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 ফড় ধযড্রণয প্ভযাভত    : ৭৩টি 
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 স্কুর প্রড্রবর ইভপ্রুবড্রভন্ট প্ল্ুান ফাস্তফান ()  : ৪৭২৪৭টি রফদ্যার 

 রক্ষকড্রদয র-ইন-এড এফিং রড-ইন-এড প্ররক্ষণ প্রদান : ৭৩৪৮ েন রক্ষক 

 কাযী রক্ষক রনড্রাগ    : ৬৯৩৩ চন 

 প্রাথরভক রক্ষা অষ্টভ প্েরণ ম যন্ত উন্নীতকযণ  : ১৭৫টি রফদ্যার  
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প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

১.০ ভূমভকা  

জাতীয় উন্নয়রনয জন্য অথ থননমতক মৃমি অজথন ও গমতীর ভাজ সৃমিরত দক্ষ ভানফ ম্পরদয মফকল্প ননই। আয দক্ষতা উন্নয়রনয 

ভাধ্যভ রে মক্ষা। মফরলত, প্রাথমভক মক্ষাই রে কর মক্ষায মবমি। স্বাধীনতা রারবয য প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদরয 

াংমফধারন প্রাথমভক মক্ষারক ফ থজনীন ও ফাধ্যতামুরক কযায মফধান যাখা য়। নই ফাধ্যফাধকতায় জামতয জনক ফঙ্গফন্ধু নখ 

মুমজবুয যভান ১৯৭৩ ারর ৩৬,১৬৫টি প্রাথমভক মফদ্যারয়রক জাতীয়কযণ করযন। ফস্ত্িত, ফাাংরারদরয ইমতার এ ভরয়ই প্রথভ 

প্রাথমভক মক্ষারক াাংমফধামনক অমধকায মররফ স্বীকায করয ননয়া য়। প্রাথমভক ও শ্রদভেৌমরক মক্ষাদক অথ িফ ও পরপ্রসুবাদফ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ১৯৯২ াদর প্রাথমভক ও গণমক্ষা মফবাগ নাদভ নতুন মফবাগ সুমি কযা য়, মা ২০০৩ াদর পূণ িাাংগ ভন্ত্রণারদয় 

উন্নীত কযা য়।   

স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (MDG) এফাং ফায জন্য মক্ষা (EFA)-এয রক্ষযমূ অজথরন প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করযরছ। NPA অনুমায়ী ২০১৫ াররয ভরধ্য ফায জন্য মক্ষা মনমিত কযণারথ থ 

মফদ্যাররয় গভরনারমাগী ১০০% মশুয মফদ্যাররয় বমতথ মনমিতকযণ এফাং মনযক্ষযতা দূযীকযণ কর মশুয দদমক, ভানমক, 

াভামজক, দনমতক, ভানমফক ও নান্দমনক মফকা াধরনয ভাধ্যরভ উন্নত জীফন দ থরন উদ্বুি কযায উরেরে ফতথভান যকায মনযন্তয 

প্ররচিা চামররয় মারে। 

অমত ম্প্রমত নেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (SDG) গ্রণ কযা রয়রছ, মায ১৭টি রক্ষযভাত্রায ভরধ্য মক্ষায অফস্থান ৪থ থ। ২০৩০ াররয 

ভরধ্য কর মশুদক ভান ম্মত প্রাক-প্রাথমভক মক্ষা মনমিতকযণ, মাদত কর মশুদক প্রাথমভক মফদ্যারদয় বমতি মনমিত কযা মায়। 

এ ছাড়াও মফদ্যারয় ভদনাদমামগ কর মশুশ্রক ২০৩০ াদরয ভদে ভান ম্মত প্রাথমভক মক্ষা প্রদান মনমিত কযায রক্ষযভাত্রা 

মনধ িাযণ কযা দয়দছ।     

ফাাংরারদরয প্রাথমভক মক্ষা াংক্রান্ত কাম থক্রভ প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য অধীরন প্রামতষ্ঠামনক ও উানুষ্ঠামনক মক্ষায 

ভাধ্যরভ মযচামরত রে। প্রামতষ্ঠামনক মক্ষা-মা মূরত, প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয ও ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা ফাস্তফায়ন ও 

মযফীক্ষণ ইউমনরেয মনয়ন্ত্রণাধীরন এফাং প্রামতষ্ঠামনক মক্ষায সুরমাগ নথরক ফমিত জনরগাষ্ঠীরক উানুষ্ঠামনক মক্ষায ভাধ্যরভ াক্ষয 

করয নতারায দাময়ত্ব ারন কযরছ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা। এ ছাড়াও জাতীয় প্রাথমভক মক্ষা একারেমভ (নন) এয ভাধ্যরভ 

মক্ষকরদয দক্ষতা বৃমি ও প্রাথমভক মক্ষায গুণগত ভান উন্নয়রনয ররক্ষয মনমফড় প্রমক্ষণ এফাং গরফলণা কাম থক্রভ মযচারনা কযা 

রে।  

রুকল্প (Vision) 

ফায জন্য ভানম্মত প্রাথমভক ও শ্রভেৌমরক মক্ষা 

অমবরক্ষ (Mission) 

প্রাথমভক মক্ষায সুদমাগ ম্পাযণ ও গুণগতভান উন্নয়দনয ভােদভ ফায জন্য প্রাথমভক ও শ্রভেৌমরক মক্ষা মনমিতকযণ 

 

১.১ প্রাথমভক মক্ষায উরেে ও রক্ষয  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদরয াংমফধারনয ১৭ অনুরেরদ ফরা রয়রছ, ‘‘যাষ্ট্র (ক) একই িমতয গণমুখী ও ফ থজনীন মক্ষা ব্যফস্থা 

প্রমতষ্ঠায জন্য এফাং আইরনয দ্বাযা মনধ থামযত স্তয ম থন্ত কর ফারক-ফামরকারক অনফতমনক ও ফাধ্যতামূরক মক্ষাদারনয জন্য, (খ) 

ভারজয প্ররয়াজরনয মত মক্ষারক ঙ্গমতনণ থ কমযফায জন্য এফাং নই প্ররয়াজন মি কমযফায উরেরে মথামথ প্রমক্ষণপ্রাপ্ত ও 

মদোপ্ররণামদত নাগমযক সৃমিয জন্য, (গ) আইরনয দ্বাযা মনধ থামযত ভরয়য ভরধ্য মনযক্ষযতা দূযীকযরণয জন্য কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ 

কমযরফন’’। াাংমফধামনক ফাধ্যফাধকতা যক্ষায় যকায প্রাথমভক মক্ষা (ফাধ্যতামূরক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ াররয ২৭ নাং আইন) 

প্রণয়ন করয ফায জন্য প্রাথমভক মক্ষা গ্রণ ফাধ্যতামূরক করযরছ। যফতীরত প্রাথমভক মক্ষারক মৄরগারমাগী কযায উরেরে 

জাতীয় মক্ষা নীমত, ২০১০-এ প্রাথমভক মক্ষায জন্য মনম্নফমণ থত রক্ষয ও উরেে মনধ থাযণ কযা রয়রছেঃ  
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(1) ভানমফক মূল্যরফারধয মফকা এফাং নদজ আফ ও উাদানমবমিক মক্ষাক্রভ ও াঠ্যনৄস্তক অনুযণ কযা। মফদ্যাররয় 

আনন্দভয় অনুকূর মযরফ দতময করয মশুরদয াযীমযক ও ভানমক মফকারয ব্যফস্থা কযা।  

(2) করয়কটি নভৌমরক মফলরয় এক ও অমবন্ন মক্ষাক্রভ ও াঠ্যসূমচ ফ ধযরনয প্রাথমভক মফদ্যাররয় াঠদান ফাধ্যতামূরক কযা।  

(3) মশুয ভরন ন্যায়রফাধ, কতথব্যরফাধ, শৃঙ্খরা, মিাচাযরফাধ, অাম্প্রদাময়ক দৃমিবমঙ্গ, ভানফামধকায, -জীফনমারনয 

ভানমকতা, নকৌতূর, প্রীমত, নৌাদ্যথ, অধ্যফায় ইতযামদ দনমতক ও আমিক গুণাফরী অজথরন ায়তা কযা এফাং তারক 

মফজ্ঞান ও াংস্কৃমতভনস্ক কযা এফাং কুাংস্কাযমুক্ত ভানুল মররফ গরড় উঠরত উৎামত কযা।  

(4) মুমক্তমৄরিয নচতনায় উেীপ্ত কযায ভাধ্যরভ মক্ষাথীয নদািরফারধয মফকা ও নদগঠনমূরক কারজ তারক উদ্বুি কযা।  

(5) মক্ষাথীয মনজ স্তরযয মথামথ ভানম্পন্ন প্রামন্তক দক্ষতা মনমিত করয তারক উচ্চতয ধারয মক্ষা গ্ররণ উৎাী এফাং 

উরমাগী করয নতারা। এ ররক্ষয প্ররয়াজনীয় াংখ্যক উমৄক্ত মক্ষরকয ব্যফস্থা কযা। এছাড়া নবৌত অফকাঠারভা, াভামজক 

ামযামবথকতা, মক্ষাদান ও মক্ষা গ্রণ িমত, মক্ষক-মক্ষাথী ম্পকথ আকল থণীয় করয নতারা এফাং নভরয়রদয ভম থাদা 

মুন্নত যাখা। 

(6) মক্ষাথীরক জীফনমারনয জন্য আফেকীয় জ্ঞান, মফলয়মবমিক দক্ষতা, জীফন-দক্ষতা, দৃমিবমঙ্গ, মূল্যরফাধ, াভামজক 

রচতনতা অজথরনয ভাধ্যরভ নভৌমরক মখন চামদা নযরণ ভথ থ কযা এফাং যফতী স্তরযয মক্ষা রারবয উরমাগী করয 

গরড় নতারায মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

(7) মক্ষাথীরদয ভরধ্য কাময়ক শ্ররভয প্রমত আগ্র ও ভম থাদারফাধ এফাং বৃমিমূরক মক্ষা ভফরে প্রাথমভক ধাযণা সৃমিয ররক্ষয 

লষ্ঠ নথরক অিভ নশ্রণীরত প্রাক-বৃমিমূরক মক্ষায ব্যফস্থা কযা।  

(8) প্রাথমভক মক্ষা স্তরয আমদফাী কর ক্ষুদ্র জামতিায জন্য স্ব স্ব ভাতৃবালা মক্ষায ব্যফস্থা কযা।  

(9) মক্ষা নক্ষরত্র িাৎদ এরাকামূর প্রাথমভক মক্ষা উন্নয়রন মফরল নজয নদওয়া।  

(10) ফধযরণয প্রমতফেী সুরমাগ-সুমফধা ফমিত নছরররভরয়রদয জন্য সুরমাগ-সুমফধা বৃমি করয কর মক্ষাথীয জন্য ভান 

সুরমাগ সৃমিয ররক্ষয ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

১.২ প্রাথমভক মক্ষায াাংগঠমনক কাঠারভা  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

প্রাথমভক মক্ষা 

অমধদপ্তয 

(মেমই) 

জাতীয় 

প্রাথমভক মক্ষা 

একারেভী 

(নন) 

ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক 

মক্ষা ফাস্তফায়ন 

মযফীক্ষণ ইউমনে 

ইউমনে 

উানুষ্ঠামনক 

মক্ষা বুযরযা 

মফবাগীয় 

প্রাথমভক মক্ষা 

কাম থারয় 

নজরা প্রাথমভক 

মক্ষা কাম থারয় 

(মেমইও) 

উরজরা/থানা 

মক্ষা কাম থারয় 

(ইউইও/টিইও) 

প্রাথমভক মক্ষক 

প্রমক্ষণ ইনমিটিউে 

(মটিআই) 

উরজরা মযরা থ 

নন্টায 

(ইউআযম) 

নজরা 

উানুষ্ঠামনক 

মক্ষা বুযরযা 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 
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১.৩ প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াাংগঠমনক কাঠারভা ও মফন্যা  

 
 

প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য াাংগঠমনক কাঠারভা অনুয়ায়ী মফদ্যারয় ও ভন্বয় অনুমফবাগ, প্রান অনুমফবাগ, উন্নয়ন অনুমফবাগ 

যরয়রছ। ভন্ত্রণাররয় নভাে ৪টি অমধাখা, ২টি মযকল্পনা অমধাখা, ১০টি াখা, ৪টি মযকল্পনা াখা এফাং ১টি কমম্পউোয নর 

যরয়রছ। প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য মচফ ভন্ত্রণাররয়য প্রামনক প্রধান ও মপ্রমিার একাউমন্টাং অমপায। মচরফয দাপ্তমযক 

কারজ ামফ থক ায়তা প্রদারনয জন্য একজন অমতমযক্ত মচফ ও দুইজন মৄগ্মমচরফয দ যরয়রছ। অমতমযক্ত মচফ ভন্ত্রণাররয়য 

মফদ্যারয় ও ভন্বয় অনুমফবারগয, মৄগ্মমচফ (প্রান) প্রান অনুমফবাগ এফাং মৄগ্মমচফ (উন্নয়ন) উন্নয়ন অনুমফবারগয দাময়রত্ব 

থারকন।  ফতথভারন প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য নভাে জনফররয াংখ্যা ১০৮ জন। 
 

 
 

১.৪ ফাাংরারদরয মফমবন্ন প্রাথমভক মক্ষা প্রমতষ্ঠান, মক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীেঃ  
মফদ্যাররয়য কযাোগময মফদ্যাররয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র/ছাত্রীয াংখ্যা মক্ষক/মমক্ষকায াংখ্যা 

  ছাত্র ছাত্রী নভাে  ছাত্রীয  

ায 

মক্ষক মমক্ষকা নভাে  

 

মমক্ষকায 

ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

যকাময প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

৩৮,০৩৩ ৪৯,৩৬,১০৭ ৫২,৫২,০২২ ১,০১,৮৮,১২৯ ৫১.৬% ৭৮,২১৮ ১,৪৪,৪৩৪ ২,২২,৬৫২ ৬৪.৯% 

নতুন জাতীয়কযণকৃত 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 

২৫,০০৮ ২২,০৫,৫৪৬ ২২,৭৮,২৩৯ ৪৪,৮৩,৭৮৫ ৫০.৮% ৪৯,০৬৪ ৪৭,৩৯৬ ৯৬,৪৬০ ৪৯.১% 

নযমজিাে থ নফযকাময 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 

১৯৩ ১৮,৬৭১ ১৯,৬১১ ৩৮,২৮২ ৫১.২% ৩০৭ ৪৬৪ ৭৭১ ৬০.২% 

নন-নযমজ নফযকাময 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 

১,৭৪৪ ১,২৯,১৫৬ ১,২৭,১১২ ২৫,৬২,২৬৮ ৪৯.৬% ১,৯৩৩ ৪,৭১৬ ৬,৬৪৯ ৭০.৯% 

যীক্ষণ মফদ্যারয় ৫৫ ৫,৪০২ ৫,২৫০ ১০,৬৫২ ৪৯.৩% ৩৬ ২৪৬ ২৮২ ৮৯.২% 

এফরতদায়ী ভাদ্রাা ২,৬৭৩ ১,৯০,৯৩৬ ১,৮১,৩৪১ ৩,৭২,২৭৭ ৪৮.৭% ৯,৩৭৩ ২,৩০০ ১১,৬৭৩ ১৯.৭% 

মকন্ডায গারে থন ১৬,১৭০ ১০,৭৪,৩৪৯ ৯,১৪,০১৬ ১৯,৮৮,৩৬৫ ৪৬.০% ৩৮,৯৮৬ ৫৪,৮১৩ ৯৩,৭৯৯ ৫৮.৪% 

এনমজও স্কুর ২,৫১২ ১,০২,২৭২ ১,০৭,৮৯৮ ২,১০,১৭০ ৫১.৩% ১,৬৯০ ৩,৭৬৪ ৫,৪৫৪ ৬৯.০% 

কমভউমনটি প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

১২০ ৮,০৬৮ ৮,৬৭৯ ১৬,৭৪৭ ৫১.৮% ৮৩ ৩২২ ৪০৫ ৭৯.৫% 

উচ্চ ভাদ্রাা াংমৄক্ত 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৫,৫২৬ ৪,৪৩,৭০৬ ৪,২৭,৩৪১ ৮,৭১,০৪৭ ৪৯.১% ১৬,৯৫২ ২,৮১২ ১৯,৭৬৪ ১৪.২% 

উচ্চ মফদ্যারয় াংমৄক্ত 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 

১,৫১১ ২,৭৭,০৯২ ২,৯৫,৬৫৯ ৫,৭২,৭৫১ ৫১.৬% ৩,৮৫১ ৪,৪৫০ ৮,৩০১ ৫৩.৬% 

ব্র্যাক স্কুর ৭,৭৭৯ ১,৩৮,৫৬৫ ১,৮৫,৮৭৩ ৩,২৪,৪৩৮ ৫৭.৩% ৫২১ ৭,২৭৭ ৭,৭৯৮ ৯৩.৩% 

যস্ক স্কুর ৩,৮১৮ ৫৩,১৩৩ ৫৩,৭৫১ ১,০৬,৮৮৪ ৫০.৩% ৭২৪ ২,৮৬৭ ৩,৫৯১ ৭৯.৮% 

মশু কল্যাণ প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

১৩৩ ৭,৩৮১ ৮,২৮৪ ১৫,৬৬৫ ৫২.৯% ১৩৩ ২৭৭ ৪১০ ৬৭.৬% 

অন্যান্য প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

৩,২৬২ ৪৮,৭১১ ৪৮,৮০৮ ৯৭,৫১৯ ৫০.০% ১,৯০৮ ২,৯৬৭ ৪,৮৭৫ ৬০.৯% 

নভাে ১,০৮,৫৩৭ ৯৬,৩৯,০৯৫ ৯৯,১৩,৮৮৪ ১,৯৫,৫২,৯৭৯ ৫০.৭% ২,০৩,৭৭৯ ২,৭৯,১০৫ ৪,৮২,৮৮৪ ৫৭.৮% 

তথ্য সুত্রেঃ ফামল থক প্রাথমভক মফদ্যারয় জময-২০১৪          
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১.৫    প্রাথমভক মফদ্যাররয় গভরনারমাগী মশুয (৬-১০ ফছয ফয়) াংখ্যােঃ  

মক্ষাথী মফদ্যাররয় 

গভরনারমাগী মশুয 

াংখ্যা (৬-১০ ফছয 

ফয়ী) 

মফদ্যাররয় গভরনারমাগী 

বমতথ ওয়া মশুয াংখ্যা 

(৬-১০ ফছয ফয়ী) 

মফদ্যাররয় গভরনারমাগী 

কতজন মশু স্কুরর মায় 

না, তায াংখ্যা 

মফদ্যাররয় গভরনারমাগী 

কতজন মশু স্কুরর মায় না, তায 

তকযা ায 

ফারক  ৯২,১২,২৯১ ৮৯,০৩,২৩২ ৩,০৯,০৫৯ ৩.৩৫% 

ফামরকা ৮৮,২৭,৩৭০ ৮৭,১৯,০৬১ ১,০৮,৩০৯ ১.২৩% 

নভাে ১,৮০,৩৯,৬৬১ * ১,৭৬,২২,২৯৩ ৪,১৭,৩৬৮ ২.৩১% 
 

তথ্য সুত্রেঃ ফামল থক প্রাথমভক মফদ্যারয় জময-২০১৪           * নীে বমতথ নকফর ৬-১০ ফছয ফয়ী মশুরদয জন্য   
 

 

১.৬ ২০১৪ াররয নশ্রমণমবমিক ছাত্র-ছাত্রী বমতথয তথ্যেঃ  

কযাোগময প্রাক-প্রাথমভক ১ভ নশ্রমণ ২য় নশ্রমণ ৩য় নশ্রমণ ৪থ থ নশ্রমণ ৫ভ নশ্রমণ নভাে 

ফারক ১৫,৮১,৬০৫ ২১,১৭,৫৮৪ ২০,২৬,৯৭৫ ২০,২০,৫৬৮ ২০,০৭,৯৮৮ ১৪,৬৫,৯৮০ ৯৬,৩৯,০৯৫ 

ফামরকা ১৫,০৬,৮৫৫ ২০,৫২,৭১৫ ২০,১৬,৫৫৬ ২০,৩৪,৪৯৫ ২১,০০,৯৬৮ ১৭,৮,৯৫০ ৯৯,১৩,৮৮৪ 

নভাে ৩০,৮৮,৪৬০ ৪১,৭০,২৯৯ ৪০,৪৩,৫৩১ ৪০,৫৫,২৬৩ ৪১,০৮,৯৫৬ ৩১,৭৪,৯৩০ ১,৯৫,৫২,৯৭৯ 
 

 

* ২০১৫ াপ্র াযাড্রদড্রয প্রাথরভক রফদ্যারড্র প্রা ৩১,৫২,০০০ রশু বরতয ড্রড্রছ।     

১.৭  গ্র (Gross) ও নীট (Net)  বরতযয ায (200৯-2014)

ফছয গ্র (Gross)  (%) নীট (Net)  (%) 

ফারক ফাররকা প্ভাট ফারক ফাররকা প্ভাট 

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 97.3 

2014 104.6 112.3 108.4 96.8 98.8 97.7 

 

 

বমতথয নক্ষরত্র অমজথত াপরল্যয াাম ঝরযড়ায কাযণমূ মচমিত করয াভামজক মনযািা কভ থসূমচয আওতায় অায় দমযদ্র 

মযফারযয মশুরদয উবৃমি প্রদান, মভে-নে মভর  মররফ উন্নতভারনয মফস্কুে যফযা, স্থানীয় জনগণরক ম্পৃক্তকযণ ভমনেমযাং 

কাম থক্রভ নজাযদায কযায পরর ঝরযড়ায াযও উরেখরমাগ্য ারয হ্রা নরয়রছ। াাাম প্রাথমভক মক্ষা-চক্র ভামপ্তয াযও বৃমি 

নরয়রছ। মা মনভণরূেঃ 

১.৮ ঝরয ড়ায ও মক্ষাচক্র ভানীয তকযা ায  

ফছয ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

ঝরয ড়ায 

তকযা ায 
৪৭.২ ৫০.৫ ৫০.৫ ৪৯.৩ ৪৫.১ ৩৯.৮ ২৯.৭ ২৬.২ ২১.৪ ২০.৯ 

প্রাথমভক মক্ষা 

চক্র ভানীয ায 
৫২.৮ ৪৯.৫ ৪৯.৫ ৫০.৭ ৫৪.৯ ৬০.২ ৭০.৩ ৭৩. ৮ ৭৮.৬ ৭৯.১ 
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২.০ মফরল অজথন:  

সুান মনমিত কযরত যকারযয উন্নয়নমূরক কভ থসূমচমূ দক্ষতায ারথ মথামথবারফ ফাস্তফায়ন কযা রে। ফতথভান যকারযয 

আভরর এ ভন্ত্রণাররয়য ফামল থক উন্নয়ন কভ থসূমচয ফাস্তফায়রনয ায নফ থফতী ১০ ফছরযয ভরধ্য রফ থাচ্চ।  
 

