প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে সংমক্ষপ্ত পমেমিমি
স্বািীনিা উত্তে বাংলরদরি জামিে জনক বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুে েহিান
১৯৭৩ সারল শদরিে প্রায় ৩৭ হাজাে প্রাথমিক মবদ্যালয়রক জািীয়কেণ
করেন। এেই িাোবামহকিায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জনরনত্রী শিখ হামসনা ২০১৩
সাল পেবিীরি সৃমি হওয়া প্রায় ২৬ হাজাে শবসেকামে প্রাথমিক
মবদ্যালয়রক জািীয়কেণ করেন। সেকাে প্রাথমিক মিক্ষা খারি সব বারপক্ষা
গুরুত্ব আরোপ করে প্রায় ৫৮ হাজাে শকাটি টাকাে প্রাথমিক মিক্ষা উন্নয়ন
কিবসূমি-৩ (মপইমিমপ-৩)-এে িাধ্যরি মবমিন্ন কার্ বক্রি বাস্তবায়ন কেরে।
বিবিারন শদরিে সকল মিশুরক মবনামূরে সম্পূণ ব নতুন বই মিক্ষা বেরেে
প্রথি মদনই সেবোহ কো হরে। প্রমিটি প্রাথমিক মবদ্যালরয় মিক্ষরকে
নতুন পদ সৃমি করে প্রাক-প্রাথমিক শেমণ িালু কো হরয়রে। ফরল প্রাথমিক
মবদ্যালরয় িমিব উপরর্াগী িিিাগ মিশুে িমিব মনমিি কোসহ ঝরে পড়াে
হাে হ্রাস কো সম্ভব হরয়রে।

ক্রিবি বিান মিক্ষাথী বৃমিে ফরল শদরিে প্রাথমিক মবদ্যালয়গুরলারি নতুন
িবন মনিবাণ এবং সম্প্রসােণ কো হরে। প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মিক্ষকরদে
ির্ বাদা বৃমিে লরক্ষে ইরিািরধ্য প্রিান মিক্ষকরদে পদির্ বাদা ৩য় শেমণ
শথরক ২য় শেমণরি উন্নীিকেণসহ সহকােী মিক্ষকরদে শবিন বৃমি কো
হরয়রে। প্রাথমিক মিক্ষািক্র শিরে শদরিে সকল ৫ি শেমণে মিশু একসারথ
এবং এক প্ররে জািীয় পেীক্ষাে ন্যায় সিাপনী পেীক্ষায় অংিগ্রহণ কো
হরে। ২০০৯ সাল শথরক প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পেীক্ষাে প্রিলন কো
হরয়রে; এরি প্রাথমিক মিক্ষায় ব্যাপক পমেবিবন সামিি হরয়রে। সিাপনী
ব
পেীক্ষাে িাধ্যরি মিশুরদে বৃমত্ত প্রদান কো হয় এবং মিশুরদে সাটিমফরকট
প্রদান কো হয়।

প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মিশুরদে িেীে গঠনসহ শখলাধুলায় আগ্রহী করে
শিালাে জন্য প্রমিবেে বঙ্গবন্ধু শগাল্ডকাপ প্রাথমিক মবদ্যালয় ফুটবল
টুন বারিন্ট এবং বঙ্গিািা শবগি ফমজলাতুরন্নো মুমজব শগাল্ডকাপ প্রাথমিক
মবদ্যালয় ফুটবল টুন বারিরন্টে আরয়াজন কো হরে।
মিক্ষাজীবরনে প্রথি শথরকই প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মিশুরদে আধুমনক
পিমিরি মিক্ষা প্রদারনে লরক্ষে প্রাথমিক মবদ্যালয়সমূরহ ইন্টােরনট
সংরর্াগসহ োপটপ এবং িামিমিমিয়া প্ররজক্টে সেবোহ কো হরে।
আিা কো র্ায় এে ফরল আিারদে মিশুো আধুমনক ও প্রযুমিমনিবে মিক্ষায়
মিমক্ষি হরয় প্রমিরর্ামগিামূলক মবরে মনরজরদে শর্াগ্য করে গরড় তুলরি
পােরব।

