গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
শক্ষা ভন্ত্রণারয়
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ
তদেয কযাটাগশয / শ্রেশণশফন্যা
ক শ্রেশণ
প্রান ও অথ থ অনুশফবাগ
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কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয াাংগঠশনক ও প্রাশনক শফলয়াশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয কভথকতথা/কভথচাযীগদণয চাকুশয াংক্রান্ত শফলয়াশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ থ শ্রেশণয কভথচাযীগদণয শনদয়াগ/দদান্নশত, শৃঙ্খরা ও
শ্রনন প্রাশনক শফলয়াশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয কভথকতথা/কভথচাযীদদয এশআয ও ব্যশিগত নশথ াংযক্ষণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয আশথ থক ও প্রাশনক ক্ষভতা অথণ ও কাম থফন্টন াংক্রান্ত ;
থ এফাং দসৃশি াংক্রান্ত শফলয়াশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয প্রাশনক পুনগঠন
যাজস্ব ফাদজট াংশিি স্বল্প, ভধ্য ও দীর্ থদভয়াদী নীশত এফাং শযকল্পনা/কভথশযকল্পনা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ;
শচফারয় এফাং াংযুি/ অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থায যাজস্ব আদয়য রক্ষযভাত্রা এফাং ব্যয়ীভা শনধ থাযণ, অনুন্নয়ন ব্যদয়য
প্রাক্করন ও প্রদক্ষণ প্রস্তুত ও ডাটা এশিকযণ;
যাজস্ব ফাদজট দত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন কভথসূশচয প্রস্তাফ প্রণয়ন/ম থাদরাচনা ও অনুদভাদদনয জন্য ফাদজট ব্যফস্থানা
কশভটিয বায় উস্থান;
আগাভ াংগ্র শযকল্পনা (Advance Procurement Plan)- ভন্ত্রণারয়/শফবাগ ও শনয়ন্ত্রণাধীন অশধদপ্তয/
াংস্থামূদয জন্য ফাদজট ফাস্তফায়ন শযকল্পনা প্রণয়ন এফাং তা ফাস্তফায়ন;
যাজস্ব আযণ ও অথ থ ছাড় ফাদজদট ফযাদ্দকৃত ম্পদদয ব্যফায ম্পশকথত তোশদ াংগ্র, শফদিলণ এফাং
এ াংক্রান্ত প্রশতদফদন প্রণয়ন;
শযকল্পনা/উন্নয়ন অনুশফবাদগয াদথ ভন্বদয়য ভাধ্যদভ ভাশকশবশিদত ফাদজদট শনধ থাশযত রক্ষযভাত্রায শফযীদত
যাজস্ব আযদণয অগ্রগশত এফাং অশধদপ্তয/াংস্থাওয়াশয কর কাম থক্রভ/প্রকল্প/কভথসূশচয ফাস্তফায়ন (Financial and
Non-Financial) অগ্রগশত ম থাদরাচনা
প্রধান কভথকৃশত শনদদ থক (K.P.I.) এফাং পরাপর শনদদ থক াংক্রান্ত রক্ষযভাত্রায শফযীদত প্রকৃত অজথন ফাদজট
ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ;
শফবাগীয় শাদফয (Department Accounts) াদথ প্রধান শাফ যক্ষণ কভথকতথায কাম থারদয়য শাদফয
াংগশতাধন;
যকাশয শাফ ম্পশকথত াংদীয় কশভটি (PAC) এফাং অন্যান্য াংদীয় স্থায়ী কশভটিয জন্য ফাদজট ও আশথ থক শফলদয়
প্রশতদফদন প্রস্তুতকযণ;
ফাদজট ব্যফস্থানা ম্পশকথত শফশবন্ন শফলদয় অথ থ শফবাগ, শযকল্পনা কশভন, অথ থননশতক ম্পকথ শফবাগ এফাং ফাস্তফায়ন,
শযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শফবাদগয াদথ ভন্বয় যক্ষা কযা;
ফাদজট ব্যফস্থানা কশভটি, ফাদজট ওয়াশকথাং গ্রু এফাং ফাদজট ব্যফস্থানা কশভটিয উ-কশভটিদত (মশদ থাদক) াশচশফক
ায়তা প্রদান এফাং ফাদজট ব্যফস্থানা কশভটিয বায কাম থশফফযণী অথ থ শফবাগ ও শযকল্পনা কশভদন শ্রপ্রযণ
শনশিতকযণ;
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ফাদজট প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও শযফীক্ষণ এফাং প্রধান কভথকৃশত শনদদ থক, পরাপর শনদদ থক াংক্রান্ত তে ও উাি াংগ্র,
াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায রদক্ষয Management Information System (MIS) স্থান এফাং শযচারনা/
ব্যফস্থানা;
কাশযগশয শ্রফাড থ এফাং ভাদ্রাা শক্ষা শ্রফাড-থ এয আশথ থক শফলয়াশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয উন্নয়ন ফাদজট াংশিি স্বল্প, ভধ্য ও দীর্ থদভয়াদী নীশত এফাং কভথশযকল্পনা প্রণয়ন;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয উন্নয়ন ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়ন, ারনাগাদকযণ ও প্রদয়াজনীয় প্রদক্ষন শনধ থাযণ;
উন্নয়ন ব্যদয়য প্রাক্করন ও প্রদক্ষণ প্রস্তুত ও ডাটা এশি iBAS ভশনটশযাং কাম থক্রভ;
যাজস্ব ফাদজট দত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন কভথসূশচয প্রস্তাফ প্রণয়ন/ম থাদরাচনা ও অনুদভাদদনয জন্য ফাদজট ব্যফস্থানা
কশভটিয বায় উস্থান;
আগাভ াংগ্র শযকল্পনা (Advance Procurement Plan)- ভন্ত্রণারয়/শফবাগ ও শনয়ন্ত্রণাধীন
অশধদপ্তয/াংস্থামূদয জন্য ফাদজট ফাস্তফায়ন শযকল্পনা প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন;
অথ থ ছাড় ফাদজদট ফযাদ্দকৃত ম্পদদয ব্যফায ম্পশকথত তোশদ াংগ্র, শফদিলণ এফাং এ াংক্রান্ত প্রশতদফদন প্রণয়ন;
পুনঃউদমাজন ভন্ত্রণারয়/শফবাগদক প্রদি আশথ থক ক্ষভতায মথামথ ব্যফায, শনশিতকযণ;
ভন্ত্রণারয়/শফবাদগয ফাশল থক উদমাজন শাফ প্রণয়ন এফাং শনযীক্ষা প্রতযয়দনয জন্য ভাশাফ শনযীক্ষক ও শনয়ন্ত্রদকয
কাম থারদয় শ্রপ্রযণ;
আশথ থক ব্যফস্থানা াংস্কায/উন্নয়ন এফাং ফাদজট ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কর শফলদয় শনয়ন্ত্রণাধীন অশধদপ্তয/াংস্থামূদয ভদধ্য
ভন্বয়াধন এফাং ভশনটশযাংকযণ;
আশথ থক ব্যফস্থানা াংক্রান্ত শফশবন্ন শফলদয় শনয়ন্ত্রণাধীন অশধদপ্তয/াংস্থামূদয ক্ষভতা বৃশিয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ;
ব্যাাংদকয শত কর প্রকায শ্ররনদদন ও শ্রচক াংযক্ষণ;
ফাশল থক উদমাজন শাফ প্রণয়ন এফাং শনযীক্ষা প্রতযয়দনয জন্য ভাশাফ শনযীক্ষক ও শনয়ন্ত্রদকয কাম থারয় শ্রপ্রযণ;
উন্নয়ন দমাগী াংস্থা ব্যতীত অন্যান্য বফদদশক াংস্থা মাথা- ইউদনদস্কা, আইদদস্কা, ওআইশ, শডা, ইউশনদডা,
কভনওদয়রথ, াকথ, সুইশড ট্রাস্ট পান্ড অন্যান্য আন্তজথাশতক ও শিাশক্ষক াংস্থায াদথ MoU/ চুশি ম্পাদন;
াকথ শ্রদ শফদেয শফশবন্ন শ্রদদয াদথ আন্তজথাশতক শ্রমাগাদমাগ ও শক্ষা শফলয়ক চুশি াংক্রান্ত কর শফলয়াশদ ম্পাদন;
ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ও শনকায বায শিান্ত ফাস্তফায়ন /ভশন্ত্রশযলদদ ফাশল থক শযদাট থ শ্রপ্রযণ;
জাতীয় াংদদয কর প্রকায প্রদেয উিয প্রস্তুতকযণ ও জাতীয় াংদদ শ্রপ্রযণ াংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাগ ম্পশকথত াংদীয় স্থায়ী কশভটিয বায় প্রদয়াজনীয় তোশদ উস্থান ও এ াংক্রান্ত
