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প্রসশক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধসত, ২০১৭ 

১.০ সশদরানাম ও প্রদয়াগ 

১.১ এ কার্ িপদ্ধসত বাাংলাদেশ সসসিল সাসি িস প্রশাসন একাদেসম এর ‘প্রসশক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধসত, ২০১৭’ নাদম অসিসহত 

হদব। 

১.২ এটি সবসসএস প্রশাসন একাদেসম কর্তিক পসরচাসলত সকল ককাস ি (দমৌসলক প্রসশক্ষণ ককাস ি, সাংসক্ষপ্ত প্রসশক্ষণ ককাস ি এবাং 

সবদশষ প্রসশক্ষণ ককাস ি) এর কক্ষদে প্রদর্াজয হদব। 

২.০  সংজ্ঞাসমূহ 

অসদুপায়ঃ  অসদুপায় বলতে সামাজিকভাতব ও আইনগেভাতব স্বীকৃে যে যকাতনা ননজেকো পজিপন্থী আচিণ,   

কম মকান্ড জকংবা প্রতচষ্টাতক বুঝাতব। পরীক্ষায় অসদুপায় বলদত ‘গণপরীক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৮০’ অনুর্ায়ী 

অসদুপায়দক বুঝাদব। তাছাড়া অসদুপায় অবলম্বদনর প্রদচষ্টাও এর অন্তর্ভ িক্ত হদব। 

অসোচরণঃ অসোচরণ বলদত সরকাসর কম িচারী (শৃঙ্খলা ও আসপল) সবসিমালা, ১৯৮৫ এর ২(এফ) িারায় 

বসণ িত/সাংজ্ঞাসয়ত অসোচরণ কক বুঝাদব। 

একাতেজমঃ   একাতেজম বলতে বাংলাতেশ জসজভল সাজভ মস প্রশাসন একাতেজমতক বুঝাতব। 

যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিমঃ যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম বলতে যে যকাতনা প্রজশক্ষণ যকাস ম পজিচালনাি িন্য গঠিে এবং 

যিক্টি কর্তমক অনুতমাজেে যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিমতক বুঝাতব। 

কর্তমপক্ষঃ কর্তমপক্ষ বলতে যিক্টি অথবা যিক্টি কর্তমক ক্ষমোপ্রাপ্ত যকাতনা কম মকেমা বা কম মকেমাগণতক বুঝাতব। 

েীর্ ম যময়ােী যকাস মঃ েীর্ ম যময়ােী যকাস ম বলতে ৪ (চাি) সপ্তাতহি যবজশ যময়াজে অনুতেয় যকাস মসমূহতক বুঝাতব। 

মূল্যায়নঃ মূল্যায়ন বলতে কর্তমপক্ষ কর্তমক যে যকাতনা প্রজশক্ষণ যকাতস মি প্রজশক্ষণাথী মূল্যায়নতক বুঝাতব। প্রজশক্ষণাথী 

কর্তমক যকাস ম কাে মক্রম মূল্যায়ন, অনুষে সেস্য, বক্তা এবং অজেজথ বক্তা মূল্যায়নও এি অন্তর্ভ মক্ত হতব। 

যমৌজলক যকাস মঃ যমৌজলক যকাস ম বলতে আইন ও প্রশাসন যকাস ম এবং কর্তমপক্ষ কর্তমক যর্াজষে যে যকান যকাস মতক 

বুঝাতব। 

জবতশষ প্রজশক্ষণ যকাস মঃ জবতশষ প্রজশক্ষণ যকাস ম বলতে যকাতনা সিকাজি বা যবসিকাজি সংস্থাি অনুতিাতে একােজম 

কর্তমক আতয়াজিে যে যকান প্রজশক্ষণ যকাস মতক বুঝাতব। 

যিক্টিঃ যিক্টি বলতে একাতেজমি যিক্টিতক বুঝাতব। 

শাজিমূলক ব্যবস্থাঃ শাজিমূলক ব্যবস্থা বলতে এ নীজেমালাি অেীতন গৃহীে যকাতনা শাজিমূলক ব্যবস্থা জকংবা 

শৃঙ্খলাসম্পজকমে সিকাজি আইন ও জবজেি অেীতন গৃহীে শাজিমূলক ব্যবস্থাতক বুঝাতব। 

শৃঙ্খলা পজিপন্থী আচিণঃ শৃঙ্খলা পজিপন্থী আচিণ বলতে জবজসএস প্রশাসন একাতেজম কর্তমক প্রণীত/সনি িাসরত 

