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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

িরকাসর দপ্তর/িংস্থািমূরহর প্রাসতষ্ঠাসিক দক্ষতা বৃসি, স্বচ্ছতা ও জবাবসদসহতা কজারদার করা, সুিািি িংহতকরণ 

এবং িম্পরদর র্থার্থ ব্যবহার সিসিতকররণর মাধ্যরম রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়রির লরক্ষু - 

 

মাধ্যসমক ও উচ্চসিক্ষা সবভাগ, সিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীি বাাংলাদেশ রশক্ষাতথ্য ও পররসাংখ্যান ব্যযদরা (ব্যািরবইি) এর 

োরেদে রনদোরজত 
 

মহাপররচালক 
 

এবাং 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রশক্ষা মন্ত্রণালদের োরেদে রনদোরজত মাননীে মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহসাদব 
 

 সিসিয়র সরচব, মাধ্যসমক ও উচ্চসিক্ষা সবভাগ,  রশক্ষা মন্ত্রণালে 

 

২০১৯ সাদলর জুি মাদসর ...................... তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিেপক্ষ রনম্নরলরেত রবষেসমূদহ সম্মত হদলন: 
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ব্যািরবইি-এর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the BANBEIS) 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ :  

 

 

“িমসিত সিক্ষাতথ্য ও পররসাংখ্যান এবং আই.সি.টি. প্ররশরক্ষত মািব িম্পদ।” এ সভিি রনদে বাংলারদি সিক্ষাতথ্য ও 

পসরিংখ্যাি ব্যুররা (ব্যািরবইি) কাজ করর র্ারচ্ছ।  

অগ যারিাগ্রাম আপরেট : বাস্তবতার সিসররে ক্রমবধ যমাি কার্ যক্রম সুষ্ঠুভারব বাস্তবায়রির লরক্ষ ব্যািরবইিরক আররা িসিিালী 

করার জন্য মহাপসরচালকিহ প্রধাি কার্ যালরয় সবসভন্ন পর্ যারয়র ৭০ টি পদ সৃজি করর অগ যারিাগ্রাম আপরেট করা হরয়রে। 

 

পররসাংখ্যান ও গদবষণা: ব্যািরবইি গত ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ িরি অিলাইি জসররপর মাধ্যরম প্রসতবের প্রায় ৪২,০০০ টি 

কপাস্ট প্রাইমাসর সিক্ষা প্রসতষ্ঠারি বাসষ যক সিক্ষা প্রসতষ্ঠাি জসরপ  িম্পন্ন করর োটারবইজ প্রণেন ও প্রসতরবদি প্রস্তুত ও প্রকাি 

করররে। এোড়া GISএর োটা হালিাগারদর লরক্ষ প্রায় ১৫,৫০০ (পরির হাজার পাঁচ িত) িতুি সিক্ষা প্রসতষ্ঠারির পরয়ন্ট 

সিচার িংগ্রহ এবং োটারবরজ (GIS) অন্তর্ভ যি করর পুরাতি প্রসতষ্ঠারির অবস্থাি র্াচাই ও হালিাগাদকরণ  িম্পন্ন করররে। 

সিক্ষা িম্পসকযত সবসভন্ন গুরুত্বপূণ য সবষরয় গত ৩ বৎিরর প্রায় ১৪টি গরবষণা কার্ যক্রম িম্পন্ন করররে।  

UNESCO এর অথ যায়রি Climate Change Education for Sustainable Development 

(CCESD) জসরপ করর োটারবইজ প্রণেন ও প্রসতরবদি প্রকাি করা হরয়রে। ২০১৮সাদল বারষ িক রশক্ষা জররদপ Climate 

Change ও Disaster impact এবাং Disable student সাংক্রান্ত তথ্য সরন্নদবশ কদর ডাটাদবইস হালনাগাে 

করা হদেদছ। প্রাে ১০০০০(দি হাজার) প্ররতষ্ঠাদনর কার্ িক্রম ও এর সরচত্র প্ররতদবেন সমাবাইল এরিদকশদনর মােদম ই-

মরনটররাং সম্পন্ন করা হদেদছ। 

 

আইরসটি রবষেক প্ররশক্ষণ: গত সতি বেরর ব্যািরবইি এ অবসস্থত BKITCE. কত ৮টি মসেউরল ২,৭৮০ জি সিক্ষক, িরকাসর 

কম যকতযা ও কম যচাসররক আই.সি.টি. সবষরয় প্রসিক্ষণ কদয়া হরয়রে। সকাররো সরকাদরর আরথ িক সহােতাে ব্যানদবইস কর্তিক 

১২৫টি উপদজলাে ৪তলা রিদত সোতালা িবন রনম িাণ কদর উপদজলা আইরসটি সেরনাং এন্ড ররদসাস ি সসন্টার ফর ইডুদকশন 

(UITRCE) প্ররতষ্ঠা করা হদেদছ । গত ২ মাচ য ২০১৬ তাসরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলারদি িরকাররর মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কিে হাসিিা 

এিব কিন্টাররর শুভ উরবাধি কররি। আরও ১৬০ উপরজলায় উপদজলা আইরসটি সেরনাং এন্ড ররদসাস ি সসন্টার ফর ইডুদকশন 

(UITRCE) প্ররতষ্ঠার কাজ চূড়ান্ত  করা হরয়রে।  ১২৫টি ককরে প্রসিক্ষণ পসরচালিার জন্য উপরজলার কিরা ১০০০ জি 

