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জেলা শিক্ষা অশিস এর কম িসম্পােদনর সামব িক মচত্র 

 

(Overview of the Performance of the District Education office) 

 

সাম্প্রশিক অেযন, িযাসলঞ্জ এিং িশিষ্যৎ পশরকল্পনা: 

 সাম্প্রশিক িছরসমূসের (৩ িছর) প্রধান অেযনসমূে :  

 

সরকামর মসদ্ধান্ত সমাতাদবক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধমতর মাধ্যদম পরীক্ষা গ্রহন, মামিমমমিয়া ক্লাশরুম বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত সামব িক ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়। মশক্ষা প্রমতষ্ঠান পমরেশ িন কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর জন্য সামব িক পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষকগসনর দক্ষিা বৃশির েন্য শিশিন্ন 

ধরসনর  প্রমশক্ষণ কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হয়। োধ্যশেক পর্ যাসয় 17,11,501 েন শিক্ষার্থীসদর েসধ্য পাঠ্যপুস্তক শিিরণ করা েয়। েশনটশরং 

ও মূল্যায়ন ব্যিস্থাপনার আধুশনকায়ন এর প্রসয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করা েয়। জিসরকাশর শিক্ষা প্রশিষ্ঠাসন অনলাইন এেশপও পিশি 

িাস্তিায়ন। শিক্ষা ব্যিস্থাপনায় শডশেটালাইসেিন প্রসার। শিক্ষকসদর প্রশিক্ষণ কার্ক্রে পশরিালনা।প্রশিকূল পশরশস্থশি অনলাইন ক্লাস 

কার্ যক্রে পশরিালনা। 

 

       সেস্যা এিং িযাসলঞ্জসমূে:  

  মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন মানসম্পন্ন মশক্ষা প্রোদনর লদক্ষয মানসম্পন্ন মশক্ষক, মশক্ষা উপকরণ সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ এবাং ব্যবহার মনমিত 

করা প্রদয়াজন। সকল মশক্ষকদক প্রমশক্ষদণর মাধ্যদম েক্ষতা বৃমদ্ধর জন্য প্রদয়াজনীয় সাং্যকক প্রমশক্ষণ কার্ িক্রম য়দয়াজন করা প্রদয়াজন। 

মশক্ষার্থীর ঝদর পড়া হ্রাসসহ মশক্ষার্থী-মশক্ষদকর অনুপাত হ্রাস করা প্রদয়াজন। মানসম্পন্ন মশক্ষা প্রোদনর লদক্ষয মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদনর য়ইমসটি 

ল্যাবগুদলা সচল রাখা, সদবাচ্চি ব্যবহার এবাং মবজ্ঞান মশক্ষার সুদর্াগ বৃমদ্ধ করদত হদব। মশক্ষার্থীদের সমিা ও মনদনর মবকাদশ মবমিন্ন সৃজনশীল 

প্রমতদর্ামগতা য়দয়াজদনর পাশাপামশ লাইদেরী প্রমতষ্ঠা এবাং তার পূণ ি ব্যবহার মনমিত করদত হদব। োশিশেশডয়া ক্লাস বৃশির েন্য 

ল্যাপটপ,প্রসেক্টর, ইন্টারসনট ও র্র্থার্র্থ বিদ্যযশিক সুশিধা শনশিি করা প্রসয়ােন।  

 

 িশিষ্যৎ পশরকল্পনা:  

 মশক্ষামন্ত্রণালয় ও মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর হদত গৃহীত সকল কম িসূমচ বাস্তবায়দনর সাদর্থ সাদর্থ ক্রমবি িমান মানসম্পন্ন মশক্ষা 

চামহো পূরদণর লদক্ষয উর্ধ্িতন কৃতিপক্ষ কর্তিক প্রেত্ত ক্ষমতা অনুর্ায়ী পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব। EMIS CELL গঠন, ইন্টারসনট ব্যিস্থা 

