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মুখফন্ধ
যকাশযয লঘাশলত রূকল্প ২০২১  ২০৪১ এফং লটকআ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (এশডশজ) ২০৩০ জৃশনয জন্য প্রশয়াজন
একটি দক্ষ, দূযদৃশিম্পন্ন, সৃজনীর, দ্রুত জনশফা প্রদাশন উিুদ্ধ এফং যকাশযয উন্নয়ন কাম ৃক্রভ ফাস্তফায়শন ভথ ৃ জনমুখী
জনপ্রান। ফাংরাশদ ীঘ্রআ ভধ্যভ অশয়য লদশ উন্নীত শত মাশে এফং এশডশজ ২০৩০ জৃশনয রশক্ষয যকায
নানাশফধ কাম ৃক্রভ াশত শনশয়শছ। এশডশজ ২০৩০ জৃশনয রশক্ষয প্তভ ঞ্চফাশল ৃকী শযকল্পনায় নানাশফধ কাম ৃক্রভ
আশতাভশধ্য ন্তর্ভৃক্ত কযা শয়শছ। যকাশযয রূকল্প  এশডশজ রক্ষযভাত্রা জৃন, ঞ্চফাশল ৃকী শযকল্পনায সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন
এফং ভধ্যভ অশয়য লদশক উন্নত লদশ উন্নীতকযশণয জন্য একটি প্রশশক্ষত জনপ্রান সৃজশনয জন্য ফাংরাশদ লরাকপ্রান প্রশক্ষণ লকন্দ্র (শফশএটিশ) প্রশক্ষণ কাশযক্যযরাভ মৄশগাশমাগী  থ ৃফকযশণয রশক্ষয কর প্রশক্ষণ
কাম ৃক্রভশক লঢশর াজাশনায দশক্ষ গ্রণ কশযশছ।
শধকন্তু, শফশএটিশশক Centre of Excellence on SDGs শশশফ গশে লতারায নানাশফধ কাম ৃক্রভ গ্রণ
কযা শয়শছ। লকশন্দ্রয কর প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশতটি ভশডউর এশডশজয াশথ ম্পৃক্তকযণ শশবর াশবৃশয
কভৃকতৃাশদয আশতফাচক দৃশিবশি গঠন, ভানশফক মূল্যশফাধ সৃজশন এফং দশযিীশেত  সুশফধাফশঞ্চত ভানুশলয াশ
দাঁোশনায ভানশকতা ততযীয প্রশত লকন্দ্র তযন্ত গুরুত্ব শদশে। উক্ত শফলয়মূ শফশফচনায় লযশখ উন্নত লদশয উশমাগী
জনপ্রান গঠশন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ঐকাশন্তক প্রয়াশক ফাস্তশফ রূান্তশযত কযায রশক্ষয লকশন্দ্রয প্রশক্ষণ ব্যফস্থাশক
ম ৃায়ক্রশভ কাশিত ভাত্রায় উত্তযণ কযায শফলশয় লকন্দ্র ফদ্ধ শযকয। তাআ শফশএটিশ এতশিলশয় লদশয শফদ্যভান কর
যকাশয প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠানশক তাশদয প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভশক মৄশগাশমাগী কযা যকাশযয কাম ৃক্রভ ফাস্তফায়শন ভথ ৃ
কযায প্রতযশয় কাশযক্যযরাভ গঠশনয জন্য াশফ ৃক শমাশগতা প্রদান কযলফ।
প্রশতষ্ঠারগ্ন লথশক ফাংরাশদ লরাক-প্রান প্রশক্ষণ লকন্দ্র (শফশএটিশ) লদশপ্রশভ উিুদ্ধ  মুশক্তমৄশদ্ধয লচতনায় মৃদ্ধ
দক্ষ, ভানশফক গুণাফশরম্পন্ন যকাশয কভৃচাযী প্রস্তশতশত লনর্তত্ব শদশে। ফতৃভান শযফতৃনীর শফশেয াশথ তার শভশরশয়
যকাশযয লঘাশলত রূকল্প ২০৪১  এশডশজ ফাস্তফায়শন তাআ শফশএটিশয কভৃকাশে শযফতৃন, শযফধ ৃন প্রশয়াজন।
অয এযআ ং শশশফ প্রচশরত প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা ২০১৩ ংশাধশনয উশদ্যাগ গ্রণ কযা শয়শছ।
এশডশজ টাশগটৃ ১৬.৬ এ জীফনমাত্রায ফ ৃস্তশয কাম ৃকয, জফাফশদশমূরক  স্বে প্রশতষ্ঠান স্থাশনয য গুরুত্বাশযা কযা
শয়শছ। জাশতংশঘয থ ৃননশতক  ভাজশফলয়ক দপ্তশযয ভশত, যকাশয প্রশতষ্ঠান  এয কভৃচাশযশদয াী 
সৃজনীর উশদ্যাগ ব্যতীত এশডশজয লকাশনা রক্ষযআ জৃন ম্ভফ নয়। তাআ অশভ ভশন কশয লদশপ্রশভক, দক্ষ ভানফ
ম্পদআ যকাশযয রক্ষয জৃশন লনর্তত্ব শদশত াশয। অয এআ ভানফম্পদ ততশযয লনর্তস্থানীয় কাশযগয শত াশয
শফশএটিশ।
ভশয়য দাশফ পূযশণ ংশাশধত প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারায় প্রশক্ষণাথীশদয লভধা মাচাআ, একাশডশভক জ্ঞান, যীযচচ ৃা 
ক্রীো কাম ৃক্রভ, দক্ষতা বৃশদ্ধশত  লফামূরক ভশনাবাফ সৃশিশত দাপ্তশযক  ভাঠ প্রাশনয শফশবন্ন কভৃকাে শফলশয়
ংশাধনী অনা শয়শছ। াশফ ৃক প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ মূল্যায়ন দ্ধশতশত কযা শয়শছ ব্যাক শযফতৃন। ংশাশধত এ
নীশতভারায় মূল্যায়নংক্রান্ত ফশণ ৃত শফলয়মূশয শধকতয ব্যাখ্যা প্রদান শফদ্যভান িশত দূযীকযণ  স্পি
শফলশয়য সুস্পি ব্যাখ্যা ন্তর্ভৃক্ত কযা শয়শছ। ারনাগাদকৃত এ প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা প্রশয়াশগয পশর প্রশক্ষণ
কাম ৃক্রভ শযচারনায় শফশএটিশয স্বেতা, কাম ৃকাশযতা  জফাফশদশতা বৃশদ্ধ াশফ এফং প্রশক্ষণাথীযা শজৃত জ্ঞান,
দক্ষতা শনজ শনজ কভৃশক্ষশত্র প্রশয়াগ কশয সুপর াশফ ফশর অা কযা মায়।
এ প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা (ংশাশধত) ২০১৩ প্রণয়শনয শি জশেত করশক অশভ অন্তশযক ধন্যফাদ জানাআ।
শফশএটিশ, াবায: ১৪/০২/২০১৮
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প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা ২০১৩
মুখফন্ধ (প্রথভ ংস্কযণ)
ফাংরাশদ লরা ক প্রান প্রশক্ষণ লকন্দ্র (শফশএটিশ) ১৯৮৪ াশর তৎকারীন Bangladesh Administrative
Staff College (BASC), National Institute of

Public Administration ( NIPA), Civil

Officers Training Academy (COTA) এফং Staff Training Institute (STI) এয ভন্বশয় একটি
স্বায়ত্তাশত প্রশতষ্ঠান শশশফ প্রশতশষ্ঠত য়। এ লকশন্দ্র কযাডায  কযাডায ফশর্ভৃত কর কভৃকতৃাশক বুশনয়াশদ ন্যান্য
প্রশক্ষণ প্রদান কযা য়।
ফাংরাশদ লরা ক প্রান প্রশক্ষণ লকশন্দ্রয একটি ঐশতযগত শদক শে প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ মূল্যায়ন । শফশএটিশ কর্তক
ৃ
শযচাশরত প্রশতটি প্রশক্ষণ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীশদযশক লমভন শফশএটিশ কর্তৃ ক্ষ মূল্যায়ন কশয থাশক
লতভশন প্রশক্ষণ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীগণ কর্তক
ৃ প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ মূল্যায়ন কযা য শনয়ভ প্রচশরত অশছ ।
প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভমূশয ফাস্তফায়ন গ্রগশত , পরপ্রসূতা শনরূণ এফং ভশয়য
চাশদাশবশত্তক প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ
শনশিতকযশণয রশক্ষয প্রশতষ্ঠারগ্ন লথশকআ শফশএটিশ একটি সুশনশদ ৃি প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা নুযণ কশয অশছ ।
এ নীশতভারায একটি শফশলত্ব শে প্রশয়াজশনয শনশযশখ শফদ্যভান প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা মৄশগাশমাগীকযণ।
আশতাভশধ্য প্রশক্ষণ ংক্রান্ত ধ্যান-ধাযণায অমূর শযফতৃন ঘশটশছ শফধায় মৄশগয চাশদা পূযশণয র লক্ষয শফদ্যভান প্রশক্ষণ
মূল্যায়ন নীশতভারায়, সৃজনীরতা , শফশেলণধভী প্রশণাদনা  জনগশণয প্রশত লফামূরক ভশনাবাফ আতযাশদ শফলশয় গুরুত্ব
অশযা কযা শয়শছ । মূল্যায়নংক্রান্ত ফশণ ৃত শফলয়মূশয শধকতয ব্যাখ্যা প্রদান এ নীশতভারায র্ভশভকা  উশেশ্য
স্পিীকযণ কযা শয়শছ । তাছাো প্রচশরত প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারায় শফদ্যভান িশত দূয কযণ স্পি শফলশয়য
ব্যাখ্যা ন্তর্ভৃক্ত কযা শয়শছ । ফস্তুত শফশএটিশ কর্তক
ৃ শযচাশরত কর প্রশক্ষণ কাম ৃক্রশভয লক্ষশত্র একআ নীশত  দ্ধশত
নুযণ কযায শফলশয় প্রশয়াজনীয় শদক শনশদ ৃনা প্রদান কযা এ নীশতভারায লভৌশরক উশেশ্য । ারনাগাদকৃত এ প্রশক্ষণ
মূল্যায়ন নীশতভারা প্রশয়াশগয পশর প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ শযচারনায় শফশএটিশ ’য স্বেতা বৃশদ্ধ াশফ  জফাফশদশতা
শনশিত শফ এফং শফশএটিশ কর্তক
ৃ শযচাশরত প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভমূশয পরপ্রসূতা শনরূণ  উন্নয়ন জতয শফ ফশর
অা কযা মায়।
এ প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা প্রণয়ন  প্রকাশয শি জশেত করশক অশভ কৃতজ্ঞতা  ধন্যফাদ জানাআ।

স্বাক্ষশযত/- ০৭/০৫/২০১৩
এ, লজড, এভ, শপক্যর অরভ
লযক্টয

প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা (ংশাশধত) ২০১৩
১.০ । শশযানাভ  প্রশয়াগ
১.১। এ নীশতভারা ফাংরাশদ লরাক -প্রান প্রশক্ষণ লকন্দ্র (শফশএটিশ)-এয ‘প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভা রা (ংশাশধত)
২০১৩’ নাশভ শবশত শফ।
১.২। নীশতভারাটি শফশএটিশ কর্তক
ৃ শযচাশরত কর লকা ৃ (লভৌশরক প্রশক্ষণ লকা ৃ , ংশক্ষপ্ত প্রশক্ষণ লকা ৃ এফং
শফশল প্রশক্ষণ লকা ৃ) এফং শফশএটিশ’য তত্ত্বাফধাশন ন্য প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাশন শযচাশরত বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ
ন্যান্য লকা ৃ এয লক্ষশত্র প্রশমাজয শফ।
২.০ । ংজ্ঞামূ
২.১। দুায় : দুায় ফরশত াভাশজকবাশফ  অআন নুমায়ী স্বীকৃত লম লকান তনশতকতা শযশি অচযণ, কভৃকান্ড
শকংফা প্রশচিাশক বুঝাশফ। যীক্ষায় দুায় ফরশত ‘গণযীক্ষা ধ্যাশদ , ১৯৮০’ নুমায়ী দুায়শক বু ঝাশফ।
তাছাো, দুায় ফরম্বশনয প্রশচিা এয ন্তর্ভৃক্ত শফ।
২.২। শবমৄক্ত: শবমৄক্ত ফরশত এ নীশতভারায অশরাশক মায শফরুশদ্ধ লকান াশস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা শফ তাশক
বুঝাশফ।
২.৩। লভৌশরক লকা ৃ: লভৌশরক লকা ৃ ফরশত নীশত শযকল্পনা  ব্যফস্থানা লকা,ৃ শশনয়য স্টাপ লকা ,ৃ উচ্চতয প্রান 
উন্নয়ন লকা ৃ এফং বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ প্রশক্ষণাথীয কভৃজীফন উন্নয়শনয
(Career Development) শি
ম্পৃক্ত যকায কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত কর লভৌশরক লকা ৃশক বুঝাশফ।
২.৪। লকন্দ্র: লকন্দ্র ফরশত ফাংরাশদ লরাক-প্রান প্রশক্ষণ লকন্দ্র  এয ধীনস্থ কর অঞ্চশরক লকন্দ্রমূশক বুঝাশফ।
২.৫। নীশত শযকল্পনা  ব্যফস্থানা লকা ৃ (শশএভশ): যকাশযয শতশযক্ত শচফ  ভম ৃাশয়য কভৃকতৃাশদয জন্য
শযচাশরত লকা ৃশক বুঝাশফ।
২.৬। শশনয়য স্টাপ লকা ৃ (এএশ): যকাশযয মৄগ্ম -শচফ  ভম ৃাশয়য কভৃকতৃাশদয জন্য শযচাশরত লকা ৃশক
বুঝাশফ।
২.৭। উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা ৃ (এশএশড) : যকাশযয উশচফ  ভম ৃাশয়য কভৃকতৃাশদয জন্য শযচাশরত
লকা ৃশক বুঝাশফ।
২.৮। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ (এপটিশ) :ফাংরাশদ শশবর াশবৃশয কর নফশনমৄক্ত কভৃকতৃা  শফশএটিশ’য
কভৃকতৃাশদয জন্য শযচাশরত লকা ৃশক বুঝাশফ।
২.৯। ংশক্ষপ্ত লকা :ৃ ংশক্ষপ্ত লকা ৃ ফরশত লাগত দক্ষতা উন্নয়শনয রশক্ষয শযচাশরত নশধক ৪ ( চায) প্তাব্যাী
নুশষ্ঠয় লকা ৃমূশক বুঝাশফ।
২.১০। শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ : শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ ফরশত শফশএটিশ কর্তক
ৃ শফশবন্ন প্রশতষ্ঠাশনয
চাশদায শবশত্তশত শযচাশরত লভৌশরক  যকায কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত ন্যান্য শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃমূশক বুঝাশফ।
২.১১। লফাড ৃ ফ গবন ৃযস্: লফাড ৃ ফ গবন ৃযস্ (শফশজ) ফরশত ‘শফশএটিশ ধ্যাশদ, ১৯৮৪’-এয ংজ্ঞায় ফশণ ৃত শফশজলক বুঝাশফ।
২.১২। লযক্টয: লযক্টয ফরশত ‘শফশএটিশ ধ্যাশদ, ১৯৮৪’ লত ফশণ ৃত লকশন্দ্রয লযক্টযশক বুঝাশফ।
২.১৩। শৃিরা শযশি অচযণ: শৃিরা শয শি অচযণ ফরশত এ নীশতভারায ৭.২.৬ নুশেশদ ফশণ ৃত প্রশক্ষণাথীশদয
জন্য প্রশতারনীয় শফশধ এফং যকাশয কভৃচাযী শশশফ প্রশতাদ্য ংশেি অচযণ শফশধ , শৃিরা শফশধ নুমায়ী
নুযণীয় লম লকান কাম ৃকরাশয/অচযশণয ব্যতযয়লক বুঝাশফ।
২.১৪। াশস্তমূরক ব্যফস্থা: াশস্তমূরক ব্যফস্থা ফরশত এ নীশতভারায ধীশন শকংফা শৃিরা ম্পশকৃত যকাশয অআন 
শফশধয ধীশন গৃীত াশস্তমূরক ব্যফস্থাশক বুঝাশফ।
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২.১৫। লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ: লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ ফরশত লম লকাশনা প্রশক্ষণ লকা ৃ শযচারনায জন্য কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ
গঠিত এফং লযক্টয কর্তক
ৃ নুশভাশদত লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভশক বুঝাশফ।
২.১৬। মূল্যায়ন: মূল্যায়ন ফরশত কর্তৃ ক্ষ কর্তক
লকান প্রশক্ষণ লকাশ ৃয
ৃ ত্র নীশতভারায প্রণীত শফধান নুাশয লম
প্রশক্ষণাথী মূল্যায়নশক বুঝাশফ। প্রশক্ষণাথী কর্তক
ৃ লকা ৃ কাম ৃক্রভ , নুলদ দস্য  শতশথ ফক্তা মূল্যায়ন এয
ন্তর্ভৃক্ত শফ।
২.১৭। কর্ত
ৃ ক্ষ: কর্তৃ ক্ষ ফরশত লকান সুশনশদ ৃি দাশয়ত্ব ারশনয জন্য অআন , শফশধ, নীশত িাযা শনধ ৃাশযত , শফশজ শকংফা
লযক্টয কর্তক
ৃ ক্ষভতাপ্রাপ্ত লকান কভৃকতৃা ফা কভৃকতৃাগণশক বুঝাশফ।
৩.০। নীশতভারায উশেশ্যাফশর:
৩.১। লদশপ্রশভ উিুদ্ধ, মুশক্তমৄশদ্ধয লচতনামৃদ্ধ রূকল্প ২০২১, ২০৪১  লটকআ উন্নয়ন রক্ষভাত্রা (এশডশজ) ফাস্তফায়শনয
চযাশরঞ্জ লভাকাশফরায় লমাগ্য ভানফম্পদ উন্নয়ন।
৩.২। প্রশক্ষণ মূল্যায়শনয লক্ষশত্র স্বেতা  জফাফশদশতা শনশিতকযণ।
৩.৩। প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক প্রশমাজয লক্ষশত্র শনজ শনজ শজৃত পরাপশরয তথ্য প্রদান  ভাশনান্নয়শন ায়তা প্রদান।
৩.৩.ক। প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ ব্যফস্থানায পরপ্রসূতা শনরূণ  ভাশনান্নয়শন ায়তা প্রদান।
৩.৪। প্রশতযক প্রশক্ষণাথীয প্রশক্ষশণয াভশগ্রক জৃন ম্পশকৃ প্রশমাজয লক্ষশত্র ংশেি কভৃকতৃায শনয়ন্ত্রণকাযী কর্তৃ ক্ষশক
ফশতকযণ।
৩.৫। প্রশক্ষণ কাম ৃক্রশভয শি মৄক্ত শতশথ ফক্তা  নুলদ দস্যশদয পরপ্রসূতা শনরূণ  ভাশনান্নয়শন ায়তা প্রদান ।
৪.০। প্রশতারনীয় মূল্যায়ন ধা (Stages of evaluation to be observed)
৪.১। প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভশক মূল্যায়ন কযা শফ শনশেয দুটি প্রশক্রয়ায়:
(ক) শক্ষণ/জ্ঞানাযণ স্তয
(খ) ভতাভত/ প্রশতশক্রয়া স্তয
৪.১.১। শক্ষণ /জ্ঞানাযণ স্তয (Learning/Assessment of Learning), মা লকন্দ্র কর্তক
ৃ প্রশক্ষণাথী
মূল্যায়ন শশশফ শফশফশচত শফ।
৪.১.২। ভতাভত/প্রশতশক্রয়া স্তয (Feedback level), মা প্রশক্ষণাথী কর্তক
ৃ প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ মূল্যায়ন শশশফ শফশফশচত
শফ।
৫.০ । প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.১.০। প্রশক্ষণ দ্ধশতমূ : লকন্দ্র কর্তক
ৃ শযচাশরত শফশবন্ন প্রশক্ষণ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীশক দরীয়
(Team) প্রশতশফদন প্রণয়ন  উস্থান , লশভনায লায প্রণয়ন  উস্থান , শরশখত যীক্ষা , টাভৃ লায প্রণয়ন ,
নুীরনী, ঘটনা ভীক্ষা ( Case Study) প্রশতশফদন প্রণয়ন , একক প্রশতশফদন ( Individual Assignment) ততযী,
পুস্তক ম ৃাশরাচনা  লভৌশখক উস্থানা , শক্ষাপয প্রশতশফদন প্রণয়ন  উস্থানা , দক্ষতা উন্নয়নমূরক কাম ৃক্রশভ
ংগ্রণ, ভাঠ/গ্রাভ ভীক্ষা, ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ, যীযচচ ৃা  লখরাদৄরা কাম ৃক্রভ, লেশণকক্ষ শধশফশন উশস্থশত, লাাকশযেদ  অচায -অচযণ ম ৃশফক্ষণ আতযাশদ এক ফা একাশধক উাশয় এফং শফশএটিশ কর্তক
ৃ ভশয় ভশয় শনধ ৃাশযত
প্রশক্রয়ায (means) ভাধ্যশভ মূল্যায়ন কযা শফ।
৫.১.১। একক মূল্যায়ন ফরশত শরশখত যীক্ষা (with/without books), ক্লা  লটস্ট , শফশবন্ন একক নুীরন ,
প্রশতশফদন প্রস্তুতকযণ, উস্থানা, অচযণ  শৃিরা আতযাশদ ন্তর্ভৃক্ত শফ এফং উক্ত মূল্যায়ন কাম ৃক্রশভ প্রমৄশক্তয শফ ৃাচ্চ
ব্যফায শনশিত কযশত শফ।
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৫.১.২। দরীয় মূল্যায়ন ফরশত শফশবন্ন প্রশতশফদন, লশভনায, উস্থানা, টাভৃ লায প্রস্তুত/অশয়াজন, শফশবন্ন দরীয়
নুীরন ন্তর্ভৃক্ত শফ । টিভ য়াকৃ শর ফশ্যআ উস্থানা থাকশফ এফং প্রশক্ষণাথীশদয শক্রয় একক  লমৌথবাশফ
দরীয় উস্থানায় ফদান যাখা শফশবন্ন প্রশনাত্তয শফ ৃ মৄক্ত কশয প্রকৃত লভধা মাচাআ কশয মূল্যায়শনয শফলয়টি শনশিত
কযশত শফ।
৫.১.৩। একটি শফলয় /ভশডউর/কাম ৃক্রশভ প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়শনয লক্ষশত্র একাশধক দ্ধশত (একক/দরীয়) নুযণ কযা
লমশত াশয। তশফ একটি ভশডউশর ব্যফহৃত লম লকান একটি মূল্যায়ন দ্ধশত একা শধকফায ব্যফায কযা মাশফ না। আংশযশজ
এফং তথ্য  লমাগাশমাগ প্রমৄশক্ত ভশডউর ব্যতীত ন্য কর ভশডউশর একটি মূল্যায়ন দ্ধশত ব্যফায কযশত শফ। তশফ
ফাস্তফতায শনশযশখ লকান ভশডউশর এশকয শধক মূল্যায়ন দ্ধশত ব্যফায কযশত শর এভশডএ (শ
যান্ড এ) এয
নুশভাদন প্রশয়াজন শফ।
৫.১.৪। তশফ প্রশতটি ভশডউশরয জন্য ভাত্র একটি দ্ধশতশত মূল্যায়ন কযায শফলয়টি গ্রাশধকায শদশত শফ।
৫.২.০। নীশত শযকল্পনা  ব্যফস্থানা লকা ৃ (শশএভশ) এয প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.২.১: যকাশযয শতশযক্ত শচফগশণয জন্য শযচাশরত
নীশত শযকল্পনা  ব্যফস্থানা
নুযণক্রশভ লযক্টয কর্তক
ৃ নুশভাশদত াঠ্যক্রভ নুাশয শযচাশরত শফ।

