
             /      ছ   

(        স ল                             ) 

পুযস্কায ১: শক্ষা 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ অঞ্চশরক/জাতীয়/অন্তজজাশতক ম জানয় শক্ষা ংশিষ্ট 

প্রশতনমাশগতায পুযস্কায/পরাপর 

i. অঞ্চশরক ৭ 

ii. জাতীয় ৮ 

iii. অন্তজজাশতক ১০ 

২ গত ০৩ ফছনয শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয মূল্যায়ননয পরাপর ২০ 

৩ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠানন ফা যম যকান ম জানয় যেণীকনক্ষয ফাশনয শক্ষা শফলয়ক (যমভনঃ শশছনয় 

ড়া শক্ষাথীনদয ায়তা, শফতকজ, কুআজ, শক্ষা পনয যনতৃত্ব যদয়া আতযাশদ) কভ জকানে 

উনেখনমাগ্য ায়তা/ফদান 

৫ 

৪ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠানন ফা যম যকান ম জানয় যেণীকনক্ষয ফা  যয গঠনমূরক কভ জকানে উনেখনমাগ্য 

ায়তা/ফদান/পরতা (যমভনঃ যখরাধূরা, স্কাউটং, শযনফ যক্ষা আতযাশদ) 

৫ 

৫ শক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধাননয কাছ যথনক প্রাথীয ভনে াশফ জক দক্ষতা, অচায-ব্যফায ভানশফক 

গুণাফরী শফলয়ক সুাশযত্র 

৫ 

৬ গত ০৩ ফছনয যেণীকনক্ষ উশিশতয ায ৫ 

৭ যফাড জ বৃশি ফা ভভান (৫ভ, ৮ভ, এএশ, এআচএশ)  ২৫ 

৮ াংস্কৃশতক কভ জকাে (নাচ, গান  ন্যান্য) ১০ 

 যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ২: শফজ্ঞান  প্রযুশি 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ অঞ্চশরক/ জাতীয়/ অন্তজজাশতক ম জানয় শফজ্ঞান 

 প্রযুশি ংশিষ্ট প্রশতনমাশগতায পুযস্কায/ 

পরাপর 

i. অঞ্চশরক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. অন্তজজাশতক ২০ 



২ শফজ্ঞান  প্রযুশি ংশিষ্ট ব্যশিগত দক্ষতায প্রভাণ, যযকড জ, শযনাট জ আতযাশদ  ২০ 

৩ প্রাথী যকন শননজনক এআ পুযস্কানযয জন্য শফনফচয ফনর ভনন কনযন (নশধক ৫০০ ব্দ)  ৫ 

৪ শক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধাননয সুাশযত্র। সুাশয প্রদাননয যক্ষনত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুনরা শফনফচনায় 

যনয়া যমনত ানযঃ 

   -প্রাথী আন্পট্রাক্টয ফা শববাফনকয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ যথনক কতটুকু 

শফজ্ঞান/প্রযুশি শফলনয় দক্ষ    

   -প্রাথীয শফজ্ঞান/প্রযুশি শননয় অগ্র, প্রনচষ্টা, েফায় 

   -আতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ 

১০ 

৫ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, যফাড জ যীক্ষা ফা ন্য যকাননা গুরুত্বপূণ জ মূল্যায়ননয পরাপর ১০ 

৬ গত ০৩ ফছনয যেণীকনক্ষ উশিশতয ায ৫ 

৭ উদ্ভাফনটয সৃজনীরতায শদক (নন্য বফশষ্টযমূ) (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

 যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ৩: ক্রীড়া 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ অঞ্চশরক/জাতীয়/অন্তজজাশতক ম জানয় প্রাপ্ত পুযস্কানযয 

