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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
িশ�া ম�ণালয়

এিপএ, এনআইএস, এসিডিজ ও ইেনােভশন �সল

িবষয়ঃ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ)-এর সািব �ক অ�গিত পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�মাঃ কামাল �হােসন
িসিনয়র সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

সভার তািরখ ১১/০১/২০২৩ ি��া�।
সভার সময় �বলা ০২.৩০ ঘ�কা।
�ান সভা ক�, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’

       সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম অিতির� সিচব (�শাসন ও অথ �) জনাব �মাঃ রিফ�ল

ইসলাম ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ২য় ��মািসেক এ িবভােগর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ)-এর ২য় ��মািসক অ�গিত উপ�াপন কেরন। এ িবভােগর

আওতাধীন দ�র/সং�া �ধান ও এিপএ সংি�� কম �কত�াগণ উপি�ত �থেক � � দ�েরর এিপএ বা�বায়ন অ�গিত সভােক অবিহত কেরন।

এিপএ ২০২২-২০২৩ এর কায ��ম িভি�ক িন��প আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়:

�. কায ��ম আেলাচনা �হীত িস�া� বা�বায়নকারী

১.
[১.১] মা�িমক �র পয ��
সকল িশ�াথ�েক িবনা�ে�
পা���ক িবতরণ;

১৯.০১.২০২৩ তািরেখর মে�
মা�িমক �েরর সকল িশ�াথ�েক
িবনা�ে� পা���ক িবতরেণর
ল��মা�া িনধ �ািরত রেয়েছ।
বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � ও
বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বােড �র
�চয়ার�ান�য় জানান �য, ০১
জা�য়াির ২০২৩ তািরেখ িবনা�ে�
পা���ক িবতরেণর কায ��ম ��
হেয়েছ এবং যথাসমেয় িনধ �ািরত
সকল িশ�াথ�র িনকট িবনা�ে�
পা���ক িবতরণ কায ��ম স��
হেব।

১৯.০১.২০২৩ তািরেখর মে� কায ��ম
বা�বায়ন�ব �ক এ িবভােগ �িতেবদন
দািখল করেত হেব;

বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড �;
বাংলােদশ মা�াসা িশ�া
�বাড �

২.
[১.৩] �দেশর ৬৫৩ �
মা�াসায় মাি�িমিডয়া
�াশ�ম �াপন �ক�;

এ �চেক ৫১৩�  (সংেশািধত)
মা�াসায় মাি�িমিডয়া �াশ�ম
�াপেনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ। ��সিচব জনাব �বারহা�ল
হক জানান �তগিতেত এ �কে�র
কায ��ম স�ে�র �ি�য়া চলমান
রেয়েছ;

এ �কে�র  বত�মান অ�গিত জা�য়াির
২০২৩ এর মে� এ িবভােগ ��রণ
করেত হেব;

�ক� পিরচালক, �দেশর
৬৫৩ � মা�াসায়
মাি�িমিডয়া �াশ�ম �াপন
�ক�;
��সিচব  (পিরক�না ও
উ�য়ন অিধশাখা ১ ও ২)

৩.

[১.৪] এন�িভিকউএফ এর
আওতায় কি�েটি�
��া�াড � �ণয়ন ও
পিরমাজ�ন;

এন�িভিকউএফ এর আওতায়
২৫� কি�েটি� ��া�াড �
�ণয়েনর ল��মা�ার িবপরীেত
অ�াবিধ অজ�ন ১১�।

অবিশ� ১৪�  কি�েটি� ��া�াড �
যথাসমেয় স�� করার �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব;

বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড �
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৪.
[১.৯] চলমান উ�য়ন
�ক�স�হ মিনটিরং/
পিরদশ �ন;

(ক) ২০২২-২৩ অথ �বছের চলমান
উ�য়ন �ক�স�েহর ৬০�
মিনটিরং/পিরদশ �ন স�ে�র
ল��মা�া িনধ �ািরত রেয়েছ। ৩১
িডেস�র ২০২২ তািরখ পয ��
৩৩� পিরদশ �ন স�� হেয়েছ;

অবিশ� ২৭� পিরদশ �ন  �ততর সমেয়
স�� করার িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব;

��সিচব  (পিরক�না ও
উ�য়ন অিধশাখা-১ ও ২)(খ) পিরদশ �েনর ৮০%  �পািরশ

বা�বায়ন আব�ক মেম � আেলাচনা
হয়;

পিরদশ �ন �শেষ এিপএ িনেদ �িশকা
�মাতােবক �পািরশ বা�বায়েনর হার
উে�খ কের �িত� পিরদ �শন
�িতেবদেনর কিপ   এিপএ �ফাকাল
পে�র কােছ ��রণ িনি�ত করেত
হেব।

