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উক্রভশণকা 

 

 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগমূ এফাং আতাধীন দপ্তয /াংস্থামূদয প্রাশতষ্ঠাশনক দক্ষতা বৃশদ্ধ , স্বচ্ছতা  জফাফশদশ চজাযদায 

কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায শনশিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা এয চেয়াযম্যান 

 

এফাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় শক্ষাভন্ত্রীয প্রশতশনশধ শদদফ কাশযগশয  ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ , শক্ষা 

ভন্ত্রণারয় এয ভাননীয় শেফ এয ভদে 2019 াদরয জুন ভাদয 23 তাশযদে এই ফাশল ডক কভ ডম্পাদন চুশি স্বাক্ষশযত 

দরা। 

 

 

এই চুশিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ শনম্নশরশেত শফলয়মূদ ম্মত দরন : 
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ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড এয কভ ডম্পাদদনয চুশি ম্পাদদনয াশফ ডক শেত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Madrasah Education Board) 

 

াম্প্রশতক অজডন, ভস্যা  েযাদরঞ্জ এফাং বশফষ্যৎ শযকল্পনা 

 

াম্প্রশতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজডনমূ 

 জাতীয় শক্ষানীশত ২০১০-এয শনদদ ডনায আদরাদক ভাদ্রাা শক্ষায কাশযকুরাভ প্রণয়ন, াঠ্যফই শযভাজডন  

ভাদ্রাা শক্ষায বফশষ্ট্য উদমাগী শযভাজডন কযা দয়দছ। 

 ৯৪০০টি ভাদ্রাায় Web Portal োলু কযা দয়দছ এফাং প্রাথশভকবাদফ ৪০০ জন শক্ষকদক ভাষ্ট্ায চেইনায 

শাদফ প্রশক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  

 Online এ ভাদ্রাামূদয শযোরনা কশভটি  একাদডশভক স্বীকৃশতয চভয়াদ বৃশদ্ধয কাম ডক্রভ েরভান যদয়দছ। 

Online এয ভােদভ এ ম ডন্ত  ম্যাদনশজাং কশভটি- 5202টি, গবাশণ ডাং ফশড-1123টি, শনফ ডাী কশভটি- 50টি, 

এডক কশভটি- 1562টি, শফদযাৎাী দস্য ভদনানয়ন- 911 টি, একাদডশভক স্বীকৃশত নফায়ন- 4812টি এফাং 

253টি অশবদমাগ নশথ শনস্পশি কযা দয়দছ। 

 ভাদ্রাা শক্ষা ধাযায ৬ষ্ঠ চেশণয ৪টি শফলদয়য প্রেশরত াঠ্যপুস্তকদক ইদরকেশনক বা ডদন উন্নয়ন কদয শক্ষক  

শক্ষাথীয ব্যফাদযয জন্য Online এয ভােদভ উনু্ি কদয চদয়া দয়দছ।  

 ২০১৬ ার চথদক আশরভ চেশণদত অনরাইদন বশতডয কাম ডক্রভ োলু কযা দয়দছ।  

 অনরাইদনয ভােদভ চজশডশ, দাশের  আশরভ শক্ষাথীদদয শনফন্ধন ( e-SIF), যীক্ষায পযভ পূযণ ( eFF) 

কযা দচ্ছ। 

 যীক্ষা গ্রদণয মাফতীয় কাম ডক্রভ মথা পরাপর প্রশক্রয়াকযণ  স্বল্প ভদয় প্রকা, পরাপর পুনঃশনযীক্ষণ, 

নম্বযত্র, নদত্র প্রদান  যীক্ষক শনদয়াগ মাফতীয় কাম ডক্রভ তথ্য প্রযুশিয ভােদভ অনরাইদন ম্পন্ন কযা 

দচ্ছ। 

 

ভস্যা  েযাদরঞ্জমূ 

1) প্রাপ্যতায ফাইদয ভাদ্রাা স্খান; 

2) ফতডভান যকাদযয শনফ ডােনী ইদতায-2018 ফাস্তফায়ন; 

3) এশডশজ-4 ফাস্তফায়ন; 

4) ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয কর চফা জীকযণ এফাং তথ্য  প্রযুশিয ফ ডাশধক ব্যফায শনশিত কদয 

অনরাইন চফা অধীনস্থ ভাদ্রাামূ  চফা প্রাথীদদয চদৌড় চগাড়ায় চৌদছ চদয়া।  

 

বশফষ্যৎ শযকল্পনা 

1) প্রশতটি ভাদ্রাায় অনরাইন চফা চৌছাদনা; 

2) ভাদ্রাা শক্ষাদক যুদগাদমাগী  আধশনকায়ন; 

3) ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয কভ ডকতডা  কভ ডোযীদদয কভ ড দক্ষতা বৃশদ্ধয রদক্ষয কাম ডক্রভ গ্রণ;  

4) ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয মাফতীয় কাম ডক্রভ/চফা অনরাইনশবশিক কয।  

 

২০19-২০20 ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজডনমূ 

1) ভাদ্রাায সুায/অেক্ষ  শক্ষকদদয প্রশক্ষদণয ভােদভ দক্ষ কদয গদড় চতারা।  

2) স্বল্প ভদয় চজশডশ, দাশের  আশরভ যীক্ষায পরাপর প্রকা।  

3) ভাদ্রাা শক্ষাধাযায দাশের ৬ষ্ঠ চথদক ৯ভ-১০ভ চেশণ ম ডন্ত াঠ্যপুস্তকমূদয চমৌশিক মূল্যায়ন  শযভাজডন।  

4) ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয কর চফা অনরাইদনয ভােদভ প্রদান।  

5) শক্ষা ব্যফস্থানা উন্নয়দন ভাদ্রাামূ শনয়শভত ভশনটশযাং কযা।  

6) শক্ষা চক্ষদত্র ন্যায্যতা  ভতা শনশিতকযদণ শক্ষাথীদদয বৃশি প্রদান। 

7) মুশিযুদদ্ধয চেতনা এফাং জাতীয় ইশতা, ঐশতয  াংস্কৃশতক শফকাদয রদক্ষয প্রশতটি ভাদ্রাায় ৫টি কদয ফই 

যফযা কযা। 
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চকন-1 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয রূকল্প ( Vision), অশবরক্ষয ( Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives) এফাং কাম ডাফশর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

কুযআন, াশদ  অন্যান্য াধাযণ শফলদয়য ভন্বদয় ইরাভী শক্ষা  

 

