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নেশনেল এজনুেশে ন োলললি ড্রোফ্টেী েলমটি (জোলিগী মহৈ-ন ৌলশল ড্রোফ্টেী েলমটি) 
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নমম্ব লশিং  
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সূ্কল অর্সুুং ইন্টিমর্রিএট ইর্জোরর্মনশন কেোিম , উত্তি রমদশ   

ে) র্ঝি অরস , করোম সি, কসন্টি ক োি পরসময়ন এন্দ কসমেল এরসয়ন ষ্টরিজ, সু্কল ও  কলমঙ্গেজ, রলটমিেি এন্দ 
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অশোেবো মীৎনয়িং 
 

কনশমনল এজমুেশন কপোরলরস ২০১৯ (জোরতর্ী র্হে-ক ৌরশল ২০১৯)নো ভোিত্তো র্পূুং ওইেো র্হের্ী 
েোঙমলোন অর্ো পী অর্সুুং র্রসনো র্ীপূর্ খূরদুংর্ক্তো অম োইেো র্হে  ুংেন্দনুো ঐমখোয়র্ী ললেোে 

অরসেু র্োন্নেো অর্সুুং র্তীুং ললেো কলৌরশুংর্ী খুন্নোই অর্ো তুুং কেোইনর্ী ওইনো ওমথোেই। 
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১.  সু্কল মহৈ (সু্কল এজনুেশে)  

ে) পীরিেো অঙোুংরশুংদো পীরিেো র্হে (অরলম েোইল্ডহ্যদ এজমুেশন): ক ৌরশল অরসনো েেী কনৌরিহঙর্ী য়োম্নো 
র্রুওইেো র্তর্দ ুঅখন্ননো কলৌই অর্সুুং র্রসনো ইুং ২০২৫  োওেদো েেী ৩-৬  োওের্ী র্নুুংদো ললেো অঙোুং 
পূম্নর্ক্কী ওইনো অমেনেো কশল র্ েোউনো  োদদনুো অর্সুুং অমনৌেো  েে-ক ৌির্রশুং পোয়খৎপর্ো কলোয়ননো 
পীরিেো অঙোুংরশুংেু কেেরশন্নো কশন্নেীেো অর্সুুং র্হে নীুংর জনো  ুংেন্নেো র্রুওইেো পোন্দর্  ম্মী।  

খ) র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক তম্বীেো ( োউমন্দশমনল রলটমিরস অর্সুুং নুযর্মিরস): িোস ১-৫ দো 
র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক তম্বীনেো অখন্নেো পূক্ীুং েঙর্রন। ক ৌরশল অরসনো ইুং ২০২৫  োওেদো 
িোস ৫ অর্সুুং র্ ক্তো তম্বো র্হেমিোয় খূরদুংর্েপু র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক কশোয়দনো লেেন্নেো 
পোন্দর্  ম্মী।  

র্) েরিকুলর্ অর্সুুং কপদোমর্োরজ (তম্ন-েীির্ অর্সুুং তোেপী-তম্বীের্ী পরিুং-প োপ): ৫ + ৩ + ৩ + ৪র্ী 
লোেরশন-শক্তর্ (রিজোইন)দো য়ূম্ফর্ ওইির্ো, অর্সুুং কলৌরশুং কেনর্ৎলক্েো অর্সুুং তম্নের্ী েুম্ল-প োপরশুংদো 
য়ূম্ফর্ ওইির্ো সু্কল র্হে (সু্কল এজমুেশন)দো  োে নোইনো র্ ুং র্ ুং  র্ৎলেপদো েূনর্দেো অমনৌেো েরিকুলর্ 

(তম্ন-েীির্) অর্সুুং কপদোমর্োরজ (তোেপী-তম্বীের্ী পরিুং-প োপ)র্ী ওইেো শোেোন অর্ো পুম োমি। 

ঘ) র্োমলর্ পূম্বদো  ুংেনেো (য়ুরনভমসমল এমক্সস): ইুং ২০৩০  োওেদো কতোঙোন কতোঙোনেো পোহম্বরশুংর্ী র্মতুংনো 
সু্কল র্হে (সু্কল এজমুেশন)দো ১০০% করোস ইনমিোলমর্ন্ট কিরশও  ুংেন্নেো ক ৌরশল অরসনো পোন্দর্  রম্ল। 

ঙ) েপ র্োন্নেো অর্সুুং পোে-শন্নো কখোনরজনেো/অশুপ্পো র্হে (ইরিমটেল অর্সুুং ইনিুরসে এজমুেশন): কপোে র্-

েো র্ নৎত্রর্ো কেৌিে ম্নো র্ির্ ওইদনুো অঙোুং অর্ত্তনো র্হে তম্লর্ো ক োইমদোে-কেমন্দোক্ো লেম োই-রশুংম োইেো 
র্ীওই ওইিক্ের্ী খূমদোুংেোেো অর্ত্তো নোমথোেেন্দনেো ক ৌরশল অরসনো কলপ্পো ললতনো  েে-ক ৌির্ েয়ো 
কেেরশন্নো পোয়খৎমল। র্রসদো ক োইমদোক্ো র্রুওইেো অমেনেো র্ীৎময়ুং েঙননেো র্হের্ী ওইেো অখন্নেো র্ র্ 
(মজোন)রশুংস ুকেৌমদোির্রন। 

ে) ওজোরশুং: ওজোরশুংেু অমিোন-অ ুপ ললতেো, কেেরশনেো ক ৌিোুংরশুং পোয়খৎলর্ো  েে েোপেরন;  র্ 

েোেনেরস অম োই-অমেন কয়ুংলর্ো কতৌর্রন; র্মখোয়নো কতৌম োিেপো  েক্কী র্মতৌরস র্ওুং েয়োদো র্তর্ 

র্তর্র্ী ওইনো কয়ুংরশনর্রন অর্সুুং র্হের্ী ক ৌপোমিোয় (এজমুেশমনল এিরর্রনমিটি)রশুং নৎত্রর্ো ওজোরশুং 
কশর্র্ৎপো ঙম্বো র্ীওইরশুং (টিেি এজমুেটসম) ওইিেপো ঙম্ননেো র্োঙমলোর্দো েঙরশনের্ী লম্বীরশুং  ুংর্রন। 

ছ) সূ্কলর্ী  েে-ক ৌির্রশুং পোন্নেো (সু্কল র্ভনমোন্স): পরিে সূ্কল ১০-২০ র্েু পূনরশির্ো সু্কলরশুংেু েোঙলপূ 

েোঙলপূ নোইেির্রন – র্রসনো  েে-ক ৌির্ পোন্নের্ী অর্সুুং শীনের্ী তঙোই দেো খূরজুং ওইর্রন। র্রসনো 
ক োইমদোক্ো অ  অ েো ওজোরশুংর্ী েোঙেরূ্ো কলোয়ননো - িোসরুর্গুম্বো র্েোে-র্ রু্, লোইমেিীগুম্বো লোইরিে-

লোইশুর্ো র্িী ললনেরশুং অর্সুুং আটম  অর্সুুং ঈহশ-কনোুংর্োইর্ী ওজোরশুংগুম্বো – েঙদেো য়োদেো র্েোে পূম্নর্ে 

কশোয়দনো  ুংেনর্রন।  
জ) সু্কলরশুংর্ী েৎন-প োপ: ৱোখমিোন কখন্নেরশুং ললেন্দনেো সু্কলরশুংর্ী েৎন-প োপ কশম্বো অর্সুুং র্দেুু  েক্তো 
ওমথোেপরস কতোঙোন কতোঙোনেো লূপরশুংনো কতৌর্রন। ক ৌরশল য়োৎপো, পোন্ন-কখোৎনেো,  েে ওইনো ওমথোেপো 
অর্সুুং লোইরিে-লোইশুর্ো র্িী ললনেো েীির্রশুংর্ীদর্ে কতোঙোন কতোঙোনেো অেুম্বো েোঙমলোনরশুং ললর্রন।   
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২. অৱোিংবো  োক্কী মহৈ (ৈোইয়  এজনুেশে)  

ে) অমনৌেো আরেম মটেেি: অমেৌেো, খূমদোুংেোেো  নীুংর নো ললিেো অর্সুুং েীির্ েয়ো েোুংলেো, র্তীুং ক োেপো 
র্হেশঙরশুং ললেো অৱোুংেো  োক্কী র্হে (েোইয়ি এজমুেশন)র্ীদর্ে অমনৌেো র্ীৎময়ুং অর্সুুং আরেম মটেেি অর্ো 
ললেন্নেো খরি। কেৌরজে ললরিেো তোইেুংর্হেমেোল ৮০০ অর্সুুং  েমলজ ৪০,০০০ে ুখেোইদর্ী  েো র্হেশঙ 

১৫,০০০ কিোর্তর্ে ওইনো ওমথোক্ের্ী  েে পোয়খৎলর্রন।  

খ) রলেমিল এজমুেশন (েীির্ অর্স ু অর্সু  ুংেনেো র্য়োর্র্ী ওইেো র্হে): সোইন্স, আটম স, হ্যযমর্রনটিজ, 

কর্ মর্টিক্স অর্সুুং র্রশনর্ী (করোম শমনল)র্ী লর্রশুংেু পূিপ পূনরশির্ো কেন্নো নীুংর নো খঙেন্নের্ী পোন্দর্দো 
েীির্ অর্স ুঅর্সু  ুংেনেো র্য়োর্র্ী ওইেো আটম স এজমুেশন (রলেমিল আটম স এজমুেশন) অরস করজমুয়টেী 
 োক্তো েূন-েূনর্দেো র্ র্রশুংদো পীর্রন। র্রসদো ৱোখলনো শোর্ৎপো অর্সুুং কশর্মদোে-কশর্রজন য়োেো তম্ন-

েীির্র্ী শোেোন (েরিকুলি িেেি)রশুং, অমনৌ অমনৌেো েয়ো কশর্র্ৎ-শোর্ৎপো লেনেো তর্রশনেো, রশন্নোই 
র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন) েোপরশনেো অর্সুুং রর্ুং েনেো অর্সুুং কতোেরখেো য়োের্ী তোঙ্কে েয়ো ললর্রন।       

র্)  েে-ক ৌির্রশুং পোন্নেো (র্ভনমোন্স): র্হেশঙর্ী ওইেো  েে-ক ৌির্রশুং পোন্নেরস লোইরিে-লোইশুর্ী,  েে-

ক ৌির্ শীনের্ী অর্সুুং কশল- ুর্ শীরজন্নের্ী পীরিেো র্ঙর্ অদদুো য়মূ্ফর্ ওইর্রন। অৱোুংেো  োক্কী র্হে-র্রশুং 
পীরিেো র্হেশঙ খূরদুংর্ক্কী  েে-ক ৌির্রশুং অদেুু র্নীুংতম্বো লপূ অর্নো পোন্নর্রন।    

ঘ) েৎন-প োপ: েৎন-প োপ অরস ‘অিোয়েরদ ওইির্ো েপেোনো ইনর্দেো’ ওইর্রন অর্সুুং র্রস কশল র্ েুম্নো 
শীরজন্নেো অর্সুুং অমিোন-অ ুপ ললতেো – র্তীুং ললেো - েৎনেী  োে ঙোেপো, কশল র্ পী েো অর্সুুং 
অৱোুংেো  োক্কী সটিম র মেট পীের্ী  েক্তো তঙোই দনো কয়ুংরশন্নের্ীদর্ক্তরন; েৎন-প োপ নোইেনেরস ৱোখমিোন 

কখন্নেো ললতনেো র্নীুং-তম্বো লূপরশুংনো পোুংম োক্করন।   

 

৩. ওজোগী মহৈ (টিে  এজনুেশে) 

ওজো কশর্র্ৎনের্ী ক ৌির্রশুং অরস কলপ্পো ললতনো েন্নো কেোৎনর্রন অর্সুুং র্রস র্তীুং ক োেপো, েীির্ েয়োর্েু 

েোুংরলেো অৱোুংেো  োক্কী র্হে পীরিেো র্হেশঙরশুংদো পোুংম োক্করন। েীির্ েয়োর্ুে েোুংরলেো র্হেশঙরশুংদো  োে 

 োে নোইেো, অখন্নেো সেমজক্ট েয়োর্ী অপূনেো েেী-৪র্ী কেেলসম ও  এজমুেশন অরস ওজো ওইিক্ের্ী 
র্রুওইেো পোহম্ব ওইর্রন। েৎনেী  োে কয়ৌদেো অর্সুুং র্ম ৌ নীুংর নো কতৌদ্রেো কশোইমিোম্লেো র্হের্ী 
র্হেশঙরশুংরদ র ুংরজনর্রন।    

 

৪. মলশেগী মহৈ (নরোনফশনেল এজনুেশে)  

র্রশনর্ী র্হে (করোম শমনল এজমুেশন) পূম্নর্ে েোইয়ি এজমুেশন রসমষ্টর্ (অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী েোঙমলোন) 
অদদুো য়োওিেো র্রুওইেো শরূে অর্ো ওইর্রন। র্মিোর্মদোর্ ললজেো রশনশু তোইেুংর্হেমেোল (কটরক্মেল 

য়ুরনভরসমটি)রশুং, েেমশল েোঙমলোনর্ী তোইেুংর্হেমেোল (কেল্  সোইন্স য়ুরনভরসমটি)রশুং, আইন অর্সুুং কলৌউ-

রশুংউর্ী তোইেুংর্হেমেোল (এররেেমিল য়ুরনভরসমটি)রশুং, নৎত্রর্ো র্ ক্কীরসর্ী নৎত্রর্ো অমতোপ্পো লর্রশুংর্ী/ 
েীির্রশুংর্ী ওইেো র্হেশঙরশুংরদ র্খো তোনো ললেিমিোই।  
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৫.  লশন্নোই মহৈ (ন োনেশনেল এজনুেশে) 

র্রসনো র্হে-র্রশুং পূম্নর্ক্তো য়োওিেো র্রুওইেো শরূে অর্ো ওইর্রন – ইুং ২০২৫  োওেদো র্হেমিোয় পূম্নর্ক্কী 
র্নুুংদর্ী য়োর্দ্রেদো ৫০%রদ রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন)  ুংেন্নেো ক ৌরশল অরসনো পোন্দর্  ম্মী।  

 

৬. জোলিগী ল লজে-হুমলজেবগী ফোউনেশে (নেশনেল ল িেস  ফোউনেশে) 
ললেোে শীথুুংনো র রজন-হ্যর্রজনের্ী অর্সুুং অমনৌ অমনৌেো কপোৎ পুম োেপর্ী  েক্তো য়োঙখৎনেো অর্সুুং পোে-

শন্নো কতৌননেো অমনৌেো র্ওুং অর্ো কেৌমদোির্রন।   

 

৭. মহৈদো লশেশু য়োওৈেবো (নটননোনেোলজ ইে এজনুেশে) 

ক ৌরশল অরসনো রশনশু (কটমক্োমনোরজ)ে ু র্হে-র্রশুংর্ী  োে পূম্নর্ক্তো েূননো পূনরশন্নেো পোন্দর্  ম্মী; র্রস 

িোসরুর্র্ো র্িী ললনেো  েে-ক ৌির্রশুং  র্ৎেন্নেো, ওজোর্ী রশন র্  র্ৎেনেদো কতুংেোঙ ওইনেো, 
খূমদোুংেোেো ই ুং  ুংদেো কশোত্থিেো েোঙলপূরশুংেু র্হে-র্রশুং নীুংর নো তম্বো  ুংেন্নেো কতৌের্ো কলোয়ন-কলোয়ননো 
র্হে-র্রশুংর্ী ক ৌির্ য়োমত্থোেপো,  েে-ক ৌির্ পোন্নেো  (র্ভনমোন্স) অর্সুুং শীিোুংের্ী  েক্তো পির্ পীনেো 
কতৌেরন।  

 

৮. অৈলগী মহৈ (এডল্ট এজনুেশে) 

ক ৌরশল অরসনো ইুং ২০৩০  োওেদো নেো অর্সুুং অেলরশুংেু ১০০% ইেো-পোেো ঙর্েন্নেো পোন্দর্  ম্মী। 

 

৯.  ো িেী নলোললশিং  োে ৱোিংখৎৈেবো 
ক ৌরশল অরসনো ভোিতেী কলোল পূম্নর্েপু ঙোে-কশন্নেো, েোওখৎেন্নেো, অর্সুুং রেুংেন্নেো কশোয়দনর্ক্কী কতৌর্রন।  

 

১০. মহৈদো নশল- ুম  োদবো (ফোইেোলসিং এজনুেশে)  

র্ীপুর্ খূরদুংর্ক্তো র্হে-র্রশুংর্ী খূমদোুংেোেো কেন্নো  ুংেন্নেো অর্সুুং র্তীুং ললেন্নেো অখন্ননো র্ীয়োর্র্ীদর্ক্তো 
 োদিেপো কশথুং েোউনো ললর্রন।    

 

১১.  োলিয় লশক্সো আনয়োগ 

িোরিয় রশক্সো আময়োর্ নৎত্রর্ো কনশমনল এজমুেশন েরর্শন অরস রধোন র্রিনো লূরেুংলর্ো কশর্র্রন – র্রসনো 
ভোিতেী ওইেো র্হে-র্রশুংর্ী অশোনেো র্ীৎময়ুংেু কয়ুংরশনর্রন।  
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ন ৌলশলগী অকূপ্পো ৱোন োললশিং – 

মরুওইবো ৱোফমলশিং  
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সু্কল মহৈ (সু্কল এজনুেশে) 
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১. ীলিবো অঙোিংলশিংবু নশন্নবীবো অমিিুং মহৈ ফিংৈেবগী  বে েেখৎৈেবো  
 

 

 োেমঃ ইুং ২০২৫  োওেদো র্শোর্ী েেী ৩-৬েী র্নুুংদো ললেো অঙোুং খূরদুংর্ে কশল রতুংদনো, কতক্ত-েোয়দনো, 
নীুংর জনো  র্ৎলেপো য়োেো র্ওুংদো কেেরশন্নো কশন্ন-কখোৎনেীেো অর্সুুং র্হে  ুংেন্নেো কেোৎনর্রন। 

 

ক ৌরশল অরসনো পীরিেো অঙোুংরশুংেু র্হে  ুংেন্নের্ী য়োম্নর্ে তঙোই দনো র্রুওইেো অর্সুুং র্ীওই অর্র্ী তুুংর্ী 
পূরন্সদো র্দরু্ী েোন্নেরশুং ললেদ ুর্রুওইনো তোেই।     

 

ে) পীরিেো অঙোুংরশুংদো র্হে  ুংেন্নের্ী পীরিেো খূনদোিংেোবলশিং য়োম্নমে নৈেগৎৈেবো অমিিুং মঙম 

ললৈেবলি লর্ লর্দরু্ী তঙোই দেরশুং, লম্মীৎ-তুরম্মৎমলোন অর্সুুং েোন্নর্ী ললরিেো র্েোে-র্ রু্দো কতোঙোন 

কতোঙোনেো ক ুংখোুং েয়োমিোর্দো েঙরশনেনো ওইম োক্করন।  

 

খ) খুন্নোই-কশন্মীৎমলোন্দো র্রুওইনো কশোত্থিেো রিরিেরশুং/র্ র্রশুংদো অখন্নেো র্ীৎময়ুং েঙর্রন অর্সুুং অেোন-

অমেোন কয়ুংর্রন। র্দরু্ী  েে খুমত্তৌ অর্সুুং র্েয়রশুংদ ুেোননো কয়ুংরশন্নেো ক ৌির্রশুং কেৌমদোক্করন।      

 

র্) পীরিেো অঙোুংরশুংদো র্হে  ুংেন্নের্ী কশরম্লেো েরিকুলর্ অর্সুুং কপদোমর্োরজমেল কের্ৱেম  ((তম্ন-েীির্ 
অর্সুুং তোেপী-তম্বীনেো পরিুং-প োপর্ী উেন) অরস অতম্ননো  তোেপী-তম্বীমিোয় (এজমুেটি)রশুং অর্সুুং 
র্র্ো-র্পোরশুংর্ী ওইনো কয়ুংলর্ো কশর্র্রন। উেন অরসদো র্শোর্ী েেী ০-৩ শুিেো অঙোুংরশুংর্ী র্েুরি-র্মিৌরশুং 
র্রুওইনো  র্ৎেন্ননেো লর্জীুং-প োপরশুং অর্সুুং েেী ৩-৮ শুিেো অঙোুংরশুংর্ী র্হের্ী ওইেো লর্জীুং-
প োপরশুং য়োওর্রন।  

 

ঘ) পীরিেো অঙোুংরশুংর্ী র্হে-র্রশুংর্ী ওইনো তম্বদো নুুংঙোইর্দেো র্ওুংদো সু্কলর্ী অমেোয়ের্ী র ভর্রশুং কশর্র্রন 

অর্সুুং অ -অ েো তোেপী-তম্বীমিোয়রশুং (এজমুেটিরশুং)েু রশন র্দো েঙেনেো য়োননেো কতৌর্রন। র্রস 

র্তোুং র্তোুংর্ী ওইনো তঙোই দ্রেো কট্ররনুং পীেো, পোউতোে পীের্ো কলোয়ননো কশম্বী-শোেীেো অর্সুুং রশন র্দো 
কলপ্তনো েোওখৎেনের্ী খূমদোুংেোেরশুং  ুংেনেো অর্রদ র্শো র্শোর্ী র্রশন কলপেেো (কেরিয়ি কর্রপুং)র্ী 

র্মতুংনো কতৌর্রন। 
 

ঙ) পীরিেো অঙোুংরশুংর্ী র্হে-র্রশুংর্ো র্িী ললনেো েীির্ খূরদুংর্ে লমলেলি ওফ এজনুেশে (কেৌরজে ললরিেো 
রর্রনরি ও  হ্যযমর্ন রিমসোসম রিমভলপমর্ন্ট অরসর্ী কনৌনো ক োনর্দেো রর্ুং)র্ী র্খোদো লোক্করন, অর্সুুং র্রসনো 
পীরিেো অঙোুংরশুংর্ী র্হে-র্রশুংেু সু্কলদো পীরিেো র্হের্ী শরূে অহতর্ো নীুংর জনো র্িী ললনেনর্রন – ইুং 
২০১৯  োওেদো এজমুেশন, ৱুইমর্ন এন্দ েোইল্ড রিমভলপমর্ন্ট, অর্সুুং কেল্ফ অর্সুুং ক রর্রল কৱলম য়ি 

রর্রনরিরশুংনো অমেোুংেো পুিক্ের্ী ক ৌিোুং অর্ো পূন্নো কলৌর্রন। 
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ে) রর-সু্কল এজমুেশন (লন্নোই, র্ীয়োর্ অর্সুুং খেোই পূম্নর্ক্কী য়োই নেো) পূম্নর্ে কেোনরশন্নেো নীুংর জনো  োে 

