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মুখবন্ধ (প্রথম সংস্করণ)
বাংলাশেি ললাক প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকন্দ্র (শবশপএটিশস) ১৯৮৪ সাশল িৎকালীন Bangladesh Administrative Staff
College (BASC), National Institute of Public Administration (NIPA), Civil Officers
Training Academy (COTA) এবং Staff Training Institute (STI) এর সমন্বশয় একটি স্বায়ত্তিাশসি
প্রশিষ্ঠান শিশসশব প্রশিশষ্ঠি িয়। এ লকশন্দ্র কযাডার ও কযাডার বশির্ভৃি সকল কমৃকিৃাশক বুশনয়াশেসি অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রোন
করা িয়।
বাংলাশেি ললাক প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকশন্দ্রর একটি ঐশিিযগি শেক িশে প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম মূল্যায়ন। শবশপএটিশস কর্তক
ৃ
পশরিাশলি প্রশিটি প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীশেরশক লর্মন শবশপএটিশস কর্তপৃ ক্ষ মূল্যায়ন কশর থাশক
লিমশন প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীগণ কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম মূল্যায়ন করার শনয়মও প্রিশলি আশে।
প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রমসমূশির বা্তববায়ন অগ্রগশি, েলপ্রসূিা শনরূপণ এবং সমশয়র িাশিোশভশত্তক প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম
শনশিিকরশণর লশক্ষয প্রশিষ্ঠালগ্ন লথশকই শবশপএটিশস একটি সুশনশে ৃষ্ট প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীশিমালা অনুসরণ কশর আসশে। এ
নীশিমালার একটি শবশিষত্ব িশে প্রশয়াজশনর শনশরশখ শবদ্যমান প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীশিমালা যুশগাপশর্াগীকরণ।
ইশিামশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত োন-িারণার আমূল পশরবিৃন ঘশেশে শবিায় যুশগর িাশিো পূরশণর লশক্ষয শবদ্যমান প্রশিক্ষণ
মূল্যায়ন নীশিমালায়, সৃজনিীলিা, শবশেষণিমী প্রশণােনা ও জনগশণর প্রশি লসবামূলক মশনাভাব ইিযাশে শবষশয় গুরুত্ব
আশরাপ করা িশয়শে। মূল্যায়নসংক্রান্ত বশণ ৃি শবষয়সমূশির অশিকির ব্যাখ্যা প্রোনসি এ নীশিমালার র্ভশমকা ও উশেশ্য
স্পষ্টীকরণ করা িশয়শে। িাোড়া প্রিশলি প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীশিমালায় শবদ্যমান অসঙ্গশি দূর করণসি অস্পষ্ট শবষশয়র
ব্যাখ্যা অন্তর্ভৃক্ত করা িশয়শে। বস্তুি শবশপএটিশস কর্তক
ৃ পশরিাশলি সকল প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রশমর লক্ষশে একই নীশি ও পদ্ধশি
অনুসরণ করার শবষশয় প্রশয়াজনীয় শেক শনশে ৃিনা প্রোন করা এ নীশিমালার লমৌশলক উশেশ্য। িালনাগােকৃি এ প্রশিক্ষণ
মূল্যায়ন নীশিমালা প্রশয়াশগর েশল প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম পশরিালনায় শবশপএটিশস’র স্বেিা বৃশদ্ধ পাশব ও জবাবশেশিিা শনশিি
িশব এবং শবশপএটিশস কর্তক
ৃ পশরিাশলি প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রমসমূশির েলপ্রসূিা শনরূপণ ও উন্নয়ন সিজির িশব বশল আিা
করা র্ায়।
এ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীশিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশির সশঙ্গ জশড়ি সকলশক আশম কৃিজ্ঞিা ও িন্যবাে জানাই।
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১.০ । শিশরানাম ও প্রশয়াগ
১.১। এ নীশিমালা বাংলাশেি ললাক-প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকন্দ্র (শবশপএটিশস)-এর ‘প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীশিমালা (সংশিাশিি)
২০১৩’ নাশম অশভশিি িশব।
১.২। নীশিমালাটি শবশপএটিশস কর্তক
ৃ পশরিাশলি সকল লকাস ৃ (শমৌশলক প্রশিক্ষণ লকাস ৃ, সংশক্ষপ্ত প্রশিক্ষণ লকাস ৃ এবং শবশিষ
প্রশিক্ষণ লকাস ৃ) এবং শবশপএটিশস’র িত্ত্বাবিাশন অন্য প্রশিক্ষণ প্রশিষ্ঠাশন পশরিাশলি বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাসস ৃি অন্যান্য
লকাস ৃ এর লক্ষশে প্রশর্াজয িশব।
২.০ । সংজ্ঞাসমূি
২.১। অসদুপায় : অসদুপায় বলশি সামাশজকভাশব ও আইন অনুর্ায়ী স্বীকৃি লর্ লকান ননশিকিা পশরপশি আিরণ, কমৃকান্ড
শকংবা প্রশিষ্টাশক বুঝাশব। পরীক্ষায় অসদুপায় বলশি ‘গণপরীক্ষা অোশেি, ১৯৮০’ অনুর্ায়ী অসদুপায়শক বুঝাশব। িাোড়াও,
অসদুপায় অবলম্বশনর প্রশিষ্টাও এর অন্তর্ভৃক্ত িশব।
২.২। অশভযুক্ত: অশভযুক্ত বলশি এ নীশিমালার আশলাশক র্ার শবরুশদ্ধ লকান িাশ্তবমূলক ব্যবস্থা গ্রিণ করা িশব িাশক বুঝাশব।
২.৩। লমৌশলক লকাস ৃ: লমৌশলক লকাস ৃ বলশি নীশি পশরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা লকাস,ৃ শসশনয়র স্টাে লকাস,ৃ উচ্চির প্রিাসন ও
উন্নয়ন লকাস ৃ এবং বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃসি প্রশিক্ষণাথীর কমৃজীবন উন্নয়শনর (Career Development) সশঙ্গ সম্পৃক্ত
সরকার কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি সকল লমৌশলক লকাস ৃশক বুঝাশব।
২.৪। লকন্দ্র: লকন্দ্র বলশি বাংলাশেি ললাক-প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকন্দ্র ও এর অিীনস্থ সকল আঞ্চশলক লকন্দ্রসমূিশক বুঝাশব।
২.৫। নীশি পশরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা লকাস ৃ (শপশপএমশস): সরকাশরর অশিশরক্ত সশিব ও সমপর্ ৃাশয়র কমৃকিৃাশের জন্য
পশরিাশলি লকাস ৃশক বুঝাশব।
২.৬। শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ (এসএসশস): সরকাশরর যুগ্ম-সশিব ও সমপর্ ৃাশয়র কমৃকিৃাশের জন্য পশরিাশলি লকাস ৃশক বুঝাশব।
২.৭। উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস ৃ (এশসএশড): সরকাশরর উপসশিব ও সমপর্ ৃাশয়র কমৃকিৃাশের জন্য পশরিাশলি লকাস ৃশক
বুঝাশব।
২.৮। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ (এেটিশস) :বাংলাশেি শসশভল সাশভৃশসর সকল নবশনযুক্ত কমৃকিৃা ও শবশপএটিশস’র
কমৃকিৃাশের জন্য পশরিাশলি লকাস ৃশক বুঝাশব।
২.৯। সংশক্ষপ্ত লকাস:ৃ সংশক্ষপ্ত লকাস ৃ বলশি লপিাগি েক্ষিা উন্নয়শনর লশক্ষয পশরিাশলি অনশিক ৪ (িার) সপ্তািব্যাপী
অনুশষ্ঠয় লকাস ৃসমূিশক বুঝাশব।
২.১০। শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস:ৃ শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ বলশি শবশপএটিশস কর্তক
ৃ শবশভন্ন প্রশিষ্ঠাশনর
িাশিোর শভশত্তশি পশরিাশলি লমৌশলক ও সরকার কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি অন্যান্য শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃসমূিশক বুঝাশব।
২.১১। লবাড ৃ অব গভন ৃরস্: লবাড ৃ অব গভন ৃরস্ (শবওশজ) বলশি ‘শবশপএটিশস অোশেি, ১৯৮৪’-এর সংজ্ঞায় বশণ ৃি শবওশজলক বুঝাশব।
২.১২। লরক্টর: লরক্টর বলশি ‘শবশপএটিশস অোশেি, ১৯৮৪’ লি বশণ ৃি লকশন্দ্রর লরক্টরশক বুঝাশব।
২.১৩। শৃঙ্খলা পশরপশি আিরণ: শৃঙ্খলা পশরপশি আিরণ বলশি এ নীশিমালার ৭.২.৬ অনুশেশে বশণ ৃি প্রশিক্ষণাথীশের জন্য
প্রশিপালনীয় শবশি এবং সরকাশর কমৃিারী শিশসশব প্রশিপাদ্য সংশেষ্ট আিরণ শবশি, শৃঙ্খলা শবশি অনুর্ায়ী অনুসরণীয়
লর্ লকান কার্ ৃকলাশপর/আিরশণর ব্যিযয়শক বুঝাশব।
২.১৪। িাশ্তবমূলক ব্যবস্থা: িাশ্তবমূলক ব্যবস্থা বলশি এ নীশিমালার অিীশন শকংবা শৃঙ্খলা সম্পশকৃি সরকাশর আইন ও শবশির
অিীশন গৃিীি িাশ্তবমূলক ব্যবস্থাশক বুঝাশব।
২.১৫। লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম: লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম বলশি লর্ লকাশনা প্রশিক্ষণ লকাস ৃ পশরিালনার জন্য কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ
গঠিি এবং লরক্টর কর্তক
ৃ অনুশমাশেি লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক বুঝাশব।
1

২.১৬। মূল্যায়ন: মূল্যায়ন বলশি কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ অে নীশিমালার প্রণীি শবিান অনুসাশর লর্ লকান প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর
প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়নশক বুঝাশব। প্রশিক্ষণাথী কর্তক
ৃ লকাস ৃ কার্ ৃক্রম, অনুষে সেস্য ও অশিশথ বক্তা মূল্যায়নও এর
অন্তর্ভৃক্ত িশব।
২.১৭। কর্তপ
ৃ ক্ষ: কর্তপৃ ক্ষ বলশি লকান সুশনশে ৃষ্ট োশয়ত্ব পালশনর জন্য আইন, শবশি, নীশি িারা শনি ৃাশরি, শবওশজ শকংবা
লরক্টর কর্তক
ৃ ক্ষমিাপ্রাপ্ত লকান কমৃকিৃা বা কমৃকিৃাগণশক বুঝাশব।
৩.০। নীশিমালার উশেশ্যাবশল:
৩.১। লেিশপ্রশম উিুদ্ধ, মুশক্তযুশদ্ধর লিিনাসমৃদ্ধ রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ ও লেকসই উন্নয়ন লক্ষমাো (এসশডশজ) বা্তববায়শনর
িযাশলঞ্জ লমাকাশবলায় লর্াগ্য মানবসম্পে উন্নয়ন।
৩.২। প্রশিক্ষণ মূল্যায়শনর লক্ষশে স্বেিা ও জবাবশেশিিা শনশিিকরণ।
৩.৩। প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক প্রশর্াজয লক্ষশে শনজ শনজ অশজৃি েলােশলর িথ্য প্রোন ও মাশনান্নয়শন সিায়িা প্রোন।
৩.৩.ক। প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম ব্যবস্থাপনার েলপ্রসূিা শনরূপণ ও মাশনান্নয়শন সিায়িা প্রোন।
৩.৪। প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীর প্রশিক্ষশণর সামশগ্রক অজৃন সম্পশকৃ প্রশর্াজয লক্ষশে সংশেষ্ট কমৃকিৃার শনয়ন্ত্রণকারী কর্তপ
ৃ ক্ষশক
অবশিিকরণ।
৩.৫। প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রশমর সশঙ্গ যুক্ত অশিশথ বক্তা ও অনুষে সেস্যশের েলপ্রসূিা শনরূপণ ও মাশনান্নয়শন সিায়িা প্রোন।
৪.০। প্রশিপালনীয় মূল্যায়ন িাপ (Stages of evaluation to be observed)
৪.১। প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রমশক মূল্যায়ন করা িশব শনশের দুটি প্রশক্রয়ায়:
(ক) শিক্ষণ/জ্ঞানািরণ ্তবর
(খ) মিামি/ প্রশিশক্রয়া ্তবর
৪.১.১। শিক্ষণ/জ্ঞানািরণ ্তবর (Learning/Assessment of Learning), র্া লকন্দ্র কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণাথী
মূল্যায়ন শিশসশব শবশবশিি িশব।
৪.১.২। মিামি/প্রশিশক্রয়া ্তবর (Feedback level), র্া প্রশিক্ষণাথী কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম মূল্যায়ন শিশসশব শবশবশিি
িশব।
৫.০ । প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.১.০। প্রশিক্ষণ পদ্ধশিসমূি: লকন্দ্র কর্তক
ৃ পশরিাশলি শবশভন্ন প্রশিক্ষণ লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীশক েলীয় (Team)
প্রশিশবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন, লসশমনার লপপার প্রণয়ন ও উপস্থাপন, শলশখি পরীক্ষা, োমৃ লপপার প্রণয়ন, অনুিীলনী, ঘেনা
সমীক্ষা (Case Study) প্রশিশবেন প্রণয়ন, একক প্রশিশবেন (Individual Assignment) নিরী, পু্তবক পর্ ৃাশলািনা
ও লমৌশখক উপস্থাপনা, শিক্ষাসের প্রশিশবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা, েক্ষিা উন্নয়নমূলক কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ, মাঠ/গ্রাম
সমীক্ষা, সংযুশক্ত কার্ ৃক্রম, িরীরিি ৃা ও লখলাধুলা কার্ ৃক্রম, লেশণকক্ষ অশিশবিশন উপশস্থশি, লপািাক-পশরেে ও আিারআিরণ পর্ ৃশবক্ষণ ইিযাশে এক বা একাশিক উপাশয় এবং শবশপএটিশস কর্তক
ৃ সমশয় সমশয় শনি ৃাশরি প্রশক্রয়ার (means)
মােশম মূল্যায়ন করা িশব।
৫.১.১। একক মূল্যায়ন বলশি শলশখি পরীক্ষা (with/without books), ক্লাস লেস্ট, শবশভন্ন একক অনুিীলন,
প্রশিশবেন প্রস্তুিকরণ, উপস্থাপনা, আিরণ ও শৃঙ্খলা ইিযাশে অন্তর্ভৃক্ত িশব এবং উক্ত মূল্যায়ন কার্ ৃক্রশম প্রযুশক্তর সশব ৃাচ্চ
ব্যবিার শনশিি করশি িশব।
৫.১.২। েলীয় মূল্যায়ন বলশি শবশভন্ন প্রশিশবেন, লসশমনার, উপস্থাপনা, োমৃ লপপার প্রস্তুি/আশয়াজন, শবশভন্ন েলীয় অনুিীলন
অন্তর্ভৃক্ত িশব। টিম ওয়াকৃ িশল অবশ্যই উপস্থাপনা থাকশব এবং প্রশিক্ষণাথীশের সশক্রয় একক ও লর্ৌথভাশব েলীয়
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উপস্থাপনায় অবোন রাখাসি শবশভন্ন প্রশনাত্তর পশব ৃ যুক্ত কশর প্রকৃি লমিা র্ািাই কশর মূল্যায়শনর শবষয়টি শনশিি করশি
িশব।
৫.১.৩। একটি শবষয়/মশডউল/কার্ ৃক্রশম প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শনর লক্ষশে একাশিক পদ্ধশি (একক/েলীয়) অনুসরণ করা
লর্শি পাশর। িশব একটি মশডউশল ব্যবহৃি লর্ লকান একটি মূল্যায়ন পদ্ধশি একাশিকবার ব্যবিার করা র্াশব না। ইংশরশজ
এবং িথ্য ও লর্াগাশর্াগ প্রযুশক্ত মশডউল ব্যিীি অন্য সকল মশডউশল একটি মূল্যায়ন পদ্ধশি ব্যবিার করশি িশব। িশব
বা্তববিার শনশরশখ লকান মশডউশল এশকর অশিক মূল্যায়ন পদ্ধশি ব্যবিার করশি িশল এমশডএস (শপ অযান্ড এস) এর
অনুশমােন প্রশয়াজন িশব।
৫.১.৪। িশব প্রশিটি মশডউশলর জন্য মাে একটি পদ্ধশিশি মূল্যায়ন করার শবষয়টি অগ্রাশিকার শেশি িশব।
৫.২.০। নীশি পশরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা লকাস ৃ (শপশপএমশস) এর প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.২.১: সরকাশরর অশিশরক্ত সশিবগশণর জন্য পশরিাশলি নীশি পশরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা লকাস ৃ র্থার্থ প্রশক্রয়া অনুসরণক্রশম
লরক্টর কর্তক
ৃ অনুশমাশেি পাঠ্যক্রম অনুসাশর পশরিাশলি িশব।
৫.২.২: পশলশস প্ল্যাশনং অযান্ড ম্যাশনজশমন্ট লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক লমাে ৫০০ নম্বশরর মশে মূল্যায়ন
করা িশব। নবশেশিক শিক্ষা সেশরর জন্য বরােকৃি ১৫০ নম্বশরর মশে সংশেষ্ট শবশেশি প্রশিষ্ঠান প্রশিক্ষণাথীশের
৫০ নম্বশর মূল্যায়ন করশব এবং লেশি শেশর শবশপএটিশসশি শেডব্যাক লসশমনাশর অংি লনয়া প্রশিক্ষণাথীশের
উপস্থাপনার জন্য ৫০ নম্বশর এবং প্রন-উত্তর পশব ৃ ৫০ নম্বশর মূল্যায়ন করা িশব। নবশেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত শবষশয়
শপশপআর অনুশবভাগ আলাো গাইডলাইন প্রণয়ন করশব এবং িাশি শব্তবাশরি নম্বর শবভাজন উশেখ করা িশব।
মূল্যায়শনর জন্য বরােকৃি ৫০০ নম্বশরর শবষয় এবং প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম শভশত্তক শবভাজন েক-১ এ লেখাশনা িশলা।
েক -১: শপশপএমশস এর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
একক
েলীয়
লমাে
২৫০
২৫০
৫০
২০০
১৫০

মূল্যায়শনর শবষয়
মশডউল
শিক্ষা সের

অভযন্তরীণ
নবশেশিক (৫০+১০০)

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২০

-

২০

৫০

৪৫০

৫০০

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) সময়ানুবশিৃিা
(খ) লেশবল ম্যানাস ৃ ও লপািাক
(গ) সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
(ঘ) সিপাঠ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ
সব ৃশমাে

০৫
০৫
০৫
০৫

৫.২.৩। নীশি, পশরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা লকাস ৃ পশরিালনার জন্য শপশপআর অনুশবভাগ স্থায়ী লকাস ৃ গাইডলাইন জারী করশব।
৫.২.৪। প্রশিটি লকাস ৃ শুরুর পূশব ৃ শপশপআর অনুশবভাগ প্রস্তুশিমূলক সভার মােশম মশডউল পশরিালক শনি ৃারণ করশব। মশডউল
পশরিালক এই শবভাজশনর শভশত্তশি মশডউলশভশত্তক নম্বর প্রোন ও মূল্যায়ন করশবন।
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৫.৩.০। শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ (এসএসশস)-এর প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৩.১। সরকাশরর যুগ্মসশিব ও সমপর্ ৃাশয়র কমৃকিৃাশের জন্য পশরিাশলি শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ র্থার্থ প্রশক্রয়া অনুসরণক্রশম
লরক্টর কর্তক
ৃ অনুশমাশেি পাঠ্যক্রম অনুসাশর পশরিাশলি িশব।
৫.৩.২। শসশনয়র স্টাে লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথী মুল্যায়ন:
শসশনয়র স্টাে লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক শনি ৃাশরি মশডউশল লমাে ১০০০ নম্বশর মূল্যায়ন করা িশব।
নবশেশিক শিক্ষা সেশরর জন্য বরােকৃি ১৫০ নম্বশরর মশে সংশেষ্ট শবশেশি প্রশিষ্ঠান প্রশিক্ষণাথীশের ৫০ নম্বশর মূল্যায়ন
করশব এবং লেশি শেশর শবশপএটিশসশি শেডব্যাক লসশমনাশর অংি লনয়া প্রশিক্ষণাথীশের উপস্থাপনার জন্য ৫০ নম্বশর এবং
প্রন-উত্তর পশব ৃ ৫০ নম্বশর মূল্যায়ন করা িশব। নবশেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত শবষশয় শপশপআর অনুশবভাগ আলাো গাইডলাইন
প্রণয়ন করশব এবং িাশি শব্তবাশরি নম্বর শবভাজন উশেখ করা িশব। শসশনয়র স্টাে লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়ন পদ্ধশি
ও নম্বর শবভাজন েক-২ এ লেখাশনা িশলা।
েক -২: এসএসশস এর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
মূল্যায়শনর শবষয়
একক
েলীয়
লমাে
মশডউল
৪২৫
৩২৫
৭৫০
অভযন্তরীণ
৫০
-২০০
শিক্ষা সের
নবশেশিক (৫০+১০০)
-১৫০

