evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b
2020-2021

KvwiMwi wk¶v Awa`ßi

i

Òwkÿv wb‡q Moe †`k
‡kL nvwmbvi evsjv‡`kÓ

evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b
2020-2021

KvwiMwi wk¶v Awa`ßi
Gd-4/we, AvMviMvIu cÖkvmwbK GjvKv
†k‡i evsjv bMi, XvKv-1207|
†dvb b¤^i: 02-9110671 d¨v· b¤^i: 88-02-9110671
E-mail: techedu09@gmail.com www.techedu.gov.bd

ii

cÖKvkK t KvwiMwi wk¶v Awa`ßi
Gd-4/we, AvMviMvuI cÖkvmwbK GjvKv
†k‡i evsjv bMi, XvKv-1207|

mvwe©K ZË¡veavqb I wb‡`©kbvq t
W. †gv: †njvj DwÏb GbwWwm gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe)
KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, XvKv|

evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b t 2020-21
cÖKvkKvj t 14 A‡±vei 2021 wLªt

ÒKvwiMwi wk¶v wb‡j, wek¦ Ry‡o Kg© wg‡j|Ó

iii

m~wPcÎ
µwgK bs

Aa¨vq 1

Aa¨vq 2

welq
m~wPc‡Îi mviYx
wbe©vnx mvims‡ÿc

c„ôv
i-iii

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK I cwiPvjKe„‡›`i cwiwPwZ

vi

d‡UvM¨vjvix

Vii-x

iv-v

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii Kvh©µg
1.1

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii f‚wgKv, wfkb, wgkb I Kvh©vewj

2

1.2

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii Rbe‡ji mvsMVwbK KvVv‡gv

4

1.3

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii kvLvwfwËK `vwqZ¡ I Kg©e›Ub

10

1.4

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii wmwU‡Rb PvU©vi

26

1.5

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii weMZ AvU eQ‡ii ev‡RU (2013-2021)

40

KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿY (TVET) Kvh©µg
2.1

KvwiMwi wk¶v Awa`ßi KZ©…K cwiPvwjZ TVET Kvh©µg

43

2.2

TVET Dbœqb I ms¯‹v‡I miKv‡ii ¸iæZ¡c~b© bxwZ I cwiKíbv mg~n

43

2.3

RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZ, 2011

44

2.4

KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gv (NTVQF)

44

2.5

evsjv‡`k RvZxq †Kvqwjwd‡Kkm ‡d«gIqvK© (BNQF)

46

2.6

KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v I cÖwkÿ‡Yi my‡hvM

49

2.6.1 Awa`ßivaxb KvwiMwi wk¶v cÖwZôvbmg~n:

49

2.6.2 Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n PvjyK…Z †UªW / †UK‡bvjwRi msL¨v:

49

2.6.3 Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n we`¨gvb GKv‡WwgK ‡Kv‡m©i ‡gqv` I fwZ©i
‡hvM¨Zv:
2.6.4 ‡UªW / †UK‡bvjwRi bvg

49

2.7

KvwiMwi wkÿvq Gb‡ivj‡g›U

52

2.8

w¯‹jm Kw¤cwUkb (2014-2018):

55

Aa¨vq 3

evwl©K Kg©cwiKíbv 2020-21

Aa¨vq 4

2020-21 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©cwiKíbv ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ

50

57

4.1

ï×vPvi ev¯Íevqb:

62

4.2

2020-21 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ ev¯Íevqb:

62

4.3

cÖkvmwbK Kvh©µg ev¯Íevq‡b M„nxZ c`‡¶c:

62

4.4

mfv / †mwgbvi:

63

4.5

†RÛvi mgZv Kvh©µg:

64

4.6

we‡kl Pvwn`v m¤cbœ wk¶v_©x‡`i Rb¨ M„nxZ Kvh©µg:

65

iv

Aa¨vq 5

Aa¨vq 6
Aa¨vq 7
Aa¨vq 8
Aa¨vq 9

4.7

Dce„wË msµvšÍ Z_¨ ms‡¶c

66

4.8

2020-21 A_©eQ‡i MPO kvLvi Kvh©µg:

66

4.9

AvBwmwU ‡mj KZ©…K 20২০-২১ A_©eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ KvR

67

4.10

AwWU Kvh©µg

67

4.11

wW‡cøvgv /D”P wkÿvq Pvqbv TVET ¯‹jvikxc

67

4.12

e½eÜz KY©vi ¯’vcb Ges gyw³hy×wfwËK eB I `wjjcÎ msi¶Y

69

4.13

Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n MÖxb cÖ¨vKwUm

69

4.14

KvwiMwi wk¶vi Dbœq‡b wewfbœ ‡`k, AvšÍR©vwZK I ‡`kxq ms¯’vi mv‡_ m¤cK©
¯’vcb

69

cÖwk¶Y Kvh©µg
5.1

KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii cÖwk¶Y Kvh©µg

71

5.2

welqwfwËK e¨envwiK c«wk¶Y ‡Kvm© (02/01 gvme¨vcx)

72

5.3

Learning Management System (LMS) c«wk¶Y

73

5.4

cÖKí cÖwkÿY

75

2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i AR©b cÖwZ‡e`b (RyjvB/2020
n‡Z Ryb/2021)
K‡ivbvKjxb mg‡q M„nxZ AbjvBb wkÿv Kvh©µg

76

RvwZi wcZv বঙ্গবন্ধু ‡kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx D`&hvcb
B-Mfb©¨vÝ, D™¢veb I †mev mnRxKiY Kvh©µg

87

Aa¨vq 10 wimvP© GÛ b‡jR g¨v‡bR‡g›U †m‡ji Kvh©µg

83
91
104

Aa¨vq 11 Dbœqb I ms¯‹vigj~K Kvh©µg ev¯Íevq‡b M„nxZ cÖKímg~n
11.1

Pjgvb cÖKímg~n:

109

11.2

2020-21 A_©eQ‡i GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z cÖKímg~n

109

11.3

cÖ¯ÍvweZ cÖKímg~n

110

11.4

mgvß c«Kímg~‡ni ZvwjKv (RyjvB 2016 n‡Z Ryb 2021)

111

11.5

2020-21 A_© eQ‡i AviGwWwc AšÍf©~³ KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb
cÖKímg~‡ni ev¯Íevqb AM«MwZ:
100wU Dc‡Rjvq 01wU K‡i †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR (wUGmwm) ¯’vcb cÖKí
23wU ‡Rjvq cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb cÖKít
PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡M GKwU K‡i BwÄwbqvwis K‡jR ¯’vcb
cÖKí
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb Ò64 wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡j‡Ri m¶gZv e…w×Ó
kxl©K cÖKí
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb Òevsjv‡`k f‚wg Rwic wkÿvi DbœqbÓ kxl©K cÖKí

112

Ôwm‡jU, ewikvj, gqgbwmsn I iscyi wefvMxq kn‡i 4wU gwnjv cwj‡UKwbK
Bbw÷wUDU ¯’vcbÕ kxl©K cÖKí

121

11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

v

113
115
116
118
119

11.12

Dc‡Rjv ch©v‡q 329wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR ¯’vcb (2q ch©v‡q) kxl©K
c«Kí

122

11.13

123

11.14

Skills 21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable
Growth
Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B)

11.15

ev‡RU mv‡cvU© ‡c«vM«vg: Human Capital Development

126

125

Program-21 (HCDP-21):

Aa¨vq 12 ¸iæZ¡c~Y© myweavw`

127

Aa¨vq 13 mvdj¨, P¨v‡jÄ I fwel¨Z Kg©cwiKíbv
13.1

KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î weMZ 12 eQ‡i (2009-2020) AwR©Z mvdj¨:

131

13.2

P¨v‡jÄmg~nt

133

১৩.৩

KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î fwel¨r cwiKíbv

134

13.4

KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK c‡`i `vwqZ¡ cvjbKvixM‡Yi ZvwjKv:

135

mshyw³-1 ITE, Singapore Gi mv‡_ ¯^vÿwiZ MoU
mshyw³-2 KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR mg~‡ni Rb¨ †UªW
c~bwe©b¨vm Gi cÖÁvcb
mshyw³-3 KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb cwj‡UKwbK BÝwUwUDUmg~‡ni Rb¨ g~j I
mvgÄm¨c~Y© †UK‡bvjwRi c~bwe©b¨vm Gi cÖÁvcb

vi

136
140
141

wbe©vnx mvims‡ÿc
evsjv‡`k‡K DbœZ ‡`‡k cwiYZ Ki‡Z n‡j G‡`‡ki RbMY‡K Rbkw³‡Z iƒcvšÍi Ki‡Z n‡e| RbMY‡K Rbkw³‡Z
iƒcvšÍi Kivi Rb¨ KvwiMwi wk¶vi ¸iæZ¡ Acwimxg| eZ©gvb miKvi `¶ gvbe m¤ú` m…wói j‡¶¨ KvwiMwi wk¶vi
Dci we‡kl ¸iæZ¡¡ Av‡ivc K‡i‡Q| KvwiMwi wk¶vq Gb‡ivj‡g‡›Ui nvi 2020 mv‡j 17.25%| bvix Gb‡ivj‡g‡›Ui
‡KvUv 10% n‡Z e…w× K‡i 20% Kiv n‡q‡Q, eZ©gv‡b KvwiMwi wk¶vq bvix Gb‡ivj‡g‡›Ui nvi 26.71%|
KvwiMwi I gv`«vmv wk¶v wefv‡Mi Aaxb KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii AvIZvq 4wU BwÄwbqvwis K‡jR, 1wU ‡UKwbK¨vj
wUPvm© ‡U«wbs K‡jR, 1wU ‡fv‡Kkbvj wUPvm© ‡U«wbs BbwówUDU, 49wU cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, 64wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj
I K‡jR Ges Ô100wU Dc‡Rjvq 1wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR (wUGmwm) ¯’vcbÕ kxl©K cÖK‡íi AvIZvq bewbwg©Z
35wU wUGmwmmn ‡gvU 154wU wk¶v cÖwZôv‡b mvwU©wd‡KU, wW‡cøvgv I wWMÖx ch©v‡q cvV`vb Kvh©µg cwiPvwjZ nq|
KvwiMwi wk¶v ‡evW© KZ©…K Aby‡gvw`Z miKvwi I ‡emiKvwi KvwiMwi wk¶v cÖwZôv‡bi msL¨v ‡gvU 10,452 wU|
Awa`ßivaxb eZ©gv‡b 2136wU GgwcIfy³ cÖwZôv‡b 19693 Rb wk¶K-Kg©Pvix Kg©iZ i‡q‡Q| KvwiMwi wk¶v
Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡ni c`m…wói I AM©v‡bvMÖvg cÖbq‡Yi we‡kl c`‡¶c MÖnb Kiv n‡q‡Q| we`¨gvb
miKvwi cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ 12,607wU bZyb c` m…wó Kiv n‡q‡Q, eZ©gv‡b Awa`ßivaxb BwÄwbqvwis K‡j‡R,
cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU I wUGmwm‡Z ‡gvU c`msL¨v 26,349wU|
2021 mv‡ji ‡m‡Þ¤^i gv‡m 38Zg wewmGm n‡Z bb-K¨vWvi c‡` evsjv‡`k cvewjK mvwf©m Kwgkb n‡Z ‡gvU
1269 Rb wk¶‡Ki wb‡qvM ‡`qvi mycvwik Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM n‡Z cwj‡UKwbK
BÝwUwUDUmg~‡ni Rb¨ ‡gvU 279 Rb‡K BÝU«v±i c‡` c`vqb Kiv n‡q‡Q Ges ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jRmg~‡n 566
Rb‡K BÝU«v±i c‡` c`vqb Kiv n‡q‡Q|
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb BwÄwbqvwis K‡jR, cwj‡UKwbK I g‡bv‡UKwbK Bbw÷wUDU Ges ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I
K‡jRmg~‡ni Rb¨ 2021 mv‡j 13-20 Zg ‡M«‡Wi ‡gvU 3,339 Rb Kg©Pvix wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
KvwiMwi wk¶v cÖwZôvbmg~‡n cÖvq 13,87,691 Rb wk¶v_©x Aa¨qb Ki‡Q| Awa`ßivaxb 4wU BwÄwbqvwis K‡j‡R
‡gvU Aa¨qbiZ wk¶v_©x cÖvq 2200 Rb| miKvwi I ‡emiKvwi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDUmg~‡n 3.38 j¶vwaK wk¶v_©x
wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis ch©v‡q Aa¨qbiZ i‡q‡Q| GQvov miKvwi ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡j‡R I ‡emiKvwi
‡fv‡Kkbvj cÖwZôv‡b GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) I `vwLj (‡fv‡Kkbvj) ch©v‡q ‡gvU 3,79,381 Rb wk¶v_©x Aa¨qb
Ki‡Q| GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj) ch©v‡q 14,962 Rb wk¶v_©x Aa¨qbiZ| GBPGmwm (weGg) ch©v‡q 3,81,611
Rb wk¶v_©x Aa¨qbiZ| kU© ‡Kvm© ch©v‡q ‡gvU 2,72,849 Gi AwaK wk¶v_©x cÖwk¶Y MÖnY Ki‡Q| Gi cvkvcvwk
450wU Registered Training Organization (RTO) , Recognition of Prior Learning (RPL)
assessment centre Gi gva¨‡g NTVQF Gi AvIZvq wewfbœ ‡j‡f‡j 84,261 R‡bi AwaK MÖvRy‡qU‡K
mb`vqb Kiv n‡q‡Q|
Awa`ßivaxb cÖwZôv‡b we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i Kj¨v‡Y Disability Inclusion Advisory Group MVb,
fwZ©i ‡¶‡ÎI 5% ‡KvUv msi¶Ymn bvbvwea c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q| we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i
AšÍf©yw³KiY e…w×‡Z D™¢vebx bxwZi Rb¨ KvwiMwi wk¶v Awa`ßi B‡Zvg‡a¨ wf‡qbv wfwËK Zero Project
Innovative Policy 2017 Award jvf K‡i‡Q|
KvwiMwi I gv`«vmv wk¶v wefv‡Mi ZZ¡veav‡b Bangladesh National Qualifications Framework
(BNQF) Gi Pathway and Structure gvbbxq wk¶vgš¿xi mfvcwZ‡Z¡ BNQF Gi National Steering
Committee (NSC) KwgwU‡Z P~ovšÍ n‡q‡Q| BNQF GKwU ‡Kvqvwjwd‡Kkb ‡d«gIqvK© ‡hLv‡b cÖv_wgK ‡_‡K
ïiæ K‡i wcGBPwW ch©šÍ wk¶v‡K 1-10 ‡j‡f‡ji ‡Kvb bv ‡Kvb ‡j‡f‡j wPwýZ Kiv hv‡e|
Ôw¯‹jm GÛ ‡U«wbs Gbn¨vÝ‡g›U c«‡R± (‡÷c)Õ cÖK‡íi gva¨‡g wbe©vwPZ 162wU (53wU miKvwi, 109wU ‡emiKvwi)
KvwiMwi wk¶v cÖwZôv‡b 240,118 Rb wW‡cøvgv ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i gvwmK 800 UvKv nv‡i I 80wU (cÖwk¶Y)
cÖwZôv‡bi 138,600 Rb msw¶ß cÖwk¶Y ‡Kv‡m©i cÖwk¶Yv_©x‡`i gv‡m 700 UvKv nv‡i e…wË cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
‡gvU 4,979 Rb wk¶K‡K wewfbœ wel‡q ¯’vbxq cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU wW‡m¤^i, 2019 G mdjfv‡e
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mgvß n‡q‡Q| KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶v-cÖwk¶Y Dce…wË cÖKíwU ivR¯^ Lv‡Z ¯’vbvšÍwiZ nq| Rvbyqvix 2020 n‡Z
KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶v-cÖwk¶Y cÖwZôv‡bi wk¶v_©xiv ivR¯^ ev‡RU n‡Z Dce…wË cv‡”Q Ges GKv`k-Øv`k I
wW‡cøvgv wk¶v_©xiv Dce…wËi mv‡_ mv‡_ eB µ‡q mnvqZv cv‡”Q|
KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii wk¶K/Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i m¶gZv e…w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwk¶Y cÖ`v‡b memgq m‡Pó|
wW‡m¤^i 2019 ch©šÍ cÖvq 2000 Rb‡K wm½vcyi Ges 581 Rb wk¶K/Kg©KZ©v‡K Px‡b cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv nq|
KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefv‡Mi ZË¡veav‡b I KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii mnvqZvq China TVET Scholarship
Gi AvIZvq 2017, 2018 Ges 2019 mv‡j ‡gvU 832 Rb wk¶v_©x Px‡bi wewfbœ KvwiMwi wk¶v c«wZôv‡b wW‡cøvgv
ch©v‡q Aa¨q‡bi Rb¨ Mgb K‡i|
KvwiMwi wk¶v‡K hy‡Mvc‡hvMxKiY I Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM e…w×‡Z BÛvw÷« -Bbw÷wUDU wjs‡KR ‡Rvi`vi Ges 581wU
wkí cÖwZôv‡bi mv‡_ Industry-Institute Linkage mg‡SvZv ¯§viK (MoU) ¯^v¶i Kiv n‡q‡Q| cvkvcvwk
PvKwi`vZv I wk¶v_©x‡`i g‡a¨ wbweo ‡hvMv‡hv‡Mi D‡Ï‡k¨ cÖwZôv‡b Re ‡dqvi Av‡qvRb Kiv Ges Re ‡cøm‡g›U
‡mj Pvjy Kiv n‡q‡Q| GQvov we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i Rb¨I Re ‡dqvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii AvIZvq GKwU wimvP© GÛ b‡jR g¨v‡bR‡g›U ‡mj MVb Kiv n‡q‡Q| D³ ‡mjwU KvwiMwi
wk¶v Awa`ßivaxb wk¶K-Kg©KZ©v‡`i g‡a¨ M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv, M‡elYv bxwZgvjv cÖYqb, M‡elYvi Rb¨
Ab¨ cÖwZôv‡bi mv‡_ cÖ‡qvRbxq ‡hvMv‡hvM ¯’vcbmn Ab¨vb¨ Kvh©µg m¤úbœ K‡i _v‡K| B‡Zvg‡a¨ 20wU M‡elYv
Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î D™¢vebx PP©v weKv‡k 2014 mvj n‡Z cÖwZeQi ÒRvZxq w¯‹jm
Kw¤úwUkbÓ Av‡qvRb Ges D™¢vebx cÖ‡R±¸‡jv‡K bvMwiK ‡mev mnRxKi‡Y Kv‡R jvMv‡bvi D‡`¨vM M«nY Kiv n‡”Q|
B‡Zvg‡a¨ 02wU wbe©vwPZ D™¢veb evwYwR¨KxKi‡Yi Rb¨ D‡`¨vM M«nY Kiv n‡q‡Q| GQvovI 2015, 2016, 2018 I
2019 mv‡j AvšÍR©vwZK w¯‹jm Kbdv‡iÝ Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
KvwiMwi wk¶v Kvh©µ‡g ‡KvwfW-19 mgqKvjxb msm` evsjv‡`k ‡Uwjwfk‡b wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis, GmGmwm
(‡fv‡Kkbvj) I `vwLj (‡fv‡Kkbvj) ‡Kv‡m©i 679wU K¬vm cwiPvwjZ n‡q‡Q| GUyAvB (a2i) cÖK‡íi KvwiMwi
mnvqZvq ‡K›`ªxqfv‡e ‡dmeyK jvB‡fi gva¨‡g ‡gvU 1886 wU K¬vm cwiPvwjZ n‡q‡Q| GQvovI wbqwgZfv‡e ¸Mj
wgU, ‡dmeyK jvBf, BDwUDe jvBf, Ryg BZ¨vw`i gva¨‡g KvwiMwi wk¶vi K¬vmmg~n cwiPvwjZ n‡”Q| KvwiMwi wk¶v
Awa`ß‡ii LMS Portal B-K¨v¤úv‡mi gva¨‡g ‡gvU 60Rb wk¶K‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
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wPÎ: KvwiMwi m‡PbZvg~jK Kvh©µ‡gi D‡Øvab, †m‡Þ¤^i 2021
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Aa¨vq- 1
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Kvh©µg

1

1.1. KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii f‚wgKv, wfkb, wgkb I Kvh©vewj:
1.1.1. f‚wgKv:
KvwiMwi wkÿv Awa`ßi MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii wkÿv gš¿Yvjqvaxb KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv
wefv‡Mi GKwU Awa`ßi| KvwiMwi wkÿvi m¤cÖmviY I gv‡bvbœq‡bi gva¨‡g `ÿ gvbe m¤c` m„wói j‡ÿ¨ 1960
mv‡j GwU cÖwZwôZ nq | evsjv‡`k‡K 2021 mv‡ji g‡a¨ ga¨g Av‡qi ‡`k Ges 2041 mv‡ji g‡a¨ DbœZ ‡`‡k
cwiYZ Kivi j‡¶¨ eZ©gvb miKvi KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶vi cÖmvi I gv‡bvbœqb‡K AMÖvwaKvi LvZ wn‡m‡e wPwýZ
K‡i‡Q| B‡Zvg‡a¨ miKvi 2030 mv‡ji g‡a¨ Ô‡UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv (GmwWwR) AR©b‡K mvg‡b ‡i‡L KvwiMwi
I e…wËg~jK wk¶vq wk¶v_©x fwZ©i nvi 2030 mv‡ji g‡a¨ 30% G DbœxZ Kivi Kg©cwiKíbv M«nY K‡i‡Q| G j‡¶¨
KvwiMwi wk¶v Awa`ßi ‡`‡ki wewfbœ AÂ‡j bZyb bZyb KvwiMwi wkÿv cÖwZôvb ¯’vcb, gvVch©v‡qi cÖwZôvbmg~‡ni
AeKvVv‡gvi Dbœqb Ges wk¶v_©x‡`i e…wË I Dce…wË cÖ`vb msµvšÍ cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q| GKBmv‡_ ‡`‡k-we‡`‡k
wk¶K cÖwk¶Y Av‡qvRb, BÛvw÷«-Bbw÷wUDU wjs‡KR ¯’vcb. hy‡Mvc‡hvMx KvwiKyjvg cÖYqb, Re ‡dqvi I w¯‹jm
Kw¤úwUkbmn bvbvwea Kg©m~wP cwiPvjbv Ki‡Q| hv weÁvb I cÖhyw³wfwËK gvbm¤úbœ KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶v I
cÖwk¶Y‡K ‡`‡ki Z…Yg~j ch©v‡q RbwcÖq K‡i M‡o ‡Zvjvi gva¨‡g ‡`‡ki wekvj Rb‡Mvôx‡K Drcv`bgyLx gvbe
m¤ú‡` iƒcvšÍi Kivi ‡¶‡Î AMÖYx f~wgKv ivL‡Q|
MZ Aa©kZ‡K KvwiMwi wk¶v I cÖkvm‡bi eû kvLv-cÖkvLvi we¯Ívi N‡U‡Q| Awa`ß‡ii g~j KvR 4wU| h_v:
gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv, Dbœqb Kg©KvÐ cwiPvjbv, GKv‡WwgK Kvh©µ‡gi Z`viwKKiY Ges KvwiMwi wk¶v mswkøó
‡`kxq I AvšÍR©vwZK ms¯’vi m‡½ ‡hvM‡hvM ¯’vcb|

1.1.2 iƒcKí (Vision):
gvbm¤§Z KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv|

1.1.3 Awfj¶¨ (Mission):
KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿvi m¤úªmviY I gv‡bvbœq‡bi gva¨‡g `ÿ gvbe m¤ú` Dbœqb|

1.1.4 ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives):
ms¯’vi ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~nt
• mvg¨ I mgZvi bxwZi wfwË‡Z KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿ‡Yi my‡hvM m¤úªmviY;
• ‡`kxq I AvšÍR©vwZK kÖgevRv‡ii Dc‡hvMx ‰bwZK g~j¨‡evam¤úbœ `ÿ gvbe m¤ú` ˆZwi Kiv;
• KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv e¨e¯’vcbvq mykvmb †Rvi`vi Kiv ;
• gyw³hy‡×i †PZbv Ges RvZxq BwZnvm, HwZn¨ I ms¯‹…wZi weKvk mvab;
• KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿ‡Yi gv‡bvbœqb|
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Avewk¨K ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~nt
• `vßwiK Kg©Kv‡Û ¯^”QZv e„w× I Revew`wn wbwðZKiY;
• Kg©m¤úv`‡b MwZkxjZv Avbqb I †mevi gvb e„w×;
• Avw_©K I m¤ú` e¨e¯’vcbvi Dbœqb|

1.1.4. KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Kvh©vewj:
1. KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿ‡Yi mvwe©K ¸YMZ gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq bxwZ, cÖKí cÖYqb I
ev¯Íevqb, cwiexÿY I g~j¨vqb wbwðZKiY;
2. Pvwn`vwfwËK KvwiMwi I ew„Ëg~jK wkÿv I cÖwkÿY Gi gva¨‡g `ÿ gvbe m¤ú` ˆZix Kiv;
3. wkÿK‡`i Ávb, `ÿZv I `„wófw½i Kvw•LZ Dbœqb NUv‡bv;
4. RvZxq I AvšÍR©vwZK kªgevRv‡ii Dc‡hvMx KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿ‡Yi Pvwn`v wbiƒcY;
5. ¯’vbxq I AvšÍR©vwZK kªgevRv‡ii Pvwn`v Abyhvqx cÖwkÿY cwiKíbv, Kg©m~wP I cÖKí cÖYqb;
6. A_©bxwZi cwigvb I we`¨gvb `ÿZvi wbwi‡L KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I cÖwkÿY Kg©Kv‡Ûi Rb¨ wbqwgZ
cwiexÿY, g~j¨vqb I µgveZ©b c×wZi cÖe©Zb Kiv;
7. wkÿK‡`i gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ Pvwn`vwfwËK wkÿK cÖwkÿY Kg©m~wP cÖYqb;
8. welq wfwËK wkÿK-Kg©Pvix‡`i Pvwn`v †Kw›`ªK †mwgbvi I Kg©kvjvi Av‡qvRb;
9. †RÛvi mgZv weavbK‡í gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb, gwnjv †KvUv e„w×, gwnjv evÜe †UK‡bvjwR
cÖeZ©b Ges wkÿv cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav e„w×KiY;
10. wewfbœ cÖwZôv‡b hy‡Mvc‡hvMx weKvkgvb (BgvwR©s) †UK‡bvjwR cÖeZ©b|
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1.2 KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Rbe‡ji mvsMVwbK KvVv‡gv
1.2.1 we`¨gvb AM©v‡bvMÖvgt

46

1.2.2 cÖ¯ÍvweZ AM©v‡bvMÖvgt

55

66

57

1.2.2. কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তর ও অতধদপ্তরোধীন প্রতিষ্ঠোনসমূট র তিতিন্ন কযোেোগতরর হমোে র্নিটলর অনুটমোতদি পদ, কমজরি পদ ও শূন্য পটদর সোরসংটক্ষপ (জুন-২০২১ )
মিদ্যিান সৃষ্ট পনের সংখ্যা

ক্রমিক
নং

প্রমিষ্ঠাননর নাি

১

২

5

৪৯
পমিনটকমনক/
িননানটকমনক
ইনমিটিউট

নি সৃষ্ট পনের সংখ্যা

মিাট অনুনিামেি পনের সংখ্যা

কিমরি পনের সংখ্যা

শূন্য পনের সংখ্যা

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

৫৭৭

৩৮১৫

৪৩৯২

১০৬১

৮৮৫১

৯৯১২

১৪৩০৪

৩৪৩

২৩৬২

২৭০৫

১২৯৫

১০৩০৪

১১৫৯৯

৪৯২৯

০

১৪৭৩

১৪৭৩

০

৩৪৫৬

৩৪৫৬

টি
১৬৩৮ ১২৬৬৬
০

7

৬৪টি মটকমনকযাি
স্কুি ও কনিজ

০

২২৩৪

২২৩৪

০

২৬৯৫

২৬৯৫

৪৯২৯
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মিদ্যিান সৃষ্ট পনের সংখ্যা

ক্রমিক
নং

প্রমিষ্ঠাননর নাি

১
৮

2

3

4

6
৯

মিাট অনুনিামেি পনের সংখ্যা

কিমরি পনের সংখ্যা

শূন্য পনের সংখ্যা

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

কযাডার

ননকযাডার

মিাট

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১০০টি মটকমনকযাি
স্কুি ও কনিজ

০

০

০

০

৬৮০০

৬৮০০

০

৬৮০০

৬৮০০

০

৯৮

৯৮

০

৬৭০২

৬৭০২

৫৭৭

৬০৪৯

৬৬২৬

১০৬১

২৪৩৯৫

২৬০৩৩

৩৪৩

৩৯৩৩

৪২৭৬

১২৯৫

২০৪৬২

২১৭৫৭

১২

১৩৭

১৪৯

০

০

০

১২

১৩৭

১৪৯

১২

৭৬

৮৮

০

৬১

৬১

১৬

৭২

৮৮

০

০

০

১৬

৭২

৮৮

২

১৩

১৫

১৪

৫৯

৭৩

৪৯

১৪৬

১৯৫

০

০

০

৪৯

১৪৬

১৯৫

২

২৪

২৬

৪৭

১২২

১৬৯

০

৩১৬

৩১৬

০

০

০

০

৩১৬

৩১৬

০

৮৬

৮৬

০

২৩০

২৩০

১৯

১৭৭

১৯৬

০

০

০

১৯

১৭৭

১৯৬

৩

৩১

৩৪

১৬

১৪৬

১৬২

উনপাট-১:
১

নি সৃষ্ট পনের সংখ্যা

১৮৩৪৬ ১৯৪০৭ ১৬৩৮

কামরগমর
মিক্ষা
অমিেপ্তর
৮টি
আঞ্চমিক
পমরচািনকর
কার্ মািয়
মটকমনকযাি টিচাস ম
মেমনং কনিজ
ইমিমনয়ামরং
কনিজসমূহ
(িয়িনমসংহ,
ফমরেপুর, মসনিট ও
িমরিাি)
ম ানকিনাি টিচাস ম
মেমনং ইনমিটিউট
মসণ্ট্রাি মিার কািসাম সম ওয়াকমিপ
উনপাট-২:

০

৩২

৩২

০

০

০

০

৩২

৩২

০

১০

১০

০

২২

২২

৯৬

৮৮০

৯৭৬

০

০

০

৯৬

৮৮০

৯৭৬

১৯

২৪০

২৫৯

৭৭

৬৪০

৭১৭

মিাট:

৬৭৩

৬৯২৯

৭৬০২

১০৬১

১৭৩৪

২৫২৭৫

২৭০০৯

৩৬২

৪১৭৩

৪৫৩৫

১৩৭২

২১১০২

২২৪৭৪

১৮৩৪৬ ১৯৪০৭
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1.2.3. KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb cwj‡UKwbK BÝwUwUDUmg~‡n 2020-21 A_©eQ‡i wb‡qvM I
c` m„Rb Kvh©µ‡gi Z_¨vw`t
• ফোমজোতি/ক্রোফে ইনষ্ট্রোক্টর (সপ/টিআর) এর পদে ৬১ র্টনর তনটয়োগ
• ক্রোফে ইনষ্ট্রোক্টর (টেক/ল্যাব)/টিআর/ইদেকট্রনিক্স/দেক)/সপ) পদের ২১৮১ র্টনর তনটয়োগ
• ৪৯টি পতলটেকতনক ইনতিটিউটে কযোডোর ১,০৬১টি ও নন-কযোডোর ৮,৮৫১টি স হমোে ৯,৯১২ (নয়
োর্োর নয়শি িোটরো) পদ রোর্স্বখোটি সৃর্ন করো টয়টে।
• ১৬ হেড টি ১৪ হেটড ২২ র্ন এিং ১৪ হেড টি ১৩ হেটড ০৯ র্ন হমোে ৩১ র্নটক পটদোন্নতি প্রদোন
করো টয়টে।
• তিতিন্ন পটদ ৩৩ র্ন তশক্ষক/কমজকিোর চোকুরী স্থোয়ীকরণ করো টয়টে।
• তিতিন্ন পটদ ১০৭ র্ন কমজচোরীর চোকুরী স্থোয়ীকরণ করো টয়টে।

1.2.4. KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii †fv‡Kkbvj kvLv KZ©„K 2020-21 A_©eQ‡i wb‡qvM, c` m„Rb,
wbqwgZKiY I c‡`vbœwZ Kvh©µ‡gi Z_¨vw`t
•
•
•
•
•

“টুলরুম এযোটেনটডন্ট” হেড-১৫ পটদ ১৬ র্টনর তনটয়োগ
হেড-১১ টি ১৭ হেড পর্ জন্ত ২৬৮ র্টনর তনটয়োগ
২০ িম হেটড ৩০৮ র্টনর তনটয়োগ
ইন্সট্রোক্টর ও জুতনয়র ইন্সট্রোক্টর পটদ ৩৫ র্টনর পদোয়ন
২০ র্ন-টক ক্রোফে ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) ও ইনস্ট্রোক্টর (ল্যোি) পটদ পটদোন্নতি প্রদোন

1.3. KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii kvLvwfwËK `vwqZ¡ I Kg©e›Ub:
2015 mvj n‡Z KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii hveZxq Kvh©µg 12 wU kvLvwfwËK Kvh©µ‡g web¨¯Í K‡i 05 Rb
cwiPvjK, 10 Rb mnKvix cwiPvjK I fvicÖvß Kg©KZ©vi gva¨‡g I ZË¡veav‡b cwiPvwjZ n‡”Q| wKš‘ cÖkvmwbK
Kv‡Ri myweav‡_© MZ 12/04/2021 Lªx. Zvwi‡L kvLvwfwËK Kvh©µg wb¤œiƒ‡c c~bwe©b¨vm Kiv nqt
ক্রমিক

িাখার নাি

কানজর মিিরণ

সংযুক্ত িাখা/কিমকিমা

০১

সহকারী পমরচািক-০১
(প্রিাসন ও মহসাি)
[জনাি মনজাি উমিন
আহনিে]

১। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর কিমকিমা/
কিমচারীগনণর প্রিাসন/সংস্থাপন মিষয়ক এিং
কিমকিমা/কিমচারীনের চাকুরী সংক্রান্ত র্ািিীয়
কার্ মািিী

সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
১। হামিনা মিগি
২। এ, মক, এি,
আিাউমিন
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িত্ত্বািিানকারী
কিমকিমা
পমরচািক
(প্রিাসন)

ক্রমিক

িাখার নাি

কানজর মিিরণ

সংযুক্ত িাখা/কিমকিমা

২। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর অমফস
পমরচািনা মিষয়ক, সরিরাহ ও মসিা মিষয়ক
র্ািিীয় কার্ মক্রি
৩। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর রক্ষণানিক্ষণ ও
মনরাপত্তা মিষয়ক র্ািিীয় কার্ মক্রি
৪। অমিেপ্তনরর অমডট মিষয়ক ও অমডট আপমত্ত
মনষ্পমত্ত কার্ মক্রি
৫। অমিেপ্তনরর এর সানে মিম ন্ন েপ্তর/সংস্থার
সিন্বয় ও আন্ত: েপ্তর সিন্বয় সংক্রান্ত কার্ মক্রি
৬। জািীয় সংসে ও প্রিানিন্ত্রীর কার্ মািয়
সংমিষ্ট র্ািিীয় কার্ মক্রি
৭। প্রিাসমনক কিমকিমা ও মকয়ারনটকার এর
কার্ মািমি িোরমককরণ
৮। উপবৃমত্ত মসনির সকি কার্ মক্রি িাস্তিায়ন ও
িোরমককরণ

উপবৃমত্ত
মসনির
কিমকিমাাঃ
১। mv‡eiv myjZvbv
2| ‡kL †gvnv¤§`
ZwiKyj Bmjvg
3। সামিউি আিি
মিাষন
4। এস.এি.আবু সাোি

৯। মহসাি মিষয়ক কার্ মক্রিাঃ
১. মিি সংক্রান্ত
(ক) ক্রয় সংক্রান্ত মিি
(খ) ইউটিমিটি মিি
(গ) মিিন ািা মিি
(ঘ) টিএ মিি
(ঙ) মিনির আপমত্ত মনস্পমত্তকরণ
(চ) অমডট আপমত্ত মনস্পমত্তকরণ
(ি) টিএ মিনির অনুনিােন
২. অন্যান্য আমে মক মিমি মিিাননর আনিানক
অন্যান্য কাজাঃ
(ক) িামসক খরনচর মহসাি মিিরণী প্রস্তুিকরণ
(খ) মসএও মিক্ষা িন্ত্রণািয় কর্তমক প্রণীি
মহসানির সানে সিন্বয়সািন
(গ) িাৎসমরক িানজট প্রনয়ণ
(ঘ) কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর মসমডউি ও
অন্যান্য প্রমিষ্ঠান হনি মপ্রমরি মসমডউি
মিমক্রকরণ
(ঙ) নন-ট্যাক্স মরম মনউ সংক্রান্ত মচঠিপত্র
প্রস্তুিকরণ
(চ) গৃহ মনিমাণ অমিি, িটর সাইনকি অমিি,
কমিউটার অমিি সংক্রান্ত মিান পমরনিানির
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মপ্রমক্ষনি সুনের মহসাি প্রোননর জন্য কার্ মক্রিক
িহণ, আপমত্ত ও সাম সম বুক আপমত্ত
মনষ্পমত্তকরণ
(ি) মরাডম্যাপ সংক্রান্ত মচঠিপত্র প্রস্তুিকরণ
(জ) এি মপ মস সংক্রান্ত মচঠিপত্র প্রস্তুিকরণ
(ঝ) যাট কিমণ সংক্রান্ত মচঠিপত্র প্রস্তুিকরণ
(ঞ) অমডট আপমত্তর জিাি প্রস্তুিকরণ
(ট) কিমচারীনের মজমপএফ, িটর সাইনকি ও
গৃহ মনিমাণ মিান কিমননর মহসাি মিিরণী
প্রস্তুিকরণ
৩. অমিেপ্তনরর অে ম-িিনরর িরাি অনুর্ায়ী
ক্রয় কার্ মক্রি সিােন
(ক) িাখা ম মত্তক চামহোপত্র প্রস্তুিকরণ
(খ) ক্রয়নর্াগ্য িািািানির িামিকা প্রস্তুিকরণ
(গ) িামষ মক ক্রয় পমরকল্পনা প্রনয়ণ
(ঘ) মটন্ডার ডকুনিন্ট প্রস্তুিকরণ
(ঙ) উন্মুক্ত েরপনত্রর িাধ্যনি ক্রয় কার্ ম সিােন
১০। িানজট সংক্রান্ত কার্ মক্রিাঃ
(ক) অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন প্রমিষ্ঠানসমূনহর
িাৎসমরক চামহো অনুর্ায়ী মকাড ম মত্তক িথ্য
সংিহ
(খ) চামহো ম মত্তক িানজট অনুর্ায়ী িাৎসমরক
িানজট প্রণয়ন
(গ) প্রণয়নকৃি িানজট িন্ত্রণািনয় মপ্ররণ এিং
iBAS++ এ এমিকরণ
(ঘ) িন্ত্রণািয় হনি প্রাপ্ত িানজট অমিেপ্তর ও
অমিেপ্তরািীন প্রমিষ্ঠানন মি াজন
(ঙ) মি াজন অনুর্ায়ী অমিেপ্তর ও
অমিেপ্তরািীন প্রমিষ্ঠানসমূনহ িরাি প্রোন
(চ) সংনিামিি িানজট প্রস্তুি কনর িন্ত্রণািনয়
মপ্ররণ
(ি) সংনিামিি িানজট iBAS++ এ
এমিকরণ
(জ) প্রস্তামিি িানজট প্রস্তুি করা ও িন্ত্রণািনয়
মপ্ররণ করা
(ঝ) সানরন্ডার মরনপাট ম তিরী করা ও িন্ত্রণািনয়
মপ্ররণ করা
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(ঞ) ২য় মিফনটর িানজট প্রস্তুি করা ও
প্রমিষ্ঠানন িরাি প্রোন করা
(ট) ২য় মিফট সিমকমি িন্ত্রণািয় হনি প্রাপ্ত
প্রনত্রর জিাি তিরী করা এিং িন্ত্রণািয় মপ্ররণ
করা
১১। প্রমকউরনিন্ট সংক্রান্তাঃ
(ক)
অমিেপ্তরািীন
প্রমিষ্ঠানসমূনহর
প্রমকউরনিন্ট প্লান-িািাই পূি মক অনুনিােন
প্রোন
(খ) অনুনিামেি প্রমকউরনিন্ট প্লান অনুর্ায়ী ব্যয়
িঞ্জুরী প্রোন
(গ) মিগি িিনরর ব্যয়নত্তার িঞ্জুর প্রোন।
১২। মিমিিাঃ
(ক) িানজট সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ মক্রি
(খ) ব্যয় পমরকল্পনা প্রস্তুি ও িন্ত্রণািনয় মপ্ররণ
(গ) িামসক মহসাি মিিরণী িন্ত্রণািনয় মপ্ররণ