িশিিালী করণ,ই-বুক, ম্যাশনশেং কশেটি শিলুপ্তকরণ, োশিশেশডয়া ক্লাসসর োধ্যসে িাস্তিসম্মি ও সেসয়াপসর্াগী শিক্ষা শনশিি করা েসি। 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর এর মবদকন্দ্রীকরদণর ফদল প্রমতষ্ঠাদনর সকল সসবাসমূহদক মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদনর সোরদগাড়ায় সপৌদে সেয়া হদব। 

সকল মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন (প্রদয়াজদন ক্লাস্টার মিমত্তক) সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রনয়ন, মিমজটাল কনদেন ততরী করণ, IMS, ISAS মবষয়ক In-

House প্রমশক্ষদনর মাধ্যদম মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদনর জনবলদক শমিশালী করার উদযাগ গ্রহণ করদত হদব। মশক্ষার্থীদের মুমিযুদদ্ধর সচতনায় 

উদ্বুদ্ধ করার জন্য  প্রমতটি প্রমতষ্ঠাদন মুমিযুদ্ধ কণ িার প্রশিষ্ঠা করা েসি। AvMvgx wkÿv e‡l©i  g‡a¨  100 fvM wkÿv cÖwZôv‡b 

mZZv†óvi ’̄vc‡bi cwiKíbv MÖnb Kiv n‡q‡Q | 
 

 ২০১8-১9 অর্থ িবেদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ: 

 মশক্ষা প্রশাসদনর সক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবাং েক্ষতা বৃমদ্ধ ও কমর্ িকর মমনটমরাং-এর জন্য সজলা  সর্থদক মবিাগীয় পর্ িাদয় কার্ িক্রম 

অব্যাহত ।  

 মশক্ষার সব িদক্ষদত্র মান ও সমতা মনমিতকরণ। 

 িীিকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রশিসর্াশগিা িাস্তিায়ন। 

 সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধমতর মাধ্যদম পরীক্ষা গ্রহণ। 

 মশক্ষা প্রমতষ্ঠান পমরেশ িন সাংক্রান্ত কাদজ  ১৬ জন কম িকতিা  মনদয়ামজত। 
 সৃজনশীল সমিা অদেষণ,জাতীয় মশক্ষা সপ্তাহ  প্রমতদর্ামগতা ব্যবস্থা করা। 

 শিক্ষকসদর শিষয় শিশিক সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ সাংক্রান্ত প্রমশক্ষণ প্রোন।  

 শিক্ষকসদর শিশিন্ন শিষসয় ইনহাউজ/ সুপারমিশনকালীন স্বল্পকালীন প্রমশক্ষণ প্রোন।  

 মবযালয়সমূসে কৃমতমিমত্তক ব্যবস্থাপনা পদ্ধমত বাস্তবায়ন। 

 র্র্থাসেসয় প্রশিষ্ঠান কর্তযক IMS এ ডাটা আপসলাড এিং আপসডট শনশিিকরণ । 

 mmc apps ব্যিোর কসর প্রশিষ্ঠান কর্তযক ডযািসিাসড য োশিশেশডয়া ক্লাি গ্রেসণর িথ্য প্রিযে জপ্ররণ শনশিিকরণ। 

 একাসডশেক সুপারশিিনকাসল শিক্ষার্থীসদর জেৌশিক জটসের োধ্যসে জকার ৫টি শিষসয়র জলসিল র্ািাই কসর জস অনুর্ায়ী প্রসয়ােসন 

শিিন-জিিাসনা পিশি পশরিিযন কসর জেশণ কার্ যক্রে পশরিালনার ব্যাপাসর শিক্ষকেণ্ডলীসক উদ্বুি করা ।  

 শিক্ষা সপ্তাসের শিশিন্ন ইসিসন্ট উপসেলা পর্ যাসয় জর্ায শ শিক্ষার্থীগণসক জপ্ররসণর েন্য প্রশিষ্ঠানলিশলসক পশরদি যসনর সেয় উদ্বুি করা। 

 োিীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি সপ্তাে উদর্াপন উপলসক্ষ উপসেলা পর্ যাসয় আসয়াশেি শিজ্ঞান জেলা, শিজ্ঞান অশলশিয়াড, শিজ্ঞান 

