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--জারতর র�তা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রিমান

কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া এবং প্ররশক্দণর গুরুত্ব কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া এবং প্ররশক্দণর গুরুত্ব 
সম্দকবি বঙ্গবন্ধুর উরক্তসম্দকবি বঙ্গবন্ধুর উরক্ত

‘‘শুধু রবএ, এম এ �াস কদর লাভ নাই। আরম �াই কৃরষ কদলজ, কৃরষ স্কুল, 
ইরজিরনয়াররং কদলজ ও স্কুদল �াদত সরতযিকার মানুষ �য়ো িয়। বুরনয়ারে রশক্া 
রনদল কাজ কদর চখদয় বাঁ�দত �ারদব। চকরান্রী �য়ো কদরই একবার ইংদরজ 
চশষ কদর চগদে চেশটা। চতামাদের মানুষ িদত িদব ।

‘‘আমরা তাকাদবা এমন এক পৃররব্রীর রেদক, চ�খাদন রবজ্ান ও কাররগরর জ্াদনর 
রবস্ময়কর অগ্গরতর যুদগ মানুদষর সৃরটি ক্মতা ও রবরাট সািল্য আমাদের জন্য 
এক শঙ্ামুক্ত উন্নয়ন ভরবষ্যৎ গঠদন সক্ম।      
  

 ”

 ”



কারিগরি ও মাদ্াসা রিক্া রিভাগ 5

সব বিকাদলর সব বিদরেষ্ঠ বাঙারল, জারতর র�তা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রিমান

--জারতর র�তা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রিমান
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‘‘এখন �তুর বি রশল্প রবপ্লদবর চ� আভাসটা �ারছি, আমরা র�রেদয় রাকদত �াইনা, 
বাংলাদেশ র�রেদয় রাকদব না, চসরেদক লক্যি চরদখই আমাদের জনশরক্তদক 
আমরা গদে তুলদত �াই।  
 
          -- মানন্রীয় প্রধানমন্ত্রী চশখ িারসনা
 

’’
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকাদরর মানন্রীয় প্রধানমন্ত্রী চশখ িারসনা
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ডা. ে্রীপু মরন, ডা. ে্রীপু মরন, এম.র�এম.র�
মন্ত্রী

রশক্া মন্তণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণ্রী
কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ চেদশর কাররগরর ও বৃরতিমূলক এবং মাদ্াসা রশক্া খাদতর মান উন্নয়দন নানমুখ্রী কম বিকাণ্ড 

�রর�ালনা করদে। এ রবভাদগর ২০২১-২০২২ সাদলর বারষ বিক প্ররতদবেন প্রকাশ করায় আরম আনরদিত। প্ররতদবেন প্রণয়দনর সাদর 
সংরলিটি সকলদক জানাই অ�ররস্রীম শুদভছিা।

 সরকাদরর রূ�কল্প ২০৪১ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম চ� উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গোর কা� বিক্রম �রর�ারলত িদছি; চস জন্য 
সব বিাদগ্ প্রদয়াজন আধুরনক প্রযুরক্ত জ্ানসম্ন্ন েক্ জনসম্ে। চেদশর বতবিমান ও ভরবষ্যত প্রজন্মদক �তুর বি রশল্প রবপ্লদবর উ�দ�াগ্রী 
রবশ্ব নাগররক রিদসদব গদে চতালার জন্য সমদয়া�দ�াগ্রী রশক্াক্রম প্রণয়ন কদর বাস্তবায়দনর উদ্াগ গ্িণ করা িদয়দে।

 উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গোর লদক্যি চেদশর জনরমরতক সুরবধাদক জনরমরতক লভযিাংদশ রূ�ান্তদরর জন্য আধুরনক প্রযুরক্ত 
জ্ানসম্ন্ন েক্ মানবসম্ে ততর্রী করার জন্য কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ রশক্কদের েক্তা বৃরদ্ধর জন্য আইরসটি, ভাষা, 
গরণতসি রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ কা� বিক্রম �রর�ালনা করদে।

 বাংলাদেশদক রবশ্ব মানর�দরে উন্নত চেদশর কাতাদর রনদয় �াওয়ার লদক্যি চেদশ েক্ মানবসম্ে গদে চতালা অ�ররিা� বি। 
আর এ লদক্যি কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ  গুণগত, েক্তারভরতিক কাররগরর রশক্া রনরচিত করার জন্য নানামুখ্রী কম বিসূর� িাদত 
রনদয়দে। কাররগরর রশক্ায় ভরতবির িার ২০৩০ সাল নাগাে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সাল নাগাে ৪১ শতাংদশ উন্ন্রীত করার লক্যি রনদয় 
কাজ করদে। চেদশর ৪২৯ টি উ�দজলায় উন্নত মাদনর চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ স্া�ন, ৪টি মরিলা �রলদটকরনক ইন্সটিটিউট, ৪টি 
ইরজিরনয়াররং কদলজ স্া�ন, ২৩টি �রলদটকরনক ইন্সটিটিউট স্া�দনর জন্য রবরভন্ন প্রকদল্পর কা� বিক্রম �লমান রদয়দে।

 রশক্াদক েক্তারভরতিক এবং কম বিমুখ্রী করার লদক্যি ২০২৩ সাল িদত সারা চেদশর মাদ্াসা ও সাধারণ রশক্া প্ররতষ্ঠাদন 
৬ষ্ঠ-৮ম চরেরণ �� বিন্ত প্রাক-বৃরতিমূলক এবং ৯ম-১০ম চরেরণ �� বিন্ত বৃরতিমূলক রশক্া চকাস বি �ালুর �ররকল্পনা গ্িণ করা িদয়দে। মাদ্াসা 
রশক্ারথীরা �াদত মূল চ্াদতর সাদর তাল রমরলদয় কম বি বাজাদরর উ�দ�াগ্রী িদয় উন্নয়দন অবোন রাখদত �াদর চস জন্য মাদ্াসাসমূদি 
মারটিরমরডয়া ক্াসরুম স্া�নসি রশক্কদের জন্য েক্তারভরতিক প্ররশক্দণর ব্যবস্া করা িদয়দে।

 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ মাদ্াসাসি কাররগরর রশক্কদক েক্তারভরতিক ও যুদগা�দ�াগ্রী করার জন্য চ� রবপুল 
কম বিকাণ্ড গ্িণ কদরদে তার জন্য ধন্যবাে জানারছি এবং সকল উদ্াদগর সািল্য কামনা কররে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ র�রজ্রীব্রী চিাক

(ডা. ে্রীপুমরন, এম.র�.)
                                          মন্ত্রী
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মরিবুল িাসান চ�ৌধুর্রীমরিবুল িাসান চ�ৌধুর্রী,,এম.র�এম.র�
উ�মন্ত্রী

রশক্া মন্তণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণ্রী
কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর �লমান রবরভন্ন উন্নয়নমূলক কম বিসূর�সি গত অর বিবেদরর গৃরিত উদলেখদ�াগ্য কম বিকান্ড সম্বরলত 
বারষ বিক প্ররতদবেন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করায় আরম অরভনদিন জানারছি। এদত কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর রবরভন্ন কম বি�জ্, 
ভরবষ্যত �ররকল্পনা ও অজবিন প্রকারশত এই বারষ বিক প্ররতদবেনটিদত প্ররতিলন ঘদটদে �া স্বছিতা ও জবাবরেরিতা রনরচিদত গুরুত্বপূণ বি 
ভূরমকা রাখদব।

জারতর র�তা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রিমাদনর রশক্া েশ বিন অনু�ায়্রী মানন্রীয় প্রধানমন্ত্রী চশখ িারসনা কর্বিক কাররগরর ও 
বৃরতিমূলক রশক্াদক সদব বিাচ্চ অগ্ারধকার রিদসদব র�রনিত করা িদয়দে। কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ ক্রমরবকাশমান এ খাদতর 
উন্নয়দন এবং রশক্ার গুণগত মান বৃরদ্ধকরদণ নতুন নতুন কম বি�ররকল্পনা গ্িণ ও কম বিসূর� বাস্তবায়ন কদর �াদছি।

সরকাদরর রনব বিা�ন্রী ইশদতিার এবং জাত্রীয় রশক্া ন্রীরত-২০১০ এর আদলাদক সরকাদরর অগ্ারধকারপ্রাপ্ত কাররগরর রশক্া 
খাতদক েক্তারভরতিক এবং কম বিমুখ্রী করার লদক্যি এবং �তুর বি রশল্প রবপ্লদবর সাদর তাল রমরলদয় তরুণদের  েক্ ও চ�াগ্য রবশ্বনাগররক 
রিসাদব গদে চতালার জন্য মাদ্াসাসি কাররগরর রশক্ার প্রসার ও গুনগত মান উন্নয়দন বহুমাররেক কম বি�ররকল্পনা গ্িণ করা িদয়দে। 
বাজার �ারিোর আদলাদক কাররগরর  রশক্ার চরেডসমূি পুনরব বিন্যাস এবং রশক্াক্রদমর  যুদগা�দ�াগ্রী  �ররমাজবিন করা িদয়দে।

সকদলর জন্য অন্তর্ বিরক্তমূলক কাররগরর রশক্ার সুদ�াগ সৃরটির জন্য উ�দজলা, চজলা ও রবভাগ্রীয় �� বিাদয় চটকরনকযিাল স্কুল ও 
কদলজ, �রলদটকরনক ইন্সটিটিউট, ইরজিরনয়াররং কদলজ স্া�দনর জন্য রবরভন্ন প্রকদল্পর কাজ �লমান রদয়দে। 

রশক্কদের েক্তা বৃরদ্ধর জন্য ভাষা, গরণত, আইরসটি, ওদয়ব রডজাইন, চপ্রাগ্ারমং ইতযিারেসি রবষয়রভরতিক, েক্তারভরতিক 
নানা ধরদণর প্ররশক্ণ প্রোন করা িদছি। মাদ্াসা রশক্া ব্যবস্াদক যুদগা�দ�াগ্রী, মানসম্মত ও স্বছি করার জন্য MEMIS প্রকল্পসি 
প্ররতটি সংসে্রীয় আসদন আধুরনক মাদনর বহুতল ভবন রনম বিাদণর কা� বিক্রম অব্যািত রদয়দে।

এ রবভাদগর বহুমাররেক কম বি�ররকল্পনা বাস্তবায়দনর মাধ্যদম  চেদশর রবপুল জনসংখ্া সম্াবনাময় েক্ মানব সম্দে �ররণত 
িদব বদল আমাদের প্রতযিাশা। বারষ বিক প্ররতদবেন প্রণয়দনর সাদর যুক্ত সকলদক  আন্তররক ধন্যবাে জানারছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ র�রজ্রীব্রী চিাক।

(মরিবুল িাসান চ�ৌধুর্রী, এম.র�.)
                                   উ�মন্ত্রী
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চমাঃ কামাল চিাদসনচমাঃ কামাল চিাদসন
সর�ব

কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ
রশক্া মন্তণালয়

বাণ্রী

 সরকাদরর রূ�কল্প ২০৪১ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম উন্নত সমৃদ্ধ চেশ তরা বঙ্গবন্ধুর স্বদনের চসানার বাংলা রবরনম বিাদণ কাররগরর ও 
মাদ্াসা রশক্া রবভাগ গুণগত রশক্া রবস্তাদর বহুমাররেক কম বি �ররকল্পনা গ্িণ করদে।

 জনসংখ্াদক জনসম্দে রূ�ান্তর করদত কাররগরর রশক্ায় ভরতবির িার ২০৩০ সাল নাগাে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সাল 
নাগাে ৪১ শতাংদশ উন্ন্রীত করার লক্যি রনধ বিারণ করা িদয়দে। কাররগরর রশক্ার �রররধ বাোদনার জন্য রবভাগ্রীয় �� বিাদয় ৪টি মরিলা 
�রলদটকরনক ইন্সটিটিউট ও ৪টি ইরজিরনয়াররং কদলজ, চজলা �� বিাদয় ২৩টি �রলদটকরনক ইন্সটিটিউট, উ�দজলা �� বিাদয় আন্তজবিারতক 
মাদনর ১টি কদর ৪২৯টি চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ স্া�দনর জন্য রবরভন্ন প্রকদল্পর কা� বিক্রম �লমান রদয়দে।

 চেদশর মাদ্াসা রশক্াদক যুদগা�দ�াগ্রী ও কম বিমুখ্রী করার লদক্যি �াঠযিক্রমদক আধুরনকায়ন করাসি মাদ্াসাসমূদি কাররগরর 
চরেড �ালুর কা� বিক্রম গ্িণ করা িদছি। রশক্কদের েক্তা বৃরদ্ধর জন্য আইরসটি, ভাষা, গরণতসি রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ কা� বিক্রম 
�রর�ালনা করা িদছি।

 গুণগত কাররগরর রশক্া রনরচিতকরদণ রশক্কদের প্ররশক্ণ যুদগা�দ�াগ্রীকরণ এবং ল্যাবদরটর্রী আধুরনকায়ন করার উদ্াগ 
চনয়া িদয়দে। কাররগরর  ধারার রশক্কদের েক্তা �� বিায় ক্রমান্বদয় ৬ চলদভদল উন্ন্রীত করার লক্যিদক সামদন চরদখ প্ররশক্ণ চকাস বি 
রডজাইন করা িদয়দে। কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠানসমূদির রশক্কদের েক্তা বৃরদ্ধ করার মাধ্যদম  রশক্ার গুণগত মান রনরচিত 
করার লদক্যি Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) এবং মাদ্াসা 
রশক্কগদণর রশখন েক্তা বৃরদ্ধর জন্য প্রকদল্পর কাজ �লমান রদয়দে। 

 মাদ্াসাসি কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠাদন মানসম্ন্ন কাররগরর রশক্া ও প্ররশক্ণ সম্প্রসারদণ এ রবভাগ ব্যা�ক ভূরমকা রাখদব 
বদল আমাদের রবশ্বাস।

 বারষ বিক প্ররতদবেন ২০২১-২০২২ প্রণয়ন ও প্রকাদশর সাদর সম্পৃক্তদের প্রদতযিকদক কৃতজ্তা ও শুদভছিা জানারছি।

চমাঃ কামাল চিাদসন
                                 সর�ব

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ র�রজ্রীব্রী চিাক।



কারিগরি ও মাদ্াসা রিক্া রিভাগ 11

বার্ষিক প্ররিববদন
২০২১-২০২২
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ক্রমিকক্রমিক মিষয়মিষয় পৃষ্ঠা নম্বরপৃষ্ঠা নম্বর

প্রথম অধ্যায়
১ কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর রূ�কল্প, অরভলক্যি ও চকৌশলগত উদদ্শ্য ১২
২ কাররগরর রশক্ার বতবিমান চপ্রক্া�ট ১৩-১৪
৩ সাংগঠরনক কাঠাদমা ১৫
৪ কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীগদণর োরয়ত্ব ১৬-২৫
৫ চসবাপ্রোন প্ররতশ্রুরত ২৬-৩৭
৬ বাদজট বরাদ্ ও ব্যয় ৩৮-৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
৭ আওতাধ্রীন েপ্তর সংস্া ৪০
৮ এ রবভাগ ও অধ্রীন সংস্ার �লমান উদলেখদ�াগ্য কা� বিক্রম ৪১-৪২

ততৃীয় অধ্যায়

৯ রশক্ক/কম বি�ার্রীদের প্ররশক্ণ ও সক্মতা বৃরদ্ধ ৪৩-৫৭

চতুথ্থ অধ্যায়
১০ চকারভডকাল্রীন গৃি্রীত রশক্া কা� বিক্রম ৫৭-৫৮
১১ বাংলাদেশ জাত্রীয় চ�াগ্যতা কাঠাদমা (BNQF) ৫৯-৬১
১২ কাররগরর রশক্কদের সক্মতা বৃরদ্ধকদল্প গৃি্রীত কম বি�ররকল্পনা ৬২-৬৯
১৩ জাত্রীয় সামারজক রনরা�তিা চকৌশল ৭০-৭১

পঞ্চম অধ্যায়
১৪ রশক্া কাররকুলাম প্রণয়ন ৭২-৭৩
১৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠাদমা উন্নয়ন ৭৪-৭৬
১৬ ২০২১-২২ অর বি বেদরর সংদ�ারজত লরজরটিক ৭৭-৭৮
১৭ উদ্াবন, চসবা সিজ্রীকরণ ও শুদ্ধা�ার �� বিা ৭৯-৮০

ষষ্ঠ অধ্যায়
১৮ অরডট ও মামলা সংক্রান্ত তথ্য ৮১
১৯ মাদ্াসাসি কাররগরর রশক্ার �যিাদলজিসমূি ৮২
২০ আইন, রবরধ ও ন্রীরতমালা প্রণয়ন, সংদশাধন/ �ররমাজবিন ৮৩-৮৪
২১ কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর ভরবষ্যৎ �ররকল্পনা ৮৫-৮৬

সূচীপত্র
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শব্দ সংক্ষেপ
APA Annual Performance Agreement.

BNQF Bangladesh National Qualification Framework.

BMTTI Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute.

BTTTRI Bangladesh Technical Teachers Training Research Institute.

BTEB Bangladesh Technical Education Board.

CBT&A Competency Based Training and Assessment.

CBLM Competency Based Learning Materials.

Dakhil (voc) Dakhil Vocational.

HSC (BM) Higher Secondary School Certificate (Business Management).

HSC (VOC) Higher Secondary School Certificate (Vocational).

ICT Information and communication Technology.

ISC Industry Skill Council.

JDC Junior Dakhil Certificate.

MEMIS Madrasah Education Management Information System.

NTVQF National Technical and Vocational Qualification Framework.

NACTAR National Academy for Computer Training and Research.

NSC National Skill Certificate.

NSDA National Skills Development Authority

NSDP National Skills Development Policy

RPL Recognition of Prior Learning.

RTO Registered Training Organization.

STEP Skill and Training Enhancement Project.

SSC (VOC) Secondary School Certificate (Vocational).

SEO Search Engine Optimization.

SMM Social Media Marketing.

TVET Technical and Vocational Education and Training.

TSC Technical School and College.

TQI Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project.
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প্রথম অধ্যায়
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কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযাি প্প্রষেযাপট
জারতর র�তা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রিমান কম বিমুখ্রী রশক্ার উ�র সব বিারধক গুরুত্ব রেদয়দেন এবং রতরন উদলেখ কদরন চ�, “বৃরতিমূলক 
রশক্া সদব বিাচ্চ অগ্ারধকার �াদব” (তেরনক বাংলা, ৮ জুন, ১৯৭৪)। বঙ্গবন্ধুর র�ন্তার ধারাবারিকতায় বতবিমান সরকার কাররগরর 
রশক্াদক সদব বিাচ্চ অগ্ারধকার প্রোন কদরদে। একই সদঙ্গ সরকার মাদ্াসা রশক্াদক কম বিমুখ্রী ও যুদগা�দ�াগ্রী করার উ�র গুরুত্ব 
রেদয়দে। বতবিমাদন চেদশর চমাট জনসংখ্ার একটি উদলেখদ�াগ্য অংশ ৩০ বেদরর কম বয়স্রী। এই রবশাল জনদগাষ্ঠ্রীদক উৎ�ােনমুখ্রী 
ও তনরতক মূল্যদবাধসম্ন্ন জনশরক্তদত রু�ান্তর কদর চেদশর সমৃরদ্ধ ও শারন্ত রনরচিত করা প্রদয়াজন।

বাংলাদেশ সরকার জাত্রীয় ন্রীরত ও �ররকল্পনা প্রণয়দন কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া এবং প্ররশক্দণর (TVET) এর উ�র সদব বিাচ্চ 
অগ্ারধকার প্রোন কদরদে, �া রূ�কল্প ২০২১, রূ�কল্প ২০৪১ ও SDG বাস্তবায়দন প্ররতিরলত িদয়দে। রূ�কল্প ২০২১ এ কাররগরর ও 
বৃরতিমূলক রশক্ায় ভরতবির িার ২০% এবং চটকসই উন্নয়ন লক্যিমারোর সাদর সামজিস্য চরদখ ২০৩০ এর মদধ্য ৩০% এ উন্ন্রীতকরদণর 
লক্যিমারো রনধ বিারণ করা িদয়দে। জারতর র�তাi স্বদনের চসানার বাংলা রবরনম বিা‡Yi প্রতযিদয় ২০৪১ সাদলর মদধ্য কাররগরর ও বৃরতিমূলক 
রশক্ায় ভরতবির িার ৪১% বা তার চবশ্রী অজবিদনর জন্য লক্যিমারো রনধ বিারণ করা িদয়দে। কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ মাদ্াসাসি 
সকল রশক্া প্ররতষ্ঠাদন েক্তারভরতিক কাররগরর রশক্া ও প্ররশক্ণ (TVET) সম্প্রসারদণর জন্য চকৌশলগত �ররকল্পনা গ্িণ কদরদে।

wkÿvgš¿x I wkÿv Dcgš¿xi Dcw¯’wZ‡Z KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefv‡Mi mvwe©K AMÖMwZ ch©v‡jvPbv 
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রূ�কল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ৪র বি রশল্প রবপ্লব, এসরডরজ এর লক্যিমারো অজবিন, রূ�কল্প ২০৪১, বাংলাদেশ চপ্ররক্ত �ররকল্পনা ২০২১-
২০৪১, ৮ম �ঞ্চবারষ বিক �ররকল্পনা চক সামদন চরদখ কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া এবং প্ররশক্দণর মাধ্যদম েক্ মানবসম্ে সৃরটির 
প্রতযিদয় কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ বহুমুখ্রী োরয়ত্ব �ালন করদে। বাংলাদেশ জাত্রীয় চ�াগ্যতা কাঠাদমা (Bangladesh 
National Qualifications Framework) প্রণয়দনর কাজ চূোন্ত �� বিাদয় রদয়দে-�াদত কদর সাধারণ, কাররগরর, মাদ্াসা ও 
অন্যান্য রশক্া ব্যবস্ার মদধ্য রশখন �র (Learning Pathways) রনরচিত করা �ায় এবং জ্ান, েক্তা ও দৃরটিভরঙ্গর রবষদয় একটি 
সমরন্বত চ�াগ্যতা কাঠাদমা-র মদধ্য তা অন্তর্ বিক্ত করা �ায়।

 জারতসংঘ চঘারষত চটকসই উন্নয়ন অভ্রীটি (SDG)-এর ১৭টি লদক্যির মদধ্য ৪ নং লক্যি িদছি “সবার জন্য অন্তর্ বিরক্তমূলক ও মানসম্ন্ন 
এবং জ্রীবনব্যা�্রী রশক্া”। এসরডরজ-৪ বাস্তবায়দন এ রবভাদগর অধ্রীন কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর, মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তর, 
বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাড বি, বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি ও জাত্রীয় করম্উটার প্ররশক্ণ ও গদবষণা একাদডম্রী 
(চনকটার) সমরন্বতভাদব কাজ করদে। কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্াোদনর মাধ্যদম চেশ ও চেদশর বাইদরর রেমবাজাদর 
কম বিসংস্াদনর লদক্যি েক্ ও চ�াগ্য মানবসম্ে চপ্ররদণ এ রবভাদগর ভূরমকা গুরুত্বc~Y©। এসরডরজ-৪ বাস্তবায়দন মাধ্যরমক ও 
উচ্চ রশক্া রবভাগ ল্রীড এবং চকা-ল্রীড রবভাগ রিদসদব কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ কাজ করদে। সকল রশক্ারথীর জন্য 
মানসম্মত রশক্া ও প্ররশক্ণ রনরচিত করা এবং অর বিননরতক প্রবৃরদ্ধ অজবিদন সক্ম উৎ�ােনমুখ্রী মানবসম্ে ততরর; কাররগরর 
রশক্ায় এনদরালদম্ট বৃরদ্ধ; চকারভড �রররস্রতদত রমরে �দ্ধরতদত (Blended Learning) স্বাভারবক �াঠোন কা� বিক্রম 
অব্যািত রাLv; রশক্ার সকল স্তদর চজন্ডার তবষম্য দূর করা এবং সকল জনদগাষ্ঠ্রীর জন্য কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া স্তদর 
সমান সুদ�াগ রনরচিত করা; রশশু, প্ররতবরধি ও চজন্ডার সংদবেনশ্রীল এবং রনরা�ে, অন্তর্ বিরক্তমূলক ও কা� বিকর রশখন �ররদবশ 
সম্বরলত �� বিাপ্ত সংখ্ক রশক্া অবকাঠাদমা রনম বিাণ ও উন্নয়ন; চ�াগ্যতাসম্ন্ন রশক্দকর সংখ্া উদলেখদ�াগ্য িাদর বৃরদ্ধ; �তুর বি 
রশল্প রবপ্লদবর সাদর তাল রমরলদয় কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ার প্ররতটি স্তদর �াঠযিক্রদম নতুন নতুন কদ্ট্ট অন্তর্ বিক্তকরণ এবং 
এর প্রাদয়ারগক রবষদয় কা� বিকর রশখন �ররদবশ ততর্রীকরদণ এ রবভাগ রনরলসভাদব কাজ কদর �াদছি।

B‡j±ªwb· j¨ve G cªwkÿYiZ wkÿv_©x
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কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাক্গি কম্থকত্থযা-কম্থচযািীগক্েি দযাদ্য়ত্ব িনটন
প্রশযাসন অনুদ্িভযাগ

প্রশযাসন-১ অদ্ধশযাখযা
প্রশযাসন ও সংস্যাপন শযাখযাঃ

	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর সাংগঠরনক ও প্রশাসরনক রবষয়ারে।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীগদণর �াকুরর সংক্রান্ত রবষয়ারে।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র বি চরেরণর কম বি�ার্রীগদণর রনদয়াগ/�দোন্নরত, শৃঙ্খলা ও চ�নশনসি 

প্রশাসরনক রবষয়ারে।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের এরসআর ও ব্যরক্তগত নরর সংরক্ণ।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর আরর বিক ও প্রশাসরনক ক্মতা অ� বিণ ও কা� বিব্টন সংক্রান্ত ।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর প্রশাসরনক পুনগ বিঠন এবং �েসৃরটি সংক্রান্ত রবষয়ারে।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগ �োয়নকৃত কম বিকতবিাগদণর চ�াগোন/�োয়ন এবং অন্যান্য প্রশাসরনক রবষয়ারে। 
	 সরকার্রী বাসাবাে্রী সংগ্ি ও বরাদ্ প্রোন সংক্রান্ত রবষয়ারে।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের ইন-িাউজ প্ররশক্দণর আদয়াজন। 
	 প্রকল্প ব্যত্রীত রবদেদশ অনুরষ্ঠতব্য সকল প্ররশক্ণ, সভা, চসরমনার, রশক্া সির, সির রবরনময় কম বিসূর�, কম বিশালা ইতযিারেদত 

চ�াগোদনর রনরমতি মদনানয়ন োন ও সরকারর আদেশ জাররকরণ। 
	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তরসি উক্ত অরধেপ্তদরর অধ্রীন অন্যান্য সংস্া/প্ররতষ্ঠান, কাররগরর রশক্া চবাড বি এবং চনকটাদরর গারে 

ক্রদয়র অনুমরত প্রোন সংক্রান্ত রবষয়ারে।  

সযাধযািে প্সিযা শযাখযাঃ
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর �ানবািন রক্ণাদবক্ণ ও জ্ালান্রী রবল �ররদশাধ এবং রবরধমদত �ানবািন অদকদজা 

চঘাষণা।
	 প্রদটাকল ও অরিস রনরা�তিা সংক্রান্ত রবষয়ারে।
	 সকল প্রকার অরগ্ম ও ঋণ মঞ্জুর্রী সংক্রান্ত রবষয়ারে।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের অরিস স্ান সংকুলান ও সরজ্তকরণ। 
	 মানন্রীয় মন্ত্রীগদণর আসবাব�রে �ানবািনসি অন্যান্য আনুষংরগক দ্ব্যারে সরবরািকরণ। 
	 কম বিকতবিাদের আবারসক/োপ্তররক চটরলদিান, ই্টারকম মঞ্জুর্রীসি িযিাক্স, ই-চমইল ও ই্টারদনট রক্ণাদবক্ণ এবং 

চটরলদিান রবল সমন্বয় সংক্রান্ত �াবত্রীয় কাজ। 

প্্যািঃ
	 চটিশনার্রী মালামাল সংগ্ি রবতরণসি �াবত্রীয় কা� বিারে।
	 সভা সরমরতদত আপ্ায়দনর সামগ্্রী সংগ্ি ও সরবরাি করা।
	 করম্উটার ক্রয়, রবতরণ ও রক্ণাদবক্ণ সংক্রান্ত �াবত্রীয় কা� বিাবল্রী।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর লাইদরের্রী রুম ব্যবস্া�নাসি প্রদয়াজন্রীয় বইপুস্তক ও জান বিাল ক্রয়/সংগ্িকরণ। 
	 িদটাকর� চমরশন ও ডুরপ্লদকটিং চমরশন সংরক্ণ ও �রর�ালনা সংক্রান্ত কা� বিারে।
	 পুরাতন অদকদজা আসবাব�রে ও মালামাল চমরামত, সংস্ার, সংরক্ণ ও রবরধদমাতাদবক প্ররক্রয়াকরণ। 



কারিগরি ও মাদ্াসা রিক্া রিভাগ 21

লযাইক্রেিীঃ
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর লাইদরের্রী সংক্রান্ত �াবত্রীয় কা� বিাবরল।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর রবরভন্ন ধরদণর বই -এর �ারিো রনরূ�ন ও ক্রয় সংক্রান্ত কা� বিাবরল।

িযাজস্ব িযাক্জট শযাখযাঃ
	 রাজস্ব বাদজট সংরলিটি স্বল্প, মধ্য ও ে্রীঘ বিদময়াে্রী ন্রীরত এবং �ররকল্পনা/কম বি�ররকল্পনা প্রণয়ন ও িালনাগােকরণ। 
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন ও িালনাগােকরণ।
	 সর�বালয় এবং সংযুক্ত/ অধ্রীন েপ্তর/সংস্ার রাজস্ব আদয়র লক্যিমারো এবং ব্যয়স্রীমা রনধ বিারণ, অনুন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও 

প্রদক্�ণ প্রস্তুত ও ডাটা এর্রি। 
	 রাজস্ব বাদজট িদত অর বিায়নকৃত উন্নয়ন কম বিসূর�র প্রস্তাব প্রণয়ন/�� বিাদলা�না ও অনুদমােদনর জন্য বাদজট ব্যবস্া�না 

করমটির সভায় উ�স্া�ন। 
	 �ররকল্পনা/উন্নয়ন অনুরবভাদগর সাদর সমন্বদয়র মাধ্যদম মারসক রভরতিদত বাদজদট রনধ বিাররত লক্যিমারোর রব�র্রীদত রাজস্ব 

আিরদণর অগ্গরত এবং অরধেপ্তর/সংস্াওয়ারর সকল কা� বিক্রম/প্রকল্প/কম বিসূর�র বাস্তবায়ন (Financial and Non-
Financial) অগ্গরত �� বিাদলা�না। 
	 প্রধান কম বিকৃরত রনদে বিশক (K.P.I.) এবং িলািল রনদে বিশক সংক্রান্ত লক্যিমারোর রব�র্রীদত প্রকৃত অজবিনসি বাদজট বাস্তবায়ন 

�ররব্রীক্ণ;
	 অরতররক্ত বরাদদ্র প্রস্তাব (প্রদয়াজন িদল) �র্রীক্া-রনর্রীক্াপূব বিক অর বি রবভাদগ চপ্ররণ এবং পুন:উ�দ�াজনসি এ রবভাগদক 

প্রেতি আরর বিক ক্মতার �রা�র ব্যবিার, রনরচিতকরণ।
	 রবভাগ্রীয় রিসাদবর (Department  Accounts) সাদর প্রধান রিসাব রক্ণ কম বিকতবিার কা� বিালদয়র রিসাদবর সংগরত সাধন। 
	 বাদজট ব্যবস্া�না সম্রকবিত রবরভন্ন রবষদয় অর বি রবভাগ, �ররকল্পনা করমশন, অর বিননরতক সম্কবি রবভাগ এবং বাস্তবায়ন, 

�ররব্রীক্ণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর সাদর সমন্বয় রক্া করা। 
	 বাদজট ব্যবস্া�না করমটি, বাদজট ওয়ারকবিং গ্রু� এবং বাদজট ব্যবস্া�না করমটির উ�-করমটিদত (�রে রাদক) সার�রবক 

সিায়তা প্রোন এবং বাদজট ব্যবস্া�না করমটির সভার কা� বিরববরণ্রী অর বি রবভাগ ও �ররকল্পনা করমশদন চপ্ররণ রনরচিতকরণ। 
	 বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও �ররব্রীক্ণ এবং প্রধান কম বিকৃরত রনদে বিশক, িলািল রনদে বিশক সংক্রান্ত তথ্য ও উ�াতি সংগ্ি, 

সংরক্ণ এবং ব্যবস্া�নার লদক্যি Management Information System (MIS) স্া�ন এবং �রর�ালনা/ ব্যবস্া�না; 
	 বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাড বি এবং মাদ্াসা রশক্া চবাড বি-এর আরর বিক রবষয়ারে।

উন্নয়ন িযাক্জট শযাখযাঃ
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর উন্নয়ন বাদজট সংরলিটি স্বল্প, মধ্য ও ে্রীঘ বিদময়াে্রী ন্রীরত এবং কম বি�ররকল্পনা প্রণয়ন। 
	 এ রবভাদগর উন্নয়ন বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন, িালনাগােকরণ ও প্রদয়াজন্রীয় প্রদক্�ন রনধ বিারণ।
	 উন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও প্রদক্�ণ প্রস্তুত ও ডাটা এর্রিসি iBAS মরনটররং কা� বিক্রম।
	 অর বি োেসি বাদজদট বরাদ্কৃত সম্দের ব্যবিার সম্রকবিত তথ্যারে সংগ্ি, রবদলিষণ এবং এ সংক্রান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন।
	 �ররকল্পনা/উন্নয়ন অনুরবভাদগর সাদর সমন্বদয়র মাধ্যদম মারসক রভরতিদত বাদজদট রনধ বিাররত লক্যিমারোর রব�র্রীদত রাজস্ব 

আিরদণর অগ্গরত এবং অরধেপ্তর/সংস্াওয়ারর সকল কা� বিক্রম/প্রকল্প/কম বিসূর�র বাস্তবায়ন (Financial and Non-
Financial) অগ্গরত �� বিাদলা�না। 
	 প্রধান কম বিকৃরত রনদে বিশক (KPI) এবং িলািল রনদে বিশক সংক্রান্ত লক্যিমারোর রব�র্রীদত প্রকৃত অজবিনসি বাদজট বাস্তবায়ন 

�ররব্রীক্ণ।
	 পুনঃউ�দ�াজনসি মন্তণালয়/রবভাগদক প্রেতি আরর বিক ক্মতার �রা�র ব্যবিার, রনরচিতকরণ। 
	 অরতররক্ত বরাদদ্র প্রস্তাব (প্রদয়াজন িদল) �র্রীক্া-রনর্রীক্াপূব বিক অর বি রবভাদগ চপ্ররণ। 
	 মন্তণালয়/রবভাদগর বারষ বিক উ�দ�াজন রিসাব প্রণয়ন এবং রনর্রীক্া প্রতযিয়দনর জন্য মিারিসাব রনর্রীক্ক ও রনয়ন্তদকর 

কা� বিালদয় চপ্ররণ। 
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	 সরকারর রিসাব সম্রকবিত করমটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসে্রীয় স্ায়্রী করমটির জন্য বাদজট ও আরর বিক রবষদয় প্ররতদবেন 
প্রস্তুত করণ। 
	 বাদজট ব্যবস্া�না সম্রকবিত রবরভন্ন রবষদয় অর বি রবভাগ, �ররকল্পনা করমশন, অর বিননরতক সম্কবি রবভাগ এবং বাস্তবায়ন, 

�ররব্রীক্ণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর সাদর সমন্বয় রক্া করা। 
	 বাদজট ব্যবস্া�না করমটি, বাদজট ওয়ারকবিং গ্রু� এবং বাদজট ব্যবস্া�না করমটির উ�-করমটিদত (�রে রাদক) সার�রবক 

