
শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তর (ইইশি)-এর শিশিটাল  ার্য ক্রমসমূহ



ই-শিশি’র সাধ্যকস শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর আওতািীন

ম ল ্রময়  ার্য ক্রমসমূহ মম্পন্ন  রা হয়।



দাপ্তশর  াকি িতভাগ ই-নশি শমকেস ব্যবহাকরর সাধ্যকস

শিশিটাশল ললম লিিার অশিম িশরচালনা  রা হয়।



মসগ্র বাাংলাকদকি সাধ্যশস ও উচ্চ সাধ্যশসক শবদ্যালয়মহ ৭১০টি

শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকন সাশিশসশিয়া ক্লামরুস স্থািকনর মরঞ্জাসাশদ মরবরাহ

 রা হয়।



শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর সাঠ ির্য কাকয়র অশিমমূকহর মাকি

অনলাইকনর সাধ্যকস শবশভন্ন ভার্চকয়াল মভা ও শদ -শনকদ কিনাূল 

লমশসনাকরর আকয়ািনা  রা হয়।



শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর  স ক তকা- স কচারীগকের ব্যশিগত

তথ্যমূহ মাংরক্ষে ও হালনাগাকদর লক্ষকে Personal Information 

Management System (PIMS) ততশর  রা হয়।



শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর শবশভন্ন অশিম আকদি, শবজ্ঞশপ্ত, 

প্রজ্ঞািন ও তথ্যমূহ ওকয়বমাইকট শনয়শসত প্র াি  রা হয়।



শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর শবশভন্ন অশিম আকদি, শবজ্ঞশপ্ত, 

প্রজ্ঞািন ও তথ্যমূহ ওকয়বমাইকট শনয়শসত প্র াি  রা হয়।



শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর মাক কল ও লিলা অশিমমূকহর

 স ক তকা- স কচারীকদর Zoom প্লাটিকস কর সাধ্যকস প্রশিক্ষকের

আকয়ািন  রা হয়।



শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তকরর  স ক তকা- স কচারীকদর শনয়শসত উিশস্থশত

শনশিত  রার লকক্ষে বাকয়াকসশি িদ্ধশতকত হাশিরা গ্রহে  রা হয়।



মাসাশি লর্যাগাকর্যাগ সাধ্যস লিমবু লিকির সাধ্যকস নাগশর 

লমবা প্রদান  রা হয়।



মর াকরর শবশভন্ন উন্নয়ন  ার্য ক্রমসমূহ লিমবু 

লিি/লহায়াটমঅোি-এর সাধ্যকস প্রচার  রা হয়।



শিআরএম-এর সাধ্যকস শবশভন্ন অশভকর্যাগ গ্রহে ও শনষ্পশি এবাং

অবশহত  রা হয়।
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