বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা )ব্যানদবইস(
মাধ্যমমক ও উচ্চ শশক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নাগশিক সসবায় উদ্ভাবন প্রকল্প তাশলকা
ক্র.
নাং
১.

২.

পাইলট উদযাদগি
শশদিানাম
“প্রকাশনা প্রাশিদত
অনলাইন ব্যবস্থা
প্রবতমন”

“এসএমএম এি মােদম
মােশমক শবযালদয়ি
শশক্ষক ও শশক্ষাথীদেি
তেনশিন উপশস্থশত
মশনটশিাং”

বাস্তবায়নকািী
কমমকতমা
১। Chief DLP
২। সমাোঃ সমছবাহুল
হক, সেশাশলষ্ট
(পাবশলদকশন)
৩। িীতা পািশিন
গদবষণা কমমকতমা
৪। রুশহয়া সবগম
পাবশলদকশন
অশফসাি

১। িওনক োহান
সকা-অশড মদনটি
২। সমাোঃসামসুল
আলম,

সমম্যা শববৃশত
সসবা গ্রহদণি পদ্ধশত সম্পদকম
সসবাগ্রহীতাি ধািণা না থাকা,
চাশহোি ব্যাপকতা সহ শবশিন্নতা
এবাং ম্যানুয়াল পদ্ধশতদত তথ্য
আোন প্রোদনি কািদণ
সসবাগ্রহীতা কাশিত সমদয়
তথ্য গ্রহদণ বশিত হয় । ফদল
তথ্য প্রাশিদত সময়, যাতায়াত ও
ব্যয় বৃশদ্ধ সহ গদবষণা কায মাক্রম
ব্যাহত হয়।

বতমমাদন বাাংলাদেদশি ২০,৪৪৯
টি শবযালদয়ি ২,৪৩,৫৫৩
েনশশক্ষক এবাং ১০,১৮,৩৬৪
েন শশক্ষাথীি তেনশিন
উপশস্থশত পয মদবক্ষদণি সকাদনা
ব্যবস্থা নাই। উপদেলা পয মাদয়
কমমকতমা বৃদিি পদক্ষ সকল
শবযালদয়ি তেশনক উপশস্থশত
সদিেশমদন উপশস্থত হদয়শশক্ষক
ওশশক্ষাথীদেি উপশস্থশত
পয মদবক্ষণ কিা সম্ভব নয়। অথচ
শশক্ষক ও শশক্ষাথীি উপশস্থশত
শশক্ষাি মান উন্নয়দনি অন্যতম
প্রধান শতম। শশক্ষাি মান
উন্নয়দনি অন্যতম প্রধান অন্তিায়
শশক্ষাথী অনুপশস্থশতি হাি হ্রাস
কিা সম্ভব শছলনা।শশক্ষা
ব্যবস্থাপকগণ শবযালদয়ি
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প্রতুাশশত ফলাফল

•

ম্যানুয়াল পদ্ধশতি পশিবদতম
অনলাইদন নতুন পদ্ধশতদত
সহদে সসবাগ্রহদনি সুদযাগ সৃশষ্ট
।

আসদত হদব না খিচ
কমদব যাতায়াত কিা
লাগদব না

•

•
•

সসবাগ্রহীতাি ডাটাদবইস ততশি
কিা হদব;
১৯৭৭-২০১৭ সাল পয মন্ত
ব্যানদবইদসি সকল প্রকাশনাি
সফট কশপ শপশডএফ এ ততশি কিা
হদব;
ব্যানদবইদসি ওদয়ব সপাট মাদল-এ
প্রকাশনা নামক ট্যাব সশন্নদবশ
কিা হদব;
ট্যাব এ শপশডএফ ফাইল আপদলাড
কিা হদব;

