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ধ্যা-১ প্রকল্প টভূমভ 

 সূচনা--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 প্রকল্পল্পয রক্ষ্য ও উল্পেশ্য-------------------------------------------------------------------------------------------

 প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায উল্পেশ্য-----------------------------------------------------------------------------------

 

ধ্যা-২ প্রকল্প প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায দ্ধমত 

সূচনা-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রবাফ ভল্যান ংমিষ্ট মফলভ --------------------------------------------------------------------------------

তল্পেয উৎ এফং ক্ষক্ষ্ত্র মনধ ধাযণ-----------------------------------------------------------------------------------

প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায তে ংগ   উকযণ দ্ধমত--------------------------------------------------

ভীক্ষ্ায অকায মনণ ধ--------------------------------------------------------------------------------------------

ক্ষবৌল্পগামরক

ভীক্ষ্া কাম ধক্রল্পভয ধাভ-------------------------------------------------------------------------------------

তে প্রমক্রাকযণ ও মফল্পিলণ--------------------------------------------------------------------------------------

প্রমতল্পফদন ততময-------------------------------------------------------------------------------------------------

ধ্যা-  প্রমকউযল্পভন্ট ংক্রান্ত তে 

সূচনা-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্প ফাস্তফান ফস্থা------------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্পল্পয কল্পপাল্পনন্ট মবমিক ব্য ও ফাস্তফান ম ধাল্পরাচনা-------------------------------------------------------

ধ্যা-  

ধ্যা-৫ ভল্যান ভীক্ষ্ায প্রাপ্ত পরাপর 

ভাদযাা

 ধ্যা-৬ প্রকল্পল্পয ফর ও দফ ধর মদক 

প্রকল্পল্পয ফর মদক ---------------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্পল্পয দফ ধর মদক-----------------------------------------------------------------------------------------------

ধ্যা-৭  সুামযভারা উংায 



  

 

সুামযভারা----------------------------------------------------------------------------------------------------

উংায ------------------------------------------------------------------------------------------------------

মযমষ্ট ( ----

মযমষ্ট

মযমষ্ট  নভৄনা ভাদযাায তামরকা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Acronyms  
ADB  Asian Development Bank 

ADP  Annual Development Plan 

BANBEIS Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics 

BBS  Bangladesh Bureau of Statistics 

BMEB  Bangladesh Madrasah Education Board 

BMTTI Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute  
BTE  Directorate of Technical Education 

BTEB  Bangladesh Technical Education Board 

CDME  Capacity Development for Madrasah Education 

CRC  Central Recruitment Committee 

Dakhil  10
th

 Grade Class in Madrasah Education  

DPC  Department Project Committee 

DSHE  Directorate of Secondary and Higher Education 

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

EMIS  Education Management Information System  

ERD  Economic Relations Division 

FGD  Focus Group Discussion 

GEW  General Electrical Works 

GM  General Mechanics 

GOB  Government of Bangladesh 

ICT  Information and Communication Technology 

IDB  Islamic Development Bank 

MBA  Madrasah Based Assessment 

MMC  Madrasah Management Committee 

MoE  Ministry of Education 

MoF  Ministry of Finance 

MoPME Ministry of Primary and Mass Education 

MPO  Monthly Pay Order 

MSS  Madrasah Sector Study 

NCTB  National Curriculum and Text Book Board 

NEP  National Education Policy   

NTRCA Non-Government Teachers Registration and Certification Authority 

PBM  Performance Based Management 

PCR  Project Completion Report 

PEC  Project Evaluation Committee 

PEDP  Primary Education Development Project 

PIC  Project Implementation Committee 

PIU  Project Implementation Unit 

PTI  Primary Teachers’ Training Institute 

SESDP  Secondary Education Sector Development Project 

 

 

  

  



  

 

মনফ ধাী াযংল্পক্ষ্ 

 

ভগ্র ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্ায ব্যফস্থা মযচারনা ক্ষবৌত ফকাঠাল্পভা উন্নন মক্ষ্া কাম ধক্রভ

প্রণন মযভাজধন াঠ্যপুস্তক ও মক্ষ্া উকযণ মফতযণ যীক্ষ্া গ্রণ পরাপর প্রকা নদ আসুয আতযামদ কাম ধক্রভ

তাঁল্পদয এী

উন্নন ব্যাংল্পকয াতা জাতী মক্ষ্ানীমতয াল্পথ াভঞ্জস্য ক্ষযল্পে অদৄমনক মক্ষ্া ব্যফস্থা ম্প্রাযণ কযা এফং

ভাদযাা মক্ষ্ায গুণগতভান উন্নল্পনয রল্পক্ষ্য মক্ষ্া ভন্ত্রণার কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন ীল ধক

কামযগময াতা টিএ প্রকল্পটি ফাস্তফা কল্পয।
প্রকল্পটি ক্ষথল্পক মডল্পম্বয  ম ধন্ত ভল্প ৮১০ ০০ রক্ষ্ টাকা মজওমফ ১২৩ ৫৬ প্রঃ াঃ ৬৮৬ ৪৪

রক্ষ্ টাকা ফাস্তফান ওায কথা থাকল্পরও প্রকল্পল্পয দাতাংস্থা এী উন্নন ব্যাংক এমডমফ এয াল্পথ

অল্পরাচনাক্রল্পভ জুন২০১১ ম ধন্ত ক্ষভাদ ফমধ ধত কযা  এফং প্রকল্পল্পয প্রাক্কমরত ব্যল্পয াায্য ং ৬৮৬ ৪৪ রক্ষ্ টাকা

ক্ষথল্পক কমভল্প ৫৯৭ ৩২ রক্ষ্ টাকা মনধ ধাযণ কযা । প্রকল্প ক্ষভাল্পদ এমডমফ কর্তধক ফভৄক্তকৃত ৫৬৯ ৭১ রক্ষ্ টাকা ব্য

কযা  এফং মজওমফয ফযােকৃত ১২৩ ৫৬ রক্ষ্ টাকা প্রল্পাজন না ওা ছাড় কযা মন। প্রকল্পল্প ক্র প্রমক্রা

দাতাংস্থা এী উন্নন ব্যাংক এমডমফ এয মনজস্ব ক্র নীমতভারা নুযণ কযা ল্পল্পছ। 

1. Technical Project Proposal (TPP) নুমাী ফাংরাল্পদ ভাদযাা ক্ষফাড ধ এফং ভাঠ ম ধাল্পয 

ভাদযাা মক্ষ্া প্রমতষ্ঠানভল্প ফাস্তফান ফস্থা ম ধাল্পরাচনা কযা; 

2. TPP এয  অওতা ক্র ( Procurement Process) থ ধাৎ দযত্র অফান, দযল্পত্রয ভল্যান, ক্র 

দ্ধমত নুল্পভাদন, চুমক্ত পাদন মথামথ  প্রমক্রা নুযণ কল্পয কযা ল্পল্পছ মকনা; 

3. ভাদযাা মক্ষ্ায মক্ষ্াক্রভ, াঠ্যপুস্তক মফতযণ ব্যফস্থা, যীক্ষ্া গ্রণ দ্ধমত, মক্ষ্া উকযণ এফং মক্ষ্ক 

প্রমক্ষ্ণ  মফলল্প মথামথ ব্যফস্থা ক্ষনওা ল্পল্পছ মকনা;  

4. ক্ষজন্ডায ক্ষকৌর মনধ ধাযণ, EMIS পুনগ ধঠল্পনয প্রস্তাফ, অমথ ধক উৎ মচমিতকযণ, Enrolment 

opportunity এফং াধাযণ মক্ষ্ায ভভম ধাদা এল্পক উন্নীত কযায জন্য মা প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ ক্ষগুল্পরা 

ভাদযাা মক্ষ্ায অদৄমনকান এফং ভাদযাা মক্ষ্াল্পক    ভরধাযা ন্তর্ভ ধক্ত কযায  ক্ষক্ষ্ল্পত্র মক ভূমভকা যােল্পফ  

তা ম ধাল্পরাচনা ও ভল্যান কযা; 

5. TPP এয  Concept, মডজাআন ও ফাস্তফান এফং এয ন্যান্য কাম ধক্রল্পভয ফরতা ও দুফ ধরতা মচমিত কযা;  

6. বমফষ্যল্পত ভাদযাা মক্ষ্ায ক্ষটকআ গ্রগমত, মক্ষ্াথীল্পদয Teaching-learning এফং মক্ষ্কল্পদয 

প্রমক্ষ্ণ ংক্রান্ত সুল্পমাগ সুমফধা এফং াভমগ্রকবাল্পফ ভাদযাা মক্ষ্ায উন্নল্পনয জন্য  প্রল্পাজনী সুাময 

প্রদান কযা; 

 

এ ভীক্ষ্া দুআ ধযল্পনয দ্ধমত েধাৎ ংখ্যাগত ও গু গত  দ্ধমত নভৄনা ংগ্রল্প ব্যফহৃত ল্পল্পছ এফং মযংখ্যাল্পনয 

সূত্র ব্যফায কল্পয ৩০ ভাদযাা ল্পত ক্ষভাট ৭৫০ উকাযল্পবাগী মক্ষ্াথী মক্ষ্ক মববাফক ভাদযাা কমভটিয

দস্য মনধ ধাযণ কযা ল্পল্পছ। মফবাগ নুমাী ক্ষভাট ভাদযাায অনুামতক াল্পয ভাঠ ম ধাল্প প্রশ্নাফরী ব্যফায কল্পয 



  

 

উকাযল্পবাগীল্পদয যাময াক্ষ্াৎকায গ্রণ, ক্ষপাকা গ্রু বা ও যাময মযদ ধন ও ম ধল্পফক্ষ্ণপূফ ধক ভাঠ ম ধাল্পয তে 

ংগ্র কযা ল্পল্পছ।  

 

ল্পধ ধল্পকয ক্ষফ  (৫৫%) মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ ক্ষম, ড়াশুনা কযায জন্য তাল্পদয ক্ষে ণকল্পক্ষ্ ম ধাপ্ত পযান-রাআট অল্পছ।  প্রমত ১০ 

জল্পনয ৭ জন মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ ক্ষম, তাল্পদয ভাদযাা কমপউটায মক্ষ্ায সুমফধা অল্পছ মকন্তু তা প্রতুর।  মধকাং 

মববাফক (৭ %) ও ভাদযাা কমভটিয দস্য (৬৮ . %) ভাদযাা ক্ষছল্পর-ক্ষভল্পল্পদয পৃথকবাল্পফ 

টল্পরট ব্যফাল্পযয ব্যফস্থা অল্পছ । তকযা ১৬.৭ বাগ ভাদযাা পুকুল্পযয ামন ব্যফায কল্পয, মা মক্ষ্াথীল্পদয   

স্বাস্থয । এক-র্ততীাং মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ রাআল্পেযী ব্যফায কযায জন্য  বাল্পফ ফায ব্যফস্থা ক্ষনআ।   

প্রধান মক্ষ্ক ও ভাদযাায কমভটিয দস্যক্ষদয  ৯০% এয মধক ভল্পন কল্পয ন ক্ষম, জাতী মক্ষ্া নীমত নুমাী মক্ষ্ক ও 

মক্ষ্াথীল্পদয অচযণমফমধ ক্ষভল্পন চরা । মক্ষ্ক, মক্ষ্াথী ও কমভটিয দস্যক্ষদয  ৯ % এয মধক  এয ভতাভত নুমাী 

গাআড ফআ ড়া ফন্ধ ও ক্ষকামচং কযা ফন্ধ কযায ব্যাাল্পয ল্পচতন কযা ল্পল্পছ। মকন্তু মববাফক  ৭ % এয 

ভল্পত ল্পচতন কযা ল্পল্পছ। এল্পত বুঝা মা, মববাফক ে ণয মফযাট ং এেনও এ ব্যাাল্পয ল্পচতন ন।  প্রাআল্পবট ড়া 

এফং ে ণ কল্পক্ষ্ বুঝল্পত না াড়া মফল গুল্পরায ভল্পধ্য একটি পকধ মফদ্যভান। ক্ষমভন মক্ষ্াথীযা ে ণ  কল্পক্ষ্ আংল্পযজী 

৩ . ৭% মক্ষ্াথী ও গমণল্পত . % মক্ষ্াথী বুঝল্পত কষ্ট  মফধা তাযা  ে ণ মক্ষ্ল্পকয মনকট প্রাআল্পবট ল্পড়ন  ১০ 

জল্পন ৮ জন জামনল্পল্পছ ক্ষম, মক্ষ্ল্পকযা তাল্পদযল্পক প্রাআল্পবট ক্ষকামচং কযল্পত ফা ক্ষনাট ফআ ড়ল্পত মনল্পলধ কল্পযল্পছ। মধকাং 

মক্ষ্াথীযা (৯৫.১ %) জামনল্পল্পছ তাযা বৃমি যীক্ষ্া ংগ্রণ কল্পয।  

ভাদযাা ১০ভ  ক্ষে ণ গড় ফ মথাক্রল্পভ ১৫.৭ এফং ১৫.২ ফছয।  

মক্ষ্াথীক্ষদয ৬৫. % ফাফায উৎাল্প তাযা ভাদযাা মক্ষ্া গ্রণ কযল্পছ।  

মক্ষ্াথীল্পদয ফাফা-ভাল্পয গড় ফকার মথাক্রল্পভ ৪৭.৯ এফং ৩৮.৯ ফছয এফং মক্ষ্াথীল্পদয ফাফা-ভাল্পয মক্ষ্া গ্রল্পণয 

গড় মথাক্রল্পভ নফভ ও প্তভ ক্ষে ণ। মক্ষ্াথীক্ষদয  ৮ .৮% নাফামক ক্ষথল্পক ভাদযাা ড়াল্পরো কল্পয এফং ম ফ 

নুমাী একজন ভাদযাা মক্ষ্াথীয ভামক েযচ প্রা ১৫০০ টাকা। অফামক মক্ষ্াথীয গড় ভামক েযচ (২৫১৩ টাকা) 

ক্ষমোল্পন নাফামক মক্ষ্াথীয ভামক েযচ (১২৫৭ টাকা)। মক্ষ্াথীল্পদয গড় ামযফামযক অকায ল্পে ৫.৭ জন। 

প্রধান মক্ষ্কক্ষদয ৮০% এফং ভাদযাায কমভটিয দস্যক্ষদয ৭২. % ভল্পন কল্পযন ক্ষম, ভাদযাা কমভটি কর্তধক ভাদযাা 

মক্ষ্ক মনল্পাগ ক্ষদা উমচ ত  মকন্তু মক্ষ্কল্পদয ৯ % ভত মদল্পল্পছন ক্ষম, যকায কর্তধক  ভাদযাা মক্ষ্ক মনল্পাগ 

ক্ষদা উমচত

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

সুামযভারাঃ   

ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্ায াভমগ্রক কযাামটি উন্নল্পনয রল্পক্ষ্য-  

 
1. টিমম   ( ) ম ধাল্পরাচনায অল্পরাল্পক ক্ষম ক্ষযাডম্যা প্রণন কযা ল্পল্পছ তা 

গ্রামধকায মবমিল্পত ফাস্তফাল্পনয কভ ধসূমচ গ্রণ কযা প্রল্পাজন  

2. ক্ষযাডম্যা ফাস্তফাল্পনয ক্ষম মফমনল্পাগ কভ ধসূমচ য প্রস্তাফ ক্ষ ালণা কযা ল্পল্পছ তা গ্রামধকায 

মবমিল্পত অমথ ধক ংস্থাল্পনয ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষত ল্পফ  

3. ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ণ প্রদাল্পনয জন্য প্রমতটি মফবা গ মফএভটিটিঅআ স্থান কযক্ষত ল্পফ  

4. ধভী মক্ষ্কল্পদয এ ক্ষগাজী ও প্যাডাল্পগাজী প্রমক্ষ্ল্পণয মফলটি গ্রামধকায মবমিল্পত গ্রণ কযা ক্ষমল্পত াল্পয  

5. ভাদযাা ক্ষক্টল্পয ব্যফস্থানা Performance Based Manasement-PBM) ও ভাদযাা 

মবমিক ভল্যান (Madrasah Based Assesment-MBA) মনমিত কযায জন্য প্রল্পাজনী ব্যফস্থা কয

 

6. ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষথল্পক Dropout ক্ষযাল্পধ `স্কুরমপমডং’  কভ ধসূমচ  ও ক্ষভধাফী মক্ষ্াথীল্পদয বৃমিয ব্যফস্থা কযা

 

7. জাতী মক্ষ্ানীমতয অল্পরাল্পক ভাদযাা মক্ষ্ায াঠ্যসূমচ, াঠ্যপু ক প্রণন, মক্ষ্া উকযণ প্রণন ও াঠদান 

দ্ধমতয কাম ধক্রভ গ্রণ কযক্ষত ল্পফ  

8. ভাদযাা মক্ষ্াথীযা  মাল্পত কভ ধংস্থান (Job Market) া ক্ষ মনমভল্পি  “কভা ধ গ্রু” ক্ষোরায মফল ভাদযাা 

মক্ষ্া নীমতভারা ন্তর্ভ ধক্ত  কযা প্রল্পাজন; এফং 

9. ভাদযাা মক্ষ্া াঠ্য কাম ধক্রভ সুষ্ঠুবাল্পফ মযচারনা কযায জন্য মফলমবমিক প্রমক্ষ্ণ প্রাপ্ত মক্ষ্ক মনল্পাল্পগয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ।  
 

উংাযঃ 

ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থায ক্ষ্ভতা বৃমদ্ধ ও াধাযণ মক্ষ্া থ ধাৎ ভরধাযায াল্পথ পৃক্ত কযায রল্পক্ষ্য জুরাআ , 

২০০৯ াল্পর টিএ (TA) প্রকল্পটি গ্রণ কযা । উক্ত টিএ  (TA) প্রকল্পল্পয ভাধ্যল্পভ ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থায জন্য 

একটি ক্ষযাডম্যা ও মফমনল্পাগ প্রস্তাফ প্রণন কযা । টিএ প্রকল্পল্পয প্রমতল্পফদল্পন ল্পনকগুল্পরা ীভাফদ্ধতা প্রবাফ 

ভল্যান ভীক্ষ্া প্রমতল্পফদল্পন উস্থান কযা ল্পল্পছ । এ কর ীভাফদ্ধতা /ভস্যা মনযল্পনয জন্য প্রল্পাজনী 

দল্পক্ষ্ গ্রণ কযা ল্পর একমদল্পক ভাদযাা মক্ষ্া পমকধত ক্ষনমতফাচক ভল্পনাবাফ  

যমদল্পক ভাদযাা মক্ষ্া মমক্ষ্ত জনল্পগাষ্ঠী ক্ষদল্পয অথ ধ - াভামজক উন্নল্পনয ক্ষক্ষ্ল্পত্র মফল্পল ভূমভকা 

যােল্পত ক্ষ্ভ ল্পফ। 

  



  

 

ধ্যা-১ 

প্রকল্প টভূমভ 

 