সিায়তা প্রোন এবং বাদজট করমটির সভার কা� বিরববরণ্রী অর বি রবভাগ ও �ররকল্পনা করমশদন চপ্ররণ রনরচিতকরণ। 
	 আরর বিক ব্যবস্া�না সংস্ার/উন্নয়ন এবং বাদজট ব্যবস্া�না সংক্রান্ত সকল রবষদয় রনয়ন্তণাধ্রীন অরধেপ্তর/সংস্াসমূদির মদধ্য 

সমন্বয়সাধন এবং মরনটররংকরণ। 
	 আরর বিক ব্যবস্া�না সংক্রান্ত রবরভন্ন রবষদয় রনয়ন্তণাধ্রীন অরধেপ্তর/সংস্াসমূদির সক্মতা বৃরদ্ধর লদক্যি প্রদয়াজন্রীয় ব্যবস্া গ্িণ।                         

দ্িসযাি শযাখযাঃ
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর সকল কম বিকতবিার চবতন ও �াবত্রীয় রবল র�ি একাউ্টস এন্ড রিন্যান্স অরিসাদরর 

কা� বিালয় (রসএএিও), রশক্া মন্তণালদয় চপ্ররণ। 
	 সকল কম বি�ার্রীর চবতন ও �াবত্রীয় োব্রীর রবল প্রস্তুতকরণ ও রসএএিও, রশক্া মন্তণালয় এবং চবসামররক সর�বালদয় 

চপ্ররণ। 
	 অন্যান্য আনুষরঙ্গক রবল, ভ্রমণ ভাতার রবল ও অরগ্ম রবল প্রস্তুতকরণ ও রসএএিও, রশক্া মন্তণালয় এবং চবসামররক  

সর�বালদয় চপ্ররণ।
	 সকল রবদলর চটাদকন সংরক্ণ।
	 সকল কম বি�ার্রীর ছুটির রিসাব ও নরর সংরক্ণ।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর সকল প্রকার ব্যদয়র রিসাব সংরক্ণ ও কযিাশ বরি রলখন।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর বাদজট প্রণয়দন সিায়তাকরণ।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর আয়ন ও ব্যয়ন কম বিকতবিা (রডরডও) রিসাদব োরয়ত্ব �ালন। 
	 র�ি একাউ্টস এন্ড রিন্যান্স অরিসাদরর কা� বিালয়, রশক্া মন্তণালয় এর সরিত রিসাব রমলকরণ। 
	 বারষ বিক উ�দ�াজন রিসাব প্রণয়ন এবং রনর্রীক্া প্রতযিয়দনর জন্য মিারিসাব রনর্রীক্ক ও রনয়ন্তদকর কা� বিালয় চপ্ররণ।

প্রশযাসন-২ অদ্ধশযাখযা
সমন্বয় ও সংসদ শযাখযাঃ

	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর মারসক সমন্বয় সভা ও অন্যান্য মন্তণালয়/অরধেপ্তর/েপ্তর/সংস্ার সাদর সমন্বয় সংক্রান্ত 
কা� বিাবল্রী
	 বাংলাদেশ স্াউটস এবং বাংলাদেশ গাল বিস গাইড এদসারসদয়শদনর প্রশাসরনক রবষয়ারে।
	 সাকবি চেশসি রবদশ্বর রবরভন্ন চেদশর সাদর আন্তজবিারতক চ�াগাদ�াগ ও রশক্া রবষয়ক চুরক্ত সংক্রান্ত সকল রবষয়ারে সম্ােন।
	 মরন্ত�ররষে রবভাগ ও রনকার সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/মরন্ত�ররষদে বারষ বিক ররদ�াট বি চপ্ররণ।
	 জাত্রীয় শুদ্ধা�ার চকৌশল (NIS) সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী সম্ােন।
	 নাগররক চসবায় উদ্াবন সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী সম্ােন।
	 সংসে রবষয়ক �াবত্রীয় প্রশাসরনক কা� বিাবরল সম্ােন।
	 জাত্রীয় সংসদের সকল প্রকার প্রদনের উতির প্রস্তুত ও চপ্ররণ সংক্রান্ত কা� বিাবরল।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাগ সম্রকবিত সংসে্রীয় স্ায়্রী করমটির সভায় প্রদয়াজন্রীয় তথ্যারে উ�স্া�ন ও এ সংক্রান্ত 

�াবত্রীয় কা� বিাবরল সম্ােন।
	 মিামান্য রাষ্ট্র�রত ও মানন্রীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং সরকাদরর সািল্য অজবিন সম্দকবি �াবত্রীয় কাজ।
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	 রবরভন্ন চ��ার রক্র�ং এর উ�র মতামত প্রোন।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর বারষ বিক প্ররতদবেন ও অন্যান্য সামরয়ক্রী প্রকাশ।
	 সামরগ্ক রশক্া/ নার্রী রশক্া সংক্রান্ত �াবত্রীয় কাদজর ররেরিং প্রোন।

আইদ্সদ্ট প্সলঃ
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাগ এবং অন্যান্য সংস্ার সাদর চ�াগাদ�াদগর জন্য করম্উটার চনটওয়াকবি সংস্ান, সংরক্ণ 

এবং এ রবভাদগর অভযিন্তর্রীন চনটওয়াকবি তোররককরণ। 
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্ারবভাদগর করম্উটার সংক্রান্ত তথ্যারে সংগ্ি/সংরক্ণ এবং করম্উটার সংক্রান্ত কাদজর সারব বিক 

োরয়ত্ব �ালন।
	 করম্উটার সংক্রান্ত কাররগরর �রামশ বি প্রোন। 
	 ই-িাইরলং কা� বিক্রম �রর�ালনা ও কাররগরর সিায়তা প্রোন। 
	 ওদয়বসাইদট তথ্য সরন্নদবশ, িালনাগােকরণ ও ওদয়বসাইট সংরক্ণ। 
	 করম্উটার চমরামত সংক্রান্ত কাদজর আদয়াজন ও তত্তাবধান।
	 ঊদ্ধবিতন কর্বি�ক্ কর্বিক সমদয় সমদয় আদরার�ত োরয়ত্ব �ালন।

এমদ্পও শযাখযাঃ
	 চবসরকারর কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠান এর এমর�ওর্রক্তর �াবত্রীয় কা� বিাবরল;
	 চবসরকারর কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদন সরকার কর্বিক মঞ্জুর্রীকৃত চবতন-ভাতারে/অনুোদনর সুষ্ঠঠু ব্যবিার রনরচিতকরণ 

এবং রনরে বিটি অরভদ�াদগর উ�র ব্যবস্া গ্িণ;
	 চবসরকারর কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর এমর�ওর্ক্ত রশক্ক-কম বি�ার্রীর এমর�ও কতবিন, স্রগত এবং পুনব বিিাল 

সংক্রান্ত এমর�ও পুনরব বিদব�না করমটির সভা অনুষ্ঠান;
	 মানন্রীয় সুপ্র্রীম চকাদট বির রাদয়র আদলাদক চবসরকারর কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর এমর�ওর্রক্ত;

এসদ্িদ্জ, এদ্পএ, এনআইএস ও ইক্নযাক্ভশন শযাখযাঃ
	 মরন্ত�ররষে রবভাদগর রনদে বিশনা অনু�ায়্রী কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর বারষ বিক কম বিসম্ােন চুরক্ত (APA) প্রণয়ন ও 

চুরক্ত সম্ােন;
	 এ রবভাদগর অধ্রীন েপ্তর/সংস্ার বারষ বিক কম বিসম্ােন চুরক্ত (APA) প্রণয়দনর রনদে বিশনা প্রোন ও চুরক্ত সম্ােদনর ব্যবস্াকরণ;
	 আওতাধ্রীন েপ্তর/সংস্ার এর�এ চিাকাল �দয়্ট কম বিকতবিাদের সাদর সভা ও কম বিশালা আদয়াজন;
	 বারষ বিক কম বিসম্ােন চুরক্ত (APA)-এর সূ�ক অনু�ায়্রী তরেমারসক, ষান্মারসক ও বারষ বিক অগ্গরত প্ররতদবেন প্রমাণকসি 

মরন্ত�ররষে রবভাদগ চপ্ররণ;
	 আওতাধ্রীন েপ্তর/সংস্ার বারষ বিক কম বিসম্ােন চুরক্ত (APA)-এর সূ�ক অনু�ায়্রী তরেমারসক, ষান্মারসক ও বারষ বিক প্ররতদবেন 

প্রমাণকসি গ্িণ, মরনটররং ও মূল্যায়ন;
	 আওতাধ্রীন েপ্তর/সংস্ার শুদ্ধা�ার চকৌশল চিাকাল �দয়্ট কম বিকতবিা/ অংশ্রীজনদের সাদর সভা ও কম বিশালা আদয়াজন;
	 আওতাধ্রীন েপ্তর/সংস্ার জাত্রীয় শুদ্ধা�ার চকৌশল (NIS)-এর কম বি�ররকল্পনার সূ�ক অনু�ায়্রী তরেমারসক, ষান্মারসক 

ও বারষ বিক প্ররতদবেন প্রমাণকসি গ্িণ, মরনটররং ও মূল্যায়ন;
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর ওদয়বসাইদট জাত্রীয় শুদ্ধা�ার চকৌশল (NIS) সংক্রান্ত চসবাবক্স মরনটররং ও 

িালনাগােকরদণর ব্যবস্া গ্িণ।
	 এ রবভাদগর অধ্রীন েপ্তর/সংস্ার বারষ বিক উদ্াবন কম বি�ররকল্পনা প্রণয়ন ও এ রবভাদগ চপ্ররদণর রনদে বিশনা প্রোন;
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	 আওতাধ্রীন েপ্তর/সংস্ার বাৎসররক ইদনাদভশন আইরডয়া এ রবভাগ কর্বিক গ্িণ ও মূল্যায়ন;
	 এ রবভাদগর এসরডরজ চরাডম্যা� অনু�ায়্রী প্রধানমন্ত্রীর কা� বিালয়, �ররকল্পনা মন্তণালয়-এর সাধারণ অর বিন্রীরত রবভাগ এবং �ররসংখ্ান 

ও তথ্য রবভাগ কর্বিক �ারিত তথ্য-উ�াতি চপ্ররণ;
	 এ রবভাদগর এসরডরজ সংক্রান্ত তথ্য-উ�াতি এসরডরজ চরেকার-এ আ�দলাডকরণ;

কযাদ্িগদ্ি অনুদ্িভযাগ
কযাদ্িগদ্ি শযাখযা-০১ 

	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর, ইরজিরনয়াররং কদলজ, টিটিটিরস, চনকটার, রভটিটিআই, �রলদটকরনক, মদনাদটকরনক ইনরটিটিউট 
এবং আঞ্চরলক �রর�ালদকর কা� বিালয়সমূদির সকল কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীদের রনদয়াগ, �দোন্নরত ও রসদলকশন চগ্ড প্রোন 
সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী;

	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর, ইরজিরনয়াররং কদলজ, টিটিটিরস, চনকটার, রভটিটিআই, �রলদটকরনক, মদনাদটকরনক ইনরটিটিউট 
এবং আঞ্চরলক �রর�ালদকর কা� বিালয়সমূদির অরভদ�াগ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কা� বিক্রম;

	 সরকারর ও চবসরকারর সকল কাররগরর প্ররতষ্ঠান �ররেশ বিন সংক্রান্ত কা� বিক্রম;
	 Education Sector Plan (ESP), Education Act, Education Rules সংক্রান্ত কা� বিক্রম;

কযাদ্িগদ্ি শযাখযা-০২ 
	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর, ইরজিরনয়াররং কদলজ, টিটিটিরস, চনকটার, রভটিটিআই, �রলদটকরনক, মদনাদটকরনক ইনরটিটিউট 

এবং আঞ্চরলক �রর�ালদকর কা� বিালয়সমূদির প্রশাসরনক/জনবল/সংস্া�ন/ েক্তা/রডগ্্রী অজবিদনর অনুমরত অভযিন্তর্রীণ এবং 
তবদেরশক ছুটি সংক্রান্ত কা� বিক্রম;

	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর, ইরজিরনয়াররং কদলজ, টিটিটিরস, চনকটার, রভটিটিআই, �রলদটকরনক, মদনাদটকরনক ইনরটিটিউট 
এবং আঞ্চরলক �রর�ালদকর কা� বিালয়সমূদির কম বিকতবিাদের বেল্রী সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী;

	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর, ইরজিরনয়াররং কদলজ, টিটিটিরস, চনকটার, রভটিটিআই, �রলদটকরনক, মদনাদটকরনক ইনরটিটিউট 
এবং আঞ্চরলক �রর�ালদকর কা� বিালয়সমূদির আইন, অধ্যাদেশ, রবরধমালা, ন্রীরতমালা ও রনদয়াগরবরধ প্রণয়ন, সংদশাধন 
সংক্রান্ত কা� বিক্রম;

	 TVET Action Plan বাস্তবায়ন;
	 চেশ্রী, রবদেশ্রী রবরভন্ন সংস্ার সাদর  Memorandum of Understanding (MOU), Memorandum of Cooperation (MOC), 

Agreement সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী;
	 National Skills Development Policy (NSDP) সি NSDA, NHRDF এর সাদর চ�াগাদ�াগ ও এ সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম;

কযাদ্িগদ্ি শযাখযা-০৩ 
	 বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাদড বির প্রশাসরনক/ জনবল/সংস্া�ন / অরভদ�াগ ও শৃঙ্খলা/ অভযিন্তর্রীণ এবং তবদেরশক ছুটি/ 

রডগ্্রী অজবিদনর অনুমরত বা এতৎসংক্রান্ত কা� বিক্রম; 
	 বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাদড বির সকল কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীদের �ে সৃজন, সংরক্ণ, রনয়রমতকরণ, স্ায়্রীকরণ বা 

এতৎসংক্রান্ত কা� বিাবল্রী;
	 বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাদড বির সকল কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীদের রনদয়াগ, �দোন্নরত ও রসদলকশন চগ্ড প্রোন সংক্রান্ত 

কা� বিাবল্রী;
	 সরকারর ও চবসরকারর কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর ভরতবি ন্রীরতমালা প্রণয়ন, রসদলবাস ও কাররকুলাম প্রণয়ন সংক্রান্ত কা� বিক্রম;
	 সরকারর ও চবসরকারর কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠান স্া�ন/�াঠোন/স্ব্রীকৃরত প্রোন সংক্রান্ত ন্রীরতমালা প্রণয়ন, সংদশাধন, 

�ররমাজবিনসি সকল �� বিাদয় �র্রীক্া গ্িদণর অনুমরত প্রোন সংক্রান্ত কা� বিক্রম;
	 বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাদড বির আইন, অধ্যাদেশ, রবরধমালা, প্ররবধানমালা, ন্রীরতমালা ও রনদয়াগরবরধ প্রণয়ন, সংদশাধন 

সংক্রান্ত কা� বিক্রম;



কারিগরি ও মাদ্াসা রিক্া রিভাগ 25

	 কাররগরর রশক্া চবাদড বির রবরভন্ন �� বিাদয় �র্রীক্া গ্িণ সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী;
	 NTVQF, BNQF, RTO, RPL, ইন্ডার্রি রলংদকজ সংক্রান্ত কা� বিক্রম;

কযাদ্িগদ্ি শযাখযা-০৪ 
	 চটকরনকযিাল স্কুল অযিান্ড কদলজসমূদির �ে সৃজন, সংরক্ণ, রনয়রমতকরণ, স্ায়্রীকরণ সংদশাধন সংক্রান্ত কা� বিক্রম;
	 চটকরনকযিাল স্কুল অযিান্ড কদলজসমূদির সকল কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীদের রনদয়াগ, �দোন্নরত ও রসদলকশন চগ্ড প্রোন সংক্রান্ত 

কা� বিাবল্রী;
	 কাররগরর রশক্া চবাদড বির সংদগ সংরলিটি এসএসরস (ভাদকশনাল), এই�এসরস (ভাদকশনাল), এই�এসরস (রবএম) ইনরটিটিউট 

সমূদির কাররকুলাম প্রণয়ন, সংদশাধন, �ররমাজবিন ও চূোন্তকরণ;
	 চটকরনকযিাল স্কুল অযিান্ড কদলজসমূদির কম বিকতবিাদের বেল্রী সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী;
	 চটকরনকযিাল স্কুল অযিান্ড কদলজসমূদির আইন, অধ্যাদেশ, রবরধমালা, ন্রীরতমালা ও রনদয়াগরবরধ প্রণয়ন, সংদশাধন সংক্রান্ত 

কা� বিক্রম;
	 চটকরনকযিাল স্কুল অযিান্ড কদলজসমূদি কম বিরত রশক্ক-কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীদের বুরনয়ারে, চমৌরলক, চ�শাগতসি অন্যান্য 

প্ররশক্ণ সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম;
	 সাধারণ রশক্াধারা এবং মাদ্াসায় রপ্রদভাদকশনাল ও চভাদকশনাল চকাস বি �ালুকরণ সংক্রান্ত �াবত্রীয় কা� বিাবল্রী;

মযাদ্যাসযা অনুদ্িভযাগ
মযাদ্যাসযা শযাখযা-১

	 মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তদরর প্রশাসরনক কা� বিাবল্রী।
	 বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্ক প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট (রবএমটিটিআই) এর প্রশাসরনক কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তদরর আইন, রবরধ রবধান, ন্রীরতমালা ও রনদয়াগরবরধ প্রণয়ন সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তর-এর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের রবরুদদ্ধ রবরভন্ন অরভদ�াগ ও শৃঙ্খলাজরনত কা� বিাবরল।
	 বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্ক প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট (রবএমটিটিআই) এর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের রবরুদদ্ধ রবরভন্ন অরভদ�াগ ও 

শৃঙ্খলাজরনত কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসার রশক্কদের রনদয়াগ, বেল্রী, �দোন্নরত ও �াকুর্রী সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।

মযাদ্যাসযা শযাখযা-২
	 বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি এর প্রশাসরনক কা� বিাবল্রী।
	 বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি এর কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের রবরুদদ্ধ রবরভন্ন অরভদ�াগ সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসার কাররকুলাম সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসা স্া�ন, �াঠোন, একাদডরমক স্ব্রীকৃরত এবং রবষয় চখালা সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (শুধুমারে বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি 

এর প্রস্তাদবর আদলাদক)।
	 মাদ্াসা রশক্কদের প্ররশক্ণ ম্যানুদয়ল সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।

মযাদ্যাসযা শযাখযা-৩
	 মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর রবরভন্ন অরভদ�াগ সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (রাজশাি্রী, রংপুর, রসদলট ও �ট্টগ্াম রবভাগ)।
	 মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর ম্যাদনরজং করমটি/গভরন বিং বরডর অরভদ�াগ সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (রাজশাি্রী, রংপুর, রসদলট ও  

�ট্টগ্াম রবভাগ)।
	 মাদ্াসা উন্নয়ন সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (রাজশাি্রী, রংপুর, রসদলট ও �ট্টগ্াম রবভাগ)।
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	 কওম্রী মাদ্াসা সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী। 
	 রাজশাি্রী, রংপুর, রসদলট ও �ট্টগ্াম রবভাদগর মাদ্াসার অন্যান্য �াবত্রীয় কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসা স্া�ন, �াঠোন, একাদডরমক স্ব্রীকৃরত এবং রবষয় চখালা সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (রাজশাি্রী, রংপুর, রসদলট ও �ট্টগ্াম 

রবভাগ)।

মযাদ্যাসযা শযাখযা-৪
	 মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর রবরভন্ন অরভদ�াগ সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (ঢাকা, ময়মনরসংি, খুলনা ও বররশাল রবভাগ)।
	 মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর ম্যাদনরজং করমটি/গভরন বিং বরডর অরভদ�াগ সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (ঢাকা, ময়মনরসংি, খুলনা ও 

বররশাল রবভাগ)।
	 স্বতন্ত/সংযুক্ত এবদতোয়্রী মাদ্াসার �াবত্রীয় কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসা উন্নয়ন সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (ঢাকা, ময়মনরসংি, খুলনা ও বররশাল রবভাগ)।
	 মাদ্াসা �ররেশ বিন ও মরনটররং সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।
	 ঢাকা, ময়মনরসংি, খুলনা ও বররশাল রবভাদগর মাদ্াসার অন্যান্য �াবত্রীয় কা� বিাবল্রী।
	 মাদ্াসা স্া�ন, �াঠোন, একাদডরমক স্ব্রীকৃরত এবং রবষয় চখালা সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী (ঢাকা, ময়মনরসংি, খুলনা ও বররশাল 

রবভাগ)। 

উন্নয়ন অনুদ্িভযাগ
পদ্িকল্পনযা ও উন্নয়ন শযাখযা-১
িযাস্তিযায়নযাধীন প্রকল্প ও কযার্থক্রমসমূিঃ

	 ১০০টি উ�দজলায় একটি কদর চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ স্া�ন শ্রীষ বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রশাসরনক 
কা� বিক্রম।
	 রসদলট, বররশাল, রংপুর ও ময়মনরসংি শিদর ৪টি মরিলা �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�ন প্রকল্প।
	 Accelerating and Strengthening Skills for Economic  Transformation (ASSET) শ্রীষ বিক প্রকল্প।
	 SEDP কম বিসূর� বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 রবশ্বব্যাংক ও জাইকার আরর বিক সিায়তায় বাস্তবায়নাধ্রীন/প্রস্তারবত উন্নয়ন প্রকল্পসমূি।
	 �ঞ্চ বারষ বিক �ররকল্পনা ও চপ্ররক্ত �ররকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম এবং NSSS, Social Safety net ও Annual 

Performance Agreement (APA) সংক্রান্ত কা� বিাবল্রী।
	 এনরজও রবষয়ক বুযিদরার প্রকল্প প্রস্তাদবর উ�র মতামত চপ্ররণ সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর কর্বিক প্রস্তারবত অননুদমারেত অন্যান্য প্রকল্পসমূি প্ররক্রয়াকরণ সংক্রান্ত কা� বিক্রম।
	 সংরলিটি প্রকদল্পর উন্নয়ন ন্রীরত/চকৌশল ইতযিারের উ�র চসরমনার, ওয়াকবিশ�, কনিাদরন্স ইতযিারে আদয়াজন।

পদ্িকল্পনযা ও উন্নয়ন শযাখযা-২
িযাস্তিযায়নযাধীন প্রকল্প ও কযার্থক্রমসমূিঃ

	 �ট্টগ্াম, খুলনা, রাজশাি্রী এবং রংপুর ইরজিরনয়াররং কদলজ স্া�ন প্রকল্প।
	 উ�দজলা �� বিাদয় ৩২৯টি চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ স্া�ন প্রকল্প।
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	 এম�াওয়াররং রসটিদজনস ির ইনক্লুরসভ এন্ড সাদটিইদনবল চগ্ার প্রদজ্।
	 TVET for Future শ্রীষ বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 এরশয়ান চডদভলা�দম্ট ব্যাংক, ইউদরার�য়ান ইউরনয়ন, আইএলও, রডএিআইরড, ও সুইস আরর বিক সিায়তায় বাস্তবায়নাধ্রীন/

প্রস্তারবত প্রকল্পসমূি।
	 বাংলাদেশ চডটিা প্লযিান-২১০০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর কর্বিক প্রস্তারবত অননুদমারেত অন্যান্য প্রকল্পসমূি প্ররক্রয়াকরণ সংক্রান্ত কা� বিক্রম।
	 সংরলিটি প্রকদল্পর উন্নয়ন ন্রীরত/চকৌশল ইতযিারের উ�র চসরমনার, ওয়াকবিশ�, কনিাদরন্স ইতযিারে আদয়াজন।
	 করমশন, কনিাদরন্স,চনাদগারসদয়শন ইতযিারেদত চ�াগোনকার্রী বাংলাদেরশ প্ররতরনরধগদণর জন্য উন্নয়ন সংক্রান্ত অংদশর 

রে্রীি/সংদলখ প্রস্তুতকরণ।

পদ্িকল্পনযা ও উন্নয়ন শযাখযা-৩
িযাস্তিযায়নযাধীন প্রকল্প ও কযার্থক্রমসমূিঃ

	 মাদ্াসা এডুদকশন ম্যানদজদম্ট এন্ড ইনিরদমশন রসদটিম সাদ�াট বি স্া�ন প্রকল্প।
	 চেদশর ৬৫৩টি মাদ্াসায় মারটিরমরডয়া ক্াসরুম স্া�ন প্রকল্প।
	 রনব বিার�ত মাদ্াসাসমূদির (১৮০০টি) উন্নয়ন প্রকল্প।
	 মাদ্াসা রশক্কগদণর েক্তা বৃরদ্ধ প্ররশক্ণ প্রকল্প।
	 অর বিননরতক সম্রীক্া প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 প্রধানমন্ত্রীর কা� বিালয়, মরন্ত�ররষে রবভাগ ও আইএমইরডদত উন্নয়ন প্রকল্প সংরলিটি রবরভন্ন প্ররতদবেন চপ্ররণ সংক্রান্ত সকল 

কা� বিক্রম।
	 সংসে্রীয় করমটির সভায় উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রোন/রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কা� বিক্রম।

পদ্িকল্পনযা ও উন্নয়ন শযাখযা-৪
িযাস্তিযায়নযাধীন প্রকল্প ও কযার্থক্রমসমূিঃ

	 ২৩টি চজলায় �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�ন শ্রীষ বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল প্রশাসরনক কা� বিক্রম।
	 বাংলাদেদশ ভূরম জরর� রশক্ার উন্নয়ন প্রকল্প।
	 বারষ বিক উন্নয়ন কম বিসূ�্রী ও সংদশারধত বারষ বিক উন্নয়ন কম বিসূর� প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 এরডর� �� বিাদলা�না সভা সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 মধ্যদময়াে্রী বাদজট কাঠাদমার আওতায় উন্নয়ন বাদজট প্রণয়ন এবং IBAS++ সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 �ররকল্পনা ও উন্নয়ন উইং এর সাধারণ ও সমন্বয় সংক্রান্ত সকল কা� বিক্রম।
	 রবরভন্ন মন্তণালদয়র প্রকল্প প্রস্তাদবর ও�র মতামত প্রোন এবং সভায় মন্তণালদয়র প্ররতরনরধত্ব করা।
	 প্রকদল্পর বাস্তবায়ন, �ররব্রীক্ণ ও মূল্যায়দনর রনরমতি প্রকল্প সদরজরমন �ররেশ বিন, �ররেশ বিন প্ররতদবেন চ�শ এবং সু�াররদশর 

আদলাদক গৃি্রীত কা� বিক্রদমর রনয়রমত মরনটররং।
	 উন্নয়ন প্রকদল্পর উ�র আইএমইরড এবং কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ-এর কম বিকতবিাদের �ররেশ বিন প্ররতদবেদনর 

সু�াররশ বাস্তবায়দনর জন্য সংস্া/অরধেপ্তর/প্রকল্প �রর�ালকদক রনদে বিশনা প্রোন ও মরনটররং করা।
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অদ্িট ও আইন অনুদ্িভযাগ
আইন অদ্ধশযাখযাঃ

	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ ও রবভাদগর অধ্রীন অরধেপ্তর/ সংস্াসমূদির আইন/েপ্তর/অধ্যাদেশ এবং তোধ্রীদন প্রণ্রীত 
রবরধমালা, উ�-প্ররবধান, আইন প্রণয়ন।
	 প্রাসরঙ্গক আইন ও রবরধ সংরক্ণ এবং িালনাগােকরণ।
	 আইনগত মতামত প্রোন
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ ও রবভাদগর অধ্রীন অরধেপ্তর/েপ্তর/সংস্াসমূদির কম বিকতবিা-কম বি�ার্রীদের �াকুর্রী সংক্রান্ত 

মামলা �রর�ালনা।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর রবরুদদ্ধ রনম্ন আোলত ও িাইদকাট বি রবভাদগ চ� সকল মামলা এবং র্রীট োরখল করা িয় 

উিা �রর�ালনার জন্য সরকার �দক্ জবাব প্রস্তুতকরণ।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ ও রবভাদগর অধ্রীন অরধেপ্তর/সংস্াসমূদির মামলা চমাকদ্মা �রর�ালনা।
	 র্রীট ইতযিারে সংক্রান্ত এবং এর প্রাসরঙ্গক রবষয় উচ্চ ও রনম্ন আোলদত �রর�ালনা এবং অনুধাবন।

অদ্িট অদ্ধশযাখযাঃ
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর অধ্রীন সরকারর রিসাব সংক্রান্ত সংসে্রীয় স্ায়্রী করমটি (র�.এ) রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

কা� বিক্রম।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর অধ্রীন সরকারর রনর্রীক্া সংস্াগুদলার সকল ধরদণর অরডট আ�রতি ও রনষ্পরতির জন্য 

�র্রীক্া রনর্রীক্া পূব বিক রেডশ্রীট জবাব প্রোন এবং রবি�ক্্রীয় ও ররে�ক্্রীয় সভার ব্যবস্া করা।
	 অরডট আ�রতি রনষ্পরতির জন্য মারসক তথ্য সংগ্ি, সংকলন এবং প্ররতমাদসর আ�রতি সংক্রান্ত করমটিদত উ�স্া�ন।
	 কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর অধ্রীনস্ অরধেপ্তর/েপ্তর/সংস্াররনর্রীক্া প্ররতদবেন সমন্বয় ও ইিার উ�র কা� বিক্রম 

গ্িণ।
	 অভযিন্তর্রীণ রনর্রীক্া কা� বিক্রম �াদত অরডট আ�রতির পুনরাবৃরতি চরাধ ও আরর বিক স্বছিতা ও জবাব রেরিতা রনরচিত করা �ায় 

এবং এতেরবষদয় �রর�রে জার্রী করা।
	 �ররেশ বিন ও রনর্রীক্া অরধেপ্তর কর্বিক �রর�ারলত চবসরকারর মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর �ররেশ বিন কা� বিক্রম �ররব্রীক্ণ, 

মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন এবং অরডট �� বিাদলা�না চমাতাদবক রনষ্পরতিকরণ।

২০২২ রশক্াবদষ বি রবনামূদল্য �াঠযিপুস্তক রবতরণ কা� বিক্রম উদবিাধন এবং ২০২১ সাদলর এসএসরস ও সমমান �র্রীক্ার িল প্রকাশ
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কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর রসটিদজন �াট বিার
নাগররক চসবা

ক্র.
নং

চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত প্রদয়াজন্রীয় কাগজ�রে এবং 
প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য ও 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর 
সময় স্রীমা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও ই-চমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

০১.
�াবরলক �র্রীক্ার 
সাটি বিরিদকট 
প্রতযিয়ন

(ক) কাররগরর 
রশক্াদবাড বি/মাদ্াসা 
রশক্াদবাড বি কর্বিক 
�া�াই কৃত সনে সকাল 
৯:৩০-০১:০০ ঘটিকার 
মদধ্য (চসামবার ব্যরতত) 
সর�বালয় রলংক চরাড, 
�ররবিন পুল ভবদনর ১২ 
তলা চরদক চসবা প্রোন;

(খ) রনধ বিাররত কম বিকতবিা 
কর্বিক সতযিায়ন

চবাড বি চরদক প্রাপ্ত সনে 
(চবাড বি কর্বিক �া�াইকৃত)। রবনামূদল্য ১ ঘ্টা

প্ররত ররববারও মঙ্গল
জনাব চমাঃ আবদুর রিমান
উ�সর�ব (�ররকল্পনা
ও উন্নয়ন শাখা-৩)
০১৮১৯১১৯০৯২
dstmed.dev.3@gmail.
com

প্ররত বুধ ও বৃিস্পরতবার
জনাব চমাঃ নুরুল ইসলাম চশখ
সিকার্রী সর�ব
01642967727
sknurislam@gmail.com

০২.

রশক্া প্ররতষ্ঠান, 
রশক্ক-কম বি�ার্রী 
ও রশক্ারথীদের 
অনুোন প্রোন

(ক)প্ররতবের ০১ 
চিব্রুয়ারর চরদক ২৮ 
চিব্রুয়ারর �� বিন্ত tmed.
gov.bd/www.mygov.
bd ঠিকানায় অনলাইদন 
আদবেন গ্িণ
(খ) আদবেন �া�াই 
বাোই
(গ) কর্বি�দক্র 
অনুদমােন
(ঘ) চমাবাইল ব্যাংরকং/
G2P এর মাধ্যদম অর বি 
প্রোন।

(ক) অনলাইদন োরখলকৃত 
আদবেন;
(খ) রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর 
চক্দরে:প্ররতষ্ঠাদনর প্াদড 
সভা�রতর প্রতযিয়ন �রে;
(গ) রশক্ক-কম বি�ার্রীর 
চক্দরে: প্ররতষ্ঠাদনর প্াদড 
প্রধান রশক্ক/সভা�রতর 
প্রতযিয়ন �রে;
(ঘ) রশক্ারথীর চক্দরে: 
প্ররতষ্ঠান প্রধাদনর প্রতযিয়ন 
�রে।

রবনামূদল্য ৯০ 
কা� বিরেবস

জনাব সারবনা ইয়াসরমন
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(বাদজট)
০১৭৬৬৬২০৮৭৩
r.sabina85@gmail.com
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ক্র.
নং

চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত প্রদয়াজন্রীয় কাগজ�রে এবং 
প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য ও 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর 
সময় স্রীমা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও ই-চমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

০৩.

কাররগরর রশক্া 
অরধেপ্তর ও 
�রলদটকরনক 
ইনরটিউদট কম বিরত 
রবরসএস কযিাডার/
নন-কযিাডার 
কম বিকতবিাদের 
রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলা 
ও আ�রণজরনত 
নাগররক 
অরভদ�াগ।

(ক) ব্যরক্তর/উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র রনকট চরদক 
প্রাপ্ত অরভদ�াগ গ্িণ;
(খ) অরভদ�াগ তেন্ত;
(গ) অরভদ�াগ 
প্রাররমকভাদব প্রমারণত 
িদল রবভাগ্রীয় মামলা 
রুজু;
(ঘ) অরভদ�াগ রনষ্পরতি ও 
অবরিতকরণ।

অরভদ�াদগর সমর বিদন 
উ�যুক্ত প্রমাণারে রবনামূদল্য ৬০ 

কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং 
কদলদজ কম বিরত 
রবরসএস কযিাডার/
নন-কযিাডার 
কম বিকতবিাদের 
রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলা 
ও আ�রণজরনত 
নাগররক 
অরভদ�াগ।

 জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই এ
কম বিরত রবরসএস 
কযিাডার/
নন-কযিাডার 
কম বিকতবিাদের 
রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলা 
ও আ�রণজরনত 
নাগররক 
অরভদ�াগ।

চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া 
চবাদড বি
কম বিরত রবরসএস 
কযিাডার/
নন-কযিাডার 
কম বিকতবিাদের 
রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলা 
ও আ�রণজরনত 
নাগররক অরভদ�াগ। 

জনাব আরনসুল ইসলাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd



কারিগরি ও মাদ্াসা রিক্া রিভাগ 31

ক্র.
নং

চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত প্রদয়াজন্রীয় কাগজ�রে এবং 
প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য ও 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর 
সময় স্রীমা

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও ই-চমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৪.

মাদ্াসা রশক্া  
অরধেপ্তদরর 
কম বিকতবিা/
কম বি�ার্রীদের 
রবরুদদ্ধ শৃঙ্খলা 
ও আ�রণজরনত 
নাগররক অরভদ�াগ।

(ক) ব্যরক্তর/উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র রনকট চরদক 
প্রাপ্ত অরভদ�াগ গ্িণ;
(খ) অরভদ�াগ তেন্ত;
(গ) অরভদ�াগ 
প্রাররমকভাদব প্রমারণত 
িদল রবভাগ্রীয় মামলা 
রুজু;
(ঘ) অরভদ�াগ রনষ্পরতি ও 
অবরিতকরণ।

অরভদ�াদগর সমর বিদন 
উ�যুক্ত প্রমাণারে রবনামূদল্য ৬০ 

কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব(মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
মাদ্াসা/অরধেপ্তর/চবাড বি
harahman1993@gmail.
com

৫.

