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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

অ, বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট

এবং

মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

িচপ

িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ ....................... 

সকশন ২: িবভাগীয় অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ .......................................... 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৩ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৪ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৫ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৬ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদেশর িশা বায় মাাসা িশা এক ণ  ধারা ।িশকগেণর পশাগত দতা ির মােম মাাসা িশার মান উয়েনর
লে ২৮ িডেসর, ১৯৯৫ সেন িবএমআই-এর যাা  হয় । ২০০২ সাল থেক বাংলােদশ মাাসা িশা বােড র আিথ ক সহায়তায়
এখােন িনয়িমতভােব দািখল েরর িশকগেণর িবষয়িভিক িশণ কাস  চা হয় । পরবতেত ২০০৭ সাল থেক রাজ বােজেটর
আওতায় িসিনয়র মাাসা ভাষকগেণর জ িবষয়িভিক িশণ কাস   হয়। পয ায়েম িসিনয়র মাাসার অ/উপা, দািখল
মাাসার পার/সহ-পার ও এবেতদায়ী মা্াসার ধানগেণর জ িশা শাসন ও বাপনা িশণ কাস  চা করা হয়। সিত
এবেতদায়ী েরর িশকগেণর িবষয়িভিক িশণ কাস  ও চা করা হেয়েছ। এ সকল কােস  িবষয়িভিক পািচ ছাড়াও আইিস
এবং পডাগিজর ওপর েয়াজনীয় িবষয়ব অ  করা হেয়েছ । এসব পাঠসামীেক ায়াল আকাের কাশ কের িশণাথগণেক
সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়াও ২০১২ সাল থেক মাাসা িশকগেণর জ চারীব  িশণ ১ বছর ময়াদী িবএমএড (ােচলর অব মাাসা
এেকশন) কােস র কায ম চলমান রেয়েছ । িবগত িতন বছের ৭৮২৪ জন িশেকর িশণসহ এযাবত সব েমাট ৩৭০৮২ জন মাাসা
িশকেক িবিভ িশণ দওয়া হেয়েছ। এবেতদায়ী েরর িশকগেণর িবষয়িভিক িশেণর জ আরিব, ইংেরিজ, বাংলা, গিণত,ও
িবান িবষেয়র ায়াল ত কের ছাপােনা হেয়েছ। সিত  পদ নন িনেয়ােগর মােম রণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

* মাাসার সকল েরর সকল িশকেক িশেণর আওতায় আনা।
* মাাসা িশকগেণর আরিব ও ইংেরিজ ভাষায় বলা ও শানা দতা ি করা।
* িশকগেণর দতা ির জ বেদিশক িশেনর বা করা।
* উয়ন ক ণয়ন ও অেমাদন করােনা।
* অবকাঠােমা উয়ন।
* িশেণর ওপর ইে ািড পিরচালনা করা।
* সকল িশণ কােস  কা সংক িশণাথ উপিত করা।

ভিবৎ পিরকনা:

* জাতীয় িশানীিত ২০১০, এসিডিজ-৪ ও ৮ম পবািষ ক পিরকনার আেলােক দেশর সকল মাাসার সকল িশকেক পয ায়েম
িশণ দান করা ।
* য় ও সময় সায়ী এবং সহজলভ সবা দােনর লে িশণ আরও বাবখী করা।
* িডিজটাল বাংলােদশ ও এসিডিজ বাবায়েনর লে সকল েরর িশেকর জ আইিস কাস  চা করা।
* িবএমআই-শিশালীকরেণর জ ক ণয়ন, অেমাদন ও বাবায়ন।
* িশেণর কায কািরতা যাচাইেয়র জ ইে ািড পিরচালনা করা।
* াচার, ইেনােভশন, জাতীয় িদবস উদযাপন ইতািদ কায েমর জ আিথ ক কাড খালা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. িবিভ েরর মাাসা িশকগেণর িবষয়িভিক িশণ ২৩০০জন।
২. িবিভ েরর মাাসা ধাণগেণর িশা শাসন ও বাপনা িশণ ৬১০ জন।
৩. ােচলর অব মাদরাসা এেকশন (িবএমএড) িশণ ১০০জন।
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াবনা (Preamble)

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

অ, বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট

এবং

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

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

১.১ পক (Vision)