ৱোিংবো েৎে-  ো  েৎত্রগো অৱোিংবো  োক্কী িটিস লফনেট  ীেবো েোঙনলোে অর্ো কশোয়দনর্ক্কী 

েৎনেন্নেো কশম্লর্রন। 
 

ছ) পোউতোে েয়ো  ুংেো অর্সুুং পোেশন্নো পোউ শমন্দোেরখেনো শরূে য়োল বলশিংদগী অ োম্বো েয়ো তোিক্করন 

অর্সুুং র্রসনো র্র্ো-র্পো ওইেরশুংেু র্েোরশুংনো তম্বদো েঙদেো য়োদ্রেো র্েোেরশুং অদেুু র্পূুং  োনো কশৌর্ৎপো 

ঙর্েনর্রন। 
 

জ)  োইট টু এজনুেশে এক্ট ২০০৯ অরস েেী ৩-৬ শুিেো অঙোুং পূম্নর্ক্তো কশল রতুংদনো কলম্নো অর্সুুং 
তঙোই দনো অ েো র্হে কশোয়দনো  ুংেন্নেো শোুংমদোক্করন।   
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২. অঙোিং  মূ্নমে মনখোিংদগী নৈৌ িগো নলোল অমিিুং অঙ্ক নশোয়দেো লৈৈেবো  
 

 োেমঃ ইুং ২০২৫  োওেদো, িোস ৫ অর্সুুং র্ ক্কী র্হেমিোয় খূরদুংর্ে র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক 

কশোয়দনো লেেনর্রন। 

 

র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক তর্রশনেদো ক ুংনর্দেো খূমদোুংেোদেো েয়োদ ু ক ৌরশল অরসনো খঙমদোক্করন 

অর্সুুং র্দদুো খেোইদর্ী কেন্নো র্রুওইেো র্ীৎময়ুং  র্র্রন। 
 

ে) র্েী ওইেো েীঞ্জোে েোেো অর্সুুং র্হে-র্রশুং তম্বো অনীরস অর্র্ো অর্র্ো  োমদোক্েো য়োদ্রেো র্িী ললহন। েিুংল ল 

ে োর্ী ক ৌির্ (রর্ি-কদ রর্ল করোরোর্) অরস  োেন োে-েোউন োিগলে – র্েী ওইেো অয়ুক্কী েিো ৱোনেো 

অর্সুুং নুরর্ৎ য়ুুংের্ী েিো অরস রর-রোইর্িী অর্সুুং রোইর্িী সু্কলর্ী র্হেমিোয়রশুংদো পীজর্রন। অ েো েীঞ্জোে 

পীজেো ঙর্েন্নের্ীদর্ে ক ৌির্ অরসর্ী েঙর্দেো কশল র্দ ুেোন- ক্ের্ী র্র্ল অর্সুুং র্র্ল কেনর্ৎলেপর্ো 

র্িী ললনেনর্রন। 
 

খ) িোি ১-৫দো মনখোিংদগী নৈৌ িগো নলোল অমিিুং অঙ্ক লৈৈন্নবো অনৈেবো মীৎনয়িং  র্র্রন অর্সুুং 

র্রসর্ো কলোয়ননো অহে-লেত েূননো কলপ্নের্ী অেেপো ক ৌওুং অর্সুুং অ -অ েো তম্ন-র্েোেরশুং  ুংেনর্রন। 
কনশমনল টিেসম কপোমটম লদো কলোল অর্সুুং অঙ্কর্ী রিমসোসমরশুংর্ী ওইেো জোরতর্ী লণহর্ (কনশমনল রিমপোরজতরি) 

অর্ো  ুংর্রন। 
 

র্) রশনশুর্ী কপোৎলর্রশুংেু ওজোরশুংর্ী কতুংেোঙমপোৎ ওইনো েোন্নো পীর্রন। র্রসর্ো কলোয়ননো লোইরিে পোেো অর্সুুং 
ৱোখমিোন পীম োে-পীরশনর্ী লেনেী ললেন্নেো র্ীয়োর্র্ী অর্সুুং সু্কলর্ী ললরিেো লোইমেিীরশুংেু পোেম োে-

েোউম োেেনর্রন। 
 

ঘ) িোস ১র্ী র্হেমিোয় পূম্নর্ে  ো-অহ্যর্র্ী সু্কল লর ন শে নমোডুুল অর্ো তর্র্রন। 
 

ঙ) র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক লেেনের্ী  েক্তো কনৌনো অমেনেো র্ীৎময়ুং  ম্নেো ওজোলশিংদো মহৈ 

 ীবগী  বে অরস নেৌনৈৌেেো নশমনদোক্কলে। 
 

ে) নেশনেল টুুটিস নরোগ্রোম ( র্ র্োন্নেো টুযটিরশুং য়োওেো) অর্সুুং ল লমলডএল ইসিক্সনেল এইডি 

নরোগ্রোম ( ুরূপ অদরু্ী ইন্সিক্তিরশুং খনেো) কেৌমদোির্রন। 
 

ছ) মহৈন োয়-ওজোগী ন লশও অরস সু্কল খূরদুংর্ক্তো ৩০:১র্ী র্নুুংদো কশোয়দনো ললেনর্দেরন। 
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জ) নিোলিএল ৱোেস  লশিং অমিিুং েোউলসল্ল রশুংনো অঙোুং পূম্নর্েপু সু্কলদর্ী কতোেেন্দনো  ম্বো, পূক্ীুং-
েেেোুংর্ী র ভর্  নো  ম্বো, মমো-ম ো ওইবলশিংে ুশরূে য়োেনেো অর্সুুং ললেোয় ললেোয়গী মীওইলশিং 
কখোর্রজনেদো কশোয়দনো র্মতুং পোুংর্রন; র্রসর্ো ইমিোয়ননো র্মখোুংদর্ী কেৌিির্ো কলোল অর্সুুং অঙ্ক লেেনের্ো 
র্িী ললনেো ক ৌরশলর্ী পোন্দর্রশুং  ুংেো কয়ুংেন্নের্ী  েকু্ত নেলল্ল-নেোিংললবো মীওই (ন োলুলিয় ) লশিংদো 

কশোয়দনো রশন্নর্রন। 
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৩. মোনলম লশন্িুংেো  োে  মূ্বগী মহৈ শুিংনশোয় নশোয়দেো ফিংৈেবো অমিিুং িুিং 
নেোইৈেবো 
 

 োেমঃ ইুং ২০৩০  োওেদো র্শোর্ী েেী ৩-১৮র্ী র্নুুংদো ললেো অঙোুং পূম্নর্ে কশল রতুংদনো অর্সুুং তঙোই দনো 
অ েো র্হেেু সু্কলদো  ুংেনেো অর্সুুং শরূে য়োেনেো। 

 

রর্ুং য়োম্নো েনেো তোির্সু, অঙোুংরশুংেু সু্কল  োমদোেেন্দনেো কেোৎনেদো ঐমখোয়নো ঙর্দেো অদরু্ীদর্ে ক ৌরশল 

অরসনো নুুংঙোইতেো ক োঙমদোেই। 
 

ে) ইুং ২০৩০  োওেদো রর-সু্কলদর্ী কসমেন্দরি সু্কল  োওেদো কতোঙোন কতোঙোনেো ক ৌিোুংরশুং কলৌখৎলর্ো 

অ েূবো লমিং েেবগী ন লশও অলি ১০০% ওইৈন্নবো কতৌর্রন। 
 

খ) অৱোৎ ো ললবলশিং নমেখৎ ো অরস েমত্থোে-েৎরশন অর্সুুং কেোমষ্টলর্ী খূমদোুংেোেরশুং  ুংেন্দনুো েোন্নর্ী 
ললরিেো সু্কলরশুংদো র্হেমিোয় র্শীুং কেনর্ৎেনেো, খূমদোুংেোেো ৱোৎনো  ুংেো/শুে ুং  ুংদেো র্ র্রশুংদো অমনৌ-
অমনৌেো খূমদোুংেোেরশুং  ুংেনেো অর্সুুং সু্কলরশুংেু েপর্োন্নেো র্ওুংদো কয়ুংলর্ো কেোেেনেো ঙর্র্রন অর্সুুং 
র্রসনো র্হেমিোয় পূম্নর্ক্কী কতক্ত-েোয়দনেো কেোৎনেদো নুপীর্েোরশুংর্ীসু অখন্নেো র্ীৎময়ুং কশোয়দনর্ক্কী 

 র্র্রন। 
 

র্) অঙোিং  মূ্নমে  ু শরূে য়োৈেবগো নলোয়েেো মহৈ-মলশিং কশোয়দনো  ুংেনর্রন; র্রস রর্ুং েিেো 
অঙোুংরশুংনো সু্কল েোিেপো-েোিক্তের্ী অর্সুুং অহে-লেতর্ী কখোঙ্গলু লীেো, ওজোরশুং, কসোরসএল ৱোেম িরশুং 
অর্সুুং পোউতোমিোয়রশুংনো লোইরিে তম্বো কতোেম োিেো অর্সুুং সু্কলদো শুক্তর্ তর্দেো অঙোুংরশুংেু কখোঙ্গলু 

লীেো, অর্সুুং র্তর্ শোুংনো সু্কল শুক্তর্ তর্দেো ঈনখৎলরিেো নেোরশুংর্ীদর্ক্তো অখন্ননো শীনেো ক ৌির্রশুংর্ী 

র্মতুংনো  ুংেনর্রন। প োপ ইনেো অর্সুুং প োপ ইন্দেো (ক োমর্মল অর্সুুং নন-ক োমর্মল) র্খলরশুং য়োওনো 

লোইরিে তম্বর্ী র্ওুং েয়োরস ওপন অর্সুুং রিমষ্টন্স সু্করলুং অর্সুুং রশনশু (মটমক্োমলোরজ) কপ্লটম োর্মরশুংর্ী 
র্পোঙ্গল েনখৎেির্ো  ুংর্রন।   

 

ঘ) র্শো ঙর্দদনুো সু্কল েোিক্তেো র্হেমিোয়রশুং য়োওেো তোির্রদ, নৈে য়োল বমহখ  ুেো মনখোয়দ ু সু্কল 

েো ে ো ঙমৈন্নবো উপোইরশুংর্ী র্নুুংদো সু্কলদো েেমশলর্ী রশন্মীরশুং কনেপো, র্হেমিোয়রশুং, র্র্ো-র্পো 
ওইেরশুং অর্সুুং খেোই র্ীয়োর্র্ী র্িক্তো কেেরশন-ক ৌিোুংর্ী কলৌরশুং পীেো, অর্সুুং র্মখোয়দো েূনর্দেো কেল্  

সরভম সরশুংর্ো শম্নেনেরসরন। 

 

ঙ)  োইট টু এজনুেশে এক্টেী তঙোই দেরশুংদ ুখ দমে ওইেো লোেলশেৈেগলে; অদমু্মে ওইদনুসু নোদ-

কয়ক্তনেো (েেেোুংর্ী অর্সুুং পূক্ীুং-ৱোখলর্ী), র্হে তম্বো  ুংেন্নেো অর্সুুং শরূে য়োেন্নেো, সু্কলরশুংর্ী কশমন্দোুং 



15 
 

তোন্দেো র্ওুং, অর্সুুং খেোইদর্ী েোুং তোনো কলপ্লেো র্হের্ী  োকু্ত কয়ৌেন্নেো কশোয়দনর্ক্কী কেোৎনর্রন। লর্ লর্র্ী 

কখন্নেরশুং অর্সুুং র্হে তম্বর্ী অহত অমতোপ্পো র্ওুং-র্মতৌরশুং ললেো তোির্সু র্রসনো অয়োেরদ পীর্রন। র্রসনো 
ললঙোক্কী অর্সুুং ললঙোক্কী নত্তেো লপূরশুংনো সু্কল রলুংখৎপদো কেন্নো লোয়ম োেেরি।   

 

ে)  োইট টু এজনুেশে এক্ট অরস রর-সু্কলদর্ী িোস ১২  োওেো কশল রতুংদনো কলম্নো অর্সুুং তঙোই দনো র্হে-

র্রশুং শুুংমশোয় কশোয়দনো  ুংেন্নেো  োেন োে-েোউন োিগলে।  
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৪. সু্কল মহৈ (সু্কল এজনুেশে)গী অনেৌবো িম্ন-ৈী ম অমিিুং িোে ী-িম্বীেবো  ল িং-
  ো েী শোবোে (েল কুলম  অমিিুং ন দোনগোলজনেল িেে ) 

 

 োেমঃ ইুং ২০২২  োওেদো তম্ন-েীির্ অর্সুুং তোেপী-তম্বীনেো পরিুং-প োপ (েরিকুলর্  অর্সুুং কপদোমর্োরজ) 

অরস কেোুংমদোক্করন। র্রসনো রেন ো পুেো েথেন্দনুো র্র্ূৎ তোনো নীুংর জনো খঙেন-লেেনেদো পূক্ীুং ক ৌর্ৎপর্ো 
কলোয়ননো লু নো খথেো ঙম্বো, অমনৌ অমনৌেো পুম োেপো ঙম্বো, সোইন্সেী গুন কেনেো, ৱোখমিোন পীম োে-পীরশন 

কতৌনেো,  েে পোয়খৎরর্ন্নেো, কলোল র্য়োর্ ললেো, অপন-অিোে ললেন্দেো, কেৌন-শোজৎ খঙেো, খুন্নোইদো র্শোর্ী 
ক ৌদোুং খঙেো, অর্সুুং রিরজমটল রলটমিরসনরেুংেো ২১শুেো েেী েোর্ী লেজ-রশুংেরশুংদো পূক্ীুং ক ৌর্ৎনেো কতৌর্রন। 

 

সু্কল র্হের্ী তম্ন-েীির্ অর্সুুং তোেপী-তম্বীনেো পরিুং-প োপর্ী শোেোন (েরিকুলর্ অর্সুুং কপদোমর্োরজমেল 

িেেি) অরস র্হেমিোয়রশুং  র্ৎলক্ের্ী কতোঙোন কতোঙোনেো  োেরশুংদো র্মখোয়র্ী তঙোই দেরশুং অর্সুুং 

অপোম্বরশুং  ুুংেন্নের্ী ক ৌদোুং য়োনেো অর্সুুং র্িী ললনেন্নেো অর্ুে েন্নো কশর্মদোক্করন। 
 

ে) সু্কল র্হের্ী তম্ন-েীির্ অর্সুুং তোেপী-তম্বীনেো পরিুং-প োপর্ী শোেোন (েরিকুলর্ অর্সুুং কপদোমর্োরজমেল 

িেেি) অর্সুুং তম্ন-েীির্র্ী উেন (েরিকুলর্ কের্ৱেম ) অরস ৫+৩+৩+৪গী লোেলশে-শক্তম 

(লডজোইে) অর্নো লর্জীুং-লর্তোক্করন: 

 র্মখোুংর্ী  োে (েেী ৩-৮ শুিেরশুং) ( োউমন্দশমনল কষ্টজ): য়োম্নো  নুো ৱোখল-কলৌরশুং ললেনেো; শোন্ন-

কখোৎনেো অর্সুুং র্তীুং ললনো অমনৌ-অমনৌেো পুম োেপদো য়মূ্ফর্ ওইির্ো তম্বো। 
 

 কশর্-শোের্ী  োে (েেী ৮-১১ শুিেরশুং) (ররপমিটরি কষ্টজ): শোন্ন-শোন্ননো অমনৌ-অমনৌেো কপোৎ কশর্-শোেো 

তম্বো অর্সুুং অমনৌ-অমনৌেো কলৌরশুং লোেপো; র্ ুং-র্নোও তর্রশনেমিোর্দো কেোুংলেপো র্শে। 
 

 র্িক্কী  োে (েেী ১১-১৪ শুিেরশুং) (রর্িল কষ্টজ): সেমজক্টেী নুুংমলোন (েমন্সপ্ট)রশুং তর্রশনেো; র্শো 

ঈনখৎলেপমিোর্র্ী লম্বী য়োৎপো কেৌেো। 
 

 কসমেন্দরি কষ্টজ (েেী ১৪-১৮ শুিেরশুং): রেুংের্ী পোহম্ব র েো ঙম্নের্ী অর্সুুং কসমেন্দরি কষ্টজর্ী র্হে 

 ুংনের্ী কশর্-শোেো; র্পূুং-র্হি  োর্ৎলেপো র্তোুং। 
 

খ) কসমেন্দরি কষ্টজরসদো েেী র্রি েঙনো েীির্ র্য়োর্ তম্বো য়োর্রন; র্রসদো র্হেমিোয়নো অপোম্বো খমন্দোে-খরঞ্জন 

য়োেনের্ো কলোয়ননো েীির্ (সেমজক্ট) র্র্ূৎ তোনো খঙেন্নেো, লননেো ঙর্েন্নেো, অর্সুুং পূরন্সর্ী অনীুংেো-

অপোম্বরশুংদো পূক্ীুং রেুংরশনেো ঙর্েন্নেো কতৌর্রন।  
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র্) সু্কলদো পীরিেো র্হের্ী র্েোে অর্সুুং ক ৌওুংদ ু নীুংর জনো েীির্ তূনো খঙলেো র্হেমিোয়রশুং পুম োক্ের্ী 
র্োয়হেমিোর্দো অর্ুে কনৌমেৌননো কেোুংমদোক্কর্রন। িম্ন-ৈী ম (েল কুলম)গী ন োৎলূম অদ ু র্রুওইেো 
নুুংমলোন (েমন্সপ্ট)রশুং অর্সুুং তঙোই দেো ৱোখমিোনরশুংদো েথর্রন; র্রসনো কেন্নো র্নুুং  ীৎনো অর্সুুং  েক্কো 
কলোয়ননো কেন্নো তর্রশনেো য়োেনর্রন।     

 

ঘ) র্হেমিোয় পূম্নর্ে কলোলর্ী লে-রশুংেো, সোইন্সেী র্গুন কেনেো, এমেটিক্স অর্সুুং আটম  খঙেো, ৱোখমিোন পীম োে-

পীরশন কতৌেো, র্ির্ খঙমদোক্ের্ী কলৌরশুং েুম্নো শীরজন্নেো, রিরজমটল রলটমিরস, ভোিতেী র্ির্দো খঙেো 
অর্সুুং লর্ লর্দরু্ী র্ীয়োম্নো, ললেোক্ো, অর্সুুং র্োমলম্নো ক ুংনরিেো র্রুওইেো খূমদোুংেোদেরশুং অদ ু খঙেো 

কেনর্ৎেন্নেো পূক্ীুং ক ৌর্ৎেরন। 
 

ঙ) তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্), র্িী ললনেো তম্ন-েীির্ (কেো-েরিকুলর্) নৎত্রর্ো অমেনেো তম্ন-েীির্ (এক্সট্রো-
েরিকুলর্)র্ী েীির্রশুংদো নৎত্রর্ো আটম স অর্সুুং সোইমন্সস, অর্সুুং ‘রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন)’ 

অর্সুুং ‘লোইরিে-লোইশু’র্ী লর্রশুংদো অদেু েোক্ো কশমত্তোে-খোইমদোক্েো কতৌদনো নশমনদোে-নশমলজে য়োবো 

িম্ন-ৈী ম (েল কুলম) অর্ো কশর্র্রন। র্রসনো কসমেন্দরি সু্কলর্ী  োক্তো র্হেমিোয়রশুংনো র্শো র্শোর্ী অপোম্বো 

র্তুুং ইন্নো সেমজক্টরশুং কেোুংেো য়োেনর্রন। 
 

ে) র্হে-র্রশুংরস য়োর্দ্রেদো িোস ৫  োওেো, অদেুু কেন্নো পোম্বরদ িোস ৮  োওেো লম লমদগুী মরুওইেো 
ঙোঙেল বো নলোল/মমোন োলদো  ুংেনর্রন, অর্সুুং তঙোই দেো র্ র্দো, কলোলর্ী কশর্মদোে-কশর্রজন 

য়োনেো (কলোল অনীর্ী ওইেো - েোইরলমঙ্গেল) কখোঙজুং অর্ো ললর্রন। 
 

ছ) ক োইমদোে-কেমন্দোক্ো  িেো র্পী লোইরিেরশুংেু লর্ লর্দরু্ী কলোলরশুংদো তঙোই দের্ী র্তুুংইন্নো য়োির্রদ 

 ুংেনর্রন, অর্সুুং কশোইনোইিেো র্হেমিোয়রশুংর্ী তম্ননেো লোইরিেরশুংসু অখন্ননো পুম োক্করন। 
 

জ) নলোল-অহুমগী শুপ্তোেৱো (লি-নলনবেজ নফোমুসলো) অরস ললেোে শীথুুংনো র্োয়পোক্ো  েক্তো ওমথোক্করন; 

কলোলর্ী ওজোরশুং কশর্র্ৎনেো অর্সুুং র্মখোয়েু  েে েোপ্ননেো অখন্নেো কপোির্রশুং য়োৎেরন। 
 

ঝ) িোস ৬-৮  োওেদো কভোমেশমনল রস্কল্স অর্সুুং েোফ্টসতো েেী অর্র্ী সমভম  কেোসম কেৌমদোির্ো র্হেমিোয় 

পূম্নর্ে পীরিহঙদর্ী লশন্নোই (ন োনেশনেল)গী র্ির্দো খঙেনেো কেৌর্রন। িোস ৯-১২  োওেদনো, 

অঙোুংরশুংনো অমেনেো এেোমিরর্ে কেোসমরশুংর্ো কলোয়ননো কভোমেশমনল কেোসমরশুং তম্বো  ুংর্রন অর্সুুং র্রসদো 

র্হেমিোয়রশুংনো র্শো র্শোর্ো েোনর্দেরশুংদ ুখির্ো পূনরশনেো য়োের্ী খূমদোুংেোেো  ুংর্রন। 
 

ঞ) জোলিগী িম্ন-ৈী ম উেে (নেশনেল েল কুলম  নেমৱেস ) অরস ইুং ২০২০র্ী কলোইরশিেপদো কেন্নো 

 র্ৎনেো কনৌমেৌননো অর্ুে কশর্মদোক্করন অর্সুুং র্দ ুলর্ লর্দরু্ী কলোল পূম্নর্ক্তো  ুংেনর্রন। অমনৌ অমনৌেো 
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ম ী লোইল েলশিং পুম োক্করন অর্সুুং নীুংর নো র্গুন ললনো পোয়খৎলেো নলোল-ৈনেোে গী  বেলশিং 