ঢাকা, ময়মনরসংি, 
খুলনা ও বররশাল 
রবভাদগর
মাদ্াসার রশক্ক/
কম বি�ার্রী/করমটির 
রবরুদদ্ধ আন্রীত 
নাগররক অরভদ�াগ

(ক) ব্যরক্তর/উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র রনকট চরদক 
প্রাপ্ত অরভদ�াগ গ্িণ;
(খ) অরভদ�াগ তেন্ত;
(গ) অরভদ�াগ 
প্রাররমকভাদব প্রমারণত 
িদল রবভাগ্রীয় মামলা 
রুজু;
(ঘ) অরভদ�াগ রনষ্পরতি ও 
অবরিতকরণ।

অরভদ�াদগর সমর বিদন 
উ�যুক্ত প্রমাণারে রবনামূদল্য ৬০ 

কা� বিরেবস

জনাব চমাো. শািনাজু রমথুন 
মুন্ন্রী
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(মাদ্াসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫

রাজশাি্রী, রংপুর, 
রসদলট ও �রেগ্াম 
রবভাদগর
মাদ্াসার রশক্ক/
কম বি�ার্রী/করমটির 
রবরুদদ্ধ আন্রীত 
নাগররক অরভদ�াগ

তসয়ে আসগর আল্রী
সিকার্রী সর�ব(মাদ্াসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.
gov.bd

প্ররশক্ণরত চটরলকরমউরনদকশন চটকদনালরজর রশক্ারথীবৃদি
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প্ঠামিষ্ঠামনক সেিঠা

ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

1.
অরধেপ্তর/সংস্ার 
বাদজট অনুদমােন

(ক) বাদজট প্রস্তাব
 �া�াই-বাোই
(খ) প্রস্তাব অনুদমােন
(গ) আদেশ জার্রী

(ক) খসো বাদজট 
প্রস্তাব
(খ) চূোন্ত বাদজট 
প্রস্তাব

রবনামূদল্য

বাদজট 
�রর�রে 
অনুসাদর 
রনধ বিাররত 
সময়

জনাব সারবনা ইয়াসম্রীন
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(বাদজট)
০১৭৬৬৬২০৮৭৩
r.sabina85@gmail.com

2.
চবসরকারর মাদ্াসার
 এমর�ও সংক্রান্ত
 কা� বিাবরল;

(ক) কর্বি�দক্র রনকট
 চরদক অনলাইদন প্রাপ্ত    
আদবেন;
(খ) আদবেন �া�াই-
বাোই;
(গ) �া�াই-বাোইকৃত 
আদবেন রনষ্পরতি ও
 আদেশ জার্রী।

আদবেদনর সাদর 
চ�ৌরক্তক তথ্যারে রবনামূদল্য ৬০ 

কা� বিরেবস

জনাব সারবনা ইয়াসরমন
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(বাদজট)
০১৭৬৬৬২০৮৭৩
r.sabina85@gmail.com

3.

চবসরকারর 
চভাদকশনাল ও রবএম 
কদলদজর স্ব্রীকৃরত/ 
�াঠোন/ রবষয় 
চখালা/ অরতররক্ত 
চরেরণ শাখা চখালার 
অনুমরত

(ক) ন্রীরতমালার আদলাদক 
সংরলিটি চবাদড বির সদরজরমন 
তেন্ত প্ররতদবেন;
(খ) চবাদড বির সু�াররশ;
(গ) এ রবভাদগর সংরলিটি 
করমটির অনুদমােন;
(ঘ) অনুদমােনপূব বিক
 আদেশ জার্রী। 

(ক) সংরলিটি রবষদয় 
প্ররতষ্ঠাদনর আদবেন
(খ) রশক্াদবাড বি এর 
প্ররতদবেন

রবনামূদল্য
৬০ 
কা� বিরেবস
(ন্রীরতমালা 
অনুসাদর)

জনাব আরনসুল ইসলাম
 উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

4.

�রলদটকরনক/ 
মদনাদটকরনক 
ইনরটিটিউট
এর �ে সৃজন

(ক) অরধেপ্তদরর প্রস্তাব
 প্রারপ্ত;
(খ) জনপ্রশাসন মন্তণালয়
 ও অর বিরবভাদগর সম্মরত 
গ্িণ; 
(গ) প্রস্তারবত �দের 
চবতন চস্দল অর বি 
রবভাদগর চভটিং;
(ঘ) প্রশাসরনক
 উন্নয়ন সংক্রান্ত সর�ব 
করমটির সু�াররশ 
(প্রদ�াজযিদক্দরে মানন্রীয় 
প্রধানমন্ত্রীর সেয়
 অনুদমােন)
(ঙ) সরকারর মঞ্জুরর
 আদেশ জার্রী।

ক) জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র
 রনধ বিাররত িরদম 
েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব;
খ) অনুদমারেত 
সাংগঠরনক
কাঠাদমার কর�;
গ) আরর বিক সংদলিষণ 
সংক্রান্ত
অরধেপ্তদরর প্রতযিয়ন;
ঘ) �ে সৃজদনর 
রনধ বিাররত 
চ�করলটি(জনপ্রশাসন 
ও অর বি রবভাদগর ওদয়ব 
সাইট চরদক প্রাপ্ত) 
অনুসাদর সকল  
কাগজ�রে

রবনামূদল্য
১৬০ 
কম বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং 
কদলজ এর �ে 
সৃজন

জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই
 এর �ে সৃজন

চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন 
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া চবাড বি 
এর �ে সৃজন

জনাব আরনসুল ইসলাম
 উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

†fv‡Kkbvj wUPvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU e¸ovi j¨ve G cÖwkÿYiZ wkÿK
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

5.

�রলদটকরনক/
মদনাদটকরনক 
ইনরটিটিউট এর �ে 
সংরক্ণ / স্ায়্রীকরণ

(ক) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
প্রস্তাব প্রারপ্ত;
(খ) জনপ্রশাসন মন্তণালয় 
ও অর বিরবভাদগর সম্মরত 
গ্িণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর 
আদেশ জার্রী।

(ক) েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব
(খ) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
রনদয়াগরবরধ;
(গ) �ে সৃজদনর 
সরকার্রী আদেদশর 
কর�;
(ঘ) ০৩ বের �ে 
সংরক্দণর প্রশাসরনক 
আদেদশর কর�;
(ঙ) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র 
সম্মরত�রে;
(�) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য অর বি রবভাদগর 
সম্মরত�রে।

রবনামূদল্য

৬০ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং কদলজ
এর �ে সংরক্ণ/
স্ায়্রীকরণ

জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই
এর �ে সংরক্ণ/
স্ায়্রীকরণ

চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন 
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া চবাড বি
এর �ে সংরক্ণ/
স্ায়্রীকরণ

জনাব আরনসুল ইসলাম
 উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
 ০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

6.

�রলদটকরনক
/মদনাদটকরনক  
ইনরটিটিউট
এ কম বিরতদের 
�াকুরর স্ায়্রীকরণ/
রনয়রমতকরণ

(ক) আদবেন প্রারপ্ত
(খ) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
রনদয়াগরবরধ �� বিাদলা�না;
(গ) রবরধমালা অনু�ায়্রী 
উ�যুক্ত কর্বি�দক্র 
অনুদমােন গ্িণ
(ঘ) আদেশ জার্রী।

(ক)আদবেন�রে
(খ)িালনাগাে বারষ বিক 
চগা�ন্রীয় প্ররতদবেন;
(গ) রনদয়াগ�রে
(ঘ) চ�াগোন�রে
(ঙ) �াকররর 
ধারাবারিকতার 
প্রতযিয়ন
(�) চক্রে মদত 
রবভাগ্রীয় �র্রীক্া ও 
প্ররশক্দনর সনে
(ে) সংরলিটি রনদয়াগ 
রবরধ

রবনামূদল্য
১৫ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং কদলজ
এ কম বিরতদের �াকুরর 
স্ায়্রীকরণ/
রনয়রমতকরণ

জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই
এ কম বিরতদের �াকুরর 
স্ায়্রীকরণ/
রনয়রমতকরণ

চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন 
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

জনাব আরনসুল ইসলাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
 ০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া চবাড বি
এ কম বিরতদের �াকুরর 
স্ায়্রীকরণ/
রনয়রমতকরণ
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

7.

�রলদটকরনক/
মদনাদটকরনক 
ইনরটিটিউট এর 
কম বি�ার্রীদের
অরজবিত ছুটি

(ক)আদবেন প্রারপ্ত
(খ) রনধ বিাররত ছুটি 
রবরধমালা, ১৯৫৯ অনু�ায়্রী 
উ�যুক্ত কর্বি�দক্র 
(আরর বিক ও প্রশাসরনক 
ক্মতা অনু�ায়্রী)রনস্পরতি
(গ) সরকার্রী আদেশ 
জার্রী।

(ক)আদবেন�রে
(খ)রনধ বিাররত িরদম 
(বাংলাদেশ িরম 
নম্বর-২৩৯৫) প্রধান 
রিসাব রক্ণ কম বিকতবিা 
কর্বিক প্রেতি ছুটি 
প্রাপ্তার প্ররতদবেন 
(চগদজদটড 
কম বিকতবিাদের চক্দরে), 
প্রারপ্তস্ান:রিসাব রক্ণ 
কম বিকতবিার কা� বিালয়।
(গ)রিসাব রক্ণ 
কম বিকতবিা প্রেতি ছুটি 
প্রাপ্তার প্রতযিয়ন�রে 
(নন চগদজদটড 
কম বি�ার্রীদের চক্দরে),
প্রারপ্তস্ান: রিসাব রক্ণ 
কম বিকতবিার কা� বিালয়।

রবনামূদল্য
(ক) নন-
চগদজদটড 
কম বি�ার্রীদের
চক্দরে: ০৭ 
কা� বিরেবস

(খ) 
চগদজদটড 
কম বিকতবিাদের
চক্দরে: ১০ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং কদলজ
এর কম বি�ার্রীদের 
অরজবিত ছুটি

জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd
চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন 
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই
এর কম বি�ার্রীদের 
অরজবিত ছুটি

জনাব আরনসুল ইসলাম
 উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া চবাড বি
এর কম বি�ার্রীদের 
অরজবিত ছুটি

8.

�রলদটকরনক/
মদনাদটকরনক
 ইনরটিটিউট
এর কম বি�ার্রীদের 
উচ্চতর চগ্ড

(ক) প্রস্তাব �াওয়ার �র 
সরকার রনধ বিাররত করমটির 
সভায় উ�স্া�ন।
(খ) করমটির সু�াররদশর 
রভরতিদত্ব উ�যুক্ত 
(গ) কর্বি�দক্র 
অনুদমােন ও মঞ্জুরর 
আদেশ জার্রী।

(ক)আদবেন�রে
(খ)িালনাগাে বারষ বিক 
চগা�ন্রীয় প্ররতদবেন 
(১০ চরদক ১৬ চগ্দডর 
কম বিকতবিা/কম বি�ার্রীদের 
টাইমদস্ল প্রাপ্তা 
অনুসাদর এরসআর)

রবনামূদল্য
চগদজদটড 
কম বিকতবিাদের
চক্দরে: ১০ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং কদলজ
এর কম বি�ার্রীদের 
উচ্চতর চগ্ড

জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd
চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই
এর কম বি�ার্রীদের 
উচ্চতর চগ্ড

জনাব আরনসুল ইসলাম
 উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া চবাড বি
এর কম বি�ার্রীদের 
উচ্চতর চগ্ড
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

9.

�রলদটকরনক/
মদনাদটকরনক
 ইনরটিটিউট
এ কম বিরত 
কম বিকতবিাদের 
�দোন্নরত 

(ক) প্রস্তাব �াওয়ার �র 
সরকার রনধ বিাররত করমটির 
সভায় উ�স্া�ন।
(খ) করমটির সু�াররদশর 
রভরতিদত্ব উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র অনুদমােন 
গ্িণ
(গ) আদেশ জার্রী।

(ক)�দোন্নরতর প্রস্তাব
(খ) রনদয়াগ রবরধমালা
(গ)িালনাগাে বারষ বিক 
চগা�ন্রীয় প্ররতদবেন 
(রিডার �দের
কম বি কাল্রীন বা ০৫ 
বৎসদরর এরস আর)
(ঘ) চগ্দডশন তারলকা
(ঙ) শৃঙ্খলা 
প্ররতদবেন
(�) �াকররর 
ধারবারিকতার 
প্রতযিয়ন�রে।

রবনামূদল্য ৩০ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

টিএসরস ও 
ইরজিরনয়াররং কদলজ
এ কম বিরত 
কম বিকতবিাদের 
�দোন্নরত 

জনাব মুিাম্মে আব্দুস সালাম 
উ�সর�ব (কাররগরর-৪)
০২-৫৫১০০৪১৬
০১৭১১-৯৮৮১৩৮
dstech4@tmed.gov.bd

টিটিটিরস ও 
রভটিটিআই
এ কম বিরত 
কম বিকতবিাদের 
�দোন্নরত 

চমাোঃ ফুয়ারা খাতুন
রসরনয়র সিকারর সর�ব 
(কাররগরর-২)
 ০১৭৯১৫৩৩২৭৭
sastech2@tmed.gov.bd

কাররগরর রশক্া 
চবাড বি
এ কম বিরত 
কম বিকতবিাদের 
�দোন্নরত 

জনাব আরনসুল ইসলাম
উ�সর�ব (কাররগরর-৩)
 ০১৭১২-১৮২১৫১
sastec1@tmed.gov.bd

10.

কাররগরর রশক্া 
অরধেপ্তদরর 
কম বিকতবিাগদণর 
আবারসক ও োপ্তররক 
চটরলদিান, 
চসলুলার, িযিাক্স ও 
ই্টারদনট সংদ�াগ 
ও ভাতারে 

(ক) সু�াররশসি প্রস্তাব 
গ্িণ;
(খ) সমরন্বত সরকার্রী 
চটরলদিান, চসলুলার, 
িযিাক্স ও ই্টারদনট 
ন্রীরতমালা-২০১৮ অনু�ায়্রী 
রসদ্ধান্ত গ্িণ।
(গ) মঞ্জুর্রী আদেশ 
জার্রী।

ক) সমরন্বত সরকার্রী 
চটরলদিান, চসলুলার, 
িযিাক্স ও ই্টারদনট 
ন্রীরতমালা-২০১৮ - 
এর রনধ বিাররত েদক 
আদবেন।

রবনামূদল্য ১৫ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

11.

কাররগরর রশক্া 
অরধেপ্তরাধ্রীন 
কম বিকতবিা/
কম বি�ার্রীগদণর 
গৃিরনম বিাণ ঋণ

(ক) সু�াররশ সি 
আদবেন প্রারপ্ত
(খ) প্র�রলত রবরধ-রবধান 
অনুসাদর রসদ্ধান্ত গ্িণ
(গ) মঞ্জুরর আদেশ জার্রী।

ক. আদবেন
খ. চ� জরমদত গৃি 
রনম বিাণ/চমরামত করা 
িদব চস জরমর েরলল/
বায়না�রে
গ. ৩০০ টাকার নন 
জুরডরশয়াল টিযিাদম্ 
অঙ্গ্রীকারনামা
ঘ. �রা�র কর্বি�দক্র 
সু�াররশ
ঙ. অর বিরবভাদগর 
সম্মরত�রে

রবনামূদল্য ১৫ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

12.

কাররগরর রশক্া 
অরধেপ্তরাধ্রীন ১০ম 
চগ্ড �� বিন্ত রশক্ক-
কম বিকতবিাদের �াকুররর 
ধারাবারিকতা ও 
চবতন সমতাকরণ

(ক) সু�াররশসি আদবেন 
প্রারপ্ত;
(খ) প্র�রলত রবরধরবধান 
অনুসাদর রসদ্ধান্ত গ্িণ;
(গ) আদেশ জার্রী।

ক. সংরলিটি ব্যরক্তর 
আদবেন;
খ. �ার সাদর 
সমতাকরণ তার 
চবতদনর সাদর 
তুলনামূলক রববরণ্রী;
গ. সংরলিটি আরর বিক 
রবরধরবধান;
ঘ. চ�াগোন �রে ও 
স্ায়্রীকরণ আদেশ;
ঙ. �রা�র কর্বি�দক্র 
সু�াররশ। 

রবনামূদল্য কাররগরর 
রশক্া 
অরধেপ্তদরর 
সু�াররশ 
প্রারপ্তর ১৫ 
কা� বিরেবদসর 
মদধ্য

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec2@tmed.gov.bd

13.

চবসরকারর মাদ্াসার 
�াঠোন, স্ব্রীকৃরত, 
রবষয় চখালা ও 
অরতররক্ত চরেরণ শাখা 
চখালার অনুমরত (শুধু 
মারে বাংলাদেশ 
মাদ্াসা রশক্া 
চবাদড বির প্রস্তাদবর 
আদলাদক)

(ক) ন্রীরতমালার আদলাদক 
সংরলিটি চবাদড বির সদরজরমন 
তেন্ত প্ররতদবেন;
(খ) চবাদড বির সু�াররশ;
(গ) এ রবভাদগর সংরলিটি 
করমটির অনুদমােন;
(ঘ) অনুদমােনপূব বিক 
আদেশ জার্রী। 

(ক) সংরলিটি রবষদয় 
প্ররতষ্ঠাদনর আদবেন
(খ)রশক্াদবাড বি এর 
প্ররতদবেন

রবনামূদল্য ৯০ 
কা� বিরেবস
(ন্রীরতমালা 
অনুসাদর)

এ.চক.এম লুৎির রিমান
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব
(মাদ্াসা-২)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
lutfor.sas.ict2@gmail.com

14.

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর এবং 
রবএমটিটিআই এর 
কম বিকতবিা ও 
কম বি�ার্রীগদণর �াকরর 
স্ায়্রীকরণ/
রনয়রমতকরণ (ক) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 

প্রস্তাব প্রারপ্ত;
(খ) জনপ্রশাসন মন্তণালয় 
ও অর বিরবভাদগর সম্মরত 
গ্িণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর 
আদেশ জার্রী।

(ক) েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব
(খ) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
রনদয়াগরবরধ;
(গ) �ে সৃজদনর 
সরকার্রী আদেদশর 
কর�;
(ঘ) ০৩ বের �ে 
সংরক্দণর প্রশাসরনক 
আদেদশর কর�;
(ঙ) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র 
সম্মরত�রে;
(�) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য অর বি রবভাদগর 
সম্মরত�রে।

রবনামূদল্য

৯০ 
কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব(মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.
com
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

15.

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর এবং 
রবএমটিটিআই এর 
কম বিকতবিা ও 
কম বি�ার্রীদের �দোন্নরত (ক) প্রস্তাব �াওয়ার �র 

সরকার রনধ বিাররত করমটির 
সভায় উ�স্া�ন।
(খ) করমটির সু�াররদশর 
রভরতিদত্ব উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র অনুদমােন 
গ্িণ
(গ) আদেশ জার্রী।

(ক) c‡`vbœwZi প্রস্তাব
(খ) wb‡qvM wewagvjv
(M) nvjbvMv` evwl©K 
†Mvcbxq cÖwZ‡e`b 
(wdWvi c‡`i 
Kg©Kvjxb ev  05 
erm‡ii GwmAvi)
(N) †MÖ‡Wkb ZvwjKv
(O) k„•Ljv cÖwZ‡e`b
(P) PvKwii 
avivevwnKZvi 
cÖZ¨qb cÎ|

রবনামূদল্য ৩০ 
কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

16.

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর এবং 
বাংলাদেশ মাদ্াসা 
রশক্ক প্ররশক্ণ 
ইনরটিটিউট 
(রবএমটিটিআই) এর 
�ে সৃজন 

(ক) অরধেপ্তদরর প্রস্তাব 
প্রারপ্ত;
(খ) জনপ্রশাসন মন্তণালয় 
ও অর বিরবভাদগর সম্মরত 
গ্িণ; 
(গ) প্রস্তারবত �দের 
চবতন চস্দল অর বি 
রবভাদগর চভটিং;
(ঘ) প্রশাসরনক উন্নয়ন 
সংক্রান্ত সর�ব করমটির 
সু�াররশ (প্রদ�াজযি চক্দরে 
মানন্রীয় প্রধানমন্ত্রীর সেয় 
অনুদমােন)
(ঙ) সরকারর মঞ্জুরর 
আদেশ জার্রী।

ক) জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র রনধ বিাররত 
িরদম েপ্তর/
অরধেপ্তদরর প্রস্তাব;
খ) অনুদমারেত 
সাংগঠরনক কাঠাদমার 
কর�;
গ) আরর বিক  সংদলিষ 
সংক্রান্ত অরধেপ্তদরর 
প্রতযিয়ন;
ঘ) �েসৃজদনর 
রনধ বিাররত চ�করলটি 
(জনপ্রশাসন ও অর বি 
রবভাদগর ওদয়বসাইট 
চরদক প্রাপ্ত) অনুসাদর 
সকল কাগজ�রে

রবনামূদল্য
১৮০ 
কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

17.

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর এবং 
বাংলাদেশ মাদ্াসা 
রশক্ক প্ররশক্ণ 
ইনরটিটিউট 
(রবএমটিটিআই) এর
�ে সংরক্ণ 
(সৃজদনর ১ম বের 
�র িদত) 

(ক) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
প্রস্তাব প্রারপ্ত;
(খ) জনপ্রশাসন মন্তণালয় 
ও অর বিরবভাদগর সম্মরত 
গ্িণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর 
আদেশ জার্রী।

(ক) েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব
(খ) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
রনদয়াগরবরধ;
(গ) �ে সৃজদনর 
সরকার্রী আদেদশর 
কর�;
(ঘ) ০৩ বের �ে 
সংরক্দণর প্রশাসরনক 
আদেদশর কর�;
(ঙ) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র 
সম্মরত�রে;
(�) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য অর বি রবভাদগর 
সম্মরত�রে।

রবনামূদল্য

৯০ 
কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

18.

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর এবং 
বাংলাদেশ মাদ্াসা 
রশক্ক প্ররশক্ণ 
ইনরটিটিউট 
(রবএমটিটিআই) এর 
�ে স্ায়্রীকরণ

(ক) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
প্রস্তাব প্রারপ্ত;
(খ) জনপ্রশাসন মন্তণালয় 
ও অর বিরবভাদগর সম্মরত 
গ্িণ;
(গ) সরকারর মঞ্জুরর 
আদেশ জার্রী।

(ক) েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব
(খ) সংরলিটি প্ররতষ্ঠাদনর 
রনদয়াগরবরধ;
(গ) �ে সৃজদনর 
সরকার্রী আদেদশর 
কর�;
(ঘ) ০৩ বের �ে 
সংরক্দণর প্রশাসরনক 
আদেদশর কর�;
(ঙ) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র 
সম্মরত�রে;
(�) ০৩ বের �র �ে 
সংরক্ণ/স্ায়্রীকরদণর 
জন্য অর বি রবভাদগর 
সম্মরত�রে।

রবনামূদল্য

৯০ 
কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

19.

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তদর চপ্রষদণ 
রনদয়ারজত ৯ম চগ্ড 
ও তদুধ বি 
কম বিকতবিাগদণর 
�োয়ন

ক. চপ্রষণাদেশ প্রারপ্ত
খ. অনুদমােন গ্িণ 
গ. অরিস আদেশ জার্রী

ক. চপ্রষণাদেশ
খ. চ�াগোন �রে

রবনামূদল্য �োয়দনর 
�র ১০ 
কা� বিরেবস

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

বাংলাদেশ মাদ্াস 
রশক্া চবাদড বি
চপ্রষদণ রনদয়ারজত 
৯ম চগ্ড ও তদুধ বি 
কম বিকতবিাগদণর 
�োয়ন

এ.চক.এম লুৎির রিমান
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(মাদ্াসা-২)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
lutfor.sas.ict2@gmail.com

20.

কাররগরর রশক্া 
অরধেপ্তর এর
জনবল কাঠাদমা 
অনুদমােন

(ক) প্রস্তাব প্রারপ্ত
(খ) �ে সৃজদন 
জনপ্রশাসন মন্তণালদয়র 
সম্মরত প্রারপ্ত
(গ) �ে সৃজদন অর বি 
রবভাদগর সম্মরত প্রারপ্ত
(ঘ) অর বি রবভাগ চরদক 
চস্ল চভটিং আদেশ প্রারপ্ত
(ঙ) মরন্ত�ররষে রবভাদগর 
প্রশাসরনক উন্নয়ন সংক্রান্ত 
সর�ব করমটির সু�াররশ 
প্রারপ্ত
(�) মানন্রীয় মন্ত্রী 
মদিােদয়র অনুদমােন 
(প্রদ�াজযি চক্দরে মানন্রীয় 
প্রধানমন্ত্রীর অনুদমােন)
(ে)মঞ্জুরর আদেশ জার্রী

(ক) েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব

চ�করলটি অনুসাদর

রবনামূদল্য ৯০ 
কা� বিরেবস

জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec1@tmed.gov.bd

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর
এর
জনবল কাঠাদমা 
অনুদমােন

জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com

21.

কাররগরর রশক্া 
অরধেপ্তর এর
�ানবিান ও 
সরজিামারে টিওএন্ডই 
র্ক্তকরণ

(ক) প্রস্তাব প্রারপ্ত
(খ) জনপ্রশাসন 
মন্তণালদয়র সম্মরত প্রারপ্ত
(গ) অর বি রবভাদগর সম্মরত 
প্রারপ্ত
(ঘ) মরন্ত�ররষে রবভাদগর 
প্রশাসরনক উন্নয়ন সংক্রান্ত 
সর�ব করমটির সু�াররশ 
প্রারপ্ত
(ঙ) মানন্রীয় মন্ত্রী 
মদিােদয়র অনুদমােন 
(প্রদ�াজযি চক্দরে মানন্রীয় 
প্রধানমন্ত্রীর অনুদমােন)
(�)মঞ্জুরর আদেশ জার্রী

ক) েপ্তর/অরধেপ্তদরর 
প্রস্তাব
চ�করলটি অনুসাদর

রবনামূদল্য ৯০ 
কা� বিরেবস

কাররগরর উইং
জনাব ররিমা আক্তার 
উ�সর�ব (কাররগরর-১)
০১৭৮৪১৯৬৬৬২
sastec1@tmed.gov.bd

মাদ্াসা রশক্া 
অরধেপ্তর
এর
�ানবিান ও 
সরজিামারে টিওএন্ডই 
র্ক্তকরণ

মাদ্াসা উইং
জনাব সুলতানা আক্তার
উ�সর�ব (মাদ্াসা-১)
০১৭১২-০২২৬৪৮
sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

22.

ঢাকা, ময়মনরসংি, 
খুলনা ও বররশাল 
রবভাদগর
মাদ্াসা রশক্া 
প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ক ও 
কম বি�ার্রীদের রবরুদদ্ধ 
শৃঙ্খলাজরনত 
কা� বিাবল্রী 

(ক) ব্যরক্তর/উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র রনকট চরদক 
প্রাপ্ত অরভদ�াগ;
(খ) অরভদ�াগ তেদন্তর 
জন্য চপ্ররণ;
(গ) অরভদ�াগ প্রাররমক 
প্রমারণত িদল রবভাগ্রীয় 
মামলা রুজু;
(ঘ) অরভদ�াগ রনষ্পরতি। 

অরভদ�াদগর সমর বিদন 
উ�যুক্ত প্রমাণারে।

রবনামূদল্য ৬০ 
কা� বিরেবস জনাব চমাো. শািনাজ রমথুন 

মুন্ন্রী
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(মাদ্াসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫

রাজশাি্রী, রংপুর, 
রসদলট ও �রেগ্াম 
রবভাদগর
মাদ্াসা রশক্া 
প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ক ও 
কম বি�ার্রীদের রবরুদদ্ধ 
শৃঙ্খলাজরনত 
কা� বিাবল্রী 

তসয়ে আসগর আল্রী
সিকার্রী সর�ব(মাদ্াসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.bd

KvwiMwi cÖwkÿK‡`i `ÿZv Dbœqb welqK cÖwkÿY
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ক্র.
নং চসবার নাম চসবা প্রোন �দ্ধরত

প্রদয়াজন্রীয়  কাগজ�রে 
এবং প্রারপ্তস্ান

চসবার 
মূল্য এবং 
�ররদশাধ 
�দ্ধরত

চসবা 
প্রোদনর
সময়স্রীমা

োরয়ত্ব প্রাপ্তকম বিকতবিা (নাম, 
�েরব, চিান নম্বর ও 

ই-চমইল)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

23.

ঢাকা, ময়মনরসংি, 
খুলনা ও বররশাল 
রবভাদগর
মাদ্াসা রশক্া 
প্ররতষ্ঠাদনর ম্যাদনরজং 
করমটি/গভরন বিং বরডর 
অরভদ�াগ সংক্রান্ত 
কা� বিাবল্রী

(ক) ব্যরক্তর/উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র রনকট চরদক 
প্রাপ্ত অরভদ�াগ;
(খ) অরভদ�াগ তেদন্তর 
জন্য চপ্ররণ;
(গ) অরভদ�াগ প্রাররমক 
প্রমারণত িদল রবভাগ্রীয় 
মামলা রুজু;
(ঘ) অরভদ�াগ রনষ্পরতি। 

অরভদ�াদগর সমর বিদন 
উ�যুক্ত প্রমাণারে।

রবনামূদল্য ১৫ 
কা� বিরেবস

জনাব চমাো. শািনাজ রমথুন 
মুন্ন্রী
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(মাদ্াসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫
তসয়ে আসগর আল্রী
রসরনয়র সিকার্রী 
সর�ব(মাদ্াসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.bd

রাজশাি্রী, রংপুর, 
রসদলট ও �রেগ্াম 
রবভাদগর
মাদ্াসা রশক্া 
প্ররতষ্ঠাদনর ম্যাদনরজং 
করমটি/গভরন বিং বরডর 
অরভদ�াগ সংক্রান্ত 
কা� বিাবল্রী

24.

ঢাকা, ময়মনরসংি, 
খুলনা ও বররশাল 
রবভাদগর স্বতন্ত/
এবদতোয়্রী মাদ্াসার 
�াবত্রীয় কা� বিাবল্রী।

(ক) ব্যরক্তর/উ�যুক্ত 
কর্বি�দক্র রনকট চরদক 
প্রাপ্ত আদবেন;
(খ) রনষ্পরতির লদক্যি 
প্রদয়াজন্রীয় কা� বিক্রম 
গ্িণ।

উ�যুক্ত প্রমাণারে। রবনামূদল ১৫ 
কা� বিরেবস

জনাব চমাো. শািনাজ রমথুন 
মুন্ন্রী
রসরনয়র সিকার্রী সর�ব 
(মাদ্াসা-৪)
০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫
তসয়ে আসগর আল্রী
রসরনয়র সিকার্রী 
সর�ব(মাদ্াসা-৩)
৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১
sas.mad.24@moedu.gov.bd

রাজশাি্রী, রংপুর, 
রসদলট ও �রেগ্াম 
রবভাদগর স্বতন্ত/
এবদতোয়্রী মাদ্াসার 
�াবত্রীয় কা� বিাবল্রী। 
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বাদজট বরাদ্ ও ব্যয়
কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর রবগত ৪ (�ার) বেদরর বাদজদট চমাট বরাদদ্র র�রে রনম্নরু�ঃ
(অংক সমূি িাজার টাকায়)

অর বি বের �রর�ালন চমাট বরাদদ্র (%) ঊন্নয়ন চমাট বরাদদ্র (%) চমাট বরাদ্ 
২০১৯-২০২০

(সংদশারধত বাদজট)
৫৯৪০,৪৫,০০ ৭৯.৭% ১৫১৩,১৫,০০ ২০.৩% ৭৪৫৩,৬০,০০

২০২০-২০২১
(সংদশারধত বাদজট)

৬০৯১,৭১,৭৯ ৮০.৪% ১৪৮৫,২৫,০০ ১৯.৬% ৭৫৭৬,৯৬,৭৯

২০২১-২০২২
(সংদশারধত বাদজট)

৬৬৩৬,৪৬,৫৩ ৭৩.৬৬% ২৩৭৩,১৬,০০ ২৬.৩৪% ৯০০৯,৬২,৫৩

২০২২-২৩(বাদজট) ৬৮৪৩,৮৪,০০ ৭৪.৭৬% ২৩১০,৪৬,০০ ২৫.২৪% ৯১৫৪,৩০,০০

২০২১-২০২২ অর বিবেদর সংদশারধত �রর�ালন বাদজদট ১৬০০১০১-১২০০০১৫১৪-রশক্া প্ররতষ্ঠান, রশক্ক-কম বি�ার্রী ও 
রশক্ারথীদের জন্য রবদশষ মঞ্জুরর ৩৬৩১১০৭-রবদশষ অনুোন খাদত বরাদ্ রেল ৫,০০,০০,০০০/-(�াঁ� চকাটি) টাকা। উক্ত 
বরাদ্কৃত টাকার রব�র্রীদত রবরভন্ন কযিাটাগররদত আদবেদনর সংখ্া, প্রাপ্তার সংখ্া, অদর বির �ররমাণ রনদম্নাক্তভাদব নগে 
রলরমদটদডর মাধ্যদম রবতরণ করা িদয়দে।
রশক্াপ্ররতষ্ঠান

প্ররতষ্ঠান আদবেদনর সংখ্া প্রাপ্তার সংখ্া প্ররত প্ররতষ্ঠাদনর প্রাপ্তা প্ররতষ্ঠাদনর চমাট প্রাপ্তা

রশক্া প্ররতষ্ঠান ৬২১ টি ৩০০ টি ২৫,০০০/-               
 (পঁর�শ িাজার)

৭৫,০০,০০০/- 
(পঁ�াতির লক্)

রশক্ক-কম বি�ার্রী

রশক্ক-কম বি�ার্রী আদবেদনর সংখ্া প্রাপ্তার সংখ্া প্ররত রশক্ক-কম বি�ার্রীর প্রাপ্তা রশক্ক-কম বি�ার্রীর চমাট প্রাপ্তা
রশক্ক-কম বি�ার্রী ১২৩১ জন ৫০০ জন ১০,০০০/-  (েশ িাজার) ৫০,০০,০০০/- (�ঞ্চাশ লক্)

রশক্ারথী

কযিাটাগরর চমাট আদবেদনর সংখ্া প্রাপ্তার সংখ্া প্ররত রশক্ারথীর প্রাপ্তা চমাট

স্বতন্ত এবদতোয়্রী
(১ম চরদক ৫ম) �� বিন্ত ৭৬৬ জন ১২৫০ জন রশক্ারথীদক ৩,০০০/- (রতন িাজার) ২২,৯৮,০০০/-(বাইশ লক্ আটানব্বই 

িাজার)
৬ষ্ঠ িদত ১০ম (োরখল ও 

চভাদকশনাল) �� বিন্ত ১০,১৬১ জন ৪,৫০১ জন ৫,০০০/- (�াঁ� িাজার) ২,২৫,০৫,০০০/-(দুই চকাটি পঁর�শ লক্ 
�াঁ� িাজার)

এই�এসরস (রবএম), আরলম  
ও রডদপ্লামা �� বিন্ত ৮,৩৭১ জন ১৪৯২ জন রশক্ারথীদক ৬০০০/-  (েয় িাজার) ৮৯,৫২,০০০/-(ঊননব্বই লক্ বায়ান্ন 

িাজার)

কারমল, িারজল সি তদুদ্ধবি 
চরেরণ �� বিন্ত ২,৩৪৮ জন ৫৩৫ জন রশক্ারথীদক ৭০০০/-                  

(সাত িাজার)
৩৭,৪৫,০০০/-(সাঁইররেশ লক্ পঁয়তারলেশ 

িাজার)

চমাট= ২১,৬৪ ৬জন ৭২৯৪ জন -- ৩,৭৫,০০,০০০/-
(রতন চকাটি পঁ�াতির লক্)

২০২১-২২ অর বিবেদরর  সংদশারধত বাদজদট কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর অনুকূদলÒ১৬০০১০১ -১৬০০১০১১৩২৫১৬-
৪১১২৩০৬- গদবষণাগার সরজিামারেÓ খাদত বরাদ্রেল ২,৫০,০০,০০০/- (দুই চকাটি �ঞ্চাশ লক্) টাকা। উক্ত বরাদ্কৃত অর বি িদত 
(এ চরেরণর ৩১টি চজলা, রব চরেরণর ২৭টি চজলা ও রস চরেরণর ৬টি চজলার ৩৪৫টি প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল চমাট ২,৪৯,৭৮,০০০/- 
( দুই চকাটি ঊন�ঞ্চাশ লক্ আটাতির িাজার) টাকা োে করা িদয়দে।
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দ্বিতীয় অধ্যায়
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কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি পদ্িদ্চদ্ত

