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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িডোমা ইন-ইিিনয়ািরংসহ কািরগির িশা বাড  কক পিরচািলত সকল িশােমর প অনলাইেন রেণর বা হণ করা
হেয়েছ। ৪৮০ িতানেক এিফিলেয়শন দান করা হেয়েছ। িডোমা ও এইচএসিস সহ সকল পয ােয়র িশােম অনলাইেন আেবদন হন,
িশাথ ভিত, রিজেশন ও ফরম িফলাপ অনলাইেন স করা হেয়েছ। িশাথেদর জাতীয় কািরগির ও িলক যাতা কাঠােমা
(NTVQF) বাবায়েনর জ ৭৫ কিেটি াাড , কাস  এিিডেটশন ডেম ণয়ন এবং ২৯০ রিজাড  িনং
অগ ানাইেজশন (RTO) অেমাদন করা হেয়েছ। এসএসিস (ভােকশনাল) এবং দািখল (ভােকশনাল) িশােমর ায় ১,৯৫,০০০ ছা-
ছাীেদর িবনাে এনিসিব এর মােম বই িবতরণ করা হেয়েছ। িবজেনস-ােনজেম টকেনালিজ (িবএম) কাস  আিনকায়েনর
মােম কম সংান ও আকম সংান উপেযাগী করা হেয়েছ। ভিতর হার ি, এসএসিস (ভােকশনাল) ও দািখল (ভােকশনাল) িশায়
আহ ি এবং এনিভিকউএফ াাড  চাির বাজােরর চিহদার সােথ সময় করার জ ৩ গেবষণা স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

# িডোমা িশােমর সকল কােস  একই সমেয় িশাবষ   এবং পরীা হণ করা;
# িডোমা িশােমর ১ম, ২য় ও ৩য় পব  বাড  কক পরীা হণ করা;
# িবেদশ ফরত ও িবেদেশ কম রত কমেদর NTVQF সনদায়ন;
# কািরগির িশায় িশাথেদর ভিতর হার ২০২৩ সােলর মে ২৩% এ উীত করা;
# চাকিরর বাজােরর চািহদা মাতােবক নন নন কাস  কািরলাম ণয়ন এবং িবমান কািরলাম পিরমাজন;
# পিরদশ ন ও মিনটিরং কায ম জারদারকরেণ জনবল তা।

ভিবৎ পিরকনা:

জাতীয় দতা উয়ন নীিতমালা-২০১১ অযায়ী িবমান কিতপয় কাস সহ যমন: বিসক ড, এসএসিস (ভােকশনাল),
এইচএসিস(ভােকশনাল), এইচএসিস(িবএম) ও িডোমা কাস সহেক NTVQF-এ পার/উিনং করার লে ৫ বছর ময়ািদ
কম পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন। আগামী ৫বছের িবেদেশ কম রত জনবল, িবেদশ ফরত ও িশ কারখানায় কম রত ও িনভর ১,০০,০০০
(এক ল) জনবলেক NTVQF-এর আওতায় Recognition of Prior Learning (RPL) পিতেত দ কম িহেসেব
সনদায়ন করা। িডোমা পয ােয়র নন ২৩ পিলেটকিনক ইউেট ইমািজং টকেনালিজর কাস  কািরলাম ণয়ন। মািমক, উ
মািমক ও িডোমা-ইন-ইিিনয়ািরং ের মানসত পাক ণয়েনর বা হণ। বিসক েডর িতান ৫০০০ এ উীত করা হেব।
িবভাগীয় পয ােয় কািরগির িশা বােড র আিলক অিফস াপন করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১৮০০০ জন সা ফাইড কম তির এবং ২৫ কিেটি াাড  ডেভলপ করা;
১০০  িতানেক RTO (রিজাড  িনং অগ ানাইেজশন) এবং এেসসেম সার িহেসেব এিেডট করা;
িবিভ িশােমর ৮০ িবষেয়র িসেলবাস পিরমাজন;
বসরকাির িশা িতােনর সমতা ির লে ৫০০ বাপনা কিম গঠন;
৩ িশক িনেদ িশকা ণয়ন;
িশাথ বদলীর সাধারণ নীিতমালা ণয়ন;
৬০ িদেনর মে পাবিলক পরীার ফলাফল কাশ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