কতৌর্রন। 
 

ট) র্হেমিোয়রশুংনো  র্ৎলেপদো কতুংেোঙ ওইনেো অহৈ-লৈি ওেবগী  বে-ন ৌওিংদ ু কেোুংমদোক্করন। েোুংময়ুং 
পূম্নর্ে (কেোিম নো কলৌেো েোুংময়ুং য়োওনো) র্হেমিোয়রশুংর্ী কেন্নো ৱোুংেো কতৌেো ঙম্বো র্ঙর্রশুং কয়ুংের্ো কলোয়ননো 

র্রুওইেো নুুংমলোন (েমন্সপ্ট)রশুং অর্সুুং র্হেমিোয়রশুংর্ী লেজ-রশুংজেদ ুকয়ুংর্রন। ইুং ২০২৫  োওেদো, রর্িল 

সু্কল অর্সুুং র্ ক্কী  োক্তো তরম্লেো র্হেমিোয়রশুংর্ী অহে-লেত কয়ুংেরস র্তোুং-র্তোুংর্ী েোনেনেো য়োেো 

েমু্প্যটির্ী র্মতুং কলৌিেো েোুংময়ুং অর্নো পোুংম োক্করন। ইুং ২০২০/২০২১দর্ী কেৌির্ো, ওমটোমনোর্স কনশমনল 

কটরষ্টুং এমজরন্সনো এরপ্টেুি কটষ্টরশুং অর্সুুং কতোঙোন কতোঙোনেো েীির্রশুংর্ী অখন্নেো েোুংময়ুংরশুং পোুংম োক্করন 

অর্রদ র্রস েেী অর্দো তোঙ্কে েয়ো ক োক্ো কলৌর্রন। 
 

ঠ) সু্কলদর্ী কেৌির্ো রিরিক্টেী  োে  োওেদো ললেো অেক্েো েীির্দো র্ীৎময়ুং  ম্বো অর্সুুং করোমজক্টতো 
য়ূম্ফম্নিেো িেরশুং, কিরসমদরন্সএল সর্ি ক ৌির্রশুং, অর্সুুং ওরলরম্প্য়োিরশুং অর্সুুং অম োই-অমেন তোন্নেো 
ক ৌির্রশুং অরস পোুংম োির্ো ন োইনদোে-নৈনেোনো মশোগী লৈন োই-লশিংন োই বো অঙোিংলশিং অর্রদ 

র্মখোয় র্মখোয়র্ী অ োম্বলশিংদ ুখঙমদোক্করন অদরু্ো কয়োেখৎেরন। 
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৫. ওজোলশিং – অনৈোিংবগী লম োন োয়লশিং 
 

 োেমঃ সু্কল র্হে (সু্কল এজমুেশন)র্ী  োে খূরদুংর্ক্তো তরম্লেো র্হেমিোয় পূম্নর্েপু র্ীনুুংরশ ললেো, র্হেমিোয়রশুংে ু

 ৱোয় য়োওেনেো ঙম্বো, র্তীে েোিেো, রশন র্র্ো েূনেো কট্ররনুং  ুংলেো অর্সুুং নীুংর জনো খঙ-লেিেো ওজোরশুংনো 
কশোয়দনো তোেপী-তম্বীেনর্রন। 

 

ক ৌরশল অরসনো ওজোরশুংে ু ‘ঐমখোয়র্ী খুন্নোই অরসর্ী খেোইদর্ী কেন্নো র্রুওইেো র্ীওইরশুং অর্সুুং অমেোুংের্ী 

লর্িোমিোয়রশুং’ ওইনো উেরি। খেোইদর্ী  েো র্হে  ুংেন্নের্ী  েক্তো র্োয়পোেপো ওইিেপরস ওজো ওইরিেরশুং অদনুো 

কেরিেো র্গুনরশুংর্ী র্খো কপোরি। 
 

ে) খূমদোুংেোেরশুং ৱোৎনো  ুংেো, খুঙ্গুং নৎত্রর্ো ট্রোইমেলরশুংনো খুন্দো-ললতোেো র্ র্রশুংদর্ী লোেপো খেোইদর্ী  েো 
র্হেমিোয়রশুংেু েেী-৪র্ী অপূনেো (ইরন্টমরমটি) রে.এি. করোরোর্ অরসদো তম্বো  ুংেন্নেো অন োই-অনৈে 

(নমল ট)গী নস্কোল লশ লশিং পীননেো কতৌর্রন। র্তোুং খিদরদ,  েক্কী খূমদোুংেোেরস র্মখোয় র্মখোয়র্ী ললেোয় 

অদরু্ক্তদো কশোয়দনো পীর্রন। র্রুওইনো নুপীর্েো র্হেমিোয়রশুংেু অখন্ননো কলৌর্রন। 
 

খ) ওজোলশিংব ুখবে ৈোপ্পো অরস সু্কল খুরদুংর্ক্তো ের্মরমেরন্সে টিেি রিিোইয়িমর্ন্ট প্লোরনুংদো য়ূম্ফর্ ওইির্ো, 
ললেোয় ললেোয়দরু্ী ওজোরশুং অর্সুুং লর্ লর্দরু্ী কলোল নীুংর জনো খঙেো ওজোরশুংদো কেন্নো খূমদোুংেোেো পীির্ো 

য়োম্নো কেেরশনেো র্ওুংদো েোপ্নেো কতৌর্রন, অদমু্নরদ ওইির্ো কখন্নেরদ কশোয়দনরদ ললেনর্রন। অেোনের্ী ওইনো 
কলৌখৎেদেো কখোঙ োুংরদ কনৌমেৌননো কশর্মদোিেো ওজো ওইেো য়োনের্ী েোুংময়ুং (টিেি ইরলরজরেরলটি কটষ্ট) 

অর্ো পোুংম োেপর্ো কলোয়ননো ইন্টিরভয়ু কলৌর্রন অর্সুুং তোেপী-তম্বীের্ী েোুংময়ুং উৎপো (টিরেুং রির্ন্সমিশন) 

য়োেনর্রন। ওজোরশুংেু, কেৌরজে কষ্টট েয়োদো কতৌনেগুম্নো, র্োর্ী র্োর্ী রিরিক্ট অদদুো  েে েোপেরন অর্সুুং 

সু্কল খির্ী অপূনেো েোঙলপূ (সু্কল ের্মপ্লক্স) অর্দো  েে কতৌননেো খনর্রন; অমিোন-অ ুপ ললতনো রশনশু 

(কটমক্োমলোরজ)দো য়ূম্ফর্ ওইেো েোঙমলোন অর্র্ী র্মতুংনো ওজোরশুংর্ী ট্রোন্স ি (অর্দর্ী অর্দো  োমদোেপো) 
কতৌের্ী েৎন-প োপ অর্সুুং অেক্েো র্তর্ শুুংমশোয় কশোয়দনো  র্র্রন৷খুঙ্গুংর্ী কশোত্থিেো লর্দর্রশুংদো 

তোেপী-তম্বীের্ী  েক্তো পূক্ীুং ক ৌর্ৎনের্ী ওইনো র্মখোয়দো কশন র্সু পীর্রন। 
 

র্) ‘ন  ো-টিেিস’ (র্হে র্তীে েোদেো, েমেক্তো কলৌেো ওজোরশুং)েু শীরজন্নের্ী েৎনেী অরস ললেোে শীথুুংনো ইুং 

২০২২  োওেদো ললেিমিোই। 
 

ঘ) ওজোগী নলপ্পো ললিবো লশেফমগী েোওখৎ-ন ৌ োিংলি র্তর্ র্তর্র্ী রশমন্দোে-রশনরজন য়োেো অর্রদ 

কশর্মদোে-শোমদোকু্তনো েঙরশনেো কখোঙজুং (কর্োিুযলি এমরোে )দো য়ূম্ফর্ ওইদনুো, ওজোরশুং অরসনো েরি তম্বো 
পোরম্লেো অর্রদ েরি তরম্নুংরলেো েোয়ের্ী র্তোুংদো য়ূম্ফর্ ওইদনুো কশর্র্রন৷ কনৌনো েঙলরিেো ওজোরশুংেু পূক্ীুং 
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রেুংরশনর্রন অর্রদ কয়ুংরশনের্ী  েে কলৌখৎেরন৷ ওজো খূরদুংর্ে রশন র্র্ী েোওখৎ-লম্বীদো েৎপো ঙর্েন্নেো 
অর্রদ অপোর্-অপোম্বো র্রশন্দো য়ূম্ফম্নির্ো েোওখৎপো (কেোইস-কেজ করোম সমনল রিমভলপমর্ন্ট) পুিেপো 
ঙর্েন্নের্ীদর্ক্তো কষ্টটনো রশনশুদো য়মূ্ফর্ ওইেো েোঙমলোন (কটমক্োমলোরজ কেজ রসমষ্টর্) কেৌমদোক্কদেরন৷ তম্ন-

েীির্ (েরিকুলর্)দো অেক্েো েীির্ অর্দো েপ য়ুুংনো কলপ্পো, র্ ুং-র্নোও নোইেো র্ওুং (েোমস্কদ-কর্োমিল) 

অর্রদ রশমন্দোে-রশনরজন য়োদেো লোেরশন-শক্তর্রশুং ললেমিোইদেরন৷ র্রসর্ী ক ৌির্রশুং অরসে ু

পোুংম োক্কমদৌরিেো র্ীওইরশুং অরস খনেদো য়োম্নো কেেরশনর্দেরন, র্তীে েোনো শীির্-রশন্তোক্করন অর্রদ র্রস 

পোুংম োেপর্ী র্তর্ ললর্রন৷ 

ঙ) ওজোগী ন ৌ ম িূংফোেো  োিংন োে ো ঙমৈন্নবগীদমক্তো র্তীে েোেো র্েোে-র্ ুর্, খূমদোুংেোেো অর্রদ 

তম্নের্ী পোহম্বরশুং, র্হেমিোয়-ওজোর্ী েোন্নেো কিরশও ললেনর্দেরন৷ র্হেমিোয় খূরদুংর্ে তম্বো  ুংেন্নেো কখোঙ োুং 
খূরদুংর্ক্তো ওজোরশুংেু কতুংেোঙনের্ীদর্ক্তো অৱোৎপো কর্নখৎ-ক ৌির্রশুং কেৌমদোক্কদেরন৷ 

ে) তোেপী-তম্বীের্ী  েে নত্তেরশুংনো (খূদর্ ওইনো, নুুংর লর্ী েিো (রর্ি কি রর্ল) ক োুংেো, সু্কলর্ী অৱোৎ-অপো 
কলৌম োে-কলৌরশন অরসনরেুংেো  েে) ওজো খূরদুংর্েপু অ েবো অমত্তো য়োওৈেেো িোে ী-
িম্বীবখক্তদো র্োয় ওনরশনেো ঙর্েনর্দেরন৷ র্তুুং তোিেপদো, ওজোরশুংসু র্ির্ েোদনো নৎত্রর্ো 
েোিমিোইদের্ী অয়োেো কেমিোল য়োওদনো সু্কল েোিক্ত্রেরদ র্দরু্ী র্ির্ পীর্দেরন৷ 

ছ) ওজো মনেোে/অমিিুং েৎত্রগো সু্কল লরলস োল খূরদুংর্ক্ো সু্কলগী েোওখৎ-ন ৌ োিংগী ন ৌ মলশিংব ু

অমিিুং সু্কলগী েৎে-নলোেেৎ (েলে )  ু নশৌগৎেবগীদমে অনেৌবো ন ৌদোিং নলৌগলে৷ অরসগুম্বো 
েৎন-কলোনেৎ (েলেি)রসে ু কতুংেোঙ পীনেো সু্কল কর্মনজমর্ন্ট েরর্টিনো র্ীকুপ নোহ্যর্ রশুংেো তোই, অর্রদ 

রিমিমক্টোমিট ও  সু্কল এজমুেশনর্ী ওর মসলরশুংনো র্মখোয়র্ী র্ম ৌরশুংদদুো র্োয় ওনরশনেনেো তোই৷ 

জ) র্হেমিোয় পূম্বো কেোনরশনেো ঙর্েন্নের্ীদর্ক্তো ভোিতেী কলোলরশুংে ুওজো অর্রদ ওজোরশুংেু কশর্র্ৎপো ঙম্বো 
র্ীওইরশুংেু খেোইদগী ফবো মেোেলশিং পীেো অরসনো অেোনেো ক ৌিোুং ওইর্রন৷ 

ঝ) কেৌরজে ললরিেো এেোনদলমে িনপ্পোটস  ইসটিটুুশে  মূ্বো ম োবল েেখৎৈন্নবগীদমক্তো য়োম্নো 
কেেরশনেো ক ৌিোুংর্ো কলোয়ননো এেোমদরর্ে সমপ্পোটম  ইন্সটিটুযশন্নো র্রুওইনো র্থ্বোয় েোপেরন৷ 

ঞ) য়োর্দ্রেদো েেী খির্ী তোেপী-তম্বীের্ী কলৌরশুং ললিেো র্তুুংদো ওজো পূম্বনো মহৈগী ন ৌ  োন্নবো 
(এজনুেশনেল এডলমলেনিশে) েৎত্রগো ওজোলশিংব ুিোে ী-িম্বীবগী  বে (টিে  এজনুেশে)িো 
েঙবো য়োর্রন৷ তুুং কেোইনর্ী ওইনো, র্হের্ী ক ৌ পোন্নেো (এজমুেশমনল এিরর্রনমিশন)র্ী  র্ খূরদুংর্ে 

ক ৌেোন্নেেু কখোয়দোজেো ক োইমদোে-কেমন্দোেপো ওজোরশুংর্ীদর্ে খোকু্তনো  র্র্রন৷ 
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৬. ললবোেলিদো ললল বো অঙোিং খূলদিংমক্কী ে  মোন্নবো অমলদ অশুপ্পো মহৈ-মলশিং 

র্রসর্ী ক ৌরশল অরসর্ী পোন্দর্রদ র্হের্ী েোঙমলোন (এজমুেশন রসমষ্টর্)ে ুর্ওুং-র্রিল তোেনেো েোয়েরদ ভোিতেী 
অঙোুং পুম্বে ুেোন্নেো  ুংেনেরন, অদনুো অঙোুং অর্ত্তনো র্োর্ী কপোে র্-েো র্র্ী নৎত্রর্ো কশল- ুর্র্ী র ভর্নো 
র্ির্ ওইির্ো র্হে তম্বর্ী অর্রদ র্ীম োই-র্ীমেিেপর্ী খূমদোুংেোেো র্োঙেন্দেো অরসরন৷ 

 োেমঃ পোে-শন্নো কখোনরজনেো অর্রদ েপ র্োন্নেো র্হে-র্রশুংর্ী েোঙমলোন (এজমুেশন রসমষ্টর্) ললেনেো অরসনো 
অঙোুং পুম্বেু র্হে তম্বর্ী অর্রদ খূর্োুং েোওরশনের্ী েপ র্োন্নেো খূমদোুংেোেো  ুংর্রন, অর্রদ ইুং ২০৩০ দরদ নুপো-নুপী 
অর্সুুং খুন্নোইর্ী েোঙলপূ খূরদুংর্ে শরূে য়োের্ী অর্রদ র্হে তম্বর্ী র্েয় েপ র্োন্ননো  ুংলর্রন৷ 

ে) অঙোুং পীরিহঙর্ী র্হে, অমেৌের্ী ইেো পোেো অর্সুুং র্শীুং েৎপো, সু্কল েঙেো, রর্ুং েনেো অর্সুুং েোের্ো র্িী 
ললনেো ক ৌরশলর্ী  েেরশুং (কপোরলরস এক্সন)নো মীশীিং য়োমজলিবো (নশোত্থল বো) েোঙলূ লশিংদগী 
ন ো ে ো মহৈন োয়লশিংগীদমে ফিংনগ িোলল্লবো অ োম্বো অমিিুং নিিংবোঙদ ু ুংর্রন৷ 

খ) ললেোক্কী কশোত্থিেো র্ র্ খূরদুংদো অখন্নবো মহৈগী মফম (এজনুেশে নজোে)লশিং রলুংখৎেরন৷ র্রসর্ী 
তরু-তরুেো খুন্নোই-কশন্মীৎমলোনর্ী র ভর্ তোেপদো য়মূ্ফর্ ওইদনুো পুম োরিেো র্ র্রশুং অরস লোউম োেপদো 
কষ্টটরশুংেু পূক্ীুং ক ৌর্ৎেদেরন, অদরু্ো   কষ্টটনো লপুো অর্ো েোরদুং কতৌরিেো খূরদুংর্ী কসন্টিনো ২:১ কিরশওদো 

কশলর্ী কতুংেোঙ পুম োক্করন। কসন্টি অর্সুুং কষ্টটরশুংনো অর্ত্তো ওইনো পূন্নো কয়ুংরশরিেো অরসর্ী র্রুওইেো 

ৱোখমিোরন্দ র্রসর্ী কজোনরশুং অরসনো র্র্োুংদো পনরিেো ক ৌরশলরশুংদদুো র্ীরশুং য়োর্জদেো েোঙেুরশুং 
পূনরশনের্ী র্ওুংদো পুিপ কখোনরজনের্ী  েে অরসেু পোুংম োেপদরুন৷ 

র্) মরুওইবো ন ৌ োিং খিরদ ওজোলশিংেু তত্তনো র্ীকুপ নোহ্যর্ রশুংেন্দনুো র্তীে-র্ঙর্ েোওখৎেনেো, র্হের্ী 
লর্দো র্শীুং য়োর্রদ্রেো েোঙলপূরশুংদর্ী ওজোরশুং খন্ননেো অমতোপ্পো লম্বী কশম্বীেো, র্হের্ী লর্দো র্শীুং য়োর্জরদ্রেো 
েোঙলপূরশুংদর্ী র্হেমিোয়রশুংর্ী র্শীুংয়োর্েনের্ো কলোয়ননো সু্কলদো মহৈন োয়-ওজোগী ন লশও অেক্নো 
২৫:১ দর্ী কেনেন্দেরসরন, লনন-েোঙলর্ (কর্েোরনজর্)রশুং অরস কেৌমদোেপর্ী র্মতুংনো পীরিেো র্ীওৎ-র্ীহন, 

অৱো-লেম ুং অর্সুুং নপুো-নুপী কখন্নের্ী র্ীওৎ-র্ীহন, ইমথোেপর্ী েৎনেী র্ুত্থৎপো য়োওনো িম্ন-ৈী মলশিং 
(েল কুলম) েন্নো কশর্মদোকু্তনো পূম্নর্ে কখোনরজন্দনুো অশুপ্পো মহৈশঙগী অনেোয়বগী লফ ম অর্ো 

কশর্র্রন। 

ঘ) কসমেল এজমুেশনর্ী কষ্টটিরষ্টে রিরভজননো পোয়খৎপো অনখোম-ৱোন োল লেেব (নডটো এেোলোইলিি)র্ো 
কলোয়ননো, র্হেমিোয় খূরদুংর্ক্কী র্তোুংদো খঙেো য়োেো ইমনৌ-কনৌেো ঈ-পোউরশুং কনশমনল রিমপোরজটরি ও  

এজমুেশমনল অমখোর্-ৱোমিোল (কিটো)দো েোপতুনো  র্র্রন। 

ঙ) ক ৌরশল অরসনো র্শীুং য়োর্জরদ্রেো েোঙলপূরশুংদর্ী লেোই ওইেো ন ো লিবো মহৈন োয়লশিংগী নশলগী 
নিিংবোঙর্ীদর্ে জোরতর্ী কশথুং (কনশমনল  ন্দ)র্ী খুত্থোুংদর্ী কস্কোলিরশপরশুং, র্েোে-র্ ুর্রশুং  র্ৎেরি 
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অর্রদ খূমদোুংেোেরশুং পী অদরু্ো রিরিে অর্রদ কলোয়শঙরশুংদসু কশথুং অর্রদ কতুংেোঙ কয়ৌেন্নের্ী অর্সুুং 

শীরজন্ননের্ী পোন্দর্  ম্মী। অমতোপ্পো কতুংেোঙর্ী পোহম্ব ওইনো কনশমনল টুযটসম করোরোর্ অর্রদ রিরর্রিএল 

ইন্সট্রক্সন এইিস করোরোর্দো  েে কতৌেো র্ী েোপ্পো, নুুংর ল েিো (রর্ি কি রর্ল)র্ী র্ ক্তো অমেনেো অয়ুক্কী েিো 

ৱোনেো অর্রদ অমতোপ্পো র্রুওইেো খূমদোুংেোেো েয়োর্রুর্ েোপরেনেো য়োওরি। অশুপ্পো মহৈ (ইেিুলি  

এজনুেশে)দো ল লজে-হুমলজেবর্ী কশথুংসু পীর্রন। 

ে) সু্কল ওজোরশুং অর্সুুং নুপী র্হেমিোয়রশুংর্ী র্িক্তো  ো- ী  োে মোন্নদবো অরস ললেন্দনেো নুপীনো শরূে য়োেো 
অর্রদ নপুীর্েোরশুংর্ী র্হে-র্রশুং, ট্রোইনবল, অনিোেবো ফূরূ  েোঙলূ  অমলদ লোইেীিংদো য়ূম্ফম ওইবো 
েোঙলূ লশিং অরসদর্ী কেৌিেপো অঙোুংরশুংদো র্হে-র্রশুংরস েোয়রিেো খূমদোুংেোেরশুং অরস খোকু্তনো  ম্লর্ো 
শুুংমশোয় কশোয়দনো  ুংেনেো, সেিদো ললেো লোয়িেো ঈর্ুুংদর্ী কেৌিেপো র্হেমিোয়রশুংর্ী র্হে-র্রশুং অদরু্ো 
র্মখোয়দরু্ী র্হে-র্রশুংর্ী লম্বী  ুংেন্নেো কতুংেোঙেো অর্রদ অখন্নবো মীৎনয়িংলশিং েঙের্ী তঙোই দ্রেো 
অঙোুংরশুং কলোয়ন-কলোয়ননো ট্রোিনজে  ওই বো অঙোিংলশিংেু কলপ্তনো অ েো র্ীৎময়ুংর্ো কলোয়ননো 
য়ুর্মলোন্নেো সু্কলর্ী র্ীর্োন্নরিেো অঙোুংরশুংর্ো র্মখোুংর্ী  োে ( োউমন্দশন কষ্টজ)তর্ী িোস ১২  োওেো 

রতন্নেনেরস ক ৌরশল অরসর্ী পনেো য়োেো খূদর্রন। 
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৭. সু্কল েমনেক্স (সু্কল খ গী অ েূবো েোঙল ূ)লশিংগী  োহম্বেো সু্কল মহৈগী  বে-

ন ৌ ম  োন্নবো  (গ েসোস) 