কাররগরর রশক্ার সম্প্রসারণ ও মাদনান্নয়দনর মাধ্যদম েক্ মানব সম্ে সৃরটির লদক্যি ১৯৬০ সাদল কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর প্ররতরষ্ঠত 
িয়। গত অধ বি শতদক কাররগরর রশক্া ও প্রশাসদনর বহু শাখা-প্রশাখার রবস্তার ঘদটদে। অরধেপ্তদরর মূল কাজ ৪টি �রাঃ মানব সম্ে 
ব্যবস্া�না, উন্নয়ন কম বিকান্ড �রর�ালনা, একাদডরমক কা� বিক্রদমর তোরক্রীকরণ এবং কাররগরর রশক্া সংরলিটি চেশ্রীয় ও আন্তজবিারতক 
সংস্ার সদঙ্গ সংদ�াগ সৃরটি করা।
অরধেপ্তরাধ্রীন সরকারর রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর চমাট সংখ্া ২০০ টি। রতনটি স্তদর �াঠোন কা� বিক্রম �রর�ারলত িয়। �রাঃ সাটি বিরিদকট 
স্তর, রডদপ্লামা স্তর ও রডগ্্রী স্তর। সাটি বিরিদকট �� বিাদয় রদয়দে ১৩৪ টি চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ এবং ১টি চভাদকশনাল টি�াস বি চরেরনং 
ইনরটিটিউট। রডদপ্লামা �� বিাদয় ৫০ টি �রলদটকরনক ইনরটিটিউট এবং রডগ্্রী �� বিাদয় ১টি চটকরনকযিাল টি�াস বি চরেরনং কদলজ ও ৪টি 
ইরজিরনয়াররং কদলজ রদয়দে।
কাররগরর রশক্া অরধেপ্তরটি এি-৪/রব, চশর-ই-বাংলা নগর প্রশাসরনক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ এ অবরস্ত।

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি কযার্থযািদ্ল
n 	 কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া ও প্ররশক্দণর সারব বিক গুণগত মান উন্নয়দনর লদক্যি প্রদয়াজন্রীয় ন্রীরত, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

�ররব্রীক্ণ ও মূল্যায়ন রনরচিত করা।
n 		�ারিো রভরতিক কাররগরর ও বৃরতিমুলক রশক্া ও প্ররশক্ণ উৎসারিত করা।
n 		রশক্দকর জ্ান, েক্তা ও দৃরটিভরঙ্গর উন্নয়ন ঘটাদনা।
n 		জাত্রীয় ও আন্তজবিারতক রেমবাজাদরর উ�দ�াগ্রী কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া ও প্ররশক্দণর �ারিো রনরু�ন করা।
n 		অর বিন্রীরতর �ররমান ও রব্মান েক্তার রনররদখ কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া ও প্ররশক্ণ কম বিকতবিাদের জন্য রনয়রমত �ররব্রীক্ণ, 

মূল্যায়ন ও ক্রমবধ বিমাণ �দ্ধরতর প্রব বিতন করা।
n 		 স্ান্রীয় ও আন্তজবিারতক রেমবাজাদরর �ারিো অনু�ায়্রী প্ররশক্ণ �ররকল্পনা, কম বিসূ�্রী ও প্রকল্প প্রণয়ন করা।
n 		রশক্কদের মান উন্নয়দনর লদক্যি �ারিো রভরতিক রশক্ক প্ররশক্ণ কম বিসূর� প্রণয়ন করা।
n 	 	 কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া ও প্ররশক্দণর চক্দরে রবষয় রভরতিক রশক্ক-কম বি�ার্রীদের �ারিো চকর্রিক চসরমনার ও কম বিশালার 

আদয়াজন করা।
n 		চজন্ডার সমতা রবধানকদল্প কাররগরর রশক্ায় মরিলাদের উৎসারিত করদত মরিলা �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�ন, মরিলা চকাটা 

বৃরদ্ধ, মরিলা বাধিব চটকদনালরজ প্রব বিতন এবং রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর সুদ�াগ-সুরবধা বৃরদ্ধ।
n 		�াকুর্রীর বাজাদরর �ারিো এবং কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্ার উ�র গদবষণা এবং সম্রীক্া �রর�ালনা করা।
n 		চেদশর কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া ও প্ররশক্ণ �রর�ালনায় সরকাদরর শ্রীষ বি সংস্া রিদসদব কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর আঞ্চরলক ও 

আন্তজবিারতক সংস্ার সাদর (UNIVOC, UNESCO, CPSC, IDB, KOICA, JAIKA, EC, ILO ইতযিারে) সমরন্বত চ�াগাদ�াগ 
(Networking) ও প্ররতরনরধত্ব করণ।

n 		রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদন যুদগা�দ�াগ্রী ইমারজবিং চটকদনালরজ প্রবতবিন করা।

কাররগরর রশক্া অরধেপ্তদরর জনবল সংক্রান্ত তথ্য
অনুদমারেত �ে পুরণকৃত �ে শূন্য �ে 

২৭০০৯ ৮২৮৮
১ম চরেরণর 
�ে

২য় চরেরণর 
�ে ৩য় চরেরণর �ে ৪র বি চরেরণর �ে চমাট

৬৬৬১ ৬০৭০ ৫১২৭ ৮৬৩ ১৮৭২১
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কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি আওতযায় প্রকক্ল্পি দ্িিিেঃ 
১. ১০০দ্ট উপক্জলযায় ১দ্ট কক্ি প্টকদ্নক্যাল সু্ল ও কক্লজ (দ্টএসদ্স) স্যাপন

   ১০০টি উ�দজলায় ১টি কদর চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ (টিএসরস) স্া�ন”শ্রীষ বিক প্রকদল্পর আওতায় নবরনরম বিত ৭০টি টিএসরসদত 
রশক্া কা� বিক্রম শুরু িদয়দে। বারক ৩০টি টিএসরসদত ২০২৩ রশক্াবদষ বি রশক্া কা� বিক্রম শুরু করার উদ্াগ গ্িণ করা িদয়দে। 
জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ৭৫%।

২. ৬৪দ্ট প্টকদ্নক্যাল সু্ল ও কক্লক্জি সষেমতযা িদৃ্ধি

   সেশের ৬৪মি উপশেলঠায় ৬৪মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশে (মিএেমে) ৬ষ্-৮ি সরেমি, এেএেমে (স�ঠাক) এিং এইচএেমে 
(স�ঠাক) সকঠাশেসে মেক্ঠা কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।  “কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তরঠািীন ৬৪মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশের েক্িিঠা 
িৃমধি” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় মিে্িঠান ৬৪মি মিএেমের আিকুমনকঠায়ন এিং েক্িিঠািৃমধির লশক্্ কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে। 
েকুলঠাই/২০২২ পরসেন্ত প্কপেমির িঠাস্তিঠায়ন অগ্রগমি ৩৮%।

৩. দ্সক্লট, িদ্িশযাল, ময়মনদ্সংি ও িংপিু দ্িভযাগীয় শিক্ি ৪দ্ট মদ্িলযা পদ্লক্টকদ্নক ইনদ্্দ্টউট স্যাপন

   চেদশর ৪টি রবভাদগ ৪টি মরিলা �রলদটকরনক ইনরটিটিউদট রডদপ্লামা-ইন-ইরজিরনয়াররং চকাদস বি রশক্া কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। 
“রসদলট, বররশাল, ময়মনরসংি ও রংপুর রবভাগ্রীয় শিদর ৪টি মরিলা �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�ন” শ্রীষ বিক প্রকদল্পর মাধ্যদম 
অবরশটি ৪টি মরিলা �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�ন করা িদছি। জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ৪০%।

৪. িযাংলযাক্দশ ভূদ্ম জদ্িপ দ্শষেযাি উন্নয়ন

   রাজশাি্রী ও কুরমলোদত ২টি সাদভ বি ইনরটিটিউদট রডদপ্লামা-ইন-ইরজিরনয়াররং চকাদস বি রশক্া কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। “বাংলাদেশ ভূরম 
জরর� রশক্ার উন্নয়ন“ শ্রীষ বিক প্রকদল্পর মাধ্যদম উক্ত দুটি সাদভ বি ইনরটিটিউদটর আধুরনকায়নসি �দশার ও �টুয়াখাল্রীদত আরও 
নতুন ২ (দুই)টি সাদভ বি ইনরটিটিউট স্া�দনর কা� বিক্রম �লদে। জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ২৫%।

৫. ২৩ দ্ট প্জলযায় পদ্লক্টকদ্নক ইনদ্্দ্টউট স্যাপন

    চেদশর ৪১টি চজলায় ৫০টি �রলদটকরনক ইনরটিটিউদট রডদপ্লামা-ইন-ইরজিরনয়াররং চকাদস বি রশক্া কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। “২৩ টি 
চজলায় �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�ন” শ্রীষ বিক প্রকদল্পর মাধ্যদম অবরশটি ২৩টি চজলায় ২৩টি �রলদটকরনক ইনরটিটিউট স্া�দনর 
কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ১৫%।

৬. ৪দ্ট দ্িভযাক্গ আিও ৪দ্ট ইদ্জিদ্নয়যাদ্িং কক্লজ স্যাপক্নি

   ৪টি রবভাদগ আরও ৪টি ইরজিরনয়াররং কদলদজ রবএসরস-ইন-ইরজিরনয়াররং চকাদস বি রশক্া কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। অবরশটি 
“৪টি রবভাদগ আরও ৪টি ইরজিরনয়াররং কদলজ স্া�দনর” কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন  
অগ্গরত ১২%।

৭. উপক্জলযা পর্থযাক্য় ৩২৯দ্ট প্টকদ্নক্যাল সু্ল ও কক্লজ (দ্টএসদ্স) স্যাপন (২য় পর্থযাক্য়)

    “উ�দজলা �� বিাদয় ৩২৯টি চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ (টিএসরস) স্া�ন (২য় �� বিাদয়)” শ্রীষ বিক প্রকদল্পর মাধ্যদম ৩২৯টি উ�দজলায় 
৩২৯টি চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ স্া�দনর কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ১%।

৮. Skill 21 - Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth

     কাররগরর রশক্ায় সকল চক্দরে NTVQF বাস্তবায়দনর লদক্যি প্রদয়াজন্রীয় �েদক্� গ্িণ করা িদয়দে। “Skill 21 - Empowering 
Citizens for Inclusive and Sustainable Growth” প্রকদল্পর আওতায় মদডল প্ররতষ্ঠাদনর সবগুদলাদতই NTVQF চলদভল 
অনু�ায়্রী প্ররশক্ণ প্রোন করা িদছি এবং ইদতামদধ্য ৪০০০ জদনর প্ররশক্ণ সম্ন্ন িদয়দে। কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর কর্বিক 
বাংলাদেশ ন্যাশনাল চকায়ারলরিদকশন চরেমওয়াকবি (BNQF) চূোন্ত িদয়দে। খুব শ্রীঘ্রই  BNQF এর Launching করা িদব। 
২৪ জন প্ররশক্দকর CBT & A Level 5 প্ররশক্ণ সম্ন্ন িদয়দে। ৮০১ (টাদগ বিট ১২০০) জন রশক্দকর অনলাইন ম্যাদটররয়াল 
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চডদভল�দম্ট, ২১২৪ (টাদগ বিট ৩৫০০) জন যুবার উদ্াক্তা উন্নয়ন প্ররশক্ণ, ৭৩ জন প্ররশক্দকর উদ্াক্তা উন্নয়ন ToT, ১৭২ 
জন কম বিকতবিার MTBF এর প্ররশক্ণ সম্ন্ন িদয়দে। ২৮৭৫ (টাদগ বিট ৩৫০০) জন যুবক ও যুবমরিলার RPL সনোয়ন সম্ন্ন 
িদয়দে। এোোও, ১৭১০ জন রবদেশ চিরত ও তাদের �ররবাদরর সেস্যদের RPL চপ্রাগ্াদমর মাধ্যদম মূল্যায়ন করা িদয়দে এবং 
NTVQF ও উদ্াক্তা উন্নয়ন প্ররশক্ণ চেয়া িদয়দে। জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ৮১%।

৯. Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)

  “Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)”শ্রীষ বিক প্রকদল্পর আওতায় 
৬,৫১,০০০ যুবাদক রব্মান এবং চেশ্রীয় ও আন্তজবিারতক রেমবাজাদরর �ারিোর সাদর সামজিস্যপূণ বি চরেড ও চটকদনারলজদত 
প্ররশক্ণ প্রোন করা িদব। এ লদক্যি প্রকল্পটির কা� বিক্রম �লমান আদে এবং জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন  
অগ্গরত ১%।

১০. Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development

  “Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development” শ্রীষ বিক 
প্রকদল্পর মাধ্যদম রনব বিার�ত �রলদটকরনক ইনরটিটিউটদক মদডল �রলদটকরনক ইনরটিটিউট রিদসদব ততরর করা িদব এবং �� বিায়ক্রদম 
চেদশর সকল �রলদটকরনক ইনরটিটিউদট তা বাস্তবায়ন করা িদব। �াইলট �� বিাদয় প্রকদল্পর মাধ্যদম ঢাকা �রলদটকরনক 
ইনরটিটিউট, ঢাকা মরিলা �রলদটকরনক ইনরটিটিউট এবং চটকরনকযিাল টি�াস বি চরেরনং ইনরটিটিউট এর সক্মতা বৃরদ্ধ করা িদছি। 
এ লদক্যি প্রকদল্পর মাধ্যদম ১৮ জন রশক্ক ও কম বিকতবিাদক জা�াদন KOSEN প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে। এোোও, স্ান্রীয়ভাদব 
৫১ জন রশক্দকর Hands-on-Manual এবং ৪১ জন প্ররশক্দকর Training of Trainers (ToT) প্ররশক্ণ সম্ন্ন িদয়দে। 
জুলাই/২০২২ �� বিন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্গরত ২৫%।

AvBwmwU j¨ve G KvwiMwi wkÿv_©x‡`i `jxq Kg©KvÛ
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মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি পদ্িদ্চদ্ত
কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর আওতাধ্রীন মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তর একটি নবসৃটি সরকারর প্ররতষ্ঠান। ২০১৫ সাদলর আগটি মাস 
িদত কাকরাইদলর জাত্রীয় স্াউট ভবদন সম্পূণ বি ভাো অরিদস এ েপ্তদরর কা� বিক্রম শুরু িয়। স্বল্প �ররসদর অরিস কা� বিক্রম ঠিকমত 
�রর�ারলত না িওয়ায় এবং কম বিকতবিাদের বসার �� বিাপ্ত ব্যবস্া না রাকায় বতবিমাদন “গাইড িাউস (৭ম এবং ১০ম তলা), রনউ চবইরল 
চরাড, ঢাকা-১০০০” ভাো অরিদস এ েপ্তদরর কা� বিক্রম �লদে।
মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তদরর মাধ্যদম ৭৯৫৪ টি এমর�ও র্ক্ত মাদ্াসায় ১,৫০,৮০০ জন রশক্ক ও কম বি�ার্রীদের প্ররত মাদস চবতন ও 
ভাতা চেয়া িদছি। এোোও ১৫১৯ টি স্বতন্ত ইবদতোয্রী মাদ্াসায় ৪,৫২৯ জন রশক্কদের অনুোন চেয়া িদছি। এই রবপুল সংখ্ক 
মাদ্াসার রশক্ারথী এবং রশক্কদের প্রশাসরনক এবং একাদডরমক রবষদয় মরনটররং এর সারব বিক োরয়ত্ব মাদ্াসা রশক্া অধরেপ্তদরর। এ 
অরধেপ্তদরর প্রশাসরনক অরধদক্রে সমগ্ বাংলােশ। এমর�ও র্ক্তকরণ, রশক্ক এমর�ও র্ক্তকরণসি মাদ্াসা রশক্ার একাদডরমক 
এবং কাঠাদমাগত উন্নয়দনর ব্যা�াদর প্রদয়াজন্রীয় উদ্াগ গ্িণ করা অরধেপ্তদরর প্রধান কাজ। বতবিমাদন চমরমস এর মাধ্যদম 
অনলাইন �দ্ধরতদত এমর�ওর্ক্ত মাদ্াসার রশক্ক-কম বি�ার্রীদের এমর�ও (চবতন-ভাতা) আদবেন দ্রুতসমদয় প্ররক্রয়াকরণ ও সরাসরর 
রশক্ক-কম বি�ার্রীদের ব্যাংক অযিাকাউদ্ট প্রোন/রবতরণ রনরচিতকরণ করা িয়।

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি কযার্থযািলীঃ
n মাদ্াসা রশক্া সংক্রান্ত সরকাদরর ন্রীরত বাস্তবায়ন করা।
n কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ কর্বিক মাদ্াসা রশক্া সংক্রান্ত সকল উ�দেশ ও �রামশ বি অনু�ায়্রী ব্যবস্া চনয়া।
n সরকারর/চবসরকারর মাদ্াসা প্ররতষ্ঠাদনর আেশ বি, মান সুরনরচিত করদণর চকৌশল রনধ বিারণ ও তা প্রদয়াগ করা।
n মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠানসমূদির প্রশাসরনক, আরর বিক ও একাদডরমক কম বিকাণ্ড তত্তাবধান করা।
n অগ বিাদনাগ্াম চমাতাদবক মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তর ও অরধেপ্তরাধ্রীন প্ররতষ্ঠান/রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর কম বিকতবিা ও কম বি�ার্রীদের 

রনদয়াগ/বেরল/�দোন্নরত ও �াকুর্রী সংক্রান্ত কা� বিক্রম।
n মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তদরর ও অরধনস্ত মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর বাদজট প্রণয়ন ও আয়ব্যদয়র রিসাব সংরক্ণ।
n চবসরকারর মাদ্াসা এমর�ও র্ক্তকরণ।
n চবসরকারর মাদ্াসার রশক্ক কম বি�ার্রী এমর�ও র্ক্তকরণ।
n চবসরকারর মাদ্াসার গভরন বিংবরডদত সেস্য মদনানয়ন সংক্রান্ত।
n মাদ্াসা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন অগ্গরত তত্তাবধান।
n সকল প্রকার মাদ্াসা প্রশাসরনক তত্তাবধান।
n সকল প্রকার �াবরলক �র্রীক্া অনুষ্ঠাদন প্রদ�াজযি চক্দরে োরয়ত্ব �ালন।
n গুরুত্বপূণ বি রসদ্ধান্ত গ্িণ করার চক্দরে মন্তণালদয়র অনুদমােন গ্িণ করা।
n সকল গুরুত্বপূণ বি কাদজর ররদ�াট বি রনয়রমত মন্তণালয় চপ্ররণ করা।

মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তদরর জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ
অনুদমারেত �ে পুরণকৃত �ে শূন্য �ে 

২৫৭ ১৪৫
১ম চরেরণর 

�ে
২য় চরেরণর 

�ে ৩য় চরেরণর �ে ৪র বি চরেরণর �ে চমাট

৫৫ ২০ ১০ ২৭ ১১২
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মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি আওতযায় প্রকক্ল্পি দ্িিিেঃ 
১. gv`ªvmv GWz‡Kkb g¨v‡bR‡g›U GÛ Bbdi‡gkb wm‡÷g (MEMIS) mv‡cvU© প্রকল্প:
 প্রকদল্পর চময়ােকাল: জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২ �� বিন্ত। প্রকদল্পর (১ম সংদশারধত) চমাট বরাদ্= ১৪৬৩.০৪ লক্ টাকা। 

প্রকদল্পর (১ম সংদশারধত) চমাট ব্যয়= ১১১০.৬৯ লক্ টাকা। প্রকদল্পর অগ্গরতর িার= ৭৫.৯১%।
২. চেদশর ৬৫৩টি gv`ªvmvq মারটিরমরডয়া ক্াসরুম স্া�ন প্রকল্প:
 ৩২২টি মাদ্াসায় মারটিরমরডয়া ক্াসরুম স্া�ন সম্ন্ন িদয়দে। প্রকদল্পর আররডর�র� (২য় সংদশারধত) অনুসাদর ৩৩১টি 

মাদ্াসায় ৯৯৩টি ক্াসরুদম মারটিরমরডয়া ক্াসরুম সরজিামারে (স্মাট বি টিরভ, চডস্ট� করম্উটার, ওয়াইিাই রাউটার, 
ই্টারদনট সংদ�াগ, ইউর�এস, চ�নড্াইভ) ক্রদয়র লদক্যি ই-রজর�দত চটন্ডার কা� বিক্রম �লমান িদয়দে।

৩. wbev©wPZ gv`ªvmv mg~‡ni Dbœqb cÖKí (1800wU) gv`ªvmv:
 প্রকদল্পর চময়ােকাল: জুলাই/২০২১ চরদক জুন/২০২৪ �� বিন্ত। প্রকল্প েরলদল অন্তর্ বিক্ত মাদ্াসার সংখ্া: ১৭৫৭টি �ার মদধ্য 

মাঠ �� বিাদয় ের�রে আিবান: ১৬৯৫ টি, কা� বিাদেশ প্রোন: ১৬৩০টি, রনম বিাণ কাজ শুরু: ১৫৩০ টি, মাঠ�� বিাদয় কা� বিাদেশ 
চেয়া িদয়দে রকন্তু কাজ শুরু িয়রন: ১০০ টি, ভবনরনম বিাণ কাজ ১০০% সম্ন্ন িদয়দে এমন প্ররতষ্ঠাদনর সংখ্া: ১৯৮টি।

৪. মাদ্াসা রশক্কগদণর রশক্ণ-েক্তা বৃরদ্ধর জন্য প্ররশক্ণ সংক্রান্ত প্রকল্প:
 প্রকদল্পর চময়ােকাল: জানুয়ারর/২০২১ িদত রডদসম্বর/২০২৩।বরাদ্কৃত টাকার �ররমাণ: ৪৫৬৬.৮২ লক্ টাকা। ২০২১-২২ 

অর বি বেদর প্রাপ্ত বরাদ্: RADP ২৮২ লক্ টাকা। ২০২১-২২ অর বি বেদর জুন/২০২২ �� বিন্ত চমাট ব্যরয়ত অর বি: ৫৫.৩৩ লক্ 
টাকা। রশক্া প্রশাসন ব্যবস্া�না রবষদয় প্ররশক্দণর উদদ্দশ্য ৪০০জন প্ররশক্ণারথীর তারলকা অনুদমারেত িদয়দে।

৫. প্রস্তারবত মাদ্াসা স্া�ন প্রকল্প
 “প্রস্তারবত মাদ্াসা স্া�ন প্রকল্প” রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ ম্যানুয়াল প্রণয়দনর লদক্যি ৩১ চম িদত ০১ জুন ২০২২ �� বিন্ত ২রেন 

ব্যা�্রী ১ম কম বিশালা এবং ১৮জুন ২য় কম বিশালা রবএমটিটিআই-এর আদয়াজদন অনুরষ্ঠত িচয়দে। ১০টি রবষদয়র প্ররশক্ণ 
ম্যানুয়াদলর খসো ততররর কাজ �লদে।

প্নকটযাক্িি পদ্িদ্চদ্ত
জাত্রীয় করম্উটার প্ররশক্ণ ও গদবষণা একাদডম্রী (চনকটার), বগুো (ভূতপূব বি নরোমস), রশক্া মন্তণালদয়র অধ্রীদন করম্উটার 
প্ররশক্ণ ও গদবষণামূলক একটি সংরবরধবদ্ধ প্ররতষ্ঠান। ১৯৮৪ সাদল চেদশর সার�রবক রবজ্াদনর উন্নয়ন, প্ররশক্ণ ও গদবষণার জন্য 
‘‘জাত্রীয় বহুভাষ্রী সাঁটরলর� প্ররশক্ণ ও গদবষণা একাদডম্রী’’ সংদক্দ� নরোমস প্ররতরষ্ঠত িয়। �রবতথীদত প্রযুরক্তর রবকাশ ও যুদগর 
�ারিোর চপ্ররক্দত করম্উটার প্ররশক্দণর মাধ্যদম েক্ জনশরক্ত ততররর লদক্যি সরকার ২০০৫ র্রঃ বাংলাদেশ জাত্রীয় সংসদে ১২ নং 
আইদনর মাধ্যদম ভূত�ব বি “নরোমস” রবলুপ্ত কদর জাত্রীয় করম্উটার প্ররশক্ণ ও গদবষণা একাদডম্রী  প্ররতষ্ঠা কদর।

প্নকটযাক্িি কযার্থযািলীঃ
এ প্ররতষ্ঠানটি করম্উটার প্রযুরক্ত রবষয়ক গদবষণা; সরকারর, আধা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত ও চবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন কম বিরত ব্যরক্তদের 
জন্য চেদশর ও আন্তবিজারতক বাজাদরর �ারিো অনু�ায়্রী প্ররশক্ণ �রর�ালনা করা;
করম্উটার প্রযুরক্ত রবষদয় গদবষণা, রশক্াও প্ররশক্ণ �রর�ালনা করা এবং এ রবষদয় জ্াদনর উৎকষ বি সাধন করা;
সরকারর,আধাসরকারর, স্বায়ত্বশারসত বা চবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন কম বিরত ব্যরক্তদের জন্য প্রদয়াজন্রীয় প্ররশক্দণর কাঠাদমা রনধ বিারণ, 
�রর�ালনা ও মূল্যায়ন;
প্নকটযাক্িি জনিল সংক্রযান্ত তথ্ঃ

অনুক্মযাদ্দত পদ পিুেকৃত পদ শনূ্য পদ 

১৩১ ৯২
১ম চরেরণর �ে ২য় চরেরণর �ে ৩য় চরেরণর �ে ৪র বি চরেরণর �ে চমাট
২১ ০১ ০৯ ০৮ ৩৯
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মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্িযাি্থ পদ্িদ্চদ্ত
১৭৮০ সাদল কলকাতা আরলয়া মাদ্াসা প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম ভারত উ�মিাদেদশ আনুষ্ঠারনকভাদব আরলয়া ধারার মাদ্াসা রশক্াব্যবস্ার 
শুভ সূ�না িয়। �� বিায়ক্রদম অরবভক্ত বাংলা, রবিার, আসাম ও ররেপুরাসি রবরভন্ন অঞ্চদল মাদ্াসা রশক্া সম্প্রসাররত িদত রাদক। 
১৯৭১ সাদল স্বাধ্রীন ও সাব বিদভৌম বাংলাদেদশর অভূযিেদয়র �র জারতর র�তা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রিমান-এর প্রতযিক্ রনদে বিশনায় 
মাদ্াসা রশক্াদক  যুদগা�দ�াগ্রী ও কম বিমুখ্রী করার উদ্াগ গৃি্রীত িয়। এরই ধারাবারিকতায় বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি গঠিত 
িয় এবং ঢাকাস্ সরকারর মাদ্াসা-ই-আরলয়া কযিাম্াদস এর কা� বিক্রম শুরু িয়। ১৯৭৮ সাদল মাদ্াসা রশক্া অরড বিদনন্স জাররর মাধ্যদম 
বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি পুনগ বিঠন করা িয়। িলশ্রুরতদত ১৯৭৯ সাদলর জুন মাদস বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি একটি 
স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠাদন রূ� �ররগ্ি কদর। এর�র িদত এ �� বিন্ত বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি তার কা� বিক্রম সািদল্যর সাদর 
�রর�ালনা কদর আসদে। 

কযার্থযািলীঃ
n	রশক্াক্রম �ররমাজবিন ও নবায়ন কা� বিক্রম ২০২১ বাস্তবায়দন বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাদড বির উদ্াদগ এবং এনরসটিরব’র 

সিায়তায় “ইবদতোরয়, োরখল ও আরলম স্তদরর রবষয়সমূদির রশক্াক্রম �� বিাদলা�না, বাস্তবায়দনর বাস্তব অবস্া ও �ারিো 
রনরূ�ণ সম্রীক্া ২০১৯” শ্রীষ বিক গদবষণা সম্ন্ন িদয়দে। মাদ্াসা রশক্া ধারা রশক্াক্রম প্রণয়ন ও �ররমাজবিদন বাংলাদেশ 
মাদ্াসা রশক্া চবাড বি এনরসটিরবদক সরক্রয় সিদ�ারগতা প্রোন কদর;

n	চেদশর আরলয়া �দ্ধরতর ইবদতোরয়, োরখল ও আরলম স্তদর �াঠোদনর অনুমরত ও একাদডরমক স্ব্রীকৃরত প্রোন, স্ব্রীকৃরতর 
চময়াে বৃরদ্ধ এবং রবভাগ-রবষয় চখালা;

n	ম্যাদনরজং করমটি, গভারন বিং বরড, রনব বিাি্রী করমটি, এডিক করমটি অনুমরত ও অনুদমােন এবং করমটি সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতা 
রনরসন;

n	রবদ্াৎসাি্রী সেস্য মদনানয়ন (িারজল ও কারমল স্তর);
n	রসদলবাস ও কাররকুলাম প্রণয়ন, রশক্াক্রম উন্নয়ন ও �াঠযিসূর� রনধ বিারণ এবং �াঠযিপুস্তক র�না;
n	নাম, বয়স সংদশাধন (আক্ররক ও অন্যান্য), চক্রি �ররবতবিন, একাদডরমক কা� বিক্রম;
n	রশক্ারথীদের নাম চররজদ্রিশন, চররজদ্রিশন কাড বি প্রস্তুতকরণ ও রবতরণ;
n	�াবরলক �র্রীক্া গ্িণ, িলািল ততরর ও প্রকাশ এবং সনে রবতরণ ও �র্রীক্া সংক্রান্ত বহুমুখ্রী কা� বিক্রম সম্ােন।

           বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্া চবাড বি জনবল সংক্রান্ত তথ্য

অনুদমারেত �ে পুরণকৃত �ে শূন্য �ে 

১৯২ ১৩৯
১ম চরেরণর �ে ২য় চরেরণর �ে ৩য় চরেরণর �ে ৪র বি চরেরণর �ে চমাট

৫ ৫ ২৯ ১৪ ৫৩

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা প্িযাি্থ পদ্িদ্চদ্ত
তৎকারলন পূব বি �ারকস্তাদন কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠানসমূদির রনয়ন্তণ, �র্রীক্া �রর�ালনা ও সনে�রে প্রোদনর জন্য ১৯৫৪ সাদল 
তোরনন্তন বারণজযি ও রশল্প রবভাগ-এর Vide Resolution No. 188-Ind. Dated 27-01-54 চমাতাদবক “ইটি �ারকস্তান চবাড বি 
অব এক্সারমদনশন ির চটকরনকযিাল এডুদকশন” নাদম একটি চবাড বি স্ার�ত িয়। উদদ্শ্য রেল চেদশর কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্া ও 
প্ররশক্দণর সংগঠন �রর�ালন, তোররক, রনয়ন্তন এবং উন্নয়দনর োরয়ত্ব �ালন, �র্রীক্া �রর�ালনা, রনয়ন্তন ও চবাড বি কর্বিক গৃি্রীত 
�র্রীক্ায় উতি্রীণ বি ব্যরক্তবগ বিদক রডদপ্লামা/সাটি বিরিদকট প্রোন।
অতঃ�র ক্রমবধ বিমান �ারিোর চপ্ররক্দত এবং রডদপ্লামা ইন ইরজিরনয়াররং ও চরেড �� বিাদয়র �াঠযিক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন, রনয়ন্তণ, সনে�রে 
প্রোন, �ররেশ বিন ও মূল্যায়দনর জন্য একটি সংরবরধবদ্ধ প্ররতষ্ঠান স্া�দনর প্রদয়াজন্রীয়তা অনুভূত িয়। িদল ১৯৬৭ সাদলর ৭ মা� বি 
চগদজট নং-১৭৫ এল.এ. প্রকারশত এবং ১ নং সংসে্রীয় আইদনর বদল “ইটি �ারকস্তান চটকরনকযিাল এডুদকশন চবাড বি” নাদম একটি 
প্ররতষ্ঠান স্ার�ত িয়, �ার বতবিমান নাম বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাড বি।
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কযার্থযািলীঃ
n	কাররকুলাম ও �াঠযিক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
n	প্ররতষ্ঠান অযিারিরলদয়শন বা অনুদমােন;
n	অযিারিরলদয়দটড বা অনুদমারেত রশক্া প্ররতষ্ঠান মরনটররংও মূল্যায়ন;
n	�াঠযিক্রম সমা�নকার্রী রশক্ারথীদের �র্রীক্া গ্িণ ও রনয়ন্তণ;
n	�র্রীক্ায় উতি্রীণ বি রশক্ারথীদের রডদপ্লামা/সাটি বিরিদকট প্রোন;
n	বাংলাদেশ জাত্রীয় কাররগরর ও বৃরতিমূলক চ�াগ্যতা কাঠাদমা (এনটিরভরকউএি) বাস্তবায়ন।
n	মাদ্াসাসি সাধারণ রশক্াধারায় কাররগরর রশক্া প্রবতবিদনর জন্য রপ্র-চভাক এবং চভাদকশনাল রশক্া �ালুকরণ;
n	�াঠযিপুস্তক এবং প্ররশক্ণদক BNQF অনু�ায়্রী চঢদল সাজাদনা;

িযাংলযাক্দশ কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা প্িযাি্থ জনিল সংক্রযান্ত তথ্ঃ

অনুক্মযাদ্দত 
পদ

পিুেকৃত 
পদ শনূ্য পদ 

২২২ ১৩৯
১ম চরেরণর 

�ে
২য় 

চরেরণর �ে
৩য় চরেরণর 

�ে
৪র বি চরেরণর 

�ে চমাট

২৩ ৫ ২৮ ২৭ ৮৩

িযাংলযাক্দশ মযাদ্যাসযা দ্শষেক প্রদ্শষেে ইন্সদ্টদ্টউট (দ্িএমদ্টদ্টআই) এি পদ্িদ্চদ্তঃ
মা`ªvmv রশক্ার মা� বিাো অজবিদনর রবরভন্ন োব্রী ও আদদিালদনর �াশা�ারশ মা`ªvmv রশক্কদের গুণগত মান ও চ�শাগত েক্তা বৃরদ্ধর 
জন্য একটি প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট/কদলজ প্ররতষ্ঠার জন্য রবরভন্ন মিল চরদক ে্রীঘ বিরেন ধদর োব্রী �দল আসরেল। মরনরুজ্ামান রময়া 
রশক্া করমশন, ড. শামসুল িক রশক্া করমশন ও প্রদিসর করবর চ�ৌধর্রী রশক্া করমশদনর প্রদতযিকটিদত মা`ªvmv রশক্কদের জন্য 
প্ররশক্দণর ব্যবস্া বৃরদ্ধর লদক্যি প্রদয়াজন্রীয় প্ররতষ্ঠান গদে চতালার প্ররত গুরুত্বাদরা� করা িয়। প্রদিসর মরনরুজ্ামান রময়া রশক্া 
করমশদনর সু�াররশ বাস্তবায়দনর অংশ রিদসদব ১৯৯৫ সাদলর ২৮ রডদসম্বর তৎকাল্রীন সরকার গজ্রীপুদরর চবাড বি বাজাদর সাদবক 
ইসলাম্রী রবশ্বরব্ালদয়র চমরডদকল ইউরনদটর জন্য চ� জায়গাটি বরাদ্ রেদলা চসই জায়গাটি অরধগ্িণ কদর বাংলাদেশ মা`ªvmv রশক্া 
চবাড বি এর ব্যবস্া�নায় মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্া অরধেপ্তদরর অধ্রীদন “মা`ªvmv রশক্ক প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট শ্রীষ বিK প্রকল্প” এর রভরতি 
প্রস্তর স্া�ন করা িয়। প্রকদল্প ৫২ জন জনবদলর অগ বিাদনাগ্াম ততরর কদর এর কা� বিক্রম ৯ চকাটি ৯৯ লক্ টাকায় এ প্রকদল্পর কাজ 
জানুয়ার্রী-২০০১ সাদল আরম্ িদয় জুন-২০০১ সাদল চশষ িয়। ১৯৯৯ সাদল রবএমটিটিআই এ প্রকদল্পর অদর বি মা`ªvmv রশক্কদের 
জন্য সব বিপ্ররম প্ররশক্ণ চকাস বি আরম্ িয় এর ৬টি প্ররশক্ণ �রর�ারলত িয়, �াদত প্রায় ২৮১ জন মা`ªvmvর উ�াধ্যক্, মুিারদ্স ও 
প্রভাষকগণ অংশগ্িণ কদরন। অতঃ�র এই ইনরটিটিউদট অদ্াবর-২০০২ সাল চরদক রনয়রমতভাদব প্ররশক্ণ কা� বিক্রম আরম্ িয়। 
সব বিপ্ররম োরখল স্তদরর আররব, ইংদররজ ও গরণত রবষদয়র সিকারর রশক্কদের �াকুর্রীকাল্রীন রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ চকাস বি (�ার সপ্তাি 
চময়াে্রী) আরম্ িয়। �� বিায়ক্রদম মােরাসা প্রধান ও সিকারর প্রধানদের জন্য রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না প্ররশক্ণ চকাস বি(রতন 
সপ্তাি চময়াে্রী), রসরনয়র মা`ªvmvর অধ্যক্/উ�াধ্যক্দের জন্য রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না প্ররশক্ণ চকাস বি(রতন সপ্তাি চময়াে্রী), 
এবদতোয়্রী মা`ªvmv প্রধানদের জন্য “রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না প্ররশক্ণ চকাস বি”(দুই সপ্তাি চময়াে্রী), রসরনয়র মা`ªvmvর প্রভাষক/
সিকারর অধ্যা�কদের জন্য রবষয়রভরতিক (আররব, ইংদররজ, গরণত ও রবজ্ান) প্ররশক্ণ চকাস বি(�ার সপ্তাি চময়াে্রী আরম্ িয় এবং তা 
�লামন রদয়দে। ২০০২ সাদল সব বি প্ররম রশক্া মন্তণালদয়র আদেদশ বাংলাদেশ মােসাসা রশক্া চবা‡ড বির অর বিায়দন প্ররশক্ণ চকাস বি 
�লদত রাদক। ২০০৬ সাদল সব বিপ্ররম রাজস্ব বাদজদট রবএমটিটিআই এ প্ররশক্ণ �রর�ালনার জন্য অর বি বরাদ্ চেয়া িয় এবং প্ররশক্ণ 
কা� বিক্রম অব্যািত রাদক। ২০০৩ সাদল সরকার মা`ªvmv রশক্ক প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট এর নাদমর পূদব বি বাংলাদেশ শব্দ যুক্ত করার 
জন্য আদেশ জারর কদর। চসই চরদক এর নাম িয় বাংলাদেশ মা`ªvmv রশক্ক প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট। ২০১২ চসশন চরদক মা`ªvmv 
চরদক �ারা িারজল �াস কদরদেন রকংবা রবএ �াস কদরদেন তাদের এক বের চময়াে্রী �াকুর্রীপূব বি প্ররশক্ণ চকাস বি তরা “ব্যাদ�লর 
অব মা`ªvmv এডুদকশন” (রবএমএড) চকাস বি আরম্ িয়।
রবএমটিটিআই এর রদয়দে একটি চবাড বি অব গভন বিরস। �ার সভা�রত িদলন KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefv‡Mi সর�ব মদিােয়। 
এর জন্য রাজস্বখাদত ৪৪ জন জনবলসি চমাট ৫৬ জন কম বিকতবিা-কম বি�ার্রী রদয়দে।
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কযার্থযািলীঃ
  n একবের চময়ারে ব্যাদ�লর অব মাদ্াসা এডুদকশন;
  n  রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ (২৬/৫রেন): আররব, ইংদররজ, গরণত, আল-চকারআন, ইসলাদমর ইরতিাস, রবজ্ান, বাংলা, বাংলাদেশ 