১.২ অশবরক্ষয (Mission) 

ইরাভী মূল্যদফাধ ম্পন্ন শফজ্ঞানশবশিক যুদগাদমাগী ভাদ্রাা শক্ষা প্রায  ভাদনান্নয়ন  

 

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 
 

1.3.1 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয চকৌরগত উদেশ্যমূ 
 

1. ভান ম্মত ভাদ্রাা শক্ষায সুদমাগ ম্প্রাযণ 

2. দক্ষ জনফর সৃশষ্ট্ 

3. তথ্য প্রযুশি শনবডয চফা প্রদান  কাম ডক্রভ 

4. শক্ষা ব্যফস্থানায ভাদনান্নয়ন 

5. শক্ষা চক্ষদত্র ন্যায্যতা  ভতা সৃশষ্ট্ শনশিতকযণ 

6. মুশিযুদদ্ধয চেতনা এফাং জাতীয় ইশতা, ঐশতয  াংস্কৃশতক শফকা  

 

1.3.2 আফশশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 
 

1. দক্ষতায দে ফাশল ডক কভ ডম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ন  

2. প্রাশনক াংস্কায  বনশতকতায উন্নয়ন 

3. তথ্য অশধকায  স্বপ্রদণাশদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

4. কভ ডদ্ধশত  চফায ভাদনান্নয়ন 

5. আশথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

6. কভ ড শযদফ উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম ডাফশর (Functions) 

1. শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান, াঠদাদনয অনুভশত  স্বীকৃশত প্রদান;  

2. জাতীয় শক্ষানীশতয আদরাদক শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তডক গৃীত কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন  নীশতভারা প্রস্ত্িতকযণ 

ায়তা; 

3. ভাদ্রাা শক্ষা ধাযায ইফদতদায়ী, দাশের  আশরভ স্তদযয প্রেশরত শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক শযভাজডন এফাং 

ারনাগাদ কযা; 

4. শক্ষাথীদদয বশতড  শনফন্ধন এফাং শনফন্ধন নদ প্রদান; 

5. শক্ষাথীদদয ভাদ্রাা শযফতডন, শফলয় চকাড শযফতডন  শফবাগ শযফতডন;  

6. চজশডশ, দাশের  আশরভ স্তদয চযশজদস্গন; 

7. চজশডশ, দাশের  আশরভ যীক্ষা শযোরনা, পর প্রকা, পর পুনঃশনযীক্ষণ;  

8. একাদডশভক োন্পশক্রন্ফ  নদ প্রদান ফা ফাশতর; 

9. শক্ষা প্রশতষ্ঠান শযোরনায জন্য এডক কশভটি, ম্যাদনশজাং কশভটি, গবশণ ডাং ফশড, শনফ ডাী কশভটি 

অনুদভাদন, শফদযাৎাী দস্য ভদনানয়ন; 

10. ভাদ্রাায একাদডশভক স্বীকৃশত নফায়ন/ফাশতর; 

11. আশর এন্ড আযশফদেন; 

12. ফাদজট প্রস্ত্িতকযণ  ফাস্তফায়ন; 

13. যীক্ষাথীদদয নাভ  ফয় াংদাধন; 

14. যীক্ষাথী, চকন্দ্র শেফ, বাযপ্রাপ্ত কভ ডকতডাদদয যীক্ষক  প্রধান যীক্ষদদয শফলদয় শৃঙ্খরাগত শদ্ধান্ত 

গ্রণ; 

15. অফকাঠাদভাগত উন্নয়ণ  প্রশক্ষণ প্রদান। 
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চকন-২ 

 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ ডম্পাদন সূেকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

শবশিফছয 

২০১7-১8 

প্রকৃত* 

২০১8-১9 

রক্ষযভাত্রা 

2019-20 

প্রদক্ষণ (Projection) শনধ ডাশযত রক্ষযভাত্রা অজডদনয চক্ষদত্র 

চমৌথবাদফ দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

[Source (s) of data] ২০20-21 ২০21-22 

ভাদ্রাা শক্ষায় দাশের ম ডাদয় 

ছাত্র-ছাত্রী বশতড ায বৃশদ্ধ 
এনদযারদভদেয ায % 12.70 13.12 13.55 14.00 14.50 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড এফাং অশধভুি দাশের 

ভাদ্রাামূ 
ব্যানদফই 

ভাদ্রাা শক্ষায় দাশের ম ডাদয় 

ছাত্র-ছাত্রী ঝদড় ড়ায ায 
ঝদড় ড়ায ায % 44.55 43.03 41.51 40.00 39.00 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড এফাং অশধভুি দাশের 

ভাদ্রাামূ 
ব্যানদফই 

ভাদ্রাা শক্ষায় আশরভ ম ডাদয় 

ছাত্র-ছাত্রী বশতড ায বৃশদ্ধ 
এনদযারদভদেয ায % 3.62 3.71 3.78 3.86 4.00 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড এফাং অশধভুি 

আশরভ ভাদ্রাামূ 
ব্যানদফই 

ভাদ্রাা শক্ষায় আশরভ ম ডাদয় 

ছাত্র-ছাত্রী ঝদড় ড়ায ায 
ঝদড় ড়ায ায % 28.68 27.45 26.22 25.00 24.00 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড এফাং অশধভুি 

আশরভ ভাদ্রাামূ 
ব্যানদফই 
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চকন ৩ 

চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাশধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

চকৌরগত উদেশ্য, 

Strategic 

objectives 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

Weight of 

Strategic 

Objectives 

কাম ডক্রভ 

Activities 

কভ ডম্পাদন সূেক 

Performance Indicators 

 

একক 

Unit 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

Weight of 

Performance 

 Indicators 

 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/শনণ ডায়ক ২০১9-20 

Target/Criteria Value for FY 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

