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প্রথম অধ্যায় 

ভূরমকা 

 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর অন্যতম প্রিান উদেশ্য কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ যুদগাপদর্াগীকরণ, মানবসম্পে 

উন্নয়ন, অথ যননরতক সমৃরি অজযন এবাং জীবনর্াত্রার মাদনান্নয়ন। মান সম্পন্ন কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ রনরিত 

করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় নীরত ও কম যসূরি প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আে যশমান রনি যারণ এবাং পররবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর সহায়তা 

প্রোদনর জন্য ররসাি য এন্ড নদলজ ম্যাদনজদমন্ট সসল রনদনাক্ত প্রিান কার্ যক্রমসমূহ সম্পােন কদর: 

 কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ অরিদক্ষদত্র গদবষণার সক্ষত্রসমূহ রিরিতকরণ, গদবষণামূলক 

কার্ যক্রম সম্পােন ও কম য সহায়ক গদবষণা পররিালনা;  

 মাঠ পর্ যাদয় রশক্ষক/কম যকতযাদের গদবষণা কার্ যক্রদম সম্পৃক্ত করার উদযাগ গ্রহণসহ প্রদয়াজনীয় 

সহদর্ারগতা প্রোন; 

 সম্ভাব্যতা র্ািাই (Feasibility Study) সহ সেসার স্টারির (Tracer Study) উদযাগ গ্রহণ ও 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন; 

 গদবষণা এবাং স্টারিসমূহ প্রিার ও প্রকাশনার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ সাংরিষ্ট পররকল্পনা ও নীরতমালা প্রণয়দন সহদর্ারগতা প্রোন। 

১.০ নামকরণ ও প্রাররম্ভকতা 

১.১ এ গদবষণা নীরতমালাটি কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর “গদবষণা নীরতমালা-২০২১” নাদম অরভরহত হদব।   

১.২ সাংজ্ঞা 

  এ নীরতমালার জন্য রনদির সাংজ্ঞা/ব্যাখ্যা প্রদর্াজয হদব- 

১.২.১ ‘অনুষে সেস্য’বলদত কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদর রশক্ষক/কম যকতযাদের সবাঝাদব; 

১.২.2 ‘সসল’ বলদত কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর ররসাি য এন্ড নদলজ ম্যাদনজদমন্ট সসলদক সবাঝাদব; 

১.২.3 ‘গদবষণা করমটি’ বলদত গদবষণা কার্ যক্রম সুষ্ঠুভাদব পররিালনার জন্য কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

কতৃযক গঠিত উপদেষ্টা করমটি, কার্ যকরী করমটি ও মূল্যায়ন করমটিদক সবাঝাদব; 

১.২.৪ ‘টিরভইটি (TVET)’ বলদত কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ (Technical and 

Vocational Eduction and Training) সক সবাঝাদব; 

    ১.২.5 ‘অরিেপ্তর ’বলদত কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর সক সবাঝাদব; 

                   ১.২.6 ‘আররপএল (RPL)’ বলদত পূর্ ব দক্ষতার স্বীকৃততর সনদায়ন (Recognition of Prior 

Learning)সক সবাঝাদব; 

১.২.7 ‘এনটিরভরকউএফ (NTVQF)’ বলদত জাতীয় কাররগরর ও বৃরিমূলক সর্াগ্যতা কাঠাদমা 

(National Technical and Vocational Qualifications Framework) সক সবাঝাদব; 
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                         ১.২.8 ‘রবএনরকউএফ (BNQF)’ বলদত বাাংলাদেশ জাতীয় সর্াগ্যতা কাঠাদমা (Bangladesh 

National Qualification Framework) সক সবাঝাদব। 

1.2.9 ‘পরামশ যক’ বলদত মূল্যায়ন/র্াছাই-বাছাই করমটি কতৃযক সুপাররশকৃত,মহাপররিালদকর     

অনুদমােনক্রদম রনব যারিত গদবষক।  
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রিতীয় অধ্যায়  

লক্ষয ও উদেশ্য 

  

২.০ কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর “গদবষণা নীরতমালা-২০২১”এর লক্ষয ও উদেশ্য রননরূপ: 

২.১ লক্ষয  

কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ কার্ যক্রদমর গুণগত মাদনান্নয়ন এবাং প্ররতষ্ঠাদনর সক্ষমতা বৃরির সুদর্াগ ততরর 

এবাং অরিেপ্তর ও অরিেপ্তরািীন রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষক/কম যকতযাদের জন্য গদবষণায় েক্ষতা ও সক্ষমতা বৃরি করা। 

২.২ উদেশ্যসমূহ 

২.২.১ কাররগরর রশক্ষা সক্ষদত্র গদবষণা কার্ যক্রম পররিালনার মাধ্যদম েক্ষ গদবষক ততরর করা; 

২.২.২  প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরির লদক্ষয অনুষে সেস্যগদণর সপশাোররত্ব উন্নয়দনর মাধ্যদম তাঁদের মদধ্য গদবষণা 

সাংস্কৃরত িালু কদর জ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষমতার রবকাশ; 

২.২.৩ কাররগরর রশক্ষার সক্ষদত্র লাগসই প্রযুরক্তর উন্নয়ন, সেকদনালরজ/দেি রভরিক তথ্য গ্যাপ রিরিতকরণ এবাং 

িারহো র্ািাই সমীক্ষা সম্পরকযত সক্ষত্ররভরিক গদবষণা কার্ যক্রম পররিালনা করা;  

২.২.৪  কাররগরর রশক্ষার সক্ষদত্র কার্ যকরী রশক্ষণ-রশখন কার্ যক্রদমর উন্নয়ন সািদন গদবষণা করা; 

২.২.৫ রশক্ষক প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত িলমান কার্ যক্রদম গদবষণালব্ধ জ্ঞাদনর প্রদয়াগ, উদ্ভাবন ক্ষমতার রবকাশ সািন ও 

সপশাোররদত্বর উন্নয়ন; 

২.২.৬ কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষার উন্নয়দন গৃহীতব্য প্রকল্পসমূদহর কার্ যকাররতা ও সম্ভাব্যতা র্ািাইকরণ; 

২.২.৭ গদবষণা লব্ধ জ্ঞান ও অরভজ্ঞতার আদলাদক রশক্ষাক্রদমর উন্নয়ন, পররমাজযন ও পররবি যনসহ প্ররতষ্ঠাদনর 

ল্যাব/ওয়াকযশদপর উন্নয়ন সািন এবাং জনদসবায় ব্যবহার ও প্রিার; 

     ২.২.৮ জাতীয় ও আন্তজযারতক পর্ যাদয় রশক্ষা ও েক্ষতা সাংরিষ্ট গদবষণািমী প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষণালব্ধ জ্ঞান ও 

অরভজ্ঞতা রবরনময় এবাং গদবষণা পররিালনায় রিপারক্ষক সম্পকয স্থাপন; 

     ২.২.৯ গদবষণা রনভ যর জ্ঞান অজযদনর মাধ্যদম সেদশর রশক্ষা রবষয়ক নীরত রনি যারদণ কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাগ,রশক্ষা মন্ত্রণালয়দক সহায়তা প্রোন। 

 

২.৩ গদবষণার পরররি 

     ২.৩.১ কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ কার্ যক্রদমর গুণগত মাদনান্নয়দনর সাদথ সাংরিষ্ট রবযমান রবরভন্ন 

সমস্যা রিরিতকরণ ও সমািাদনর উপায় উদ্ভাবদন Action Research, Experimental Research, Lab 

Research ও Social Science Research এর মাধ্যদম গদবষণা কার্ যক্রম পররিালনা; 

     ২.৩.২ কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তরািীন গদবষণা খাদত বরােকৃত অদথ যর র্থার্থ ব্যবহাদরর মাধ্যদম কার্ যকরী রশক্ষণ-

রশখন কার্ যক্রদমর উন্নরত সািদন সুপাররশ, রশক্ষক প্ররশক্ষণ িারহো রনরূপণ, নতুন সেকদনালরজ সুপাররশ, 

প্ররতষ্ঠাদনর ল্যাব/ওয়াকযশদপর উন্নয়ন সািন, প্ররশক্ষণ কার্ যক্রম ও প্ররতষ্ঠান মরনেররাং এর প্রভাব রনরূপণ, 

েক্ষতার িারহো, কম যসাংস্থাদনর িারহো, সেসার স্টারি, প্ররশক্ষণ উপকরণ ততরর ও প্ররশক্ষণ কাররকুলাম, 

পাঠ্যসূরি এবাং পিরতর উন্নয়ন; 
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     ২.৩.৩ কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর তহরবদলর উৎস রনরব যদশদষ প্রাপ্ত (রাজস্ব বা উন্নয়ন বাদজে, প্রকল্প, রিপারক্ষক ও 

বহুপারক্ষক প্ররক্রয়ায় প্রাপ্ত বা অন্য সর্ সকান উৎস সথদক প্রাপ্ত) অদথ যর মাধ্যদম কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষার 

মাদনান্নয়ন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সেরণকদক্ষ পাঠোন কার্ যক্রদমর উন্নয়ন, রশক্ষা ব্যবস্থাপনার পিরতগত ও 

গুণগতরশক্ষার লক্ষয অজযদন সহায়তা করা, রশক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার সারব যক উন্নয়ন রবষদয় গদবষণা পররিালনা 

এবাং আধুরনকায়দনর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ রিরিতকরণ; 

     ২.৩.৪ রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ও রশল্প কারখানার মদধ্য রলাংদকজ সজারোরকরণ, রশল্প কারখানা বাস্তব প্ররশক্ষণ, জব 

সেসদমন্ট সসদলর কার্ যক্রম বৃরি, ূরব য েক্ষতার স্বীকৃরতর সনোয়ন (আররপএল), 

এনটিরভরকউএফ/রবএনরকউএফ বাস্তবায়ন, পারস্পাররক স্বীকৃরত চুরক্ত, রবদশষ িারহো সম্পন্ন রশক্ষাথীদের 

কল্যাণ, কাররগরর রশক্ষায় নারী রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ বৃরি, প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীদক কাররগররদত 

অন্তভূ যরক্তকরণ; 

     ২.৩.৫ জাতীয় ও আন্তজযারতক সাংস্থার অনুদরাদি/অথ যায়দন কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা সাংরিষ্ট গদবষণা 

পররিালনা; 

             ২.৩.৬   কাররগরর রশক্ষার প্রিার, প্রসার ও উন্নয়দন সসাস্যাল মাদকযটিাং রবষয় সাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

