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কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষদণয গুরুত্ব ম্পদকি ফঙ্গফন্ধুয উর্ক্ত 

 

“শুদৄ র্ফএ, এভ এ া কদয রাব নাই। আর্ভ চাই কৃর্ল কদরজ, কৃর্ল স্কুর, ইর্ির্নয়ার্যাং 

কদরজ ও স্কুদর মাদত র্তিকায ভানুল য়দা য়। বুর্নয়ার্দ র্ক্ষা র্নদর কাজ কদয 

চেদয় ফাঁচদত াযদফ। চকযানী য়দা কদযই একফায ইাংদযজ চল কদয চগদছ চদটা। 

চতাভাদদয ভানুল দত দফ ।” 

 

 

 

“আভযা তাকাদফা এভন এক পৃর্থফীয র্দদক, চমোদন র্ফজ্ঞান ও কার্যগর্য জ্ঞাদনয 

র্ফস্ময়কয অগ্রগর্তয মৄদগ ভানুদলয সৃর্ি ক্ষভতা ও র্ফযাট াপল্য আভাদদয জন্য এক 

ঙ্কামুক্ত উন্নয়ন বর্ফষ্যৎ গঠদন ক্ষভ।” 
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ফ িকাদরয ফ িদেষ্ঠ ফাঙার্র, জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চে মুর্জবুয যভান 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চে ার্না 

 

 

“এেন চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয চম আবাটা ার্ি, আভযা র্র্ছদয় থাকদত চাইনা, ফাাংরাদদ র্র্ছদয় 

থাকদফ না, চর্দদক রক্ষি চযদেই আভাদদয জনর্ক্তদক আভযা গদে তুরদত চাই।” 

        --- ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চে ার্না 
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ফাণী 

 
কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ চদদয কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা োদতয ভান উন্নয়দন 

নানমুেী কভ িকাণ্ড র্যচারনা কযদছ। এ র্ফবাদগয ২০২১-২০২২ াদরয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকা কযায় আর্ভ 

আনর্িত। প্রর্তদফদন প্রণয়দনয াদথ াংর্িি করদক জানাই অর্যীভ শুদবিা। 

 

 যকাদযয রূকল্প ২০৪১ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ চম উন্নত মৃদ্ধ ফাাংরাদদ গোয কাম িক্রভ র্যচার্রত 

দি; চ জন্য ফ িাদগ্র প্রদয়াজন আদৄর্নক প্রমৄর্ক্ত জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ জনম্পদ। চদদয ফতিভান ও বর্ফষ্যত 

প্রজন্মদক চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয উদমাগী র্ফশ্ব নাগর্যক র্দদফ গদে চতারায জন্য ভদয়াদমাগী র্ক্ষাক্রভ প্রণয়ন 

কদয ফাস্তফায়দনয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

 উন্নত, মৃদ্ধ ফাাংরাদদ গোয রদক্ষি চদদয জনর্ভর্তক সুর্ফধাদক জনর্ভর্তক রবিাাংদ রূান্তদযয জন্য 

আদৄর্নক প্রমৄর্ক্ত জ্ঞানম্পন্ন দক্ষ ভানফম্পদ ততযী কযায জন্য কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ র্ক্ষকদদয 

দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য আইর্টি, বালা, গর্ণত র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা কযদছ।  

 

 ফাাংরাদদদক র্ফশ্ব ভানর্চদে উন্নত চদদয কাতাদয র্নদয় মাওয়ায রদক্ষি চদদ দক্ষ ভানফম্পদ গদে 

চতারা অর্যাম ি। আয এ রদক্ষি কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  গুণগত, দক্ষতার্বর্িক কার্যগর্য র্ক্ষা 

র্নর্িত কযায জন্য নানামুেী কভ িসূর্চ াদত র্নদয়দছ। কার্যগর্য র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০৩০ ার নাগাদ ৩০ 

তাাং এফাং ২০৪১ ার নাগাদ ৪১ তাাংদ উন্নীত কযায রক্ষি র্নদয় কাজ কযদছ। চদদয ৪২৯ টি উদজরায় 

উন্নত ভাদনয চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ স্থান, ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইন্সটিটিউট, ৪টি ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ 

স্থান, ২৩টি র্রদটকর্নক স্থাদনয জন্য র্ফর্বন্ন প্রকদল্পয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

 

 র্ক্ষাদক দক্ষতার্বর্িক এফাং কভ িমুেী কযায রদক্ষি ২০২৩ ার দত াযা চদদয ভাদ্রাা ও াধাযণ 

র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন ৬ষ্ঠ-৮ভ চের্ণ ম িন্ত প্রাক-বৃর্িমূরক এফাং ৯ভ-১০ভ চের্ণ ম িন্ত বৃর্িমূরক র্ক্ষা চকা ি চালুয 

র্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। ভাদ্রাা র্ক্ষাথীযা মাদত মূর চরাদতয াদথ তার র্ভর্রদয় কভ ি ফাজাদযয উদমাগী 

দয় উন্নয়দন অফদান যােদত াদয চ জন্য ভাদ্রাামূদ ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থান র্ক্ষকদদয জন্য 

দক্ষতার্বর্িক প্রর্ক্ষদণয ব্যফস্থা কযা দয়দছ। 

 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ভাদ্রাা কার্যগর্য  র্ক্ষাদক দক্ষতার্বর্িক ও মৄদগাদমাগী কযায 

জন্য চম র্ফপুর কভ িকাণ্ড গ্রণ কদযদছ তায জন্য ধন্যফাদ জানার্ি এফাং কর উদযাদগয াপল্য কাভনা কযর্ছ। 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধৃ 

ফাাংরাদদ রচযজীফী হাক 

 

 

(ডা. দীপুভরন, এভ.র.) 

ভন্ত্রী  
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ভরবুর াান হচৌধুযী,এভ.র 

উভন্ত্রী 

রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

ফাণী 

 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাদগয চরভান রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কভ মসূরচ গত াথ মফছদযয গৃরত উদেখদমাগ্য 

কভ মকান্ড ম্বররত ফারল মক প্ররতদফদন ২০২১-২০২২ প্রকা কযায় াঅরভ ারবনন্দন জানারি। এদত কারযগরয ও 

ভাদ্রাা রক্ষা রফবাদগয রফরবন্ন কভ মমজ্ঞ, বরফষ্যত রযকল্পনা ও াজমন প্রকারত এাআ ফারল মক প্ররতদফদনটিদত 

প্ররতপরন ঘদেদছ মা স্বিতা ও জফাফরদরতা রনরিদত গুরুত্বপূণ ম ভূরভকা যাখদফ। 

 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু হখ মুরজবুয যভাদনয রক্ষা দ মন ানুমায়ী ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী হখ ারনা 

কর্তমক কারযগরয ও বৃরিমূরক রক্ষাদক দফ মাচ্চ াগ্রারধকায রদদফ রচরিত কযা দয়দছ। কারযগরয ও ভাদ্রাা 

রক্ষা রফবাগ ক্রভরফকাভান এ খাদতয উন্নয়দন এফাং রক্ষায গুণগত ভান বৃরিকযদণ নতুন নতুন কভ মরযকল্পনা 

গ্রণ ও কভ মসূরচ ফাস্তফায়ন কদয মাদি। 

 

যকাদযয রনফ মাচনী াআদতায এফাং জাতীয় রক্ষা নীরত -২০১০ এয াঅদরাদক যকাদযয াগ্রারধকাযপ্রাপ্ত 

কারযগরয রক্ষা খাতদক দক্ষতারবরিক এফাং কভ মমুখী কযায রদক্ষে এফাং চতুথ ম রল্প রফপ্লদফয াদথ তার রভররদয় 

তরুণদদয  দক্ষ ও হমাগ্য রফশ্বনাগরযক রাদফ গদে হতারায জন্য ভাদ্রাা কারযগরয রক্ষায প্রায ও গুনগত 

ভান উন্নয়দন ফহুভারিক কভ মরযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। ফাজায চারদায াঅদরাদক কারযগরয  রক্ষায হেডমূ 

পুনরফ মন্যা এফাং রক্ষাক্রদভয  যুদগাদমাগী  রযভাজমন কযা দয়দছ। 

 

কদরয জন্য ার্ন্মভুরিমূরক কারযগরয রক্ষায সুদমাগ সৃরিয জন্য উদজরা, হজরা ও রফবাগীয় ম মাদয় 

হেকরনকোর স্কুর ও কদরজ, ররদেকরনক াআন্সটিটিউে, াআরিরনয়ারযাং কদরজ স্থাদনয জন্য রফরবন্ন প্রকদল্পয কাজ 

চরভান যদয়দছ।  

 

রক্ষকদদয দক্ষতা বৃরিয জন্য বালা, গরণত, াঅাআরটি, ওদয়ফ রডজাাআন, হপ্রাগ্রারভাং াআতোরদ 

রফলয়রবরিক, দক্ষতারবরিক নানা ধযদণয প্ররক্ষণ প্রদান কযা দি। ভাদ্রাা রক্ষাদক ও রক্ষা ব্যফস্থানাদক 

যুদগাদমাগী, ভানম্মত ও স্বি কযায জন্যMEMIS প্রকল্প প্ররতটি াংদীয় াঅদন াঅধুরনক ভাদনয ফহুতর 

বফন রনভ মাদণয কাম মক্রভ াব্যাত যদয়দছ। 

 

এ রফবাদগয ফহুভারিক কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ  হদদয রফপুর জনাংখ্যা ম্ভাফনাভয় দক্ষ 

ভানফ ম্পদদ রযণত দফ ফদর াঅভাদদয প্রতোা। ফারল মক প্ররতদফদন প্রণয়দনয াদথ যুি করদক  াঅর্ন্রযক 

ধন্যফাদ জানারি। 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু, 

 ফাাংরাদদ রচযজীফী হাক। 

 

 

(ভরবুর াান হচৌধুযী, এভ.র.) 

উভন্ত্রী 
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চভাোঃ কাভার চাদন 

র্চফ 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ 
র্ক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

 

 

ফাণী 

 যকাদযয রূকল্প ২০৪১ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ উন্নত মৃদ্ধ চদ তথা ফঙ্গফন্ধু য স্বদেয চানায ফাাংরা 

র্ফর্নভ িাদণ কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ গুণগত র্ক্ষা র্ফস্তাদয ফহুভার্েক কভ ি র্যকল্পনা গ্রণ কযদছ। 

 

 জনাংখ্যাদক জনম্পদদ রূান্তয কযদত কার্যগর্য র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০৩০ ার নাগাদ ৩০ তাাং 

এফাং ২০৪১ ার নাগাদ ৪১ তাাংদ উন্নীত কযায রক্ষি র্নধ িাযণ কযা দয়দছ। কার্যগর্য র্ক্ষায র্যর্ধ ফাোদনায 

জন্য র্ফবাগীয় ম িাদয় ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইন্সটিটিউট ও ৪টি ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ, চজরা ম িাদয় ২৩টি 

র্রদটকর্নক ইন্সটিটিউট, উদজরা ম িাদয় আন্তজিার্তক ভাদনয ১টি কদয ৪২৯টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ 

স্থাদনয জন্য র্ফর্বন্ন প্রকদল্পয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

 

 চদদয ভাদ্রাা র্ক্ষাদক মৄদগাদমাগী ও কভ িমুেী কযায রদক্ষি াঠ্যক্রভদক আদৄর্নকায়ন কযা 

ভাদ্রাামূদ কার্যগর্য চেড চালুয কাম িক্রভ গ্রণ কযা দি। র্ক্ষকদদয দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য আইর্টি, বালা, 

গর্ণত র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা কযা দি। 

 

 গুণগত কার্যগর্য র্ক্ষা র্নর্িতকযদণ র্ক্ষকদদয প্রর্ক্ষণ মৄদগাদমাগীকযণএফাং ল্যাফদযটযী 

আদৄর্নকায়ন কযায উদযাগ চনয়া দয়দছ। কার্যগর্য  ধাযায র্ক্ষকদদয দক্ষতা ম িায় ক্রভান্বদয় ৬ চরদবদর উন্নীত 

কযায রক্ষিদক াভদন চযদে প্রর্ক্ষণ চকা ি র্ডজাইন কযা দয়দছ। কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয 

র্ক্ষকদদয দক্ষতা বৃর্দ্ধ কযায ভাধ্যদভ  র্ক্ষায গুণগত ভান র্নর্িত কযায রদক্ষি Accelerating and 

Strengthening Skills for Economic Transformation(ASSET)এফং ভাদ্রাা 

র্ক্ষকগদণয র্রেন দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য “Improvement of Technical Education for 

Industrial Human Resource Development”ীল িক প্রকদল্পয কাজ চরভান যদয়দছ।  

 

 ভাদ্রাা কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনভানম্পন্ন কার্যগর্য র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ ম্প্রাযদণ এ র্ফবাগ ব্যাক 

ভূর্ভকা যােদফ ফদর আভাদদয র্ফশ্বা। 

 

 ফার্ল িক প্রর্তদফদন ২০২১-২০২২ প্রণয়ন ও প্রকাদয াদথ মাযা প্রতিক্ষ ও দযাক্ষবাদফ ম্পৃক্ত র্ছদরন 

তাদদয প্রদতিকদক কৃতজ্ঞতা ও শুদবিা জানার্ি। 

 

 

 

চভাোঃ কাভার চাদন 

র্চফ 
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ব্দাংদক্ষ 
 

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 Register 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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সূর্চে 

 

ব্দ াংদক্ষ           i 

ক্রর্ভক র্ফলয় পৃষ্ঠা নম্বয 

1.  কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয রূকল্প, অর্বরক্ষি ও চকৌরগত উদদ্দশ্য ১২ 

2.  কার্যগর্য র্ক্ষায ফতিভান চপ্রক্ষাট ১৩-১৪ 

3.  াাংগঠর্নক কাঠাদভা ১৫ 

4.  কভ িকতিা-কভ িচাযীগদণয দার্য়ত্ব ১৬-২৫ 

5.  চফাপ্রদান প্রুর্তশ্রুর্ত ২৬-৩৭ 

6.  ফাদজট ফযাদ্দ ও ব্যয় ৩৮-৩৯ 

7.  আওতাধীন দপ্তয াংস্থা ৪০ 

8.  এ র্ফবাগ ও অধীন াংস্থায চরভান উদেেদমাগ্য কাম িক্রভ ৪১-৪২ 

9.  র্ক্ষক/কভ িচাযীদদয প্রর্ক্ষণ ও ক্ষভতা বৃর্দ্ধ ৪৩-৫৭ 

10.  চকার্বডকারীন গৃীত র্ক্ষা কাম িক্রভ ৫৭-৫৮ 

11.  ফাাংরাদদ জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা (BNQF) ৫৯-৬১ 

12.  কার্যগর্য র্ক্ষকদদয ক্ষভতা বৃর্দ্ধকদল্প গৃীত কভ ির্যকল্পনা ৬২-৬৯ 

13.  জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর ৭০-৭১ 

14.  র্ক্ষা কার্যকুরাভ প্রণয়ন ৭২-৭৩ 

15.  প্রকল্প ফাস্তফায়ন ও অফকাঠাদভা উন্নয়ন ৭৪-৭৬ 

16.  ২০২১-২২ অথ ি ফছদযয াংদমার্জত রর্জর্িক ৭৭-৭৮ 

17.  উদ্ভাফন, চফা জীকযণ ও শুদ্ধাচায চচ িা ৭৯-৮০ 

18.  অর্ডট ও ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য ৮১ 

19.  ভাদ্রাা কার্যগর্য র্ক্ষায চিাদরিমূ ৮২ 

20.  আইন, র্ফর্ধ ও নীর্তভারা প্রণয়ন, াংদাধন/ র্যভাজিন ৮৩-৮৪ 

21.  কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা ৮৫-৮৬ 
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রূকল্প (Vision) 

 

ফাযজন্যভানম্মতকভ িমুেী, কার্যগর্য, বৃর্িমূরকওভাদ্রাার্ক্ষা। 

 

 

 

অর্বরক্ষি (Mission) 

 

কার্যগর্য, বৃর্িমূরক, র্ফজ্ঞানওপ্রমৄর্ক্তর্বর্িকর্ক্ষাএফাংপ্রর্ক্ষদণযভন্বদয়র্র্ক্ষত, প্রর্র্ক্ষত, 

দক্ষওননর্তকমূল্যদফাধম্পন্নভানফম্পদসৃর্ি। 

 

 

 

চকৌরগতউদদ্দশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১. ভানম্মতকার্যগর্যওভাদ্রাার্ক্ষাযসুদমাগম্প্রাযণ; 

২. র্ক্ষাব্যফস্থানাযভাদনান্নয়ন; 

৩. প্রার্তষ্ঠার্নকক্ষভতাওর্ক্ষকদদযদক্ষতাবৃর্দ্ধ; 

৪. র্ক্ষাদক্ষদেন্যায্যতাওভতা (equity & equality) বৃর্দ্ধকযণ; 
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কার্যগর্য র্ক্ষায চপ্রক্ষাট 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চে মুর্জফয যভান কভ িমূেী র্ক্ষায উয ফ িার্ধক গুরুত্ব র্দদয়দছন এফাং র্তর্ন উদেে 

কদযন চম , “বৃর্িমূরক র্ক্ষা দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায াদফ ”। (তদর্নক ফাাংরা , ৮জুন, ১৯৭৪)। ফঙ্গফন্ধুয র্চন্তায 

ধাযাফার্কতায় ফতিভান যকায কার্যগর্য র্ক্ষাদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায প্রদান কদযদছ। একই দঙ্গ যকায 

ভাদ্রাা র্ক্ষাদক কভ িমূেী ও মৄদগাদমাগী কযায উয গুরুত্ব র্দদয়দছ। ফতিভাদন চদদ দুই তৃতীয়াাং জনদগাষ্ঠীয 

ফয় ৩০ ফছদযয নীদচ। এই র্ফার জনদগাষ্ঠীদক  উৎাদনমুেী ও তনর্তক মূল্যদফাধম্পন্ন  জনর্ক্তদত রুান্তয 

কদয চদদয মৃর্দ্ধ ও ার্ন্ত র্নর্িত কযা প্রদয়াজন। 

 

ফাাংরাদদ যকায জাতীয় নীর্ত ও র্যকল্পনা প্রণয়দন কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষদণয (TVET) 

এয উয দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায প্রদান কদযদছ , মা রূকল্প ২০২১ , রূকল্প ২০৪১ ও SDG ফাস্তফায়নন প্রর্তপর্রত 

দয়দছ।রূকল্প ২০২১ এ কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০ % এফাং চটকই উন্নয়ন রক্ষিভাোয াদথ 

াভিস্য চযদে ২০৩০ এয ভদধ্য ৩০ % এ উন্নীতকযদণয রক্ষিভাো র্নধ িাযণ কযা দয়দছ। জার্তয র্তা স্বদেয 

চানায ফাাংরা র্ফর্নভ িাণপ্রতিদয় ২০৪১ াদরয ভদধ্য কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ৪১ % ফা তায চফী 

অজিদনয জন্য রক্ষিভাো র্নধ িাযণ কযা দয়দছ। কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ভাদ্রাা কর র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদন দক্ষতার্বর্িক কার্যগর্য র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ  (TVET) ম্প্রাযদণয জন্য চকৌরগত র্যকল্পনা গ্রণ 

কদযদছ। 

 

 

রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়ন , ৪থ ি র্ল্প র্ফপ্লফ , এর্ডর্জ এয রক্ষিভাো অজিন , রূকল্প ২০৪১ , ফাাংরাদদ চপ্রর্ক্ষত 

র্যকল্পনা ২০২১ -২০৪১, ৮ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা চক াভদন চযদে কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং 

প্রর্ক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষ ভানফম্পদ সৃর্িয প্রতিদয় কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ ক্ষা র্ফবাগ ফহুমুেী দার্য়ত্ব ারন 

কযদছ। ফাাংরাদদ জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা (Bangladesh National Qualifications 

Framework) প্রণয়দনয কাজ চূোন্ত ম িাদয় যদয়দছ -মাদত কদয াধাযণ , কার্যগর্য, ভাদ্রাা ও অন্যান্য 
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র্ক্ষা ব্যফস্থায ভদধ্য র্েন থ (Learning Pathways) র্নর্িত কযা মায় এফাং জ্ঞান , দক্ষতা ও 

দৃর্িবর্ঙ্গয র্ফলদয় একটি ভর্ন্বত চমাগ্যতা কাঠাদভা-য ভদধ্য তা অন্তুভূ িক্ত কযা মায়।  

 

জার্তাংঘ কতৃিক চঘার্লত চটকই উন্নয়ন অবীি (SDG)-এয ১৭টি রদক্ষিয ভদধ্য ৪ নাং রক্ষি দি ‘ফায জন্য 

অন্তর্ভ ির্ক্তমূরক ও ভানম্পন্ন এফাং জীফনব্যাী র্ক্ষা ’। এর্ডর্জ-৪ ফাস্তফায়দন এ র্ফবাদগয অধীন কার্যগর্য র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয, ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয , ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি , ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি ও জাতীয় 

কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ ও গদফলণা একাদডভী (চনকটায) ভর্ন্বতবাদফ কাজ কযদছ। কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক 

র্ক্ষাদাদনয ভাধ্যদভ চদ ও চদদয ফাইদযয েভফাজাদয কভ িাংস্থাদনয রদক্ষি দক্ষ ও চমাগ্য ভানফম্পদ চপ্রযদণ 

এ র্ফবাদগয ভূর্ভকা গুরুত্বপূন ি। এর্ড র্জ-৪ ফাস্তফায়দন ভাধ্যর্ভক ও উচ্চ র্ক্ষা র্ফবাগ রীড এফাং চকা -রীড র্ফবাগ 

র্দদফ কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কাজকযদছ। কর র্ক্ষাথীয জন্য ভানম্মত র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ 

র্নর্িত কযা এফাং অথ িননর্তক প্রবৃর্দ্ধ অজিদন ক্ষভ উৎাদনমুেী ভানফম্পদ ততর্য ; কার্যগর্য র্ক্ষায় 

এনদযারদভট বৃর্দ্ধ ; চকার্বড র্যর্স্থর্তদত র্ভে দ্ধর্তদত (Blended Learning) স্বাবার্ফক াঠদান 

কাম িক্রভ অব্যাত যাদে ; র্ক্ষায কর স্তদয চজন্ডায তফলম্য দূয কযা এফাং কর জনদগাষ্ঠীয জন্য কার্যগর্য ও 

ভাদ্রাা র্ক্ষা স্তদয ভান সুদমাগ র্নর্িত কযা ; র্শু, প্রর্তফর্ি ও চজন্ডায াংদফদনীর এফাং র্নযাদ , 

অন্তর্ভ ির্ক্তমূরক ও কাম িকয র্েন র্যদফ ম্বর্রত ম িাপ্ত াংখ্যক র্ক্ষা অফকাঠাদভা র্নভ িাণ ও উন্নয়ন ; 

চমাগ্যতাম্পন্ন র্ক্ষদকয াংখ্যা উদেেদমাগ্য াদয বৃর্দ্ধ ; চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয াদথ তার র্ভর্রদয় কার্যগর্য ও 

ভাদ্রাা র্ক্ষায প্রর্তটি স্তদয াঠ্যক্রদভ নতুন নতুন কদটট অন্তর্ভ িক্তকযণ এফাং এয প্রাদয়ার্গক র্ফল চয় কাম িকয 

র্েন র্যদফ ততযীকযদণ এ র্ফবাগ র্নযরবাদফ কাজ কদয মাদি। 

 



 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 15 
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কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয কভ িকতিা-কভ িচাযীগদণয দার্য়ত্ব ফন্ঠন 

প্রান অনুর্ফবাগ 

মৄগ্মর্চফ প্রান -১ 

প্রান ও াংস্থান াখাাঃ 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর াাংগঠরিক ও প্রলারিক রবয়ারি। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর কম মকর্মা/কম মচারীগগের চাকুরর াংক্রান্ত রবয়ারি। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্ ম শ্রেরের কম মচারীগগের রিগয়াগ/পগিান্নরর্, 

শৃঙ্খা ও শ্রপিলি প্রলারিক রবয়ারি। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর কম মকর্মা/কম মচারীগির এরাঅর ও ব্যরিগর্ িরর্ াংরক্ষে। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর াঅরর্ মক ও প্রলারিক ক্ষমর্া াপ মে ও কায মবন্টি াংক্রান্ত । 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর প্রলারিক পুিগ মঠি এবাং পিসৃরি াংক্রান্ত রবয়ারি। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগ পিায়িকৃর্ কম মকর্মাগগের শ্রযাগিাি/পিায়ি এবাং ান্যান্য প্রলারিক 

রবয়ারি।  

 রকারী বাাবাড়ী াংগ্র ও বরাদ্দ প্রিাি াংক্রান্ত রবয়ারি। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষা রবভাগগর কম মকর্মা/কম মচারীগির াআি-াউজ প্ররলক্ষগের াঅগয়াজি।  

 প্রকল্প ব্যর্ীর্ রবগিগল ানুরির্ব্য ক প্ররলক্ষে, ভা, শ্ররমিার, রলক্ষা ফর, ফর রবরিময় কম মসূরচ, 

কম মলাা াআর্যারিগর্ শ্রযাগিাগির রিরমত্ত মগিািয়ি িাি ও রকারর াঅগিল জাররকরে।  

 কাররগরররলক্ষাারিিপ্তরউিারিিপ্তগররািীিান্যান্যাংস্থা/প্ররর্িাি, কাররগরর রলক্ষা শ্রবাড ম এবাং 

শ্রিকটাগরর গারড় ক্রগয়র ানুমরর্ প্রিাি াংক্রান্ত রবয়ারি।   

 

াধাযণ হফা াখাাঃ 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষারবভাগগর যািবাি রক্ষোগবক্ষে ও জ্বাািী রব পররগলাি, যািবাগির ভাড়া 

াঅিায় এবাং রবরিমগর্ যািবাি াগকগজা শ্রঘাো। 

 প্রগটাক ও ারফ রিরাপত্তা াংক্রান্ত রবয়ারি। 

 ক প্রকার ারগ্রম ও ঋে মঞ্জুরী াংক্রান্ত রবয়ারি। 

 কাররগরর ও মাদ্রাা রলক্ষারবভাগগর কম মকর্মা/কম মচারীগির ারফ স্থাি াংকুাি ও রির্করে।  

 মািিীয় মন্ত্রীগগের াঅবাবপত্র যািবাি ান্যান্য াঅনুাংরগক দ্রব্যারি রবরাকরে।  

 কম মকর্মাগির াঅবারক /ািাবারক শ্রটরগফাি, াআন্টারকম মঞ্জুরী ফযাক্স, াআ-শ্রমাআ ও াআন্টারগিট 

রক্ষোগবক্ষে এবাং শ্রটরগফাি রব মন্বয় াংক্রান্ত যাবর্ীয় কাজ।  

 

হিাযাঃ 

 ষ্টেনাযী ভারাভার ংগ্র জফতযণ মাফতীয় কাম যাজদ। 

 বা জভজতনত আপ্যায়ননয াভগ্রী ংগ্র ও যফযা কযা। 

 কজিউটায ক্রয়, জফতযণ ও যক্ষণানফক্ষণ ংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয রাইনেযী রুভ ব্যফস্থানা প্রনয়াজনীয় ফইপুস্তক ও জান যার 

ক্রয়/ংগ্রকযণ।  

 পনটাকজনভজন ও ডুজিনকটং ষ্টভজন ংযক্ষণ ও জযচারনা ংক্রান্ত কাম যাজদ। 

 পুযাতন অনকনজা আফাফত্র ও ভারাভার ষ্টভযাভত, ংস্কায, ংযক্ষণ ও জফজধনভাতানফক প্রজক্রয়াকযণ।  

 

 



 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 17 

রাইনেযীীঃ 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা জফবানগয রাইনেযী ংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফজর। 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয জফজবন্ন ধযনণয ফই -এয চাজদা জনরূন ও ক্রয় ংক্রান্ত কাম যাফজর।  

 
 

রাজস্ব বাগজট লাখাাঃ 

 যাজস্ব ফানজট ংজিে স্বল্প, ভধ্য ও দীঘ যনভয়াদী নীজত এফং জযকল্পনা/কভ যজযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ারনাগাদকযণ।  

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা জফবানগয ফানজট কাঠানভা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ। 

 জচফারয় এফং ংযুক্ত/ অধীন দপ্তয/ংস্থায যাজস্ব আনয়য রক্ষযভাত্রা এফং ব্যয়ীভা জনধ যাযণ, অনুন্নয়ন 

ব্যনয়য প্রাক্করন ও প্রনক্ষণ প্রস্তুত ও ডাটা এজি।  

 যাজস্ব ফানজট নত অথ যায়নকৃত উন্নয়ন কভ যসূজচয প্রস্তাফ প্রণয়ন/ম যানরাচনা ও অনুনভাদননয জন্য ফানজট 

ব্যফস্থানা কজভটয বায় উস্থান।  

 জযকল্পনা/উন্নয়ন অনুজফবানগয ানথ ভন্বনয়য ভাধ্যনভ ভাজক জবজিষ্টত ফানজনট জনধ যাজযত রক্ষযভাত্রায 

জফযীনত যাজস্ব আযনণয অগ্রগজত এফং অজধদপ্তয/ংস্থাওয়াজয কর কাম যক্রভ/প্রকল্প/কভ যসূজচয 

ফাস্তফায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগজত ম যানরাচনা।  

 প্রধান কভ যকৃজত জননদ যক (K.P.I.) এফং পরাপর জননদ যক ংক্রান্ত রক্ষযভাত্রায জফযীনত প্রকৃত 

অজযন ফানজট ফাস্তফায়ন জযফীক্ষণ; 

 অজতজযক্ত ফযানেয প্রস্তাফ (প্রনয়াজন নর) যীক্ষা-জনযীক্ষাপূফ যক অথ য জফবানগ ষ্টপ্রযণ এফং 

পুন:উনমাজন এ জফবাগনক প্রদি আজথ যক ক্ষভতায মথামথ ব্যফায, জনজিতকযণ। 

 জফবাগীয় জানফয (Department Accounts) ানথ প্রধান জাফ যক্ষণ কভ যকতযায 

কাম যারনয়য জানফয ংগজত াধন।  

 ফানজট ব্যফস্থানা িজকযত জফজবন্ন জফলনয় অথ য জফবাগ, জযকল্পনা কজভন, অথ যননজতক িকয জফবাগ 

এফং ফাস্তফায়ন, জযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন জফবানগয ানথ ভন্বয় যক্ষা কযা।  

 ফানজট ব্যফস্থানা কজভট, ফানজট ওয়াজকযং গ্রু এফং ফানজট ব্যফস্থানা কজভটয উ-কজভটনত (মজদ 

থানক) াজচজফক ায়তা প্রদান এফং ফানজট ব্যফস্থানা কজভটয বায কাম যজফফযণী অথ য জফবাগ ও 

জযকল্পনা কজভনন ষ্টপ্রযণ জনজিতকযণ।  

 ফানজট প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও জযফীক্ষণ এফং প্রধান কভ যকৃজত জননদ যক, পরাপর জননদ যক ংক্রান্ত তথ্য 

