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বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস) ১৯৭৭ সাল থেদে শশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি সাংযুক্ত েপ্তি শিদসদব থেদশি শশক্ষা 

থক্ষদে শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান সাংগ্রি, সাংিক্ষণ ও প্রচাি েদি আসদে। শবগত ২ বৎসদি ব্যানদবইস তথ্য প্রযুশক্ত ব্যবিাি ও 

আধুশনোয়দনি মাধ্যদম শশক্ষাতথ্য শবশনম মাণ ও সিবিাি েদি শশক্ষা থসক্টদি উন্নয়ন োর্ মক্রম গ্রিণ ও বাস্তবায়দন সিদর্াশগতা 

েিদে। এোড়া ব্যানদবইস শবশিন্ন উন্নয়ন সিদর্াগী সাংস্থা ও আন্তর্মাশতে সাংস্থাদে  শশক্ষা সম্পশেমত শবশিন্ন তথ্য ও পশিসাংখ্যান 

সিবিাদিি মাধ্যদম বাাংলাদেদশি শশক্ষা থক্ষদে এসব সাংস্থাি অবোদনি থক্ষেদে প্রসাশিত েিদে এবাং শশক্ষে ও েম মেতমা-

েম মচািীদেি আইশসটি শবষদয় প্রশশক্ষণ প্রোন েদি শশক্ষা থক্ষদে আইশসটি শশক্ষা ও ব্যবিাদিি প্রসাদি গুরুত্বপূণ ম ভুশমো িাখদে। 

শবগত ২ বৎসদি ব্যানদবইস থর্ সব উদেখদর্াগ্য োর্ মক্রম সম্পােন েদিদে তাি শববিণ শনম্নরূপ:  

 

র্শিপ োর্ মক্রম: বাাংলাদেদশ শবদ্যমান প্রােশমদোত্তি স্তদিি সেল শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি শশক্ষা সম্পশেমত তথ্য সাংগ্রদিি র্ন্য 

ব্যানদবইস র্শিপ োর্ মক্রম পশিচালনা েদি। ইশতপূদব ম এ র্শিপ োর্ মক্রম এেটি শনশে মষ্ট সময় অন্তি অন্তি পশিচাশলত িদলও ২০০৯ 

সাল িদত ব্যানদবইস শনয়শমতিাদব প্রশত বেি শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি বাশষ মে র্শিপ পশিচালনা েিদে। বাশষ মে র্শিপ োর্ মক্রদমি 

মাধ্যদম শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন তথ্য সম্বশলত ডাটাদবর্ শনয়শমত িালনাগাে েিা  িদয়দে। পাশাপাশশ এি মাধ্যদম শশক্ষা সম্পশেমত 

শবশিন্ন থেশপআই (Key Performance Indicators) ততশিি মাধ্যদম শশক্ষাদক্ষদে অশর্মত অগ্রগশত পশিমাপ েিা সম্ভব 

িদে। শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যবিাদিি মাধ্যদম শশক্ষা থসক্টদি সঠিে উন্নয়ন পশিেল্পনা ও প্রেল্প বাস্তবায়ন সম্ভব িদে। ২০১৩ 

সাল থেদে ব্যানদবইস ের্তমে অন-লাইদনি মাধ্যদম র্শিপ োর্ মক্রম পশিচালনা েিা িদে এবাং এি মাধ্যদম দ্রুততম সমদয় শিদপাট ম 

প্রণয়ন েিা সম্ভব িদে।  
 

   এোড়া ব্যানদবইস শশক্ষাদক্ষদে শবদশষ র্শিপ োর্ মক্রম পশিচালনা েদিদে। শবশ্বব্যাাংদেি আশে মে সিদর্াশগতায় বাস্তবায়নাধীন  

Secondary Education Quality and Access Enhancement Project(SEQAEP) প্রেদল্পি আওতাধীন 

শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি ২০০৮ থেদে ২০১৪ পর্ মন্ত থমাট ৭(সাত)টি র্শিপ োর্ মক্রম পশিচালনা েদিদে। ২০১৪ সাদল ৬৪টি থর্লাি 

