.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
বাংলােদশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd
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তািরখ:
১৭ আগ ২০২০
িণর ) কমচারীেদর

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.১৫.০০১.২০.১৫৭
িবষয়:
:

জ ির
অিত গাপনীয়

রাজ খ াত
১০ম থ েক ২০তম
েডর ( ব তন তীয় ও চ থ
অনলাইেন িপ.িড.এস. রণ সে ।
এ অিধদ েরর ারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০২.১৫.০০১.২০.৬৮ তািরখ: ০২ লাই, ২০২০ ি :।

উপ
িবষেয় জানােনা যাে য, ে া
ারেক মা িমক ও উ িশ া অিধদ র ও আওতাধীন দ র এবং সরকাির িশ া
িত ানস েহ কমরত ১০ম থেক ২০তম েডর ( বতন তীয় ও চ থ িণর) রাজ খাত
কমচারীেদর ০৭ লাই, ২০২০
তািরখ হেত ১৬ লাই, ২০২০ তািরেখর মে অনলাইেন য়ংস ণ িপ.িড.এস. রেণর িনেদ শনা দান করা হেয়িছল।
ই.এম.আই.এস. সল হেত া ত মেত ইেতামে অিধকাংশ কমচারীর িপ.িড.এস. রিজে শন স ণ হেয়েছ এবং বতমােন
অনলাইেন িপ.িড.এস. ফরেম ত
রণ ও হালনাগােদর কাজ চলমান রেয়েছ। এ পিরে ি েত বিণত কমচারীেদর অনলাইেন
িপ.িড.এস. রিজে শন ও রেণর সময়সীমা আগামী ২৬ আগ , ২০২০ তািরখ পয বিধত করা হেলা। আগামী ২৬ আগ ,
২০২০ তািরেখর পের রাজ খাত
কমচারীেদর জ অনলাইেন রিজে শন ি য়া স ণ েপ ব করা হেব। অথাৎ আগামী
২৬ আগ , ২০২০ তািরেখর পের রাজ খাত
কান কমচারী ন ন কের িপ.িড.এস. রিজে শন করেত পারেবন না। তেব,
অনলাইেন িপ.িড.এস হালনাগাদকরণ/ত অ
করণ উ ু থাকেব। এই সময়সীমার মে যিদ কান দ র/সরকাির িশ া
িত ােনর রাজ খাত
১০ম থেক ২০তম েডর ( বতন তীয় ও চ থ িণর) কমচারীর িপ.িড.এস. রিজে শন
িনি ত করার জ সংি কমচারী এবং দ র/ িত ান ধানগণেক অ েরাধ করা যাে । অ থায় রিজে শন ি য়া িনিদ
সমেয়র মে স
করা না হেল পরবত েত য কােনা জ লতা ি হেল সংি গেণর উপরই এর দায়ভার বতােব।
এমতাব ায়, বিণত কমচারীেদর িপ.িড.এস. রিজে শন ও রেণর শতভাগ কাজ িনধািরত সমেয়র মে
আেলােক ুভােব স
করার জ সংি সকলেক অ েরাধ করা হেলা।
সং ি : বণনা মাতােবক ০২ ( ই) পাতা।

সং

িনেদ শনার
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েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

িবতরণ :
১) পিরচালক, মা িমক ও উ িশ া (সকল অ ল)
২) পিরচালক, উ মা িমক িশ ক িশ ণ ই
উট
(সকল)
৩) অ , সকল সরকাির কেলজ
৪) উপপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া (সকল অ ল)
৫) জলা িশ া কমকতা, সকল জলা
৬) ধান িশ ক/িশি কা, সকল সরকাির মা িমক িব ালয়
৭) উপেজলা মা িমক িশ া কমকতা, সকল উপেজলা
১

