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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:

িবগত  িতন  বছের  ত ও  যাগােযাগ  ি  (আইিস)  িবষেয়  সরকাির-বসরকাির  ল,  কেলজ,  মাাসা  ও  কািরগির  িশা  িতােনর
২২৬৮ জন িশকেক িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া,  পশাজীবী ও উোা ির লে িবিভ কােস র মােম ২৩৮১ জন
িশিত বকার বক ও ব মিহলােক িশণ এবং ত ও যাগােযাগ ির িবিভ কােস র মােম ২৬৪২ জন িশণাথেক িশণ
দান করা হেয়েছ। একােডমীেত ১৪তম ড থেক ২০তম েডর ১২ জন এবং ৫ম থেক ৯ম েডর ১৩ জন কম কতােক িনেয়াগ দান
করা হেয়েছ। অিধক, একােডমীর জনবেলর দতা ির লে ১৬৫ জন িশক-কম কতা-কম চারীেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

 ত ি িনভর িশণা দ িশক ও জনবেলর অভাব;
 ভৗত অবকাঠােমার অপয াতা;
 আিলক কায ালয় াপেন বােজট তা ও শাসিনক জলতা।

ভিবৎ পিরকনা:

o অিধক সংক ল, কেলজ, মাাসা ও কািরগির িশা িতােনর িশকেদর দতা ির জ িশণ দান;
o িশিত বকার বক ও ব মিহলােদরেক িশেণর মােম  পশাজীবী ও উোা ি এবং আইিস িবষেয় িশেণর মােম
দ জনবল ি;
o নন নন কাস  সংেযাজন এবং কািরলাম ণয়ন;
o ২০২৩ সােলর মে একােডমীর শাসিনক ও একােডিমক ভবন িনম াণ;
o গেবষণা কায ম জারদারকরণ;
o ২০২৫ সােলরম মে িবভাগীয় পয ােয় আিলক কায ালয় াপন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মািমক ও উমািমক পয ােয়র ল, কেলজ, মাাসা ও কািরগির িশা িতােনর িশকগেণ পশাগত দতা উয়েন
কমপে ৪৯৫ জন িশকেক মানসত আইিস িবষেয় িশণ দান;
িবিভ েময়াদী কােস র মােম ১৮৩০ জন িশিত বকার বক ও ব মিহলােক  পশাজীবী ও উোা জেন িশণ
দান;
াািমং িবষেয় দতা অজেনর লে ১০০ জন িশণাথেক িশণ দান;
দ মানব সদ উয়েন আইিস িবষেয় ১৩০ জন িশণাথেদরেক িশণ ;
একােডমীর িশক-কম কতা-কম চারীেদর পশাগত দতা ির লে আইিস িবষেয় িশণ দান এবং লািন ং সশন
পিরচালনা;
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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-

পিরচালক, জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

এবং

সিচব,  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২১  সােলর  লাই  মােসর  ৩০
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)

মানসত আইিস িশণ।

১.২ অিভল (Mission)
মানসত আইিস িশণ ও গেবষণার মােম দ িশক ও মানবসদ উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. মানসত আইিস িশেণর েযাগ সসারণ;
২. ািতািনক সমতা ি;
৩. িশেণর ে াতা ও সমতা িনিতকরণ;
৪. িের চতনা এবং দশীয় সংিতর িবকাশ সাধন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশকেদর পাঠদান পিতর মােনায়েনর জ ত ও যাগােযাগ ি (আইিস) িবষেয় িশণ দান;
২.  পশাজীবী ও উোা জেন আইিস িবষেয় িশণ দান;
৩. দ মানব সদ ির লে িশিত বকার বক ও ব মিহলােদরেক আইিস িবষেয় িশণ;
৪. সরকাির, আধা-সরকাির, ায়শািসত ও বসরকাির িতােন কম রত িেদর জ েয়াজনীয় িশেণর কাঠােমা
িনধ ারণ, পিরচালনা ও ায়ন;
৫. ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় িশণ ও গেবষণা কায ম পিরচালনা;
৬. . বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার-২০১৮, িত পিরকনা-২০২১-৪১ , ৮ম পবািষ কী পিরকনা-২০২১-২৫, ও
টকসই  উয়ন  অভী  (এসিডিজ)-২০৩০,  িনরাপদ  ব-ীপ  পিরকনা-২১০০বাবায়ন  এবং  সরকার  দ  অা  দািয়
পালন ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

