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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার

এনডডডড (Neuro-Developmental Disabilities) ম্পডকিত ডফদল/ ভডিত ডক্ষা
নীডতভারা-২০১৮

এনডডডড (Neuro-Developmental Disabilities) ম্পডকিত ভডিত/ ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০১৮

টভূডভ
ফাাংরাদদ াংডফধাদনয অনুদেদ ১৯(১)  (৩), ২৭, ২৮(১), (২),  (৪) এফাং ২৯(১) অনুমাী যকায দদদয অফদডরত,
শ্চাৎদ, দডযদ্র, এডতভ, প্রডতফন্ধী এফাং অনগ্রয ভানুদলয কল্যাণ  উন্নন ডনডশ্চতকযণাদথ ি াভাডজক ডনযাত্তা দফষ্টনী
সুদৃঢ়কযদণয রদক্ষে ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয ভাধ্যদভ ব্যাক  ফহুভৄখী কভিসূডচ ফাস্তফান কযদছ।
অনগ্রয অাং ডদদফ যকায স্নায়ুডফকাজডনত ভস্যাভেক্ত প্রডতফন্ধী ডশু/ব্যডক্ত অথ িাৎ ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধী ফা
এনডডডড ব্যডক্ত কর প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয জীফনভান উন্নন এফাং ভাদজয কর স্তদয তাদদয অাংগ্রণ ডনডশ্চতকযদণয প্রডত ডফদল
গুরুত্ব প্রদান কযদছ। াংডফধাদনয ১৫ অনুদেদদ কর নাগডযদকয ডক্ষারাদবয অডধকাদযয কথা ফরা দদছ।পদর অন্যান্যদদয াদথ
ডক্ষায দক্ষদে কর প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয ভসুদমাগ  অডধকায প্রদাদন যকায ফদ্ধডযকয। এনডডডড ব্যডক্তদদয অডধকায  ভম িাদা
সুযক্ষা এফাং াডফ িক কল্যাণ ডনডশ্চতকযদণয ডনডভদত্ত যকায ইদতাভদধ্য ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩
এফাং এতদাংডিষ্ট ডফডধভারা প্রণন কদযদছ। এ আইদনএনডডডড ডশু/ ব্যডক্তয দদনডিন কাদজয দক্ষতা অজিন, দমভন-দমাগাদমাগ,
ডনদজয মত্ন দনা, াভাডজক দক্ষতা, ডনদজদক ডযচারনা কযা, স্বাস্থ্ে  ডনযাত্তা, ডক্ষায সুদমাগ ইতোডদ ডফল ফডণ িত দদছ।
প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয ডক্ষারাদবয সুদমাগ সৃডষ্টয রদক্ষে দদদয ডফডবন্ন এরাকা যকাডয  দফযকাডয উদযাদগ ডফডবন্ন ধযদণয প্রডতফন্ধী
ডফযার প্রডতষ্ঠা রাব কদযদছ। তন্দধ্য স্নায়ুডফকাজডনত ভস্যাভেক্ত প্রডতফন্ধী ডশু/ব্যডক্ত (Neuro-Developmental
Disabilities) অথ িাৎ অটিজভ, দডযব্রার ারড, ডাউন্প ডনদরাভ  বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ডশু  ব্যডক্ত কর ধযদনয প্রডতফন্ধী
ডশুদদয ভৄরধাযায ডফযার প্রদমাজে দক্ষদে প্রডতফন্ধী ডফদল ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনমাায উদমাগী কদয দতারায রদক্ষে এনডডডড
প্রডতফন্ধী ডশুয াংখ্যায ডবডত্তদত ডফডবন্ন দজরা এনডডডড ডফযার প্রডতষ্ঠায ডফলটি যকায ডফদফচনা কযদছ। প্রাথডভকবাদফ
যকায প্রডতটি দজরা কভদক্ষ ১টি কদয ৬৪টি দজরা ৬৪টি এনডডডড ডফযার স্থ্াদনয উদযাগ গ্রণ কদযদছ। এনডডডড
ডশুযজীফন দক্ষতা উন্নদনয াাাড নভনীবাদফ প্রাথডভক  ভাধ্যডভক ডক্ষা এফাং বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ স্বডনবিয  স্বাধীন
জীফনমাদনয উদমাগী কদয গদড় দতারা এ উদযাদগয প্রধান রক্ষে। প্রডতফন্ধী ডশুয জন্যপ্রডতফডন্ধতা ম্পডকিত ভডিত ডফদল
ডক্ষা নীডতভারা, ২০০৯ প্রণীত দরএনডডডড ডক্ষা কাম িক্রভভ (ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্া ডযচারনা, ডক্ষাক্রভ, াঠ্যসূডচ,
ডক্ষক প্রডক্ষণ প্রভৃডত) ডযচারনায জন্য অযাফডধ দকান নীডতভারা না থাকা এনডডডড ডক্ষা কাম িক্রভ এয জন্য একটি নীডতভারা
প্যণন জরুযী দ দড়দছ। এ রদক্ষে ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার কর্তিক অনুদভাডদত যকাযী  দফযকাযী কর এনডডডড/ এনডডডড
ডক্ষা কাম িক্রভ চালু যদদছ এরু ভরধাযায ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াভদয জন্য প্রদাজনীঅফকাঠাদভা, সুষ্ঠু ডযচারনা, জনফর 
দফতন কাঠাদভা, উদমাগী ডক্ষাক্রভ প্রণন, অনুদান প্রদান  সুষ্ঠুবাদফ ফন্টদনয ডফলদ যকায ডনম্নরূ নীডতভারা প্রণন কযদরনঃএনডডডড (Neuro-Developmental Disabilities) ম্পডকিত ডফদল/ ভডিত ডক্ষা নীডতভারা-২০১৮
২. নীডতভারায প্রদাগ
ফতিভাদন ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয অধীদন দথাক ফযাদ্দ ভঞ্জুযীকৃত এনডডডড াংডিষ্ট ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াভ যকায কর্তিক
স্বীকৃত এনডডডড ভস্যাভেক্ত ডশু/ ব্যডক্তয ডক্ষা কাম িক্রভ ডযচারনাকাযী অন্যান্য ডফদল ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াভ মাযা
যকায কর্তিক প্রদত্ত অনুদান প্রাডিয জন্য আদফদন কদযদছন ফা কযদফন তাদদয দক্ষদে এ নীডতভারা প্রদমাজে দফ। উদেখ্য দম,

অনুদান প্রাি এনডডডড াংডিষ্ট ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্াভদয ডক্ষাক্রভ, াঠ্যসূডচ, ভল্যান, ডযদিন  তদাযডক এ
নীডতভারা অনুমাী দফ।
২.১. ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ফা যকায কর্তিক অনুদভাডদত কর্তিক্ষ কর্তিক স্বীকৃত ডফযারভদয জন্য এ নীডতভারা প্রদমাজে দফ।
২.২. এ নীডতভারা জাযীয ০৩(ডতন) ফছদযয ভদধ্য এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট এ নীডতভারায আতাভূক্ত ডফযারভদয কাম িক্রভ
ডযদিন, ভল্যাণ  ডযফীক্ষদণয জন্য একটি ভডনটডযাং এন্ড ইবালুদন দর পয দোর স্কুর (এভইডএএ) গঠন কযদফ।
২.৩. এ নীডতভারা কাম িকয ায ডদন দথদকফতিভাদন ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয অধীদন দথাক ফযাদ্দ ভঞ্জুযীয আতা সুইড
ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ প্রডতফন্ধী পাউদন্ডন  প্রাকর্তিক ডযচাডরত প্রডতটি এনডডডড াংডিষ্ট প্রডতফন্ধী ডফযার স্বতন্ত্র ডফযার
ডদদফ ডফদফডচত দফ এফাং ডফযারদয কর স্থ্াফয, অস্থ্াফয ম্পডত্ত ঐ ডফযারদয ম্পডত্ত ফদর ডফদফডচত দফ। এ জাতী
ডফযারভদয ডনন্ত্রদণয জন্য প্রডতডষ্ঠত ন্যানার ইডনডস্টটিউট পয যা ইনদটদরকচুারী ডডএোফল্ড (এনআইআইডড) রুান্তডযত
দ ভডনটডযাং এন্ড ইবালুদন দর পয দোর স্কুর (এভইডএএ) এ ডযণত দফ, মা এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট এয অাংগ প্রডতষ্ঠান
ডদদফ ডফদফডচত দফ।
এভইডএএ (এভইডএএ গঠিত না া ম িন্ত এনআইআইডড), সুইড ফাাংরাদদ, ফাাংরাদদ প্রডতফন্ধী পাউদন্ডন,
প্রা কর্তিক ডযচাডরত এনডডডড াংডিষ্ট প্রডতফন্ধী ডফযার/ প্রডতষ্ঠানভ এফাং যকায কর্তিক স্বীকৃত এনডডডড াংডিষ্ট প্রডতফন্ধী
ডফযারভদয দক্ষদে এ নীডতভারা প্রদমাজে দফ।
২.৪. ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ফা যকায কর্তিক অনুদভাডদত কর্তিক্ষ কর্তিক স্বীকৃত ডফযারভ ডনকটস্থ্ প্রদমাজে দক্ষদে প্রডতফন্ধী
দফা  াায্য দকন্দ্র (Integrated Disability Service Center) দত প্রদাজনী দথযাী দফা গ্রণ কযদফন।
৩. াংজ্াঃ ডফল ফা প্রাংদগয ডযন্থী দকান ডকছু না থাকদর এ নীডতভারা(১) ‘ডনদাগকাযী কর্তিক্ষ’ অথ ি ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ফা তৎকর্তিক ক্ষভতা প্রাি অন্য দকান কর্তিক্ষ।
(২) ‘ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধী ব্যডক্ত’ অথ ি ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এয
ধাযা(৪), (৫), (৬)  (৭) এফাং প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয অডধকায  সুযক্ষা আইন, ২০১৩ এয ধাযা ১৪  ১৫ এ ফডণ িত দম দকান ধযদনয
প্রডতফডন্ধতাম্পন্ন দকান ডশু ফা ব্যডক্ত।
(৩) দাজীফী ফরদত এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী দমভন: দথযাডস্ট, কাউদন্পরয, ভদনাডফজ্ানী এফাং প্রদমাজে দক্ষদে
াংডিষ্ট ডফলদ ডফদলজ্ ডচডকৎক প্রভৃডতদক বুঝাদফ।
(৪) ‘পাউদন্ডন’ অথ ি জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডন।
(৫) ‘এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট’ অথ ি ২০১৩ াদনয ৫২ নাং আইদনয ভাধ্যদভ গঠিত ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধী সুযক্ষা
ট্রাস্ট।
(৬) ‘এনডডডড ডফদল ডক্ষা প্রডতষ্ঠান’ অথ ি এনডডডড ভস্যাভেক্ত কর ধযদনয প্রডতফন্ধী ডশু  ব্যডক্তয জন্য এককবাদফ
প্রডতডষ্ঠত অথফা ভডিত ডক্ষা কাম িক্রভ চরভান এরূ ভরধাযায ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া,মায কাম িক্রদভয ভদধ্য এনডডডড াংডিষ্ট
ডক্ষাথীদদয জন্য প্রাক-দফকারীন ডফকাভরক কাম িক্রভ (Early Childhood Development-ইডডড), প্রাক-প্রাথডভক,
াভাডজকীকযণ, প্রাথডভক  ভাধ্যডভক ডক্ষা, বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ  দখরাদরা ফস্ক ডক্ষাথীদদয জন্য কাডযগযী ডক্ষা, ডফদনাদন
 প্রদমাজে দক্ষদে পুনফ িান এয ব্যফস্থ্া অন্তর্ভিক্ত থাকদফ।
(৭) ‘দফতন দস্কর’ অথ ি যকায কর্তিক ভদ ভদ অনুদভাডদত দফতন দস্কর।
(৮) স্বীকৃডত  দফতন-বাতা প্রদাদনয অনুদভাদনকাযী কডভটিঃ স্বীকৃডত  দফতন-বাতা প্রাডিয আদফদনে/ ডফযার
ডযদিন প্রডতদফদন প্রাি কর তথ্য মাচাই-ফাছাইপূফ িক সুাডয প্রদাদনয জন্য অনুদেদ ২০ এ ফডণ িত কডভটিদক দফাঝাদফ।
(৯) ‘ব্যফস্থ্ানা কডভটি’ অথ ি এ নীডতভারায অনুদেদ ১১ অনুমাী গঠিত ব্যফস্থ্ানা কডভটি।
(১০) ‘ব্যফস্থ্ানা ডযচারক’ অথ ি জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডদনয ব্যফস্থ্ানা ডযচারক/এনডডডড সুযক্ষা ট্রাদস্টয
ব্যফস্থ্ানা