.
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তািরখ:
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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.১৫.০০১.২০.১৫৭/১(১৬৩)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়):
১) সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
২) পিরচালক (সকল), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা
৩) ক পিরচালক (সকল), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (সকল), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, রানা প ন, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক (সকল), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা
(প সং ি সহ মাউিশ অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কাশ ও প সংি কায ম যথাযথভােব
মিনটিরংেয়র অ েরাধসহ)
৮) শাসিনক কমকতা, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
৯) িহসাবর ণ কমকতা, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
১০) ধান সহকারী (সকল) মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা { ার শাখার কান কমচারীর
িপিডএস রেণ যিদ কান সম া হয় তাহেল জনাব আহসা ল হাবীব িপএ উপপিরচালক (সা: :) এর িনকট
েয়াজনীয় ত
দান করার অ েরাধসহ}
১১) িপএ মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
১২) সংর ণ নিথ।
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মাঃ ল মিমন
উপপিরচালক

২

রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মচারীদের অনলাইন পি.পি.এস. পূরণ/হালনাগােকরদণ েপ্তর/ প্রপতষ্ঠান প্রধানদের করনীয়:
১। সরকাপর পিক্ষা প্রপতষ্ঠান (স্কুল ও কদলজ)-এর প্রধানগণ িদে বপণ মত তাঁর প্রপতষ্ঠাদনর রাজস্ব খাতভুক্ত সকল কর্মচারীর পি.পি.এস.
অনলাইদন হালনাগাে আগার্ী ২৬ আগস্ট, ২০২০ তাপরদখর র্দে িতভাগ পনপিত করদবন। অতঃির আগার্ী ২৬ আগস্ট অপিস চলাকালীন
সর্দয়র র্দে প্রপতষ্ঠান প্রধান তাঁর প্রপতষ্ঠাদনর সকল কর্মচারীর তথ্য সংযুক্ত নমুনা ছক মর্াতাদবক Excel Format-এ এবং
Nikosh Font-এ সিট কপি সংপিষ্ট থানা/উিদজলা র্ােপর্ক পিক্ষা অপিদস ই-মর্ইল ম াদগ মপ্ররণ করদবন। এইচএসটিটিআই এর
কর্মচারীদের তথ্য সরাসপর সংপিষ্ট আঞ্চপলক িপরচালদকর েপ্তদর ই-মর্ইদল মপ্ররণ করদত হদব।
২) থানা/উিদজলা র্ােপর্ক পিক্ষা অপিসার সরকাপর স্কুলসমূদহর জন্য একটি, সরকাপর কদলজসমূদহর জন্য একটি এবং তাঁর পনদজর েপ্তদরর
রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মচারীদের জন্য একটি মর্াট ৩টি তাপলকা প্রস্তুত কদর সিট কপি আগার্ী ২৭ আগস্ট, ২০২০ তাপরদখর র্দে সংপিষ্ট মজলা
পিক্ষা অপিদসর ই-মর্ইদল মপ্ররণ করদবন।
৩) মজলা পিক্ষা অপিসার প্রাপ্ততদথ্যর পভপিদত তাঁর মজলার সরকাপর স্কুলসমূদহর জন্য একটি, সরকাপর কদলজসমূদহর জন্য একটি, উিদজলা
র্ােপর্ক পিক্ষা অপিসসমূদহর জন্য একটি এবং তাঁর পনদজর েপ্তদরর রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মচারীদের জন্য একটিসহ মর্াট ৪টি তাপলকা প্রস্তুত
কদর Excel Format-এ সরকাপর কদলদজর তাপলকা সংপিষ্ট আঞ্চপলক িপরচালদকর পনকট এবং সরকাপর স্কুল, উিদজলা র্ােপর্ক
পিক্ষা অপিস এবং মজলা পিক্ষা অপিদসর কর্মচারীদের তাপলকা সংপিষ্ট আঞ্চপলক উিিপরচালদকর পনকট আগার্ী ০১ মসদেম্ব, ২০২০