শিষয়ক উপশস্থি িিৃিা ও শিজ্ঞান শিষয়ক শিিসকয অংিগ্রেসণর েন্য শিক্ষার্থীসদর পশরদি যসনর সেয় উদ্বুি করা।  

 সজলায় ১65 টি প্রমতষ্ঠাদন মামিমমমিয়া ক্লাশরুম বাস্তবায়ন । 

 সজলায় 198 টি প্রমতষ্ঠাদন অনলাইন এমমপও  কার্ িক্রম বাস্তবায়ন চলমান। 



  
4 

 

  

 

                                উপক্রমমণকা (Preamble) 

 

 

সরকাশর দপ্তর/সংস্থাসমূসের প্রাশিষ্ঠাশনক দক্ষিা বৃশি, স্বচ্ছিা ও েিািশদশেিা জোরদার করা, সুিাসন সংেিকরণ 

এিং সিসদর র্র্থার্র্থ ব্যিোর শনশিিকরসণর োধ্যসে রূপকল্প ২০২১ এর র্র্থার্র্থ িাস্তিায়সনর লসক্ষয- 

 

 

 

       উপ-পমরচালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা  

    খুলনা অঞ্চল,খুলনা 

 

 

 

এিং 

 

জেলা শিক্ষা অশিসার, চুয়াডাঙ্গা 

 

-এর েসধ্য ২০২১ সাসলর জুন োসসর ১৫ িাশরসি এই িাশষ যক প্রশিসিদন কে যসিাদন চুশি স্বাক্ষশরি েল। 

এই চুশিসি স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ শনম্নশলশিি শিষয়সমূসে সম্মি েসলন : 
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সসকশন ১ 

 

 

†mKkb 1: জেলা শিক্ষা অশিস, চুয়াডাঙ্গা এর iycKí (Vision), Awfলক্ষয (Mission), †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n Ges Kvh©vewj 

1.1 iycKí (Vision): োধ্যশেক শিক্ষার স্তসর শিশ্বোসনর শিক্ষা শনশিি করা 

1.2 Awfjÿ¨ (Mission): AvaywbK cÖhyw³wbf©i, বিজ্ঞানমনস্ক,mgZvwfwËK, ˆbwZKZvmg„× I সৃজনশীল †`k‡cÖwgK `ÿ Rbkw³ ˆZwi| 

1.3 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objctives):  

1.3.1 জেলা শিক্ষা অশিসসর †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n: 

 1. wkÿvi ¸bMZ gv‡bvbœqb 

 2. wkÿv cÖkvm‡bi mÿgZv, ¯^”QZv Ges `ÿZv e„w× I Kvh©Ki gwbUwis 

 3. প্রবশক্ষণের মাধ্যণম দক্ষ জনিল সৃবি 

1.4 Kvh©vewj ( Functions): 

১। LSBE,ICT,TCG,CA,CQ,Education administration Management, hardware & trouble shooter ,হাণে কলণম বিজ্ঞান বিষয়ক 

প্রবশক্ষণের আণয়াজন করা হয়। 

 ১। Inclusive Education for all  ও Life Long Education জেলা পর্ যাসয় িাস্তিায়ন।  

২। শিিন -২০২১ ও শিিন-২০৪১ িাস্তিায়সনর েন্য সাোশেক,োনশিক ও বনশিক লিণসিন্ন জ্ঞানী,দক্ষ,যুশিিাদী,শিজ্ঞানেনস্ক,সৃেনিীল    

োনিসিদ সৃশির উপসর্াগী োধ্যশেক শিক্ষা জেলা পর্ যাসয় িাস্তিায়ন। 

৩। কার্ যকরিাসি শিক্ষা প্রশিষ্ঠান পশরদি যসনর োধ্যসে মশখনফল অমজিত হদচ্ছ মকনা তা মনমিতকরদণর জন্য মবমিন্ন সেমণর মবমিন্ন মবষদয়র  