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২০

-

২০

৫২৫

৪৭৫

১০০০

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) সময়ানুবশিৃিা
(খ) লেশবল ম্যানাস ৃ ও লপািাক
(গ) সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
(ঘ) সিপাঠ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ
সব ৃশমাে

০৫
০৫
০৫
০৫

৫.৩.৩। শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ পশরিালনার জন্য শপশপআর অনুশবভাগ স্থায়ী লকাস ৃ গাইডলাইন জারী করশব।
৫.৩.৪। প্রশিটি লকাস ৃ শুরুর পূশব ৃ শপশপআর অনুশবভাগ প্রস্তুশিমূলক সভার মােশম মশডউল পশরিালক শনি ৃারণ করশব।
মশডউল পশরিালক এই শবভাজশনর শভশত্তশি মশডউলশভশত্তক নম্বর প্রোন ও মূল্যায়ন করশবন।

৫.৪.০ । উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস ৃ (এশসএশড) এর প্রশিক্ষণাথী মুল্যায়ন
৫.৪.১ । সরকাশরর উপসশিব ও সমপর্ ৃাশয়র কমৃকিৃাশের জন্য পশরিাশলি উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস ৃ র্থার্থ প্রশক্রয়া
অনুসরণক্রশম লরক্টর কর্তক
ৃ অনুশমাশেি পাঠ্যক্রম অনুসাশর পশরিাশলি িশব।
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৫.৪.২ । উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক শনি ৃাশরি মশডউলসমূশি লমাে ১০০০
নম্বশর মূল্যায়ন করা িশব। উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন েক ৩-এ
লেখাশনা িশলা।
েক-৩: এশসএশড এর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
একক
েলীয়
লমাে
৪০০
৩৫০
৭৫০
-৫০
২০০
-৫০+১০০

মূল্যায়শনর শবষয়
মশডউল
শিক্ষা সের

অভযন্তরীণ
নবশেশিক

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

১৫
১০

২৫

-

২৫

২৫

-

২৫

৪৫০

৫৫০

১০০০

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) সময়ানুবশিৃিা
(খ) লেশবল ম্যানার
(গ) লপািাক পশরেে
(ঘ) সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
(ঙ) সিপাঠ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ
সব ৃশমাে

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৪.৩। উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস ৃ পশরিালনার জন্য শপশপআর অনুশবভাগ স্থায়ী লকাস ৃ গাইডলাইন জারী করশব।
৫.৪.৪। প্রশিটি লকাস ৃ শুরুর পূশব ৃ শপশপআর অনুশবভাগ প্রস্তুশিমূলক সভার মােশম মশডউল পশরিালক শনি ৃারণ করশব। মশডউল
পশরিালক এই শবভাজশনর শভশত্তশি মশডউলশভশত্তক নম্বর প্রোন ও মূল্যায়ন করশবন।

৫.৫.০। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ (এেটিশস) এর প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৫.১। বাংলাশেি শসশভল সাশভৃশস নবশনযুক্ত কমৃিারী এবং বাংলাশেি ললাক-প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকশন্দ্রর নবশনযুক্ত
কমৃিারীশের জন্য পশরিাশলি বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ র্থার্থ প্রশক্রয়া অনুসরণক্রশম লরক্টর কর্তক
ৃ অনুশমাশেি পাঠ্যক্রম
অনুসাশর পশরিাশলি িশব।

৫.৫.২। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক সামশগ্রকভাশব ১৫০০ নম্বশরর শভশত্তশি মূল্যায়ন
করা িশব। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন েক-৪-এ লেখাশনা িশলা।
েক -৪: এেটিশস এর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
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মূল্যায়শনর শবষয়
মশডউল
সৃজনিীল ও শবশেষণিমী সমশন্বি শলশখি
পরীক্ষা
বুক শরশভউ মশডউল
*মাঠ সংযুশক্ত কার্ ৃক্রম (২০+৬৫)
(পেী উন্নয়ন) BARD/RDA
Attachment (পরীক্ষা- ৩৫ ও শৃঙ্খলা-১৫)
িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

২৫
১০

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
** সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
সব ৃশমাে

মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
একক
েলীয়
লমাে
৫২৫
৪৩০
৯৫৫
২০০
-২০০
৫০
২০
৫০

-৬৫
--

৫০
৮৫
৫০

১০০

--

১০০

৩৫

৩৫

২৫

২৫

১০০৫

৪৯৫

১৫০০

* মাঠ সংযুশক্ত কার্ ৃক্রশমর নম্বর শবভাজন ৬.৭.২ অনুশেশে েক-১২ লি শব্তবাশরিভাশব উশেখ করা িশয়শে।
** আশলািয লক্ষশে অনুশেে ৬.১৪ অনুসরণ করশি িশব।
৫.৫.৩। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ পশরিালনার জন্য শপশপআর অনুশবভাগ স্থায়ী লকাস ৃ গাইডলাইন জারী করশব।
৫.৫.৪। প্রশিটি লকাস ৃ শুরুর পূশব ৃ শপশপআর অনুশবভাগ প্রস্তুশিমূলক সভার মােশম মশডউল পশরিালক শনি ৃারণ করশব। মশডউল
পশরিালক এই শবভাজশনর শভশত্তশি মশডউলশভশত্তক নম্বর প্রোন ও মূল্যায়ন করশবন।

৫.৬.০। সংশক্ষপ্ত ও শবশিষ প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৬.১। লকশন্দ্রর মূল লকাস ৃসমূশির কার্ ৃক্রম বািাগ্রস্থ না কশর শবশপএটিশস শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ আশয়াজন করশব।
সরকাশর কশমৃ শনশয়াশজি িশেশিার্ধ্ৃ কমৃকিৃা এবং সরকাশর/লবসরকাশর/স্বায়ত্তিাশসি শবশভন্ন প্রশিষ্ঠাশনর কমৃকিৃাশের
লপিাগি জীবন মান শবষশয় েক্ষিা উন্নয়শনর জন্য শবশপএটিশস শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ পশরিালনা করশব। িশেশিার্ধ্ৃ
কমৃকিৃাশের লকাশস ৃর পাঠ্যসূশি লকন্দ্র কর্তপৃ ক্ষ এবং অন্যান্য শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাসসৃ মূশির পাঠ্যসূশি লকন্দ্র কর্তপৃ ক্ষ
ও সংশেষ্ট প্রিযািী কর্তপৃ শক্ষর লর্ৌথ আশলািনার শভশত্তশি শনি ৃাশরি িশব।

৫.৬.২। শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ (এসএেটিশস) এ অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক সামশগ্রকভাশব লমাে ৯০০
নম্বশরর শভশত্তশি মূল্যায়ন করা িশব। শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
েক-৫-এ লেখাশনা িশলা।
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েক-৫: এসএেটিশস এর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
একক
েলীয়
লমাে
৩৭৫
৩২০
৬৯৫
৫০
-৫০
১০০
১০০

মূল্যায়শনর শবষয়
অন্যান্য মশডউল
বুক শরশভউ মশডউল
িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২৫

-

২৫

৫৮০

৩২০

৯০০

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) সময়ানুবশিৃিা
(খ) লেশবল ম্যানার
(গ) লপািাক পশরেে
(ঘ) সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
(ঙ) সিপাঠ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ
সব ৃশমাে

৫
৫
৫
৫
৫

৫.৬.৩। শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের লক্ষশে সশন্নশবশিি ‘েক-৫’ অনুসরণ কশর লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা
টিমশক লকাশস ৃর প্রস্তুশিমূলক সভায় মশডউল পশরিালক শনব ৃািন করশি িশব এবং মশডউশলর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
লকাস ৃ শনশে ৃশিকায় বা ব্রশসউশর অন্তর্ভৃক্ত করশি িশব। লকাস ৃ ব্রশসউর লরক্টর কর্তক
ৃ অনুশমাশেি িশব।
৫.৬.৪। প্রশিটি সংশক্ষপ্ত/শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর পাঠ্যসূশি িশব শবষয়শভশত্তক। এরূপ লকাশস ৃর পাঠ্যসূশি লকন্দ্র
কর্তপৃ ক্ষ এবং প্রিযািী সংস্থার লর্ৌথ আশলািনার শভশত্তশি শনি ৃাশরি িশব িশব মূল্যায়নসি র্াবিীয় শবষয়াশে লকাস ৃ শুরুর
পূশব ৃই লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম অন্যান্য লকাশস ৃর পদ্ধশি অনুসরণ কশর শনি ৃারণ করশব।
৫.৬.৫। সংশক্ষপ্ত লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৫.৬.৬। সংশক্ষপ্ত লকাস ৃসমূশির মশে ১ লথশক ২ সপ্তাি লময়ােী লকাস ৃগুশলা ৩০০ নম্বশরর মশে এবং ৩ লথশক ৪ সপ্তাি লময়ােী
লকাস ৃগুশলা ৬০০ নম্বশরর মশে মূল্যায়ন করা িশব। সামশগ্রক নম্বর শবভাজন িশব শনেরূপ:
(ক) ৩ লথশক ৪ সপ্তাি লময়ােী লকাশস ৃর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
৩ লথশক ৪ সপ্তাি লময়ােী সংশক্ষপ্ত প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে সশন্নশবশিি ‘েক-৬’ অনুসরণ কশর লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক
লকাশস ৃর প্রস্তুশিমূলক সভায় সংশেষ্ট মশডউশলর মশডউল পশরিালক শনব ৃািন করশি িশব এবং মশডউল পশরিালকশের সাশথ
আশলািনা কশর লর্ৌথভাশব মশডউলশভশত্তক নম্বর শবভাজন ও মূল্যায়ন পদ্ধশি চূড়ান্ত করশি িশব। সংশক্ষপ্ত লকাশস ৃর মূল্যায়ন
পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন েক-৬-এ লেখাশনা িশলা।
েক -৬: ৩-৪ সপ্তাি লময়ােী সংশক্ষপ্ত লকাশস ৃর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
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মূল্যায়শনর শবষয়

মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
একক
েলীয়
লমাে
৩২৫
২২০
৫৪৫

মশডউল

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

২০
১০

৩০

-

৩০

২৫

-

২৫

৩৮০

২২০

৬০০

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) সময়ানুবশিৃিা
(খ) লেশবল ম্যানার
(গ) লপািাক পশরেে
(ঘ) সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
(ঙ) সিপাঠ কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ
সব ৃশমাে

৫
৫
৫
৫
৫

(খ) ১ লথশক ২ সপ্তাি লময়ােী লকাশস ৃর নম্বর শবভাজন।

১ লথশক ২ সপ্তাি লময়ােী সংশক্ষপ্ত প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের লক্ষশে সশন্নশবশিি ‘েক-৭’ অনুসরণ কশর লকাস ৃ
ব্যবস্থাপনা টিমশক লকাশস ৃর প্রস্তুশিমূলক সভায় সংশেষ্ট মশডউল এর মশডউল পশরিালক শনি ৃারণ করশি িশব এবং মশডউল
শভশত্তক নম্বর শবভাজন ও মূল্যায়ন পদ্ধশি চূড়ান্ত করশি িশব।

েক -৭: ১-২ সপ্তাি লময়ােী সংশক্ষপ্ত লকাশস ৃর মূল্যায়ন পদ্ধশি ও নম্বর শবভাজন
মূল্যায়ন পদ্ধশি এবং নম্বর শবভাজন
একক
েলীয়
লমাে
১৭০
১০০
২৭০

মূল্যায়শনর শবষয়
মশডউল

মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) উপশস্থশি
(খ) বক্তা মূল্যায়ন

১০
৫

১৫

১৫

১৫

১৫

লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়ন
(ক) সময়ানুবশিৃিা
(খ) লেশবল ম্যানাস ৃ ও লপািাক
(গ) সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
সব ৃশমাে

০৫
০৫
০৫

২০০

৬.০। প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন প্রশক্রয়া (Means) ও শনণ ৃায়ক
৬.১.০। মূল্যায়শন অনুসৃিব্য সািারণ প্রশক্রয়াসমূি
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১০০

৩০০

৬.১.১। মশডউল পশরিালকগণশক সংশেষ্ট মশডউশল প্রশিক্ষণাথীর সাশব ৃক কার্ ৃক্রম ও েক্ষিা মূল্যায়ন করশি িশব। মূল্যায়ন
অনুশবভাগ লথশক লপ্রশরি উত্তরপে শনি ৃাশরি সমশয়র মশে মূল্যায়ন, মশডউশলর নম্বরপে চূড়ান্ত করার শনশমত্ত সকল প্রশক্রয়া
অনুসরণ এবং মূল্যাশয়ি উত্তরপেসি চূড়ান্ত নম্বরপে মূল্যায়ন অনুশবভাশগ লগাপনীয় পদ্ধশিশি শলশখি বণ ৃনার মােশম লপ্ররণ
কার্ ৃক্রম মশডউল পশরিালকগণশক শনশিি করশি িশব এবং মূল্যায়ন অনুশবভাগ শবষয়টি সাশব ৃকভাশব িত্ত্বাবিান করশব।
মূল্যায়নপশে/নম্বরপশে লকান গড়শমল শকংবা অসঙ্গশি পশরলশক্ষি িশল মূল্যায়ন অনুশবভাগশক লস শবষয়টি মশডউল
পশরিালশকর দৃশষ্টশগািশর শনশয় ০৩ (শিন) কমৃশেবশসর মশে শবষয়টি শনষ্পশত্ত করশি িশব।
৬.১.২। লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর সাশব ৃক ব্যবস্থাপনায় মূল্যায়ন অনুশবভাগশক লগাপনীয়িা, স্বেিা ও শনরশপক্ষিার সশঙ্গ
পরীক্ষা পশরিালনা করশি িশব। মূল্যায়ন অনুশবভাগ উত্তরপে লকাশডং কশর মশডউল পশরিালশকর শনকে মূল্যায়শনর জন্য
উত্তরপে সম্ভাব্য দ্রুি সমশয় লপ্ররণ করশব।
৬.১.৩। শরশপাে ৃ, অযাসাইনশমন্ট, এক্সারসাইজ ইিযাশের শিপ্টসমূিও লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম-শক মূল্যায়ন অনুশবভাশগ জমা
শেশি িশব এবং লকাশডং এর পর মূল্যায়ন অনুশবভাগ মশডউল পশরিালশকর শনকে মূল্যায়শনর জন্য শিপ্টগুশলা লপ্ররণ করশব।
৬.১.৪। মশডউল পশরিালক/পরীক্ষক কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণাথীশের উত্তরপে মূল্যায়শনর লক্ষশে মশনাশর্াগী ও সিকৃ িশি িশব।
উত্তরপশের উপস্থাপন লকৌিল, শলখনীর স্বকীয়িা, িশথ্যর সশন্নশবি এবং উদ্ভাবনী লকৌিল শবশবিনা কশর উত্তরপশের র্থার্থ
মূল্যায়ন ও নম্বর প্রোন শনশিি করশি িশব। একইভাশব েলীয় উপস্থাপশনর লক্ষশে শুধুমাে উপস্থাপশকর উপস্থাপনার উপর
শভশত্ত কশর েশলর সকল সেস্যশক সমপর্ ৃাশয়র নম্বর প্রোন পশরিার কশর প্রশিটি প্রশিক্ষণাথীর েলীয় প্রশিশবেন উপস্থাপশন
সশক্রয় অংিগ্রিণ ও অবোশনর শভশত্তশি নম্বর প্রোন শনশিি করশি িশব। েলীয় কার্ ৃক্রশমর লক্ষশে ব্যশক্তগি অবোশনর উপর
গুরুত্ব আশরাপ কশরশি িশব। উত্তরপে মূল্যায়শনর লক্ষশে র্শে লকান পরীক্ষশকর অমশনাশর্াশগিা বা অনুরাগ বা শবরাশগর
বশি:প্রকাি প্রশিেশলি িয় িশব কর্তপৃ ক্ষ এ িরশনর অনুষে সেস্যশক পরীক্ষার উত্তরপে মূল্যায়ন লথশক শবরি রাখশি বা
অব্যািশি প্রোন করশি পারশব।

৬.১.৫। লকশন্দ্রর শিশকৎসশকর শিশকৎসাপে/পরামশিৃর শভশত্তশি লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম অসুস্থ প্রশিক্ষণাথীর জন্য Sick Bed
এ পরীক্ষা লেয়ার ব্যবস্থা করশি পারশব বা সিায়ক শনশয়াগ করশি পারশব।
৬.১.৬। শবশিষ কারশণ কর্তপৃ শক্ষর অনুমশি গ্রিণপূব ৃক অনুপশস্থি প্রশিক্ষণাথীর লকান পরীক্ষা বা পরীক্ষা সংশেষ্ট শবষয়াশে
সম্পন্ন িশল প্রশিক্ষণাথী ছুটি লিশষ লকশন্দ্র প্রিযাবিৃন করশল লকাস ৃ পশরিালক, পশরিালক (মূল্যায়ন) ও সংশেষ্ট মশডউল
পশরিালশকর সাশথ আশলািনাক্রশম পরীক্ষা গ্রিণ/পরীক্ষা সংক্রান্ত শবষয়াশে শিন শেশনর মশে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা শনশিি
করশি িশব।
৬.১.৭। প্রশিক্ষণ প্রোশনর মােম এবং পরীক্ষা প্রোশনর ভাষা িশব ইংশরশজ। িশব কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শিশথল করা িশল শুধুমাে
শিশথল লক্ষেসমূশির জন্য বাংলা ব্যবিার করা র্াশব।

৬.১.৮। মশডউল পশরিালকগণশক মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ লপ্রশরি উত্তরপে মূল্যায়নপূব ৃক মূল্যায়ন অনুশবভাশগ শনি ৃাশরি
সমশয়র মশে জমা প্রোন শনশিি করশি িশব।
৬.২.০। েলীয় (Group) প্রশিশবেন
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৬.২.১। লকাস ৃ গাইডলাইন অনুর্ায়ী শনি ৃাশরি মশডউশল প্রশিক্ষণাথীগণ েলীয় (Group) প্রশিশবেন প্রণয়ন করশব এবং সকল
লক্ষশে প্রশিটি েশলর সকল সেস্যশক আবশশ্যকভাশব েলীয় প্রশিশবেন উপস্থাপন এবং প্রশনাত্তর পশব ৃ পর্ ৃায়ক্রশম অংিগ্রিণ
করশি িশব। ব্যশক্তগি ননপুশের শভশত্তশি প্রশিক্ষণাথীশক মূল্যায়ন করশি িশব।
৬.২.২। েলীয় প্রশিশবেন শবশেষণিমী িশি িশব। লর্ লকান েলীয় প্রশিশবেন মূল্যায়শনর জন্য শনশের েক-৮-এ উশেশখি
শনণ ৃায়কসমূি এবং প্রশিটি শনণ ৃায়শকর পাশবৃ প্রেশিৃি নম্বশরর িিকরা িার অনুসরণ করশি িশব:
েক-৮: েলীয় প্রশিশবেন মূল্যায়শনর লক্ষশে শবশবিয শনণ ৃায়কসমূি ও িিকরা নম্বর
প্রশিশবেন কাঠাশমা ও শবষয়বস্তু
ভাষা, রিনা নিলী, লর্ৌশক্তক অনুক্রম, লরোশরন্স
প্রশিশবেশনর অভযন্তরীণ সংলগ্নিা ও প্রাসশঙ্গকিা
সাশব ৃক শবষশয় েখল ও শবশেষণ ক্ষমিা
লমৌশখক উপস্থাপনা
প্রন-উত্তর
সময় ব্যবস্থাপনা
সব ৃশমাে