ও উাি ংগ্র, ংযক্ষণ এফং ব্যফস্থানায রনক্ষয Management Information 

System (MIS) স্থান এফং জযচারনা/ ব্যফস্থানা;  

 কাজযগজয ষ্টফাড য এফং ভাদ্রাা জক্ষা ষ্টফাড য-এয আজথ যক জফলয়াজদ। 

 
 

উন্নয়ি বাগজট লাখাাঃ 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবাষ্টগয উন্নয়ন ফানজট ংজিে স্বল্প, ভধ্য ও দীঘ যনভয়াদী নীজত এফং 

কভ যজযকল্পনা প্রণয়ন।  

 এ জফবানগয উন্নয়ন ফানজট কাঠানভা প্রণয়ন, ারনাগাদকযণ ও প্রনয়াজনীয় প্রনক্ষন জনধ যাযণ। 

 উন্নয়ন ব্যনয়য প্রাক্করন ও প্রনক্ষণ প্রস্তুত ও ডাটা এজি iBAS ভজনটজযং কাম যক্রভ। 

 অথ য ছাড় ফানজনট ফযােকৃত িনদয ব্যফায িজকযত তথ্যাজদ ংগ্র, জফনিলণ এফং এ ংক্রান্ত 

প্রজতনফদন প্রণয়ন। 

 জযকল্পনা/উন্নয়ন অনুজফবানগয ানথ ভন্বনয়য ভাধ্যনভ ভাজক জবজিনত ফানজনট জনধ যাজযত রক্ষযভাত্রায 

জফযীনত যাজস্ব আযনণয অগ্রগজত এফং অজধদপ্তয/ংস্থাওয়াজয কর কাম যক্রভ/প্রকল্প/কভ যসূজচয 

ফাস্তফায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগজত ম যানরাচনা।  
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 প্রধান কভ যকৃজত জননদ যক (KPI) এফং পরাপর জননদ যক ংক্রান্ত রক্ষযভাত্রায জফযীনত প্রকৃত অজযন 

ফানজট ফাস্তফায়ন জযফীক্ষণ। 

 পুনীঃউনমাজন ভন্ত্রণারয়/জফবাগনক প্রদি আজথ যক ক্ষভতায মথামথ ব্যফায, জনজিতকযণ।  

 অজতজযক্ত ফযানেয প্রস্তাফ (প্রনয়াজন নর) যীক্ষা-জনযীক্ষাপূফ যক অথ য জফবানগ ষ্টপ্রযণ।  

 ভন্ত্রণারয়/জফবানগয ফাজল যক উনমাজন জাফ প্রণয়ন এফং জনযীক্ষা প্রতযয়ননয জন্য ভাজাফ জনযীক্ষক 

ও জনয়ন্ত্রনকয কাম যারনয় ষ্টপ্রযণ।  

 যকাজয জাফ িজকযত কজভট (PAC) এফং অন্যান্য ংদীয় স্থায়ী কজভটয জন্য ফানজট ও 

আজথ যক জফলনয় প্রজতনফদন প্রস্তুত কযণ।  

 ফানজট ব্যফস্থানা িজকযত জফজবন্ন জফলনয় অথ য জফবাগ, জযকল্পনা কজভন, অথ যননজতক িকয জফবাগ 

এফং ফাস্তফায়ন, জযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন জফবানগয ানথ ভন্বয় যক্ষা কযা।  

 ফানজট ব্যফস্থানা কজভট, ফানজট ওয়াজকযং গ্রু এফং ফানজট ব্যফস্থানা কজভটয উ-কজভটনত (মজদ 

থানক) াজচজফক ায়তা প্রদান এফং ফানজট কজভটয বায কাম যজফফযণী অথ য জফবাগ ও জযকল্পনা 

কজভনন ষ্টপ্রযণ জনজিতকযণ।  

 আজথ যক ব্যফস্থানা ংস্কায/উন্নয়ন এফং ফানজট ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কর জফলনয় জনয়ন্ত্রণাধীন 

অজধদপ্তয/ংস্থামূনয ভনধ্য ভন্বয়াধন এফং ভজনটজযংকযণ।  

 আজথ যক ব্যফস্থানা ংক্রান্ত জফজবন্ন জফলনয় জনয়ন্ত্রণাধীন অজধদপ্তয/ংস্থামূনয ক্ষভতা বৃজিয রনক্ষয 

প্রনয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।                          

 
 

রাব লাখা 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা জফবানগয কর কভ যকতযায ষ্টফতন ও মাফতীয় জফর জএও জক্ষা ভন্ত্রণারনয় 

ষ্টপ্রযণ।  

 কর কভ যচাযীয ষ্টফতন ও মাফতীয় দাফীয জফর প্রস্তুতকযণ ও জএও , জক্ষা ভন্ত্রণারয় এফং ষ্টফাভজযক 

জচফারনয় ষ্টপ্রযণ।  

 অন্যান্য আনুলজিক জফর, ভ্রভণ বাতায জফর ও অজগ্রভ জফর প্রস্তুতকযণ ও জএও , জক্ষা ভন্ত্রণারয় এফং 

ষ্টফাভজযক জচফারনয় ষ্টপ্রযণ। 

 কর জফনরয ষ্টটানকন ংযক্ষণ। 

 কর কভ যচাযীয ছুটয জাফ ও নজথ ংযক্ষণ। 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয কর প্রকায ব্যনয়য জাফ ংযক্ষণ ও কযা ফজ জরখন। 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয ফানজট প্রণয়নন ায়তাকযণ। 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয আয়ন ও ব্যয়ন কভ যকতযা (জডজডও) জানফ দাজয়ত্ব ারন।  

 এজজ এফং জএওএজজ-এয জত জাফ জভরকযণ।  

 ফাজল যক উনমাজন জাফ প্রণয়ন এফং জনযীক্ষা প্রতযয়ননয জন্য ভাজাফ জনযীক্ষক ও জনয়ন্ত্রনকয 

কাম যারয় ষ্টপ্রযণ। 

 

মৄগ্মর্চফ প্রান -২ 

মন্বয় ও াংি লাখা: 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয ভাজক ভন্বয় বা ও অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/অজধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায 

ানথ ভন্বয় ংক্রান্ত কাম যাফরী 

 ফাংরানদ স্কাউট এফং ফাংরানদ গার য গাইড এনাজনয়ননয প্রাজনক জফলয়াজদ। 

 াকয ষ্টদ জফনেয জফজবন্ন ষ্টদনয ানথ আন্তজযাজতক ষ্টমাগানমাগ ও জক্ষা জফলয়ক চুজক্ত ংক্রান্ত কর 

জফলয়াজদ িাদন। 
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 ভজন্ত্রজযলদ জফবাগ ও জনকায বায জিান্ত ফাস্তফায়ন /ভজন্ত্রজযলনদ ফাজল যক জযনাট য ষ্টপ্রযণ। 

 জাতীয় শুিাচায ষ্টকৌর (NIS) ংক্রান্ত কাম যাফরী িাদন। 

 নাগজযক ষ্টফায় উদ্ভাফন ংক্রান্ত কাম যাফরী িাদন। 

 ঊর্ধ্যতন কর্তযক্ষ কর্তযক ভনয় ভনয় আনযাজত ষ্টম ষ্টকান কাজ। 

 ংদ জফলয়ক মাফতীয় প্রাজনক কাম যাফজর িাদন। 

 জাতীয় ংনদয কর প্রকায প্রনেয উিয প্রস্তুত ও ষ্টপ্রযণ ংক্রান্ত কাম যাফজর।  

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবাগ িজকযত ংদীয় স্থায়ী কজভটয বায় প্রনয়াজনীয় তথ্যাজদ উস্থান 

ও এ ংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফজর িাদন। 

 যাষ্ট্রজত ও প্রধানভন্ত্রীয বালণ এফং যকানযয াপল্য অজযন িনকয মাফতীয় কাজ। 

 জফজবন্ন ষ্টায জিজং এয উয ভতাভত প্রদান। 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা জফবানগয ফাজল যক প্রজতনফদন ও অন্যান্য াভজয়কী প্রকা। 

 াভগ্রীক জক্ষা/ নাযী জক্ষা ংক্রান্ত মাফতীয় কানজয জেজপং প্রদান। 

 

াঅাআরটি ারিলাখাাঃ 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবাগ এফং অন্যান্য ংস্থায ানথ ষ্টমাগানমানগয জন্য কজিউটায ষ্টনটওয়াকয 

ংস্থান, ংযক্ষণ এফং এ জফবানগয অবযন্তযীন ষ্টনটওয়াকয তদাযজককযণ।  

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষাজফবানগয কজিউটায ংক্রান্ত তথ্যাজদ ংগ্র/ংযক্ষণ এফং কজিউটায 

ংক্রান্ত কানজয াজফ যক দাজয়ত্ব ারন। 

 কজিউটায ংক্রান্ত ব্যাানয কাজযগজয যাভ য প্রদান, কজিউটায ংযক্লণ।  

 ই-পাইজরং কাম যক্রভ জযচারনা ও কাজযগজয ায়তা প্রদান।  

 ওনয়ফাইনট তথ্য জন্ননফ, ারনাগাদকযণ ও ওনয়ফাইট ংযক্ষণ।  

 কজিউটায  ষ্টভযাভত ংক্রান্ত কানজয আনয়াজন ও তত্ত্বাফধান। 

 ঊিযতন কর্তযক্ষ কর্তযক ভনয় ভনয় আনযাজত দাজয়ত্ব ারন। 

 

এমরপও লাখাাঃ 

 ষ্টফযকাজয কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা প্রজতষ্ঠান এয এভজওভুজক্তয মাফতীয় কাম যাফজর ; 

 ষ্টফযকাজয কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা প্রজতষ্ঠানন যকায কর্তযক ভঞ্জুযীকৃত ষ্টফতন -বাতাজদ/অনুদাননয সুষ্ঠু 

ব্যফায জনজিতকযণ এফং জনজদ যে অজবনমানগয উয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 ষ্টফযকাজয কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা প্রজতষ্ঠাননয এভজওভুক্ত জক্ষক-কভ যচাযীয এভজও কতযন, স্থজগত 

এফং পুনফ যার ংক্রান্ত এভজও পুনজফ যনফচনা কজভটয বা অনুষ্ঠান; 

 ভাননীয় সুপ্রীভ ষ্টকানট যয যানয়য আনরানক ষ্টফযকাজয কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা প্রজতষ্ঠাননয 

এভজওভুজক্ত; 

 

এরডরজ, এরপএ, এিাঅাআএ ও াআগিাগভলি লাখাাঃ 

 ভজন্ত্রজযলদ জফবানগয জননদ যনা অনুমায়ী কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা জফবানগয ফাজল যক কভ যিাদন চুজক্ত 

(APA) প্রণয়ন ও চুজক্ত িাদন; 

 এ জফবানগয অধীন দপ্তয/ংস্থায ফাজল যক কভ যিাদন চুজক্ত (APA) প্রণয়ননয জননদ যনা প্রদান ও চুজক্ত 

িাদননয ব্যফস্থাকযণ; 
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 আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায এজএ ষ্টপাকার নয়ন্ট কভ যকতযানদয ানথ বা ও কভ যারা আনয়াজন; 

 ফাজল যক কভ যিাদন চুজক্ত (APA)-এয সূচক অনুমায়ী ত্রত্রভাজক, লান্মাজক ও ফাজল যক অগ্রগজত 

প্রজতনফদন প্রভাণক ভজন্ত্রজযলদ জফবানগ ষ্টপ্রযণ; 

 আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায ফাজল যক কভ যিাদন চুজক্ত (APA)-এয সূচক অনুমায়ী ত্রত্রভাজক, লান্মাজক ও 

ফাজল যক প্রজতনফদন প্রভাণক গ্রণ, ভজনটজযং ও মূল্যায়ন; 

 আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায শুিাচায ষ্টকৌর ষ্টপাকার নয়ন্ট কভ যকতযা/ অংীজননদয ানথ বা ও 

কভ যারা আনয়াজন; 

 আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুিাচায ষ্টকৌর (NIS)-এয কভ যজযকল্পনায সূচক অনুমায়ী 

ত্রত্রভাজক, লান্মাজক ও ফাজল যক প্রজতনফদন প্রভাণক গ্রণ, ভজনটজযং ও মূল্যায়ন; 

 কাজযগজয ও ভাদ্রাা জক্ষা জফবানগয ওনয়ফাইনট জাতীয় শুিাচায ষ্টকৌর (NIS) ংক্রান্ত ষ্টফাফক্স 

ভজনটজযং ও ারনাগাদকযনণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 এ জফবানগয অধীন দপ্তয/ংস্থায ফাজল যক উদ্ভাফন কভ যজযকল্পনা প্রণয়ন ও এ জফবানগ ষ্টপ্রযনণয জননদ যনা 

প্রদান; 

 আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায ফাৎজযক ইননানবন আইজডয়া এ জফবাগ কর্তযক গ্রণ ও মূল্যায়ন; 

 এ জফবানগয এজডজজ ষ্টযাডম্যা অনুমায়ী প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় , জযকল্পনা ভন্ত্রণারয়-এয াধাযণ 

অথ যনীজত জফবাগ এফং জযংখ্যান ও তথ্য জফবাগ কর্তযক চাজত তথ্য-উাি ষ্টপ্রযণ; 

 এ জফবানগয এজডজজ ংক্রান্ত তথ্য-উাি এজডজজ ষ্টেকায-এ আনরাডকযণ; 

 

কার্যগর্য অনুর্ফবাগ 

কারযগরয াখা-০১  

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয , , ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ , টিটিটির্, চনকটায, র্বটিটিআই, র্রদটকর্নক, 

ভদনাদটকর্নক ইনর্িটিউট এফাং আঞ্চর্রক র্যচারদকয কাম িারয়মূদয কর কভ িকতিা -

কভ িচাযীদদয র্নদয়াগ, দদান্নর্ত ও র্দরকন চগ্রড প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয , , ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ , টিটিটির্, চনকটায, র্বটিটিআই, র্রদটকর্নক, 

ভদনাদটকর্নক ইনর্িটিউট এফাং আঞ্চর্রক র্যচারদকয কাম িারয়মূদয  অর্বদমাগ ও শৃঙ্খরা  াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ; 

 যকার্য ও চফযকার্য কর কার্যগর্য প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 Education Sector Plan (ESP), Education Act, Education 

Rules াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 

কার্যগর্য াো-০২  

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয , ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ , টিটিটির্, চনকটায, র্বটিটিআই, র্রদটকর্নক, 

ভদনাদটকর্নক ইনর্িটিউট এফাং আঞ্চর্রক র্যচারদকয কাম িারয়মূদয প্রার্নক /জনফর/াংস্থান/ 

দক্ষতা/র্ডগ্রী অজিদনয অনুভর্ত অবিন্তযীণ এফাং তফদদর্ক ছুটি ফা াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয , , ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ , টিটিটির্, চনকটায, র্বটিটিআই, র্রদটকর্নক, 

ভদনাদটকর্নক ইনর্িটিউট এফাং আঞ্চর্রক র্যচারদকয কাম িারয়মূদয  কভ িকতিাদদয ফদরী  াংক্রান্ত 

কাম িাফরী; 
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 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয , , ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ , টিটিটির্, চনকটায, র্বটিটিআই, র্রদটকর্নক, 

ভদনাদটকর্নক ইনর্িটিউট এফাং আঞ্চর্রক র্যচারদকয কাম িারয়মূদয  আইন, অধ্যাদদ,  র্ফর্ধভারা, 

নীর্তভারা ও র্নদয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন, াংদাধন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 TVET Action Plan ফাস্তফায়ন; 

 চদী, র্ফদদী র্ফর্বন্ন াংস্থায াদথ MOU, MOC, Agreement াংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 National Skills Development Policy (NSDP)  NSDA এয াদথ 

চমাগাদমাগ ও এ াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ; 

 

কার্যগর্য াো-০৩  

 ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয প্রার্নক / জনফর/াংস্থান / অর্বদমাগ ও শৃঙ্খরা/ অবিন্তযীণ এফাং 

তফদদর্ক ছুটি/ র্ডগ্রী অজিদনয অনুভর্ত ফা এতৎাংক্রান্ত কাম িক্রভ;  

 ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয কর কভ িকতিা -কভ িচাযীদদয দ সৃজন , াংযক্ষণ, র্নয়র্ভতকযণ, 

স্থায়ীকযণ ফা এতৎাংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয কর কভ িকতিা -কভ িচাযীদদয র্নদয়াগ, দদান্নর্ত ও র্দরকন 

চগ্রড প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 যকার্য ও চফযকার্য কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয  বর্তি নীর্তভারা প্রণয়ন , র্দরফা ও কার্যকুরাভ 

প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 যকার্য ও চফযকার্য কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান  স্থান/াঠদান/স্বীকৃর্ত প্রদান াংক্রান্ত নীর্তভারা 

প্রণয়ন, াংদাধন, র্যভাজিন কর ম িাদয় যীক্ষা গ্রদণয অনুভর্ত প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয  আইন, অধ্যাদদ, র্ফর্ধভারা, প্রর্ফধানভারা, নীর্তভারা ও 

র্নদয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন, াংদাধন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয র্ফর্বন্ন ম িাদয় যীক্ষা গ্রণ াংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 NTVQF, BNQF, RTO, RPL,ইন্ডার্ি র্রাংদকজ াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 

কার্যগর্য াো-০৪  

 চটকর্নকিার স্কুর অিান্ড কদরজমূদয  দ সৃজন, াংযক্ষণ, র্নয়র্ভতকযণ, স্থায়ীকযণ াংদাধন াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ; 

 চটকর্নকিার স্কুর অিান্ড কদরজমূদয কর কভ িকতিা -কভ িচাযীদদয র্নদয়াগ, দদান্নর্ত ও র্দরকন 

চগ্রড প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয াংদগ াংর্িি  এএর্ (বাদকনার), এইচএর্ (বাদকনার), এইচএর্ 

(র্ফএভ) ইনর্িটিউট মূদয কার্যকুরাভ প্রণয়ন, াংদাধন, র্যভাজিন ও চূোন্তকযণ; 

 চটকর্নকিার স্কুর অিান্ড কদরজমূদয কভ িকতিাদদয ফদরী াংক্রান্ত কাম িাফরী; 

 চটকর্নকিার স্কুর অিান্ড কদরজমূদয আইন , অধ্যাদদ, র্ফর্ধভারা, নীর্তভারা ও র্নদয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন, 

াংদাধন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 চটকর্নকিার স্কুর অিান্ড কদরজমূদ কভ িযত র্ক্ষক -কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয বুর্নয়ার্দ, চভৌর্রক, 

চাগত অন্যান্য প্রর্ক্ষণ াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ; 

 াধাযণ র্ক্ষাধাযা  এফাং ভাদ্রাায় র্প্রদবাদকনার ও চবাদকনার চকা ি চালুকযণ  াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম িাফরী; 
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ভাদ্রাা অনুর্ফবাগ 

ভাদ্রাা াো-১ 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয প্রার্নক কাম িাফরী। 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (র্ফএভটিটিআই)প্রার্নক কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয আইন র্ফর্ধ র্ফধান, নীর্তভারা ও র্নদয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয-এয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয র্ফরুদদ্ধ র্ফর্বন্ন অর্বদমাগ ও শৃঙ্খরাজর্নত কাম িাফর্র। 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (র্ফএভটিটিআই) এয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয র্ফরুদদ্ধ 

র্ফর্বন্ন অর্বদমাগ ও শৃঙ্খরাজর্নত কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাায র্ক্ষকদদয র্নদয়াগ, ফদরী, দদান্নর্ত ও চাকুযী াংক্রান্ত কাম িাফরী। 

 
ভাদ্রাা াো-২ 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এয প্রার্নক কাম িাফরী। 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয র্ফরুদদ্ধ র্ফর্বন্ন অর্বদমাগ াংক্রান্ত কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাায কার্যকুরাভ াংক্রান্ত কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাা স্থান, াঠদান, একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত এফাং র্ফলয় চোরা াংক্রান্ত কাম িাফরী (শুদৄভাে ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এয প্রস্তাদফয আদরাদক)। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয প্রর্ক্ষণ ম্যানুদয়র াংক্রান্ত কাম িাফরী। 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এয গােী ক্রদয়য অনুভর্ত। 

 
 

ভাদ্রাা াো-৩ 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফর্বন্ন অর্বদমাগ াংক্রান্ত কাম িাফরী (যাজাী, যাংপুয, র্দরট ও চট্টগ্রাভ 

র্ফবাগ)। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ম্যাদনর্জাং কর্ভটি/গবর্ন িাং ফর্ডয অর্বদমাগ াংক্রান্ত কাম িাফরী (যাজাী, 

যাংপুয, র্দরট ও চট্টগ্রাভ র্ফবাগ)। 

 ভাদ্রাা উন্নয়ন াংক্রান্ত কাম িাফরী (যাজাী, যাংপুয, র্দরট ও চট্টগ্রাভ র্ফবাগ)। 

 কওভী ভাদ্রাা াংক্রান্ত কাম িাফরী।  

 যাজাী, যাংপুয, র্দরট ও চট্টগ্রাভ র্ফবাদগয ভাদ্রাায অন্যান্য মাফতীয় কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাা স্থান, াঠদান, একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত এফাং র্ফলয় চোরা াংক্রান্ত কাম িাফরী (শুদৄভাে যাজাী, 

যাংপুয, র্দরট ও চট্টগ্রাভ র্ফবাদগয র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্ত দত প্রাপ্ত আদফদদনয আদরাদক)। 
 

ভাদ্রাা াো-৪ 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফর্বন্ন অর্বদমাগ াংক্রান্ত কাম িাফরী (ঢাকা, ভয়ভনর্াং, খুরনা ও ফর্যার 

র্ফবাগ)। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ম্যাদনর্জাং কর্ভটি/গবর্ন িাং ফর্ডয অর্বদমাগ াংক্রান্ত কাম িাফরী (ঢাকা, 

ভয়ভনর্াং, খুরনা ও ফর্যার র্ফবাগ)। 

 স্বতন্ত্র/াংমৄক্ত এফদতদায়ী ভাদ্রাায মাফতীয় কাম িাফরী। 

 ভাদ্রাা উন্নয়ন াংক্রান্ত কাম িাফরী (ঢাকা, ভয়ভনর্াং, খুরনা ও ফর্যার র্ফবাগ)। 

 ভাদ্রাা র্যদ িন ও ভর্নটর্যাং াংক্রান্ত কাম িাফরী। 

 ঢাকা, ভয়ভনর্াং, খুরনা ও ফর্যার র্ফবাদগয ভাদ্রাায অন্যান্য মাফতীয় কাম িাফরী। 
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 ভাদ্রাা স্থান, াঠদান, একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত এফাং র্ফলয় চোরা াংক্রান্ত কাম িাফরী (শুদৄ ভাে ঢাকা, 

ভয়ভনর্াং, খুরনা ও ফর্যার র্ফবাদগয র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্ত দত প্রাপ্ত আদফদদনয আদরাদক)। 
 

 

উন্নয়ন অনুর্ফবাগ 

র্যকল্পনা ও উন্নয়ন াো-১ 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ও কাম িক্রভমূ: 

 ১০০টি উদজরায় একটি কদয চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ স্থান ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কর 

প্রার্নক কাম িক্রভ। 

 র্দরট, ফর্যার, যাংপুয ও ভয়ভনর্াং দয ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান প্রকল্প। 

 Accelerating and Strengthening Skills for Economic 

 Transformation (ASSET) ীল িক প্রকল্প। 

 SEDP কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 র্ফশ্বব্যাাংক ও জাইকায আর্থ িক ায়তায় ফাস্তফায়নাধীন/প্রস্তার্ফত উন্নয়ন প্রকল্পমূ। 

 ঞ্চ ফার্ল িক র্যকল্পনা ও চপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা প্রণয়ন াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ এফাং NSSS, Social 

Safety net ও Annual Performance Agreement (APA) াংক্রান্ত 

কাম িাফরী। 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প প্রস্তাদফয ওয ভতাভত প্রদান এফাং বায় ভন্ত্রণারদয়য প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা। 

 এনর্জও র্ফলয়ক প্রকল্প প্রস্তাদফয উয ভতাভত চপ্রযণ াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কতৃিক প্রস্তার্ফত অননুদভার্দত অন্যান্য প্রকল্পমূ প্রর্ক্রয়াকযণ াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ। 

 াংর্িি প্রকদল্পয উন্নয়ন নীর্ত /চকৌর ইতিার্দয উয চর্ভনায , ওয়াকি, কনপাদযন্স ইতিার্দ 

আদয়াজন। 

 

র্যকল্পনা ও উন্নয়ন াো-২ 

 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ও কাম িক্রভমূ: 

 চট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী এফাং যাংপুয ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ স্থান প্রকল্প। 

 উদজরা ম িাদয় ৩২৯টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ স্থান প্রকল্প। 

 এভাওয়ার্যাং র্টিদজন পয ইনক্লুর্ব এন্ড াদিইদনফর চগ্রাথ প্রদজট। 

 TVET for Future ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 এর্য়ান চডদবরাদভট ব্যাাংক , ইউদযার্য়ান ইউর্নয়ন , আইএরও, র্ডএপআইর্ড, ও সুই আর্থ িক 

ায়তায় ফাস্তফায়নাধীন/প্রস্তার্ফত প্রকল্পমূ। 

 ফাাংরাদদ চডিা প্লিান-২১০০ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প প্রস্তাদফয ওয ভতাভত প্রদান এফাং বায় ভন্ত্রণারদয়য প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা। 

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কতৃিক প্রস্তার্ফত অননুদভার্দত অন্যান্য প্রকল্পমূ প্রর্ক্রয়াকযণ াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ। 

 াংর্িি প্রকদল্পয উন্নয়ন নীর্ত /চকৌর ইতিার্দয উয চর্ভনায , ওয়াকি, কনপাদযন্স ইতিার্দ 

আদয়াজন। 
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 কর্ভন, কনপাদযন্স,চনাদগার্দয়ন ইতিার্দদত চমাগদানকাযী ফাাংরাদদর্ প্রর্তর্নর্ধগদণয জন্য উন্নয়ন 

াংক্রান্ত অাংদয ব্রীপ/াংদরে প্রস্তুতকযণ। 

 

র্যকল্পনা ও উন্নয়ন াো-৩ 

 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ও কাম িক্রভমূ: 

 ভাদ্রাা এডুদকন ম্যানদজদভট এন্ড ইনপযদভন র্দটটভ াদাট ি স্থান প্রকল্প। 

 চদদয ৬৫৩টি ভাদ্রাায় ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থান প্রকল্প। 

 র্নফ িার্চত ভাদ্রাামূদয (১৮০০টি) উন্নয়ন প্রকল্প। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষকগদণয দক্ষতা বৃর্দ্ধ প্রর্ক্ষণ প্রকল্প। 

 অথ িননর্তক ভীক্ষা প্রণয়ন াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 প্রধানভন্ত্রী কাম িারয় , ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ ও আইএভর্ডদত উন্নয়ন প্রকল্প াংর্িি র্ফর্বন্ন প্রর্তদফদন চপ্রযণ 

াংক্রান্ত কয কাম িক্রভ। 

 াংদীয় কর্ভটিয বায় উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য প্রদান/র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম িক্রভ। 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প প্রস্তাদফয ওয ভতাভত প্রদান এফাং বায় ভন্ত্রণারদয়য প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা। 

 

র্যকল্পনা ও উন্নয়ন াো-৪ 

 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ও কাম িক্রভমূ: 

 ২৩টি চজরায় র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কর প্রার্নক 

কাম িক্রভ। 

 ফাাংরাদদদ ভূর্ভ জর্য র্ক্ষায উন্নয়ন প্রকল্প। 

 ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূচী ও াংদার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ প্রণয়ন াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 এর্ডর্ ম িাদরাচনা বা াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 ভধ্যদভয়াদী ফাদজট কাঠাদভায আওতায় উন্নয়ন ফাদজট প্রণয়ন এফাং IBAS++ াংক্রান্ত কর 

কাম িক্রভ। 

 র্যকল্পনা ও উন্নয়ন উইাং এয াধাযণ ও ভন্বয় াংক্রান্ত কর কাম িক্রভ। 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প প্রস্তাদফয ওয ভতাভত প্রদান এফাং বায় ভন্ত্রণারদয়য প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা। 

 প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন , র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়দনয র্নর্ভি প্রকল্প দযজর্ভন র্যদ িন , র্যদ িন প্রর্তদফদন 

চ এফাং সুার্যদয আদরাদক গৃীত কাম িক্রদভয র্নয়র্ভত ভর্নটর্যাং। 

 উন্নয়ন প্রকদল্পয উয আইএভইর্ড এফাং কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ -এয কভ িকতিাদদয র্যদ িন 

প্রর্তদফদদনয সুার্য ফাস্তফায়দনয জন্য াংস্থা /অর্ধদপ্তয/প্রকল্প র্যচারকদক র্নদদ িনা প্রদান ও 

ভর্নটর্যাং কযা। 

 

অর্ডট ও আইন অনুর্ফবাগ 

আইন অর্ধাো: 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও র্ফবাদগয অধীন অর্ধদপ্তয /দপ্তয/াংস্থামূদয আইন/ অধ্যাদদ এফাং 

তদাধীদন র্ফর্ধভারা ,উ -আইনভারা ,প্রর্ফধান ইতিার্দ  প্রণয়ন। 

 প্রাঙ্গিক আইন /র্ফর্ধ াংযক্ষণ এফাং ার নাগাদকযণ । 

 আইন /আইনদদরয র্ফধানাফরী এফাং তদাধীদন প্রণীত র্ফর্ধভারা  ,উ-আইনভারা এফাং প্রর্ফধাদনয 

র্ফধানাফরী ম্পর্কিত আইনগত ব্যাখ্যা (ইটায র্প্রদটন )এফাং আইনগত ভতাভত প্রদান । 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও  র্ফবাদগয অধীন অর্ধদপ্তয /দপ্তয/াংস্থা ভ ূূচয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয চাকুযী াংক্রান্ত ভাভরা র্যচারনা। 
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 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয র্ফরুদদ্ধ র্নম্ন আদারত ও াইদকাট ি র্ফবাদগ চমকর ভাভরা এফাং 

যীট দার্ের কযা য় উা র্যচারনায জন্য যকায দক্ষ জফাফ প্রস্তুতকযণ। 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও র্ফবাদগয অধীন অর্ধদপ্তয /দপ্তয/ াংস্থামূদয ব্যাাদয ভাভরা 

চভাকদ্দভা। 

 যীট ইতিার্দ াংক্রান্ত এফাং এয প্রার্ঙ্গক র্ফলয় উচ্চ ও র্নম্ন আদারচত র্যচারনা এফাং অনুধাফন। 

 
 

অর্ডট অর্ধাো: 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয অধীন যকার্য র্াফ াংক্রান্ত াংদীয় স্থায়ী কর্ভটি (র্.এ )

র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম িাফারী। 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয অধীন যকার্য র্নযীক্ষা াংস্থাগুদরায কর ধযদণয অর্ডট আর্ি 

ও র্নষ্পর্িয জন্য যীক্ষা র্নযীক্ষা পূফ িক ব্রডীট জফাফ  ,র্িক্ষীক  ও র্েক্ষীয় বায ব্যফস্থা কযা। 

 অর্ডটআর্ির্নষ্পর্িযজন্যভার্কতথ্যাংগ্র, াংকরনএফাংপ্রর্তভাদযআর্িাংক্রান্তকর্ভটিদতউস্থান। 

 কার্যগর্যওভাদ্রাার্ক্ষার্ফবাদগযঅধীনস্থঅর্ধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থাযর্নযীক্ষাপ্রর্তদফদনভন্বয়ওইাযউযকাম ি

ক্রভগ্রণ। 

 অবিন্তযীন র্নযীক্ষা কাম িক্রভ মাদত অর্ডট আর্িয পুনযাবৃর্ি চযাধ ও আর্থ িক স্বিতা ও জফাফ র্দর্তা 

র্নর্িত কযা মায় এফাং এতদর্ফলদয় র্যে জাযী কযা। 

 র্যদ িন ও র্নযীক্ষা অর্ধদপ্তয কতৃিক র্যচার্রত  চফযকার্য ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয  র্যদ িন 

কাম িক্রভ র্যফীক্ষণ  ,মূল্যায়ন ও ফাস্তফায়ন এফাং অর্ডট আর্ি ম িাদরাচনা ও র্ফর্ধ চভাতাদফক 

র্নষ্পর্িকযণ। 

 
 

২০২২ র্ক্ষাফদল ি র্ফনামূদল্য াঠ্যপুস্তক র্ফতযণ কাম িক্রভ উদিাধন এফাং ২০২১ াদরয এএর্ ও ভভান যীক্ষায পর প্রকা  
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কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয র্টিদজনচাট িায 

নাগর্যক চফা 

 

ক্র.