০২

১৩। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
সহকারী পমরচািক-০2 ১। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর অ যন্তরীন ও
সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
তিনেমিক প্রমিক্ষণ মিষয়ক কিমপমরকল্পনা ১। খন্দকার হুিায়ুন
(প্রমিক্ষণ)
কমির
[জনাি মিা: জহুরুি প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন
২। টিএসমস ও পমিনটকমনক ইন্সটিটিউটসমূনহর ২। মিানামিসা পমপ
ইসিাি]
মিক্ষক/কিমকিমা/কিমচারীনের স্থানীয় ও
তিনেমিক প্রমিক্ষণ পমরকল্পনা প্রণয়ন ও
িাস্তিায়ন
৩। টিটিটিমস ও ম টিটিআই এর সািমিক
প্রমিক্ষণ পমরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রমিক্ষণ কিমসুমচ
িাস্তিায়নন সহনর্ামগিা োন ও িোরমককরণ
৪। APA, NIS, GRS ইিযামে মিষয়ক
কার্ মক্রি
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মসনির (ক) অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন প্রমিষ্টানসমূনহর
কিমকিমা/কিমচারীনের হািনাগাে ডাটানিজ
সংরক্ষণ
(খ) HRMIS (Human Resource
Management and Information
System) পমরচািনা ও আপনডট করা
(গ) অমিেপ্তনরর সকি িাখার কমিউটার,
স্ক্যানার, মপ্রন্টার ও অন্যান্য আইটি ইকুইপনিন্ট
সিমকমি সানপাট ম প্রোন
(ঘ) LAN (Local Area Network) &
Internet Support প্রোন
(ঙ) E-mail Correspondence
(চ) Website Updating (Daily
Basis)
(ি) অমিেপ্তরািীন সকি কিমকিমা/কিমচারীনের
আইমড কাড ম তিরী ও মিিরণ করা
(জ) অমিেপ্তনরর সকি মচঠিপত্র ওনয়িসাইনটর
িাধ্যনি প্রকাি করা
(ঝ) ই-সাম সম চালুকরণ ও ডকুনিন্টনটিন
(ঞ) ই-ফাইমিং সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ মক্রি
৭। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ

সহকারী পমরচািক-০3
(পমিনটকমনক িাখা)
[জনাি ‡gvt Rv‡n`yj
Kwei Lvb]

১।
কামরগমর
মিক্ষা
অমিেপ্তরািীন
পমিনটকমনকসমূনহর প্রিাসন/সংস্থাপন ও
কিমকিমা-কিমচারীনের
িেিী/
মননয়াগ/
পনোন্নমি/ মপ্রষণ/ সংযুমক্ত কার্ মক্রি
২। মিসরকারী পমিনটকমনক সংক্রান্ত র্ািিীয়
কার্ মক্রি
৩। পমিনটকমনক ইন্সটিটিউটসমূনহর জন্য
কামরকুিাি প্রণয়ন সংক্রান্ত কানজ সহনর্ামগিা
োন
৪। সরকামর/নিসরকারী পমিনটকমনক প্রমিষ্ঠান
পমরেিমন
৫। প্রমিটি সরকামর পমিনটকমনক ইন্সটিটিউনট
কযামরয়ার মফয়ার আনয়াজনন সহনর্ামগিা োন
৬। প্রমিটি সরকামর পমিনটকমনক ইন্সটিটিউট
কর্তমক উদ্ভািন মিষনয় মিিা আনয়াজনন
সহনর্ামগিা োন
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কিমকিমা

আইমসটি
মসনির
কিমকিমাাঃ
১। িামকিা রহিান
২। মিা: িাহাবুি আিি
৩। মিাাঃ আমসফ
ইকিাি

সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
1। মেপংকর নন্দী
2| W. †gvnv¤§`
Kvgiæ¾vgvb
3। আমিো সুিিানা

পমরচািক
পমিনটকমনক
(মপআইডমিউ)
[জনাি gbRyiæj
Kv‡`i]

ক্রমিক

০৪

িাখার নাি

কানজর মিিরণ

সংযুক্ত িাখা/কিমকিমা

৭। প্রমিষ্ঠান প্রিাননের সানে প্রমিিানস সিন্বয়
স ার আনয়াজন করা
৮। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
9। মিক্ষক, কিমকিমা ও কিমচারীর পাসনপাট ম
করার জন্য মি াগীয় অনাপমত্ত প্রোন
10। িেন্ত কার্ মক্রি পমরচািনা করা
11। অধ্যক্ষ/প্রমিষ্ঠান প্রিাননের মি াগীয়
ব্যিস্থা িহণ
12। ছুটি সংক্রান্ত কার্ মক্রি
13। পনোন্নমি, িেিী ও সংযুমক্ত সংক্রান্ত
কার্ মক্রি
14। চাকুরী, মনয়মিিকরণ, স্থায়ীকরণ ইিযামে
কার্ মক্রি
15। প্রিাসমনক অনুনিােন প্রোন
16। উচ্চ মিক্ষা অনুনিােন সংক্রান্ত কার্ মক্রি
সহকারী পমরচািক-০৪ ১। ৪ টি ইমিমনয়ামরং কনিজ, টিটিটিমস, িামফক
সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
(ইমিমনয়ামরং কনিজ ও আট মস, গ্লাস এন্ড মসরামিকস, ল্যান্ড সান ম ১। মিাাঃ িাহবুবুর
ইন্সটিটিউট (কুমিল্লা ও রাজিাহী), মফনী রহিান
িননানটকমনক িাখা)
[জনাি প্রনক াঃ মিাাঃ কমিউটার ইন্সটিটিউট এর প্রিাসন/সংস্থাপন
ও কিমকিমা-কিমচারীনের িেিী/মননয়াগ/
খুরমিে আিি]
পনোন্নমি/ মপ্রষণ/ সংযুমক্ত কার্ মক্রি
২। িননানটকমনক ইন্সটিটিউটসমূনহর জন্য
কামরকুিাি প্রণয়ন সংক্রান্ত কানজ সহনর্াগীিা
োন
৩। সরকামর ইমিমনয়ামরং কনিজসমূহ
িননানটকমনক প্রমিষ্ঠান পমরেিমন
৪। প্রমিটি ইমিমনয়ামরং কনিজ ও
িননানটকমনক ইন্সটিটিউটসমূনহ কযামরয়ার
মফয়ার আনয়াজনন সহনর্ামগিা োন
৫। প্রমিটি ইমিমনয়ামরং কনিজ ও
িননানটকমনক ইন্সটিটিউট কর্তমক উদ্ভািন
মিষনয় মিিা আনয়াজনন সহনর্ামগিা োন
৬। ইমিমনয়ামরং কনিজ ও িননানটকমনক
ইন্সটিটিউনটর প্রিাননের সানে প্রমিিানস
সিন্বয় স ার আনয়াজন করা
৭। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
8। মিক্ষক, কিমকিমা ও কিমচারীর পাসনপাট ম
করার জন্য মি াগীয় অনাপমত্ত প্রোন
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িত্ত্বািিানকারী
কিমকিমা

ক্রমিক

০৫

িাখার নাি

কানজর মিিরণ

9। িেন্ত কার্ মক্রি পমরচািনা করা
10। অধ্যক্ষ/প্রমিষ্ঠান প্রিাননের মি াগীয়
ব্যিস্থা িহণ
11। ছুটি সংক্রান্ত কার্ মক্রি
12। পনোন্নমি, িেিী ও সংযুমক্ত সংক্রান্ত
কার্ মক্রি
13। চাকুরী, মনয়মিিকরণ, স্থায়ীকরণ ইিযামে
কার্ মক্রি
14। প্রিাসমনক অনুনিােন প্রোন
15। উচ্চ মিক্ষা অনুনিােন সংক্রান্ত কার্ মক্রি
সহকারী পমরচািক-০৫ ১। ম ানকিনাি িাখািীন মিক্ষক-কিমচারীর পে
স্থায়ীকরণ, মিনডিন িামিকা প্রস্তুি ও
(ন ানকিনাি-১)
[জনাি
gwnDwÏb হািনাগাে করা
২। টিএসমস সমূনহর মেড মনি মারণ ও কামরকুিাি
Avnv¤§`]
প্রণয়ন সংক্রান্ত কানজ সহনর্াগীিা োন
৩।
সরকামর/নিসরকামর
ম ানকিনাি
প্রমিষ্ঠানসমূহ পমরেিমণ
৪। TVET-এর আওিায় সরকামর ও
মিসরকামর প্রমিষ্ঠাননর ম ানকিনাি মিক্ষায়
NTVQF িাস্তিায়নন সহনর্াগীিা প্রোন
৫। প্রমিটি সরকামর টিএসমস কর্তমক কযামরয়ার
মফয়ার আনয়াজনন সহনর্ামগিা প্রোন
৬। প্রমিটি টিএসমস এর প্রিাননের সানে সিন্বয়
স া আনয়াজন করা
৭। প্রমিটি টিএসমস কর্তমক উদ্ভািন মিষয়ক মিিা
আনয়াজনন সহনর্ামগিা োন
৮। মিক্ষক, কিমকিমা ও কিমচারীর পাসনপাট ম
করার জন্য মি াগীয় অনাপমত্ত প্রোন
৯। িেন্ত কার্ মক্রি পমরচািনা করা
১০। অধ্যক্ষ/প্রমিষ্ঠান প্রিাননের মি াগীয়
ব্যিস্থা িহণ
১১। ছুটি সংক্রান্ত কার্ মক্রি
১২। পনোন্নমি, িেিী ও সংযুমক্ত সংক্রান্ত
কার্ মক্রি
১৩। চাকুরী, মনয়মিিকরণ, স্থায়ীকরণ ইিযামে
কার্ মক্রি
১৪। প্রিাসমনক অনুনিােন প্রোন
১৫। উচ্চ মিক্ষা অনুনিােন সংক্রান্ত কার্ মক্রি
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সংযুক্ত িাখা/কিমকিমা

িত্ত্বািিানকারী
কিমকিমা

সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
১। মিমির কুিার ির
2। মিাসাাঃ মজসমিন
আক্তার

cwiPvjK
(‡fv‡Kkbvj)
W. †gvnvt Avãym
Qvjvg

ক্রমিক

িাখার নাি

কানজর মিিরণ

সংযুক্ত িাখা/কিমকিমা

আইন মসনির কার্ মক্রিাঃ

(ক) কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর সানে সংমিষ্ট
িািিাসমূহ পমরচািনা করা
(খ) মজিা পর্ মানয় োনয়রকৃিকৃি মিম ন্ন
িািিার জিাি প্রস্তুিকরণ
(গ) সরকানরর মিরুনে োনয়রকৃি মিম ন্ন
িািিার জিাি প্রস্তুি করা
(ঘ) মরট িািিার প্রমিদ্বমিিা করার জন্য
সমিমসটর উইং এর সানে মর্াগানর্াগ করা
(ঙ) িািিার মিম ন্ন পর্ মানয় কার্ মক্রি পমরিীক্ষণ
(চ) িািিার মডএমজ/এএমজ কর্তমক চামহি
কাগজপত্রামে/িথ্যামে মপ্ররণ করা
(ি) িািিার শুনানীর মেন উপমস্থি োকা
প্রনয়াজন
(জ) অত্র অমিেপ্তনরর আইনজীিীনক িািিার
কানজ সহনর্ামগিা করা
(ঝ) িািিা সংক্রান্ত কাগজপত্রামে সংিনহর
ব্যিস্থা করণ
(ঞ) িািিা সংক্রান্ত মিষনয় িন্ত্রণািনয়র
মননে মিনা িাস্তিায়ণ, িথ্য মপ্ররণ
(ট) দুর দুরান্ত মেনক আগি ব্যমক্তনের সানে
িািিার মিষনয় কো িিা (িািিা সংক্রান্ত)
(ঠ) অত্র অমিেপ্তনরর আইনজীিীনের
সম্মানী ািা ও মিিসমূহ পমরনিানির ব্যিস্থা
িহণ করা
(ড) িািিা সংক্রান্ত ডাটানিইজ সংরক্ষণ
১৭। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
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১। ড. মরজা হাসান
িাহমুে
২। মুহাম্মে িাহমরয়ার
খান

িত্ত্বািিানকারী
কিমকিমা

০৬

সহকারী পমরচািক-০৬
(ন ানকিনাি-২)
[জনাি মিাাঃ জামহদুি
হক]

১। মজমপএফ অিীি সংক্রান্ত কাজ
সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
২। িামষ মক িমি মি মিিন ও সাম সম িমহর ১। ম োসো. োসু ো খোতুন
কার্ মক্রি িহণ ও সংরক্ষণ
2| মিাাঃ কািরুি হাসান
৩। র্ািিীয় মিিন- ািা সংক্রান্ত কাজ
৪। প্রমিক্ষণ মিি, ক্রয় সংক্রান্ত মিি
৫। মিিন ও ক্রয় সংক্রান্ত মিনির মচক/কযাি
িন্টন
৬। কযাি িমহ মিখন
৭। মিমসক মিনির মিি প্রস্তুি, চক িন্টন ও ৯।
কযাি িমহ মিখন
৮। েপ্তর/প্রমিষ্টান সমূনহর ভ্রিণ ািার মিি
অনুনিােন
৯। িামসক খরনচর মহসানির সংগমি সািন
১০। প্রমিষ্ঠানসমূনহর িানজট চামহো আনয়ন ও
মিমপিেকরণ
১১। িানজট চামহো অনুর্ায়ী মি াজন ও িরাি
প্রোন
১২। িানজট ব্যিস্থাপনা স ায় িথ্য প্রোন
১৩। িাৎসমরক ক্রয় পমরকল্পনা অনুনিােন
১৪। মটন্ডার/ক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় িঞ্জুরী প্রোন
১৫। আয়-ব্যনয়র মহসাি সংরক্ষণ ও সংগমি
সািন
১৬। কর ব্যমিি রাজস্ব প্রামপ্ত িমি মিকরণ ও
মহসাি সংরক্ষণ
১৭। িাত্রা-িাত্রীনের িথ্য ও বৃমত্ত সংক্রান্ত
র্ািিীয় কাজ
১৮। িামসক আনয়র মহসাি মিমপিেকরণ ও
িন্ত্রণািনয় মপ্ররণ
১৯। িামসক ব্যনয়র মহসাি মিমপিেকরণ ও
িন্ত্রণািনয় মপ্ররণ
২০। সিাপ্ত উন্নয়ন প্রকনল্পর িানজট প্রণয়ন,
িন্টন ও পৃষ্ঠাংকন সংক্রান্ত কাজ
২১। িমনটমরং কিমসূমচ, আমে মক ও একানডমিক
২২। ম ানকিনাি িাখায় িািািাি ক্রয় ও
সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ
২৩। মনিাি সংক্রান্ত কাজ
২৪। সংরক্ষণ ও রক্ষণানিক্ষণ
২৫। ওয়াকম অডার সংক্রান্ত কাজ
২৬। মিক্ষক-কিমকিমা ও কিমচারীনের মিনেি
ভ্রিণ সংক্রান্ত কাজ
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২৭। মিিন সিিা
২৮। মিনা মিিননও অমজমি ছুটি িঞ্জুর
২৯। আয়ন-ব্যয়ন সংক্রান্ত অমফস আনেনির
কাজ
৩০। শ্রামন্ত মিননােন ছুটি ও ািা িঞ্জুরী সংক্রান্ত
কাজ
৩১। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ

০৭

সহকারী পমরচািক-৭
(প্রনজক্ট, প্লামনং এন্ড
ইিমপ্লনিননটিন)
[জনাি মিাাঃ িঞ্জুরুি
ইসিাি]

১। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন
সিাপ্ত প্রকল্পসমূনহর মিম ন্ন পনের সংরক্ষণ ও
স্থায়ীকরণ মিষয়ক কার্ মািিী
২। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর জন্য নতুন
নতুন প্রকনল্পর মক্ষত্র মচমিিকরণ
৩। প্রনজক্ট কননসপ্ট মপপার তিরীকরণ
৪। মিম ন্ন প্রনজনক্টর মডমপমপ/টিমপমপ তিরীকরণ
৫। িন্ত্রণািনয়র মননে মি মিািানিক
ম
মডমপমপ/টিমপমপ পুনগঠন
৬। পঞ্চিামষ মক পমরকল্পনা, এমডমপ এিং
সংনিামিি এমডমপ প্রণয়ন করা
৭। মিম ন্ন চিিান উন্নয়ন প্রকনল্পর িামসক,
তত্রিামসক, অি মিামষ মক এিং িামষ মক অিগমি
মরনপাট ম সংিহকরণ এিং িা র্াচাই িািাইপূি মক
মিক্ষা িন্ত্রণািনয়র িাধ্যনি পমরকল্পনা
কমিিননর আইএিইমড-নি মপ্ররণ
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সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
১। বুিবুি আহনিে
2| মিাাঃ এনামুি হক
রমকি

পমরচািক
(পমরকল্পনা ও
উন্নয়ন)
[জনাি মিাাঃ
জাহাঙ্গীর আিি]

৮। সিাপ্ত উন্নয়ন প্রকনল্পর র্ন্ত্রপামি, র্ানিাহন,
আসিািপত্র ও অন্যান্য িািািাি িহণ এিং
মডমপমপ অনুর্ায়ী পরিিী ব্যিস্থা িহণ
৯। সকি চিিান উন্নয়ন প্রকনল্পর সার-সংনক্ষপ
তিরীকরণ এিং সংমিষ্ট মি াগ/েপ্তনর মপ্ররণ
১০। উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত মিম ন্ন স ার
কার্ মপ্রত্র তিরীকরণ
১১। প্রকািনা এিং অযান্যন্য সংমিষ্ট কানজর
জন্য প্রকল্প সংক্রান্ত িথ্য সরিরাহকরণ
১২। নতুন প্রমিষ্ঠাননর মকাড সৃমষ্টকরণ
১৩। প্রকনল্পর পে সৃমষ্টর কার্ মক্রি পমরচািনা
১৪। প্রকল্প সিামপ্ত প্রমিনিেন সংিহ ও সংমিষ্ট
েপ্তনর মপ্ররণ
১৫। ইইমড/মপআইডমিউ মেনক প্রকনল্পর
পূিকাজসমূনহর মডজাইন, ড্রইং ও প্রাক্কিন
সংিনহর ব্যিস্থা িহণ
১৬। NSDP (National Skills Development
Policy), RPL (Recognition of Prior
Learning), ISC (Industry Skills Council),
NTVQF (National Technical, Vocational
Qualification Framework) এর সানে

সংমিষ্ট কার্ মক্রি পমরচািনা
১৭। প্রকল্পসমূনহর কার্ মক্রনির সিন্বনয় স া
আহিান
১৮। উন্নয়ন প্রকল্পসমূনহর িাস্তিায়ন অিগমি
সনরজমিনন পমরেিমণ
১৯। িাখার অিাঃস্তন কিমচারীনের কানজর
িোরমককরণ
২০। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
2১। প্রকল্প সংমিষ্ট ওয়াকমিপ আনয়াজন এিং
িাস্তিায়ননর ব্যিস্থা িহণ
০৮

সহকারী পমরচািক-৮ ১। মিম ন্ন প্রকনল্পর মডমপমপ/টিমপমপ সংযুক্ত কিমকিমা-২ জন
তিরীকরনণর মক্ষনত্র ইকুইপনিন্ট/আসিািপত্র,
ইকুইপনিন্ট
[জনাি িমফজুি ইসিাি] র্ানিাহন এর িামিকা এিং মূল্য মনি মারণ
১। সাইফুি ইসিাি
২। প্রমিক্ষণ সংক্রান্ত মডমপমপ/টিমপমপ প্রণয়ন
৩। প্রকল্প হনি প্রাপ্ত মিম ন্ন প্রস্তাি িন্ত্রণািনয়
মপ্ররণ
৪। প্রকনল্পর িানজট মি াজন ও অে ম অিমুমক্ত
এিং মিম ন্ন িরননর প্রস্তাি িন্ত্রণািনয় মপ্ররণ
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৫। িহাপমরচািক ও পমরচািক (পমরাঃ ও উন্নাঃ)
স া সংক্রান্ত ফাইি প্রস্তুি
৬। মিম ন্ন িন্ত্রণািনয়র সানে মনমিড়
মর্াগানর্ানগর িাধ্যনি উন্নয়ন প্রকল্পসমূনহর
জনিি, মরনটনিন ইিযামে কার্ মামে সিন্নকরণ
৭। অমিেপ্তনরর র্ানিাহন টিও এন্ড ই ভুক্ত করণ
৮। প্রকল্প সংমিষ্ট ওয়াকমিপ আনয়াজন এিং
িাস্তিায়ননর ব্যিস্থা িহণ
৯। প্রমিষ্ঠানসমূনহর সানে ইন্ডামি মিংনকজ
বৃমেকরনণর প্রনয়াজনীয় ব্যিস্থা িহণ
১০। জি মপ্লসনিন্ট সংক্রান্ত কার্ মামে সিােন
১১। ইননান িন ও মসিা সহজীকরণ কার্ মক্রি
১২। োিা মগামষ্ঠর সানে মর্াগানর্াগ স্থাপন
সমক্রয় োকা
১৩। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
মরসাচ ম ও ননিজ
ম্যাননজনিন্ট মসি

মরসাচ মও ননিজ ম্যাননজনিন্ট মসনির কার্ মক্রিাঃ
(১) মরসাচ ম মসি TVET এর মক্ষনত্র
গনিষণামূিক কার্ মক্রি এিং িাঠ পর্ মানয়
মিক্ষক/কিমকিমানের গনিষণা কার্ মক্রনি
সিৃক্ত করার প্রনয়াজনীয় উনদ্যাগ িহণ করনি;
(২) কামরগমর মিক্ষার উন্নয়নন গনিষণা কার্ মক্রি
পমরচািনায় সহনর্ামগিা করণ;
(৩) িাঠ পর্ মানয় মিক্ষক/কিমকিমানের গনিষণা
সংস্কৃমি সৃমষ্টর িনক্ষয প্রনয়াজনীয় উনদ্যাগ িহণ;
(৪) ঊর্ধ্মিন কর্তমপনক্ষর মননে মিক্রনি কামরগমর
মিক্ষা
অমিেপ্তরািীন
প্রমিষ্ঠানসমূনহর
(পমিনটকমনক ও মটকমনকযাি স্কুি ও কনিজ)
রযাংমকং কার্ মক্রি সিনন্ন সহনর্ামগিা প্রোন;
(৫) গনিষণা জান মাি প্রকানির উনদ্যাগ িহণ ;
(৬) মিমিি প্রকনল্পর সম্ভাব্যিা র্াচাইকরণ
কার্ মক্রনি সহনর্ামগিা প্রোন;
(৭) মিম ন্ন উন্নয়ন সহনর্ামগ সংস্থার মেসার
িামড কার্ মক্রি সিন্ন করনি সহনর্ামগিা
প্রোন;
(৮) মিক্ষার গুণগি িাননান্নয়নন উক্ত মসি
মনয়মিি মিম ন্ন প্রমিষ্ঠান পমরেিমনসহ
প্রমিনিেন প্রোন;
(৯) কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ।
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গনিষণা
কার্ মক্রনি
সংযুক্ত কিমকিমা
১। িানহিা পার ীন
২। মিপ্লি মিকাি পাি
মচ ধুরী
৩। িমেনা আক্তার

পমরচািক
(পমরকল্পনা ও
উন্নয়ন)
[জনাি মিাাঃ
জাহাঙ্গীর আিি]

০৯

সহকারী পমরচািক-৯
(পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ)
[জনাি মিাাঃ হামিবুর
রহিান]

১। কামরগমর মিক্ষার কামরকুিাি প্রণয়ন কানজ সংযুক্ত কিমকিমা-২ জন
সহনর্ামগিা প্রোন
২। কামরগমর মিক্ষা প্রমিষ্ঠানসমূনহর কার্ মািিী ১। মিাাঃ সাইফুি
পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ
ইসিাি
৩। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন
সকি প্রমিষ্ঠাননর পূিম কাজ
৪। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন
সকি প্রমিষ্ঠাননর জমির মরকডপম ত্র সংিহ ও
সংরক্ষণ
৫। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন
সকি প্রমিষ্ঠাননর আসিািপনত্রর মরকড ম সংিহ
ও সংরক্ষণ
৬। কামরগমর মিক্ষা মিষয়ক পমরসংখ্যান সংিহ
ও হািনাগােকরণ
৭। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ

১০

সহকারী পমরচািক-১০
এিমপও
(ঢাকা, রাজিাহী, রংপুর
ও িয়িনমসংহ মি াগ)

১। এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠানসমূনহ মনয়মিি
পমরেিমন করা
২। এিমপও িাস্তিায়ন অনটানিিন/অনিাইন
কার্ মক্রি িাস্তিায়ন ও চালু করা
৩। এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠানসমূহ এিং
এিমপওভুক্ত মিক্ষক/কিমচারীনের ডাটানিইজ
তিরী ও মনয়মিি আপনডট করণ
৪। এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠানসমূনহর সািমিক
কার্ মক্রি মননয় িাৎসমরক প্রমিনিেন
প্রকািকরণ
৫। এিমপও কার্ মক্রনির িামসক মিিরণ
কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর ওনয়িসাইনট
আপনিাডকরণ
৬। মিসরকারী এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠাননর
এিমপও, টাইিনস্ক্ি, মিএড মস্ক্ি এর
আনিেনসমূহ িহণ।
৭।
মিক্ষক-কিমচারীনের
মননয়ানগ
িহাপমরচািক িনহােনয়র প্রমিমনমি িননানয়ন
সংক্রান্ত কার্ মক্রি
৮। এিমপও, টাইিনস্ক্ি, মিএড মস্ক্ি এর
আনিেন/সংযুমক্ত/অম নর্াগ ইিযামে মনষ্পমত্ত
৯। এিমপও িীট হনি নাি কিমননর আনিেন
মনষ্পমত্ত
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উপপমরচািক
(এিমপও)
ম োহোম্মদ রিহোন উরিন
িাখা-১০ ও িাখা-১১
এর কার্ মািমি িোরমক
করনিন।

িাখা-১০ এর কিমকিমা
পোয়ন না হওয়া পর্ মন্ত
মিমন িাখা-১০ এর
োময়ত্ব পািন করনিন
সংযুক্ত কিমকিমা-৪ জন
(প্রমি মি ানগ ১ জন
কনর=৪ জন)
১। মিাাঃ আব্দুর রমহি
(ঢাকা মি াগ)
৩। মিশ্বমজৎ মে
(রংপুর ও খুলনো
মি াগ)
৪। হামিিা খাতুন
(িয়িনমসংহ মি াগ)

পমরচািক
(পমরিীক্ষণ ও
মূল্যায়ণ/
মপআইইউ)
[জনাি মিাাঃ
আককাি আিী
মসখ]

১১

১০। এিমপও, টাইিনস্ক্ি, মিএড মস্ক্ি এর
আনিেনসমূহ র্াচাই-এ অসংগমি/প্রনয়াজনীয়
িথ্যামে প্রামপ্তর জন্য প্রমিষ্ঠানসমূনহর সানে
মর্াগানর্াগ করা
১১।
এিমপওভুক্ত
প্রমিষ্ঠাননর
নাি
পমরিিমন/সংনিািন মিষনয় আনিেন িহণ ও
নমে উপস্থাপন
১২। আগি েিমনােীনের মজজ্ঞাসািনি িথ্য ও
পরািিম প্রোন
১৩। অম নর্াগ মিষনয় প্রনয়াজনন িেন্ত কমিটি
গঠন ও প্রমিনিেন উপস্থাপন
১৪। এিমপও সংক্রান্ত স া আহিান এিং
মর্াগানর্াগ করা
১৫। এিমপও সংক্রান্ত স ায় উপস্থাপননর জন্য
সারসংনক্ষপ ও কার্ মপত্র প্রস্তুি করা
১৬। এিমপও সংক্রান্ত স ায় অনুনিামেি
মিক্ষক-কচ মারীনের ঘাটমি িো িথ্য মিষনয়
অিমহি কনর প্রমিষ্ঠানন পত্র মপ্ররণ করা
১৭। িানজট প্রণয়ন, িন্টন ও অমডট মিষয়ক
সকি কার্ মক্রি িাস্তিায়ন
১৮। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
সহকারী পমরচািক-১১ ১। এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠানসমূনহ মনয়মিি
পমরেিমন করা
এিমপও
(চেিাি, মসনিট, খুিনা ২। এিমপও িাস্তিায়ন অনটানিিন/অনিাইন
কার্ মক্রি িাস্তিায়ন ও চালু করা
ও িমরিাি মি াগ)
[জনাি মিিি কুিার ৩। এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠানসমূহ এিং
এিমপওভুক্ত মিক্ষক/কিমচারীনের ডাটানিইজ
মিশ্র]
তিরী ও মনয়মিি আপনডট করণ
৪। এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠানসমূনহর সািমিক
কার্ মক্রি মননয় িাৎসমরক প্রমিনিেন
প্রকািকরণ
৫। এিমপও কার্ মক্রনির িামসক মিিরণ
কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর ওনয়িসাইনট
আপনিাডকরণ
৬। মিসরকারী এিমপওভুক্ত প্রমিষ্ঠাননর
এিমপও, টাইিনস্ক্ি, মিএড মস্ক্ি এর
আনিেনসমূহ িহণ।
৭।
মিক্ষক-কিমচারীনের
মননয়ানগ
িহাপমরচািক িনহােনয়র প্রমিমনমি িননানয়ন
সংক্রান্ত কার্ মক্রি
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সংযুক্ত কিমকিমা-৪ জন
(প্রমি মি ানগ ১ জন
কনর=৪ জন)
১। আমফয়া আক্তার
(চট্টগ্রো মি াগ)
২। কািরুজ্জািান
(রাজিাহী মি াগ)
৩। মুহাম্মে সাইফুি
হক খান
(রসললট মি াগ
৪। শ্যািি চন্দ্র রায়
(িমরিাি মি াগ)

৮। এিমপও, টাইিনস্ক্ি, মিএড মস্ক্ি এর
আনিেন/সংযুমক্ত/অম নর্াগ ইিযামে মনষ্পমত্ত
৯। এিমপও িীট হনি নাি কিমননর আনিেন
মনষ্পমত্ত
১০। এিমপও, টাইিনস্ক্ি, মিএড মস্ক্ি এর
আনিেনসমূহ র্াচাই-এ অসংগমি/প্রনয়াজনীয়
িথ্যামে প্রামপ্তর জন্য প্রমিষ্ঠানসমূনহর সানে
মর্াগানর্াগ করা
১১।
এিমপওভুক্ত
প্রমিষ্ঠাননর
নাি
পমরিিমন/সংনিািন মিষনয় আনিেন িহণ ও
নমে উপস্থাপন
১২। আগি েিমনােীনের মজজ্ঞাসািনি িথ্য ও
পরািিম প্রোন
১৩। অম নর্াগ মিষনয় প্রনয়াজনন িেন্ত কমিটি
গঠন ও প্রমিনিেন উপস্থাপন
১৪। এিমপও সংক্রান্ত স া আহিান এিং
মর্াগানর্াগ করা
১৫। এিমপও সংক্রান্ত স ায় উপস্থাপননর জন্য
সারসংনক্ষপ ও কার্ মপত্র প্রস্তুি করা
১৬। এিমপও সংক্রান্ত স ায় অনুনিামেি
মিক্ষক-কচ মারীনের ঘাটমি িো িথ্য মিষনয়
অিমহি কনর প্রমিষ্ঠানন পত্র মপ্ররণ করা
১৭। িানজট প্রণয়ন, িন্টন ও অমডট মিষয়ক
সকি কার্ মক্রি িাস্তিায়ন
১৮। কর্তমপক্ষ কর্তমক অমপমি িাখা সংমিষ্ট কাজ
মি. দ্রাঃ উনল্লমখি মি াজন অনুর্ায়ী মকান কাজ মকান িাখা সংমিষ্ট না হনি এিন কাজ পমরচািক প্রিাসন িরাির মপ্ররণ করনি হনি
এিং মিমন কাজটি সংমিষ্ট িাখায় মপ্ররণ করনিন।
❖ প্রিাসমনক কিমকিমার (AO) এর োময়ত্ব কিমব্যাঃ
১। ইসুয মডসপাস: িমহরাগি সকি মচঠিপত্র িহণ, মিিরণ, সাম সম িযাি এর মহসাি সংরক্ষণ;
২। মিইননটন্যান্স: িননর মিাট খাট মিরািি কার্ ম সিােন, মিরািি কাজ মচমিিকরণ, মিক্ষা প্রনক িি অমিেপ্তনরর সানে
মর্াগানর্াগ স্থাপন কনর মিরািি কার্ ম সিােন, মিদুযৎ, মটমিনফান ইিযামে সচি রাখা;
৩। মিার: মটন্ডানরর জন্য িািািানির িামিকা সংিহকরণ, মকানটিননর জন্য িামিকা সংিহ, মটন্ডার, মকানটিন প্রমক্রয়াকরণ,
মনিাি কার্ মক্রি পমরচািনা;
৪। িাইনেরী: িাইনেরী সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ মক্রি;
৫। মড-নকয়ার ও ফাি এইড: মড-নকয়ার ও ফাি এইড সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ মক্রি;
৬। মরি হাউজ ও কযামন্টন: মরি হাউজ ও কযামন্টন সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ মক্রি;
৭। ফ্রন্ট মডস্ক্: অনুসন্ধান ও প্রিযামিি মসিা প্রোনন সামি মক সহনর্ামগিা, আগি েিমণােীনের প্রনয়াজনীয় িথ্য সরিরাহ, অমিেপ্তনরর
অ যন্তনর প্রনিি প্রােীনের িামিকা মিমপিেকরণ।

24

❖ মকয়ারনটকার এর োময়ত্ব কিমব্যাঃ
১। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর অমফস অঙ্গননর মনরাপত্তা িোরমক;
২। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর পমরস্ক্ার পমরচ্ছন্নিা মনমিিকরণ;
৩। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর অমফস সরিাি ও র্ানিাহননর মনরাপত্তা প্রোন;
৪। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর মজনানরটর, মিফট ইিযামে সচি রাখার ব্যিস্থাকরণ;
৫। অমফস প্রাঙ্গননর সািননর অংনি ফুি িাগান তিরী ও রক্ষণানিক্ষণ;
❖ মিনিষ কার্ মক্রিসমূহাঃ
মিনিষ কার্ মক্রি
* িহাপমরচািক মেনক সংযুক্ত কিমকিমা পর্ মন্ত প্রমি িানস কিপনক্ষ একটি সরকামর/নিসরকামর
কামরগমর মিক্ষা প্রমিষ্ঠান পমরেিমন করনিন এিং িহাপমরচািক িরাির প্রমিনিেন োমখি
করনিন
* িহাপমরচািক মেনক সংযুক্ত কিমকিমা পর্ মন্ত প্রমি িানস মনজ অমফস/অিীন িাখা পমরেিমন
করনিন এিং পমরেিমন প্রমিনিেন িহাপমরচািক িরািনর োমখি করনিন
* সকি পমরচািক মনজ অিীন কিমকিমানের মননয় প্রমি িানস পর্ মানিাচনা স া করনিন
* পমরচািক, সহকারী পমরচািক ও সংযুক্ত কিমকিমানের মননয় িহাপমরচািক প্রমিিানস সিন্বয়
স া করনিন
* প্রমি দুই িানস িহাপমরচািক একিার কিমচারীনের সানে আনিাচনা স া করনিন
* িহাপমরচািক প্রমিিানস উন্নয়ন প্রকল্পসমূনহর অিগমি পর্ মানিাচনা করনিন
* কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর শূন্য পে পূরণ/মননয়াগ সংক্রান্ত কার্ মক্রি পমরচািনার জন্য
িহাপমরচািক প্রমিিানস পমরচািকগণনক মননয় অিগমি পর্ মানিাচনা করনিন।

সংযুক্ত িাখা/কিমকিমা
সংযুক্ত কিমকিমাাঃ
মিাাঃ আব্দুর রমহি (উপসমচি)
সিন্বয়কারীাঃ
পমরচািক (প্রিাসন)

❖ ছুটিকািীন মিকল্প কিমকিমা (পমরচািক পর্ মায়):
ক্রমিক
০১
০২
০৩
০৪
০৫

োময়ত্ব প্রাপ্ত পমরচািক
পমরচািক (প্রিাসন)
পমরচািক (পমিনটকমনক/মপআইডমিউ)
পমরচািক (ন ানকিনাি)
পমরচািক (পমরকল্পনা ও উন্নয়ন)
পমরচািক (পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ
/মপআইইউ)

তনমিমত্তক প্রমিভূ
পমরচািক (পমিনটকমনক/মপআইডমিউ)
পমরচািক (প্রিাসন)
পমরচািক (পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ/মপআইইউ)
পমরচািক (পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ/মপআইইউ)
পমরচািক (পমরকল্পনা ও উন্নয়ন)

❖ ছুটিকািীন মিকল্প কিমকিমা (সহকারী পমরচািক পর্ মায়):
ক্রমিক
োময়ত্ব প্রাপ্ত সহকারী পমরচািক
তনমিমত্তক প্রমিভূ
০১
সহকারী পমরচািক-১
সহকারী পমরচািক-২
০২
সহকারী পমরচািক-২
সহকারী পমরচািক-১
০৩
সহকারী পমরচািক-৩
সহকারী পমরচািক-৪
০৪
সহকারী পমরচািক-৪
সহকারী পমরচািক-৩
০৫
সহকারী পমরচািক-৫
সহকারী পমরচািক-৬
০৬
সহকারী পমরচািক-৬
সহকারী পমরচািক-৫
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িন্তব্য

িন্তব্য

০৭
০৮
০৯
১০
১১

সহকারী পমরচািক-৭
সহকারী পমরচািক-৮
সহকারী পমরচািক-৯
সহকারী পমরচািক-১০
সহকারী পমরচািক-১১

সহকারী পমরচািক-৮
সহকারী পমরচািক-৭
সহকারী পমরচািক-৮
সহকারী পমরচািক-১১
সহকারী পমরচািক-১০
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1.4. KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii wmwU‡Rb PvU©vit
রসটিলেন চোট টোি
1. রিশন ও র শন
রিশন
কোরিগরি ও বৃরিমূলক রশক্ষো ও প্ররশক্ষণ যুলগোপল োগীকিণ, োনবসম্পদ উন্নয়ন, অর্ টননরিক সমৃরিঅেটন এবং েীবন োত্রোি োলনোন্নয়ন।
র শন
োনসম্পন্ন কোরিগরি ও বৃরিমূলক রশক্ষো ও প্ররশক্ষণ রনরিি কিোি ললক্ষে প্রলয়োেনীয় নীরি ও ক সূট রচ প্রণয়ন, প্রকল্প বোস্তবোয়ন, আদশট োন রনর্ টোিণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যোয়ন।
2. মসবো প্রদোন প্ররিশ্রুরি
2.1 নোগরিক মসবো
দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
ক্রর ক
প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
মসবোি মূল্য এবং
মসবো প্রদোলনি
মসবোি নো
মসবো প্রদোন পিরি
নং
এবং প্রোরিস্থোন
পরিলশোর্ পিরি
স য়সী ো
(নো , পদবী, ম োন নম্বি ও ই-ম ইল)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
িথ্য অরর্কোি
সহকোিী পরিচোলক-০৪
িথ্য অরর্কোি আইলন
চোরহি িলথ্যি নমুনো
চোরহি িথ্যোরদ সিবিোহকিণ
রবনোমূলল্য
আইন অনু োয়ী
01.
িথ্য সিবিোহ
ম োিোলবক আলবদনপত্র
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
রনর্ টোরিি স য়
সহকোিী পরিচোলক-3
সিোসরি নোগরিকলদি রনকট
মসবো মকনন্দ্রর োধ্যল
মফানাঃ৮৮-02-9136612
মর্লক চোরহি মসবোি িথ্য সংগ্রহ
ম ৌরখক রনলদ টশনো
রবনোমূলল্য
িোৎক্ষরণক,
02.
সিোসরি িথ্য প্রদোন,
সংরিষ্ট শোখোয় মপ্রিণ
ইটমইলঃ dtead3.2013@gmail.com
প্রলয়োেনীয়
সহকারী পমরচািক-2
আটিদন/অতিটর্োগ প্রোতপ্তর পর
কোগেপত্রসহ রনর্ টোরিি
APA, NIS, GRS
সংরিষ্ট শোখো হলি িথ্য সংগ্রহ
রবনোমূলল্য
রনর্ টোরিি স য় মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫০৪১৮
03.
ছলক আলবদন
রবষয়ক কো টক্র
কলি েবোব মপ্রিণ
ইনিইিাঃ dte.ad2@gmail.com
সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠোন
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2.2 প্রোরিষ্ঠোরনক
ক্রর ক
মসবোি নো
নং
(1)
(2)

মসবো প্রদোন পিরি
(3)

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

01.