লকা ৃ মথামথ প্রশক্রয়া

৫.২.২: শরশ প্ল্যাশনং যান্ড ম্যাশনজশভন্ট লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক লভাট ৫০০ নম্বশযয
ভশধ্য
মূল্যায়ন কযা শফ । তফশদশক শক্ষা পশযয জন্য ফযােকৃত ১৫০ নম্বশযয ভশধ্য ংশেি শফশদশ প্রশতষ্ঠান
প্রশক্ষণাথীশদয ৫০ নম্বশয মূল্যায়ন কযশফ এফং লদশ শপশয শফশএটিশশত শপডব্যাক লশভনাশয ং লনয়া
প্রশক্ষণাথীশদয উস্থানায জন্য ৫০ নম্বশয এফং প্রন-উত্তয শফ ৃ ৫০ নম্বশয মূল্যায়ন কযা শফ। তফশদশক প্রশক্ষণ
ংক্রান্ত শফলশয় শশঅয নুশফবাগ অরাদা গাআডরাআন প্রণয়ন কযশফ এফং তাশত শফস্তাশযত নম্বয শফবাজন উশেখ
কযা শফ। মূল্যায়শনয জন্য ফযােকৃত ৫০০ নম্বশযয শফলয় এফং প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ শবশত্তক শফবাজন ছক-১ এ
লদখাশনা শরা।
ছক -১: শশএভশ এয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
লভাট
২৫০
২৫০
৫০
২০০
১৫০

মূল্যায়শনয শফলয়
ভশডউর
শক্ষা পয

বযন্তযীণ
তফশদশক (৫০+১০০)

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২০

-

২০

৫০

৪৫০

৫০০

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতৃতা
(খ) লটশফর ম্যানা ৃ  লাাক
(গ) াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
(ঘ) াঠ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ
ফ ৃশভাট

০৫
০৫
০৫
০৫
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৫.২.৩। নীশত, শযকল্পনা  ব্যফস্থানা লকা ৃ শযচারনায জন্য শশঅয নুশফবাগ স্থায়ী লকা ৃ গাআডরাআন জাযী
কযশফ।
৫.২.৪। প্রশতটি লকা ৃ শুরুয পূশফ ৃ শশঅয নুশফবাগ প্রস্তুশতমূরক বায ভাধ্যশভ ভশডউর শযচারক শনধ ৃাযণ কযশফ।
ভশডউর শযচারক এআ শফবাজশনয শবশত্তশত ভশডউরশবশত্তক নম্বয প্রদান  মূল্যায়ন কযশফন ।
৫.৩.০। শশনয়য স্টাপ লকা ৃ (এএশ)-এয প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৩.১। যকাশযয মৄগ্মশচফ  ভম ৃাশয়য কভৃকতৃাশদয জন্য
শযচাশরত শশনয়য স্টাপ লকা ৃ মথামথ প্রশক্রয়া
নুযণক্রশভ লযক্টয কর্তক
ৃ নুশভাশদত াঠ্যক্রভ নুাশয শযচাশরত শফ।
৫.৩.২। শশনয়য স্টাপ লকাশযৃ প্রশক্ষণাথী মুল্যায়ন:
শশনয়য স্টাপ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক শনধ ৃাশযত ভশডউশর লভাট ১০০০ নম্বশয মূল্যায়ন কযা শফ ।
তফশদশক শক্ষা পশযয জন্য ফযােকৃত ১৫০ নম্বশযয ভশধ্য ংশেি শফশদশ প্রশতষ্ঠান প্রশক্ষণাথীশদয ৫০ নম্বশয মূল্যায়ন
কযশফ এফং লদশ শপশয শফশএটিশশত শপডব্যাক লশভনাশয ং লনয়া প্রশক্ষণাথীশদয উস্থানায জন্য ৫০ নম্বশয এফং
প্রন-উত্তয শফ ৃ ৫০ নম্বশয মূল্যায়ন কযা শফ। তফশদশক প্রশক্ষণ ংক্রান্ত শফলশয় শশঅয নুশফবাগ অরাদা গাআডরাআন
প্রণয়ন কযশফ এফং তাশত শফস্তাশযত নম্বয শফবাজন উশেখ কযা শফ। শশনয়য স্টাপ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়ন
দ্ধশত  নম্বয শফবাজন ছক-২ এ লদখাশনা শরা।
ছক -২: এএশ এয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
মূল্যায়শনয শফলয়
একক
দরীয়
লভাট
ভশডউর
৪২৫
৩২৫
৭৫০
বযন্তযীণ
৫০
-২০০
শক্ষা পয
তফশদশক (৫০+১০০)
-১৫০

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২০

-

২০

৫২৫

৪৭৫

১০০০

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতৃতা
(খ) লটশফর ম্যানা ৃ  লাাক
(গ) াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
(ঘ) াঠ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ
ফ ৃশভাট

০৫
০৫
০৫
০৫

৫.৩.৩। শশনয়য স্টাপ লকা ৃ শযচারনায জন্য শশঅয নুশফবাগ স্থায়ী লকা ৃ গাআডরাআন জাযী কযশফ।
৫.৩.৪। প্রশতটি লকা ৃ শুরুয পূশফ ৃ শশঅয নুশফবাগ প্রস্তুশতমূরক বায ভাধ্যশভ ভশডউর শযচারক শনধ ৃাযণ কযশফ।
ভশডউর শযচারক এআ শফবাজশনয শবশত্তশত ভশডউরশবশত্তক নম্বয প্রদান  মূল্যায়ন কযশফন ।
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ৃ
৫.৪.০ । উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা (এশএশড)
এয প্রশক্ষণাথী মুল্যায়ন
৫.৪.১ । যকাশযয উশচফ  ভম ৃাশয়য কভৃকতৃাশদয জন্য শযচাশরত উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা ৃ মথামথ প্রশক্রয়া
নুযণক্রশভ লযক্টয কর্তক
ৃ নুশভাশদত াঠ্যক্রভ নুাশয শযচাশরত শফ।
৫.৪.২ । উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক শনধ ৃাশযত ভশডউরমূশ লভাট ১০০০
নম্বশয মূল্যায়ন কযা শফ। উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন ছক ৩-এ
লদখাশনা শরা।
ছক-৩: এশএশড এয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
লভাট
৪০০
৩৫০
৭৫০
-৫০
২০০
-৫০+১০০

মূল্যায়শনয শফলয়
ভশডউর
শক্ষা পয

বযন্তযীণ
তফশদশক

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

১৫
১০

২৫

-

২৫

২৫

-

২৫

৪৫০

৫৫০

১০০০

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতৃতা
(খ) লটশফর ম্যানায
(গ) লাাক শযেদ
(ঘ) াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
(ঙ) াঠ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ
ফ ৃশভাট

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৪.৩। উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা ৃ শযচারনায জন্য শশঅয নুশফবাগ স্থায়ী লকা ৃ গাআডরাআন জাযী কযশফ।
৫.৪.৪। প্রশতটি লকা ৃ শুরুয পূশফ ৃ শশঅয নুশফবাগ প্রস্তুশতমূরক বায ভাধ্যশভ ভশডউর শযচারক শনধ ৃাযণ কযশফ।
ভশডউর শযচারক এআ শফবাজশনয শবশত্তশত ভশডউরশবশত্তক নম্বয প্রদান  মূল্যায়ন কযশফন ।

৫.৫.০। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ (এপটিশ) এয প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৫.১। ফাংরাশদ শশবর াশবৃশ নফশনমৄক্ত কভৃচাযী এফং ফাংরাশদ লরাক-প্রান প্রশক্ষণ লকশন্দ্রয নফশনমৄক্ত
কভৃচাযীশদয জন্য শযচাশরত বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ মথামথ প্রশক্রয়া নুযণক্রশভ লযক্টয কর্তক
ৃ নুশভাশদত াঠ্যক্রভ
নুাশয শযচাশরত শফ।
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৫.৫.২। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক াভশগ্রকবাশফ ১ ৫০০ নম্বশযয শবশত্তশত মূল্যায়ন
কযা শফ। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন ছক-৪-এ লদখাশনা শরা ।
ছক -৪: এপটিশ এয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়শনয শফলয়
ভশডউর
সৃজনীর  শফশেলণধভী ভশন্বত শরশখত
যীক্ষা
বুক শযশবউ ভশডউর
*ভাঠ ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ (২০+৬৫)
(েী উন্নয়ন) BARD/RDA
Attachment (যীক্ষা- ৩৫  শৃিরা-১৫)
যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

২৫
১০

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
** াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
ফ ৃশভাট

মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
লভাট
৫২৫
৪৩০
৯৫৫
২০০
-২০০
৫০
২০
৫০

-৬৫
--

৫০
৮৫
৫০

১০০

--

১০০

৩৫

৩৫

২৫

২৫

১০০৫

৪৯৫

১৫০০

* ভাঠ ংমৄশক্ত কাম ৃক্রশভয নম্বয শফবাজন ৬.৭.২ নুশেশদ ছক-১২ লত শফস্তাশযতবাশফ উশেখ কযা লয়শছ।
** অশরাচয লক্ষশত্র নুশেদ ৬.১৪ নুযণ কযশত শফ।
৫.৫.৩। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ শযচারনায জন্য শশঅয নুশফবাগ স্থায়ী লকা ৃ গাআডরাআন জাযী কযশফ।
৫.৫.৪। প্রশতটি লকা ৃ শুরুয পূশফ ৃ শশঅয নুশফবাগ প্রস্তুশতমূরক বায ভাধ্যশভ ভশডউর শযচারক শনধ ৃাযণ কযশফ।
ভশডউর শযচারক এআ শফবাজশনয শবশত্তশত ভশডউরশবশত্তক নম্বয প্রদান  মূল্যায়ন কযশফন ।

৫.৬.০। ংশক্ষপ্ত  শফশল প্রশক্ষণ লকাশযৃ প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৬.১। লকশন্দ্রয মূর লকা ৃমূশয কাম ৃক্রভ ফাধাগ্রস্থ না কশয শফশএটিশ শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ অশয়াজন
কযশফ। যকাশয কশভৃ শনশয়াশজত চশেশার্ধ্ৃ কভৃকতৃা এফং
যকাশয/ লফযকাশয/স্বায়ত্তাশত শফশবন্ন প্রশতষ্ঠাশনয
কভৃকতৃাশদয লাগত জীফন ভান শফলশয় দক্ষতা উন্নয়শনয জন্য শফশএটিশ শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ শযচারনা
কযশফ। চশেশার্ধ্ৃ কভৃকতৃাশদয লকাশ ৃয াঠ্যসূশচ লকন্দ্র কর্তৃ ক্ষ এফং ন্যান্য শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃমূশয
াঠ্যসূশচ লকন্দ্র কর্তৃ ক্ষ  ংশেি প্রতযাী কর্তৃ শক্ষয লমৌথ অশরাচনায শবশত্তশত শনধ ৃাশযত শফ ।
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৫.৬.২। শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ (এএপটিশ) এ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক াভশগ্রকবাশফ লভাট ৯০০
নম্বশযয শবশত্তশত মূল্যায়ন কযা শফ । শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
ছক-৫-এ লদখাশনা শরা।
ছক-৫: এএপটিশ এয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
লভাট
৩৭৫
৩২০
৬৯৫
৫০
-৫০
১০০
১০০

মূল্যায়শনয শফলয়
ন্যান্য ভশডউর
বুক শযশবউ ভশডউর
যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২৫

-

২৫

৫৮০

৩২০

৯০০

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতৃতা
(খ) লটশফর ম্যানায
(গ) লাাক শযেদ
(ঘ) াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
(ঙ) াঠ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ
ফ ৃশভাট

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৬.৩। শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয লক্ষশত্র শন্নশফশত ‘ছক-৫’ নুযণ কশয লকা ৃ ব্যফস্থানা
টিভলক লকাশ ৃয প্রস্তুশতমূরক বায় ভশডউর শযচারক শনফ ৃাচন কযশত শফ এফং ভশডউশরয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয
শফবাজন লকা ৃ শনশদ ৃশকায় ফা ব্রশউশয ন্তর্ভৃক্ত কযশত শফ। লকা ৃ ব্রশউয লযক্টয কর্তক
ৃ নুশভাশদত শফ।
৫.৬.৪। প্রশতটি ংশক্ষপ্ত /শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয াঠ্যসূশচ শফ শফলয়শবশত্তক । এরূ লকাশ ৃয াঠ্যসূশচ লকন্দ্র
কর্তৃ ক্ষ এফং প্রতযাী ংস্থায লমৌথ অশরাচনায শবশত্তশত শনধ ৃাশযত শফ তশফ মূল্যায়ন মাফতীয় শফলয়াশদ লকা ৃ শুরুয
পূশফ ৃআ লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ ন্যান্য লকাশ ৃয দ্ধশত নুযণ কশয শনধ ৃাযণ কযশফ।
৫.৬.৫। ংশক্ষপ্ত লকাশযৃ প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৬.৬। ংশক্ষপ্ত লকা ৃমূশয ভশধ্য ১ লথশক ২ প্তা লভয়াদী লকা ৃগুশরা ৩০০ নম্বশযয ভশধ্য এফং ৩ লথশক ৪ প্তা
লভয়াদী লকা ৃগুশরা ৬০০ নম্বশযয ভশধ্য মূল্যায়ন কযা শফ । াভশগ্রক নম্বয শফবাজন শফ শনেরূ:
(ক) ৩ লথশক ৪ প্তা লভয়াদী লকাশযৃ মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
৩ লথশক ৪ প্তা লভয়াদী ংশক্ষপ্ত প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লক্ষশত্র শন্নশফশত ‘ছক-৬’ নুযণ কশয লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ লক
লকাশ ৃয প্রস্তুশতমূরক বায় ংশেি ভশডউশরয ভশডউর শযচারক শনফ ৃাচন কযশত শফ এফং ভশডউর শযচারকলদয াশথ
অশরাচনা কশয লমৌথবাশফ ভশডউরশবশত্তক নম্বয শফবাজন  মূল্যায়ন দ্ধশত চূোন্ত কযশত শফ। ংশক্ষপ্ত লকাশ ৃয মূল্যায়ন
দ্ধশত  নম্বয শফবাজন ছক-৬-এ লদখাশনা শরা।
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ছক -৬: ৩-৪ প্তা লভয়াদী ংশক্ষপ্ত লকাশযৃ মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়শনয শফলয়

মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
লভাট
৩২৫
২২০
৫৪৫

ভশডউর

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২৫

-

২৫

৩৮০

২২০

৬০০

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতৃতা
(খ) লটশফর ম্যানায
(গ) লাাক শযেদ
(ঘ) াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
(ঙ) াঠ কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ
ফ ৃশভাট

৫
৫
৫
৫
৫

(খ) ১ লথশক ২ প্তা লভয়াদী লকাশযৃ নম্বয শফবাজন।

১ লথশক ২ প্তা লভয়াদী ংশক্ষপ্ত প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয লক্ষশত্র শন্নশফশত ‘ছক-৭’
নুযণ কশয লকা ৃ
ব্যফস্থানা টিভলক লকাশ ৃয প্রস্তুশতমূরক বায় ংশেি ভশডউর এয ভশডউর শযচারক শনধ ৃাযণ কযশত শফ এফং ভশডউর
শবশত্তক নম্বয শফবাজন  মূল্যায়ন দ্ধশত চূোন্ত কযশত শফ।

ছক -৭: ১-২ প্তা লভয়াদী ংশক্ষপ্ত লকাশ ৃয মূল্যায়ন দ্ধশত  নম্বয শফবাজন
মূল্যায়ন দ্ধশত এফং নম্বয শফবাজন
একক
দরীয়
লভাট
১৭০
১০০
২৭০

মূল্যায়শনয শফলয়
ভশডউর

মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) উশস্থশত
(খ) ফক্তা মূল্যায়ন

১০
৫

১৫

১৫

১৫

১৫

লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তৃক মূল্যায়ন
(ক) ভয়ানুফশতৃতা
(খ) লটশফর ম্যানা ৃ  লাাক
(গ) াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
ফ ৃশভাট

০৫
০৫
০৫

২০০
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১০০

৩০০

৬.০। প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন প্রশক্রয়া (Means)  শনণ ৃায়ক
৬.১.০। মূল্যায়শন নুসৃতব্য াধাযণ প্রশক্রয়ামূ
৬.১.১। ভশডউর শযচারকগণলক ংশেি ভশডউশর প্রশক্ষণাথীয াশফ ৃক কাম ৃক্রভ  দক্ষতা মূল্যায়ন কয লত শফ। মূল্যায়ন
নুশফবাগ লথশক লপ্রশযত উত্তযত্র শনধ ৃাশযত ভশয়য ভশধ্য মূল্যায়ন , ভশডউশরয নম্বযত্র চূোন্ত কযায শনশভত্ত কর প্রশক্রয়া
নুযণ এফং মূল্যাশয়ত উত্তযত্র চূোন্ত নম্বযত্র মূল্যায়ন নুশফবাশগ লগানীয় দ্ধশতশত শরশখত ফণ ৃনায ভাধ্যশভ লপ্রযণ
কাম ৃক্রভ ভশডউর শযচারক গণশক শনশিত কযশত শফ এফং মূল্যায়ন নুশফবাগ শফলয়টি াশফ ৃকবাশফ তত্ত্বাফধান কযশফ।
মূল্যায়নশত্র/নম্বযশত্র লকান গেশভর শকংফা িশত শযর শক্ষত শর মূল্যায়ন নুশফবাগ লক ল শফলয়টি ভশডউর
শযচারশকয দৃশিলগাচশয শনশয় ০৩ (শতন) কভৃশদফশয ভশধ্য শফলয়টি শনষ্পশত্ত কযশত শফ।
৬.১.২। লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয াশফ ৃক ব্যফস্থানায় মূল্যায়ন নুশফবাগ লক লগানীয়তা, স্বেতা  শনযশক্ষতায শি
যীক্ষা শযচারনা কয লত শফ । মূল্যায়ন নুশফবাগ উত্তযত্র লকাশডং কশয ভশডউর শযচারশকয শনকট মূল্যায়শনয জন্য
উত্তযত্র ম্ভাব্য দ্রুত ভশয় লপ্রযণ কযশফ।
৬.১.৩। শযশাট ৃ, যাাআনশভন্ট, এক্সাযাআজ আতযাশদয শিপ্টমূ লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ -লক মূল্যায়ন নুশফবাশগ জভা
শদলত শফ এফং লকাশডং এয য মূল্যায়ন নুশফবাগ ভশডউর শযচারশকয শনকট মূল্যায়শনয জন্য শিপ্টগুশরা লপ্রযণ
কযশফ।
৬.১.৪। ভশডউর শযচারক/যীক্ষক কর্তক
ৃ প্রশক্ষণাথীশদয উত্তযত্র মূল্যায়শনয লক্ষশত্র ভশনাশমাগী  তকৃ শত শফ।
উত্তযশত্রয উস্থান লকৌর, শরখনীয স্বকীয়তা, তশথ্যয শন্নশফ এফং উদ্ভাফনী লকৌর শফশফচনা কশয উত্তযশত্রয মথামথ
মূল্যায়ন  নম্বয প্রদান শনশিত কযশত শফ। একআবাশফ দরীয় উস্থাশনয লক্ষশত্র শুদৄভাত্র উস্থাশকয উস্থানায উয
শবশত্ত কশয দশরয কর দস্যশক ভম ৃাশয়য নম্বয প্রদান শযায কশয প্রশতটি প্রশক্ষণাথীয দরীয় প্রশতশফদন উস্থাশন
শক্রয় ংগ্রণ  ফদাশনয শবশত্তশত নম্বয প্রদান শনশিত কযশত শফ । দরীয় কাম ৃক্রশভয লক্ষশত্র ব্যশক্তগত ফদাশনয
উয গুরুত্ব অশযা কশযশত শফ। উত্তযত্র মূল্যায়শনয লক্ষশত্র মশদ লকান যীক্ষশকয ভশনাশমাশগতা ফা নুযাগ ফা
শফযাশগয ফশ:প্রকা প্রশতপশরত য় তশফ কর্তৃ ক্ষ এ ধযশনয নুলদ দস্যশক যীক্ষায উত্তযত্র মূল্যায়ন লথশক শফযত
যাখশত ফা ব্যাশত প্রদান কযশত াযশফ।

৬.১.৫। লকশন্দ্রয শচ শকৎশকয শচশকৎাত্র /যাভশৃয শবশত্তশত লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ সুস্থ প্রশক্ষণাথীয জন্য Sick
Bed এ যীক্ষা লদয়ায ব্যফস্থা কযশত াযশফ ফা ায়ক শনশয়াগ কযশত াযশফ।
৬.১.৬। শফশল কাযশণ কর্তৃ শক্ষয নুভশত গ্রণপূফ ৃক নুশস্থত প্রশক্ষণাথীয লকান যীক্ষা ফা যীক্ষা ংশেি শফলয়াশদ
ম্পন্ন শর প্রশক্ষণাথী ছুটি লশল লকশন্দ্র প্রতযাফতৃন কযশর লকা ৃ শযচারক , শযচারক (মূল্যায়ন)  ংশেি ভশডউর
শযচারশকয াশথ অশরাচনাক্রশভ যীক্ষা গ্রণ/যীক্ষা ংক্রান্ত শফলয়াশদ শতন শদশনয ভশধ্য ম্পন্ন কযায ব্যফস্থা শনশিত
কযশত শফ।
৬.১.৭। প্রশক্ষণ প্রদাশনয ভাধ্যভ এফং যীক্ষা প্রদাশনয বালা শফ আংশযশজ
শুদৄভাত্র শশথর লক্ষত্রমূশয জন্য ফাংরা ব্যফায কযা মাশফ।
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। তশফ কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শশথর কযা শর

৬.১.৮। ভশডউর শযচারকগণশক মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তক
ৃ লপ্রশযত উত্তযত্র মূল্যায়নপূফ ৃক মূল্যায়ন নুশফবাশগ শনধ ৃাশযত
ভশয়য ভশধ্য জভা প্রদান শনশিত কযশত শফ।
৬.২.০। দরীয় (Group) প্রশতশফদন
৬.২.১। লকা ৃ গাআডরাআন নুমায়ী শনধ ৃাশযত ভশডউশর প্রশক্ষণাথীগণ দরীয় ( Group) প্রশতশফদন প্রণয়ন কযশফ এফং
কর লক্ষশত্র প্রশতটি দশর য কর দস্যশক অফশশ্যকবাশফ দরীয় প্রশতশফদন উস্থান এফং প্রশনাত্তয শফ ৃ ম ৃায়ক্রশভ
ংগ্রণ কযশত শফ। ব্যশক্তগত তনপুশেয শবশত্তশত প্রশক্ষণাথীশক মূল্যায়ন কযশত শফ।
৬.২.২। দরীয় প্রশতশফদন শফশেলণধভী শত শফ । লম লকান দরীয় প্রশতশফদন মূল্যায়শনয জন্য শনশেয ছক-৮-এ উশে শখত
শনণ ৃায়কমূ এফং প্রশতটি শনণ ৃায়শকয াশেৃ প্রদশৃত নম্বশযয তকযা ায নুযণ কযশত শফ:
ছক-৮: দরীয় প্রশতশফদন মূল্যায়শনয লক্ষশত্র শফশফচয শনণ ৃায়কমূ  তকযা নম্বয
প্রশতশফদন কাঠাশভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা তরী, লমৌশক্তক নুক্রভ, লযপাশযন্স
প্রশতশফদশনয বযন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশিকতা
াশফ ৃক শফলশয় দখর  শফশেলণ ক্ষভতা
লভৌশখক উস্থানা
প্রন-উত্তয
ভয় ব্যফস্থানা
ফ ৃশভাট

১৫%
১৫%
১৫%
২৫%
১০%
১০%
১০%
১০০%

৬.২.৩। লেশণকক্ষ শধশফশন লভৌশখকবাশফ উস্থাশত শফ না এভন দরীয় প্রশতশফদন মূল্যায়শনয লক্ষশত্র ংশেি কর
মূল্যায়নকাযীলক শনশেয ছক-৯-এ উশেশখত শনণ ৃায়কমূ এফং প্রশতটি শনণ ৃায়শকয াশেৃ প্রদশৃত নম্বশযয তকযা ায
নুযণ কযলত শফ:
ছক-৯: দরীয় প্রশতশফদন মূল্যায়শনয লক্ষশত্র শফশফচয শনণ ৃায়কমূ  তকযা নম্বয
প্রশতশফদন কাঠাশভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা তরী, লমৌশক্তক নুক্রভ, লযপাশযন্স

১৫%
১৫%

প্রশতশফদশনয বযন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশিকতা

৩০%

াশফ ৃক শফলশয় দখর  শফশেলণ ক্ষভতা
ফ ৃশভাট

৪০%
১০০%

৬.৩.০। একক কাম ৃক্রভ (Individual Assignment)

৬.৩.১। লকা ৃ শনশদ ৃশকায় উশেশখত শফলশয়য উয প্রশক্ষণাথীগণ লক একক প্রশতশফদন ,ঘটনা ভীক্ষা প্রশতশফদন , শফশফধ
প্রশতশফদন প্রণয়ন , আতযাশদ একক কাম ৃক্রভ ( Individual Assignment) ম্পাদন কয লত শফ । এ ধযশনয মাফতীয়
প্রশতশফদন মূল্যায়শনয লক্ষশত্র ছক-১০ এ উশেশখত শনণ ৃায়ক  নম্বয শফবাজন নুযণ কযশত শফ।
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ছক-১০: একক প্রশতশফদন মূল্যায়শনয লক্ষশত্র শফশফচয শনণ ৃায়কমূ  তকযা নম্বয
প্রশতশফদন কাঠাশভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা তরী, লমৌশক্তক নুক্রভ, লযপাশযন্স

১৫%
১৫%

প্রশতশফদশনয বযন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশিকতা

৩০%

াশফ ৃক শফলশয় দখর  শফশেলণ ক্ষভতা
ফ ৃশভাট

৪০%
১০০%

৬.৪.০। লশভনায/নীশত ম ৃাশরাচনা/শক্ষাপয প্রশতশফদন
৬.৪.১। লশভনায/নীশত ম ৃাশরাচনা/শক্ষাপয প্রশতশফদন , প্রফন্ধ প্রণয়ন একটি একক প্রয়া । শশএভশ, এএশ,
এশএশড এফং প্রশমাজয লক্ষশত্র কাশযক্যরাভ উন্নয়ন কশভটি কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত ন্য লম লকান লকাশ ৃয প্রশতযক প্রশক্ষণাথীশক
ন্যান্য কর প্রশক্ষণাথীয উশস্থশতশত শনশদ ৃি শফলশয়য উয শরশখত লশভনায /নীশত ম ৃাশরাচনা/শক্ষাপয প্রশতশফদন
উস্থান কযশত শফ। লশভনায/নীশত ম ৃাশরাচনা/শক্ষাপয প্রশতশফদন উস্থান শধশফশন প্রশতশফদন মূল্যায়ন কযায
জন্য লভন্টয এফং লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ এয শি ম্পৃক্ত নন এভন একজন নুলদ দস্য লকা ৃ কর্তক
ৃ ভশনানীত লকন্দ্র
ফশর্ভৃত একজন লভাট দুজন মূল্যায়নকাযী অফশশ্যকবাশফ উশস্থত থাক লত  লফ। দুজন মূল্যায়নকাযী কর্তক
ৃ প্রদত্ত
নম্বশযয গে উস্থানকাযীয প্রাপ্ত নম্বয শশশফ শনধ ৃাশযত শফ।

৬.৪.২। দরশবশত্তক লশভনায লায ফা নীশত ম ৃাশরাচনায লক্ষশত্র গশফলণা  ংশেি শফলশয়য উয দক্ষতা ম্পন্ন নুলদ
দস্যশদয লভন্টয শশশফ শনশয়াগ প্রদাশনয লক্ষশত্র গ্রাশধকায প্রদান কযশত শফ ।
৬.৪.৩। কশতয় লক্ষশত্র শক্ষাপয প্রশতশফদন প্রণয়ন একটি দরগত প্রয়া। এটি বযন্তযীণ এফং তফশদশক উবয়আ থফা
শুদৄ বযন্তযীণ ফা শুদৄ তফশদশক শত াশয। শক্ষাপয কাম ৃক্রশভ ংগ্রণাশন্ত প্রশক্ষণাথীশদয দরীয়বাশফ প্রশতশফদন
প্রণয়ন  উস্থান কযশত শফ। প্রশতশফদন প্রণয়ন  উস্থান অরাদাবাশফ নুশষ্ঠত শফ। প্রশতটি দশরয কর দশস্যয
শক্রয় ংগ্রশণয ভাধ্যশভ শক্ষা পয প্রশতশফদন উস্থান এফং ছক-৮ এ উশেশখত মূল্যায়ন ছক নুমায়ী শক্ষাপয
প্রশতশফদন মূল্যায়ন কযা শফ। দরীয় প্রশতশফদশনয লক্ষশত্র ছক-৯ এ প্রদত্ত শফলয়াফরী নুযণ কযশত শফ।
৬.৪.৪। লকশন্দ্রয লভৌশরক লকা ৃমূশয প্রশক্ষণাথীগণ কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শনফ ৃাশচত লদশ তফশদশক শক্ষা পয কাম ৃক্রশভ
ং লনশফ। উক্ত পশয প্রশক্ষণাথীযা জনশফা প্রদান শফলয়ক নীশত , লকৌর  চচ ৃা শফলশয় শবজ্ঞতা শফশনভশয়য সুশমাগ
াশফ এফং শক্ষা পশযয  ভানী শদশন অফশশ্যকবাশফ পযযত লদশ প্রশক্ষণাথী লদয দরীয় শবশত্তশত একটি প্রশতশফদন
প্রণয়ন  উস্থান কযশত শফ। ত:য লদশ শপশয শফশএটিশ কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ অশয়াশজত শপডব্যাক লশভনাশয
দরীয় শবশত্তশত একটি তাৎম ৃপূণ ৃ এফং থ ৃফ প্রশতশফদন উস্থান কযশত শফ।
৬.৪.৫। লকা ৃ ভানীয পূশফ ৃ লকশন্দ্রয লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভশক লযক্টয ভশাদশয়য ম্মশতক্রশভ  শনশদ ৃনা নুমায়ী
তফশদশক শক্ষা পশয কযণীয় শফলশয় প্রশক্ষণাথীশদয ফশত কযশত শফ।
৬.৪.৬। তফশদশক পশযয প্রাক্কাশর নুলদ দস্যশদয জন্য কযণীয়:
ক) শক্ষা পশযয জন্য ভশনানীত নুলদ দস্য লক শশঅয নুশফবাগ লথশক অফশশ্যকবাশফ শনধ ৃাশযত গ্রুশবশত্তক
শথভ/visit এয শফলয়গুশরা বুশঝ লনয়া;
খ) শফশদ পশযয পূশফ ৃ শশঅয নুশফবাগ এয শনকট শত পয ংক্রান্ত শব্রশপং গ্রণ কযা;
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Foreign Exposure Visit-এয জন্য গ্রুশবশত্তক শনধ ৃাশযত শফলয়মূশয শ ক্ষণ প্রশক্রয়া মাশত কাম ৃকযবাশফ
শজৃত য় ল শফলশয় শফশল নজয যাখা;
ঘ) গ্রু য়াকৃ এফং Presentation কারীন গ্রুমূশক াশফ ৃক শমাশগতা প্রদান;
ঙ) পয লথশক প্রতযাফতৃন লশল শশঅয নুশফবাশগ শক্ষা পশযয কাম ৃকাশযতা  পরপ্রসূতা শফলশয় ভতাভত
প্রশতশফদন দাশখর;
চ) শফশদী প্রশতষ্ঠান
(Host Organization) এয লপাকার শয়ন্ট এয াশথ যফতীশত লমাগাশমাশগয শনশভত্ত
প্রশয়াজনীয় বৃত্তান্ত  ঠিকানা ংগ্র কযত: শশঅয ুনশফবাশগ দাশখর কযা;
ছ) Feedback লশভনাশয উস্থাশনয জন্য Exposure Visit লথশক শজৃত key learning points, best
practices, policy implications এফং ফাংরাশদশ উক্ত শফলয়মূশয Replicability ম্বশরত গ্রুশবশত্তক
Presentation ততশয এফং লশভনায ব্যফস্থানা কশভটিয শনকট দাশখর কযায শফলয় শনশিতকযণ ।
গ)

৬.৪.৭। তফশদশক শক্ষা পশয লকান প্রশক্ষণাথী নুশভাশদত কাযশণ ংগ্রণ কযশত ব্যথ ৃ শর শতশন যফতী ম ৃাশয়
ন্য লকাশ ৃয শি তফশদশক শক্ষা পশয ংগ্রণ কযশফ এফং কৃতকাম ৃতা াশশক্ষ নদ প্রদান কযা শফ। তশফ
ংশেি প্রশক্ষণাথী লভধাস্থান াশফ না। চূোন্ত াঠক্রভ প্রশতশফদশন শুদৄ তায লগ্রড উশেখ কযা শফ। শধকন্তু, লকান
প্রশক্ষণাথী তফশদশক শক্ষা পশয ংগ্রণ কযশত ব্যথ ৃ শর বযন্তযীণ শক্ষা পশয তাঁয প্রাপ্ত নম্বশযয শবশত্তশত শক্ষা
পশযয নম্বয চূোন্ত কযা শফ এফং এশক্ষশত্র ল প্রশক্ষণাথী লভধাস্থান াশফ না। ভন্ত্রণারশয় লপ্রযশণয জন্য প্রণয়নকৃত চূোন্ত
াঠক্রভ প্রশতশফদশন শুদৄ তায লগ্রড উশেখ কযা শফ।