২২৫টি উপদর্লায় থমাট ১০২৬৪ টি প্রশতষ্ঠাদনি তথ্য সাংগ্রি, ডাটাদবইস প্রণয়ন, র্শিপ প্রশতদবেন প্রস্তুত ও প্রোশ েিা িদয়দে।  

ফদল থসোদয়পভূক্ত প্রশতষ্ঠানসমূদিি শশক্ষাি গুণগতমান পশিবতমদনি শবষয়টি পশিমাপ েিা সম্ভব িদে। থসোদয়প প্রেদল্পি 

শবশিন্ন অঙ্গসমূদিি বাস্তবায়দনি ফদল থমদয়দেি শশক্ষাি িাি বৃশিসি মাধ্যশমে পর্ মাদয় পাদশি িাি বৃশিি শবষয়টি এই র্শিদপি 

মাধ্যদম ষ্পষ্ট েিা সম্ভব িদয়দে। ব্যানদবইস এশশয় উন্নয়ন ব্যাাংদেি আশে মে সিায়তায় সব ম প্রেম েওশম মাদ্রাসাি উপি র্শিপ 

সম্পন্ন েদি এবাং এি আদলাদে প্রশতদবেন প্রণয়ন েিা িয়। এশশয় উন্নয়ন ব্যাাংদেি আশে মে সিায়তায় ব্যানদবইস থেদশি 

এবদতোশয় মাদ্রাসাি উপিও র্শিপ োর্ মক্রম সম্পন্ন েদি।  

 

    ব্যানদবইস থেদশি মাধ্যশমে শবদ্যালদয় োেোেীদেি ঝদি পড়াি িাি শনণ ময়, োিণ অনুসন্ধান এবাং এি প্রশতোি অনুসন্ধাদনি 

লদক্ষু থেদশি সব মাধ্যশমে শবদ্যালদয় থসদেন্ডািী স্কুল ড্রপ-আউট সাদিম পশিচালনা েদি। এ সাদিমি মাধ্যদম থেদশি মাধ্যশমে 

শবদ্যালদয় ঝদি পড়াি োিণ অনুসন্ধানসি এি প্রশতোদিি র্ন্য শবশিন্ন সুপাশিশ ততশি েদি সিোদিি শনেট থপশ েিা িয়। এ 

সুপাশিদশি আদলাদে সিোদিি শবশিন্ন পেদক্ষপ গ্রিণ েিাি ফদল বতমমাদন ঝদি পড়াি িাি েদম আসদে।  

 

     থেদশি ইাংশলশ শমশডয়াম স্কুলসমূদিি সঠিে শচে তুদল ধিাি লদক্ষু ব্যানদবইস ২০১০ সাদল থেদশি সেল ইাংশলশ শমশডয়াম 

স্কুদল র্শিপ োর্ মক্রম পশিচালনা েদি। এ র্শিদপি মাধ্যদম থেদশি সেল প্রােশমদোত্তি স্তদিি ইাংশলশ শমশডয়াম স্কুদলি পূণ মাঙ্গ 

তাশলো প্রণয়ন এবাং ডাটাদবর্ ততশি েিা িয়। র্া প্রশতদবেন আোদি প্রোশ েিা িয়। ২০১৩ এবাং ২০১৪ সাদল অনলাইদন 

ইাংশলশ শমশডয়াম স্কুদলি বাশষ মে িালনাগাে র্শিপ পশিচালনা েিা িদয়দে। 
 

   এশশয় উন্নয়ন ব্যাাংদেি আশে মে সিায়তায় টিশেউআই-২ (Teachers Quality Improvement Projet-2)  

প্রেদল্পি আওতায় মাধ্যশমে স্তদিি সেল শশক্ষদেি এেটি ডাটাদবর্ প্রণয়দনি লদক্ষু ব্যানদবইস শি-বাশষ মে র্াতীয় শশক্ষে 

শুমাশি-২০১৩ পশিচালনা েদি। এি মাধ্যদম মাধ্যশমে স্তদিি ৩,১২,৪৭৯ র্ন শশক্ষদেি তথ্য সাংগ্রি েদি এেটি পূণ মাঙ্গ ডাটাদবর্ 

