গশেোেীরদর ছোড়েরত্রর অনুমগে প্রদোন েহগজকরণ
বাস্তবায়নে: মোধ্যগমক ও উচ্চমোধ্যগমক গশেো ব োড ে, ঢোকো, রোজশোহী, গদনোজপুর এ ং মেমনগেংহ
গ দ্যমোন েমস্যোর গ রণ: গশেোেীরক গশেো ব োরড ে এরে টিগে এর আর দন ফরম েংগ্রহ অে ো ওরে েোইট
বেরক গপ্রণ্ট গনরে েো স্বহরে পূরণ কররে হে। অেঃের উভে কর রজ উেগিে হরে ছোড়েত্র (টিগে) এর আর দন
ফররম অধ্যেিরণর স্বোের গ্রহণ করর আ োর ব োরড ে এরে বেোনো ী ব্োংরক বেোনো ী বে োর মোধ্যরম প্রদোনকৃে
গফ রগশদ ও েরর প্ররেোজনীে কোিজেত্রেহ স্বোেগরে ফরম জমো গদরে হে। ব োড ে কর্তেে ে উক্ত আর দন নগের
মোধ্যরম অনুরমোদন গদরে আর দনকোরীরদর েোগ কো টোইে করর ওরে েোইরট টিগের আরদশ আকোরর প্রকোশ
কবর। ফর েমে অেচে, অে ে ব্ে ও গভগজট এ ং ব োরড ে কোরজর েগরমোণ ব রড় যোে। গ রশষ করর, পুরোেন
বরগজ. কোড ে েংগ্রহ ও নতুন বরগজ. কোড ে েংগ্ররহ গ ড়ম্বনোে েড়রে হে।
গ দ্যমোন েদ্ধগেরে গশেোেীরদর ছোড়েরত্রর অনুমগে প্রদোরনর র্োেেমূহ:
1. রিক্ষোিীর সবোলি ন আগ ্
2. আলবদ্ ির সিংগ্রহ
3. আলবদ্ ির পূরণ
4. অধ্যয়্রত রিক্ষো প্ররতষ্ঠোল্ গ ্
5. অধ্যয়্রত রিক্ষো প্ররতষ্ঠো্ প্রিোল্র অনু রত গ্রহণ
6. ভরতনচ্ছুক রিক্ষো প্ররতষ্ঠো্ প্রিোল্র অনু রত গ্রহণ
7. র্ি নোররত রি প্রদো্ ও ররিদ সিংগ্রহ
8. প্রলয়োজ্ীয় কোগজপত্র র্লয় রিক্ষো সবোলি ন আগ ্
9. সিংরিষ্ট িোখোয় জ োদো্
10. ্রিলত উপস্থোপ্
11. ্রি অনুল োদ্
12. পত্রজোরী
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গ দ্যমোন বে োর প্ররেে ম্যোে
শুরু
িোপ-১