মাফতীয় কাম থাফশর ম্পাদন;
ভাভন্য যাষ্ট্রশত ও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বালণ এফাং যকাদযয াপল্য অজথন ম্পশকথত মাফতীয় কাজ;
শক্ষানীশত াংক্রান্ত কাম থাফশর;
এভশও শনদদ থশকা ম্পশকথত ব্যাখ্যা/ভতাভত প্রদান এফাং এয প্রদয়াজনীয় শযফতথন/শযফধ থন ও াংদমাজন াংক্রান্ত
কাম থাফশর;
ভাননীয় সুপ্রীভ শ্রকাদট থয যাদয়য আদরাদক শ্রফযকাশয কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয এভশওভুশি।
কাশযগশয অনুশফবাগ
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কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয, আঞ্চশরক শযচারদকয কাম থারয়, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং কাশযগশয শক্ষা ও
প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনয দ সৃজন, াংযক্ষণ, শনয়শভতকযণ, স্থায়ীকযণ ফা এতৎাংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয, আঞ্চশরক শযচারদকয কাম থারয়, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং কাশযগশয শক্ষা
ও প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনয শনদয়াগ, দদান্নশত, শদরকন শ্রগ্রড প্রদান াংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয, আঞ্চশরক শযচারদকয কাম থারয়, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং কাশযগশয শক্ষা
ও প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনয কভথকতথ/শক্ষক/প্রশক্ষকদদয অশবদমাগ ও শৃঙ্খরা াংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয, আঞ্চশরক শযচারদকয কাম থারয়, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং কাশযগশয শক্ষা
ও প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনয আইন, অধ্যাদদ, শফশধভারা, নীশতভারা ও শনদয়াগশফশধ প্রণয়ন ও াংদাধন াংক্রান্ত কাম থাফশর;
Education Sector Plan (ESP), Education Act, Education Rules াংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয শক্ষা শ্রফাদড থয াংদগ াংশিি শরদটকশনক/ ভদনাদটকশনক ইন্সটিটিউদটয কাশযকুরাভ প্রণয়ন, াংদাধন,
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শযভাজথন ও চূড়ান্তকযণ াংক্রান্ত কাম থাফশর;
শ্রদী-শফদদী শফশবন্ন াংস্থায াদথ MOU, MOC, Agreement াংক্রান্ত কাম থাফশর;
National Skill Development Policy(NSDA)  NSDA এয াদথ শ্রমাগাদমাগ ও াংক্রান্ত কর কাম থাফশর;
যকাশয ও শ্রফযকাশয কাশযগশয শক্ষা প্রশতষ্ঠান বশতথ নীশতভারা প্রণয়ন, শদরফা ও কাশযকুরাভ প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম থক্রভ;
যকাশয ও শ্রফযকাশয কাশযগশয শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান/াঠদান/স্বীকৃশত প্রদান াংক্রান্ত নীশতভারা প্রণয়ন, াংদাধন,
শযভাজথন কর ম থাদয় যীক্ষা গ্রদণয অনুভশত প্রদান াংক্রান্ত কাম থাফশর;
শ্রফযকাশয শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান, াঠদান স্বীকৃশত শ্রট্রড শ্র ারা প্রশতষ্ঠাদনয নাভ াংদাধন/নাভকযণ এফাং প্রশতষ্ঠান
স্থানান্তদযয অনুভশত প্রদান াংক্রান্ত কাম থক্রভ;
ফাাংযাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাদড থয আইন, অধ্যাদদ, শফশধভারা, প্রশফশধভারা, নীশতভারা ও শনদয়াগশফশধ প্রণয়ন, াংদাধন
াংক্রান্ত কাম থক্রভ;
NTVQF, BNQF, RTO, TPL, ইন্ডাশি শরাংদকজ াংক্রান্ত কাম থক্রভ।
শ্রটকশনকযার স্কুর অযান্ড কদরজমূদয কাশযগশয শ্রফাদড থয াংদগ াংশিি এএশ (দবাদকনার), এইচএশ
(দবাদকনার), এইচএশ (শফএভ) ইনশস্টটিউটমূদয কাশযকুরাভ প্রণয়ন, াংদাধন, শযভাজথন ও চূড়ান্তকযণ;
াধাযণ শক্ষাধাযা এফাং ভাদ্রাায় শপ্র-শ্রবাদকনার ও শ্রবাদকনার শ্রকা থ চালুকযণ াংক্রান্ত কাম থক্রভ;
কাশযগশয শক্ষা প্রশতষ্ঠান যকাশযকযণ াংক্রান্ত কাম থাফশর।
ভাদ্রাা অনুশফবাগ
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ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষক প্রশক্ষণ ইশনশস্টটিউট (শফএভটিটিআই) এফাং ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা
শ্রফাড থ এয আইন, শফশধ-শফধান, নীশতভারা ও শনদয়াগশফশধ প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম থাফশর;
যকাশয আশরয়া ভাদ্রাায শক্ষকদদয শনদয়াগ, ফদরী, দদান্নশত ও চাকুযী াংক্রান্ত কাম থাফশর;
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা শ্রফাড থ এয প্রস্তাদফয আদরাদক ভাদ্রাা স্থান, াঠদান, একাদডশভক স্বীকৃশত এফাং শফলয় শ্র ারা
াংক্রান্ত কাম থাফশর;
ভাদ্রাা শক্ষকদদয প্রশক্ষণ ম্যানুদয়র প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম থাফশর;
শফশবন্ন ব্যশি দত প্রাপ্ত আদফদদনয শ্রপ্রশক্ষদত ভাদ্রাা স্থান, াঠদান, একাদডশভক স্বীকৃশত এফাং শফলয় শ্র ারা াংক্রান্ত
কাম থাফশর;
এনশটিশফ কর্তথক প্রণীত াঠ্যপুস্তকমূ ম থাদরাচনাপূফ থক াংদমাজন/শফদয়াজন/াংদাধদনয ভাধ্যদভ ভাদনান্নয়দনয প্রস্তাফ
প্রণয়ন।
শনযীক্ষা ও আইন অনুশফবাগ
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যকাশয শাফ াংক্রান্ত াংদীয় স্থায়ী কশভটিয শিান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম থাফশর;
শযদথন ও শনযীক্ষা অশধদপ্তদযয মাফতীয় প্রাশনক কাম থাফশর;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয অধীন অশধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থামূদয আইন/অধ্যাদদ এফাং তদাধীদন শফশধভারা,
প্রশফধানভারা ইতযাশদ প্রণয়ন;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয শফরুদি আদারদত এফাং শ্রম কর ভাভরা এফাং যীট দাশ র কযা য় তা শযচারনায
জন্য যকায দক্ষয জফাফ প্রস্তুতকযণ;
প্রাশিক আইন/শফশধ াংযক্ষণ এফাং ারনাগাদকযণ;
আইন/অধ্যাদদদয শফধানফরী এফাং শফশধভারা, উ-আইনভারা এফাং প্রশফধাদনয শফধানাফরী ম্পশকথত আইনগত ব্যাখ্যা
(ইন্টাযশপ্রদটন) এফাং আইনগত ভতাভত প্রদান;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয অধীন অশধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থামূদয ব্যাাদয ভাভরা/দভাকদ্দভা, যীট ইতযাশদ াংক্রান্ত
এফাং তায প্রাশিক শফলয়াশদ আদারদত উস্থান এফাং অনুযণ।