১৫%
১৫%
১৫%
২৫%
১০%
১০%
১০%
১০০%

৬.২.৩। লেশণকক্ষ অশিশবিশন লমৌশখকভাশব উপস্থাশপি িশব না এমন েলীয় প্রশিশবেন মূল্যায়শনর লক্ষশে সংশেষ্ট সকল
মূল্যায়নকারীশক শনশের েক-৯-এ উশেশখি শনণ ৃায়কসমূি এবং প্রশিটি শনণ ৃায়শকর পাশবৃ প্রেশিৃি নম্বশরর িিকরা িার
অনুসরণ করশি িশব:
েক-৯: েলীয় প্রশিশবেন মূল্যায়শনর লক্ষশে শবশবিয শনণ ৃায়কসমূি ও িিকরা নম্বর
প্রশিশবেন কাঠাশমা ও শবষয়বস্তু
ভাষা, রিনা নিলী, লর্ৌশক্তক অনুক্রম, লরোশরন্স

১৫%
১৫%

প্রশিশবেশনর অভযন্তরীণ সংলগ্নিা ও প্রাসশঙ্গকিা

৩০%

সাশব ৃক শবষশয় েখল ও শবশেষণ ক্ষমিা
সব ৃশমাে

৪০%
১০০%

৬.৩.০। একক কার্ ৃক্রম (Individual Assignment)

৬.৩.১। লকাস ৃ শনশে ৃশিকায় উশেশখি শবষশয়র উপর প্রশিক্ষণাথীগণশক একক প্রশিশবেন ,ঘেনা সমীক্ষা প্রশিশবেন, শবশবি
প্রশিশবেন প্রণয়ন, ইিযাশে একক কার্ ৃক্রম (Individual Assignment) সম্পােন করশি িশব। এ িরশনর র্াবিীয়
প্রশিশবেন মূল্যায়শনর লক্ষশে েক-১০ এ উশেশখি শনণ ৃায়ক ও নম্বর শবভাজন অনুসরণ করশি িশব।

েক-১০: একক প্রশিশবেন মূল্যায়শনর লক্ষশে শবশবিয শনণ ৃায়কসমূি ও িিকরা নম্বর
প্রশিশবেন কাঠাশমা ও শবষয়বস্তু

১৫%
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ভাষা, রিনা নিলী, লর্ৌশক্তক অনুক্রম, লরোশরন্স

১৫%

প্রশিশবেশনর অভযন্তরীণ সংলগ্নিা ও প্রাসশঙ্গকিা

৩০%

সাশব ৃক শবষশয় েখল ও শবশেষণ ক্ষমিা
সব ৃশমাে

৪০%
১০০%

৬.৪.০। লসশমনার/নীশি পর্ ৃাশলািনা/শিক্ষাসের প্রশিশবেন
৬.৪.১। লসশমনার/নীশি পর্ ৃাশলািনা/শিক্ষাসের প্রশিশবেন, প্রবন্ধ প্রণয়ন একটি একক প্রয়াস। শপশপএমশস, এসএসশস,
এশসএশড এবং প্রশর্াজয লক্ষশে কাশরকুলাম উন্নয়ন কশমটি কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি অন্য লর্ লকান লকাশস ৃর প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক
অন্যান্য সকল প্রশিক্ষণাথীর উপশস্থশিশি শনশে ৃষ্ট শবষশয়র উপর শলশখি লসশমনার/নীশি পর্ ৃাশলািনা/শিক্ষাসের প্রশিশবেন
উপস্থাপন করশি িশব। লসশমনার/নীশি পর্ ৃাশলািনা/শিক্ষাসের প্রশিশবেন উপস্থাপন অশিশবিশন প্রশিশবেন মূল্যায়ন করার
জন্য লমন্টর এবং লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম এর সশঙ্গ সম্পৃক্ত নন এমন একজন অনুষে সেস্যসি লকাস ৃ কর্তক
ৃ মশনানীি লকন্দ্র
বশির্ভৃি একজনসি লমাে দুজন মূল্যায়নকারী আবশশ্যকভাশব উপশস্থি থাকশি িশব। দুজন মূল্যায়নকারী কর্তক
ৃ প্রেত্ত নম্বশরর
গড় উপস্থাপনকারীর প্রাপ্ত নম্বর শিশসশব শনি ৃাশরি িশব।

৬.৪.২। েলশভশত্তক লসশমনার লপপার বা নীশি পর্ ৃাশলািনার লক্ষশে গশবষণা ও সংশেষ্ট শবষশয়র উপর েক্ষিা সম্পন্ন অনুষে
সেস্যশের লমন্টর শিশসশব শনশয়াগ প্রোশনর লক্ষশে অগ্রাশিকার প্রোন করশি িশব।
৬.৪.৩। কশিপয় লক্ষশে শিক্ষাসের প্রশিশবেন প্রণয়ন একটি েলগি প্রয়াস। এটি অভযন্তরীণ এবং নবশেশিক উভয়ই অথবা
শুধু অভযন্তরীণ বা শুধু নবশেশিক িশি পাশর। শিক্ষাসের কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণাশন্ত প্রশিক্ষণাথীশের েলীয়ভাশব প্রশিশবেন
প্রণয়ন ও উপস্থাপন করশি িশব। প্রশিশবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন আলাোভাশব অনুশষ্ঠি িশব। প্রশিটি েশলর সকল সেশস্যর
সশক্রয় অংিগ্রিশণর মােশম শিক্ষা সের প্রশিশবেন উপস্থাপন এবং েক-৮ এ উশেশখি মূল্যায়ন েক অনুর্ায়ী শিক্ষাসের
প্রশিশবেন মূল্যায়ন করা িশব। েলীয় প্রশিশবেশনর লক্ষশে েক-৯ এ প্রেত্ত শবষয়াবলী অনুসরণ করশি িশব।
৬.৪.৪। লকশন্দ্রর লমৌশলক লকাস ৃসমূশির প্রশিক্ষণাথীগণ কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শনব ৃাশিি লেশি নবশেশিক শিক্ষা সের কার্ ৃক্রশম অংি
লনশব। উক্ত সেশর প্রশিক্ষণাথীরা জনশসবা প্রোন শবষয়ক নীশি, লকৌিল ও িি ৃা শবষশয় অশভজ্ঞিা শবশনমশয়র সুশর্াগ পাশব
এবং শিক্ষা সেশরর সমাপনী শেশন আবশশ্যকভাশব সেররি লেশি প্রশিক্ষণাথীশের েলীয় শভশত্তশি একটি প্রশিশবেন প্রণয়ন
ও উপস্থাপন করশি িশব। অি:পর লেশি শেশর শবশপএটিশস কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ আশয়াশজি শেডব্যাক লসশমনাশরও েলীয় শভশত্তশি
একটি িাৎপর্ ৃপূণ ৃ এবং অথ ৃবি প্রশিশবেন উপস্থাপন করশি িশব।
৬.৪.৫। লকাস ৃ সমাপনীর পূশব ৃ লকশন্দ্রর লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক লরক্টর মশিােশয়র সম্মশিক্রশম ও শনশে ৃিনা অনুর্ায়ী
নবশেশিক শিক্ষা সেশর করণীয় শবষশয় প্রশিক্ষণাথীশের অবশিি করশি িশব।
৬.৪.৬। নবশেশিক সেশরর প্রাক্কাশল অনুষে সেস্যশের জন্য করণীয়:
ক) শিক্ষা সেশরর জন্য মশনানীি অনুষে সেস্যশক শপশপআর অনুশবভাগ লথশক আবশশ্যকভাশব শনি ৃাশরি গ্রুপশভশত্তক
শথম/visit এর শবষয়গুশলা বুশঝ লনয়া;
খ) শবশেি সেশরর পূশব ৃ শপশপআর অনুশবভাগ এর শনকে িশি সের সংক্রান্ত শব্রশেং গ্রিণ করা;
গ) Foreign Exposure Visit-এর জন্য গ্রুপশভশত্তক শনি ৃাশরি শবষয়সমূশির শিক্ষণ প্রশক্রয়া র্াশি কার্ ৃকরভাশব
অশজৃি িয় লস শবষশয় শবশিষ নজর রাখা;
ঘ) গ্রুপ ওয়াকৃ এবং Presentation কালীন গ্রুপসমূিশক সাশব ৃক সিশর্াশগিা প্রোন;
ঙ) সের লথশক প্রিযাবিৃন লিশষ শপশপআর অনুশবভাশগ শিক্ষা সেশরর কার্ ৃকাশরিা ও েলপ্রসূিা শবষশয় মিামিসি
প্রশিশবেন োশখল;
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ি)
ে)

শবশেিী প্রশিষ্ঠান (Host Organization) এর লোকাল পশয়ন্ট এর সাশথ পরবিীশি লর্াগাশর্াশগর শনশমত্ত
প্রশয়াজনীয় বৃত্তান্ত ও ঠিকানা সংগ্রি করি: শপশপআর অুনশবভাশগ োশখল করা;
Feedback লসশমনাশর উপস্থাপশনর জন্য Exposure Visit লথশক অশজৃি key learning points, best
practices, policy implications এবং বাংলাশেশি উক্ত শবষয়সমূশির Replicability সম্বশলি গ্রুপশভশত্তক
Presentation নিশর এবং লসশমনার ব্যবস্থাপনা কশমটির শনকে োশখল করার শবষয় শনশিিকরণ।

৬.৪.৭। নবশেশিক শিক্ষা সেশর লকান প্রশিক্ষণাথী অনুশমাশেি কারশণ অংিগ্রিণ করশি ব্যথ ৃ িশল শিশন পরবিী পর্ ৃাশয়
অন্য লকাশস ৃর সশঙ্গ নবশেশিক শিক্ষা সেশর অংিগ্রিণ করশব এবং কৃিকার্ ৃিা সাশপশক্ষ সনে প্রোন করা িশব। িশব সংশেষ্ট
প্রশিক্ষণাথী লমিাস্থান পাশব না। চূড়ান্ত পাঠক্রম প্রশিশবেশন শুধু িার লগ্রড উশেখ করা িশব। অশিকন্তু, লকান প্রশিক্ষণাথী
নবশেশিক শিক্ষা সেশর অংিগ্রিণ করশি ব্যথ ৃ িশল অভযন্তরীণ শিক্ষা সেশর িাঁর প্রাপ্ত নম্বশরর শভশত্তশি শিক্ষা সেশরর নম্বর
চূড়ান্ত করা িশব এবং এশক্ষশে লস প্রশিক্ষণাথী লমিাস্থান পাশব না। মন্ত্রণালশয় লপ্ররশণর জন্য প্রণয়নকৃি চূড়ান্ত পাঠক্রম
প্রশিশবেশন শুধু িার লগ্রড উশেখ করা িশব।

৬.৫.০। শলশখি পরীক্ষা
৬.৫.১। শলশখি পরীক্ষাসমূি লকাস ৃ শনশে ৃশিকায় শনি ৃাশরি মশডউশল বশণ ৃি পরীক্ষার পদ্ধশি অনুসরণপূব ৃক সািারণভাশব এক
ঘন্টাব্যাপী শকংবা লক্ষে শবশিশষ মশডউল পশরিালক কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি সময় অনুসাশর অনুশষ্ঠি িশব। পরীক্ষা অনুষ্ঠাশনর জন্য
সংশেষ্ট মশডউল পশরিালকশক রিনািমী, শবশেষণিমী, ননব্যৃশক্তক/ঘেনা, শবশেষণ/সমস্যা সমািান ইিযাশে শবশভন্ন িরশণর
প্রন সম্বশলি একটি প্রনপে প্রণয়ন করশি িশব। লক্ষে শবশিশষ শলশখি পরীক্ষা open book পদ্ধশিশি িশি পাশর। প্রনপে
চূড়ান্ত কশর Moderation কশমটির আিবায়ক একশেন পূশব ৃ লগাপনীয়িা রক্ষা করি: সীলগালাকৃি খাশম পশরিালক
(মূল্যায়ন) এর শনকে লপ্ররণ শনশিি করশব।
৬.৫.২। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে সকল শলশখি পরীক্ষা লিষ িবার পর সম্পৃক্ত শনি ৃাশরি মশডউলসমূশির উপর
প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক দুই ঘন্টা বা কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি সময়ব্যাপী একটি সমশন্বি (সৃজনিীল ও শবশেষণিমী) শলশখি
পরীক্ষায় অবিীণ ৃ িশি িশব। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর এ সৃজনিীল ও শবশেষণিমী সমশন্বি (comprehensive) শলশখি
পরীক্ষা অনুষ্ঠাশনর লক্ষশে সংশেষ্ট মশডউল পশরিালকশের সমন্বশয় লকাস ৃ প্রিাসনশক একটি কশমটি গঠন কশর প্রনপে
প্রণয়নপূব ৃক মডাশরিন কশমটির শনকে ০১ শেন পূশব ৃ জমা শেশি িশব। এোড়া প্রশয়াজনীয় সকল কার্ ৃক্রম প্রশিপালশনর লক্ষশে
লকশন্দ্রর মূল্যায়ন অনুশবভাগশক সমণ্বয়শকর র্ভশমকা পালন করশি িশব।
৬.৫.৩। সংশেষ্ট লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক শলশখি পরীক্ষার আশয়াজন করশি িশব। পরীক্ষা সংশেষ্ট সকল আশয়াজন লর্মনশলশখি পরীক্ষার িাশরখ শনি ৃারণ, পরীক্ষা কক্ষ শনি ৃারণ, প্রশয়াজনীয় সংখ্যক উত্তরপে (পরীক্ষার খািা) প্রস্তুিকরণ,
পরীক্ষাকশক্ষ প্রশিক্ষণাথীশের আসন শবন্যাস, পশরেিৃক শনশয়াগ, ইিযাশে লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক সম্পন্ন করশি িশব। পরীক্ষা
অনুশষ্ঠি িওয়ার শেনই আবশশ্যকভাশব লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক উত্তরপে মূল্যায়ন অনুশবভাশগ লপ্ররণ শনশিি করশি িশব।
৬.৫.৪। শলশখি পরীক্ষা আশয়াজশনর শনশমত্ত ০১ (এক) লসে প্রনপে প্রণয়নপূব ৃক মশডউল পশরিালকশক প্রনপে
Moderation কশমটির আিবায়ক বরাবশর লপ্ররণ করশি িশব। কশমটিশক শলশখি পরীক্ষা অনুশষ্ঠি িওয়ার পূশব ৃর
কমৃশেবশস মূল্যায়ন অনুশবভাশগ আবশশ্যকভাশব প্রনপে লপ্ররণ শনশিি করশি িশব। মূল্যায়ন অনুশবভাগশক প্রশয়াজনীয়
সংখ্যক প্রনপে অনুশলশপ কশর সীলগালা প্যাশকশে শলশখি পরীক্ষা অনুশষ্ঠি িওয়ার ১৫ শমশনে পূশব ৃ পরীক্ষার িশল
পশরেিৃশকর শনকে লপ্ররণ শনশিি করশি িশব।
৬.৫.৫। শলশখি পরীক্ষার প্রনপে র্ািাই-বাোই ও পরীক্ষা-শনরীক্ষা করার জন্য একটি Moderation
Committee কাজ করশব। উক্ত কশমটির কাঠাশমা িশব শনেরূপ:
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ক) এমশডএস (০১ জন)
খ) পশরিালক (০২ জন)
গ) উপপশরিালক (মূল্যায়ন-২)

-

আিবায়ক
সেস্য
সেস্য-সশিব

উপযু ৃক্ত কাঠাশমার শভশত্তশি Moderation Committee গঠশনর শবষয়টি আবশশ্যকভাশব লরক্টর মশিােশয়র
অনুশমােনক্রশম প্রিাসশনক আশেশি জারী করা িশব। উপযু ৃক্ত কশমটি মশডউল পশরিালক িশি প্রন প্রাশপ্তর পর োশখলকৃি
প্রনগুশলা র্ািাই-বাোই করশব। মশডউল পশরিালক পূব ৃবিী ০৩ বৎসশরর লকাশস ৃর লকান প্রশনর পুনরাবৃশত্ত করশি পারশব না।
এ শবষয়টি মূল্যায়ন অনুশবভাগ প্রশিটি লকাশস ৃর মশডউল পশরিালক শনি ৃারশণর পর শলশখিভাশব মশডউল পশরিালকশক
শনশে ৃিনা লেশব। মশডউল পশরিালক কর্তক
ৃ োশখলকৃি প্রনপশে পূব ৃবিী ০৩ বৎসশরর লকাশস ৃর লকান প্রশনর পুনরাবৃশত্ত
পশরলশক্ষি িশল Moderation Committee িা মশডউল পশরিালশকর লগািশর লনশব এবং মশডউল পশরিালক
প্রনপে সংশিািন কশর পুনরায় প্রনপে মূল্যায়ন অনুশবভাশগ জমা লেশব। লকান মশডউল পশরিালশকর বার বার পুনরাবৃশত্তমূলক
প্রন করার প্রবণিা লেখা লগশল লসই অনুষে সেস্যশক পরবিী শিনটি লকাশস ৃর জন্য মশডউল পশরিালক শিশসশব শনব ৃািন করা
িশব না এবং শলশখিভাশব সিকৃ করা িশব। পরপর শিনবার সিকৃ করার পর লকান পশরবিৃন পশরলশক্ষি না িশল অেক্ষিা
ও অসোিরণ এর অশভশর্াগ এশন িার শবরুশদ্ধ শবভাগীয় মামলা রুজু করা িশব।
৬.৬.০। পু্তবক/শনবন্ধ পর্ ৃাশলািনা ও লমৌশখক উপস্থাপনা
৬.৬.১। প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীশক লকন্দ্র কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি ২টি (১টি ইংশরজী ও ১টি বাংলা) পু্তবক/শনবন্ধ পর্ ৃাশলািনাপূব ৃক
প্রশিশবেন প্রণয়ন এবং পূব ৃ শনি ৃাশরি িাশরশখ পু্তবশকর/শনবশন্ধর পর্ ৃাশলািনামূলক প্রশিশবেন লেশণকক্ষ অশিশবিশন অন্যান্য
প্রশিক্ষণাথীর উপশস্থশিশি শনব ৃাশিি পু্তবক/শনবন্ধটি ইংশরশজশি উপস্থাপন করশি িশব। পু্তবক/শনবন্ধ উপস্থাপনা অশিশবিন
পশরিালনকারী অনুষে সেস্য প্রশিক্ষণাথী উপস্থাপকশক প্রন করশবন।
৬.৬.২। পু্তবক পর্ ৃাশলািনা মূল্যায়শনর জন্য শনশের েক-১১-শি উশেশখি শনণ ৃায়কসমূি এবং প্রশিটি শনণ ৃায়শকর পাশবৃ প্রেশিৃি
নম্বশরর িিকরা িার অনুসরণ করশি িশব:
েক -১১: পু্তবক পর্ ৃাশলানায় নম্বর প্রোশন শবশবিয শবষয়শভশত্তক শবভাজশনর িার
প্রশিশবেন কাঠাশমা ও শবষয়বস্তু
ভাষা, রিনা নিলী, লর্ৌশক্তক অনুক্রম, লরোশরন্স
প্রশিশবেশনর অভযন্তরীণ সংলগ্নিা ও প্রাসশঙ্গকিা
সাশব ৃক শবষশয় েখল ও শবশেষণ ক্ষমিা
লমৌশখক উপস্থাপনা
প্রন-উত্তর
সময় ব্যবস্থাপনা
সব ৃশমাে