             ২.৩.৭    কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর উন্নয়ন সাংক্রান্ত র্াবতীয় রবষয়। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

গবর্ষণা কার্ বক্রম ব্যর্স্থাপনা 

৩.০ গবর্ষণা কতমটির কাঠাবমা 

কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত গদবষণা কার্ যক্রম সুষ্ঠুভাদব পররিালনার জন্য গদবষণা করমটি  

থাকদব। তদব অতিদপ্তবরর তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে মূেত সকে কম বকান্ড সমন্বয় ও তদারতক করবর্। 

গবর্ষণা কতমটির ততনটি (০৩) অংশ থাকবর্। র্থাাঃ উপবদষ্টা কতমটি, কার্ বকরী কতমটি ও গবর্ষণা প্রস্তার্ মূল্যায়ন 

কতমটি। 

৩.১ উপদেষ্টা করমটি 

১. সতর্র্, কাতরগতর ও মাদ্রাসা তশক্ষা তর্ভাগ, তশক্ষা মন্ত্রণােয়, ঢাকা মুখ্য উপবদষ্টা 

২. অতততরক্ত সতর্র্ (কাতরগতর), কাতরগতর ও মাদ্রাসা তশক্ষা তর্ভাগ, ঢাকা        উপবদষ্টা 

৩. মহাপতরর্ােক, কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা উপবদষ্টা 

৪. মহাপতরর্ােক, র্াংোবদশ উন্নয়ন গবর্ষণা পতরষদ (তর্আইতিএস), সশবর-ই-

র্াংোনগর, ঢাকা 

উপবদষ্টা 

 

৩.১.১ উপবদষ্টা কতমটির কার্ বপতরতি: 

   ৩.১.১.১ গবর্ষণা কার্ বক্রবম প্রবয়াজনীয় পরামশ ব প্রদান; 

৩.১.১.২ গবর্ষণা সক্ষত্র তর্তিতকরবণ গঠিত কার্ বকরী কতমটিবক সাতর্ বক পরামশ ব প্রদান। 

৩.২ কার্কযরী করমটি 

১. মহাপররিালক, কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা সভাপরত 

২. সিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা সবাি য, আগারগাঁও, ঢাকা সেস্য 

৩. যুগ্ম সরিব (কাররগরর), কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ সেস্য 

৪. পররিালক (প্রশাসন), কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা সেস্য 

৫. রশক্ষা ও গদবষণা ইনরস্টটিউে, ঢাকা রবশ্বরবযালয়-এর একজন উপযুক্ত 

প্ররতরনরি (সহদর্াগী অধ্যাপক পেমর্ যাোর রনদন নয়)    

সেস্য 

৬. বাাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা পররষে (রবআইরিএস) এর একজন উপযুক্ত 

প্ররতরনরি (পররিালক পেমর্ যাোর রনদন নয়),  সশদর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

সেস্য 

৭. বাাংলাদেশ রবজ্ঞান ও রশল্প গদবষণা পররষে -এর একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি 

(পররিালক পেমর্ যাোর রনদন নয়), ি. কুেরত-এ-খুো সড়ক, িানমরন্ড,  

ঢাকা-১২০৫  

সেস্য 

৮. বাাংলাদেশ প্রদকৌশল রবশ্বরবযালয় -এর একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি (সহদর্াগী 

অধ্যাপক পেমর্ যাোর রনদন নয়) 

সেস্য 

৯. পররিালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা সেস্য সরিব 
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৩.২.১ কার্ যকরী করমটির কার্ যপরররি 

৩.২.১.১ মূল্যায়ন করমটির মাধ্যদম সুপাররশকৃত গদবষণা প্রস্তাবনাসমূহ পর্ যাদলািনা অদন্ত বাদজে 

রনি যারণূরব যক অথ যায়দনর জন্য চূড়ান্ত অনুদমােন; 

৩.২.১.২ গদবষণা প্রস্তাব অনুদমােন, অগ্রগরত র্ািাই সাদপদক্ষ প্ররতদবেন োরখল করার সম্মরত প্রোন, চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন অনুদমােন ইতযারে;  

৩.২.১.৩ গদবষণা কার্ যক্রম সম্পােদন সারব যক রেক রনদে যশনা প্রোদনর জন্য প্ররত অথ যবছদর কমপদক্ষ 

০২(দুই) টি এবাং প্রদয়াজদন রবদশষ সভা অনুষ্ঠান; 

৩.২.১.৪ গদবষণা মূল্যায়ন করমটির সুপাররশকৃত চূড়ান্ত খসড়া গদবষণা প্ররতদবেন মূল্যায়দনর জন্য 

মূল্যায়নকারী রবদশষজ্ঞ প্যাদনল অনুদমােন;   

৩.২.১.৫ গদবষণা প্রস্তাব মূল্যায়দনর জন্য প্ররত ০৩ (রতন) বছর পর পর মূল্যায়ন করমটি পুনঃগঠদনর 

সুপাররশ প্রোন; 

৩.২.১.৬ প্রদয়াজদনর রনররদখ গদবষণা নীরতমালা পররমাজযন বা সাংদশািদনর সুপাররশ প্রোন। 

 

৩.৩ মূল্যায়ন/র্ািাই-বাছাই করমটি 

১. পররিালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা সভাপরত 

২. রশক্ষা ও গদবষণা ইনরস্টটিউে, ঢাকা রবশ্বরবযালয়- এর একজন উপযুক্ত 

প্ররতরনরি (সহকারী অধ্যাপক পেমর্ যাোর রনদন নয়) 

সেস্য 

৩. বাাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা পররষে (রবআইরিএস)- এর একজন উপযুক্ত 

প্ররতরনরি (উপপররিালক পেমর্ যাোর রনদন নয়) 

সেস্য 

৪. জাতীয় রশক্ষা ব্যবস্থাপনা একাদিমী (নাদয়ম এর একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি 

(উপপররিালক পেমর্ যাোর রনদন নয়), 

সেস্য 

৫. উপসরিব/ রসরনয়র সহকারর সরিব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ সেস্য 

৬. উপপররিালক (গদবষণা), বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা সবাি য সেস্য 

৭. পররসাংখ্যান গদবষণা ও রশক্ষা ইন্সটিটিউে, ঢাকা রবশ্বরবযালয়- এর একজন 

উপযুক্ত প্ররতরনরি (সহকারী অধ্যাপক পেমর্ যাোর রনদন নয়) 

সেস্য 

৮. বাাংলাদেশ রশক্ষা তথ্য ও পররসাংখ্যান ব্যযদরা (ব্যানদবইস) -এর এর একজন 

উপযুক্ত প্ররতরনরি (উপপররিালক পেমর্ যাোর রনদন নয়) 

সেস্য 

৯. উপপররিালক, ররসাি য এন্ড নদলজ ম্যাদনজদমন্ট সসল, কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর সেস্য সরিব 

  

৩.৩.১ মূল্যায়ন কতমটির কার্ বপতরতি  

৩.৩.১.১ মূল্যায়ন কতমটি সসে কতৃবক প্রকাতশত তর্জ্ঞতপ্তর মাধ্যবম প্রাপ্ত গবর্ষণা প্রস্তার্সমূহ গবর্ষণা 

নীততমাোর উবেশ্য ও অগ্রাতিকাবরর তভতিবত তনি বাতরত কাঠাবমার আওতায় র্ার্াই-র্াছাই পূর্ বক 

মূল্যায়ন কবর প্রাথতমকভাবর্ তনর্ বার্ন করা; 

৩.৩.১.২ প্রাথতমকভাবর্ তনর্ বাতর্ত গবর্ষণা প্রস্তার্সমূহ সংবশািন, পতরমাজবন ও উন্নয়বনর েবক্ষে অনাতিক ৩ 

(ততন) টি কম বশাোর আবয়াজন করবর্। উক্ত কম বশাোর মতামবতর তভতিবত সংবশাতিত 

প্রস্তার্নাসমূহ অনুবমাদবনর তনতমবি কার্ বকরী কতমটির তনকট সুপাতরশ প্রদান; 

http://www.banbeis.gov.bd/
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৩.৩.১.৩ র্াবজট সংস্থান, কাবজর গুরুত্ব ও র্াস্তর্ র্াতহদার তনতরবে মূল্যায়ন কতমটি গবর্ষণার প্রাথতমক 

র্াবজট অনুবমাদবনর জন্য কার্ বকরী কতমটির তনকট সুপাতরশ সপ্ররণ; 

৩.৩.১.৪ তনর্ বাতর্ত গবর্ষণা প্রস্তার্সমূহ মূল্যায়ন কতমটি কতৃবক ততনটি িাবপ মূল্যাতয়ত হবর্; 

৩.৩.১.৫ গবর্ষণা কার্ বক্রম তনতদ বষ্ট সমবয়র মবধ্য সম্পাদবনর েবক্ষে মধ্যর্তী মূল্যায়ন অবে অতগ্রম র্াবজট 

প্রদাবনর জন্য  সুপাতরশ সপ্ররণ; 

৩.৩.১.৬ চূড়াে েসড়া গবর্ষণা প্রততবর্দন মূল্যায়বনর জন্য মূল্যায়নকারী তর্বশষজ্ঞ প্যাবনে গঠবনর েবক্ষে 

কার্ বকরী কতমটি র্রার্র সুপাতরশ সপ্ররণ; 

৩.৩.১.৭ মূল্যায়নকারী তর্বশষজ্ঞ কতৃবক মূল্যায়ন প্রততবর্দন এর্ং গবর্ষক কতৃবক উপস্থাতপত গবর্ষণার 

উপস্থাপনার তভতিবত গবর্ষণা কার্ বক্রম সুষ্ঠুভাবর্ সম্পবন্নর অনুবমাদবনর জন্য সুপাতরশ প্রদান; 

৩.৩.১.৮ মূল্যায়ন কতমটি প্রবয়াজবন সদস্য সকা-অপ্ট করবত পারবর্। 

 

৩.৪  গবর্ষণা প্রস্তার্ পর্ বাবোর্না এর্ং অনুবমাদন প্রতক্রয়া 

৩.৪.১ সসে প্রতত র্ছর জানুয়াতর মাবস পরর্তী অথ ব র্ছবরর জন্য গবর্ষণা প্রস্তার্না র্াংো/ইংবরতজ ভাষায় আহ্বান  

করবর্; 

৩.৪.২ কমপবক্ষ ০২ (দুই) টি জাতীয় পতত্রকায় (০১ টি র্াংো এর্ং ০১ টি ইংবরতজ) তর্জ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম 