রিক্ষোিীর সবোলি ন আগ ্

P=রিক্ষোিী, T=০1 রদ্
C=৩০০/-, v=০১

িোপ-২

আলবদ্ ির সিংগ্রহ

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=০, v=০

িোপ-৩

আলবদ্ ির পূরণ

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=০, v=০

িোপ-৪

অধ্যয়্রত রিক্ষো প্ররতষ্ঠোল্ গ ্

P=রিক্ষোিী, T=০1 রদ্
C=৩০০/-, v=১

িোপ-৫

অধ্যয়্রত রিক্ষো প্ররতষ্ঠো্ প্রিোল্র অনু রত গ্রহণ

P=রিক্ষোিী, T=০৬ঘন্টো
C=০, v=০

িোপ-৬

ভরতনচ্ছুক রিক্ষো প্ররতষ্ঠো্ প্রিোল্র অনু রত গ্রহণ

P=রিক্ষোিী, T=০২ রদ্
C=৩০০, v=১

িোপ-৭

র্ি নোররত রি প্রদো্ ও ররিদ সিংগ্রহ

P=রিক্ষোিী, T=০1 রদ্
C=৬০০/-, v=০১

িোপ-৮

প্রলয়োজ্ীয় কোগজপত্র র্লয় রিক্ষো সবোলি ন আগ ্

P=রিক্ষোিী, T=০1 রদ্
C=৩০০/-, v=১

িোপ-৯

সিংরিষ্ট িোখোয় জ োদো্

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=০, v=০

্রিলত উপস্থোপ্

P=রিক্ষোিী, T=০1 রদ্
C=৩০০/-, v=০

্রি অনুল োদ্

P=রিক্ষোিী, T=০১ রদ্
C=০, v=০

পত্রজোরী

P=রিক্ষোিী, T=০১ রদ্
C=৩০০, v=০

,

িোপ-১০

িোপ-১১

িোপ-১২

সিষ
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প্রেোগ ে েদ্ধগে, গশেোেীরদর ছোড়েরত্রর অনুমগে েহগজকরণ: গশেো ব োরড ের ওরে েোইরট ব োরড ের আওেোর্ীন
েক প্রগেষ্ঠোরনর ব োড ে কর্তক
ে গনর্ েোগরে আেরনর মরধ্য শূন্য আেরনর েথ্য এ ং ছোড়েরত্রর আর দন ফরম
আের োড করো েোকর । গশেোেী গশেো ব োরড ের ওরে েোইরট গিরে ইটিগে োটরন গিক করর অন োইন আর দন
ফরম বদখরে েোর । এ আর দন ফরমটি অন োইরন পূরণ করর এ ং শূন্য আেন বদরখ কোগিে কর রজর নোম
গন েোচন করর অন োইরন আর দন েো গমট করর ।অেঃের েেমোরন অধ্যেনরে প্রগেষ্ঠোন প্রর্োন আর দনটি
অন োইরন অনোেগির মন্তব্েহ অগ্রোেণ (ফররোেোড ে) করর ন। েখন কোগিে প্রগেষ্ঠোন প্রর্োন এটি অন োইরন
অগ্রোেন করর গশেোেী একটি এেএমএে েোর এ ং বেোনো ী ব্োংরক বেোনো ী বে োর মোধ্যরম গফ জমো গদর ।
এরের আর দনটি অন োইরন গশেো ব োরড ের েোভেোরর ওরেন হর । ব োরড ের ওরে েোইরট েথ্যেমূহ যোচোই অরন্ত
অনুরমোগদে হর টিগের আরদশ অরটোরজনোররট হর । গশেোেী অন োইরন িইন করর টিগের আরদশ গপ্রণ্ট গনর ।
গ দ্যমোন ও প্রেোগ ে বে োর তু নোমূ ক র্োে
বে ো প্রদোরনর
েেমোন
র্োে
র্োে-১
র্োে-২
র্োে-৩
র্োে-৪

কোয েক্রম
গশেোেীর ব োরড ে আিমন
আর দন ফরম েংগ্রহ
আর দন ফরম পূরণ
অধ্যেনরে গশেো প্রগেষ্ঠোরন
িমন

বে ো প্রদোরনর
প্রেোগ ে
র্োে
-

কোয েক্রম

র্োে-১
-

অন োইরন আর দন পূরণ ও দোগখ
-

-

র্োে-৫

অধ্যেনরে গশেো প্রগেষ্ঠোন
প্রর্োরনর অনুমগে গ্রহণ

র্োে-২

অধ্যেনরে গশেো প্রগেষ্ঠোন প্রর্োরনর
অন োইরন অনুমগে গ্রহণ

র্োে-৬

ভগেেচ্ছুক গশেো প্রগেষ্ঠোন
প্রর্োরনর অনুমগে গ্রহণ

র্োে-৩

র্োে-৭

গনর্ েোগরে গফ প্রদোন ও রগশদ
েংগ্রহ
প্ররেোজনীে কোিজেত্র গনরে
গশেো ব োরড ে আিমন
েংগিষ্ট শোখোে জমোদোন
নগেরে উেিোেন
নগে অনুরমোদন
েত্রজোগর

র্োে-৪

ভগেেচ্ছুক গশেো প্রগেষ্ঠোন প্রর্োরনর
অন োইরন অনুমগে গ্রহণ ও
এেএমএে প্রোগি
বেোনো ী বে োর মোধ্যরম গফ জমো

র্োে-৮
র্োে-৯
র্োে-১০
র্োে-১১
র্োে-১২

র্োে-৫
র্োে-৬

ব োরড ের ওরে েোইরট েথ্য যোচোই ,
অনুরমোদন ও অনুমগে েত্র জোগর
গশেোেী অন োইরন িইন করর
টিগের আরদশ গপ্রন্ট বনর
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বে ো েহগজকররণর েররর প্ররেে ম্যোে