তাপরদখর র্দে ই-মর্ইদল মপ্ররণ করদবন।
৪) আঞ্চপলক িপরচালকগণ তাঁর আওতাধীন সকল সরকাপর কদলদজসমুদহর কর্মচারীদের প্রাপ্ত তদথ্যর উির পভপি কদর একটি সর্পিত
তাপলকা এবং এইচএসটিটিআই-এর কর্মচারীদের জন্য একটি পৃথক তাপলকা প্রস্তুত কদর সিট কপি (Excel Format-এ এবং
Nikosh Font-এ) আগার্ী ০৩ মসদেম্বর, ২০২০ তাপরদখর র্দে র্াউপি অপধেপ্তদরর pdsdshe@gmail.com ই-মর্ইদল
মপ্ররণ করদবন।
৫) আঞ্চপলক উিিপরচালকগণ তাঁর আওতাধীন মজলা পিক্ষা অপিসসমূহ হদত প্রাপ্ত তথ্য এবং তাঁর পনদজর েপ্তদরর কর্মচারীদের পিপিএস
হালনাগাদের তথ্যসহ মর্াট চারটি (প্রপতষ্ঠান, উিদজলা, মজলা ও অঞ্চল) পৃথক তাপলকা প্রস্তুত কদর সিট কপি (Excel Format-এ
এবং Nikosh Font-এ) আগার্ী ০৩ মসদেম্বর, ২০২০ তাপরদখর র্দে র্াউপি অপধেপ্তদরর pdsdshe@gmail.com ইমর্ইদল মপ্ররণ করদবন।
৬) সরকাপর স্কুদলর পিক্ষক, মবসরকাপর পিক্ষা প্রপতষ্ঠাদনর পিক্ষক/কর্মচারী ( ারা নতুনভাদব এর্.পি.ও.ভুপক্তর জন্য আদবেন োপখল করদবন
তাঁরা ব্যতীত), নতুন জাতীয়করণকৃত সরকাপর পিক্ষা প্রপতষ্ঠাদনর ম সকল পিক্ষক/কর্মচারীদের এখনও এিহক পনদয়াগ প্রোন করা হয়পন
এবং ারা প্রকদের র্ােদর্ পনদয়াগপ্রাপ্ত হদয় এখনও উন্নয়ন খাত হদত মবতন-ভাতা গ্রহণ করদছন অথবা াদের চাকপর এখনও রাজস্বখাদত
স্থানান্তর হয়পন তাদের আিাততঃ পি.পি.এস. মরপজদেিন/পূরণ করার প্রদয়াজন নাই। এ পবষদয় িরবতীদত প্রদয়াজনীয় পনদে মিনা ও সর্য়সূচী
প্রোন করা হদব।
৭) পি.পি.এস. সংক্রান্ত কাপরগপর সহদ াপগতা প্রোদনর জন্য আঞ্চপলক িপরচালদকর েপ্তদরর সহকারী মপ্রাগ্রার্ার/সহকারী মর্ইনদটদনন্স
ইপিপনয়ারগণ এবং সংপিষ্ট মজলা পিক্ষা অপিদসর সহকারী মপ্রাগ্রার্ারগণ োপয়দে পনদয়াপজত থাকদবন। সরকাপর কদলজ, এইচএসটিটিআই,
টিটিপস এবং সরকাপর স্কুদলর কর্মচারীদের অনলাইদন পি.পি.এস. মরপজদেিন ও অনুদর্ােন প্রপতষ্ঠান প্রধানগণ করদবন। অঞ্চদলর অন্যান্য
েপ্তর সমূদহর কর্মচারীদের অনলাইদন পি.পি.এস. মরপজদেিন ও অনুদর্ােন আঞ্চপলক মপ্রাগ্রার্ারগণ করমবন। পিপিএস পূরদণ ম মকান
সর্স্যা িপরলপক্ষত হদল তা উদেখপূব মক মজলা ও আঞ্চপলক কা মালদয়র সহকারী মপ্রাগ্রার্ার/সহকারী মর্ইনদটদনন্স ইপিপনয়াদরর সাদথ মিাদন
ম াগাদ াগ ও প্রদয়াজদন ই-মর্ইল মপ্ররণ করদত হদব। পি.পি.এস. পূরদণ মক্ষদে প্রপতষ্ঠানপভপিক সকল সর্স্যা একীভূত কদর ই-মর্ইল মপ্ররণ
করদত হদব। ম মজলা পিক্ষা অপিদস সহকারী মপ্রাগ্রার্াদরর িে খাপল আদছ মস মজলা হদত সংপিষ্ট আঞ্চপলক কা মালদয়র সহকারী
মপ্রাগ্রার্ার/সহকারী মর্ইনদটদনন্স ইপিপনয়ার এর সাদথ সরাসপর ম াগাদ াগ করা াদব। সংপিষ্টদের ই-মর্ইল ঠিকানা emis.gov.bd
ওদয়ব সাইদটর Help Line এ িাওয়া াদব।
৮) আগার্ী ২৬ আগস্ট, ২০২০ তাপরদখর ির আর মকানভাদবই এই সর্য়সীর্া বৃপি করা হদব না।
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সিট কপির জন্য Excel Format-এর ছক
সরকাপর স্কুল ও কদলদজর জন্য (সরকাপর টিটি কদলজসহ)
ক্রপর্ক অঞ্চল মজলা উিদজলা প্রপতষ্ঠাদনর প্রপতষ্ঠাদনর পি.পি.এস. কর্মচারীর মূল বতমর্ান পনজ
জাতীয়
চাকপরদত প্রথর্ মর্াবাইল ই-মর্ইল
নং
EIIN
নার্
আইপি
নার্
িেবী িেবী মজলা িপরচয়িে নম্বর ম াগোদনর তাপরখ নম্বর
নম্বর
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১
২
৩