শশক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধান সমুদহি সমাবাইদল ➢ তথ্য অশধকাি আইন
একটি িদয়স এসএমএস সপ্রিণ কিা
অনুযায়ী সয সকান ব্যশক্ত বা
হদব এবাং শশক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধান উক্ত
প্রশতষ্ঠান তথ্য পাবাি বা
শেদন প্রশতষ্ঠাদন উপশস্থত শশক্ষক ও
োনাি অশধকাি আদছ। এি
শশক্ষাথীদেি সাংখ্যাসহ এসএমএস-এি
ফদল সসবা গ্রহীতাি চাশহো
উত্তি প্রোন কিদবন। প্রশতটি এসএমএসশনরুপন কদি তথ্য প্রাপ্যতা
এি উত্তি ব্যানদবইস সািমাদি েমা
শনশিত কিা হয়। যাদত
হদব। একই সফটওয়ুাি ততশিি মােদম
উপকাি সিাগী শনে
শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি ডাটাদবইে এি সাদথ
অবস্থাদন সথদক সসবা গ্রহণ
সম্পৃক্ত কদি তেশনক প্রশতদবেন প্রস্তুত
কিদত পাদি।
কিা হদব এবাং এই প্রশতদবেন অনলাইন ➢ প্রকল্প হদত প্রদয়ােনীয়
শিশত্তক হদব।
শনদে মশনা থাকদত হদব;

কায মকি মশনটশিাং

ক্র.
নাং

৩.

পাইলট উদযাদগি
শশদিানাম

“GIS Apps এি
মােদম স্কুল ম্যাশপাং
(SMGIS)”

বাস্তবায়নকািী
কমমকতমা

সমম্যা শববৃশত

তেনশিন উপশস্থশত পয মদবক্ষণ
কিাি সুদযাগ সপদল উপশস্থশত
বৃশদ্ধদত কায মকি পেদক্ষপ গ্রহদন
সক্ষম হদতন।
১। সমাোঃ শমোনুি
হালনাগােকৃত ডাটাদবইে না
িহমান
থাকা, ডাটাদবইদে সকল
২। সক. এম.
প্রশতষ্ঠাদনি অন্তর্ভমক্ত না থাকা
হাসানুল্লাহ মাহমুে
এবাং পুদিাদনা তথ্যি সঠিকতাি
৩। সমা: কামাল
মাত্রা ৯-৫ শমটাি থাকায় সঠিক
ুঁ সপদত েীর্ ম সময়
সহাদসন ফিােী
অবস্থান খদে
৪। সমাোঃ নােমুল হক লাদগ । ফদল অনুদমােন/
আনছািী
স্বীকৃশত/ সুশবধা সপদত শবলম্ব হয়
।

সমাধান

উদযাগটিি মদে নতুনত্ব

সযসকল শশক্ষা প্রশতষ্ঠান ডাটাদবইদে সমাবাইল অুাপসটি গুগল সে
অন্তর্ভমক্ত হয়শন )২০%( সসসকল সটাি সথদক ডাউনদলাড কদি
প্রশতষ্ঠানদক ডাটাদবইদে অন্তর্ভমক্ত কিা । সিাসশি কােটি কিা যাদব ।
পাশাপাশশ ডাটাদবইদে অন্তর্ভমক্ত পুদিাদনা
তথ্যগুদলা হালনাগাে কিা হদব ।

প্রতুাশশত ফলাফল

৬-২৫ শেন কম লাগদব
২,০০০-৮,০০০ ৳ খিচ
কম লাগদব

এছাড়াও প্রতুকটি শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি
তথ্য ডাটাদবইদে EIIN নাম্বািসহ
হালনাগাে কিা যাদত Mobile
Apps এি মােদম সসবাগ্রহীতা তাি
এন্ড্রদয়ড সফাদনি মােদম সহদেই
কাাংশক্ষত অবস্থাদনি তথ্য পাদবন ।

৪.

“শডশেটাল হাশেিা
প্রবতমন”

১। সমাোঃ শমোনুি
িহমান
২। সক. এম.
হাসানুল্লাহ মাহমুে
৩। সমা: কামাল
সহাদসন ফিােী
৪। সমাোঃ নােমুল হক
আনছািী

UITRCE এি েনবল
অদনক সময় কমমস্থদল অনুপশস্থত
থাদক কািণ ম্যানুয়াশল স্বাক্ষি
কিাি কিদণ যথাযথিাদব
তোিশককিণ কিা সম্ভব হদে
না। শডশেটাল উপশস্থশতি ফদল
প্রশতশেন প্রধান কায মালয় সথদক
মশনটশিাং কিা সম্ভব।

➢ শডশেটাল হাশেিাি েন্য
Access Point ক্রয় ও
Installation;
➢ Online software
development;
➢ Software of Access
Point অপাদিশদনি েন্য
Orientation;

শডশেটাল হাশেিা সাংক্রান্ত নতুন
আইন/শবধামালা ।

১-২ শমশনট সময় কমদব

৫.

