
 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান প্রক ৌরী, শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয 

এফং 

  শচফ, ভাধ্যশভ  ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ 

 শক্ষা ভন্ত্রণারয় এয ভকধ্য স্বাক্ষশযত 

 

 

 

 ফাশল ি   ভ িম্পাদন চুশি 

 

 

 

জুরাই ১,২০১৭-জুন ৩০,২০১৮ 

 



সূশচত্র 

 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয  ভ িম্পাদকনয াশফ ি  শচত্র 

 

 

স ন ১: শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয রু ল্প ( Vision), অশবরক্ষয (Mission), স ৌরগত উকেশ্যমূ এফং  

 াম িাফরী 

স ন২:  শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয  শফশবন্ন  াম িক্রকভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ ( Outcome/ Impact) 

 

স ন ৩: স ৌরগত উকেশ্য,অগ্রাশধ ায,  াম িক্রভ,  ভ িম্পাদন সূচ  এফং রক্ষযভাত্রামূ 

 

ংকমাজনী ১: ব্দংকক্ষ ( Acronyms) 

 

ংকমাজনী২:   ভ িম্পাদন সূচ  মূ, ফাস্তফায়ন াযী দপ্তয/ংস্থামূ এফং শযভা দ্ধশত 

 

ংকমাজনী৩:   ভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিকনয সক্ষকত্র অন্যান্য দপ্তকযয উয শনবিযীরতা   

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয  ভ িস্পাদকনয াশফ ি  শচত্র 

(Overview of the Performance of the Education Engineering Department) 
 

াভপ্রশত  অজিন (Recent Activities ঃ  
 
 

াভপ্রশত  অজিন, চযাকরঞ্জ এফং বশফষ্যৎ শয ল্পনা : 
 

* াভপ্রশত  ফছয মূকয (৩ ফছয) প্রধান অজিন মূ 

শফগত শতন অথ িফছকয য াশয-সফয াশয ভাধ্যশভ  শফদ্যারয় ও ভাদ্রাায় ৬১০৪টি, য াশয-সফয াশয  করজ ২৪১৪টি, শরকে শন  ইনশিটিউে ও সবাক নার ইনশিটিউকে ১২টি এফং অন্যান্য 

শফকলাশয়ত শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন ২০৪টি সভাে ৮৭৩৪টি সেশণ ক্ষ  শনভ িাণ  যা কয়কছ। আন্ডাযাব িড এশযয়ায় ২৪টি ভাধ্যশভ  শফদ্যারয় স্থাশত কয়কছ। ১০৮টি শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয ীভানা প্রাচীয 

শনভ িাণ  যা কয়কছ।  ছাত্রীকদয আফাকনয জন্য ভশরা  করকজ ও য াশয ফাশর া শফদ্যারকম ২৪টি সাকির শনভ িাণ  যা কয়কছ। ১০৫১৪টি য াশয-সফয াশয শক্ষা প্রশতষ্ঠান সভযাভত ও ংস্কায 

 যায  কয়কছ । ইাছাড়া ভাধ্যশভ  ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তকযয শফশবন্ন প্র কল্পয আওতায়  স্কুর  করজ ও ভাদ্রাায এয বফন শনভ িাণ,  াশযগশয শক্ষা অশধদপ্তকযয শফশবন্ন প্র কল্পয আওতায় বক নার 

ইনশিটিউে, শরকে শন  ইনশিটিউে,ও ইশঞ্জশনয়াশযং  করজ এয বফন শনভ িাণ, এফং শফশ্বশফদ্যারয় ভঞ্জুযী  শভকনয  শফশ্বশফদ্যারকয়য শফশবন্ন বফন শনভ িাণ  যা কয়কছ। ২৪২৮টি ভাধ্যশভ /উচ্চ 

ভাধ্যশভ  ও ভাদ্রাায় আফাফত্র যফযা  যা কয়কছ।  
 

ভস্যা  (Limitations) ও চযাকরঞ্জ মূ (Challenges)t 

জশভ অশধগ্রণ ও ভাভরা জশনত  াযকণ প্র কল্পয   াজ শুরু  যকত শফরম্ব য় । 



বশফষ্যৎ শয ল্পনা  (Future Plan)t 

নাগশয  সফায় উদ্ভাফন প্রশতশনয়ত ারনাগাদ যণ, ই-সেন্ডায এয ভাধ্যকভ শনভ িাণ  াম িক্রভ ম্পাদন এফং ই- নশথ ফাস্তফায়ন। শনফ িাশচত শক্ষা প্রশতষ্ঠান মূকয উদ্ধিমুখী ম্প্রাযণ,নাযী শক্ষা 