ও রবশ্ব�রর�য় (এবদতোরয়, োরখল, আরলম/িারজল);
  n রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না প্ররশক্ণ চকাস বি (১৯/১২রেন; সু�ার/সি-সু�ার, অধ্যক্/উ�াধ্যক্/এবদতোরয় প্রধান);
  n রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না সজি্রীবন্রী চকাস বি (৫রেন);
  n আররব ও ইংদররজ ভাষা প্ররশক্ণ চকাস বি অনলাইন।

িযাংলযাক্দশ মযাদ্যাসযা দ্শষেক প্রদ্শষেে ইন্সদ্টদ্টউট (দ্িএমদ্টদ্টআই) এি জনিল সংক্রযান্ত তথ্t
অনুক্মযাদ্দত পদ পিুেকৃত পদ শনূ্য পদ 

৫৫ ২৭
১ম চরেরণর �ে ২য় চরেরণর �ে ৩য় চরেরণর �ে ৪র বি চরেরণর �ে চমাট

১২ -- ০৭ ০৯ ২৮

Òইমজিমনয়ঠামরং এন্ড েঠাশ�সে ইনমটিমিউি, রঠােেঠাহীÓ এর কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগ হস্তঠান্তর অনকুষ্ঠান
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কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাগ ও অধীন সংস্যাি উক্লেখক্রযাগ্ কযার্থক্রমঃ
বতবিমান সরকার কাররগরর রশক্াদক সদব বিাচ্চ অগ্ারধকার রেদয়দে। এরই ধরাবারিকতায় চেদশর সকল �রলদটকরনক ইন্সটিটিউটসি 
কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠানদক আধুরনক ও যুদগা�দ�াগ্রী করার চ�টিা অব্যািত রদয়দে। এোোও সকল কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠানদক NTVQF/
রবএনএিরকউএি-এর সাদর এলাইনদমদ্টর কা� বিক্রমও অব্যািত রদয়দে। এ বাস্তবতায় রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর ল্যাব/ওয়াকবিশ�সমূিদক 
আধুরনক করার উদ্াগ গ্িণ করা িদয়দে। বতবিমাদন ০৭টি চটকদনালরজদক মাোর চটকদনালরজ রিদসদব র�রনিত কদর তা অনুদমােন 
করা িদয়দে। তার আদলাদক প্ররশক্ণ ম্যানুয়াল প্রস্তুদতর কা� বিক্রম �লমান রদয়দে। এোোও �রলদটকরনক ইনরটিটিউটসি সকল 
কাররগরর রশক্া প্ররতষ্ঠাদনর ল্যাব/ওয়াকবিশ�সমূিদক আদরা আধুরনক �ন্ত�ারত সংদ�াজন করার কা� বিক্রম গ্িণ করা িদয়দে-�াদত 
কদর কাররগরর রশক্া চরদক �াশ করা রশক্ারথীরা ৪র বি রশল্প রবপ্লদব কম বিদক্দরে কারঙ্খত ভূরমকা রাখদত �াদর। এ চপ্ররক্দত কাররগরর 
রশক্া অরধেপ্তরাধ্রীন রবরভন্ন রশক্া প্ররতষ্ঠানসমূদির ল্যাব ও ওয়াকবিশ�দক আধুরনক্রীকরদণর লদক্যি করমটি গঠন করা িদয়দে। �ারা 
ইদতামদধ্য কা� বিক্রম শুরু কদরদে। ল্যাবদরটরর ও অবকাঠাদমা উন্নয়দনর জন্য �ররকল্পনা গ্িণ করা িদয়দে।

কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগর চলিঠান কঠারসেক্রি েম্পশকসে িঠাননীয় িন্তী িশহঠােয়শক অিমহিকরি ে�ঠা।

• চবসরকারর মাধ্যরমক রব্ালয় ও োরখল মাদ্াসাসমূদি এসএসরস/োরখল (চভাক) চরেড রশক্কদের প্ররশক্দণর মাধ্যদম 
NTVQF এর চ�াগ্যতা অজবিন রনরচিত করা;

• NTVQF এর আওতায় প্ররশক্ণ প্রোদনর জন্য BTEB রনবরধিত প্ররশক্ণ প্ররতষ্ঠানসমূি (Registered Training 
Organization) A, B ও C কযিাটাগররদত চরেণ্রীরবন্যাস করা;

• রডদপ্লামা ইন ইরজিরনয়াররং রশক্াক্রদম রশল্প সংযুরক্ত ন্রীরতমালা সংদশাধনপূব বিক বাস্তবসম্মত করার জন্য করমটি গঠন;
• BTEB-র অধ্রীন �রর�ারলত অকুদ�শনরভরতিক শট বিদকাস বিসমূি মানসম্মতভাদব �রর�ালনার রবষদয় ন্রীরতমালা প্রণয়ন;
• রডদপ্লামা-ইন-ইরজিরনয়াররং রশক্াক্রদমর রব্মান লারন বিং গ্যা� রনণ বিয় ও সমাধান রনধ বিারদণ করমটি গঠন;
• চবসরকারর �রলদটকরনক ইনরটিটিউদটরও কাররগরর রশক্কদের পূণ বিাঙ্গ তথ্য সম্বরলত ডাটাদবজ প্রস্তুতকরণ;
• সকল সরকারর চটকরনকযিাল স্কুল এযিান্ড কদলদজ (টিএসরস) ২-৪টি কদর �ারিোরভরতিক শট বিদকাস বি �ালু করা ও �রবতথীদত 

চকাদস বির সংখ্া বৃরদ্ধকরণ;
• মাদ্াসায় চভাদকশনাল কা� বিক্রম �ালুর রবষদয় কা� বিক্রম গ্িণ;
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f‚wg Rwic cÖwZôv‡bwkÿv_©x‡`i gvV cÖwkÿY

• কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্ায় রশল্প ও বারণরজযিক প্ররতষ্ঠাদনর সম্পৃক্ততা বাোদনার লদক্যি BGMEA, FBCCI, BKMEA, 
BCC এবং BRAC, UCEP, আিসারনয়া রমশন ইতযিারে অংশ্রীজদনর সাদর রলংদকজ স্া�ন;

• ল্যাবদরটরর ও অবকাঠাদমা উন্নয়দনর জন্য �ররকল্পনা প্রণয়ন;
• মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তদরর জন্য নতুন ভবন রনম বিাদণর �ররকল্পনা প্রণয়ন;
• কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর কম বিকতবিা ও কম বি�ার্রীদের অনুশ্রীলন ও প্রদনোতিররভরতিক ইন-িাউজ প্ররশক্ণ প্রোন  

করা িয়;
• কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগ ২০২০-২০২১ অর বিবেদর এর�এ, এনআইএস, ইদনাদভশন রবষদয় ৫৫৭ জন কম বিকতবিা/

কম বি�ার্রীদক ইন-িাউজ প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে। 
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ততৃীয় অধ্যায়

কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাগ ও অধীন সংস্যাসমূক্িি প্রযাদ্তষ্ঠযাদ্নক সষেমতযা িদৃ্ধি
২০২০-২০২১ অর বিবেদর রবরভন্ন �েদক্� গ্িদণর মাধ্যদম কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর প্রারতষ্ঠারনক সক্মতা বৃরদ্ধ করা িদয়দে।

প্রযাদ্তষ্ঠযাদ্নক সষেমতযা িদৃ্ধিকক্ল্প গদৃ্িত কযার্থক্রমঃ
মানন্রীয় প্রধানমন্ত্রী চশখ িারসনা কর্বিক চঘারষত রূ�কল্প-২০২১ I রূ�কল্প-২০৪১ এর লক্ পূরদণ চেদশর জনসংখ্াদক েক্ 
মানবসম্দে রূ�ান্তদরর উদদ্দশ্য সরকার কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্াদক সদব বিাচ্চ অগ্ারধকার প্রোন কদরদে।

gwš¿cwil` mwPe L›`Kvi Av‡bvqviæj Bmjvg Gi Dcw¯’wZ‡Z PZz_© wkíwecøe I RvZxq ï×vPvi †KŠkj welqK Kg©kvjv

• কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর এর অধ্রীন প্ররতষ্ঠান সমূদির রশক্ক, কম বি�ার্রীদের ১২৬০৭টি নতুন �ে সৃজন। এোোও অরতররক্ত 
১৯৮টি �ে সৃজদন অর বি রবভাগ-এর সম্মরত লাভ;

• কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর এর অধ্রীন প্ররতষ্ঠান সমূদির রশক্ক, কম বি�ার্রীদের রব্মান ও সৃরজত ১৯০০০ �দে রনদয়াগ ও 
প্ররতষ্ঠান রভরতিক রশিট রবভাজনসি �োয়ন;

• এ রবভাদগর রব্মান জনবল কাঠাদমা-চত (১৩৬টি �ে) এর স্দল ২৮৪টি �ে সম্বরলত খসো অগ বিাদনাগ্াম প্রণয়ন পূব বিক 
অনুদমােদনর জন্য জনপ্রশাসন মন্তণালদয় চপ্ররণ;

• কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর এর রব্মান অগ বিাদনাগ্াদম নতুন �দের অনুদমােদনর জন্য সংদশাধন প্রস্তাব;
• মাদ্াসা রশক্া অরধেপ্তর এর রব্মান অগ বিাদনাগ্াদম ৫০টি �েসি নতুন ৬৮টি �ে সৃজদনর অনুদমােন অর বি রবভাগ িদত 

�াওয়া চগদে;
• বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাড বি এর রব্মান অগ বিাদনাগ্াদম নতুন �দের অনুদমােদনর জন্য সংদশাধন প্রস্তাব জনপ্রশাসন 

মন্তণালদয় চপ্ররণ;
• কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর এর TO&E-চত গাে্রী/�ানবািদনর রবষদয় সংদশাধন প্রস্তাব।
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`ÿ gv÷vi cÖwkÿK m„w÷i Rb¨ Av‡qvwRZ cÖwkÿ‡Yi mgvcwb Abyôvb

আইএলও প্মিমনমি েশলর েঠাশে িিমিমনিয় ে�ঠা

GQvov কাররগরর ও বৃরতিমূলক রশক্ায় ভরতবির িার ২০৩০ সাদলর মদধ্য ৩০% এবং ২০৪১ সাদলর মদধ্য ৪১% এ উন্ন্রীত করার লদক্যি 
চকৌশলগত কম বি�ররকল্পনা গ্িণ করা িদয়দে। চস ধারাবারিকতায় কাররগরর রশক্া অরধেপ্তর ও অরধেপ্তরাধ্রীন রবরভন্ন প্ররতষ্ঠানসমূদি 
কম বিরত কম বিকতবিা ও রশক্কদের আরও েক্ ও সময়াদ�াদ�াগ্রী করার লদক্যি রবরভন্ন রবষদয় সরাসরর ও Online মাধ্যদম প্ররশক্ণ 
প্রোন করা িয়। 
প্ররতটি প্ররশক্ণ চকাদস বি প্রাক মূল্যায়ন, মধ্যবতথী মূল্যায়ণ, প্ররশক্ণ সমারপ্ত মূল্যায়ণ, প্ররশক্ক মূল্যায়ন ও প্ররশক্ণারথীদের মতামত 
গ্িণ রনরচিত করা িদয়দে। 
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প্রদ্শষেে ম্যানুয়যাল প্রেয়নঃ
মাদ্াসার রশক্ক ও রশক্ারথীদের রবজ্ান মনস্ ও মুরক্তযুদদ্ধর চ�তনায় উবিঠুদ্ধ করার লদক্যি প্ররশক্ণ মরডউল এবং ম্যানুয়াল �ররমাজবিন 
করা িদয়দে। মাদ্াসা রশক্কদের েক্তারভরতিক প্ররশক্ণ প্রোদনর জন্য রনব বিার�ত মাদ্সা সমূদির উন্নয়ন শ্রীষ বিক প্রকদল্পর আওতায় 
৪ (�ার) টি ইংদররজ, আররব, রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না এবং তথ্য ও চ�াগাদ�াগ প্রযুরক্ত রবষদয় ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা িদয়দে।

কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাক্গি আওতযাধীন সংস্যাসমূক্ি পদ্িচযাদ্লত প্রদ্শষেেসমূি
ইংক্িদ্জ ও আিদ্ি ভযাষযা প্রদ্শষেে প্কযাস্থঃ
বতবিমান রবদশ্বর চপ্রক্া�দট একজন রশক্দকর ভাষা েক্তা অজবিন খুবই জুরুর্রী। কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্কগদণর ইংদররজ ও আররব 
রবষদয় ভাষাগত েক্তার মান সদন্তাষজনক নয়। এরই ধারাবারিকতায় ১৮ চিব্রুয়ার্রী ২০২১ তাররখ িদত TVET রশক্কদের জন্য 
IELS (Improving English Language Skills) প্ররশক্ণ কা� বিক্রম শুরু করা িদয়দে। প্রাররমকভাদব এই প্ররশক্দণর লক্যি রেল 
ওদয়র্ডংদয়র সাদর সংরলিটি রশক্কদের ইংদররজ ভাষার েক্তা বৃরদ্ধ করা, �াদের প্ররশক্ণ রবদেশ্রী প্ররশক্কদের বিারা �রর�ারলত িদব। 
রকন্তু সমদয়র সাদর সাদর, এই চপ্রাগ্ামটি এখন শুধু TVET রশক্কদের জন্য নয়, মাদ্াসা রশক্কদের জন্যও অতযিন্ত কা� বিকর্রী একটি 
প্ররশক্দণ �ররণত িদয়দে। চকারভড মিামার্রীর কারদণ রশক্ার দ্রুত �ররবতবিনশ্রীল  �রররস্রতদত রশক্কদের �ারস্পররক সমন্বদয়র 
মাধ্যদম রনদজদের চ�শাগত েক্তার উন্নয়ন খুব প্রদয়াজন। প্রযুরক্ত-রভরতিক রশক্ারবজ্াদনর (Pedagogy) বতবিমান �রররস্রতদত 
প্রাসরঙ্গক এবং কা� বিকর রাকার জন্য রশক্কদের নতুন েক্তা এবং জ্ান অজবিন করদত িদব।

কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ এর উদ্াদগ ২০২০-২১ অর বিবেদর চটকরনকযিাল টি�াস বি চরেরনং কদলজ ও বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্ক 
প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট (BMTTI) এর মাধ্যদম রশক্কদের আররব ও ইংদররজ ভাষায় প্ররশক্ণ চকাস বি সরাসরর এবং অনলাইন �দ্ধরতদত 
প্রোন করা িদয়দে। এর মূল উদদ্শ্য রেল রশক্কদের সংরলিটি ভাষাগুদলাদত �ারটি রবষদয় েক্তা বৃরদ্ধ করা �াদত রেল চশানা, বলা 
চলখা ও �ডা। �লমান চকারভড �রররস্রতদত প্ররশক্ণ কা� বিক্রম রনধ বিাররত সমদয়র মদতাই অনলাইদনর মাধ্যদম �রর�ারলত িদয়দে। 
প্ররশক্ণ চকাস বি দুটির উদদ্শ্য িদছি প্ররশরক্ত রশক্কদের ইংদররজ ও আররব ভাষায় করা বলা এবং চরেণ্রীকদক্ রশক্া কা� বিক্রম 
�রর�ালনার জন্য আত্মরবশ্বাস বৃরদ্ধ করা। কাররগwর wkÿv প্ররতষ্ঠান সমূি এবং মাদ্াসা রশক্া প্ররতষ্ঠান িদত কাররগরর রশক্ায় প্ররশরক্ত 
োরেরা �াদত ইংদরজ্রী ভাষাভাষ্রী চেশসমূদি ও মধ্যপ্রাদ�যি তাদের অরজবিত কাররগরর জ্ান প্রদয়াগ এবং ভাষাগত েক্তার মাধ্যদম 
কম বিসংস্াদনর সুদ�াগ কদর রনদত �াদর চস লদক্যি প্ররশক্ণ চকাস বি দুটি কাররগরর ও মাদ্াসা রবভাগ চরদক রবদশষভাদব মরনটররং  
করা িদয়দে।
এই চকাদস বির লক্যি রশক্কদের আন্তঃসমন্বদয়র কাজগুরলদত অন্তর্ বিক্ত করা �া তাদের ইংদররজ ভাষার েক্তার রেকগুরল বুঝাদত সক্ম 
করদব এবং বাস্তব �রররস্রতদত ক্রীভাদব চ�াগাদ�াগ করদত িয় তা রশখদত সািায্য করদব।  এ চকাদস বির মাধ্যদম রশক্কদের েক্তা 
এবং আ�রদণর উন্নয়ন িয়; �াদত তারা কা� বিকরভাদব রশক্া প্রোন এবং আত্মরবশ্বাদসর সাদর চ�াগাদ�াগ করদত �াদর।   

ইংক্িদ্জ/ আিদ্িক্ত প্রদ্শষেে প্কযাক্স্থি দ্কছু দ্নদ্দ্থষ্ট উক্দেশ্ িক্য়ক্ছ রযা দ্নম্নরুপঃ
	 ইংদররজ/ আররবদত �ারটি েক্তা (�ডা, চলখা, চশানা ও বলা) অজবিদনর রবষদয় রশক্কদের উৎসারিত করা; 
	 রনয়রন্তত এবং রনদে বিরশত কা� বিক্রদমর মাধ্যদম ইংদররজ/আররবর �ারটি েক্তা রবকাশ করা;     
	 রশক্কদের েক্তা রবকাদশর জন্য অর বিপূণ বি রক্রয়াকলা� ততরর এবং ব্যবিার করদত সিায়তা করা
	 সিল চ�াগাদ�াগ েক্তা রবকাদশর জন্য রশক্কদের ইংদররজ অনুশ্রীলদন উবিঠুদ্ধ করা।

ইদতামদধ্য, কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর তত্তাবধাদন কাররগরর ও রশক্া অরধেপ্তর এবং বাংলাদেশ মাদ্াসা রশক্ক প্ররশক্ণ 
ইনরটিটিউট (BMTTI) এ  ১০ টি ব্যাদ�র প্ররশক্ণ সম্ন্ন কদরদে। এদত TVET চস্দরর প্রায় ১৮০ (একশত আরশ) জন এবং 
মাদ্াসা রশক্ার ১১০ (একশত েশ) জন রশক্ক অতযিন্ত সিলতার সাদর এই প্ররশক্ণ কা� বিক্রম সম্ন্ন কদরদেন।
এ প্ররশক্দণর উদদ্শ্য অনু�ায়্রী, প্ররশক্ণারথীদের ইংদররজ ভাষায় �ারটি েক্তা বৃরদ্ধ কদরদে চশানা, �ডা, চলখা এবং বলা। এ 
প্ররশক্দণ �ো-চলখার চ�দয় চশানা ও বলার ও�র চবরশ গুরুত্ব প্রোন করা িদয়দে। ধারাবারিক মূল্যায়দন তাদের েক্তার উন্নয়দনর 
প্রমাণ �াওয়া �ায়। তাদের ক্রমাগত মূল্যায়দন চেখা চগদে তাদের চবরশরভাগই কারঙ্খত �� বিাদয় েক্তা অজবিন িদয়দে।
প্রাররমক �� বিাদয় অনলাইদনর মাধ্যদম এ প্ররশক্ণ দুটি �রর�ারলত িদলও �রবতথীদত ইংদররজ ভাষা প্ররশক্ণ এর মাটিার চরেইনার 
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ততররর উদদ্দশ্য ইদতামদধ্যই ঢাকা মরিলা �রলদটকরনক এ ২৫ জন কাররগরর রশক্কদক সরাসরর ইংদররজ ভাষা রবষদয় প্ররশক্ণ প্রোন 
করা িদয়দে। এ প্ররশক্ণটি আবারসক রেল। এ প্ররশক্দণ ইংদররজ ভাষার অন্য দুটি েক্তা �ো এবং চলখার উ�র চজার চেওয়া 
িদয়দে। �া অনলাইন চকাস বি অরজবিত চশানা ও বলার েক্তাদক আদরা দৃঢ় করদব।
আররব ভাষা প্ররশক্ণ চকাদস বি ইদতামদধ্য অদনক মাটিার চরেইনার ততরর িদয় চগদে। বতবিমাদন ১০ (েশ) টি ব্যা� এর মাধ্যদম ৩০০ 
জন মাদ্াসার রশক্কদক অনলাইদন আররব ভাষা রবষদয় প্ররশক্ণ প্রোন করা িদছি।
বতবিমান যুদগ চেশ ও রবদেদশ কম বিসংস্াদনর চক্দরে ভাষাগত েক্তার গুরুত্ব অনুধাবন কদর কাররগরর ও মাদ্াসা রবভাদগর 
রবদশষ উদ্াদগ উদলেরখত প্ররশক্ণগুদলার মরডউল ও রবষয়বস্তু ততরর করা িদযদে। এ রবভাদগর সরাসরর তত্তাবধাদন 
প্ররশক্ণগুদলা �রর�ারলত িদছি। ইংদররজ ও আররব ভাষা প্ররশক্ণ চকাদস বি প্ররশক্ণ গ্িণকার্রী রশক্কদের রিডব্যাক িদত 
এই দুটি প্ররশক্দনর কা� বিকাররতা এবং িলপ্রসূ িওয়ারর রবষদয় আশাব্যনজক সাডা �াওয়া চগদে। অনলাইন এবং সরাসরর 
�দ্ধরতদত ভাষা রশক্া প্ররশক্ণ চকাস বি দুইটি বতবিমাদন অব্যািত আদে।

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি আওতযাধীন প্রদ্তষ্ঠযানসমূক্িি দ্শষেক ও কম্থচযািীক্দি প্রদ্শষেেঃ
•	 ২০২০-২১ অর বিবেদর ২,৯৩২ জন এবং ২০২১-২২ অর বিবেদর ৪,৪৭২ জন রশক্ক-কম বিকতবিাদক রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ প্রোন 

করা িদয়দে; 
•	 রশক্কদের বুরনয়ারে প্ররশক্ণ কা� বিক্রম �লমান (রবয়াম িাউদন্ডশন, ঢাকা ও কক্সবাজার)
•	 ৩৪ জন রশক্ক-কম বিকতবিাদক Colombo Plan Staff College (CPSC) কর্বিক প্ররশক্ণ প্রোন;
•	 ১৮ জন রশক্ক-কম বিকতবিার Japanese KOSEN রসদটিম এর উ�র জা�াদন প্ররশক্ণ প্রোন;
•	 ৬০ জন রশক্দকর লারণ বিং ম্যাদনজদম্ট রসদটিম (LMS) এর উ�র প্ররশক্ণ প্রোন;

কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগর েশমেলন কশক্ আশয়ঠামেি লঠামনসেং সেেন
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েক্িঠা উন্নয়নিূলক প্মেক্শি মেক্ঠােসেীরঠা

•	 কাররগরর রশক্া অরধেপ্তদরর ১৯৯৭ জন রশক্ক/কম বিকতবিাদক নারনয়াং �রলদটকরনক, রসঙ্গাপুদর প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে;

•	 GZITTC, Guangzhou, China এ ৫৮১ জন রশক্ক/কম বিকতবিাদক প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে;

•	 ২০২১-২২ অর বিবেদর ৩৫২৫ জন রশক্কদক সক্মতা বৃরদ্ধর প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে;

•	 SEP-B প্রকদল্পর মাধ্যদম গাদম বি্টস চস্দর ১,০৫,৬১২ জন চক েক্তা প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে;

•	 B-SEP প্রকদল্পর মাধ্যদম গাদম বি্টস চস্দর ২৪,৩০০ জনদক কম বিমুখ্রী রশক্ার উ�র প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে;

•	 বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাদড বির অধ্রীদন ৪৬,৪১৬ জন প্ররশক্ণারথী চক ৫০১টি Registered Training Organization 
(RTO) এর মাধ্যদম সাটি বিরিদকট প্রোন করা িদয়দে;

•	 অন্য মন্তণালয় ও সংস্ার সদি�াগ্রীতায় ৮৫৯৮ জন TVET রশক্কদক রবরভন্ন চটকদনালরজর উ�র রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ, 
সাইবার রনরা�তিা, �াবরলক প্ররকউরদম্ট, ই-রজর�, র�র�আর ইতযিারে এর প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে।
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ল্যাদব প্ররশক্ণরত রশক্ক (রভটিটিআই, বগুো)

২০২১-২২ অথ্থিছক্ি প্নকটযাি কতকৃ গিৃীত কযার্থক্রম সমূি
২০২১-২০২২ অর বি বেদর ১৫ জন কম বিকতবিা কম বি�ার্রী রনদয়াগ প্রোন, ০৩ জন কম বি�ার্রীদক �দোন্নরত, ০৫ জন কম বি�ার্রীর �াকরর 
স্ায়্রীকরণ এবং ৯ জন কম বিকতবিা কম বি�ার্রীদক অবসর প্রোন করা িদয়দে।

২০২১-২২ অথ্থিছক্ি প্নকটযাি কতকৃ পদ্িচযাদ্লত প্কযাস্থসমূক্িি দ্িস্তযাদ্িত দ্িিিেী
(জুলাই/২০২১ িদত জুন/২০২২র্র.)

ক্রম. প্রদ্শষেে প্কযাক্স্থি নযাম ি্যাচ নম্বি
প্কযাক্স্থি প্ময়যাদ

প্মযাট অজ্থন
প্রদ্শষেেযাথ্থীক্দি 

সংখ্যা
িদত �� বিন্ত পুরুষ মরিলা

১

তথ্য ও চ�াগাদ�াগ প্রযুরক্ত (আইরসটি)
রবষয়ক রশক্ক প্ররশক্ণ চকাস বি (৩০ 
রেন চময়াে্রী)

২৯তম ১২/০৬/২০২১ ১১/০৭/২০২১ ৫৯ ৫০ ৯
২ ৩০তম ১৪/০৮/২০২১ ১২/০৯/২০২১ ১৩২ ১১৯ ১৩
৩ ৩১তম ১৮/০৯/২০২১ ১৭/১০/২০২১ ১০৮ ৯৭ ১১
৪ ৩২তম ২৩/১০/২১ ২১/১১/২১ ১০০ ৮১ ১৯
৫ ৩৩তম ২৭/১১/২১ ২৬/১২/২১ ১২৭ ১০৮ ১৯
৬ ৩৪তম ০১/০১/২২ ৩০/০১/২২ ৯২ ৬২ ৩০
৭ ৩৫তম ১২/০২/২২ ১৩/০৩/২২ ৭৩ ৪০ ৩৩

৬৯১ জন ৫৫৭ ১৩৪
৮ এযিাডভান্সড তথ্য ও চ�াগাদ�াগ 

প্রযুরক্ত (আইরসটি) রবষয়ক রশক্ক 
প্ররশক্ণ চকাস বি (১৫ রেন চময়াে্রী)

৪র বি ১৯/০৩/২২ ০২/০৪/২২ ১০৪ জন ৮৮ ১৬

৭৯৫ ৬৪৫ ১৫০
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৯

“৬৪টি চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলদজর 
সক্মতা বৃরদ্ধ” শ্রীষ বিক প্রকদল্পর 

আওতায় চটকরনকযিাল স্কুল ও কদলজ 
রশক্কদের ১৪ রেন চময়াে্রী আইরসটি 

রবষয়ক প্ররশক্ণ চকাস বি 

ব্যা�- ১ ও ২ ১৭/০৮/২০২১ ৩০/০৮/২০২১ ৩৯ ২৫ ১৪
১০ ব্যা�-৩ ও ৪ ০১/০৯/২০২১ ১৪/০৯/২০২১ ৩৮ ২৪ ১৪
১১ ব্যা�- ৫ ২০/০৯/২০২১ ০৩/১০/২০২১ ২০ ২০ -
১২ ব্যা�- ৬, ৭ ও ৮ ০৫/১০/২০২১ ১৮/১০/২০২১ ৬০ ৪৫ ১৫
১৩ ব্যা�- ৯, ১০ ও ১১ ২৪/১০/২১ ০৬/১১/২১ ৫৯ ৪৫ ১৪
১৪ ব্যা�-১২, ১৩ ও ১৪ ০৮/১১/২১ ২১/১১/২১ ৫৯ ৫২ ৭
১৫ ব্যা�-১৫ ও ১৬ ২৯/১১/২১ ১২/১২/২১ ৩৯ ৩৮ ১
১৬ ব্যা�-১৭ ও ১৮ ১৪/১২/২১ ২৭/১২/২১ ৩৯ ৩৯ -
১৭ ব্যা�-১৯ ও ২০ ২৩/০১/২২ ০৫/০২/২২ ৪০ ৩৬ ৪
১৮ ব্যা�২১.২২. ও ২৩ ১৩/০২/২২ ২৬/০২/২২ ৬০ ৫৮ ২

১৯ ব্যা� ২৪. ও ২৫ ০১/০৩/২২ ১৪/০৩/২২ ৪০ ৪০ -

২০ ব্যা� ২৬ ও ২৭ ১৯/০৩/২২ ০২/০৪/২২ ৩৫ ৩০ ৫

২১ ব্যা� ২৮ ও ২৯ ০৯/০৫/২২ ২২/০৫/২২ ৩৯ ৩৪ ৫

২২ ব্যা� ৩০ ১২/০৬/২২ ২৫/০৬/২২ ২০ ২০ -
Dc‡gvU= ৫৮৭ জন ৫০৬ ৮১

২৩ রনব বিার�ত মাদ্াসা সমূদির উন্নয়ন 
প্রকদল্পর আওতায় রবষয় রভরতিক রশক্ক 

প্ররশক্ণ চকাস বি 

(১ম ব্যা�) ৩০/১১/২০২১ ০৯/১২/২০২১ ২৬ ১৯ ৭
২৪ (২য় ব্যা�) ০৪/০৬/২০২২ ১৩/০৬/২২ ২৬ ২২ ৪

Dc‡gvU= ৫২ ৪১ ১১

২৫
Acceleratingand Strengthening 

Skills for Economic 
Transformation (ASSET) 

NTVQFLevel-1
(১ম ব্যা�) ১৯/০৫/২০২২ ১১/০৬/২০২২ ১২০ ৯৫ ২৫

Dc‡gvU= ১২০ ৯৫ ২৫

২৬

রস-চপ্রাগ্ারমং ল্যাংগুদয়জ চকাস বি         

৫১, ৫২তম (সরাসরর) ১৪/০৬/২০২১ ০৬/০৭/২০২১ ৪১ ৩৭ ৪
২৭ ৫৩ তম (অনলাইন) ০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৬১ ৫৫ ৬

২৮ ৫৪, ৫৫তম 
(অনলাইন) ১৬/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৪৩ ৪৩ -

২৯ ৫৬, ৫৭তম (সরাসরর) ২০/০৯/২১ ১২/১০/২০২১ ৪৫ ৪৪ ১

৩০ ৫৮, ৫৯তম (সরাসরর) ২৫/১০/২১ ১৬/১১/২০২১ ৪৩ ৩৩ ১০

৩১ ৬০তম (অনলাইন) ১৮/১২/২১ ১৫/০১/২০২২ ৪৩ ৩৭ ৬

৩২ ৬১ ও ৬২তম 
(সরাসরর) ৩০/১১/২১ ২৩/১২/২০২১ ৪২ ৩৪ ৮

Dc‡gvU= ৩১৮ ২৮৩ ৩৫

৩৩ ওয়াড বিদপ্রস ররম কাটিমাইদজশন      
১২তম (অনলাইন) ০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৮৮ ৮০ ৮

১৩তম (সরাসরর) ০১/০৩/২২ ২৯/০৩/২০২২ ১২ ১২ -

Dc‡gvU= ১০০ ৯২ ৮

ক্রম. প্রদ্শষেে প্কযাক্স্থি নযাম ি্যাচ নম্বি প্কযাক্স্থি প্ময়যাদ প্মযাট অজ্থন
প্রদ্শষেেযাথ্থীক্দি 

সংখ্যা
িদত �� বিন্ত পুরুষ মরিলা
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৩৪ গ্ারিক্স রডজাইন চকাস বি               

৪৫তম (অনলাইন) ০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৯৩ ৭১ ২২
৪৬তম (অনলাইন) ২৪/১১/২১ ২২/১২/২০২১ ৯৬ ৭৯ ১৭
৪৭তম (অনলাইন) ১৭/০২/২২ ২০/০৩/২০২২ ৭৪ ৬৮ ০৬
৪৮তম (সরাসরর) ০১/০৩/২২ ২৯/০৩/২০২২ ১৮ ১৬ ২
৪৯তম (সরাসরর) ০৪/০৪/২২ ২৮/০৪/২০২২ ২৮ ২২ ৬
৫০তম (সরাসরর) ২৬/০৫/২২ ২২/০৬/২০২২ ২২ ১৯ ৩

Dc‡gvU= ৩৩১ ২৭৫ ৫৬
৩৫

চবরসক করম্উটার এযিারপ্লদকশন        

৪র বি (অনলাইন) ০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৯৯ ৬৫ ৩৪
৩৬ ৫ম (অনলাইন) ১৩/০৯/২০২১ ১০/১০/২০২১ ৯৫ ৭১ ২৪
৩৭ ব্যা�-৬ষ্ঠ (অনলাইন) ১৮/১০/২০২১ ১৫/১১/২০২১ ৬৭ ৪৯ ১৮

