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প্রকাশকঃ ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে

প্রধান পৃ ষ্ঠবপাষকঃ

প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান
অধযক্ষ, ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে
ভমাঃ আবু দারদা মালী
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি ও আহবায়ক

ভমাঃ মু র্িব আলম
সম্পাদনা পর্রষদঃ

র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স ভেকবনালর্ি ও সদসয

র্শল্পী রানী দাস,
িু র্নয়র ইন্সট্রাক্টর(নন-ভেক) বাাংলা ও সদসয

এ. ভক. এম ভিৌর্িকুল ইসলাম,
র্ব াগীয় প্রধান, কর্ম্পউোর ভেকবনালর্ি ও সদসয সর্িব

মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
সার্বিক সহব ার্গিায়ঃ একাবের্মক ইন-িািি,
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে
প্রকাশকালঃ ভসবেম্বর, ২০২২
ভমাঃ আবু দারদা মালী,
সাংবকালন ও
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি,
কবম্পািঃ
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে
ভমাঃ আবু দারদা মালী,
গ্রার্িক র্েিাইনঃ র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি,
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে
প্রকাশঃ www.bhpi.gov.bd
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ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে
গ ৌরবময় ঐতিহ্য সমৃ দ্ধ বীরশ্রেষ্ঠ গমোহ্োম্মদ গমোস্তফো কোমোল, কতব গমোজোশ্রম্মলহ্ক, কতব নোতসর আহ্শ্রমদ. অধ্যক্ষ
ফোরুকুর রহ্মোন, এ গক মকবু ল আহ্শ্রমদ, ডোাঃ আজোহ্োর উতিন আহ্মদ, তবপ্লবী কমশ্ররড নতলনী দোশ প্রমু শ্রের
হৃদয় ননশ্রবদয ও সু শ্রশোতিি সবু শ্রজ গেরো বোাংলোশ্রদশ্রশর বৃ হ্ত্তম দ্বীপ তহ্শ্রসশ্রব েযোি গিোলো গজলোশ্রি গিোলো
পতলশ্রেকতনক ইনতিটিউে পতরচোতলি কোতর রী তশক্ষো কোর্যক্রম অিযন্ত সমশ্রয়োতচি, বোস্তবোনু ও ফলপ্রসু উশ্রদযো ,
র্ো স্বোধ্ীন সোবযশ্রিৌম বোাংলোশ্রদশ্রশর আর্য-সোমোতজক উন্নয়শ্রন কলযোণকর িূতমকো পোলশ্রন প্রতিশ্রুতিশীল
সম্ভোবনোর দ্বোর উশ্রম্মোচন কশ্ররশ্রে। প্রতিষ্ঠোন সাংতিষ্ট সকশ্রলই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও আশোবোদী, এই প্রতিষ্ঠোশ্রনর সকল
কোর্যক্রম সমশ্রয়র দোবীশ্রক র্র্োর্র্িোশ্রব পূ রণ করশ্রব।
গিোলো পতলশ্রেকতনক ইনতিটিউে তডতজেোল বোাংলোশ্রদশ তবতণমযোশ্রন এবাং ২০৪১ সোশ্রলরর মশ্রধ্য গদশশ্রক উন্নি রোশ্রে
পতরণি করশ্রি অগ্রণী িুতমকো পোলন করশ্রব বশ্রল আমরো আশোবোতদ। চিুর্য তশল্প তবপ্লব গমোকোশ্রবলোয় অত্র
ইনতিটিউে গর্ সকল পদশ্রক্ষপ গ্রহ্ণ কশ্ররশ্রে িো গদশশ্রক উন্নতির পশ্রর্ ধ্োবমোন করশ্রব বশ্রল আমরো দৃঢ়িোশ্রব
তবশ্বোস কতর।

প্রোক কর্ন
আর্য সোমোতজক উন্নয়শ্রন কোতর তর তশক্ষোর িূতমকো অনস্বীকোর্য। একতবাংশ শিোব্দীর চযোশ্রলঞ্জ গমোকোশ্রবলোয় দক্ষ ও
গপশোদোর এবাং কোতর তর তশক্ষোয় তশতক্ষি জনশতির গকোশ্রনো তবকল্প গনই। এই সব তবষয় তবশ্রবচনোয় গরশ্রেই ২০০৫
সোশ্রল িৎকোলীন প্রধ্োনমন্ত্রী গিোলো পতলশ্রেকতনক ইনতিটিউে শুি উশ্রদ্বোধ্ন কশ্ররন।
এই ইনতিটিউশ্রে প্রর্ম িোরপ্রোপ্ত কমযকিয ো তহ্শ্রসশ্রব দোতয়ত্ব পোলন কশ্ররন গিোলো গেকতনকযোল স্কুল ও কশ্রলশ্রজর
চীফ ইন্সট্রোক্টর িনাব ভমাঃ ভমায়াবেম ভহাবসন। পরবিীশ্রি ২০০৭ সোশ্রলর এতপ্রল মোস হ্শ্রি অধ্যশ্রক্ষর দোতয়ত্ব
পোলন কশ্ররন প্রশ্রকৌাঃ হ্োসোন গমোাঃ কোমরুজ্জোমোন। বিয মোশ্রন অধ্যক্ষ তহ্শ্রসশ্রব সু নোশ্রমর সোশ্রর্ কমযরি আশ্রেন
প্রশ্রকৌশলী হুমোয়ূন কতবর েোন। িোাঁর সঠিক র্নবদি শনায় প্রতিষ্ঠোনটি অিযন্ত সফলিোশ্রব পতরচোতলি হ্শ্রে।
প্রর্ম বেশ্রর (২০০৫–২০০৬ তশক্ষোবষয হ্শ্রি) তডশ্রপ্লোমো ইন ইতঞ্জতনয়োতরাং গকোশ্রসয ২৯ জন তশক্ষোর্ী তনশ্রয় সোম্প্রতিক
ির্য প্রর্ু তি ও চোতহ্দোর তনতরশ্রে আন্তজযোতিক মোশ্রনর প্রণীি পোঠ্যক্রম অনু সরশ্রন তবপু ল
উৎসোহ্ এবাং উিীপনোর মধ্য তদশ্রয় আন্ততরক পতরশ্রবশ্রশ এই প্রতিষ্ঠোশ্রনর তশক্ষো কোর্যক্রম শুরু হ্য়। সমোজ ও
রোজনীতি সশ্রচিন তবতশষ্ট বযতিবশ্র যর সতক্রয় প্রশ্রচষ্টোয় ও আন্ততরকিোয় প্রতিতষ্ঠি কোতর তর তশক্ষো প্রতিষ্ঠোন গিোলো
পতলশ্রেকতনক ইনতষ্টটিউে সফলিোর ১৭িম বের গশশ্রষ ১৮িম বেশ্ররর পর্ চলশ্রে। বিয মোশ্রন এই প্রতিষ্ঠোশ্রন গমোে
তশক্ষোর্ী সাংেযো প্রোয় ১৪৪০ জন।
বিয মোশ্রন বোাংলোশ্রদশ্রশ সরকোরী পতলশ্রেকতনক ও মশ্রনোশ্রেকতনশ্রকর সাংেযো গমোে ৪৯। এেোড়ো সোরোশ্রদশ্রশ গবসরকোরী
পতলশ্রেকতনশ্রকর সাংেযো প্রোয় চোর শিোতধ্ক।
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অবস্থোন ও আয়িন
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে বর্রশাল র্ব াবগর ভ ালা ভিলার ভবারহানউর্িন উপবিলায় অবর্িি। ভ ালা
শহর ভেবক প্রর্িষ্ঠানটি ২৫ র্কবলার্মোর দূবর ভ ালা-িরিযাশন মহাসড়বকর পাবশ অবর্িি। প্রর্িষ্ঠানটির
ভ ৌগর্লক অবিান হবলা ২২.৪৯৩৪৫৬° উত্তর ৯০.৭৩২২২৬° পূ ব।ি প্রায় ৩ একর বা ১.২ ভহক্টর িায়গার উপর
র্নর্রর্বর্ল, মবনামু গ্ধকর ও সবু বি ঢাকা পর্রবববশ র্নর্মিি ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে।

কিৃযত্ব
গিোলো পতলশ্রেকতনক ইনতিটিউে গদশ্রশর অনয ৪৮টি পতলশ্রেকতনক ও মশ্রনোশ্রেকতনশ্রকর মশ্রিোই ণপ্রজোিন্ত্রী
বোাংলোশ্রদশ সরকোশ্ররর তশক্ষো মন্ত্রনোলয় এর কোতর তর ও মোদ্রোসো তশক্ষো তবিোশ্র র আওিোধ্ীন বোাংলোশ্রদশ কোতর তর
তশক্ষো অতধ্দপ্তরোধ্ীন,র্োর কোতর তর তশক্ষো ও প্রতশক্ষশ্রণর মোন প্রণয়ন, তনয়ন্ত্রণ, মূ লযোয়ন ও উন্নয়ন এর সোতবযক দোতয়ত্ব
বোাংলোশ্রদশ কোতর তর তশক্ষো গবোশ্রডযর উপর নযস্ত।

ঠিকোনো
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে
ভবারহানউর্িন, ভ ালা-৮৩২০
ওবয়বসাইেঃ www.bhpi.gov.bd
ইবমইলঃ bhpi_2005@yahoo.com
ভিানঃ 0492256375

র্বর্ ন্ন সমবয় অধযবক্ষর দার্য়ত্ব পালনকারী প্রর্িষ্ঠান প্রধানগবের নাম ও কা িকাল
ক্রর্মক
নাম
নাং
১ িনাব ভমাঃ ভমায়াবেম ভহাবসন
২ ইর্ঞ্জঃ ভমাঃ ভরিাউল কর্রম
৩ ইর্ঞ্জঃ হাসান ভমাঃ কামরুোমান
িনাব ভমাঃ ভমাস্তার্িিু র রহমান
৪ খান
র্ব.র্স.এস (কার্রগর্র র্শক্ষা)
৫ প্রবকৌঃ ভমাঃ আলমগীর সরকার
৬ প্রবকৌঃ ভমাঃ িািু ল ইসলাম
৭ প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান
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পদবী

কা িকাল

ারপ্রাপ্ত কমিকিি া
অধযক্ষ( ারপ্রাপ্ত)
অধযক্ষ

হবি
২৭-০৭-২০০৫
০৬-০৮-২০০৬
১১-০৪-২০০৭

প িন্ত
০৫-০৮-২০০৬
১০-০৪-২০০৭
১২-০৯-২০১৩

অধযক্ষ( ারপ্রাপ্ত)

১৫-০৯-২০১৩

১৯-০৬-২০১৪

অধযক্ষ( ারপ্রাপ্ত)
অধযক্ষ( ারপ্রাপ্ত)
অধযক্ষ

১৯-০৬-২০১৪
১৯-০৫-২০১৫
১৮-০৯-২০২১

১৯-০৫-২০১৫
১৮-০৮-২০২১
--

প্রশাসর্নক কাউর্ন্সল

প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান
স াপর্ি

ভমাবাইল নাংঃ 01911328640
ইবমইলঃ bhpi_2005@yahoo.com

িনাব মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
সদসয সর্িব

ভমাবাইল নাংঃ 01721536453
ইবমইলঃ mmonjur1975@gmail.com

প্রবকৌঃ এ. ভক. এম ভিৌর্িকুল ইসলাম
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01711160119
ইবমইলঃ towfiqul77@gmail.com

প্রবকৌঃ ভমাঃ মুর্িব আলম
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01791967018
ইবমইলঃ mujibalam756@gmail.com

প্রবকৌঃ ভমাঃ আবু দারদা মালী
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01720002219
ইবমইলঃ madm1979@gmail.com

জনোব কোজী নজরুল ইসলোম
প্রধ্োন সহ্কোরী

ভমাবাইল নাংঃ 01710964664
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একাবের্মক কাউর্ন্সল

প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান
স াপর্ি

ভমাবাইল নাংঃ 01911328640
ইবমইলঃ

িনাব মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
সদসয সর্িব

ভমাবাইল নাংঃ 01721536453
ইবমইলঃ mmonjur1975@gmail.com

প্রবকৌঃ এ. ভক. এম ভিৌর্িকুল ইসলাম
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01711160119
ইবমইলঃ towfiqul77@gmail.com

প্রবকৌঃ ভমাঃ মুর্িব আলম
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01791967018
ইবমইলঃ mujibalam756@gmail.com

প্রবকৌঃ ভমাঃ আবু দারদা মালী
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01720002219
ইবমইলঃ madm1979@gmail.com

িনাব ভমাঃ আর্নছার রহমান
সদসয

ভমাবাইল নাংঃ 01710728568
ইবমইলঃ anisarrahman1977@gmail.com
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কমিরি র্শক্ষক, কমিকিি া ও কমিিারী (ভিযষ্ঠিার র্ র্ত্তবি নবহ)

প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান
অধযক্ষ

ভমাবাইল নাংঃ 01911328640

িনাব মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
একাবের্মক ইন-িািি

ভমাবাইল নাংঃ 01721536453

প্রবকৌঃ এ. ভক. এম ভিৌর্িকুল ইসলাম
র্ব াগীয় প্রধান, কর্ম্পউোর

ভমাবাইল নাংঃ 01711160119

প্রবকৌঃ ভমাঃ মুর্িব আলম
র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স

ভমাবাইল নাংঃ 01791967018

প্রবকৌঃ ভমাঃ আবু দারদা মালী
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01720002219

জনোব গমোাঃ হ্োতফজু র রহ্মোন
ইন্সট্রোক্টর (নন-শ্রেক), তনি

ভমাবাইল নাংঃ 01913941928

জনোব গমোাঃ ইয়োতসন িাঁূ ইয়ো
ইন্সট্রোক্টর (শ্রেক), আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01818683266

জনোব অতমি গচৌধ্ু রী
ইন্সট্রোক্টর (শ্রেক), ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01670687799

জনোব গমোহ্োম্মদ আতমনু ল ইসলোম
ইন্সট্রোক্টর (নন-শ্রেক), পদোর্য

ভমাবাইল নাংঃ 01755062923
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জনোব তশল্পী রোনী দোস
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (নন-শ্রেক), বোাংলো

ভমাবাইল নাংঃ 01718594989

জনোব গমোাঃ মতনর গহ্োশ্রসন
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (নন-শ্রেক), অর্যনীতি

ভমাবাইল নাংঃ 0172568857

জনোব সোজ্জোদ েোশ্রলক
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (নন-শ্রেক), তহ্সোব তবজ্ঞোন

ভমাবাইল নাংঃ 01580257760

জনোব গমোাঃ আব্দু ল মতমন নসকি
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (শ্রেক/আরএতস)

ভমাবাইল নাংঃ 01670935048

জনোব গমোাঃ ত য়োস উতিন
ইন্সট্রোক্টর, তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01710783186

জনোব গমোাঃ হ্োসোন গমোশ্রশযদ
ইন্সট্রোক্টর, তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01751141787

জনোব রুশ্রমল আহ্শ্রমদ
ইন্সট্রোক্টর, তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01710043269

জনোব গমোাঃ মোতনক তময়ো
ইন্সট্রোক্টর, কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01790935600

জনোব গমোাঃ এরশোদ
ইন্সট্রোক্টর, ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01729756005

জনোব অতজি চন্দ্র দোস
ইন্সট্রোক্টর, ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01791054020
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জনোব গমোহ্োম্মদ তবল্লোল গহ্োশ্রসন সরকোর
ইন্সট্রোক্টর, আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01917337297

জনোব তবিোষ চন্দ্র দোস
ইন্সট্রোক্টর, ননশ্রেক

ভমাবাইল নাংঃ 0175493810

জনোব গমোাঃ রতবউল কতরম
ইন্সট্রোক্টর, ননশ্রেক

ভমাবাইল নাংঃ 01723673590

জনোব গমোাঃ কোতলমু ল্লোহ্
ইন্সট্রোক্টর, ননশ্রেক

ভমাবাইল নাংঃ 01550004237

জনোব গমোাঃ আল-আতমন হ্োওলোদোর
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর, কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01737784098

জনোব আফতরন আিোর
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর, ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01740058218

জনোব গমোাঃ গমশ্রহ্দী হ্োসোন
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর, ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01918886682

জনোব তমলন চন্দ্র দোস
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর, আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01710180367

জনোব গমোাঃ নোতের আহ্শ্রমদ
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর, আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01740570826

জনোব গমোাঃ নজরুল ইসলোম
জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর, আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01716797695
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জনোব মোসু ম তবল্লোহ্ তলমন
েন্ডকোলীন জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (কতিউেোর)

ভমাবাইল নাংঃ 01711195098

জনোব গমোাঃ শোহ্তরয়ো আহ্শ্রম্মদ শোতকব
েন্ডকোলীন জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (তসতিল)

ভমাবাইল নাংঃ 01812271699

জনোব গমোাঃ শরীফ
েন্ডকোলীন জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (তসতিল)

ভমাবাইল নাংঃ 01731638964

জনোব মোহ্বু বো আিোর পৃ র্ো
েন্ডকোলীন জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (তসতিল)

ভমাবাইল নাংঃ 01737113415

জনোব গমোাঃ কোমরুল ইসলোম
েন্ডকোলীন জু তনয়র ইন্সট্রোক্টর (কতিউেোর)

ভমাবাইল নাংঃ

জনোব কোজী নজরুল ইসলোম
প্রধ্োন সহ্কোরী

ভমাবাইল নাংঃ 01710964664

জনোব গমোাঃ হ্োেোন
তহ্সোব রক্ষক

ভমাবাইল নাংঃ 01739288282

জনোব গমোাঃ তজয়োদ গহ্োশ্রসন
ক্রোফেইন্সট্রোক্টর (সপ) কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01721161024

জনোব িোপস মন্ডল
ক্রোফেইন্সট্রোক্টর (টিআর) আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01720586574