নাং 

চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয়কা

গজেএফাংপ্রা

র্প্তস্থান 

চফাযমূল্যও 

র্যদাধদ্ধ

র্ত 

চফাপ্রদা

চনযভয়

ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-

চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 
াফর্রকযীক্ষাযা

টি ির্পদকটপ্রতিয়ন 

(ক) কার্যগর্য 

র্ক্ষাদফাড ি/ভাদ্রাা 

র্ক্ষাদফাড ি 

কতৃিকমাচাইকৃতনদ 

কার ৯:৩০-০১:০০ 

ঘটিকায ভদধ্য 

(চাভফায ব্যর্তত) 

র্চফারয় র্রাংক চযাড, 

র্যফন পুর বফদনয 

১২ তরা চথদক চফা 

প্রদান; 

 

(ে) র্নধ িার্যত কভ িকতিা 

কতৃিক তিায়ন 

চফাড ি চথদক 

প্রাপ্ত নদ  

(চফাড ি কতৃিক 

মাচাইকৃত)। 

র্ফনামূদল্য ১ ঘটা 

প্ররত যরফফাযও ভঙ্গর 

জনাফ চভাোঃ আফদুয 

যভান 

উপসচিব 

(পচিকল্পনাওউন্নয়
নশাখা-

০১৮১৯১১৯০৯২ 

প্ররত বুধ ও বৃস্পরতফায 

জনাফ চভাোঃ নুরুর ইরাভ 

চে 

কাযী র্চফ 

01642967727 

sknurislam@gmail.

com 

০২. র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান, 

র্ক্ষক-কভ িচাযী ও 

র্ক্ষাথীদদযঅনুদান 

প্রদান 

(ক)প্রর্তফছয ০১ 

চপব্রুয়ার্য চথদক ২৮ 

চপব্রুয়ার্য ম িন্ত 

tmed.gov.bd/

www.mygov.

bd ঠিকানায় 

অনরাইদন আদফদন 

গ্রণ 

(ে) 

আদফদনমাচাইফাছাই 

(গ) 

কতৃিদক্ষযঅনুদভাদন 

(ঘ)চভাফাইর 

ব্যাাংর্কাং/G2P এয 

ভাধ্যদভ অথ ি প্রদান। 

(ক) 

অনরাইদন 

দার্েরকৃতআ

চফদন; 

(ে) র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

চক্ষদে:প্রর্তষ্ঠা

চনয প্যাদড 

বার্তয 

প্রতিয়ন ে; 

(গ) র্ক্ষক-

কভ িচাযীয 

চক্ষদে: 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

প্যাদড প্রধান 

র্ক্ষক/বা

র্তয প্রতিয়ন  

ে; 

(ঘ) র্ক্ষাথীয 

চক্ষদে: 

প্রর্তষ্ঠানপ্রধা

র্ফনামূদল্য 
৯০কাম ির্দ

ফ 

জনাফ ার্ফনা ইয়ার্ভন 

র্র্নয়য কাযী র্চফ 

(ফাদজট) 

০১৭৬৬৬২০৮৭৩ 

r.sabina85@gmail.com 

 

mailto:r.sabina85@gmail.com
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ক্র.

নাং 

চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয়কা

গজেএফাংপ্রা

র্প্তস্থান 

চফাযমূল্যও 

র্যদাধদ্ধ

র্ত 

চফাপ্রদা

চনযভয়

ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-

চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

চনযপ্রতিয়ন 

ে। 

০৩. 

কার্যগর্য র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয ও 

র্রদটকর্নক 

ইনর্িউদটকভ িযত 

র্ফর্এ 

কিাডায/নন-

কিাডায 

কভ িকতিাদদয 

র্ফরুদদ্ধ শৃঙ্খরা ও 

আচযণজর্নত 

নাগর্যক 

অর্বদমাগ। (ক) ব্যর্ক্তয/উমৄক্ত 

কতৃিদক্ষয র্নকট 

চথদক প্রাপ্ত অর্বদমাগ 

গ্রণ; 

(ে) অর্বদমাগ তদন্ত; 

(গ) অর্বদমাগ 

প্রাথর্ভকবাদফ 

প্রভার্ণত দর 

র্ফবাগীয় ভাভরা রুজু; 

(ঘ) অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি 

ও অফর্তকযণ। 

অর্বদমাদগয 

ভথ িদন 

উমৄক্ত 

প্রভাণার্দ 

র্ফনামূদল্য 
৬০ 

কাম ির্দফ 

জনাফ যর্ভা আক্তায 

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

Sastec2@tmed.gov.bd 

টিএর্ ও 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

কদরচজ কভ িযত 

র্ফর্এ 

কিাডায/নন-

কিাডায 

কভ িকতিাদদয 

র্ফরুদদ্ধ শৃঙ্খরা ও 

আচযণজর্নত 

নাগর্যক 

অর্বদমাগ। 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উর্চফ (কার্যগর্য-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.g
ov.bd 

টিটিটির্ ও 

র্বটিটিআই এ 

কভ িযত র্ফর্এ 

কিাডায/নন-

কিাডায 

কভ িকতিাদদয 

র্ফরুদদ্ধ শৃঙ্খরা ও 

আচযণজর্নত 

নাগর্যক 

অর্বদমাগ। 

চভাছাোঃ পৄয়াযা োতুন 

র্র্নয়য কার্য র্চফ 

(কার্যগর্য-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech

2@tmed.gov.bd 

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
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ক্র.

নাং 

চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত প্রদয়াজনীয়কা

গজেএফাংপ্রা

র্প্তস্থান 

চফাযমূল্যও 

র্যদাধদ্ধ

র্ত 

চফাপ্রদা

চনযভয়

ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-

চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কার্যগর্য র্ক্ষা 

চফাচড ি 

কভ িযত র্ফর্এ 

কিাডায/নন-

কিাডায 

কভ িকতিাদদয 

র্ফরুদদ্ধ শৃঙ্খরা ও 

আচযণজর্নত 

নাগর্যক 

অর্বদমাগ।  

জনাফআর্নসুরইরাভ 

 উর্চফ (কার্যগর্য-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tm

ed.gov.bd 

৪. 

ভাদ্রাা র্ক্ষা  

অর্ধদপ্তদযয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী

চদয র্ফরুদদ্ধ শৃঙ্খরা 

ও আচযণজর্নত 

নাগর্যক 

অর্বদমাগ। 

(ক) ব্যর্ক্তয/উমৄক্ত 

কতৃিদক্ষয র্নকট 

চথদক প্রাপ্ত অর্বদমাগ 

গ্রণ; 

(ে) অর্বদমাগ তদন্ত; 

(গ) অর্বদমাগ 

প্রাথর্ভকবাদফ 

প্রভার্ণত দর 

র্ফবাগীয় ভাভরা রুজু; 

(ঘ) অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি 

ও অফর্তকযণ। 

অর্বদমাদগয 

ভথ িদন 

উমৄক্ত 

প্রভাণার্দ 

র্ফনামূদল্য 
৬০ 

কাম ির্দফ 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

ভাদ্রাা/অর্ধদপ্তয/চফাড ি 

harahman1993
@gmail.com 

৫. 

ঢাকা, 

ভয়ভনর্াং, 

খুরনা ও ফর্যার 

র্ফবাদগয 

ভাদ্রাায 

র্ক্ষক/কভ িচাযী/ক

র্ভটিয র্ফরুদদ্ধ 

আনীতনাগর্যক 

অর্বদমাগ 

(ক) ব্যর্ক্তয/উমৄক্ত 

কতৃিদক্ষয র্নকট 

চথদক প্রাপ্ত অর্বদমাগ 

গ্রণ; 

(ে) অর্বদমাগ তদন্ত; 

(গ) অর্বদমাগ 

প্রাথর্ভকবাদফ 

প্রভার্ণত দর 

র্ফবাগীয় ভাভরা রুজু; 

(ঘ) অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি 

ও অফর্তকযণ। 

অর্বদমাদগয 

ভথ িদন 

উমৄক্ত 

প্রভাণার্দ 

র্ফনামূদল্য 
৬0 

কাম ির্দফ 

জনাফ চভাছা. ানাজু 

র্ভথুন মুন্নী 

র্র্নয়য কাযী র্চফ 

(ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

যাজাী, যাংপুয, 

র্দরট ও চেগ্রাভ 

র্ফবাদগয 

ভাদ্রাায 

র্ক্ষক/কভ িচাযী/ক

র্ভটিয র্ফরুদদ্ধ 

আনীতনাগর্যক 

অর্বদমাগ 

তয়দ আগয আরী 

কাযী র্চফ(ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, 

০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 
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প্রার্তষ্ঠার্নক চফা 

ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

অর্ধদপ্তয/াংস্থায 

ফাদজট অনুদভাদন 

(ক) ফাদজট প্রস্তাফ মাচাই -

ফাছাই 

(ে) প্রস্তাফ অনুদভাদন 

(গ) আদদ জাযী 

(ক) েো ফাদজট 

প্রস্তাফ 

(ে) চূোন্ত  ফাদজট 

প্রস্তাফ 

জফনামূনল্য ফাদজট র্যে 

অনুাদয 

র্নধ িার্যত ভয় 

জনাফ ার্ফনা ইয়াভীন 

র্র্নয়য কাযী জচফ 

(ফানজট) 

০১৭৬৬৬২০৮৭৩ 

r.sabina85@gmail.com 

 

2.  

চফযকার্য 

ভাদ্রাায এভর্ও 

াংক্রান্ত কাম িাফর্র; 

(ক) কর্তযনক্ষয জনকট ষ্টথনক 

অনরাইনন প্রাপ্ত আদফদন; 

(ে) আদফদনমাচাই-ফাছাই; 

(গ) মাচাই-ফাছাইকৃত 

আদফদন জনষ্পজি ও আনদ 

জাযী। 

আদফদদনয াদথ 

চমৌর্ক্তক তথ্যার্দ 
জফনামূনল্য ৬০ কাম যজদফ 

জনাফ াজফনা ইয়াজভন 

জজনয়য কাযী জচফ 

(ফানজট) 

০১৭৬৬৬২০৮৭৩ 

r.sabina85@gmail.co

m 

 

3.  

চফযকার্যচবাদক

নার ও র্ফএভ 

কদরদজয স্বীকৃজত/ 

াঠদান/ র্ফলয় 

চোরা/ অর্তর্যক্ত 

চের্ণ াো 

চোরাযঅনুভর্ত 

(ক) নীজতভারায আনরানক 

ংজিে ষ্টফানড যয নযজজভন 

তদন্ত প্রজতনফদন; 

(ে) ষ্টফানড যয সুাজয; 

(গ) এ জফবানগয ংজিে 

কজভটয অনুনভাদন; 

(ঘ) অনুনভাদনপূফ যক আনদ 

জাযী।  

(ক) াংর্িি র্ফলদয় 

প্রর্তষ্ঠাদনয আদফদন 

(খ)র্ক্ষাদফাড িএযপ্র

র্তদফদন 

জফনামূনল্য ৬০কাম ির্দফ 

(নীর্তভারা 

অনুাদয) 

জনাফআজনসুরইরাভ 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tm

ed.gov.bd 

4.  

জরনটকজনক/ভননা

ষ্টটকজনক 

ইনজিটউট এয দ 

সৃজন 

 
(ক) অর্ধদপ্তদযয প্রস্তাফ 

প্রার্প্ত; 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ির্ফবাদগয ম্মর্ত গ্রণ;  

(গ) প্রস্তার্ফত দদয চফতন 

চেদর অথ ি র্ফবাদগয চবটিাং; 

(ঘ) প্রার্নক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত র্চফ  

কর্ভটিয সুার্য 

(প্রদমাজিদক্ষদে ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুদভাদন) 

(ঙ) যকার্য ভঞ্জুর্য আদদ 

জাযী। 

ক) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য র্নধ িার্যত 

পযদভ 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ; 

ে) অনুদভার্দত 

াাংগঠর্নক 

কাঠাদভায কর্; 

গ) আর্থ িক াংষ্টিল 

ংক্রান্ত  

অজধদপ্তনযয প্রতযয়ন; 

ঘ) দ সৃজননয 

জনধ যাজযত 

ষ্টচকজরি(জনপ্রান 

ও অথ য জফবানগয 

ওনয়ফাইট ষ্টথনক 

প্রাপ্ত) অনুানয কর 

কাগজত্র 

র্ফনামূদল্য 

 

১৬০ কভ ির্দফ 

 

 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

টএজ ও 

ইজিজনয়াজযং 

কনরজ এয দ 

সৃজন 

 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উজচফ (কাজযগজয-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.gov.bd 

টটটজ ও 

জবটটআই এয দ 

সৃজন 

 

ষ্টভাছাীঃ ফুয়াযা খাতুন  

জজনয়য কাজয জচফ 

(কাজযগজয-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech2

@tmed.gov.bd 

কাজযগজয জক্ষা 

ষ্টফাড য এয দ সৃজন 

 

জনাফ আজনসুর ইরাভ 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tmed.go

v.bd 

5.  

 

জরনটকজনক/ভননা

ষ্টটকজনক 

ইনজিটউট এয দ 

(ক) াংর্িি প্রর্তষ্ঠাদনয 

প্রস্তাফ প্রার্প্ত; 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ির্ফবাদগয ম্মর্ত গ্রণ; 

(ক) 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ 

(ে) াংর্িি 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

৬০ কাম ির্দফ 

 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

mailto:r.sabina85@gmail.com
mailto:r.sabina85@gmail.com
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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mailto:sastech2@tmed.gov.bd
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mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec2@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযণ (গ) যকার্য ভঞ্জুর্য আদদ 

জাযী। 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

র্নদয়াগর্ফর্ধ; 

(গ) দ সৃজদনয 

যকাযী আদদদয 

কর্; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ 

াংযক্ষদণয 

প্রার্নক আদদদয 

কর্; 

(ঙ) ০৩ ফছয য 

দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মর্তে; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য অথ ি র্ফবাদগয 

ম্মর্তে। 

 

 

 

 

টএজ ও 

ইজিজনয়াজযং 

কনরজ 

এয দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযণ 

 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উজচফ (কাজযগজয-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.gov.bd 

টটটজ ও 

জবটটআই 

এয দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযণ 

 

ষ্টভাছাীঃ ফুয়াযা খাতুন  

জজনয়য কাজয জচফ 

(কাজযগজয-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech2

@tmed.gov.bd 

কাজযগজয জক্ষা 

ষ্টফাড য 

এয দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযণ 

 

জনাফ আজনসুর ইরাভ 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tmed.go

v.bd 

6.  

জরনটকজনক/ভননা

ষ্টটকজনক 

ইনজিটউট 

এ 

কভ িযতদদযচাকুর্য 

স্থায়ীকযণ/র্নয়র্ভত

কযণ 

(ক) আদফদন প্রার্প্ত 

(ে) াংর্িি প্রর্তষ্ঠাদনয 

র্নদয়াগর্ফর্ধ ম িাদরাচনা; 

(গ) র্ফর্ধভারা অনুমায়ী 

উমৄক্ত কতৃিদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

(ঘ) আদদ জাযী। 

(ক)আদফদনে 

(ে)ারনাগাদ ফার্ল িক 

চগানীয় প্রর্তদফদন; 

(গ) র্নদয়াগে 

(ঘ) চমাগদানে 

(ঙ) চাকর্যয 

ধাযাফার্কতায 

প্রতিয়ন 

(চ) ষ্টক্ষত্রভনত 

জফবাগীয় যীক্ষা ও 

প্রজক্ষননয নদ 

(ছ) ংজিে 

জননয়াগজফজধ 

 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

১৫ কাম ির্দফ 

জনাফ যর্ভা আক্তায 

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

টএজ ও 

ইজিজনয়াজযং 

কনরজ 

এ 

কভ িযতদদযচাকুর্য 

স্থায়ীকযণ/র্নয়র্ভত

কযণ 

 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উজচফ (কাজযগজয-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.gov.bd 

টটটজ ও 

জবটটআই 

এ 

কভ িযতদদযচাকুর্য 

স্থায়ীকযণ/র্নয়র্ভত

কযণ 

ষ্টভাছাীঃ ফুয়াযা খাতুন  

জজনয়য কাজয জচফ 

(কাজযগজয-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech2

@tmed.gov.bd 

জনাফ আজনসুর ইরাভ 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tmed.go

v.bd 

কাজযগজয জক্ষা 

ষ্টফাড য 

এ 

কভ িযতদদযচাকুর্য 

স্থায়ীকযণ/র্নয়র্ভত

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কযণ 

7.  

জরনটকজনক/ভননা

ষ্টটকজনক 

ইনজিটউট এয 

কভ যচাযীনদয অর্জিত 

ছুটি 

(ক)আদফদন প্রার্প্ত 

(ে) র্নধ িার্যত ছুটি 

র্ফর্ধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী 

উমৄক্ত কতৃিদক্ষয 

(আর্থ িকও প্রার্নক ক্ষভতা 

অনুমায়ী)র্নস্পর্ি 

(গ) যকাযী আদদ জাযী। 

(ক)আদফদনে 

(ে)র্নধ িার্যতপযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-

২৩৯৫)প্রধান র্াফ 

যক্ষণ কভ িকতিা 

কতৃিক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রর্তদফদন 

(চগদজদটড 

কভ িকতিাদদয ষ্টক্ষচে), 

প্রার্প্তস্থান:র্াফ 

যক্ষণ কভ িকতিায 

কাম িারয়। 

(গ)র্াফ যক্ষণ 

কভ িকতিাপ্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতিয়নে 

(নন চগদজদটড 

কভ িচাযীদদয চক্ষদে), 

প্রার্প্তস্থান: র্াফ 

যক্ষণ কভ িকতিায 

কাম িারয়। 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) নন-

চগদজদটড 

কভ িচাযীদদযদক্ষ

চে: ০৭ 

কাম ির্দফ 

 

(ে) চগদজদটড 

কভ িকতিাদদযদক্ষ

চে: ১০ 

কাম ির্দফ 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

টএজ ও 

ইজিজনয়াজযং 

কনরজ 

এয কভ যচাযীনদয 

অর্জিত ছুটি 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উজচফ (কাজযগজয-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.gov.bd 
ষ্টভাছাীঃ ফুয়াযা খাতুন  

জজনয়য কাজয জচফ 

(কাজযগজয-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech2

@tmed.gov.bd 

টটটজ ও 

জবটটআই 

এয কভ যচাযীনদয 

অর্জিত ছুটি 
জনাফ আজনসুর ইরাভ 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tmed.go

v.bd 

কাজযগজয জক্ষা 

ষ্টফাড য 

এয কভ যচাযীনদয 

অর্জিত ছুটি 

8.  

জরনটকজনক/ভননা

ষ্টটকজনক 

ইনজিটউট 

এযকভ যচাযীনদয 

উচ্চতয চগ্রড 

 

(ক) প্রস্তাফ াওয়ায য 

যকায র্নধ িার্যত কর্ভটিয 

বায় উস্থান। 
(ে) কর্ভটিয সুার্যদয 

র্বর্িদত্ব উমৄক্ত (গ) 

কতৃিদক্ষয অনুদভাদন ও 

ভঞ্জুর্য আদদ জাযী। 

(ক)আদফদনে 

(ে)ারনাগাদ ফার্ল িক 

চগানীয় প্রর্তদফদন 

(১০ চথদক ১৬ 

চগ্রদডয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদ

য টাইভদের প্রাপ্যতা 

অনুাদয এর্আয) 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

 

চগদজদটড 

কভ িকতিাদদযদক্ষ

চে: ১০ 

কাম ির্দফ 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

টএজ ও 

ইজিজনয়াজযং 

কনরজ 

এযকভ যচাযীনদয 

উচ্চতয চগ্রড 

 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উজচফ (কাজযগজয-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.gov.bd 

ষ্টভাছাীঃ ফুয়াযা খাতুন 

জজনয়য কাজয জচফ 

(কাজযগজয-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech2

@tmed.gov.bd 

টটটজ ও 

জবটটআই 

এযকভ যচাযীনদয 

উচ্চতয চগ্রড 

 

জনাবআননসুলইসলাম 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tmed.go

v.bd 

কাজযগজয জক্ষা 

ষ্টফাড য 

এযকভ যচাযীনদয 

উচ্চতয চগ্রড 

 

http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://ssd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ssd.portal.gov.bd/files/8bf4edb4_a192_475a_8b97_f61b8999e9f0/Financial_and_Administrative_Power_Officer_2007_MoA.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/93b0fa36_708f_4711_89dd_8fff33b2613a/2-%20bangladesh%20form%202395.pdf
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

9.  

জরনটকজনক/ভননা

ষ্টটকজনক 

ইনজিটউট 

এ কভ িযত 

কভ যকতযানদয 

দদান্নর্ত  

 

(ক) প্রস্তাফ াওয়ায য 

যকায র্নধ িার্যত কর্ভটিয 

বায় উস্থান। 

(ে) কর্ভটিয সুার্যদয 

র্বর্িদত্ব উমৄক্ত কতৃিদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

(গ) আদদ জাযী। 

(ক)দদান্নর্তয 

প্রস্তাফ 

(ে) র্নদয়াগ 

র্ফর্ধভারা 

(গ)ারনাগাদ ফার্ল িক 

চগানীয় প্রর্তদফদন  

(জপডায নদয 

কভ যকারীন ফা ০৫ 

ফৎনযয এজআয) 

(ঘ) ষ্টগ্রনডন 

তাজরকা 

(ঙ) শৃঙ্খরা 

প্রজতনফদন 

(চ) চাকজযয 

ধাযফাজকতায 

প্রতযয়ন ত্র। 

 

র্ফনামূদল্য 

 

 

৩০ কাম ির্দফ 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

টএজ ও 

ইজিজনয়াজযং 

কনরজ 

এ কভ িযত 

কভ যকতযানদয 

দদান্নর্ত  

 

জনাফ মুাম্মদ আব্দু 

ারাভ 

উজচফ (কাজযগজয-৪) 

০২-৫৫১০০৪১৬ 

০১৭১১-৯৮৮১৩৮ 

dstech4@tmed.gov.bd 

টটটজ ও 

জবটটআই 

এ কভ িযত 

কভ যকতযানদয 

দদান্নর্ত  

 

ষ্টভাছাীঃ ফুয়াযা খাতুন 

জজনয়য কাজয জচফ 

(কাজযগজয-২) 

০১৭৯১৫৩৩২৭৭sastech2

@tmed.gov.bd 

কাজযগজয জক্ষা 

ষ্টফাড য 

এ কভ িযত 

কভ যকতযানদয 

দদান্নর্ত  

 

জনাবআননসুলইসলাম 

 উর্চফ (কাজযগজয-৩) 

০১৭১২-

১৮২১৫১sastec1@tmed.go

v.bd 

10.  

কার্যগর্য র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তদযয 

কভ িকতিাগদণয 

আফার্ক ও 

দাপ্তর্যক 

চটর্রদপান, 

চলুরায, পিাক্স ও 

ইটাযদনট াংদমাগ 

ও বাতার্দ  

(ক) সুার্য প্রস্তাফ 

গ্রণ; 

(ে) ভর্ন্বত যকাযী 

চটর্রদপান, চলুরায, পিাক্স 

ও ইটাযদনট নীর্তভারা-

২০১৮ অনুমায়ী র্দ্ধান্ত 

গ্রণ। 

(গ) ভঞ্জুযী আদদ জাযী। 

ক) ভর্ন্বত যকাযী 

চটর্রদপান, চলুরায, 

পিাক্স ও ইটাযদনট 

নীর্তভারা-২০১৮ - 

এয র্নধ িার্যত ছদক 

আদফদন। 

র্ফনামূদল্য ১৫ কাম ির্দফ 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

11.  

কার্যগর্য র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তযাধীন 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগ

চণয গৃর্নভ িাণ ঋণ 

 

(ক) সুাজয আনফদন 

প্রাজপ্ত 

(খ) প্রচজরত জফজধ-জফধান 

অনুানয জিান্ত গ্রণ  

(গ) ভঞ্জুর্য আদদ জাযী। 

ক. আদফদন 

ে. চম জর্ভদত গৃ 

র্নভ িাণ/চভযাভত কযা 

দফ চ জর্ভয 

দর্রর/ফায়নাে 

গ. ৩০০ টাকায নন 

জুর্ডর্য়ার িিাদম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

ঘ. মথামথ 

কতৃিদক্ষয সুার্য 

ঙ. অথ ির্ফবাদগয 

ম্মর্তে 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

 

১৫ কাম ির্দফ 

 

 

 

 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastech2@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

12.  

কার্যগর্য 

র্ক্ষাঅর্ধদপ্তযাধীন

১০ভ চগ্রড ম িন্ত  

জক্ষক-

কভ িকতিাদদযচাকুর্য

যধাযাফার্কতাওদফ

তনভতাকযণ 

 

(ক) সুার্য আদফদন 

প্রার্প্ত; 

(ে) প্রচর্রত র্ফর্ধর্ফধান 

অনুাদয র্দ্ধান্ত গ্রণ; 

(গ) আদদ জাযী। 

ক. াংর্িি ব্যর্ক্তয 

আদফদন; 

ে. মায াদথ 

ভতাকযণ তায 

চফতদনয াদথ 

তুরনামূরক র্ফফযণী; 

গ. াংর্িি আর্থ িক 

র্ফর্ধর্ফধান; 

ঘ. চমাগদান ে ও 

স্থায়ীকযণ আদদ; 

ঙ. মথামথ 

কতৃিদক্ষয সুার্য।  

জফনা মূনল্য কার্যগর্যর্ক্ষা

অর্ধদপ্তদযযসুা

র্যপ্রার্প্তয১৫

কাম ির্দফদযভ

চধ্য 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec2@tmed.gov.bd 

13.  

চফযকার্যভাদ্রাায

াঠদান, স্বীকৃর্ত, 

র্ফলয় চোরা ও 

অর্তর্যক্ত চের্ণ 

াো 

চোরাযঅনুভর্ত 

(শুদৄ ভাে 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

র্ক্ষা চফাদড িয 

প্রস্তাদফয আদরাদক) 

(ক) নীজতভারায আনরানক 

ংজিে ষ্টফানড যয নযজজভন 

তদন্ত প্রজতনফদন; 

(ে) ষ্টফানড যয সুাজয; 

(গ) এ জফবানগয ংজিে 

কজভটয অনুনভাদন; 

(ঘ) অনুনভাদনপূফ যক আনদ 

জাযী।  

(ক) াংর্িি র্ফলদয় 

প্রর্তষ্ঠাদনয আদফদন 

(খ)র্ক্ষাদফাড িএযপ্র

র্তদফদন 

জফনামূনল্য ৯০কাম ির্দফ 

(নীর্তভারা 

অনুাদয) 

এ.চক.এভ লুৎপয যভান 

র্র্নয়য কাযী র্চফ(ভাদ্রাা-

২) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

lutfor.sas.ict2@gmail.co

m 

 

14.  

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয এফাং 

র্ফএভটিটিআই এয 

কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদণয 

চাকর্য 

স্থায়ীকযণ/র্নয়র্ভত

কযণ 

 

 

 

(ক) াংর্িি প্রর্তষ্ঠাদনয 

প্রস্তাফ প্রার্প্ত; 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ির্ফবাদগয ম্মর্ত গ্রণ; 

(গ) যকার্য ভঞ্জুর্য আদদ 

জাযী। 

(ক) 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ 

(ে) াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

র্নদয়াগর্ফর্ধ; 

(গ) দ সৃজদনয 

যকাযী আদদদয 

কর্; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ 

াংযক্ষদণয 

প্রার্নক আদদদয 

কর্; 

(ঙ) ০৩ ফছয য 

দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মর্তে; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য অথ ি র্ফবাদগয 

ম্মর্তে। 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কাম ির্দফ 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

 

15.  
ভাদ্রাা র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয এফাং 

(ক) প্রস্তাফ াওয়ায য 

যকায র্নধ িার্যত কর্ভটিয 

(ক)দদান্নর্তয 

প্রস্তাফ 

র্ফনামূদল্য 

 
৩০ কাম ির্দফ 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

mailto:lutfor.sas.ict2@gmail.com
mailto:lutfor.sas.ict2@gmail.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

র্ফএভটিটিআই এয 

কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীদদয 

দদান্নর্ত 

বায় উস্থান। 

(ে) কর্ভটিয সুার্যদয 

র্বর্িদত্ব উমৄক্ত কতৃিদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

(গ) আদদ জাযী। 

(ে) র্নদয়াগ 

র্ফর্ধভারা 

(গ)ারনাগাদ ফার্ল িক 

চগানীয় প্রর্তদফদন  

(জপডায নদয 

কভ যকারীন ফা ০৫ 

ফৎনযয এজআয) 

(ঘ) ষ্টগ্রনডন 

তাজরকা 

(ঙ) শৃঙ্খরা 

প্রজতনফদন 

(চ) চাকজযয 

ধাযফাজকতায 

প্রতযয়ন ত্র। 

 ০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

 

16.  

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয এফাং 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ 

ইনর্িটিউট 

(র্ফএভটিটিআই) 

এয দ সৃজন  

 

(ক) অর্ধদপ্তদযয প্রস্তাফ 

প্রার্প্ত; 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ির্ফবাদগয ম্মর্ত গ্রণ;  

(গ) প্রস্তার্ফত দদয চফতন 

চেদর অথ ি র্ফবাদগয চবটিাং; 

(ঘ) প্রার্নক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিয 

সুার্য (প্রদমাজিদক্ষদে 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুদভাদন) 

(ঙ) যকার্য ভঞ্জুর্য আদদ 

জাযী। 

ক) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য র্নধ িার্যত 

পযদভ 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ; 

ে) অনুদভার্দত 

াাংগঠর্নক 

কাঠাদভায কর্; 

গ) আর্থ িক াংষ্টিল 

ংক্রান্ত অজধদপ্তনযয 

প্রতযয়ন; 

ঘ) দ সৃজননয 

জনধ যাজযত 

ষ্টচকজরি(জনপ্রান 

ও অথ য জফবানগয 

ওনয়ফাইট ষ্টথনক 

প্রাপ্ত) অনুানয কর 

কাগজত্র 

র্ফনামূদল্য 

 

১৮০ কভ ির্দফ 

 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

 

17.  