Projection 

শক্ষা 

২০21-22 
2017-

2018 

2018-

2019 

অাধাযণ 
অশত 

উিভ 
উিভ 

েরশত 

ভান 

েরশত 

ভাদনয 

শনদম্ন 

100% 90% 80% 70% 60% 

[১] ভান ম্মত 

ভাদ্রাা শক্ষায 

সুদমাগ ম্প্রাযণ 

17 

1.1) শনধ ডাশযত ভদয় পরাপর 

প্রকা 

1.1.1 চজশডশ পরাপর শদন 4 30 30 30 35 40 45 50 30 30 

1.1.2 দাশের পরাপর শদন 3 60 60 60 65 70 75 80 60 60 

1.1.3 আশরভ পরাপর শদন 3 60 60 60 65 70 75 80 60 60 

1.2) াঠ্যপুস্তদকয চমৌশিক 

মূল্যায়ন  শযভাজডন 

1.2.1 চমৌশিক মূল্যায়ন াংখ্যা 2 32 32 32 30 28 26 24 32 32 

1.2.2 শযভাজডন াংখ্যা 2 32 32 32 30 28 26 24 32 32 

1.3) শফনামুদল্য াঠ্যপুস্তক 

শফতযণ 
1.3.1 াঠ্যপুস্তক প্রাপ্ত শক্ষাথী % 3 5.62 5.64 100% 90% 80% 70% 60% 100% 100% 

[২] দক্ষ জনফর 

সৃষ্টি 
4 

2.1) ভাদ্রাায অেক্ষ/সুায/ 

শক্ষক- কভ ডোযীদদয প্রশক্ষণ 

2.1.1 অেক্ষ/সুায  শক্ষকদদয 

প্রশক্ষণ প্রদান 
াংখ্যা 2 1000 1150 1200 1100 1000 900 800 1500 1600 

2.1.2 কভ ডোযীদদয প্রশক্ষণ প্রদান াংখ্যা 2 300 290 300 290 280 270 260 320 330 

[৩] তথ্য প্রযুশি 

শনবডয চফা প্রদান 

 কাম ডক্রভ গ্রণ 

40 

3.1) অনরাইদন বশতড শনফন্ধন 

3.1.1 চজশডশ শনফন্ধন াংখ্যা (রক্ষ) 2 4.007 4.008 4.009 4.008 4.007 4.006 4.005 4.010 4.012 

3.1.2 দাশের শনফন্ধন াংখ্যা (রক্ষ) 2 2.09 2.9 3.03 3.02 3.01 3.00 2.99 3.04 3.05 

3.1.3 আশরভ বশতড  শনফন্ধন াংখ্যা (রক্ষ) 2 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 1.2 1.3 

3.2) অনরাইদন পযভ পূযণ 

3.2.1 চজশডশ পযভ পূযণ াংখ্যা (রক্ষ) 2 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.9 4.0 

3.2.2 দাশের পযভ পূযণ াংখ্যা (রক্ষ) 2 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 3.1 3.2 

3.2.3 আশরভ পযভ পূযণ াংখ্যা (রক্ষ) 2 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 1.2 1.3 

3.3) অনরাইদন শযোরনা 

কশভটি অনুদভাদদনয আদফদন 

এফাং শফদযাৎাী দস্য 

ভদনানয়দনয আদফদন গ্রণ  

অনুদভাদন 

3.3.1 এডক কশভটি অনুভশত  

অনুদভাদন 
াংখ্যা 2 1351 1400 1300 1200 1000 800 600 1400 1450 

3.3.2 ম্যাদনশজাং কশভটি অনুদভাদন াংখ্যা 3 1829 1970 2000 1800 1600 1400 1200 2100 2200 

3.3.3 গবাশণ ডাং ফশড অনুদভাদন াংখ্যা 3 350 468 500 450 400 350 300 550 600 

3.3.4 ষ্টনফ বাী কষ্টভটি অনুমভাদন ংখ্যা 3 - 50 180 160 140 120 100 200 220 

3.3.5 শফদযাৎাী দস্য ভদনানয়ন াংখ্যা 2 569 589 600 550 500 450 400 650 700 

3.4) অনরাইদন একাদডশভক 

স্বীকৃশতয চভয়াদ বৃশদ্ধয আদফদন 

গ্রণ  অনুদভাদন 

3.4.1 গৃীত  অনুদভাশদত আদফদন াংখ্যা 3 2097 2100 2200 2100 1800 1500 1200 2200 2250 

3.5) অনরাইদন অশবদমাগ শনষ্পশি 3.5.1 শনষ্পশিকৃত অশবদমাগ াংখ্যা 1 60 78 70 65 60 55 50 85 90 

3.6) অনরাইদন 

যীক্ষক/প্রধান যীক্ষকদদয 

আদফদন গ্রণ  শনদয়াগ প্রদান 

3.6.1 চজশডশ যীক্ষায 

যীক্ষক/প্রধান যীক্ষক শনদয়াগ 
াংখ্যা 2 8063 8040 8070 7900 7700 7500 7300 8100 8200 

3.6.2 দাশের যীক্ষায যীক্ষক/প্রধান 

যীক্ষক শনদয়াগ 
াংখ্যা 2 10480 10435 10500 10300 10100 9900 9700 10500 10700 

3.6.3 আশরভ  যীক্ষায 

যীক্ষক/প্রধান যীক্ষক শনদয়াগ 
াংখ্যা 2 4055 3925 4060 3900 3700 3500 3300 4070 4100 
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চকৌরগত উদেশ্য, 

Strategic 

objectives 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

Weight of 

Strategic 

Objectives 

কাম ডক্রভ 

Activities 

কভ ডম্পাদন সূেক 

Performance Indicators 

 

একক 

Unit 

কভ ডম্পাদন 

সূেদকয ভান 

Weight of 

Performance 

 Indicators 

 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/শনণ ডায়ক ২০১9-20 

Target/Criteria Value for FY 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০20-21 