ডযচারক।
(১১) ’ডনফন্ধন’ অথ ি ভাজদফা অডধদিয কর্তিক ‘‘দস্বোদফী ভাজকল্যাণ াংস্থ্াভ (দযডজদেন  ডনন্ত্রণ) ডফডধ
১৯৬২’’ এয আতা ডনফন্ধন।
(১২) ‘স্বীকৃডত’ অথ ি ভাজদফা অডধদিয কর্তিক ডনফন্ধনকৃত এফাং ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার অথফা তৎকর্তিক ক্ষভতা প্রাি অন্য
দকান কর্তিক্ষ কর্তিক এনডডডড াংডিষ্ট ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াদক প্রদত্ত স্বীকৃডত।
(১৩) দফতন বাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষ এ নীডতভারায আতা স্বীকৃত এফাং যকাযী এভডর্ভক্ত এনডডডড াংডিষ্ট
ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায দফতন বাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষ দফ এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট।
৪. ডনদাগ, দমাগ্যতা  জনফর কাঠাদভা:
ক) এ নীডতভারায আতা স্বীকৃডত প্রাডিয রদক্ষে প্রদতেক দফযকাডয এনডডডড াংডিষ্ট ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াভদক
কর ম িাদ কভিযত ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী (দথযাডস্ট, কাউদন্পরয, ভদনাডফজ্ানী এফাং প্রদমাজে দক্ষদে াংডিষ্ট ডফলদ
ডফদলজ্ ডচডকৎক প্রভৃডত) এফাং কভিকতিা-কভিচাযীদক অফশ্যই নীডতভারা উদেডখত ডনধ িাডযত জনফর কাঠাদভা, দমাগ্যতা এফাং
ডনদাগকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক অনুদভাডদত ডনদাগ ডফডধ  দ্ধডত দভাতাদফক ডনদাগ প্রাি দত দফ (তপডর-ক  খ)।
খ) ছাে/ছােীয াংখ্যাঃ স্বীকৃডত প্রাডিয জন্য এফাং দফতন-বাতায জন্য আদফদনকাযী প্রদতেক স্বীকৃডতপ্রাি এনডডডড
ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া কভদক্ষ ৫০ জন এনডডডড াংডিষ্ট ডক্ষাথী থাকদত দফ। তদফ, কর্তিদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ায-ফাড়,
চযাঞ্চর, শ্চাৎদ এফাং দুগভি এরাকা  াফ িতে দজরাভদয জন্য ডফযারদয নুেনতভ ডক্ষাথী াংখ্যা যকাদযয অনুদভাদনক্রদভ
ডডথরদমাগ্য।
গ) ডক্ষক-ডক্ষাথীয অনুাতঃ
● অটিজভ দফডষ্টে ম্পন্ন ছাে-ছােীদদয জন্য ডক্ষক-ডক্ষাথীয অনুাত দফ ১:২।
● দডযব্রার ারড, বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী এফাং ডাউন ডনদরাভ ভস্যাভেক্ত ছাে-ছােীদদয জন্য ডক্ষক-ডক্ষাথীয অনুাত
দফ ১:৫।
ঘ) ডক্ষা াক (আা) ডক্ষাথীয অনুাতঃ
অটিজভ, দডযব্রার ারড, বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী  ডাউনডনদরাভ ম্পন্ন ছাে-ছােীদদয জন্য ডফযারদয দেণীকক্ষ
াায্যকাযীয অনুাত দফ ১:৭।
ঙ) গাডড়/বোন চারক: ১ জন (গাডড়য দক্ষদে অনাফাড প্রডত ৫০ জন ছাে-ছােীয জন্য) অথফা
১ জন (বোন এয দক্ষদে অনাফাড প্রডত ২৫ জন ছাে-ছােীয জন্য),
চ) দন প্রযী: ১ জন
ছ) ডক্ষক, দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদদয ডনদাদগয দক্ষদে ডনম্নডরডখত ডফধানভ প্রদমাজে দফ :
এনডডডড ম্পডকিত ভডিত/ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০১৮ দভাতাদফক ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান এয অনুদভাডদত
ডযচারনা ডযলদ প্রডতষ্ঠাদনয ডক্ষক, দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদদয ডনদাগ প্রদান কযদফ।
৫. ভাজদফা অডধদপতদযয আতাধীন ডযচাডরত জাতী দফতনদস্কর প্রাি ডক্ষা প্রডতষ্ঠানভদয কভিকতিা-কভিচাযীগণ
মথাডনদভ যকাদযয দফতন-বাতা প্রাি দফন।
৬. দফতন দস্কর:
৬.১. ডফদল ডক্ষা প্রডতষ্ঠানভদয ডক্ষক-কভিচাযীদদয কভিকৃডত্তয (Performance) (যকায কর্তিক ডনধ িাডযত ভল্যাণ
অনুমাী) াদথ দফতন বাতাডদ প্রদান ম্পডকিত দত দফ। স্বীকৃডতপ্রাি  এভডর্ভক্ত ডফযারভদয ডক্ষক-

কভিকতিা/কভিচাযীদদয ডযডষ্ট-ক দভাতাদফক দফতন বাতাডদ প্রাপ্য দফন। এছাড়া, যকায তথা অথ ি ভন্ত্রণার কর্তিক ভ ভদ
জাযীকৃত/ অনুদভাডদত দফতনকাঠাদভা প্রদমাজে দফ।
৬.২. যকাডয দফতনবাতা প্রাডিয জন্য ডনধ িাডযত পযভ (পযভ ১) এ আদফদন কযদত দফ।
৬.৩. ভ ভ যকায প্রদত্ত অন্য দকান ডনদদ িনা থাকদর স্বীকৃডতপ্রাি  এভডর্ভক্ত এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/
াংস্থ্াভদক তা ারন কযদত দফ।
৬.৪. দফযকাডয এনডডডড ডক্ষা প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায ডক্ষক, দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীগণ দফতন ব্যতীত ফাডড় বাড়া,
ডচডকৎা বাতা, উৎফ বাতা (দফানা), অফয কারীন দনন, গ্রাচুইটি, দফতন বৃডদ্ধ (ইনডক্রদভন্ট) এফাং অন্যান্য বাতাডদ অথ ি
ডফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারদয ডনদদ িনা ভদত প্রাপ্য দফন।
৭. ডক্ষাক্রভ  াঠ কাম িক্রভঃ
ডক্ষাদাদনয প্রধান তিই দে উদমাগী ডযদফ, অফকাঠাদভা, ডক্ষাক্রভ, াঠ্যসূডচ, উকযণ, প্রডক্ষণপ্রাি ডক্ষক
প্রভৃডত, মা এনডডডড ভস্যাভেক্ত ডক্ষাথী ডনডফ িদদল কর ডক্ষাথীয জন্য প্রডতডষ্ঠত ডফযার/ প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায জন্য ভবাদফ
প্রদমাজে। কর ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয জন্য প্রদমাজে এরু ডক্ষা ভন্ত্রণার এফাং প্রাথডভক  গণডক্ষা ভন্ত্রণারদয াংডিষ্ট ডনদদ িনা
প্রডতারন যকায কর্তিক অনুদভাডদত কর ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া ডনম্নরূ সুডফধাডদ ডনডশ্চত কযদফঃ
৭.১. এনডডডড ডক্ষাথীদদয ডক্ষা  প্রডক্ষদণয জন্ম ডফযার, দেণী ফা প্রডক্ষণ কক্ষ দফ প্রদফদমাগ্য এফাং সুগঠিত,
আফাফে দফ সুডফন্যস্ত। প্রডতটি ডফযার/প্রডক্ষণ দকদন্দ্রয ফাথরুভ ফা টদরট দফ প্রডতফান্ধফফান্ধফ এফাং ডযস্কায-ডযেন্ন।
৭.২. ডক্ষাথীয ডনজস্ব মত্ন  ডযচম িা (ডফদল ডক্ষা), প্রাক-প্রাথডভক  প্রাথডভক এফাং ভাধ্যডভক ডক্ষা  প্রডক্ষদণয
াদথ াদথ বডফষ্যত কভিডযকল্পনা ফা বৃডত্ত ডনফ িাচদনয জন্য উদমাগী  চাডদাডবডত্তক প্রাক-বৃডত্তভরক প্রডক্ষদণয ব্যফস্থ্া ডনডশ্চত
কযদত দফ।
৭.৩. ডক্ষক  প্রডক্ষক াঠদান কযদফন জবাদফ, মথামথ াঠ ডযকল্পনায ভাধ্যদভ ফাস্তফডবডত্তক ডজডনদেয
ভদডর (ভাটি, কাঠ, প্লাডষ্টক ইতোডদ), ছডফয ফই, দন্পডয ট, পুডত, ডডদপ্ল দফাড,ি াদট, কাঠি, ব্লক, াদজর, দলাযম্যাট এফাং
অন্যান্য প্রদাজনী উদমাগী ডক্ষা উকযণ ইতোডদ উকযণ ব্যফায কদয।
৭.৪. এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া ফা ডফদল ডক্ষা কাম িক্রভ চরভান যদদছ এরূ ভরধাযায
ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া ডফদল চাডদা ম্পন্ন ডক্ষাথীদদয প্রডতফডন্ধতায ধযণ, ক্ষভতা  ফ অনুমাী প্রাক-দফকারীন
ডফকাভরক কাম িক্রভ (ইডডড), প্রাক-প্রাথডভক, প্রাথডভক, ভাধ্যডভক  উচ্চ ভাধ্যডভক ডক্ষা ম িন্ত দরখাড়ায ব্যফস্থ্া থাকদফ।
এনডডডড ডফযারদয দক্ষদে ১৫ ফছদযয অডধক ফী ডক্ষাথীদদয জন্য বৃডত্তভরক  কাডযগযী ডক্ষায াাাড পুনফ িাদনয ব্যফস্থ্া
থাকদত দফ। গুরুতয এনডডডড ভস্যাভেক্ত ডশুয দক্ষদে পুনফ িাদনয জন্য প্রদমাজে ফীভা ডডথরদমাগ্য। এনডডডড ডফযারদয
দক্ষদে ফস্ক ডক্ষাথীদদয জন্য (২৫ ফছদযয উদবি) ডফদল ফস্ক ডক্ষা, কাডযগযী ডক্ষা  ডফদনাদন কাম িক্রভ থাকদত দফ।
৭.৫. প্রডতটি ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্া জ, উদমাগী এফাং ফাস্তফ ডবডত্তক ডক্ষা উকযদণয াাাড প্রদাজনী
দথযাড াংডিষ্ট যঞ্জাভাডদয (ইকুইদভন্ট) ব্যফস্থ্া থাকদত দফ।
৭.৬. ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায ডক্ষা, দথযাড এফাং বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ, প্রাথডভক ভল্যান, Individual Education
Plan (IEP) দতডয এফাং কভিাংস্থ্ান কর ডফলদ ডতা-ভাতা, মত্নকাযী ফা ডযফাদযয দস্যদদয অাংগ্রণ থাকদত দফ।
৭.৭. জাতী ম িাদ এনডডডড ডক্ষাথীদদয জন্য (ডফদল কদয অটিডস্টক, ডাউন ডনদরাভ, দডযব্রার ারড, বুডদ্ধ
প্রডতফডন্ধতা ইতোডদ ভস্যাভেক্ত) এনডডডড ডফলক াঠক্রভ এফাং াঠ্যক্রভ প্রণীত না া ম িন্ত জাতী ডফদল ডক্ষা দকন্দ্র অথফা
জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডদনয ডযচারনা ডযলদ কর্তিক অনুদভাডদত াঠক্রভ  াঠ্যক্রভ ভবাদফ প্রদমাজে দফ। ডফদল
াঠ্যক্রদভ ডনম্নডরডখত ডফলভ অন্তভূিক্ত থাকদফঃ
৭.৮. এনডডডড ডক্ষাথীদদয ডক্ষায ডফল, উদমাগী াঠ্যসূডচ, ফই, ডক্ষা উকযণ, াক উকযণ (Assistive
Device) চাডদাডবডত্তক কাডযগযী প্রডক্ষণ প্রভৃডত।

