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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

অ, ািফক আট স ইউট

এবং

মহাপিরচালক, কািরগির িশা অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পক ২০৪১, সম পবািষ ক পিরকনা, টকসই উয়ন অভী (SDG) সহ সরকােরর সািব ক উয়ন-অািধকােরর সে সাম রেখ
ািফক আট স ইনিউট কায ম পিরচালনা করেছ। গত িতন বছের ািফক আট স ইনিউট এর ধান ধান অজনসহ হেলা-৩২০ জন
িশক, কম কতা ও কম চারী ক ইনহাউেজর মােম িশণ দান করা হেয়েছ, িশক-কম চারীেদর বােয়ােমিক হািজরা চা করা হেয়েছ,
কিউটার, ািফক িডজাইন এবং িিং টকেনালিজর আওতায় াককাল াব এর আকায়ণ, নন াব াপন ও ওয়াকশপ এর
আিনক যপািত সংেযাজন, ছাীেদর নামােজর জ ান িনধ ারণ, েপয় পািনর বা, শাসিনক ভবেনর সংার, মসিজেদর সংার ও
আিনকায়ণ করা হেয়েছ। ইাি-ইনিউট িলংেকজ ি কায েমর আওতায় ১৫ িশ-কারখানার সােথ সমেঝাতা ারক ার করা
হেয়েছ। সকল িন কায ম, াব, ওয়াকশপ ও কাাস িসিসিভর মােম মিনটিরং করা হে। সামেনর দয়াল সংরণ ও সৗয 
বধ ন করা হেয়েছ। ববর কন ার াপন ও সৗয বধ ন করা হেয়েছ। পিরতা ও ব হােল বসবাস উপেযািগ কের েল দওয়ার
কায ম চলমান।

সমা এবং চােলসহ:

ধান ধান সা এবং চােলেলা হেলা- কািরগির ও িলক িশায় ভিতর হার ি, প-আউট াস, কািরগির ও িলক িশার
উয়েন েয়াজনীয় সংার সাধন, দতা অজেন িশা ও িশেণর ণগত মান উয়ন, পাবিলক-াইেভট পাট নারশীপ (PPP) কায ম
জারদারকরণ, পয া বােজট বরা, মানসত কািরগির বই ও িশা উপকরণ সরবরাহ, িশার ণগত মান উয়েনর জ বসরকাির
উোােদর সমতা িকরণ, মবাজার ত হালনাগাদকরণ, কািরগির িশায় িশিত জনেগাীর সামািজক ময াদা ি, পিরবতনশীল
ির সােথ খাপ খাওয়ােনা।

ভিবৎ পিরকনা:

াশম ফািসিল ির লে িবমান একােডিমক ভবেনর পিরবেত নন একােডিমক ১০ তলা ভবন িনম ােণর পিরকনা, ছাী হােল
ভবন িনম ােণর পিরকনা, িতােনর কায ম গিতশীল করার লে িশক-কম চারীেদর আবাসন সমা সমাধােনর জ িতন ২০তলা
ভবন িনম ােনর পিরকনা রেয়েছ, ইনিউট-ইাির মে সক ি, ইাির মােম েগাপেযাগী িশেণর বা কায ম হণ,
িত ােশ িডিজটাল কনেট বহার, ত ি স আিনক লাইেরী াপন, িশাথেদর যাতায়ােতর িবধােথ  পিরবহন বা,
িশক-িশাথেদর সমেয় িশ-কারখানার িবিভ সমা সমাধােন অবদান, রাভার াউট কায ম জারদারসহ রাভার ডন উয়ন।
তাছাড়াও e-GP চাকরণ এবং িত বছর জব-ফয়ার আেয়াজন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

Four Color Digital Offset Printing Machine াপন।
চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায় িববাজােরর উপেযাগী কিউটার সাই এ টকেনালিজ িবভােগর ০২ (ই) াব
আিনকায়ণ।
িশাথেদর িশ-কারখানা পিরদশ ন ি ও িশ-কারখানার Expert ারা অিতির াশ হণ।
িতােনর মাট িশাথর ৯০০জন ক উপি দান।
স িনেয়াগা াফট-ইনােদর ােবর যপািতর Repairing & Maintance িলস উিতকরণ।
ছা-ছাীেদর দতা ও কম ােনর লে জব-ফয়ার ও িলস কিশন আেয়াজন।
ইনিউট-ইাির মে সক িকরণ।
কম ােনর ল অজেনর জ সেম সেলর কায ম জারদারকরণ।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৯, ২০২২ ১২:০১ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