১.১ সূচনাঃ 

ভগ্র ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থা মযচারনা, ক্ষবৌত ফকাঠাল্পভা উন্নন, মক্ষ্াক্রভ প্রণন/মযভাজধন, 

াঠ্যপুস্তক ও মক্ষ্া উকযণ, মফতযণ, যীক্ষ্া গ্রণ, পরাপর প্রকা  এফং নদ আসুয আতযামদ কাম ধক্রভ অদৄমনকান কযল্পত 

যকায ঙ্গীকাযফদ্ধ। ক্ষদল্পয কর ঞ্চল্পর দমযদ্র মক্ষ্াথী মাযা ভাদযাা মক্ষ্া অগ্রী তাল্পদয কল্যাল্পণ এী উন্নন 

ব্যাংল্পকয াতা  যকায কর্তধক ‘কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন’ ীল ধক  প্রকল্প গ্রণ কযা । 

জাতী মক্ষ্ানীমতয াল্পথ াভঞ্জস্য ক্ষযল্পে জাতী দামযদ্র মনযন ক্ষকৌরত্র ফাস্তফাল্পনয রক্ষ্য এফং তাল্পদয ভল্পধ্য অদৄমনক 

মক্ষ্া ব্যফস্থা ম্প্রাযণ কযা এফং ভাদযাা মক্ষ্ায গুণগতভান উন্নল্পনয রল্পক্ষ্য মক্ষ্া ভন্ত্রণার কর্তধক  কামযগময াতা 

(টিএ) প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা । 

 

প্রকল্পটি জুরাআ’২০০৯  মডল্পম্বয’২০১০ ম ধন্ত ভল্প ৮১০.০০ রক্ষ্ টাকা (মজওমফ ১২৩.৫৬+ প্রঃ াঃ 

৬৮৬.৪৪ রক্ষ্) টাকা ফাস্তফান ওায কথা থাকল্পরও প্রকল্পল্পয দাতা ংস্থা এী উন্নন ব্যাংক (এমডমফ) এয াল্পথ 

অল্পরাচনাক্রল্পভ জুন’২০১১ ম ধন্ত ফমধ ধত ক্ষভাল্পদ প্রকল্পল্পয প্রাক্কমরত ব্যল্পয াা য্য  ং ৬৮৬.৪৪ রক্ষ্ টাকা  

কমভল্প ৫৯৭.৩২ রক্ষ্ টাকা মনধ ধাযণ কযা । প্রকল্প ক্ষভাল্পদ এমডমফ কর্তধক ফভৄক্তকৃত ৫৬৯.৭১ রক্ষ্ টাকা ব্য কযা 

 এফং মজওমফ ল্পত ফযােকৃত ১২৩.৫৬ রক্ষ্ টাকা প্রল্পাজন না ওা ছাড় কযা  মন। এ প্রকল্পল্পয কর ক্রল্প দাতা 
ংস্থা এী উন্নন ব্যাংক (এমডমফ) এয মনজস্ব ক্র নীমতভারা ক্ষভল্পন কযা ল্পল্পছ । প্রকল্পটি ক্ষভাট ১৮ ভা ব্যাী দুআ 
ম ধাল্প ফাস্তফাল্পনয জন্য মনধ ধামযত মছর এফং ক্ষবাল্পফআ ভাপ্ত কযা ।   

 

প্রথভ ম ধাল্প কাল্পজয ন্তর্ভ ধক্ত মফলভঃ  

 

ক.  মফমবন্ন ভল্প প্রকামত এফং প্রকামত যকাময ক্ষফযকাময নীমতভারায তে-উাি ংগ্র, ভাদযাা 

মক্ষ্ায চামদা, তফলম্য ও গ্রামধকায মাচাআ  এফং গুরুত্ব মনণ ধ ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্ায প্রচমরত 

দ্ধমতয ম ধাল্পরাচনা কযা;  

ে.   ভাদযাা মক্ষ্া উয একটি ভীক্ষ্া এফং াাাম একটি গুণগতভান পন্ন গল্পফলণায ভাধ্যল্পভ 

াধাযণ মক্ষ্া  তুরনা কল্পয ভাদযাা মক্ষ্ায ফতধভান ফস্থা মনণ ধ কযা; এফং  

গ.   কভ ধারায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পল্পয মফমবন্ন সুমফধাল্পবাগী/ক্ষেকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ ভতমফমনভ কযা ।  
মিতী ম ধাল্প ভাদযাা মক্ষ্া মচমিত মফদ্যভান তফলল্পম্যয উয মবমি কল্পয গ্রামধকায এফং সুামযল্পয ভাধ্যল্পভ ভাদযাা 

ক্ষক্টক্ষযয উন্নল্পনয জন্য ভধ্যভ ও দী ধল্পভাদী ংগ্রণভরক নীমত ও ক্ষকৌর মযকল্পনা কযা ।  এআ ম ধাল্প ন্তর্ভ ধক্ত  

মনল্পনাক্ত মফলভঃ  

 

ক.  ভাদযাা ক্ষক্টল্পযয জন্য নীমত পুনগ ধঠন প্রমক্রা;  

ে.  ভাদযাা মক্ষ্ায উন্নল্পনয জন্য একটি কভ ধ-দ্ধমত ফা ক্ষযাডম্যা  কযা;  

গ.  অমথ ধক মযকল্পনা ব্যফস্থানা এফং ভাদযাায জন্য মফস্তামযত ফাল্পজট, মযফীক্ষ্ণ দ্ধমত পুনগ ধঠন, 

তমফর ব্যফস্থানা এফং গ্রামধকায কাম ধক্রভ মনধ ধাযণ কযা।  



  

 

এআ কভ ধদ্ধমত  মক্ষ্া ক্ষক্টল্পয াঠদাল্পনয ন্তর্ভ ধক্ত  ল্পফ ফল্পর অা কযা । মফল্পল কল্পয যকামযবাল্পফ প্রাথমভক এফং 

ভাধ্যমভক ম ধাল্প পুনগ ধঠিত কভ ধকাঠাল্পভা সুদৃঢ় কযল্পফ । প্রস্তাফটি ক্ষভৌমরক মক্ষ্ায কভ ধদ্ধমত এফং ভাধ্যমভক মক্ষ্া উন্নন 
মযকল্পনা যফতী দ ফছল্পযয জন্য ভাদযাা াফ-ক্ষক্টয প্রস্তামফত প্রাথমভক মক্ষ্ায উন্নন ক্ষপ্রাগ্রাল্পভয াল্পথ ভেক্ত কযল্পফ 

ফল্পর রক্ষ্য মস্থয কযা । ফল্পল উক্ত কভ ধদ্ধমতয উয মবমি কল্পয ভাদযাা াফ-ক্ষক্টয-এয জন্য টিএ টিভল্পক যকায ও 

উন্নন ল্পমাগীল্পদয াতা ফাস্তফাল্পনয জন্য মকছু মফমনল্পাগ কভ ধসূমচ ততময কযায রক্ষ্য  মনধ ধাযণ কযা । 

১.২  প্রকল্পল্পয রক্ষ্য ও উল্পেশ্যঃ 

 

প্রকল্পল্পয টিএমম-ক্ষত রক্ষ্য ও উল্পেশ্যগুক্ষরাল্পক াভমগ্রক বাল্পফ উল্পেে কযা ল্পল্পছ। 
 

টিএমময াভমগ্রক উল্পেশ্য: 

1.   মফদ্যভান তে-উাি এফং মযংখ্যান ব্যফায কল্পয  ভাদযাা মক্ষ্ায মফদ্যভান ফস্থায ফাস্তফানুগ    

 ম ধাল্পরাচনা কযা;  

2. ভাদযাা বমতধ, ঝল্পয ড়া এফং পুনঃবমতধয ফস্থা মাচাআ কযা;  

3. াধাযণ মক্ষ্ায ছাত্রছাত্রীয মফযীল্পত ভাদযাা মক্ষ্ায ছাত্রছাত্রীল্পদয ট্রানমজন এফং মক্ষ্া-জধল্পনয ায 

মক  তা মনধ ধাযণ কযা; াাাম ভাদযাা বমতধ ল্পত নুৎা এফং ঝল্পয ড়ায প্রফণতা এফং 

ভাদযাায কর ক্ষেমণল্পত মথামথ ভাল্পনয ক্ষরোড়া কযল্পত না াযায অথ ধাভামজক ক্ষনে কাযণভ 

মচমিত কযা; 

4. চাকমযপূফ ধ  ও চাকমযকারীন মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ, াঠ্যপুস্তক এফং মক্ষ্াক্রভ, কামযগময এফং দক্ষ্তা উন্নন 

কাম ধক্রভ প্রাথমভক, ভাধ্যমভক ও উচ্চভাধ্যমভক ম ধাল্পয াধাযণ মক্ষ্া এফং ভাদযাা মক্ষ্া ংক্রান্ত 

যকাল্পযয মক্ষ্ানীমত এফং  ক্ষকৌর ম ধাল্পরাচনা কল্পয টিভ দস্যগণ এ মফলল্প পরাপর প্রদান কযল্পফন;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. EMIS এফং ভাদযাায ম্যামং (Mapping) োমডয সুমফধাল্পথ ধ কর ধযল্পনয ভাদযাায মক্ষ্া 

ংক্রান্ত মফদ্যভান সুল্পমাগ-সুমফধা, মক্ষ্াক্রভ, মক্ষ্ণ-মেন সুমফধামদ, ভাদযাাগুল্পরায বযন্তযী ণ ও 

ফামযক দক্ষ্তা/ক্ষমাগ্যতা, ছাত্রছাত্রীয ঝল্পয ড়া ও ভাল্পনয ায এফং মল্পথাভেক্ত ল্পমামগতা 

াধাযণ মক্ষ্ায াল্পথ ভাদযাা মক্ষ্ায একটি তুরনাভরক ম ধাল্পরাচনা কল্পয মফদ্যভান ফস্থা মাচাআ 

কযায উল্পেল্পশ্য একটি নভৄনা ভীক্ষ্া এফং ক্ষকাামরল্পটটিব োমডয জন্য গল্পফলণা মফল্পলজ্ঞ ও ন্যান্য 

TA দস্য মফস্তামযত টাভ ধ এন্ড ক্ষযপাল্পযন্প ততময কযল্পফন; 

6. ক্ষক্টয ভল্যাল্পনয উয মবমি কল্পয টিভ দস্যগণ মনল্পনাক্ত কাজ ক যনঃ 

ক. প্রস্তামফত প্রাথমভক মক্ষ্া ক্ষক্টয উন্নন কাম ধক্রভ, প্রস্তামফত ক্ষভৌমরক মক্ষ্া ক্ষেভওাকধ এফং ভাধ্যমভক 

মক্ষ্া উন্নন মযকল্পনায ক্ষপ্রক্ষ্াটল্পক াভল্পন ক্ষযল্পে নীমত কাঠাল্পভা (মরম ক্ষেভওাকধ) ততময কযা;  

ে. ভধ্যভ ও দী ধ ক্ষভাদী মযকল্পনা  কযা এফং 

গ. বমফষ্যত আনল্পবেল্পভন্ট প্রস্তাফনায ল্পযো  কযা; 

7. ভাদযাা মক্ষ্ায পরপ্রসূ কভ ধ-পাদন ও গুণগত ভান জধল্পন মক্ষ্া প্রাল্পনয মফমবন্ন স্তল্পয ভূমভকা 

এফং দামত্ব মনণ ধ কযা; 

8. ক্ষমভনায, কভ ধারা, ক্ষকৌর প্রণল্পনয ংমক্ষ্প্ত প্রমক্ষ্ণ, নীমত (Policy) পুনমফ ধন্যা, মযকল্পনা এফং 

োমড ট্যযয কযাামটি উন্নন কাম ধক্রভ ফাস্তফাল্পনয জন্য একটি কভ ধ মযকল্পনায প্রস্তুমত গ্রণ কযা:  

9. মশুমক্ষ্ায দ্ধমতভ এফং াঠ্যাং যীক্ষ্া কযা; 



  

 

10. পামদত দ্ধমতভ মা ভাদযাা মক্ষ্ায াঠদাল্পন ব্যফহৃত ল্পল্পছ এফং াঠদান দ্ধমতয পরপ্রসূ 

উন্নল্পনয মনমভল্পি ততময কযা মফস্তামযত প্রস্তাফনায ম ধাল্পরাচনা কযা;  

11. তীল্পতয ভাদযাা মযদ ধন মনভ, মক্ষ্ক োপ ভল্যান, মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ এফং মক্ষ্াথীল্পদয  

মেনপর উন্নমতয উল্পেল্পশ্য মযফীক্ষ্ণ দ্ধমতয প্রল্পাজনী উন্নন প্রস্তাফনায ম ধাল্পরাচনা কযা;  

12. মক্ষ্াথীল্পদয মক্ষ্াগত পরাপল্পর ক্ষকায জধল্পনয জন্য বমফষ্যৎ মযফীক্ষ্ল্পণয একটি ক্ষভৌমরক মযফীক্ষ্ণ 

মনল্পদ ধক প্রমতষ্ঠা কযা; 

13. একটি নভৄনা ভীক্ষ্ায ং মল্পল্পফ ক ভী ভাদযাায প্রকৃত মক্ষ্ায ায মনণ ধ কযা এফং তাল্পদয ধভী 

মক্ষ্ায মতমযক্ত মল্পল্পফ প্রাথমভক ম ধাল্প াধাযণ মক্ষ্ায মক্ষ্াক্রভ ন্তর্ভ ধক্ত কযায মফল ম ধাল্পরাচনা 

কযা; 

14. চূড়ান্ত প্রমতল্পফদল্পনয ভ কভ ধমযমধয মফল্পিলল্পণয উয মবমি কল্পয মশুমক্ষ্ায উন্নমতয ওয ন্যান্য 

ক্ষদল্পয াঠ্যসূমচয অল্পরাল্পক একটি ধ্যা ংল্পমাজন কযা;  

15. নীমতভারা মফল্পিল ক্ষণয উয মবমি কল্পয Education Management Information System 

(EMIS) পুনগ ধঠল্পনয প্রস্তাফ, ফামল ধক উন্নন মযকল্পনা কাম ধক্রভভ, মযফীক্ষ্ণ দ্ধমতভ এফং 

মফল্পিলণ ও ভল্যান কযায জন্য তে ংগ্রল্পয কাজ সুগভ কযা;  

16. ক্ষমাগাল্পমাগ দ্ধমত াধ্যভত পুনগ ধঠন, ংল্পমাগ স্থান, নরাআল্পন ংগ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ ভাদযাায তে 

ক্ষফনল্পফআজ (BANBEIS), ভাধ্যমভক ও উচ্চমক্ষ্া মধদপ্তয (DSHE), প্রাথমভক ও গণমক্ষ্া 

মধদপ্তয (MoPME), এফং ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাল্পডয ধ (BMEB) াল্পথ ল্পমামগতা কযা; 

17. টিএ প্রকল্প ভমিত ভাদযাা ম্যামং (Mapping) োমডয দামত্ব ারন কযল্পফ।  
18. ভাদযাা মক্ষ্া উ-ধাযায ফতধভান উৎ এফং ব্যফহৃত তমফল্পরয (ভরধন, অফতধক. মযল্পামধত  

ক্ষফতন) ম ধাল্পরাচনা কযা এফং ভাদযাা মক্ষ্ায উন্নল্পনয জন্য চামদানুগ তমফর মচমিত কযা;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19. স্বল্প অল্পয মযফাল্পযয মশুল্পদয চামদা মন ণ কল্পয কভ ধসূমচ ঠিক কল্পয ভাদযাা মাওা এফং না 

মাওা উল্পমাগী মক্ষ্াথীল্পদয ল্পমামগতা কযা, ক্ষফায ভাধ্যল্পভ দমযদ্রীমড়ত এরাকায মক্ষ্াথীল্পদয 

ভাদযাা অল্পত ফাধ্য কযায মফলল্প মফল্পিলণ; এআফ টাল্পগ ধট ক্ষয মফমবন্ন ভামজক তফলম্য 

দযীকযল্পণয জন্য কভ ধসূমচ মচমিত কযা এফং এআ মনল্পভয প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায মযফীক্ষ্ল্পণয একটি 

প্রস্তাফনা ঠিক কযা; 

20. ভাদযাা মক্ষ্া যাষ্ট্রী সুল্পমাগ সুমফধা এফং মক্ষ্ায উৎল্পয ংগৃীত তে-উাল্পিয উয মবমি কল্পয 

একটি ভল্যান মযল্প ধাট প্রস্তুত কযা এফং ন্যযনতভ জধনল্পমাগ্য ভান উন্নল্পনয জন্য ম্ভাব্য েযচ, 

গ্রামধকায এফং ধা মবমিক সুাময কযা; 

21. ভীক্ষ্াধীন এরাকায ক্ষমোল্পন স্কুল্পর মাওা সুগভ ন এফং দ যফতী এরাকা নগ্রয মক্ষ্াথী এফং 

ংমিষ্ট ভাদযাা ক্ষভল্প মক্ষ্াথীল্পদয জন্য ম্মান এফং বমতধ (Access) মফল্পযাধী প্রল্পযাচনাল্পক মচমিত 

কযা; 

22. ভাদযাা মক্ষ্া মকবাল্পফ ক্ষভল্পল্পদয ক্ষটকআ মক্ষ্ায অওতা অনা মা এফং নুাত নুমাী ভমরা 

মক্ষ্ক মনল্পাগ ক্ষদা মা এফং ল্পফ ধাময ভাদযাা মক্ষ্াল্পক অকল ধণী কযা মা তায সুাময 

একটি ক্ষজন্ডায ক্ষকৌর প্রস্তুত কযা; এফং 

23. ভাদযাা মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ আনমেটিউট পুনগ ধঠন ও উায ক্ষ্ভতা বৃমদ্ধয প্রল্পাজনীতা যীক্ষ্া কযা। 
 

 



  

 

১.৩  প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায উল্পেশ্যঃ  

1. Technical Project Proposal (TPP) নুমাী দয দপ্তয এফং ভাঠ ম ধাল্পয ভাদযাা মক্ষ্া 

প্রমতষ্ঠানভল্প TPP এয প্রধান Components/কাম ধাফ রয ফাস্তফান ফস্থা ম ধাল্পরাচনা কযা; 

2. প্রকল্পল্পয অওতা ক্রভ ( Procurement Process) থ ধাৎ দযত্র অফান, দযল্পত্রয ভল্যান, 

ক্র দ্ধমত নুল্পভাদন, চুমক্ত পাদন প্রভৃমত) মমঅয-২০০৮ নুযণ কল্পয কযা ল্পল্পছ মকনা তা 

যীক্ষ্া কযা; 

3. ভাদযাা মক্ষ্ায মক্ষ্াক্রভ (Curriculum), াঠ্যপুস্তক মফতযণ ব্যফস্থা, যীক্ষ্া গ্রণ দ্ধমত, মক্ষ্া 