৭.৯. এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্াভ অনুসৃত াঠ্যক্রভ জাতী ডক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক দফাদড িয ডক্ষাক্রভ এয
াদথ াভঞ্জস্যপূণ ি দত দফ। তদফ, ডনডফড় ডযচম িা এফাং প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষায দক্ষদে জাতী ডফদল ডক্ষা দকন্দ্র অথফা এনডডডড
সুযক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক অনুদভাডদত াঠ্যক্রভ প্রদমাজে দফ।
৭.১০. এনডডডড দফডষ্টে ম্পন্ন ডক্ষাথীদদয ডক্ষাদাদনয জন্য ফাস্তফডবডত্তক ডখন ডযকল্পনা প্রণন কযদত দফ। উক্ত
ডযকল্পনা দমাগাদমাগ (Communication), চরাচর (Mobility), াভাডজকতা, ইডন্দ্র, সৃজনীর  দদনডিন প্রদাজনী
কাদজয দক্ষতা (ADL) অজিদনয প্রডক্ষদণয ডফল অফশ্যই অন্তভূিক্ত থাকদত দফ। এয াাাড ফাস্তফ অডবজ্তা অজিদনয জন্য
ডফডবন্ন ডক্ষা পদযয ব্যফস্থ্া থাকদত দফ।
৭.১১. এনডডডড ডক্ষাথীদদয ডক্ষাক্রদভ দমাগাদমাগ, দদনডিন প্রদাজনী কাজ ডনদজ ডযচারনা, াভাডজকতা, দরখাড়া,
দখরাদৄরা, স্কাউট, াাংস্কৃডতক কভিকান্ড (গান, নাচ, আবৃডত্ত, অডবন, ভৄকাডবন প্রভৃডত), ছডফ আঁকা, কডম্পউটায  বৃডত্তভরক
প্রডক্ষণ প্রভৃডত ডক্ষা-াক ডফল অন্তর্ভিক্ত থাকদফ। প্রদাজন অনুমাী এ কাম িক্রভভ স্বল্প  দীঘ ি দভাদী দত াদয।
৮.১. বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ডফযারদয কাম িক্রভভঃ
৮.১.১. বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ডফযারদয ডক্ষাথীদদয ফ দফ ৩ দথদক ১৮ ফৎয। বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ডফযারদ ৩-৫ ফছয ফড
ডক্ষাথীদদয জন্য ভা  ডশুয ডনডফড় ডযচম িাভরক দেডণ থাকদফ। উক্ত দেডণয আতার্ভক্ত দফ● ডশুয ডফকাভরক কাম িক্রভ
● ডশুয মত্ন  ডযচম িা ডফলক অডববাফক প্রডক্ষণ এফাং
● ডফযার প্রস্তুডতভরক কাম িক্রভ
৮.১.২. ডফযারদ ৬-১৮ ফছয ফীদদয দদনডিন প্রদাজনী কাজকভি (ADL-Activities of Daily Living)
ডনদজ ডনদজ কযায দক্ষতা অজিন ডফলক প্রডক্ষদণয ব্যফস্থ্া থাকদফ। উদেখ্য দম, ডক্ষাথীয বুডদ্ধ প্রডতফডন্ধতায ভাো অনুমাী ফ
ীভা ডডথরদমাগ্য।
৮.১.৩. ভরধাযায ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয আতা প্রডতডষ্ঠত এনডডডড ডক্ষা কাম িক্রদভয ফা ডনকটফতী এনডডডড ডক্ষা
প্রডতষ্ঠাদনয ভদু  ভাঝাডয ভাোয বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ডক্ষাথী মাযা ডফদল  প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষা ভানাদন্ত আনুষ্ঠাডনক ফা ভরধাযায
প্রাথডভক (১ভ দথদক ৫ভ দেডণ)  ভাধ্যডভক (৬ষ্ঠ দথদক ১০ভ দেডণ) ম িন্ত ডক্ষাক্রদভয জন্য উদমাগী ডফদফডচত দফ, তাদদযদক
উদমাডগতা অনুমাী াংডিষ্ট ভরধাযায ফা ডনকটস্থ্ অন্যদকান ভরধাযায ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয াংডিষ্ট দেনীদত বডতিয সুদমাগ ডদদত দফ।
৮.১.৪. ডক্ষাথীদদয স্বডনবিযতা অজিদনয রদক্ষে ডতা-ভাতা  ডযফাদযয দস্যদদয ম্পৃক্ত কযদত দফ।
৮.১.৫. বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয বডফষ্যৎ কভিডযকল্পনা ফা বৃডত্ত ডনফ িাচদনয জন্য ডক্ষাথীয আগ্র  চাডদায ডবডত্তদত নৃতে,
াংগীত, অাংকন, ফাযমন্ত্র, দখরাদৄরা, প্রাক-বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ দমভনঃ কুটিয ডল্প (দরাই, সূডচকভি, ব্লক ফাটিক, ফই ফাঁধাই, দঠাঙা
ফানাদনা, দভাভ ফানাদনা, াঁ-ভৄযডগ ারন ইতোডদ), দফকাযী প্রডক্ষণ, ফাগান কযা, গৃস্থ্াডর কাজ, াট-ফাজায প্রভৃডত ডফলদ
প্রডক্ষদণয ব্যফস্থ্া থাকদত দফ।
এছাড়া, কডম্পউটায প্রডক্ষণ ডফডবন্ন যকাডয-দফযকাডয াংস্থ্ায চাডদা দভাতাদফক (পদটাকড দভডন  ডরপট চারাদনা,
অডপ কাযী/ডযস্কায ডযেন্নতা কভী প্রভৃডত) ডক্ষাথীদদয প্রডক্ষদণয সুদমাগ থাকদত দফ।
৮.১.৬. ডফদল উকযণ দমভন ফাস্তফ ডজডনে ভদডর (ভাটি, কাঠ, প্লাডষ্টক ইতোডদয), দলা- চাট ি, এোকটিডবটি চাট ি,
ছডফয ফই, াদট ইতোডদ ব্যফাযপূফ িক জকৃত াঠ ডযকল্পনায ভাধ্যদভ াঠদান কযদত দফ।
৮.১.৭. বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী প্রদতেক ডক্ষাথীয জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথডভক ভল্যাণ (Primary
Assessment), লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডক্ষা ভল্যাণ প্রডতদফদন (Annual Education Report) অফশ্যই থাকদত দফ,
মা যকায কর্তিক ডনধ িাডযত কর্তিক্ষ এফাং াংডিষ্ট অডববাফক ফযাফয লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডবডত্তদত দাডখর কযদত দফ।
৮.১.৮. ডশুদদয ডনজ মত্ন, প্রাথডভক ডক্ষা  প্রডক্ষদণয াদথ াদথ বডফষ্যদতয কভিডযকল্পনা/বৃডত্ত ডনফ িাচদনয জন্য
ডফডবন্ন এনডডডড ভস্যাভেক্ত ডশু উদমাগী প্রাক-বৃডত্ত প্রডক্ষণ ব্যফস্থ্া ডনডশ্চত কযদত দফ।

৮.২.

অটিজভ ডফযারদয কাম িক্রভভঃ

৮.২.১. ডফযারদয ডক্ষা কাম িক্রভ।
৮.২.২. ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্া ডক্ষাথীদদয ফ দফ ৩-১৮ ফছয। দক্ষে ডফদদল (ডনবিয কযদফ
ডক্ষাথীয অফস্থ্ায উয) ফীভা ডডথরদমাগ্য।
৮.২.৩. অটিজভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ছাে/ছােীদদয দেণীকক্ষ অফশ্যই সুাংগঠিত দত দফ মথা-আফাফদেয সুলভ ডফন্যা,
ডচদেয ভাধ্যদভ ম িাি ডনদদ িক এয ব্যফস্থ্া থাকদত দফ।
৮.২.৪. ডক্ষা  প্রডক্ষদণ প্রচুয উদমাগী ডক্ষণ উকযণ মথা দন্পডয ট, পুডত, ছডফয ফই ইতোডদ।
৮.২.৫. প্রদতেক অটিজভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ডক্ষাথীয জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথডভক ভল্যাণ
(Primary Assessment) এফাং ফাৎডযক ডক্ষা ভল্যাণ প্রডতদফদনয Annual Education Report) অফশ্যই থাকদত
দফ, মা যকায কর্তিক ডনধ িাডযত কর্তিক্ষ এফাং াংডিষ্ট অডববাফক ফযাফয লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডবডত্তদত প্রডতদফদন দাডখর
কযদত দফ।
৮.২.৬. অটিজভ প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয বডফষ্যৎ কভিডযকল্পনা ফা বৃডত্ত ডনফ িাচদনয জন্য ডক্ষাথীয আগ্র  চাডদায ডবডত্তদত
নৃতে, াংগীত, অাংকন, ফাযমন্ত্র, দখরাদৄরা, প্রাক-বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ দমভনঃ কুটিয ডল্প (দরাই, সূডচকভি, ব্লক ফাটিক, ফই ফাঁধাই,
দঠাঙা ফানাদনা, দভাভ ফানাদনা, াঁ-ভৄযডগ ারন ইতোডদ), দফকাযী প্রডক্ষণ, ফাগান কযা, গৃস্থ্াডর কাজ, াট-ফাজায প্রভৃডত ডফলদ
প্রডক্ষদণয ব্যফস্থ্া থাকদত দফ।
এছাড়া কডম্পউটায প্রডক্ষণ ডফডবন্ন যকাডয-দফযকাডয াংস্থ্ায চাডদা দভাতাদফক (পদটাকড দভডন  অডপ কাযী/
ডযস্কায ডযেন্নতা কভী প্রভৃডত) ডক্ষাথীদদয প্রডক্ষদণয সুদমাগ থাকদত দফ এফাং ম্ভাফনাভ ডক্ষাথীদদয যকাডয-দফযকাডয
ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠাদন কভিাংস্থ্াদনয ব্যফস্থ্া কযদত দফ।
৮.২.৭. এনডডডড ডক্ষা কাম িক্রভ চরভান যদদছ এরূ ভরধাযায ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ফা ডনকটফতী এনডডডড ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয
ভদু  ভাঝাডয ভাোয ডাউন ডদরাভ ডক্ষাথী মাযা ডফদল  প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষা ভানাদন্ত আনুষ্ঠাডনক ফা ভরধাযায প্রাথডভক
(১ভ দথদক ৫ভ দেডণ)  ভাধ্যডভক (৬ষ্ঠ দথদক ১০ভ দেডণ) ম িন্ত ডক্ষাক্রদভয জন্য উদমাগী ডফদফডচত দফ তাদদযদক উদমাডগতা
অনুমাী ভরধাযায াংডিষ্ট দেনীদত বডতিয সুদমাগ থাকদত দফ।
৮.২.১১. ডক্ষা কাম িক্রদভ অফশ্যই অডববাফকদদয ম্পৃক্ত কযদত দফ।
৮.২.৮. ডফদল দক্ষদে াযদী অটিজভ ডক্ষাথীয জন্য দভধায দফ িাচ্চ ব্যফায ডনডশ্চত কযায রদক্ষে প্রদাজনী ব্যফস্থ্া
গ্রণ কযদত দফ।
৮.২.৯. কর অটিজভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ডক্ষাথীদদয জন্য তপডদর ফডণ িত জনফর ডনদাগ কযদত দফ।
৮.২.১০. ডক্ষাথীদদয স্বডনবিযতা অজিদনয রদক্ষে ডতা-ভাতা  ডযফাদযয দস্যদদয ম্পৃক্ত কযদত দফ।
৮.৩. দডযব্রার ারড ডফযারদয কাম িক্রভভঃ
৮.৩.১. প্রদতেক ডক্ষাথীয জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথডভক ভল্যাণ (Primary Assessment)
এফাং ফাৎডযক ডক্ষা ভল্যাণ প্রডতদফদন (Annual Education Report) অফশ্যই থাকদত দফ।
৮.৩.২. দদনডিন জীফন দক্ষতা (ADL-Activities of Daily Living) অজিদনয জন্য ২-৫ ফছয ফী ডক্ষাথীদদয
জন্য ডনডফড় ডযচম িাভরক এফাং প্রাক-প্রাথডভক দেণী। উক্ত দেডণদত ডক্ষাথীদদয জন্য প্রাথডভক ডপডজদথযাড, েীচদথযাড 
অকুদনার দথযাড ব্যফস্থ্ায াাাড Alternative Augmentative Communication & Assistive
Technology  াক উকযণ প্রদাদনয ব্যফস্থ্া থাকদত দফ।
৮.৩.৩. ৬-১৮ ফছয ফী ডক্ষাথীদদয জন্য প্রডতফডন্ধতায ভাো অনুমাী প্রদমাজে দক্ষদে প্রাথডভক  ভাধ্যডভক ডক্ষা
প্রদান ডক্ষাথীদদয ভরধাযা ডফযারদয দম দকান দেডণদত বডতি উদমাগী কদয দতডয কযদত দফ।

৮.৩.৪ প্রদতেক দডযব্রার ারড দফডষ্টে ম্পূন্ন ডক্ষাথীয জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথডভক
ভল্যাণ (Primary Assessment), লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডক্ষা ভল্যাণ প্রডতদফদন (Annual Education Report)
অফশ্যই থাকদত দফ, মা যকায কর্তিক ডনধ িাডযত কর্তিক্ষ এফাং াংডিষ্ট অডববাফক ফযাফয লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডবডত্তদত
দাডখর কযদত দফ।
৮.৩.৫. ডক্ষা কাম িক্রদভয াাাড বডফষ্যদতয কভিডযকল্পনা  বৃডত্ত ডনফ িাচদনয জন্য ডক্ষাথীয আগ্র, াযীডযক অফস্থ্া
 চাডদায ডবডত্তদত প্রাক- বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ, নৃতে, াংগীত, অাংকন, ফাযমন্ত্র ফাজাদনা, দখরাদৄরা প্রভৃডতয ব্যফস্থ্া ডনডশ্চত কযদত
দফ। দরাই, কুটিয ডল্প, ফই ফাঁধাই, ব্লক-ফাটিক, গৃস্থ্াডর কাজ, াট-ফাজায প্রভৃডত ডফলদ প্রডক্ষণ প্রদাদনয ব্যফস্থ্া যাখদত দফ।
৮.৩.৫. ডক্ষাথীদদয স্বডনবিযতা অজিদনয রদক্ষে ডতা-ভাতা/ অডববাফক  ডযফাদযয দস্যদদয ম্পৃক্ত কযদত দফ।
৮.৪.