মানসত আইিস
িশেণর েযাগ
সসারণ।

[১.১] মািমক ও উমািমক পয ােয়র ল,
কেলজ, মাাসা ও কািরগির িশা িতােনর
িশকগেণর িশণ।

সংা ৯০২ ৪৯১ ৪৯৫ ৫০০ ৫১০
মাউিশিব, এমইিড, মাওিশঅ,
মািশঅ, কািশঅ এবং নকটার,
বড়া।

অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[১.২] িশিত বকার বক ও ব মিহলােদর
িশিত  পশাজীবী ও উোা িহেসেব গেড়
তালার লে িশণ।

সংা ৮৯৪ ১৯০১ ১৯০৫ ১৯১০ ১৯১৫
মাউিশিব, এমইিড, মাওিশঅ,
মািশঅ, কািশঅ এবং নকটার,
বড়া।

অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] াািমং িবষেয় দতা অজেনর লে
িশণ ।

সংা - - ১০০ ১১০ ১২০
মাউিশিব, এমইিড, মাওিশঅ,
মািশঅ, কািশঅ এবং নকটার,
বড়া।

অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[১.৪] ল ও কেলেজর িশকের আইিস
িবষেয় িশণ(১৪িদন)।

সংা ১০০ ১১০ ১২০
মাউিশিব, এমইিড, মাওিশঅ,
মািশঅ, কািশঅ এবং নকটার,
বড়া।

অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[১.৫] দ মানব সদ অজেন আইিস িবষেয়
িশণ (৬মাস/১মাস)।

সংা ১২১ ১৩০ ১৪০ ১৫০
মাউিশিব, এমইিড, মাওিশঅ,
মািশঅ, কািশঅ এবং নকটার,
বড়া।

অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

ািতািনক সমতা
ি।

[২.১] নকটার এর ৯ম ড ও ত পয ােয়র
কম চারীেদর আইিস িবষেয় িশণ।

সংা ১৩ ১৬ ১৮ ২০ ২২ এমইিড এবং নকটার, বড়া। অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[২.২] নকটার এর ১০ম ড হেত তদিন পয ােয়র
কম চারীেদর আইিস িশণ।

সংা ৩০ ৪৪ ৫০ ৫৫ ৬০ এমইিড এবং নকটার, বড়া। অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[২.৩] িশণ কােয  বহােরর জ আিনক
কিউটার য়।

সংা ৪০ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৭ এমইিড এবং নকটার, বড়া। অিফস আেদশ বািষ ক িতেবদন।

[২.৪] দতা ি ও উোা ির লে গেবষণা
পিরচািলত।

সংা - - ১ ১ ২ এমইিড এবং নকটার, বড়া।
অিফস আেদশ/কায ােদশ ও বািষ ক
িতেবদন।



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশেণর ে
াতা ও সমতা
িনিতকরণ।

[৩.১.১] িশণা ষ িশণাথ। সংা ১৯৫৩ ২১২৫ ২২৮৫ ২২৯০ ২৩০০ এমইিড এবং নকটার, বড়া। অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[৩.১.২] িশণা মিহলা িশণাথ। সংা - ৪৩০ ৪৪৫ ৪৫০ ৪৫৫ এমইিড এবং নকটার, বড়া। অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

[৩.১.৩] িশণা িবেশষ চািহদা স ি ও
 -গাীর সদ।

সংা - ২৭ ৩০ ৩২ ৩৪ এমইিড এবং নকটার, বড়া। অিফস আেদশ ও বািষ ক িতেবদন।

িের চতনা ও
দশীয় ঐিতহ ও
সংিতর িবকাশ
সাধন।

[৪.১] ি িবষয়ক সমনার/ আেলাচনা সংা - ১ ২ ৩ নকটার, বড়া।
অিফস আেদশ/নাটীশ ও বািষ ক
িতেবদন।