২.১   ফামল থক উন্নয়ন কভ থসূমচয ফাস্তফায়রনয াযেঃ 
অথ থ ফছয প্রকল্প 

াংখ্যা 
এমেম ফযাে ( নকাটি োকায়) ব্যয় (নকাটি োকায়) অগ্রগমতয 

ায (%) 
জাতীয় 

গড় 

(%) নভাে মজওমফ প্রকল্প 

াায্য 
নভাে মজওমফ প্রকল্প 

াায্য 

২০০৮-০৯  ১১ ২১১৩.৭৯ ১০৭১.৯৫ ১০৪১.৮৪ ২০৫৫.১২ ১০৫৮.৪২ ৯৯৬.৭০ ৯৭.২২ ৮৬% 

২০০৯-১০  ১১ ২৮২৩.১৮ ১৩৫৭.৩২ ১৩৬৫.৮৬ ২৭১৬.১৮ ১৪৩৯.০৬ ১২৭৭.১১ ৯৬.২১ ৯১% 

২০১০-১১  ১৪ ৩০৫৬.৬২ ১৮৩৫.০৮ ১২২১.৫৪ ২৯৭৮.৯৮ ১৮১৬.৩৪ ১১৬২.৬৪ ৯৭.৪৬ ৯২% 

২০১১-১২  ১৪ ২৪৬৬.৩২ ২০৭৯.৮৯ ৩৮৬.৪৩ ২৪১৭.৭০ ২০৫২.৯৬ ৩৬৪.৯৭ ৯৮.০৪ ৯৩% 

২০১২-১৩  ১৮ ৩৯১৬.৩২ ৩৩৫৫.৮৩ ৫৬০.৪৯ ৩৭৬৫.৫০ ৩৩১৭.৫৮ ৪৪৭.৯২ ৯৬.১৫ ৯৬% 

২০১৩-১৪ ১৬ ৪৫২৮.৬৫ ৪০৪২.৭২ ৪৮৫.৯৩ ৪৪৮৬.৪১ ৪০১৩.৩৭ ৪৭৩.০৪ ৯৯.০৭ ৯৫% 

২০১৪-১৫ ১৩ ৪৩৩৩.২৮ ৩৮৯০.২১ ৪৪৩.০৭ ৪১৮৬.১৫ ৩৭৫৫.৪৮ ৪৩০.৬৭ ৯৬.৬০ ৯১% 

 

২.২ 201৩ াড্ররয োনুারয ভাড্র ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্ ালণা অনুমাী প্দড্র য ২৬,১৯৩ প্যরেিাড য প্ফযকারয প্রাথরভক 

রফদ্যারড্রক োতীকযণ এফিং কভ যযত রক্ষকড্রদয  াকরয রফরধভারায আড্ররাড্রক যকারযকযণ কযা ড্রড্রছ , মা োনুারয ২০১৩ ড্রত 

কাম যকয ড্রড্রছ। ইড্রতাভড্রধ্য কর রফরধরফধান অনুযণপূফ যক ১ভ ধাড্র ২৩,৫০০টি এভরওর্ভক্ত প্যরেিাড য প্ফযকারয প্রাথরভক 

রফদ্যার ও ২ ধাড্র ১,৭৭৪টি এভরও ফরর্ভ যত প্ফযকারয প্রাথরভক রফদ্যার (করভউরনটি ও যকারয অথ যাড্রন এনরেও রনরভ যত 

রফদ্যার) এফিং ৩ ধাড্র ৫৩৩টি ফ যড্রভাট ২৫,৮০৭টি রফদ্যার োতীকযড্রণয যকারয আড্রদ োযী কযা ড্রড্রছ।

১ভ ধাড্র অরধগ্রণকৃত ২৩,৫০০টি রফদ্যারড্রয ভড্রধ্য েনপ্রা ন ভন্ত্রণার ও অথ য রফবাড্রগয ম্মরতয রবরিড্রত ২২,৯২৫টি 

রফদ্যারড্রয েন্য ১,১৪,৬২৫টি দ সৃেড্রনয যকারয আড্রদ োরয কযা ড্রড্রছ এফিং এয রফযীড্রত এ ম যন্ত প্রা ৯১,০০০ রক্ষড্রকয 

 াকরয যকারযকযণ কযা ড্রড্রছ। এ ছাড়াও যফতীড্রত ২২৯৮টি রফদ্যারড্রয প্ররতটি রফদ্যারড্র ৫টি কড্রয প্ভাট ১১,৪৯০টি রক্ষড্রকয 

দ সৃেন কযা ড্রড্রছ। এ দমূ প্বটিিং ও র ফ করভটিয অনুড্রভাদড্রনয অড্রক্ষা যড্রড্রছ।       

২.৩ োতী রক্ষা নীরত ২০১০ অনুযড্রণ প্রাথরভক রক্ষাড্রক অষ্টভ প্েরণ ম যন্ত উন্নীতকযড্রণয রড্রক্ষু কাম যক্রভ  রভান আড্রছ এফিং 

এ ম যন্ত ৬৬৬টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারড্র লষ্ঠ প্েরণ প্ ারা ড্রড্রছ।
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৩.৩. প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তরযয ২০১৪-১৫ অথ থফঙরযয ফামল থও অগ্রকমি  

 
প্রাথমভও মক্ষারও ওর স্তরযয মক্ষা ব্যফস্থায বুমনয়াদ মররফ মফরফঘনা ওরয এয প্রায  গুণকি ভারনান্নয়রনয ররক্ষে প্রাথমভও 

মক্ষা অমধদপ্তয মফমবন্ন ধযরণয উন্নয়ন ওভ থওান্ড গ্রণ ওরয ফাস্তফায়ন ওযরঙ। প্রাথমভও মক্ষা, রদরয আথ থ-াভামচও উন্নয়রনয ররক্ষে 

দক্ষ ভানফম্পদ সৃমিয মবমি মররফ মফরফমঘি। মফরেয ফিথভান রপ্রক্ষারট  প্রাথমভও মক্ষা অচথন ভানুরলয রভৌমরও অমধওায। ১৮৫৪ 

ারর Wood’s Education Despatch অনুারয মক্ষা ব্যফস্থা সুষ্ঠুবারফ মযঘারনায ররক্ষে চনমক্ষা মযদপ্তয নারভ পৃথও 

মযদপ্তয প্রমিমষ্ঠি য়। ফাংরারদরয স্বাধীনিা রারবয পূরফ থ মফদ্যভান নািনধভী মক্ষা ব্যফস্থা  এয ওাঠারভা মফং িাব্দীয 

মক্ষায ঘামদাপূযরণ ক্ষভ মঙর না। স্বাধীনিাপূফ থ মক্ষা ব্যফস্থা চীফন ম্পৃক্ত মঙর না ফযং িা মঙর কিানুকমিও ঔমন্ডি ফা 

অধ থমক্ষায় মমক্ষি রভযঘদন্ডীন ভানুল তিযীয মযওল্পনা। ১৯৭১ ারর রদ স্বাধীন য়ায য স্বাধীন ফাংরারদরয স্থমি চামিয 

চনও ফঙ্গফন্ধু রঔ মুমচবুয যভান প্রাথমভও মক্ষারও মৄরকারমাকী এফং প্রমিরফী যাষ্ট্রগুররায ভম থারয় উন্নীি ওযায চন্য 

প্রাথমভও মক্ষায রক্ষে/উরেশ্য মনধ থাযণ, মযঘারন দ্ধমি  ওভ থ-মযওল্পনা প্রণয়রনয ররক্ষে ১৯৭২ ারর কুদযি-ই-খুদা মক্ষা 

ওমভন কঠন ওরযন। উক্ত ওমভন ওতৃথও উস্থামি প্রমিরফদরন প্রাথমভও মক্ষা রক্ষরে উরররঔরমাগ্য সুামযমূ মঙর মনভণরূ :  
 

(1) াভামচও রূান্তরযয ামিয়ায মররফ মক্ষারও প্ররয়াকমুঔী, সৃচনীর  করফলণাধভী ওযা;  

(2) রদরয ওর মক্ষা প্রমিষ্ঠারন মক্ষও মক্ষাথীয ায রফ থাচ্চ ১:৩৫ ওযা;  

(3) প্রথভ রেণী রথরও ৫ভ রেণী ম থন্ত মক্ষারও অবফিমনও  ফাধ্যিামূরও ওযায নীমি রখালণা। যফিী ভরয় অিভ রেণী 

ম থন্ত অবফিমনও  ফাধ্যিামূরও াফ থচনীন মক্ষায মযওল্পনা;  

(4) প্রথভ রথরও অিভ রেণী ম থন্ত ওভ থমূঔী, মফজ্ঞানমবমিও, অমবন্ন াঠ্যক্রভ ংফমরি মক্ষা যওাময ব্যরয় মযঘারনায 

মযওল্পনা; 

(5) ফামরওারদয মক্ষায প্রমি আকৃি ওযায চন্য প্রাথমভও মফদ্যাররয় অমধওারয ভমরা মক্ষময়েী মনরয়াক দারনয মযওল্পনা 

ওযা। 

 
 

প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয বফন 

 
মৄদ্ধ-মফধ্বস্ত অথ থনীমি, দক্ষ চনফররয অবাফ ইিোমদ ীভাফদ্ধিায ওাযরণ ওমভরনয ওর সুাময িাৎক্ষমণও ফাস্তফায়ন ওযা ম্ভফ 

না রর  ‘Primary Education Ordinance, 1973’ এফং‘Taking Over Act, 1974’-এয আিায় ফঙ্গফন্ধু রঔ মুমচবুয 

যভান ৩৬,১৬৫টি প্রাথমভও মফদ্যারয়রও চািীয়ওযণ এফং ১,৫৭,৭২৪ চন মক্ষওরও যওামযওযরণয ভাধ্যরভ প্রাথমভও মক্ষায 

অগ্রকমিয রাান যঘনা ওরযন। ১৯৮০ ারর যওায ফ থচনীন প্রাথমভও মক্ষা ওাম থক্রভ গ্রণ ওযরর এয িত্ত্বাফধান  প্রামনও 

প্ররয়াচরন ১৯৮১ ারর চনমক্ষা মযদপ্তযরও প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তরয উন্নীি ওযা য়। এ অমধদপ্তয প্রাথমভও মক্ষা প্রারনয 

মিিীয় রফ থাচ্চ স্তয। এ স্তরযয প্রধান মনফ থাী ররন ভামযঘারও।  
 

ফাংরারদর প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তরযয অধীরন ৭টি প্রামনও মফবারকয ৬৪টি রচরা  ৫০৫টি উরচরা/থানায় প্রাথমভও মক্ষা ওাম থক্রভ 

মযঘারনা ওযা য়। মফবাকীয় দরয মফবাকীয় উমযঘাররওয ওাম থারয়, রচরা দরয রচরা প্রাথমভও মক্ষা অমপ  মটিআই, উরচরা/থানা 
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দরয উরচরা/থানা মক্ষা অমপ  উরচরা/থানা মযরা থ রন্টারযয ভাধ্যরভ এফং ক্লাস্টায ম থারয় ওাময উরচরা/থানা মক্ষা অমপারযয 

ভাধ্যরভ মফদ্যারয়মবমিও ওর ওাম থক্রভ ফাস্তফায়ন, িত্ত্বাফধান  মযফীক্ষণ ওযা য়। মফদ্যারয় ব্যফস্থানা ওমভটি, মক্ষও অমববাফও মভমি, 

য়াড থ/ইউমনয়ন/উরচরা প্রাথমভও মক্ষা ওমভটিয ায়িায় প্রধান মক্ষও িাঁয ওাময মক্ষওরদয মনরয় মনয়মভি মফদ্যারয়মবমিও ওাম থক্রভ 

মযঘারনা ওরয থারওন।  

প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তরযয দয দপ্তরয ৮টি মফবাক, মথা- প্রান, মযওল্পনা  উন্নয়ন, প্রমক্ষণ, মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন, মরম  

অারযন, রপ্রাগ্রাভ, অথ থ  ররওন্ড ঘান্স এডুরওন এয দাময়ত্বপ্রাপ্ত ৮ চন মযঘাররওয ভাধ্যরভ মনরনাক্ত ওাম থামদ ম্পাদন ওযা য় :  

(1) মফবাকীয়, রচরা  উরচরা/থানা প্রাথমভও মক্ষা অমপর ওভ থযি ওভ থওিথা-ওভ থঘাযী  প্রাথমভও মফদ্যাররয়য মক্ষও 

ম্পমওথি প্রান, ব্যফস্থানা, মযদ থন  িত্ত্বাফধান; 

(2) প্রাথমভও মক্ষা ম্পমওথি নীমি প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ম্পরওথ ভন্ত্রণারয়রও যাভ থ প্রদান;  

(3) প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন প্রওল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন;  

(4) অমধদপ্তরযয অধীন মফমবন্ন স্তরযয অমপ  প্রমিষ্ঠারনয প্রাও, মযদ থ  অন্যান্য ওভ থঘাযী এফং মক্ষওকরণয রাকি 

প্রমক্ষরণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

(5) প্রাইভাযী রেমনং ইনমস্টটিউট (মটিআই) এয উন্নয়ন; 

(6) প্রাথমভও মক্ষায ফারচট প্রণয়ন  ফযােকৃি অরথ থয িেফায মনমিিওযণ;  

(7) অমধদপ্তরযয অধীন নন-ওোডায ওভ থওিথা-ওভ থঘাময  মক্ষও মনরয়াক, রদান্নমি  ফদমর ংক্রান্ত ওাম থাফরী; এফং  

(8) প্রাথমভও মফদ্যাররয় াঠ্যপুস্তও যফযা মনমিিওযণ।  

এঙাড়া প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তরয ম্যারনচরভন্ট ইনপযরভন মরস্টভ (এভআইএ) নারভ এওটি রর যরয়রঙ। প্রাথমভও মক্ষা ংক্রান্ত মফমবন্ন 

িথ্য ংগ্র  ওমম্পউটাযাইচড ওযা এফং িথ্যবান্ডায করড় রিারা ররটিয ওাচ। এয প্রধান রেন এওচন মমনয়য মরস্টভ এনামরস্ট। 

ভামযঘাররওয রনতৃরত্ব এফং এওচন অমিমযক্ত ভামযঘাররওয ামফ থও িত্ত্বাফধারন অমধদপ্তরযয ওর ওাম থক্রভ ম্পামদি য়। 

প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয (দয দপ্তয) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উানুষ্ঠামনক মা বুযরযা 
ভামযঘারও 

মযঘারও 

(প্রান) 

মযঘারও 

(প্রমক্ষণ) 

মযঘারও 

(ময.  উন্ন.) 

মযঘারও 

(মরম  অা.) 

মযঘারও 

(ময. 

মূল্যা.) 

.অা.) 

মযঘারও 

(অথ থ) 

মযঘারও 

(রপ্রাগ্রাভ) 

মযঘারও 

(ররওন্ড ঘান্স) 

রপ্রাগ্রাভ 

রওাঅমড থরনন 

ইউমনট 

(মইমডম-৩) 

মরস্টভ 

এোনামরস্ট 

(ইএভআইএ) 

রপ্রাগ্রাভ 

রওাঅমড থরনন 

ইউমনট 

(মইমডম-৩) 
অমিমযক্ত ভামযঘারও 
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ফ থচনীন প্রাথমভও মক্ষায ভাধ্যরভ দামযদ্র মফরভাঘন, রটওই উন্নয়ন, স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষেভাো (MDGs)  ফায চন্য মক্ষা  (EFA) এয 

রক্ষেমূ অচথরনয ররক্ষে ২০১১-১৭ রভয়ারদ তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ গ্রণ ওযা য়। তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ 

(২০১১-২০১৭) এয উাদানমূ:  

(1) মঔনপর অচথন;  

(2) ফায ভান অংগ্ররণয সুরমাক;  

(3) আঞ্চমরও  অন্যান্য ম থারয় তফলম্য ওভারনা; 

(4) মফরওন্দ্রীওযণ  ওাম থওয ফারচট ফযাে বৃমদ্ধ। 

 

তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ  (মইমডম-৩) মননফমণ থি ৫টি পরাপর অচথরনয রক্ষে মনরয় ফাস্তফায়ন ওযা রে : 

(1) ওর মক্ষাথী রেমণমবমিও  মফলয়মবমিও প্রিোমি মঔনপর  প্রামন্তও রমাগ্যিা রেমণওরক্ষ ফরই অচথন ওযরফ।  

(2) ওর ধযরনয মক্ষা প্রমিষ্ঠান রথরও ওর মক্ষাথী প্রাও-প্রাথমভও  প্রাথমভও মক্ষা রাব ওযরফ।  

(3) প্রাথমভও মক্ষায় ওরর অংগ্রণ, প্রাথমভও মক্ষাঘক্র ভান  মঔনপর অচথরনয ররক্ষে আঞ্চমরও  অন্যান্য 

তফলম্য দূয ওযা ফা ওভারনা রফ।  

(4) উরচরা ফা মফদ্যারয় ম থারয় মযওল্পনা ওাম থক্রভ মফরওন্দ্রীওযণ ওযা রফ।  

(5) প্রাথমভও মক্ষাঔারি ফারচট ফযাে বৃমদ্ধ-এয ওাম থওামযিা বৃমদ্ধ ওযা রফ।  

 

 
মইমডম -৩ এয আিায় মনমভ থি মফদ্যারয় বফন 

 

 
৩.০ প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয ওতৃথও ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন ওভ থওান্ড :  
ফ থচনীন  ভানম্মি প্রাথমভও মক্ষায সুরমাক সৃমিয ররক্ষে প্ররয়াচনীয় অফওাঠারভা উন্নয়ন, প্রমমক্ষি মক্ষও সৃমি 

মক্ষাায়ও মযরফ সৃমিয চন্য তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ (মইমডম-৩) এফং আয ১০টি প্রওল্প ফাস্তফায়নাধীন 

যরয়রঙ।  

৩.১  তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ (মইমডম-৩):  
প্রাথমভও মক্ষায় ওামিি রক্ষে অচথরনয চন্য মফমেন্ন উন্নয়ন প্রওরল্পয মযফরিথ Sub-Sector wide approach ওভ থসূমঘ 

গ্ররণয প্ররয়াচনীয়িা অনুভূি য়ায় মইমডম-১ এফং মইমডম-২ ীল থও দুটি ওভ থসূমঘ ফাস্তফাময়ি য়। এ ওর 

ওভ থসূমঘয াপল্য  ব্যথ থিা ম থাররাঘনাপূফ থও ৯টি উন্নয়ন রমাকীয আমথ থও  ওামযকময ায়িায় আয ফড় মযরয 

এফং আয বৃৎ মফমনরয়ারক মইমডম-৩ গ্রণ ওযা য় মা ফিথভারন ফাস্তফায়নাধীন যরয়রঙ।  

৩.১.১ ওভ থসূমঘয প্রাক্কমরি ব্যয় : ১৮১৫৩৮৮.৩৬ রক্ষ টাওা।  

৩.১.২ ওভ থসূমঘয রভয়াদ : জুরাই ২০১১ রি মডরম্বয ২০১৭। 

৩.১.৩ ওভ থসূমঘয এরাওা : ভগ্র ফাংরারদ। 
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৩.১.৪  ওভ থসূমঘয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়)):  

অথ থ ফছয ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে (রক্ষ োকায়) ১৫৩৮১.০০ ১৫৬০০০.০০ ২৪৭৫০০.০০ ২৪০৪৩৭.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ (রক্ষ োকায়) ১৪৭৪৯.৮৮ ১৫২৯৮১.৭৫ ২৪৫৪৮৭.৯৪ ২২৯৮৯৫.১৬ 

ব্যরয়য তকযা ায ৯৫.৯০% ৯৮.০৭% ৯৯.১৯% ৯৫.৬২% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত (রক্ষ োকায়)    ৬৪৩১১৪.৭৩ 

 
৩.১.৫  ওভ থসূমঘয উরেশ্যাফরী :  

প্রাও-প্রাথমভও রথরও ঞ্চভ রেমণ ম থন্ত ফাংরারদরয ওর মশুয চন্য ওাম থওযী  মৄরকামৄক্ত মশু-ফান্ধফ মক্ষা প্রদারনয 

ররক্ষে এওটি দক্ষ, এওীভুি এফং ভিামবমিও প্রাথমভও মক্ষা ব্যফস্থা করড় রিারা।  
 

৩.১.৬ ফাংরারদরয ওর মশুয চন্য ভানম্মি মক্ষা অঙ্গমূ (Component): 

৩.১.৭ াভমগ্রও রক্ষে : রদরয ওর প্রাথমভও মফদ্যাররয় কভরনারারমাকী মক্ষাথীরদয ভানম্মি মক্ষা মনমিিওযণ।  

৩.১.৮ ফাস্তফায়ন রওৌর:  পরবারফ ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ ওামিি রক্ষে অচথরনয চন্য মইমডম-৩ এয 

ওাম থক্রভগুররারও ৪টি ওরম্পারনন্ট  ২৯টি াফ-ওরম্পারনন্ট-এ মফবক্ত ওরয ফাস্তফায়ন ওযা রে। ওরম্পারনন্ট 

গুররা রে : 

অঙ্গ ১: মঔন  মক্ষণ  

অঙ্গ ২: অংগ্রণ  তফলম্য  

অঙ্গ ৩:  মফরওন্দ্রীওযণ  ওাম থওামযিা 

অঙ্গ ৪:  রক্টয/রপ্রাগ্রাভ মযওল্পনা  ব্যফস্থানা। 

৩.১.৯ ওভ থসূমঘয ামফ থও ওাম থক্রভ :  

(1) মক্ষানীমি-২০১০ অনুমায়ী ৫+ ফয়ী মশুরদয চন্য প্রাও-প্রাথমভও মক্ষা প্রঘরন। এ চন্য মশুরদয 

উরমাকী রঔরাদৄরা াভগ্রী, প্রাও-প্রাথমভও ওামযকুরাভ  াঠ্য ফই যফযা ওযা রে;  

(2) Over crowded মফদ্যাররয় রেমণওক্ষ  মক্ষাথী অনুাি ১:৫৬ এ নামভরয় আনায ররক্ষে ঘামদামবমিও 

৩৯,০০৩টি রেমণওক্ষ মনভ থাণ; 

(3) প্রাথমভও মফদ্যাররয় পুরুল  ভমরা মক্ষও এফং ঙােঙােীরদয চন্য ঘামদমবমিও ১,২৮,৯৫৫টি টয়ররট 

মনভ থাণ;  

(4) মক্ষও  ঙােঙােীরদয মনযাদ ামন ংস্থারনয চন্য প্রাথমভও মফদ্যাররয় ৩৯,৩০০টি নরকূ স্থান;  

(5) ঘামদায মবমিরি মফদ্যারয় রভযাভি; 

(6) মটিআই, উরচরা মক্ষা অমপ,ইউআযম, রচরা  মফবাকীয় ম থারয়য অমপ  রন ম্প্রাযণ  

রভযাভি; 

(7) ফিথভান ওামযকুরাভ ংরাধনপূফ থও মৄরকারমাকী ওামযকুেরাভ প্রণয়ন ওরয ঙােঙােীরদয ভরধ্য মফনামূরল্য 

ফই মফিযণ ওযা রফ; 

(8) দক্ষ মক্ষও সৃমিয ররক্ষে মইনএড এয মযফরিথ ১৮ ভা রভয়ারদয মডপ্ইনএড্ ঘালু;  

(9) উন্নয়ন মফরওন্দ্রীওযরণয ররক্ষে মফদ্যারয় মবমিও উন্নয়ন মযওল্পনা এফং উরচরা ম থারয় প্রাথমভও মক্ষা 

মযওল্পনা এয ওাম থক্রভ ম্প্রাযণ; 

(10) মক্ষও ওর ম থারয়য ওভ থওিথা  ওভ থঘামযরদয প্রমক্ষরণয ভাধ্যরভ দক্ষিা বৃমদ্ধওযণ;  

(11) ম থায়ক্ররভ রদরয প্রমিটি মফদ্যাররয় Digital Content: মবমিও রেমণ াঠদান মযঘারনা; 

(12) আইমটি অফওাঠারভা তিযীয ররক্ষে প্রাথমভও মফদ্যাররয় ওমম্পউটায প্রদান ওযা রফ;  

(13) দূরম থাকওারীন ভরয় মক্ষা ওাম থক্রভ অব্যাি যাঔায চন্য মফরল ওাম থক্রভ গ্রণ;  

(14) ঘামদামবমিও টয়ররট রভযাভি; 
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৩.১.১০.     ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয মইমডম-৩ এয আিায় ফাস্তফাময়ি ওাম থক্রভ : মইমডম-৩ এয আিায় ২০১৪-২০১৫ 

