
প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে সংমক্ষপ্ত পমেমিমি 

স্বাধীনতা উত্তর বাাংলদেদে জাততর জনক বঙ্গবনু্ধ শেখ মুতজবুর রহমান ১৯৭৩ 

সাদল শেদের প্রায় ৩৭ হাজার প্রাথতমক তবেযালয়দক জাতীয়করণ কদরন। এরই 

ধারাবাতহকতায় বঙ্গবনু্ধ কনযা জনদনত্রী শেখ হাতসনা ২০১৩ সাল পরবতীদত সৃতি 

হওয়া প্রায় ২৬ হাজার শবসরকাতর প্রাথতমক তবেযালয়দক জাতীয়করণ কদরন। 

সরকার প্রাথতমক তেক্ষা খাদত সববাদপক্ষা গুরুত্ব আদরাপ কদর প্রায় ৫৮ হাজার 

শকাটি টাকার প্রাথতমক তেক্ষা উন্নয়ন কমবসূতি-৩ (তপইতিতপ-৩)-এর মাধযদম 

তবতিন্ন কার্বক্রম বাস্তবায়ন করদে। বতব মাদন শেদের সকল তেশুদক তবনামূদলয 

সমূ্পণব নতুন বই তেক্ষা বেদরর প্রথম তেনই সরবরাহ করা হদে। প্রততটি 

প্রাথতমক তবেযালদয় তেক্ষদকর নতুন পে সৃতি কদর প্রাক-প্রাথতমক শেতণ িালু 

করা হদয়দে। ফদল প্রাথতমক তবেযালদয় িততব  উপদর্াগী েতিাগ তেশুর িততব  

তনতিত করাসহ ঝদর পড়ার হার হ্রাস করা সম্ভব হদয়দে। 

ক্রমবধবমান তেক্ষাথী বৃতির ফদল শেদের প্রাথতমক তবেযালয়গুদলাদত নতুন িবন 

তনমবাণ এবাং সম্প্রসারণ করা হদে। প্রাথতমক তবেযালদয়র তেক্ষকদের মর্বাো 

বৃতির লদক্ষয ইদতামদধয প্রধান তেক্ষকদের পেমর্বাো ৩য় শেতণ শথদক ২য় 

শেতণদত উন্নীতকরণসহ সহকারী তেক্ষকদের শবতন বৃতি করা হদয়দে। 

প্রাথতমক তেক্ষািক্র শেদে শেদের সকল ৫ম শেতণর তেশু একসাদথ এবাং এক 

প্রদে জাতীয় পরীক্ষার নযায় সমাপনী পরীক্ষায় অাংেগ্রহণ করা হদে। ২০০৯ 

সাল শথদক প্রাথতমক তেক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রিলন করা হদয়দে; এদত 