া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, ািফক আট স ইউট

এবং

মহাপিরচালক,  কািরগির  ি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
জলা / সােকল 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 সি অজন এবং জীবনযাার
মােনায়ন।

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল 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 মানবসদ তরী
৩. িশ িতােনর সােথ সংেযাগ াপন ও িশা বাপনায় -শাসন জারদার করা
৪. দেশর মহান াধীনতা ের চতনাস ইিতহাস, ঐিতহ ও জাতীয় সংিত সংরণ 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. িশা বষ পী মাতােবক একােডিমক কায ম পিরচালনা ও পাচী সমাপন।
২. কারিগির ও িলক িশা ও িশেনর সািব ক ণগত মান উয়েনর লে অিধদর কক হীত নীিতর বাবায়ন।
৩. চািহদা িভিক কািরগির ও িলক িশা ও িশেনর এর মােম দ মানব সদ তরী করা এবং িশেনর
মােম িশেকর ান, দতা ও ি ভির উয়ন ঘটােনা।
৪. জাতীয় ও আজাতিক মবাজােরর উপেযাগী কািরগির ও িলক িশা ও িশেনর চািহদা িনপন করা।
৫. জার সমতা িবধানকে িতােন ছাী/মিহলা এবং িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ েযাগ িবধা ি করা।
৬. অথ নীিতর পিরমান ও িবমান দতার িনিরেখ কািরগির ও িলক িশা ও িশন কমকাের জ িনয়িমত
পিরবীণ ায়ন ও মাব তন পিতর বতন করা।
৭. িশকেদর মান উয়েনর লে চািহদা িভিক িশক িশন কমিচ বা করা।
৮. িবষয় িভিক িশক-কম চারীেদর চািহদা কিক সিমনার ও কমশালার আেয়াজন করা।
৯. েগাপেযাগী ও িবকাশমান (ইমািজং) টকেনালিজর চািহদা সােপে নন টকেনালিজ চার জ বাকািশেবা ক াব
।
১০. ইাি- ইনিউট িলংেকজ জারদার করা।
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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 % ৯৬% ৯১.২৫% ১০০% ১০০% ১০০% কািশঅ, এমইিড, বাকািশেবা, িজএআই
টকসই উয়ন অভী, লমাা চক
(এসিডিজ)- ০৪ (৪.৪)

ঝের পড়ার হার ঝের পড়ার হার % ২% ০% ২% ১% ০% কািশঅ, এমইিড, বাকািশেবা, িজএআই বাকািশেবা, এমইিড, িজএআই

ছা-ছাীর অপাত জার সমতা অপাত ৫:১ ৫:১ ৪:৩ ৩:১ ৩:১ কািশঅ, এমইিড, বাকািশেবা, িজএআই
টকসই উয়ন অভী, লমাা চক
(এসিডিজ)- ০৪ (৪.৭), ০৫(৫.গ.১)

ছা-ছাীর উপি দান উপি দান % ৫০% ৬০% ৭০% ৮০% ৮৫% কািশঅ, এমইিড, বাকািশেবা, িজএআই
টকসই উয়ন অভী, লমাা চক
(এসিডিজ)-০৪ (৪.খ.১)

*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

৩০

[১.১] িশক ও কম চারীেদর
িশণ দান

[১.১.১] িশণা িশক সমি জনঘা ৪ ৫৭৬ ৭৯২ ১৩০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ১৫০০ ১৬০০

[১.১.২] িশণা কম চারী সমি জনঘা ৩ ৭২০ ২৫৯২ ৩৩০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ৪২০০ ৫৬০০