 োেমঃ সু্কলর্ী র্েোে-র্ রু্ কলৌম োে-কলৌরশন্দো খূমদোুংেোননেো অর্রদ  েে-ক ৌির্ পোন্নেদো কেন্নো নেরশন্নেো, 
েোন্ননেো, অর্সুুং র্তীে েোেন্নের্ীদর্ে সু্কলরশুংরস সু্কল খির্ী অপূনেো েোঙলপূ (সু্কল ের্মপ্লক্স) ওইনো কশম্মী। 

সু্কল খির্ী অপূনেো েোঙলপূ (সু্কল ের্মপ্লক্স)রশুং কশর্র্ৎপনো র্েোে-র্ ুর্ েয়োর্ী অৱোৎপনো  িেো শো ীনো 
খূমদোুং ীরনুংঙোই ওইিেো খুমিৌরশুং েোয়েরদ, পরিে সু্কলরশুং, র্রুওইনো কেৌরজে কেৌরজে র্োময়োক্রিেো অপীে-

অপীেপো সু্কলরশুংর্ী অৱোেরশুং েথেরি। অসুম্নো লল র্রদ কেোুংেনদনো অয়োম্বো পরিে সু্কলরশুং অরস লূপ অর্রদ 

 েে-ক ৌির্ পোন্নেো  অর্র্ী র্খোদো পুিেপনো, র্হেমিোয়রশুংদো অর ুংের্ী অৱোেো ললেন্দনো র্োয় পোেপো  েে-

 নোর্ী খূরজুং অর্ো কশম্বদো র্মতুং পোুংই। 

ে) ইুং ২০২৩  োওেদো সু্কলরশুংে ুকয়মথোরিেো র্ীশীুং,  োওন-শম্নেরিেো অর্রদ র্ র্ র্ র্র্ী ওইেো র ভর্রশুং 

কয়ুংলর্ো কষ্টট র্ভনমমর্ন্টনো সু্কল খ গী েোঙলূ লশিংদো  েূলশগলে। পূনরশনের্ী  েে অরসদো সু্কলরশুংদো 

র্শীুং য়োর্দনো রর্ুং েনেো (খূদর্ ওইনো, র্হেমিোয় র্শীুং ২০ দর্ী েথেো), সু্কলরশুং পূনরশনেো অর্রদ কয়ুংরশনেো 

য়োওরি। র্তোুংরসদো েমত্থোে-েৎরশনর্ী অরসগুম্বো ক ৌিোুং কলৌখৎপনো অর্র্ো অর্র্ো র্ীুং েনরশনেদো লয়খোয় 

র নর্োয়েো অর্ত্তো ক োমিোই। র্রসদো কেৌরজে ললরিেো সু্কলরশুংর্ী র ভর্ অরস কষ্টটনো কয়ুংরশনের্ী খূমদোুংেোেো 

অর্সু ওইর্রন। 

খ) সু্কল ের্মপ্লক্সরশুংনো অপীেপো সু্কলরশুং র্মেোই র্মেোই ললেরশুংদ ু ললেিমিোই, র্রসনো লোইরিে-লোইশুর্ী অর্রদ 

অরশন-অিোুংর্ী  েক্তো পূন্নো কতৌরর্ন্নেো ঙম্বো অর্রদ অর্র্ো অর্র্ো কতুংেোঙনেো পোম্বো ওজোলশিং অমিিুং 

লরলস োললশিংগী খুন্নোই অমো নশমগলে। সু্কল ের্মপ্লক্স অরস পরিে সু্কল রসমষ্টর্র্ী খেোইদর্ী র্রুওইেো 

রশির্-রশথো পোন্নের্ী খূরজুং অর্ো ওইর্রন। 

র্) সু্কল ের্মপ্লক্স অর্দো েোউিোক্ো পরিে সু্কল ১০-২০  োওের্ী অপূন-েোঙে ূললর্রন,  োওন-শম্নরিেো লর্দর্রশুং 

অদরু্ী র্নুুংদো অেোনেো তোঙ্কক্তর্ীনো িোস ১২  োওের্ী র্হে-র্রশুং তম্বীর্রন। কসমেন্দরি সু্কলর্ী রররন্সপোলনো 

সু্কল ের্মপ্লক্স অদরু্ী র্মেোে ওইর্রন। 

ঘ) সু্কল ের্মপ্লক্স খূরদুংর্ে নিলম-ওনটোনেোমি য়ুলেট ওইর্রন, র্রসনো অেোনেো  োক্তর্ী কসমেন্দরি সু্কল (িোস 

৯-১২) অর্ো য়োওেো িোস ১২  োওেো র্হে-র্রশুং তম্বীর্রন অদরু্ো পরিে সু্কল পুম্নর্ক্ো র্রসর্ী অমেোয়েদো ললেো 

কেরসে/ররপমিটিী অর্রদ রর্িল সু্কলর্ী র্হে-র্রশুং তম্বীর্রন। 

ঙ) সু্কল ের্মপ্লক্সরশুং ওিেো সু্কল েোঙেুরশুং অরসদো য়োওরিেো সু্কললশিংগী ম ক্তো সু্কলগী মেোে-ম ুমলশিং 
ৈোয়বলদ ৈী মলশিংলি তোরিেো ওজোরশুং, শোন্ন-কখোৎনেো, ঈহশ-কনোুংর্োই অর্সুুং আটম েী ওজোরশুং 
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েোউরন্সলিরশুং অর্রদ কসোরসএল ৱোেম িরশুং শরূে য়োলমন্নবো (ৱোইন োে-ৱোইলশে নিৌেবো) য়োই। 
কলমেোমিটিীরশুং, লোইমেিীরশুং, ICT খূজ-ুখূৎলোই, ঈহশ-কনোুংর্োইর্ী খূজ-ুখূৎলোই, শোন্ন-কখোৎনের্ী খূজ-ু

খূৎলোই, শোন্নেূুংনরেুংেো র্পোমথোুংর্ী ওইেো র্েোে-র্ রু্েু নীুংর জনো অর্র্ো অর্র্ো ৱোইম োে-ৱোইরশন কতৌেসু 

য়োেরি অর্রদ র্রসনো র্ীয়োর্র্ী র্েোে-র্ রু্র্ী খূমদোুংেোেরশুংেু র্পূুং  োনো শীরজন্নেরি।  

ে) র্রসর্ী পোন্দর্রদ য়োম্নো  েো মহৈ-মলশিংগী খূনদোিংেোবলশিংগী নেোলৈন ি নিট অর্ো কশম্বরন, র্রসদো সু্কলনো 
অমেৌের্ী েেী অহ্যর্র্ী অমেৌের্ী র্হে ( োউমন্দশন এজমুেশন) পীেো, রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন) 

অর্সুুং অেলর্ী র্হে (এিল্ট এজমুেশন) পীেো র্হে-কলোয়শঙরশুং, ওজোেু ঙোমিৌ পীেো র্হে-কলোয়শঙরশুং অর্রদ 

অর্র্ো অর্র্ো  োওন-শম্নরিেো র্ র্রশুংদো ললরিেো র্ীর্োন্নদ্রেো অঙোুংরশুংর্ীদো ঙোমিৌ পীেো অদরু্ো র্মখোয় 

র্মখোয়র্ী  েক্তো কতুংেোঙনেো য়োওই। রিরিক্তো ললরিেো অৱোুংেো  োক্কী র্হে-কলোয়শঙসু ঙোমিৌ (খূদর্ ওইনো, 

ওজোর্ী রশন র্র্ী েোওখৎ-ক ৌিোুংর্ী কতুংেোঙ) পীর্রন। 

ছ) ের্মপ্লক্স খূরদুংর্ক্কী র্িীে েূম্বো ওজো খুন্নোইগী েোওখৎৈন্নবো ন ৌ োিং (টিে  লডন ল নমি েোে) অর্ো 
কশর্র্রন; কখৌিোুংনো তর্জনীুংেো েোঙেুরশুংরদ েময়োলর্ী র্ী র্রশুং, ওজোরশুংর্ী তর্রশন-কখোৎরেনের্ী র্য়োয়-

কলোয়শঙরশুং অরসর্ী ক ৌওুংরশুংর্ী র্মতুংদর্ী র্মখোয়দ ুয়োম্নো তুুং কেোইনো েোওখৎেরন। অদরু্ীসু র্ ক্তো, অহত 

অমতোপ্পো অতৎ-অখর্ ললতেো রশন র্র্ী েোউখৎ-ক ৌিোুংর্ী র্ওুংরশুং - কসরর্নোিরশুং, িোসতো তোেপী-তম্বীেো, 

এক্সমপোজি রভরজট অরসনরেুংেরশুং পীর্রন। রিরিে ইন্সটিটুযট ও  এজমুেশন এণ্ড কট্ররনুং অর্রদ কিোে এণ্ড 

িষ্টি রিমসোসম কসন্টিরশুং য়োওনো, এেোমিরর্ে অর্রদ টিেি সমপ্পোটম  রসমষ্টর্রস সু্কল ের্মপ্লক্স রসমষ্টর্র্ো পূন্নো র্িী 
ললনর্দেরন৷ 

জ) সু্কল ের্মপ্লক্স খূরদুংর্ক্কী েোঙলপূ েোঙলূপতুদো য়োওরিেো সু্কল পুম্নর্ক্তর্ী র্ীহ্যৎরশুং য়োওেো, কলোয়ন-কলোয়ননো 
েোঙলপূ অদদুো শোইদোুংরলেো অমতোপ্পো র্হে-কলোয়শঙরশুং েোয়েরদ এিল্ট এজমুেশন কসন্টি, িষ্টি রিমসোসম 

কসন্টি অরসনরেুংেরশুংর্ী র্ীহ্যৎ য়োওেো সু্কল েমনেক্স নমনেজনমি েলমটি অর্ো ললর্দেরন। েরর্টি অদ ু

কষ্টট অর্রদ র্রসর্ী েোঙেুদদুো সু্কলর্ী র্োয়হেদর্ী অনীুংেো ক োঙমদোক্ের্ী েে পীর্দেরন। র্রসনো ওজোরশুংর্ী 
ক ৌ পোুংম োেপদো অমেৌেো ক ৌদোুং অর্ো কলৌই। 

ঝ) কতোঙোন-কতোঙোনেো সু্কলরশুংনো র্শো র্শোর্ী ওইেো ক ৌিোুং য়োৎেরন, র্রস সু্কল েমনেক্সেী ন ৌ োিং ওইনো 

য়োৎলক্করন, অদরু্ো রিপোটম মর্ন্ট ও  সু্কল এজমুেশন্নো অয়োেো পীিক্করন। রিরিে খূরদুংর্ক্তো সু্কল রসমষ্টর্র্ী 

অমশোয়েো অর্রদ র্মখোয়র্ী র্ম ৌ-র্ঙর্ অর্রদ শরক্ত শীরজন্নেদ ু কয়ুংরশন্নেো লডলিে এজনুেশে 

েোউলসল/লজল্লো লশক্ষো  ল শদসু ললর্রন। 
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৮. সু্কল মহৈ ( সু্কল এজনুেশে)গী েৎে-  ো  

 োেমঃ ভোিতেী সু্কলর্ী র্হে েোঙমলোন (সু্কল এজমুেশন রসমষ্টর্) অরস তীুং লোউেো েৎন-প োপ অর্রদ র্ীয়োম্নো 
য়োনিেো লনন-েোঙলর্ (কর্েোরনজর্)রশুংর্ী র্মতুংনো র্পোঙ্গল েনখৎেনর্রন; র্রসনো অপূনের্ী শক্তর্ ঙোেপো 
অর্রদ র্নুুং-র্পোল  োওনো উেো ঙর্েরি; কলপ্পো ললতনো র্হে-র্রশুং পীের্ী র্েয়রশুং  র্ৎেন্নেো  োে ৱোুংেো অর্সুুং 
খূর্োুং েোওরশনেো কেনর্ৎেরি। েৎন-প োপ অরসনো শুুংমশোয়-কশোয়দনো র্হে-র্রশুং  র্ৎেন্নের্ী ইরঞ্জন ওইর্দেরন 

অর্সুুং ভোিতেী সু্কলর্ী র্হে েোঙমলোন (সু্কল এজমুেশন রসমষ্টর্)দো র্তীে (ইনরজম ) পীর্দেরন। 

ে) কতোঙোনেো র্োয়হে অনীদর্ী লোেপো েময়ৎনেো ৱোখমিোনরশুং ললেন্দনের্ীদর্ক্তো সু্কলর্ী েৎন-প োপ অর্সুুং 

র্রসেু পোন্নের্ী  েেরস কতোঙোন-কতোঙোনেো লূপ্নো পোুংম োক্কদেরন। ন ৌলশল য়োৎ ো (ন োলললি নমলেিং), 

েৎে-  ো  ইলৈেবো (ল গুনলশে),  বে-ন ৌওিংলশিং েত্থবো অমলদ লোইল ে-লোইশুগো ম ী 

ললেবো মেোেলশিংগী িনশিং-িনশিংবো, নিোঙোেবো েোঙনলোেলশিং ললেনর্দেরন। 

খ) কষ্টট খূরদুংর্ক্কী িোরস-জরুদরসএলর্ী  োে ললেো নেট সু্কল ল গুনলটল  ওন োল টি কেৌেো র্নীুংতম্বো কষ্টট 

পূম্বর্ী র্তীুং ক োেপো লপূ অর্ো কশর্র্রন, অদরু্ো কষ্টট পূম্বর্ী পরিে সু্করলুংর্ী েোঙমলোন েৎনেনের্ী ক ৌওুং 

অদনুো রিমিমক্টোমিট ও  সু্কল এজমুেশন্নো পোয়র্রন। 

র্) েৎে-  ো  অলি সু্কল িোরলটি এমসসমর্ন্ট এণ্ড এরেরিমটশন কের্ৱেম  অর্নো খঙেো এলেলডনটশে 

লিনেম অমদো য়ূম্ফম ওইগলে। উেন (কের্ৱেম ) অদনুো তঙোয় দেো লর্ওর্-লর্হজ (কপিোরর্টি)রশুংদর্ে 

কেোনরশনর্রন অদরু্ো র্তুুং তোিেপদো সু্কল কেৌননেো লোইমসন্সতো খঙেিক্করন। সু্কলরশুংনো র্শোনো েলোইজেো 
র্তর্দো র্দেু ু কয়ুংরশন্নের্ী ক ৌওুং অর্ো শীিোুংর্রন। র্রসর্ী ক ৌওুং অরস পরিে অর্সুুং রোইমভট সু্কলরশুং 

অনীর্ক্তো েৎনর্রন। 

ঘ) েৎন-প োপ্প ুনর্দনুো েৎনেরিেো অরস ঙরসর্ী ললরিেো কয়ুংরশনের্ী ক ৌওুং অরসনো নর্ েোদনুো কতৌমিোই; র্দরু্ী 
র্হ্যত্তো সু্কলর্ো র্িী ললনেো ঈ-পোউ পূম্নর্ে র্ীয়োম্নো খঙেো র্িম্নো মমো-ম োলশিংনো েপ েোেো েৎে-  ো  

ঙোেৈন্নবগী লূ  ওইর্রন। 

ঙ) কষ্টট েোউরন্সল ও  রিসেম  এণ্ড কট্ররনুংনো অমনর্-অৱোুংর্ী খল শীিোুংরলেো অর্রদ তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্)রশুং 

য়োওনো কষ্টটতো ললরিেো লোইরিে-লোইশুর্ো র্িী ললনেরশুংরস লূরেুংর্রন। সু্কল  োমদোির্দোইর্ী র্তর্দো 

র্হেমিোয়রশুংেু র্তীে েোমি েোয়ের্ী সটিম র মেট পীের্ী  েেরসনো কষ্টটেী কেোিম  ও  সটিম র মেশন/ 
এেজোরর্মনশন অরসনো পোয়র্রন; র্রসর্ীদর্ক্তো েপ েোেো েোুংময়ুংরশুং পোুংম োক্করন; অদরু্েপু তম্ন-েীির্ (র্পী 

লোইরিেরশুং য়োওনো) কশম্বদরদ র্মখোয়র্ী ক ৌদোুং অর্ত্তো ললমিোই। 



26 
 

ে) লন্নোইগী ওইবো ললি-লোয়  নিিংবোঙবো সু্কললশিং অরস পূক্ীুং ক ৌর্ৎপীর্দেরন অর্রদ র্মখোয়দো  রম্লেো 
েৎন-প োপ র্য়োর্দ ু কেোর্ম োেপীর্দেরন; অদরু্েপু লনোইর্ী র্ীওইরশুংনো সু্কলেু কশন্দোন-লম্বীর্ী র্ওুংদো 

েত্থরিেরশুং অরসরদ র ুংর্দেরন। 

ছ)  লিে অমলদ রোইন ট সু্কললশিং অলি মোন্নবো েৎন-প োপ,  োে অর্রদ ক ৌওুংরশুংদো েলোইর্দেরন; র্রসনো 
র্ীয়োর্র্ী খনেো রোইমভট সু্কলরশুংর্ো কলোয়ন-কলোয়ননো লন্নোইর্ী ওইেো ললত-লোয়ি কতুংেোঙের্ী ৱোখমিোন্দো 

রলুংখৎপো সু্কলরশুংেু পূক্ীুং ক ৌর্ৎেরন। 

জ) কষ্টট খূরদুংর্ক্কী কষ্টট েোউরন্সল ও  এজমুেশমনল রিসসম এণ্ড কট্ররনুংনো সু্কল ক্বোললটি এনিিনমি এণ্ড 

এলেলদনটিে নেমৱেস  অর্র্র্ কশর্র্রন। র্রস কষ্টট সু্কল রিগুমলটরি ওম োরিটিনো র্য়োম্নো য়োনিেো েোঙমলোন 

অর্দো য়ূম্ফর্ ওইির্ো সু্কলরশুং অদরু্ী েৎন-প োপ অদরু্ীদর্ক্তো শীরজন্নর্রন। 

ঝ) সু্কলরশুং অর্রদ সু্কল েোঙমলোনরশুংনো তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্)রশুং খন্নের্ী কেোর্ম োেপো ললর্রন, র্রস 

জোরতর্ী/কষ্টটেী তম্ন-েীির্রশুংর্ী উেন (কনশমনল/কষ্টট েরিকুলর্ কের্ৱেম )র্ো য়োনর্দেরন। 

ঞ) লূপ অর্সুুং র্হে-শঙ খূরদুংনো েেীর্ী অর্রদ র্িক্কী (েেী ৩-৫) ওইেো ক ৌিোুং য়োৎেরন। েোঙমলোন েুম্নো 

কয়ুংরশন্নেো র্িী ললনেো অৱোুংেো  োক্কী রশির্-রশথো পোন্ন-লূপ  অর্ো কশম্লর্ো  র্র্রন। 

ট) র্হেমিোয়রশুংনো তম্বর্ী  োক্কী খূদর্-েোুংদর্দো য়ূম্ফর্ ওইেো নেশনেল এলেবনমি িন স  অরস কনশমনল 

েোউরন্সল ও  এজমুেশমনল রিসেম  এণ্ড কট্ররনুংনো পোুংম োক্নেো র্খো েত্থর্রন। কষ্টটনসু কসন্সসতো য়মূ্ফর্ ওইেো 

কষ্টট এমসসমর্ন্ট সমভম  অর্ো পোুংম োক্নেো র্খো েত্থর্রন। 

ঠ) মহৈ িম্বগী ৈে ( োইট টু এজনুেশে) অরস সু্কলর্ী েৎন-প োপ অর্রদ রশির্-রশথো পোন্নের্ী অমিপ্পো 
আইনর্ী য়োঙমলন শরূ ওইেনো ৈন্নো নয়িংলশেগলে অর্রদ র্রসর্ী ক ৌরশলরস েোন্নেো নশমনদোে-

নশমলজেলশিং নিৌবো য়োর্রন। েৎনেো কেে কেৌরখেদর্ী র্হেমিোয়রশুংদো য়ূম্ফর্ ওইির্ো কেন্নো  র্ৎেরন্নঙোই 

ওইেরশুংসু র্রসদো য়োওরশনর্রন। 
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অৱোিংবো  োক্কী মহৈ 
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অনেৌবো মহৈশঙগী আলেস নটেে   

 

 োেমঃ অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী েোঙমলোনরস কনৌনো কশর্মদোেপো অর্সুুং ললেোে শীনেো  ুুংনো র্োমলর্র্ী ওইেো  োক্কী 
র্হেশঙরশুং ললেনেরন। ইুং ২০৩৫  োওেদো য়োর্দ্রেদো করোস ইনমিোলমর্ন্ট কিরশওরস ৫০% কশোয়দনো 
কেনর্ৎেনেরন। 

 

অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ীদর্ে অমনৌেো র্হেশঙর্ী আরেম মটেেি অর্ো য়োম্নো েোউনো, র্িোুং েোয়েো র্েোে-র্ রু্র্ো 

কলোয়ননো খেোইনো পোম্নিেো েীির্ েয়োর্েু ললেো র্হেশঙরশুংর্ী র্ঙলোন অর্ো শোর্ৎলরি। কেৌরজে ললরিেো 

তোইেুংর্হেমেোল ৮০০ অর্রদ েমলজ ৪০,০০০রস ক োইমদোে-কেমন্দোেপো র্হেশঙ ১৫,০০০ কিোর্দো পূনরশির্রন। 

ে) অরসগুম্বো অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী অমনৌেো আরেম মটেেি অরসনো র্হে-র্রশুংর্ী অেনেো  ূরূপ অর্ো কশম্বদো 
তোেপী-তম্বীের্ী অর্সুুং র রজন-হ্যর্রজনের্ী, ি িং-ি িংেো  োেন োে-েোউন ো ে ো অমলদ মিীে-

মঙল ললেবো অনেৌবো, ম োিং েোয়বো মেোে-ম ুম, খেোইেো  োম্নবো অমিিুং অফবো ৈী ম েয়োমুে 

ললবো র্হেশঙ কশর্র্রন। অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী কলোয়শঙ পূম্বো েীির্ েয়োর্ুে েোুংেো র্হেশঙরশুং, কতোঙোন-

কতোঙোনেো েীির্ অর্রদ লর্রশুংদো তম্বীের্ী ক ৌির্রশুং ললেো ওইির্রন। 

খ)  রম্লেো র্ীৎময়ুংদদুো কতোঙোন-কতোঙোন্নো কয়ুংলর্ো মহৈশঙলশিংলি মখল অহুম ক োক্ো খোয়মদোক্করন - অহ্যম্মে 

অৱোুংেো  োক্কী ঙোক্তো ওইর্রন। 

 র্খল-১নো েীির্ খূরদুংর্ক্তো র রজন-হ্যর্রজনেো অর্রদ অৱোুংেো  োক্তো র্ীৎময়ুং  ম্মী৷ 

 র্খল-২নো র রজন-হ্যর্রজনের্ী  েক্তো ক োইমদোে-কেমন্দোক্ো খূমদোল তম্বর্ো কলোয়ননো েীির্ 