ডাউন ডনদরাভ ডফযারদয কাম িক্রভভঃ

৮.৪.১. ডাউন ডনদরাভ ডফযারদয ডক্ষা কাম িক্রভ।
৮.৪.২. ডাউন ডনদরাভ ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া ডক্ষাথীদদয ফ দফ ৩-১৮ ফছয। দক্ষে ডফদদল (ডনবিয কযদফ
ডক্ষাথীয অফস্থ্ায উয) ফীভা ডডথরদমাগ্য।
৮.৪.৩. ডাউন ডনদরাভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ছাে/ছােীদদয দেণীকক্ষ অফশ্যই সুাংগঠিত দত দফ মথা-আফাফদেয সুলভ
ডফন্যা।
৮.৪.৪. ডক্ষা  প্রডক্ষদণ প্রচুয ডক্ষণ উকযণ মথা ডক্ষণ দখরনা, ছডফয ফই, ফই ইতোডদ।
৮.৪.৫. প্রদতেক ডাউন ডনদরাভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ডক্ষাথীয জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথডভক
ভল্যাণ (Primary Assessment), লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডক্ষা ভল্যাণ প্রডতদফদন (Annual Education Report)
অফশ্যই থাকদত দফ, মা যকায কর্তিক ডনধ িাডযত কর্তিক্ষ এফাং াংডিষ্ট অডববাফক ফযাফয লান্াডক এফাং ফাৎডযক ডবডত্তদত
দাডখর কযদত দফ।
৮.৪.৬. প্রদতেকটি ডশুয কাম িক্রদভ অফশ্যই তায দমাগাদমাগ, াভাডজকতা, সৃজনীরতা, দরখাড়া, দখরাদৄরায উন্নডতয
রদক্ষে স্বল্পদভাদী  দীঘ িদভাদী কাম িক্রভ থাকদফ।
৮.৪.৭. প্রদতেকটি ডাউন ডনদরাভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ছাে/ছােীয প্রডক্ষদণ থাকদফ দদনডিন কাম িক্রভ স্বদস্ত ডযচারনা কযায
দক্ষতায প্রডক্ষণ অন্তভূিক্ত থাকদফ।
৮.৪.৮. ডক্ষা কাম িক্রদভয াাাড বডফষ্যদতয কভিডযকল্পনা  বৃডত্ত ডনফ িাচদনয জন্য ডক্ষাথীয আগ্র, াযীডযক অফস্থ্া
 চাডদায ডবডত্তদত প্রাক- বৃডত্তভরক প্রডক্ষণ, নৃতে, াংগীত, অাংকন, ফাযমন্ত্র ফাজাদনা, দখরাদৄরা প্রভৃডতয ব্যফস্থ্া ডনডশ্চত কযদত
দফ। দরাই, কুটিয ডল্প, ফই ফাঁধাই, ব্লক-ফাটিক, গৃস্থ্াডর কাজ, াট-ফাজায প্রভৃডত ডফলদ প্রডক্ষণ প্রদাদনয ব্যফস্থ্া যাখদত দফ।
এছাড়া, কডম্পউটায প্রডক্ষণ ডফডবন্ন যকাডয-দফযকাডয াংস্থ্ায চাডদা দভাতাদফক (পদটাকড দভডন  অডপ
কাযী/ডযস্কায ডযেন্নতা কভী প্রভৃডত) ডক্ষাথীদদয প্রডক্ষদণয সুদমাগ থাকদত দফ এফাং ম্ভাফনাভ ডক্ষাথীদদয যকাডযদফযকাডয ডফডবন্ন প্রডতষ্ঠাদন কভিাংস্থ্াদনয ব্যফস্থ্া কযদত দফ।
৮.৪.৯. এনডডডড ডক্ষা কাম িক্রভ চরভান যদদছ এরূ ভরধাযায ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ফা ডনকটফতী এনডডডড ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয
ভদু  ভাঝাডয ভাোয ডাউন ডদরাভ ডক্ষাথী মাযা ডফদল  প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষা ভানাদন্ত আনুষ্ঠাডনক ফা ভরধাযায প্রাথডভক
(১ভ দথদক ৫ভ দেডণ)  ভাধ্যডভক (৬ষ্ঠ দথদক ১০ভ দেডণ) ম িন্ত ডক্ষাক্রদভয জন্য উদমাগী ডফদফডচত দফ তাদদযদক উদমাডগতা
অনুমাী ভরধাযায াংডিষ্ট দেনীদত বডতিয সুদমাগ থাকদত দফ।
৮.২.১১. ডক্ষা কাম িক্রদভ অফশ্যই অডববাফকদদয ম্পৃক্ত কযদত দফ।
৮.৪.১০. ডক্ষা কাম িক্রদভ অফশ্যই অডববাফকদদয ম্পৃক্ত কযদত দফ।
৮.৪.১২. কর ডাউন ডনদরাভ দফডষ্টে ম্পূন্ন ডক্ষাথীদদয জন্য েীচ দথযাডস্ট  অকুদনার দথযাডস্ট এয ব্যফস্থ্া
যাখা।

৮.৪.১৩. ফছদয নুেন্যতভ একফায াদত কদরভ প্রডক্ষদণয জন্য অবেন্তডযণ প্রডক্ষদণয ব্যফস্থ্া যাখদত দফ।
৯.

ডফযার যীক্ষায পরাপর:

৯.১. বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী/অটিজভ/দডযব্রার ারড/ডাউন ডনদরাভ ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াভদক ডনদম্নাক্ত ন্যেনতভ পরাপর অজিন
কযদত দফঃ
৯.১.১. অডববাফক ভল্যাদণ (যকায কর্তিক ডনধ িাডযত ভল্যাণ ে) প্রাি গড় নম্বয, ব্যফস্থ্ানা কডভটিয ভল্যাণ (যকায
কর্তিক ডনধ িাডযত ভল্যাণ ে) এফাং যকায কর্তিক ডনদাডজত অন্যান্য ডযদিন ভল্যাদণ (যকায কর্তিক ডনধ িাডযত ভল্যাণ ে)
পৃথক পৃথকবাদফ কভদক্ষ ৬০ নম্বয অজিন কযদত দফ।
৯.১.২. ফছদয দভাট ডক্ষাথীয অন্ততদক্ষ ৩৫% ডক্ষাথী তাদদয দদনডিন জীফন মাদনয আফশ্যকী ডফলদ (ADL)
দক্ষতা অজিন কযদত দফ। দমভন: ডনদজ ডনদজ দাঁত ভাজা, দাাক যা, দগার কযা, চুর আঁচড়াদনা, খাা, টদরট ব্যফায
কযদত াযা প্রভৃডত।
এছাড়া ডক্ষাথীগণ স্বাস্থ্ে ডক্ষা, াংদফদনীর দক্ষতা, বালা  দমাগাদমাগ দক্ষতা, াভাডজক  আদফডগক দক্ষতা,
বুডদ্ধবৃডত্তক/জ্ানী দক্ষতা এফাং সৃজনীর দক্ষতা অজিন কযদফ।
৯.১.৩. বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী ডফযারদক ডনদম্নাক্ত ন্যেনতভ পরাপর অজিন কযদত দফঃ
৯.১.৪. দরাই, কুটিয ডল্প, ফই ফাধাই, ব্লক ফাটিক, াঁ ভৄযগী ারন, ফাগান কযা, গৃস্থ্ারী কাজ  াট ফাজায কযা
ইতোডদ একাডধক প্রডক্ষদণয ভাধ্যদভ কভদক্ষ ৩০% -দক াধাযণ প্রাথডভক ডক্ষা স্কুদর বডতিয ব্যফস্থ্া কযা।
৯.১.৫. ডফদফচে ডফযারদক এভড র্ভডক্তয যফতী ২(দুই) ফছদযয ভদধ্য উদয ফডণ িত পরাপরভ অজিন কযদত দফ
এফাং উক্ত পরাপর াংযক্ষণ কযদত দফ।
১০. ডাফ াংযক্ষণ  আ-ব্য ডনযীক্ষা:
ক) ১৯৬১ দনয দস্বোদফী ভাজকল্যাণ াংস্থ্াভ (দযডজেীকযণ  ডনন্ত্রণ) অডড িন্যান্প এয অধীদন প্রণীত দস্বোদফী
ভাজকল্যাণ াংস্থ্াভ (দযডজেীকযণ  ডনন্ত্রণ) ১৯৬২ এয ৯ ডফডধ অনুযদণ প্রডত ফছয যকাযী দফতন বাতা প্রদানকাযী
কর্তিক্ষ অথফা যকায কর্তিক ক্ষভতাপ্রাি দম দকান কর্তিক্ষ দমভন, জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডন, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাদস্টয
ফযাফয আ-ব্য ডাফ এফাং ফাডল িক প্রডতদফদন দাডখর কযদত দফ মা উক্ত কর্তিক্ষ ডনধ িাডযত দ্ধডতদত ডনযীক্ষায ব্যফস্থ্া গ্রণ
কযদফ।
খ). এই নীডতভারায আদরাদক দফযকাডয এনডডডড ডফযারভদয ডক্ষক-কভিচাযীদদয দফতন-বাতা ইতোডদ াংক্রান্ত কর
আডথ িক ডফর ডফযারদয ডযচারনা ডযলদ এয বাডত এফাং দস্য ডচফ এয দমৌথ স্বাক্ষদয উদত্তারন কযদত দফ।
১১. ব্যফস্থ্ানা কডভটিঃ
প্রডতটি ডফযারদ ৩ (ডতন) ফৎয দভাদ কাদরয জন্য ডনম্নফডণ িত ১১ (এগায) দস্য ডফডষ্ট একটি ব্যফস্থ্ানা কডভটি থাকদফ এফাং
এই কডভটিয উয ডফযার ডযচারনায দাডত্ব ন্যস্ত থাকদফ।

(ক) দজরা ম িাদ স্থ্াডত ডফযারদয জন্য
(১)
দজরা প্রাক অথফা তাঁয উভেক্ত প্রডতডনডধ (অডত: দজরা প্রাক এয ডনদম্ন ন
(২)
উডযচারক, দজরা ভাজদফা কাম িার
(৩)
দজরা ডক্ষা অডপায
(৪)
দজরা প্রাথডভক ডক্ষা অডপায
(৫)
াংডিষ্ট এনডজ’য প্রডতডনডধ (প্রদমাজে দক্ষদে)
(৬)
দাতা ফা তায প্রডতডনডধ
(৭)
প্রডতষ্ঠাতা ফা তায প্রডতডনডধ
(৮)
প্রডতফন্ধী ডফলক কভিকতিা, প্রডতফন্ধী দফা  াায্য দকন্দ্র
(৯)
ডক্ষকদদয প্রডতডনডধ
(১০) প্রডতফন্ধী ডশুদদয অডববাফকদদয প্রডতডনডধ (দজরা প্রাক কর্তিক ভদনানীত)
(১১)
প্রধান ডক্ষক
(খ) উদজরা ম িাদ স্থ্াডত ডফযারদয জন্য

-

বাডত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-ডচফ

(১)
উদজরা ডনফ িাী অডপায অথফা তাঁয উভেক্ত প্রডতডনডধ
(২)
উদজরা ভাজদফা কভিকতিা
(৩)
উদজরা ডক্ষা অডপায
(৪)
উদজরা প্রাথডভক ডক্ষা অডপায
(৫)
াংডিষ্ট এনডজ’য প্রডতডনডধ (প্রদমাজে দক্ষদে)
(৬)
দাতা ফা তায প্রডতডনডধ
(৭)
প্রডতষ্ঠাতা ফা তায প্রডতডনডধ
(৮)
প্রডতফন্ধী ডফলক কভিকতিা, প্রডতফন্ধী দফা  াায্য দকন্দ্র
(৯)
ডক্ষকদদয প্রডতডনডধ
(১০) প্রডতফন্ধী ডশুদদয অডববাফকদদয প্রডতডনডধ
(১১)
প্রধান ডক্ষক
(গ) দনাডনফা এরাকা অফডস্থ্ত ডফযারদয জন্য :