[৪.২] ি িভিক বই ও দিলল
সরবরাহ/সংহকরণ/ িশণাথেদর দান/
অবিহতকরণ।

সংা ১০২ ৫০ ৫৫ ৫৮ ৬০ নকটার, বড়া।
অিফস আেদশ/য় রিশদ ও বািষ ক
িতেবদন।

[৪.৩] দশীয় সংিতর িবকাশ সাধেন অানািদ সংা - - ২ ৩২ ৪ নকটার, বড়া।
নাটীশ, অােনর ছিব ও বািষ ক
িতেবদন।

[৪.৪] জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ উদযাপন। সংা ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ নকটার, বড়া।
অিফস আেদশ/নাটীশ/ছিব ও
বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মানসত
আইিস
িশেণর েযাগ
সসারণ;

২৫

[১.১] মািমক ও
উমািমক পয ােয়র ল,
কেলজ, মাাসা ও কািরগির
িশা িতােনর
িশকগেণর িশণ (৩০
িদন)।

[১.১.১] আইিস
িবষেয় িশণা
িশক।

সমি সংা ৫ ৯০২ ৪৯১ ৪৯৫ ৪৯৩ ৪৯২ ৪৯১ ৪৯০ ৫০০ ৫১০

[১.২] িশিত বকার বক ও
ব মিহলােদর িশিত 
পশাজীবী ও উোা
িহেসেব গেড় তালার লে
িশণ।

[১.২.১] িশিত 
পশাজীবী ও উোা।

সমি সংা ৬ ৮৯৪ ১৯০১ ১৯০৫ ১৯০৩ ১৯০২ ১৯০১ ১৯১০ ১৯১৫ ১৯১৫

[১.৩] াািমং িবষেয়
দতা অজেনর লে
িশণ ।

[১.৩.১] াািমং
িবষেয় িশণাথ।

সমি সংা ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০৫ ১১০

[১.৪] [১.৪] ল ও কেলেজর
িশকগেণর আইিস িবষেয়
িশণ(১৪িদন)

[১.৪.১] িশণা
আইিস িবষেয়
িশক।

সমি সংা ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০৫ ১১০

[১.৫] দ মানব সদ
উয়েন আইিস িবষেয়
িশণ (১মাস/৬মাস)।

[১.৫.১] িশণা
িশাথ।

সমি সংা ৪ ৬৪০ ১২১ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৪০ ১৫০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] ািতািনক
সমতা ি;

২০

[২.১] নকটার এর ৯ম ড
ও ত পয ােয়র কম চারীেদর
আইিস িবষেয় িশণ।

[২.১.১] িশিণা
িশক-কম কতা

সমি সংা ৫ ১৩ ১৬ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১০ ২২ ২৪

[২.২] নকটার এর ১০ম ড
হেত তদিন পয ােয়র
কম চারীেদর আইিস
িশণ।

[২.২.১] িশণা
কম চারী।

সমি সংা ৫ ৩০ ৪৪ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৪ ৩৫ ৫৫ ৫৬

[২.৩] িশণ কােয 
বহােরর জ আিনক
কিউটার য়।

[২.৩.১] য়ত
কিউটার।

সমি সংা ৩ ৪০ ৪৩ ৪৪ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৪৫ ৪৭

[২.৪] নকটার এর িমশন ও
িভশেনর সংেগ সংগিতণ 
গেবষণা।

[২.৪.১] পিরচািলত
গেবষণা

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ২ ২

[২.৫] একােডমীর কম কতা-
কম চািরেদর পশাগত দতা
ির লে লািন ং সশন
পিরচালনা;

[২.৫.১] পিরচািলত
লািন ং সশন

সমি সংা ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[৩] িশেণর
ে াতা ও
সমতা
িনিতকরণ;

১৫

[৩.১] দ মানব সদ
উয়েন িশিত বক ও ব
মিহলােদর আইিস িবষেয়
িশণ।

[৩.১.১] িশণা
ষ িশণাথ।

সমি সংা ৫ ১৯৫৩ ২১২৫ ২২৮৫ ২২৫০ ২২০০ ২১২৫ ২১০০ ২২৯০ ২৩০০

[৩.১.২] িশণা
মিহলা িশণাথ।

সমি সংা ৫ ৫৪২ ৪৩০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪২০ ৪৫০ ৪৫৫