সিক্ষকরক ১৭ সদি কময়াদী Training of Trainers (TOT) প্রসিক্ষণ প্রদারির মাধ্যরম মাস্টার কেইিার করা হরয়রে। 

উসিসেত ১২৫টি UITRCE কত জুি ২০১৯ পর্ িন্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার সিক্ষকরক ১৫ সদিব্যাপী আই.সি.টি. সবষরয় প্রসিক্ষণ প্রদাি 

করা হরয়রে।  

 

ই-ডকুদমন্ট ও লাইদেরর সসবা:  ব্যািরবইি এ পর্ যন্ত সবসভন্ন পসিকায় প্রকাসিত সিক্ষা িংক্রান্ত লক্ষাসধক িংবাদ ৬০টি সিররািারম 

ই-সিসপংি করর Web Enable করা হরয়রে। সবগত সতি বেরর েকুরমরন্টিি ককরে িংরসক্ষত িকল ধররণর প্রকািিা 

PDF করর ব্যািরবইি এর সিজস্ব  ওরয়বিাইরট e-book কিয়াররর মাধ্যরম online কিবা সিসিত করররে। ২০১৮ িরি  

বব্যািরবইি এর লাইরেরীরক সররিারভিি করর অতুাধুসিক লাইরেরীরত পসরিত করা হরয়রে এবং মুসিযুি সবষয়ক বই সিরয় 

লাইরেসররত একটি মুসিযুি কি যার স্থাপি করা হরয়রে।  

 

রশক্ষাোদত উচ্চতর গদবষণা : রশক্ষাোদত উদ্ভাবনী গদবষণার সুদর্াগ সৃরির মােদম সেদশর অগ্রগরত ও মানুদষর কল্যাণ সািন। 

২০১৬-১৮ অথ িবছদর ২১৬টি গদবষণা বাস্তবােনািীন আদছ এবাং ৭৭টি গদবষণা কম ি সম্পন্ন হদেদছ। 
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IEIMS প্রকল্প: জাতীয় রশক্ষাতথ্য ভান্ডার সহরিরব ব্যানদবইসদক প্রসতষ্ঠা করার লরক্ষ সিক্ষারক্ষরি সমরিত রশক্ষাতথ্য 

ব্যবস্থাপনা রসদেম (IEIMS) প্ররতষ্ঠা ও বাস্তবায়ি কররত  IEIMS প্রকল্প স্তবায়বাি কররে ব্যািরবইি।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: ক্রমবি িমান প্ররতষ্ঠান রহদসদব ব্যানদবইস এর সক্ষমতা (Capacity) বৃসি। সবদ্যমাি রনদোগরবরিদত 

অসামঞ্জস্যতা রনরসন কদর সকল পদে পদোন্নরতর সুদর্াগ সৃরি। জাতীয় রশক্ষাতথ্য ভান্ডার সহরিরব ব্যানদবইসদক সকন্দ্র কদর 

সিক্ষারক্ষরি সমরিত রশক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা রসদেম (IEIMS) প্ররতষ্ঠা করা। 

 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা: বতযমাি িরকাররর ‘রূপকল্প ২০২১’ এর আওতাে রডরজটাল বাাংলাদেশ রবরনম যাণ এবাং ২০৪১ সদনর মদে 

বাাংলাদেশদক উন্নত রাদে পররণত করার পররকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবােদন রশক্ষা কক্ষরি সঠিক, রনর্ভ িল ও গ্রহনদর্াগ্য তথ্য সাংগ্রহ, 

সাংরক্ষণ ও সরবরাদহর লকক্ষু ব্যানদবইস-সক সকন্দ্র কদর সিক্ষারক্ষরি একক ও সমরিত রশক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা রসদেম 

(IEIMS)  প্ররতষ্ঠা করা। ব্যানদবইস সক শরিশালী, েক্ষ সাংস্থা রহদসদব গদড় তুলদত আপদডদটড অগ িাদনাগ্রাম অনুসাদর কম িকতিা 

ও কম িচারী রনদোগ ও তাদের সক্ষমতা (Capacity) বৃরদ্ধর কার্ িক্রম গ্রহণ। সিক্ষাোরত প্ররয়াজিীয় গরবষণা কার্ যক্রম 

পসরচালিা।  

 

২০১৯-২০অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ: 

সিরনাি কার্ যক্ররমর মাধ্যরম ব্যািরবইি কদরির সিক্ষার উন্নয়ি ও বতযমাি িরকাররর ‘রূপকল্প ২০২১’ এর আওতায় সেসজটাল 

বাংলারদি সবসিম যারণ কাজ করর র্ারচ্ছ। এ োড়া ও কটকিই উন্নয়ি অভীষ্ট-২০৩০ ও িপ্তম পঞ্চবাসষ যক পসরকল্পিা বাস্তবায়রি 

জাতীয় সিরদ যিক কাঠারমা (NIF ) ও পসরবীক্ষরণর সিসমত্ত প্ররয়াজিীয় পদরক্ষপ গ্রহণ করররে। 

 On line বাসষ যক সিক্ষা জসরপ এর মাধ্যরম প্রায় ৪২,০০০ হাজার সিক্ষা প্রসতষ্ঠারির তথ্য িংগৃহীত হরব।  

 SFYP, Midterm Budgetary Framework (MBF), SDG4 সহ প্রদোজনীে KPI িংযুি প্রসতরবদি, 

রশক্ষা রবষেক গদবষণা, মরনটররাং ও মূল্যােন সাংক্রান্ত কমাট ১০টি প্ররতদবেন প্রকাসিত হরব। 