৬.৫.০। শরশখত যীক্ষা
৬.৫.১। শরশখত যীক্ষামূ লকা ৃ শনশদ ৃশকায় শনধ ৃাশযত ভশডউশর ফশণ ৃত যীক্ষায দ্ধশত নুযণপূফ ৃক াধাযণবাশফ এক
ঘন্টাব্যাী শকংফা লক্ষত্র শফশশল ভশডউর শযচারক কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত ভয় নুাশয নুশষ্ঠত শফ । যীক্ষা নুষ্ঠাশনয জন্য
ংশেি ভশডউর শযচারক লক যচনাধভী, শফশেলণধভী, তনব্যৃশক্তক/ঘটনা, শফশেলণ/ভস্যা ভাধান আতযাশদ শফশবন্ন ধযশণয
প্রন ম্বশরত একটি প্রনত্র প্রণয়ন কয লত শফ। লক্ষত্র শফশশল শরশখত যীক্ষা open book দ্ধশতশত শত াশয। প্রনত্র
চূোন্ত কশয Moderation কশভটিয অফায়ক একশদন পূশফ ৃ লগানীয়তা যক্ষা কযত: ীরগারাকৃত খাশভ শযচারক
(মূল্যায়ন) এয শনকট লপ্রযণ শনশিত কযশফ।
৬.৫.২। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লক্ষশত্র কর শরশখত যীক্ষা লল ফায য ম্পৃক্ত শনধ ৃাশযত ভশডউরমূশয উয
প্রশতযক প্রশক্ষণাথী লক দুআ ঘন্টা ফা কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত ভয়ব্যাী একটি ভশন্বত ( সৃজনীর  শফশেলণধভী )
শরশখত যীক্ষায় ফতীণ ৃ
শত শফ। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয এ সৃজনীর  শফশেলণধভী ভশন্বত
(comprehensive) শরশখত যীক্ষা নুষ্ঠাশনয লক্ষশত্র ংশেি ভশডউর শযচারক লদয ভন্বশয় লকা ৃ প্রান লক একটি
কশভটি গঠন কশয প্রনত্র প্রণয়নপূফ ৃক ভডাশযন কশভটিয শনকট ০১ শদন পূশফ ৃ জভা শদলত শফ। এছাো প্রশয়াজনীয় কর
কাম ৃক্রভ প্রশতারশনয লক্ষশত্র লকশন্দ্রয মূল্যায়ন নুশফবাগলক ভণ্বয়শকয র্ভশভকা ারন কযলত শফ।
৬.৫.৩। ংশেি লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভলক শরশখত যীক্ষায অশয়াজন কযলত শফ। যীক্ষা ংশেি কর অশয়াজন লমভনশরশখত যীক্ষায তাশযখ শনধ ৃাযণ , যীক্ষা কক্ষ শনধ ৃাযণ , প্রশয়াজনীয় ংখ্যক উত্তযত্র (যীক্ষায খাতা ) প্রস্তুতকযণ,
যীক্ষাকশক্ষ প্রশক্ষণাথীশদয অন শফন্যা , শযদৃক শনশয়াগ , আতযাশদ লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভলক ম্পন্ন কযলত শফ।
যীক্ষা নুশষ্ঠত য়ায শদনআ অফশশ্যকবাশফ লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভশক উত্তযত্র মূল্যায়ন নুশফবাশগ লপ্রয ণ শনশিত
কযলত শফ।
৬.৫.৪। শরশখত যীক্ষা অশয়াজশনয শনশভত্ত ০১
( এক) লট প্রনত্র প্রণয়নপূফ ৃক ভশডউর শযচারক লক প্রনত্র
Moderation কশভটিয অফায়ক ফযাফশয লপ্রযণ কযশত শফ। কশভটিশক শরশখত যীক্ষা নুশষ্ঠত য়ায পূশফ ৃয
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কভৃশদফশ মূল্যায়ন নুশফবাশগ অফশশ্যকবাশফ প্রনত্র লপ্রযণ শনশিত কয লত শফ। মূল্যায়ন নুশফবাগ লক প্রশয়াজনীয়
ংখ্যক প্রনত্র নুশরশ কশয ীরগারা প্যাশকশট শরশখত যীক্ষা নুশষ্ঠত য়ায ১৫ শভশনট পূশফ ৃ
যীক্ষায শর
শযদৃশকয শনকট লপ্রযণ শনশিত কযশত শফ।
৬.৫.৫। শরশখত যীক্ষায প্রনত্র মাচাআ -ফাছাআ  যীক্ষা -শনযীক্ষা কযায জন্য একটি
Committee কাজ কযশফ। উক্ত কশভটিয কাঠাশভা শফ শনেরূ:
ক) এভশডএ (০১ জন)
খ) শযচারক (০২ জন)
গ) উশযচারক (মূল্যায়ন-২)

-

Moderation

অফায়ক
দস্য
দস্য-শচফ

উমৄ ৃক্ত কাঠাশভায শবশত্তশত Moderation Committee গঠশনয শফলয়টি অফশশ্যকবাশফ লযক্টয ভশাদশয়য
নুশভাদনক্রশভ প্রাশনক অশদশ জাযী কযা শফ। উমৄ ৃক্ত কশভটি ভশডউর শযচারক শত প্রন প্রাশপ্তয য দাশখরকৃত
প্রনগুশরা মাচাআ -ফাছাআ কযশফ। ভশডউর শযচারক পূফ ৃফতী ০৩ ফৎশযয লকাশ ৃয লকান প্রশনয পুনযাবৃশত্ত কযশত াযশফ
না। এ শফলয় টি মূল্যায়ন নুশফবাগ প্রশতটি লকাশ ৃয ভশডউর শযচারক শনধ ৃাযশণয য শরশখতবাশফ ভশডউর শযচারক লক
শনশদ ৃনা লদশফ। ভশডউর শযচারক কর্তক
ৃ দাশখরকৃত প্রনশত্র পূফ ৃফতী ০৩ ফৎশযয লকাশ ৃয লকান প্র লনয পুনযাবৃশত্ত
শযরশক্ষত শর Moderation Committee তা ভশডউর শযচারশকয লগাচশয লনশফ এফং ভশডউর শযচারক
প্রনত্র ংশাধন কশয পুনযায় প্রনত্র মূল্যায়ন নুশফবাশগ জভা লদশফ। লকান ভশডউর শযচারশকয ফায ফায
পুনযাবৃশত্তমূরক প্রন কযায প্রফণতা লদখা লগশর লআ নুলদ দস্যশক যফতী শতনটি লকাশ ৃয জন্য ভশডউর শযচারক
শশশফ শনফ ৃাচন কযা শফ না এফং শরশখতবাশফ তকৃ কযা শফ। যয শতনফায তকৃ কযায য লকান শযফতৃন
শযরশক্ষত না শর দক্ষতা  দাচযণ এয শবশমাগ এশন তায শফরুশদ্ধ শফবাগীয় ভাভরা রুজু কযা শফ।
৬.৬.০। পুস্তক/শনফন্ধ ম ৃাশরাচনা  লভৌশখক উস্থানা
৬.৬.১। প্রশতযক প্রশক্ষণাথী লক লকন্দ্র কর্তক
ৃ শন ধ ৃাশযত ২টি (১টি আংশযজী  ১টি ফাংরা) পুস্তক/শনফন্ধ ম ৃাশরাচনাপূফ ৃক
প্রশতশফদন প্রণয়ন এফং পূফ ৃ শনধ ৃাশযত তাশযশখ পুস্তলকয/শনফশন্ধয ম ৃাশরাচনামূরক প্রশতশফদন লেশণকক্ষ শধশফশন ন্যান্য
প্রশক্ষণাথীয উশস্থশতশত শনফ ৃাশচত পুস্তক/শনফন্ধটি আংশযশজশত উস্থান কয লত শফ। পুস্তক/শনফন্ধ উস্থানা শধশফন
শযচারনকাযী নুলদ দস্য প্রশক্ষণাথী উস্থাকশক প্রন কযশফন।
৬.৬.২। পুস্তক ম ৃাশরাচনা মূল্যায়শনয জন্য শনশেয ছক-১১-লত উশেশখত শনণ ৃায়কমূ এফং প্রশতটি শনণ ৃায়শকয াশেৃ
প্রদশৃত নম্বশযয তকযা ায নুযণ কযলত শফ:
ছক -১১: পুস্তক ম ৃাশরানায় নম্বয প্রদাশন শফশফচয শফলয়শবশত্তক শফবাজশনয ায
প্রশতশফদন কাঠাশভা  শফলয়ফস্তু
বালা, যচনা তরী, লমৌশক্তক নুক্রভ, লযপাশযন্স
প্রশতশফদশনয বযন্তযীণ ংরগ্নতা  প্রাশিকতা
াশফ ৃক শফলশয় দখর  শফশেলণ ক্ষভতা
লভৌশখক উস্থানা
প্রন-উত্তয
ভয় ব্যফস্থানা
ফ ৃশভাট

13

১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
২০%
১০%
১০%
১০০%

৬.৭.০। ভাঠ ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ
৬.৭.১। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয এফং প্রশমাজয লক্ষশত্র াঠ্যক্রভ উন্নয়ন কশভটি কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত ন্য
লমশকান লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয ভাঠ ংমৄশক্ত কাম ৃক্রশভ
অফশশ্যকবাশফ ংগ্রণ কযশত শফ । উমৄ ৃক্ত ংমৄশক্ত
কাম ৃক্রশভয ফা স্তফ শবজ্ঞতায অশরাশক প্রশক্ষণাথীশদয দ ক্ষতা বৃশদ্ধয জন্য তাঁশদয শফশবন্ন লজরায় ংমৄক্ত কয লত শফ ।
প্রশক্ষণাথীলদযশক শনধ ৃাশযত ভশয়য জন্য ভাঠ ভীক্ষা/ংমৄশক্ত এরাকায় ফস্থান ক লয এফং লকা ৃ শনশদ ৃশকায় উশেশখত
শনয়ভ নুযণ কশয একক  দরগতবাশফ শফলয়শবশত্তক তথ্য  উাত্ত ংগ্রপূফ ৃক প্রশতশফদন প্রণয়ন কয লত শফ। ভাঠ
ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ লকশন্দ্রয গশফলণা াখা  লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভশক লমৌথবাশফ শযচারনা কয লত শফ। প্রশত ফছয লকন্দ্র
এশডশজ ংশেি একটি শথশভটিক আসুয ঠিক কলয লদশফ এফং প্রশক্ষণাথীগণশক উক্ত শথশভটিক আসুযয কাশজয াশথ ংশেি
গশফলণায জন্য তথ্য  উাত্ত ভাঠভীক্ষা কাম ৃক্রভ লথশক ংগ্র কয লত লফ। প্রশক্ষণাথীলদয দরীয়/এককবাশফ শযশাট ৃ
প্রণয়ন কলয শম্মশরতবাশফ একটি শযশাট ৃ প্রণয়ন  উস্থান কযলত লফ।

শফশল িিব্য:
ক) ভাঠ ংমৄশক্তয শফলয়ফস্তু  কযণীয় শফলশয় প্রণীত নীশতভারা  শনশদ ৃনা নুাশয ভাঠংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ শযচাশরত
শফ। ংশেি সুাশযমূ ত্র নীশতভারায শযশি শশশফ ংমৄক্ত কযা শফ।
খ) ভশডউর শযচারক শনফ ৃাচন ংক্রান্ত শফলয়টি এ ংক্রান্ত প্রণীত সুাশযভারায শবশত্তশত শনধ ৃাশযত শফ।
৬.৭.২। ভাঠ ংমৄশক্ত কাম ৃক্রশভ প্রশক্ষণাথী লদয মূল্যায়শনয লক্ষশত্র শফশফচয শনণ ৃায়ক  নম্বয শফবাজন শনশেয ছক-১২-এ
লদখাশনা শরা:
ছক -১২: ভাঠ ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ মূল্যায়শনয লক্ষশত্র শফশফচয শনণ ৃায়ক  নম্বয শফবাজন
কাম ৃক্রভ
শফশএটিশশত দরীয় প্রশতশফদন- ১  ২ দাশখর 
উস্থান (প্রশতশফদন-১৫  উস্থান-১০)
রাশন ৃং ডাশয়শয
লজরায় দরীয় প্রশতশফদন প্রণয়ন  উস্থানা
* দরীয় প্রশতশফদন-১:
২৫
প্রশতশফদন-১৫+ উস্থানা-১০
** দরীয় প্রশতশফদন-২:
১৫
প্রশতশফদন-১০+ উস্থানা-০৫
উশস্থশত
০৫
াশফ ৃক অচযণ  শৃিরা
০৫
ফ ৃশভাট =

নম্বয
২৫
১০

৫০

৮৫

* দরীয় প্রশতশফদন -১: লজরা ম ৃাশয়য শফশবন্ন শপ ংমৄশক্তয উয দরীয় প্রশতশফদন প্রণয়ন  উস্থান।
** দরীয় প্রশতশফদন -২: উশজরা ংমৄশক্তকাশর আউশনয়ন শযলদ/লৌযবায উন্নয়ন প্রকল্প শযদৃশনয উয
দরীয় প্রশতশফদন প্রণয়ন  উস্থান।
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ভাঠ ংমৄশক্তকাশর ংশেি লজরা কশভটি প্রশক্ষণাথীশদয ৫০ নম্বশয মূল্যায়ন কযশফ। এয ভশধ্য উশস্থশত য জন্য ০৫ নম্বশয
 াশফ ৃক অচযণ -শৃিরায জন্য ০৫ নম্বশয এফং ফশি ৪০ নম্ব য লকন্দ্র কর্তক
ৃ প্রদত্ত গাআডরাআন নুাশয মূল্যায়ন
কযশফ। লকশন্দ্র প্রতযাফতৃশনয য প্রশক্ষণাথীযা একআ দরীয় প্রশতশফদন দাশখর  উস্থান কযশফ এফং প্রশতশফদন
প্রণয়শনয জন্য ১৫ নম্বয  উস্থানায জন্য ১০ নম্বশয মূল্যায়ন কযশত শফ। ভাঠ ংমৄশক্তকাশর প্রণয়নকৃত রাশন ৃং ডায়শয
১০ নম্বশয মূল্যায়ন কযা শফ। লমৌথ উস্থানা শর কর প্রশক্ষণাথীশক প্রশনাত্তশয ংগ্রণ কযশত শফ এফং
প্রশক্ষণাথীশদয অরাদাবাশফ নম্বয লদয়া শফ তাশদয প্রশনাত্তশয ংগ্রণ  জফাশফয দক্ষতায উয শবশত্ত কশয।
৬.৭.৩। লকান প্রশক্ষণাথী লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তক
৬.৭.১ নুশেশদ ফশণ ৃত ংমৄশক্ত
ৃ শনধ ৃাশযত তাশযশখয ভশধ্য
কাম ৃক্রভ/ভীক্ষা এরাকায় উশস্থত না শর শকংফা কাম ৃক্রভ চরাকাশর উমৄ ৃক্ত এরাকায় মৄশক্তিত তফধ কাযণ ছাো
নুশস্থত থাকশর শকংফা শনধ ৃাশযত ভশয়য পূশফ ৃ উমৄ ৃক্ত এরাকা তযাগ কযশর ংমৄক্ত লজরায মথামথ কর্তৃ শক্ষয শরশখত
শযশাশট ৃয শবশত্তশত উক্ত প্রশক্ষণাথীশক অত্মক্ষ ভথ ৃশনয সুশমাগ প্রদান কশয লযক্টশযয নুশভাদনক্রশভ লকা ৃ লথশক
ব্যাশত প্রদান কযা মাশফ।

৬.৮.০। শচফারয় /দপ্তয/ংমৄশক্ত/শবশজট কাম ৃক্রভ
বুশনয়াশদ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীগণ একটি শনধ ৃাশযত ভশয়য জন্য ফাংরাশদ শচফারয়
-এ ংমৄক্ত থাকশফ । শচফারয়
ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ ভানা লন্ত প্রশক্ষণাথীগণলক ংমৄশক্ত কাম ৃক্রশভয উয একটি একক প্রশতশফদন প্রণয়নপূফ ৃক শনধ ৃাশযত
কর্তৃ শক্ষয শনকট দাশখর কয লত শফ। একআবাশফ ন্যান্য লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীগণ লক স্ব স্ব াঠক্রভ শনশদ ৃশকায়
উশেশখত দপ্তয ংমৄশক্ত /শবশজট কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ কয লত  লফ এফং উবয়শক্ষশত্র প্রণয়নকৃত একক প্রশতশফদন লকা ৃ
ব্যফস্থানা টিভ/ংশেি ভশডউর শযচারশকয শনকট জভা শদশত শফ।
৬.৯.০। প্রশক্ষণ ংক্রান্ত কাম ৃক্রশভ উশস্থশত
৬.৯.১। প্রশতটি প্রশক্ষণ ংক্রা ন্ত কাম ৃক্রশভ মথাভশয় ংগ্রণ কযা এফং লকন্দ্র কর্তক
ৃ শযচাশরত প্রশতটি শধশফশন
ংগ্রণ কর প্রশক্ষণাথীয জন্য ফাধ্যতামূরক। লকান প্রশক্ষণাথীশক লেশণকক্ষ শধশফন, লখরাদৄরা  ন্যান্য প্রশক্ষণ
কাম ৃক্রশভ শনধ ৃাশযত ভশয়য য উশস্থশতয জন্য প্রথভ ফায লভৌশখকবাশফ তকৃ কযা শফ। ০৩টি শধশফশন শফরশম্ব
উশস্থশতয জন্য ০১টি শধশফশন নুশস্থত শশশফ শফশফশচত শফ এফং ল জন্য শফশধ লভাতাশফক নম্বয কতৃন কযা শফ।
০১ (এক) ফালযয শধক শফরশম্ব উশস্থশত শৃিরা শযশি অচযণ শশশফ শফশফশচত শফ এফং শরশখতবাশফ তকৃ কযশত
শফ। নন্ শডশজটার াশজযায লক্ষশত্র ঘলা-ভাজা, বায যাআটিং  শেজনক স্বাক্ষয নুশস্থত ফশর গে শফ। উশেশখত
শযশস্থশত নাকাংশখত কাযশণ সৃশি শর ংশেি প্রশক্ষণাথী তাৎক্ষশণকবাশফ শফলয়টি লকা ৃ ভন্বয়কশক শরশখতবাশফ
জানাশফন।
৬.৯.২। একজন প্রশক্ষণাথীয প্রশক্ষণ কাম ৃক্রশভয কর শধশফশন উশস্থত থাকা ফাধ্যতামূরক
। তশফ একজন
প্রশক্ষণাথী তফধ  লমৌশক্তক কায লণ লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয নুভশত াশশক্ষ শনশোক্ত কাযশণ লকান শধশফশন
নুশস্থত থাকশত াযশফন:
-লকশন্দ্রয লভশডশকর শপাশযয শরশখত ব্যফস্থাত্র / সুাশযশয শবশত্তশত।
- শফশল জরুযী প্রশয়াজশন (৬.৯.৩  ৬.৯.৪) মথামথ কর্তৃ শক্ষয নুশভাদন াশশক্ষ।
- অদারশতয ভনপ্রাপ্ত শয় স্বাক্ষয প্রদাশন গভশনয জন্য, শফবাগীয় যীক্ষায় ংগ্রশণয জন্য
৬.৯.৩। ব্যশক্তগত প্রশয়াজশন ছুটি: প্রশক্ষণাথী শনশজ সুস্থ শর লকশন্দ্রয শচশকৎশকয প্রতযয়ন াশশক্ষ এফং ‘গণকভৃচাযী
অচযণ শফশধভারা , ১৯৭৯’ লত ‘শযফাশয’য ংজ্ঞায় ন্তর্ভৃক্ত তায শযফাশযয লকান দস্য মৃত্যযফযণ কযশর এফং
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গবৃফতী স্ত্রীয প্রফকাশর ংশক্ষপ্ত লকাশ ৃয লক্ষশত্র শযচারক এফং লভৌশরক লকাশ ৃয লক্ষশত্র লকা ৃ উশদিা স্বীয়
শফশফচনায় একজন প্রশক্ষণাথীশক লভাট নুশষ্ঠয় শধশফশনয নশধক ৫% শধশফশন নুশস্থত থাকায নুভশত
শদশত াযশফ। এ লক্ষশত্র উশস্থশতয নম্বয অনুাশতক াশয কতৃনশমাগ্য শফ।
৬.৯.৪। দাপ্তশযক প্রশয়াজশন ছুটি: দাপ্তশযক প্রশয়াজশন ছুটি: প্রশক্ষণাথী শনশজ লকান অদারশতয ভনপ্রাপ্ত শর থফা লমাগ্য
কর্তৃ শক্ষয শনকট শত শফবাগীয় যীক্ষায় ংগ্রশণয নুভশত প্রাপ্ত শর ংশক্ষপ্ত লকাশ ৃয লক্ষশত্র শযচারক এফং
লভৌশরক লকাশ ৃয লক্ষশত্র লকা ৃ উশদিা য নুশভাদনক্রশভ একজন প্রশক্ষণাথী ছুটিশত থাকশত াযশফন। অদারশতয
াক্ষয প্রদান  শফবাগীয় যীক্ষায় উশস্থশতয জন্য লকাশনা নম্বয কতৃন কযা শফ না।
৬.৯.৫। নুশেদ ৬.৯.৩  ৬.৯.৪ এ উশেশখত কাযশণ নুশভাশদত ভশয়য শতশযক্ত নুশস্থশতয জন্য প্রশক্ষণাথীশক
লকা ৃ লথশক ব্যাশত লদয়া শফ।

