
বার্ িক প্রর্িববদন ২০২০-২১ 



45 

 

অর্ ি র্বভাবগর র্বর্ভন্ন অনুর্বভাগ ও ংস্থার কায িাব ীঃ     

          মা র্াব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক এর কায িায় 

  
        মা র্াব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক বাংাবদল রকাবরর বব িাচ্চ র্াব র্নর ক্ষা প্রর্িষ্ঠান। এ প্রর্িষ্ঠান প্রজািবন্ত্রর রকার্র 

র্াব এবং ক আদাি, রকার্র কর্তিপক্ষ ও কম িচার র র্াব, র্বর্িবদ্ধ ংস্থা, পাবর্ক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থান য় 

কর্তিপবক্ষর র্াব র্নর ক্ষা কবর। ২০২০-২১ অর্ িবছবর মার্াব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক-এর কায িায় কর্তিক ম্পার্দি 

উবেখবযাগ্য কায িাব  র্নবে তুব িরা বাীঃ 

অর্িট আপর্ি 

 ২০২০-২১ অর্ িবছবর অর্িট আপর্ির ংখ্যা ৪,০৩০,৮৯টি। র্নষ্পর্িকৃি অর্িট আপর্ির ংখ্যা ৪,৮৭৯টি। অর্নষ্পন্ন 

অর্িট আপর্ির ংখ্যা ৩,৯৮,২১০টি।  
 

 

অন্যান্য কায িাব  

 দদবলর অভযন্তবর র্বর্ভন্ন মন্ত্রণায় এবং আওিাি ন ংস্থামূ দর্বক দমাট ২,৪৫২ জন কম িকিিা, কম িচার বক ৯৩টি 

প্রর্লক্ষণ কম িসূর্চর মাধ্যবম প্রর্লক্ষণ প্রদান করা বয়বছ; 

 ৬৫টি ইন াউজ প্রর্লক্ষণ কম িসূর্চ আবয়াজন করা বয়বছ। এগুবাবি অংলগ্রণকার র ংখ্যা দমাট ১,২৮৫ জন; 

 দদবলর অভযন্তবর ১০টি ওয়াকিপ/বর্মনার আবয়াজন করা বয়বছ। এগুবাবি অংলগ্রণকার র ংখ্যা দমাট ৩০৯ 

জন; 

 র্র্জএ কায িায়, র্র্জর্িএফ, অর্িট অর্িদপ্তবরর র্বর্ভন্ন বববদর্লক াায্যপুষ্ট প্রকল্প, র্ফমা, প্রতিরক্ষা অতিট 

অতিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অতিট অতিদপ্তর, ররওয়য় অতিট অতিদপ্তর, পূিত অতিট অতিদপ্তর, পারফরবমন্স অর্িট 

অর্িদপ্তর, িাক, রটতয়যাগায়যাগ, তবজ্ঞান ও প্রযুতি তবয়ক অতিট অতিদপ্তর ও ততভ অতিট অতিদপ্তয়র রমাট 

৮২৮টি কতিউটার স্থাপন করা য়য়য়ে এবং ৬৮৮ জন কম িকিিা, কম িচার বক কর্ম্পউটার র্বয়ক প্রর্লক্ষণ প্রদান 

করা বয়বছ। 

 তাব ও তনরীক্ষা তবভাগ য়ি রকারী, আিা-রকারী, স্বায়ত্তলাতি প্রতিষ্ঠান ও াংতবিাতনক প্রতিষ্ঠান 

রকায়রর তবতভন্ন উন্নয়ন প্রকয়ের তনরীক্ষা কায তক্রম পতরচানা কয়র মামান্য রাষ্ট্রপতির তনকট অতিট তরয়পাট ত রপল 

কয়র যা মান জািীয় ংয়দ উপস্থাতপি য়। ২০২০-২১ অর্ তবেয়র এ তবভাগ য়ি ৪৬টি অতিট তরয়পাট ত মান 

জািীয় ংয়দ উপস্থাপয়নর জন্য রপ্ররণ করা য়য়য়ে, যার ময়ে ৩টি তবয়ল অতিট তরয়পাট ত, ৫টি পারফরয়মন্স অতিট 

তরয়পাট ত, ৩৪টি বাত তক অতিট তরয়পাট ত এবং ৪টি উপয়যাজন তয়য়ব রপ্ররণ করা য়য়য়ে।  

 

 

 