 উপরজলা পর্ যারয় UITRCE কত প্রায় ২৮,০০০ সিক্ষকরক আইসিটি সবষরয় প্রসিক্ষণ কদয়া হরব। 

 সিক্ষা সবষয়ক িংবারদর আররা ১০ হাজার ই-সপপার রিরপাংস PDF আপরলাে করর ওরয়ব এিাবল করণ। 

 ব্যািরবইি গ্রন্থাগারর মুসিযুি কণ যার ও লাইরেসরর ৭০০ পুস্তরকর োটারবজ আপরেট করণ ও একুদশ কণ িার স্থাপন। 

 ই-রজরপ এর মােদম সকল ক্রে ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা। 

 রশক্ষাোদত উচ্চতর গদবষণাে সমাট ২৫০টি গদবষণা বাস্তবারেত হদব। 

 UNESCO CapEd এর আওতায় UIS এর িহরর্াসগতায় National Strategy for the 

Development of Education Statistics & Action Plan (NSDES & AP) 

প্রণয়রির উরেরশ্য National Indicator Framework (NIF), Data Mapping, Data 

Quality Assessment প্রস্তুত  িম্পন্ন করর প্রসতরবদি প্রকাি। 

 কটকিই উন্নয়ি অভীষ্ট - ২০৩০ এর অভীষ্ট - ৪: সিক্ষার গুণগত মাি সিসিত করার লরক্ষ ২০৩০ বাস্তবায়রি মসিটসরং 

তথ্য (NSDES & AP) সিসিত করা। 

 িমসিত সিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপিা পিসত(IEIMS)ও CRVS এর আরলারক স্টুরেন্টি কপ্রািাইল প্রণয়ি ও ইউসিক 

আইসে প্রদাি।  
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সসকশন ১: 

 

ব্যানদবইস -এর রূপকল্প (Vision), অসভলক্ষ (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

 

িমসিত  সিক্ষাতথ্য ও পসরিংখ্যাি সবসণ যমাি  এবং আই.সি.টি প্ররশরক্ষত দক্ষ মািব িম্পদ উন্নয়ি । 

 

১.২ অসভলক্ষু (Mission) 

 

মািিম্পন্ন  সিক্ষাতথ্য ও পসরিংখ্যাি সবসিম যাণ, সেসজটাল তথ্য ব্যবস্থাপিা,  আই.সি.টি সিক্ষা প্রিাররর  মাধ্যরম 

জাতীয় উন্নয়রি তথ্য ও  তথ্যসিভযর পসরকল্পিা সিসিত করা এবং দক্ষ মািব িম্পদ গরড় কতালা। 

 
 

 

১.৩ সকৌশলগত উরেশ্যিমূহ (Strategic Objective)   

১.৩.১ িাধারণ ককৌিলগত উরেশ্যিমূহ (মািিম্মত সিক্ষা সিসিতকরণ) 

 মাি িম্পন্ন সিক্ষা পসরিংখ্যাি সবসিম যাণ ও সিক্ষা ব্যবস্থাপিা িসিিালীকরণ।  

 উপরজলা আইসিটি কেসিং এণ্ড সররিাি য কিন্টার ির এডুরকিি (UITRCE)  স্থাপি ও িারারদরি ICT 

সবষরয় প্রসিক্ষরণর সবস্তার ঘটিরয় সিক্ষার গুণগত মাি কজারদারকরণ। 

 সেসজটাল লাইরেসর ও েকুরমরন্টিি অরটারমিি করর ই-সররিাি য ম্যারিজরমন্ট বৃসি। 

 সবসভন্ন সবষরয় গরবষণার মাধ্যরম আসবস্কাররর পথ সুগম করা। 

  

১.৩.২ আবসশ্যক সকৌশলগত উরেশ্যিমূহঃ 

 দক্ষতার িংরে বাসষ যক কম যিম্পাদি চুসি বাস্তবায়ি। 

 উদ্ভাবি ও অসভরর্াগ প্রসতকাররর মাধ্যরম কিবার মারিান্নয়ি। 

 দক্ষতা ও নিসতকতার উন্নয়ি। 

 তথ্য অসধকার ও স্বপ্ররণাসদত তথ্য প্রকাি বাস্তবায়ি। 

 আসথ যক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি। 

 কিবার সবষরয় কিবা গ্রসহতার মতামত গ্রহণ। 

 

 

১.৪ কার্ যাবলী (Function) 

 

১. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রনেরমত On line জররপ পররচালনা করর‘Banglsdesh Education 

Statistics’প্রকাি ও সকল সুরবিাদিাগী (Stakeholder) সাংস্থাসমূদহ রবতরণ। 

২. রশক্ষা সসক্টদর রশক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থাপন কার্ িক্রম পররকরল্পত ব্যবস্থাপনার অিীদন রনদে আসার জন্য 

আধুরনক Education GIS পদ্ধরত অবলম্বন কদর তথ্য সরবরাহ। 

৪. ব্যানদবইস এর রবদশষারেত লাইদেররদক আধুরনক অদটাদমশন পদ্ধরত বাস্তবােন কদর রডরজটাল লাইদেরর 

পররচালনা এবং সিক্ষার জাতীে ডকুদমদন্টশন সকন্দ্রদক ই-ব্যক পদ্ধরতর আওতাে সকদলর প্রদোজন 