৬.৭.০। মাঠ সংযুশক্ত কার্ ৃক্রম
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১৫%
১৫%
১৫%
১৫%
২০%
১০%
১০%
১০০%

৬.৭.১। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের এবং প্রশর্াজয লক্ষশে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কশমটি কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি অন্য
লর্শকান লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের মাঠ সংযুশক্ত কার্ ৃক্রশম আবশশ্যকভাশব অংিগ্রিণ করশি িশব। উপযু ৃক্ত সংযুশক্ত কার্ ৃক্রশমর
বা্তবব অশভজ্ঞিার আশলাশক প্রশিক্ষণাথীশের েক্ষিা বৃশদ্ধর জন্য িাঁশের শবশভন্ন লজলায় সংযুক্ত করশি িশব।
প্রশিক্ষণাথীশেরশক শনি ৃাশরি সমশয়র জন্য মাঠ সমীক্ষা/সংযুশক্ত এলাকায় অবস্থান কশর এবং লকাস ৃ শনশে ৃশিকায় উশেশখি
শনয়ম অনুসরণ কশর একক ও েলগিভাশব শবষয়শভশত্তক িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রিপূব ৃক প্রশিশবেন প্রণয়ন করশি িশব। মাঠ
সংযুশক্ত কার্ ৃক্রম লকশন্দ্রর গশবষণা িাখা ও লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক লর্ৌথভাশব পশরিালনা করশি িশব। প্রশিবের লকন্দ্র
এসশডশজ সংশেষ্ট একটি শথশমটিক ইসুয ঠিক কশর লেশব এবং প্রশিক্ষণাথীগণশক উক্ত শথশমটিক ইসুযর কাশজর সাশথ সংশেষ্ট
গশবষণার জন্য িথ্য ও উপাত্ত মাঠসমীক্ষা কার্ ৃক্রম লথশক সংগ্রি করশি িশব। প্রশিক্ষণাথীশের েলীয়/এককভাশব শরশপাে ৃ
প্রণয়ন কশর সশম্মশলিভাশব একটি শরশপাে ৃ প্রণয়ন ও উপস্থাপন করশি িশব।

শবশিষ িষ্টব্য:
ক) মাঠ সংযুশক্তর শবষয়বস্তু ও করণীয় শবষশয় প্রণীি নীশিমালা ও শনশে ৃিনা অনুসাশর মাঠসংযুশক্ত কার্ ৃক্রম পশরিাশলি
িশব। সংশেষ্ট সুপাশরিসমূি অে নীশিমালার পশরশিষ্ট শিশসশব সংযুক্ত করা িশব।
খ) মশডউল পশরিালক শনব ৃািন সংক্রান্ত শবষয়টি এ সংক্রান্ত প্রণীি সুপাশরিমালার শভশত্তশি শনি ৃাশরি িশব।
৬.৭.২। মাঠ সংযুশক্ত কার্ ৃক্রশম প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শনর লক্ষশে শবশবিয শনণ ৃায়ক ও নম্বর শবভাজন শনশের েক-১২-এ
লেখাশনা িশলা:
েক -১২: মাঠ সংযুশক্ত কার্ ৃক্রম মূল্যায়শনর লক্ষশে শবশবিয শনণ ৃায়ক ও নম্বর শবভাজন
কার্ ৃক্রম
শবশপএটিশসশি েলীয় প্রশিশবেন- ১ ও ২ োশখল ও
উপস্থাপন (প্রশিশবেন-১৫ ও উপস্থাপন-১০)
লাশন ৃং ডাশয়শর
লজলায় েলীয় প্রশিশবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা
* েলীয় প্রশিশবেন-১:
২৫
প্রশিশবেন-১৫+ উপস্থাপনা-১০
** েলীয় প্রশিশবেন-২:
১৫
প্রশিশবেন-১০+ উপস্থাপনা-০৫
উপশস্থশি
০৫
সাশব ৃক আিরণ ও শৃঙ্খলা
০৫
সব ৃশমাে =

নম্বর
২৫
১০

৫০

৮৫

* েলীয় প্রশিশবেন -১: লজলা পর্ ৃাশয়র শবশভন্ন অশেস সংযুশক্তর উপর েলীয় প্রশিশবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন।
** েলীয় প্রশিশবেন -২: উপশজলা সংযুশক্তকাশল ইউশনয়ন পশরষে/শপৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্প পশরেিৃশনর উপর
েলীয় প্রশিশবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন।
মাঠ সংযুশক্তকাশল সংশেষ্ট লজলা কশমটি প্রশিক্ষণাথীশের ৫০ নম্বশর মূল্যায়ন করশব। এর মশে উপশস্থশির জন্য ০৫ নম্বশর ও
সাশব ৃক আিরণ-শৃঙ্খলার জন্য ০৫ নম্বশর এবং অবশিষ্ট ৪০ নম্বর লকন্দ্র কর্তক
ৃ প্রেত্ত গাইডলাইন অনুসাশর মূল্যায়ন করশব।
লকশন্দ্র প্রিযাবিৃশনর পর প্রশিক্ষণাথীরা একই েলীয় প্রশিশবেন োশখল ও উপস্থাপন করশব এবং প্রশিশবেন প্রণয়শনর জন্য
১৫ নম্বর ও উপস্থাপনার জন্য ১০ নম্বশর মূল্যায়ন করশি িশব। মাঠ সংযুশক্তকাশল প্রণয়নকৃি লাশন ৃং ডায়শর ১০ নম্বশর মূল্যায়ন
করা িশব। লর্ৌথ উপস্থাপনা িশলও সকল প্রশিক্ষণাথীশক প্রশনাত্তশর অংিগ্রিণ করশি িশব এবং প্রশিক্ষণাথীশের আলাোভাশব
নম্বর লেয়া িশব িাশের প্রশনাত্তশর অংিগ্রিণ ও জবাশবর েক্ষিার উপর শভশত্ত কশর।
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৬.৭.৩। লকান প্রশিক্ষণাথী লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি িাশরশখর মশে ৬.৭.১ অনুশেশে বশণ ৃি সংযুশক্ত
কার্ ৃক্রম/সমীক্ষা এলাকায় উপশস্থি না িশল শকংবা কার্ ৃক্রম িলাকাশল উপযু ৃক্ত এলাকায় যুশক্তসঙ্গি নবি কারণ োড়া
অনুপশস্থি থাকশল শকংবা শনি ৃাশরি সমশয়র পূশব ৃ উপযু ৃক্ত এলাকা িযাগ করশল সংযুক্ত লজলার র্থার্থ কর্তপ
ৃ শক্ষর শলশখি
শরশপাশে ৃর শভশত্তশি উক্ত প্রশিক্ষণাথীশক আত্মপক্ষ সমথ ৃশনর সুশর্াগ প্রোন কশর লরক্টশরর অনুশমােনক্রশম লকাস ৃ লথশক
অব্যািশি প্রোন করা র্াশব।

৬.৮.০। সশিবালয় /েপ্তর/সংযুশক্ত/শভশজে কার্ ৃক্রম
বুশনয়াশে লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীগণ একটি শনি ৃাশরি সমশয়র জন্য বাংলাশেি সশিবালয়-এ সংযুক্ত থাকশব। সশিবালয় সংযুশক্ত
কার্ ৃক্রম সমাপনাশন্ত প্রশিক্ষণাথীগণশক সংযুশক্ত কার্ ৃক্রশমর উপর একটি একক প্রশিশবেন প্রণয়নপূব ৃক শনি ৃাশরি কর্তপৃ শক্ষর
শনকে োশখল করশি িশব। একইভাশব অন্যান্য লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীগণশকও স্ব স্ব পাঠক্রম শনশে ৃশিকায় উশেশখি েপ্তর
সংযুশক্ত/শভশজে কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ করশি িশব এবং উভয়শক্ষশে প্রণয়নকৃি একক প্রশিশবেন লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা
টিম/সংশেষ্ট মশডউল পশরিালশকর শনকে জমা শেশি িশব।
৬.৯.০। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্ ৃক্রশম উপশস্থশি
৬.৯.১। প্রশিটি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্ ৃক্রশম র্থাসমশয় অংিগ্রিণ করা এবং লকন্দ্র কর্তক
ৃ পশরিাশলি প্রশিটি অশিশবিশন
অংিগ্রিণ সকল প্রশিক্ষণাথীর জন্য বােিামূলক। লকান প্রশিক্ষণাথীশক লেশণকক্ষ অশিশবিন, লখলাধুলা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ
কার্ ৃক্রশম শনি ৃাশরি সমশয়র পর উপশস্থশির জন্য প্রথমবার লমৌশখকভাশব সিকৃ করা িশব। ০৩টি অশিশবিশন শবলশম্ব
উপশস্থশির জন্য ০১টি অশিশবিশন অনুপশস্থি শিশসশব শবশবশিি িশব এবং লস জন্য শবশি লমািাশবক নম্বর কিৃন করা িশব।
০১ (এক) বাশরর অশিক শবলশম্ব উপশস্থশি শৃঙ্খলা পশরপশি আিরণ শিশসশব শবশবশিি িশব এবং শলশখিভাশব সিকৃ করশি
িশব। নন্ শডশজোল িাশজরার লক্ষশে ঘষা-মাজা, ওভার রাইটিং ও সশেিজনক স্বাক্ষর অনুপশস্থি বশল গে িশব। উশেশখি
পশরশস্থশি অনাকাংশখি কারশণ সৃশষ্ট িশল সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথী িাৎক্ষশণকভাশব শবষয়টি লকাস ৃ সমন্বয়কশক শলশখিভাশব
জানাশবন।
৬.৯.২। একজন প্রশিক্ষণাথীর প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রশমর সকল অশিশবিশন উপশস্থি থাকা বােিামূলক। িশব একজন প্রশিক্ষণাথী
নবি ও লর্ৌশক্তক কারশণ লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর অনুমশি সাশপশক্ষ শনশোক্ত কারশণ লকান অশিশবিশন অনুপশস্থি থাকশি
পারশবন:
-লকশন্দ্রর লমশডশকল অশেসাশরর শলশখি ব্যবস্থাপে / সুপাশরশির শভশত্তশি।
- শবশিষ জরুরী প্রশয়াজশন (৬.৯.৩ ও ৬.৯.৪) র্থার্থ কর্তপৃ শক্ষর অনুশমােন সাশপশক্ষ।
- আোলশির সমনপ্রাপ্ত িশয় স্বাক্ষয প্রোশন গমশনর জন্য, শবভাগীয় পরীক্ষায় অংিগ্রিশণর জন্য
৬.৯.৩। ব্যশক্তগি প্রশয়াজশন ছুটি: প্রশিক্ষণাথী শনশজ অসুস্থ িশল লকশন্দ্রর শিশকৎসশকর প্রিযয়ন সাশপশক্ষ এবং ‘গণকমৃিারী
আিরণ শবশিমালা, ১৯৭৯’ লি ‘পশরবাশর’র সংজ্ঞায় অন্তর্ভৃক্ত িার পশরবাশরর লকান সেস্য মৃত্যযবরণ করশল এবং গভৃবিী
স্ত্রীর প্রসবকাশল সংশক্ষপ্ত লকাশসরৃ লক্ষশে পশরিালক এবং লমৌশলক লকাশস ৃর লক্ষশে লকাস ৃ উপশেষ্টা স্বীয় শবশবিনায় একজন
প্রশিক্ষণাথীশক লমাে অনুশষ্ঠয় অশিশবিশনর অনশিক ৫% অশিশবিশন অনুপশস্থি থাকার অনুমশি শেশি পারশব। এ লক্ষশে
উপশস্থশির নম্বর আনুপাশিক িাশর কিৃনশর্াগ্য িশব।
৬.৯.৪। োপ্তশরক প্রশয়াজশন ছুটি: োপ্তশরক প্রশয়াজশন ছুটি: প্রশিক্ষণাথী শনশজ লকান আোলশির সমনপ্রাপ্ত িশল অথবা লর্াগ্য
কর্তপৃ শক্ষর শনকে িশি শবভাগীয় পরীক্ষায় অংিগ্রিশণর অনুমশি প্রাপ্ত িশল সংশক্ষপ্ত লকাশস ৃর লক্ষশে পশরিালক এবং
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লমৌশলক লকাশস ৃর লক্ষশে লকাস ৃ উপশেষ্টার অনুশমােনক্রশম একজন প্রশিক্ষণাথী ছুটিশি থাকশি পারশবন। আোলশির
সাক্ষয প্রোন ও শবভাগীয় পরীক্ষায় উপশস্থশির জন্য লকাশনা নম্বর কিৃন করা িশব না।
৬.৯.৫। অনুশেে ৬.৯.৩ ও ৬.৯.৪ এ উশেশখি কারশণ অনুশমাশেি সমশয়র অশিশরক্ত অনুপশস্থশির জন্য প্রশিক্ষণাথীশক
লকাস ৃ লথশক অব্যািশি লেয়া িশব।

৬.৯.৬। প্রশিক্ষশণর সকল প্রকার অশিশবিশন প্রশি ১% (একাশডশমক এবং লখলাধুলা) অনুপশস্থশির জন্য উপশস্থশির নম্বর
িশি ১০% িাশর নম্বর কাো িশব। অনুপশস্থশি ৫% এর লবশি িশল উক্ত প্রশিক্ষণাথীশক লকাস ৃ িশি অব্যািশি প্রোন করা
িশব। অশিশবিশন অনুপশস্থশির কারশণ নম্বর কিৃশনর িিকরা িার শনশের েক-১৩-এ লেখাশনা িশলা:
েক-১৩: অশিশবিশন অনুপশস্থশির কারশণ নম্বর কিৃশনর িিকরা িার
অনুপস্থিস্থির হার
১%
২%
৩%
৪%
৫%

নম্বর কিতননর হার
১০%
২০%
৩০%
৪০%
৫০%

ককার্ ত গাইডলাইনন উপনর বস্থণ তি স্থবষয়াস্থি আবস্থিকভানব উনেখ করনি হনব। িনব ককান কারনণ ককার্ ত স্থননি তস্থিকায় উক্ত
স্থবষয়াস্থি উনেখ করা না হনলও িা আবস্থিকভানব কার্ তকর হনব।
৬.১০। িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম
লকন্দ্র কর্তক
ৃ পশরিাশলি প্রশিটি লকাশস ৃর একটি অন্যিম ও অশবশেদ্য অংি িশে িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম। বুশনয়াশে
প্রশিক্ষণ লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীশের জন্য প্রশিশেন প্রত্যযশষ এবং অপরাশে ক্রীড়া কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ করা
বােিামূলক। এসএসশস ও এশসএশড লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের লক্ষশে প্রত্যযশষ এবং অপরাশে উপযু ৃক্ত কার্ ৃক্রশম উপশস্থশি ও
িাঁো বা জশগং বােিামূলক এবং ক্রীড়া কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ করা িাশের জন্য ঐশেক। শপশপএমশস লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের
উপযু ৃক্ত কার্ ৃক্রম ঐশেক, িশব অপরাশে িাঁো বা জশগংশক উৎসাশিি করা িশব। প্রশিবন্ধী বা িারীশরকভাশব অসমথ ৃ
(Physically Challenged) প্রশিক্ষণাথীশের িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ ঐশেক (Optional) িশব
উপশস্থশি বােিামূলক। প্রশিক্ষণাথীশক অসুস্থিাজশনি কারশণ লকশন্দ্রর ডাক্তাশরর প্রিযয়নপে সাশপশক্ষ িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া
কার্ ৃক্রম লথশক অব্যািশি লেয়া র্াশব।
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৬.১১.০। নম্বর শবভাজন
বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ ও শবশিষ বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম মূল্যায়শনর জন্য লমাে ১০০ নম্বর
বরাে থাকশব। িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম মূল্যায়শনর শনশমত্ত শবশবিয শনণ ৃায়ক ও নম্বর শবভাজন শনশের েক-১৪-এ
লেখাশনা িশলা:
েক-১৪: িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম মূল্যায়শনর জন্য শবশবিয শনণ ৃায়ক ও নম্বর শবভাজন
স্থবষয়
নম্বর
র্ব তন াট

মূল্যায়ন অনুস্থবভাগ কর্তক
ত মূল্যায়ন
উপস্থিস্থি

র্কাল ৩০
স্থবকাল ২০

৫০

৫০

২5
25
১০০

৫০

িারীস্থরক স্থিক্ষা ও ক্রীড়া অনুস্থবভাগ
কর্তক
ত মূল্যায়ন
আচরণ ও শৃংখলা
স্থলস্থখি পরীক্ষা
ক াট নম্বর

১০০

িায়ী ককার্ ত গাইডলাইনন মূল্যায়ননর ক াট নম্বর এবৃং মূল্যায়ননর জন্য স্থবনবচয স্থনণ তায়ক ও নম্বর স্থবভাজননর স্থবষয়টি উনেখ
করনি হনব। িরীরচচ তা ও ক্রীড়া কার্ তক্র স্থবষয়টি িারীস্থরক স্থিক্ষা অনুস্থবভাগ ও মূল্যায়ন অনুস্থবভাগনক কর্ৌথভানব স্থনটস্থরৃং
করনি হনব। িারীস্থরক স্থিক্ষা অনুস্থবভাগনক দিনস্থিন প্রস্থিনবিন দিস্থনক স্থভস্থিনি মূল্যায়ন অনুস্থবভানগ কপ্ররণ করনি হনব।
দিস্থনক প্রস্থিনবিননর উপর স্থভস্থি কনর মূল্যায়ন অনুস্থবভাগনক প্রস্থিক্ষণাথীনির উপস্থিস্থির চূড়ান্ত নম্বর প্রিান স্থনস্থিি করনি
হনব। প্রস্থি 03 কর্িনন স্থবলনম্ব উপস্থিস্থির জন্য 01 টি কর্িনন অনুপস্থিি বনল গণ্য করা হনব এবৃং কর্ অনুর্ায়ী নম্বর কিতন
করনি হনব। অসুিিাজস্থনি কারনণ র্স্থি ককান প্রস্থিক্ষণাথীগণ িরীরচচ তা ও ক্রীড়া কার্ তক্রন অৃংিগ্রহণ করনি না পানর,
িাহনল হাস্থজরা স্থিনয় িরীর চচ তা ও ক্রীড়া কার্ তক্র িনল অবিান করনি হনব। প্রস্থি ০৩ কর্িনন (অসুিিাজস্থনি কারনণ)
িরীরচচ তা ও ক্রীড়া কার্ তক্রন অৃংিগ্রহণ কথনক স্থবরি থাকনল ১টি কর্িনন অনুপস্থিি স্থহনর্নব স্থবনবস্থচি হনব এবৃং কর্ অনুর্ায়ী
স্থনর্ তাস্থরি নম্বর কিতন করনি হনব।

৬.১১.১। িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া টিম কর্তক
ৃ শৃংখলা ও আিরণ সংক্রান্ত নম্বর প্রোন পদ্ধশি
আশলািয লক্ষশে নম্বর প্রোশনর শভশত্ত িশব সকাশলর িরীরিি ৃা ও নবকাশলক ক্রীড়ায় সশক্রয় অংিগ্রিণ, লপািাক-পশরেে ও
শৃংখলা। সািারণভাশব সকল প্রশিক্ষণাথী পূণ ৃ নম্বর পাশব। িশব শনেরূপ লক্ষশে নম্বর কিৃনশর্াগ্য িশব:
আিরণ ও শৃংখলা জশনি কারশণ সিকৃবািৃা প্রাপ্ত িশল প্রশি বািৃার জন্য ০৩ নম্বর কাো িশব। িার এর অশিক সিকৃবািৃা
প্রাপ্ত িশল প্রশিক্ষণাথী লমিা িাশলকায় থাকার অশর্াগ্য শবশবশিি িশবন। র্থার্থ পদ্ধশি অনুসরণ কশর নম্বর প্রোন মূল্যায়ন
অনুশবভাগ িোরক ও শনশিি করশব।