অথ থফঙরযয ফাস্তফাময়ি প্রধান ওাম থক্রভমূ মননরূ :  

 

৩.১.১১.১ রবৌি অফওাঠারভা মনভ থাণ : 

 

ক্রমভও নং ওাম থক্রভ ব্যয় (রক্ষ টাওায়) রবৌি অগ্রকমি 

1.  নরকূ স্থান ২৭৫০.০০ ৯৮১৯টি 

2.  য়া ব্লও ১৭৯৭০.০০ ৬৭৩১ টি 

3.  প্রাথমভও মফদ্যারয় মনভ থাণ ১০২০৫.১১ ম্পন্ন ২৮২ টি 

4.  অমিমযক্ত রেণীওক্ষ মনভ থাণ ৮৩৭১৬.৬১ ম্পন্ন ৫২৭৯ টি 

5.  ফড় ধযরনয রভযাভি ২২০.২০ ম্পন্ন ৭৩ টি 
 

 

কভ যসূর য আওতা জুন ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুরিত প্ভাট ২৩৩২১টি নরকূ, ১২৩৯৯টি ওা ব্লক, ১৪৭৩টি প্রাথরভক রফদ্যায 

রনভ যাণ, ১৪৪৩৭টি অরতরযক্ত প্েরণকক্ষ রনভ যাণ এফিং ১৯৩৪ ফড় ধযড্রণয প্ভযাভত ম্পন্ন ড্রড্রছ। 

  

৩.১.১১.২  Decentralized School management and Governance: 

মক্ষায ামফ থও ভান উন্নয়রন স্থানীয় ম থারয় মযওল্পনায রওারনা মফওল্প রনই। মফদ্যারয় উন্নয়ন মযওল্পনা  ব্যফস্থানা 

আরযা মফরওন্দ্রীভূি ওযায ররক্ষে তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ (মইমডম-৩) এয আিায় মফদ্যারয় মবমিও 

উন্নয়ন মযওল্পনা (School Level Improvement Plan) এফং উরচরা প্রাথমভও মক্ষা মযওল্পনা (UPEP) প্রণয়ন 

ওযা রে। মফদ্যারয় মযওল্পনায ভাধ্যরভ মক্ষও-মক্ষাথী, মক্ষও, অমববাফও ম্পওথ উন্নয়ন এফং স্থানীয় চনকণরও 

মফদ্যাররয়য ওর ওভ থওারন্ড স্থানীয় চনকরণয প্রিেক্ষ অংগ্রণ এ ওভ থওারন্ডয ভাধ্যরভ মনমিি ওযা রয়রঙ। মফদ্যাররয়য 

প্রমি চনকরণয ভামরওানারফাধ চাগ্রি য়ায রক্ষরে অরনও ফড় ভূমভওা যরয়রঙ। 

 

ক্রমভও 

নং 

ওাম থক্রভ ২০১৪ - ২০১৫ অথ থফঙয (রক্ষ টাওায়) 

ফযাে ব্যয় অগ্রকমি 

1.  মি রিওরাল্ডায 

প্রমক্ষণ 

৫০০.০০ ৪২২.০০ ৮৬২০০ চন  

2.  মি গ্রান্ট ১৪৪০০.০০ ১৪১৭৪.০০ ৩৮৩ উরচরায ৪৭২৪৭টি মফদ্যাররয় 

প্রমিটিরি ৩০ াচায ঙাড় ওযা রয়রঙ।  

 

৩.১.১১.৩  মক্ষও মনরয়াক  প্রমক্ষণ: 

মক্ষও মক্ষাথী অনুাি হ্রা ওরয ভানম্মি মক্ষা ব্যফস্থা মনমিিওযরণয ররক্ষে ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয নতুন মক্ষও 

মনরয়াক  মফদ্যভান মক্ষওরদয প্রমক্ষণ প্রদান ওযা রয়রঙ। 

ক্রমভও 

নং 

ওাম থক্রভ ২০১৪- ২০১৫ অথ থফঙয 

ফযাে 

(রক্ষ টাওায়) 

ভন্তব্য 

  ফযাদ্দ ব্যয়  

১. প্রমক্ষণ ২৭৭০৩.৩৮ ২৭৭০৩.৩৮  ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয ৩৮৬৭৫৪ চন মক্ষও ওভ থওিথা-ওভ থঘামযরও 

মফমবন্ন  মফলরয়  প্রমক্ষণ প্রদান ওযা য়। উক্ত প্রমক্ষণ ওাম থক্রভ 

ফাস্তফায়রন  ২৭৭০৩.৩৮ রক্ষ টাওা ব্যায় য়।  

২. মক্ষও 

মনরয়াক 

৮৩৯.৪৫ ১০১.৭৫ ৬৯৩৩ চন ওাযী মক্ষও মনরয়াক প্রাদন ওযা রয়রঙ। 
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প্ররতটি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারড্র ২০১২ ার ড্রত প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা ব্যফস্থা  ালু কযা ড্রড্রছ। এ েন্য কর যকারয প্রাথরভক 

রফদ্যারড্র ১ েন কড্রয প্ভাট ৩৭,৬৭২টি রক্ষড্রকয দ সৃেন কযা ড্রড্রছ। ইড্রতাভড্রধ্য প্রাক -প্রাথরভক প্েরণয েন্য ২০,৯২১ েন 

রক্ষক রনড্রাগ ও প্ররক্ষণ প্রদান কযা ড্রড্রছ। 

 

৩.১.১১.৪ মফনামূরল্য ফই মফিযণ : 

মইমডম-৩ এয অন্যিভ ওাম থক্রভ মফনামূরল্য ফই মফিযণ। াফ থচনীন প্রাথমভও মক্ষা মনমিিওযরণয ররক্ষে প্রমিফঙয 

প্রাথমভও মফদ্যাররয়য ওর মশুরদয ভরধ্য মফনামূরল্য ফই মফিযণ ওযা য়। ররঔাড়ায় মশুরদয ভরনারমাক আওল থরণ 

াদা-ওাররা ফইরয়য মযফরিথ ৪ যিংড্রয নতুন যমগন ফই যফযা ওযা রে। এরি মশুরদয ররঔা ড়ায প্রমি ভরনারমাক 

বৃমদ্ধ ররয়রঙ। 

ক্রমভও 

নং 
ওাম থক্রভ 

২০১৪- ২০১৫ অথ থফঙয (রক্ষ টাওায়) 

 
ভন্তব্য  

ফযাে ব্যয় অগ্রকমি  

১। ফই মফিযণ ২৩২৫০০০.০০ ১৭১৫৯৩৭.২০ ৭৩.৮০% ৩১৬৬৩০৮ চন প্রাও-প্রাথমভও  ২১৭২৯৬৫৭ 

চন প্রাথমভও স্কুর ঙাে-ঙােীয ভারছ ফই মফিযণ 

ওযা রয়রঙ। 

 

* ২০১৫ মক্ষাফদল ি ১১,৫৯,৯৭,০৯৭টি াঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও মফতযণ কযা দয়দছ।  

 

৩.১.১১.৫ ক্রীড়া  াংস্কৃমিও ওাম থক্রভ : 

আনন্দখন মযরফর মক্ষা ওাম থক্রভ মযঘারনায চন্য এফং াঠ্যক্রমভও ওাম থক্ররভয অং মররফ এ ওভ থসূমঘয আিায় 

ইউমনয়ন ম থায় রি চািীয় ম থায় ম থন্ত ঙাে  ঙােীয চন্য পৄটফর টুন থারভরন্টয আরয়াচন ওযা রয়রঙ। ২০১৪-১৫ 

অথ থফঙরয ফঙ্গফন্ধু রকাল্ডওা প্রাথমভও মফদ্যারয় পৄটফর টুন থারভন্ট  ফঙ্গভািা রফকভ পমচরাতুরন্না মুমচফ রকাল্ডওা 

প্রাথমভও মফদ্যারয় পৄটফর টুন থারভন্ট ছাওচভওবারফ আরয়াচন ওযা য়।  

 

৩.১.১১.৬   প্রাও-প্রাথমভও ওাম থক্রভ :  

প্রাথমভও মফদ্যাররয় িবাক বমিথ মনমিি ওযণ, ছরযড়া রযাধএফং  ভানম্মি প্রাথমভও মক্ষা ফাস্তফায়রন ফিথভান 

যওায অঙ্গীওাযাফদ্ধ। এফ রক্ষে ফাস্তফায়রন মইমডম-২ রি ৪টি এোওন প্ল্োন গ্রণ ওযা রয়মঙর। যফিীরি 

মইমডম-৩ রি ৪টি এোওন প্ল্োনরও ভমিি ওরয এওটি এওটি এোওন ল্যান প্রণয়ন ওযা য় রমটি  'Gender & 

Inciusive Education Action Plan' এয আিায় রভরয় মশু, নৃিামত্বও চনরকাষ্ঠীয মশু, প্রমিন্ধী এফং অন্যান্য 

মমঙরয় ড়া চনরকাষ্ঠীয মশুরও মূরধাযায মক্ষা ব্যফস্থায় ম্পৃক্ত ওরয এমকরয় রনয়ায ররক্ষই এওীভূি মক্ষা াঔায 

ভাধ্যরভ মফমবন্ন ওাম থক্রভ মযঘামরি রে। মফরল ঘামদাম্পন্ন মশুরদয চন্য অোমটিব মডবাই ক্ররয়য মনমভি 

উরচরা ম থারয় ইউররয ভাধ্যরভ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রমি উরচরায় ৫০০০০ টাওা ওরয ফযাে প্রদান ওযা রয়রঙ। 

ব্যয় ০২ রওাটি ৫৩ রক্ষ টাওা।  
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অচথনমূ : ফিথভান যওায ৩৭,৬৭২ (াইমে াচায ঙয়ি ফাািয) টি যওাময প্রাথমভও মফদ্যাররয় প্রাও-প্রাথমভও রেমণয চন্য 

১ চন ওরয ওাযী মক্ষরওয দ সৃমি ওরযরঙন। ইরিাভরধ্য ২০,৯২১ (মফ াচায নয়ি একু) চন মক্ষরওয মনরয়াক   দায়ন 

ওযা রয়রঙ। অফমি মক্ষও মনরয়াক ২০১৫ াররয ভরধ্য ম্পন্ন ওযা রফ। ২০১৪ মক্ষাফরল থ ৩০৮৮৪৬০ চন মশু প্রাও-প্রাথমভও 

রেমণরি বমিথ রয়মঙর। 

২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রাও-প্রাথমভও মক্ষা মফলরয় ২৪৬১০ (ঘমফফ াচায ঙয়ি দ) চন মক্ষওরও ১৫ মদরনয  প্রমক্ষণ প্রদান 

ওযা রয়রঙ। প্রাও-প্রাথভমও মক্ষা মফলরয় ভমনটমযং  সুাযমবরনয চন্য প্রাথমভও মক্ষায ওর ভাঠ ম থারয়য ওভ থওিথারও ১ 

মদরনয মযরয়নরটন এফং প্রমক্ষরণ  প্রমক্ষরওয দাময়ত্ব াররনয চন্য প্রমি উরচরা রি ৩ চন ওরয ওভ থওিথারও প্রমক্ষণ প্রদান 

ওযা রয়রঙ। প্রমিটি মফদ্যাররয় প্রাও-প্রাথমভও রেমণয মশুরদয চন্য ায়ও মঔন-রঔারনা াভগ্রী ক্ররয়য চন্য ২০১৪-২০১৫ 

অথ থফঙরয =৫০০০/- (াঁঘ াচায) টাওা ফযাে প্রদান ওযা রয়রঙ। 

 

প্রাও-প্রাথমভও মক্ষা মফলরয় রফযওাময ংস্থায অং গ্ররণয সুমফধারিথ যওায GO-NGO Collaboration Guide Line 

এফং এয  Implementation Plan অনুরভাদন ওরযরঙ। প্রাও-প্রাথমভও মক্ষা মফলরয়  GO-NGO Collaboration Guide 

Line এফং Implementation Plan এয আররারও রফযওাময ংস্থামূ এ ওাম থক্ররভ অং গ্রণ ওরযরঙ এফং িাঁরদয 

মফদ্যারয়/রেমণরি অধ্যয়নযি মশুরদয মফনামূরল্য মঔন-রঔারনা াভগ্রী মফিযণ ওযা রে।  

 
৩.১.১১.৭  মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবারকয ওাম থক্রভ : 

চািীয় মক্ষাথী মূল্যায়ন  ( NSA- National Student Assessment) এওটি নমুনামবমিও মূল্যায়ন। আদ থভান ফচায় রযরঔ 

প্রণীি ৩৫ রথরও ৪০টি অবীক্ষারদয মবমিরি মক্ষাথীয কৃমিত্ব মযভারয উরেরশ্য এও ফঙয অন্তয অন্তয চািীয় মক্ষাথী মূল্যায়ন 

অনুমষ্ঠি রয় থারও।  মশুরদয ফয়  রেমণ অনুমায়ী মক্ষাক্ররভ অন্তভু থক্ত মফলয়গুররা মথামথ মওনা এফং মশুযা রেমণ  

মফলয়মবমিও রমাগ্যিাগুররা মথাভরয় অচথন ওযরি াযরঙ মওনা িা মাঘাই ওযায চন্য নমুনাঘয়ন দ্ধমিরি মফদ্যারয়  মক্ষাথী 

ফাঙাই ওরয ৩য়  ৫ভ রেমণয মক্ষাথীরদয ফাংরা  কমণি মফলরয় মূল্যায়ন ওাম থক্রভ মযঘামরি য়। এটি প্রঘমরি যীক্ষা িথা 

প্রাথমভও ভানী যীক্ষা রথরও মবন্নিয। ংগৃীি িথ্য মফরেলরণয ভাধ্যরভ মক্ষাথী  প্রাথমভও মক্ষা ব্যফস্থায দুফ থরমদওমূ 

মঘমিি ওযা য়। যফিীরি চািীয় প্রাথমভও মক্ষাক্রভ উন্নয়ন, প্রাথমভও মক্ষা ব্যফস্থানায উন্নয়ন ংক্রান্ত রওৌর মনধ থাযণ এফং 

মযওল্পনা গ্রণ  ওযা য়। ২০১৪-২০১৫ অথ থফঙরয চািীয় মক্ষাথী মূল্যয়ন ২০১৩ এয প্রমিরফদন প্রওা ওযা রয়রঙ এফং এ ফঙয 

১৩ টি ওভ থারায ভাধ্যরভ প্রমিরফদন মফস্তযণ  ওযা রয়রঙ। িাঙাড়া চািীয় মক্ষাথী মূল্যায়ন ২০১৫-এয প্রাথমভও ওাম থক্রভ রমভন 

পাভ থ মনরয়াক, মযওল্পনা প্রণয়ন, রটস্ট আইরটভ প্রস্ত্িি-এয চন্য মফমবন্ন ওভ থারায আরয়াচন ইিোমদ ম্পন্ন ওযা রয়রঙ। ২০১৪-
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২০১৫ অথ থফঙরয Education Household Survey ২০১৪ ফাংরারদ মযংখ্যান বুেরযা ( BBS)-এয ায়িায় ম্পন্ন 

রয়রঙ। ফাংরারদরয মফমবন্ন মযফারযয আমথ থও ঙ্গমি র অনুমামী প্রাথমভও মক্ষা রক্ষরে ব্যরয়য মযভান মক্ষাথীয স্বাস্থে, 

মঘমওৎা চীফন মাোয ভান অথ থাৎ আথ থাভামচও অফস্থান মাঘাই ওরয প্রাথমভও মফদ্যাররয় অধ্যয়ণযি মক্ষাথীরদয ছরয ড়া, 

মফদ্যারয় ফমভূ থি মক্ষাথীয ায এফং আমথ থও অফস্থা মক্ষায় মও প্রবাফ রপরর িা মাঘাই এয চন্য  Education Household 

Survey ওযা রয়রঙ। 

৩.১.১১.৮ মঔরফ প্রমিটি মশু ওাম থক্রভ : 

ওর মশুয চন্য ভান-ম্মি প্রাথমভও মক্ষা  মনমিি ওযায ররক্ষে ‘মঔরফ প্রমিটি মশু’ নারভ এওটি যীক্ষামূরও ওাম থক্রভ গ্রণ 

ওযা য়। ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয ১৪টি মডমএড এরাওায় ২৮০ টি মফদ্যাররয়  এ ওাম থক্রভ ম্প্রাযণ ওযা য়। ২০১৪-১৫ অথ থফঙয  রি 

ফ থরভাট ৯৮০টি মফদ্যাররয়  মঔন-রঔারনায এ মফরল াইরট ওাম থক্রভ ঘরভান যরয়রঙ। ভাঠ ম থারয়য ১৪৩ চন ওভ থওিথা  এফং 

৮৭৫ চন মক্ষওরও  ২৬ মদরনয রফমও প্রমক্ষণ প্রদান ওযা ম। রেমণওরক্ষ ব্যফারযয চন্য ২৮০টি মফদ্যাররয় অনুরভামদি ইমএর  

প্যারওচ ম্যারটমযয়ার রপ্রযণ ওযা য়। ৬১০৫০ চন মক্ষওরও  ফাংরা (উওযণ -১) এফং কমণি মফলরয় (উওযণ-২) াফ ক্লাস্টায 

প্রমক্ষণ প্রদান ওযা য়। 
 

৩.১.১১.৯   সুস্বারস্থে সুমক্ষা মফলয়ও ওাম থক্রভ : 

ওর মশুয চন্য ভানম্মি প্রাথমভও মক্ষা মনমিি ওযায ররক্ষে যওায িবাক ঙাে বমিথ, ছরয ড়া রযাধ  মঔন-রঔারনায 

গুণকি ভান উন্নয়রনয চন্য মফমবন্নমুঔী দরক্ষ গ্রণ ওরযরঙ। এ ওাম থক্রভটি স্বাস্থে অমধদপ্তয এফং প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তরযয 

ভিরয় ফাস্তফাময়ি রে। মশুয স্বাস্থে সুস্থে যাঔায চন্য প্রমি ফৎয প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয  স্বাস্থে অমধদপ্তরযয রমৌথ উরেোরক 

কৃমভনাও লধ ফঙরয দু’ফায ওরয ঔায়ারনা এফং এওই ারথ মফদ্যাররয়য মশুরদয স্বাস্থে যীক্ষায ওাম থক্রভ মযঘারনা রয়রঙ। 

কৃমভনাও লধ ঔায়ারনা এফং স্বাস্থে যীক্ষা ওাম থক্রভ মযঘারনায চন্য স্বাস্থে অমধদপ্তয ওতৃথও স্ট্রারটচী রারযয ‘‘মরটর ডক্টয’’ 

ধাযণাটি এরক্ষরে ওারচ রাকারনা রয়রঙ। উরেখ্য, প্রমিটি মশুয স্বাস্থে মফলয়ও িথ্য রমভন : ১। চন; ২। উচ্চিা; ৩। দৃমি মক্ত; ৪। 

ফয়; ৫। রেণী ইিোমদ িথ্য স্বাস্থে যীক্ষা পারভ থ মরমফদ্ধ ওযা রয়রঙ। র অনুমায়ী মশুরদয পুমি মফলয়ও প্ররয়াচনীয় যাভ থ প্রদান 

ওযা রয়রঙ। 

সুস্বারস্থে সুমক্ষা প্রমক্ষণ ংক্রান্ত িথ্য মনরনয ঙরও রদয়া ররা : 

                                                        (রক্ষ টাওায়) 

ক্রমভও নং মফফযণ ২০১৪-১৫ অথ থফঙয 

অরথ থয মযভাণ প্রমক্ষণাথীয ংখ্যা 

 ১। তৃিীয় প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন  ওভ থসূমঘ (মইমডম-৩)  ৪৪২.০০ ২৪,২৫০ 

 ২। ইউমনরপ (মইমডম-৩) ৮৫ ৪,৪১০ 

রভাট: ৫২৭.০০ ২৮৬৬০ চন 

 
 

৩.১.১১.১০ Second Chance and Alternaive Education Program : 

  
মইমডম-৩ ওভ থসূমঘয ৪টি ওরম্পারনন্ট যরয়রঙ। এয মিিীয় ওরম্পারনন্ট রে Participa:ion and Disparities, মায াফ-

ওরম্পারনন্ট ২.১.১ রে Second Chance and Alternative Educa:ion। ৮-১৪ ফঙয ফয়ী মফদ্যারয় ফমভূ থি  ছরযড়া 

মশুরদযরও এ াফ-ওরম্পারনরন্টয আিায় উানুষ্ঠামনও দ্ধমিরি ১ভ -৫ভ রেমণ ম থন্ত প্রাথমভও মক্ষা প্রদান ওযা রফ এফং ঞ্চভ 

রেমণ ভানী যীক্ষায় অফিীণ থওযরণয ভাধ্যরভ িারদযরও ৬ষ্ঠ রেমণরি বমিথয উরমাকী ওরয করড় তুরর মক্ষায মূরধাযায় ম্পৃক্ত 
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য়ায সুরমাক তিময ওযা রফ। এ ওভ থসূমঘরি চািীয় প্রাথমভও মক্ষা ওামযকুরাভ অনুমায়ী াঠদান ওযা রফ। Second Chance 

Educa:ion ওভ থসূমঘরও উরচরা প্রাথমভও মক্ষা মযওল্পনা ইউমনরটয রঙ্গ অন্তভু থক্ত ওযা রফ।  
 

 ওভ থএরাওা : ভগ্র ফাংরারদ (যস্ক প্রওল্প ফাস্তফায়ন রভয়ারদয ভরধ্য যস্ক প্রওরল্পয আিাধীন উরচরা  রযয 

ফমস্ত এরাওা ব্যিীি)।   

       ওভ থসূমঘয উরেশ্য :  

(1) মফদ্যারয় ফমভূ থি এফং প্রাথমভও মফদ্যারয় রথরও ছরযড়া ৮-১৪ ফঙয ফয়ী মশুরদযরও মক্ষায মিিীয় সুরমাক 

মররফ উানুষ্ঠামনও দ্ধমিরি প্রাথমভও মক্ষা প্রদান ওযা;  

(2) মক্ষাথীরদযরও উানুষ্ঠামনও দ্ধমিরি প্রাথমভও মক্ষা প্রদারনয াাাম স্তযমবমিও রমাগ্যিানুারয িারদযরও 

আনুষ্ঠামনও মক্ষায মূরধাযায় ম্পৃক্ত রি ায়িা ওযা; 

(3) মক্ষাথীরদযরও ১ভ-৫ভ রেমণয ভভারনয প্রাথমভও মক্ষা প্রদান ররল ৫ভ রেমণ ভানী যীক্ষায় 

অফিীণ থওযরণয ভাধ্যরভ িারদযরও ৬ষ্ঠ রেমণরি বমিথয উরমাকী ওরয মক্ষায মূরধাযায় ম্পৃক্ত য়ায সুরমাক 

তিময ওযা এফং প্ররমাচে রক্ষরে বৃমিমূরও প্রমক্ষণ রওার থ বমিথয সুরমাক তিময ওযা;  

(4) মফদ্যারয় কভরনারমাকী রক্ষেদরভুক্ত মশুরদয ভানম্মি প্রাথমভও মক্ষা অচথরন ায়িা ওযা।  
 

 
  অচথন :  ওাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয চন্য ংরামধি আযমডমম এয আররারও ররওন্ড ঘান্স এন্ড অরটাযরনটিব এডুরওন নারভ নতুন 

এওটি মডমবন সৃমি ওযা রয়রঙ। এওচন মযঘারও ১০ চন ওভ থওিথা-ওভ থঘাযীয দ সৃমি  এফং দায়ন ওযা রয়রঙ। ওাম থক্রভ 

শুরু ওযায চন্য এওটি এোওন প্ল্োন তিময ওযা রয়রঙ। র অনুমায়ী প্রস্ত্িমিমূরও ওাচ ম্পন্ন ওযা রয়রঙ।  

 

৩.১.১১.১১   প্রাথমভও মক্ষা ভানী যীক্ষা :  

