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wmwU‡Rb PvU©vi
μwgK
bs
01|
02|
03|

‡mevmg~n

‡mev MÖnYKvix

েসবা দােনর পদ্ধিত

েবসরকারী িশক্ষা িতষ্ঠােনর াথিমক aনুমিত, সব্ীকৃিত
নবায়ন, িবভাগ, িবষয় েখালা
েবসরকারী িবদয্ালেয়র eডহক কিমিটর িশক্ষক িতিনিধ
মেনানয়ন
র্ র্ , কমচারীেদর
র্
র্
কমকতা
সকল আিথকর্ o শাসিনক কাযািদ

mswkøó wkÿv cÖwZôvb

uদ্ধৃতনর্ aিফস েথেক wb‡`©kbv ািপ্তর পর পিরদশনর্ কের িতেবদন েচয়ারময্ান
বরাবর ‡cÖiY|
েবােডরর্ wb‡`©kbv েমাতােবক eডহক কিমিটর িশক্ষক িতিনিধ মেনানয়ন|
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র্ র্ - কমচারী
র্
েজলা o uপেজলা মাধয্িমক িশক্ষা aিফেসর সকল কমকতা
আিথকর্ িবিধ
র্ সম্পন্ন o েক্ষ মত uদ্ধতন র্ aিফেস †cÖiY।
সহ শাসিনক কাযািদ
র্
েবসরকরী স্কুল, মা াসা সমূেহর কিমিট কতৃক
eমিপo
র্ িনেয়াগ াপ্ত িশক্ষক/কমচারীর
ভূিক্ত o uচ্চতর েস্কল ািপ্তর স্তাব ে রY।
uপেজলা মাধয্িমক িশক্ষা aিফেসর মাধয্েম দািখল, েভােকশনাল, স্কুল o eবেতদায়ী
স্তেরর িবনামূেলয্র বi গর্হY , িবতরণ o সংরক্ষণ পদ্ধিত তদারকী o পিরচালনা করা।
র্ িশক্ষা সংকর্ান্ত তথয্, পাবিলক পরীক্ষার তথয্, িশক্ষা uন্নয়ন
েজলা o uপেজলা পযােয়
সংকর্ান্ত কাজ আদান- দান করা।
র্
uপেজলা পযােয়র
িশক্ষাথ েদর বৃিত্ত, তফসীল বৃিত্ত o uপবৃিত্ত দান o aেথরর্ সব্চ্ছতা
যাচাi সংকর্ান্ত তথয্ uপস্থাপন করা|
বাংলােদশ জাতীয় স্কুল o মা াসা কর্ীড়া সিমিত কতৃক
র্ আেয়ািজত ছা -ছা ীেদর
িবিভন্ন িবষেয় েখলাধুলা পিরচালনা o বাস্তবায়ন করা|
র্
র্ র্
িশক্ষার মান uন্নয়েনর লেক্ষয্ িনয়িমত েজলা o মাঠ পযােয়র
কমকতােদর
দব্ারা িশক্ষা
িতষ্ঠােন পিরদশনর্ কের uন্নত পিরেবশ o ফলাফল িনিশ্চত করা।
িশক্ষা িতষ্ঠােনর িশক্ষকেদর আiিসিট, িসিপিড, িসিকu, eসিবe, িপিবeম, ক্লাস্টার
িবষেয় cÖwkÿY বাস্তবায়ন।
িশক্ষা িতষ্ঠােন িশক্ষা সংকর্ান্ত িবিভন্ন সাকু©লার বাস্তবায়ন, মিনটিরং I পিরচালনায়
সহেযািগতা করা।

18 িদন

05|

র্
েবসরকারী িশক্ষা িতষ্ঠান স্কুল o মা াসা িশক্ষক/কমচারীেদর
িনেয়াগ পরবত eমিপo eবং েস্কল দান
িবনামুেলয্র বi িবতরণ

06|

েজলার িশক্ষা সংকর্ান্ত তথয্

07|

বৃিত্ত, uপবৃিত্ত I তফসীল বৃিত্ত

08|

েখলাধুলা

09|

িশক্ষা িতষ্ঠাb পিরদশনর্

10|

িবিভন্ন িশক্ষণ আেয়াজন o বাস্তবায়ন

11|

িশক্ষার মান uন্নয়েন পদেক্ষপ গর্হন

04|

mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi
wkÿK
‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi
mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix
mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi
wkÿK
mKj QvÎ-QvÎx
wkÿv cÖwZôvb /RbMY
mswkøó QvÎ-QvÎx
mswkøó QvÎ-QvÎx /RbMY
mswkøó wkÿv cÖwZôvb
mswkøó wkÿv cÖwZôv†bi
wkÿK

†mev`vbKvix Kg©KZ©v t

‡Rjv wkÿv Kg©KZ©v -01 Rb
mnKvix ‡Rjv wkÿv Kg©KZ©v -01 Rb
M‡elYv Kg©KZ©v-01 Rb
wWw÷ªU †Uªwbs †Kv-AwW©‡bUi-01 Rb
mnKvix †cÖvMvgvi-01 Rb
mnKvix cwi`k©K- 04 Rb

†mev`v‡b mnvqZvKvix t

3q †kÖYxi Kg©Pvix-8 Rb
4_© †kÖYxi Kg©Pvix-04 Rb

wVKvbvt
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‡dvb t 8034024
B-†gBj t deodhaka@gmail.com
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