“অনলাইদন সহদে
শশক্ষাতথ্য সসবা”

১। সমাোঃ আলমগীি
২। সমাোঃ খান োহান
আলী
৩। এস,এম, কামরুল
হাসান
৪। শাহীনা সুলতানা
৫। ড. তসয়ে শামসুে
সোহা
৬। সমাহাম্মে ফখরুল

তথ্য সাংগ্রদহ সশিীদি হাশেি
হওয়া, তথ্য প্রোন প্রশক্রয়ায়
একাশধক শবিাদগি সাংশিষ্টতা,
সসবা গ্রহীতাি অজ্ঞতা, চাশহো
েষ্ট না হওয়া এবাং তথ্য প্রোদন
ম্যানুয়াল পদ্ধশতি ব্যবহাি
ইতুাশে কািদণ সসবা গ্রহীতা
সঠিক সমদয় তথ্য সসবা সথদক
বশিত হন। ফদল নীশত শনধ মািণ,

o ব্যানদবইদসি
শবযমান
ওদয়বসাইদট ̎ সহজে শশক্ষা তথ্য
সসবা ̎ নাদম একটি আইকন
সাংদযােন কিা হদব।
o সসবা গ্রহীতাদক দুইিাদব তথ্যদসবা
প্রোদনি শলঙ্ক
o সসবাগ্রহীতাি প্রদয়ােনীয় তথ্য
ডাটাদবইস সথদক সিাসশি সাংগ্রহ
কিদত পািদবন। এি বাইদি সসবা

তথ্য অশধকাি আইন অনুযায়ী সয ৬ শেন কমদব
সকান ব্যশক্ত বা প্রশতষ্ঠান তথ্য ৪,৯৫০ ৳ কম লাগদব
পাবাি বা োনাি অশধকাি ২ বাি কম সযদত হদব
আদছ। এখাদন সসবা গ্রহীতাি
চাশহো শনরুপন কদি তদথ্যি
প্রাপ্যতা শনশিত কিা হদব।
যাদত উপকাি সিাগী র্দি বদস
দ্রুত সমদয় সসবা গ্রহণ কিদত
পাদি।

ক্র.
নাং

৬.

পাইলট উদযাদগি
শশদিানাম

“অনলাইন উপদেলা
শিশত্তক শশক্ষা তথ্য ও
পশিসাংখ্যান”

বাস্তবায়নকািী
কমমকতমা
হাসান
৭। সুেন চন্দ্র োস
৮। সমাহাোঃ তশিকুল
ইসলাম

১। সমাোঃ শামছুল
আলম
২। সমাোঃ আলমগীি
৩। সমাোঃ খান োহান
আলী
৪। এস,এম, কামরুল
হাসান
৫। শাহীনা সুলতানা
৬। ড. তসয়ে শামসুে
সোহা
৭। সমাহাম্মে ফখরুল
হাসান
৮। সমাহাোঃ তশিকুল
ইসলাম

সমম্যা শববৃশত
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গদবষণা কায ম ও প্রকল্প প্রণয়ন ও
বাস্তবায়দন শবঘ্ন র্দট ।

গ্রহীতা তাি চাশহো শনধ মাশিত
ফিদম অনলাইদন সপ্রিণ কিদবন।
o োশয়ত্বপ্রাি কমমকতমা শনয়শমতিাদব
ই-নশথি
মােদম
গ্রহদকি
চাশহোসমূহ সপশ কিদবন।
o প্রস্তুতকৃত তথ্য ই-সমইদলি মােদম
গ্রহীতাি শনকট সপ্রিণ কিা হদব
এবাং স্বয়াংশক্রয় িাদব এসএমএস
এি মােদম োনাদনা হদব।
o পশিসাংখ্যান তথ্য ও শনদে মশদকি
েন্য সমাবাইল অুাপস শলঙ্ক প্রোন