রসললকশন
মগ্রড/
উচ্চিি মেল/ মবিন
রনর্ টোিণ/ মবিন স িো

অনু রিপত্র ম ইল, ওলয়বসোইট
ও ডোকল োলগ মপ্রিণ।

প্রলয়োেনীয়
কোগেপত্রসহ রনর্ টোরিি
ছলক আলবদন
প্রোরিস্থোন: সংরিস্ট
প্ররিষ্ঠোন

রবনোমূলল্য

7 রদন

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
ই-ম ইল:

engrkhurshid66@gmail.com
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

02.

চোকুিীি
অগ্রোয়ন

আলবদন 1।ইল ইল/ ডোকল োলগ
2।রবলশষ বোহক োি ি

1।রবজ্ঞরিি লটোকরপ
2।প্রলয়োেনীয়
কোগেপত্রসহ
আলবদনপত্র (2করপ)
3। র্ো র্ কর্তটপলক্ষি
সুপোরিশ

রবনোমূলল্য
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3রদন
( র্ো র্িোলব
প্রোি)

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]

ক্রর ক
নং
(1)

মসবোি নো
(2)

03.

রবিোগীয়
পিীক্ষো/
রসরনয়ি মেল পিীক্ষো/
বুরনয়োদী প্ররশক্ষণ/
মবরসক মকোস ট

04.

ো লো
িো ি
মপ্রিণ

সংক্রোন্ত
ন্ত্রণোললয়

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
মসবোি মূল্য এবং
এবং প্রোরিস্থোন
পরিলশোর্ পিরি
(3)
(4)
(5)
কর্তটপলক্ষি
অনুল োদনক্রল প্রলয়োেনীয় কোগেপত্রসহ
অনু রিপত্র/ অর স আলদশ র্ো র্
কর্তটপলক্ষি
রবনোমূলল্য
ম ইল, ওলয়বসোইট ও ডোকল োলগ সুপোরিশ পত্র রনর্ টোরিি
মপ্রিণ
িল আলবদন
ো লোি আরেট, িোলয়ি
করপ এবং আনুষরিক
পলত্রি োধ্যল
রবনোমূলল্য
অন্যোন্য ডকুল ন্ট আইন
মসল, কোরশঅ
মসবো প্রদোন পিরি

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
ক) সহকারী পমরচািক-২

7 রদন

10 রদন

মফানাঃ ৮৮-০২-৯১৩৬৬১২
ইনিইিাঃdte.ad2@gmail.com
ট িটো
আইন ক ক
ম োবোইল: 88-02-8181231

ক. সহকারী পমরচািক-১
মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২২০৮
ইনিইিাঃdtead1@gmail.com
[অমিেপ্তর
(প্রিাসন),
ইমি:
কনিজ,
টিটিটিমস,পমিনটকমনক/
িননানটকমনক
ন্ত্রণোলয় হলি
ইন্সটিটিউট]
প্রোরি সোলপলক্ষ
খ. সহকারী পমরচািক-6 (মডমডও)
মফানাঃ ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ইনিইিাঃ advocddo@gmail.com
[অমিেপ্তর
(ন ানকিনাি),আঞ্চমিক
পমরচািনকর কার্ মািয়,ম টিটিআই, টিএসমস]

অরর্দিি
ও
অরর্দিিোর্ীন
প্ররিষ্ঠোনসমূলহি
বোৎসরিক
চোরহদো
অনু োয়ী
বোলেট
প্রণয়ন ও বিোি প্রদোন

প্ররিষ্ঠোন হলি প্রোি চোরহদো স ন্বয়
কলি অর্ ট ন্ত্রণোললয়ি রনর্ টোরিি
স্ব-স্বপ্ররিষ্ঠোন
হলি
স টওয়েোলি এরন্টকিণ এবং
রনর্ টোরিি মকোড রিরিক রবনোমূলল্য
অর্ ট ন্ত্রণোলয় হলি প্রোি বোলেট
চোরহদোপত্র;
রবিোেন কলি প্ররিষ্ঠোলন ইম ইল/ডোকল োলগ মপ্রিণ

06.

অরডট আপরিি রবষলয়
োবিীয় কো টোবলী

ব্রডশীট অনু োয়ী েবোব অগ্রোয়ন,
রিপোক্ষীক সিো আলয়োেন এবং
োরসক প্ররিলবদন ই-ম ইলল
মপ্রিণ

ব্রডশীট

রবনোমূলল্য

10 কো টরদবস

ক) সহকারী পমরচািক-১
মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২২০৮
ইনিইিাঃ dtead1@gmail.com
খ্) প্রকল্প কিমকিমা
ম োন: ৮৮-02-58152389

07.

অরর্দিিোর্ীন
রডগ্রী/রডললো ো
প টোলয়ি

রনর্ টোরিি ি অনু োয়ী
ট িটো কর্তটক
রনটরিংক ক

রনটরিং এি েন্য
রনর্ টোরিি ি

রবনোমূলল্য

10 কো টরদবস

সহকারী পমরচািক-০৯
(পমরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ)

05.
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ক্রর ক
নং
(1)

08.

09.

10.

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)
(3)
প্ররিষ্ঠোনসমূলহি
রিলপোট ট মপশ এবং মস অনু োয়ী
একোলডর ক কো টক্র
ব্যবস্থো মনয়ো
রনটরিং ও িোি
ললোআপ
TVET
সিোহ,
অরিিোবক
রদবস,
ক্রীড়ো ও সংস্কৃরি অর স রনলদ টশ ওলয়বসোইট/ ইসিোহ
পোললনি
ম ইলল মপ্রিণ
ক সূট চী প্রণয়ন ও িোি
ললোআপ
েোিীয় সংসদ রবষয়ক েোিীয় সংসলদি প্রলেি উিি ইকো টক্র
ম ইল বো সিোসরি মপ্রিণ
েোিীয় রদবস উদ োপন/
রবরিন্ন েোিীয় রদবস পোললনি ললক্ষে পত্রোরদ/ অর স
উদ োপন
রনলদ টশ ওলয়বসোইট/ ই-ম ইলল
মপ্রিণ

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

রবনোমূলল্য

7 রদন

ন্ত্রণোলয় হলি প্রোি প্রে/
রচঠি

রবনোমূলল্য

িোৎক্ষরণক

ন্ত্রণোলয় হলি প্রোি
মনোটিশ

রবনোমূলল্য

3 রদন

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
ম োন:৮৮-০২-৪৮১১০৬৫৮

সহকারী পমরচািক-১
মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২২০৮
ইনিইিাঃdtead1@gmail.com

ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

11.

শৃঙ্খলো ও আচিণ
েরনি অরিল োগ ও
রবরবর্
অরিল োগ
উপস্থোপন ও আলদশ
বোস্তবোয়ন

ব্যরিি/ উপযুি কর্তটপলক্ষি
রনকট মর্লক অরিল োগ পোওয়োি
পি র্ো র্ কর্তটপলক্ষি
অনুল োদন গ্রহণপূব টক
রনলদ টশোনু োয়ী রনষ্পরি

অরিল োলগি স র্ টলনি
উপযুি প্র োণোরদ

রবনোমূলল্য
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15 রদন ও
রবিোগীয়
ো লোি মক্ষলত্র
রনর্ টোরিি স লয়ি
লধ্য

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com

ক্রর ক
নং
(1)

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)

12.

ডোটোলবে
ম ইলন্টন্যোন্স/ ডোটো
আপলডট/ রপরডএস
আপলডট
(mopa.gov.bd)

ডোটো আপলডট কিোি েন্য
প্ররিষ্ঠোলনি User ID ও
Password স্ব-স্ব প্ররিষ্ঠোলনি ইম ইলল মপ্রিণ বো মটরলল োলন
প্রদোন

13.

অরর্দিি
ও
অরর্দিিোর্ীন
প্ররিষ্ঠোনসমূলহি
ট িটো/ ক চট োিীলদি
ক ক
ডোটোলবে
ম ইলন্টন্যোন্স/ ডোটো
আপলডট
(HRMIS)

ডোটো আপলডট কিোি েন্য
প্ররিষ্ঠোলনি User ID ও
Password স্ব-স্ব প্ররিষ্ঠোলনি ইম ইলল মপ্রিণ বো মটরলল োলন
প্রদোন

14.

অরর্দিি
অরর্দিিোর্ীন
প্ররিষ্ঠোনসমূলহি
রেরপ সংক্রোন্ত
মডোল ইন
ম
সহোয়িো প্রদোন

ই-রেরপ রসলস্টল নতুন একোউন্ট
ও অর স তিিী, একোউন্ট
পরিবিটনসহ এ সংক্রোন্ত ম লকোন
ইসহোয়িোি েন্য CPTU-এি
ও
সোলর্ স ন্বয় কিো, প্ররিষ্ঠোলনি
ইল
মডোল ইন ম ইল একোউন্ট মখািা
এবং Password পুনরুোর

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)
অরর্দিলিি
আইরসটিলসল হলি
প্রোিস্ব-স্ব প্ররিষ্ঠোন
িোলদি User ID ও
Password রদলয় কলি
িোি প্ররিষ্ঠোলন ক িট ি
ট িটো
সকল রশক্ষক, ক ক
ও ক চট োিীলদি িথ্য
আপললোড/ আপলডট
কিলবন
অরর্দিলিি
আইরসটিলসল হলি প্রোি
স্ব-স্ব প্ররিষ্ঠোন িোলদি
User ID ও Password
রদলয় কলি িোি
প্ররিষ্ঠোলন ক িট ি সকল
ট িটো ও
রশক্ষক, ক ক
ক চট োিীলদি িথ্য
আপললোড/ আপলডট
কিলবন

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

রবনোমূলল্য

প্ররিরনয়ি

রবনোমূলল্য

প্ররিরনয়ি

ট িটো (আইরসটি মসল)
িোিপ্রোি ক ক
ম োন: ৮৮-02-58152389

রবনোমূলল্য

প্ররিরনয়ি

ট িটো (আইরসটি মসল)
িোিপ্রোি ক ক
ম োন: ৮৮-02-58152389

ইককুইপল ন্ট অর সোি
ম োন: ৮৮-02-58152389

ও

প্রলয়োেনীয়
কোগেপত্রসহ আলবদন
প্রোরিস্থোন: সংরিস্ট
প্ররিষ্ঠোন
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ক্রর ক
নং
(1)

15.

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)
র্ো র্
প্ররক্রয়োয়
প্রোি
আলবদনপত্র োচোই-বোছোইয়োলন্ত
সিোয় উপস্থোপন ও অনুল োদন
সোলপক্ষ প্রস্তুিকৃি িোরলকো
ওলয়বসোইলট প্রকোশ এবং
ন্ত্রণোললয়ি অনুল োদন সোলপলক্ষ
রবলপ্রস্তুি কিো ব্যোংলক মচক
প্রদোন

মবসিকোরি কোরিগরি
প্ররিষ্ঠোলনি ক িট ি
রশক্ষক/ক চট োিীলদি
এ রপও, রবএড মেল,
টোই মেল, অধ্যক্ষ
মেল প্রদোন

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

অত্র
অরর্দিলিি
ওলয়বসোইট
হলি
প্রলয়োেনীয় সকল ি রবনোমূলল্য
ও কোগেপলত্রি িোরলকো
ডোউনললোডপূব টক

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

60 রদন

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)

সহকোিী পরিচোলক (শোখো-8)
ম োন: ৮৮-02-8181231
ই-ম ইল: dtempo16@gmail.com

ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

16.

রবএসরস মটক এবং
রডপ
ইন
মটক অনু রি পত্র ইল ইল ও ডোক র্ো র্
কিটপলক্ষি
অধ্যোয়লনি
ম োলগ মপ্রিণ এবং ওলয়বসোইলট োধ্যল
আলবদন রবনোমূলল্য
(উচ্চরশক্ষো) অনু রি প্রকোশ
অনলোইলন আলবদন
প্রদোন

17.

৩য় ও ৪র্ ট মেনীি পরত্রকোয়
রবজ্ঞরি
প্রকোশ
ক চট োিীলদি
এবংঅনলোইলন
আলবদন
রবজ্ঞরি
অনু োয়ী
রনলয়োলগি
োধ্যল এসএ এস
এি
োধ্যল
রবনোমূলল্য
প্রলয়োেনীয় কোগেপত্রোরদ
শুন্যপদ
পূিলনি মনোটির লকশনপ্রদোন এবং অর স
ব্যবস্থো গ্রহণ
আলদশ
32

৭রদন

০৬ োস

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
ই-ম ইল:
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]
ক) সহকারী পমরচািক-৩

মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫০৪১৮
ইনিইিাঃdtead3.2013@gmail.com
[3য় হলি 4র্ ট মেণীি ক চট োিী (মগ্রড11 মর্লক 20)
প টন্ত]
খ) সহকোিী পরিচোলক-৫,

ক্রর ক
নং
(1)

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস (সকলপলদি) েন্য]
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

18.

কিমচারীনের ছুটি িঞ্জুর
(মিক্ষা ছুটি/ িমহাঃ
িাংিানেি ছুটি
ইিযামে)

আনিেন, ছুটি প্রাপ্যিা প্রিযায়ন
সানপনক্ষ অমফস আনেি

আনিেন পত্র, ছুটি
প্রাপ্যিা প্রিযয়ন পত্র

রবনোমূলল্য

আনিেন প্রামপ্তর
০৭ কিমমেিনসর
িনধ্য

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

19.

ট িটো/ ক চট োিীলদি
ক ক
ছুটি
ঞ্জুি
(েোরন্তরবলনোদন ছুটি , রচঠি/ ঞ্জুরিপত্র
অরেটি ছুটি এবং
োর্তত্ব ছুটি সংক্রোন্ত)

আলবদন
প্রিেয়ন

ও

ছুটিি

রবনোমূলল্য
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[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
স্বয়ং
সম্পূণ ট খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
প্রস্তোব প্রোরিি পি ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
০৫
(পাঁচ) [টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ক রট দবস
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]

ক্রর ক
নং
(1)

20.

21.

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

পোসলপোট ট এি েন্য
NOC প্রদোন

পোসলপোট ট এি NOC অনু রি
ওলয়ব সোইলট প্রকোশ

পোসলপোট ট এি েন্য
NOC ি পূিন
প্রোরিস্থোন: ওলয়ব সোইলট

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i
mvaviY fwel¨ Znwej
সংক্রোন্ত

Av‡e`b I wnmve kvLvi m¤§wZ
mv‡c‡ÿ Awdm Av‡`k

Av‡e`bcÎ, wnmve
kvLvi m¤§wZcÎ

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

রবনোমূলল্য

০৩ রদন

রবনোমূলল্য

15 Kg©w`e‡mi
g‡a¨
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দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,

মফানাঃ৮৮-02-9136612
ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com
[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612
ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com
[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]

ক্রর ক
নং
(1)

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
ক) সহকোিী পরিচোলক-3
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

22.

Kg©KZ©v‡`i †MÖ‡Wkb
ZvwjKv cÖYqb,
nvjbvMv`KiY I
msiÿY

evwl©K †Mvcbxq cÖwZ‡e`b mv‡c‡ÿevwl©
Awdm
K †Mvcbxq
Av‡`k
cÖwZ‡e`b

রবনোমূলল্য

60 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

23.

24.

Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i
mvaviY fwel¨ Znwej
সংক্রোন্ত

Av‡
3e`b I wnmve kvLvi m¤§wZ
mv‡c‡ÿ Awdm Av‡`k

PvKzix n‡Z
Aemi/‡¯^”Qvয় Aemi

Av‡e`b mv‡c‡ÿ Awdm Av‡`k

Av‡e`bcÎ, wnmve
kvLvi m¤§wZcÎ

evwl©K †Mvcbxq
cÖwZ‡e`b, †kl †eZb
cÖZ¨qbcÎ

রবনোমূলল্য

রবনোমূলল্য
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15 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

Av‡e`b cÖvwßi
60 Kg©w`e‡mi
g‡a¨

[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]
ক) সহকোিী পরিচোলক-3,
মফানাঃ৮৮-02-9136612

ইটমইলঃdtead3.2013@gmail.com

ক্রর ক
নং
(1)

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)

২.3 অিেন্তিীণ মসবো
ক্রর ক
মসবোি নো
নং
(1)
(2)
1.
ট িটো/
অরর্দিলিি ক ক
ক চট োিীলদি োরসক
মবিন
রবলসহ
অন্যোন্য
রবল
পরিলশোর্
2.

৩.

ট িটো/
অরর্দিলিি ক ক
ক চট োিীলদি
প্ররশক্ষলণ লনোনয়ণ
অরর্দিলিি
cÖ‡qvRbxq `ªe¨vw`
ক্রয়

মসবো প্রদোন পিরি
(3)
ট িটো/
অরর্দিলি ক িট ি ক ক
ক চট োিীলদি
োরসক মবিন
রবলসহ অন্যোন্য রবল প্রস্তুি কলি
িো রহসোবিক্ষণ অর লস মপ্রিণ
এবং রবল অনুল োদলনি পি মচক/
নগলদ মপ্রিণ
লনোনয়ন সোলপলক্ষ অর স আলদশ

cvewjK cÖwKDi‡g›U wewagvjv
2008 Abymi‡Y Kvh©v‡`k cÖ`vb

প্রলয়োেনীয় কোগেপত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোি ক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বি ও ই-ম ইল)
(7)
[পতলটেকতনক ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
খ) সহকোিী পরিচোলক-০৪
ম োন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৩৮৫
[টিটিটিতস/ ইতিতনয়োতরং কটলর্/ মটনোটেকতনক
ইন্সটিটিউে: সকল পলদি েন্য]
গ) সহকোিী পরিচোলক-৫,
ম োন: 88-02-58157468
ই-ম ইল: dteadvoc@gmail.com
[টিএসরস: সকল পলদি েন্য]

প্রলয়োেনীয় কোগে পত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোিক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বিওই-ম ইল)
(7)

রনর্ টোরিি মবিন রবল
িল আলবদন

বোরষ টক মগোপনীয়
প্ররিলবদন
‡÷vi kvLv KZ„©K
‰ZixK…Z wmwWDj

রবনোমূলল্য

7 কো টরদবস

রবনোমূলল্য

০৩ কো টরদবস

রবনোমূলল্য

`icÎ weÁwß
cÖKv‡ki ZvwiL
n‡Z 90-120
w`e‡mi g‡a¨
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ক) সহকারী পমরচািক-১
মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২২০৮
ইনিইিাঃdtead1@gmail.com
খ) সহকোিী পরিচোলক-৬ (মডমডও)

ম োন: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ই-ম ইল: advocddo@gmail.com
সহকারী পমরচািক-2
মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫০৪১৮
ইনিইিাঃ dte.ad2@gmail.com

ক) সহকারী পমরচািক-১
মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২২০৮
ইনিইিাঃdtead1@gmail.com
খ) সহকোিী পরিচোলক-6 (মডমডও)

ক্রর ক
নং
(1)

৪.

মসবোি নো

মসবো প্রদোন পিরি

(2)

(3)

অরর্দিলিি cyivZb/ cvewjK cÖwKDi‡g›U wewagvjv
A‡K‡র্v gvjvgvj 2008 Abymi‡Y Kvh©v‡`k cÖ`vb
রবক্রয়

প্রলয়োেনীয় কোগে পত্র
এবং প্রোরিস্থোন
(4)

মসবোি মূল্য এবং
পরিলশোর্ পিরি
(5)

‡÷vi kvLv KZ„©K রবনোমূলল্য
তিixK„Z wmwWDj

মসবো প্রদোলনি
স য়সী ো
(6)

দোরয়ত্বপ্রোিক টকিটো
(নো , পদবী, ম োননম্বিওই-ম ইল)
(7)
ম োন: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ই-ম ইল: advocddo@gmail.com

`icÎ weÁwß ক) সহকারী পমরচািক-১
cÖKv‡ki ZvwiL মফানাঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২২০৮
n‡Z 45 w`e‡mi
ইনিইিাঃdtead1@gmail.com
g‡a¨
খ) সহকোিী পরিচোলক-6 (মডমডও)
ম োন: ৮৮-০২-৯১৪০৪৯৬
ই-ম ইল: advocddo@gmail.com

3. অরিল োগ ব্যবস্থোপনো পিরি
ট িটোি সলি ম োগোল োগ করুন। রিরন স োর্োলন ব্যর্ ট হলল রনলনোি পিরিলি ম োগোল োগ কলি আপনোি স স্যো অবরহি করুন।
মসবোপ্রোরিলি অসন্তুষ্ট হলল দোরয়ত্বপ্রোি ক ক
ক্রর কনং
কখন ম োগোল োগ কিলবন
ম োগোল োলগি ঠিকোনো
রনষ্পরিি স য়সী ো
ট িটো স োর্োলন ব্যর্ ট হলল
অম নর্াগ োমখনির ১৫ মেননর িনধ্য।
1.
দোরয়ত্ব প্রোি ক ক
GRS ম োকোল পলয়ন্ট ও
পরিচোলক (রপআইইউ)
ম োন: ৮৮-০২-৪৮১১৯৫৫৭
ট িটো রনরদ টষ্ট স লয় ব্যর্ ট হলল
2.
GRS ম োকোল পলয়ন্ট ক ক
হোপরিচোলক (অরিরিি দোরয়ত্ব)
ম োন: 88-02-৪৮১১৯৫২০
অম নর্ানগর িরণ অনুর্ায়ী দ্রুিিি সিনয়র িনধ্য।
ই-ম ইল: techedu09@gmail.com

4. আপনোি কোলছ আ োলদি প্রিেোশো
ক্রর ক নং
1)
রনর্ টোরিি স য়, সঠিক স য় পূিণকৃি আলবদন ি ে ো দোন
2)
সোক্ষোলিি েন্য রনর্ টোরিি স লয়ি পূলব টই উপরস্থি হওয়ো

প্ররিশ্রুি/ কোরিি মসবো প্রোরিি ললক্ষে কিণীয়
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3)
৪)
৫)

প্রলয়োেনীয় র পরিলশোর্ কিো (প্রল োেে মক্ষলত্র)
প্রতিটি হসিো সিটকজ র্থোর্থ ধোরণো লোটির র্ন্য সটচষ্ট থোকো
টসবা প্রানির পর আপিার মূল্যমাি মতামত প্রোি করা।

38

1.5. KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii weMZ 08 eQ‡ii ev‡RU:
A_© eQi

ivR¯^ ev‡RU (j¶ UvKvq)

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

4268.628
4739.549
5167.911
92011.17

2017-18

97909.54

2018-19

103143.61

2019-20

118106.16

2020-21

148797.49

Dbœqb ev‡RU (j¶
UvKvq)
26659
35095
47137

৪১৭৭৮.
৭১৩৬৮.
৮৮৩৯৯.
৯৫২০৪.
৭৩১৩৭.

†gvU ev‡RU (j¶ UvKvq)
30927.628
39834.549
52304.911
133789.17
169277.54
191542.61
213310.16
221934.49

KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii 2013-14 n‡Z 2020-21 A_©eQ‡ii ev‡R‡Ui Zzjbvg~jK wPÎ:
†gvU ev‡RU (j¶ UvKvq)
250000

200000

150000

100000

50000

0

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
†gvU ev‡RU (j¶ UvKvq) 30927.62839834.54952304.911 133789.17169277.54 191542.61 213310.16 221934.49
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ivR¯^ ev‡RU (j¶ UvKvq)
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2013201420152016201720182019202014
15
16
17
18
19
20
21
ivR¯^ ev‡RU (j¶ UvKvq) 4268.628 4739.549 5167.911 92011.17 97909.54103143.61118106.16148797.49

Dbœqb ev‡RU (j¶ UvKvq)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Dbœqb ev‡RU (j¶ UvKvq)

201314
26659

201415
35095

201516
47137

201617
41778

201718
71368

201819
88399

201920
95204

202021
73137

‡KvwfW-19 Gi Kvi‡Y DbœqbKv‡R K‡qKwU cÖKí‡K wb¤œ-AMÖvwaKvi fz³ Kivq Ges RvZxqfv‡e mKj cÖK‡íi
e¨q Kgv‡bvi Kvi‡b 2020-21 A_©eQ‡i Dbœqb ev‡RU eivÏ n«vm †c‡q‡Q|
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Aa¨vq - 2
KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv I
cÖwkÿY (TVET) Kvh©µg

41

2.1. KvwiMwi wk¶v Awa`ßi KZ©…K cwiPvwjZ TVET (Technical and
Vocational Education and Training) Kvh©µg:
2.1.1 gvbe m¤c` e¨e¯’vcbv msµvšÍ:

• cÖavb Kvh©vjq, AvÂwjK Kvh©vjq. BwÄwbqvwis K‡jRmg~n, wUwUwUwm, wfwUwUAvB, cwj‡UKwbK
Bbw÷wUDUmg~n, †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jRmg~n Ges bZzb cÖKímg~‡ni Rb¨ wk¶K, Kg©KZ©v I mnvqK
÷vd wb‡qvM cÖ`vb;
• Kg©iZ wk¶K / Kg©KZ©v‡`i c‡`vbœwZ cÖ`vb;
• mKj ¯Í‡ii wk¶K / Kg©KZ©v Ges Kg©Pvix‡`i `¶Zv Dbœq‡b cÖwk¶Y Av‡qvRb;
2.1.2 Dbœqb Kg©KvÐ:

• KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v Dbœq‡b bxwZ wba©viY I AvBb cÖYq‡b miKvi‡K mnvqZv cÖ`vb;
• bZzb cÖKí cÖYqb I ev¯Íevqb;
• we`¨gvb cÖwZôvbmg~‡ni Dbœqb I AvaywbKvqb;
• AvšÍR©vwZK Dbœqb mn‡hvMx JICA, ADB, WB, SDC, CIDA, EU, DFID, SIDA, CPSC,
UNESCO-UNEVOC mn Ab¨vb¨ AvšÍR©vwZK ms¯’vi mv‡_ KvwiMwi wk¶vi Dbœq‡b Kg©‡KŠkj
‡Rvi`viKiY;
2.1.3 GKv‡WwgK Kvh©µg:

• gvbm¤cbœ KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v wbwðZ Ki‡Z Awa`ßivaxb wk¶v cÖwZôvbmg~‡ni Kvh©vejx h_vh_
gwbUvwis Gi e¨e¯’v MÖnY;
• hy‡Mi Pvwn`v Abyhvqx KvwiMwi I ew„Ëg~jK wk¶v cÖwZôvb mg~‡n bZzb ‡UK‡bvjwR / †UªW Pvjyi D‡`¨vM MÖnY;
• Awa`ßivaxb wk¶v cÖwZôvbmg~‡n cÖkvmwbK I Avw_©K k„•Ljv wbwðZKiY;
• KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v cÖwZôvbmg~n Ges wkíKviLvbvi g‡a¨ wbweo m¤cK© ¯’vcb;
• KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v ‡¶‡Î KvwiKzjvg AvaywbKvqb Kvh©µg MÖnY;
2.1.4 evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ (APA) Kvh©µg:

• wk¶v gš¿Yvj‡qi KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM I KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii g‡a¨ 27 Ryb 2021 wLªt
Zvwi‡L evwl©K Kg© m¤cv`b Pzw³ 2021-2022 m¤cbœ;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I AvIZvaxb gvVch©v‡qi mKj KvwiMwi I e„wËg~jK cÖwZôv‡bi g‡a¨ 25 Ryb 2021
Zvwi‡L evwl©K Kg© m¤cv`b Pzw³ 2021-2022 m¤cbœ;

2.2. TVET Dbœqb I ms¯‹v‡i miKv‡ii ¸iæZ¡c~b© bxwZ I cwiKíbvmg~n:
• Aóg cÂ-evwl©K cwiKíbv (A_©eQi 2021-2025)
• ‡cÖwÿZ cwiKíbv 2021-41
• RvZxq wk¶vbxwZ 2010
• †UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv (SDGs- Sustainable Development Goals) (2016-2030)
• RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZ (NSDP- National Skills Development Policy) 2011
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2.3. RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZ:
RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZ 2011 Gi g~j উ‡Ïk¨ `¶Zvi gv‡bvbœqb Ges `¶Zv‡K ev¯ÍweK A‡_© K‡g©i mv‡_ cÖvmw½K
Kivi gva¨‡g `¶ gvbe m¤c` m„wó Kiv| miKvi 2030 mv‡ji g‡a¨ TVET Gb‡ivj‡g›U 30 kZvs‡k DbœxZ Kivi
j‡¶¨ RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZ 2011 †Z wb¤œwjwLZ welqmg~n AšÍfz©³ K‡i‡Q:
• RvZxq KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gv m¤cÖmviY
• m¶gZvwfwËK wkí-KviLvivi gvb I ‡hvM¨Zv e„w× `¶Zvi gvb wbwðZKiY cÖwµqv cÖeZ©b
• Pvwn`vwfwËK, bgbxq Ges `vwqZ¡kxj cÖwk¶Y e¨e¯’v MÖnY
• m¶gZvwfwËK cÖwk¶Y I g~j¨vqb c×wZ cÖeZ©b
• cÖwk¶Y Kg©m~wP I cÖwk¶Y `vZvi gvb wbwðZKiY
• AbMÖmi ‡kªwYi Rb¨ we‡kl my‡hvM-myweav m„wó
• bvix evÜe wk¶v cwi‡ek m„wó
• Kg©¯’‡j bvix Kg©xi nqivwb cÖwZ‡iva Ges mgvb Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM welqK cÖwk¶Y wbwðZKiY

2.4.

KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gv (NTVQF):

2021 mv‡ji g‡a¨ ‡`k‡K ga¨g Av‡qi ‡`‡k DbœxZ Kivi j¶¨‡K mvg‡b ‡i‡L KvwiMwi wk¶vi mvgwMÖK Dbœq‡bi
Rb¨ ÒRvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZ 2011Ó cÖYqb Kiv n‡q‡Q| `vwi`ª¨ we‡gvPb, Kgm©s¯’v‡bi my‡hvM m„wó, AvZœKg©ms¯’vb
I ‡eKviZ¡ `~i K‡i mg„× evsjv‡`k Mo‡Z Ges D‡`¨v³v Dbœqb I Drcv`bkxjZv e„w×†Z KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶vi
m¤cÖmviY Acwinvh©| we‡k¦i wewfbœ ‡`‡ki mv‡_ msMwZ ‡i‡L KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶vq AwR©Z Ávb I `¶Zvi
gvb wba©viY Ges RvZxq I AvšÍR©vwZK ¯^xK…wZi j‡¶¨ RvZxq KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gv (National
Training & Vocational Qualification Framework - NTVQF) cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
RvZxq KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gv ev¯Íevq‡bi Rb¨ evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW© -G GbwUwfwKDGd
(NTVQF) wefvM MVb Kiv n‡q‡Q| GB wefv‡Mi KvR nj wkíLv‡Zi Pvwn`vi wfwË‡Z wewfbœ AKz‡ck‡bi Kw¤ú‡UwÝ
÷vÛvW© cÖYqb I ev¯Íevqb, mÿgZvwfwËK cÖwkÿY cÖ`v‡bi wbwgË cÖwkÿY cÖ`vbKvix cÖwZôvb¸‡jv‡K ‡iwRóªvW© ‡Uªwbs
AM©vbvB‡Rkb (RTO) wn‡m‡e ¯^xK…wZ I wbeÜb, wewfbœ Dcv‡q AwR©Z `¶Zv A¨v‡mm‡g›U I mb`vq‡bi Rb¨ c~e©
AwfÁZvi ¯^xK…wZ (RPL) c×wZi Dbœqb I A¨v‡mm‡g›U ‡m›Uvi¸‡jvi ¯^xK…wZ I wbeÜb Ges Kw¤ú‡UwÝ †eRW †Uªwbs
A¨vÛ A¨v‡mm‡g›U c×wZ e¨envi K‡i A¨v‡mm‡g›Uc~e©K mb` cÖ`vb|
B‡Zvg‡a¨ GbwUwfwKDGd (NTVQF) Gi AvIZvq AKz‡ckbwfwËK Kw¤ú‡UwÝ †eRW †Uªwbs A¨vÛ A¨v‡mm‡g›U
(CBT&A) Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb gvVch©v‡qi KvwiMwi cÖwZôvbmg~‡n ‡iwRóªvW© ‡Uªwbs
AM©vbvB‡Rkb (RTO) ¯v’cb Kiv n‡q‡Q|
evsjv‡`k RvZxq KvwiMwi I e„wËgj~K wk¶vMZ ‡hvM¨Zv KvVv‡gv n‡”Q RvZxqfv‡e m½wZc~Y© GKwU c×wZ hvi
D‡Ïk¨ n‡”Qt
K) RvZxqfv‡e ¯^xK…wZ ‡hvM¨Zvi (‡Kvqvwjwd‡Kkb) gvb Dbœqb Ges avivevwnK DrKl© mvab Kiv;
L) AvbyôvwbK I DcvbyôvwbK `¶ZvwfwËK wk¶v I cÖwk¶Y mb‡`i m½wZc~Y© wk‡ivbvg cÖeZ©b Kiv;
M) AvbyôvwbK I AbvbyôvwbK Dfq A_©bxwZ‡Z Kg©‡¶‡Î AwR©Z `¶Zvi AvbyôvwbK ¯^xK…wZ ‡`qv;
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N)
O)
P)
Q)

e¨w³i KvR cvIqvi mvg_¨© eRvq ivLv I Drcv`bkxjZv ew„×i Rb¨ DuPz gv‡bi `¶Zv wbwðZ Kiv;
AvbyôvwbK I DcvbyôvwbK cÖwk¶Y Kg©m~wP‡K wk‡íi cÖ‡qvRbxqZvi m‡½ m½wZc~Y© ivLvi welqwU DbœZ Kiv;
Kg©m~wP I DbœwZi c_ cÖk¯Í Kivi gva¨‡g QvÎ-QvÎx‡`i cQ‡›`i my‡hvM e„w× Kiv;
hZw`b KvR Ki‡eb, ZZw`b Ges ZviciI, Kg©x‡`i Ávb I `¶Zv hv‡Z µgk evo‡Z _v‡K ‡m j‡¶¨ Zv‡`i
Rxebe¨vcx wk¶v I DbœwZi Rb¨ ¯^xK…Z c_ ˆZwi Kiv

mgv‡Ri ¯^í-myweav‡fvMx Ges ¯^íwkw¶Z Rb‡Mvôx‡K mgv‡Ri g~javivq AšÍfz©³ Kivi Rb¨ RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gvq `ywU cÖvK-ew„Ëg~jK ¯Íi ms‡hvRbmn 05 wU e„wËg~jK ¯Íi Ges wW‡cøvgv ch©v‡qi ‡hvM¨Zvi
Rb¨ 01 wU ¯Íi AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| hv‡Z RvZxq KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gvi AvIZvq hLb ‡Kvb wk¶v_©x
cÖwk¶Y Kg©m~wP cy‡ivcywi ‡kl Ki‡Z cvi‡e bv, ZLbI cÖwk¶Y `vZv ms¯’v¸‡jv ‡Kvb wbw`ó gvÎvq m¶gZv AR©‡bi
weeiY cÖKvk Ki‡Z cv‡i|

• RvZxq KvwiMwi I e„wËg~jK ‡hvM¨Zv KvVv‡gv (NTVQF):
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi
(GbwUwfwKDGd ‡j‡fj)
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi - 6
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi - 5
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi - 4
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi - 3
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi - 2
RvZxq KvwiMwi I
e„wËg~jK †hvM¨Zv
KvVv‡gv ¯Íi - 1

cÖvK-ew„Ëg~jK
e„wËg~jK wkÿv
wkÿv
(†fv‡Kkbvj
(wcÖ†fv‡Kkbvj
GWy‡Kkb)
GWy‡Kkb)

RvZxq `ÿZv
mb` - 5
(GbGmwm - 5)
RvZxq `ÿZv
mb` - 4
(GbGmwm - 4)
RvZxq `ÿZv
mb` - 3
(GbGmwm - 3)
RvZxq `ÿZv
mb` - 2
(GbGmwm - 2)
RvZxq `ÿZv
mb` - 1
(GbGmwm - 1)

RvZxq
cÖvKe„wËg~jK
mb` - 2
RvZxq
cÖvK-ew„Ëg~jK
cÖvKe„wËg~jK
wkÿvcÖwkÿY ¯Íi - 1
mb` - 1
(Z_¨ m~Ît evwl©K cÖwZ‡e`b 2018-19, evKvwk‡ev)
cÖvK-ew„Ëg~jK wkÿvcÖwkÿY ¯Íi - 2

KvwiMwi wkÿv
(†UKwbK¨vj
GWy‡Kkb)

PvKwii/`ÿZvi †kÖwYKiY
(Re Kv¬wmwd‡Kkb)

wW‡cøvgv
cÖ‡KŠkj ev
mggvb

ga¨g mvwii e¨e¯’vcK /
mve-A¨vwm÷¨v›U
BwÄwbqvi/mgZ~j¨
D”P `ÿ Kg©x (nvBwj w¯‹ì
IqvK©vi) / mycvifvBRvi
`ÿ Kg©x
(w¯‹ì IqvK©vi)
Avav-`ÿKgx© (‡mwgw¯‹ì IqvKv© i)
‡gŠwjK `ÿ Kg©x
(‡ewmK-w¯‹ì IqvK©vi)
‡gŠwjK Kg©x
(‡ewmK IqvK©vi)
cÖvK-e„wËg~jK cÖwkÿYv_©x

cÖvK-e„wËg~jK cÖwkÿYv_©x
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• 2020-21 A_©eQ‡i GbwUwfwKDGd (NTVQF) wefvM KZ…©K M„nxZ Z_¨vw`t
‡gvU ‡iwR‡÷ªkb
weeiY

me©‡gvU

eQi wfwËK ‡iwR‡÷ªkb (msL¨v)
2017
2018
2019

2020

2021

cyiæl

14711

16994

17587

8688

3944

79227

gwnjv

5183

5929

7595

3603

2101

29986

19894

22923

25182

12291

6045

109213

‡gvU ‡iwR‡÷ªkb

‡gvU mvwU©wd‡Kkb
weeiY
cyiæl
gwnjv
‡gvU mvwU©wd‡Kkb

eQi wfwËK mvwU©dvBW MÖvRy‡qU (msL¨v)
2017
2018
2019
11612
12198
13211
4481
4737
5997
16093
16935
19208

me©‡gvU
2020
6342
2734
9076

2021
2650
1381
4031

59029
23669
82698

GbwUwfwKDGd (NTVQF) ev¯Íevqb msµvšÍ Ab¨vb¨ AMÖMwZ (Ryb 2021 wLª. ch©©šÍ)
weeiY
AvBGmwm (NTVQF) MVb
AKz‡ckb
Kw¤ú‡UwÝ ÷¨vÛvW©
†Kvm© A¨vwµwW‡Ukb WKz‡g›Um
†iwR÷ªvW© †Uªwbs AiMvbvB‡Rkb (AviwUI)
wmweGjGg