(প্রবর্াজে সক্ষবত্র) এর্ং কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর ওবয়র্সাইবট তর্জ্ঞতপ্ত প্রকাবশর মাধ্যবম গবর্ষণা প্রস্তার্না 

আহ্বান করবত হবর্; 

৩.৪.৩ গবর্ষণা প্রস্তার্ র্থার্থ কাঠাবমা অনুর্ায়ী প্রণয়ন করা হবয়বছ তক না সসইগুতে তনবয় তরসার্ ব এন্ড নবেজ 

ম্যাবনজবমন্ট সসে প্রতত র্ছবরর মার্ ব মাবস প্রাথতমক র্ার্াই-র্াছাইপূর্ বক মূল্যায়বনর জন্য গবর্ষণা প্রস্তার্ 

মূল্যায়ন কতমটির কাবছ উপস্থাপন করবর্; 

৩.৪.৪ গবর্ষণা প্রস্তার্সমূহ মূল্যায়বনর জন্য গবর্ষণা প্রস্তার্ দাতেেকাতর কম বকতবা/তশক্ষক/গবর্ষকগণ মূল্যায়ন 

কতমটির তনকট উপস্থাপন করবর্;  

৩.৪.৫ প্রততটি গবর্ষণা প্রস্তার্ ২০০ নম্ববরর তভতিবত মূল্যায়ন করা হবর্, (গবর্ষণা প্রস্তাবর্র অংশ ১৫০ নম্বর এর্ং 

জীর্ন বৃিাে অংশ ৫০ নম্বর)। মূল্যায়নকারী সদস্যগণ গবর্ষণা প্রস্তার্না মূল্যায়ন ছক পতরতশষ্ট-১ ফরম-’ক’ 

অনুসরণ কবর মূল্যায়ন করবর্;  

৩.৪.৬  কম বশাোর মাধ্যবম প্রাথতমকভাবর্ র্াছাইকৃত তনর্ বাতর্ত গবর্ষণা প্রস্তার্সমূহ সংবশািন, পতরমাজবন ও                                          

উন্নয়বনর েবক্ষে সসে প্রবয়াজন অনুর্ায়ী প্রতততষ্ঠত গবর্ষকবদর সমন্ববয় তর্ষয়তভতিক (প্রবর্াজে সক্ষবত্র) দে 

গঠন কবর কম বশাোর আবয়াজন করবর্। এ কম বশাোয় তনর্ বাতর্ত গবর্ষণা প্রস্তার্নার সাবথ সংতিষ্ট সকে 

সদস্য অংশগ্রহণ করবর্; 

৩.৪.৭    কম বশাোর মাধ্যবম গবর্ষণা প্রস্তার্নার ত্রুটি- তর্চ্যেতত দূর কবর গবর্ষণা প্রস্তার্না সংবশািন করা হবর্;    

 ৩.৪.৮  কম বশাোর মাধ্যবম সংবশাতিত গবর্ষণা প্রস্তার্সমূহ অনুবমাদবনর জন্য গবর্ষণা কতমটিবত (কার্ বকরী কতমটি)  

উপস্থাপন করা হবর্ এর্ং গবর্ষণা োবত উক্ত অথ বর্ছবর র্রােকৃত টাকায় সর্ কয়টি গবর্ষণা কার্ বক্রম 

পতরর্ােনা করা সম্ভর্ তার গুণগত তদক র্ার্াই কবর কার্ বকরী কতমটি কতৃবক র্াবজট তনি বারণ পূর্ বক 

অনুবমাদনকরা হবর্; 
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৩.৪.৯ গবর্ষণা প্রস্তার্না মূল্যায়বনর ফোফে তনর্ বাতর্ত গবর্ষক/গবর্ষকগণবক কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর                   

ওবয়র্সাইবট/সরাসতর পত্রবর্াবগ অর্তহত করা হবর্; 

৩.৪.১০   কার্ বকরী কতমটি কতৃবক অনুবমাতদত প্রততটি গবর্ষণা প্রস্তার্নার কার্ বক্রম শুরু করার জন্য আবদশ জাতর করা   

হবর্। 

 

৩.৫ গবর্ষণা প্রস্তার্নার কাঠাবমা 

গবর্ষণা প্রস্তার্নার কাঠাবমা: গবর্ষণা প্রস্তার্নার রূপবরো র্া কাঠাবমা তনম্নরূপ হবত পাবর: 

    (১) গবর্ষণা তর্ষবয়র তশবরানাম (Title of the Research) 

   (২) ভূতমকা (Introduction) 

  (৩) সমস্যার তর্বৃতত (Statement of the Problem) 

(৪) গবর্ষণার উবেশ্য (Objective(s) of the Study) 

(৫) অনুতমত তসদ্ধাে / গবর্ষণা প্রশ্ন (Formulation of Hypothesis / Research Questions) 

(৬) িারণাগত কাঠাবমা (Conceptual Framework) 

(৭) গবর্ষণা তর্ষবয়র গুরুত্ব ও সর্ৌতক্তকতা (Importance and Rationale of the Study) 

(৮)   প্রস্তাতর্ত গবর্ষণার সবে সংতিষ্ট র্া সম্পতকবত গবর্ষণা কবম বর পর্ বাবোর্না (Review of 

Literature) 

(৯)  গবর্ষণা পদ্ধতত (Methodology) 

(১০) নমুনায়ন (Sampling) 

(১১) উপাি সংগ্রবহর উপকরণ (Tools of Data Collection) 

(১২) উপাি তর্বিষণ ও উপস্থাপন পদ্ধতত (Methods of Data analysis and Presentation  

Techniques)  

(১৩) কম ব পতরকল্পনা ও সময়সীমা (Work Planand Time) 

(১৪) প্রতোতশত ফোফে (Expected Results) 

(১৫) র্াবজট (Budget) 

(১৬) গ্রন্হপতি (Bibliography / References) 

(১৭) গবর্ষণা দবের সর্াগ্যতা ও অতভজ্ঞতার তর্র্রণ (Qualification and Experience of  

ResearchTeam) 

 

৩.৬ গদবষণা েল গঠন ও সর্াগ্যতা 

             ৩.৬.১ গদবষণা েদলর গঠন 

পরামর্ শক (প্রয াজ্য ক্ষেযে) ০১ জ্ন 

দলযনতা ০১ জ্ন 

সদস্য ০২/০৩ জ্ন 
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              ৩.6.২  পরামশ যদকর সর্াগ্যতা     

                        (১)      পরামশ যক এর সর্াগ্যতা কমপদক্ষ স্নাতদকাির এবাং সাংরিষ্ট রবষদয় ০৩ (রতন) টি গদবষণাপত্র 

প্ররতরষ্ঠত জান যাদল প্রকাশ থাকদত হদব; 

                        (২)       কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর গদবষণা করমটির (উপদেষ্টা, কার্ যকরী ও মূল্যায়ন করমটি)  সকান 

সেস্য গদবষণা কদম যর পরামশ যক হদবন না; 

                        (৩)      একজন পরামশ যক এক অথ যবছদর সদব যাচ্চ একটি গদবষণা কদম যর পরামশ যক রহদসদব োরয়ত্ব পালন 

করদত পারদব।  

             ৩.৬.৩   গদবষক/েলদনতা ও সেস্যগদণর সর্াগ্যতা  

(১)        গযেষক/ েলদনতা কমপদক্ষ স্নাতক রিগ্রীিারী হদবন। প্ররতরষ্ঠত জান যাদল তাঁর কমপদক্ষ ০১ (এক) টি 

প্রকাশনা থাকদত হদব; 

(২) কাররগরর ও বৃরিমূলক রশক্ষা ও প্ররশক্ষদণর গুণগত মাদনান্নয়দনর লদক্ষয আগ্রহী 

রশক্ষক/কম যকতযাগণ গদবষণা েদলর সেস্য হদত পারদব; 

(৩) একজন গদবষক এক অথ যবছদর সদব যাচ্চ একটি গদবষণা কার্ যক্রদমর সাদথ সাংরিষ্ট থাকদত পারদব; 

   (৪)        অনুবমাতদত গবর্ষণা দবে সকাবনা পতরর্তবন প্রবয়াজন হবে তা সসবের মাধ্যবম কার্ বকরী কতমটির  

               অনুবমাদনক্রবম করবত হবর্; 

                (৫)  গদবষণা কদম যর জন্য ভ্রমণকালদক োপ্তররক কম যকাল বদল গণ্য করা হদব। উক্ত ভ্রমদণর জন্য 

গদবষণা কার্ যক্রদমর বাদজেখাত হদত ভ্রমণ ব্যয় রনব যাহ করা র্াদব। 

               

৩.৭ গবর্ষণা কার্ বক্রবমর সময়াদ 

গবর্ষণা কার্ বক্রবমর সময়াদ সািারণভাবর্ ০১ (এক) অথ বর্ছবরর মবধ্য সীতমত থাকবর্ তবর্ অতনর্ার্ ব কারবণ সকাবনা 

গবর্ষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করবত তর্েম্ব হবে সসবের সুপাতরশক্রবম মহাপতরর্ােক, কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর এই 

সময়সীমা বৃতদ্ধ করবত পারবর্। 

 

৩.৮ গবর্ষণা কার্ বক্রম আরম্ভ 

 

 গবর্ষণা প্রস্তার্ চূড়াে অনুবমাদবনর পর পতরর্ােক (পতরকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রততটি অনুবমাতদত গবর্ষণা প্রস্তাবর্র 

অনুকূবে দাপ্ততরক আবদশ জাতর করবর্ন। আবদশ জাতরর তাতরে সথবক গবর্ষণা কার্ বক্রম আরম্ভ করার সময় গণনা 

করা হবর্। 

 

৩.৯ গবর্ষণা এোকা 

 

গবর্ষণা কার্ বক্রম আরম্ভ হওয়ার পর সংতিষ্ট দেবনতা/গবর্ষক গবর্ষণা কার্ বক্রম এোকা/অর্স্থান সম্পবকব সংতিষ্ট 

সসেবক অর্তহত করবর্। 
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৩.১০ গবর্ষণা কার্ বক্রম মতনটতরং ও ফোফে মূল্যায়ন পদ্ধতত 

গবর্ষণা কার্ বক্রম মতনটতরং ও ফোফে মূল্যায়ন ০৪ (র্ার) টি িাবপ সম্পাতদত হবর্।  

            ৩.১০.১ সিস্ক মতনটতরং 

সংতিষ্ট গবর্ষণা কার্ বক্রবমর প্রিান গবর্ষক/ দেবনতা ০৩ (ততন) মাস অের গবর্ষণার অগ্রগতত (কাতরগতর ও 

