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GK bR‡i cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq (GwcGmwm 2019 Abyhvqx)
µwgK bs welq msL¨v

gš¿Yvjq/wWwcB cwiPvwjZ cÖv_wgK we`¨vjq
1. miKvvwi cÖv_wgK we`¨vjq 65,620
3. bb-†iwR: †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 4754
5. KwgDwbwU cÖv_wgK we`¨vjq 142
6. i¯‹ ¯‹zj 3199
7. wkï Kj¨vY Uªv÷ cÖv_wgK we`¨vjq 203

Ab¨vb¨ ms¯’v cwiPvwjZ
8. D”P gv`ªvmv mshy³ Be‡Z`vqx gv`ªvmv 7355
9. D”P we`¨vjq mshy³ cÖv_wgK we`¨vjq 1899
10. Ge‡Z`vqx gv`ªvmv 5910
11. wKÛvi Mv‡U©b 28,950
12. GbwRI cwiPvwjZ wkLb †K›`ª 4555
13. GbwRI cwiPvwjZ wkLb †K›`ª 1632
14. eª¨vK ¯‹zj 3702
15. Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vjq 1337
16. †gvU cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v 1,29,258

wkÿK cyiæl gwnjv †gvU
17. miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 1,26,430 2,29,936 3,56,366
19. Ab¨vb¨ wkÿK 1,59,155 2,06,284 3,65,435
20. †gvU wkÿK 2,85,585 4,36,216 7,21,801

wkÿv_©x evjK evwjKv  †gvU
21. miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x 68,39,007 72,61,438 141,00,445
23 Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x 30,04,486 30,17,406 60,21,892
24. †gvU wkÿv_©x 98,43,493 1,02,78,844 2,01,22,337

D‡jøL¨ †h, 2019 Gi Z_¨vbyhvqx eZ©gv‡b †gvU miKviwi cÖv_wgK we`¨vjh msL¨v 65,620 wU (GbGbwcGm Ges cixÿY 
we`¨vjqmn)| †gvU wkÿv_©x msL¨v cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYmn|
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µwgK bs welq
msL¨v

evjK evwjKv †gvU
1. cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z fwZ©K…Z wkÿv_©x 19,00,890 18,91,736 37,92,626
2. cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z wkÿv_©x fwZ©K…Z cÖwZôv‡bi msL¨v 1,10,290
3. 6-10 eQi eqmx we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx wkïi msL¨v 1,49,05,000
4. 6-10 eQi eqmx we`¨vjq ewnf‚©Z wkïi msL¨v 1,45,81,002
5. 6-10 eQi eqmx we`¨vjh ewnf‚©Z wkïi msL¨v 3,23,998
6. MÖm fwZ©i nvi 109.49%
7. bxU fwZ©i nvi 97.34%
8. S‡i covi nvi 17.90%
9. cÖv_wgK wkÿvPµ mgvwßi nvi 82.10%
10. cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿvq AskMÖnYKvix cixÿv_©xi 

msL¨v
24,54,151

11. cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿvi cv‡mi nvi 95.50%
12. Be‡Z`vqx mgvcbx cixÿvq AskMÖnYKvix cixÿv_©xi msL¨v 3,04,178
13. Be‡Z`vqx mgvcbx cixÿvq AskMÖnYKvix cixÿv_©xi 

msL¨vi nvi
95.96%
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cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq





cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq
1.0 m~Pbv
RvZxq Dbœqb Z_v mg„× A_©bxwZ I MwZkxj mgvR m„wó‡Z `ÿ gvbem¤ú‡`i weKí †bB| Avi `ÿ gvbem¤ú` m„wói gva¨g 
n‡”Q wkÿv| `ÿ I mywkwÿZ Rb‡Mvôxi wfwËB n‡”Q cÖv_wgK wkÿv| 2019 mv‡j gvbem¤ú` Dbœqb m~P‡K evsjv‡`k 2018 
mv‡ji 136 b¤^i Ae¯’vb †_‡K GKavc GwM‡q 135 b¤^i ¯’vb (gvb 0.615) AR©b Ki‡Z mÿg n‡q‡Q| Dbœq‡bi AMÖhvÎvq 
cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq we‡kl Ae`vb †i‡L Pj‡Q| Gj‡ÿ¨ ¯^vaxbZvi Ae¨ewnZ c‡iB cÖYxZ msweav‡b wkÿv‡K h_vh_ 
¸iæZ¡ w`‡Z cÖv_wgK wkÿv‡K me©Rbxb I eva¨Zvg~jK Kivi gg© Dcjwä K‡ib RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb| GiB 
avivevwnKZvq wZwb 1973 mv‡j 36,165wU cÖv_wgK we`¨vjq I 1,57,724 Rb wkÿ‡Ki PvKzwi RvZxqKiY K‡ib| G mgq 
cÖv_wgK wkÿv RbM‡Yi wbKU GKwU mvsweavwbK AwaKvi wn‡m‡e ¯^xK…wZ jvf K‡i| cieZ©x‡Z 1992 mv‡j cÖv_wgK wkÿvi 
e¨vwßi cÖ‡qvR‡b cÖv_wgK I MYwkÿv wefvM wn‡m‡e Ges 2003 mv‡j cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq wn‡m‡e DbœxZ Kiv nq|

cÖv_wgK wkÿv‡K A_©en I djcÖm~ Ki‡Z RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi my‡hvM¨ Kb¨v eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq 
cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 2013 mv‡j BwZnv‡m wØZxqev‡ii gZ GKB mv‡_ 26,193wU cÖv_wgK we`¨vjq Ges 1,04,000 Rb 
wkÿ‡Ki PvKzwi RvZxqKiY K‡ib| eZ©gv‡b RvwZmsN †NvwlZ 2041 mv‡ji g‡a¨ DbœZ evsjv‡`k Movi wel‡q GmwWwRÕi 
jÿ¨ c~i‡Y `„p cÖZ¨‡q Rb‡bÎx †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ GwM‡q P‡j‡Q evsjv‡`k| mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎv mdjfv‡e AR©‡bi 
AwfÁZv‡K Kv‡R jvwM‡q gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv AR©‡bi cÖqv‡m ev¯ÍegyLx c`‡ÿc MÖnY K‡i P‡j‡Q miKvi|

RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎvi PZz_© jÿ¨ (SDG-4) n‡”Q - “Ensure Inclusive and Earitable Quality 
Education and Promote Lifelong Learning for all.” ‡mj‡ÿ¨ 2030 mv‡ji g‡a¨ mKj wkïi Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK 
wkÿvmn gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv wbwðZKi‡Y jÿ¨gvÎv wba©viY K‡i‡Q cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq|

evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wkÿv msµvšÍ Kvh©µg cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi gva¨‡g cÖvwZôvwbK (formal) Ges DcvbyôvwbK 
(non-formal) wkÿvi gva¨‡g cwiPvwjZ n‡”Q| cÖvwZôvwbK wkÿv g~jZ cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi Ges eva¨Zvg~jK cÖv_wgK 
wkÿv ev¯Íevqb cwiexÿY BDwb‡Ui wbqš¿Yvax‡b cwiPvwjZ nq| cÖvwZôvwbK wkÿvi my‡hvM †_‡K ewÂZ Rb‡Mvôx‡K DcvbyôvwbK 
wkÿvi gva¨‡g AÿiÁvb mg„× K‡i M‡o †Zvjvi ̀ vwqZ¡ cvjb Ki‡Q DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv| Ab¨w`‡K, RvZxq cÖv_wgK wkÿv 
GKv‡Wwgi gva¨‡g wkÿv Kg©KZ©v I wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ hy‡Mvc‡hvMx wbweo cÖwkÿY I M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv Kiv 
nq| cvkvcvwk fvM¨vnZ, myweavewÂZ, nZ`wi`ª, wbR cÖ‡Póvq I kÖ‡g fv‡M¨vbœq‡b cÖqvmx c_-wkï‡`i cÖv_wgK wkÿv`v‡bi 
Rb¨ cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b KvR K‡i hv‡”Q wkï Kj¨vY Uªv÷|

Afxó Dbœqb jÿ¨gvÎvi GB my`~icÖmvix AwfhvÎvq cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq KZ…©K M„nxZ iƒcKí I Awfjÿ¨ wb¤œiƒc:

iƒcKí (Vision)
mevi Rb¨ gvbm¤§Z cÖv_wgK I †gŠwjK wkÿv|

Awfjÿ¨ (Mission)
cÖv_wgK wkÿvi my‡hvM m¤úªmviY I ¸YMZgvb Dbœq‡bi gva¨‡g mevi Rb¨ cÖvw_gK I †gŠwjK wkÿv wbwðZKiY|
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1.1 cÖv_wgK wkÿvi jÿ¨ I D‡Ïk¨
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi 17 Aby‡”Q‡` ejv n‡q‡Q, Òivóª (K) GKB c×wZi MYgyLx I mve©Rbxb wkÿv e¨e¯’v cÖwZôvi 
Rb¨ Ges AvB‡bi Øviv wba©vwiZ ¯Íi ch©šÍ mKj evjK-evwjKv‡K A‰eZwbK I eva¨Zvg~jK wkÿv`v‡bi Rb¨, (L) mgv‡Ri 
cÖ‡qvR‡bi mwnZ wkÿv‡K m½wZc~Y© Kwievi Rb¨ Ges †mB cÖ‡qvRb wm× Kwievi D‡Ï‡k¨ h_vh_ cÖwkÿYcÖvß I mw`”QvcÖ‡Yvw`Z 
bvMwiK m„wói Rb¨, (M) AvB‡bi Øviv wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨  wbiÿiZv `~ixKi‡Yi Rb¨ Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnY Kwi‡eb|Ó 
mvsweavwbK eva¨evaKZv iÿvq miKvi cÖv_wgK wkÿv (eva¨Zvg~jK) AvBb, 1990 (1990 mv‡ji 27 bs AvBb) cÖYqb K‡i 
mevi Rb¨ cÖv_wgK wkÿv MÖnY eva¨Zvg~jK K‡i‡Q| cieZ©x‡Z cÖv_wgK wkÿv‡K hy‡Mvc‡hvMx Kivi D‡Ï‡k¨ wkÿv bxwZ-2010 
G cÖv_wgK wkÿvi Rb¨ wb¤œewY©Z jÿ¨ I D‡Ïk¨ wba©viY Kiv n‡q‡Q :

(1) gvbweK g~j¨‡ev‡ai weKvk Ges †`kR Aven I Dcv`vbwfwËK wkÿvµg I cvV¨cy¯ÍK AbymiY Kiv| we`¨vj‡q Avb›`gq 
AbyK‚j cwi‡ek ˆZwi K‡i wkï‡`i kvixwiK I gvbwmK weKv‡ki e¨e¯’v Kiv;

(2) K‡qKwU †gŠwjK wel‡q GK I Awfbœ wkÿvµg I cvV¨m~wP cÖYqbc~e©K me ai‡bi cÖv_wgK we`¨vj‡q cvV`vb eva¨Zvg~jK 
Kiv;

(3) wkïi g‡b b¨vq‡eva, KZ©e¨‡eva, k„•Ljv‡eva, wkóvPvi‡eva, Amv¤úª`vwqK `„wófw½, gvbevwaKvi, mn-Rxebhvc‡bi 
gvbwmKZv, †KŠZznj, cÖxwZ, †mŠnv`©¨, Aa¨emvq BZ¨vw` ˆbwZK I AvwZ¥K ¸Yvejx AR©‡b mnvqZv Kiv Ges weÁvb I 
ms¯‹…wZgb¯‹ Kiv Ges Kzms¯‹vigy³ gvbyl wn‡m‡e M‡o DV‡Z DrmvwnZ Kiv;

(4) gyw³hy‡×i †PZbvq DÏxß Kivi gva¨‡g wkÿv_©xi †`kvZ¥‡ev‡ai weKvk I †`k MVbg~jK Kv‡R Zv‡K DØy× Kiv;

(5) wkÿv_©xi wbR ¯Í‡ii h_vh_ gvbm¤úbœ cÖvwšÍK `ÿZv wbwðZ K‡i Zv‡K D”PZi av‡ci wkÿv MÖn‡Y Drmvnx Ges 
Dc‡hvMx K‡i †Zvjv| G j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K Dchy³ wkÿ‡Ki e¨e¯’v Kiv| GQvov †fŠZ AeKvVv‡gv, mvgvwRK 
cvwicvwk¦©KZv, wkÿv`vb I wkÿv MÖnY c×wZ, wkÿK-wkÿv_©x m¤úK© AvKl©Yxq K‡i †Zvjv Ges †g‡q‡`i gh©v`v mgybœZ 
ivLv;

(6) wkÿv_©x‡K Rxebhvc‡bi Rb¨ Avek¨Kxq Ávb, welqwfwËK `ÿZv, Rxeb-`ÿZv, `„wófw½, g~j¨‡eva, mvgvwRK 
m‡PZbZv AR©‡bi gva¨‡g †gŠwjK wkLb Pvwn`v c~i‡Y mg_© Kiv Ges cieZ©x ¯Í‡ii wkÿv jv‡fi Dc‡hvMx K‡i M‡o 
†Zvjvi h_vh_v e¨e¯’v MÖnY Kiv;

(7) wkÿv_©x‡`i g‡a¨ KvwqK kÖ‡gi cÖwZ AvMÖn I gh©v`v‡eva Ges e„wËg~jK wkÿv m¤^‡Ü cÖv_wgK aviYv m„wói j‡ÿ¨ lô †_‡K 
Aóg †kÖwY‡Z cÖvK-e„wËg~jK wkÿvi e¨e¯’v Kiv;

(8) cÖv_wgK wkÿv¯Í‡i Avw`evmxmn mKj ÿz`ª RvwZmËvi Rb¨ ¯^-¯^ gvZ…fvlv wkÿvi e¨e¯’vi Kiv;

(9) wkÿv‡ÿ‡Î cðvrc` GjvKvmg~‡n cÖv_wgK wkÿv Dbœq‡b we‡kl bRi †`Iqv;

(10) me ai‡bi cÖwZeÜxmn my‡hvM-myweav ewÂZ †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ my‡hvM-myweav e„w× K‡i mKj wkÿv_©xi Rb¨ mgvb my‡hvM 
m„wói j‡ÿ¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv|
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ÔgywReel©Õ Dcj‡ÿ¨ M„nxZ Kg©m~wP I fwel¨Z cwiKíbv:

ক্রমিক গৃহীত কি ্মসূমির মিিরণ িাস্তিায়ন অগ্রগমত ও ভমিষ্যত পমরকল্পনা

1
“প্াথমিক মিক্া প্ামতষ্ামনকীকরণণ িঙ্গিন্ধু শিখ 
মুমিবুর রহিাণনর অিদান” িীর ্মক শেমিনার 
আণয়ািন।

•	 “প্াথমিক মিক্া প্ামতষ্ামনকীকরণণ িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর 
অিদান” িীর ্মক শেমিনার আণয়ািণনর িন্য িাতীয় িাস্তিায়ন 
কমিটি কর্্মক গৃহীত হয়।

•	 গত ০৯ িানুয়ামর ২০২০ তামরণখ শেমিনারটি আণয়ািণনর িন্য 
প্স্তুমতমূলক েভা অনুমষ্ত হয়।

•	 পরিত ্মীণত শকামভড-১৯ পমরমথিমতর িন্য শেমিনার আণয়ািন করা 
েম্ভি হয়মন।

•	 স্াথিথ্যমিমি ও েরকামর অনুিােন শিণন গত ০৯ িানুয়ামর ২০২০ 
তামরণখ অনুমষ্ত েভার মেদ্ান্ত অনুযায়ী শেমিনার আণয়ািণনর 
ব্যিথিা গ্রহণ করা হণি।

2

িাঁকিিকপূণ ্মভাণি ঢাকায় িঙ্গিন্ধু শগাল্ডকাপ 
প্াথমিক মিদ্ালয় ফুটিল টুন ্মাণিন্ট এিং িঙ্গিাতা 
শিখ ফমিলাতুণনেছা মুমিি শগাল্ডকাপ প্াথমিক 
মিদ্ালণয় ফুটিল টুন ্মাণিণন্টর ফাইনাল শখলার 
আণয়ািন করা হণি।

•	 িঙ্গিন্ধু শগাল্ডকাপ প্াথমিক মিদ্ালয় ফুটিল টুন ্মাণিন্ট এিং িঙ্গিাতা 
শিখ ফমিলাতুণনেছা মুমিি শগাল্ডকাপ প্াথমিক মিদ্ালণয় ফুটিল 
টুন ্মাণিন্ট-২০১৯ এর ঢাকায় অনুমষ্তব্য িাতীয় পয ্মাণয়র শখলােমূহ 
গত ১৪ িাি ্ম ২০২০ তামরখ হণত শুরু করার িন্য েিয় মনি ্মামরত 
থাকণলও শকামভড-১৯ পমরমথিমতর কারণণ তা েম্ভি হয়মন।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমত মিণিিনায় এণন ি½িন্ধু শগাল্ডকাপ প্াথমিক 
মিদ্ালয় ফুটিল টুন ্মাণিন্ট এিং ি½িাতা শিখ ফমিলাতুণনেছা 
মুমিি শগাল্ডকাপ প্াথমিক মিদ্ালণয় ফুটিল টুন ্মাণিন্ট-২০১৯ 
আণয়ািন করা হণি। িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর 
িন্মিতিামর ্মকী উদযাপন উপলণক্ এ টুন ্মাণিন্ট িাঁকিিকপূণ ্মভাণি 
আণয়ািন করা হণি।

3
মিপুল উৎোহ ও উদ্ীপনার িাধ্যণি এিং িঙ্গিন্ধুর 
মিক্া মিরয়ক অিদাণনর উপর মিণির গুরুত্াণরাপ 
কণর িাতীয় প্াথমিক মিক্া েপ্াহ পালন করা হণি।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমত মিণিিনায় এণন আগািী িাি ্ম অথিা এমপ্ল 
২০২১ িাণে িাতীয় প্াথমিক মিক্া েপ্াহ পালন করা হণি এিং 
িাতীয় প্াথমিক মিক্া পদক-2222 প্দান করা হণি।

•	 শকামভড-১৯ অিথিার পমরণপ্মক্ণত েরকামর মনণদ ্মি অনুযায়ী 
প্ণয়ািণন অনলাইণন িাতীয় মিক্া েপ্াহ-২০১৯ এর আণয়ািন 
করা হণি। 

4

িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর 
িন্মিতিামর ্মকী উদযাপন উপলণক্ আন্তি্মামতক 
োক্রতা মদিে যথাণযাগ্য িযাদ ্মায় উদযাপন করা 
হণি।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমতর কারণণ উপানুষ্ামনক বুথ্যণরা েণমেলন কণক্ 
েীমিত পমরেণর ০৮ শেণটেম্বর ২০২০ তামরণখ আন্তি্মামতক োক্রতা 
মদিে উদযাপন করা হণয়ণছ।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমত মিণিিনায় যথারীমত আগািী              ০৮ 
শেণটেম্বর ২০২১ তামরণখ আন্তি্মামতক োক্রতা মদিে উদযাপণনর 
প্স্তুমত গ্রহণ করা হণি।  

5
িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর 
িন্মিতিামর ্মকী উদযাপন উপলণক্ িই মিতরণ 
অনুষ্ান আণয়ািন করা হণি।

•	 িাননীয় প্িানিন্তীর োনুগ্রহ অংিগ্রহণণ ৩১ মডণেম্বর ২০২০ 
তামরণখ িই মিতরণ কায ্মক্রণির শুভ উণ্ািন অনুষ্ান আণয়ািন 
করা হণয়ণছ।

6

‘মুমিিির ্ম’ ব্যাপী প্াথমিক মিক্ার শক্ণরে িঙ্গিন্ধু 
এিং িাননীয় প্িানিন্তী শিখ হামেনা কর্্মক মিমভনে 
েিণয় গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐমতহামেক কি ্মসূমি  
এিং অি্মনেমূণহর আণলাণক উপণিলা, শিলা, 
মিভাগ এিং িাতীয় পয ্মাণয় শেমিনার/মেণ্ামিয়াি 
আণয়ািন করা হণি।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমত মিণিিনায় উপণিলা, শিলা, মিভাগ এিং 
িাতীয় পয ্মাণয় শেমিনার/মেণ্ামিয়াি আণয়ািন করা হণি।
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ক্রমিক গৃহীত কি ্মসূমির মিিরণ িাস্তিায়ন অগ্রগমত ও ভমিষ্যত পমরকল্পনা

7
‘মুমিিির ্ম’ ব্যাপী উপণিলা, শিলা, মিভাগ পয ্মাণয় 
িা-েিাণিি আণয়ািণনর মিরণয় েদয় অনুণিাদন 
গ্রহণণর ব্যিথিা শনয়া হণি।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমত মিণিিনায় উপণিলা, শিলা, মিভাগ পয ্মাণয় 
িা-েিাণিি আণয়ািন এিং মভমডও কনফাণরম্সংণয়র িাধ্যণি 
অনুণষ্য় েিাণিণির কি ্মপমরকল্পনা প্স্তুত করা হণছে। কি ্মপমরকল্পনা 
প্স্তুতপূি ্মক িা-েিাণিণির আণয়ািন করা হণি।

8

‘মুমিিির ্ম’ ব্যাপী েরকামর প্াথমিক মিদ্ালণয় থিামপত 
‘িঙ্গিন্ধু বুক কন ্মার’ কায ্মকর করা হণি এিং িঙ্গিন্ধুর 
িীিন আদণি ্মর উপর মিশু মকণিারণদর উপণযাগী 
মেআরআইেহ অন্যান্য প্কািনা প্মতষ্াণনর 
প্কামিত িই েংরক্ণ ও ব্যিহার মনমচিত করার 
মিরয়টি মিণিিনা করা হণি।

•	 মিক্াথ ্মীণদর পঠন দক্তা বৃমদ্র লণক্থ্য শরেমণকণক্ / প্মতটি মিদ্ালণয় 
“িঙ্গিন্ধু বুক কন ্মার” থিাপন করা হণি, শযখাণন এেআরএি ছাড়াও 
িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর িীিন আদণি ্মর উপর 
প্কামিত মিশুণদর উপণযাগী িই, িাংলাণদণির ইমতহাে, ঐমতহ্য, 
েংস্কৃমত, িহান মুমতিযুদ্, ননমতকতা মিক্া ও খ্ামতিান ব্যমতিগণণর 
িীিনী ে্মক ্মত িই েংরক্ণ করা হণি।

•	 “িঙ্গিন্ধু” নাণি বুক কন ্মার থিাপণনর মিরণয় “িঙ্গিন্ধু শিণিামরয়াল 
ট্াস্ট”-এর অনুণিাদন গ্রহণ করা হণি।

9
‘মুমিিির ্ম’ উপলণক্ েরকামর প্াথমিক মিদ্ালয় 
প্াঙ্গণন িহীদ মিনার থিাপণনর ব্যিথিা গ্রহণ করা 
হণি।

•	 ইণতািণধ্য ১৮২১৯টি েরকামর প্াথমিক মিদ্ালয় প্াঙ্গণন িহীদ 
মিনার থিাপন করা হণয়ণছ। এ মিরণয় প্ণয়ািনিামফক মিদ্ালয় 
প্াঙ্গণন িহীদ মিনার মনি ্মাণণর প্ণয়ািনীয় ব্যিথিা গ্রহণ করা হণি।

10

‘মুমিিির ্ম’ উপলণক্ েকল েরকামর প্াথমিক 
মিদ্ালণয় ‘স্টুণডন্টে কাউম্সল’-শক ে্পৃতি কণর 
োংস্কৃমতক অনুষ্ান, মিরোঙ্কন প্মতণযামগতা ইতথ্যামদ 
আণয়ািন করা হণি।

•	 শকামভড-১৯ পমরমথিমত মিণিিনায় েকল েরকামর প্াথমিক মিদ্ালণয় 
‘স্টুণডন্টে কাউম্সল’-শক ে্পৃতি কণর োংস্কৃমতক অনুষ্ান, মিরোঙ্কন 
প্মতণযামগতা ইতথ্যামদ আণয়ািন করা হণি।

11
িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর 
িন্মিতিামর ্মকী উদযাপন উপলণক্ িন্তণালণয়র 
ওণয়িোইণট স্তন্ত শপইি নতমর করা হণি।

•	িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর িন্মিতিামর ্মকী 
উদযাপন উপলণক্ িন্তণালণয়র ওণয়িোইণট স্তন্ত শপইি নতমর 
করা হণয়ণছ। ওণয়ি শপইিটি যথাযথভাণি কায ্মকর করণত হণি।

12 ‘মুমিিির ্ম’ উপলণক্ ২১  লক্ মনরক্রণক োক্রতা 
দান করা হণি।

•	 ‘মুমিিির ্ম’ উপলণক্ ২১ লক্ মনরক্রণক োক্রতা দাণনর কায ্মক্রি 
িলিান আণছ।

•	 মনি ্মামরত েিণয়র িণধ্যই ২১  লক্ মনরক্রণক োক্রতা দাণনর 
কায ্মক্রি ে্নে করা হণি।

13
‘মুমিিির ্ম’ উপলণক্ প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয় 
কর্্মক মিস্তামরতভাণি িামর ্মক প্মতণিদন প্কাি করা 
হণি।

•	প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র িামর ্মক প্মতণিদন প্কাণির 
কািটি চূড়ান্ত পয ্মাণয় রণয়ণছ।

14

িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর 
িন্মিতিামর ্মকী উদযাপন উপলণক্ িলিান স্কুল 
মফমডং শপ্াগ্রািণক োরাণদণি িালুর ব্যিথিা গ্রহণ 
করা হণি।

•	 িলিান স্কুল মফমডং শপ্াগ্রািণক োরাণদণি পয ্মায়ক্রণি িালুর ব্যিথিা 
গ্রহণ করা হণি।
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wkÿvbxwZ 2010 Gi mycvwik ev¯Íevq‡b cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi wewfbœgyLx Kvh©µg:
bs Kvh©µg M„nxZ e¨e¯’v

1 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv PvjyKiY|
65620wU we`¨vj‡q cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Pvjy Kiv n‡q‡Q| m„wRZ 
n‡q‡Q 64038wU cÖvK-cÖv_wgK wkÿ‡Ki c`|

2 `yB eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv ev¯Íevqb|
cÖwZwU we`¨vj‡q GKeQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Pvjy i‡q‡Q| 
01 Rvbyqvwi 2020 ZvwiL †_‡K `yBeQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv 
Pvjyi Aby‡gv`b cvIqv †M‡Q|

3
cÖv_wgK wkÿv ¯Íi cvuP eQi †_‡K evwo‡q AvU 
eQi †gqv`xKiY|

B‡Zvg‡a¨ 729wU we`¨vj‡q lô †_‡K Aóg †kÖwYi Kvh©µg Pvjy Kiv 
n‡q‡Q|

4 wkÿK wkÿv_©xi AbycvZ n‡e 1:30|
wkÿK wkÿv_©xi AbycvZ 1:30 Ki‡Z PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb 
Kg©m~wPi wWwcwc‡Z AwZwi³ 30,000 wkÿ‡Ki c` m„R‡bi 
D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|

5
wkÿv`vb I MÖnY Ges wkÿv_©xi myiÿvi 
AbyK~j cwi‡ek m„wó|

wkÿv`vb I MÖnY Ges wkÿv_©xi myiÿvi AbyK~j cwi‡ek m„wóK‡í 
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq we`¨vjq `„wób›`b cÖKí MÖnY I 
mviv‡`‡k PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq 40,000 
AwZwi³ †kÖwYKÿ wbg©vY Ges cÖ‡qvRb Abyhvqx †givg‡Zi Kvh©µg 
MÖnY Kiv n‡q‡Q|

6
wkÿv_©x‡`i S‡i cov †ivaK‡í we‡kl AÂj 
I we‡kl Pvwn`vm¤úbœ wkï‡`i Rb¨ we‡kl 
e¨e¯’v MÖnY|

wkÿv_©x‡`i S‡i cov †ivaK‡í Dce„wËi AvIZv m¤úªmviY, 
we`¨vj‡qi cwi‡ek Dbœqb, `ycy‡ii Lvev‡ii e¨e¯’v, cvnvwo GjvKvq 
†Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ 19wU †nv‡÷‡ji e¨e¯’vKiY, we‡kl Pvwn`vm¤úbœ 
wkï‡`i Rb¨ cÖwZwU Uq‡jU I we`¨vjq fe‡b i¨v¤ú I Zv‡`i Pjvi 
Dc‡hvMx K‡i Pjvi e¨e¯’v ivLv n‡q‡Q|

7
wewfbœ ai‡Yi Ges GjvKvi cÖv_wgK 
we`¨vj‡qi we`¨gvb ˆelg¨ `~ixKi‡Y e¨e¯’v 
MÖnY| 

mviv‡`‡k cÖv_wgK we`¨vj‡qi feb wbg©v‡Y GKwU Kgb wWRvBb 
AbymiY Kiv n‡”Q| ZvQvovI, cÖ‡qvRb we‡ePbvq we‡kl e¨e¯’v ivLv 
n‡q‡Q|

8
cÖ_g I wØZxq †kÖwY‡Z avivevwnK g~j¨vqb 
Ges Z…Zxq †_‡K mKj †kÖwY‡Z ˆÎgvwmK, 
Aa©evwl©K I evwl©K cixÿv PvjyKiY|

cÖ_g I wØZxq †kÖwY‡Z avivevwnK g~j¨vqb Ges Z…Zxq †_‡K mKj 
†kÖwY‡Z ˆÎgvwmK, Aa©evwl©K I evwl©K cixÿv Pvjy Kiv n‡q‡Q|