৬.৯.৬। প্রশক্ষশণয কর প্রকায শধশফশন প্রশত ১% (একাশডশভক এফং লখরাদৄরা) নুশস্থশতয জন্য উশস্থশতয নম্বয
শত ১০% াশয নম্বয কাটা লফ। নুশস্থশত ৫% এয লফশ শর উক্ত প্রশক্ষণাথীশক লকা ৃ শত ব্যাশত প্রদান কযা
শফ। শধশফশন নুশস্থশতয কাযশণ নম্বয কতৃশনয তকযা ায শনশেয ছক-১৩-এ লদখাশনা শরা:
ছক-১৩: শধশফশন নুশস্থশতয কাযশণ নম্বয কতৃশনয তকযা ায
অনুপস্থিস্থির ার
১%
২%
৩%
৪%
৫%

নম্বর কিতননর ার
১০%
২০%
৩০%
৪০%
৫০%

ককা ত গাইডাইনন উপনর বস্থণ তি স্থবয়াস্থি আবস্থিকভানব উনেখ করনি নব। িনব ককান কারনণ ককা ত স্থননি তস্থলকায় উক্ত
স্থবয়াস্থি উনেখ করা না ন িা আবস্থিকভানব কায তকর নব।
৬.১০। যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ
লকন্দ্র কর্তক
ৃ শযচাশরত প্রশতটি লকাশ ৃয একটি ন্যতভ  শফশেদ্য ং শে যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ। বুশনয়াশদ
প্রশক্ষণ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীশদয জন্য প্রশতশদন প্রত্যযশল এফং যাশে
ক্রীো কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ কযা
ফাধ্যতামূরক। এএশ  এশএশড লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয লক্ষশত্র প্রত্যযশল এফং যাশে উমৄ ৃক্ত কাম ৃক্রশভ উশস্থশত 
াঁটা ফা জশগং ফাধ্যতামূরক এফং ক্রীো কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ কযা তাশদয জন্য ঐশেক। শশএভ শ লকাশ ৃয
প্রশক্ষণাথীশদয উমৄ ৃক্ত কাম ৃক্রভ ঐশেক , তশফ যাশে াঁটা ফা জশগংশক উৎাশত কযা শফ । প্রশতফন্ধী ফা
াযীশযকবাশফ ভথ ৃ (Physically Challenged) প্রশক্ষণাথীশদয যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ ঐশেক
(Optional) তশফ উশস্থশত ফাধ্যতামূরক। প্রশক্ষণাথীশক সুস্থতাজশনত কাযশণ লকশন্দ্রয ডাক্তাশযয প্রতযয়ন ত্র াশশক্ষ
যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ লথশক ব্যাশত লদয়া মাশফ।
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৬.১১.০। নম্বয শফবাজন
বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ  শফশল বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ মূল্যায়শনয জন্য লভাট ১০০ নম্বয
ফযাে থাকশফ। যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ মূল্যায়শনয শনশভত্ত শফশফচয শনণ ৃায়ক  নম্বয শফবাজন শনশেয ছক-১৪-এ
লদখাশনা শরা:
ছক-১৪: যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ মূল্যায়শনয জন্য শফশফচয শনণ ৃায়ক  নম্বয শফবাজন
স্থবয়
নম্বর
ব তনমাট

মূল্যায়ন অনুস্থবভাগ কর্ততক মূল্যায়ন
উপস্থিস্থি

কা ৩০
স্থবকা ২০

৫০

৫০

২5
25
১০০

৫০

লারীস্থরক স্থলক্ষা  ক্রীড়া অনুস্থবভাগ
কর্ততক মূল্যায়ন
আচরণ  শৃংখা
স্থস্থখি পরীক্ষা
কমাট নম্বর

১০০

িায়ী ককা ত গাইডাইনন মূল্যায়ননর কমাট নম্বর এবৃং মূল্যায়ননর জন্য স্থবনবচয স্থনণ তায়ক  নম্বর স্থবভাজননর স্থবয়টি উনেখ
করনি নব। লরীরচচ তা  ক্রীড়া কায তক্রম স্থবয়টি লারীস্থরক স্থলক্ষা অনুস্থবভাগ  মূল্যায়ন অনুস্থবভাগনক কযৌথভানব
মস্থনটস্থরৃং করনি নব। লারীস্থরক স্থলক্ষা অনুস্থবভাগনক দিনস্থিন প্রস্থিনবিন দিস্থনক স্থভস্থিনি মূল্যায়ন অনুস্থবভানগ কপ্ররণ
করনি নব। দিস্থনক প্রস্থিনবিননর উপর স্থভস্থি কনর মূল্যায়ন অনুস্থবভাগনক প্রস্থলক্ষণাথীনির উপস্থিস্থির চূড়ান্ত নম্বর প্রিান
স্থনস্থিি করনি নব। প্রস্থি 03 কলনন স্থবনম্ব উপস্থিস্থির জন্য 01 টি কলনন অনুপস্থিি
বন গণ্য করা নব এবৃং ক
অনুযায়ী নম্বর কিতন করনি নব। অসুিিাজস্থনি কারকণ যস্থি ককান প্রস্থলক্ষণাথীগণ লরীরচচ তা  ক্রীড়া কায তক্রনম অৃংলগ্রণ
করনি না পানর, িান াস্থজরা স্থিনয় লরীর চচ তা  ক্রীড়া কায তক্রমিন অবিান করনি নব। প্রস্থি ০৩ কলনন
(অসুিিাজস্থনি কার কণ) লরীরচচ তা  ক্রীড়া কায তক্রনম অৃংলগ্র ণ কথনক স্থবরি থাকন ১টি কলনন অনুপস্থিি স্থননব
স্থবনবস্থচি নব এবৃং ক অনুযায়ী স্থনর্ তাস্থরি নম্বর কিতন করনি নব।

৬.১১.১। যীযচচ ৃা  ক্রীো টিভ কর্তক
ৃ শৃংখরা  অচযণ ংক্রান্ত নম্বয প্রদান দ্ধশত
অশরাচয লক্ষশত্র নম্বয প্রদাশনয শবশত্ত শফ কাশরয যীযচচ ৃা  তফকাশরক ক্রীোয় শক্রয় ংগ্রণ, লাাক-শযেদ 
শৃংখরা। াধাযণবাশফ কর প্রশক্ষণাথী পূণ ৃ নম্বয াশফ। তশফ শনেরূ লক্ষশত্র নম্বয কতৃনশমাগ্য শফ:
অচযণ  শৃংখরা জশনত কাযশণ তকৃফাতৃা প্রাপ্ত শর প্রশত ফাতৃায জন্য ০৩ নম্বয কাটা শফ। চায এয শধক তকৃফাতৃা
প্রাপ্ত শর প্রশক্ষণাথী লভধা তাশরকায় থাকায শমাগ্য শফশফশচত শফন। মথামথ দ্ধশত নুযণ কশয নম্বয প্রদান মূল্যায়ন
নুশফবাগ তদাযক  শনশিত কযশফ।

৬.১২। াঠ্যক্রভ কাম ৃক্রভ
লকন্দ্র কর্তক
ৃ শযচাশরত কর প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীশদয জাত লভধা  প্রশতবায উৎকল ৃ াধশনয উশেশশ্য
মাফতীয় াঠ্যক্রভ কাম ৃক্রশভ ফ ৃাশধক ংখ্যক প্রশক্ষণাথীয ংগ্রণশক উৎাশত
কযশত শফ। াঠ্যক্রভ
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কাম ৃক্রশভয ভশধ্য শফতকৃ , সৃজনীর কভৃকাে, জাতীয় শদফ উদমান, ক্রীো প্রশতশমাশগতা, ক্যআজ, াংস্কৃশতক নুষ্ঠান
আতযাশদ ন্তর্ভৃক্ত শফ।

৬.১৩। ভশরা প্রশক্ষণাথীশদয জন্য শনশদ ৃাফরী
ভশরা প্রশক্ষণাথীশদয লক্ষশত্র নশধক শতন ফছয ফয়ী শশু প্রশক্ষশণ ংগ্রশণয নুভশত লদয়া শফ । তশফ এক
ফৎশযয কভ ফয়ী শশুশদয শি শনশয় প্রশক্ষশণ অা শনরুৎাশত কযশত শফ। এছাো গবৃফতী ফস্থায় প্রশক্ষ লণ
ংগ্রণ ভা  শশুয শনযাত্তায স্বাশথ ৃ শনরুৎাশত কযা শফ।
৬.১৪। লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তক
ৃ প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন
৬.১৪.১। লকা ৃ ব্যফস্থানা টীভ কর্তক
ৃ প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়শনয লক্ষশত্র াশফ ৃক অচায-অচযণ  শৃিরা প্রশতারশনয
শফলয় শফশফচয শফ।
৬.১৪.২। শৃিরা বশিয জন্য প্রশক্ষণাথীশক শরশখতবাশফ তকৃ কযশত শফ এফং প্রশতফায তকৃ কযায জন্য লকা ৃ
ব্যফস্থানা টিভ কর্তক
ৃ মূল্যায়শনয জন্য ফযােকৃত নম্বয শত ০৩ নম্বয কতৃন কযা শফ। ফ ৃাশধক ০৪ ফায তকৃ কযা শফ
এফং ল লভাতাশফক নম্বয কতৃন কযা শফ। চায ফাশযয শধক অচায-অচযণ  শৃিরাজশনত লকাশনা কাযণ লদখা শদশর
ল প্রশক্ষণাথীশক লকা ৃ লথশক তাৎক্ষশণক ব্যাশত লদয়া শফ।
৬.১৪.৩। লকান প্রশক্ষণাথীশক শরশখতবাশফ তকৃ কযা না শর, ল প্রশক্ষণাথীয লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয জন্য ধাম ৃকৃত
নম্বয শত লকান নম্বয কতৃন কযা শফ না।
৬.১৪.৪। লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয মূল্যায়শন লকান প্রশক্ষণাথী কৃতকাম ৃ শর ল প্রশক্ষণাথীশক পুনযায় পূণ ৃ লভয়াশদ
লকা ৃ ম্পন্ন কযশত শফ।

৭। প্রশক্ষণাথী মূল্যায়ন দ্ধশত (Evaluation Procedure)

৭.১.০। লকাশ ৃয পর ভাশপ্তয জন্য একজন প্রশক্ষণাথীশক ন্যান্য তৃাশদ পূযশণয াাাশ মূল্যায়শনয জন্য শনধ ৃাশযত
প্রশতটি ভশডউশর অফশশ্যকবাশফ কৃতকাম ৃ শত শফ।
৭.১.১। লম লকান লকাশ ৃ মূল্যায়শনয জন্য শনধ ৃাশযত প্রশতটি শফলশয় /ভশডউশর একজন প্রশক্ষণাথীশক কৃতকাম ৃতায জন্য
ন্যযনতভ তকযা ৫০ বাগ নম্বয জৃন কযশত শফ । লকান প্রশক্ষণাথী লকান ভশডউশর তকযা ৫০ বাগ নম্বশযয কভ নম্বয
প্রাপ্ত শর ংশেি প্রশক্ষণাথী ংশেি ভশডউশর কৃতকাম ৃ শশশফ শফশফশচত শফ।
৭.১.২। মূল্যায়শনয জন্য শনধ ৃাশযত লকান শফলশয়
/ভশডউশর একাশধক মূল্যায়ন দ্ধশত
লমভন-শরশখত যীক্ষা 
নুীরনী/ব্যফাশযক )নুযণ কযা শর লশক্ষশত্র গৃীত দ্ধশতমূশ প্রাপ্ত নম্বযমূ লমাগ কশয ( ঐ শফলয় /ভশডউশর
একজন প্রশক্ষণাথীয প্রাপ্ত নম্বয শনধ ৃাযণ কযশত শফ। তশফ পৃথকবাশফ প্রশতযক লক্ষশত্র ন্যযনতভ ৩০ % নম্বয না লশর
ংশেি প্রশক্ষণাথী ল শফলশয়/ভশডউশর কৃতকাম ৃ শশশফ শযগশণত শফ।
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৭.১.৩। লম লকান লকাশ ৃ মূল্যায়শনয জন্য শনধ ৃাশযত প্রশতটি শফলশয়/ভশডউশর একজন প্রশক্ষণাথীয প্রাপ্ত নম্বয এয শবশত্তশত
শম্মশরত চূোন্ত নম্বয শনধ ৃাযণ কযা শফ এফং কর ভশডউশর প্রাপ্ত লভাট নম্বশযয শবশত্তশত লভধাক্রভ প্রণীত শফ । তশফ
লভধাতাশরকায লকান স্থাশন একআ লভধাক্রশভ একাশধক প্রশক্ষণাথী ফস্থান কযশর একাশডশভক কাম ৃক্রশভ লম প্রশক্ষণাথী
লফশ নম্বয াশফ ল লভধাক্রশভ এশগশয় থাকশফ।
৭.১.৪। ভাঠ-ংমৄশক্ত কাম ৃক্রভ থফা লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ থফা যীযচচ ৃা  ক্রীো
কাম ৃ ক্রভ এয মূল্যায়শন লকান
প্রশক্ষণাথী ৫ ০% নম্বয লশত ব্যথ ৃ শর শতশন াভশগ্রক লকাশ ৃ কৃতকাম ৃ শয়শছন শশশফ গে শফ । এশক্ষশত্র কর
ভশডউশর াভশগ্রক প্রাপ্ত নম্বয কৃতকাম ৃতায লক্ষশত্র লকান প্রবাফ লপরশফ না। লকান প্রশক্ষণাথী লকাশ ৃয পর ভাশপ্তয জন্য
ন্যান্য তৃাশদ পূযণ কযশর লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয মূল্যায়শন কৃতকাম ৃ শর শকংফা
দুআ (২) এয শধক ংখ্যক
শফলশয়/ভশডউশর/কাম ৃক্রশভ কৃতকাম ৃ শর শকংফা কৃতকাম ৃ লকান শফলশয়
/ভশডউশর/কাম ৃক্রশভ কৃতকাম ৃতায শনশভত্ত
একফায সুশমাগ াফায য কৃতকাম ৃ শর তাশক লকাশ ৃ াভশগ্রকবাশফ কৃতকাম ৃ লঘালণা কযা শফ
। এশক্ষশত্র
মূল্যায়শনয ন্য লকান শনণ ৃায়ক শফশফচনায ফকা থাকশফ না।
৭.১.৫। ভাঠ-ংমৄশক্ত কাম ৃক্রশভ প্রাপ্ত নম্বয চূোন্ত পরাপর প্রকাশয কভশক্ষ ০৭ কাম ৃশদফশয পূশফ ৃ লকা ৃ
টিভশক ংগ্রপূফ ৃক মূল্যায়ন নুশফবাশগ লপ্রযণ শনশিত কযলত শফ।

