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৩ পাঠ্য ৩
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মূল্যায়ন শনডদ েশশকা

প্রশশক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশশক্ষণ ও প্রশশক্ষনার্থীডদর তথ্য সংরক্ষণ

গডেষণা ও প্রকাশনা

োডেট প্রণয়ন

শেেরণ

পাঠ্যপুস্তডকর সংখ্যা (স্তরশিশিক)

প্রুফশরশেং, েশিরাগত মূল্যায়নকারী (উচ্চমাধ্যশমকসি)

পাঠ্যপুস্তক পশরমােেন/ সম্পাদনা

ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠীর শশখন-শশখাডনা সামগ্রী

গেইল পদ্ধশতর শশখন-শশখাডনা সামগ্রী

কযাটাগশর-গ

পাঠ্যপুস্তডকর সফটকশপ(softcopy) প্রস্তুতকরণ

শশক্ষক শনডদ েশশকা

শেেরণ

শরডসাস ে বুক

সম্পূরক পঠন সামগ্রী

শশখন-শশখাডনা সামগ্রী উন্নয়ন

শশক্ষাক্রম উন্নয়ন

শশক্ষাক্রম পশরমােেন

শশক্ষাক্রম শেস্তরণ

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন

শশক্ষক সিাশয়কা

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোডে ের কম েকতো/কম েচারীর তাশলকা ও গ াগাড াডগর 

ঠিকানা

কযাটাগশর-খ

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোডে ের সাংগঠশনক কাঠাডমা

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোে ে আইন-২০১৮

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোডে ের কা োেলী

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোে ে

৬৯-৭০, মশতশিল ো/এ, ঢাকা-১০০০।

www.nctb.gov.bd

প্রণীত তডথ্যর কযাটাগশর ও কযাটালগ

শেেরণ

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোে ে অধ্যাডদশ-১৯৮৩

োতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক গোডে ের কম েচারী চাকুরী প্রশেধানমালা, ১৯৯১

কযাটাগশর-ক
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এনশসটিশের শেশিন্ন দরপত্র কা েক্রডমর শপশে /শেশে (পারডসসডমন্ট গ্যারাশন্ট/ব্যাংক 

গ্যারাশন্ট) সংরক্ষণ ও শেশধ গমাতাডেক গফরত প্রদান

শেেরণ

কযাটাগশর-ঘ

শেনামূডল্যর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, পশরেিন ও সরেরাি োডেট প্রণয়ন

সরকাশর শেশধ গমাতাডেক ক্রয় কা েক্রডমর োডেট প্রণয়ন

এনশসটিশে কর্তেক পশরচাশলত শেশিন্ন প্রশশক্ষণ োডেট প্রণয়ন ও শেল পশরডশাধ

এনশসটিশের সকল স্তডরর কম েকতো কম েচারীর গেতন িাতাশদর োডেট প্রণয়ন ও 

পশরডশাধ কা েক্রম সম্পাদন

এনশসটিশেডত কম েরত শনেস্ব কম েকতো ও কম েচারীডদর শেশিন্ন প্রকার অশগ্রম ও ঋণ 

প্রদান ও আদায় কা েক্রম সম্পাদন

এনশসটিশেডত কম েরত শনেস্ব কম েকতো ও কম েচারীডদর অেসর আনুডতাশষক শনধ োরণ ও 

প্রদান

প্রার্থশমক স্তডরর পাঠ্যপুস্তডকর েন্য প্রার্থশমক শশক্ষা অশধদপ্তর গপ্রশরতব্য শেল প্রস্তুতকরণ 

ও গপ্ররণ

পাঠ্যপুস্তডকর গুনগত মান  াচাইকরণ

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ গশডষ গেলা ও উপডেলায় সরেরাি শনশিতকরণ

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সংডশাধন, সম্পাদনা কাড ের সম্মানী

পাঠ্যপুস্তডকর মুদ্রণ সংক্রান্ত কাডের শেল পশরডশাধ

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ,সম্মানী, আপ্যায়ন প্রভৃশত শেষডয়র শেডলর উপর িযাট ও আয়কর 

কতেডনর শেেরনী

প্রাক-প্রার্থশমক, প্রার্থশমক, মাধ্যশমক, ইেডতদাশয় ও দাশখল স্তডরর শশক্ষার্থীর সংখ্যা

উচ্চমাধ্যশমক (গেসরকাশর) স্তডরর পাণ্ডুশলশপ আহ্বান, মূল্যায়ন এেং অনুডমাদন প্রদান/ 

মূল্য শনধ োরণ

উচ্চমাধ্যশমক স্তডরর (মূডল্যর) গোে ে কর্তেক প্রকাশশত পাঠ্যেই ততশর, গুদামোতকরণ 

এেং লাইডেশরডত সংরক্ষণ ও শেক্রয়

প্রডয়ােনীয় কম েশালার আডয়ােন

ক্ষুদ্র-নৃডগাষ্ঠীর পাঁচটি িাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন,পশরমােেন, মুদ্রণ ও শেতরণ

কা োডদশপ্রাপ্ত মুদ্রণকারী প্রশতষ্ঠানগুডলাডক সকল স্তডরর পাঠ্যপুস্তডকর (প্রচ্ছদসি) 

softcopy সরেরাি এেং শেষয় শেডশষজ্ঞগণডক প্রদান/ মুদ্রণাডদশ সংগ্রি ও 

মুদ্রণকারী প্রশতষ্ঠানডক শেতরণ

পাঠ্যপুস্তডকর োশম প্রস্তুতকরণ

Error Realization Certificate(ERC) প্রদান

প্রাক প্রার্থশমক স্তর গর্থডক মাধ্যশমক স্তর প েন্ত সকল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, োধাই ও 

শেতরডণর দরপত্র আহ্বান

মূল্যায়ন/ পশরমােেনকারীডদর সম্মানী প্রদান

প্রচ্ছদ/ ইলাডেশডনর সম্মানী প্রদান (েশিরাগত শশল্পী)

পাঠ্যপুস্তডকর সাইে/ বুক গসটিং/ ফ্রন্ট সাইে ইতযাশদ শনধ োরণ

শেষয় শেডশষজ্ঞ শনে োচন ও তাশলকা প্রণয়ন