৬.১২। সিপাঠ্যক্রম কার্ ৃক্রম
লকন্দ্র কর্তক
ৃ পশরিাশলি সকল প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীশের সিজাি লমিা ও প্রশিভার উৎকষ ৃ সািশনর উশেশশ্য
র্াবিীয় সিপাঠ্যক্রম কার্ ৃক্রশম সব ৃাশিক সংখ্যক প্রশিক্ষণাথীর অংিগ্রিণশক উৎসাশিি করশি িশব। সিপাঠ্যক্রম কার্ ৃক্রশমর
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মশে শবিকৃ, সৃজনিীল কমৃকাণ্ড, জািীয় শেবস উের্াপন, ক্রীড়া প্রশিশর্াশগিা, কুইজ, সাংস্কৃশিক অনুষ্ঠান ইিযাশে অন্তর্ভৃক্ত
িশব।

৬.১৩। মশিলা প্রশিক্ষণাথীশের জন্য শনশে ৃিাবলী
মশিলা প্রশিক্ষণাথীশের লক্ষশে অনশিক শিন বের বয়সী শিশুসি প্রশিক্ষশণ অংিগ্রিশণর অনুমশি লেয়া িশব। িশব এক
বৎসশরর কম বয়সী শিশুশের সশঙ্গ শনশয় প্রশিক্ষশণ আসা শনরুৎসাশিি করশি িশব। এোড়াও গভৃবিী অবস্থায় প্রশিক্ষশণ
অংিগ্রিণ মা ও শিশুর শনরাপত্তার স্বাশথ ৃ শনরুৎসাশিি করা িশব।
৬.১৪। লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন
৬.১৪.১। লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা েীম কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শনর লক্ষশে সাশব ৃক আিার-আিরণ ও শৃঙ্খলা প্রশিপালশনর
শবষয় শবশবিয িশব।
৬.১৪.২। শৃঙ্খলা ভশঙ্গর জন্য প্রশিক্ষণাথীশক শলশখিভাশব সিকৃ করশি িশব এবং প্রশিবার সিকৃ করার জন্য লকাস ৃ
ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ মূল্যায়শনর জন্য বরােকৃি নম্বর িশি ০৩ নম্বর কিৃন করা িশব। সব ৃাশিক ০৪ বার সিকৃ করা িশব
এবং লস লমািাশবক নম্বর কিৃন করা িশব। িার বাশরর অশিক আিার-আিরণ ও শৃঙ্খলাজশনি লকাশনা কারণ লেখা শেশল লস
প্রশিক্ষণাথীশক লকাস ৃ লথশক িাৎক্ষশণক অব্যািশি লেয়া িশব।
৬.১৪.৩। লকান প্রশিক্ষণাথীশক শলশখিভাশব সিকৃ করা না িশল, লস প্রশিক্ষণাথীর লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর জন্য িার্ ৃকৃি
নম্বর িশি লকান নম্বর কিৃন করা িশব না।
৬.১৪.৪। লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর মূল্যায়শন লকান প্রশিক্ষণাথী অকৃিকার্ ৃ িশল লস প্রশিক্ষণাথীশক পুনরায় পূণ ৃ লময়াশে লকাস ৃ
সম্পন্ন করশি িশব।

৭। প্রশিক্ষণাথী মূল্যায়ন পদ্ধশি (Evaluation Procedure)

৭.১.০। লকাশস ৃর সেল সমাশপ্তর জন্য একজন প্রশিক্ষণাথীশক অন্যান্য িিৃাশে পূরশণর পািাপাশি মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি
প্রশিটি মশডউশল আবশশ্যকভাশব কৃিকার্ ৃ িশি িশব।
৭.১.১। লর্ লকান লকাশস ৃ মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি প্রশিটি শবষশয়/মশডউশল একজন প্রশিক্ষণাথীশক কৃিকার্ ৃিার জন্য ন্যযনিম
িিকরা ৫০ ভাগ নম্বর অজৃন করশি িশব। লকান প্রশিক্ষণাথী লকান মশডউশল িিকরা ৫০ ভাগ নম্বশরর কম নম্বর প্রাপ্ত িশল
সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথী সংশেষ্ট মশডউশল অকৃিকার্ ৃ শিশসশব শবশবশিি িশব।
৭.১.২। মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি লকান শবষশয়/মশডউশল একাশিক মূল্যায়ন পদ্ধশি লর্মন-শলশখি পরীক্ষা ও
অনুিীলনী/ব্যবিাশরক (অনুসরণ করা িশল লসশক্ষশে গৃিীি পদ্ধশিসমূশি প্রাপ্ত নম্বরসমূি লর্াগ কশর) ঐ শবষয়/মশডউশল
একজন প্রশিক্ষণাথীর প্রাপ্ত নম্বর শনি ৃারণ করশি িশব। িশব পৃথকভাশব প্রশিযক লক্ষশে ন্যযনিম ৩০% নম্বর না লপশল সংশেষ্ট
প্রশিক্ষণাথী লস শবষশয়/মশডউশল অকৃিকার্ ৃ শিশসশব পশরগশণি িশব।
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৭.১.৩। লর্ লকান লকাশস ৃ মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি প্রশিটি শবষশয়/মশডউশল একজন প্রশিক্ষণাথীর প্রাপ্ত নম্বর এর শভশত্তশি
সশম্মশলি চূড়ান্ত নম্বর শনি ৃারণ করা িশব এবং সকল মশডউশল প্রাপ্ত লমাে নম্বশরর শভশত্তশি লমিাক্রম প্রণীি িশব। িশব
লমিািাশলকার লকান স্থাশন একই লমিাক্রশম একাশিক প্রশিক্ষণাথী অবস্থান করশল একাশডশমক কার্ ৃক্রশম লর্ প্রশিক্ষণাথী
লবশি নম্বর পাশব লস লমিাক্রশম এশগশয় থাকশব।
৭.১.৪। মাঠ-সংযুশক্ত কার্ ৃক্রম অথবা লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম অথবা িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম এর মূল্যায়শন লকান
প্রশিক্ষণাথী ৫০% নম্বর লপশি ব্যথ ৃ িশল শিশন সামশগ্রক লকাশস ৃ অকৃিকার্ ৃ িশয়শেন শিশসশব গে িশব। এশক্ষশে সকল
মশডউশল সামশগ্রক প্রাপ্ত নম্বর কৃিকার্ ৃিার লক্ষশে লকান প্রভাব লেলশব না। লকান প্রশিক্ষণাথী লকাশস ৃর সেল সমাশপ্তর জন্য
অন্যান্য িিৃাশে পূরণ করশলও লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর মূল্যায়শন অকৃিকার্ ৃ িশল শকংবা দুই (২) এর অশিক সংখ্যক
শবষশয়/মশডউশল/কার্ ৃক্রশম অকৃিকার্ ৃ িশল শকংবা অকৃিকার্ ৃ লকান শবষশয়/মশডউশল/কার্ ৃক্রশম কৃিকার্ ৃিার শনশমত্ত একবার
সুশর্াগ পাবার পরও অকৃিকার্ ৃ িশল িাশক লকাশস ৃ সামশগ্রকভাশব অকৃিকার্ ৃ লঘাষণা করা িশব। এশক্ষশে মূল্যায়শনর অন্য
লকান শনণ ৃায়ক শবশবিনার অবকাি থাকশব না।
৭.১.৫। মাঠ-সংযুশক্ত কার্ ৃক্রশম প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত েলােল প্রকাশির কমপশক্ষ ০৭ কার্ ৃশেবশসর পূশব ৃ লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিমশক
সংগ্রিপূব ৃক মূল্যায়ন অনুশবভাশগ লপ্ররণ শনশিি করশি িশব।
৭.১.৬। লকান প্রশিক্ষণাথী লকান শবষশয় অকৃিকার্ ৃ িশল সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীর আবশেনক্রশম অথবা কর্তপৃ ক্ষ স্বি:প্রশণাশেি
িশল ঐ শবষশয়র উত্তরপে ০১ (এক) জন অথবা সশব ৃাচ্চ ০৩ (শিন) সেস্য শবশিষ্ট শনরশপক্ষ পরীক্ষক/পরীক্ষক মন্ডলী িারা
পুন:মূল্যায়ন করা িশব। এমশডএস (শপ অযান্ড এস) লক এিেসংক্রান্ত পুন:মূল্যায়শনর কশমটি গঠন করশি িশব। পুন:মূল্যায়শন
প্রাপ্ত নম্বরই এ শবষশয়র প্রাপ্ত নম্বর শিশসশব গে িশব। পুন:মূল্যায়শনর পরীক্ষক/পরীক্ষক মণ্ডলী-শি মশডউল পশরিালকশক
অন্তর্ভৃক্ত করা র্াশব না। পুন:মূল্যায়শন র্শে প্রশিক্ষণাথী অকৃিকার্ ৃ িয়, লস লক্ষশে শিশন প্রশিক্ষণকার্ ৃ সমাপ্ত করশবন; শকন্তু
িাশক সনে প্রোন করা িশব না।
এরূপ লক্ষশে সশব ৃাচ্চ ০২ টি মশডউশল অকৃিকার্ ৃ লকান প্রশিক্ষণাথী পরবিী সমশয় লকশন্দ্র এশস পুন:পরীক্ষা লেয়ার জন্য
মূল্যায়ন অনুশবভাগ বরাবর আশবেন করশি পারশব এবং মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি সমশয় আশবেনকারীশক লকশন্দ্র
এশস পরীক্ষায় অংিগ্রিণ করশি িশব। পুন:পরীক্ষায় অংিগ্রিণপূব ৃক কৃিকার্ ৃিার শভশত্তশি সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীশক সনে প্রোন
করা িশব। লকান প্রশিক্ষণাথী পুন:পরীক্ষায় অকৃিকার্ ৃ িশল িাশক পরবিীশি পূণ ৃ লময়াশে লকাস ৃ করশি িশব। িশব
পুন:পরীক্ষায় অংিগ্রিশণর জন্য সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথী লকাশনা নেশনক ভািা/ র্ািায়াি ভািা প্রাপ্য িশব না।
৭.১.৭। লকান প্রশিক্ষণাথী লকান লকাশস ৃ সামশয়কভাশব অকৃিকার্ ৃ িশল িা প্রেত্ত অবমুশক্তপশে উশেখ করশি িশব এবং
সমাপনী অনুষ্ঠাশনর পূশব ৃই লস প্রশিক্ষণাথীশক অবমুক্ত কশর শেশি িশব এবং অকৃিকার্ ৃিার শবষয়টি মশনানয়ন প্রোনকারী
মন্ত্রণালয়/প্রশিষ্ঠানশকও আবশশ্যকভাশব অবশিি করশি িশব।
৭.১.৮। সামশগ্রকভাশব অকৃিকার্ ৃ লকান প্রশিক্ষণাথীশক উক্ত লকাশস ৃ পুনরায় পূণ ৃ লময়াশের জন্য অংিগ্রিণ করশি িশব।
৭.১.৯। সশব ৃাচ্চ নম্বর প্রাপ্ত এবং লকাশস ৃ অংিগ্রিশণর সময় পশরেন্ন লরকড ৃসম্পন্ন ও উজ্জ্বল ভাবমূশিৃ প্রেিৃন কশরশে, এমন
প্রশিক্ষণাথীশক িাঁর লমিার স্বীকৃশি শিশসশব ‘‘লরক্টর লমশডল/ লক্রস্ট’’ প্রোন করা িশব। পশরেন্ন ও উজ্জ্বল ভাবমূশিৃসম্পন্ন
প্রশিক্ষণাথী না িশল সশব ৃাচ্চ নম্বর প্রাপ্ত িশলও ঐ প্রশিক্ষণাথীশক ‘‘লরক্টর লমশডল/ লক্রস্ট’’ প্রোন করা িশব না। এোড়া লমিা
িাশলকার প্রথম ১০% প্রশিক্ষণাথীশক শবশিষ লমিাসনে এবং লমশডল প্রোন করা িশব।
৭.১.১০। আপশত্ত উত্থাপন
লর্ লকান মশডউশলর উত্তরপে/প্রশিশবেন ইিযাশে মূল্যায়শনর পর মূল্যায়ন অনুশবভাগ প্রাপ্ত নম্বর প্রশিক্ষণাথীশের
অবশিিকরশণর ব্যবস্থা গ্রিণ করশব। প্রশিক্ষণাথীগণ নম্বর প্রকাশির ০২ কমৃশেবশসর মশে লকাস ৃ পশরিালশকর মােশম
পশরিালক (মূল্যায়ন) বরাবর উত্তরপে/প্রশিশবেন পুনঃমূল্যায়শনর আশবেন করশি পারশব। প্রশিটি মশডউল/শবষশয়র জন্য
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প্রশিক্ষণাথীশক পুনঃমূল্যায়ন বাবে কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি শে জমা শেশয় আশবেন করশি িশব। প্রাপ্ত আশবেন লকাস ৃ
পশরিালক সম্ভাব্য দ্রুি সমশয় পশরিালক (মূল্যায়ন)-শক অবশিি করশব। মূল্যায়ন অনুশবভাগ মশডউল পশরিালশকর মােশম
করশণক/সািারণ র্ভল সংশিািন করশি পারশব। অন্যান্য লক্ষশে কর্তপৃ ক্ষ শিন সেস্য শবশিষ্ট (মশডউল পশরিালক ব্যিীি)
একটি কশমটি গঠন করশব। গঠিি কশমটিশক খািা পুনঃমূল্যায়ন কশর ০৩ কমৃশেবশসর মশে প্রশিশবেন জমা শেশি িশব।
কশমটির মূল্যায়শন প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত শিশসশব শবশবশিি িশব, িশব পুনঃমূল্যায়ন কশমটির প্রেত্ত নম্বর পূশব ৃর নম্বশরর ১০% এর
কম/লবশির মশে থাকশল পূশব ৃর নম্বরই বিাল থাকশব।
৭.২.০। অন্যান্য শবষয়
৭.২.১। লকান প্রশিক্ষণাথী শনি ৃাশরি িাশরশখ শলশখি পরীক্ষায় অবিীণ ৃ িশি যুশক্তসঙ্গি কারশণ ব্যথ ৃ িশল শকংবা মূল্যায়ন
সংশেষ্ট লকান কার্ ৃক্রশম অংিগ্রিণ করশি ব্যথ ৃ িশল শকংবা শনি ৃাশরি সমশয়র মশে লকান প্রশিশবেন জমা প্রোশন ব্যথ ৃ িশল
উক্ত মশডউশলর পরীক্ষা গ্রিশণর জন্য দুই কমৃশেবশসর মশে সময় সাশপশক্ষ লস প্রশিক্ষণাথী আশবেন করশি পারশব। িশব
উক্ত সমশয়র পর োশখলকৃি লকান আশবেন গ্রিণশর্াগ্য িশব না এবং সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথী সংশেষ্ট শবষশয়/মশডউশল/কার্ ৃক্রশম
সামশয়কভাশব অকৃিকার্ ৃ শিশসশব শবশবশিি িশব।
৭.২.২। লকান প্রশিক্ষণাথী শনি ৃাশরি িাশরশখর মশে লকান প্রশিশবেন জমা প্রোশন ব্যথ ৃ িশল িাশক জমা লেয়ার সময়
বশি ৃিকরশণর জন্য লকাস ৃ পশরিালক বরাবর আশবেন করশি িশব। লকাস ৃ পশরিালক উক্ত আশবেনপে মশডউল পশরিালশকর
শনকে লপ্ররণ করশব। আশবেন না করশল বা আশবেন অগ্রিণশর্াগ্য িশল প্রশিশবেন জমাোশন প্রশিশেন শবলশম্বর জন্য িিকরা
৫ ভাগ িাশর উক্ত মশডউশলর বরােকৃি নম্বর কিৃন করা িশব এবং সশব ৃাচ্চ দুই কমৃশেবস পর্ ৃন্ত এ শবলম্ব গ্রিণশর্াগ্য িশব।
৭.২.৩। সনে ও একক মূল্যায়ন প্রশিশবেন
লকাশস ৃর সেল সমাশপ্তর জন্য শনি ৃাশরি সকল িিৃাশে পূরণ সাশপশক্ষ একজন প্রশিক্ষণাথীশক লকাস ৃ পশরিালক, লকাস ৃ উপশেষ্টা
এবং লরক্টর কর্তক
ৃ স্বাক্ষশরি সনে (Certificate) প্রোন করা িশব। লমিািাশলকায় স্থান পাওয়া প্রশিক্ষণাথীর শবশিষ
সনে পশরিালক (মূল্যায়ন), এমশডএস (শপ অযান্ড এস) এবং লরক্টর মশিােশয়র স্বাক্ষশর প্রোন করা িশব। প্রশিক্ষণাথীশের
সামশগ্রক অবস্থাশনর শভশত্তশি সমশন্বি েলােল সনে শবিরণ অনুষ্ঠাশনর শনকেিম সমশয় আনুষ্ঠাশনকভাশব লঘাষণা করা িশব।
লকাশস ৃর সেল সমাশপ্তর পর প্রশিক্ষণাথীশক উপপশরিালক (মূল্যায়ন) ও মূল্যায়ন অশেসাশরর লর্ৌথ স্বাক্ষশর প্রাপ্ত লমাে নম্বর,
িিকরা নম্বর ও লগ্রডসি লগ্রডিীে প্রোন করা িশব।
৭.২.৪। লকান প্রশিক্ষণাথীর প্রাপ্ত মূল সনে বা লগ্রড িীে িাশরশয় লগশল বা শবনষ্ট িশল বা লকান প্রকার র্ভল সংশিািশনর
প্রশয়াজন িশল সংশেষ্ট প্রাথীশক লকন্দ্র কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি শে জমা প্রোশনর/োশনর রশিেসি পশরিালক (মূল্যায়ন) বরাবর
আশবেন করশি িশব। প্রাপ্ত আশবেশনর লপ্রশক্ষশি উপযুক্ত কর্তপ
ৃ ক্ষ এর অনুশমােনক্রশম পশরিালক (মূল্যায়ন) এর একক
স্বাক্ষশর অশবকল প্রশিশলশপ সরবরাি করা িশব।
৭.২.৫। লকাস ৃ সমাশপ্তর শিন মাশসর মশে লকশন্দ্রর শনয়শমি লমৌশলক লকাস ৃসমূশি অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীর জন্য
লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম কর্তক
ৃ প্রণীি মূল্যায়ন অনুশবভাগ একটি কশর একক মূল্যায়ন প্রশিশবেন প্রণয়ন কশর িা প্রশিক্ষণাথীশের
স্ব স্ব লডাশসয়াশর সংরক্ষশণর শনশমত্ত সংশেষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রশিষ্ঠান প্রিান বরাবশর লপ্ররণ করশব। প্রণীি প্রশিটি একক মূল্যায়ন
প্রশিশবেশন পশরিালক (মূল্যায়ন) ও এমশডএস (শপএন্ডএস) স্বাক্ষর করশব। একক মূল্যায়ন প্রশিশবেশনর একটি নমুনা
“সংশর্াজনী-ক”-লি সংযুক্ত করা িশলা।
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৭.২.৬। শৃঙ্খলা পশরপশি আিরণ
লকাস ৃ িলাকালীন একজন প্রশিক্ষণাথীর শনশোক্ত কার্ ৃকলাপ শৃঙ্খলা পশরপশি আিরণ শিশসশব গে িশবঃ
(ক) লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম এর অনুমশি ব্যিীি লকান অশিশবিশন অনুপশস্থশি;
(খ) অননুশমাশেিভাশব লকশন্দ্রর বাইশর গমন অথবা অবস্থান;
(গ) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন;
(ঘ) লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম অথবা লকন্দ্র কর্তক
ৃ শনি ৃাশরি শনয়ম-শৃঙ্খলার পশরপশি কাশজ জড়াশনা;
(ঙ) কারণ েিৃাশনার লনাটিি প্রাশপ্তর পর সশন্তাষজনক জবাব প্রোশন ব্যথ ৃ িশল;
(ি) শনি ৃাশরি সমশয় শরশপাে ৃ/অযাসাইনশমন্ট ইিযাশে র্থাসমশয় জমা প্রোশন ব্যথ ৃ িশল;
(ে) নারীর প্রশি অশিাভন আিরণ;
(জ) শনি ৃাশরি লপাষাশকর ব্যিযয় ঘোশনা;
(ঝ) প্রশিক্ষশণর শনয়ম-নীশির ব্যিযয়;
(ঞ) লেশণকশক্ষ লমাবাইল লোন বা অন্য লকান লর্াগাশর্াশগর বা শবশনােশনর আধুশনক প্রযুশক্ত র্থার্থ কর্তপৃ শক্ষর অনুমশি
ব্যশিশরশক ব্যবিার ও বিন করা;
(ে) অসামাশজক কার্ ৃকলাপ;
(ঠ) উপশঢৌকন প্রোন বা অন্য লকান ভাশব লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা, লকান অনুষে সেস্য বা কর্তপৃ ক্ষশক প্রভাশবি করার প্রশিষ্টা।
(ড) স্বাক্ষর জাশলয়াশি