এবং

সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

নিতক েবাধস দ মানবসদ উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
মানস কািরগির  ও  িলক িশা  ও  িশণ দান,  পািচ  ও  পাঠদান  পিতর  মােনায়ন  ও  িশার  েযাগ  সসারণ
িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কািরগির ও িলক িশা ািতােনর সমতা ি;
২. পাচী ও পাম েগাপেযাগীকরণ;
৩. সা ও সমতা নীিতর িভিেত মানসত কািরগির ও িলক িশার েযাগ সসারণ;
৪. িশা বাপনার মােনায়ন।
৫. নিতক েবাধ স দ মানব সদ উয়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বােড র আওতাধীন কািরগির িশা িতানসহ পিরদশ ন, মিনটিরং ও ায়ন;
২. কািরগির িশা িতােন িশাথ ভিতর নীিতমালা/শতািদ ণয়ন এবং একই িশােমর কান িশাথ এক িতান
থেক অ িতােনর বদলীর নীিতমালা ণয়ন;
৩. কািরগির িশা বােড র এািফিলেয়েটড িতােনর কাস  সমাপনকারী িশাথেদর পরীা হণ;
৪. বাড  কক হীত পরীায় উীণ  াথেক সা িফেকট দান;
৫.  িশখােতর  চািহদার  িভিেত  জাতীয়  কািরগির  ও  িলক  যাতা  কাঠােমা  (NTVQF)  বাবায়েন
Competency  Standard  ণয়ন  ও  RTO  অেমাদন;
৬. কািরগির ও িলক িশার মােনায়েন গেবষণা পিরচালনা।
৭. কািরগির িশা িতােনর িশক িনেদ িশকা ণয়ন
৮. িবিভ িশােমর িসেলবাস ণয়ন ও পিরমাজন
৯. সা িফেকট কােস র নীিতমালা ও িবধান সংেশাধন
১০. বােড র চারী িবধানমালা ও রিজেশন নীিতমালা সংেশাধন
১১. িনধ ািরত সমেয় পাবিলক পরীার ফলাফল কাশ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

এসএসিস (ভােকশনাল)/দািখল (ভােকশনাল) পয ােয় ছা-
ছাী ভিতর হার (৯ম-১০ম) ২০৪০ সােল ৯.৮২ এ উীতকরণ;

এনেরালেমের হার % ৪.৫৪ ৪.৫৯ ৪.৭১ ৪.৭৮ ৪.৮২ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা
বাংলােদশ িশা
পিরসংান ২০২১

এসএসিস (ভােকশনাল)/দািখল (ভােকশনাল) পয ােয় ছা-
ছাী ঝের পড়ার হার (৯ম-১০ম) ২০৪০ সােল ২৩.২২ এ
নািমেয় িনেয় আসা

ঝের পড়ার হার % ৩০.২৪ ৩০.১৫ ২৮.৭৬ ২৬.১২ ২৫.০০ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা
বাংলােদশ িশা
পিরসংান ২০২১

এসএসিস (ভােকশনাল)/দািখল (ভােকশনাল) পয ােয় ছা-
ছাী ও িশক অপাত ২০৪০ সােল ১৬:১ এ উীতকরণ;

জার সমতা অপাত ২১:১ ২০:১ ২০:১ ২০:১ ২০:১ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা
বাংলােদশ িশা
পিরসংান ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কািরগির ও
িলক িশা
ািতােনর
সমতা ি;