উন্নয়কন সফয াযী ফাশর া শফদ্যারয় মূকয উন্নয়ন,শনফ িাশচত সফয াশয ভাধ্যশভ  ফাশর া শফদ্যারয় এফং যীক্ষাক ন্দ্র শাকফ ব্যফহৃত সফয াশয শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয ীভানা প্রাচীয 

শনভ িাণ,প্রশতটি শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন UNICEF এয ভানদণ্ড অনুমায়ী স্যাশনকেন ব্যফস্থা উন্নত যণ। সছকর ও সভকয়কদয জন্য পৃথ   েয়করকেয ব্যফস্থা যণ , শনফ িাশচত শক্ষা প্রশতষ্ঠান ংস্কায 

এফং আধুশন যণ। 

 

 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছকযয ম্ভাব্য প্রধান অজিন মূ  
  

 ভাধ্যশভ  ম িাকয় ৬২৫টি নতুন  বফন শনভ িাণ । 

 ভাধ্যশভ  ম িাকয় ৫০০০টি বফন  সভযাভত ও ংস্কায 

 ভাধ্যশভ  ম িাকয় ৭০৮টি  শক্ষা প্রশতষ্ঠাকযন ম্প্রাযণ । 

 উচ্চ ভাধ্যশভ  ম িাকয় ৩৪টি  করকজয বফন শনভ িাণ । 

 উচ্চ ভাধ্যশভ  ম িাকয় ৬৬৬টি বফকনয ম্প্রাযণ  াজ । 

 অনগ্রয এর ায় ৩৫০টি  শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন নতুন বফন শনভ িাণ । 

 ছাত্রীকদয জন্য ২০৩৩টি েয়করে শনভ িাণ । 

 প্রশতফশিকদয জন্য ৬৫৯টি য যাম্প শনভ িাণ । 
 

 

উক্রভশণ া ( Preamble ) 

 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ মূ এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থামূকয প্রশতষ্ঠাশন  দক্ষতা বৃশদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফশদশ সজাযদায  যা, সুান ংত যন এফং ম্পকদয মথামথ 

ব্যফায শনশিত যকণয ভাধ্যকভ রু ল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়কনয রকক্ষয- 

  

 

 

ভাধ্যশভ  ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারকয়য অধীনস্ত শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয প্রধান প্রক ৌরী 

 

 

এফং 



 

 

      শচফ, শক্ষা ভন্ত্রণারয় এয ভকধ্য ..................াকরয জুন ভাকয ............... তাশযকখ এই ফাশল ি   ভ িম্পাদন চুশি স্বাক্ষশযত র । 

 

         এই চুশিকত স্বাক্ষয াযী উবয়ক্ষ শনম্নশরশখত শফলয় মূক ম্মত করন ; 

 

স ন ১ঃ   শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয রু ল্প ( Vision), অশবরক্ষয (Mission), স ৌরগত উকেশ্যমূ এফং  াম িফরী 

 

১.১ রু ল্প (Vision) : 

শক্ষা ও শযকফ ফািফ অফ াঠাকভা শনভ িাণ 

১.২ অশবরক্ষয (Mission) :mKj ছাত্রছাত্রীকদয াঠদাকনয উকমাগী  আধুশন , শফজ্ঞানম্মত ও শযকফফািফ   

অফ াঠাকভা শনভ িাণ, ম্প্রাযণ ও ংস্কায। 

১.৩ স ৌরগত উকেশ্য মূ ( Strategic Objectives) : 

 

1.3.1   শক্ষা অফ াঠাকভা শনভ িাণ, ম্প্রাযণ, সভযাভত ও ং ায  াজ শিারী যণ 

 

1.3.2 শক্ষা সক্ষকত্র সজন্ডায বফলম্য দূয  যা এফং প্রশতফিী ও ক্ষুদ্র নৃতাশি  জনকগাশষ্ঠ ঝুশ কত যকয়কছ এভন জনকগাশষ্ঠয জন্য ভাধ্যশভ  ও উচ্চশশক্ষা স্তকয ভান সুকমাগ শনশিত  যা ; 