-

বাডত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-ডচফ

ডব্রদগড কভান্ডায/দস্টন কভান্ডায
দজরা প্রাদকয প্রডতডনডধ
উডযচারক দজরা ভাজদফা কাম িার
দজরা ডক্ষা অডপায
দজরা প্রাথডভক ডক্ষা অডপায
দাতা ফা তায প্রডতডনডধ
প্রডতষ্ঠাতা ফা তায প্রডতডনডধ
প্রডতফন্ধী ডফলক কভিকতিা, প্রডতফন্ধী দফা  াায্য দকন্দ্র
ডক্ষকদদয প্রডতডনডধ
প্রডতফন্ধী ডশুদদয অডববাফকদদয প্রডতডনডধ
প্রধান ডক্ষক

-

বাডত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-ডচফ

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)

কাম িডযডধ:
ক) দজরা অফডস্থ্ত এনডডডড ডফযারভদয াডফ িক  সুষ্ঠু ব্যফস্থ্ানা ডনডশ্চত কযদফন;
খ) এনডডডড ভস্যাভেক্ত ডশুয াংডিষ্ট ডফযারদ বডতিয ডফলটি ডনডশ্চত কযদফ;
গ) এনডডডড ডফযারভদ ডক্ষাথীয ভম িাদাপূণ ি অফস্থ্ান সুডনডশ্চত কযা;
ঘ) দকান ডক্ষাথীয াদথ অফদরা (Negligence) ফা অভম িাদাপূণ ি (Abusive) আচযণ কযা দর কডভটি দাী ব্যডক্তয
ডফরুদদ্ধ ডফডধভদত ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদফ;
ঙ) ডফযারদ ভরধাযায ডক্ষাথী  এনডডডড ডক্ষাথীয ভাদঝ াযষ্পডযক ম্মানজনক -অফস্থ্ান ডনডশ্চত কযদফ;

১২. নতুন ডফযার স্থ্ান, ডনফন্ধন  স্বীকৃডতঃ
১২.১. প্রাপ্যতাঃ দজরা ম িাদ ন্যেনতভ ১টি এফাং উদজরা ম িাদ এনডডডড ডফযার স্থ্ান কযদত দর ঐ এরাকা
প্রডতফডন্ধতা নাক্তকযণ জডয কভিসূডচ দভাতাদফক এনডডডড ছাে-ছােীয াংখ্যায ডবডত্তদত ডফযারদয প্রাপ্যতা মাচাইঅদন্ত যকায
ডফযার স্থ্াদনয অনুদভাদন প্রদান কযদফ
১২.২. জডভঃ ডফযার স্থ্াদনয দক্ষদে ডফযারদয ভাডরকানা দযডজডেকৃত দডররভদর ডনম্নরূ জডভ থাকদত দফ।
ি
১২.২.১. ডটিকদিাদযন এরাকা নুেনতভ ৫(াঁচ) তক জডভ/৩০০০ (ডতন াজায) ফগপৄদটয
লোট;
১২.২.২. দজরা দদযয জন্য নুেনতভ ১৫ তক, উদজরায জন্য নুেনতভ ২০ তক জডভ।
১২.৩. ব্যডক্ত নাদভ নাভকযণঃ দকান ব্যডক্তয নাদভ ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান স্থ্ান কযদত দর াংডিষ্ট
ডফযার/প্রডতষ্ঠাদনয ব্যাাংক ডাদফ এককারীন ১০(দ) রক্ষ টাকা প্রদান কযদত দফ।
১২.৪. দাতা দস্য দত দর াংডিষ্ট ডফযার/প্রডতষ্ঠাদনয ব্যাাংক ডাদফ নাদভ এককারীন ২(দুই) রক্ষ টাকা প্রদান
কযদত দফ।
১২.৫. যকাডয অনুদান প্রাি সুইড ফাাংরাদদ/ফাাংরাদদ প্রডতফন্ধী পাউদন্ডন ডকাংফা অন্যান্য প্রডতষ্ঠান ডযচাডরত
ডফযারদয মাদদয ডনজস্ব জডভ দনই তাদদযদক আগাভী ০২(দুই) ফছদযয ভদধ্য দযডজডেকৃত কফরা দডরর ভদর াংডিষ্ট ডফযারদয
নাদভ জডভ/বফদনয ভাডরকানা অজিন কযদত দফ।
১২.৬. যকাদযয ডফযভান নীডতভারা, ডনদদিনা এফাং তিভ পূযদণয ডনশ্চতা প্রদান কদয ডফদল ডক্ষা
ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া স্থ্ান  চালু কযায জন্য ‘‘দস্বোদফী ভাজকল্যাণ াংস্থ্াভ (দযডজদেন  ডনন্ত্রণ) ডফডধ ১৯৬২’’
এয ডনধ িাডযত পযদভ ভাজদফা অডধদিয/এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট ফযাফয আদফদন কযদত দফ।
১২.৭. ডনফন্ধন প্রাি প্রডতটি াংস্থ্া একটিয দফড ডফযার স্থ্ান/ডযচারনা কযদত াযদফ না।
১২.৮. এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক প্রণীত এফাং ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার কর্তিক অনুদভাডদত কাডযকুরাভ কর বুডদ্ধ,
অটিজভ, দডযব্রার ারড  ডাউন ডনরভ তথা এনডডডড ডফযারদয জন্য ভবাদফ প্রদমাজে দফ।
১২.৯. শুদৄভাে স্বীকৃডত প্রাি এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াদক অনুদান দদা দফ ডফধা ডনফন্ধদনয জন্য
আদফদনকাযী/অস্থ্াী ডনফন্ধন প্রাি ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াদক অনুদান প্রদান কযা দফ না।
১২.১০. সুইড-ফাাংরাদদ  ফাাংরাদদ প্রডতফন্ধী পাউদন্ডন অন্যান্য প্রডতষ্ঠান কর্তিক ডযচাডরত দম ভস্ত বুডদ্ধ
প্রডতফন্ধী/এনডডডড ডফযার ইদতাভদধ্য চালু যদদছ দগুডরয প্রদতেকটি নীডতভারা জাযীয ০৩ (ডতন) ফছদযয ভদধ্য পৃথকবাদফ ডনজস্ব
উদযাদগ নীডতভারা ফডণ িত াংডিষ্ট দমাগ্যতা অজিন কযদত দফ এফাং যকাডয স্বীকৃডত গ্রণ কযদত দফ। অন্যথা প্রদত্ত যকাডয
অনুদান/দফতন-বাতা স্থ্ডগত থাকদফ।

১২.১১. এনডডডড ডক্ষাথীয জন্য প্রডতডষ্ঠত ডফযার/এনডডডড ডফদল ডক্ষা কাম িক্রভ চরভান যদদছ এরূ ভরধাযায
ডফযার এয জনফর কাঠাদভা  ন্যেনতভ দমাগ্যতা এই নীডতভারায তপডর ‘খ’ অনুমাী দত দফ।
১২.১২. মডদ দকান ডফযার এই নীডতভারা উদেডখত জনফদরয অডতডযক্ত জনফর ফা ডক্ষক-কভিচাযী ডনদাগ কযদত ফা
কভিযত যাখদত চান তদফ ডনধ িাডযত জনফদরয অডতডযক্ত ডক্ষক-কভিচাযীদদয দফতন-বাতাডদ াংডিষ্ট প্রডতষ্ঠানদক ফন কযদত দফ।
১২.১৩. দকান অফয প্রাি যকাডয কভিকতিা/কভিচাযী দকান ডফযারদ ডনদাগ রাব কযদর তাঁয দনন ফাফদ অথ ি ফাদ
ডদদ অফডষ্ট অাং দফতন বাতায যকাডয অাং ডদদফ াদফ।
১২.১৪. দকান দদ কভিযত দকান ডক্ষক/কভিচাযী তাঁদদয প্রডক্ষণ/উচ্চতয ডডগ্রী/অডবজ্তায জন্য উচ্চতয দস্কর ফা ফডধ িত
দফতন াায দমাগ্য দর দমাগ্যতা অজিদনয য াংডিষ্ট কর্তিদক্ষয অনুদভাদদনয তাডযখ দত তাঁয দফতন বাতাডদয যকাডয অাং
প্রাপ্য দফন।
১২.১৫. দফতন বাতাডদয যকাডয অাং প্রাডিয জন্য আদফদনকাযী ডক্ষক/কভিচাযী এক াদথ একাডধক চাকুযীদত 
অথ িকযী দা ডনদাডজত থাকদত াযদফন না। অটিজভ াংডিষ্ট ডফযারদয ডক্ষক ডনদাগ, দমাগ্যতা  অডবজ্তায ডফলদ
ডনম্নফডণ িত তিাফরী প্রদমাজে দফ● এনডডডড াংডিষ্ট ডফযারদ ডনদাদগয পূদফ ি প্রদতেক ডক্ষকদক অফশ্যই যকায কর্তিক ডনধ িাডযত এনডডডড ডফলদ
দট্রডনাং প্রাি দত দফ।
● ডক্ষক ডনদাদগয দক্ষদে মাদদয ভদনাডফজ্ান ডফলদ স্নাতক  ডফ এ এড ডডগ্রী থাকদফ তাযা অগ্রাডধকায াদফ।
● এনডডডড ভস্যাভেক্ত ডশুদদয ডক্ষা কাম িক্রদভ অফশ্যই ঙ্গীত  যীযচচ িায ব্যফস্থ্া থাকদফ দফ। এ কাযদণ
ডফযারদ অফশ্যই একজন ঙ্গীত ডক্ষক এফাং একজন যীযচচ িা ডক্ষক থাকদত দফ।
● ডক্ষদকয প্রাডতষ্ঠাডনক ডক্ষায াাাড Extra curriculam activity জানা থাকদর প্রাধান্য দদা দফ।
১৩. জনফর কাঠাদভা  ডনদাগ দমাগ্যতাঃ
১৩.১. জনফর কাঠাদভায তিভঃ
এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্ায জন্য আগ্রী, কভিঠ এফাং প্রডতফডন্ধতা ডফলদ যকায কর্তিক ডনধ িাডযত প্রডক্ষণ প্রাি জনফর
ডনদাগ ডদদত দফ। জনফর ডনদাদগয তিভ দফ ডনম্নরূঃ
১৩.২.এনআইআইডড’য (ন্যানার ইনডস্টটিউট পয ডদ ইনদটদরকচুারী ডডজএোফরড) জন্য জনফর তপডর ‘ক’ অনুমাী দফ।
১৩.৩. ডনদাগ াংক্রান্ত কডভটিঃ
১৩.৩.১. এনডডডড াংডিষ্ট ডফযার এয জনফর কাঠাদভা  ন্যেনতভ দমাগ্যতা এই নীডতভারায তপডর ‘খ’ অনুমাী দত
দফ।
১৩.৩.২. ন্যেনতভ ১টি জাতী  ১টি স্থ্ানী ডেকা ডনদাগ ডফজ্ডি প্রচায কদয উন্ুক্ত প্রডতদমাডগতায ভাধ্যদভ
ডনদাগকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক অনুদভাডদত ডনদাগ  চাকুযী ডফডধ অনুমাী এই নীডতভারায আতা গঠিত ডনদাগ কডভটিয ভাধ্যদভ
ডনদাগ প্রডক্রা ম্পন্ন কযদত দফ।
১৪. দ ভডিতকযণঃ
১৪.১.নতুন জনফর  দফতন কাঠাদভা জাযীয য এভডর্ভক্ত ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয াংডিষ্ট গ্রু  দফীয ডফযীদত
ডনদাডজত ডক্ষক কভিচাযীদদয দান কযদত দফ।