অনুসাদর ব্যবহাদরর সুদর্াগ সৃরি করা। 

৫. ব্যানদবইস এ প্ররতরষ্ঠত করম্পউটার ল্যাব-এ সিক্ষা মন্ত্রণালয়, সবসভন্ন দপ্তর ও অসধদপ্তররর কম যকতযা ও 

কম যচারী এবং রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষকদেরদক আইরসটি প্ররশক্ষণ প্রোন। 

৬. সেদশর রশক্ষাদক্ষদত্র তথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুসি (আইরসটি) ব্যবহার এবাং আইরসটি রশক্ষা প্রসাদরর জন্য 

প্ররতটি উপদজলাে আইসিটি কেসিং এন্ড ররদসাস ি সসন্টার স্থাপন কদর সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষকদক 

আইরসটি রবষদে প্ররশরক্ষত করা। 

৭. সিক্ষরক্ষরি গরবষণা কার্ যক্রম পসরচালিা
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                                                                                                               সসকশন ২   
 

েপ্তর/সাংস্থার রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত িলািল সূচক 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

       

 

প্রকৃত* 

 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ (Projection)   

রনি িাররত  লক্ষযমাত্রা 

অজিদনর সক্ষদত্র সর্ৌথিাদব 

োরেেপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালে/রবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

[source(s) of data] 

২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯* 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। তথ্যসিভযর িীসত সিধ যারণ ও 

সিিান্ত বাস্তবায়ি 

 

 

(১.১) রশক্ষাতথ্য সাংগ্রহ ও িংরক্ষণ   
িংখ্যা ৪১০০০ ৪২০০০ ৪২০০০ ৪২৫০০ ৪৩৫০০ মাউসিঅ, বাকাসিরবা পররসাংখ্যান রবিাগ 

(১.২) KPI প্রণয়ণিহ প্রসতরবদি প্রস্তুত ও 

সবতরণ সাংখ্যা ৮ ৯ ৯ ১০ ১০ 
বাংলারদি পসরিংখ্যাি ব্যুররা 

(সবসবএি) 

পররসাংখ্যান রবিাগ 

(১.৩) রশক্ষা রবষেক গদবষণা সাংখ্যা ৫ ৫ ৬ ৬ ৭ --- রডএলরপ রবিাগ 

(১.৪) মরনটররাং ও মূল্যােন প্ররতদবেন  

সাংখ্যা ৩ ২ ৩ ৪ ৪ 
মাউসিঅ পররসাংখ্যান রবিাগ 

(১.৫) Education GIS 

িংখ্যা ৫৫০০ ২০০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ 
----- পসরিংখ্যাি ও আইরসটি রবিাগ 

(২) সবশ্বমারির সিক্ষা 

সিসিতকররণর মাধ্যরম 

মািবিম্পদ উন্নয়ি 

(২.১) প্ররশরক্ষত রশক্ষক (BKITCE) সাংখ্যা ৬৮০ ৯০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ মাউসিঅ. অথ য মন্ত্রণালয়  আইরসটি রবিাগ 

(২.২) প্ররশরক্ষত রশক্ষক   (UITRCE) সাংখ্যা ২১০০০ ৩৬০০০ ২৮০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ মাউসিঅ. অথ য মন্ত্রণালয় আইরসটি রবিাগ 

(২.৩) মাস্টার কেইিার (ToT) সাংখ্যা ২০ ৪০ ৪০০ ৪৫০ ১২০ মাউসিআ. অথ য মন্ত্রণালয় আইরসটি রবিাগ 

(২.৪) অবকাঠারমা উন্নয়ি (UITRCE) % … ১৬০ ৫০% ১০০% ৯৫% স্থািীয় িরকার সবভাগ আইরসটি রবিাগ 

(২.৫) িভা,কম যিালা সাংখ্যা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ৩০ SHED ব্যািরবইি এর িকল সবভাগ 

(৩) অি-লাইি সিক্ষা কিবা 

িহজীকরণ 

(৩.১) ই –ব্যক কিবা 
সাংখ্যা ২০ ২০ ২৫ ২৫ ৩০ ---- রডএলরপ রবিাগ 

(৩.২) ই-সপপার রিরপাংস 
সাংখ্যা ১০৫০০ ১০৫০০ ১১০০০ ১১০০০ ১১৫০০ ----- রডএলরপ রবিাগ 

(৩.৩)ই-কযাটালরগাং িাসভ যি 
সাংখ্যা ৬৫০ ৬৫০ ৭০০ ৭০০ ৭৫০ ----- রডএলরপ রবিাগ 

(৩.৪) ই-রজরপ 
সাংখ্যা ৮ ৮ ১৭ ১৮ ১৯ IMED আইরসটি রব, প্রশা. ইউরনট 

(৪) রবরিন্ন রবষদে গদবষণা (৪.০) রশক্ষাোদত উচ্চতর গদবষণা 

সাংখ্যা ২০০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৬০ 

SHED রডএলরপ রবিাগ 
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সসকশন ৩ 

িাধারণ ককৌিলগত উরেশ্য কম যিম্পাদি সূচক অগ্রাসধকার  এবং লক্ষুমািািমূহ, কার্ যক্রম 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম ি 

-সম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত অজযি 
লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-

১৯* 

অসািারণ 

(target) 

অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত  

-মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তর/িংস্থার ককৌিলগত উরেশ্যিমূহ 

