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উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অবকাঠােমাগত উয়ন:
১। পতাকা া তরী।
২। িশাথেদর হাত খ ধায়ার জ এক টাইলসত পািনর হাউজ এর াবা করা হেয়েছ।
৩। নন ২৪০০ বগ ট আভরীন রাা তরী করা হেয়েছ।
৪। মসিজেদর বাউারী ওয়াল িনম ান ও িনরাপা ক তরী।

দতা, িশণ ও পিলিস এর উয়ন
১। কিউটার ােব ইনটােরিভ বাড  ও নন কিউটার সংেযাজন।
২। িশাথেদর ভিত, ফরম িফলাপ, ফলাফল সহ যাবতীয় সবা িতােনর িনজ ওেয়বসাইেটর মােম অনলাইেন দান করা হয়।
৩। কাপািস িবিং িনং এর মােম িশকেদর দািরক ও শাসিনক িবষেয় দতা অজন।
৪। SEIP কের মােম মাটর াইিভং উইথ বিসক মইনেটা িশণ কাস  চলমান এবং ৩জন
মিহলা িশণাথ ানীয় জলা শাসেন াইভার িহেসেব চারীেত যাগদান।
৫। িশক কম চারীেদর দতা ির জ ইন হাউজ িশেণর াবা করা।

সমা এবং চােলসহ:

১। িশক / কম চারী তা।
২। অবকাঠােমা তা।
৩। আিনক যপািত তা।
৪। ােয়টেদর শতভাগ চারীর অিনয়তা।
৫। টকেনালিজ িভিক বহািরক দতা উয়ন।
৬। িস িভিক কম েের অভাব।

কািরগির ও িলক িশার ে িববাজাের য সকল চােল িবমান সেলা িনপঃ
১। আজািতক বাজাের চািহত দ জনশির সক ত ও সমিত উোেগর অভাব।
২। জাতীয় কািরগির ও িলক িশার যাতািভিক কাঠােমা েয়ােগর অভাব।
৩। ণগত িশা ও িশণ দােন পয া িশেকর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

১। একাদশ ও াদশ িণর জ আলাদা ওয়াকশেপর াবা করা।
২। ববর রাল ও ি নন শহীদ িমনার িনম াণ করা।
৩। িতােনর মাইন গইট িনম াণ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। প-আউট াস করন ও পােশর হার ১০০% উীত করন।
২। জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন।
৩। িবেশষ চািহদা স িশাথেদর েবশগতা ও েযাগ িবধা ি।
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াবনা (Preamble)

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

অ, নেকানা টকিনকাল ল ও কেলজ

এবং

মহাপিরচালক,  কািরগরী  িশা  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

কািরগির ও িলক িশা ও িশণ েগাপেযাগীকরণ, মানবসদ উয়ন, অথ ৈনিতক সৃি
অজন এবং জীবন যাার মােনায়ন।

১.২ অিভল (Mission)
মান স কািরগির ও িলক িশা ও িশণ িনিত করার লে েয়াজনীয় নীিত ও
কম চী নয়ন, ক বাবায়ন আদশ মান িনধ ারণ এবং পরীিবণ ও ায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. কািরগির ও িলক িশা ও িশেণর সকল ে সা ও সমতার নীিত িনিত করা এবং েবশ গতার উয়ন
ঘটােনা
২. দশীয় ও আজািতক ম বাজােরর উপেযাগী দ মানব সদ তরী
৩. িশ িতােনর সােথ সংেযাগ াপন ও িশা বাপনায় -শাসন জারদার করা
৪. দেশর মহান াধীনতা ের চতনাস ইিতহাস, ঐিতহ ও জাতীয় সংিত সংরন ও লালন করা
৫. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশক ও কম চারীেদর িশণ দান
২. নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন সংহ
৩. িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন
৪. কািরগির িশাথেদর উপি দান
৫. িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ িবধা ি
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ছা-ছী ভিতর হার এনেরালেম হার % ৯৭ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
িশামনালেয়র কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, কািরগির
িশা অিধদর ও নেকানা টকিনকাল ল ও কেলজ,
নেকানা।

িশম,কািশঅ,এসিস নেকানা

ঝের পড়ার হার ঝের পড়ার হার % ৪ ২ ১ ১ ১
িশামনালেয়র কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, কািরগির
িশা অিধদর ও নেকানা টকিনকাল ল ও কেলজ,
নেকানা।

িশম,কািশঅ,এসিস নেকানা

ছা-ছাীর অপাত জার সমতা অপাত ৬:১ ৫:১ ৫:১ ৪:১ ৪:১ নেকানা টকিনকাল ল ও কেলজ, নেকানা। এসিস নেকানা

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

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কািরগির ও
িলক িশা
ও িশেণর
সকল ে
সা ও সমতার
নীিত িনিত
করা এবং েবশ
গতার উয়ন
ঘটােনা