2019-20

‡gvU

2020-21

‡gvU

28 wU
57 wU
57 wU
71 wU
135 wU

12 wU
183 wU
401 wU
401 wU
411 wU
382 wU

1 wU
7 wU
14 wU
14 wU
39 wU
88 wU

13 wU
190 wU
415 wU
415 wU
450 wU
470 wU

2.5 evsjv‡`k RvZxq †Kvqvwjwd‡Kkb †d«gIqvK© (BNQF):
আমাদের নিক্ষা, েক্ষতা, টোগ্যতা বা সক্ষমতার টে মািেণ্ড, তার স্বীকৃত টকাদিা কাঠাদমা টিই। ববতিকভাদবও তা
টকাদিা গ্রহণদোগ্য মািদটণ্ডর সমান্তরাে িো সমকক্ষ িয়। এসব কারদণ বাাংোদেনিদের নিক্ষা, েক্ষতা বা
পূব বঅনভজ্ঞতার মূল্যায়ি নবদেনি টকাদিা কমবদক্ষত্র বা নিক্ষা প্রনতষ্ঠাি- টকাথাও স্বীকৃনত পায় িা।
ববতিক মাদির সদঙ্গ ভারসাদের সীমাবদ্ধতা দূর করদত বাাংোদেি সরকার নবষয়টি অনুধাবি কদর প্রদয়াজিীয়
ব্যবস্থা নিদে।
প্রধািমন্ত্রী টিখ হানসিা ২০১৬ সাদে আন্তজবানতক শ্রম সাংস্থা (আইএেও) আদয়ানজত আন্তজবানতক নিেস সানমদে
বাাংোদেদির জন্য একটি জাতীয় টকায়ানেনিদকিি টেমওয়াকব (নবএিনকউএি) থাকা েরকার বদে প্রথম উদেখ
কদরি।
নিক্ষা মন্ত্রণােদয়র কানরগনর ও মাদ্রাসা নিক্ষা নবভাদগর উদযাদগ আইএেও পনরচানেত ‘নিেস-২১’ প্রকদের
কানরগনর সহদোনগতা ও ইউদরাপীয় ইউনিয়দির অথ বায়দি নতি বছর ধদর নবএিনকউএি প্রনতষ্ঠার কাজ চেদছ।
সম্প্রনত মাধ্যনমক ও উচ্চনিক্ষা এবাং কানরগনর ও মাদ্রাসা নিক্ষা নবভাদগর সমন্বদয়র মাধ্যদম নবএিনকউএি-এর
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কাঠাদমা চূড়ান্ত কাজটিও সম্পন্ন হদয়দছ। ২০১১ সাদে আইএেও ও ইউদরাপীয় ইউনিয়দির সহদোনগতায় বাাংোদেি
সরকার কানরগনর নিক্ষার জন্য টে কাঠাদমা বতনর কদরনছে, তার নভনিদতই নবএিনকউএি-এর কাঠাদমা প্রস্তুত করা
হদয়দছ। কানরগনর নিক্ষার টসই কাঠাদমাটি অবশ্য জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ি িীনত-২০১১-দতও সাংযুক্ত রদয়দছ।
০৩ জুি ২০২১ বৃহষ্পনতবার নিক্ষামন্ত্রী ডা. েীপু মনির সভাপনতদে নিক্ষা মন্ত্রণােদয়র ববঠদক বাাংোদেি িযািিাে
টকায়ানেনিদকিি টেমওয়াকব কাঠাদমা চূড়ান্ত করা হয়। গুণগত মাি-ব্যবস্থা নিধ বারণ, নিক্ষাক্রম পনরমাজবি ও
আইিগত স্বীকৃনতর মাধ্যদম এটি এখি পে বায়ক্রদম কাে বকর হদব।

BNQF KvVv‡gvt
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BNQF Pathways:
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2.6. KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v I cÖwkÿ‡Yi my‡hvM:
cÖwZ‡hvwMZvg~jK kªgevRv‡ii ev¯Íe Pvwn`vi mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L †`‡ki KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶v I cÖwkÿY `vbKvix
cÖwZôvbmg~‡n wewfbœ ‡UK‡bvjwR/‡UªW -G mvwUw©d‡KU, wW‡cøvgv I wWMÖx ‡j‡f‡ji wk¶v Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q|
eZ©gvb KvwiMwi wk¶v cÖwZôv‡bi msL¨v, we`¨gvb wefvM/ †UK‡bvjwR/ †UWª mg~n wb‡¤œ ewY©Z n‡jv t

2.6.1 Awa`ßivaxb KvwiMwi wk¶v cÖwZôvbmg~n:
µt bs
01
02
03
04
05

cÖwZôvb
†UKwbK¨vj wUPvm© ‡Uªwbs K‡jR (TTTC)
BwÄwbqvwis K‡jR
†fv‡Kkbvj wUPvm© ‡Uªwbs Bbw÷wUDU (VTTI)
cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU
†UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR
†gvU :

msL¨v
01 wU
04 wU
01 wU
49 wU
99 wU
154 wU

2.6.2 Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n PvjyK…Z †UªW / †UK‡bvjwRi msL¨v:
µwgK bs

01
02
03
04
05
06
07

cÖwZôvb

†UªW/†UK‡bvjwRi msL¨v

†UKwbK¨vj wUPvm© ‡Uªwbs K‡jR (TTTC) Gi wWcvU©‡g›U
BwÄwbqvwis K‡jRmg~‡n wWcvU©‡g›U
cwj‡UKwbK Bbw÷wUDUmg~‡n ‡UK‡bvjwR
†fv‡Kkbvj wUPvm© ‡Uwªbs Bbw÷wUDU (VTTI) Gi ‡UªW
†UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jRmg~‡n GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj) ch©v‡qi ‡UªW
†UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jRmg~‡n GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) ch©v‡qi ‡UªW
RvZxq `ÿZvgvb †ewmK (360 N›Uv)

03wU
05wU
29wU
09wU
14wU
14wU
101 wU

2.6.3 Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n we`¨gvb GKv‡WwgK ‡Kv‡m©i ‡gqv` I fwZ©i ‡hvM¨Zv:
cÖwZôvb
BwÄwbqvwis
K‡jR
cwj‡UKwbK
Bbw÷wUDU

ev¯ÍevwqZ †Kvm©mg~n
weGmwm Bb BwÄwbqvwis
wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis
RvZxq `ÿZv †ewmK

†gqv`
4 eQi

fwZ©i †hvM¨Zv
GBPGmwm (weÁvb) / GBPGmwm
(‡fv‡Kkbvj) / mggvb
4 eQi GmGmwm / GmGmwm (‡fv‡Kkbvj)/ `vwLj
(‡fv‡Kkbvj)
360 N›Uv GmGmwm / ‡RGmwm
4 eQi

wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis

†UKwbK¨vj
¯‹zj I K‡jR GBPGmwm (‡fvK)
GmGmwm (‡fvK)

RvZxq `ÿZv †ewmK
†fv‡Kkbvj
wUPvm© †Uwªbs

wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis

2 eQi

GmGmwm / GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) /
`vwLj (‡fv‡Kkbvj)
GmGmwm (‡fv‡Kkbvj)

2 eQi

‡RGmwm/‡RwWwm

360 N›Uv GmGmwm / ‡RGmwm
4 eQi GmGmwm / GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) /
`vwLj (‡fv‡Kkbvj)
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cÖwZôvb
Bbw÷wUDU

†UKwbK¨vj
wUPvm© †Uwªbs
K‡jR

ev¯ÍevwqZ †Kvm©mg~n
wW‡cøvgv Bb ‡fv‡Kkbvj GWz‡Kkb
Ab¨vb¨ cÖwk¶Y (kU© †Kvm©, w¯‹jm&,
c¨vWv¸wR BZ¨vw`)
weGmwm Bb ‡UKwbK¨vj GWz‡Kkb
wW‡cøvgv-Bb-‡UKwbK¨vj GWz‡Kkb

†gqv`
1 eQi
-

Bb mvwf©m

2 eQi

wW‡cøvgv-Bb-‡UKwbK¨vj GWz‡Kkb

1 eQi

wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis

-

†ewmK †Kvm©

fwZ©i †hvM¨Zv
mvwU©wd‡KU-Bb-‡fv‡Kkbvj GWz‡Kkb

Bb mvwf©m (Rywbqi BÝUªv±i)

2.6.4. ‡UªW / †UK‡bvjwRi bvg:
2.6.4.1 KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR mg~‡ni Rb¨ †UªW c~bwe©b¨vmt
miKvi KZ©„K GmGmwm (†fvK)/ `vwLj (†fvK) wkÿvµ‡g Aa¨qbiZ wkÿv_x©‡`i `ÿZv e„w×i gva¨‡g †`k-we‡`‡k
K‡g©i my‡hvM m„wó, wkÿvµg‡K gvbm¤§Z I ˆØZ mb`vq‡bi Dc‡hvMx Kivi j‡ÿ¨ eZ©gvb miKvwi 64wU wUGmwm‡Z
Pjgvb †UªWmg~n Ges 100wUGmwm cÖK‡íi Rb¨ cÖ¯ÍvweZ †UªWmg~n wb‡¤œv³fv‡e c~bwe©b¨vmc~e©K 10wU †Uª‡W c~bwe©b¨vm
Kiv n‡q‡Qt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

মেনোলিল ইললকরিকেোল ওয়োকটস
ওলয়রডং অেোন্ড ম রব্রলকশন
মরমফ্রজানরিন অযান্ড এয়ারকমন্ডিমনং
প্লামবং এন্ড পাইপ মফটিং
মজনানরি ইনিকেমনক্স
অনটানিািাইি অযান্ড অনটা ইনিকমেক মিমসকস
মসম ি কন্সোকিন অযান্ড মসফটি
মিমিন অপানরিন মিমসকস
অযাপানরি ম্যানুফযাকচামরং মিমসকস
আইটি সানপাট ম অযান্ড আইওটি মিমসকস

GQvov miKvwi 64wU †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡j‡R Dc‡iv³ 10 wU †Uª‡Wi AwZwi³ wn‡m‡e wb‡¤œi †UªWmg~n Pvjy
_vK‡et
1. dvg© †gwkbvix
2. †cvwë wiqvwis GÛ dvwg©s
3. wdm KvjPvi GÛ weªwWs †UªWmg~n Pvjy _vK‡e|

2.6.4.2 wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis ¯Í‡i we`¨gvb 34wU ‡UK‡bvjwRi bvg:
µt bs
01
02
03
04
05
06

†UK‡bvjwRi bvg
Kw¤cDUvi
wmwfj
Kb÷ªvKkb
B‡jKwUK¨vj
B‡jKUªwb·
AvwK©‡UKPvi

µt bs
18
19
20
21
22
23
49

†UK‡bvjwRi bvg
Møvm
wmivwgK
†gKvUªwb·
B‡jK‡Uvª ‡gwWK¨vj
AvwK©‡UKPvi A¨vÛ B‡›Uwiqi wWRvBb
Gbfvqib‡g›Uvj

µt bs
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

†UK‡bvjwRi bvg
†gKvwbK¨vj
cvIqvi
A‡Uv‡gvevBj
wmwfj (DW)
wiwd«Rv‡ikb A¨vÛ GqviKwÛkwbs
†KwgK¨vj
dzW
MÖvwdK wWRvBb
†gwib
wkc wewìs
wcÖw›Us

µt bs
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

†UK‡bvjwRi bvg
†UwjKwgDwb‡Kkb
BÝUªy‡g‡›Ukb A¨vÛ cÖ‡mm K‡›Uªvj
gvBwbs A¨vÛ gvBb mv‡f©
mv‡f©wqs
WvUv ‡UwjKwgDwb‡Kkb A¨vÛ ‡bUIqvwK©s
Kw¤cDUvi mv‡qÝ A¨vÛ ‡UK‡bvjwR
GqviµvdU ‡gBb‡Ub¨vÝ (G¨v‡iv‡¯úm)
GqviµvdU ‡gBb‡Ub¨vÝ (Gwf‡qvwb·)
‡j`vi
dzUIqvi
‡j`vi cÖWv±m A¨vÛ G‡·vmwim

2.6.4.3 KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb cwj‡UKwbK BÝwUwUDUmg~‡ni Rb¨ g~j I mvgÄm¨c~Y© †UK‡bvjwRi
c~bwe©b¨vmt
miKvi KZ©„K wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis Gi g~j †UK‡bvjwR Ges g~j †UK‡bvjwRi mv‡_ mvgÄm¨c~b© BgvwR©s
†UK‡bvjwR mg~‡n Aa¨qbiZ wkÿv_x©‡`i miKvwi PvKzixcÖvwß welqK we`¨gvb mgm¨v mgvavb Ges wW‡cøvgv Bb
BwÄwbqvwis wkÿvµ‡g Aa¨qbiZ wkÿv_x©‡`I fwel¨Z Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM we‡ePbvq g~j †UK‡bvjwR Ges g~j
†UK‡bvjwRi mv‡_ mvgÄm¨c~b© BgvwR©s †UK‡bvjwR mg~n wb¤œiƒ‡c c~bwe©b¨vm Kiv n‡q‡Qt
µt
g~j †UK‡bvjwR
g~j †UK‡bvjwRi mv‡_ c~bwe©b¨vmK…Z BgvwR©s †UK‡bvjwRmg~n
bs
01 wmwfj
wmwfj DW, Kb÷ªvKkb, Gbfvqib‡g›U
02 AvwK©‡UKPvi
AvwK©‡UKPvi GÛ B‡›Uwiqi wWRvBb
03 B‡jKwUKª¨vj
B‡jKUªwb·, B‡jK‡Uvª ‡gwWK¨vj, †UwjKwgDwb‡Kkb, BÝUªy‡g‡›Ukb A¨vÛ cÖ‡mm
K‡›Uªvj
04 Kw¤cDUvi
Kw¤cDUvi mv‡qÝ A¨vÛ ‡UK‡bvjwR, WvUv ‡UwjKwgDwb‡Kkb A¨vÛ ‡bUIqvwK©s
05 †gKvwbK¨vj
†gKvUªwb·, cvIqvi, wiwd«Rv‡ikb A¨vÛ GqviKwÛkwbs, A‡Uv‡gvevBj, gvBwbs
A¨vÛ gvBb mv‡f©
06 †KwgK¨vj
dzW
07 ‡gwib
wkc wewìs
08 GqviµvdU
GqviµvdU ‡gBb‡Ub¨vÝ (G¨v‡iv‡¯úm), GqviµvdU ‡gBb‡Ub¨vÝ (Gwf‡qvwb·)
‡gBb‡Ub¨vÝ
09 ‡j`vi
‡j`vi cÖWv±m A¨vÛ G‡·vmwim, dzUIqvi
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2.7. KvwiMwi wkÿvq Gb‡ivj‡g›U:
2.7.1 QvÎ / QvÎx Gb‡ivj‡g›U Z_¨ (2020):

2,92,511 Rb

1,04,044 Rb

QvÎx
kZKiv (%)
26.24 %

`vwLj (‡fv‡Kkbvj)

6,207 Rb

2,625 Rb

29.72 %

8,832 Rb

GBPGmwm (weGm)

3,19,293 Rb

1,47,013 Rb

31.53 %

4,66,306 Rb

GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj)

12,981 Rb

1,680 Rb

11.46 %

14,661 Rb

wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis

3,00,750 Rb

60,336 Rb

16.71 %

3,61,086 Rb

†ewmK ‡UªW (360 N›Uv)

1,45,422 Rb

70,368 Rb

32.61 %

2,15,790 Rb

3,86,066 Rb

26.38 %

14,63,230 Rb

†Kvm©

QvÎ msL¨v

GmGmwm (‡fv‡Kkbvj)

†gvU = 10,77,164 Rb
(Z_¨ m~Ît KvwiKzjvg, evKvwk‡ev)

QvÎx msL¨v

‡gvU wk¶v_©x msL¨v
3,96,555 Rb

2.7.2 D”P wk¶vq QvÎ / QvÎx Gb‡ivj‡g›U Z_¨ (2020-2021):
QvÎ msL¨v

QvÎx msL¨v

QvÎx
kZKiv (%)

†gvU wkÿv_©x
msL¨v

1,751 Rb

472 Rb

26.95 %

2,223 Rb

we.Gmwm-Bb-‡UKwbK¨vj GWz‡Kkb

32 Rb

06 Rb

18.75 %

38 Rb

wW‡cøvgv-Bb-‡UKwbK¨vj GWz‡Kkb

19 Rb

07 Rb

36.84 %

26 Rb

†Kvm©
we.Gmwm-Bb-BwÄwbqvwis

2.7.3 2009 †_‡K 2020 mvj ch©šÍ KvwiMwi wkÿvq Gb‡ivj‡g‡›Ui Zzjbvg~jK wPÎ:
eQi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

KvwiMwi wkÿv
473537
541656
588081
744778
854152
914717
1038820
1056287
1168745
1262761
1387691
1463230
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2.7.4 2018 †_‡K 2020 mvj ch©šÍ KvwiMwi wkÿv I mvavib wkÿvq Gb‡ivj‡g‡›Ui wPÎ :
†gvUGb‡ivj‡g›U (msL¨v)
eQi
2018
2019
2020

‡Rbv‡ij Ges gv`ªvmv wkÿv
66,05,068
67,07,497
70,20,007

KvwiMwi wkÿv
12,62,761
13,87,691
14,63,230

‡gvU
78,67,829
80,95,188
84,83,237

KvwiMwi wkÿvq
Gb‡ivj‡g›U (%)
16.05 %
17.14 %
17.25 %

KvwiMwi wkÿvq Gb‡ivj‡g›U (%)
17.50%

17.25%

17.14%

17.00%
16.50%
16.05%
16.00%
15.50%
15.00%
2018

2019

2020

2.7.5 2020-21 A_©eQ‡i wkÿvµg wfwËK KvwiMwi wkÿvq Gb‡ivj‡g›U wPÎ:
wkÿvµg

Gb‡ivj‡g›U (%)
4.68%
0.1%
0.17%

GmGmwm (†fv‡Kkbvj)
`vwLj (†fv‡Kkbvj)
GBPGmwm (†fv‡Kkbvj)
52

GBPGmwm (e¨emvq e¨e¯’vcbv)
wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis (mKj)
RvZxq `¶Zvgvb †ewmK (360 N›Uv)

5.50%
4.26%
2.54%
17.25%

‡gvU Gb‡ivj‡g›U =

wkÿvµg wfwËK KvwiMwi wkÿvq Gb‡ivj‡g›U
2.54%

4.68%

4.26%
5.50%

0.10%
0.17%

GmGmwm (†fv‡Kkbvj)

`vwLj (†fv‡Kkbvj)

GBPGmwm (†fv‡Kkbvj)

GBPGmwm (e¨emvq e¨e¯’vcbv †UK‡bvjwR)

wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis (mKj)

RvZxq `¶Zvgvb †ewmK (360 N›Uv)

2.7.6 2012 †_‡K 2019 mvj ch©šÍ KvwiMwi wkÿvq mvwU©wd‡KU cÖvß wkÿv_©xi Z_¨:
wkÿvµg

2012
GmGmwm/`vwLj(†fvK.) 73566
GBPGmwm
73106
(†fvK.)/weGg
wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis 22609
RvZxq `¶Zvgvb
79667
†ewmK
Ab¨vb¨ †Kvm©
1508
‡gvU : 252468

cvkK…Z wkÿv_©xi ‡gvU msL¨v
2013
2014 2015
2016
2017 2018
2019
71688 83954 91547 81928 83603 82917 91298
81617 88925 84588 87368 79025 90584 106081
26874 45628 57762 50620 49522 48311 48407
98540 117890 150352 174154 222199 231562 213849
2543
2940 2937 2668
2652 2929
3907
283275 341351 389201 398754 439018 458321 465561
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cvkK…Z wkÿv_©xi ‡gvU msL¨v
500000

400000
300000
200000
100000

0
2012

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

2.8. w¯‹jm Kw¤cwUkb (2014-2018):
2014 mvj †_‡K miKvwi-‡emiKvwi cwj‡UKwbK Bbw÷wUD‡Ui wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis wkÿv_©x‡`i ‡gav I D™¢vebx
kw³ weKv‡ki j‡ÿ¨ KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii AvIZvaxb Òw¯‹jm A¨vÛ †Uªwbs Gbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± ( STEP)Ó Gi
gva¨‡g Òw¯‹jm Kw¤úwUkbÓ Av‡qvwRZ n‡q‡Q | cÖwZ‡hvwMZvwUi Ab¨Zg jÿ¨ I D‡Ïk¨ wQj wkí-ms‡hvM cÖwZôv I
KjKviLvbvmg~n‡K D™¢vebx cÖwµqvq m¤ú³„ Kiv, evRvi Pvwn`v wbiƒcY Kiv I wkÿv_©x‡`i m„RbkxjZv weKv‡ki c_
cÖk¯Í Kiv|
KvwiMwi wkÿv½‡Yi me©e„nr G cÖwZ‡hvwMZvwU 3wU c‡e© AbywôZ n‡q‡Q| h_v: cÖvwZôvwbK ce©, AvÂwjK ce© I RvZxq
ce©| cÖvwZôvwbK c‡e© cwj‡UKwbK Bbw÷wUDUmg~‡ni cÖ‡Z¨K †UK‡bvjwR ev wefvM †_‡K GKvwaK cÖwZ‡hvMx GKK
A_ev `jMZfv‡e AskMÖnY K‡i‡Q| cÖ‡Z¨K cwj‡UKwb‡K Aa¨ÿ‡K cÖavb K‡i ¯’vbxq cÖkvmb, wkíKviLvbv I
MYgva¨‡gi cÖwZwbwa‡`i mgš^‡q MwVZ n‡q‡Q g~j¨vqb KwgwU| KwgwU¸‡jv †`k, mgq I eZg©vb evRv‡ii Pvwn`vi
cwi‡cÖwÿZ we‡ePbvq †i‡L †gav, gbb, D™¢veb I m„RbkxjZvi wfwË‡Z cÖwZwU cwj‡UKwbK †_‡K wZbwU K‡i †miv
cÖKí wbev©Pb K‡i‡Q|
AvÂwjK c‡e©i cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvR‡bi myweav‡_© mviv‡`k‡K 13wU AÂ‡j fvM Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K AÂj †_‡K
cÖK‡íi AvIZvq MÖv›U cÖvß GKwU cÖwZôvb G cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvR‡bi `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| Av‡qvRK
cÖwZôvb¸‡jvi ¯^¯^ †fby¨‡Z cÖwZ‡hvwMZvi AvÂwjK ce© AbywôZ n‡q‡Q| cÖwZ ce© †_‡K †miv 50/52wU D™v¢ebx cÖKí
P‚ovšÍ cÖwZ‡hvwMZvq AskMÖn‡Yi Rb¨ wbe©vwPZ n‡qwQj|
AvÂwjK c‡e©i cÖwZ‡hvwMZv Dcj‡ÿ¨ me¸‡jv AÂ‡j cÖwZ‡hvwMZvi w`b GKwU eYvX©¨ i¨vwj I KvwiMwi welqK
GKwU †mwgbvi AbywôZ n‡q‡Q| G‡Z miKv‡ii DaŸ©Zb Kg©KZ©v, eyw×Rxex, wkÿK, wkí-KviLvbvi D‡`¨v³v,
MYgva¨g Kg©x I wkÿv_©xmn mgv‡Ri wewfbœ †kÖwY-‡ckvi gvbyl Dcw¯’Z wQ‡jb|
mvj
2014
2015
2016
2017
2018

RvZxq ch©v‡q wbe©vwPZ D×vebx
cÖ‡R‡±i msL¨v
50
50
51
52
52
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evwbwR¨KxKiY
wewfbœ †emiKvwi cÖwZôvb wbe©vwPZ
D×vebx cÖ‡R±mg~n n‡Z †ek K‡qKwU
cÖ‡R± evwbwR¨KxKi‡Yi D‡`¨vM MÖnY
K‡i‡Q|

র্োিীয় পর্ জোটয় অনুতষ্ঠি স্কীলস কতিটিশন-২০১৮ হি িল পতরদশজন করটেন মোননীয় তশক্ষো মন্ত্রী মট োদয়
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Aa¨vq - 3
evwl©K Kg©cwiKíbv 2020-21
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KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii 2020-21 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©cwiKíbvt
ক্রঃ কমবসূনচ
িাং (Program)
০১ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ি

০২

০৩

কাে বক্রম

একক

(Activites)

•
•
•
•

বিনতকতা কনমটির সভা
বিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি
অাংিীজদির অাংিগ্রহদণ সভা
অাংিীজদির অাংিগ্রহদি সভার নসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ি
• জাতীয় শুদ্ধাচারর টকৌিে নবষদয় কমবকতবাকমবচারীদের প্রনিক্ষণ প্রোি
• স্ব স্ব ওদয়বসাইদে শুদ্ধাচার টসবাবক্স
হােিাগােকরি

•
•
•
•
•

০৪ টি
৯০ %
০৪ টি
৯০ %
২টি

বাস্তবায়িকাে
•
•
•
•
•

বত্রমানসক
চেনত বছর
বত্রমানসক
চেনত বছর
চেনত বছর

• ০৪ বার

• ৩০/০৯/২০২০,
৩০/১২/২০২০,
৩১/০৩/২০২১,
৩০/০৬/২০২১
নি:

• স্বপ্রদিানেত তথ্য প্রকাি নিদে বনিকা হােিাগাে
কদর ওদয়বসাইদে প্রকাি
• স্ব স্ব ওদয়বসাইদে তথ্য অনধকার টসবাবক্স
হােিাগােকরি
• স্ব স্ব ওদয়বসাইদে অনভদোগ প্রনতকার
ব্যবস্থা(GRS) টসবাবক্স হােিােকরি
• নসটিদজিস চাে বার (প্রনতষ্ঠািনভনিক স্ব স্ব টসবা
প্রোি প্রনতশ্রুনত সম্বনেত) প্রিয়ি/ োলনোগোদ
• নসটিদজিস চাে বার বাস্তবায়ি
• শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রোি
বানষ বক
কমবসম্পােি • অনধেিদরর বানষ বক কমবসম্পােি চুনক্ত ২০২১চুনক্ত (APA)
২২
• প্রনতষ্ঠািনভনিক বানষ বক কমবসম্পােিচুনক্ত
২০২১-২২
• বত্রমানসক প্রনতদবেি (প্রথমপে বায়) োনখে
• বত্রমানসকপ্র নতদবেি (নিতীয় পে বায়) োনখে
• অধ ব-বানষ বক/ষান্মানসক মূল্যায়ি প্রনতদবেি
োনখে
• বত্রমানসক প্রনতদবেি (তৃতীয় পে বায়) োনখে

• ৩১/১২/২০২০ নি:

• ৩১/১২/২০২০
নি:
• চেনত বছর

•
•
•
•
•
•
•
•

১০০ %
০২ জি
০১ টি
১১৯ টি
০১ টি
০১ টি
০১ টি
০১ টি

•
•
•
•
•
•

2৭/০৬/২০২১রি:
২৫/০৬/২০২১রি:
১৫/১০/২০২০ নি:
১৫/০১/২০২১ নি:
১৫/০১/২০২১ নি:
১৫/০৪/২০২১নি:

প্রিাসনিক কাে বক্রম

•
•
•
•
•
•
•

০১ টি
০১ টি
০১ টি
০৪ টি
০৪ টি
০৪ টি
১০০%

•
•
•
•
•
•
•

চেনত বছর
চেনত বছর
প্রনত ০৩ মাস
প্রনত ০৩মাস
প্রনত ০৩ মাস
প্রনত ০৩ মাস
চেনত বছর

•
•
•
•
•
•
•

ব
িতুিঅগাদিাগ্রাম
ও নিদয়াগনবনধ প্রণয়ি
নিদয়াগ নবনধ হােিাগােকরণ(নবযমাি)
জিবে নিয়নমতকরণ সভা
চাকুনর স্থায়ীকরণ সভা
পদোন্ননত (শূন্য পদের নভনিদত) সভা
অনডে আপনি নিস্পনিকরণ সভা
ই-িনথনিশ্চতকরণ
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• ৩০/০৯/২০২০ টথদক
৩০/০৬/২০২১
• ৩০/০৯/২০২০ টথদক
৩০/০৬/২০২১
• ০৪ িোর

•

চেনত বছর

•
•

চেনত বছর
২০/০৬/২০২১
নি:

ক্রঃ কমবসূনচ
িাং (Program)
০৪ সভা / টসনমিার

কাে বক্রম

একক

(Activites)

বাস্তবায়িকাে

• মানসক সমন্বয় সভা
• প্রকে সমন্বয় সভা
• অধ্যক্ষ সদেেি

• ১২ টি
• ০৬ টি
• ০৪ টি

• জাতীয়/ অন্যোন্য টসনমিার
• প্রকে নভনিক টসনমিার / ওয়াকবিপ

• ০৫ টি
• ১২ টি

• মানসক
• প্রনত ০২ মাস
• প্রনত টকায়াে বাদর ০১
টি
• চেনত বছর
• চেনত বছর

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

০৫

প্রনিক্ষণ কাে বক্রম

০৬

প্রকদের
আওতায়
েক্ষতানভনিক প্রনিক্ষণ • নবদেিী সাহায্যপুষ্ট প্রকদের আওতায় েক্ষতা
বৃনদ্ধ প্রনিক্ষণ
কাে বক্রম

বুনিয়ােী (৬০ নেি ব্যাপী)
নবষয়নভনিক ও প্যাডাদগানজ প্রনিক্ষণ
নবষয়নভনিক প্রনিক্ষণ
পাবনেক প্রনকউরদমন্ট োদিজদমন্ট নবষয়ক
প্রনিক্ষণ
• ইিহাউস প্রনিক্ষণ
• ববদেনিক প্রনিক্ষণ (অনলোইন)

৪০ জি
১০০০ জি
১০০০জি
১০ জি
২০০ জি
২৫ জি

চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর

• ৫০০ জি

• চেনত বছর

০৭

গদবষণা ও উন্নয়ি

• গদবষণা কাে বক্রম

• ১০ টি

• চেনত বছর

০৮

ইন্ডানি-ইিনিটিউে
নোংদকজ বৃনদ্ধকরণ

• প্রনতষ্ঠািনভনিক সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষর
• প্রনতষ্ঠািনভনিক নিক্ষকদের ইণ্ডানিনভনিক
বাস্তব প্রনিক্ষণ

• ১৫৫ টি
• ১৫৪ জি

• চেনত বছর
• চেনত বছর

০৯

এমনপওকাে বক্রম

•
•
•
•

মানসকসভা
নিক্ষক কমবচারী এমনপও ভুক্তকরণ
নিদয়াগ প্রনতনিনধ মদিািয়িকরণ
টসবা প্রাথীর সাংখ্যা

•
•
•
•

১২ টি
৫০০ জি
৮০ জি
১২০০ জি

•
•
•
•

প্রনত ০১ মাস
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর

১০

বাদজে ব্যবস্থাপিা

অনধেিদরর বানষ বক ক্রয় পনরকেিা
প্রনতষ্ঠািনভনিক বানষ বক ক্রয় পনরকেিা
প্রকেনভনিক বানষ বক ক্রয় পনরকেিা
ই-নজনপ বাস্তবায়ি
মানসক অগ্রগনত প্রনতদবেি
জাতীয় টসনমিার
প্রনতষ্ঠাি নভনিক নিক্ষাথীদের ডাোদবজ
হােিাগােকরি

•
•
•
•
•
•
•

০২ টি
১১৯ টি
০৯ টি
১২০ টি
১২ টি
০১ টি
১১৯ টি

•
•
•
•
•
•
•

টসদেম্বর ২০২০
টসদেম্বর ২০২০
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর
চেনত বছর

১১

১২

•
•
•
•
নবদিষ চানহোসম্পন্ন •
নিক্ষাথীদের
জন্য •
বক্রম
কল্যাণমূেক কাে
•
পনরেিবি
কাে বক্রম
(একাদডনমক ও আনথ বক)

•

পাঠ পে বাদয়র প্রনতষ্ঠাি পনরেিবি
•
•
•
•
•

মহাপনরচােক
পনরচােক
সহকারী পনরচােক
আঞ্চনেক পনরচােক
আঞ্চনেক পনরেিবক
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মাদস ২ টি
মাদস ২ টি
মাদস ২ টি
মাদস ০৫ টি
মাদস ১০ টি

• চেনত বছর

ক্রঃ কমবসূনচ
কাে বক্রম
িাং (Program)
(Activites)
টেকদিােনজ নভনিক • টেকদিােনজনভনিক নবনভন্ন
১৩ চাকুনরর
টক্ষত্র
মন্ত্রণােয়/েির/অনধেির /টবসরকানর সাংস্থার
সম্প্রসারণ
সাদথ টোগাদোগ
• টেকদিােনজনভনিক চাকুনরর টক্ষত্র
সম্প্রসারদণর উদযাগ গ্রহণ
১৪ ছাত্র-ছাত্রীদের
• ছাত্রদের উপবৃনি
উপবৃনি/বৃনিপ্রোি
• ছাত্রীদের উপবৃনি
১৫

মুনক্তযুদ্ধনভনিক বই ও • কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তটরর োইদেরীদত
েনেেপত্র সাংরক্ষণ
মুনক্তযুদ্ধনভনিক বই ও েনেে সাংগ্রহ
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একক

বাস্তবায়িকাে

• উদযাগ গ্রহণ

• চেনত বছর

• উদযাগ গ্রহণ

• চেনত বছর

• ৬০ %
• ১০০ %

• চেনত বছর
• চেনত বছর

• ২৫ টি

• চেনত বছর

Aa¨vq - 4
2020-21 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©cwiKíbv
ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ

60

4.1. ï×vPvi ev¯Íevqb:
evsjv‡`‡ki msweavb ‡PZbv wb‡`©k K‡i ‡h, evsjv‡`k n‡e GKwU b¨vqwfwËK, ï×vPvixmgvR; Gi bvMwiKe„›`,
cwievi, ivóªxq I e¨emv cÖwZôvb Ges mykxj mgvR n‡e `yb©xwZgy³ I ï×vPvix| ZvB ï×vPv‡ii Dci ¸iæZ¡ w`‡q
miKvi RvZxq ï×vPvi ‡KŠkj cÖYqb K‡i‡Q| Gi Ask wn‡m‡e KvwiMwi wk¶v Awa`ßi 2020-21 A_©eQ‡i
ï×vPvi Kg©cwiKíbv I ev¯Íevqb cwiex¶Y KvVv‡gv cÖYqb I `vwLj K‡i‡Q| ï×vPvi ev¯Íevq‡b M„nxZ
Kg©cwiKíbvmg~nt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wba©vwiZ mg‡q 04 wU ‰ÎgvwmK cwiex¶Y cÖwZ‡e`b `vwLj;
Awa`ßimn Awa`ßivaxb mKj cÖwZôv‡b m”QZv, mykvmb I DËg ‡mev wbwðZKiY;
DËg PP©v (Best Practice) ZvwjKv cÖYqb K‡i gwš¿cwil` wefv‡M ‡cÖiY;
Awa`ßimn Awa`ßivaxb mKj cÖwZôv‡b ev‡qv‡gwUªK wWfvBm ¯’vcb I nvwRiv wbwðZKiY;
RvZxq ï×vPvi †KŠkj welqK Kg©KZ©v- KgP©vix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb;
Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n mZZv ‡óvi ¯’vcb;
cÖwZwU cÖwZôv‡b ÒAvwg I Avgvi cÖwZôvb `~b©xwZ gy³Ó wej †evW © ¯’vcb;
Ôï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb bxwZgvjv, 2017Õ Abyhvqx KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii GKRb Kg©KZ©v I GKRb
Kg©Pvix‡K ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb;
B-‡UÛv‡ii gva¨‡g µq Kvh© m¤cv`b;

4.2 2020-21 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ ev¯Íevqb:
•
•
•
•

28 RyjvB 2020 wLªt Zvwi‡L gvV ch©v‡q 119 wU cÖwZôv‡bi mv‡_ 2020-21 A_©eQ‡ii evwlK© Kg©m¤cv`b
Pzw³ ¯^v¶i;
wba©vwiZ mg‡q 2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ ev¯Íevq‡bi 04 wU ˆÎgvwmK cwiex¶Y
cÖwZ‡e`b `vwLj;
wba©vwiZ mg‡q 2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ ev¯Íevq‡bi lvb¥vwmK cwiex¶Y cÖwZ‡e`b
`vwLj;
15 RjyvB 2021 wLªt Zvwi‡L gvV chv©‡qi 119 wU cÖwZôv‡bi 2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤cv`b
g~j¨vqb cÖwZ‡e`b `vwLj;

4.3. cÖkvmwbK Kvh©µg ev¯Íevq‡b M„nxZ c`‡¶c:
• Awa`ßivaxb eZ©gv‡b 2136wU GgwcIfy³ c«wZôv‡b 19693 Rb wk¶K-Kg©Pvix Kg©iZ i‡q‡Q| KvwiMwi
wk¶v Awa`ßi I Awa`ßivaxb c«wZôvbmg~‡ni c`m…wói I AM©v‡bvM«vg c«bq‡Yi we‡kl c`‡¶c M«nb Kiv
n‡q‡Q| we`¨gvb miKvwi c«wZôvbmg~‡ni Rb¨ 12,607wU bZyb c` m…wó Kiv n‡q‡Q, eZ©gv‡b Awa`ßivaxb
BwÄwbqvwis K‡j‡R, cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU I wUGmwm‡Z ‡gvU c`msL¨v 26,349wU|
• 2021 mv‡ji ‡m‡Þ¤^i gv‡m 38Zg wewmGm n‡Z bb-K¨vWvi c‡` evsjv‡`k cvewjK mvwf©m Kwgkb n‡Z
‡gvU 1269 Rb wk¶‡Ki wb‡qvM ‡`qvi mycvwik Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ KvwiMwi I gv`«vmv wk¶v wefvM
n‡Z cwj‡UKwbK BÝwUwUDUmg~‡ni Rb¨ ‡gvU 279 Rb‡K BÝU«v±i c‡` c`vqb Kiv n‡q‡Q Ges ‡UKwbK¨vj
¯‹yj I K‡jRmg~‡n 566 Rb‡K BÝU«v±i c‡` c`vqb Kiv n‡q‡Q
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb BwÄwbqvwis K‡jR, cwj‡UKwbK I g‡bv‡UKwbK Bbw÷wUDU Ges ‡UKwbK¨vj
¯‹yj I K‡jRmg~‡ni Rb¨ 2021 mv‡j 13-20 Zg ‡M«‡Wi ‡gvU 3,339 Rb Kg©Pvix wb‡qvM c«`vb Kiv
n‡q‡Q|
61

4.4. mfv / †mwgbvi:
•
•
•

মানসক সমন্বয় সভা -১২ টি
প্রকে সমন্বয় সভা -০৮ টি (অনলোইটন ৫ টি এিং হফস টু হফস ০৩ টি)
অধ্যক্ষ সদেেি -০৮ টি

4.4.1 cÖKí KZ©„K mfv/Kg©kvjv
Skills-21 cÖK‡íi gva¨‡g KvwiMwi I e„wËg~jK cÖwkÿY cÖwZôv‡bi Rb¨ m‡PZbZvg~jK cÖPvivwfhvb †KŠkj

I Kg© cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q, ‡dmeyK †cR Ò KvwiMwi cÖwZfvÓ D‡Øvab Kiv n‡q‡Q Ges B‡Zvg‡a¨
3wU cÖwZôv‡b GB cÖPvivwfhv‡bi ev¯Íevqb Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q|

wPÎ: KvwiMwi m‡PbZvg~jK Kvh©µ‡gi D‡Øvab, ‡m‡Þ¤^i 2021

wPÎt Pvwn`vwfwËK KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv Ges cÖwkÿY msµvšÍ Kg©kvjv
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Lyjbv gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU Ges Bbw÷wUDU Ae †gwib †UK‡bvjwR, ev‡Minv‡U cÖ_gev‡ii g‡Zv
†Kqvi wMwfs cÖwkÿ‡Yi m~Pbv Kiv n‡q‡Q|

wPÎ: ‡KqviwMwfs c«wk¶Y Lyjbv gwnjv cwj‡UKwbK, A‡±vei 2021

wPÎ: Ggcøqvim †dvivg mfv Lyjbv gwnjv cwj‡UKwbK, A‡±vei 2021
4.5 †RÛvi mgZv Kvh©µg:
eZ©gvb miKvi mgv‡Ri cÖwZwU ‡¶‡Î ‡RÛvi mgZv wbwðZ Ki‡Z bvbvgyLx Kg©cwiKíbv MÖnY K‡i‡Q| G j¶¨
ev¯Íevq‡b KvwiMwi wk¶v Awa`ßi KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶vq bvix‡`i AšÍ©fw~³ e„w× Z_v ‡RÛvi mgZv Avbvq‡b
wbgœwjwLZ c`‡¶c MÖnY K‡i‡Q:

• KvwiMwi wk¶vq fwZ©i ‡¶‡Î gwnjv ‡KvUv 10% †_‡K evwo‡q 20% G DbœxZKiY;
• XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx I Lyjbv wefvMxq m`‡i 04 wU gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯v’cb Kvh©µg Pjgvb;
• KvwiMwi I e„wËgj~K wk¶vq bvix evÜe ‡UK‡bvjwR / †UªW Pvjyi e¨e¯’vKiY;
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• wm‡jU, ewikvj, iscyi I gqgbwmsn wefvMxq m`‡i 01 wU K‡i gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vc‡bi
Kvh©µg Pjgvb;
• cÖwZwU KvwiMwi wk¶v cÖwZôv‡b bvix‡`i Rb¨ Kgbiæg I Uq‡jU e¨e¯’v wbwðZKib|

wPÎ: ‡RÛvi welqK †÷K †nvìvi Kg©kvjv, †dbx cwj‡UKwbK BÝwUwUDU, †m‡Þ¤^i 2021
4.6 we‡kl Pvwn`v m¤cbœ wk¶v_©x‡`i Rb¨ M„nxZ Kvh©µg:
‡`‡k KvwiMwi wk¶vq Autism with spectrum disorder (ASD) Ges Person’s with Neuro
Development Disorder (PWNDD) m¤úbœ wk¶v_©x‡`i wk¶v Kj¨vY wbwðZKi‡Yi cvkvcvwk mvwe©K
Rxebgvb Dbœq‡b miKvi bvbvwea Kg©m~wP MÖnY K‡i‡Q| D³ Kg©m~wPi AvIZvq KvwiMwi wk¶v cÖwZôvbmg~‡n
wk¶v_©x‡`i AšÍ©f~w³ Ges Zv‡`i wk¶v I Rxebgvb Dbœq‡bi cvkvcvwk fwel¨r Kg©ms¯’vb wbwðZKi‡Y wb‡gœi
c`‡¶c¸wj ‡bIqv n‡q‡Q:
•
•
•
•
•
•
•
•