৩৮ ব্যা�-৭ম (সরাসরর) ১৭/০২/২২ ২০/০৩/২০২২ ৬৩ ৪৬ ১৭

৩৯ ব্যা�-৮ম (সরাসরর) ০১/০৩/২২ ২৯/০৩/২০২২ ২৫ ২০ ৫
৪০ ব্যা�-৯ম (সরাসরর) ০৪/০৪/২২ ২৮/০৪/২০২২ ৫৮ ৪৭ ১১
৪১ ব্যা�-১০ম (সরাসরর) ২৬/০৫/২২ ২২/০৬/২০২২ ৩০ ১৬ ১৪

Dc‡gvU= ৪৩৭ ৩১৪ ১২৩
৪২

িান্ডাদম্টাল অি ওদয়বদ�জ রডজাইন 
৩১তম (অনলাইন) ১৩/০৯/২০২১ ১৭/১০/২০২১ ৮৮ ৭৬ ১২

৪৩ ৩২তম (সরাসরর) ০৬/০১/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ৩১ ২১ ১০
৪৪ ৩৩তম (অনলাইন) ১৭/০২/২০২২ ২০/০৩/২০২২ ৪০ ৩৬ ৪

Dc‡gvU= ১৫৯ ১৩৩ ২৬
৪৫ চ�াগ্ারমং এযিাদসনরসয়াল ইন �াইরন ২য় (অনলাইন) ১৩/০৯/২০২১ ১০/১০/২০২১ ৪০ ৩৮ ২
৪৬ ৩য় (সরাসরর) ০১/০৩/২০২২ ০২/০৪/২০২২ ১৪ ১৩ ১

Dc‡gvU= ৫৪ ৫১ ৩
৪৭

রভরডও এরডটিং 
৩য় (অনলাইন) ১৩/০৯/২০২১ ১০/১০/২০২১ ৮০ ৭৩ ৭

৪৮ ৪র বি (অনলাইন) ২৪/১১/২০২১ ২২/১২/২০২১ ৩৭ ৩৪ ৩
৪৯ ৫ম (অনলাইন) ১৭/০২/২০২২ ২০/০৩/২০২২ ৫৯ ৫৫ ৪
৫০ ৬ষ্ঠ (সরাসরর) ২০/০৩/২২ ৩১/০৩/২২ ৬০ ৪৭ ১৩

Dc‡gvU= ২৩৬ ২০৯ ২৭
৫১ প্রদিসনাল ররেল্যারসং উইর এসইও, 

এসএমএম।

৪২তম (অনলাইন) ১৮/১০/২০২১ ২২/১১/২০২১ ৮২ ৭৩ ৯
৫২ ৪৩তম (অনলাইন) ১৭/০২/২০২২ ২০/০৩/২০২২ ৭৪ ৫৯ ১৫
৫৩ ৪৪তম (সরাসরর) ২৬/০৫/২০২২ ২২/০৬/২০২২ ২৮ ২৩ ৫

Dc‡gvU= ১৮৪ ১৫৫ ২৯
৫৪ এযিাড্দয়ড অযিা� চডদভল�দম্ট ৪র বি(অনলাইন) ১৮/১০/২১ ১৫/১১/২১ ৪৯ ৪৬ ৩
৫৫ ৫ম(অনলাইন) ২৮/০৩/২২ ২৫/০৪/২২ ২৮ ২৬ ২

Dc‡gvU= ৭৭ ৭২ ৫
৫৬ ওদয়বদ�জ চডদভল�দম্ট ইউরজং 

র�এই�র� এন্ড মাই স্কুদয়ল
৯ম (অনলাইন) ২৪/১১/২১ ২৯/১২/২১ ৮৫ ৮০ ৫

৫৭ ১০ম (অনলাইন) ২৮/০৩/২২ ১৭/০৫/২২ ৩২ ২৭ ৫
Dc‡gvU= ১১৭ ১০৭ ১০

৫৮ রডরজটাল কনদট্ট চডদভল�দম্ট ১ম (সরাসরর) ০৫/০১/২২ ১৭/০১/২২ ৬০ ৪৩ ১৭
৫৯ ২য় (সরাসরর) ১৪/০২/২২ ০৯/০৩/২২ ৬১ ২৯ ৩২

Dc‡gvU= ১২১ ৭২ ৪৯

৬০ রসসদকা সাটি বিিাইড চনটওয়াকবি 
এযিাদসারসদয়ট (CCNA)

১ম (অনলাইন) ২৫/১০/২১ এরপ্রল/২২ ৬৫ ৬৩ ২

৬১। জাভা স্ক্রীপ্ট ১ম (অনলাইন) ২৮/০৩/২২ ২৫/০৪/২২ ২০ ২০ -

৬২ এযিাডভান্সড সাটি বিরিদকট চকাস বি অন 
করম্উটার চরেরনং(৬মাস)

৫৪, ৫৫ ব্যা�
(সরাসরর) ০২/০১/২০২২ ০২/০৭/২০২২ ১১১ ৬৭ ৪৪

me© চমাট= ৩৮৮৪ ৩২০০ ৬৮৪

ক্রম. প্রদ্শষেে প্কযাক্স্থি নযাম ি্যাচ নম্বি প্কযাক্স্থি প্ময়যাদ প্মযাট অজ্থন 
প্রদ্শষেেযাথ্থীক্দি 

সংখ্যা
িদত �� বিন্ত পুরুষ মরিলা
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জাত্রীয় করম্উটার প্ররশক্ণ ও গদবষণা একাদডরমদত আদয়ারজত চরাবটিক অরলরম্য়াড

প্নকটযাক্ি পদ্িচযাদ্লত প্রদ্শষেক্েি সংদ্ষেপ্ত তথ্ দ্িিিেীঃ

ক্রম. প্রদ্শষেে প্কযাক্স্থি নযাম প্মযাট পরুুষ মদ্িলযা ষুেদ্ ন-ৃ
প্গযাষ্ঠী

দ্িক্শষ 
চযাদ্িদযা সম্পন্ন

১ (আইরসটি) রবষয়ক রশক্ক ৬৯১ জন ৫৫৭ জন ১৩৪ জন - -

২
এযিাডভান্সড তথ্য ও চ�াগাদ�াগ প্রযুরক্ত 

(আইরসটি) রবষয়ক রশক্ক প্ররশক্ণ চকাস বি 
(১৫ রেন চময়াে্রী)

১০৪ জন ৮৮ জন ১৬ জন - ১

৩ টিএসরস ৫৮৭ জন ৫০৬ জন ৮১ জন - -
৪ রনব বিার�ত মাদ্াসা সমূদির উন্নয়ন প্রকদল্পর 

আওতায় রবষয় রভরতিক রশক্ক প্ররশক্ণ চকাস বি ৫২ জন ৪১ জন ১১ জন - -

৫
Acceleratingand Strengthening 

Skills for Economic Transformation 
(ASSET) NTVQFLevel-1

১২০ জন ৯৫ জন ২৫ জন - -

৬ সট বিদকাস বি সমূি ২৩৩০জন ১৯১৩ জন ৪১৭জন ১২ জন ২২ জন
সব বিদমাট = ৩৮৮৪ জন ৩৩৭৯ জন ৬৮৪ জন ১২ জন ২৩ জন

২০২১-২২ অথ্থিছক্ি প্নকটযাি কতৃ্থক পদ্িচযাদ্লত গক্িষেযাসমূিঃ
১। সনকিঠার এিং অন্ঠান্ প্মিষ্ঠান কিৃক পমরচঠামলি আইমেমি সরেমনংশয়র রেিিঠােঠার ও চ্ঠাশলজি ম�মতিক িকুলনঠািকুলক মিশলেষি 

েীষসেক একমি গশিষিঠা কঠারসেক্রি।
২।   আইওমি, ন্ঠাচঠারঠাল ল্ঠাংগুশয়ে প্শেমেং, ব্লকশচইন, সিমেন লঠামনসেং / ডঠািঠা িঠাইমনং, ডীপ লঠামনসেং, িঠাশয়ঠাইনফরশিমিক্স, িঠাশয়ঠা 

চমরডদকল ইরজিরনয়াররং সংক্রান্ত একটি গদবষণা কা� বিক্রম।
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িযাংলযাক্দশ মযাদ্যাসযা দ্শষেক প্রদ্শষেে ইনদ্্দ্টউট (BMTTI)ঃ
২০২০ েঠাশল কশয়কমি প্মেক্ি সকঠােসে অফলঠাইশন অনকুমষ্ি হওয়ঠার পর কশরঠানঠার প্শকঠাপ িৃমধি পঠাওয়ঠায় িঠা িন্ধ হশয় রঠায়। প্মেক্ি 
কঠারসেক্রশির িঠারঠািঠামহকিঠা িেঠায় রঠাখশি পরিিসেীশি অনলঠাইশন প্মেক্ি কঠারসেক্রি পমরচঠামলি হয়। অেসেিের ২০২১-২০২২ সিয়ঠাশে 
পমরচঠামলি মেক্ঠাপ্েঠােন ও ি্িস্ঠাপনঠা প্মেক্ি সকঠােসে, মিএিএড সকঠােসে, মিষয়ম�মতিক প্মেক্ি সকঠােসে ও �ঠাষঠা মেক্ঠা প্মেক্ি 
সকঠােসেেিূশহ প্মেক্িপ্ঠাপ্ত সিঠাি প্মেক্িঠােসেীর েংখ্ঠা মেল ৩৬৪০ েন।

িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি (BMTTI) এর িঠাি্শি িঠাদ্ঠােঠার মেক্কগিশক প্মেক্ি প্েঠান করঠা হশছে।  সকঠাম�ড-
১৯ পমরমস্মির  িশি্ও ২০২১-২০২২ অেসেিেশর অনলঠাইশন ৩৬৪০ েন মেক্কশক প্মেক্ি প্েঠান করঠা হশয়শে।

মাদ্াসা রশক্কদের রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ
মধ্যপ্রা�যি সি অন্যান্য চেশ সমূদি রেমবাজার সম্প্রসারদণর লক্যিদক রবদব�নায় রনদয় মাদ্াসা রশক্কদের আররব ও ইংদররজ ভাষায় 
চশানা ও বলার েক্তা বৃরদ্ধর লদক্যি আররব ও ইংদররজ ভাষা প্ররশক্ণ চকাস বি অতযিন্ত সিলতার সাদর বাস্তবায়ন করা িদছি।
BMTTI কর্বিক রবরভন্ন স্তদরর রশক্ক প্ররশক্ণ চকাদস বি ৩০০৭ জন রশক্কদক প্ররশক্ণ প্রোন করা িয়। ৬৩৩ জনদক রশক্া প্রশাসন 
ব্যবস্া�না রবষদয় প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দে।
বাংলাদেশ মােরাসা রশক্ক প্ররশক্ণ ইনরটিটিউট (BMTTI) কর্বিক রনদম্নাক্ত রবষদয় প্ররশক্ণ প্রোন করা িদয়দেঃ
১.  আররব ভাষা প্ররশক্ণ চকাস বি (অনলাইনরভরতিক/সরাসরর)/ইংদররজ ভাষা প্ররশক্ণ চকাস বি অনলাইন/সরাসরর)
 চকারভড-১৯ �রররস্রতদত সারাদেদশর মাদ্াসা রশক্কগদণর জন্য অনলাইদন আররব ও ইংদররজ ভাষা প্ররশক্ণ চকাস বি শুরু 

িদয়দে। শুধুমারে ভাষা না জানার কারদণ আমাদের প্রবাস্রীগণ চবতন অদনকগুণ কম �ান। এদত চেশ রবপুল �ররমাণ তবদেরশক 
মুদ্া অজবিন চরদক বরঞ্চত িদছি। কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাগ গভ্রীরভাদব অনুধাবন কদর BMTTI এ এক মাসব্যা�্রী 
ভাষারশক্া প্ররশক্ণ চকাস বি �ালু কদরদে। এটি মাদ্াসা রশক্ার ইরতিাদস একটি মাইলিলক। রবস্তর আলা�-আদলা�না চশদষ 
এর চকাস বি-কাররকুলাম প্রস্তুত করা িদয়দে। বতবিমাদন অতযিন্ত সিলতার সাদর চকাস বি দুটি �লমান রদয়দে।

২.  রবষয়রভরতিক (আররব, বাংলা, রবজ্ান, গরণত, ইংদররজ, আল-চকারআন, ইসলাদমর ইরতিাস) প্ররশক্ণ চকাস বি (অনলাইন/
সরাসরর):

 রবষয়রভরতিক প্ররশক্ণ চকাদস বি আররব, ইংদররজ ও গরণত এই রতনটি রবষয়দক মূল রবষয় রিদসদব রবদব�না করা িদয়দে। রবষয়রভরতিক 
প্ররশক্দণর আদয়াজন করা িদল বরণ বিত রতনটি মূল রবষদয়র সাদর অবরশটি রবষয়গুদলা চ�মন বাংলা, রসায়ন, জ্রীবরবজ্ান, আল-
চকারআন, সাধারণ রবজ্ান, ইসলাদমর ইরতিাস ও সমাজরবজ্ান এর সমন্বদয় একটি প্ররশক্ণ ব্যা� গঠন করা িয়।  
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দ্শষেযা প্রশযাসন ও ি্িস্যাপনযা প্রদ্শষেে প্কযাস্থঃ 

ক. রবষয়রভরতিক (আররব, বাংলা, রবজ্ান, গরণত, ইংদররজ, আল-চকারআন, ইসলাদমর ইরতিাস) প্ররশক্ণ চকাস বি-৩০০৭ জন
খ. রশক্া প্রশাসন ও ব্যবস্া�না প্ররশক্ণ চকাস বি-৬৩৩ জন|

দষেতযাদ্ভদ্তিক কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা ও প্রদ্শষেে সম্প্রসযািেঃ
	 কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠা এিং “১০০মি উপশেলঠায় ১ (এক) মি কশর সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে (মিএেমে) স্ঠাপন (২য় 

েংশেঠামিি)” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় মনমিসেি/মনমিসেিি্ ১০০মি মিএেমে’র িশি্ ৭০মি মিএেমেশি ৬ষ্ সরেিী হশি মেক্ঠা 
কঠারসেক্রি শুরু হশয়শে।  এ েকল মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন কঠামরগমর মিষয়েহ প্শয়ঠােনীয় েংখ্ক েকল িই মেক্ঠােসেীশের িশি্ মিিরি 
করঠা হশয়শে।  উতি প্মিষ্ঠানেিূশহ অি্ক্ পশে পেঠায়নেহ অন্ঠান্ েনিল মনশয়ঠাগ সেয়ঠা হশয়শে।

	 সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশে সেএেমে (স�ঠাশকেনঠাল) মেক্ঠাক্রশি ৬ষ্ সেশক ৮ি সরেমি পরসেন্ত মেক্ঠােসেীগি েঠািঠারি মেক্ঠা িঠারঠায় 
অন্ত�কুসেতি মিষয়গুশলঠার েঠাশে একমি কশর কঠামরগমর মিষয় অি্য়শনর েকুশরঠাগ পঠাশি।  অন্মেশক, এেএেমে (স�ঠাশকেনঠাল) ও 
এইচএেমে (স�ঠাশকেনঠাল) সকঠাশেসে েঠািঠারি মিষশয়র েঠাশে কঠামরগমর মেক্ঠায় হঠাশি কলশি েক্িঠা অেসেশনর েন্ মেক্ঠােসেীগি 
৪মি সরেড মিষশয় অি্ঠায়ন করশি। 

	 এেঠাড়ঠাও ২০২৩ মেক্ঠািশষসে আশরঠা ৩০মি মিএেমে-সি মেক্ঠা কঠারসেক্রি শুরুর পমরকপেনঠা রশয়শে এিং এ লশক্্ েঠামিসেক কঠারসেক্রি 
পমরচঠামলি হশছে। 

মাদ্াসা রশক্কদের আইরসটি েক্তা রভরতিক প্ররশক্ণ
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প্কযাদ্ভিকযালীন গিৃীত দ্শষেযা কযার্থক্রম ও প্রদ্শষেেঃ
1. সকঠাম�ড ১৯ অমিিঠামরকঠালীন পমরমস্মিশি মেক্ঠা কঠারসেক্রি অি্ঠাহি রঠাখঠার লশক্্ ইিশিেঠাময়, েকুমনয়র েঠামখল, েঠামখল ও 

আমলি স্তশরর পঠাঠ্েূমচ ও িঠানিন্টন পকুিমিসেন্ঠাে করঠা হশয়শে;
2. সকঠাম�ড-১৯ েমনি মিশেষ পমরমস্মিশি মেক্ঠােসেীশের মেখন অি্ঠাহি রঠাখঠার প্শয়ঠােশন িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠািঠারঠার মিম�ন্ন সরেমির 

অ্ঠােঠাইনশিন্ট মনিসেঠারি; 
3. সকঠাম�ড-১৯ এর েিশয় েংেে িঠাংলঠাশেে মিম�শি কঠামরগমর মেক্ঠািঠারঠার সিঠাি ৬৭৯মি ক্ঠাে েম্প্রচঠামরি হশয়শে;
4. সকন্দীয়�ঠাশি পমরচঠামলি Facebook Live এর িঠাি্শি সিঠাি ১৮৮৬ মি ক্ঠাে পমরচঠামলি হশয়শে;
5. লঠামনসেং ি্ঠাশনেশিন্ট মেশটিি (LMS) মিষয়ক ই-সকঠােসে মডেঠাইন করঠা হশয়শে;
6. ৩৭মি পমলশিকমনক ইনমটিমিউশির ৪০েন এিং ১৮ মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশের ১৮েন এিং সনকিঠার এর ০২েন 

মেক্কেহ সিঠাি ৬০ েন মেক্কশক মিন েপ্তঠাহি্ঠাপীই-সকঠােসে তিমরর প্মেক্ি সেয়ঠা হশয়শে;
7.০৩মি ি্ঠাশচর মেক্কশের িঠাি্শি িিসেিঠাশন ১৯৩০েন মেক্ঠােসেীশক উতি ই-ক্ঠাম্পঠাশে এনশরঠাল করঠা হশয়শে;
8. ৮৪০েন মেক্কশক ১েপ্তঠাহ ি্ঠাপী ই-সকঠােসে তিমরর প্মেক্ি সেয়ঠা হশয়শে এিং সিঠাি ১৪৬মি কনশিন্ট সডশ�লপ করঠা হশয়শে;
9. মিশ্বি্ঠাপী কশরঠানঠা িহঠািঠামরর েিয় ১) িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে (েংশেঠািন) আইন, ২০২১ এিং (২) িঠাংলঠাশেে 

িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে (েংশেঠািন) আইন, ২০২১ এিং এর আশলঠাশক ২০২০-২০২১ অেসেিেশর কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
সিঠাশডসের পঠািমলক পরীক্ঠার ফলঠাফল প্কঠাে করঠা হশয়শে।

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তিযাধীন প্রদ্তষ্ঠযানসমূক্ি তথ্ প্ররদু্তিি মযাধ্ক্ম দ্শষেযা দযাক্নি তথ্ঃ
িহঠািঠারী সকঠাম�ড-১৯ এর কঠারশি ১৭িঠাচসে, ২০২০ িঠামরখ সেশক সেশের েকল মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন পঠাঠেঠান কঠারসেক্রি িন্ধ হশয় রঠায়। 
ইউমনশেফ িঠাংলঠাশেে-এর আমেসেক েহশরঠাগীিঠায় এিং এিকুআই-এর েরঠােমর িত্তঠািিঠাশন মেক্ঠােসেীশের পঠাঠেঠান কঠারসেক্রি েংেে 
িঠাংলঠাশেে সিমলম�েন-এ ‘আিঠার ঘশর আিঠার িঠাদ্ঠােঠা’ মেশরঠানঠাশি অনলঠাইন ক্ঠাে েম্প্রচঠার শুরু করঠা হয়।

১ম পর্থযায়: এটুআই-এি সিযাসদ্ি তত্তযািধযাক্ন
১।  এমপ্ল িঠাশের ক্ঠাে কঠারসেক্রি আরম্ভ হয়।
২।  ১ি পরসেঠাশয় ৩২৪মি ক্ঠাে সরকমডসেং এিং েংেে িঠাংলঠাশেে সিমলম�েন-এ েম্প্রচঠার হয়।
৩।  রমিিঠার হশি িৃহস্পমিিঠার েপ্তঠাশহ ৫ (পঠাঁচ) মেন ক্ঠাে।
৪।  প্মিমি ক্ঠাে ২০মিমনি কশর সিঠাি ০৩মি কশর ক্ঠাে েম্প্রচঠামরি হয়।
৫।  ক্ঠাশের েিয় মিকঠাল ৪:১৫ হশি ৫:১৫ পরসেন্ত (প্মিমেন ১ ঘন্টঠা কশর)

২য় পর্থযায়: মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তি-এি তত্তযািধযাক্ন

িহঠািঠারী সকঠাম�ড-১৯ এর কঠারশি মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন েরঠােমর পঠাঠেঠান কঠারসেক্রি িন্ধ আরও েীঘসেঠাময়ি হওয়ঠায় ইউমনশেফ িঠাংলঠাশেে-
এর আমেসেক েহশরঠাগীিঠায় এিং িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা অমিেপ্তশরর িত্তঠািিঠাশন েংেে িঠাংলঠাশেে সিমলম�েন-এ ‘আিঠার ঘশর আিঠার িঠাদ্ঠােঠা’ 
মেশরঠানঠাশি অনলঠাইন ক্ঠাে ২৪/০১/২০২১ পকুনরঠায় শুরু করঠা হয়।

১।  ২য় পরসেঠাশয়র ২৭২ মি ক্ঠাে সরকমডসেং এিং েংেে িঠাংলঠাশেে সিমলম�েন-এ েম্প্রচঠার হয়।

২।  রমিিঠার হশি িৃহস্পমিিঠার েপ্তঠাশহ ৫ (পঠাঁচ) মেন ক্ঠাে।

৩।  প্মিমি ক্ঠাে ২০মিমনি কশর সিঠাি ০৩ মি কশর ক্ঠাে েম্প্রচঠামরি হয়।

৪।  ক্ঠাশের েিয় েন্ধ্ঠা ৬:১৫ হশি ৭:১৫ পরসেন্ত (প্মিমেন ১ ঘন্টঠা কশর)

৫।  িিসেিঠাশন ইশিঠাপূশিসে েম্প্রচঠামরি ক্ঠাে েিূহ ২১েকুন, ২০২১ হশি পকুনঃেম্প্রচঠার (েন্ধ্ঠা ৬:১৫ হশি ৭:১৫ পরসেন্ত) হশছে।

চতুথ্থ অধ্যায়
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৬।  ৬ষ্ হশি ১০ি সরেমি পরসেন্ত সিঠাি ২০ (ককুমড়) েন মেক্ক ক্ঠাে পমরচঠালনঠা কশরশেন।

প্রেদ্ে  দ্িষয়  ক্যাস সংখ্যা

৬ষ্ সেশক ৮ি

(০১) ককুরআন িঠামেে ও িঠােম�ে
(০২) আকঠাইে ও মফকহ
(০৩) আরমি ১ি পত্র
(০৪) আরমি ২য় পত্র

৩২৪ মি

৯ি সেশক ১০ি সরেমি

(০১) ককুরআন িঠামেে ও িঠােম�ে
(০২) হঠামেে েরীফ
(০৩) আকঠাইে ও মফকহ
(০৪) আরমি ১ি পত্র
(০৫) আরমি ২য় পত্র

২৭২ মি

েিসেশিঠাি মিষয় ০৯ মি েিসেশিঠাি ক্ঠাে েংখ্ঠা= ৫৯৬ মি

* সরকারর ০৩ (রতন) টি আরলয়া মাদ্াসা তাদের রনজস্ব উদ্াদগ রনয়রমত অনলাইন ক্ঠাে পমরচঠালনঠা করশে।
* সিেরকঠামর িঠাদ্ঠােঠােিূহ িঠাশের মনেস্ব ি্িস্ঠাপনঠায় অনলঠাইন ক্ঠাে পমরচঠালনঠা করশে।

মযাদ্যাসযায় পদ্িমযাদ্জ্থত দ্শষেযাক্রমঃ
েঠািীয় মেক্ঠাক্রি রূপশরখঠা ২০২১ এর আশলঠাশক প্নীি পমরিঠামেসেি মেক্ঠাক্রি ষষ্ ও েপ্তি সরেমিশি ২০২৩ েঠাল সেশক েঠারঠাশেশে 
প্িিসেন করঠা হশি। NCF 2021 িঠাস্তিঠায়শনর লশক্্ েঠারঠাশেশের সিঠাি ৬২মি মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন েঠানকুয়ঠারী ২০২২ সেশক পঠাইলমিং 
কঠারসেক্রি চলশে।  ৬২মি মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশনর িশি্ িঠাদ্ঠােঠার েংখ্ঠা ০৯মি। 

NCF 2021 অনকুেঠাশর মিে্িঠান মিষয় েিূহ NCF 2021 অনকুেঠাশর পমরিঠামেসেি মিষয় েিূহ

িঠাংলঠা, ইংশরমে, গমিি, স�ৌি মিজ্ঠান/েীি মিজ্ঠান, েঠািঠামেক 
মিজ্ঠান, িে্ ও সরঠাগঠাশরঠাগ প্রকুমতি, ি্িেঠায় মেক্ঠা/কৃমষ, েঠারীমরক 
মেক্ঠা/গঠাহসেস্্ মিজ্ঠান । 

িঠাংলঠা, ইংশরমে, গমিি, মিজ্ঠান, ইমিহঠাে ও েঠািঠামেক মিজ্ঠান, 
মডমেিঠাল প্রকুমতি, েীিন ও েীমিকঠা, স্বঠাস্্ ও েকুরক্ঠা, মেপে ও েংস্ৃমি। 

†KvwfWKvjxb mg‡q AbywôZ AbjvBb †mwgbvi
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িযাংলযাক্দশ জযাতীয় প্রযাগ্তযা কযাঠযাক্মযা (BNQF)

েঠািীয় েক্িঠা উন্নয়ন নীমিিঠালঠা ২০১১-এ েঠািীয় কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠা (Skill level 1 to 6) অন্ত�কুসেতি করঠা 
হয়।  মকন্তু উচ্চ মেক্ঠা পরসেঠাশয় সকঠান সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠা মেল নঠা।  ফশল মিশশ্বর মিম�ন্ন সেশের েঠািীয় সরঠাগ্িঠা/েক্িঠা কঠাঠঠাশিঠা-র 
েঠাশে েঠািজিে্ সরশখ সেশে মিে্িঠান মিম�ন্ন িঠারঠা ও স্তশরর মেক্ঠা ও প্মেক্ি-সক একমি েঠািসেেনীন সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠা-র িশি্ 
অন্ত�কুসেতি করঠা হয়।

BNQF Pathways
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১ হশি ১০ স্তর মিমেটি এই েঠািীয় সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠা-র `yমি অংে রশয়শে।  প্েিঠাংশে েক্িঠা পরসেঠায় ১ হশি ৬-এ এেএেমে (স�ঠাক) 
হশি মডশলেঠািঠা ইমজিমনয়ঠামরং-সক এিং ৭ হশি ১০-এ স্ঠািক হশি মপএইচমড মডগ্রী পরসেন্ত অন্ত�কুসেতি করঠা হয়।  মিনমি সক্শত্র (domain), 
রেঠা: জ্ঠান (Knowledge), েক্িঠা (Skills) ও েৃমটি�মগি (Attitude)-এ প্মিমি স্তর-সক েকুমনমেসেটি�ঠাশি মচমনিি ও ি্ঠাখ্ঠা করঠা হয়। 
একই েশগি এক িঠারঠা হশি অন্ িঠারঠা িঠা স্তশর পমরিিসেশনর (Learning Pathways) েকুশরঠাগ রঠাখঠা হয়। এই সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠা 
রেঠারে�ঠাশি অনকুেৃি হশল মেক্ঠা ও প্মেক্ি আন্তেসেঠামিক িঠাশনর েঠাশে েম্পূিসে েঠািজিে্পূিসে হশি।

িঠাননীয় মেক্ঠািন্তীর ে�ঠাপমিশবে BNQF এর National Steering Committee (NSC) কমিমিশি িঠাংলঠাশেে েঠািীয় সরঠাগ্িঠা 
কঠাঠঠাশিঠা (BNQF) চূড়ঠান্ত করঠা হয়।

BNQF structure
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কযাদ্িগদ্ি ও িদৃ্তিমূলক দ্শষেযায় প্রেি ও প্টকক্নযালদ্জসমূি এিং এইচএসদ্স (দ্িজক্নস ম্যাক্নজক্মনট 
প্টকক্নযালদ্জ) প্কযাস্থ পনুদ্ি্থন্যযাস

কঠামরগমর মেক্ঠা সক্শত্র অককুশপেন ম�মতিক েিসে সকঠােসে, এেএেমে (স�ঠাশকেনঠাল) মেক্ঠা কঠারসেক্রশি সরেড মিন্ঠাে ও মডশলেঠািঠা-ইন-
ইমজিমনয়ঠামরং মেক্ঠাক্রশির মিে্িঠান ইিঠামেসেং সিকশনঠালমে েিূহশক িূল সিকশনঠালমের েঠাশে েিন্বয় পূিসেক পকুনমিসেন্ঠাে করঠা হয়।

1. মডশলেঠািঠা-ইন-ইমজিমনয়ঠামরং মেক্ঠাক্রশির িূল সিকশনঠালমে এিং িূল সিকশনঠালমের েঠাশে েঠািজিে্পূিসে ইিঠামেসেং 
সিকশনঠালমে েিূশহর পকুনমিসেন্ঠাে করঠা হয়;

2. এেএেমে (স�ঠাক) ও েঠামখল (স�ঠাক) মেক্ঠাক্রশি অি্য়নরি মেক্ঠােসেীশের েক্িঠা িৃমধির িঠাি্শি সেে-
মিশেশে কশিসের েকুশরঠাগ েৃমটি মেক্ঠাক্রিশক িঠানেমেি ও তবৈিেনেঠায়ন উপশরঠাগী করঠার লশক্্ িিসেিঠান েরকঠামর 
৬৪ মিএেমেশি চলিঠান সরেডেিূহ এিং ১০০ মিএেমে প্কশপের েন্ প্স্তঠামিি সরেডেিূহ মনশ্ঠাতি�ঠাশি 
পকুনমিসেন্ঠাে পূিসেক ১০ মি কিন সরেশড পকুনমিসেন্ঠাে করঠা হয়;

3. সিেরকঠামর িঠাি্মিক মিে্ঠালয় ও েঠামখল িঠাদ্ঠােঠা েিূশহ এেএেমে/েঠামখল (স�ঠাক) সরেড মেক্কশের 
প্মেক্শির িঠাি্শি NTVQF এর সরঠাগ্িঠা অেসেন মনমচিিকরি;

4. NTVQF এর আওিঠায় প্মেক্ি প্েঠাশনর েন্ BTEB-সি মনিমন্ধি প্মেক্ি প্মিষ্ঠান েিূহ (Registered 
Training Organization) A, B ও C ক্ঠািঠাগমরশি সেিীমিন্ঠাে করঠা হয়;

5. মডশলেঠািঠা-ইন-ইমজিমনয়ঠামরং মেক্ঠাক্রশি মেপেেংরকুমতি নীমিিঠালঠা েংশেঠািনপূিসেক িঠাস্তিেমেি করঠার উশে্ঠাগ 
সনওয়ঠা হয়;

6. িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাশডসের অিীন পমরচঠামলি অককুশপেন ম�মতিক েিসেশকঠােসেেিূহ িঠানেমেি�ঠাশি 
পমরচঠালনঠার মিষশয় প্শয়ঠােনীয় ি্িস্ঠা গ্রহি করঠা হয়;

7. মডশলেঠাি-ইন-ইমজিমনয়ঠামরং মেক্ঠাক্রশির মিে্িঠান লঠামনসেং গ্ঠাপ মনিসেয় ও েিঠািঠান মনিসেঠারশি ি্িস্ঠা গৃমহি হয়;

8. সিেরকঠামর পমলশিকমনক ইনমটিমিউশি কিসেরি এিং কঠামরগমর মেক্কশের েন্ পূিসেঠাগি িে্ েম্বমলি ডঠািঠাশিে 
প্স্তুি করশি ি্িস্ঠা গ্রহি করঠা হয়;

9. সিেরকঠামর পমলশিকমনক ইনমটিমিউি েিূহ পমরেেসেন পূসেিক A, B ও C ক্ঠািঠাগমরশি সরেিীমিন্ঠাে করি ;

10. েকল েরকঠামর সিকমনক্ঠাল স্কুল এ্ঠান্ড কশলে (মিএেমে) ২-৪মি কশর চঠামহেঠা ম�মতিক েিসে সকঠােসে চঠালকু করঠার 
মেধিঠান্ত গৃমহি হয়;
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কযাদ্িগদ্ি দ্শষেকক্দি সষেমতযা িদৃ্ধিকক্ল্প গিৃীত কম্থপদ্িকল্পনযা
•	 কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠা ও প্মেক্শির েঠাশে েংমলেটি েকল মেক্ক/প্মেক্ক (কঠামরগমর)-ও েহশরঠাগীশের িঠাশের 

েন্ প্শরঠাে্ সরেড, সিকশনঠালমে, সপডঠাশগঠামে ও ইংশরমে �ঠাষঠা মিষশয় প্মেক্ি প্েঠান করশি হশি। কঠামরগমর েঠাড়ঠা অন্ 
েি মেক্কশের িে্ ও সরঠাগঠাশরঠাগ প্রকুমতির সলশ�ল-১ এিং সপডঠাশগঠামে সলশ�ল-৪ ও ৫-এ েক্িঠা ও ইংশরমে �ঠাষঠায় 
েক্িঠা অেসেন করশি হশি।  কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠা ও প্মেক্শির েকল মেক্ক/প্মেক্কগিশক কঠামরগমর েক্িঠা 
(Technical skill level) ও পঠাঠেঠান েক্িঠা স্বীকৃি পরসেঠাশয় অেসেন করঠা েম্ভি হয়।

•	 েকল পমলশিকমনশক ল্ঠাি েরজিঠািঠামেেহ অি্ঠািকুমনক ল্ঠািশরিমর েঠাকশি হশি (প্ঠােমিক�ঠাশি ৬মি িঠােঠার সিকশনঠালমের 
েঠাশে অন্ সিকশনঠালমেেিূহ শুরু করঠা হশি) এিং েি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশেও এই িঠারঠা অনকুেরি করঠা হশি।

•	 মেক্ঠাক্রি, সকঠােসেেিূহ এিং িইেিূহ পরসেঠাশলঠাচনঠা কশর িঠাস্তিিঠার মনমরশখ ল্ঠািশরিমর ম�মতিক মেক্ি/প্মেক্শির েন্ 
আন্তেসেঠামিক চঠামহেঠা অনকুরঠায়ী হঠালঠানঠাগঠাে করঠা হশি এিং েঠািীয় সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠার (BNQF) েঠাশে েঠািজিে্ পূিসে  
হশি হশি।

•	 েঠামিসেক�ঠাশি মেক্কিৃন্দশক কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠা এিং প্মেক্ি মিষশয় উপরকুতি জ্ঠান; এশক্শত্র মিে্িঠান েিে্ঠা 
ও েম্ভঠািনঠােিূহ, তিমশ্বক কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠা এিং প্মেক্শির উতিি চচসেঠােিূহ কঠামরগমর মেক্ঠা ও প্মেক্ি 
সপডঠাশগঠামে, েক্িঠার িঠাপেিূহ ইি্ঠামে মিষশয় রেঠারে প্মেক্ি প্েঠান করঠা হশি।

মযাদ্যাসযা দ্শষেকক্দি সষেমতযা িদৃ্ধিঃ
১৯৭১ েঠাশল স্বঠািীন ও েঠািসেশ�ৌি িঠাংলঠাশেশের অ�ূ্েশয়র পর েঠামির মপিঠা িগিিন্ধকু সেখ িকুমেিকুর রহিঠান এর প্ি্ক্ মনশেসেেনঠায় 
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠাশক রকুশগঠাপশরঠাগী ও কিসেিকুখী করঠার উশে্ঠাগ গৃহীি হয়। িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা প্চমলি মেক্ঠা ি্িস্ঠায় গুরুবেপূিসে একমি িঠারঠা।  
িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে ও ইেলঠামি আরমি মিশ্বমিে্ঠালয় কিৃসেক অনকুশিঠামেি িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা ি্িস্ঠায় মিম�ন্ন স্তর সরিন-
এিশিেঠায়ী/প্ঠােমিক েিিঠান, েঠামখল/এেএেমে েিিঠান, আমলি/এইচএেমে েিিঠান, ফঠামেল/স্ঠািক েিিঠান ও কঠামিল/িঠাটিঠােসে 
েিিঠান রশয়শে।  িিসেিঠাশন সেশে এিমপও�কুতি ৭৯৫৫মি িঠাদ্ঠােঠায় ১৬১০০০ েন মেক্ক-কিসেচঠারী ও প্ঠায় ৪৭ লক্ েন মেক্ঠােসেী 
রশয়শে।  িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠাশক আিকুমনক ও রকুশগঠাপশরঠাগী কশর সিঠালঠার লশক্্ মিম�ন্ন কিসেপমরকপেনঠা গ্রহি করঠা হশয়শে। 