ক্লাশ সুপারমিশন/মনমবড় পর্ িদবক্ষণ/ েশনটশরং ও জেনটশরং ।   

4। wkÿK-Kg©Pvixi wc.Avi.Gj. I †cbkb /mycvwikKiY| 

৫। বশক্ষার্থীণদর মণধ্য Social Commitment,Health,Employ ability,Creativity,Critical Thinking,Morality েশনটশরং এর োধ্যসে       

শনশিি করা।              
৬। জটকসই উন্নয়ন লক্ষযোত্রা জেলা পর্ যাসয় িাস্তিায়ন। 

 ৭। জেলা ch©v‡q RvZxq ¯‹yj I gv`ªvmv µxov mwgwZi †Ljva~jv cwiPvjbv/Abyôvb Kiv| 

৮। emis এর IMS েশডউসল এ প্রশিষ্ঠান কর্তযক শনয়শেি িথ্য োলনাগাদকরণ এিং প্রশিিছর শিক্ষার্থী ও িলািলসংক্রান্ত িথ্য 

আপসলাডকরণ এিং কে যকিযাগণ কর্তযক িথ্য জিশরশিসকিসন োউশি’র শনসদ যিনা িাস্তিায়ন । 

৯। োিীয় শিক্ষা সপ্তাে, োিীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি সপ্তাে এিং সৃেনিীল জেধা অসেষণসে শিশিন্ন শদিস উদর্াপন উপলসক্ষ আসয়াশেি 

শিশিন্ন ইসিসন্টর প্রশিসর্াশগিায় প্রশিষ্ঠানলিসলার অংিগ্রেণ শনশিি করা ও আসয়ােন সিন্নকরণ।  

১০। শিশিন্ন ধরসণর প্রশিক্ষসণর েন্য টিটিশস, নাসয়ে,ব্যানসিইস,োদরাসা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এিং উচ্চ োধ্যশেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ 

ইন্সটিটিউট কর্তযক জপ্রশরি িাশেদা জোিাসিক জেলা েসি শিক্ষক জপ্ররণ।  

 ১১। e`wjK…Z miKvwi Kg©KZ©v/Kg©Pvixi mšÍv‡bi gva¨wgK we`¨vj‡qi fwZ©i e¨e¯’v Kiv| 

 ১২। †emiKvwi wkÿvcÖwZôvb GgwcI msµvšÍ KvR| 

 ১৩। Zdwmjx (wn› ỳ) cÖwZewÜmn msL¨vjNy m¤cÖ`v‡qi wkÿv_x©‡`i Dce„wËর আসিদন অগ্রায়ন। 

 1৪। NTRCA কর্তযক জপ্রশরি mb` শিিরণ| 

 1৫। wewfbœ cÖwkÿY Kg©m~Px cwiPvjbv/ev Í̄evqb Kiv| 
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জসকিন ২ 

শিশিন্ন কার্ যক্রসের চূড়ান্ন িলািল/প্রিাি 

চূড়ান্ত 

িলািল 

কে যসিাদন সূিকসমূে একক প্রকৃি অেযন লক্ষযোত্রা 

২০২১-২০২২ 

প্রসক্ষপণ শনধ যাশরি লক্ষযোত্রা অেযসনর 

জক্ষসত্র জর্ৌর্থিাসি দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণালয়/শিিাগ/সংস্থাসমূসের 

নাে 

উপািসমূে 

২০১৯-২০ ২০২০-২০২১ ২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪ 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 

শিক্ষার্থীসদর 

েসধ্য 

পাঠ্যপুস্তক 

শিিরণ 

সকল শিক্ষার্থীসদর োসি 

শিনামূসল্য পাঠ্যপুস্তক 

শিিরণ 

িাশরি ১ লা োনুয়ারী ১ লা োনুয়ারী ১ লা োনুয়ারী ১ লা োনুয়ারী ১ লা োনুয়ারী এনশসটিশি জেলা শিক্ষা 