1.3.3 শশু, প্রশতফশি ও সজন্ডায ংকফদনীর এফং শনযাদ, অন্তিভুশিমূর  ও  াম ি য শখন শযকফ m¤^wjZ শক্ষা অফ াঠাকভা শনভ িণ ও উন্নয়ন; 

 

১.৪  াম িাফরী ( Functions): 

 চাশদা শনরুণ, প্রাক্করন প্রণয়ন দযত্র আফান ও ফাস্তফায়ন ; 

 ভকয়াকমাগী প্র ল্প গ্রণ, প্র ল্প দশরর প্রণয়ন এফং মথামথ  র্তিকক্ষয ভাধ্যকভ অনুকভাদকনয ব্যফস্থা  যন; 

 ভান শনয়ন্ত্রণ মথা ভকয়   াজ ফাস্তফায়ন; 

 শনভ িাণ ংক্রান্ত তথ্য জী যণ ; 

 মথামথ ভশনেশযং ও শযদ িন শনশিত  যা; 

 



  াকজয গুণগতভান যক্ষাকথ ি স্থানীয় তদাযশ   শভটিয (Local Supervision Committee, (LSC) তদাযশ  সজাযদায যণ; 

 শনভ িাণ  াজ ফাস্তফায়কনয  স্বাকথ ি ংশিি শফশবন্ন শডাে িকভন্ট/প্রশতষ্ঠাকনয াকথ সমাগাকমাগ যক্ষা  যা ; 

 উদ্ভুত ভস্যা ভাধান কল্প তাৎক্ষশণ   শদ্ধান্ত গ্রণ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



স ন 2: 

 

দপ্তয ংস্থায  শফশবন্ন  াম িক্রকভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impac

t) 

 ভ িম্পাদন 

সূচ মূ 

(Performanc

e Indicators) 

 

এ   

(Unit) 

শবশি ফছয প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

cÖ‡¶cY(Projection) শনধ িাশযত রক্ষযভাত্রা অজিকনয সক্ষকত্র 

সমৌথবাকফ দাশয়িপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থামূকয নাভ 

উািসূত্র  

(Source(s) 

of data 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.১ অনগ্রয এরা ায 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন নতুন 

বফন শনভ িাণ 

 

 

নতুন  শনশভ িত বফন 

 

ংখ্যা 

 

৩১০ 

 

২৩০ 

 

৩৫০ 

 

৩৫০ 

 

৩৫০ 

 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয 

সফইনকফই, 

ইইশডয ভাঠ 

ম িাকয়য জশয 

১.২ শক্ষা প্রশতষ্ঠান 

মূকয (স্কুর,  করজ 

এফং ভাদ্রাা) নতুন 

বফন শনভ িাণ 

 

 

 

নতুন শনশভ িত সেশন ক্ষ 

 

ংখ্যা 

 

১১৯৩ 

 

১৫৬১ 

 

২০৩৩ 

 

১৮০০ 

 

১৪৫৫ 

 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয 

সফইনকফই, 

ইইশডয ভাঠ 

ম িাকয়য জশয 

১.৩ শফদ্যভান শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাকনয বফন মূকয 

সভযাভত, ংস্কায   াজ  

শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন বফন 

সভযাভত ও ংস্কায  াজ 

 

ংখ্য 

 

১৫০০ 

 

৩৩০২ 

 

৫০০০ 

 

৫৫০০ 

 

৬০০০ 

 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয 

ইইশডয ভাঠ 

ম িাকয়য জশয 

 

* াভশয়  ( Provisional) তথ্য 



স ন 3: 

 স ৌরগত উকেকশ্য, অগ্রাশধ ায,  াম িক্রভ,  ভ িম্পাদন সূচ  এফং রক্ষযভাত্রা মূ 

 

স ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

স ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives

) 

 াম িক্রভ 

(Activitie

s) 

 াম িম্পাদন সূচ  

(Performan

ce 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ িম্পাদন 

সূচক য ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

শবশি ফছয প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/শনণ িায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18 

প্রকক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রকক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ অাধাযণ অশত 

উিভ 

 উিভ চরশত 

ভান 

চরশত 

ভাকনয 

শনকয় 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তয/ ংস্থায য স ৌরগত উকেকশ্যমূ        

(১) শক্ষা 

অফ াঠাকভা 

শনভ িাণ, 

ম্প্রাযণ, 

সভযাভত ও 

ংস্কায  াজ 

শিারী যণ  

 

 

 

৬০ 

{১.১} 

ভাধ্যশভ  

ম িাকয়য শক্ষা 

প্রশতষ্ঠান 

মূকয নতুন 

বফন শনভ িাণ. 