(ব্যশিগত/দরীয়) ংখ্যা 

i. অঞ্চশরক ১৫ 

ii. জাতীয় ২০ 

iii. অন্তজজাশতক ৩০ 

২ ক্রীড়ায উন্নয়নন অঞ্চশরক/জাতীয়/অন্তজজাশতক যক্ষনত্র দনক্ষ/কাম জক্রভ/ফদান (যমভনঃ 

প্রশক্ষনণ ায়তা, ক্রীড়া ংশিষ্ট উনযাগ গ্রণ ফা অনয়াজন আতযাশদ) 

১০ 

৩ ফাংরানদনয যকাননা ঐশতযফাী  যখরায় ংশিষ্ট শকনা? যমভনঃ যনৌকা ফাআচ, কাফাশড, ফেভ 

শননক্ষ আতযাশদ (প্রভাণক) 

৫ 

৪ ংশিষ্ট কতৃজক্ষ (যমভনঃ যজরা/উনজরা ম জানয় যকাযী ফা স্বীকৃত ক্রীড়া ংিা) নত 

সুাশযত্র। সুাশয প্রদাননয যক্ষনত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুনরা শফনফচনায় যনয়া যমনত ানযঃ 

    -প্রাথী আন্পট্রাক্টয ফা যকানচয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ যথনক ক্রীড়া শফলনয় কতটুকু 

দক্ষ  

    -প্রাথীয ক্রীড়া শননয় অগ্র, প্রনচষ্টা, েফায় 

    -আতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ 

৫ 

৫ াঠ্যক্রভ ফশর্ভ জত কাম জক্রভ (প্রভাণক) ৫ 



৬ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, যফাড জ যীক্ষা ফা ন্য যকাননা গুরুত্বপূণ জ মূল্যায়ননয পরাপর ১০ 

 যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ৪: প্রশতবাফান শফনল চাশদাম্পন্ন শশু-শকনায  

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ অনুষ্ঠাশনক/নানুষ্ঠাশনক শক্ষা কাম জক্রনভয পরাপর ২০ 

২ াঠ্যক্রভ ফশর্ভ জত কাম জক্রনভ াযদীতা যমভনঃ াংস্কৃশতক কভ জকাে, ক্রীড়া আতযাশদ (প্রভাণক)  ২০ 

৩ শক্ষা কাম জক্রনভ শনয়শভত উশিশতয ায ২০ 

৪ শক্ষা প্রশতষ্ঠান থফা ভানজয যকাননা আশতফাচক কানজ র্ভশভকা ২০ 

৫ সৃজনীর কভ জকাে (প্রভাণক) ২০ 

 যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ৫: শল্পকরা  ংস্কৃশত 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ অঞ্চশরক/ জাতীয়/ অন্তজজাশতক ম জানয় শল্পকরা  

ংস্কৃশত ংশিষ্ট পুযস্কায/প্রশতনমাশগতায পরাপর 

 

i. অঞ্চশরক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. অন্তজজাশতক ২০ 

২ সৃজনীর প্রফন্ধ যচনা/কশফতা যচনা/ভনঞ্চ উিান/াংস্কৃশতক কভ জকাে/নৃতযকরা/শল্পকরা  

ন্যান্য এয শবজ্ঞতা (প্রভাণক) 

২০ 

৩ ংশিষ্ট কতৃজক্ষ (যমভনঃ যজরা ফা উনজরা ম জানয়য শল্পকরা  ংস্কৃশত শফলয়ক স্বীকৃত 

একানডশভ/প্রশতষ্ঠান/ংগঠন) নত সুাশযত্র। সুাশয প্রদাননয যক্ষনত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুনরা 

শফনফচনায় যনয়া যমনত ানযঃ 

    -প্রাথী আন্পট্রাক্টয ফা প্রশক্ষনকয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ যথনক ংশিষ্ট শফলনয় 

(শল্পকরা  ংস্কৃশত) কতটুকু দক্ষ  

    -ংশিষ্ট শফলয় শননয় প্রাথীয অগ্র, প্রনচষ্টা, েফায় 

২০ 



    -আতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ 

৪ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, যফাড জ যীক্ষা ফা ন্য যকাননা গুরুত্বপূণ জ মূল্যায়ননয পরাপর ১০ 