 
২০০৯ ার প্থড্রক অরবন্ন প্রশ্নড্রেয ভাধ্যড্রভ ঞ্চভ প্েরণয ভানী যীক্ষা এফিং এফড্রতদী ভাদ্রাা ভানী যীক্ষা অনুরষ্ঠত ড্রে। 

২০১৪ ারর প্রাথমভও ভানী যীক্ষায়  ফাংরারদরয ৬৪ টি রচরায ৫০৮টি উরচরায় রদর ৬৭৮০ টি এফং ফমিঃ ফাংরারদর ১১ 

টি রওরন্দ্র অনুমষ্ঠি য়।  উক্ত যীক্ষায় রভাট যীক্ষাথীয ংখ্যা মঙর ২৭,৮৯,২৬৩ চন। ঙােী ১৫,০৮,০৪৫ চন  ঙাে ১২,৮১,২১৮ 

চন। এরদয ভরধ্য যীক্ষায় উমস্থি রভাট ঙাে-ঙােীয ংখ্যা ২৬,৮৩,৭৮১ (৯৭.৯২%)চন। ঙােী ১৪,৫৬,৮৪৫ চন এফং ঙাে 

১২,২৬,৯৩৬ চন। াড্রয ায ৯৭.৯২%।  রফগত ভড্রয ভত পৃথকবাড্রফ বৃরি যীক্ষা গ্রণ না কড্রয ভানী যীক্ষায পরাপড্ররয 

রবরিড্রত প্রা ২২ াোয রক্ষাথীড্রক ট্যাড্ররন্ট পুড্রর এফিং প্রা ৩২ াোয রক্ষাথীড্রক াধাযণ বৃরি প্রদান কযা ড্রড্রছ। 

 
৩.১.১১.১২ ইফরিদায়ী মক্ষা ভানী যীক্ষা : 

 
২০১৪ ারর ইফরিদায়ী মক্ষা ভানী যীক্ষায়  ভগ্র ফাংরারদর  রভাট যীক্ষাথীয ংখ্যা মঙর ৩,০৬,০৫৮ চন। ঙােী ১,৪৮,৬৮০ 

চন  ঙাে ১,৫৭,৩৭৮ চন। এরদয ভরধ্য যীক্ষায় উমস্থি রভাট ঙাে-ঙােীয ংখ্যা ২,৬৫,৯৭৪(৯৫.৯৮%)চন। ঙােী ১৩,২,০৫৪ 

চন এফং ঙাে ১,৩৩,৯২০ চন। াড্রয ায ৯৫.৯৮%।  

 
৩.১.১১.১৩ ‘ ভীনা মদফ’ :  

 
ভীনা ফাংরারদরয এওটি অিেন্ত চনমপ্রয় ওাটু থন ঘমযে। ভীনা ওাটু থন ঘমযেটি ফাংরারদ, ামওস্তান, বাযি, রনার িথা দমক্ষণ 

এমমায রভরয় মশুরদয প্রমিমনমধত্বওাযী এওটি ফামরওা ঘমযে। ভীনা ঘমযেটি সৃমি রয়মঙয ১৯৯১ ারর এওচন দ ফঙয ফয়ী 

ফামরওা মররফ। ভীনা নারভয এই ফামরওা ঘমযেটি রভরয় মশুরদয অমধওায প্রমিষ্ঠায় রাচ্চায। মশুরদয ারথ াথ ফ ফয়রয 

ভানুলই ভীনারও খুফ ঙন্দ ওরয। র ওাযরণ ১৯৯৮ াররয ২৪ ররেম্বয িামযঔ রি রদব্যাী ‘ভীনা মদফ’ উদ্যান ওযা রে। 

প্রমিফঙযই প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয  এ মদফটি ারন ওরয আরঙ।  

 
৩.১.১১.১৪  চািীয় প্রাথমভও মক্ষা প্তা উদমান : 

 
চািীয় প্রাথমভও মক্ষা প্তারয উরররঔরমাগ্য তফমিে ররা মফদ্যারয়, ক্লাস্টায  উরচরা/থানা ম থায় রথরও চািীয় ম থায় ম থন্ত 

মফমবন্ন মফলরয় প্রমিরমামকিায ভাধ্যরভ রেষ্ঠ মশুমল্পী , মক্ষও, ব্যমক্ত, প্রমিষ্ঠান, ওভ থঘাযী এফং ওভ থওিথারও দও  নদ প্রদারনয 
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ভাধ্যরভ িাঁরদয ওারচয স্বীকৃমি  উৎা প্রদান ওযা। ২০১৫ াররয ১৪ চানুয়াময  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রঔ ামনা প্রাথমভও মক্ষা 

প্তা উদ্যারনয ভানীরি পুযস্কায প্রদান ওরযন। আন্তিঃপ্রাথমভও মফদ্যারয় ক্রীড়া প্রমিরমামকিা-২০১৪ এয পরাপররয মবমিরি 

চািীয় ম থারয় পুযস্কায প্রাপ্তরদয িামরওা-  

 

ইরবন্ট : ১০০ মভটায রদৌড় 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : দীখ থ রাপ 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

ইরবন্ট : উচ্চ রাপ 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : উচ্চ রাপ 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : বাযাম্য রদৌড় 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

  

ইরবন্ট : মযরর রযই 

ঙাে ঙােী রভাট 

১২ চন ১২ চন ২৪ চন 

 

ইরবন্ট : মক্ররওট ফর মনরক্ষ 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : অংও রদৌড় 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : এওও অমবনয় 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 
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ইরবন্ট : কল্প ররঔা 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : ররী কীমি/ ররাও কীমি 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : আবৃমি 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : মঘোঙ্কন 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

 

ইরবন্ট : রদাত্বরফাধও কান 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

  

ইরবন্ট : নৃিে 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন ৩ চন ৬ চন 

ইরবন্ট : ওাফ মশু 

ঙাে ঙােী রভাট 

৩ চন - ৩ চন 

  

এঙাড়া রেষ্ঠ রচরা প্রাও, রেষ্ঠ উরচরা মযলদ রঘয়াযম্যান, রেষ্ঠ উরচরা মনফ থাী অমপায, রেষ্ঠ রচরা 

মক্ষা অমপায, রেষ্ঠ মটিআই সুামযরটনরডন্ট, রেষ্ঠ উরচরা মক্ষা অমপায, রেষ্ঠ মটিআই ইন্সোক্টয, রেষ্ঠ 

ওাযী উরচরা মক্ষা অমপায, রেষ্ঠ ইউআযম ইন্সোক্টয, রেষ্ঠ ওাযী ইউআযম ইন্সোক্টয, রেষ্ঠ 

মফরদ্যাৎাী ভাচওভী, রেষ্ঠ মক্ষও (প্রাথমভও মফদ্যারয়), রেষ্ঠ মমক্ষওা (প্রাথমভও মফদ্যারয়), রেষ্ঠ ওাফ 

মক্ষও, রেষ্ঠ ওভ থঘাযী, রেষ্ঠ এএভম,   রেষ্ঠ মটিআই, রেষ্ঠ প্রাথমভও মফদ্যারয়, ছরযড়া উরররঔরমাগ্য ারয 

ওভারি ক্ষভ মফদ্যারয়, রেষ্ঠ রচরা  রেষ্ঠ উরচরা রও দও প্রদান ওযা য়। 

 

৩.১.১১.১৫  প্রামনও ওাম থক্রভ : ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয  

 

প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয এ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয অনুরভামদি দংখ্যা মঙর ৪০৩৭৭২টি। পূযণকৃি দ 

৩৭৭৩৭১টি এফং শূন্য  ২৬৪০১টি। রচরা ওভ থওিথায শূন্য দ মঙর ০৩টি, অন্যান্য ১ভ রেমণয দ ৫৬৬টি, ২য় 
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রেমণয ৮৫৯৭টি এ ফিং ৪থ থ রেমণয ৯৮৬টি রভাট- ২৬৪০১টি দ।  ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয রভাট ৪০চন ওভ থওিথা 

রদান্নমি ররয়রঙন। নতুন মনরয়াক ররয়রঙন ওভ থওিথা ৩৮ চন, ওভ থঘাযী ৬৯৩৩চন। রভাট- ৬৯৭১ চন। 

 

২০১৪-১৫ অথ থফঙরয রভাট অমডট আমিয ংখ্যা ১২০১৮ টি। এয ভরধ্য মনস্পমি রয়রঙ ৬৮৭টি এফং অমনস্পন্ন 

অমডট আমি ১১৩৩১ টি। 

২০১৪-১৫ অথ থফঙরয রভাট মফবাকীয় ভাভরায ংখ্যা ৫১ টি  এয ভরধ্য অমনস্পন্ন ভাভরায ংখ্যা ২১টি। 

 

৩.২    প্রাথমভও মক্ষায চন্য উবৃমি প্রওল্প (২য় ম থায়):  
প্রাথমভও মক্ষায য ফ থামধও গুযঘত্ব প্রদান ওরয মফদ্যাররয় কভরনারমাকী ওর মশুরও মফদ্যাররয় বমিথয ায 

বৃমদ্ধওযণ, উমস্থমিয ায বৃমদ্ধ, ছরযড়ায প্রফণিা রযাধওযণ,ওর মশুয মফদ্যাররয় বমিথ মনমিিওযণ, রদরও 

মনযক্ষযিামুক্ত ওযরি, ভান উরমাকী মক্ষা মনমিি ওযরি  প্রাথমভও মক্ষায ায বৃমদ্ধওযরণ উরদ্যাক গ্রণ ওরযন।  

৩.২.১ ওভ থসূমঘয প্রাক্কমরি ব্যয় : ৫৬৮৭২৬.০৭ রক্ষ টাওা। 

৩.২.২ ওভ থসূমঘয রভয়াদ : জুরাই ২০০৮ রি জুন ২০১৫। 

৩.২.৩ অথ থায়রনয উৎ : ম্পূণ থ ফাংরারদ যওায 

৩.২.৪ প্রওল্প এরাওা : ভগ্র ফাংরারদ (মটি ওর থারযন এফং মভউমনমরমরটি ব্যিীি), এফং  

৮৭টি মশু ওল্যাণ োস্ট মফদ্যারয়।। 
৩.২.৫ াভমগ্রও রক্ষে : মশুরদয বমিথয ায  বমিথকৃি ঙাে-ঙােীরদয উমস্থমিয ায  

প্রাথমভও মক্ষা ভামপ্তয ায বৃমদ্ধ। 

৩.২.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : মফদ্যারয়কাভী ৭৮৭০১২৯ রক্ষ দামযদ্র মশুরদয উবৃমি প্রদান।  

৩.২.৭    ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

 

অথ থ ফছয ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 2013-14 ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ৪৮৮০০.০০ ৫৭৪৮৪.০০ ৮৬৫০০.০০ ৯০০০০.০০ ৯২৫০০.০০ 89848.00 ৯৪০০০.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ  48355.55 57387.14 86434.64 89963.81 ৯২২৩৬.২৬ 89799.70 ৯৩৮৭৫.০৫ 

ব্যরয়য তকযা ায 99.09% 99.83% 99.92% 99.96% ৯৯.৭১% 99.95% ৯৯.৮৭% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত       ৫৫৮০৫২.১৬ 

 
অচথন : প্রাথমভও মক্ষায চন্য উবৃমি প্রওল্প (২য় ম থায়) এ মটি ওর থারযন এফং রৌযবা ব্যমিরযরওগ্রাভীন এরাওায ১০০%য 

অস্বের মিা-ভািায ন্তান (৭৮৭০১২৯ চন ঙাে-ঙােী) উবৃমি সুমফধারবাকীয আিাভুক্ত। অনুরভামদি আযমডমম অনুমায়ী 

রদরয ৬৮ উরচরায় ৯০%, ১২৩ উরচরায় ৭৫%,  ১৩৯ উরচরায় ৫০% এফং ১৫৪ উরচরায় ৪৫% ারয উবৃমি প্রদান ওযা 

রয়রঙ।( প্রাথমভও মক্ষায চন্য উবৃমি প্রওল্প (২য় ম থায়) এ সুমফধারবাকী দমযদ্র  মযফারযয এও ন্তান মফদ্যাররয় অধ্যয়ন ওযরর ঐ 

মযফাযরও প্রমিভার ১০০ টাওা এফং এওামধও ন্তান অধ্যয়ন ওযরর ১২৫ টাওা ারয উবৃমি প্রদান ওযা য়।  
  

 

৩.৩ মযমঘং আউট অফ স্কুর মঘররেন (যস্ক) প্রওল্প (২য় ম থায়) :  

রম ওর মশু প্রাথমভও মক্ষা রথরও ছরড় রড়রঙ অথফা মাযা ওঔন মফদ্যাররয় মায়মন অথঘ ফয় ১৪ ফঙয রয়রঙ ঐ 

ওর মশুয চন্য যওায আনুষ্ঠামনও মক্ষায ২য় সুরমাক সৃমিয ররক্ষে মযমঘং আউট অফ স্কুর মঘররেন (যস্ক) প্রওল্প গ্রণ 

ওযা য়। প্রওরল্পয ১ভ ম থারয়য াপরল্যয রপ্রমক্ষরি ২য় ম থায় গ্রণ ওযা রয়রঙ মা ফাস্তফায়নাধীন যরয়রঙ।  ভাঠ ম থারয় 

মক্ষণ রওরন্দ্রয স্থান ওরয  দমযদ্র  সুমফধা-ফমঞ্চি মযফারযয স্কুর ফমভূ থি মশুরদয মক্ষা প্রদান ওযা রঘঙ।  
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৩.৩.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ১১৪০,২৫.৭৬ রক্ষ টাওা 

৩.৩.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : চানুয়াময ২০১৩ রি মডরম্বয ২০১৭। 

৩.৩.৩ অথ থায়রনয উৎ : ৫৮,০৮.৫৩ রক্ষ টাওা (ফাংরারদ যওায); ১০৮২,১৭.২৩ রক্ষ টাওা 

(প্রওল্প াায্য- মফে ব্যাংও) 

৩.৩.৪ প্রওরল্পয এরাওা : রদরয ৫২টি রচরায ১৪৮টি মনফ থামঘি উরচরা। 

৩.৩.৫ াভমগ্রও রক্ষে : দমযদ্র  সুমফধা-ফমঞ্চি মযফারযয স্কুর ফম থভূি মশুরদয মক্ষণ রওরন্দ্রয 

ভাধ্যরভ প্রাথমভও মক্ষা ঘক্র ম্পন্ন ওযায চন্য ২য় সুরমাক সৃমি ওযা।  

৩.৩.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : ২১৩৬১টি মক্ষণ রওরন্দ্রয ভাধ্যরভ ৭.১৫ রক্ষ মক্ষাথীরও মক্ষা প্রদান।  

  
 

 

৩.৩.৭ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) : 

অথ থ ফছয ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ৬৮২৪.০০ ১৪৫৬০.০০ ১৬৫৫৩.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ  ১৯৮.৬৭ ১৪২১৬.৬২ ১৪৫৫৩.৪৭ 

ব্যরয়য তকযা ায ২.৯১% ৯৭.৬৪% ৮৭.৯২% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত   ২৮৯৫২.৪০ 
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অগ্রকমি : ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয ১২ ,৫৬৭ আনন্দ স্কুর প্রমিষ্ঠা ওযা রয়রঙ এফং এ ওর স্কুরর রভাট ঙাে-ঙােীয ংখ্যা ৩ ,৪২,১৩৬ 

চন। 

 
৩.৪. যওাময প্রাথমভও মফদ্যারয় পুনমন থভ থাণ  ংস্কায প্রওল্প (২য় ম থায়) : 
মফমবন্ন ধযরনয উন্নয়ন ওাম থক্রভ গ্ররণয পরর প্রাথমভও মফদ্যারয়গুররারি ঙাে-ঙােীয বমিথয ায ব্যাওবারফ বৃমদ্ধ ররয়রঙ। 

ক্রভফধ থভান ঙােঙােীয বৃমদ্ধয ারথ ারথ আনুামিও ারয অফওাঠারভা বৃমদ্ধ ায়মন। ক্রভফধ থভান ঙাে-ঙােী ংখ্যায 

মযরপ্রমক্ষরি অমধও ংখ্যাও রঙরর-রভরয়রদয চন্য উরমাকী মযরফ সৃমি  অফওাঠারভা মনভ থারণয ররক্ষে চযাচীণ থ 

অফস্থায় থাওা প্রাথমভও মফদ্যারয়গুররারও ংস্কায ওভ থসূমঘয আিায় আনা অমযাম থ রয় রড়রঙ। ভন্ত্রণাররয়য 

অনুরভামদি িামরওা অনুমায়ী মনভ থাণ ওাচ প্রওল্প ওাম থাররয়য ামফ থও িত্ত্বাফধারন স্থানীয় যওায প্ররওৌর অমধদপ্তরযয 

ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন ওযা য়।  

৩.৪.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ১৬৬৬৯০.৬০ রক্ষ টাওা।   

৩.৪.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : জুরাই ২০০৬ রি জুন ২০১৬। 

৩.৪.৩ অথ থায়রনয উৎ : ম্পূণ থ ফাংরারদ যওায। 

৩.৪.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ভগ্র ফাংরারদ। 

৩.৪.৫ াভমগ্রও রক্ষে : চযাচীণ থ অফস্থায় থাওা প্রাথমভও মফদ্যারয়গুররারও ংস্কাযপূফ থও ক্রভফধ থভান 

ঙাে-ঙােীয প্রাথমভও মক্ষা মনমিি ওযা।  

৩.৪.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : প্রওরল্পয আিায় আফাফে এফং টিউফরয়র স্থান রভাট ৫৬০০টি 

মফদ্যারয় পুনমনভ থাণ  ংস্কায। 

৩.৪.৭ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়):  

অথ থ ফছয ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ৮০৩৬.০০ ১৭১১৮.০০ ২৫০০০.০০ ৪৫৩৮৫.০০ ১৯২৭৯.০০ ১০০০০.০০ ৫৫০০.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ  ৮০২৬.৪৯ ১৭০৮২.২৫ ২৪৯৩৬.২৩ ৪৫০৪২.১৪ ১৯০১৩.৭৬ ৯৮৬৯.৬০ ৫৪২৪.৫৯ 

ব্যরয়য তকযা ায ৯৯.৮৮% ৯৯.৭৯% ৯৯.৭৪% ৯৯.২৪% ৯৮.৬২% ৯৮.৭০% ৯৮.৬৩% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত       ১৩৭২০৪.৪০ 

 

 
 

অচথন : রভাট ৫৬০০টি মফদ্যারয় পুনমনভ থা প্ণয রড্রক্ষু জুন ২০১৫ ম যন্ত প্ভাট ৫০৫৭টি রফদ্যার রনভ যাণ ম্পন্ন ড্রড্রছ, মায ভড্রধ্য 

২০১৪-১৫ অথ য ফছড্রয ১৬০টি প্রাথমভও মফদ্যারয় পুনমনভ থারণয ওাচ ভাপ্ত ড্রড্রছ।  
 
 

 

৩.৫ ইম াায্যপুি স্কুর মপমডং রপ্রাগ্রাভ :  
গ্রাভীণ এরাওায প্রাথমভও মফদ্যারয়মূর দমযদ্র মশুরদয ভরধ্য পুমিওয ঔাদ্য যফযারয ভাধ্যরভ মশুরদয মক্ষা গ্ররণ 

অমধও ভনরমাকী মররফ করড় রিারা, ছরয ড়া রযাধ, মফদ্যাররয় উমস্থমি মনমিি  প্রাথমভও মক্ষা ভামপ্তয ায 

বৃমদ্ধওযণ  ঙাে-ঙােীরদয তদনমন্দন পুমি ঘামদা পূযণ এ প্রওরল্পয ররক্ষে ফাংরারদ যওায  ইউরযাীয় ওমভরনয রমৌথ 

অথ থায়রন এ প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা রে। মথামথ ভান মনয়ন্ত্ররণয ভাধ্যরভ মনধ থামযি পুমিভান মৃদ্ধ মফস্কুট উৎাদও ওতৃথও 

প্রস্ত্িি ওরয স্থানীয় এনমচরদয ভাধ্যরভ প্রওল্পভুক্ত প্রমিটি মফদ্যাররয় রৌৌঁঙারনা য়। মফদ্যাররয়য প্রধান মক্ষরওয 

িত্ত্বফধারন এই মফস্কুটগুররা স্কুর ভরয় মফিযণ ওযা য়। উরচরা  রচরা মক্ষা ওভ থওিথা প্রওল্প ওাম থারয় রি 

মনয়মভি এ ওাম থক্রভ ভমনটমযং ওযা য়। 
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৩.৫.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ২০৩৭৬.০০ রক্ষ টাওা। 

৩.৫.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : চানুয়াময ২০০৯ রি মডরম্বয ২০১৫। 

৩.৫.৩ অথ থায়রনয উৎ : ফাংরারদ যওায ৭৫৩৬.৬০ রক্ষ টাওা  ইউরযাীয় ইউমনয়ন 

১২৭৯৯.৭৪ রক্ষ টাওা। 

৩.৫.৪ প্রওরল্পয এরাওা : রাঔাই (মফকি), ধভ থাা (সুনাভকি), রদয়ানকি (চাভারপুয), 

ওরভাওান্দা (রনেরওানা), মছওযকাঙা (মরায), ামিফান্ধা (রারভমনযাট), 

রফড়া (াফনা), ভরঔারী (ওক্সফাচায), যাভকমি (রক্ষীপুয), দমভনা 

(টুয়াঔারী) 

৩.৫.৫ াভমগ্রও রক্ষে : ছরড় ড়া রযাধ, িবাক বমিথ মনমিিওযণ এফং প্রাথমভও মক্ষাঘক্র 

ম্পরন্নয ায বৃমদ্ধ।  

৩.৫.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : প্রওরল্পয আিায় ১০টি রচরায ১০টি উরচরায ৪.১৭ রক্ষ প্রাথমভও 

মফদ্যাররয়য ঙাে-ঙােীরদয প্রমি স্কুর মদফর ৭৫ গ্রাভ পুমিমৃদ্ধ মফস্কুট 

যফযা।  
 

৩.৫.৭ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  
 

অথ থ ফছয ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ৩৯৮.০০ ৬৯৯.০০ ১৭৭৪.০০ ৬৮০০.০০ ২৬৫০.০০ ৫০৫০.০০ ৩৬০০.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ  ১.০৬ ১২২.০৭ ১৩৬৮.৮২ ৬৭১৯.৯৪ ২১২২.০৭ ৪০৮০.০৩ ৩০৩৭.১০ 

ব্যরয়য তকযা ায ০.২৭% ১৭.৪৬% ৭৭.১৬% ৯৮.৮২% ৮০.০৮% ৮০.৭৯% ৮৪.৩৬% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত       ১৭৪৫১.০১ 

 
 

অচথন : ৪ রক্ষ ১৭ াচায ২১০ চন ঙাে-ঙােীয ভারছ মফস্কুট মফিযণ ওযা য়।    

 

৩.৬ দামযদ্রীমড়ি এরাওায় স্কুর মপমডং ওভ থসূমঘ : 
ফিথভান যওায ক্ষভিা গ্ররণয য প্রাথমভও মক্ষারও ওর স্তরযয মক্ষা ব্যফস্থায বুমনয়াদ মররফ মফরফঘনা ওরয মফমবন্ন 

ধযরণয উন্নয়ন ওভ থওান্ড শুযঘ ওরয ।প্রাথমভও মক্ষায ভারনান্নয়ন  স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষে-২ অচথরনয ররক্ষে ফিথভান 

যওায ওতৃথও গৃীি দরক্ষরয ভরধ্য অন্যিভ দরক্ষ ররা দামযদ্রেীমড়ি এরাওায় স্কুর মপমডং ওভ থসূমঘ । স্কুর মপমডং 

ওভ থসূমঘ প্রাথমভও মক্ষায ওল্যারণ গৃীি পর এওটি ওভ থসূমঘ। দামযদ্রিায ওাযরণ প্রাথমভও মফদ্যারয়কাভী মশুরদয ভরধ্য 