উকযণ এফং মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ আতযামদ ব্যফস্থায কাম ধকামযতা (Effectiveness) মনণ ধ কযা, মা 

ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাল্পড ধয ক্ষ্ভতা বৃমদ্ধল্পত াায্য কযল্পফ; 

4. TPP এয ধীল্পন ভধ্যভ ও দী ধ ক্ষভাদী বমফষ্যৎ মযকল্পনা প্রণন কল্পয ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষম ক্ষজন্ডায 

ক্ষকৌর মনধ ধাযণ, ভাদযাা মক্ষ্া ংক্রান্ত EMIS পুনগ ধঠল্পনয প্রস্তাফ, ভাদযাাগুল্পরায অমথ ধক উৎ 

মচমিত কযা, ভাদযাা মক্ষ্া Enrolment opportunity এফং াধাযণ মক্ষ্ায ভভম ধাদা এল্পক 

উন্নীত কযায জন্য মা প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ ক্ষগুল্পরা ভাদযাা মক্ষ্ায অদৄমনকান এফং উন্নল্পনয 

ভরধাযা ক্ষক্ষ্ল্পত্র মকবাল্পফ াায্য কযল্পফ তায ম ধাল্পরাচনা ও ভল্যান কযা;  

5. TPP প্রকল্পল্পয ধাযণা Concept  মডজাআন ও ফাস্তফান এফং এয ন্যান্য কাম ধক্রল্পভয ফরতা ও 

দুফ ধরতা মচমিত কযা; 

6. বমফষ্যল্পত ভাদযাা মক্ষ্ায ক্ষটকআ গ্রগমত, মক্ষ্াথীল্পদয মক্ষ্ণ-মেন  (Teaching-learning) 

ংক্রান্ত সুল্পমাগ সুমফধা এফং াভমগ্রকবাল্পফ ভাদযাা মক্ষ্ায উন্নন ক্ষ্ভতা বৃমদ্ধ কযায জন্য প্রল্পাজনী 

সুাময প্রদান কযা; 

 

১.৪ প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায কভ ধ-মযমধ: 

টিমময ক্ষম ভস্ত মফলল্প তে ংগ্র ও তে ম ধাল্পরাচনা কযা ল্পফ তাআ প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায কভ ধ মযমধ মল্পল্পফ 

মফল্পফচয। মনল্পন প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায কভ ধ মযমধয মফলগুল্পরা উল্পেে কযা ল্পরাঃ  

1. টিমময যাভ ধক ক্ষর গঠন মফলটি মাচাআঃ 

 মযকল্পনা নুমাী টিএ প্রকল্পল্পয ধীল্পন ক্র ভ ঠিকবাল্পফ কযা ল্পল্পছ মকনা তা ভল্যান কযা।  
 মফমবন্ন কল্পপাল্পনল্পন্ট ভাদযাায নভৄনা ভীক্ষ্া 

 নুমষ্ঠত কভ ধারায পরাপর মফল্পিলণ। 
2. যাভ ধকল্পদয মনমণ ধত ভাদযাা মক্ষ্াব্যফস্থা মফদ্যভান তফলম্য, চামদা এফং গ্রামধকাযভ ম ধাল্পরাচনাঃ  

 টিমম কর্তধক মনমণ ধত মফমবন্ন কল্পপাল্পনল্পন্ট মফদ্যভান তফলম্য, চামদা এফং গ্রামধকাযল্পক ম ধাল্পরাচনা 

কল্পয প্রকৃত ফাস্তফতাযপকধ মনণ ধ কযা; 

 জাতী মক্ষ্ানীমত ২০১০ ফাস্তফান ফস্থা ম ধাল্পরাচনা এফং মক্ষ্ানীমত ফাস্তফাল্পনয জন্য প্রদি 

সুামযভ ম ধাল্পরাচনা কল্পয মভর/মভল্পরয মফল ভভত্মব্য তুল্পর ধযা;  

 ক্ষযাডম্যাল্প ভাদযাা প্রমতষ্ঠানগুল্পরায জন্য প্রস্তামফত মফমনল্পাল্পগয গ্রামধকায কভ ধসূমচগুল্পরায ম ধাল্পরাচনা 

কল্পয মপল্পল্ডয মপডব্যাল্পকয অল্পরাল্পক মথাথ ধতা মন ণ কযা। 



  

 

3. ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাল্পড ধয কযাামটি উন্নল্পনয মযকল্পনাঃ  

 ংগঠন-জনফর-প্রমক্ষ্ণগত ফস্থা মাচাআ কযা; 

 ভাদযাায ক্ষবৌত ফকাঠাল্পভাগত সুমফধা মচমিত কযা;  

 মক্ষ্াক্রভ, াঠ্যপুস্তক এফং মক্ষ্া উকযণ আতযামদয উন্নন ও মফস্তযল্পণয জন্য কযণী মচমিত কযা; 

 মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ মফলল্প মনল্পদ ধনা প্রদান। 
4. ভাদযাা কযাামটি উন্নন প্রমক্রা নীমত গঠন (মরম ক্ষেভওাকধ) ও াল্পাট ধ কভ ধসূমচয সুামযভ 

ম ধাল্পরাচনাঃ 

 নীমত পুনমফ ধন্যাল্প ম্মত ওা; 

 ভধ্যভ ও দী ধ ক্ষভাদী নীমত গঠন কযা; 

 ক্ষযাডম্যাল্পয গ্রামধকায মফলামদ ফাস্তফান কযা; 

 অমথ ধক ব্যফস্থানা ও মযফীক্ষ্ণ দ্ধমত। 
 

5. প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায ভাঠকল্পভ ধয মযমধ: 

 

যাভ ধল্পকয প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায একটি মডজাআন এফং ভাঠ ম ধাল্পয তে ংগ্রল্পয  একটি মযকল্পনা কযা; 

ভল্যান ভীক্ষ্ায নভৄনা ংগ্র মনল্পনয ছক নুাল্পয ওাঃ 

 

 ক্ষটমফর-১ 

 

 

 

 

াভমগ্রক কভ ধমযমধ ও ভীক্ষ্ায জন্য টাল্পগ ধট জনংখ্যা  ভীক্ষ্া এরাকা  

 

1. TPP নুাল্পয প্রকল্পল্পয প্রধান কল্পপাল্পনন্ট/কাম ধক্রল্পভয ফাস্তফান ফস্থা;

 

2. ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি উন্নন এফং মক্ষ্াথীল্পদয কভ ধ- দক্ষ্তা 

তাল্পদয কভ ধংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সুমফধা বৃমদ্ধয ম্ভাফনা পল্পকধ ভল্যান 

কযা;

 

3. প্রাল্পনয উচ্চ ম ধাল্পয কভ ধকতধা, জন-প্রমতমনমধ, স্থানী গণ্যভান্য ব্যমক্ত, 

স্থানী প্রাল্পনয ংমিষ্ট কভ ধকতধা, মক্ষ্ক, ধভী ক্ষনতা ও ভমরা 

প্রমতমনমধল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা। 

াযা ক্ষদল্পয ন্তত ১৫% ক্ষজরাল্পক 

এআ ভীক্ষ্ায ন্তর্ভ ধক্ত কযা এফং এ 

ভস্ত ক্ষজরায মনফ ধামচত ভাদযাাল্পক 

ভীক্ষ্ায অওতা অনা। 



  

 

ধ্যা-২ 

প্রকল্প প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায দ্ধমত 

২.১   

 ‘কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন’ প্রকল্পল্পয প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায কামিত পরাপর জধল্পনয জন্য 

একটি কভ ধ-দ্ধমত মনধ ধাযণ  কযা । ভাধ্যমভক (ক্ষল্পকন্ডাময) তে-উৎ মল্পল্পফ টিমম টিল্পভয প্রদি মযল্পাট ধ এফং PCR 

ংগ্র কযা । এল্পক্ষ্ল্পত্র প্রল্পাজনী তে ংগ্র কযায জন্য প্রশ্নত্র ও ক্ষচকমরে প্রস্তুত কযা । এ ছাড়া তে 

ংগ্রকাযী মল্পল্পফ প্রল্পাজনী জনফর ফাছাআ  কযা । তে ংগ্রল্পয জন্য জনফরল্পক ভীক্ষ্ায রক্ষ্য-উল্পেশ্য, 

প্রশ্নত্র ও ক্ষচকমরে এফং তে ংগ্রল্পয দ্ধমত পল্পকধ প্রমক্ষ্ণ ক্ষদ ওা ।  ভাঠ ম ধাল্পয নভৄনা ভাদযাা ফাছাআ কল্পয  

নভৄনা ভাদযাা তে ংগ্রকাযী ক্ষপ্রযণ কযা ।  নভৄনা ভাদযাায তে ংগ্র পূফ ধক গুণগত ও ংখ্যাগত তে ংগ্র, 

প্রমক্রাকযণ ও ম ধাল্পরাচনা এফং াযংল্পক্ষ্ প্রস্তুত কযা ল্পল্পছ। টিমম টিল্পভয প্রদি মযল্পাট ধ ও অআএভআমডয উল্পেশ্য ও 

মনল্পদ ধনায উয মবমি কল্পয প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায দ্ধমত মনধ ধাযণ কযা ।  

 

 ২.২ প্রবাফ ভল্যাল্পনয ংমিষ্ট মফলভ : 

 

টিমময ক্ষম ফ কল্পপাল্পনন্ট outputs মচমিত কযা ল্পল্পছ তায ম ধাল্পরাচনা কল্পয ক্ষগুল্পরা কতট্যকু ফাস্তফমবমিক তা 

েমতল্প ক্ষদ ে ক্ষগুল্পরায ফাস্তফানল্পমাগ্যতা মচমিত কযা ।  দামের ও অমরভ ভাদযাা য ক্ষম ফ তফলম্য, চামদা ও 

গ্রামধকাল্পযয মফল মচমিত কযা ল্পল্পছ তায ম ধাল্পরাচনা কল্পয ক্ষগুল্পরা কতট্যকু ফাস্তফমবমিক তা েমতল্প ক্ষদল্পে  ক্ষগুল্পরায 

ফাস্তফানল্পমাগ্যতা মচমিত কযা ।  মফএভআমফ, মফএভটিটিঅআ পমকধত সুামযভ ম ধাল্পরাচনা কল্পয ক্ষগুল্পরা কতট্যকু 

ফাস্তফমবমিক তা েমতল্প ক্ষদো  এফং ক্ষগুল্পরায উল্পমামগতা মচমিত কযা ল্পল্পছ । এ প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্া টিমম 

টিল্পভয প্রদি মযল্পাট ধ ম ধাল্পরাচনা কল্পয তায উল্পমামগতা, ফাস্তফতা এফং ক্ষযাডম্যা মফমবন্ন কল্পপাল্পনল্পন্টয সুামযগুল্পরায 

ফাস্তফান ক্ষমাগ্যতা মন ণ কযা । 

২.৩ তল্পেয উৎ এফং ক্ষক্ষ্ত্র মনধ ধাযণঃ 

 

এআ প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায তল্পেয উৎ এফং তেদাতা মনল্পনাক্ত প্রমতষ্ঠান ও ব্যমক্তয মফফযণ  ংগ্র কযা । ক্ষম 

প্রমতষ্ঠানগুল্পরা ফা মাঁযা  তে প্রদান  কল্পযল্পছন মনল্পন তা উল্পেে কযা ল্পরাঃ  

    প্রকল্প ংমিষ্ট ংস্থা ও কভ ধকতধা; 

    ংমিষ্ট প্রকল্পল্পয াল্পাট ধ এল্পজমন্প; 

    টিমময ভাদযাা ক্ষক্টয োমড ম ধাল্পরাচনা, মফমবন্ন কল্পপাল্পনল্পন্টয সুাময ও ক্ষযাডম্যা ক্ষথল্পক তে ংগ্র   

কযা ; 

    ভাদযাা প্রধান, ভাদযাায মক্ষ্ক, মক্ষ্াথী, মববাফক ও ম্যাল্পনমজং কমভটিয দস্য এফং  Key    

Informants Interview (KII) ও ক্ষজরা/উল্পজরা মক্ষ্া মপাল্পযয মনকট ক্ষথল্পক মল্পল্পফ তে গ্রণ কযা 

; 

 তামরকার্ভক্ত ভাদযাা দরগত (FGD) অল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ তে গ্রণ কযা  । 
 



  

 

২.৪  প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায তে ং গ্রক্ষয উকযণ ও ংগ্র দ্ধমতঃ 

 

ংমিষ্ট ব্যমক্তল্পদয াল্পথ াক্ষ্াৎকায গ্রণ ও তে ংগ্রল্পয  উল্পেল্পশ্য- 

 

 মফমবন্ন উকযণ  

 মফমবন্ন কল্পপাল্পনল্পন্টয কাঠাল্পভাফদ্ধ প্রশ্নত্র প্রণন; 

  ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচনায (FGD) জন্য ক্ষচকমর য একটি ক্ষট  কযা ।  

 তে ংগ্রক্ষয দ্ধমতভঃ 

 
ক. ংখ্যাগত তে ংগ্র  

ংখ্যাগত তে ংগ্র দ্ধমতল্পত তে ংগ্রল্পয ক্ষক্ষ্ল্পত্র সুমফধাল্পবাগী ছাত্র ও ন্যান্যল্পদয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কযা ।  কর 

ধযক্ষনয নভৄনা উিযদাতা ল্পত তে ংগ্র কযায জন্য কাঠাল্পভাফদ্ধ (মকছু উনু্ক্ত প্রশ্ন) প্রশ্নত্র ব্যফায কযা । 

 

ে. গুণগত তে ংগ্র  

গুণগত তে ংগ্র দ্ধমতল্পত তে ংগ্রল্পয জন্য ক্ষপাকা দল্পর অল্পরাচনা (FGD) এফং কী আনপযল্পভন্ট আন্টাযমবউ 

(KII) দ্ধমত ব্যফায কযা ল্পল্পছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

২.৫ ভীক্ষ্ায অকায মনণ ধঃ  

প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্াল্পত মক্ষ্াথীল্পদয ক্ষভাট ংখ্যায উচ্চ অদ ধাল্পনয ভাধ্যল্পভ মযংখ্যানগত প্রমতমনমধ মনধ ধাযণ ও 

কামযগময প্রমক্রা নুযণ কযা ।   ভীক্ষ্ায নভৄনাল্পনয জন্য মক্ষ্াথীল্পদয ক্লাল্প উমস্থমত ব্যফায কযা ল্পল্পছ ৫৯% , 

অত্ম-মফশ্বা (Confidence level) ম ধাল্প ৯৫%, মনর্ভ ধর ম ধাল্প ০৫% । কাযণ ফ ভাদযাায  ঠিক 

থাকল্পফ না । (কর ভাদযাা ক্ষথল্পক একআ ংখ্যায নভৄনায মক্ষ্াথী মনফ ধামচত ল্পল্পছ; মমদও মক্ষ্াথী ংখ্যা নভৄনা 

ভাদযাা একআ যকভ ন।) য এফং গ্রাল্পভয ভাদযাায  একআ যকভ ন। কাযণ উন্নল্পনয জন্য মনফ ধামচত 

ভাদযাায প্রাধাল্পন্যয মদক ক্ষথল্পক নভৄনায াআজ অত্মমফশ্বা  ম ধাল্প এফং মডজাআল্পনয পরাপল্পর নভৄনায অকায াধাযণ 

মল্পল্পফ এআ পযভৄরা ব্যফায কযা । 

The size of the sample has been arrived at using the formula (Cochran, 1977): 

                                      

                                                                         = (1.96)
2
*0.59*(1-0.59) 

 
 ×2 

(0.05)
2
 

 

  = 750 (Actual 743) 

Where,   

n = size of the sample 

deff. = design effect = 2  

p = Targated proportion of Madrasah student who will be able to develop 

technical capacity (in this case proportion = 0.59) 

Z = value of the standard normal deviate, which is equal to 1.96 at 5% level 

of significant 

d = The level of precision required which we assumed 5%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

২.৬ ভীক্ষ্া কাল্পজয জন্য প্রস্তামফত ক্ষবৌল্পগামরক এরাকা ও ক্ষজরা মনফ ধাচন:  

 

ফাংরাল্পদল্পয ৬৪ ক্ষজরায তকযা ১৫ বাল্পগয কাছাকামছ মল্পল্পফ ১০ ক্ষজরায তে ংগ্র কযায কথা থাকল্পর ৩০টি ক্ষজরায 

অমরা ভাদযাায তামরকা প্রস্তুত কযা । ভগ্র ক্ষদল্পয ভীক্ষ্ায জন্য ৭ মফবাগল্পক ক্ষছাট-ফড় মল্পল্পফ ক্ষমভন, ঢাকা 

মফবাগ ক্ষথল্পক ৬ ক্ষজরা, যাজাী মফবাগ ক্ষথল্পক ৬ ক্ষজরা, চট্রগ্রাভ মফবাগ ক্ষথল্পক ৬ ক্ষজরা এফং ফমষ্ট যংপুয, খুরনা, 

ফমযার ও মল্পরট মফবাগ ক্ষথল্পক ৩ টি কল্পয ক্ষজরা মনফ ধাচন কযা ল্পল্পছ । প্রমত মফবাগ ক্ষথল্পক ২টি ফারক এফং ১টি ফামরকা 
ভাদযাা মনফ ধাচন কযা ল্পল্পছ। ম্ভাব্য নভৄনায  ছক মনল্পন ংভেক্ত কযা ল্পরা। 
 
ক্ষটমফর-২ মফবাগ ও ক্ষজরা উল্পজরা নুাল্পয নভৄনা ভাদযাায ংখ্যা। 
 
মফবাগ ক্ষজরা উল্পজরা নভৄনা অমরা ভাদযাায ংখ্যা 

ক্রমভক  ক্রমভক   ফামরকা ফারক ক্ষভাট 

১ যংপুয ১ ঞ্চগড় ক্ষততুমরা  ১ 

৩ ২ যংপুয                                                                                                                                                                                                                                                      যংপুয দয ১  

৩ গাআফন্ধা াদুেযাপুয  ১ 

২ যাজাী 

 