প্রসশক্ষণার্থীদের জন্য প্রসতপালনীয় এবাং সরকাসর কম িচারী সহদসদব প্রসতপাল্য সাংসিষ্ট আচরণসবসি ও 

শৃঙ্খলাসবসি অনুর্ায়ী অনুসরণীয় কর্ ককাদনা কার্ িকলাদপর/আচরদণর ব্যতযয়দক বুঝাদব। 

 সংজক্ষপ্ত যকাস মঃ সংজক্ষপ্ত যকাস ম বলতে যপশাগে েক্ষো উন্নয়তনি লতক্ষে পজিচাজলে অনজেক 4 (চাি) সপ্তাহব্যাপী 

অনুতেয় যকাস মতক বুঝাতব। 
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৩.০  প্রজশক্ষণ মূল্যায়ন নীজেমালাি উতেশ্যাবজল 

৩.১   সতব মাত্তম ও গ্রহণতোগ্য প্রজশক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধজে জনজিেকিণ। 

৩.২ প্রজশক্ষণ মূল্যায়তনি যক্ষতে স্বচ্ছো ও িবাবজেজহো জনজিেকিণ। 

৩.৩ প্রতেেক প্রজশক্ষণাথীতক প্রতোিে যক্ষতে জনি জনি অজিমে ফলাফতলি জফেব্যাক প্রোন ও মাতনান্নয়তন সহায়ো প্রোন। 

৩.৪ প্রতেেক প্রজশক্ষণাথীি প্রজশক্ষতণি সামজগ্রক অিমন সম্পতকম প্রতোিে যক্ষতে সংজিষ্ট প্রজশক্ষণাথী কম মকেমাি জনয়ন্ত্রণকািী 

কর্তমপক্ষতক অবজহেকিণ। 

৩.৫ প্রজশক্ষণ কাে মক্রম ব্যবস্থাপনাি ফলপ্রসূো জনরূপণ ও মাতনান্নয়তন সহায়ো প্রোন। 

৩.৬ প্রজশক্ষণ কাে মক্রতমি সতে যুক্ত জিতসাস ম পািসন্স এি ফলপ্রসূো জনরূপণ ও মাতনান্নয়তন সহায়ো প্রোন। 

 

৪.০ প্রজশক্ষণ কাে মক্রম জনতনাক্ত দু’ভাতব মূল্যায়ন কিা হতব: 

৪.১ জশক্ষণ/জ্ঞানাহিণ িি, ো একাতেজম কর্তমক ‘প্রজশক্ষণাথী মূল্যায়ন’ জহতসতব জবতবজচে হতব। 

৪.১ মোমে/প্রজেজক্রয়া িি, ো প্রজশক্ষণাথী কর্তমক ‘প্রজশক্ষণ কাে মক্রম মূল্যায়ন’ জহতসতব জবতবজচে হতব। 

 

৫.০ প্রজশক্ষণ ও প্রজশজক্ষণাথীি সামজগ্রক মূল্যায়ন 

৫.১ একাতেজম কর্তমক পজিচাজলে জবজভন্ন প্রজশক্ষণ যকাতস ম অংশগ্রহণকািী প্রজশক্ষণাথীতক েলীয় (Group) প্রজেতবেন 

প্রণয়ন ও উপস্থাপন, যসজমনাি যপপাি প্রণয়ন ও উপস্থাপন, জলজিে পিীক্ষা, টাম ম যপপাি প্রণয়ন, অনুশীলনী, র্টনা 

সমীক্ষা (Case Study) প্রজেতবেন প্রণয়ন, একক প্রজেতবেন (Individual Assignment) নেজি, 

পুিক পে মাতলাচনা ও যমৌজিক উপস্থাপনা, জশক্ষাসফি প্রজেতবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন, েক্ষো উন্নয়নমূলক কাে মক্রতম 

অংশগ্রহণ, মাঠ/গ্রাম সমীক্ষা, সংযুজক্ত কাে মক্রম, শিীিচচ মা ও যিলাধুলা কাে মক্রম, যেজণকক্ষ অজেতবশতন উপজস্থজে, 

যপাশাক-পজিচ্ছে, সময়ানুবজেমো, আচাি-আচিণ পে মতবক্ষণ ইেোজে এক বা একাজেক উপাতয় এবং একাতেজম কর্তমক 