শযকল্পনা অনুশফবাগ
.কাশযগশয ও বৃশিমূরক শক্ষা াংক্রান্ত নীশত, শ্রকৌর, শযকল্পনা এফাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ াংক্রান্ত কাম থাফশর ;
.কাশযগশয শক্ষা াংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প এফাং কাশযগশয ায়তা প্রকদল্পয অনুদভাদন প্রশক্রয়াকযণ, াংদাধন, ফাস্তফায়ন
শযফীক্ষণ, ফাদজট শফবাজন ও অনুদভাদন এফাং অথ থছাড়কযণ;
০৩
.কাশযগশয শক্ষা াংক্রান্ত নতুন প্রকল্প গ্রদণয রদক্ষয মাচাইদয়য শনশভি প্রকল্প মাচাই কশভটি )Project Scrutiny
Committee(’য বা আদয়াজন, প্রকল্প মূল্যায়ন কশভটিবায় অাংগ্রণ াংক্রান্ত কাম থক্রভ (শইশ) য’, ফাস্তফায়ন
ম থাদয় উদ্ভূত ভস্যা ভাধানকদল্প প্রকদল্পয শস্টয়াশযাং কশভটিয বা আদয়াজন াংক্রান্ত কাম থা’ফশর;
০৪
.ভধ্যদভয়াদী ফাদজট কাঠাদভায আওতায় উন্নয়ন ফাদজট প্রণয়ন ও ফাশল থক উন্নয়ন কভথসূশচ এশডশ াংদাশধত ফাশল থক/(
উন্নয়ন কভথসূশচ প্রণয়ন এফাং াংদাধন াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ। (আযএশডশ)iBAS++ াংক্রান্ত কাম থক্রভ এফাং
iBAS++ এ এশি শনশিতকযণ;
০৫
.ঞ্চফাশল থক শযকল্পনা ও শ্রপ্রশক্ষত শযকল্পনা ইতযাশদ শফলয়ক কাম থাশদ Annual Perforaance ,
Agreeaent
(;কাম থাফরী াংক্রান্ত (APA
০৬
.উন্নয়ন প্রকদল্পয ভাশপ্ত প্রশতদফদন আইএভইশডদত শ্রপ্রযণ এফাং এয ওয আইএভইশড কর্তথক প্রণীত ভাশপ্ত প্রশতদফদদনয
ওয ভতাভত প্রদান ও ব্যফস্থা গ্রণ;
০৭
.উন্নয়ন দমাগীদদয াদথ প্রাক;শ্রনদগাশদয়ন ও (শশডশশ) প্রকল্প আদরাচনা০৮
.উন্নয়ন দমাগীদদয াদথ প্রকল্প াংক্রান্ত শফশবন্ন শভন ,Pre Wrap-up, Wrap-up াংক্রান্ত কাম থক্রভ;
০৯
.কাশযগশয শক্ষা াংক্রান্ত দীর্ থদভয়াশদ ও ভধ্যদভয়াশদ শযকল্পনা দশররমূদ অন্তভুথশিয জন্য কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা
শফবাগ াংশিি অাংদয াংদর প্রস্তুতকযণ;
১০Bangladesh Developaent Forua
., nstanAul Prograaae of Action, coint Econoaic
Coaaission
শফলয়ক কাম থাশদয উন্নয়ন াংক্রান্ত অাং;
১১
.উন্নয়ন ফাদজট াংক্রান্ত মাফতীয় কাম থাফশর;
১২
.অন্যান্য শ্রদ কর্তথক কাশযগশয ায়তা প্রদান শফলয়ক MoU ,MoA ইতযাশদ াংক্রান্ত কাম থক্রভ ;
১৩
.ভাদ্রাা শক্ষা াংক্রান্ত নীশত, শ্রকৌর, শযকল্পনা এফাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ াংক্রান্ত কাম থাফশর ;
১৪
.ভাদ্রাা শক্ষা াংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকদল্পয ভাশপ্ত প্রশতদফদন আইএভইশডদত শ্রপ্রযণ এফাং আইএভইশড কর্তথক প্রণীত ভাশপ্ত
প্রশতদফদদনয ওয ভতাভত প্রদান ও ব্যফস্থা গ্রণ;
১৫
.উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় শ্রফা াংগ্র াংক্রান্ত কাম থাশদ এফাং অথ থ ভন্ত্রণারয় ও শযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য াদথ
এ;শফলয়ক ভন্বয় ও প্রশতশনশধক কযা .শ.শড.এ.আয/.শ.শড.
১৬
.উন্নয়ন দমাগীদদয াদথ প্রাক প্রকল্প-আদরাচনা ;ও শ্রনদগাশদয়ন (শশডশশ)
১৭
.ঞ্চফাশল থক শযকল্পনা ও শ্রপ্রশক্ষত শযকল্পনা ইতযাশদ শফলয়ক কাম থাশদ Annual Perforaance ,
Agreeaent
(APA) াংক্রান্ত কাম থাফশর;
১৮
.শ্রজন্ডায ;শফলয়ক কাম থক্রভ (ভশরা ও শম)
১৯
.জরফায়ু শযফতথন ট্রাস্ট, যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় গৃীত কভথসূশচ ও স্ব অথ থায়দন গৃীত প্রকল্প াংক্রান্ত কর কাম থক্রভ;
২০
.উন্নয়ন দমাগীদদয াদথ প্রকল্প াংক্রান্ত শফশবন্ন শভন ,Pre Wrap-up, Wrap-up াংক্রান্ত কাম থক্রভ;
থ শভটিাং, ফাদজট, অথ থননশতক ভীক্ষাএয উন্নয়ন াংক্রান্ত াংদর এফাং ভাভান্য যাষ্ট্রশত-,
২১
.ফাশল থক কনটিয়াভ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভাননীয় শক্ষাভন্ত্রীয ফিৃতা;এয ওয ভতাভত প্রদান-এয উন্নয়ন াংক্রান্ত অাং২২
.শফশবন্ন ভন্ত্রণারয়শফবাগ/, শযকল্পনা কশভন এফাং উন্নয়ন দমাগী শ্রদাংস্থা কর্তথক প্রণীত নীশত/, াংদর ফা
প্রশতদফদদনয ওয শযকল্পনা ও প্রকল্প াংক্রান্ত ভতাভত প্রদান;
২৩
.ারথাদভন্ট, ারথাদভন্টাযী কশভটি, এনইশ বায জন্য কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ াংশিি উন্নয়ন অাংদয াংদর ,
ভতাভত, তেত্র ইতযাশদ প্রণয়ন;
২৪
.একাশধক প্রকল্প অনুদভাদন প্রশক্রয়াকযণ াংস্থা ব্যাপ্ত াশফ থক প্রকৃশতয (ফব), াংদাধন, ফাস্তফায়নশযফীক্ষণ এফাং ,
ফাদজট শফবাজন ও অনুদভাদন এফাং অথ থছাড়কযণ;
২৫
.ারথাদভন্ট, জনবা, শ্রপ্র কনপাদযন্স ইতযাশদদত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফা ভাননীয় শক্ষাভন্ত্রী কর্তথক প্রদি প্রশতশ্রুশতয
০১
০২