অশিস 

এেশপও 

কার্ যক্রে 

এেশপও সংশিষ্ঠ আসিদন 

শনষ্পশি 

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর জেলা শিক্ষা 

অশিস 

েশনটশরং 

ব্যিস্থা 

জোরদার 

জেলায় জোট শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান শিসিিনায় 

পশরিীক্ষণকৃি প্রশিষ্ঠান 

িিকরা ৮৫ ৮২ ৮০ ৮৫ ৯০ জেলা শিক্ষা অশিস প্রশিসিদন 

শিক্ষায় 

সেস্যা 

শিশিিকরন 

অনুশষ্ঠি সিা (সেলার সকল 

শিক্ষা কে যকিযার সেেসয়) 

সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর সিা সংখ্যা 
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‡mKkb 2 

 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n:  

 

 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨, 

Strategic 
Objectives 

†KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb  

Weight of 
strategic 

Objective
s 

Kvh©µg Activities 
Kg©m¤úv`b m~PK Performance 

Indicators 
GKK Unit 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

Weight of 
performanc

e Indicator 

cÖK…Z AR©b 
jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 20২১ -২২  

Target/Criteria Vlue for FY 20২১ -২২  

cÖ‡ÿcY 

Projectio

n 
20২২ -২৩ 

cÖ‡ÿcY 

Projection 
20২৩-20২৪ 

20১৯-

২০ 
20২০-২১  

AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb 
PjwZ gv‡bi 

wb‡gœ 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

`ßi/ms¯’vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

1. wkÿvi 

MyYMZ 

gv‡bvbœqb ও  

শিক্ষার সেিা 

শনশিিকরণ 

৪০ 1.1 GgwcI mswkøó Av‡e`b 

উপপশরিালসকর শনকট জপ্ররণ। 

1.1.1 wb®úwËi kZKiv nvi 

িিকরা ১০ ১০০% 
১০০% 100% 

 
98% 96% 95% 94% 100% 100% 

1.2 QvÎ-QvÎx‡`i g‡a¨ 

Rvbyqvixi 1 Zvwi‡L eB weZiY  

Ges cvV¨cy¯ÍK w`em cvjb 

1.2.1 webvg~‡j¨i eB weZiY 

(gva¨wgK, Ge‡Z`vqx, `vwLj, 

GmGmwm-†fv‡Kkbvj Ges `vwLj 

†fv‡Kkbvj) 

সংখ্যা (লক্ষ) ০৮ ১৫ .২৫  ১৬.২৫  17.11 17.00 ১৬.৯০ ১৬.৮০ ১৬.৭০ ১৬.৮২  ১৬.৮৫ 

1.3 gvwëwgwWqvi gva¨‡g K¬vk 

MÖn‡Yi gvwmK cÖwZ‡e`b †cÖiY 

1.3.1 evrmwiK cÖwZ‡e`‡bi msL¨v 

১২ ১২ 1২  12 ১০ ৯.৫ ৯ ৮.৫ ৮ 12 12 

1.4 we`¨vj‡qi K…wZ wfwËK 

e¨e¯’vcbv c×wZ (P.B.M) 