(১) মাি িম্পন্ন 

সিক্ষা পসরিংখ্যাি 

সবসিমারণ যর মাধ্যরম 

সিক্ষা ব্যবস্থাপিা 

িসিিালী করণ  

৩৫.০০ (১.০) িমসিত 

সিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপিার 

অধীি ককসেয় তথ্য 

ভান্ডার সহিারব 

ব্যানদবইস সক 

শরিশালী করণ 

(১.১) রশক্ষাতথ্য িংগ্রহ ও 

িংরক্ষণ  
িংখ্যা ২০ ৪০৫০০ ৪১০০০ ৪২০00 ৩৭০০০ ৩৩০০০ ২৯০০০ ২৫০০০ ৪২৫০০ ৪৩৫০০ 

(১.২) KPI প্রণয়ণ িহ 

সিক্ষাতথ্য প্রসতরবদি প্রস্তুত ও 

সবতরণ 

সাংখ্যা ২ ৮ ৮ ৯ ৭ ৬ ৫ ০ ১০ ১০ 

(১.৩) রশক্ষা রবষেক গদবষণা সাংখ্যা ৮ ৪ ৫ ৬ ৪ ৩ - - ৬ ৭ 

(১.৪) মরনটররাং ও মূল্যােন  সাংখ্যা ২ ৩ ৩ ৩ ১ - - - ৪ ৪ 

(১.৫) Education GIS িংখ্যা ৫ ৫০০০ ৫৫০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৫০০ ৫০০ 

(২) রশক্ষার 

গুণগতমান বৃরদ্ধ  

২০.০০ (২.০) UITRCE 

স্থাপন ও আইরসটি 

প্ররশক্ষণ 

(২.১) প্ররশরক্ষত রশক্ষক 

(BKITCE) 

সাংখ্যা ৫ ৮৪৫ ৬৮০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ 
৫০০ 

১০০০ ১০০০ 

(২.২) প্ররশরক্ষত রশক্ষক   

(UITRCE) 

সাংখ্যা ৫ ৭১০০০ ২১০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ 
২৪০০০- 

৩০০০০ ৩০০০০ 

(২.৩) মাস্টার কেইিার (ToT) সাংখ্যা ৫ ২০ ২০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৫০ ১২০ 

(২.৪) অবকাঠারমা উন্নয়ি 

(UITRCE) 

হার ৩ ...  ৬০% ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ৪০%  

 

(২.৫) িভা,কম যিালা িংখ্যা ২ ২৫ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ৩০ 

(৩)ই-সররিাি য 

ম্যারিজরমন্ট  

১৫.০০ (৩.০) সেসজটাল  

লাইরেসর,  

েকুরমন্টিি কিবা ও 

ই-রজরপ 

(৩.১) ই –ব্যক কিবা সাংখ্যা ৩ ১৫ ২০ ২০ ১০ ৫ - - ২৫ ২৫ 

(৩.২) ই-সপপার রিরপাংস সাংখ্যা ৩ ১০০০০ ১০৫০০ ১০৫০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ - ১১০০০ ১১০০০ 

(৩.৩)ই-কযাটালরগাং িাসভ যি সাংখ্যা ৭ ৬০০ ৬৫০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ - ৭০০ ৭০০ 

(৩.৪) ই-রজরপ সাংখ্যা ২ ৮ ১৭ ১০ ৯ ৮ ৭ - ১২ ১২ 

(৪)রবরিন্ন রবষদে 

গদবষণা 

৫.০০ উচ্চতর গদবষনা (৪.০) রশক্ষাোদত উচ্চতর 

গদবষণা 
সাংখ্যা ৫ ১৬৬ ২০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫  ২৫০ ২৬০ 
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আবসশ্যক ককৌিলগত উরেশ্য কম যিম্পাদি সূচক অগ্রাসধকার  এবং লক্ষুমািািমূহ, কার্ যক্রম 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

 

কার্ িক্রম 

(Activites) 

 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

  একক 

(Unit) 

কম যিম্পাদি 

সূরচরকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমািা/সিণ যায়ক ২০১৯-২০ 

অিাধারণ 

(Excellent) 

অসত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলসত মাি 

(Fair) 

চলসত মারির 

সিরন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

(১) দাপ্তসরক কম যকারন্ড 

স্বচ্ছতা বৃসি ও জবাবসদসহত 

সিসিতকরণ 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 

 

 

[১.১]বাসষ যক কম যিম্পাদি চুসি বাস্তববায়ি 

 

 

[১.১.১]িরকাসর কম যিম্পাদি ব্যবস্থাপিা 

িংক্রান্ত প্রসিক্ষণিহ অন্যান্য সবষরয় প্রসিক্ষণ 

আরয়াসজত 

জিঘন্টা ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২]এসপএ টিরমর মাসিক িভার সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

 

 

 

 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩]বাসষ যক কম যিম্পাদি চুসির িকল 

প্রসতরবদি অিলাইরি দাসেলকৃত 

িংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪]মাঠ পর্ যারয়র কার্ যালরয়র ২০১৯-২০ 

অথ যবেররর বাসষ যক কম যিম্পাদি চুসির 

অধ যবাসষ যক মূল্যায়ি প্রসতরবদি পর্ যারলাচিারন্ত 

িলাবতযক (feedback) প্রদত্ত 

তাসরে ০.৫ ৩১ জানুয়াসর 

২০২০ 

৭ কিব্রুয়াসর ২০২০ ১০কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১১ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১৪ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুিাচার ককৌিল ও তথ্য অসধকার 

বাস্তবায়ি 

 

[১.২.১]জাতীয় শুিাচার কম যপসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ - 

