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চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃদক্ষয কভৃম্পাদদনয ারফকৃ রেত্র 

(Overview of the Performance of the Non-Government Teachers’ Registration and Certification Authority) 

 

াম্প্ররতক অজৃন, েযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছয মূদয প্রধান অজৃন: 

২০০৫ িাল এিটিআরসিএ প্রসিষ্ঠা গ্ন থেলে সলক্ষে সিবন্ধি পরীক্ষা পসরচািা েলর আিলে। প্রসি বের ০১ টি েলর সবগি ০৩ বেলর ০৩ টি পরীক্ষার মাধ্যলম ৮২৬০৫ জি সলক্ষে পরীক্ষােী সিবসিি হলয়লে। গি ২০১৬ িাল ১২,৬১৯টি 

এবং ২০১৮-১৯ অে থ বেলর ৩৩২০৮টি শূন্য পলে সলক্ষে সিলয়ালগর জন্য সুপাসরল েরা হয়। প্রসিষ্ঠািটিলে সডসজটা েম থব্যবস্থাপিার আওিায় আিয়লির পেলক্ষপ সহলিলব ইলেট্রসিে হাসজরা প্রো, ই-থটন্ডাসরং এবং থবিি ভািা প্রোলির 

সুসবধালে থ EFT চালু েরা হয়। স্বচ্ছিা ও জবাবসেসহিা সিসিি েরলের জন্য গিশুিাসি, website-এর মাধ্যলম অসভলযাগ গ্রহে, Feedback প্রোি এবং মিামি গ্রহলির প্রো চালু েরা হয়। এিটিআরসিএ’র সবরুলে োলয়রকৃি প্রায় 

৩০০ মামা সিষ্পসির মাধ্যলম িীসমি িংখ্যে জিব সিলয় প্রসিবের প্রায় েল ক্ষাসধে সলক্ষে সিবিি পরীক্ষােীর এেটি সপ্রসসমিারী, সসিি এবং থমৌসিে পরীক্ষা গ্রহে েলর োলে। এই প্রসিষ্ঠািটি website এবং অিাইি-এর 

মাধ্যলম দুিীসির অসভলযাগ গ্রহে প্রো চালু েরার পর িম্পূে থ দুিীসি মুক্ত প্রসিষ্ঠাি সহলিলব সুিাম অজথি েলরলে। এিটিআরসিএ সিজস্ব অে থায়লি স্ক্যাসিং সিলেম ক্রয় এবং তৃিীয় পাটি থর মাধ্যলম স্ক্যাি িা েলর সিলজরাই স্ক্যাি েলর ফাফ 

প্রসক্রয়ােরে েলর। এ প্রসিষ্ঠািটি িরোরী বরাদ্দ োড়াই িম্পূে থ সিজস্ব অে থায়লি িে োয থক্রম স্বচ্ছিার িালে পসরচািা েরলে। 

ভস্যা এফাং েযাদরঞ্জমূ: 

  এিটিআরসিএ েতৃথে সিবিি পরীক্ষার ফাফলর সভসিলি থবিরোসর সলক্ষা প্রসিষ্ঠালি শূন্য পলের সবপরীলি সিলয়ালগর জন্য সুপাসরল েরা হয়। সেন্তু থেললর সবসভন্ন সলক্ষা প্রসিষ্ঠাি থেলে প্রাপ্ত শূন্য পলের চাসহোর মলধ্য অিংখ্য 

ভু োোর োরলে সলক্ষে সিলয়াগ সুপাসরলেরলে জটিিা থেিা সেলচ্ছ। সবসধ প্রেয়ি ব্যিীি শুধু পসরপলের মাধ্যলম সলক্ষে সিলয়ালগর সুপাসরল েরায় উক্ত সুপাসরললে চযালঞ্জ েলর এিটিআরসিএ’র সবরুু্লে িংক্ষুে পক্ষ েতৃথে উচ্চ 