৪ চাাআ নফাফগঞ্জ দয ১  

৬ 

৫ যাজাী ফা  ১ 

৬ নাল্পটায নাল্পটায  ১ 

৭ াফনা াফনা ১  

৮ মযাজগঞ্জ উোাড়া  ১ 

৯ ফগুড়া গাফতরী  ১ 

৩ ঢাকা ১০ ঢাকা কাভযাঙ্গীযচয  ১ 

৬ 

১১ নাযাণগঞ্জ রূগঞ্জ  ১ 

১২ গাজীপুয শ্রীপুয ১  

১৩ পমযদপুয দয  ১ 

১৪ যাজফাড়ী দয ১  

১৫ ক্ষগাারগঞ্জ ট্যঙ্গীাড়া  ১ 

৪ খুরনা ১৬ খুরনা কযা  ১ 

৩ ১৭ াতক্ষ্ীযা শ্যাভনগয  ১ 

১৮ কুমষ্টা কুভাযোরী ১  

৫ ফমযার ১৯ ফমযার দয ১  

৩ ২০ ঝারকাঠি দয  ১ 

২১ ট্যাোরী দমভনা  ১ 

৬ মল্পরট ২২ মল্পরট কানাআ াট ১  

৩ ২৩ ক্ষভৌরফীফাজায শ্রীভঙ্গর  ১ 

২৪ সুনাভগঞ্জ দয  ১ 

৭ চট্টগ্রাভ ২৫ োগড়াছমড় ভাটিযাঙ্গা  ১ 

৬ 

২৬ চট্রগ্রাভ অরভাাড়া ১  

২৭ যাঙ্গাভাটি রঙডু  ১ 

২৮ ফান্দযফান রাভা  ১ 

২৯ কক্সফাজায দয   ১  

৩০ কক্সফাজায ক্ষটকনাপ  ১ 

ফ ধল্পভাট  ১০ ২০ ৩০ 



  

 

২.৭ ভীক্ষ্ায জন্য মনফ ধাচনল্পমাগ্য জনংখ্যা এফং তেদাতায ধযন মনফ ধাচন: 

 ফ ধযল্পনয ভাদযাা তে ংগ্রল্পয অওতা অল্পফ । দামের ও অমরভ ম ধাল্পয ছাত্রছাত্রীল্পদয তে ংগ্র কযা 

ল্পল্পছ; থ ধাৎ ভীক্ষ্ায নফভ ক্ষথল্পক িাদ  ক্লাল্প মক্ষ্াথীল্পদযল্পক নভৄনা ধযা ল্পল্পছ । ঠিক তে মদল্পত াযল্পফ না 

মফল্পফচনা ৯ভ ক্ষেমণয মনল্পচয মক্ষ্াথীল্পদয মনকট  তে ংগ্র কযা মন। 
 

 ভাদযাা প্রধাল্পনয পৃথকবাল্পফ তেমবমিক একটি াক্ষ্া ৎকায গ্রণ কযা ল্পল্পছ । এ ছাড়া দামের (ভাধ্যমভক) ভাল্পনয 

ভাদযাায ১জন প্রধান মক্ষ্ক, ৩ জন মক্ষ্ক, ১৫ জন মক্ষ্াথী, ৪ জন মববাফক, ২ জন ভাদযাা ম্যাল্পনমজং 

কমভটিয (MMC) দল্পস্যয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কযা ল্পল্পছ । প্রমত ভাদযাা ক্ষভাট উিযদাতা ল্পল্পছন ২৫ জন । ৩০ 
ভাদযাা ২৫ জন মল্পল্পফ (প্রধান মক্ষ্ক/মক্ষ্ক ১২০ জন+ মক্ষ্াথী ৪৫০জন+ মববাফক ১২০ জন+ ভাদযাা 

কমভটিয দস্য ৬০জন) ক্ষভাট ৭৫০ জন উিযদাতায  (সুমফধাল্পবাগী মক্ষ্াথী ও ভাদযাায াল্পথ ংমিষ্ট ) াক্ষ্াৎকায 

গ্রণ কযা ।  

 

ক্ষটমফর-৩ একনজল্পয াক্ষ্াৎকায গ্রণকাযীল্পদয ংখ্যা: 

প্রমত  ভাদযাায  উিযদাতা প্রমত 

ভাদযাা 

উিযদাতা 

ক্ষভাট 

ভাদযাায 

ংখ্যা 

ক্ষভাট 

উিযদাতা প্রধান 

মক্ষ্ক 

মক্ষ্ক মক্ষ্াথী মববাফক 
ভাদযাা 

কমভটিয দস্য 

১ ৩ ১৫ ৪ ২ ২৫ ৩০ ৭৫০ 

 

 মনফ ধামচত ক্ষজরায একটি ভাদযাা উিযদাতাল্পদয কযাটাগময ক্ষথল্পক ৮/১০ জল্পনয একটি গ্রুল্পয াল্পথ ক্ষপাকা গ্রন 

অল্পরাচনা (FGD) কযা ল্পল্পছ। ছাত্র, মক্ষ্ক, মববাফক, ভাদযাা ম্যাল্পনমজং কমভটিয দস্য, গণ্যভান্য ব্যমক্ত, জন-

প্রমতমনমধ মনল্প ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচনা (FGD) কযা । 

 

 তল্পফ যাভ ধক প্রল্পা জল্পনয তামগল্পদ  উল্পেমেত ভাদযাাভ ব্যতীত ভানপন্ন এফং মননভাল্পনয মকছু ভাদযাা 

ক্ষপাকা গ্রু অল্পরাচনা কল্পযল্পছন। 
 

  



  

 

২.৮ ভীক্ষ্া য কাম ধক্রল্পভয নুযণকৃত ধাভঃ 

 

ভীক্ষ্া কাম ধক্রল্পভয ধীল্পন মফমবন্ন মফলল্পয কাম ধক্রভ পাদন কযায উল্পেল্পশ্য- 

 ভীক্ষ্া পন্ন কযায রল্পক্ষ্য প্রল্পাজনী ংখ্যক প্রশ্নত্র ও  ক্ষচকমরষ্ট  কযা ; 

 প্রশ্নত্র ও  ক্ষচকমরষ্ট ভাঠ ম ধাল্প মপল্ড ক্ষটষ্ট কযা ;  

 তে ংগ্রকাযীল্পদয ; 

 তে ংগ্রকাযীল্পদয তে ংগ্রল্পয াভমগ্রক কাম ধক্রল্পভয উয প্রমক্ষ্ণ ক্ষদওা ; 

 তে ংগ্রল্পয জন্য তাক্ষদয মপল্পল্ড াঠাল্পনা ; 

  তে ংগ্র কযায য ক্ষগুল্পরায মাচাআ ফাছাআ ও পাদনা কযা ; 

 ভীক্ষ্ায উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্য ক্ষযল্পে ক্ষটবুল্পরক্ষনয মবমিল্পত তে মফল্পিলণ কযা ; 

 এ ণগত তল্পেয াল্পথ ক্ষমোল্পন মা প্রল্পমাজয তা মভমরল্প (Incorporate) ভীক্ষ্া প্রমতল্পফদল্পন তা ন্তর্ভক্ত কযা 

 ।  
 

২.৯ তে প্রমক্রাকযণ ও মফল্পিল ণ

তে কমপউটাল্পয আনপুট কযায কাজটি এল্পক্স এফং এমএএ ক্ষপ্রাগ্রাল্পভয ভাধ্যল্পভ মথাভল্প পন্ন কযা । তে 

প্রমক্রা কযায জন্য ক্ষকামডং নুমাী প্রল্পশ্নািল্পযয কাজ পন্ন কযা  এআ কাল্পজ এল্পক্স এফং এমএএ  ওাল্পয 

তে এমি ও ভীক্ষ্া দ্ধমত  ব্যফায কযা  । র্ভরভ মাল্পত এমিয ভআ ফাদ ক্ষদ া মা; ক্ষজন্য মতদূয ম্ভফ 

কমন্ডনার রমজকযার ক্ষযঞ্জ/ মা চাআ প্রমক্রা উক্ত ক্ষপ্রাগ্রাল্পভ য ভত্মধর্ভত কযা । গুণগত মাচাআল্পয উল্পেল্পশ্য ২০% তেত্র 

পুনযা তদফচল্পনয ভাধ্যল্পভ এমি কযা ।  চরকভল্পক মেকুল্পন্পী ক্ষটমফল্পর াজাল্পনা এফং প্রল্পাজনী ক্র ক্ষটমফর 

ভীক্ষ্ায উল্পেল্পশ্যয াল্পথ ঙ্গমতপূণ ধ কল্পয  কযা । প্রকল্পল্পয ন্যান্য ভজাতী তল্পেয াল্পথ এফং জাতী ফস্থায 

ক্ষক্ষ্ল্পত্র ফাংরাল্পদ মযংখ্যান বুযল্পযায BBS) তল্পেয াল্পথ ভীক্ষ্ায তে তুরনা কযা ।  

 

ংখ্যাগত তল্পেয াল্পথ গুণগত তল্পেয ংমভেণ কযা ল্পল্পছ । এ ক্ষক্ষ্ল্পত্র মফল্পলত ডকুল্পভন্ট স্ ক্ষমভন, টিমম মযল্পাট ধ এফং 

জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ ম ধাল্পরাচনা কল্পয ক্ষগুল্পরায াল্পথ ফতধভান ভীক্ষ্া প্রাপ্ত তল্পেয তুরনাভরক ম ধাল্পরাচনা কল্পয 

ভীক্ষ্া প্রমতল্পফদল্পন মথামথবাল্পফ উস্থান কযা ল্পল্পছ।  
 

২.১০ প্রমতল্পফদন 

 

তে প্রমক্রাকযণ ক্ষল্পল মডল্পক্রটিব মযল্প ধাট প্রস্তুত কযা ল্পল্পছ । প্রমতল্পফদনটি কল্পকটি ধ্যাল্প মফন্যস্ত কযা । টিমম 

ফাস্তফাল্পনয ক্ষক্ষ্ল্পত্র ফাস্তফ ফস্থা, উচ্চ ম ধাল্পয কভ ধকতধাল্পদয মবভত, সুমফধাল্পবাগীল্পদয ভতাভত আতযামদ গু ক্ষত্বয াল্পথ 

ফণ ধনা কযা  । ভাদযাায ক্ষবৌত চামদা, মক্ষ্াক্রল্পভয চামদা, াঠ্যপুস্তক, মক্ষ্া উকযণ, মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ আতযামদ মফলল্প 

প্রাপ্ত তে মফল্পিলণ ক্রভানুাল্পয াজাল্পনা ল্পল্পছ। 
 



  

 

ধ্যা-৩ 

প্রমকউযল্পভন্ট ংক্রান্ত তে 

   

প্রকল্প ব্যফস্থানা ও ফাস্তফান এভন একটা প্রমক্রা য ভাধ্যল্পভ কযল্পত   মা প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য ও রক্ষ্য জধল্পনয জন্য ঠিক 

কভ ধমযকল্পনা, ল্পথ ধয ঠিক ব্যফায দ্ধমত ও ক্ষকৌর নুযণ কল্পয থাল্পক । মনমদ ধষ্ট পরাপর জধল্পনয জন্য প্রকল্প ল্পে 

একটি স্থাী প্রমক্রা মায ভাধ্যল্পভ সুন্দয শু  ও ভামপ্তয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পল্পয রক্ষ্য ও উল্পেশ্য জধন কযা মা । প্রকৃত ল্পক্ষ্ 
প্রকল্প ফাস্তফাল্পনয ভাধ্যল্পভ ভাল্পজয এভন মযফতধন াধন কযা মা ভানুল্পলয উকাল্পয অল্প ও ভাল্পজ ভল্য ংল্পমাজন 

। ক্র প্রমক্রা স্বেতা ও জফাফমদমতা মনমিত কযায জন্য এফং ক্র প্রমক্রা ংগ্রণ কযল্পত আচ্ছুক প্রাথীল্পদয ভাল্পঝ 

ততা ও উনু্ক্ত প্রমতল্পমামগতা মনমি ত কযায জন্য ফাংরাল্পদ যকায াফমরক প্রমকউযল্পভন্ট অআন-২০০৮ প্রণন 

কল্পযল্পছন। ফাংরাল্পদ যকায ক্র কাম ধক্রভ এআ মনভ এফং প্রমফধান নুমাী মনমন্ত্রত ও পন্ন কযল্পছ ।  
 

 প্রকল্পল্পয অওতা প্রমকউযল্পভন্ট/ক্রভ যকা ময ক্র নীমতভারা/মমঅয-২০০৮ ক্ষভল্পন কযা ল্পল্পছ মকনা তা 

ম ধাল্পরাচনা কযা । 

 প্রকল্পল্পয মফমবন্ন ক্ষক্ষ্ল্পত্র কযা ব্যগুল্পরা মথামথবাল্পফ কযা ল্পল্পছ মকনা তা ম ধাল্পরাচনা কযা । 

৩.১  প্রকল্প ফাস্তফান ফস্থাঃ 

 

প্রকল্পটিয নুকূল্পর ২০০৯-১০ ল্পত ২০১০-১১ থ ধফছয ম ধন্ত ভল্প ংল্পামধত ফামল ধক উন্নন কভ ধসূ মচয অওতা ফযাে, 

ফভৄক্ত ও ব্য ম ধাল্পরাচনা 
(*)
 মনল্পন ক্ষদোল্পনা ল্পরাঃ  

 

  (রক্ষ্ টাকা) 

থ ধফছয ংল্পামধত ফযাে ও রক্ষ্যভাত্রা ব্য ও ফাস্তফ গ্রগমত 

 ক্ষভাট টাকা প্রাঃ াঃ ফাস্তফ% ক্ষভাট টাকা প্রাঃ াঃ ফাস্তফ%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  

২০০৯-১০ ২৫৫.৯৯ - ২৫৫.৯৯ ৪২.৮৬% ২৮৫.৩২ - ২৮৫.৩২ ৪৯.৯১%  

২০১০-১১ ৩৪১.৩৩ - ৩৪১.৩৩ ৫৭.১৪% ২৮৫.৩৯ - ২৮৫.৩৯ ৫০.০৯%  

ক্ষভাট ৫৯৭.৩২ - ৫৯৭.৩২ ১০০% ৫৬৯.৭১ - ৫৬৯.৭১ ১০০%  

          

 

উৎঃ মক্ষ্া ভন্ত্রণার ক্ষথল্পক প্রাপ্ত প্রকল্প ভাপ্ত প্রমতল্পফদন (মমঅয), জুন-২০১১। 
 
 

প্রকল্পটি জুরাআ’২০০৯ ক্ষথল্পক মডল্পম্বয’২০১০ ম ধন্ত ভল্প ৮১০.০০ রক্ষ্ টাকা (মজওমফ ১২৩.৫৬+ প্রকল্প াায্য 

৬৮৬.৪৪ রক্ষ্) ফাস্তফান ওায কথা থাকল্পরও প্রকল্পল্পয দাতাংস্থা এী উন্নন ব্যাংক (এমডমফ)-এয াল্পথ 

অল্পরাচনাক্রল্পভ জুন’২০১১ ম ধন্ত ফমধ ধত ক্ষভাল্পদ প্রকল্পল্পয প্রাক্কমরত ব্যল্পয াায্য ং ৬৮৬.৪৪ রক্ষ্ টাকা ল্পত কমভল্প 

৫৯৭.৩২ রক্ষ্ টাকা মনধ ধাযণ কযা । প্রকল্প ক্ষভাল্পদ এমডমফ কর্তধক ফভৄক্তকৃত ৫৬৯.৭১ রক্ষ্ টাকা ব্য কযা  এফং 

মজওমফ ল্পত ফযােকৃত ১২৩.৫৬ রক্ষ্ টাকা প্রল্পাজন না থাকা ছাড় কযা মন। 
 

(*)  টিমটি/ মমঅয মযল্পাল্পট ধ ভ ও োতমবমিক ফভৄক্ত ও ব্য মফস্তামযত অকাল্পয না াওা ভল্যান মযল্পাল্পট ধ ংল্পমাজন কযা মামন। 
 

 

 



  

 

৩.২  প্রকল্পল্পয কল্পপাল্পনন্ট মবমিক ব্য ও ফাস্তফান ম ধাল্পরাচনাঃ  

 

প্রকল্পটিয নুকূল্পর ব্যমত োত, ঙ্গ মবমিক অমথ ধক ব্য ও ফাস্তফান গ্রগমত ম ধাল্পরাচনা মনল্পন ক্ষদোল্পনা ল্পরাঃ 

 

ক্রমভক 

নং 

এমডমফ কর্তধক ংল্পামধত টিমম 

নুমাী কাল্পজয ঙ্গ 

 মযকমল্পত রক্ষ্যভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফান 

একক অমথ ধক 

(রক্ষ্ টাকা) 

ফাস্তফ 

(রক্ষ্ টাকা)

অমথ ধক (%) 

(রক্ষ্ টাকা)

ফাস্তফ (%) 

(রক্ষ্ টাকা)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 GOB personnel (Project 

input in kind) 

জনভা ১২৩.৫৬ ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

১ 13 Consultants (11)  জনভা ৩২৫.১১ ১২৫ ৩৪০.১৪ 

(১০৫%) 

১২৭.৩২ 

(১০২%) 

২ Data Collection ক্ষথাক ৬৮.৫০ .. ৬৮.৫০ 

(১০০%) 

১০০% 

৩ Air tickets, Travel cost & Field 

trip cost 

ংখ্যা ৬২.৫৪ ১৩ ৫৩.৯৭ 

(৮৬%) 

১৩ 

(১০০%) 

৪ Fax, Telephone, Misc. cost ক্ষথাক ৩.০৮ .. ৩.০৮ 

(১০০%) 

১০০% 

৫ Office Stationeries/ printing ক্ষথাক ৬.৮৫s .. ৬.৮৫ 

(১০০%) 

১০০% 

৬ Transport cost ক্ষথাক ১০.২৭ .. ১০.২৭ 

(১০০%) 

১০০% 

৭ Equipment ক্ষথাক ৬.৮৫ .. ৯.৫১ 

(৯৬%) 

১০০% 

৮ Workshops, seminar ংখ্যা ৩.৪৩ ১০ ৫.৮০ 

(১৪০%) 

১০ 

(১০০%) 

৯ Study Tour ংখ্যা ৮৯.০৫ ৬ ৭২.৫৯ 

(৮১%) 

৩ 

(১০০%) 

১০ Contingency ক্ষথাক ২২.৬৪ .. ০০.০০ ০০.০০ 

১১ ক্ষভাট  ৫৯৭.৩২  ৫৬৯.৭১ 

(৯৫%) 

১০০% 

 

উৎঃ মক্ষ্া ভন্ত্রণার ক্ষথল্পক প্রাপ্ত প্রকল্প ভাপ্ত প্রমতল্পফদন (মমঅয), জুন-২০১১। 
 

 

 

 

 



  

 

 

টিমময যাভ ধক্ষকয ব্যঃ   

 

প্রকল্পল্পয ভর দাতাংস্থা কর্তধক ংল্পামধত টিমটি নুমাী স্থানী যাভ ধক, মপ োপ আতযামদ মনল্পাগ কযায জন্য 

১২৫ জনভা মল্পল্পফ ৩২৫.১১ রক্ষ্ টাকা ফযাল্পেয মফযীল্পত ১২৭ জনভা মল্পল্পফ ৩৪০.১৪ রক্ষ্ টাকা ব্য কযা ল্পল্পছ । 
এল্পক্ষ্ল্পত্র মতমযক্ত ব্য কযা ল্পল্পছ (৩৪০.১৪-৩২৫.১১)=১৬.০৩ রক্ষ্ টাকা।  
 

তে ংগ্রঃ  

 

প্রকল্পল্পয ভর দাতাংস্থা কর্তধক ংল্পামধত টিমটি নুমাী াযা ক্ষদল্পয ভাদযাা কামযকুরাভ ও মক্ষ্া দ্ধমত পমকধত 