শুরু
িোপ-১

অ্েোইল্ আলবদ্ পূরণ ও দোরখে

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=৩০০/-, v=০

িোপ-২

অধ্যয়্রত রিক্ষো প্ররতষ্ঠো্ প্রিোল্র অ্েোইল্ অনু রত
গ্রহণ

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=০, v=০

িোপ-৩

ভরতনচ্ছুক রিক্ষো প্ররতষ্ঠো্ প্রিোল্র অ্েোইল্ অনু রত
গ্রহণ ও এসএ এস প্রোরপ্ত

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=০, v=০

িোপ-৪

সসো্োেী সসবোর োধ্যল রি জ ো

P=রিক্ষোিী, T=০1 ঘন্টো
C=৫৮৮/-, v=০

িোপ-৫

সবোলি নর ওলয়বসোইলট তথ্য যোচোই , অনুল োদ্ ও অনু রত পত্র
জোরর

P=রিক্ষোিী, T=০২ ঘন্টো
C=০, v=০

রিক্ষোিী অ্েোইল্ েগই্ কলর টিরসর আলদি রপ্রন্ট স্লব

P=রিক্ষোিী, T=০১ ঘন্টো
C=৩০০, v=০

িোপ-৬

সিষ

বে োটি েহগজকররণর পূর ের ও েররর TCV এনো োইগেে েেো (Time, Cost & Visit) এর তু নো
সহরজকরলণর পূলব নর পদ্ধরত
সহরজকরলণর পলরর পদ্ধরত
েমে (ঘন্টো)
খরচ(নোিগরক ও
অগফরের)
যোেোেোে
র্োে
জন
দোগখ ীে কোিজেত্র

৯গদন
১৮০০/-

৬ঘন্টো
৫৫৮/-(র োড ে গফ)

৫ োর
১২টি
১০জন
১.আর দন ফরম
২. অধ্যেনরে গশেো প্রগেষ্ঠোরন ভগেে গফ এর রগশদ
৩.ব োরড ের গফ এর রগশদ

০
৬টি
৬জন
১.আর দন ফরম
২.ব োরড ের গফ এর রগশদ
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রবদ্য ো্ স স্যো স োিোল্র কযোটোগরর রভরত্তক প্রস্তোব প্রণয়ণ
ক্রম
েমস্যোর বেগণ
প্রেোগ ে েদ্ধগের ণ েনো
বযৌগক্তকেো
নং
১ আর দনেত্র, েথ্য
ব োরড ের ওরে েোইট হরে আর দন েত্র যোেোেোে ও েমে কমোরনো
উেোি/ফরম/ফররমট/প্রেযেনেত্র/গররেেোট/ েংগ্রহ
বরগজস্টোর
২ আর দন দোগখ /গ্রহণ
অন োইরন আর দন পূরণ করর দোগখ েমে ও ব্োে েোেে
৩

বে োর র্োে

৬ টি

যোেোেোে,েমে ও ব্োে
েোেে

৪

০৬ জন

স্বল্প জন র দ্রুে বে ো প্রদোন

৫

েিৃক্ত
জন /স্বোেরকোরী/অনুরমোদনকোরী
বে ো েহগজকররণ ঝগুঁ ক

প্রযুগক্তিে েগরগচগের অভো

প্রযুগক্তর ব্ হোর নো জোনো

৬

মধ্যস্বত্বরভোিী

-

-

৭

একোগর্ক েংিোর েংগিষ্টেো

েংগিষ্ঠ গশেো প্রগেষ্ঠোন ও ব োড ে

৮

আইন/গ গর্/প্রজ্ঞোেন ইেযোগদ

ছোড়েত্র েিগকেে েগরেত্র/গ জ্ঞগি

গশেো প্রগেষ্ঠোন ও ব োড ে
এর েগিক্তেো আরছ
অনুেরগনে নীগে গনরদ েশনো

৯

অ কোঠোরমো

গ দ্যমোন অ কোঠোরমো।গ ন্ক েংযুক্ত অ কোঠোরমোেগর েেরনর
করন
প্ররেোজন নোই

১০ বরকড ে/েথ্য-উেোি েংরেণ

গশেোর োরড ের ওরে েোইট আরকোইভ ভগ ষ্যরে প্ররেোজন হরে
ও ডোটোর জ
েোরর

সস্টকলহোল্ডোর/সবর্রিরসয়োরর সসবোটি গ্রহণ কলর িোলক
সস্টকলহোল্ডোর: বচেোরম্যোন, েগচ , েরীেো গনেন্ত্রক,গ দ্যো ে েগরদশেক, বপ্রোগ্রোমোর উে-গ দ্যো ে েগরদশেক,
েহকোরী বপ্রোগ্রোমোর, ডোটো এগি কগিউটোর অেোররটর, এমএ এেএে ,দদগনক হোগজরোর জন , ওএমআর
স্ক্যোনোর রেণোর েণকোরী , েরীেো শোখো ও কগিউটোর বকন্দ্র, গশেোেীবৃন্দ, গশেোেীবৃরন্দর অগভভো ক ও েংগিষ্ট
গ দ্যো ে ইেযোগদ
সবর্রিরসয়োরর: গশেক, গশেোেী, অগভভো ক, িোনীে জনিণ
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