আোলি মামা োলয়র হলচ্ছ এবং এিটিআরসিএ েক্ষিার িালে মামাগুলা থমাোলবা েরলে। এ প্রসিষ্ঠািটিলে িে থবিরোসর সলক্ষা প্রসিষ্ঠালি এসি থলভল সলক্ষে সিলয়ালগর োসয়ত্ব থেওয়া হলয়লে। সেন্তু এ সবপু েম থযজ্ঞ 

িম্পােলির জন্য প্রলয়াজিীয় জিব বরাদ্দ েরা হয়সি। িারপলরও িমস্ত িীমাবেিা অসিক্রম েলর এিটিআরসিএ ১০০% স্বচ্ছিার িালে সিলয়াগ োয থক্রম অব্যাহি থরলিলে। এোড়া এে থেেীর সুসবধাবাসে থাে এিটিআরসিএ’র সিলয়াগ 

োয থক্রমলে বাধাগ্রস্ত েরার প্রয়ালি হাইলোলট থ সরট মামা েরলে। মামার োরলে এিটিআরসিএ’র স্বাভাসবে োয থক্রম পলে পলে সবসিি হলচ্ছ। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

   এএিটিআরসিএ স্বচ্ছ ও দুিীসিমুক্ত পরীক্ষার মাধ্যলম মািিম্মি েক্ষ সলক্ষে সিবিি ও সিলয়ালগর জন্য প্রসিশ্রুসিবে। এ প্রসিষ্ঠালির ভসবষ্যৎ পসরেল্পিার মলধ্য রলয়লে যোক্রলম ই-ফাইসং পেসি চালু, এিটিআরসিএ’র পরীক্ষার সবসধ 

িংললাধি, সিলয়ালগর সুপাসরলেরে িংক্রান্ত সবসধ প্রেয়ি ও মাঠ পয থালয় সবসভন্ন থিবা প্রিযসললের িালে মি সবসিমলয়র জন্য থিসমিালরর আলয়াজি েরা। NTRCA থে NTSC-থি রুপান্তসরি েলর এর িাংগঠসিে অবোঠালমা এবং 

জিব বৃসে েরার প্রসক্রয়া চমাি রলয়লে।  

২০১৯-২০ অথ ৃফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজৃনমূ: 

 রক্ষক রনফন্ধন যীক্ষায রফজ্ঞরি প্রকা ও প্রাথীয রনকট চথদক অনরাইদন আদফদন গ্রণ ; 

 প্রাথীদদয রপ্ররররভনারয, রররিত ও চভৌরিক যীক্ষা গ্রণ, পরাপর প্রকা ও নদত্র প্রদান; 

 শূন্য দদ রনদয়াদগয জন্য চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠান চথদক অরধমােন গ্রণ ও প্রকা ; 

 রনদয়াদগয জন্য রনফন্ধন নদধাযী আগ্রী প্রাথীদদয রনকট চথদক আদফদন গ্রণ , মাোই ফাছাইকযণ, চভধা তাররকা প্রণয়ন ও রনদয়াদগয সুারয কযা; 

 Database াংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ এফাং ফারলকৃ প্ররতদফদন প্রকা; 

 কভেৃাযীদদয দ াংযক্ষণ, স্থায়ীকযণ,শূন্য দদয রফযীদত জনফর রনদয়াগ ও প্রদয়াজনীয় চক্ষদত্র নতুন দ সৃরষ্টয ব্যফস্থাকযণ , াাংগঠরনক কাঠাদভা অনুদভাদন,মানফান ও অরপ যঞ্জাভারদ টিওএন্ডই’চত 

অন্তর্ভিৃকযণ এফাং স্থায়ী অরপ স্থান। 
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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ প্রধান রাদফ, চেয়াযম্যান  

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য দারয়দে রনদয়ারজত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রাদফ সিসিয়র রেফ, ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা রফবাগ এয ভদধ্য ২০১৯ াদরয --------- 

ভাদয ------- তারযদি ফারলকৃ কভৃম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররিত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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চকন -১ 

  চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃদক্ষয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কামাৃফরর (Functions) 

১.  রবন ও রভন: 

 ক. রবন  (Vision) 

চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠানমূদ চমাগ্য ও দক্ষ রক্ষক রনদয়াগদান রনরিতকযদণয ভাধ্যদভ চদদয রক্ষায ারফকৃ ভান উন্নয়দন কামকৃয ভূরভকা যািা।  

ি. রভন  (Mission) 

চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন চমাগ্য ও দক্ষ রক্ষক রনদয়াদগয রদক্ষয চদব্যাী প্ররতদমারগতামূরক যীক্ষা গ্রদণয ভাধ্যদভ চভধারবরিক প্রাথী ফাছাই রনরিতকযণ।  

১.৩  চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১  দপ্তর /সংস্থার চকৌরগত উদেশ্যমূ 

        .১.  রক্ষক রনফন্ধন দ্ধরত রিারীকযণ 

       ২. দক্ষ ও ভান ম্মত রক্ষক রনদয়াগ রনরিতকযণ 

১.৩.২  আবশ্যিক চকৌরগত উদেশ্যমূ  

           ১.কভৃম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও চফায ভান বৃরদ্ধ। 

          ২.দািরযক কভকৃাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর রনরিতকযণ 

            ৩.আরথকৃ ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

১.৪ কামাৃফরর (Functions)বেসরকারর রিক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূহের রিক্ষক-চারেদা রনরুপণ; 

 বেসরকারর রিক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূহের রিক্ষকগহণর জন্য একটি জািীয় রিক্ষামান রনর্ ধারণ; 

 রিক্ষক েহি আগ্রেী প্রার্থীগহণর অংিগ্রেহণ প্ররিব ারগিামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান; 

 উত্তীণ ধ প্রার্থীহদর একটি বমর্ারিরত্তক িারলকা প্রস্তুিকরণ এেং িাহদর রনেন্ধনপূে ধক সনদ প্রদান; 

 বেসরকারর রিক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূহে এশ্যি লেভেভে রিক্ষলকর শূন্য পদ পূরভের জন্য প্রার্থী বাছাইকরে ও শ্যিভ াভের   সুপাশ্যরশকরে। 
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চকন-২ 

 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃদক্ষয রফরবন্ন কামকৃ্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভৃম্পাদন সূেকমূ 

(Performance Indicator) 

একক (Unit) প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ (Projection) রনধাৃরযত রক্ষযভাত্রা অজৃদনয চক্ষদত্র 

চমৌথবাদফ দারয়েপ্রাি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ াংস্থামূদয নাভ  

উািসূত্র 

[Source(s) of 

data] ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

রক্ষদকয শূন্য দ পূযদণয ায 

বৃরদ্ধ 

সলক্ষলের শূন্য পে পূরলের হার % - ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক ও উচ্চ 

রক্ষা অরধদিয, কারযগরয রক্ষা 

অরধদিয ও ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয 

থজা সলক্ষা 

অসফিালরর 

প্রসিলবেি। 

কভযৃত রক্ষদকয াংখ্যা বৃরদ্ধ কভযৃত রক্ষদকয াংখ্যা বৃরদ্ধয ায % - ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ভাধ্যরভক ও উচ্চ 

রক্ষা অরধদিয, কারযগরয রক্ষা 

অরধদিয ও ভাদ্রাা রক্ষা অরধদিয 

থজা সলক্ষা 

অসফিালরর 

প্রসিলবেি। 
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চকন-৩ 

চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কামকৃ্রভ, কভৃম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

চকৌরগত উদেশ্য 

মূ (Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেচশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজৃন রক্ষযভাত্রা/রনণাৃয়ক ২০১৯-২০  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-

২০১৮* 

২০১৮-

২০১৯* 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ েররত ভান েররত 

ভাদনয রনদম্ন 

২০২০-২১ ২০২১-

২০২২ 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃদক্ষয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] রক্ষক রনফন্ধন 

দ্ধরত 

রিারীকযণ 

40 [১.১] রক্ষক 

রনফন্ধন যীক্ষায 

রফজ্ঞরি প্রকা ও 

প্রাথীদদয রনকট 

দত Online-এ 

আদফদন গ্রণ 

প্রাি আদফদন াংখ্যা ৪ ৯২৩৫৫৪ ৮৭৬০৩৩ ৭০০০০০ ৬৩০০০০ ৫৬০০০০ ৪৯০০০০ ৪২০০০০ ৭,৫০,০০০ ৭,০০,০০০ 

