
...

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

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

এিপএ, এনআইএস, এসিডিজ ও ইেনােভশন �সল

িবষয়ঃ কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�নার ২য় ��মািসক �িতেবদেনর ওপর
িফড�াক �দান সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ রিফ�ল ইসলাম
অিতির� সিচব

সভার তািরখ ২২/০১/২০২৩ ি��া�।
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ�কা।
�ান সভাক�, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’

       সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম উপসিচব (এিপএ, এনআইএস, এসিডিজ ও

ইেনােভশন) জনাব �িজনা �লতানা আওতাধীন দ�র/সং�ার ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ��াচার কম �পিরক�নার ২য় ��মািসক �িতেবদন ��ায়ন
কায ��ম উপ�াপন কেরন। একইসে� উপ�ািপত �মাণক যাচায়াে� এ িবভাগ ক��ক ��ত�ত পয �েব�ণ �িতেবদন সভায় �েল ধেরন। ৫� দ�র/

সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�নার অ�গ �ত কায ��মস�েহ গিতশীলতা আনয়েনর জ� সভাপিত �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দান কেরন।

     ০২। ২০২২-২৩ অথ �বছেরর ২য় �কায়াট �ার পয �� ��াচার কম �পিরক�নার কায ��মিভি�ক িন��প আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়:
�. নং িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া� িস�া� বা�বায়নকারী
 ১  �নিতকতা কিম�র

 সভা আেয়াজন
 �েত�ক দ�র/সং�ায় �িত ��মািসেক 
�নিতকতা কিম�র ১� সভা 
আেয়াজন আব�ক এবং �মাণক
 িহেসেব সভার কায �িববরণী
  উ��তন অিফেস ��রেণর িনেদ �শনা রেয়েছ।
বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � �তীত অ�
�িত�ানস�হ অথ �াৎ কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র, বাংলােদশ মা�াসা িশ�া
�বাড � এবং জাতীয় কি�উটার �িশ�ণ ও গেবষণা
একােডমী (�নকটার) মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শনা
অ�সরণ�ব �ক �মাণক দািখল কেরিন;

  মি�পিরষদ িবভােগর
িনেদ �শনা 
�মাতােবক �মাণক িহেসেব
 িডেস�র ২০২২ পয �� অ�ি�ত
  ২� সভার কায �িববরণী
২৬.০১.২০২৩
  তািরেখর মে� এ িবভােগ
দািখল করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ মা�াসা �বাড � এবং
জাতীয় কি�উটার �িশ�ণ ও
গেবষণা একােডমী (�নকটার)



�. নং িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া� িস�া� বা�বায়নকারী
২ �নিতকতা কিম�র

সভার িস�া�
বা�বায়ন

�নিতকতা কিম�র সভায় 
�হীত িস�াে�র ১০০ ভাগ বা�বায়েনর 
ল��মা�া িনধ �ািরত রেয়েছ। ��ায়েনর 
সময় �নিতকতা কিম�র কায �পিরিধর
 আেলােক �হীত িস�া� বা�বায়ন এবং
  �ণগত মােনর ওপর �বিশ ��� �দয়া হেয়েছ।
সািব �ক পয �ােলাচনাে� �দখা যায় �য কািরগির িশ�া
অিধদ�র ও বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �
স�কভােব �মাণক উপ�াপন কেরেছন। মা�াসা
িশ�া অিধদ�র, বাংলােদশ
কািরগির িশ�া �বাড � এবং
জাতীয় কি�উটার �িশ�ণ ও
গেবষণা একােডমী (�নকটার) যথাযথভােব �মাণক
উপ�াপন কেরিন।

মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ 
কািরগির িশ�া �বাড � এবং
  জাতীয় কি�উটার �িশ�ণ
ও 
গেবষণা একােডমী (�নকটার)-
এর 
�মাণকস�হ মি�পিরষদ
িবভােগর িনেদ �শনা
�মাতােবক সংেযাজন করেত
হেব;

মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড � এবং জাতীয় কি�উটার
�িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী
(�নকটার)

