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D™¢vebx D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvg: DIA Automation (Development of 

Web Based Automation System for the Educational 

Institutions and Directorate of Inspection & Audit.) 
 

 

মাননীয়  প্রধানমন্ত্রী  ঘ াষিত  রূপকল্প-২০২১ এবং SDG-4   এর সফল বাস্তবায়ন, ঘেশের ষেক্ষা ব্যবস্থার 

আধুষনকায়ন ও ষবশ্বমাশন উন্নীতকরশের  মাধ্যশম  সুষেষক্ষত, েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়শনর লশক্ষে  ঘেশের ষেক্ষা  

প্রষতষ্ঠাশনর ষেক্ষার মান যাচাই কশর স্বচ্ছ , জবাবষেষিমূলক ও মানসম্মত ষেক্ষা প্রষতষ্ঠান গঠশনর লশক্ষ 

পষরেে শন ও ষনরীক্ষা অষধেপ্তশরর সকল কায শক্রম অশ াশমেশনর আওতায় আনয়শনর জন্য অশ াশমেন 

সফট্ওয়োর (Development of Web Based Automation System for the Educational 

Institutions and Directorate of Inspection & Audit) প্রস্তুত চূড়ান্ত পয শাশয়। ০১/০৩/২০২০ 

তাষরশে অশ ামশেন সফ্টওয়োর পাইলটং এর ষবিশয় মাননীয় ষেক্ষা মন্ত্রী ডাাঃ েীপু মষন, এমষপ ও দুই 

ষবভাশগর সষচবসি সকল অষধেপ্তশরর মিাপষরচালক মশিােশয়র উপষহিষতশত মতষবষনময় কশরন । ইশতামশধ্য 

ষনশে শেনা ঘমাতাশবক এ সফট্ওয়োশরর পাইলটং সমাপ্ত িশয়শে। এ প্রষক্রয়ায় পষরেে শন ও ষনরীক্ষা অষধেপ্তশরর 

সকল কায শক্রম সিষজকরে ও স্বল্প সমশয়র মশধ্য সম্পন্ন করা যায়। ষবশেি কশর প্রষতষ্ঠান পষরেে শনকাশল 

ম্যানুয়াল পদ্ধষতর পষরবশতশ অনলাইশন পষরেে শন ও ষনরীক্ষা সংক্রান্ত ভ্রমেসূষচ ততষর, পষরেে শন ষববরেী পূরে, 

কম শোলা ও প্রষতষ্ঠান পষরেে শশনর তাষরে ষনধ শারে, পশরেশ শনসহ কম শরত ষেক্ষক-কম শচারীশের গৃিীত সরকাষর 

ঘবতনভাতা ও অষতষরক্ত উশতাষলত  াকার ষিসাবসি স্বয়ংষক্রয়ভাশব স্বল্প সমশয় একট মানসম্মত প্রষতশবেন 

প্রেয়ন কশর  ষেক্ষা মন্ত্রোলয় ও অন্যান্য সংষিষ্ট েপ্তশর মন্তব্য  ও সুপাষরেসি চূড়ান্ত প্রষতশবেন অনলাইশন 

ঘপ্ররে করা যায় এবং দ্রুত ব্রডষে  জবাশবর মাধ্যশম ষনষ্পষত সম্ভব। উশেখ্য, এ ষবিশয় ৩৭০০০ প্রষতষ্ঠাশনর 

জন্য ডায়নাষমক ওশয়ব ঘপা শালও প্রস্তুত করা িশয়শে। এ ঘপা শাশল ভ্রমেসূষচর সকল আশেে, পষরেে শন ষববরেী 

ও সংশযাজনীসমূি, পষরেে শন প্রষতশবেন, ব্রডষে  জবাশবর েক, ব্রডষে  জবাব এবং ষনষ্পষতপত্র পাওয়া যায়। 

এর ফশল অষধেপ্তশরর কাশজর গষতেীলতা বাড়শব এবং ষনষিত িশব মানসম্মত ষেক্ষা। আর  এ অষধেপ্তর িশব 

ঘেশের প্রথম ষডষজ াইজ অষধেপ্তর । এ সম্পশকশ ষবস্তাষরত ষনশে উশেে করা িশলা: 
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পশরেশ শন ও শনরীক্ষা অশিেপ্তদরর পশরেশ শন প্রশিয়ার  তুলনামূলক শিত্র 

 

গতানুগশতক প্রশিয়া 

 