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

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

সমি সংা ৭ ৪ ৫ ১ ১ ২ ২

[১.২.২] ািপত
যপািত/িশা উপকরেণর
আিনকায়ন

সমি সংা ২ ৫ ৫ ৩ ২ ১ ২ ৫ ৫

[১.৩] িশাবষ পী
মাতােবক পািচ সমাপন

[১.৩.১] সিমার ান
অযায়ী িণ কায ম
পিরচালনা

গড় % ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৭৫% ১০০% ১০০%

[১.৪] িশাথেদর উপি
দান

[১.৪.১] উপিা
ছাসংা

সমি সংা ৪ ৬০০ ৭০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৭৫০ ৮০০

[১.৪.২] উপিা
ছাীসংা

সমি সংা ৩ ১৫০ ১২০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ ২০০

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ
চািহদা স িশাথেদর
জ িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা
ি

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ১ ৩ ৩

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা
সেদর জ িবধা ি

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[২] দশীয় ও
আজািতক ম
বাজােরর
উপেযাগী দ
মানবসদ
তরী

১২

[২.১] ছা-ছাীেদর দতা
ির লে িলস
কিশন আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত িলস
কিশন

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩

[২.২] ছা-ছাীেদর
কম সংােনর লে জব
ফয়ার আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত জব
ফয়ার

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৩.২৩ ২০.০৪.২৩ ২০.০৫.২৩ ২০.০৬.২৩
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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 

[২.৩]
সিমনার/কম শালা/মতিবিনময়
সভা আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা/মতিবিনময়
সভা

সমি সংা ৪ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

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

[২.৪.১] া িশনাথ সমি সংা ৪ ৮০ ৮০ ১২০ ১০০ ৮০ ২০০ ২০০

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

১০

[৩.১] িশাথেদর িশ-
কারখানায় বাব িশণ
দান

[৩.১.১] িশণা িশাথ সমি সংা ৩ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৪০০ ৪০০

[৩.২] কািরগির িশার
মােনায়েনর লে ইাি-
ইনিউট িলংেকজ
িকরণ

[৩.২.১] ািরত সমেঝাতা
ারক

সমি সংা ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩.৩] শাসিনক ও
একােডিমক কায ম
জারদারকরণ

[৩.৩.১] মিনটিরংত পাঠদান গড় % ৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০%

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

১০

[৪.১] ি িভিক বই ও
দিলল িশা িতান কক
সংহকরণ

[৪.১.১] য়ত বই সংা সমি সংা ৫ ১০ ২৫ ১০ ৮ ৫ ৪

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

সমি সংা ৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫
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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 

[৫] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[৫.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৫.১.১] িনিত অিডট
আপি

সমি % ১ ৬০% ৫০% ৪০% ৩০% ১০০% ১০০%

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৫.২.১] সািদত য়কায  সমি % ৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০%

[৫.৩] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৫.৩.১] তত ও
হালনাগাদত াবর ও
অাবর সির তািলকা

তািরখ তািরখ ২ ১৫.১২.২০ ০১.১২.২১ ১৫.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ১৫.০৩.২৩ ১৫.০৫.২৩
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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%

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
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আিম, অ, ািফক আট স ইউট, মহাপিরচালক, কািরগির িশা অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, কািরগির িশা অিধদর িহসােব অ, ািফক আট স ইউট-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
ািফক আট স ইউট

তািরখ

মহাপিরচালক
কািরগির িশা অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইইিড এেকশন ইিিনয়ািরং িডপাট েম

২ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৩ িজএআই ািফক আট স ইনিউট

৪ এমইিড কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ

৫ বাক বািষ ক কম সাদন ি

৬ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৯, ২০২২ ১২:০১ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, 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] িশণা িশক ািফক আট স ইনিউট িশন া িশকেদর অিফস আেদশ ও হািজরা

[১.১.২] িশণা কম চারী ািফক আট স ইনিউট িশন া িশকেদর অিফস আেদশ ও হািজরা

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

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

কিউটার সাই এ টকেনালিজ
িবভাগ, ািফক আট স ইনিউট

ািপত াব/ওয়াকসপ অিফস আেদশ, চালান কিপ

[১.২.২] ািপত যপািত/িশা উপকরেণর আিনকায়ন ািফক আট স ইনিউট যপািত/ িশা উপকরেনর আিনকায়েনর তয়নপ, চালান কিপ