তে ংগ্রল্পয জন্য ফযােকৃত ৬৮.৫০ রক্ষ্ টাকা ব্য কযা ল্পল্পছ। ম ধল্পফক্ষ্ল্পণ জানা ক্ষগল্পছ ক্ষম, BANBEIS-ক্ষক তে 

ংগ্রল্পয জন্য দামত্ব প্রদান কযা । 

 

মপ ক্ষোনাযী/মপ্রমন্টং:  

 

প্রকল্পল্পয ভর দাতাংস্থা কর্তধক ংল্পামধত টিম  নুমাী এ োল্পত ফযােকৃত ৬.৮৫ রক্ষ্ টাকা মফমবন্ন ধযল্পনয াভগ্রী 

ক্রল্প ব্য কযা ল্পল্পছ েধাৎ এ ক্ষক্ষ্ল্পত্র অমথ ধক ব্য ১০০% । এ কর ক্রল্প দাতাংস্থা এী উন্নন ব্যাংক (এমডমফ) এয 

মনজস্ব ক্র নীমতভারা ক্ষভল্পন কযা ল্পল্পছ। 
 

পযাক্স, ক্ষটমরল্পপান এফং ন্যান্যঃ  

 

প্রকল্পল্পয ভর দাতাংস্থা কর্তধক ংল্পামধত টিম ম নুমাী এ োল্পত ফযােকৃত ৩.০৮ রক্ষ্ টাকা ১টি পযাক্স ও ১টি 

ক্ষটমরল্পপান ক্র এফং এয মফর মযল্পাধ কযল্পত ব্য কযা ল্পল্পছ। এ ক্ষক্ষ্ল্পত্র অমথ ধক ব্য ১০০%। 
 

আকু ল্পভন্ট ক্র:  

 

প্রকল্পল্পয ভর দাতাংস্থা কর্তধক ংল্পামধত টিম  নুমাী এ োল্পত ফযা দ্ধকৃত ৬.৫৩ রক্ষ্ টাকা মফমবন্ন ধযল্পনয াভগ্রী 

মথাঃ ৭টি কমপউটায, ৫টি মপ্রন্টায, ১টি মডমজটার কযাল্পভযা, ১টি কযানায ও ১টি এায কমন্ডনায ক্রল্প ব্য কযা ল্পল্পছ 

েধাৎ এ ক্ষক্ষ্ল্পত্র অমথ ধক ব্য ১০০% । এ কর ক্রল্প মমঅয-২০০৮ নুযণ কযা না ল্পরও দাতাংস্থা এী উন্নন 

ব্যাংক (এমডমফ) এয মনজস্ব ক্র নীমতভারা ক্ষভল্পন কযা ল্পল্পছ । ম ধল্পফক্ষ্ল্পণ ক্ষদো ক্ষগল্পছ ক্ষম, এ কর মন্ত্রামত প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ংস্থা ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষ্া মধদপ্তল্পয দাপ্তমযক কাল্পজ ব্যফায কযা য জন্য জভা ক্ষদওা  

ল্পল্পছ। 
 

 

 

 

 

  



  

 

ধ্যা-৪ 

টিমময মযল্পাট ধ ম ধাল্পরাচনা 
 

 

 
‘কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন’ ীল ধক প্রকল্পল্প ১৩ জন যাভ ধক এআ টিএ (ক্ষটকমনকযার এমল্পটন্ট) 

প্রকল্পল্পয কাজ কযায কথা থাকল্পরও ভরত কাজ কল্পযন ১১ জন যাভ ধক। এল্পত তাযা TPP (Technical Project 

Proposal) এয কামযগময মফলক কভ ধ-মযমধ নুযণ কল্পযন । ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি উন্নল্পনয জন্য ‘ভাদযাা 

ক্ষক্টয ম ধাল্পরাচনা’, ‘ভাদযাায নভৄনা তে ভীক্ষ্া’ মফমবন্ন ‘কভ ধারায’  অল্পাজন কল্পযন । একআ াল্পথ ক্ষেকল্পাল্ডাযল্পদয 
ক্ষদল্প স্বল্পকারীন প্রমক্ষ্ণ ও ে মড ট্যযল্পযয সুামযল্পয মবমিল্পত একটি ক্ষযাডম্যা ততময ও মফমনল্পাগ প্রস্তাফ প্রস্তুত কল্পযন । 
ভাদযাা ক্ষক্টয ম ধাল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ ন্যান্য মক্ষ্াধাযায াল্পথ ভাদযাা মক্ষ্াধাযায তফলম্য, চামদা ও গ্রামধকায এফং 

মনন্ত্রণকাযী প্রমতষ্ঠান মল্পল্পফ ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাল্পড ধয ীভাফদ্ধতা মচমিত কল্পযন । ‘জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০’ 

সুামযল্পয াল্পথ াভঞ্জস্য মফধান কল্পযন । জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ ফাস্তফানকাযী কর্তধ ক্ষ্ল্পক ‘কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট 

পয ভাদযাা এডুল্পকল্পনয’ সুাময ফাস্তফাল্পনয জন্য নুল্পযাধ কযা ল্পল্পছ। 
 

৪.১ ভাদযাা ক্ষক্টল্পযয কমম্প্রল্পমন্পব ক্ষক্টয েমডঃ 

 
প্রথল্পভআ BMEB-এয প্রামতষ্ঠামনক এফং াংগঠমনক কযাামটি উন্নল্পনয একটি কাম ধকময মকল্পনা গ্রণ কযা । 

ন্যান্য ল্পমাগী প্রমতষ্ঠান- ক্ষফনল্পফআজ, এনমটিমফ এফং কওভী ভাদযাা ক্ষফাল্পড ধয মথামথবাল্পফ উন্নন মযকল্পনা ফাস্তফান 

কযা । ভাদযাা ক্ষক্টয ে মড কল্পয MSS ২০১১ জানুাযীল্পত চূড়ান্ত প্রমতল্পফদন প্রকা কল্পযমছর । মফল্পলবাল্পফ মরময 
অল্পরাল্পক কর স্কুর ও ভাদযাায মবন্ন মক্ষ্াক্রভ গ্রল্পণয রল্পক্ষ্য এফং একআবাল্পফ স্কুর ভাদযাায পুনগ ধঠন দ্ধমত 

৫+৫+২ ক্ষথল্পক ৮+৪ দ্ধমতল্পত চামদা ন্তর্ভ ধক্তকযল্পণয ব্যাখ্যায তে এফং মাল্পত ভাদযাায ক্ষেকল্পাল্ডাযল্পদয মনভ ধর 

মচন্তায ভি  ল্পট । মনল্পন টিমময কমত অল্পরাচয মফল ংল্পক্ষ্ল্প অল্পরাচনা কল্পয ক্ষযাডম্যা ও মফমনল্পাগ কভ ধসূমচ 

উল্পেে কযা ল্পরাঃ 

 

৪.১.১ স্বল্প এফং ভধ্য-ক্ষভাদী কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট প্লানঃ 

 
ফাংরাল্পদ প্রাথমভক, ভাধ্যমভক এফং উচ্চ ভাধ্যমভক ম ধাল্পয মক্ষ্ায উল্পেেল্পমাগ্য গ্রগমত জধন কল্পয ক্ষছ। রক্ষ্ণী ক্ষম, 

আফমতদাী এফং দামের ম ধাল্প ভাদযাায ংখ্যা ল্পনক ক্ষফল্পড়ল্পছ । মপমারী ভাদযাা মক্ষ্া দ্ধমত জাতী মক্ষ্ায 
ং ল্পরও মননভাল্পনয ক্ষবৌত সুমফধামদ, ক্ষমাগ্য মক্ষ্ল্পকয বাফ, ব্যফস্থানা ও তত্ত্বাফধাল্পনয মদক ক্ষথল্পক াধাযণ মক্ষ্ায 

তুরনা মছল্পন ল্পড় অল্পছ । প্রাআভা য এফং ভাধ্যমভক ম ধাল্পয ২০% মক্ষ্াথী গ্রাভ এফং যতরীল্পত প্রাথমভকবাল্পফ 

ভাদযাা মা । মকন্তু তা য এরাকায ফাআল্পয । টিমময যাভ ধকগণ াধাযণ মক্ষ্ায প্রাথমভক মক্ষ্া নুরূ নানা 
প্রকায াায্য ল্পমামগতা মদল্প আফমতদাী ম ধাল্পয মক্ষ্কল্পদয ভান উন্নন কযায প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ । মক্ষ্া প্রমতষ্ঠাল্পনয 
ক্ষবৌত ফকাঠাল্পভা গল্পড় তুল্পর মক্ষ্ায মযল্পফ সৃমষ্ট কযায কথা ফরা ল্পল্পছ । অয এয পরাপর অল্পফ মক্ষ্াথীল্পদয মেন 

ম ধাল্প। এল্পত মক্ষ্াথীগণ শু  ক্ষথল্পকআ ক্ষকাামরটি এডুল্পকল্পনয াল্পথ মযমচত ওায সুল্পমাগ াল্পফ । জ্ঞান দক্ষ্তায প্রমত 
অগ্র সৃমষ্ট ল্পফ।  
 

  



  

 

৪.১.২ অমরা ভাদযাা ক্ষক্টল্পযয কমম্প্রল্পমন্পব ম্যামং:  

 
MSS-ভাধ্যল্পভ ভাদযাা মক্ষ্ায ফতধভান ফস্থা, বমফষ্যৎ কীবাল্পফ মযফতধন ল্পত াল্পয এফং কীবাল্পফ ভাদযাা মক্ষ্ায 

উন্নন কল্পয ভতা অনা মা তা ম ধাল্পরাচনা কযা । NEP-২০১০ এয মবন ‘আউমনপাআড’ স্কুর মল্পটভ নুমাী স্ট্রং 

কভন ক্ষকায ফ াফল্পজক্ট ফা অফশ্যকী মফলভল্পয মক্ষ্াক্রল্পভ ফতধভান  (প্রাথমভক+ভাধ্যমভক+উচ্চ ভাধ্যমভক) 

৫+৫+২=১২ মযফল্পতধ ৮+২+২=১২ চালু কযা, ষ্টভ ক্ষেমণ ম ধ  মে এফং ফাধ্যতাভরক কযা, মবন্ন অফশ্যকী 

াঠ্যক্রল্পভয মফলভল্পয মবন্ন যীক্ষ্া দ্ধমত ও মবন্ন প্রশ্নত্র িাযা স্কুর ও ভাদযাা ভল্যান কযায সুাময কযা ।  

 

৪.১.৩ কওভী ভাদযাা মযংখ্যান   

 
ফাংরাল্পদল্প ফতধভাল্পন ৯ টি কওভী ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাড ধ অল্পছ । মকন্তু ক্ষফ ক্ষফাল্পড ধয ধীল্পন ঠিক কত ভাদযাা এফং ক্ষকান 
স্তল্পয কত মক্ষ্াথী অল্পছ ক্ষ ফ তে ংগ্র কযা ম্ভফ মন। যাভ ধকগণ ৯ টি কওভী ভাদযাা মযদ ধন এফং ভাদযাা 
প্রধান, মক্ষ্ক এফং োল্পপয াল্পথ অরা অল্পরাচনায ওয মবমি কল্পয এটা মদ্ধাল্পন্ত ক্ষৌল্পছন ক্ষম, কওভী ভাদযাা ক্ষথল্পক 

মজধত নদ চাকমযয ক্ষক্ষ্ল্পত্র এফং উচ্চ মক্ষ্ায বমতধয ক্ষক্ষ্ল্পত্র কর্তধক্ষ্ স্বীকৃমত ক্ষদ না । কওভী ভাদযাায াধাযণ মক্ষ্ায 
মফলগুল্পরা মননভাল্পনয। তাল্পদয ভাদযাা প্রমতষ্ঠায নীমতভারা এফং মক্ষ্াথী বমতধ ও ক্ষযমজল্পস্ট্রল্পনয ক্ষকান সুমনমদ ধষ্ট 
নীমতভারা না থাকা ঠিক মযংখ্যান াওা মামন।  

 

৪.১.৪ স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাায মপ্রমরমভনাযী ম্যামং 

 
স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাা অমরা ভাদযাায মপমডং আনমেটিউট । মকন্তু আফমতদাী য প্রমতষ্ঠানভ ক ন ফস্থায 

মবতয মদল্প মযচামরত ল্পে । মফমবন্ন স্থান ক্ষথল্পক নভৄনা ংগ্র কল্পয ক্ষদো ল্পল্পছ । ক্ষভাট ৪২৭৭  ফা  ৮৯% স্বতন্ত্র 

আফমতদাী ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয ক্ষকান প্রমক্ষ্ণ নাআ । এভমওর্ভক্ত ৩০% স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাা ভাত্র ১৭% মক্ষ্ক 

এভমও া । এভমও এয মযভাণ ভাত্র ৫০০ টাকা  (ম্প্রমত ১০০০ টাকা কযা ল্পল্পছ ।) ভাত্র ১৩% ভমরা মক্ষ্ক 

এভমও ান। াধাযণবাল্পফ আফমতদাী মক্ষ্ল্পকয প্রল্পাজনী মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা অমরভ ক্ষরল্পবল্পরয । তবুও ৪০% মক্ষ্ল্পকয 

উচ্চ মক্ষ্া ( তক ফা ত ক িয) ১৮%। স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাায মক্ষ্কগণ ল্প ফী ভেফক এয ভল্পধ্য ৭০% ভমরা 

মাল্পদয ফ ৩০ ফছয  এফং পু লল্পদয ফ ক্ষভাটাভৄটি ৩৭ ফছয । এআ ম ধাল্পরাচনায উয মবমি কল্পয স্বতন্ত্র আফমতদাী 
ভাদযাায ভান উন্নল্পনয সুাময কযা ল্পল্পছ। 
 

৪.১.৫  মক্ষ্াথী ও মববাফকল্পদয ণগত ভীক্ষ্ায মবভত এফং ভাদযাায মবজ্ঞতা 

 
এআ ভীক্ষ্ায জন্য লাটজন মক্ষ্াথীয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কযা । এল্পদয ২১ জন মক্ষ্াথী ক্ষভল্প । মক্ষ্াথীল্পদয ফ ১৩ 
ফছয ক্ষথল্পক ২০ ফছয। এআ আফমতদাী ভাদযাা এফং অযও দুআ কওভী ভাদযাা মতমযক্ত ৪০ জন মববাফক এফং ৪০ 

জন মক্ষ্ল্পকয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কযা । একআ াল্পথ ১০ জন প্রামনক এফং ১০ জন ভাদযাা ম্যাল্পনমজং কমভটিয 

দল্পস্যয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কযা । ১০ টি ভাদযাা ক্ষথল্পক ল্পফ ধাল্পভাট ১৫৭ জল্পনয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কল্পয ভাদযাায 

াভমগ্রক তোমদ মফল্পিলণ কযা । মক্ষ্াথী ও মববাফকল্পদ য মনকট গুণগত তে ক্ষথল্পক ভীক্ষ্ায ভাধ্যল্পভ একটি 

উন্ননীর ভাল্পজয মচত্র তুল্পর অনায ক্ষচষ্টা কযা ল্পল্পছ । ভাদযাা মক্ষ্ায ংমিষ্ট মযল্পফ, অবযন্তযীণ উন্নন প্রল্পচষ্টা 

এফং তায গমত প্রকৃমত মক্ষ্ায ভনস্তামত্ত্বক স্তল্পয  কীবাল্পফ ফস্থান কযল্পছ তাআ এোল্পন মরমফদ্ধ কযায ক্ষচষ্টা কযা ল্পল্পছ । 
ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্ায ওয াধাযণ ভানুল্পলয ধাযণা এফং অত্মমফশ্বাল্পয মবজ্ঞতা ব্যক্ত কযা ল্পল্পছ ।  
 
অমরা ভাদযাায মক্ষ্াথীগণ মক্ষ্াক্রল্পভয মযফতধন ক্ষচল্পল্পছ। তাযা ভদ্ধ মফজ্ঞান ল্যাফ, কমপউটায ল্যাফ, াঠাগায ও ফআ 

ক্ষচল্পল্পছ। এ মফলল্প যকাল্পযয দৃমষ্টঅকল ধণ কযা প্রল্পাজন ফল্পর তাযা ভত প্রকা কল্পযল্পছন । 
 



  

 

৪.১.৬  মক্ষ্াক্রভ, াঠ্যপু ক, মক্ষ্া উকযণ, ভল্যান ও মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ 

 
 

ভাদযাা মক্ষ্াথীগণ মক্ষ্া বার কযল্পত াযল্পতা, মকন্তু স্কুল্পরয মক্ষ্াথীল্পদয ভত তাল্পদয ভান সুল্পমাগ নাআ । াধাযণ 
মক্ষ্ায মক্ষ্াথীল্পদয এফং ভাদযাা মক্ষ্াথীল্পদয মক্ষ্াক্রল্পভয প্রল্পতযক মফলল্প াথ ধকয থাকল্পরও একআ মযভাণ ভ ব্য 

কযা । ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ণ এয ব্যফস্থা নাআ। মা মক্ষ্কতা ক্ষায ক্ষভৌমরক তধ । তবুও তাযা মববাফকল্পদয 
ধীল্পন ক্ষথল্পক ন্যান্য ক্ষক্টল্পযয তুরনা দমযদ্রতায ভল্পধ্য জ্ঞান জধন কল্পয । পল্পর দমযদ্র মক্ষ্ক, কভ সুল্পমাগ, গুণগতভাল্পনয 

মক্ষ্া কভ ক্ষমাগ্যতা মবজ্ঞতা পন্ন মক্ষ্কল্পদয মনকট ভাদযাায মক্ষ্াথীল্পদয ড়াল্পানা কযল্পত । ভাদযাা 

ক্ষক্টল্পযয গুণগতভাল্পনয মক্ষ্াক্রভ, াঠ্যপু স্তক, মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ এফং যীক্ষ্া দ্ধমতয মফলল্প মযফতধন অনায জন্য 

সুাময কযা ল্পল্পছ। মক্ষ্াক্রভ মযফতধল্পনয জন্য টিমমল্পত মদক মনল্পদ ধনা ক্ষদওা ল্পল্পছ। 
 

৪.১.৭ চাকময পূফ ধ প্রমক্ষ্ণ চামদা এফং চাকমযকারীন প্রমক্ষ্ল্পণয প্রল্পাজনীতা 

 
 

ফাংরাল্পদল্প ৫৫টি (একটি ক্ষফযকাময)  PTI অল্পছ। প্রল্পতযক মটিঅআল্পত গল্পড় ২০০ মট অল্পছ । দুআ মল্পন্ফ প্রমক্ষ্ণ চল্পর। 
প্রাথমভক মক্ষ্ায প্রল্পাজল্পন  Certificate in Education (CEd) প্রমক্ষ্ণ ক্ষদওা । ভগ্র ক্ষদল্প ১৪টি যকাময মফএড 