উ নিতকতা ও েবাধস, দ মানবসদ তির।

১.২ অিভল (Mission)
িশানীিত ২০১০ , এসিডিজ-৪ ও ৮ম পবািষ ক পিরকনার আেলােক মাাসা িশার সকল পয ােয়র িশকগণেক িশিত ও
দ করার মােম উ নিতকতা ও েবাধ স মানবসদ তিরর েচা অাহত রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িশিত িশক তিরর মােম মাাসা িশাথেদরেক দ ও েগাপেযাগী কের গেড় তালা।
২. িশিত িতান ধােনর মােম মাাসা িশা বাপনার মােনায়ন।
৩. িের চতনা এবং জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিতর িবকাশ সাধন।
৪. িশেণর মােনায়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাতীয় িশানীিতর আেলােক কািরগরী ও মাাসা িশা িবভাগ এবং মাাসা িশা অিধদর কক কায ম বাবায়ন
ও নীিতমালা তকরেণ সহায়তা করা।
২. িশণ পিরকনা ণয়ন ও অেমাদন হণ
৩. মাাসা িশার সকল ের িশণ কায ম পিরচালনা ও বাবায়ন।
৪. মাাসা িশকগেণর মে িের চতনার িবকাশ।
৫. িবএমআই এর  পদসহ রণ।
৬. িবএমআইএর জ সকল কার সরাম সংহ সকরণ।
৭. িবএমআই এর ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ ও ই-নিথ কায ম চা।
৮. িবএমআই এর রাজ ও উয়ন খােতর বােজট ণয়ন, য় মরী দােনর জ অিধদের রণ ও িহসাব সংরণ
৯. ুভােব কায সাদেনর জ সরকােরর িবিভ িবভােগর সােথ যাগােযাগ রা।
১০. বাবায়নাধীন সকল উয়ন ও রাজ কায েমর ধারাবািহক ও পিতগত পরীিবণ ও ায়ন সকরণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

দািখল পয ােয় ছা/ছাীর ভতর হার ি (৬-১০ম) এনেরালেম হার % ১২.৮৮ ১২.৯২ ১২.৯৫ ১২.৯৭ ১৩.০০ কািমিশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা/ছাীর ঝের পড়ার হার াস (৬-
১০ম)

ঝেড় পড়ার হার % ৪২.৭২ ৪২.০০ ৪১.৬৩ ৪১.১৮ ৪১.০২ কামািশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা ছাীর অপাত (৬-১০ম) জার সমতা অপাত ৪২.৫: ৫৭.৫ ৪৬.৫:৫৩.৫ ৪৫:৫৫ ৪৬:৫৪ ৪৯:৫৩ কামািশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

দািখল পয ােয় দািখল ছা/ছাীর ও িশক অপাত িশাথ িশক অপাত অপাত ২৩:১ ২২:১ ২১:১ ২০:১ ২০:১ কামািশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা ছাী ভিতর হার অপােত িবজঙান
শাখায় ছা/ছাী ভিতর হার (১১শ-১২শ)

িবান িশায় এনেরালেম
হার

% ১০.২১ ১০.২৭ ১০.২৮ ১০.২৯ ১০.৩০ কামািশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

আিলম পয ােয় ছা/ছাী ভিতর হার ( ১১শ-১২শ) এনেরালেম হার % ৩.৪৩ ৩.৭৬ ৩.৮১ ৩.৮৭ ৩.৯৩ কামািশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

আিলম পয ােয় ছা/ছাী ঝের পড়ার হার (১১শ-১২শ) ঝের পড়ার হার % ২৪.৯৭ ২৪.৮৫ ২৫.০০ ২৪.৯৩ ২৪.৮৬ কামািশিব, মািশঅ, বামািশেবা, িবএমআই ানেবইস

১২,৯৫

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িশিত
িশক তিরর
মােম মাাসা
িশাথেদরেক
দ ও
েগাপেযাগী কের
গেড় তালা।

২৫

[১.১] এবেতদায়ী েরর
মাাসা িশকেদর
িবষয়িভিক িশণ দান

[১.১.১] এবেতদায়ী েরর
িশিত িশক

সমি সংা ৫ ৪৫৩ ৪৭৩ ৪০০ ৩৫০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪২০ ৪৫০

[১.২] দািখল েরর মাাসা
িশকেদর িবষয়িভিক
িশণ দান

[১.২.১] দািখল েরর
িশিত িশক

সমি সংা ৮ ৭২৭ ১০৭০ ১২০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৩০০ ১৪০০

[১.৩] িসিনয়র মাাসার
ভাষক/ সহকারী
অাপকেদর ৪ িবষয়িভিক
িশণ দান

[১.৩.১] িসিনয়র মাাসার
িশিত ভাষক/
সহকারী অাপক

সমি সংা ৪ ১৭২ ২৮২ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২৫০ ২৭০

[১.৪] জাতীয়
িবিবালেয়র অধীেন
িবএমএড কাস  পিরচালনা

[১.৪.১] িবএমএড
িডিা িশক

সমি সংা ৩ ১০৭ ১০৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[১.৫] অনলাইেন আরিব
ভাষা (শানা ও বলা)
িশণ দান

[১.৫.১] আরিব ও ইংেরিজ
ভাষায় দ িশক

সমি সংা ৫ ১০৭৩ ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২০০ ৫৫০ ৬০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িশিত
িতান ধােনর
মােম মাাসা
িশা বাপনার
মােনায়ন।