১৫

[১.১] বসরকাির িতােনর
বাপনা কিম অেমাদন

[১.১.১] অেমাদনত বাপনা
কিম

সমি সংা ৩ ৬০০ ৭০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৫৫০ ৬০০

[১.২] বসরকাির িতােন জনবল
িনেয়াগ বাছাই কিম

[১.২.১] অেমাদনত িনেয়াগ
বাছাই কিম

সমি সংা ৩ ১০০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[১.৩] বসরকাির িশা
িতােনর একােডিমক ীিত
দান;

[১.৩.১] া আেবদন িনির
সময়

সমি িদন ৩ ৯০ ১০০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৫৫ ৫০

[১.৪]
ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ
সংেযাজন ও আসন ি।

[১.৪.১] অেমািদত
ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ

সমি সংা ৩ ০ ৫০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৪০

[১.৫] বােড র আওতাধীন
কািরগির িশা িতানসহ
পিরদশ ন, মিনটিরং ও ায়ন;

[১.৫.১] পিরদশ ন, মিনটিরং ও
ায়নত িশা িতানসহ

সমি সংা ৩ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[২] পাচী ও
পাম
েগাপেযাগীকরণ;

১৫

[২.১] িবিভ িশােমর
িসেলবাস ণয়ন ও পিরমাজণ

[২.১.১] ণয়ন ও পিরমাজণত
িসেলবাস

সমি সংা ৩ ২৫০ ১৫০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[২.২] িশক িনেদ িশকা ণয়ন
[২.২.১] ণয়নত িশক
িনেদ িশকা

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ০ ০

[২.৩] সা িফেকট কােস র
নীিতমালা ও িবধানমালা
সংেশাধন

[২.৩.১] খসড়া সংেশাধনত
এাডভা সা িফেকট কাস 
িশােমর িবধানমালা ও
নীিতমালা মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২২ ৩০.০৩.২৩

[২.৩.২] খসড়া সংেশাধনত
জাতীয় দতামান বিসক ড
(৩৬০ ঘা) ময়ািদ কােস র
নীিতমালা মণালেয় রণ।

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২২ ৩০.০৩.২৩

[২.৪] িশাথ বদলীর সাধারণ
নীিতমালা ণয়ন

[২.৪.১] ণয়নত নীিতমালা তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২২ ৩০.০৩.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৭:১৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সা ও
সমতা নীিতর
িভিেত
মানসত
কািরগির ও
িলক িশার
েযাগ
সসারণ;

১৫
[৩.১] কািরগির িশা িতান
াপন ও পাঠদােনর অমিত
দান;

[৩.১.১] পািরশত আেবদন
ড়া অেমাদেনর জ মণালেয়
রণ

সমি িদন ৩ ১৫০ ১৫০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৫৫ ৫০

[৩.২] কািরগির ও িলক
িবষেয় িশাথেদর শট েকাস 
(৩৬০ ঘা) িশণ দান।

[৩.২.১] িশণা িশাথ সমি সংা ৩ ০ ০ ১২০০০০ ১০৮০০০ ৯৬০০০ ৮৪০০০ ৭২০০০ ১৩০০০০ ১৪০০০০

[৩.৩] ড/টকেনালিজ িভিক
ধান পরীকেদর িশণ দান

[৩.৩.১] িশণা ধান
পরীক

সমি সংা ৩ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৭০ ১৮০

[৩.৪] ড/টকেনালিজ িভিক
িনরীকেদর িশণ

[৩.৪.১] িশণা িনরীক সমি সংা ৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩২০ ৩৫০

[৩.৫] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক
পরীার ফলাফল কাশ

[৩.৫.১] কািশত ফলাফল সমি িদন ৩ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৬০ ৬০

[৪] িশা
বাপনার
মােনায়ন।

১৩

[৪.১] গেবষণা সাদন
[৪.১.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন।

সমি সংা ৩ ২ ২ ১ ১ ১ ২ ২

[৪.২] িবধানমালা ও নীিতমালা
সংেশাধন

[৪.২.১] খসড়া সংেশাধনত
বাংলােদশ কািরগির িশা বােড র
কম চারীগেণর চারী িবধানমালা
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২২ ৩০.০৩.২৩