9
we`¨vj‡qi DbœwZ I wkÿvi gv‡bvbœq‡b 
Z`viwK †Rvi`viKiY|

we`¨vj‡qi DbœwZ I wkÿvi gv‡bvbœq‡b Z`viwK †Rvi`viK‡í gvV 
ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i cvkvcvwk gš¿Yvjq †_‡K 64wU †Rjvq 64Rb 
Kg©KZ©v‡K `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

10 wkÿK wb‡qvM I c‡`vbœwZ|
wkÿK wb‡qv‡M wb‡qvMwewa hy‡Mvc‡hvMx Kivi cvkvcvwk mnKvix 
wkÿK †_‡K cÖavb wkÿK c‡` c‡`vbœwZ/ PjwZ `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv 
n‡”Q|

িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতি:
প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয় প্াথমিক মিদ্ালণয় গিণণপাণযাগী েকল মিশুর িন্য েিতামভমতিক ও িানেমেত প্াথমিক মিক্া 
মনমচিতকরণণ এিং শটকেই উনেয়ণনর িন্য নিরম্যহীন প্াথমিক মিক্া েম্প্রোরণণ কাি কণর যাণছে। িামর ্মক লক্থ্যিারো অনুযায়ী মিমভনে 
কায ্মক্রি িাস্তিায়ণন গমতিীলতা ও িিািমদমহতা আনয়ণনর লণক্থ্য প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র অিীন প্াথমিক মিক্া অমিদপ্র, 
মিভাগ, শিলা, উপণিলা পয ্মাণয়র েকল দপ্র/প্মিক্ণ প্মতষ্ান এিং প্াথমিক মিদ্ালয়েমূহণক িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতির আওতায় 
মনণয় আো হণয়ণছ। প্মত অথ ্মিছর উতি দপ্র/প্মতষ্ানেমূণহর প্িান তার উর্্মতন দপ্র/প্মতষ্ান প্িাণনর োণথ িারািামহকভাণি 
িামর ্মক কি ্মে্াদন  চুমতি স্াক্র কণর আেণছ। একই োণথ চুমতিভুতি কায ্মক্রিেমূণহর অগ্রগমত মনয়মিতভাণি পমরিীক্ণ ও পয ্মাণলািনা 
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কণর ফলািত ্মন প্দান করা হণছে। এণত েকল স্তণরর দপ্র/প্মিক্ণ প্মতষ্ান ও মিদ্ালয়েমূণহর িণধ্য িিািমদমহতা মনমচিত হণছে। 
২০১৯-২০ অথ ্মিছণর িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতির লক্থ্যিারো অনুযায়ী মিক্ািণর ্মর প্থি মদণনই প্াথমিক মিক্া পয ্মাণয়র েকল মিক্াথ ্মীণক 
মিনামূণযের পাঠথ্যপুস্তক প্দান, ৮২,৫০০ মিক্াথ ্মীণক শিিাবৃমতি প্দান, প্াথমিক মিক্ার িন্য উপবৃমতি প্দান কায ্মক্রণির আওতাভুতি 
মিক্াথ ্মীণক উপবৃমতি প্দান, স্কুল মফমডং কায ্মক্রণির আওতায় প্ায় ২৭ লক্ মিক্াথ ্মীর িণধ্য মনয়মিতভাণি উচ্চ পুমটিেমৃদ্ মিস্কুট মিতরণ, 
রস্ক প্কণল্পর আওতায় সুমিিািমচিত ৭০,৫০০ িন মিক্াথ ্মীণক মনয়মিতভাণি মিক্াভাতা ও উপবৃমতি প্দান, প্াথমিক মিদ্ালণয় ১৮,১৪৭ 
িন নতুন মিক্ক মনণয়াগ, শপিাগত দক্তা বৃমদ্র লণক্থ্য ১৪,৭১৯ িন মিক্কণক মডমপএড প্মিক্ণ প্দান, ৪২,০০০টি েরকামর 
প্াথমিক মিদ্ালণয় রুটিন শিরািত ও রক্ণাণিক্ণ কায ্মক্রি ে্নেকরণ এিং ৬৫,০০০ প্াথমিক মিদ্ালণয় স্কুল শলণভল ইিপ্রুভণিন্ট 
প্থ্যান (মলিপ)কায ্মক্রি িাস্তিায়ন করা হয়।এছাড়াও মিদ্ালণয় িামহদামভমতিক অমতমরতি শরেমণকক্ মনি ্মাণ, নলকূপ থিাপন, ওয়ািব্লক 
মনি ্মাণ, ই-নমথ িাস্তিায়ন, প্াথমিক মিক্া েিাপনী পরীক্াগ্রহণ, আইমেটি মিরণয় প্মিক্ণ প্দান ইতথ্যামদ কায ্মক্রি ২০১৯-২০ 
অথ ্মিছণর েফলভাণি িাস্তিাময়ত হণয়ণছ। প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র আওতায় েকল স্তণর (িন্তণালয় শথণক প্াথমিক মিদ্ালয় 
পয ্মন্ত) িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতি ে্াদন এিং শে অনুযায়ী কায ্মক্রি িাস্তিায়ণনর ফণল েংমলিটি েকণলর িণধ্য িিািমদহীতা, কাণির 
স্ছেতা এিং গমতিীলতা বৃমদ্ শপণয়ণছ। এ কায ্মক্রিণক ভমিষ্যণত আণরা গমতিীল ও শিারদার করার পমরকল্পনা রণয়ণছ। 
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cÖv_wgK wkÿv Kvh©µ‡gi wewfbœ eQ‡ii AMÖMwZ wel‡q Zzjbvg~jK wPÎ

wb‡`©kK
GwcGmwm GwcGmwm GwcGmwm GwcGmwm
2010 2017 2018 2019

1.  No. of schools covered by APSC 78,685 1,33,901 134147 129258

2. Total Teachers 
cyiæl 200,743 222138 258751 239129
gwnjv 194,538 351863 426649 115593
†gvU 395,281 574001 685400 354722

3. Total Enroled Students (Grade I-V)
evjK 8,473,961 8508038 8,539,067 8075892

evwjKv 8,563,133 8743312 8,799,033 8260204
†gvU 16,957,894 17,251,350 17,338,100 16336096

4. Total Pre-primary Enrolment
evjK 627,520 1841242 1792559 1893734

evwjKv 595,077 1826609 1785825 1892507
†gvU 1,222,597 3667851 3578384 3786241

5. Total Enrolment (All Grade)
evjK 9101481 10349280 10331626 9969626

evwjKv 9158210 10569921 10584858 10152711
†gvU 18259691 20919201 20916484 20122337

6. Gross Intake Rate - GIR (%)
evjK 115.4 107 109.07 107.62

evwjKv 118.5 112.6 115.57 112.80
†gvU 116.9 109.8 112.32 110.51

7. Net Intake Rate- NIR (%)
evjK 98.8 96.6 95.99 96.29

evwjKv 99.5 99.3 97.00 96.80
†gvU 99.1 97.93 96.48 96.50

8. Gross Enrolment Rate- GER (%)
evjK 103.2 108.1 110.32 106.15

evwjKv 112.4 115.4 118.30 113.20
†gvU 107.7 111.7 114.23 109.49

9. Net Enrolment Rate – NER (%)
evjK 92.2 97.66 97.55 97.65

evwjKv 97.6 98.29 98.16 98.01
†gvU 94.8 97.97 97.85 97.74

10. Cycle Dropout Rate (%)
evjK 40.3 21.7 21.44 19.20

evwjKv 39.3 15.9 15.69 15.70
†gvU 39.8 18.8 18.6 17.90

11. Survival Rate (%)
evjK 65.9 81.3 80.93 84.10

evwjKv 68.6 85.4 87.73 86.10
†gvU 67.2 83.3 83.53 85.20

12. Coefficient of Efficiency
evjK 62.8 80.2 80.81 81.90

evwjKv 61.8 83.4 83.62 83.20
†gvU 62.2 81.9 82.21 82.60

13. Cycle Completion Rate (Grade I-V) (%)
evjK 59.7 78.28 78.56 80.80

evwjKv 60.7 84.08 84.31 83.20
†gvU 60.2 81.2 81.4 82.10

14. Repetition Rate (%)
evjK 12.8 6.2 5.8 5.10

evwjKv 12.4 5.1 5.0 4.90
†gvU 12.6 5.6 5.4 5.10

15 PECE Pass Rate †gvU 92.3 95.18  
 97.59 95.50

16. Year Inputs Per Graduate
evjK 8 6.23 6.19 6.10

evwjKv 8.1 5.99 5.98 5.95
†gvU 8 6.1 6.08 6.05
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evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wkÿv cÖwZôvb, wkÿK I QvÎ-QvÎx msµvšÍ Z_¨ (GwcGmwm-2019)

School Type ¯‹zj msL¨v
wkÿK wkÿv_x©

cyiæl gwnjv % gwnjv  †gvU QvÎ QvÎx % QvÎx †gvU

Government Primary School 65620 126430 229936 64.52 356366 6839007 7261438 51.50 14100445

Non- Registered Non-Government 
Primary School 4754 6573 13450 67.17 20023 178478 186183 51.06 364661

Ebtadayee Madrasa 5910 20163 7008 25.79 27171 220179 218047 49.76 438226

Kindergarten 28950 88638 139247 61.10 227885 1242015 1196103 49.06 2438118

NGO Schools 4555 2708 10274 79.14 12982 217385 237540 52.22 454925

Community Schools 142 148 438 74.74 586 6808 7047 50.86 13855

Ebtedayee Attached to High Madrasha 7355 28340 5661 16.65 34001 417586 412864 49.72 830450

Primary Sections of High Schools 1899 8027 10454 56.57 18481 313004 321628 50.68 634632

BRAC 3702 330 9045 96.48 9375 238347 261398 52.31 499745

RoSC School 3199 647 2954 82.03 3601 30454 32469 51.60 62923

Sishu Kollyan Primary School 203 277 640 69.79 917 10853 11461 51.36 22314

Other NGO learning  Centers 1632 315 2679 89.48 2994 48071 51172 51.56 99243

Others 1337 2989 4430 59.71 7419 81306 81494 50.06 162800

Grand Total (Pre  Primary to Grade 5) 129258 285585 436216 60.43 721801 9843493 10278844 51.08 20122337

cÖvK-cÖv_wgK QvÎ-QvÎx msµvšÍ Z_¨ (GwcGmwm-2019)
School Type cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi wkÿv_x©

QvÎ QvÎx  †gvU % QvÎx

Govt. Primary Schools 880726 901353 1782079 50.58

Non- Registered Non-Government Primary School 45146 45579 90725 50.24

Ebtadayee Madrasa 42046 38552 80598 47.83

Kindergarten 598207 559380 1157587 48.32

NGO Schools 84685 90889 175574 51.77

Community Schools 1661 1709 3370 50.71

Ebtedayee Attached to High Madrasha 33757 32150 65907 48.78

Primary Sections of High Schools 39464 41435 80899 51.22

BRAC 108750 121684 230434 52.81

RoSCSchool 371 406 777 52.25

Sishu Kollyan Primary School 1550 1466 3016 48.61

Other NGO Centers 18462 18871 37333 50.55

Others 38909 39033 77942 50.08

Grand Total 1893734 1892507 3786241 49.98
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1.6 †kÖwYwfwËK QvÎ-QvÎx fwZ© Z_¨: (2019)
K¨vUvMwi cÖvK-cÖv_wgK 1g †kÖwY 2q †kÖwY 3q †kÖwY 4_© †kÖwY 5g †kÖwY †gvU

QvÎ 1893734 1662113 1524745 1693373 1687932 1381596 9843493
QvÎx 1892507 1666251 1631320 1807093 1750669 1531004 10278844

†gvU 3786241 3328364 3156065 3500466 3438601 2912600 20122337

1.7 MÖm (Gross) I bxU (Net) fwZ©i nvi (2009-2019)

eQi MÖm bxU
evjK evwjKv  †gvU evjK evwjKv  †gvU

2009 100.1 107.1 103.5 89.1 99.1 93.9
2010 103.2 112.4 107.7 92.2 97.6 94.8
2011 97.5 105.6 101.5 92.7 97.3 94.9
2012 101.3 107.6 104.4 95.4 98.1 96.7
2013 106.8 110.5 108.6 96.2 98.4 97.7
2014 104.6 112.3 108.4 96.8 98.8 97.7
2015 105.0 113.4 109.2 97.1 98.8 97.9
2016 109.3 115.00 122.10 97.01 98.80 97.96
2017 108.1 115.4 111.7 97.66 98.29 97.97
2018 110.32 118.30 114.23 97.55 98.16 97.85
2019 106.15 113.20 109.49 97.65 98.01 97.34

fwZ©i †ÿ‡Î AwR©Z mvd‡j¨i cvkvcvwk S‡i covi KviYmg~n wPwýZ K‡i mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wPi AvIZvq Amnvq `wi`ª 
cwiev‡ii wkï‡`i Dce„wË cÖ`vb, wgW-†W wgj wn‡m‡e DbœZ gv‡bi we¯‹zU mieivn, ¯’vbxq RbMY‡K m¤ú„³KiYmn gwbUwis 
Kvh©µg †Rvi`vi Kivi d‡j S‡i covi nviI D‡jøL‡hvM¨ nv‡i-n«vm †c‡q‡Q| cvkvcvwkB cÖv_wgK wkÿv Pµ mgvwßi nviI 
e„w× †c‡q‡Q| hv wb¤œiƒ‡c :

1.8 S‡i cov I wkÿvPµ mgvcYxi kZKiv nvi
eQi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

S‡i covi 
kZKiv nvi

47.2 50.5 50.5 49.3 45.1 39.8 29.7 26.2 21.4 20.9 20.4 19.2 18.8 18.6 17.9

cÖv_wgK 
wkÿv Pµ 
mgvcbxi nvi

52.8 49.5 49.5 50.7 54.9 60.2 70.3 73.8 78.6 79.1 79.6 80.8 81.2 81.4 821

Z_¨myÎ : evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq Rwic-2019 * bxU fwZ© †Kej 6-10 eQi eqmx wkï‡`i Rb¨
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mvgvwRK wbivcËv †eóbx Kg©m~wPi cwiexÿY cÖwZ‡e`b

bs Kg©m~wP

2019-2020 A_©eQ‡ii 
ev‡RU (†KvwU UvKv)

RvZxq 
ev‡R‡U 
kZKiv 

nvi

e¨q  
(†KvwU 
UvKv)

eiv‡Ïi 
kZKiv 

nvi

* DcKvi‡fvMx
Ab¨vb¨

(D‡jøL Kiæb) gšÍe¨
g~j ms‡kvwaZ

kÖg 
Rb

kÖg 
w`em

kÖg 
gvm

01

cÖv_wgK 
wkÿvi 
Rb¨ 
Dce„wË 
cÖKí (3q 
ch©vq)

722.36 2685.61 - 1152.12 42.90% - - -
1.40 †KvwU 

wkÿv_x©

mviv‡`‡k `wi`ª 
wkÿv_©x‡`i 
cwievi‡K Avw_©K 
mnvqZv wn‡m‡e 
wkÿv_©x‡`i 
Dce„wË †`qv nq|

02

`vwi`ª 
cxwoZ 
GjvKvq 
¯‹zj wdwWs 
cÖKí

474.59 460.00 - 454.46 98.80% - - -
29.08 jÿ 

wkÿv_x©

104wU Dc‡Rjvq 
cÖwZ ¯‹zj 
w`e‡m cÖ‡Z¨K 
wkÿv_x©‡K wUwdb 
wn‡m‡e DbœZ 
cywó¸Y m¤úbœ 
we¯‹zU mieivn 
Kiv nq|

03

wiwPs 
AvDU 
Ae ¯‹zj 
wPj‡Wªb 
(i¯‹) 
cÖKí (2q 
ch©vq)

156.26 210.09 - 174.82 83.21% - - -
1.90 jÿ 
wkÿv_©x

fwZ©K…Z wkï‡`i 
wkÿv fvZv I 
Aby`vb †`qv nq|

04

cÖv_wgK 
we`¨vj‡q 
webvg~‡j¨ 
cvV¨cy¯ÍK 
weZiY

220.00 - 177.04 80.47% - - -
2,35,55,629 
wkÿv_©xi Rb¨

webvg~‡j¨ 
wkÿv_x©‡`i g‡a¨ 
cvV¨cy¯ÍK weZiY 
Kiv nq|

†gvU = 1353.21 3575.70 1958.44 54.77%

we: `ª: 1| cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_x©iv kÖ‡gi AšÍfz©³ bq weavq kÖg Rb, kÖg w`em Ges kÖg gvm Gi welqwU Zv‡`i †ÿ‡Î 
cÖ‡hvR¨ bq|

 2| Dce„wË, ¯‹zj wdwWs, cvV¨cy¯ÍK weZiY I cÖwkÿY Kvh©µg‡K mvgvwRK wbivcËv †eóbxi AvIZvfz³ Kiv n‡q‡Q|

1.9 we‡kl AR©b:
mykvmb wbwðZ Ki‡Z miKv‡ii Dbœqbg~jK Kg©m~wPmg~n `ÿZvi mv‡_ h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| eZ©gvb miKv‡ii 
Avg‡j G gš¿Yvj‡qi evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi nvi c~e©eZ©x 10 eQ‡ii g‡a¨ m‡e©v”P| Z‡e, 2019-2020 A_©eQ‡i 
K‡ivbv cwiw¯’wZi Kvi‡Y Avkvbyiƒc AMÖMwZ mvwaZ nqwb|
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1.9.1 evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi nvi:
A_© eQi cÖKí

msL¨v
GwWwU eivÏ †KvwU UvKvq e¨q (†KvwU UvKvq) AMÖMwZi

nvi (%)
RvZxq
Mo†gvU wRIwe cÖ. Mvnvh¨ †gvU wRIwe cÖ. Mvnvh¨

2009-10 11 2823.18 1357.32 1365.85 2716.18 1439.06 1277.11 96.21 91%

2010-11 14 3056.62 1835.08 1221.54 2978.98 1816.34 1162.64 97.46 92%

2011-12 14 2466.32 2079.89 386.43 2417.70 2052.96 364.97 98.04 93%

2012-13 18 3916.32 3355.83 560.933 3765.50 3317.58 447.92 96.15 96%

2013-14 16 4528.65 4042.72 485.93 4486.41 4013.37 473.04 99.07 95%

2014-15 13 4333.28 3890.21 443.07 4186.15 3755.48 430.67 96.60 91%

2015-16 12 5247.36 4900.00 347.36 5143.21 4816.54 326.67 98.02 92%

2016-17 09 6262.50 5900.00 362.50 5545.72 5214.50 331.21 88.55 89.89%

2017-18 14 7401.97 7036.93 365.04 6777.80 6434.57 343.22 91.57 94.02%

2018-19 11 6427.38 6091.24 336.14 6146.42 5887.90 258.52 95.63 94.36%

2019-20 14 9016.24 7264.10 1752.14 6333.83 4512.43 821.40 70.25 80.28%

1.9.2 (K) gvbbxq cÖavbgš¿x †NvwlZ 26 nvRvi 193wU we`¨vj‡qi g‡a¨ †gvU we`¨vj‡qi msL¨v 26185wU| evwK 8wU 
we`¨vj‡qi Rwg I Ab¨vb¨ RwUjZv _vKvq GL‡bv AwaMÖnY Kiv m¤¢e nqwb|

 (L) AwaMÖnYK…Z 27wU we`¨vj‡qi wkÿK Ges wZb cve©Z¨ †Rjvq BDGbwWwc cwiPvwjZ 210wU we`¨vj‡qi 
wkÿK AvZ¥xKiY Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|

 (M) 26158wU Ges 3q av‡ci 876wU we`¨vj‡qi m„wRZ c‡` wkÿK AvZ¥xKi‡Yi KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
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cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi





cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi
cUf~wg:
evsjv‡`‡k cÖv_wgK wkÿv m¤cÖmviY I Dbœq‡b miKvi wewfbœ hy‡Mvc‡hvMx Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q| we‡klK‡i 2019-2020 
A_©eQ‡i ivR¯^ ev‡RU I  wewfbœ cÖKí/Kg©m~wPi AvIZvq cÖv_wgK wkÿvi m¤úªmviY I Dbœq‡b e¨vcK Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv 
n‡q‡Q| gvbm¤§Z wkÿvi AbyK~j cwi‡ek m„wói j‡ÿ¨ we`¨vj‡qi cwi‡ek I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb, AvBwmwU mvgMÖx I 
wkÿv DcKiY mieivn, webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY, IqvkeøK wbg©vY I bjK~c ¯’vcb, AvmevecÎ cÖ`vb, wkÿK-Kg©KZ©v-
Kg©PvwiMY‡K cÖwkÿY cÖ`vb, w¯øc-BD‡cc Kvh©µ‡gi gva¨‡g gvVch©v‡q ÿgZv we‡K›`ªxKiY, c`m„wómn wkÿK wb‡qvM, 
cwi`k©b I ZË¡veavb Kvh©µg †Rvi`viKi‡Yi Rb¨ gvVch©v‡q hvbevnb mieivnKiY, †`ke¨vcx wkÿvi Rb¨ Dce„wË weZiY, 
¯‹zj wdwWsmn wewfbœ Kvh©µg mdjfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| miKv‡ii 7g cÂevwl©K cwiKíbv, RvZxq †UKmB Dbœqb †KŠkj, 
RvZxq ï×vPvi †KŠkj, iƒcKí-2021 ev¯Íevqb, GmwWwR jÿ¨gvÎv AR©bmn wewfbœ wel‡q jÿ¨gvÎv AR©‡b cÖv_wgK I MYwkÿv 
gš¿Yvj‡qi Awab¯’ cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii gva¨‡g G mKj Kg©KvÛ myPviæfv‡e m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ wbijmfv‡e KvR K‡i 
hv‡”Q| eZ©gv‡b wkÿv_x©‡`i g‡a¨ cÖvq 51% QvÎx| wkÿvq mgvR DØy×KiYmn wewfbœ Kvh©µg MÖn‡Yi d‡j eZ©gv‡b we`¨vj‡q 
wkï fwZ©i nvi cÖvq AvUvbeŸB kZvsk| wkÿv_x© Dcw¯’wZi nvi e„w× †c‡q‡Q Ges S‡i covi nvi D‡jøL‡hvM¨fv‡e n«vm †c‡q 
17.90 kZvsk n‡q‡Q| S‡i covi nvi cÖwZeQiB K‡g Avm‡Q|

cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv:

31evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020

প্রাথমিক ও গণমিক্রা িন্ত্রণরালয়



cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii Kvh©µg
webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY: cÖwZeQi 1 Rvbyqvwi eB Drm‡ei gva¨‡g cÖv_wgK we`¨vj‡qi mKj wkÿv_x©‡K webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK 
weZiY Kiv nq| 2019-2020 A_©eQ‡iI RuvKRgKc~Y© Abyôv‡bi gva¨‡g mviv‡`‡k eB weZiY Drme D`hvwcZ nq Ges 
wkÿv_x©‡`i gv‡S eB weZiY Kiv nq| D‡jøL¨ †h, 2010 mvj †_‡K wkÿv_x©‡`i‡K 100% bZzb eB cÖ`vb Kiv n‡”Q| Gi c~‡e© 
50% bZzb I 50% cyivZb eB cÖ`vb Kiv n‡Zv| 

2018-2020 wkÿve‡l©i cvV¨cy¯ÍK gy`ªY I weZiY msµvšÍ Z_¨:
µwgK bs ‡kÖwY                             wkÿvel©

2018 2019 2020
1. cÖvK-cÖv_wgK 6823648 6856020 6675276

2. cÖ_g 14488395 13648816 13543743

3. w`¦Zxq 13919353 13162371 13077814

4. Z…Zxq 26451679 25482956 25294043

5. PZz_© 25486309 24435935 24511992

6. cÂg 23252551 22151822 22068580

7. b„-‡Mvôx 149276 277068 230103

me©‡gvU 110571211 106014988 105401551

b„-‡Mvôxi cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi cVb-cvVb mvgMÖx Ges 1g-3q †kÖwYi cvV¨cy¯ÍK gy`ªYc~e©K Dnv mieivn Kiv nq (PvKgv, gvigv, 
Mv‡iv, wÎcyiv, mv`wi)| b„-‡Mvôxi Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii 1g, 2q, 3q †kÖwYi bgybv Kwcmn me©‡gvU 
weZiYK…Z cVb-cvVb mvgMÖx/cvV¨cy¯ÍK 2,30,103 wU|

GKxf~Z wkÿv:
GKxf~Z wk¶v wel‡q ev¯ÍevwqZ Kvh©µgmgyn (2019-20)

GKxf~Z wk¶v ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ miKvi KZ…©K Aby‡gvw`Z Action plan ¸‡jvi AvIZvq wbb¥wjwLZ Kvh©µgmg~n ev¯Íevqb 
Kiv n‡q‡Q:

	we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wkï‡`i cov‡jLv wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ Zv‡`ig‡a¨ wewfbœ ai‡Yi A¨vwmmwUf wWfvBm (Pkgv, 
ûBj †Pqvi, kªeYhš¿ BZ¨vw`) cÖ`v‡bi j‡¶¨ cÖwZwU Dc‡Rjvq Pvwn`vi wfwË‡Z 2 †KvwU UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q|

	AwURg Ges GbwWwWmn GKxf~Z wkÿv wel‡q 64wU †Rjv †_‡K 2400 Rb wkÿK‡K 5 w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q|

	8wU wefv‡M gvV ch©v‡qi 480 Rb Kg©KZ©v‡K †RÛvi GÛ BbK¬zwmf GWz‡Kkb wel‡q Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

	GKxf~Z wk¶vi AvIZvq mKj wkïi wbR wbR gvZ„fvlvq wk¶v AR©‡bi AwaKvi wbwðZKi‡Y Multi Lingual 
Education (MLE) Kvh©µ‡gi AvIZvq ¶z`ª b„‡Mvwôi wkï‡`i Rb¨ 5 wU fvlvq cÖvK-cÖv_wgK ‡kÖwY †_‡K wØZxq 
†kÖwY ch©šÍ cvV¨ cy¯ÍK cÖYqb c~e©K we`¨vjq ch©v‡q weZiY Kiv n‡q‡Q Ges G wel‡q wZb cveZ©¨ †Rjvq 270 Rb 
wkÿK‡K 10 w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

	we`¨vjq ch©v‡q wkï‡`i `¶Zv wba©vi‡Y  my-¯^v‡¯’¨ mywk¶v Kvh©µ‡gi AvIZvq ¶z‡` Wv³vi m„wói gva¨‡g we‡kl Pvwn`v 
m¤úbœ wkï‡`i mbv³Ki‡Yi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q;

	mKj wkïi fwZ© wbðZKiY I mgmy‡hv‡Mi gva¨‡g wk¶v MÖn‡Yi j‡¶¨ mvgvwRK m‡PZbZv e„w×i j‡¶¨ we`¨jq 
GjvKvi RbMY, GmGgwmi m`m¨, AwffveK, RbcÖwZwbwamn mKj †÷K‡nvìvi‡`i AskMÖn‡Y 45 wU †Rjvq 
mvgvwRK m‡PZbZvg~jK Kg©kvjv m¤úbœ n‡q‡Q|
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 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv: 
2019 m‡bi (APSC)-Gi cÖwZ‡e`b Abyhvqx cÖvK-cÖv_wgK †kÖYx‡Z fwZ©K…Z wkÿv_©x msL¨v 37,86,241 Rb| 2019-20 
A_©eQ‡i †gvU 2 ch©v‡q c~e©eZx© eQ‡ii b¨vq cÖwZwU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq (wcwUAvB msjM¥ cixÿY we`¨vjqmn) 10,000/- 
K‡i me©‡gvU 64,95,90,000/-cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi wkLY-‡kLv‡bv mvgMÖx/µq/‡Zix /†kÖwY mw¾¡ZKi‡Yi Rb¨ eivÏ cÖ`vb 
Kiv nq| m¤úªwZ RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi Rb¨ 1wU K‡i †gvU 26,000wU wkÿKc` m„Rb 
Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨, kxNªB D³ c`¸‡jv‡Z wkÿK wb‡qv‡Mi cwiKíbv i‡q‡Q| eZ©gvb miKv‡ii HKvwšÍK cÖ‡Póvq 5+ eq‡mi 
wkï‡`i Rb¨ 1 eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿve¨e¯’vi cwie‡Z© 4+ eqm †_‡K wkï‡`i Rb¨ 2eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK 
wkÿve¨e¯’v cÖeZ©‡bi j‡ÿ¨ cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq KZ…©K cÖYxZ avibvcÎ (Concept paper)I mvims‡ÿc gvbbxq 
cÖavbgš¿x Aby‡gv`b K‡ib; hv cÖv_wgK wkÿvi BwZnv‡m GKwU Ab¨Zg gvBjdjK| 

wkÿK wb‡qvM: 
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 2019-2020 A_©eQ‡i mnKvwi wkÿ‡Ki k~b¨ c‡` 18,147 Rb mnKvix wkÿK wb‡qvM cÖ`vb 
Kiv n‡q‡Q| m`¨ RvZxqKiYK…Z cÖwZwU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi Rb¨ 01wU (GKwU) K‡i mnKvix 
wkÿ‡Ki c` m„wó Kiv n‡q‡Q| wcBwWwc-4 Gi AvIZvq cÖvK-cÖv_wg‡Ki Rb¨ me©‡gvU 26000 mnKvix wkÿK Ges ivR¯^ Lv‡Z 
we`¨gvb 6,947 wU mnKvix wkÿ‡Ki k~b¨ c‡` wb‡qvM Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| cÖavb wkÿ‡Ki 16,687 c‡` PjwZ `vwqZ¡cÖvß 
wkÿKM‡Yi c‡`vbœwZi gva¨‡g wbqwgZ Ki‡Yi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| bvixi ÿgZvqb e„w×i j‡ÿ¨ cÖv_wgK we`¨vj‡q 
wkÿK wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î 60% gwnjv †KvUv msiwÿZ Av‡Q| eZ©gv‡b miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Kg©iZ wkÿK-wkwÿKvM‡Yi 
g‡a¨ cÖvq 69% wkwÿKv i‡q‡Qb| 