৭.২.৭। সংশিািশনর জন্য উপশেি:
ক) লকান প্রশিক্ষণাথীর শনয়ম-শৃঙ্খলা পশরপশি আিরণ প্রেিৃশনর লকান ঘেনা দৃশষ্টশগাির িশল লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম অথবা
মূল্যায়ন অনুশবভাগ সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীশক িলব কশর িাঁর অনশভশপ্রি আিরশণর ব্যাখ্যা প্রোনসি সংশেষ্ট
প্রশিক্ষণাথীশক িাঁর আিরণ সংশিািশনর শবষশয় পরামিৃ প্রোশনর মােশম িাঁর আিরণ সংশিািশনর উশদ্যাগ গ্রিণ করশি
িশব। উপশেি প্রোশনর মােশম সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীশের আিরণ পশরবিৃন করা সম্ভব না িশল িাশক িাশ্তবর আওিায়
আনয়শনর ব্যবস্থা গ্রিণ করশি িশব।
খ) প্রশিক্ষণাথীশের ন্যায় লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর সেস্য ও অন্যান্য অনুষে সেস্য প্রশিক্ষণাথীশের সশঙ্গ আিরশণর লক্ষশে
শবশিষ সিকৃিা ও পারস্পশরক েদ্ধাশবাি প্রেিৃন করশি িশব।
গ) উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস,ৃ শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ এবং পশলশস প্ল্যাশনং অযান্ড ম্যাশনজশমন্ট লকাস ৃ এর লক্ষশে লকাস ৃ
পশরিালক, লকশন্দ্রর এমশডএসগণ এবং লরক্টর শৃঙ্খলার শবষয়াশে িোরশক করশব।
৭.২.৮। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত িাশ্তব
এ নীশিমালার আওিায় আনীি অশভশর্াগ প্রমাশণি িশল প্রশিক্ষণাথীশক শনশের দুই িরশনর িাশ্তব প্রোন করা িশব।
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত লঘুেণ্ড
খ. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গুরুেণ্ড
লঘুেশণ্ডর িাশ্তব:
লঘু অপরাি প্রমাশণি িশল একজন প্রশিক্ষণাথীশক শনশোক্ত িাশ্তব প্রোন করা িশব:
ক.১. শিরস্কার
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ক.২.নম্বর কিৃন
ক.৩. িলমান লকাস ৃ িশি অব্যািশি প্রোন
ক.৪. লকাস ৃ লথশক ১ বেশরর জন্য বশিষ্কার
গুরুেশণ্ডর িাশ্তব:
গুরুির অশভশর্াগ প্রমাশণি িশল প্রশিক্ষণাথীশক শনেবশণ ৃি লর্ লকান িাশ্তব প্রোন করা িশব:
খ.১. লকাস ৃ িশি ০২ (দুই) বেশরর জন্য বশিষ্কার;
খ.২. লকাস ৃ িশি ০৩ (শিন) বেশরর জন্য বশিষ্কার;
খ.৩. লকাস ৃ িশি স্থায়ীভাশব বশিস্কার ও শবভাগীয় মামলা িালুকরশণর জন্য সংশেষ্ট কর্তপৃ শক্ষর শনকে সুপাশরি লপ্ররণ;
৭.২.৯। িাশ্তব প্রোশনর প্রশক্রয়া
ক) লকান প্রশিক্ষণাথী এ নীশিমালার ২.১ ও ৭.২.৬ িারায় বশণ ৃি লকাশনা অসদুপায় বা অসোিরণ শকংবা শনয়ম-শৃঙ্খলা
পশরপশি লকাশনা কাশজ শলপ্ত আশেন মশমৃ অশভশর্াগ উত্থাশপি িশল লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম প্রাথশমক অনুসন্ধান করশব
এবং অশভশর্াশগর প্রাথশমক সিযিা পাওয়া লগশল সংশেষ্ট অশভযুক্তশক কারণ েিৃাশনাসি আত্মপক্ষ সমথ ৃশনর সুশর্াগ
শেশি িশব। জবাব সশন্তাষজনক িশল সিকৃ কশর শবষর্টির শনষ্পশত্ত করশি িশব। জবাব সশন্তাষজনক শবশবশিি না িশল
শবষয়টি লকশন্দ্রর শডশসশপ্ল্নাশর/শনয়ম-শৃঙ্খলা কশমটির সভাপশি বরাবর শলশখিভাশব অবশিি করশি িশব। শডশসশপ্ল্নাশর
কশমটি এ নীশিমালার প্রেত্ত িেন্ত প্রশক্রয়া অনুসরণ কশর প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ িাশ্তবমূলক ব্যবস্থা গ্রিশণর সুদৃঢ় শভশত্ত
পাওয়া লগশল অশভযুক্তশক আত্মপক্ষ সমথ ৃশনর সুশর্াগ প্রোন কশর লঘু বা গুরুেণ্ড প্রোন করশব। অশভশর্াগ প্রমাশণি না
িশল িাশক সংশেষ্ট অশভশর্াগ লথশক অব্যািশি প্রোন করশি িশব। লকাশনা প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ িাশ্তবমূলক ব্যবস্থা
গ্রিশণর লক্ষশে শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি িাশ্তবর মাো শনি ৃারণ কশর লেশব। প্রমাশণি অশভশর্াগ লঘু িশল কশমটি সংশেষ্ট
প্রশিক্ষণাথীশক লঘুেশণ্ডর আওিায় বশণ ৃি লর্ লকাশনা িাশ্তব প্রোন করশব। গুরুির অপরাি প্রমাশণি িশল সংশেষ্ট
প্রশিক্ষণাথীশক গুরুেশণ্ডর আওিায় বশণ ৃি লর্ লকাশনা িাশ্তব প্রোন করশব। প্রশিক্ষণাথীশক প্রেত্ত িাশ্তবর শবষয়টি িার
সংশেষ্ট মন্ত্রণালয়/অশিেপ্তর/শবভাগশক জানাশি িশব। শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি কর্তক
ৃ প্রেত্ত লঘুেণ্ড ক.১, ক.২ ও ক.৩ িাশ্তবর
শবরুশদ্ধ আশপশলর লকাশনা সুশর্াগ সংক্ষুব্ধ প্রশিক্ষণাথী পাশব না। শনয়ম-শৃঙ্খলা/শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি প্রেত্ত লর্ লকাশনা
িাশ্তব িাৎক্ষশণক কার্ ৃকর িশব। শুধুমাে ক.৪ এ প্রেত্ত িাশ্তবর লক্ষশে এবং গুরুেশণ্ড প্রেত্ত িাশ্তবর লক্ষশে সংক্ষুব্ধ
প্রশিক্ষণাথী িার কমৃস্থশল শেশর শগশয় ১৫ (পশনর) শেশনর মশে লরক্টর বরাবর আপীল োশয়র করশি পারশব। লরক্টর
র্থার্থ প্রশক্রয়া অবলম্বন কশর আত্মপক্ষ সমথ ৃন ও ব্যশক্তগি উপশস্থশির সুশর্াগ প্রোন কশর সম্ভাব্য দ্রুি সমশয় আপীল
শনষ্পশত্ত করশব।
খ) প্রশিক্ষশণর লর্ পর্ ৃাশয় লঘুেণ্ড বা গুরুেণ্ড প্রোন করা লিাক সংশেষ্ট েণ্ডপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণাথীশক প্রশর্াজয লক্ষশে পূণ ৃাঙ্গ লকাস ৃ
সম্পন্ন করশি িশব।

৭.২.১০। শনয়ম-শৃঙ্খলা/শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি
ক) লকশন্দ্রর এমশডএস (শপ অযান্ড এস) এর লনর্তশত্ব ০৩ সেস্য শবশিষ্ট একটি শনয়ম-শৃঙ্খলা/শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি থাকশব।
পশরিালক (মূল্যায়ন) বা িাঁর প্রশিশনশি ও ১ (এক) জন নারী কমৃকিৃার সমন্বশয় এ কশমটি গঠিি িশব। সংশেষ্ট লকাস ৃ প্রিাসন
এর ০১ (এক) জন প্রশিশনশি মামলা শডশসশপ্ল্নাশর কশমটির শনকে উপস্থাপন করশব। র্শে এমশডএস (শপ অযান্ড এস) লকাস ৃ
এর সশঙ্গ সংযুক্ত থাশক িশব লস লক্ষশে লরক্টর কর্তক
ৃ মশনানীি এমশডএস কশমটির লনর্তত্ব লেশব।
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খ) শবশপএটিশসর িত্ত্বাবিাশন অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রশিষ্ঠাশন বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর কার্ ৃক্রম পশরিাশলি িশল একইভাশব এ
নীশিমালার িাশ্তব ও প্রশক্রয়া অনুসরণ করশি িশব। সংশেষ্ট প্রশিষ্ঠান কর্তক
ৃ গঠিি শনয়ম-শৃঙ্খলা/ শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি কর্তক
ৃ
িাশ্তবমূলক ব্যবস্থা গৃিীি িশব। সংশেষ্ট প্রশিষ্ঠান প্রিান, একজন অনুষে সেস্য ও একজন নারী অনুষে সেশস্যর সমন্বশয়
শনয়ম-শৃঙ্খলা/ শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি গঠন করশি িশব।
৭.২.১১। িেন্ত প্রশক্রয়া
১) লঘুেন্ড প্রোশনর লক্ষশে িেন্ত প্রশক্রয়া
র্শে লকাশনা প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ লকাস ৃ প্রিাসশনর মােশম প্রাথশমকভাশব অশভশর্াগ প্রমাশণর পর শডশসশপ্ল্নাশর কশমটির
শনকে অশভশর্াগটি লপ্ররণ করা িয় এবং শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি এ মশমৃ অশভমি লপাষণ কশরন লর্, অশভশর্াগ প্রমাশণি িশল
শিরস্কার অশপক্ষা কশঠার লঘুেণ্ড প্রশর্াজয িশব। িশব ক) অশভযুশক্তর শবরুশদ্ধ আনীি অশভশর্াগ শলশখিভাশব অবশিি কশর ০১ (এক) কমৃ শেবশসর মশে িার কারণ বযাখ্যা করার
শনশে ৃিনা প্রোন করশি িশব এবং শিশন ব্যশক্তগি শুনাশনর জন্য ইো প্রকাি কশরন শকনা িা অবশিি করার জন্য কারণ
েিৃাশনার লনাটিশি উশেখ করশি িশব।
খ) শনি ৃাশরি সমশয়র মশে অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথী র্শে কারণ েিৃাশনার ব্যাখ্যা প্রোন কশর, কশমটি িা শবশবিনায় শনশয় এবং
অশভযুক্তশক ব্যশক্তগি শুনাশনর সুশর্াগ প্রোন করার পর অথবা শনি ৃাশরি সমশয়র মশে র্শে অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথী লকাশনা
ব্যাখ্যা প্রোন না কশর, িািশল প্রশিক্ষণাথীশক লর্ লকাশনা লঘু েণ্ড আশরাপ করা র্াশব।
২) গুরুেশণ্ডর লক্ষশে িেন্ত প্রশক্রয়া
এ নীশিমালার অিীশন লকাশনা প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ গুরুেণ্ড প্রোনশর্াগ্য অশভশর্াগ উপস্থাশপি িশল শডশসশপ্ল্নাশর কশমটিক) অশভশর্াশগর শববরণসি, অশভশর্াগনামা এবং প্র্তবাশবি িাশ্তব উশেখ কশর প্রশিক্ষণাথীশক শলশখিভাশব শবষয়টি অবশিি
করশব।
খ) অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথীশক অশভশর্াগনামা প্রাশপ্তর ০২ (দুই) কমৃশেবশসর মশে িার শবরুশদ্ধ আনীি অশভশর্াশগর শলশখি
জবাব শেশি িশব। একই সাশথ িার শবরুশদ্ধ প্র্তবাশবি িাশ্তব লকন প্রোন করা িশব না িার স্বপশক্ষ যুশক্ত প্রোন করশি িশব।
এোড়াও িাশক জানাশি িশব লর্, শিশন ব্যশক্তগিভাশব উপশস্থি িশয় িার বক্তব্য লপি করশি ইচ্ছুক শকনা ।
গ) অশভযুু্ক্ত প্রশিক্ষণাথী শনশে ৃষ্ট সমশয়র মশে িার জবাব প্রোশন অসমথ ৃ িশল বা জবাব োশখশলর জন্য সময় প্রাথ ৃনা করশল
কশমটি ০১ (এক) কমৃশেবস সময় বশি ৃি করশি পারশব।
ঘ) অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথী শনি ৃাশরি বা বশি ৃি সমশয়র মশে িার জবাব প্রোন করশল, উক্ত জবাব এবং অশভশর্াশগর সশঙ্গ
সংশেষ্ট লকাস ৃ কর্তপ
ৃ ক্ষ কর্তক
ৃ আনীি শবষয় ও সাক্ষয শবশবিনায় লনশব। র্শে কশমটি মশন কশর লর্,
i) অশভযুু্ক্ত প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ িাশ্তব প্রোশনর মশিা র্শথষ্ট উপযুক্ত কারণ লনই িশব আনীি অশভশর্াগ িশি িাশক অব্যািশি
প্রোন কশর শবষয়টি শনষ্পশত্ত করশব।
ii) অশভযুু্ক্ত প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ আনীি অশভশর্াগ প্রমাশণি িশল লঘুেণ্ড প্রোনশর্াগ্য িশব, লসশক্ষশে অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথীশক
লর্ লকাশনা লঘুেণ্ড প্রোন করশি পারশব।
ii) অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ গুরুেণ্ড প্রোশনর মশিা র্শথষ্ট কারণ থাকশল ০১ (এক) জন িেন্তকারী কমৃকিৃা শনশয়াগ
কশর িেন্ত পশরিালনা করশি িশব।
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ঙ) িেশন্তর আশেি প্রাশপ্তর ০২ (দুই) কার্ ৃ শেবশসর মশে িেন্ত কমৃকিৃা িেন্ত কার্ ৃ সম্পন্ন কশর িার মিামি কশমটির শনকে
লপি করশব।
ি) িেন্ত প্রশিশবেন প্রাশপ্তর পর কশমটি র্শে মশন কশর, অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথী গুরুেণ্ড পাওয়ার লর্াগ্য িশব ০১ (এক) কার্ ৃ
শেবশসর মশে লকন িাশক গুরুেণ্ড আশরাপ করা িশব না িার জন্য ২য় কারণ েিৃাশনার লনাটিি শেশি িশব।
ে) ২য় কারণ েিৃাশনার লনাটিশির জবাব প্রাশপ্তর পর র্শে শৃঙ্খলা কশমটির শনকে সশেিািীিভাশব প্রমাশণি িয় প্রশিক্ষণাথীর
শবরুশদ্ধ আনীি অশভশর্াগ লকাস ৃ কর্তপৃ ক্ষ প্রমাণ করশি সমথ ৃ িশয়শে, লস লক্ষশে কশমটি গুরুেশণ্ড বশণ ৃি লর্ লকাশনা িাশ্তব
প্রোন করশি পারশব।
জ) লকাস ৃ কর্তপৃ ক্ষ কর্তক
ৃ আনীি অশভশর্াগ শবষয়ক সাক্ষয প্রমাণ অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথীর উপশস্থশিশি গ্রিণ করশি িশব।
অশভযুক্ত প্রশিক্ষণাথী যুশক্তখণ্ডনসি িার স্বপশক্ষ সাক্ষয প্রমাণ কশমটির শনকে উপস্থাপন করার সুশর্াগ পাশব।
ঝ) আত্মপক্ষ সমথ ৃশনর সুশর্াগ ব্যিীি লকান প্রশিক্ষণাথীশক গুরুেশণ্ডর আওিায় লকান িাশ্তব প্রোন করা র্াশব না।
ঞ) শবশপএটিশসর িত্ত্বাবিাশন বাংলাশেশির অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রশিষ্ঠাশন িলমান/ অনুশষ্ঠিব্য বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে
এ নীশিমালায় উশেশখি িেন্ত প্রশক্রয়া একইভাশব অনুসরণ করশি িশব।
৭.২.১২। আশপল ও শরশভউ
ক) শডশসশপ্ল্নাশর/শনয়ম-শৃঙ্খলা কশমটি প্রেত্ত িাশ্তবর শবরুশদ্ধ সংক্ষুব্ধ প্রশিক্ষণাথী শুধুমাে আপীলশর্াগ্য িাশ্তব প্রোশনর লক্ষশে
১৫ (পশনর) কমৃ শেবশসর মশে লরক্টর এর শনকে আশপল/শরশভউ করার সুশর্াগ পাশবন। লরক্টর সম্ভাব্য দ্রুি সমশয়র মশে
ব্যশক্তগি শুনাশন ও আত্মপক্ষ সমথ ৃশনর সুশর্াগ প্রোশনর মােশম প্রেত্ত েণ্ড বিাল, হ্রাস, বৃশদ্ধ বা বাশিল করবার ক্ষমিা
সংরক্ষণ কশরন। লরক্টর িাঁর আশপশল প্রেত্ত আশেি স্বি:প্রশণাশেিভাশব অথবা সংক্ষুব্ধ প্রশিক্ষণাথীর শরশভউ আশবেশনর
লপ্রশক্ষশি পুন:শবশবিনা করশি পারশব। লরক্টর কর্তক
ৃ প্রেত্ত আশেি চূড়ান্ত বশল শবশবশিি িশব।
খ) শবশপএটিশসর িত্ত্বাবিাশন বাংলাশেশির অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রশিষ্ঠাশন িলমান/ অনুশষ্ঠিব্য বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃ সংশেষ্ট
প্রশিষ্ঠাশনর শনয়ম-শৃঙ্খলা/শডশসশপ্ল্নাশর কশমটি কর্তক
ৃ প্রেত্ত আপীলশর্াগ্য িাশ্তবর শবরুশদ্ধ সংক্ষুব্ধ প্রশিক্ষণাথী ১৫ (পশনর)
কমৃশেবশসর মশে লরক্টর শবশপএটিশস এর শনকে আশপল করার সুশর্াগ পাশব। লরক্টর সম্ভাব্য দ্রুি সমশয়র মশে ব্যশক্তগি
শুনাশন ও আত্মপক্ষ সমথ ৃশনর সুশর্াগ প্রোশনর মােশম প্রেত্ত েণ্ড বিাল, হ্রাস, বৃশদ্ধ বা বাশিল করার ক্ষমিা সংরক্ষণ কশর।

গ) লরক্টর িাঁর আশপশল প্রেত্ত আশেি সংক্ষুব্ধ প্রশিক্ষণাথীর আশবেশনর লপ্রশক্ষশি পুন:শবশবিনা করশি পারশবন। লরক্টর কর্তক
ৃ
প্রেত্ত আশেি চূড়ান্ত বশল শবশবশিি িশব।