খূরদুংর্ক্তো অৱোুংেো  োক্কী তোেপী-তম্বীনেো র্ীৎময়ুং  ম্মী৷ 

 র্খল-৩নো অণ্ডিমরজমুয়ট  োক্কী র্হেদো র্ীৎময়ুং  র্দনুো েীির্ খূরদুংর্ক্তো অৱোুংেো  োক্কী তোেপী-
তম্বীনেো র্ীৎময়ুং  ম্মী৷ 

র্) র্রসর্ী কনৌমেৌননো শেওুং কশর্র্ৎপর্ী (রি-িেেরিুং)  েেরস কেৌরজে ললরিেো র্হেশঙরশুংরস পূনরশন্দনুো 
অর্সুুং েন্নো কশর্রজন-শোরজন্দনুো অদরু্ো অমনৌ অমনৌেো শোর্ৎতুনো, র্ওুং-র্রিল নোইনো অর্রদ ৱোখল ললনো 
পোুংম োক্করন৷ র্রসর্ী অমনৌেো র্হেশঙর্ী আরেম মটেেি (শঙমলন)রস কখোঙমজল য়োঙখৎেন্নের্ীদর্ে লমশে 

েোলেো অমিিুং লমশে িক্ষলশলো কেৌমদোক্করন৷ রর্সনরশুংরসর্ী শরূে অর্ো ওইনো তর্জনীুংঙোই ওইেো 
র্হেশঙ খিো, ইরণ্ডয়ন ইন্সটিটুযটস ও  রলেমিল আটম স/র্রল্টরিরসরপ্লনরি এজমুেশন এণ্ড রিেসম য়ুরনভরসমটিজ 

রলুংখৎেরন৷ 

ঘ) র্হেশঙ খূরদুংর্েরস িোইবিংমহৈনেোললশিং েৎত্রগো লডগ্রী  ীবো ঙম্বো মেীিংিম্বো েনলজলশিং ওইর্দেরন৷ 
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ঙ) তিুং-তিুংেো অর্রদ নুুং-পোল  োওনো উেো েোঙমলোনর্ী র্মতুংনো পরিে েোইয়ি এজমুেশন পোেম োে-

েোউম োক্েো অর্রদ  ৱোয় েোপ্নের্ীদর্ে িবনেলসএল  লিে ইেন েনমি ললর্দেরন৷ 

ে) লম্মীৎ-িুম্মীৎনলোে নশোত্থ বো লমদমলশিংদো  োে ৱোুংেো র্হেশঙরশুং কশর্র্ৎপরসনো অেোনেো কতৌর্দেো 
কখোঙ োুংরন৷ 

ছ) র্রসর্ী অমনৌেো ইন্সটিটুযশমনল আরেম মটেেি অরসনো রশন র্র্ী লর্রশুং য়োওনো লর্ খূরদুংর্ে কেোনরশনর্রন৷ 
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২. অৱোিংবো  োক্কী ললবন ল এজনুেশে (ৈী ম অমিু অমিু ফিংৈেবো ময়োমগী ওইবো 
মহৈ) 

 োেমঃ খিেো েীির্রশুং অর্সুুং লর্রশুংদো অখন্ননো লননের্ো কলোয়ননো র্হেমিোয় পূম্নর্ক্কী র্পূর্ ওইনো 
েোউখৎলক্েো ক োরিেো য়ূম্ফর্ ওইনো কেন্নো ৱোখলনো লোেরশনেো অর্রদ পোে-কখোনেো েীির্ অর্সু অর্সু  ুংেনেো 
র্য়োর্র্ী ওইেো র্হেমিোর্দো খূর্োুং েোওরশনেো র্োয়হেমিোর্দো েঙরশনেো র্শে৷ 

 

অণ্ডিমরজমুয়টেী ক ৌির্ খূরদুংর্ে ৱোখলনো লোেরশনেো অর্সুুং কশর্মদোে-কশর্রজন য়োেো তম্ন-েীির্ 

(েরিকুলর্)রশুংর্ী র্শে-র্ওুংরশুং, র্হে তম্বর্ী েীির্রশুংর্ী রেএটিে েরম্বমনশনরশুং অর্সুুং পূনরশিেো ক ৌির্রশুং 
অদদুো য়োওরিেো ক োে র্ অর্সুুং  োরজন্নেো র্ র্রশুং (এেরজট এণ্ড এরে কপোইন্টস)র্ী পোহম্বনো র্পূর্ ওইনো 
েোউখৎেনের্ীদর্ে েীির্ অর্সু অর্সু  ুংেনেো র্য়োর্র্ী ওইেো র্হে (রলেমিল এজমুেশন)র্ী কখোঙজুং অর্নো 
শক্তোক্করন, অর্রদ খিেো েীির্রশুং অর্সুুং লর্রশুং অদদুো েপ েোনো র্শো র্শোনো পোর্জেদ ু ুংেরি৷ 

ে) েন্সটিটুযশমনল কভলুযেু  র্ৎেন্নের্ীদর্ক্তো েীির্ েয়োর্েু য়োওেো েীির্ অর্সু অর্সু  ুংেনেো র্য়োর্র্ী 
ওইেো র্হে (রলেমিল এজমুেশন)েু শক্তোেপো অরস অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী অমেৌেো য়ূম্ফর্ ওইর্রন৷ র্রসনো 
র্রুওইেো পূরন্সর্ী র্তীে-র্ঙল, অেনেো লর্েৎ-শোজৎেী ৱোখল তোরর্ন্নেো অর্সুুং খুন্নোইর্ী অৱোুংেো লীেৎ 

কতোৎন-রতন্নের্ী কলোনেৎ-শোজৎ অর্ো েোওখৎেরি৷ র্রস েোউিোক্ো রশন র্র্ী অর্সুুং রশন্নোইর্ী লর্রশুং 
য়োওনো েীির্, ক ৌির্ খূরদুংর্ক্কী অণ্ডিমরজমুয়টেী  োক্তো েঙরশনেো কখোঙজুংরন৷ 

খ) কসমেল র্ভনমমর্ন্টনো ইরণ্ডয়ন ইন্সটিটুযট ও  কটমক্োমলোরজর্ী  োে অর্রদ লোেরশন-শক্তর্ (রিজোইন)দো 
ইরণ্ডয়ন ইন্সটিটুযট ও  রলেমিল আটম স/র্রল্টরিরসরপ্লনরি এজমুেশন এণ্ড রিসেম  য়ুরনভরসমটি তিো রলুংখৎেরন৷ 

র্) ৱোখলগী ওইবো অমিিুং নশমনদোে-নশমলজে য়োবো িম্ন-ৈী ম (েল কুলম)গী শোবোেলশিংনো তম্নের্ী 
কতোঙোন-কতোঙোনেো েীির্র্ী রেএটিে েরম্বমনশনরশুংদ ু কশোয়দনো য়োেনর্রন অর্সুুং র্হেমিোয়রশুংর্ী েীির্ 

েয়োদো েোন্নেো পুম োক্েো অর্রদ ক োে র্ অর্সুুং  োরজন্নেো র্ র্রশুং (এেরজট এণ্ড এরে কপোইন্টস) পীর্রন। 
অসুম্নো কেৌরজে ললরিেো খোরজরিেো পলরশুং অরসেু র্োঙেনেো অর্সুুং র্তর্ েূপ্পর্ী তম্নের্ী ওইম োেপরশুং 
কশর্র্ৎেরন৷ করজমুয়ট (র্োষ্টসম অর্সুুং কিোক্টমিল)  োক্কী র্হেমিোয়রশুংনো েপ েোেো র রজন-হ্যর্রজনেদো য়ূম্ফর্ 

ওইেো র্শো র্শোনো পোর্জেদরু্ী েীির্ পীর্রন৷ 

ঘ) অণ্ডিমরজমুয়টেী রিরীরস েেী ৩ নৎত্রর্ো ৪ েঙর্রন৷ েোয়রিেো র্তর্রসদো র্হেশঙরশুংনো মলল্ট ল এগলজট 

ও শেলশিং পীেো য়োই; র্রসর্ো কলোয়ননো েীির্ নৎত্রর্ো লর্ অর্দো কেক্তো অৱোুংেো  োক্কী রিমপ্লোর্ো (রশন্নোই 
অর্সুুং রশন র্র্ী লর্রশুং য়োওনো) তর্দনুো েেী ২ নৎত্রর্ো েেী ১ র্পূুং  োিের্ী র্তুুংদো র্তীে েোেো 
সটিম ম মেট পীর্রন৷ 

ঙ) েেী-৪র্ী ক ৌির্রসনো র্হেমিোয়রশুংেু েীির্ অর্সু অর্সু  ুংেনেো র্য়োর্র্ী ওইেো র্হে (রলেমিল 

এজমুেশন)র্ী র্পূুং  োেো র্খল-র্ম লর্ী েীির্রশুংদ ুেেম ুংননো তম্ননেো খূমদোুংেোেো পীর্রন৷ র্রসেু খিেো 
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কর্জি অর্সুুং র্োইনি সেমজক্টরশুংর্ী নবেল  ওফ ললবন ল আটস ি কেৌর্রন৷ েেী-৩র্ী ক ৌিম্নো কেেলি 

রিরী ওইর্রন৷ ক ৌির্ অনীর্েরসদো র্হেমিোয়রশুংনো র রজন-হ্যর্রজনের্ী  েে য়োওরশিেরদ ‘ওনসম য়োওেো’ 
রিরী কেৌর্রন৷ 

ে) ওজোর্ী র্হে, ইরঞ্জরনয়রিুং, কর্রিরসন (েীদোে-লোুং ে), কলো (আইন)গুম্বো রশন র্র্ী ওইেো লর্ খির্ী 
অণ্ডিমরজমুয়ট রিরীর্ীদর্ক্তরদ েেী র্রিখক্তুং (নৎত্রর্ো কেনেসু) য়োই৷ 

ছ) র্হেশঙরশুংদো র্োষ্টির্ী ক ৌির্রশুং তম্ননেো কতোঙোন-কতোঙোনেো র্ওুংরশুং পীেদো কেোর্ম োে-কেোর্রশন খিো 
ললর্রন, খূদর্ ওইনো, েেী-৩র্ী অণ্ডিমরজমুয়ট ক ৌির্ কলোইিিেরশুংর্ীরদ অনীশুেো েেীদদুো র্পূুং োনো র রজন-

হ্যর্রজনের্ী  েে য়োওরশির্ো র্োষ্টি তম্বর্ী র্তর্দ ুেেী-২র্ী ক ৌির্ ওইর্রন। েেী-৫র্ী অপূনেো র্োষ্টির্ী 
ক ৌির্ (ইরন্টমরমটি র্োষ্টসম করোরোর্)সু ললেো য়োই; অদরু্ো ওনসম য়োওনো েেী-৪র্ী অণ্ডিমরজমুয়ট কলোইিিেো 
র্হেমিোয় েোঙেুরশুংর্ীরদ েেী-১র্ী র্োষ্টির্ী ক ৌির্ ললর্রন৷ 

জ) Ph.D. কতৌের্ী ওইনরদ র্োষ্টির্ী রিরী পোয়েো নৎত্রর্ো ওনসম য়োওেো েেী-৪র্ী অণ্ডিমরজমুয়ট রিরী অর্ো 
পোয়ের্ী র্ম ৌ তোই৷ M.Phil.  করোরোর্রদ র্খো েত্থিমিোই৷ 
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৩. েূেগদবো িম্ফম অমো নশম্বো  

 োেমঃ র্হেমিোয়রশুংেু খূরদুংর্ক্তো  োে ৱোুংখৎেন্নেো অর্সুুং অময়ৌেী  োক্তো র্হে পীনের্ীদর্ক্তো নুুংঙোইেো, েপ 

েোেো অর্রদ েোন্ননীুংঙোই ওইেো তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্), েোন্ননীুংঙোই ওইেো তোেপী-তম্বীের্ী পরিুং-প োপ অর্র্ো 
ইমিোয়ননো, কলৌরশুং  র্ৎেন্নেো অর্সুুং কখোমর্োপ্নো েোওখৎেন্নেো কেেরশন-কখোইরজন্নো কয়ুংরশনেীেরন৷ 

 

অৱোুংেো  োক্কী র্হেদো তম্ন-েীির্ অর্সুুং তোেপী-তম্বীনেো পরিুং-প োপ (েরিকুলর্ অর্সুুং কপদোমর্োরজ)নো নেো 
ওইরিেো র্ীওইরশুংেু কিমর্োমেরসর্ী েঙ েঙ লোউেো নোর্রিে ওইেো ঙম্নেো অর্রদ লর্ অর্দো কেক্তো র্োয় পোেপো 
রশন্নোইমিোয় অর্ো ওইেো ঙম্ননেো কপোৎশেরশুং অর্রদ খূৎমলোয়েো ক ৌওুংরশুং রেন ো পুদনুো তম্বদর্ী নোহ েরি৷ 

ে) েঙ েঙ লোউেো অর্রদ েপ েোেো তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্)রশুংর্ী খূর্োুং েোওরশনেরস নেশনেল ৈোইয়  

এজনুেশে ক্বোলললফনেশস নেমৱেস নো লর্রজুং-লর্তোক্করন; র্রসনো কতোঙোন-কতোঙোনেো লর্রশুং অর্সুুং 
েীির্রশুংদো রিরী/রিমপ্লোর্ো/ সটিম র মেট পীেো ঙম্বর্ো কলোয়ননো র্হের্ী র্েয়রশুংদরু্ী পরিুং য়োৎেরন৷ র্রসর্ী 
উেন (কের্ৱেম )রসনো লোইরিে-লোইশুর্ী অর্রদ র্রশনর্ী/রশন্নোইর্ী লর্রশুং শীথুুংনো র্োন্নেনেো অর্রদ 

কেোুংমদোে-কেোুংরজন য়োেন্নেো কনশমনল রস্কল্স িোরলর মেশন্স কের্ৱেম  অদরু্ো েোনেনর্রন৷ 

খ) কেোুংমদোে-কেোুংরজন অর্রদ কনৌনো কশর্মদোে-কশর্রজন য়োননেো নেোইি নবজ নেলদট লিনেমেু েন্নো 
কশর্মদোে-শোমদোক্করন অর্রদ  র্ৎেনর্রন৷ 

র্) েোন্নেো তোেপী-তম্বীনেো পরিুং-প োপ (কপদোমর্োরজ)েী ক ৌওুংনো ইেুং ক ৌেনেো তম্বর্ী র্েোও  ুংেনর্রন; 

র্হেমিোয় পুম্বসু খুন্নোইর্ো কতোৎন-রতন্নের্ী খূমদোুংেোেো েোউনো  ুংর্রন৷ র্হেমিোয়রশুংেুসু লোইরিে-লোইশুর্ী 
র্োইময়োনখে নত্তনো নীুংর নো পোুংম োেপো ঙম্বো অর্রদ ক ৌেোুংনীুংের্ী র্মতৌ অদনুো র্মখোয়র্ী  োে কলপেরন৷ 

ঘ) র্হেমিোয়রশুংেু অ েো র্হে  ুংেনেদো র্মতুং পোুংনেো লোইল ে-লোইশুগী, নশল- ুমগী অমলদ  নূীিং-
ৱোখলগী নিিংবোঙলশিং  ুংর্রন৷ 

ঙ) ও ে এণ্ড লডনেস ললেসিং পোেম োে-েোউম োেেনর্রন; অসুর্ কতৌেনো করোস ইনমিোলমর্ন্ট কিরশও ৫০% 

কেনর্ৎপদো অমেৌেো ক ৌদোুং কলৌর্রন৷ ওনলোইন রিরজমটল রিমপোরজটরি, র রজন-হ্যর্রজনের্ী কশথুং, অ েো 
র্হেমিোয়র্ী র্মতুংরশুং MOOCsেী কেরদটতো য়ূম্ফর্ ওইির্ো শেখঙেীেো অরসনরেুংেো কেেরশন-ক ৌিোুংরশুং 
কলৌখৎেরন অর্রদ র্রস খেোইদর্ী ৱোুংেো  োক্কী িোস-করোরোর্র্ো র্োন্নেন্নর্রন৷ 

ে) র্হেেু র্নুুংদো অর্র্ো অর্র্ো  োওনেনেো র্শেরস র্হেশঙরশুংনো পূন্নো পোুংরর্ন্নেো অর্রদ র্হেমিোয় অর্সুুং 
ওজোর্ী েমত্থোে-েৎরশন কতৌেো অনীর্ক্কী খুত্থোুংদর্ী  র্ৎেরি৷ র্োমলর্  োক্কী র্হের্ীদর্ে ইন্টি-য়ুরনভরসমটি 

অর্ো ভোিতেী খনর্ৎলেো তোইেুংর্হেমেোলরশুংর্ী র্নুুংদো রলুংখৎেরন৷ 
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৪. ম োবল ৈোেবো, মন ৌদো  নূীিং লপূ্পো অমলদ মিীে ললবো নফেলল্ট  

 োেমঃ তোেপী-তম্বীেো অর্সুুং র রজন-হ্যর্রজনের্ী  েক্তো ক োইমদোক্ো অমেনেো ওইেন্নেো র্তীে েোিেো অর্রদ অমেৎপো অর্সুুং 
 োজনীুংঙোই ওইের্ো কলোয়ননো র্পোঙ্গল েোপ্লেো ক েরল্ট ললেনেো৷ 

 

অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুংর্ী খেোইদর্ী র্রু ওইেো র্োয় পোক্ের্ী র্েোরক্ত র্হেশঙরশুং অদরু্ী ক েরল্টর্ী  োে অর্সুুং 
ক ৌদোুংরন৷ র্রসর্ী ক ৌরশল অরসনো ক েরল্টেু অৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী ওইনো খেোইদর্ী র্রুওইনো কলৌই৷ 

ে) র্হেশঙ খূরদুংর্ক্কী র্িোুং েোয়েো ক েরল্ট ললর্দেরন অর্রদ র্ম ৌ তোেো ক ৌির্, েীির্ অর্রদ লর্ খূরদুংর্ে 

শুুংমশোয় কশোয়দনো  ুংেনর্রন; র্হেমিোয়-ওজোর্ী ওইেো য়োেো কিরশওরস (৩০:১দর্ী কেমিোইদেরন) অর্রদ 

অমতোপ্পো র্খল র্ম লসু  ুংেনর্দেরন৷ 

খ) পোে শন্নো েৎনরিেো এিমেোে, র্তর্ খিদুং  েে েোপ্পো (েমেেেুএল এমপোইন্টমর্ন্ট) খূদক্তর্ী কলপেির্রন৷ 

র্) ক েরল্ট কলৌেরস র্হে লেেো, তোেপী-তম্বীের্ী র্তীে-র্ঙর্ অর্রদ র্ীয়োর্র্ী  েে কতৌনীুংের্ী ৱোখমিোন 

ললেরশুংদো য়মূ্ফর্ ওইির্ো কলৌর্রন৷ 

ঘ) ইুং ২০৩০ দরদ ক েরল্টর্ীদর্ক্তো েপ েোনো র্শে লোিেো তুুং কেোইনর্ী  েে েোপ্পর্ী (অেক্েো র্তর্) লীির্ 

অর্ো কেৌমদোির্রন। র্রসর্ী ক ৌিোুংরস লনোইর্ী র্হেশঙরশুং য়োওনো র্হেশঙ খূরদুংর্ক্তো র্পূুং োনো র্ম ৌ 

পোুংম োেেনর্রন৷ 

ঙ) লোইরিে-লোইশুর্ী লর্দো অর ুংেো ললেন্দনো র্মখোয়র্ী কেোসমরশুংর্ী তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্)রশুং খন্নেো অর্সুুং 
র রজন-হ্যর্রজনের্ী  েক্তো র্খো েত্থনেো ক েরল্টেু র্পোঙ্গল েোপেদেরন৷ 

ে) র্হেশঙ খূরদুংর্ক্ো ক েরল্টর্ীদর্ক্তো কলপ্তেো রশন র্র্ী েোওখৎ-ক ৌিোুংর্ী ক ৌরশল-ক ৌিোুং অর্ো য়োৎেরন 

অর্সুুং র্রসেু েৎনেন্নেো ক ৌওুংসু কলপেরন৷ ক ৌিোুংরসদো েীির্/লর্দদুো র্পূুং-র্হি  োেনের্ী র্তীে-র্ঙর্ 

ললেনেো, তোেপী-তম্বীনেো েৎন-প োপেী র্তীে-র্ঙর্রশুং,  েে ওইনো পোুংম োক্েো র রজন-হ্যর্রজনেো 
অর্রদ র্দরু্ী কপোমত্থোেসু কেোনরশনর্রন৷ 

ছ) র্হেশঙ খূরদুংর্ক্কী েোউখৎনের্ী ক ৌিোুংর্ী শরূে অর্ো ওইনো ক েরল্ট কলৌেো অর্রদ েোউখৎ-ক ৌিোুং, 
রশন র্র্ী খূর্োুং েোওরশনেো, কূপখৎ-কর্নখৎনের্ী শীিোুংেো (েমম্প্মন্সশন কর্মনজমর্ন্ট)৷ 
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৫. ম োবল ৈোেবো  বে-ন ৌ ম  োন্নবো  (গ েসোস) অমিিুং মন োমনদোম নল েবো লূ  

 োেমঃ র্নীুংতম্বো, কতৌেো ঙম্বো অর্সুুং কেৌন-শোজৎ খঙেো লরূেুংের্ো কলোয়ননো র্মিোর্মদোর্ রেুংজেো ঙম্বো অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুং 
ললেনেো৷ 

 

অৱোুংেো  োক্কী র্হে অর্সুুং র রজন-হ্যর্রজনের্ী  েক্তো শোমর্োন্নিেো কলোনেৎতো কখৌর্ুংনেো র্শে (ইরন্টমলেেুময়ল 

 মর্মন্ট) অর্ো তঙোই মদ - র্রসর্ী কলোনেৎরস অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুংর্ী রশির্-রশথো পোন্নে (র্ভনমোন্স)নো কলপ্পী৷ 

ে) অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুংরস র্পূুং  োেো র্হের্ী অর্সুুং র্মিোর্মদোর্ কলপেেো ললঙোক্কী লপূ অর্র্ো কলোয়ননো 
মেীিংিম্বো লূ লশিংনো েলোইর্রন৷ লূপতু খনেো অর্সুুং েোপ্পদো, র্মেোে (কেয়ি) অর্সুুং ভোইস েোমেলি/ 
রিমিক্টি (রে  ইর্মজকুযটিে)নো র্ভনমমর্ন্ট য়োওনো র্পোলর্ী অময়ৎপো অর্ত্তো ললেমিোই েোয়েরস 