আতথ বক) তনি বাতরত ফরবম (পতরতশষ্ট-২ ফরম ‘ে’ দ্রষ্টব্য) সংতিষ্ট সসবে সপ্ররণ করবর্ন। সসে গবর্ষণার 

অগ্রগতত মূল্যায়ন পূর্ বক প্রততবর্দন প্রস্তুত কবর মহাপতরর্ােক র্রার্র সপশ করবর্। 

৩.১০.২ তফল্ড মতনটতরং 

সসে কতৃবক গঠিত মতনটতরং টিম গবর্ষণা র্োকােীন সমবয় প্রততটি গবর্ষণা র্ছবর অেত ০২(দুই) র্ার 

গবর্ষণা সক্ষত্র / ল্যার্ পতরদশ বণ পূর্ বক প্রততবর্দন মহাপতরর্ােক র্রার্র সপশ করবর্।  

৩.১০.৩ পর্ বাবোর্না কম বশাো 

প্রততটি গবর্ষণা কার্ বক্রবমর অগ্রগতত দেবনতা প্রতত ততনমাস অের তনি বাতরত ছবক (পতরতশষ্ট-২ ফরম ‘ে’ 

দ্রষ্টব্য) গবর্ষণা সসবের তনকট সপ্ররণ করবর্। গবর্ষণা মূল্যায়ন কতমটি র্েমান গবর্ষণা কার্ বক্রমসমূবহর 

অগ্রগতত পর্ বাবোর্না কবর পরর্তী প্রবয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহবণর সুপাতরশ করবর্। 

৩.১০.৪ গবর্ষণার চূড়াে প্রততবর্দন মূল্যায়ন 

(১) এই নীততমাোর পতরতশষ্ট-৪ ফরম ‘ঘ’ এর আবোবক মূল্যায়ন কতমটি গবর্ষণা কার্ বক্রবমর চূড়াে 

প্রততবর্দন মূল্যায়ন করবর্ন এর্ং মূল্যায়ন সম্পবকব তেতেত মতামত প্রদান করবর্;   

 (২) মূল্যায়নকারী সদস্যগণবক গবর্ষণা প্রততবর্দন গ্রহবণর তাতরে হবত সবর্ বাচ্চ দুই সপ্তাবহর মবধ্য 

মূল্যায়ন প্রততবর্দন জমা তদবত হবর্।  

৩.১১ গবর্ষণা ফোফে উপস্থাপন   

৩.১১.১ সকে প্রকৃততর গবর্ষণা/জতরপ/সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা র্ার্াই সসতমনার/কম বশাোর আবয়াজন কবর উপস্থাপবনর 

উবযাগ তনবত হবর্;  

৩.১১.২ প্রততটি গবর্ষকদে গবর্ষণা কার্ বক্রবমর েসড়া চূড়াে প্রততবর্দন ০৩ (ততন) কতপ সসবের তনকট জমা তদবর্ন 

এর্ং Power Point এর মাধ্যবম সসতমনাবর উপস্থাপন করবর্;  

৩.১১.৩ চূড়াে প্রততবর্দন উপস্থাপন তর্ষয়ক সসতমনার/কম বশাোয় গবর্ষণা দবের সকে সদস্যগবণর অংশগ্রহণ 

র্াধ্যতামূেক;  

৩.১১.৪ সসতমনার/কম বশাোয় অংশগ্রহণকারীবদর সর্ৌতিক মতামত চূড়াে প্রততবর্দবন সংবর্াজন করবত হবর্; 

৩.১১.৫ সসতমনার/কম বশাোয় গৃতহত মতামত সংবর্াজবনর পর চূড়াে গবর্ষণা প্রততবর্দবনর ১০ (দশ) কতপ রতেন 

সসট এর্ং তসতি (CD) আকাবর সফট কতপ ওয়াি ব ফরম্যাবট ও তপতিএফ ফরম্যাবট গবর্ষণা সসবে দাতেে 

করবর্;  

৩.১১.৬    গবর্ষণা সম্পাদন করার জন্য গবর্ষকবদর সনদ প্রদান করা হবর্। 
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৩.১২ গবর্ষণা ও উন্নয়ন তথ্য ভান্ডার 

৩.১২.১ তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে, কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর গবর্ষণা ও উন্নয়ন কার্ বক্রবমর তথ্য 

ভান্ডার তহবসবর্ কাজ করবর্; 

৩.১২.২ কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর কতৃবপক্ষ সসবের মাধ্যবম গবর্ষণা কার্ বক্রবমর প্রাপ্ত তথ্য কাতরগতর তশক্ষা 

অতিদপ্তবরর তনজস্ব জান বাবে প্রকাবশর ব্যর্স্থা করবর্; জান বাে প্রকাবশর ব্যয় গবর্ষণা র্াবজট োত সথবক 

সমন্বয় করা সর্বত পাবর;  

৩.১২.৩ কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর জান বাবে প্রকাবশর জন্য প্রততটি প্রর্ন্ধ তর্ষয়তভতিক তর্বশষজ্ঞ দ্বারা সম্পাদনা 

কবরজান বাবে প্রকাবশর উপবর্াগী (Peer Review) কবর সতাোর জন্য প্রবয়াজনীয় মূল্যায়নকারী এর্ং 

সম্পাদনা কতমটির সদস্যবদর সম্মানী গবর্ষণা র্াবজট োত সথবক সমন্বয় করা হবর্। 
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র্তুথ ব অধ্যায় 

গবর্ষণা কার্ বক্রবমর আতথ বক ব্যর্স্থাপনা 

৪.১ তহতর্বের উৎস 

তনম্ন তেতেত উৎসসমূহ সথবক গবর্ষণা তহতর্ে গঠিত হবর্: 

৪.১.১ কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর রাজস্ব র্াবজবট ‘গবর্ষণা’ োবত র্রােকৃত অথ ব; 

৪.১.২ সরকাবরর উন্নয়ন োত, সদশী-তর্বদশী সংস্থাও তশল্প প্রততষ্ঠান কতৃবক গবর্ষণা পতরর্ােনার জন্য প্রদি অথ ব। 

৪.২ গবর্ষণা সংক্রাে ব্যয় তনবদ বশনা 

৪.২.১ ম োট গবর্ষণা র্াবজবটর শতকরো ৮০ ভোগ র্রােকৃত অথ ব গবর্ষণা কার্ বক্রম পতরর্ােনা ও র্াস্তর্ায়ন োবত 

এর্ং অবশশষ্ট ২০ ভোগ অর্ থ গবর্ষণা সহায়ক কম বকাবন্ড (সর্মন: কম বশাো, সসতমনার, সভা, জান বাে সম্পাদনা, 

আপ্যায়ন ও তর্তর্ি োবত) ব্যয় করা র্াবর্। 

৪.২.২ জাতীয় ও আেজবাততক পর্ বাবয়র প্রততষ্ঠান/সংস্থার সাবথ তদ্বপাতক্ষক সহবর্াতগতা সৃতষ্টর জন্য কম বশাো, 

কনফাবরন্স ও সসতমনার আবয়াজন, তমটিং, সমব াতা স্মারক, সর্াগাবর্াগ স্থাপন ও রক্ষা, আপ্যায়ন ও 

র্াসস্থান এর ব্যর্স্থা ইতোতদর জন্য মহাপতরর্ােক, কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর/ প্রবর্াজে সক্ষবত্র সরকার 

অনুবমাদন সাবপবক্ষ গবর্ষণা র্াবজটোত হবত অথ ব ব্যয় করা র্াবর্;    

৪.২.৩ প্রততটি সভার জন্য সদস্যবৃন্দসহ প্রশাসতনক সহবর্াগী তহসাবর্ সংতিষ্ট কম বকতবা/ কম বর্ারী তনি বাতরত হাবর 

সম্মানী পাবর্ন; 

৪.২.৪ কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর কতৃবক প্রকাতশত জান বােটি Peer Reviewed Journal তহবসবর্ প্রকাবশর জন্য 

প্রবয়াজনীয় সম্পাদনা ব্যয়সহ গবর্ষণা সংক্রাে তর্তভন্ন কতমটির সসতমনার/কম বশাোয় অংশগ্রহণ এর্ং সমাপ্ত 

গবর্ষণা প্রকবল্পর চূড়াে মূল্যায়বনর জন্য সম্মানী গবর্ষণা র্াবজট োত হবত তনর্ বাহ করা হবর্; 

৪.২.৫ গবর্ষণা সংক্রাে তর্তভন্ন কতমটির প্রতত সভা/সসতমনার অংশগ্রহবণর জন্য কতমটির সদস্যবৃবন্দর সম্মানী হার 

হবর্ তনম্নরূপ: 

 

ক্ররমক নাং পদের নাম সম্মানীর হার 

১. মুখ্য উপদেষ্টা 5000/- 

২. উপদেষ্টা (জনপ্ররত) 4500/- 

৩. সভাপরত 4000/- 

৪. সেস্য (জনপ্ররত) 3500/- 

৫. সেস্য-সরিব 3500/- 

 

৪.৩ গবর্ষণা কার্ বক্রবমর র্াবজট 

প্রততটি গবর্ষণাকম ব সম্পাদবনর জন্য গবর্ষণা র্াবজট ন্যেনতম ৩.০০ (ততন) েক্ষ এর্ং সবর্ বাচ্চ ৫.০০ (পাঁর্) েক্ষ টাকা। 
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৪.৪ গবর্ষণা কার্ বক্রবমর ব্যয় তর্ভাজন 

   ৪.৪.১ গদবষণা কার্ যক্রদমর বাদজে (৮০%) ব্যয় রবভাজন রনদনাক্ত উপাদয় হদব:    

 

 

 

 

 

 

             ৪.৪.২ উপাি সাংগ্রহকারীগদণর র্াতায়াত ও তেরনক ভাতা, উপাি সাংগ্রদহর উপকরণ ক্রয়, তথ্য রবদিষণ খরি,  

ফদোকরপ, গদবষণা সাংরিষ্ট উপকরণ ক্রয়, অবকাঠাদমা উন্নয়ন, খসড়া গদবষণা প্ররতদবেন, সসরমনাদর 

উপস্থাপন ব্যয়, চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন ও মুদ্রণ ব্যয়, প্রশ্নমালা, খসড়া ও চূড়ান্ত প্ররতদবেন পুনঃমুদ্রণ ব্যয়, 

প্রচ্ছে ও বাঁিাই ব্যয়, সস্টশনারী ও প্রদয়াজনীয় দ্রব্যারে ক্রয় ও রবরবি খাদত প্রদয়াজনীয় অথ য গদবষণা 