[১.2] প্রাথীদদয 

রপ্ররররভনারয 

যীক্ষা গ্রণ, 

পরাপর 

প্ররক্রয়াকযণ ও 

প্রকা 

১. আদফদন প্রারি ও 

যীক্ষা গ্রদণয ভধ্যফতী 

ভয় 

২. যীক্ষা গ্রণ ও পর 

প্রকাদয ভধ্যফতী ভয় 

রদন ১২ 

৬০ 

 

১১০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৯০ 

৩০ 

 

৩০ 

 

৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৩০ ৩০ 

[১.৩] রপ্ররররভনারয 

যীক্ষায় উিীণ ৃ

প্রাথীদদয রররিত 

যীক্ষা গ্রণ, 

রপ্রপরাপর 

প্ররক্রয়াকযণ ও 

প্রকা  

১. রপ্ররররভনারয যীক্ষা 

ও রররিত যীক্ষায 

ভধ্যফতী ভয় 

২. যীক্ষা গ্রণ ও পর 

প্রকাদয ভধ্যফতী ভয় 

রদন ১২ 

৬০ 

 

৯৮ 

 

৮৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫ ১২৫ ১০০ ১০০ 

৬৫ 

 

     ৪৫ ৪৫ ৮৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫ ৪৫ ৪৫ 

[1.4] রররিত 

যীক্ষায় উিীণ ৃ

প্রাথীদদয চভৌরিক 

যীক্ষা গ্রণ চদল 

ভাননীয় হাইলোট থ 

সববাদগয সিলে থলিা 

অনুযায়ী দরবরিক 

চভধাতাররকা 

প্রণয়ন, প্রকা ও 

নদ প্রদান  

১. রররিত যীক্ষা ও 

চভৌরিক যীক্ষা গ্রদণয 

ভধ্যফতী ভয় 

২. যীক্ষা গ্রণ ও পর 

প্রকাদয ভধ্যফতী ভয় 

৩. যীক্ষায পর প্রকা 

ও নদত্র প্রদাদনয 

ভধ্যফতী ভয় 

রদন ১২ 

১০০ 

 

   ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০ ১৫০ ১২০ ১২০ 

 

 

৬৯ 

 

৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৩০ ৩০ 

 

 

   ৭৫ 

 

৯০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ৯০ ৯০ 
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চকৌরগত উদেশ্য 

মূ (Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objective) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজৃন 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণাৃয়ক ২০১৯-২০  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-

২০১৮* 

২০১৮-

২০১৯* 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ েররত 

ভান 

েররত ভাদনয 

রনদম্ন 

২০২০-

২০২১ 

২০২১- 

২০২২ 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] দক্ষ ও ভান 

ম্মত রক্ষক 

রনদয়াগ 

রনরিতকযণ 

৩৫ [২.১] চফযকারয রক্ষা 

প্ররতষ্ঠানমূদ শূন্য রক্ষক 

দদয চজরাওয়াযী ফাৎরযক 

রাফ াংগ্র 

রনরদষৃ্ট ভদয় শূন্য 

দদয তাররকা 

ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

তারযি 
২ ৩১.১১.২০১৭ 

২৬.০৮.২০১৮-

৩০.৯.২০১৮ 
- - - - - ৩০.১১.২০২০ ৩০.১১.২০২১ 

[২.২] রক্ষা প্ররতষ্ঠান দত শূন্য 

দদ রনদয়াদগয জন্য অরধমােন 

গ্রণ ও তা অনরাইদন প্রকা 

অরধমােন গ্রণ ও 

অনরাইদন 

প্রকাদয ভধ্যফতী 

ভয় 

রদন 
৮ ৩০ ৩০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৩০ ৩০ ৩০ 

[২.৩] রনফন্ধন নদধাযী আগ্রী 

রক্ষক প্রাথীদদয রনকট দত 

অনরাইদন আদফদন গ্রণ ও তা 

মাোই-ফাছাই চদল চভধারবরিক 

তাররকা প্রণয়ন 

আদফদন গ্রণ ও 

চভধারবরিক 

তাররকা 

প্রণয়দনয 

ভধ্যফতী ভয় 

রদন 
১০ ৩০ ৩০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৩০ 

 