2017-2018, 2018-2019 Ges 2019-2020 A_©eQ‡i wkÿK wb‡qvM msµvšÍ Z_¨: 

µwgK bs A_©eQi wb‡qvMK…Z wkÿK msL¨v gšÍe¨
1. 2017-18 898 cÖavb wkÿK
2. 2018-19 10092 325 Rb cÖavb wkÿK Ges 9767 

Rb mnKvix wkÿK
3. 2019-20 18147 mnKvix wkÿK

‡gvU 29137

cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv:
2009 mvj n‡Z cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv Pvjy n‡q‡Q| cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv cÖwZ eQi mviv‡`‡k GK‡hv‡M 
mvaviYZ b‡f¤^i gv‡m AbywôZ nq| 2019 mv‡j evsjv‡`‡ki evB‡i 8wU †`‡ki 12wU ‡K›`ªmn mviv‡`‡k 7470wU †K‡›`ª GB 
cixÿv AbywôZ n‡q‡Q| 2019 mv‡j wewfbœ ai‡Yi 98,811wU (AvUvbeŸB nvRvi AvUkZ GMv‡iv) cÖv_wgK we`¨vj‡qi 5g 
†kÖwYi 25,55,064 Rb (cuwPk jÿ cÂvbœ nvRvi †PŠlwÆ) QvÎQvÎx ZvwjKvfz³ nq| cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv 2019 G 
AskMÖnYKvix cixÿv_©xi msL¨v 24,54,151 Rb (PweŸk jÿ Pzqvbœ nvRvi GKkZ GKvbœ) Ges cv‡ki nvi 95.50%|

cÖv_wgK wkÿv mgvcbv‡šÍ DËxY© cixÿv_©x‡`i cÖv_wgK e„wË cÖ`vb Kiv nq| cÖv_wgK e„wË `yÕai‡Yi- (K) U¨v‡j›Ucyj Ges (L) 
mvaviY| 2015 mvj n‡Z cÖv_wgK e„wËcÖvß‡`i msL¨v e„w× †c‡q 82,500 †Z DbœxZ n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ U¨v‡j›Ucyj G e„wË cÖvß‡`i 
msL¨v 33,000 Ges mvaviY †MÖW G e„wË cÖvß‡`i msL¨v 49,500| U¨v‡j›Ucyj G e„wË cÖvß wkÿv_©x‡`i cÖwZ gv‡m 300/- 
(wZbkZ) UvKv Ges GKKvjxb 225/- (`yBkZ cuwPk) UvKv cÖ`vb Kiv nq| ZvQvov mvaviY †MÖW G e„wË cÖvß wkÿv_©x‡`i cÖwZ 
gv‡m 225/- (`yBkZ cuwPk)  UvKv Ges GKKvjxb 225/- (`yBkZ cuwPk) UvKv cÖ`vb Kiv nq|

cÖv_wgK wk¶v mgvcbx cix¶vi me©‡kl 3 eQ‡ii Z_¨:
cix¶vi 

mvj
Dc‡Rjv cix¶v †K›`ª wWAvify³ cix¶v_©xi msL¨v Dcw¯’Z cix¶v_©xi msL¨v cv‡ki nvi

‡`‡ki 
evwn‡i

†`‡k QvÎ QvÎx ‡gvU QvÎ QvÎx ‡gvU

2017 508 12 7267 12,98,778 15,07,318 28,06,096 12,39,181 14,57,035 26,96,216 95.18%

2018 510 12 7398 12,77,896 14,98,986 2776882 12,11,600 14,41,296 26,52,896 97.59%
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2019 511 12 7458 11,78,146 13,76,918 25,55,064 11,24,225 13,29,926 24,54,151 95.50%

 e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U :
Ômy¯’ †`‡n my¯’ gbÕ G g~j gš¿‡K mvg‡b †i‡L †jLvcovi cvkvcwk wk¶v_©x‡`i Rb¨ we`¨vj‡q kixiPP©v, Kvwes Kvh©µg, dzUej, 
wµ‡KU I Ab¨vb¨ †Ljvayjvi Av‡qvRb Kiv n‡q _v‡K| we`¨vj‡q kZfvM QvÎ-QvÎx fwZ©, S‡i cov †iva, wk¶vi gvb e„w× Ges 
¯’vbxq RbM‡Yi m¤ú„³v e„w×K‡í †jLvcovi cvkvcvwk †Ljvayjvi gva¨‡g wk¶v_©x‡`i kvixwiK I gvbwmK weKvk, cÖwZ‡hvMxZvi 
gva¨‡g wk¶v_©x‡`i mwnòzZv, g‡bvej e„w×mn cÖwZ‡hvMx g‡bvfve M‡o †Zvjvi D‡Ï¨‡k¨ I RvwZiRbK e½eÜz †kL gywReyi 
ingv‡bi cÖwZ kª×v wb‡e`‡b 2010 mv‡j e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U Pvjy Kiv nq| 

†`‡ki cÖvq mKj cÖv_wgK we`¨vjq GB dzUej Uzb©v‡g‡›U AskMÖnY K‡i| BDwbqb/†cŠimfv ch©v‡q ïiæ GB Uzb©v‡g‡›Ui 
BDwbqb/†cŠimfv ch©‡qi `j¸‡jv Dc‡Rjv ch©v‡q, Dc‡Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb `j †Rjv ch©v‡q, †Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb `j 
wefvMxq ch©v‡q Ges wefvMxq ch©‡qi P¨vw¤úqb `j RvZxq ch©v‡q XvKvq AbywôZ †Ljvq AskMÖnY K‡i|

RvZxq ch©v‡q †Ljvq AskMÖnYKvix cÖwZwU ̀ ‡ji †L‡jvqvo, †KvP Ges g¨v‡bRvi‡K †g‡Wj †`qv nq| RvZxq ch©v‡qi P¨vw¤úqb, 
ivbvi Avc Ges 3q ̄ ’vb AwaKvix ̀ ‡ji mKj †L‡jvqvo, †KvP Ges g¨v‡bRvi‡K bM` A_© cyi¯‹vi Ges weRqx ̀ j‡K cÖvBR gvwb 
I Uªwd †`qv nq| RvZxq ch©v‡q AskMÖnYKvix 8 wU ̀ j‡K miKvix A‡_© XvKvq Avevmb, Lvevi Ges hvZvqv‡Zi e¨e¯’v Kiv nq|

e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g‡›Ui MZ wZb eQ‡ii Z_¨:

Uzb©v‡g‡›Ui bvg mb
AskMÖnYKvix 
we`¨vjq msL¨v

AskMÖnYKvix 
‡L‡jvqvo msL¨v

P¨vw¤úqb ivbvm©Avc

e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq 
dzUej Uzb©v‡g›U  

2017 64688 1099696
c~e© DRvbwUqv 
mcÖvwe, †cKzqv, 

K·evRvi

fyjevwoqv 
mcÖvwe,mvw_qv, 

cvebv|

2018 65795 1118515
nwicyi mcÖvwe, 

ˆRšÍvcyi, 
wm‡jU|

`t KvwbqvjLvZv 
mcÖvwe, m`i, 
bxjdvgvix| 

2019 65367 1111239
†KvwfW-19 Gi Kvi‡Y RvZxq 
ch©v‡qi †Ljv AbywôZ nqwb|

e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U:
2010 m‡bi e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g‡›Ui avivevwnKZvq 2011 mvj †_‡K e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv 
gywRe †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U Pvjy Kiv nq| BDwbqb/†cŠimfv ch©v‡q ïiæ GB Uzb©v‡g‡›Ui BDwbqb/†cŠimfv 
ch©‡qi ̀ j¸‡jv Dc‡Rjv ch©v‡q, Dc‡Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb ̀ j †Rjv ch©v‡q, †Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb ̀ j wefvMxq ch©v‡q Ges 
wefvMxq ch©‡qi P¨vw¤úqb `j RvZxq ch©v‡q XvKvq AbywôZ †Ljvq AskMÖnY K‡i|

e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g‡›Ui MZ wZb eQ‡ii Z_¨:

Uzb©v‡g‡›Ui bvg mb
AskMÖnYKvix 
we`¨vjq msL¨v

AskMÖnYKvix 
‡L‡jvqvo msL¨v 

P¨vw¤úqb ivbvm©Avc 

e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe 
†MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej 

Uzb©v‡g›U:
 

2017 64683 1099611
‡`vnv‡iv mcÖvwe, 

ˆkjKzcv, 
wSbvB`n| 

cuvPiæLx mcÖvwe, 
bv›`vBj, 

gqgbwmsn|

2018 65700 1116900
cuvPiæLx mcÖvwe, 

bv›`vBj, 
gqgbwmsn|

 †UcyiMvox 
we †K mcÖvwe, 

cvUMÖvg, 
jvjgwbinvU| 

2019 65368 1111256
†KvwfW-19 Gi Kvi‡Y RvZxq 
ch©v‡qi †Ljv AbywôZ nqwb|
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AvšÍ:cÖv_wgK we`¨vjq µxov I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv:
2019-2020 A_©eQ‡i AvšÍ: cÖv_wgK we`¨vjq µxov I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv cwiPvjbv eve` mKj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq, 
Dc‡Rjv, †Rjv I wefvM ch©v‡q †gvU 16 ‡KvwU 70 jÿ UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖwZ‡hvwMZvq we`¨vjq, K¬v÷vi, 
Dc‡Rjv/_vbv, †Rjv I wefvM ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ n‡q‡Q| K‡ivbv cwiw¯’wZi Kvi‡Y RvZxq ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ 
Kiv hvqwb| K‡ivbv cwiw¯’wZ ¯^vfvweK n‡j RvZxq ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ Kiv n‡e| †gvU 15wU B‡f‡›U we`¨vjq n‡Z 
RvZxq ch©vq ch©šÍ cÖvq GK †KvwU wÎk jÿ wkÿv_©x AskMÖnY K‡i|

GK bR‡i 2018-2019 †_‡K 2019-2020 A_©eQ‡i ev¯ÍevwqZ †fŠZ AeKvVv‡gvMZ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg:

µtbs cÖKí/Kg©m~wP Kvh©µ‡gi bvg
A_©eQi gšÍe¨

2018-2019 2019-2020

1.
Pvwn`vwfwËK miKvwi 
cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb 
cÖKí (1g ch©vq)

we`¨vj‡q Pvwn`v wfwËK Kÿ 
wbg©vY/ m¤úªmviY

5504 6746

IqvkeøK wbg©vY 810 1175

bjK~c ¯’vcb 350 1217

2.
bZzb RvZxqKiYK…Z 
cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb 
cÖKí (1g ch©vq)

we`¨vj‡q Pvwn`v wfwËK Kÿ 
wbg©vY/ m¤úªmviY

4519 5755

IqvkeøK wbg©vY 650 912

bjK~c ¯’vcb 400 1132

3.
PZz_© cÖv_wgK wkÿv 
Dbœqb Kg©m~wP 
(wcBwWwc-4)

AwZwi³ †kÖwYKÿ wbg©vY - 4
2312 Kvh©µg 
Pjgvb

eo ai‡Yi †givgZ (we`¨vjq) 102 453

iæwUb †givgZ (we`¨vjq) 42006 42042

Dc‡Rjv wkÿv Awdm 
m¤úªmviY/‡givgZ

- 39

wWwcBI Awdm m¤úªmviY - 1

wcwUAvB m¤úªmviY/ms¯‹vi - 10

evDÛvix Iqvj wbg©vY - 25

BDAviwm †givgZ - 10

wWwW Awdm - 1

bjK~c ¯’vcb - 264

IqvkeøK †givgZ 3731

2019-2020 A_©eQ‡i GWz‡Kkb Bb Bgvi‡RwÝ Gi AvIZvq 529wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Riæwi Ae¯’vq wkÿv 
Kvh©µg Ae¨vnZ ivLvi j‡ÿ¨ †gvU 12 †KvwU UvKv cÖ`vb Kiv nq Ges G KvR mivmwi GmGgwm KZ…©K ev¯ÍevwqZ nq| gš¿Yvjq 
KZ…©K Aby‡gvw`Z GWz‡Kk Bb Bgv‡R©wÝ MvBW jvB‡bi Av‡jv‡K G UvKvi gva¨‡g we`¨vj‡q A¯’vqx M„nwbg©vY/Riæwi †givgZ 
Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  

SLIP I UPEP Kvh©µg:
cÖv_wgK wkÿvq gvVch©v‡q ÿgZv we‡Kw›`ªKi‡Yi Ab¨Zg nvwZqvi n‡jv SLIP Kvh©µg| 2019-20 A_©eQ‡i 

wcBwWwc-4 Gi AvIZvq cÖv_wgK we`¨vj‡q QvÎmsL¨v we‡ePbvq 4wU K¨vUvMwi‡Z we`¨vjq cÖwZ 50 nvRvi  UvKv †_‡K ïiæ 
K‡i 1 jÿ UvKv ch©šÍ w¯øc MÖ¨v›U wn‡m‡e A_© cÖ`vb Kiv nq| cÖv_wgK wkÿv we‡K›`ªxKi‡Yi Ask wn‡m‡e cÖYxZ MvBWjvB‡bi 
wfwË‡Z ¯‹zj †j‡fj B¤úªyf‡g›U cø¨vb (SLIP) Ges Dc‡Rjv cÖvBgvix GWz‡Kkb cø¨vb (UPEP) ev¯Íevqb Kvh©µg Pjgvb 
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Av‡Q| 2019-20 A_©eQ‡i †`‡ki mKj miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q w¯øc Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| GLv‡Z cÖvq 376 †KvwU 
UvKv e¨q n‡q‡Q| w¯øc MvBWjvBb I BD‡cc MvBWjvBb gš¿Yvjq KZ…©K Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges w¯øc MvBWjvBb we`¨vjq ch©v‡q 
weZiY Kiv n‡q‡Q| 2019-20 A_© eQ‡i †`‡ki 50wU †Rjvi 50wU wbe©vwPZ Dc‡Rjvq BD‡cc Kvh©µg ev¯Íevq‡bi Rb¨ A_© 
eivÏ †`qv n‡q‡Q| 

GmwWwR
GmwWwR AR©‡bi j‡ÿ¨ cÖv_wgK wkÿvi m¤úªmvib I Dbœq‡b eZ©gv‡b wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq Dbœqbg~jK KvR ev¯ÍevwqZ n‡”Q| 
cÖv_wgK wkÿvi mKj ¯Í‡i Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨vcK e¨envi wbwðZ Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| wkÿv MÖn‡Y bvix-
cyiæl ˆelg¨ `~ixKi‡Yi eûg~Lx D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b cÖv_wgK we`¨vj‡q wkÿ_©x fwZ©i nvi 97.74%|Gi g‡a¨ 
evwjKv wkï 51.5%| we`¨vj‡q fwZ© I Dcw¯’wZi nvi e„w× †c‡q‡Q Ges S‡i covi nvi cÖwZeQi Kg‡Q| we`¨vj‡qi evjK-
evwjKv‡`i ˆbwZK wkÿv m¤úªmvi‡Y Kve-¯‹vDwUs GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| we`¨vjq¸‡jv‡Z G Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q| G Rb¨ GKwU 
we‡kl cÖK‡íi AvIZvq Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡”Q| ¯‹zj †nj_ Kvh©µ‡gi AvIZvq ¯^v¯’¨ wel‡q eQ‡i `y-evi wkï‡`i ¯^v¯’¨ cixÿvi 
e¨e¯’v i‡q‡Q| cÖwZeQi †`ke¨vcx Dbœqb †gjv Av‡qvRb Kiv n‡q _v‡K| cÖv_wgK wkÿv wefv‡Mi mKj ¯Í‡ii `ßimg~n G‡Z 
mwµqfv‡e AskMÖnY K‡i _v‡K| 7g cÂevwl©K cwiKíbv I SDG Gi mswkøó jÿ¨gvÎv Abyhvqx wewfbœ Kvh©µg ev¯ÍevwqZ 
n‡”Q| 

2018-19 n‡Z 2022-23 A_©eQi ch©šÍ ev¯Íevq‡bi Rb¨ PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc-4) cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 
cÖv_wgK wkÿv‡ÿ‡Î 7g cÂevwl©K cwiKíbv I GmwWwR jÿ¨gvÎv AR©‡bi wewfbœ welq wcBwWwc-4 G AšÍf©y³ i‡q‡Q| wcBwWwc-4 
Gi AvIZvq 03wU g~j K‡¤úv‡b›U Gi Aax‡b 21wU mve K‡¤úv‡b›U ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Gi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg¸‡jv n‡”Q 
we`¨vj‡q Pvwn`v wfwËK †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb, cvbxq R‡ji Rb¨ bjK~c ¯’vcb I IqvkeøK wbg©vY, we`¨vjq I  Dc‡Rjv 
wfwËK Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevqb, cÖwZwU cÖwZôv‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ m¤úwK©Z DcKiY/ mvgMÖx cÖ`vb, wkÿvµg Dbœqb, 
wkÿK I Kg©KZ©v-Kg©PvixMY‡K †ckvMZ cÖwkÿY cÖ`vb, cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ I hš¿cvwZ mieivnKiY, wkÿKmn cÖ‡qvRbxq 
†jvKej wb‡qvM BZ¨vw`| mvwe©Kfv‡e ejv hvq, weMZ 2019-20 A_©eQ‡i miKv‡ii ev‡RU Abyhvqx Kvh©µg ev¯Íevq‡b cÖv_wgK 
wkÿv Awa`ßi Z_v cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i‡Q| 

mvgvwRK wbivcËv †eóbx Kg©m~wP:
cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii AvIZvq mvgvwRK wbivcËv †eóbx msµvšÍ wewfbœ Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡”Q| 2019-2020 A_© eQ‡i 
G Kvh©µ‡gi AvIZvq cÖvq 1 †KvwU 37 j¶ wk¶v_©x‡K Dce…wË cÖ`vb Kiv nq| `vwi`« cxwoZ GjvKvq ¯‹yj wdwWs Kg©m~wPi 
AvIZvq cÖq 30 j¶ wk¶v_©x‡K cÖwZ ¯‹yj w`e‡m D”P cywógvb m¤úbœ we¯‹yU cÖ`vb Kiv nq| G Qvov 2019 wk¶v e‡l© cÖv_wgK 
we`¨vj‡qi mKj wk¶v_©x‡K webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK cÖ`vb Kiv nq| 2019-2020 A_©eQ‡i i¯‹ cÖK‡íi AvIZvq cÖvq 80 nvRvi 
wkÿv_x© wewfbœ wkÿv mvgMÖx I DcKiY †c‡q‡Q| mvgvwRK wbivcËv †eóbxi Ask wn‡m‡e G mKj Kg©m~wP cÖv_wgK wkÿvi Dbœq‡b 
¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Q| †gvevBj GKvD‡›Ui gva¨‡g wkÿv_x©‡`i‡K Dce„wË cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K hv wkÿv_x©i gv wKsev gv‡qi 
AeZ©gv‡b wbKU ¯^R‡bi gva¨‡g cÖ`vb Kiv nq| 2019-20 A_©eQ‡i †Kwe‡bU wWwfkb KZ…©K Av‡qvwRZ †m¨vmvj cÖ‡UKkb 
welqK †K›`ªxq ch©v‡qi †gjvq cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii Z_v cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi mwµq AskMÖnY wQ‡jv| †gjvi 
me©e„nr ÷jwUI cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi KZ…©K cwiPvwjZ nq| 

cÖwkÿY:
evsjv‡`‡ki cÖvK-cÖv_wgK ‡kÖwY †_‡K cÂg †kÖwY ch©šÍ mKj wkïi we`¨vj‡q †jLvcovi my‡hvM m„wó Ges mKj wkÿv_x©i Rb¨ 
mgZvwfwËK gvb m¤§Z wkÿv cÖ`vb KivB n‡”Q PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi Awfô j¶¨| gvbm¤§Z 
cÖv_wgK wkÿvi Rb¨ me©v‡MÖ cÖ‡qvRb wkÿvµg, cvV¨µg, `ÿ I AwfÁ wkÿK, wkLb Dc‡hvMx AvMÖnx wkï, wkÿvqZb I 
mswkøó cwi‡ek| Avi wkÿK‡K Dchy³fv‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ `ÿ wkÿK wkLb I  cÖwkÿY Kg©©m~wP| G †cÖwÿ‡Z PZz_© cÖv_wgK 
wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi AvIZvq GKwU M‡elYvag©x AwfÁZvg~jK avivevwnK ‡ckvMZ Dbœqb/Continuous 
Professional Development (CPD) ‡d«gIqvK© cÖYqb Kiv n‡q‡Q| G M‡elYvwU Pjgvb cÖwkÿY Kvh©µgmg~n cixÿv-
wbixÿv I we‡kølYc~e©K Ges we`¨gvb cÖwkÿY g¨vbyqvj ev wkÿvµg ch©v‡jvPbv K‡i cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| wcBwWwc4 Gi 
AvIZvq D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgmg~n n‡jv wWwcGW †ewmK ‡Kvm©© welqwfwËK cÖwkÿY (evsjv, Bs‡iwR, MwYZ, cwi‡ek cwiwPwZ 
weÁvb, cwi‡ek cwiwPwZ mgvR,kvixwiK wkÿv, Pviæ I Kviæ Ges msMxZ), †hvM¨ZvwfwËK g~j¨vqb welqK cÖwkÿY, BbWvKkb 
cÖwkÿY, BbWvKkb cÖwkÿY (wcÖ-cÖvBgvix), wjWvikxc cÖwkÿY, AvBwmwU Bb GWz‡Kkb cÖwkÿY, mycviwfkb cÖwkÿY, mve-
K¬v÷vi cÖwkÿY, A¨vKkb wimvP©, †jmb ÷vwW, †ckvMZ gv‡bvbœq‡b wkLb-‡kLv‡bv Kvhµg, g¨vbyqvj cÖYqb I Ab¨vb¨ 
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wk‡ÿvcKiY cÖYqb cÖwkÿY, †kÖwYwfwËK/we`¨vjqwfwËK avivevwnK g~j¨vqb, wm‡÷‡gwUK Bswjk cÖwkÿY, MwYZ Awjw¤úqvW 
Ges wkÿKmn mKj ch©v‡qi Kg©KZ©vM‡Yi Rb¨ ˆe‡`wkK cÖwkÿY| 

	wWwcGW ‡Kvm©: evsjv‡`‡k cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿKM‡Yi gvb Dbœq‡bi Rb¨ MVbev‡`i Av‡jv‡K wWwcGW †Kvm© 
cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 18 gvm e¨vcx G ‡Kv‡m© wkÿv_x© wkÿKMY wewfbœ welqÁvb (SK), wkÿY weÁvb (PK) I 
†ckvMZ Abykxjb K‡i _v‡Kb| 

	welqwfwËK cÖwkÿY (cvuPwU ‡Kvi welq-evsjv, Bs‡iwR, MwYZ, cwi‡ek cwiwPwZ weÁvb cwi‡ek cwiwPwZ mgvR Ges 
wZbwU bb‡Kvi welq-kvixwiK wkÿv, Pviæ I Kviæ Ges msMxZ): cÖv_wgK we`¨vj‡qi  wkÿKMY n‡Z cÖwkÿYcÖvß I 
wbe©vwPZ cÖwkÿK Øviv Ab¨vb¨ wkÿKM‡Yi gv‡S welqwfwËK ( †Kvi/bb †Kvi) G cÖwkÿ‡Yi we¯ÍiY NUv‡bv nq| G 
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g cvV¨ cy¯ÍK ch©v‡jvPbv , †jmb cøvb ˆZwi, DcKiY ˆZwi I e¨envimn cvV`vb Dc¯’vc‡bi ‡KŠkj 
Ges c×wZ wel‡q beZi a¨vb-aviYv AewnZ Kiv nq| g~jZ welqwfwËK cÖwkÿY Kvh©µ‡gi Dci wfwË K‡iB wkLb-
‡kLv‡bv cÖwkÿY cwiPvwjZ nq|

	cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿKM‡Yi Rb¨ †hvM¨ZvwfwËK g~j¨vqb welqK cÖwkÿY: cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g cÖv_wgK wkÿv 
mgvcbx cixÿv Kvh©µg MÖnY, ‡hvM¨ZvwfwËK cÖkœcÎ Ges DËicÎ h_vh_fv‡e g~j¨vqb wKfv‡e Ki‡Z nq Zv AewnZ 
Kiv nq|

	bewbhy³ mnKvix wkÿKM‡Yi BbWvKkb cÖwkÿY: bewb‡qvMcÖvß mnKvix wkÿKMY‡K PvKzixi ïiæ‡Z BbWvKkb 
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g PvKzwiKvjxb `vwqZ¡ Ges cvV`vb Kvh©µg m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv cÖ`vb Kiv nq|

	cÖavb wkÿKM‡Yi wjWvikxc cÖwkÿY: we`¨vjq ch©v‡q cÖavb wkÿKM‡Yi Kvh©Ki †bZ…Z¡, ZZ¡veavqK, e¨e ’̄vcK, 
cÖkvmK I †kÖwY cvV`v‡b mnKvix wkÿKMY‡K mvwe©K mnvqZv cÖ`v‡b mÿgZv AR©‡bi j‡ÿ¨ wjWviwkc cÖwkÿY cª`vb 
Kiv nq| 

	AvBwmwU Bb GWz‡Kkb cÖwkÿY: gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv ev¯Íevqb Ges ‡kªwYK‡ÿ wWwRUvj Kb‡U›U Gi gva¨‡g 
wkÿv_©x‡`i cvV`vb‡K mnRZi Kivi j‡ÿ¨ AvBwmwU Bb GWz‡Kkb wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|

 
	Kg©KZ©vM‡Yi GKv‡WwgK mycviwfkb: gvV ch©v‡q mnKvix Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi Ges Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi Gi 

BÝUªv±i I mnKvix  BÝUªv±i †kÖwY cvV`vb Kvh©µg ch©‡eÿY I GKv‡WwgK mycviwfkb K‡i _v‡Kb| G cÖwkÿ‡Y 
GKv‡WwgK mycviwfkb wel‡q mvwe©K aviYv cÖ`vb Kiv nq|

	mve-K¬v÷vi cÖwkÿY: cÖYqYK…Z wjd‡jU Abyhvqx mve-K¬vóvi cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g ¯’vbxq chv©‡q wkÿKM‡Yi GKwU 
GKv‡WwgK mv‡cvU© wm‡÷g M‡o †Zvjv n‡q‡Q | wZbwU ch©v‡q m¤úbœ nq|

	 ˆe‡`wkK cÖwkÿY: Kg©‡ÿ‡Î Drmvn cÖ`v‡bi Rb¨ wewfbœ ch©v‡q †kÖô wkÿK I Kg©KZ©v wbe©vPb Kiv n‡q _v‡K| 
wbe©vwPZ wkÿK I Kg©KZ©vM‡Yi ga¨ n‡Z Modern School Management practice wel‡q 7 w`b e¨vcx 
ˆe‡`wkK cÖwkÿ‡Y †cÖiY Kiv n‡q _v‡K| 

	Overseas One Year Master’s degree: cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK ‡_‡K ïiæ K‡i mKj ch©v‡qi 
Kg©KZ©vM‡Yi ga¨ †_‡K †hvM¨Zvi wfwË‡Z GK ermi †gqv`x GB cÖwkÿ‡Yi Rb¨ we‡`‡k †cÖiY Kiv nq|

	A¨vKkb wimvP© I cvV mgxÿv: A¨vKkb wimvP© Ggb GKwU wg_w¯ŒqvwfwËK Abymšavb cÖwµqv †hLv‡b mgm¨v mgvav‡bi 
Kvh©µg cwiPvwjZ nq DcvË-wfwËK †hŠ_ M‡elYv, we‡kl K‡i we`¨vj‡q ev †kÖwYK‡ÿ Pjgvb mgm¨vi ZvrÿwYK 
mgvav‡b mnvqZv K‡i|

	wm‡÷‡gwUK Bswjk cÖwkÿY: e„wUk KvDwÝj ‡_‡K cwiPvwjZ wbw`©ó cwiKíbv Abyhvqx cªwkÿY Kvh©µgwUi cÖwkÿK 
cÖwkÿY wbe©vwPZ 15 wU wcwUAvB G AbywôZ n‡e| G j‡ÿ¨ cÖwkÿY †K›`ª cÖ¯‘ywZi KvR Pj‡Q|

	g¨vbyqvj I Ab¨vb¨ wk‡ÿvcKiY cÖYqb cÖwkÿY: wcBwWwc4 G cÖ_gev‡ii gZ g¨vbyqvj I Ab¨vb¨ wk‡ÿvcKiY 
cÖYqb cÖwkÿY Kvh©µg AšÍ©f~³ Kiv n‡q‡Q| †jLKMY hv‡Z wewaweavb †g‡b KvRwU Ki‡Z cv‡ib Zvi Rb¨ cÖv_wgK 
we`¨vj‡qi wkÿK Ges Kg©KZ©vMY‡K GB cÖwkÿY cÖ`vb Kivi cÖwµqv Pj‡Q| 

37evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020

প্রাথমিক ও গণমিক্রা িন্ত্রণরালয়



PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi AvIZvq 2019-2020 A_©eQ‡i cÖwkÿY wefv‡Mi Kvh©µ‡gi ev¯Íevqb 
AMÖMwZ:

µwgK bs cÖwkÿY Kg©m~wPi bvg cÖwkÿ‡Yi †gqv` AskMÖnbKvixi msL¨v
1. wWwcGW  18 gvm cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK

34346 Rb
2. Overseas One Year 

Master’s degree
12 gvm 20 Rb Z_¨ msM„wnZ, K‡ivbv cwiw¯’wZi Kvi‡Y 

Kvh©µg ¯’wMZ i‡q‡Q
3. welqwfwËK cÖwkÿY evsjv 06 w`b 49640 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
4. welqwfwËK cÖwkÿY Bs‡iwR 06 w`b 44383 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
5. welqwfwËK cÖwkÿY cwi‡ek 

cwiwPwZ mgvR
06 w`b  70140 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

6. welqwfwËK cÖwkÿY cwi‡ek 
cwiwPwZ weÁvb

06 w`b  70951 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

7. welqwfwËK cÖwkÿY kvixwiK wkÿv 06 w`b 21103 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
8. welqwfwËK cÖwkÿY Pviæ I Kviæ 06 w`b 6450 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
9. welqwfwËK cÖwkÿY msMxZ 06 w`b 23928 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
10. Primary Education 

Learners’ Numeracy 
Skills Development 
through Math Olympiad 
Techniques

Master trainer 
& Resource -8 

days
Refresher-4 

days

Resource Person-100 (Instructor 
PTI) 

11. Competency Based Test 
Items Development 
Marking & Test 
Administration 

wZb w`b 62346 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

12. ICT in Education Training 12 w`b 10,180 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

B-gwbUwis I B-cÖvBgvix ¯‹zj wm‡÷g: 
wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y cÖv_wgK we`¨vjq cwi`k©b e¨e¯’vq B-gwbUwis I B-cÖvBgvix ¯‹yj wm‡÷g cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q, 
hv GKwU hy‡Mvc‡hvMx c`‡¶c| evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (GwcG) Abyhvqx gvV ch©v‡q cÖwZ eQi cÖv_wgK we`¨vjq cwi`k©‡bi 
j¶¨gvÎv- 3,20,000wU| GwcG 2019-20 A_©eQ‡i bZybfv‡e Awdm cwi`k©‡bi j¶¨gvÎv- 500wU wba©viY Kiv n‡q‡Q| 

we`¨vjq cwi`k©b e¨e¯’vq gwbUwis I ‡g›Uwis Kvh©µg ‡Rvi`vi Kivi j‡¶¨ B-gwbUwis A¨vcm& ms‡kvabc~e©K AvKl©Yxq 
W¨vk‡evW© Kiv n‡q‡Q cÖ‡Z¨K cwi`k©bKvix Kg©KZ©v‡K B-gwbUwis G¨vcm& Gi gva¨‡g we`¨vjq cwi`k©‡bi Rb¨ ¯§vU© wWfvBm 
mieivn Kiv n‡q‡Q| AbjvBb we`¨vjq cwi`k©b Kvh©µg myôyfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ cÖwZ gv‡m B›Uvi‡bU WvUv mieivn Kiv 
nq| 08 wefvM I 64 ‡Rjvq B-gwbUwis Gi mvwe©K Kvh©µg gwbUwis Kivi Rb¨ GKRb K‡i mnKvwi ‡Rjv cÖv_wgK wk¶v 
Awdmvi‡K (GwWwcBI)-‡K ‡dvKvj c‡q›U Kiv n‡q‡Q | B-cÖvBgvix ¯‹yj wm‡÷g Gi mv‡_ ms‡hvM ‡i‡L Òmsm` evsjv‡`k 
‡UwjwfkbÓ G m¤úªPvwiZ mvßvwnK cvV`vb Kvh©µg ÔN‡i e‡m wkwLÕi Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ msm` ‡Uwjwfkb Z_¨ msMÖn mdUIq¨vi 
‡W‡fjc K‡i wWwcB-i I‡qemvB‡U Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| G mdUIq¨v‡ii gva¨‡g mviv‡`‡ki cvV`v‡bi Z_¨ gwbUwis Kiv 
m¤¢e n‡”Q| eZ©gv‡b 510wU Dc‡Rjv/_vbvq B-gwbUwis Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|

evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi (Annual Primary School Census): 
cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ g‡bvbœq‡b cÖwZeQi evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi (APSC) cÖwZ‡e`b cÖYqb I cÖKvk Kiv n‡q 
_v‡K| GwU cÖv_wgK wk¶vi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© cÖKvkbv| 2019 mv‡jI evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi cÖwZ‡e`b cÖKvwkZ 
n‡q‡Q| evwl©K c«v_wgK we`¨vjq ïgvwii Z_¨ M‡elYv I cwiKíbvi Kv‡R e¨eüZ nq weavq ‡`‡ki mKj K¨vUvMwii cÖv_wgK 
we`¨vjq ‡_‡K Z_¨ msM«n Kiv nq| Zb¥‡a¨ D‡jøL¨‡hvM¨ nj: we`¨vj‡qi ‡fŠZ AeKvVv‡gv, wk¶K msL¨v, wk¶v_©x msL¨v, f~wgi 
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Z_¨, m¨vwb‡Ukb I Iqvk-eøKmn cvbxq R‡ji e¨e¯’v, w¯øc Aby`vb I we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU, K¨vP‡g›U GjvKvi ïgvwiK…Z 
wkï‡`i Z_¨ I wk¶K‡`I cÖwk¶Y msµvšÍ Z_¨ msM«n Kiv nq| ‡h‡nZy cÖv_wgK wk¶vi cÖ‡qvRbxq mKj Z_¨ ‡hgb: GER, 
NER, Cycle Dropout Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER), 
GPI (NER), Year Inputs per Graduate এিং Cycle Dropout Rate mwbœ‡ewkZ K‡i cÖwZeQi APSC cÖwZ‡e`b 
c«Yqb Kiv nq, ZvB GwU‡K cÖv_wgK wk¶vi `c©Y (Mirror) ejv †h‡Z cv‡i| 

evwl©K AMÖMwZi cÖwZ‡e`b (Annual Sector Performance Report):
cÖv_wgK wk¶vi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© cÖwZ‡e`b n‡”Q evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ev Annual Sector Performance Report 
(ASPR) |  hv cÖwZeQi c«Yqb I cÖKvk Kiv n‡q _v‡K| D³ cÖwZ‡e`b cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ I cwigvbMZ gv‡bvbœq‡b 
wewfbœ m~PK ‡hgb:  KPI (GER, EFAs, NER), PSQL(Book distribution, SLIP grant, Assistant Teacher 
and Cluster Training), PEDP4 cwiexÿY m~PK Ges SDG4 m¤úwK©Z m~PK cÖf…wZ cwigvc Kiv n‡q _v‡K| G mKj 
m~P‡Ki gva¨‡g cÖv_wgK wk¶vi mvwe©K AMÖMwZ cwijw¶Z nq

Avw_©K e¨e¯’vcbv:
A_© wefv‡Mi gva¨‡g cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii ivR¯^ Lv‡Zi Ges PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi ev‡RU 
cÖYqb, ev‡RU ev¯Íevqb Ges wbixÿv Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K| 2019-20 Avw_©K eQ‡ii ev‡RU iBAS++ Gi gva¨‡g 
cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q Ges D³ wm‡÷‡gi gva¨‡gB cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii AvIZvq cÖavb Kvh©vjq Ges gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni 
AbyKz‡j eivÏ †cÖiY K‡i wnmve iÿY Awd‡mi gva¨‡g wej cv‡ki e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| iBAS++ KZ…©K †Rbv‡iUK…Z Avw_©K 
cÖwZ‡e`‡bi wfwË‡ZB 2019-20 Avw_©K cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi KZ…©K cÖ¯‘ZK…Z Ges cwiPvwjZ 
Online Accounting Information System (AIS) wU A_© gš¿Yvjq KZ…©K cÖYxZ bZzb Avw_©K †KvW Abymv‡i Avc‡WU 
Kiv n‡q‡Q| DPE AIS Gi gva¨‡g gvV ch©vq n‡Z 2019-20 Avw_©K eQ‡ii Pvwn`v msMÖn K‡i Zvi Av‡jv‡K ev‡RU cÖ¯‘Z 
Kiv n‡q‡Q| gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni eivÏ †cÖi‡Yi †ÿ‡Î DPE AIS wm‡÷g e¨envi K‡i eivÏcÎ †cÖiY Ges wWwWIM‡Yi 
†gvevB‡j GmGgGm Gi gva¨‡g eiv‡Ïi Z_¨ †cÖi‡Yi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i Avw_©K wel‡q 
`ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ 2 w`‡bi cÖwkÿ‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q hv 2019-20 Avw_©K eQi n‡Z ïiæ nq | cÖv_wgK wkÿv 
Awa`ß‡ii AvIZvq cÖavb Kvh©vjq Ges gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni wbixÿv Kvh©µg mwVK Ges `ÿZvi mv‡_ m¤úbœ Kivi j‡ÿ¨ 
A_© wefv‡Mi AvIZvq GKwU ¯^Zš¿ AwWU †mj MVb Kiv n‡q‡Q| 

cÖwKDi‡g›U msµvšÍ Kvh©vejx:
• 2019-20 A_©eQ‡i ivR¯^ I Dbœqb ev‡R‡Ui Aaxb cÖwKDi‡g›U Kvh©µ‡g cvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v± 2006 I cvewjK 

cÖwKDi‡g›U wewagvjv 2008 Gi weavb AbymiYc~e©K Kvh©µg MÖnY Kiv nq;

• cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvaxb Ges wcBwWwc-4 Gi ms¯’vb †gvZv‡eK hveZxq cÖwKDi‡g›U Kvh©µg 
G wefv‡Mi AvIZvq m¤úv`b Kiv n‡q _v‡K;

•  wewfbœ jvBb wWwfkb n‡Z cÖvß cÖwKDi‡g›U Pvwn`v Abyhvqx cY¨, Kvh© I †mev cÖwKDi Kiv nq;

• eZ©gv‡b BwRwc-Gi gva¨‡g cÖvq kZfvM µq cÖwµqv m¤úv`b Kiv nq|

Z_¨ e¨e¯’vcbv:
cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi AvIZvq 2019-20 A_©eQ‡i Z_¨ e¨e¯’vcbv msµvšÍ cÖwk¶Y, IqvK©kc 
wewfbœ `ß‡i ‡gwkbvix `ªe¨ c«`vb, ‡givgZ, cÖwZ¯’vcb BZ¨vw` Lv‡Z A_© e¨q n‡q‡Q| D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg¸‡jv n‡jv: wewfbœ 
miKvwi we`¨vj‡q mvDÛ wm‡÷g weZib, cÖv_wgK wk¶vq B-gwbUwis wm‡÷g me©Î Pvjy Kivi j‡¶¨ 3700wU U¨ve µq K‡i 
mnKvwi Dc‡Rjv wk¶v Awdmvi I Z`~a© Kg©KZ©v‡`i B-gwbUwis Kivi Rb¨ weZib Kiv n‡q‡Q| mviv ‡`‡k GLb U¨v‡ei gva¨‡g 
B-gwbUwis Kvh©µg Pjgvb| GQvov, 12wU bZyb wcwUAvB Gi g‡a¨ 12wU‡Z AvBwmwU j¨ve ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges cyivZb 55wU 
wcwUAvB AvBwmwU j¨v‡e Av‡iv 10wU K‡i bZyb ‡W¯‹Uc Kw¤úDUvi I 2wU K‡i Gwm mieivn Kiv n‡q‡Q| AvBwmwU wefvM KZ©…K 
cÖ¯‘ZK…Z cÖv_wg‡Ki 1g ‡k«wY ‡_‡K 5g ‡k«wY ch©šÍ 21wU eB‡qi wWwRUvj K‡›U›U e¨env‡ii wbwgË cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi ‡_‡K 
cÖ‡qvRbxq Kvh©µg M«nY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ wewfbœ cÖv_wgK we`¨vj‡q wWwRUvj K‡›U›U Gi wWwfwW ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q|

wk¶K cÖwk¶‡Yi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 67wU wcwUAvB‡Z D”P cÖhyw³ ¶gZvm¤úbœ Kw¤úDUvi mg…× AvBwmwU j¨ve ¯’vcb Kiv 
n‡q‡Q, 55wU j¨v‡e 30wU K‡i Ges 12wU j¨v‡e 20wU K‡i Kw¤úDUvi, 1wU K‡i j¨vcUc I gvwëwgwWqv cÖ‡R±I cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q| 60 nvRv‡ii ‡ekx miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk¶K‡K AvBwmwU K‡›U›U ‰Zwii wel‡q 12w`b e¨vcx ‡gŠwjK cÖwk¶Y 
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cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖv_wgK we`¨vj‡qi 1,31,544 Rb wk¶K‡K eZ©gvb wk¶K evZvq‡b mshy³ Kiv n‡q‡Q|

GK bR‡i cÖKí/Kg©mywPmg~n:

PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc-4): 
Kg©m~wPi bvg t  PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc-4)
cÖK‡íi †gqv` t  RyjvB 2018 †_‡K Ryb 2023|
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v t  cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi
cÖKí e¨q t  38,39716.00 jÿ UvKv (wRIwe: 2559157.00, wcG: 1280559.00)|
cÖKí GjvKv t  mgMÖ evsjv‡`k| 
A_©vqb t  evsjv‡`k miKvi I 8wU Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v 

2019-2020 A_© eQ‡i G Kg©m~wPi AvIZvq ev¯ÍevwqZ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg¸‡jv n‡”Q- we`¨vj‡q †kÖwYKÿ I mxgvbv cÖvPxi 
wbg©vY, IqvkeøK wbg©vY, bjK~c ¯’vcb, we`¨vjq I Awdm †givgZ, mKj ¯Í‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix I wkÿKM‡Yi cÖwkÿY, 
AvBwmwU mvgMÖx weZiY, Awdm BKzBc‡g›U mieivnKiY, ˆe‡`wkK cÖwkÿY Av‡qvR‡bi e¨e¯’vKiY BZ¨vw`| 

2019-2020 A_© eQ‡i AviGIwc Abyhvqx ev‡RU eivÏ wQj 413443.00 jÿ UvKv| Gi g‡a¨ e¨q n‡q‡Q 186959.00 jÿ 
UvKv| 

wiwPs AvDU Ae ¯‹zj wPj‡Wªb (ROSC) †dBR-2 cÖKí:
cÖK‡íi bvg : wiwPs AvDU Ae ¯‹zj wPj‡Wªb (i¯‹) †dBR-2 cÖKí;

cÖKí GjvKv : 148 wU Dc‡Rjvq Avb›` ¯‹zj, 90 wU Dc‡Rjvq wcÖ-‡fv‡Kkbvj cÖwkÿY Ges 11wU wmwU 

       K‡c©v‡ikb GjvKvq Avb›` ¯‹zj;

cÖK‡íi †gqv` : 

      g~j cÖKí: Rvbyqvix 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2017;

      1g ms‡kvwaZ cÖKí: Rvbyqvix 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2018;

      2q ms‡kvwaZ cÖKí: Rvbyqvix 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2020;

cÖKí e¨q (‡KvwU UvKvq): 
wRIwe wcG (AvBwWG) ‡gvU
58.08 1232.27 1290.35

A_©vq‡bi Drm: wRIwe Ges AvBwWG

cÖK‡íi D‡Ïk¨: mgv‡Ri AbMÖmi I myweav ewÂZ 8-14 eQi eqmx wkï‡`i hviv KL‡bv we`¨vj‡q hvqwb ev cÖv_wgK wkÿv 
Amgvß †i‡L S‡i c‡o‡Q Zv‡`i Rb¨ cÖv_wgK wkÿv mgvß Kivi 2q my‡hvM wn‡m‡e i¯‹ cÖKí †bqv| GKB mv‡_ RxweKvq 
wb‡qvwRZ nIqvi Rb¨ Dchy³ wkï‡`i wcÖ-‡fv‡Kkbvj cÖwkÿY cÖ`vb I Kg©‡ÿ‡Î wb‡qv‡Mi e¨e¯’v Kiv G cÖK‡íi Ab¨gZ 
D‡Ïk¨|

cÖK‡íi jÿ¨gvÎv: 

µwgK weeiY wkLb †K›`ª wkÿv_©x
1 Dc‡Rjv (Rural)-148wU 21,361 7,20,000 

2 wmwU K‡c©v‡ikb (Urban)- 11wU 2,000 50,000

3 PVT-90 wU Dc‡Rjv - 25,000

4 GdwWGgGb wkï‡`i AbvbyôvwbK wkÿv 1500 150000
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cÖK‡íi 2019-20 A_© eQ‡ii Avw_©K AMÖMwZ Ryb/2020 ch©šÍ (jÿ UvKvq): 

weeiY wRIwe wcG ‡gvU
‡gvU cÖKí eivÏ 5808.53 123227.23 129035.76
‡gvU e¨q (Ryb/2020 ch©šÍ) 5120.27 107649.01 112769.28
Ae¨wqZ A_© 688.26 15578.22 16266.48
AMÖMwZ (%) 88% 87% 87%

`vwi`ªcxwoZ GjvKvq ¯‹zj wdwWs Kg©m~wP:
cÖKí ms‡kvabxi weeiY:

`vwi`ªcxwoZ GjvKvq ¯‹zj wdwWs cÖKíwU RyjvB 2010 mvj n‡Z ïiæ n‡q A`¨vewa Pjgvb Av‡Q| B‡Zvg‡a¨ cÖKíwU 3 ev‡ii 
Rb¨ ms‡kvab Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU ms‡kva‡b miKvix As‡k cÖK‡íi Kg©GjvKv m¤úªmvwiZ n‡q‡Q| ms‡kvabxi weeiY wb¤œiæc:

1) g~j wWwcwc:

cÖv°wjZ e¨q: ‡gvU: 114279.91 (wRIwe: 59770.57, cÖKí mvnvh¨: 54509.34)

‡gqv`: RyjvB 2010-Ryb 2014

2)  1g ms‡kvwaZ wWwcwc:

cÖv°wjZ e¨q: †gvU: 157793.11 (wRIwe: 87574.50, cÖKí mvnvh¨: 70218.61)

‡gqv`: RyjvB 2010-wW‡m¤^i 2014

3)  2q ms‡kvwaZ wWwcwc:

cÖv°wjZ e¨q: †gvU: 314552.20 (wRIwe: 214599.65, cÖKí mvnvh¨: 99952.55)

‡gqv`: RyjvB 2010-wW‡m¤^i 2017

4) 3q ms‡kvwaZ wWwcwc: 

cÖv°wjZ e¨q: ‡gvU: 499197.29 (wRIwe: 373706.82, cÖKí mvnvh¨: 125490.47) 

‡gqv`: RyjvB 2010-wW‡m¤^i 2020

cÖK‡íi jÿ¨/D‡Ïk¨

•	 cÖv_wgK we`¨vj‡q Mg‡bvc‡hvMx `wi`ª wkï‡`i fwZ© nvi e„w×KiY 
•	 cÖv_wgK we`¨vj‡q fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZi nvi e„w×KiY 
•	 cÖv_wgK we`¨vj‡q fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx‡`i S‡i covi cÖeYZv †ivaKiY 
•	 cÖv_wgK wkÿv P‡µi mgvwßi nvi e„w×KiY 
•	 cÖv_wgK we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i ˆ`bw›`b cywó Pvwn`v c~iY Kiv 
•	 cÖv_wgK wkÿvi ¸YMZ gvb Dbœqb 

wkÿv_x© msL¨vi weeiY:

cÖíf~³ GjvKvi myweav‡fvMx ‡gvU QvÎ-QvÎxi msL¨v 29.08 jÿ (wRIwe: 26.86 jÿ, WweøDGdwc: 2.21 jÿ) Ges we`¨vj‡qi 
msL¨v †gvU: 15,349wU (wRIwe: 13,564 I WweøDGdwc: 1,785)

¯‹zj wdwWs cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb Ae¯’v

•	 †`‡ki 104wU Dc‡Rjvq cÖv_wgK we`¨vj‡q Aa¨qbiZ cÖ‡Z¨K wkÿv_©x‡K ˆ`bw›`b Dcw¯’wZi wfwË‡Z cÖwZ ¯‹zj w`e‡m 75 
MÖvg IRb wewkó GK c¨v‡KU K‡i D”P cywógvbmg„× we¯‹zU mieivn Kiv nq| we¯‹z‡Ui GK‡N‡qwg `yi Kivi Rb¨ GK gvm 
AšÍi AšÍi f¨vwbjv †d¬fvi I w¯‹g&W wgé †d¬fv‡ii D”P cywógvbmg„× we¯‹zU we`¨vjq ch©v‡q mieivn Kiv n‡”Q|

•	 MZ A‡±vei 2019 n‡Z cÖKí †gqv` Kvjxb mgq Z_v wW‡m¤^i 2020 ch©šÍ †`‡ki 08 wU wefv‡Mi 16wU Dc‡Rjvq 
ÒRvZxq ¯‹zj wgj bxwZ 2019Ó Abyhvqx cÖvq 4 jÿ 10 nvRvi wkÿv_©x-‡K wgW †W wgj Z_v ivbœv Kiv Mig Lvevi (mewR 
wLPzwo I wWg wLPzwo) mieivn Kiv n‡”Q|
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•	 Ryb/2019 ch©šÍ cÖK‡íi µgcywÄfzZ e¨q 366624.00 jÿ UvKv hvi kZKiv nvi 80.16%
•	 2019-20 A_© eQ‡ii Ryb/2020 ch©šÍ cÖK‡íi e¨q 45445.70 jÿ UvKv hvi kZKiv nvi 98.80%
•	 wek¦ Lv`¨ Kg©m~PxÕi mnvqZvq cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq 8wU wefv‡M ¯‹zj wgj wel‡q gZwewbgq Kg©kvjvi Av‡qvRb 

K‡i| Kg©kvjvq AskMÖnYKvix cÖRvZ‡š¿i Kg©KZ©v, ivR‰bwZK e¨w³eM© I mykxj mgv‡Ri cÖwZwbwamn mKj AskxR‡bi 
gZvg‡Zi wfwË‡Z RvZxq ¯‹zj wgj bxwZ cÖYqb Kiv nq;

•	 19 AvM÷ 2019 Zvwi‡L AbywôZ gwš¿mfvi ‰eV‡K cÖavbgš¿x KZ…©K “RvZxq ¯‹yj wgj bxwZ 2019” Aby‡gvw`Z nq|

cÖKí eivÏ I e¨q msµvšÍ Z_¨ (j¶ UvKvq):

A_©eQi
eivÏ e¨q

wRIwe wWwcG †gvU wRIwe wWwcG †gvU
e¨‡qi kZKiv 

nvi
2018-19 45600.00 6210.00 51810.00 42067.84 6208.27 48276.11 93.18%
2019-20 39500.00 6500.00 46000.00 38945.70 6500.00 45445.70 98.80%

cÖv_wgK wkÿvi Rb¨ Dce„wË cÖ`vb cÖKí (3q ch©vq):
1| cÖK‡íi bvg  : cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ Dce…wË cÖ`vb cÖKí  (3q ch©vq) 2ms‡kvabx

2| cÖKí GjvKv    : wmwU K‡c©v‡ikb I ‡cŠimfvmn mgMÖ evsjv‡`k 

3| cÖK‡íi ‡gqv`  : RyjvB 2015-Ryb 2021  

4| cÖK‡íi e¨q  : 13766,34.42 j¶ UvKv 

5| A_©vq‡bi Drm  : m¤ú~Y© wRIwe

6| cÖK‡íi D‡Ïk¨:

(K) cÖv_wgK we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx mKj wkï‡`i fwZ©i nvi e…w×;

(L) fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx‡`i Dcw¯’wZi nvi e…w×;

(M) QvÎ-QvÎx‡`i S‡i cov ‡iva I cÖv_wgK wk¶vPµ mgvwß nvi e…w×;

(N) cÖv_wgK we`¨vj‡q wkï‡`i Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi ‡¶‡Î mgZv Avbq‡bi gva¨‡g `vwi`« we‡gvPb;

(O) bvixi ¶gZvqb wbwðZKiY;

(P) cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gvb Dbœqb Ges

(Q) mvgvwRK wbivcËv ‡Rvi`viKiY|

7| Dce…wË c«vwßi gvwmK nvi cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY: mKj wk¶v_©x gvwmK 75/-

cÖ_g †kÖwY-cÂg †kÖwY:

cwiev‡i 01 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 150/-
cwiev‡i 02 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 300/-
cwiev‡i 03 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 400/-
cwiev‡i 04 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 500/-

lô †kÖwY-Aóg †kÖwY:

cwiev‡i 01 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 200/-
cwiev‡i 02 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 400/-
cwiev‡i 03 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 500/-
cwiev‡i 04 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 600/-

 2019-20 A_©eQ‡ii A_© eivÏ I e¨q:  

(K) 2019-20 A_©eQ‡i myweav‡fvMx wk¶v_©xi j¶¨ gvÎv 1 ‡KvwU 40 j¶

(L) 2019-20 A_©eQ‡i GwWwc eivÏ 1165,31.00 j¶  UvKv|

(M) 2019-20 A_©eQ‡ii 1g ‡_‡K 3q wKw¯Íi (RyjvBÕ19-gvP©Õ20) A_© weZiY mgvß n‡q‡Q| ‡gvU 1114,87,00,000.00/-  
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UvKv weZiY Kiv n‡q‡Q| 

12| cÖK‡íi me©‡kl Kvh©µg:

cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ Dce„wË cÖ`vb cÖKí-3q ch©vq (cÖ_g ms‡kvabx) Gi ‡gqv` 31 wW‡m¤^i 2019 ‡kl nIqvq cÖK‡íi 
‡gqv` GK eQi Qq gvm e„w×c~e©K Rvbyqvwi 2020 n‡Z Ryb 2021 ch©šÍ 2q ms‡kvabx GK‡bK KZ©…K Aby‡gv`b Kiv n‡q‡Q| 
‡m Av‡jv‡K Rvbyqvwi 2020 n‡Z Ryb 2020 ch©šÍ 6 gv‡mi Rb¨ ‡gvevBj e¨vswKs Gi gva¨‡g Dce„wË weZi‡Yi j‡¶¨ mvwf©m 
‡cÖvfvBWvi wb‡qv‡Mi Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 2q ms‡kvabx‡Z Dce„wË cÖ`v‡bi cwigvb ‡`o¸Y e„w× Kiv n‡q‡Q| GQvov wk¶v 
cÖwZôv‡b wk¶v mnvqK DcKiY (¯‹yj e¨vM, RyZv, ¯‹yj ‡W«m) Gi Rb¨ GKKvjxb QvÎ cÖwZ 1000/- UvKv cÖ`vb Kivi cÖ¯Íve 
Aby‡gvw`Z nIqvq ‡m Abyhvqx weZib Kiv n‡”Q| 

Pvwn`vwfwËK bZzb RvZxqKiYK…Z cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq):
•	 cÖK‡íi ‡gqv`  :   RyjvB 2016 ‡_‡K wW‡m¤^i 2022
•	 cÖKí e¨q  :  5740.5945 ‡KvwU UvKv
•	 cÖKí Ae¯’vb  :  mgMÖ evsjv‡`k| 
•	 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v :  cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi 
•	 wbg©vYKvix ms¯’v :  GjwRBwW I wWwcGBPB
•	 cÖK‡íi A‡_©i Drm :  wRIwe 
•	 cÖKí GjvKv  :  mgM« evsjv‡`k 

cÖK‡íi D‡Ïk¨:

•	 bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Pvwn`vwfwËK AeKvVv‡gv wbg©vY|
•	 bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q  QvÎ msL¨vi wfwË‡Z ‡hŠwËKfv‡e ‡kÖwYK¶ web¨vm| 
•	 bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q my‡cq cvwb I ¯^v¯’¨m¤§Z cq:wb®‹vkb e¨e¯’v Kiv|
•	 bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi  ‡k«wYK¶/wk¶KK‡¶ AvmevecÎ mieivn|
•	 wk¶v‡¶‡Î mvgvwRK AmgZv `~i Kiv, wkLb ‡mLv‡bvi gvb I wk¶v mvgvwqP‡µi Dbœqb NUv‡bv|
•	 cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n wk¶vevÜe cwi‡e‡ki gvb Dbœqb Kiv|
•	 cÖvK-cÖv_wgK n‡Z cÂg ‡k«wY chšÍ mKj wkïi Rb¨ wkïevÜe wk¶v wbwðZ Kiv| 

cÖK‡íi Kvh©µg I jÿ¨gvÎv :

•	 23,000wU ‡k«wYK¶ I 2,000wU wk¶KK¶ wbg©vY (me©‡gvU AwZwi³ 25,000wU K¶ wbg©vY)|
•	 23,000 ‡k«wYK‡¶ Ges 2,000wU wk¶KK‡¶ AvmevecÎ mieivn|
•	 5,000wU Mfxi bjK~c ¯’vcb| 
•	 5000wU Iqvke K wbg©vY|
•	 500wU ¯‹y‡j evDÛvwi Iqvj wbg©vY
•	 1800wU ¯‹y‡j ‡cø-KY©vi wbg©vY|
•	 1,000wU ¯‹y‡j ‡mvjvi c¨v‡bj ¯’vcb| 

2019-20 A_©eQ‡ii AM«MwZ:

GwWwc eivÏ : 1318.55 (ivR¯^: 10.80+g~jab 1307.75) ‡KvwU UvKv|

e¨q  : 1307.4681 ‡KvwU UvKv| 

Avw_©K AM«MwZ : 99.16 %

ev¯Íe AM«MwZ : 99.60%

43evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020

প্রাথমিক ও গণমিক্রা িন্ত্রণরালয়



2019-20 A_©eQ‡ii cÖK‡íi ev¯Íe AMÖMwZ (Ryb 2020 ch©šÍ):

weeiY we`¨vjq feb (GjwRBwW) Iqvk eøK (wWwcGBPB) bjK~c ¯’vcb (wWwcGBPB)
‡gvU Aby‡gvw`Z we`¨vjq msL¨v 6720টি (32,349টি কক্) 5000টি 5000টি
`icÎ Avnevb 5440টি (25,021টি কক্) 2250টি 1940টি
wbg©vY Kvh©µg Pjgvb 2982টি (13,989টি কক্) 1298টি 675টি
wbg©vY KvR mgvß 2249টি (10,051টি কক্) 850টি 1175টি