ততশি েিা িদয়দে এবাং থডটাদবইর্টি ওদয়বদবর্ড েদি শবশিন্ন থোদয়শিি সুদর্াগ িাখা িদয়দে। র্াি মাধ্যদম শশক্ষেদেি 

প্রশশক্ষণসি তাদেি শবষদয় র্াবতীয় পশিেল্পনা প্রণয়দন সিায়ে িদব। এ োড়াও শশক্ষাি গুণগত মান র্াচাই এি লদক্ষু থেশণেক্ষ 

ও শশখন শশক্ষণ োর্ মক্রম পর্ মদবক্ষণ সমীক্ষা পশিচালনা েদি প্রশতদবেন প্রস্তুত েিা িদয়দে। 

 

 

 
 

 



শর্আইএস োর্ মক্রম: শশক্ষাদক্ষদে সঠিে পশিেল্পনা প্রণয়ন এবাং শসিান্ত গ্রিণদে সির্তি েিাি লদক্ষু ব্যানদবইস থেদশি সেল 

প্রােশমদোত্তি স্তদিি শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন এডুদেশন শর্আইএস বাস্তবায়ন েিদে। ২০১০ সাল িদত ব্যানদবইস শর্শপএস শডিাইদসি 

মাধ্যদম সেল শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি অবস্থাশনে তথ্য শনণ ময় েদি তা ব্যানদবইদসি ডাটাদবদর্ি সাদে সাংযুক্ত েদিদে। এডুদেশন 

শর্আইএদসি মাধ্যদম ব্যানদবইস শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি প্রাপ্যতা শনধ মািণ, এোদডশমে স্বীকৃশত ও অনুমশত সাংক্রান্ত শসিান্ত গ্রিদণ শশক্ষা 

মন্ত্রণালয়দে সিায়তা েিদে। বাাংলাদেদশি মদধ্য সম্পশত এেীভূত শেট মিল এলাোি GIS (School Mapping)  ম্যাপ 

প্রণয়ন GIS  িালনাগােেিণ, প্রায় ১০,০০০ (েশ  িার্াি) নতুন শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি পদয়ন্ট শফচাি সাংগ্রি এবাং GIS ডাটাদবদর্ 

অন্তুভু মক্ত েদি পুিাতন প্রশতষ্ঠাদনি অবস্থান র্াচাই ও িালনাগােেিণ েিা িদয়দে।  

 

গদবষণা: শশক্ষা সম্পশেমত শবশিন্ন শবষদয় ব্যানদবইস শবগত ২ বৎসদি প্রায় ৮টি গদবষণা োর্ মক্রম সম্পন্ন েদিদে। এসব গদবষণাি 

মাধ্যদম শশক্ষাদক্ষদে শবশিন্ন শবষদয় দুব মলতা ও সম্ভাবনাি থক্ষে উদমাচদনি মাধ্যদম ব্যানদবইস শশক্ষা পশিেল্পনাোিীদেি শসিান্ত 

গ্রিদণ সিদর্াশগতা েদি আসদে। পূদব মি গদবষণাদক্ষদেি বিাদ্দকৃত অে ম বহুগুণ বৃশি থপদয় বতমমাদন তা ২৫ লদক্ষ োঁশড়দয়দে। 

ব্যানদবইস ের্তমে পশিচাশলত উদেখদর্াগ্য গদবষণা োর্ মক্রম িদলা: ে. Assessing E-learning initiatives in 

Secondary Schools, খ. Study on Effectiveness of Public Web Portals in Education Sector in 

Bangladesh and the Way out. ইতুাশে।  

 

উচ্চতি গদবষণা : বতমমান সিোদিি শবদশষ উদদ্যাগ শিদসদব গৃশিত শশক্ষাখাদত উচ্চতি গদবষণা সিায়তা েম মসূচীি আওতায় প্রায় 

৪(চাি) শত গদবষণা প্রস্তাব গ্রিণ, প্রােশমে বাোই েশমটি ের্তমে র্াচাই-বাোই োদর্ সিায়তা প্রোন, শিশিউ ওয়ােমশদপি মাধ্যদম 