প্রাথতমক তেক্ষায় বযাপক পতরবতব ন সাতধত হদয়দে। সমাপনী পরীক্ষার মাধযদম 

তেশুদের বৃতত্ত প্রোন করা হয় এবাং তেশুদের সাটিব তফদকট প্রোন করা হয়। 

প্রাথতমক তবেযালদয়র তেশুদের েরীর গঠনসহ শখলাধুলায় আগ্রহী কদর শতালার 

জনয প্রততবের বঙ্গবনু্ধ শগাল্ডকাপ প্রাথতমক তবেযালয় ফুটবল টুনবাদমন্ট এবাং 

বঙ্গমাতা শবগম ফতজলাতুদন্নো মুতজব শগাল্ডকাপ প্রাথতমক তবেযালয় ফুটবল 

টুনবাদমদন্টর আদয়াজন করা হদে। 

তেক্ষাজীবদনর প্রথম শথদকই প্রাথতমক তবেযালদয়র তেশুদের আধুতনক 

পিততদত তেক্ষা প্রোদনর লদক্ষয প্রাথতমক তবেযালয়সমূদহ ইন্টারদনট 

সাংদর্াগসহ লযাপটপ এবাং মাতিতমতিয়া প্রদজক্টর সরবরাহ করা হদে। আো 

করা র্ায় এর ফদল আমাদের তেশুরা আধুতনক ও প্ররু্তিতনিব র তেক্ষায় তেতক্ষত 

হদয় প্রততদর্াতগতামূলক তবদে তনদজদের শর্াগয কদর গদড় তুলদত পারদব। 

প্রাথতমক তেক্ষা অতধেপ্তদরর আওতায় মাঠপর্বাদয় তেক্ষকদের 

েীর্বদময়াতে প্রতেক্ষদণর জনয ৬৭ টি তপটিআই (প্রাইমাতর টিিাসব 

শেতনাং ইন  ্ তিটিউট), ৫০৫টি উপদজলা/থানা তেক্ষা অতফস 

এবাং তেক্ষকদের স্বল্পদময়াতে প্রতেক্ষদণর জনয ৪৮২টি 

উপদজলা/থানা তরদসাসব শসন্টার রদয়দে। প্রাথতমক তবেযালদয়র 

তেক্ষক এবাং প্রাথতমক তেক্ষাসাংতিি কমবকতব াদের আতথবক ও 

প্রোসতনক কার্বক্রম সহদজ সম্পােন করার লদক্ষয মাঠপর্বাদয় 

ক্ষমতার তবদকন্দ্রীকরণ করা হদয়দে। 

 

 

 



অমিদপ্তরেে কার্যপমেমি 

প্রোসন তবিাগ: 

o মাঠ প্রোসন তনয়ন্ত্রণ 

o জনবল তনদয়াগ ও পদোন্নতত 

o পাঠযপুস্তক তবতরণ 

o সমাপনী পরীক্ষা সম্পােন 

o জাতীয় তেবসসমূহ উের্াপন 

o Logistic support management 
o পতরবহন বযবস্থাপনা 

o কমবকতব া ও কমবিারীগদণর শপোগত েক্ষতা উন্নয়ন 

o প্রধান কার্বালদয়র সাধারণ প্রোসন ও বযবস্থাপনা 

o আন্তঃ তবিাগীয় তবতিন্ন কাদজর সমন্বয় 

o তবতিন্ন উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থার কাদজর সমন্বয় 

o রু্গদপাদর্াগী নীততমালা প্রণয়ন ও সাংস্কার 

আইএমতি তবিাগ: 

o মাঠ পর্বায় শথদক শকন্দ্রীয় অতফস পর্বন্ত প্রাথতমক 

তেক্ষাসাংক্রান্ত সকল তথয ( ইউতনয়ন, উপদজলা, শজলা, 

তবিাগতিতত্তক তবেযালয়, োত্র-োত্রী, তেক্ষক ইতযাতে 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথয) 

o বাতেবক তবেযালয় জতরপসাংক্রান্ত তথয 

o কমবকতব া-কমবিারীসাংক্রান্ত তথয 

o প্রাথতমক তেক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত এবাং 

এতেসাংক্রান্ত তথয সাংরক্ষণ 

o অতধেপ্তদরর সকল প্রকার িাটা সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ এবাং 

প্রতক্রয়াকরণ 

o তবেযালয় শথদক অতধেপ্তর পর্বন্ত ইন্টারদনট-সাংক্রান্ত 

সকল বযবস্থাপনা 

পতরবীক্ষণ ও মূলযায়ন তবিাগ: 

o মাঠ প্রোসন ও তবেযালদয়র কার্বক্রম মতনটতরাং 

o তবেযালয় পতরেেবন কার্বক্রম মতনটতরাং ও মূলযায়ন 

o বাতেবক প্রাথতমক তবেযালয় জতরপ, তেশু জতরপ সম্পােন এবাং 

এতেসাংক্রান্ত তথয সাংরক্ষণ ও তরদপাটব  প্রণয়ন 

o National Students  Assessment প্রততদবেন 

প্রকাে ও অবতহতকরণ 

o তবতিন্ন উন্নয়ন সহদর্াগী ও  সরকাতর েপ্তদরর সাদথ কাদজর 

সমন্বয়   

পতলতস অপাদরেন তবিাগ: 