[৪.২.২] খসড়া নীত রিজেশন
ত সংেশাধন নীিতমালা
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২২ ৩০.০৩.২৩

[৪.৩] অভরীণ িশণ
[৪.৩.১] িশণা কম কতা সমি জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[৪.৩.২] িশণা কম চারী সমি জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৭:১৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] নিতক
েবাধ স
দ মানব সদ
উয়ন;

১২

[৫.১] এনিভিকউএফ এর
আওতায় কিেটি াাড 
ণয়ন ও পিরমাজন;

[৫.১.১] অেমািদত
এনিভিকউএফ এর আওতায়
কিেটি াাড  ণয়ন ও
পিরমাজন

সমি সংা ৩ ৫০ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫

[৫.২] রিজাড  িনং
অগ ানাইেজশন (RTO)
অেমাদন/অেপশন সংেযাজন।

[৫.২.১] রিজাড  িনং
অগ ানাইেজশন (RTO)
অেমাদন/অেপশন সংেযাজন

সমি সংা ৩ ৮০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[৫.৩] িশাথেদর িসিব এ এ
িশণ দান;

[৫.৩.১] িশিত িশাথ সমি সংা ৩ ১৪০০০ ১৫০০০ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ১২৬০০ ১০৮০০ ২০০০০ ২২০০০

[৫.৪] িসিবএলএম ণয়ন ও
পিরমাজন

[৫.৪.১] ণয়ন ও পিরমাজনত
িসিবএলএম

সমি সংা ৩ ১৯ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৭:১৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৭:১৮ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

আিম, চয়ারান, বাংলােদশ কািরগির িশা বাড , সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ কািরগির িশা বাড -
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

তািরখ

সিচব
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৭:১৮ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএসিস ইাি ীল কাউিল

২ আরও রিজাড  িনং অগ ানাইেজশন।

৩ এনএসিডএ াশনাল ীলস ডেভলপেম অথির।

৪ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

৫ এসিসিব জাতীয় িশাম ও পাক বাড 

৬ কামািশিব/এমইিড কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ

৭ কািশঅ/িডই কািরগির িশা অিধদর

৮ িডই ডাইেরেরট অব টকিনকাল এেকশন

৯ বাকািশেবা/িবইিব বাংলােদশ কািরগাির িশা বাড 

১০ িবএমই েরা অব ানপাওয়ার ইময়েম এ িনং।

১১ িসিব কমিপেটি বড িনং
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা

অজেনর মাণক
[১.১] বসরকাির িতােনর বাপনা কিম অেমাদন [১.১.১] অেমাদনত বাপনা কিম পিরদশ ন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[১.২] বসরকাির িতােন জনবল িনেয়াগ বাছাই কিম [১.২.১] অেমাদনত িনেয়াগ বাছাই কিম পিরদশ ন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[১.৩] বসরকাির িশা িতােনর একােডিমক ীিত দান; [১.৩.১] া আেবদন িনির সময় পিরদশ ন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[১.৪] ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ সংেযাজন ও আসন ি। [১.৪.১] অেমািদত ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ পিরদশ ন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[১.৫] বােড র আওতাধীন কািরগির িশা িতানসহ পিরদশ ন, মিনটিরং
ও ায়ন;

[১.৫.১] পিরদশ ন, মিনটিরং ও ায়নত িশা িতানসহ পিরদশ ন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[২.১] িবিভ িশােমর িসেলবাস ণয়ন ও পিরমাজণ [২.১.১] ণয়ন ও পিরমাজণত িসেলবাস কািরলাম িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[২.২] িশক িনেদ িশকা ণয়ন [২.২.১] ণয়নত িশক িনেদ িশকা কািরলাম িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[২.৩] সা িফেকট কােস র নীিতমালা ও িবধানমালা সংেশাধন