মক্ষা ওাম থক্রভ ভামপ্তয পূরফ থই ছরয ড়ায প্রফণিা রক্ষণীয়। মফে ঔাদ্য ওভ থসূমঘয আিায় প্রাথমভও মফদ্যাররয় ঙাে-

ঙােীরদয ছরড় ড়ায প্রফণিা  পুমিীনিা হ্রারয ররক্ষে এ প্রওল্পটি গ্রণ ওযা রয়রঙ।  মথামথ ভান মনয়ন্ত্ররণয ভাধ্যরভ 

মনধ থামযি পুমিভান মৃদ্ধ মফস্কুট উৎাদও ওতৃথও প্রস্ত্িি ওরয স্থানীয় এনমচরদয ভাধ্যরভ প্রওল্পভুক্ত প্রমিটি মফদ্যাররয় 

রৌৌঁঙারনা য়। মফদ্যাররয়য প্রধান মক্ষরওয িত্ত্বফধারন এই মফস্কুটগুররা স্কুর ভরয় মফিযণ ওযা য়। উরচরা  রচরা 

মক্ষা ওভ থওিথা প্রওল্প ওাম থারয় রি মনয়মভি এ ওাম থক্রভ ভমনটমযং ওযা য়।  
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৩.৬.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ৩১৪৫৫২.২০ রক্ষ টাওা। 

৩.৬.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : জুরাই ২০১০ রি জুন ২০১৭। 

৩.৬.৩ অথ থায়রনয উৎ : ফাংরারদ যওায   ডমফরউএপম 

৩.৬.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ২৭টি রচরায ৯৩ টি উরচরা 

৩.৬.৫ াভমগ্রও রক্ষে : ছরড় ড়া রযাধ, িবাক বমিথ মনমিিওযণ এফং প্রাথমভও মক্ষাঘক্র 

ম্পরন্নয ায বৃমদ্ধ।  

৩.৬.৭ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : রদরয প্রিেন্ত অঞ্চররয ৯৩টি উরচরায যওাময (নতুন 

চািীয়ওযণ),মশু ওল্যাণ োস্ট মযঘামরি প্রাথমভও মফদ্যারয় এফং 

স্বিন্ত্র এফরিদায়ী ভাদ্রাায় অধ্যায়নযি ২৮ রক্ষ ২৮ াচায  মক্ষাথীয 

ভারছ প্রমি স্কুর মদফর উচ্চ ভারনয পুমি মৃদ্ধ ৭৫ গ্রাভ মফস্কুট মফিযণ। এ 

প্রওরল্পয আিায় ০২ জুরাই ২০১৩ রি ফযগুনা রচরাধীন ফাভনা 

উরচরায়  এফং ২৩ অরক্টাফয ২০১৩ রি চাভারপুয রচরাধীন 

ইরাভপুয মক্ষাথীরদয ভারছ উচ্চ পুমিভান মৃদ্ধ মফস্কু মফিযরণয 

মযফরিথ যীক্ষামুরওবারফ যান্না ওযা ঔাফায (মভড রড মভর) মযরফন 

ওযা রে। 

 

৩.৬.৮ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

অথ থ ফছয ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ৯০৯০.০০ ২৩৫৫০.০০ ৪৩০০০.০০ ৪৬৩০০.০০ ৪১৮৮০.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ  ৮৮৯০.০০ ২৩৪২৬.৫৫ ৪২৯৭৩.০৩ ৪৬২৬৪.৯১ ৪১৭৭৯.৯২ 

ব্যরয়য তকযা ায ৯৭.৮০% ৯৭.৮১% ৯৯.৯৪% ৯৯.৯২% ৯৯.৭৬% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত     ১৬৩৪৪১.২৭ 

 
   

অচথন : ২৮ রক্ষ ২৮ াচায ৪৬ চন ঙাে-ঙােীয ভারছ মফস্কুট মফিযণ ওযা য়।  

 
 

৩.৭. মফদ্যারয়মফীন এরাওায় ১৫০০টি প্রাথমভও মফদ্যারয় স্থান : 
প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয ওতৃথও মযঘামরি এও চমযর রফ মওছু এরাওা মঘমিি ওযা য় রমঔারন প্রাথমভও মফদ্যারয় 

রনই। এভমডমচয রক্ষেভাো অচথন NPA অনুমায়ী ২০১৬ াররয ভরধ্য ফায চন্য মক্ষা মনমিি ওযায ররক্ষে এফ 

মফদ্যারয়মফীন এরাওায মক্ষাথীরদয চন্য মফদ্যারয় স্থারনয আফশ্যওা অনুভূি য়। এ রপ্রমক্ষরি ম্পূণ থ ফাংরারদ 

যওায অথ থায়রন রদরয ১৫০০ মফদ্যারয়মফীন এরাওায় ১৫০০ প্রাথমভও মফদ্যারয় স্থারনয উরদ্যাক গ্রণ ওযা য়। 

চমযর প্রাপ্ত মফদ্যারয়মফীন এরাওায িামরওা রি ভন্ত্রণারয় অনুরভামদি িামরওা অনুমায়ী মনভ থাণ ওাম থগুররা প্রওল্প 

ওাম থাররয়য ামফ থও িত্ত্বাফধারন স্থানীয় যওায প্ররওৌর অমধদপ্তরযয ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন ওযা রে।  
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৩.৭.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ৯০৬৪৫.০০ রক্ষ টাওা। 

৩.৭.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : জুরাই ২০১০ রি মডরম্বয ২০১৬। 

৩.৭.৩ অথ থায়রনয উৎ : ম্পূণ থ ফাংরারদ যওায। 

৩.৭.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ভগ্র ফাংরারদ। 

৩.৭.৫ াভমগ্রও রক্ষে : মফদ্যারয়মফীন এরাওায় মফদ্যারয় স্থারনয ভাধ্যরভ াফ থচনীন প্রাথমভও 

মক্ষায সুরমাক ম্প্রাযণ। 

৩.৭.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : প্রওরল্পয আিায় মফদ্যারয়মফীন এরওায় ১৫০০ প্রাথমভও মফদ্যারয় স্থান।  
 

৩.৭.৭   ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয ওভ থসূমঘয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

অথ থ ফছয ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ২৫.০০ ৭৯৫৫.০০ ১৯০০০.০০ ২০০০০.০০ ১৫০০০.০০ 
ব্যরয়য মযভাণ  ৩.২১ ৭৮১৪.২০ ১৮৮৫৮.৯৫ ১৯৮২৬.৪৪ ১৪৮৮২.৫২ 

ব্যরয়য তকযা ায ১২.৮৪৫ ৯৮.২৩% ৯৯.২৬% ৯৯.১৩% ৯৯.২২% 
ক্রভনৄমিত অগ্রগমত     ৬১৩৮৫.৩২ 

 
অচথন : াযাড্রদড্র রফদ্যাররফীন এরাকা ১৫০০টি নতুন রফদ্যার স্থাড্রনয রড্রক্ষু প্ভাট ১২৪৯টি রফদ্যার রনভ যাড্রন কাম যাড্রদ প্রদান 

কযা ড্রড্রছ। জুন ২০১৫ ম যন্ত প্ভাট ১০৮৬টি রফদ্যার রনভ যাণ কাে ম্পন্ন ড্রড্রছ, মায ভড্রধ্য ২০১৪-১৫ অথ য ফছড্রয প্ভাট ২৩৫ টি 

প্রাথমভও মফদ্যারয় মনভ থাণ, আফাফে যফযা, টয়ররট (এওরে) মনভ থাণ ফাস্তফায়ন ওযা রয়রঙ।  
 
 

 
৩.৮  প্রাথমভও মক্ষও প্রমক্ষণ ইনমস্টটিউট (মটিআই)-মফীন মনফ থামঘি ১২টি রচরা দরয মটিআই স্থান : 
ভানম্পন্ন প্রাথমভও মক্ষা প্রদারনয চন্য মক্ষওরদয দক্ষিা বৃমদ্ধয উরেরশ্য মটিআইমফীন ১২টি রচরায় ১২টি মটিআই স্থারনয 

উরদ্যাক গ্রণ ওযা রয়রঙ। মটিআইরয়য মনভ থাণ ওাম থক্রভগুররা প্রওল্প ওাম থাররয়য ামফ থও িত্ত্বাফধারন স্থানীয় যওায প্ররওৌর 

অমধদপ্তরযয ভাধ্যরভ ফাস্তফাময়ি রে। 

৩.৮.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ২৫৮৭৮.০০ রক্ষ টাওা। 

৩.৮.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : চানুয়াময ২০১১ রি জুন ২০১৫। 
৩.৮.৩ অথ থায়রনয উৎ : ম্পূণ থ ফাংরারদ যওায। 

৩.৮.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ণ
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৩.৮.৫ াভমগ্রও রক্ষে : ১২ মটিআই স্থারনয ভাধ্যরভ প্রাথমভও মক্ষায গুণকি ভান উন্নয়ন এফং প্রমিফঙয 

১৫৮৪ চন মক্ষওরও মইনএড প্রমক্ষণ প্রদান। 

৩.৮.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো :  রদরয ১২টি রচরায় আদৄমনও সুরমাক-সুমফধাম্পন্ন ১২টি মটিআই স্থান। 

 

৩.৮.৭   ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়):  

অথ থ ফছয ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ২৫.০০ ৪১০০.০০ ৫৮৫০.০০ ৫০২০.০০ ৪৫০০.০০ 
ব্যরয়য মযভাণ  ০.৪৬ ৪০৯৫.২৫ ৫৭৮৭.৬৬ ৫০০৩.৯০ ৪৪৩৬.২৫ 

ব্যরয়য তকযা ায ১.৮৪% ৯৯.৮৮% ৯৮.৯৩% ৯৯.৬৮% ৯৮.৫৮% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত     ১৯৩২৩.৫২ 

 
অচথন :  রদরয ১২টি রচরায় আদৄমনও সুরমাক-সুমফধাম্পন্ন ১২টি মটিআই ম্পন্ন কযা ড্রফ। ২০১৪-১৫ অথ য ফছড্রয ২টি রটিআই 

রনভ যাণ ম্পন্ন ড্রড্রছ। অয ৯টি রটিআই এয ৯৫% ওাচ ম্পন্ন। ঢাকা রটিআই রনভ যাণ কাে ম্প্ররত শুরু ড্রড্রছ। 

 
৩.৯ প্রাথমভও মক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূমঘ (আইমডমফ) :  
আদৄমনও সুরমাক সুমফধা সৃমিয আফশ্যওিা থাওায় মফমবন্ন উন্নয়ন রমাকীরদয ন্যায় ইরাভী উন্নয়ন ব্যাংও রদরয মফমবন্ন রচরায় 

১৮০টি মফদ্যারয় মনভ থারণয চন্য অনুদান প্রদান ওরয। উক্ত অফস্থায মযরপ্রমক্ষরি প্রাপ্ত অনুদান মদরয় প্রওল্পটি গ্রণ ওযা য়।  

৩.৯.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ১৬৯৩২.০০ রক্ষ টাওা। 

৩.৯.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : চানুয়াময ২০১২ রি জুন ২০১৫। ফিথভারন জুন’ ২০১৭ ম থন্ত বৃমদ্ধয চন্য 

আযমডমম অনুরভাদন ড্রড্রছ। 

৩.৯.৩ অথ থায়রনয উৎ : ফাংরারদ যওায   প্রওল্প াায্য। 

৩.৯.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ফাংরারদরয ২০টি রচরায ৭৫ টি উরচরা। 

৩.৯.৫ াভমগ্রও রক্ষে : আদৄমনও সুরমাক সুমফধা ংফমরি মফদ্যারয় অফওাঠারভা  টিমঘং এন্ড রামন থং এইড 

ব্যফারযয ভাধ্যরভ গুণকি ভানম্পন্ন প্রাথমভও মক্ষা প্রদান ।  

৩.৯.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : ১৭০টি আদৄমনও সুরমাক সুমফধা ংফমরি প্রাথমভও মফদ্যারয় মনভ থাণ। 
 

৩.৯.৭   ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

অথ থ ফছয ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ১১৩৫.০০ ৪০০০.০০ ৯৪০০.০০ 

ব্যরয়য মযভাণ  ৭১.৯৮    ৩৯৯২.৪১   ৮৩১৮.৩৫    

ব্যরয়য তকযা ায ৬.৩৪% ৯৯.৮১% ৮৮.৪৯% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত   ১২৪৭৬.০৪ 

 
 

অচথন : ১৭০ টি মফদ্যাররয়য ভরধ্য ২০১৪-১৫ অথ থ ফঙরয ৫টি মফদ্যারয় ফ থরভাট ২০টি মফদ্যারয় মনভ থাণ ওাচ ম্পন্ন রয়রঙ এফং 

অফমি ওর মফদ্যাররয়য মনভ থাণ ওাচ ঘরভান যরয়রঙ। 

 
৩.১০. ইংমর ইন এোওন :  
ফাংরারদরয প্রাথমভও  উচ্চভাধ্যমভও মক্ষায ভাধ্যভ মূরি ফাংরা। ইংরযচী মফলয় অন্তভু থক্ত থাওরর অন্যান্য মফলয়গুররায ফই 

ফাংরায় প্রণীি। ইংরযচী এওটি আন্তচথামিও বালা য়ায় এফং আন্তচথামিও রমাকারমাক বৃমদ্ধ ায়ায় ইংরযচীয গুযঘত্ব বৃমদ্ধ 

ররয়রঙ। মওন্তু ইংরযচীরি দক্ষ ম থাপ্ত মক্ষরওয অবারফ মক্ষাথীরদয ইংরযচী মক্ষায় দক্ষ ওরয রিারা ম্ভফ রে না। এ রপ্রমক্ষরি 

প্রমক্ষরণয ভাধ্যরভ ইংরযচীরি দক্ষ মক্ষও তিমযয চন্য উন্নয়ন রমাকী ংস্থায অনুদারন প্রওল্পটি গৃীি য়। প্রমক্ষণ 

ওাম থক্রভগুররা উন্নয়ন রমামক ংস্থায যাময িিাফফধারন ফাস্তফাময়ি রে।  

৩.১০.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ১৪৪৪৫.০০ রক্ষ টাওা। 

৩.১০.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : জুরাই ২০১১ রি মডরম্বয ২০১৭। 
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৩.১০.৩ অথ থায়রনয উৎ : ফাংরারদ যওায   প্রওল্প াায্য। 

৩.১০.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ফাংরারদরয ওর রচরা। 

৩.১০.৫ াভমগ্রও রক্ষে : ইংরযচী বালায় রমাকারমাক দক্ষিা বৃমদ্ধ ওযা। 

৩.১০.৬ প্রওরল্পয রক্ষেভাো : ৪৫০০০ প্রাথমভও মক্ষও এফং ৬০০০ উচ্চ ভাধ্যমভও মক্ষওরও প্রমক্ষণ প্রদান।  

৩.১০.৭ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

অথ থ ফছয ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ১৮০৩.০০ ৭৪০০.০০ ১৮৭২.০০ 
ব্যরয়য মযভাণ  ১৮০২.৮৭ ৭৩৮৩.৯৯ ১৮৬০.৪৫ 

ব্যরয়য তকযা ায ৯৯.৯৯% ৯৯.৭৮% ৯৯.৩৮% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত   ১১০৪৭.৩১ 
 

অচথন : ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রাথমভও মফদ্যাররয়য ১৫০০০ চন মক্ষওরও এফং ভাধ্যমভও মফদ্যাররয়য ২০০০ চন মক্ষওরও প্রমক্ষণ 

রদয়া রয়রঙ। প্রওরল্পয শুরু রি জুন ২০১৫ ম থন্ত প্রাথমভও মফদ্যাররয়য রভাট ২২৯৮৫ চন মক্ষওরও এফং ভাধ্যমভও মফদ্যাররয়য 

৭২৪৯ চন মক্ষওরও প্রমক্ষণ রদয়া রয়রঙ।  

 
৩.১১ প্রাথমভও মফদ্যাররয় ওাফ-স্কাউটিং ম্প্রাযণ প্রওল্প (৩য় ম থায়) :  
বমফষ্যরি রমাগ্য নাকমযও মররফ করড় রিারায ররক্ষে জ্ঞান অচথরনয ারথ ারথ মশুরদয াযীমযও, ভানমও  াভামচও মফওা 

াধন অিেন্ত গুযঘত্বপূণ থ। এ ররক্ষেই প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য আিায় ফাংরারদ স্কাউট্ ওতৃথও ফাস্তফায়রনয চন্য ম্পূণ থ 

ফাংরারদ যওায অথ থায়রন এ প্রওল্পটি গ্রণ ওযা য়। 

৩.১১.১ প্রওরল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় : ১১৪০.০০ রওাটি টাওা। 

৩.১১.২ প্রওরল্পয রভয়াদ : জুরাই ২০১০ রি মডরম্বয ২০১৬। 

৩.১১.৩ অথ থায়রনয উৎ : ম্পূণ থ ফাংরারদ যওায। 

৩.১১.৪ প্রওরল্পয এরাওা : ফাংরারদরয ওর রচরায প্রাথমভও মফদ্যারয়মূ। 

৩.১১.৫ াভমগ্রও রক্ষে : মশুরদয াযীমযও, ভানমও  াভামচও মফওারয ভাধ্যরভ আত্নমনব থযীর   

ঘমযেফান  রদরপ্রমভও সুনাকমযও মররফ করড় রিারা। 

৩.১১.৬ ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

অথ থ ফছয ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ১০০.০০ ২৩৩.০০ ১৭৩.০০ ২১৭.০০ ২৯৪.০০ 
ব্যরয়য মযভাণ  ৯৫.০২ ২২৭.৭৩ ১৬৭.৩০ ২১৬.৪৬ ২৯৪.০০ 

ব্যরয়য তকযা ায ৯৫.০২% ৯৭.৭৪% ৯৬.৭১% ৯৯.৭৫% ১০০.০০% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত     ১০০১.৮০ 

 
 অচথন :  জুন ২০১৫ ম যন্ত প্ভাট ৭৫০০ রফদ্যারড্র ১.৮ রক্ষ কাফ দর গঠণ কযা ড্রড্রছ, মায ভড্রধ্য ২০১৪-১৫ অথ য ফছড্রয ১৭৬০ টি 

ওাফ দর গঠণ কযা রয়রঙ।  
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৪. উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা 
 

 

উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা 

 

৪.১ েভূমভেঃ ফাাংরারদ ইরতাভরধ্যই মনম্নভধ্যভ আরয়য নদ মররফ মযমচমত রাব করযরছ। ২০২১ াররয ভরধ্য এ 

নদররক ভধ্যভ আরয়য নদর মযণত কযায জন্য যকায ফিমযকয। মনযক্ষযতা এরদরয একটি অন্যতভ প্রধান ভস্যা। 

এখদনা নদরয মফার াংখ্যক ভানুল মনযক্ষয। এ মফার াংখ্যক ভানুলরক মনয ক্ষয নযরখ নদরয াভমগ্রক উন্নয়ন ম্ভফ 

নয়। উন্নয়রনয ইমিত র শ্রক্ষয নৌৌঁছারত রর এ মনয ক্ষয জনরগাষ্ঠীরক া ক্ষযতা ও কভ থমুখী প্রম ক্ষণ প্রদারনয ভাধ্যরভ 

জনম্পরদ মযণত কযা অতযন্ত জরুযী। াফ থরবৌভ ফাাংরারদরয াংমফধারন কর নাগমযকরক মক্ষায সুরমাগ প্রদান নদ 

নথরক মনয ক্ষযতা দূযীকযরণয অঙ্গীকায ব্যক্ত কযা রয়রছ। ‘‘ফায জন্য মক্ষা’’ অজথরন মফমবন্ন আ ন্তজথামতক নপাযারভ 

ফাাংরারদ যকাযও অঙ্গীকায আফি। নদরয প্রায় অরধ থক মনয ক্ষয জনরগাষ্ঠী, মাযা কখনও মফদ্যাররয় বমতথ য়মন ফা 

প্রাথমভক মফদ্যারয় নথরক ঝরয রড়রছ, তারদযরক আনুষ্ঠামনক মক্ষায আওতায় এরন মমক্ষত কযায সুরমাগ ননই। নদরয 

ফতথভান া ক্ষযতায ায ৬১% (মফমফএ ২০১৩)। এনএপই ম্যামাং মযরাে থ-২০০৯ অনুারয নদর ১১-৪৫ ফছয ফয়ী 

মনযক্ষনযয াংখ্যা প্রায় ৩ নকাটি ৭৩ র ক্ষ। এ মফার াংখ্যক মনযক্ষয জনরগাষ্ঠীরক া ক্ষযতা দক্ষতা ও কভ থদ ক্ষতা প্রদান 

কযরত না াযরর নদরয কামঙ্খত উন্নয়ন ম্ভফ নয়। একাযরণ াাংমফধামনক ফাধ্যফাধকতা এফাং আ ন্তজথামতক অঙ্গরন ‘‘ফায 

জন্য মক্ষা’’ অজথরনয অঙ্গীকায ফা স্তফায়রন যকারযয জাতীয় কভ থমযকল্পনা-২ এফাং দামযদ্রয মফরভাচন নকৌররত্র 

আনুষ্ঠামনক মক্ষায াাাম উানুষ্ঠামনক মক্ষায উয গুরুত্ব প্রদান করয। যকারযয মফমবন্ন নক্টরয প্ররয়াজনীয় দরক্ষ 

গ্ররণয নক্ষরত্র উানুষ্ঠামনক মক্ষায গুরুত্ব অনস্বীকাম থ। এ কাযরণ যকায ম থায়ক্ররভ মফমবন্ন রক্ষযদররয জন্য উরমাগী 

মফমবন্ন প্রকল্প ারত মনরে এফাং উানুষ্ঠামনক মক্ষা কাম থক্রভরক আরযা গমতীর ও মক্তারী কযরণয ররক্ষয যকায 

উানুষ্ঠামনক মক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করযরছ।  

ফাাংরারদর ফায জন্য মক্ষা ফা স্তফায়ন আজরকয মযকল্পনা নয়। স্বাধীনতা অজথরনয য নথরকই নদর মক্ষা মফ স্তাদযয 

রদক্ষয যকায মফমবন্ন উরদ্যাগ গ্রণ করয আরছ। ১৯৭৩ ারর কররয জন্য প্রাথমভক মক্ষা মনমিত কযায রদক্ষয 

প্রাথমভক মক্ষারক জাতীয়কযণ ও অনফতমনক কযা য়। ১৯৭৩ াররই নফযকাময উরদ্যারগ া ক্ষযতা অমবমান শু রু য়। 

১৯৭৪ ারর প্রকামত কুদযত-ই-খুদা মক্ষা কমভন মযরারে থ মনয ক্ষযতা দূযীকযণ, ফয়ষ্ক মক্ষা ও উানুষ্ঠামনক মক্ষা 

নারভ একটি অধ্যারয় নদর া ক্ষযতা কাম থক্রভ মযচারনায উয মফরল নজায নদয়া য়। ১৯৭৫ ারর ফাাংরারদ া ক্ষযতা 
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মভমত ১৮টি নজরায় ৬৮টি থানায ১৪০টি অমধভুক্ত এফাং ১৮৫টি অ ন্তফতীকারীন াখায ভাধ্যরভ ৩২৫টি গ্রারভ গণমক্ষা 

নকন্দ্র চালু করয এফাং এয ভাধ্যরভ ১৮০০০ মনযক্ষযরক াক্ষয করয নতারর। 

 

৪.২ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা প্রমতষ্ঠা: 

উানুষ্ঠামনক মক্ষারক আযও নজাযদায কযায জন্য প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য আওতায় ২০০৫ ারর যাজস্ব খারত 

‘‘উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা’’ সৃমি কযা য়। উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায আওতায় নফ করয়কটি উানুষ্ঠামনক মক্ষা প্রকল্প 

গ্রণ কযা য়।  

৪.৩  উানুষ্ঠামনক মক্ষায মযমধ: 

