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বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমিইউ) এর বামষ িক প্রমতদবেে ২০১৮-২০১৯  

ছক (মূল ছদক মবএেমিইউ’র জন্য প্রদ াজয অাংশ উদেখ করা হদয়দছ) 

িন্ত্রণালয়/মবভাদের োি- মশক্ষা িন্ত্রণালয় 

আওতাধীে অমধেপ্তর/িাংস্থা- বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমিইউ) 

প্রমতদবেোধীে বছর   ২০১৮-১৯                          প্রমতদবেে প্রস্তুমতর তামরখ  ২৬-০৬-২০১৯ 

(১) প্রশািমেক 

১.১ কি িকতিা/কি িচারীদের িাংখ্যা (রাজস্ব বাদজদে) 

িাংস্থার স্তর অনুদিামেত 

পে 

পূরণকৃত  

পে 

শূন্যপে বছরমভমিক 

িাংরমক্ষত 

)মরদেেশেকৃত(  

অস্থায়ী পে 

িন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িন্ত্রণালয়      

অমধেপ্তর/িাংস্থািমূহ/িাংযুক্ত 

অমিি (দিাে পে িাংখ্যা) 

৩২ ১৮ ১৪           ২ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদে 

িব িদিাে পেিাংখ্যা ৩২ টি  )েতুে সৃজেিহ( 

তন্মদে েতুে প্রস্তামবত শূন্য পে ০৮টি িহ 

মিাে ১৪টি পে শূন্য রদয়দছ  া মকো 

িাাংেঠমেক কাঠাদিাদত চূড়ান্ত অন্তর্ভু িমক্তর 

প্রমিয়া চলিাে আদছ। অর্ ি িন্ত্রণালয়, 

িাংস্থাপে িন্ত্রণালয় কর্তিক অনুদিােদের পর 

মবষয়টি বতিিাদে িমচব কমিটি কর্তিক চূড়ান্ত 

অনুদিােে লাভ কদরদছ। এ মবষদয় 

চূড়ান্তভাদব িরকামর মিদ্ধান্ত মেদজে 

মোটিিাইড হওয়ার পদর মেদয়াে কা িিি 

গ্রহণ করা  াদব।   

মিাে ৩২ ১৮ ১৪   

 

*অনুদিামেত পদের হ্রাি/বৃমদ্ধর কারণ িন্তব্য কলাদি উদেখ করদত হদব। 

)৫(  িােবিম্পে  উন্নয়ে  

৫.১ মেদশর অভযন্তদর প্রমশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ মর্দক ৩০ জুে ২০১৯ প িন্ত) 

       

প্রমশক্ষণ কি িসূমচর মিাে িাংখ্যা মবএেমিইউ মর্দক অাংশগ্রহণকারী কি িচারী/কি িকতিার িাংখ্যা 

১ ২ 
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                         ০৬ (ইেহাউজ প্রমশক্ষণিহ) ২৪ 

 

৫.৫ প্রমতদবেোধীে অর্ ি-বছদর (০১ জুলাই ২০১৮ মর্দক ৩০ জুে ২০১৯ প িন্ত) প্রমশক্ষদণর জন্য মবদেশ েিেকারী কি িকতিার িাংখ্যা- ০১ 

 

)৬ (  মিমিোর/ওয়াকিিপ িাংিান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ মর্দক ৩০ জুে ২০১৯ প িন্ত) 

মবএেমিইউ কর্তিক আদয়ামজত মেদশর অভযন্তদর মিমিোর/ওয়াকিিদপর 

িাংখ্যা 

মিমিোর/ওয়াকিিদপ অাংশগ্রহণকারীদের িাংখ্যা 

০১ প্রায় ৫০০ জে 

 

 

)৭(  তথ্যপ্রযুমক্ত ও কমম্পউোর স্থাপে  

কমম্পউোদরর মিাে িাংখ্যা ইন্টারদেে সুমবধা 

আদছ মক ো 

ল্যাে (LAN) 

সুমবধা আদছ মক ো 

ওয়াে (WAN) 

সুমবধা আদছ মক ো 

কমম্পউোর প্রমশমক্ষত জেবদলর 

িাংখ্যা 

কি িকতিা কি িচামর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৭ (ল্যাপেপিহ) আদছ মেই মেই ১১ ০৪ 

 

৯.১ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদে িব িদিাে পেিাংখ্যা ৩২ টি তন্মদে েতুে (েতুে সৃজেিহ) প্রস্তামবত শূন্য পে ০৮টি িহ মিাে 

১৪টি পে শূন্য রদয়দছ  া মকো িাাংেঠমেক কাঠাদিাদত চূড়ান্ত অন্তর্ভু িমক্তর প্রমিয়া চলিাে আদছ। 