সমতয় সমতয় জনে মাজিে প্রজক্রয়াি (Means) মাধ্যতম মূল্যায়ন কিা হতব। 

৫.২ প্রজেটি যকাস মভুক্ত জবজভন্ন জবষয়/মজেউল/কাে মক্রতমি মূল্যায়ন পদ্ধজে এবং প্রজেটি জবষয়/মজেউল/কাে মক্রতমি িন্য নম্বি 

জবভািন একাতেজমি কাজিকুলাম কজমটিি সভায় জনে মািণ কিা হতব। একটি জবষয়/মজেউল/কাে মক্রতম প্রজশক্ষণাথীতেি 

মূল্যায়তনি যক্ষতে একাজেক পদ্ধজে অনুসিণ কিা হতে পাতি। 

৫.৩ মজেউল পজিচালক সংজিষ্ট মজেউতল প্রজশক্ষণাথীি Performance মূল্যায়ন কিতবন। মূল্যায়ন পতে/নম্বি পতে 

যকাতনা গিজমল জকংবা অসামঞ্জস্য পজিলজক্ষে হতল সংজিষ্ট যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম উক্ত জবষতয় মজেউল পজিচালতকি 

দৃজষ্ট আকষ মণ কিতবন এবং সংতশােতনি ব্যবস্থা জনতবন। 

৫.৪ একাতেজম কর্তমক পজিচাজলে যে যকাতনা যকাতস মি প্রজশক্ষণাথী যে যকাতনা পে মাতয়/তে যকাতনা কাে মতক্রম যকাতনা অসদুপায় 

অবলম্বন কিতল ো সংজিষ্ট যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম কর্তমক শাজিি িন্য প্রজক্রয়ায়ন হতব। 

৫.৫  প্রজেটি প্রজশক্ষণ যকাস ম শুরুি জেনই প্রাক-প্রজশক্ষণ মূল্যায়ন ও যশতষি জেন প্রজশক্ষণ পিবেী মূল্যায়ন পিীক্ষা গ্রহণ কিা 

হতব। একাতেজমি মূল্যায়ন শািা এ পিীক্ষাি আতয়ািন কিতব। 

৫.৬ একাতেজমতে চলমান সকল প্রজশক্ষতণি যে যকান মজেউতল কৃেকাে ম হওয়াি নম্বি থাকতব শেকিা ৫০ ভাগ। 

৫.৭  প্রজশক্ষণাথীগতণি িন্য প্রজশক্ষতণি সকল একাতেজমক ও সহ-প্রজশক্ষণ কাে মক্রতম অংশগ্রহণ কিা বাধ্যোমূলক থাকতব। 

জবতশষ জবতবচনায় যকাস ম পজিচালক যকাস ম উপতেষ্টাি পিামশ মক্রতম যকান প্রজশক্ষণাথীতক সতব মা্চ  শেকিা ৫ ভাগ 
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একাতেজমক কাে মক্রতম অনুপজস্থে থাকাি অনুমজে প্রোন কিতে পািতব। েতব এতক্ষতে কর্তমপতক্ষি জসদ্ধান্তই  ড়ান্ত বতল 

গণ্য হতব। 

৫.৮ যকাতনা প্রজশক্ষণাথী মািাত্মক যিাতগ আক্রান্ত হতল একাতেজমি যমজেতকল অজফসাতিি জলজিে মন্তব্য ও প্রজশক্ষণাথীি 

জলজিে আতবেতনি পজিতপ্রজক্ষতে যকাস ম পজিচালক উক্ত প্রজশক্ষণাথীতক প্রজশক্ষতণি সম্পূণ ম যময়াতে মাে একবাি 

অনজেক জেন (৩) কাে মজেবস পে মন্ত ছুটি প্রোন কিতে পািতব। যকাতনা প্রজশক্ষণাথী েজে এমন যকাতনা মািাত্মক ব্যাজেতে 

আক্রান্ত হয় যে োতক জেন (৩) কাে মজেবতসি অজেক অনুপজস্থে থাকতে হতব, যসতক্ষতে কর্তমপতক্ষি জসদ্ধান্তই চুড়ান্ত 

বজলয়া গণ্য হইতব। 

৫.৯ যকাতনা প্রজশক্ষণাথী অননুতমাজেেভাতব যকাতস মি যকাতনা কাে মক্রতম অনুপজস্থে থাকতল জকংবা পিীক্ষায় অসদুপায় 