প্রমক্ষ্ণ কল্পরজ অল্পছ। এল্পত মক্ষ্কতা অগ্রীল্পদয চামদা মভটাল্পনা ।  মকন্তু ভাদযাায জন্য ম্প্রমত একটি আনমেটিউট 

কযা ল্পল্পছ। এল্পত ভাত্র ২৬৫ টি  অল্পছ । টিমময যাভ ধকগণ মটিঅআ-এয ২০% মট ভাদযাায মক্ষ্কল্পদয 

জন্য ফযাে কযায সুাময কল্পযল্পছন । একআবাল্পফ চাকমযকারীন প্রমক্ষ্ল্পণয প্রল্পাজনীতা তুল্পর ধযা ল্পল্পছ । ক্ষযাডম্যাল্প 

তায পূণ ধাঙ্গ সুাময কযা ল্পল্পছ। 
 

 

৪.১.৮ ক্ষবৌত অফকাঠাল্পভায মযাম ধতা 

 
 

ভাদযাায মমবর ওাকধ কল্পপাল্পনল্পন্টয জন্য সুল্পমাগ সুমনমদ ধষ্ট কল্পয ক্ষযাডম্যাল্প াভান্য মযফতধন কল্পয মক্ষ্া ভন্ত্রণারল্পয 

েযান্ডাড ধ মবউ এফং NEP চামদানুাল্পয দূয বমফষ্যল্পত কর প্রমতষ্ঠাল্পন মফজ্ঞান ও  ICT কর মক্ষ্া প্রমতষ্ঠানল্পক 

মক্ষ্াক্রল্পভয ন্তবধক্ত কযা । ক্ষেমণ কল্পক্ষ্য ংখ্যা গ্রাভ এরাকা ভাদযাা প্রমত ২০০ জন মক্ষ্াথী এফং য এরাকা 

৩০০জন  মক্ষ্াথী ধল্পয ক্ষেমণকক্ষ্ মনভ ধাণ কযল্পত ল্পফ। এআ াল্পথ মনল্পনাক্ত মফল ক্ষরা ভেক্ত কযায প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ । এল্পত 
ভাদযাায মযল্পফল্পয অভর মযফতধন ল্পফ ফল্পর অা কযা মা। 

1. একটি পৃথক রাআল্পেময 

2. একটি মফজ্ঞান ল্যাফ ফা একআ যকভ প্রাকটিকযার কক্ষ্ 

3. মক্ষ্ক কক্ষ্ 

4. পুরুল/ভমরা টিচায, োপ এফং মক্ষ্াথীক্ষদয পৃথক টল্পরক্ষটয ব্যফস্া 

5. মফদুযৎ ক্ষেমণকল্পক্ষ্ পযান  

6. অফাফত্র ও মপটিং 

7. মন্ত্রামত কমপউটায ল্যাফ 

8. ফআ 

 

 

 



  

 

৪.১.৯ মক্ষ্া সুল্পমাল্পগয তে কৃমতমবমিক ব্যফস্থানা 

 
কর াধাযণ মক্ষ্ায ভাধ্যমভক স্কুর এফং ভাদযাায চামদা মভটাল্পত প্রল্পাজন ন্যযনতভ কৃমতমবমিক ক্ষমাগ্যতা এফং 

ভানদন্ড। ২০০৮ াল্পর উক্ত মরম মযভাজধন কযা  এফং কৃমতমবমিক ব্যফস্থানায কভ ধদ্ধমত ঠিক কযা ।  এল্পত ৭ 

মনল্পদ ধক এফং ৪৫ উ-মনল্পদ ধক ঠিক কযা । Performance based management (PBM) ল্পরা মক্ষ্া 

প্রমতষ্ঠাল্পনয কৃমতল্পত্বয তুরনাভরক ভানদন্ড মনণ ধ এফং মক্ষ্ণ-মেন পরপ্রসূ কযায জন্য প্রল্পাজনী মনল্পদ ধক মফল্পফচনা 

এল্পন স্কুল্পরয নুরূ ভাদযাা মমফএভ ফাস্তফাল্পনয সুাময কযা ল্পল্পছ । 
 
৪.১.১০ ভাদযাা মবমিক ভল্যান ফাস্তফান 

 

মক্ষ্া ভন্ত্রণার াধাযণ মক্ষ্া ও ভাদযাা মক্ষ্া ভাদযাা মবমিক ভল্যান  র্ভ ধক্ত কল্পযল্পছ । মা SBA/MBA 

মাল্পফ মযমচত। এ দ্ধমতল্পত মক্ষ্াথীল্পদয গঠনকারীন ও চূড়ান্ত ভল্যান পন্ন কযা । মক্ষ্ক ফশ্যআ মক্ষ্াথীল্পদয 

মেন জধল্পনয জন্য  প্রমতটি াল্পঠ গঠনকারীন ভল্যান কল্পয থাকল্পফন । মকবাল্পফ মক্ষ্াথীয মনকট ক্ষথল্পক পরাফতধন উন্নন 
কযা মা ক্ষ মনভ/দ্ধমত জানায জন্য মক্ষ্কল্পক স্কুল্পরয ভত প্রমক্ষ্ণ মদল্পত ল্পফ । মক্ষ্ক প্রমতটি ধ্যা াঠ ভামপ্তয 
াল্পথ াল্পথ উক্ত ধ্যাল্পয গঠনকারীন ভল্যান কযল্পফন । BMTTI এয চাকমযকারীন প্রমক্ষ্ল্পণয ক্ষকাল্প ধ ফ মডল্পত 

MBA-এয ধাযণা ন্তর্ভ ধক্ত এফং তা ন্যান্য কর প্রকায প্রমক্ষ্ণ প্রমতষ্ঠাল্পন ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ল্পণয সুল্পমাগ 

মদল্পত ল্পফ। 
 

৪.১.১১ টিমময কভ ধারা ও কভ ধারায পরাপর ম ধাল্পরাচনা 

 
 

ংমিষ্ট ক্ষেকল্পাল্ডায মনল্প কভ ধারা গ্রণ উন্নন মফকল্পনায একটি পূফ ধ তধ । কাযণ প্রস্তামফত মফলটি কভ ধারা 
নানাবাল্পফ নানা দৃমষ্টল্পকাণ ক্ষথল্পক অল্পরাচনা । মফলল্পয বার-ভন্দ মদক অল্পরাচনা-ম ধাল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ মধকতয ঠিক 

মদ্ধা  গ্রণ কযা । ভাদযাা মক্ষ্া মনল্প কভ ধারা ক্ষথল্পকও এআ মনল্পভয ব্যমতক্রভ  ল্পটমন । কভ ধারা দুআ ধাল্প 
কভ ধসূমচয কথা ফল্পরল্পছন । প্রথভ ধা ল্পফ স্বল্প ক্ষভাদী । মিতী ধা ল্পফ ভধ্য ক্ষভাদী কভ ধসূমচ । ক্ষমভন,স্বল্প ক্ষভাদী- মক্ষ্া 

পয, ভাদযাা আভঅআএ পুনগ ধঠন আতযামদ । ভধ্য ক্ষভাদী- ভাদযাা ডাআল্পযক্টল্পযট স্থান, আভঅআএ ারনাগাদকযণ, 

োপ প্রমক্ষ্ণ ও আফমতদাী ভাদযাায উন্নন আতযামদ। 
 

৪.১.১২ মড ট্যযল্পযয প্রমতল্পফদল্পনয ম ধাল্পরাচনা 

 
টিভ মরডায ১০ জন আল্পন্দাল্পনমা ১০ মদন এফং বাযল্পতয মিভফাংরা ৭  মদন ে মড ট্যযয কল্পযক্ষছন । ক্ষ নুাল্পয দু’টি 
টিভ আল্পন্দাল্পনমা মগল্পমছল্পরন ল্পক্টাফয ও নল্পবম্বয ২০১০ এফং একটি টিভ মগল্পমছল্পরন বাযল্পতয মিভফাংরা মডল্পম্বয 

২০১০। মক্ষ্া পযকাযীগণ স্ব স্ব টিল্পভয ক্ষ্ ক্ষথল্পক ময ট ক্ষ কল্পযন । মা টিমময ক্ষযাডম্যাল্পয সুাময কযল্পত 

াক ল্পমছর। 
 

৪.১.১৩ ভাদযাা মক্ষ্ায ভথ ধল্পন ভীক্ষ্া গ্রণ 

 
ফল্পল্পল টিএমম ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি বৃমদ্ধয জন্য মথামথবাল্পফ মফমবন্ন মফলল্প ভীক্ষ্া গ্রল্পণয সুাময কল্পযল্পছন । 
মনল্পনাক্ত মফলগুল্পরায ওয গল্পফলণা মযচারনা ক্ষযাডম্যাল্পয একটি মফল্পল মযকল্পনা ংভেক্ত কযা ল্পল্পছ । ভাদযাা 
মক্ষ্ায ক্ষযাডম্যা ফাস্তফান ল্পর ফশ্যআ উল্পেমেত ক্ষক্ষ্ত্রভল্প ভীক্ষ্া গ্রণ কযল্পত ল্পফ । বমফষ্যল্পত অযও মযকল্পনা 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ; মা ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি বৃমদ্ধয মনাভক মল্পল্পফ কাজ কযল্পফ । ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি বৃমদ্ধয 
ভীক্ষ্াভঃ 



  

 

1. মতনটি ধাযায মক্ষ্া ব্যফস্থায ভল্পধ্য মক্ষ্াথীল্পদয যফতী মক্ষ্া অগ্র এফং জফ ভাল্পকধল্পট প্রল্পফল্পয াক কভ ধসূমচ 

জানা 

2. ধভী মফলগুল্পরায উয তুরনাভরক ভীক্ষ্াঃ কওভী ভাদযাায তে ভীক্ষ্া  

3. মক্ষ্ায ভাআল্পক্রা প্লামনং ভীক্ষ্া 

4. মক্ষ্ায প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থানা দৃমষ্টবমঙ্গয উন্নন ভীক্ষ্া 

5. ঝল্পয ড়া ক্ষযাল্পধ োআল্পন্ড মল্পেভ উন্নন ভীক্ষ্া 

6. ভাদযাা মক্ষ্ায রক্ষ্য, উল্পেশ্য, ম্ভাফনা, চামদা আতযামদয ম্ভাফতা ে মড 

7. গল্পফলণায ম্ভাব্যতা মাচাআ এফং ভাদযাা মক্ষ্ায জন্য মগ্রভ ভীক্ষ্া গ্রণ  

8. কওভী ভাদযাাক্ষক ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাল্পড ধয  র্ভক্ত কযা  

 

৪.২ ভাদযাা ক্ষক্টল্পযয কযাামটি উন্নল্পনয জন্য ক্ষযাডম্যাঃ 
ক্ষযাডম্যাল্পয প্রস্তাফটি জাতী মক্ষ্ানীমত ২০১০ াল্পথ মযপূণ ধবাল্পফ াভঞ্জস্যপূণ ধ এফং এল্পকফাল্পযআ মযষ্কাযবাল্পফ মবন্ন 

মক্ষ্াক্রল্পভয উয প্রমতমষ্ঠত । স্কুল্পরয পুনগ ধঠন এফং মবন্ন ভল্যান মল্পেভ িাযা কর ভাধ্যমভক ম ধাল্পয মক্ষ্াথীল্পদয 

ভল্যান কযা; এোল্পন ধনুকাকৃমতয মতনটি উল্পেশ্য গ্রু অকাল্পয থাকল্পফ- গমতীরতা/ ক্ষ্ভতা/ ভভান; গুণগতভান ও 

ব্যফস্থানা। মফমনল্পাগ প্রস্তাল্পফয াল্পথ প্রল্পতযক উল্পেল্পশ্যয ভধ্যফতী প্রস্তাল্পফয ক্ষমৌমক্তকতা এফং ীভা নুযণ কযা; ফল্পল্পল 

NEP ২০১০ ফাস্তফান কমভটিয জন্য সুাময কযা ল্পল্পছ। 
 
জাতী মক্ষ্ানীমত ২০১০ অল্পরাল্পক ভাদযাা মক্ষ্ায মরম মযফতধল্পনয জন্য মবন্ন স্কুর মল্পেল্পভয মক্ষ্াক্রভ এফং 

মক্ষ্াথীল্পদয তুরনাভরক জধল্পনয জন্য NEP ২০১০ একটি মক্তারী মবন উস্থান কল্পযল্পছ। এেন ক্ষথল্পকআ একটি ক্ষযাড 
ম্যা এফং একটি মফমনল্পাগ প্রস্তাফ ততময কযা ল্পমছর দামের এফং স্বতন্ত্র আফমতদাী উব ধযল্পনয ভাদযাা মফমনল্পমাল্পগয 

জন্য। NEP ২০১০ অল্পরাল্পক একটি ফাস্তফান কমভটি মাযা ভস্ত স্কুর ভগ্র মক্ষ্া ক্ষক্টল্পযয ন্যান্য ধাযায মক্ষ্া 

ব্যফস্থা তা ফাস্তফাল্পনয মযকল্পনা কযল্পফ । স্কুল্পরয মক্ষ্া একটি ফড় পুনগ ধঠন ৫+৫+২=১২ ক্ষথল্পক  ৮+৪=১২ কযা এফং 

একআবাল্পফ তা ভাদযাা পৃক্ত কল্পয আফমতদাী এফং দামের উব ম ধাল্প মযফতধন কযা ।  
 
নতুন মফমনল্পাগ ক্ষপ্রাগ্রাভ এফং তা ফাস্তফাল্পনয চামদা নুমাী ভাধ্যমভক ক্ষক্টয ল্পফ ৯-১২ ক্ষেমণ ম ধন্ত। ভাদযাায ফতধভান 

ল্পন্দ দূয কল্পয মবমি ততময কযায জন্য ন্তত সূচনা মফমনল্পমাগ প্রস্তাফ ফাস্তফাল্পনয জন্য মফরল্পম্ব  মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ণ, 

ব্যফস্থানা, ন্যান্য সুল্পমাগ সুমফধায জন্য ফামল ধক থ ধ ফযাে কযা প্রল্পাজন । এল্পত একটি ম্ভাফনা ততময কযা-কীবাল্পফ 
ক্ষক্টয ক্ষডল্পবরল্পভন্ট ক্ষপ্রাগ্রাভ চালু কযা মা এফং যফতীল্পত জাতী মক্ষ্ানীমতল্পত পৃক্ত কযা মা । এজন্য তাল্পদয একটি 

মনমদ ধষ্ট ভাত্রা ক্ষাগত নদ জধন কযল্পত ল্পফ । ক্ষমোল্পন তাযা তাল্পদয ক্ষআ জধন াধাযণ মক্ষ্ায কমন্ডন নুমাী 
ক্ষদোল্পত াল্পয । ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয মথামথ ক্ষমাগ্যতা জধন ব্যতীত এফং ম্যাল্পনজল্পভন্ট মেন পূণ ধ ভাত্রা জাতী 

মক্ষ্ানীমতল্পত ফাস্তফান শু  ল্পফ, ভাদযাা মক্ষ্া তেন প্রস্তুমত মনল্পত াযল্পফ না এফং নতুন চযাল্পরঞ্জ ক্ষভাকাল্পফরা কযল্পত 

াযল্পফ না; পুনগ ধঠল্পনয জন্য মা প্রল্পাজন ল্পফ । এজন্য ফশ্য ফশ্যআ ন্তত দামের ভাদযাায মক্ষ্কল্পদয তাল্পদয মফলল্পয 

উয মযপূণ ধ জ্ঞান এফং মশু মক্ষ্ায দক্ষ্তা ারনাগাদ কযায মফলল্প গ্রামধকায মদল্পত ল্পফ । নতুন ভাধ্যমভক মক্ষ্াক্রভ 
মযপূণ ধ ফাস্তফাল্পনয জন্য এআ ফস্থা উন্নন মনমিত কযা ল্পল্পছ। 
 
ভাদযাা মক্ষ্া গমতীর, কভ ধক্ষ্ভ, ভভান, সুপকধ এফং ব্যফস্থানা এআ ৫টি ক্ষ ক্ষযাড ম্যা শুরু কযা ল্পল্পছ। ক্ষযাড 
ম্যা  কযায পূল্পফ ধ ভাদযাা ক্ষক্টয োমডয ায- ংল্পক্ষ্ল্প ফমণ ধত মফলামদ মফল্পফচনা অনা ল্পল্পছ । ক্ষযাডম্যাল্পয 



  

 

প্রল্পতযক ধাযণায ভল্পধ্য প্রথল্পভআ সুামযল্পয মথাথ ধতা ফণ ধনা ফা ভাদযাা মক্ষ্ায ভধ্যফতী মযফতধল্পনয প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ । 
সুাময কযা ল্পল্পছ দু’টি পৃথক দ্ধমতল্পত । প্রথভত মফমনল্পাগ প্রস্তাল্পফয সূচনা যফতী মল্পল্পফয মফল ক্ষরা ভস্তআ 

গ্রামধকায এমযা NEP ২০১০ মযকমল্পত কাঠাল্পভা নুমাী ভাদযাা মক্ষ্ায াতা জন্য প্রদান কযা । মিতীত এআ 
সুামযগুল্পরা মা ভাদযাা মক্ষ্াল্পক াভল্পন এমগল্প মনল্প মাল্পফ এফং ফতধভান ভাধ্যমভক মক্ষ্ায ক্ষরাতধাযা ভগ্র মক্ষ্া 

জগল্পত ভাদযাা মক্ষ্াল্পক ংকীণ ধতা ক্ষথল্পক তুল্পর অনল্পফ। জাতী মক্ষ্ানীমত ফাস্তফান কমভটিল্পক সুামযভ প্রস্তুত কল্পয 
ক্ষদওা ল্পল্পছ। টিএ টিভ তাক্ষদয কভ ধ-মযমধ নুমাী এআ যাভ ধ প্রদান  কল্পযল্পছ। 
  

গমতীর এফং কভ ধক্ষ্ভঃ 

 
অনুামতক াল্পয দমযদ্র ীমড়ত উল্পজরায তাযকা মচমিত ভাদযাায দমযদ্র মক্ষ্াথী মাল্পদয ফামল ধক মযফামযক অ 

২০,০০০ াজায টাকায মনল্পচ। ফ মভমরল্প, ক্ষভাটাভৄটি ১২০ উল্পজরা এআ প্রমক্রা ক্ষযাডম্যাল্পয অওতা মফমনল্পাগ প্রস্তাফ 

কযা ল্পরা। ভান উন্নল্পনয জন্য ১০% ভাদযাা শুদৄ ভমরা ভাদযাা ক্ষথল্পক মনফ ধাচন কযল্পত ল্পফ । ভাদযাা মনফ ধাচন ল্পতধয 
ভল্পধ্য মচমিত উল্পজরাভ ক্ষথল্পক মনফ ধাচন কযল্পত ল্পফ । জাতী মক্ষ্ানীমতয মফজ্ঞান ও অআমটিয চামদা ক্ষভাতাল্পফক 

সুল্পমাগ সুমফধায মযমধ ল্পফ SESDP এয মনধ ধামযত উন্ননভরক ভল্পডর ভাদযাায নুরূ াভঞ্জস্যপূণ ধ । প্রল্পতযক তাযকা 
মচমিত ভাদযাা ঠিক কযল্পত ল্পফ এফং জাতী মক্ষ্ানীমত নুমাী মক্ষ্াক্রভ নুযণ কযল্পত অগ্রী মকনা?   