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয এফাং 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ 

ইনর্িটিউট 

(র্ফএভটিটিআই) 

এয 

দ ংযক্ষণ 

(সৃজননয ১ভ ফছয 

য নত)  

 

(ক) াংর্িি প্রর্তষ্ঠাদনয 

প্রস্তাফ প্রার্প্ত; 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ির্ফবাদগয ম্মর্ত গ্রণ; 

(গ) যকার্য ভঞ্জুর্য আদদ 

জাযী। 

(ক) 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ 

(ে) াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

র্নদয়াগর্ফর্ধ; 

(গ) দ সৃজদনয 

যকাযী আদদদয 

কর্; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ 

াংযক্ষদণয 

প্রার্নক আদদদয 

কর্; 

(ঙ) ০৩ ফছয য 

দ 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কাম ির্দফ 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

 

mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মর্তে; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য অথ ি র্ফবাদগয 

ম্মর্তে। 

18.  

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয এফাং 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ 

ইনর্িটিউট 

(র্ফএভটিটিআই) 

এয দ স্থায়ীকযণ 

 

(ক) াংর্িি প্রর্তষ্ঠাদনয 

প্রস্তাফ প্রার্প্ত; 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ ির্ফবাদগয ম্মর্ত গ্রণ; 

(গ) যকার্য ভঞ্জুর্য আদদ 

জাযী। 

(ক) 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ 

(ে) াংর্িি 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

র্নদয়াগর্ফর্ধ; 

(গ) দ সৃজদনয 

যকাযী আদদদয 

কর্; 

(ঘ) ০৩ ফছয দ 

াংযক্ষদণয 

প্রার্নক আদদদয 

কর্; 

(ঙ) ০৩ ফছয য 

দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মর্তে; 

(চ) ০৩ ফছয য দ 

াংযক্ষণ/স্থায়ীকযদণ

য জন্য অথ ি র্ফবাদগয 

ম্মর্তে। 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কাম ির্দফ 

 

 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

 

19.  

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তদয চপ্রলদণ 

র্নদয়ার্জত ৯ভ চগ্রড 

ও তদুধ ি  

কভ িকতিাগদণয 

দায়ন 

ক. চপ্রলণাদদ প্রার্প্ত 

ে. অনুদভাদন গ্রণ  

গ. অর্প আদদ জাযী 

ক. চপ্রলণাদদ 

ে. চমাগদান ে 

জফনামূনল্য দায়দনয য 

১০ কাম ির্দফ 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

ফাাংরাদদ ভাদ্রা 

র্ক্ষা চফাদড ি 

চপ্রলদণ র্নদয়ার্জত 

৯ভ চগ্রড ও তদুধ ি 

কভ িকতিাগদণয 

দায়ন 

 

এ.চক.এভ লুৎপয যভান 

র্র্নয়য কাযী র্চফ(ভাদ্রাা-

২) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

lutfor.sas.ict2@gmail.co

m 

20.  
কাজযগজয উইং 

এয 

জনফরকাঠাদভা 

(ক) প্রস্তাফ প্রার্প্ত 

(ে) দ সৃজদন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য ম্মর্ত প্রার্প্ত 

(ক) 

দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ 

র্ফনামূদল্য 

 

 

৯০কাম ির্দফ 

 

 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:lutfor.sas.ict2@gmail.com
mailto:lutfor.sas.ict2@gmail.com
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদভাদন (গ) দ সৃজদন অথ ি 

র্ফবাদগয ম্মর্ত প্রার্প্ত 

(ঘ) অথ ি র্ফবাগ চথদক চের 

চবটিাং আদদ প্রার্প্ত 

(ঙ) ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয 

প্রার্নক উন্নয়ন াংক্রান্ত 

র্চফ কর্ভটিয সুার্য 

প্রার্প্ত 

(চ) ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য 

অনুদভাদন (প্রদমাজি চক্ষদে 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদন) 

(ছ)ভঞ্জুর্য আদদ জাযী 

 

চচকর্রি অনুাদয 

 

 

sastec1@tmed.gov.bd 

ভাদ্রাা উইং 

এয 

জনফরকাঠাদভা 

অনুদভাদন 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

 

21.  

কাজযগজয উইং 

এয 

মানফান ও 

যিাভার্দ 

টিওএন্ডইর্ভক্তকযণ 

(ক) প্রস্তাফ প্রার্প্ত 

(ে) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মর্ত প্রার্প্ত 

(গ) অথ ি র্ফবাদগয ম্মর্ত 

প্রার্প্ত 

(ঘ) ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয 

প্রার্নক উন্নয়ন াংক্রান্ত 

র্চফ কর্ভটিয সুার্য 

প্রার্প্ত 

(ঙ) ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য 

অনুদভাদন (প্রদমাজি চক্ষদে 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদন) 

(চ)ভঞ্জুর্য আদদ জাযী 

 

ক) দপ্তয/অর্ধদপ্তদযয 

প্রস্তাফ 

চচকর্রি অনুাদয 

 

র্ফনামূদল্য 

 

 

৯০কাম ির্দফ 

 

 

কাজযগজয উইং 

জনাফ যর্ভা আক্তায  

উর্চফ (কার্যগর্য-১) 

০১৭৮৪১৯৬৬৬২ 

sastec1@tmed.gov.bd 

ভাদ্রাা উইং 

এয 

মানফান ও 

যিাভার্দ 

টিওএন্ডইর্ভক্তকযণ 

ভাদ্রাা উইং 

জনাফ সুরতানা আক্তায 

উর্চফ(ভাদ্রাা-১) 

০১৭১২-০২২৬৪৮ 

sultanaakter18@yahoo.co

m 

22.  

ঢাকা, ভয়ভনর্াং, 

খুরনা ও ফর্যার 

র্ফবাদগয 

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদনয র্ক্ষক 

ও কভ িচাযীদদয 

র্ফরুদদ্ধ 

শৃঙ্খরাজর্নত 

কাম িাফরী  

(ক) ব্যর্ক্তয/উমৄক্ত 

কতৃিদক্ষয র্নকট চথদক 

প্রাপ্ত অর্বদমাগ; 

(ে) অর্বদমাগ তদদন্তয জন্য 

চপ্রযণ; 

(গ) অর্বদমাগ প্রাথর্ভক 

প্রভার্ণত দর র্ফবাগীয় 

ভাভরা রুজু; 

(ঘ) অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি।  

অর্বদমাদগয ভথ িদন 

উমৄক্ত প্রভাণার্দ। 

র্ফনামূদল্য ৬০ কাম ির্দফ 

জনাফ চভাছা. ানাজ র্ভথুন 

মুন্নী 

র্র্নয়য কাযী র্চফ 

(ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

যাজাী, যাংপুয, 

র্দরট ও চেগ্রাভ 

র্ফবাদগয 

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদনয র্ক্ষক 

ও কভ িচাযীদদয 

র্ফরুদদ্ধ 

শৃঙ্খরাজর্নত 

কাম িাফরী  

তয়দ আগয আরী 

কাযী র্চফ(ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.g

ov.bd 

23.  ঢাকা, ভয়ভনর্াং, (ক) ব্যর্ক্তয/উমৄক্ত অর্বদমাদগয ভথ িদন র্ফনামূদল্য ১৫ কাম ির্দফ জনাফ চভাছা. ানাজ র্ভথুন 

mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sastec1@tmed.gov.bd
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sultanaakter18@yahoo.com
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
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ক্র.নাং চফাযনাভ চফাপ্রদানদ্ধর্ত 
প্রদয়াজনীয়কাগজে

এফাংপ্রার্প্তস্থান 

চফাযমূল্য

এফাংর্যদা

ধদ্ধর্ত 

চফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্তকভ িকতিা (নাভ, 

দর্ফ, চপাননম্বযওই-চভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

খুরনা ও ফর্যার 

র্ফবাদগয 

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

ম্যাদনর্জাং 

কর্ভটি/গবর্ন িাং 

ফর্ডয 

অর্বদমাগাংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

কতৃিদক্ষয র্নকট চথদক 

প্রাপ্ত অর্বদমাগ; 

(ে) অর্বদমাগ তদদন্তয জন্য 

চপ্রযণ; 

(গ) অর্বদমাগ প্রাথর্ভক 

প্রভার্ণত দর র্ফবাগীয় 

ভাভরা রুজু; 

(ঘ) অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি।  

উমৄক্ত প্রভাণার্দ। মুন্নী 

র্র্নয়য কাযী র্চফ 

(ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

তয়দ আগয আরী 

র্র্নয়য কাযী 

র্চফ(ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.g

ov.bd যাজাী, যাংপুয, 

র্দরট ও চেগ্রাভ 

র্ফবাদগয 

ভাদ্রাা র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদনয 

ম্যাদনর্জাং 

কর্ভটি/গবর্ন িাং 

ফর্ডয 

অর্বদমাগাংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

24.  

ঢাকা, ভয়ভনর্াং, 

খুরনা ও ফর্যার 

র্ফবাদগয 

স্বতন্ত্র/এফদতদায়ী 

ভাদ্রাায মাফতীয় 

কাম িাফরী। 

(ক) ব্যর্ক্তয/উমৄক্ত 

কতৃিদক্ষয র্নকট চথদক 

প্রাপ্ত আদফদন; 

(ে) র্নষ্পর্িয রদক্ষি 

প্রদয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ। 

উমৄক্ত প্রভাণার্দ। র্ফনামূদর ১৫ কাম ির্দফ জনাফ চভাছা. ানাজ র্ভথুন 

মুন্নী 

র্র্নয়য কাযী র্চফ 

(ভাদ্রাা-৪) 

০১৭১৮-৮৯৩৩৫৫ 

তয়দ আগয আরী 

র্র্নয়য কাযী 

র্চফ(ভাদ্রাা-৩) 

৯৫৪৯৩৯৬, ০১৯১৮১৭৪৬১১ 

sas.mad.24@moedu.g

ov.bd 
 

যাজাী, যাংপুয, 

র্দরট ও চেগ্রাভ 

র্ফবাদগয 

স্বতন্ত্র/এফদতদায়ী 

ভাদ্রাায মাফতীয় 

কাম িাফরী।  

  

mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
mailto:sas.mad.24@moedu.gov.bd
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ফাদজট ফযাদ্দ ও ব্যয় 

কার্যগর্যওভাদ্রাার্ক্ষার্ফবাদগযর্ফগত৪(চায) ফছদযযফাদজদটদভাটফযাদদ্দযর্চের্নম্নরু: 

(অাংকমূাজাযটাকায়) 

অথ ি ফছয র্যচারন চভাট ফযাদদ্দয 

(%) 

ঊন্নয়ন  চভাট ফযাদদ্দয 

(%) 

চভাট ফযাদ্দ  

২০১৯-২০২০ 

(াংদার্ধতফাদজট) 

৫৯৪০,৪৫,০০ ৭৯.৭% ১৫১৩,১৫,০০ ২০.৩% ৭৪৫৩,৬০,০০ 

২০২০-২০২১ 

(াংদার্ধতফাদজট) 

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

২০২১-২০২২ 

(াংদার্ধতফাদজট) 

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

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

 

২০২১-২০২২ অথ িফছদয াংদার্ধত র্যচারন ফাদজদট ১৬০০১০১ -১২০০০১৫১৪-র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান , 

র্ক্ষক-কভ িচাযী ও র্ক্ষাথীদদয জন্য র্ফদল ভঞ্জুর্য ৩৬৩১১০৭ -র্ফদল অনুদান োদত ফযাদ্দ র্ছর 

৫,০০,০০,০০০/-(াঁচদকাটি) টাকা। উক্ত ফযাদ্দকৃত টাকাযর্ফযীদতর্ফর্বন্নকিাটাগর্যদতআদফদদনযাংখ্যা , 

প্রাপ্যতাযাংখ্যা, অদথ িযর্যভাণর্নদম্নাক্তবাদফ নগদ র্রর্ভদটদডয ভাধ্যদভ র্ফতযণকযাদয়দছ। 
 

র্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠান 

 

প্রর্তষ্ঠান আদফদদনযাংখ্যা প্রাপ্যতাযাংখ্যা প্রর্তপ্রর্তষ্ঠাদনযপ্রাপ্যতা প্রর্তষ্ঠাদনযদভাটপ্রাপ্যতা 

র্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠান ৬২১টি ৩০০টি ২৫,০০০/-                

(পঁর্চাজায) 

৭৫,০০,০০০/-  

(পঁচািযরক্ষ) 

 

র্ক্ষক-কভ িচাযী 

 

র্ক্ষক-

কভ িচাযী 

আদফদদনযাংখ্যা প্রাপ্যতাযাংখ্যা প্রর্তর্ক্ষক-

কভ িচাযীযপ্রাপ্যতা 

র্ক্ষক-

কভ িচাযীযদভাটপ্রাপ্যতা 

র্ক্ষক-

কভ িচাযী 

১২৩১জন ৫০০ ১০,০০০/-                  

(দাজায) 

৫০,০০,০০০/- 

(ঞ্চারক্ষ) 

 

 

র্ক্ষাথী 

 

কিাটাগর্য চভাটআদফদদনয

াংখ্যা 

প্রাপ্যতাযাংখ্যা প্রর্তর্ক্ষাথীযপ্রা

প্যতা 

চভাট 
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স্বতন্ত্রএফদতদায়ী 

(১ভদথদক৫ভ) ম িন্ত 

৭৬৬জন ১২৫০জনর্ক্ষা

থীদক 

৩,০০০/-                  

(র্তনাজায) 

২২,৯৮,০০০/-

(ফাইরক্ষআটানব্বইাজা

য) 

৬ষ্ঠদত১০ভ 

(দার্েরওদবাদকনার

) ম িন্ত 

১০,১৬১জন ৪,৫০১জন ৫,০০০/-                 

(াঁচাজায) 

২,২৫,০৫,০০০/-

(দুইদকাটিপঁর্চরক্ষাঁচা

জায) 

এইচএর্ (র্ফএভ), 

আর্রভওর্ডদপ্লাভাম ি

ন্ত 

৮,৩৭১জন ১৪৯২জনর্ক্ষাথী

চক 

৬০০০/-                  

(ছয়াজায) 

৮৯,৫২,০০০/-

(ঊননব্বইরক্ষফায়ান্নাজায

) 

কার্ভর, 

পার্জরতদুদ্ধিদের্ণ

ম িন্ত 

২,৩৪৮জন ৫৩৫জনর্ক্ষাথী

চক 

৭০০০/-                  

(াতাজায) 

৩৭,৪৫,০০০/-

(াঁইর্েরক্ষপঁয়তার্ো

জায) 

 

চভাট= ২১,৬৪৬জন ৭২৯৪জন -- ৩,৭৫,০০,০০০/- 

(র্তনদকাটিপঁচািযরক্ষ) 

 

 

 ২০২১-২২ অথ িফছদযয  াংদার্ধত ফাদজদট কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয 

অনুকূদর“১৬০০১০১ -১৬০০১০১১৩২৫১৬-৪১১২৩০৬-গদফলণাগায যিাভার্দ ” োদত 

ফযাদ্দর্ছর২,৫০,০০,০০০/-(দুইদকাটিঞ্চারক্ষ) টাকা।উক্তফযাদ্দকৃতঅথ িদত 

(এদের্ণয৩১টিদজরা, 

র্ফদের্ণয২৭টিদজরাওর্দের্ণয৬টিদজরায৩৪৫টিপ্রর্তষ্ঠাদনযঅনুকূদরদভাট২,৪৯,৭৮,০০০/-( 

দুইদকাটিঊনঞ্চারক্ষআটািযাজায) টাকাছােকযাদয়দছ। 

 

 



 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 40 
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কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও অধীন াংস্থায উদেেদমাগ্য কাম িক্রভ 

ফতিভান যকায কার্যগর্য র্ক্ষাদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায র্দদয়দছ। এযই ধযাফার্কতায় চদদয কর র্রদটকর্নক 

ইন্সটিটিউট কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানদক আদৄর্নক ও মৄদগাদমাগী কযায চচিা অব্যাত যদয়দছ। এছাোও কর 

কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানদক NTVQF /র্ফএনএপর্কউএপ-এয াদথ এরাই নচভদটয কাম িক্রভও অব্যাত 

যদয়দছ। এ ফাস্তফতায় র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ল্যাফ /ওয়াকিমূদক আদৄর্নক কযা য উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ।  

ফতিভাদন ০৭টি চটকদনারর্জদক ভাদায চটকদনারর্জ র্দদফ র্চর্িত কদয তা অনুদভাদন কযা দয়দছ। তায 

আদরাদক প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়ার প্রস্তুদতয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। এছাোও র্রদটকর্নক ইন র্িটিউট কর 

কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ল্যাফ /ওয়াকিমূদক আদযা আদৄর্নক মন্ত্রার্ত াংদমাজন কযায কাম িক্রভ গ্রণ 

কযা দয়দছ-মাদত কদয কার্যগর্য র্ক্ষা চথদক া কযা র্ক্ষাথীযা ৪থ ি র্ল্প র্ফপ্লদফকভ িদক্ষদে কার্ঙ্খত ভূর্ভকা 

যােদত াদয। এ চপ্রর্ক্ষদত কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয ল্যাফ ও ওয়াকিদক 

আদৄর্নকীকযদণয রদক্ষি কর্ভটি গঠন কযা দয়দছ। মাযা ইদতাভদধ্য কাম িক্রভ শুরু কদযদছ। ল্যাফদযটর্য ও 

অফকাঠাদভা উন্নয়দনয জন্য র্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয চরভান কাম িক্রভ ম্পদকি অফর্তকযণ। 

 

• চফযকার্য ভাধ্যর্ভক র্ফযারয় ও দার্ের ভাদ্রাামূদ এএর্ /দার্ের (চবাক) চেড র্ক্ষকদদয 

প্রর্ক্ষদণয ভাধ্যদভ NTVQF এয চমাগ্যতা অজিন র্নর্িত কযা; 

• NTVQF এয আওতায় প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয জন্য BTEB র্নফর্িত প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠানমূ 

(Registered Training Organization) A, B ও C কিাটাগর্যদত চেণীর্ফন্যা 

কযা; 

• র্ডদপ্লাভা ইন ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভ র্ল্প াংমৄর্ক্ত নীর্তভারা াংদাধনপূফ িক ফাস্তফম্মত কযায জন্য 

কর্ভটি গঠন; 
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• BTEB-য অধীন র্যচার্রত অকুদনর্বর্িক ট িদকা িমূ ভানম্মতবাদফ র্যচারনায র্ফলদয় 

নীর্তভারা প্রণয়ন; 

• র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভয র্ফযভান রার্ন িাং গ্যা র্নণ িয় ও ভাধান র্নধ িাযদণ কর্ভটি গঠন; 

• চফযকার্য র্রদটকর্নক ইনর্িটিউ চটযও কার্যগর্য র্ক্ষকদদয পূণ িাঙ্গ তথ্য ম্বর্রত ডাটাদফজ 

প্রস্তুতকযণ; 

• কর যকার্য চটকর্নকিার স্কুর এিান্ড কদরদজ (টিএর্) ২-৪টি কদয চার্দার্বর্িক ট িদকা ি চালু কযা 

ও যফতীদত চকাদ িয াংখ্যা বৃর্দ্ধকযণ; 

• ভাদ্রাায় চবাদকনার কাম িক্রভ চালুয র্ফলদয় কাম িক্রভ গ্রণ; 

• কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায় র্ল্প ও ফার্ণর্জিক প্রর্তষ্ঠাদনয ম্পৃক্ততা ফাোদনায রদক্ষি BGMEA, 

FBCCI, BKMEA, BCC এফাং BRAC, UCEP, আার্নয়া র্ভন ইতিার্দ অাংীজদনয 

াদথ র্রাংদকজ স্থান; 

• ল্যাফদযটর্য ও অফকাঠাদভা উন্নয়দনয জন্য র্যকল্পনা প্রণয়ন; 

• ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয জন্য নতুন বফন র্নভ িাদণয র্যকল্পনা প্রণয়ন; 

• কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয  অনুীরন ও প্রদনািযর্বর্িক  ইন-াউজ 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। 

• কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ২০২০-২০২১ অথ িফছদয  এর্এ, এনআইএ, ইদনাদবন র্ফলদয় 

৫৫৭ জন কভ িকতিা/কভ িচাযীদক ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  
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কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও অধীন াংস্থামূদয প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা বৃর্দ্ধ 

 

২০২০-২০২১অথ িফছদযর্ফর্বন্নদদক্ষগ্রদণযভাধ্যদভকার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয  প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা 

বৃর্দ্ধ কযা দয়দছ। 

 

প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা বৃর্দ্ধকদল্প গৃর্ত কাম িক্রভ: 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চে ার্না কতৃিক চঘার্লত রুকল্প-২০২১, রূকল্প-২০৪১ এয রক্ষ পূযদণ চদদয 

জনাংখ্যাদক দক্ষ ভানফম্পদদ রূান্তদযয উদদ্দদশ্য যকায কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষাদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায 

প্রদান কদযদছ। 

 

 

আইএরও প্রর্তর্নর্ধ দদরয াদথ ভতর্ফর্নভয় বা 

 

• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয অধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক , কভ িচাযীদদয ১২৬০৭টি নতুন দ সৃজন । 

এছাোও অর্তর্যক্ত ১৯৮টি দ সৃজদন অথ ি র্ফবাগ-এয ম্মর্ত রাব; 

• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয অধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক, কভ িচাযীদদয র্ফযভান ও সৃর্জত ১৯০০০ 

দদর্নদয়াগ ও প্রর্তষ্ঠানর্বর্িক র্পট র্ফবাজন দায়ন; 

• এ র্ফবাদগয র্ফযভান জনফর কাঠাদভা-চত (১৩৬টি দ) এয স্থদর ২৮৪টি দ ম্বর্রত েো 

অগ িাদনাগ্রাভ প্রণয়নপূফ িক অনুদভাদদনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় চপ্রযণ; 
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• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয র্ফযভানঅগ িাদনাগ্রাদভনতুনদদয অনুদভাদদনয জন্য াংদাধন প্রস্তাফ; 

• ভাদ্রাা র্ক্ষাঅর্ধদপ্তয এয র্ফযভানঅগ িাদনাগ্রাদভ৫০টি  দ নতুন৬৮ টি দ  সৃজদনয  অনুদভাদন অথ ি 

র্ফবাগ দত াওয়া চগদছ; 

• ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি এয র্ফযভানঅগ িাদনাগ্রাদভনতুনদদয অনুদভাদদনয জন্য াংদাধন 

প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় চপ্রযণ; 

• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয TO&E-চত গােী/মানফাদনয র্ফলদয় াংদাধন প্রস্তাফ। 

 

র্নদয়াগ ও দদান্নর্ত 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদয র্ফর্বন্ন চগ্রদড  ১০(দ) জন (প্রার্নক কভ িকতিা,র্াফ কার্য, কিার্য়ায,  

ডাটা এর্ি/কদিার অাদযটয, অর্প কাযী কাভ- কর্ম্পউটায মুদ্রাক্ষর্যক, ব্যর্ক্তগত কাযী ও 

চিায র্কায) র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ। 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI)- এ ০৩ (র্তন) জন (কর্ম্পউটায 

অাদযটয, উচ্চভান কাযী এফাং ডাটা এর্ি অাদযটয) র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ। 

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয ও অর্ধদপ্তদযয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠানমূদ  র্ফযভান ও নতুন সৃর্জত 

দদয শূণ্য দদ র্ফযীদত  ৯ভ চগ্রদড এফাং ১০ভ চগ্রদড ফাাংরাদদ যকার্য কভ ি কর্ভন র্চফারয় চথদক 

সুার্যকৃত১,১৪৭ জনদক র্নদয়াগপ্রদান কযা দয়দছ । 

 PSC কতৃিক ১১৪ জনদক র্নদয়াদগয জন্য চভৌর্েক যীক্ষা ম্পন্ন ও সুার্য প্রার্প্তয য র্নদয়াগ কযা 

দফ। 

 ৬ষ্ঠ চগ্রদডয ২২৬ (কিাডায দ-০৪টি), ৯ভ চগ্রদডয ১৮১ ও ১০ভ চগ্রদডয ৩০৬১টি ফ িদভাট ৩৪৬৮টি 

কিাডায ও নন-কিাডায দদ র্নদয়াদগয জন্য যকার্য কভ ি কর্ভন কতৃিক র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা। 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  এয র্ফর্বন্ন দদ ০৬ জনদক দদান্নর্ত প্রদান; 

• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয  অধ্যক্ষ (চগ্রড-৪) দদ ১১ জন , উাধ্যক্ষ (চগ্রড-৫) দদ ১৫ জন , চীপ 

ইনিাটয (চগ্রড-৬) দদ ৩৩ জন , ইনিাটয (চগ্রড-৯) দদ ৪০ জন , প্রধান/উচ্চভান কাযী , চিায 

র্কায এফাং ক্রাপট ইনিাটয (চগ্রড ১৩ -১৭) দদ ৫১ জনদক অথ িাৎ ফ িদভাট ১৫০ জনদক দদান্নর্ত 

প্রদান; 

• জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ ও গদফলণা একাদডর্ভ (চনকটায এয র্ফর্বন্ন দদ ০৬ জনদক দদান্নর্ত 

প্রদান; 

• চটকর্নকিার  স্কুর এন্ড কদরজ ও র্রদটকর্নক -এ ১৭-২২ ফছয ধদয কভ িযত চভাট ৭৮৬ জদনয চাকর্য 

স্থায়ীকযণ। 
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প্রর্ক্ষণ ও চপ্রলণা 

চপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা (২০২১-২০৪১) এয র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ কভ ির্যকল্পনা অনুমায়ী জনর্ভর্তক রবিাাংদয পূণ ি 

িিফায এয রদক্ষি কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কাজ কদয মাদি। র্ক্ষা ও কভ ির্বর্িক প্রর্ক্ষদণয 

ভাধ্যদভ মদথামৄক্ত র্ফর্নদয়াগ প্রদণাদনায ভাধ্যদভ চভাট জনাংখ্যায তুরনায় কভ িক্ষভ জনাংখ্যা (১৫ চথদক ৬৪ 

ফছয ফয়ী) চক একটি সুর্র্ক্ষত ও প্রর্ক্ষণ প্রাপ্ত জনর্ক্তদত রূান্তদযয রদক্ষি কাম িক্রভ গ্রণ কযা দি। র্ক্ষা 

ও দক্ষতা প্রর্ক্ষদণ গুণগত ভাদনয র্ফলদয় দফ িাচ্চ র্যভাণ গুরুত্ব চদয়া দফ। দক্ষতা র্বর্িক কার্যগর্য র্ক্ষক 

প্রর্ক্ষদণয রক্ষি কভ িাংস্থান উদমাগী দক্ষতা র্নর্িত কযা। ফাাংরাদদদয কভ িাংস্থান চকৌদরয গুরুত্বপূণ ি অাং 

র্দদফ তফদদর্ক কভ িাংস্থাদন সুদমাগ সৃর্িয রদক্ষি অর্ধকতয দক্ষতা র্নবিয কভ িাংস্থাদনয জন্য কাম িকয 

দদক্ষ গ্রণ কযা দি। এ র্যদপ্রর্ক্ষদত গন্তব্য চদমূদয দক্ষ কভীয চার্দা র্ফদফচনায় চযদে গৃীত জাতীয় 

দক্ষতা উন্নয়ন নীর্তয আদরাদক একটি সুর্যকর্ল্পত দক্ষতা উন্নয়ন কভ িসূর্চ গ্রণ কযা দি।  প্রকৃত চার্দায 

র্ফযীদত প্রদি প্রর্ক্ষণ ম িাপ্ত র্কনা তা র্নধ িাযদণয র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ দক্ষতা মূল্যায়ন দ্ধর্ত চালু কযা দফ। 

কার্যগর্য প্রর্ক্ষদণয প্রর্তটি ম িাদয় জন্য প্রদয়াজনীয় দক্ষতায ন্যিনতভ ভান র্স্থয কদয প্রর্ক্ষণ ও স্বীকৃর্ত নদদয 

ভান আন্তজিার্তক স্তদয উন্নীত কযা দফ। উমৄক্ত চমাগ্যতাম্পন্ন প্রর্ক্ষক র্নদয়াগ প্রর্ক্ষণ চকন্দ্রগুদরাদত 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয গুণগত ভাদনান্নয়ন র্নর্িত কযা দফ। এছাোও ভাদঝ ভাদঝ প্রর্ক্ষকদদয দক্ষতা ও প্রর্ক্ষন 

উকযদণয জন্য অদথ িয চার্দা মাচাইদয়য জন্য মূল্যায়দনয কাম িকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 
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কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০৩০ াদরয ভদধ্য ৩০% এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য ৪১% এ উন্নীত 

কযায রদক্ষি চকৌরগত কভ ির্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। চ ধাযাফার্কতায় কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয ও 

অর্ধদপ্তযাধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠানমূদ কভ িযত কভ িকতিা ও র্ক্ষকদদয আযও দক্ষ ও ভয়াদাদমাগী কযায রদক্ষি 

র্ফর্বন্ন র্ফলদয় যার্য ও Online ভাধ্যদভ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

 

প্রর্তটি প্রর্ক্ষণ চকাদ ি প্রাক মূল্যায়ন , ভধ্যফতী মূল্যায়ণ , প্রর্ক্ষণ ভার্প্ত মূল্যায়ণ , প্রর্ক্ষক মূল্যায়ন ও 

প্রর্ক্ষণাথীদদয ভতাভত গ্রণ র্নর্িত কযা দয়দছ।  

 

প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন: 

ভাদ্রাায র্ক্ষক ও র্ক্ষাথীদদয র্ফজ্ঞান ভনে ও মুর্ক্তমৄদদ্ধয চচতনায় উিুদ্ধ কযায রদক্ষি প্রর্ক্ষণ ভর্ডউর এফাং 

ম্যানুয়ার র্যভাজিন কযা দয়দছ।ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয দক্ষতার্বর্িক প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয জন্যর্নফ িার্চত ভাদ্রামূদয 

উন্নয়ন ীল িক প্রকদল্পয আওতায়  ৪ (চায) টি ইাংদযর্জ , আযর্ফ, র্ক্ষা প্রান ও ব্যফস্থানা এফাং তথ্য ও 

চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্ত র্ফলদয় ম্যানুয়ার প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগযআওতাধীন াংস্থামূদ র্যচার্রত প্রর্ক্ষণমূ 

ইাংদযর্জ ও আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকা িোঃ 

ফতিভান র্ফদশ্বয চপ্রক্ষাদট একজন র্ক্ষদকয বালা দক্ষতা অজিন খুফই জুরুযী।কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষকগদণয 

ইাংদযর্জ ও আযর্ফ র্ফলদয় বালাগত দক্ষতায ভান দন্তালজনক নয়। এযই ধাযাফার্কতায়  ১৮ চপব্রুয়াযী ২০২১ 