১৪.২. নতুন জনফর কাঠাদভা অনুমাী ডক্ষক  কভিচাযীদদয প্রাপ্যতা ডনধ িাযদণয য এভডর্ভক্ত প্রডতষ্ঠাদনয ডক্ষক 
কভিচাযী াংখ্যা মডদ প্রাপ্যতায অডতডযক্ত , তদফ অডতডযক্ত দভ উদ্বৃত্ত দ ফদর ডযগডণত দফ। এ ধযদণয উদ্বৃত্ত দদ
ডনদাডজত ডক্ষক/কভিচাযীয দ শূন্য দর নতুনবাদফ এ দদ আয দরাক ডনদাগ কযা মাদফ না।
১৪.৩. নতুন জনফর কাঠাদভা অনুমাী দাদনয য শূন্য দ থাকদর তাদত নতুন ডনদাদগয জন্য চাকুযী ডফডধ এফাং
ডফযভান অন্যান্য ডফডধ ডফধান  ডনভ অনুমাী ডনদাগ প্রদান কযদত দফ।
১৫. ডক্ষা দাদনয ভ ডনধ িাযণঃ
১৫.১. এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্াগুদরাদত িাদ অন্যেন ২৪ঘন্টা ভ ম িন্ত ক্লা অনুডষ্ঠত দফ।
১৫.২. ডক্ষকদদয অফশ্যই ১টি ডফলদ দভৌডরক দক্ষতা থাকদত দফ, মাদত এ নীডতভারায ৮ (৮.১.-৮.৪) অনুদেদদ ফডণ িত
াঠ্যক্রভ  াঠ্যক্রভ কাম িক্রভ সূচারুরূদ ম্পাদন কযদত াদয মা াংডিষ্ট ডক্ষাথীয দক্ষতা অজিদন াক
দফ।
১৫.৩. প্রডতটি ডক্ষকদক অফশ্যই ডনধ িাডযত অনুযণী াঠক্রডভক ডফলদয ন্যেনতভ ২টি ডফলদ দাডত্ব ারন কযদত
দফ।
১৬. ডক্ষক  কভিচাযীদদয দফতন ডনধ িাযণঃ
১৬.১. ডফদফচে ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদদয দাযী
ডক্ষাগত দমাগ্যতা, অডবজ্তা  দফতনক্রভ এ নীডতভারায আদরাদক ডনধ িাযণ কযদত দফ।
১৬.২. ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদদয অডবজ্তা তাঁদদয দফতন বাতাডদয যকাডয অাং
প্রাডিয জন্য যকায কর্তিক দফতন-বাতা প্রদাদনয আদদ জাযীয তাডযখ দত গণনা কযা দফ।
১৬.৩. ফতিভাদন ডনদাডজত এফাং দফতন বাতাডদয যকাযী অাং প্রাি দকান ডক্ষক/কভিচাযী উদেডখত দদয ডফযীদত
ফডণ িত দমাগ্যতা ম্পন্ন না দর ফতিভান নীডতভারা উদেডখত দফতন দস্কর প্রাপ্য দফন না। তাঁদদয একধা নীদচ দফতন দস্কর ডনধ িাযণ
কযদত দফ। এই আদদ জাযীয ০৩ (ডতন) ফছদযয ভদধ্য তাঁদদয াংডিষ্ট দদয জন্য ডনধ িাডযত দমাগ্যতা অজিন কযদত দফ। ডনধ িাডযত
ভদয ভদধ্য দমাগ্যতা অজিদন ব্যথ ি দর তায দফতনবাতা স্থ্ডগত থাকদফ। যফতী দফ িাচ্চ ০২ (দুই) ফছদযয ভদধ্য ডনধ িাডযত দমাগ্যতা
অজিদন ব্যথ ি দর, অদমাগ্য ডদদফ ডতডন চাকযীচ্যেত দফন।
১৭. ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ডযফতিনঃ
দফতন বাতাডদয যকাডয অাং প্রাি দকান ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন চাকডযযত অফস্থ্া প্রডতষ্ঠান প্রধাদনয অনুভডতক্রদভ দকান ডক্ষক/কভিচাযী
অন্য দকান এনডডডড ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন ভদদ ফা উবিতন দদ ডনদাদগয জন্য আদফদন কযদর তাঁদক ডফবাগী প্রাথীরূদ গণ্য কযা
দফ। এইরূ প্রাথী দম ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন ডনদাডজত দফন দ ডক্ষা প্রডতষ্ঠান দফতন বাতাডদয যকাযী অাং প্রাপ্য দর পূদফ িাক্ত
প্রডতষ্ঠাদনয ছাড়ে গ্রণ/ প্রদমাজে দক্ষদে এনডডডড ট্রাস্ট দত অনুদভাদন গ্রণ এফাং অন্যান্য দমাগ্যতাপূযণ াদদক্ষ ডতডন
ভাদয/ডনধ িাডযত াদয নতুন প্রডতষ্ঠাদন দমাগদাদনয তাডযখ দত দফতন-বাতাডদয যকাযী অাং প্রাপ্য দফন। তদফ, এক প্রডতষ্ঠান
দত চাকুযী তোগ কযফায য অন্য প্রডতষ্ঠাদন দমাগদানকারীন ভদয ব্যফধান ৬ ভাদয অডধক দর উক্ত দভাদ অডবজ্তায দক্ষদে
গণ্য দফ না এফাং এ ভদ দফতন বাতাডদয যকাযী অাং প্রাডিয ডফলদ এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট ডদ্ধান্ত গ্রণ কযদফ।
১৮. দফতন বাতাডদয যকাযী অাং ছাড়কযণ দ্ধডতঃ
১৮.১. তবাগ দফতন বাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক প্রণীত ডনভ অনুমাী প্রডতটি এনডডডড ডফযার/ভরধাযায
ডফযারদয াংডিষ্ট অাংদয দফতন বাতাডদ প্রদান কযা দফ।

১৮.২. তবাগ দফতন বাতা প্রাডিয জন্য পযভ-১ (াংদমাডজত ডনধ িাডযত পযভ) এ াংডিষ্ট কাগজে  তথ্যাডদ
কর্তিক্ষ ফযাফয আদফদন কযদত দফ।
১৮.৩. আদফদনে ব্যফস্থ্ানা কডভটিয দযজুডরউন/ডনশ্চতাে প্রাথডভক ম িাদ যীক্ষাদন্ত অনুদভাদন কদয এনডডডড
সুযক্ষা ট্রাস্ট, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদ াঠাদফ।
১৮.৪. তবাগ দফতন-বাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষ ফা এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট প্রদতেক ডক্ষদকয ডনজস্ব একাউদন্ট দফতন-বাতা
ফা অনুদান এয অথ ি প্রদান কযদফন।
১৮.৫. দফতন বাতাডদয যকাযী অাং ফন্টন অথফা াডফ িক আডথ িক অব্যফস্থ্ানা/অডনদভয জন্য ডফযারদয ব্যফস্থ্ানা
কডভটি  প্রডতষ্ঠান প্রধান দাী থাকদফন।
১৯. এনডডডড ডফযার/ভরধাযায ডফযারদয স্বীকৃডত প্রাডিয আদফদনঃ
নতুন/ নীডতভারা জাযীয পূদফ ি প্রডতডষ্ঠত এনডডডড ডফযার/ভরধাযায ডফযারদয স্বীকৃডত প্রাডিয আদফদন ব্যফস্থ্ানা ডযচারক,
এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট ফযাফয কযদত দফ।
২০. স্বীকৃডত  দফতন-বাতা প্রদানকাযী কডভটি ডনম্নরূ:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

অডতডযক্ত ডচফ/ভেগ্মডচফ (প্রডতষ্ঠান  প্রডতফন্ধীতা), ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার
ব্যফস্থ্ানা ডযচারক, ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফডন্ধ সুযক্ষা ট্রাস্ট
ভেগ্মডচফ (ফাদজট  আইডটি), ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, ঢাকা
ডযচারক (প্রান  অথ ি), ভাজদফা অডধদপতয, ঢাকা
ভাধ্যডভক  উচ্চ ডক্ষা ডফবাগ, ডক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ডচফার, ঢাকা এয প্রডতডনডধ
প্রাথডভক  গণডক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ডচফার, ঢাকা এয প্রডতডনডধ
ডযচারক (ডযকল্পনা), জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডন, ডভযপুয, ঢাকা
কভিসূডচ ডযচারক, প্রডতফডন্ধতা নাক্তকযণ জডয কভিসূডচ, ভাজদফা বফন, ঢাকা
এনডডডড সুযক্ষা ট্রাদস্টয একজন ডফদলজ্ (ব্যফস্থ্ানা ডযচারক, এনডডডড ট্রাস্ট কর্তিক ভদনানীত)
উডচফ/ডডনয কাযী ডচফ (এনডডডড ডফলক), ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, ঢাকা

-
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২০.১. কডভটিয কাম িডযডধ:
(১). এ কডভটি যকাদযয ডফযভান নীডতভারা, ডনদদ িনা, ফাদজট ফযাদ্দ  ডফডধ ডফধাদনয আদরাদক নতুন
ডফযার/ভরধাযায ডফযারদ এনডডডড াংডিষ্ট ডক্ষাদান কাম িক্রভ এয স্বীকৃডত প্রদাদনয সুাডয, দফতন বাতাডদ প্রদান, দফতন
বাতাডদ াভডকবাদফ স্থ্ডগত, কতিন  ফাডতরকযণ ডফলদ ডদ্ধান্ত প্রদান কযদফ;
(২). াংডিষ্ট ডফলদ যকায প্রদত্ত নতুন দকান ডনদদ িনা থাকদর কডভটি দ অনুমাী ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদফ।
২১. দফতন বাতায যকাডয অাং াভডকবাদফ ফন্ধ, কতিন  ফাডতরকযণঃ
২১.১. ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ফা তবাগ দফতন-বাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষ ডনদম্নাক্ত কাযদণ দকান দফযকাযী এনডডডড
ডফযার/প্রডতষ্ঠান এয ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদদয দফতন-বাতায যকাযী অাংদয ফযাদ্দ ডনডদ িষ্ট
ভদয জন্য াভডকবাদফ ফন্ধ, আাংডক ফা ম্পূণ ি কর্তন ডকাংফা ফাডতর কযদত াযদফনঃ(ক) এই নীডতভারা ফডণ িত আফশ্যকী তি পূযণ না কযদর;

(খ) ডভথ্যা তথ্য প্রদান, র্ভা ডক্ষক ডনদাগ, র্ভা ডক্ষাথী, র্ভা াখা প্রদিন, ডক্ষাথীয র্ভা ভল্যাণ (Assessment),
যীক্ষা অদুা অফরিন, ডক্ষাথীয র্ভা পরাপর (Result) দতডয কযদর;
(গ) আীর কডভটিয ডদ্ধান্ত ফাস্তফান না কযদর;
(গ) ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ফা তবাগ দফতন-বাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষ, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট ফা অন্য দকান উভেক্ত
কর্তিদক্ষয ডনযীক্ষা  তদন্ত প্রডতদফদদন প্রাি অডনদভয কাযদণ;র্
২২.২. অনুদেদ ২১.১ এ ফডণ িত দক্ষে ডফদফচনা যকাযী ডনদদ িনাভদত কর্তিক্ষ াংডিষ্ট এক ফা একাডধক ডক্ষক,
এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীয দফতনবাতা কতিন, াভডকবাদফ স্থ্ডগত ফা ম্পূণ ি ফন্ধ এফাং প্রদমাজে দক্ষদে
াংডিষ্ট ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায স্বীকৃডত াভডকবাদফ স্থ্ডগত ফা ফাডতর কযদত াযদফন।
২২.৩. ফন্ধ কযা দফতনবাতায যকাযী অাংদয দকান ফদকা প্রদান কযা দফ না।
২২.৪. দকান এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্া ফা ভরধাযায াংডিষ্ট াখাদক অনুদেদ ২২.২ এয আতা ম্পূণ িরূদ
ফাডতর কযা দর দই প্রডতষ্ঠান/ াখায ডক্লক, কভিকতিা  কভিচাযীদক পুনযা দফতনবাতায যকাযী অাং ফযাদ্দ কযা দফ না
এফাং প্রডতষ্ঠান প্রধাদনয ডফরুদদ্ধ ডভথ্যা তথ্য প্রদাদনয কাযদণ ডফডধভদত াডস্তভরক ব্যফস্থ্া গৃীত দফ।
২২.৫. অনুদেদ ১০ এয আতা গৃীত ডনযীক্ষা কাম িক্রভ  তদন্ত প্রডতদফদদন দকান অডনভ  ত্রুটি থাকদর তা দূযীকযদণ
এফাং আদযাডত তিভ (মডদ থাদক) পূযণ কযায জন্য াংডিষ্ট এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া, ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট
দাজীফী, কভিকতিা ফা কভিচাযীদক ডতন ভাদয ভ প্রদান কযা দফ। ডনধ িাডযত ভদয ভদধ্য তিভ প্রডতারন  প্রাি ত্রুটিভ
দূযীকযদণয ব্যথ িতা দাী ব্যডক্তয ডফরুদদ্ধ ডফডধভদত ব্যফস্থ্া গ্রণ কযা মাদফ।
২৩. শাংখরাঃ
২৩.১. দাগত অদাচযণ ফরদত বুঝাদফঃ
(ক) কভিস্থ্র  দেণীকদক্ষ উডস্থ্ডত এফাং অন্যান্য দাডত্ব ারনকাদর ভানুফডতিতায অবাফ;
(খ) ডফনা অনুভডতদত কভিস্থ্দর অনুডস্থ্ডত;
(গ) ছুটিদত ডগদ অননুদভাডদত বাদফ অডতডযক্ত ছুটি দবাগ কযা;
(ঘ) এতদ উদদ্দদশ্য প্রণীত যকাডয আদদ/প্রজ্ান/ডফডধভারা মথামথবাদফ অনুযণ না কযা।
(ঙ) ব্যডক্তগত সুডফধা রাদবয উদদ্দদশ্য এভন দকান কাজ কযা মা প্রতেক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী,
কভিকতিা  কভিচাযী ফা ডক্ষাথীদদয মথামথ কভি ম্পাদদন ফাধা সৃডষ্ট কদয
(চ) ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযী ফা ডক্ষাথীদদয ভদধ্য ডফশঙ্খরা ফা দনডতক অফক্ষ সৃডষ্ট কদয এভন
দকান কাদজ ডরি া;
(ছ) ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা, কভিচাযী এফাং ডক্ষাথীদদয াদথ অফজ্া, প্রায, কটুডক্ত, দমৌন ডাংতা 
ডনম িাতন কযা ইতোডদ;
(জ) ব্যফস্থ্ানা ডযচারক, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট /প্রধান ডক্ষক/অধ্যক্ষ/াখা প্রধান অথফা এদদয অফতিভাদন এনডডডড ডফযার/
প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায এ াংক্রান্ত ব্যফস্থ্ানা কডভটিয আইনঙ্গত ডনদদ ি অভান্য কযা;
(ঝ) এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্ায ম্পডত্তয (স্থ্াফয-অস্থ্াফয) অব্যফায; এফাং
(ঞ) এভন দকান কাজ কযা মা এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায স্বাথ ি াডনকয ফদর ডফদফডচত ফা এভন অনাকাাংডখত আচযণ।
(ট) াংডিষ্ট ডক্লক/ডডক্ষকা, কভিকতিা  কভিচাযীয ডফরুদদ্ধ দুনীডতদত ম্পৃক্ত থাকায অডবদমাগ প্রভাডণত দর।