সভযাভত, 

ংস্কায ও 

ম্প্রাযণ 

[১.১.১]  শনশভ িত  

নতুন বফন 

ংখ্যা ১৫.০০ ৯৩৪ ১০৬২ ৬২৫ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৬৭৫ 

[১.১.২) সভযাভত ও 

ংস্কাযকৃত প্রশতষ্ঠান 
ংখ্যা ১৫.০০ ১৫০০ ৩৩০২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫৫০০ ৬০০০ 

[১.১.৩) 

ম্প্রাযণকৃত 

প্রশতষ্ঠান 

ংখ্যা ১০.০০ ১৬০ ১৯৮ ৭০৮ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৭৮০ 

{১.২} তথ্য 

প্রযুশিয 

ায়তায় 

শক্ষায 

ভাকন্নায়কনয 

রকক্ষয 

শনফ িাশচত 

সফয াশয 

 করজ মূক 

এ াকডশভ  

বফন শনভ িণ ও 

ম্প্রাযণ 

 

 

 

 

 

[১.৩.১]  শনশভ িত  

 করজ বফন 

ংখ্যা ১০.০০ ১৫ ২৫৩ ৩৪ ৩০ ২৭ ২৫ ২০ ৪০০ - 

[১.৩.২)  ম্প্রাশযত 

 করজ বফন 

ংখ্যা ১০.০০ ৮৪ ৪৮ ৬৬৬ ৬০০ ৫৭০ ৫৩০ ৫০০ - - 



স ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

স ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives

) 

 াম িক্রভ 

(Activitie

s) 

 াম িম্পাদন সূচ  

(Performan

ce 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ িম্পাদন 

সূচক য ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

শবশি ফছয প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/শনণ িায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18 

প্রকক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রকক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ অাধাযণ অশত 

উিভ 

 উিভ চরশত 

ভান 

চরশত 

ভাকনয 

শনকয় 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২.শক্ষা সক্ষকত্র 

সজন্ডায বফলম্য 

দুয  যা এফঙ 

প্রশতফশি ও ক্ষুদ্র 

নৃতাশি  

জনকগাশষ্ঠ 

ঝুশ কত যকয়কছ 

এভন 

জনকগাশষ্ঠয জন্য 

ভাধ্যশভ  ও 

উচ্চশশক্ষা স্তকয 

ভান সুকমাগ 

শনশিত  যা 

 

 

২০ 

[২.১]অনগ্রয 

এরা ায শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাকন 

নতুন বফন 

শনভ িাণ 

[৩.১.১] নতুন শনশভ িত 

বফন 

ংখ্যা ১২.০০ ৩১০ ২৩০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৫০ ৩৫০ 

৩.শশু, 

প্রশতফশি ও 

সজন্ডায 

ংকফদনীর 

এফং শনযাদ, 

অন্তভুশিমূর  

ও  াম ি য 

শখন শযকফ 

ম্বশরত শক্ষা 

অফ াঠাকভা 

শনভ িণ ও উন্নয়ন 

 {৩.১} শনশভ িত 

শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাকন 

ছাত্রীকদয 

েয়করে বতশয 

[৪.১.১] ছাত্রীকদয 

েয়করে বতযী 
ংখ্যা ৪.০০ ১১৫২ ১৬৬৮ ২০৩৩ ১৮৭৫ ১৭৫০ ১৬২৫ ১৫০০ ২২৭৫ ১৪৫৫ 

{৩..২} য যাম্প 

বতশয 

[৪.১.২] প্রশতফশিকদয 

জন্য য যাম্প বতশয 
ংখ্যা ৪.০০ ৯৩৪ ১৩৬৯ ৬৫৯ ৬০৫ ৫৭০ ৫৩৫ ৫০০ ৮৫০ ৬৭৫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