তমশুংেনর্দেরন, অদরু্ো র্হেশঙ অদরু্ীদর্ক্তো ইেুং ক ৌনো কেোুংম োিিেো য়োম্নো র্তীুং ললেো র্ীওইরশুংেু কলৌেো 
ঙর্েনর্রন৷ 

খ) অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুং অরস মন োমনদোম নল েবো, মেীিং িম্নো মশোেো েলোইজবো লূ লশিং 
ওইিক্করন অর্সুুং ‘শোইদোুংেো’ (এর রলএসন)র্ী েৎনেীরস র্ুত্থৎলর্রন৷ ‘শোইদোুংরলেো েমলজ’রশুং অরস 

র্মিোর্মদোম্নো রিরী পীেো ঙম্বো েমলজ ওইেনেদো কতুংেোঙর্রন অর্সুুং ‘শোইদোুংরলেো তোইেুংর্হেমেোলরশুং’ 
অরসনো েঙ েঙ লোউেো েীির্ েয়োর্ুে েোুংেো র্হেশঙরশুং ওির্রন৷ 

র্) রোইন ট অমিিুং  লিে ইসটিটুুশেলশিং অরস েৎন-প োপেী লূপ্নো মোন্নবো মীৎনয়িংদো  র্র্রন৷ র্হে-
র্রশুংেু কশন্দোল লম্বী ওইেো র্ুত্থৎলর্রন, অদরু্ো র্ীয়োর্র্ী য়োই নেো কেোৎনেদো কেন্নো পূক্ীুং ক ৌর্ৎেরন৷ 

ঘ) মন োমনদোম নল েবলি মশোগী েোঙনলোেো দো র্িো তোেনর্রন - নোৎ, শেওুং-শোেোন অর্সুুং লনন-

েোঙলর্ (কর্েোরনজর্)। ক েরল্টর্ী লোইরিে-লোইশুর্ী ওইেো র্নীুংতম্বো  ুংেো অর্সুুং তম্ন-েীির্  (েরিকুলর্) 
রশুং েৎনেনেো, অদরু্ো তোেপী-তম্বীের্ী ক ৌওুংরশুং, র্হেমিোয়রশুংর্ী অর্সুুং র রজন-হ্যর্রজনের্ী লর্ য়োওনো 
র্রসদো র্নীুংতর্েনর্রন৷ র্হেশঙরশুংদো শীিোুংের্ী অর্রদ লোইরিে-লোইশুর্ী র্মিোর্মদোর্ কলপেনেো র্নীুংতম্বো 
র্শে ললর্রন৷ র্রসদো ক ৌির্রশুং কেৌর্ৎপো অর্সুুং েলোইেো, তম্ন-েীির্ (েরিকুলর্)রশুং কলপম োেপো, 
র্হেমিোয়র্ী র্শীুং কলপ্পো, তঙোই দ্রেো র্েোে-র্ ুর্রশুং কলপ্পো অর্সুুং নুুংর্ী েোঙমলোনরশুং কশর্র্ৎপর্ো কলোয়ননো 
 েে-ক ৌির্ পোন্নেো  (র্ভনমোন্স) অর্সুুং র্ীয়োর্ শীিোুং েোঙমলোন (রপপল কর্মনজমর্ন্ট রসমষ্টর্) য়োওর্রন৷ 

অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুংরস তমশুং-তমশুংনো র্মিোর্মদোর্ কলপেেো, র্নীুংতম্বো অর্রদ র্শোনো ক ৌরশনজেো 
লূপনো কশর্র্ৎ-শোর্ৎেরন৷ 
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৬. েৎে-  ো  েোঙনলোেগী শোবোে নৈোিংনদোে ো 

 োেমঃ অৱোুংেো  োক্কী র্হেদো ক োইমদোে-কেমন্দোেপো র্শে অর্সুুং র্ীয়োর্র্ী  য়োই নেো খনেো েোয়েরসদো পূক্ীুং ক ৌর্ৎনেো েোন্ননীুংঙোই 
ওইেো, র্ম ৌ পোুংঙম্বো অর্রদ ক ৌদোুং েোউেো েৎন-প োপ৷ 

 

েৎন-প োপরস অ েো রশির্-রশথো পোন্নে (র্ভম নোন্স)র্ো কলোয়ননো র্ীয়োর্র্ী খনেো, র্ীেুং-র্ীখোয় নোইদেো 
ক োইমদোে-কেমন্দোেপো র্শে, কশল- ুর্র্ী তুংদ ুললতোেো অর্রদ ললেোে র্েো তোেো ওইর্দেরন৷ 

ে) নেেদস  নিলটিং, নশলগী নশন্িং, এলেলদনটিে এণ্ড ল গুনলশের্ী র্ম ৌরশুং অরস কতোঙোন কতোঙোনর্রন 

অর্সুুং র্দ ুঅঙর্ তোন্নেো অর্সুুং র্োয়হে অনীর্ী য়োনদেো ৱোখমিোন কলৌম োকু্তনো মেীিংিম্বো লূ লশিংনো 
েলোইর্রন৷ 

খ) নেশনেল ৈোইয়  এজনুেশে ল গুনলটল  ওন োল টিখক্তনো রশন র্র্ী র্হে য়োওনো অৱোুংেো  োক্কী র্হে 
পূম্নর্ে েোুং নোইেনেো লূপ ওইেনর্রন৷ কেৌরজে ললরিেো েোুং নোইেরিেো লপূ খূরদুংর্ে করোম শমনল কষ্টন্দদম  
কসরিুং কেোরিরশুংদো ওমথোক্করন৷ 

র্) কেৌরজক্কী য়ুরনভরসমটি রোন্টস েরর্শন অরস েোইয়ি এজমুেশন রোন্টস েোউরন্সল ওইনো ওমথোির্রন৷ 

ঘ) কজমনমিল এজমুেশন েোউরন্সল রলুংখৎলর্রন, অদরু্ো র্রসনো ‘করজমুয়ট এরট্রেুযটস’পু শক্তোক্ের্ীদর্ক্তো 

কনশমনল েোইয়ি এজমুেশন িোরলর মেশন্স কের্ৱেম  কশর্র্ৎ-শোর্ৎেরন। র্দ ুঅৱোুংেো  োক্কী র্হের্ী 'কখৌিোুংনো 

ঙোইনরিেো তম্বীের্ী র্েয়' ওই৷ 

ঙ) মরূগী ওইবো লমওে-লমহজ (নবলিে ন  োলমট )লশিংগী এলেলডনটশে অলিেো েৎে-  ো িুগী 

য়ূম্ফম নশমগলে। কনশমনল এমসসমর্ন্ট এণ্ড এরেরিমটশন েোউরন্সলনো েৎন-য়োনিেো র্হেশঙরশুংর্ী 

অমেোয়ের্ী খল অর্ো কশর্র্ৎ-শোর্ৎেরন অর্সুুং র্রসনো ক ৌওুংরশুংদ ুকয়ুংরশনর্রন৷ 

ে)  লিে অমিিুং রোইন টেী অৱোিংবো  োক্কী মহৈশঙলশিংগী অমত্তো ওইবো েৎেৈলল্লবো লূ  অর্ো 
ললর্রন৷ লনোইর্ী ওইেো র্ীয়োর্র্ী য়োই নেো খনেো ক ৌিোুংেু পূক্ীুং ক ৌর্ৎেরন৷ 

ছ) কষ্টট রিপোটম মর্ন্টস ও  েোইয়ি এজমুেশন্নো ক ৌরশলর্ী  োক্তো য়োওরশনর্রন; কষ্টট েোউরন্সলস ও  েোইয়ি 

এজমুেশন্নো অর্র্ো অর্র্র্ী কতুংেোঙ অর্সুুং খেোইদর্ী কেন্নো  র্ৎেদেো ক ৌওুংদ ুলোয়নো  ুংেনর্রন৷ 
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১.  ে -েোেো ওজো নশম-শোবো 

 োেমঃ ওজোর্ী ওইেো র্হে-র্রশুংর্ী পরিুং-প োপ্পু কতোঙোন-কতোঙোনেো েীির্ েোুংরলেো েমলজরশুং, 
তোইেুংর্হেমেোলরশুংদো পোনরশির্ো অর্রদ েেী র্রির্ী ইরন্টমরটিদ কেেলসম রিরীনো সু্কল ওজো পূম্নর্ক্কী খেোইদর্ী কনম্বো 
র্হের্ী  োে ওইনো কলৌির্ো, র্েোে (েমন্টন্ট), তোেপী-তম্বীের্ী পরিুং-প োপ (কপিোমর্োরজ) অর্সুুং কেোৎন-েেমশল 

(রোরক্তস)দো খেোইদর্ী  োে ৱোুংেো কট্ররনুং অদ ুওজোরশুংদো পীেো ঙর্েনরস৷ 

 

তম্বীেো েোয়েরস কেৌন-লীেৎেী অর্সুুং পূক্ীুং-কলৌরশুংর্ী ওইনো পোম্নেো রশন র্ অর্রন৷ অমনৌেো ওজোরশুংরদ েপ-

েোনো কশর্-শোেো অর্ো তঙোই মদ অদরু্ো েত্থিরিেো ওজোরশুংনো রলশোুং-রশৎনো রশন র্ েোওখৎেনেো, লোইরিে-

লোইশুর্ী র্িীদো অর্সুুং রশন র্ কশৌর্ৎপো অরস তঙোই মদ৷ 

 

ে) ওজো কশর্-শোনেো েৈী-৪গী ইলিনগ্রটিদ নবেল  ওফ এজনুেশে অরস কতোঙোন-কতোঙোনেো েীির্ েোুংরলেো 
র্হেশঙরশুংদো করজমুয়টেী র্খোদো ললেো তম্নেো ক ৌির্ অর্ো ওইনো পীর্রন অদরু্ো র্রসদো অেক্েো েীির্র্ী 
ওইেো অর্সুুং ওজো কশর্-শোেো অনীর্েসু য়োওরি৷ েোয়রিেো কখোঙ োুংরসদো অেক্- োে, অেক্-েীির্র্ী 
ক ৌির্ অর্ো য়োওর্রন অদরু্ো র্রসনো েলো অর্সুুং শোন্ন-কখোৎনেো অর্রদ রশন র্র্ী ওইেো র্হে নৎত্রর্ো কতোপ-

কতোপ্পো র্হে-র্রশুংদো র্ীৎময়ুং  ম্বো র্খল অর্ো য়োওনো, রর-সু্কলদর্ী কসমেণ্ডরি  োে (িোস ১২)  োওেদো 
ওজোরশুংেু েীির্ পূম্নর্ে শুনো কশর্-শোেনর্রন৷ 

 

খ) েেী-৪ র্ী রে.এি. রিরী অরস অমতোপ্পো অন্দিমরজমুয়ট রিরীর্ো  োে র্োন্ননো কলৌর্রন অদরু্ো েেী-৪ র্ী রে.এি. 

 ুংলেো র্হেমিোয়রশুংরদ র্োষ্টির্ী রিরী ক ৌির্ পোয়খৎপদো র্তীে েোমি৷ 

 

র্) কেৌরজে েৎনরিেো েেী-অনীর্ী রে.এি ক ৌির্ অরস ২০৩০  োওেো েত্থরখর্রন৷ ২০৩০ র্ী র্তুুংদো, েেী-৪র্ী 
ওজোর্ী র্হে-ক ৌির্ েোুংেো র্হেশঙরশুং অদখুক্তুংনো েেী-২র্ী ক ৌির্ অদমু্মে েত্থর্রন৷ েোয়রিেো ক ৌির্রশুং 
অরস করজমুয়ট রিরী পোয়েরশুংদো  ুংেনর্রন৷ 

 

ঘ)  েে  ুংরদ্রহঙ র্র্োুংর্ী ওজো কশর্-শোেো ক ৌির্ র্খল অর্ত্তো ২০৩০র্ী র্তুুংদো পীেো ললমিোই৷ 

 

ঙ) ওজোর্ী র্হে অরস নিোঙোে-নিোঙোেবো ৈী ম ৈোিংললবো মহৈশঙলশিংনো পীর্রন৷  েে  ুংরদ্রহঙ র্র্োুংর্ী 
ওজো কশর্-শোেো অ েো র্খলরসনো তঙোই দনো েঙরলেরস কতোঙোন-কতোঙোনেো েীির্রশুংদো অরিুংেো  ীওরি-

রোরক্তস র্িী শম্নেির্ো লোইরিে-লোইশুর্ী  র্ীৎময়ুংদো, তম্নেো েীির্দো অর্সুুং তোেপী-তম্বীের্ী পরিুং-প োপ্তো 
েপ-েোনো  ীওরির্ী র্তোুং খঙেদো লেম োই-রশুংম োইেো অদরুন - র্রসনো লোইরিে-লোইশুর্ী র্রুওইেো 
েীির্রশুংর্ী র্তোুং অর্সুুং সু্কলরশুং  োওন-র্িী  ম্বর্ো কলোয়ননো সু্কলর্ী অমতোপ্পো েীির্ (সেমজক্ট)রশুংদো লে-
রশুংলেো র্ীওই র্য়োর্ অর্ো  ুংেরি৷  

 

ে)  োে-কনম্বো অর্সুুং মন ৌ েীিংল েো নিৌিবো নশোইন োম্লবো ওজোর্ী র্হেশঙরশুং মতু্থৎেলে৷ 
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১.  মলশেগী মহৈব ুঅৱোিংবো  োক্কী মহৈদো ৈন্নো  েূলশেবো, মলশেগী মহৈব ুঅমুে 

লৈবৎৈেবো  

 োেমঃ খেোইদর্ী ৱোুংেো রশন র্র্ী ললরিেো র্ঙর্রশুং অদরু্ী র্ ক্তো, র্তীে-েোিেরশুং অর্সুুং ২১শুেো েেী-েোর্ী 
লে-রশুংেরশুং, র্ীওই-খুন্নোইর্ী ৱো র্ অর্সুুং েিেো কেৌন-লীেৎপু র ন্দনুো তোরিেো নোপহে (েম্প্োস) অদ ুখঙরর্ন্নেো 
েয়োরস পোুংম োেপো ঙর্েন্দনুো শীন র্র্ী র্তোুংদো কশর্-শোনেো র্পূর্ ওইেো কখোঙজুং (কেোরলরষ্টে অমরোে) অর্ো 
কশর্র্ৎ-শোর্ৎপরন৷ 

রশন র্র্ী র্িীদো কশর্-শোেো অরসনো র্ীয়োর্র্ী তঙোই দেদো র্রুওইেো অর্সুুং কেৌন-লীেৎেী র্তোুংদো র্হে 
পীর্দেরন - র্রস ওইেন্নের্ীদর্ে, র্হে েোয়েরস অমতোপ্পো র্রুওইেো ৱো র্ অর্র্ী নোইমতোর্ তোেো র্ওুংদো খে 

পীমিোইদেরন৷ 

 

ে) র্রশনর্ী র্হে অরস  োে-নখোন্নো ললল বো অৱোিংবো  োক্কী মহৈগী েৎে-  ো েী মেুিং েলল্লবো শরূে 

অমলে৷ েোয়রিেো েীির্রসদো নৎত্রর্ো অমতোপ্পো র্ির্ অর্দো, র্মিোর্মদোর্ কলপেরিেো রশনশু তোইেুংর্হেমেোল 

(কটরক্মেল য়ুরনভরসমটি)রশুং, েেমশল েোঙমলোনর্ী তোইেুংর্হেমেোল (কেল্  সোইন্স য়ুরনভরসমটি)রশুং, আইন 

(রলমর্ল) অর্সুুং কলৌউ-রশুংউর্ী তোইেুংর্হেমেোলরশুং নৎত্রর্ো র্হেশঙরশুং অরস রলুংখৎপর্ী েৎনেীদ ু র্খো 
তোনো েত্থেমিোই৷ র্রশনর্ী নৎত্রর্ো র্য়োর্র্ী ওইেো র্হে তর্েরিেো র্হেশঙরশুংরস ২০৩০ দরদ কখন্নেো র েোন 

খোয়দনো অনীর্ে তর্েনেো র্হেশঙরশুংদো শরূে অর্ো ওইনো য়োওরশনর্দেরন৷ 

 

খ) নলৌউ-লশিংউগী মহৈ অর্রদ র্রসর্ো র্িী ললনেো েীির্রশুংদো কনৌমেৌননো র্ীৎময়ুং  র্র্রন৷ কলৌউ-রশুংউর্ী 
তোইেুংর্হেমেোলরশুং অরস ললেোেরসর্ী ললরিেো তোইেুংর্হেমেোল পূম্নর্ক্কী র্নুুংদো েোউিোক্ো ৯% ওই, অৱোুংেো 
 োক্কী র্হেদো রর্ুং েিেপো অপূনেদরু্ী ১% দর্ী কলৌউ-রশুংউর্ী অর্সুুং র্িী ললনেো সোইন্সতো রর্ুং েিেপো 
র্শীুংনো েহথ৷ রশনশু (কটমক্োমলোরজ) অর্সুুং কেোৎন-েেমশল (রোরক্তস) ওইনো েত্থরিেো েয়োদো র্িী ললনেো 
কেন্নো  েো লে-রশুংলেো করজমুয়ট অর্সুুং কটরক্রসয়নরশুং, অমনৌেো ইর ল পীনো র রজন-হ্যর্রজনেো অর্সুুং 
লেম লদো কয়োনের্ী র্তোুংদো য়ূম্ফর্ ওইেো এক্সমটন্সন েয়োর্ী র্মতুংনো কলৌউ-রশুংউ অর্সুুং র্িী ললনেো 
েীির্রশুংর্ী কতৌেো ঙম্বো র্তীে অর্সুুং র্ঙলর্ী  োে অনীর্েরস কলৌউ-রশুংউর্ী কপোমত্থোে কেঙ্গৎেন্নেো 
কেোৎনেদো কেন্নো  র্ৎনেো কেোৎনর্দেরন৷ র্য়োর্র্ী ওইেো র্হে (কজমনমিল এজমুেশন) র্ো ইমিোয়নেো 
ক ৌির্রশুংর্ী র্মতুংনো  ুংেনেো কলৌউ-রশুংউ অর্সুুং কভটিনরি সোইন্সতো র্রশন পীনের্ী কশর্-শোনেো মিীে-

মঙমদ ু র্ময়ে-কশুংনো কেঙ্গৎেনর্দেরন৷ অর্মিোর্দো েথিরিেো লর্-কপোমত্থোে, ঈরশুং-নুুংরশৎেী র ভর্, 

র্ীশীুং কেঙ্গৎলরিেরসর্ী র্তুুং ইন্নো েীঞ্জোে র্িোুং েোয়েো  অরসনরেুংেো অেেপো ৱো র্রশুংরস খঙন-উনো 
ললরিহঙদো, র্শোর্ী র্হিেোয়র্ী কলৌরশুং, েৎনেী কলৌরশুং অর্সুুং র্তর্-র্তর্র্ী ক োিরিেো রশনশু 

(কটমক্োমলোরজ)রশুং অরসেু শীরজন্নেো অর্সুুং নীুংর জনো খঙেো ঙম্নেো র্তীে-র্য়োই কেিেো শীন র্মলোয়রশুংেু 
র্পুুং-র্হি  োনেো কলৌই-রশুংউ র্হের্ী অপূনেো লোেরশন-শক্তর্ (রিজোইন) অরস কেোুংমদোক্করন৷ কলৌউ-রশুংউর্ী 
র্হে পীরিেো র্হেমলোয়শঙরশুংনো ললেোয়গী ফূরূপ্প ু ৈেন িংেেো েোন্নবো ফিংৈেগদবলে; কখোঙজুং অর্ো 
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পিেদো, রশনশু (কটমক্োমলোরজ)েু েূননো শীিোুংনেো (ইনকুযমেশন) অর্রদ পোে-কখোন্নো শমন্দোক্েো 
(রদসমসর্ুযমনশন) কলৌউ-রশুংউর্ী কটমক্োমলোরজ পোেম রশুং রলুংখৎেদেরন৷ 

 

র্) আইেগী মহৈ ক ৌির্রশুংর্ী শোেোন কনৌমেৌননো কশর্মদোক্করন৷ খেোইদর্ী  েো কেোৎন-েেমশল (রোরক্তস)রশুং 
কয়োেখতু্তনো অর্রদ ৱোময়লদো পোে-েোউনো  োওননেো অর্সুুং র্তর্ েোনো ৱোময়ল পীনেো অমনৌেো রশনশু 

কেোনরশন্দনুো আইনর্ী ওইেো র্রশন র্হেরস র্োমলর্র্ী  োক্তো েোুংদম্নর্দেরন৷ অর্মিোর্দো র্রসর্ো েপ-র্োন্ননো, 
ৱোময়লর্ী, খুন্নোইর্ী, কশল- ুর্র্ী, অর্সুুং ললঙোক্কী (কপোরলটিমেল) ওইেো েন্সটিটুযশমনল কভলুযরশুংর্ো কলোয়ননো 
র্র্ল ললনো খঙেন-উেনর্রন অর্রদ রিমর্োমেরসর্ী ইন্সটু্রমর্মন্টশন, আইন অর্সুুং র্ীওইের্ী েেরশুংর্ী 
প োপেী পোহম্বনো ললেোেরসে ুকনৌনো কশর্র্ৎ-শোর্ৎপো কখোঙজুংমলোর্দো পূক্ীুং র ুংরজন্নেো খঙেনর্রন৷ আইে-

েলডগী িম্ন-ৈী মলশিং (েল কুলম) অদনুো খুন্নোই-নোৎেী ৱো র্ র্রর্ তোেনর্দেরন, র্দরু্ো ইমিোয়ননো, 
খূদর্-েোুংদর্দো য়ূম্ফর্ ওইির্ো, আইনর্ী ৱোখমিোনর্ী পুৱোিী, ৱোময়লর্ী প োপ-পরিুংরশুং, ৱোময়ল-েুরি েৎন-

েোঙমলোন (জরুিসপ্রুমিন্স) েত্থরিেরশুং অর্রদ অমতোপ্পো েূননো অর্সুুং র্তীে-েোনো র্িী ললনেো র্েোেরশুংসু 
ক োুংমদোক্কদেরন৷ 

 

আইনর্ী র্হে পীরিেো কষ্টট র্হেমলোয়শঙরশুংনো তুুংর্ী উরেলরশুং অর্সুুং ৱোময়মিোয়রশুংর্ীদর্ে নলোল অেী 
ঙোঙবো মহৈ  ীেেবো খনর্দেরন - ইুংিোজী নৎত্রর্ো আইন ক ৌির্ পোুংম োরিেো কষ্টট অদরু্ী কলোল৷ র্রসনো 
কলোল-েমন্দোক্ের্ী তঙোই দনো েঙরলেো অমিোইেো আইনর্ী কপোমত্থোে পুম োেপদো  ীথরিেদ ুকেোেেন্নেো ওই৷ 