[১.২.২] ২০১৯-২০ অথ যবেররর বাসষ যক 

প্রসতরবদি ওরয়বিাইরট প্রকাসিত 

তাসরে ১ ১৫ অরটাবর 

২০১৯ 

১৫ িরভম্বর ২০১৯ ১৫ সেরিম্বর 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াসর 

২০২০ 

৩১জানুয়াসর 

২০২০ 

[১.৩] অসভরর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি [১.৩.১] সিদ যষ্ট িমরয়র মরধ অসভরর্াগ 

সিষ্পসত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

১.৩.২]অসভরর্াগ সিষ্পসত্ত িংক্রান্ত মাসিক 

প্রসতরবদি মন্ত্রণালরয় দাসেলকৃত 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] কিবা প্রদাি প্রসতশ্রুসত হালিাগাদকরণ ও 

বাস্তবায়ি 

 

[১.৪.১]কিবা প্রদাি প্রসতম্রুসত হালিাগাদকৃত %  ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২]  সিধ যাসরত িমরর্ নিমাসিক  

বাস্তবায়ি ও প্রসতরবদি মন্ত্রণালরয় দাসেলকৃত 

িংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] কিবা গ্রসহতারদর মতামত পসরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাসরে ০.৫ ৩১  সেরিম্বর 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াসর ২০২০ ৭কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১৭কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

২৮কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

[২] ১০ 

 

[২.১]দপ্তর/িংস্থায় ই-িাইসলং পিসত বাস্তবায়ি [২.১.১] িকল িাোয় ইিসথ ব্যবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২]ই-িাইরল িসথ সিষ্পসত্তকৃত ** % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩]ই-িাইরল পি জারীকৃত *** % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২]দপ্তর /িংস্থা কর্তযক সেসজটাল কিবা চালু 

করা 

[২.২.১]ন্যুিতম একটি িতুি ই-িাসভ যি 

চালুকৃত 

তাসরে ১ ১৫ 

কিব্রুয়াসর,২০২০ 

১৫মাচ য,২০২০ ৩১মাচ য,২০২০ ৩০এসপ্রল,২০২

০ 

৮এসপ্রল,২০২০ 

[২.৩]দপ্তর/িংস্থা উদ্ভাবিী উরদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি [২.৩.১] ন্যন্যতম একটি উদ্ভাবিী উরদ্যাগ ও তাসরে ১ ১১ মাচ য২০২০ ১৮ মাচ য,২০২০ ২৫মাচ য,২০২০ ১এসপ্রল,২০২০ ৩০এসপ্রল,২০২০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

 

কার্ িক্রম 

(Activites) 

 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

  একক 

(Unit) 

কম যিম্পাদি 

সূরচরকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমািা/সিণ যায়ক ২০১৯-২০ 

অিাধারণ 

(Excellent) 

অসত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলসত মাি 

(Fair) 

চলসত মারির 

সিরন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ি  ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প  চালুকৃত 

[২.৪] কিবা িহসজকরণ [২.৪.১]ন্যন্যতম একটি  কিবা িহসজকরণ 

প্ররিি ম্যাপিহ িরকাসর আরদি জাসরকৃত 

তাসরে ০.৫ ১৫ 

অরটাবর,২০২০ 

২০অরটাবর ২০১৯ ২৪ অরটাবর 

২০১৯ 

২৮ অরটাবর 

২০১৯ 

৩০ অরটাবর 

২০১৯ 

[২.৪.২]কিবা িহসজকরণ অসধরক্ষরি 

বাস্তবাসয়ত 

তাসরে ০.৫ ১৫এসপ্রল,২০২০ ৩০এসপ্রল,২০২০ ১৫ কম ২০২০ ৩০কম২০২০ ১৫ জুি২০২০ 

[২.৫] সপআরএল শুরুর ২ মাি পূরব য িংসিষ্ট 

কম যচারীর সপআরএল ও ছুটি িগদায়িপি জাসর 

করা 

[২.৫.১]সপআরএল আরদি জাসরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২]ছুটি িগদায়িপি জাসরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬]শূন্য পরদর সবপরীরত সিরয়াগ প্রদাি 

 

[২.৬.১]সিরয়াগ প্রদারির জন্য সবজ্ঞসপ্ত 

জাসরকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২] সিরয়াগ প্রদািকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭]সবভাগীয় মামলা সিষ্পসত্ত 

 

[২.৭.১] সবভাগীয় মামলা সিষ্পসত্তকৃত 

 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[২.৮] তথ্য বাতায়ি হালিাগাদকরণ 

 

[২.৮.১]িকল  তথ্যহালিাগাদকৃত  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আসথ যক ও িম্পদ 

ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 

৭ 

 

 

৩.১ বারজট বাস্তবায়রি উন্নয়ি 

 

[৩.১.১] বারজট বাস্তবায়ি পসরকল্পিা 

প্রণীত 

তাসরে ০.৫ ১৬ আগস্ট২০১৯ ২০ আগস্ট,২০১৯ ২৪আগস্ট,২০১

৯ 

২৮আগস্ট,২০১

৯ 

৩০আগস্ট,২০১৯ 

নিমাসিক বারজট বাস্তবায়ি প্রসতরবদি 

দাসেলকৃত 

িংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২]বাসষ যক উন্নয়ি কম যসূসচ (এসেসপ) বাস্তবায়ি [৩.২.১]বাসষ যক উন্নয়ি কম যসূসচ(এসেসপ) 

বাস্তবাসয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অসেট আপসত্ত সিষ্পসত্ত কার্ িক্রকমর উন্নয়ি  

 

 