[২.৩.১] খসড়া সংেশাধনত এাডভা সা িফেকট কাস  িশােমর
িবধানমালা ও নীিতমালা মণালেয় রণ

কািরলাম িবভাগ, বাকািশেবা
িবধানমালা ও
নীিতমালার

[২.৩.২] খসড়া সংেশাধনত জাতীয় দতামান বিসক ড (৩৬০ ঘা) ময়ািদ
কােস র নীিতমালা মণালেয় রণ।

কািরলাম িবভাগ, বাকািশেবা নীিতমালা

[২.৪] িশাথ বদলীর সাধারণ নীিতমালা ণয়ন [২.৪.১] ণয়নত নীিতমালা কািরলাম িবভাগ, বাকািশেবা নীিতমালা

[৩.১] কািরগির িশা িতান াপন ও পাঠদােনর অমিত দান; [৩.১.১] পািরশত আেবদন ড়া অেমাদেনর জ মণালেয় রণ পিরদশ ন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[৩.২] কািরগির ও িলক িবষেয় িশাথেদর শট েকাস  (৩৬০ ঘা)
িশণ দান।

[৩.২.১] িশণা িশাথ পরীা িনয়ণ িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[৩.৩] ড/টকেনালিজ িভিক ধান পরীকেদর িশণ দান [৩.৩.১] িশণা ধান পরীক পরীা িনয়ণ িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[৩.৪] ড/টকেনালিজ িভিক িনরীকেদর িশণ [৩.৪.১] িশণা িনরীক পরীা িনয়ণ িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[৩.৫] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক পরীার ফলাফল কাশ [৩.৫.১] কািশত ফলাফল পরীা িনয়ণ িবভাগ, বাকািশেবা িদন

[৪.১] গেবষণা সাদন [৪.১.১] কািশত গেবষণা িতেবদন। কািরলাম িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[৪.২] িবধানমালা ও নীিতমালা সংেশাধন
[৪.২.১] খসড়া সংেশাধনত বাংলােদশ কািরগির িশা বােড র কম চারীগেণর
চারী িবধানমালা মণালেয় রণ

শাসন িবভাগ, বাকািশেবা িবধানমালা

[৪.২.২] খসড়া নীত রিজেশন ত সংেশাধন নীিতমালা মণালেয় রণ শাসন িবভাগ, বাকািশেবা নীিতমালা

[৪.৩] অভরীণ িশণ
[৪.৩.১] িশণা কম কতা শাসন িবভাগ, বাকািশেবা সংা

[৪.৩.২] িশণা কম চারী শাসন িবভাগ, বাকািশেবা সংা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা

অজেনর মাণক
[৫.১] এনিভিকউএফ এর আওতায় কিেটি াাড  ণয়ন ও
পিরমাজন;

[৫.১.১] অেমািদত এনিভিকউএফ এর আওতায় কিেটি াাড  ণয়ন ও
পিরমাজন

এনিভিকউএফ সল, িশ ও িশণ সময়
িবভাগ, বাকািশেবা

সংা

[৫.২] রিজাড  িনং অগ ানাইেজশন (RTO) অেমাদন/অেপশন
সংেযাজন।

[৫.২.১] রিজাড  িনং অগ ানাইেজশন (RTO) অেমাদন/অেপশন
সংেযাজন

এনিভিকউএফ সল, িশ ও িশণ সময়
িবভাগ, বাকািশেবা

সংা

[৫.৩] িশাথেদর িসিব এ এ িশণ দান; [৫.৩.১] িশিত িশাথ
এনিভিকউএফ সল, িশ ও িশণ সময়
িবভাগ, বাকািশেবা

সংা

[৫.৪] িসিবএলএম ণয়ন ও পিরমাজন [৫.৪.১] ণয়ন ও পিরমাজনত িসিবএলএম
এনিভিকউএফ সল, িশ ও িশণ সময়
িবভাগ, বাকািশেবা

সংা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