স ৌরগত 

উকেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

স ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight 

of 

strategic 

Objectiv

es) 

 াম িক্রভ 

(Activitie

s) 

 াম িম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ িম্পাদন 

সূচক য ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/শনণ িায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18 

অাধাযণ অশত উিভ  উিভ চরশত ভান চরশত ভাকনয শনকয় 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাধ্যতামুর  স ৌরগত উকেশ্য মূ        

সফা 

প্রতযাীকদয 

প্রতযা 

অনুমায়ী 

সফাদান 

৬ াধাযণ 

নাগশয (কফা

প্রাথী)কদয 

জন্য নাগশয  

তথ্য তাশর া 

প্রদান/ফাস্তফা

য়ন 

াধাযণ 

নাগশয কদয জন্য 

(কফাপ্রাথী) জন্য 

নাগশয  তথ্য 

তাশর া  ার 

নাগাদ  যা এফং 

ওকয়ফ াইকে তা 

প্রদ িন  যা   

তাশযখ ৬ ৩১ জানুয়াযী ২৮ সপব্রুয়াশয ৩১ ভাচ ি ৩০ এশপ্রর ৩১সভ 

 ২ অশবকমাগ 

শনস্পশি 

দ্ধশতয উন্নয়  

াধন 

প্রকতয টি 

অশবকমাগ 

মথাশনয়কভ 

ম িকফক্ষণ ও   

 কয শনস্পশি 

াধন 

% ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

য াকযয 

অগ্রগশত 

৫ তথ্য অশধ ায 

আইকনয 

মথামথ 

ফাস্তফায়ন 

তথ্য অশধ ায 

আইকনয রকক্ষয 

এফং তদন্ত ংশিি 

সযজুকরন মু 

ওকয়ফ াইকে 

প্র া  যা।  

 

তাশযখ 

৫ প্রশত ভাকয  

১ভ প্তা 

প্রশত ভাকয  

২য় প্তা 

প্রশত ভাকয 

৩য় প্তাক 

- - 

অফ াঠাকভায 

উন্নয়ন 

৩ শনযীক্ষা  াকম ি 

দক্ষতা ও 

অশবজ্ঞতা 

বৃশদ্ধ 

চরশত অথ িফৎকয 

জকভ থা া অশডে 

আশি ভয় 

শনস্পশিয ংখ্যা 

বৃশদ্ধ  যণ 

টি ৩ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 

APA 

দ্ধশতয 

 াম ি য 

দকক্ষ 

৪ মথাভকয় 

২০১৬-১৭ 

APA 

অথ িফৎকযয 

খড়া জভা 

প্রদান 

মথাভকয় APA 

জভাদান 

তাশযখ ৪ ১৯ সভ,২০১৬ ২২ সভ,২০১৬ ১৯সভ,২০১৬ ২৫ সভ,২০১৬ ২৬ সভ,২০১৬ 



   * াভশয়  ( Provisional) তথ্য



 

 

আশভ সদওয়ান সভাাম্মদ ানজারা, প্রধান প্রক ৌরী শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয  প্রশতশনশধ শাকফ গণপ্রজাতন্ত্রী  ফাংরাকদ 

য াকযয ভাননীয়  শক্ষা শচফ   এয  শন ে অঙ্গী ায  যশছ সম, এই চুশিকত ফশণ িত পরাপর অজিকন কচি থা ফ । 

 

আশভ  সভা  সাযাফ সাাইন, শচফ, ভাধ্যশভ  ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাকদ য াকযয শক্ষা  

শক্ষাভন্ত্রীয প্রশতশনশধ শাকফ প্রধান প্রক ৌরী, শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তকযয শন ে অঙ্গী ায  যশছ সম, এই চুশিকত ফশণ িত পরাপর 

অজিকন ংশিি শফবাগক  ফ িাত্ম  কমাশগতা প্রদান  যফ । 

 

 

 

 

স্বাক্ষশযত  

 

 

 

 

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

প্রধান প্রক ৌরী 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয 

 

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

তাশযখ 

 

 

 

 

 

 

 

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

শচফ  

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

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

তাশযখ 

 

 



 

ংকমাজনী-২ :  ভ িম্পাদন সূচ  মূ, ফাস্তফায়ন াযী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/ংস্থা এফং শযভা দ্ধশতয শফফযণ 