[৩.৩.১] সিপক্ষীয় িভায় সিষ্পসত্তর জন্য 

সুপাসরিকৃত অসেট আপসত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অসেট আপসত্ত সিষ্পসত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪.১]স্থাবর ও অস্থাবর িম্পসত্তর হালিাগাদ 

তাসলকা প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১]স্থাবর িম্পসত্তর তাসলকা 

হালিাগাদকৃত 

তাসরে ০.৫ ৩ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১১ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১৮ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

২৫ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

৪ মাচ য২০২০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

 

কার্ িক্রম 

(Activites) 

 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

  একক 

(Unit) 

কম যিম্পাদি 

সূরচরকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমািা/সিণ যায়ক ২০১৯-২০ 

অিাধারণ 

(Excellent) 

অসত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলসত মাি 

(Fair) 

চলসত মারির 

সিরন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৪.২]অস্থাবর িম্পসত্তর তাসলকা 

হালিাগাদকৃত 

তাসরে ০.৫ ৩ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১১ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

১৮ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

২৫ কিব্রুয়াসর 

২০২০ 

৪ মাচ য২০২০ 

[৩.৫.] ইন্টাররিট সবলিহ ইউটিসলটি সবল 

পসররিাধ 

 

[৩.৫.১] সবসিসি/সবটিসিএল এর ইন্টাররিট 

সবলপসররিাসধত 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] কটসলরিাি সবলপসররিাসধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] সবদ্যুৎ সবল পসররিাসধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আরম, মহাপসরচালক, বাাংলাদেশ রশক্ষাতথ্য ও পররসাংখ্যান ব্যযদরা (ব্যািরবইি) দপ্তর  প্রিান 

রহিারব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীে  মন্ত্রী সিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রসতসিসধ 

সিসিয়র সরচব, মােরমক ও উচ্চরশক্ষা রবিাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালে -এর রনকট অঙ্গীকার কররছ 

সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচি থাকব। 

 

 

আসম, সিসিয়র সরচব, মাধ্যসমক ও উচ্চ সিক্ষা সবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীে মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহিারব বাাংলাদেশ রশক্ষাতথ্য ও পররসাংখ্যান ব্যযদরা 

(ব্যািরবইি) এর মহাপররচালদকর রনকট অঙ্গীকার কররছ কর্, িংসিষ্ট এই চুসিরত বসণ যত 

িলািল অজযরি দপ্তররক িব যাত্মক িহরর্াসগতা প্রদাি করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

( সমাোঃ ফরসউল্লাহ্ ) 

 

         মহাপসরচালক 

সবভাগ/দপ্তর: ব্যািরবইি 

  

তাসরে: 

 

 

 

 

 

 

 

          ( সমাোঃ কিাহরাব কহািাইি ) 

 

সিসিয়র িসচব 

মাধ্যসমক ও উচ্চসিক্ষা সবভাগ,  

সিক্ষা মন্ত্রণালয় 

 

  

তাসরে: 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 
 

 

BANBEIS : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics 

BBS : Bangladesh Bureau of Statistics 

BKITCE : Bangladesh Korea ICT Training Centre for Education 

CapED : Capacity Building for Education 

CV : Compliance Verification 

DMC : Digital Multimedia Centre 

DPE : Directorate of Primary Education 

E-GP : E-Government Procurement 

EDCF : Economic Development Cooperation Fund 

IEIMS : Integrated Education Information Management System 

EMIS : Educational Management  Information System 

FS : Feasibility Study 

GIS : Geographic Information System 

ICT : Information and Communication Technology 

IER : Institute of Education and Research 

KPI : Key Performance Indicator 

LA : Letter of Agreement 

MoE : Ministry of Education 

MOD : Minutes of Discussion  

M&E : Monitoring and Evaluation 

MoPA : Ministry of Public Administration 

MoF :  Ministry of Finance 

MBF : Ministry Budgetery Framework 

NIF : National Indicator Framework 

NSDES & AP : National Strategy for the Development of Education 

Statistics & Action Plan 

PMT : Proxy Means Testing 

SDG : Sustainable Development Goals 

SHED : Secondary and Higher Education Division 

SFYP : Seventh Five Year Plan 

ToT : Trainer of Trainees 

TMED : Technical and Madrasah Education Division 

UITRCE : Upazila ICT Training and Resource Centre for Education 

UIS : UNESCO Institute for Statistics 
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কম িসম্পােন সূচকসমূহ বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়, সবভাগ, িংস্থা এবং পররমাপ পদ্ধরত 
 

ক্ররমক 

নম্বর 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবােনকারী রবিাগ/শাো পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

১ (১.১) রশক্ষাতথ্য িংগ্রহ ও িংরক্ষণ  রশক্ষা সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ পররসাংখ্যান রবিাগ রশক্ষা সাংক্রান্ত তথ্য সমৃদ্ধকরণ  

(১.২) KPI প্রণয়ণ িহ প্রসতরবদি প্রস্তুত 

ও সবতরণ 

পররসাংখ্যান প্ররতদবেন পররসাংখ্যান রবিাগ পররসাংখ্যান প্ররতদবেন বৃরদ্ধ  

(১.৩) রশক্ষা রবষেক গদবষণা রশক্ষা রবষেক গদবষণা 

সম্পােন 

পররসাংখ্যান রবিাগ, রডএলরপ 

রবিাগ 

গদবষণা প্ররতদবেন সাংখ্যা  

(১.৪) মরনটররাং ও মূল্যােন  রশক্ষা রবষেক মরনটররাং ও 

মূল্যােন প্ররতদবেন 

পররসাংখ্যান রবিাগ, রডএলরপ 

রবিাগ 

রশক্ষা রবষেক মরনটররাং ও 

মূল্যােন প্ররতদবেন সাংখ্যা 

 