ব্যফস্থানা

৭.১.৬। লকান প্রশক্ষণাথী লকান শফলশয় কৃতকাম ৃ শর ংশেি প্রশক্ষণাথীয অফশদনক্রশভ থফা কর্তৃ ক্ষ স্ব ত:প্রলণাশদত
লর ঐ শফলশয়য উত্তযত্র ০১ (এক) জন থফা শফ ৃাচ্চ ০৩ (শতন) দস্য শফশি শনযশক্ষ যীক্ষক /যীক্ষক ভন্ডরী িাযা
পুন:মূল্যায়ন কযা লফ। এভশডএ (শ যান্ড এ)
লক এতদংক্রান্ত পুন:মূল্যায়শনয কশভটি গঠ ন কযশত শফ ।
পুন:মূল্যায়শন প্রাপ্ত নম্বযআ এ শফলশয়য প্রাপ্ত নম্বয শশশফ গে শফ । পুন:মূল্যায়শনয যীক্ষক/যীক্ষক ভ েরী-লত ভশডউর
শযচারকলক ন্তর্ভৃক্ত কযা মাশফ না । পুন:মূল্যায়শন মশদ প্রশক্ষণাথী কৃতকাম ৃ য় , ল লক্ষশত্র শতশন প্রশক্ষণকাম ৃ ভাপ্ত
কযশফন; শকন্তু তাশক নদ প্রদান কযা শফ না।
এরূ লক্ষশত্র শফ ৃাচ্চ ০ ২ টি ভশডউশর কৃতকাম ৃ লকান প্রশক্ষণাথী যফতী ভশয় লকশন্দ্র এশ পুন:যীক্ষা লদয়ায জন্য
মূল্যায়ন নুশফবাগ ফযাফয অশফদন কযশত াযলফ এফং মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত ভশয় অশফদনকাযীশক
লকশন্দ্র এশ যীক্ষায় ংগ্রণ কযশত শফ। পুন:যীক্ষায় ংগ্রণপূফ ৃক কৃতকাম ৃতায শবশত্তশত ংশেি প্রশক্ষণাথীশক
নদ প্রদান কযা শফ । লকান প্রশক্ষণাথী পুন:যীক্ষায় কৃতকাম ৃ শর তাশক যফতীশত পূণ ৃ লভয়াশদ লকা ৃ কযশত শফ।
তশফ পুন:যীক্ষায় ংগ্রশণয জন্য ংশেি প্রশক্ষণাথী লকাশনা তদশনক বাতা/ মাতায়াত বাতা প্রাপ্য শফ না।
৭.১.৭। লকান প্রশক্ষণাথী লকান লকাশ ৃ াভশয়কবাশফ কৃতকাম ৃ শর তা প্রদত্ত ফমুশক্তশত্র উশেখ কয লত শফ এফং
ভানী নুষ্ঠাশনয পূশফ ৃআ ল প্রশক্ষণাথীশক ফমুক্ত কশয শদশত শফ এফং কৃতকাম ৃতায শফলয়টি ভশনানয়ন প্রদানকাযী
ভন্ত্রণারয়/প্রশতষ্ঠানশক অফশশ্যকবাশফ ফশত কযশত শফ।
৭.১.৮। াভশগ্রকবাশফ কৃতকাম ৃ লকান প্রশক্ষণাথীশক উক্ত লকাশ ৃ পুনযায় পূণ ৃ লভয়াশদয জন্য ংগ্রণ কযশত শফ।
৭.১.৯। শফ ৃাচ্চ নম্বয প্রাপ্ত এফং লকাশ ৃ ংগ্রশণয ভয় শযেন্ন লযকড ৃম্পন্ন  উজ্জ্বর বাফমূশতৃ প্রদৃন কশযশছ, এভন
প্রশক্ষণাথীশক তাঁয লভধায স্বীকৃশত শশশফ ‘‘লযক্টয লভশডর/ লক্রস্ট ’’ প্রদান কযা শফ। শযেন্ন  উজ্জ্বর বাফমূশতৃম্পন্ন
প্রশক্ষণাথী না শর শফ ৃাচ্চ নম্বয প্রাপ্ত শর ঐ প্রশক্ষণাথীশক ‘‘লযক্টয লভশডর/ লক্রস্ট’’ প্রদান কযা শফ না। এছাো লভধা
তাশরকায প্রথভ ১০% প্রশক্ষণাথীশক শফশল লভধানদ এফং লভশডর প্রদান কযা শফ।
৭.১.১০। অশত্ত উত্থান
লম লকান ভশডউশরয উত্তযত্র /প্রশতশফদন আতযাশদ মূল্যায়শনয য মূল্যায়ন নুশফবাগ প্রাপ্ত নম্বয
প্রশক্ষণাথীশদয
ফশতকযশণয ব্যফস্থা গ্রণ কযশফ । প্রশক্ষণাথীগণ নম্বয প্রকাশয ০২ কভৃশদফশয ভশধ্য লকা ৃ শযচারশকয ভাধ্যশভ
শযচারক (মূল্যায়ন) ফযাফয উত্তযত্র/প্রশতশফদন পুনঃমূল্যায়শনয অশফদন কযশত াযশফ । প্রশতটি ভশডউর/শফলশয়য জন্য
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প্রশক্ষণাথীশক পুনঃমূল্যায়ন ফাফদ কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত শপ জভা শদশয় অশফদন কযশত শফ । প্রাপ্ত অশফদন লকা ৃ
শযচারক ম্ভাব্য দ্রুত ভশয় শযচারক (মূল্যায়ন)-লক ফশত কযশফ । মূল্যায়ন নুশফবাগ ভশডউর শযচারশকয ভাধ্যশভ
কযশণক/াধাযণ র্ভর ংশাধন কযশত াযশফ । ন্যান্য লক্ষশত্র কর্তৃ ক্ষ শতন দস্য শফশি (ভশডউর শযচারক ব্যতীত )
একটি কশভটি গঠন কযশফ । গঠিত কশভ টিলক খাতা পুনঃমূল্যায়ন কশয ০৩ কভৃশদফশয ভশধ্য প্রশতশফদন জভা শদশত শফ ।
কশভটিয মূল্যায়শন প্রাপ্ত নম্বয চূোন্ত শশশফ শফশফশচত শফ, তশফ পুনঃমূল্যায়ন কশভটিয প্রদত্ত নম্বয পূশফ ৃয নম্বশযয ১০ %
এয কভ/লফশয ভশধ্য থাকশর পূশফ ৃয নম্বযআ ফার থাকশফ।
৭.২.০। ন্যান্য শফলয়
৭.২.১। লকান প্রশক্ষণাথী শনধ ৃাশযত তাশযশখ শরশখত যীক্ষায় ফতীণ ৃ শত মৄশক্তিত কাযশণ ব্যথ ৃ শর শকংফা মূল্যায়ন
ংশেি লকান কাম ৃক্রশভ ংগ্রণ কযশত ব্যথ ৃ শর শকংফা শনধ ৃাশযত ভশয়য ভশধ্য লকান প্রশতশফদন জভা প্রদাশন ব্যথ ৃ শর
উক্ত ভশডউশরয যীক্ষা গ্রশণয জন্য দুআ কভৃশদফশয ভশধ্য ভয় াশশক্ষ ল প্রশক্ষণাথী অশফদন কযশত াযশফ । তশফ
উক্ত ভশয়য য দাশখরকৃত লকান অশফদন গ্রণ
লমাগ্য শফ না
এফং ংশেি প্রশক্ষণাথী ংশেি
শফলশয়/ভশডউশর/কাম ৃক্রশভ াভশয়কবাশফ কৃতকাম ৃ শশশফ শফশফশচত শফ।
৭.২.২। লকান প্রশক্ষণাথী শনধ ৃাশযত তাশযশখয ভশধ্য লকান প্রশতশফদন জভা প্রদাশন ব্যথ ৃ শর তাশক
জভা লদয়ায ভয়
ফশধ ৃতকযশণয জন্য লকা ৃ শযচারক ফযাফয অশফদন কযশত শফ। লকা ৃ শযচারক উক্ত অশফদনত্র ভশডউর শযচারশকয
শনকট লপ্রযণ কযশফ । অশফদন না কযশর ফা অশফদন গ্রণশমাগ্য শর প্রশতশফদন জভাদাশন প্রশতশদন শফরশম্বয জন্য
তকযা ৫ বাগ াশয উক্ত ভশডউশরয ফযােকৃত নম্বয কতৃন কযা শফ এফং শফ ৃাচ্চ দুআ কভৃশদফ ম ৃ
ন্ত এ শফরম্ব
গ্রণশমাগ্য শফ।
৭.২.৩। নদ  একক মূল্যায়ন প্রশতশফদন
লকাশ ৃয পর ভাশপ্তয জন্য শনধ ৃাশযত কর তৃাশদ
পূযণ াশশক্ষ একজন প্রশক্ষণাথীশক লকা ৃ শযচারক , লকা ৃ
উশদিা এফং লযক্টয কর্তক
(Certificate) প্রদান কযা শফ । লভধাতাশরকায় স্থান ায়া
ৃ স্বাক্ষশযত নদ
প্রশক্ষণাথীয শফশল নদ শযচারক (মূল্যায়ন), এভশডএ (শ যান্ড এ) এফং লযক্টয ভশাদশয়য স্বাক্ষশয প্রদান কযা
শফ। প্রশক্ষণাথীশদয াভশগ্রক ফস্থাশনয শবশত্তশত
ভশন্বত পরাপর নদ শফতযণ নুষ্ঠাশনয শনকটতভ ভশয়
অনুষ্ঠাশনকবাশফ লঘালণা ক যা শফ । লকাশ ৃয পর ভাশপ্তয য প্রশক্ষণাথীশক উশযচারক (মূল্যায়ন)  মূল্যায়ন
শপাশযয লমৌথ স্বাক্ষশয প্রাপ্ত লভাট নম্বয, তকযা নম্বয  লগ্রড লগ্রডীট প্রদান কযা শফ।
৭.২.৪। লকান প্রশক্ষণাথীয প্রাপ্ত মূর নদ ফা লগ্রড ীট াশযশয় লগশর ফা শফনি শর ফা লকান প্রকায র্ভর ংশাধশনয
প্রশয়াজন শর ংশেি প্রাথীশক লকন্দ্র কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত শপ জভা প্রদাশনয/দাশনয যশদ শযচারক (মূল্যায়ন) ফযাফয
অশফদন কযশত শফ। প্রাপ্ত অশফদশনয লপ্রশক্ষশত উমৄক্ত কর্তৃ ক্ষ এয নুশভাদনক্রশভ শযচারক (মূল্যায়ন) এয একক
স্বাক্ষশয শফকর প্রশতশরশ যফযা কযা শফ।
৭.২.৫। লকা ৃ ভাশপ্তয শতন ভাশয ভশধ্য লকশন্দ্রয শনয়শভত লভৌশরক লকা ৃমূশ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীয জন্য
লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ কর্তক
ৃ প্রণীত মূল্যায়ন নুশফবাগ একটি কশয একক মূল্যায়ন প্রশতশফদন প্রণয়ন কশয তা
প্রশক্ষণাথীশদয স্ব স্ব লডাশয়াশয ংযক্ষশণয শনশভত্ত ংশেি ভন্ত্রণারয়/প্রশতষ্ঠান প্রধান ফযাফশয লপ্রযণ কযশফ। প্রণীত প্রশতটি
একক মূল্যায়ন প্রশতশফদশন শযচারক (মূল্যায়ন)  এভশডএ (শএন্ডএ) স্বাক্ষয কযশফ । একক মূল্যায়ন প্রশতশফদশনয
একটি নমুনা “ংশমাজনী-ক”-লত ংমৄক্ত কযা শরা।
20

৭.২.৬। শৃিরা শযশি অচযণ
লকা ৃ চরাকারীন একজন প্রশক্ষণাথীয শনশোক্ত কাম ৃকরা শৃিরা শযশি অচযণ শশশফ গে শফঃ
(ক) লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ এয নুভশত ব্যতীত লকান শধশফশন নুশস্থশত;
(খ) ননুশভাশদতবাশফ লকশন্দ্রয ফাআশয গভন থফা ফস্থান;
(গ) যীক্ষায় দুায় ফরম্বন;
(ঘ) লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ থফা লকন্দ্র কর্তক
ৃ শনধ ৃাশযত শনয়ভ-শৃিরায শযশি কাশজ জোশনা;
(ঙ) কাযণ দৃাশনায লনাটি প্রাশপ্তয য শন্তালজনক জফাফ প্রদাশন ব্যথ ৃ শর;
(চ) শনধ ৃাশযত ভশয় শযশাট ৃ/যাাআনশভন্ট আতযাশদ মথাভশয় জভা প্রদাশন ব্যথ ৃ শর;
(ছ) নাযীয প্রশত শাবন অচযণ;
(জ) শনধ ৃাশযত লালাশকয ব্যতযয় ঘটাশনা;
(ঝ) প্রশক্ষশণয শনয়ভ-নীশতয ব্যতযয়;
(ঞ) লেশণকশক্ষ লভাফাআর লপান ফা ন্য লকান লমাগাশমাশগয ফা শফশনাদশনয অদৄশনক প্রমৄশক্ত মথামথ কর্তৃ শক্ষয নুভশত
ব্যশতশযশক ব্যফায  ফন কযা;
(ট) াভাশজক কাম ৃকরা;
(ঠ) উশঢৌকন প্রদান ফা ন্য লকান বাশফ লকা ৃ ব্যফস্থানা, লকান নুলদ দস্য ফা কর্তৃ ক্ষশক প্রবাশফত কযায প্রশচিা।
(ড) স্বাক্ষয জাশরয়াশত

৭.২.৭। ংশাধশনয জন্য উশদ:
ক) লকান প্রশক্ষণাথীয শনয়ভ-শৃিরা শযশি অচযণ প্রদৃশনয লকান ঘটনা দৃশিশগাচয শর লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ থফা
মূল্যায়ন নুশফবাগ ংশেি প্রশক্ষণাথীশক তরফ কশয তাঁয নশবশপ্রত অচযশণয ব্যাখ্যা প্রদান ংশেি
প্রশক্ষণাথীশক তাঁয অচযণ ংশাধশনয শফলশয় যাভৃ প্রদাশনয ভাধ্যশভ তাঁয অচযণ ংশাধশনয উশদ্যাগ গ্রণ
কযশত শফ। উশদ প্রদাশনয ভাধ্যশভ ংশেি প্রশক্ষণাথীশদয অচযণ শযফতৃন কযা ম্ভফ না শর তাশক াশস্তয
অতায় অনয়শনয ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ।
খ) প্রশক্ষণাথীশদয ন্যায় লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয দস্য  ন্যান্য নুলদ দস্য প্রশক্ষণাথীশদয শি অচযশণয লক্ষশত্র
শফশল তকৃতা  াযস্পশযক েদ্ধাশফাধ প্রদৃন কযশত শফ।
গ) উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা,ৃ শশনয়য স্টাপ লকা ৃ এফং শরশ প্ল্যাশনং যান্ড ম্যাশনজশভন্ট লকা ৃ এয লক্ষশত্র লকা ৃ
শযচারক, লকশন্দ্রয এভশডএগণ এফং লযক্টয শৃিরায শফলয়াশদ তদাযশক কযশফ ।
৭.২.৮। প্রশক্ষণ ংক্রান্ত াশস্ত
এ নীশতভারায অতায় অনীত শবশমাগ প্রভাশণত শর প্রশক্ষণাথীশক শনশেয দুআ ধযশনয াশস্ত প্রদান কযা শফ।
ক. প্রশক্ষণ ংক্রান্ত রঘুদে
খ. প্রশক্ষণ ংক্রান্ত গুরুদে
রঘুদশেয াশস্ত:
রঘু যাধ প্রভাশণত শর একজন প্রশক্ষণাথীশক শনশোক্ত াশস্ত প্রদান কযা শফ:
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ক.১. শতযস্কায
ক.২.নম্বয কতৃন
ক.৩. চরভান লকা ৃ শত ব্যাশত প্রদান
ক.৪. লকা ৃ লথশক ১ ফছশযয জন্য ফশষ্কায
গুরুদশেয াশস্ত:
গুরুতয শবশমাগ প্রভাশণত শর প্রশক্ষণাথীশক শনেফশণ ৃত লম লকান াশস্ত প্রদান কযা শফ:
খ.১. লকা ৃ শত ০২ (দুআ) ফছশযয জন্য ফশষ্কায;
খ.২. লকা ৃ শত ০৩ (শতন) ফছশযয জন্য ফশষ্কায;
খ.৩. লকা ৃ শত স্থায়ীবাশফ ফশস্কায  শফবাগীয় ভাভরা চালুকযশণয জন্য ংশেি কর্তৃ শক্ষয শনকট সুাশয লপ্রযণ;
৭.২.৯। াশস্ত প্রদাশনয প্রশক্রয়া
ক) লকান প্রশক্ষণাথী এ নীশতভারায ২.১  ৭.২.৬ ধাযায় ফশণ ৃত লকালনা দুায় ফা দাচযণ শকংফা শনয়ভ-শৃিরা
শযশি লকালনা কাশজ শরপ্ত অশছন ভশভৃ শবশমাগ উত্থাশত শর লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ প্রাথশভক নুন্ধান কযশফ
এফং শবশমাশগয প্রাথশভক তযতা ায়া লগশর ংশেি শবমৄক্তশক কাযণ দৃাশনা অত্মক্ষ ভথ ৃশনয সুশমাগ
শদশত শফ। জফাফ শন্তালজনক শর তকৃ কশয শফলমটিয শনষ্পশত্ত কযশত শফ । জফাফ শন্তালজনক শফশফশচত না শর
শফলয়টি লকশন্দ্রয শডশশপ্ল্নাশয/শনয়ভ-শৃিরা কশভটিয বাশত ফযাফয শরশখতবাশফ ফশত কযশত শফ । শডশশপ্ল্নাশয
কশভটি এ নীশতভারায প্রদত্ত তদন্ত প্রশক্রয়া নুযণ কশয প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ াশস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রশণয সুদৃঢ় শবশত্ত
ায়া লগশর শবমৄক্তশক অত্মক্ষ ভথ ৃশনয সুশমাগ প্রদান কশয রঘু ফা গুরুদে প্রদান কযশফ । শবশমাগ প্রভাশণত না
শর তাশক ংশেি শবশমাগ লথশক ব্যাশত প্রদান কযশত শফ । লকাশনা প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ াশস্তমূরক ব্যফস্থা
গ্রশণয লক্ষশত্র শডশশপ্ল্নাশয কশভটি াশস্তয ভাত্রা শনধ ৃাযণ কশয লদশফ । প্রভাশণত শবশমাগ রঘু শর কশভটি ংশেি
প্রশক্ষণাথীশক রঘুদশেয অতায় ফশণ ৃত লম লকাশনা াশস্ত প্রদান কযশফ।
গুরুতয যাধ প্রভাশণত শর ংশেি
প্রশক্ষণাথীশক গুরুদশেয অতায় ফশণ ৃত লম লকাশনা াশস্ত প্রদান কযশফ। প্রশক্ষণাথীশক প্রদত্ত াশস্তয শফলয়টি তায
ংশেি ভন্ত্রণারয়/শধদপ্তয/শফবাগশক জানাশত শফ। শডশশপ্ল্নাশয কশভটি কর্তক
ক.১, ক.২  ক.৩
ৃ প্রদত্ত রঘুদে
াশস্তয শফরুশদ্ধ অশশরয লকাশনা সুশমাগ ংক্ষুব্ধ প্রশক্ষণাথী াশফ না। শনয়ভ-শৃিরা/শডশশপ্ল্নাশয কশভটি প্রদত্ত লম
লকাশনা াশস্ত তাৎক্ষশণক কাম ৃকয শফ। শুদৄভাত্র ক.৪ এ প্রদত্ত াশস্তয লক্ষশত্র এফং গুরুদশে প্রদত্ত াশস্তয লক্ষশত্র ংক্ষুব্ধ
প্রশক্ষণাথী তায কভৃস্থশর শপশয শগশয় ১৫ (শনয) শদশনয ভশধ্য লযক্টয ফযাফয অীর দাশয়য কযশত াযশফ । লযক্টয
মথামথ প্রশক্রয়া ফরম্বন কশয অত্মক্ষ ভথ ৃন  ব্যশক্তগত উশস্থশতয সুশমাগ প্রদান কশয ম্ভাব্য দ্রুত ভশয় অীর
শনষ্পশত্ত কযশফ।
খ) প্রশক্ষশণয লম ম ৃাশয় রঘুদে ফা গুরুদে প্রদান কযা লাক ংশেি দেপ্রাপ্ত প্রশক্ষণাথীশক প্রশমাজয লক্ষশত্র পূণ ৃাি লকা ৃ
ম্পন্ন কযশত শফ।