KvwiMwi wk¶vq fwZ©‡Z we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i Rb¨ 5% ‡KvUv msi¶Y;
we-‡mc cÖK‡íi gva¨‡g Disable MvBWjvBb ‰Zwi K‡i mKj cªwZôv‡b weZiY;
I‡qemvB‡U we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i Rb¨ KY©vi ¯’vcb I wbqwgZ nvjbvMv`KiY;
we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i WvUv‡eR ‰Zwi;
64wU ‡Rjvi wbe©vwPZ 64wU KvwiMwi wk¶v cªwZôv‡bi ‡dvKvj c‡q›U I weKí ‡dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v
wbe©vPb;
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb mKj cªwZôv‡b wWR¨vwewjwU ‡dvKvj cvm©b‡K we‡kl cªwk¶Y cª`vb;
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i Dc‡hvMx 119 wU i¨v¤ú I 68
wU ‡kŠPvMvi wbg©vY;
we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wk¶v_©x‡`i msL¨v (K¨vUvMwi wfwËK)
1

Autism

8

2

Physical

280

3

Mental illness leading to disability

8

4

Visual

39

5

Speech

50
64

6

Intellectual

10

7

Hearing

28

8

Deaf-Blindness

4

9

Cerebral Palsy

1

10

Down Syndrome

0

11

Multiple

6

12

Other Disability

12
Total Students =

446

4.7 Dce„wË msµvšÍ Z_¨ ms‡¶c
µwgK
bs

A_©eQi

1

201920

2

202021

3

202122

cÖwZôvb
msL¨v

157

3704

myweav‡fvMx
QvÎ msL¨v

96325

322991

*5614 588335

†gvU
myweav‡fvMxi
msL¨v

myweav‡fvMx
QvÎx msL¨v

17762

106943

232494

†gvU e¨q (UvKv)

gšÍe¨

114087

456348345
†÷c cÖK‡íi
(cuqZvwjøk †KvwU †ZlwÆ
avivevwnKZvq
j¶ AvUPwjøk nvRvi wZb
GK †gqv`
kZ cuqZvwjøk )

429934

1337405200
`yB
†gqv‡`
(GKkZ †ZwÎk †KvwU †`‡ki
mKj
PzqvËi j¶ cvuP nvRvi `yB KvwiMwi wk¶v
kZ)
cÖwZôvb

820829

4963636730
(Pvi kZ wQqvbeŸB †KvwU
cÖ‡¶cY
QwÎk j¶ QwÎk nvRvi
mvZ kZ wÎk )

*2021-22 A_©eQ‡i KvwiMwi wk¶v †evW© Awafz³ 1910 wU GBPGmwm (e¨emvq e¨e¯’vcbv) cÖwZôvb †K we‡ePbvq wb‡q
cÖ‡¶cY Kiv n‡q‡Q|

4.8 2020-21 A_©eQ‡i MPO kvLvi Kvh©µg:
• ২০২০-২০২১ অে ম িিনর ৭৮৮ জন মিক্ষক-কিমচারী মক এিমপওভূক্ত করা হয়;
• ২০২০-২০২১ অে ম িিনর এিমপও িািে ৫৬৭,৯৯,৬৮,২২৫/- টাকা ব্যয় হনয়নি;
• চিমি অে ম িিনর ৮১ জন মিক্ষক-কিমচারী এিমপওভূক্ত হন। ৪১৪ জন মিক্ষক কিমচারীর এিমপও আনিেন প্রােমিক
র্াচাই িািাই সিন্ন করা হনয়নি।
জুন/২০২১ মরাঃ িাস পর্ মন্ত এিমপওভুক্ত মিক্ষা প্রমিষ্ঠান, মিক্ষক ও কিমচারীর সংখ্যাাঃ
ক্রাঃনং
প্রমিষ্ঠাননর িরণ
প্রমিষ্ঠাননর
মিক্ষক
কিমচারীর
সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা
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মিাট

১
২
৩
৪

কামরগমর কনিজ
(ব্যিসায় ব্যিস্থাপনা)
িাধ্যমিক মিদ্যািয়
এসএসমস (ন ানকিনাি)
িাদ্রাসা

1020

৬৯৭৮

2508

9486

১০৩১

7630

2212

9842

25

189

72

261

60

১৮

8

26

2136

14815

4800

19615

(ন ানকিনাি ও ব্যিসায় ব্যিস্থাপনা)

মডনপ্লািা-ইন-এমিকািচার
মিাট :

4.9 AvBwmwU ‡mj KZ©…K 20২০-২১ A_©eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ KvR:
• HRMIS mdUIq¨v‡i KvwiMwi wkÿv Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡ni Kg©KZv©-Kg©PvixM‡Yi AvBwW
ˆZix I Zv‡`i e¨w³MZ Z_¨vw` WvUv‡e‡R msiÿY;
• KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb mKj cÖwZôvb I cÖKí `ßimg~‡ni B-bw_‡Z Awdm †cÖvdvBj ˆZix ;
• KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb XvKv¯’ 5wU cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v†`i B-bw_ cÖwkÿY cÖ`vb;
• Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvb mg~‡ni 100% µq Kvh©µg B-wRwci gva¨‡g m¤úbœKi‡Y cÖ‡qvRbxq
mnvqZv cÖ`vb;
• 2020-21 eQ‡i AbywôZ wb‡qv‡M AbjvBb Av‡e`b cÎ MÖn‡Yi e¨e¯’vcbv Ges cixÿvi cÖkc
œ Î K‡¤úvR I
gy`Yª ;
• K‡ivbvKvjxb mg‡q wewfbœ AbjvBb mfv I cÖwkÿYmg~n Ryg cø¨vUd‡g© cwiPvjbv Kiv|

4.10. AwWU Kvh©µgt
KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I Awa`ßivaxb c«wZôvbmg~‡ni weMZ wZb eQ‡ii AvMZ AwWU AvcwËi msL¨v,
wb®úwËi msL¨v I AvcwË mswkøó UvKvi cwigvbt
A_© eQi

AvMZ AvcwË
msL¨v

wb®úwËK…Z

2018-2019

30

UvKvi cwigvb
(‡KvwU UvKvq)
5.04

msL¨v
331

UvKvi cwigvb
(‡KvwU UvKvq)
7.94

2019-2020

172

22.61

109

1.28

2020-2021

60

5.55

610

8.58

wb®úwËK…Z

wk¶v, ms¯‹…wZ I ag© welqK AwWU Awa`ß‡ii ¯§viK
bs-wkmaAA/c«kv-1/AwWU
AvcwË/wb®úwË/2020/33/812, Zvs- 18/06/2020
wL«: ‡gvZv‡eK RvixK…Z c‡Îi Av‡jv‡K 1971-72
AL©eQi ‡_‡K 2009-10 A_©eQi ch©šÍ mKj mvavib
AvcwË wb®úwË Kiv nq| ‡m ‡gvZv‡eK KvwiMwi wk¶v
Awa`ßi I Awa`ßivaxb c«wZôvbmg~‡ni ‡gvU 575wU
mvavib AwWU AvcwË wb®úwË wnmv‡e MY¨ nq hvi m‡½
RwoZ UvKvi cwigvb 7.60 ‡KvwU UvKv|

4.11. wW‡cøvgv /D”P wkÿvq Pvqbv TVET ¯‹jvikxct
ZrKvjxb gvbbxq wk¶vgš¿x g‡nv`‡qi e¨w³MZ AvM«n I w`K wb‡`©kbvq ÒPvqbv ¯‹jvikxc †cÖvMÖvg 2017Ó
Gi Kvh©µg ïiæ nq| AZtci KvwiMwi I gv`«vmv wk¶v wefv‡Mi mwPe g‡nv`‡qi mvwe©K ZË¡veav‡b KvwiMwi
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wk¶v Awa`ßi G Kg©m~Px mdjfv‡e ev¯Íevqb K‡i‡Q| 2017 mv‡j c«_g eQi †gvU 308 Rb, 2018 mv‡j
428 Rb Ges 2019 mv‡j 96 Rb wk¶v_©x ¯‹jviwkc jvf K‡i Pxb Mgb K‡i|
e…wËi AvIZvq cÖvc¨ myweav
• kZfvM wUDkb wd;
• Avevmb myweav|
AwR©Z wWM«x (2019)
• 3 eQi †gqv`x wW‡cøvgv/ G‡mvwm‡qU wWM«x (cwj‡UKwbK/ †fv‡Kkbvj K‡jR n‡Z);
AwR©Z wWM«xi myweav
• Aa¨qb †k‡l Px‡b D”P wk¶v I Kg©ms¯’v‡bi myhM i‡q‡Q;
• fvj djvdjavix Mª¨vRy‡qU‡`i cieZ©x AviI ¯‹jvikx‡ci gva¨‡g D”P wk¶vi e¨e¯’v|
Pvqbv TVET ¯‹jvikxc Gi AvIZvq MgbK…Z wkÿv_x©i msL¨vt
Sl
No
1.

Name of the Institutes/ college

Name of the
Province

2017

2018

2019

Jiangsu Agri-animal Husbandry Vocational College

Jiangsu

74

46

6

2.

Heibei College of Industry and Technology

Heibei

17

13

--

3.

Jiangsu

57

--

--

Sichuan

08

--

--

5.

Yangzhou Polytechnic Institute
Sichuan Vocational College of Information
Technology
Nanjing Institute of Industry Technology

Jiangsu

17

--

--

6.

Nanjing Polytechnic Institute

Jiangsu

65

60

--

7.

Changzhou Institute of Mechatronic Technology

Jiangsu

23

10

8.

Changzhou Vocational Institute of Engineering

Jiangsu

15

40
--

9.

Jiangsu Maritime Institute

Jiangsu

21

--

--

Hunan

11

--

--

Jiangsu

---

20

--

Shandong

--

18

10

Jiangsu

--

36

--

Jiangsu

--

16

--

Shaanxi

--

12

--

Shandong

--

15

22

Jiangsu

--

7

--

4.

10. Changde Vocational Technical College
11. Jiangsu Food and Pharmaceutical College
12. Jiangsu Vocational College of Agriculture and
Forestry
13. Shandong Polytechnic
14. Changzhou College of Information Technology
15. Changzhou Vocational Institute of Light Industry
16. Shaanxi Polytechnic Institute
17. Jinan Vocational College
18. Suzhou Art & Design technology Institute
19. Heilongjiang Agricultural Economy Vocational
College
20. Guizhou Vocational and Technical College of Water
Resources and Hydropower
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Jiangsu

Heilongjiang
Guizhou

---

30

23
11

--

29

---

Sl
No
21.

Name of the Institutes/ college
Beijing Jiaotong University (For B.Sc Engg)

22. Yunnan Vocational College of Transportation
23. Yunnan Land Resources Vocational College

Name of the
Province
Beijing
Municipality
Yunnan

2017

--

29

--

Yunnan

--

41

--

Yunnan

--

--

Hubei

--

9
--

19

308

428

96

24. Yunnan Forestry Technical College
25. Wuhan Institute of Shipbuilding Technology

Total=

--

2018
2

2019
--

4.12 e½eÜz KY©vi ¯’vcb Ges gyw³hy×wfwËK eB I `wjjcÎ msi¶Y:
•
•
•
•
•

KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡i e½eÜz KY©vi ¯’vcb;
KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb 119 wU wkÿv cÖwZôv‡b e½eÜz KY©vi ¯’vcb;
Awa`ß‡ii jvB‡eªixmn gvV ch©v‡q mKj cÖwZôv‡b 600 ‡mU gyw³hy×wfwËK eB/`wjj msi¶Y;
cÖwZ eQi eivÏK…Z ev‡RU ‡_‡K gyw³hy×wfwËK bZzb eB msMÖn;
gyw³hy×wfwËK WKz‡g›Uvix msi¶Y I cÖ`k©b|

4.13. Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n MÖxb cÖ¨vKwUm:
•
•
•

KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I Awa`ßivaxb gvV ch©v‡qi mKj cÖwZôv‡b b~b¨Zg 5% we`¨yr mvkªq Kvh©µg
MÖnY;
mKj cÖwZôv‡b bevqb ‡hvM¨ R¡vjvbxi e¨envi e„w×KiY;
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb mKj cÖwZôv‡b djR I ‡flR e„¶ ‡ivcb Kvh©µg MÖnY|

4.14. KvwiMwi wk¶vi Dbœq‡b wewfbœ ‡`k, AvšÍR©vwZK I ‡`kxq ms¯’vi mv‡_ m¤cK© ¯’vcb:
•
•

•

KvwiMi wk¶vi Dbœq‡b wewfbœ ‡`k ‡hgb: Bsj¨vÛ, A‡óªwjqv, wm½vcyi, wdwjcvBb, `w¶b ‡Kwiqv,
Rvcvb, Pxb Ges fvi‡Zi mv‡_ A‡jvPbvi wfwË‡Z fwel¨r Kg©‡KŠkj I Kg©m~wP wba©viY;
AvšÍR©vwZK Dbœqb mn‡hvMx JICA, ADB, WB, SDC, CIDA, EU, DFID, SIDA, CPSC,
UNESCO-UNEVOC mn Ab¨vb¨ AvšÍR©vwZK ms¯’vi mv‡_ KvwiMwi wk¶vi Dbœq‡b Kg©‡KŠkj
‡Rvi`viKiY;
KvwiMwi I e„wËg~jK wk¶vi `¶Zv, Pvwn`v I gv‡bvbœq‡b RvZxq ‡¶‡Î ‡ckvRxwe msMVb FBCCI,
DCCI, BKMEA, BGMEA, IDEB, IEB, , NCCWE Gi mv‡_ m¤cK© ¯’vcb|
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cÖwk¶Y Kvh©µg
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5.1 KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii cÖwk¶Y Kvh©µg:
মািসেত নিক্ষা এবাং েক্ষ মািব সম্পে সৃনষ্টর প্রধাি হানতয়ার েক্ষ নিদবনেত প্রাণ নিক্ষক। আগোমী ২০২৩ সোটলর
মটে হদটশর কোতরগতর তশক্ষো ধোরোর সকল তশক্ষটকর দক্ষিো িোড়োটনোর পতরকল্পনো ে ণ কটরটে সরকোর। এর্ন্য
ধোরোিোত কিোটি মোনসিন্ন তশক্ষক প্রতশক্ষটণর আটয়োর্ন কটর র্োটে কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তর।
সম্প্রতি হকোতিড-১৯ ম োমোতরর ফটল সৃষ্ট সংকে হমোকোটিলোর র্ন্য প্রতশক্ষণোথীটদর উপযুক্ত আিোসন, প্রতশক্ষণ
কক্ষ, পুতষ্টকর খোিোর, স্বোস্থযতিতধ অনুসরন, পতরস্কোর পতরেন্নিো তনতিিকরন, প্রটয়োর্নীয় হক্ষটে অনলোইটন হসশন
পতরচোলনোর তিষয় তিটিচনোয় হরটখ হকোস জ কটন্টন্ট প্রস্তুিপূি জক ৪০ র্ন তশক্ষকটক বুতনয়োতদ প্রদোন করো টয়টে।
পনরবতবিিীে নবদের সাদথ প্রনতনিয়ত পনরবনতবত নবজ্ঞাি ও প্রযুনক্তর ব্যবহানরক জ্ঞাি ও নবষয়নভনিক েক্ষতা
প্রোদির েদক্ষয ২০২০-২১ অথ ব বছদর ৪১১ জি নিক্ষকদক নবষয়নভনিক ব্যবহানরক প্রনিক্ষণ প্রোি করা হয়।
টেকনিকযাে টিচাস ব টট্রনিাং কদেজ, ঢাকা পনেদেকনিক ইন্সটিটিউে ও ঢাকা মনহো পনেদেকনিক ইন্সটিটিউে টক
প্রনিক্ষণ টভনুয নহদসদব ব্যবহার কদর েক্ষ প্রনিক্ষকসহ ইন্ডানি নবদিষজ্ঞগদণর সমন্বদয় প্রনিক্ষণ প্রোি করা হয়।
প্রদতযক টেকদিােনজদত কমপদক্ষ একটি অকুদপিদির জন্য NTVQF এোইিদমন্টপূব বক এদসসদমদন্টর ব্যবস্থা
করা হয়।সিেভাদব প্রনিক্ষণ টিদষ প্রদতযক প্রনিক্ষিাথীদক NTVQF সনদোয়টনর র্ন্য র্থোর্থ হলটিটল
এদসসদমন্ট গ্রহদির ব্যবস্থা করা হয়।
কানরগনর নিক্ষার সাদথ সাংনিষ্ট নিক্ষকদের ইাংদরজী নবষদয় েক্ষতা বৃনদ্ধর েদক্ষয “Improving English
Language Skill” িীষ বক টকাদস বর আওতায় ১৭৬ জি নিক্ষকদক প্রনিক্ষণ প্রোি করা হদয়দছ। শুধু তাই
িয়, Skill-21 প্রদজক্ট এর অথ বায়দি ২২০ জি নিক্ষকদক NTVQF Level-4 Pedagogy
(Trainer Part) এর উপর প্রনিক্ষণ প্রোি করা হয়। উপদরাক্ত প্রনিক্ষণসমূহসহ অন্যান্য প্রনিক্ষণ টকাদস বর
আওতায় ২০২০-২১ অথ ব বছদর টমাে ২৩৪৬ জি নিক্ষকদক প্রনিক্ষণ প্রোি করা হয়।
প্রনিক্ষদণর তথ্যানে (জুোই/২০২০ হদত জুি/২০২১ পে বন্ত)
ক্রনমক
িাং

১।

প্রনিক্ষণ কমবসূনচর িাম

উদযাগী সাংস্থা/
এদজন্সীর িাম

কানরগনর নিক্ষা অনধেির
ও অনধেিরাধীি
অাংিগ্রহিকারী সাংখ্যা

Skill-21 প্রদজক্ট

২২০ জি

কানরগনর নিক্ষা অনধেির

১১৮ জি

নবষয়নভনিক প্রনিক্ষণ টকাস ব (০৬নেিব্যাপী)
নবষয়নভনিক িীেস টট্রনিাং (০৬নেিব্যাপী)

কানরগনর নিক্ষা অনধেির
কানরগনর নিক্ষা অনধেির

“Improving English Language Skill”

িীষ বক BTEB & Int. Org.

৩৮৭ জি
৩৯২ জি
১৭৬ জি

Online প্রনিক্ষণ টকাস ব
নবষয়নভনিক ব্যবহানরক প্রনিক্ষণ টকাস ব
(০২/০১ মাসব্যাপী)

কানরগনর নিক্ষা অনধেির

৪১১ জি

“Equipping Digital Competenchies in TVET
to Address IR 4.0” এরউপর Online Regional
Programme

CPSC

০৫ জি

“সক্ষমতা বৃনদ্ধ” িীষক ইি-হাউজ প্রনিক্ষণ

কানরগনর নিক্ষা অনধেির

Online Regional Program on “Strengthening
TVET Instuctional Management System” Via
Zoom Cloud Metting Room

CPSC

৯০ জি
১০ জি

NTVQF Level-4 Pedagogy (Trainer Part) এর

উপর টট্রনিাং
২।

“4 days Online Materials Developer and/Or
Online Training Facilitators” নবষয়ক Online

টট্রনিাং টপ্রাগ্রাদম

৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

৮।
৯।
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১০।

গদবষণা

কানরগনর নিক্ষা অনধেির

১০ জি

১১।
১২।

কানরগনর নিক্ষা অনধেির
বুনিয়ানে প্রনিক্ষণ
“Basic Computer Training on কানরগনর নিক্ষা অনধেির
Hardware and Software” নবষয়ক প্রনিক্ষণ
কানরগনর নিক্ষা অনধেির
গদবষণা সাংক্রান্ত কমবিাো

৪০ জি
২৬ জি

১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।

১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।

সাংক্রান্ত (১) “Review Research
Methodology Matrix” (২) “Research DataEntry and Cleaning” ও (৩) “Preparing
Research Report” িীষ বক কমবিাো

অিোইি প্লােিদমব Training of Trainers (ToT) on Skill-21 প্রদজক্ট
Gender, Skills and Employment িীষ বক প্রনিক্ষণ
৪টি ষ্টানডর িোিে সাংক্রান্ত টিয়ানরাং সাংক্রান্ত Skill-21 প্রদজক্ট

২২ জি

কমবিাো
“বানষ বক কমবসম্পােি চুনক্ত” নবষয়ক ইি-হাউজ কানরগনর নিক্ষা অনধেির
প্রনিক্ষণ
“Public Procurement (S1)” নবষয়ক CPTU, পনরকেিা মন্ত্রণােয়
প্রনিক্ষণ (০৫ িব্যাপী)

“Issue-Focused Training Course on
Industrial Technology Education”
িীষ বক অিোইি টট্রনিাং
“প্যাডাদগানজ” নবষয়ক Online প্রনিক্ষণ

৪০ জি
০৭ জি

JICA

০১ জি

কানরগনর নিক্ষা অনধেির

১২০ জি
৫১ জি
০১ জি
৪০ জি
৫০ জি

কানরগনর নিক্ষা অনধেির

MIS সিেওয়যার নবষয়ক নেিব্যাপী কমবিাো
“ই-িনথ নবষয়” Online প্রনিক্ষণ
“উদ্ভাবি ও টসবা সহনজকরণ” নবষয়ক কমবিাো

৬০ জি
৪৬ জি

এটুআই টপ্রাগ্রাম
কানরগনর নিক্ষা অনধেির

“A tracer study for matching আইইআর, ঢাকা নবেনবযােয়
Diploma
in
Engineering
Curriculum for local and global
employability” িীষ বক গদবষণা সাংক্রন্ত
কমবিাো

২৪।

ই-কযাম্পাদস এেএমএস এর মাধ্যদম টট্রড নভনিক কানরগনর নিক্ষা অনধেির
নবনভন্ন নবষদয়র ই-দকাস ব নডজাইি সাংক্রান্ত প্রনিক্ষণ

২৫।

e-Learning Course on “Sectoral Approaches
to Skills Development” (Online প্রনিক্ষণ)

২৬।

বাাংোদেি িাউেস টরাভার অঞ্চে এর ৪৪তম বানষ বক বাাংোদেি িাউেস
কাউনন্সে

ITC-ILO

২০ জি
০১ জি
০২ জি

সব বদমাে = ২৩৪৬ জি

5.2 welqwfwËK e¨envwiK c«wk¶Y ‡Kvm© (02/01 gvme¨vcx):
KvwiMwi wkÿv Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡ni wkÿK‡`i welqwfwËK `ÿZv e„w×i Rb¨ †UKwbK¨vj wUPvm© †Uªwbs
K‡jR, XvKv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU, XvKv gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU G 01/02 gvm e¨vcx cÖwkÿY ïiæ
nq| G ch©šÍ 411 Rb wkÿK Zv‡`i mswkøó wel‡qi Dci e¨envwiK cÖwkÿY m¤úbœ K‡i‡Qb|
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KvwiMwi wkÿK‡`i Rb¨ 2 gvme¨vcx e¨envwiK cÖwkÿY (XvKv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU)

KvwiMwi wkÿK‡`i Rb¨ 2 gvme¨vcx e¨envwiK cÖwkÿY (XvKv gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU)

5.3 Learning Management System (LMS) c«wk¶Y:
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তটরর TVET হপোে জোটল োনি বাং োদিজদমন্ট নসদিদমর (LMS) মাধ্যদম একটি ই-কযাম্পাস স্থাপি
করা হদয়দছ। এর মাধ্যদম পনেদেকনিক ইন্সটিটিউে, টেকনিকযাে স্কুে ও কদেজ ও টিকোর এর টমাে ৬০ জি নিক্ষকদক
ই-দকাস ব বতনরর প্রনিক্ষণ টেয়া হদয়দছ; োর মাধ্যদম টমাে ৬০ টি Subject টক ই-দকাদস ব রুপান্তর করা হদয়দছ।
প্রতশক্ষটণর তিষয়িস্তুঃ
• তনতদ জষ্ট Subject এর সকল অেোয় তনটয় ই-টকোস জ তডর্োইন করো;
• তনতদ জষ্ট ক্লোটসর তশক্ষোথী এনটরোল কটর লোইি ক্লোস পতরচোলনো করো;
• অেোয়তিতিক পোঠদোটনর র্ন্য প্রটয়োর্নীয় তিতডও কটন্টন্ট, হপ্রটর্টন্টশন সংটর্োর্ন করো;
• অেোয়তিতিক এসোইনটমন্ট প্রদোন ও ে ন করো;
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•
•
•
•
•
•

প্রশ্ন ব্োংক তিতর;
অেোয়তিতিক মূল্যোয়টনর র্ন্য ক্লোস হেি, কুইর্ হেি তিতর ও পতরচোলনো করো;
উক্ত তিষটয়র ই-বুক তিতর করো;
োতর্রো ে ন;
তডতর্েোল কটন্টন্ট তিতরর র্ন্য স্ক্রীন হরকতড জং, তিতডও তিতর, এতডটিংস আপটলোড করো;
তিতিন্ন Online Interactive Tools এর ব্ি োর।

wPÎ: োনি বাং োদিজদমন্ট নসদিদমর (LMS) G cÖwkÿY Ges ‰ZixK…Z †Kvm©
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5.4 cÖKí cÖwkÿY:
w¯‹jm& Uz‡qw›U Iqvb cÖKí GbwUwfwKDGd cÖwkÿY †cÖvMÖv‡gi AvIZvq 4086 Rb wkÿv_©x fwZ© n‡q‡Q,
Zv‡`i g‡a¨ 2609 Rb cÖwkÿY m¤úbœ K‡i‡Q, 68% mvwU©wd‡KU AR©b K‡i‡Q Ges 1200 R‡bi cÖwkÿY
Pjgvb Av‡Q| AviwcGj-G 2841 Rb Kg©xi g~j¨vqb m¤úbœ n‡q‡Q Ges 2217 Rb cvm K‡i‡Q| 1770
Rb‡K D‡`¨v³v Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 13 Rb gvóvi †UªBbvi I 60 Rb †UªBbv‡ii GKwU
`j ˆZwi Kiv n‡q‡Q hv‡Z Zviv GB D‡`¨v³v Dbœqb cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Z cv‡i| ‡gvU
2567 cÖwkÿK I G‡mmi wmwewUG ‡j‡fj 4 cÖwkÿ‡Y Ask MÖnb K‡i‡Q Ges 1332 mb`cÖvß n‡q‡Q|

wPÎ: Skills 21- wmwewUG †j‡fj 4 c«wk¶Y, wUwUwUwm, XvKv (†m‡Þ¤^i 2021)
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Aa¨vq 06
2020-2021 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i AR©b
cÖwZ‡e`b (RyjvB/2020 n‡Z Ryb/2021)
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Aa¨vq - 7
K‡ivbvKjxb mg‡q M„nxZ AbjvBb wkÿv
Kvh©µg
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কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তরোধীন প্রতিষ্ঠোনসমূট মোেতমক ও উচ্চ মোেতমক পর্ জোটয় িথ্য প্রযুতক্তর মোেটম নিক্ষা োদির তথ্য
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তরোধীন প্রতিষ্ঠোনসমূট হমোে ৮৮৪টি মোতিতমতডয়ো ক্লোসরুম রটয়টে হর্গুটলোর ব্ি োর কটর তনয়তমি
তডটলোমো-ইন-ইতিতনয়োতরং, এসএসতস (টিোটকশনোল) ও দোতখল (টিোটকশনোল) হকোটস জর ক্লোসসমূ পতরচোলনো করো য়।
হকোতিড-১৯ এর সমটয় সাংসে বাাংোদেি টিনভদত কোতরগতর তশক্ষোধোরোর হমোে ৬৭৯টি ক্লোস সম্প্রচোতরি টয়টে। টকন্দ্রীয়ভাদব
পতরচোতলি Facebook Live এর মোেটম হমোে ১৮৮৬টি ক্লাস পতরচোতলি টয়টে। িিজমোটন কোতরগতর তশক্ষো
প্রতিষ্ঠোনসমূট র তনর্স্ব পতরচোলনোয় অনলোইন ক্লোস কোর্ জক্রম চলমোন রটয়টে।
হকোতিড-১৯ এর সমটয় িথ্য প্রযুতক্তর মোেটম নিক্ষা োদির তথ্য
১। সাংসে বাাংোদেি টিনভদত প্রচানরত ক্লাস (১ম পে বায়):
• ১৯ এনপ্রে ২০২০ হদত এসএসনস (দভাদকিিাে) ও োনখে (টভাদকিিাে) হকোটস জর িবম ও েিম টশ্রনণর ১০টি
টট্রদডর নবষদয়র ক্লাস সম্প্রচানরত হয়;
• ১ম পর্ জোটয় টমাে ১১৬ টি ক্লাস নিয়নমতভাদব ০৭ টসদেম্বর ২০২০ পে বন্ত প্রচানরত হয়।
২। সাংসে বাাংোদেি টিনভদত প্রচানরত ক্লাস (২য় পে বায়):
• ০৮ টসদেম্বর ২০২০ হদত ক্লাস প্রচার শুরু হয়;
• নডদপ্লামা-ইি-ইনিনিয়ানরাং টকাদস বর ৫টি টেকদিােনজর ২৫ টি নবষয় এবাং এসএসনস (দভাদকিিাে) ও োনখে
(টভাদকিিাে) হকোটস জর ১২টি টট্রদডর ক্লাস সম্প্রচানরত হয়;
• ২য় পর্ জোটয় ৩১/০১/২০২১ পে বন্ত নডদপ্লামা-ইি-ইনিনিয়ানরাং এর ৩৮৯ টি এবাং টভাদকিিাদের ১৭৪ টি ক্লাসসহ টমাে
৫৬৩টি ক্লাস সম্প্রচোতরি টয়টে।
৩। Facebook Live ক্লাসঃ
• ১০ টম ২০২০ হদত নডদপ্লামা ইি-ইনিনিয়ানরাং এর ৮টি টেকদিােনজর ক্লোস হকন্দ্রীয়িোটি Facebook Live
এর মোেটম শুরু হয় ;
• ১৮৮৬ টি ক্লাস পনরচানেত হয় ।

৪। োনি বাং োদিজদমন্ট নসদিদম (LMS) নবষয়নভনিক ই-দকাস ব নডজাইি:
• ই-কযোিোস হডটিলপ করো টয়টে;
• ৩৭ টি পনেদেকনিক ইন্সটিটিউদের ৪০ জি এিং ১৮টি টেকনিকযাে স্কুে ও কদেদজর ১৮ জি এিং টিকোর
এর ০২ জি নিক্ষকস হমোে ৬০ র্ন তশক্ষকটক ই-টকোস জ তিতরর প্রতশক্ষণ হদয়ো টয়টে;
• ০৩ টি ব্োটচর মোেটম টমাে ৬৩ টি Subject টক ই-দকাদস ব রুপান্তর করা হদয়দছ;
• টমাে ০৩ ব্যাদচর নিক্ষকদের মাধ্যদম বতবমাদি ১৬৩২ জি নিক্ষাথীদক উক্ত ই-কযোিোটস এিদরাে করা
হদয়দছ;
• প্রনত ব্যাচ টথদক কমপদক্ষ ০৩ জি কদর তশক্ষক টট্রইিার ত টসটি কোর্ কটরটে।
৫। িথ্য প্রযুতক্তর মোেটম নিক্ষা োদির িিজমোন তথ্য:
• বতবমাদি কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তরোধীন সকে প্রনতষ্ঠাদি নিয়নমতভাদব নডদপ্লামা-ইি-ইনিনিয়ানরাং টকাস ব, এসএসনস
(দভাদকিিাে) ও োনখে (টভাদকিিাে) হকোটস জর সকে ক্লাস িথ্য প্রযুতক্ত ব্ি োর কটর Facebook Live,
Zoom Cloud Meeting Room, Google Meet, YouTube Live এর মোেটম
সম্প্রচানরত হদে।

83

AbjvB‡b wkÿK cÖwkÿY Kvh©µ‡gi LÛwPÎt

Youtube Channel: youtube.com/onlinetvet

‡KvwfW-19 Kvjxb mg‡q msm` wUwf I †dmey‡Ki gva¨‡g cwiPvwjZ K¬vmmg~n AbjvBb †cvU©vj Ges Youtube
Channel G msiÿY Kiv nq|
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KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii ˆZwiK…Z B-K¨v¤úvm: (www.OnlineTVET.com)

তিতশষ্টসমূ ঃ
১। সাংসে বাাংোদেি টেনেনভিি ও জাতীয় েক্ষতা বাতায়দির টিসবুক োইভসহ নবনভন্ন অিোইি মাধ্যদম পনরচানেত
ক্লাসসমূদহর তিতডও সংে ;
২। এখাদি নিক্ষাথীদের সুনবধার জন্য তাদের টট্রড/ টেকদিােনজ, পব ব/বছর নভনিক সাজাদিা হদয়দছ।
৩। কানরগনর নিক্ষা অনধেিরাধীি প্রনতষ্ঠািসমূদহর েক্ষ নিক্ষকদের িারা নবষয়নভনিক ক্লাস নভনডও বতনর কদর সকে
নিক্ষাথীদের জন্য উন্মুক্ত করা হদব। এদত নিক্ষাথীরা ভাে ও অনধকতর েক্ষ নিক্ষকদের ক্লাস পাদব।
৪। এই সাইদের সাদথ আন্তর্জোতিক মোটনর Learning Management System (LMS) সাংদোজি করা
হদয়দছ।
৫। LMS এর মাধ্যদম তশক্ষো প্রতিষ্ঠোনসমূট র সকে নবষয়সমূহ পে বায়ক্রদম অন্তর্ভবক্ত করা হদব। এদত নিক্ষক-নিক্ষাথীরা
অিোইদি টকাস ব পতরচোলনো ও মূল্যায়ি কাে বক্রম সম্পন্ন করদত পারদব, হর্মনঃ
• োতর্রো ে ণ;
• পি জ/িের তিতিক ক্লোশ পতরচোলনো;
• তশক্ষোথীটদর তনকে হথটক এসোইনটমন্ট ে ণ ও মূল্যোয়ন;
• ক্লোস হেি, কুইর্টেি স হর্টকোন ধরটণর পরীক্ষো ে ণ;
• গ্রুপ তডসকোশটনর ব্োিস্থো।
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Aa¨vq-8
RvwZi wcZv িঙ্গিন্ধু ‡kL gywReyi ingv‡bi
Rb¥kZevwl©Kx D`&hvcb

86

gnvb gyw³hy× cieZ©x mg‡q hy×weধ্বস্ত I A_©‰bwZKfv‡e wech©¯’ evsjv‡`k‡K প্রK…Z A‡_© ¯^vaxb I ¯^wbf©i
K‡i M‡o Zyj‡Z RbMY‡K `¶ Rbkw³‡Z iæcvšÍ‡ii প্র‡qvRbxqZv Dcjwä K‡ib e½eÜy †kL gywReyi
ingvb| ZviB c«wZdjb †`Lv hvq 1973 mv‡ji 19 AvM÷ QvÎjx‡Mi RvZxq m‡¤§j‡b প্র`Ë fvl‡Yi GB
As‡k- Òïay weG-GgG cvk K‡i jvf †bB| Avwg PvB K…wl K‡jR, K…wl ¯‹yj, BwÄwbqvwis ¯‹yj, K‡jR I
¯‹yj, hv‡Z mwZ¨Kv‡ii gvbyl cq`v nq| eywbqvw` wk¶v wb‡j KvR K‡i †L‡q evuP‡Z cvi‡e| †Kivbx cq`v
K‡iB GKevi Bs‡iR †kl K‡i w`‡q †M‡Q †`kUvÓ- e½eÜy †kL gywReyi ingvb|
প্রK…Zc‡¶ †`‡ki KvwiMwi wk¶vi †MvovcËb GB gnvgvb‡ei nvZ a‡iB| †`‡ki gvwU‡Z me© প্র_g KvwiMwi
wk¶v প্রwZôvb wn‡m‡e XvKv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU †ZRMvuI wkívÂ‡j 1955 mv‡j প্রwZwôZ nq| †m mgq
¯’vwcZ GB প্রwZôvbwU Ziæb wkígš¿x e½eÜy †kL gywReyi ingvb Gi D‡দ¨v‡MB wkí gš¿Yvj‡qi AvIZvq
Kvh©µg ïiæ K‡i| e½eÜy Rvb‡Zb, ev½vjx Rb‡Mvষ্ঠী RvZxMZfv‡e †gavex I cwiশ্রgx| G‡`‡ki তরুণ
প্রজন্মের g‡a¨ wbwnZ i‡q‡Q Acvi m¤¢vebv| Zv‡`i প্র‡qvRb ïaygvÎ mwVK `¶Zv I KvwiMwi Ávb| †mB
`~i`…wó †_‡KB c~e© evsjvi gvby‡li Rb¨ wek¦gv‡bi KvwiMwi wk¶v প্রwZôvb ¯’vc‡bi ¯^cœ‡K evস্তন্মে iæc †`b|
KvwiMwi wkÿv Awa`ßi KZ©„K gywRe el© Dcj‡ÿ¨ M„nxZ Kvh©µgt
• KvwiMwi wkÿv Awa`ßi Ges Awa`ßivaxb 119wU cÖwZôv‡b e½eÜz KY©vi I e½gvZv KY©vi ¯’vcb;
• e½eÜyi KvwiMwi wk¶v wb‡q fvebv I KvwiMwi wk¶vi c«Pvi c«mv‡i gvbbxq c«avbgš¿xi fvebv wb‡q
cÖwZôvbmg~‡n AbjvBb সভা আন্ম াজন;
• Awa`ßivaxb mKj cÖwZôv‡b e½eÜyi Rb¥kZ evwl©Kx Dcj‡¶¨ i¨vjx Av‡qvRb;
• e½eÜyi Rxebx I KvwiMwi wk¶vi Dci প্রvgvY¨ wPÎ প্র`k©b;
• 17 B gvP© 2021 Rb¥kZevwl©Kx Dcj‡¶¨ mKj wk¶v প্রwZôv‡b wk¶v_©xMY প্র‡Z¨‡K 5wU K‡i MvQ
wbR Avw½bv I wk¶v c«wZôv‡b GK‡hv‡M †ivcb, এেং e½eÜyi msw¶ß Rxebx I Ae`vb m¤^wjZ
e¨vbvi, †dózb I Av‡jvKm¾v Kiv n‡q‡Q| wkï‡`i wPÎvsKb cÖwZ‡hvMxZvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q;
• e½eÜyi Rb¥w`‡b (RvZxq wkï w`e‡m) wk¶v c«wZôv‡bi wkÿv_x©‡`i ga¨ n‡Z e½eÜyi Rxebx I
Ae`vbwfwËK c«eÜ/iPbv/KweZv c«wZ‡hvwMZvi Av‡qvRb;
• mKj miKvwi c‡Î gywRe e‡l©i wba©vwiZ †jv‡Mv e¨envi |
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১৭ মোচ জ র্োতির তপিো িঙ্গিন্ধু হশখ মুতর্বুর র মোটনর র্ন্মতদিস ও র্োিীয় তশশু তদিস -২০২১ উপলটক্ষয আটলোচনো
সিো

e½eÜz KY©vi, KvwiMwi wkÿv Awa`ßi
88

e½eÜz I gyw³hy× KY©vi, ‡UKwbK¨vj wUPvm© †Uªwbs K‡jR, XvKv
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Aa¨vq- 9
B-Mfb©¨vÝ, D™¢veb I †mev mnRxKiY
Kvh©µg
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স র্ীকৃি হসিোর িথ্য
দপ্তরঃ কানরগনর নিক্ষা অনধেির
মন্ত্রণােয়ঃ কানরগনর ও মাদ্রাসা নিক্ষা নবভাগ, নিক্ষা মন্ত্রণােয়
িাগনরক টসবার তানেকোঃ
ক্রম

টসবার িাম

1. টবসরকানর
কানরগনর
প্রনতষ্ঠাদির
নিক্ষক/কমবচারীদের এমনপও প্রোি
2. অিোইদি বেেীর আদবেি

অেগতি
কমবরত

3. নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথীদের অিোইি ডাোদবস
4. Online Leave Management

৯০%
১০০%
(আদেি জারী হদয়দছ)
১০০%

5. হডোতসয়োটর ACR র্মোর িথ্য অনলোইটন সংরক্ষণ

১০০%
(আদেি জারী হদয়দছ)
১০০%

6. Develop Learning Management
System (LMS)

১০০%
(আদেি জারী হদয়দছ)

