গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ েযকায
েযকাময টটচাে মসেমনং কয়রজ,ঢাকা
মনউ ভায়কমট,ঢাকা-১২০৫
ttc.dhaka.gov.bd
সেফা প্রদান প্রমতশ্রুমত (Citizen Charter)

১৮
রূকল্প (Vision)

: মক্ষা, প্রমক্ষণ,ভানেম্মত মক্ষক, েভৃদ্ধ ফাংরায়দ

অমবরক্ষয (Mission): তথয প্রমুক্তি ফযফহায কয়য মনয়মভত তত্ত্বীয় ও ফযফহামযক ক্লাে গ্রহণ, াঠদান অনুীরন,
েহমক্ষাক্রমভক কামক্রয়ভয
ম
েপর ফাস্তফায়ন, প্রমক্ষণাথী-মক্ষাথীয উমস্থমত মনক্তিতকযণ এফং কামকয
ম
ভমনটমযং ও সভন্টমযং এয
ভাধযয়ভ ভানেম্মত মক্ষক ততময
প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র
দাময়ত্বপ্রাি কভকতম
ম
া

ক্রমভক নং
সেফায নাভ
১

সেফা প্রদান দ্ধমত

ও
প্রামিস্থান

২
বফএড (ফযাচেরয অফ
এডুচেন)
ববতি বযোরনা

৩
জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
বফজ্ঞবিয ভাধযচভ
ববতি োমক্রভ
ি
বযোরনা

এভএড (ভাস্টায অফ
এডুচেন)
ববতি বযোরনা

জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
বফজ্ঞবিয ভাধযচভ ববতি
োমক্রভ
ি
বযোরনা

৪
আচফদনত্র,ছবফ,নদ
ত্রত্রয
পচ ােব (তযাবয়ত)
জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফাই এফংেচরজ
ত্রনাট  ত্রফাডি,
ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
ত্রইজ
আচফদনত্র,ছবফ,নদ
ত্রত্রয
পচ ােব (তযাবয়ত)
জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফাই এফং েচরজ
ত্রনাট 
ত্রফাডি,ওচয়ফাই ,ত্রপফুে

1

2

সেফাভূরয ও
মযয়াধ দ্ধমত

৫
জাতীয় বফশ্ববফদযারয়
এফং েচরজ েতৃে
ি
বনধাবযত
ি
বপ
ফযাংচেয ভাধযচভ জভা
প্রদান

জাতীয় বফশ্ববফদযারয়
এফং েচরজ েতৃে
ি
বনধাবযত
ি
বপ
ফযাংচেয ভাধযচভ জভা
প্রদান

সেফা প্রদায়নয
েভয়েীভা

(নাভ,দমফ,সপান
নম্বয ও ইয়ভইর)
৬
৭
অচটাফয-বডচম্বয অধযক্ষ,উাধযক্ষ,ববতি
েবভট ও অবপ
েভোযীফৃ
ি
ন্দ
dhakattc@gmail.com
ত্র বরচপান নং-০২৫৮৬১৩৪৪৭

অচটাফয-বডচম্বয

ফযাচেরয অফ এডুচেন
(অনা)ি ববতি বযোরনা

জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
বফজ্ঞবিয ভাধযচভ ববতি
োমক্রভ
ি
বযোরনা

বফএড ও এভএড ত্রপ্রাগ্রাচভ
ববতিেৃত প্রবক্ষণাথী,
বক্ষাথীচদয ওবযচয়চেন

অবডচ াবযয়াচভ
বক্ষে,বক্ষাথী ও
প্রবক্ষণাথীচদয
উবিবতচত বক্ষাক্রভ
বযবেবত,রুট ন ও ফাবলে
ি
েভবযেল্পনা
ি
অফবতেযণ

বফএড ও এভএড ত্রপ্রাগ্রাচভ
াঠদান োমক্রভ
ি
বযোরনা

ভাবিবভবডয়া
রাইচেবয বপ ববতিয
ত্রপ্রচজচেন,ছবফ,
ভয় বযচাধচমাগ্য
বববডও,স্লাইড ত্রয়ায,
ত্রভাফাইর অযা,ভবডউর
ও াঠযুস্তে ফযফায
েচরজ রাইচেবয (অবপ
েচয ক্লা বযোরনা
েরাোরীন)

১ভ ত্রবভস্টায:
জানুয়াবয-জুন
২য় ত্রবভস্টায:
জুরাই-বডচম্বয

অধযক্ষ,উাধযক্ষ,
ংবিষ্ট বফলয় বক্ষে ও
রাইচেেবয স্টাপ

ফযাচেরয অফ এডুচেন
(অনা)ি ত্রপ্রাগ্রাচভয
ওবযচয়চেন

অডচ াবযয়াচভ বক্ষেবক্ষাক্রভ
বক্ষাথীচদয উবিবতচত
বযবেবত,রুট ন বফতযণ
বক্ষাক্রভ বযবেবত,রুট ন
ও বদেবনচদিনা প্রদান
জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফাই ও েচরজ
ত্রনাট  ত্রফাডি,
ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
ত্রইজ