প্রদক্ষণ 

Projection 

শক্ষা 

২০21-22 
2017-

2018 

2018-

2019 

অাধাযণ 
অশত 

উিভ 
উিভ 

েরশত 

ভান 

েরশত 

ভাদনয 

শনদম্ন 

100% 90% 80% 70% 60% 

3.9) অনরাইদন যীক্ষা চকন্দ্র 

চথদক তথ্য াংগ্র 

3.9.1 চজশডশ চকন্দ্র চথদক াংগৃশত 

তথ্য 
াংখ্যা 1 750 750 780 760 740 720 700 790 800 

3.9.2 দাশের চকন্দ্র চথদক াংগৃশত 

তথ্য 
াংখ্যা 1 650 650 700 680 660 640 620 710 720 

3.9.3 আশরভ চকন্দ্র চথদক াংগৃশত 

তথ্য 
াংখ্যা 1 500 500 480 460 440 420 400 510 520 

3.10) শডশজটার চ-চযার 

শদস্ঘভ প্রফতডন 

3.10.1 চ-চযার শদস্ঘদভ চফতন প্রদান 

 আয়কয কতডন 
াংখ্যা 2 - 162 165 160 155 150 145 170 180 

[4] শক্ষা 

ব্যফস্থানায 

ভাদনান্নয়ন 

4 
4.1) ভাদ্রাামূ শনয়শভত 

ভশনটশযাং কযা 

4.1.1 বত্রভাশক শবশিদত ভাদ্রাা 

ভশনটশযাং 
াংখ্যা 2 48 50 102 100 95 90 85 110 120 

4.1.2 যীক্ষােরাকারীন চকন্দ্র 

ভশনটশযাং 
াংখ্যা 2 100 115 300 280 260 240 220 320 340 

[5] শক্ষা চক্ষদত্র 

ন্যায্যতা  ভতা 

সৃশষ্ট্ শনশিতকযণ 

6 

5.1) ইফমেদায়ী, চজশডশ, 

দাশের  আশরভ ম ডাদয় বৃশি 

প্রদান 

5.1.1 মভধা বৃশি ংখ্যা 3 11250 11250 11250 11000 10850 10650 10660 11250 11250 

5.1.2 াধাযণ বৃশি ংখ্যা 3 22350 22350 22350 22200 22050 21900 21800 22350 22350 

[6] মুশিযুদদ্ধয 

চেতনা এফাং 

জাতীয় ইশতা, 

ঐশতয  

াংস্কৃশতয শফকা, 

জাতীয় শদফ 

উদমান 

4 

6.1) মুশিযুদ্ধশবশিক ফই  

দশরর যফযা/াংগ্র কযণ/ 

শক্ষাথীদদয অফশতকযণ/ 

জাতীয় শদফমূ উদমান 

6.1.1 আশরভ স্তদযয ভাদ্রাামূদ 

মুশিযুদ্ধ শবশিক ফই/দশরর াংগৃীত/ 

শক্ষাথীদদয অফশতকযণ 

াংখ্যা 2 - - 3000 2900 2800 2700 2600 3100 3200 

6.1.2 জাতীয় শদফ উদমান াংখ্যা 2 6 6 7 6 5 4 3 7 7 
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ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাদড ডয আফশশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১9-20 

(চভাট নম্বয-২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight 

of Stategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন সুেদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excell

ent) 

১০০% 

অশত উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

েরশত ভান 

(Fair) 

৭০% 

েরশতভাদন

য শনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

[1] দাপ্তষ্টযক কভ বকামে 

স্বচ্ছো বৃষ্টি ও 

জফাফষ্টদষ্ট ষ্টনষ্টিেকযণ 

8 

[1.1] ফাষ্টল বক কভ বম্পাদন চুষ্টি 

ফাস্তফায়ন 

[1.1.1] যকাষ্টয কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রষ্টক্ষণ 

অন্যান্য ষ্টফলময় প্রষ্টক্ষণ আময়াষ্টজে 
জনঘন্টা 1 60 - - - - 

[1.1.2] এষ্টএ টিমভয ভাষ্টক বায ষ্টিান্ত ফাস্তফাষ্টয়ে  % 0.5 100% 90% 80% - - 

[1.1.3] ফাষ্টল বক কভ বম্পাদন চুষ্টিয কর প্রষ্টেমফদন অনরাইমন 

দাষ্টিরকৃে 
ংখ্যা 1 4 - - - - 

[1.1.4] ভাঠ ম বাময়য কাম বারময়য 2019-20 অর্ বফছমযয ফাষ্টল বক 

কভ বম্পাদন চুষ্টিয অধ বফাষ্টল বক মূল্যায়ন প্রষ্টেমফদন 

ম বামরাচনামন্ত পরাফেবক (Feedback) প্রদত্ত 

োষ্টযি 0.5 

31 

জানুয়াষ্টয 

2020 

07 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

10 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

12 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

14 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

[1.2] জােীয় শুিাচায মকৌর ও 

েথ্য অষ্টধকায ফাস্তফায়ন 

[1.2.1] জােীয় শুিাচায কভ বষ্টযকল্পনা ফাস্তফাষ্টয়ে % 1 100% 95% 90% 85% - 

[1.2.2] 2018-2019 অর্ ব ফছমযয ফাষ্টল বক প্রষ্টেমফদন 

ওময়ফাইমে প্রকাষ্টে 
োষ্টযি 1 

15 

অমটাফয 

2019 

15 

নমবম্বয 

2019 

15 

ষ্টিমম্বয 

2019 

15 

জানুয়াষ্টয 

2019 

15 

মপব্রুয়াষ্টয 

2019 

[1.3] অষ্টবমমাগ প্রষ্টেকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[1.3.1] ষ্টনষ্টদ বি ভময়য ভমে অষ্টবমমাগ ষ্টনস্পষ্টত্তকৃে  % 0.5 100% 90% 80% 70% - 

[1.3.2] অষ্টবমমাগ ষ্টনস্পষ্টত্ত ংক্রান্ত ভাষ্টক প্রষ্টেমফদন 

ভন্ত্রণারময় দাষ্টিরকৃে 
ংখ্যা 0.5 12 11 10 9 - 

[1.4] মফা প্রদান প্রষ্টেশ্রুষ্টে 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[1.4.1] মফা প্রদান প্রষ্টেশ্রুষ্টে ারনাগাদকৃে % 1 90% 80% 70% 60% - 

[1.4.2] ষ্টনধ বাষ্টযে ভময় ত্রৈভাষ্টক ফাস্তফায়ন প্রষ্টেমফদন 

ভন্ত্রণারময় দাষ্টিরকৃে 
ংখ্যা 0.5 4 3 2 - - 

[1.4.3] মফাগ্রীোমদয ভোভে ষ্টযফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকৃে োষ্টযি 0.5 