৭.২.১০। শনয়ভ-শৃিরা/শডশশপ্ল্নাশয কশভটি
ক) লকশন্দ্রয এভশডএ (শ যান্ড এ) এয লনর্তশত্ব ০৩ দস্য শফশি একটি শনয়ভ-শৃিরা/শডশশপ্ল্নাশয কশভটি থাকশফ।
শযচারক (মূল্যায়ন) ফা তাঁয প্রশতশনশধ  ১ (এক) জন নাযী কভৃকতৃায ভন্বশয় এ কশভটি গঠিত শফ।
ংশেি লকা ৃ
প্রান এয ০১ (এক) জন প্রশতশনশধ ভাভরা শডশশপ্ল্নাশয কশভটিয শনকট উস্থান কযশফ । মশদ এভশডএ (শ যান্ড এ)
লকা ৃ এয শি ংমৄক্ত থাশক তশফ ল লক্ষশত্র লযক্টয কর্তক
ৃ ভশনানীত এভশডএ কশভটিয লনর্তত্ব লদশফ ।
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খ) শফশএটিশয তত্ত্বাফধাশন ন্যান্য প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাশন বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয কাম ৃক্রভ শযচাশরত শর একআবাশফ এ
নীশতভারায াশস্ত  প্রশক্রয়া নুযণ কযশত শফ। ংশেি প্রশতষ্ঠান কর্তক
ৃ গঠিত শনয়ভ-শৃিরা/ শডশশপ্ল্নাশয কশভটি
কর্তক
ৃ াশস্তমূরক ব্যফস্থা গৃীত শফ। ংশেি প্রশতষ্ঠান প্রধান, একজন নুলদ দস্য  একজন নাযী নুলদ দশস্যয
ভন্বশয় শনয়ভ-শৃিরা/ শডশশপ্ল্নাশয কশভটি গঠন কযশত শফ।
৭.২.১১। তদন্ত প্রশক্রয়া
১) রঘুদন্ড প্রদাশনয লক্ষশত্র তদন্ত প্রশক্রয়া
মশদ লকাশনা প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ লকা ৃ প্রাশনয ভাধ্যশভ প্রাথশভকবাশফ শবশমাগ প্রভাশণয য শডশশপ্ল্নাশয কশভটিয
শনকট শবশমাগটি লপ্রযণ কযা য় এফং শডশশপ্ল্নাশয কশভটি এ ভশভৃ শবভত লালণ কশযন লম, শবশমাগ প্রভাশণত শর
শতযস্কায শক্ষা কশঠায রঘুদে প্রশমাজয শফ। তশফ ক) শবমৄশক্তয শফরুশদ্ধ অনীত শবশমাগ শরশখতবাশফ ফশত কশয ০১ (এক) কভৃ শদফশয ভশধ্য তায কাযণ ব্যাশ খ্যা
কযায শনশদ ৃনা প্রদান কযশত শফ এফং শতশন ব্যশক্তগত শুনাশনয জন্য আো প্রকা কশযন শকনা তা ফশত কযায জন্য
কাযণ দৃাশনায লনাটিশ উশেখ কযশত শফ।
খ) শনধ ৃাশযত ভশয়য ভশধ্য শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথী মশদ কাযণ দৃাশনায ব্যাখ্যা প্রদান কশয, কশভটি তা শফশফচনায় শনশয় এফং
শবমৄক্তশক ব্যশক্তগত শুনাশনয সুশমাগ প্রদান কযায য থফা শনধ ৃাশযত ভশয়য ভশধ্য মশদ শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথী লকাশনা
ব্যাখ্যা প্রদান না কশয, তাশর প্রশক্ষণাথীশক লম লকাশনা রঘু দে অশযা কযা মাশফ।
২) গুরুদশেয লক্ষশত্র তদন্ত প্রশক্রয়া
এ নীশতভারায ধীশন লকাশনা প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ গুরুদে প্রদানশমাগ্য শবশমাগ উস্থাশত শর শডশশপ্ল্নাশয কশভটিক) শবশমাশগয শফফযণ, শবশমাগনাভা এফং প্রস্তাশফত াশস্ত উশেখ কশয প্রশক্ষণাথীশক শরশখতবাশফ শফলয়টি ফশত
কযশফ।
খ) শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথীশক শবশমাগনাভা প্রাশপ্তয ০২ (দুআ) কভৃশদফশয ভশধ্য তায শফরুশদ্ধ অনীত শবশমাশগয শরশখত
জফাফ শদশত শফ। একআ াশথ তায শফরুশদ্ধ প্রস্তাশফত াশস্ত লকন প্রদান কযা শফ না তায স্বশক্ষ মৄশক্ত প্রদান কযশত শফ।
এছাো তাশক জানাশত শফ লম, শতশন ব্যশক্তগতবাশফ উশস্থত শয় তায ফক্তব্য ল কযশত আচ্ছুক শকনা ।
গ) শবমৄু্ক্ত প্রশক্ষণাথী শনশদ ৃি ভশয়য ভশধ্য তায জফাফ প্রদাশন ভথ ৃ শর ফা জফাফ দাশখশরয জন্য ভয় প্রাথ ৃনা
কযশর কশভটি ০১ (এক) কভৃশদফ ভয় ফশধ ৃত কযশত াযশফ।
ঘ) শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথী শনধ ৃাশযত ফা ফশধ ৃত ভশয়য ভশধ্য তায জফাফ প্রদান কযশর, উক্ত জফাফ এফং শবশমাশগয শি
ংশেি লকা ৃ কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ অনীত শফলয়  াক্ষয শফশফচনায় লনশফ। মশদ কশভটি ভশন কশয লম,
i) শবমৄু্ক্ত প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ াশস্ত প্রদাশনয ভশতা মশথি উমৄক্ত কাযণ লনআ তশফ অনীত শবশমাগ শত তাশক
ব্যাশত প্রদান কশয শফলয়টি শনষ্পশত্ত কযশফ।
ii) শবমৄু্ক্ত প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ অনীত শবশমাগ প্রভাশণত শর রঘুদে প্রদানশমাগ্য শফ, লশক্ষশত্র শবমৄক্ত
প্রশক্ষণাথীশক লম লকাশনা রঘুদে প্রদান কযশত াযশফ।
ii) শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ গুরুদে প্রদাশনয ভশতা মশথি কাযণ থাকশর ০১ (এক) জন তদন্তকাযী কভৃকতৃা শনশয়াগ
কশয তদন্ত শযচারনা কযশত শফ।
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ঙ) তদশন্তয অশদ প্রাশপ্তয ০২ (দুআ) কাম ৃ শদফশয ভশধ্য তদন্ত কভৃকতৃা তদন্ত কাম ৃ ম্পন্ন কশয তায ভতাভত কশভটিয
শনকট ল কযশফ।
চ) তদন্ত প্রশতশফদন প্রাশপ্তয য কশভটি মশদ ভশন কশয, শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথী গুরুদে ায়ায লমাগ্য তশফ ০১ (এক) কাম ৃ
শদফশয ভশধ্য লকন তাশক গুরুদে অশযা কযা শফ না তায জন্য ২য় কাযণ দৃাশনায লনাটি শদশত শফ।
ছ) ২য় কাযণ দৃাশনায লনাটিশয জফাফ প্রাশপ্তয য মশদ শৃিরা কশভটিয শনকট শোতীতবাশফ প্রভাশণত য়
প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ অনীত শবশমাগ লকা ৃ কর্তৃ ক্ষ প্রভাণ কযশত ভথ ৃ শয়শছ, ল লক্ষশত্র কশভটি গুরুদশে ফশণ ৃত লম
লকাশনা াশস্ত প্রদান কযশত াযশফ।
জ) লকা ৃ কর্তৃ ক্ষ কর্তক
ৃ অনীত শবশমাগ শফলয়ক াক্ষয প্রভাণ শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথীয উশস্থশতশত গ্রণ কযশত শফ।
শবমৄক্ত প্রশক্ষণাথী মৄশক্তখেন তায স্বশক্ষ াক্ষয প্রভাণ কশভটিয শনকট উস্থান কযায সুশমাগ াশফ ।
ঝ) অত্মক্ষ ভথ ৃশনয সুশমাগ ব্যতীত লকান প্রশক্ষণাথীশক গুরুদশেয অতায় লকান াশস্ত প্রদান কযা মাশফ না।
ঞ) শফশএটিশয তত্ত্বাফধাশন ফাংরাশদশয ন্যান্য প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাশন চরভান/ নুশষ্ঠতব্য বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয
লক্ষশত্র এ নীশতভারায় উশেশখত তদন্ত প্রশক্রয়া একআবাশফ নুযণ কযশত শফ।
৭.২.১২। অশর  শযশবউ
ক) শডশশপ্ল্নাশয/শনয়ভ-শৃিরা কশভটি প্রদত্ত াশস্তয শফরুশদ্ধ ংক্ষুব্ধ প্রশক্ষণাথী শুদৄভাত্র অীরশমাগ্য াশস্ত প্রদাশনয লক্ষশত্র
১৫ (শনয) কভৃ শদফশয ভশধ্য লযক্টয এয শনকট অশর/শযশবউ কযায সুশমাগ াশফন। লযক্টয ম্ভাব্য দ্রুত ভশয়য ভশধ্য
ব্যশক্তগত শুনাশন  অত্মক্ষ ভথ ৃশনয সুশমাগ প্রদাশনয ভাধ্যশভ প্রদত্ত দে ফার, হ্রা, বৃশদ্ধ ফা ফাশতর কযফায ক্ষভতা
ংযক্ষণ কশযন । লযক্টয তাঁয অশশর প্রদত্ত অশদ স্বত:প্রশণাশদতবাশফ থফা ংক্ষুব্ধ প্রশক্ষণাথীয শযশবউ অশফদশনয
লপ্রশক্ষশত পুন:শফশফচনা কযশত াযশফ। লযক্টয কর্তক
ৃ প্রদত্ত অশদ চূোন্ত ফশর শফশফশচত শফ।
খ) শফশএটিশয তত্ত্বাফধাশন ফাংরাশদশয ন্যান্য প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাশন চরভান/ নুশষ্ঠতব্য বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃ
ংশেি প্রশতষ্ঠাশনয শনয়ভ-শৃিরা/শডশশপ্ল্নাশয কশভটি কর্তক
ৃ প্রদত্ত অীরশমাগ্য াশস্তয শফরুশদ্ধ ংক্ষুব্ধ প্রশক্ষণাথী ১৫
(শনয) কভৃশদফশয ভশধ্য লযক্টয শফশএটিশ এয শনকট অশর কযায সুশমাগ াশফ । লযক্টয ম্ভাব্য দ্রুত ভশয়য ভশধ্য
ব্যশক্তগত শুনাশন  অত্মক্ষ ভথ ৃশনয সুশমাগ প্রদাশনয ভাধ্যশভ প্রদত্ত দে ফার, হ্রা, বৃশদ্ধ ফা ফাশতর কযায ক্ষভতা
ংযক্ষণ কশয।

গ) লযক্টয তাঁয অশশর প্রদত্ত অশদ ংক্ষুব্ধ প্রশক্ষণাথীয অশফদশনয লপ্রশক্ষশত পুন:শফশফচনা কযশত াযশফন। লযক্টয
কর্তক
ৃ প্রদত্ত অশদ চূোন্ত ফশর শফশফশচত শফ।

৮.০। শফশবন্ন শফলশয়য নম্বয  করভশচত্র (Pen-picture) প্রণয়ন
৮.১.১। প্রশক্ষণাথী ডাশয়শয  করভশচত্র
লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয দস্যবৃে প্রশতযক প্রশক্ষণাথীয কাম ৃক্রভ শনয়শভত ম ৃশফক্ষশণয জন্য পৃথকবাশফ প্রশক্ষণাথী
ডাশয়শয ংযক্ষণ কযশফ। এআ ডায়শযশত প্রশক্ষণ চরাকারীন প্রশক্ষণাথীয কভৃকাশেয মাফতীয় তথ্যাশদ শরশফদ্ধ শফ।
শফলয়টি লকা ৃ উশদিা  লকা ৃ শযচারকশক শনয়শভত ম ৃশফক্ষণ  তত্ত্বাফধান কযশত শফ। প্রশয়াজশন উমৄক্ত শনশদ ৃনা
শদশত শফ। মথামথবাশফ ডাশয়শয ংযক্ষশণ ব্যথ ৃতা ংশেি লকা ৃ ভণ্বয়শকয দাচযণ ফশর গে শফ।
৮.১.২। লকা ৃ ভাশপ্তয ০১
ভাশয ভশধ্য অফশশ্যকবাশফ লভৌশরক লকা ৃমূশয লকা ৃ শযচারক
, লকা ৃ
ভন্বয়ক/ভন্বয়কশদয ায়তায় শনজ শনজ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশতযক প্রশক্ষণাথীয জন্য করভ -শচত্র প্রণয়ন কযশফ
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এফং লকা ৃ উশদিায নুশভাদন গ্রণ কশয তা মূল্যায়ন নুশফবাশগ জভা প্রদান শনশিত কযশফ । করভশচত্র অফশশ্যকবাশফ
প্রশক্ষণাথী ডাশয়শযয শবশত্তশত প্রণীত শফ।
৮.২। শরশ প্ল্যাশনং যান্ড ম্যাশনজশভন্ট লকা ৃ (শশএভশ) এফং নশধক ০২ প্তা লভয়াশদ ংশক্ষপ্ত লকাশ ৃয লক্ষশত্র ০১
লকা ৃ ভানী শদফশয ০১ (এক) শদন পূশফ ৃ , শশনয়য স্টাপ লকা ৃ (এএশ) এফং উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা ৃ
(এশএশড) ভাশপ্তয ০২ ( দুআ) শদন পূশফ ৃ  বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকা ৃ (এপটিশ) ভাশপ্তয ০৫ ( াঁচ) শদন পূশফ ৃ লকা ৃ
ব্যফস্থানা টিশভয মূল্যায়ন ন্যান্য কর তাশত্ত্বক  ব্যফাশযক শফলশয়য
(প্রশমাজয লক্ষশত্র ) উত্তযত্র নম্বযত্র
ংশেি শফলয় /ভশডউর/কাম ৃক্রভ শযচারক /দাশয়ত্বপ্রাপ্ত নুলদ দস্য ফশ্যআ মূল্যায়ন নুশফবাশগ জভা প্রদান শনশিত
কযশত শফ।
৮.৩। উস্থানীয় কর প্রশতশফদন উস্থাশত য়ায তাশযখ লথশক যফতী শতন কভৃশদফশয ভশধ্য উস্থাশত
প্রশতশফদন নম্বযত্র ংশেি শফলয়/ভশডউর/কাম ৃক্রভ শযচারক/দাশয়ত্বপ্রাপ্ত নুলদ দস্য মূল্যায়ন নুশফবাশগ জভা
প্রদান কযশত শফ।

৮.৪। শরশখত যীক্ষা, টাভৃ লায, যাাআনশভন্ট আতযাশদয লক্ষশত্র ংশেি শফলয়/ভশডউর শযচারক যীক্ষা নুষ্ঠান/টাভৃ
লায/যাাআনশভন্ট গ্রশণয তাশযখ লথশক শফ ৃাচ্চ ১০ (দ) কভৃশদফশয ভশধ্য মূল্যাশয়ত উত্তযত্র নম্বযত্র ংশেি
শফলয়/ভশডউর/কাম ৃক্রভ শযচারক/দাশয়ত্বপ্রাপ্ত নুলদ দস্যশক মূল্যায়ন নুশফবাশগ জভা প্রদান কযশত শফ ।