(ক)  নমকর মশু মফমবন্ন কাযরণ প্রাথমভক মফদ্যাররয় আনুষ্ঠামনক মক্ষায সুরমাগ রারব ফমিত ইয়ারছ তাারদয জন্য 

উানুষ্ঠামনক মক্ষায ভাধ্যভ ভতুল্য ভারনয নভৌমরক মক্ষায সুরমাগ সৃমি; 

(খ)  মকরায-মকরাযী, মাাযা মফমবন্ন কাযরণ প্রাথমভক মফদ্যাররয় বমতথ য়মন মকাংফা মফদ্যারয় রত ঝরয রড়রছ, 

তারদয জন্য উানুষ্ঠামনক মক্ষায ভাধ্যরভ মক্ষায ভতুল্য ভারনয নভৌমরক মক্ষায মদ্বতীয় মফকল্প সুরমাগ সৃমি; 

(গ)  মক্ষায সুরমাগ ফমিত কর ফয়স্ক নাযী-নৄরুরলয জন্য াক্ষযতা এফাং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কারঠারভায 

মপ্ররবারকনার-১২ স্তয ম থন্ত নবারকনার মক্ষায ভাধ্যরভ জীমফকায়ন, দক্ষতায ব্যফস্থা কযা এফাং অব্যাত মক্ষায 

সুরমাগ সৃমি; 

(ঘ)  আথ থ-াভামজক ও নবৌরগামরক কাযরণ অনগ্রয এরাকায় মক্ষায সুরমাগ ফমিত ক্ষুদ্র নৃ-নগাষ্ঠী, াওড়, চয, উকূরীয় 

অির, াফ থতয অির, চা-ফাগান, ফা এরূ নকান অনগ্রয এরাকায় ফফাকাযী জনরগাষ্ঠী; 

(ঙ)  দুেঃস্থ জনরগাষ্ঠী (নমভন: থমশু, ফমস্তফাী, নফকায মৄফ নাযী-নৄরুল, স্বল্প আরয়য শ্রমভক ও কভ থজীফী নাযী-নৄরুল, 

ইতযামদ); 

(চ) মফরল চামদম্পন্ন মশু ও মৄফ নাযী-নৄরুলরদয জন্য মফরল উানুষ্ঠামনক মক্ষায সুরমাগ সৃমি; 

 

৪.৪ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায কাম থাফরী : 

(ক)  উানুষ্ঠামনক মক্ষা প্রদানকাযী মফমবন্ন যকাময াংস্থা, অাংীদাযী নফযকাময াংস্থা, প্রমক্ষণ প্রদানকাযী াংস্থা, 

ফামণমজযক প্রমতষ্ঠান, মনরয়াগকতথা ফা াংস্থা, উরদ্যাগ উন্নয়ন ও ফাজাযজাতকযরণ ায়তা প্রদানকাযী াংস্থা ফা 

প্রমতষ্ঠানমূরয ভরধ্য ভন্বরয়য ভাধ্যরভ  রমামগতামূরক কভ থিমত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন;  

(খ)  উানুষ্ঠামনক ম ক্ষা নক্ষনত্র কাম থযত ফা আগ্রী কর যকাময াংস্থা, মফবাগ ও নফযকাময াংস্থামূরক যাভ থ, 

প্রমক্ষণ, অনুকূর মযরফ সৃমি দক্ষতা বৃমিয কর প্রকায রমামগতা প্রদান; 

(গ)  কর যকাময াংস্থা, মফবাগ এফাং নফযকাময াংস্থা মযচামরত উানুষ্ঠামনক ম ক্ষা কাম থক্রভ াংক্রাভি প্ররয়াজনীয় 

তথ্য-উাি াংগ্র ও াংয ক্ষনণয জন্য একটি তথ্য-বাণ্ডায এফাং তথ্য ব্যফস্থানা িমত ( Management 
Information System) প্রমতষ্ঠান ও মযচারনা; 
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(ঘ)  উানুষ্ঠমনক ম ক্ষা, জীফনব্যাী মক্ষা ও অব্যাত ম ক্ষা প্রদারন মনরয়ামজত ব্যমক্ত, প্রমতষ্ঠান ফা াংস্থা উানুষ্ঠামনক 

মক্ষা বুযরযা কতৃথক উানুষ্ঠামনক ম ক্ষায তথ্য ব্যফস্থানা িমত ( Management Information System) 

এয জন্য নমইরূ তথ্য নম িমতরত চাইরফন নইরূ তথ্য প্রদান;  

(ঙ)  মফমবন্ন মযরফরয, মফমবন্ন ধযরনয এফাং মফমবন্ন ফয়রয ম ক্ষাথীরদয জ অাংগ্ররণয সুরমাগ ম্বমরত 

উানুষ্ঠামনক মক্ষায মথামথ ফাস্তফায়ন িমত প্রণয়ন; 

(চ)  উানুষ্ঠামনক ম ক্ষায কাম থক্রভ উন্নয়রনয জন্য গরফলণা মযচারনা, প্রমণ মযকল্পনা প্রণয়ন, মযফী ক্ষণ এফাং 

মূল্যায়ন কাম থক্রভ মযচারনা; 

(ছ)  উানুষ্ঠামনক ম ক্ষা কাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয জন্য প্ররয়াজরন মফলয়মবমিক কমভটি, উ-কমভটি গঠন। 

 

৪.৫ উানুষ্ঠামনক  বুযরযায  কাঠারভা :  

৪.৫.১ জাতীয় ম থারয়য কাঠারভা  

একজন ভামযচারক উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায ননতৃত্ব প্রদান কযরছন। প্রধান কাম থাররয়য ভঞ্জুযীকৃত রদয 

াংখ্যা, কভ থযত জনফররয াংখ্যা এফাং শূন্যরদয াংখ্যা মনম্নরূ :  

রদয নাভ 
ভঞ্জুযীকৃত রদয 

াংখ্যা 
কভ থযত জনফররয 

াংখ্যা 
শূন্য রদয াংখ্যা 

ভামযচারক ১ ১ ০ 

মযচারক ২ ২ ০ 

উ-মযচারক ৩ ৩ ০ 

মরিভ এনামরি ১ ১ ০ 

কাযী মযচারক ৬ ৫ ১ 

কাযী নপ্রাগ্রাভায ১ ০ ১ 

নিায কভ থকতথা ১ ১ ০ 

রাইরেযীয়ান ১ ১ ০ 

প্রামনক কভ থকতথা ১ ০ ১ 

কমম্পউোয অারযেয ৬ ৪ ২ 

মাফ যক্ষক ২ ১ ১ 

রাইরেযী কাযী ১ ১ ০ 

ব্যামিগত কাযী ৩ ২ ১ 

অমপ কাযী কাভ কমম্পউোয 

অারযেয 
৫ ৩ ২ 
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রদয নাভ 
ভঞ্জুযীকৃত রদয 

াংখ্যা 
কভ থযত জনফররয 

াংখ্যা 
শূন্য রদয াংখ্যা 

কাযী মাফ যক্ষক ২ ১ ১ 

কযাময়ায ১ ০ ১ 

োো এমি অারযেয ২ ২ ০ 

অমডও মবজুযয়ার শ্রটকমনময়ান ১ ০ ১ 

নিায মকায ১ ১ ০ 

ক্লাকথ-কাভ-োইমি ১২ ১০ ২ 

ড্রাইবায ৪ ৪ ০ 

কযা যকায ১ ১ ০ 

পরোকম অারযেয ১ ১ ০ 

নো যাইোয ১ ১ ০ 

অমপ ায়ক ১৪ ১৩ ১ 

মনযািা প্রযী ২ ২ ০ 

মযেন্নতা কভী ১ ১ ০ 

 

৪.৫.২ নজরা ম থারয়য কাঠারভা  

নজরা ম থারয়য উানুষ্ঠামনক মক্ষা কভ থসূমচ ব্যফস্থানা ও তদাযমকয জন্য ৬৪টি নজরায় উানুষ্ঠামনক মক্ষা 

কাঠারভা স্থান কযা রয়রছ। ৬৪টি নজরায় ৬৪ জন কাযী মযচারক  নভাে ২৫৬ জন কভ থকতথা-কভ থচাযীয 

দ যরয়রছ। নজরা ম থারয়য ভঞ্জুযীকৃত রদয াংখ্যা, কভ থযত জনফররয াংখ্যা ও শূন্য রদয মফফযণ মনম্নরূেঃ  

রদয নাভ ভঞ্জুযীকৃত রদয 

াংখ্যা 

কভ থযত জনফররয 

াংখ্যা 

শূন্য রদয াংখ্যা 

১. কাযী মযচারক ৬৪ ৫০ ১৪ 

২. অমপ কাযী কাভ  

   কমম্পউোয অারযেয 
৬৪ ৬৪ ০ 

৩. অমপ ায়ক ৬৪ ৫৬ ০৮ 
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৪.৬ ২০১৪-২০১৫ অথ থফছরয অফয উিয ছুটিরত গভনকাযী কভ থকতথা-কভ থচাযীয তথ্যেঃ  

ক্রমভক নাং রদয নাভ 
মআযএর এ 

গভনকাযীয াংখ্যা 

রাম্প গ্রাণ্ট প্রাপ্ত কভ থকতথা-

কভ থচাযীয াংখ্যা 
ভন্তব্য 

০১. ১ভ নশ্রণীয কভ থকতথা ৩ ২  

০২. ২য় নশ্রণীয কভ থকতথা ০ ০  

০৩. ৩য় নশ্রণীয কভ থচাযী ২ ১  

০৪. ৪থ থ নশ্রণীয কভ থচাযী ১ ১  

 

৪.৭ ২০১৪-২০১৫ অথ থফছরয বুযরযা’নত মনরয়াগকৃত জনফররয াংখ্যােঃ  

ক্রমভক নাং রদয নাভ 
মনরয়াগকৃত জনফররয াংখ্যা 

ভন্তব্য 
যাময রদান্নমতয ভাধ্যরভ 

১. প্রথভ নশ্রণী  ০ ০  

২. মদ্বতীয় নশ্রণী  ০ ০  

৩. তৃতীয় নশ্রণী  ০ ০  

৪. চতুথ থ নশ্রণী  ০ ০  

 

৪.৮ মরঙ্গ মবমিক কভ থকতথা কভ থচাযীয াংখ্যােঃ  

ক্রমভক রদয নাভ 
ভঞ্জুযীকৃত 

রদয াংখ্যা 

কভ থযত জনফররয াংখ্যা 
ভন্তব্য 

নৄরুল নাযী 

(ক) নকন্দ্রীয় কাম থারয়েঃ 

১ ভামযচারক ১ ১ ০  

২ মযচারক ২ ২ ০  

৩ উ-মযচারক ৩ ৩ ০  

৪ মরিভ এনামরি ১ ০ ১  
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ক্রমভক রদয নাভ 
ভঞ্জুযীকৃত 

রদয াংখ্যা 

কভ থযত জনফররয াংখ্যা 
ভন্তব্য 

নৄরুল নাযী 

৫ কাযী মযচারক ৬ ৪ ১ ১টি দ খামর আদছ। 

৬ কাযী কমম্পউোয 

নপ্রাগ্রাভায
১ ০ ০ দটি খামর আদছ। 

৭ নিায কভ থকতথা ১ ১ ০  

৮ রাইরেমযয়ান ১ ০ ১  

৯ প্রামনক কভ থকতথা ১   দটি খামর আদছ। 

১০ কমম্পউোয অারযেয ৬ ৪ ০ ২টি দ খামর আদছ। 

১১ মাফ যক্ষক ২ ১ ০ ১টি দ খামর আদছ। 

১২ রাইরেময কাযী ১ ১ ০  

১৩ ব্যামিগত কাযী ৩ ২ ০ ১টি দ খামর আদছ। 

১৪ অমপ কাযী কাভ 

কমম্পউোয অারযেয 
৫ ৩ ০ ২টি দ খামর আদছ। 

১৫ কাযী মাফ যক্ষক ২ ১ ০ ১টি দ খামর আদছ। 

১৬ কযাময়ায ১ ০ ০ দটি খামর আদছ 

১৭ োো এমি অারযেয ২ ২ ০  

১৮ অমডও মবজুযয়ার 

শ্রটকমনময়ান 

১ ০ ০ দটি খামর আদছ 

১৯ নিায মকায ১ ১ ০  

২০ ক্লাকথ-কাভ-োইমি ১২ ৫ ৫ ২টি দ খামর আদছ। 

২১ ড্রাইবায ৪ ৪ ০  

২২ পরোকম অারযেয ১ ১ ০  

২৩ নো যাইোয ১ ১ ০  
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ক্রমভক রদয নাভ 
ভঞ্জুযীকৃত 

রদয াংখ্যা 

কভ থযত জনফররয াংখ্যা 
ভন্তব্য 

নৄরুল নাযী 

২৪ কযা যকায ১ ১ ০  

২৫ অমপ ায়ক ১৪ ৮ ৫ ১টি দ খামর আদছ। 

২৬ দনে প্রযী ২ ২ ০  

২৭ মযেন্ন কভী ১ ০ ১  

(খ) নজরা কাম থারয় 

১ কাযী মযচারক ৬৪ ৪৮ ২ ১৪টি দ খামর আদছ। 

২ অমপ কাযী কাভ 

কমম্পউোয অারযেয 
৬৪ ৫৭ ৭ 

 

৩ 
অমপ ায়ক ৬৪ ৪৯ ৭ 

মএরআয এ ১ জন ৮টি 

দ খামর আদছ। 

 

 

৪.৯ ২০১৪-২০১৫ অথ থফছরয ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য :  

ভাভরায ধযণ 

আগত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

২০১৪-২০১৫ 

ফছরয উদু্ভত 

ভাভরায াংখ্যা 

নভাে 

ভাভরা 

মনম্পমিকৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

নমন্ডাং 

ভাভরায 

াংখ্যা 

ভন্তব্য 

যীট ভাভরা ১১ ০৮ ১৯ ০ ১৯  

শ্রদওয়ানী ভাভরা ০৩ ০ ০৩ ০ ০৩ ভাভরা নাং ৪৭৮/২০১৩, ফাদী কযাটামরি 

কর্তিক ভাভরা দাদয়য কযা য়। ভাভরাটি 

শ্রজরা জজ শ্রকাদট িরভান আদছ।  

মফবাগীয় ভাভরা ০১ ০২ ০৩ ০১ ০২  

প্রামনক / 

প্রামনক আীর 

ট্রাইবুনার 

০৭ ০ ০৭ ০ ০৭  
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৪.১০ মনযীক্ষা আমি াংক্রান্ত তথ্যেঃ 

আগত মনযীক্ষা 

আমিয 

াংখ্যা 

জমড়ত োকায 

মযভাণ 

(নকাটি োকায়) 

নপ্রমযত 

মফএআয 

(BSR) াংখ্যা 

 

জমড়ত োকায 

মযভাণ 

(নকাটি োকায়) 

মনষ্পমিকৃত 

মনযীক্ষা 

আমিয 

াংখ্যা 

জমড়ত োকায 

মযভাণ 

(নকাটি 

োকায়) 

ভন্তব্য 

৭২ ৫৩.৯২ ২৮ ২০.১১ ২৪ ৪৫.৭১  

 

৪.১১  মেমজোর ফাাংরারদ মফমনভ থারণ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায ICT ম্পমকথত কাম থাফরী: 

 উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা তথ্য প্রমৄমক্তয উন্নয়ন ও প্রারয মেমজোর ফাাংরারদ মফমন থভারনয ররক্ষয 

ফাস্তফাময়ত/ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প মূরয ভাধ্যরভ মনযরবারফ কাজ করয মারে। উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা কতৃথক 

তথ্য প্রমৄমক্তয উন্নয়ন ও প্রারযয জন্য ইরতাভরধ্য গৃীত ও গৃীতব্য কাম থক্রভ মূ মনম্নরূ:  

 উানুষ্ঠামনক মক্ষা মফলয়ক কভ থসূচীরত অাংগ্রণকাযী কর যকাযী, নফযকাযী এফাং আধাযকাযী প্রমতষ্ঠান 

মূরয মাফতীয় তথ্যাফরী াংযক্ষরণয জন্য অত্র প্রমতষ্ঠান জাতীয় ম থারয় একটি NFE MIS প্রমতষ্ঠা করযরছ। 

নমখারন অনরাইরন কর প্রমতষ্ঠান তথ্য আদান প্রদান করয থারক এফাং মায  address 

www.nfemis.bnfe.gov.bd  
 ভানফ উন্নয়রনয জন্য াক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষা প্রকল্প-২ ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ নদরয ২৯টি নজরায ২১০টি 

উরজরায় ৭১৮১টি মখন নকন্দ্র মযচারনা করয ১২ (নরফ থয রক্ষযভাত্রা ১৬ রক্ষ) নব্য াক্ষযরক মারদয ফয়ীভা 

১১-৪৫ ফছয তারদযরক ১৬টি নেরেয ভাধ্যরভ জীমফকায়ন দক্ষতা প্রমক্ষণ প্রদান কযা রয়রছ। মক্ষাথীরদয কর 

তথ্যাফরী Online Software www.plcmis.gov.bd মন্নদফমত কযা দয়দছ।  

 উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযদযায আওতাধীন দযয কভ িজীফী মশুদদয জন্য শ্রভেৌমরক মক্ষা প্রকল্প (২য় ম িায়) এয ডাটা 

শ্রফইজ (ওদয়ফ শ্রফইজড) উন্নয়ন কযা দয়দছ। মায এদড্র  www.htrurban.gov.bd. 
 উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায ওরয়ফ নাে থাররয কাজ ইরতাভরধ্য ম্পন্ন কযা রয়রছ মায এরে 

www.bnfe.gov.bd এফাং উক্ত নাে থাররয মূর নভনুযয ওরয়ফরভইর অরন উ ানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায কর 

(প্রধান কাম থারয়-১৫ ও ভাঠ ম থারয়য-৬৪) কভ থকতথায দাপ্তমযক ই-নভইর এরে প্রদান কযা রয়রছ। এছাড়া উক্ত 

নাে থারর উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযদযায প্ররয়াজনীয় তথ্যামদ াংমৄক্ত কযা রয়রছ। নমভন-  ১) উানুষ্ঠামনক মক্ষা 

আইন-২০১৪, ২) উানুষ্ঠামনক মক্ষানীমত, ৩) াক্ষযতা মদফদয শ্রিাড়ত্র, (৪) জাতীয় শুিাচায নকৌর, (৫) 

াাংগঠমনক কাঠারভা, (৬) মটিরজন চাে থায ,  (৭) কভ থকতথা-কভ থিাযীদদয তামরকা এফাং (৮) াক্ষযতা মদফ প্রকানা 

স্মযমণকা ২০১৫ ইতযামদ। 

 উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায প্রধান কাম থাররয় ২টি াবথায স্থান কযা রয়রছ। বফরনয চাযটি নলারয ৪৩টি কমম্পউোয 

LAN এয ভাধ্যরভ াবথারযয ারথ াংমৄক্ত কযা রয়রছ। নজরা অমপ মূরয ারথ WAN াংমৄক্ত কযা কযা 

রয়রছ।  

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম থাররয়য A2i প্রকরল্পয আওতায় মযচামরত (Bangla Govt.Net ও ইনরপা যকায)  

প্রকল্প শ্রথদক প্রাপ্ত সুইি, সুইিদফাে থ, াব িায কাদনকন, আইম শ্রপান ও মবমডও কনপাদযমসাং মদেভ স্থান কযা 

দয়দছ।  

http://www.nfemis.bnfe.gov.bd/
http://www.nfemis.bnfe.gov.bd/
http://www.plcmis.gov.bd/
http://www.htrurban.gov.bd/
http://www.bnfe.gov.bd/
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 উমিমখত শ্রাট িারটি মনয়মভত ারনাগাদ কযা য়।  

 
৪.১২ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযদযায আওতায় ফাস্তফাময়ত প্রকল্পমূেঃ 

াক্ষযতায মথামথ প্ররয়াগ না থাকায কাযরণ মক্ষাথীগণ তারদয অমজথত া ক্ষযতা দ ক্ষতা ধরয যাখরত ারয না এফাং 

নৄনযায় মনয ক্ষনয মযণত য়। তাই নব্য া ক্ষযরদয া ক্ষযতা ধরয যাখায জন্য া ক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষায 

প্ররয়াজনীয়তা নদখা নদয়। অব্যাত মক্ষায অাং মররফ ইনরপ প্রকরল্পয আওতায় ৯৩৫টি গ্রাভ মক্ষা মভরন নকন্দ্র 

মযচারনা কযা য়। মা যফতীরত উানুষ্ঠামনক মক্ষা প্রকল্প-২ এয আওতায় মযচামরত য়। মফমবন্ন ভী ক্ষা, কভ থারা, 

নমভনায, প্রমতরফদন ও ভতমফমনভয় বায আররাচনায় প্রতীয়ভান য় নম, া ক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষারক 

মৄরমারমাগী ও কভ থ াংস্থান, স্বকভ থাংস্থান কযা না নগরর নব্য া ক্ষযরদয অমজথত া ক্ষযতা ধরয যাখা দদনমন্দন জীফরন 

াক্ষযতায কাম থকয ব্যফায মনমিত কযা এফাং তারদয জীফন-ভারনয উন্নয়ন ম্ভফ রফ না। উানুষ্ঠামনক মক্ষা অমধদপ্তরযয 

আওতায় ভানফ উন্নয়রনয জন্য া ক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষা প্রকল্প (মএরমইএইচমে)-১, ২, ও ৩ গ্রণ কযা য়। 

তাযই ধাযাফামকতায় মএরমইএইিমড-১ ও ২ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযদযায আওতায় ফাস্তফায়ন কযা য়। াক্ষযতা উিয 

ম থারয় ২০টি ইসুযমবমিক (৮টি াধাযণ ও ১২টি আয়ফধ থক) এফাং ১২৫টি অনুাযক গ্রন্থ আররাচনা কযা য়। অব্যাত মক্ষা 

ম থারয় মক্ষাথীয চামদা, স্থানীয় ফাজায চামদা ও স্থানীয় ম থারয় প্রম ক্ষনণয সুমফধা মাচাই নফ থক কর মক্ষাথীয জন্য 

মফমবন্ন ধযরনয আয়বৃমিমূরক নেে প্রমক্ষনণয আরয়াজন কযা য়। এছাড়া নেেমবমিক আিকভ থাংস্থারনয এফাং মক্ষাথীরদয 

প্ররয়াজনীয় ঋণ সুমফধা াফায জন্য াং মিি কভ থসূমচ ফা স্তফায়নকাযী এনমজও, মফমবন্ন যকাময ও নফযকাময নফা 

প্রদানকাযী াংস্থায ারথ াংরমাগ স্থারন প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।  

 

এক নজরয ফাস্তফাফাময়ত প্রকল্পমূ : 

ক) প্রকরল্পয নাভ: ভানফ উন্নয়রনয জন্য াক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষা প্রকল্প-১ (মএরমইএইচমে-১)। 

প্রকরল্পয নভয়াদ : জানুয়াময ২০০১ - মেরম্বয ২০০৭। 

নকার থয নভয়াদ : ৩+৬ = ৯ ভা (মমফএ)। 

রক্ষযদররয ফয় : ১৫-২৪ ফছয ফয়ী নব্য াক্ষয, ঝরয ড়া মনযক্ষয জনরগাষ্ঠী। 

রক্ষযভাত্রা : ১৬.৫৬ রক্ষ। 

রক্ষযভাত্রা অজথন : ৭১%। 

 

খ) প্রকরল্পয নাভ: ভানফ উন্নয়রনয জন্য াক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষা প্রকল্প-২ (মএরমইএইচমে-২)। 

প্রধান রক্ষয ও উরেে : ১.২ মভমরয়ন (১২ রক্ষ) নব্য াক্ষযরক াক্ষযতা উিয ও অব্যাত মক্ষা প্রদারনয ভাধ্যরভ ভানফ 