31 

জানুয়াষ্টয 

2020 

15 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

07 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

17 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

28 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

[2] কভ বম্পাদমন 

গষ্টেীরো আনয়ন ও 

মফায ভান বৃষ্টি 

10 

[2.1] দপ্তয/ংস্থায় ই-পাইষ্টরং 

িষ্টে ফাস্তফায়ন 

[2.1.1] কর ািায় ই-নষ্টর্ ব্যফায % 1 100% 90% 80% 70% 60% 

[2.1.2] ই-পাইমর নষ্টর্ ষ্টনস্পষ্টত্তকৃে % 1 70% 65% 60% 55% 50% 

[2.1.3] ই-পাইমর ৈ জাযীকৃে % 1 60% 55% 50% 45% 40% 

[2.2] দপ্তয/ংস্থাকর্তবক ষ্টিষ্টজোর 

মফা চালু কযা 
[2.2.1] ন্যূনেভ একটি নতুন ষ্টিষ্টজোর মফা চালুকৃে  োষ্টযি 1 

15 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

15 ভাচ ব 

2020 

31 ভাচ ব 

2020 

30 এষ্টপ্রর 

2020 

30 মভ 

2020 

[2.3] দপ্তয/ংস্থাকর্তবক উদ্ভাফনী 

উমযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

[2.3.1] ন্যূনেভ একটি নতুন উদ্ভাফনী উমযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃে 
োষ্টযি 1 

11 ভাচ ব 

2020 

18 ভাচ ব 

2020 

25 ভাচ ব 

2020 

1 এষ্টর 

2020 

8 এষ্টপ্রর 

2020 

[2.4] মফা ষ্টজকযণ 

[2.4.1] ন্যূনেভ একটি মফা ষ্টজকযণ প্রম ম্যা 

যকাষ্টয আমদ জাষ্টযকৃে 
োষ্টযি 0.5 

15 

অমটাফয 

2019 

20 

অমটাফয 

2019 

24 

অমটাফয 

2019 

28 

অমটাফয 

2019 

30 

অমটাফয 

2019 

[2.4.2] মফা ষ্টজকযণ অষ্টধমক্ষমৈ ফাস্তফাষ্টয়ে োষ্টযি 0.5 
15 এষ্টপ্রর 

2020 

30 এষ্টপ্রর 

2020 

15 মভ 

2020 

30 মভ 

2020 

15 জুন 

2020 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত উদেদশ্যয 

ভান (Weight 

of Stategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূেক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন সুেদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১9-20 

অাধাযণ 

(Excell

ent) 

১০০% 

অশত উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

েরশত ভান 

(Fair) 

৭০% 

েরশতভাদন

য শনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

[2.5] ষ্টআযএর শুরুয 2 ভা পূমফ ব 

ংষ্টিি কভ বচাযীয ষ্টআযএর ও 

ছুটি নগদায়নৈ জাযী কযা 

[2.5.1] ষ্ট আয এর আমদ জাষ্টযকৃে % 0.5 100% 90% 80% - - 

[2.5.2] ছুটি নগদায়ন ৈ জাষ্টযকৃে % 0.5 100% 90% 80% - - 

[2.6] শূন্য মদয ষ্টফযীমে 

ষ্টনময়াগ প্রদান 
[2.6.2] ষ্টনময়াগ প্রদামনয জন্য ষ্টফজ্ঞষ্টপ্ত জাষ্টযকৃে  % 0.5 80% 70% 60% 50% - 

 [2.6.2] ষ্টনময়াগ প্রদানকৃে % 0.5 80% 70% 60% 50% - 

[2.7] ষ্টফবাগীয় ভাভরা ষ্টনস্পষ্টত্ত [2.7.1] ষ্টফবাগীয় ভাভরা ষ্টনস্পষ্টত্তকৃে % 1 100% 90% 80% 70% - 

[2.8] েথ্য ফাোয়ন 

ারনাগাদকযণ 
[2.8.1] কর েথ্য ারনাগাদকৃে % 1 100% 90% 80% - - 

[3] আষ্টর্ বক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
7 

[3.1] ফামজে ফাস্তফায়মন উন্নয়ন 
[3.1.1] ফামজে ফাস্তফায়ন ষ্টযকল্পনা প্রণীে োষ্টযি 0.5 

16 আগস্ট 

2019 

20 আগস্ট 

2019 

24 আগস্ট 

2019 

28 আগস্ট 

2019 

30 আগস্ট 

2019 

[3.1.2] ত্রৈভাষ্টক ফামজে ফাস্তফায়ন প্রষ্টেমফদন দাষ্টিলৃক ংখ্যা 0.5 4 3 - - - 

[3.2] ফাষ্টল বক উন্নয়ন কভ বসূষ্টচ 

(এষ্টিষ্ট) ফাস্তফায়ন 
[3.2.1] ফাষ্টল বক উন্নয়ন কভ বসূষ্টচ (এষ্টিষ্ট) ফাস্তফাষ্টয়ে % 2 100% 95% 90% 85% 80% 

[3.3] অষ্টিে আষ্টত্ত ষ্টনস্পষ্টত্ত 

কাম বক্রমভয উন্নয়ন 

[3.3.1] ষ্টৈক্ষীয় বায়  ষ্টনস্পষ্টত্তয জন্য সুাষ্টযকৃে অষ্টিে 

আষ্টত্ত 
% 0.5 60% 55% 50% 45% 40% 

[3.3.2] অষ্টিে আষ্টত্ত ষ্টনস্পষ্টত্তকৃে % 0.5 50% 45% 40% 35% 30% 

[3.4] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পষ্টত্তয 

ারনাগাদকৃে োষ্টরকা প্রস্তুে কযা  

[3.4.1] স্থাফয ম্পষ্টত্তয োষ্টরকা ারনাগাদকৃে োষ্টযি 0.5 

03 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

11 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

18 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

25 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

04 ভাচ ব 

2020 

[3.4.2] অস্থাফয ম্পষ্টত্তয োষ্টরকা ারনাগাদকৃে োষ্টযি 0.5 

03 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

11 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

18 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

25 

মপব্রুয়াষ্টয 

2020 

04 ভাচ ব 

2020 

[3.5] ইন্টাযমনে ষ্টফর ইউটিষ্টরটি 

ষ্টফর ষ্টযমাধ 

[3.5.1] ষ্টফষ্টষ্ট/ষ্টফটিষ্টএর-এয ইন্টাযমনে ষ্টফর ষ্টযমাষ্টধে % 1 100% 95% 90% 85% 80% 

[3.5.2] মেষ্টরমপান ষ্টফর ষ্টযমাষ্টধে % 0.5 100% 95% 90% 85% 80% 

[3.5.3] ষ্টফদ্যূৎ ষ্টফর ষ্টযমাষ্টধে % 0.5 100% 95% 90% 85% 80% 

 

  



 

G:\Admin\Shujan\Ministry\Chukti (2019-2020)       পৃষ্ঠা: 11 

 