৯.০। ংখ্যাতাশত্ত্বক শনরূণ এফং লগ্রশডং
৯.১। লকাশ ৃ একজন প্রশক্ষণাথীয প্রাপ্ত নম্বশযয তকযা ায (দশভক এয শয দুআ ংখ্যা ম ৃন্ত ) নুমায়ী শনশেয ছক১৬-এ উশেশখত দ্ধশতশত লগ্রশডং কযা শফ।
ছক-১৬: প্রশক্ষণাথীশদয পরাপর লগ্রশডং এয প্রাপ্ত নম্বশযয তকযা ায  ভান
নম্বয )%(
ভান
৯৫ এফং তদূর্ধ্ৃ
এ+ (াধাযণ)
৯০-<৯৫
এ (শত উত্তভ)
৮৫-<৯০
এ- (উত্তভ)
৮০-<৮৫
শফ+ (বার)
৭০ - <৮০
শফ (শন্তালজনক)
৬০ - <৭০
শফ- (উচ্চ চরশত ভান)
৫০ - <৬০
শ (চরশত ভান)
কৃতকাম ৃ
<৫০
প্রাপ্ত লগ্রড ংশেি প্রশক্ষণাথীয জন্য প্রণীত একক মূল্যায়ন প্রশতশফদন  নদশত্র উলেখ কযা শফ।
১০.০। প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ মূল্যায়ন
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১০.১.০। প্রশক্ষণাথীশদয শনয়ভ-শৃিরা প্রশতারশনয শফলয়টি লকশন্দ্রয নুলদ দস্য , লকা ৃ প্রাশনয দস্যবৃে 
মূল্যায়ন নুশফবাগ লক শম্মশরতবাশফ শনয়শভত ম ৃশফক্ষণ /শযফীক্ষণ কয লত শফ । লকাশনা প্রশক্ষণাথীয শফরুশদ্ধ
লকাশনা শবশমাগ থাকশর ংশেি নুলদ দস্য লকা ৃ প্রানলক তাৎক্ষশণকবাশফ ফশত কযলফ।
১০.১.১। লকন্দ্র কর্তক
ৃ শযচাশরত প্রশতটি প্রশক্ষণ লকাশ ৃয  পর ফাস্তফায়ন, শৃিরা যক্ষা  প্রশক্ষণাথীশদয মথাভশয়
কর কাম ৃক্রশভ উশস্থশত শধশফন শুরু  ভান এফং লশন তাঁশদয উশস্থশতয াশফ ৃক শফলয়টি লকশন্দ্রয মূল্যায়ন
নুশফবাগ  লকা ৃ ব্যফস্থানা টিভ লমৌথবাশফ ারন কযশফ। মূল্যায়ন নুশফবাগ ফাস্তফায়নাধীন লকা ৃ কাম ৃক্রশভয গ্রগশত
ম্পশকৃ শনয়শভতবাশফ তথ্য ংগ্র কশয কর্তৃ ক্ষশক ফশত কযশফ । শধকন্তু প্রশমাজয লক্ষশত্র মশথামৄক্ত ব্যফস্থা গ্রশণয
জন্য কর্তৃ শক্ষয নুকূশর সুাশয কযশফ।
১০.১.২। লকা ৃ শযচারনায শি ম্পৃক্ত লকা ৃ ভন্বয়কবৃে তাঁশদয উয শৃত দাশয়ত্ব মথামথবাশফ প্রশতারন কযশছন
শকনা, শধশফন শুরু  চরাকারীন লেণীকশক্ষ তাঁশদয উশস্থশত শন্তালজনক শকনা এফং প্রশয়াজনীয় মুসৄশতৃ
প্রশক্ষণাথীশদয দাশয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্বয়কবৃে প্রশয়াজনীয় শনশদ ৃনা প্রদান কযশছ শকনা, মূল্যায়ন নুশফবাগ শনশফেবাশফ
শফলয়গুশরা ফশরাকনপূফ ৃক লকা ৃ শযচারক, লকা ৃ উশদিা এফং উর্ধ্ৃতন কর্তৃ ক্ষশক শনয়শভত ফশত কযশফ ।
১০.১.৩। লকা ৃ ফাস্তফায়ন শফলশয় মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তক
ৃ ংগৃীত তশথ্যয একটি ন্যতভ উৎ শফ ংশেি লকাশ ৃ
ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীগণ । প্রশতটি লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীগণ লকাশ ৃয উশেশ্যাফশরয শনশযশখ প্রশক্ষণ
কাম ৃক্রভ মূল্যায়ন কযশফ। লমশত্য লকন্দ্র পৃথক পৃথক উশেশ্যাফরী  লকা ৃ উকযশণয শবশত্তশত শফশবন্ন স্তশযয কভৃকতৃাশদয
প্রশক্ষণ প্রদান কশয িত কাযশণ স্তযশবশদ লকাশ ৃয মূল্যায়ন দ্ধশত শবন্ন শফ । প্রশক্ষণাথী কর্তক
ৃ প্রশক্ষণ কাম ৃক্রভ
মূল্যায়শন শনেশরশখত নুশেদ ১০.২.০ লথশক ১০.৫.২ ম ৃন্ত ফশণ ৃত প্রশক্রয়ামূ নুযণ কযা শফ।
১০.২.০। াপ্তাশক/তদনশেন শযফীক্ষণ (ভশনটশযং)
১০.২.১। শনয়শভতবাশফ লকাশ ৃয গ্রগশত জানা  প্রশমাজয লক্ষশত্র তাৎক্ষশণকবাশফ মশথামৄক্ত ব্যফস্থা গ্রশণয জন্য লকন্দ্র
কর্তক
ৃ শযচাশরত শফশবন্ন লকাশ ৃয কাম ৃক্রভ লকা ৃশবশদ াপ্তাশক থফা তদশনক শবশত্তশত শযফীক্ষণ (ভশনটশযং) কযা শফ।
এশক্ষশত্র লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীগণ চরভান লকাশ ৃয ব্যফস্থানাগত শদক
, প্রদত্ত সুশফধাশদ প্রভৃশত মূল্যায়ন
নুশফবাগ কর্তক
ৃ প্রণীত ছশকয শবশত্তশত নরাআশন শরশখত মূল্যায়ন কযশফ।
১০.২.২। শরশ প্ল্যাশনং যান্ড ম্যাশনজশভন্ট লকা ৃ , শশনয়য স্টাপ লকা ৃ, উচ্চতয প্রান  উন্নয়ন লকা ৃ এফং দুআ প্তা
ফা তশতাশধক লভয়াশদ ংশক্ষপ্ত  ন্যান্য কর প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লক্ষশত্র চরভান লকাশ ৃয শফশবন্ন কাম ৃক্রশভয পরপ্রসূতা 
গ্রগশত ম্পশকৃ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীগণ াপ্তাশক শবশত্তশত এফং বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লক্ষশত্র তদশনক
শবশত্তশত ভতাভত লদশফ । এছাো প্রশতটি লকাশ ৃয লক্ষশত্র নানুষ্ঠাশনক অরাচাশযতায ভাধ্যশভ লকা ৃ শফলশয়
প্রশক্ষণাথীশদয ভতাভত ংগ্র কযলত শফ।
১০.২.৩। দ্ধশত
াপ্তাশক/তদনশেন/নরাআন ভশনটশযং ছক যফযা শনশিতকযণ;
শফশবন্ন ভশয় নানুষ্ঠাশনক অরাচাশযতা;
লকা ৃ শযচারক/ভন্বয়কশদয লমাগাশমাগ;
১০.২.৪। তশথ্যয ব্যফায
লকাশ ৃয তদনশেন /াপ্তাশক গ্রগশতশত ভাধানশমাগ্য শফচ্যযশত রক্ষয কযায াশথ াশথ দ্রুত ব্যফস্থা গ্রশণয জন্য লকা ৃ
ব্যফস্থানা টিভ  ংশেি াখাশক ফশত কযশত শফ । উশেখ্য , লকন্দ্র প্রদত্ত শফশবন্ন লফা প্রদাশনয লক্ষশত্র ফ ৃশনে
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গ্রণশমাগ্য ভান শে তকযা ৭০ বাগ । লকান লক্ষশত্র তকযা ৭০ বাশগয কভ শর ল শফলশয় প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রশণয
জন্য ংশেি াখাশক প্রদত্ত লফায ভান উন্নয়শনয জন্য নুশযাধ কযলত শফ।

১০.৩.০। ফক্তা মূল্যায়ন
১০.৩.১। লকন্দ্র কর্তক
ৃ শযচাশরত প্রশতটি লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী প্রশক্ষণাথীগণ মূল্যায়ন নুশফবাগ কর্তক
ৃ প্রণীত শনধ ৃাশযত
ছশক ফক্তা মূল্যায়ন কযশফ । এছাো শক্ষাকৃত বার ফক্তাশদয তাশরকা ততশযয রশক্ষয লকাশযৃ লভধাতাশরকায ীশল ৃ
ফস্থানকাযী ১০ জন এফং লভধাতাশরকায শনশে থাকা ১০ জন প্রশক্ষণাথীশক শনশয় মূল্যায়ন নুশফবাগ শনধ ৃাশযত গুণগত
ভান শনশিতপূফ ৃক  প্রশক্রয়া নুযণ কশয লপাকা গ্রু শডকাশনয ( Focus Group Discussion) অশয়াজন
কযশফ।
১০.৩.২। দ্ধশত: ফক্তা মূল্যায়ন ছক যফযাকযণ/নরাআশন ফক্তা মূল্যায়ন ম্পন্নকযণ।
১০.৩.৩। তশথ্যয ব্যফায
ক) প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়শন লকান নুলদ ফক্তা মূল্যায়শনয জন্য শনধ ৃাশযত লকান শনণ ৃায়শক তকযা ৮০ এয কভ
নম্বয লশর শকংফা শধশফন শযচারনায জন্য শনধ ৃাশযত ভয় ব্যফস্থানায় ব্যথ ৃ শর তাঁশক ল শফলশয়
শরশখতবাশফ ফশত কযা শফ । ক্রভাগতবাশফ ৮০ তাংশয কভ নম্বয লশর তাঁয লশন শফলয়শবশত্তক শয়ায
শযশবউ এয ব্যফস্থা কযলত শফ।
খ) ককা ত মাপনী কলন বক্তা মূল্যায়ননর ার-ৃংনক্ষপ ৃংস্থিষ্ট অনুি িনের স্থনকট কপ্ররণ কর কি নব।
গ) প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়শন লকান শতশথ ফক্তা ৮০ তাং নম্বশযয কভ লশর ল লক্ষশত্র পু নযায় ফক্তৃতায জন্য
শতশথ ফক্তা শশশফ তাঁশক অভন্ত্রণ জানাশনায শফলয়টি মথামথ কর্তৃ ক্ষ পুন:শফশফচনা কযশফ ।
ঘ) নতুন ককান ককা ত শুরু বার পূনব ত ককা ত ব্যবিাপনা টিম বক্তা স্থনর্ তার কণর পূনব ত মূল্যায়ন অনুস্থবভাগ কথনক িাঁনির
মূল্যায়ন ম্পস্থকতি প্রস্থিনবিন গ্রণ করনব এবৃং প্রাপ্ত প্রস্থিনবিন স্থবনবচনাপূব তক বক্তা স্থনর্ তারনণ অগ্রাস্থর্কার প্রিান
করনব।
ঙ) িনব প্রস্থলক্ষণাথীনির মূল্যায়নন ককান বক্তা ৫০ লিাৃংনলর কম কপন িা স্থবনবচয নব না।
চ) ককান অনুি িে ককাননা ককান তর ককা ত ব্যবিাপনা টিনমর িে ন, ঐ অনুি িে ৃংস্থিষ্ট ককান ত বক্তা
স্থননব অস্থর্নবলন পস্থরচানা করন িাঁর ককাননা বক্তা মূল্যায়ন নব না। এছাড়া ককনের করক্টর বক্তা স্থননব
অস্থর্নবলন পস্থরচানা করন িাঁর ককাননা বক্তা মূল্যায়ন নব না।
১০.৪.০। যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ শযচারনাকাযীশদয মূল্যায়ন
১০.৪.১। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয প্রশক্ষণাথীগণ শনয়শভতবাশফ যীযচচ ৃা  ক্রীো কাম ৃক্রভ শযচারনায শি ংশেি
লকশন্দ্রয নুলদ/শনজস্ব কভৃকতৃা  শতশথ প্রশক্ষকশদয মূল্যায়ন কযশফ । এশক্ষশত্র কাম ৃক্রভ শযচারনায শি ংশেিশদয
উশস্থশত, অন্তশযকতা, প্রাশিক যীযচচ ৃা  াশফ ৃক অচযণ - এ চাযটি শফলয় মূল্যায়শনয শনণ ৃায়ক শশশফ শফশফচনা কযা
শফ।
১০.৪.২। দ্ধশত: শনধ ৃাশযত মূল্যায়ন ছক যফযাকযণ/ নরাআশন ফক্তা মূল্যায়ন ম্পন্নকযণ।
১০.৪.৩। তশথ্যয ব্যফায
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১০.৪.৩। প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়শন ক্রীো কাম ৃক্রভ ং শেি লকশন্দ্রয শনজস্ব লকান নুলদ/কভৃকতৃা মূল্যায়শনয জন্য
শনধ ৃাশযত শনণ ৃায়কমূশয লকানটিশত তকযা ৮০ এয কভ নম্বয একাশধকফায প্রাপ্ত শর শকংফা কাম ৃক্রভ শযচারনায
লক্ষশত্র ভয় ব্যফস্থানায় ব্যথ ৃ শর তাঁশক ংশেি শফলশয় শরশখতবাশফ ফশত কযা শফ।
১০.৪.৪। প্রশক্ষণাথীশদয মূল্যায়শন লকান শতশথ ক্রীো প্রশক্ষক মূল্যায়শনয জন্য শনধ ৃাশযত নম্বশযয তকযা ৮০ নম্বশযয
কভ লশর যফতীশত শতশথ ক্রীো প্রশক্ষক শশশফ তাঁশক শনশয়াগ প্রদাশন কর্তৃ শক্ষয নুশভাদন প্রশয়াজন শফ ।

১০.৫.০। লকা ৃ ভধ্যফতী  ভানী মূল্যায়ন
১০.৫.১। লকা ৃ ভধ্যফতী ভয় ম ৃন্ত শজৃত গ্রগশতয অশরাশক লকাশ ৃয পরপ্রসূতা ম ৃাশরাচনা কশয চরভান লকাশ ৃয
ভাশনান্নয়শনয রশক্ষয লকা ৃ ভধ্যফতী মূল্যায়ন এফং লকাশ ৃয াভশগ্রক কাম ৃক্রশভয পরপ্রসূতা শনরূণ কশয বশফষ্যৎ লকাশ ৃয
উন্নয়শনয রশক্ষয লকা ৃ ভানী মূল্যায়ন শরশখত/নরাআশন ম্পন্ন কযা শফ । লকা ৃ ভানী মূল্যায়ন কর লকাশ ৃয
লক্ষশত্র প্রশমাজয শফ । বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লক্ষশত্র ভানী মূল্যায়শনয াাাশ লকা ৃ ভধ্যফতী মূল্যায়ন প্রশমাজয
শফ।
১০.৫.২। লকা ৃ ব্যফস্থানা টিশভয দস্যশদয এককবাশফ প্রশক্ষণাথীযা মূল্যায়ন কযশফ না । তশফ াভশগ্রকবাশফ লকা ৃ
ব্যফস্থানা টিশভয কাম ৃক্রভশক মূল্যায়শনয সুশমাগ থাকশফ । লকা ৃ ভানী মূল্যায়শন লকা ৃ ভ ন্বয়কশদয প্রশক্ষণাথীযা
ংখ্যাতাশত্ত্বক মূল্যায়শনয শযফশতৃ গুণগত মূল্যায়ন কযশফ।
১০.৫.৩। তথ্য ংগ্রশয দ্ধশত
লকা ৃ ভানী মূল্যায়ন  লকা ৃ ভধ্যফতী মূল্যায়ন।
১০.৫.৪। তশথ্যয ব্যফায
ক)
খ)

বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয (এপটিশ) লকা ৃ ভধ্যফতী মূল্যায়ন প্রশতশফদন চরভান লকা ৃ ব্যফস্থানা  ংশেি
নুলদ দস্য/শফবাগ/নুশফবাগলক জানালত শফ।
লকা ৃ ভানী মূল্যায়ন প্রশতশফদন যফতী লকাশ ৃয প্রস্তুশতমূরক বায় উস্থান কয লত শফ।

১১.০০। শফশফধ
১১.১। প্রশক্ষণকাশর লকান প্রশক্ষণাথী ংক্রাভক লকান ভাযাত্মক ব্যাশধশত অক্রা
ন্ত শর থফা শফশল লকান
দুঘ ৃটনাকফশরত কাযলণ অত শর লকশন্দ্রয লভশডশকর শপাশযয প্রতযয়ন াশশক্ষ লকা ৃ শযচারশকয সুাশযক্রশভ
লকা ৃ উশদিা নশধক াঁচটি কভৃশদফ ম ৃন্ত ছুটি শদশত াযশফ । তশফ অনুাশতক াশয নুশস্থশতয জন্য নম্বয কাটা
মাশফ। শকন্তু ছুটি লভাট শধশফশনয তকযা ০৫
এয লফশ য়া মাশফ না। বুশনয়াশদ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লক্ষশত্র াঁচ
কাম ৃশদফশয লফী ছুটিয প্রশয়াজন শর ং শেি প্রশক্ষণাথীশক লকা ৃ লথশক ব্যাশত লদয়া লফ। এছাো এএশ 
এশএশড লকাশ ৃয লক্ষশত্র ২ শদন এফং শশএভশ লকাশ ৃয লক্ষশত্র ০১ শদশনয লফশ ছুটিয প্রশয়াজন শর ং
শেি
প্রশক্ষণাথীশক লকা ৃ শত ব্যাশত লদয়া লফ। লকা ৃ চরাকাশর লকাশনা প্রশক্ষণাথী ংক্রাভক ব্যাশধশত অক্রান্ত শর
লকশন্দ্রয লভশডকযার শপাশযয প্রতযয়ন াশশক্ষ ল প্রশক্ষণাথীশক লকা ৃ লথশক ব্যাশত লদয়া লফ।
১১.২। প্রশক্ষণাথীশদয লকশন্দ্রয ডযশভটশযশত ফস্থান এফং কযাশপশটশযয়ায় অায গ্রণ ফাধ্যতামূরক।
১১.৩। প্রশক্ষণাথী কর্তক
ৃ পূযণকৃত ফক্তা মূল্যায়ন পযভ  যীক্ষায উত্তযত্র মূল্যায়ন নুশফবা লগ শফ ৃাচ্চ ০১ (এক) ফছয
ংযক্ষণ কযলত শফ। তশফ ফক্তা মূল্যায়ন পযভ  যীক্ষায উত্তযত্র শফনিকযশণয লক্ষশত্র শযশফ ংযক্ষশণয শফলয়টি
শফশফচনায় শনশয় পুন:প্রশক্রয়াজাতকযণকৃত প্রশতষ্ঠাশনয শনকট শফশক্র কযা মাশফ । নরাআন ফক্তা মূল্যায়শনয তথ্য ফভয়আ
ংযশক্ষত থাকশফ।
১২.০। ংশাধশনয শফশল ক্ষভতা
প্রশক্ষণ লকা ৃমূশয গুণগত ভান উন্নয়ন , শযফশতৃত ভাভশয়ক লপ্রক্ষাট , জনগণ  সুশফধাশবাগী ব্যশক্ত /প্রশতষ্ঠাশনয
চাশদায শনশযশখ লযক্টয এ নীশতভারায়  শন্নলফশত লকান এক ফা একাশধক নীশতয শযফতৃন /শযভাজৃন/ংশমাজন এফং
প্রশয়াজনশফাশধ নত্যন লকান শফলয় ফা নীশতলত ংশমাজন কযশত াযশফ এফং লযক্টয াভশগ্রক শফলয় শফশফচনা কশয নম্বয
শফবাজশন শযফতৃন অনশত াযশফ।
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১৩.০। শধশক্ষত্র
ফাংরাশদ লরাক-প্রান প্রশক্ষণ লকশন্দ্রয ধীনস্থ অঞ্চশরক লরাক -প্রান প্রশক্ষণ লকশন্দ্রয নফভ লগ্রড ফা তদুর্ধ্ৃ লগ্রশডয
কভৃচাযীশদয প্রশক্ষশণয লক্ষশত্র এ নীশতভারা প্রশমাজয শফ।
১৪.০। প্রশক্ষণ মূল্যায়ন নীশতভারা ২০১৩ এয ১২ শফধাশনয ক্ষভতাফশর লযক্টশযয নুশভাদনক্রশভ এ প্রশক্ষণ মূল্যায়ন
নীশতভারা (ংশাশধত) ২০১৩ জাযী কযা শরা।

লগানীয়

ফাংরাশদ লরাক প্রান প্রশক্ষণ লকন্দ্র
াবায, ঢাকা
একক মূল্যায়ন প্রশতশফদন
১.০ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয নাভ

:

১.১ প্রশক্ষণ লকাশ ৃয লভয়াদ

:

২.০ লকাশ ৃ ংগ্রণকাযী লভাট প্রশক্ষণাথীয ংখ্যা

:

৩.০ প্রশক্ষণাথীয ব্যশক্তগত তথ্যাশদ
৩.১ নাভ

:

৩.২ দশফ

:

৩.৩ কযাডায  ব্যাচ

:

৩.৪ শযশচশত ংখ্যা (মশদ থাশক)

:

৩.৫ প্রথভ লেশণয শদ/কযাডাশয লমাগদাশনয তাশযখ :
৩.৬ প্রশক্ষণকারীন কভৃস্থশরয ঠিকানা

:

৪.০ লকাশ ৃয লভধা তাশরকায় প্রশক্ষণাথীয শজৃত স্থান

:

৫.০ লকাশ ৃ প্রশক্ষণাথী কর্তক
ৃ শজৃত লগ্রড
(টিক শচশেত)
+
এ
এ

:

৯৫ এফং তদূর্ধ্ৃ
শফ

এ

৯০-<৯৫
শফ

৭০-<৮০

+

-

শফ
৮৫-<৯০

-

কৃতকাম ৃ

শ
৬০-<৭০

৫০-<৬০

৬.০ করভশচত্র

:

৭.০ ন্য লকান ভন্তব্য (মশদ থাশক)

:
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৮০-<৮৫

প্রশমাজয নশ

শযচারক (মূল্যায়ন)

এভশডএ (শযান্ডএ)
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