1. প্মিমি েংেেীয় আেশন ৬মি কশর িঠাদ্ঠােঠায় িহুিল �িন মনিসেঠাশির লশক্্ ‘‘মনিসেঠামচি িঠাদ্ঠােঠােিূশহর উন্নয়ন’’ েীষসেক 
প্কশপের আওিঠায় ১৮০০মি িঠাদ্ঠােঠায় িহুিল �িন মনিসেঠাি করঠা হশছে। 

2. ৩২২মি িঠাদ্ঠােঠায় ল্ঠাপিপ, মস্পকঠার, স্ঠািসে িঠামটিমিমডয়ঠা ও ইন্টঠার-এ্কমি� প্শেক্টর েরিরঠাহ করঠা হশয়শে।

3. সেশের ৯৩৯৭মি িঠাদ্ঠােঠায় মনেস্ব ওশয়িেঠাইি চঠালকু করঠা হশয়শে। 

4. ইেলঠামি মিশ্বমিে্ঠালয় ও ইেলঠামি আরমি মিশ্বমিে্ঠালশয়র অিীশন ৭৭মি িশডল িঠাদ্ঠােঠায় অনঠােসে সকঠােসে চঠালকু করঠা হশয়শে।

5. ২০২২ েঠাশল েঠািঠারি মেক্ঠা িঠারঠায় ২৯ হঠােঠার ৭ েি ৮৩মি স্কুল ও িঠাদ্ঠােঠায় ৬ষ্ সরেমি হশি প্ঠাক-িৃমতিিূলক সকঠােসে চঠালকুর 
কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে। 

6. িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠার ৬ষ্ সরেমির ককুরআন িঠামেে, আকঠাইে ও মফকহ, আরমি ১ি এিং আরমি ২য় পত্র-এ ৪মি মিষশয়র 
পঠাঠ্পকুস্তশকর ইন্টঠারএ্ঠামক্ট� মডমেিঠাল �ঠােসেন Interactive Digital Madrasah Textbook (IDMT) উন্নয়ন করঠা 
হশয়শে। 
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মযাদ্যাসযা দ্শষেযায় উতিীে্থ দ্শষেযাথ্থীক্দি তথ্ঃ
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠায় ২০২১ েঠাশলর মিম�ন্ন স্তশরর পঠািমলক পরীক্ঠার ফলঠাফল

পিীষেযাি নযাম পিীষেযাি সন প্মযাট পিীষেযাথ্থী উতিীক্ে্থি সংখ্যা পযাক্শি িযাি

েঠামখল 2021 3,01,960 2,92,569 93.22%

আমলি 2021 1,13,167 1,06,579 95.49%

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্রদ্তষ্ঠযাক্নি দযাদ্খল পর্থযাক্য় উতিীে্থ দ্শষেযাথ্থীক্দি িছি দ্ভদ্তিক তুলনযামূলক দ্চত্রঃ

পিীষেযাি সযাল
দযাদ্খল

প্মযাট পিীষেযাথ্থী উতিীক্ে্থি সংখ্যা পযাক্শি িযাি

২০২০ ২,৮১,৩৩৬ ২,২৮,৪১০ ৮২.৫১%
২০১৯ ৩,১০,২৫৯ ২,৫৪,৭১০ ৮৩.০৩%
২০১৮ ২,৮৯,৭৪৭ ২,০৩,৩৮২ ৭০.৮৯%
২০১৭ ২,৫৬,৫০৪ ১,৯৩,০৫১ ৭৬.২০%
২০১৬ ২,৪৬,৩৩৬ ২,১৭,৫০০ ৮৮.২৯%
২০১৫ ২,৫৪,৬২২ ২,২৯,৬৬৬ ৯০.২০%
২০১৪ ২,৩৬,৬৩০ ২,১১,২৬৯ ৮৯.২৮%
২০১৩ ২,২১,২৬০ ১,৯৭,২৫৫ ৮৯.১৫%
২০১২ ২,৭৩,০৮৩ ২,৪১,৬৭৫ ৮৮.৫০%
২০১১ ২,৩৭,৫২৬ ১,৯৭,৮৭৪ ৮৩.৩১%

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্রদ্তষ্ঠযাক্নি আদ্লম পর্থযাক্য় উতিীে্থ দ্শষেযাথ্থীক্দি িছি দ্ভদ্তিক তুলনযামূলক দ্চত্রঃ

পিীষেযাি সযাল
আদ্লম

প্মযাট পিীষেযাথ্থী উতিীক্ে্থি সংখ্যা পযাক্শি িযাি

২০২০ ৮৮,৩০২ ৮৮,৩০২ ১০০%
২০১৯ ৮৮,৫৩৯ ৭৬,২৮১ ৮৮.৫৬%
২০১৮ ১,০০,১৩৬ ৭৬,৯৩২ ৭৮.৬৪%
২০১৭ ৯৯,৩২০ ৭৪,৫৬১ ৭৭.০২%
২০১৬ ৮৯,৬০৩ ৭৯,০৭৭ ৮৮.২৫%
২০১৫ ৮২,৫৮৮ ৭৪,৪৬১ ৯০.১৯%
২০১৪ ১,০৫,৮৪৯ ৯৯,৫৮১ ৯৪.০৮%
২০১৩ ৮৭,৪৭৪ ৮০,০১৬ ৯১.৪৭%
২০১২ ৮৪,২৪৬ ৭৭,৩৩১ ৯১.৭৯%
২০১১ ৭৬,০১৫ ৬৮,২৪০ ৮৯.৭৭%

িযাংলযাক্দশ মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্িযাি্থ এি অনলযাইন প্সিযাসমূি
িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে, ঢঠাকঠা কিৃসেক প্েতি সেিঠােিূহ অংেীেনশের সেঠারশগঠাড়ঠায় সপৌঁশে সেয়ঠার লশক্্ আঞ্চমলক 

কঠারসেঠালয়েিূশহর িঠাি্শি মেক্ঠােসেীশের মিম�ন্ন পরীক্ঠােিূশহর সরমেশ্রেেন কঠাডসে, প্শিে পত্র, েনে মিিরি এিং িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
প্মিষ্ঠানেিূশহর গুনগি িঠান মনমচিিকরশির লশক্্ মনয়মিি িঠাদ্ঠােঠােিূহ পমরেেসেন কঠারসেক্রি পমরচঠামলি হশছে। 

িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা প্মিষ্ঠান েকুষ্কু�ঠাশি পমরচঠালনঠা ও সেিঠা গ্রমহিঠাশের েকুমিিঠাশেসে িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাশডসের অমিকঠাংে 
কঠারসেক্রিশক অনলঠাইশন েম্পঠােন করঠা হশছে।  রঠার ফশল সেিঠা গ্রমহিঠাগি সেশের মিম�ন্ন প্ঠান্ত সেশকই মিম�ন্ন কমিমি গঠশনর আশিেন, 
প্মিষ্ঠাশনর স্বীকৃমি, স্বীকৃমি নিঠায়ন, মিশে্ঠাৎেঠাহী েেে্ িশনঠানয়শনর আশিেন, নঠাি ও িয়ে শুধিকরশির আশিেন েহ অমিকঠাংে 
আশিেন অনলঠাইশনর িঠাি্শি সিঠাশডসে েরঠােমর নঠা এশেই েম্পঠােন করশি পঠাশরন। 
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দ্শষেযাক্রম উন্নয়ন, পযাঠ্সূদ্চ প্রকযাশ ও পযাঠ্পসু্তক প্রেয়ন
ক. ইিশিেঠাময়, েকুমনয়র েঠামখল, েঠামখল ও আমলি স্তশরর পঠাঠ্েূমচ, িূল্ঠায়ন পধিমি ও িঠানিন্টন প্কঠাে;
খ. েঠািীয় মেক্ঠাক্রি ও পঠাঠ্পকুস্তক সিঠাডসে (এনমেমিমি) কিৃসেক আমলি স্তশরর English for Today পঠাঠ্পকুস্তশকর পমরিঠামেসেি 

েংস্রি প্কঠাশের পমরশপ্মক্শি ইংশরমে প্েি পশত্রর পঠাঠ্েূমচ পকুিমিসেন্ঠাে;
গ. আমলি স্তশরর পঠাঠ্েূমচর আরমি �ঠােসেশনর খেড়ঠা তিমর;
ঘ. েঠািীয় মেক্ঠাক্রি প্িয়ন, উন্নয়ন ও পমরিঠােসেশন এনমেমিমি’সক েহঠায়িঠা প্েঠান;
ঙ. িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা িঠারঠার ইিশিেঠাময় হশি আমলি স্তর পরসেন্ত েকল সরেমির মিশেষঠাময়ি (আরমি ও ইেলঠামি) মিষয়েিূশহর 

পঠাঠ্পকুস্তক েিূহ প্িয়শন এনমেমিমি’সক েহঠায়িঠা প্েঠান;
চ. ২০২১ মেক্ঠািষসে সেশক েঠামখল স্তশরর েকল সরেমির অ�্ন্তরীি পরীক্ঠায় িঠারঠািঠামহক িূল্ঠায়শনর ওপর অমিক গুরুবে আশরঠাপ 

পূিসেক িূল্ঠায়ন পধিমি পমরিঠােসেন।

২০২১-২২ অথ্থ িছক্ি মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্রদ্তষ্ঠযাক্নি একযাক্িদ্মক স্বীকৃদ্ত, দযাদ্খল দ্িজ্যান দ্িভযাগ ও আদ্লম দ্িজ্যান 
দ্িভযাগ প্খযালযাি অগ্রগদ্তি তথ্যাদ্দঃ 

দ্িষয় সংখ্যা
েঠামখল স্তশর একঠাশডমিক স্বীকৃমি ০৭ মি
েঠামখল স্তশর মিজ্ঠান মি�ঠাগ সখঠালঠা ১৯ মি
আমলি স্তশর একঠাশডমিক স্বীকৃমি ০৮ মি
আমলি স্তশর মিজ্ঠান মি�ঠাগ সখঠালঠা ০১ মি

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্িযাক্ি্থি কদ্মদ্ট গঠন সংক্রযান্ত তথ্ঃ
দ্িষয় সংখ্যা

EIIN এিং সকঠাড নম্বরমিহীন (অনকুিমি/স্বীকৃমিমিহীন) িঠাদ্ঠােঠার েন্ মনিসেঠাহী কমিমি অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ৪২
অনকুিমি/স্বীকৃমিপ্ঠাপ্ত (EIIN এিং সকঠাড নম্বরিঠারী) িঠাদ্ঠােঠার েন্ মনিসেঠাহী কমিমি অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ৯৬
অম�শরঠাগ মনষ্পমতি ২৪৩
এডহক কমিমি গঠশনর অনকুিমির আশিেন মনষ্পমতি ৪৩৯৭
এডহক কমিমি েঠাকঠাকঠামলন ে�ঠাপমি িশনঠানয়নেহ গ�ঠামনসেং িমড অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ৬৯৭
এডহক কমিমি েঠাকঠাকঠামলন ে�ঠাপমি িশনঠানয়নেহ ি্ঠাশনমেং কমিমি অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ২৯৩৬
মনয়মিি গ�ঠামনসেং িমড েঠাকঠাকঠামলন ে�ঠাপমি িশনঠানয়নেহ গ�ঠামনসেং িমড অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ২১৪
মনয়মিি ি্ঠাশনমেং কমিমি েঠাকঠাকঠামলন ে�ঠাপমি িশনঠানয়নেহ ি্ঠাশনমেং কমিমি অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ১১৩৭
মিশে্ঠাৎেঠাহী েেে্ িশনঠানয়শনর আশিেন মনষ্পমতি ৯৪৬
ে�ঠাপমি িশনঠানয়নেহ এডহক কমিমি অনকুশিঠােশনর আশিেন মনষ্পমতি ৪৯৮৯

মযাদ্যাসযা দ্শষেযায় প্কযাটযা সংিষেেঃ
২০২১-২০২২ মেক্ঠািশষসের আমলি ১ি িষসে �মিসে নীমিিঠালঠা সিঠািঠাশিক সিিঠার ম�মতিশি �মিসের পশর সিঠাি আেশনর ৫% িকুমতিশরঠাধিঠার 
েন্তঠান / েন্তঠানশের েন্ েংরমক্ি আেশন িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাশডসের অিীশন উতি সরেমিশি উমলিমখি সকঠািঠায় আশিেন নঠা 
পঠাওয়ঠায় সকঠান মেক্ঠােসেীর �মিসে কঠারসেক্রি েম্পঠামেি হয়মন।
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এনক্িযালক্মনট ও দ্শষেক সংক্রযান্ত তথ্ঃ
মযাদ্যাসযাি 

ধিন ি্িস্যাপনযা মযাদ্যাসযাি 
সংখ্যা

দ্শষেক এনক্িযালক্মনট
দ্টএসআি এসদ্পআই দ্টদ্পআই

প্মযাট মদ্িলযা মদ্িলযা % প্মযাট ছযাত্রী ছযাত্রী %

েঠামখল
ি্মতিগি ৬৫৭৫ ৬৬৯৪১ ১১৩৭৫ ১৬.৯৯ ১৩৭৬৫০১ ৮৩২৩৪৭ ৬০.৪৭ ২০.৫৬ ২০৯ ১০
উপ সিঠাি ৬৫৭৫ ৬৬৯৪১ ১১৩৭৫ ১৬.৯৯ ১৩৭৬৫০১ ৮৩২৩৪৭ ৬০.৪৭ ২০.৫৬ ২০৯ ১০

আমলি
ি্মতিগি ১৩৮৫ ২০৭৮৭ ৩৫১২ ১৬.৯০ ৪৪০০২৮ ২৪৭৭২৬ ৫৬.৩০ ২১.১৭ ৩১৮ ১৫
উপ সিঠাি ১৩৮৫ ২০৭৮৭ ৩৫১২ ১৬.৯০ ৪৪০০২৮ ২৪৭৭২৬ ৫৬.৩০ ২১.১৭ ৩১৮ ১৫

ফঠামেল
ি্মতিগি ১০৮৯ ১৯১৮৭ ৩১৮৫ ১৬.৬০ ৪৮৬০৪৮ ২৪৬৮০৫ ৫০.৭৮ ২৫.৩৩ ৪৪৬ ১৮
উপ সিঠাি ১০৮৯ ১৯১৮৭ ৩১৮৫ ১৬.৬০ ৪৮৬০৪৮ ২৪৬৮০৫ ৫০.৭৮ ২৫.৩৩ ৪৪৬ ১৮

কঠামিল
েঠািঠারি ৩ ৮০ ৬ ৭.৫০ ৪৫৭৮ ৫২৪ ১১.৪৫ ৫৭.২৩ ১৫২৬ ২৭
ি্মতিগি ২৫৩ ৫৬৯৬ ১০১২ ১৭.৭৭ ২৪৬২৮৪ ৮৩২৯৫ ৩৩.৮২ ৪৩.২৪ ৯৭৩ ২৩
উপ সিঠাি ২৫৬ ৫৭৭৬ ১০১৮ ১৭.৬২ ২৫০৮৬২ ৮৩৮১৯ ৩৩.৪১ ৪৩.৪৩ ৯৮০ ২৩

সিঠাি
েঠািঠারি ৩ ৮০ ৬ ৭.৫০ ৪৫৭৮ ৫২৪ ১১.৪৫ ৫৭.২৩ ১৫২৬ ২৭
ি্মতিগি ৯৩০২ ১১২৬১১ ১৯০৮৪ ১৬.৯৫ ২৫৪৮৮৬১ ১৪১০১৭৩ ৫৫.৩৩ ২২.৬৩ ২৭৪ ১২
সিঠাি ৯৩০৫ ১১২৬৯১ ১৯০৯০ ১৬.৯৪ ২৫৫৩৪৩৯ ১৪১০৬৯৭ ৫৫.২৫ ২২.৬৬ ২৭৪ ১২

মযাদ্যাসযাি ধিন মযাদ্যাসযাি 
সংখ্যা

এনক্িযালক্মনট দ্শষেক
প্মযাট ছযাত্রী ছযাত্রী % প্মযাট মদ্িলযা মদ্িলযা %

েংরকুতি ইিশিেঠাময় ৯৩০৩ ১৩৬১৬৯৪ ৬৯২৮৭৫ ৫০.৮৮ ২৮১৫৬ ৪৭৭০ ১৬.৯৪
স্বঠািীন ইিশিেঠাময় ৫৯১০ ৪৩৮২২৬ ২১৮০৪৭ ৪৯.৭৬ ২৭১৭১ ৭০০৮ ২৫.৭৯

কওমি িঠাদ্ঠােঠা ১৩৯০২ ১৩৯৮২৫২ ৩৩৯৬১৬ ২৪.২৮ ৭৩৭৩১ ৬৮২৯ ৯.২৬
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জযাতীয় সযামযাদ্জক দ্নিযাপতিযা প্কৌশলঃ
কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগর আওিঠািীন মেক্ঠা প্মিষ্ঠানেিূশহর মেক্ক-কিসেচঠারী ও মেক্ঠােসেীশের েঠািঠামেক মনরঠাপতিঠা িেঠা 
েিঠাশে মিশক েঠাকঠার েহশরঠামগিঠাস্বরূপ সিকঠারবে েূরীকরি, আমেসেক প্শিঠােনঠা প্েঠান, েঠািঠামেক েশচিনিঠা িৃমধি ইি্ঠামে কঠারসেক্রি 
িঠাস্তিঠায়শনর লশক্্ েঠািীয় েঠািঠামেক মনরঠাপতিঠা সকৌেল প্িয়ন করঠা হয়। গি ২২ িঠাচসে ২০২১ িঠামরশখ এ মি�ঠাশগর ২০২১-২২ 
অেসেিেশরর েঠািীয় েঠািঠামেক মনরঠাপতিঠা সকৌেল (NSSS) কিসেপমরকপেনঠা প্িয়ন করঠা হয় রঠার িঠাস্তিঠায়ন কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।
েঠািঠামেক মনরঠাপতিঠা সকৌেল কিসেপমরকপেনঠার আওিঠায় ২০২১-২২ অেসেিেশর ইিশিেঠায়ী, েঠামখল, এেএেমে (স�ঠাশকেনঠাল), 
এইচএেমে (স�ঠাশকেনঠাল ও মিএি), আমলি, ফঠামরল ও কঠামিল সরেমির মেক্ঠােসেীেহ মেক্ঠা প্মিষ্ঠান এিং মেক্ক-কিসেচঠারীগিশক 
সিঠািঠাইল ি্ঠাংমকং মেশটিি ‘নগে’ এর িঠাি্শি সিঠাি ৫ সকঠামি িঠাকঠার অনকুেঠান সেয়ঠা হশয়শে। 

ক্র.নং অনুদযাক্নি প্রেদ্ে সংখ্যা জনপ্রদ্ত/প্রদ্তষ্ঠযান প্রদ্ত প্রযাপ্ত প্মযাট অনুদযান
১. ইিশিেঠায়ী ও ১ি-৫ি সরেমির মেক্ঠােসেী ৭৬৬ েন ৩,০০০ িঠাকঠা ২২,৯৮,০০০ িঠাকঠা
২. ৬ষ্-১০ি (েঠামখল ও স�ঠাশকেনঠাল) সরেমির মেক্ঠােসেী ৪,৫০১ েন ৫,০০০ িঠাকঠা ২,২৫,০৫,০০০ িঠাকঠা
৩. এইচএেমে (মিএি), আমলি ও মডশলেঠািঠা পরসেঠাশয়র মেক্ঠােসেী ১,৪৯২ েন ৬,০০০ িঠাকঠা ৮৯,৫২,০০০  িঠাকঠা
৪. ফঠামরল ও কঠামিল পরসেঠাশয়র মেক্ঠােসেী ৫৩৫ েন ৭,০০০ িঠাকঠা ৩৭,৪৫,০০০ িঠাকঠা

৫. কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন কিসেরি 
মেক্ক-কিসেচঠারী ৫০০ েন ১০,০০০ িঠাকঠা ৫০,০০,০০০ িঠাকঠা

৬ কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা প্মিষ্ঠান ৩০০ মি ২৫,০০০ িঠাকঠা ৭৫,০০,০০০ িঠাকঠা
সিঠাি= ৫০০০০০০০.০০ িঠাকঠা

মেক্ঠােসেীশের েঠািঠামেক মনরঠাপতিঠা মনমচিিকশপে প্মিিেশরর ন্ঠায় ২০২২-২৩ অেসেিেশর ও িেশরর শুরুশি িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর 
মেক্ঠাশিঠাডসে ও িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠাশিঠাডসে এর মিনঠািূশল্ পঠাঠ্ পকুস্তক মিিরি কিসেেূমচর আওিঠায় ৩০ মডশেম্বর ২০২১ িঠামরশখ 
২০২২ েঠাশলর িই মিিরি উৎেি পঠালন করঠা হয়।  উৎেিমি গি�িন সেশক �ঠাচকুসেয়ঠামল উশবৈঠািন কশরন গিপ্েঠািন্তী িঠাংলঠাশেে 
েরকঠাশরর িঠাননীয় প্িঠানিন্তী সেখ হঠামেনঠা এিং স্বঠাস্্মিমি অনকুেরি পূিসেক ঢঠাকঠার িগিিন্ধকু আন্তেসেঠামিক েশমেলন সকশন্দ মেক্ঠা 
িন্তিঠালশয়র িঠাননীয় িন্তী ডঠা. েীপকু িমন, এিমপ, উপিন্তী েনঠাি িমহিকুল হঠােঠান সচৌিকুরী, এিমপ এিং কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
মি�ঠাশগর েমচি েনঠাি সিঠাঃ আমিনকুল ইেলঠাি খঠান উৎেশি সরঠাগেঠান কশরন।  পশর েঠানকুয়ঠামর িঠােি্ঠাপী মেক্ঠােসেীশের িঠাশে মিনঠািূশল্ 
িই মিিরি করঠা হয়।

কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর অধ্রীন রশক্া প্ররতষ্ঠান ও রশক্ারথীদের ২০২১-২০২২ অর বিবেদর গৃnxত সামারজক 
রনরা�তিা কম বিসূর�ঃ

ক্রদ্মক সযামযাদ্জক দ্নিযাপতিযা কম্থসূদ্চি ধিন
প্রদ্তক্িদনযাধীন অথ্থিছি (২০২১-২২)
সুদ্িধযাক্ভযাগী/ি্দ্তি/ 
প্রদ্তষ্ঠযাক্নি সংখ্যা

আদ্থ্থক সংক্লেষ
(লষে টযাকযা)

১.
কঠামরগমর মেক্ঠায় িৃমতি মডমগ্রস্তর

১২২৪৬ েন
৪৭০.৯৫৫৫০প্মিষ্ঠান ১১মি

২. েরকঠামর উপিৃমতি েঠামিসেমফশকি ও মডশলেঠািঠা স্তর ৬৪১৩০০ েন ১৬৭৯৫.৫৩১৪০প্মিষ্ঠান ৩৭৫৫মি
৩. এিশিেঠায়ী, সেমডমে, েঠামখল, আমলি, ফঠামরল, মিএিএড সপেঠাগি উপিৃমতি ৯২,৮৮২ েন ১৭০৩.২২

সিঠাি
৫১৫৫৯১ েন 
৩৮২৭ মি প্মিষ্ঠান

৩৫৫৫৭.৬৬২ লক্ িঠাকঠা

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযায় প্কযাটযাঃ
ক্রমিক েঠািঠামেক মনরঠাপতিঠা কিসেেূমচর িরন প্মিশিেনঠািীন অেসেিের (২০২০-২১)

১. কঠামরগমর মেক্ঠায় নঠারী মেক্ঠােসেীশের �মিসে সকঠািঠা ২০ েিঠাংশে উন্নীি ৩৩৬৯৯৮ েন
প্মিষ্ঠান ১০২৮৮মি

২. মিশেষ চঠামহেঠা েম্পন্ন মেক্ঠােসেীশের �মিসে সকঠািঠা ৫ েিঠাংে 
মনিসেঠারি

৪১৯ েন
প্মিষ্ঠান ১০৫মি
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কযাদ্িকুলযাম প্রেয়নঃ
কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠা ও প্মেক্শির সক্শত্র িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে কিৃসেক ২০২১-২২  অেসেিেশর ০৩ িঠাে/০৬ িঠাে 
সিয়ঠামে েিসে সকঠােসে সেশক শুরু কশর ০৪ িের সিয়ঠামে মডশলেঠািঠা স্তর পরসেন্ত সিঠাি ১২২ (একেি িঠাইে) মি মেক্ঠাক্রি ও পঠাঠ্ক্রি 
প্িয়ন ও িঠাস্তিঠায়ন কশরশে (মডশলেঠািঠা স্তর ৯৯মি, উচ্চ িঠাি্মিক স্তর ০৩মি, িঠাি্মিক স্তর ১৬মি, েিসে সকঠােসে ২মি  ও অ্ঠাড�ঠান্সড 
সকঠােসে ২মি করঠা হশয়শে)।

কযাদ্িকুলযাম পদ্িমযাজ্থনঃ 
কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠার সক্শত্র িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে ২০২১-২২ অেসে িেশর মডশলেঠািঠা ইন ইমজিমনয়ঠামরং, মডশলেঠািঠা ইন 
ইমজিমনয়ঠামরং (আমিসে), এইচএেমে (মিেশনে ি্ঠাশনেশিন্ট অ্ঠান্ড সিকশনঠালমে), এেএেমে (স�ঠাশকেনঠাল), সেএেমে (স�ঠাশকেনঠাল), 
অ্ঠাড�ঠান্সড েঠামিসেমফশকি সকঠােসে এিং েঠািীয় েক্িঠািঠান সিমেক (৩৬০ ঘন্টঠা) মেক্ঠাক্রশির মেশলিঠাে পমরিঠােসেন কশরশে।

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা প্রদ্তষ্ঠযান অনুক্মযাদনঃ
২০২১-২২ অেসেিের পরসেন্ত িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে কিৃসেক সিঠাি ১০,৮৫৬মি মেক্ঠা প্মিষ্ঠান অনকুশিঠােন হশয়শে।

প্রদ্তষ্ঠযাক্নি ধিন
িছি দ্ভদ্তিক অনুক্মযাদ্দত প্মযাট প্রদ্তষ্ঠযান সংখ্যা

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ গড় িদৃ্ধিি িযাি
েরকঠামর ৬৯৩ ৬৯৪ ৭৮৩ ৬৯৫
সিেরকঠামর ৯৭৫৯ ৯৯৬৭ ৯৯০১ ১০১৫৬
সিঠাি ১০৪৫২ ১০৬৬১ ১০৬৮৪ ১০৮৫৬
িেরম�মতিক প্মিষ্ঠান িৃমধির হঠার ০২% ০.২১% ১.৬০% ১.২৭%

েঠািীয় েক্িঠা উন্নয়ন নীমি, ২০১১ িঠাস্তিঠায়শনর  লশক্্ িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে ২০১২ েঠাল হশি েক্িিঠা ম�মতিক প্মেক্ি 
ও িূল্ঠায়ন (CBT & A) কঠারসেক্রি িঠাস্তিঠায়ন কশর আেশে।  েঠািীয় কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠা (NTVQF) এর আশলঠাশক 
েক্িিঠা ম�মতিক প্মেক্ি ও িূল্ঠায়শনর িঠাি্শি সিঠাডসে েনেঠায়ন কশর েঠাশক। এই কঠারসেক্রি িঠাস্তিঠায়শনর েন্ েঠারঠাশেশে এ পরসেন্ত 
৪৫০ মি সরমেটিঠাডসে সরেমনং অগসেঠানঠাইশেেন (RTO) িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে কিৃসেক অনকুশিঠামেি হশয়শে।

আসন সংখ্যাঃ
২০২১-২২ মেক্ঠািষসে পরসেন্ত মেক্ঠাক্রি ম�মতিক িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে অনকুশিঠামেি আেন েংখ্ঠা সিঠাি ১২,০০,৪০৯ মি। গশড় 
েরকঠামর প্মিষ্ঠাশন িেশর ৩.৩৯% হঠাশর এিং সিেরকঠামর প্মিষ্ঠাশন ৯.৬৬% হঠাশর িৃমধি পঠাশছে। েঠাককুশল্ গশড় ৮.৭৭% হঠাশর প্মি 
িেশর িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাশডসের আওিঠায় কঠামরগমর প্মিষ্ঠাশন আেন িৃমধি পঠাশছে।

আসন সংখ্যা িদৃ্ধিি িযাি

প্রদ্তষ্ঠযাক্নি ধিন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ গড় িদৃ্ধিি িযাি

েরকঠামর ১৩২৮০৫ ১৩৩৫৪৫ ১৬৩০১৫ ১৪৮১২৫ ১৫৮৯১৫ ১৯.৬৭%

সিেরকঠামর ৮০২১৯৬ ৮৮৪২৫৪ ৯৫৫৭৪৪ ১০৫২২৮৪ ১৪৩৬৪০০ ৭৯.০৬%

সিঠাি ৯৩৫০০১ ১০১৭৭৯৯ ১১১৮৭৫৯ ১২০০৪০৯ ১৫৯৫৫৬০ ৭০.৬৫%

িেরম�মতিক আেন িৃমধির হঠার ৮.৮৬% ৯.৯২% ৭.৩০% ৩২.৯২%

পঞ্চম অধ্যায়
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এনক্িযালক্মনটঃ
২০২১-২২ মেক্ঠািশষসে িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাশডসের আওিঠায় িঠাি্মিক, উচ্চ িঠাি্মিক ও মডশলেঠািঠা স্তশরর মিম�ন্ন মেক্ঠাক্রশি 
এনশরঠালশিন্ট েংখ্ঠা সিঠাি ১১,৬৭,০১৪ েন।

০
২০০০০০
৪০০০০০
৬০০০০০
৮০০০০০
১০০০০০০
১২০০০০০
১৪০০০০০

২০১৭ েমাট

২০১৭ ছা�ী

২০১৮ েমাট

২০১৮ ছা�ী

২০১৯ েমাট

২০১৯ ছা�ী

িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাশডসের আওিঠায় মিম�ন্ন মেক্ঠাক্রশির িের ম�মতিক এনশরঠালশিন্ট 

দ্শষেযাথ্থী প্িদ্জক্্রেশন সংক্রযান্ত তথ্ঃ
২০২১-২২ মেক্ঠািশষসে িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাশডসের আওিঠায় মিম�ন্ন মেক্ঠাক্রশি সরমেশ্রেেনকৃি মেক্ঠােসেীর েংখ্ঠা সিঠাি 
৬,৬৫,৮৮৮ েন। িন্মিশি্ েরকঠামর প্মিষ্ঠাশন ৮৩,৪৮২ েন এিং সিেরকঠামর প্মিষ্ঠাশন ৫,৮২,৪০৬ েন। 

০

১০০,০০০

২০০,০০০

৩০০,০০০

৪০০,০০০

৫০০,০০০

৬০০,০০০

৭০০,০০০

৮০০,০০০

েমাট সরকাির �িত�ান েবসরকাির �িত�ান

Series1

প্রকল্প িযাস্তিযায়ন
কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগ সিঠাি ১৩মি প্কপে িঠাস্তিঠায়নঠািীন রশয়শে, িমেশি্ কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তশরর অিীন ১০মি এিং 
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা অমিেপ্তশরর অিীন ০৩মি।  িঠামষসেক উন্নয়ন পমরকপেনঠা অেসেন কঠামরগমরর মি�ঠাশগ ৭৮.১৯% এিং িঠাদ্ঠােঠার মি�ঠাশগ 
৮৩.০০% (উশলিখ্ এ অেসেন েিকরঠা ৮৫ �ঠাশগর মিপরীশি মিশিচ্)।
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অনুক্মযাদক্নি জন্য দ্িক্িচনযাধীন প্রকল্পসমূিঃ
কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তশরর আওিঠািীনঃ

ক্র: নং প্রকক্ল্পি নযাম

1. ৮মি মি�ঠাগীয় েেশর ৮মি িমহলঠা সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে স্ঠাপন

2. ঢঠাকঠা পমলশিকমনক ইনমটিমিউশির ১১িলঠা ম�ি মিমেটি ৬িলঠা একঠাশডমিক �িন মনিসেঠাি

3. কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তরঠািীন ৮মি েরকঠারী পমলশিকমনক ইনমটিমিউশির একঠাশডমিক �িন মনিসেঠাি

4. ২৪মি মিে্িঠান েরকঠারী পমলশিকমনক ইনমটিমিউশির েক্িিঠা িৃমধি

5. Promoting Gender Responsive Enterprise Development and TVET Systems (ProGRESS)

6. Project for the Improvement of Equipment for Technical Education

7. TVET Teachers for the Future (TTF)

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি আওতযাধীনঃ

ক্র: নং প্রকক্ল্পি নযাম

1. এিশিেঠাময় পরসেঠাশয় মেক্ঠােসেী েশড় পড়ঠা সরঠাশি উপিৃমতি প্েঠান

2. এিশিেঠায়ী  িঠােরঠােঠা মেক্ঠােসেী মফমডং প্কপে

3. িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি (BMTTI) এর েক্িিঠা িৃমধি ও আিকুমনকঠায়ন

4. মি�ঠাগীয় পরসেঠাশয় কঠামরগমর িঠাদ্ঠােঠা স্ঠাপন

5. ৮মি আঞ্চমলক িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি স্ঠাপন

6. এিশিেঠাময় িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি স্ঠাপন

7. মিজ্ঠান ল্ঠাি ও ল্ঠাগিকুশয়ে ল্ঠািেহ ১০০মি িঠােরঠােঠায় স�ৌি অিকঠাঠঠাশিঠা উন্নয়ন

8. স্বিন্ত এিশিেঠাময় িঠাদ্ঠােঠার উন্নয়ন

প্নকটযািঃ
ক্র: নং প্রকক্ল্পি নযাম

১ আইমেমি মেক্ঠা ও গশিষিঠা কঠারসেক্রি সেঠারেঠারকরশির লশক্্ সনকিঠার-এর “স�ৌি অিকঠাঠঠাশিঠা উন্নয়ন ও প্মেক্ি কঠারসেক্রি 
েমতিেঠালীকরি” প্কপে

•	 িঠাি্মিক স্তশর ৬ষ্ সরেমি সেশক নিমনমিসেি ৩৫মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশে স�ঠাশকেনঠাল মেক্ঠাকঠারসেক্রি চঠালকুকরি করঠা 
হশয়শে।  আগঠািী মেক্ঠািশষসে মিে্িঠান ৬৪মি এিং মনমিসেিি্ ৬২মিশি ৬ষ্ সরেিী সেশক স�ঠাশকেনঠাল মেক্ঠা কঠারসেক্রি চঠালকুর 
পমরকপেনঠা রশয়শে।

•	 কঠামরগমর মেক্ঠায় �মিসেশক্শত্র িমহলঠা সকঠািঠা ১০ েিঠাংে সেশক ২০ েিঠাংশে উন্নীি করঠা হশয়শে।  ৪মি মি�ঠাশগ ৪মি িমহলঠা 
পমলশিকমনক ইনমটিমিউশি মেক্ঠাকঠারসেক্রি চলিঠান এিং অিমেটি ৪মি মি�ঠাশগ (িমরেঠাল, মেশলি, রংপকুর ও িয়িনমেংহ) আরও 
৪মি িমহলঠা পমলশিকমনক ইনমটিমিউি স্ঠাপন প্কপে িঠাস্তিঠায়নঠািীন আশে।  “৮মি মি�ঠাশগ ৮মি িমহলঠা সিকমনক্ঠাল স্কুল এন্ড 
কশলে স্ঠাপন” েীষসেক প্স্তঠামিি প্কপে পমরকপেনঠা কমিেশন প্মক্রয়ঠািীন রশয়শে।  নঠারী মেক্ঠােসেীশের েি�ঠাগ উপিৃমতি প্েঠান 
করঠা হশছে।
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অিকযাঠযাক্মযা উন্নয়নঃ