২০২০-২১ অথ জিেটর গৃ ীি হসিো স র্ীকরটনর অেগতি
১। টসবার িামঃ টবসরকানর কানরগনর প্রনতষ্ঠাদির কমবরত নিক্ষক/কমবচারীদের এমনপও প্রোি – অেগতি ৯০%
২। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর প্রদসস োপ
তিদ্যমোন প্রটসস
ম্যোটপর ধোপ
ধোপ-১
ধোপ-২
ধোপ-৩
ধোপ-৪
ধোপ-৫
ধোপ-৬
ধোপ-৭
ধোপ-৮
ধোপ-৯
ধোপ-১০
ধোপ-১১
ধোপ-১২
ধোপ-১৩

তিদ্যমোন ধোটপর িণ জনো
আটিদনপে প্রস্তুি
প্রতিষ্ঠোন প্রধোন কর্তজক সিযোয়ন
প্রতিষ্ঠোটনর সিোপতি কর্তজক প্রতি স্বোক্ষর
হর্লো তশক্ষো অতফসোর কর্তজক প্রিযয়ন
হসিো প্রিযোসীর আটিদন দোতখল
অতধদপ্তর কর্তজক আটিদন ে ণ
ম োপতরচোলটকর ডোক ফোইটল র্মোকরণ
ম োপতরচোলক কর্তজক আটিদটন তনটদ জশনো
প্রদোন
ম োপতরচোলক কর্তজক তনটদ জশনো হমোিোটিক
নতথটি উপস্থোপন
পতরচোলটকর তনটদ জশনো হমোিোটিক সংতিষ্ট
কমজকিজোটক তনটদ জশনো প্রদোন
সংতিষ্ট কমজকিজো নতথ র্োচোই িোেোই পূি জক
প্রধোন স কোরীর হক প্রস্তুটির র্ন্য হপ্ররণ
প্রধোন স কোরী নতথ উথ্থোপন কটর সংতিষ্ট
কমজকিজোটক হপ্ররণ কটরন
সংতিষ্ট কমজকিজো নতথ উথ্থোপন কটর
স কোরী পতরচোলকটক হপ্ররণ কটরন

প্রস্তোতিি প্রটসস
ম্যোটপর ধোপ
ধোপ-১
ধোপ-২
ধোপ-৩
ধোপ-৪
ধোপ-৫
ধোপ-৬
ধোপ-৭
ধোপ-৮

প্রস্তোতিি ধোটপর িণ জনো
অনলোইটন আটিদটনর ফমজ পূরণ
অনলোইটন প্রতিষ্ঠোন প্রধোন তনধ জোতরি
অংশ

প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই

ধোপ-৯
ধোপ-১০
ধোপ-১১
ধোপ-১২

প্রটয়োর্ন হনই

ধোপ-১৩

প্রটয়োর্ন হনই
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তিদ্যমোন প্রটসস
ম্যোটপর ধোপ
ধোপ-১৪
ধোপ-১৫
ধোপ-১৬
ধোপ-১৭
ধোপ-১৮
ধোপ-১৯

ধোপ-২০
ধোপ-২১
ধোপ-২২
ধোপ-২৩
ধোপ-২৪
ধোপ-২৫
ধোপ-২৬
ধোপ-২৭
ধোপ-২৮
ধোপ-২৯
ধোপ-৩০
ধোপ-৩১
ধোপ-৩২
ধোপ-৩৩
ধোপ-৩৪
ধোপ-৩৫
ধোপ-৩৬
ধোপ-৩৭
ধোপ-৩৮

তিদ্যমোন ধোটপর িণ জনো

প্রস্তোতিি প্রটসস
ম্যোটপর ধোপ
স কোরী পতরচোলক নতথ উথ্থোপন কটর ধোপ-১৪
পতরচোলকটক হপ্ররণ কটরন
িোেোই কতমটির সিো আ িোন
ধোপ-১৫
িোেোই কতমটির সিো অনুষ্ঠোন
ধোপ-১৬
সিোর হরজুটলশন প্রস্তুিকরণ
ধোপ-১৭
সিোর হরজুটলশন স্বোক্ষর
ধোপ-১৮
সুপোতরশকৃি আটিদটনর সনদ র্োচোই এর ধোপ-১৯
র্ন্য সংতিষ্ট হর্লো তশক্ষো অতফস ও
আঞ্চতলক পতরচোলটকর কোর্ জোলটয় পে
প্রদোন
সংতিষ্ট হর্লো তশক্ষো অতফস ও আঞ্চতলক ধোপ-২০
পতরচোলটকর কোর্ জোলয় টি সনদ র্োচোই
প্রতিটিদন হপ্ররণ
র্োচোই প্রতিটিদন ে ণ
ধোপ-২১
সংতিষ্ট কমজকিজোর তনকে হপ্ররণ
ধোপ-২২
সংতিষ্ট কমজকিজো (A.O) স কোরী ধোপ-২৩
পতরচোলটকর তনকে দোতখল
অনুটমোদন কতমটির সিো আ িোন
ধোপ-২৪
অনুটমোদন কতমটির সিো অনুষ্ঠোন
ধোপ-২৫
সিোর হরজুটলশন প্রস্তুিকরণ
ধোপ-২৬
সিোর হরজুটলশন স্বোক্ষর
ধোপ-২৭
এমতপও কোর্ জকটরর র্ন্য অতফস আটদশ ধোপ-২৮
প্রকোশ
এমতপও কোর্ জকটরর র্ন্য প্রধোন স কোরী ধোপ-২৯
কর্তজক সংতিষ্ট কমজকিজোর তনকে নতথ
উপস্থোপন
সংতিষ্ট কমজকিজো (A.O) স কোরী ধোপ-৩০
পতরচোলটকর তনকে নতথ দোতখল
স কোরী পতরচোলক কর্তজক নতথ ধোপ-৩১
পতরচোলটকর তনকে দোতখল
পতরচোলক কর্তজক নতথ অনুটমোদন পূি জক ধোপ-৩২
স কোরী পতরচোলটকর তনকে হপ্ররণ
স কোরী পতরচোলক িোটর্ে শোখোয় ধোপ-৩৩
(এমতপও) সংতিষ্ট কমজকিজোর তনকে তনকে
নতথ হপ্ররণ
সংতিষ্ট কমজকিজো কর্তজক এমতপও প্রদোটনর ধোপ-৩৪
লটক্ষয সফেওয়োটর ডোেো এতি
এমতপও শীে প্রস্তুি
ধোপ-৩৫
এমতপও শীে তনধ জোতরি ব্োংটকর প্রধোন ধোপ-৩৬
শোখোয় হপ্ররণ
ব্োংটকর প্রধোন শোখো কর্তজক শোখো অতফটস ধোপ-৩৭
হপ্ররণ
শোখো অতফস টি এমতপওর হিিনিোিো ধোপ-৩৮
উটিোলন
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প্রস্তোতিি ধোটপর িণ জনো
প্রটয়োর্ন হনই

প্রটয়োর্ন হনই

প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই

প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই

প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই
প্রটয়োর্ন হনই

তিদ্যমোন পদ্ধতির প্রটসস ম্যোপ:
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প্রস্তোতিি প্রটসস ম্যোপ:

94

৩। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর TCV এিাোইনসস
তিদ্যমোন পদ্ধতি
সময় (তদন/ঘন্টো)
খরচ (নোগতরক ও অতফটসর)
র্োিোয়োি
ধোপ
র্নিল
দোতখলীয় কোগর্পে

প্রস্তোতিি পদ্ধতি

৭০ তদন
৩০০০/৩ িোর
৩৮ টি
৫২ র্ন
৩১ টি

১৮ তদন
নোই
নোই
১৯ টি
৩৩ র্ন
২১ টি

৪। টকাি ধরদির এবাং কত সাংখ্যক টষ্টকদহাল্ডার/ টবনিনিনসয়ানর টসবাটি গ্রহণ কদর থাদক?
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তরোধীন ২২০০ এমতপওভূক্ত হিসরকোতর কোতরগতর তশক্ষো প্রতিষ্ঠোটনর তশক্ষক-কমজচোতর এই হসিোটি ে ণ
কটর থোটক।
৫। টসবাটি বাস্তবায়দির চযাদেি এবাং তা নিরসদি গৃহীত টকৌিেঃ
হসিোটি িিজমোটন ম্যোনুয়োতল চলমোন আটে, হসিোটি অনলোইটন সিন্ন করোর কোর্ জক্রম প্রোয় ৮০%-৯০% সিন্ন টয়টে।
পোইলটিং করোর পর তকছু সংটশোধন/আপটডে পোওয়ো তগটয়টে, র্ো োলনোগোদ করো প্রটয়োর্ন। সম্পূন জ কোর্ জক্রম হশষ টল
সরকোতর আটদশ র্োতরর মোেটম িো িোস্তিোয়ন করো টি।
৬। টসবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরদণর কমবপনরকেিা এবাং তা বাস্তবায়দি গৃহীত ব্যবস্থাসমূহঃ
হসিোটি স র্ীকরটনর র্ন্য সরকোতর আটদশ র্োতর করো টয়টে।

২। অিোইদি বেেীর আদবেি
১। সহনজকৃত টসবার িামঃ অিোইদি বেেীর আদবেি
২। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর প্রদসস োপ
পূদব বর ধাপসমূহ
১. হসিো প্রিযোশী বোরো আটিদন প্রস্তুিকরণ
২. প্রস্তুিকৃি আটিদন িোর তনয়ন্ত্রণকোরী কর্তজপটক্ষর
(প্রতিষ্ঠোন প্রধোন) তনকে দোতখলকরণ
৩. প্রতিষ্ঠোন প্রধোন বোরো ফরওয়োতডং প্রস্তুিকরণ
৪. প্রস্তুিকৃি ফরওয়োতডং অতধদপ্তটর হপ্ররণ
৫. অতধদপ্তটর আটিদন ে ণ
৬. ে ণকৃি আটিদন র্োচোই িোেোই এিং প্রোপ্যিো তনরুপন
৭. তমটিং এ উপস্থোপন
৮. তসদ্ধোন্ত ে ণ এিং আটদশ র্োরী
৯. পে ওটয়িসোইটে আপটলোড/ইটমইটল হপ্ররণ

পদরর ধাপসমূহ
১. হসিো প্রিযোশী বোরো আটিদন প্রস্তুিকরণ
২. প্রস্তুিকৃি আটিদন িোর তনয়ন্ত্রুণকোরী কর্তজপটক্ষর
(প্রতিষ্ঠোন প্রধোন) তনকে দোতখলকরণ
৩. প্রতিষ্ঠোন প্রধোন িোর মটনোনীি ব্তক্ত বোরো অনলোইটন
আটিদন দোতখলকরণ
৪. ে ণকৃি আটিদন র্োচোই িোেোই এিং প্রোপ্যিো তনরুপন
৫. তমটিং এ উপস্থোপন
৬. তসদ্ধোন্ত ে ণ এিং আটদশ র্োরী
৭. পে ওটয়িসোইটে আপটলোড/ইটমইটল হপ্ররণ
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৩। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর TCV এিাোইনসস
সহনজকরদণর পূদব বর পদ্ধনত
সময় (নেি/ঘন্টা)
৩-৪ মোস
খরচ (িাগনরক ও অনিদসর) ৫০০ োকা – ৩/৪ োর্োর
োতায়াত
কমপটক্ষ ৩/৪ বার
ধাপ
০৯ টি
জিবে
০৮ জি
োনখেীয় কাগজপত্র
০৩ টি

সহনজকরদণর পদরর পদ্ধনত
১৫-২০ তদন
০০ োকা
০০ বার
০৭ টি
০৪ জি
০১ টি

৪। টকাি ধরদির এবাং কত সাংখ্যক টষ্টকদহাল্ডার/ টবনিনিনসয়ানর টসবাটি গ্রহণ কদর থাদক?
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তর ও অতধদপ্তরোধীন প্রতিষ্ঠোটনর সকল তশক্ষক, কমজকিজো ও কমজচোরী হমোে ৬০০০ র্ন।
৫। টসবাটি বাস্তবায়দির চযাদেি এবাং তা নিরসদি গৃহীত টকৌিেঃ
হসিোটি িিজমোটন সফলিোটি চলমোন আটে।
৬। টসবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরদণর কমবপনরকেিা এবাং তা বাস্তবায়দি গৃহীত ব্যবস্থাসমূহঃ
হসিোটির িোস্তিোয়ন ও প্রচোটরর র্ন্য অতধদপ্তর টি আটদশ র্োরী করো টয়টে। িিজমোটন অনলোইন ব্তিি হকোন প্রকোর িদলী
আটিদন ে ণ করো য়নো।
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৩। নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথীদের অিোইি ডাোদবস
১। সহনজকৃত টসবার িামঃ নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথীদের অিোইি ডাোদবস
২। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর প্রদসস োপ
পূদব বর ধাপসমূহ
১. নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথীদের িথ্য সংে করণ
২. প্রতিষ্ঠোন প্রধোন িোর অধীনস্থ তিিোগীয় প্রধোনটদর
মোেটম সংে কৃি িথ্য র্োচোইিোেোইকরণ
৩. প্রতিষ্ঠোন হথটক ফরওয়োতডং তদটয় অতধদপ্তটর িথ্য হপ্ররণ
৪. অতধদপ্তটরর ম্যোনুয়োতল িথ্য ে ণ
৫. িথ্য সংরক্ষণ

পদরর ধাপসমূহ
১. নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথীদের িথ্য সংে করণ
২. প্রতিষ্ঠোন প্রধোন িোর অধীনস্থ তিিোগীয় প্রধোনটদর
মোেটম সংে কৃি িথ্য র্োচোইিোেোইকরণ
৩. অনলআইটন িথ্য এতিকরণ
৪. অতধদপ্তটরর িথ্য সংরক্ষণ
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৩। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর TCV এিাোইনসস
সহনজকরদণর পূদব বর পদ্ধনত
সময় (নেি/ঘন্টা)
১৫ নেি
খরচ (িাগনরক ও অনিদসর) ৫০০ োকা
োতায়াত
০২ বার
ধাপ
০৫ টি
জিবে
০৫ জি
োনখেীয় কাগজপত্র
০২ টি

সহনজকরদণর পদরর পদ্ধনত
০২ নেি
০০ োকা
০০ বার
০৩ টি
০২ জি
০১ টি

৪। টকাি ধরদির এবাং কত সাংখ্যক টষ্টকদহাল্ডার/ টবনিনিনসয়ানর টসবাটি গ্রহণ কদর থাদক?
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তরোধীন সকল প্রতিষ্ঠোটনর সকল নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথী হমোে ৭৭৪ র্ন। এই হসিোটি

অনলোইটন সংরক্ষন করোর কোরটন নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথীহদর িথ্য অতি স টর্ই পোওয়ো র্োটি। এটি কটর
িোটদর র্ন্য হর্সকল কোর্ জক্রম ে ণ করো টি িোটি উটেখটর্োগ্য প্রিোি পড়টি। হর্মন: ইটিোমটে কৃতষতিদ
ইন্সটিটিউটে িোটদর র্ন্য অনুতষ্ঠি র্ি হফয়োটর িো ব্ি োর করো টয়টে।
৫। টসবাটি বাস্তবায়দির চযাদেি এবাং তা নিরসদি গৃহীত টকৌিেঃ
হসিোটি িিজমোটন সফলিোটি চলমোন আটে।
৬। টসবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরদণর কমবপনরকেিা এবাং তা বাস্তবায়দি গৃহীত ব্যবস্থাসমূহঃ
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তটরর ওটয়িসোইটে নবদিষ চানহো সম্পন্ন নিক্ষাথী কন জোর তিতর করো টয়টে। সকল প্রতিষ্ঠোন

টি হফোকোল পটয়ন্ট কমজকিজো তনি জোচন করো টয়টে। এ সংক্রোন্ত হনোটিশ সকল অেক্ষটদর ইটমইল করো টয়টে।
প্রতিষ্ঠোন প্রধোনটদর তনটয় মোতসক সটেলটন িতণ জি তিষটয়র তদক তনটদ জশনো হদয়ো টয় থোটক।
৪। Online Leave Management
১। সহনজকৃত টসবার িামঃ Online Leave Management
২। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর প্রদসস োপ
পূদব বর ধাপসমূহ
পদরর ধাপসমূহ
১। প্রতিষ্ঠোন প্রধোটনর আটিদন
১। প্রতিষ্ঠোন প্রধোটনর অনলোইটন আটিদন
২। পতরচোলক মট োদটয়র তপএ কর্তজক আটিদন ে ণ
২। পতরচোলক মট োদয় কর্তজক তনস্পন্নকরন
৩। পতরচোলক মট োদটয়র তনকে উপস্থোপন
৪। পতরচোলক মট োদয় কর্তজক তনস্পন্ন
৫। প্রতিষ্ঠোন প্রধোনটক অিত িকরণ

৩। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর TCV এিাোইনসস
সহনজকরদণর পূদব বর পদ্ধনত
সময় (নেি/ঘন্টা)
২-৩ নেি
খরচ (িাগনরক ও অনিদসর) ০০ োকা
োতায়াত
০০ বার
ধাপ
০৫ টি
জিবে
০৩ জি
োনখেীয় কাগজপত্র
০১ টি
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সহনজকরদণর পদরর পদ্ধনত
১ নেি
০০ োকা
০০ বার
০২ টি
০২ জি
০০ টি

৪। টকাি ধরদির এবাং কত সাংখ্যক টষ্টকদহাল্ডার/ টবনিনিনসয়ানর টসবাটি গ্রহণ কদর থাদক?
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তর ও অতধদপ্তরোধীন সকল হেকতনকযোর স্কুল ও কটলটর্র প্রতিষ্ঠোন প্রধোন হমোে ৯৯ । এই হসিোটির
মোেটম প্রতিষ্ঠোন প্রধোন িোর তনতমতিক ছুটির র্ন্য অনলোইটন আটিদন করটি পোরটিন এিং পতরচোলকগন িো অনলোইটনই
তনস্পন্ন করটি পোরটিন।
৫। টসবাটি বাস্তবায়দির চযাদেি এবাং তা নিরসদি গৃহীত টকৌিেঃ
হসিোটি িিজমোটন সফলিোটি চলমোন আটে।
৬। টসবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরদণর কমবপনরকেিা এবাং তা বাস্তবায়দি গৃহীত ব্যবস্থাসমূহঃ
হসিোটি সিটকজ সরকোতর তনটদ জশনো হদয়ো টয়টে।

৫। হডোতসয়োটর ACR র্মোর িথ্য অনলোইটন সংরক্ষণ
১। সহনজকৃত টসবার িামঃ হডোতসয়োটর ACR র্মোর িথ্য অনলোইটন সংরক্ষণ
২। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর প্রদসস োপ
পূদব বর ধাপসমূহ
পদরর ধাপসমূহ
১. পূরনকৃি ACR হডোতসয়োটর ে ণ
১. পূরনকৃি ACR হডোতসয়োটর ে ণ
২. হডোতসয়োটর ম্যোনুয়োতল হরতর্ষ্ঠোটর এতিকরণ
২. হডোতসয়োটর অনলোইটন এতিকরণ
৩. ACR হডোতসয়োটর সংরক্ষন
৩. ACR হডোতসয়োটর সংরক্ষন

৩। টসবাটি সহনজকরদণর পূদব বর ও পদরর TCV এিাোইনসস
সহনজকরদণর পূদব বর পদ্ধনত
সময় (নেি/ঘন্টা)
৫-৭ নেি
খরচ (িাগনরক ও অনিদসর) ৫০০-২০০০ োকা
োতায়াত
৩-৪ বার
ধাপ
০৩ টি
জিবে
০২ জি
োনখেীয় কাগজপত্র
০০ টি
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সহনজকরদণর পদরর পদ্ধনত
০০ নেি
০০ োকা
০০ বার
০৩ টি
০১ জি
০০ টি

৪। টকাি ধরদির এবাং কত সাংখ্যক টষ্টকদহাল্ডার/ টবনিনিনসয়ানর টসবাটি গ্রহণ কদর থাদক?
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তর ও অতধদপ্তরোধীন প্রতিষ্ঠোটনর সকল তশক্ষক, কমজকিজো ও কমজচোরী হমোে ৬০০০ র্ন। এই হসিোটির
মোেটম হর্ হকোন কমজকিজো-কমজচোতর অনলোইটনই র্োনটি পোরটি হর্, িোর িেরতিতিক সকল ACR হডোতসয়োটর র্মো টয়টে
তকনো?
৫। টসবাটি বাস্তবায়দির চযাদেি এবাং তা নিরসদি গৃহীত টকৌিেঃ
হসিোটি িিজমোটন সফলিোটি চলমোন আটে।
৬। টসবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরদণর কমবপনরকেিা এবাং তা বাস্তবায়দি গৃহীত ব্যবস্থাসমূহঃ
হসিোটি সিটকজ হডোতসয়োর কমজকিজো-কমজচোতরটক প্রতশক্ষণ প্রদোন করো টয়টে।

২০২১-২২ অথ জিেটর গৃ ীি তসটিটর্ন চোেোডভূজ ক্ত নুযনিম একটি হসিো স তর্করণ/ইটনোটিটিি আইতডয়ো:
ক্র:নং

প্রতিষ্ঠোটনর নোম

১

তিরি হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্

২
৩

তদনোর্পুর পতলটেকতনক ইনতিটিউে
হগোপোলগি সরকোতর হেকতনকযোল স্কুল
এন্ড কটলর্
র্টশোর পতলটেকতনক ইনতিটিউে

৪

হসিো স তর্করণ/ইটনোটিটিি আইতডয়ো

তশক্ষোথীটদর ধোরোিোত ক মূল্যোয়টনর ফলোফল এিং
উপতস্থতির োর এস এম এস এর মোেটম অতিিোিটকর
তনকে হপ্ররণ করো
অনলোইটনর মোেটম প্রশংসো পে প্রদোন
Student Support Centre
Introducing servicing and earnings-based
learning system (সোতিজতসং এিং ইপোর্জন তিতিক

তশক্ষো ব্িস্থো চোলু করো)
তডটলোমো সনদপে তিিরণ স র্ীকরণ
তশক্ষোথীটদর তশক্ষো হিোড জ টি প্রোপ্ত নম্বরপে ও সনদপে
তিিরণ

৫
৬

কুতমেো পতলটেকতনক ইনতিটিউে
কুতড়েোম পতলটেকতনক ইনতিটিউে

৭
৮

কুতড়েোম হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্
কুতষ্টয়ো সরকোতর হেকতনকযোল স্কুল এন্ড
কটলর্
নওগাঁ পতলটেকতনক ইনতিটিউে
সোিক্ষীরো পতলটেকতনক ইনতিটিউে

Anti-Sleeping Goggles

িরগুনো পতলটেকতনক ইনতিটিউে
িতরশোল ইতিতনয়োতরং কটলর্

তশক্ষোথীটদর র্োমোনটির েোকো প্রদোন
অে কটলটর্র প্রতিটি তিিোটগ প্রোথতমক পর্ জোটয় ০১টি কটর
হমোে ৪টি Smart Classroom স্থোপন

৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

১৫
১৬

তশক্ষোথীটদর অেয়নরি প্রিযয়নপে প্রদোন পদ্ধতি
স র্ীকরণ
দ্রুিিোর সোটথ তশক্ষোথীটদর পোওনোতদ পতরটশোধ
তশক্ষোথীটদর র্োমোনটির েোকো উটিোলন প্রতক্রয়ো
স র্ীকরণ
পোিনো হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্
তশক্ষোথী ও অতিিোিকটদর হসিো স র্ীকরণ।
চুয়োডোঙ্গো হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্ সুতিধোিতঞ্চি (প্রতিিন্ধী/এতিম/দুস্থ) তশক্ষোথীটদর পরোমশজ
ও স টর্োগীিো হসন্টোর স্থোপন
িোংলোটদশ সুইটডন পতলটেকতনক নম্বরপে, প্রশংসোপে ও সনদপে তিিরণ সফেওয়যোর
ইনতিটিউে
আটেলপুর হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্, িাত্র/িাত্রী ও অমি ািকবৃন্দনক িাত্র/িাত্রীনের আংমগনায়
র্য়পুর োে
মিনা খরনচ ভ্রাম্যিান যাননর িািনি সিস্যা সিািানন
মডমজটাি সহায়িা মসিা প্রোন।
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ক্র:নং

১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩

প্রতিষ্ঠোটনর নোম

হসিো স তর্করণ/ইটনোটিটিি আইতডয়ো

হমোিোইল এপটসর মোেটম প্রোতিষ্ঠতনক হসিো কোর্ জক্রম
স র্ীকরণ সিতকজি িথ্য অনুসন্ধোন হসল
খোগড়োেতড় হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্ িোটয়োটমতট্রক োতর্রো
লোলমতনর োে হেকতনকযোল স্কুল এন্ড স র্ প্রতক্রয়োয় তশক্ষোথীটদর ফলোফল প্রস্তুিকরণ
কটলর্
তসরোর্গি পতলটেকতনক ইনতিটিউে
তডতর্েোল হ োম
সুনোমগি হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্ প্রতিষ্ঠোটনর সোতি জক কোর্ক্রজ ম পতরচোলনোর তনতমি
অনলোইনতিতিক ডোেোটির্ চোলুকরণ
েোঙ্গোইল পতলটেকতনক ইনতিটিউে
১ম, ২য় ও ৩য় পটি জর েোে-েোেীটদর নম্বরপে প্রস্তুিকরণ
ও তিিরণ
পোি জিীপুর হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্ Establishment of “E-campus” through online
চট্টেোম পতলটেকতনক ইনতিটিউে

Learning

Management

System

(LMS)

(অনলোইন লোরন টং ম্যলনেল

ন্ট রসলস্টল ি
োধ্যল “ই-কেোম্পোস” স্থোপন)

২৪

চট্টেোম মত লো পতলটেকতনক ইনতিটিউে Ardunio GSM SIM900A and RFID Module

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

based Student Attendence System with SMS
Alert
গোতডজয়োন অযোওয়োরটনস এন্ড স্টুটডন্ট ম্যোটনর্টমন্ট সফেওয়যোর
পি জ সমোপনী পরীক্ষোর Admit Card তিিরণ
অনলোইটন বৃতি সংক্রোন্ত িথ্য সংে
ই-লোতন জং ম্যোটনর্টমন্ট
তডতর্েোল পদ্ধতিটি অে প্রতিষ্ঠোটনর প্রশংসো পে সরিরো করণ

ব্রোহ্মণিোতড়য়ো পতলটেকতনক ইনতিটিউে
িগুড়ো পতলটেকতনক ইনতিটিউে
ঢোকো পতলটেকতনক ইনতিটিউে
মোদোরীপুর হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্
সোিক্ষীরো হেকতনকযোল স্কুল এন্ড কটলর্

102

Aa¨vq -10
wimvP© GÛ b‡jR g¨v‡bR‡g›U †m‡ji Kvh©µg

103

মরসাচ ম এন্ড ননিজ ম্যাননজনিন্ট মসি:
কামরগমর মিক্ষার প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারনণ সরকানরর পক্ষ মেনক ইনিািনধ্য নানমিি কিমসূচী িহণ করা হনয়নি। গৃহীি কিমসূচীর
আওিায় ২০3০ সাি নাগাে 30% এননরািনিন্ট অজমন, TVET প্রমিষ্ঠান সমূনহর সক্ষিিা বৃমে, কামরকুিাি মডন িপনিন্ট,
মিসরকামর কামরগমর প্রমিষ্ঠানসমূনহর পৃষ্ঠনপাষকিা, ইন্ড্রামি-ইন্সটিটিউট মিংনকজ, মেনি-মিনেনি মিক্ষকনের প্রমিক্ষণ, উচ্চ মিক্ষানে ম
কামরগমর মিক্ষােীনের মিনেনি মপ্ররণসহ নতুন নতুন প্রকল্প িহণ উনল্লখনর্াগ্য। কামরগমর মিক্ষার উন্নয়নন একটি সিমন্বি কিমপমরকল্পনা
প্রণয়ননর উনদ্যাগ িহণ করা হনয়নি।
১। সরকানরর গৃহীি কিমপমরকল্পনার আনিানক ২০২১ সাি নাগাে িধ্যি আনয়র মেি এিং ২০৪১ সাি নাগাে উন্নি-সমৃে
িাংিানেি গঠনন কামরগমর মিক্ষা মিনিষ গুরুত্বপূণ ম ভূমিকা রাখনি পানর। মস মপ্রমক্ষনি কামরগমর মিক্ষার সামি মক উন্নয়নন
সরকানরর গৃহীি কিমপমরকল্পনা সফি িাস্তিায়ননর পািাপামি কামরগমর মিক্ষার মক্ষনত্র গনিষণািিী কার্ মক্রনির গুরুত্ব
অপমরসীি।
২। কামরগমর মিক্ষা মক্ষনত্র গনিষণািিী কার্ মকনির গুরুত্ব মিনিচনায় ILO এর সহনর্ামগিায় ২৫ টি কমিউটার সমৃে একটি
আধুমনক গনিষণা ল্যাি মটকমনকযাি টিচাস ম মেমনং কনিনজ স্থাপন করা হয় মর্খানন প্রমি ব্যানচ ২৫ জন মহসানি ৩ ব্যানচ মিাট
৭৫ জন মিক্ষক/কিমকিমানক “মরসাচ ম মিনোনডািমজ” এর উপর প্রমিক্ষণ প্রোন করা হয়। কামরগমর মিক্ষা মক্ষনত্র গনিষণামূিক
কার্ মক্রনির প্রােমিক পেনক্ষপ মহসানি মটকমনকযাি টিচাস ম মেমনং কনিনজ একটি “মরসাচ মএন্ড ননিজ ম্যাননজনিন্ট মসি” ২০১৮
সানি স্থাপন করা হয়। পরিিীনি ২০২০ মরাঃ জানুয়ামরনি জনিিসহ মসিটি কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনর স্থানান্তর করা হয়।
মরসাচ ম এন্ড ননিজ ম্যাননজনিন্ট মসনির কার্ মক্রি মনম্নরূপাঃ
(১) এই মসি “মরসাচ ম এন্ড ননিজ ম্যাননজনিন্ট মসি” নানি অিমহি হনি;
(২) কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর সামি মক িত্ত্বািিানন এই মসি পমরচামিি হনি। অমিেপ্তনরর পমরকল্পনা ও উন্নয়ন অনুমি াগ হনি
সামি মক কার্ মক্রি সিন্বয় হনি;
(৩)মরসাচ মমসি TVET এর মক্ষনত্র গনিষণামূিক কার্ মক্রি, গনিষণা জান মাি প্রকাি এিং িাঠ পর্ মানয় মিক্ষক/কিমকিমানের গনিষণা
কার্ মক্রনি সিৃক্ত করার প্রনয়াজনীয় উনদ্যাগ িহণ করনি;
(৪) মরসাচ ম মসি গনিষণামূিক কার্ মক্রনির মক্ষনত্র প্রনয়াজনীয় অন্যান্য উনদ্যাগ িহণ করনি;
অন্যান্য মনস্পন্ন কার্ মক্রি সমূহাঃ
• উক্ত গনিষণা মসি কর্তমক কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তরািীন প্রমিষ্ঠানসমূনহর (পমিনটকমনক ও মটকমনকযাি স্কুি ও কনিজ)
রযাংমকং কার্ মক্রি;
• ২০১৯-২০ অে মিিনর পাইিটিং পর্ মানয় ০৫ (পাঁচ) টি মেসার িামড কার্ মক্রি সিন্ন করনি সহনর্ামগিা প্রোন কনর।
প্রমিষ্ঠানসমূহ হনিাাঃ রংপুর পমিনটকমনক ইন্সটিটিউট, কক্সিাজার পমিনটকমনক ইন্সটিটিউট, িামফক আট মস ইন্সটিটিউট,
িমরিাি মটকমনকযাি স্কুি ও কনিজ এিং িামনকগি মটকমনকযাি স্কুি;
• মিক্ষার গুণগি িাননান্নয়নন উক্ত মসি মনয়মিি মিম ন্ন প্রমিষ্ঠান পমরেিমনসহ প্রমিনিেন োমখি ;
• কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তনরর “গনিষণা নীমিিািা-২০২০” প্রনয়নণর কার্ মক্রনি মরসাচ ম এন্ড ননিজ ম্যাননজনিন্ট মসি
প্রনয়াজনীয় সহনর্ামগিায় করনি।
২০১৮-১৯ অে মিিরাঃ
কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তরািীন প্রমিষ্ঠানসমূনহ কিমরি মিক্ষক/কিমকিমানের দ্বারা ILO B-SEP প্রকনল্পর আমে মক সহায়িায়
প্রেিিানররিি ১০(েি) টি গনিষণা কার্ মক্রি সিন্ন হয়। গনিষণাসমূনহর মিনরানািসহ মিস্তামরি িথ্যামে মনম্নরূপাঃ
Sl
Name & Designation
Institute
ResearchTitle
(Not according to seniority)

01

Mst. Ayesha Siddika
Instructor (Computer)

Grafic Arts Institute

02

Mr. Gazi Saiful Islam
Instructor (Electronics)

Patuakhali Polytechinic
Institute
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Status of Practical Class
Assessment in
Programming Language
Teaching in
Microcontroller &
Embedded System

Sl

Name & Designation
(Not according to seniority)

Institute

ResearchTitle

03

Mr. Mahabub Alam
Equipment Officer

Directorate of Technical
Education

Status of the practical
class assessment

04

Mr. Mohammad Billal Hossain
Instructor (Farm)

Chatak Technical School
& College

05

Mr. Mohammad Nahirul Islam
Instructor (Electronics)

Sherpur Polytechnic
Institute

06

Mrs. Shanjida Shahnaz
Assistant Professor

Technical Teacher's
Training College

07

Mr. Md. Khorshe Alam
Deputy Controller (Certificate)

Bangladesh Technical
Education Board

Study on shortage of
teacher in technical
school and college
Identify the reasons of
insufficient skilled
manpower in TVET
Quality of practical
learning in TVET
institute
Female students
enrolment in TVET
sector in Bangladesh

08

Mr. Md. Abdul Gaffar
Workshop Super (Civil)

Kushtia Polytechnic
Institute

09

Mr. Md. Samsuzzaman
Instructor (Civil)
Mrs. Mst. Ayesha Akhtar
Instructor (Architecture)

Habigani Polytechic
Institute

10

Dhaka Mohila
Polytechnic Institute

Technical skills of
female students of civil
technology at Kushita
Polytechnic Institute
Disability inclusion in
TVET program
Entrepreneurship
Education for TVET
graduate

২০১৯-২০ অে মিির
উক্ত অে মিিনর প্রেিিানরর িনিা রাজস্ব িানজনটর আওিায় গনিষণার জন্য গনিষণা প্রস্তাি আহ্বান করা হয়। গনিষণা প্রস্তাি আহ্বাননর
মপ্রমক্ষনি প্রােমিক ানি সি মনিাট ২৮ টি গনিষণা প্রস্তাি জিা হয়। কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তরািীন গনিষণা র্াচাই-িািাই কমিটির
সম্মামনি সেস্যনের উপমস্থমিনি মপ্রমরি গনিষণাসমূহ গনিষণােনির সেস্যনের িাধ্যনি Powerpoint Presentation দ্বারা
মূল্যায়ন কনর িাঠ পর্ মানয় গনিষণাকিম সিােননর মনমিনত্ত ১০ (েি) টি গনিষণা প্রস্তািনক অনুনিােন মেওয়া হয়। মকাম ড-১৯
িহািারীর জন্য ডাটা সংিহ মিঘ্ন ঘটায় ২০১৮-১৯ অে মিিনর গনিষণা কার্ মক্রি সুষ্ঠু ানি সিন্ন করার জন্য ২০১৯-২০ অে মিিনর িমি মি
করা হয়।
গনিষণাসমূনহর মিনরানািসহ মিস্তামরি িথ্যামে মনম্নরূপাঃ
ক্রি
1.

2.

3.

গনিষণার মিনরানাি

গনিষক/েিননিার নাি, পেিী ও প্রমিষ্ঠাননর

The Role of Technical and Vocational Education and Engr. Pradipta Khisa
Training (TVET) on livelihood development of Principal (In-Charge)
Chakma diploma holders in Khagrachari district.
Cox’s Bazar Polytechnic Institute
Syed Abdul Aziz
Recruitment of Competent Teachers’ lead to improve
Principal
teaching learning quality in TVET.
Jashore TSC
An Innovative Approach for Assuring Quality of Md. Shah Alam Majumder,
TVET through Assessing the Implementation of Specialist (Course Accreditation)
NTVQF tuned (Computer Technology) Occupational Bangladesh Technical Education
Board
Courses.
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ক্রি
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

গনিষণার মিনরানাি

গনিষক/েিননিার নাি, পেিী ও প্রমিষ্ঠাননর

Arifa Parvin
Effectiveness of Job Placement Cell for graduate of Chief Instructor (Tech)
Dhaka Mohila Polytechnic Institute.
Dhaka
Mohila
Polytechnic
Institute
Md. Shahid Iqbal
Innovating E-learning App for digitalization of the
Assistant Professor
Technical and Vocational Education.
Sylhet Engineering College
Md. Abul Kalam Azad
Effectivity of Innovative Biofloc Technology: Chief Instructor (Fish Culture)
Monosex Tilapia Production in TVET Facilities.
Laxmipur Technical School &
College
Dr. Reza Hasan Mahmud
Instructor (Non-Tech)- Attached
Participation Barrier of Differently Abled Persons in
Officer (LAW)
TVET: A case study in Dhaka Polytechnic Institute.
Directorate
of
Technical
Education
Demand analysis of Diploma-in-Engineering Md. Ali Hossain
(Printing Technology) in current Job Market of Instructor (Tech)
Graphics Arts Institute
Bangladesh.
Jahid Hasan Bhuiyan
Advantages of Language Skill in Jobs and
Instructor (Computer)
Employment.
Gopalganj Polytechnic Institute
Md. Rakibul Hasan
Enrollment of female student’s participation in TVET Instructor (Tech/RAC)
at Jashore district: Challenges and remedies.
Jashore Polytechnic Institute

wPÎ: গনিষণা র্াচাই-িািাই কমিটির স া
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Aa¨vq - 11
Dbœqb I ms¯‹vigj~K Kvh©µg ev¯Íevq‡b
M„nxZ cÖKímg~n
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11.1. Pjgvb cÖKímg~n:
µ: bs
1

2

3

‡gvU c«v°wjZ e¨q
(‡KvwU UvKvq)

cÖKímg~‡ni bvg I ‡gqv`Kvj

100wU Dc‡Rjvq 1wU K‡i †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR
(wUGmwm) ¯’vcb cÖKí [cÖ_g ms‡kvwaZ]
2335.69
(Rvbyqvix 2014 n‡Z wW‡m¤^i 2021)
wm‡jU, ewikvj, gqgbwmsn I iscyi wefvMxq kn‡i 4wU
gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb cÖKí (Rvbyqvix 2018
402.98
n‡Z Ryb 2024)
evsjv‡`k f~wg Rwic wk¶vi Dbœqb (RyjvB 2018 n‡Z Ryb
278.85
2022)

4

23wU ‡Rjvq cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb
(A‡±vei 2018 n‡Z Ryb 2022)

5

PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡M 4wU BwÄwbqvwis
K‡jR ¯’vcb (A‡±vei 2018 n‡Z Ryb 2022)
KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb 64wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I
K‡j‡Ri m¶gZv ew…× (‡deªæqvwi 2019 n‡Z Ryb 2022)
Dc‡Rjv ‡j‡f‡j 329wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR ¯’vcb
(2q ch©vq) (Rvbyqvwi 2018 n‡Z wW‡m¤^i 2021)

6
7
8

Skills-21: Empowering Citizens for Inclusive and
Sustainable Growth

Ryb
2021 ch©šÍ e¨q
(‡KvwU UvKvq)

1126.1685

40.4822
34.5748

3691.30

222.2166

1222.39

74.0956

1493.65

49.4387

20525.69

0.5413

178.50

87.7304

৩০১২৯.০৫

১৬৩৫.২৪৮১

(Rvbyqvix 2019 n‡Z wW‡m¤^i 2021)
‡gvU:

11.2. 2020-21 A_©eQ‡i GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z cÖKímg~n:
µ: bs
1

cÖKímg~‡ni bvg I ‡gqv`Kvj

‡gvU c«v°wjZ e¨q (‡KvwU UvKvq)

Project for Improvement of Technical Education for
Industrial Human Resource Developmenet

18.27

(‡m‡Þ¤^i 2020 n‡Z gvP© 2024)
2

Accelerating and Strengthening Skills for Economic
Transformation (ASSET)

(RyjvB 2021 n‡Z wW‡m¤^i 2026)
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4299.9955

11.3. cÖ¯ÍvweZ cÖKímg~n (Proposed Project):
µt
bs

cÖ¯ÍvweZ cÖK‡íi bvg

D‡Ïk¨

৮টি রবিোগীয় সদলি ৮টি রহলো • wewfbœ †U«‡W KvwiMwi `¶Zv m¤úbœ bvix Rbkw³ ‰Zix Kiv
মটকরনকেোল স্কুল ও কললে স্থোপন

(জুিাই ২০২১ হলি জুন ২০২৪)

1

• ZiæY c«Rb¥‡K KvwiMwi wk¶v c«`v‡bi gva¨‡g Zv‡`i m¶gZv‡K Kv‡R
jvMv‡bv
• `wi`« Rb‡Mvóxi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM
m…wó Kiv
• ¯’vbxq I ‰e‡`wkK k«gevRv‡ii Pvwn`vi wbwi‡L bvix Rb‡Mvôx‡K KvwiMwi
wk¶v I c«wk¶Y c«`v‡bi gva¨‡g `¶ Ges AvZœKg©¶g Rbkw³‡Z
cwiYZ Kiv
• GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) I GBPGmwm(‡fv‡Kkbvj) †Kvm© AšÍf©~w³i
my‡hvM m…wói gva¨‡g †`ke¨vcx KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶vi m¤cÖmviY
• cÖwZ eQi cÖwZwU cÖwZôv‡b 1080 Rb bvix wkÿv_x© wn‡m‡e †gvU 8640
Rb bvix wkÿv_x© fwZ©i my‡hvM cv‡e|

ঢোকো পরললটকরনক ইনরস্টটিউলটি • XvKv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU-G 11-Zjv wfZ wewkó 6-Zjv GKv‡WwgK
১১িলো রিি রবরশষ্ট ৬িলো
feb wbg©v‡Yi gva¨‡g gvb m¤§Z †k«wY K‡¶i msL¨v e…w×mn c«wZôv‡b
একোলডর ক িবন রন োট ণ

(জুিাই ২০২১ হলি জুন ২০২৪)
২

•
•
•
•

Technical
Education
Modernization Project

AwaK msL¨K wk¶v_©xi myôy cvV`v‡bi my‡hvM m…wó Kiv|
K¨v¤úv‡m wk¶vi myôy cwi‡ek m¤cÖmviY Kiv|
wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨ KvwiMwi wk¶vi ¸YMZ gvb e…w×Kiv|
KvwiMwi wk¶v we¯Ív‡ii gva¨‡g gvbe m¤ú` Lv‡Z A_©‰bwZK m¶gZv
e…w× Kiv|
QvÎ/QvÎx‡`i Rb¨ c…_K ¯^v¯’¨m¤§Z m¨vwb‡Ukb myweav wbwðZ Kiv |

• To establish 6 new Technical Teachers Training Colleges

(জুিাই ২০২১ হনি জুন
২০২6)
•
৩
•

•
•

(TTTCs) and to expand and modernize existing TTTC and
VTTI through modernizing curriculum, upgrading training
facility and equipment, and international twinning for
development of master trainers;
To support 8 selected government’s polytechnics institutions
adjacent to TTTCs for providing quality technical education
(curriculum, teachers, facility and equipment) aligned with
emerging technologies of IR4;
To enhance teacher/instructor’s technical and professional’s
development;
To establish active industry linkage, and improving
governance;
To develop market responsive workforce for the world of
work.
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11.4 mgvß c«Kímg~‡ni ZvwjKv (RyjvB 2016 n‡Z Ryb 2021)
ক্র:
নং

1.