অমিদপ্তরেে কার্ বপমেমি

প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে আওিায় িাঠপর্ বারয়
মিক্ষকরদে দীর্ বরিয়ামদ প্রমিক্ষরণে জন্য ৬৭ টি মপটিআই
(প্রাইিামে টিিাস ব শেমনং ইন্মিটিউট) ৫০৫টি
উপরজলা/থানা মিক্ষা অমফস এবং মিক্ষকরদে
স্বল্পরিয়ামদ প্রমিক্ষরণে জন্য ৪৮২টি উপরজলা/থানা
মেরসাস ব শসন্টাে েরয়রে। প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মিক্ষক
এবং প্রাথমিক মিক্ষাসংমিি কিবকিবারদে আমথ বক ও
প্রিাসমনক কার্ বক্রি সহরজ সম্পাদন কোে লরক্ষে
িাঠপর্ বারয় ক্ষিিাে মবরকন্দ্রীকেণ কো হরয়রে।

প্রিাসন মবিাগ:













িাঠ প্রিাসন মনয়ন্ত্রণ
জনবল মনরয়াগ ও পরদান্নমি
পাঠ্যপুস্তক মবিেণ
সিাপনী পেীক্ষা সম্পাদন
জািীয় মদবসসমূহ উদর্াপন
Logistic support management
পমেবহন ব্যবস্থাপনা
কিবকিবা ও কিবিােীগরণে শপিাগি দক্ষিা উন্নয়ন
প্রিান কার্ বালরয়ে সািােণ প্রিাসন ও ব্যবস্থাপনা
আন্তঃ মবিাগীয় মবমিন্ন কারজে সিন্বয়
মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী সংস্থাে কারজে সিন্বয়
যুগরপারর্াগী নীমিিালা প্রণয়ন ও সংস্কাে

পমেবীক্ষণ ও মূোয়ন মবিাগ:
 িাঠ প্রিাসন ও মবদ্যালরয়ে কার্ বক্রি িমনটমেং
 মবদ্যালয় পমেদিবন কার্ বক্রি িমনটমেং ও মূোয়ন
 বামে বক প্রাথমিক মবদ্যালয় জমেপ মিশু জমেপ
সম্পাদন এবং এিদসংক্রান্ত িথ্য সংেক্ষণ ও
মেরপাট ব প্রণয়ন
 National Students Assessment
প্রমিরবদন প্রকাি ও অবমহিকেণ
 মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী ও সেকামে দপ্তরেে সারথ
কারজে সিন্বয়
প্রমিক্ষণ মবিাগ:
 মবমিন্ন স্তরে স্বল্প ও দীর্ বরিয়ামদ প্রমিক্ষণ
পমেকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
 প্রমিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুিকেণ
 মিক্ষক সংস্কেণ মিক্ষক মনরদ বমিকা মিক্ষক
সহাময়কা ইিোমদ প্রস্তুিকেণ
 মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী ও মবমিন্ন সেকামে
দপ্তরেে সারথ কারজে সিন্বয়
শপ্রাগ্রাি মবিাগ:





কিবসূমিে বাস্তবায়রন পমেকল্পনা প্রণয়ন
অথ ব বোদ্দসহ কিব পমেকল্পনা প্রণয়ন
মবমিন্ন কিবসূমিে অগ্রগমি িমনটমেং
মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী ও মবমিন্ন সেকামে দপ্তরেে
সারথ কারজে সিন্বয়