৫ গত ০৩ ফছনয যেণীকনক্ষ উশিশতয ায ৫ 

  যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ৬: ক্ষুনদ যপ্রাগ্রাভায  

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ অঞ্চশরক/জাতীয়/অন্তজজাশতক ম জানয় যপ্রাগ্রাশভং 

ংশিষ্ট পুযস্কায/প্রশতনমাশগতায পরাপর 

 

i. অঞ্চশরক ১০ 

ii. জাতীয় ১৫ 

iii. অন্তজজাশতক ২৫ 

২ যপ্রাগ্রাশভং ংশিষ্ট ব্যশিগত দক্ষতা, যমভনঃ শফশবন্ন যপ্রাগ্রাশভং প্ল্যাটপনভ জ ভাধানকৃত ভস্যায 

ংখ্যা, নরাআনন থাকা যকাড/প্রনজক্ট শযনাশজটশয (যমভনঃ Git), ম্যাথ/যানারাআটকযার 

শস্কনরয প্রভাণ আতযাশদ।  

২৫ 

৩ প্রাথী যকন ভনন কনযন যম শতশন এআ পুযস্কানযয জন্য উযুি (নশধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

৪ শট কন জানযননয যক্ষনত্র যপ্রাগ্রাভায (নজরা অআশট শপায) কতৃজক প্রনদয়  যজরা প্রাক 

কতৃজক পযয়াড জকৃত এফং  উনজরায যক্ষনত্র কাযী যপ্রাগ্রাভায (উনজরা অআশট শপায) 

কতৃজক প্রনদয়  উনজরা শনফ জাী শপায কতৃজক পযয়াড জকৃত সুাশযত্র। সুাশয প্রদাননয 

যক্ষনত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুনরা শফনফচনায় যনয়া যমনত ানযঃ 

    -প্রাথী আন্পট্রাক্টয ফা যকানচয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ যথনক যপ্রাগ্রাশভং শফলনয় কতটুকু 

দক্ষ 

    -যপ্রাগ্রাশভং শননয় প্রাথীয অগ্র, প্রনচষ্টা, েফায় 

    -আতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ 

৫ 

৫ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, যফাড জ যীক্ষা ফা ন্য যকাননা গুরুত্বপূণ জ মূল্যায়ননয পরাপর ১০ 

৬ গত ০৩ ফছনয যেণীকনক্ষ উশিশতয ায ৫ 

  যভাট ১০০ 

 



পুযস্কায ৭: ক্ষুনদ উদ্ভাফক 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ উদ্ভাফনটয সৃজনীরতায শদক (নন্য বফশষ্টযমূ) (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

২ উদ্ভাফনটয ম্ভাব্য অশথ জক মূল্যভান  (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

৩ উদ্ভাফনটয ভােনভ যকান শফযভান ভস্যা ভাধানন র্ভশভকা (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

৪ উদ্ভাফনট যটকআ এফং যযশপ্ল্নকফর শকনা? (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১৫ 

৫ ফাংরানদনয ভাজ ব্যফিায ানথ াভঞ্জস্যপূণ জতা  (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৬ উদ্ভাফনটয উিানা ১৫ 

৭ প্রাথী যকন ভনন কনযন যম শতশন এআ পুযস্কানযয জন্য উযুি (নশধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

৮ শট কন জানযননয যক্ষনত্র যপ্রাগ্রাভায (নজরা অআশট শপায) কতৃজক প্রনদয়  যজরা 

প্রাক কতৃজক পযয়াড জকৃত এফং  উনজরায যক্ষনত্র কাযী যপ্রাগ্রাভায (উনজরা অআশট 

শপায) কতৃজক প্রনদয়  উনজরা শনফ জাী শপায কতৃজক পযয়াড জকৃত সুাশযত্র। 

সুাশয প্রদাননয যক্ষনত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুনরা শফনফচনায় যনয়া যমনত ানযঃ 