২৪. াডস্তঃ দকান ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযী মডদ এ নীডতভারায দকান ডফধান রঙ্ঘন কদযন অথফা
অদক্ষতা, দুনীডত, কতিদব্য অফদরা এফাং দাগত অদাচযদণয জন্য দদালী াব্যস্ত ন অথফা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায স্বাথ ি
াডনকয দকান কাজ কদযন তদফ ডনদম্নয দম দকান এক ফা একাডধক াডস্ত আদযা কযা দমদত াদযঃ
(ক) ডতযস্কায;
(খ) ডনডদ িষ্ট ভদয জন্য দফতন বাতা স্থ্ডগত যাখা;
গ) কতিদব্য অফদরাজডনত কাযদণ ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্ায দকান আডথ িক ক্ষডত দ থাকদর, উক্ত ব্যডক্তয
দফতন দথদক তায ম্পূণ ি ফা ডকদাং আদা কযা;
(ঘ) ডনম্ন ধাদ দানফডত;
(ঙ) চাকডয দত অাযণ;
(চ) চাকডয দত ফযখাস্ত (বডফষ্যদত যকাডয চাকডয ফা যকাডয আইন দ্বাযা ডনডন্ত্রত প্রডতষ্ঠাদন চাকডয াায জন্য
অদমাগ্য ফদর ডফদফডচত দফ)।
২৫. াডস্ত প্রদাদগয ক্ষভতাঃ
(ক) এই নীডতভারা অনুমাী, ১১তভ দগ্রড এফাং তদুধ ি ম িস্ত াডস্ত প্রদাদনয ক্ষভতা ব্যফস্থ্ানা ডযচারক, এনডডডড সুযক্ষা
ট্রাস্ট এয উয ন্যস্ত থাকদফ। ডনম্নতভ দগ্রদডয কভিচাযীদদয াডস্ত প্রদাদনয ক্ষভতা এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট এয ডযচারক এয য ন্যস্ত
থাকদফ।
(খ) শঙ্খরা বদঙ্গয কাযদণ ডফযার ডযচারনা কডভটি কর্তিক (াংডিষ্ট এনডডডড ডফযার/ প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায) তদন্ত
াদদক্ষ ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীয ডফরুদদ্ধ ব্যফস্থ্ানা ডযচারক ফা প্রদমাজে দক্ষদে ডযচারক
প্রদাজনী ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদত াযদফন। এ দক্ষদে প্রদাজনী তদথ্যয ভথ িন  এ াংক্রান্ত ব্যফস্থ্ানা কডভটিয বায অনুদভাদন
থাকদত দফ। তদফ, দকান ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদক ডরডখতবাদফ আত্মক্ষ ভথ িদনয সুদমাগ না
ডদদ দকান াডস্ত আদযা কযা মাদফ না।
উদেখ্য দম, ব্যফস্থ্ানা ডযচারক/ ডযচারক, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট /ব্যফস্থ্ানা কডভটি কর্তিক গৃীত ব্যফস্থ্া ডফলদ তবাগ দফতনবাতা প্রদানকাযী কর্তিক্ষদক অফডত কযদত দফ।
২৬. আীরঃ
দকান এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/ াংস্থ্ায ডক্ষক, এনডডডড াংডিষ্ট দাজীফী, কভিকতিা  কভিচাযীদদয দফতন বাতায যকাডয
অাং াভডকবাদফ ফন্ধ, আাংডক ফা ম্পূণ ি ফাডতদরয ডফরুদদ্ধ ডনদম্নাক্তবাদফ যকাদযয ডনকট আীর কযা মাদফ:
২৬.১. ২৫(ক) অনুদেদ এয আতা াংক্ষুব্ধ দকান ব্যডক্ত তবাগ দফতন বাতা প্রদানকাযী কর্তিদক্ষয ডনকট উভেক্ত
কাযণ  প্রভাণ কাদয ০১ (এক) ভাদয ভদধ্য আীর আদফদন জানাদত াযদফ।
২৬.২. ২৫(খ) অনুদেদ এয আতা াংক্ষুব্ধ দকান ব্যডক্ত উভেক্ত কাযণ  প্রভাণ কাদয ০১ (এক) ভাদয ভদধ্য
ব্যফস্থ্ানা ডযচারক, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট ফযাফয আীর আদফদন কযদত াযদফ।
২৭. নীডতভারায কাম িকাডযতাঃ এ নীডতভারা ডনম্নরূবাদফ কাম িকয দফঃ
২৭.১. এ নীডতভারা কাম িকয ফায পূদফ ি ফরফৎ ডফডধডফধান, নীডতভারা অনুমাী বুডদ্ধ/অটিজভ/ডাউন ডনদরাভ/দডযব্রার
ারড অথ িাৎ াভডগ্রকবাদফ এনডডডড ডফযারদয ডক্ষক  কভিচাযী এফাং এনআইআইডড এয কভিকতিা/ কভিচাযী ডনদাগপ্রাি দর
এফাং কভিযত থাকদর  দফতন বাতাডদয যকাযী অাং প্রাি দর, তাদদয দফতনবাতাডদয যকাযী অাং (এনআইআইডড এয দক্ষদে
এভইডএএ গঠিত না া ম িন্ত) প্রদান অব্যাত থাকদফ।

২৭.২. দফতন বাতাডদয যকাযী অাং প্রদান এফাং জনফর কাঠাদভা, াঠ্যক্রভ, াঠ্যসূচী ইতোডদ ম্পডকিত দকান ব্যাখ্যায
প্রদাজন দর ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয প্রদত্ত ব্যখ্যাই গ্রণদমাগ্য ফদর ডফদফডচত দফ।
২৭.৩ এনডডডড ম্পডকিত ডফদল ডক্ষা নীডতভারা-২০১৮ অডফরদম্ব কাম িকয দফ।
২৮. ডযদিনঃ
(১) ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয প্রডতডনডধ, ভাজদফা অডধদিদযয প্রডতডনডধ, জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডদনয
প্রডতডনডধ, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাদস্টয প্রডতডনডধ, দজরা ম িাদ দজরা প্রাক, উদজরা ম িাদ উদজরা ডনফ িাী কভিকতিা ফা তাঁয
প্রডতডনডধ  দজরা অথফা উদজরা ভাজদফা কভিকতিা এফাং দজরা ফা উদজরা ম িাদ জাতী প্রডতফন্ধী উন্নন পাউদন্ডন কর্তিক
ডনদাগপ্রাি প্রডতফন্ধী ডফলক কভিকতিা এনডডডড ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াভ ডযদিন কযদত াযদফন। এছাড়া যকায কর্তিক
ক্ষভতাপ্রাি দম দকান প্রডতডনডধ উক্ত ডফযারভ ডযদিন কযদত াযদফন।
উদেখ্ম দম, দজরা অথফা উদজরা ভাজদফা কভিকতিা/প্রডতফন্ধী ডফলক কভিকতিা/ এনডডডড ট্রাস্ট এয প্রডতডনডধ আফডশ্যকবাদফ
প্রডত ডতন ভা অন্তয ডফযারভ ডযদিন কযদফন।
(২) ডযদিনকাযী কভিকতিাগণ ডযদিন দদল এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক ডযচাডরত ডফযারদয প্রডতদফদন ব্যফস্থ্ানা
ডযচারক, এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট এয ডনকট ডযদিদনয ১৫(দনয) ডদদনয ভদধ্য (ভতাভত/প্রডতদফদন) দপ্রযণ কযদফন।
২৯. যডতকযণঃ এ নীডতভারা কাম িকয ফায পূদফ ি জাযীকৃত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয এতদাংক্রান্ত কর আদদ  প্রডতফডন্ধতা
ম্পডকিত ভডিত ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০০৯ এ ফডণ িত দফযকাযী দম দকান অটিজভ/বুডদ্ধ/দডযব্রার ারড/ডাউন ডনদরাভ
ডফযারদয াদথ দফতন বাতাডদয এফাং জনফর কাঠাদভা ম্পডকিত াংডিষ্ট অাংভ ফাডতর ফদর গণ্য দফ।
৩০. এ নীডতভারায দকান ডফলদ অেষ্টতা দদখা ডদদর উক্ত ডফলদ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয ডদ্ধান্তই চ্যড়ান্তরুদ গণ্য দফ।

ডচফ
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার

তপডর-‘খ’
ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ডক্ষক কভিচাযীদদয দফতন দস্করঃক্রঃ নাং

দফী

১.

প্রধান ডক্ষক

২.

ডডনয কাযী
ডক্ষক

৩.

কাযী ডক্ষক

৪.

জুডনয
ডক্লক/ঙ্গীত 
যীযচচ িা ডক্ষক

৫.

দথযাী কাযী

৬.

ডক্ষা কাযী
(আা)
রাইবায/বোন
রাইবায
দন প্রযী

৭.
৮.

●
●
●
●
●
●

ডক্ষাগত দমাগ্যতা

জাতী দফতন
দস্কর (২০১৫
অনুাদয)
স্নাতক/ভভান ডফএএড/এভএএড এফাং প্রদমাজে ২৩০০০-৫৫৪৭০
প্রডতফডন্ধতা ডফলদ (বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী/ অটিজভ/দডযব্রার ৮ভ দগ্রড
ার/ডাউন ডনদরাভ) প্রডক্ষণ  ১০ (দ) ফছয
কাজ কযায অডবজ্তা থাকদত দফ
স্নাতক/ভভান ডফএএড/এভএএড এফাং প্রদমাজে ২২০০০-৫৩০৬০
প্রডতফডন্ধতা ডফলদ (বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী/ অটিজভ/ দডযব্রার ৯ভ দগ্রড
ার/ডাউন ডনদরাভ) প্রডক্ষণ  ৭ (াত) ফছয
কাজ কযায অডবজ্তা থাকদত দফ
স্নাতক/ভভান ডফএএড এফাং প্রদমাজে প্রডতফডন্ধতা ১৬০০০-৩৮৬৪০
ডফলদ (বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী/ অটিজভ/ দডযব্রার ১০ভ দগ্রড
ার/ডাউন ডনদরাভ) প্রডক্ষণ থাকদত দফ এফাং
অডবজ্তা ম্পন্ন প্রাথীদক অগ্রাডধকায দদা দফ।
স্নাতক/ভভান ডফএএড এফাং প্রদমাজে প্রডতফডন্ধতা ১২৫০০-৩০২৩০
ডফলদ (বুডদ্ধ প্রডতফন্ধী/ অটিজভ/ দডযব্রার ১১তভ দগ্রড
ার/ডাউন ডনদরাভ) প্রডক্ষণ থাকদত দফ এফাং
অডবজ্তা ম্পন্ন প্রাথীদক অগ্রাডধকায দদা দফ
০৩ (ডতন) ফছয দভাদী ডডদপ্লাভা ইন দভডডকোর ১২৫০০-৩০২৩০
দটকদনারডজ (ডপডজদথযাী/অকুদনার দথযাী) ১১তভ দগ্রড
এফাং াংডিষ্ট কাদজ ০২ (দুই) ফছদযয ফাস্তফ অডবজ্তা
থাকদত দফ
অষ্টভ দেণী
৮২৫০-২০০১০
২০তভ দগ্রড
অষ্টভ দেণী
৮২৫০-২০০১০
২০তভ দগ্রড
অষ্টভ দেণী
৮২৫০-২০০১০
২০তভ দগ্রড