[৩.২] িবেশষ চািহদা স
ি ও  -গাীর
সদেদর আইিস িবষেয়
িশণ।

[৩.২.১] িশণা
িবেশষ চািহদা স ও
 -গাীর সদ।

সমি সংা ৫ ০ ২৭ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৫ ৩২ ৩৪



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িের
চতনা এবং
দশীয় সংিতর
িবকাশ সাধন।

১০

[৪.১] ি িবষয়ক
সিমনার/আেলাচনা সভা।

[৪.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/আেলাচনা
সভা/

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ২ ৩

[৪.২] ি িভিক বই ও
দিলল সরবরাহ/সংহকরণ/
িশণাথেদর দান/
অবিহতকরণ।

[৪.২.১] সংহত
ি িভিক
বই/দিলল

সমি সংা ২ ১০২ ৫০ ৫৫ ৫২ ৫১ ৫০ ৪৮ ৫৭ ৫৮

[৪.৩] দশীয় সংিতর
িবকাশ সাধন।

[৪.৩.১] আেয়ািজত
সাংিতক অান

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ৩ ৪

[৪.৪] জাতীয় ও আজািতক
িদবসসহ উদযাপন।

[৪.৪.১] িদবসসহ
পালন

সমি সংা ৪ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 ৭৮ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৭৮ ৮২ ১০০ ১০০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৭৮ ৮১ ১০০ ১০০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা
দান িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৮০ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৭৫ ৮০ ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

আিম, পিরচালক, জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী, 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 পিরচালক, জাতীয় কিউটার িশণ ও
গেবষণা একােডমী-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

পিরচালক
জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

তািরখ

সিচব
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমঊিনেকশন টকেনালিজ

২ ইইিড এেকশন ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৩ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৪ এসইও সাচ  ইিন অপমাইেজশন

৫ এসএমএম সাাল িমিডয়া মােকং

৬ কািশও কািরগির িশা অিধদর

৭ এমইিড টকিনকাল এ মাাসা এেকশন িডিভশন

৮ নকটার জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

৯ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

১০ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা িশণ িশণ ইঊট

১১ িবওিজ বাড  অব গভণ রস

১২ িবিসিস বাংলােদশ কিউটার কাউিল

১৩ মাউিশিব মািমক ও উ িশা িবভাগ

১৪ মাওিশঅ মািমক ও উ িশা অিধদর

১৫ মািশও মাাসা িশা অিধদর

১৬ িসিব কিেটি বইজ ি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] মািমক ও উমািমক পয ােয়র ল, কেলজ, মাাসা ও কািরগির িশা
িতােনর িশকগেণর িশণ (৩০ িদন)।

[১.১.১] আইিস িবষেয় িশণা িশক। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[১.২] িশিত বকার বক ও ব মিহলােদর িশিত  পশাজীবী ও উোা
িহেসেব গেড় তালার লে িশণ।

[১.২.১] িশিত  পশাজীবী ও উোা। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[১.৩] াািমং িবষেয় দতা অজেনর লে িশণ । [১.৩.১] াািমং িবষেয় িশণাথ। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[১.৪] [১.৪] ল ও কেলেজর িশকগেণর আইিস িবষেয় িশণ(১৪িদন) [১.৪.১] িশণা আইিস িবষেয় িশক। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[১.৫] দ মানব সদ উয়েন আইিস িবষেয় িশণ (১মাস/৬মাস)। [১.৫.১] িশণা িশাথ। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[২.১] নকটার এর ৯ম ড ও ত পয ােয়র কম চারীেদর আইিস িবষেয় িশণ। [২.১.১] িশিণা িশক-কম কতা িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[২.২] নকটার এর ১০ম ড হেত তদিন পয ােয়র কম চারীেদর আইিস িশণ। [২.২.১] িশণা কম চারী। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[২.৩] িশণ কােয  বহােরর জ আিনক কিউটার য়। [২.৩.১] য়ত কিউটার। কিউটার িবভাগ, নকটার, বড়া অিফস আেদশ/ েয়র কায ােদশ।

[২.৪] নকটার এর িমশন ও িভশেনর সংেগ সংগিতণ  গেবষণা। [২.৪.১] পিরচািলত গেবষণা গেবষণা িবভাগ, নকটার,বড়া অিফস আেদশ/ কায ােদশ/গেবষণা প।