৩০ ৩০ 

[২.৪] চভধায রবরিদত মাছাইকৃত 

প্রাথীদদয রক্ষাগত 

াটিরৃপদকটমূ NTRCA  

কর্তকৃ মাোই চদল তাররকা 

প্রণয়ন 

রনদয়াদগয 

সুারযদয জন্য 

চভধা তাররকা 

প্রণয়ন 

রদন 
৫ ৯০ 

৯০ ১০০ ১০৫ ১১০ ১২০ ৯০ 
৯০ ৯০ 

  [২.৫] চফযকারয রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদনয শূন্য দ পূযদণয 

রনরভি সুারযকযণ 

রনদয়াদগয 

সুারযকযণ 

িংখ্যা 
১০ -------- 

৩১৬৬৫ ১০,০০০ ৭০০০ ৫২০০ ৪৩০০ ৩৪০০ 
৮,০০০ ৭,০০০ 
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এনটিআযরএ এয আফরশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৯-২০  

(চভাট নম্বয- ২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য মূ 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

েররত 

ভান 

(Fair) 

েররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফারলকৃ কভৃম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

চজাযদাযকযণ 

৩ 

অধীনস্থ দিয/াংস্থায দে ২০১৮-১৯ 

অথফৃছদযয ফারলকৃ কভৃম্পাদন চুরি স্বাক্ষয ও 

ওদয়ফাইদট আদরাড 

স্বাক্ষরযত ফারলকৃ কভৃম্পাদন 

চুরি ওদয়ফাইদট 

আদরাডকৃত 

তারযি ০.৫ ২৪জুন, ২০১৮ 
২৬ জুন, 

২০১৮ 

২৮ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছদযয ফারলকৃ কভৃম্পাদন 

চুরিয মূল্যায়ন প্ররতদফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগ 

দারির 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারিরকৃত তারযি ০.৫ 
১৯ আগস্ট, 

২০১৮ 

২৭ আগস্ট, 

২০১৮ 

২৯ 

আগস্ট, 

২০১৮ 

০৩ 

চদেম্বয, 

২০১৮ 

০৫ 

চদেম্বয, 

২০১৮ 

দিয/াংস্থায ২০১৮-১৯ অথফৃছদযয ফারলকৃ 

কভৃম্পাদন চুরিয অধফৃারলকৃ মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন মাৃদরােনাদন্ত পরাফতকৃ 

(feedback) প্রদান 

পরাফতকৃ (feedback) 

প্রদি 
তারযি ১ 

৩১ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১০ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৪ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

যকারয কভৃম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলদয় 

কভকৃতাৃ/কভেৃাযীদদয জন্য প্ররক্ষণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররক্ষদণয ভয় 
জনঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

কামৃদ্ধরত, কভৃরযদফ 

ও চফায ভাদনান্নয়ন ১০ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ ই-পাইররাং দ্ধরত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট চডদেয ভাধ্যদভ গৃীত 

ডাক ই-পাইররাং রদস্টদভ 

আদরাডকৃত 

% 
১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদর নরথ রনস্পরিকৃত 

** 

% 
১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্র জারযকৃত *** 
% 

১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তকৃ অনরাইন চফা োলু 

কযা  

ন্যযনতভ একটি নতুন ই-ারবৃ 

োলুকৃত 

তারযি 
১ 

১৫ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

৩১ ভাে,ৃ 

২০১৯ 

৩০ 

এরপ্রর, 

২০১৯ 

৩০ চভ, 

২০১৯ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তকৃ উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