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা অদ্ধদপ্তিঃ
২০২১-২০২২ অেসেিেশর কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তরঠািীন মন্িমিসেি অনকুশিঠামেি প্কশপের িঠাি্শি অিকঠাঠঠাশিঠা উন্নয়ন কঠারসেক্রি গ্রহি 
করঠা হশয়শে:

“১০০মি উপশেলঠায় ১মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে (মিএেমে) স্ঠাপন (২য় েংশেঠামিি)” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় মনিসেঠামচি 
১০০মি উপশেলঠায় মিএেমে মনিসেঠাশির কঠারসেক্রি গ্রহি করঠা হশয়শে। মনিসেঠামচি ১০০মি মিএেমে িশি্ ইশিঠািশি্ মনমিসেি ৭০মি 
মিএেমেশি ২০২১ ও ২০২২ মেক্ঠািষসে হশি েঠাত্র-েঠাত্রী �মিসের িঠাি্শি একঠাশডমিক কঠারসেক্রি শুরু করঠা হশয়শে। িঠামক ৩০মি 
মিএেমে’র মনিসেঠাি কঠাে সেষ পরসেঠাশয়।

“২৩মি পমলশিকমনক ইনমটিমিউি স্ঠাপন” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় মনিসেঠামচি ২৩মি সেলঠায় পমলশিকমনক ইনমটিমিউি স্ঠাপশনর 
মনমিশতি �ূমি অমিগ্রহিেহ মনিসেঠাি কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।

“মেশলি, িমরেঠাল, িয়িনমেংহ ও রংপকুর মি�ঠাগীয় েহশর ৪মি িমহলঠা পমলশিকমনক ইনমটিমিউি স্ঠাপন (১ি েংশেঠামিি)” েীষসেক 
প্কশপের আওিঠায় ৪মি মি�ঠাশগ িমহলঠা পমলশিকমনক ইনমটিমিউি স্ঠাপশনর মনমিতি মনিসেঠাি কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।

“িঠাংলঠাশেে �ূমি েমরপ মেক্ঠার উন্নয়ন” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় ককুমিলিঠা, রঠােেঠাহী, পিকুয়ঠাখঠালী সেলঠার েেমিনঠা উপশেলঠায় 
এিং রশেঠার সেলঠার িমনরঠািপকুর উপশেলঠায় ল্ঠান্ড েঠাশ�সে ইনমটিমিউি স্ঠাপশনর মনমিতি মনিসেঠাি কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।

“কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তরঠািীন ৬৪মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশের েক্িিঠা িৃমধি” েীষসেক প্কশপের আওিঠায়মিে্িঠান 
সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলশের েক্িিঠা িৃমধির মনমিতি অিকঠাঠঠাশিঠা উন্নয়শনর েন্ মনিসেঠাি কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।

“চট্টগ্রঠাি, খকুলনঠা, রঠােেঠাহী ও রংপকুর মি�ঠাশগ ৪মি ইমজিমনয়ঠামরং কশলে স্ঠাপন” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় ৪ মি মি�ঠাশগ 
ইমজিমনয়ঠামরং কশলে মনিসেঠাশির লশক্্ কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।

“উপশেলঠা পরসেঠাশয় ৩২৯মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে স্ঠাপন (২য় পরসেঠায়)” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় মনিসেঠামচি ৩২৯মি 
উপশেলঠায় মিএেমে মনিসেঠাশির লশক্্�ূমি অমিগ্রহশির কঠারসেক্রি চলিঠান রশয়শে।

“Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)” েীষসেক প্কশপের আওিঠায় 
কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তশরর ৯ি হশি ১২িলঠা পরসেন্ত উধিসেিূখী েম্প্রেঠারি করঠা হশি এিং মেংগঠাপকুশরর নঠামনয়ঠাং পমলশিকমনক এর 
আেশল িঠাংলঠাশেশে একমি িশডল পমলশিকমনক ইন্সমিমিউি স্ঠাপন করঠা হশি। 

কযাদ্িগদ্ি দ্শষেযা অদ্ধদপ্তক্িি আওতযায় ২০২১-২০২২ অথ্থিছক্ি ১০দ্ট প্রকল্প িযাস্তিযায়নযাধীন দ্ছলঃ

ক্রদ্মক নং িিযাক্দেি উৎস িিযাক্দেি পদ্িমযাে (লষে টযাকযায়) অগ্রগদ্তি িযাি

১ মেওমি 77923.00 72.79%

২ তিশেমেক েঠাহঠার্ 7855.00 61.69%
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কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাক্গ সংক্রযাজনকৃত লদ্জদ্্ক
েশমেলন কক্:েশমেলন কক্:
অশিঠা েঠাউন্ড সরকমডসেং, মডমেিঠাল মডেশলে, ওয়ঠাই-ফঠাই, অি্ঠািকুমনক েঠাউন্ড মেশটিি ও লঠাইমিং েিৃধি একমি আিকুমনক েশমেলন কক্ 
স্ঠাপন করঠা হশয়শে।

লঠাইশরেরী:লঠাইশরেরী:
কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগর প্ঠামিষ্ঠামনক েক্িিঠা িৃমধির অংে মহশেশি কিসেপমরশিে উন্নি করঠার লশক্্ িহঠান িকুমতিরকুধি ও 
িগিিন্ধকুর আেেসে েীিনীম�মতিক িইেহ একমি েিৃধি লঠাইশরেরী স্ঠাপন করঠা হশয়শে।  উতি লঠাইশরেরীশি একমি েিিঠা সটিঠার ও একমি 
কমফ কনসেঠার স্ঠাপন করঠা হশয়শে। 

কাররগরর ও মাদ্াসা রশক্া রবভাদগর লাইদরের্রী

KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefv‡Mi m‡¤§jb Kÿ
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৩।  কমম্পউিঠার ল্ঠাি: মডমেিঠাল িঠাংলঠাশেে মিমনিসেঠাশির অংে মহশেশি এ মি�ঠাশগর কিসেকিসেঠা/কিসেচঠারীশের কমম্পউিঠার মিষশয় 
েক্িঠা িৃমধির েন্ পমরিহি পকুল �িশনর ৯ি িলঠায় একমি অি্ঠািকুমনক কমম্পউিঠার ল্ঠাি স্ঠাপন করঠা হশয়শে।

৪।  মডমেিঠাল মডেশলে/মকয়স্: কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগর উশলিখশরঠাগ্ িে্ েম্বমলি মচত্র/িতিি্ সেিঠা গ্রমহিঠাশের 
মনকি উপস্ঠাপশনর লশক্্ ২মি মডমেিঠাল মডেশলে/মকয়স্ স্ঠাপন করঠা হশয়শে

২০২১-২২ অথ্থ িছক্ি কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাক্গ উদ্যািনী উক্দ্যাগঃ

ক্রদ্মক নং উদ্যািনী উক্দ্যাগ/দ্িদ্জটযাল প্সিযাি নযাম

১. েরকঠামর কঠামরগমর মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশনর ৬ষ্-ি`yধিসে সগ্রশডর মেক্ক/কিসেচঠারীশের িেলী কঠারসেক্রি েম্পঠােন

২. পঠািমলক পরীক্ঠার েনে েি্ঠায়ন

৩. Educational Institute Information & Monitoring System

প্সিযা সিজীকিে সংক্রযান্ত প্রদ্শষেে

কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাগ ও এি আওতযাধীন দপ্তি সংস্যাি প্রধযানক্ক শুধিযাচযাি পিুস্যাি প্রদযানঃ
২০২১-২২ অেসেিেশর েঠাপ্তমরক কঠাশে েিিঠা, কিসেি্মনষ্ঠা, ন্ঠায়পরঠায়িিঠা, উদ্ঠািন েক্িঠা, েৃঙ্খলঠাশিঠাি, েিয়ঠানকুিমিসেিঠা ইি্ঠামে 
সক্শত্র অ�ঠািনীয় অেসেশনর েন্ ‘শুধিঠাচঠার পকুরস্ঠার প্েঠান নীমিিঠালঠা ২০২০ এর মনশেসেেনঠা অনকুরঠায়ী এ মি�ঠাগ হশি ৩ েন ও 
আওিঠািীন েপ্তর/েংস্ঠা প্িঠানগশির িি্ হশি ১ েন েরকঠামর কিসেচঠারীশক শুধিঠাচঠার পকুরস্ঠার প্েঠান করঠা হয়।

বাংলাদেশ কাররগরর রশক্া চবাড বি ও যুক্তরাদষ্ট্রর রে রলঙ্ন ইদলকররেক চকাম্ারন রলরমদটদডর স্ান্রীয় প্ররতরনরধ এএনদজড কদ� বিাদরশদনর 
মদধ্য সমদঝাতা স্মারক স্বাক্র
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২০২১-২২ অেসেিেশর শুধিঠাচঠার পকুরস্ঠার প্ঠাপ্ত কিসেকিসেঠা-কিসেচঠারীগশির িঠামলকঠা মন্রূপঃ 

ক্র. নং নযাম ক্যাটযাগদ্ি পদিী ও দপ্তি/শযাখযা/সংস্যা

কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাগ, মেক্ঠা িন্তিঠালয়

০১ েনঠাি সিঠাঃ িহমেন সগ্রড ২-৯ অমিমরতি েমচি, কঠামরগমর অনকুমি�ঠাগ।

০২ েনঠাি সিঠাঃ েমির উমদিন সগ্রড ১০-১৬ প্েঠােমনক কিসেকিসেঠা, িঠাদ্ঠােঠা-১ েঠাখঠা।

০৩ েনঠাি সিঠাঃ সেশলঠায়ঠার সহঠাশেন সগ্রড ১৭-২০ অমফে েহঠায়ক, েমচি িশহঠােশয়র েপ্তর।

আওিঠািীন েপ্তর/েংস্ঠা প্িঠান

০৪ প্শফের কঠায়েঠার আহশিে সচয়ঠারি্ঠান, িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে।

২০২১-২০২২ অেসেিেশর কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাশগর  এমপএ চকুমতি স্বঠাক্র ও শুধিঠাচঠার পকুরস্ঠার প্েঠান।
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 অদ্িট সংক্রযান্ত তথ্
কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাগ ও এর আওিঠািীন েপ্তর/েংস্ঠা ও প্মিষ্ঠাশনর মিগি মিন িেশরর (২০১৯-২০, ২০২০-২১ 

ও ২০২১-২২ অেসেিেশরর) অমডি আপমতি ও মনষ্পমতির িে্:
ক্রদ্মক 

নং দ্িভযাগ/দপ্তি/সংস্যা/প্রদ্তষ্ঠযান ৩ িছক্ি আগত প্মযাট অদ্িট 
আপদ্তি

৩ িছক্ি প্মযাট দ্নষ্পদ্তিকৃত অদ্িট 
আপদ্তি

০১. কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরঠািীন 
মেক্ঠা প্মিষ্ঠানেিূহ। ৩৪৮ ৩৩৫

০২. িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা অমিেপ্তর ৮ ০৪
০৩. িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে, ঢঠাকঠা। ২২ ২০

০৪. িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে, ঢঠাকঠা। ২২ ০০

০৫. সনকিঠার িগুড়ঠা ০৪ ০০

০৬. িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি 
ইনমটিমিউি, (BMTTI) গঠােীপকুর ০২ ০০

সি্থক্মযাট = ৪০৬ ৩৫৯

মযামলযা সংক্রযান্ত তথ্
কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাগ ও এর আওিঠািীন েপ্তর/েংস্ঠা ও প্মিষ্ঠাশনর মিগি মিন িেশরর (২০১৯-২০, ২০২০-২১ 

ও ২০২১-২২ অেসেিেশরর) িঠািলঠা েংক্রঠান্ত িে্:
২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ প্মযাট

দপ্তি-সংস্যাি 
নযাম

দযাক্য়িকৃত  
সংখ্যা

দ্নষ্পদ্তিকৃত 
সংখ্যা

দযাক্য়িকৃত  
সংখ্যা

দ্নষ্পদ্তিকৃত 
সংখ্যা

দযাক্য়িকৃত  
সংখ্যা

দ্নষ্পদ্তিকৃত 
সংখ্যা দযাক্য়ি দ্নষ্পদ্তি

কঠামরগমর মেক্ঠা 
অমিেপ্তর ৫৬ ১৬ ৪৬ ১৭ ৮০ ১৭ ১৮২ ৫০

িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
অমিেপ্তর ১৭১ ৪৯ ২০৬ ৬১ ১৭৮ ৯২ ৫৫৫ ২০২

িঠাংলঠাশেে 
কঠামরগমর মেক্ঠা 
সিঠাডসে

২৪ ০২ ১৩ ০২ ০৮ ০০ ৪৫ ০৪

িঠাংলঠাশেে 
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
সিঠাডসে

৮৪ ০০ ৮০ -- ৫১ ০০ ২১৫ ০০

েঠািীয় 
কমম্পউিঠার 
প্মেক্ি একঠা: 
(সনকিঠার)

-- -- -- -- -- -- -- --

িঠাংলঠাশেে 
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক 
প্মেক্ি ইন্স:

-- -- -- -- -- -- -- --

মযাদ্যাসযাসি কযাদ্িগদ্ি ও িদৃ্তিমূলক দ্শষেযা-প্রদ্শষেক্ে দ্িদ্মযান চ্যাক্লজিসমূি
•	 মেক্ক/প্মেক্ক, েহঠায়ক কিসেচঠামরর স্বপেিঠা ও িঠাশের প্শয়ঠােনীয় েক্িঠার অ�ঠাি;
•	 েঠািীয় কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক সরঠাগ্িঠা কঠাঠঠাশিঠার (NTVQF) েঠাশে েঠািজিে্পূিসে ল্ঠািশরিমর ও রন্তপঠামিেহ অিকঠাঠঠাশিঠার 

অপ্িকুলিঠা;

ষষ্ঠ অধ্যায়
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•	 েক্িঠাম�মতিক ি্িহঠামরক পঠাঠেঠান, ইংশরমে �ঠাষঠা ও মিষয়ম�মতিক প্মেক্শির অ�ঠাি এিং কঠামরগমর মেক্ঠা েম্প্রেঠারিিূলক 
কঠারসেক্রি িৃিিূল পরসেঠায় পরসেন্ত মিস্তৃি নয়।

•	 অককুশপেনম�মতিক, এেএেমে এইচএেমে (স�ঠাক) ও মডশলেঠািঠা-ইন-ইমজিমনয়ঠামরং এর সিকশনঠালমে Align ও পঠাঠ্ক্রি েিূহ 
েমদয়র সাদর িালনাগাে না িওয়া; 

•	 িঠাংলঠাশেশের রকুিেমতিশক সেে ও মিশেশের কশিসের উপশরঠাগী কশর গশড় সিঠালঠা এিং কশিসে মনশয়ঠামেি কিসেীশের Skill 
re-skilling, up-skilling এর মিষশয় কঠারসেকর ি্িস্ঠাপনঠা েঠাকঠা এিং মেপে ও েঠাম�সেে সেক্টশরর কঠারসেকর েংশরঠাশগর অ�ঠাি

•	 েকল েঠাত্র েঠাত্রীর েন্ িঠানেমেি কঠামরগমর মেক্ঠা ও প্মেক্ি মনমচিি করঠা;
•	 অেসেননমিক প্িৃমধি অেসেশন েক্ি উৎপঠােনিকুখী িঠানি েম্পে তিমর;
•	 েক্ িঠানিেম্পে গড়ঠার লশক্্ কঠামরগমর মেক্ঠার এনশরঠালশিন্ট িৃমধি;
•	 মেক্ঠার েকল স্তশর সেন্ডঠার তিষি্ েূর করঠা এিং েকল েনশগঠাষ্ীর েন্ কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠাস্তশর েিঠান েকুশরঠাগ 

মনমচিি করঠা; 
•	 মেশু, প্মিিমন্ধ ও সেন্ডঠার েংশিেনেীল এিং মনরঠাপে, অন্ত�কুসেমতিিূলক ও কঠারসেকর মেখন পমরশিে েম্বমলি পরসেঠাপ্ত েংখ্ক 

মেক্ঠা অিকঠাঠঠাশিঠা মনিসেঠাি ও উন্নয়ন;
•	 চিকুেসে মেপেমিলেশির েঠাশে িঠাল মিমলশয় কঠামরগমর মেক্ঠার প্মিমি স্তশর পঠাঠ্ক্রশি কঠামরককুলঠাি ও কশন্টন্ট অন্ত�কুসেতি করি;
•	 এশপ্ইশন্টেীপ আইন প্নয়ি এিং মেপেপ্মিষ্ঠাশন এশপ্ইশন্টেী প্মেক্ি;
•	 েক্িঠা প্মেক্ি প্েঠাশন িন্তিঠালয় ও প্মিষ্ঠান েিূশহর িশি্ েিন্বয়;
•	 অিকঠাঠঠাশিঠা উন্নয়ন এিং ল্ঠািেিূশহর আন্তেসেঠামিক িঠান মনমচিি করঠা;
•	 মেপে প্মিষ্ঠাশনর েঠাশে েম্পশকসের উন্নয়ন;
•	 িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাডসে কিৃসেক প্েতি েনশের আন্তেসেঠামিক অ্ঠাশক্রমডশিেন;
•	 মিম�ইমি গ্রঠােকুশয়ি সের সেঠাে্ঠাল ইশিে এিং কঠামরগমর মেক্ঠার প্মি আগ্রহ েৃমটি;
•	 Demand Driven সরেড/সিকশনঠালমে মনিসেঠাচন;
•	 প্চমলি িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠার পঠাঠ্ক্রশি িৃমতিিূলক সরেড অন্ত�কুসেতি নঠা েঠাকঠায় িঠা কিসেিূখী নয় এিং মেক্কশের েক্িঠাম�মতিক 

প্মেক্শির অ�ঠাি;
•	 স�ঠাশকেনঠাল সরেডেিূহ অন্ত�কুসেমতিকরশি সকঠাশনঠা সকঠাশনঠা প্মিষ্ঠাশনর আগ্রশহর অ�ঠাি ;
•	 অিকঠাঠঠাশিঠা, মেক্ঠা েংমলেটি উপকরিেহ কঠামরগমর ও িৃমতিিূলক মেক্ঠার েন্ প্শয়ঠােনীয় েংখ্ক েক্ মেক্ক ও উপকরি 

নঠা েঠাক;
•	 িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠােসেীশের আরমি �ঠাষঠা (কেন, পঠন, রেিি, মলখন) েক্িঠার অ�ঠাি;

আইন, দ্িদ্ধ ও নীদ্তমযালযা প্রেয়ন, সংক্শযাধন/পদ্িমযাজ্থন

২০২০-২০২১ অেসেিেশরর কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মি�ঠাগ ও এর আওিঠািীন েপ্তর/েংস্ঠার েন্ মনশ্ঠাতি আইন, মিমি ও নীমিিঠালঠা 
প্িয়ন করঠা হশয়শে।

িযাংলযাক্দশ মযাদ্যাসযা দ্শষেযা প্িযাি্থ আইন, ২০২০ প্রেয়ন ও সংক্শযাধনঃ
স্বঠািীনিঠার পর েঠামির মপিঠা িগিিন্ধকু সেখ িমেিকুর রহিঠান এর প্ি্ক্ মনশেসেেনঠায় িঠাংলঠাশেশের িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা ি্িস্ঠাশক 

রকুশগঠাপশরঠাগী ও কিসেিকুখী করঠার উশে্ঠাগ গৃমহি হয়।  Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) 
এর অিীশন িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে গমঠি হয়। ২০১৩ েশনর ৬ ও ৭নং আইন বৈঠারঠা েঠািমরক েঠােন আিশল েঠামরকৃি 
অি্ঠাশেেেিূশহর আিে্কিঠা ও প্ঠােমগিকিঠা মিশিচনঠা কশর আিে্ক মিশিমচি অি্ঠাশেেেিূহ েকল সটিক-সহঠাল্ঠার ও েংমলেটি েকল 
িন্তিঠালয় ও মি�ঠাশগর িিঠািি গ্রহি কশর প্শয়ঠােনীয় েংশেঠািন ও পমরিঠােসেনক্রশি িঠাংলঠায় নিকুন আইন প্িয়শনর েন্ েরকঠার 
মেধিঠান্ত গ্রহি কশর এিং Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) রমহিক্রশি ২৬ নশ�ম্বর 
২০২০ িঠামরশখ িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে আইন ২০২০ প্িয়ন করঠা হয়। এই আইন প্িয়শনর ফশল িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
সিঠাশডসের কঠারসেক্রশির গমিেীলিঠা িৃমধি পঠায় এিং সেিঠােঠান কঠারসেক্রি উন্নি হয়। 

তিমশ্বক অমিিঠামর (Pandemic) সকঠাম�ড-১৯ �ঠাইরঠাে েমনি কঠারশি ২০২০ েঠাশল অনকুমষ্িি্ আমলি পরীক্ঠা গ্রহি করঠা 
েম্ভি নঠা হওয়ঠায় িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসে আইন ২০২০েংশেঠািশনর প্শয়ঠােন হয়। এিিঠািস্ঠায়, িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা 
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সিঠাডসে (েংশেঠািন) আইন, ২০২১ প্িয়ন করঠা হয়।  উতি আইশনর ৯ (২) িঠারঠায় প্েতি ক্িিঠািশল এিং এ েংক্রঠান্ত গমঠি েঠািীয় 
পরঠািেসেক কমিমির েকুপঠামরে সিঠািঠাশিক ২০২০ েঠাশলর আমলি পরীক্ঠার ফলঠাফল প্স্তুি, প্কঠাে ও েনে মিিরশির েন্ িঠাংলঠাশেে 
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাডসেশক ক্িিঠা প্েঠান করঠা হয়। 

মযাদ্যাসযা দ্শষেযা অদ্ধদপ্তি কম্থচযািী দ্নক্য়যাগ দ্িদ্ধমযালযা, ২০২০ প্রেয়নঃ
িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা পঠাঠ্ক্রি িঠাস্তিঠায়শন এিং প্েঠামেনক মিষয়ঠামে িেঠারমকর েন্ ২০১৫ েঠাশলর িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা অমিেপ্তর প্মিষ্ঠা 

করঠা হয়।  িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা অমিেপ্তশরর সকঠান মনশয়ঠাগ মিমিিঠালঠা নঠা েঠাকঠায় প্শয়ঠােনীয় েক্ েনিল মনশয়ঠাগ করঠা েম্ভি হয়মন।  িঠাদ্ঠােঠা 
মেক্ঠা অমিেপ্তশরর কঠারসেক্রশি গমিেীলিঠা আনয়শনর লশক্্ প্শয়ঠােনীয় েনিল মনশয়ঠাশগর েন্ িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা অমিেপ্তর 
কিসেচঠারী মনশয়ঠাগ মিমিিঠালঠা, ২০২০ প্িয়ন করঠা হয়।  ইশিঠািশি্ উতি মনশয়ঠাগ মিমিিঠালঠার আশলঠাশক িঠাদ্ঠােঠা অমিেপ্তশর রঠােস্ব 
খঠাি�কুতি ১০মি েূন্ পশে েনিল মনশয়ঠাগ করঠা হশয়শে।  

িযাংলযাক্দশ মযাদ্যাসযা দ্শষেক প্রদ্শষেে ইনদ্্দ্টউট দ্নক্য়যাগ দ্িদ্ধমযালযা, ২০২১ প্রেয়নঃ
১৯৯৫ েঠাশল প্মিমষ্ি িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি (BMTTI) সেশের েকল িঠাদ্ঠােঠা মেক্কশের প্মেক্ি 

েঠাশনর একিঠাত্র প্মিষ্ঠান। এই প্মিষ্ঠাশন প্শয়ঠােনীয় েক্ েনিল নঠা েঠাকঠায় “িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি 
(BMTTI) এর কিসেকিসেঠা ও কিসেচঠারী মনশয়ঠাগ মিমিিঠালঠা, ২০১৪”  েংশেঠািনপূিসেক “িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ক প্মেক্ি ইনমটিমিউি 
মনশয়ঠাগ মিমিিঠালঠা, ২০২১” প্িয়ন করঠা হয় এিং ইশিঠািশি্ ০৩মি েূন্ পশে েনিল মনশয়ঠাগকরঠা হশয়শে।

দ্িদ্ধ প্রেয়ন, নীদ্তমযালযা প্রেয়ন ও সংক্শযাধনঃ
• পমলশিকমনক ও মিএেমেশি েঠাত্র-েঠাত্রী �মিসে নীমিিঠালঠা, ২০২০ প্িয়ন (িয়েেীিঠা িকুশল সেওয়ঠা হশয়শে) েরকঠামর ও 

সিেরকঠামর কঠামরগমর মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন ২০২০ মেক্ঠািশষসে মেক্ঠােসেীশের �মিসের লশক্্ “কঠামরগমর মেক্ঠা সক্শত্র �মিসে নীমিিঠালঠা 
২০২০ প্িয়ন” করঠা হশয়শে

• BTEB-এর অিীন সিেরকঠামর মেক্ঠা প্মিষ্ঠান স্ঠাপন, পঠাঠেঠান ও স্বীকৃমি প্েঠান েংক্রঠান্ত নীমিিঠালঠা, ২০২০ েংশেঠািন 
িঠাংলঠাশেে কঠামরগমর মেক্ঠাশিঠাশডসের অিীন ০৬ (েয়)মি মেক্ঠাক্রি পমরচঠালনঠার লশক্্ সিেরকঠামর কঠামরগমর মেক্ঠা প্মিষ্ঠান 
স্ঠাপন, পঠাঠেঠান ও স্বীকৃমি প্েঠান েংক্রঠান্ত নীমিিঠালঠা ২০২০ প্িয়ন।

• সিেরকঠামর মেক্ঠা প্মিষ্ঠান (কঠামরগমর) েনিল কঠাঠঠাশিঠা ও এিমপও নীমিিঠালঠা ২০১৮ প্িয়ন (২৩ নশ�ম্বর ২০২০ পরসেন্ত 
েংশেঠামিি);

• সিেরকঠামর মেক্ঠা প্মিষ্ঠান (িঠাদ্ঠােঠা) েনিল কঠাঠঠাশিঠা ও এিমপও নীমিিঠালঠা ২০১৮ প্িয়ন (২৩ নশ�ম্বর ২০২০ পরসেন্ত 
েংশেঠামিি) সিেরকঠামর মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশন (িঠাদ্ঠােঠা) কিসেরি মেক্ক ও কিসেচঠারী এিমপও�ূতি করি এিং নিকুন মেক্ঠা প্মিষ্ঠান 
এমিপও�ূতি করশির লশক্্ গি ২৩ নশ�ম্বর ২০২০ িঠামরশখ সিেরকঠামর মেক্ঠা প্মিষ্ঠান (িঠাদ্ঠােঠা) েনিল কঠাঠঠাশিঠা ও 
এমিপও নীমিিঠালঠা-২০১৮ (২৩ নশ�ম্বর, ২০২০ পরসেন্ত েংশেঠামিি) েঠামর করঠা হয় এিং ওশয়ি েঠাইশি প্কঠাে করঠা হয়। 

কযাদ্িগদ্ি ও মযাদ্যাসযা দ্শষেযা দ্িভযাক্গি ভদ্িষ্ৎ পদ্িকল্পনযা
•	 উন্নয়ন প্কশপের িঠাি্শি ২০২৫ েঠাশলর িশি্ পরসেঠাপ্ত েংখ্ক মেক্ঠা অিকঠাঠঠাশিঠা মনিসেঠাি ও মিে্িঠান অিকঠাঠঠাশিঠা েিূশহর 

েম্প্রেঠারি ও উন্নয়ন;
•	 পরসেঠায়ক্রশি কঠামরগমর মেক্ঠা সিঠাশডসের কঠামরককুলঠাি ও মেশলিঠাে পমরিঠােসেন অি্ঠাহি রঠাখঠা;
•	 “National Preparedness and Response Plan for COVID-19”সিঠািঠাশিক সব্লশন্ডড পঠাঠেঠান কঠারসেক্রি অি্ঠাহি 

রঠাখঠা এিং সেলশক্্ মডমেিঠাল কনশিন্ট প্স্তুিকরি;
•	 ২০২২ েঠাশলর িশি্ েকল েূন্ পশে সরঠাগ্িঠা েম্পন্ন মেক্ক মনশয়ঠাগ ও িঠাশের িঠানেমেি প্মেক্ি প্েঠান;
•	 ২০২২ েঠাশলর িশি্ কঠামরগমর মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশনর মেক্ক-কিসেচঠারীর এিমপও কঠারসেক্রি অনলঠাইনকরি;
•	 কঠামরগমর মেক্ঠাশক্শত্র মেক্ক-কিসেকিসেঠাশের ও মেক্ঠােসেীশের উচ্চমেক্ঠা, সেশে-মিশেশে প্মেক্ি এিং মেক্ক, মেক্ঠােসেী মিমনিয় 

(Teachers and Student Exchange) নীমিিঠালঠা প্িয়ন;
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•	 প্শি্ক কঠামরগমর প্মিষ্ঠাশন গ্রীন প্ঠাকমিে (সপপঠারশলে মেশটিি, মিদ্্ৎেঠারেয়, সেঠালঠারপ্ঠাশনল, মরেঠাইশকল, িৃক্শরঠাপন) 
চঠালকু েহ েনমপ্য় করি;

•	 কঠামরগমর মেক্ঠায় মিশেষ চঠামহেঠােম্পন্ন মেক্ঠােসেীশের েশিঠাচ্চসে েকুমিিঠা মনমচিিকরি;
•	 অমিকির েক্িঠা অেসেন ও কিসেেংস্ঠাশনর েকুশরঠাগ েৃমটির লশক্্ মেক্ঠা প্মিষ্ঠাশনর পঠােঠাপঠামে মেপে-প্মিষ্ঠাশন পঠাঠেঠান কঠারসেক্রি 

পধিমি (Dual Training System) চঠালকুকরি;
•	 TVET সেক্টর েংমলেটি আন্তেসেঠামিক ও আঞ্চমলক েংস্ঠােিূশহর েঠাশে মিউচকুয়্ঠাল মরকগমনেন এমগ্রশিন্টেহ (MRA) েম্পকসে 

(Networking) স্ঠাপন;
•	 চঠাককুমরিঠােঠার চঠামহেঠার মনমরশখ েক্ িঠানিেম্পে তিমর মনমচিি করঠা;
•	 িঠাদ্ঠােঠােহ েঠািঠারি মেক্ঠািঠারঠায় ২০২৩ েঠাল সেশক কঠামরগমর মেক্ঠা প্িিসেশনর েন্ মপ্-স�ঠাক এিং স�ঠাশকেনঠাল মেক্ঠা চঠালকু;
•	 কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তর ও অিীেপ্তরঠািীন প্মিষ্ঠানেিূশহর অগসেঠাশনঠাগ্রঠাি পকুনমিসেন্ঠাে এিং পেেৃেন;

BNQF িযাস্তিযায়নঃ
•	 িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাশডসের অমি�কুতি িঠাদ্ঠােঠােিূশহর েঠাশে সিঠাশডসের রঠািিীয় কঠারসেক্রি অনলঠাইশন েম্পন্নকরি;
•	 িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাশডসের অ�্ন্তরীি ি্িস্ঠাপনঠাগি উন্নয়শনর িঠাি্শি সিঠাশডসের কঠারসেক্রি আরও গমিেীলিঠা আনয়ন;
•	 িঠাদ্ঠােঠা স্ঠাপন, পঠাঠেঠান অনকুিমি এিং একঠাশডমিক স্বীকৃমিও ই-অমফে ি্ঠাশনেি্ঠান্ট েফিওয়্ঠাশরর িঠাি্শি মনষ্পমতিকরশির 

পেশক্প গ্রহি;
•	 মেক্ঠাক্রি পমরিঠােসেন চূড়ঠান্তকরি, মিিরি এিং আরিী ও ইেলঠামি মিষয়েিূশহর পঠাঠ্পকুস্তক প্িয়শন এনমেমিমিশক 

েহশরঠামগিঠা প্েঠান;
•	 িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা মিষশয় Tracer Study েম্পন্নকরি;
•	 িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাশডসের েকল সরকডসে মডমেিঠাল করি;
•	 িঠাংলঠাশেে িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা সিঠাশডসের েকল কিসেকিসেঠা ও কিসেচঠারীর সপেঠাগি প্মেক্ি অি্ঠাহি রঠাখঠা এিং িহুিকুখীকরি।
•	 ৭ি ও ৮ি সরেমির েন্ কঠামরগমর মিষশয় পঠাঠ্পকুস্তক প্িয়শনর কঠাে শুরু;
•	 নিমনমিসেি ৩৫মি মিএেমে-সি ২০২১ মেক্ঠািশষসে ৯ি সরেমির েন্ মেম�ল কন্রেঠাকেন, কমম্পউিঠার ও িে্ প্রকুমতি, সেনঠাশরল 

ইশলকমরেক্ঠাল ওয়ঠাকসেে, সেনঠাশরল সিকঠামনক্স, ওশয়মল্ং এন্ড সফমরেশকেন এই ০৫মি সরেড হশি সরশকঠান ০৪মি সরেশড 
মেক্ঠােসেীরঠা অি্ঠায়শনর েকুশরঠাগ পঠাশি;

•	 নিমনমিসেি ৩৫মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে (মিএেমে)-এর �িন এিং ৬ষ্ এিং ৯ি সরেমিশি মেক্ঠা কঠারসেক্রি শুরু করঠা;
•	 ২০২২ মেক্ঠািশষসে আশরঠা ৬২মি মিএেমে-সি মেক্ঠা কঠারসেক্রি শুরুর পমরকপেনঠা রশয়শে এিং এ লশক্্ েঠামিসেক কঠারসেক্রি 

পমরচঠামলি হশছে;
•	 ৫০০মি িঠাদ্ঠােঠায় ২-৫মি স�ঠাশকেনঠাল সরেড চঠালকু করঠা;
•	 কঠামরগমর ও িঠাদ্ঠােঠা মেক্ঠা প্মিষ্ঠানেিূশহর ল্ঠািশরিমরেিূহ আিকুমনকীকরি;
•	 মিে্িঠান ১২মি পমলশিকমনক ইন্সমিমিউিশক আঞ্চমলক প্মেক্ি সকন্দ মহশেশি ি্িহঠাশরর িঠাি্শি প্মেক্ি কিসেেূমচশক 

মিশকন্দীকরি করঠা;
•	 “উপশেলঠা পরসেঠাশয় ৩২৯মি সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে (মিএেমে) স্ঠাপন (২য় পরসেঠায়)” প্কশপের আওিঠায় েংমলেটি 

উপশেলঠােিূশহ সিকমনক্ঠাল স্কুল ও কশলে (মিএেমে) স্ঠাপশনর লশক্্ প্শয়ঠােনীয় কঠারসেক্রি গ্রহি;
•	 ASSET প্কশপের আওিঠায় অিকঠাঠঠাশিঠা উন্নয়ন, সপেঠাগি েক্িঠা িৃমধি এিং কিসেেংস্ঠাশনর উপশরঠাগী মেক্ঠা ি্িস্ঠাপনঠা;
•	 ১২মি আন্তেঠামিসেক িঠাশনর ল্ঠাি স্ঠাপন;
•	 েঠািঠারি মেক্ঠা িঠারঠার কঠামরগমর মেক্ঠা প্িিসেশনর েন্ মপ্-স�ঠাক এিং স�ঠাক চঠালকু করঠা হশি ২০২৩ েঠাল সেশক।
•	 কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তর’র অগসেঠাশনঠাগ্রঠাি পকুনমিন্ঠাে করঠার েন্ এিং পেেৃেশনর কঠারসেক্রি চলিঠান।
•	 রঠানিঠাহশনর েন্ ToE সি েংশেঠািশনর প্স্তঠাি MOPA সি আশে।
•	 েিঠাপ্ত কঠামরককুলঠাি এিং প্মেক্িশক NTVQF অনকুরঠায়ী করঠার পমরকপেনঠা গ্রহন করঠা হশয়শে।
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কাররগরর রশক্া সপ্তাি-২০২২ উে�া�ন উ�লদক্ i¨vjx

কঠামরগমর মেক্ঠা অমিেপ্তশরর নি মনমিসেি িকুমতিরকুধি কনসেঠার উশদ্ঠািন।