[২.৫] একােডমীর কম কতা-কম চািরেদর পশাগত দতা ির লে লািন ং সশন
পিরচালনা;

[২.৫.১] পিরচািলত লািন ং সশন িশণ িবভাগ অিফস আেদশ।

[৩.১] দ মানব সদ উয়েন িশিত বক ও ব মিহলােদর আইিস িবষেয়
িশণ।

[৩.১.১] িশণা ষ িশণাথ। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। তয়ন/ ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[৩.১] দ মানব সদ উয়েন িশিত বক ও ব মিহলােদর আইিস িবষেয়
িশণ।

[৩.১.২] িশণা মিহলা িশণাথ। িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। তয়ন/ ড়া মেনানয়েনর অিফস আেদশ।

[৩.২] িবেশষ চািহদা স ি ও  -গাীর সদেদর আইিস িবষেয়
িশণ।

[৩.২.১] িশণা িবেশষ চািহদা স ও 
-গাীর সদ।

িশণ িবভাগ, নকটার, বড়া। সনদ প /তয়ন/ অিফস আেদশ।

[৪.১] ি িবষয়ক সিমনার/আেলাচনা সভা। [৪.১.১] আেয়ািজত সিমনার/আেলাচনা সভা/ সংাপন শাখা, নকটার, বড়া অিফস আেদশ/নাটীশ

[৪.২] ি িভিক বই ও দিলল সরবরাহ/সংহকরণ/ িশণাথেদর দান/
অবিহতকরণ।

[৪.২.১] সংহত ি িভিক বই/দিলল লাইেরী, নকটার, বড়া। েয়র আেদশ/ভাউচার ইতািদ।

[৪.৩] দশীয় সংিতর িবকাশ সাধন। [৪.৩.১] আেয়ািজত সাংিতক অান গেবষণা িবভাগ
আেয়ািজত অােনর ছিব/নাটীশ/অিফস
আেদশ।

[৪.৪] জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ উদযাপন। [৪.৪.১] িদবসসহ পালন সংাপন শাখা অিফস আেদশ/নাটীশ/ছিব
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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
াািমং িবষেয় দতা অজেনর লে িশণ । াািমং িবষেয় িশণ কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

[১.৪] ত ও যাগােযাগ ি িবষেয় দ মানব সদ উয়েন িশণ। আিসিস িবষেয় িশণা িশাথ। কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

নকটার এর ১০ম ড হেত তদিন পয ােয়র কম চারীেদর আইিস িশণ। িশণা কম চারী। কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

নকটার এর ৯ম ড ও ত পয ােয়র কম চারীেদর আইিস িবষেয় িশণ। িশিত িশক-কম কতা কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

িশণ কােয  বহােরর জ আিনক কিউটার য়। য়ত কিউটার। কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ

দ মানব সদ উয়েন িশিত বক-ব মিহলা, িবেশষ চািহদা স ি ও  -
গাীর িশণ।

িশণা িবেশষ চািহদা স ি ও
 -গাীর সদ।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

দ মানব সদ উয়েন িশিত বক-ব মিহলা, িবেশষ চািহদা স ি ও  -
গাীর িশণ।

িশণা ষ িশণাথ। মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

দ মানব সদ উয়েন িশিত বক-ব মিহলা, িবেশষ চািহদা স ি ও  -
গাীর িশণ।

িশণা মিহলা িশণাথ। মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

মািমক ও উমািমক পয ােয়র ল, কেলজ, মাাসা ও কািরগির িশা িতােনর
িশকগেণর িশণ।

আইিস িবষেয় িশণা িশক। কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

িশিত বকার বক ও ব মিহলােদর িশিত  পশাজীবী ও উোা িহেসেব গেড়
তালার লে িশণ।

িশিত  পশাজীবী ও উোা। কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার

িশিত বকার বক ও ব মিহলােদর িশিত  পশাজীবী ও উোা িহেসেব গেড়
তালার লে িশণ।

িশিত  পশাজীবী ও উোা। মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ, সভা ও সিমনার।

নকটার এর িমশন ও িভশেনর সংেগ সংগিতণ  গেবষণা। পিরচািলত গেবষণা কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ/ সভা/ সিমনার



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:৫০ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