াংদমাজনী-1 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রশভক 

নম্বয 

ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 
শফফযণ 

1 কাশঅ কাশযগশয শক্ষা অশধদপ্তয 

2 ফাকাশদফা ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা চফাড ড 

3 ভাশঅ ভাদ্রাা শক্ষা অশধদপ্তয 

4 ফাভাশদফা ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড 

5 শফএভটিটিআই ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষক প্রশক্ষণ ইনশস্ঘটিউট 

6 চনকটায জাতীয় কশম্পউটায প্রশক্ষণ  গদফলণা একাদডভী 

7 ব্যানদফই ফাাংরাদদ শক্ষা তথ্য  শযাংখ্যান ব্যযদযা 

8 ইইশড এডুদকনার ইশঞ্জশনয়াশযাং শডাট ডদভে 

9 এনশটিশফ ন্যানার কাশযকুরাভ এন্ড চটক্সটব্যক চফাড ড 

10 এএভশ স্কুর ম্যাদনজদভে কশভটি 

11 আইএভশ ইনশস্ঘটিউট ম্যাদনজদভে কশভটি 

12 টিশবইটি চটকশনকযার এন্ড চবাদকনার এডুদকনার চেশনাং 

13 এভআইএ ম্যাদনজদভে ইনপযদভন শদস্ঘভ 

14 শফএভ শফজদনজ ম্যাদনজদভে 

15 আইশশফএভএ ইনশস্ঘটিউট াযপযদভন্প চফড ম্যাদনজদভে শদস্ঘভ 

16 এনটিশবশকউএপ ন্যানার চটকশনকযার এন্ড চবাদকনার চকায়াশরশপদকন চেভয়াকড 

17 শশফটি এন্ড এ কশম্পদটশন্প চফড চেশনাং এন্ড এদদভে 

18 শআই শরদটকশনক ইনশস্ঘটিউট 

19 টিএশ চটকশনকযার স্কুর এন্ড কদরজ 

20 টিটিটিশ চটকশনকযার টিো ড চেশনাং স্কুর 

21 শবটিটিআই চবাদকনার টিো ড চেশনাং ইনশস্ঘটিউট 

22 ভাউশশফ ভােশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ 

23 কাভাশশফ কাশযগশয  ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ 
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াংদমাজনী-২:                                                         কভ ডম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/াংস্থা এফাং শযভা দ্ধশতয শফফযণ 

ক্রশভক 

নম্বয 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক শফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অশধদপ্তয/াংস্থা/দপ্তয শযভাণ দ্ধশত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

01 শনধ ডাশযত ভদয় পরাপর প্রকা 
স্বল্প ভয় চজশডশ, দাশের  

আশরভ যীক্ষায পরাপর প্রকা 

প্রশত ফছয চজশডশ যীক্ষায পরাপর 30 শদদনয ভদে  দাশের-আশরভ যীক্ষায  

60 শদদনয ভদে পরাপর প্রকা কযা দয় থাদক। 2019-20 অথ ড ফছদয চজশডশ 

যীক্ষায পরাপর 30 শদদনয ভদে  দাশের-আশরভ যীক্ষায  60 শদদনয ভদে 

পরাপর প্রকা কযায রক্ষয ভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা প্রকাষ্টে পরাপর 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

02 
াঠ্যপুস্তদকয চমৌশিক মূল্যায়ন  

শযভাজডন 

াঠ্যপুস্তদকয চমৌশিক মূল্যায়ন 

 শযভাজডন 

32টি াঠ্যপুস্তদকয চমৌশিক মূল্যায়ন   শযভাজডন কযা দয়দছ। 2019-2020 অথ ড 

ফছদয 32টি াঠ্যপুস্তক চমৌশিক মূল্যায়ন  শযভাজডন কযায রক্ষয ভাত্রা যদয়দছ। 
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা, ব্যদয়ট 

এফাং জাতীয় শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক চফাড ড 

(এনশটিশফ) 

শযভাশজডত মূল্যায়নকৃত  প্রকাশত 

াঠ্যপুস্তক 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা, 

ব্যদয়ট এফাং জাতীয় শক্ষাক্রভ  

াঠ্যপুস্তক চফাড ড (এনশটিশফ) 

 

03 শফনামূদল্য াঠ্যপুস্তক শফতযণ 

1ভ চেশণ চথদক 9ভ চেশণ ম ডন্ত 

কর শক্ষাথীয ভাদঝ শফনামূদল্য 

ফই শফতযণ 

2018-2019 অথ ড ফছদয 5.64 চকাটি াঠ্যপুস্তক 1ভ চেশণ চথদক 9ভ চেশণ ম ডন্ত 

কর শক্ষাথীয ভাদঝ শফনামূদল্য শফতযণ কযা দয়দছ। 2019-2020 অথ ড ফছদয 

5.64 চকাটি াঠ্যপুস্তক শফতযদণয রক্ষযভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা এফাং 

জাতীয় শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক চফাড ড 

(এনশটিশফ) 

াঠ্যপুস্তক প্রাপ্ত শক্ষাথী 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

04 
ভাদ্রাা অেক্ষ/ সুায / শক্ষক- 

কভ ডোযীদদয প্রশক্ষণ 

অেক্ষ/সুায  শক্ষকদদয 

প্রশক্ষণ প্রদান 

দয়ফ চাট ডার শযোরনা, আযশফ বালা ফােশনক দক্ষতা বৃশদ্ধ এফাং অনরাইদন কশভটি 

 স্বীকৃশত নফায়ন াংক্রান্ত আদফদন জভা চদয়ায রদক্ষয 2018-2019 অথ ড ফছদয 

1440 জনদক প্রশক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 2019-20 অথ ড ফছদয 1500 জন 

শক্ষক/কভ ডোযীদক প্রশক্ষণ প্রদাদনয রক্ষয ভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা প্রষ্টষ্টক্ষে ষ্টক্ষক ও কভ বচাযী 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

05 অনরাইদন শনফন্ধন 

চজশডশ, দাশের চেশণদত 

শক্ষাথীয শনফন্ধন , আশরভ 

চেশণদত  শক্ষাথীয বশতড  

শনফন্ধন 

2018-2019 অথ ড ফছদয চজশডশ চেশণদত 4.008 রক্ষ, দাশের চেশণদত 2.9 রক্ষ  

আশরভ চেশণদত 1.0 রক্ষ শক্ষাথীদক শনফন্ধন কযা দয়দছ। 2019-2020 অথ ড ফছদয 

চজশডশ চেশণদত 4.008 রক্ষ, দাশের চেশণদত 3.03 রক্ষ  আশরভ চেশণদত 1.1 

রক্ষ শক্ষাথীদক শনফন্ধন কযায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা ষ্টনফষ্টিে ষ্টক্ষার্ী 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