ফ

যাডয ডনদাদগয দক্ষদে
যকায কর্তিক দঘাডলত
ফীভা প্রদমাজে দফ।
দদান্নডতয ভাধ্যদভ

যাডয ডনদাদগয দক্ষদে
যকায কর্তিক দঘাডলত
ফীভা প্রদমাজে দফ।

প্রধান ডক্ষক-০১ জন
ডডনয কাযী ডক্ষক-১ জন
কাযী ডক্ষক-৩ জন
জুডনয ডক্ষক- ৫ জন
ডক্ষা াক (প্রডত ০৭ জন ছাে-ছােীয জন্য ১ (এক) জন)
রাইবায/বোন রাইবায (প্রডত ৫০ জন ছাে-ছােীয জন্য ১(এক) জন গাড়ীয দক্ষদে, প্রডত ২৫ জন ছাে-ছােীয
জন্য ১ (এক) জন বোদনয দক্ষদে)
● দন প্রযী-১ জন

দমাগী অধ্যাক, কাযী অধ্যাক এফাং প্রবালক ডনদাগ  দফতদনয দক্ষদে মডদ দকান প্রডতষ্ঠান স্বীকৃত দকান ডফশ্বডফযারদয
অডধর্ভডক্তয কাযদণ ডনদাগ ডফডধ  দফতন দস্কর এই নীডতভারায দচদ অডধক  দদক্ষদে যকাডয অাং ব্যতীত অডতডযক্ত অাং স্ব
স্ব প্রডতষ্ঠান কর্তিক তাদদয ডনজস্ব নীডতভারা অনুমাী প্রদান কযদফ।
দজেষ্ঠতা ডনরুনঃ
এ নীডতভারা ফডণ িত ব্যফস্থ্ানা কডভটি কর্তিক গঠিত ডনদাগ কডভটিয দ্বাযা ডনদাগ প্রাডিয য মথামথ কর্তিদক্ষয
অনুদভাদদনয তাডযখ দত ডক্ষক-কভিচাযীদদয দজেষ্ঠতা গণনা কযা ইদফ। ইদতাপূদফ ি ডনদাগ প্রাি দকান ডক্ষক-কভিচাযীয দক্ষদে
এই ডনদাগ ডফডধ অনুযণ কযা দফ। এ ছাড়া ডক্ষক-কভিচাযী ডনদাদগয দক্ষদে ডফডধ অনুযণ পূফ িক প্রডতফন্ধী ব্যডক্তদদয জন্য দকাট
াংযক্ষণ পূফ িক ডনদাগ প্রদান কযদত দফ। প্রডতফন্ধী দকাটা দকান দমাগ্য প্রাথী াা না দগদর উক্ত দটি/দভ শূণ্য থাকদফ
তদফ যফতীদত উভে িক্ত প্রডতফন্ধী প্রাথী দ্বাযা পুযণ কযদত দফ।

পযভ- ১
দফযকাডয প্রডতফন্ধী ডফযারভদয স্বীকৃডত  ডক্ষক/কভিকতিা-কভিচাযীদদয
দফতন-বাতা প্রাডিয জন্য ডনধ িাডযত পযভ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

প্রস্তাডফত ডফযারদয/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয নাভ

প্রস্তাডফত ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ঠিকানা (গ্রাভ, উদজরা/থানা, দজরা)
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠান প্রডতষ্ঠায তাডযখ
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ডনফন্ধন আদছ ডক না?
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ডনফন্ধনকৃত(ডনফন্ধন থাকদর কড াংভেক্ত কযদত দফ)
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয যকাডয স্বীকৃডত আদছ ডক না? (স্বীকৃডত থাকদর কড াংভেক্ত কযদত দফ)
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয নাদভ জডভ ফযাদ্দ আদছ ডক না?
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয নাদভ জডভ ফযাদ্দ থাকদর তায ডযভাণ (এ দক্ষদে জডভয দডরদরয কড াংভেক্ত কযদত দফ)
ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন ডক্ষদকয াংখ্যা কত জন? (ডক্ষকদদয জন্ তাডযখ, ডনদাগে,দমাগদানদেয কড, ডক্ষাগত
দমাগ্যতায নদে াংভেক্ত কযদত দফ)।
১০. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন ডফ এ এড ডডগ্রী প্রাি কতজন ডক্ষক আদছ?
১১. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয কভিচাযীদদয াংখ্যা(ডক্ষক ব্যডতত)
১২. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয বোন চারদকয াংখ্যা
১৩. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয বোদনয াংখ্যা
১৪. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ডক্ষাথীয াংখ্যা (প্রদতেক ডক্ষাথীয নাদভয তাডরকা, প্রডতফডন্ধতায ধযণ, নাক্তকযণ জডয
নম্বয পৃথকবাদফ াংভেক্ত কযদত দফ)
১৫. প্রডতফন্ধী ডক্ষাথীদদয দক্ষদে ডক্ষক-ডক্ষাথী অনুাত কত?
১৬. অটিজভ ডক্ষাথীদদয দক্ষদে ডক্ষাক-ডক্ষাথীদদয অনুাত কত?
১৭. ডফগত ৬(ছ) ভাদ ডক্ষাথীদদয ডফযারদ গড় উডস্থ্ডত কত তাাং?
১৮. ডক্ষক/কভিচাযী ডনদাদগয দক্ষদে ডযচারনা ডযলদ এয ভাধ্যদভ ডনদাগ ে প্রদান কযা দডছর ডক না?
১৯. ডক্ষক/কভিচাযী ডনদাদগয দক্ষদে এনডডডড ম্পডকিতভডন¦ত ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০১৭অনুযণ কযা দদছ ডক না?
২০. ডক্ষক/কভিচাযী ডনদাদগয ডফজ্ডি দদডনক ডেকা প্রকা কযা দডছদরা ডক না? (ডেকা প্রকাডত দ থাকদর কড
াংভেক্ত কযদত দফ)
২১. ডক্ষক ডনদাদগয দক্ষদে ডনদাগ কডভটিয সুাডয/ভতাভত ম্বডরত কাম িডফফযণীয কড এতদ্দঙ্গ াংভেক্ত কযদত দফ।
২২. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ডযচারনা ডযলদদয বাডতয নাভ  দফী।(ডযচারনা ডযলদ এয পুন িাঙ্গ তাডরকা াংভেক্ত
কযদত দফ)
২৩. ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন দাতা দস্যদদয দাদনয ডযভাণ।(দাতা দস্যদদয নাভ, ডযডচডত, ঠিকানা এফাং দাদনয ডযভাণ
উদেখ কদয াংভেক্ত কযদত দফ) ।
২৪. প্রস্তাডফত ডফযার/ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদনয ডনকটফতী কতদূদয অন্য প্রডতফন্ধী ডফযার অফডস্থ্ত
২৫. দম উদজরা/থানা প্রডতফন্ধী ডফযারদয প্রস্তাফ কযা দদছ দ উদজরা/থানায আয কটি প্রডতফন্ধী ডফযার যদদছ।
২৬. প্রস্তাডফত ডফযারদ এনডডডড ম্পডকিত ভডন্ত ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০১৭ অনুমাী াঠক্রভ  কাডযকুরাভ অনুযণ
কযা  ডক না?
২৭. প্রস্তাডফত ডফযারদ এনডডডড ম্পডকিত ভডন্ত ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০১৭ অনুমাী দদনডিন ডনজ কাজ কভি
(এডডএর) প্রডক্ষণ এয ব্যফস্থ্া যদদছ ডক না?
২৮. প্রস্তাডফত ডফযারদ এনডডডড ম্পডকিত ভডিত ডফদল ডক্ষা নীডতভারা, ২০১৭ অনুমাী প্রদাজনী ইকুইদভন্ট/
মন্ত্রাডত/ফইে/ দখরাদৄরা  অন্যান্য যঞ্জাভাডদ যদদছ ডক না?
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প্রতেন ে
প্রতেন কযা মাদে দম, উদযাক্ত তথ্যভ আভায/আভাদদয জানাভদত তে। তথ্যগত দকান ত্রুটিয কাযদণ দফতন-বাতা
অডনভতাডন্ত্রকবাদফ ফা অডতডযক্ত ডযভাদণ ভঞ্জুযীকৃত দর ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্া কর্তিক্ষ তা দপযত প্রদাদন ফাধ্য
থাকদফ।

বাডত
ব্যফস্থ্ানা কডভটি

দস্য-ডচফ
ব্যফস্থ্ানা কডভটি

১ । কনারদটন্ট, প্রডতফন্ধী দফা  াায্য দকন্দ্র এয সুাডয/ভন্তব্যঃ

স্বাক্ষয  ীর
২ । ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, ঢাকা এয সুাডয/ভন্তব্যঃ

স্বাক্ষয  ীর
ব্যফস্থ্ানা ডযচারক
ডনউদযা-দডদবরদভন্টার প্রডতফন্ধীতা সুযক্ষা ট্রাস্ট।

াংদমাজনীভ (ডনদম্নাক্ত কাগজোডদ াংদমাজন কযদত দফ):
(ক) ডনফন্ধদনয প্রভাণে;
ি
(খ) ডক্ষক, প্রদপনার, কভিকতিা  কভিচাযীদদয স্বাক্ষয ম্বডরত জীফন বৃত্তান্ত, ছডফ  াটিডপদকট
এয তোডত অনুডরড;
(গ) ইদতাপূদফ ি অনুদান প্রাডিয স্বদক্ষ প্রভাণাডদ;
(ঘ) ফতিভান ব্যাাংক ডস্থ্ডতয প্রভাণে; এফাং
(ঙ) অডডট ডযদাট ি  অন্যান্য কাগজে।

পযভ- ১

দফযকাডয ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায ডক্ষক, প্রদপনার, কভিকতিা-কভিচাযীদদয
দফতন-বাতা প্রাডিয জন্য আদফদন পযভ

১। আদফদনকাযী ডফদল ডক্ষা ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্াযনাভ  ঠিকানা

:

২। ডনফন্ধন প্রাডিয ডফফযণ

:

(ক) কর্তিদক্ষয নাভ

:

(খ) ডনফন্ধন নম্বয  তাডযখ

:

(গ) দভাদ

:

(ঘ) ডনফন্ধন নফাদনয স্মাযক, নম্বয  তাডযখ

:

(প্রদমাজে দক্ষদে)
৩ । ডফযার/প্রডতষ্ঠান/াংস্থ্ায দেণী ফা াখাডবডত্তক প্রডতফন্ধী ছাে-ছােীয াংখ্যাঃ
ক্রডভক নাং

দেণী

ছাে-ছােীয াংখ্যা

প্রডতফডন্ধতায ধযন

ভন্তব্য

৪ । ডক্ষক, প্রদপনার, কভিকতিা  কভিচাযীদদয তথ্য
ক্রডভক নাং

নাভ  দফী

ডক্ষাগত দমাগ্যতা 
অডবজ্তা

দমাগাদাদনয
তাডযখ

ফতিভান ভর দফতন
(দস্কর )

ভন্তব্য

৫ । যকাডয ফা তপডদর উদেডখত ডনদাগ ডফডধ অনুমাী ডক্ষক, প্রদপনার, কভিকতিা  কভিচাযীদদয ডনদাগ প্রদান কযা দদছ
ডকনা?
:
৬ । যকায অনুদভাডদত জনফর কাঠাদভা অনুমাী ডক্ষক, প্রদপনার, কভিকতিা  কভিচাযীদদয ডনদাগ প্রদান কযা দদছ ডকনা?
:

প্রধান ডক্ষক/অধ্যক্ষ/ডনফ িাী প্রধাদনয স্বাক্ষয  ীর

ি
াটিডপদকট

প্রতেন কযা মাদে দম, উদযাক্ত তথ্যভ আভায/আভাদদয জানাভদত তে। তথ্যগত দকান ত্রুটিয কাযদণ দফতন-বাতা
অডনভতাডন্ত্রকবাদফ ফা অডতডযক্ত ডযভাদণ ভঞ্জুযীকৃত দর ডফযার কর্তিক্ষ তা দপযত প্রদাদন ফাধ্য থাকদফ।

বাডত
ব্যফস্থ্ানা কডভটি

দস্য-ডচফ
ব্যফস্থ্ানা কডভটি

০২। াংডিষ্ট উ-ডযচারক, দজরা ভাজদফা কাম িার/প্রডতফন্ধী ডফলক কভিকতিা এয সুাডয/ভন্তব্যঃ

স্বাক্ষয  ীর

০৩। এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট, ঢাকা এয সুাডয/ভন্তব্যঃ

স্বাক্ষয  ীর
ব্যফস্থ্ানা ডযচারক
এনডডডড সুযক্ষা ট্রাস্ট, ঢাকা।

াংদমাজনীভ (ডনদম্নাক্ত কাগজোডদ াংদমাজন কযদত দফ):

(ক) দযডজদেদনয প্রভাণে;
ি
(খ) ডক্ষকদদয স্বাক্ষয ম্বডরত জীফন বৃত্তান্ত, ছডফ  াটিডপদকট
তোডত অনুডরড;
(গ) ইদতাপূদফ ি অনুদান প্রাডিয স্বদক্ষ প্রভাণাডদ;
(ঘ) ফতিভান ব্যাাংক ডস্থ্ডতয প্রভাণে; এফাং
(ঙ) অডডট ডযদাট ি  অন্যান্ম কাগজে।