পশরেশ শন ও শনরীক্ষার জন্য রপ্রাগ্রাম প্রণয়ন 

↓ 

কম শোলা আশয়াজন (১০ ঘথশক ১২ট ষেক্ষা প্রষতষ্ঠান ষনশয়) 

↓ 

প্রষতষ্ঠান প্রধান একজন সিকারীসি পষরেে শন ষববরেী ও 

সংশযাজনীসমূি পূরে কশর উপষস্থত থাকশবন 

↓ 

রপ্রাগ্রাম অনুযায়ী পশরেশ শন টিদমর সদরজশমদন প্রশতষ্ঠাদন গমন 

↓ 

পশরেশ শন টিম কর্তশক পষরেে শন ও শনরীক্ষা কাজ সম্পােন 

↓ 

পষরেে শন টশমর কম শস্থল (ষেক্ষা ভবন, ঢাকা)-এ প্রতোবতশন 

↓ 

পষরেে শন টম কর্তশক পষরেে শন ও ষনরীক্ষা প্রষতশবেন 

প্রস্তুতকরে 

↓ 

পষরেে শন ও ষনরীক্ষা প্রষতশবেন ষবভাগীয় োোয় জমা প্রোন 

↓ 

োো কর্তশক যাচাইকরে ও চূড়ান্ত প্রষতশবেন প্রস্তুতকরে 

↓ 

সশেিজনক সনে ও ঘরকড শ ইসুেকারী প্রষতষ্ঠাশন যাচাইশয়র 

জন্য ঘপ্ররে 

↓ 

প্রষতশবেশনর সুপাষরেসমূি বাস্তবায়শনর জন্য সষচব, মাধ্যষমক 

ও উচ্চ ষেক্ষা ষবভাগ/কাষরগষর ও মাদ্রাসা ষেক্ষা ষবভাগ, ষেক্ষা 

মন্ত্রোলশয় ঘপ্ররে  এবং একই সাশথ প্রষতষ্ঠান প্রধানশক ব্রডষে  

জবাশবর জন্য প্রষতশবেন ঘপ্ররে 

↓ 

প্রষতষ্ঠান প্রধান কর্তশক ব্রডষে  জবাব ঘজলা ষেক্ষা 

অষফসার/সভাপষতর মাধ্যশম সংষিষ্ট (মাউষে/কাষরগষর/ 

মাদ্রাসা) অষধেপ্তশর ঘপ্ররে 

↓ 

সংষিষ্ট অষধেপ্তর কর্তশক সুপাষরেসি মাধ্যষমক ও উচ্চ ষেক্ষা 

ষবভাগ/কাষরগষর ও মাদ্রাসা ষেক্ষা ষবভাগ, ষেক্ষা মন্ত্রোলশয় 

ঘপ্ররে 

↓ 

মাষধ্যমক ও উচ্চ ষেক্ষা ষবভাগ/কাষরগষর ও মাদ্রাসা ষেক্ষা 

ষবভাগ, ষেক্ষা মন্ত্রোলয় কর্তশক চূড়ান্ত ষসদ্ধান্ত প্রোন। 

 

(সংশক্ষষপত) 

 

অদ াদমশদনর মাধ্যদম পশরেশ শন প্রশিয়া 

 

পশরেশ শন ও শনরীক্ষার জন্য অদ াদমশন সফ ওয়াদরর মাধ্যদম 

রপ্রাগ্রাম প্রণয়ন, জাশর ও সাংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাদন (ইউজার আইশড ও 

পাসওয়াড শসহ) স্বয়াংশিয়ভাদব অনলাইদন শবতরণ 

↓ 

সাংশিষ্ট শশক্ষা প্রশতষ্ঠান কর্তশক অদ াদমশন সফ ওয়যাদর 

ইউজার আইশড ও পাসওয়াড শ ব্যবহার কদর পশরেশ শন শববরণীর 

ডাইনাশমক ফরদম যাবতীয় তথ্য এশি ও আনুষশিক 

কাগজপত্র সাংযুশিকরণ রশদষ অনলাইদন চূড়ান্তভাদব োশিল 

↓ 

পশরেশ শন ও শনরীক্ষার জন্য রপ্রাগ্রাদমর অন্তর্ভ শি 

প্রশতষ্ঠানসমূদহর প্রিানগণদক শনদয় পশরিালদকর উপশিশতদত 

রকন্দ্রীয়ভাদব ভার্চ শয়াল কম শশালা আদয়াজন ও প্রদয়াজনীয় শেক 

শনদে শশনা প্রোন 

↓ 

শশক্ষা প্রশতষ্ঠান হদত অনলাইদন োশিলকৃত তথ্যাশের শভশিদত 

পশরেশ শন টিম কর্তশক শনি শাশরত তাশরদি প্রশতষ্ঠানটি 

অনলাইদন/ভার্চ শয়াল প্ল্যা ফরম ব্যবহার কদর পশরেশ শন কদরন  

↓ 
পশরেশ শন টিম সাংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান সম্পদকশ তাঁর শনজস্ব মন্তব্য ও 