অবলম্বন কিতল জকংবা জনয়ম-শৃঙ্খলা পজিপন্থী যকাতনা কাতি জলপ্ত আতেন এরূপ প্রেীয়মান হতল অজভযুক্ত 

প্রজশক্ষণাথীতক আত্মপক্ষ সমথ মতনি সুতোগ প্রোন পূব মক জেন কম মজেবতসি মতধ্য যকাস ম ব্যবস্থাপনা টিম শৃঙ্খলা পজিপন্থী 

কাতিি জবষয়টি েেন্ত সম্পন্নপূব মক জনষ্পজত্ত কিতব। প্রজশক্ষণাথী যোষী প্রমাজণে হতল যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম যিক্টি 

এি অনুতমােনক্রতম োতক যকাস ম যথতক অব্যাহজে যেতব বা অন্য যকাতনা শাজিি িন্য সংজিষ্ট কর্তমপক্ষতক সুপাজিশ 

কিতব। 

৫.১০ প্রজশক্ষণাথীতেিতক জনে মাজিে োজিতি জলজিে পিীক্ষায় অংশগ্রহণ, জবজভন্ন প্রজেতবেন িমা প্রোন এবং মূল্যায়ন সংজিষ্ট 

প্রজেটা কাে মক্রতম অংশগ্রহণ কিতে হতব। জলজিে পিীক্ষাি যক্ষতে অসুস্থ প্রজশক্ষণাথীি িন্য প্রতয়ািনতবাতে Sick 

Bed -এি ব্যবস্থা কিা হতব। 

৫.১১ যকাতনা প্রজশক্ষণাথী জনে মাজিে োজিতি জলজিে পিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিতে ব্যথ ম হতল জকংবা মূল্যায়ন সংজিষ্ট যকাতনা 

কাে মক্রতম অংশগ্রহণ কিতে ব্যথ ম হতল জকংবা জনে মাজিে সমতয়ি মতধ্য যকাতনা প্রজেতবেন িমা প্রোতন ব্যথ ম হতল উক্ত 

মূল্যায়ন কাে মক্রম পুনিায় গ্রহতণি িন্য পাঁচ (৫) কাে মজেবতসি মতধ্য অনুপজস্থজেি কািন ব্যাখ্যা পূব মক আতবেন কিতে 

পািতবন। েতব উক্ত সমতয়ি পি োজিলকৃে যকাতনা আতবেন গ্রহণ কিাি যকাতনা সুতোগ থাকতব না এবং জেজন সংজিষ্ট 

জবষতয়/মজেউতল/কাে মক্রতম অকৃেকাে ম জবতবজচে হতবন। আতবেতনি পজিতপ্রজক্ষতে পুনঃপিীক্ষা আতবেন প্রাজপ্তি ১৫ 

কম মজেবতসি  মতধ্য গ্রহণ কিতে হতব। 

৫.১২  যকাতস মি সফল সমাজপ্তি িন্য জনে মাজিে সকল শেমাজে পূিণসাতপতক্ষ একিন প্রজশক্ষণাথীতক যকাস ম পজিচালক, যকাস ম 

উপতেষ্টা এবং যিক্টি কর্তমক স্বাক্ষজিে সনেপে (Certificate) প্রোন কিা হতব। যমৌজলক প্রজশক্ষণ যকাস ম জহতসতব 

আইন ও প্রশাসন যকাতস মি প্রজশক্ষণাথীতেি নম্বিপে প্রোন কিা হতব। 

৫.১৩  প্রজশক্ষণ সমাপ্ত হওয়াি দুই সপ্তাতহি মতধ্য যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম প্রজশক্ষণাথীি একক যগাপনীয় মূল্যায়ন প্রজেতবেন 

(Trainee Confidential Report) োতেি স্ব স্ব যোজসয়াতি সংিক্ষতণি িন্য িনপ্রশাসন মন্ত্রণালতয় যপ্রিণ 

কিতব। 

৫.১৪ যিক্টি প্রজশক্ষণাথীতেি শাজিমূলক ব্যবস্থাি জবষতয়  ড়ান্ত জসদ্ধান্ত প্রোন কিতবন। প্রতয়ািনতবাতে জেজন প্রজশক্ষণাথীতক 

সংতশােন জকংবা উন্নয়তনি সুতোগ প্রোন কিতে পািতবন।  

 