c×wZi cÖeZ©b I বিবিন্ন 

DATABASE হালনাগাদ  

1.4.1 †cÖwiZ evrmwiK cÖwZ‡e`‡bi 

msL¨v 

১২ ৭ 1২  12 ১২ ১১.৫ ১১ ১০.৫০ ১০ 12 12 

১ .৫  `kg †kªwY ch©šÍ Zdwmjx 

e„wË Dce„wË cÖ`vb| 

3.1.1 Zdwmjx e„wË Dce„wË cÖvß QvÎ-

QvÎx msL¨v 
সংখ্যা 

(িিক)  
৩ 1১২০ ১১৫০ 

১২০০ 

 
১১৫০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ১২২০ ১২৫০ 

2. wkÿv 

cÖkvm‡bi 

mÿgZv, 

¯^”QZv Ges 

`ÿZv e„w× I 

Kvh©Ki 

gwbUwis 

১৫ 2.1 wkÿv cÖwZôvb/wkÿv Awdm 

cwi`k©b 

2.1.1 cwi`k©bK…Z wkÿv cÖwZôv‡bi 

msL¨v 
 সংখ্যা 

(িিক) 
১০ ১০২০ ৬৫০ ১০৬০ ১০৪০ ১০২০ ১০০০ ৯৮০ ১১ ১০ ১১ ২০ 

2.1.2    cwi`k©bK…Z প্রবেষ্ঠাণনর 

প্রবেণিদন তেরী সংখ্যা 

(িিক) 
০৫ ৯০০ ৯২০ 

৯৩০ 

 
৯২০ ৯১০ ৯০০ ৮৯০ ১০০০ ১০২০ 

3.  প্রবশক্ষণনর 

মাধ্যণম দক্ষ 

জনিল সৃবি 

১৫ ৩.১ প্রবশক্ষে কার্যক্রম আণয়াজন ৩.১.১ বশক্ষণকর পেশাগে উন্নয়ণনর লণক্ষয 

প্রবশক্ষে প্রাপ্ত বশক্ষক সংখ্যা 
েন ১৫ ৯০০ ৩২০ 

১০০০ 

 
৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ৯৫০ ১১০০ ১১৫০ 
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আশে জেলা শিক্ষা অশিসার, চুয়াডাঙ্গা, উপ-পশরিালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা এর শনকট  অঙ্গীকার করশছ জর্, এই চুশিসি িশণ যি 

িলািল অেযসন সসিি র্থাকি। 

 

 

আশে উপ-পশরিালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা, জেলা শিক্ষা অশিসার, চুয়াডাঙ্গা এর শনকট অঙ্গীকার করশছ জর্, এই চুশিসি িশণ যি 

িলািল অেযসন সংশিি জেলা শিক্ষা অশিসার-জক সি যাত্নক সেসর্াশগিা প্রদান করি। 

 

স্বাক্ষশরি : 

 

                                                                                                                           

  (জো: আিাউর রেোন) 

  জেলা শিক্ষা অশিসার (িা:প্রা:) 

       চুয়াডাঙ্গা। 

          

িাশরি:  

(এ এস এম আব্দলু খাললক) 

উপপশরিালক (িা:প্রা:) 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা 

খুলনা অঞ্চল, খুলনা। 

 

িাশরি:  
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সাংদর্াজনী-১: 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) (র্মে র্থাদক) 

 

 

 

ক্রমমক শব্দসাংদক্ষপ পূণ িরূপ 

1.  IMS Institute Management system  

2.  ISAS Institutional Self-Assessment Summery  

3.  PBM Performance Based Management  

4.  
NTRCA 

Non-Government Teachers’ Registration 

and Certification Authority  

5.  TTC Teacher’s Training College  

6.  NAEM National Academy for Educational 

Management  

7.  HSTTI Higher Secondary Teacher’s Training 

Institute 

8.  BANBEIS Bangladesh Bureau of Educational 

Information & Statistics 

9.  MMC Multimedia classroom 

10.  EMIS Education Management Information 

System 

11.  SESIP Secondary Education Sector Investment 

Program  

12.  DEO District Education Officer 

13.  USEO Upazilla secondary Education Officer 

14.  UAS Upazilla Academic Supervisor 

15.  AUSEO Assistant Upazilla Secondary Education 

Officer  

16.  PTA Parent`s Teacher Association 

17.  SMC School Managing Committee 

18.  MMC Madrasah Managing Committee 

19.  GB Governing Body  

20.  CQ  Creative Question 

21.  BISE  Board of Intermediate and secondary 

education 
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সাংদর্াজনী-২: 

 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/মবিাগ/সাংস্থা এবাং পমরমাপ পদ্ধমতর মববরণ 

ক্রমমক 

নম্বর 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচকসমূহ মববরণ বাস্তবায়নকারী অমিেপ্তর/সাংস্থা/েপ্তর 

পমরমাণ পদ্ধমতর এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

1.  ১.1 এমমপও সাংমিষ্ট য়দবেন 

মনষ্পমত্ত 

১.1.১ মনষ্পমত্তর শতকরা হার প্রাপ্ত এমমপও, টাইমদেল, 

সাংদশািনী ইতযামের য়দবেন সমূহ 

মনস্পমত্ত করা 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর োপ্তমরক নমর্থ  