কার্ যক্রদমর জন্য বরােকৃত বাদজে সথদক ব্যয় হদব (5০%) ।   

৪.৫  অনুবমাতদত গবর্ষণা কার্ বক্রমব্যততত অন্যান্য গবর্ষণা সহায়ক কাবজর জন্য র্রাে 

   ৪.৫.১ কার্ বকরী কতমটি কতৃবক অনুবমাতদত গবর্ষণা কার্ বক্রম ব্যততত অন্যান্য গবর্ষণা সহায়ক কাজ, র্া এ 

নীততমাোর তদ্বতীয় অধ্যাবয় র্তণ বত উবেশ্যার্েীর সাবথ সামিস্যপূণ ব সর্মন- কম বশাো, 

তসবম্পাতজয়াম,সসতমনার, সভা এর্ং গবর্ষণা সংতিষ্ট সর্ সকান অনুষ্ঠান আবয়াজবনর জন্য অথ ব ব্যয় করা 

র্াবর্। এ মেত্রে ম োট গত্রবষণো কোর্ থক্র  বোত্রেত্রটর ৮০ ভোগ অর্ থ মূল গত্রবষণো কোর্ থক্র  বোস্তবোয়ত্রে এবং 

অবশশষ্ট ২০ ভোগ অর্ থ গত্রবষণো সহোয়ক কোর্ থক্রত্র  ব্যয় করো র্োত্রব। তবর্ প্রবয়াজবনর তনতরবে অথ ব ব্যবয়র 

শতকরা হার কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর মহাপতরর্ােবকর অনুমতত সাবপবক্ষ পতরর্তবন করা র্াবর্। 

আেজবাততক গবর্ষণা সবম্মেন আবয়াজন র্া গবর্ষণা সহায়ক সসতমনার/কম বশাোয় অংশগ্রহণকারীর সম্মানীর 

হার হবর্ তনম্নরূপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

সূত্র: স্মারক নং: ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৩.০০৫.১৩-১৮৮ তাতরে: ০৭ জুন ২০১৮ তি: অথ ব মন্ত্রণােয়, অথ ব তর্ভাগ। 

ক্রতমক নং োত  ব্যয় তর্ভাজন (%) 

১. পরামশ বক ৬% 

২. দেবনতা ১৮% 

৩. সদস্য (২ জন)  (১৩% +১৩%) = ২৬% 

৪. উপাি সাংগ্রহ, র্াতায়াত,দস্টশনারী ক্রয় ও অন্যান্য 

খাত  

৫০% 

                                                                      ম োট ১০০% 

ক্রতমক নং কাবজর তর্র্রণ সম্মানীর হার 

১. মূে প্রর্ন্ধ উপস্থাপবকর সম্মানী (র্তদ থাবক) ৩,৫০০.০০/- (ততন হাজার পাঁর্শত টাকা) 

২. সসতমনার/ওয়াকবশপ সঞ্চােবকর সম্মানী ৩,০০০.০০/- (ততন হাজার টাকা) 

(সসতমনার/ওয়াকবশপ প্রতত) 

৩. আবোর্বকর সম্মানী (অনতিক ৩ জন) ২,৫০০.০০/- (দুই হাজার পাঁর্শত টাকা) 

(সসতমনার/ওয়াকবশপ প্রতত) 

৪. র যাদপাটিয়াদরর সম্মানী (র্রেথাদক) (অনতিক ২ 

জন) 

২,০০০.০০/- (দুই হাজার টাকা) 

(সসতমনার/ওয়াকবশপ প্রতত) 

৫. সসতমনার/ওয়াকবশবপ অংশগ্রহণকারীগবণর সম্মানী ১,০০০.০০/- (এক হাজার টাকা) (জন 

প্রতত) 

৬. সসতমনার/ওয়াকবশপ সহায়ক কম বর্ারীর সম্মানী 

(অনতিক ৩ জন) 

১,৫০০.০০/- (এক হাজার পাঁর্শত টাকা) 

(সসতমনার/ওয়াকবশপ প্রতত) 
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৪.৫.২ কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর র্তহভূ বত উৎবসর অথ বায়বন পতরর্াতেত গবর্ষণার সক্ষবত্র দাতা সংস্থার সাবথ 

আবোর্না পূর্ বক সম্মানীর হার ও অন্যান্য শতবার্েী তনি বারণ করা হবর্; 

৪.৫.৩ সকাবনা উন্নয়ন প্রকবল্পর সম্ভাব্যতা র্ার্াই, সেসার স্টাতি অথর্া উর্ধ্বতন কতৃবপক্ষ কতৃবক তনবদ বতশত সকাবনা 

স্টাতি/সমীক্ষা কার্ বক্রম করার জন্য মহাপতরর্ােক, কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর কাবজর পতরতি অনুর্ায়ী র্াবজট 

তনি বারণ করবত পারবর্। 

 

৪.৬ গবর্ষণা কার্ বক্রবমর অথ ব প্রদান, তহসার্ সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ 

৪.৬.১ প্রততটি অনুবমাতদত গবর্ষণা কার্ বক্রবমর অথ ব ০২ (দুই) তকতস্তবত ছাড় করা হবর্। গবর্ষণা প্রস্তার্ অনুবমাদবনর 

পর গবর্ষণা দেবক সমাট প্রস্তাতর্ত গবর্ষণা ব্যবয় ১ম তকতস্ত (সবর্ বাচ্চ ৩০%) অথ ব ছাড় করা হবর্। সম্পাতদত 

গবর্ষণা কার্ বক্রম সবোষজনকভাবর্ প্রতীয়মান হওয়া সাবপবক্ষ ২য় তকতস্তর ৭০% অথ ব ছাড় করা হবর্। 

এবক্ষবত্র গবর্ষণা প্রততবর্দন সসতমনাবর উপস্থাপন, সসতমনাবরর সুপাতরবশর তভতিবত সংবশািন, জান বাবে 

প্রকাশ (প্রবর্াজে সক্ষবত্র) এর জন্য মূে প্রততবর্দবনর সারাংশ দাতেে এর্ং মূল্যায়নকারীর সবোষজনক 

মতামত প্রাতপ্ত সাবপবক্ষ গবর্ষণা কার্ বক্রম সবোষজনক প্রতীয়মান হবে তদ্বতীয় তকতস্তর অথ ব ছাড় করবত 

হবর্। তবর্ সকে সক্ষবত্রই কার্ বকরী কতমটির সভাপততর তসদ্ধােই চূড়াে হবর্;  

৪.৬.২ গবর্ষকদে গবর্ষণা কার্ বক্রবমর সময়সূতর্ সমাতাবর্ক গবর্ষণা কাবজর সমূদয় তহসার্ সসবে জমা তদবর্ন। 

সসে তা র্থার্থভাবর্ পরীক্ষা-তনরীক্ষা কবর অতিদপ্তবরর তহসার্ শাোয় জমা তদবর্। সকাবনা গবর্ষণা কাজ 

তনি বাতরত সময়সীমার মবধ্য সশষ না হবে এর্ং তার যুতক্তসেত কারণ থাকবে কার্ বকরী কতমটির অনুবমাদন 

সাবপবক্ষ সময়সীমা র্াড়াবনা সর্বত পাবর। র্তি বত সময়সীমা এক অথ ব র্ছবরর মবধ্য সীমার্দ্ধ রাো র্াঞ্ছনীয়, 

তবর্ তর্বশষ সক্ষবত্র র্তি বত সময়সীমা পরর্তী অথ ব র্ছবর সর্বত পাবর। সসবক্ষবত্র অর্তশষ্ট অথর্া সমুদয় 

গবর্ষণা কার্ বক্রম ব্যয় নতুন অথ বর্ছবরর র্াবজট হবত তনর্ বাহ করা হবর্। র্তি বত সময়সীমার জন্য গবর্ষণা 

কার্ বক্রবমর সমাট ব্যয় অপতরর্ততবত থাকবর্ এর্ং এরজন্য সকান অতততরক্ত অথ ব র্রাে করা হবর্ না; 

 ৪.৬.৩ প্রতত অথ বর্ছবর দাতেেকৃত গবর্ষণা প্রস্তার্না তনর্ বার্বনর েবক্ষে র্াছাইবয়র জন্য  মূল্যায়নকারীগণ প্রতত সদস্য 

প্রতত গবর্ষণা প্রস্তার্নার তর্পরীবত  ৫০০/- (পাঁর্শত) টাকা হাবর সম্মানী পাবর্ন;  

 ৪.৬.৪  প্রততটি গবর্ষণা প্রততবর্দন চূড়াে মূল্যায়বনর জন্য মূল্যায়নকারী তর্বশষজ্ঞ প্রবতেবক ১০,০০০/- (দশ হাজার) 

টাকা হাবর সম্মানী পাবর্ন। 

 

 

৪. ৭ গবর্ষণা কার্ বক্রবম তনবয়াতজত গবর্ষকগবণর (দেবনতা ও গবর্ষণা দবের সদস্য) তেতেত সম্মততপত্র 

 ৪.৭.১  গবর্ষণা কার্ বক্রবম তনবয়াতজত দেবনতা ও গবর্ষণা দবের সদস্যগণ প্রবতেবক তরসার্ ব এন্ড নবেজ 

ম্যাবনজবমন্ট সসে, কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর র্রার্র তেতেত সম্মততপত্র জ্ঞাপন করবর্ন সর্, তাঁরা তনতদ বষ্ট 

সমবয় সংতিষ্ট গবর্ষণা কার্ বক্রম সম্পাদন করবর্ন। সকাবনা কারবণ গবর্ষণা কার্ বক্রম অসম্পন্ন সরবে 

গবর্ষণা সথবক অব্যাহতত তনবে গৃহীত সম্মানী (র্তদ গ্রহণ কবর থাবকন) কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তরবক সফরত 

প্রদান করবর্ন। এই মবম ব ৩০০/- (ততনশত) টাকার (নন জুতিতশয়াে স্টাম্প)  একটি অেীকার নামায় স্বাক্ষর 

করবত হবর্; 
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 ৪.৭.২  অনুবমাতদত গবর্ষণা প্রস্তার্ গবর্ষকগবণর পতরর্তববনর সক্ষবত্র কার্ বকরী কতমটির অনুবমাদন প্রবয়াজন হবর্; 

সকাবনা কারবণ গবর্ষণা কতমটির সভা আবয়াজবন তর্েম্ব হবে পতরর্ােক (পতরকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর মাধ্যবম 

অতিদপ্তবরর মহাপতরর্ােবকর তনকট হবত অনুবমাদন গ্রহণ করবত হবর্। 

 