জনোব গমোাঃ রোয়হ্োনু ল ইসলোম
লযোব সহ্কোরী

ভমাবাইল নাংঃ 01954958949
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জনোব গমোাঃ শতহ্দুল ইসলোম
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01518788235

জনোব গমোাঃ শোমীম
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01625875687

জনোব গমোাঃ জোমোল উতিন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01721231234

জনোব এস. এম. জোশ্রহ্দুল ইসলোম
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01538238363

জনোব গমোাঃ কোয়সোর আশ্রবদীন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01821909785

জনোব গমোাঃ তমরোজু ল ইসলোম
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01776196594

জনোব আব্দু ল্লোহ্ জু হ্োন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01988748180

জনোব আবু বকর তেতিক
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01783640654

জনোব গমোাঃ আওলোদ গহ্োশ্রসন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01711280299

জনোব গমোাঃ আব্দু ল লতিফ তময়ো
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01738038471
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জনোব গমোাঃ নু র নবী
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (সপ) আরএতস

ভমাবাইল নাংঃ 01722677460

জনোব গমোাঃ তরয়োদ গহ্োশ্রসন, ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর
(টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক)
তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01718113376

জনোব আশ্রয়শো তেতিকো
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক), তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01959660138

জনোব সঞ্জয় গদবনোর্
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক), তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01823983438

জনোব গমোাঃ গনোমোন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক), তসতিল

ভমাবাইল নাংঃ 01710332225

জনোব গমোাঃ তবল্লোল গহ্োশ্রসন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক),
ইশ্রলকট্রতনক্স

ভমাবাইল নাংঃ 01720346298

জনোব গমোহ্োম্মদ হ্োরুন
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক),
কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01632661821

জনোব সু ব্রি সরকোর
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক),
কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01723639540

জনোব অসীম বোড়ড়
ক্রোফে ইন্সট্রোক্টর (টিআর/ইশ্রলকট্রতনক্স/শ্রেক),
কতিউেোর

ভমাবাইল নাংঃ 01625072703

জনোব িোতরকুল ইসলোম
গকয়োরশ্রেকোর

ভমাবাইল নাংঃ 01722140255
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জনোব গমোাঃ আতনেোর রহ্মোন
গিোর তকপোর ও গরতজেোর (অাঃ দোাঃ)

ভমাবাইল নাংঃ 01710728568

জনোব আব্দু র রহ্মোন শোহ্ীন
ইশ্রলকট্রিতশয়োন কোম পোি অপোশ্ররের

ভমাবাইল নাংঃ 01718956195

জনোব গমোাঃ রহ্মি উল্লোহ্ (বোবু )
ড্রোইিোর

ভমাবাইল নাংঃ 01983762184

জনোব গমোাঃ আল-মোমু ন েোাঁন
তিনোর

ভমাবাইল নাংঃ 01914984116

জনোব নোরোয়ন চন্দ্র দোস
তিনোর

ভমাবাইল নাংঃ 01929718339

জনোব গমোসোাঃ সোমসু ন নোহ্োর
তিনোর

ভমাবাইল নাংঃ 01731404973

জনোব গমোাঃ জোতকর গহ্োশ্রসন
তিনোর ও ডোেো প্রশ্রসসর (অাঃ দোাঃ)

ভমাবাইল নাংঃ 01733145228

জনোব জয় গ োতবন্দ দত্ত
তিনোর

ভমাবাইল নাংঃ 01921932616

জনোব গমোাঃ তমজোনু র রহ্মোন তমলন
তিনোর ও গকোষোধ্যক্ষ (অাঃ দোাঃ)

ভমাবাইল নাংঃ 01724854967

জনোব মু তন্ন রোনী দোস
সু ইপোর

ভমাবাইল নাংঃ 01799736978
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জনোব জোন্নোি গব ম
েন্ডকোলীন পতরেন্নিো কমী

ভমাবাইল নাংঃ 01724960029

জনোব তনঠ্ু চন্দ্র হ্োওলোদোর
েন্ডকোলীন পতরেন্নিো কমী

ভমাবাইল নাংঃ 01762758188

জনোব গমোাঃ গহ্লোল
েন্ডকোলীন পতরেন্নিো কমী

ভমাবাইল নাংঃ 01793380137

জনোব গমোাঃ তমজোনু র রহ্মোন
েন্ডকোলীন পতরেন্নিো কমী

ভমাবাইল নাংঃ 01796765463

জনোব গমোাঃ বোতকর হ্োওলোদোর
েন্ডকোলীন তসতকউতরটি োডয

ভমাবাইল নাংঃ

জনোব গমোাঃ শোহ্ীন
েন্ডকোলীন তসতকউতরটি োডয

ভমাবাইল নাংঃ 01715691546

কোর্যক্রম
গিোলো পতলশ্রেকতনক ইনতিটিউে কিৃযক পতরচোতলি গকোশ্রসযর নোমাঃ “তডশ্রপ্লোমো–ইন–ইতঞ্জতনয়োতরাং”, গময়োদাঃ ৪
বের।
ভদবশর সামর্গ্রক উন্নয়ন িো ২০৪১ সাবলর মবধয ভদশবক উন্নি রাবে পর্রেি করার িনয কার্গগর্র র্শক্ষায়
র্শর্ক্ষি দক্ষ িনশর্ি ও র্ের্িোল বাাংলাবদশ গবড় ভিালার লবক্ষয গেপ্রিািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার কিৃিক প্রর্েি
আন্তিিার্িক মানসম্পন্ন ও ু বগাপব াগী কার্রগর্র র্শক্ষা কমিসূিী বাস্তাবায়ন করাই অত্র প্রর্িষ্ঠাবনর লক্ষয। উি
লক্ষয বাস্তবায়বন বিি মাবন প্রর্িষ্ঠাবন ৪টি ভেকবনালর্িবি ৪ বছর ভময়ার্দ তডশ্রপ্লোমো–ইন– ইতঞ্জতনয়োতরাং র্শক্ষা
কা িক্রম পতরচোতলি হ্শ্রে।
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গেকশ্রনোলতজগুশ্রলো হ্শ্রলো–
ক্রর্মক নাং

ভেকবনালর্ি

আসন সাংখযা

মন্তবয

১

র্সর্ ল

২০০

১ম পবি

২

ইবলকট্রর্নক্স

১০০

১ম পবি

৩

ভরর্িিাবরশন এন্ড এয়ারকর্ন্ডশর্নাং

১০০

১ম পবি

৪

কর্ম্পউোর সাবয়ন্স এন্ড ভেকবনার্ি

১০০

১ম পবি

৫০০

প্রর্ি বষি, ১ম পবি

সবিবমাে=

চোর বেশ্ররর এই তশক্ষো ভকাবসি গমোে আেটি গসতমিোর রশ্রয়শ্রে, র্োর মশ্রধ্য ৬ মোস গময়োদী এক ভসর্মিাবরর “একটি
ইন্ডোতিয়োল এেোচশ্রমন্ট গট্রতনাং” রশ্রয়শ্রে া তবতিন্ন ইন্ডার্সট্রবি সিন্ন করশ্রি হ্য়। বোাংলোশ্রদশ কোতর তর তশক্ষো ভবাবেির
তবতধ্ অনু র্োয়ী ইন্ডোতিয়োল গট্রতনাং সহ ভসর্মিবরর এই ভকাসি গশষ করশ্রল িোশ্রক তনতদয ষ্ট গেকশ্রনোলতজর ”তডশ্রপ্লোমো ইন
ইতঞ্জতনয়োতরাং” সনদ প্রদোন করো হ্য়। ২০০৫-২০০৬ তশক্ষোবষি হবি এই প্রর্িষ্ঠাবন র্েবেমা ইন ইতঞ্জতনয়োতরাং তশক্ষো কোর্যক্রম
পতরচোর্লি হবয় আসবছ। প্রতিষ্ঠোনটিভি প্রর্ি বছর প্রেম ভসর্মিাবর ৫০০ িন র্শক্ষােী র্িি হবি পাবর। বিি মাবন
অধযয়নরি র্শক্ষােীর সাংখযাঃ ১৪৪০ িন।

অনযানয দার্য়ত্ব ও কা িাবলী
• একাবের্মক কা িক্রম পর্রিালনা
• প্রশাসর্নক কা িক্রম পর্রিালনা
• র্শক্ষােীবদর িার্িক ক্লাস পর্রিালনা
• র্শক্ষােীবদর বযবহার্রক ক্লাস পর্রিালনা
• সহর্শক্ষা কা িক্রম পর্রিালনা
• ইন-হাউি প্রর্শক্ষে পর্রিালনা
• ইন্ডার্সট্রয়াল ভট্রর্নাং কা িক্রম পর্রিালনা
• উপবৃ র্ত্তর কা ক্র
ি ম পর্রিালনা
• িববেসবমন্ট ভসল পর্রিালনা
• ক্রয় কা িক্রম পর্রিালনা
• র্বর্ ন্ন ইন্ডার্ি এর সাবে ভ াগাব াগ ও সমব ািা িুর্ি স্বাক্ষর কা ক্র
ি ম পর্রিালনা
• র্শক্ষা উপকরে বযবিাপনা কা িক্রম পর্রিালনা
• িার্িক ও বযবহার্রক সমাপনী পরীক্ষা কা িক্রম পর্রিালনা
• পবিমধয পরীক্ষা কা িক্রম পর্রিালনা
• প্রিযয়নপত্র, প্রশাংসাপত্র, ভনা অববিকশন/র্ক্লয়াবরন্স সাটিির্িবকে ও সনদ প্রস্তুি এবাং র্বিরে কা ক্র
ি ম পর্রিালনা
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• প্রর্িষ্ঠান রক্ষোবক্ষে কা িক্রম পর্রিালনা
• র্বর্ ন্ন িািীয় র্দবস পালন সাংক্রান্ত কা িক্রম পর্রিালনা
• ভসর্মনার ও ওয়াকি শপ আবয়ািন করা
• র্শক্ষা প্রবকৌশল এর মাধযবম প্রর্িষ্ঠাবনর উন্নয়ন ও ভমরামি কা ক্র
ি ম বাস্তবায়ন করা
• অর্

াবক ও র্বর্ ন্ন অাংশীিবনর সাবে আবলািনা স ার আবয়ািন করা

• মাদক র্নমূ িল, ই টির্িাং প্রর্িবরাধ , ির্িবাদ প্রর্িবরাধ , ননর্িকিা, শুদ্ধািার সম্পর্কিি কা িক্রম পর্রিালনা করা
• সরকার কিৃিক র্নবদি র্শি অনয সকল দার্য়ত্ব পালন
• ভকা-কার্রকুলাম একটির্ টিি পর্রিালনা করা

সাাংগঠর্নক কাঠাবমা
➢
➢
➢
➢
➢

প্রশাসর্নক শাখা
একাবের্মক শাখা
পরীক্ষা র্নয়ন্ত্রন শাখা
র্হসাব শাখা
র্নরাপত্তা শাখা
অধযক্ষ

প্রশাসর্নক শাখা

একাবের্মক শাখা

পরীক্ষা র্নয়ন্ত্রন শাখা

র্হসাব শাখা

র্নরাপত্তা শাখা

একাবের্মক ইন-িািি

একাবের্মক ইন-িািি

একাবের্মক ইন-িািি

র্হসাব রক্ষক

র্নরাপত্তা কমিকিি া

র্ব াগীয় প্রধান(সকল)

র্ব াগীয় প্রধান(সকল)

কযার্শয়ার

ভকয়ারবেকার

প্রধান সহকারী

ভরর্িিার

সদসয-১,২

কযাশ সরকার

র্সর্কউর্রটি গােি-১

অর্িস সহায়ক

অর্িস সহায়ক

অর্িস সহায়ক

অর্িস সহায়ক

র্সর্কউর্রটি গােি-২,৩

16 | ভ োলো পললটেকলিক ইিলিটেউে

গসবো সমু হ্
• র্সটিবিন িােিার
• অর্ ব াগ বাক্স
• সু বপয় পার্নর বযবিা
• আধু র্নক মাবনর লযাব সু র্বধা
• পর্রচ্ছন্ন েয়বলে
• িব ভেসবমন্ট ভসল
• িেয অর্ধকার ভসল
• অর্ি অল্প সমবয়র মবধয র্শক্ষােীবদরবক মাকি শীে, প্রশাংসাপত্র, পর্রিয়পত্র ও প্রিযয়নপত্র প্রদান
• নারী র্শক্ষােীবদর িনয কমন রুম ও আলাদা েয়বলে এবাং নামাি ঘর
• প্রর্িবন্ধী র্শক্ষােীবদর িনয র্ববশষ বযবিা
• দর্রদ্র র্শক্ষােীবদর িনয কলযান িহর্বল ভেবক সাহাব যর বযবিা
• ৭০% র্শক্ষােীর িনয সরকারী ভকাষাগার ভেবক উপবৃ র্ত্তর বযবিা
• িেয ও প্র ু র্িগি র্শক্ষাদাবনর িনয প্রায় ১৪০ টি কর্ম্পউোর বযবহাবরর সু র্বধা
• র্ের্িোল কনবেন্ট বযবহার কবর স্মােি ভবােি ও প্রবিবক্টবরর সাহাব য আধু র্নক পদ্ধর্িবি র্শক্ষাদাবনর বযবিা
• লাইবেরীবি প িাপ্ত পর্রমান মু র্ি ু দ্ধ র্ র্ত্তক ও ভেেী উপব াগী বই এর বযবিা
• প্রবিযক পববির র্শক্ষােীবদর িনয আলাদা আলাদা অন-লাইন গ্রুপ
• ভলােবশর্োং এর সময় ভিনাবরেবরর মাধযবম িার্িক ও বযবহার্রক ক্লাস পর্রিালনা
• সাইবকল গযাবরি বযবিা
• িার্িক ক্লাস পর্রিালনা
• বযবহার্রক ক্লাস পর্রিালনা
• নকলমু ি পর্রবববশ পরীক্ষা গ্রহন
• র্শক্ষােীবদর অর্

াবক ও অনযানয অাংশীিবনর সাবে র্নয়র্মি ভ াগাব াগ

• র্শক্ষােীবদর ইন্ডার্িয়াল এযাোিবমন্ট এ সহব ার্গিা
• প্রর্িষ্ঠাবনর সার্বিক কা িক্রম র্সর্স কযাবমরার আওিাধীন

ভসবা সহিীকরে
• পাশকৃি র্শক্ষােীর র্নকে ভকান প্রকার পাওনা না োকবল, ১০ র্মর্নবের মবধয “ভনা অববিকশন/না-দাবী প্রিযয়ন
” প্রদাবনর বযবিা করা হবয়বছ
• প্রর্িষ্ঠাবনর িনয একটি ওবয়বসাইে ভখালা হবয়বছ ভ খাবন সকল প্রকার ভনাটিশ সহ অনযানয ভসবার বযবিা
করা হবয়বছ
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• অন-লাইন র্ র্ত্তক োোববি নিরীর কাি িলমান রবয়বছ
• একাবের্মক আবলািনা, র্বর্ ন্ন প্রকার ভনাটিশ প্রদান ও কবরানা অর্িমারীর সময় অন-লাইন ক্লাস পর্রিালনার
িনয প্রবিযক পববির র্শক্ষােীবদর িনয আলাদা আলাদা অন-লাইন গ্রুপ ভখালা হবয়বছ

িাপনা
•

াষা শহীদবদর স্মরবে ভকর্িয় শহীদ র্মনার

• ৫ িলা র্বর্শষ্ট একটি একাবের্মক বন
• ৫ িলা র্বর্শষ্ট একটি প্রশাসর্নক বন
• ২ িলা র্বর্শষ্ট ২ টি ওয়াকি শপ বন
• ২২০০ বগিিুবের একটি ভকর্িয় মসর্িদ
• অধযবক্ষর বাস বন
• ৪ িলা র্বর্শষ্ট িাি ভকায়ােিার
• সাইবকল ও গাড়ীর গযাবরি

র্বর্ ন্ন কর্মটি
• একাবের্মক কাউর্ন্সল
• প্রশাসর্নক কাউর্ন্সল
• মাদক র্নমূ িল কর্মটি
• ই টির্িাং প্রর্িবরাধ কর্মটি
• ির্িবাদ প্রর্িবরাধ কর্মটি
• ননর্িকিা কর্মটি
• শুদ্ধািার কর্মটি
• সাাংস্কৃর্িক কর্মটি
• ইাংর্লশ লযাাংগুবয়ি কর্মটি

িিু েি র্শল্প র্বেব ভমাকাববলায় গৃ র্হি বযবিা
• ২ টি আধু র্নক ও র্বশ্বমাবনর লযাব িাপন করা হবয়বছ এবাং বার্ক লযাব গুবলাবক আধু র্নক ও র্বশ্বমাবনর প িাবয়
উন্নীিকরবের কাি িলমান রবয়বছ
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• স্মােি ভবােি, র্ির্ে র্প্রন্টার, অবোবমশন, এইিএমআই ভট্রইনার, কর্ম্পউোরাইজে ইউর্ন ারসাল ভের্িাং ভমর্শন
সহ অিযাধু র্নক ন্ত্রপার্ি িাপন করা হবয়বছ এবাং এআই, আইওটি ও ভরাববাটিক্স সহ আবরা অিযাধু র্নক
ন্ত্রপার্ি িাপবনর পর্রকল্পনা ভনওয়া হবয়বছ
• িেয ও প্র ু র্িগি র্শক্ষাদাবনর িনয প্রায় ১৪০ টি কর্ম্পউোর িাপন করা হবয়বছ

সাংগঠন
• ভরা ার স্কাউে
• বাাংলাবদশ কার্রগর্র ছাত্র পর্রষদ(বাকাছাপ)
• লযাাংগুবয়ি ক্লাব
• সাাংস্কৃর্িক সাংগঠন