প্রেল্পসমূি শিশিউেিদণি ব্যবস্থােিণ, চলমান ৬১টি গদবষণা প্রেল্পসমূি মাঠপর্ মাদয় পশিেশ মদন সিায়তাোন এবাং সমাপ্ত ৩৬ 

গদবষণা প্রেদল্পি প্রাপ্ত ফলাফদলি উপি ওয়ােমশদপি আদয়ার্ন েিা িয়।  

 

লাইদেশি ও ডুেদমদন্টশন থেন্দ্র অদটাদমশন: ব্যানদবইস এি লাইদেশি ও ডকুদমদন্টশন থেদন্দ্র িশক্ষত সেল পুস্তে ও ডকুদমন্ট 

সফ টওয়াি ব্যবিাি েদি অদটাদমশন েিা িদয়দে। এি মাধ্যদম বতমমাদন অন-লাইদন লাইদেশি ও ডকুদমদন্টশন থেদন্দ্রি েুাটালগ 

শবদশ্বি থর্ থোন প্রান্ত থেদে সাচ ম েিা সম্ভব।  

 

 

ই-ব্যে থসন্টাি/ই-থপপাি শিশপাংসঃ ব্যানদবইস এি ডুেদমদন্টশন থেন্দ্রটি শশক্ষা থক্ষদে র্াতীয় ডকুদমদন্টশন থেন্দ্র শিদসদব 

স্বাধীনতা উত্তি এবাং স্বাধীনতা পিবতী শবশিন্ন শশক্ষা েশমশদনি শিদপাট মসি র্াতীয় গুরুত্বপূণ ম প্রোশনা সাংিক্ষণ েদি আসদে। 

এোড়া ব্যুদিাি সৃশষ্ট লগ্ন থেদে শবশিন্ন প্রশেোয় প্রোশশত শশক্ষা সাংক্রান্ত সাংবাে প্রায় ৬০টি শশদিানাদম শিশপাংস েিা িদয়দে। 

শবগত দুই বেদি ডকুদমদন্টশন থেদন্দ্র সাংিশক্ষত সেল ধিদণি প্রোশনা শপশডএফ েদি ব্যানদবইদসি শনর্স্ব ওদয়বসাইদট ই-ব্যে 

থশয়াদিি মাধ্যদম অনলাইন থসবা শনশিত েদিদে। এখন অনলাইদনি মাধ্যদম ডকুদমদন্টশন থসন্টাদি িশক্ষত ডকুদমন্টগুদলা 

ব্যবিাদিি সুদর্াগ ততশি েিা িদয়দে।  শনর্স্ব প্রোশনাসি  পাঁচ শতাশধে পুস্তদেি ই-ব্যে প্রস্তুত েদি তা ব্যানদবইস ওদয়বসাইদট 

ওদয়ব এনাদবল েিা িদয়দে। র্া থেদে থর্ থোন ব্যবিািোিী শবনামূদে সম্পূণ ম বই ডাউনদলাড েদি ব্যবিাি েিদত পাদিন।  

 

 

শডশর্টাল লাইদেশি: ব্যানদবইস শডশর্টাল লাইদেশিদত এি শনর্স্ব প্রোশনাসি মন্ত্রণালদয়ি গুরুত্ববপূণ ম প্রোশনা থশয়াি  েদি ওদয়ব 

এনাদবল েিা িদয়দে। র্াি মাধ্যদম থর্ থোন ব্যবিািোিী অশত সিদর্ োাংশখত তথ্য থপদত পাদিন। এোড়াও Koha-

Greenstone Integrated Library Management System  এি মাধ্যদম শশক্ষা থসক্টদিি ১০টি গুরুত্ববপূণ ম 

প্রশতষ্ঠানদে ব্যানদবইস সািমাদিি সাদে শলাংে প্রোন েিা িদয়দে। এি আওতায় বাাংলাদেশ ইউদনদকা র্াতীয় েশমশন গ্রন্থাগাি 

অদটাদমশন োর্টি সম্পন্ন েিদত ব্যানদবইস সাশব মে সিদর্াশগতা েদিদে।  

    

 

প্রোশনা:  ব্যানদবইস শুরু থেদেই  শশক্ষাতথ্য ও গদবষণা সম্পশেমত শবশিন্ন প্রশতদবেন প্রোশ েদি আসদে। প্রশতবেি র্াতীয় 