৪.৮ গবর্ষণা কার্ বক্রবমর গৃহীত অবথ বর জর্ার্তদতহতা ও অব্যতয়ত অথ ব জমাদান 

গবর্ষণা কতমটি কতৃবক অনুবমাতদত গবর্ষণা কার্ বক্রবমর চূড়াে প্রততবর্দবনর ১০ (দশ) কতপ জমা সদওয়া না হবে 

তকংর্া গবর্ষণা কার্ বক্রবমর দেবনতা কতৃবক গবর্ষণা কার্ বক্রম পতরতোক্ত হবে উক্ত গবর্ষণা কার্ বক্রম র্াততে র্বে গণ্য 

হবর্ এর্ং গৃহীত সমূদয় অথ ব গবর্ষণা কার্ বক্রবমর দেবনতা অতিদপ্তবর সফরত তদবর্ন। সকাবনা গবর্ষণা কার্ বক্রবমর ব্যয় 

পতরবশাবির অথ ব উদ্বৃি থাকবে তা গবর্ষণা কার্ বক্রবমর দেবনতা অতিদপ্তবর সফরত তদবর্ন। গবর্ষণা কার্ বক্রবম 

তনবয়াতজত কম বকতবা তাবদর উপর অতপ বত দাতয়ত্ব পােবন অসমথ ব হবে গৃহীত অতগ্রম গবর্ষণা কার্ বক্রম দেবনতা সফরত 

তদবত র্াধ্য থাকবর্। 

 

৪.৯ অতিট আপতি তনস্পতিকরণ 

সকাবনা গবর্ষণা কার্ বক্রবমর তহসার্ সংক্রাে ব্যবয় অতিট আপতি সদো তদবে গবর্ষক/ গবর্ষণা দবের দেবনতা আয়ন- 

ব্যয়ন কম বকতবার মাধ্যবম অতিট আপতি তনষ্পতিকরবণর দাতয়ত্ব র্হন করবর্। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

গবর্ষণা নীততমাো প্রবয়াগ, পতরর্তবন এর্ং অন্যান্য শতবার্তে 

 

৫.০ গবর্ষণা প্রততবর্দবনর স্বত্ব 

কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর আওতায় পতরর্াতেত সকে গবর্ষণা কার্ বক্রম ও প্রততবর্দবনর স্বত্ব কাতরগতর তশক্ষা 

অতিদপ্তবরর উপর ন্যস্ত থাকবর্। কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর সর্ সকাবনা সময় গবর্ষণা কার্ বক্রবমর প্রততবর্দন প্রকাশ 

করবত পারবর্। এ জন্য সংতিষ্ট গবর্ষবকর অনুমততর প্রবয়াজন হবর্ না। তবর্ গবর্ষক/গবর্ষকদে তনজ উবযাবগ সকান 

জান বাবে গবর্ষণা কম বটি প্রকাশ করবে কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তরবক অর্তহত করবত হবর্। 

 

৫.১ গবর্ষণা কাবজর সমাতপ্ত 

গবর্ষণা কম ব সমাপ্ত হওয়ার পর তা মূল্যায়ন কতমটির সদস্য-সতর্বর্র তনকট জমা তদবত হবর্। গবর্ষণা প্রততবর্দন 

চূড়াে মূল্যায়ন ও গ্রহণ সর্াগ্যতার প্রতেয়নপত্র প্রাতপ্ত সাবপবক্ষ গবর্ষণা কবম বর সমাতপ্ত ঘটবর্। পতরতশষ্ট -৩ এর ফরম ‘গ’ 

সমাতাবর্ক গবর্ষণা কম ব আরম্ভ হর্ার পর অগ্রগতত সবোষজনক না হবে র্া সময়সীমা উিীণ ব হবয় সগবে কার্ বকরী 

কতমটি গবর্ষণা কম বটি র্াততে করার ও প্রদি অথ ব প্রতোহার সম্পতকবত তসদ্ধাে গ্রহবণর অতিকার সংরক্ষণ কবর।  

৫.২ Plagiarism প্ররতদরাি সাংক্রান্ত রবিান 

৫.২.১ গদবষকদের গদবষণার মান, গদবষণা কার্ যক্রম পররিালনা, গদবষণা তথ্য সাংগ্রহ, মাধ্যরমক তথ্য সাংগ্রহ বা 

অন্য সকাদনা গদবষণার সাদথ রশদরানাম, উদেশ্য, অধ্যায়, গদবষণার ফলাফল হুবহু রমল সম্পদকয সকাদনা রূপ 

অরভদর্াগ উত্থারপত/প্রমারণত হদল গদবষণা মঞ্জুরর বারতল, মঞ্জুররকৃত অথ য আোয় বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদব; 

৫.২.২ গদবষণা েল কতৃযক োরখলকৃত প্ররতদবেদন Plagiarism পররহার্ য, সকাদনা েদলর প্ররতদবেদন 

Plagiarism প্রমারণত হদল ঐ েদলর পরবতী সকল সমদয়র জন্য গদবষণা কাদজ অদর্াগ্য রবদবরিত 

হদবন; 

৫.২.৩ প্রেি প্ররতদবেন সমৌরলক এবাং প্ররতদবেন বা এর সকান অাংশ সকাদনা প্ররতদবেন বা উৎস হদত আহররত নয় 

মদম য প্ররতদবেন েদলর সেস্যগণ প্রতযয়ন প্রোন করদব; 

৫.২.৪ গদবষণা কাদজ আন্তজযারতকভাদব স্বীকৃত Ethical Image রনরিত করদব। 

৫.৩ গবর্ষণা নীততমাোর সংবশািন ও অন্যান্য শতবার্তে 

৫.৩.১ পতরর্ততবত সমবয়র র্াতহদা অনুর্ায়ী র্তদ গবর্ষণা নীততমাোয় পতরর্তবন, পতরমাজবন ও পতরর্ি ববনর প্রবয়াজন 

সদো সদয় তাহবে গবর্ষণা কতমটির সুপাতরশ এর্ং মন্ত্রণােবয়র অনুবমাদন সাবপবক্ষ মহাপতরর্ােক, কাতরগতর 

তশক্ষা অতিদপ্তর উক্ত পতরর্তবন করবত পারবর্; 

৫.৩.২ কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর রাজস্ব র্াবজট, উন্নয়ন র্াবজট, গবর্ষণা র্াবজট োত (সকাি: ৩২৫৭১০৩) এর্ং 

তদ্বপাতক্ষক ও র্হুপাতক্ষক প্রতক্রয়ায় প্রাপ্ত ও অন্য সর্ সকাবনা উৎস হবত প্রাপ্ত অবথ বর দ্বারা পতরর্াতেত গবর্ষণা 

কার্ বক্রম এর্ং পরামশ বদানমূেক গবর্ষণা কবম বর সক্ষবত্রও এই নীততমাো প্রবর্াজে হবর্। তবর্ ব্যতক্তগত 

উবযাবগ অন্য সর্ সকাবনা উৎস হবত প্রাপ্ত অবথ বর দ্বারা পতরর্াতেত সকাবনা গবর্ষণা কার্ বক্রবমর সাবথ সকাবনা 
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কম বকতবা/কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর সকান সদস্য সম্পৃক্ত হবে তা এই গবর্ষণা নীততমাোর আওতায় 

আসবর্ না; 

৫.৩.৩ সরকাবরর তনবদ বশক্রবম র্া অতিদপ্তবরর প্রবয়াজবন গৃহীত সকাবনা গবর্ষণা কার্ বক্রম, সম্ভাব্যতা র্ার্াই, সেসার 

স্টাতির সক্ষবত্র প্রবয়াজনীয় র্াবজট গবর্ষণা োত সথবক তনর্ বাহ করা হবর্; 

৫.৩.৪ গবর্ষণা নীততমাো অনুর্ায়ী গবর্ষণা কার্ বক্রম সুষ্ঠুভাবর্ সম্পন্ন করার জন্য কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর ব্যর্স্থা 

গ্রহণ করবর্; 

৫.৩.৫ গবর্ষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) কার্ যক্রদমর পুনরাবৃরি সরািকদল্প সমাপ্ত R&D 

কার্ যক্রমসমূদহর িাোদবজ প্রস্তুত ও সাংরক্ষণ করদত হদব। 
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পতরতশষ্ট – ১ 

ফরম ‘ক’ 

গবর্ষণা প্রস্তার্না মূল্যায়ন ছক 

Indicators and Marks Allocation 
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R
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k
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Total Marks  

10 10 10 10 10 05 10 10 20 20 15 10 10 50 200  

Marks Obtained 

                

 

 

মূল্যায়ন সক্ষবত্র সংতিষ্ট সূর্বকর উপর তভতি কবর তনবম্নাক্ত ওবয়বটজ তর্বর্র্নায় তনবয় 

সংতিষ্ট সক্ষবত্র নম্বর প্রদান করুন। 

০১. গবর্ষণার তর্ষয় / তশবরানাম তনর্ বার্ন (Appropriateness of the Research Title Selection) 

 [স্পষ্ট নয় - ০, আংতশক স্পষ্ট - ৫, সম্পূণ ব স্পষ্ট - ১০] 

    ১.১ গবর্ষণার তশবরানাবম স্পষ্টতা; 

    ১.২ তর্জ্ঞাপবন উপস্থাতপত সক্ষবত্রর সাবথ সম্পকবর্দ্ধতার স্পষ্টতা। 

 

০২. গবর্ষণা প্রস্তার্নার কাঠাবমা অনুসরবণ এর্ং প্রততটি সক্ষত্র উপস্থাপনার উপবর্াতগতা র্ার্াই (Introduction, 

Statement of the Problem,Objective of the Study, Formulation of Hypothesis / Research 

Questions, Conceptual Framework, Importance and Rationale of the study,Literature 

Review, Methods of the Study Sampling, Data Analysis and Work Plan): [র্থার্থ নয় - ০, 

আংতশক র্থার্থ-৫০%, র্থার্থ-১০০%] 

  ২.১ তর্ষয়র্স্তুবত গবর্ষণা উবেবশ্যর প্রততফেন; 

  ২.২ উবেবশ্যর সাবথ গবর্ষণা পদ্ধততর সম্পবকবর র্থাথ বতা; 
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  ২.৩ গবর্ষণা স্তবরর সাবথ শৃঙ্খতেত সম্পকব; 

  ২.৪ গবর্ষণা পতরতির সাবথ কম ব পতরকল্পনার সম্পকব। 

 

০৩. উপাি সংগ্রবহর উপকরণ এর র্থাথ বতা (Appropriateness Tools of Data Collection):  