সুপাশরশ যুি কদর স্বয়াংশিয় পদ্ধশতদত একটি প্রশতদবেন 

প্রণয়নপূব শক সাংশিষ্ট উপপশরিালদকর শনক  অনলাইদন োশিল 

 

উপপশরিালক শািার সহকারীর শনক  প্রশতদবেনটি 

উপিাপদনর জন্য অনলাইদন রপ্ররণ কদরন 

 

োশিলকৃত প্রশতদবেন পশরিালদকর অনুদমােদনর জন্য 

অনলাইদন উপিাপন। 

 

অনুদমােন রশদষ প্রষতশবেশনর সুপাষরেসমূি বাস্তবায়শনর জন্য 

সষচব, মাধ্যষমক ও উচ্চ ষেক্ষা ষবভাগ/কাষরগষর ও মাদ্রাসা 

ষেক্ষা ষবভাগ, ষেক্ষা মন্ত্রোলশয় ঘপ্ররে এবং একই সাশথ 

প্রষতষ্ঠান প্রধানশক অনলাইশন/শপা শাশল ব্রডষে  জবাশবর জন্য 

প্রষতশবেন ঘপ্ররে  

↓ 

প্রষতষ্ঠান প্রধান কর্তশক ব্রডষে  জবাব ঘজলা ষেক্ষা 

অষফসার/সভাপষতর মাধ্যশম সংষিষ্ট (মাউষে/কাষরগষর/ 

মাদ্রাসা ষেক্ষা) অষধেপ্তশর ঘপ্ররে 

↓ 

সংষিষ্ট অষধেপ্তর কর্তশক সুপাষরেসি মাধ্যষমক ও উচ্চ ষেক্ষা 

ষবভাগ/কাষরগষর ও মাদ্রাসা ষেক্ষা ষবভাগ, ষেক্ষা মন্ত্রোলশয় 

ঘপ্ররে 

↓ 

মাষধ্যমক ও উচ্চ ষেক্ষা ষবভাগ/কাষরগষর ও মাদ্রাসা ষেক্ষা 

ষবভাগ, ষেক্ষা মন্ত্রোলয় কর্তশক চূড়ান্ত ষসদ্ধান্ত প্রোন। 
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MZvbyMwZK c×wZi we‡kølY: 

1. mg‡qi AcPq 

2. বিদ্যমান c×wZ A‡bK mgq mv‡cÿ (150-180 w`b)| 

3. RwUj KZK¸‡jv av‡c m¤úbœ Ki‡Z nq (34wU)| 

4. fyj åvwšÍi Kvi‡Y GKB KvR K‡qKevi Ki‡Z nq| 

5. AwaK Rbe‡ji cÖ‡qvRb nq| 

 

MZvbyMwZK c×wZi mgm¨v: 

1. mg‡qi AcPq nq| Pjgvb c×wZ A‡bK mgq mv‡cÿ (150-180 w`b)| 

2. RwUj KZK¸‡jv av‡c m¤úbœ Ki‡Z nq (34wU)| 

3. fyj åvwšÍi Kvi‡Y GKB KvR K‡qKevi Ki‡Z nq| 

4. AwaK Rbe‡ji cÖ‡qvRb nq| 

5. ‡cÖvMÖvg Av‡`k Ges cÖwZ‡e`b cÖYqb, †cÖiY I cÖvwß‡Z AwbðqZv Ges wej¤^ nq| 

 

cwiwa 

37000 wkÿv cÖwZôvb  

37000 wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK-Kg©Pvwi 

37000 wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿv_©x 

37000 wkÿv cÖwZôvb mswkøó RbMY 

 