ডাটাদফজ অনুমায়ী ন্যযনতভ 

দুটি নতুন উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প োলুকৃত 

তারযি 
১ ১১ ভাে,ৃ ২০১৯ 

১৮ ভাে,ৃ 

২০১৯ 

২৫ ভাে,ৃ 

২০১৯ 

১ এরপ্রর, 

২০১৯ 

৮ এরপ্রর, 

২০১৯ 

প্ররতটি ািায় রফনষ্টদমাগ্য নরথয তাররকা 

প্রণয়ন ও রফনষ্ট কযা 

রফনষ্টদমাগ্য নরথয তাররকা 

প্রণীত 

তারযি 
০.৫ 

১০ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

প্রণীত তাররকা অনুমায়ী 

রফনষ্টকৃত নরথ 

% 
০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
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রটিদজন োটাৃয ফাস্তফায়ন  

ারনাগাদকৃত রটিদজন 

োটাৃয অনুমায়ী প্রদি চফা 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

চফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষণ ব্যফস্থা োলুকৃত 

তারযি 
১ 

৩১ রডদম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

রনরদষৃ্ট ভদয়য ভদধ্য 

অরবদমাগ রনস্পরিকৃত 

% 
০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

অরবদমাগ রনস্পরিয রফলদয় 

অরবদমাগকাযীদক 

অফরতকযণ 

% 
০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ৃাংরিষ্ট কভেৃাযীয 

রআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জারয কযা 

রআযএর আদদ জারযকৃত 
% 

০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জারযকৃত 
% 

০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথকৃ ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন ৮ 

অরডট আরি রনষ্পরি কামকৃ্রদভয উন্নয়ন 

রত্রক্ষীয় বায় রনস্পরিয 

জন্য সুারযকৃত অরডট 

আরি 

% 
০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরডট আরি রনস্পরিকৃত 
% 

০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ তাররকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পরিয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 

তারযি 
০.৫ 

০৩ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ ভাে,ৃ 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পরিয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 

তারযি 
০.৫ 

০৩ চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

চপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ ভাে,ৃ 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর, 

২০১৯ 

ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

ফাদজট ফাস্তফায়ন রযকল্পনা 

(Budget 

Implementation 

Plan) প্রণীত 

াংখ্যা ০.৫ ১ 
- - - - 

ত্রত্রভারক ফাদজট ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন দারিরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

ফারলকৃ উন্নয়ন কভসৃূরে ফাস্তফায়ন 
ফারলকৃ উন্নয়ন কভসৃূরে 

ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ফারলকৃ ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফারয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যফহৃত/অদকদজা মানফান রফযভান 

নীরতভারা অনুমায়ী রনষ্পরিকযণ 
রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

ফদকয়া রফদুযৎ রফর রযদাধ কযা রফদুযৎ রফর রযদারধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য দদয রফযীদত রনদয়াগ প্রদান রনদয়াগ প্রদানকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাোয চকৌর 

ও তথ্য অরধকায 

ফাস্তফায়ন চজাযদাযকযণ 

৪ 
জাতীয় শুদ্ধাোয কভৃরযকল্পনা ও রযফীক্ষণ 

কাঠাদভা ফাস্তফায়ন **** 

রনধাৃরযত ভদয় ত্রত্রভারক 

প্ররতদফদন দারিরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাোয কভৃরযকল্পনা 

ও রযফীক্ষণ কাঠাদভায় 

অন্তর্ভিৃ রক্ষযভাত্রা ফাস্তফারয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয কর তথ্য 

ও অনরাইন চফা ৩৩৩ 

তথ্য ফাতায়দন াংদমারজত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফারলকৃ প্ররতদফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 

ফারলকৃ প্ররতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকারত 
তারযি ১ 

১৫ অদটাফয, 

২০১৮ 

২৯ 

অদটাফয, 

২০১৮ 

১৫ 

নদবম্বয, 

২০১৮ 

২৯ 

নদবম্বয, 

২০১৮ 

১৩ 

রডদম্বয, 

২০১৮ 

 

 

  * জনপ্রান প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্ররক্ষণ আদয়াজন কযদত দফ। 

  ** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ই-গবনৃ্যান্স অরধািা দত প্রাি প্ররতদফদন। 

  *** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ই-গবনৃ্যান্স অরধািা দত প্রাি প্ররতদফদন। 

  **** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয শুদ্ধাোয অরধািা দত প্রাি প্ররতদফদন।
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আরভ, চেয়াযম্যান, চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ , গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রক্ষা 

ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা রফবাদগয  সিসিয়র রেদফয রনকট অেীকায কযরছ চম, এই চুরিদত ফরণতৃ 

পরাপর অজৃচন দেষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, ররনয়য রেফ, ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা রফবাগ,  রক্ষা ভন্ত্রণারয় , গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয  

রক্ষাভন্ত্রণারদয়য দারয়দে রনদয়ারজত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রদদফ চেয়াযম্যান, চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও 

প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এয রনকট অেীকায কযরছ  চম,  এই চুরিদত ফরণতৃ পরাপর অজৃদন  চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও 

প্রতযয়ন কর্তৃক্ষদক ফাৃেক দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

চেয়াযম্যান 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ 

 তারযি 

 

 

 

ররনয়য রেফ 

ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা রফবাগ 

রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

 তারযি 
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াংদমাজনী ১ 

 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 
রফফযণ 

১ NTRCA 

(এনটিআযরএ) 

Non-Government Teachers’ Registration and 

Certification Authority (NTRCA) 

২ প্র/অ প্রান ও অথ ৃ

৩ প.মূ.প্র  পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রতযয়ন 

 

৪  শি.শি  শ্যশক্ষাতত্ত্ব ও শ্যশক্ষামাি 
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াংদমাজনী ২ 

কভৃম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ  

 

ক্ররভক 

নম্বয 

কভৃম্পাদন সূেকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অরধদিয/াংস্থা/দিয রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

০১ [১.১] রক্ষক রনফন্ধন যীক্ষায রফজ্ঞরি 

প্রকা ও প্রাথীদদয রনকট দত online-এ 

আদফদন গ্রণ 

এনটিআযরএ ও চটররটক রফরড ররিঃ এফাং ফহুর 

প্রোরযত জাতীয় ত্রদরনক রত্রকায় (১টি ফাাংরা ও 

১টি ইাংদযরজ) রফজ্ঞরি প্রকা 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ রত্রকা ও ওদয়ফাইট রফজ্ঞরি  

০২ [১.2] আদফদনকৃত প্রাথীদদয রপ্ররররভনারয 

যীক্ষা গ্রণ, পরাপর প্ররক্রয়াকযণ ও প্রকা  

বৃিয ২০ চজরায় রপ্ররররভনারয যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর প্রকা 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এনটিআযরএ  

০৩ [১.৩] রপ্ররররভনারয যীক্ষায় উিীণ ৃপ্রাথীদদয 

রফলয়রবরিক (৮২)টি রফলদয় রররিত যীক্ষা 

গ্রণ, পরাপর প্ররক্রয়াকযণ ও প্রকা 

রপ্ররররভনারয যীক্ষা উিীণ ৃপ্রাথীদদয রররিত 

যীক্ষা গ্রণ ও পরাপর প্রকা 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এনটিআযরএ  