Pvwn`vwfwËK miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq) 
•	 cÖK‡íi ‡gqv`  :   RyjvB 2016 ‡_‡K wW‡m¤^i 2022
•	 ev¯ÍevqbKvix ms¯’v :  cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi 
•	 wbg©vYKvix ms¯’v :  GjwRBwW I wWwcGBPB
•	 cÖK‡íi A‡_©i Drm :  wRIwe 
•	 cÖKí GjvKv  :  mgM« evsjv‡`k 

Ryb/20 gvm ch©šÍ cÖKí ev¯Íevqb AMÖMwZi mvims‡¶c:

2019-20 A_© eQ‡i GwWwc eivÏ I e¨q   

GwWwc eivÏ   t   951 †KvwU 78 jÿ UvKv|

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ  t  1436 †KvwU 77 jÿ UvKv|

4_© wKw¯Í ch©šÍ A_© Qvo  t 1436 †KvwU 77 jÿ UvKv|  

Ryb/20 ch©šÍ e¨q    t 1427 ‡KvwU 93 jÿ 50 nvRvi UvKv| 

2019-20 A_© eQ‡i Ryb/20 ch©šÍ AMÖMwZ = GwcGÕ‡Z †fŠZ- 100%, - Avw_©K- 99.38%|  

cÖK‡íi ïiæ †_‡K Ryb/20 ch©šÍ µgcywÄZ e¨q = 2938 ‡KvwU 06 jÿ 52 nvRvi UvKv|

cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n Kve ¯‹vDwUs m¤cÖmviY (4_© ch©vq) cÖKí:
ÒcÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n Kve ¯‹vDwUs m¤úªmviY (4_© ch©vq)Ó Expansion of Cub Scouting in Primary Schools 
(4th Phase). cÖKíwU cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq Gi D‡`¨v‡M Aby‡gvw`Z Ges evsjv‡`k ¯‹vDUm Gi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ 
n‡”Q (‡gqv` RyjvB 2019-Ryb 2023: cÖv°wjZ e¨q 35540.769 j¶ UvKv m¤ú~Y© wRIwe)| 2019-20 A_© eQ‡i Dc‡hvwRZ 
AviGGwWwc eiv‡Ïi Av‡jv‡K gš¿Yvjq KZ©…K A_© Qvo 1000.00 j¶ UvKv, cÖK…Z e¨q c«vq 904.00 j¶ UvKv|

PZy_© ch©vq cÖK‡íi D‡Ïk¨ I j¶¨gvÎv: (K) bZyb Av‡iv 7.35 j¶ Kve eqmx wkï‡K Av‡›`vj‡b m¤„³Ki‡Yi Rb¨ 30,700 
wU we`¨vj‡q bZyb Kve ¯‹vDU `j MVb; (L) wewfbœ ch©v‡q 36wU bZyb AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi gva¨‡g evsjv‡`k ¯‹vDU‡mi 
m¶gZv e…w×; Ges (M) wk¶K/wkw¶Kv‡K cÖwk¶Y Ges Kve ¯‹vDU‡`i ¸YMZ gv‡bvbœq‡b wewfbœ ‡c«vM«v‡g m¤ú„³Ki‡Yi gva¨‡g 
mswkøó‡`i `¶Zv e…w× Kiv; 

PZy_© ch©vq cÖK‡íi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg:  

(K) gywRe el© D`hvcb:evsjv‡`k ¯‹vDUm KZ©…K M…nxZ mviv‡`‡k e¨vcK Kg©m~wPi g‡a¨ ‡Uwjwfkb I ‡eZv‡i 24wU we‡kl 
Abyôvb c«Pvi| wZb mn¯ªvwaK cÖwk¶Y, †cÖvMÖvg, mgvR Dbœqb, Rbms‡hvM Kg©m~wP‡Z 2.5 j¶vwaK ÔgywRe e‡l©i ‡jv‡MvmnÕ 
we‡kl e¨vR cÖ`vb| mKj ai‡Yi cÖKvkbvq ÔgywRe e‡l©i ‡jv‡MvÕ e¨envi| RvZxq ¯‹vDU c«wk¶Y ‡K‡›`« gywRe PZ¡i ‰Zwi I 
RvwZi wcZv Ôe½eÜy ‡kL gywReyi ingvb Gi cÖwZK„wZ ¯’vcb| we‡kl Kg©m~wP wn‡m‡e ÔRv¤^yix Ab `¨v ‡U«bÕ Av‡qvRb| RvZxq 
ch©v‡q we‡kl Pvwn`v m¤úbœ/AwUw÷K wkï‡`i mgv‡ek/A¨v‡Mvbix Av‡qvRb|

(L) Kve ¯‹vDU †cÖvMÖvg I Ab¨vb¨ Kvh©µg: GKwU RvZxq Kve K¨v¤úyix, 10wU AvÂwjK, 95wU ‡Rjv I 488wU Dc‡Rjv Kve 
K¨v¤úyix Av‡qvRb (2 j¶ 50 nvRvi Kv‡ei AskM«n‡Y), 900wU lôK ‡bZv ‡Kvm©-e¨vR ‡Kvm©, 500 wU Kve-nwj‡W, mvuZvi 
cÖwk¶Y, cÖwZfv A‡š^lY, wej‡evW© ̄ ’vcb, kvcjv Kve A¨vIqvW© weZiY, ‡miv Kve wjWvi‡`i cyi¯‹…Z Kiv, RvZxq I AvšÍR©vwZK 
B‡f‡›U ‡hvM`vb/wk¶v ågY BZ¨vw`| mKj Dc‡Rjvq ÔmgvR m‡PZbZv Kvh©vejx, 10 nvRvi ¯‹y‡j Ô¯‹yj Mv‡W©bÕ I e„¶‡ivcb, 
Iqvk eøK cwi”Qbœ ivLvq m‡PZbZv ‰Zwi| AwWI-wfwWI wK¬c ‰Zwi I weZiY| ̄ ‹vDwUs bxwZgvjv m¤^wjZ j¶vwaK ‡cv÷vi gy`«b 
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I weZiY| 30,700 Kve ¯‹vDU BDwbU ‡K Drmvn DcKiY (cÖv_wgK wPwKrmv e·, ¯‹vd©-e¨vR-IqvMj, eB, cZvKv, ‡Ljvi 
mvgMÖx, Wªvgmn ) cÖ`vb| cÖK‡íi Kvh©µg ev¯Íevqb gwbUwis Gi j‡¶ ÔW¨vUv e¨vRÕ wbg©vY I gwbUwis Gc ‰Zwi|

(M) cÖwk¶Y Kvh©µg:  cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk¶K‡`i 1850wU Iwi‡q‡›Ukb ‡Kvm©, ‡Rjv I Dc‡Rjv wk¶v Awdmvi I cÖwZôvb 
c«avb‡`i 150wU Iwi‡q‡›Ukb ‡Kvm©, 950wU Kve wjWvi ‡ewmK cÖwk¶Y ‡Kvm©, 255wU A¨vWfvÝW I ¯‹xj ‡Kvm©, 50wU 
AvBwmwU ‡Kvm©, 09wU Avw_©K e¨e¯’vcbv ‡Kvm©, 25 wU Mvj©-Bb-¯‹vDwUs wjWvi ‡ewmK ‡Kvm©, 3wU ‡Kvm© di GGjwU, 2wU ‡Kvm© 
di GjwU| ‡gvU 1,91,000 Rb Kve wjWvi‡K eQ‡i 2,400/- nv‡i m¤§vbx fvZv c«`vb | 

(N) wbg©vY I µq Kvh&µ©gt ‡gŠPv‡K GKwU myBwgs cyjmn mviv ‡`‡k 36 wU Kve ¯‹vDU feb I ¯’vcbv wbg©vY, Zvuey, AvmevecÎ, 
Awdm miÄvg I AvBwmwU DcKiY Ges GKwU wcK-Avc µq BZ¨vw`|

evsjv‡`‡ki 509 wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Kw¤úDUvi I j¨vs¸‡qR j¨ve ¯’vcb cÖKí:
1. ev¯ÍevqbKvix ms¯’v: cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi

2. cÖkvmwbK gš¿Yvjq: cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq

3. cÖK‡íi ‡gqv`: cÖ¯ÍvweZ 01 Rvbyqvix 2019- n‡Z 31 wW‡m¤^i 2020

4. cÖKí e¨q:

K) wRIwe: 241.73 j¶ UvKv 

L) cÖKí mvnvh¨ (XvKv¯’ fviZxq nvBKwgkb): 2499.73 j¶ UvKv 

M) ‡gvU e¨q: 2741.46 j¶ UvKv 

D‡Ïk¨mg~nt

1.Kw¤úDUv‡ii wewfbœ c«‡qv‡Mi mv‡_ cwiwPZ Kiv Ges covi Af¨vm evov‡bv| 

2.AvBwmwU cÖhyw³ e¨envi K‡i wk¶v_©x‡`i wkLb djcÖm~ Kiv | 

3.Kw¤úDUv‡ii Kvh©Ki e¨env‡ii gva¨‡g cÖhyw³MZ `¶Zv weKvk Kivmn evsjv I Bs‡iwR fvlvi `¶Zv e„w× Kiv|

4. cÖhyw³MZ Ges fvlvi `¶Zv weKv‡ki mv‡_ mv‡_ AvZ¥wek¦vm e„w×‡Z mnvqZv Kiv Ges `jxq Kvh©µ‡gi gva¨‡g wkLb 
wbwðZ Kiv|

cÖ‡Z¨K Dc‡Rjvq  1wU K‡i me©‡gvU 509wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 1wU K‡i Kw¤úDUvi I j¨vs¸‡qR j¨ve ¯’vcb Kiv 
n‡e| G mKj j¨v‡e 5wU K‡i ‡W¯‹Uc Kw¤úDUvi (BDwcGmmn) I ‡nW‡dvb, 1wU K‡i wcÖ›Uvi, ivDUvi, ‡cbW«vBf, WvUv wmg, 
‡nvqvBU ‡evW©, GmAviGg mn wewfbœ ai‡Yi K‡›U›U, dvwb©Pvi BZ¨vw` mieivn Kiv n‡e| evsjv‡`k I fviZ miKv‡ii ‡hŠ_ 
Avw_©K mn‡hvwMZvq GB cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡”Q|

XvKv gnvbMix I c~e©vP‡j miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ¯’vcb I AeKvVv‡gv Dbœqbmn `„wób›`b KiY cÖKí:
gš¿Yvjq  : cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v : cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi

cÖK‡íi D‡Ïk¨ I 
jÿ¨gvÎv 

1. cixÿvi my›`i cwi‡ek m„wói j‡ÿ¨ XvKv gnvbMix 342wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi ga¨ 
154wU we`¨vj‡qi 2975wU Kÿ bZzbfv‡e wbg©vY Kiv;
2. 77wU we`¨vj‡q 1167wU K‡ÿi AeKvVv‡gv Dbœqbmn `„wób›`b Kiv;
3. DËiv‡Z 3wU I c~e©vP‡j 11wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq bZzbfv‡e ¯’vcb;
4. ZfvM fwZ© wbwðZ KiY;
5. wkïi gvbwmK weKvk NUv‡bv;
6. wkÿvq cÖ‡ekvwaKvi, D”P wkÿv Ges cwic~Y© DbœwZi avivevwnKZvi gva¨‡g mvgvwRK ˆelg¨ 
n«vmKiY:
7. cÖvq `yB jÿ wkÿv_x©‡`i Rb¨ wkïevÜe wkÿv MÖn‡Yi cwi‡ek wbwðZmn wkÿvi gvb 
e„w×KiY|

cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj Rvbyqvwi 2020 †_‡K wW‡m¤^i 2024
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cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 
(jÿ UvKvq)

115,920.53 jÿ UvKv

A_©vq‡bi aiY wRIwe
cÖKí GjvKv XvKv wmwU K‡c©v‡ikb I c~e©vPj [(KvwjMÄ, MvRxcyi, iƒcMÄ, bvivqYMÄ)]

cÖv_wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj cÖYqb cÖKí:
cÖK‡íi bvg: cÖv_wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj cÖYqb cÖKí 

Primary Level Students Profile Preparation Project
D‡`¨vMx gš¿Yvjq   : cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v   : cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi

cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj  :

K) ïiæi ZvwiL    : ‡gqv` 1 gvP© 2019

L) mgvwßi ZvwiL    : n‡Z 31 wW‡m¤^i 2021

cÖK‡íi c«v°wjZ e¨q  : ‡gvUt 16404.66 j¶ UvKv

A‡_©i Drm   : wRIwe 

cÖKí GjvKv   : mgMÖ evsjv‡`k

 

GB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ cÖv_wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj/WvUv‡eR ‰Zix Kiv hv‡Z GKRb wk¶v_©xi mKj Z_¨ wjwce× 
_vK‡e| 

D‡Ïk¨mg…n: 

•	 cÖvK-cÖv_wgK ‡_‡K 5g ‡k«Yx ch©šÍ Aa¨qbiZ 2 ‡KvwU 17 j¶ (‡eRjvBb) I cÖK‡íi 2q I 3q eQ‡i bZyb fwZ©K…Z 70 
j¶ wk¶v_©xi ‡c«vdvBj cÖ¯‘Z Kiv| 

•	 cÖwZeQi cÖv_wgK we`¨vj‡q, Ge‡Z`vqx gv`«vmv, wKÛvi Mv‡U©b, GbwRI ̄ ‹yj, e¨vb‡eBR ̄ ‹yj, i¯‹ ̄ ‹yj I miKvix-‡emiKvix 
mKj cÖv_wgK we`¨vj‡q bZyb fwZ©K…Z wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj c«¯‘Z Kiv|

•	 cÖv_wgK ch©v‡qi cÖ‡Z¨K wk¶v_©x‡K GKK cwiwPwZ (BDAvBwW) b¤^i c«`vb|
•	 cÖv_wgK ch©v‡q cÖ‡Z¨K wk¶v_©x‡K GKK cwiwPwZ b¤^‡ii wfwË‡Z AvBwW KvW© cÖ`v‡bi gva¨‡g c«v_wgK wk¶v m¤úwK©Z  

Ab¨vb¨ ‡mev (‡hgb: eB mieivn, fwZ© I Dce…wË, wgW‡Wwgj BZ¨vw`) c«`vb| av‡c av‡c GwU‡K wewfbœ bvMwiK ‡mev 
cÖ`v‡bi ‡¶‡ÎI e¨envi Kiv n‡e|

Kvh©µ‡gi cÖevnwPÎ:

wba©vwiZ di‡g 
wkÿv_x©i Z_¨ 

msMÖn 

we`¨vjq/gv`«vmv/BDwbqb wWwRUvj 
‡m›Uvi KZ©…K AbjvB‡b Z_¨ c«`vb 

I wcZv-gvZvi NID hvPvB

Z_¨vw` hvPvB-
evQvB‡qi ci 
UID c«`vb

wk¶v_©x‡`i gv‡S 
KvW© weZiY

djvdj cÖZ¨vkv: wk¶v‡¶‡Î fwZ©, cvV¨ cy¯ÍK mieivn, nvwRiv I Abycw¯’wZi Z_¨, djvdj, wgW ‡W wgj Kvh©µg, Dce„wË 
BZ¨vw` ‡mev wbf©yjfv‡e c«`vb Kiv m¤¢e n‡e| G‡Z wecyj A‡_©i mvkÖq NU‡e Ges gvbm¤§Z cÖv_wgK wk¶v wbwðZ Kiv m¤¢e 
n‡e| GQvov ̀ vwi`ª¨ we‡gvP‡b wewfbœ Av_© mvgvwRK Kg©m~wP I cwiKíbv cÖYq‡bi my‡hvM m…wó n‡e| S‡i cov wk¶v_©x‡`i wPwýZ 
Kiv mnR n‡e| Gi gva¨‡g bvix, c«wZeÜx I Kg myweav cÖvß Rb‡Mvôxi Rb¨ we‡kl myweav cÖ`vb mnRZi n‡e| 7g cÂevwl©K 
cwiKíbv, ‡UKmB Dbœqb j¶¨, iƒcKí 2021, RvZxq wk¶vbxwZ 2010, RvZxq AvBwmwU bxwZgvjv BZ¨vw` cwiKíbvq ‡hme 
j¶¨ wbw`©ó Kiv n‡q‡Q cÖ¯ÍvweZ cÖK‡íi Kvh©µg ‡m¸‡jvi mv‡_ mvgÄm¨c~Y©|

প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র আওতায় িাস্তিাময়ত প্কল্পেমূহ:
িান্দরিান শিলার লািা, আলীকদি ও থানমি উপণিলার অফ মগ্রড স্কুলেমূণহ শোলার মেণস্টি থিাপন এিং মনরাপদ পামন 
েরিরাণহর েম্ভাব্যতা/েিীক্া প্কল্প:
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১। প্কণল্পর নাি : িান্দরিান শিলার লািা, আলীকদি ও থানমি উপণিলার অফ মগ্রড স্কুলেমূণহ 
শোলার মেণস্টি থিাপন এিং মনরাপদ পামন েরিরাণহর েম্ভাব্যতা/েিীক্া  

২। (ক) উণদ্াগী িন্তণালয় : প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়
(খ) িাস্তিায়নকারী েংথিা : প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়

৩। প্াক্কমলত ব্যয় (শকাটি টাকায়) -

(ক) শিাট : ৪৯৯.৫৮ লক্ টাকা।

(খ) মিওমি : ৪৯৯.৫৮ লক্ টাকা।

(গ) প্কল্প োহায্য : প্ণযািথ্য নয়।

৪। প্কণল্পর শিয়াদ    :    নণভম্বর ২০১৮ হণত মডণেম্বর, ২০১৯
প্কণল্পর উণদ্শ্য:

•	 িান্দরিান শিলার লািা, আলীকদি এিং থানমি উপণিলায় শোলার স্কুল মেণস্টি পাইলটিং করা; 
•	 স্কুণলর মিক্াথ ্মীণদর িন্য শোলার পাম্ং ও মফণ্রেিন ব্যিথিার িাধ্যণি মনরাপদ পামন েরিরাহ করা;
•	 িান্দরিান শিলার লািা, আলীকদি এিং থানমি উপণিলার স্কুলেমূণহ শেৌর মিদ্থ্যৎ েরিরাণহর প্ভাি মূযোয়ন েংক্রান্ত 

েিীক্া কায ্মক্রি পয ্মাণলািনা;
•	 অফ-মগ্রড এলাকােমূণহর মিদ্থ্যৎমিহীন স্কুলেমূণহ েিীক্া কায ্মক্রি পমরিালনা করা; এিং
•	 আণলািথ্য প্কণল্পর প্ভাি মূযোয়ন প্মতণিদণনর উপর মভমতি কণর িাংলাণদণির অফ-মগ্রড এলাকােমূণহ মিদ্থ্যৎমিহীন শযেকল 

স্কুল রণয়ণছ শেেকল স্কুণল শোলার স্কুল মেণস্টি মনি ্মাণণর েম্ভাব্যতা েিীক্া প্মতণিদন প্ণয়ন।
প্স্তামিত মূল কাh©µg:

•	 শোলার মপমভ মেণস্টি থিাপন;
•	 গভীর নলকূপ থিাপন;
•	 শযেকল স্কুণল গভীর নলকূপ থিাপন েম্ভি নয় শেেকল স্কুণলর মনকটিত ্মী িলািার হণত পামন েরিরাহ এিং েরিরাহকৃত 

পামন মফণ্রেিণনর িাধ্যণি পাণনর উপণযাগী করা;
•	 নিদ্থ্যমতক যন্তপামত থিাপন;
•	 পরািি ্মক কর্্মক শেৌর মিদ্থ্যতাময়ত স্কুলেমূণহ মিদ্থ্যৎ ব্যিহার েংক্রান্ত তথ্য েংগ্রহ এিং পয ্মাণলািনা; এিং
•	 শেৌর মিদ্থ্যতাময়ত স্কুলেমূণহর প্ভাি মূযোয়ণনর উপর মভমতি কণর িড় আকাণর শোলার স্কুল িণডল এর প্স্তািনা প্ণয়ন।

মডমিটাল প্াথমিক মিক্া প্কল্প
১। প্কণল্পর নাি : মডমিটাল প্াথমিক মিক্া প্কল্প
২। (ক) উণদ্াগী িন্তণালয় : প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়

(খ) িাস্তিায়নকারী েংথিা : প্াথমিক ও গণমিক্াি ন্তণালয়
৩। প্াক্কমলত ব্যয় (লক্ টাকায়)-

(ক) শিাট : 4,195.48 লক্ টাকা
(খ) মিওমি : 4,195.48 লক্ টাকা

4। প্কণল্পর িাস্তিায়ন কাল : জুলাই ২০১৭ শথণক মডণেম্বর ২০২১ পয ্মন্ত
5। প্কল্প এলাকা : েকল শিলা
6। প্কণল্পর লক্থ্য ও উণদ্শ্য :

47evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020

প্রাথমিক ও গণমিক্রা িন্ত্রণরালয়



6.১  প্াথমিক মিক্া োিণেক্টণরর আইমেটি েক্িতা বৃমদ্র িাধ্যণি প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ন;
6.2 পাইলটমভমতিণত ইন্টারঅথ্যাকটিভ শরেমণকক্ প্িলণনর িাধ্যণি পাঠদান ও মিখন পদ্মতর িান উনেয়ন;
6.3 মনি ্মামিত মিদ্ালয় ও িাঠপয ্মাণয়র দপ্রেমূণহ ইন্টারণনট প্দান ও পমরিালনার িাধ্যণি মিক্ক ও কি ্মকত ্মাণদর কি ্মদক্তা 

বৃমদ্;
6.4 ই-লামন ্মং অিকাঠাণিা থিাপণনর লণক্থ্য ইন্টারঅথ্যাকটিভ শহায়াইট শিাড ্ম ে্নে মডমিটাল ক্ােরুি থিাপণনর িাধ্যণি 

পাঠদান ও মিখন পদ্মতর িান উনেয়ন;
6.5 প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ণনর িন্য মনি ্মামিত ৫০৯টি মিদ্ালয়, ৬৪টি শিলা প্াথমিক মিক্া অমফে, ৫০৯ টি উপণিলা/

থানা মিক্া অমফে, ৫০৯ টি উপণিলা/থানা মরোে ্ম শেন্টার, ৬7টি মপটিআই, মিভাগীয় 08টি মপটিআই এিং িাতীয় 
প্াথমিক মিক্া একাণডিী (শনপ)-এ কি ্মরত কি ্মকত ্মা/কি ্মিারী ও মিক্ক্ণয়র উপমথিমত মনমচিত করার িন্য মডমিটাল 
হামিরা (িাণয়াণিমট্ক) মডভাইেেহ িমনটমরং েফটওয়্ার ও মনি ্মামিত মিদ্ালণয়র মিক্াথ ্মীণদর উপমথিমত মনমচিত করার 
লণক্থ্য মপ্ন্ট করা RFID কাড ্ম প্দান।

7। প্কণল্পর প্স্তামিত মূল কায ্মক্রি :
7.1      প্কণল্পর ক্রিপুমজিত আমথ ্মক অগ্রগমত (অণক্টাির’ ২০২০ পয ্মন্ত) : ২১১৯.০৯ (লক্ টাকা)
7.2     প্কণল্পর প্িান প্িান কায ্মক্রি
7.2.1  মনি ্মামিত 509টি মিদ্ালয়, 67টি মপটিআই, 08টি মিভাগীয় মপটিআই এিং ন্যাপেহ েি ্মণিাট 585টি প্মতষ্াণন 

ব্যিহামরক প্মিক্ণেহ ইন্টারঅথ্যাকটিভ শহায়াইট শিাড ্ম েমৃদ্ মডমিটাল স্াট ্ম ক্ািরুি থিাপন।
7.2.2 মনি ্মামিত 509টি মিদ্ালণয়র মডমিটাল স্াট ্ম ক্ািরুি িমনটমরং করার িন্য ক্াউড কথ্যাণিরা ও ইন্টারণনট রাউটাণরর 

িাধ্যণি ওণয়ি েমলউিণন শকন্দীয়ভাণি মনয়ন্তণ।
7.2.3 মনি ্মামিত 509টি মিদ্ালয়, 509টি উপণিলা মিক্া অমফে, 509টি উপণিলা মরোে ্ম শেন্টার, 67টি মপটিআই, 08টি 

মিভাগীয় মপটিআই এিং ন্যাপেহ েি ্মণিাট   ১৬৬৭টি প্মতষ্াণন ২০৩৩টি মডমিটাল হামিরা (িাণয়াণিমট্ক) মেণস্টি 
েরিরাহ, থিাপন, ইনস্টণলিন এিং শকন্দীয়ভাণি উপমথিমতর তথ্য েংরক্ণ।

7.3 প্কণল্পর ক্রিপুমজিত শভৌত অগ্রগমত
7.3.1 ইন্টাণরমক্টভ শহায়াইট শিাড ্ম, িট ্মথ্রু শপ্াণিক্টর, মেমপউ, ইউমপএে, োউন্ড মেণস্টিস্ ও েফটওয়্ারেহ েকল মিক্া উপকরণেমৃহ 

৫০৯টি মিদ্ালণয় েরিরাহ ও ইনস্টল করা ে্নে করা হণয়ণছ।
7.3.2 মনি ্মামিত ৫০৯টি মিদ্ালণয়র প্মতটি মিদ্ালয় হণত ২ িন কণর মিক্ক মনি ্মািন কণর অনলাইন প্াটফণি ্ম প্মিক্ণ প্দান করা 

হণয়ণছ।
7.3.3 িমনটর, মেমেকথ্যাণিরা, রাউডার প্দান ও থিাপন করা হণয়ণছ।
7.4   িলমত অথ ্মিছণরর লক্থ্যিারো
7.4.1  মনি ্মামিত 509টি মিদ্ালণয়র মিক্কণদর মুণখামুমখ প্মিক্ণ প্দান। 
7.4.2 67টি মপটিআই, ও ন্যাপেহ েি ্মণিাট 68টি প্মতষ্াণন ব্যিহামরক প্মিক্ণেহ ইন্টারঅথ্যাকটিভ শহায়াইট শিাড ্ম েমৃদ্ 77টি 

মডমিটাল স্াট ্ম ক্ািরুি থিাপন করা হণি।
7.4.3  মনি ্মামিত 509টি মিদ্ালয়, 509টি উপণিলা মিক্া অমফে, 509টি উপণিলা মরোে ্ম শেন্টার, 67টি মপটিআই, 08টি মিভাগীয় 

মপটিআই এিং ন্যাপেহ েি ্মণিাট ১৬৬৭টি প্মতষ্াণন ২০৩৩টি মডমিটাল হামিরা (িাণয়াণিমট্ক) মেণস্টি েরিরাহ, থিাপন ও 
ইনস্টণলিন শিণর শকন্দীয়ভাণি উতি প্মতষ্ানেমূণহর কি ্মকত ্মা-কি ্মিারী ও মিক্ণকর উপমথিমত মনমচিতকরণ এিং এক লক্ ৬২ 
হািার মিক্াথ ্মীর আরএফ আইমড কাণড ্মর িাধ্যণি উপমথিমতর শকন্দীয়করন করণত হণি।

8। িলমত ২০২০-২১ অথ ্মিছণর প্কণল্পর শভৌত অগ্রগমত
8.1    মনি ্মামিত 509টি মিদ্ালণয়র িণধ্য 77টি মিদ্ালয়ণক কক্েমূণহর শিরািত ও শডকণরিন ে্নে করার িন্য 

১০৪০০০০০ টাকা প্দান করা।
8.2  67টি মপটিআই, 08টি মিভাগীয় মপটিআই এিং ন্যাপেহ েি ্মণিাট 68টি প্মতষ্াণন মনি ্মামিত ৭৭টি কক্ প্মিক্ণেহ 

ইন্টারঅথ্যাকটিভ শহায়াইট শিাড ্ম েমৃদ্ মডমিটাল স্াট ্ম ক্ািরুি থিাপন করা।
8.3  মনি ্মামিত ৫৮৬টি মডমিটাল স্াট ্ম ক্ােরুণি মিতরণকৃত আইমেটি িালািাল মনরাপণদ রাখার লণক্থ্য মিণরিভাণি 

মডিাইনকৃত শটমিল কাি শকমিণনট ক্রয়/ িাঠপয ্মাণয়র দপ্রেমূণহর কি ্মকত ্মা/ কি ্মিারী/মিক্ণকর উপমথিমত মনমচিত 
করার লণক্থ্য মডমিটাল হামিরা (িাণয়াণিমট্ক) মডভাইে থিাপন করা।
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DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv

উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা ভিন





DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv 
ভূমিকা: 
োক্রতা মিক্ার প্থি শোপান । জ্ানমনভ ্মর অথ ্মনীমত ও প্যুমতিমনভ ্মর উনেয়ণনর এ মিণবে োক্রতার মিকল্প শনই। শয িামত যত 
মিমক্ত, শে িামত তণতা উনেত ও ক্িতািান। গণপ্িাতন্তী িাংলাণদণির  েংমিিাণনর ১৭ নং অনুণছেণদ শদি শথণক মনরক্রতা 
দূরীকরণ এিং মিক্াণক অবিতমনক ও িাধ্যতামূলক মহণেণি উণলেখ করা হণয়ণছ। হািার িছণরর শরেষ্ িাঙ্গালী িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু 
শিখ মুমিবুর রহিাণনর আিন্ম লামলত স্প্ন -মনরক্রতামুতি শোনার িাংলাণদি।  িাতীয় ও আন্তি্মামতক অঙ্গীকার পূরণণ েরকার 
এমপ্ল ২০০৫ এ রািস্ খাণত উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা সৃমটি কণরণছ। এটি িাতীয় পয ্মাণয় উপানুষ্ামনক মিক্া োি-শেক্টর ব্যিথিাপনা ও 
পমরিালনায় অণনক অিদান রাখণছ এিং এর ফণল েংগঠিত পদ্মতণত শদণি োক্রতা মিস্তার ঘটণছ। অপরমদণক, উপানুষ্ামনক মিক্া 
োি-শেক্টরণক িমতিিালী করার লণক্থ্য েরকার উপানুষ্ামনক মিক্া আইন-২০১৪ িহান িাতীয় েংেণদ পাে কণরণছ। এ আইণনর মূল 
উণদ্শ্য হণছে-‘মিক্ার সুণযাগ িমচিত িনণগাষ্ীণক োক্রজ্ানদান, িীিনব্যাপী মিক্ার সুণযাগ সৃমটি, কামরগমর ও বৃমতিমূলক প্মিক্ণণর 
িাধ্যণি িীমিকায়ন, দক্ িানিে্ণদ পমরণতকরণ, আত্ম-কি ্মেংথিাণনর শযাগ্যতা সৃমটিকরণ এিং মিদ্ালয় িমহভূ ্মত ও ঝণর পড়া 
মিশুণদর মিক্ার মিকল্প সুণযাগ সৃমটি’। 

িাংলাণদি পমরেংখ্ান বুথ্যণরা’র মহোি অনুযায়ী শদণির িত ্মিান োক্রতার হার ৭৪.৭%। এখণনা শদণির ২৫.৩% িানুর মনরক্র। 
েম্ভািনািয়ী এ মিিাল িানুরণক মনরক্র শরণখ শদণির োিগ্রীক উনেয়ন একটি িড় িথ্যাণলজি। এ িথ্যাণলজি শিাকাণিলায় উপানুষ্ামনক 
মিক্া বুথ্যণরা মিমভনে কি ্মসূমি গ্রহণ কণরণছ। এিছর ব্ামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর িন্মিত িামর ্মকী “মুমিি ির ্ম” উদযাপন 
উপলণক্ েরকার ২১ লক্ মনরক্র নারী-পুরুরণক শিৌমলক োক্রতা প্দাণনর লক্থ্যিারো মনি ্মারণ কণরণছ। 

১। উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা প্মতষ্া :
মিক্ার সুণযাগ িমচিত িনণগামষ্ণক োক্রজ্ানদান, িীিনব্যাপী মিক্ার সুণযাগ সৃমটি, কামরগরী ও বৃমতিমূলক প্মিক্ণণর িাধ্যণি 
আত্ম-কি ্মেংথিাণনর শযাগ্যতা সৃমটির লণক্থ্য প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র আওতািীন গত ১৪ এমপ্ল ২০০৫ োণল েরকারী শগণিট 
প্কাণির িাধ্যণি উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা প্মতষ্া করা হয়।

২। উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র লক্থ্য ও উণদ্শ্য:
 ২.১  রূপকল্প (Vision)

মনরক্রতা মুতি িাংলাণদি

২.২  অমভলক্থ্য (Mission)

মনরক্র িনণগাষ্ীণক োক্রজ্ান দাণনর িাধ্যণি িীিনব্যাপী মিক্ার সুণযাগ সৃমটি করা।

২.৩  উণদ্শ্যেমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১. দপ্র/েংথিার শকৌিলগত উণদ্শ্যেমূহ
	মিদ্ালয় িমহভূ ্মত মিশুণদর িন্য উপানুষ্ামনক প্াথমিক মিক্ার সুণযাগ অিামরতকরণ (৪থ ্ম প্াথমিক 

মিক্া উনেয়ন কি ্মসূমির আওতািীন)
	মুমিি িণর ্মর মিণির কি ্মসূমি: োক্রতার হার বৃমদ্ এিং অব্যাহত ও িীিনব্যাপী মিক্ার সুণযাগ 

অিামরতকরণ      
	উপানুষ্ামনক মিক্া েম্প্রোরণ ও মনমচিতকরণ।
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৩। উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র কায ্মািমল: 
উপানুষ্ামনক মিক্া প্দানকারী মিমভনে েরকারী েংথিা, অংিীদারী শিেরকারী েংথিা, প্মিক্ণ প্দানকারী েংথিা, িামনমিথ্যক 
প্মতষ্ান, মনণয়াগকত ্মা িা েংথিা, উণদ্াগ উনেয়ন ও িািারিাতকরণণ েহায়তা প্দানকারী েংথিা িা প্মতষ্ানেমূণহর িণধ্য 
েিন্বণয়র িাধ্যণি েহণযাগীতামূলক কি ্মপদ্মত প্ণয়ন ও িাস্তিায়ন;
উপানুষ্ামনক মিক্া শক্ণরে কায ্মরত িা আগ্রহী েকল েরকামর েংথিা, মিভাগ ও শিেরকামর েংথিােমূহণক পরািি ্ম, প্মিক্ণ, 
অনুকূল পমরণিি সৃমটিেহ দক্তা বৃমদ্র েকল প্কার েহণযামগতা প্দান;
েকল েরকামর েংথিা, মিভাগ এিং শিেরকামর েংথিা পমরিামলত উপানুষ্ামনক মিক্া কায ্মক্রি েংক্রান্ত প্ণয়ািনীয় তথ্য-
উপাতি েংগ্রহ ও েংরক্ণণর িন্য একটি তথ্য ভান্ডার এিং তথ্য ব্যিথিাপনা পদ্মত (Management Information 
System) প্মতষ্া ও পমরিালনা;
উপানুষ্ামনক মিক্া, িীিনব্যাপী মিক্া ও অব্যাহত মিক্া প্দাণন মনণয়ামিত ব্যমতি প্মতষ্ান িা েংথিা উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা 
কর্্মক উপানুষ্ামনক মিক্ার তথ্য ব্যিথিাপনা পদ্মত (Management Information System) এর িন্য শযইরুপ তথ্য 
শয পদ্মতণত িামহণিন শেইরূপ তথ্য প্দান;
মিমভনে পমরণিণির, মিমভনে িরণনর এিং মিমভনে িয়ণের মিক্াথ ্মীণদর েহি অংিগ্রহণণর সুণযাগ েম্বমলত উপানুষ্ামনক মিক্ার 
যথাযথ িাস্তিায়ন পদ্মত প্ণয়ন;
উপানুষ্ামনক মিক্ার কায ্মক্রি উনেয়ণনর িন্য গণিরণা পমরিালনা , প্মিক্ণ , পমরকল্পনা প্ণয়ন, পমরিীক্ণ এিং মূযোয়ন 
কায ্মক্রি পমরিালনা;
উপানুষ্ামনক মিক্া কায©ক্রি িাস্তিায়ণনর িন্য প্ণয়ািণন মিরয়মভমতিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।”

৪। উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র োংগঠমনক কাঠাণিা (অগ ্মাণনাগ্রাি) : 

 

এক নিণর ২০১৯-২০২০ অথ ্ম িছণরর উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরার কায ্মক্রি:

52 evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020

প্রাথমিক ও গণমিক্রা িন্ত্রণরালয়



৫। উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র িলিান প্কল্প/কি ্মসূমি:
ক)  প্কণল্পর নাি   : শিৌমলক োক্রতা প্কল্প (64 শিলা)
         Basic Literacy Project (64 Districts)

উণদ্াগী িন্তণালয় প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়
িাস্তিায়নকারী েংথিা উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা
প্কণল্পর শিাট 
িরাদ্ 

মূল অনুণিামদত ১ি েংণিামিত 
(অনুণিামদত)

শিাট 45258.62 লক্ 45877.58 লক্
মিওমি 45258.62 লক্ 45877.58 লক্
2019-20 অথ ্ম িছণরর 
ব্যয়

৯৮১৪.৯২ লক্

অথ ্মায়ণনর উৎে েম্পূণ ্ম িাংলাণদি েরকাণরর (মিওমি) অনুদান
প্কল্প িাস্তিায়ন কাল : শফব্রুয়ামর 2014 শথণক জুন 20২১ পয ্মন্ত
প্কল্প এলাকা শদণির 64 শিলা মনি ্মামিত 250টি উপণিলা
প্কণল্পর উণদ্শ্যেমূহ শদণির ১৫ শথণক ৪৫ িছর িয়েী শিাট ৪৫ লক্ মনরক্র িনণগাষ্ীণক িীিনদক্তা 

(Life Skills) ও শিৌমলক োক্রতা প্দান করা। এর িণধ্য িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু 
শিখ মুমিবুর রহিান এর িন্মিত িামর ্মকী “মুমিি ির ্ম” (িাি ্ম 2020 হণত িাি ্ম 
2021) উদযাপন উপলণক্ ২১ লক্ মনরক্র নারী-পুরুরণক শিৌমলক োক্রতা 
প্দান করা। িাতীয় (িাতীয় কি ্মপমরকল্পনা-7)ও আন্তি্মামতক (SDG4) 
পয ্মাণয়র অঙ্গীকারপূরণ এিং শদি শথণক মনরক্রতা দূরীকরণণ অিদান রাখা। 
িাতীয় উপানুষ্ামনক মিক্া নীমত ২০০৬ আণলাণক এিং SDG4 ও েপ্ি িাতীয় 
কি ্মপমরকল্পনার লক্থ্যিারো অি্মন করা।

প্কণল্পর লক্থ্য িনণগাষ্ী শদণির ৪৫ লক্ মনরক্র নারী পুরুর যাণদর িয়ে ১৫-৪৫ িছর।
প্কণল্পর কায ্মক্রি 
িাস্তিায়ন অগ্রগমত

১ি িাপ: 
	 ১৩৪টি উপণিলায় ৩৯৩১১টি মিখন শকণন্দর িাধ্যণি ২৩৫৯৪৪১ িন মিক্াথ ্মীর 
পাঠদান ে্নে করা  হণয়ণছ।
	 মিক্াথ ্মীণদর পাঠদান কায ্মক্রি ৩০ জুন ২০১৯ তামরণখ েিাপ্ হণয়ণছ। 
এণেেণিন্ট এণিম্স (Third Party) কর্্মক িাঠ পয ্মাণয়র মিক্াথ ্মীণদর চূড়ান্ত 
মূযোয়ন ে্নে করা হণয়ণছ।

২য় িাপ: 
	 িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর িন্মিত িামর ্মকী “মুমিি ির ্ম” উদযাপন 

উপলণক্ েরকার ২১ লক্ মনরক্র নারী-পুরুরণক শিৌমলক োক্রতা প্দাণনর 
লক্থ্যিারো মনি ্মারণ কণরণছ। 
	 ম্তীয় িাণপর ৬০টি শিলার ১১৪টি উপণিলার মিক্াথ ্মীণদর শিইিলাইন োণভ ্ম 

কায ্মক্রি ে্নে কণর উপণিলা উপানুষ্ামনক মিক্া কমিটি/শিলা উপানুষ্ামনক মিক্া 
কমিটি কর্্মক অনুণিাদন করা হণয়ণছ। 
	 িমরপকৃত ও অনুণিামদত 15-45 িছর িয়ণের শিাট মনরক্র নারী-পুরুর েংখ্া 

২২৬০৩৪০ িন (পুরুর ১১০৮৭৯৩ িন এিং নারী ১১৫১৫৪৭ িন)। 
	 শকামভড-১৯ এর প্াদ্ভ ্মাি কিণল েরকামর মনণদি ্মনায়  িাঠ পয ্মাণয়র কায ্মক্রি শুরু 

করা হণি।
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অি্মন 	 ২৩৫৯৪৪১ িন মনরক্র নারী পুরুর োক্রতা অি্মন কণরণছ িাস্তি েমেতভাণি 
িীিন যাপণনর িন্য প্ণয়ািনীয় মিমভনে মিরণয় তাণদর েণিতনতা বৃমদ্ শপণয়ণছ;
	 মিঠি মলখণত ও পড়ণত পারণছ;
	 শছাট শছাট প্ণয়ািনীয় মহণেি মনণকর করণত পারণছ;
	 শিািাইল শফাণন ম্যাণেি আদান-প্দান করা মিণখণছ;
	 স্াথিথ্য েমেত পায়খানা ব্যিহাণরর সুফল িানণত শপণরণছ;
	 নারী মনযা©তন হ্াে শপণয়ণছ;
	 প্াথমিক মিদ্ালণয় ভমত ্মর হার শিণড়ণছ;
	 িানমিক মুযেণিাি বৃমদ্ শপণয়ণছ;
	 োিামিক িা পামরিামরক কলহ হ্াে শপণয়ণছ;
	 মনরাপদ পামন পান করার উপকামরতা ে্ণক ্ম জ্ান বৃমদ্ শপণয়ণছ;
	 িীিন িীমিকা মনি ্মাহ  পূণি ্মর তুলনায় উনেত হণয়ণছ;
	 পমরস্কার পমরছেনেতা ে্ণক ্ম জ্ান বৃমদ্ শপণয়ণছ;
	 মনণির অমিকার ে্ণক ্ম জ্াত হণয়ণছ;
	 িাযে মিিাণহর কুফল ে্ণক ্ম িানণত শপণরণছ;
	 পূণি ্মর শিণয় প্ণতথ্যণকর  শপারাণক পমরিত ্মন এণেণছ।

শিৌমলক োক্রতা প্কল্প (৬৪ শিলা)’র কুমড়গ্রাি শিলার শরৌিারী উপণিলায় মিক্ক ও সুপারভাইিার প্মিক্ণণর উণ্ািনী অনুষ্াণন 
িতিব্য রাখণছন প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র িাননীয় প্মতিন্তী িনাি শিাঃ িামকর শহাণেন ,এিমপ।

 (খ) মপইমডমপ-৪ এর আওতায় মিদ্ালয় িমহভূ ্মত মিশুণদর িন্য উপানুষ্ামনক প্াথমিক মিক্া :
প্কণল্পর নাি: মপইমডমপ-৪ এর োি-কণ্াণনন্ট ২.৫ Out of School Children প্কল্প

উণদ্াগী িন্তণালয় প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়
িাস্তিায়নকারী েংথিা উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা
প্কণল্পর শিাট িরাদ্ ৩২৬০২৮.০০ লক্
মিওমি (৬৪.৮%) ২০৫৯০১.০০ লক্ 
আরমপএ (৩৫.২০% ১১১৮২৭.০০ লক্
ইউমনণেফ প্ারালাল ফান্ড ৮৩০০.০০ লক্ 
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2019-20 অথ ্ম িছণরর ব্যয় ৫৬৬৩.৬৪ লক্
অথ ্মায়ণনর উৎে িাংলাণদি েরকার (মিওমি এিং আরমপএ) ও ইউমনণেফ প্ারালাল ফান্ড
প্কল্প িাস্তিায়নকাল : জুলাই ২০১৮ শথণক জুন ২০২৩
প্কল্প এলাকা শদণির ৬৪ শিলা
প্কণল্পর উণদ্শ্যেমূহ েকল মিশুর িন্য িানেমেত মিক্া মনমচিত করার লণক্থ্য প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র আওতায় 

মপইমডমপ-৪ এর োি-কণ্াণনন্ট ২.৫ এর আওতায় মিদ্ালয় িমহভূ ্মত মিশুণদর (৮-১৪ িছর 
িয়েী) উপানুষ্ামনক মিক্া ব্যিথিায় প্াথমিক মিক্া প্দান এিং মিক্ার মূল িারায় ে্পৃতিকরণ। 
দামরদ্থ্য, অনগ্রেরতা, মিশুরেি, শভৌগমলক প্মতিন্ধকতা ইতথ্যামদ কারণণ এখনও অণনক মিশু 
মিদ্ালয় িমহভূ ্মত রণয়ণছ। উপানুষ্ামনক প্াথমিক মিক্া ব্যিথিায় এেি মিশুর প্াথমিক মিক্া 
মনমচিত করার িন্য মপইমডমপ-৪ এর োি-কণ্াণনন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ িছর িয়েী ১০ 
লক্ মিদ্ালয় িমহভূ ্মত মিশুণদর উপানুষ্ামনক প্াথমিক মিক্া প্দাণনর উণদ্াগ শনয়া হণয়ণছ।

শেণকন্ড িা্স এডুণকিণনর 
লক্থ্য িনণগাষ্ী

৮-১৪ িছর িয়েী ১০ লক্ মিদ্ালয় িমহভূ ্মত মিশু (প্াথমিক মিদ্ালয় হণত ঝণর পড়া এিং 
প্াথমিক মিদ্ালণয় কখণনা ভমত ্ম না হওয়া মিশু)।

প্কণল্পর কায ্মক্রি িাস্তিায়ন 
অগ্রগমত

৬টি শিলায় পাইলট কায©ক্রণির কাি িলিান রণয়ণছ। অিমিটি ৯ লক্ মিশুর িন্য িাস্তিায়নকারী 
েংথিার োণথ চুমতি ে্নে হণয়ণছ। শকামভড-১৯ িহািারীর পমরমথিমত স্াভামিক হওয়া োণপণক্ 
আগািী িানুয়ারী ২০২১ হণত িাঠ পয ্মাণয় পাঠদান কায©ক্রি শুর হণি।

৬.  মিমভনে মদিে উদযাপন :
	১৫ আগস্ট, িাতীয় শিাক মদিে পালন:

মদিেটি যথাণযাগ্য িয ্মাদায় উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরাণত প্মতিছর প্মতপামলত হণয় থাণক। এমদন বুথ্যণরা’র মূল িত্ত্বণর 
িাতীয় পতাকা অি ্মনমিত রাখা হয়। িামতর মপতার প্মতকৃমতণত পুষ্পস্তিক প্দান কণর গভীর রেদ্া িানাণনা হয়। 
েকল কি ্মকত ্মা/কি ্মিারীগণণর অংিগ্রহণণ আণলািনা ও শদায়ার ব্যিথিা গ্রহণ করা হয়। শিলা পয ্মাণয়ও শিলা প্িােণকর 
শনর্ণত্ শিলা উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরার েহকারী পমরিালকগণ অনুষ্ান কণর থাণকন।
 

	১৭ িাি ্ম, িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিান এর িন্ম মদিে পালন:
প্মত িছর অতথ্যন্ত আনণন্দর োণথ িামতর মপতার িন্মমদিে প্মতপামলত হণয় থাণক। এমদন বুথ্যণরা’র প্িান কায ্মালয়েহ 
শিলা উপানুষ্ামনক মিক্া কায ্মালণয় িামতর মপতার িীিনীর মিমভনে মদক আণলাকপাত কণর আণলািনা অনু্ষ্ান, ব্যানার 
প্স্তুতেহ মিমভনে কায ্মক্রি গ্রহণ করা হণয় থাণক।

	৮ শেণটেম্বর আন্তি্মামতক োক্রতা মদিে উদযাপন:

‘‘Literacy and Multilingualism’’ ‘‘িহুভারায় োক্রতা, উনেত িীিণনর মনচিয়তা” এই প্মতপাদ্ মনণয় 
মিণবের অন্যান্য শদণির িত মিমভনে কি ্মসূমি আণয়ািণনর িধ্যমদণয় িাংলাণদণিও ৮ শেণটেম্বর-২০১৯ আন্তি্মামতক 
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োক্রতা মদিে পামলত হণয়ণছ। প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র োমি ্মক তত্ত্বািিাণন উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা 
কর্্মক আন্তি্মামতক োক্রতা মদিে উপলণক্ িণ ্মাঢথ্য র ্যামলর আণয়ািন করা হয়। র ্যামল শিণর মিল্পকলা একাণডমিণত 
আণলািনা েভা অনুমষ্ত হয়।  উতি েভায় িাননীয় প্মতিন্তী, প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয় ে্মক ্মত থিায়ী কমিটির 
িাননীয় েভাপমত,  মেমনয়র েমিি িণহাদয় এিং উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র িহাপমরিালক িণহাদয় গুরুত্পূণ ্ম িতিব্য 
রাণখন। এছাড়া িাংলাণদি শিতার, িাংলাণদি শটমলমভিণন টক-শিা অনুষ্ান েম্প্রিার করা হণয়ণছ এিং শগালণটমিল 
আণলািনা েভার আণয়ািন করা হণয়ণছ। মদিেটি উপলণক্ মিমভনে িাতীয় পমরেকায় শক্রাড়পরে প্কাি করা হয়। 
আন্তি্মামতক োক্রতা মদিে-২০১৯ উপলণক্ সুণভনীর (স্রণীকা) প্কাি করা হণয়ণছ।

 

আন্তি্মামতক োক্রতা মদিে-২০১৯ উদযাপন
৭. আমথ ্মক ব্যিথিাপনা: (উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র রািস্ খাত)
২০১৯-২০ অথ ্ম িছর িাণিট (হািার টাকায়) ব্যয় (হািার টাকায়) িন্তব্য
প্িান কায ্মালয় ৮৪৭৮৫ ৭৫৮৬৮ িাণিট এিং ব্যয়কৃত েম্পূণ ্ম অথ ্ম 

ibas++ এ অন্তভু্মতি হণয়ণছ।শিলা কায ্মালয় ১৩৬১৪০ ১২৬৮১৭
শিাট (প্িান+শিলা) ২২০৯২৫ ২০২৬৮৫
৮. প্মিক্ণ কায ্মক্রি (শকামভড-১৯ েিয়কালীনেহ):

	শদণির অভথ্যন্তণর প্মিক্ণ (০১ জুলাই ২০১৯ শথণক ৩০ জুন ২০২০ পh©šÍ) শিাট ২২৭ িন কি ্মকত ্মা/কি ্মিারীগণণক 
েি ্মণিাট ৪৫ িনঘন্টা প্মিক্ণ প্দান করা হণয়ণছ। শকামভড-১৯ এর পমরমথিমতর কারণণ ৬০ িনঘন্টা প্মিক্ণ েিাপ্ 
করা যায়মন। 

৮. িমনটমরং কায ্মক্রি: 
	উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র আওতায় িাস্তিায়নািীন শিৌমলক োক্রতা প্কল্প (৬৪শিলা)’র কায ্মক্রি িাঠ পয ্মাণয়র 

েহকারী পমরিালকগণ এিং বুথ্যণরা’র েদর দপ্ণরর কি ্মকত ্মা ও প্কল্প দপ্ণরর কি ্মকত ্মাগণ মনয়মিত িমনটমরং করণছন। 
িমনটমরং প্মতণিদণনর আণলাণক মিমনিত েিস্া/অমনয়িেমূহ দ্রুত েিািাণনর িন্য প্কল্প পমরিালক এিং বুথ্যণরা’র 
িাস্তিায়ন িাখাণক অনুণরাি করা হণয়ণছ। শে শিাতাণিক বুথ্যণরা’র িাস্তিায়ন িাখা  এিং প্কল্প দপ্র শথণক প্ণয়ািনীয় 
ব্যিথিা গ্রহণ কণরণছ। 

	িতুথ ্ম প্াথমিক মিক্া উনেয়ন কি ্মসূমি (মপইমডমপ-৪) এর আওতায় উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা কর্্মক িাস্তিায়নািীন 
শেণকন্ড িা্স এডুণকিন পাইলট কি ্মসূমি ৬ (ছয়) শিলায় িলিান। ৬(ছয়) শিলায় িলিান পাইলট কি ্মসূমি িাঠ 
পয ্মাণয়র েংমলিটি েহকারী পমরিালক এিং বুথ্যর ‘র প্িান কায ্মালণয়র কি ্মকত ্মাগণ কর্্মক মনয়মিত পমরদি ্মন কণরণছন। 
এছাড়া Specialized Agency মহণেণি মনণয়ামিত মিক্া ও গণিরণা ইনমটিটিউট, ঢাকা মিবেমিদ্ালয় এর িাধ্যণি 
মনণয়াগকৃত িমনটমরং টিি কর্্মক কি ্মসূমি মনয়মিত পমরদি ্মন করা হণয়ণছ। পমরদি ্মণন প্াপ্ মিমভনে েিস্ােমূহ দূরীকরণণর 
িন্য প্ণয়ািনীয় ব্যিথিা গ্রহণ কণর তার োর-েংণক্প িন্তণালণয় শপ্রণ করা হণয়ণছ।

৯. তথ্য প্যুমতি েংক্রান্ত কায ্মক্রি:
	উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র িামর ্মক উদ্ািন কি ্মপমরকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্ণয়ন করা হণয়ণছ। 
	উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র ওণয়ি শপাট ্মাল িাংলা ও ইংণরিীণত উনেীত করা হণয়ণছ যার এণরেে www.bnfe.gov.bd 
	উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র ওণয়ি শপাট ্মাণল “ইণনাণভিন” শেিা িক্স মনয়মিত আপণডট করা হণয়ণছ।
	ইণনাণভিন িামর ্মক মূযোয়ন প্মতণিদন প্স্তুত ও ওণয়ণি প্কাি করা হণয়ণছ।
	ইণনাণভিন এর আওতায় মডমিটাল শেিা ও শেিা েহিীকরণ কণর ওণয়ি শপাট ্মাণলর ডানমদণক মলংক করা হণয়ণছ।
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	যািতীয় অমফে আণদি, প্Ávcb ও মিজ্মপ্ ওণয়ণি প্কাি করা হণয়ণছ।
	উপানুষ্ামনক মিক্া েংক্রান্ত উদ্ািনী িারণা অনলাইণন আহিান করা হণয়ণছ।
	উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা’র ৩৫৮টি প্কািনা/িই/ডকুণিন্ট ই-োমভ ্মে এর আওতাভুতি করা হণয়ণছ।

	ভমিষ্যৎ প্কল্প/কি ্মসূমি: উপানুষ্ামনক মিক্া আইন ২০১৪,  Seventh Five Year Plan, Sustainable Development 
Goal (SDG)-4 এর আণলাণক শদি শথণক মনরক্রতা দূরীকরণ, সুণযাগিমচিত িনণগাষ্ীর দক্তা উনেয়ন এিং উপানুষ্ামনক 
মিক্া োি-শেক্টণরর েক্িতা বৃমদ্র িন্য মিমভনে পমরকল্পনা হাণত শনয়া হণয়ণছ এিং কি ্মসূমির িন্য প্স্তািনা নতমরর কাি 
িলিান রণয়ণছ।

	উপানুষ্ামনক মিক্া উনেয়ন কি ্মসূমি: (এনএফইমডমপ): উপানুষ্ামনক মিক্া কায ্মক্রি এযািৎ খন্ডকালীন প্কল্পমনভ ্মর কি ্মসূমির 
আওতায় িাস্তিায়ন করা হণয়ণছ। শয কারণণ উপানুষ্ামনক মিক্া োি-শেক্টণর শকান শটকেই প্ামতষ্ামনক ও োংগঠমনক 
কাঠাণিা গণড় শতালা েম্ভি হয়মন। ফলশ্রুমতণত শদণি মনরক্রতা েম্পূণ ্ম দূরীকরণেহ িীিনব্যাপী মিক্ার সুণযাগ সৃমটির 
িাধ্যণি দক্ িানিে্দ নতমরর শক্ণরে কামখিত অগ্রগমত োমিত হয়মন। িত ্মিান েরকার এ িাস্তিতা উপলমধি কণরই 
উপানুষ্ামনক মিক্া োি-শেক্টণর একটি দীঘ ্মণিয়াদী শেক্টর ওয়াইড এণপ্াি শপ্াগ্রাি মহণেণি ‘উপানুষ্ামনক মিক্া উনেয়ন 
কি ্মসূমি (এনএফইমডমপ)’ িাস্তিায়ন করণত যাণছে।
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RvZxq cÖv_wgK wkÿv GKv‡Wwg
ভূমিকা:
িাংলাণদণির প্াথমিক মিক্াণক্ণরে িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ)  একটি িীর ্ম প্মিক্ণ ও গণিরণা প্মতষ্ান। ১৯৭৮ োণল 
“শিৌমলক মিক্া একাণডমি” নাণি এর যারো শুরু হয়। পরিত ্মীণত ১৯৮৫ োণল িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) মহণেণি এিং 
২০০৪ োণলর ১ অণক্টাির শথণক স্ায়তিিামেত প্মতষ্ান মহণেণি আত্মপ্কাি কণর এিং কায ্মক্রি পমরিালনা কণর আেণছ। এেমডমি ৪ 
এর লক্থ্যিারো েিার িন্য “িানেমেত প্াথমিক মিক্া” মনমচিতকরণণর লণক্থ্য  শনপ প্াথমিক মিক্ার েংমলিটি কি ্মকত ্মা ও মিক্কগণণর 
িন্য বুমনয়াদী প্মিক্ণেহ মিমভনে প্কাণরর শপিাগত প্মিক্ণ কায ্মক্রি পমরিালনা কণর। তাছাড়া প্াথমিক মিক্ার েিস্া মিমনিত কণর 
তা েিািাণনর উপায় মনণ ্ময় করণত গণিরণা কায ্মক্রি পমরিালনা কণর থাণক। তা ছাড়া শদণির ৬৪ শিলায় অিমথিত ৬৭টি মপটিআই 
এ প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিক্কণদর িন্য ১৮ িাে ব্যাপী শপিাগত প্মিক্ণ মডণপ্ািা ইন প্াইিামর এডুণকিন (মডমপএড) প্মিক্ণ 
শকাে ্ম শনপ শথণক পমরিালনা করা হয়, পািাপামি মে-ইন-এড শকাে ্মও পমরিালনা করা হয়। উতি শকাে ্মেমূণহর কামরকুলাি প্ণয়ন ও 
িাস্তিায়ন করা হয় শনপ শথণক। প্াথমিক মিক্া েিাপনী পরীক্ার প্শ্নপরে প্ণয়ন করাও শনপ এর অন্যতি প্িান কাি। মিগত ২০১৯ 
োল হণত েরকামর প্াথমিক মিদ্ালয়েমূণহর িন্য অমভনে পাঠ পমরকল্পনা প্ণয়ণনর কায ্মক্রি শনপ কর্্মক করা হণছে।

িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) কথ্যা্াে
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মভিন (Vision): 
িানেমেত প্মিক্ণ ও গণিরণা। 
মিিন (Mission): 
প্মিক্ণ ও গণিরণা পমরিালনার িাধ্যণি িানেমেত প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ন ।

শনপ শি ্মাড অি গভন ্মরে:
শনপ পমরিালনার িন্য ১৪ েদণস্র শিাড ্ম অি গভন ্মরে রণয়ণছ। শিাড ্ম অি গভন ্মরে শনপ-এর যািতীয় কায ্মক্রণির অনুণিাদন 

প্দাণনর েণি ্মাচ্চ শফারাি। েমিি, প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয় শনপ শিাড ্ম অি গভন ্মরে- এর শিয়ারম্যান  ও িহাপমরিালক, শনপ 
েদস্ েমিি। 
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শনপ শিাড ্ম অি গভন ্মরে-এর েদস্গণণর তামলকা: 
1. েমিি, প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়                শিয়ারম্যান 
2. িহাপমরিালক, প্াথমিক মিক্া অমিদপ্র      েদস্
3. অমতমরতি িহাপমরিালক, পমরকল্পনা ও উনেয়ন একাণডমি     েদস্
4. যুগ্মেমিি, অথ ্ম িন্তণালয়, অথ ্ম মিভাগ       েদস্
5. যুগ্মেমিি (প্িােন), িনপ্িােন িন্তণালয়     েদস্
6. শরক্টর, মিমপএটিমে িণহাদণয়র প্মতমনমি (এি.মড.এে পদিয ্মাদার মনণনে নয়)   েদস্
7. যুগ্মেমিি (উনেয়ন), প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়     েদস্
8. শিয়ারম্যান, িাতীয় মিক্াক্রি ও পাঠথ্যপুস্তক শিাড     েদস্
9. পমরিালক (প্মিক্ণ), প্াথমিক মিক্া অমিদপ্র      েদস্
10. শিলা প্িােক, িয়িনমেংহ        েদস্
11. শিগি রাণিদা খানি, োণিক উপাধ্যক্, টিিাে ্ম শট্মনং কণলি (িমহলা)               েদস্
12. িনাি আমিি আহণিদ শিৌধুরী, অিেরপ্াপ্ িহাপমরিালক, মডমপই    েদস্
13. অধ্যাপক কািী আফণরাি িাহান আরা, মিক্া ও গণিরণা ই্সটিটিউট, ঢাকা মিবেমিদ্ালয়    েদস্
14. িহাপমরিালক (শনপ)                েদস্ েমিি

শনপ-এর কি ্ম পমরমি: 
	িানেমেত প্াথমিক মিক্া  মনমচিত করার লণক্থ্য প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিক্ক, মিক্ক  প্মিক্ক এিং মিক্া  ব্যিথিাপকগণণর 

শপিাগত  দক্তা উনেয়ণন মিমভনে প্মিক্ণণর আণয়ািন করা। 
	প্াথমিক মিক্ার িাঠ পয ্মাণয়র কি ্মকত ্মাগণণর শপিাগত দক্তা উনেয়ণন প্মিক্ণ প্দান।
	প্াথমিক মিক্ার মিমভনে েিস্া মিমনিত কণর শে মিরণয় গণিরণার উণদ্াগ গ্রহণ, গণিরণা পমরিালনা এিং গণিরণা কাণির 

েিন্বয় োিন করা। 
	প্াথমিক মিক্ক প্মিক্ণ মিক্াক্রি উনেয়ন/পমরিাি্মন ও  প্মিক্ণ োিগ্রী  প্ণয়ন করা । 
	শরেমণ কায ্মক্রণির এিং প্মিক্ণ অমিণিিণনর িান উনেয়ণনর িন্য েংমলিটি আদি ্ম উপকরণ এিং মিরয়মভমতিক  উপকরণ 

উনেয়ন করা ।
	প্মিক্ণ এিং প্মিক্ণ ব্যিথিাপনা কাি িমনটমরং এিং সুপারমভিন করা। 
	মডণপ্ািা ইন প্াইিামর এডুণকিন (মডমপএড) ও োটি ্মমফণকট ইন এডুণকিন (মে-ইন-এড) কায ্মক্রি পমরিালনা এিং িমনটমরং  

করা।
	প্াথমিক মিক্া েিাপনী পরীক্ার প্শ্নপরে প্ণয়ন করা।
	অমভনে পাঠ পমরকল্পনা প্ণয়ন করা।
	মিক্ার িান উনেয়ণন আচিমলক ওয়াক ্মিপ আণয়ািন করা।
	গণিরণাপরে ও প্াথমিক মিক্ার উনেয়ণন শিৌমলক ও উদ্ািনীমূলক মিরয় েম্বমলত িান ্মাল প্কাি করা। 
	প্াথমিক মিক্াণক্ণরে নিতর উপায় ও শকৌিল গ্রহণণর শক্ণরে প্যুমতির ব্যিহার েংণযািণনর  উণদ্াগ গ্রহণ করা এিং শেিার 

িান উনেয়ন ও দ্রুততর করা।
	মিক্াণক্ণরে মিণির কণর প্াথমিক মিক্ার শক্ণরে নীমত মনি ্মারণ করার কাণি েরকারণক প্ণয়ািনীয়  েহণযামগতা প্দান 

করা। 
	প্াথমিক মিক্ার উনেয়ণন কাি কণর থাণক এিন িাতীয় ও আন্তি্মামতক েংথিার োণথ শযৌথ উণদ্াণগ শনপ-এর অনুরদ 

েদস্গণণর  শপিাগত উনেয়ণনর িাধ্যণি িানেমেত প্াথমিক মিক্া  উনেয়ণন ক ্মিসূমি গ্রহণ করা।
	প্াথমিক মিক্ার উনেয়ণন িাতীয় ও আন্তি্মামতক  শেমিনার, েভা, ওয়াক ্মিপ, েণমেলন এর আণয়ািন করা। প্াথমিক মিক্া 

ে্মক ্মত  জ্ান, িারণা, অমভজ্তা প্ভৃমত প্িন্ধ ও িান ্মাল প্কাণির িাধ্যণি তার প্িার ও মিস্তার ঘটাণনা ।
	প্াথমিক মিক্া অমিদপ্র, উপানুষ্ামনক মিক্া বুথ্যণরা, িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ন ও পমরিীক্ণ ইউমনট, িাতীয় 

মিক্াক্রি ও পাঠথ্যপুস্তক শিাড ্ম,  প্াথমিক মিক্ক প্মিক্ণ ইনমস্টটিউট ও উপণিলা মরণোে ্ম শেন্টার-এর মিমভনে কায ্মক্রণির 
োণথ িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডিী-এর কায ্মক্রণির েিন্বয় োিন করা। 

অনুরদেমূহ:
শনপ-এর একাণডমিক প্মিক্ণ ও গণিরণা কি ্মকাণ্ড িাস্তিায়ণন মননেমলমখত ৭টি অনুরদ দাময়ত্ পালন করণছ:
 ১. পমরকল্পনা ও ব্যিথিাপনা অনুরদ 
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 ২. ভারা অনুরদ
 ৩. েিাি মিজ্ান অনুরদ
 ৪. মিজ্ান ও গমণত অনুরদ
 ৫. গণিরণা ও কামরকুলাি উনেয়ন অনুরদ
 ৬. িমনটমরং ও সুপারমভিন অনুরদ
 ৭.  শটমস্টং এন্ড ইভালুণয়িন অনুরদ

মডমপএড ও মে-ইন-এড কায ্মক্রি:
মপটিআইেমূণহর িাধ্যণি িত ্মিাণন ১৮ িােব্যাপী মডণপ্ািা ইন প্াইিামর এডুণকিন (মডমপএড) শকাে ্ম ৬৭টি মপটিআই-শত এিং  ১ 
িছরব্যাপী োটি ্মমফণকট ইন এডুশকিন (মে-ইন-এড) প্মিক্ণ শকাে ্ম ০২টি েরকামর ও ০১টি শিেরকামর মপটিআই-শত পমরিামলত হণছে। 
প্াইিামর টিিাে ্ম শট্মনং ইমনমস্টটিউট (মপটিআই) কর্্মক মডণপ্ািা ইন প্াইিামর এডুণকিন (মডমপএড) প্মিক্ণ মিিরণী (২০১৬-২০২০):  

ক্রমিক 
নং মিক্াির ্ম

ভমত ্মকৃত 
প্মিক্ণাথ ্মীর 

েংখ্া

চূড়ান্ত পরীক্ায় অংি-
গ্রহণকারীর েংখ্া 
(অমনয়মিতেহ)

উতিীণ ্ম পাণির 
হার িন্তব্য

১. িানুয়ামর, ২০১৬- জুন, ২০১৭ ৮৯৪৮ ৯১১৫ ৮৭৬০ ৯৬% --
২. িানুয়ামর, ২০১৭-  জুন, ২০১৮ ১১৩০৪ ১১৫২৩ ১১১৭৩ ৯৭%
৩. িানুয়ামর ২০১৮-জুন ২০১৯ ১২১৪৮  ১২২২১ ১১৮৩৫ ৯৬.৮৪%
৪. িানুয়ামর ২০১৯-জুন ২০২০ ১৪৫৭৫ ১৪৭৩১ ফলাফল প্কাণির কাি িলিান আণছ
৫. িানুয়ামর ২০২০-জুন ২০২১ ১৯৯২৭ প্মিক্ণ কাি িলিান আণছ

প্াইিামর টিিাে ্ম শট্মনং ইমনমস্টটিউট (মপটিআই) কর্্মক োটি ্মমফণকট ইন এডুণকিন (মে-ইন-এড) প্মিক্ণ মিিরণী (২০১৫-২০২০):  

ক্রমিক 
নং মিক্াির ্ম

ভমত ্মকৃত 
মিক্াথ ্মী 
েংখ্া

চূড়ান্ত পরীক্ায় অংিগ্রহণকারী 
প্মিক্ণাথ ্মীর েংখ্া 
(অমনয়মিতেহ)

শিাট পািকৃত 
প্মিক্ণাথ ্মী

পাণির 
হার (%) িন্তব্য

১ ২০১৫-২০১৬ ৫৮৫ ৬৫৯   ৫৮৮ ৮৯.২৩
২ ২০১৬-২০১৭ ৬৭৯ ৭২৮ ৭১৬ ৯৮.৫২
৩ িানুয়ামর - মডণেম্বর, ২০১৮ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৫৮  ৯৮.৫৮
৪ িানুয়ামর - মডণেম্বর, ২০১৯ ৩৫০ ৩৫০ ৩৩৯ ৯৬.৮৫
৫ িানুয়ামর - মডণেম্বর, ২০২০ ২৯৬ প্মিক্ণ কাি িলিান আণছ

০১ িানুয়ামর ২০২০ হণত ৬৭টি মপটিআমই-এ মডমপএড প্মিক্ণ শুরু হণয়ণছ। ৪৫টি মপটিআই এ ডািল মিফট এিং ২২টি মপটিআই এ 
এক মিফট মডমপএড শকাে ্ম িালু করা হণয়ণছ। ৬৭টি মপটিআইণত ১৯৯২৭ িন মিক্াথ ্মী প্মিক্ণ গ্রহণ করণছন।
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শনপ পমরিামলত কি ্মকত ্মাগণণর ৬০ মদন ব্যাপী বুমনয়ামদ প্মিক্ণ শকাণে ্মর উণ্ািন অনুষ্াণন প্িান অমতমথ প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র 
িাননীয় প্মতিন্তী িনাি শিাঃ িামকর শহাণেন, এিমপ-শক ফুণলল শুণভছো িানাণনা হণছে।

 মডমপএড প্মিক্ণ: 
	০১ িানুয়ামর ২০১৯ হণত ৬৭টি মপটিআমই-এ মডমপএড প্মিক্ণ শুরু হণয়ণছ। ০৮টি মপটিআই এ ডািল মিফট এিং ৫৯টি 

মপটিআই এ এক মিফট মডমপএড শকাে ্ম িালু করা হণয়ণছ। ৬৭টি মপটিআইণত ১৪৫৭৫ িন মিক্াথ ্মী প্মিক্ণ গ্রহণ করণছন।
 
মডমপএড শকাে ্ম োিগ্রী মুদ্ণ: 
	১০টি মিরয়মভমতিক শকাে ্ম োিগ্রী (মরণোে ্ম বুক) এর ২,৬৭৯৫০ কমপ মুদ্ণ করা হণয়ণছ এিং ৬৭টি মপটিআইণত মিতরণ করা 

হণয়ণছ।
মডমপএড মিরয়ক অনলাইন প্মিক্ণণর মিিরণ:

•	 কক্সিািার মপটিআই-এ ই্সট্াক্টরগণণর িন্য ০৬ মদনব্যাপী মডমপএড মিরয়ক অনলাইন প্মিক্ণণর ১টি ব্যাণি শিাট ১০ 
িন মপটিআই ই্সট্াক্টর অংিগ্রহণ কণরন। উতি ১০িন ই্সট্াক্টরণক ইউমনণেফ োিময়কভাণি মনণয়াগ প্দান কণরণছ। 
ইউমনণেণফর আমথ ্মক েহণযামগতায় উতি প্মিক্ণ পমরিালনা করা হয়।

গণিরণা কায ্মক্রি:
রািস্ খাণতর আওতায় িলমত অথ ্মিছণর িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি কর্্মক মনণনে িমণ ্মত দ্ইটি গণিরণা কায ্মক্রি ে্নে হণয়ণছ।

• Student’s Weakness in Mathematics of Grade Three: Causes and Remedies,
• Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade III and Grade V 

িমনটমরং ও সুপারমভিন অনুরদ কর্্মক প্দতি প্াপ্ তথ্যািলী ও সুপামরিিালা:
২০১৯-২০২০ অথ ্ম িছণর িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) এর িমনটমরং ও সুপারমভিন অনুরদ কর্্মক মনণনোতি ১১ (এগাণরা) 
টি মপটিআই েণরিমিণন পমরদি ্মন করা হয়।  প্াপ্ তণথ্যর মভমতিণত সুপামরিিালা প্ণয়ন কণর তা িন্তণালণয় শপ্রণ করা হণয়ণছ।
িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতি (Annual Performence Agreement) ে্াদন ও িাস্তিায়ন: 
িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি যথােিণয় ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণরর িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতি ে্াদন কণর। চুমতি অনুযায়ী ২০১৯-
২০২০ অথ ্মিছণরর েকল কায ্মক্রি েণন্তারিনকভাণি ে্নে হণয়ণছ এিং ২০২০-২০২১ অথ ্মিছণরর িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতি স্াক্মরত 
হণয়ণছ শে অনুযায়ী কায ্মক্রিেমূহ গৃহীত ও শুরু হণয়ণছ।
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প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয় এিং িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমির িণধ্য ২০২০-২০২১ অথ ্মিছণরর িামর ্মক কি ্মে্াদন 
চুমতি (এমপএ) স্াক্মরত হয়

শনপ এ পমরিামলত শপিাগত প্মিক্ণ তথ্য (এক নিণর) ২০১৯-২০২০:  

ক্রমিক 
নং অথ ্ম িছর 

রািস্ খাত উনেয়ন খাত
েি ্মণিাট প্মিক্ণাথ ্মীর েংখ্া প্মিক্ণাথ ্মীর েংখ্া

পুরুর িমহলা শিাট পুরুর িমহলা শিাট
১ ২০১৯-২০২০ ৮৪৯ ২৩৯ ১০৮৮ - - - ১০৮৮

শনপ কর্্মক রািস্খাণত ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর পমরিামলত প্মিক্ণ েমূহ:

ক্রমিক প্মিক্ণ/কি ্মিালার নাি েিয়কাল পুরুর িমহলা শিাট

1
Orientation Training course for PSC 
Recruited Head Teachers of Primary 
School.

15 56 24 80

2
Workshop on Tools prepairing of 
Research Titled Students Weaknes of 
Grade Three in Mathmatics

03 06 00 06

3 Training on official , financial and field 
level administration for ADPEOs 05 32 00 32

4
Training on Office and Training 
Management for Promoted URC 
Instructors

05 29 01 30

5 Training on e-monitoring and Supervision 02 32 08 40
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ক্রমিক প্মিক্ণ/কি ্মিালার নাি েিয়কাল পুরুর িমহলা শিাট

6 Research activities related with PECE 
Exam-2019 05 67 05 72

7 Training on question prepair of PECE 
Exam-2019 05 51 21 72

8 PECE Exam-2019 Question moderation 
by moderator 05 65 07 72

9 PECE Exam-2019 Question Version 05 39 17 56

10 Training on PECE Questoin Version 
verifiers 04 13 01 14

11 Annual work plan and PTI management 
training for PTI Superintendents 03 51 12 63

12 Foundation training course for PTI / URC 
Instructors. 60 29 11 40

13 PECE Exam-2019 Subject based Marking 
Scheme 02 27 46 73

14
Workshop on Raising awareness for 
the implementation of quality primary 
education.

01 184 36 220

15 Training on office and training management  
for Assistant Superintendents of PTIs 05 23 12 35

16
Training on Subject (English) based 
skills and classroom based Assessment 
PTI Instructors

05 33 07 40

17 Foundation Training course for UEOs 60 64 16 80

18
Training on Research Methodology 
for NAPE Faculties and field level 
Researchers

04 48 15 63

19 Training Course on Innovation for the 
Manpower of NAPE 05 20 06 26

20 Training on National Integrity Strategy 
(NIS) for the NAPE Faculties. 02 37 09 46

২০১৯-২০ অথ ্মিছণর শনপ কর্্মক শযাগ্যতামভমতিক অভীক্াপদ প্ণয়ন (Test Item Development) েংক্রান্ত মিমভনে কায ্মক্রি:

ক্রমিক নং কায ্মক্রণির নাি েিয়কাল প্মিক্ণাথ ্মী শিাটপুরুর িমহলা
১ শযাগ্যতামভমতিক আইণটি প্ণয়ন ৯ মদন ২১ িন ৬ িন ২৭ িন
২ শযাগ্যতামভমতিক আইণটি মরমভউ ১০ মদন ২৪ িন ৭ িন ৩১ িন
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২০১৯-২০ অথ ্মিছণর শনপ কর্্মক প্াথমিক মিক্া েিাপনী পরীক্ার প্শ্নপরে প্ণয়ন েংক্রান্ত মিমভনে কায ্মক্রি:

ক্রমিক নং কায ্মক্রণির নাি েিয়কাল প্মিক্ণাথ ্মী শিাটপুরুর িমহলা
১) প্শ্নপরে প্ণয়ন (দ্ই পি ্ম) ১০ মদন ১১৪ িন ৩০ িন ১৪৪ িন
২) প্শ্নপরে িডাণরিন ৫ মদন ৬৫ িন ৭ িন ৭২ িন
৩) প্শ্নপরে ইংণরমি ভাে ্মণন রূপান্তর ৫ মদন ৩৯ িন ১৭ িন ৫৬ িন
৪) ভাে ্মনকৃত প্শ্নপ্ণরের ইংণরমি যািাই ৪ মদন ১৫ িন ০১ িন ১৬ িন

প্কািনা: 
িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) প্াথমিক মিক্া শক্ণরে িাতীয় পয ্মাণয়র একিারে িীর ্ম গণিরণা ও প্মিক্ণ প্মতষ্ান। 
প্াথমিক মিক্ার িাণনানেয়ণন প্মিক্ণ আণয়ািন ও গণিরণা ে্াদণনর পািাপামি মনিস্ কি ্মকাণণ্ডর প্িাণরর িন্য ‘শনপ িাত ্মা’ নািক 
মনউিণলটার এিং গণিরণামূলক মনিন্ধেমৃদ্ িাৎেমরক িান ্মাল ‘Primary Education Journal’ মনয়মিত প্কাি কণর থাণক। 

•	 শনপ িাত ্মা : প্াথমিক মিক্ার িাণনানেয়ণনর িন্য শনপ শযেি কি ্মসূমি গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কণর থাণক েরকার ও িনগণণক 
তা অিমহত করার িন্য ‘শনপ িাত ্মা’ নািক রাণ্ামেক মনউিণলটার মনয়মিত প্কাি কণর। এণত প্াথমিক মিক্ােংক্রান্ত 
েিোিময়ক প্েঙ্গ গুরুত্েহকাণর প্িার করা হয়। শনণপর প্মিক্ণ কায ্মক্রণির েংিাদ, ে্ামদত গণিরণাকণি ্মর েংমক্প্োর, 
শিাড ্ম অি গভন ্মরে েভার মেদ্ান্ত, িাতীয় ও আন্তি্মামতক মদিেেমূহ উদযাপণনর খির, প্াথমিক মিক্াণক্ণরে গৃহীত 
উণদ্াগেমূণহর েংিাদ এণত প্কাি করা হয়। শিাটকথা, প্াথমিক মিক্ামিরয়ক যািতীয় গুরুত্পূণ ্ম মিরয় ‘শনপ িাত ্মা’র 
িাধ্যণি প্িামরত হয়। ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর দ্টি শনপ িাত ্মা প্কামিত হণয়ণছ।
িত ্মিান িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) ১৯৭৮ োণল ‘শিৌমলক মিক্া একাণডিী’ মহণেণি প্মতষ্ার পর ‘শিৌমলক 
মিক্া একাণডিী পমরেকা’ নাণি অণক্টাির, ১৯৮১ োণল একটি পমরেকা প্থি প্কামিত হয়। পণর এটি ‘একাণডমি-িাত ্মা’ 
নাণি িামেক মুখপরেরূণপ প্কামিত হণত থাণক। ১৯৯৭ োণলর মডণেম্বর শথণক এটি ‘প্াথমিক মিক্া িাত ্মা’ নাণি অি ্মিামর ্মক 
প্কািনা মহণেণি প্কামিত হণত শুরু কণর। ২০০৪ োণল শনপ স্ায়তিিামেত প্মতষ্ান মহণেণি যারো শুরু কণর। এর েণঙ্গ 
েঙ্গমত শরণখ ‘প্াথমিক মিক্া িাত ্মা’ ২০০৮ োণলর  মডণেম্বর েংখ্া শথণক ‘শনপ িাত ্মা’ নাণি প্কামিত হণত শুরু কণর। 
এরপর শথণক ‘শনপ িাত ্মা’ মনরিমছেনেভাণি শনণপর েকল কি ্মকাণণ্ডর েংিাদ প্কাি কণর আেণছ।

•	 প্াইিামর এডুণকিন িান ্মাল :
িাৎেমরক প্কািনা ² প্াইিামর এডুণকিন িান ্মাল² এর িাধ্যণি প্াথমিক মিক্া ে্মক ্মত মিমভনে গণিরণা প্মতণিদন ও প্িন্ধ  
প্কাি করা হয়। 

িানেমেত প্াথমিক মিক্া মনমচিতকরণ মিরয়ক কি ্মিালা
িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) মূলত প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ণন কাি কণর থাণক। িাঠপয ্মাণয়র প্াথমিক মিক্া েংমলিটি 
কি ্মকত ্মাণদর প্মিক্ণ (স্ল্প শিয়াদী ও দীঘ ্ম শিয়াদী), গণিরণা, ওয়াক ্মিপ, শেমিনার, িমনটমরং ও শিন্টমরং শনপ কায ্মক্রণির অন্তভূ ্মতি। 
প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ণন িাঠপয ্মাণয় মিমভনে েিস্া এখনও মিদ্িান। আর তা েিািাণনর একিারে উপায় হণছে গণেণিতনতামূলক 
কায ্মক্রি পমরিালনা করা। িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ) মিমভনে গণিরণা ও েিীক্া পমরিালনাপূি ্মক েরকারণক নীমতমনি ্মারণণ 
েহণযামগতা প্দান কণর যাণছে এিং প্াথমিক মিক্ার গুণগতিান উনেয়ণন ভ ‚মিকা রাখণছ। িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া কি ্মসূমিণক সুষ্ঠু 
িাস্তিায়ন এিং িানেমেত প্াথমিক মিক্া উনেয়ণন েহায়তা দাণনর লণক্থ্য শনপ-এর েিািমিজ্ান অনুরদ প্মত িছর প্াথমিক মিক্ার 
িান উনেয়ণন েণিতনতা সৃমটি মিরয়ক আচিমলক কি ্মিালার আণয়ািন কণর থাণক। শদণির মিমভনে মিভাণগর শয েকল শিলায় ছারেছারেী 
ভমত ্মর হার কি এিং ঝণর পড়ার হার অমিক শেেি শিলায় এরকি কি ্মিালার আণয়ািন করা হণয় থাণক। এরই িারািামহকতায় 
২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর শদণির ৪টি মিভাণগ ৪টি কি ্মিালা অনুমষ্ত হয়। প্মতটি কি ্মিালায় মিমভনে কথ্যাটাগমরণত ৫৫ িন কণর শিাট 
২২০ অংিীিন অংিগ্রহণ কণরন। কি ্মিালায় প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ণন িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি  (শনপ)-এর কায ্মক্রণির 
উপর একটি ও িানেমেত প্াথমিক মিদ্ালণয়র কায ্মক্রণির উপর আরও একটি মভমডও মক্প্স প্দি ্মন করা হয়। কি ্মিালাণত প্াথমিক 
মিদ্ালণয়র প্িান মিক্ক, েংমলিটি মিদ্ালণয়র এেএিমে’র েভাপমত, েহকারী উপণিলা মিক্া অমফোর, ইউআরমে ইনস্টাক্টর, 
উপণিলা মিক্া অমফোর, েহকারী শিলা প্াথমিক মিক্া অমফোর এিং মিমভনে পয ্মাণয়র িনপ্মতমনমিগণ অংিগ্রহণ কণরন। তথ্যজ্ 
ব্যমতি মহণেণি উপমথিত মছণলন মপটিআই সুপামরনণটনণডন্ট, শিলা প্াথমিক মিক্া অমফোর, উপণিলা মনি ্মাহী অমফোর, উপণিলা 
পমররদ শিয়ারম্যান এিং িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডিী  (শনপ)-এর কি ্মকত ্মাবৃন্দ। ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর শিাট ৪টি শভনুথ্যণত 
অনুমষ্ত হওয়া কি ্মিালার মিিরণী মনণনে উণলেখ করা হণলা.
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ক্রমিক নং কি ্মিালায় অংিগ্রহণকারী 
মিভাগ

কি ্মিালা আণয়ািণনর থিান তামরখ অংিগ্রহণকারীর 
েংখ্া

১ িয়িনমেংহ শিাহনগজি, শনরেণকাণা ১৩ নণভম্বর, ২০১৯ ৫৫ িন
২ রংপুর রািারহাট, কুমড়গ্রাি ২৭ নণভম্বর, ২০১৯ ৫৫ িন
৩ মেণলট চুনারুঘাট, হমিগজি ২৬ িানুয়ামর, ২০২০ ৫৫ িন
৪ খুলনা মুমিিনগর, শিণহরপুর ০৫ শফব্রুয়ামর, ২০২০ ৫৫ িন

কি ্মিালায় উপমথিত অংিীিন মদনব্যাপী আণলািনায় স্তঃস্ফূত্ম অংিগ্রহণ কণরন ও প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ণন েি ্মাত্মক 
েহণযামগতা িামলণয় যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যতি কণরন। উমলেমখত েিস্া েিািাণনর িন্য সুপামরিেমূহ িাস্তিায়ন করা হণল প্াথমিক 
মিক্ার গুণগত িান উনেত হণি িণল কি ্মিালায় অংিগ্রহণকারীগণ িণন কণরন।

উদ্ািনী কায ্মক্রি : 
•	 শেিার িান উনেততর করণত ই-ফাইমলং এর িাধ্যণি িন্তণালয়েহ অন্য দপ্ণরর োণথ পরে শযাগাণযাগ করা হণছে।
•	 উদ্ািনী কায ্মক্রণির অংি মহণেণি শনপ-এর মডমপএড কায ্মক্রিণক মডমিটালাইিড করার কায ্মক্রি শুরু হণয়ণছ। ফণল প্ণতথ্যক 

মপটিআই শনপ-এর োণথ মডমপএড প্মিক্ণ েংক্রান্ত যািতীয় কায ্মক্রি অনলাইণন ে্নে করণত পারণি।
•	 শনপ কথ্যা্াে ও প্মিক্ণ কক্েমূহণক মেমে কথ্যাণিরার আওতায় আনা হণয়ণছ, এণত মনরাপতিা ও প্মিক্ণ িমনটমরং েহিতর 

হণয়ণছ।
•	 কি ্মকত ্মা কি ্মিারীণদর িাণয়াণিমট্ক হামিরার ব্যিথিা করা হণয়ণছ।
•	 মভমডও কনফাণর্স-এর িাধ্যণি মপটিআই েমূণহর কায ্মক্রি িমনটমরং করা হণছে এিং এণত েকণল কি ্মে্াদণন আরও েণিতন হণছে। 
•	 মিমভনে প্মিক্ণ পমরিালনায় অনলাইন শরমিণস্টিন িালু করা হণয়ণছ এণত েিয় ও খরি োরেয় হণয়ণছ।
•	 মপটিআইেমূণহ প্মিক্ণাথ ্মী ভমত ্ম ও আন্ত:মপটিআই িদলী অনলাইণন ে্নে করা হণয়ণছ। এণত েিয় ও অণথ ্মর োরেয় হণয়ণছ। 