(১.৫) Education GIS রজআইএস ম্যারপাং করম্পউটার রবিাগ, 

পররসাংখ্যান রবিাগ 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর প্রাপ্যতা 

রনি িারণ 

 

২ (২.১) প্ররশরক্ষত রশক্ষক (BKITCE) প্ররশরক্ষত রশক্ষক করম্পউটার রবিাগ প্ররশরক্ষত রশক্ষক সাংখ্যা  

(২.২) প্ররশরক্ষত রশক্ষক   (UITRCE) প্ররশরক্ষত রশক্ষক করম্পউটার রবিাগ প্ররশরক্ষত রশক্ষক সাংখ্যা  

(২.৩) মাস্টার কেইিার (ToT) রশক্ষকদের প্ররশক্ষক সহরিরব 

ততরী 

করম্পউটার রবিাগ রশক্ষকদের প্ররশক্ষক সাংখ্যা  

(২.৪) অবকাঠারমা উন্নয়ি (UITRCE) UITRCE স্থাপন করম্পউটার রবিাগ স্থানীেিাদব ররদসাস ি সসন্টার 

স্থাপন 

 

৩ (৩.১) ই –ব্যক কিবা ই-ব্যক ও ডকুদমদন্টশন রডএলরপ রবিাগ আধুরনক পদ্ধরতদত বই, ডকুদমন্ট 

সহজলিয করা 

 

(৩.২) ই-সপপার রিরপাংস ই-ডকুদমদন্টশন রডএলরপ রবিাগ তেরনক পরত্রকাে প্রকারশত রশক্ষা 

সম্পরকিত সাংবাে ই-রিরপাংস 

 

(৩.৩)ই-কযাটালরগাং িাসভ যি অন-লাইন লাইদেরর 

কযাটালরগাং 

রডএলরপ রবিাগ আধুরনক পদ্ধরতদত বই অনুসন্ধান  

(৩.৪) ই-রজরপ ক্রে প্ররক্রো করম্পউটার রবিাগ, প্রশাসন 

শাো 

অন-লাইদনর মােদম ক্রে 

প্ররক্রোকরণ 

 

৪ (৪.০) রবরিন্ন রবষদে গদবষণা রশক্ষাোদত উচ্চতর গদবষণা 

কার্ িক্রম 

রডএলরপ রবিাগ উচ্চতর গদবষণার সাংখ্যা বৃরদ্ধ  

 

 

     

 

সাংদর্াজনী- ২ 
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  সবসভন্ন মন্ত্রণালয় কর্তযক রনকট প্রতযারশত সুরনরে িি কম িসম্পােন সহােতাসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর 

িরণ 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিি কম িসম্পােন সূচক উি প্রসতষ্ঠারির সিকট 

িংসিষ্ট মন্ত্রণালর্/সবভারগর 

প্রতুাসিত িহায়তা 

প্রতযাশার সর্ৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

প্রতযাশার মাত্রা উদল্লে 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

মন্ত্রণালে জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালে 

জনবল সাংখ্যা জনবল বৃরদ্ধকরণ ক্রমবি িমান সাংস্থা ১০০%  

মন্ত্রণালে অথ ি মন্ত্রণালে আরথ িক সামথ ি আরথ িক সামথ ি বৃরদ্ধ ক্রমবি িমান সাংস্থা ১০০%  

রবিাগ কাররগরী ও মাদ্রাসা 

রশক্ষা রবিাগ 

একীভূত ও সমরিত তথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবরনম িাণ 

কাররগরী ও মাদ্রাসা রশক্ষার 

তথ্য সাংগ্রদহ সহােতা 

একক ও সমরিত 

রশক্ষাতথ্য রবরনম িাণ 

১০০%  

রবিাগ পররসাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবিাগ 

উপাদত্তর রবরনমে ও 

সহদর্ারগতা 

উপাদত্তর রবরনমে ও 

সহদর্ারগতা 

সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনা ১০০%  

মন্ত্রণালে শ্রম ও জনশরি 

মন্ত্রণালে 

কম িসাংস্থান তথ্য কম িসাংস্থান তথ্য চারহো-রিরত্তক গ্রাজুদেট 

ততরী করা 

১০০%  

রবিাগ আইরসটি রবিাগ প্রযুরির রবস্তার ও 

ব্যবহাদরর শতকরা বৃরদ্ধ 

প্রযুরির রবস্তার ও ব্যবহার দ্রুততা ও স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ১০০%  

মন্ত্রণালে প্রাথরমক ও 

গণরশক্ষা মন্ত্রণালে 

একীভূত ও সমরিত তথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবরনম িাণ 

প্রাথরমক রশক্ষা স্তদরর তথ্য 

সাংগ্রদহ সহােতা 

একক ও সমরিত 

রশক্ষাতথ্য রবরনম িাণ 

১০০%  

রবিাগ স্থািীয় িরকার 

সবভাগ 

UITRCE স্থাপন র্ভসম অবকাঠারমা সিম যাণ ১০০%  

রবিাগ IMED E-GP ক্রে রবরিমালা ও এর 

ব্যবহার 

ক্রে প্ররক্রোে স্বচ্ছতা ১০০%  

 

সাংদর্াজনী- ৩ 