[১.৩] িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন [১.৩.১] সিমার ান অযায়ী িণ কায ম পিরচালনা ািফক আট স ইনিউট সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনার িতেবদন

[১.৪] িশাথেদর উপি দান
[১.৪.১] উপিা ছাসংা ািফক আট স ইনিউট উপিা ছাসংার তািলকা, নাস, ডাটাএি

[১.৪.২] উপিা ছাীসংা ািফক আট স ইনিউট উপিাছাীসংার তািলকা, নাস, ডাটাএি

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ চািহদা স িশাথেদর জ
িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা ি ািফক আট স ইনিউট, ইইিড িত েযাগ িবধার িববরণ

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি ািফক আট স ইনিউট, ইইিড িত েযাগ িবধার িববরণ

[২.১] ছা-ছাীেদর দতা ির লে িলস কিশন
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত িলস কিশন ািফক আট স ইনিউট
আেয়ািজত িলস কিশন এর িববরণ, অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.২] ছা-ছাীেদর কম সংােনর লে জব ফয়ার আেয়াজন [২.২.১] আেয়ািজত জব ফয়ার ািফক আট স ইনিউট, অংশহণকারী িশ িতােনর িববরণ, অিফস আেদশ ও িতেবদন

[২.৩] সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন [২.৩.১] আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা ািফক আট স ইনিউট সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভার কায  িবররণী ও অিফস আেদশ

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

[২.৪.১] া িশনাথ ািফক আট স ইনিউট িশনাথেদর নােমর তািলকা ও অিফস আেদশ

[৩.১] িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান [৩.১.১] িশণা িশাথ ািফক আট স ইনিউট
বাব িশণা িশাথেদর নােমর তািলকা, অিফস আেদশ ও
সার-সংেপ

[৩.২] কািরগির িশার মােনায়েনর লে ইাি-
ইনিউট িলংেকজ িকরণ

[৩.২.১] ািরত সমেঝাতা ারক
ািফক আট স ইনিউট, িশ
িতান

ািরত সমেঝাতা ারেকর কিপ ও সার-সংেপ

[৩.৩] শাসিনক ও একােডিমক কায ম জারদারকরণ [৩.৩.১] মিনটিরংত পাঠদান ািফক আট স ইনিউট াস মিনটিরং িতেবদন

[৪.১] ি িভিক বই ও দিলল িশা িতান কক
সংহকরণ

[৪.১.১] য়ত বই সংা ািফক আট স ইনিউট িিভিক য়ত বইেয়র িববরণ ও চালান

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন [৪.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস ািফক আট স ইনিউট জাতীয় িদবস উদযাপেনর িতেবদন, অিফস আেদশ ও সার-সংেপ

[৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.১.১] িনিত অিডট আপি ািফক আট স ইনিউট িনিত অিডট আপির িববরণ ও িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন [৫.২.১] সািদত য়কায  ািফক আট স ইনিউট
য় পিরকনা অযায়ী য় কায ম সের িববরণ, পিকার কিপ
ও অিফস আেদশ

[৫.৩] াবর ও অাবর সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৫.৩.১] তত ও হালনাগাদত াবর ও অাবর
সির তািলকা

ািফক আট স ইনিউট
তত ও হালনাগাদত াবর ও অাবর সির তািলকার
িববরণ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ িবধা ি িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি কািরগির িশা অিধদর প ও চািহদা রণ

সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা কািরগির িশা অিধদর প ও চািহদা রণ

কািরগির িশার মােনায়েনর লে ইাি-ইনিউট িলংেকজ িকরণ ািরত সমেঝাতা ারক কািরগির িশা অিধদর প রন ও সভার আেয়াজন

িতােন নারী/িবেশষ চািহদা স িশাথেদর জ িবধা ি নারীেদর জ িবধা ি কািরগির িশা অিধদর প ও চািহদা রণ

িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথর সংা কািরগির িশা অিধদর প রণ

অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন অিডট আপি িনিত কািরগির িশা অিধদর প রন ও ি-পীয় সভার সার-সংেপ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