উপবৃ র্ত্ত
• শি াগ ভমবয় র্শক্ষােী ও ৭০ াগ ভছবল র্শক্ষােীবদর িনয সরকারী উপবৃ র্ত্তর বযবিা রবয়বছ
• ২০২১-২০২২ অেি বছবর ১৬২৬ িন র্শক্ষােীবক সরকারী ভকাষাগার ভেবক উপবৃ র্ত্ত প্রদান করা হবয়বছ

র্শক্ষক, কমিকিি া ও কমিিারী
বিয মোশ্রন প্রতিষ্ঠোনটিভি প্রায় ৭৫ জন তশক্ষক, কমযকিয ো ও কমযচোরী কমিরি আবছন। তশক্ষকমন্ডলীগে ভ মন তশক্ষোজীবশ্রন
উজ্জ্বল কৃতিশ্রত্বর অতধ্কোরী গিমন তশক্ষকিোয় তনশ্রবতদিপ্রোণ, পতরেমী ও তনষ্ঠোবোন। ভেেী কক্ষসহ গেণীকশ্রক্ষর বোইশ্ররও
তশক্ষোর্ীশ্রদর বযর্িগি ও তশক্ষো সাংক্রোন্ত গর্ গকোন সমসযো তনরসশ্রন র্শক্ষকগে অিযন্ত আন্ততরক ও র্ত্নবোন। র্শক্ষক স্বল্পিা
োকা সবত্বও কমিরি র্শক্ষকগে র্শক্ষােীবদর কলযাবে মন-প্রাে উিাড় কবর িাবদর উপর অর্পিি দার্য়বত্বর বাইবরও
অবনক গুরুত্বপূ েি কমিকান্ড সম্পন্ন কবর োবকন। এছাড়াও কমিরি কল কমযকিয ো-কমযচোরীর সাবে তশক্ষোর্ীশ্রদর চমৎকোর
সিকয তবরিমান। কমিরি র্শক্ষক, কমিকিি া ও কমিিারীগবের িার্লকার্শক্ষক

ক্রোফেইন্সট্রাক্টর ও
লযাব সহকারী

৩য় ও ৪েি ভেনীর
কমিিারী

খন্ডকালীন
র্শক্ষক

খন্ডকালীন
কমিিারী

২৯

২৩

১২

০৫

০৬

মন্তবয

আবাসন বযবিা
এই প্রর্িষ্ঠাবন কমিরি র্শক্ষক, কমিকিি া ও র্শক্ষােীবদর িনয ভকান আবাসন বযবিা ভনই। কমিিারীবদর িনয একটি িার
িলা র্বর্শষ্ট িাি ভকায়ােিার রবয়বছ। এছাড়া অধযক্ষ মবহাদবয়র বসবাবসর িনয দুইিলা িাইবন্ডশন র্বর্শষ্ট একটি এক
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িলা র্বর্শষ্ট বাস বন রবয়বছ। র্শক্ষােীবদর িনয ভকান আবাসন বযবিা না োকায় বযর্ি মার্লকানাধীন ছাত্রাবাবস
বসবাসরি র্শক্ষােীবদর ভদখ াবলর িনয ভেেী/গাইে র্শক্ষকগে িাবদর উপর অর্পিি দার্য়ত্ব ো ে াবব পালন কবর
াবচ্ছন।

লাইবেরী
সাম্প্রর্িক িেয সম্বর্লি পাঠয ও ভরিাবন্স উপকরে র্নবয় গড়া একটি লাইবেরী রবয়বছ এই প্রর্িষ্ঠাবন। বিি মান প্র ুর্ি
ও র্শক্ষা সহায়ক িানিাল সহ পাঠয ও ভরিাবন্স বইগুবলা র্শক্ষােীসহ র্শক্ষক, কমিকিি া ও কমিিারীরা বযবহার করবি
পাবরন। প্রর্িষ্ঠান ভখালা োকাকালীন সমবয় এখাবন ববস বই পড়া ও িা ভেবক ভনাে ভনওয়া ায়। লাইবেরী কােি বযবহার
কবর র্শক্ষােীসহ প্রর্িষ্ঠাবন কমিরি সকবল র্নর্দিষ্ট ভময়াবদ বই বাসায় র্নবি পাবরন। একসাবে প্রায় ৬০-৭০ িন এখাবন
ববস পড়বি পাবর। লাইবেরীবি ”বিবন্ধু কেিার” নাবম একটি কেিার রবয়বছ ভ খাবন ”বিবন্ধু” এর িীবনী ও কমিকান্ড
র্ র্ত্তক বইসহ প িাপ্ত সাংখযক ”মু র্ি ু দ্ধ” র্ র্ত্তক বই রবয়বছ।

আইটি গসন্টোর
ির্য ও প্রর্ুতির সোশ্রর্ েোপ েোইশ্রয় চলোর জনয এবাং তশক্ষোর্ীশ্রদর ির্য ও প্রর্ু তি তবষভয় দক্ষ কশ্রর শ্রড় গিোলোর জনয
এই প্রতিষ্ঠোশ্রন একটি আইটি গসন্টোর রশ্রয়শ্রে। ইন্টোরশ্রনে ও ইশ্রমইশ্রলর সহ্ আধ্ু তনক সকল গর্ো োশ্রর্ো প্রর্ু তি সম্বতলি
এই গসন্টোশ্রর অতিসম্প্রতি তবটিতসএল-এর ফোইবোর অপটিক সাংশ্রর্ো স্থোপন করো হ্শ্রয়শ্রে

অতডও-তিজু য়োল লযোব ও ক্লাসরুম
তশক্ষোর্ীশ্রদর তশক্ষোদোন পদ্ধতি আরও আকষযণীয় ও আনন্দময় কবর গিোলোর জনয অত্র প্রতিষ্ঠোশ্রনর িোসরুম লযাবগুবলা
ভি মোতিতমতডয়ো প্রশ্রজক্টর, স্মোেযশ্রবোডয, তিতডও কযোশ্রমরো ,পোওয়োর এমতপ্লফোয়োর তসশ্রিমসহ অনযানয প্রবয়ািনীয় ন্ত্রপার্ি
ও সরঞ্জামার্দ স্থোপন করো হ্শ্রয়শ্রে। ক্লাসরুম ও লযাবগুবলাবক আধু র্নকায়ন করার িবল তশক্ষোর্ীরো সহ্শ্রজ এবাং অিযোধ্ু তনক
পদ্ধতিশ্রি িোশ্রদর তশক্ষো গ্রহ্ণ করশ্রি পোশ্রর।

ইন্টারবনে সু র্বধা
তশক্ষোর্ীশ্রদর গক ির্য ও প্রর্ুতি গি দক্ষ কশ্রর শ্রড় গিোলোর জনয এবাং িোরো র্োশ্রি িোশ্রস বযবহৃি র্েতজেোল কনশ্রেন্ট ও
অনযোনয কনশ্রেন্ট সহ্শ্রজ গপশ্রি পোশ্রর িোর জনয লযাব গুশ্রলোশ্রক ইন্টোরশ্রনশ্রের আওিোয় আনো হ্শ্রয়শ্রে। ইন্টোরশ্রনশ্রের সু তবধ্ো
গ্রহ্ণ কশ্রর ইউটিউব ও গু ল প্লযোেফময বযবহ্োর কশ্রর তশক্ষোর্ীরো র্নবিবদরবক দক্ষ কবর গবড় ভিালার সু ব াগ পাবচ্ছ।
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ছাত্রীবদর িনয গৃ র্হি সু র্বধাসমু হ
প্রর্িষ্ঠানবক ছাত্রীবান্ধব কবর গবড় ভিালার উবিবশয ছাত্রীবদর িনয আলাদা কমনরুবমর বযবিা রবয়বছ। ভ খাবন রবয়বছ
পর্রচ্ছন্ন েয়বলে, ওয়াশরুম, ভের্সাং ভের্বল, আলনা ও কযারাম ভবােি। মু সর্লম ছাত্রীরা াবি র্নর্বিবে নামাি আদায় করবি
পাবর িার িনয রবয়বছ আলাদা নামাি ঘর।

অর্ ব াগ বাক্স
তশক্ষক, কমযকিয ো, কমযচোরী ও তশক্ষোর্ীরো র্োশ্রি প্রতিষ্ঠোন পতরচোলনো, ভ বকান প্রকার দুনীতি, অবযবস্থোপনো, িোস
পতরচোলনো, বযবহ্োতরক িোস গ্রহ্ণ সহ্ গর্ গকোন প্রকোর অতিশ্রর্ো /পরোমশয প্রদোন করবি পাবর, িার জনয অত্র
প্রতিষ্ঠোশ্রন একটি অতিশ্রর্ো বোক্স স্থোপন করো হ্শ্রয়শ্রে। অতিশ্রর্ো বোক্সটি তনয়তমিিোশ্রব গচক করো হ্য় এবাং গস অনু র্োয়ী
বযবস্থো গ্রহ্ণ করো হ্য়।

িব ভেসবমন্ট ভসল
তশক্ষোর্ীশ্রদর চোকুরী সাংক্রোন্ত ির্য সাংরক্ষশ্রণর জনয অত্র প্রতিষ্ঠোশ্রন একটি জব গপ্লসশ্রমন্ট গসল গেোলো হ্শ্রয়শ্রে। ভসখাবন
একিন র্শক্ষকবক সাবিক্ষর্নক াবব র্নবয়ার্িি করা হবয়বছ। গর্ সকল তশক্ষোর্ী চোকতর কশ্রর িোশ্রদর ির্য অনলোইশ্রন বা
অফলোইশ্রন সাংগ্রহ্ করো হ্য় এবাং িো ডোেোশ্রবশ্রজ সাংরক্ষণ করো হ্য় আর গর্ সকল তশক্ষোর্ী সমোপনী পরীক্ষোয় পোশ কশ্রর
এেশ্রনো পর্যন্ত চোকতর পোয়তন িোশ্রদরশ্রক উি ভসবলর মোধ্যশ্রম চোকতরর বযবস্থো করার িনয র্বর্ ন্ন প্রর্িষ্ঠাবন ভ াগাব াগ
করা হয়। এছাড়া িাকুরী সাংক্রান্ত ভ বকান পরামশি প্রদান করা হয়। িাকরীপ্রােী র্শক্ষােীবদর িীবন বৃ ত্তান্ত সাংরক্ষে করা
হয় এবাং িাবদরবক র্নবি উবদযািা হওয়ার পরামশি প্রদান করা হয়।

িেয অর্ধকার ভসল
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে সবসময়ই স্বেিো
এবাং জবোবতদতহ্িো তনতিি করোর লশ্রক্ষয িশ্রর্যর অবোধ্
প্রবোশ্রহ্ তবশ্বোসী। এেোড়োও রশ্রয়শ্রে স্বপ্রশ্রণোতদি ির্য
প্রকোশ্রশর চচযো। “িেয আমার অর্ধকার” এই ভলাগানবক
সামবন ভরবখ িগর্যর অবোধ্ প্রবোহ্ সৃ তষ্ট ও
জন শ্রণর ির্য অতধ্কোর তনতিিকরশ্রণর লবক্ষয “িেয
অর্ধকার আইন-২০০৯” অনু সরে পূ বিক প্রর্িষ্ঠানটিবি
রবয়বছ একটি “িেয অর্ধকার ভসল”, ভ খাবন একিন
ির্য কমযকিয ো তনর্ু ি রশ্রয়শ্রেন। গর্শ্রহ্িু ণপ্রজোিন্ত্রী
বোাংলোশ্রদশ্রশর সাংতবধ্োশ্রন তচন্তো, তবশ্রবক ও বোক-স্বোধ্ীনিো
নো তরক শ্রণর অনযিম গমৌতলক অতধ্কোর তহ্ভসগব স্বীকৃি এবাং ির্য প্রোতপ্তর অতধ্কোর তচন্তো, তবশ্রবক ও বোক-স্বোধ্ীনিোর
একটি অতবশ্রেদয অাংশ; এবাং গর্শ্রহ্িু জন ণ প্রজোিশ্রন্ত্রর সকল ক্ষমিোর মোতলক ও জন শ্রণর ক্ষমিোয়শ্রনর জনয ির্য
অতধ্কোর তনতিি করো অিযোবশযক; এবাং গর্শ্রহ্িু জন শ্রণর ির্য অতধ্কোর তনতিি করো হ্শ্রল সরকোরী, স্বোয়ত্তশোতসি ও
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সাংতবতধ্বদ্ধ সাংস্থো এবাং সরকোরী ও তবশ্রদশী অর্যোয়শ্রন সৃ ষ্ট বো পতরচোতলি গবসরকোরী সাংস্থোর স্বেিো ও জবোবতদতহ্িো বৃ তদ্ধ
পোশ্রব, দুনীতি হ্রোস পোশ্রব ও সু শোসন প্রতিতষ্ঠি হ্শ্রব; এবাং গর্শ্রহ্িু সরকোরী, স্বোয়ত্তশোতসি ও সাংতবতধ্বদ্ধ সাংস্থো এবাং সরকোরী
ও তবশ্রদশী অর্যোয়শ্রন সৃ ষ্ট বো পতরচোতলি গবসরকোরী সাংস্থোর স্বেিো ও জবোবতদতহ্িো তনতিিকরশ্রণর লশ্রক্ষয “িেয অর্ধকার
আইন – ২০০৯” প্রেয়ন করা হবয়বছ। অত্র প্রর্িষ্ঠাবন “িেয অর্ধকার আইন – ২০০৯” এর সারমমি উপলর্ি কবর “িেয
অর্দকার ভসল” ভখালা হবয়বছ।

মাদক র্নমূ িল কর্মটি
মোদকদ্রবয শোরীতরক, মোনতসক, অর্যড়নতিক, সোমোতজক
ক্ষতি কশ্রর র্োশ্রক; গশেোর ক্ষমিো এবাং কোশ্রজর দক্ষিো
কতমশ্রয় গদয়; তবচোর-তবশ্রবচনো, িুল ঠিক গবোঝোর ক্ষমিো
হ্োতরশ্রয় র্োয়, সঠিক তসদ্ধোন্ত তনশ্রি পোশ্ররনো; আশ্রব
তনশ্রজর তনয়ন্ত্রশ্রণ র্োশ্রকনো; উগ্র আচরশ্রণর জন্ম গদয়;
মোনতসক পীড়ন বোতড়শ্রয় গদয়, আত্মহ্িযোর প্রবণিো গদেো
গদয়; স্বোিোতবক জীবন র্োত্রো বযোহ্ি হ্য়; মতস্তষ্ক ও
শ্বোসর্শ্রন্ত্রর ক্ষমিো ও শরীশ্ররর সূ ক্ষ্ম অনু িূতি কতমশ্রয় গদয়
এবাং স্মৃতি শতি কতমশ্রয় গদয়; স্বোিোতবক েোদয অিযোস
নষ্ট কশ্রর; গর্ৌন ক্ষমিো কতমশ্রয় গদয়; এইডস গরোশ্র
আক্রোন্ত হ্ওয়োর ঝুাঁ তক গবশ্রড় র্োয়; হৃদশ্ররো সহ্ তবতিন্ন গরোশ্র আক্রোন্ত হ্শ্রি পোশ্রর এবাং গরো প্রতিশ্ররোধ্ ক্ষমিো কশ্রম র্োয়;
পতরবোশ্রর অর্যড়নতিক চোপ সৃ তষ্ট হ্য়; স্বোস্থয সাংক্রোন্ত েরচ গবশ্রড় র্োয়; কমযক্ষম জনশতি কশ্রম র্োয়। িাই ইসলাম ধমিসহ
প্রায় সকল ধবমি মাদক গ্রহে র্নর্ষদ্ধ করা হবয়বছ। বাাংলাবদশবক ভসানার বাাংলায় পর্রেি করবি িাইবল মাদকমু ি সমাি
গঠন অিযন্ত িরুরী। িাই মাদবকর য়াবহিা ভেবক বাাঁিার িনয গেপ্রিািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার “মোদকদ্রবয তনয়ন্ত্রণ
আইন ২০২২” প্রেয়ন কবরবছ। ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউেও সরকাবর কাাঁবধ কাাঁধ র্মর্লবয় মোদকোসতি মুি
বোাংলোশ্রদশ ড়োর লবক্ষয “একটি মাদক মু ি কর্মটি” গঠন কবরবছ। র্শক্ষােীবদরবক মাদবকর য়াবহিা সম্পবকি সবিনিা
সৃ র্ষ্টর লবক্ষয কর্মটি র্নয়র্মি াবব আবলািনাস া কবর োবক। িাছাড়া অত্র প্রর্িষ্ঠাবনর সকল র্শক্ষক ক্লাস শুরুর আবগ
র্কছু সমবয়র িনয র্শক্ষােীবদর উবিবশয মাদক র্ববরাধী উপবদশমূ লক কো ববল োবকন।
মোদক প্রতিশ্ররোশ্রধ্ পতরবোর ও সমোশ্রজর গুরুত্বপূ ণয িূতমকো রশ্রয়শ্রে। পোতরবোতরক ও সোমোতজক সশ্রচিনিো, তশক্ষো, পতরতমি
জীবন র্োপন, বন্ধু তনবযোচন, দোতয়ত্বশীলিো ইিযোতদ মোদকোসতি প্রতিশ্ররোধ্ ও প্রতিকোশ্ররর পর্।