৫.
[২.১] িবিধ ও �িবধানমালা
�ণয়ন;

(ক) ‘সরকাির�ত �টকিনক�াল �ল
এ� কেলজ িশ�ক ও কম �চারী
 আ�ীকরণ’ িবিধমালা �ড়া�করেণর
সময়সীমা ৩০.০৪.২০২৩ তািরখ
পয �� িনধ �ািরত রেয়েছ;

৩০.০৪.২০২৩ তািরেখর
মে�  ল��মা�া অজ�েনর জ� সংি��
শাখা কম �কত�া উ��তন অিফেস
িনরবি�� �যাগােযাগ অ�াহত রাখেবন;

কািরগির অ�িবভাগ;
কািরগির িশ�া অিধদ�র

(খ) ‘বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড � কম �চারীগেণর চা�রী
�িবধানমালা’  সংেশাধেনর
সময়সীমা ৩০.০৫.২০২৩ তািরখ
পয �� িনধ �ািরত রেয়েছ।
 �িবধানমালা�র খসড়া সংেশাধনী
��ত করা হেয়েছ;

আেলাচ� �িবধানমালা ও নীিতমালার
খসড়া সংেশাধনী ��ত ২০ জা�য়াির
২০২২ এর মে� এ িবভােগ ��রণ
করেত হেব;

�চয়ার�ান, বাংলােদশ
কািরগির িশ�া �বাড �;
উপসিচব, কািরগির-৪ শাখা

(গ) বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বােড �র �রিজে�শন ত�
সংেশাধন নীিতমালা �ণয়েনর
সময়সীমা ৩০.০৫.২০২৩ তািরখ
পয �� িনধ �ািরত রেয়েছ।
নীিতমালা�র  খসড়া সংেশাধনী
��ত করা হেয়েছ;

৬.

[২.২] �বসরকাির িশ�া
�িত�ােনর �ব�াপনা
�ধানগেণর স�মতা �ি�র
লে�� �িশ�ণ �দান;

�বসরকাির িশ�া �িত�ােনর
�ব�াপনা �ধানগেণর স�মতা
�ি�র লে�� ৪০০ জনেক �িশ�ণ
�দােনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ; ত�ে� ৩২৪ জনেক
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ;

অবিশ� ৭৬ জন িশ�ক/�িত�ান
�ধানগণেক িনধ �ািরত সমেয় �িশ�ণ
�দােনর কায �কর �ব�া �হণ করেত
হেব;

মা�াসা িশ�া অিধদ�র
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৭.

[২.৪] িশ�া ও �িশ�ণ
সং�া� িবিভ� িবষেয়র
উপর গেবষণা/�ািড
স�াদন;

(ক) এ িবভােগর আওতাধীন দ�র/
সং�া ক��ক ২০২২-২৩ অথ �বছের
১০�  গেবষণা স�াদেনর
ল��মা�া িনধ �ািরত রেয়েছ।
 িডেস�র ২০২২ এর মে� গেবষণা
স�াদন সং�া� অিফস আেদশ
জারী করেব মেম � কািরগির িশ�া
অিধদ�েরর এিপএ সংি��
�ফাকাল পেয়� কম �কত�া অবগত
কেরন;

িশ�া ও �িশ�ণ সং�া� িবিভ�
িবষেয়র উপর গেবষণা/�ািড
স�াদন  সং�া� কায ��েমর অ�গিত
�িতেবদন ৩১ জা�য়াির ২০২৩
তািরেখর মে� এ িবভােগ ��রণ করেত
হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র

(খ) কািরগির ও মা�াসা িশ�া
িবভাগ চলিত অথ �বছের ২�
গেবষণা স�াদেনর লে�� ২�
�ম গঠেনর িবষয়� �ি�য়াধীন
রেয়েছ মেম � ��সিচব  (�শাসন-২
অিধশাখা) ড. �মাঃ আয়া�ল
ইসলাম অবিহত কেরন;

গেবষণা কায ��ম ২� িনধ �ািরত সমেয়
�শষ করেত হেব;

এিপএ �ফাকাল পেয়�
কম �কত�া

৮.