২৬.

উন্নয়ন াংক্রান্ত অাংদয াংদিল;ফাস্তফায়ন ম্পদকথ শনয়শভত শবশিদত প্রশতদফদন প্রণয়ন ও শ্রপ্রযণ /
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তযাধীন প্রকদল্পয দ সৃশি ও াংযক্ষণ ;জনফর ও যাভথক শনদয়াগ এফাং কশভটি গঠন াংক্রান্ত কাজ ,

.উন্নয়ন প্রকল্পমূদয জনফর শনদয়াগ এফাং ফাাংরাদদ যকাদযয অথ থায়দন কাশযগশয শক্ষা ম থাদয় গৃীত উন্নয়ন প্রকল্প
ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাজ;
২৮
.শফেব্যাাংক শ্রনাযাড ায়তাপুি কাশযগশয শক্ষা ম থাদয় গৃীত কর উন্নয়ন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মাফতীয়/
প্রাশনক কাজ;
২৯
.উন্নয়ন প্রকদল্পয জশভ অশধগ্রণ াংক্রান্ত কাম থাফশর ;
৩০
.শডশশাংদাধন ও অনুদভাদন াংক্রাস/টিশশ প্রণয়ন/ত কাম থাফশর;
৩১
.ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তযাধীন প্রকদল্পয দ সৃশি ও াংযক্ষণ ;জনফর ও যাভথক শনদয়াগ এফাং কশভটি গঠন াংক্রান্ত কাজ ,
৩২SDG
., E -9, nstanAul Plan of Action , Colombo Plan াংক্রান্ত মাফতীয় কাম থাফশর ;
৩৩
.কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষায় ব্রাশন্ডাং;
৩৪
.াংশিি উন্নয়ন দমাগী াংস্থায াদথ স্বাক্ষদযয রদক্ষয প্রণীত ড়া ঋণ ;অনুদান চুশিয উয ভতাভত প্রদান/
৩৫
.এশডশফ;জাইকা ায়তাপুি উন্নয়ন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ/শডা/
৩৬
.াংশিি উন্নয়ন দমাগী াংস্থায াদথ স্বাক্ষদযয রদক্ষয প্রণীত ড়া ঋণঅনুদান চুশিয উয ভতাভত প্রদান/।
২৭

শ্রেশণ
প্রান ও অথ থ অনুশফবাগ
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

ভাননীয় ভন্ত্রীয ব্যশিগত কভথকতথা/কভথচাযী শনদয়াগ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগ দায়নকৃত কভথকতথাগদণয শ্রমাগদান/দায়ন এফাং অন্যান্য প্রাশনক শফলয়াশদ;
কর প্রকায অশগ্রভ ও ঋণ ভঞ্জুযী াংক্রান্ত শফলয়াশদ;
কশম্পউটায ক্রয়, শফতযণ ও যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম থাফরী;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয রাইদব্রযী কক্ষ ব্যফস্থানা প্রদয়াজনীয় ফইপুস্তক ও জান থার ক্রয়/াংগ্রকযণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয রাইদব্রযীদত শফশবন্ন ধযদণয ফই -এয চাশদা শনরূন ও ক্রয় াংক্রান্ত কাম থাফশর;

০৭.
০৮.