‡ÿÎ c~‡e©i c×wZ A‡Uv‡gkb c×wZ 

avc 34 14 

Rbej 8-10 5 

mgq 150-180 w`b 15-20 w`b 

LiP ‡bB ‡bB 

wfwRU 2-3wU ‡bB 

gvbm¤§Z †mev cÖ`vb gvbm¤§Z †mev cÖ`vb Kiv nq bv gvbm¤§Z †mev cÖ`vb Kiv n‡e 

 

mgq mgq n«vm : 80% n«vm 

LiP LiP: 00% n«vm 

wfwRU wfwRU: 100% n«vm 

 

A‡Uv‡gkb c×wZi myweavmg~n: 

01. miKvi Awfó jÿ¨gvÎv AwR©Z n‡e| 

02. Awdm ‡ccvi‡jm Awd‡m iƒcvšÍi n‡e|  

03. Aí hvqMvq AwaK Rbej KvR Ki‡Z cvi‡e|  
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04. Awd‡m bv †_‡KI Awd‡mi KvR Kiv hv‡e|  

05. Z_¨ cvPvi †iva I Awd‡mi †MvcbxqZv iÿv Kiv m¤¢e n‡e|  

06. †W‡fjc‡g›U Ae I‡qe †eBRW Gwcø‡Kkb wm‡÷g Gi gva¨‡g †`‡ki mKj wkÿv cÖwZôvb G 

Awa`ß‡ii mv‡_ mve©ÿwbK mshy³ _vK‡e; 

07. cwi`k©b I wbixÿv dig&mn miKvwi mKj dig&, AvBb, wewa-weavb G md&UIq¨v‡i AšÍfy©³ 

_vK‡e  

08. mKj wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi †cÖvdvBj h_v-bvg, wVKvbv, ‡dvb b¤̂i, B-‡gBj AvBwW BZ¨vw` 

A‡Uv‡gkb md&Iq¨v‡i memgq Avc‡WU _vK‡e|  

09. ̀ ªæZZg mg‡qi g‡a¨ wkÿv cÖwZôvb cÖavbMY B-‡gBj I GmGgGm  Gi gva¨‡g mKj Av‡`k I 

†bvwUwd‡Kkb cÖvß n‡eb| 

10. ̀ ªæZZg mg‡qi g‡a¨ wkÿv cÖwZôvb cÖavbMY cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖvß n‡eb| 

11. Kv‡Ri avc K‡g hv‡e (34 †_‡K 14 avc)| 

12. GKB KvR evievi Ki‡Z n‡e bv| 

13. Kg Rbe‡j AwaK KvR Kiv hv‡e| 

14. cÖwZ‡e`b cÖYq‡b BDwbdiwgwU _vK‡e|  

15. ̀ ªæZZg mg‡q APA ev¯Íevqb m¤¢e n‡e|  

 

fwel¨Z cwiKíbv: 

37000 wkÿv cÖwZôv‡bi mKj wkÿK-Kg©Pvix, cwiPvjbv KwgwU I wkÿv_©xi †cÖvdvBjmn mKj 

Z_¨ Avc‡WU I msiÿY Kiv n‡e|  

 

D™¢vebx D‡`¨v‡Mi eZ©gvb Ae¯’v: Awa`ß‡ii mKj KvR A‡Uv‡gk‡bi AvIZvq Avbvq‡b 

I‡qe †eBRW Gwcø‡Kkb wm‡÷g md&UIq¨vi †W‡fjc (Development of Web Based 

Automation System for the Educational Institutions and Directorate of 

Inspection & Audit.) Kivi Rb¨ 2017 mv‡ji 31 wW‡m¤^i Ethics Advanced Technology 

Ltd. mv‡_ GKwU Pyw³ m¤úvw`Z nq| G mdUIq¨v‡ii cvBjwUs B‡Zvg‡a¨ mdjfv‡e mgvß n‡q‡Q| এ 

সফ ওয়যার ব্যবহার কদর রকাশভডকালীন মহামারীদতও গত ২০২০-২০২১ অর্ শবছদরর বাশষ শক কম শসম্পােন 

র্চশি শতভাগ বাস্তবায়ন করা হদয়দছ।  md&UIq¨viwU AvbyôvwbKfv‡e n¯ÍvšÍi cÖwµqvaxb i‡q‡Q|  

 

ev¯Íevq‡b: cwi`k©b I wbixÿv Awa`ßi, gva¨wgK I D”P wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq 

 

¯^vÿwiZ 

cÖ‡dmi AwjDjøvn †gvt AvRgZMxi 

cwiPvjK 

†dvb: 9552858 