তার্যে দত TVET র্ক্ষকদদয জন্য IELS (Improving English Language Skills ) 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ শুরু কযা  দয়দছ । প্রাথর্ভকবাদফ এই প্রর্ক্ষদণয রক্ষি র্ছর ওচয়র্ডাংচয়য াদথ াংর্িি 

র্ক্ষকদদয ইাংদযর্জ বালায দক্ষতা  বৃর্দ্ধ কযা,  মাদদয প্রর্ক্ষণ র্ফদদী প্রর্ক্ষকদদয িাযা র্যচার্রত দফ। র্কন্তু 

ভচয়য াদথ াদথ , এই চপ্রাগ্রাভটি এেন শুদৄ TVET র্ক্ষকদদয জন্য নয়, ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয জন্যও অতিন্ত 
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কাম িকযী একটি প্রর্ক্ষদণ র্যণত  চয়চছ। চকার্বড ভাভাযীয কাযদণ র্ক্ষায দ্রুত র্যফতিনীর  র্যর্স্থর্তদত 

র্ক্ষকচদযাযস্পর্যক ভন্বদয়য ভাধ্যদভ র্নদজদদয চাগত দক্ষতায উন্নয়ন খুফ প্রচয়াজন। প্রমৄর্ক্ত-র্বর্িক 

র্ক্ষার্ফজ্ঞাদনয (Pedagogy) ফতিভান র্যর্স্থর্তদত প্রার্ঙ্গক এফাং কাম িকয থাকায জন্য র্ক্ষকদদয নতুন 

দক্ষতা এফাং জ্ঞান অজিন কযদত দফ। 

 

 

দক্ষতাউন্নয়নমূরকপ্রর্ক্ষদণর্ক্ষাথীযা 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ এয উদযাদগ ২০২০ -২১ অথ িফছদয চটকর্নকিার টিচা ি চের্নাং কদরজ ও 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট  (BMTTI) এয ভাধ্যদভ র্ক্ষকদদয আযর্ফ ও ইাংদযর্জ বালায় 

প্রর্ক্ষণ চকা ি যার্য এফাং অনরাইন দ্ধর্তদত প্রদান কযা দয়দছ।   এয মূর উদদ্দশ্য র্ছর র্ক্ষকদদয াংর্িি 

বালাগুদরাদত চাযটি র্ফলদয় দক্ষতা বৃর্দ্ধ কযা মাদত র্ছর চানা , ফরা চরো ও ডা। চরভান চকার্বড র্যর্স্থর্তদত 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্নধ িার্যত ভদয়য ভদতাই অনরাইদনয ভাধ্যদভ র্যচার্রত দয়দছ। প্রর্ক্ষণ চকা ি দুটিয উদদ্দশ্য 

দি প্রর্র্ক্ষত র্ক্ষকদদয ইাংদযর্জ ও আযর্ফ বালায় কথা ফরা এফাং চেণীকদক্ষ র্ক্ষা কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য 

আত্মর্ফশ্বা বৃর্দ্ধ কযা। কার্যগযী প্রর্তষ্ঠান মূ এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান দত কার্যগর্য র্ক্ষায় প্রর্র্ক্ষত 

ছােযা মাদত ইাংদযজী বালাবালী চদমূদ ও ভধ্যপ্রাদচি তাদদয অর্জিত কার্যগর্য জ্ঞান প্রদয়াগ এফাং বালাগত 

দক্ষতায ভাধ্যদভ কভ িাংস্থাদনয সুদমাগ কদয র্নদত াদয চ রদক্ষি প্রর্ক্ষণ চকা ি দুটি কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ফবাগ 

চথদক র্ফদলবাদফ ভর্নটর্যাং কযা দয়দছ। 
 

এই চকাদ িয রক্ষি র্ক্ষকদদয আন্তোঃভন্বদয়য কাজগুর্রদত অন্তর্ভ িক্ত কযা মা তাদদয ইাংদযর্জ বালায দক্ষতায 

র্দকগুর্র বুঝাদত ক্ষভ কযদফ এফাং ফাস্তফ র্যর্স্থর্তদত কীবাদফ চমাগাদমাগ কযদত য় তা র্েদত াায্য 

কযদফ।  এ চকাদ িয ভাধ্যদভ র্ক্ষকদদয দক্ষতা এফাং আচযদণয উন্নয়ন য়; মাদত তাযা কাম িকযবাদফ র্ক্ষা প্রদান 

এফাং আত্মর্ফশ্বাদয াদথ চমাগাদমাগ কযদত াদয।    



 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 48 

ইাংদযর্জ/ আযর্ফদত প্রর্ক্ষণ চকাদ িয র্কছু র্নর্দ িি উদদ্দশ্য যদয়দছ মা র্নম্নরুোঃ 

 ইাংদযর্জ/ আযর্ফদত চাযটি দক্ষতা (ডা, চরো, চানা ও ফরা ) অজিদনয র্ফলদয় র্ক্ষকদদয উৎার্ত 

কযা;  

 র্নয়র্ন্ত্রত এফাং র্নদদ ির্ত কাম িক্রদভয ভাধ্যদভ ইাংদযর্জ/আযর্ফয চাযটি দক্ষতা র্ফকা কযা;      

 র্ক্ষকদদয দক্ষতা র্ফকাদয জন্য অথ িপূণ ি র্ক্রয়াকরা ততর্য এফাং ব্যফায কযদত ায়তা কযা 

 পর চমাগাদমাগ দক্ষতা র্ফকাদয জন্য র্ক্ষকদদয ইাংদযর্জ অনুীরদন উিুদ্ধ কযা। 

 

ইদতাভদধ্য, কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয তত্ত্বাফধাদন কার্যগর্য ও র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এফাং ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট  (BMTTI) এ  ১০ টি ব্যাদচয প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন কদযদছ । এদত TVET চটদযয 

প্রায় ১৮০ (একত আর্) জন  এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষায ১১০ (একত দ) জন র্ক্ষক অতিন্ত পরতায াদথ এই 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ম্পন্ন কদযদছন। 

এ প্রর্ক্ষদণয উদদ্দশ্য অনুমায়ী , প্রর্ক্ষণাথীদদয ইাংদযর্জ বালায় চাযটি দক্ষতা বৃর্দ্ধ কদযদছ চানা , ডা, চরো 

এফাং ফরা।  এ প্রর্ক্ষদণ  ো-চরোয চচদয় চানা ও ফরায ওয চফর্ গুরুত্ব প্রদান কযা দয়দছ ।ধাযাফার্ক 

মূল্যায়দন তাদদয দক্ষতায উন্নয়দনয প্রভাণ াওয়া মায়। তাদদয ক্রভাগত মূল্যায়দন চদো চগদছ তাদদয 

চফর্যবাগই কার্ঙ্খত ম িাদয় দক্ষতা অজিন দয়দছ। 

প্রাথর্ভক ম িাদয় অনরাইদনয ভাধ্যদভ এ প্রর্ক্ষণ দুটি র্যচার্রত দরও যফতীদত ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ এয 

ভািায চেইনায ততর্যয উদদ্দদশ্য ইদতাভদধ্যই ঢাকা ভর্রা র্রদটকর্নক এ ২৫ জন কার্যগর্য র্ক্ষকদক যার্য 

ইাংদযর্জ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ প্রর্ক্ষণটি আফার্ক র্ছর ।এ প্রর্ক্ষদণ ইাংদযর্জ বালায 

অন্য দুটি দক্ষতা  ো এফাং চরোয উয চজায চদওয়া দয়দছ।মা অনরাইন চকা ি অর্জিত চানা ও ফরায 

দক্ষতাদক আদযা দৃঢ় কযদফ। যফতীদত এফ ভািায চেইনায কার্যগর্য ও ভাদ্রাায র্ক্ষকগণ চক ইাংদযর্জ 

বালায় দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য যার্য ও অনরাইন প্রর্ক্ষণ প্রদান কযচত ক্ষভ দফ। 

 

আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকাদ ি ইদতাভদধ্য অদনক ভািায চেইনায ততর্য দয় চগদছ। ফতিভাদন ১০ (দ) টি ব্যাচ এয 

ভাধ্যদভ ৩০০ জন ভাদ্রাায র্ক্ষকদক অনরাইদন আযর্ফ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দি। 

 

ফতিভান মৄদগ চদ ও র্ফদদদ কভ িাংস্থাদনয চক্ষদে বালাগত দক্ষতায গুরুত্ব অনুধাফন কদয কার্যগর্য ও ভাদ্রাা 

র্ফবাদগয র্ফদল উদযাদগ উদের্েত  প্রর্ক্ষণগুদরায ভর্ডউর ও র্ফলয়ফস্তু ততর্য কযা দমদছ। এ র্ফবাদগয যার্য 

তত্ত্বাফধাদনপ্রর্ক্ষণগুদরা র্যচার্রত দি। ইাংদযর্জ ও আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকাদ ি প্রর্ক্ষণ গ্রণকাযী 

র্ক্ষকদদয র্পডব্যাক দত এই দুটি  প্রর্ক্ষদনয কাম িকার্যতা এফাং পরপ্রসূ ওয়াযয র্ফলদয় আাব্যন্জক াডা 

াওয়া চগদছ। অনরাইন এফাং যার্য দ্ধর্তদত বালা র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা ি দুইটি ফতিভাদন অব্যাত আদছ। 

 

কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয আওতাধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক ও কভ িচাযীদদয প্রর্ক্ষণ: 

 ২০২০-২১অথ িফছদয২,৯৩২জনএফাং২০২১-২২অথ িফছদয৪,৪৭২জনর্ক্ষক-

কভ িকতিাদকর্ফলয়র্বর্িকপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ;  

 র্ক্ষকদদযবুর্নয়ার্দপ্রর্ক্ষণকাম িক্রভচরভান (র্ফয়াভপাউদন্ডন, ঢাকাওকক্সফাজায) 

 ৩৪জনর্ক্ষক-কভ িকতিাদক Colombo Plan Staff College (CPSC) কতৃিকপ্রর্ক্ষণপ্রদান; 

 ১৮জনর্ক্ষক-কভ িকতিায Japanese KOSEN র্দিভএযউযজাাদনপ্রর্ক্ষণপ্রদান; 

 ৬০জনর্ক্ষদকযরার্ণ িাংম্যাদনজদভটর্দিভ (LMS) এযউযপ্রর্ক্ষণপ্রদান; 

 কার্যগর্যর্ক্ষাঅর্ধদপ্তদযয১৯৯৭জনর্ক্ষক/কভ িকতিাদকনার্নয়াাংর্রদটকর্নক, 

র্ঙ্গাপুদযপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ; 
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দক্ষতাউন্নয়নমূরকপ্রর্ক্ষদণর্ক্ষাথীযা 

 

 GZITTC, Guangzhou, China এ৫৮১জনর্ক্ষক/কভ িকতিাদকপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ; 

 ২০২১-২২অথ িফছদয৩৫২৫জনর্ক্ষকদকক্ষভতাবৃর্দ্ধযপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ; 

 SEP-B প্রকদল্পযভাধ্যদভগাদভ িটদটদয১,০৫,৬১২জনদকদক্ষতাপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ; 

 B-SEP প্রকদল্পযভাধ্যদভগাদভ িটদটদয২৪৩০০জনদককভ িমূেীর্ক্ষাযউযপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ; 

 ফাাংরাদদকার্যগর্যর্ক্ষাদফাদড িযঅধীদন৪৬৪১৬জনপ্রর্ক্ষণাথীদক৫০১টি Registered Training 

Organization (RTO) এযভাধ্যদভাটি ির্পদকটপ্রদানকযাদয়দছ; 

 অন্যভন্ত্রণারয়ওাংস্থাযদমাগীতায়৮৫৯৮জন TVET 

র্ক্ষকদকর্ফর্বন্নদটকদনারর্জযউযর্ফলয়র্বর্িকপ্রর্ক্ষণ, াইফাযর্নযািা, াফর্রকপ্রর্কউযদভট, ই-র্জর্, 

র্র্আযইতিার্দএযপ্রর্ক্ষণপ্রদানকযাদয়দছ। 
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ল্যাদফ প্রর্ক্ষণযত র্ক্ষক (র্বটিটিআই, ফগুো) 

 

 

২০২১-২২ অথ িফছদয  চনকটায কতৃক গৃীত কাম িক্রভমূ 

 

২০২১-২০২২ অথ য ফছনয ১৫ জন কভ যকতযা কভ যচা যী জননয়াগ প্রদান ,০৩ জন কভ িচাযীদক দদান্নর্ত ,০৫ জন 

কভ যচাযীয চাকজয স্থায়ীকযণ এফাং৯ জন কভ িকতিা কভ িচাযীদক অফয প্রদান কযা দয়দছ। 

 

২০২১-২২ অথ িফছদয চনকটায কতৃকর্যচার্রত চকা িমূদয প্রর্ক্ষণাথী র্ফফযণী 

(জুরাই/২০২১ দত জুন/২০২২র্ি.) 
 

ক্রভ. প্রজক্ষণ ষ্টকান যয নাভ ব্যাচ নম্বয ষ্টকান যয ষ্টভয়াদ 
ষ্টভাট 

অজযন 

প্রজক্ষণাথীনদয 

ংখ্যা 

নত ম যন্ত পুরুল ভজরা 

১। 

তথ্য ও ষ্টমাগানমাগ প্রযুজক্ত 

(আইর্টি)র্ফলয়কর্ক্ষকপ্রর্ক্ষণদকা ি 

(৩০ র্দন চভয়াদী) 

 

২৯তভ ১২/০৬/২০২১ ১১/০৭/২০২১ ৫৯ ৫০ ৯ 

২। ৩০তভ ১৪/০৮/২০২১ ১২/০৯/২০২১ ১৩২ ১১৯ ১৩ 

৩। ৩১তভ ১৮/০৯/২০২১ ১৭/১০/২০২১ ১০৮ ৯৭ ১১ 

৪। ৩২তভ ২৩/১০/২১ ২১/১১/২১ ১০০ ৮১ ১৯ 
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৫। ৩৩তভ ২৭/১১/২১ ২৬/১২/২১ ১২৭ ১০৮ ১৯ 

৬। ৩৪তভ ০১/০১/২২ ৩০/০১/২২ ৯২ ৬২ ৩০ 

৭। ৩৫তভ ১২/০২/২২ ১৩/০৩/২২ ৭৩ ৪০ ৩৩ 

    ৬৯১ জন ৫৫৭ ১৩৪ 

৮। এিাডবান্সড তথ্য ও ষ্টমাগানমাগ প্রযুজক্ত 

(আইর্টি)র্ফলয়কর্ক্ষকপ্রর্ক্ষণদকা ি 

(১৫ র্দন চভয়াদী) 

৪থ ি ১৯/০৩/২২ ০২/০৪/২২ ১০৪ জন ৮৮ ১৬  

     ৭৯৫ ৬৪৫ ১৫০ 

৯। “৬৪টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরদজয ক্ষভতা 

বৃর্দ্ধ” ীল িক প্রকদল্পয আওতায় চটকর্নকিার 

স্কুর ও কদরজ র্ক্ষকদদয ১৪ র্দন চভয়াদী 

আইর্টি র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ চকা ি  

ব্যাচ- ১ ও ২ ১৭/০৮/২০২১ ৩০/০৮/২০২১ ৩৯ ২৫ ১৪ 

১০। ব্যাচ-৩ ও ৪ ০১/০৯/২০২১ ১৪/০৯/২০২১ ৩৮ ২৪ ১৪ 

১১। ব্যাচ- ৫ ২০/০৯/২০২১ ০৩/১০/২০২১ ২০  ২০ - 

১২। ব্যাচ- ৬, ৭ ও 

৮ 

০৫/১০/২০২১ ১৮/১০/২০২১ 
৬০ ৪৫ ১৫ 

১৩। 
ব্যাচ- ৯, ১০ 

ও ১১ 

২৪/১০/২১ ০৬/১১/২১ 
৫৯ ৪৫ ১৪ 

১৪। ব্যাচ-১২, ১৩ 

ও ১৪ 

০৮/১১/২১ ২১/১১/২১ 
৫৯ ৫২ ৭ 

১৫। 
ব্যাচ-১৫ ও 

১৬ 

২৯/১১/২১ ১২/১২/২১ 
৩৯ ৩৮ ১ 

১৬। ব্যাচ-১৭ ও 

১৮ 
১৪/১২/২১ ২৭/১২/২১ ৩৯ ৩৯ - 

১৭। ব্যাচ-১৯ ও 

২০ 
২৩/০১/২২ ০৫/০২/২২ ৪০ ৩৬ ৪ 

১৮। ব্যাচ২১.২২. 

ও ২৩ 
১৩/০২/২২ ২৬/০২/২২ ৬০ ৫৮ ২ 

১৯। ব্যাচ ২৪. ও 

২৫ 
০১/০৩/২২ ১৪/০৩/২২ ৪০ ৪০ - 

২০। ব্যাচ ২৬ ও 

২৭ 
১৯/০৩/২২ ০২/০৪/২২ ৩৫ ৩০ ৫ 

২১। ব্যাচ ২৮ ও 

২৯ 
০৯/০৫/২২ ২২/০৫/২২ 

৩৯ 

 
৩৪ ৫ 

২২। ব্যাচ ৩০ ১২/০৬/২২ ২৫/০৬/২২ ২০ ২০ - 

     ৫৮৭ জন ৫০৬ ৮১ 

 

 

ক্রভ. প্রজক্ষণ ষ্টকান যয নাভ ব্যাচ নম্বয ষ্টকান যয ষ্টভয়াদ 
ষ্টভাট 

অজযন 

প্রজক্ষণাথীনদয 

ংখ্যা 

নত ম যন্ত পুরুল ভজরা 

২৩। জনফ যাজচত ভাদ্রাা মূনয উন্নয়ন 

প্রকনল্পয আওতায় জফলয় জবজিক জক্ষক 

প্রজক্ষণ ষ্টকা য  

(১ভ ব্যাচ) ৩০/১১/২০২১ ০৯/১২/২০২১ ২৬ ১৯ ৭ 

২৪। (২য় ব্যাচ) ০৪/০৬/২০২২ ১৩/০৬/২২ ২৬ ২২ ৪ 

     ৫২ ৪১ ১১ 

২৫। Acceleratingand Strengthening 

Skills for Economic 

Transformation (ASSET) 

NTVQFLevel-1 

(১ভ ব্যাচ) ১৯/০৫/২০২২ ১১/০৬/২০২২ ১২০ ৯৫ ২৫ 

     ১২০ ৯৫ ২৫ 

২৬। র্-চপ্রাগ্রার্ভাং ল্যাাংগুদয়জ চকা ি          ৫১, ৫২তভ 

(যার্য) 

১৪/০৬/২০২১ ০৬/০৭/২০২১ 
৪১ ৩৭ ৪ 

২৭। ৫৩ তভ 

(অনরাইন) 

০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ 
৬১ ৫৫ ৬ 
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২৮। ৫৪, ৫৫তভ 

(অনরাইন) 

১৬/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ 
৪৩ ৪৩ - 

২৯। ৫৬, ৫৭তভ 

(যার্য) 

২০/০৯/২১ ১২/১০/২০২১ 
৪৫ ৪৪ ১ 

৩০। ৫৮, ৫৯তভ 

(যার্য) 

২৫/১০/২১ ১৬/১১/২০২১ 
৪৩ ৩৩ ১০ 

৩১। ৬০তভ 

(অনরাইন) 

১৮/১২/২১ ১৫/০১/২০২২ 
৪৩ ৩৭ ৬ 

৩২। ৬১ ও ৬২তভ 

(যার্য) 

৩০/১১/২১ ২৩/১২/২০২১ 
৪২ ৩৪ ৮ 

     ৩১৮ ২৮৩ ৩৫ 

৩৩। ওয়াড িদপ্র র্থভ কািভাইদজন       ১২তভ 

(অনরাইন) 

০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ 
৮৮ 

৮০ ৮ 

১৩তভ 

(যার্য) 

০১/০৩/২২ ২৯/০৩/২০২২ ১২  ১২ - 

     ১০০ ৯২ ৮ 

৩৪। গ্রার্পক্সর্ডজাইন চকা ি                ৪৫তভ 

(অনরাইন) 

০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৯৩ ৭১ ২২ 

৪৬তভ 

(অনরাইন) 

২৪/১১/২১ ২২/১২/২০২১ ৯৬ ৭৯ ১৭ 

৪৭তভ 

(অনরাইন) 

১৭/০২/২২ ২০/০৩/২০২২ ৭৪  ৬৮ ০৬ 

৪৮তভ 

(যার্য) 

০১/০৩/২২ ২৯/০৩/২০২২ ১৮  ১৬ ২ 

৪৯তভ 

(যার্য) 

০৪/০৪/২২ ২৮/০৪/২০২২ ২৮  ২২ ৬ 

৫০তভ 

(যার্য) 

২৬/০৫/২২ ২২/০৬/২০২২ ২২  ১৯ ৩ 

    ৩৩১ ২৭৫ ৫৬ 

ক্রভ. প্রজক্ষণ ষ্টকান যয নাভ ব্যাচ নম্বয ষ্টকান যয ষ্টভয়াদ ষ্টভাট 

অজযন 

প্রজক্ষণাথীনদয 

ংখ্যা 

   নত ম যন্ত পুরুল ভজরা 

৩৫। চফর্ককর্ম্পউটাযএিার্প্লদকন         ৪থ ি (অনরাইন) ০৯/০৮/২০২১ ০৮/০৯/২০২১ ৯৯ ৬৫ ৩৪ 

৩৬। ৫ভ (অনরাইন) ১৩/০৯/২০২১ ১০/১০/২০২১ ৯৫  ৭১ ২৪ 

৩৭। 

 

ব্যাচ-৬ষ্ঠ 

(অনরাইন) 

১৮/১০/২০২১ ১৫/১১/২০২১ ৬৭ ৪৯ ১৮ 

৩৮। 

 

ব্যাচ-৭ভ 

(যার্য) 

১৭/০২/২২ ২০/০৩/২০২২ ৬৩  ৪৬ ১৭ 

৩৯। ব্যাচ-৮ভ 

(যার্য) 

০১/০৩/২২ ২৯/০৩/২০২২ ২৫  ২০ ৫ 

৪০। ব্যাচ-৯ভ 

(যার্য) 

০৪/০৪/২২ ২৮/০৪/২০২২ ৫৮  ৪৭ ১১ 

৪১। ব্যাচ-১০ভ 

(যার্য) 

২৬/০৫/২২ ২২/০৬/২০২২ ৩০  ১৬ ১৪ 

     ৪৩৭ ৩১৪ ১২৩ 

৪২। পান্ডানভন্টার অপ ওনয়ফনজ জডজাইন  ৩১তভ(অনরা

ইন) 

১৩/০৯/২০২১ ১৭/১০/২০২১ ৮৮ ৭৬ ১২ 

৪৩। ৩২তভ(যা

র্য) 

০৬/০১/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ৩১ ২১ ১০ 

৪৪। ৩৩তভ(অনরা ১৭/০২/২০২২ ২০/০৩/২০২২ ৪০ ৩৬ ৪ 
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ইন) 

     ১৫৯ ১৩৩ ২৬ 

৪৫। চাগ্রার্ভাং এিাদনর্য়ার ইন াইথন ২য় (অনরাইন) ১৩/০৯/২০২১ ১০/১০/২০২১ ৪০ ৩৮ ২ 

৪৬। ৩য় (যার্য) ০১/০৩/২০২২ ০২/০৪/২০২২ ১৪ ১৩ ১ 

     ৫৪  ৫১ ৩ 

৪৭। র্বর্ডও এর্ডটিাং  

 

৩য় 

(অনরাইন) 
১৩/০৯/২০২১ ১০/১০/২০২১ ৮০ ৭৩ ৭ 

৪৮। ৪থ য (অনরাইন) ২৪/১১/২০২১ ২২/১২/২০২১ ৩৭ ৩৪ ৩ 

৪৯। ৫ভ (অনরাইন) ১৭/০২/২০২২ ২০/০৩/২০২২ ৫৯ ৫৫ ৪ 

৫০। ৬ষ্ঠ (যার্য) ২০/০৩/২২ ৩১/০৩/২২ ৬০ ৪৭ ১৩ 

     ২৩৬ ২০৯ ২৭ 

৫১। প্রদপনারর্িল্যার্াংউইথএইও, 

এএভএভ। 

৪২তম(অনরাইন

) 
১৮/১০/২০২১ ২২/১১/২০২১ ৮২ ৭৩ ৯ 

৫২। ৪৩তম(অনরাইন

) 
১৭/০২/২০২২ ২০/০৩/২০২২ ৭৪ ৫৯ ১৫ 

৫৩। ৪৪তম(যার্য) ২৬/০৫/২০২২ ২২/০৬/২০২২ ২৮ ২৩ ৫ 

     ১৮৪ ১৫৫ ২৯ 

৫৪। এিাড্রদয়ডঅিাদডদবরদভট ৪র্ থ(অনরাইন

) 

১৮/১০/২১ ১৫/১১/২১ ৪৯ ৪৬ ৩ 

৫৫। ৫ম(অনরাইন

) 

২৮/০৩/২২ ২৫/০৪/২২ ২৮ ২৬ ২ 

     ৭৭ ৭২ ৫ 

৫৬। ওদয়ফদজ চডদবরদভট ইউর্জাং 

র্এইচর্ এন্ড ভাই স্কুদয়র 

৯ভ (অনরাইন) ২৪/১১/২১ ২৯/১২/২১ ৮৫ ৮০ ৫ 

৫৭। ১০ভ (অনরাইন) ২৮/০৩/২২ ১৭/০৫/২২ ৩২ ২৭ ৫ 

     ১১৭ ১০৭ ১০ 

৫৮। জডজজটার কননটন্ট ষ্টডনবরনভন্ট 

 

১ভ (যাজয) ০৫/০১/২২ ১৭/০১/২২ ৬০ ৪৩ ১৭ 

৫৯। ২য় (যাজয) ১৪/০২/২২ ০৯/০৩/২২ ৬১ ২৯ ৩২ 

     ১২১ ৭২ ৪৯ 

৬০। র্দকা াটি িপাইড চনটওয়াকি 

এিাদার্দয়ট (CCNA) 

১ভ (অনরাইন) ২৫/১০/২১ এজপ্রর/২২ ৬৫ ৬৩ ২ 

৬১। জাবা স্ক্রীপ্ট ১ভ (অনরাইন) ২৮/০৩/২২ ২৫/০৪/২২ ২০ ২০ - 

৬২। এিাডবান্সড াটি ির্পদকট চকা ি অন 

কর্ম্পউটায চের্নাং(৬ভা) 

৫৪, ৫৫ ব্যাচ 

(যাজয) 
০২/০১/২০২২ ০২/০৭/২০২২  ১১১  ৬৭ ৪৪ 

    ষ্টভাট= ৩৮৮৪  ৩২০০ ৬৮৪ 

 ফ য ষ্টভাট= ৭৯৫+৫৮৭+১২০+৫২+২৩৩০)=৩৮৮৪ জন, পুরুল-৩২০০ জন, ভজরা-৬৮৪ জন। 
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জাতীয় কর্ম্পউটায প্রক্ষণ ও গদফলণা একাদডর্ভদত আদয়ার্জত চযাফটিক্স চভরা  

 

চনকটাদয র্যচার্রত প্রর্ক্ষদণয াংর্ক্ষপ্ত তথ্য 

ক্রভ. প্রজক্ষণ ষ্টকান যয নাভ চভাট পুরুল ভর্রা ক্ষুদ্র নৃ-

চগাষ্ঠী 

র্ফদল 

চার্দা ম্পন্ন 

১। (আইর্টি)র্ফলয়কর্ক্ষক ৬৯ 

১ জন 

৫৫৭ জন ১৩৪ জন 
- - 

২। এিাডবান্সড তথ্য ও ষ্টমাগানমাগ প্রযুজক্ত 

(আইর্টি)র্ফলয়কর্ক্ষকপ্রর্ক্ষণদকা ি (১৫ র্দন 

চভয়াদী) 

১০৪ জন ৮৮ জন ১৬ জন 

- ১ 

৩। টিএর্ ৫৮৭ জন ৫০৬ জন ৮১ জন - - 

৪। জনফ যাজচত ভাদ্রাা মূনয উন্নয়ন 

প্রকনল্পয আওতায় জফলয় জবজিক 

জক্ষক প্রজক্ষণ ষ্টকা য 

৫২ জন ৪১ জন ১১ জন 

- - 

৫। Acceleratingand Strengthening 

Skills for Economic 

Transformation (ASSET) 

NTVQFLevel-1 

১২০ জন ৯৫ জন ২৫ জন 

- - 

৬। ট িদকা ি মূ ২৩৩০জন ১৯১৩ জন ৪১৭জন ১২ জন ২২ জন 

 ফ যনভাট = ৩৮৮৪ জন ৩৩৭৯জন ৬৮৪ জন ১২ জন ২৩ জন 
 

(ক) ক্ষুদ্র নৃ-ষ্টগাষ্ঠী (উজাজত)   ১২ জন। 

(খ) জফনল চাজদা িন্ন   ২৩ জন। 
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২০২১-২২ অথ িফছদয চনকটায কতৃিকর্যচার্রত গদফলণামূ 

 

১। “ষ্টনকটায এফং অন্যান্য প্রজতষ্ঠান কর্তক জযচাজরত আইজট ষ্টেজনংনয়য শ্রভফাজায ও চযানরি 

জবজক্তক তুরনামুরক জফনিলণ” ীল িক একটি গদফলণা কাম িক্রভ। 
 

২। “আইওটি, ন্যাচাযার ল্যাাংগুদয়জ প্রদর্াং, ব্লকদচইন, চভর্ন রার্ন িাং / ডাটা ভাইর্নাং , ডী রার্ন িাং, 

ফাদয়াইনপযদভটিক্স, ফাদয়া চভর্ডদকর ইর্ির্নয়ার্যাং” াংক্রান্ত একটি গদফলণা কাম িক্রভ। 
 

 

ফাাংরাদদ ভাদযাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট(BMTTI) 
২০২০ াদর কদয়কটি প্রর্ক্ষণ চকা ি অপরাইদন অনুর্ষ্ঠত ওয়ায য কদযানায প্রদকা বৃর্দ্ধ াওয়ায় তা ফি 

দয় মায়। প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয ধাযাফার্কতা ফজায় যােদত যফতীদত অনরাইদন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচার্রত 

য়। অথ িফছয ২০২১ -২০২২ চভয়াদদ র্যচার্রত র্ক্ষাপ্রান ও ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি , র্ফএভএড চকা ি, 

র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ চকা ি ও বালা র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা িমূদ প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত চভাট প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা র্ছর 

৩৬৪০ জন। 

ফাাংরাদদভাদ্রাার্ক্ষকপ্রর্ক্ষণইনর্িটিউট ( BMTTI) এয ভাধ্যদভ ভাদ্রাায র্ক্ষকগণদক প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা দি। চকার্বড-১৯ র্যর্স্থর্তয  ভদধ্যও ২০২ ১-২০২২ অথ িফছদয অনরাইদন ৩৬৪০ জন র্ক্ষকদক প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা দয়দছ। 

 
 

ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ 
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ভধ্যপ্রাচিঅন্যান্যদদমূদেভফাজাযম্প্রাযদণযরক্ষিদকর্ফদফচনায়র্নদয়ভাদ্রাার্ক্ষকদদযআযর্ফওইাংদযর্জবা