১জানুয়াবয/জাতীয়
বফশ্ববফদযারচয়য
বনধাবযত
ি
ভয়
অনুমায়ী

অধযক্ষ,উাধযক্ষ,ব
বতি েবভট ও অবপ
েভোযীফৃ
ি
ন্দ

3

4

5

6

আচফদনত্র,ছবফ,নদ
ত্রত্রয
পচ ােব (তযাবয়ত)
জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফাই এফংেচরজ
ত্রনাট 
ত্রফাডি,ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
ত্রইজ
বক্ষাক্রভ
বযবেবত,রুট ন
বফতযণ
জাতীয় বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফাই ও েচরজ
ত্রনাট  ত্রফাডি,
ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
ত্রইজ
ংবিষ্ট াঠ অনুমায়ী
ডেুচভে/ফইত্র/ভবডউর

জাতীয় বফশ্ববফদযারয়
এফং েচরজ েতৃে
ি
বনধাবযত
ি
বপ
ফযাংচেয ভাধযচভ জভা
প্রদান

জাতীয়
বফশ্ববফদযারচয়য
বনধাবযত
ি
ভয়
অনুমায়ী

প্রচমাজয নয়

১ জানুয়াবয/জাতীয় অধযক্ষ,উাধযক্ষ,ববতি
বফশ্ববফদযারচয়য
েবভট ও অবপ
বনধাবযত
ি
ভয়
েভোযীফৃ
ি
ন্দ
অনুমায়ী

প্রচমাজয নয়

৭

৮

ফযাচেরয অফ এডুচেন
ভাবিবভবডয়া
(অনা)ি াঠদান োমক্রভ
ি
ত্রপ্রচজচেন,ছবফ,
বযোরনা
বববডও,স্লাইড ত্রয়ায,
ত্রভাফাইর অযা,ভবডউর
ও াঠযুস্তে ফযফায
েচয ক্লা বযোরনা

ংবিষ্ট াঠ অনুমায়ী
রাইচেবয বপ ববতিয
ডেুচভে/ফইত্র/ভবডউর ভয় বযচাধচমাগ্য

অধযক্ষ,উাধযক্ষ,বক্ষেভ
-বক্ষাক্রবভে োমাফরী:
ি
ন্ডরী, ংবিষ্ট েবভট এফং
প্রবতবা অচেলণ,ক্রীা ও
বক্ষাথী-প্রবক্ষণাথীচদয
াংস্কৃবতে প্রবতচমাবগ্তা,
জক্রয় অংগ্রণ
বঠা উৎফ,ফৃক্ষ ত্রযাণ,
উেযণ ত্রভরা,যফীন্দ্র নজরুর জয়ন্তী , বক্ষা
পয, ভযাগ্াজজন প্রো ও
ফাবলে
ি বভরাদ ভাবপর

ংবিষ্ট -বক্ষাক্রবভে ববতিয ভয়
োমাফরী
ি
বযোরনা
বযচাধচমাগ্য
অনুমায়ী
ডেুচভে/আচফদনত্র/আ
ভন্ত্রণ ত্র/তথযত্র

াঠদান অনুীরন
(বফএড)

৯

েচরজ রাইচেবয ও
ত্রবভনায েক্ষ (অবপ
েরাোরীন)

েচরজ ত্রনাট  ত্রফাডি
,ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
ত্রইজ
েবভট েতৃে
ি ত্রনাট 
প্রদান

াঠদান অনুীরন -১ভ
মায়:
ি
েবভট গ্ঠন,ট ব
ওবযচয়চেন ,প্রদনী
ি
েচরজ ত্রনাট  ত্রফাডি,
াঠদান (ংবিষ্ট বফলয়
ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
বক্ষে েতৃে
ি ),বভুচরন ত্রইজ
(াঠ ীো ততবয ,
অনুচভাদন , মচফক্ষণ
ি
ও
বপডফযাে)
াঠদান অনুীরন ২য় মায়:বফদযারচয়য
ি
প্রধান বক্ষেচদয াচথ
ভত বফবনভয়,স্কুচর
অফিান,াঠ ীো
অনুচভাদন ,তত্ত্বাফধায়ে
বক্ষেফৃচন্দয বফদযারয়
বযদনি ও বপডফযাে
প্রদান