নাগমেক শসবাে িামলকা

আইএিমি মবিাগ:
 িাঠ পর্ বায় শথরক শকন্দ্রীয় অমফস পর্ বন্ত প্রাথমিক
মিক্ষাসংক্রান্ত সকল িথ্য ( ইউমনয়ন উপরজলা শজলা
মবিাগমিমত্তক মবদ্যালয় োত্র-োত্রী মিক্ষক ইিোমদ
সংক্রান্ত র্াবিীয় িথ্য)
 বামে বক মবদ্যালয় জমেপসংক্রান্ত িথ্য
 কিবকিবা-কিবিােীসংক্রান্ত িথ্য
 প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পেীক্ষাে ফলাফল প্রস্তুি এবং
এিদসংক্রান্ত িথ্য সংেক্ষণ
 অমিদপ্তরেে সকল প্রকাে িাটা সংগ্রহ সংেক্ষণ এবং
প্রমক্রয়াকেণ
 মবদ্যালয় শথরক অমিদপ্তে পর্ বন্ত ইন্টােরনট-সংক্রান্ত
সকল ব্যবস্থাপনা
পমলমস অপারেিন মবিাগ:








মিক্ষক ও মবদ্যালয় ব্যবস্থাপনা
একীভূি মিক্ষা বাস্তবায়ন
সািামজক উদ্বুিকেণ কিবসূমি গ্রহণ
মিক্ষক মনরয়াগ
মিক্ষক িথ্য সংগ্রহ ও সংেক্ষণ
Teacher Database তিমে ও সংেক্ষণ
মিক্ষক কোমেয়াে পাথ গঠন (Career Path) ও
ইনরসনটিি প্রদারনে ব্যবস্থা
 মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী এবং সেকামে দপ্তরেে সারথ
কারজে সিন্বয়
পমেকল্পনা ও উন্নয়ন মবিাগ:
 উন্নয়ন পমেকল্পনা ও কিবসূমি প্রণয়ন
 উন্নয়ন পমেকল্পনা ও প্রকল্প কিবসূমিে অগ্রগমি
পর্ বরবক্ষণ
 মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী ও মবমিন্ন সেকামে দপ্তরেে
সারথ কারজে সিন্বয়
 মবদ্যালয় ও উপরজলা পর্ বারয় উন্নয়ন পমেকল্পনা প্রণয়ন
ও বাস্তবায়রন সহরর্ামগিা
অথ ব মবিাগ:






আমথ বক ব্যবস্থাপনা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)
বারজট প্রণয়ন
অমিট ও মহসাব সংেক্ষণ এবং প্রমিরবদন তিমে
শসবা ও সংগ্রহ
মবমিন্ন উন্নয়ন সহরর্াগী ও সেকামে দপ্তরেে সারথ
কারজে সিন্বয়

শসবা
ক্রমিক
নং1.

শসবাে নাি
মিক্ষক বদমল

শসবাে পর্ বায়
অমিদপ্তে/মবিাগ/রজলা/উপরজলা

2. মিক্ষকরদে শপনিন
3. সকল মিশুে িারঝ মবনামূ্রে পাঠ্যবই মবিেণ

(অমিদপ্তে/থানা
মবিাগ/ শজলা/ উপরজলা)
উপরজলা/

4.

উপবৃমত্ত প্রদান

উপরজলা/ থানা

5. মিক্ষকরদে শবিন
6. মবদ্যালয় িবন মনিবাণ

উপরজলা/ থানা

7. ক্ষুদ্র-শিোিরিা ও সংস্কাে
8. মবদ্যালরয়ে মবদ্যেৎ মবল/ ভূমি উন্নয়ন কে প্রদান

উপরজলা/ থানা

9. মিক্ষকরদে মজমপএফ শলান িঞ্জুমে
10. উচ্চিে পেীক্ষায় অংিগ্রহরণে অনুিমি প্রদান

অমিদপ্তে/মবিাগ/রজলা/উপরজলা

11. প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পেীক্ষা গ্রহণ
12. মবমিন্ন প্রমিক্ষণ

উপরজলা/ থানা

13. প্রাথমিক মবদ্যালয় পমেদিবন

উপরজলা/ থানা

উপরজলা/ থানা

উপরজলা/ থানা

উপরজলা/ থানা

উপরজলা/ থানা

উপরজলা/ থানা