লায়দানাওফরাযদক্ষতাবৃর্দ্ধযরদক্ষিআযর্ফওইাংদযর্জবালাপ্রর্ক্ষণদকা িঅতিন্তপরতাযাদথফাস্তফায়নকযাদি। 

BMTTI কতৃিক র্ফর্বন্ন স্তদযয র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ চকাদ ি ৩০০৭ জন র্ক্ষকদক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

৬৩৩জনদক র্ক্ষা প্রান ব্যফস্থানা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদযাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট(BMTTI ) কতৃিক  র্নদম্নাক্ত র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা 

দয়দছোঃ 

১. আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি (অনরাইনর্বর্িক/যার্য)/ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা িঅনরাইন/যার্য) 

চকার্বড-১৯ র্যর্স্থর্তদত াযাদদদয ভাদ্রাা র্ক্ষকগদণয জন্য অনরাইদন আযর্ফ ও ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ 

চকা ি শুরু দয়দছ। শুদৄভাে বালা না জানায কাযদণ আভাদদয প্রফাীগণ চফতন অদনকগুণ কভ ান। এদত চদ 

র্ফপুর র্যভাণ তফদদর্ক মুদ্রা অজিন চথদক ফর্ঞ্চত দি। কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ গবীযবাদফ অনুধাফন 

কদযBMTTI এ এক ভাব্যাী বালার্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা ি চালু কদযদছ। এটি ভাদ্রাা র্ক্ষায ইর্তাদ একটি 

ভাইরপরক। র্ফস্তয আরা -আদরাচনা চদল এয চকা ি -কার্যকুরাভ প্রস্তুত কযা দয়দছ। ফতিভাদন অতিন্ত 

পরতায াদথ চকা ি দুটি চরভান যদয়দছ। 

২. র্ফলয়র্বর্িক (আযর্ফ, ফাাংরা, র্ফজ্ঞান, গর্ণত, ইাংদযর্জ, আর-চকাযআন, ইরাদভয ইর্তা) প্রর্ক্ষণ চকা ি 

(অনরাইন/যার্য): 

র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ চকাদ ি আযর্ফ , ইাংদযর্জ ও গর্ণত এই র্তনটি র্ফলয়দক মূর র্ফলয় র্দদফ র্ফদফচনা কযা 

দয়দছ। র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষদণয আদয়াজন কযা দর ফর্ণ িত র্তনটি মূর র্ফলদয়য াদথ অফর্ি র্ফলয়গুদরা  চমভন 

ফাাংরা, যায়ন, জীফর্ফজ্ঞান, আর-চকাযআন, াধাযণ র্ফজ্ঞান, ইরাদভয ইর্তা ও ভাজর্ফজ্ঞান এয ভন্বদয়  

একটি প্রর্ক্ষণ ব্যাচ গঠন কযা য়।   

 

৪. র্ক্ষা প্রান ও ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি  

ক. র্ফলয়র্বর্িক (আযর্ফ, ফাাংরা, র্ফজ্ঞান, গর্ণত, ইাংদযর্জ, আর-চকাযআন, ইরাদভয ইর্তা) প্রর্ক্ষণ 

চকা ি - ৩০০৭ জন 

ে. র্ক্ষা প্রান ও ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি - ৬৩৩ জন 

 

 

দক্ষতার্বর্িক কার্যগর্য র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ ম্প্রাযণোঃ 

 কার্যগর্যওবৃর্িমূরকর্ক্ষাএফাং “১০০টিউদজরায়১(এক)টিকদযদটকর্নকিারস্কুরওকদরজ (টিএর্) 

স্থান (২য়াংদার্ধত)” 

ীল িকপ্রকদল্পযআওতায়র্নর্ভ িত/র্নর্ভ িতব্য১০০টিটিএর্’যভদধ্য৭০টিটিএর্দত৬ষ্ঠদেণীদতর্ক্ষাকাম িক্রভ

শুরুদয়দছ।একরর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদনকার্যগর্যর্ফলয়প্রদয়াজনীয়াংখ্যককরফইর্ক্ষাথীদদযভদধ্যর্ফতযণ

কযাদয়দছ।উক্তপ্রর্তষ্ঠানমূদঅধ্যক্ষদদদায়নঅন্যান্যজনফরর্নদয়াগদদয়াদয়দছ। 

 চটকর্নকিার স্কুর ও কদরদজ চজএর্ (চবাদকনার) র্ক্ষাক্রদভ ৬ষ্ঠ চথদক ৮ভ চের্ণ ম িন্ত র্ক্ষাথীগণ 

াধাযণ র্ক্ষা ধাযায় অন্তর্ভ িক্ত র্ফলয়গুদরায াদথ একটি কদয কার্যগর্য র্ফলয় অধ্যয়দনয সুদমাগ াদফ। 



 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 57 

অন্যর্দদক, এএর্ (চবাদকনার) ও এইচএর্ (চবাদকনার) চকাদ ি াধাযণ র্ফলদয়য াদথ 

কার্যগর্য র্ক্ষায় াদত করদভ দক্ষতা অজিদনয জন্য র্ক্ষাথীগণ ৪টি চেড র্ফলদয় অধ্যয়ন কযদফ।  

 এছাোও ২০২৩ র্ক্ষাফদল ি আদযা ৩০টি টিএর্-চত র্ক্ষা কাম িক্রভ শুরুয র্যকল্পনা যদয়দছ এফাং এ 

রদক্ষি ার্ফ িক কাম িক্রভ র্যচার্রত দি।  

 

এ র্ফবাদগয ২৩ জুন ২০২১ তার্যদেয ১৯৮ াংখ্যক দে ২০২২ র্ক্ষাফদল িয  টিএর্ ৬ষ্ঠ দত নফভ চের্ণ 

ম িন্ত াঠ্যপুস্তক মুদ্রদণয অনুদভাদন এনর্টির্ফ-চক প্রদান কযা দয়দছ এফাং এ র্ফলদয় াঠ্যপুস্তক মুদ্রদনয কাম িক্রভ 

চরভান যদয়দছ। 

 

চকার্বডকারীন গৃীত র্ক্ষা কাম িক্রভ ও প্রর্ক্ষণ 

ক. চকার্বড ১৯ অর্তভার্যকারীন র্যর্স্থর্তদত র্ক্ষা কাম িক্রভ অব্যাত যাোয রদক্ষি ইফদতদার্য় , জুর্নয়য দার্ের, 

দার্ের ও আর্রভ স্তদযয াঠ্যসূর্চ ও ভানফটন পুণর্ফ িন্যা কযা দয়দছ; 

ে. চকার্বড-১৯ জর্নত র্ফদল র্যর্স্থর্তদত র্ক্ষাথীদদয র্েন অব্যাত যাোয প্রদয়াজদন ভাদ্রাা র্ক্ষাধাযায 

র্ফর্বন্ন চের্ণয অিাাইনদভট র্নধ িাযণ;  

গ. চকার্বড-১৯ এয ভদয় াংদ ফাাংরাদদ টির্বদত কার্যগর্য র্ক্ষাধাযায চভাট ৬৭৯টি ক্লা ম্প্রচার্যত 

দয়দছ।  

ঘ. চকন্দ্রীয়বাদফ র্যচার্রত Facebook Live এয ভাধ্যদভ চভাট ১৮৮৬টি ক্লা র্যচার্রত দয়দছ।  

ঙ. রার্ন িাং ম্যাদনজদভট র্দিভ (LMS) র্ফলয়ক ই-চকা ি র্ডজাইন কযা দয়দছ। 

চ. 

৩৭টির্রদটকর্নকইনর্িটিউদটয৪০জনএফাং১৮টিদটকর্নকিারস্কুরওকদরদজয১৮জনএফাংদনকটাযএয০২জনর্ক্ষক

দভাট৬০জনর্ক্ষকদকর্তনপ্তাব্যাীই-চকা িনতর্যযপ্রর্ক্ষণদদয়াদয়দছ। 
ছ. ০৩টিব্যাদচযর্ক্ষকদদযভাধ্যদভফতিভাদন১৯৩০জনর্ক্ষাথীদকউক্তই-কিাম্পাদএনদযারকযাদয়দছ; 

জ. ৮৪০জনর্ক্ষকদক১প্তাব্যাীই-চকা িনতর্যযপ্রর্ক্ষণদদয়াদয়দছ এফাং 

চভাট১৪৬টিকনদটটদডদবরকযাদয়দছ। 
ঝ. র্ফশ্বব্যাী কদযানা ভাভার্যয র্যদপ্রর্ক্ষদত ১) ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি (াংদাধন) আইন, ২০২১  

এফাং (২) ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি (াংদাধন) আইন, ২০২১ এফাং এয আদরাদক ২০২০-২০২১ অথ িফছদয 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয াফর্রক যীক্ষায পরাপর প্রকা কযা দয়দছ। 

 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষাঅর্ধদপ্তযাধীনপ্রর্তষ্ঠানমূদতথ্যপ্রমৄর্ক্তযভাধ্যদভর্ক্ষা দাদনযতথ্য 

 

ভাভাযী চকার্বড -১৯এযকাযদণ১৭ভাচ ি, 

২০২০তার্যেদথদকদদদযকরর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদনাঠদানকাম িক্রভফিদয়মায়।ইউর্নদপফাাংরাদদ-

এযআর্থ িকদমাগীতায়এফাংএটুআই-

এযযার্যতত্ত্বাফধাদনর্ক্ষাথীদদযাঠদানকাম িক্রভাংদফাাংরাদদদটর্রর্বন-

এ‘আভাযঘদযআভাযভাদ্রাা’র্দযানাদভঅনরাইনক্লাম্প্রচাযশুরুকযায়। 
 

১ভম িায়: এটুআই-এযযার্যতত্ত্বাফধাদন 

১।এর্প্ররভাদযক্লাকাম িক্রভআযম্ভয়। 
২।১ভম িাদয়৩২৪টিক্লাদযকর্ড িাংএফাংাংদফাাংরাদদদটর্রর্বন-এম্প্রচাযয়। 
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৩।যর্ফফাযদতবৃস্পর্তফাযপ্তাদ৫ (াঁচ) র্দনক্লা। 
৪।প্রর্তটিক্লা২০র্ভর্নটকদযদভাট০৩টিকদযক্লাম্প্রচার্যতয়। 
৫।ক্লাদযভয়র্ফকার৪:১৫দত৫:১৫ম িন্ত (প্রর্তর্দন১ঘটাকদয) 

 

২য়ম িায়: ভাদ্রাার্ক্ষাঅর্ধদপ্তয-এযতত্ত্বাফধাদন 

ভাভাযী চকার্বড -

১৯এযকাযদণর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদনযার্যাঠদানকাম িক্রভফিআযওদীঘ িার্য়তওয়ায়ইউর্নদপফাাংরাদদ-

এযআর্থ িকদমাগীতায়এফাংভাদ্রাার্ক্ষাঅর্ধদপ্তদযযতত্ত্বাফধাদনাংদফাাংরাদদদটর্রর্বন-

এ‘আভাযঘদযআভাযভাদ্রাা’র্দযানাদভঅনরাইনক্লা২৪/০১/২০২১পুনযায়শুরুকযায়। 
 

১।২য়ম িাদয়য২৭২টিক্লাদযকর্ড িাংএফাংাংদফাাংরাদদদটর্রর্বন-এম্প্রচাযয়। 

২।যর্ফফাযদতবৃস্পর্তফাযপ্তাদ৫ (াঁচ) র্দনক্লা। 
৩।প্রর্তটিক্লা২০র্ভর্নটকদযদভাট০৩টিকদযক্লাম্প্রচার্যতয়। 
৪।ক্লাদযভয়িিা৬:১৫দত৭:১৫ম িন্ত (প্রর্তর্দন১ঘটাকদয) 

৫।ফতিভাদনইদতাপূদফ িম্প্রচার্যতক্লামূ২১জুন, ২০২১দতপুনোঃম্প্রচায (িিা৬:১৫দত৭:১৫ম িন্ত) দি। 
৬।৬ষ্ঠদত১০ভদের্ণম িন্তদভাট২০ (কুর্ে) জনর্ক্ষকক্লার্যচারনাকদযদছন। 
 

৬ষ্ঠদথদক৮ভদের্ণ (চাযটি [০৪] র্ফলয়)৯ভও১০ভদের্ণ (াঁচটি [০৫]  

(০১) কুযআনভার্জদওতাজর্বদ               (০১) কুযআনভার্জদওতাজর্বদ 

(০২) আকাইদওর্পক                          (০২) ার্দযীপ 

(০৩) আযর্ফ১ভে                              (০৩) আকাইদওর্পক 

(০৪) আযর্ফ২য়ে                               (০৪) আযর্ফ১ভে 

                                                       (০৫) আযর্ফ২য়ে 

চভাটক্লাাংখ্যা 

৩২৪+২৭২টি 

 

ফ িদভাটর্ফলয়: ০৯টি ফ িদভাটক্লাাংখ্যা= ৫৯৬টি 

 

* যকার্য০৩ (র্তন)টিআর্রয়াভাদ্রাাতাদদযর্নজস্বউদযাদগর্নয়র্ভতঅনরাইনক্লার্যচারনাকযদছ। 
** চফযকার্যভাদ্রাামূতাদদযর্নজস্বব্যফস্থানায়অনরাইনক্লাক্লার্যচারনাকযদছ। 

 

ভাদ্রাায় র্যভার্জিত র্ক্ষাক্রভ: 

জাতীয় র্ক্ষাক্রভ রূদযো ২০২১ এয আদরাদক প্রনীত র্যভার্জিত র্ক্ষাক্রভ লষ্ঠ ও প্ত চের্ণদত ২০২৩ ার 

চথদক াযাদদদ প্রফতিন কযা দফ।NCF 2021ফাস্তফায়দনয রদক্ষি াযাদদদয চভাট ৬২টি র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন 

জানুয়াযী ২০২২ চথদক াইরটিাং কাম িক্রভ চরদছ। ৬২টি র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ভদধ্য ভাদ্রাায াংখ্যা ০৯টি।  

NCF 2021 অনুাদয র্ফযভান র্ফলয় মূ NCF 2021 অনুাদয র্যভার্জিত র্ফলয় মূ 

ফাাংরা, ইাংদযর্জ, গর্ণত, চবৌত র্ফজ্ঞান /জীফ র্ফজ্ঞান , 

াভার্জক র্ফজ্ঞান, তথ্য ও চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্ত, ব্যফায় 

র্ক্ষা/কৃর্ল, াযীর্যক র্ক্ষা/গা িস্থি র্ফজ্ঞান ।  

ফাাংরা, ইাংদযর্জ, গর্ণত, র্ফজ্ঞান, ইর্তা ও াভার্জক 

র্ফজ্ঞান, র্ডর্জটার প্রমৄর্ক্ত, জীফন ও জীর্ফকা, স্বাস্থি ও 

সুযক্ষা, র্ল্প ও াংস্কৃর্ত।  
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ফাাংরাদদ জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা (BNQF) 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীর্তভারা ২০১১ -এ জাতীয় কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক চমাগ্যতা কাঠাদভা (Skill level 1 

to 6) অন্তর্ভ িক্ত কযা য়। র্কন্তু উচ্চ র্ক্ষা ম িাদয় চকান চমাগ্যতা কাঠাদভা র্ছর না। পদর র্ফদশ্বয র্ফর্বন্ন চদদয 

জাতীয় চমাগ্যতা/দক্ষতা কাঠাদভা-য াদথ াভিস্য চযদে চদদ র্ফযভান র্ফর্বন্ন ধাযা ও স্তদযয র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ-

চক একটি াফ িজনীন চমাগ্যতা কাঠাদভা-য ভদধ্য অন্তর্ভ িক্ত কযা য়। 
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১ দত ১০ স্তয র্ফর্ি এই জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা-য দুটি অাং যদয়দছ। প্রথভাাংদ দক্ষতা ম িায় ১ দত ৬-এ 

এএর্ (চবাক) দত র্ডদপ্লাভা ইর্ির্নয়ার্যাং-চক এফাং ৭ দত ১০-এ স্দাতক দত র্এইচর্ড র্ডগ্রী ম িন্ত অন্তর্ভ িক্ত 

কযা য়। র্তনটি চক্ষদে (domain), মথা: জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skills) ও দৃর্িবর্ঙ্গ 

(Attitude)-এ প্রর্তটি স্তয-চক সুর্নর্দ িিবাদফ র্চর্িত ও ব্যাখ্যা কযা য়। একই দঙ্গ এক ধাযা দত অন্য 

ধাযা ফা স্তদয র্যফতিদনয (Learning Pathways) সুদমাগ যাো য়। এই চমাগ্যতা কাঠাদভা 

মথামথবাদফ অনুসৃত দর র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ আন্তজিার্তক ভাদনয াদথ ম্পূণ ি াভিস্যপূণ ি দফ। 

 

ভাননীয় র্ক্ষাভন্ত্রীয বার্তদত্ব BNQF এয National Steering Committee (NSC) 

কর্ভটিদত ফাাংরাদদ জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা (BNQF) চূোন্ত কযা য়। 
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Figure 1 BNQF structure 

কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায় চেড ও চটকদনারর্জমূ এফাং এইচএর্ (র্ফজদন ম্যাদনজদভট চটকদনারর্জ) 

চকা ি পুনর্ফ িন্যা 

 

 কার্যগর্যর্ক্ষাদক্ষদেঅকুদনর্বর্িক ট ি চকা ি , এএর্  (চবাদকনার) 

র্ক্ষাকাম িক্রদভদেডর্ফন্যাওর্ডদপ্লাভা-ইন-

ইর্ির্নয়ার্যাংর্ক্ষাক্রদভযর্ফযভানইভার্জিাংদটকদনারর্জমূদকমূরদটকদনারর্জযাদথভন্বয়পূফ িকপুনর্ফ ি

ন্যাকযায়। 
 

(১) র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভয মূর চটকদনারর্জ এফাং মূর চটকদনারর্জয াদথ 

াভিস্যপূণ ি ইভার্জিাং চটকদনারর্জমূদযপুনর্ফ িন্যা কযায়; 

(২

) 

এএর্ (চবাক) ওদার্ের (চবাক) র্ক্ষাক্রদভ অধ্যয়নযত র্ক্ষাথীদদয দক্ষতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যদভ 

চদ-র্ফদদদ কদভ িয সুদমাগসৃর্ির্ক্ষাক্রভদকভানম্মতওনিতনদায়নউদমাগীকযাযরদক্ষি ফতিভান 

যকার্য ৬৪ টিএর্দত চরভান চেডমূ এফাং ১০০ টিএর্ প্রকদল্পয জন্য প্রস্তার্ফত চেডমূ 

র্নদম্নাক্তবাদফ পুনর্ফ িন্যাপূফ িক ১০ টি কভন চেদড পুনর্ফ িন্যাকযায়; 

(৩

) 

চফযকার্যভাধ্যর্ভকর্ফযারয়ওদার্েরভাদ্রাামূদএএর্/দার্ের (চবাক) 

চেডর্ক্ষকদদযপ্রর্ক্ষদণযভাধ্যদভ NTVQF এযদমাগ্যতাঅজিনর্নর্িতকযণ; 

(৪

) 

NTVQF এযআওতায়প্রর্ক্ষণপ্রদাদনযজন্য BTEB-চতর্নফর্িতপ্রর্ক্ষণপ্রর্তষ্ঠানমূ 

(Registered Training Organization) A, B ও C কিাটাগর্যদতদণীর্ফন্যা 

কযায়; 

(৫

) 

র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাংর্ক্ষাক্রদভর্ল্পাংমৄর্ক্তনীর্তভারাাংদাধনপূফ িকফাস্তফম্মতকযায 

উদযাগ চনওয়া য়; 

(৬

) 

ফাাংরাদদকার্যগর্যর্ক্ষাদফাদড িযঅধীনর্যচার্রতঅকুদনর্বর্িকট িদকা িমূভানম্মতবাদফ

র্যচারনাযর্ফলদয়প্রদয়াজনীয়ব্যফস্থাগ্রণকযায়; 

(৭

) 

র্ডদপ্লাভ-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাংর্ক্ষাক্রদভযর্ফযভানরার্ন িাংগ্যার্নণ িয়ওভাধানর্নধ িাযদণ ব্যফস্থা গৃর্ত 

য়; 

(৮

) 

চফযকার্যর্রদটকর্নকইনর্িটিউদটকভ িযতএফাং 

কার্যগর্যর্ক্ষকদদযজন্যপূণ িাঙ্গতথ্যম্বর্রতডাটাদফজপ্রস্তুতকযচণ ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়; 

(৯

) 

চফযকার্যর্রদটকর্নকইনর্িটিউমূর্যদ িনপূ িফক A, B ও C কিাটাগর্যদতদেণীর্ফন্যাকযণ ; 

(১

০) 

করযকার্যদটকর্নকিারস্কুরএিান্ডকদরজ (টিএর্) ২-৪টিকদযচার্দার্বর্িকট িদকা িচালুকযায 

র্দ্ধান্ত গৃর্ত য়; 
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 কার্যগর্য র্ক্ষকদদয ক্ষভতা বৃর্দ্ধকদল্প গৃীত কভ ির্যকল্পনা  

 কার্যগর্য ও বৃর্িমূরকর্ক্ষাওপ্রর্ক্ষদণযাদথাংর্িিকর র্ক্ষক/প্রর্ক্ষক (কার্যগর্য)-ও দমাগীদদয 

তাদদয জন্য প্রদমাজি চেড, চটকদনারর্জ, চডাদগার্জ ও ইাংদযর্জ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযদত দফ। 

কার্যগর্য ছাো অন্য ফ র্ক্ষকদদয তথ্য ও চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্তয চরদবর-১ এফাং চডাদগার্জ চরদবর- ৪ ও 

৫- এ দক্ষতা ও ইাংদযর্জ বালায় দক্ষতা অজিন কযদত দফ। কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষদণয 

কর র্ক্ষক/প্রর্ক্ষকগণদক কার্যগর্য দক্ষতা (Technical skill level) ও াঠদান দক্ষতা 

স্বীকৃত ম িাদয় অজিন কযা ম্ভফ য়। 

 কর র্রদটকর্নদক ল্যাফ যিাভার্দ অতিাদৄর্নক ল্যাফদযটর্য থাকদত দফ  (প্রাথর্ভকবাদফ ৬টি ভাদায 

চটকদনারর্জয াদথ অন্য চটকদনারর্জমূ শুরু কযা চমদত াদয) এফাং ফ চটকর্নকিার স্কুর ও কদরদজও 

এই ধাযা অনুযণ কযা দফ। 

 র্ক্ষাক্রভ, 

চকা িমূএফাংফইমূম িাদরাচনাকদযফাস্তফতাযর্নর্যদেল্যাফদযটর্যর্বর্িকর্ক্ষণ/প্রর্ক্ষদণযজন্যআন্তজিার্ত

কচার্দাঅনুমায়ীারানাগাদকযাদফএফাংজাতীয়দমাগ্যতাকাঠাদভায (BNQF) াদথাভিস্যপূণ িদতদফ। 

 ার্ফ িকবাদফ র্ক্ষকবৃিদক কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষণ র্ফলদয় উমৄক্ত জ্ঞান ; এদক্ষদে 

র্ফযভান ভস্যা ও ম্ভাফনামূ, তফর্শ্বক কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষদণয উিভ চচ িামূ 

কার্যগর্য র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ চডা চগার্জ, দক্ষতা যধামূ ইতিার্দ র্ফলদয় মথামথ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা 

দফ। 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ 
 

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান: 
১৯৭১ াদর স্বাধীন ও াফ িদবৌভ ফাাংরাদদদয অভূিদদয়য য জার্তয র্তাফঙ্গফন্ধু চে মুর্জবুয যভা ন এঁযপ্রতিক্ষ 

র্নদদ িনায় ভাদ্রাা র্ক্ষাদক মৄদগাদমাগী ও কভ িমুেী কযায উদযাগ গৃীত য়। 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রচর্রত র্ক্ষা ব্যফস্থায় গুরুত্বপূণ ি একটি ধাযা। ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি ও ইরার্ভ আযর্ফ 

র্ফশ্বর্ফযারয় কতৃিক অনুদভার্দত ভাদ্রাা র্ক্ষা ব্যফস্থায় র্ফর্বন্ন স্তয চমভন -এফদতদায়ী/প্রাথর্ভক ভভান , 

দার্ের/এএর্ ভভান, আর্রভ/এইচএর্ ভভান, পার্জর/স্দাতক ভভান ও কার্ভর/ভািা ি ভভান যদয়দছ। 

ফতিভাদন চদদ এভর্ওর্ভক্ত ৭৯৫৫টি ভাদ্রাায় ১৬১০০০ জন র্ক্ষক -কভ িচাযী ও প্রায় ৪৭ রক্ষ জন র্ক্ষাথী 

যদয়দছ। ভাদ্রাা র্ক্ষাদক আদৄর্নক ও মৄদগাদমাগী কদয চতারায রদক্ষি র্ফর্বন্ন কভ ির্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। 

তন্মদধ্য প্রর্তটি াংদীয় আদন ৬টি কদয ভাদ্রাায় ফহুতর বফন র্নভ িাদণয রদক্ষি ‘‘র্নফ িার্চত ভাদ্রাামূদয 

উন্নয়ন’’ ীল িক প্রকদল্পয আওতায় ১৮০০টি ভাদ্রাায় ফহুতর বফন র্নভ িাণ কযা দি। ৩২২টি ভাদ্রাায় ল্যাট, 

র্স্পকায, স্মাট ি ভার্ির্ভর্ডয়া ও ইটায-এিকটিব প্রদজটয যফযা কযা দয়দছ। চদদয ৯৩৯৭টি ভাদ্রাায় র্নজস্ব 

ওদয়ফাইট যদয়দছ। ইরার্ভ র্ফশ্বর্ফযারয় ও ইরার্ভ আযর্ফ র্ফশ্বর্ফযারদয়য অধীদন ৭৭টি ভদডর ভাদ্রাায় 

অনা ি চকা ি চালু কযা দয়দছ। ২০২২ াদর াধাযণ র্ক্ষা ধাযায় ২৯ াজায ৭ত ৮৩টি স্কুর ও ভাদ্রাায় ৬ষ্ঠ 

চের্ণ দত প্রাক -বৃর্িমূরক চকা ি চালুয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। এছাো , ভাদ্রাা র্ক্ষায ৬ষ্ঠ চের্ণয কুযআন 

ভার্জদ, আকাইদ ও র্পক , আযর্ফ ১ভ এফাং আযর্ফ ২য় ে -এ ৪টি র্ফলদয়য াঠ্যপুস্তদকয ইটাযএিার্টব 

র্ডর্জটার বা িন Interactive Digital Madrasah Textbook (IDMT)  উন্নয়ন কযা 

দয়দছ।  

ফাাংরাদদদ ভাদ্রাা র্ক্ষায আরীয়াধাযাযাঁচধযদণযভাদ্রাাআদছ।চমভনস্বতন্ত্রএফদতদায়ীভাদ্রাা, দার্েরভাদ্রাা, 
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আর্রভভাদ্রাা, পার্জরভাদ্রাা, কার্ভরভাদ্রাা।একরভাদ্রাাযর্ক্ষক-কভ িচাযীাংখ্যার্নম্নরূ:  

 

(ক) স্বতন্ত্রএফদতদায়ীভাদ্রাায তথ্য 
 

ভাদ্রাাযধযন ভাদ্রাায 

াংখ্যা র্ক্ষক/ 

কভ িচাযীয 

াংখ্যা 

(জন) 

অনুদানর্ভক্তস্বতন্ত্রএফদতদায়ীভাদ্রাা ১৫১৯টি ৪৫২৯ 

জন 
অনুদানর্ফীন স্বতন্ত্র এফদতদায়ী 

ভাদ্রাা 
৫৪৭৮টি 

২১,৯১২ 

জন 

 

 
(ে) এভর্ওর্ভক্তভাদ্রাায তথ্য 
 

ভাদ্রাাযধযন ভাদ্রাায 

াংখ্যা র্ক্ষক/কভ িচাযী 

াংখ্যা (জন) 

দার্েরভাদ্রাা ৫৫৯৩ ৯৪৬০৩ 
আর্রভ ভাদ্রাা ১১৯৮ ২৭১৭৬ 
পার্জর ভাদ্রাা ৯৯৭ ২৬৮৩৫ 
কার্ভর ভাদ্রাা ১৬৭ ৫৬২০ 

চভাট ৭৯৫৫ ১৫৪২৩৪ 
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(গ) নন-এভর্ওর্ভক্তভাদ্রাায তথ্য 

 

ভাদ্রাাযধযন ভাদ্রাায 

াংখ্যা র্ক্ষক/কভ িচাযী 

াংখ্যা (জন) 

দার্েরভাদ্রাা ৮৫৭ ২১৫১৪ 
আর্রভ ভাদ্রাা ৩২৩ ৪৫৩১ 
পার্জর ভাদ্রাা ৯৪ ৭৯৪৫ 

কার্ভর ভাদ্রাা ১২৪ ১১৪০ 
চভাট ১৩৬৫ ৩৫১৩০ 

 

 
 

২০২১-২০২২অথ িফছদযএভর্ওপ্রদানাংক্রান্ততথ্যার্দ 

 

জুরাই২০২১দতজুন২০২২ম©ন্তএভর্ওভূক্তভাদ্রাামূদভার্কএভর্ও, 

উৎফবাতাফ িদভাট৪১১৩চকাটিটাকাপ্রদানকযাদয়দছ।ভার্বর্িকতথ্যার্দর্নম্নরুোঃ 

ভাদযনাভ ভাদ্রাাযাংখ্যা 
র্ক্ষক-কভ িচাযীযাংখ্যা 

(জন) 

চফতন-বাতা (াজায টাকায়) 
উৎফ বাতাাজায টাকায় 

জুরাই ২০২১ ৭৯৪৩ ১৫৩২০০ ৩২১৩২৬৮৯৪৬ 
 

আগি ২০২১ ৭৯৪৫ ১৫৩২৬৭ ৩২২৬৫৫১৪১৭ 
 

চদপ্টম্বয ২০২১ ৭৯৪৫ ১৫৩১৫৫ ৩২১৭৮৮১১৮৪ 
 

অদটাফয ২০২১ ৭৯৪৬ ১৫৩১২১ ৩২১০১৫১০২৮ 
 

নদবম্বয ২০২১ ৭৯৪৭ ১৫৩২৪৯ ৩২১৮৭৫৬২৪২ 
 

র্ডদম্বয ২০২১ ৭৯৪৭ ১৫৩৩৫৩ ৩২০৫০৩৩৩৮৬ 
 

জানুয়ার্য ২০২২ ৭৯৪৭ ১৫২৯৬৩ ৩২০০৫৩৭৩৭৮ 
 

চপব্রুয়ার্য২০২২ ৭৯৪৭ ১৫৩৮৩৩ ৩১৯৯৯৩২৭১৬ 
 

ভাচ ি ২০২২ ৭৯৪৮ ১৫৫০৭৩ ৩২৪২৪৮৬০৩২ ১৪৪৩৬৬৩৪০৬ 

এর্প্রর ২০২২ ৭৯৪৭ ১৫৯০১২ ৩২৭৮৫৪৪০৮৪ 
 

দাঙ্গিল, ৯৫২

আঙ্গলম, ১৯৫

ফাঙ্গিল, ৯৪

কাঙ্গমল, ১২৪

দাঙ্গিল, ২১৫১৪
আঙ্গলম, ৪৫৩১

ফাঙ্গিল, ৭৯৪৫

কাঙ্গমল, ১১৪০
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চভ ২০২২ ৭৯৪৮ ১৬০৬৯৯ ৩৩০৫৬৮৫৬৮৮ 
 