৩

�শাসন �িত�ার 
িনিম� অংশীজেনর
(stakeholder
s) অংশ�হেণ সভা

আওতাধীন সকল দ�র/সং�া
 ক��ক অংশীজেনর অংশ�হেণ
 কমপে� ৪ � সভা করেত হেব।
 এ সভায় আবি�কভােব িস�েজনস
 চাট �ার, অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা 
এবং ত� অিধকার আইন স�েক�
 আেলাচনা করেত হেব। অংশীজেনর 
সভায় আবি�কভােব �সবা�হীতার 
উপি�িত িনি�ত করেত হেব মেম � 
মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �িশকায় উে�খ রেয়েছ। ��
বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড � এ সং�া� যথাযথ
�মাণক উপ�াপন কেরেছ। অ� দ�র/সং�াস�হেক
িনেদ �শনা অ�যায়ী �,আণক উপ�াপেনর িবষেয়
আেলাচনা হয়;

মি�পিরষদ িবভােগর
িনেদ �শনা 
�মাতােবক �মাণক িহেসেব 
িডেস�র ২০২২ পয �� অ�ি�ত
২� 
সভার কায �িববরণী
২৬.০১.২০২৩ তািরেখর 
মে� এ িবভােগ দািখল করেত
হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড � এবং জাতীয় কি�উটার
�িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী
(�নকটার)

৪

��াচার সং�া�
�িশ�ণ আেয়াজন

মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শনা 
অ�যায়ী �িশ�ণ সং�া� �মাণেক
  �না�শ, হািজরা ও ছিব ��রণ করা আব�ক।
মা�াসা িশ�া অিধদ�র �তীত অ� দ�র/সং�াস�হ
স�কভােব �মাণক উপ�াপন কেরেছ;

২৬.০১.২০২৩ তািরেখর মে�
আেয়ািজত �িশ�েণর
�না�শ, 
হািজরা ও ছিব ��রণ করেত
হেব; 

মা�াসা িশ�া অিধদ�র

৫

কম �-পিরেবশ উ�য়ন

কম �-পিরেবশ উ�য়ন কায ��েমর মে� 
�ওএ�ই�� অেকেজা মালামাল িন�ি�করণ,
 নিথ িবন�করণ, পির�ার-পির��তা �ি�,
 মিহলােদর জ� �থক ওয়াশ�েমর 
�ব�াকরণ ইত�ািদ হেত �যেকােনা 
২�  কায ��ম বা�বায়ন ও 
�মাণক িহেসেব ছিব ও অিফস 
�ধােনর �ত�য়ন�� �িতেবদন
 ��রেণর িনেদ �শনা রেয়েছ
  মেম � সভায় আেলািচত হয়। আেলাচনাে� একমা�
বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � স�কভােব �মাণক
উপ�াপন কেরেছ মেম � পিরলি�ত হয়;

কম �-পিরেবশ উ�য়ন কায ��ম
 বা�বায়েনর �মাণক িহেসেব 
�নিতকতা কিম�র সভাপিত
 ক��ক �ত�য়ন�ত �িতেবদন 
আগামী ২৬.০১.২০২৩
তািরেখর 
মে� এ িবভােগ ��রণ করেত
হেব; 

কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �
এবং জাতীয় কি�উটার
�িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী
(�নকটার)



�. নং িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া� িস�া� বা�বায়নকারী
৬

আওতাধীন দ�র/
সং�া 
(�েযাজ� ��ে�)
ক��ক
 দািখল�ত ��াচার 
�কৗশল
কম �-পিরক�নার 
��মািসক অ�গিত
�িতেবদেনর 
ওপর িফড�াক
�দান

আওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর মে� 
�যসকল অিফেসর আওতায় মাঠ 
পয �ােয়র কায �ালয় রেয়েছ �সকল 
অিফস �িত ��মািসক সমাপনাে�
 পরবত� মােসর মে� িফড�াক 
�দান করেত হেব এবং িফড�াক 
সভার �না�শ, হািজরা ও কায �ববরণী
 উ��তন অিফেস ��রণ করেত 
হেব মেম � মি�পিরষদ িবভােগর
 িনেদ �িশকায় উে�খ রেয়েছ। উে��, কািরগির িশ�া
অিধদ�র ও মা�াসা িশ�া অিধদ�র �তীত অ� ৩�
অিফেসর আওতাধীন মাঠ পয �ােয়র �কােনা কায �ালয়
�নই। উে��, �য কািরগির িশ�া অিধদ�র ও মা�াসা
িশ�া অিধদ�র িফড�াক �শেষ যথাযথভােব �মাণক
উপ�াপন কেরিন;

মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র
অধ �বািষ �ক
  �িতেবদেনর উপর
আেয়ািজত 
িফড�াক সভার �না�শ,
হািজরা 
ও কায �ববরণী আগামী
২৬.০১.২০২৩ 
তািরেখর মে� এ িবভােগ
��রণ করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র

৭
২০২২-২৩ অথ �
বছের
র রাজ� এবং উ�য়ন
  বােজেটর
অ�েমািদত
�য়-
পিরক�নাওেয়বসাই
�ট �কাশ

�েত�ক দ�র/সং�ার ২০২২-২৩
 অথ � বছেরর �য়-পিরক�না 
�ণয়ন�ব �ক ৩১.০৭.২০২৩ তািরেখর
 মে� � � ওেয়বসাইেট �কােশর 
ল��মা�া িনধ �ািরত থাকেলও বাংলােদশ কািরগির
িশ�া �বাড � �তীত অ� দ�র/সং�াস�হ িনধ �ািরত
সমেয় িনজ িনজ ওেয়বসাইেট তা �কাশ কেরিন;

বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড � �তীত অ� সকল দ�র/
সং�ার ২০২২-২৩
 অথ � বছেরর বািষ �ক
  �য়-পিরক�না জা�য়াির
২০২৩
 এর মে� ওেয়বসাইেট �কাশ
  কের এ িবভাগেক অবিহত
করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �
এবং জাতীয় কি�উটার
�িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী
(�নকটার)

৮

�কে�র  PIC  সভা
আেয়াজন

দ�র/সং�া্র চলমান �কে�র 
িডিপিপ/�এিপিপ এ িনধ �ািরত 
�মাপ অ�যািয় PIC সভা আেয়াজন
 কের মি�পিরষদ িবভােগর ফর�াট 
অ�যায়ী �মাণক ��ত কের
উ��তন অিফেস ��রণ
করেত হেব মেম � িনেদ �শনা রেয়েছ; আেলাচনাে�
�দখা যায় মা�াসা িশ�া অিধদ�েরর কাি�ত অজ�ন
�নই, কািরগির িশ�া অিধদ�র মি�পিরষদ িবভােগর
িনধ �ািরত ফর�াট অ�যায়ী �মাণক উপ�াপন
কেরিন। উে��, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �,
বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড � এবং জাতীয়
কি�উটার �িশ�ণ ও গেবষণা একােডমী (�নকটার)
এর িনজ� �কােনা �ক� �নই;

মি�পিরষদ িবভােগর 
ফর�াট অ�যায়ী PIC সভা
 আেয়াজেনর �মাণক আগামী 
২৬.০১.২০২৩ তািরেখর মে�
এ
িবভােগ ��রণ করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র,
মা�াসা িশ�া অিধদ�র



�. নং িবষয় আেলাচনা �হীত িস�া� িস�া� বা�বায়নকারী
৯

সরকাির যানবাহেনর
যথাযথ
  �বহার
িনি�তকরণ

দ�র/সং�ার �ওএ�ই�� যানবাহনস�হ
 িবিধ �মাতােবক �বহার করা হে�
 িকনা এ স�েক� দ�র/সং�ার
 সংি�� শাখার দািয়��া� কম �কত�া
 �ত�য়নপ� দািখল করেবন এবং
 দ�র/সং�া �ধান �ত�য়নপ�
 �িত�া�র করেবন। �িত�া�িরত
 �ত�য়নপ� �িত অথ �বছের ২ বার 
�মাণক িহেসেব উ��তন অিফেস
  ��রণ করার িনেদ �শনা রেয়েছ। আেলাচনাে� �দখা
যায় কািরগির িশ�া অিধদ�র ও �নকটার
এতদসং�া� �মাণক উপ�াপন কেরেছ। মা�াসা
িশ�া অিধদ�র, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �
এবং বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড � সরকাির গািড়
�বহার সং�া� �কােনা �মাণক উপ�াপন কেরিন;

দ�র/সং�ার �ওএ�ই��
যানবাহনস�েহর
�বহারজিনত �িত�া�িরত
�ত�য়নপ�
  আগামী ২৬.০১.২০২৩
তািরেখর 
মে� এ িবভােগ ��রণ করেত
হেব;