২৫

[১.১] িশক ও কম চারীেদর িশণ দান

[১.১.১] ইনহাউজ িশণা
িশক

সমি সংা ৪ ০ ১৫ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১৬ ১৮

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা
কম চারী

সমি সংা ৩ ০ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.২] নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন সংহ

[১.২.১] চথ  িশ িবেবর
চােল মাকােবলায়
িববাজােরর উপেযাগী
াব/ওয়াকসপ াপন

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

[১.২.২] ািপত আিনক
যপািত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৫

[১.৩] িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন
[১.৩.১] সিমার ান
অযায়ী ণী কায ম
পিরচালনা

সমি % ৩ ৬০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] কািরগির িশাথেদর উপি দান

[১.৪.১] উপিা
ছাসংা

সমি সংা ৪ ৭২৩ ৬৬৫ ৭৯৫ ৭১৫ ৬৩৬ ৫৫৬ ৪৭৭ ৮১২ ৮৪৮

[১.৪.২] উপিা
ছাীসংা

সমি সংা ৩ ১৮৭ ২৩০ ২২৫ ২০২ ১৮০ ১৫৭ ১৩৫ ২৩৮ ২৫২

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা
ি

সমি সংা ২ ৩ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ৩ ৪

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা
সেদর জ িবধা ি

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ৩ ৪

[২] দশীয় ও
আজািতক ম
বাজােরর
উপেযাগী দ
মানব সদ
তরী

১৩

[২.১] ছাছাীেদর দতা ির লে িলস কিশন আেয়াজন
[২.১.১] িলস কিশন
আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ৫ ০ ০ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ০ ০ ০ ২০.০৪.২৪ ১০.০৪.২৫

[২.২] ছাছাীেদর কম সংােনর লে জব ফয়ার আেয়াজন
[২.২.১] জব ফয়ার
আেয়ািজত

সমি তািরখ ৩ ০ ০ ৩০-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ০ ০ ০ ২০-০৫-২০২৪ ১০-০৫-২০২৫

[২.৩] সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন
[২.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা/মতিবিনময়
সভা

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ১ ০ ৪ ৫

[২.৪] দতািলক িশণ দান (বিসক কাস , শট  কাস , ৩৬০
ঘার কাস  ইতািদ)

[২.৪.১] িশনাথর সংা সমি সংা ২ ৮০ ৮০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িশ
িতােনর সােথ
সংেযাগ াপন
ও িশা
বাপনায় -
শাসন জারদার
করা

১২

[৩.১] িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান
[৩.১.১] িশ-কারখানায়
বাব িশণা িশাথ্র
সংা

সমি সংা ৫ ৪৭ ১০০০ ১১০০ ৯৯০ ৮৮০ ৭৭০ ৬৬০ ১১০০ ১২০০

[৩.২] কািরগিরিশারমানেনায়েনরলেইাি-
ইনিউটিলংেকজিকরণ

[৩.২.১] িশ িতােনর সােথ
সমেঝাতা ারক ার

সমি সংা ৩ ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৩

[৩.৩] শাসিনক ও একােডিমক কায ম জারদারকরন [৩.৩.১] াস মিনটিরং গড় % ৪ ৬০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪] দেশর
মহান াধীনতা
ের
চতনাস
ইিতহাস, ঐিতহ
ও জাতীয়
সংিত
সংরন ও
লালন করা

১০

[৪.১] িিভিক বই ও দিলল িশা িতানকক সংহকরন [৪.১.১] য়ত বই সংা সমি সংা ৫ ৬ ১০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০ ৩৫

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন
[৪.২.১] উদযািপত জাতীয়
িদবস

সমি সংা ৫ ৬ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ০ ৮ ৮

[৫] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

১০

[৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন
[৫.১.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন
[৫.২.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় কায  সািদত

সমি % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৩] াবর ও অাবর সির তািলকা ত ও হালনাগাদকরন
[৫.৩.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত ও
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.১২.২০ ১৫.১২.২১ ১৫.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ১৫.০৩.২৩ ০ ০ ১৫.১২.২৩ ১৫.১২.২৪



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৮, ২০২২

আিম, অ, নেকানা টকিনকাল ল ও কেলজ, মহাপিরচালক, কািরগরী িশা অিধদর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  কািরগরী  িশা  অিধদর  িহসােব  অ,  নেকানা  টকিনকাল  ল  ও  কেলজ-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
নেকানা টকিনকাল ল ও কেলজ

তািরখ

মহাপিরচালক
কািরগরী িশা অিধদর

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ RPL Rocognition of Prior Learning

২ RTO Registered Training Organigation

৩ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

৪ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বজড ােনজেম িসেম

৫ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৬ ইইিড এেকশন ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৭ ইিস ইিিনয়ািরং কেলজ

৮ এনএসিডিস াশনাল িল ডেভলপেম কাউিল

৯ এনএসিস নেকানা টকিনকাল ল এ কেলজ

১০ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল এ ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

১১ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

১২ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

১৩ এসিস টকিনকাল ল এ কেলজ

১৪ িস টকিনকাল চাস  িনং কেলজ

১৫ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশন এ িনং

১৬ িভইএমআইএস
টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশন এ িনং ােনজা এ ইনফরেমশন
িসেম