৮.০। শবশভন্ন শবষশয়র নম্বর ও কলমশিে (Pen-picture) প্রণয়ন
৮.১.১। প্রশিক্ষণাথী ডাশয়শর ও কলমশিে
লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর সেস্যবৃে প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীর কার্ ৃক্রম শনয়শমি পর্ ৃশবক্ষশণর জন্য পৃথকভাশব প্রশিক্ষণাথী ডাশয়শর
সংরক্ষণ করশব। এই ডায়শরশি প্রশিক্ষণ িলাকালীন প্রশিক্ষণাথীর কমৃকাশণ্ডর র্াবিীয় িথ্যাশে শলশপবদ্ধ িশব। শবষয়টি
লকাস ৃ উপশেষ্টা ও লকাস ৃ পশরিালকশক শনয়শমি পর্ ৃশবক্ষণ ও িত্ত্বাবিান করশি িশব। প্রশয়াজশন উপযুক্ত শনশে ৃিনা শেশি িশব।
র্থার্থভাশব ডাশয়শর সংরক্ষশণ ব্যথ ৃিা সংশেষ্ট লকাস ৃ সমণ্বয়শকর অসোিরণ বশল গে িশব।
৮.১.২। লকাস ৃ সমাশপ্তর ০১ মাশসর মশে আবশশ্যকভাশব লমৌশলক লকাস ৃসমূশির লকাস ৃ পশরিালক, লকাস ৃ সমন্বয়ক/সমন্বয়কশের
সিায়িায় শনজ শনজ লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিযক প্রশিক্ষণাথীর জন্য কলম-শিে প্রণয়ন করশব এবং লকাস ৃ উপশেষ্টার
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অনুশমােন গ্রিণ কশর িা মূল্যায়ন অনুশবভাশগ জমা প্রোন শনশিি করশব। কলমশিে আবশশ্যকভাশব প্রশিক্ষণাথী ডাশয়শরর
শভশত্তশি প্রণীি িশব।
৮.২। পশলশস প্ল্যাশনং অযান্ড ম্যাশনজশমন্ট লকাস ৃ (শপশপএমশস) এবং অনশিক ০২ সপ্তাি লময়াশে সংশক্ষপ্ত লকাশস ৃর লক্ষশে ০১
লকাস ৃ সমাপনী শেবশসর ০১ (এক) শেন পূশব ৃ, শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ (এসএসশস) এবং উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস ৃ
(এশসএশড) সমাশপ্তর ০২ (দুই) শেন পূশব ৃ ও বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাস ৃ (এেটিশস) সমাশপ্তর ০৫ (পাঁি) শেন পূশব ৃ লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা
টিশমর মূল্যায়নসি অন্যান্য সকল িাশত্ত্বক ও ব্যবিাশরক শবষশয়র (প্রশর্াজয লক্ষশে) উত্তরপেসি নম্বরপে সংশেষ্ট
শবষয়/মশডউল/কার্ ৃক্রম পশরিালক/োশয়ত্বপ্রাপ্ত অনুষে সেস্য অবশ্যই মূল্যায়ন অনুশবভাশগ জমা প্রোন শনশিি করশি িশব।
৮.৩। উপস্থাপনীয় সকল প্রশিশবেন উপস্থাশপি িওয়ার িাশরখ লথশক পরবিী শিন কমৃশেবশসর মশে উপস্থাশপি
প্রশিশবেনসি নম্বরপে সংশেষ্ট শবষয়/মশডউল/কার্ ৃক্রম পশরিালক/োশয়ত্বপ্রাপ্ত অনুষে সেস্য মূল্যায়ন অনুশবভাশগ জমা প্রোন
করশি িশব।

৮.৪। শলশখি পরীক্ষা, োমৃ লপপার, অযাসাইনশমন্ট ইিযাশের লক্ষশে সংশেষ্ট শবষয়/মশডউল পশরিালক পরীক্ষা অনুষ্ঠান/োমৃ
লপপার/অযাসাইনশমন্ট গ্রিশণর িাশরখ লথশক সশব ৃাচ্চ ১০ (েি) কমৃশেবশসর মশে মূল্যাশয়ি উত্তরপেসি নম্বরপে সংশেষ্ট
শবষয়/মশডউল/কার্ ৃক্রম পশরিালক/োশয়ত্বপ্রাপ্ত অনুষে সেস্যশক মূল্যায়ন অনুশবভাশগ জমা প্রোন করশি িশব।

৯.০। সংখ্যািাশত্ত্বক শনরূপণ এবং লগ্রশডং
৯.১। লকাশস ৃ একজন প্রশিক্ষণাথীর প্রাপ্ত নম্বশরর িিকরা িার (েিশমক এর পশর দুই সংখ্যা পর্ ৃন্ত) অনুর্ায়ী শনশের েক-১৬এ উশেশখি পদ্ধশিশি লগ্রশডং করা িশব।
েক-১৬: প্রশিক্ষণাথীশের েলােল লগ্রশডং এর প্রাপ্ত নম্বশরর িিকরা িার ও মান
নম্বর (%)
মান
+
৯৫ এবং িদূর্ধ্ৃ
এ (অসািারণ)
৯০-<৯৫
এ (অশি উত্তম)
৮৫-<৯০
এ- (উত্তম)
৮০-<৮৫
শব+ (ভাল)
৭০ - <৮০
শব (সশন্তাষজনক)
৬০ - <৭০
শব- (উচ্চ িলশি মান)
৫০ - <৬০
শস (িলশি মান)
অকৃিকার্ ৃ
<৫০
প্রাপ্ত লগ্রড সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীর জন্য প্রণীি একক মূল্যায়ন প্রশিশবেন ও সনেপশে উশেখ করা িশব।
১০.০। প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম মূল্যায়ন
১০.১.০। প্রশিক্ষণাথীশের শনয়ম-শৃঙ্খলা প্রশিপালশনর শবষয়টি লকশন্দ্রর অনুষে সেস্য, লকাস ৃ প্রিাসশনর সেস্যবৃে ও মূল্যায়ন
অনুশবভাগশক সশম্মশলিভাশব শনয়শমি পর্ ৃশবক্ষণ/পশরবীক্ষণ করশি িশব। লকাশনা প্রশিক্ষণাথীর শবরুশদ্ধ লকাশনা অশভশর্াগ
থাকশল সংশেষ্ট অনুষে সেস্য লকাস ৃ প্রিাসনশক িাৎক্ষশণকভাশব অবশিি করশব।
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১০.১.১। লকন্দ্র কর্তক
ৃ পশরিাশলি প্রশিটি প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর সেল বা্তববায়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশিক্ষণাথীশের র্থাসমশয় সকল
কার্ ৃক্রশম উপশস্থশিসি অশিশবিন শুরু ও সমাপন এবং লসিশন িাঁশের উপশস্থশির সাশব ৃক শবষয়টি লকশন্দ্রর মূল্যায়ন অনুশবভাগ
ও লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিম লর্ৌথভাশব পালন করশব। মূল্যায়ন অনুশবভাগ বা্তববায়নািীন লকাস ৃ কার্ ৃক্রশমর অগ্রগশি সম্পশকৃ
শনয়শমিভাশব িথ্য সংগ্রি কশর কর্তপৃ ক্ষশক অবশিি করশব। অশিকন্তু প্রশর্াজয লক্ষশে র্শথাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রিশণর জন্য
কর্তপৃ শক্ষর অনুকূশল সুপাশরি করশব।
১০.১.২। লকাস ৃ পশরিালনার সশঙ্গ সম্পৃক্ত লকাস ৃ সমন্বয়কবৃে িাঁশের উপর অশপৃি োশয়ত্ব র্থার্থভাশব প্রশিপালন করশেন
শকনা, অশিশবিন শুরু ও িলাকালীন লেণীকশক্ষ িাঁশের উপশস্থশি সশন্তাষজনক শকনা এবং প্রশয়াজনীয় মুহূশিৃ প্রশিক্ষণাথীশের
োশয়ত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়কবৃে প্রশয়াজনীয় শনশে ৃিনা প্রোন করশে শকনা, মূল্যায়ন অনুশবভাগ শনশবড়ভাশব শবষয়গুশলা
অবশলাকনপূব ৃক লকাস ৃ পশরিালক, লকাস ৃ উপশেষ্টা এবং উর্ধ্ৃিন কর্তপৃ ক্ষশক শনয়শমি অবশিি করশব।
১০.১.৩। লকাস ৃ বা্তববায়ন শবষশয় মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ সংগৃিীি িশথ্যর একটি অন্যিম উৎস িশব সংশেষ্ট লকাশস ৃ
অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীগণ। প্রশিটি লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীগণ লকাশস ৃর উশেশ্যাবশলর শনশরশখ প্রশিক্ষণ
কার্ ৃক্রম মূল্যায়ন করশব। লর্শিত্য লকন্দ্র পৃথক পৃথক উশেশ্যাবলী ও লকাস ৃ উপকরশণর শভশত্তশি শবশভন্ন ্তবশরর কমৃকিৃাশের
প্রশিক্ষণ প্রোন কশর সঙ্গি কারশণ ্তবরশভশে লকাশস ৃর মূল্যায়ন পদ্ধশিও শভন্ন িশব। প্রশিক্ষণাথী কর্তক
ৃ প্রশিক্ষণ কার্ ৃক্রম
মূল্যায়শন শনেশলশখি অনুশেে ১০.২.০ লথশক ১০.৫.২ পর্ ৃন্ত বশণ ৃি প্রশক্রয়াসমূি অনুসরণ করা িশব।
১০.২.০। সাপ্তাশিক/নেনশেন পশরবীক্ষণ (মশনেশরং)
১০.২.১। শনয়শমিভাশব লকাশস ৃর অগ্রগশি জানা ও প্রশর্াজয লক্ষশে িাৎক্ষশণকভাশব র্শথাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রিশণর জন্য লকন্দ্র
কর্তক
ৃ পশরিাশলি শবশভন্ন লকাশস ৃর কার্ ৃক্রম লকাস ৃশভশে সাপ্তাশিক অথবা নেশনক শভশত্তশি পশরবীক্ষণ (মশনেশরং) করা িশব।
এশক্ষশে লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীগণ িলমান লকাশস ৃর ব্যবস্থাপনাগি শেক, প্রেত্ত সুশবিাশে প্রভৃশি মূল্যায়ন
অনুশবভাগ কর্তক
ৃ প্রণীি েশকর শভশত্তশি অনলাইশন শলশখি মূল্যায়ন করশব।
১০.২.২। পশলশস প্ল্যাশনং অযান্ড ম্যাশনজশমন্ট লকাস,ৃ শসশনয়র স্টাে লকাস ৃ, উচ্চির প্রিাসন ও উন্নয়ন লকাস ৃ এবং দুই সপ্তাি
বা িশিাশিক লময়াশে সংশক্ষপ্ত ও অন্যান্য সকল প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে িলমান লকাশস ৃর শবশভন্ন কার্ ৃক্রশমর েলপ্রসূিা ও
অগ্রগশি সম্পশকৃ লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীগণ সাপ্তাশিক শভশত্তশি এবং বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে নেশনক
শভশত্তশি মিামি লেশব। এোড়া প্রশিটি লকাশস ৃর লক্ষশে অনানুষ্ঠাশনক আলাপিাশরিার মােশমও লকাস ৃ শবষশয় প্রশিক্ষণাথীশের
মিামি সংগ্রি করশি িশব।
১০.২.৩। পদ্ধশি
সাপ্তাশিক/নেনশেন/অনলাইন মশনেশরং েক সরবরাি শনশিিকরণ;
শবশভন্ন সমশয় অনানুষ্ঠাশনক আলাপিাশরিা;
লকাস ৃ পশরিালক/সমন্বয়কশের লর্াগাশর্াগ;
১০.২.৪। িশথ্যর ব্যবিার
লকাশস ৃর নেনশেন/সাপ্তাশিক অগ্রগশিশি সমািানশর্াগ্য শবচ্যযশি লক্ষয করার সাশথ সাশথ দ্রুি ব্যবস্থা গ্রিশণর জন্য লকাস ৃ
ব্যবস্থাপনা টিমসি সংশেষ্ট িাখাশক অবশিি করশি িশব। উশেখ্য, লকন্দ্র প্রেত্ত শবশভন্ন লসবা প্রোশনর লক্ষশে সব ৃশনে গ্রিণশর্াগ্য
মান িশে িিকরা ৭০ ভাগ। লকান লক্ষশে িিকরা ৭০ ভাশগর কম িশল লস শবষশয় প্রশয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিশণর জন্য সংশেষ্ট
িাখাশক প্রেত্ত লসবার মান উন্নয়শনর জন্য অনুশরাি করশি িশব।
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১০.৩.০। বক্তা মূল্যায়ন
১০.৩.১। লকন্দ্র কর্তক
ৃ পশরিাশলি প্রশিটি লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী প্রশিক্ষণাথীগণ মূল্যায়ন অনুশবভাগ কর্তক
ৃ প্রণীি শনি ৃাশরি
েশক বক্তা মূল্যায়ন করশব। এোড়া অশপক্ষাকৃি ভাল বক্তাশের িাশলকা নিশরর লশক্ষয লকাশস ৃর লমিািাশলকার িীশষ ৃ
অবস্থানকারী ১০ জন এবং লমিািাশলকার শনশে থাকা ১০ জন প্রশিক্ষণাথীশক শনশয় মূল্যায়ন অনুশবভাগ শনি ৃাশরি গুণগি
মান শনশিিপূব ৃক ও প্রশক্রয়া অনুসরণ কশর লোকাস গ্রুপ শডসকািশনর (Focus Group Discussion) আশয়াজন করশব।
১০.৩.২। পদ্ধশি: বক্তা মূল্যায়ন েক সরবরািকরণ/অনলাইশন বক্তা মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ।
১০.৩.৩। িশথ্যর ব্যবিার
ক) প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শন লকান অনুষে বক্তা মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি লকান শনণ ৃায়শক িিকরা ৮০ এর কম নম্বর
লপশল শকংবা অশিশবিন পশরিালনার জন্য শনি ৃাশরি সময় ব্যবস্থাপনায় ব্যথ ৃ িশল িাঁশক লস শবষশয় শলশখিভাশব
অবশিি করা িশব। ক্রমাগিভাশব ৮০ িিাংশির কম নম্বর লপশল িাঁর লসিশন শবষয়শভশত্তক শপয়ার শরশভউ এর
ব্যবস্থা করশি িশব।
খ) ককার্ ত র্ াপনী কিনষ বক্তা মূল্যায়ননর র্ার-র্ৃংনক্ষপ র্ৃংস্থিষ্ট অনুষি র্িনযেরর স্থনকট কপ্ররণ করনি হনব।
গ) প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শন লকান অশিশথ বক্তা ৮০ িিাংি নম্বশরর কম লপশল লস লক্ষশে পুনরায় বক্তৃিার জন্য
অশিশথ বক্তা শিশসশব িাঁশক আমন্ত্রণ জানাশনার শবষয়টি র্থার্থ কর্তপৃ ক্ষ পুন:শবশবিনা করশব।
ঘ) নতুন ককান ককার্ ত শুরু হবার পূনব ত ককার্ ত ব্যবিাপনা টি বক্তা স্থনর্ তারনণর পূনব ত মূল্যায়ন অনুস্থবভাগ কথনক িাঁনির
মূল্যায়ন র্ম্পস্থকতি প্রস্থিনবিন গ্রহণ করনব এবৃং প্রাপ্ত প্রস্থিনবিন স্থবনবচনাপূব তক বক্তা স্থনর্ তারনণ অগ্রাস্থর্কার প্রিান
করনব।
ঙ) িনব প্রস্থিক্ষণাথীনির মূল্যায়নন ককান বক্তা ৫০ িিাৃংনির ক কপনল িা স্থবনবচয হনব না।
চ) ককান অনুষি র্িযের ককাননা ককানর্ তর ককার্ ত ব্যবিাপনা টিন র র্িযের হনল, ঐ অনুষি র্িযের র্ৃংস্থিষ্ট ককানর্ ত বক্তা
স্থহনর্নব অস্থর্নবিন পস্থরচালনা করনল িাঁর ককাননা বক্তা মূল্যায়ন হনব না। এছাড়া ককনের করক্টর বক্তা স্থহনর্নব
অস্থর্নবিন পস্থরচালনা করনল িাঁর ককাননা বক্তা মূল্যায়ন হনব না।
১০.৪.০। িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম পশরিালনাকারীশের মূল্যায়ন
১০.৪.১। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর প্রশিক্ষণাথীগণ শনয়শমিভাশব িরীরিি ৃা ও ক্রীড়া কার্ ৃক্রম পশরিালনার সশঙ্গ সংশেষ্ট
লকশন্দ্রর অনুষে/শনজস্ব কমৃকিৃা ও অশিশথ প্রশিক্ষকশের মূল্যায়ন করশব। এশক্ষশে কার্ ৃক্রম পশরিালনার সশঙ্গ সংশেষ্টশের
উপশস্থশি, আন্তশরকিা, প্রাসশঙ্গক িরীরিি ৃা ও সাশব ৃক আিরণ- এ িারটি শবষয় মূল্যায়শনর শনণ ৃায়ক শিশসশব শবশবিনা করা
িশব।
১০.৪.২। পদ্ধশি: শনি ৃাশরি মূল্যায়ন েক সরবরািকরণ/ অনলাইশন বক্তা মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ।
১০.৪.৩। িশথ্যর ব্যবিার
১০.৪.৩। প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শন ক্রীড়া কার্ ৃক্রম সংশেষ্ট লকশন্দ্রর শনজস্ব লকান অনুষে/কমৃকিৃা মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি
শনণ ৃায়কসমূশির লকানটিশি িিকরা ৮০ এর কম নম্বর একাশিকবার প্রাপ্ত িশল শকংবা কার্ ৃক্রম পশরিালনার লক্ষশে সময়
ব্যবস্থাপনায় ব্যথ ৃ িশল িাঁশক সংশেষ্ট শবষশয় শলশখিভাশব অবশিি করা িশব।
১০.৪.৪। প্রশিক্ষণাথীশের মূল্যায়শন লকান অশিশথ ক্রীড়া প্রশিক্ষক মূল্যায়শনর জন্য শনি ৃাশরি নম্বশরর িিকরা ৮০ নম্বশরর
কম লপশল পরবিীশি অশিশথ ক্রীড়া প্রশিক্ষক শিশসশব িাঁশক শনশয়াগ প্রোশন কর্তপৃ শক্ষর অনুশমােন প্রশয়াজন িশব।
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১০.৫.০। লকাস ৃ মেবিী ও সমাপনী মূল্যায়ন
১০.৫.১। লকাস ৃ মেবিী সময় পর্ ৃন্ত অশজৃি অগ্রগশির আশলাশক লকাশস ৃর েলপ্রসূিা পর্ ৃাশলািনা কশর িলমান লকাশস ৃর
মাশনান্নয়শনর লশক্ষয লকাস ৃ মেবিী মূল্যায়ন এবং লকাশস ৃর সামশগ্রক কার্ ৃক্রশমর েলপ্রসূিা শনরূপণ কশর ভশবষ্যৎ লকাশস ৃর
উন্নয়শনর লশক্ষয লকাস ৃ সমাপনী মূল্যায়ন শলশখি/অনলাইশন সম্পন্ন করা িশব। লকাস ৃ সমাপনী মূল্যায়ন সকল লকাশস ৃর লক্ষশে
প্রশর্াজয িশব। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে সমাপনী মূল্যায়শনর পািাপাশি লকাস ৃ মেবিী মূল্যায়নও প্রশর্াজয িশব।
১০.৫.২। লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা টিশমর সেস্যশের এককভাশব প্রশিক্ষণাথীরা মূল্যায়ন করশব না। িশব সামশগ্রকভাশব লকাস ৃ
ব্যবস্থাপনা টিশমর কার্ ৃক্রমশক মূল্যায়শনর সুশর্াগ থাকশব। লকাস ৃ সমাপনী মূল্যায়শন লকাস ৃ সমন্বয়কশের প্রশিক্ষণাথীরা
সংখ্যািাশত্ত্বক মূল্যায়শনর পশরবশিৃ গুণগি মূল্যায়ন করশব।
১০.৫.৩। িথ্য সংগ্রশির পদ্ধশি
লকাস ৃ সমাপনী মূল্যায়ন ও লকাস ৃ মেবিী মূল্যায়ন।
১০.৫.৪। িশথ্যর ব্যবিার
ক)
খ)

বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর (এেটিশস) লকাস ৃ মেবিী মূল্যায়ন প্রশিশবেন িলমান লকাস ৃ ব্যবস্থাপনা ও সংশেষ্ট
অনুষে সেস্য/শবভাগ/অনুশবভাগশক জানাশি িশব।
লকাস ৃ সমাপনী মূল্যায়ন প্রশিশবেন পরবিী লকাশস ৃর প্রস্তুশিমূলক সভায় উপস্থাপন করশি িশব।

১১.০০। শবশবি
১১.১। প্রশিক্ষণকাশল লকান প্রশিক্ষণাথী অসংক্রামক লকান মারাত্মক ব্যাশিশি আক্রান্ত িশল অথবা শবশিষ লকান
দুঘ ৃেনাকবশলি কারশণ আিি িশল লকশন্দ্রর লমশডশকল অশেসাশরর প্রিযয়ন সাশপশক্ষ লকাস ৃ পশরিালশকর সুপাশরিক্রশম লকাস ৃ
উপশেষ্টা অনশিক পাঁিটি কমৃশেবস পর্ ৃন্ত ছুটি শেশি পারশব। িশব আনুপাশিক িাশর অনুপশস্থশির জন্য নম্বর কাো র্াশব। শকন্তু
ছুটি লমাে অশিশবিশনর িিকরা ০৫ এর লবশি িওয়া র্াশব না। বুশনয়াশে প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লক্ষশে পাঁি কার্ ৃশেবশসর লবিী
ছুটির প্রশয়াজন িশল সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীশক লকাস ৃ লথশক অব্যািশি লেয়া িশব। এোড়া এসএসশস ও এশসএশড লকাশস ৃর লক্ষশে
২ শেন এবং শপশপএমশস লকাশসরৃ লক্ষশে ০১ শেশনর লবশি ছুটির প্রশয়াজন িশল সংশেষ্ট প্রশিক্ষণাথীশক লকাস ৃ িশি অব্যািশি
লেয়া িশব। লকাস ৃ িলাকাশল লকাশনা প্রশিক্ষণাথী সংক্রামক ব্যাশিশি আক্রান্ত িশল লকশন্দ্রর লমশডকযাল অশেসাশরর প্রিযয়ন
সাশপশক্ষ লস প্রশিক্ষণাথীশক লকাস ৃ লথশক অব্যািশি লেয়া িশব।
১১.২। প্রশিক্ষণাথীশের লকশন্দ্রর ডরশমেশরশি অবস্থান এবং কযাশেশেশরয়ায় আিার গ্রিণ বােিামূলক।
১১.৩। প্রশিক্ষণাথী কর্তক
ৃ পূরণকৃি বক্তা মূল্যায়ন েরম ও পরীক্ষার উত্তরপে মূল্যায়ন অনুশবভাশগ সশব ৃাচ্চ ০১ (এক) বের
সংরক্ষণ করশি িশব। িশব বক্তা মূল্যায়ন েরম ও পরীক্ষার উত্তরপে শবনষ্টকরশণর লক্ষশে পশরশবি সংরক্ষশণর শবষয়টি
শবশবিনায় শনশয় পুন:প্রশক্রয়াজািকরণকৃি প্রশিষ্ঠাশনর শনকে শবশক্র করা র্াশব। অনলাইন বক্তা মূল্যায়শনর িথ্য সবসময়ই
সংরশক্ষি থাকশব।
১২.০। সংশিািশনর শবশিষ ক্ষমিা
প্রশিক্ষণ লকাস ৃসমূশির গুণগি মান উন্নয়ন, পশরবশিৃি সমসামশয়ক লপ্রক্ষাপে, জনগণ ও সুশবিাশভাগী ব্যশক্ত/প্রশিষ্ঠাশনর
িাশিোর শনশরশখ লরক্টর এ নীশিমালায় সশন্নশবশিি লকান এক বা একাশিক নীশির পশরবিৃন/পশরমাজৃন/সংশর্াজন এবং
প্রশয়াজনশবাশি নত্যন লকান শবষয় বা নীশিশি সংশর্াজন করশি পারশব এবং লরক্টর সামশগ্রক শবষয় শবশবিনা কশর নম্বর
শবভাজশন পশরবিৃন আনশি পারশব।
১৩.০। অশিশক্ষে
বাংলাশেি ললাক-প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকশন্দ্রর অিীনস্থ আঞ্চশলক ললাক-প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকশন্দ্রর নবম লগ্রড বা িদুর্ধ্ৃ লগ্রশডর
কমৃিারীশের প্রশিক্ষশণর লক্ষশেও এ নীশিমালা প্রশর্াজয িশব।
১৪.০। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীশিমালা ২০১৩ এর ১২ শবিাশনর ক্ষমিাবশল লরক্টশরর অনুশমােনক্রশম এ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
নীশিমালা (সংশিাশিি) ২০১৩ জারী করা িশলা।
28
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বাংলাশেি ললাক প্রিাসন প্রশিক্ষণ লকন্দ্র
সাভার, ঢাকা
একক মূল্যায়ন প্রশিশবেন
১.০ প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর নাম

:

১.১ প্রশিক্ষণ লকাশস ৃর লময়াে

:

২.০ লকাশস ৃ অংিগ্রিণকারী লমাে প্রশিক্ষণাথীর সংখ্যা

:

৩.০ প্রশিক্ষণাথীর ব্যশক্তগি িথ্যাশে
৩.১ নাম

:

৩.২ পেশব

:

৩.৩ কযাডার ও ব্যাি

:

৩.৪ পশরশিশি সংখ্যা (র্শে থাশক)

:

৩.৫ প্রথম লেশণর পশে/কযাডাশর লর্াগোশনর িাশরখ :
৩.৬ প্রশিক্ষণকালীন কমৃস্থশলর ঠিকানা

:

৪.০ লকাশস ৃর লমিা িাশলকায় প্রশিক্ষণাথীর অশজৃি স্থান

:

৫.০ লকাশস ৃ প্রশিক্ষণাথী কর্তক
ৃ অশজৃি লগ্রড
(টিক শিশেি)
এ
এ+

:

৯৫ এবং িদূর্ধ্ৃ
শব

৯০-<৯৫

৮৫-<৯০

৮০-<৮৫
কৃিকার্ ৃ

শস

শব ৭০-<৮০

শব+

এ-

৬০-<৭০

৫০-<৬০

৬.০ কলমশিে

:

৭.০ অন্য লকান মন্তব্য (র্শে থাশক)

:

পশরিালক (মূল্যায়ন)

প্রশর্াজয নশি

এমশডএস (শপঅযান্ডএস)
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বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস)
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩
www.bpatc.org.bd
ায়ন অ িবভাগ
---

অিবলে

৬ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
২১ সে র ২০২১

ন র: ০৫.০১.২৬৭২.১৬১.২২.০০২.১৮.২

অিফ স আেদশ
বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ কে র িশ ণ
ায়ন নীিতমালা (সংেশািধত), ২০১৩ এর সংেশাধন সং া এক
সভা গত ১৭/০৬/২০২১ তািরেখ অ ি ত হয়। উ সভার িস া ও র র মেহাদেয়র অ েমাদন েম িশ ণ
ায়ন
নীিতমালা (সংেশািধত), ২০১৩ এর কেয়ক ধারা িন েপ সংেশাধন করা হেলাক ) িবষ য় : িনয়ািদ িশ ণ কােস র সািব ক

ায়েন ১২০০ ন ের বতন :

৫ . ৫ . ২ । িনয়ািদ িশ ণ কােস অংশ হণকারী েত ক িশ ণাথ েক সামি কভােব ১২০০ ন েরর িভি েত
ায়ন করা হেব। িনয়ািদ িশ ণ কােস র িশ ণাথ েদর
ায়ন প িত ও ন র িবভাজন ছক-৪-এ
দখােনা হেলা।
ছক - ৪ : এফ িস এর

ায়ন প িত ও ন র িবভাজ ন
ায় ন প িত এবং ন র িবভাজন

ায় েন র িবষয়

একক

দ ল ীয়

মাট

৮১০

১৬৫

৯৭৫

জনশীল ও িবে ষণধম সমি ত িলিখত পরী া

১০০

--

১০০

ক িরিভউ মিডউল

৬৫

--

৬৫

মিডউল

ায়ন অ িবভাগ ক ক

ায়ন

(ক) উপি িত
(খ) ব া

কাস

২৫
ায়ন

৩৫

২৫

২৫

১০

ব াপ ন া ম ক ক

ায়ন

** সািবক কায ম

১৫

** আচরণ ও

১০

লা

সব েমাট

মাঠ সং ি
হ েয়েছ ।

৩৫

১০ ৩৫

১৬ ৫

১২০ ০

কায েমর ন র িবভাজ ন ৬ .৭ .২ অ ে েদ ছক -১২ ত িব ািরতভােব উ ে খ করা

১

** আেলাচ

ে অ ে দ ৬ .১৪.২ ও ৬ .১৪.৩ অ সরণ করেত হ েব ।

( খ ) িবষ য় :

ক / িনব পয ােলাচনা ও মৗিখ ক উ প াপনা

৬ . ৬ .০ ।

ক / িনব পয ােলাচনা ও মৗিখ ক উ প াপনা

৬.৬.১। েত ক িশ ণাথ েক ক ক ক িনধ ািরত ২ (১ ইংেরজী এবং ১ বাংলা)
ক/িনব
পযােলাচনা ব ক ১০০০ (এক হাজার) শে র ২
িতেবদন ণয়ন ও জমা িদেত হেব। তেব শ সং া ১০% কমবিশ হেত পাের। এছাড়া ব িনধ ািরত তািরেখ িনব ািচত
কর/িনবে র পযােলাচনা লক িতেবদন িণক
অিধেবশেন অ া িশ ণাথ র উপি িতেত উপ াপন করেত হেব।
( গ ) িবষ য় :

ক / িনব পয ােলাচনা ও মৗিখ ক উ প াপনা সং া কােজ র

ায়ন / ন র িবভাজ ন

৬ .৬ .২ ।
ক পযােলাচনা
ায়েনর জ িনে র ছক-১১- ত উি িখত িনণ ায়কস হ এবং িত
পাে দিশত ন েরর শতকরা হার অ সরণ করেত হেব:
ছক - ১১ :

িনণ ায়েকর

ক পয ােলানায় ন র দােন িবেবচ িবষ য়িভি ক িবভাজ েনর হ ার
িতেবদন কাঠােমা ও িবষয়ব

১০%

ভাষা, রচনা শলী, যৗি ক অ

ম, রফাের

১৫%

িতেবদেনর অভ রীণ সংল তা ও াসি কতা
সািব ক িবষেয় দখল ও িবে ষণ মতা

২৫%

মৗিখক উপ াপনা

২০%

-উ র

১০%

সময় ব াপনা

১০%

সব েমাট

( ঘ ) িবষ য় : মাঠ সং ি

১০%

১০০ %

কায েমর ন র পিরবতন

৬ . ৭ . ২ । মাঠ সং ি কায েম িশ ণাথ েদর
ছক-১২-এ দখােনা হেলা:
ছক - ১২ : মাঠ সং ি

কায ম

ায়েনর
ায়েনর

ে িবেবচ িনণ ায়ক ও ন র িবভাজন িনে র
ে িবেবচ িনণ ায়ক ও ন র িবভাজ ন

িবিপএ িস কায ম ( ২০ )
দলীয় িতেবদন দািখল

১০

উপ াপনা

১০

ন র
২০

জ লা ও উ পেজ লা কায ম ( ৩০ )
জলায় দলীয় উপ াপনা

২০

উপি িত

০৫

সািব ক আচরণ ও

লা
২

০৫

সব েমাট =

৫০

মাঠ সং ি কােল সংি
জলা কিম
িশ ণাথ েদর ৩০ ন ের
ায়ন করেব। এর মে উপি িতর জ
০৫ ন ের ও সািব ক আচরণ- লার জ ০৫ ন ের এবং অবিশ ২০ ন র ক ক ক দ গাইডলাইন
অ সাের
ায়ন করেব। কে ত াবতেনর পর িশ ণাথ রা একই দলীয় িতেবদন দািখল ও উপ াপন
করেব এবং িতেবদন ণয়েনর জ ১০ ন র ও উপ াপনার জ ১০ ন ের
ায়ন করেত হেব।
( ঙ ) িবষ য় :

সং া ন র কতন

৬ . ৯.৩ । ি গত েয়াজ েন
: ‘গণকমচারী আচরণ িবিধমালা, ১৯৭৯’ ত ‘পিরবাের’র স ায় অ
তার পিরবােরর কান সদ
বরণ করেল এবং গভবতী ীর সবকােল সংি
কােস র ে পিরচালক
এবং মৗিলক কােস র ে কাস উপেদ া ীয় িবেবচনায় একজন িশ ণাথ েক
িদেত পারেব। এ ে
উপি িতর জ বরা ত ন র থেক কান ন র কতন করা হেব না। এছাড়া িশ ণাথ িনেজ অ হেয়
কে র িচিকৎসেকর ত য়ন সােপে অিধেবশেন অ পি ত থাকেলও আ পািতক হাের উপি িতর ন র কতন
করা হেব না।
( চ ) িবষ য় : শরীরচচ া ও

ীড়া কায েম ৫০ ন র বরা

ও

ায়ন প িত

৬ . ১১.০ । ন র িবভাজ ন
িনয়ািদ িশ ণ কাস ও িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কােস র শরীরচচা ও ীড়া কায ম
ায়েনর জ
মাট ৫০ ন র বরা থাকেব। শরীরচচা ও ীড়া কায ম
ায়েনর িনিম িবেবচ িনণ ায়ক ও ন র িবভাজন
িনে র ছক-১৪-এ দখােনা হেলা:
ছক - ১৪ : শরীরচচ া ও

ীড়া কায ম

ায়েনর জ

িবেবচ িনণ ায়ক ও ন র িবভাজ ন

িবষ য়

ায়ন অ িবভাগ ক ক

ন র সব েমাট

ায়ন

২০

২০

ীড়া ও শরীরচচায় দ তা

১০

৩০

িলিখত পরী া

২০

মাট ন র

৫০

অংশ হণ

শারীিরক িশ া ও

ীড়া অ িবভাগ ক ক

ায়ন

৫০

ায়ী কাস গাইডলাইেন
ায়েনর মাট ন র এবং
ায়েনর জ িবেবচ িনণ ায়ক ও ন র িবভাজেনর
িবষয় উে খ করেত হেব। শরীরচচা ও ীড়া কায ম িবষয় শারীিরক িশ া অ িবভাগ ও
ায়ন
অ িবভাগেক যৗথভােব মিনটিরং করেত হেব। শারীিরক িশ া অ িবভাগেক দনি ন িতেবদন দিনক িভি েত
ায়ন অ িবভােগ রণ করেত হেব। দিনক িতেবদেনর উপর িভি কের
ায়ন অ িবভাগেক
িশ ণাথ েদর অংশ হেণর ড়া ন র দান িনি ত করেত হেব। িত ০৩ সশেন িবলে উপি িতর জ ০১
৩

সশেন অ পি ত বেল গ করা হেব এবং স অ যায়ী ন র কতন করেত হেব।
( ছ ) িবষ য় :

ীড়া ও শরীরচচ ায় দ তা সং া ন র দান

৬ . ১১.১ ।

ীড়া ও শরীরচচ ায় দ তা সং া ন র দান প িত

আেলাচ
ে (অ ে দ ৬.১১.০) ন র দােনর িভি হেব সকােলর শরীরচচা ও বকািলক ীড়ায় সি য়
অংশ হণ, পাশাক-পির দ ও ংখলা। সাধারণভােব সকল িশ ণাথ ণ ন র পােব। তেব কান িশ ণাথ
আচরণ ও ংখলা জিনত কারেণ সতকবাতা/ কারণ দশােনার প া হেল এবং সংি অিভেযাগ মািণত
হেল িত ঘটনার
া সাের যথা েম ০২, ১.৫ ও ০১ ন র কতন করা হেব। ন র কতেনর িবষেয় কাস
ব াপনা ম িস া িনেব। এছাড়া িতন (৩) এর অিধক সতকবাতা া হেল ও কান অিভেযাগ মািণত হেল
সংি
িশ ণাথ মধা েম থাকার অেযা িবেবিচত হেবন এমনকী অপরােধর
সােপে কাস থেক
অ াহিতও পেত পােরন। অপরােধর কারেণ কাস থেক অ াহিতর িবষেয় ৭.২.১০ ধারায় বিণ ত িনয়মলা/িডিসি নাির কিম িস া হণ করেব। যথাযথ প িত অ সরণ কের ন র দান
ায়ন অ িবভাগ
তদারক ও িনি ত করেব।
( জ ) িবষ য় : কাস

ব াপনা

ম ক ক ন র দান

৬ . ১৪ . ২ । কান িশ ণাথ আচরণ ও ংখলা জিনত কারেণ সতকবাতা/ কারণ দশােনার প া হেল এবং
সংি অিভেযাগ মািণত হওয়া সােপে বা সে াষজনক জবাব িদেত থ হেল িত ঘটনার
া সাের
কাস ব াপনা েমর জ বরা ত ন র হেত যথা েম ০২, ১.৫০ ও ০১ ন র কতন করা হেব। তেব
অিভেযাগ মািণত না হেল কান ন র কতন করা হেব না। চার (০৪) বােরর অিধক আচার-আচরণ ও
লাজিনত কােনা কারেণ শাি া হেল সংি
িশ ণাথ েক কাস থেক তাৎ িণক অ াহিত দান করা
হেব।
( ঝ ) িবষ য় : কাস

ব াপনা

ম ক ক ন র দান

৬ . ১৪ . ৩ । কাস ব াপনা ম িশ ণাথ েদর সািব ক কায ম/কমদ তা পযবে ণ করেব এবং স অ যায়ী
কাস ব াপনা ম ক ক
ায়েনর জ বরা ত সািব ক কায েমর ন র দান করেব। ‘সািব ক
কায ম’ বলেত বাঝােব
িশ ণাথ র সময়া বিততা, িবিপএ িসর কমকতা-কমচারী এবং
সহ িশ ণাথ র সে আচরণ, িবিভ কিম েত সি য় অংশ হণ, ত: ততা, সাং িতক কমকাে
অংশ হণ, সামি কভােব কােস র সে একা তা িত।
( ঞ ) িবষ য় :

িডং প িত পিরবতন

৯.০ । সং াতাি ক িন পণ এবং

িডং

৯ . ১ । কােস একজন িশ ণাথ র া ন েরর শতকরা হার (দশিমক এর পের ই সং া পয ) অ যায়ী িনে র
ছক-১৬-এ উি িখত প িতেত িডং করা যেত পাের।
ছক - ১৬ : িশ ণাথ েদর ফ লাফ ল

িডং এর া ন েরর শতকরা হ ার ও মান

ন র (%)

মান

৮৫ এবং ত

এ+ (অসাধারণ)

৮০-<৮৫

এ (অিত উ ম)

৭০-<৮০

িব + (উ ম)
৪

া

ড সংি

িশ ণাথ র জ

৬০ - <৭০

িব (সে াষজনক)

৫০ - <৬০

িস (চলিত মান)

<৫০

(অ তকায)

ণীত একক

ায়ন িতেবদন ও সনদপে উ খ করা হেব।

০২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা। এ আেদশ কে চলমান সকল কাস এবং পরবত
সকল কােস র জ
েযাজ হেব।

২১-৯-২০২১
মা াক আহে দ
পিরচালক
ফান: ০২২২৪৪৪৬৬০৮
ফ া : ০২২২৪৪৪৫০২৯
৬ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
২১ সে র ২০২১

ন র: ০৫.০১.২৬৭২.১৬১.২২.০০২.১৮.২/১(৯৭)

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) অ ষদ সদ (সকল), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস), সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

২১-৯-২০২১
মা াক আহে দ
পিরচালক

৫