শশক্ষা র্শিপ থশদষ এেটি গুরুত্বপূণ ম শিদপাট ম প্রোশ েিা িয়। এ োড়া ব্যানদবইস শশক্ষাসাংক্রান্ত শবশিন্ন শবষদয়ি উপি শবদেষণধমী 

ও গদবষণামূলে প্রশতদবেন প্রোশ েদি োদে। এই প্রশতদবেনসমূি সিোদিি শশক্ষা সাংক্রান্ত নীশতশনধ মািণ ও পশিেল্পনা প্রণয়দন 

গুরুত্ববপূণ ম ভূশমো িাদখ।  

 



 

 

আইশসটি প্রশশক্ষণ (BKITCE): থোশিয়া সিোদিি ১.৬ শমশলয়ন ডলাি অনুোদন ব্যানদবইদস “বাাংলাদেশ থোশিয়া আইশসটি 

থেশনাং থসন্টাি ফি এডুদেশন (শবদেআইটিশসই)” প্রেদল্পি আওতায় ৫টি অতুাধুশনে আইশসটি োব প্রশতষ্ঠা েিা িদয়দে র্াদত 

এেসাদে ১০০ র্নদে আইশসটি প্রশশক্ষণ প্রোদনি সুদর্াগ িদয়দে। এ আইশসটি থসন্টাদিি মাধ্যদম মাধ্যশমে ও উচ্চ মাধ্যশমে 

স্তদিি শশক্ষে, থেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্ মাদয়ি শশক্ষা েম মেতমা ও েম মচািী এবাং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সাংস্থাি অে মায়দন আইশসটি শবষদয় 

োদটামাইর্ থোস মসি ৮টি মশডউদল আইশসটি থোস ম পশিচালনা েিা িদে। ২০১৩, ২০১৪ সাদল ৯৫০ র্নদে উক্ত োবসমূদি 

প্রশশক্ষণ প্রোন েিা িদয়দে। এ োড়া ইউআিটিশসই থেদন্দ্র আইশসটি প্রশশক্ষণ পশিচালনাি র্ন্য TOT থোদস ম 7৬০ র্ন 

শবষয়শিশত্তে শশক্ষেদে প্রশশক্ষে শিদসদব ততশি েিা িদয়দে।  

 

  
আইশসটি থসন্টাি আইশসটি োব 

 

শডশর্টাল মাশিশমশডয়া থসন্টাি: আইশসটিশিশত্তে শশক্ষা ও শশক্ষণ পিশতি সম্প্রসািণ ও বাস্তবায়দনি শনশমত্ত থোশিয়া সিোদিি 

সিল ঋণ সিায়তায় বাস্তবায়নাধীন “উপদর্লা আইশসটি থেশনাং এন্ড শিদসাস ম থসন্টাি ফি এডুদেশন (ইউআইটিআিশসই)” প্রেদল্পি 

আওতায় ২০১৩ সাদল ব্যানদবইদস এেটি শডশর্টাল মাশিশমশডয়া থসন্টাি স্থাপন েিা িদয়দে র্াি মাধ্যদম মাশিশমশডয়াশিশত্তে 

শশক্ষা উপেিণ প্রণয়ন এবাং ই-লাশনাং োর্ মক্রম বাস্তবায়দন পেদক্ষপ গ্রিণ েিা িদে।  

 

  

শডএমশস থিেশড মাং স্পট থিেশড মাং েদরাল থসল 

 

উপদর্লা আইশসটি থটশনাং এন্ড শিদসাস ম থসন্টাি ফি এডুদেশন : থোশিয়া সিোদিি EDCF এি আওতায় থোশিয়া এশিম ব্যাাংে 

থেদে ৪০ বেি থময়াদে (১৫ বেি থগ্রস শপশিয়ডসি) ০.০১% িাি সুদে ৩৯ শমশলয়ন মাশেমন ডলাি সিল ঋণ সিায়তায় ১২৫টি 

উপদর্লায় আইশসটি থেশনাং এন্ড শিদসাস ম থসন্টাি ফি এডুদেশন (ইউআইটিআিশসই) স্থাপন েিা িদয়দে।  