উপেংহার:
িাতীয় প্াথমিক মিক্া একাণডমি (শনপ), িয়িনমেংহ এেমডমি িাস্তিায়ন ও িানেমেত প্াথমিক মিক্া মনমচিতকরণণ কাি করণছ। 
২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণরর ম্তীয়াণি ্মর শুরুণতই অথ ্মাৎ িাি ্ম ২০২০ শথণকই মিবেব্যাপী িহািামর আকাণর শদখা শদয় শকামভড-১৯ িা 
কণরানা ভাইরাে। এ শরাণগ আক্রান্ত হয় মিবেব্যাপী প্ায় আড়াই শকাটির শিমি িানুর । িাংলাণদিেহ োরামিণবে এ শরাণগ প্ায় ৮ (আট) 
লক্ িানুর মৃতুথ্যিরণ কণরন। ফণল োরা মিণবের োণথ আিাণদর িাংলাণদণিও এর মিরূপ প্ভাি পণড়। ফণল, প্াথমিক মিক্ােহ েকল 
স্তণরর মিক্া ব্যিথিা দীঘ ্ম ছুটির কিণল পণড়ণছ। এত মকছুর িণধ্যও শনপ েরকার মনণদ ্মমিত ও িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতিণত উণলেমখত 
কায ্মক্রি িাস্তিায়ন করণছ। 
শনপ এর গণিরণালধি তথ্য উপাতি মদণয় প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয়ণক ভমিষ্যৎ কি ্মপমরকল্পনা প্ণয়ণন েহণযামগতা করণছ। প্াথমিক 
মিক্া মিভাণগর মিমভনে পয ্মাণয়র কি ্মকত ্মাবৃন্দণক শপিাগত প্মিক্ণ মদণয় তাণদরণক দক্ প্মিক্ক মহণেণি গণড় তুলণছ। ২০২০-২০২১ 
অথ ্মিছণর িাস্তিায়ণনর িন্য একাণডমিক কথ্যাণলণ্ডার প্স্তুত করা হণয়ণছ। এণত নিমনণয়াগপ্াপ্ প্িান মিক্কগণণর ১৫ মদন ব্যাপী 
ওমরণয়ণন্টিন শকাে ্মেহ মিমভনে প্কাণরর প্মিক্ণ কায ্মক্রি অন্তভূ ্মতি রণয়ণছ। শকামভড-১৯ পমরমথিমতণত প্মিক্ণেমূহ অনলাইন-ও শফে 
টু শফে উভয় পদ্মতণত িাস্তিায়ণনর পমরকল্পনা গ্রহণ করা হণয়ণছ। িানেমেত প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ণনর িন্য শরেমণকণক্ মিখন-
শিখাণনা কায ্মক্রিণক কায ্মকর করণত প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিক্কিণ্ডলীণক অনুপ্ামণত করণছ। শনপ এেমডমি িাস্তিায়ন ও মডমিটাল 
িাংলাণদি গড়ার প্তথ্যণয় প্াথমিক মিক্ার িান উনেয়ণন মনরলেভাণি কাি কণর যাণছে।  
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এক নিণর মিশুকযোণ ট্াণস্টর কায ্মক্রি
১। ট্াস্ট প্মতষ্াঃ
     মিগত ০২/০৭/১৯৮৯ম্রঃ তামরণখ িহািান্য রাষ্ট্রপমতর মনি ্মাহী আণদণি “পথকমল ট্াস্ট” প্মতষ্ার িাধ্যণি এর কায ্মক্রি শুরু 
হয়। পরিত ্মীণত ১৯৯২ োণল প্মতষ্ানটির “মিশুকযোণ ট্াস্ট” নাণি নািকরণ করা হয়।
২। ট্াণস্টর লক্থ্য ও উণদ্শ্যঃ

(ক) ভাগ্যাহত, সুণযাগসুমিিা িমচিত, হতদমরদ্ এিং মনি প্ণিটিায় ও রেণি ভাণগ্যানেয়ণন প্য়ােী মিশু-মকণিারণদর প্ণয়ািনীয় 
প্াথমিক মিক্ার ব্যিথিাকরণ;

     (খ) ছারে-ছারেীণদর শপিাগত দক্তা অি্মণনর সুমিিাণথ ্ম কামরগমর মিক্ার ব্যিথিাকরণ।
৩। ট্ামস্ট শিাণড ্মর গঠনঃ 
     মিশুকযোণ ট্াস্ট পমরিালনার সুমিিাণথ ্ম ৮ (আট) েদস্ মিমিটি একটি ট্ামস্ট শিাড ্ম গঠন করা হয়। প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র 
িাননীয় িন্তী শিয়ারপারেন; িাননীয় প্মতিন্তী-ভাইে শিয়ারপারেন; েমিি, প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালয় েদস্ (পদামিকার িণল) 
এিং অন্যান্য িার িন েরকার কর্্মক িাণনানীত েদস্ মহণেণি উতি ট্ামস্ট শিাণড ্ম অন্তভু্মতি হণয়ণছন।
৪। ট্াণস্টর িনিলঃ

(ক) ট্াণস্টর িনিল কাঠাণিা অনুযায়ী ১ িন পমরিালক, ১ িন উপ-পমরিালক ও ২ িন েহকামর পমরিালক, ১ িন মহোিরক্ণ 
কি ্মকত ্মা, ১ িন উপ-েহকামর প্ণকৌিলী ও ১ িন প্িােমনক কি ্মকত ্মােহ েি ্মণিাট ১৮(আঠাণরা) িন কি ্মকত ্মা-কি ্মিারী মিদ্ািান।

৫। ট্াস্ট পমরিামলত মিদ্ালয়েমূহঃ
(ক) মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালয়ঃ ট্াণস্টর আওতায় েিগ্র িাংলাণদণির শিলা ও উপণিলা পয ্মাণয় শিাট ২০৫টি মিশুকযোণ 
প্াথমিক মিদ্ালয় পমরিামলত হয়। তন্মণধ্য ৯(নয়)টি (কাপ্ানিািার, ফতুলো-নারায়ণগজি, রাবির-িাদারীপুর, কুমিলো, মকণিারগজি, 
লালিমনরহাট, িয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও উপিহর-যণিার) মিশু কযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র োণথ কামরগমর প্মিক্ণ কায ্মক্রি 
িলিান আণছ । িত ্মিাণন মিদ্ালয়েমূণহ ৩২,৬৭০ িন ছারে-ছারেী অধ্যয়নরত আণছ। 
(খ) মিক্ক/কি ্মিারীর েংখ্াঃ ট্াস্ট পমরিামলত ২০৫টি প্াথমিক মিদ্ালণয় ৯৬৮ িন মিক্ক ও ২১৮ িন কি ্মিারীেহ েি ্মণিাট 
১১৮৬িন মিক্ক-কি ্মিারী কি ্মরত আণছন। 
(গ) মিশুকযোণ ট্াস্ট পমরিামলত ২০৫টি প্াথমিক মিদ্ালণয়র িণধ্য ৮১টি মনিস্ ভিণন, ৭৫টি েরকামর প্াথমিক মিদ্ালয় 
ভিণন, ৩৬টি ভাড়া ভিণন এিং ১৩টি অন্যান্য থিাপনায় মিক্া কায ্মক্রি পমরিামলত হণছে। মনিস্ মিদ্ালণয়র থিাপনােমূণহর িণধ্য 
অতথ্যািশ্যকীয় মিণিিনায় নতুন ভিন মনি ্মাণ এিং পুরাতন ভিন েংস্কার/শিরািণতর ব্যিথিা শনয়া হণয়ণছ।

    (ঘ) মিশুকযোণ ট্াস্ট পমরিামলত মিভাগ মভমতিক মিদ্ালণয়র েংখ্াঃ 

ক্রমিক মিভাণগর নাি মিদ্ালণয়র েংখ্া
১ ঢাকা ৬৫ টি
২ িয়িনমেংহ ১৪ টি
৩ িমরিাল ২৫ টি
৪ িট্টগ্রাি ১১ টি
৫ মেণলট ০৫ টি
৬ রািিাহী ২২ টি
৭ রংপুর ৪৭ টি (িহিান্য হাইণকাণট ্ম মরট নং-৬৮৬/২০১৭ দাণয়র হওয়ায় িত ্মিাণন 

একটি মিদ্ালণয়র কায ্মক্রি মিশু কযোণ  ট্াণস্টর মনয়ন্তণািীন নাই।)
৮ খুলনা ১৬ টি

েি ্মণিাট ২০৫ টি
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৬। ট্াস্ট বৃমতি কায ্মক্রিঃ
(ক) প্মত িছর ২২০ িন ছারে-ছারেীণক বৃমতির িন্য মনি ্মামিত করা হয়। একিার বৃমতিপ্াপ্ ছারে-ছারেীগণ অধ্যয়ণনর িারািামহকতা 
রক্া ও িামর ্মক েণন্তারিনক ফলাফণলর মভমতিণত পচিি শরেমণ পয ্মন্ত বৃমতি সুমিিা শভাগ কণর থাণক। 

   
    (খ) শিিা শকাটায় িামেক ৭০০/- টাকা ও োিারণ শকাটায় িামেক ৬০০/- টাকা হাণর বৃমতির অথ ্ম অমভভািণকর স্ স্ ব্যাংক মহোণির 
িাধ্যণি প্দান করা হণয় থাণক।
৭। েিাপনী পরীক্াঃ

(ক)  ছারে-ছারেীরা েরকামর প্াথমিক মিদ্ালণয়র ছারে-ছারেীণদর ন্যায় প্মত িছর পচিি শরেমণর েিাপনী পরীক্ায় অংিগ্রহণ 
করণছ। ২০১৯ োণল অনুমষ্ত েিাপনী পরীক্ায় ৩০৮০ িন অংিগ্রহণ কণর মিমভনে শগ্রণড ২৬২৬ িন উতিীণ ্ম হণয়ণছ। পাণির 
হার ৮৫.২৫%।

৮। মিদ্ালয় পমরিালনা কমিটিঃ 
শিলা পয ্মাণয় েংমলিটি শিলা প্িােক ও উপণিলা পয ্মাণয় েংমলিটি উপণিলা মনি ্মাহী অমফোরেহ ০৭ (োত) েদণস্র মিদ্ালয় 
পমরিালনা কমিটি (এেএিমে) ্ারা মিদ্ালয়েমূণহর ব্যিথিাপনা কায ্মক্রি পমরিামলত হয়।

৯। ট্াণস্টর ব্যয় মনি ্মাহঃ 
    (ক) ট্াণস্টর মূলিণনর লভথ্যাংি শথণক মিদ্ালণয়র েংস্কার/শিরািত, আেিািপরে ও মিদ্ালয়েমূণহর িামেক আনুেংমগক ব্যয় শিটাণনা 
হয়। 
    (খ) ট্াণস্টর কি ্মকত ্মা-কি ্মিারী ও মিক্ক-কি ্মিারীণদর শিতন-ভাতােহ অন্যান্য খরি প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র োহায্য 
িঞ্জুরী  
         খাণতর িরাদ্ হণত মনি ্মাহ করা হয়।
     
১০। ভমিষ্যৎ পমরকল্পনাঃ 
      েকণলর িন্য িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া িতভাগ মনমচিত করা ও মডমিটাল িাংলাণদি মিমনি ্মাণণর লণক্থ্য ভাগ্যাহত, হতদমরদ্, 
সুণযাগসুমিিা িমচিত এিং মনি প্ণিটিায় ও রেণি ভাণগ্যানেয়ণন প্য়ােী, মিল্পাচিল এিং ঘনিেমতপূণ ্ম দমরদ্ িনণগামটির িেমত ও িমস্ত 
এলাকায় মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিশু-মকণিারণদর িানেমেত মিক্া প্দান করা এিং দক্তা উনেয়ণনর িাধ্যণি কি ্মণক্ণরের 
োণথ েংণযাগ সহাপন করা।  

২০১৯-২০ অথ ্মিছণর ট্াণস্টর কায ্মক্রি
িত ্মিান েরকাণরর “মভিন-২০২১” িাস্তিায়ণনর উণদ্ণশ্য মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র সুণযাগ-সুমিিা িমচিত, দ্ঃথি, গরীি ও পথ 
মিশুণদর মিক্া দাণনর িাধ্যণি িতভাণগ উমনেত করার লণক্থ্য ট্াণস্টর নদনমন্দন কায ্মক্রণির পািাপামি ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর মননেরূপ 
কায ্মক্রি গ্রহণ করা হয়। 

(১) িামতর মপতা e½eÜz শিখ মুমিবুর রহিান এর িন্মিতিামর ্মকী উপলণক্থ্য মিশু কযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র ৩য় ও ৫ি 
শরেমণর মিক্াথ ্মীণদর িাংলা পঠন দক্তা িতভাগ অি্মণনর কায ্মক্রি অব্যহত রাখা;
(২) কণরানাকাণল েকল মিক্কণক ভাচু ্ময়াল মিটিংণয়র িাধ্যণি মিক্াথ ্মীণদর িামড়ণত িণে পাঠ  গ্রহণ মনমচিত করার স্াণথ ্ম 
প্ণয়ািনীয় েহায়তা শদয়ার িন্য মনণদ ্মিনা শদয়া হণয়ণছ। 
(৩) েকল মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিক্কগণ প্াথমিক মিক্া অমিদপ্ণরর “ঘণর িণে মিমখ” কায ্মক্রণি ে্পৃতি শথণক 
কণরানািমনত কারণণ মিদ্ালয় িন্ধকালীন মিক্াথ ্মীণদর পাঠগ্রহণ কায ্মক্রণি েহণযামগতা করণছন। 

     (৪) “মিশুকযোণ ট্াস্ট আইন ২০২০” প্ণয়ণনর উণদ্থ্যাগ গ্রহণ;
     (৫) “মিশুকযোণ ট্াস্ট কি ্মকত ্মা/মিক্ক/কি ্মিারীণদর কযোণ তহমিল নীমতিালা-২০২০” প্ণয়ণনর উণদ্াগ গ্রহণ;
     (৬) “মিশুকযোণ ট্াস্ট বৃমতি নীমতিালা-২০১৯” প্ণয়ন;

(৭) ২০১৯-২০ অথ ্মিছণর মিশু কযোণ প্াথমিক মিদ্ালয়েমূণহর নতুন ভিন মনি ্মাণ, পুরাতন ভিন েংস্কার/শিরািত এিং 
আেিািপরে েরিরাহ করা:
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    (৮) মিশুকযোণ ট্াস্ট দপ্ণরর ১ি শরেণীর কি ্মকত ্মা পণদ (েহকারী পমরিালক) পণদানেমত কায ্মক্রি ে্নেকরণ;
    (৯) মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালয়েমূণহর েহকারী মিক্কণদর প্িান মিক্ক পণদ পণদানেমত প্দাণনর উণদ্াগ গ্রহণ।
    (১০) “মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালয় সহাপন নীমতিালা ২০২০” প্ণয়ণনর পদণক্প গ্রহণ;
    (১১) মিক্কণদর দক্তা উনেয়ণনর লণক্থ্য শনপ এর িাধ্যণি মে.ইন.এড/মডমপএড প্মিক্ণ প্দাণনর ব্যিথিা গ্রহণ;
    (১২) মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র েকল ছারে-ছারেীণক স্কুল মফমডং কায ্মক্রণির আওতায় আনয়ণ;
    (১৩) েকল মিদ্ালণয়র ছারে-ছারেীণক উপবৃমতির আওতায় আনয়ন।

মিশুকযোণ ট্াণস্টর বৃমতি কায ্মক্রি:
ক.  ট্াণস্টর মনিস্ তহমিণলর থিায়ী আিানণতর আয় হণত পমরিামলত বৃমতি: 
    
(১) মিশুকযোণ প্াথমিক মিদ্ালয় ছারে-ছারেীণদর শলখাপড়ায় উৎোমহত করার লণক্থ্য ট্াণস্টর মনিস্ তহমিল হণত প্মত িৎের শিিা 
ও োিারণ শকাটায় মিণির বৃমতি প্দান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর মননেিমণ ্মত ছারে-ছারেীণদর িণধ্য ২০১৯ োণলর বৃমতির অথ ্ম 
পমরণিাি করা হণয়ণছ। 

ক্র: নং বৃমতি প্াপ্ োল ও মনি ্মামিত মিক্াথ ্মীর 
েংখ্া

িারািামহক ভাণি বৃমতির অথ ্ম প্ামপ্র 
েংখ্া

িন্তব্য

১ ২০১৬ োণল ২২০ িন ৭০ িন ৫ি শরেণীর মিক্া েিাপ্ হওয়ায় পরিত ্মীণত 
আর অথ ্ম প্াপ্ হণিনা। ২ ২০১৭ োণল ২২০ িন ৯১ িন

৩ ২০১৮ োণল ২২০ িন ২১১ িন
েি ্মণিাট ৩৭২ িন

(২) মিশুকযোণ ট্াস্ট বৃমতি তহমিল হণত ২০১৯-২০ অথ ্মিছণর বৃমতি িািদ শিাট ব্যয়: ৩৪,২০,৩৬৯/-শিৌমরেি লক্ মিি হািার মতনিত 
উনেতির) টাকা। 
খ. েরকার প্দতি উপবৃমতি:
ছারে-ছারেীরা েরকামর প্াথমিক মিদ্ালণয়র ন্যায় িামেক ১০০/-টাকা হাণর উপবৃমতি (িামর ্মক শপারাক ভাতােহ) সুমিিা শভাগ করণছ। ২০১৯-
২০ অথ ্মিছণর উপবৃমতির সুমিিা শভাগকামর ছারে-ছারেীর েংখ্া ৩২,১৫০ িন।
অিকাঠাণিাগত উনেয়নঃ
২০১৯-২০ অথ ্ম িছণর মিশু কযোণ প্াথমিক মিদ্ালয়েমূণহর নতুন ভিন মনি ্মাণ, পুরাতন ভিন েংস্কার/শিরািত এিং আেিািপরে 
েরিরাহ ইতথ্যামদ কায ্মক্রণির েংমক্প্ মিিরণ:

(অংকেমূহ লক্ টাকায়)

ক্র: 
নং

কাণির নাি মিদ্ালণয়র 
েংখ্া

শিাট িরাদ্  ভথ্যাট
(৬%)

েি ্মণিাট
(ভথ্যাটেহ  )

িন্তব্য

১.০ শেমিপাকা ভিন মনি ্মাণ/মনি ্মাণ কাি ে্নেকরণ 
/পুরাতন ভিন েংস্কার/ শিরািত কায ্মক্রি

২১ টি ৩২.০০ ১.৯২ ৩৩.৯২

২.০ আেিািপরে ক্রয়/েরিরাহ ১৬ টি ৮.০০ ০.৪৮ ৮.৪৮
েি ্মণিাট ৪০.০০ ২.৪০ ৪২.৪০

২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর মিশুকযোণ ট্াণস্টর মনিস্ মূলিন তহমিল এিং িরাদ্ ও ব্যণয়র মিিরণঃ
১।   মিশুকযোণ ট্াণস্টর মূলিন তহমিল এিং িরাদ্ ও ব্যণয়র মিিরণঃ
           ১.১ :  ট্াস্ট দপ্র পমরিালনার মূলিন তহমিল                                            :  ২৫,৩৭,৬১,৭৯১/-

১.২ :  মূলিন তহমিণলর মূনাফা হণত দপ্র পমরিালনা ব্যণয়র িন্য িরাদ্          :    ১,৩০,৭০,৯১০/-
১.৩ :  মূলিন তহমিল হণত দপ্র পমরিালনা িািদ ব্যয়                     :       ৮২,৬৯,৩৩৪/-

২।   মিশুকযোণ ট্াণস্টর বৃমতি পমরিালনার মূলিন তহমিল এিং িরাদ্ ও ব্যণয়র মিিরণঃ
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২.১ :  বৃমতি পমরিালনা মূলিন তহমিল                                              :  ১৪,০৮,৫৪,৫০৬/-
২.২ :  মূলিন তহমিণলর মূনাফা হণত বৃমতি প্দান িািদ ব্যণয়র িন্য িরাদ্   :          ৮০,৫২,৪৭৯/-
২.৩ :  মূলিন তহমিণলর মূনাফা হণত বৃমতির অথ ্ম প্দান িািদ ব্যয়    :          ৩৪,২০,৩৬৯/-
    

৩।  প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র োহায্য িঞ্জুরী খাত হণত মিশু কযোণ ট্াণস্টর অনুকূণল িরাদ্ ও ব্যণয়র মিিরণ:
৩.১ : েংণিামিত িাণিট  িরাদ্     :  ৩৬,৬০,০০,০০০/-
৩.২ : িাণিণটর ব্যয়               :  ৩৩,৩৫,৭৫,০০০/-

মিশুকযোণ ট্াণস্টর ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর অি্মন
(১) মিশুকযোণ ট্াণস্টর ওণয়িোইট িালু ও হালনাগাদকরণ:
মিশু কযোণ ট্াণস্টর ওণয়িোইট শখালা হণয়ণছ; যার নাি www.skt.gov.bd।
(২) ট্াণস্টর েকল কি ্মকত ্মা/কি ্মিারীর নাণি ই-শিইল শখালা: প্মতটি মিদ্ালণয়র নাণি ই-শিইল শখালা হণয়ণছ।
(৩) প্মিক্ণ: দপ্ণরর কি ্মকত ্মা/কি ্মিারীগণণক ই-নমথ, িাতীয় শুদ্ািার, ইণনাণভিন ইতথ্যামদ মিরণয় অভথ্যন্তরীণ প্মিক্ণ প্দান করা 
হণয়ণছ। মিশু কযোণ প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিক্ক/মিমক্কাগণ েরকারী মপটিআই এর িাধ্যণি গত িছণরর ন্যায় ২০১৯-২০ অথ ্ম িছণরও 
মডমপএড/মেইনএড প্মিক্ণ গ্রহণ কণরণছন।
(৪) প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র োণথ মিশু কযোণ ট্াস্ট দপ্ণরর ে্ামদত িামর ্মক কি ্মে্াদন চুমতি স্াক্মরত হণয়ণছ।
(৫) ট্ামস্ট শিাণড ্মর েভা: ট্াণস্টর মিমভনে কায ্মক্রি গমতিীল করার লণক্থ্য গত ২৮/০৬/২০২০ তামরণখ মিশু কযোণ ট্াণস্টর ট্ামস্ট 
শিাণড ্মর ৭০তি েভা অনুমষ্ত হণয়ণছ।
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িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ন পমরিীক্ণ ইউমনট 
ভূমিকা:   েিার িন্য মিক্া মনমচিতকরণণর িাধ্যণি ঘণর ঘণর মিক্ার আণলা শপৌঁণছ শদয়ার িন্য স্ািীনতার িহান থিপমত িামতর 
মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিান স্ািীনতার অব্যিমহত পণরই ১৯৭৩ োণল প্াথমিক মিক্াণক অবিতমনক ও িাধ্যতামূলক কণরন। 
শেই লক্থ্যণক োিণন শরণখ আইনগত িাধ্যিািকতা অপমরহায ্ম হওয়ায় িাতীয় েংেদ কর্্মক ‘প্াথমিক মিক্া (িাধ্যতামূলককরণ) 
আইন ১৯৯০’ পাি করা হয়। এ আইণনর যথাযথ িাস্তিায়ন পমরিীক্ণণর উণদ্ণশ্য প্থণি মিক্া িন্তণালণয়র েণঙ্গ 21/08/1990 
Zvwi‡L ‘িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া আইন িাস্তিায়ন পমরিীক্ণ শকাে/শেল প্মতষ্া করা হয়। পরিত ্মীণত ০১/১১/১৯৯২ তামরণখ এর 
নািকরণ করা হয় িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ন পমরিীক্ণ ইউমনট’। এ ইউমনটটি িত ্মিাণন প্াথমিক ও গণমিক্া িন্তণালণয়র 
অিীন একটি দপ্র মহণেণি কাি করণছ।
D‡Ïk¨: cÖv_wgK wkÿv (eva¨Zvg~jKKiY) AvBb, 1990 ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ mevi Rb¨ wkÿv Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖv_wgK 
wkÿv Dc‡hvMx mKj wkï we`¨vj‡q fwZ© wbwðZKiYmn gvbm¤§Z wkÿv ev¯Íevqb Kiv G BDwb‡Ui Ab¨Zg cÖavb D‡Ïk¨| 
০১/০১/২০১৩ তামরণখর পূণি ্ম িাতীয়করণকৃত ২৩৭৩৪টি এিমপওভুতি শরমিস্টাড ্ম শিেরকামর প্াথমিক মিদ্ালয়, কমিউমনটি মিদ্ালয় 
এিমপওভুমতিকরণেহ মিদ্ালণয়র মিক্কণদর শিতন ভাতার েরকামর অংি িাঠ পয ্মাণয় শপ্রণণর কািটি এ ইউমনণটর িাধ্যণি ে্াদন 
করা হণতা। 
এ ইউমনণটর িনিল মননেরূপ:

অনুণিামদত িনিণলর মিিরণ কি ্মরত কি ্মকত ্মা/ কি ্মিারীর েংখ্া
১ি শরেমণর কি ্মকত ্মা 13 িন
২য় শরেমণর কি ্মকত ্মা ০১ িন
৩য় শরেমণর কি ্মিারী 19 িন
৪থ ্ম শরেমণর কি ্মিারী 2২ িন

শিাট 5৫ িন
 

২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর এ ইউমনণটর কাণির েংমক্প্ মিিরণঃ
িানেমেত প্াথমিক মিক্া মনমচিতকরণণর উণদ্ণশ্য এিং রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়ণনর অঙ্গীকার পূরণণ িতুথ ্ম প্াথমিক মিক্া উনেয়ন 
কি ্মসূমির মডমপমপ’র অধ্যায় ৩ এর ১.২২(৩) অনুযায়ী িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ন পমরিীক্ণ ইউমনটণক শঢণল োমিণয় 
প্াথমিক মিক্া শিাড ্ম মহণেণি প্মতষ্া করার পমরকল্পনা গ্রহণ করা হণয়ণছ। এ লণক্থ্য প্াথমিক মিক্া শিাড ্ম আইন ২০২০ এর খেড়া 
প্ণীত হণয়ণছ। িীঘ্রই উতি খেড়া আইন চূড়ান্ত করার লণক্থ্য শভটিংণয়র িন্য আইন িন্তণালণয় শপ্রণণর মিরয়টি প্মক্রয়ািীন আণছ।
িতুথ ্ম প্াথমিক মিক্া উনেয়ন কি ্মসূমির মডমপমপ অনুযায়ী প্াথমিক মিক্া শিাণড ্মর কায ্মািমল হণি মননেরূপ:
“A new entity to be established by transforming the existing Compulsory Primary Education Implementation 
 and Monitoring Unit(CPEIMU) will be responsible, towards the end of the program’s implementation cycle, 
for undertaking and leading; (a) research to inform policy and teaching and learning; (b) the National Student 
Assessment(NSA) at Grades 3 and 5 under sub-component 1.7 as well as the establishment of the end-line early 
grade assessment on reading and mathematics; (c) the primary education completion examination (PECE); and (d) 
school-based summative instruments design.”

এত্থ্যতীত, ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর িাধ্যতামূলক প্াথমিক মিক্া িাস্তিায়ন পমরিীক্ণ ইউমনট মননেমলমখত কায ্মািমল ে্াদন কণরণছ:
১. িাননীয় প্িানিন্তী কর্্মক ২৬,১৯৩টি প্াথমিক মিদ্ালয় িাতীয়করণণ মিমভনে কারণণ িাদ পড়া মিক্ক-মিমক্কাণদর মিমনিত কণর 

এতদেংক্রান্ত উদ্ঠুত িািলা/প্িােমনক িটিলতা মনষ্পমতিক্রণি িাকমর েরকামরকরণণর কাণি েহণযামগতা প্দান করা হণয়ণছ।
২. প্থি, ম্তীয় ও র্তীয় পয ্মাণয় িাতীয়করণকৃত মিদ্ালয়েমূণহর শগণিট শথণক িাদ পড়া মিক্কণদর িাতীয়করণণর লণক্থ্য 

যািাই-িাছাই কাি ে্াদন করা হণয়ণছ।
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৩. িাতীয়করণণর পূণি ্ম অিের গ্রহণকারী মিক্কণদর এককালীন আমথ ্মক সুমিিা িািদ ১,০০,৫০,৮২৭/- (এক শকাটি পচিাি হািার 
আটিত োতাি) টাকা প্দান করা হণয়ণছ।

৪. ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছণর এ ইউমনণট িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিাণনর িন্মিতিামর ্মকী উদযাপণনর অংি মহোণি 
‘িঙ্গিন্ধু  বুক কণ ্মার’ থিাপন করা হণয়ণছ।

৫. ২০১৯-২০২০ অথ ্মিছর শথণক েকল নমথর কায ্মক্রি ই-নমথর িাধ্যণি ে্ামদত হণছে। িাঠ পয ্মাণয় েকল কি ্মকত ্মা-মিক্কগণণর 
োণথ শযাগাণযাণগর শক্ণরে ‘ই-শেিা’ িালু করা হণয়ণছ। কি ্মকত ্মা-কি ্মিারীগণ কর্্মক যথােিণয় অমফণে উপমথিমত মনমচিতকরণণ 
‘মডমিটাল হামিরা’ প্িত ্মন করা হণয়ণছ।

৬. এছাড়াও, িাতীয় প্াথমিক মিক্া েপ্াহ, আন্তি্মামতক োক্রতা মদিে, িঙ্গিন্ধু শগাল্ডকাপ প্াথমিক মিদ্ালয় ফুটিল টুন ্মাণিন্ট 
ও িঙ্গিাতা শিখ ফমিলাতুণনেছা মুমিি শগাল্ডকাপ প্াথমিক মিদ্ালয় ফুটিল টুন ্মাণিন্ট, েরকামর প্াথমিক মিদ্ালণয়র মিক্ক 
মনণয়াগ, প্াথমিক মিক্া েিাপনী পরীক্া অনুষ্াণন েিণয় েিণয় প্াথমিক মিক্া অমিদপ্রণক প্ণয়ািনীয় েহায়তা প্দান করা 
হণয়ণছ।

অগ ্মাণনাগ্রাি:
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