2.  1.2 ছাত্র-ছাত্রীসদর েসধ্য 

োনুয়ারীর ১ িাশরসি িই 

শিিরণ এিং পাঠ্যপুস্তক শদিস 

পালন  

1.2.1 মবনামূদল্য িই শিিরণ 

(মাধ্যমমক, এবদতোয়ী, 

োমখল, এসএসমস-িদকশনাল 

এবাং োমখল-িদকশনাল) 

শিনামূসল্য পাঠ্যপুস্তক শিিরণ োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর, 

োিীয় শিক্ষাক্রে ও পাঠ্যপুস্তক জিাি ি 

োপ্তমরক নমর্থ  

3.  1.৩ মামিমমমিয়ার মাধ্যদম 

ক্লাশ গ্রহদণর মামসক প্রমতদবেন 

সপ্ররণ 

১.৩.১ বাৎসমরক 

প্রমতদবেদনর সাং্যকা 

মামিমমমিয়ার মাধ্যদম গৃহীত 

ক্লাদশর মামসক প্রমতদবেন মাউমশ-

সত সপ্ররণ 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর, 

শিক্ষা প্রসকৌিল অশধদপ্তর 

োপ্তমরক নমর্থ  

4.  1.4 শিদ্যালসয়র কৃমত শিশিক 

ব্যিস্থাপনা পিশি (P.B.M.) 

পিশির প্রিিযন ও ISAS এর 

মামসক প্রমতদবেন সপ্ররণ 

1..4.1 সপ্রমরত বাৎসমরক 

প্রমতদবেদনর সাং্যকা 

োধ্যশেক পর্ যাসয়র শিক্ষা প্রশিষ্ঠাসন 

শিদ্যালসয়র কৃমত শিশিক 

ব্যিস্থাপনা পিশি (P.B.M.) 

পিশির ও ISAS মরদপাট ি প্রণয়ন 

কদর প্রমত মাদস মাউমশদত সপ্ররণ 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর  োপ্তমরক নমর্থ  

5.     

১.৫ েশম সেমণ পর্ িন্ত তফসীলী 

বৃমত্ত উপবৃশি প্রদান 

 

১.৫.১ তফসীলী বৃমত্ত উপবৃশি 

প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সাং্যকা 

 

েশম সেমণ পর্ িন্ত তফসীলী বৃমত্ত 

উপবৃশি মবতরণ করা । 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর োপ্তমরক নমর্থ  

6.  ২.1 মশক্ষা প্রমতষ্ঠান / মশক্ষা 

অমফস পমরেশ িন 

২.১.১ পমেশ িনকৃত মশক্ষা 

প্রমতষ্ঠাদনর সাং্যকা 

সরকামর, সবসরকামর স্কুল, কদলজ, 

মাদ্রাসা পমরেশ িন ও প্রমতদবেন 

োমখল করা 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর োপ্তমরক নমর্থ  

২.১.২ পমরেশ িনকৃত 

সজলা/উপদজলা মশক্ষা 

অমফদসর সাং্যকা 

সজলা মশক্ষা অমফস ও উপদজলা 

মাধ্যমমক মশক্ষা অমফস পমরেশ িন 

ও প্রমতদবেন োমখল করা 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর োপ্তমরক নমর্থ  

7.  2.2 অিীনস্ত মশক্ষক-কম িকতিা-

কম িচারীদের সপনশন, 

মপয়রএল-এর য়দবেন 

মনষ্পমত্তর হার । 

১.2.১ মনষ্পমত্তর শতকরা হার অিীনস্ত মশক্ষক-কম িকতিা-

কম িচারীদের সপনশন, মপয়রএল-

এর য়দবেন মনষ্পমত্ত করা । 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর োপ্তমরক নমর্থ  

8.  ৩.১ .  প্রবশক্ষণনর মাধ্যণম দক্ষ 

জনিল সৃবি 

৩.১.১ বশক্ষণকর পেশাগে 

উন্নয়ণনর লণক্ষয প্রবশক্ষে প্রাপ্ত 

বশক্ষক সংখ্যা 

 