অথ থ শফবাগ প্রণীত শনদদ থনা এফাং ছক অনুমায়ী ফাদজট ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রশতদফদন প্রণয়ন;
অশতশযি ফযাদদ্দয প্রস্তাফ (প্রদয়াজন দর) যীক্ষা-শনযীক্ষাপূফ থক অথ থ শফবাদগ শ্রপ্রযণ এফাং পুন:উদমাজন এ শফবাগদক
প্রদি আশথ থক ক্ষভতায মথামথ ব্যফায, শনশিতকযণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয কর কভথকতথায শ্রফতন ও মাফতীয় শফর শএও শক্ষা ভন্ত্রণারদয় শ্রপ্রযণ;
কর কভথচাযীয শ্রফতন ও মাফতীয় দাফীয শফর প্রস্তুতকযণ ও শএও, শক্ষা ভন্ত্রণারয় এফাং শ্রফাভশযক শচফারদয় শ্রপ্রযণ;
অন্যান্য আনুলশিক শফর, ভ্রভণ বাতায শফর ও অশগ্রভ শফর প্রস্তুতকযণ ও শএও, শক্ষা ভন্ত্রণারয় এফাং শ্রফাভশযক
শচফারদয় শ্রপ্রযণ;
কর শফদরয শ্রটাদকন াংযক্ষণ;
শএও শক্ষা ভন্ত্রণারয় এফাং শ্রফাভশযক শচফারয় শ্রথদক শফদরয শ্রচক গ্রণ;
কর কভথচাযীয ছুটিয শাফ ও নশথ াংযক্ষণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয কর প্রকায ব্যদয়য শাফ াংযক্ষণ ও কযা ফশ শর ন;
এশজ এফাং শএওএশজ-এয শত শাফ শভরকযণ;
ফাাংরাদদ স্কাউট এফাং ফাাংরাদদ গারথ গাইড এদাশদয়দনয প্রাশনক শফলয়াশদ;
নাগশযক শ্রফায় উদ্ভাফন াংক্রান্ত কাম থাফরী ম্পাদন;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয ফাশল থক প্রশতদফদন ও অন্যান্য াভশয়কী প্রকা;
াভগ্রীক শক্ষা/ নাযী শক্ষা াংক্রান্ত মাফতীয় কাদজয শব্রশপাং প্রদান;

০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.

২১.
২২.
২৩.
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.

কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাগ এফাং অন্যান্য াংস্থায াদথ শ্রমাগাদমাদগয জন্য কশম্পউটায শ্রনটওয়াকথ াংস্থান, াংযক্ষণ
এফাং এ শফবাদগয অবযন্তযীন শ্রনটওয়াকথ তদাযশককযণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয কশম্পউটায াংক্রান্ত তোশদ াংগ্র/াংযক্ষণ ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয আওতাধীন অশধদপ্তয/দপ্তদযয াদথ ডায়ারআ শ্রনটওয়াদকথয ভাধ্যদভ তে আদান
প্রদাদন াশফ থক ব্যফস্থা গ্রণ;
ই-পাইশরাং কাম থক্রভ শযচারনা ও কাশযগশয ায়তা প্রদান;
শক্ষা াংক্রান্ত ডাটায াংগ্র, াংযক্ষণ, শফন্যা প্রশক্রয়াকযণ, ডযাটাদফ প্রস্তুতকযণ;
শনধ থাশযত ছদক াংগৃীত শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয (স্কুর কদরজ, ভাদ্রাা ও কাশযগশয শফেশফদ্যারয়) মাফতীয় তোশদ াংযক্ষণ
এফাং ারনাগাদকযণ;
শ্রফযকাশয কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠান এয এভশওভুশিয মাফতীয় কাম থাফশর;
শ্রফযকাশয কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠাদন যকায কর্তথক ভঞ্জুযীকৃত শ্রফতন-বাতাশদ/অনুদাদনয সুষ্ঠু ব্যফায
শনশিতকযণ এফাং শনশদ থি অশবদমাদগয উয ব্যফস্থা গ্রণ;
শ্রফযকাশয কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয এভশওভুি শক্ষক-কভথচাযীয এভশও কতথন, স্থশগত এফাং পুনফ থার
াংক্রান্ত এভশও পুনশফ থদফচনা কশভটিয বা অনুষ্ঠান;
াফশরক যীক্ষায পরাপর শফম থদয়য কাযদণ এভশওভুি শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূদয শফরুদি প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
কাশযগশয অনুশফবাগ

০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।

কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয, আঞ্চশরক শযচারদকয কাম থারয়, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং কাশযগশয শক্ষা
ও প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনয কভথকতথ/শক্ষক/প্রশক্ষকদদয অশবদমাগ ও শৃঙ্খরা াংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয, আঞ্চশরক শযচারদকয কাম থারয়, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং কাশযগশয শক্ষা
ও প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠাদনয প্রাশনক, জনফর, াংস্থান, দক্ষতা/শডগ্রী অজথদনয অনুভশত, ছুটি (অবযন্তযীন ও বফদদশক),
কভথকতথাদদয ফদরী/শক্ষক-কভথকতথা/কভথচাযীদদয বুশনয়াশদ, শ্রভৌশরক, শ্রাগত প্রশক্ষণ াংক্রান্ত কাম থাফশর;
TVET এযাকন প্ল্যান ফাস্তফায়ন;
ফাাংযাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাদড থয কভথকতথাদদয ফদরী াংক্রান্ত কাম থাফশর;
শরদটকশনক/ভদনাদটকশনক ইনশিটিউট ও শ্রটকশনকযার স্কুর অযান্ড কদরজমূদয অধ্যক্ষ/উাধ্যক্ষদদয ফদরী ও দায়ন।
ভাদ্রাা অনুশফবাগ

০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।

ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয এফাং ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষক প্রশক্ষণ ইশনশস্টটিউট (শফএভটিটিআই) এয প্রাশনক কাম থাফশর;
ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয,ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষক প্রশক্ষণ ইশনশস্টটিউট (শফএভটিটিআই) এফাং ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা
শ্রফাড থ এয কভথকতথা/কভথচাযীদদয শফরুদি শফশবন্ন অশবদমাগ ও শৃঙ্খরাজশনত কাম থাফশর;
ভাদ্রাায কর যীক্ষা শযচারনা াংক্রান্ত কাম থাফশর;
ভাদ্রাা শক্ষকদদয প্রশক্ষণ ম্যানুদয়র প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম থাফশর;
ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয অশবদমাগ াংক্রান্ত কাম থাফশর;
ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয শক্ষক ও কভথচাযীদদয শৃঙ্খরামূরক কাম থাফশর।
শনযীক্ষা ও আইন অনুশফবাগ

০১।
০২।

যকাশয শনযীক্ষা াংস্থাগুদরায কর ধযদনয অশডট আশি ও শনষ্পশিয জন্য যীক্ষা ও শত্রক্ষীয় বায ব্যফস্থা কযা;
শনযীক্ষা আশি শনষ্পশিয জন্য ভাশক তে াংগ্র, াংকরন এফাং প্রশত ভাদয আশি াংক্রান্ত কশভটিদত উস্থান।
শযকল্পনা অনুশফবাগ

০১.
০২

উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় শ্রফা াংগ্র াংক্রান্ত কাম থাশদ এফাং অথ থ ভন্ত্রণারয় ও শযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য াদথ এ /.শ.শড.
আযশফলয়ক ভন্বয় ও প্রশতশনশধক .শ.শড.এ. কযা;
.শফশবন্ন ভন্ত্রণারদয়য প্রকল্প প্রস্তাদফয ওয ভতাভত প্রদান এফাং বায় ভন্ত্রণারদয়য প্রশতশনশধক কযা;