উপদেলা পয মাদয় বয়স শিশত্তক
েনসাংখ্যাি তথ্য না থাকাি
কািদণ শশক্ষা শনদে মশক অনুযায়ী
তথ্য ও পশিসাংখ্যান প্রস্তুত সম্ভব
হদে না ফদল নীশত শনধ মািদকি
পদক্ষ স্থানীয় পয মাদয়ি েন্য
সটকসই উন্নয়ন পশিকল্পনা গ্রহণ
ব্যহত হদে এবাং উপদেলা
পয মাদয় শশক্ষা তথ্য সহেলিু
হদে না। ফলশ্রুশতদত নীশত
শনধ মািকগণ প্রদয়ােনীয় পেদক্ষপ
গ্রহণ কিদত পািদছন না এবাং
শশক্ষা প্রশতষ্ঠান গুদলা তাদেি
আবস্থান মূল্যায়ন কিদত না
পািায় মান উন্নয়দন পেদক্ষপ
গ্রহদণ ব্যথ ম হদে।

উপদেলা পয মাদয় শশক্ষা প্রোদন
• উপদেলা শিশত্তক শশক্ষা
পশিসাংখ্যান শনদে মশক শনধ মািণ কিা অনলাইন ব্যবস্থা প্রবতমন ।
হদব ।
• শনধ মাশিত শনদে মশক অনুযায়ী
সফটওয়ুাি ততশি কিা হদব।
• বয়স শিশত্তক েনসাংখ্যা তথ্য
সাংগ্রদহি শনশমত্ত শবশবএস এি সাদথ
সযাগাদযাগ পর্ব মক তথ্য সাংগ্রহ কিা
হদব ।
• ব্যনাদবইদসি ডাটাদবইে হদত
শশক্ষা তথ্য সমূহ উপদেলা শিশত্তক
সাোদনা হদব ।
• শবশবএস হদত প্রাি েনসাংখ্যা তথ্য
ও ব্যানদবইদসি শশক্ষা তদথ্যি
আদলাদক শশক্ষা তথ্য ও
পশিসাংখ্যান চূড়ান্ত কিা হদব।
• ব্যানদবইদসি শবযামান ওদয়ব
সপাট মাদল উপদেলা শিশত্তক শশক্ষা
তথ্য ও পশিসাংখ্যান নাদম একটি
আইকন সাংযুক্ত কিা হদব এবাং
সফটওয়ুাি এি মােদম প্রস্তুত কৃত
ডাটা আপদলাড কিা হদব।
• োতীয় পয মাদয় একটি ও ৯ টি শশক্ষা
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•

•

•

প্রশতটি শশক্ষা
প্রশতষ্ঠান তাি
শনে শনে
অবস্থান
মূল্যায়ন
কিদত
পািদব;
নীশত শনধ মািণী
পয মাদয় শশক্ষা
শবয়য়ক
প্রকল্প/পশিকল্প
না গ্রহদণ
সহায়ক হদব;
শশক্ষাি
গুণগত মান
উন্নয়দন
উদযাগ গ্রহদণ
সহায়ক হদব;

ক্র.
নাং

পাইলট উদযাদগি
শশদিানাম

বাস্তবায়নকািী
কমমকতমা

সমম্যা শববৃশত

সমাধান

উদযাগটিি মদে নতুনত্ব
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অিদল ৯ টি কমমশালাি মােদম
অনলাইন উপদেলা শিশত্তক শশক্ষা
তথ্য ও পশিসাংখ্যান শবষয়টি প্রচাি
কিা হদব এবাং সেলা ও উপদেলা
পয মাদয় ব্যানাদিি মােদম প্রচাি
কিা হদব।
৭.

“শশক্ষা শবষয়ক
প্রকাশনা/সাংবাে প্রাশিদত
ই-সসবা”

১। কােী ইশলয়াস
উশিন আহদম্মে
২। হাশফো ব্যলব্যল
রুশব
৩। ড. সমা: শমোনুি
িহমান

ম্যানুয়াল পদ্ধশতদত প্রকাশনা
ুঁ
সাংিক্ষণ চাশহোি শিশত্তদত খদে
সবি কিা সহ তথ্য আোন প্রোন
এবাং সকান সকান সক্ষদত্র
সাংিশক্ষত শিশপাংস নষ্ট হওয়াি
কািদণ শশক্ষা শবষয়ক প্রকাশনা
প্রশিদত েীর্ মসূশত্রতা ততশি হয় ।
ফদল প্রকাশনা প্রাশিদত
সময়,যাতায়াত ও ব্যয় বৃশদ্ধ সহ
গদবষণা কমমকান্ড ব্যহত হয়।
অদুপশি সসবা সকদন্দ্র ফদটাকশপি
সুদযাগ না থাকায় তাৎক্ষশণক
িাদব কাশিত সসবা গ্রহণ কিা
সম্ভব হয় না।