৬.০  আইন ও প্রশাসন যকাতস মি প্রজশক্ষণাথী মূল্যায়ন 

৬.১  আইন ও প্রশাসন যকাতস মি প্রজশক্ষণাথীতেি মূল্যায়তনি যমাট ২০০০ নম্বি থাকতব। 
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৬.২  প্রজেটি মজেউতল একিন কতি মজেউল পজিচালক থাকতবন। জেজন সংজিষ্ট মজেউতল প্রজশক্ষণাথীতেি সাজব মক মূল্যায়তনি 

োজয়তে থাকতবন। মজেউলগুতলাতে প্রজেটি প্রজশক্ষণাথীতক যমাট নম্বতি জবপিীতে প্রাপ্ত নম্বতিি জভজত্ততে মূল্যায়ন কিা 

হতব।  

৬.৩  যকান প্রজশক্ষণাথী যকান মজেউতল অকৃেকাে ম হতল, জেজন উক্ত মজেউতলি একটি পুণঃপিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিতে 

পািতবন। েতব একিন প্রজশক্ষণাথী প্রজশক্ষণ যকাতস ম সতব মা্চ  দুইটি মজেউতল পুণঃপিীক্ষায় অংশগ্রহতণি সুতোগ পাতবন। 

পুণঃপিীক্ষায় কৃেকাে ম হতে ব্যথ ম হতল োতক প্রজশক্ষণ যথতক অব্যাহজে প্রোন কিা হতব।  

৬.৪  আইন ও প্রশাসন যকাতস মি মজেউলগুতলাতে যে সকল প্রজক্রয়াি মাধ্যতম মূল্যায়ন কিা হতব যসগুতলা হতলা- জলজিে 

পিীক্ষা, ক্লাশরুম পিীক্ষা, একক/েলীয় অনুশীলন, যপ্রতিতন্টশন (েলীয় ও একক), এসাইনতমন্ট, বই পে মাতলাচনা, যকইস 

স্টাজে, জবেকম, একক/েলীয় প্রজেতবেন নেজি, ওয়াকমশপ ও যসজমনাি এবং পে মতবক্ষণ। 

৬.৫ প্রজশক্ষণাথীতক প্রজশক্ষণ শৃংিলা সম্পজকমে চলাকাতল জনজবড়ভাতব পে মতবক্ষণ কিা হতব। এ পে মতবক্ষতণি োজয়ে মূলে 

পালন কিতব সংজিষ্ট যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম। যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিম োড়াও এ জবষতয় অন্যান্য অনুষে সেতস্যি 

পে মতবক্ষণ গুরুে সহকাতি জবতবচনা কিতে হতব। প্রজশক্ষণাথীগণ যকাস ম ম্যাতনিতমন্ট টিতমি যকাস ম সংজিষ্ট জলজিে ও 

যমৌজিক আতেশ মানতে বাধ্য থাকতব। যকউ এ আতেশ অমান্য কিতল জনে মাজিে হাতি নম্বি কেমন কিা হতব। শৃঙ্খলা 

কাে মক্রতম যে সকল জবষতয়ি উপি মূল্যায়ন কিা হতব যসগুতলা হতলা- প্রজশক্ষণ কাে মক্রতম উপজস্থজে; আচিণ, যপাশাক ও 

যসৌিন্যতবাে; সময়ানুবজেমো এবং ক্লাশরুমসহ অন্যান্য প্রজশক্ষণ ও সহ-প্রজশক্ষণ কাে মক্রতম সজক্রয় অংশগ্রহণ ও 

প্রজেপালন। 

৬.৬  মজেউল ও সাজব মকভাতব প্রাপ্ত নম্বতিি যগ্রজেং হতব জননরূপঃ 

সব িদমাট প্রাপ্ত নম্বদরর শতকরা হার কেে (স্ট্যান্ডাে ি) 

৯০% কর্থদক উপদর এ++ (আউটস্ট্যাসন্ডাং) 

৮০% কর্থদক ৯০% এর সনদচ এ+ (অসািারণ) 

৭০% কর্থদক ৮০% এর সনদচ এ (উত্তম) 

৬০% কর্থদক ৭০% এর সনদচ সব+ (িাল) 

৫০% কর্থদক ৬০% এর সনদচ সব (সািারণ) 

৫০% এর সনদচ অকৃতকার্ ি 

 