 

ঘ) ৈেনশল নেেলশল-ন ৌ োিং মহৈ (নৈল্ নেয়  এজনুেশে) অর্ুে েন্নো কূপ্নো কয়ুংরশনর্রন অদরু্ো র্রসনো 
র্হে ক ৌির্রশুংর্ী লোেরশন-শক্তর্, শোেোন অর্সুুং অেুংেো র্তর্ েয়োরস র্ীয়োম্নো র্ম ৌ-তোনো পোুংম োরিেো 
ক ৌদোুংরশুংদরু্ো কেে েূনেো র্ওুংদো ওইেনর্রন৷ খূদর্ ওইনো, েেমশল কেেরশল-ক ৌিোুংর্ী কখোঙজুং/অর ুংেদো 
(খূদর্ ওইনো, ইরসরজ কলৌেো/কয়ুংেো) ক োইমদোক্ো র্হের্ী  োে য়োম্নো ৱোুংেো দোক্তির্ী র্ম ৌ তোমদ৷ 

এম.লব.লব.এি. নগ্রজনুয়ট  মূ্নমনো কেনর্দেরনিঃ (i) কর্রিমেলর্ী লে-রশুংেো (ii) িোইএমর্োমনোরষ্টক্কী লে-রশুংেো 
(iii) সরজম মেলর্ী লে-রশুংেো অর্সুুং খূদে-খূদক্কী লে-রশুংেো৷ রোইর্িী কেেরশন-ক ৌিোুং অর্সুুং কসমেণ্ডরি 

কেোরেটোলরশুংদো  েে কতৌনের্ী র্ির্দো েঙরলেো লে-রশুংেো র্শে অদরু্ীদর্ে ইেোন-েোন্নো নীুংর জনো কশম্লেো 
লর্ওন-নোপহেদদুো র্হেমিোয়রশুংেু েোুং নোইনো র্শোর্ী অমিপ্পো র্র্লরশুংদ ুকলপেনর্রন৷ এর্.রে.রে.এস. কেোসমেী 
অৈোেবো েৈী েৎত্রগো অেীমলদ িোইস নগ্রজনুয়ট  মূ্নমক্কী েমে ন ল য়ড অর্ো ওইনো র্মখোয়নো 
এর্.রে.রে.এস., রে.রি.এস., নরসমুং নৎত্রর্ো অমতোপ্পো অেক্-েীির্ (কেরসময়লোইমজশন) কলৌিেো র্তুুংদো কশর্-

শোর্রন৷ নরসমুং, কিন্টলগুম্বো অমতোপ্পো কর্রিমেল েীির্রশুংদর্ী লোেপো করজমুয়টরশুংস ুএর্.রে.রে.এস. কেোসমতো 
অমতোপ্পো নোেল অর্দো রর্ুং েনেো য়োেনর্রনিঃ কর্রিমেলর্ী র্হে  োক্কী কলুংরলেো উেন (কের্ৱোেম )নো র্রসে ু

খূমদোুংেোেো  ুংেনর্রন৷ েলিসিং মহৈগী  োে  র্ৎেনর্রন; নরসমুংর্ী জোরতর্ী র্য়োম্নো য়োনিেো লপূ (কনশমনল 

এরেরিমটশন কেোরি) অর্রদ অমতোপ্পো েীির্ র্েোরশুং কশর্র্ৎেরন৷ ঐমখোয়র্ী র্ীয়োম্নো ৈেনশল নেেলশে-

ন ৌ োিংদো মখল েয়োগী অ োম্বো খলল্ল েোয়নো কলৌির্ো, ঐমখোয়র্ী েেমশল কেেরশন-ক ৌিোুং র্হের্ী েৎন-

েোঙমলোনরস কলোইনো পূনরশনেো র্শে ওইর্দেরন - র্রসনো েোয়রিেরদ, শমন্দোক্ো তোিেদো, এমিোমপর ে 
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কর্রিমেল এজমুেশনর্ী র্হেমিোয়রশুংনো অয়ুমভম িো, কয়োর্ অর্সুুং কনেমিোমপর , য়ুনোরন, রসিো অর্সুুং 
কেোরর্ওমপর  (আয়ুশ) অর্সুুং র্রসদর্ী কেৌির্ো অর্ুে েঙ্গৎনো, েোয়রিেরশুং অরসর্ী র্েুং ওইেো কলৌরশুংদ ু

ললর্দেরন৷ েেমশল কেেরশল-ক ৌিোুংর্ী র্হে পূম্নর্ক্তো ৈেনশল নেেলশল-ন ৌ োিং ঙোেন োলনিংঙোই ওইবো 
অমিিুং ফূরূ েী নমলডলিের্ী র্তোুংদো য়োম্নো েেরেনেো র্ীৎময়ুংসু  র্র্রন৷ 

 

ঙ) লশেশু মহৈ (নটলননেল এজনুেশে)নো অেক্েো খূমদোুংর েো েয়ো র্োময়োক্রি র্ির্রদ েোয়রিেো েীির্রশুং 
অরস কলৌরশুংদো য়ূম্ফর্ ওইেো নৎত্রর্ো লে-রশুংেদো য়ূম্ফর্ ওইেো নত্তেনো৷ র্খো তোনো, র্ীওইেনো কেোৎনজেো 
কখোঙ োুং খূরদুংর্ক্তো রশনশুনো পীেো ইর লনো কেঙ্গৎলেপনো, রশনশু র্হে অর্সুুং অমতোপ্পো েীির্রশুংর্ী র্িক্তো 
েপতুনো ললরিেো রসরলন্দিরশুংরস েো ৎলক্কমদৌমি৷ র্োঙরজল  োনো েঙরশিেদো, েোয়রিেো কসক্তিরশুংরসনো 
রিমেদ েয়োদো র্হের্ী  োক্তো  জনো র্তীে েোিেো র্ীওইরশুংেু পোম্বতুং নত্তনো অমনৌেো ৱোখমিোন পীেো অর্সুুং 
র রজন-হ্যর্রজনের্ী  েক্তো পূক্ীুং র ুংরজলেন্নেো ইন্দরি অর্সুুং র্হেমলোয়শঙরশুং অনীর্ী র্িক্তো য়োম্নো 
নেরশন্ননো েৎরর্ন্নের্ী তঙোই দেো অদসুু ওইিক্করন৷ কেোুংলরিেো খুন্নোইর্ী কশল- ুর্ অর্সুুং অমেোয়ের্ী 
র ভর্রশুংেু খঙন-উনো, কেৌরজে কেৌরজক্কী অর্সুুং তুুংর্ী কেোৎন-েেমশল (রোরক্তস)রশুং কশর্-শোিেো, অর্সুুং 
 োওর্ৎলরিেো সোইন্স অর্সুুং রশনশু (কটমক্োমলোরজ)ে ুনীুংর জনো শীরজন্নেো ঙম্বো রশন র্মলোয়রশুং কশর্-

শোনেো ইলিলেয়ল িং অমিিুং নটননোনলোলজ ন ৌ মলশিং ইনেৌ-নেৌেো নশমনদোে-শোনদোক্কলে। র্রশনর্ী 
ওইেদো র্ র্ ৱোময়োুং েোদেরশুং অর্সুুং লীেৎ-শোজৎরশুংেু কতোয়নো কতোয়নো তোেপী-তম্বীদনুো, অর্রদ কতোঙোন-

কতোঙোনেো, েয়ো কতোয়নরদ খঙদেো, র ভর্-েোয়দোরশুংদো র্মখোয় র্শোর্ী কলৌরশুং অর্সুুং লে-রশুংেদ ুউমত্থোকু্তনো 
শরূে য়োজেদো র্হেমিোয়রশুংনো র্পুুং-র্হি  োেো ঙর্জনেো িম্ন-ৈী ম (েল কুলম) নেৌনৈৌেেো 

নশমনদোক্কলে। অমনৌেো অর্সুুং মিম-মিমগী ফোওগৎললিবো ৈী মলশিংদো অপোর্-লোুং  োরিেো েয়ো লল, 

খূদর্ ওইনো, অটিম র সল ইরন্টরলজন্স, অমেৌেো অমখোর্-ৱোমিোল (কিটো) লননেো, অরসনরেুংেো৷  

 

র্হেশঙরশুংর্ী এরেরিমটসন/কিরঙ্কুংনো ইন্দরিরশুংর্ো  নূীিং-ন ৌগৎে-মেো (ইনসলিব)  ী গো পূন্নো 
েৎরর্ন্নের্ী  জেো র্শে, ইন্দরির্ী লেম োই-রশুংম োইিেো ক েরল্ট, ইন্টনমরসপেী খূমদোুংেোেেু কেঙ্গৎেনেো, 
অরসনরেুংেো েয়োরস পূক্ীুং ক ৌর্ৎেরন৷ 
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১.  োে ৱোিংবো লোইল ে-লোইশু (এেোনডলমে)েী ল লজে-হুমলজেববু য়োঙলশেৈেবো 
 

 োেমঃ ললেোেরসর্ী র্নুুংদো ললরিেো লোইরিে-লোইশুর্ী েীির্ পূম্নর্েপু য়োঙরশনেিু অর্সুুং র্ম ৌ-র্ঙর্ েোপ্প,ু 

তোইেুংর্হেমেোলরশুং অর্সুুং েমলজরশুংদো র রজন-হ্যর্রজনের্ী র্রূ হ্যনেদো র্ীৎময়ুং  র্দনুো - অর্েু েন্নো র্ীৎময়ুং 
েঙলেো কশথুং ( রণ্ডুং), কূপ্নো পোন্নেীেো তম্বীমিোয় ওইেো (কর্ন্টরিুং) অর্সুুং লোয়ম োে-কখোমত্তোেেনেো 
(ক রসরলমটশন) েয়োর্ী পোহম্বনো র রজন-হ্যর্রজনের্ী র্তোুংদো কতুংেোঙনীুংঙোই ওইেো র্মেৌশোর্ী খল (ইমেোরসমষ্টর্) 

অর্ো কশোয়দনো কশর্র্ৎলু৷ 

 

 

র রজন-হ্যর্রজনেো অর্সুুং অমনৌেো ৱোখমিোন পীেো র্শে েোয়েরস েোউিেো অর্সুুং র্ র্ পূম্নর্ক্তো শীন- ুুংরলেো 
(ভোইেন্ট) কশন্মীৎমলোনেু েোওখৎেনেো অর্সুুং ঙোকু্তনো পুেদো, অর্রদ ললেোে অর্েু অৱোুংেো র্মতোল কয়ৌনেো পূক্ীুং 
ক ৌর্ৎপদো য়োম্নো র্রুওই৷ ঙরসর্ী র্োমলর্দো শো ূ েন্নো কেোুংরলেো র্শেরশুং- ঈরশুং-নুুংরশৎ, রশনশু, র্ীশীুং কলপ্তের্ী 
র্শে েয়ো অর্ো, েোয়রিেরশুং অরসনো র্মেৌশোদর্ী কেন্নো র্রুওইেো য়োম্নো খীুং-খীুং লোউেো র রজন-হ্যর্রজনের্ী 
েৎন-েোঙমলোন্দ ুকশর্র্ৎরল৷ 

 

ে) ললেোক্কী র রজন-হ্যর্রজনেো লপূ (কনশমনল রিসসম  োউমণ্ডশন) অরস পোরলময়োমর্ন্টেী এক্ট অর্র্ী পোহম্বদর্ী 
ভোিত সিেোির্ী র্মিোর্মদোর্ কলপেেো েোঙেু অর্ো ওইনো রলুংখৎেরন৷ লুপো ২০,০০০ কেোি (~রজরিরপর্ী 
০.১%) র্ী েেীর্ী কশথুং অর্ো পীর্রন;  োে ৱোুংনো র রজন-হ্যর্রজনেো অদরু্ীদর্ে ললেোক্কী কতৌেো ঙম্বো র্ঙর্দ ু

েোউখৎেন্দনুো, েোয়রিেো কশথুংরস র্ ুংর্ী েেী তিোদরদ কলপ্তনো কেঙ্গৎেরন৷ 

 

খ) রলুংখৎরলেো লূপ অরসর্ী র্রুওইেো  েক্কী পোন্দর্দো র্খোর্ীরশুংরস র্নুুং েরিিঃ 
 েোন্নো র্ীৎময়ুং েঙেদো য়মূ্ফর্ ওইেো কখোঙ োুং (পীয়ি-রিরভয়ু কেজ করোমসস, অর্র্ো কলোয়ননো 

লোইরিে-লোইশুর্ী পোে-কখোিেো লর্রশুংর্ী েীির্ পূম্নর্ক্তো কশথুং  োদের্ী র রজন-হ্যর্রজনেো     
 ললেোে শীন- ুুংনো লোইরিে-লোইশুর্ী র্হেশঙরশুংদো র রজন-হ্যর্রজনের্ী র্ঙর্ কশর্র্ৎ-শোর্ৎপো 
 ক োুং ক োুং শোরিেো ললেোক্কী ৱো র্রশুংেু র রজন-হ্যর্রজন্নেো অর্রদ খেোইদর্ী কনৌনো র রজন-

হ্যর্রজনেদর্ী  ুংলেপো ৱোখমিোন্দ ুর্ীয়োর্র্ী  নের্ীদর্ে  েে ওইনো ওমথোেেন্নেো র রজমিোয়রশুং, 
ললঙোে অর্সুুং ইন্দরিরশুংর্ী র্িক্তো েোন্ননীুংঙোই  ুংেো র্িীরশুং অদ ুকশর্র্ৎ-শোর্ৎপো 

 ক োইমদোে-কেমন্দোেপো র্নো অর্সুুং কসরর্নোির্ী র্মতুংনো কতোপ-কতোপ্নো র্শে-নোইিেো র রজন-

হ্যর্রজনেদ ুর্শে খঙেীেো 
 

র্) রলুংখৎরলেো লূপ অরসর্ী  েে ওইনো কেৌনেো েোউিেো শরূে (কর্জি রিরভজন) র্রি ললর্রন- সোইন্স, রশনশু, 

খুন্নোই লনন-েোঙমলোন (কসোরসয়ল সোইন্স) অর্সুুং েলো অর্সুুং র্ীওই-তোইেুং (আটম স অর্সুুং হ্যযমর্রনটি)৷ 
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১.  লশেশু মহৈ (নটননোনলোলজ এজনুেশে) 

 

 োেমঃ র্হের্ী  োে পূম্নর্ক্তো রশনশু েোন্ন-েোন্ননো পূনরশনেো - ওজো কশর্-শোেো অর্সুুং েোওখৎেনেদো কতুংেোঙেো, 
তম্বীেো, তম্বো অর্সুুং ইভোলুময়শনর্ী কখোঙ োুংরশুং অরস  র্ৎেনর্দেো; েোওখৎ-কখোঙ োুং  ীথিেো েোঙলপূ্তো র্হে 
পীনের্ী লম্বী  র্ৎেনেো; অর্রদ র্হের্ী ক ৌরশল-ক ৌিোুংেো (প্লোরন্নুং),  েে- নো পোন্নেো (এিরর্রনমিশন) অর্সুুং 
শীিোুংেো (কর্মনজমর্ন্ট) েয়োরস পরিুং নোইনো য়োমত্থোেেনেো৷ 

 

র্হের্ী  োে পূম্নর্ক্তো রশনশু েোন্ন-েূননো পূনরশন্নেদ ু ক ৌরশল অরসনো খঙননেো কেোৎহনিঃ i) তম্বীেো, তম্বো অর্সুুং 
ইভোলুময়শনর্ী কখোঙ োুংরশুং  র্ৎেনেো; ii) ওজোরশুং কশর্-শোেো অর্সুুং র্মখোয়র্ী রলশোুং-রশৎনো েত্থিরিেো 
রশন র্ র্িীদো েোউখৎপদ ু কশৌর্ৎপো; iii) েোউখৎ-কখোঙ োুং  ীথিেো েোঙলপূ্তো র্হে পীনের্ী লম্বী  র্ৎেনেো 
অর্সুুং iv)  েে- নো পোন্নেো (এিরর্রনমিশন) অর্সুুং শীিোুংেো (কর্মনজমর্ন্ট) েয়োরস পরিুং নোইনো য়োমত্থোেপো৷ 

 

ে) খেোইদর্ী কনৌেো কলৌরশুং, র রজন-হ্যর্রজনেো অর্সুুং খেোইদর্ী  েো র্ম ৌদোুংরশুং অরস অর্র্ো অর্র্ো তোন্নির্ো 
পোুংম োেরর্ন্ননেো ললরিেো খূমদোুংেোেো অদ ু র্হের্ীশঙরশুং, কষ্টট অর্সুুং কসমিল র্ভনমমর্ন্ট, অর্সুুং 
কষ্টেমেোল্ডিরশুংর্ী লূরেুংেদো পীদনুো, ললবোক্কী মহৈগী নটননোনলোলজ নফো ম, র্মিোর্মদোর্ েলোইেো লূপ অরস 

ৱোমেৌমদোে (ইণ্ডক্সন), রশথো রশমন্দোেপো (রিমপ্লোয়মর্ন্ট), অর্সুুং রশনশু শীরজন্নেদো ৱোমিপ কলপ্নের্ীদর্ে 

রলুংখৎেরন৷ 

 

খ) র্হের্ী কখোঙজুংরশুংদো রশনশু পূনরশনের্ী  েে অরস (খূদর্ ওইনো, কলোল-েমন্দোেপেু ঙোমিৌ পীেো, তোেপী-
তম্বীের্ী পরিুং-প োপ (কপিোমর্োরজমেল)েী কতুংেোঙ কতৌেো, রলশোুং-রশৎনো েত্থিরিেো রশন র্র্ী েোওখৎ-

কখোঙ োুংেু খূমদোুংেোেনেো, ওনলোইন কেোমসমস, অরসনরেুংেো) রিরজমটল লণহর্রশুং (রিমপোরজটরি), রশনশু, 

র্তীে-েোেো ঙোমিৌ অর্সুুং র রজন-হ্যর্রজন্দনুো শীরজন্ননের্ী ওজো কশর্-শোেো েয়োরসর্ী র্মতুংনো খর্ ক ুংনো 
শীরজন্নর্রন৷ র্হে রশনশু (এজমুেশন কটমক্োমলোরজ)দো খেোইদর্ী ৱোুংম োইিেো র্য়োয়শঙ (কসন্টি ও  এক্সমলন্স) 

অরস র রজন-হ্যর্রজনেো অর্সুুং রশনশু শীরজন্ননের্ী কতুংেোঙ েত্থনেো রলুংখৎেরন৷ 

 

র্) র্হের্ী অমখোর্-ৱোমিোল (কিটো)র্ী জোরতর্ী লণহর্ (রিমপোরজমটোরি)নো র্হেশঙরশুং, ওজোরশুং অর্সুুং 
র্হেমিোয়রশুংর্ো র্িী ললনেো কেজন পূম্নর্ে রিরজমটল র্ওুংদো  র্র্রন৷ 
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১. লশন্নোই মহৈ (ন োনেশনেল এজনুেশে) 

 

 োেমঃ রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এরজমেশন)ে ু র্হের্ী কলোয়শঙরশুং - সু্কলরশুং, েমলজরশুং অর্সুুং 
তোইেুংর্হেমেোলরশুংদো পূনরশিু৷ ২০২৫ দো তরম্লেো র্হেমিোয় পূম্নর্ক্কী য়োর্দ্রেদো ৫০% রদ রশন্নোই র্হে  ুংেিু৷  

 

ভোিতেী র্ীরশুংদো কয়ন্নর্মদৌেো অপূনেো র্শীুংর্ী েোুং (রিমর্োরোর ে রিরভমিন্দ) অদ ু খঙমদোক্েো, ২০২৫ দো 
অৱোুংেো  োক্কী র্হে েৎন-েোঙমলোন অর্সুুং সু্কলর্ী র্মতুংরশুংনো তরম্লেো র্হেমিোয়র্ী য়োর্দ্রেদো ৫০%র্ী র্িক্তো 
লের্ৎ-রশুংর্ৎনেো অর্সুুং কলৌরশুং  ুংনের্ী পোন্দর্ অর্ো ক ৌরশল অরসনো য়োৎরল৷      

  

ে) রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন) অরস র্ ুংর্ী েেী তিোদো তোঙ্কে নোইেো র্ওুংদো মহৈশঙ  মূ্নমক্তো 

 েূলশেৈল্লগলে। র্ীৎময়ুং  রম্লেো েীির্রশুংরদ - লে-রশুংেো ৱোৎপর্ী লননেো অর্সুুং ললেোয়র্ী ওইেো 

খূমদোুংেোেরশুং েোন্নেনের্ী র ভর্দো য়ূম্ফর্ ওইির্ো কলপেরন। রশনশু র্হে (কটরক্মেল এজমুেশন) অর্সুুং 

রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন) অরস েীির্ অর্সু অর্সু  ুংেনেো েীির্ অর্সু অর্সু  ুংেনেো র্য়োর্র্ী 
ওইেো র্হে (রলেমিল এজমুেশন)র্ী অমেৌেো র্ঙলোনর্ী শরূে অর্ো ওইর্রন৷ রশন্নোই র্হে পূনরশন্নের্ীদর্ে 

কনশমনল েরর্টিনো কেোৎনরিেদ ুকূপ্নো পোন্নর্রন৷ 

 

খ) র্রসর্ী  োওন-লেিে (ট্রোরঞ্জশন) অরস র্হেশঙরশুং অর্সুুং রশনশুর্ী র্হেশঙরশুং অনীর্ী র্িক্তো পূন্নো 
েৎরর্ন্নদনুো, অর্রদ  লু্ল - েূলশেলমন্নেবর্ী অমতোপ্পো কশথুং অর্র্ী র্মতুংনো খূমদোুংেোেনর্রন৷  

 

র্) জোলিগী লৈ-লশিংবো অৱোিংবো  োক্কী উেে (নেশনেল লস্কলি ক্বোলললফনেশে নেমৱোেস ) অরস 

েীির্রশুং/কভোমেশনরশুং/রশন র্রশুং খূরদুংর্ক্কী র্ির্দো শুর্োয়নো তোিেরখর্রন৷ র্তুুং তোিেপদো, ভোিতেী 
কলপ্নরিেো র্েোুং (কষ্টণ্ডিম ) অরস র্োমলর্র্ী রশন্মী লূপ (ইন্টিমনশমনল কলেি ওর্মনোইমজশন) নো পোন্নরিেো 
অদগুুম্বো শীন র্রশুংর্ী ওইেো র্োমলর্র্ী র্েোুং র্শে খোয়মদোেপ (ইন্টিমনশমনল কষ্টণ্ডিম  িোরসর মেশন ও  