২২

[২.১] এবেতদায়ী মাাসা
ধানগেণর িশা শাসন ও
বাপনা িবষেয় িশণ
দান

[২.১.১] িশিত
এবেতদায়ী মাাসা ধান

সমি সংা ৫ ১৪৬ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৮০ ২০০

[২.২] দািখল মাাসা পার/
সহ পারগেণর িশা
শাসন ও বাপনা
িবষেয় িশণ দান

[২.২.১] িশিত দািখল
মাাসার পার/ সহ পার

সমি সংা ৫ ৯০ ১৮৬ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ২০০ ২২০

[২.৩] িসিনয়র মাাসা
অ/ উপাগেনর
িশা শাসন ও বাপনা
িবষেয় িশণ দান

[২.৩.১] িশিত িসিনয়র
মাাসার অ/ উপা

সমি সংা ৪ ৭৩ ১০৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[২.৪] দািখল মাাসার
পার/সহ-পারগণেক
িশা শাসন ও বাপনা
সিবনী িশণ দান

[২.৪.১] সীবনী
িশণা পার / সহ-
পার

সমি সংা ৪ ১৮৮ ৯৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১১০

[২.৫] িসিনয়র মাাসার
অ/উপাগণেক
িশা শাসন ও বাপনা
সীবনী িশণ দান

[২.৫.১] সীবনী
িশণা
অ/উপা

সমি সংা ৪ ২৮ ৭০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৯০ ১০০

[৩] িের
চতনা এবং
জাতীয় ইিতহাস,
ঐিতহ ও
সংিতর িবকাশ
সাধন।

১৫

[৩.১] িিভিক বই /
দিলল সরবরাহ ও
িশণাথেদরেক
অবিহতকরণ

[৩.১.১] সরবরাহত
িিভিক বই

সমি সংা ৮ ১২০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.২] জাতীয় িদবসসহ
উদযাপন

[৩.২.১] উদযািপত জাতীয়
িদবস

সমি সংা ৭ ০৭ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[৪] িশেণর
মােনায়ন

৮

[৪.১] িশণ
ােয়লসহ আিনকায়ন
ও পিরমাজন

[৪.১.১] পিরমািজত
িশণ ায়াল

সমি সংা ৫ ০৬ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৫

[৪.২] িশেণর
কািরলাম উয়ন

[৪.২.১] উত ও
েগাপেযাগীকািরলাম

সমি সংা ৩ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

আিম, অ, বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট, মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর িহসােব অ, বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট

তািরখ

মহাপিরচালক
মাদরাসা িশা অিধদর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইআিব ইসলািম আরিব িবিবালয়

২ কামািশিব কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ

৩ বামািশেবা বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 

৪ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ ইনিউট

৫ ানেবইস বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

৬ মািশঅ মাাসা িশা অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[১.১] এবেতদায়ী েরর মাাসা িশকেদর িবষয়িভিক িশণ দান [১.১.১] এবেতদায়ী েরর িশিত িশক

[১.২] দািখল েরর মাাসা িশকেদর িবষয়িভিক িশণ দান [১.২.১] দািখল েরর িশিত িশক

[১.৩] িসিনয়র মাাসার ভাষক/ সহকারী অাপকেদর ৪ িবষয়িভিক িশণ দান [১.৩.১] িসিনয়র মাাসার িশিত ভাষক/ সহকারী অাপক

[১.৪] জাতীয় িবিবালেয়র অধীেন িবএমএড কাস  পিরচালনা [১.৪.১] িবএমএড িডিা িশক

[১.৫] অনলাইেন আরিব ভাষা (শানা ও বলা) িশণ দান [১.৫.১] আরিব ও ইংেরিজ ভাষায় দ িশক

[২.১] এবেতদায়ী মাাসা ধানগেণর িশা শাসন ও বাপনা িবষেয় িশণ দান [২.১.১] িশিত এবেতদায়ী মাাসা ধান

[২.২] দািখল মাাসা পার/ সহ পারগেণর িশা শাসন ও বাপনা িবষেয় িশণ দান [২.২.১] িশিত দািখল মাাসার পার/ সহ পার

[২.৩] িসিনয়র মাাসা অ/ উপাগেনর িশা শাসন ও বাপনা িবষেয় িশণ দান [২.৩.১] িশিত িসিনয়র মাাসার অ/ উপা

[২.৪] দািখল মাাসার পার/সহ-পারগণেক িশা শাসন ও বাপনা সিবনী িশণ দান [২.৪.১] সীবনী িশণা পার / সহ-পার

[২.৫] িসিনয়র মাাসার অ/উপাগণেক িশা শাসন ও বাপনা সীবনী িশণ দান [২.৫.১] সীবনী িশণা অ/উপা

[৩.১] িিভিক বই / দিলল সরবরাহ ও িশণাথেদরেক অবিহতকরণ [৩.১.১] সরবরাহত িিভিক বই

[৩.২] জাতীয় িদবসসহ উদযাপন [৩.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস

[৪.১] িশণ ােয়লসহ আিনকায়ন ও পিরমাজন [৪.১.১] পিরমািজত িশণ ায়াল

[৪.২] িশেণর কািরলাম উয়ন [৪.২.১] উত ও েগাপেযাগীকািরলাম



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ২১:৩৮ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