[উবেশ্য সমাতাবর্ক গবর্ষণা উপাি সংগ্রবহর উপকরণ র্থার্থ নয় - ০, আংতশক র্থার্থ - ১০, সম্পূণ ব সর্ৌতক্তক - ২০] 

০৪. Bibliography/ References:  

[র্থার্থ নয় - ০, আংতশক র্থার্থ - ০৫, পুবরাপুতর র্থার্থ - ১০] 

০৫. গবর্ষণা র্াবজট প্রণয়বন সর্ৌতক্তকতা (Justification of Budget):  

[র্াতহদা সমাতাবর্ক গবর্ষণা র্াবজট র্থার্থ নয় - ০, আংতশক র্থার্থ - ০৫, সম্পূণ ব সর্ৌতক্তক - ১০] 

০৬. গবর্ষণাদবের সদস্যগবণর সর্াগ্যতা (Eligibility of Research Team):  

[র্থার্থ নয় - ০, আংতশক র্থার্থ - ২৫, পুবরাপুতর র্থার্থ - ৫০] 

  ৬.১ দেবনতার তশক্ষাগত সর্াগ্যতা (মান-১৫) 

  ৬.২ প্রকাশনা (মান-১৫) 

  ৬.৩ প্রতশক্ষণ গবর্ষণা সংক্রাে (মান-১০) 

৬.৪ গবর্ষণার অতভজ্ঞতা (মান-১০) 

গবর্ষক দবের সদস্যগবণর তশক্ষাগত সর্াগ্যতা, প্রকাশনা, গবর্ষণা তর্ষয়ক প্রতশক্ষণ, গবর্ষণাকবম বর অতভজ্ঞতার প্রবয়াজনীয় 

কাগজ সংবর্াজন। 

তর্বশষ দ্রষ্টব্যাঃ গবর্ষণা প্রস্তার্না মূল্যায়বনর সময় গবর্ষণার পতরতির সাবথ র্াবজবটর সম্পকব তর্বর্র্নাপূর্ বক গবর্ষণা কোটাগতর 

অনুর্ায়ী কত টাকা আতথ বক মঞ্জুতর প্রদান করা র্াবর্ কতমটির সদস্যগণ এ সম্পবকব মতামত প্রদান করবর্ন। 
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পতরতশষ্ট–২ 

ফরম ‘ে’ 

গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংোবদশ সরকার 

কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর 

তরসার্ ব অোন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে 

এফ-৪/তর্, আগারগাঁও প্রশাসতনক এোকা 

ঢাকা-১২০৭ 

www.techedu.gov.bd 

 

গবর্ষণা কবম বর অগ্রগতত সম্পতকবত প্রততবর্দন উপস্থাপবনর জন্য তনি বাতরত ছক 

 
১। গবর্ষণা কার্ বক্রবমর তশবরানাম:--------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২। গবর্ষণা কার্ বক্রবমর দেবনতা সর্ প্রততষ্ঠাবন কম বরত তার ঠিকানা: -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। (ক) গবর্ষণা কার্ বক্রবমর দেবনতার নাম: --------------------------------------------------------------------------- 

 (ে) এই গবর্ষণায় সর্ সর্ ব্যতক্তবক তনবয়াতজত করা হবয়বছ তাঁবদর ঠিকানা, তশক্ষাগত সর্াগ্যতা ও র্তবমান সপশার 

তর্র্রণ (পরামশ বক ও দবের সদস্যসহ): 

 

 

 

৪। গবর্ষণাকম ব শুরু ও সমাতপ্তর তনি বাতরত তাতরে: ---------------------------------------------------------------------------- 

৫। গবর্ষণাকবম বর উবেশ্যসমূহ র্া অনুবমাদন করা হবয়তছবো সসগুবোর তর্র্রণ: 

 

 

৬। গবর্ষণাকবম ব সর্ পদ্ধততসমূহ অনুসরণ করা হবয়বছ সসগুবোর তর্র্রণ: 

 

 

 

 

http://www.techedu.gov.bd/
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৭। এ পর্ বে প্রাপ্ত ফোফে: 

 

 

 

৮। কাবজর অগ্রগতত (তনি বাতরত উবেশ্যসমূবহর কতভাগ পূরণ করা হবয়বছ তার তর্র্রণ): 

 

 

 

 

৯। প্রততবর্দন দাতেে: 

 

 

 

৯। উপসংহার: 

 

 

 

 

প্রততষ্ঠান প্রিাবনর প্রততস্বাক্ষর      গবর্ষণা দেবনতার স্বাক্ষর 

তাতরে:        তাতরে: 

 

 

        ১। গবর্ষণা সদবস্যর স্বাক্ষর 

        তাতরে: 

 

 

        ২। গবর্ষণা সদবস্যর স্বাক্ষর 

             তাতরে: 
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পতরতশষ্ট–৩ 

          ফরম ‘গ’ 

গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংোবদশ সরকার 

কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর 

তরসার্ ব অোন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে 

এফ-৪/তর্, আগারগাঁও প্রশাসতনক এোকা 

ঢাকা-১২০৭ 

www.techedu.gov.bd 

 

গবর্ষণা কবম বর চূড়াে অগ্রগতত প্রততবর্দন উপস্থাপবনর জন্য তনি বাতরত ছক 

 
১। গবর্ষণা প্রকবল্পর তশবরানামাঃ  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

২। গবর্ষণা প্রকবল্পর দেবনতার নামাঃ --------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। গবর্ষণায় প্রাপ্ত ফোফবের সার সংবক্ষপ সবর্ বাচ্চ ২০০০ (দুই হাজার) শবের মবধ্য তেেবত হবর্ (অর্শ্যই Soft Copy জমা 

তদবত হবর্) 

৪। গবর্ষণায় অনুসৃত পদ্ধতত/পরীক্ষাসমূহাঃ 

 

 

৫। ফোফে ও আবোর্নাাঃ 

(সারণী, সেেতর্ত্র, র্াট ব ইতোতদ আকাবর র্েন র্া প্রবর্াজে এরূপ উপাি সতন্নবর্তশত করবত হবর্) 

 

৬। উপসংহারাঃ 

 

 

 

প্রততষ্ঠান প্রিাবনর প্রততস্বাক্ষর      গবর্ষণা দেবনতার স্বাক্ষর 

তাতরোঃ        তাতরোঃ 

 

১। গবর্ষণা সদবস্যর স্বাক্ষর 

             তাতরোঃ 

 

 

        ২। গবর্ষণা সদবস্যর স্বাক্ষর 

             তাতরোঃ 

 

 

http://www.techedu.gov.bd/
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       পতরতশষ্ট–৪ 

                                               ফরম ‘ঘ’ 

গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংোবদশ সরকার 

কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তর 

তরসার্ ব অোন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে 

এফ-৪/তর্, আগারগাঁও প্রশাসতনক এোকা 

ঢাকা-১২০৭ 

www.techedu.gov.bd 

 

গবর্ষণা প্রততবর্দবনর চূড়াে মূল্যায়ন সংক্রাে গাইিোইন 

 

১। গবর্ষণা প্রকবল্পর তশবরানামাঃ  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২। গবর্ষবকর নাম ও ঠিকানাাঃ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩। গবর্ষণার উবেশ্যার্তে (Objectives) পতরষ্কারভাবর্ ব্যাখ্যা করা হবয়বছ তক না।  

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

  (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ---------------------------------------------------------------------------- 

৪। গবর্ষণার পতরতি (Scope) স্পষ্ট করা হবয়বছ তক না।  

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ---------------------------------------------------------------------------- 

৫। গবর্ষণায় র্থার্থভাবর্ পদ্ধতত অনুসরণ করা হবয়বছ তক না এর্ং উতিতেত পদ্ধতত সর্ৌতক্তক তছে তক না।  

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ---------------------------------------------------------------------------- 

৬। তেটাবরর্ার তরতভউ র্থার্থভাবর্ হবয়বছ তক না (র্তদ এ পর্ বাবোর্না প্রবয়াজন থাবক) । 

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

    (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ---------------------------------------------------------------------------- 

http://www.techedu.gov.bd/
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৭। প্রততবর্দবন ব্যর্হৃত তথ্য (Data) পতরশুদ্ধ এর্ং যুতক্তসেত মবন হবয়বছ তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ----------------------------------------------------------------------------- 

৮। তবথ্যর তর্ন্যাস ও তর্বিষণ সবোষজনকভাবর্ হবয়বছ তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ----------------------------------------------------------------------------- 

৯। গবর্ষণার উবেশ্যার্তে অনুর্ায়ী প্রততবর্দন রতর্ত এর্ং তথ্য উপাি উপস্থাতপত হবয়বছ তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ----------------------------------------------------------------------------- 

১০। গবর্ষণার উবেশ্যার্তে এর্ং সর্ সমস্ত তর্ষবয় আবোর্না ও তর্বিষবণর প্রততশ্রুতত গবর্ষক তদবয়তছবেন সস অনুর্ায়ী তততন 

কাজ সম্পন্ন কবরবছন তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ----------------------------------------------------------------------------- 

 

১১। প্রততবর্দবন তেতপর্দ্ধকৃত উপাি, তথ্য, তর্বিষণ ও র্ণ বনার পারস্পতরক সামিস্যতা (Consistency) র্জায় আবছ তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  (গ) আবদৌ সনই  

 

    (ঘ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ------------------------------------------------------------------------------ 

১২। সরফাবরতন্সং র্থার্থভাবর্ হবয়বছ তক না।      (ক) হোঁ  (ে) না                  (গ) আবদৌ সনই 

 

      (ঘ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ---------------------------------------------------------------------------- 

১৩। গবর্ষণাকবম বর উপসংহাবর সতন্নবর্তশত উবেশ্য এর্ং তবথ্যর উপকরবণর সবে সংগততপূণ ব তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  (গ) আবদৌ সনই  

 

    (ঘ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ------------------------------------------------------------------------------ 

 



26 

  

১৪। প্রবয়াজনীয় গ্রন্থপতি র্থার্থভাবর্ সেো হবয়বছ তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  (গ) আবদৌ সনই  

 

    (ঘ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ----------------------------------------------------------------------------- 

১৫। প্রততবর্দনটি র্ড় রকবমর সম্পাদনার (Editing) প্রবয়াজন রবয়বছ তক না। 

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

     (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): ---------------------------------------------------------------------------- 

১৬। গবর্ষণাটি সমৌতেকতা/স্বকীয়তা তকংর্া সংতিষ্ট তর্ষবয় নতুন জ্ঞান সৃতষ্টবত সকান রকম অর্দান রােবত সক্ষম হবর্ তক না সস  

      তর্ষবয় সংবক্ষবপ মেব্য। 

 

 

 