৬.৭  েজে যকান প্রজশক্ষণাথী জলজিে পিীক্ষা/ক্লাস যটতস্ট এ প্রাপ্ত নম্বতি সন্তুষ্ট না হন, েতব জেজন উক্ত পিীক্ষাি িাো 

পূণমূ মল্যায়তনি (Review) িন্য আতবেন কিতে পািতবন। নম্বি প্রকাতশি জেন (৩) কাে মজেবতসি মতধ্য পজিচালক 

(প্রজশক্ষণ) বিাবি আতবেন কিতে হতব। উতেখ্য, একিন প্রজশক্ষণাথী যকান জলজিে পিীক্ষা/ক্লাস যটতস্ট পাশ নম্বি না 

যপতল জেজন িাো পূণমূ মল্যায়তনি আতবেন কিতে পািতবন না। িাো পূণমূ মল্যায়তনি পি প্রাপ্ত নম্বিই  ড়ান্ত বতল গণ্য 

হতব। একিন প্রজশক্ষণাথী সতব মা্চ  দুটি িাো পূণমূ মল্যায়তনি আতবেন কিতে পািতবন। কর্তমপক্ষ মজেউল পজিচালক ও 

একাতেজমি অন্য দুইিন পজিচালক/উপপজিচালক সমন্বতয় জেন (৩) সেতস্যি একটি জিজভউ কজমটি গঠন কিতব। 

৬.৮  এ যকাতস মি সাজব মক  ড়ান্ত মূল্যায়তনি জভজত্ততে যমো োজলকা প্রণয়ন কিা হতব। যমো োজলকা প্রথম স্থান অিমনকািীতক 

যিক্টি’স যমতেল প্রোন কিা হতব।  

 

৭.০  সাংসক্ষপ্ত ককাস ি মূল্যায়ন পদ্ধসত 

৭.১ প্রসতটি সাংসক্ষপ্ত ককাদস ির একােসমর কাসরকুলাম কসমটি কর্তিক সনি িাসরত পরীক্ষা পদ্ধসত এবাং সামসেক সবচাদরর 

মাধ্যদম প্রসশক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করদত হদব। পক্ষান্তদর প্রসশক্ষণার্থীগণও  প্রচসলত প্রসশক্ষণ কার্ িক্রম এবাং কসশদন 
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আগত বক্তাদের মূল্যায়ন করদব। একাদেসমর েকু: এন্ড ইিযা: কসকশন কর্তিক সনি িাসরত এবাং প্রেত্ত ফদম ির মাধ্যদম 

প্রসশক্ষণ কার্ িক্রম ও বক্তা মূল্যায়ন করদব।  

৭.২  প্রসশক্ষণার্থীদের মূল্যায়দনর কক্ষদে একাদেসম কর্তিক সনি িাসরত কম িকান্ড কর্মন শৃঙ্খলা, সনয়মানুবসতিতা, উপস্থাপনায় 

েক্ষতা, কনর্তত্বোদনর কর্াগ্যতা,  এবাং পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ইতযাসে র্াচাই করদত হদব। সব িদমাট ১০০ নম্বদরর  সিসত্তদত 

প্রসশক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করদত হদব। এই ১০০ নম্বদরর সবিাজন সনম্নরূপঃ 

ক্রসমক মূল্যায়ন পদ্ধসত নম্বর 

১ সলসিত পরীক্ষা/উপস্থাপ্না/এসাইনদমন্ট ৭০ 

২ প্রসশক্ষণ কার্ িক্রদম উপসস্থসত ১০ 

৩ সনয়মানুবসতিতা ১০ 

৪ কেণীকদক্ষ সসক্রয় অাংশেহণ ১০ 

 সব িদমাট ১০০ 

 

উদেখ্য, সাংসিষ্ট ককাস ি ম্যাদনজদমন্ট টিম এর সবদবচনায় ককান প্রসশক্ষণার্থীর আচরণ কম িকতিা সুলি না হদল অর্থবা 

িদরাসচত না হদল কসদক্ষদে ককাস ি ম্যাদনজদমন্ট টিম এর সুপাসরদশর সিসত্তদত করক্টর এর অনুদমােনক্রদম তার প্রাপ্ত নম্বর 

কর্থদক শতকরা ২০ িাগ নম্বর কতিন করদত পারদব। 

৭.৩  মূল্যায়দনর কেসোং পদ্ধসত 

সব িদমাট প্রাপ্ত নম্বদরর শতকরা হার কেে (স্ট্যান্ডাে ি) 