.একদনক বায জন্য কাম থত্র;ব্রীপ প্রস্তুত এফাং তা উর্তথতন কর্তথদক্ষয শনকট দাশ র/
.কশভন শ্রনাদগাশদয়ন ,কনপাদযন্স ,ইতযাশদদত শ্রমাগদানকাযী ফাাংরাদদশ প্রশতশনশধগদণয জন্য উন্নয়ন াংক্রান্ত অাংদয
ব্রীপ;াংদর প্রস্তুতকযণ/
০৫
.উন্নয়ন প্রকদল্পয উয আইএভইশড এফাং কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ এয কভথকতথাদদয শযদথন প্রশতদফদদনযসুাশয ফাস্তফায়দনয জন্য াংস্থা;প্রকল্প শযচারকদক শনদদ থনা প্রদান ও ভশনটশযাং কযা/অশধদপ্তয/
০৬
.ভাদ্রাা শক্ষা াংক্রান্ত কর উন্নয়ন প্রকদল্পয অনুদভাদন প্রশক্রয়াকযণ (শফশনদয়াগ ও কাশযগশয ায়তা), াংদাধন,
ফাস্তফায়নশযফীক্ষণ ,, ফাদজট শফবাজন ও অনুদভাদন এফাং অথ থ ছাড়কযণ;
০৭
.ভাদ্রাা শক্ষা াংক্রান্ত নতুন প্রকল্প গ্রদণয রদক্ষয মাচাইদয়য শনশভি প্রকল্প মাচাই কশভটি Project ScrutinP)
Coaaittee
)’য বা আদয়াজন, প্রকল্প মূল্যায়ন, কশভটিবায় অাংগ্রণ াংক্রান্ত কাম থক্রভ (শইশ) য’, ফাস্তফায়ন
থাদয়
ম উদ্ভূত ভস্যা ভাধানকদল্প প্রকদল্পয শস্টয়াশযাং কশভটিয বা আদয়াজন াংক্রান্ত কাম থাফশর ;
০৮
.একদনক বায জন্য কাম থত্র;ব্রীপ প্রস্তুত এফাং তা উর্তথতন কর্তথদক্ষয শনকট দাশ র/
০৯
.উন্নয়ন দমাগীদদয াদথ প্রাক;ও শ্রনদগাশদয়ন (শশডশশ) প্রকল্প আদরাচনা১০
.শফশবন্ন ভন্ত্রণারদয়য শরশ ইসুযদত ভতাভত প্রদান ;
১১
.শ্রজন্ডায ;শফলয়ক কাম থক্রভ (ভশরা ও শম)
১২
.এনশজও;য প্রকল্প প্রস্তাদফয ওয ভতাভত াংশিি কাম থারদয় শ্রপ্রযণ’
১৩
.এশডশ ফশর্ভথত প্রকল্প াংক্রান্ত কাম থাফশর;
১৪
.কশভনশ্রনাদগাশদয়ন ইতযাশদদত শ্রমাগদানকাযী ফাাংরাদদশ প্রশতশনশধগদণয জন্য উন্নয়ন াংক্রান্ত অাংদয ,কনপাদযন্স ,
ব্রীপ;াংদর প্রস্তুতকযণ/
১৫.
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন শনশদ থি াংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প (অনুশফবাগ প্রধান কর্তথক শনধ থাশযত)
ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মাফতীয় প্রাশনক কাজ ;
১৬
.উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় শনদয়াগকৃত শ্ররাকফদরয মাফতীয় প্রাশনক কাম থাশদ এফাং উন্নয়ন প্রকদল্পয কভথকতথা
কভথচাযীদদয শৃঙ্খরাজশনত শফলয়।;
১৭
.ফাাংরাদদ যকাদযয অথ থায়দন কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ ও াংস্থায শনজস্ব প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত
প্রাশনক ও আশথ থক কাম থাফশর;
১৮
.উন্নয়ন প্রকদল্পয ব্যাাংক শাফ শ্র ারা এফাং পান্ড শযশরজকযণ;
১৯ ;কনপাদযন্স ইতযাশদ আদয়াজন ,ওয়াকথ ,ইতযাশদয উয শ্রশভনায শ্রকৌর/উন্নয়ন নীশত
.NSSS শফলয়ক
কাম থাশদয উন্নয়ন াংক্রান্ত অাং ;Social SafetP net শফলয়ক কাম থাশদয উন্নয়ন াংক্রান্ত অাং ,
Annual Perforaance Agreeaent
(APA) াংক্রান্ত কাম থাফশর ;
২০
.শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয াংক্রান্ত প্রাশনক কাম থাফরীশক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয কর্তথক ফাস্তফাশয়তব্য প্রকদল্পয মাফতীয় ,
প্রাশনক কাম থাফশর ;
২১
.কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তদযয ও কাশযগশয শ্রক্টদযয উন্নয়ন প্রকদল্পয প্রাশনক কাম থাফশর ;
২২
.াভাশজক সুযক্ষা াংক্রান্ত কাম থাফশর;
২৩
.ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ এফাং প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারদয়য কভথসূশচয াদথ এ শফবাগ াংশিি কাদজয ভন্বয়;
২৪
.প্রকদল্পয শডশশ;টিশশ অনুদভাদদনয জন্য উস্থাদনয পূদফ থ ভতাভত প্রদান/
২৫
.াংশিি উন্নয়ন দমাগী াংস্থায াদথ স্বাক্ষদযয রদক্ষয প্রণীত ড়া ঋণ ;অনুদান চুশিয উয ভতাভত প্রদান/
২৬
.ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন শনশদ থি াংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন (অনুশফবাগ প্রধান কর্তথক শনধ থাশযত)
াংক্রান্ত মাফতীয় প্রাশনক কাজ;
২৭
.জনফর শনদয়াগ ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয ও ভাদ্রাা শ্রক্টদযয উন্নয়ন প্রকদল্পয প্রাশনক কাম থাফশর ;
২৮
.ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয কর্তথক গৃীত উন্নয়ন প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মাফতীয় প্রাশনক কাজ ;
২৯
.অটিজভ প্রকল্প াংক্রান্ত কাম থাফশর;
৩০
.প্রকদল্পয শডশশ;টিশশ অনুদভাদদনয জন্য উস্থাদনয পূদফ থ ভতাভত প্রদান/
থ
৩১
.ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাডফাাংরাদদ
ভাদ্রা ,াা শক্ষা শ্রফাড থ (শ্রনকটায) জাতীয় কশম্পউটায প্রশক্ষণ একাদডভী ,
এফাং
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষক প্রশক্ষণ ইনশস্টটিউট অনুশফবাগ প্রধান) কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন শনশদ থি াংখ্যক (শফএভটিটিআই)
কর্তথক শনধ থাশযতউন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ( মাফতীয় প্রাশনক কাজ;
০৩
০৪

৩২

৩৩

থ
.ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাডএফাং
(শ্রনকটায) জাতীয় কশম্পউটায প্রশক্ষণ একাদডভী ,ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা শ্রফাড থ ,
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষক প্রশক্ষণ ইনশস্টটিউট জনফর ও ,এয প্রকদল্পয দ সৃশি ও াংযক্ষণ-(শফএভটিটিআই) যাভথক
শনদয়াগ এফাং কশভটি গঠন াংক্রান্ত কাজ;
.প্রকদল্পয শডশশটিশশ অনুদভাদদনয জন্য উস্থাদনয পূদফ থ ভতাভত প্রদান/।

গ শ্রেশণ
প্রান ও অথ থ অনুশফবাগ
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.

কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ ও শফশবন্ন দপ্তয/অশধদপ্তয ও প্রশতষ্ঠাদনয কভথকতথা/কভথচাযীদদয প্রকল্প ব্যতীত শ্রদদ
প্রশক্ষদণয চাশদা শনরূন ও প্রশক্ষণ াংক্রান্ত কাম থাফশর;
কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয উি অশধদপ্তদযয অধীন অন্যান্য াংস্থা/প্রশতষ্ঠান, কাশযগশয শক্ষা শ্রফাড থ এফাং শ্রনকটাদযয
গাশড় ক্রদয়য অনুভশত প্রদান াংক্রান্ত শফলয়াশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয মানফান যক্ষণাদফক্ষণ ও জ্বারানী শফর শযদাধ, মানফাদনয বাড়া আদায় এফাং
শফশধভদত মানফান অদকদজা শ্রর্ালণা;
প্রদটাকর ও অশপ শনযািা াংক্রান্ত শফলয়াশদ;
জাতীয় শক্ষা প্তা উদমান শফশবন্ন অনুষ্ঠান আদয়াজন;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয কভথকতথা/কভথচাযীদদয অশপ স্থান াংকুরান ও শিতকযণ;
ভাননীয় ভন্ত্রীগদণয আফাফত্র মানফান অন্যান্য আনুলাংশগক দ্রব্যাশদ যফযাকযণ;
কভথকতথাদদয আফাশক /অনাফাশক শ্রটশরদপান, ইন্টাযকভ ভঞ্জুযী পযাক্স, ই-শ্রভইর ও ইন্টাযদনট যক্ষণাদফক্ষণ এফাং
শ্রটশরদপান শফর ভন্বয় াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ;
শ্রিনাযী ভারাভার াংগ্র শফতযণ মাফতীয় কাম থাশদ;
শফদ্যযৎ, াশন ও শ্রশনটাযী াংযক্ষণ কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয শযষ্কায শযচ্ছন্নতা তদাযশক।
বা শভশতদত আপ্যায়দনয াভগ্রী াংগ্র ও যফযা কযা;
ত্র গ্রণ ও শফতযণ া া াংক্রান্ত কাম থাশদ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয রাইদব্রযী কক্ষ ব্যফস্থানা প্রদয়াজনীয় ফইপুস্তক ও জান থার ক্রয়/াংগ্রকযণ;
পদটাকশদভশন ও ডুশপ্ল্দকটিাং শ্রভশন াংযক্ষণ ও শযচারনা াংক্রান্ত কাম থাশদ;
পুযাতন অদকদজা আফাফত্র ও ভারাভার শ্রভযাভত, াংস্কায, াংযক্ষণ ও শফশধদভাতাদফক প্রশক্রয়াকযণ;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষাশফবাদগয ভাশক ভন্বয় বা ও অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/অশধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থায াদথ ভন্বয় াংক্রান্ত
কাম থাফশর;
শফশবন্ন শ্রায শিশাং এয উয ভতাভত প্রদান;
শক্ষানীশত াংক্রান্ত কাম থাফশর;
অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য কভথসূশচ/কশভটিদত কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয প্রশতশনশধ ভদনানয়ন ও শ্রম শ্রকান শভটিাং-এয
প্রাথী ভদনানয়ন কদয শ্রপ্রযণ ও অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য াদথ ভন্বয় ও শ্রমাগাদমাগ;
কশম্পউটায াংক্রান্ত ব্যাাদয কাশযগশয যাভথ প্রদান, কশম্পউটায াংযক্ষণ;
কশম্পউটায প্রশক্ষণ শ্রকাদ থ ায়তা প্রদান;
কশম্পউটায শ্রভযাভত াংক্রান্ত কাদজয আদয়াজন ও তত্ত্বাফধান;
ফাশল থক কভথম্পাদন চুশি (A.P.A) াংক্রান্ত কাম থাফশর;
ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগয শনদদ থনা অনুমায়ী কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয ফাশল থক কভথম্পাদন চুশি (APA) প্রণয়ন ও
চুশি ম্পাদন;
এ শফবাদগয অধীন দপ্তয/াংস্থায ফাশল থক কভথম্পাদন চুশি (APA) প্রণয়দনয শনদদ থনা প্রদান ও চুশি ম্পাদদনয
ব্যফস্থাকযণ;
এ শফবাদগয এশএ টিদভয ভাশক বা/ এশএ সূচক অনুমায়ী অাংীজনদদয াদথ ভতশফশনভয় বা আদয়াজন;
আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায এশএ শ্রপাকার দয়ন্ট কভথকতথাদদয াদথ বা ও কভথারা আদয়াজন;

২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.
৩৭.
৩৮.
৩৯.

ফাশল থক কভথম্পাদন চুশি (APA)-এয সূচক অনুমায়ী বত্রভাশক, লান্মাশক ও ফাশল থক অগ্রগশত প্রশতদফদন প্রভাণক
ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ শ্রপ্রযণ;
এ শফবাদগয ফাশল থক কভথম্পাদন চুশি (APA)’য কাম থক্রভ স্বমূল্যায়ন কদয ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ শ্রপ্রযণ;
আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায ফাশল থক কভথম্পাদন চুশি (APA)-এয সূচক অনুমায়ী বত্রভাশক, লান্মাশক ও ফাশল থক প্রশতদফদন
প্রভাণক গ্রণ, ভশনটশযাং ও মূল্যায়ন;
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয ওদয়ফাইদট এশএ াংক্রান্ত শ্রফাফক্স ভশনটশযাং ও ারনাগাদকযদণয ব্যফস্থা গ্রণ;
জাতীয় মিাচায শ্রকৌর (NIS) াংক্রান্ত কাম থাফরী ম্পাদন;
ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগয শনদদ থনা অনুমায়ী কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয জাতীয় মিাচায শ্রকৌর ( NIS)
কভথশযকল্পনা প্রণয়ন ও ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ শ্রপ্রযণ;
এ শফবাদগয অধীন দপ্তয/াংস্থায জাতীয় মিাচায শ্রকৌর (NIS) প্রণয়ন ও এ শফবাদগ শ্রপ্রযদণয শনদদ থনা প্রদান;
জাতীয় মিাচায শ্রকৌর কভথ-শযকল্পনায সূচক অনুমায়ী এ শফবাদগয বনশতকতা কশভটিয বা আদয়াজন;
জাতীয় মিাচায শ্রকৌর কভথশযকল্পনায সূচক অনুমায়ী বত্রভাশক, লান্মাশক ও ফাশল থক অগ্রগশত প্রশতদফদন প্রভাণক
ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ শ্রপ্রযণ;
এ শফবাদগয জাতীয় মিাচায শ্রকৌর কভথশযকল্পনায কাম থক্রভ স্বমূল্যায়ন কদয ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ শ্রপ্রযণ;
আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায মিাচায শ্রকৌর শ্রপাকার দয়ন্ট কভথকতথা/ অাংীজনদদয াদথ বা ও কভথারা আদয়াজন;
আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায জাতীয় মিাচায শ্রকৌর (NIS)-এয কভথশযকল্পনায সূচক অনুমায়ী বত্রভাশক, লান্মাশক ও
ফাশল থক প্রশতদফদন প্রভাণক গ্রণ, ভশনটশযাং ও মূল্যায়ন।
কাশযগশয অনুশফবাগ