 

প্রেদল্পি আওতায় শনশম মত থোতলা িবদন উপদর্লা মাধ্যশমে শশক্ষা অশফস, ২৪টি েশম্পউটাি ও মাশিশমশডয়াসি এেটি শপশস 

োব, ৫টি েশম্পউটাি শবশশষ্ট এেটি সাইবাি থসন্টাি এবাং ১টি সািমািসি থলাোল ডাটা থসন্টাি স্থাপন েিা িদয়দে। ইদতামদধ্য 

১২৫টি উপদর্লাি িবন শনম মাণ ও র্ন্ত্রপাশত স্থাপদনি োর্ সম্পন্ন িদয়দে। আধুশনে র্ন্ত্রপাশত ও পর্ মাপ্ত ব্যান্ডউইেসি ইন্টািদনট 

সাংদর্াগ সম্পন্ন েদি উক্ত থসন্টাদিি মাধ্যদম স্বল্প সমদয় মাধ্যশমে ও উচ্চ মাধ্যশমে পর্ মাদয় সেল শশক্ষেদেি আইশসটি শবষদয় 

প্রশশক্ষণ প্রোন েিা িদব এবাং র্াি মাধ্যদম প্রশশশক্ষত শশক্ষেগণ ের্তমে শশক্ষােীদেি আইশসটি শবষদয় শশক্ষা প্রোদন গুরুত্বপূণ ম 



ভূশমো িাখদব।  প্রশশক্ষণ োর্ মক্রম পশিচালনাি র্ন্য ইশতমদধ্য প্রশত উপদর্লা থেদে ৬ র্ন থসিা শশক্ষেদে TOT থোদস মি 

আওতায় প্রশশক্ষে শিদসদব প্রস্তুত েিা িদয়দে। শীঘ্রই থেন্দ্রগুদলাদত প্রশশক্ষণ শুরু িদব। 

 

 

ইউআইটিআিশসই িবন 

 

শিতীয় পর্ মাদয় আিও ১৬০ টি উপদর্লায় অনুরূপ উপদর্লা আইশসটি থেশনাং ও শিদসাস ম থসন্টাি ফি এডুদেশন (ইউআইটিআিশসই) 

স্থাপদনি পশিেল্পনা গ্রিণ েিা িদয়দে। এ পর্ মাদয় পূদব মি ন্যায় থোশিয়া এশিম ব্যাাংদেি সিল ঋণ সিায়তায় ৫৮.০০ শমশলয়ন 

ইউএস ডলাি অদে মি সাংস্থান োেদব।  
 

শ    

  

র্নবল : িার্স্ব বাদর্দটি আওতায় প্রশতটি উপদর্লা আইশসটি থেশনাং ও শিদসাস ম থসন্টাি ফি এডুদেশন (ইউআইটিআিশসই)-এি 

র্ন্য ১র্ন সিোিী থপ্রাগ্রামাি এবাং ১র্ন োব এুাশসসদটন্ট শিদসদব থমাট ২৫৬টি পে সৃশষ্ট েিা িদয়দে। োব এুাশসদটন্ট পদে 

ইদতামদধ্য ৯২ র্নদে শনদয়াগ থেয়া িদয়দে। সিোশি থপ্রাগ্রামাি পদে শনদয়াগ বাাংলাদেশ পাবশলে সাশি মস েশমশন ের্তমে 

প্রশক্রয়াধীন আদে। 

  

উপশিউক্ত োর্ মক্রদমি মাধ্যদম ব্যানদবইস শশক্ষাদক্ষদে আইশসটি ব্যবিাদিি মাধ্যদম আধুশনে ও প্রযুশক্তগত সুশবধা সম্পন্ন শশক্ষা 

প্রসািসি থেদশি শশক্ষােীদেি আধুশনে ও যুদগাপদর্াগী শশক্ষা শনশিত েিদণ সিায়তা েিদে, র্াি মাধ্যদম বতমমাদন সিোদিি 

রূপেল্প :  ২০২১ এি আওতায় শডশর্টাল বাাংলাদেশ শবশনম মাদণ উদেখদর্াগ্য ভূশমো িাখদে।  

 

 

  