ওকুযমপশন্স)র্ো েোুংদো র্োন্ননো খোয়র্রন৷ উেন অরসনো র্োঙমজৌনো তম্নেো শেখঙ-ৱোমিোল (রিের্রনশন ও  

রোইয়ি লরনমুং)র্ী য়ূম্ফর্ ক োনর্রন৷ র্রসর্ী র্মতুংনো, তম্নরিেো র্েৎ-র্ওুং (ক োমর্মল রসমষ্টর্)দর্ী নোহ িেো 
েয়োরশুং (কদ্রোপআউট)েু উেন (কের্ৱোেম )দদুো য়োওরিেো র্িী ললনেো  োক্তো ললেো র্মখোয়র্ী কেোৎন-েেমশলর্ী 
কলৌরশুংর্ো র্পো েোন্ননো শীন্দনুো পূনরশনেনর্রন৷ উেনরসনো কজমনমিল অর্সুুং রশন্নোই র্হের্ী র্িক্তো  োওনেো 
ক ৌওুং অদসুু খূমদোুংেোেনর্রন৷           

 

ঘ) অে নগ্রজনুয়ট  োক্তো পীেো রশন্নোই র্হে (কভোমেশমনল এজমুেশন) অরস ২০৩০-৩৫ িো ৫০% রর্ুং েনের্ী 
েোুংদো পুখৎলর্রন৷ অৱোুংেো  োক্কী র্হে কলোয়শঙরশুংনো র্িন্নোই ওইনো নৎত্রর্ো ইণ্ডরির্ো শরূে য়োরর্ন্নির্ো 
রশন্নোই র্হে পীেো য়োই৷   
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ই) রশন্নোই র্হে পীের্ী মওিং (নমোনডল) লশিং, অর্সুুং র্রশন তরম্লেো র্ওুং (অমররন্টসরশপ) অদ ুঅৱোুংেো  োক্কী র্হে 
কলোয়শঙরশুংদো েোুংময়ুং ওইনো কতৌেসু য়োই৷ শীিোুংদনুো পোন্নেো র্য়োয়-কলোয়শঙ (ইনকুযমেশন কসন্টি)রশুং 
ইণ্ডরিরশুংর্ো শরূে য়োরর্ন্নির্ো অৱোুংেো  োক্কী র্হেশঙরশুংদো রলুংখৎেরন৷  

 

   ‘নলোেলবদুো’, ভোিত্তো কয়োেখৎলেপো কলৌরশুং, রশন্নোই র্হের্ী তম্ন-েীির্ (কেোসম)রশুংদো য়োওেন্দনুো 
র্হেমিোয়রশুংদো কয়ৌেনর্রন৷ 
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১. অৈলগী মহৈ (এডল্ট এজনুেশে) 

 োেমঃ ২০৩০ দরদ নেোমিোল অর্সুুং অেমিোনর্ী র্ময়ে-েৎপর্ী েোুং (রলটমিরস কিট) ১০০%  ুংেিু, অদরু্ো 
অেলদো পীরিেো, রলশোুং-রশৎনো েত্থিরিেো র্হের্ী ক ৌির্রশুংদ ুর্রুওইনো পোেম োে-েোউম োেেিু৷  

 

লোইরিে-র্ময়ে েৎপো অর্সুুং র্রূ (কেরসে)র্ী র্হেনো র্িন্নোই ৱো র্, নোর্রিে ওইেো, কশন্মীৎমলোন পোন্নেো অর্সুুং 
পূরন্স েূপ্পো তম্বর্ী খূমদোুংেোেো েয়োদো শরূে য়োেো ঙর্েরি৷ অদরু্ ওইনর্ে, নেোমিোল অর্সুুং অেমিোনরশুংর্ী কলৌেো 
য়োদেো শরূে অর্রদ কেৌরজেসু লোইরিে র্ময়ে-েত্তেো ওইনো ললরি৷ 

 

ে) অেলর্ী র্হে (এিল্ট এজমুেশন)র্ীদর্ে জোরতর্ী তোক্-েীির্ উেন (কনশমনল েরিকুলর্ কের্ৱোেম ) অর্নো 
পোে-েোউেো েীির্ র্ঙো কেোনর্রন- র্মখোুংর্ী কেৌর্ৎলেপো র্ময়ে অর্সুুং র্শীুং েৎপো ( োউমন্দশমনল 

রলটমিরস এন্দ নুযর্মিরস), খর্-ক ুংনো লেুো পূরন্সর্ী লে-রশুংেো, অেক্েো র্রশনর্ী লে-রশুংেো, র্রূর্ী ওইেো র্হে 
অর্সুুং রলশোুং-রশৎনো েত্থিরিেো র্হে৷ র্পী লোইরিেরশুং অর্সুুং তম্নেো র্েোেরশুং, ৱোমিপ্নেো (এমসসমর্ন্ট) 

অর্সুুং সটিম র মেট পীনের্ী েোুংদর্-নোপহে (েোইটরিয়ো) অদ ুউেন (কের্ৱেম ) অরসর্ো র্পো েোন্ননো র্পুুং-র্হি 

 োনো পুম োক্করন৷ 

 

খ) জোরতর্ী এিল্ট এজমুেশন টুযটির্ী ক ৌিম্নো কশর্র্ৎপো মীওই অমমমদো ওজো অর্র্র্  ম্বো েোউিেো টির্র্ো 
কলোয়নননো, অেলর্ী র্হের্ী র্য়োয় কলোয়শঙর্ী শীিোুংেো র্ীওই (এিল্ট এজমুেশন কসন্টি কর্মনজি)রশুংেু 
অর্সুুং তোেপী-তম্বীেো র্ীওই (ইন্সট্রক্তি)রশুংেু অেলরশুংদো র্হে পীেো ঙম্নেো পোঙ্গল েোপেরন৷   

  

র্) নৈৌলজে-নৈৌলজে ললল বো নখোঙ োিংলশিং অমিিুং ন ৌ মলশিংনো শরূে য়োরিেরশুং র্শে খঙমদোক্েো র্িী 
ললনেো র্ীওইরশুং  োদদনুো কেোৎনর্রন;  ূরূপেী কেরি-লোুংরলেো র্ীওই (কভোলুরন্টয়ি)রশুংেু র্ম ৌনো েোপেরন- 

 ূরূপতুর্ী র্ময়ে-েৎপো র্ীওই খূরদুংর্ক্ো অমতোপ্পো র্ীশে অর্দো পোেো ঙম্নেো তোেেনেো েোয়েরসনো র্রুওইেো 
লোুংমলৌ (কিমটরজ) অর্ো ওইর্রন৷ মীয়োম শীেবো  ুিংেো খঙৈেবো ন ৌ ম অর্ো কশর্র্ৎ-শোর্ৎেরন৷ ে ুী 
লোইল ে-মনয়ে-েৎ দো য়োম্নো ক োয়মদোে-েমন্দোেপো র্ীৎময়ুং অর্ো  র্র্রন৷   
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৪.  ো িেী নলোললশিং  োে-ৱোিংখৎৈেবো 

 োেমঃ ভোিতেী কলোলরশুংেু লীদনুো  ম্বো, েোওখৎেনেো, অর্সুুং খীুং-খীুং লোউনো  ম্বো ঙম্বো ওইেিু৷ 

 

লর্দর্ খূরদুংর্ী নোৎ অর্সুুং েৎনেীেু তমশুং-তমশুংনো র্নুুং েলেনেো অর্সুুং লীদনুো  ম্বো, অর্রদ সু্কলরশুংদো 
র্হেমিোয় পূম্নর্ক্ো তমশুংনো খঙ-উেো েোয়েরস, ট্রোইমেল কলোলরশুং য়োওনো, ভোিতেী কলোল পূম্নর্ক্তো েপ-র্োন্নেো 
র্ীৎময়ুং  ম্লেো র্তর্দতো  ুংেো ঙর্র্রন৷ ভোিতেী  োহঙ্গমশুংনো ইনোেখুনেো কলোলরশুং অর্সুুং কখোরিমিোল 

(রলটমিেি)রশুং লীদনুো  ম্বো েোয়েরস তমশুংনর্ে য়োম্নো র্রুওইেো র ভর্দো লল৷  

    

ে) ললেোেরসর্ী শীনেো  ুুংেদো ললরিেো র্তীে েোেো ভোিতেী কলোলরশুং অর্সুুং কখোরিমিোল ক ৌির্রশুং, ওজোরশুং 
অর্সুুং ক েরল্ট খনেো, র্ীৎময়ুং েঙলেো র রজন-হ্যর্রজনেো, অর্সুুং অরিেো (িোরসমেল) কলোলরশুং  োে 

ৱোুংখৎেনেো অরসনরেুংেো েয়োর্ী র্মতুংনো ভোিতেী কলোলরশুং অরসদো কলোলদো, কখোরিমিোলদো, সোইরন্টর ে 

কলোনহর্দো র্ীৎময়ুং  ম্বো ঙর্েনর্রন৷  

 

খ) অরিেো (িোরসমেল) কলোলরশুং অর্সুুং কখোরিমিোলর্ী  োে-ৱোুংখৎেন্নের্ীদর্ে ললরিেো জোরতর্ী র্হেশঙরশুং 
র্পোঙ্গল েনখৎেনর্রন৷ পোরল, পরসময়োন অর্সুুং রোেৃটেীদর্ে জোরতর্ী র্হেশঙ অর্সু রলুংখৎেরন৷     

 

র্) সোইন্স অর্সুুং রশনশুর্ী ৱোপু (সোইরন্টর ে এন্দ কটরক্মেল টরর্মমনোমলোরজ)র্ীদর্ে েরর্শনর্ী য়ো ুং-কেমিোল 

(কর্মণ্ডট) অদ,ু র্রুওইনো ললেোে শীন- ুুংেদো র্োন্ননো শীরজন্নেো কলোনহর্ অর্ো র্পুুং-র্হি  োেন্নেো, র রজমেল 

সোইন্স ওইর্রন৷   

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 োলিয়ো লশক্ষো আনয়োগ 
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১. মহৈ-শোবোে ওনন্োে োঃ  োলিয়ো লশক্ষো আনয়োগ 

 োেমঃ ভোিতেী র্হে-র্রশুংর্ী েৎন-প োপেী রশির্-রশথো র্ম ৌ পোুংর্ীন্নেো (রসনরজম রষ্টে  ঙ্কশরনুং), অমনৌেো িোরিয়ো রশক্ষো আময়োর্নো 
লর্রজুংেো, ৱোখলদর্ী  েে ওইনো পোুংম োেপো (ইর্রপ্লমর্মন্টশন),  োে পূম্নর্ক্তো েপ র্োন্নেো অর্সুুং খেোইদর্ী ক োইমদোে-কেমন্দোেপো র্শে 

পীনেো৷ 

 

 েে পোুংম োেপো র্তর্দো খেোইদর্ী  নো পোুংম োেেনর্মদৌেো পূক্ীুং ক ৌর্ৎনীুংঙোই ওইেো লূরেুংের্ী র্শে অদ ু

ভোিতেী র্হে েৎন-প োপ্তো তঙোই মদ৷  

 

ে) িোরিয়ো রশক্ষো আময়োর্ নৎত্রর্ো জোরতর্ী র্হে েরর্শন (কনশমনল এজমুেশন েরর্শন) অদ ুরোইর্ রর্রনষ্টিনো 
লূরেুং পুমিল (কেয়ি) ওইেো এমপক্স লপূ অর্ো ওইনো রলুংখৎেরন৷  

 

খ) র্হের্ী য়ুরনয়ন রর্রনষ্টিনো কনোুংর্-কনোুংর্র্ী েীির্রশুংদো েেম ুংননো র্ম ৌ পোন্নের্ী  েক্কো কলোয়ননো র্ ুং 
খনেো লূরেুং-পুমিল (ভোইস কেয়িমর্ন) ওইর্রন৷   

 

র্) র্রর্ুং ললিেো লোইরিে-লেেরশুং (এজমুেশরনষ্টরশুং), র রজমিোয়রশুং, য়ুরনয়ন রর্রনষ্টিরশুং, কষ্টটরশুংর্ী েী  

রর্রনষ্টিরশুংর্ী র্ীহ্যৎ, েীির্ েয়োদর্ী র্রর্ুং ললিেো রশন র্মলোয়রশুং আনয়োগ অলিদো য়োওগলে৷ 

আময়োর্েী র্ীওই পূম্নর্ে অৱোুংেো  োক্তো খঙ-উিেো অর্সুুং র্শোর্ী েীির্রশুংদো র্ীয়োর্দো েোন্নেো পীের্ী 
কেজন ললিেো র্ীওইরশুং ওইর্রন, অদরু্ো রেুংননীুংঙোই র্মেৎ অর্ত্তো য়োওদ্রেো অপূনেো অর্সুুং নীুংতম্বর্ী র্গুন 

কেিেো র্ীওইরশুং ওইর্রন৷     

   

ঘ) আনয়োগলি  ো িেী মেুিংদো মহৈগী খুলেেফম (েেলডয়োে) ওইর্রন৷ ঐমখোয়র্ী খুন্নোইর্ী কখন্নেো 
র্খল-র্ম লে ু পূক্ীুংদো শোমর্োন্ননো, র্রসনো র্হের্ী লর্দো পূনরশিেো জোরতর্ী র্ঙলোন অর্ে ু পমজুং র িোল 

ক তু্তনো র্োয় পোক্করন৷ জোরতর্ী, কষ্টটেী, অর্সুুং র্হেশঙর্ী  োেরশুং শীন- ুুংেদো র্িী ললনেো ক ৌেোুংরলে 

(এক্টি)রশুং অর্সুুং লূরেুংেরশুংর্ী র্েয়  ুংনীুংঙোই ওইেো অর্সুুং র্তর্ অর্ত্তদো ক োক্ীুংঙোইর্ী র্শে ওইেো 
র্ঙলোন অদেুু র্ঙ োওনেনর্রন৷   

 

ঙ) আময়োর্ অরসনো পূন্নো শূরর্ন্নেো (কেোওরিম মনশন) অর্সুুং লুংদোয়শনের্ী র্শে (রসনরজম ) অদ ুপীেো ঙম্নেো নেট 

খূলদিংগো য়োম্নো েনেো  বে নিৌলমন্নগলে৷ িোজয রশক্ষো আময়োর্ নৎত্রর্ো কষ্টট এজমুেশন েরর্শন কেৌেো 
য়োেো র্হের্ী এমপক্স কষ্টট কলমভল কেোরিরশুং কষ্টটরশুংনো রলুংখৎপো য়োই৷   
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মহৈদো নশল- ুম  োদবো 
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১. মহৈদো নশল- ুম  োদবো  
ে) ক ৌরশল অরসনো র্হের্ী কশথুং  োদেো কেঙ্গৎেরি র্ির্রদ, খুনোই পূম্বদো র্হেদো  োদরিেো কশল র্দর্ী কেন্নো  েো 
খুনোইদরু্ী তুুংর্ী ওইেো েীির্রশুংদো  োদেো য়োেো কশল র্ অর্ত্তো ললমত েোয়নো র্রসনো  োহজ৷ 

 

খ) র্ির্ অরসনো, েৈী ১০গী মেুিংদো নিনেল গ েসনমি অমিিুং নেট গ েসনমিলশিংেো মহৈদো মীয়োমগী 
ওইেো নশল  োদবদো ২০% দো নৈবৎ দ ুক ৌরশলরসনো র্ীৎময়ুং  ম্মী৷ 

 

র্) কশল- ুর্র্ী কতুংেোঙ অরস – তম্ন-র্েোে (রিমসোসম)রশুং, র্হেমিোয় কতক্ত-েোয়দনো ললনের্ী অর্সুুং য়োই নের্ী 
ৱো র্রশুং, র্রে ওইেো েীঞ্জোে (নুযরত্রশন)র্ী কতুংেোঙ, র্তীে েোনো ওজোরশুং  ম্বো, কশোত্থিেো অর্সুুং র্ীহ্যৎ 

কেোুংম োেপীদ্রেো েোঙলূপরশুংর্ীদর্ে েপ-র্োন্নেো অৱোুংেো  োক্কী ওজো েোওখৎেনেো অর্সুুং কখোঙ োুং খূরদুংর্ী 
কতুংেোঙ পীেো র্মতৌ, অরসগুম্বো র্রুওইেো র্েোে (েমম্প্োমনন্ট)রশুং, কয়ুংলর্ো পীেো কতৌমিোই৷ 

 

ঘ) ক ৌরশল অরসনো তর্ৎ-তর্ৎ কতক্ো ললের্ী র্শে (রিজরুভমনশন), র্ওুং েুম্নো  র্ েোেনেো (এরক্টভ রমর্োশন) 

অর্সুুং র্হের্ী েোঙলূপ (কসক্তি)তো লন্নোই ললত-লোয়িদো কতুংেোঙ পীের্ী  েে-ক ৌির্ (রোইমভৎ 

র লোম্রোরপে এরক্তরভটি)দো র্মতুং  ুংেনেো েয়োরস কখৌিোুংনো ঙোইরি৷       

 

ঙ) র্তর্ অর্দো ক োেপো েোরদুং (এক্সমপরন্দেি)র্ী র্ ক্তো, র্েোে-র্ ুর্ অর্সুুং রিমসোসমরশুংর্ী র্ীৎময়ুংদো 
েঙরশন্দনুো, ক ৌরশল অরসনো র্খোর্ী মরুওইবো নফোিং-নফোিং শোবো ৈী মলশিং অরস র্শে তোেইিঃ (i) পীরিেো 
অঙোুংর্ী র্হে শমন্দোেপো অর্সুুং  র্ৎেনেো, (ii) র্মখোুংদর্ী কেৌর্ৎলেপদো র্ময়ে অর্সুুং র্শীুং েৎপদো 
( োউমন্দশমনল রলটমিরস অর্সুুং নুযর্মিরস) কশোয়েন্দেো,(iii)  সু্কল ের্মপ্লক্সরশুংর্ী র্তীে-েোেো অর্সুুং েোন্নেো 
র্েোেরশুং, (iv) েীঞ্জোে অর্সুুং র্রে (নুযরত্রশন) (অয়ুক্কী েিো-ৱোনেো অর্সুুং নুুংর লর্ী েিো), (v) ওজোর্ী র্হে 
অর্সুুং ওজোরশুংর্ী রলশোুং-রশৎনো েত্থিরিেো র্রশন েোওখৎপো, (vi) েমলজরশুং অর্সুুং তোইেুংর্হেমেোলরশুং 
েন্নো কশর্মদোে-শোমদোেপো, অর্সুুং (vii) র রজন-হ্যর্রজনেো৷ 

 

ে)   েে-ক ৌির্ পোন্নেো (র্ভনমযোন্স) অর্সুুং শীিোুংেনো - র্শো-নোনেো, র্তর্ েোনো অর্সুুং েূননো লোেপো 
কশল র্ ( ণ্ড)রশুং, অর্রদ র্মখোয়েু র্ির্ েুম্নো শীরজন্নেো র্মতৌদো র্ীৎময়ুং  র্র্রন৷ েোয়রিেো ৱো র্রস র্শোনো 
কলৌরিেো ক ৌদোুংেু তমশুংনো খোয়মদোেপো, র্হেশঙরশুংদো র্পোঙ্গল অর্সুুং র্মিোর্মদোর্ কলপেনেো র্তীে 

(ওমটোমনোরর্) পীরশনেো, লূরেুংের্ী ক ৌদোুংরশুং খনেীেো, অর্সুুং কয়ুংরশনেীদেরশুংেু উমত্থোেপো কখোঙ োুং েয়োর্ী 
পোহম্বনো ঙর্েনর্রন৷ 

 

ছ) মহৈবু নশেোে-লম্বীদো ওনন্োে  (েমলিসনয়লোইনজশে)র্ী ৱো র্ অরস, ‘লোইট েট টোইট’ েৎনেী ইনেো 
কখোঙ োুং (রিগুমলটরি অমরোে) য়োওনো, র্খল-র্ম লর্ী কতোঙোন-কতোঙোনেো র্িী ললনেো র্োয়হেরশুংদর্ী  ুংেো 
র্মতুংর্ী ক ৌরশলনো, র্ীয়োর্র্ী র্হে-র্রশুংদো  োদিেপো য়োম্লেো কশন ম্নো, অর্সুুং র্ীয়োম্নো ইখঙ-খঙনেো 
অম োুংেো র্শে েয়ো য়োওনো, অ েো  েে-ক ৌির্ পোন্নে(র্ভনমোন্স)র্ী লনন-েোঙলর্ (কর্েোরনজর্)রশুংনো 
র্িীে েূম্নো লননমি৷  
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২. মোঙনলোমদো েঙলশেবো 

র্তর্র্ী কখোঙহল তুুংইন্নো অর্সুুং অর্ুে েন্নো কয়ুংরশন্নের্ী ক ৌিোুংর্ো কলোয়ননো, র্হের্ী র্িীদো কেন্নেো লপূ 

খূরদুংর্ক্তো ক ৌিোুং কতৌেো র্তর্দো অর্সুুং লুংদোয়শনের্ী র্শে (রসনরজম ) কশম্বদো, র্ ুং-র্নোও নোইনো কলুংরশনে 

(কেোরেিন্ট)র্ী ক ৌওুংনো, র্শোর্ী ওই র্ ক োেপো অদরু্ক্কী য়োেো ইন্দনুো  েক্তো ওমথোেপো ঙম্নেো, ক ৌরশল 

অরসনো কতোঙোন-কতোঙোনেো লূপরশুংনো লর্রজুংেো র্রুওইেো রশির্-রশথোরশুংেু পরিুং-নোইনো য়োমত্থোরি৷  
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র্ীওই-র্মপোক্কী েে খূরদুংদো, কলৌরশুংনো 
কেৌি-র্ীমিোলনো কশম্বীিহম্ব অপূন-শক্তর্ র্তোরি, অদরু্ো 
ঙরসর্ী র্ীমিোলনো েোপরেঞ্জরি র্শোর্ী অ ুং-র্শরূে৷  

 

র্েীন শম্নরিেো কর্োরেয়স রিপেী ইরতরিেো র্র্োয় ’র্নো কলোইনোইদ্রেো, 
শোমিপ- োর্ৎলরিেো, ইরেুং-রেুংরলেো কলৌরশুংর্ী র্েৎপু র্ীতর্ লোরি-  

অমেৌেসু নোইদেো অদরু্ো অমিোইেসু নোইদেো ক ৌিোুংরসনমন  

 

রলশোুং-রশৎনো েত্থিরিেো তোঙ্কে অর্ই র্শে তর্ কলৌরশুংেু কশর্র্ৎপো, 
 োমদোেেেো, শীরজন্নেো অর্রদ শমন্দোেেেো পূম্নর্েরস লোেরশঞ্জরি৷   

 

 

 

 