06 অনরাইন পযভ পূযণ 
চজশডশ, দাশের  আশরভ 

চেশণদত শক্ষাথীয পযভ পূযণ 

2018-2019 অথ ড ফছদয চজশডশ চেশণদত 3.8 রক্ষ, দাশের চেশণদত 2.9 রক্ষ  

আশরভ চেশণদত 1.0 রক্ষ শক্ষাথীদক পযভ পূযণ কযাদনা দয়দছ। 2019-2020 অথ ড 

ফছদয চজশডশ চেশণদত 3.9 রক্ষ, দাশের চেশণদত 3.0 রক্ষ  আশরভ চেশণদত 1.1 

রক্ষ শক্ষাথীদক পযভ পূযণ কযাদনায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা পযভ ষ্টপরাকৃে ষ্টক্ষার্ী 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

07 

অনরাইদন শযোরনা কশভটি 

অনুদভাদদনয আদফদন এফাং 

শফদযাৎাী দস্য ভদনানয়দনয 

আদফদন গ্রণ  অনুদভাদন 

এডক কশভটি গঠদনয অনুভশত 

 অনুদভাদন, ম্যাদনশজাং কশভটি, 

গবাশণ ডাং ফশড  শনফ ডাী কশভটি 

অনুদভাদন এফাং শফদযাৎাী 

দস্য ভদনানয়ন প্রদান 

2018-2019 অথ ড ফছদয 1400 টি এডক কশভটিয অনুভশত  অনুদভাদন, 1970 টি 

ভাদনশজাং কশভটি, 468 টি গবাশণ ডাং ফশড, 50টি শনফ ডাী কশভটি   589 টি 

শফদযাৎাী দস্য ভদনানয়ন কাজ অনরাইদন ম্পন্ন কযা দয়দছ। 2019-2020 

অথ ড ফছদয 1300 টি এডক কশভটিয অনুভশত  অনুদভাদন, 2000 টি ভাদনশজাং 

কশভটি, 500 টি গবাশণ ডাং ফশড, 180টি শনফ ডাী কশভটি   600 টি শফদযাৎাী দস্য 

ভদনানয়ন কাজ অনরাইদন ম্পন্ন কযায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা দাষ্টিরকৃে আমফদন 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

08 

অনরাইদন একাদডশভক স্বীকৃশতয 

চভয়াদ বৃশদ্ধয আদফদন গ্রণ  

অনুদভাদন 

গৃীত  অনুদভাশদত আদফদন 

2018-2019 অথ ড ফছদয 2100 টি একাদডশভক স্বীকৃশতয চভয়াদ বৃশদ্ধয আদফদন গ্রণ 

 অনুদভাদন কাজ  অনরাইদন ম্পন্ন কযা দয়দছ। 2019-2020 অথ ড ফছদয 2200 

টি একাদডশভক স্বীকৃশতয চভয়াদ বৃশদ্ধয আদফদন গ্রণ  অনুদভাদন কাজ  অনরাইদন 

ম্পন্ন কযায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা দাষ্টিরকৃে আমফদন 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

09 অনরাইদন অশবদমাগ শনষ্পশি শনষ্পশিকৃত অশবদমাগ 

2018-2019 অথ ড ফছদয 78 টি অশবদমাগ াংক্রান্ত আদফদন গ্রণ  অনুদভাদন কাজ 

অনরাইদন ম্পন্ন কযা দয়দছ। 2019-2020 অথ ড ফছদয 70 টি অশবদমাগ াংক্রান্ত  

আদফদন গ্রণ  অনুদভাদন কাজ অনরাইদন ম্পন্ন কযায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা দাষ্টিরকৃে আমফদন 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

10 

অনরাইদন যীক্ষক/প্রধান 

যীক্ষকদদয আদফদন গ্রণ  

শনদয়াগ প্রদান 

চজশডশ, দাশের  আশরভ 

যীক্ষায় যীক্ষক/প্রধান 

যীক্ষকদদয শনদয়াগ াংক্রান্ত 

আদফদন গ্রণ  শনদয়াগ প্রদান 

2018-2019 অথ ড ফছদয চজশডশ যীক্ষায় 8040 জন, দাশের যীক্ষায় 10435 জন 

 আশরভ যীক্ষায় 3925 জন যীক্ষক/প্রধান যীক্ষক শনদয়াগ চদয়া দয়দছ।  

2019-2020 অথ ড ফছদয চজশডশ যীক্ষায় 8070 জন, দাশের যীক্ষায় 10500 জন 

 আশরভ যীক্ষায় 4060 জন যীক্ষক/প্রধান যীক্ষক শনদয়াগ চদয়ায  রক্ষভাত্রা 

যদয়দছ। 
 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা ষ্টনময়াগপ্রাপ্ত যীক্ষক/প্রধান যীক্ষক 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 
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ক্রশভক 

নম্বয 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক শফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অশধদপ্তয/াংস্থা/দপ্তয শযভাণ দ্ধশত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

11 
অনরাইদন যীক্ষা চকন্দ্র চথদক 

তথ্য াংগ্র 

চজশডশ, দাশের  আশরভ 

যীক্ষায চকন্দ্র চথদক তথ্য গ্রণ 

2018-2019 অথ ড ফছদয চজশডশ যীক্ষায 750 টি, দাশের যীক্ষায 650 টি  

আশরভ যীক্ষায 500 টি চকন্দ্র চথদক তথ্য গ্রণ কযা দয়দছ।  2019-2020 অথ ড 

ফছদয চজশডশ যীক্ষায 780 টি , দাশের যীক্ষায 700 টি  আশরভ যীক্ষায 

480 টি চকন্দ্র চথদক তথ্য গ্রণ কযায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা েথ্য প্রদানকাযী মকন্দ্রমূ 

অশধভুি ভাদ্রাা যীক্ষা চকন্দ্রমূ , 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

12 শডশজটার চ-রুর শদস্ঘভ প্রফতডন 
চ-রুর শদস্ঘদভ চফতন প্রদান  

আয়কয কতডন 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা  চফাদড ডয চভাট জনফর -192। কভ ডকতডা  কভ ডোযীদদয 