েশম সেমণ পর্ িন্ত সকল মশক্ষদকর 

প্রমশক্ষণ প্রোন করা হয়। 

োধ্যশেক ও উচ্চ শিক্ষা অশধদপ্তর োপ্তমরক নমর্থ  
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সাংদর্াজনী-3: 

 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/মবিাদগর.................মনকট প্রতযামশত সুমনমেষ্ট কম িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্রমতষ্ঠাদনর 

িরণ 
প্রমতষ্ঠাদনর নাম 

সাংমিষ্ট 

কম িসম্পােন 

সূচক 

উি প্রমতষ্ঠাদনর 

মনকট সাংমিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/মবিাদগর 

প্রতযামশত সহায়তা 

প্রতযাশার 

সর্ৌমিকতা 

উি প্রমতষ্ঠাদনর 

মনকট প্রতযাশার 

মাত্রা উদেখ 

করুন 

প্রতযাশা পুরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

মশক্ষা 

মন্ত্রণালদয়র 

এদপক্স 

সাংস্থা 

সবসসরকামর মশক্ষক 

মনদয়াগ ও মনবন্ধন 

কর্তিপক্ষ  

(NTRCA) 

জিসরকাশর 

শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান 

শিক্ষক শনসয়াগ 

র্র্থাসমদয় মশক্ষক 

মনদয়াদগর লদক্ষয 

মনব িাচন 

মশক্ষকার্ িক্রম 

র্র্থার্র্থিাদব 

পমরচালনার লদক্ষয  

৭০% সেমণ কার্ িক্রম 

ব্যহত হদব। 

 

 

 

 

NCTB 

িই সরিরাে 

ও 

প্রশিক্ষণ 

র্র্থাসেসয় িই জপ্ররণ 
পাঠদান কার্ যক্রে 

সিল রািার েন্য 
১০০% 

জেশণ কার্ যক্রে 

ব্যেি েসি। 

 

 

 

 

BANBEIS 
েশরপ 

প্রশিক্ষণ 

িথ্য োলনাগাদকরণ 

প্রশিক্ষণ দান 

সি যসিষ ও সঠিক 

পশরসংখ্যান 

োনাসনা র্ায় 

১০০% 
সঠিক িথ্য পাওয়া 

র্াসি না 

 

 

 

 

NAEM প্রশিক্ষণ 

শিক্ষক ও 

কে যকিযাসদর 

প্রশিক্ষণ দান 

জেশণ পাঠদান ও 

সুপারশিিন 

র্র্থার্র্থ েসি 

৭৫% 
র্র্থার্র্থ শিক্ষা প্রদান 

করা র্াসি 

 SESIP, োউশি  প্রশিক্ষণ  শিক্ষক ও 

কে যকিযাসদর 

প্রশিক্ষণ প্রদান 

জেশণ পাঠদান ও 

সুপারশিিন 

র্র্থার্র্থ েসি 

৭৫% শিক্ষাক্রে িাস্তিায়ন 

িাধাগ্রস্ত েসি  

 SESIP, োউশি Online 

MPOকার্ যক্রে 

পশরিালনা এিং  

IMS এ িথ্য 

আপসলাড ও 

োলনাগাদ  

Emis cell 

সিল রািার োধ্যসে 

Online MPO 

এিং IMSসে 

অন্যান্য েশডউল 

কাে করার 

উপসর্াগী রািা  

শিক্ষক-

কে যিারীসদর 

এেশপও কার্ যক্রে 

সিল রািা র্াসি 

এিং শিক্ষা 

িথ্যিাণ্ডার IMS 

োলনাগাদ রািা 

র্াসি  

১০০%  শিক্ষা প্রিাসশনক 

কার্ যক্রসে েটিলিা 

জদিা শদসি  

 

 

 

 

 

EDUCATION 

BOARD 

ম্যাসনশেং কশেটি 

গঠন, স্বীকৃশি 

নিায়ন, 

পাঠদাসনর 

অনুেশি 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান 

সঠিক ব্যিস্থাপনা 

সঠিক শনসদ যিনা 

জোিাসিক শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান 

পশরিালনা 

৭০% 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান 

পশরিালনা ব্যেি 

েসি 

 