 

 

ক্রশভ   

b¤^i 

 াম িক্রভ  ভ িম্পাদন সূচ  মূ শফফযণ ফাস্তফায়ন াযী  

অশধদপ্তয/ংস্থা/দপ্তয 

শযভা দ্ধশত এফং 

উািসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১ ১.১ অনঅগ্রয এরা ায নতুন 

নতুন শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান 

 

নতুন  শনশভ িত বফন 

অগ্রাশধ ায শবশিকত স্থান 

শনফ িাচন, স্থানা শনভ িাণ, 

আফাফত্র যফযা, শফদুযৎ 

ংকমাগ এফং য় শনস্কাকনয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয ও 

আইএভইশড 

 

২ ১.২ ভাধ্যশভ  শক্ষা প্রশতষ্ঠান 

মূকয ( স্কুর,  করজ এফং 

ভাদ্রাা) নতুন বফন শনভ িাণ 

 

নতুন শনশভ িত সেশন ক্ষ 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন সেশণ  ক্ষ 

শনভ িাণ 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয ও 

আইএভইশড 

 

৩ ১.৩ শফদ্যভান শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাকনয বফন মূকয 

সভযাভত, ংস্কায   াজ 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন বফন সভযাভত  

ও ংস্কায  াজ 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন বফন 

সভযাভত ও ংস্কায  াজ 

শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয শক্ষা প্রক ৌর অশধদপ্তয ও 

আইএভইশড 

 

 

 

 



 

ংকমাজনী-৩  অন্যান্য অশধদপ্তকযয  শন ে প্রতযাশত সুশনশদ িি  ভ িম্পাদন  ায়তামূ  

 

 

প্রশতষ্ঠাকনয নাভ ংশিি  াম িক্রভ  ভ িম্পাদন সূচ  উি প্রশতষ্ঠাকনয শন ে 

চাশদা/প্রতযাা 

চাশদা/প্রতযাায 

সমৌশি তা 

প্রতযাা পূযণ না কর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

      

ভাধ্যশভ  ও উচ্চ শক্ষা 

অশধদপ্তয 

শক্ষা প্রশতষ্ঠান শনভ িাণ শনশভ িত শক্ষা প্রশতষ্ঠান শক্ষা প্রশতষ্ঠান শনভ িাকণয 

জন্য প্রকয়াজনীয় ভূশভ ফযাে 

অথফা অশধগ্রণ 

নতুন বফন শনভ িাকণয 

প্রকয়াজন 

ছাত্রছাত্রীকদয ড়াশুনা  

শফশিত কফ 

      

      

      

 

 াশযগশয অশধদপ্তয 

     

শক্ষা প্রশতষ্ঠান শনভ িাণ শনশভ িত শক্ষা প্রশতষ্ঠান শক্ষা প্রশতষ্ঠান শনভ িাকণয 

জন্য প্রকয়াজনীয় ভূশভ ফযাে 

অথফা অশধগ্রণ 

নতুন বফন শনভ িাকণয 

প্রকয়াজন 

ছাত্রছাত্রীকদয ড়াশুনা  

শফশিত কফ 

      

      

      

 

ইউশজশ 

     

নতুন শফশ্বশফদ্যারয় স্থান শনশভ িত শক্ষা প্রশতষ্ঠান শক্ষা প্রশতষ্ঠান শনভ িাকণয 

জন্য প্রকয়াজনীয় ভূশভ ফযাে 

অথফা অশধগ্রণ 

নতুন বফন শনভ িাকণয 

প্রকয়াজন 

ছাত্রছাত্রীকদয ড়াশুনা  

শফশিত কফ 

      

 



দপ্তয/ংস্থায আফশশ্য  স ৌরগত উকেকশ্যমূ 

সভাে ভান-২০ 
 

 রাভ-১  রাভ-২  রাভ-৩  রাভ-৪  রাভ-৫  রাভ-৬ 

স ৌরগত উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

স ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight 

of 

strategic 

Objective

s) 

 াম িক্রভ 

(Activities) 

 াম িম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ িম্পাদন 

সূচক য ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/শনণ িায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18 

অাধাযণ অশত উিভ  উিভ চরশত ভান চরশত 

ভাকনয শনকম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২০১৬-১৭ অথ িফছকযয খড়া 