জুন ২০২১ ৭৯৪৮ ১৬১০১৬ ৩৩১৫০৭৪০০০ ৮৫০৭৪৬৬৮৩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফছয র্বর্িক ভাদ্রাা র্ক্ষা  প্রর্তষ্ঠান াংখ্যাোঃ 

 

 

 

ফছয র্বর্িক প্রর্তষ্ঠান াংখ্যা 

 

২৯৮

৩০০

৩০২

৩০৪

৩০৬

৩০৮

৩১০

৩১২

৩১৪

৩১৬

৩১৮

২০২০-২০২১ অথ িফছদয ভার্বর্িক

প্রদদয় এভর্ও র্যভান (চকাটি টাকায়)
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‘ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি’কতৃিক প্রদি চফামূ অাংীজনদদয চদাযদগাোয় চৌৌঁদছ চদয়ায রদক্ষি আঞ্চর্রক 

কাম িারয়মূদয ভাধ্যদভ র্ক্ষাথীদদয র্ফর্বন্ন যীক্ষামূদয চযর্জদিন কাড ি, প্রদফ ে, নদ র্ফতযণ এফাং 

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয গু ণগত ভান র্নর্িতকযদণয রদক্ষি র্নয়র্ভত ভাদ্রাামূ র্যদ িন কাম িক্রভ 

র্যচার্রত দি। 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ র্যচারনা ও চফা গ্রর্তাদদয সুর্ফধাদথ ি ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয 

অর্ধকাাং কাম িক্রভদক অনরাইদন ম্পাদন কযা দি। মায পদর চফা গ্রর্তাগণ চদদয র্ফর্বন্ন প্রান্ত চথদকই 

র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠদনয আদফদন, প্রর্তষ্ঠাদনয স্বীকৃর্ত, স্বীকৃর্ত নফায়ন, র্ফদযাৎাী দস্য ভদনানয়দনয আদফদন, 

নাভ ও ফয় শুদ্ধকযদণয আদফদন  অর্ধকাাং আদফদন অনরাইদনয ভাধ্যদভ চফাদড ি যার্য না এদই ম্পাদন 

কযদত াদযন। 
 

ভাদ্রাা র্ক্ষায় উিীণ ি র্ক্ষাথীদদয তথ্য: 

ভাদ্রাা র্ক্ষায় ২০২১ াদরয র্ফর্বন্ন স্তদযয াফর্রক যীক্ষায পরাপর 

যীক্ষায 

নাভ 

যীক্ষায 

ন 

হভাে 

যীক্ষাথী 

উিীদণ ময 

াংখ্যা 

াদয ায 

দারখর 202১ 3,01,960 2,92,569 93.22% 

াঅররভ 2021 1,13,167 1,06,৫79 95.49% 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয দার্ের ম িাদয় উিীণ ি র্ক্ষাথীদদয ফছয র্বর্িক তুরনামূরক র্চে: 

 

যীক্ষায ার 
দার্ের 

চভাট যীক্ষাথী উিীদণ িয াংখ্যা াদয ায 

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% 

  

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয আর্রভ ম িাদয় উিীণ ি র্ক্ষাথীদদয ফছয র্বর্িক তুরনামূরক র্চে: 

যীক্ষায ার 
আর্রভ 

চভাট যীক্ষাথী উিীদণ িয াংখ্যা াদয ায 

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% 
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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% 

 

 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এয অনরাইন চফামূ 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি, ঢাকা কতৃিক প্রদি চফামূ অাংীজনদদয চদাযদগাোয় চৌৌঁদছ চদয়ায 

রদক্ষি আঞ্চর্রক কাম িারয়মূদয ভাধ্যদভ র্ক্ষাথীদদয র্ফর্বন্ন যীক্ষামূদয চযর্জদিন কাড ি, প্রদফ ে, নদ 

র্ফতযণ এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয গুনগত ভান র্নর্িতকযদণয রদক্ষি র্নয়র্ভত ভাদ্রাামূ র্যদ িন 

কাম িক্রভ র্যচার্রত দি।  

 

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ র্যচারনা ও চফা গ্রর্তাদদয সুর্ফধাদথ ি ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা 

চফাদড িয অর্ধকাাং কাম িক্রভদক অনরাইদন ম্পাদন কযা দি। মায পদর চফা গ্রর্তাগণ চদদয র্ফর্বন্ন প্রান্ত 

চথদকই র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠদনয আদফদন, প্রর্তষ্ঠাদনয স্বীকৃর্ত, স্বীকৃর্ত নফায়ন, র্ফদযাৎাী দস্য ভদনানয়দনয 

আদফদন, নাভ ও ফয় শুদ্ধকযদণয আদফদন  অর্ধকাাং আদফদন অনরাইদনয ভাধ্যদভ চফাদড ি যার্য না 

এদই ম্পাদন কযদত াদযন।  

 

র্ক্ষাক্রভ উন্নয়ন, াঠ্যসূর্চ প্রকা ও াঠ্যপুস্তক প্রণয়ন 

ক. াআফদতদারয়, জুরনয়যদারখর, দারখরওাঅররভস্তদযযাঠ্যসূরচ, মূল্যায়নিরতওভানফন্টনপ্রকা; 

খ. জাতীয়রক্ষাক্রভওাঠ্যপুস্তকদফাড ম (এনরটিরফ) কর্তমকাঅররভস্তদযযEnglish for Today   

াঠ্যপুস্তদকযরযভারজমতাংস্কযণপ্রকাদযরযদপ্ররক্ষদতাআাংদযরজপ্রথভদিযাঠ্যসূরচপুণরফ মন্যা; 

গ. াঅররভস্তদযযাঠ্যসূরচযাঅযরফবা মদনযখোততরয; 

ঘ. জাতীয়রক্ষাক্রভপ্রণয়ন, উন্নয়নওরযভাজমদনএনরটিরফ’হকায়তাপ্রদান; 

ঙ. ভাদ্রাারক্ষাধাযাযাআফদতদারয়দতাঅররভস্তযম মর্ন্করদেরণযরফদলারয়ত (াঅযরফওাআরারভ)  

রফলয়মূদযাঠ্যপুস্তকমূপ্রণয়দনএনরটিরফ’হকায়তাপ্রদান; 

চ. ২০২১রক্ষাফল মদথদকদারখরস্তদযযকরদেরণযাবের্ন্যীণযীক্ষায়ধাযাফারকমূল্যায়দনযওয 

ারধকগুরুত্বাঅদযাপূফ মকমূল্যায়নিরতরযভাজমন। 

 

 

২০২১-২২ অথ ি ফছদয ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত, দার্ের র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ও আর্রভ র্ফজ্ঞান 

র্ফবাগ চোরায অগ্রগর্তয তথ্যার্দোঃ  

র্ফলয় াংখ্যা 

দার্ের স্তদয একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত ০৭ টি 

দার্ের স্তদয র্ফজ্ঞান র্ফবাগ চোরা ১৯ টি 

আর্রভ স্তদয একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত ০৮ টি 
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আর্রভ স্তদয র্ফজ্ঞান র্ফবাগ চোরা ০১ টি 

 

 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয কর্ভটি গঠন াংক্রান্ত তথ্যোঃ 

রফলয় াংখ্যা 

EIIN এফাং হকাড নম্বযরফীন (ানুভরত/স্বীকৃরতরফীন) ভাদ্রাায জন্য রনফ মাী করভটি ানুদভাদদনয 

াঅদফদন রনষ্পরি 
42 

ানুভরত/স্বীকৃরতপ্রাপ্ত (EIIN এফাং হকাড নম্বযধাযী) ভাদ্রাায জন্য রনফ মাী করভটি ানুদভাদদনয াঅদফদন 

রনষ্পরি 
96 

ারবদমাগ রনষ্পরি 243 

এডক করভটি গঠদনয ানুভরতয াঅদফদন রনষ্পরি 4397 

এডক করভটি থাকাকাররন বারত ভদনানয়ন গবারন মাং ফরড ানুদভাদদনয াঅদফদন রনষ্পরি 697 

এডক করভটি থাকাকাররন বারত ভদনানয়ন ম্যাদনরজাং করভটি ানুদভাদদনয াঅদফদন রনষ্পরি 2936 

রনয়রভত গবারন মাং ফরড থাকাকাররন বারত ভদনানয়ন গবারন মাং ফরড ানুদভাদদনয াঅদফদন রনষ্পরি 214 

রনয়রভত ম্যাদনরজাং করভটি থাকাকাররন বারত ভদনানয়ন ম্যাদনরজাং করভটি ানুদভাদদনয াঅদফদন 

রনষ্পরি 
1137 

রফদযাৎাী দস্য ভদনানয়দনয াঅদফদন রনষ্পরি 946 

বারত ভদনানয়ন এডক করভটি ানুদভাদদনয াঅদফদন রনষ্পরি 4989 

 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষায় চকাটা াংযক্ষণ: 

২০২১-২০২২ রক্ষাফদল ময াঅররভ ১ভ ফল ম বরতম নীরতভারা হভাতাদফক হভধায রবরিদত বরতময দয হভাে াঅদনয 

৫% মুরিদমািায র্ন্ান / র্ন্ানদদয জন্য াংযরক্ষত াঅদন ফাাংরাদদ ভাদ্রাা রক্ষা হফাদড ময াধীদন উি 

হেরণদত উরেরখত হকাোয় াঅদফদন না াওয়ায় হকান রক্ষাথীয বরতম কাম মক্রভ ম্পারদত য়রন। 

 

এনদযারদভট ও র্ক্ষক াংক্রান্ত তথ্য: 

ভাদ্রাায 

ধযন 
ব্যফস্থানা 

ভাদ্রাায 

াংখ্যা 

র্ক্ষক এনদযারদভট 

টিএআয 
এর্

আই 

টির্আ

ই চভাট ভর্রা 
ভর্রা 

% 
চভাট ছােী ছােী % 

দার্ের 
ব্যর্ক্তগত ৬৫৭৫ ৬৬৯৪১ ১১৩৭৫ ১৬.৯৯ ১৩৭৬৫০১ ৮৩২৩৪৭ ৬০.৪৭ ২০.৫৬ ২০৯ ১০ 

উ চভাট ৬৫৭৫ ৬৬৯৪১ ১১৩৭৫ ১৬.৯৯ ১৩৭৬৫০১ ৮৩২৩৪৭ ৬০.৪৭ ২০.৫৬ ২০৯ ১০ 

আর্রভ 
ব্যর্ক্তগত ১৩৮৫ ২০৭৮৭ ৩৫১২ ১৬.৯০ ৪৪০০২৮ ২৪৭৭২৬ ৫৬.৩০ ২১.১৭ ৩১৮ ১৫ 

উ চভাট ১৩৮৫ ২০৭৮৭ ৩৫১২ ১৬.৯০ ৪৪০০২৮ ২৪৭৭২৬ ৫৬.৩০ ২১.১৭ ৩১৮ ১৫ 

পার্জর 
ব্যর্ক্তগত ১০৮৯ ১৯১৮৭ ৩১৮৫ ১৬.৬০ ৪৮৬০৪৮ ২৪৬৮০৫ ৫০.৭৮ ২৫.৩৩ ৪৪৬ ১৮ 

উ চভাট ১০৮৯ ১৯১৮৭ ৩১৮৫ ১৬.৬০ ৪৮৬০৪৮ ২৪৬৮০৫ ৫০.৭৮ ২৫.৩৩ ৪৪৬ ১৮ 

কার্ভর 

াধাযণ ৩ ৮০ ৬ ৭.৫০ ৪৫৭৮ ৫২৪ ১১.৪৫ ৫৭.২৩ ১৫২৬ ২৭ 

ব্যর্ক্তগত ২৫৩ ৫৬৯৬ ১০১২ ১৭.৭৭ ২৪৬২৮৪ ৮৩২৯৫ ৩৩.৮২ ৪৩.২৪ ৯৭৩ ২৩ 

উ চভাট ২৫৬ ৫৭৭৬ ১০১৮ ১৭.৬২ ২৫০৮৬২ ৮৩৮১৯ ৩৩.৪১ ৪৩.৪৩ ৯৮০ ২৩ 

চভাট 
াধাযণ ৩ ৮০ ৬ ৭.৫০ ৪৫৭৮ ৫২৪ ১১.৪৫ ৫৭.২৩ ১৫২৬ ২৭ 

ব্যর্ক্তগত ৯৩০২ ১১২৬১১ ১৯০৮৪ ১৬.৯৫ ২৫৪৮৮৬১ ১৪১০১৭৩ ৫৫.৩৩ ২২.৬৩ ২৭৪ ১২ 
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চভাট ৯৩০৫ ১১২৬৯১ ১৯০৯০ ১৬.৯৪ ২৫৫৩৪৩৯ ১৪১০৬৯৭ ৫৫.২৫ ২২.৬৬ ২৭৪ ১২ 
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ভাদ্রাায ধযন 
ভাদ্রাায 

াংখ্যা 

এনদযারদভট র্ক্ষক 

চভাট ছােী ছােী % চভাট ভর্রা ভর্রা % 

াংমৄক্ত ইফদতদার্য় ৯৩০৩ ১৩৬১৬৯৪ ৬৯২৮৭৫ ৫০.৮৮ ২৮১৫৬ ৪৭৭০ ১৬.৯৪ 

স্বাধীন ইফদতদার্য় ৫৯১০ ৪৩৮২২৬ ২১৮০৪৭ ৪৯.৭৬ ২৭১৭১ ৭০০৮ ২৫.৭৯ 

কওর্ভ ভাদ্রাা ১৩৯০২ ১৩৯৮২৫২ ৩৩৯৬১৬ ২৪.২৮ ৭৩৭৩১ ৬৮২৯ ৯.২৬ 

০

৫০০০০০

১০০০০০০

১৫০০০০০

২০০০০০০

২৫০০০০০

৩০০০০০০

৩৫০০০০০

  
  

 
  

 

 
  

  
 

  
  

 
  

 
 

 
  

 
  
 

                          

           

              

                

 

 

  



 

কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ 70 

জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর: 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয আওতাধীন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক-কভ িচাযী ও র্ক্ষাথীদদয 

াভার্জক র্নযািা তথা ভাদজ টিদক থাকায দমার্গতাস্বরূ চফকাযত্ব দূযীকযণ, আর্থ িক প্রদণাদনা প্রদান, 

াভার্জক দচতনতা বৃর্দ্ধ ইতিার্দ কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয রদক্ষি জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর প্রণয়ন কযা 

য়। গত ২২ ভাচ ি ২০২১ তার্যদে এ র্ফবাদগয ২০২১-২২ অথ িফছদযয জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর 

(NSSS) কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন কযায়মাযফাস্তফায়নকাম িক্রভচরভানযদয়দছ। 

 

াভার্জকর্নযািাদকৌরকভ ির্যকল্পনাযআওতায়২০২১-২২ অথ িফছদয ইফদতদায়ী, দার্ের, এএর্ 

(চবাদকনার), এইচএর্ (চবাদকনারওর্ফএভ), আর্রভ, 

পার্মরওকার্ভরদেণীযর্ক্ষাথীর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠানএফাংর্ক্ষক-কভ িচাযীগণদক চভাফাইর ব্যাাংর্কাং র্দিভ ‘নগদ’ এয 

ভাধ্যদভচভাট৫চকাটিটাকাযঅনুদানদদয়াদয়দছ। 

 

ক্র.নাং অনুদাদনযদের্ণ াংখ্যা জনপ্রর্ত/প্রর্তষ্ঠানপ্রর্ত 

প্রাপ্ত 

চভাট অনুদান 

১ ইফদতদায়ীও১ভ-৫ভদের্ণযর্ক্ষাথী ৭৬৬জন ৩,০০০টাকা ২২,৯৮,০০০ টাকা 

২ ৬ষ্ঠ-১০ভ (দার্ের ও চবাদকনার) 

চের্ণয র্ক্ষাথী 

৪,৫০১ জন ৫,০০০ টাকা ২,২৫,০৫,০০০ টাকা 

৩ এইচএর্ (র্ফএভ), আর্রভ ও 

র্ডদপ্লাভা ম িাদয়য র্ক্ষাথী 

১,৪৯২ জন ৬,০০০ টাকা ৮৯,৫২,০০০  টাকা 

৪ পার্মর ও কার্ভর ম িাদয়য র্ক্ষাথী ৫৩৫ জন ৭,০০০ টাকা ৩৭,৪৫,০০০ টাকা 

৫ কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠাদন কভ িযত র্ক্ষক-কভ িচাযী 

৫০০ জন ১০,০০০ টাকা ৫০,০০,০০০ টাকা 

৬ কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ৩০০ টি ২৫,০০০ টাকা ৭৫,০০,০০০ টাকা 

চভাট= ৫০০০০০০০.০০ টাকা 

র্ক্ষাথীদদযাভার্জকর্নযািার্নর্িতকদল্পপ্রর্তফছদযযন্যায়২০২২-

২৩অথ িফছদযওফছদযযশুরুদতফাাংরাদদকার্যগর্যর্ক্ষাদফাড িওফাাংরাদদভাদ্রাার্ক্ষাদফাড িএযর্ফনামূদল্যাঠ্যপুস্তক

র্ফতযণকভ িসূর্চযআওতায়৩০ র্ডদম্বয ২০২১ তার্যদে ২০২২ াদরয ফই র্ফতযণ উৎফ ারন কযা য়। উৎফটি 

গণবফন চথদক বার্চ িয়ার্র উদিাধন কদযন গণপ্রজাতন্তী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চে ার্না এফাং 

স্বাস্থির্ফর্ধ অনুযণপূফ িক ঢাকায ফঙ্গফন্ধু আন্তজিার্তক দম্মরন চকদন্দ্র র্ক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ডা. দীপু 

ভর্ন, এভর্, উভন্ত্রী জনাফ ভর্বুর াান চচৌদৄযী, এভর্ এফাং কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয র্চফ জনাফ 

চভাোঃ আর্ভনুর ইরাভ োন উৎদফ চমাগদান কদযন। যফতীদত জানুয়ার্য ভাব্যাী র্ক্ষাথীদদয ভাদঝ 

র্ফনামূদল্য ফই র্ফতযণ কযা য়। 
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কার্যগর্যওভাদ্রাার্ক্ষার্ফবাদগযঅধীনর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠানওর্ক্ষাথীদদয২০২১-২০২২অথ িফছদয গৃর্ত াভার্জক 

র্নযািা কভ িসূর্চ: 

ক্রর্ভক াভার্জকর্নযািাকভ িসূর্চযধযন 

প্রর্তদফদনাধীনঅথ িফছয (২০২১-২২) 

সুর্ফধাদবাগী/ব্যর্ক্ত/ 

প্রর্তষ্ঠাদনযাংখ্যা 

 

আর্থ িক 

াংদিল 

(রক্ষটাকা) 

১. কার্যগর্য র্ক্ষায় বৃর্ি র্ডর্গ্রস্তয 

১২২৪৬জন 

৪৭০.৯৫৫৫০ 
প্রর্তষ্ঠান১১টি 

২. যকার্য উবৃর্ি 

 

াটি ির্পদকটওর্ডদপ্লাভা 

স্তয 

৬৪১৩০০জন 

১৬৭৯৫.৫৩১৪০ প্রর্তষ্ঠান৩৭৫৫টি 

৩. 
এফদতদায়ী, চজর্ডর্, দার্ের, আর্রভ, পার্মর, 

র্ফএভএড চাগত উবৃর্ি 
৯২,৮৮২ জন ১৭০৩.২২ 

চভাট 
৫১৫৫৯১ জন 

৩৮২৭ টি প্রর্তষ্ঠান 

৩৫৫৫৭.৬৬২ রক্ষ 

টাকা 

 

 

কার্যগর্য র্ক্ষায় চকাটা: 

ক্রর্ভক াভার্জকর্নযািাকভ িসূর্চযধযন প্রর্তদফদনাধীনঅথ িফছয (২০২০-২১) 

১. 
কার্যগর্য র্ক্ষায় নাযী র্ক্ষাথীদদয বর্তি 

চকাটা ২০ তাাংদ উন্নীত 

৩৩৬৯৯৮ জন 

প্রর্তষ্ঠান ১০২৮৮টি 

২. র্ফদল চার্দা ম্পন্ন র্ক্ষাথীদদয বর্তি 

চকাটা ৫ তাাং র্নধ িাযণ 

৪১৯ জন 

প্রর্তষ্ঠান ১০৫টি 
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কার্যকুরাভ প্রণয়ন: 

কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষদণয চক্ষদে ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি  কতৃিক ২০২১-২২  অথ িফছদয 

০৩ ভা/০৬ ভা চভয়ার্দ ট ি চকা ি চথদক শুরু কদয ০৪ ফছয চভয়ার্দ র্ডদপ্লাভা স্তয ম িন্ত চভাট ১২২ (একত 

ফাই)টি র্ক্ষাক্রভ ও াঠ্যক্রভ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কদযদছ (র্ডদপ্লাভা স্তয ৯৯টি, উচ্চ ভাধ্যর্ভক স্তয ০৩টি , 

ভাধ্যর্ভক স্তয ১৬টি,ট ি চকা ি ২টি  ও অিাডবান্সড চকা ি ২টি কযা দয়দছ)। 

 

 

কার্যকুরাভ র্যভাজিন:  

কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায চক্ষদে ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি ২০২১-২২ অথ ি ফছদয র্ডদপ্লাভা ইন 

ইর্ির্নয়ার্যাং, র্ডদপ্লাভা ইন ইর্ির্নয়ার্যাং (আর্ভ ি), এইচএর্ (র্ফজদন ম্যাদনজদভট অিান্ড চটকদনারর্জ ), 

এএর্ (চবাদকনার), চজএর্ (চবাদকনার), অিাডবান্সড াটি ির্পদকট চকা িএফাং জাতীয় দক্ষতাভান 

চফর্ক (৩৬০ ঘটা) র্ক্ষাক্রদভয র্দরফা র্যভাজিন কদযদছ। 

 

কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান অনুদভাদন: 

২০২১-২২ অথ িফছয ম িন্ত ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি কতৃিক চভাট ১০,৮৫৬টি র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান অনুদভাদন 

দয়দছ। 

প্রর্তষ্ঠাদনয ধযন 
ফছয র্বর্িক অনুদভার্দত চভাট প্রর্তষ্ঠান াংখ্যা 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ গে বৃর্দ্ধয ায 

যকার্য ৬৯৩ ৬৯৪ ৭৮৩ ৬৯৫  

চফযকার্য ৯৭৫৯ ৯৯৬৭ ৯৯০১ ১০১৫৬ 

চভাট ১০৪৫২ ১০৬৬১ ১০৬৮৪ ১০৮৫৬ 

ফছযর্বর্িক প্রর্তষ্ঠান বৃর্দ্ধয ায ০২% ০.২১% ১.৬০% ১.২৭% 
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জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীর্ত, ২০১১ ফাস্তফায়দনয  রদক্ষি ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি ২০১২ ার দত 

ক্ষভতা র্বর্িক প্রর্ক্ষণ ও মূল্যায়ন ( CBT&A) কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কদয আদছ। জাতীয় কার্যগর্য ও 

বৃর্িমূরক চমাগ্যতা কাঠাদভা (NTVQF) এয আদরাদক ক্ষভতা র্বর্িক প্রর্ক্ষণ ও মূল্যায়দনয ভাধ্যদভ চফাড ি 

নদায়ন কদয থাদক। এই কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য াযাদদদ এ ম িন্ত ৪৫০ টি চযর্জিাড ি চের্নাং অগ িানাইদজন 

(RTO) ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি কতৃিক অনুদভার্দত দয়দছ। 

আন াংখ্যা াংক্রান্ত তথ্য: 

২০২১-২২ র্ক্ষাফল ি ম িন্ত র্ক্ষাক্রভ র্বর্িক ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি অনুদভার্দত আন াংখ্যা চভাট 

১২,০০,৪০৯ টি। গদে যকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ফছদয ৩.৩৯% াদয এফাং চফযকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ৯.৬৬% াদয বৃর্দ্ধ 

াদি। াকুদল্য গদে ৮.৭৭% াদয প্রর্ত ফছদয ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আওতায় কার্যগর্য প্রর্তষ্ঠাদন 

আন বৃর্দ্ধ াদি। 

আন াংখ্যা বৃর্দ্ধয ায 

প্রর্তষ্ঠাদনয ধযন ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ গে বৃর্দ্ধয ায 

যকার্য ১৩২৮০৫ ১৩৩৫৪৫ ১৬৩০১৫ ১৪৮১২৫ ১৫৮৯১৫ ১৯.৬৭% 

চফযকার্য ৮০২১৯৬ ৮৮৪২৫৪ ৯৫৫৭৪৪ ১০৫২২৮৪ ১৪৩৬৪০০ ৭৯.০৬% 

চভাট ৯৩৫০০১ ১০১৭৭৯৯ ১১১৮৭৫৯ ১২০০৪০৯ ১৫৯৫৫৬০ ৭০.৬৫% 

ফছযর্বর্িক আন বৃর্দ্ধয ায ৮.৮৬% ৯.৯২% ৭.৩০% ৩২.৯২%  

 
এনদযারদভট: 

২০২১-২২র্ক্ষাফদল িফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আওতায় ভাধ্যর্ভক, উচ্চ ভাধ্যর্ভক ও র্ডদপ্লাভা স্তদযয 

র্ফর্বন্ন র্ক্ষাক্রদভ এনদযারদভট াংখ্যা চভাট ১১,৬৭,০১৪ জন। 

০
২০০০০০
৪০০০০০
৬০০০০০
৮০০০০০

১০০০০০০
১২০০০০০
১৪০০০০০

২০১৭     

২০১৭     

২০১৮     

২০১৮     

২০১৯     

২০১৯     

 

 

ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আওতায় র্ফর্বন্ন র্ক্ষাক্রদভয ফছয র্বর্িক এনদযারদভট  

 

র্ক্ষাথী চযর্জদিন াংক্রান্ত তথ্য: 
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২০২১-২২ র্ক্ষাফদল ি ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আওতায় র্ফর্বন্ন র্ক্ষাক্রদভ চযর্জদিনকৃত র্ক্ষাথীয 

াংখ্যা চভাট ৬,৬৫,৮৮৮ জন। তন্মভদধ্য যকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ৮৩,৪৮২ জন এফাং চফযকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ৫,৮২,৪০৬ 

জন।  

০

১০০ ০০০

২০০ ০০০

৩০০ ০০০

৪০০ ০০০

৫০০ ০০০

৬০০ ০০০

৭০০ ০০০

৮০০ ০০০

                                 

Series1

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ চভাট ১৩টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ , তম্মদধ্য কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয 

অধীন ১০টি এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয অধীন ০৩টি। ফার্ল িক উন্নয়ন র্যকল্পনা অজিন কার্যগর্যয চক্ষদে 

৭৮.১৯% এফাং ভাদ্রাায চক্ষদে ৮৩.০০% (উদেখ্য এ অজিন তকযা ৮৫ বাদগয র্ফযীদত র্ফদফচি)। 

 

অনুদভাদদনয জন্য র্ফদফচনাধীন প্রকল্পমূ: 

 

কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয আওতাধীনোঃ 

ক্র: নাং প্রকদল্পয নাভ 

1.  ৮টি র্ফবাগীয় দদয ৮টি ভর্রা চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ স্থান 

2.  ঢাকার্রদটকর্নকইনর্িটিউদটয ১১তরার্বতর্ফর্ি৬তরাএকাদডর্ভকবফনর্নভ িাণ 

3.  কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন ৮টি যকাযী র্রদটকর্নক ইনর্িটিউদটয একাদডর্ভক বফন র্নভ িাণ 

4.  ২৪টি র্ফযভান যকাযী র্রদটকর্নক ইনর্িটিউদটয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ 

5.  Promoting Gender Responsive Enterprise Development and 

TVET Systems (ProGRESS) 

6.  Project for the Improvement of Equipment for Technical 
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Education 

7.  TVET Teachers for the Future (TTF) 

 

ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয আওতাধীন: 

 

ক্র: প্রকদল্পয নাভ 

1.  এফদতদার্য় ম িাদয় র্ক্ষাথী ঝদে ো চযাদধ উবৃর্ি প্রদান 

2.  এফদতদায়ী  ভাদযাা র্ক্ষাথী র্পর্ডাং প্রকল্প 

3.  ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ ও আদৄর্নকায়ন 

4.  র্ফবাগীয় ম িাদয় কার্যগর্য ভাদ্রাা স্থান 

5.  ৮টি আঞ্চর্রক ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট স্থান 

6.  এফদতদার্য় ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট স্থান 

7.  র্ফজ্ঞান ল্যাফ ও ল্যাঙ্গুদয়জ ল্যাফ ১০০টি ভাদযাায় চবৌত অফকাঠাদভা উন্নয়ন 

8.  স্বতন্ত্র এফদতদার্য় ভাদ্রাায উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

চনকটায: 

 

ক্র: প্রকদল্পয নাভ 

১ 
আইর্টি র্ক্ষা ও গদফলণা কাম িক্রভ চজাযদাযকযদণয রদক্ষি চনকটায-এয “চবৌত 

অফকাঠাদভা উন্নয়ন ও প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্ক্তারীকযণ” প্রকল্প 

 

 ভাধ্যর্ভকস্তদয৬ষ্ঠদেণীদথদকনফর্নর্ভ িত৩৫টিদটকর্নকিারস্কুরওকদরদজদবাদকনারর্ক্ষাকাম িক্রভচালুকযণক

যাদয়দছ।আগাভীর্ক্ষাফদল ির্ফযভান৬৪টিএফাংর্নর্ভ িতব্য৬২টিদত৬ষ্ঠদেণীদথদকদবাদকনারর্ক্ষাকাম িক্রভচালু

যর্যকল্পনাযদয়দছ। 

 কার্যগর্য র্ক্ষায় বর্তিদক্ষদেভর্রা চকাটা ১০ তাাং চথদক ২০ তাাংদ উন্নীত কযা দয়দছ । 

৪টির্ফবাদগ৪টিভর্রার্রদটকর্নকইনর্িটিউদটর্ক্ষাকাম িক্রভচরভানএফাংঅফর্ি৪টির্ফবাদগ (ফর্যার, 

র্দরট, যাংপুযওভয়ভনর্াং) আযও৪টিভর্রার্রদটকর্নকইনর্িটিউটস্থানপ্রকল্পফাস্তফায়নাধীনআদছ। 

“৮টির্ফবাদগ৮টিভর্রাদটকর্নকিারস্কুরএন্ডকদরজস্থান” 

ীল িকপ্রস্তার্ফতপ্রকল্পর্যকল্পনাকর্ভদনপ্রর্ক্রয়াধীনযদয়দছ।নাযীর্ক্ষাথীদদযতবাগউবৃর্িপ্রদানকযাদি। 

 

 

অফকাঠাদভাউন্নয়ন: 

কার্যগর্যর্ক্ষাঅর্ধদপ্তয: 