ই টির্িাং প্রর্িবরাধ কর্মটি
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ই টির্িাং নারী িীববনর সববিবয় বাবি এবাং য়ানক অর্ জ্ঞিার গুবলার মবধয অনযিম। বিি মাবন ই টির্িাং আমাবদর
ভদবশ কযান্সাবরর আকাবর ছর্ড়বয় পবড়বছ।
ইিটিতজাং নোরীশ্রক মোনতসক িোশ্রব ক্ষতিগ্রস্ত
করশ্রে। এটি নোরীর অবোধ্ চলোর স্বোধ্ীনিোয়
বোধ্ো সৃ তষ্ট করশ্রে, গকশ্রড় তনশ্রে িোর প্রোন
প্রোন চঞ্চলিো। শুধ্ু িোই নয় ইিটিতজাংশ্রয়র
তশকোর গর্শ্রক রক্ষো পোওয়োর জনয অশ্রনক
িরুণী আত্মহ্িযোর পর্ গবশ্রে তনশ্রে।
ই টির্িাং এর র্শকার ভমবয়টি শুধু ক্ষর্িগ্রি
হবচ্ছ িা নয় বরাং ক্ষর্িগ্রি হবচ্ছ পু শ্ররো পতরবোর। এর প্রিোব নোরীর প্রোণ তনমযম বতলদোন এর মাধযবম গশষ হ্য় নো বরাং িোর
তবষবোশ্রের তবষতক্রয়োয় ক্ষতিগ্রস্ত হ্য় পু শ্ররো সমোি। গদশ্রশর সোতবযক উন্নয়শ্রন তশক্ষোর গুরুত্ব অপতরসীম। তশক্ষো প্রতিষ্ঠোন
আশ্রশ পোশ্রশ ই টির্িাং এর হ্োর সবভিবয় ভবর্শ। এর প্র াবব অকোশ্রল ঝশ্রর পশ্রড় অশ্রনক নোরী তশক্ষোর্ী। গবশ্রড় র্োয়
বোলযতববোহ্। এিোশ্রবই পতরবোর সমোজ ও রোশ্রের ক্ষতিসোধ্ন কশ্রর চশ্রলশ্রে ই টির্িাং নামক বযার্ধ। শহ্র গর্শ্রক গ্রোম সবযত্রই
েতড়শ্রয় পশ্রড়শ্রে এর বযোপকিো। ই টির্িাং এর অবনক কারে রশ্রয়শ্রে র্োর মশ্রধ্য উশ্রল্লেশ্রর্ো য হ্শ্রে• সোমোতজক, সোাংস্কৃতিক, পোতরবোতরক ও ননতিক মূ লযশ্রবোশ্রধ্র অবক্ষয়
• নোরীর প্রতি েদ্ধোশীল দৃতষ্টিতির অ াব
• নোরীশ্রক পণয গিোশ্র র সোমগ্রী মশ্রন করো
• পশ্রনযোতচত্র েড়োেতড়
• ইন্টোরশ্রনে ও সোমোতজক গর্ো োশ্রর্ো মোধ্যশ্রমর অপবযবহ্োর
• সযোশ্রেলোইে টিতির অতনয়তন্ত্রি প্র াব
•

সন্তোশ্রনর গবশ্রড় ওঠ্ো ির্ো সশ্রচিনিো সৃ তষ্টর গক্ষশ্রত্র মোিো-তপিোর অসশ্রচিনিো

• অসৎ সি, মোদকোসতি, গবকোরত্ব ও তশক্ষোর অিোব
• ইিটিতজাং তবষয়ক অপরোধ্ র্বষবয় অজ্ঞিো

ইিটিতজাং প্রতিশ্ররোশ্রধ্ সু তনতদয ষ্ট গকোন আইন নো র্োকশ্রলও কশ্রয়কটি আইশ্রন এ সিতকয ি তকেু ধ্োরো উশ্রল্লে আশ্রে র্োর মশ্রধ্য
অনযিম• নোরী ও তশশু তনর্যোিন দমন আইন ২০০০, ধারা-১০
• নোরী ও তশশু তনর্যোিন দমন আইন (সাংশ্রশোধ্ন) ২০০৩, ধ্োরো ৯ এর ক
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• দন্ডর্বর্ধ(অপরোধ্ সাংক্রোন্ত প্রধ্োন আইন), ধ্োরো ২০৯-২৯৪, ৩৫৪ ও ৫০৯
িোহ্শ্রল গদেো র্োশ্রে, ইিটিতজাং গফৌজদোতর অপরোধ্, র্ো শোতস্তশ্রর্ো য। ৯৯৯ নোম্বোশ্রর গফোন কশ্রর বো ভ্রোমযমোণ আদোলশ্রির
মোধ্যশ্রম িোৎক্ষতণক গসবো পোওয়ো ায়। িোেোড়োও পতরবোর, তশক্ষোপ্রতিষ্ঠোন, সোমোতজক বযতিব য সশ্রচিনিো সৃ তষ্ট ও
আইন ি প্রতিকোর সিশ্রকয সশ্রচিনো সৃ তষ্ট কশ্রর উশ্রল্লেশ্রর্ো য াবব ই টির্িাং ভরাধ করা ভ বি পাবর।

ই টির্িাং এর ক্ষর্িকর প্র াব ভেবক ভমবয় র্শক্ষােীবদরবক বাাঁিাবনার িনয অত্র প্রর্িষ্ঠাবন ই টির্িাং প্রর্িবরাধ কর্মটি
গঠন করা হবয়বছ। কর্মটিসহ সকল র্শক্ষক এ র্বষবয় সবিদা সিাগ রবয়বছ। র্বর্ ন্ন সমবয় র্নয়ম কবর উপবিলা প্রশাসন
ও আইন শৃ ঙ্খলা রক্ষাকারী বার্হনীর সহায়িা র্নবয় ভমবয় র্শক্ষােীবদরবক এ র্বষবয় সবিিন করা হয় এবাং ভছবল
র্শক্ষােীবদরবক এর ক্ষর্িকর প্র াব সম্পবকি সবিিন ও দৃর্ষ্ট র্ির পর্রবিি বনর িনয উপবদশ ভদওয়া হয়।

ির্িবাদ প্রর্িবরাধ কর্মটি
বিি মান সমবয় ির্িবাদ একটি নবর্শ্বক সমসযায় পর্রেি হবয়বছ। বাাংলাবদবশও এর র্শকড় গর্িবয়বছ র্দবক র্দবক। র্কছু
র্বপেগামী ভদবশর ু ব সমািবক র্বপবে পর্রিার্লি
করবছ। ির্িবাবদর ঘেনায় প্রাে হারাবচ্ছ অসাংখয
মানু ষ। সবযস্বোন্ত বহু পর্রবার। ির্িবাদ ভমাকাববলা
বিি মাবন একটি র্বশ্বিনীন সমসযা এবাং র্ববশ্বর প্রায়
৭০০ ভকাটি মানু বষর কাবছ িা িযাবলঞ্জ হবয়
দাাঁর্ড়বয়বছ। ইসলামসহ ভকান ধমিই র্বনা কারবে
মানু ষ হিযাবক অনু বমাদন কবরনা। ির্িবাবদর
য়াবহ োবা ভেবক র্শক্ষােীবদরবক পর্রত্রাবনর লবক্ষয অত্র পর্িষ্ঠান একটি ির্িবাদ প্রর্িবরাধ কর্মটি গঠন কবরবছ। কর্মটি
র্নয়র্মি াবব র্শক্ষােীবদরবক ির্িবাবদর ক্ষর্িকর র্দক সম্পবকি সবিিন কবর ভিালার কাি কবর াবচ্ছন। িাছাড়া
র্শক্ষকগে ক্লাস শুরুর প্রেবম িাবদরবক সবিিন কবর োবকন।

ননর্িকিা ও শুদ্ধািার কর্মটি
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রোশ্রের অনযিম লক্ষয ও দোতয়ত্ব হ্শ্রলো
নো তরশ্রকর জনয আইশ্রনর শোসন, গমৌতলক
মোনবোতধ্কোর, সমিো, নযোয় তবচোর প্রতিষ্ঠো এবাং
রোজড়নতিক, অর্যড়নতিক ও সোমোতজক অতধ্কোর
তনতিি করো। গসই লক্ষয বোস্তবোয়শ্রনই সু শোসন
প্রতিষ্ঠোর উশ্রদযো গ্রহ্ণ কশ্রর। এশ্রক্ষশ্রত্র একটি
অপতরহ্োর্য গকৌশল হ্শ্রলো সমোজ ও রোেশ্রক
দুনীতিমু ি রোেো এবাং গদশ্রশ শুদ্ধোচোর প্রতিষ্ঠো।

দীেয স্বোধ্ীনিো-সাংগ্রোম ও মু তির্ু শ্রদ্ধর মোধ্যশ্রম অতজযি ’বোাংলোশ্রদশ’ উতল্লতেি মহ্োন আদশযশ্রক রোশ্রের অনযিম লক্ষয
তহ্সোশ্রব তস্থর কশ্ররতেল।

ণপ্রজোিন্ত্রী বোাংলোশ্রদশ্রশর সাংতবধ্োশ্রন ’মোনবসত্তোর মর্যোদো ও মূ শ্রলযর প্রতি

েদ্ধোশ্রবোধ্’ রোেপতরচোলনোর মূ লনীতি তহ্শ্রসশ্রব তচতিি হ্শ্রয়শ্রে এবাং ‘অনু পোতজযি আয়’ গক সবযশ্রিোিোশ্রব বন্ধ করোর
অিীকোর বযি হ্শ্রয়শ্রে। এেোড়ো এই গদশ ও জোতির অনযিম প্রধ্োন লক্ষয ’রূপকল্প-২০২১’ এর উশ্রল্লে করো হ্শ্রয়শ্রে গর্,
আ োমী এক দশশ্রক গদশটিশ্রি ক্ষুধ্ো, গবকোরত্ব, তশক্ষো, বঞ্চনো ও দোতরদ্রয র্োকশ্রব নো। গদশ্রশ তবরোজ করশ্রব সু ে, শোতন্ত,
সম্প্রীতি ও সমৃ তদ্ধ। সাংতবধ্োশ্রনর প্রস্তোবনো অনু র্োয়ী ণিোতন্ত্রক পদ্ধতিশ্রি ‘এমন এক গশোষণমু ি সমোজিোতন্ত্রক সমোশ্রজর
প্রতিষ্ঠো’ হ্শ্রব, ’গর্েোশ্রন সকল নো তরশ্রকর জনয আইশ্রনর শোসন গমৌতলক মোনবোতধ্কোর এবাং রোজড়নতিক, অর্যড়নতিক ও
সোমোতজক সোময, স্বোধ্ীনিো ও সু তবধ্ো তনতিি’ হ্শ্রব।
সরকোর তবশ্বোস কশ্রর গর্, এই সব লক্ষয পূ রশ্রণ সুশোসন প্রতিষ্ঠো রোশ্রের অবশয-কিয বয, এবাং গসই সু শোসন প্রতিষ্ঠোয় দুনীতি
দমন ও শুদ্ধোচোর প্রতিষ্ঠো ও প্রতিপোলন একটি গুরুত্বপূ ণয এবাং অপতরহ্োর্য পরোশ্রকৌশল। দুনীতি দমন ও সুশোসন প্রতিষ্ঠোর
লশ্রক্ষয তবতিন্ন সমশ্রয় বহুতবধ্ আইন, তবতধ্-তবধ্োন প্রণয়ন করো হ্শ্রয়শ্রে। তকন্তু গকবল আইন প্রশ্রয়ো ও শোতস্ত প্রদোশ্রনর মোধ্যশ্রম
দুনীতি তনমূ যল করো সম্ভব নয়, িোর জনয প্রশ্রয়োজন রোেীয় ও সোমোতজক গক্ষশ্রত্র একটি আশ্রন্দোলন শ্রড় গিোলো, র্োশ্রি
নো তরক ণ চতরত্রতনষ্ঠ হ্য়, রোেীয় ও বযতিমোতলকোনোধ্ীন ও সু শীল সমোশ্রজর প্রতিষ্ঠোনসমূ শ্রহ্ শুদ্ধোচোর প্রতিতষ্ঠি হ্য়। এই
লক্ষযশ্রক সোমশ্রন গরশ্রেই একটি গকৌশল-দতলল তহ্সোশ্রব ’গসোনোর বোাংলো ড়োর প্রিযয়াঃ জোিীয় শুদ্ধোচোর গকৌশল’ প্রণয়ন
করো হ্শ্রয়শ্রে।
ননতিকিো, র্োর অর্য হ্শ্রলো িদ্রিো, চতরত্র, উত্তম আচরণ। এটি মূ লি উশ্রিশয,তসদ্ধোন্ত এবাং কশ্রমযর মধ্যকোর িোশ্রলোেোরোপ,উতচি-অনু তচি এর পোর্যকযকোরী।

25 | ভ োলো পললটেকলিক ইিলিটেউে

ননতিকিো হ্শ্রলো গকোশ্রনো মোনদন্ড বো নীতিমোলো র্ো তনতদয ষ্ট
গকোন আদশয, ধ্ময বো সাংস্কৃতি গর্শ্রক আসশ্রি পোশ্রর। আবোর
এটি গসসকল তবষয় হ্শ্রিও আসশ্রি পোশ্রর গর্সকল
তবষয়শ্রক সমগ্র মোনু ষ কলযোণকর তহ্শ্রসশ্রব আেযোতয়ি কশ্রর।
ননতিকিোশ্রক "সঠিকিো" বো "নযোর্যিো"-ও বলো র্োয়।
ননতিকিোর আদশ্রশয পরোনীতিতবদযো অন্তিুযি র্োশ্রক
গর্েোশ্রন ননতিক নবতশষ্টযসমূ হ্, উতি, প্রবণিো এবাং
তবচোশ্ররর প্রকৃতি সিশ্রকয আশ্রলোচনো-তবশ্রিষণ করো হ্য়।
ননতিকিোর একটি আদশয উদোহ্রণ হ্শ্রলোাঃ "আমোশ্রদর
উতচি অশ্রনযর সোশ্রর্ গসিোশ্রবই আচরণ করো গর্মনেো আমরো তনশ্রজরো অশ্রনযর গর্শ্রক আশো করব।"
অপরতদশ্রক, অড়নতিকিো হ্শ্রলো ননতিকিোরই সিূ ণয তবপরীি। র্ো অসশ্রচিনিো, অতবশ্বোস, উদোসীনিোরই বতহ্াঃপ্রকোশ।
রাে কিৃিক প্রেয়নকৃি ‘িািীয় শুদ্ধািার ভকৌশল’ বাস্তবায়ন এবাং র্শক্ষােীবদরবক ননর্িকিা ভশখাবনার িনয ভ ালা
পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে একটি ‘শুদ্ধািার কর্মটি’ ও একটি ‘ননর্িকিা কর্মটি’ গঠন কবরবছ। কর্মটিদ্বয় উপবরাি
ভকৌশল বাস্তবায়বন প্রর্িষ্ঠাবনর ভদওয়াবল ও িলািবলর পবে ননর্িকিা ও র্শষ্ঠািার সম্পর্কিি ভলাগান ু ি ভপািার ও
অনযানয উপকরে লার্গবয় র্দবয়বছ, াবি র্শক্ষােীরা িা সহবি অববলাকন করবি পাবর এবাং িা ভেবক র্কছু র্শখবি
পাবর। িাছাড়া র্শক্ষােীবদরবক ননর্িকিা ও র্শষ্ঠািার ভশখাবনার িনয সমাবির র্বর্ ন্ন র্বর্শষ্ঠিনবক প্রর্িষ্ঠাবন এবন
আবলািনা স ার আবয়ািন করা হয়। প্রর্িটি ক্লাবস িাবদর এ সম্পর্কিি সাংর্ক্ষপ্ত আবলািনা করা হয়।

সহ-র্শক্ষা কা িক্রম
র্শক্ষােীর কমযদক্ষিো বৃ তদ্ধ, সৃ জনশীলিো বৃ তদ্ধ, মোনতসক
তবকোশ, অতিজ্ঞিো লোি, সোমোতজকীকরণ , দলবদ্ধ কোশ্রজর
তশক্ষো, সমশ্রয়র সদ্বযবহ্োর, আত্মতবশ্বোস বৃ তদ্ধ, শারীর্রক ও
মানর্সক র্বকাবশ সহ-র্শক্ষা কা িক্রম বযাপক াবব অবদান
রাবখ। িাই বিি মাবন সহ-র্শক্ষা কা ক্র
ি ম ভেেী র্শক্ষা
কা িক্রবমর অাংশ র্হসাবব গেয করা হবচ্ছ। র্শক্ষােীবদর ভমধা
ও মনবনর র্বকাবশ সহ-র্শক্ষা কা িক্রবমর ভকান র্বকল্প ভনই।
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে খু ব গুরুবত্বর সাবে সহর্শক্ষা কা ক্র
ি ম পর্রিালনা কবর আসবছ। সহ-র্শক্ষা কা ক্র
ি ম
াবি সু িারুরূবপ পর্রিালনা করা ায়, ভসই লবক্ষয প্রর্িষ্ঠান
সাাংস্কৃর্িক ও ভখলাধু লা র্বষয়ক দুটি কর্মটি গঠন কবরবছ।
কর্মটি র্নয়র্মি পাঠযক্রবমর পাশাপার্শ সহ-র্শক্ষা কা ক্র
ি ম
সু নাবমর সাবে পর্রিালনা কবর আসবছ। সহ-র্শক্ষা
কা িক্রবমর অাংশ র্হসাবব অত্র প্রর্িষ্ঠাবন ভ সকল কা িক্রম র্বদযমান িা হবলা• আবৃ র্ত্ত
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গান
নােযিিিা
ভখলাধু লা
ভরা ার স্কাউে
লযাাংগুবয়ি ক্লাব
র্বজ্ঞান ক্লাব
ভলখাবলর্খ
ভদয়ার্লকা
রিদান কমিসূিী
র্বর্ ন্ন সামার্িক কমিকান্ড
ত্রান পর্রিালনা, ইিযার্দ

লযাাংগুবয়ি ক্লাব
র্বশ্ব িু বড় রবয়বছ ইাংবরিী াষার র্বস্তার। তবশ্রশ্ব প্রোয়
১৩৪৮ তমতলয়ন মোনু ষ ইাংশ্ররতজশ্রি কর্ো বশ্রল। ইাংশ্ররতজ
িোষোটি আন্তজযোতিক গর্ো োশ্রর্োশ্র র জনয একমোত্র
িোষো।