জাতীয়
বফশ্ববফদযারচয়য
বনধাবযত
ি
ভয়
অনুমায়ী

অধযক্ষ,উাধযক্ষ,
ংবিষ্ট বফলয় বক্ষে ও
রাইচেেবয স্টাপ

ত্রো েরাোরীন
ি

অধযক্ষ,উাধযক্ষ এফং
-বক্ষাক্রবভে
োমাফরী
ি
ংবিষ্ট েবভট

ববতিয ভয়
বযচাধচমাগ্য
াঠদান
অনুীরন ১)বভুচরন-৪
িা
( এবপ্রর –ত্রভ) এফং
াঠদান অনুীরন
২)স্কুচর অফিান-৮
িা
(ত্রচেম্বযঅচটাফয)

অধযক্ষ,উাধযক্ষ,
াঠদান অনুীরন
েবভট ও বক্ষেফৃন্দ

১০

াঠদান অনুীরন (অনা)ি ফযাচেরয অফ এডুচেন
(অনা)ি
৩য় ফল ৬ষ্ঠ
ি
ত্রবভস্টায :
বভুচরন (রুট ন
অনুমায়ী াঠ ীো ততবয,
অনুচভাদন,মচফক্ষণ
ি
ও
বপডফযাে)
৪থ ফল
ি
৭ভ
ি
ত্রবভস্টায:
স্কুচর অফিাচনয ভাধযচভ
ট বেং মচফক্ষণ
ি
ও
বপডফযাে
অবযন্তযীণ ভূরযায়ন
চন্তালজনে উবিবত

মাচরােনা,ইনচো
ি
ি
যীক্ষা, ক্লা ত্র স্ট, ক্লা
াযপযচভন্স ও
অযাাইনচভে

১১

এোচডবভে োমক্রভ
ি
ভবন বযং

এোচডবভে োমক্রভ
ি
ুল্ঠুবাচফ বযোরনায
জনয ২ (দুই) দয বফবষ্ট
ভবন বযং ট ভ গ্ঠন েচয
প্রবতবদন রুট ন অনুমায়ী
ত্রেবণ োমক্রভ
ি
মচফক্ষণ
ি
,বযচা ি জভা ও ংযক্ষণ

জাতীয় বদফ উদমান

যোবয বনচদি না
অনুমায়ী মথামথবাচফ
বদফভূ উদমান

১২

১৩

েবভট েতৃে
ি ত্রনাট 
প্রদান

ববতিয ভয়
বযচাধচমাগ্য

ত্রনাট  ত্রফাডি, ওচয়ফাই
ত্রপফুে ত্রইজ

াঠদান
অনুীরন বভুচরন
৬ষ্ঠ ত্রবভস্টায
েরাোরীন
স্কুচর অফিান
৭ভ ত্রবভস্টায
েরাোরীন

উবিবতয
ববতিয ভয় ফযাংচেয
ত্রো েরাোরীন
ি
ত্রযেডি,ইনচো যীক্ষায
ি
ভাধযচভ বযচাধচমাগ্য
ডেুচভে, ক্লা ত্র স্ট
ডেুচভে ও ক্লা
াযপযচভন্স ত্রযেডি
ংবিষ্ট ত্রো ি
েবভট /বফলয় বক্ষে
উাধযচক্ষয েচক্ষ যবক্ষত প্রচমাজয নয়
ত্রো েরাোরীন
ি
ত্রযজজস্টায খাতা

যোবয প্রজ্ঞান
অনুমায়ী ত্রনাট  প্রদান
েচরজ ত্রনাট  ত্রফাডি,
ওচয়ফাই ,ত্রপফুে
ত্রইজ

অধযক্ষ,উাধযক্ষ ও
াঠদান অনুীরন
েবভট

ংবিষ্ট উৎ

যোয েতৃে
ি
বনধাবযত
ি
জাতীয়
বদফ

ত্রো েবভট
ি
/বফলয়
বক্ষেভন্ডরী

উাধযক্ষ ও ভবন বযং
েবভট

অধযক্ষ,উাধযক্ষ ও
জাতীয় বদফ উদমান
েবভট

রাইচেেবয ফযফায

১৪

ত্রবভনায াঠাগ্ায,
ত্রবভনায েক্ষ,েচরজ
জানার
ি

বক্ষে,বক্ষাথী,প্রবক্ষণাথী
,গ্চফলে রাইচেবয োডি
ইুয ূফে
ি ফই ায
ুচমাগ্
এফং অনযানয াঠেগ্ণ
অধযচক্ষয অনুভবত
াচচক্ষ ফই ায
ুচমাগ্ ত্রচয় থাচে
ত্রবভনায াঠাগ্ায ও
ত্রবভনায েক্ষ ফযফায
এফং েচরজ জানাচর
ি
ত্ররখা জভাদান