৯০% কর্থদক উপদর এ++ (আউটস্ট্যাসন্ডাং) 

৮০% কর্থদক ৯০% এর সনদচ এ+ (অসািারণ) 

৭০% কর্থদক ৮০% এর সনদচ এ (উত্তম) 

৬০% কর্থদক ৭০% এর সনদচ সব+ (িাল) 

৫০% কর্থদক ৬০% এর সনদচ সব (সািারণ) 

৫০% এর সনদচ অকৃতকার্ ি 

 

৭.৪ প্রাপ্ত নম্বদরর সিসত্তদত এবাং সাসব িক সবদবচনায় প্রসশক্ষণার্থীদের মধ্য হদত কেষ্ঠ প্রসশক্ষণার্থী সনব িাচন করা হদব এবাং 

তাদক কেষ্ঠ প্রসশক্ষণার্থীর অযাওয়াে ি প্রোন করা হদব। 

 

৮.০ সবদশষ প্রসশক্ষণ ককাদস ির মূল্যায়ন পদ্ধসত কর্তিপক্ষ কর্তিক সনি িাসরত হদব। 

 

৯.০  প্রসশক্ষণার্থী কর্তিক ককাস ি ও বক্তা মূল্যায়ন 

৯.১  ককাস ি মূল্যায়ন  

একাদেসমর েকুদমদন্টশন এন্ড ইিযালুদয়শন শািা কর্তিক সনি িাসরত ফরদমর মাধ্যদম প্রসশক্ষণার্থীগণ ককাদস ির কশষ িাদগ 

সামসেক ককাস ি, ককাদস ির পঠিত সবষয় বস্তুসমূহ, একাদেসমর সাসব িক পসরদবশ এবাং বক্তাদের সম্পদকি মতামত সেদবন। 

এই মূল্যায়দন প্রসশক্ষণার্থীগণ কর্ন সনসবিিায় তাদের মতামত ব্যক্ত করদত পাদরন কস জন্য তাদেরদক উৎসাসহত করদত 

হদব। 

৯.২   বক্তা মূল্যায়ন 

একাদেসমর েকুদমদন্টশন এন্ড ইিযালুদয়শন শািা কর্তিক সনি িাসরত ফরদমর মাধ্যদম প্রসশক্ষণার্থীগণ প্রসতসেদনর 

সনি িাসরত বক্তাদের মূল্যায়ন করদবন। এদক্ষদে কর্ সকল সবষদয়র উপর সিসত্ত কদর তারা মতামত প্রোন করদবন 
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কসগুদলা হদলা- (১) পঠিত সবষদয়র উপর বক্তার জ্ঞান (২) সবষয়দক পসরষ্কারিাদব উপস্থাপদনর ক্ষমতা (৩) 

প্রসশক্ষণার্থীদের কেণীকদক্ষ সসক্রয় রািার ক্ষমতা (৪) প্রসশক্ষণার্থী কর্তিক সজজ্ঞাসসত ককান প্রদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা োদনর 

সক্ষমতা এবাং (৫) সময় জ্ঞান। প্রসতটি সবষদয় প্রসশক্ষণার্থীগণ বক্তাদের মূল্যায়দনর উদেদে ১ হদত ৫ এর মদধ্য নম্বর 

প্রোন করদবন। এদক্ষদে একাদেসমর েকুদমদন্টশন এন্ড ইিযালুদয়শন শািা সাংগৃহীত ফরমগুদলা হদত প্রাপ্ত নম্বর 

সবদিষণ কদর প্রসতটি বক্তার গড় নম্বর সহসাব কদর সামসেক মূল্যায়ন প্রসতদবেন ততরী করদব। 

 

১০.০   একাদেসমদত অনুসষ্ঠতব্য (েীর্ িদময়ােী ও সাংসক্ষপ্ত) জবতশষ প্রজশক্ষণ যকাতস মি মূল্যায়তনি কক্ষদে এই প্রসশক্ষণ মূল্যায়ন 

পদ্ধসত, ২০১৭ অনুসরণ করদত হদব। 

 

১১.০ একাদেসমর মূল্যায়ন শািা কর্তিক একটি সরসিউ কসমটি গঠন পূব িক কসমটির সুপাসরশ একাদেসমর অনুষে সিায় 

অনুদমােন  সাদপদক্ষ এই মূল্যায়ন পদ্ধসত পসরবতিন, সাংদশািন বা পসরমাজিন করা র্াদব। 