[২.৫]  কািরগির িশ�ার
�ণগত মান উ�য়েনর লে��
ই�াি�-ই���উট
িলংেকজ �ি�করণ;

কািরগির িশ�ার �ণগত মান
উ�য়েনর লে�� ৩০�র মে� ২৬�
ই�াি�-ই���উট সমেঝাতা
�ারক হেয়েছ।

�া�িরত ২৬� ই�াি�-ই���উট
সমেঝাতা �ারেকর  �িতেবদন ২০
জা�য়াির ২০২৩-এর  মে� এ িবভােগ
��রণ করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র৯.
[২.৬]  িবভাগীয় পয �ােয়
�ীলস কি��শন
আেয়াজন;

আেলাচ� �চকস�েহর কায ��ম
�ফ�য়াির ২০২৩ এর মে� ��
হেব  কািরগির িশ�া অিধদ�েরর
এিপএ সংি�� �ফাকাল পেয়�
কম �কত�া অবগত কেরন;

এ সং�া� অ�গিত  জা�য়াির ২০২৩-
এর  মে� এ িবভাগেক অবিহত করেত
হেব;

১০.

[২.৭] �দশ�াপী িডে�ামা
�া�েয়টেদর কম �সং�ােনর
�েযাগ �ি�র লে�� জব
�ফয়ার আেয়াজন;

১১.

[৩.২] মা�াসা িশ�ায়
িশ�কেদর িবষয়িভি�ক
�িশ�ণ �দান;

মা�াসা িশ�ায় ২৪০০ জন
িশ�কেক িবষয়িভি�ক �িশ�ণ
�দােনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ যার মে�  ১৭৩২  জন
িশ�কেক �িশ�ণ �দান করা
হেয়েছ;

অবিশ�  ৬৬৮  জন িশ�কেক িনধ �ািরত
সমেয় �িশ�ণ �দােনর কায �কর �ব�া
�হণ করেত হেব;

মা�াসা িশ�া অিধদ�র

১২.

[৩.৪] কািরগির ও মা�াসা
িশ�া িবভােগর কম �কত�া/
কম �চারীেদর আইিস�সহ
ইনহাউজ �িশ�ণ �দান;

কািরগির ও মা�াসা িশ�া
িবভােগর সকল কম �কত�া/
কম �চারীেক ৫০ জনঘ�া
আইিস�সহ ইনহাউজ �িশ�ণ
�দােনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ। ��সিচব (�শাসন
অিধশাখা-২) জানান �য ১ম ও ২য়
  ��মািসেক কম �কত�াগণেক ২২
জনঘ�া ও কম �চারীগণেক �ায় ২১
জনঘ�ার �িশ�ণ �দান করা
হেয়েছ;

অবিশ� জনঘ�ার �িশ�ণ িনধ �ািরত
সমেয় স�� করার �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব;

�শাসন শাখা
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১৩.

[৩.৫.১] কািরগির ও
�ি��লক িবষেয়
িশ�াথ�েদর �িশ�ণ
�দান (শট �েকাস �);

কািরগির ও �ি��লক িবষেয়
২২১০ জন িশ�াথ�েক শট �েকাস �
�িশ�ণ �দােনর ল��মা�া
িনধ �ািরত রেয়েছ।
 ত�ে� ১৯৯৯ জনেক �িশ�ণ
�দান করা হেয়েছ মেম � বাংলােদশ
কািরগির িশ�া �বােড �র �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া অবিহত কেরন;

অবিশ� ২১১ িশ�াথ�েক িনধ �ািরত
সমেয় �িশ�ণ �দােনর �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব;

�নকটার

১৪.

[৩.৬] কািরগির ও মা�াসা
িশ�া িবভােগর সকল
কম �কত�া/কম �চারীর স�মতা
�ি�র লে�� লািন �ং �সশন
আেয়াজন;

২০২২-২৩ অথ �বছের এ
িবভােগর কম �কত�া/কম �চারীর
স�মতা �ি�র লে�� ১০� লািন �ং
�সশন আেয়াজেনর ল��মা�া
িনধ �ািরত রেয়েছ। ইেতাঃমে� ৫�
স�� হেয়েছ মেম � ��সিচব
(�শাসন অিধশাখা-২) ড. �মাঃ
আয়া�ল ইসলাম সভােক অবিহত
কেরন;

িনধ �ািরত সমেয়র মে� কম �কত�া/
কম �চারীর স�মতা �ি�র লে��
অবিশ� ৫� লািন �ং �সশন
আেয়াজন �ব�া �হণ করেত হেব;

এিপএ �ফাকাল পেয়�
কম �কত�া

১৫.

[৩.৭] ৪থ � িশ�িব�ব-এর
চ�ােল� �মাকািবলায়
িব�বাজােরর উপেযাগী
�াব/ওয়াক�শপ
আ�িনকায়ন;

৪থ � িশ�িব�ব-এর চ�ােল�
�মাকািবলায় িব�বাজােরর
উপেযাগী ৯৮� �াব/ওয়াক�শপ
আ�িনকায়েনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ। কািরগির িশ�া
অিধদ�েরর মহাপিরচালক মেহাদয়
৩য় ও ৪থ � ��মািসেক এ �চেকর
কায ��ম বা�বািয়ত হেব মেম �
সভােক অবিহত কেরন;

এ �চেকর  কায ��েমর  বা�বায়ন
অ�গিত  অ�গিত �িতেবদন  জা�য়াির
২০২৩ এর  মে� এ িবভােগ ��রণ
করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র

১৬.