এবাং

একটি

আন্তজযোতিকিোশ্রব

স্বীকৃি। আন্তজযোতিকিোশ্রব তনশ্রজশ্রক বো তনশ্রজর গদশশ্রক
গর্েোই বর্লনো গকন তরশ্রপ্রশ্রজন্ট করশ্রি হ্শ্রল বো কোজ
করশ্রি হ্শ্রল অবশযই ইাংশ্ররতজ জোনশ্রি হ্শ্রব। িাছাড়া গববষনা কাবি, ইন্টারবনে এর বযবহার, ভরিাবরন্স বই এর
বযবহার, ভমধা র্বকাশ, ভপ্রাগ্রার্মাং, ভকার্োং, র্িলযার্ন্সাং, ভেকর্নকযাল বই পড়া, র্বর্ ন্ন ভদবশর সাবে ভ াগাব াগ,
ভসাসযাল সাইে এর বযবহার, গুগল ও ইউটিউব বযবহার করবি, কমযশ্রক্ষশ্রত্র সু শ্রর্ো বৃ তদ্ধ, বৃ র্দ্ধ, মু তি ভদখবি, ইাংবরিী
সোতহ্িয িানবি ও পড়বি, ভ্রমণশ্রক সহ্জ কশ্রর িু লবি, বযবসো-বোতণজয, উচ্চতশক্ষো,ভখলাধু লার ধারা র্ববরেী শুনবি
ও র্বর্ ন্ন রকম ভখলা ভদবখ বু বি, ইন্টারবনে ভেবক লারর্নাং কনবেন্ট বযবহার সহ নানা কারবন ইাংবরিী ভশখা
অিযন্ত িরুরী। ভসকো মাোয় ভরবখ ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে গবড় িু বলবছ লযাাংগুবয়ি ক্লাব। আর িা
পর্রিালনার িনয রবয়বছ র্কছু র্নববর্দি র্শক্ষক। াবদর অক্লান্ত পর্রেবম এর্গবয় াবচ্ছ ক্লাবটি।

র্সটিবিন িােি ার

রিদান কমিসূ িী
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রিদান মানু বষর িঅবন বাাঁ িাবি সাহা য কবর োবক।
ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে র্বর্ ন্ন সময় রিদান
কমিসূ িী পালন কবর োবক। িটিল অপাবরশন, দূঘিেনা,
র্বর্ ন্ন ভরাগীর িনয প্রবয়ািনীয় রিদাবনর িনয অত্র
প্রর্িষ্ঠান একটি ব্লাে গ্রুপ োোববি গবড় িু বলবছ। সকল
র্শক্ষােীর প্রবয়ািনীয় িেয ভসই োোবববি সাংরক্ষে করা
হয়। ভ ালা ভিলা সহ বাাংলাবদবশর র্বর্ ন্ন অঞ্চবলর
িনগবের প্রবয়ািবনর সময় সম্পূ নি র্িবি রি দান করা হয়। রিদান সম্পর্কি ি িেয আদান প্রদাবনর িনয
ভিসবু বকর গ্রুপ বযবহার করা হয়। র্শক্ষােীবদর ভক সম্পূ নি র্িবি ব্লাে গ্রুর্পাং করা হয়। ভ ালা ভিলাবি সববিবয়
ভবর্শ রি দানকারী প্রর্িষ্ঠান হবচ্ছ ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে।

তশক্ষো সফর
তশক্ষোর পোশোপোতশ সহ্তশক্ষোর সকল প্রকোর
আশ্রয়োজন এই প্রতিষ্ঠোশ্রন তনয়তমি করো হ্শ্রয়
র্োশ্রক। তশক্ষোর্ীশ্রদর বোস্তব জ্ঞোন অজযশ্রনর সোশ্রর্
গমধ্ো ও মনশ্রনর তবকোশ্রশর পোশোপোতশ সুস্থ
তবশ্রনোদশ্রনর জনয প্রতিবের এই প্রতিষ্ঠোন তশক্ষো
সফশ্ররর আশ্রয়োজন কশ্রর োবক।

উচ্চ তশক্ষোর সু শ্রর্ো
তডশ্রপ্লোমো পোশ করোর পর ঢোকো প্রশ্রকৌশল ও প্রর্ু তি তবশ্বতবদযোলশ্রয় ও তবতিন্ন গবসরকোরী তবশ্বতবদযোলশ্রয় সাংতিষ্ট তবষশ্রয় B.Sc
Engineering পড়োর সু শ্রর্ো ছাড়াও IEB ভেবক ২ বছবরর AMIE Course কবর B.Sc Engineer হওয়ার সু ব াগ
রশ্রয়শ্রে। কোতর তর তশক্ষক প্রতশক্ষণ কশ্রলশ্রজ ১ বেশ্ররর তডশ্রপ্লোমো ইন গেকতনকযোল এডু শ্রকশন গকোসয করশ্রি পোশ্ররন।
এেোড়োও তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োর ণ জোিীয় তবশ্বতবদযোলশ্রয়র অধ্ীশ্রন পোশ গকোশ্রসয তডগ্রী পড়শ্রি পোশ্ররন। গদশ্রশর বোইশ্রর উচ্চ
তশক্ষোর প্রচুর সু শ্রর্ো তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োর শ্রণর রশ্রয়শ্রে।

কমযশ্রক্ষত্র
এ কর্ো অনস্বীকোর্য গর্, তডশ্রপ্লোমো–ইন–ইতঞ্জতনয়োতরাং গকোসয সিূ ণয গসশন জে মূ ি তশক্ষো বযবস্থো এবাং তডশ্রপ্লোমো
ইতঞ্জতনয়োরশ্রদর গবকোরশ্রত্বর হ্োর কম। তডশ্রপ্লোমো–ইন–ইতঞ্জতনয়োতরাং পোশ করোর পর মর্যোদোপূ ণয চোকুরী অর্বো পেন্দমি বযবসো
গ্রহ্শ্রণর সু শ্রর্ো রশ্রয়শ্রে। তডশ্রপ্লোমো গকোশ্রসযর একোশ্রডতমক স্বীকৃতি বতহ্াঃতবশ্রশ্ব রশ্রয়শ্রে তবধ্োয় একজন তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োর
তবশ্রদশ্রশ সোধ্োরণ েতমক নয়, মধ্যম গেণীর প্রশ্রকৌশলী তহ্শ্রসশ্রব কোজ করোর সু শ্রর্ো পোন। ২য় গেণীর গ শ্রজশ্রেড কমযকিয ো
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তহ্শ্রসশ্রব শুরুশ্রিই চোকুরীশ্রি গর্ো দোন এবাং পশ্রদোন্নতি গপশ্রয় ১ম গেণীর গ শ্রজশ্রেড কমযকিয ো হ্বোর সু শ্রর্ো রশ্রয়শ্রে।
বিয মোশ্রন বোাংলোশ্রদশ্রশ তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োর শ্রণর জনয পোতন উন্নয়ন গবোডয, তবদুযৎ উন্নয়ন গবোডয, টি এন্ড টি, গেতলতিশন,
গবিোর, আনতবক শতি কতমশন, আবহ্োওয়ো অতধ্দপ্তর, ভেকর্নকযাল স্কুল এন্ড কশ্রলশ্রজ কোতর তর তবষশ্রয় তশক্ষক এবাং
তবতিন্ন প্রশ্রকৌশল তশক্ষো প্রতিষ্ঠোশ্রন তশক্ষক সহ্ অনযোনয চোকুরী, তসটি কশ্রপযোশ্ররশন, গপৌরসিো, তশতপাং কশ্রপযোশ্ররশন, তবমোন,
বোাংলোশ্রদশ গরোড ট্রোন্সশ্রপোেয অর্তরটি, আধ্ু তনক সরকোরী ও গবসরকোরী হ্োসপোিোল সহ্ তবতিন্ন সরকোরী ও গবসরকোরী
প্রতিষ্ঠোশ্রন চোকুরীর গক্ষত্র নিরী হ্শ্রয়শ্রে।

র্বগি ০৩ বছবরর িলািল
পরীক্ষার সন

অাংশগ্রহনকারী র্শক্ষােী
(৮ম পবি)

পাশকৃি র্শক্ষােী
(৮ম পবি)

পাবশর হার (৮ম
পবি)

২০১৯

২৭৪

২৫১

৯১%

২০২০

২৮০

২৩৫

৮৪%

২০২১

২৭৭

২৪৫

৮৮%

মন্তবয

িবো গযালারী

ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে এর পর্রদশিন বর্হবি স্বাক্ষর করবছন র্শক্ষা মন্ত্রোলবয়র কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্ব াবগর অর্ির্রি সর্িব িনাব ভমাঃ
মহর্সন মবহাদয়
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ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে পর্রদশিন ভশবষ র্শক্ষা মন্ত্রোলবয়র কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্ব াবগর অর্ির্রি সর্িব িনাব ভমাঃ মহর্সন মবহাদয় এর
সাবে প্রবকৌঃ ভমাঃ িািু ল ইসলাম-অধযক্ষ, একাবের্মক ইন-িািি ও র্ব াগীয় প্রধানগে

ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে এ সদয ভ াগদানকারী প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান মবহাদয়বক িু বলল শুব চ্ছা িানাবচ্ছন অত্র ইনর্িটিউবের
র্শক্ষক, কমিকিি া ও কমিিারীবৃ ন্দ
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অধযবক্ষর দার্য়ত্ব হস্তান্তর করবছন প্রবকৌঃ ভমাঃ িািু ল ইসলাম ও প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান, অধযক্ষ ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে

সাববক অধযক্ষ( ারপ্রাপ্ত) প্রবকৌঃ ভমাঃ িািু ল ইসলাম মবহাদয় এর বদলীির্নি র্বদাবয়র মু হুিি
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পর্বত্র ঈদ-ই-র্মলাদুন্নবী (সাঃ) উপলবক্ষয আবয়ার্িি আবলািনা স া ও ভদায়া মাহর্িবল প্রধান অর্ির্ে র্হবসবব উপর্িি আবছন আলহাজ্ব হ রি মাওলানা মর্হববু ল্লাহ
পীর সাবহব, খানকাবয় বর্শর্রয়া বাোমারা, ভবারহানউর্িন, ভ ালা।

পর্বত্র ঈদ-ই-র্মলাদুন্নবী (সাঃ) উপলবক্ষয আবয়ার্িি আবলািনা স া ও ভদায়া মাহর্িল পর্রিালনা করবছন আলহাজ্ব হ রি মাওলানা মর্হববু ল্লাহ পীর সাবহব,
খানকাবয় বর্শর্রয়া বাোমারা, ভবারহানউর্িন, ভ ালা।
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র্বর্শষ্ট মু র্িব াদ্ধা, অধযক্ষ, একাবের্মক ইন-িািি, র্ব াগীয় প্রধানগে ও অনযানয র্শক্ষক, কমিকিি া, কমিিারী ও র্শক্ষােীবদর সমন্ববয় শর্হদ বু র্দ্ধিীবী র্দবস-২০২১ পালন

মহান র্বিয় র্দবস-২০২১ পালন উপলবক্ষয শর্হদ ভবর্দবি েদ্ধাঞ্জর্ল অপিে।
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মহান র্বিয় র্দবস-২০২১ উদ াপন উপলবক্ষয র্বিয় ভশা া াত্রা

মহান র্বিয় র্দবস-২০২১ উদ াপন উপলবক্ষয আবলািনা স া ও পু রস্কার র্বিরেী অনু ষ্ঠান

34 | ভ োলো পললটেকলিক ইিলিটেউে

শর্হদ র্দবস ও আন্তিিার্িক মািৃ াষা র্দবস-২০২২ উদ াপন উপলবক্ষয াষা শর্হদবদর প্রর্ি েদ্ধাঞ্জর্ল অপিে।

শর্হদ র্দবস ও আন্তিিার্িক মািৃ াষা র্দবস-২০২২ উদ াপন উপলবক্ষয আবলািনা স া।
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ঐর্িহার্সক ৭ই মািি-২০২২ উদ াপন উপলবক্ষয বিবন্ধুর াষে ও কর্বিা আবৃ র্ত্ত প্রর্িব ার্গিার পু রস্কার র্বিরেী অনু ষ্ঠান

িািীয় র্শশু র্দবস-২০২২ উদ াপন
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২০১৭-২০১৮ র্শক্ষাববষির র্শক্ষােীবদর র্বদায় সাংবধিনা।

িািীয় কর্ব কািী নিরুল ইসলাবমর ১২৩ িম িন্মবার্ষিকী উদ াপন উপলবক্ষয আবলািনা স া, রিনা ও কর্বিা আবৃ র্ত্ত প্রর্িব ার্গিা
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“কযাপার্সটি র্বর্ডাং” র্বষয়ক ইন-হাউি প্রর্শক্ষে-২০২২ এর শু উবদ্বাধনী অনু ষ্ঠান

“কযাপার্সটি র্বর্ডাং” র্বষয়ক ইন-হাউি প্রর্শক্ষে-২০২২ এর শু উবদ্বাধনী অনু ষ্ঠান অনলাইবন উবদ্বাধন কবরন িনাব ভমাঃ ইসরাইল ভহাবসন,
পর্রিালক, আঞ্চর্লক পর্রিালবকর কা িালয়, কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধদপ্তর, বর্রশাল।
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মাদক, িিীবাদ প্রর্িবরাধ ও িািীয় শুদ্ধািার ভকৌশল র্বষয়ক মির্বর্নময় স া-২০২২ এ প্রধান অর্ির্ে র্হবসবব উপর্িি আবছন ভমাঃ ইসরাইল
ভহাবসন, পর্রিালক, আঞ্চর্লক পর্রিালবকর কা িালয়, কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধদপ্তর, বর্রশাল ও স াপর্ি র্হবসবব উপর্িি আবছন প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর
খান, অধযক্ষ-ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে।

“কযাপার্সটি র্বর্ডাং” র্বষয়ক ইন-হাউি প্রর্শক্ষে-২০২২ এর সমাপনী অনু ষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্ে র্হবসবব উপর্িি আবছন ভমাঃ ইসরাইল ভহাবসন,
পর্রিালক, আঞ্চর্লক পর্রিালবকর কা িালয়, কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধদপ্তর, বর্রশাল ও স াপর্ি র্হবসবব উপর্িি আবছন প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান,
অধযক্ষ-ভ ালা পর্লবেকর্নক ইনর্িটিউে।
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র্শল্পকারখানা-ইনর্িটিউে র্লাংবকি এর আওিায় প্রবকৌশলী হুমায়ূন কর্বর খান, অধযক্ষ ও Ample Lab এর স্বত্বোতধ্কোরী ইর্ঞ্জঃ শাহ মীম ওবায়দুল্লা এর
মবধয সমব ািা িুর্ি সাক্ষর

বাবিে সাংক্রান্ত
বরািকৃি ভমাে বাবিেঃ ৫৩৬৪৯৫০০.০০ োকা
ভমাে বযর্য়ি অেিঃ ৪৫৮৫৭৮৪৮.০০ োকা

আ যন্তরীে ক্রয় কর্মটিঃ
ক্রর্মক নাং
১.
২.
৩.

নাম
মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
একাবের্মক ইন-িািি
এ. ভক. এম. ভিৌর্িকুল ইসলাম
র্ব াগীয় প্রধান, কর্ম্পউোর ভেকবনালর্ি
ভমাঃ আবু দারদা মালী
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি
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পদবী
স াপর্ি
সদসয সর্িব
সদসয

মন্তবয

ভেকর্নকযাল ভের্সর্িবকশন কর্মটিঃ
ক্রর্মক নাং
১.
২.
৩.
৪.

নাম
মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
একাবের্মক ইন-িািি
এ. ভক. এম. ভিৌর্িকুল ইসলাম
র্ব াগীয় প্রধান, কর্ম্পউোর ভেকবনালর্ি
ভমাঃ আবু দারদা মালী
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি
ভমাঃ মু র্িব আলম
র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স ভেকবনালর্ি

পদবী

মন্তবয

স াপর্ি
সদসয সর্িব
সদসয
সদসয

বািারদর ািাই কর্মটিঃ
ক্রর্মক নাং

নাম
ভমাঃ মু র্িব আলম
র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স ভেকবনালর্ি
ভমাঃ ইয়ার্সন ূ ইয়া
ইন্সট্রাক্টর(ভেক), আরএর্স
ভমাঃ আর্মনু ল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর(নন-ভেক), পদােি

১.
২.
৩.

পদবী

মন্তবয

স াপর্ি
সদসয সর্িব
সদসয

দরপত্র উম্মু িকরে কর্মটিঃ
ক্রর্মক নাং
১.
২.
৩.

নাম
মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
একাবের্মক ইন-িািি
ভমাঃ মু র্িব আলম
র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স ভেকবনালর্ি
ভমাঃ আবু দারদা মালী
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি

পদবী

মন্তবয

স াপর্ি
সদসয সর্িব
সদসয

দরপত্র মূ লযায়ে কর্মটিঃ
ক্রর্মক নাং
১.
২.