ম্পরদ উন্নয়ন। 

প্রকরল্পয কভ থএরাকা : নদরয ২৯ (ঊনমত্র) নজরায ২১০টি (দুই ত দ) উরজরা। 

প্রকল্প ব্যয়: োকা ৪৫১১৬.৬৭ রক্ষ (চায ত একান্ন নকাটি নলার রক্ষ াতলমি াজায)। 



Page 38 of 50 

 

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০০২- মেরম্বয ২০১৩।  

অজথনমূ:  

(১)  ৭১৪৭ (াত াজায একত াতচমে)টি স্থায়ীত্বীর মক্ষা নকন্দ্র স্থামত রয়রছ। 

(২) ফ থরভাে ১১,০৩,১৬৫ (এগায রক্ষ মতন াজায একত পঁয়লমি) জন মক্ষাথীরক নভৌমরক াক্ষযতা ও অব্যাত 

মক্ষা প্রদান কযা রয়রছ। 

(৩) ফ থরভাে ৪,৩৫,৬২২ (চায রক্ষ পঁয়মত্র াজায ছয় ত ফাই) জন মক্ষাথী আয় সৃজনী কাম থরক্ররভয রঙ্গ 

ম্পৃক্ত রয়রছ।  

 

গ)  রযয কভ থজীফী মশুরদয জন্য নভৌমরক মক্ষা প্রকল্প (২য় ম থায়) :  

প্রধান উদেশ্য: দযয ১০-১৪ ফছয ফয়ী ১,৬৬,১৫০ (এক রক্ষ শ্রছলমি াজায এক ত ঞ্চা) জন  কভ িজীফী মশুদক 

(মায ৬০% শ্রভদয় মশু) জীফনদক্ষতা মবমিক শ্রভেৌমরক াক্ষযতা প্রদান এফাং ১৩+ ফয়ী ২০,১৩০ (মফ াজায একত 

মত্র) জন মক্ষাথীদক জীমফকায়ন দক্ষতা প্রমক্ষণ প্রদান। 

কভ থ এরাকা : নাযায়ণগি এফাং গাজীনৄয নজরা নদরয ৬ (ছয়)টি মফবাগীয় য (যাংনৄয মফবাগ ব্যতীত)।  

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০০৪ রত নরেম্বয ২০১৪। 

প্রকল্প ব্যয় : োকা ৩০৩৬১ রক্ষ (মতনত মতন নকাটি একলমি রক্ষ)। 

অজথনমূ:  

(১)  ১,৪৬,৯৪২ (এক রক্ষ নছচমে াজায নয় ত মফয়ামে) জন রযয কভ থজীফী মশুরক জীমফকায়ন দক্ষতা 

মবমিক নভৌমরক াক্ষযতা প্রদান কযা রয়রছ। 

(২)  নভৌমরক াক্ষযতা ম্পন্নকাযী ১৭,৪৫৬ (রতয াজায চায ত ছাপ্পান্ন) জনরক জীমফকায়ন দক্ষতা প্রমক্ষণ প্রদান 

কযা রয়রছ। 

(৩) প্রমক্ষণ ম্পন্নকাযী ১১৫৬০ (এগায াজায াঁচত লাে) জনরক ১১,০০০.০০ (এগায াজায) োকা এফাং ৫৮৯৬ 

(াঁচ াজায আে ত মছয়ানব্বই) জনরক ১৬,০০০.০০ (নলার াজায) োকা করয ীে ভামন প্রদান কযা রয়রছ। 

 

ঘ) Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development: 

মূর উরেে : মপ্ররবাক-১ ও মপ্ররবাক-২ স্তরযয ৬টি নেরেয (১. এমগ্রকারচায নভমনাযীজ, ২. মি, ৩. ওরয়মডাং,  ৪. াউজ 

মকমাং, ৫. কুমকাং এফাং ৬. নকয়ায মগমবাং) কামযকুরাভ দতময কযা। 

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১২ - মেরম্বয ২০১৩। 
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অজথনমূ:  মপ্ররবাক-১ স্তরযয ১টি এফাং মপ্ররবাক-২ স্তরযয ৬ (ছয়)টি কামযকুরাভ উন্নয়ন কযা রয়রছ। 

ফাাংরারদ ন্যানার কমভন পয ইউরনরস্কা (মফএনমইউ) এয আমথ থক ায়তায় এ প্রকল্প ফাস্তফাময়ত রয়রছ। 

মপ্ররবাক-১ এয মক্ষা উকযরণয খড়া প্রস্তুত কযা রয়রছ ীঘ্রই তা চূড়ান্তকযণ কযা রফ। 

 

ঙ) Capacity Building for Education for All (Cap EFA)-Literacy and Non-formal Education 
Program: 

ভতুল্যভারনয উানুষ্ঠামনক মক্ষা িমতয প্রামতষ্ঠামনক কাঠারভা দতময, উানুষ্ঠামনক মক্ষায় জাতীয় ম থায় NFE-

MIS/Database দতময এফাং উানুষ্ঠামনক মক্ষায় তথ্য-প্রমৄমক্ত অন্তভু থক্তকযরণয মফলয়টি অন্তভু থু্ক্তকযণ এয জন্য 

ইউরনরস্কায ায়তায় ২০১২ ারর কামযগযী ায়তা প্রকল্পটি ারত ননয়া য়। ফয়স্ক াক্ষযতায উন্নয়ন ও জীফনব্যাী 

মক্ষারক িমতগত ও মৄরগারমাগী কযা মছর এ প্রকরল্পয উরেে। প্রাথমভকবারফ যাংনৄয নজরায ২টি এফাং মররে নজরায 

২টি উরজরায় এ াইরে প্রকল্প ফাস্তফাময়ত রয়রছ।  

 

৪.১৩ চরভান প্রকল্প : 

উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযশ্রযা কর্তিক ‘শ্রভেৌমরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪) শ্রজরা’ নাভক একটি বৃৎ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা দে। 

 

প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য : ৪.৫ মভমরয়ন (পঁয়তামি রক্ষ) মকদায-মকদাযী এফাং ফয়ষ্ক মনযক্ষয মাদদয ফয় ১৫-৪৫ ফৎয 

তাদদয শ্রভেৌমরক াক্ষযতা এফাং জীমফকায়ন দক্ষতা প্রদান কযা। 

কভ থ এরাকা : নদরয ৬৪টি নজরায মনফ থামচত ২৫০টি উরজরা। 

ফাস্তফায়নকার : নপব্রুয়াময ২০১৪ রত জুন ২০১৮। 

প্রকল্প ব্যয় : োকা ৪৫২৫৮.৬২ রক্ষ (চায ত ফায়ান্ন নকাটি আোন্ন রক্ষ ফালমি াজায)। 

প্রকল্পটি ম্পূণ থ ফাাংররদ যকারযয অথ থায়রন ফাস্তফাময়ত রফ। প্রকল্পটিরত ফতথভারন জীমফকায়ন দক্ষতা প্রমক্ষণ অন্তভু থক্ত 

কযায ররক্ষয াংরাধন কাম থক্রভ প্রমক্রয়াধীন যরয়রছ। (প্রস্তামফত প্রমক্ষণাথী ধযা রয়রছ ৫ (াঁচ) রক্ষ)। 

 ২০১৪-১৫ অথ থফঙরয প্রকড্রল্পয অনুকূরর প্রাপ্ত ফযাে  ক্রভপুমিভুি ব্যয় (রক্ষ টাওায়) :  

অথ থ ফছয ২০১৪-১৫ 

ফযাে  ১৮৪.০০ 
ব্যরয়য মযভাণ  ১৫১.০৭ 

ব্যরয়য তকযা ায ৮২.১০% 

ক্রভনৄমিত অগ্রগমত ১৫১.০৭ 
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৪.১৪ উানুষ্ঠামনক মক্ষা আইন ২০১৪ : 

মক্ষায সুরমাগ ফমিত জনরগাষ্ঠীরক াক্ষযজ্ঞানদান, জীফনব্যাী মক্ষায সুরমাগ সৃমি, কামযগযী ও বৃমিমূরক প্রমক্ষরণয 

ভাধ্যরভ আি-কভ থাংস্থারনয সুরমাগ সৃমি ইতযামদ উরেরে ২০১৪ ারর উানুষ্ঠামনক মক্ষা আইন প্রণীত য়। এ আইরনয 

আওতায় উানুষ্ঠামনক মক্ষা নফাে থ স্থারনয সুরমাগ সৃমি রয়রছ। ফতথভারন উানুষ্ঠামনক মক্ষা নফাে থ স্থারনয মফলয়টি 

প্রমক্রয়াধীন যরয়রছ। উানুষ্ঠামনক মক্ষা নফারে থয ভাধ্যরভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা িমতরত াক্ষযতা ও দক্ষতা অজথনকাযীগণ 

আনুষ্ঠামনক মক্ষায ভতুল্যভারনয স্বীকৃমত রাব কযরত াযরফ। 

উনুষ্ঠামনক মক্ষা আইন ২০১৪, নপ্রমক্ষত মযকল্পনা (২০১০-২০২১) এফাং প্রস্তামফত ৭ভ িফামল থক মযকল্পনায আররারক 

নদ নথরক মনযক্ষযতা দূযীকযণ, সুরমাগ ফমিত জনরগাষ্ঠীয দক্ষতা উন্নয়ন এফাং  উানুষ্ঠামনক মক্ষা াফ-নক্টরযয ক্ষভতা 

বৃমিয জন্য উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা কতৃথক মফমবন্ন প্রকল্প দতমযয কাজ চরভান যরয়রছ। 

 

৪.১৫ উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা’য বমফষ্যৎ মযকল্পনা:  

উানুষ্ঠামনক মক্ষা আইন ২০১৪ ফাস্তফায়রনয ররক্ষয মফমধ প্রণয়ন, উানুষ্ঠামনক ম ক্ষা নফাে থ প্রমতষ্ঠা, উানুষ্ঠামনক ম ক্ষা 

বুযরযা’য াাংগঠমনক কাঠারভা মক্তারীকযণ (উরজরা কাঠারভা সৃমি প্রধান কাম থারয় এফাং নজরা কাম থাররয়য 

াাংগঠমনক কাভারভা মক্তারী কযা), চাকুযীয ফাজায এফাং মনরয়াগ প্রমতষ্ঠারনয প্ররয়াজরনয আররারক মপ্র-নবারকনার-১ 

ও ২ স্তরযয াঠ্যক্রভ ও উকযণ উন্নয়ন, স্থায়ী ম ক্ষা নকন্দ্র/প্রম ক্ষণ নকন্দ্র প্রমতষ্ঠা, যকাময নফযকাময অাংীদামযত্ব 

প্রমতষ্ঠা কযা, মনধ থামযত রক্ষযদররয জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ াংমিি প্রকল্প/কভ থসূমচ প্রণয়ন কযা, ইতযামদ। 

 

বমফষ্যৎ প্রকল্প/কভ থসূমচ: Perspective Plan (2010-2021), Seventh Five Year Plan, উানুষ্ঠামনক মক্ষা 

আইন ২০১৪, ফাস্তফায়দনয জন্য উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযদযায আওতায় প্রাথমভকবাদফ মনদনাি প্রকল্প /কভ থসূমচ গ্রদণয 

মযকল্পনা শ্রনয়া দয়দছ:  

1) ‘‘Enhancement of Skill Development Facilities at District Level for Illiterate & Semi-

literate people under BNFE’’ নাভক একটি প্রকল্প দতমযয কাজ চররছ মায ভাধ্যরভ ১৫-৪৫ ফছয ফয়ী 

মনযক্ষযরদয Pre-voc level-1 অথ থাৎ াক্ষযতা দক্ষতা (Literacy skill) এফাং মফমবন্ন Occupation এয উয 

Pre-voc level-2  প্রমক্ষণ নদয়া রফ। এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ কভ থ ক্ষভ মনযক্ষয জনরগাষ্ঠীরক া ক্ষযতা দক্ষতাজ্ঞান 

প্রদান এফাং দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ ও কভ থাংস্থারনয সুরমাগ দতময কযা রফ।  

2) মতনটি াফ থতয নজরায জন্য ১৫-৪৫ ফছয ফয়ী মনয ক্ষযরদয Pre-voc level-1 এফাং Pre-voc level-2 প্রমক্ষণ 

প্রদারনয ররক্ষয একটি প্রকল্প দমরর প্রণয়রনয মযকল্পনা কযা রয়রছ। এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ াফ থতয এরাকায অনগ্রয 

কভ থক্ষভ মনযক্ষয জনরগাষ্ঠীরক াক্ষযতা দক্ষতাজ্ঞান প্রদান এফাং দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ ও কভ থাংস্থারনয সুরমাগ দতময 

কযা রফ। 

3) নভৌমরক াক্ষযতা ও জীমফকায়ন দক্ষতা প্রমক্ষণ প্রকল্প: মনযক্ষয ফা প্রাথমভক মফদ্যারয় নথরক ঝরয ড়া ১০-১৪ ফছয 

ফয়ী মকরায-মকরাযীরদয জন্য ‘‘নভৌমরক া ক্ষযতা ও জীমফকায়ন দ ক্ষতা প্রম ক্ষণ প্রকল্প’’ ীল থক একটি প্রকল্প 

প্রণয়রনয কাজ চরভান যরয়রছ। এয ভাধ্যরভ তারদয জীফন দ ক্ষতা া ক্ষযতাজ্ঞান দান এফাং জীমফকায়ন দ ক্ষতা 

প্রমক্ষণ প্রদান করয কভ থাংস্থারনয সুরমাগ সৃমি কযা রফ।  
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4) উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা’য আওতায় স্থায়ীত্বীর উানুষ্ঠামনক ম ক্ষা কাম থক্রভ সৃমিয ররক্ষয প্রমত গ্রারভ একটি করয 

স্থায়ী কমভউমনটি রামণ থাং নন্টায (মএরম) প্রমতষ্ঠায ভাধ্যরভ জীফনব্যাী ম ক্ষা কাম থক্রভ গ্ররণয মযকল্পনা যরয়রছ। 

নমখারন ৮+ ফয়ী নাযী-নৄরুল া ক্ষযতা, জীফন দ ক্ষতা এফাং জীমফকায়ন দ ক্ষতা উন্নয়ন প্রম ক্ষণ গ্ররণয সুরমাগ 

ারফন। 

5) প্রমতটি নজরায় উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযায নজরা কাম থারয় বফন এফাং দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষণ নকন্দ্র মনভ থাণ: প্রমক্ষণ 

নকরন্দ্রয ভাধ্যরভ ফাজায চামদা অনুমায়ী মনযক্ষয জনরগাষ্ঠীরক নভৌমরক াক্ষযতা, জীফন দক্ষতা এফাং জীমফকায়ন 

দক্ষতা প্রমক্ষণ প্রদারনয ভাধ্যরভ দক্ষ ভানফ ম্পরদ মযণত কযা রফ। এয পরর তারদয নদর ও নদরয ফাইরয 

কভ থাংস্থান ও আি-কভ থাংস্থারনয সুরমাগ দতময রফ।    
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৫. ফাধ্যিামূরও প্রাথমভও মক্ষা ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট 

াংমফধান স্বীকৃত ফাাংরারদরয প্ররতযক নাগমযরকয নভৌমরক অমধকায মররফ মক্ষা ফাস্তফায়রনয ররক্ষয প্রাথমভক মক্ষা 

(ফাধ্যতামূরক) আইন, ১৯৯০ া কযা য়। এ আইরনয মফধান অনুমায়ী প্রাথমভক মক্ষায সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন অগ্রগমতয ভন্বয়, মযফীক্ষণ 

ও ম থাররাচনায জন্য ১৯৯০ ারর ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনে সৃমি কযা য়। এ ইউমনরেয অনুরভামদত 

নভাে জনফর ৫৫ জন। মফগত ভরয় নদরয কর নযমজিাে থ নফযকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় ও কমভউমনটি  প্রাথমভক মফদ্যাররয়য 

কাম থক্রভ মনয়মভত তদাযমক ামফ থক দাময়ত্ব এ ইউমনে ারন করয আরছ।  

৫.১ এ ইউমনরেয রক্ষয ও উরেেমূ রেঃ  

(1) ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা ফাস্তফায়ন; 

(2) ৬-১০ ফছয ফয়রয ১০০% মশুরক মফদ্যাররয় বমতথ মনমিতকযণ; 

(3) ভানম্মত মক্ষা প্রদান কযা রে মকনা? তা তদাযমক;  

(4) যকাময, নযমজিাে থ ও কমভউমনটি প্রাথমভক মফদ্যারয় মনয়মভত মযদ থন করয বমতথ, উমস্থমত ও মক্ষায ভান মাচাই করয 

এভমওভুমক্ত প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ; 

(5) প্রমতটি গ্রারভ নফযকামযউরদ্যারগ প্রাথমভক মফদ্যারয় মনভ থাণ ও মফদ্যাররয়য মক্ষকরদয এভমওভুক্ত করয নফতন বাতা 

প্রদারনয ব্যফস্থা গ্রণ।  
 

৫.২  উরেখরমাগ্য কাম থাফরীমূেঃ  

(1) নযমজিাে থ নফযকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় ও কমভউমনটি প্রাথমভক মফদ্যাররয়য মক্ষকরদয নফতরনয যকাময অাং ও 

আনুলামঙ্গক অথ থ প্রদারনয জন্য ফারজে প্রণয়ন ও অথ থ মফতযণ; 

(2) নযমজিাে থ নফযকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় ও কমভউমনটি প্রাথমভক মফদ্যারয় মযদ থননফ থক এভমওভুমক্ত এফাং মক্ষক-

মমক্ষকারদয নফতরনয যকামযঅাং প্রদান; 

(3) নযমজিাে থ নফযকাময ও কমভউমনটি প্রাথমভক মফদ্যারয় নূতনবারফ মনরয়াগপ্রাপ্ত মক্ষক-মমক্ষকারদয নফতরনয যকামযঅাং 

প্রদান; 

(4) কাময মক্ষকগণরক প্রধান মক্ষক রদ রদান্নমত প্রদান; 

(5) প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষকগণরক প্রমক্ষণ নস্কর প্রদান;  

(6) তবাগ বমতথ ও ঝরয ড়া নযাধকরল্প প্রাথমভক মফদ্যারয়মূ মযদ থন করয প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ;  

এনমজও কতৃথক মনমভ থত ও মযচামরত মফদ্যারমূরয মাফতীয় কাম থাফযী তদাযমক। 

৫.৩ ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফঙরযয ংমক্ষপ্ত ওাম থক্রভ 

যওায প্রাথমভও মক্ষায উন্নয়রন রফ থাচ্চ গুরুত্ব মদরয় আরঙ। প্রাথমভও মক্ষায ভান উন্নয়রনয ররক্ষে বমিথয ায িবাক মনমিি 

ওযা এফং ছরয ড়ায ায উরেঔরমাগ্যবারফ রযাধ ওযায চন্য যওায মনযরবারফ রঘিা ওরয মারে। াাাম রূওল্প ২০২১ 

ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ ভানম্মি মক্ষা প্রদান যওারযয অন্যিভ রক্ষে। এ ওর রক্ষে  যওারযয অমঙ্গওায ফাস্তফায়রন 

ফাধ্যিামূরও প্রাথমভও মক্ষা ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ ইউমনট মননফমণ থি ওাম থমূ মনষ্পন্ন ওরযিঃ  

১।  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওতৃথও রদরয ২৬১৯৩টি প্রাথমভও মফদ্যারয় চািীয়ওযরণয রখালণায রপ্রমক্ষরি এ ওর মফদ্যাররয়য 

মক্ষও-মমক্ষওারদয মঘমিি ওরয িারদয ঘাওময যওাযীওযরণয ওাচ দ্রুি কমিরি ম্পন্ন ওযায মনমভি মনযরবারফ 

ওাচ ওরয।  

২।  চািীওযরণয উমৄক্ত অথঘ রকরচটভূক্ত রি ারযমন এভন ফাদ ড়া রক্ষক-ররক্ষকাড্রদয মফলয় রওইঙ ফা রওইঙ মবমিরি 

মাঘাইপূফ থও প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণাররয় সুাময রপ্রযণ ওরয।  

৩।  প্রামনও, শৃিরা  ভাভরাচমনি ওাযরণ ফাদ ড়া মফদ্যারয়  মক্ষওরদয ভস্যা মনযন ওরয।  

৪।  প্যারনর রি মনরয়াককৃি মক্ষওরদয রফিরনয যওাযী অং প্রদান এফং িারদয ঘাওময যওাযীওযরণয ওারচ ায়িা 

ওযা য়।  
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৫।  চািীয়ওযণকৃি মফদ্যাররয়য মক্ষওরদয ঘাকুময যওাযীওযরণয ওাচ ঘরভান থাওায় ৬২৫টি ওমভউমনট প্রাথমভও 

মফদ্যাররয়য মক্ষও/মমক্ষওারও রফিরনয যওাযী অং িবাক প্রদান ওযা য়। 

৬।  চািীয়ওযনকৃি ওমভউমনটি প্রাথমভও মফদ্যাররয়য ১৬০৮ চন মক্ষও/মমক্ষওারও মনয়মভি রফিরনয যওাযী অং 

 প্রদান ওযা য়।  

৭।  চািীয়ওযণকৃি ওমভউমনটি প্রাথমভও মফদ্যাররয় ওভ থযি মক্ষওরদয ভরধ্য ম-ইন-এড প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষওরদযরও উচ্চিয 

রফিন রস্করর রফিরনয যওাযী অং প্রদান ওযা য়। 

৮।  মিিীয়  তৃিীয় ম থারয় চািীয়ওযরণয মনমভি মফদ্যারয়মূরয মাঘাই ফাঙাই ওারচ ায়িা ওযা য়।  

৯।  চািীয়ওযরণয পূরফ থ অফযপ্রাপ্ত ৪০২০ চন মক্ষও-মমক্ষওারও রফযওাযী প্রাথমভও মক্ষও ওল্যাণ োি রি এওওারীণ 

আমথ থও অনুদান ভঞ্জুযীয মনমভি মাঘাই ফাঙাই ওাম থক্রভ ম্পন্ন ওযা য়। 

১০।  চািীয়ওযরণয পূরফ থ অফযগ্রণকৃি মক্ষওরদয যওাযী রওালাকায রি অফযবািা প্রদারনয মনমভি অথ থভন্ত্রণাররয়য 

ারথ রমাকারমাক পূফ থও এঔারি অথ থ ফযারেয মনমভি নুিন রওাড সৃচন ওযা য়। 

১১। অথ থ ভন্ত্রণাররয়য ারথ রমাকারমারকয ভাধ্যরভ এ ওর মক্ষওরদয চন্য যাচস্ব িমফর রি ২০.০০ রওাটি টাওা ংগ্র 

ওযা য়।  

১২। প্রাপ্ত অথ থ ফন্টরনয মনমভি উমৄক্ত মক্ষও/মমক্ষওায মাঘাই ওাম থক্রভ ম্পন্ন ওযা য়। ংগৃীি অথ থ ফাঙাইকৃি ১৬৩৩ চন 

মক্ষও/মমক্ষওায ভরধ্য মফিযণ ওযা য়। 

১৩।  চািীয় মক্ষা প্তা াররন প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারয়রও ামফ থও ায়িা প্রদান ওরয।  

১৪। ফঙ্গফন্ধু  ফঙ্গভািা রকাল্ডওা পৄটফর টুন থারভন্ট অনুষ্ঠারন প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তযরও ামফ থও ায়িা প্রদান ওরয।  

১৫।  যওাযী প্রাথমভও মফদ্যাররয়য মক্ষও মনরয়ারকয মফলরয় প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তযরও ামফ থও ায়িা প্রদান ওরয।  

১৬।  প্রাথমভও মক্ষা ভানী যীক্ষা অনুষ্ঠারন প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তযরও ামফ থও ায়িা প্রদান ওরয।  