উিদজলা র্ােপর্ক পিক্ষা অপিদসর জন্য
ক্রপর্ক
নং

েপ্তদরর নার্

১

২

১

উিদজলা র্ােপর্ক পিক্ষা অপিস

২

উিদজলা র্ােপর্ক পিক্ষা অপিস

উিদজলা মজলা অঞ্চল পি.পি.এস. কর্মচারীর মূল বতমর্ান পনজ
জাতীয়
চাকপরদত প্রথর্ মর্াবাইল ই-মর্ইল
আইপি
নার্ িেবী িেবী মজলা িপরচয়িে নম্বর ম াগোদনর তাপরখ নম্বর
নম্বর
৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

৩ উিদজলা র্ােপর্ক পিক্ষা অপিস

মজলা পিক্ষা অপিদসর জন্য
ক্রপর্ক
নং

েপ্তদরর নার্

মজলা

অঞ্চল

১

২

৩

৪

১

মজলা পিক্ষা অপিস

২

মজলা পিক্ষা অপিস

পি.পি.এস. কর্মচারীর মূল বতমর্ান পনজ
জাতীয়
চাকপরদত প্রথর্ মর্াবাইল ই-মর্ইল
আইপি
নার্
িেবী িেবী মজলা িপরচয়িে নম্বর ম াগোদনর তাপরখ নম্বর
নম্বর
৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

৩ মজলা পিক্ষা অপিস

আঞ্চপলক উিিপরচালদকর কা মালদয়র জন্য
ক্রপর্ক
নং

েপ্তদরর নার্

অঞ্চল

১

২

৩

১

পি.পি.এস. কর্মচারীর মূল বতমর্ান পনজ
জাতীয়
চাকপরদত প্রথর্ মর্াবাইল ই-মর্ইল
আইপি
নার্
িেবী িেবী মজলা িপরচয়িে নম্বর ম াগোদনর তাপরখ নম্বর
নম্বর
৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

আঞ্চপলক উিিপরচালদকর কা মালয়

২ আঞ্চপলক উিিপরচালদকর কা মালয়
৩ আঞ্চপলক উিিপরচালদকর কা মালয়

HSTTI-এর জন্য
ক্রপর্ক
েপ্তদরর নার্
নং
১
২
১ উচ্চ র্ােপর্ক পিক্ষক প্রপিক্ষণ
ইনপস্টটিউট
২ উচ্চ র্ােপর্ক পিক্ষক প্রপিক্ষণ
ইনপস্টটিউট
৩ উচ্চ র্ােপর্ক পিক্ষক প্রপিক্ষণ
ইনপস্টটিউট

মজলা অঞ্চল পি.পি.এস. কর্মচারীর মূল বতমর্ান পনজ
জাতীয়
চাকপরদত প্রথর্ মর্াবাইল ই-মর্ইল
আইপি
নার্
িেবী িেবী মজলা িপরচয়িে নম্বর ম াগোদনর তাপরখ নম্বর
নম্বর
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

পব: দ্র: সকল তথ্য Nikosh Font-এ পূরণ করদত হদব।
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