   -প্রাথী আন্পট্রাক্টয ফা শববাফনকয তত্ত্বাফধান (সুাযশবন) ছাড়া শনজ যথনক উদ্ভাফনন 

কতটুকু দক্ষ    

   -প্রাথীয উদ্ভাফন শননয় অগ্র, প্রনচষ্টা, েফায় 

   -আতযাশদ প্রাশিক শফলয়মূ 

৫ 

৯ গত ০৩ ফছনয যেণীকনক্ষ উশিশতয ায ৫ 

 যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ৮: ক্ষুনদ যরখক 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ শরশখত প্রকানায ংখ্যা  ফণ জনা (জাতীয়/ অন্তজজাশতক শত্রকা, ফআ/ম্যাগাশজন) ৩০ 

২ জাতীয়  অন্তজজাশতক ম জানয় প্রাপ্ত পুযস্কানযয 

ংখ্যা এফং ফণ জনা 

জাতীয় ১০ 

অন্তজজাশতক ২০ 

৩ জাতীয় ও অন্তজজাশতক ম জানয় শডশজটার শভশডয়ায় 

প্রকানায ংখ্যা 

জাতীয় ১০ 

অন্তজজাশতক ১৫ 



৪ শনজ শক্ষা প্রশতষ্ঠান, যফাড জ যীক্ষা ফা ন্য যকাননা গুরুত্বপূণ জ মূল্যায়ননয পরাপর ১০ 

৫ গত ০৩ ফছনয যেণীকনক্ষ উশিশতয ায ৫ 

 যভাট  ১০০ 

 

পুযস্কায  ৯: শডশজটার স্কুর 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ স্কুনর শফযভান শক্ষাথী  

শডশজটার শযনা জ, যমভনঃ 

শক্ষাথী/কশম্পউটায, আন্টাযননট 

ব্যােউআথ, ভাশিশভশডয়া 

প্রনজক্টয/ক্লা, শপ্রন্টায, 

নয়ফকযাভ আতযাশদ।  

 

(স ল            

    ) 

স্কুনরয ফ জনভাট শক্ষাথীয ংখ্যা ৫ 

প্রশতজন শক্ষাথী প্তান গনড় কত ঘণ্টা শডশজটার শযনা জ 

(যমভন কশম্পউটায, আন্টাযননট) ব্যফায কনয 

৫ 

কতট যেণীকনক্ষয জন্য গনড় একট কনয ভাশিশভশডয়া 

প্রনজক্টয ফা ভজাতীয় শডশজটার প্রযুশি ব্যফায নয় থানক 

৫ 

শডশজটার শযনা জ মূ যক্ষণানফক্ষনণয জন্য গৃীত কাম জক্রভ  

শননয়াশজত যরানকয ংখ্যা (যমভনঃ ল্যাফ যানটনেন্ট ) 

৫ 

ফছনয গনড় কতফায াআফায শনযািামূরক প্রশক্ষণ, কভ জসূশচ 

ও নচতনতামূরক কাম জক্রভ গ্রণ কযা নয়নছ 

৫ 

ফছনয যপ্রাগ্রাশভং/অআট/শডশজটার প্রযুশি শফলয়ক গনড় 

কতগুনরা প্রশতনমাশগতায অনয়াজন কযা নয়নছ 

৫ 

২ প্রশতষ্ঠানটয ারনাগাদকৃত শনজস্ব নয়ফাআট যনয়নছ শকনা? (প্রভাণক) ১০ 

৩ স্কুর শযচারনায় শডশজটার প্রযুশিয ব্যফায ১০ 

৪ অআশট জ্ঞান ম্পন্ন শক্ষনকয ংখ্যা (প্রভাণক) ১০ 

৫ াঠদাননয যক্ষনত্র ব্যফহৃত শডশজটার কননটনন্টয ংখ্যা ১০ 

৬ স্কুর কতৃজক্ষ যকন ভনন কনযন যম তানদয স্কুরট একট শডশজটার স্কুর (নশধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৭ স্কুনরয শক্ষাথী ফা শক্ষক কতৃজক শডশজটার কাম জক্রনভয জন্য স্বীকৃশত ফা জজন  ১০ 