o ব্যানদবইদসি শবযমান ওদয়ব
সপাট মাদল ডাটাদবইস শবষয়ক একটি
আইকন সখালা হদব
o ডকুদমন্টশন সকদন্দ্র িশক্ষত প্রায় ১
লক্ষ সাংবাে শিশপাংস সমূহ
Scan/PDF কদি ৬০ এি
অশধক শশদিানাদম ডাটাদবে ফাইল
কিা হদব।
o সকল সাংবাে শিশপাংস প্রদয়ােনীয়
Sub
শশদিানাদম
Searchable ও Web
Enable কিা হদব।
o বতমমান সময় সথদক ১০টি পশত্রকাি
শশক্ষা সাংক্রান্ত সাংবাে সিাসশি
ডাটাদবে এ সশন্নদবশশত কিা হদব।
o ব্যানদবইস এি শবযমান ওদয়ব
সপাট মাদল Online News
Clips শীষ মক একটি Tab
সখালা হদব।
o ব্যানদবইস প্রকাশনাসহ গুরুত্বপূণ ম
সকল প্রকাশনা ও সিফাদিন্স বই
PDF কদি E-Book ততশি
কিা হদব )E-Document
এবাং ডাটাদবইস আপদলাড কিা
হদব( ।
o সাংশিষ্ট ব্যশক্ত ডাটাদবইস সথদক
চাশহো সমাতাদবক তথ্য সাংগ্রহ
কিদত পািদব;

৮.

“শডশেটাল লাইদেশি
সনটওয়াকম অন

১। এস এম সমাদশমে
শবপুল

সািাদেদশি শবশিন্ন সিকাশি ও
সবসিকাশি শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি

➢ শবযমান সাংগৃহীত তদথ্যি শিশত্তদত
গ্রন্থাগািসমূদহি মে হদত ১০০ টি

o তথ্য ।
o ওদয়বদপাট মাল
o সিাসশি আপদলাড ।

• সম্পদেি যথাযত ব্যবহাি।
• ব্যাপক েনবলদক কাদে

২-৩ শেন কম লাগদব ২৩ বাি কম যাতায়াত
কিদত হদব

১-৩ শেন কমদব ৪০০৪৯০০/- কমদব
২-

ক্র.
নাং

পাইলট উদযাদগি
শশদিানাম
এডুদকশন সসক্টি
(শডশেদনট)”

বাস্তবায়নকািী
কমমকতমা
২। ফািোনা
সেসশমন কামাল
৩। সমাোঃ কােী
ইশলয়াস উশিন

সমম্যা শববৃশত

সমাধান

গ্রন্থাগািসমূদহি সাদথ
প্রশতষ্ঠান শচশিত কদি কমমশালাি
ব্যানদবইদসি কায মকি সনটওয়াকম
আদয়ােন কিা হদব । আগ্রহী
না থাকায় ব্যানদবইদস শবযমান
প্রশতষ্ঠাদনি সাদথ ব্যানদবইদসি
প্রযুশক্তগত লাইদেশি সুশবধা
সনটওয়াশকমাং কদি সসবাপ্রোন ।
তৃণমুল পয মাদয়ি শশক্ষক,
➢ একটি সািমাি / একাশধক সািমাি
শশক্ষাথী এবাং গদবষকগণ
ICT শবিাদগি সাদথ সমন্বয় কদি
ব্যবহাি কিদত পািদছ না ।
কনশফগাদিশন কিা হদব।
ফদল তািা হালনাগােকৃত তথ্য
➢ প্রশতষ্ঠাদনি প্রযুশক্তগত সুদযাগ
ও জ্ঞান আহিণ সথদক বশিত
সুশবধাি শিশত্তদত node/সেস্য
হদে ।
শনব মাচন কিা হদব।
➢ প্রথম পয মাদয় ১০০ টি শশক্ষা
প্রশতষ্ঠানদক শনব মাচন কিা হদব।

উদযাগটিি মদে নতুনত্ব
লাগাদনা।
• তথ্য সসবা েনগদণি
োিদগাড়ায় সপৌশছদয় সেয়া।
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৬ বাি কমদব