১৭। গবর্ষণা এর্ং গবর্ষণা প্রততবর্দবনর গুরুত্ব ও গুণগতমান সম্পবকব চূড়াে মেব্য । 

 

 

 

১৮। প্রততবর্দনটি জান বাবে প্রকাবশর উপযুক্ত তক না ।  

     (ক) হোঁ  (ে) না  

 

 (গ) সংবক্ষবপ অন্য সকান মেব্য (র্তদ থাবক): -------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

                                     মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর: 

 

নামাঃ 

                            ঠিকানাাঃ 
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পতরতশষ্ট–৫ 

গবর্ষণা কার্ বক্রম সম্পাদবনর সময়সূতর্ / কম ব পতরকল্পনা 

ক্রতমক নং কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়নকারী সময়কাে 

মাস (প্রততর্ছর) 

(ক) গবর্ষণা প্রস্তার্না আহ্বান সদস্য সতর্র্, কার্ বকরী কতমটি জানুয়াতর 

(ে) গবর্ষণা প্রস্তার্না মূল্যায়ন মূল্যায়ন কতমটি সফব্রুয়াতর-মার্ ব 

(গ) গবর্ষণা প্রস্তার্ অনুবমাদন / চূড়ােকরণ / সম্মততপত্র 

প্রদান 

কার্ বকরী কতমটি জুন 

(ঘ) গবর্ষণা প্রস্তার্নার উপর সসতমনার তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে জুোই 

(ঙ) গবর্ষণা প্রস্তাবর্র অনুকূবে দাপ্ততরক আবদশ প্রদান ও 

উপাি সংগ্রবহর উপকরণ চূড়ােকরণ সসতমনার 

আবয়াজন (জাতরকরণ সথবক সময় গণনা শুরু হবর্) 

তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে জুোই / আগষ্ট 

(র্) প্রথম েসড়া তরবপাট ব - এর উপর সসতমনার তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে তিবসম্বর 

(ছ) তদ্বতীয় েসড়া তরবপাট ব - এর উপর সসতমনার তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে সফব্রুয়াতর 

(পরর্তী র্ছর) 

(জ) চূড়াে তরবপাট ব - এর উপর সসতমনার তরসার্ ব এন্ড নবেজ ম্যাবনজবমন্ট সসে মার্ ব 

(পরর্তী র্ছর) 

( ) গবর্ষণার চূড়াে প্রততবর্দন জমাদান (সফট ও 

হাি বকতপ) 

গবর্ষণা দে এতপ্রে 

(পরর্তী র্ছর) 
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পতরতশষ্ট – ৬ 

 

গদবষণা কার্ যক্রম সাংরিষ্ট প্রস্তাবনা জমাোদনর প্রদয়াজনীয় রবষয়সমূহঃ 

১. গদবষণা প্রস্তাবনার হাি য করপ এবাং সফে করপ; 

২. গদবষণা কযাোগরর অনুর্ায়ী গদবষক েদলর সর্াগ্যতা ও েক্ষতা প্রমাদণর র্াবতীয় প্রমাণক; 

৩. ছরব ও গদবষদকর জীবন বৃিান্ত; 

৪. জাতীয় পররিয়পত্র; 

৫. জন্ম সনদের সতযারয়ত করপ; 

৬.  PIMS; 

৭. গদবষণায় প্ররতষ্ঠান প্রিাদনর প্রতযয়ন পত্র; 
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পতরতশষ্ট – ৭ 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর কতৃযক অনুসৃত চুরক্তনামা 

১. (………….) তাররদখ রননবরণ যত পক্ষগদণর মদধ্য এই চুরক্ত সম্পারেত হদলা। 

২. প্রথম পক্ষঃ পররিালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩. রিতীয় পক্ষঃ (নাম, পেবী, বতযমান কম যস্থল, বতযমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা), NID No, Mobile No, Email 

৪. সর্দহতু রিতীয় পক্ষ এই চুরক্তর সাদথ সাংযুক্ত (পরররশষ্ট-১) গদবষণা প্রস্তাবনা অনুর্ায়ী, রশদরানাম, গদবষণা কার্ যটি….. 

(কথায়) মাস সমদয়র মদধ্য সম্পােন করদত সম্মত হদয়দছন, সসদহতু উপদর বরণ যত পক্ষগণ রননবরণ যত শদতয এই চুরক্ত 

সম্পােন করদলনঃ 

৫. শতযাবলীঃ 

(ক) নীরতমালার পরররশষ্ট ৮-৯ এই চুরক্তর অরবদচ্ছয অাংশ বদল গণ্য হদবএবাং এদত উদেরখত গদবষণা কার্ য এই 

চুরক্তর অিীদন সম্পারেত হদব; 

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গদবষণা কার্ য সম্পন্ন করার জন্য রিতীয় পক্ষদক সদবাচ্চয (কথায়) োকা মাত্র র্থার্থ 

কতৃযপদক্ষর অনুদমােন সাদপদক্ষ সমাে.............. (কথায়) রকরস্তদত প্রোন করদব; 

 (গ) মঞ্জুররকৃত অথ যছাদড়র সক্ষদত্র রকরস্তগুদলা হদব রননরূপঃ 

(১)  প্রথম রকরস্তঃ  সমাে মঞ্জুররকৃত অদথ যর শতকরা ৩০ (রত্রশ) ভাগ অথ যাৎ (..............) োকা। 

রকরস্ত প্রোদনর শতযঃ  গদবষণা কাদজর মধ্যবতী সমদয় অথ যাৎ প্রথম কম যশালা প্রোদনর সশদষ (ফরম-ক ও  

রবল ভাউিারারে প্রোন সাদপদক্ষ।) 

(২)  রিতীয়/দশষ রকরস্তঃ সমাে মঞ্জুররকৃত অদথ যর শতকরা ৭০ (সির) ভাগ  অথ যাৎ (..........)োকা। 

রকরস্ত প্রোদনর শতযঃগদবষণা কাদজ মাঠ পর্ যায় হদত তথ্য সাংগ্রহ, তথ্য রবদিষণ এবাং গদবষণার খসড়া 

প্ররতদবেন ততরর হওয়ার পর তত্ত্বাবিায়ক/সাংযুক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকে হদত িলমান 

গদবষণা কাজটি সদন্তাষজনকভাদব সম্পন্ন হদয়দছ এই মদম য সনে, চূড়ান্ত প্ররতদবেন 

জমাোন এবাং রবল-ভাউিার প্রারপ্তর পর প্রোন করা হদব। 

(ঘ) উপ দফা (১) এর অিীবন গৃহীত অবথ বর জন্য তদ্বতীয় পক্ষবক প্রথম পবক্ষর তনকট গ্রহণবর্াগ্য সকান ব্যতক্ত র্া 

প্রততষ্ঠাবনর তনকট হবত এতদ সবে জামানতনামা (পতরতশষ্ট-০৮) রবয়বছ এই মবম ব একটি জামানত 

(Security) দাতেে করবত হবর্ সর্, তদ্বতীয় পক্ষ কতৃবক তনি বাতরত সমবয়র মবধ্য ব্যর্হৃত না হবে র্া 

র্থার্থভাবর্ ব্যর্হৃত না হবে জামানাতদাতা তনি বাতরত সমবয়র পরর্তী ৩০( তত্রশ) তদবনর তভতর উক্ত অথ ব 

অথর্া/ সক্ষত্রমত এর অব্যর্হৃত অংশ পতরবশাি করবত র্াধ্য থাকবর্ন; 

 (ঙ)  সকান সেত র্া গ্রহণবর্াগ্য কারণ ছাড়া তদ্বতীয় পক্ষ তনতদ বষ্ট র্াবজট এর্ং তনি বাতরত সমবয় গবর্ষণা কার্ ব 

সম্পন্ন করবত ব্যথ ব হবে গবর্ষণাটি র্াততে র্বে গণ্য হবর্ এর্ং অনুরূপ ব্যথ বতার সম্পূণ ব দায়-দাতয়ত্ব তদ্বতীয় 

পক্ষবক র্হন করবত হবর্। এরূপ সক্ষবত্র প্রথম পবক্ষর তনকট হবত গৃতহত সমুদয় অথ ব তদ্বতীয় পক্ষ 

আইনগতভাবর্ সফরৎ প্রদান করবত র্াধ্য থাকবর্ন। তবর্ সকাবনা গবর্ষক সময় বৃতদ্ধর আবর্দন করবে, 

র্থার্থ কারণ তর্বর্র্নায় কতৃবপক্ষ সময় বৃতদ্ধর আবর্দন তর্বর্র্না করবর্ন; 
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 (ি) গদবষণা কাদর্ যর অগ্রগরত সম্পদকয অবরহত হওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষর রনকে হদত ক্ষমতা প্রাপ্ত সর্ সকান 
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  (ট) এই চ্যতক্তর অিীন গবর্ষণা কাবর্ বর জন্য প্রদি অনুদাবনর টাকায় ক্রয়কৃত সর্ সকান বর্জ্ঞাতনক র্ন্ত্রপাতত, 

গ্রন্থাতদ এর্ং গ্রন্থাগার সামগ্রী চূড়াে প্রততবর্দবনর সাবথ প্রথম পবক্ষর তনকট হস্তাের করবত হবর্; 

  (ঠ) গবর্ষণা মঞ্জুতর প্রাতপ্তর পর এতদসংক্রাে সকে সেনবদন ব্যাংক একাউবন্টর মাধ্যবম পতরর্াতেত হবর্। সকে 

সেনবদন সর্বকর মাধ্যবম তদ্বতীয় পবক্ষর দেবনতার নাবম ইসুে করা হবর্; 

  (ি) গবর্ষণা সম্পাদবনর জন্য চ্যতক্তনামা সম্পাদনা করর্ার পর গবর্ষক/গবর্ষক দবের সকউ র্দেী/র্াকুরী হবত 

ইস্তফা/তর্বদশ গমন করবে তা র্থার্থ কতৃবপবক্ষর মাধ্যবম সসেবক অর্তহত করবত হবর্। অর্তহত না কবর 

গবর্ষণা কাজ অসমাপ্ত সরবে তর্বদশ গমন র্া র্াকুরী হবত ইস্তফা/ র্দতে হবে কাতরগতর তশক্ষা অতিদপ্তবরর 

সাবথ সম্পাতদত চ্যতক্তনামাটি র্াততে করা হবর্ এর্ং পরর্তীবত সকাবনা গবর্ষণা মঞ্জুতর প্রাতপ্তর জন্য 

গবর্ষক/গবর্ষণা দে অবর্াগ্য র্বে তর্বর্তর্ত হবর্। 
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