নাম
মীর মঞ্জুর ভমাবশিদ
একাবের্মক ইন-িািি
এ. ভক. এম. ভিৌর্িকুল ইসলাম
র্ব াগীয় প্রধান, কর্ম্পউোর ভেকবনালর্ি
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পদবী
স াপর্ি
সদসয সর্িব

মন্তবয

ভমাঃ আবু দারদা মালী
র্ব াগীয় প্রধান, ইবলকট্রর্নক্স ভেকবনালর্ি
ভমাঃ মু র্িব আলম
র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স ভেকবনালর্ি
গমোাঃ আতরফুর রহ্মোন
সহ্কোরী প্রশ্রকৌশলী, গিোলো ২২৫ গম োওয়োে
কম্বোইন্ড সোইশ্রকল তবদুযৎ গকন্দ্র, গবোরহ্োনউতিন, গিোলো
অতমি গচীধ্ু রী
ইন্সট্রোক্টর(শ্রেক), ইশ্রলকট্রতনক্স গেকশ্রনোলতজ
গমোাঃ মতনর গহ্োশ্রসন
উপ-সহ্কোরী প্রশ্রকৌশলী, তশক্ষো প্রশ্রকৌশল অতধ্দপ্তর, গিোলো

৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

সদসয
সদসয
সদসয
সদসয
সদসয

ভকায়ার্লটি এযাসু বরন্স কর্মটিঃ
ক্রর্মক নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

নাম
এ. ভক. এম. ভিৌর্িকুল ইসলাম
র্ব াগীয় প্রধান, কর্ম্পউোর ভেকবনালর্ি
ভমাঃ মু র্িব আলম
র্ব াগীয় প্রধান, আরএর্স ভেকবনালর্ি
ভমাঃ এরশাদ
ইন্সট্রোক্টর, ইশ্রলকট্রতনক্স গেকশ্রনোলতজ
ভমাঃ র্গয়াস উর্িন
ইন্সট্রোক্টর, র্সর্ ল গেকশ্রনোলতজ
গমোাঃ আর্মনু ল ইসলাম
ইন্সট্রোক্টর, নন-ভেক(পদােি)

পদবী

মন্তবয

আহবায়ক
সদসয
সদসয
সদসয
সদসয

বার্ষিক কমিসম্পাদন
রূপকল্প (Vision)
কোতর তর ও বৃ তত্তমূ লক তশক্ষো ও প্রতশক্ষণ প্রদোশ্রনর মোধ্যশ্রম দক্ষ মোনব সিদ নিরী ও আত্মকমযসাংস্থোন সৃ তষ্টর মোধ্যশ্রম
অর্যড়নতিক সমৃ তদ্ধ অজযন।
অতিলক্ষয (Mission)
•

র্ু শ্র োপশ্রর্ো ী কোতর তর তশক্ষো প্রদোন, কোতরকুলোম অনু র্োয়ী প্রতশক্ষণ তনিিকরণ।

•

সকশ্রলর জনয সমোন সু শ্রর্ো প্রদোশ্রনর মোধ্যশ্রম আদশযমোশ্রনর প্রতশক্ষণ প্রদোন।

কমযসিোদশ্রনর সোতবযক তচত্র
সোম্প্রতিক বেরসমূ শ্রহ্র (৩ বের) প্রধ্োন অজযনসমূ হ্:
িোফ গকোয়োেোর ও অধ্যক্ষ মশ্রহ্োদশ্রয়র বোসিবশ্রনর বোউন্ডোরী গদয়োল, প্রতিষ্ঠোশ্রনর শহ্ীদ তমনোর, সোইশ্রকল িোন্ড, প্রধ্োন
গ ে, ফু ল বো োশ্রনর বোউন্ডোরী গদয়োল, োড়ীর যোশ্ররজ তনমযোণ করো হ্শ্রয়শ্রে। প্রতিষ্ঠোশ্রনর তনরোপত্তো গজোরদোর করোর লশ্রক্ষয
মূ ল গ ে সহ্ তবতিন্ন স্থোশ্রন তসতস টিতি কযোশ্রমরো স্থোপন করো হ্শ্রয়শ্রে। তশক্ষোর্ীশ্রদর সু শ্রপয় পোতনর বযবস্থো করো হ্শ্রয়শ্রে।
েয়শ্রলশ্রের উন্নয়ন সোধ্ন করো হ্শ্রয়শ্রে। েোত্রীশ্রদর জনয আলোদো সোলোি আদোশ্রয়র কক্ষ, েয়শ্রলে, গড্রতসাং রুম এবাং কমন
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রুশ্রমর বযবস্থো করো হ্শ্রয়শ্রে। মতহ্লো তশক্ষকশ্রদর জনয সোলোি আদোশ্রয়র জনয আলোদো রুম ও েয়শ্রলে এর বযবস্থো করো
হ্শ্রয়শ্রে। নবদুযতিক সমসযো সমোধ্োশ্রনর জনয আলোদো গজনোশ্ররের রুম নিরী কর হ্শ্রয়শ্রে। প্রতিষ্ঠোশ্রনর তিিশ্ররর চোরপোশ্রশ
পোতন তনষ্কোশশ্রনর জনয গড্রন নিরী করো হ্শ্রয়শ্রে। প্রোয় ২২০০ ব যফুশ্রের একটি মসতজদ তনমযোন করো হ্শ্রয়শ্রে। লযোশ্রবর তনরোপত্তো
বৃ তদ্ধর লশ্রক্ষয প্রোয় সকল লযোশ্রবর দরজোয় আলোদো কলোপতসবল গ ে লো োশ্রনো হ্শ্রয়শ্রে। তশক্ষক ও কমযচোরীশ্রদর ইন হ্োউজ
গট্রতনাং , ওশ্রয়ব সোইে উন্নয়ন, েোত্রীশ্রদর কমনরুম ও ওয়োসরুম উন্নয়ন, ইতিহ্োস, ঐতিহ্য ও মু তিশ্রর্োদ্ধো তিতত্তক বই পত্র
সাংগ্রহ্, ২০টি লযোশ্রব মোতিতমতডয়ো প্রশ্রজক্টর স্থোপন, ইন্টোরশ্রনে সাংশ্রর্ো , অতডে আপতত্ত তনেতত্ত করো হ্শ্রয়শ্রে। ই-তজতপ
এর মোধ্যশ্রম ক্রয় কোর্যক্রম সিোদন। লযোবশ্ররেরীশ্রি আধ্ু তনক র্ন্ত্রপোতি স্থোপন এবাং আধ্ু তনক তশক্ষো উপকরণ সাংশ্রর্োজন।
বিবন্ধু কণযোর স্থোপন।
সোতবযক সমসযো ও চযোশ্রলঞ্জ সমু হ্াঃ
মোনম্মি কোতর তর তসশ্রলবোস, বই ও তশক্ষো উপকরশ্রণর উন্নয়ন সোধ্ন, তশক্ষোর গুন ি মোন উন্নয়শ্রনর জনয গবসরকোতর
উশ্রদযিোশ্রদর সক্ষমিো বৃ তদ্ধকরণ, েমবোজোর ির্য হ্োলনো োদকরণ, কোতর তর তশক্ষোয় তশতক্ষি জনশ্র োষ্ঠীর সোমোতজক মর্যোদো
বৃ তদ্ধ, পতরবিয নশীল প্রর্ু তির সোশ্রর্ েোপ েোওয়োশ্রনো, গিৌি অবকোঠ্োশ্রমো তনমযোণ ও সাংস্কোর, আধ্ু তনক র্ন্ত্রপোতি-ইকুপশ্রমন্ট
সাংগ্রহ্ ও স্থোপন। আন্তজযোতিক েমবোজোশ্রর গকোন গসক্টশ্রর কিজন এবাং গকোন গলশ্রিশ্রলর দক্ষিো সিন্ন জনবল প্রশ্রয়োজন
িোর সঠিক ির্য জোনো, উি চোতহ্দো পূ রশ্রণ কোতর তর তশক্ষো গবোডয-এর কোতরকুলোম অনু র্োয়ী সমতিি প্রতশক্ষশ্রণর বযবস্থো
গ্রহ্ণ, জোিীয়িোশ্রব প্রস্তুিকৃি গকোয়োতলতফশ্রকশন গেমওয়োকয তবতিন্ন গদশ কিৃযক স্বীকৃতি প্রদোশ্রনর বযবস্থো গ্রহ্ন, তশক্ষো
ও প্রতশক্ষণ প্রদোনকোরী প্রতিষ্ঠশ্রনর গুন ি মোন তনতিিকরণ, নবশ্রদতশক চোকুরী গ্রহ্ীিোশ্রদর প্রতশক্ষন ি সোতবযক উন্নয়ন
বযবস্থো গ্রহ্ণ।
প্রোতিষ্ঠোতনক সমসযো ও চযোশ্রলঞ্জ সমু হ্াঃ
* গিৌি অবকোঠ্োশ্রমো তনমযোণ ও সাংষ্কোশ্রর বরোি স্বল্পিো।
* জনবল স্বল্পিো। তশক্ষোর্ীশ্রদর পতরবহ্ন বযবস্থো নো র্োকো।
* আই আর ৪.০ এর সফল বোস্তবোয়শ্রন বোশ্রজে স্বল্পিো।
িতবষযৎ পতরকল্পনো:
অবকাঠাবমাগি উন্নয়নঃ ওয়োকয সপ ও অধ্যশ্রক্ষর বোসিবন উর্ধ্যমূ েী সম্প্রসোরণ, েোত্রী গহ্োশ্রিল ও তশক্ষকশ্রদর জনয
ডরতমেরী তনমযোন, গরোিোর গডন এর জনয আলোদো িবন নিরী, তবশ্রশষ চোতহ্দো সিন্ন বযতিবশ্র যর জনয রযোি নিরী করো,
১২০ তসে তবতশষ্ট ৬ িলো েোত্রীতনবোস তনমযোণ, একোশ্রডতমক তবতডাং, প্রশোসতনক তবতডাং, অধ্যক্ষ ও িোফ গকোয়োেযোশ্ররর তনরোপত্তো
গদয়োশ্রলর উন্নয়ন, সমগ্র কযোিোশ্রস তসতস টিতি স্থোপন । ওয়োকয সপ িবশ্রনর ঊধ্যমূেী সম্প্রসোরণ, তবদুযৎ সমসযো সমোধ্োশ্রনর
জনয গসোলোর পযোশ্রনল স্থোপন। পর্যোয়ক্রশ্রম সকল লযোব আধ্ু তনকীকরণ। প্রতিটি গেনী কক্ষ ও লযোশ্রব মোতিতমতডয়ো এর বযবহ্োর
তনতিৎ করন, ইাংতলশ লযোগুশ্রয়জ িোব প্রতিষ্ঠো, সোাংস্কৃতিক িোব প্রতিষ্ঠো, ইন-হ্োউজ গট্রতনাং। গিৌি-অবকোঠ্োশ্রমো উন্নয়ন।
দক্ষিো, প্রতশক্ষন ও পতলতস এর উন্নয়নাঃ প্রতিটি গেনী কক্ষ ও লযোশ্রব মোতিতমতডয়ো এর বযবহ্োর তনতিৎ করন, পরীক্ষো,
গেণী কক্ষ ও লযোব সমু শ্রহ্ তসতসটিতি কযোশ্রমরোর বযবহ্োর তনতিৎ করন। ইাংতলশ লযোগুশ্রয়জ িোব প্রতিষ্ঠো, ০৫টি প্রতিষ্ঠোশ্রনর
সোশ্রর্ RTO স্বোক্ষর, MOU এর অনু শ্রমোদন, একটি কযোতরয়োর গডশ্রিলপশ্রমন্ট এর উপর গসতমনোর আশ্রয়োজন, ইন-হ্োউজ
গট্রতনাং, তবতিন্ন প্রশ্রজশ্রক্টর আওিোয় গদশ- তবশ্রদশ্রশ তশক্ষক ও কমযচোরীশ্রদর প্রতশক্ষণ, রোজস্ব বোশ্রজশ্রের আওিোয় ৬৫%
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গমধ্োবী েোত্র/েোত্রীশ্রদরশ্রক বতধ্যি হ্োশ্রর বৃ তত্ত প্রদোন। তবতিন্ন পশ্রবযর েোত্র/েোত্রীশ্রদর ইন্ড্রোতষ্টয়োল তিতজে এবাং েোত্র-েোত্রীশ্রদর
বোস্তব প্রতশক্ষণ বোবদ বতর্ধ্যি হ্োশ্রর ১২,০০০/- (েোকো বোর হ্োজোর মোত্র) প্রদোন।
২০২১-২২ অর্যবেশ্ররর সম্ভোবয প্রধ্োন অজযনসমূ হ্
• বতধ্যি আসনসহ্ েোত্র/েোত্রীশ্রদর িতিয কোর্যক্রম, বোকোতশশ্রবো এর তসশ্রলবোস অনু সোশ্রর তশক্ষো কোর্যক্রম সিোদন।
• জোিীয় তদবস, ধ্মীয় অনু ষ্ঠোন সিোদন।
• বোশ্রজে গমোিোশ্রবক বযয় সিোদন ও তবতিন্ন িবশ্রনর গমরোমি কোজ সস্পোদন।
• েোত্র/েোত্রীশ্রদরশ্রক বোস্তব প্রতশক্ষণ এর মোধ্যশ্রম তশল্প উশ্রদযো িোশ্রদর সোশ্রর্ সিকয উন্নয়ন
• েোত্রেোত্রীশ্রদর র্র্োসমশ্রয় বৃ তত্ত প্রদোন।
• কতিউেোর তবিোশ্র আইতসটি লযোব উন্নয়ন, তশক্ষক/কমযচোরীশ্রদর প্রতশক্ষণ (ইন্ড্রোতিশ্রি গদশ-তবশ্রদশ্রশ) ।
• তশক্ষো উপকরণ, তবতিন্ন র্ন্ত্রপোতি ও আসবোবপত্র সহ্ ৮ টি লযোশ্রব মোতিতমতডয়ো প্রশ্রজক্টর স্থোপন।
• েোত্রী তমলনোয়িন আধ্ু তনকোয়ন এবাং একোশ্রডতমক ও প্রশোসতনক িবন সাংস্কোর ।
• গিোলো পতলশ্রেকতনক মসতজদ উন্নয়ন।
• গেনী কক্ষ, লযোব ও পরীক্ষোর কশ্রক্ষ তসতসটিতি কযোশ্রমরো এর বযবহ্োর তনতিিকরণ।
• ২টি স্মোেয িোসরুম নিরী ।
• সু শ্রপয় পোতনর বযবস্থো।
• গদয়োল পতত্রকো প্রকোশ।
• তডতজেোল গনোটিশ গবোডয স্থোপন।
• পরীক্ষোর ফলোফল ও অনু পতস্থি তশক্ষোর্ীশ্রদর ির্য অতিিোবকশ্রদর অবতহ্ি করণ।
কমযসিোদশ্রনর গক্ষত্র
ক্রতমক
কমযসিোদশ্রনর গক্ষত্র
নাং
কোতর তর ও বৃ তত্তমূ লক তশক্ষো ও প্রতশক্ষশ্রণর সকল গক্ষশ্রত্র সোময ও সমিোর নীতি তনতিি করো এবাং
১
প্রশ্রবশ মযিোর উন্নয়ন েেোশ্রনো
২
গদশীয় ও আন্তজযোতিক েম বোজোশ্ররর উপশ্রর্ো ী দক্ষ মোনব সিদ নিরী
৩
তশল্প প্রতিষ্ঠোশ্রনর সোশ্রর্ সাংশ্রর্ো স্থোপন ও তশক্ষো বযবস্থোপনোয় সু -শোসন গজোরদোর করো
৪
গদশ্রশর মহ্োন স্বোধ্ীনিো র্ু শ্রদ্ধর গচিনোসমৃ দ্ধ ইতিহ্োস, ঐতিহ্য ও জোিীয় সাংস্কৃতি সাংরক্ষন ও লোলন করো
৫
আতর্যক ও সিদ বযবস্থোপনোর উন্নয়ন
এম.১ সু শোসন ও সাংস্কোরমূ লক কোর্যক্রশ্রমর বোস্তবোয়ন গজোরদোরকরণ
কোর্যোবতল (Functions)
ক্রতমক কোর্যোবতল
নাং
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১