 

৯.২ প্রমতদবেোধীে অর্ ি-বছদর িম্পামেত গুরুত্বপূণ ি/উদেখদ াগ্য কা িাবলীীঃ 

 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ িবছর 

 

১। ২০১৫ িাল মর্দক এিমডমজ বাাংলাদেদশ অতীব গুরুত্ব িহকাদর মবদবমচত হদে। এডুদকশে এদজন্ডা ‘Education 2030’ বাস্তবায়দে 

মবএেমিইউ মবেত বছরগুমলদত এর িহদ ামেতামূলক কা িিি চামলদয়  াদে। ২০১৭ িাদল SDG-4 2030 এর আনুষ্ঠামেক  াত্রায় জাতীয় 

উপদেষ্টা অাংশীজেদের িভার প্রমতশ্রুমতর পমরদপ্রমক্ষদত মবএেমিইউ ২০১৮ িাদল বাাংলাদেদশ CapED মপ্রাগ্রাি বাস্তবায়দের অগ্রেমত 

প িদবক্ষদণর জন্য িহদ ােীদের িাদর্ িভা আদয়াজে শুরু কদর। মক্ষত্র পমরকল্পো ও েীমতিালার ওপর মজার মেদয় বাাংলাদেদশ SDG-4 এর 

বাস্তবায়দে CapED মপ্রাগ্রাদির কি িসূমচ ও মকৌশলিমূহ এ িকল মপ্রাগ্রাদি মবদবমচত হয়। 

 

 

২। জুলাই ২০১৮-জুে ২০১৯ তামরখ প িন্ত মশক্ষা িন্ত্রণালয়াধীে উভয় মবভাে, প্রার্মিক ও েণমশক্ষা িন্ত্রণালয়, ইউদেদকা, ঢাকা অমিি ও 

বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে (মবএেমিইউ) এর ম ৌর্ উদযাদে চলিাে Capacity Development for Education 

(CapED) Programme in Bangladesh এর আওতায় েঠিত মেকমেকযাল কমিটির মতেটি ও মিয়ামরাং কমিটির একটি 

িভা অনুমষ্ঠত হয়। িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাে এর মিমেয়র িমচব িদহােদয়র িভাপমতদত্ব অনুমষ্ঠত মিয়ামরাং কমিটি এবাং অমতমরক্ত িমচব 

(উন্নয়ে) এর িভাপমতদত্ব অনুমষ্ঠত মেকমেকযাল কমিটির এিকল িভায় Development of SDG4 Strategic 
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Framework and Action Plan for Bangladesh এর কা িিি তত্ত্বাবধাে এবাং পমরচালোর মক্ষদত্র মকৌশলেত 

মেদে িশো প্রোে করা হয়।  

 

 

৩। মশক্ষা িাংিান্ত মবমভন্ন আঞ্চমলক ও আন্তজিামতক মিারাদি বাাংলাদেদশর  র্া র্ প্রমতমেমধত্ব মেমিত করার লদক্ষয প্রদয়াজেীয় কা িিি 

গ্রহণ করা হয়। প্রমতদবেোধীে অর্ িবছদর মশক্ষা িাংিান্ত আঞ্চমলক ও আন্তজিামতক িভা/দিমিোর/কাংদগ্রি/দিারাদি মবমভন্ন 

িন্ত্রণালয়/েপ্তর/িাংস্থার কি িকতিাবৃদের অাংশগ্রহদণর িােদি বাাংলাদেদশর প্রমতমেমধত্ব মেমিত করা হদয়দছ।       

 

৪। মবএেমিইউ’র িমিয় ম াোদ াে ও ব্যবস্থাপোয় িাংস্কৃমত িাংিান্ত  র্া- World Hritage, Intangible Cultural 

Heritage, Diversity of Cultural Expressions িহ মবমভন্ন আন্তজিামতক কমিটির িভায় বাাংলাদেশ প্রমতমেমধবৃে 

ম ােোে কদরদছে। এ ছাড়াও মবএেমিইউ িাংস্কৃমত িাংিান্ত মবমভন্ন মবষদয় িাংমিষ্টদের েক্ষতা ও িক্ষিতা বৃমদ্ধর লদক্ষয আদয়ামজত আঞ্চমলক 

ও আন্তজিামতক কি িশালা, িভা, মিমিোদর অাংশগ্রহদণর জন্য িাংমিষ্ট িন্ত্রণালয় ও েপ্তদরর িােদি িদোেয়ে মপ্ররণ কদরদছ।  

  