১৭ বাক বািষ ক কম সাদন ি

১৮ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

১৯ িভআই ভােকশনাল চাস  িনং ইনিউট

২০ িশম িশা মনালয়

২১ িসিব কিেটি বজড িনং



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৮, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] িশক ও কম চারীেদর িশণ দান
[১.১.১] ইনহাউজ িশণা িশক এসিস, নেকানা

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা কম চারী এসিস, নেকানা

[১.২] নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন সংহ
[১.২.১] চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায় িববাজােরর উপেযাগী
াব/ওয়াকসপ াপন

এসিস, নেকানা

[১.২.২] ািপত আিনক যপািত এসিস, নেকানা

[১.৩] িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন [১.৩.১] সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা এসিস, নেকানা

[১.৪] কািরগির িশাথেদর উপি দান
[১.৪.১] উপিা ছাসংা এসিস, নেকানা

[১.৪.২] উপিা ছাীসংা এসিস, নেকানা

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ িবধা ি
[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা ি এসিস, নেকানা

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি এসিস, নেকানা

[২.১] ছাছাীেদর দতা ির লে িলস কিশন আেয়াজন [২.১.১] িলস কিশন আেয়ািজত এসিস, নেকানা

[২.২] ছাছাীেদর কম সংােনর লে জব ফয়ার আেয়াজন [২.২.১] জব ফয়ার আেয়ািজত এসিস, নেকানা

[২.৩] সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন [২.৩.১] আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা এসিস, নেকানা

[২.৪] দতািলক িশণ দান (বিসক কাস , শট  কাস , ৩৬০ ঘার কাস  ইতািদ) [২.৪.১] িশনাথর সংা এসিস, নেকানা

[৩.১] িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান [৩.১.১] িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথ্র সংা এসিস, নেকানা

[৩.২] কািরগিরিশারমানেনায়েনরলেইাি-ইনিউটিলংেকজিকরণ [৩.২.১] িশ িতােনর সােথ সমেঝাতা ারক ার এসিস, নেকানা

[৩.৩] শাসিনক ও একােডিমক কায ম জারদারকরন [৩.৩.১] াস মিনটিরং এসিস, নেকানা

[৪.১] িিভিক বই ও দিলল িশা িতানকক সংহকরন [৪.১.১] য়ত বই সংা এসিস, নেকানা

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন [৪.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস এসিস, নেকানা

[৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.১.১] অিডট আপি িনিত এসিস, নেকানা

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন [৫.২.১] য় পিরকনা অযায়ী য় কায  সািদত এসিস, নেকানা

[৫.৩] াবর ও অাবর সির তািলকা ত ও হালনাগাদকরন [৫.৩.১] াবর ও অাবর সির তািলকা তত ও হালনাগাদত এসিস, নেকানা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২৮, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িশক ও কম চারীেদর িশণ দান ইনহাউজ িশণা িশক কািরগরী িশা অিধদর িশক ও কম চারীেদর িশেণর িবষেয় বা হন

িশক ও কম চারীেদর িশণ দান ইনহাউজ িশণা কম চারী কািরগরী িশা অিধদর িশক ও কম চারীেদর িশেণর িবষেয় বা হন

নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন
সংহ

চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায় িববাজােরর
উপেযাগী াব/ওয়াকসপ াপন

কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

াব ও ওয়াকসেপ আিনক যপািত সংহ ও াপেন েয়াজনীয়
বােজট বরা দান

নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন
সংহ

ািপত আিনক যপািত
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

াব ও ওয়াকসেপ আিনক যপািত সংহ ও াপেন েয়াজনীয়
বােজট বরা দান

িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা এসিস, নেকানা ান অযায়ী িশাথেদর ণী কায ম পিরচালনা করেব।

কািরগির িশাথেদর উপি দান উপিা ছাসংা কািরগরী িশা অিধদর িশাথেদর উপি দােনর েয়াজীয় াবা হন করেবন

কািরগির িশাথেদর উপি দান উপিা ছাীসংা কািরগরী িশা অিধদর িশাথেদর উপি দােনর েয়াজীয় াবা হন করেবন

িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথ্র সংা কািরগরী িশা অিধদর েয়াজনীয় বােজট বরা দান

সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা কািরগরী িশা অিধদর িতােনর -শাসন জাড়দার এর জ

িিভিক বই ও দিলল িশা িতানকক
সংহকরন

য়ত বই সংা কািরগরী িশা অিধদর
মহান াধীনতা ের চতনা স ইিতহাস, ঐিতহ ও জাতীয়
সংিত িভিক ত সংহ করণ

জাতীয় িদবস উদযাপন উদযািপত জাতীয় িদবস
কািশঅ, এসিস নেকানা ও ানীয়
জলা শাসন

জাতীয় িদবস সহ উদযাপেনর াবা এবং উপিিত িনিতকরন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