১.৪.১ তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োতরাং গকোশ্রসযর তশক্ষোর্ীশ্রদর িতিয কোর্যক্রম ও গরতজশ্রিশন সিোদন । ১.৪.২
তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োতরাং ও গবতসক গট্রড গকোশ্রসযর প্রতশক্ষশ্রণর সোতবযক গুণ ি মোন উন্নয়শ্রনর লশ্রক্ষয
প্রশ্রয়োজনীয় নীতি বোস্তবোয়ন ও প্রকল্প প্রস্তোবনো তনিি করো। ১.৪.৩ চোতহ্দো তিতত্তক তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োতরাং
ও গবতসক গট্রড গকোশ্রসযর প্রতশক্ষণ তনতিি করো । ১.৪.৪ তশক্ষশ্রকর জ্ঞোন, দক্ষিো ও দৃতষ্টিতির উন্নয়ন
েেোশ্রনো। ১.৪.৫ জোিীয় ও আন্তজযোতিক েমবোজোশ্ররর উপশ্রর্ো ী কোতর তর ও বৃ তত্তমূ লক তশক্ষো ও প্রতশক্ষশ্রণর
চোতহ্দো তনরুপন করো ১.৪.৬ স্থোনীয় ও আন্তজযোতিক েমবোজোশ্ররর চোতহ্দো অনু র্োয়ী প্রতশক্ষণ পতরকল্পনো গ্রহ্ণ
ও বোস্তবোয়ন করো। ১.৪.৭ তডশ্রপ্লোমো ইতঞ্জতনয়োতরাং ও গবতসক গট্রড গকোশ্রসযর প্রতশক্ষশ্রণর গক্ষশ্রত্র তবষয় তিতত্তক
তশক্ষক-কমযচোরীশ্রদর চোতহ্দো তিতত্তক গসতমনোর ও কমযশোলোর আশ্রয়োজন করো। ১.৪.৮ তশক্ষকশ্রদর মোন
উন্নয়শ্রনর লশ্রক্ষয চোতহ্দো তিতত্তক তশক্ষক প্রতশক্ষণ কমযসূতচ (ইন হ্োউজ এবাং অনযোনয) প্রণয়ণ করো। ১.৪.৯
গজন্ডোর সমিো তবধ্োনকশ্রল্প কোতর তর তশক্ষোয় মতহ্লোশ্রদর উৎসোতহ্ি করশ্রি উপর্ু ি পতরশ্রবশ সৃ তষ্ট এবাং
তশক্ষো প্রতিষ্ঠোশ্রনর সু শ্রর্ো -সু তবধ্ো বৃ তদ্ধ। ১.৪.১০ চোকুরীর বোজোশ্ররর চোতহ্দো এবাং কোতর তর ও বৃ তত্তমূ লক তশক্ষোর
উপর কমযশোলো পতরচোলনো করো। ১.৪.১১ গদশ্রশর কোতর তর ও বৃ তত্তমূ লক তশক্ষো ও প্রতশক্ষন পতরচোলনোয় প্রকল্প
এবাং গদশীয় সাংস্থোর সোশ্রর্ গর্ো োশ্রর্ো । ১.৪.১২ গসতমনোর, তসশ্রিোতজয়োম ও ওয়োকয শপসহ্ তবতিন্ন প্রকোর
কোর্যক্রশ্রমর সোশ্রর্ ইন্সটিটিউশ্রের সিকয সৃ তষ্ট। ১.৪.১৩ তশল্প কোরেোনোর সোশ্রর্ সিকয উশ্রন্নোয়শ্রনর মোধ্যশ্রম
উত্তীণয তশক্ষোর্ীশ্রদর কমযসাংস্থোশ্রনর সু শ্রর্ো সৃ তষ্ট করো। ১.৪.১৪ তবতিন্ন জোিীয় তদবস উদর্োপন, সোমোতজক
কমযকোন্ড, ধ্মীয় অনু ষ্ঠোনোতদ, বোৎসতরক ক্রীড়ো ও সোাংস্কৃতিক অনুষ্ঠোন, রিদোন ও বৃ ক্ষশ্ররোপন কমযসূচী পোলন
করো। ১.৪.১৫ প্রতিষ্ঠোশ্রনর পতরেন্নিো ও তনরোপত্তো বজোয় রোেো। ১.৪.১৬ েোত্র-েোত্রীশ্রদর তনয়তমি োইতডাং ও
কোউতন্সতলাং এর বযবস্থো গ্রহ্ণ করো। ১.৪.১৭ রোজস্বেোি এবাং স্থোনীয়িোশ্রব প্রোপ্ত বোশ্রজশ্রের বযবহ্োর তনতিি
করো। ১.৪.১৮ তনয়তমি ইন্টোরনোল মতনেতরাং ও অতডে তনতিি করো। ১.৪.১৯ প্রতি বের অতিিোবক তদবস
পোলন করো। ১.৪.২০ স্থোনীয় ণযমোনয বযতি শ্রণর সোশ্রর্ গর্ো োশ্রর্ো রোেো। ১.৪.২১ অতধ্দপ্তর তনশ্রদয তশি
গকোয়োতলটি মযোনু য়োল অনু সরণ করো। ১.৪.২২ পরীক্ষোর প্রশ্নপশ্রত্রর তনরোপত্তো তনতিি করো। ১.৪.২৩ গপশো ি
তনরোপত্তো ও বযতি ি স্বোস্থয তবতধ্ অনু র্োয়ী কোর্যক্রম তনতিি করণ। ১.৪.২৪ পতরশ্রবশ বোন্ধব কোর্যক্রম
পতরচোলনো করো। ১.৪.২৫ েোত্র/েোত্রীশ্রদর গকো-কোতরকুলো এতক্টতিটিজ সিোদন। ১.৪.২৬ গদশ্রশর তডশ্রপ্লোমো
ইতঞ্জতনয়োতরাং এবাং গবতসক গট্রড গকোশ্রসযর প্রতশক্ষণ পতরচোলনোয় সরকোশ্ররর শীষয সাংস্থো তহ্শ্রসশ্রব কোতর তর
তশক্ষো অতধ্দপ্তর আঞ্চতলক ও আন্তযজোতিয ক সাংস্থোর সোশ্রর্ (UNEVOC, UNESCO, CPSC, IDB,
KOIKA, JAICA, EC, ILO ইিযোতদ) সমতিি গর্ো োশ্রর্ো (Networking) ও প্রতিতনতধ্ত্ব করণ।
১.৪.২৭ প্রতিষ্ঠোশ্রন র্ু শ্র োপশ্রর্ো ী ইমোতজযাং গেকশ্রনোলতজ প্রবিয ন করোর লশ্রক্ষয তবতিন্ন তশল্প কোরেোনোর চোতহ্দো
তিতত্তক র্ু শ্র োপশ্রর্ো ী ইমোতজযাং গেকশ্রনোলতজ তনরুপন ও প্রস্তোবনো। ১.৪.২৮ সরকোরী ক্রয় কোর্যক্রশ্রম স্বেিো
আনোয়ন। ১.৪.২৯ সু শোসন তনতিৎকরণ ১.৪.৩০ মোদক তনমূ যল, ইিটিতজাং প্রতিশ্ররোধ্ ও জতিবোদ তবশ্ররোধ্ী
প্রচোরণো গজোরদোর করণ

গসকশন-২: তবতিন্ন কোর্যক্রশ্রমর চূড়োন্ত ফলোফল/প্রিোব (Outcome/Impact)
ক
নাং

চূড়োন্ত ফলোফল/প্রিোব
(Outcome/Impact)

কমযসিোদন
সূ চকসমূ হ্
(Performance
Indicators)

১

তডশ্রপ্লোশ্রমো ইন
ইতঞ্জতনয়োতরাং এ েোত্র-েোত্রী
িতিয র হ্োর

এনশ্ররোলশ্রমন্ট হ্োর
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প্রকৃি প্রকৃি
২০২২একক অজযন অজযন*
২৩
(Unit) (২০২০- (২০২১লক্ষযমোত্রো
২১)
২২)
%

৯১

৮৪.৪

১০০

প্রশ্রক্ষপণ
(Projection)
(২০২৩- (২০২৪২০২৪) ২০২৫)
১০০

১০০

২

৩

তডশ্রপ্লোশ্রমো ইন
ইতঞ্জতনয়োতরাং এ ঝশ্রর
পড়োর হ্োর
তডশ্রপ্লোশ্রমো ইন
ইতঞ্জতনয়োতরাং এ েোত্রেোত্রীর অনু পোি
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ঝশ্রর পড়োর হ্োর

%

০

০

৫

৩

১

গজন্ডোর সমিো

অনু পোি

১৯:১

২০:১

২০:১

১৯:১

১৮:১

গসকশন ৩
কমিসম্পাদন পর্রকল্পনা ‡gvU b¤^i -70
‡fvjv cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU I KvwiMwi wkÿv Awa`ßi Gi g‡a¨ m¤úvw`Z evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 2021-22 Gi P‚ovšÍ (01 RyjvB2021 -30Ryb,2022) AMÖMwZ cÖwZ‡e`bt
কর্মসম্পাদন
ক্ষেত্র

ক্ষেত্রত্রর
র্ান

কার্ মক্রর্

কর্মসম্পাদন সূচক

গণনা
পদ্ধতি

একক

কর্মসম্পাদন
সূচত্রকর র্ান

১

২

৩

৪

৫

৬

[১.১.১] ইনহাউজ প্রতিেণপ্রাপ্ত
তিেক

সর্তি

[১.১.২] ইনহাউজ প্রতিেণপ্রাপ্ত
কর্মচারী

[১.১] তিেক ও
কর্মচারীত্রদর প্রতিেণ
প্রদান

[১] কাতরগতর
ও বৃতিমূলক
তিো ও
প্রতিেত্রণর
সকল ক্ষেত্রত্র
সাম্য ও
সর্িার নীতি
তনতিি করা
এবং প্রত্রবি
গম্যিার
উন্নয়ন ঘটাত্রনা

[১.২] ক্ষেনী কত্রে
আধুতনক র্ন্ত্রপাতি
স্থাপন ও তিো
উপকরন সংগ্রহ
২৫

[১.৩] তিোবর্ মপঞ্জী
ক্ষর্ািাত্রবক পাঠ্যসূতচ
সর্াপন
[১.৪] কাতরগতর
তিোর্ীত্রদর উপবৃতি
প্রদান
[১.৫] প্রতিষ্ঠাত্রন
নারী/তবত্রির্
চাতহদাসম্পন্ন
তিোর্ীত্রদর জন্য
সুতবধা বৃতদ্ধ

[২] ক্ষদিীয় ও
আন্তজমাতিক
ের্ বাজাত্ররর

১৩

[২.১] কাতরকুলার্
পতরর্াজমন, পতরবধ মন ও
যুত্রগাপত্রর্াগীকরন
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অর্জন

ম োট
অর্জন

দোবীকৃত
োন

ন্তব্য

১৩

১৪

১৫

৭

অসাধারণ
৮

১র্
০৯

২য়
১০

৩য়
১১

৪র্ ম
১২

সংখ্যা

৬

২৩

-

-

৪

১০

১৪

৩.৬৫

সর্তি

সংখ্যা

৬

১৯

২৯

২৯

৬

[১.২.১] স্থাতপি আধুতনক র্ন্ত্রপাতি

সর্তি

সংখ্যা

২

২

২

-

-

২

২

[১.২.২] সংগৃহীি আধুতনক তিো
উপকরন

সর্তি

সংখ্যা

২

২

২

-

-

-

২

২

[১.৩.১] ক্ষসতর্স্টার প্ল্যান অনুর্ায়ী
ক্ষেণী কার্ মক্রর্ পতরচালনা

গড়

৩

৬০

৬০

৬০

৬০

৬০

৩

[১.৪.১] উপবৃতিপ্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা

সর্তি

সংখ্যা

৪

১০৩৮

-

-

-

১২৭০

১২৭০

৪

[১.৪.২] উপবৃতিপ্রাপ্ত ছাত্রীসংখ্যা

সর্তি

সংখ্যা

৩

৭০

-

-

-

৮৪

৮৪

৩

[১.৫.১] নারীত্রদর জন্য সুতবধা বৃতদ্ধ

সর্তি

সংখ্যা

২

১

-

-

-

১

১

২

[১.৫.২] তবত্রির্ চাতহদা সম্পন্নত্রদর
জন্য সুতবধা বৃতদ্ধ

সর্তি

সংখ্যা

২

১

-

-

-

১

১

২

[২.১.১] কাতরকুলার্ পতরর্াজমন,
পতরবধ মন ও যুত্রগাপত্রর্াগীকরত্রনর
প্রস্তাব ক্ষপ্ররণ

সর্তি

সংখ্যা

৪

২

১

-

-

২

২

৪

%

-

-

-

-

৬০

কর্মসম্পাদন
ক্ষেত্র

ক্ষেত্রত্রর
র্ান

কার্ মক্রর্

কর্মসম্পাদন সূচক

গণনা
পদ্ধতি

একক

কর্মসম্পাদন
সূচত্রকর র্ান

১

২

৩

৪

৫

৬

[২.২] ক্ষসতর্নার/
কর্মিালা/র্িতবতনর্য়
সভা আত্রয়াজন
[২.৩] দেিাবৃতদ্ধমূলক
প্রতিেণ প্রদান (ত্রবতসক
ক্ষকাস ম, িট ম ক্ষকাস,ম ৩৬০
ঘন্টার ক্ষকাস ম ইিযাতদ)

[২.২.১] আত্রয়াতজি
ক্ষসতর্নার/কর্মিালা/র্িতবতনর্য়
সভা

সর্তি

[২.৩.১] প্রতিেনার্ীর সংখ্যা

উপত্রর্াগী দে
র্ানব সম্পদ
তিরী

[৩] তিল্প
প্রতিষ্ঠাত্রনর
সাত্রর্ সংত্রর্াগ
স্থাপন ও তিো
ব্যবস্থাপনায়
সু-িাসন
ক্ষজারদার করা

[৪] ক্ষদত্রির
র্হান
স্বাধীনিা
যুত্রদ্ধর
ক্ষচিনাসমৃদ্ধ
ইতিহাস,
ঐতিহয ও
জািীয়
সংস্কৃতি
সংরেন ও
লালন করা

[৩.১] তিোর্ীত্রদর
তিল্প-কারখানায় বাস্তব
প্রতিেণ প্রদান
১২

[৩.২] শিল্পপ্রশতষ্ঠোননর
সোনে স ন োতো স্মোরক
স্বোক্ষর
[৩.৩] প্রিাসতনক ও
একাত্রেতর্ক কার্ মক্রর্
ক্ষজারদারকরন
[৪.১] মুতিযুদ্ধতভতিক
বই ও দতলল তিো
প্রতিষ্ঠানকর্তমক
সংগ্রহকরন

অর্জন

ম োট
অর্জন

দোবীকৃত
োন

ন্তব্য

১৩

১৪

১৫

৭

অসাধারণ
৮

১র্
০৯

২য়
১০

৩য়
১১

৪র্ ম
১২

সংখ্যা

৪

২

১

-

১

১

২

৪

সর্তি

সংখ্যা

-

-

-

-

-

-

-

-

[৩.১.১] তিল্প-কারখানায় বাস্তব
প্রতিেণপ্রাপ্ত তিোর্ীী্র সংখ্যা

সর্তি

সংখ্যা

৫

২৭৬

-

-

২৭৭

-

২৭৭

৫

[৩.২.১] স্বােতরি সর্ত্র ািা
স্মারকসংখ্যা

সর্তি

সংখ্যা

৩

১

-

-

১

-

১

৩

[৩.২.১] ক্ল্যাস র্তনটতরং

গড়

%

৪

১০০

১০০

১০০

১০০

১০০

১০০

[৪.১.১] ক্রয়কৃি বই সংখ্যা

সর্তি

সংখ্যা

৫

৩০

-

-

০৬

৫৩

৫৯

৫

[৪.২.১] উদর্াতপি জািীয় তদবস

সর্তি

সংখ্যা

৫

৭

১

২

৩

-

৬

৫

৪

১০
[৪.২] জািীয় তদবস
উদর্াপন
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কর্মসম্পাদন
ক্ষেত্র

ক্ষেত্রত্রর
র্ান

কার্ মক্রর্

কর্মসম্পাদন সূচক

গণনা
পদ্ধতি

একক

কর্মসম্পাদন
সূচত্রকর র্ান

১

২

৩

৪

৫

৬

[৫.১.১] অশিট আপতি তনষ্পতিকৃি

সর্তি

[৫.২.১] ক্রয় পতরকল্পনা অনুর্ায়ী
ক্রয় কার্ ম সম্পাতদি
[৫.৩.১] স্থাবর ও অস্থাবর
সম্পতির িাতলকা প্রস্তুিকৃি ও
হালনাগাদকৃি

[৫.১] অশিট আপতি
তনষ্পতি কার্ মক্রত্রর্র
উন্নয়ন
[৫] আতর্ মক ও
সম্পদ
ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন

১০

[৫.২] বাতর্ মক ক্রয়
পতরকল্পনা বাস্তবায়ন
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[৫.৩] স্থাবর ও
অস্থাবর সম্পতির
িাতলকা প্রস্তুি ও
হালনাগাদকরন

অর্জন

ম োট
অর্জন

দোবীকৃত
োন

ন্তব্য

১৩

১৪

১৫

৭

অসাধারণ
৮

১র্
০৯

২য়
১০

৩য়
১১

৪র্ ম
১২

%

৪

৬

৪

-

-

-

৪

২.৬

সর্তি

%

৪

১০০

-

-

-

১০০

১০০

৪

িাতরখ

িাতরখ

২

১৮-১২-২১

-

-

-

-

১৮-১২২১

২

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কমসম্পাদননর
ম
ক্ষেত্র (মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রিভাগ কর্ত ক
ম ন্ত্রনর্ান্ত্রম রর্) ক্ষমাট নম্বর-৩০
লেযর্াত্রা/তনণ মায়ক ২০২১-২২
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১

ক্ষেত্রত্রর
র্ান

২

কার্ মক্রর্

৩
১) শুদ্ধোচোর
কমপলরকল্পিো
য
বোস্তবোয়ি

কর্মসম্পাদন সূচক

৪

শুদ্ধোচোর কমপলরকল্পিো
য
বোস্তবোলয়ত

গণনা
পদ্ধতি

একক

৫

কর্মসম্পাদন
সূচত্রকর র্ান

৬

৭

সমষ্টি

সংখ্যা

১০

সমষ্টি

সংখ্যা

১০

সমষ্টি

সংখ্যা

৩

সমষ্টি

সংখ্যা

৪

সমষ্টি

সংখ্যা

৩

২) ই-গ িযোন্স/
য
ই-গ িযোন্স/
য
উদ্ভোবি
কমপলরকল্পিো
য
বোস্তবোলয়ত

বোস্তবোয়ি

সুশোসি ও

৩) তথ্য অলিকোর

সংস্কোরমূলক
কোর্ক্রটমর
য

উদ্ভোবি
কমপলরকল্পিো
য

৩০

কমপলরকল্পিো
য

বোস্তবোয়ি

বোস্তবোয়ি

ভ োরদোরকরণ

৪) অল টর্োগ

তথ্য অলিকোর কমপলরকল্পিো
য
বোস্তবোলয়ত

প্রলতকোর

অল টর্োগ প্রলতকোর

কমপলরকল্পিো
য

কমপলরকল্পিো
য
বোস্তবোলয়ত

বোস্তবোয়ি
৫) ভসবো প্রদোি
প্রলতশ্রুলত

ভসবো প্রদোি প্রলতশ্রুলত

কমপলরকল্পিো
য

কমপলরকল্পিো
য
বোস্তবোলয়ত

বোস্তবোয়ি
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অসাধারণ

অতি উির্

উির্

চলতি র্ান

চলতি র্াত্রনর
তনত্রে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১০

১১

১২

১৩

১৪

অ ি
য

মন্তবয

১৫

১৬

সাংশ্রর্োজনী ৪: আঞ্চতলক/মোঠ্ পর্যোশ্রয়র কোর্যোলশ্রয়র িািীয় শুদ্ধািার ভকৌশল কমি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২
আঞ্চতলক/মোঠ্ পর্যোশ্রয়র কোর্যোলশ্রয়র নাম: ভ ালা পর্লবেকর্নক ইন্সটিটিউে
কা িক্রবমর নাম

কমিসম্পাদন সূ িক

১

২

১. প্রার্িষ্ঠার্নক বযবিা……………………………….....২৬
স া আবয়ার্িি
১.১ ননর্িকিা কর্মটি স া আশ্রয়োজন

১.২ ননর্িকিা কর্মটির স ার র্সদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন

১.৩ সু শাসন প্রর্িষ্ঠার র্নর্মত্ত অাংশীিবনর

১.৫

কমি-পর্রববশ

উন্নয়ন

(স্বািযর্বর্ধ

৩

একক

৪

অনু র্ষ্ঠি স া

৫

৬

আহবায়ক

৪
অর্জন
লক্ষয োত্রো
৪

সাংখযা
অধযক্ষ

২

উন্নি কময-পতরশ্রবশ
৩

অধযক্ষ
সাংখযা
ও
িার্রখ

-

পর্রকল্পনা,

২০২১-২২

ও

নত্রমার্সক

পর্রবীক্ষে প্রর্িববদন দপ্তর/সাংস্থোয় দার্খল
ও স্ব স্ব ওশ্রয়বসোইশ্রে আপশ্রলোডকরণ
১.৭ শুদ্ধোচোর পু রস্কোর প্রদোন এবাং
পু রস্কোরপ্রোপ্তশ্রদর িোতলকো ওশ্রয়বসোইশ্রে
প্রকোশ
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কমি-পর্রকল্পনা
ও
নত্রমার্সক
প্রর্িববদন
দার্খলকৃি
ও
আপবলােকৃি

১
১
১০০%
১০০%

লক্ষয োত্রো
অর্জন

৯
১

১০
১

১
১০০%
১০০%

অধযক্ষ

৩

১২

১
১০০%
১০০%

৪
১
১০০%

১০০%

১

১০০%
১০০%

৬

২

১

১

অর্জন

৪

৪

১

১

দোবীকৃ
ত মোি
১৩

২

৪

১
১

১
১০.১২.২১

১
১১.০৪.২২

১
১০.১২.২১

১
১১.০৪.২২

২

অর্জন

৩
২

লক্ষয োত্রো
অধযক্ষ

িোতরে

১১
১

১
২২.০৯.২১

-

১
১০.১২.২১

১
১৮.০৩.২২

অর্জন

প্রদত্ত পু রস্কোর

ভমাে
অিিন

২

িার্রখ
৪

৮

লক্ষয োত্রো

র্বনষ্টকরে/পর্রষ্কার-পর্রচ্ছন্নিা বৃ র্দ্ধ ইিযার্দ
১.৬ িািীয় শুদ্ধািার ভকৌশল কমি-

অর্জন

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষে, ২০২০-২০২১
১ম
২য়
৩য়
৪েি
ভকায়ােিার
ভকায়ােিার
ভকায়ােিার
ভকায়ােিার

লক্ষয োত্রো

সাংেযো
২

লক্ষযমাত্রা/
অিিন
৭
লক্ষয োত্রো

সদসযগন

৪

অনু সরে/টিওএন্ডই ু ি অবকবিা মালামাল

বযর্ি/পদ

২০২০-২০২১
অেিবছবরর
লক্ষযমাত্রা

%
৬

প্রতশক্ষণ
আশ্রয়োতজি

বাস্তবায়বনরদা
র্য়ত্বপ্রাপ্ত

সাংখযা
৪

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত

(stakeholders) অাংশগ্রহবে স া
১.৪ শুদ্ধোচোর সাংক্রোন্ত প্রতশক্ষণ আশ্রয়োজন

সূ িবকর
মান

অধযক্ষ ও
আইর্সটি
র্ব াগ

১
১৫.০৬.২২

২
৪
২

২৬.০৩.২২

১

৩

মন্তবয
১৪

ক্রশ্রয়র গক্ষশ্রত্র শুদ্ধোচোর ........................................................................৪
৪
িার্রখ
২.১ ২০২১-২২ অেি বছবরর ক্রয়ক্রয়-পর্রকল্পনা
অধযক্ষ ও
পর্রকল্পনা ওবয়বসাইবে প্রকাশ
ওবয়বসাইবে
আইর্সটি
প্রকার্শি
র্ব াগ
২.

1

লক্ষযমাত্রা

৩.২ দুনীর্ি র্ববরাধী প্রিারনা
৩.৩ দুনীর্ি র্ববরাধী স া
৩.৪

ইিটিতজাং প্রতিশ্ররোধ্ তবষয়ক সিো

৩.৫ মোদক র্ববরাধী স া
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১
২৪-০৩-২২
২২-০৬-২২

১
১

১

-

১
১

-

লক্ষযমাত্রা
অিিন

১

১

অধযক্ষ

-

৪

অধযক্ষ

-

৪

অধযক্ষ

অধযক্ষ

১০-১১-২১

লক্ষযমাত্রা
অিিন
লক্ষযমাত্রা
অিিন
লক্ষযমাত্রা
অিিন

৪

৪

১
৪

অজযন
৩. শুদ্ধোচোর সংশিষ্ট এবং দুনীশত প্রশতনরোনে সহোয়ক অন্যোন্য কোর্ জক্র ২০২১-২০২২ (অগ্রাতধকার তভতিত্রি নুযনির্ পাঁচটি কার্ মক্রর্)
র্বষবয় ৪
অধযক্ষ
লক্ষযমাত্রা
৩.১ শুদ্ধািার র্বষবয় কমি-শালা আবয়ািন শুদ্ধািার
অিিন
কমি-শালা
আবয়ার্িি
দুনীর্ি
র্ববরাধী
প্রিারনা আবয়ার্িি
দুনীর্ি
র্ববরাধী
স া আবয়ার্িি
ইিটিতজাং প্রতিশ্ররোধ্
তবষয়ক
সিো
আশ্রয়োতজি
মোদক র্ববরাধী স া
আশ্রয়োতজি

১০-১১-২১

১
১

১

১
১

৪

১
১
১
১
২
১

৪

২
১

৪
২

২

সাংব ািনী ৫: ই- িনযযোন্স ও উদ্ভোবন কমযপতরকল্পনো
লক্ষযমোত্রো ২০২১-২০২২

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষে, ২০২০-২০২১

০২
ির্য

বোিোয়ন

হ্োলনো োদকরণ

[১.১.১] ই-ফোইশ্রল গনোে র্নের্ত্তকৃি

হ্োলনো োদকৃি
[২.১.২] র্বর্ ন্ন প্রকাশনা ও িেযার্দ ির্য
বোিোয়শ্রন প্রকার্শি

০৩

[৩.১.১] কমিপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত
প্রর্শক্ষে আবয়ার্িি
[৩.১]

ই- িনযযোন্স

উদ্ভোবন
বোস্তবোয়ন

ও

কমযপতরকল্পনো

[৩.১.২]

কমযপতরকল্পনোর

অগ্র তি পর্যোশ্রলোচনো
আশ্রয়োতজি

ভমাে
অিিন

%

১৫

৮০%

৭০%

৬০%

-

-

-

-

-

-

হালনাগাবদর
সাংেযো

১০

৪

৩

২

-

-

-

৩

৩

৭.৫

হালনাগাবদর
সাংেযো

৫

৪

৩

২

-

-

-

-

-

-

প্রর্শক্ষবের
সাংখযা

৫

৪

৩

২

-

-

-

-

-

-

স ার
সাংেযো

৫

৪

৩

২

-

-

-

-

-

-

িোতরে

৫

১৩/০১/২০২২

২০/০১/২০২২

২৭/০১/২০২২

-

-

-

-

-

-

িার্রখ

৫

২৮/২/২০২২

১৫/০৩/২০২
২

১৫/০৪/২০২২

-

-

১

-

-

৫

একক

[২.১.১] ির্য বোিোয়শ্রন সকল গসবো বক্স
[২.১]

৪েি ভকায়ােিার

[১.১] ই-নতর্র বযবহ্োর বৃ তদ্ধ

৩য় ভকায়ােিার

০১

২য় ভকায়ােিার

কমযসিোদন
সূ চক

কোর্যক্রম

১ম ভকায়ােিার

ক্র:নাং

বোস্তবোয়ন

সাংক্রোন্ত

সিো

কমযসিোদন
সূ চশ্রকর মোন

অসোধ্োরণ

উত্তম

চলতি মোন

১০০%

৮০%

৬০%

অর্িিি
মান

[৩.১.৩] কমযপতরকল্পনোর অধ্যবোতষযক স্বমূ লযোয়ন প্রতিশ্রবদন ঊর্ধ্যিন কিৃয পশ্রক্ষর
তনকে গপ্রতরি
০৪

[৪.১]

একটি

উদ্ভোবনী

ধ্োরণো/ গসবো সহ্তজকরণ/
ক্ষুদ্র
উন্নয়ন
বাস্তবায়ন

কা িক্রম
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[৪.১.১] একটি উদ্ভোবনী ধ্োরনো/ গসবো
সহ্তজকরণ/
বাস্তবার্য়ি

ক্ষুদ্র

উন্নয়ন

কা িক্রম

মন্তবয

সাংব ািনী ৬: অর্ ব াগ প্রর্িকার বযবিা সাংক্রান্ত কমি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২

কমযসিোদন
সূ চক

একক

১

২

৩

৪

৫

[১.১] অর্ ব াগ র্নষ্পর্ত্ত কমিকিি া

[১.১.১] অতনক ও
আতপল
কমযকিয োর
ির্য হ্োলনো োদকৃি
এবাং ওশ্রয়বসোইশ্রে
আপশ্রলোডকৃি

হালনাগাবদর
সাংখযা

প্রোতিষ্ঠোতনক
বযবিাপনা
৫

পতরবীক্ষণ
ও
সক্ষমিোবৃ তদ্ধ

২০

(অর্নক) ও আর্পল কমিকিি ার
িেয ওবয়বসাইবে নত্রমার্সক
র্ র্ত্তবি হালনাগাদকরে

অসোধ্োরণ

অতি
উত্তম

উত্তম

চলতি
মোন

চলতি
মোশ্রনর
তনশ্রে

৬

১০০%
৭

৯০%
৮

৮০%
৯

৭০%
১০

৬০%
১১

১২

১৩

১৪

৫

৪

৩

-

-

-

-

-

-

-

-

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

-

-

-

-

১

-

৪

৩

২

১

-

-

-

-

১

১.২৫

৩

৪

৩

২

১

-

-

-

-

১

১

৪

২

১

-

-

-

১

১

কমযসিোদন
সূ চশ্রকর
মোন

[২.১] র্নর্দিষ্ট সমবয় অনলাইন/
অিলাইবন প্রাপ্ত অর্ ব াগ
র্নষ্পর্ত্ত এবাং র্নষ্পর্ত্ত সাংক্রান্ত
মার্সক
প্রর্িববদন
উর্ধ্িিন
কিৃি পক্ষ বরাবর ভপ্ররে

[২.১.১] অর্ ব াগ
র্নষ্পর্ত্তকৃি

%

৮

[২.২]
কমিকিি া/কমিিারীবদর
অর্ ব াগ প্রর্িকার বযবিা এবাং
র্িআরএস সিেওয়যার র্বষয়ক
প্রর্শক্ষে আবয়ািন

[২.২.১]
প্রর্শক্ষে
আবয়ার্িি

প্রর্শক্ষবের
সাংখযা

৫

[২.৩]
নত্রমোতসক
তিতত্তশ্রি
পতরবীক্ষণ
এবাং
নত্রমোতসক
পতরবীক্ষণ প্রতিশ্রবদন উর্ধ্যিন
কিৃয পশ্রক্ষর তনকে গপ্ররণ

[২.৩.১] নত্রমোতসক
প্রতিশ্রবদন গপ্রতরি

প্রর্িববদন
ভপ্ররবের
সাংখযা

[২.৪]
অর্ ব াগ
বযবিাপনা
ভিকবহাডারগবের
অবর্হিকরে স া

[২.৪.১]
অনু র্ষ্ঠি
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প্রর্িকার
র্বষবয়
সমন্ববয়

স া

স ার
সাংখযা

৪েি ভকায়ােিার

কোর্যক্রম

৩য় ভকায়ােিার

মোন

২য় ভকায়ােিার

কোর্যক্রশ্রমর
গক্ষত্র

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষে, ২০২০-২০২১

১ম ভকায়ােিার

লক্ষযমোত্রো ২০২১-২০২২

ভমাে
অিিন

অর্িিি
মান

মন্তবয

১৫

১৬

১৭

১৮

-

সাংব ািনী ৭: ভসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন কমি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২

১

২

৩

৪

প্রোতিষ্ঠোতনক
১০

সক্ষমিো অজযন
ও পতরবীক্ষণ

[১.১] ভসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি
পতরবীক্ষণ কতমটির তসদ্ধোন্ত
বোস্তবোয়ন

[১.১.১]
বোস্তবোতয়ি

[১.২] ভসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি
নত্রমার্সক
র্ র্ত্তবি
হালনাগাদকরে

[১.২.১] ওবয়বসাইবে
প্রর্ি
নত্রমার্সবক
হালনাগাদকৃি

[২.১] ভসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি
র্বষয়ক প্রর্শক্ষে আবয়ািন
১৫
[২.২] গসবো প্রদোন তবষশ্রয়
গিকশ্রহ্োডোর শ্রণর সমিশ্রয়
অবতহ্িকরণ সিো আশ্রয়োজন
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[১.১.১]
আবয়ার্িি

তসদ্ধোন্ত

প্রর্শক্ষে

[১.৩.১] অবর্হিকরে
স া অনু র্ষ্ঠি

উত্তম

চলতি
মোন

চলতি
মোশ্রনর
তনশ্রে

৯০%
৮

৮০%
৯

৭০%
১০

৬০%
১১

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

-

৪

৩

-

-

-

-

-

-

১০

৪

৩

২

১

-

-

-

৫

২

১

-

-

-

-

-

কমযসিোদন
সূ চশ্রকর মোন

অসোধ্োর
ণ

অতি
উত্তম

৫

৬

১০০%
৭

%

৫

হালনাগাবদ
র সাংখযা

৫

প্রর্শক্ষবের
সাংেযো

স ার
সাংেযো

১২
-

১৩

১৪

৪েি ভকায়ােিার

কোর্যক্রম

৩য় ভকায়ােিার

মোন

একক

২য় ভকায়ােিার

কোর্যক্রশ্রমর গক্ষত্র

কমযসিোদন
সূ চক

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষে, ২০২০-২০২১
ভমা অ
ে
র্িি
অিি
ি
ন
মা
ন

১ম ভকায়ােিার

লক্ষযমোত্রো ২০২১-২০২২

১৫

১৬

১৭

১০০
%

১০
০%

৫

৪

৪

৫

-

৪

৪

১
০

-

২

২

৫

মন্ত
বয

১৮

সাংব ািনী ৮: িেয অর্ধকার র্বষবয় ২০২১-২০২২ অেিবছবরর বার্ষিক কমিপর্রকল্পনা
িেয অর্ধকার র্বষবয় ২০২১-২২ অেিবছবরর বার্ষিক কমিপর্রকল্পনা
লক্ষযমোত্রো ২০২১-২০২২

সক্ষমিো বৃ র্দ্ধ

১৫

১০০%

৯০%

উত্তম

চলতি
মোশ্রনর
তনশ্রে

৮০%

৭০%

৬০%
১৬

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

-

-

-

-

-

-

৯

১০

১১

[১.১] ির্য অতধ্কোর
আইন
অনু র্োয়ী
তনধ্যোতরি
সমশ্রয়র
মশ্রধ্য ির্য প্রদোন

[১.১.১] তনধ্যোতরি সমশ্রয়র মশ্রধ্য
ির্য প্রদোনকৃি

%

১০

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

০৩

৩১-১২২০২১

১০-০১২০২২

২০-০১২০২২

৩১-০১২০২২

[১.৪]

১০

১৫

৮

[১.২.১]
প্রকার্শি

১০০%

১৪

৭

[১.৩]
বার্ষিক
প্রর্িববদন প্রকাশ

১৮

১৩

৬

িোতরে

১৭

১২

৫

[১.২.১] হালনাগাদকৃি ির্য
ওবয়বসাইবে প্রকার্শি

মন্তবয

ভমাে
অিিন

৪

[১.২]
স্বপ্রবোর্দি াবব
প্রকাশব াগয
িেয
হ্োলনো োদ
কশ্রর
ওবয়বসাইবে প্রকাশ

অর্িিি
মান

৪েি ভকায়ােিার

অসোধ্োরণ

চলতি
মোন

৩

২

১০

একক

অতি
উত্তম

৩য় ভকায়ােিার

প্রোতিষ্ঠোতনক

কোর্যক্রম

কমযসিোদন
সূ চশ্রকর মোন

২য় ভকায়ােিার

১

মোন

কমযসিোদন
সূ চক

১ম ভকায়ােিার

কমযসিোদশ্রনর
গক্ষত্র

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষে, ২০২০-২০২১

প্রর্িববদন

িার্রখ

০৩

১৫-১০২০২১

১৫-১১২০২১

১৫-১২২০২১

-

-

-

-

-

-

-

[১.৪.১] িশ্রর্যর কযোেো তর ও
কযোেোল

িোতরে

০৩

৩১-১২২০২১

১০-০১২০২২

২০-০১২০২২

৩১-০১২০২২

-

-

-

-

-

-

বার্ষিক

ির্য

অতধ্কোর
আইন,
২০০৯ এর ৫ ধ্োরো
অনু সোশ্রর
র্োবিীয়
িশ্রর্যর
কযোেো তর
ও কযোেোল নিতর/
হ্োলনো োদকরণ
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প্রস্তুিকৃি/হ্োলনো োদকৃি

[১.৫] ির্য অতধ্কোর
আইন ও তবতধ্তবধ্োন
সিশ্রকয জনসশ্রচিনিো
বৃ তদ্ধকরণ

[১.৫.১]
সম্পন্ন

[১.৬] িেয অর্ধকার
র্বষবয় কমযকিয োশ্রদর
প্রতশক্ষণ আশ্রয়োজন

[১.৬.১] প্রতশক্ষণ আশ্রয়োতজি
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প্রিার

কা িক্রম

কা িক্রবমর
সাংেযো

০৩

৩

২

১

-

-

-

১

-

১

১

প্রর্শক্ষবের
সাংেযো

০৩

৩

২

১

-

-

-

-

-

-

-
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