[৪.১] এসএসিস
(�ভাক), এইচএসিস (�ভাক)
ও িডে�ামা ছা�ছা�ীেদর
উপ�ি� �দান;

এসএসিস (�ভাক),  এইচএসিস
(�ভাক) ও িডে�ামা ৬১০০০০ ছা�-
ছা�ীেক উপ�ি� �দােনর ল��মা�া
িনধ �ািরত রেয়েছ;  সাধারণত
পাবিলক পরী�ার ফলাফল
�ঘাষণার পর উপ�ি� �দােনর
কায ��ম �হণ করা হয়।

িনধ �ািরত সমেয় ৬১০০০০ ছা�-ছা�ীেক
উপ�ি� �দােনর  �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র

১৭.

[৪.২.১] মা�াসা িশ�ায়
দািখল �থেক ফািজল �র
পয �� ছা�েদর �ি� �দান;

মা�াসা িশ�ায় দািখল �থেক
ফািজল �র পয �� ১০৭৩৭ জন
ছা�েক �ি� �দােনর ল��মা�া
িনধ �ািরত রেয়েছ।
  এে�ে�  সাধারণত পাবিলক
পরী�ার ফলাফল �ঘাষণার পর
�ি� �দােনর কায ��ম �হণ করা
হয়।

িনধ �ািরত সমেয় উি�িখত সং�ক ছা�-
ছা�ীেক �ি� �দােনর  �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব;

মা�াসা িশ�া অিধদ�র

১৮.

[৪.২.২] মা�াসা িশ�ায়
দািখল �থেক ফািজল �র
পয �� ছা�ীেদর �ি� �দান;

মা�াসা িশ�ায় দািখল �থেক
ফািজল �র পয �� ১০৭৩৮ জন
ছা�ীেক �ি� �দােনর ল��মা�া
িনধ �ািরত রেয়েছ।  সাধারণত
পাবিলক পরী�ার ফলাফল
�ঘাষণার পর �ি� �দােনর
কায ��ম �হণ করা হয়।



�. কায ��ম আেলাচনা �হীত িস�া� বা�বায়নকারী

১৯.

[৪.৩] িশ�া
�িত�ান, িশ�ক-কম �চারী
ও িশ�াথ�েদর অ�দান
�দান;

চলমান অথ �বছের ৩০০�
�িত�ানেক,  ৫০০ জন  িশ�ক-
কম �চারীেক এবং  ৬২০০
জন  িশ�াথ�েক  আিথ �ক অ�দান
�দােনর ল��মা�া িনধ �ািরত
রেয়েছ।  এ  িবষেয় কায ��ম
�ি�য়াধীন আেছ;

িনধ �ািরত সমেয় উি�িখত সং�ক িশ�া
�িত�ান,  িশ�ক-কম �চারী ও
িশ�াথ�েক অ�দান �দােনর �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব;

�শাসন অ�িবভাগ (বােজট
শাখা)

            আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষনা কেরন।

�মাঃ কামাল �হােসন

িসিনয়র সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.১৪৩.৪২.০০১.২২.২২ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২৩

৫ মাঘ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) অিতির� সিচব (অিডট ও আইন), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

২) অিতির� সিচব (�শাসন ও অথ �), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
৩) অিতির� সিচব (কািরগির), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

৪) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।

৫) মহাপিরচালক, মা�াসা িশ�া অিধদ�র,গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), িনউ �বইিল �রাড, রমনা, ঢাকা।

৬) ��সিচব (�শাসন-২ অিধশাখা), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
৭) �চয়ার�ান, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা।

৮) �চয়ার�ান, বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �, ২নং অরফােনজ �রাড, বকশীবাজার, ঢাকা।

৯) উপসিচব (রাজ� বােজট শাখা), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

১০) উপসিচব, মা�াসা-১ শাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
১১) পিরচালক, জাতীয় কি�উটার �িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী (�নকটার) ব�ড়া

১২) উপসিচব (�সবা), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

১৩) িনব �াহী �েকৗশলী, �ড�-১, িশ�া �েকৗশল অিধদ�র, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

১৪) ��া�ামার, আইিস� অিধশাখা, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
১৫) অিফস কিপ।

�বগম �িজনা �লতানা

উপসিচব