৫। শুদ্ধাচার চচ িার উিি দৃষ্টান্ত মহদিদব মবএেমিইউদত I.N.T.E.G.R.I.T.Y (I Need to be Truthful, Ethical, 

Generous, Reliable, Innovative, Tolerant and Yielding) Corner চালু করা হদয়দছ। িােেীয় মশক্ষািন্ত্রী 

মবেত ১৫ েদভম্বর ২০১৮ তামরদখ এটি আনুষ্ঠামেকভাদব উদবাধে কদরে। এ কে িাদরর উদেশ্য হদে মিবা গ্রহীতাদের িাদে িততা-নেমতকতা 

অনুশীলদে অনুপ্রামণত করা  াদত তারা অদন্যর/জেেদণর স্বত্বামধকাদরর পণ্য-িম্পে-দিবা অনুিমত ব্যতীত বা অন্যায়ভাদব মভাে-েখদলর সৃ্পহা 

মর্দক মেবৃি র্াদক। েত ২৪/১২/২০১৮ তামরখ েণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ িরকাদরর কমপরাইে অমিি হদত এ মবষদয় মবএেমিইউ কমপরাইে 

িেে অজিে কদর।  

 

 

মচত্রীঃ মবএেমিইউ’র INTEGRITY কে িাদরর উদবাধে 

 

৬। ২৪ জানুয়ামর ২০১৯ তামরদখ বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে এবাং িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাদের ম ৌর্ আদয়াজদে আন্তজিামতক 

মশক্ষা মেবি উপলদক্ষয ‘শামন্ত ও িমৃমদ্ধ অজিদে মশক্ষার ভূমিকা’ শীষ িক আদলাচো অনুষ্ঠাদের আদয়াজে করা হয়। প্রধাে অমতমর্ মহদিদব উপমস্থত 

মছদলে িােেীয় মশক্ষািন্ত্রী ডা. েীপু িমে এি.মপ., মবদশষ অমতমর্ মহদিদব উপমস্থত মছদলে িােেীয় উপিন্ত্রী জোব মুমহবুল হািাে মচৌধুরী এি.মপ. 

ও জোব মিাীঃ জামকর মহাদিে এি.মপ., মেি অব অোর মহদিদব উপমস্থত মছদলে জোব মিা: আলিেীর, িমচব, কামরেমর ও িাদ্রািা মশক্ষা 

মবভাে এবাং িভাপমতত্ব কদরে িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাদের মিমেয়র িমচব জোব মিা. মিাহরাব মহািাইে। মেকিই উন্নয়দের অন্যতি 

মূল অনুষঙ্গ হদে মশক্ষা তাই অন্যান্য লক্ষযিাত্রািমূহদক িমতযকাদরর অজিদের জন্য মেদয়  াবার মক্ষদত্র মশক্ষা একটি বড় মেয়ািক মহদিদব 

আমবভূ িত হদত পাদর। এ মবষয়টি িািদে মরদখই িারা মবশ্বব্যাপী আদয়াজদের জন্য মবেত বছদরর জামতিাংদের িাধারণ অমধদবশদের িব িজেীে 

মিদ্ধাদন্তর আদলাদক প্রমত বছর ২৪ জানুয়ামর আন্তজিামতক মশক্ষা মেবি তর্া International Day of Education উে াপদের 

মবষয়টি মেধ িামরত হদয়দছ। 

 



4 
 

 

মচত্র: ২৪ জানুয়ামর ২০১৯ তামরদখ অনুমষ্ঠত আন্তজিামতক মশক্ষা মেবি-২০১৯ এর মপ্রাগ্রাদি িােেীয় িন্ত্রী ডা. েীপু িমে এি.মপ., িােেীয় উপিন্ত্রী জোব িমহবুল 

হািাে মচৌধুরী এি.মপ., মশক্ষা িন্ত্রণালয়; িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাদের মিমেয়র িমচব জোব মিা. মিাহরাব মহািাইে    

 

৭। ৭ই িাচ ি ২০১৯ তামরদখ ইউদেদকার ইন্টারন্যাশোল মিদিামর অব যা ওয়ার্ল্ি মরমজিারর্ভুক্ত িব িকাদলর মেষ্ঠ বাঙামল জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুমজবুর রহিাদের ৭ই িাদচ ির ঐমতহামিক ভাষদণর উপর এক আদলাচো িভার আদয়াজে করা হয়। অনুষ্ঠাদে প্রধাে অমতমর্ মহদিদব 

উপমস্থত মছদলে ডা. েীপু িমে এি.মপ., িােেীয় িন্ত্রী, মশক্ষা িন্ত্রণালয় ও মচয়ারপাি িে, বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে, মবদশষ অমতমর্ 