৮ শট কন জানযননয যক্ষনত্র যপ্রাগ্রাভায (নজরা অআশট শপায) কতৃজক প্রনদয়  যজরা প্রাক 

কতৃজক পযয়াড জকৃত এফং  উনজরায যক্ষনত্র কাযী যপ্রাগ্রাভায (উনজরা অআশট শপায) 

কতৃজক প্রনদয়  উনজরা শনফ জাী শপায কতৃজক পযয়াড জকৃত সুাশযত্র। সুাশয প্রদাননয 

যক্ষনত্র শনম্নশরশখত শফলয়গুনরা শফনফচনায় যনয়া যমনত ানযঃ 

       -প্রশতজন শক্ষাথী প্তান গনড় কত ঘণ্টা শডশজটার শযনা জ (যমভনঃ কশম্পউটায, আন্টাযননট) 

১০ 



ব্যফায কনয 

       -কতট যেণীকনক্ষয জন্য গনড় ন্তত একট কনয ভাশিশভশডয়া প্রনজক্টয ফা ভজাতীয় 

শডশজটার প্রযুশি ব্যফায নয় থানক 

      - কতট াআফায শনযািামূরক প্রশক্ষণ, কভ জসূশচ, নচতনতামূরক কাম জক্রভ গ্রণ কযা 

নয়নছ 

      -ফছনয যপ্রাগ্রাশভং/অআট/শডশজটার প্রযুশি শফলয়ক গনড় কতগুনরা প্রশতনমাশগতায অনয়াজন 

কযা নয়নছ 

      -অআট ক্লাফ, যপ্রাগ্রাশভং ক্লাফ, শডশজটার ক্লাফ অনছ শকনা 

  যভাট ১০০ 

 

পুযস্কায ১০: শডশজটার এশিনরন্প 

ক্রশভক নম্বয মূল্যায়ননয ভাকাঠি নম্বয 

১ শডশজটার প্রযুশি ব্যফায কনয বতশয কযা ণ্য ফা যফায উকাশযতা  কাম জকাশযতা (যডনভা)        ৩০ 

২ ণ্য/যফায আননানবন ফা উদ্ভাফনী শদক (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৩ ণ্য ফা যফা গ্রীতায ডাটা ব্যফিানা। যমভনঃ যগানীয়তা (প্রাআনবশ) যক্ষা কযা, ডাটানট 

শধকতয শফ  লণ ফা গনফলণায জন্য উন্ুি  উযুি (যমভনঃ ঠিক পযম্যাট, এশঅআ 

আতযাশদ) যাখা   

১৫ 

৪ অনফদনকাযী প্রশতষ্ঠান যকন ভনন কনয যম          পুযস্কানযয জন্য উযুি (নশধক ৫০০ ব্দ) ৫ 

৫ ণ্য/যফায প্রবাফ ফা ব্যশপ্ত (যমভনঃ একট শনশদ জষ্ট এশযয়া ফা যগাত্র, নাশক াযানদ ) ১০ 

৬ উকাযনবাগীয ংখ্যা (প্রভাণক) ১০ 

৭ উদ্ভাফনট যটকআ এফং যযশপ্ল্নকফর শকনা? (ফণ জনা নশধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

৮ জাতীয় এফং অন্তজজাশতক ম জানয় স্বীকৃশত যনয়নছ শকনা? (প্রভাণক ফণ জনা) (নশধক ৫০০ ব্দ) ১০ 

  যভাট ১০০ 

 

 

 

 

 