২০২১-২০২২ অথ িফছদয কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীনর্নম্নফর্ণ িত অনুদভার্দত প্রকদল্পয ভাধ্যদভ অফকাঠাদভা উন্নয়ন 

কাম িক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ: 
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1.  “১০০টিউদজরায়১টিদটকর্নকিারস্কুরওকদরজ (টিএর্) স্থান (২য় াংদার্ধত )” ীল িক প্রকদল্পয 

আওতায় র্নফ িার্চত ১০০টি উদজরায় টিএর্ র্নভ িাদণয কাম িক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। র্নফ িার্চত ১০০টি 

টিএর্ ভদধ্য ইদতাভদধ্য র্নর্ভ িত ৭০টি টিএর্দত ২০২১ ও ২০২২ র্ক্ষাফল ি দত ছাে -ছােী বর্তিয 

ভাধ্যদভ একাদডর্ভক কাম িক্রভ শুরু কযা দয়দছ। ফার্ক ৩০টি টিএর্’য র্নভ িাণ কাজ চল ম িাদয়। 

2.  “২৩টি র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান ” ীল িক প্রকদল্পয আওতায় র্নফ িার্চত ২৩টি চজরায় র্রদটকর্নক 

ইনর্িটিউট স্থাদনয র্নর্ভদি ভূর্ভ অর্ধগ্রণ র্নভ িাণ কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

3.  “র্দরট, ফর্যার, ভয়ভনর্াং ও যাংপুয র্ফবাগীয় দয ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান  

(১ভ াংদার্ধত )” ীল িক প্রকদল্পয আওতায় ৪টি র্ফবাদগ ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থাদনয 

র্নর্ভি র্নভ িাণ কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

4.  “ফাাংরাদদভূর্ভজর্যর্ক্ষাযউন্নয়ন” ীল িক প্রকদল্পয আওতায় কুর্ভো , যাজাী, টুয়াোরী চজরায 

দর্ভনা উদজরায় এফাং মদায চজরায ভর্নযাভপুয উদজরায় ল্যান্ড াদবি ইনর্িটিউট স্থাদনয র্নর্ভি 

র্নভ িাণ কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

5.  “কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন ৬৪টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরদজয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ ” ীল িক প্রকদল্পয 

আওতায়র্ফযভান চটকর্নকিার স্কুর ও কদরদজয ক্ষভতা বৃর্দ্ধয র্নর্ভি অফকাঠাদভা উন্নয়দনয জন্যর্নভ িাণ 

কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

6.  “চট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী ও যাংপুয র্ফবাদগ ৪টি ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ স্থান ” ীল িক প্রকদল্পয 

আওতায়৪টি র্ফবাদগ ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ র্নভ িাদণয রদক্ষি কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

7.  “উদজরা ম িাদয় ৩২৯টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ স্থান (২য় ম িায় )” ীল িক প্রকদল্পয আওতায় 

র্নফ িার্চত ৩২৯টি উদজরায় টিএর্ র্নভ িাদণয রদক্ষিভূর্ভ অর্ধগ্রদণয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। 

8.  
“Accelerating and Strengthening Skills for Economic 

Transformation (ASSET)” ীল িক প্রকদল্পয আওতায় কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয ৯ভ 

দত ১২তরা ম িন্ত উদ্ধিমূেী ম্প্রাযণ কযা দফএফাংর্াংগাপুদযয নার্নয়াাং র্রদটকর্নক এয আদদর 

ফাাংরাদদদ একটি ভদডর র্রদটকর্নক ইন্সটিটিউট স্থান কযা দফ।  

 

কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয আওতায় ২০২১-২০২২ অথ িফছদয ১০টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন র্ছর: 

 

ক্রর্ভক নাং ফযাদদ্দয উৎ ফযাদদ্দয র্যভাণ(লক্ষটাকায়) অগ্রগর্তয ায 

1.  র্জওর্ফ 77923.00  72.79% 

2.  তফদদর্ক াায্য 7855.00  6১.৬৯% 
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২০২০-২০২১ অথ িফছদয াংদমাজনকৃত রর্জর্িক 

 

১। দম্মরন কক্ষ: অদটা াউন্ড চযকর্ড িাং, র্ডর্জটার র্ডদপ্ল, ওয়াই-পাই, অতিাদৄর্নক াউন্ড র্দিভ ও 

রাইটিাং মৃদ্ধ একটি আদৄর্নক দম্মরন কক্ষ স্থান কযা দয়দছ। 

 
 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয দম্মরন কক্ষ 

২। রাইদব্রযী, ততা চিায ও কর্প কন িায : কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা 

বৃর্দ্ধয অাং র্দদফ কভ ির্যদফ উন্নত কযায রদক্ষি ভান মুর্ক্তমৄদ্ধ ও ফঙ্গফন্ধুয আদ ি জীফনীর্বর্িক 

ফই একটি মৃদ্ধ রাইদব্রযী স্থান কযা দয়দছ। উক্ত রাইদব্রযীদত একটি ততা চিায ও একটি কর্প 

কন িায স্থান কযা দয়দছ।  

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয রাইদব্রযী 
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৩। কর্ম্পউটায ল্যাফ: র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদণয অাং র্দদফ এ র্ফবাদগয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

কর্ম্পউটায র্ফলদয় দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্যর্যফণ পুর বফদনয ৯ভ তরায় একটি অতিাদৄর্নক কর্ম্পউটায ল্যাফ স্থান 

কযা দয়দছ। 

 

৪। র্ডর্জটার র্ডদপ্ল/র্কয়ে: কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয উদেেদমাগ্য তথ্য ম্বর্রত র্চে/ফক্তব্য 

চফা গ্রর্তাদদয র্নকট উস্থাদনয রদক্ষি ২টি র্ডর্জটার  র্ডদপ্ল/র্কয়ে স্থান কযা দয়দছ 

  

র্ডর্জটার র্ডদপ্ল/র্কয়ে-১ র্ডর্জটার র্ডদপ্ল/র্কয়ে-২ 
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২০২১-২২ অথ ি ফছদয কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ উদ্ভাফনী উদযাগ: 

 

ক্রর্ভকনাং উদ্ভাফনী উদযাগ/র্ডর্জটার চফায নাভ 

১ যকাজয কাজযগজয জক্ষা প্রজতষ্ঠাননয  ৬ষ্ঠ-তদুদ্ধি চগ্রদডয জক্ষক/কভ িচাযীদদয ফদরী 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

২ াফর্রক যীক্ষায নদ তিায়ন 

৩ Educational Institute Information & Monitoring 

System 

 

 

চফা জীকযণ াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও এয আওতাধীন দপ্তয াংস্থায প্রধানদক শুদ্ধাচায পুযোয 

প্রদান: 

২০২১-২২ অথ িফছদয দাপ্তর্যক কাদজ ততা, কতিব্যর্নষ্ঠা, ন্যায়যায়ণতা, উদ্ভাফন দক্ষতা, শৃঙ্খরাদফাধ, 

ভয়ানুফর্তিতা ইতিার্দ চক্ষদে অবাফনীয় অজিদনয জন্য ‘শুদ্ধাচাযপুযোযপ্রদাননীর্তভারা২০২০’ 

এযর্নদদ িনাঅনুমায়ীএ র্ফবাগ দত ৩ জন ও আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা প্রধানগদণয ভধ্য দত ১ জন যকার্য 

কভ িচাযীদক শুদ্ধাচায পুযোয প্রদান কযা য়। 

২০২১-২২ অথ িফছদয শুদ্ধাচায পুযোয প্রাপ্ত কভ িকতিা-কভ িচাযীগণ তার্রকা র্নম্নরূ:  

 

ক্র. নাং নাভ কিাটাগর্য দফী ও দপ্তয /াো/াংস্থা  

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ, র্ক্ষা ভন্ত্রণারয় 
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০১ জনাফ চভাোঃ ভর্ন চগ্রড ২-৯ অর্তর্যক্ত র্চফ, কার্যগর্য অনুর্ফবাগ। 

০২ জনাফ চভাোঃ র্ভয উর্দ্দন 

চগ্রড ১০-

১৬ 
প্রার্নক কভ িকতিা, ভাদ্রাা-১ াো। 

০৩ জনাফ চভাোঃ চদদরায়ায চাদন 

চগ্রড ১৭-

২০ 

অর্প ায়ক, র্চফ ভদাদদয়য দপ্তয। 

আওতাধীন দপ্তয /াংস্থা প্রধান  

০৪ প্রদপয কায়ায আদভদ চচয়াযম্যান ,ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি। 

 

 

২০২১-২০২২ অথ িফছদয কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয  এর্এ র্চর্ক্ত স্বাক্ষয ও শুদ্ধাচায পুযোয প্রদান। 
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 অর্ডট াংক্রান্ত তথ্য 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা ও প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফগত র্তন ফছদযয 

(২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ িফছদযয) অর্ডট আর্ি ও র্নষ্পর্িয তথ্য: 

ক্রর্ভক 

নাং 
র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠান 

৩ ফছদয আগত চভাট 

অর্ডট আর্ি 

৩ ফছদয চভাট 

র্নষ্পর্িকৃত অর্ডট 

আর্ি 

০১. 
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয ও 

অর্ধদপ্তযাধীন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূ। 
৩৪৮ ৩৩৫ 

০২. ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  ৮ ০৪ 

০৩. ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি, ঢাকা। ২২ ২০ 

০৪. ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি, ঢাকা। ২২ 
০০ 

 

০৫. চনকটায ফগুো ০৪ ০০ 

০৬. 
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ 

ইনর্িটিউট, (BMTTI) গাজীপুয 
০০ ০০ 

ফ িদভাট = ৪০৪ ৩৫৯ 

 

ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য 

 

কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা ও প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফগত র্তন ফছদযয (২০১৯-২০, 

২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ িফছদযয) ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য: 

 ২০১৯-২০২০  ২০২০-২০২১  ২০২১-২০২২  চভাট 

দপ্তয-

াংস্থায 

নাভ 

দাদয়যকৃত  

াংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত 

াংখ্যা 

 

দাদয়যকৃত  

াংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত 

াংখ্যা 
 

দাদয়যকৃত  

াংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃত 

াংখ্যা 
 দাদয়য র্নষ্পর্ি 

কার্যগর্য 

র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয 

৫৬ ১৬ ৪৬ ১৭  ৮০ ১৭  ১৮২ ৫০ 

ভাদ্রাা 

র্ক্ষা 

অর্ধদপ্তয 

১৭১ ৪৯ ২০৬ ৬১  ১৭৮ ৯২  ৫৫৫ ২০২ 

ফাাংরাদদ 

কার্যগর্য 

র্ক্ষা 

চফাড ি 

২৪ ০২ ১৩ ০২  ০৮ ০০  ৪৫ ০৪ 

ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা 

র্ক্ষা 

চফাড ি 

৮৪ ০০ ৮০ --  ৫১ ০০  ২১৫ ০০ 

জাতীয় 

কর্ম্পউটায 
-- -- -- --  -- --  -- -- 
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প্রর্ক্ষণ 

একা: 

(চনকটায) 

ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা 

র্ক্ষক 

প্রর্ক্ষণ 

ইন্স: 

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

 

ভাদ্রাা কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষা-প্রর্ক্ষদণর্ফযভান চিাদরিমূ 

 র্ক্ষক/প্রর্ক্ষক, ায়ককভ িচার্যযস্বল্পতাওতাদদযপ্রদয়াজনীয়দক্ষতাযঅবাফ; 

 জাতীয়কার্যগর্যওবৃর্িমূরকদমাগ্যতাকাঠাদভায (NTVQF) 

াদথাভিস্যপূণ িল্যাফদযটর্যওমন্ত্রার্তঅফকাঠাদভাযঅপ্রতুরতা; 

 দক্ষতার্বর্িকব্যফার্যকাঠদান, 

ইাংদযর্জবালাওর্ফলয়র্বর্িকপ্রর্ক্ষদণযঅবাফএফাংকার্যগর্যর্ক্ষাম্প্রাযণমূরককাম িক্রভতৃণমূরম িায়ম িন্তর্ফ

স্তৃতনয়। 

 অকুদনর্বর্িক, এএর্এইচএর্ (চবাক) ওর্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাংএযদটকদনারর্জ Align 

ওাঠ্যক্রভমূভদয়যাদথারনাগাদনাওয়া;  

 ফাাংরাদদদযমৄফর্ক্তদকদদওর্ফদদদযকদভ িযউদমাগীকদযগদেদতারাএফাংকদভ ির্নদয়ার্জতকভীদদয Skill 

re-skilling, up-skilling 

এযর্ফলদয়কাম িকযব্যফস্থানাথাকাএফাংর্ল্পওার্বিদটদযযকাম িকযাংদমাদগযঅবাফ 

 করছােছােীযজন্যভানম্মত কার্যগর্যর্ক্ষাওপ্রর্ক্ষণর্নর্িতকযা; 

 অথ িননর্তকপ্রবৃর্দ্ধঅজিদনক্ষভউৎাদনমুেীভানফম্পদনতর্য; 

 দক্ষভানফম্পদগোযরদক্ষিকার্যগর্যর্ক্ষাযএনদযারদভটবৃর্দ্ধ; 

 র্ক্ষাযকরস্তদযদজন্ডাযনফলম্যদূযকযাএফাংকরজনদগাষ্ঠীযজন্যকার্যগর্যওভাদ্রাার্ক্ষাস্তদযভানসুদমাগ

র্নর্িতকযা;  

 র্শু, প্রর্তফর্িওদজন্ডাযাংদফদনীরএফাংর্নযাদ, 

অন্তর্ভ ির্ক্তমূরকওকাম িকযর্েনর্যদফম্বর্রতম িাপ্তাংখ্যকর্ক্ষাঅফকাঠাদভার্নভ িাণওউন্নয়ন; 

 চতুথ ির্ল্পর্ফপ্লদফযাদথতারর্ভর্রদয়কার্যগর্যর্ক্ষাযপ্রর্তটিস্তদযাঠ্যক্রদভকার্যকুরাভওকদটটঅন্তর্ভ িক্তকযণ

; 

 এদপ্রইদটীআইনপ্রনয়ণ এফাং র্ল্পপ্রর্তষ্ঠাদনএদপ্রইদটীপ্রর্ক্ষণ; 

 দক্ষতাপ্রর্ক্ষণপ্রদানকার্যভন্ত্রণারয়ওপ্রর্তষ্ঠানমূদযভদধ্যভন্বয়; 

 অফকাঠাদভাউন্নয়নএফাংল্যাফমূদযআন্তজিার্তকভানর্নর্িতকযা; 

 র্ল্পপ্রর্তষ্ঠাদনযাদথম্পদকিযউন্নয়ন; 

 ফাাংরাদদকার্যগর্যর্ক্ষাদফাড িকতৃিকপ্রদিনদদযআন্তজিার্তকঅিাদক্রর্ডদটন; 

 টির্বইটিগ্রাজুদয়টদদযদাস্যারইদভজএফাংকার্যগর্যর্ক্ষাযপ্রর্তআগ্রসৃর্ি; 

 Demand Driven চেড/চটকদনারর্জর্নফ িাচন; 

• প্রচর্রত ভাদ্রাা র্ক্ষায াঠ্যক্র চভবৃর্িমূরক চেড অন্তর্ভ িক্ত না থাকায় তা ক ভ িমূেী নয় এফাং র্ক্ষকদদয 

দক্ষতার্বর্িক প্রর্ক্ষদণয অবাফ; 

• চবাদকনার চেডমূ অন্তর্ভ ির্ক্তকযচণ চকান চকান প্রর্তষ্ঠাদনয আগ্রদয অবাফ ; 
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• অফকাঠাদভা, র্ক্ষা াংর্িি উকযণ কার্যগর্য ও বৃর্িমূরক র্ক্ষায জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক দক্ষ 

র্ক্ষক ও উকযণ না থাক; 

• ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদয আযর্ফ বালা (কথন, ঠন, েফণ, র্রেন) দক্ষতায অবাফ; 

 

 

আইন, র্ফর্ধ ও নীর্তভারা প্রণয়ন, াংদাধন/র্যভাজিন 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছদযয কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ও এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা র্নদম্নাক্ত আইন, র্ফর্ধ 

ও নীর্তভারা প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি আইন, ২০২০ প্রণয়ন ও াংদাধন 

স্বাধীনতায য জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চে ভর্জবুয যভান এয প্রতিক্ষ র্নদদ িনায় ফাাংরাদদদয ভাদ্রাা 

র্ক্ষা ব্যফস্থাদক মৄদগাদমাগী ও কভ িমুেী কযায উদযাগ গৃর্ত য় । Madrasah Education 

Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) এয অধীদন ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

র্ক্ষা চফাড ি গঠিত য়। ২০১৩ দনয ৬ ও ৭নাং আইন িাযা াভর্যক ান আভদর জার্যকৃত 

অধ্যাদদমূদয আফশ্যকতা ও প্রার্ঙ্গকতা র্ফদফচনা কদয আফশ্যক র্ফদফর্চত অধ্যাদদমূ কর চিক -

চাডায ও াংর্িি কর ভন্ত্রণারয় ও র্ফবাদগয ভতাভত গ্রণ কদয প্রদয়াজনীয় াংদাধন ও র্যভাজিনক্রদভ 

ফাাংরায় নতুন আইন প্রণয়দনয জন্য যকায র্দ্ধান্ত গ্রণ কদয এফাং Madrasah Education 

Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) যর্তক্রদভ ২৬ নদবম্বয ২০২০ 

তার্যদে ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি আইন ২০২০ প্রণয়ন কযা য়। এই আইন প্রণয়দনয পদর ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয কাম িক্রদভয গর্তীরতা বৃর্দ্ধ ায় এফাং চফাদান কাম িক্রভ উন্নত য়।  

তফর্শ্বক অর্তভার্য ( Pandemic) চকার্বড-১৯ বাইযা জর্নত কাযদণ ২০২০ াদর অনুর্ষ্ঠতব্য আর্রভ 

যীক্ষা গ্রণ কযা ম্ভফ না ওয়ায় ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি আইন ২০২০াংদাধদনযপ্রদয়াজন য়। 

এভতাফস্থায়, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি (াংদাধন) আইন, ২০২১ প্রণয়ন কযা য়। উক্ত আইদনয ৯ (২) 

ধাযায় প্রদি ক্ষভতাফদর এফাং এ াংক্রান্ত গঠিত জাতীয় যাভ িক কর্ভটিয সুার্য চভাতাদফক ২০২০ াদরয 

আর্রভ যীক্ষায পরাপর প্রস্তুত , প্রকা ও নদ র্ফতযদণয জন্য ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড িদক ক্ষভতা 

প্রদান কযা য়।  

 

ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কভ িচাযী র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০২০ প্রণয়ন 

ভাদ্রাা র্ক্ষা াঠ্যক্রভ ফাস্তফায়দন এফাং প্রার্নক র্ফলয়ার্দ তদাযর্কয জন্য ২০১৫ াদরয ভাদ্রাা 

র্ক্ষা অর্ধদপ্তয প্রর্তষ্ঠা কযা য়। ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয চকান র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা না থাকায় 

প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফর র্নদয়াগ কযা ম্ভফ য়র্ন। ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয কাম িক্রদভ গর্তীরতা 

আনয়দনয রদক্ষি প্রদয়াজনীয় জনফর র্নদয়াদগয জন্য ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কভ িচাযী র্নদয়াগ 

র্ফর্ধভারা, ২০২০ প্রণয়ন কযা য়। ইদতাভদধ্য উক্ত র্নদয়াগ র্ফর্ধভারায আদরাদক ভাদ্রাা 

অর্ধদপ্তদযযাজস্ব োতর্ভক্ত ১০টি শূন্য দদ জনফর র্নদয়াগ কযা দয়দছ।   

 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০২১ প্রণয়ন 

১৯৯৫ াদর প্রর্তর্ষ্ঠত ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) চদদয কর ভাদ্রাা 

র্ক্ষকদদয প্রর্ক্ষণদাদনয একভাে প্রর্তষ্ঠান। এই প্রর্তষ্ঠাদন প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফর না থাকায় “ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এয কভ িকতিা ও কভ িচাযী র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা , ২০১৪”  
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াংদাধনপূফ িক “ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা , ২০২১” প্রণয়ন কযা য় 

এফাং ইদতাভদধ্য ০৩টি শূন্য দদ জনফর র্নদয়াগকযা দয়দছ। 
 

র্ফর্ধ প্রণয়ন, নীর্তভারা প্রণয়ন ও াংদাধন: 

• র্রদটকর্নক ও টিএর্দত ছাে-ছােী বর্তি নীর্তভারা, ২০২০ প্রণয়ন (ফয়ীভা তুদর চদওয়া দয়দছ) 

যকার্যওদফযকার্যকার্যগর্যর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদন২০২০র্ক্ষাফদল ির্ক্ষাথীদদযবর্তিযরদক্ষি 

“কার্যগর্যর্ক্ষাদক্ষদেবর্তিনীর্তভারা২০২০প্রণয়ন” কযাদয়দছ 

• BTEB-এয অধীন চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থান, াঠদান ও স্বীকৃর্ত প্রদান াংক্রান্ত নীর্তভারা, 

২০২০ াংদাধন 

ফাাংরাদদকার্যগর্যর্ক্ষাদফাদড িযঅধীন০৬ 

(ছয়)টির্ক্ষাক্রভর্যচারনাযরদক্ষিদফযকার্যকার্যগর্যর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠানস্থান, 

াঠদানওস্বীকৃর্তপ্রদানাংক্রান্তনীর্তভারা২০২০প্রণয়ন। 

• চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান (কার্যগর্য) জনফর কাঠাদভা ও এভর্ও নীর্তভারা ২০১৮ প্রণয়ন (২৩ 

নদবম্বয ২০২০ ম িন্ত াংদার্ধত); 

• চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান (ভাদ্রাা) জনফর কাঠাদভা ও এভর্ও নীর্তভারা ২০১৮ প্রণয়ন (২৩ নদবম্বয 

২০২০ ম িন্ত াংদার্ধত) 

চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন (ভাদ্রাা) কভ িযত র্ক্ষক ও কভ িচাযী এভর্ওভূক্তকযণ এফাং নতুন র্ক্ষা 

প্রর্তষ্ঠান এর্ভওভূক্ত কযদণয রদক্ষি গত ২৩ নদবম্বয ২০২০ তার্যদে চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান 

(ভাদ্রাা) জনফর কাঠাদভা ও এর্ভও নীর্তভারা-২০১৮ (২৩ নদবম্বয, ২০২০ ম িন্ত াংদার্ধত) জার্য 

কযা য় এফাং ওদয়ফ াইদট প্রকা কযা য়। এ নীর্তভারায ভাধ্যদভ দার্ের, আর্রভ, পার্জর ও কার্ভর 

স্তদযয প্রর্তটি ভাদ্রাায় ০১টি কদয কাযী চভৌরবী (ক্বাযী)-এ চভাট ০৪ টি দ অন্তিভূক্ত কযা দয়দছ। 

র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান এভর্ওভূক্তকযদণ চগ্রর্ডাং দ্ধর্তয সূচক র্যভাজিন কদয (প্রর্তষ্ঠাদনয নাদভ 

ের্তয়াভূক্ত/নাভজাযীকৃত র্নজস্ব ভূর্ভদত অফকাঠাদভা ও ারনাগাদ একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত/অর্ধভূর্ক্ত থাকা 

দতি) এ নীর্তভারায অনুদিদমূ র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ফািফ কযা দয়দছ।  
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কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

 উন্নয়নপ্রকদল্পযভাধ্যদভ২০২৫াদরযভদধ্যম িাপ্তাংখ্যকর্ক্ষাঅফকাঠাদভার্নভ িাণওর্ফযভানঅফকাঠাদভামূ

চযম্প্রাযণওউন্নয়ন; 

 ম িায়ক্রদভ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িযকার্যকুরাভওর্দরফার্যভাজিনঅব্যাতযাো; 

 “National Preparedness and Response Plan for COVID-

19”চভাতাদফকদব্লদন্ডডাঠদানকাম িক্রভঅব্যাতযাোএফাংদরদক্ষির্ডর্জটারকনদটটপ্রস্তুতকযণ; 

 ২০২২াদরযভদধ্যকরশূন্যদদদমাগ্যতাম্পন্নর্ক্ষকর্নদয়াগওতাদদযভানম্মতপ্রর্ক্ষণপ্রদান; 

 ২০২২াদরযভদধ্যকার্যগর্যর্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদনযর্ক্ষক-কভ িচাযীযএভর্ওকাম িক্রভঅনরাইনকযণ; 

 কার্যগর্যর্ক্ষাদক্ষদের্ক্ষক-কভ িকতিাদদযওর্ক্ষাথীদদযউচ্চর্ক্ষা, চদদ-র্ফদদদপ্রর্ক্ষণএফাংর্ক্ষক, 

র্ক্ষাথীর্ফর্নভয় (Teachers and Student Exchange) নীর্তভারাপ্রণয়ন; 

 প্রদতিককার্যগর্যপ্রর্তষ্ঠাদনগ্রীনপ্রাকটি (চাযদরর্দিভ, র্ফদুিৎােয়, চারাযপ্যাদনর, র্যাইদকর, 

বৃক্ষদযান) চালুজনর্প্রয়কযণ; 

 কার্যগর্যর্ক্ষায়র্ফদলচার্দাম্পন্নর্ক্ষাথীদদযদফাচ্চিসুর্ফধার্নর্িতকযণ; 

 অর্ধকতযদক্ষতাঅজিনওকভ িাংস্থাদনযসুদমাগসৃর্িযরদক্ষির্ক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদনযাাার্র্ল্প-

প্রর্তষ্ঠাদনাঠদানকাম িক্রভদ্ধর্ত (Dual Training System)চালুকযণ; 

 TVET চটযাংর্িিআন্তজিার্তকওআঞ্চর্রকাংস্থামূদযাদথর্ভউর্চয়িারর্যকগর্ননএর্গ্রদভট 

(MRA) ম্পকি (Networking) স্থান; 

 চাকুর্যফাজাযচার্দাযর্নর্যদেদক্ষভানফম্পদনতর্যর্নর্িতকযা; 

 ভাদ্রাাাধাযণর্ক্ষাধাযায়২০২৩ারদথদককার্যগর্যর্ক্ষাপ্রফতিদনযজন্যর্প্র-

চবাকএফাংদবাদকনারর্ক্ষাচালু; 

 কার্যগর্যর্ক্ষাঅর্ধদপ্তযওঅধীদপ্তযাধীনপ্রর্তষ্ঠানমূদযঅগ িাদনাগ্রাভপুনর্ফ িন্যাএফাংদসৃজন; 

BNQF ফাস্তফায়ন। 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা 

চফাদড িযঅর্ধর্ভক্তভাদ্রাামূদযাদথদফাদড িযমাফতীয়কাম িক্রভঅনরাইদনম্পন্নকযণ; 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা 

চফাদড িযঅবিন্তযীণব্যফস্থানাগতউন্নয়দনযভাধ্যদভদফাদড িযকাম িক্রভআযওগর্তীরতাআনয়ন; 

 ভাদ্রাা স্থান, াঠদান অনুভর্ত এফাং একাদডর্ভক স্বীকৃর্তও ই-অর্প ম্যাদনজম্যাট পটওয়িাদযয 

ভাধ্যদভ র্নষ্পর্িকযদণয দদক্ষ গ্রণ; 

 র্ক্ষাক্রভ র্যভাজিন চূোন্তকযণ , র্ফস্তযণ এফাং আযর্ফ ও ইরার্ভ র্ফলয়মূদয াঠ্যপুস্তক প্রণয়দন 

এনর্টির্ফদক দমার্গতা প্রদান; 

 ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফলদয় Tracer Study ম্পন্নকযণ; 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয কর চযকড ি র্ডর্জটারাইজকযণ; 

 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয কর কভ িকতিা ও কভ িচাযীয চাগত প্রর্ক্ষণ অব্যাত যাো এফাং 

ফহুমুেীকযণ। 

 ৭ভ ও ৮ভ চের্ণয জন্য কার্যগর্য র্ফলদয় াঠ্যপুস্তক প্রণয়দনয কাজ শুরু; 
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 নফর্নর্ভ িত ৩৫টি টিএর্-চত ২০২১ র্ক্ষাফদল ি ৯ভ চের্ণয জন্য র্র্বর কনিাকন, কর্ম্পউটায ও তথ্য 

প্রমৄর্ক্ত, চজনাদযর ইদরকর্েকিার ওয়াকি, চজনাদযর চভকার্নক্স, ওদয়র্ডাং এন্ড চপর্ব্রদকন এই ০৫টি 

চেড দত চমদকান ০৪টি চেদড র্ক্ষাথীযা অধ্যায়দনয সুদমাগ াদফ; 

 নফর্নর্ভ িত ৩৫টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ (টিএর্)-এয বফন এফাং ৬ষ্ঠ এফাং ৯ভ চের্ণদত র্ক্ষা 

কাম িক্রভ শুরু কযা; 

 ২০২২ র্ক্ষাফদল ি আদযা ৬২টি টিএর্-চত র্ক্ষা কাম িক্রভ শুরুয র্যকল্পনা যদয়দছ এফাং এ রদক্ষি ার্ফ িক 

কাম িক্রভ র্যচার্রত দি; 

 ৫০০টি ভাদ্রাায় ২-৫টি চবাদকনার চেড চালু কযা; 

 কার্যগর্য ও ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয ল্যাফদযটর্যমূ আদৄর্নকীকযণ; 

 র্ফযভান ১২টি র্রদটকর্নক ইন্সটিটিউটদক আঞ্চর্রক প্রর্ক্ষণ চকন্দ্র র্দদফ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ প্রর্ক্ষণ 

কভ িসূর্চদক র্ফদকন্দ্রীকযণ কযা; 

 “উদজরা ম িাদয় ৩২৯টি চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ (টিএর্ )স্থান (২য় ম িায় )” প্রকদল্পয আওতায় 

াংর্িি উদজরামূদ চটকর্নকিার স্কুর ও কদরজ (টিএর্ )স্থা চনয রদক্ষি প্রদয়াজনীয় কাম িক্রভ 

গ্রণ; 

 ASSET প্রকদল্পয আওতায় অফকাঠাদভা উন্নয়ন , চাগত দক্ষতা বৃর্দ্ধ এফাং কভ িাংস্থাদনয উদমাগী 

র্ক্ষা ব্যফস্থানা; 

 ১২টি আন্তজার্তিক ভাদনয ল্যাফ স্থান; 

 াধাযণ র্ক্ষা ধাযায কার্যগর্য র্ক্ষা প্রফতিদনয জন্য র্প্র-চবাক এফাং চবাক চালু কযা দফ ২০২৩ ার 

চথদক। 

 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয’য অগ িাদনাগ্রাভ পুনর্ফন্যা কযায জন্য এফাং দসৃজদনয কাম িক্রভ চরভান। 

 মানফাদনয জন্য ToE চত াংদাধদনয প্রস্তাফ MOPA চত আদছ। 

 ভাপ্তকার্যকুরাভএফাংপ্রর্ক্ষণদকNTVQFঅনুমায়ীকযাযর্যকল্পনাগ্রন কযা দয়দছ। 
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 কারযগরয রক্ষা ারধদপ্তদযয নফ রনরভ মত মুরিযুি কন মায উদভাধন। 
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