প্রকল্প ব্যয়
(িক্ষ টাকায়)

প্রকনল্পর নাি ও মিয়ােকাি
মিাট
মস্ক্িস্ এন্ড মেমনং এনহযান্সনিন্ট প্রনজক্ট

মজওমি

প্রকল্প সাহায্য

১৭৪৭৮৮.৩৮

২০৩৭৬.৬৬

15৪৪১১.৭২
[IDA (ঋণ)-১৪২০৭৮.৬০ +
CIDA (অনুোন)-১২৩৩৩.১২]

9154.04

9154.04

0.00

16139.00

৮০০.০০

15339.00

Skills and Training Enhancement Project

(জুিাই ২০১০ হনি মডনসবর ২০১৯)

2.

িমরিাি ইমিমনয়ামরং কনিজ স্থাপন প্রকল্প
Establishment
College

of

Barisal

Engineering

(জুিাই ২০১০ হনি জুন ২০১9)

3.

িাংিানেি মস্ক্িস্ ফর এিপ্লয়নিন্ট এন্ড মপ্রাডামক্টম টি (মিমসপ) প্রনজক্ট

[Canada (অনুোন)]

Bangladesh Skills for Employment &
Productivity (B-SEP) Project

(জানুয়ারী ২০১৪ হনি জুন ২০১৯)

4.

Establishing Centre of Excellence (COE)
for RMG Sector in Bangladesh

১২২২.৩৫

০.০০

১২২২.৩৫
[মসডা ৬১৯.৫১+H&M
৬০২.৮৪]

28119.00

0.00

28119.00
[মডএফআইমড
২০৮০০.০০+এসমডমস
৭৩১৯.০০]

জুিাই ২০১৬ হনি মডনসবর ২০১৮

5.

মস্ক্িস্ এন্ড এিপ্লয়নিন্ট মপ্রািাি ইন িাংিানেি (নসপ-মি)
প্রনজক্ট
(জুিাই ২০১৫ হনি অনক্টাির ২০২০)
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11.5. 2020-21 A_© eQ‡i AviGwWwcহি AšÍf©~³ KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb cÖKímg~‡ni ev¯Íevqb
AM«MwZ:
µ: bs

cÖKímg~‡ni bvg I ‡gqv`Kvj

3

100wU Dc‡Rjvq 1wU K‡i †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR
(wUGmwm ) ¯’vcb cÖKí [cÖ_g ms‡kvwaZ]
(Rvbyqvix 2014 n‡Z wW‡m¤^i 2021)
AwaK msL¨K wk¶v_©x fwZ©i my‡hvM mwói j‡¶¨ we`¨gvb
cwj‡UKwbK Bbw÷wUDUmg~‡ni AeKvVv‡gv Dbœqb (Rjy vB
2017 n‡Z Ryb 2021)
wm‡jU, ewikvj, gqgbwmsn I iscyi wefvMxq kn‡i 4wU
gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb cÖKí (Rvbyqvix 2018
n‡Z Rby 202৪)
evsjv‡`k f~wg Rwic wk¶vi Dbœqb
(RjyvB 2018 n‡Z Ryb 2022)
23wU ‡Rjvq cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb
(A‡±vei 2018 n‡Z Ryb 2022)
PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡M 4wU BwÄwbqvwis
K‡jR ¯’vcb (A‡±vei 2018 n‡Z Rby 2021)
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তিািীন ৬৪টি টেকরনকযাল স্কুল ও কলললেি
সক্ষমতা বৃরি
(লেব্রুয়ারি ২০১৯ হলত জুন ২০২২)
উপলেলা পর্ যালয় ৩২৯টি টেকরনকযাল স্কুল ও কললে স্থাপন (২য়
য
পর্ায়)
(োনুয়ািী ২০২০ হলত রিলসম্বি ২০২৪)
w¯‹jm& GÛ Ggcøq‡g›U ‡c«vM«vg Bb evsjv‡`k (‡mc-we) cÖ‡R±
(RyjvB 2015 n‡Z অক্টোবর 2021)
Skills-21: Empowering Citizens for Inclusive
and
Sustainable Growth
(Rvbyqvix 2019 n‡Z wW‡m¤^i 2021)
‡gvU:

4

5

6
7
8
9

10

12
13
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জু লাই 20২০ n‡Z Ryb
2020-21 A_©eQ‡i
20২১ ch©šÍ ev¯Íevqb
AviGwWwc‡Z eivÏ
AMÖMwZ
(‡KvwU UvKvq)
(‡KvwU UvKvq)
৪৫০.০০
৩৮০.১২১৪

৮.২৫

৪৩.৭৬

২০.০০

১৬.৭২৯৯

২২.০০

১৮.১৯৫১

৫৩.০০

৪২.৮৭২৫

৩০.৪৯

২৪.৮৬৮৪

৫৯.০০

৪৮.২৪৪২

১৯.৫৮

৫৪.১৩

৯.০৫

৯.০৫

৬০.০০

৩০.০৭৬৫

৭৩১.৩৭

৫৭১.১৩৬৯

11.6 100wU Dc‡Rjvq 01wU K‡i †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR (wUGmwm) ¯’vcb cÖKí:
• cÖK‡íi bvg : 100wU Dc‡Rjvq 1(GK)wU K‡i ‡UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR ¯’vcb cÖKí
Establishment of 100 Technical School & College (TSC) in Upazila
• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
GK‡bK mfvi ZvwiL
: 19 Rvbyqvwi 2014 Ges 28/06/2016 Bs ZvwiL|
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
: 15/05/2014 Bs|
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
: Rvbyqvwi 2014 n‡Z wW‡m¤^i 2021 ch©šÍ|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
: 2335.69 †KvwU UvKv
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm
: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
cÖKí GjvKv
: 64wU ‡Rjvq wba©vwiZ 100 wU Dc‡Rjv|
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B: W. ‡gvt wmivRjy Bmjvg, ‡dvb b¤^i : 9125096,
‡gBj
E-mail: 100ts.pd@gmail.com

• cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ïk¨ :
• mviv ‡`‡k 100 wU Dc‡Rjvq KvwiMwi wk¶vi we¯Ív‡ii j‡¶¨ 1wU K‡i ‡UKwbK¨vj ¯‹yj GÛ K‡jR ¯’vcb
• c«wZ c«wZôv‡b 9g-10g ‡k«wY‡Z GmGmwm ‡fv‡Kkbvj ‡Kvm© PvjyKiY
• c«wZ c«wZôv‡b 11k-12k ‡k«wY‡Z GBPGmwm ‡fv‡Kkbvj ‡Kvm© PvjyKiY
• 6ô-8g ‡k«Yx ch©šÍ GKwU K‡i ‡UKwbK¨vj welq AšÍfw©~ ³KiY I kU© ‡Kvm© PvjyKiY
• c«wZ c«wZôv‡b 1080 Rb K‡i wk¶v_©xi Gb‡ivj‡g‡›Ui my‡hvM m…wó
• ‡gvU 25 wU ‡U«‡W 6ô- 8g ‡k«wY, GmGmwm (‡fv‡Kkbvj), GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj) ‡Kv‡m©, 360 N›Uv
‡gqv`x kU© ‡Kv‡m© ‡gvU 1,08,000 Rb wk¶v_©xi Gb‡ivj‡g›U n‡e

• A_v©q‡bi Drm:
• evsjv‡`k miKv‡ii Dbœqb ev‡RU;
• cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kvh©µg:
• cÖwZwU ¯‹y‡ji Rb¨ b~¨bZg 1.50 (‡`o) GKi fw~g AwaMÖnY I f~wg Dbœqb ;
• 100 wU Dc‡Rjvq 1wU K‡i ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR wbg©v‡Yi Rb¨ 1wU GKv‡WwgK feb Ges 1wU
cÖkvmwbK feb (GK‡Î 6996 eM© wgUvi) Gi AeKvVv‡gv wbg©vY I c~Z© KvR ;
• ‡gwkbvix /hš¿cvwZ I AvmevecÎ µq;
• 100wU wUGmwmÕi Rb¨ c` m…Rb Kvh©µg;
• c«wZwU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj GÛ K‡j‡R 5 Zjv wewkó GKv‡WwgK Kvg c«kvmwbK feb I 4 Zjv wewkó
IqvK©kc feb wbg©vY
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• c«wZ c«wZôv‡b 64 Rb K‡i wk¶K-Kg©Pvixmn ‡gvU 6400 Rbe‡ji c`m…wó I PvKywii my‡hvM m…wó
• cÖK‡íi AMÖMwZ:
• 35 wU wUGmwm‡Z 2021 mvj n‡Z GKv‡WwgK Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q
• c«K‡íi ev¯Íe I Avw_©K AM«MwZ h_vµ‡g 65% I 48.22%
• 99wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡j‡Ri Rwg AwaM«nY m¤úbœ n‡q‡Q I wbg©vY KvR Pjgvb Av‡Q|
• 35wU wUGmwm‡Z Rvbyqvwi 2021 ‡_‡K GKv‡WwgK Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q Ges AvmevecÎ I hš¿cvwZ
mieivn Kiv mieivn Kiv n‡q‡Q|
• 62wU wUGmwm‡Z Rvbyqvwi 2022 ‡_‡K GKv‡WwgK Kvh©µg ïiæi D‡`¨vM M«nY Kiv n‡q‡Q|
• wbg©vY KvR Pjgvb Ggb 99wUi g‡a¨ 80-100% ‡fŠZ AM«MwZi wUGmwmÕi msL¨v 38wU, 50-79% ch©šÍ
‡fŠZ AM«MwZ wUGmwmÕi msL¨v 34wU, 25-49% ch©šÍ ‡fŠZ AM«MwZ wUGmwmÕi msL¨v 15wU Ges 1-24%
‡fŠZ AM«MwZ wUGmwmÕi msL¨v 12wU
• 6400wU Rbe‡ji c` m…Rb n‡q‡Q;

• wbg©vYvaxb cÖwZwU ‡UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR (wUGmwm) Gi Ò¯’vcZ¨bKkvÓ

[ wbg©vYvaxb cÖwZwU ‡UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR (wUGmwm) Gi Aby‡gvw`Z bKkv]

100 wU †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡j‡Ri Rb¨ cÖ¯ÍvweZ 25wU †Uª‡Wi bvg:
µt
bs
1

A‡Uv‡gvevBj GÛ A‡Uv B‡jKwUªK †ewmKm

µt
bs
8

‡Rbv‡ij B‡jKUªwb·

2

wmwfj KÝUªvKkb GÛ †mdwU

9

dvg© †gwkbvix

3

AvBwU mv‡cvU© GÛ AvBIwU †ewmKm

10

wdm KvjPvi GÛ weªwWs

4

Gcv‡ij g¨vbyd¨vKPvwis †ewmKm

11

‡cvwëª wiqvwis GÛ dvwg©s

5

‡gwkb Acv‡ikb †ewmKm

12

†Rbv‡ij B‡jKwUªK¨vj IqvK©m

‡Uª‡Wi bvg

‡Uª‡Wi bvg
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6

cøvw¤^s GÛ cvBc wdwUs

7

‡iwd«Rv‡ikb GÛ Gqvi KwÛkwbs

13

I‡qwìs GÛ †dweª‡Kkb
--

11.7 23wU ‡Rjvq cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb cÖKít
cÖK‡íi bvgt Ò23wU ‡Rjvq cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcbÓ cÖKí|
Establishment of Polytechnic Institutes in 23 Districts

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
GK‡bK mfvi ZvwiL
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm
wbg©vYKvix ms¯’v
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B‡gBj

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 30/10/2018 Bs ZvwiL|
: 28/01/2019 Bs|
: A‡±vei 2018 n‡Z Ryb 2022 ch©šÍ|
: 3691.30 †KvwU UvKv
: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
: wk¶v cÖ‡KŠkj Awa`ßi
: র্নোি হমো: র্োমোল হ োটসন, উপসতচি ও প্রকল্প পতরচোলক
02-58152148, 23polyproject@gmail.com

• cÖKí GjvKvt
µ: bs

wefvM

‡Rjv

gšÍe¨

1

XvKv

MvRxcyi, gvwbKMÄ, gv`vwicyi, bvivqYMÄ c«wZwU bZyb c«wZôv‡bi Rb¨ 05 GKi
I ivRevwo
K‡i Rwg AwaM«nY

2

PÆM«vg

LvMovQwo, ev›`ievb I ‡bvqvLvwj

3

ivRkvnx

bv‡Uvi I RqcyinvU

4

Lyjbv

5

ewikvj

wc‡ivRcyi I SvjKvwV

6

wm‡jU

mybvgMÄ

7

iscyi

MvBevÜv, jvjgwbinvU, bxjdvgvix I
cÂMo

8

gqgbwmsn

ev‡MinvU, PyqvWv½v, ‡g‡nicyi I bovBj

‡bÎ‡Kvbv I Rvgvjcyi
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• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• evsjv‡`‡ki ‡h 23wU ‡Rjvq ‡Kvb miKvix cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ‡bB ‡mB ‡Rjvmg~‡n cwj‡UKwbK
•
•

•
•

Bbw÷wUDU ¯’vc‡bi gva¨‡g wUwfBwU m¤ú«mviY|
‡`‡k I we‡`‡k eZ©gvb Ges fwel¨r PvKywi evRv‡ii Pvwn`vi P¨v‡jÄ ‡gvKv‡ejvi Rb¨ `¶ Rbkw³ m…wó
Kiv|
4 (Pvi) eQi ‡gqvw` wW‡প্লvgv-Bb-BwÄwbqvwis (B‡jKwU«K¨vj, ‡gKvwbK¨vj, d¨vkb wWRvBb, wmivwgK,
wmwfj, ‡j`vi, A‡Uv‡gvevBj, Kw¤úDUvi mv‡qÝ GÛ ‡UKv‡bvjwR, AvwK©‡ UKPvi GÛ B‡›Uwiqi wWRvBb,
wdmvwiR, wkc wewìs, প্লvw÷K GÛ cwjgvi, wiwbDGej GÛ M«xb GbvR©x, wdj¥ ‡gwKs GÛ Gwb‡gkb, dyW,
GwM«KvjPvi BwÄwbqvwis, wc«w›Us GÛ wWRvBb, dvwb©Pvi, UywiRg GÛ nmwcUvwjwU g¨v‡bR‡g›U, mv‡f©wqs,
cvIqvi, Bbdi‡gkb GÛ KwgBwb‡Kkb, jvBfóK, ‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs, I‡k‡bvM«vwdK,
‡gwib, B‡jKU«wb·, ‡gKvU«wb· Ges GqviµvdU ‡gBb‡Ub¨vÝ ‡UK‡bvjwR) ‡Kvm© mg~n Pvjy Kiv|
23wU cwj‡UKwbK Bbw÷wUD‡U c«wZ eQi ‡gvU 9200 Rb wk¶v_©xi wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis-G fwZ©mn
‡gvU 36800 Rb wk¶v_©xi Gb‡ivj‡g›U Gi my‡hvM m…wó
23wU cwj‡UKwbK Bbw÷wUD‡Ui c~Y©v½ Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ c«‡qvRbxq AeKvVv‡gv, Rbej wb‡qvM
Ges Ab¨vb¨ ‡fŠZ myweav ‰Zwi Kiv|

• cÖK‡íi AMÖMwZ:
• c«K‡íi ev¯Íe I Avw_©K AM«MwZ h_vµ‡g 09% I 6.17%
• f~wg AwaM«n‡Yi Rb¨ ‡gvU 14wU (gvwbKMÄ, ‡bÎ‡Kvbv, gv`vixcyi, wc‡ivRcyi, bv‡Uvi, RqcyinvU,
•
•
•
•

SvjKvwV, ev›`ievb, bovBj, ev‡MinvU, Rvgvjcyi, cÂMo, mybvgMÄ I ‡g‡nicyi) ‡Rjvq A_© ‡c«iY
Kiv n‡q‡Q|
06wU (gvwbKMÄ, ‡bÎ‡Kvbv, gv`vixcyi, wc‡ivRcyi, bv‡Uvi I RqcyinvU) ‡Rjvi Rwg ey‡S cvIqv ‡M‡Q
04wU (SvjKvwV, ev›`ievb, bovBj I Rvgvjcyi) ‡Rjvi Rwg ey‡S cvIqvi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
09wU (MvRxcyi, PyqvWv½v, MvBevÜv, jvjgwbinvU, bxjdvgvix, LvMovQwo, ivRevox, ‡bvqvLvjx I
bvivqYÄ) ‡Rjvi Rwg AwaM«n‡Yi KvR j‡¶¨ mswkøó ‡Rjv c«kvm‡bi mv‡_ ‡hvMv‡hvM Ae¨vnZ i‡q‡Q|
wbg©vY I c~Z© Kv‡Ri W«wqs I wWRvBb Kivi Rb¨ Consulting Farm wb‡qv‡Mi KvR Pjgvb i‡q‡Q|

11.8 PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡M GKwU K‡i BwÄwbqvwis K‡jR ¯’vcb cÖKít
• cÖK‡íi bvg: PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡M GKwU K‡i BwÄwbqvwis K‡jR ¯’vcb cÖKí
Establishment of Four Engineering Colleges at Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur Divisions

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
GK‡bK mfvi ZvwiL
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 07/11/2018 Bs ZvwiL|
: 27/12/2018 Bs|
: A‡±vei 2018 n‡Z Ryb 2022 ch©šÍ|
: 1222.39 †KvwU UvKv
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cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B‡gBj

: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
: র্নোি হমো: আককোে আলী হসখ, পতরচোলক (তপআইইউ),
কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তর ও প্রকল্প পতরচোলক (অ:দো:)
02-9103956, pd4ecp@gmail.com

• cÖKí GjvKv I wWcvU©‡g›U/wefvM bvg I Avmb msL¨vi weeiYt
µt
bs

BwÄwbqvwis
K‡j‡Ri bvg

01 Gg G nvbœvb
BwÄwbqvwis K‡jR
BwÄwbqvi nv‡Zg
02 Avjx BwÄwbqvwis
K‡jR
‡gvt Avãyj Rwjj
03
BwÄwbqvwis K‡jR

W. GgG Iqv‡R`
wgqv BwÄwbqvwis
K‡jR

wefvM

‡Rjv

Dc‡Rjv I
‡gŠRv

wWcvU©‡g›U/wefvM

wmwfj BwÄwbqvwis
LvMovQwo
LvMovQwo
‡gKvwbK¨vj BwÄwbqvwis
m`i
PUM«Övg
B‡jKwU«K¨vj GÛ
B‡jKU«wb· BwÄwbqvwis
bovBj m`i G¨v‡ivbwUK¨vj BwÄwbqvwis
Lyjbv bovBj mxgvLvjx I wmwfj BwÄwbqvwis
‡evivev`yiv ‡R‡bwUK BwÄwbqvwis
Gbfvqib‡g›Uvj
BwÄwbqvwis
bIMvu m`i
ivRkvnx bIMvu
B‡jKU«wb· GÛ
LwjlvKywo
KwgDwb‡Kkb BwÄwbqvwis
‡KwgK¨vj BwÄwbqvwis
wmwfj BwÄwbqvwis
Kw¤úDUvi mvBÝ GÛ
VvKyiMvuI
iscyi VvKyiMvuI
BwÄwbqvwis
m`i mvj›`i
B‡jKwU«K¨vj GÛ
B‡jKU«wb· BwÄwbqvwis

QvÎ/QvÎx
msL¨v

fwZ©i
‡hvM¨Zv

60
60

wW‡cøvgv-BbBwÄwbqvwis
cvm

60
60
60
60
60
60

GBPGmwm
cvm

GBPGmwm
cvm

60
60
60
60

wW‡cøvgv-BbBwÄwbqvwis
cvm

• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• ¯œvZK ch©v‡q cÖ‡KŠkj wk¶v_©xi msL¨v e…w× Kiv|
• wmwfj, ‡gKvwbK¨vj, B‡jKwUK«¨vj GÛ B‡jKUw«b·, Kw¤úDUvimvBÝ, G¨v‡ivbwUK¨vj, ‡R‡bwUK,
Gbfvqib‡g›Uvj, B‡jKU«wb· GÛ KwgDwb‡Kkb Ges ‡KwgK¨vj BwÄwbqvwis Gi ‡¶‡Î `¶ cÖ‡KŠkjx
‰Zwi
• I M‡elYvi ‡¶Î m…wói j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq ‡fŠZ AeKvVv‡gv mn Rbej wb‡qvM Kiv|
• ‡`‡k-we‡`‡k cÖ‡KŠkj ‡¶‡Î `¶ Rbkw³i Pvwn`v ‡gUv‡bv|
• 4wU BwÄwbqvwis K‡j‡R cÖwZ eQi 720 Rb wk¶v_©x (4wU K‡jR X 60 Rb X 3wU wefvM) fwZi© my‡hvM
m…wó Kiv|
• wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis Ges GBPGmwm cvkK…Z QvÎ-QvÎx‡`i D”P wk¶vi ‡¶Î m¤úªmviY Kiv|
• cÖK‡í Gi AMÖMwZt

• c«K‡íi ev¯Íe I Avw_©K AM«MwZ h_vµ‡g 10% I 6.06%
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• LvMovQwo, bovBj I bIMvui Rwg AwaM«nY m¤úbœ n‡q‡Q Ges AvwK©‡UKPvivj wWRvBb Gi Rb¨ ¯’vcZ¨
Awa`ß‡ii mv‡_ ‡hvMv‡hvM Ae¨vnZ i‡q‡Q|
• VvKyiMvuI Gi Rwg AwaM«nY m¤úbœ n‡q‡Q Ges c«Kí GjvKvq GKwU ‡eBwj we«R ¯’vc‡bi moK I Rbc_
wefv‡Mi mwnZ ‡hvMv‡hvM Ae¨vnZ Av‡Q|

11.9 KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb Ò64 wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡j‡Ri m¶gZv e…w×Ó kxl©K cÖKít
• cÖK‡íi bvg: কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তরািীন ৬৪ টি মটকমনকযাি স্কুি ও কনিনজর সক্ষিিা বৃমে
(Capacity Building For Existing 64 Technical School & College)

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
GK‡bK mfvi ZvwiL
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B‡gBj

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 27/02/2019 Bs ZvwiL|
: 02/07/2019 Bs ZvwiL|
: ‡deªæqvix 2019 n‡Z Ryb 2022 ch©šÍ|
: 1493.65 †KvwU UvKv
: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
র্নোি সুব্রি পোল, উপসতচি ও প্রকল্প পতরচোলক
02-58151231, pd64tsc@gmail.com

• cÖKí GjvKv
কামরগমর মিক্ষা অমিেপ্তরািীন মিদ্যিান ৬৪ টি মটকমনকযাি স্কুি ও কনিজ ।

• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• `¶, Kg©¶g I AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi Dc‡hvMx gvbem¤ú` m…wói j‡¶¨ KvwiMwi wk¶vq Gb‡ivj‡g›U e…w×KiY;
• 64wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡j‡Ri 4 (Pvi) eQi ‡gqvw` wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis ‡Kv‡m©i 7wU ‡UK‡bvjwR
Pvjy Kivi gva¨‡g 6960 Rb bZby QvÎQvÎx fwZ© Kiv;
• 64 wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡j‡R cÖ_g I wØZxq wkd‡U we`¨gvb GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) I GBPGmwm
(‡fv‡Kkbvj) Ges 6 (Qq) gvm ‡gqvw` kU © ‡Kv‡m© fwZ©K…Z QvÎQvÎx‡`i gvbm¤§Z wk¶v I `¶Zv wbwðZ
KiY;
• cÖwZwU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR‡K TVET (Technical & Vocational Education &
Training) Gi g‡Wj cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o ‡Zvjv;

• cÖK‡íi c«avb Kvh©µgt
• 64wU GKv‡WwgK Kvg Iqv©Kmc feb wbg©vY (13 wU 7 Zjv wfZ wewkó 7 Zjv feb, cÖwZwU 677 eM©
wgUvi Ges 51wU 5 Zjv wfZ wewkó 5 Zjv feb- cÖwZwU 677 eM© wgUvi);
• hvbevnb µq ( Rxc-01wU, gvB‡µvevm-01wU);
• ‡gwkbvix I hš¿cvwZ µq 09 c¨v‡KR (1 wU c¨v‡KR wcAvBBD Awdm Ges 08wU c¨v‡KR c«wZôv‡bi
Rb¨);
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• AvmevecÎ µq 05 c¨v‡KR (1 wU c¨v‡KR wcAvBBD Awdm Ges 04wU c¨v‡KR c«wZôv‡bi Rb¨);
• cÖwk¶Y (¯’vbxq 3900 Rb I ‰e‡`wkK 1624 Rb);
• cÖK‡í Gi AMÖMwZt
• c«K‡íi ev¯Íe I Avw_©K AM«MwZ h_vµ‡g 20% I 3.31%
• wbg©vY I c~Z© Kv‡Ri `icÎ Avnevb Kiv n‡q‡Q 63wU| 55wU c«wZôv‡bi Kvh©v‡`k c«`vb Kiv n‡q‡Q|
48wU c«wZôv‡b KvR Pjgvb i‡q‡Q|
• wk¶K‡`i c¨vWv‡MvwR c«wk¶Y wUwUwUwm‡Z ïiæ n‡q‡Q
• wfwUwUAvB, e¸ov‡Z w¯‹jm& c«wk¶Y ïiæ n‡q‡Q
• NACTAR, e¸ov‡Z ICT c«wk¶Y ïiæ n‡q‡Q

11.10 KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb Òevsjv‡`k f‚wg Rwic wkÿvi DbœqbÓ kxl©K cÖKít
• cÖK‡íi bvg: িাংিানেি ভূমি জমরপ মিক্ষার উন্নয়ন
Strengthening Land Survey Education in Bangladesh

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
GK‡bK mfvi ZvwiL
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B‡gBj

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 20/03/2018 Bs ZvwiL|
: 26/04/2018 Bs ZvwiL|
: RyjvB 2018 n‡Z Ryb 2022 ch©šÍ|
: 278.85 †KvwU UvKv
: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
ড.টমো: শতফক উতিন, উপসতচি ও প্রকল্প পতরচোলক
02-58155683, dte.land.survey.project@gmail.com

• cÖKí GjvKv
মি াগ

মজিা

উপনজিা

িন্তব্য

চট্টিাি

কুমিল্লা

সের

মিদ্যিান সান ম ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা

রাজিাহী

রাজিাহী

সের

মিদ্যিান ইমিমনয়ামরং এন্ড সান ম ইনমিটিউটট, রাজিাহী এর সানে
০২ একর অমিিহণ

িমরিাি

পটুয়াখািী

েিমিনা

নতুন সান ম ইন্সটিটিউট স্থাপন, ০৫ একর অমিিহণ

খুিনা

র্নিার

িমনরািপুর

নতুন সান ম ইন্সটিটিউট স্থাপন, ০৫ একর অমিিহণ
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• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• ‡`‡k-we‡`‡ki eZ©gvb I fwel¨‡Zi k«g evRv‡ii P¨v‡j‡Äi ‡gvKv‡ejv Kivi Rb¨ j¨vÛ mv‡f©/f~wg Rwic
mswkøó ‡¶‡Î D”Pgv‡bi `¶Zv m¤úbœ Rbkw³/‡UKwbK¨vj Rbe‡ji msL¨v e…w× Kiv|
• mv‡f© BwÄwbqvwis GWy‡Kkb I ‡U«wbs‡qi ‡¶‡Î c«‡dkbvj g¨vbcvIqvi/Rbe‡ji Dbœqb mvab (wW‡c-vgv
‡j‡f‡j 1600 Rb fwZ© c«wZ eQi) |
• PviwU ‡UK‡bvjwR‡Z 4 eQi ‡gqv`x wW‡cøvgv BwÄwbqvwis ‡Kvm© Pvjy Kiv| h_v- (K) j¨vÛ wi‡mvm© GÛ
Gbfvqib‡g›Uvj mvBÝ I (L) d‡UvM«vdx GÛ wWwRUvj B‡gwRs (M) j¨vÛ‡¯‹c AvwK©‡UKPvi (N) j¨vÛ‡¯‹c
wWRvBb BwÄwbqvwis|
• c«‡qvRbxq AeKvVv‡gv ‰Zwii Rb¨ ‡gwkbvix, hš¿cvwZ, AvmevecÎ µ‡qi e¨e¯’v Kiv Ges Ab¨vb¨ ‡fŠZ
myweavw` c«`vb|

• cÖK‡íi প্রavb Kvh©µgt
• ৪টি প্রততষ্ঠান্মন প্রতত েছর ১৬০০ জন তিক্ষার্থীর ভততি র মাধ্যন্মম মমাট ৬৪০০ জন তিক্ষার্থীর এনন্মরালন্মমন্ট এর সু ন্ম াগ
সৃ তি।

• ৩ টি ৫তলা তেতিি প্রিাসতনক ভেন, ২টি ৫তলা তেতিি একান্মেতমক কাম ও াকি িপ/লযাে ভেন, ১ টি ৫তলা ও াকি িপ
ভেন, ৪টি ৫তলা তেতিি মাতিপারপাস ভেন, ২টি ২তলা অধ্যন্মক্ষর োস ভেন, ৩টি ৫তলা তিক্ষক/কমিকতি ান্মদর
েরন্মমটরী ভেন, ২টি ৫তলা স্টাফ মকা াটিার েরন্মমটরী ভেন, ৩ টি ৪তলা ছাত্রাোস ভেন (২০০ ি যা), ২টি ৪তলা
ছাত্রীতনোস (১০০ ি যা) তনমিাণ

• প্রন্ম াজনী লযাে/ও াকি িন্মপর জনয মমতিনারী ও ন্ত্রপাতত ক্র ;
• মমাট ০৫ টি মোইটক্রোিোস ক্রয় (১টি -তপআইইউ ও ৪টি -প্রতিষ্ঠোন)
• cÖK‡í Gi AMÖMwZt
• c«K‡íi ev¯Íe I Avw_©K AM«MwZ h_vµ‡g 19% I 12.41%
• Kywgjøv: c«kvmwbK I gvwëcvicvm feb Ges wk¶K/Kg©KZ©v‡`i Wi‡gUwi I ÷vd ‡KvqvU©vi Gi wbg©vY
•

•
•
•

KvR Pjgvb| cvBj W«vB‡fi KvR m¤úbœ n‡q‡Q|
ivRkvnx: gvwëcvicvm fe‡bi 3500sqft g‡a¨ 27wU Kjv‡gi g‡a¨ 14 Kjv‡gi Kvw÷s m¤úbœ; 13 wU
Kjv‡gi Kvw÷s Pjgvb| wmwoi mvUvwis Gi KvR Pjgvb| GKv‡WwgK Kvg IqvK©kc fe‡bi (6860sqft)
140wU cvBj W«vB‡fi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| BwÄwbqvwis GÛ mv‡f© Bbw÷wUDU, ivRkvnx b¨vস্তKi‡Yi Rb¨
Rbej ¯’vbvšÍ‡ii Lmov iƒc‡iLv cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I ‡Rjv cwil‡`i g‡a¨
mg‡SvZv ¯§viK (MoU) Gi iƒc‡iLv mwPe, KvwiMwi I gv`«vmv wk¶v wefvM g‡nv`‡qi civg‡k© P~ovন্ত
K‡i ¯’vbxq miKvi wefv‡M ‡c«iY Kiv n‡q‡Q|
h‡kvi: gv÷viপ্লযান Aby‡gv`b, m‡qj ‡U÷ I wWwRUvj mv‡f© m¤úbœ n‡q‡Q| f~wg Dbœq‡bi `icÎ Avnevb
Kiv n‡q‡Q|
cUyqvLvjx: wWwRUvj mv‡f©, gv÷vicø¨vb m‡qj ‡U÷ I f~wg Dbœq‡bi KvR m¤úbœ n‡q‡Q
c«Kífy³ c«wZôvbmg~‡ni 873 wU Acv‡ikbvj Rbej m…R‡bi KvR Pj‡Q|
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11.11 Ôwm‡jU, ewikvj, gqgbwmsn I iscyi wefvMxq kn‡i 4wU gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU
¯’vcbÕ kxl©K cÖKít
cÖK‡íi bvg: মসনিট, িমরিাি, িয়িনমসংহ ও রংপুর মি াগীয় িহনর ৪টি িমহিা পমিনটকমনক ইনমিটিউট স্থাপন প্রকল্প
Establishment of Four Mohilla Polytechnic Institute in Sylhet, Barisal, Rangpur and
Mymensingh Division

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
GK‡bK mfvi ZvwiL
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B‡gBj

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 26/12/2017 Bs ZvwiL|
: 25/03/2018 Bs ZvwiL|
: Rvbyqvix 2018 n‡Z Ryb 2024
: 402.98 †KvwU UvKv
: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
ড. হমো: আয়োতুল ইসলোম, যুগ্ম-সতচি, কোতরগতর ও মোদ্রোসো তশক্ষো
তিিোগ ও প্রকল্প পতরচোলক (অ:দো)

০২-৫৮১৫৭৯২৩, pd4mohilaproject@techedu.gov.bd

• cÖKí GjvKv
মি াগ

মজিা

উপনজিা

জমির পমরিাণ

মসনিট

মসনিট

সের

৩ একর নতুন জায়গা

িমরিাি

িমরিাি

সের

িমরিাি পমিনটকমনক এর মনজস্ব জায়গায়

রংপুর

রংপুর

সের

রংপুর পমিনটকমনক এর মনজস্ব জায়গায়

িয়িনমসংহ

িয়িনমসংহ

সের

িয়িনমসংহ পমিনটকমনক এর মনজস্ব জায়গায়

• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• KvwiMwi wk¶vq bvix‡`i AwaKZi m¤ú…³ K‡i Zv‡`i‡K `¶ I ‡hvM¨ gvbem¤ú` wnmv‡e M‡o ‡Zvjv;
• ‡`‡k-we‡`‡k eZ©gvb Ges fwel¨r PvKwi evRv‡ii Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ ‡ckvRxwe I `¶ Rbej m…wó;
• 4wU gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUD‡U প্রwZ eQi 1600 Rb QvÎxi wWমপ্লামা Bb BwÄwbqvwis-G fwZ©i my‡hvM
m…wóKiY;
• প্র‡qvRbxq AeKvVv‡gv Ges Ab¨vb¨ ‡fŠZ myweavw` m…wóKiY; Ges

• KvwiMwi wk¶vq bvixi AskM«nY DrmvwnZKiY|

120

• cÖK‡íi c«avb Kvh©µgt
• 4 wU c«wZôv‡b ‡gvU 9wU ‡UK‡bvjwR‡Z (dyUIq¨vi ‡c«vWv±, U¨ywiRg GÛ nmwcUvwjwU, dyW c«‡mwms GÛ
তপ্রRvi‡fkb, I‡qewWRvBwbs, I‡k‡bvM«vwd, Mv‡g©›Um wWRvBb GÛ c¨vUvb© ‡gwKs, AvwK©‡UKPvi GÛ
B‡›Uwiqi wWRvBb, mdUIq¨vi wWRvBb GÛ ‡W‡fjc‡g›U, AwWI GÛ mvDÛ ‡UK‡bvjwR) 4 eQi ‡gqv`x
wW‡প্লvgv Bb BwÄwbqvwis c«wZ eQi 1600 Rb bvix wk¶v_©x fwZ©i gva¨‡g ‡gvU 6400 Rb bvix wk¶v_©xi
Gb‡ivj‡g›U Gi my‡hvM m…wó
• c«wZwU c«wZôv‡bi Rb¨ 1wU c«kvmwbK feb, 1wU GKv‡WwgK feb, 1wU IqvK©kc feb, 1wU Aa¨¶ feb,
1wU Awdmvm©/wUPvm© Wi‡gUwi, 1wU ÷vd ‡KvqvU©vi, 1wU QvÎxwbevm (200Avmb wewkó) wbg©vY;
• c«wZwU c«wZôv‡bi Rb¨ 142 Rb wk¶K-Kg©Pvwi wb‡qvM;
• c«‡qvRbxq j¨ve/IqvK©k‡ci Rb¨ c«‡qvRbxq ‡gwkbvix I hš¿cvwZ µq;
• hvbevnb µq 5wU (1wU Rxc-wcAvBBD I 4wU gvB‡µvevm-c«wZôvb)।
• cÖK‡í Gi AMÖMwZt

• c«K‡íi evস্তে I Avw_©K AM«MwZ h_vµ‡g 20% I 11.44%|
• iscyi: c«kvmwbK feb, GKv‡WwgK feb, IqvK©kc feb Ges QvÎx ‡nv‡÷‡ji wbg©vY KvR Pjgvb Av‡Q|
Aa¨‡¶i evmfeb, ÷vd ‡KvqvU©vi Ges wk¶K Wi‡gUwi Gi wbg©vY I c~Z© Kv‡Ri Kvh©v‡`k c«`vb Kiv
n‡q‡Q|
• gqgbwmsn: c«kvmwbK feb, GKv‡WwgK feb, IqvK©kc feb Ges QvÎx ‡nv‡÷‡ji wbg©vY KvR Pjgvb
Av‡Q | Aa¨‡¶i evmfeb, ÷vd ‡KvqvU©vi Ges wk¶K Wi‡gUwi Gi wbg©vY I c~Z© Kv‡Ri Kvh©v‡`k c«`vb
Kiv n‡q‡Q|
• ewikvj: QvÎx ‡nv‡÷j, c«kvmwbK feb, GKv‡WwgK feb Ges Aa¨‡¶i evmfe‡bi wbg©vY KvR Pjgvb
Av‡Q| wk¶K Wi‡gUwi Ges QvÎx ‡nv‡÷‡ji wbg©vY I c~Z© Kv‡Ri Kvh©v‡`k c«`vb Kiv n‡q‡Q|
• wm‡jU: c«K‡íi me¸‡jv fe‡bi Kvh©v‡`k c«`vb Kiv n‡q‡Q|