ফাশল ি   ভ িম্পাদন চুশি দাশখর 

শনধ িাশযত ভয়ীভায ভকধ্য ড়া 

চুশি ভন্ত্রণারয়/শফবাকগ দাশখরকৃত 

তাশযখ ১ ১৯ সভ ২২ সভ ২৪সভ ২৫সভ ২৬সভ 

  ভাঠম িাকয়য  াম িারয় মূকয 

কঙ্গ ২০১৬-১৭ অথ িফছকযয 

ফাশল ি   ভ িম্পাদন চুশিয 

মূল্যায়ন প্রশতকফদন দাশখর 

শনধ িাশযত ভয়ীভায ভকধ্য চুশি 

স্বাক্ষশযত 

তাশযখ ১ ১৪ আগি ১৬ আগি ১৭ আগি ১৮ আগি ২১ আগি 

দক্ষতায কঙ্গ ফাশল ি  

 ভ িম্পাদন চুশি 

ফাস্তফায়ন 

৬ ২০১৬-১৭ অথ িফছকযয ফাশল ি  

 ভ িম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ন 

শযফীক্ষণ 

বত্রভাশ  প্রশতকফদন প্রনীত ও  

দাশখরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

  ২০১৬-১৭ অথ িফছকযয ফাশল ি  

 ভ িম্পাদন চুশিয অথ িফাশল ি  

মূল্যায়ন প্রশতকফদন দাশখর 

শনধ িাশযত তাশযকখ অধ িফাশল ি  মূল্যায়ন 

প্রশতকফদন দাশখরকৃত 

তাশযখ ১ ৩১ জানুয়াশয ১সপব্রুয়াশয ২সপব্রুয়াশয  ৫সপব্রুয়াশয ৬ সপব্রুয়াশয 

  আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায ংকগ 

২০১৬-১৭ অথ িফছকযয ফাশল ি  

 ভ িম্পাদন চুশি স্বাক্ষয 

ফাশল ি   ভ িম্পাদন চুশি স্বাক্ষশযত তাশযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

  ফাশল ি   ভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত চুশিয কঙ্গ ংশিি 

 ভ ি তিাকদয প্রকনাদনা প্রদান 

বফকদশ  প্রশক্ষকণ সপ্রশযত  ভ ি তিা ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

  য াশয  ভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্রশক্ষণ শফশবন্ন শফলকয় 

 ভ ি তিা/ ভ িচাযীকদয জন্য 

প্রশক্ষণ আকয়াজন 

প্রশক্ষকনয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

দক্ষতা  ও বনশত তা ৩ জাতীয় শুদ্ধাচায স ৌর ফাস্তফায়ন ২০১৬-১৭ অথ িফছকযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন  ভ িশয ল্পনা এফং 

শযফীক্ষণ  াঠাকভা প্রনীত ও 

দাশখরকৃত 

তাশযখ ১    ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

   শনধ িাশযত ভয়ীভায ভকধ্য বত্রভাশ  

শযফীক্ষণ প্রশতকফদন দাশখর  

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 



 রাভ-১  রাভ-২  রাভ-৩  রাভ-৪  রাভ-৫  রাভ-৬ 

স ৌরগত উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

স ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight 

of 

strategic 

Objective

s) 

 াম িক্রভ 

(Activities) 

 াম িম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ িম্পাদন 

সূচক য ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/শনণ িায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18 

অাধাযণ অশত উিভ  উিভ চরশত ভান চরশত 

ভাকনয শনকম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

তথ্য অশধ ায ও 

স্বপ্রকণাশদত তথ্য 

প্র া ফাস্তফায়ন 

সজাযদায  যা 

 

 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ যণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ যণ % ১ প্রশত ভাকয  