০১।
০২।
০৩।

যকাশয ও শ্রফযকাশয কর কাশযগশয প্রশতষ্ঠান শযদথন াংক্রান্ত কাম থাফশর;
শ্রশভনায, শদম্পাশজয়াভ, ওয়াকথ আদয়াজন এফাং বা, শ্রশভনায, শদম্পাশজয়াভ, ওয়াকথ ও কনপাদযদন্স প্রশতশনশধ
ভদনানয়ন;
ফাাংযাদদ কাশযগশয শক্ষা শ্রফাদড থয যীক্ষা গ্রণ াংক্রান্ত কাম থাফশর।
ভাদ্রাা অনুশফবাগ

০১।
০২।

ভাদ্রাা শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয ম্যাদনশজাং কশভটি/গবশন থাং ফশডয অশবদমাগ াংক্রান্ত কাম থাফশর;
স্বতন্ত্র/াংযুি এফদতদায়ী ভাদ্রাায মাফতীয় কাম থাফশর।
শযকল্পনা অনুশফবাগ

০১
০২
০৩

.শযকল্পনা উইাং এয াধাযণ ও ভন্বয় াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ;
.উন্নয়ন নীশতশ্রকৌর ইতযাশদয উয শ্রশভনায/, ওয়াকথ, কনপাদযন্স ইতযাশদ আদয়াজন;
.প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন শযদথন প্রশতদফদন শ্র এফাং ,শযফীক্ষণ ও মূল্যায়দনয শনশভি প্রকল্প দযজশভন শযদথন ,
সুাশযদয আদরাদক গৃীত কাম থক্রদভয শনয়শভত ভশনটশযাং;
০৪
.াংশিি উন্নয়ন দমাগী াংস্থায াদথ স্বাক্ষদযয রদক্ষয প্রণীত ড়া ঋণ অনুদান চুশিয উয ভতাভত প্রদান।/
০৫ ;আস্থান ও ব্যফস্থা য বা’Project Steerining Coaaittee
.
০৬
.উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় শফদদ পয প্রশক্ষণ াংক্রান্ত ভদনানয়ন/প্রশক্রয়াকযণ এফাং শজ ;জাযীকযণ .ও.
০৭
.প্রকদল্পয ফাস্তফায়নশযফীক্ষণ ও মূল্যায়দনয শনশভি প্রকল্প দযজশভন শযদথন প্রশতদফদন শ্র এফাং সুাশযদয ,
আদরাদক গৃীত কাম থক্রদভয শনয়শভত ভশনটশযাং ;
০৮ .এশডশ ম থাদরাচনা বা আদয়াজন;
০৯
.উন্নয়ন অনুশফবাদগয কাম থাফশরয ভন্বয়;
১০
.ভাদ্রাা শক্ষা াংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকদল্পয ওয আইএভইশড এফাং ভন্ত্রণারদয়য কভথকতথাদদয শযদথন প্রশতদফদদনয সুাশয
ফাস্তফায়দনয জন্য াংস্থা ;প্রকল্প শযচারকদদয শনদদ থনা প্রদান ও ভশনটশযাং কযা/অশধদপ্তয/
১১
.ভাদ্রাা শক্ষা াংক্রান্ত প্রকদল্পয ফাস্তফায়নশযদথন ,শযফীক্ষণ ও মূল্যায়দনয শনশভি প্রকল্প দযজশভন শযদথন ,
প্রশতদফদন শ্র এফাং সুাশযদয আদরাদক গৃীত কাম থক্রদভয শনয়শভত ভশনটশযাং ;

১২
১৩
১৪
১৫
১৬

.উন্নয়ন শ্রভরায আদয়াজন শফলয়ক কাম থাফশর;
.জাতীয় মিাচায শ্রকৌর াংক্রান্ত মাফতীয় কাম থাফশর ;
.প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়দনািয গাশড়মুদয ব্যফস্থানা ;
.স্টুদডন্ট শ্রকশফদনট াংক্রান্ত ওশযদয়দন্টন াংক্রান্ত কাম থাফশর ;
.া ায আওতাধীন প্রকদল্পয অগ্রগশত ম থাদরাচনা বায আদয়াজন।

র্ শ্রেশণ

০১।

অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য কভথসূশচ/কশভটিদত কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয প্রশতশনশধ ভদনানয়ন ও শ্রম শ্রকান বায় শফবাদগয
প্রশতশনশধ ভদনানয়নক্রদভ শ্রপ্রযণ ও শক্ষা/নাযী শক্ষা াংক্রান্ত মাফতীয় কাদজয ব্রীশপাং প্রদান;
০২। কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ ও অধীন দপ্তযমূদয জাতীয় মিাচায শ্রকৌর (NIS) ফাস্তফায়ন এফাং এ াংক্রান্ত শফলদয়
প্রশক্ষণ বা অনুষ্ঠান;
০৩। কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ ও অধীন দপ্তযমূদয অশবদমাগ প্রশতকায ব্যফস্থানা ও শটিদজন চাট থায
প্রণয়ন/ারনাগাদকযণ এফাং এ াংক্রান্ত শফলদয় প্রশক্ষণ বা অনুষ্ঠান;
০৪। তে অশধকায আইন ও স্বপ্রদণাশদত তে প্রকা াংক্রান্ত কাম থাফরী;
০৫। কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয কভথচাযীদদয ইন-াউজ প্রশক্ষণ আদয়াজন;
০৬। কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয কভথচাযীদদয কশম্পউটায প্রশক্ষণ শ্রকাদ থয আদয়াজন;
০৮। াংস্কাযমূরক কাম থক্রভমূদয ফাস্তফায়ন শযফীক্ষণ;
০৯। শফশবন্ন উইাং-এয কভথকতথা/কভথচাযীদদয বনশভশিক ছুটি প্রদাদনয প্রজ্ঞান;
১০। কভথকতথা/কভথচাযীদদয শফশবন্ন প্রশক্ষদণ শ্রপ্রযদণয অশপ আদদ।

(

রর
(
ও

)
)