মহদিদব উপমস্থত মছদলে জোব িমহবুল হািাে মচৌধুরী এি.মপ., িােেীয় উপিন্ত্রী, মেি অব অোর মহদিদব উপমস্থত মছদলে জোব মিা: আলিেীর, 

িমচব, কামরেমর ও িাদ্রািা মশক্ষা মবভাে এবাং িভাপমতত্ব কদরে িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাদের মিমেয়র িমচব জোব মিা. মিাহরাব 

মহািাইে।   

 

৮। ২০১৮ িাদলর অদটাবদর UNESCO-Sharjah Prize for Arab Culture-16th Edition এর জন্য বাাংলাদেশ 

মশল্পকলা একাদডমিদক িদোেয়ে মেদয় আদয়াজক িাংস্থার মেকে মপ্ররণ করা হয়। 

 

৯। ২০১৮ িাদলর েদভম্বদর Nomination for the ISESCO Prize for Open Digital Educational 

Resources এর জন্য Ms. Saifa Haque, Senior Lecturer, Department of English, East 

West University-দক িদোেয়ে মেয়া হয় এবাং মতমে এ পুরকার অজিে কদরে। 

 

১০। ২০১৮ িাদলর েদভম্বর িাদি Nomination for the UNESCO/Japan Young Researchers’ 

Fellowships Programme (UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships 

Programme) Cycle 2018 এর জন্য Ms. Sarnali Basak, Assistant Professor, Department 

of Computer Science and Engineering, Jahangirnagar University এবাং Mr. Md Hayder 

Ali, Assistant System Analyst, National University মক িদোেীত কদর আদয়াজক িাংস্থার মেকে মপ্ররণ করা 

হয়।  

 

১১। আইদিদকা’র িাধারণ পমরষদের ১৩তি িভা েত ১১-১২ অদটাবর ২০১৮ িরদকা’র রাজধােী রাবাদত আইদিদকা’র িের েপ্তদর অনুমষ্ঠত 

হয়। আইদিদকা’র িহাপমরচালক H.E. Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri এর আিন্ত্রদণ িােেীয় মশক্ষািন্ত্রী জোব নুরুল 

ইিলাি োমহে এি.মপ.’র মের্তদত্ব মতে (০৩) িেস্য মবমশষ্ট বাাংলাদেশ প্রমতমেমধ েল আইদিদকা’র িাধারণ পমরষদের ১৩তি িভায় অাংশগ্রহণ 

কদরে। অন্যান্য িেস্যরা হদলে জোব মিাীঃ িেজুর মহাদিে, মডপুটি মিদিোমর মজোদরল, মবএেমিইউ এবাং মিজ শাহাোজ পারভীে, মপ্রাগ্রাি 

অমিিার (আইদিদকা), মবএেমিইউ। 

 

১২। আইদিদকা িাধারণ পমরষদের ৩য় এক্সট্রা অমড িোমর মিশদের িভা েত ০৯-১০ মি ২০১৯ মিৌমে আরদবর মকাং আব্দুল আমজজ ইদকােমিক 

মিটিদত অনুমষ্ঠত হয়। আইদিদকা’র িহাপমরচালক H.E. Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri এর আিন্ত্রদণ িােেীয় 

মশক্ষািন্ত্রী ডা. েীপু িমে এি.মপ.’র মের্তদত্ব মতে (০৩) িেস্য মবমশষ্ট বাাংলাদেশ প্রমতমেমধ েল আইদিদকা’র িাধারণ পমরষদের ৩য় এক্সট্রা 

অমড িোমর মিশদে অাংশগ্রহণ কদরে। অন্যান্য িেস্যরা হদলে জোব মিা. মিাহরাব মহািাইে, মিমেয়র িমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাে, 
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মশক্ষা িন্ত্রণালয় ও মিদিোমর মজোদরল, বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে এবাং জোব মিা. িেজুর মহাদিে (অমতমরক্ত িমচব), মডপুটি 

মিদিোমর মজোদরল, বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশে।  

 

১৩। ইউদেদকা পাটি িমিদপশে মপ্রাগ্রাি ২০১৮-১৯ এর আওতায় অনুদিামেত ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়দের কা িিি চলিাে রদয়দছ। 

 

১৪। ইউদেদকার ২০৫ ও ২০৬তি মেব িাহী মবাড ি িভায় বাাংলাদেশ প্রমতমেমধেদলর অাংশগ্রহণ। মবএেমিইউ এ িাংিান্ত িামচমবক োময়ত্ব পালে 

কদর। 

 

 

 

 