১৫

েভোরীন
ি
প্রবক্ষণ প্রদান ভাউব েতৃে
ি ভচনানয়ন
আভন্ত্রণত্র ও ওচয়ফাই

১৬

১৭

১৮

উন্মি
ু বফশ্ববফদযারচয়য
অধীন বফএড (ফযাচেরয
অফ এডুচেন) ত্রপ্রাগ্রাভ
উন্মি
ু বফশ্ববফদযারচয়য
অধীন এভএড (ভাস্টায
অফ এডুচেন) ত্রো ি
বযোরনা

ত্রো বযোরনা
ি
েবভট
গ্ঠন এফং
ট উ য বচচফ ক্লা
বযোরনা
ত্রো বযোরনা
ি
েবভট
গ্ঠন এফং
ট উ য বচচফ ক্লা
বযোরনা

বফলয়বববিে ফই, ভবডউর, ববতিয ভয় বনধাবযত
ি
বপ অবপ েরাোরীন রাইচেেবয স্টাপ
ভযাগ্াজজন,ভুজিমুদ্ধবববি
ে ফই, জানার,
ি গ্চফলণা
ত্র ও বফগ্ত ফছচযয
প্রশ্নত্র ভূ
েচরজ রাইচেেবয
ংবিষ্ট বফলয় অনুমায়ী,
ববতিয ভয়
ত্রো েরাোরীন
ি
ডেুচভে/ফইত্র
বযচাধচমাগ্য,
উচিারচনয জনয
োবদা ত্রভাতাচফে প্রদান
প্রচয়াজনীয় োগ্জচত্রয
ভাধযচভ ত্রবভনায
াঠাগ্াচয আচফদন,
ত্রবভনায উিাচনয
জনয বথব েবভট এফং
েচরজ জানাচর
ি বরখায
জনয েবভট য বনে
আচফদন

অধযক্ষ,উাধযক্ষ ও
ত্রবভনায াঠাগ্ায
বযোরনা েবভট ও
জানার
ি েবভট

ংবিষ্ট েতৃ
ি ক্ষ েতৃে
ি ংবিষ্ট েতৃ
ি ক্ষ
ৃ
বনধাবযত
ি
েতে
ি বনধাবযত
ি
ভয়

ংবিষ্ট েতৃ
ি ক্ষ েতৃে
ি
ভচনানীত প্রবক্ষেফৃন্দ

উন্মি
ু বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফ াই ও েচরজ
ত্রনাট  ত্রফাডি

উন্মি
ু বফশ্ববফদযারচয়য
বফবধ
ত্রভাতাচফে

ংবিষ্ট রুট ন
অনুমায়ী

ভেয়োযী ও ংবিষ্ট
বফলয় বক্ষে

উন্মি
ু বফশ্ববফদযারচয়য
ওচয়ফ াই ও েচরজ
ত্রনাট  ত্রফাডি

উন্মি
ু বফশ্ববফদযারচয়য
বফবধ
ত্রভাতাচফে

ংবিষ্ট রুট ন
অনুমায়ী

ভেয়োযী ও ংবিষ্ট
বফলয় বক্ষে

ওচয়ফ াই , ই-ত্রভইর ,
ত্র বরচপান ,ত্র ভাযপত
ত্রো ভেয়ে
ি
েবভট

আফান (ত্রাচস্টর) ুবফধা

১৯

বক্ষাথী- প্রবক্ষণাথীচদয ব ফযাচদ্দয ত্রনাট  ও
আফাচনয রচক্ষয ৩ ট
আচফদনত্র
ত্রাচস্টচর আচফদচনয
বববিচত ব ফযাদ্দ ত্রদয়া
ত্রাচস্টর ুায ,
য়
ত্রাচস্টর অবপ্, েচরজ
ত্রনাট  ত্রফাডি,ওচয়ফাই
ও ত্রপফুে ত্রইজ

বনধাবযত
ি
বপ

ত্রো েরাোরীন
ি

অধযক্ষ,উাধযক্ষ,
ত্রাচস্টর ুায , ুায ও েভোযীফৃ
ি
ন্দ

ত্রমাগ্াচমাগ্
অধযক্ষ
উাধযক্ষ
যোবয ট ো ত্রেবনং
ি
েচরজ,বভযুয ত্রযাড,ঢাোযোবয ট ো ত্রেবনং
ি
েচরজ,বভযুয
১২০৫
ত্রযাড,ঢাো-১২০৫
ত্র বরচপান নং-০২-৫৮৬১৩৪৪৭
ত্র বরচপান নং-০২-৯৬১২৭৯৬
ওচয়ফাই :ttc.dhaka.gov.bd
ওচয়ফাই :ttc.dhaka.gov.bd
ইচভইর:dhakattc@gmail.com
ইচভইর:dhakattc@gmail.com