মা�াসা িশ�া অিধদ�র,
বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড � এবং বাংলােদশ মা�াসা
িশ�া �বাড �

১০ ��াচার সংি��
এবং �ন�িত 
�িতেরােধ সহায়ক
কায ��ম (কািরগির
িশ�া অিধদ�র)

কািরগির িশ�া অিধদ�র
 ক��ক ��াচার সংি�� এবং
 �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক 
কায ��ম িহেসেব ‘শাখা পিরদশ �ন’
 এর ৩�র �েল ২� �িতেবদন পাওয়া �গেছ;

অবিশ� ১� �িতেবদন
সংেযাজন 
কের আগামী ২৬.০১.২০২৩
এর মে� িবভােগ ��রণ
করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র

১১
�কে�র বা�বায়ন
  অ�গিত পিরদশ �ন/
পিরবী�ণ
(কািরগির িশ�া
অিধদ�র)

কািরগির িশ�া অিধদ�র ক��ক
 ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ
 সহায়ক ৩য় কায ��ম িহেসেব �হীত
 ‘�কে�র বা�বায়ন অ�গিত 
পিরদশ �ন/পিরবী�ণ’ এর ৬�র 
�েল ৪� �িতেবদন পাওয়া �গেছ;

অবিশ� ২� �ক� পিরদশ �ন
�িতেবদন সংেযাজন 
কের আগামী ২৬.০১.২০২৩
এর মে� এ িবভােগ ��রণ
করেত হেব;

কািরগির িশ�া অিধদ�র

১২

অিভেযাগ/মতামত
ব� �াপন
(মা�াসা িশ�া
অিধদ�র)

মা�াসা অিধদ�র ক��ক �ািপত
 অিভেযাগ/মতামত ব� �াপন করা হেয়েছ িক� এর
আেলােক �কােনা
�মাণক ��রণ করা হয়িন;

অিভেযাগ/মতামত ব�
�াপেনর 
�মাণক িহেসেব আগামী 
২৬.০১.২০২৩ তািরেখর
মে� 
অিফস �ধােনর �ত�য়নসহ 
ছিব ��রণ করেত হেব;

মা�াসা িশ�া অিধদ�র

১৩
িডিজটাল এেটে��
পয �েব�ণ
(বাংলােদশ কািরগির
িশ�া �বাড �)

বাংলােদশ কািরগির িশ�া 
�বােড � �ািপত িডিজটাল 
এেটে��-এর ৩� পয �েব�ণ �িতেবদেনর �েল ২�
�িতেবদন ��রণ করা হেয়েছ। িক� ��াচার
অধ �বািষ �ক �িতেবদেনর িনিদ �� কলােম ৩� অজ�ন
�দখােনা হেয়েছ;

অবিশ� ১� �িতেবদন
সংেযাজন
কের আগামী
২৬.০১.২০২৩ তািরেখর মে�
এ িবভােগ ��রণ করেত হেব;

বাংলােদশ কািরগির িশ�া
�বাড �

১৪

িবিবধ

�িত ��মািসেক অিজ�ত ��াচার
  কম �পিরক�নার �চকিভি�ক কায ��েমর �মাণক
ওেয়বসাইেট আপেলাড করার িবষেয় িব�ািরত
আেলাচনা হয়।

�েত�ক দ�র/সং�া ক��ক
�িত ��মািসেক অিজ�ত
��াচার কম �পিরক�নার
�চকিভি�ক কায ��েমর
�মাণক � � ওেয়বসাইেট
আপেলাড করেত হেব।

আওতাধীন সকল দ�র/সং�া

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



�মাঃ রিফ�ল ইসলাম

অিতির� সিচব

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.১৪৩.১৬.০০৩.২০.২৬ তািরখ: 

২৩ জা�য়াির ২০২৩

৯ মাঘ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।

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

৩) ��সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন-২ অিধশাখা), কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

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

৬) �চয়ার�ান, মা�াসা িশ�া �বাড �, অরফােনজ �রাড, বকশীবাজার, ঢাকা।

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

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

১০) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর

জ�)।

১১) ��া�ামার, আইিস� �সল, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।
১২) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচব (�শাসন ও অথ �)-এর দ�র, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা।

১৩) অিফস কিপ।

�বগম �িজনা �লতানা

উপসিচব