০৪ [১.৪] রররিত যীক্ষায় উিীণ ৃপ্রাথীদদয 

চভৌরিক যীক্ষা গ্রণ চদল ভাননীয় 

াইদকাট ৃরফবাদগয রনদদৃনা অনুমায়ী 

দরবরিক চভধা তাররকা প্রণয়ন, প্রকা ও 

নদত্র প্রদান 

রররিত যীক্ষায় উিীণ ৃপ্রাথীদদয চভৌরিক যীক্ষা 

গ্রণ ও রফলয়রবরিক চভধা তাররকা প্রণয়ন  

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এনটিআযরএ  

০5 [২.১] চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠানমূদ শূন্য 

রক্ষক দদয চজরাওয়াযী ফাৎরযক রাফ 

াংগ্র 

কর উদজরা দত চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয 

শূন্য রক্ষক দদয রাফ াংগ্র 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  

ও কর চজরায চজরা রক্ষা অরপায 

এনটিআযরএ  

০6 [২.২] রক্ষা প্ররতষ্ঠান দত শূন্য দদ 

রনদয়াদগয জন্য অরধমােন গ্রণ ও তা 

অনরাইদন প্রকা 

কর উদজরায় শূন্য দদ রনদয়াদগয জন্য 

অরধমােন গ্রণ 

চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন 

কর্তৃক্ষ, কর চফযকারয রক্ষা 

প্ররতষ্ঠানমূ এফাং উপলজা/োিা মাধ্যসমে 

সলক্ষা অসফিার 

এনটিআযরএ  

০৭ [২.৩] রনফন্ধন নদধাযী আগ্রী রক্ষক 

প্রাথীদদয রনকট দত অরনাইদন আদফদন 

গ্রণ ও তা মাোই-ফাছাই চদল চভধারবরিক 

তাররকা প্রণয়ন 

জাতীয় চভধা তাররকা প্রণয়ন চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এনটিআযরএ  

০8 [২.৪] চভধায রবরিদত মাছাইকৃত প্রাথীদদয 

রক্ষাগত চমাগ্যতায াটিরৃপদকটমূ মাোই 

চদল তাররকা প্রণয়ন 

রনদয়াদগয সুারযদয জন্য চভধা তাররকা প্রণয়ন চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এনটিআযরএ  

০৯ [২.৫] চফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয শূন্য দ 

পূযদণয রনরভি সুারযকযণ 

রনদয়াদগয সুারযকযণ চফযকারয রক্ষক রনফন্ধন ও প্রতযয়ন কর্তৃক্ষ  এনটিআযরএ  
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াংদমাজনী ৩ : অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয/াংস্থায রনকট প্রতযারত সুরনরদষৃ্ট কভৃম্পাদন ায়তামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয ধযণ প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভৃম্পাদন সূেক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয় / রফবাদগয প্রতযারত 

ায়তা 

প্রতযাায চমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

প্রতযাায ভাত্রা উদেি করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভন্ত্রণারয় রক্ষা ভন্ত্রণারয় ফাদজট অনুদভাদন, প্রণীত 

আইন, রফরধ/প্ররফরধ, রযত্র। 

ফাদজট অনুদভাদদন ায়তা। আইন 

রফরধ াংদাধন ও নতুন রফরধ 

প্রণয়দন ায়তা 

রনফন্ধন যীক্ষা রযোরনা 

ও রনদয়াদগ সুারযদয 

জন্য নীরতভারা ও অথ ৃ

প্রদয়াজন। 

১০০% রনফন্ধন যীক্ষা 

সুষ্ঠুবাদফ গ্রণ ও 

রনদয়াদগয সুারযদয 

জটিরতা। 

ভন্ত্রণারয় অথ ৃভন্ত্রণারয় ফাদজট ফযাে প্রদয়াজনীয় আরথকৃ ায়তা এনটিআযরএ’য রনজস্ব 

তরফর চথদক প্ররতষ্ঠাদনয 

ারফকৃ ব্যয় াংকুরান য় 

না। 

১০০% রনফন্ধন যীক্ষা 

সুষ্ঠুবাদফ গ্রণ ও 

রনদয়াদগয সুারযদয 

জটিরতা। 

াংস্থা ভাধ্যরভক ও উচ্চ রক্ষা 

অরধদিয 

তথ্য প্রারি প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রদাদন দমারগতা রনফন্ধন যীক্ষা গ্রণ ও 

রনদয়াদগয সুারযদয জন্য 

তথ্য প্রদয়াজন। 

১০০% রনফন্ধন যীক্ষা 

সুষ্ঠুবাদফ গ্রণ ও 

রনদয়াদগয সুারযদয 

জটিরতা। 

াংস্থা ব্যানদফই তথ্য প্রারি প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রদাদন দমারগতা রনফন্ধন যীক্ষা গ্রণ ও 

রনদয়াদগয সুারযদয জন্য 

তথ্য প্রদয়াজন। 

১০০% রনফন্ধন যীক্ষা 

সুষ্ঠুবাদফ গ্রণ ও 

রনদয়াদগয সুারযদয 

জটিরতা। 

 


