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িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.১০৬.১৭.১৪০ তািরখ: 
২৪ ফ যা়ির ২০২২

১১ ফা ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় ২০২১-২০২২ অথবছেরর
ই-গভেন  ও উ াবন কমপিরক না বা বায়ন করেছ। ই-গভেন  ও উ াবন কমপিরক নার ১.২ এ বিণত সবা সহিজকরণ
কায ম  বা বায়েনর লে   িনে া  িস া  হণ করা হেয়েছ:

িমকিমক কায েমরকায েমর  ন ামন াম বা বায়নকারীবা বায়নকারী   কমকত াকমকত া

০১ ত  বাতায়েন “িমিডয়া কণার” াপন জনাব মাহা দ জাবােয়র
া ামার (আইিস  অিধশাখা)

০২ ািপত "িমিডয়া কণার” িনয়িমত হালনাগাদকরণ জনাব মাহা দ আ ল খােয়র
ত  ও জনসংেযাগ কমকতা

২। যথাযথ ক পে র িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৪-২-২০২২
মাঃ নজ ল ইসলাম

সিচব
ফান: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.১০৬.১৭.১৪০/১(৯) তািরখ: ১১ ফা ন ১৪২৮
২৪ ফ যা়ির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) সিচব , শাসন অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) উপসিচব (অিতির  দািয় ), ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

১



৪) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া
িবভাগ, ঢাকা।
৫) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৬) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৭) া ামার, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৮) ি গত কমকতা, উ য়ন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৯) ি গত কমকতা, শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৪-২-২০২২
মাঃ নজ ল ইসলাম

সিচব

২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ 

 

সসবা সহশজকরদণর পূদব ের অবস্থা: 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ কর্তেক গৃশহত শবশভন্ন পেদক্ষপ ও শসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত, সপ্রসশরশলজ ইতযাশে  

সাংগ্রহ করদত সাংবাে বা শমশিয়া কমী বা জনগণকে সচিবালকের চনরাপত্তাপাস সংগ্রহ থেকে শুরু েকর দাপ্তচরে 

ভবন অবচিত ের্ মেতমা/ের্ মিারীকদর সংস্পকশ ম আসাটা থবশ ঝাকর্লাপূণ ম ও েষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া 

অচনচিতভাকব আসা-যাওোে অকনে সর্ে ও টাো ব্যে েরকত হে। চবদ্যর্ান অবিাে এেজন সংবাদের্ী বা 

থসবা গ্রহীতাকে সশরীকর এ চবভাকগ একস তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ েরকত হে বা থপকত হে। চেন্তু থোচভড-১৯ 

অচতর্ারীর প্রাদুভমাকবর ফকল স্বািয ঝুঁচে থবকড় যাওোে চবষেটি আরও জটিল আোর ধারন েকরকছ। এখন 

জনগণ বা থসবা গ্রচহতা বা গণর্াধ্যর্ ের্ীকদর জন্য তথ্য সংগ্রহ েরাটা থবশ েষ্ট সাধ্য ও সর্ে সাকপক্ষ হকে 

পকড়কছ। যার ফকল সাধারণ জনগণ/কসবা গ্রচহতা/গণর্াধ্যর্ ের্ী র্াধ্যচর্ে ও উচ্চ চশক্ষা চবভাগ ের্তমে চবচভন্ন 

পদকক্ষপ সংক্রান্ত সঠিে তথ্যাচদ জানকত পারকছ না।   

সসবা সহশজকরদণর পূদব ের অবস্থার প্রদসস ম্যাপ: 

  

শুরু 

তথ্য সংগ্রহের লহযে সচিবালহে প্রহবহের 

জন্য গেট পাস সংগ্রহের আহবদন  

গেট পাস সংগ্রে 

তথ্য সংগ্রহের জন্য চবচিন্ন োখাে 

গ াোহ াে  

অচিক জনসমােম 

তথ্য সংগ্রে এবং চবচিন্ন 

েণমাধ্যহম প্রকাে 

গেষ 

T:    ১চদন 

C:    ৫০০/- ( াতােত বাবদ) 

V:    ২ বার 



সসবা সহশজকরদণর বতেমান অবস্থা: 