১ভ প্তা 

প্রশত 

ভাকয  

২য় প্তা 

প্রশত 

ভাকয 

৩য় প্তাক 

- - 

  ভন্ত্রণারয়/শফবাকগয ফাশল ি  

প্রশতকফদন প্রনয়ন ও প্র া 

ফাশল ি  প্রশতকফদন ওকয়ফাইকে 

প্র াশত 

তাশযখ ১ ১৫ অকটাফয ২৯ 

অকটাফয 

১৫ 

নকবম্বায 

৩০ 

নকবম্বয 

১৫ 

শডকম্বয 

  ই-পাইশরং দ্ধশত প্রফতিন ভন্ত্রণারয়/শফবাকগ ই- পাইশরং দ্ধশত 

প্রফশতিত 

তাশযখ ১ ২৮সপব্রুয়াশয ৩০ ভাচ ি ৩০ এশপ্রর ৩১ সভ ২৯ জুন 

  শআযএর শুরুয ২ ভা পূকফ ি 

ংশিি  ভ িচাযীয শ আয এর,ছুটি 

নগদায়ন ও সনন ভঞ্জুশযত্র 

যুগৎ জাশয শনশিত যণ 

শ আয এয শুরুয ২ ভা পূকফ ি ংশিি 

 ভ িচাযীয শআযএর,ছুটি নগদায়ন ও 

সনন ভঞ্জুশযত্র যুগৎ জাশযকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

   ভন্ত্রণারয়/শফবাগ এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায় অশধ ংখ্য  অনরাইন 

সফা চালুয রকক্ষ সফামূকয পুণ িাঙ্গ 

তাশর া প্রনীত এফং অগ্রাশধ ায 

শনধ িাশযত 

তাশযখ ১ ৩০ 

নকবম্বয 

০৭ 

শডকম্বয 

১৪ 

শডকম্বয 

২১ 

শডকম্বয 

২৮ 

শডকম্বয 

 াম িদ্ধশত ও সফায 

ভাকনান্নয়ন 

৫ সফা প্রশক্রয়ায় উদ্ভাফন  াম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগ এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায় অশধ  ংখ্য  সফা 

প্রশক্রয়া জী যকণয রক্ষক্ষ সফা 

মূকয পুণ িাঙ্গ তাশর া প্রণীত এফং 

অগ্রাশধ ায শনধ িাশযত 

তাশযখ ১ ৩০ 
নভেম্বর 

০৭ 

ডিভেম্বর 
১৪ 

ডিভেম্বর 
২১ 

ডিভেম্বর 
২৮ 

ডিভেম্বর 

  অশবকমাগ প্রশত ায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

শনস্পশিকৃত অশবকমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

  অশপ বফন ও আশঙ্গনা শযচ্ছন্ন 

যাখা 

শনধ িাশযত ভয়ীভায ভকধ্য অশপ 

বফন ও আশঙ্গনা শযচ্ছন্ন 

তাশযখ ১ ৩০ 

নভেম্বর 
৩১ 
ডিভেম্বর 

৩১ 

জানুয়াশয 

- - 

 ভ িশযকফ উন্নয়ন ৩ সফা প্রতযাী এফং দ িনাথীকদয 

জন্য েয়করে অকক্ষাগায 

শনধ িাশযত ভয়ীভায ভকধ্য সফা 

প্রতযাী এফং দ িনাথীকদয জন্য 

তাশযখ ১ ৩০ b‡f¤î ৩১wW‡m¤î ৩১জানুয়াশয - - 



 রাভ-১  রাভ-২  রাভ-৩  রাভ-৪  রাভ-৫  রাভ-৬ 

স ৌরগত উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

স ৌরগত 

উকেকশ্যয ভান 

(Weight 

of 

strategic 

Objective

s) 

 াম িক্রভ 

(Activities) 

 াম িম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ িম্পাদন 

সূচক য ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/শনণ িায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18 

অাধাযণ অশত উিভ  উিভ চরশত ভান চরশত 

ভাকনয শনকম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(Waiting room) এয 

ব্যফস্থা  যা 

েয়করে অকক্ষাগায চালুকৃত 

  সফায ভান ম্পক ি 

সফাগ্রীতাকদয ভতাভত 

শযফীক্ষকণয ব্যফস্থা চালু  যা 

সফায ভান ম্পক ি সফাগ্রীতাকদয 

ভতাভত শযফীক্ষকণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

তাশযখ ১ ৩০ b‡f¤^i ৩১ 

wW‡m¤^i 

৩১ 

জানুয়াশয 

- - 

আশথ ি  ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

১ অশডে আশি শনস্পশি  াম িক্রকভয 

উন্নয়ন 

ফছকয অশডে আশি শনস্পশিকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ 

 



 

ংকমাজনী-১ 

 

ব্দংকক্ষ (Acronyms) 

 

 

 