চ-রুর শদস্ঘদভ চফতন প্রদান  আয়কয কতডন কযায কাম ডক্রভ শুরু কযা দয়দছ। 
2018-2019 অথ ড ফছদয 162 জন কভ ডকতডা  কভ ডোযীদদযদক চ-রুর শদস্ঘদভ 

চফতন প্রদান  আয়কয কতডন কযা দয়দছ। 2019-20 অথ ড ফছদয 165  জন 

কভ ডকতডা  কভ ডোযীদদযদক চ-রুর শদস্ঘদভ চফতন প্রদান  আয়কয কতডন 

কযায রক্ষযভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা মফেন প্রাপ্ত কভ বকেবা ও কভ বচাযী 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

13 
ভাদ্রাামূ শনয়শভত ভশনটশযাং 

কযা 

ভাশক শবশিদত ভাদ্রাা 

ভশনটশযাং  যীক্ষােরাকারীন 

চকন্দ্র ভশনটশযাং কযা 

শক্ষা ব্যফস্থানায ভাদনান্নয়দনয রদক্ষ 2018-2019 অথ ড ফছদয ভাশক শবশিদত 

ভাদ্রাা ভশনটশযাং 50 টি  যীক্ষােরাকারীন 115 টি চকন্দ্র ভশনটশযাং কযা 

দয়দছ। 2019-20 অথ ড ফছদয ভাশক শবশিদত ভাদ্রাা ভশনটশযাং 55 টি  

যীক্ষােরাকারীন 300 টি চকন্দ্র ভশনটশযাং কযায রক্ষযভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা ভশনটশযাংকৃত ভাদ্রাা  যীক্ষা চকন্দ্র 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

14 
চজশডশ, দাশের  আশরভ ম ডাদয় 

বৃশি প্রদান 

চজশডশ, দাশের  আশরভ 

যীক্ষায় উিীণ ড শক্ষাথীদদয বৃশি 

প্রদান 

2018-2019 অথ ড ফছদয ইফদতদায়ী যীক্ষায় 22500 জন , চজশডশ যীক্ষায় 

9.000 জন, দাশের যীক্ষায় 13,500 জন  আশরভ যীক্ষায 7.500 জন 

যীক্ষাথীদক বৃশি প্রদান কযা দয়দছ।  2019-2020 অথ ড ফছদয উশিশেত 

শযভাণ যীক্ষাথীদক বৃশি প্রদান কযায রক্ষভাত্রা যদয়দছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা বৃষ্টত্তপ্রাপ্ত যীক্ষার্ী 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

15 

মুশিযুদ্ধশবশিক ফই  দশরর 

যফযা/াংগ্র কযণ/ শক্ষাথীদদয 

অফশতকযণ এফাং জাতীয় 

শদফমূ উদমান 

মুশিযুদ্ধশবশিক ফই  দশরর 

যফযা/াংগ্র কযণ/ 

শক্ষাথীদদয অফশতকযণ এফাং 

জাতীয় শদফমূ উদমান 

মুশিযুদ্ধশবশিক ফই ক্রয় কযায জন্য প্রশতটি প্রশতষ্ঠানদক 2018-2019 অথ ড ফছদয 

5টি এফাং 2019-20 অথ ড ফছদয 6টি ফই  যফযা কযায রক্ষযভাত্রা যদয়দছ। 

এছাড়া প্রশত ফছয জাতীয় শদফমূ মথামথ ভম ডাদায় উদমান /ারন কযা দচ্ছ। 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা ফই ও দষ্টরমরয ংখ্যা ও উদমাষ্টে 

ষ্টদফ 

অশধভুি ভাদ্রাামূ, ফাাংরাদদ 

ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 
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াংদমাজনী-3:                                                 অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/শফবাদগয.................শনকট প্রতযাশত সুশনশদষ্ট্ কভ ডম্পাদন ায়তামূ 

 

প্রশতষ্ঠাদনয ধযণ প্রশতষ্ঠাদনয নাভ 
াংশিষ্ট্ কভ ডম্পাদন 

সূেক 

উি প্রশতষ্ঠাদনয শনকট াংশিষ্ট্ 

ভন্ত্রণারয়/শফবাদগয প্রতযাশত 

ায়তা 

প্রতযাায চমৌশিকতা 
উি প্রশতষ্ঠাদনয শনকট প্রতযাায ভাত্রা 

উদিে করুন 
প্রতযাা পুযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

শনভ ডাণকাযী শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয ভাদ্রাা ভশনটশযাং ভাদ্রাায বফন শনভ ডান শক্ষা প্রদকৌর অশধদপ্তয শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাদনয বফন শনভ ডাণ কদয থাদক 

ম ডায়ক্রদভ কর ভাদ্রাায় বফন শনভ ডাণ শক্ষায ভান উন্নয়দন ফাধা 

মুদ্রণ  

প্রণয়নকাযী 

জাতীয় শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক 

চফাড ড, ঢাকা 

াঠ্যপুস্তমকয মমৌষ্টিক 

মূল্যায়ন ও ষ্টযভ বাজন 

াঠ্যপুস্তক চমৌশিক মূল্যায়ন   

শযভাজডন 

কর শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক উি 

প্রশতষ্ঠাদনয ভােদভ প্রণয়ন  মুদ্রণ 

কযা দয় থাদক 

ইফদতদায়ী, দাশের  আশরভ স্তদযয 

ভাদ্রাায শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক 

প্রণয়ন, মুদ্রণ  শযভাজডন 

ভাদ্রাা শক্ষায ভান উন্নয়দন ফাধা 
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আশভ, চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য শেদফয শনকট অেীকায কযশছ 

চম, এই চুশিদত ফশণ ডত রক্ষয অজডদন দেষ্ট্ থাকদফা।  

 

 

আশভ শেফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় শক্ষাভন্ত্রীয প্রশতশনশধ শদদফ ফাাংরাদদ ভাদ্রাা 

শক্ষা চফাড ড, ঢাকা এয চেয়াযম্যাদনয শনকট অেীকায কযশছ চম, এই চুশিদত ফশণ ডত রক্ষয অজডদন প্রদয়াজনীয় 

দমাশগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষশযত: 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................    ................................ 

চেয়াযম্যান        তাশযে:  

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা চফাড ড, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

 .................................................    ................................ 

শেফ         তাশযে:  

কাশযগশয  ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শেফারয়, ঢাকা।  