বতেমান সরকার জনগদণর সেৌড়দগারায় সসবা সপৌৌঁদে সেবার লদক্ষয শবশভন্ন কার্ েক্রম গ্রহণ করদে। এর ই 

ধারাবাহাশকতায় মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ এর ওদয়বসাইদে একটি শমশিয়া কন োর সমনু ততশর করা হদয়দে। 

র্ার মাধ্যদম এ শবভাগ কর্তেক গৃশহত শবশভন্ন পেদক্ষপ ও শসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সর্মন: পাবশলক পরীক্ষা 

সাংক্রান্ত তথ্য, পাঠ্যপুস্তক শবতরণ সাংক্রান্ত তথ্য, স্কুল-কদলদজর ভশতের নীশতমালা, শবশভন্ন শবশ্বশবদ্যালদয়র 

সমাবতেদন শশক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য, শবশভন্ন উন্নয়নমূলক কার্ েক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগশত সাংক্রান্ত তথ্য, 

শশক্ষার্থীদের বৃশত্ত সাংক্রান্ত তথ্য, শনদয়াগ, পদোন্নশত, পোয়নসহ শবশভন্ন কার্ েক্রমদর তথ্যাশে জনসাধারণ ও সাংবাে 

মাধ্যম এর কাদে সঠিক সমদয়  সপৌৌঁদে সেয়া সম্ভব হদে। ফলশ্রুশতদত সাধারাণ জনগণ শবষয়টি অনলাইদন (ওদয়ব 

সাইদের মাধ্যদম) সহদজ জানদত পারদবন এবাং সাাংবাশেকবৃন্দ শবশভন্ন সাংবাে মাধ্যদম খবরটি প্রচার করদত 

পারদবন। এদত সসবা গ্রহীতাগদণর আগমন, সময় ও ব্যদয়র সাশ্রয় ঘেদব।     

 

সসবা সহশজকরদণর পদরর অবস্থার প্রদসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

শুরু 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগের ওগেিসাইট 

shed.gov.bd 

মমনু মেগক মমমিো কর্ নার -> মেস মরমিজ  

তথ্য সংগ্রে এবং এবং চবচিন্ন েণমাধ্যহম প্রকাে 

 

মিষ 

T:    ৫ চমচনট 

C:    ০.০০ 

V:    ০ 



তুলনামূলে চবকেষণ: 

সক্ষত্র সমস্যার বণ েনা সমাধান 

১। সসবার প্রশক্রয়া হাি ে কশপদত। এদত সমদয়র অপচয় হদতা। 
অনলাইদনর মাধ্যদম । একত সর্ে ও 

অকে মর সাশ্রে হকে। 

২। সসবার ধাপ ৫টি ৩ টি 

৩। সরকি ে/তথ্য 

সাংরক্ষণ 
হাি ে ফাইল সফট্ ফাইল 

৪। প্রযুশক্তর প্রদয়াগ প্রদয়াজন শেল না তথ্য প্রযুশক্তর মাধ্যদম 

৫। খরচ 

(নাগশরক+অশফস) 
আদে নাই 

৬। সময় 

(নাগশরক+অশফস) 
প্রায় পুদরা ১টি শেন ৫ শমশনে 

৭। র্াতায়াত (নাগশরক) আকছ নাই 

৮। সুচবধাকভাগী 
সেদশর সাধারণ জনগণ, োত্র, শশক্ষক এবাং 

সাাংবাশেকবৃন্দ। 

সেদশর সাধারণ জনগণ, োত্র, শশক্ষক 

এবাং সাাংবাশেকবৃন্দ। 

 

 

থেপ ১: প্রেকর্ র্াধ্যচর্ে ও উচ্চ চশক্ষা চবভাকগর অচফচসোল ওকেবসাইট (shed.gov.bd) এ প্রকবশ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shed.gov.bd/


সেপ ২:  সমনুবাদর শগদয় শমশিয়া কন োর সর্থদক সপ্রস শরশলদজ শিক। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেপ ৩: সপ্রস শরশলজ শিক করদল শনদচর সপ্রস শরশলজ সেশবলটি পাওো যাকব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেপ ৪: এরপর সপ্রস শরশলজ গুদলার োইদেল সর্থদক প্রদয়াজনীয় সংবাদটি িান পাদশর িাউনদলাি অপশন সর্থদক 

সাংগ্রহ করদত হকব।  