১৭। প্রাথমভও মক্ষায ারথ ম্পৃক্ত মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়/দপ্তয এয ারথ রমাকারমাক ওযা য়।  

১৮। প্রাথমভও  কণমক্ষা ভন্ত্রণারয়  প্রাথমভও মক্ষা অমধদপ্তয/উানুষ্ঠামনও মক্ষা বুরযা/রন ওতৃথও ভরয় ভরয় অম থি 

মফমবন্ন দাময়ত্ব ারন ওযা য়। 

১৯। চািীয়  স্থানীয় মনফ থাঘরন এ ইউমনরটয ওভ থওিথা/ওভ থঘাযীকণ দাময়ত্ব ারন ওরযন।  
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৬. জাতীয় প্রাথমভক মক্ষা একারেভী (নন) 

 

নন  রযর রত  

প্ন ১৯৭৮ াড্রর “প্ভৌররক রক্ষা একাড্রডভী ” নাড্রভ প্ররতরষ্ঠত । যফতীড্রত ১৯৮5 াড্রর এয নাভক যণ কযা  

“োতী প্রাথরভক রক্ষা একাড্রডভী (প্ন)”। ২০০৪ াড্ররয ১ অড্রটাফয প্থড্রক একাড্রডভী স্বাত্বারত প্ররতষ্ঠান রড্রড্রফ 

রয াররত ড্রে। ফািংরাড্রদড্রয প্রাথরভক রক্ষায প্ররক্ষণ ও গড্রফলণা প্ক্ষড্রে ীল য প্ররতষ্ঠান রড্রড্রফ প্াগত প্ররক্ষণ , 

গড্রফলণা, প্রকানা এফিং ভােউদ্বু দ্ধকযণ প্রভৃরত কাড্রেয ভাধ্যড্রভ ভানম্মত প্রাথরভক রক্ষায উন্নন াধন কযাই প্ন 

এয মূর রক্ষু।  জাতীয় প্রাথমভক মক্ষাএকারেভী (নন)  যকাড্রযয রডরেটার ফািংরাড্রদ রফরনভ যান কাড্রে ইরতফা ক বাড্রফ 

কাে কড্রয মাড্রে।  

মবনেঃ  

প্ন-এয রবন ড্ররা পরপ্রসূ রক্ষা কভ যসূর য এফিং রক্ষকগড্রণয ড্রফ যাচ্চ ভান  ও প্মাগ্যতা রনরিত কযায ভাধ্যড্রভ 

ভানম্মত প্রাথরভক রক্ষা ফাস্তফাড্রন ভূরভকা যা া।  

মভনেঃ 

মবন এয আররারক জাতীয় প্রাথমভক মক্ষা একারেভীয মভন ররা-  

1. প্রাথমভক মক্ষা কভ থকতথারদয নাগত দক্ষতায ভান উন্নয়ন কযা । 

2. ভানম্মত মখন-নখারনা কাম থক্রভ উদ্ভাফন, প্রাথমভক মক্ষাক্রভ উন্নয়ন এফাং প্রাথমভক মক্ষা াংক্রাভি ভস্যা ও 

ভাধান মফলয়ক গরফলণা কাম থক্রভ মযচারনা কযা। 

3. ভরয়ারমাগী ও চামদামবমিক প্রমক্ষণ াভগ্রীয উন্নন এফাং প্রমক্ষণ মযচারনা। 

4. প্রাথমভক মফদ্যাররয়য মক্ষকরদয জন্য ম-ইন-এে/রডরএড মক্ষাক্রভ উন্নয়ন ও ারমপর কযণ এফাং ম-ইন-এে 

প্রমক্ষণ ব্যফস্থানা । 
5. ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষা ফািফায়রন প্রাথমভক মক্ষা াংমস্দি নদীয় এফাং আভিজথামতক মফমবন্ন প্রমতষ্ঠারনয ারথ 

প্মৌথবাড্রফ কাজ কযা।   

নন-এয কভ থমযমধ  

 ভানম্মত প্রাথরভক রক্ষা রনরিত কযায রড্রক্ষু প্রাথমভক রফদ্যারড্রয রক্ষক, রক্ষক প্ররক্ষক, এফিং রক্ষা 

ব্যফস্থাকগড্রণয প্াগত দক্ষতা উন্নড্রন রফরবন্ন কভ যসূর  গ্রণ কযা।  

 প্রাথরভক রক্ষায রফরবন্ন ভস্যা র রিত কড্রয প্ রফলড্র গড্রফলণায উড্রদ্যাগ গ্রণ, গড্রফলণা রয ারনা এফিং গড্রফলণা 

কাড্রেয ভন্ব াধন কযা।  

  প্রাথমভক মক্ষক প্রমক্ষণ মক্ষাক্রভ উন্নয়ন/মযভাজথন ও  প্রমক্ষণ াভগ্রী  প্রণয়ন কযা ।  
 প্েরণ কাম থক্ররভয এফিং প্ররক্ষণ অরধড্রফড্রনয ভান উন্নড্রনয েন্য িংরিষ্ট আদ য উকযণ এফিং রফলরবরিক 

উকযণ উন্নন কযা । 

 প্ররক্ষণ এফিং প্ররক্ষণ ব্যফস্থানা কাে ভরনটয এফিং তত্ত্বাফধান কযা।  

 ম-ইন-এে  ও মডদলাভা ইন প্রাইভাযী এডুরকন (মেমএে) কাম থক্রভ মযচারনা ও তত্ত্বাফধান কযা। 

 প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রণয়ন ও মফতযণ কযা। 



Page 45 of 50 

 

 গরফলণাত্র, প্রাথমভক মক্ষায উন্নয়রন নভৌমরক ও উদ্ভাফনীমূরক যচনা ম্বমরত জান থার প্রকা কযা।  

 প্রাথরভক রক্ষা প্ক্ষড্রে নফতয উা ও প্কৌর গ্রড্রণয প্ক্ষড্রে প্রযুরক্তয ব্যফায িংড্রমােড্রনয  উড্রদ্যাগ গ্রণ কযা। 

 রক্ষা প্ক্ষড্রে রফড্রল কড্রয প্রাথরভক রক্ষায প্ক্ষড্রে যকাড্রযয নীরত রনধ যাযণ কযায কাড্রে যকাযড্রক প্রড্রােনী 

রফড্রলজ্ঞ যাভ য প্রদান কযা।  

 প্রাথরভক রক্ষায উন্নড্রন কাে কড্রয থাড্রক এভন োতী ও আন্তেযারতক িংস্থায াড্রথ প্মৌথ উড্রদ্যাড্রগ প্ন-এয 

অনুলদ দস্যগড্রণয প্াগত উন্নড্রনয ভাধ্যড্রভ ভানম্মত প্রাথরভক রক্ষা উন্নড্রন কভ যসূর  গ্রণ কযাা্  

 প্রাথমভক মক্ষায ভাঠ ম থারয়য কভ থকতথাগরণয নাগত দক্ষতা উন্নয়রন প্রমক্ষণ প্রদান  

 প্রাথমভক মক্ষায উন্নয়রন োতী ও আন্তেযারতক প্রভনায, বা, ওাযকয, ড্রম্মরন এয আড্রােন কযা এফিং 

োন যার ও প্রাথরভক রক্ষা ম্পরকযত জ্ঞান, ধাযনা, অরবজ্ঞতা প্রভৃরত প্রফন্ধ ও োন যার প্রকাড্রয ভাধ্যড্রভ তায প্র ায ও 

রফস্তযণ  টাড্রনা । 

 প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয, উানুষ্ঠামনক মক্ষা বুযরযা, ফাধ্যতামূরক প্রাথমভক মক্ষা ফাস্তফায়ন ও মযফীক্ষণ ইউমনে, 

এনমটিমফ,  মটিআই ও ইউআযম এয মফমবন্ন কাম থক্ররভয ারথ ভন্বয় াধন  

 

নন নফাে থ অফ গবন থয 

নন মযচারনায জন্য ১৪ দরস্যয নফাে থ অফ গবন থয যরয়রছ। নফাে থ অফ গবন থয প্ন-এয মাফতী কাে অনুড্রভাদন 

দাড্রনয ড্রফ যাচ্চ কর্তযক্ষ। মচফ, প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় প্ন নফাে থ অফ গবন থয- এয প্ াযম্যান ও ভামযচারক, 

(নন) দস্য মচফ।  

নন নফাে থ অফ গবন থয-এয দস্যগরণয তামরকা:  

1. মচফ, প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়,       প্ াযম্যান  

২. মৄগ্ম মচফ, অথ থ ভন্ত্রণারয়, অথ থ মফবাগ        দস্য  

৩. মৄগ্ম মচফ (প্রান), জনপ্রান ভন্ত্রণারয়       দস্য  

৪. নযক্টয, মফমএটিম ভরাদরয়য প্রমতমনমধ (এভ.মে.এ দ ভম থাদায মনরম্ন নর)    দস্য  

৫. মৄগ্ম মচফ (উন্নয়ন), প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়      দস্য  

৬. ভামযচারক, প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয       দস্য  

৭. নচয়াযম্যান, এনমটিমফ          দস্য  

৮. অমতমযক্ত ভামযচারক, মযকল্পনা ও উন্নয়ন একারেভী      দস্য  

৯. মযচারক (প্রমক্ষণ), প্রাথমভক মক্ষা অমধদপ্তয       দস্য  

১০. নজরা প্রাক, ভয়ভনমাং         দস্য  

১১. নফগভ যারদা খানভ, ারফক উাধ্যক্ষ, টিচা থ নেমনাং কররজ (ভমরা)    দস্য  

১২. জনাফ আমজজ আরভদ নচৌদৄযী, অফযপ্রাপ্ত ভামযচারক, মেমই     দস্য  

১৩. অধ্যাক কাজী আপরযাজ জাান আযা, মক্ষা ও গরফলণা ইিটিটিউে, ঢাকা মফবমফদ্যারয় দস্য  

 ১৪. ভামযচারক, (নন)         দস্য মচফ  

 

অনুলদমূ 

একারেমভক কভ থকান্ড ফাস্তফায়রন মনম্নমরমখত ৭টি অনুলদ দাময়ত্ব ারন কযরছ -  

 ১. মযকল্পনা ও ব্যফস্থানা অনুলদ  

 ২. বালা অনুলদ 
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 ৩. ভাজ মফজ্ঞান অনুলদ 

 ৪. মফজ্ঞান ও গমণত অনুলদ 

 ৫. গরফলণা ও কামযকুরাভ উন্নয়ন অনুলদ 

 ৬. ভমনেমযাং, ও সুাযমবন অনুলদ 

 ৭.  নেমিাং এন্ড ইবালুরয়ন অনুলদ  

 

ফাাংরারদ াটি থমপরকে ইন এডুরকন (ম-ইন-এে) নফাে থ 

১৯৮২ ারর নন-এ ফাাংরারদ ম-ইন-এে নফাে থ প্রমতমষ্ঠত য়। এ নফারে থয অধীরন াযা নদর ৫৬টি যকাময এফাং ৩টি 

নফযকাময মটিআই যরয়রছ। 

 

ম-ইন-এে নফাে থ এয অধীড্রন ফতযভাড্রন ১৮ ভা ব্যাী রডপ্প্ল্াভা ইন প্রাইভারয এডুড্রকন (রডরএড)প্কা য ৩৬টি রটিআইড্রত 

এফিং ১ ফছয ব্যাী াটি যরপড্রকট ইন প্রাইভারয এডুড্রকন (র-ইন-এড) প্ররক্ষণ প্কা য ২৩টি রটিআই-এ রয াররত ড্রে।  

ভামযচারক, নন দামধকায ফরর নফারে থয নচয়াযম্যান এফিং রয ারক, প্ন প্ফাড্রড যয বাই প্ াযম্যাড্রনয দাময়ত্ব  ারন 

করযন। 

৬.১ র-ইন-এড প্রমক্ষণ মফফযণী: ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছয:  
 

 
ক্রমভক 

নাং  

 
মক্ষাফল থ  

বমথ থকৃত মক্ষাথী 

াংখ্যা  

চুড়ান্ত যীক্ষা অাংগ্রণকাযী 

প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা  
 

নভাে া 
 

ারয ায  
 

ভন্তব্য  

১ ২০১৩-২০১৪ ৪৯৪০ ৫৪০৯ ৫২৪০ ৯৬.৮৭  

২ ২০১৪-২০১৫ ১৭২৭ ১৯৭২     

 

 

৬.২ মেরলাভা ইন প্রাইভাযী এডুরকন (মেমএে) প্রমক্ষণ মফফযণী, ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছয:  
 

ক্রমভক নাং 

 

মক্ষাফল থ বমথ থকৃত 

মক্ষাথী াংখ্যা 

চুড়ান্ত যীক্ষা অাংগ্রণকাযী 

প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা 

নভাে া ারয ায ভন্তব্য 

1.  জুরাই ২০১৩-মেরম্বয 

২০১৪ 

৪৯৮৬ ৫০০০ ৪৬৪৯ ৯৪.৭৬%  

2.  জানুয়াময ২০১৫- জুন 

২০১৬ 

৫৬৬১     
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৬.৩ প্ন এ রয াররত নাগত প্ররক্ষণ তথ্য (এক নেড্রয) ২০১৪-২০১৫:   

২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছরযয প্রমক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য (যাজস্ব) 

ক্রমভ

ক নাং 
প্রমক্ষরণয নাভ 

প্রমক্ষরণয 

নভয়াদ(মদন) 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

নৄরুল ভমরা নভাে 

১ মটিআই সুামযনরেনরেন্টগরণয জন্য ফামল থক কভ থমযকল্পনা দতযী মটিআই 

ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ (১ভ ব্যাচ) 

৩ ১৭ ১৩ ৩০ 

২ মটিআই সুামযনরেনরেন্টগরণয জন্য ফামল থক কভ থমযকল্পনা দতযী মটিআই 

ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ (২য় ব্যাচ) 

৩ ১৬ ৭ ২৩ 

৩ নজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপাযগরণয জন্য ভান ম্মত প্রাথমভক মক্ষা ও ভাঠ 

প্রান মফলয়ক প্রমক্ষণ (১ভ ব্যাচ) 

৩ ২৭ ৩ ৩০ 

৪ নজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপাযগরণয জন্য ভান ম্মত প্রাথমভক মক্ষা ও ভাঠ 

প্রান মফলয়ক প্রমক্ষণ (২য় ব্যাচ) 

৩ ২২ ১০ ৩২ 

৫ কাযী সুামযনরেনরেন্ট গরণয মটিআই ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ ৫ ২৬ ৫ ৩১ 

৬ কাযী নজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপাযগরণয জন্য সুান ও ভান ম্মত 

প্রাথমভক মক্ষা ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ (১ভ ব্যাচ) 

৫ ২৭ ৩ ৩০ 

৭ কাযী নজরা প্রাথমভক মক্ষা অমপাযগরণয জন্য সুান ও ভান ম্মত 

প্রাথমভক মক্ষা ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ (২য় ব্যাচ) 

৫ ৩০ ০ ৩০ 

৮ উরজরা/থানা মক্ষা অমপাযরদয জন্য অমপ ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ(১ভ 

ব্যাচ) 

৫ ১৮ ৯ ২৭ 

৯ উরজরা/থানা মক্ষা অমপাযরদয জন্য অমপ ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ(২য় 

ব্যাচ) 

৫ ২৫ ৩ ২৮ 

১০ নফ মনমৄক্ত উমঅগরণয নভৌমরক প্রমক্ষণ নকা থ ৩০ ৩৬ ৪ ৪০ 

 

২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছরযয প্রমক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন) 

ক্রমভ

ক নাং 
প্রমক্ষরণয নাভ 

প্রমক্ষরণয 

নভয়াদ(মদন) 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

নৄরুল ভমরা নভাে 

১ মটিআই ইিোক্টযগরণয মফলয়মবমিক(িীফনী) প্রমক্ষরণয প্রমক্ষকগরণয 

প্রমক্ষণ (১ভ ব্যাচ) 

৪ ১৪ ০ ১৪ 

২ মটিআই ইিোক্টযগরণয মফলয়মবমিক(িীফনী) প্রমক্ষরণয প্রমক্ষকগরণয ৪ ১১ ২ ১৩ 
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প্রমক্ষণ (২য় ব্যাচ) 

৩ মেমএে মফলয়ক (ফাাংরা ও গমণত) প্রমক্ষণ ২৭ ১৫ ৬ ২১ 

৪ মটিআই ইিোক্টযগরণয মেমএরেয মূল্যায়ন মফলয়ক প্রমক্ষণ (১ভ ব্যাচ) ৬ ২৪ ৭ ৩১ 

৫ মটিআই ইিোক্টযগরণয মেমএরেয মূল্যায়ন মফলয়ক প্রমক্ষণ (২য় ব্যাচ) ৫ ২৬ ৪ ৩০ 

৬ Workshop for the NAPE Management ৫ ২৬ ৮ ৩৪ 

৭ মটিআই ইিোক্টয ও মযরা থ া থনরদয মেমএে মফলয়ক প্রমক্ষণ (২য় ব্যাচ)  ২৭ ২৮ ১ ২৯ 

৮ মটিআই ইিোক্টয ও মযরা থ া থনরদয মেমএে মফলয়ক প্রমক্ষণ (৩য় ব্যাচ)  ২৭ ২৭ ২ ২৯ 

৯ মটিআই ইিোক্টযগরণয মেমএরেয মূল্যায়ন মফলয়ক প্রমক্ষণ (৩য় ব্যাচ) ৫ ২২ ৪ ২৬ 

১০ মটিআই ইিোক্টয ও মযরা থ া থনরদয মেমএে মফলয়ক প্রমক্ষণ (৪থ থ ব্যাচ)  ২৭ ২২ ৭ ২৯ 

১১ মটিআই ইিোক্টযগরণয মেমএে মফলয়মবমিক মযরোয প্রমক্ষণ (গমণত) ১০ ২৩ ৩ ২৬ 

১২ মটিআই ইিোক্টযগরণয মেমএে মফলয়মবমিক মযরোয প্রমক্ষণ  ১০ ১৯ ৯ ২৮ 

১৩ মটিআই ইিোক্টযগরণয মেমএে মফলয়মবমিক মযরোয প্রমক্ষণ  ১০ ১১ ১২ ২৩ 

১৪ মটিআই ইিোক্টয ও মযরা থ া থনরদয মেমএে মফলয়ক প্রমক্ষণ (৫ভ ব্যাচ)  ২৭ ১৯ ৮ ২৭ 

১৫ মটিআই ইিোক্টয ও মযরা থ া থনরদয মেমএে মফলয়ক প্রমক্ষণ (৬ষ্ঠ ব্যাচ)  ২৭ ২১ ৫ ২৬ 

১৬ মেমএে নকার থয ভািায নেইনাযরদয মফলয়মবমিক প্রমক্ষণ (ামযযীক মক্ষা) ৭ ৭ ১ ৮ 

১৭ ভাঠ ম থারয়য কভ থকতথাগরণয মেমএে মফলয়ক ওমযরয়ন্টন ২ ২৬ ১০ ৩৬ 

১৮ মটিআই ইিোক্টযগরণয মফলয়মবমিক মযরোয প্রমক্ষণ (ঙ্গীত) ১০ ৬ ৫ ১১ 

১৯ ভাঠ ম থারয়য কভ থকতথাগরণয মেমএে মফলয়ক ওমযরয়ন্টন ২ ৩৮ ১ ৩৯ 

 

আইমটি নর-এয কাম থক্রভ 

 নন-এয তথ্য / উাি াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা কযা;   

 আইমটি প্রমক্ষণ মযচারনা কযা; 

 ম-ইন-এে যীক্ষায পরাপর ও তথ্য ব্যফস্থানা ায়তা  প্রদান কযা;  

 নন ওরয়ফাইে ব্যফস্থানায় ায়তা প্রদান কযা;  

 রডরেটার কড্রন্টন্ট উন্নন রফলক ভািায প্েইনাযড্রদয আইরটি রফলক প্ররক্ষণ রয ারনা কযা।  
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৬.৪ নন কতৃথক মযচামরত প্রমক্ষণমূ  

 নফমনমৄক্ত কভ থকতথাগরণয জন্য ওমযরয়রন্টন নকা থ;  

 প্রাথমভক মক্ষায মফমবন্ন ম থারয়য কভ থকতথাগরণয জন্য নভৌমরক/বুমনয়ামদ প্রমক্ষণ;  

 স্কুর ম্যারনজরভন্ট এন্ড একারেমভক সুাযমবন মফলয়ক প্রমক্ষণ;  

 অমপ ব্যফস্থানা মফলয়ক প্রমক্ষণ; 

 আইমটি/ কমম্পউোয মফলয়ক প্রমক্ষণ; 

 প্রমক্ষক প্রমক্ষণ (ToT), মক্ষা প্রাকগরণয নাগত ভারনান্নয়ন মফলয়ক প্রমক্ষণ;  

 অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ মফবাগ/ প্রমতষ্ঠারনয রক্ষ মযচামরত নেইরযরভে নকা থ; 

 মটিআই ইিোক্টযরদয জন্য মফলয়মবমিক প্রমক্ষরণয ব্যফস্থা।  

 

৬.৫ গড্রফলণা ও প্রকানা 

প্ন প্রাথরভক রক্ষায ভস্যারবরিক গড্রফলণা কাে রয ারনায ভাধ্যড্রভ ভানম্মত প্রাথরভক রক্ষা রনরিত কযায প্ক্ষড্রে গুরুত্বপূণ য 

ভূরভকা যা ড্রছ।  

প্ন রফড্রল কড্রয র ন-প্ াড্রনা কাড্রেয ভস্যা র রিত কড্রয প্ রফলড্র গড্রফলণা রয ারনা কড্রয থাড্রক। তাছাড়া র-ইন-এড এফিং 

রডরএড এয কারযকুরাভ এফিং প্টক্সট ফই উন্নড্রন উড্রে ড্রমাগ্য ভূরভকা ারন কড্রয থাড্রক। এ ছাড়া প্রাথরভক রক্ষায উয রনউে 

প্রটায এফিং োন যার প্রকা কড্রয থাড্রক।  

প্রকানা :  
 

 প্ন কর্তযক প্রকারত লান্মামক রনউে প্রটায    নন ফাতথা   এয  ভাধ্যড্রভ প্রাথরভক রক্ষা িংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাড্রনয প্রাথরভক রক্ষায 

ভাড্রন্নাড্রন নানামূ ী কভ যকাড্রেয  র ে িংফাদ  ও ফতথভান যকারযয প্রাথমভক মক্ষা াংক্রান্ত অমজথত কভ থকান্ড নদফাীয মনকে 

তুরর ধযা রে।   



 ফাৎমযক প্রকানা  প্রাইভাযী এডুরকন জান থার  এয ভাধ্যরভ প্রাথরভক রক্ষা ম্পরকযত রফরবন্ন গড্রফলণা প্ররতড্রফদন ও প্রফন্ধ  

প্রকা কযা । 

 

গড্রফলণা:  

 

অথ থফছয 2014-2015 : Present status of DPEd Programme ীল থক গড্রফলণাটিয কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা য়।  

 

৬.৬ উিংায 
যকায আইরটি ব্যফাড্রযয ভাধ্যড্রভ ভানম্মত প্রাথরভক রক্ষা রনরিত কযায েন্য পরপ্রসু দড্রক্ষ গ্রণ কড্রযড্রছ। ভাননী ভন্ত্রী, 

প্রাথরভক ও গণরক্ষা ভন্ত্রণার-এয দ রনড্রদ যনা এফিং প্রাথরভক রক্ষা অরধদিড্রযয ারফ যক ড্রমারগতা প্ন আইরটি ব্যফায 

ম্প্রাযড্রণয ভাধ্যড্রভ যকাড্রযয রূকল্প ২০২১ ফাস্তফাড্রন দৃঢ় প্ররতজ্ঞ।   
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নন প্রামনক ও একারেমভক বফন 

 

 

 

 

 

 