11.12 Dc‡Rjv ch©v‡q 329wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR ¯’vcb (2q ch©v‡q) kxl©K c«Kí
cÖK‡íi bvg: Dc‡Rjv ch©v‡q 329wU ‡UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR ¯’vcb (2q ch©v‡q)
(Establishment of 329 Technical School & College at Upazilla Level 2nd phase)

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
GK‡bK mfvi ZvwiL
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 21/01/2020 Bs ZvwiL|
: 11/06/2020 Bs ZvwiL|
: Rvbyqvix 2020 n‡Z wW‡m¤^i 2024
: 20525.69 †KvwU UvKv
: m¤c~Y© evsjv‡`k miKv‡ii Aby`vb|
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cÖKí cwiPvj‡Ki bvg Ges †dvb b¤^i I B‡gBj

Rbve cxhyl KvwšÍ bv_, AwZwi³ mwPe I c«Kí cwiPvjK
02-58154323, 329ts.pd@gmail.com

• cÖKí GjvKv
• mviv ‡`‡ki 64 ‡Rjvi 329wU Dc‡Rjv
• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• c«স্তvweZ c«wZôvbmg~‡n 6ô-8g ‡k«Yx ch©ন্ত mvaviY wk¶vi cvkvcvwk 1wU K‡i KvwiMwi welq Aন্তf©~w³i
c«‡qvRbxq myweav m…wóKiY| GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) I GBPGmwm (‡fv‡Kkbvj) ‡Kvm© Pvjy Kivi gva¨‡g
‡`ke¨vcx KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶vi m¤ú«mviY;
• Kg©¶g hyeK‡`i ‡`‡k I we‡`‡k eZ©gvb Ges fwel¨Z PvKwi evRv‡ii Pvwn`vi P¨v‡jÄ ‡gvKv‡ejvq `¶
Rbkw³ wn‡m‡e M‡o ‡Zvjv;
• `wi`« Rb‡Mvôxi RxweKv ms¯’v‡bi j‡¶¨ AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m…wóKiY;
• 4wU ‡U«W I 4wU ¯^í‡gqv`x c¨viv‡U«W ‡Kvm© PvjyKiY|

• cÖK‡íi c«avb Kvh©µgt
• f~wg AwaM«nY I Dbœqb c«wZwUi Rb¨ 3 GKi;
• GKv‡WwgK Kvg c«kvmwbK feb, IqvK©mc wewìs, wk¶K WiwgUix, QvÎx ‡nv‡÷j wbg©vY;
• evDÛvix Iqvj, Af¨ন্তixY ivস্তা, ‡W«b, Mfxi bjK~c, 500 ‡KwfG mve-‡ókb, knx` wgbvi, cvwb
msi¶YvMvi BZ¨vw` mn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv;
• hš¿cvwZ, AvmevecÎ I eBcÎ µq;
• wcAvBD Gi Rb¨ 2wU hvbevnb µq|
• cÖKí Gi AMÖMwZt

• mvZ¶xiv ‡Rjvi Avkvïwb Dc‡Rjvq f~wg AwaM«n‡Yi Rb¨ 138.28284 j¶ UvKv c«`vb Kiv n‡q‡Q|
• 12wUi (wK‡kviMÄ ‡Rjvi cvKyw›`qv, ZvovBj, KwUqv`x, ‡nv‡mbcyi; PvcvuBbeveMÄ ‡Rjvi ‡fvjvinvU,
‡Mvgস্তাcyi, wkeMÄ; ewikvj ‡Rjvi ev‡KiMÄ; ‡dbx ‡Rjvi ciïivg; cvebv ‡Rjvi fvঙ¸iv; Kywgjøv
‡Rjvi m`i `w¶Y Dc‡Rjv, jvjgvB Dc‡Rjv) c«kvmwbK Av‡`k Rvix n‡q‡Q|
• 30 wU f~wg AwaM«n‡Yi Rb¨ f~wg wbe©vPb KwgwUi wm×všÍ cvIqv ‡M‡Q|
• gš¿Yvj‡qi f~wg wbe©vPb KwgwU KZ©…K Rwg AwaM«n‡bi Rb¨ wbe©vwPZ n‡q‡Q 16 wU (wK‡kviMÄ ‡Rjvi
wbKjx; LvMovQwp ‡Rjvi j¶xQwo; ivOvgvwU ‡Rjvi KvßvB, wejvBQwo; PÆM«vg ‡Rjvi P›`bvBk,
‡jvnvMov; bvivqYMÄ ‡Rjvi iæcMÄ; wc‡ivRcyi ‡Rjvi fvÛvwiqv; Kywgjøv ‡Rjvi wZZvm, Pvw›`bv; Uv½vBj
‡Rjvi wgR©vcyi; w`bvRcyi ‡Rjvi ‡NvovNvU, weivgcyi, nvwKgcyi, Lvbmvgv; bxjdvgvix ‡Rjvi wK‡kviMÄ
Dc‡Rjv)|

11.13 Skills 21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth
cÖK‡íi bvg: Skills 21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
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gvbbxq gš¿x, cwiKíbv gš¿Yvjq KZ©„K
Aby‡gvw`Z
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm

: 02/05/2018 Bs ZvwiL|
: 17/05/2018 Bs ZvwiL|
: Rvbyqvix 2018 n‡Z wW‡m¤^i 2021
: ‡gvUt 178.50 ‡KvwU UvKv
: cÖKí mvnvh¨t 170.00 ‡KvwU UvKv
[BBD Aby`vb 165.75+ AvBGjI 4.25]
wRIwet 8.50 ‡KvwU UvKv

Chief Technical Adviser (CTA) bvg I B- : Lotte kejser

‡gBj

Chief Technical Adviser
kejser@ilo.org

• cÖKí GjvKv
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb
• 2 wU KvwiMwi wk¶K c«wk¶Y c«wZôvb- wUwUwUwm, ‡ZRMvI I wfwUwUAvB, e¸ov|
• 5wU KvwiMwi wk¶v c«wZôvb- ‡dbx cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, weGm KvßvB cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, Lyjbv
gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, Rvgvjcyi wUGmwm I wm‡jU wUGmwm
• Rbkw³ Kg©ms¯’vb I c«wk¶Y e¨y‡iv Aaxb- MvBevÜv wUwUwm I ev‡MinvU AvBGgwU

• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶v e¨e¯’vi ¸YMZ gv‡bvbœqb
• TVET g‡Wj Bbw÷wUD‡Ui gva¨‡g `¶Zv Dbœq‡b AwfMg¨Zv I b¨vh¨Zv wbwðZKiY
• KvwiMwi I e…wËg~jK wk¶vq mykvmb I DbœZ e¨e¯’vcbv wbwðZKiY
• cÖK‡íi c«avb Kvh©µgt
• Bangladesh Qualification Framework (BQF) c«Yqb
• 7wU TVET c«wZôvb‡K g‡Wj Bbw÷wUE‡U Ges 2wU KvwiMwi wk¶K c«wk¶Y c«wZôvb‡K ‡m›Uvi Ad
w¯‹jm Gw·‡jÝ (CSE) ‡Z রুcvন্তi

• 17500 Rb hye Rb‡Mvôx‡K c«wk¶‡bi gva¨‡g Kg©ms¯’vb m…wó
• 1500 Rb KvwiMwi wk¶K I c«wk¶K‡K G‡mmi nIqvi c«wk¶Y c«`vb
• Sector Wide Approach (SWAp), Mutual Recognition Agreement (MRA) wel‡q
c«‡qvRbxq Kvh©µg M«nY
• Dual Training PvjyKiY
• VTTI, e¸ov‡Z c«K‡íi AvIZvq c«wk¶‡Yi Rb¨ Instructional Material ‰Zwi Kiv

• cÖKí Gi AMÖMwZt
• 1-10 ‡j‡fj wewkó BNQF Gi KvVv‡gv P~ovš—Ki‡bi Rb¨ gvbbxq wk¶vgš¿xi mfvcwZ‡Z¡ BNQF
Gi NSC KwgwUwi mfv AbywôZ n‡q‡Q | NSDA Gi mv‡_ MZ 25/05/2021 Zvwi‡L MoU ¯^v¶wiZ
n‡q‡Q|
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•
•
•
•
•
•
•

‡gvU 2249 R‡bi NTVQF c«wk¶Y m¤úbœ - (Job Placement- 20%)
2159 R‡bi RPL Certification m¤úbœ (Job Placement- 100%)
1200 R‡bi Entrepreneurship Training m¤úbœ
1922 Rb Trainers, Assessor & Managers Gi c«wk¶Y m¤úbœ
455 R‡bi Online c«wk¶Y m¤úbœ
100 R‡bi Policy c«wk¶Y m¤úbœ
SWIFT c«Yq‡bi Kvh©µg Pjgvb

11.14 Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B)
cÖK‡íi bvg: w¯‹jm& GÛ Ggcøq‡g›U ‡c«vM«vg Bb evsjv‡`k (‡mc-we) c«‡R±
Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B)

• cÖK‡íi mvi-ms‡¶ct
D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
cÖkvmwbK Av‡`k Rvix
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 07/10/2015 Bs ZvwiL|
: RyjvB 2015 n‡Z gvP© 2021
: ‡gvUt 281.19 ‡KvwU UvKv
: c«Kí mvnvh¨t 281.19
[DFID (Aby`vb) 20800.00 + SDC (Aby`vb)
7319.00]

Chief Technical Adviser (CTA) bvg I B- : Erling. petersen

‡gBj

Chief Technical Adviser
erling.petersen@thepalladiumgroup.com

• cÖKí GjvKv
• wbe©vwPZ ‡emiKvwi c«wk¶Y ‡K›`« I wkí KviLvbv
• cÖK‡íi D‡Ïk¨t
• `wiদ্র Rb‡Mvôxi Rb¨ DbœZ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m…wói j‡¶¨ kw³kvjx I Aন্তf©yw³g~jK ‡emiKvwi Lv‡Zi
c«wk¶Y ‡¶Î m…wóKiY ;
• DbœZ Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m…wói gva¨‡g `vwi`« `~ixKiY।

• cÖK‡íi c«avb Kvh©µgt
• 60,589 Rb Kg©x‡K Kb÷«vKkb I ‡cvkvK wk‡íi Rb¨ c«vB‡fU ‡U«wbs ‡c«vfvBWvi (wcwUwc) Gi gva¨‡g
`¶Zv Dbœqb c«wk¶Y
• 45,023 Rb Kg©x‡K wkí KviLvbvwfwËK `¶Zv Dbœqb c«wk¶Y c«`vb
• 169 wU c«wk¶Y c¨v‡KR (÷¨vÛvW©, gwWDj, MvBWjvBb) c«Yqb
• c«wk¶Y Gi mv‡_ mshy³ c«vB‡fU ‡U«wbs ‡c«vfvBWvi (PTP) Gi msL¨v 74wU
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• c«wk¶Y Gi mv‡_ mshy³ wkí KviLvbv (IBT) Gi msL¨v 195wU
• ev¯Íe AR©b 96%
• cÖKí Gi AMÖMwZt
• 74 wU Training by Private Training Providers (PTPs) Gi gva¨‡g 60,589 Rb‡K cÖwkÿY
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q
• 195 wU Training by industry-based training (IBTs) Gi gva¨‡g 45,023 Rb‡K cÖwkÿY
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q
• 169 wU Competency Based Training Learning materials ‰Zwi Kiv n‡q‡Q|

11.15 বাদজে সাদপাে ব টপ্রাগ্রাম:

Human Capital Development Program-21 (HCDP-21):

D‡`¨vMx gš¿Yvjq
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
cÖK‡íi A_©vq‡bi aiY I Drm

: KvwiMwi I gv`ªvmv wk¶v wefvM|
: KvwiMwi wk¶v Awa`ßi|
: 2018 n‡Z 2022
: 50 তমতলয়ন ইউটরো
: ইউদরাপীয় ইউনিয়ি

ইউদরাপীয় ইউনিয়দির অথ বায়দি একটি িোটর্ে সোটপোে জহপ্রোেোম Human Capital Development Program21 (HCDP-21); এর আওিোয় কোতরগতর তশক্ষো অতধদপ্তটরর তনতদষ্ট লক্ষয তিতিক অর্জন সোটপটক্ষ িোংলোটদশ
সরকোটরর র্োিীয় িোটর্টে সংটর্োর্ন য়।
৪টি Disbursement Linked Indicator (DLI) অজবদির নভনিদত অথ বছাড় করা হয়
➢ DLI-1: Increased number of TVET trainers trained and certified
➢ DLI-2: Increased enrolment rates in TVET (total and disaggregated by gender, PWD,
minorities)
➢ DLI-3: Development and Implementation of BQF
➢ DLI-4: Planning, Performance measurement and M&E practices in TVET

2018-19 অথ জিেটর এর আওিোয় ১৩.৬২৫ তমতলয়ন ইউটরো এিং 2019-20 অথ জিেটর ১২.০০ তমতলয়ন ইউটরো
িোংলোটদশ সরকোটরর র্োিীয় িোটর্টে সংটর্োর্ন টয়টে।
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Aa¨vq-12
¸iæZ¡c~Y© myweavw`
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AwWUwiqvgt
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii 8g Zjvq 300 Avmb wewkó GKwU AwWUwiqvg ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g
wewfbœ mfv-‡mwgbvi Ges IqvK©k‡ci Av‡qvRb Kiv m¤¢e n‡e|

†mev †K›`ª t
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii cÖ‡ekg~‡L GKwU †mev †K›`ª ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g †mev cÖZ¨vkxMY
mn‡RB KvswLZ †mev Ges Z_¨ †c‡q _v‡Kb|
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K¨vw›Ubt
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Kg©cwi‡ek Dbœqb Z_v Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡Yi wi‡d«k‡g‡›Ui Rb¨ GKwU K¨vw›Ub
¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
wWwRUvj wWm‡cøt
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii wmwU‡Rb PvU©vi, ‡KvwfW msµvšÍ ¯^v¯’¨ myiÿv evZ©v, RvZxq w`emmg~‡n WKy‡g›Uix,
KvwiMwi wkÿvi cÖPvimn wewfbœ ¸iæZ¡c~b© Z_¨mg~n cÖ`k©‡bi Rb¨ 2wU wWwRUvj wWm‡cø ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
jvB‡eªixt
KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii 4_© Zjvq GKwU mg„× jvB‡eªix Av‡Q, †hLv‡b miKvwi PvKzwii wewagvjv, gyw³hy×
wfwËK eB I `wjj, wewfbœ M‡elbv msµvšÍ Ges KvwiMwi wkÿv mswkøó wewfbœ ai‡bi eB i‡q‡Q| Kg©KZ©vMY
Zv‡`i cÖ‡qvRb †gvZv‡eK eB Bmy¨ K‡i A_ev jvB‡eªix‡Z cvV Kivi Ki‡Z cv‡ib|
wbivcËvt KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡i i‡q‡Q mve©ÿwbK wbivcËv e¨e¯’v| 24 N›Uv †K¬vRW mvwK©U K¨v‡givi
mvnv‡h¨ gwbUwis Kiv nq|
gmwR`t KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡i i‡q‡Q cyiæl Ges bvix‡`i c„_K c„_K bvgv‡Ri my-e¨e¯’v|
cwienb myweavt KvwiMwi wkÿv Awa`ß‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Awd‡m hvZvqv‡Zi Rb¨ i‡q‡Q wbR¯^ ÷vd
evm Ges gvB‡µvevm myweav|
AwMœ wbe©vcY e¨e¯’vt cÖwZwU Zjvq i‡q‡Q ch©vß AwMœ wbe©vcY e¨e¯’vi DcKiY| wbqwgZfv‡e Kg©KZ©v-Kg©Pvix
mgš^‡q AwMœ wbe©vcY gnovi Av‡qvRb Kiv nq|
gkK wbab Kvh©µgt wbqwgZfv‡e cwi¯‹vi-cwi”QbœZvi cvkvcvwk i‡q‡Q ch©vß gkv wbab e¨e¯’vi DcKiY|
128

wbivc` cvwbi e¨e¯’vt Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i wbivc` cvwbi Pvwn`v c~i‡Y cÖwZ Zjvq myweavRbK ¯’v‡b i‡q‡Q
2wU K‡i weï× cvwbi wdëvi|
D”P MwZi eªWe¨vÛ B›Uvi‡bUt Awdwmqvj KvRmg~n `ªæZZvi mv‡_ m¤úbœ Ki‡Z cÖwZwU Kw¤úDUv‡i i‡q‡Q
D”P MwZi eªWe¨vÛ B›Uvi‡bU e¨e¯’v|
i¨v¤ú myweavt we‡kl Pvwn`v m¤úbœ e¨vw³‡`i PjvP‡ji myweavi Rb¨ i‡q‡Q Xvjy wmuwo ev i¨v¤ú myweav|
GQvovI I‡qwUs iæ‡g i‡q‡Q msiwÿZ Avmb myweav|

Aa¨vq -13
mvdj¨, P¨v‡jÄ I fwel¨Z Kg©cwiKíbv
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মিশ্বজনীন মপ্রক্ষাপনট অে মননমিক প্রবৃমে এিং সািামজক উন্নয়ননর মক্ষনত্র জ্ঞান, েক্ষিা ও উদ্ভািনী িমক্ত অপমরহার্ ম।
গুনগি ও িানসম্মি মিক্ষার (quality education) পািাপামি উচ্চিাননর েক্ষিা অে মননমিক সক্ষিিা
অজমননর পমরপূরক। আর অে মননমিক সক্ষিিা অজমননর মনয়ািক হনিা কামরগমর মিক্ষা । কামরগমর মিক্ষার প্রচারপ্রসার ও উন্নয়ননর মক্ষনত্র েক্ষ জনিমক্ত, কিমসংস্থান, পািমিক-প্রাইন ট পাট মনারিীপ, ইন্ড্রামি-ইনমিটিউট
মিংনকজ, যুনগাপনর্াগী কামরকুিাি, এননরািনিন্ট বৃমে, মিক্ষক-প্রমিক্ষণ, প্রনজক্ট-পমিমস সানপাট মসহ উন্নয়ন
সহনর্াগী সংস্থার গুরুত্ব অপমরসীি।
13.1 KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î weMZ 12 eQ‡i (2009-2020) AwR©Z mvdj¨:
• KvwiMwi wk¶vq Gb‡ivj‡g›U hv 12 eQi c~‡e© 1% Gi Kg wQj Zv eZ©gv‡b 17.25% G DbœxZ
n‡q‡Q;
• miKvwi cÖwZôvbmg~‡n wW‡cøvgv †Kv‡m© Avmb msL¨v 12,500 n‡Z 57,780 G DbœxZ n‡q‡Q;
• RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZgvjv 2011 cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
• RvZxq †¶‡Î `¶Zv Dbœq‡b mgš^q mva‡bi j‡¶¨ ÔRvZxq `ÿZv Dbœqb KZ…©cÿÕ (NSDA) MVb
Kiv n‡q‡Q;
• RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZgvjv 2011 Gi AvIZvq ÒRvZxq KvwiMwi I e„wËg~jK `¶Zv KvVv‡gvÓ
(NTVQF) cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q;
• RvZxq `¶Zv Dbœqb bxwZgvjv 2011 Gi AvIZvq Recognition of Prior Learning (RPL) cÖeZ©b
Kiv n‡q‡Q;
• 12wU BÛvw÷ª w¯‹jm KvDwÝj (ISC) MVb Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î we‡kl Pvwn`v m¤cbœ wk¶v_©x fwZ©i †¶‡Î 5% †KvUv msi¶Y Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î we‡kl Pvwn`v m¤cbœ wk¶v_©x‡`i my‡hvM-myweav wbwðZKi‡Yi j‡¶¨
ÒDisability Inclusion Advisory GroupÓ MVb Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶vq bvix‡`i AskMÖnY e„w×i j‡¶¨ fwZ©i †¶‡Î gwnjv †KvUv 10% †_‡K 20% G DbœxZ
Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶vq wj½wfwËK mgZv Avbq‡bi j‡¶¨ RvZxq †KŠkjcÎ cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v cÖwZôvbmgy‡n Dchy³ cwi‡ek wbwðZKiY mn bvixevÜe †UK‡bvjwR / ‡UWª Pvjy Kiv
n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n evwl©K Kg©m¤cv`b Pzw³ (APA) ev¯Íevqb
Pjgvb Av‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n RvZxq ï×vPvi †KŠkj (NIS)AbymiY Kiv
n‡”Q;
• KvwiMwi wk¶vq ¯^í-ga¨-`xN© †gqv`x Dbœq‡b TVET Kg©cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
• BD‡ivcxq BDwbq‡bi A_©vq‡b Skills-21 cÖK‡íi AvIZvq RvZxq †¶‡Î `¶ZvwfwËK wk¶vgvb
wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) cÖYqY Kvh©µg
Pjgvb;
• 08 Zjv wewkó KvwiwMwi wk¶v Awa`ßi feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q;
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• wK‡kviMÄ, gv¸iv, †gŠjwfevRvi I PvucvBbeveMÄ †Rjvq 04 wU cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU
¯’vcb Kiv n‡q‡Q;
• XvKv, PUªMÖvg, ivRkvnx I Lyjbv wefvMxq m`‡i 4wU gwnjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb Kiv
n‡q‡Q;
• dwi`cyi, wm‡jU, gqgbwmsn I ewikvj wefv‡M 4wU BwÄwbqvwis K‡jR ¯’vcb Kiv n‡q‡Q;
• 08 wefv‡M 08wU AvÂwjK cwiPvj‡Ki Kvh©vjq feb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q;
• †emiKvwi ch©v‡q 511 wU cwj‡UKwbK Bbw÷wUDUmn †gvU 9967 wU KvwiMwi cÖwZôvb ¯’vwcZ n‡q‡Q;
• XvKv cwj‡UKwbK, XvKv gwnjv cwj‡UKwbK I e¸ov wfwUwUAvB-G 3 wU gwnjv †nv‡÷j ¯’vcb Kiv
n‡q‡Q;
• †UKwbK¨vj wUPvm© †Uªwbs K‡jR, XvKv I wfwUwUAvB, e¸ov‡Z IqvK©kc Kvg GKv‡WwgK feb wbg©vY
Kiv n‡q‡Q;
• 82 wU cÖwZôv‡bi febmg~‡ni EaŸ©gyLx m¤cÖmviYmn 46 wU cÖwZôv‡b knx` wgbvi wbg©vY Kiv n‡q‡Q;
• 119 wU cÖwZóv‡b e½eÜz I e½gvZv KY©vi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q;
• 100wU Dc‡Rjvq 100wU †UKwbK¨vj ¯‹zj A¨vÛ K‡jR ¯’vc‡bi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 2021 mv‡j
35wU wUGmwmi GKv‡WwgK Kvh©µg Pvjy n‡q‡Q;
• 329wU Dc‡Rjvq GKwU K‡i †UKwbK¨vj ¯‹zj A¨vÛ K‡jR ¯’vc‡bi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
• wm‡jU, ewikvj, iscyi I gqgbwmsn wefvMxq m`‡i 01wU K‡i gwnjv cwj‡UKwbK ¯’vcb Kvh©µg
Pjgvb Av‡Q;
• Kzwgjøv I ivRkvnx mv‡f© Bbw÷wUDU AvaywbKvqbmn h‡kvi I cUzqvLvjx‡Z mv‡f© Bbw÷wUDU ¯v’cb
Kvh©µg Pjgvb Av‡Q;
• BD‡ivcxq BDwbq‡bi Avw_©K mnvqZvq `¶Zv Dbœq‡b Skills-21 cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvh©µg Pjgvb
Av‡Q;
• miKvwi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU †bB Ggb 23wU †Rjvq cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU ¯’vcb Kvh©µg
Pjgvb Av‡Q;
• PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡M 04wU BwÄwbqvwis K‡jR ¯’vcb Kvh©µg Pjgvb Av‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb 64wU †UKwbK¨vj ¯‹zj A¨vÛ K‡jR Gi AeKvVv‡gvMZ Dbœqbmn mvwe©K
m¶gZv e„w×i j‡¶¨ cÖKí ev¯Íevqb Kvh©µg Pjgvb Av‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡i 2021 mv‡j 13-20 Zg †M‡Wi 3,339 Rb Kg©Pvix wb‡qvM cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii 2424 Rb wk¶K-Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K cÖ‡R± ‡_‡K ivR¯^ ev‡R‡U ¯’vbvšÍi
Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡i mvsMVwbK KvVv‡gvi AvIZvq 773 Rb wk¶K-Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K c‡`vbœwZ
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• Awa`ßivaxb eZ©gv‡b 2136wU GgwcIfy³ c«wZôv‡b 14,876 Rb wk¶K I 4817 Rb Kg©Pvix
Kg©iZ i‡q‡Q|
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb miKvwi c«wZôvbmg~‡ni Rb¨ 12,607wU bZyb c` m…wó Kiv n‡q‡Q;
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• KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb 9g †MÖ‡Wi Kg©KZ©v‡`i Rb¨ ewybqv`x cÖwk¶Y †Kvm© Ges 10g †MÖ‡Wi
Kg©KZ©v‡`i Rb¨ ‡ewmK cÖwk¶Y †Kvm© Pvjy Kiv n‡q‡Q;
• STEP cÖK‡íi AvIZvq wmsMvcyi bvwbqvs cwj‡UKwb‡K 2019 ch©šÍ 2001 Rb wk¶K-Kg©KZv© ‡K
cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• ILO Gi A_©vq‡b we-‡mc cÖK‡íi AvIZvq 1,78,000 Rb‡K Kg©gyLx cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii D‡`¨v‡M †kL iv‡mj wWwRUvj j¨ve cÖK‡íi AvIZvq 8307 Rb wk¶‡Ki
AvBwmwU cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• ILO Gi A_©vq‡b we-‡mc cÖK‡íi AvIZvq wj½-mgZv I we‡kl Pvwn`v m¤cbœ wk¶v_©x‡`i my‡hvMmyweav wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ 464 Rb KvwiMwi wk¶K‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• DFID Gi A_©vq‡b SEP-B (my-`¶) cÖK‡íi AvIZvq `¶Zv Dbœq‡b Kb÷ªvKkb Ges †iwW‡gU
Mv‡g©›Um †m±‡i 1,05,612 Rb‡K Kg©g~Lx cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• STEP cÖK‡íi AvIZvq Px‡bi ¸qvsRy¯’ Guangzhou Industry and Trade Technical College
(GZITTC) G ch©vqµ‡g 581 Rb wk¶K-Kg©KZ©vi cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• STEP cÖK‡íi AvIZvq 24,626 Rb‡K RPL cÖwk¶‡Y mb`vqb Kiv n‡q‡Q;
• STEP cÖK‡íi AvIZvq 920 Rb `¶ BÛvw÷ª Kg©x-KvwiMwi wk¶K‡K A¨v‡mmi (‡j‡fj-4) wn‡m‡e
mb`vqb Kiv n‡q‡Q;
• Pvqbv TVET ¯‹jviwk‡ci AvIZvq 2017 mv‡j 308 Rb, 2018 mv‡j 428 Rb Ges 2019 mv‡j
96 Rb wk¶v_©x‡K Px‡b †cÖiY Kiv n‡q‡Q;
• STEP cÖK‡íi AvIZvq 2,40,118 Rb wW‡cøvgv wk¶v_©x‡K gvwmK 800 UvKv nv‡i e„wË cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q;
• STEP cÖK‡íi AvIZvq `¶Zv Dbœqb †Kv‡m© 1,38,600 cÖwk¶Yv_©x‡K gvwmK 700 UvKv nv‡i e„wË
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii 119wU cÖwZôv‡b 884 wU gvwëwgwWqv K¬vkiæg 1099wU gvwëwgwWqv
cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cvV`vb Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q;
• msm` evsjv‡`k ‡Uwjwfk‡b wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis, GmGmwm (‡fv‡Kkbvj) I `vwLj
(‡fv‡Kkbvj) ‡Kv‡m©i 679wU K¬vm cwiPvwjZ n‡q‡Q Ges ‡K›`«xqfv‡e ‡dmeyK jvB‡fi gva¨‡g ‡gvU
1886 wU K¬vm cwiPvwjZ n‡q‡Q|
• KvwiMwi wk¶v‡¶‡Î cvV`vb AvaywbKvq‡b 31wU AvB-eyK cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶vi ¸YMZ gv‡bvbœq‡b 471wU wkí cÖwZôv‡bi mv‡_ Industry-Institute Linkage
mg‡SvZv ¯§viK (MoU) ¯v^ ¶wiZ n‡q‡Q;
• D™¢vebx PP©v weKv‡k 2014 mvj n‡Z cÖwZeQi ÒRvZxq w¯‹jm Kw¤cwUkbÓ Av‡qvRb Kiv n‡”Q;
• 2014 mvj n‡Z wbqwgZfv‡e Re †dqvi Av‡qvRb Kiv n‡”Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡i B-dvBwjs Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶v Awa`ßimn KvwiMwi wk¶v cÖwZôv‡b B-wRwc Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q;
• KvwiMwi wk¶vq M‡elYvg~jK Kvh©µg cwiPvjbvi j‡¶¨ GKwU ÒwimvP© I b‡jR g¨v‡bR‡g›U †mjÓ
Pvjy Kiv n‡q‡Q;
• GUy AvB (a2i) cÖK‡íi mnvqZvq KvwiMwi wk¶v Awa`ßi I Awa`ßivaxb cÖwZôvbmg~‡n wfwWI
Kbdv‡iwÝs wm‡÷g ¯’vcbmn I‡qemvBU Pvjy Kiv n‡q‡Q;
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• wkÿvi ¸bMZ gvb e„w×i Rb¨ KvwiMwi wk¶v Awa`ßivaxb wkÿv cÖwZôvbmg~‡n wkÿK-Kg©Pvix‡`i
1g I 2q wkd‡U wefvRb Kiv n‡q‡Q;
13.2 চযাদেিসমূহঃ
কানরগনর নিক্ষা কানিত মাদি টপৌছুঁদিার েদক্ষয িািানবধ চযাদেি রদয়দছ। তার মদধ্য অন্যতম নহদসদব
উদেখদোগ্যঃ
• কানরগনর নিক্ষাদক জিনপ্রয় করা
• নিক্ষকদের পেসৃনষ্টসহ নিদয়াগ
• প্রনিনক্ষত Trainer পুে বতনরকরণ
• নিক্ষার েক্ষতা মাি নিনশ্চতকরণ
• ইন্ডানি-ইন্সটিটিউে নোংদকজ টজারোরকরণ
• কানরগনর নিক্ষাদক্ষদত্র বাাংো ভাষায় মািসেত পাঠ্যপুস্তক, নিক্ষক-নিক্ষাথী নিদে বনিকা ও আই-বুক
(Interactive Book) প্রণয়ি
• কানরগনর নিক্ষাদক্ষদত্র শ্রমবাজাদরর চানহোমূখী কানরকুোম প্রিয়ণ
• কমবসাংস্থাদির সুদোগ সৃনষ্ট
• আত্মকমবসাংস্থাি/ উদযাক্তা বতনর করা
১৩.৩ কোতরগতর তশক্ষোটক্ষটে িতিষ্যৎ পতরকল্পনো
• কামরগমর ও বৃমত্তমূিক মিক্ষা আইন (TVET Act) প্রণয়ন
• কামরগমর মিক্ষানক্ষনত্র স্বিন্ত্র কামরগমর মিক্ষক মননয়াগ কমিিন গঠন
• কোরিগরি মিক্ষা মক্ষনত্র মিক্ষক-কিমকিমানের ও মিক্ষােীনের উচ্চ রশক্ষো, মেনি-মিনেনি প্রমিক্ষণ এিং
মিক্ষক, মিক্ষােী মিমনিয় (Teachers and Student Exchange) নীমিিািা প্রণয়ন
• প্রনিযক কামরগমর প্রমিষ্ঠানন গ্রীন প্রোকটিস (নপপারনিস মসনষ্টি, মিদুযৎ সাশ্রয়, মসািার প্যাননি,
মরসাইনকি, বৃক্ষনরাপন) চালুসহ জনমপ্রয়করণ
• কামরগমর মিক্ষায় িমহিানের অমিকির অংিিহনণর সুনর্াগ সৃমষ্টর িনক্ষয মিমর মক্ষনত্র িমহিা মকাটা
২০% মেনক ৩০%-এ উন্নীিকরণ
• সরকামর-নিসরকামর স্কুি-কনিজ-িাদ্রাসা পর্ মানয় সহকামর প্রিান মিক্ষক (ন ানকিনাি) এর পে সৃমষ্ট ও
মননয়াগ
• কামরগমর মিক্ষায় মিনিষ চামহো সিন্ন মিক্ষােীনের সনিাচ্চম সুমিিা মনমিিকরণ
• কামরগমর মিক্ষার গুণগি িাণ মনমিিকরনণ টিচাস ম মকায়ামিমফনকিন মফ্রিওয়াকম প্রনয়ণ ও িাস্তিায়ন
• সরকামর-মিসরকামর কামরগমর মিক্ষা প্রমিষ্ঠানন চামহো অনুর্ায়ী উন্নয়ন, গনিষণা ও েক্ষিাম মত্তক মিক্ষা
কার্ মক্রি মনমিিকরনণ মিল্প প্রমিষ্ঠাননর সংনঙ্গ পর্ মায়ক্রনি সিনঝািা স্মারক স্বাক্ষর
• অমিকির েক্ষিা অজমন ও কিমসংস্থাননর সুনর্াগ সৃমষ্টর িনক্ষয মিক্ষা প্রমিষ্ঠাননর পািাপামি মিল্পপ্রমিষ্ঠানন পাঠোন কার্ মক্রি পেমি (Dual Training System) চালুকরণ
• TVET মসক্টর সংমিষ্ট আন্তজমামিক ও আঞ্চমিক সংস্থাসমূনহর সানে মিউচুয়যাি মরকগমনিন
এমিনিন্টসহ (MRA) সিকম (Networking) স্থাপন
• ইউমনয়ন, উপনজিা, মজিা, মি াগীয় পর্ মানয় TVET এর গুরুত্ব ও সম্ভািনা মিষনয় মিাটিন িন স া,
মসমিনার, প্রচার মিিা অনুষ্ঠান
• মেনির সকি কামরগমর মিক্ষা প্রমিষ্ঠানন কযামরয়ার গাইনডন্স ও কাউমন্সমিং চালুকরণ
• ঝলি পড়ো রশক্ষোর্ীলদি িোরলকো সংিক্ষণসহ মপিাম মত্তক প্রমিক্ষণ ও সনোয়ননর ব্যিস্থাকরণ
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• TVET প্রমিষ্ঠানসমূনহ মিনিষ চামহো সিন্ন ও র্তিীয় মিংনগর মিক্ষােীনের অন্তমভূমক্তকরণ
• মেনি-মিনেনি মসক্টরম মত্তক কিমসংস্থাননর চামহো-সরিরাহ মচত্র মনরুপন
• মিিািী মিক্ষােীনের চাকুরী মনমিিকরনণর িনক্ষয মকন্দ্রীয় ানি মেনির মসক্টরম মত্তক িীষ মস্থানীয় মিল্পকারখানা সমূনহর সানে চুমক্ত
• সরকামর-নিসরকামর উনদ্যানগ কামরগমর মিক্ষা প্রমিষ্ঠানসমূনহ TVET িাজুনয়টনের চাকমরর সুনর্াগ
সৃমষ্টর িনক্ষয মনয়মিি জি মফয়ার আনয়াজন
• নামনয়াং পমিনটকমনক, মসঙ্গাপুর এর আেনি একটি পমিনটকমনক ইনমিটিউট স্থাপন প্রকল্প
• ৮টি রবিোগীয় সদলি ৮টি রহলো মটকরনকেোল স্কুল ও কললে স্থোপন (প্রস্তামিি)
• ৬টি রবিোগীয় মহড মকোয়োট টোলি ৬টি TVET রশক্ষক প্ররশক্ষণ ইনরস্টটিউট স্থোপন
• কোরিগরি রশক্ষো অরর্দিিোর্ীন সকল সিকোিী প্ররিষ্ঠোলনি রশক্ষক-ক চট োিীলদি সক্ষ িো বৃরি প্রকল্প
• রনব টোরচি মবসিকোিী TVET প্ররিষ্ঠোলনি রশক্ষকলদি সক্ষ িো বৃরি প্রকল্প
• রনব টোরচি মবসিকোিী পরললটকরনক ইনরস্টটিউটসমূলহি সক্ষ িো বৃরি
• দক্ষিো উন্নয়লনি েন্য এ রপওভূি মবসিকোিী মিোলকশনোল ইনরস্টটিউটসমূলহি অবকোঠোল ো উন্নয়ন
(ল খোলন এসএসরস মিোক চোলু আলছ)
• কক্সিাজার মজিার িনহিখািী উপনজিায় একটি ম ানকিনাি মেমনং কিনপ্লক্স মনিমাণ প্রকল্প
• কোরিগরি রশক্ষো অরর্দিিোর্ীন আঞ্চরলক পরিচোললকি কো টোলয়সমূলহি সক্ষ িো বৃরি
• মেশোলোইেড মিোলকশনোল মিরনং ইনরস্টটিউট স্থোপন

13.4 KvwiMwi wk¶v Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK c‡`i `vwqZ¡ cvjbKvixM‡Yi ZvwjKv:
µ: bs

bvg

c`ex

mgqKvj

1

Rbve Gg G iwk`

cwiPvjK

02/11/1961 11/07/1966

2

W. IqvKvi Avn‡g`

cwiPvjK

12/07/1966 17/03/1972

3

Rbve Avãyi iwk`

cwiPvjK

18/03/1972 15/02/1973

4

W. Iqvwn` DwÏb

cwiPvjK

16/02/1973 24/04/1975

5

Rbve Gg G QvËvi

cwiPvjK

25/04/1975 30/05/1979

6

Rbve nvwg` Avjx kvn

cwiPvjK (AwZwi³ `vwqZ¡) 31/05/1979 31/12/1980

7

Rbve G †K f‚Bqv

cwiPvjK (AwZwi³ `vwqZ¡) 01/01/1981 30/11/1981

8

Rbve nvwg` Avjx kvn

gnvcwiPvjK

01/12/1981 14/07/1986

9

Rbve Gg G evix

gnvcwiPvjK

15/07/1986 15/11/1986

10

Rbve Gg wU wm wgqv

gnvcwiPvjK

16/11/1986 05/01/1989

11

Rbve igvb›` gwjøK

gnvcwiPvjK

06/01/1989 05/01/1992

12

Rbve †gvt iwdKzj nK

gnvcwiPvjK

06/01/1992 30/10/1995

13

Rbve †gvt †iRvDj Kwig

gnvcwiPvjK (fvicÖvß)

31/10/1995 06/12/1995

14
15
16

cÖ‡dmi B, GBP, †PŠayix
Rbve Avãyi iwdK
cÖ‡dmi †gvt wRqvDi ingvb

gnvcwiPvjK
07/12/1995 31/12/1995
gnvcwiPvjK
01/01/1996 03/01/1998
gnvcwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 04/01/1998 26/08/2001
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17

Rbve †gvt byiæbœex Lvb

gnvcwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 27/08/2001 25/09/2001

18

Rbve QvBdzj nK

gnvcwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 26/09/2001 27/09/2001

19

Rbve †gvt byiæbœex Lvb

20

cÖ‡dmi †gvt Aveyj evkvi

gnvcwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 13/11/2001 22/07/2002
gnvcwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 13/11/2001 22/07/2002

21

Rbve †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb

22

cÖ‡dmi W. wbZvB P›`ª m~Îai

23
24

Aa¨vcK †gvt Aveyj Kv‡kg
Rbve kvnRvnvb wgTuv
Rbve A‡kvK Kzgvi wekv¦m (AwZt
25
mwPe)
26 Rbve iIbK gvngy` (AwZt mwPe)
27 Rbve ‡gvt mv‡bvqvi †nv‡mb
28 Rbve †gvt †njvj DwÏb GbwWwm
(AwZwi³ mwPe)

gnvcwiPvjK
23/7/2002 24/11/2008
gnvcwiPvjK (AwZt `vwqZ¡) 25/11/2008 22/02/2009
gnvcwiPvjK

23/02/2009 04/01/2011

gnvcwiPvjK (AwZt `vwqZ¡) 05/01/2011 21/03/2012
gnvcwiPvjK (fvicÖvß) 21/03/2012 28/06/2015
gnvcwiPvjK (AwZt `vwqZ¡) 29/06/2015 20/01/2019
gnvcwiPvjK (AwZt `vwqZ¡) 22/01/2019 31/12/2019
gnvcwiPvjK
01/01/2020 07/03/2021
gnvcwiPvjK
14/03/2021
--
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