o তেক্ষক ও তবেযালয় বযবস্থাপনা 

o একীিূত তেক্ষা বাস্তবায়ন 

o সামাতজক উদু্বিকরণ কমবসূতি গ্রহণ 

o তেক্ষক তনদয়াগ 

o তেক্ষক তথয সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

o Teacher Database তততর ও সাংরক্ষণ 

o তেক্ষক কযাতরয়ার পাথ গঠন (Career Path) ও 

ইনদসনটিি প্রোদনর বযবস্থা 

o তবতিন্ন উন্নয়ন সহদর্াগী এবাং সরকাতর েপ্তদরর সাদথ 

কাদজর সমন্বয় 

প্রতেক্ষণ তবিাগ: 

o তবতিন্ন স্তদর স্বল্প ও েীর্বদময়াতে প্রতেক্ষণ পতরকল্পনা  ও 

বযবস্থাপনা 

o প্রতেক্ষণ মযানুয়াল প্রস্তুতকরণ 

o তেক্ষক সাংস্করণ, তেক্ষক তনদেব তেকা, তেক্ষক সহাতয়কা 

ইতযাতে প্রস্তুতকরণ, 

o তবতিন্ন উন্নয়ন সহদর্াগী ও তবতিন্ন সরকাতর েপ্তদরর সাদথ 

কাদজর সমন্বয় 

পতরকল্পনা ও উন্নয়ন তবিাগ: 

o উন্নয়ন পতরকল্পনা  ও কমবসূতি প্রণয়ন 

o উন্নয়ন পতরকল্পনা  ও প্রকল্প কমবসূতির অগ্রগতত পর্বদবক্ষণ 

o তবতিন্ন উন্নয়ন সহদর্াগী ও তবতিন্ন সরকাতর েপ্তদরর সাদথ 

কাদজর সমন্বয় 

o তবেযালয় ও উপদজলা পর্বাদয় উন্নয়ন পতরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়দন সহদর্াতগতা 



অথব তবিাগ: 

o আতথবক বযবস্থাপনা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)    

o বাদজট প্রণয়ন 

o অতিট ও তহসাব সাংরক্ষণ এবাং প্রততদবেন তততর 

o শসবা ও সাংগ্রহ 

o তবতিন্ন উন্নয়ন সহদর্াগী ও  সরকাতর েপ্তদরর সাদথ কাদজর 

সমন্বয় 

 

 

নাগমেক সসবাে িামিকা 

সসবা 

ক্রমিক 

নং 

সসবাে নাি 

সসবাে পর্য ায় 

 

 

(অমিদপ্তে/ মবভাগ/ সেিা/ উপরেিা) 

1. তেক্ষক বেতল অতধেপ্তর/তবিাগ/শজলা/উপদজলা 

2. তেক্ষকদের শপনেন উপদজলা/ থানা 

3. সকল তেশুর মাদঝ তবনামূ দলয পাঠযবই তবতরণ উপদজলা/ থানা 

4. উপবৃতত্ত প্রোন উপদজলা/ থানা 

5. তেক্ষকদের শবতন উপদজলা/ থানা 

6. তবেযালয় িবন তনমবাণ উপদজলা/ থানা 

7. কু্ষদ্র-শমরামদতা ও সাংস্কার উপদজলা/ থানা 

8. তবেযালদয়র তবদ্যযৎ তবল/ িূতম উন্নয়ন কর প্রোন উপদজলা/ থানা 

9. তেক্ষকদের তজতপএফ শলান মঞু্জতর অতধেপ্তর/তবিাগ/শজলা/উপদজলা 

10. উচ্চতর পরীক্ষায় অাংেগ্রহদণর অনুমতত প্রোন উপদজলা/ থানা 

11. প্রাথতমক তেক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ উপদজলা/ থানা 

12. তবতিন্ন প্রতেক্ষণ উপদজলা/ থানা 

13. প্রাথতমক তবেযালয় পতরেেবন উপদজলা/ থানা 

 