 

জাতী মক্ষ্ানীমত ফাস্তফান কমভটিল্পক সুাময:  

 
ক্ষদল্পয ভগ্র এরাকায তফলম্য দূয কল্পয ভাদযাায দামের ভাধ্যমভক ম ধাল্পয মক্ষ্াল্পক গমতীর কযা; জাতী ম ধাল্প 

মননভাল্পনয গড়ল্পক উচ্চভাল্পন তুল্পর অনায জন্য কাম ধকযী দল্পক্ষ্ গ্রণ কযা;  ল্পনক ভাদযাাযআ ক্ষবৌত ফকাঠাল্পভা 

পরপ্রসূ মক্ষ্ণ মেল্পনয নুকুল্পর ন; মফদুযৎ,ংল্পমাগ এফং মফজ্ঞান ও IT ল্যাল্পফয জন্য অদৄমনক মন্ত্রামতয জন্য মফমনল্পাগ 

প্রক্ষাজন। 
 

  ভতা এফং ক্ষজন্ডায: 

 
১. মনফ ধামচত উল্পজরা মক্ষ্াথীল্পদয োআল্পন্ড, টিউন ও যীক্ষ্ায পী- নগদাল্পনয জন্য তধ াল্পল্পক্ষ্ ৫ ফছয 

 ম ধন্ত প্রমত ফছয ২৭,০০০ সুমফধাল্পবাগী মনফ ধাচন কযা;   

২. মনন অল্পয মযফাল্পযয মক্ষ্াথীল্পদয সুমফধা প্রদাল্পনয জন্য মনফ ধাচন কযা;  

৩. সুমফধা গ্রল্পণয তধ ল্পফ ক্ষেমণল্পত উচ্চ াল্পয উমস্থমত এফং যীক্ষ্া ক্ষফম নম্বয াওা;  

 ক্ষভল্পল্পদয ক্ষক্ষ্ল্পত্র মফফামত ওা; 

 ৪. ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষজন্ডায ক্ষকৌর প্রণন কযা ; 

৫. ক্ষযাডম্যা এফং অআঅআময ভধ্যফতী মফমনল্পাগ সুমফধা ন্তর্ভ ধক্ত এফং মনমিত কাম ধকয কযায ক্ষক্ষ্ত্র মচমিত 

 কযা;  

৬. ভাদযাা এফং ভাধ্যমভক মক্ষ্া দ্ধমতয  প্রল্পামগক ক্ষক্ষ্ল্পত্র মফলটি গু ত্ব কাল্পয ক্ষদো । 
 



  

 

অনুামতক াল্পয একটি ং `ফ্লাগী’ ভাদযাা ল্পফ। ক্ষমভন, ক্ষযাডম্যা কযায তামরকায সুামযল্প ক্ষজন্ডায ভতা 

ফাস্তফাল্পনয ভ শুদৄ ভমরা ভাদযাা ১০% ফশ্যআ ভল্পডর আনমেটিউট মল্পল্পফ মফল্পফচনা কযা । 

১. ভমরা মক্ষ্ল্পকয ক্ষক্ষ্ল্পত্র স্বে মনল্পাগ এফং প্রমক্ষ্ণ প্রদান কযা; 

২. মফএভআমফয প্রল্পতযক অঞ্চমরক মপল্প একজন কল্পয ক্ষজন্ডায মফল্পলজ্ঞ মনল্পাগ কযা;  

৩. ক্ষজন্ডায ক্ষমন্পমফটিয ওয মক্ষ্ক, প্রাক, মফএভআমফ এফং ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষ্া মধদপ্তল্পযয কভ ধকতধাল্পদয 

মনল্প কভ ধারায অল্পাজন কযা।  
  
জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ ফাস্তফান কমভটিয প্রমত যাভ ধভরক সুামযঃ  

 
১. ক্ষজন্ডায তে মফল্পিলণ কযল্পত মক্ষ্াথীয বমতধ এফং প্রকৃত উমস্থমত মনমিত কযায জন্য ক্ষেভওাল্পকধয ভাধ্যল্পভ 

উমস্থমতয তে মনণ ধ কযা;    

২. ভমরাল্পদয িাযা ভমরাল্পদয যাভ ধ (ছাত্র, মক্ষ্কল্পদয প্রাক, এভএভম) এফং ভাদযাা  

জন্য ভমরাল্পদয িাযা ভমরাল্পদয াঠদান উন্নল্পনয মনভ প্রমতষ্ঠা কযা;  

৩. ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয দ্রুত দক্ষ্তা উন্নন মযকল্পনা ভমরা মক্ষ্ল্পকয প্রমতমনমধত্ব মথামথবাল্পফ মনমিত কযায 

জন্য কাম ধক য কভ ধসূমচ গ্রণ ও উন্নন কযা; 

৪. ভমরা মক্ষ্ক মনল্পাল্পগয জন্য একটি আনল্পচনটিব কীভ সৃমষ্ট উন্নন এফং মধক াল্পয ভমরা মনল্পাগ কযা:  

৫. ভমরা এফং পুরুল োপ প্রমক্ষ্ণ ক্ষপ্রাগ্রাভ ক্ষজাযাল্পরাবাল্পফ ফাস্তফান কযা;  

৬. মক্ষ্ায ফ ধস্তল্পয গমতীরতা, দামত্বীরতা, মক্ষ্াক্রভ ও মক্ষ্ণ দ্ধমত মযচারনা ভমরাল্পদয উয  ধণ কযা;  

৭. ভাদযাায ক্ষজন্ডায মফল্পিলণ এফং এয ভল্যান ক্ষপ্রাগ্রাল্পভয কাল্পজয মদল্পক ঙ্গীর্ভত কযা;  

৮. কর ভমরা ভাদযাা এফং -মক্ষ্ায প্রাল্পন ভমরা প্রমতমনমধ বৃমদ্ধ কযা;  

৯. প্রাথমভক এফং গণমক্ষ্ায ভ ত  ভাদযাা ম্যাল্পনমজং কমভটিল্পত ভমরা প্রমতমনমধ বৃমদ্ধ কযায জন্য ক্ষজাযাল্পরা 

ভূমভকা যাো; 

১০.ভমরা োআল্পন্ড কীভ মযফীক্ষ্ণ কযা; 

১১.স্কুর এফং ভাদযাায ভমরা মক্ষ্ক এফং ন্যান্য োল্পপয এভমও সুমফধা মযফীক্ষ্ণ কযা । 
 

   

  



  

 

 গুণগতভানঃ            

                
প্রা ৭০,০০০ ভাদযাা মক্ষ্ল্পকয মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ ক্ষমাগ্যতায বাফ এফং ন্যমদল্পক ভাদযাা ক্ষফাল্পড ধয/এনমটিমফয নতুন 

মক্ষ্াক্রল্পভয াঠ্যপুস্তক ড়াল্পনায কাযল্পণ মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ কীভ জ  মবমিল্পত গ্রণ কযা; 

 ৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) দামের ম ধাল্পয মক্ষ্ল্পকয ২ ভা ক্ষকান ভাদযাা াল্পত করল্পভ প্রমক্ষ্ণ ৪ 

ভাল্পয মডল্পস্দাভা ক্ষকাল্প ধয প্রমক্ষ্ণ ক্ষদওা; 

 কভল্পক্ষ্ দুটি মফলল্পয প্রমক্ষ্ণ ; 

 প্রমক্ষ্ণাথীল্পদয কৃমতল্পত্বয ওয এক ধা ক্ষফতন বৃমদ্ধ কযা; 

 এআ ক্ষপ্রাগ্রাভ ল্পরা টিমকউঅআ-এয ৩ ভাল্পয াটি ধমপল্পকট ক্ষকাল্প ধয কৃমতল্পত্বয ওয মবমি কল্পয  কযা। 
            

মক্ষ্াক্রভঃ 

১. SESDP এফং ন্যান্যল্পদয ভীক্ষ্ায উয মবমি কল্পয ভাদযাায মক্ষ্াক্রভ এফং াঠ্যপু ক মযভাজধন কল্পয 

কীবাল্পফ মেনপর ন্তর্ভ ধক্ত কযা মা এফং কীবাল্পফ মক্ষ্াক্রভ এফং াঠ্যপু ক পাদনা কযা ল্পফ তায একটি 

প্রস্তাফনা মক্ষ্া ভন্ত্রণারল্পয মফল্পফচনায জন্য প্রস্তুত কযা; 

২. মক্ষ্াক্রভ পুনগ ধঠল্পনয মদল্পক মফল্পলবাল্পফ নজয ক্ষদওা এফং ফশ্যআ মক্ষ্াথীল্পদয মনিতা ক্ষদওা; মাল্পত ল্পনক 

মক্ষ্াথী গমণত, মফজ্ঞান এফং ICT ক্ষত দামের এফং অমরভ স্তল্পয তাল্পদয মফল্পলজ্ঞ জ্ঞান রাব কযল্পত াল্পয। 
৩. ভাদযাায াঠ্য ১-১২ ক্ষেমণ ম ধন্ত াধাযণ মফলল্পয ফআভ জাতী াঠ্যপুস্তক ক্ষফাড ধ  কযল্পফ। তল্পফ 
ক্ষগুল্পরাল্পত ভাদযাা মক্ষ্ায দৃমষ্টবঙ্গীয ফাআল্পয ক্ষমন ক্ষকান মফল না থাল্পক ক্ষমদল্পক রক্ষ্য  যােল্পত ল্পফ। 
৪. মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ল্পণয ক্ষক্ষ্ক্ষত্র মক্ষ্াথী ভল্যাল্পনয জন্য মপল্ড মাচাআ কল্পয ভডুযর ততময কযল্পত ল্পফ । 

 

 

 মযকল্পনা এফং ব্যফস্থানাঃ 

 
 মফমবন্ন ম ধাল্পয োপ এফং BMEB মফমবন্ন ল্পদয ক্ষাজীফী, DME, DSHE, BMTTI, MoE’ (ভাদযাা াো), 

NCTB, এফং ভাদযাা উন্নন মযকল্পনা ক্ষথল্পক উকৃত ল্পফ। এল্পত প্রামতষ্ঠামনকবাল্পফ প্রল্পজল্পক্টয নতুন ব্যফস্থানায 
ন্তর্ভ ধক্ত ল্পর জ্ঞান-দক্ষ্তা মফমনভল্পয ল্পনক সুল্পমাগ াল্পফ। 

 

 মক্ষ্াকাম ধক্রভ স্থমগত ওা স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাায তাঃ 
আফমতদাী ভাদযাা ক্ষভৌমরক  মক্ষ্ায ৮ ফছয ক্ষভাদী প্রাথমভক মক্ষ্ায কাঠাল্পভা ততময কযায জন্য প্রস্তামফত স্বতন্ত্র 

আফমতদাী ভাদযাা প্যাল্পকজ াতা ক্ষদওায উল্পেল্পশ্য াআরট মল্পল্পফ মনধ ধাযণ এফং াতায মফল ঠিক কল্পয  

বমফষ্যত মযকল্পনায জন্য দমযদ্রতভ এরাকা মচমিত কযা। 
 

 



  

 

 মক্ষ্ণ ফাস্তফান উৎঃ 
১. মক্ষ্ক  প্রমক্ষ্ণ 

২. ব্যফস্থানা প্রমক্ষ্ণ 

৩. মকছু মবজ্ঞ স্কুর সুাযবাআজায িাযা তত্ত্বাফধান কযা  

৪. মক্ষ্কল্পদয দানুাল্পয বাতা প্রদান 

কওভী ভাদযাায জন্য প্রস্তাফনাঃ 

১. জাতী ম ধাল্প কওভী ভাদযাায তে ংগ্র কযা  

২. তে ংগ্রল্পয াতায ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা ও কওভী ভাদযাায াল্পথ ক্ষমাগাল্পমাগ ও কওভী ক্ষফাড ধ ংযক্ষ্ণ ও 

 পুনগ ধঠন কযা । 
 

 জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ এডবাআজায কমভটিয জন্য যাভ ধঃ 

 

১. জ য মবমিল্পত ভাদযাা ভাধ্যমভক ও কল্পরজ ম ধাল্পয প্রমতষ্ঠানভল্পয কমম্প্রল্পমন্পব EMIS শু  কযা; 

২. প্রাথমভক মক্ষ্ায মশু, স্বতন্ত্র ও ংভেক্ত আফমতদাী মক্ষ্াথীল্পদয মবন্ন তে প্রামতষ্ঠামনকবাল্পফ ংযক্ষ্ণ কযা; 

৩. কযাামটি উন্নন ক্ষকৌল্পরয ভল্পধ্য ক্ষক্টয ব্যফস্থানায সুাময কযা, মাল্পত মথামথবাল্পফ ভাদযাায তে 

ংযক্ষ্ণ কযা । 

ভাদযাা ক্ষক্টয ে মড, ভাদযাা ংমিষ্টল্পদয মনল্প কভ ধারা, মপমারল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা, ে মড ট্যযল্পযয সুাময এফং 

জাতী মক্ষ্ানীমত ২০১০ এয মদক মনল্পদ ধনা প্রভৃমত মনল্প ক্ষযাডম্যাল্পয প্রস্তাফ গঠন কযা ল্পল্পছ । এআ প্রস্তাল্পফয ভাধ্যল্পভ 
ভাদযাা মক্ষ্ায মধকাং ভস্যা ভাধান কযা ম্ভফ । ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি উন্নল্পনয জন্য যকাময সুল্পমাগ 

সুমফধা স্কুল্পরয ভমযভাণ কযা, স্কুল্পরয পুনগ ধঠল্পনয ভত ভাদযাাল্পতও মবন্ন ভল্যান মল্পেভ িাযা ভভান মনমিত কযা 

ল্পল্পছ। 
 

4.3   ভাদযাা ক্ষক্টল্পযয জন্য অমথ ধক মফমনল্পাগ মযকল্পনাঃ 

 

যাভ ধকগণ তাল্পদয কভ ধ-মযমধ নুমাী টিএ টাল্পভ ধয তধ নুমাী ভাদযাা মক্ষ্া অদৄমনকান ও এফং উন্নল্পনয ভর 

ধাযা উিযল্পণয জন্য গ্রামধকায মবমিল্পত মফমনল্পাগ প্রস্তাফ উস্থান কল্পযল্পছন । কাযণ, ভাদযাা ক্ষক্টয উন্নন ভীক্ষ্া 

মেন ফাস্তফান কযা ল্পফ ভাদযাা মক্ষ্া মরময অল্পরাল্পক মযফতধল্পনয জন্য কভ ধসূমচ নুমাী জ য  মবমিল্পত 

মফমনল্পাগ প্রল্পাজন । 
 
জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ এয রক্ষ্যএকীব ত ভাধ্যমভক মক্ষ্ায াল্পথ ভাদযাা মক্ষ্া ন্যান্য াধাযণ, ব ক্ষকনার ও 

কামযগময মক্ষ্ায ভত মতল্পনয মবতয এক । ভল্পয মদক ক্ষথল্পক ভাধ্যমভক মক্ষ্া ল্পফ দু’চাকা মফমি্ষ্ট । দুআ চাকা মফমষ্ট স্কুর 
কাঠাল্পভা মায ভল্পধ্য প্রাথমভক মক্ষ্া ল্পফ ৮ফছয ক্ষভাদী । ভাদযাা মক্ষ্ায দামের এফং অমরভ ভাধ্যমভক মক্ষ্া ল্পফ ৪ 

ফছয ক্ষভাদী। ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষকা ধ কামযকুরাল্পভয  দৃমষ্টল্পকান ক্ষথল্পক ফতধভান াফ-ক্ষক্টয ল্পফ না । ফতধভাল্পন তাল্পদয মনজস্ব 
মক্ষ্াক্রভ, যীক্ষ্া গ্রণ দ্ধমত অল্পছ এফং ক্ষকউ ক্ষকউ তাল্পদয প্রামনক ব্যফস্থানা পৃথক কযল্পত ফল্পরন । ফাংরাল্পদ 
ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাড ধ অমরা ভাদযাায আফমতদাী ১ভ ক্ষেমণ ক্ষথল্পক (অমরভ) ১২ ক্ষেমণ ম ধন্ত ক্ষদোল্পানা কল্পয থাল্পক।  



  

 

 
জাতী মক্ষ্ানীমত ২০১০ ভাদযাা মক্ষ্ায ধভী মফল ছাড়া াধাযণ মক্ষ্ায মক্ষ্াক্রভ,  াঠ্যপুস্তক এফং যীক্ষ্া 

একআবাল্পফ গ্রণ কযায জন্য চামল্প ক্ষদা ল্পল্পছ । ফতধভান মক্ষ্াক্রভ, াঠ্যপু স্তক ক্ষরো এফং যীক্ষ্া নুষ্ঠান এফং 

BMEBয প্রামনক কাম ধক্রভ ৪ ধভী মফলল্প ীভাফদ্ধ কযা ল্পল্পছ । প্রামনক কাম ধক্রভ, ক্ষমভন MPO প্রদান ৭০% 

বাগ দামের ভাদযাা MPO ন্তর্ভ ধক্ত  ভাউময ভাধ্যল্পভ এফং এটা চরভান যাোয জন্য একটি পৃথক মধদপ্তয কযা 

ল্পল্পছ। ভাদযাা মক্ষ্ায মফল্পল কল্পয পুনঃমনধ ধামযত কাঠাল্পভায ং মল্পল্পফ NCTB মক্ষ্াক্রল্পভয নুকুল্পর াধাযণ 

মক্ষ্ায মফল মনধ ধাযণ কযা বমফষ্যৎ ভাদযাা মক্ষ্া মনিতা যল্পল্পছ । তঃয মমদও কভ ধমযমধয চামদা নুমাী 
ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষক্টল্পয চনা মফমনল্পাল্পগয জন্য ফতধভান প্রস্তাফ । তল্পফ াধাযণ মক্ষ্ায াল্পথ তাল্পদয একীভূ ত কযায মফলল্প 
মফমনল্পাগ চামদায ক্ষম ক্ষকান ক্ষমৌমক্তক ভল্যান এমড়ল্প মাওা ল্পল্পছ । এআ ভল্প ভাদযাা মক্ষ্ায ভভান এফং 
মাচাআল্পমাগ্য ামফ ধক অল্পরাচনা প্রথভ ক্ষথল্পকআ ফড় অকাল্পয ম ধল্পফক্ষ্ল্পণ থাকল্পফ ক্ষমন এ মক্ষ্া স্কুল্পরয ক্ষচল্প মননভাল্পনয না । 

জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ এআ ভতা ঠিক কযায মথাথ ধ অা কল্পয । স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাায মফলল্প ভাদযাা মক্ষ্ায 
কাঠাল্পভা মযফতধল্পনয অল্পরাল্পক এফং গুণগত উন্নল্পনয জন্য মকছু প্রস্তুমত মনল্পত ল্পফ।  
  

মফমনল্পাগ গ্রামধকা য জন্য ৬ টি এমযা 

 

1. মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ নাআ ভাধ্যমভক ম ধাল্পয এ  ১০ াজায মক্ষ্ল্পকয প্রমক্ষ্ণ ক্ষদওা; 

2. মনফ ধামচত দামের ভাদযাা উন্নতভাল্পনয মফমল্ডং পুন স্থান কযা;  

3. তধভেক্ত নগদাল্পনয জন্য মক্ষ্াথী নাক্ত কযা । উল্পজরায দমযদ্রতভ মযফাল্পযয ক্ষছল্পরল্পদয এফং একআবাল্পফ 
ক্ষভল্পল্পদয থফা মফকল্প মল্পল্পফ দমযদ্রতভ ভাদযাায দমযদ্রতভ মক্ষ্াথীল্পদয স্কুর মপমডংল্পয ব্যফস্থা কযা;  

4. মফএভআমফ ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি বৃমদ্ধ কযা; 

5. স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাায জন্য একটি াতা প্যাল্পকজ ক্ষদওা;  

6. ভাদযাা মক্ষ্ায দৃমষ্টবমঙ্গ এফং  দ ধনী ভীক্ষ্া, চামদা  যণ এফং মধকতয বার মযকল্পনা ও 

ব্যফস্থানায জন্য গল্পফলণা কযা।  
ভ কাঠাল্পভা: 

 
ছ ফছল্পযয ভফদ্ধ একটি ভনস্তামত্ত্বক ছমফ- প্রথভ ফছয মা প্রকল্প স্থাল্পনয নুল্পভাদন ও ব্যফস্থানা এফং খুফআ 

গু ত্বপূণ ধবাল্পফ দ্রুত ভাদযাা মক্ষ্াকল্পদয গুণগত ভান-উন্নল্পনয জন্য একটি ক্ষপ্রাগ্রাল্পভয মডজাআন কযা; মফমনল্পমাগ ক্ষদওায 

জন্য ক্ষযাডম্যাল্পয ভল্পধ্য এযন গ্রামধকাল্পযয ক্ষমৌমক্তকতা ক্ষদওা ল্পল্পছ । াধাযণ মক্ষ্ায ভত পুনগ ধঠন ক্ষকান ব্যাায ন । 
-প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থানায ভান বৃমদ্ধয জন্য স্বল্প ভল্পয ভল্পধ্য ঝল্পয ড়া কভাল্পনা, মক্ষ্ল্পণয গুণগতভান বৃমদ্ধ কযা, বার 

মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ, দমযদ্রতভ মক্ষ্াথীয জন্য নগদান, মফদুযৎ অদৄমনক সুল্পমাগ সুমফধা, ামন এফং টল্পরট, প্রমক্ষ্ণ প্রাপ্ত 

মক্ষ্কল্পদয ভথ ধন ও মথামথ সুাযমবল্পনয মনভ প্রচরন কযল্পত ল্পফ এফং বমফষ্যল্পত ভাদযাা ব্যফস্থানায মল্পেল্পভয 

ভান-উন্নন ও মযফতধল্পনয প্রস্তুমত মনল্পত াক মফমনল্পাগ প্যাল্পকল্পজয প্রল্পাজন।  
 

 

 

 

 



  

 

 
  

     ভাদযাা মক্ষ্ায জন্য সূচনাভরক মফমনল্পাগ কাম ধক্রল্পভয ফযাে মননরূ মছরঃ 

Summary of Proposed Investment  

         In Lakh Taka  In US $ 

Teacher Traing     10131   14,472,31 

  

Facilities      18827   26,895,471 

Equity       3505   5,007,150 

Capacity Development    2748   3,925,400 

Ibtidayee Madrasah support Package  8932   12,760,000 

Studies       420   600,000 

Project management     45962   65,660,553 

Total of 7 components Contingency 

5% of Direct Costs     2298   3,283,028 

Total        48,261   68,943,581 

   Note: Project management costs are only approximate 

   

সূচনা মফমনল্পাগ প্রস্তাল্পফয াযাং মননরূঃ 

    
১. মক্ষ্কল্পদয দামের (ভাধ্যমভক) ম ধাল্পয মক্ষ্া মড ভা প্রমক্ষ্ণ মদল্পত ল্পফ = ৫০,০০০  

 প্রমক্ষ্ণ ক্ষকাল্প ধয ভ        = ৪ ভা  

২. মনফ ধামচত মফলল্পয াল্পথ থাকল্পফ ম  মক্ষ্ায ২ মফলল্পয প্রমক্ষ্ণ    = ২ ভা  

৩. টিটিম, মটিঅআ, মফএভটিটিঅআ ও প্রাআল্পবট টিটিময  মযজাল্পবধল্পনয য প্রমক্ষ্ণ ক্ষবনু মনফ ধামচত ল্পফ  

৪. ভাষ্টায ক্ষট্রআনায থাকল্পফ       ৩৬জন । 
 

  



  

 

এআ প্রস্তাল্পফয ব্যল্পয মল্পফ মনধ ধাযণ কযা ঃ 

১. গ্রাভীণ দমযদ্র এরাকায মনফ ধামচত ভাদযাায ভানউন্নল্পনয জন্য ক্ষবৌত ফকাঠাল্পভা পুনঃ মনভ ধাণ কযা;  

২. গ্রাম্য এরাকায কাঁচা ভাদযাায ভান উন্নল্পনয ংখ্যা ১২০, তন্ল্পধ্য শুদৄ ভমরা ভাদযাা ১০%বাগ;  

৩. তাকাফাী য াল্পথ মফজ্ঞানাগায, অআটি সুল্পমাগ মযপূণ ধ মক্ষ্ণ-মেন সুল্পমাগ; 

৪. পু ল-ভমরা মক্ষ্ক, ছাত্র-ছাত্রীল্পদয পৃথক টল্পরট সুমফধা মনমিত কযা;  

৫. জাতী মক্ষ্ানীমতয চামদা নুমাী এআএমডম প্রকল্পল্পয ৩৫ ভল্পডর ভাদযাায উন্নন নীমতয উয মবমি কল্পয  

সুল্পমাগ সুমফধায মডজাআন কযা। 
 

উল্পজরায ভাদযাায দমযদ্রগ্রস্থ মযফাল্পযয মক্ষ্াথীল্পদয তামরকা কল্পয তাল্পদয জন্য তধ াল্পল্পক্ষ্ নগদ থ ধ স্তান্তয কযাঃ 

১.  ভাদযাা  মক্ষ্াথীল্পদয োআল্পন্ড, যীক্ষ্ায মপ-, টিউন মপ প্রদাল্পনয জন্য ংখ্যানুাত ঠিক কযা = ২৭,০০০ প্রমত ফছয 

২. প্রমতটি মক্ষ্াথীয গড় ক্ষরল্পবর               = ২৫৮০ টাকা প্রমত ফছয;  

 

৮ভ ক্ষেমণ ক্ষথল্পক প্রমত ফছয োআল্পন্ড মযভাণ ফাড়ল্পফ;  ভাধ্যমভক মক্ষ্া োআল্পন্ড প্রকল্প ও ন্যান্য োআল্পন্ড কীল্পভয 

মবজ্ঞতায উয মবমি কল্পয োআল্পন্ড মনধ ধাযণ ল্পফ।  
 

৪. ৪ ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাড ধ ভাদযাা মক্ষ্ায কযাামটি উন্নন কযা 

 
১. ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাল্পড ধয জন্য প্রথভ এফং একটি াতা ক্ষপ্রাগ্রাভ ক্ষদওা; 

২. স্থানী ক্ষমৌথ ও অন্তজধামতক প্রমক্ষ্ল্পণয জন্য মফএভআমফ দুফ ধর এমযা মচমিত কযা; 

মফএভআমফ এফং ভাদযাা মক্ষ্া ংমস্দষ্ট ন্যান্য ংগঠল্পনয জ্ঞান, দক্ষ্তা উন্নল্পনয জন্য স্থানী এফং অন্তজধামতক টিএয 

স্বল্প ও দী ধ ক্ষভাদী াতা প্রদান; 

জাতী মক্ষ্ানীমত ২০১০ নুমাী যকাল্পযয াল্পথ একভত ক্ষালণ কল্পয ভাদযাা মক্ষ্া উন্নন মযকল্পনা কযল্পত ল্পফ,  

এটা একটা মতমযক্ত সুমফধা, ভাদযাা মক্ষ্া মধদপ্তয প্রমতমষ্ঠত ল্পর মফএভআমফ কাম ধক্রল্পভয মযফতধন ল্পফ । 
 ১. স্বতন্ত্র আফমতদাী ভাদযাাভল্পয জন্য একটি াতা প্যাল্পকজ ফযাদ্ধ কযা;  

২. দী ধমদল্পনয ফল্পমরত জাতী মক্ষ্ায এআ এমযা ; এল্পত প্রধানত: ংমিষ্ট যল্পল্পছ গ্রাল্পভয দমযদ্র জনগণ; 

৩. ২০০ দমযদ্র আফমতদা  ভাদযাা সুল্পমাগ সুমফধা বৃমদ্ধ কযা এফং মক্ষ্া উকযণ ক্ষদওা;  

 ৪. অফমশ্যক মফলভল্পয উয  ন  ন প্রমক্ষ্ণ ক্ষকা ধ এফং প্রমক্ষ্ল্পণয ভাধ্যল্পভ মক্ষ্কল্পদয প্রমমক্ষ্ত কযা; 

৫.  প্রধান মক্ষ্ল্পকয জন্য ব্যফস্থানা প্রমক্ষ্ণ ব্যফস্থা কযা; 

৬. মক্ষ্কল্পদয কৃমতত্ব এফং কাল্পজ ক্ষপ্রযণাদাল্পনয ব্যাত ক্ষফা দাল্পনয মবমিল্পত মক্ষ্কল্পদয ফামল ধক মফল্পল  সুমফধা 

প্রদান কযা।    
৭.  ভাদযাা মক্ষ্ায স্বাথ ধ যক্ষ্া ও ভান উন্নল্পনয জন্য মধকতয বার মযকল্পনা ও ব্যফস্থানায জন্য গল্পফলণা ও 

ভীক্ষ্া গ্রণ কযা। 



  

 

 

কর উন্নন প্রকল্পল্পআ মনমভত ব্য ফযাদ্ধ এফং তনমভমিক েযল্পচয মযভাণ বৃমদ্ধ া । ক্ষযাডম্যা এফং মফমনল্পাগ কভ ধসূমচয 

প্রস্তাফ নুল্পভাদল্পনয পূল্পফ ধ এআ মফলল্পয মযমধ ভল্যান এফং মদ্ধান্ত ক্ষনওা মা না । এোল্পন প্রস্তাফ ল্পরা কভ ধকতধাল্পদয 
তনমভমিক সুল্পমাগ সুমফধা বৃমদ্ধয জন্য ক্রভ-উন্নীত ক্ষযমবমনউ ফাল্পজট থাকা এফং তা যকাময তমফল্পরয ব্য ফযাল্পদ্ধয ং । 
এআ ক্ষযাডম্যা এফং  চনা মফমনল্পাগ কভ ধসূমচয জন্য ক্ষকান প্রকল্প মডজাআন কযা মন । মফলটিয যফতী কাল্পজয জন্য 

ক্ষকান আউমনট গঠন কযা মন ফা ংমষ্ট ক্ষকান কভ ধকতধায ওয বায ক্ষদওা মন । ভাদযাা ডাআল্পযক্টল্পযল্পটয ভাধ্যল্পভ 
আউমনট (মঅআআউ) গঠন কযা প্রল্পাজন । বৃিয জাতী মক্ষ্ায ভান উন্নন ও তফলম্য দূয কযায স্বাল্পথ ধ প্রকল্পল্পয যফতী 

কভ ধসূমচ শু  কযা উমচত।  
 

 

 

  



  

 

ধ্যা-৫ 

প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্া ভাঠ ম ধাল্পয প্রাপ্ত তল্পেয পরাপর 
4. সূচনাঃ 

 

‘কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন’ প্রকল্পল্পয াতা ভগ্র ফাংরাল্পদল্পয ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থা, ক্ষবৌত 

ফকাঠাল্পভা, মক্ষ্াক্রভ, াঠ্যপুস্তক ও মক্ষ্া উকযণ  মফতয ণ, মক্ষ্ক প্রমক্ষ্ণ , যীক্ষ্া গ্রণ ও পরাপর 

প্রকা, আতযামদ ম ধাল্পরাচনা কযা ।  জাতী মক্ষ্ানীমতয াল্পথ াভঞ্জস্য ক্ষযল্পে জাতী দামযদ্র মনযন ক্ষকৌরত্র 

ফাস্তফাল্পনয রল্পক্ষ্য ক্ষদল্পয প্রতযন্ত ঞ্চল্পর দমযদ্র মক্ষ্াথীল্পদয ভাদযাা মক্ষ্া অগ্রী কযাআ মছর প্রকল্পটিয ভর ও ভ খ্য 

উল্পেশ্য। এ প্রকল্পল্পয কাম ধক্রভ কতট্যকু সুষ্ঠবাল্পফ ফাস্তফামত ল্পল্পছ তা জানায জন্য প্রকল্পল্পয সুমফধাল্পবাগী জনল্পগাষ্ঠীয 

(মক্ষ্াথী, মক্ষ্ক, মববাফক, ভাদযাা ম্যাল্পনমজং কমভটিয দস্য) মনকট ল্পত তে ংগ্র কযা ল্পল্পছ । ংগৃীত তে 

মাচাআ-ফাছাআ কল্পয প্রাপ্ত পরাপর এ ধ্যাল্প অল্পরাচনা কযা ল্পরা। 
 
৫.১ ভীক্ষ্ার্ভক্ত ভাদযাায তেঃ 

 

৫.১.১ ভাদযাা এভমও র্ভক্ত তেঃ 

 

১০০% প্রধান মক্ষ্ক ও ৯৮.৩৩% ভাদযাা কমভটিয দল্পস্যয ভল্পত ভাদযাাগুল্পরা এভমওর্ভক্ত। 
ক্ষটমফর-১: ভাদযাা এভমও র্ভক্ত মকনা? 

 

  প্রধান মক্ষ্ক ম্যাল্পনমজং কমভটিয  দস্য 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যাঁ ৩০ ১০০ ৫৯ ৯৮.৩৩ 

না ০০ ০০ ০০ ০০ 

জানা নাআ ০০ ০০ ০১ ১.৬৭ 

ক্ষভাট উিযদাতা ৩০ ১০০ ৬০ ১০০ 

 

৫.১.২ ভাদযাা ফতধভাল্পন ক্ষকান স্তয ম ধন্ত মক্ষ্া কাম ধক্রভ চালু অল্পছঃ 

 
প্রধান মক্ষ্ক ও ভাদযাা কমভটিয দল্পস্যয ভল্পত মধকাং (৪১.৬৭%) ভাদযাা ক্ষরাল্পত দামের স্তয ম ধন্ত ড়াল্পনা  এফং খুফ কভ ংখ্যক (৬.৬৭%) 

ভাদযাা কামভর ড়াল্পনা । 

 

ক্ষটমফর-২: ভাদযাা ফতধভাল্পন ক্ষকান ক্ষেমণ/স্তয ম ধন্ত মক্ষ্া কাম ধক্রভ চালু অল্পছ

 

  প্রধান শক্ষক ম্যাননশ িং কশভটিয দস্য 

  িংখ্যা তকযা িংখ্যা তকযা 

দাশির ১২ ৪০ ২৫ 41.67 

আশরভ 5 ১৫ ১১ 18.33 

পাশ র ১২ 40 ২০ 33.33 

কাশভর 1 5 ৪ 6.67 

মভাট উত্তযদাতা ৩০ ১০০ ৬০ 100.00 

  



  

 

 

৫.১.৩  ভাদযাায মক্ষ্ক-মনল্পাগ ংক্রান্ত তেঃ 

 
তে মফল্পিলল্পণ ক্ষদো মা, মধকাং প্রধান মক্ষ্ক (৮০%) এফং ভাদযাায কমভটিয দস্য  (৭ ১.৬৭%) ভল্পত 

ভাদযাা মক্ষ্ক মনল্পাগ ক্ষদ ওা উমচ ত ভাদযাা কমভটি কর্তধক । মকন্তু মক্ষ্কল্পদয (৯ ৮.৮৯%) ভত মদল্পল্পছন ক্ষম, 

যকায কর্তধক ভাদযাা মক্ষ্ক মনল্পাগ ক্ষদা উমচত । এআ মফযীত মচল্পত্রয  ভাদযাা প্রধান মক্ষ্ক ও ভাদযাা 

ম্যাল্পনমজং কমভটি মনজ াল্পত মনল্পাগ ক্ষ্ভতা ধল্পয যােল্পত চান।
 

ক্ষটমফর-৩: ভাদযাায মক্ষ্ক-মনল্পাগ ংক্রান্ত তে 

 

  প্রধান শক্ষক শক্ষক ম্যাননশ িং কশভটিয দস্য 

  িংখ্যা তকযা িংখ্যা তকযা িংখ্যা তকযা 

যকায কর্তকৃ  ২ 6.67 ৮৯ 98.89 ১১ 18.33 

ভাদযাা কশভটি 

কর্তকৃ ২৪ 80.00 ১ 1.11 ৪৩ 71.67 

অন্যান্য ৪ 13.33  ০ 0.00 ৬ 10.00 

মভাট ৩০ 100.00 ৯০ 100.00 ৬০ 100.00 

 

৫.১.৪ ভাদযাা প্রমত ফছয মক্ষ্কক্ষদয প্রমক্ষ্ণ ক্ষনওায তেঃ 

 

প্রাপ্ত তে মফল্পিলল্পণ ক্ষদো মা, ৮৩.৩৩% প্রধান মক্ষ্ক, ৮৫% ভাদযাায কমভটিয দস্য, ৮৬.৬৭% মক্ষ্ক ও 

৯৭.৭৮% মক্ষ্াথী ভল্পন কল্পয ন ভাদযাায মক্ষ্ল্পকযা প্রমত ফছয প্রমক্ষ্ ক্ষণ মান। মকন্তু মববাফক ( ৭৫%) ভত মদল্পল্পছন 

ভাদযাায মক্ষ্ল্পকযা প্রমত ফছয প্রমক্ষ্ল্পণ মান । এত বুঝা মা মববাফক ক্ষে মণ ভাদযাায ব্যাাল্পয খুফ একটা ফমত 

নন। 
 

ক্ষটমফর-৪:  ভাদযাা প্রমত ফছয মক্ষ্ল্পকযা প্রমক্ষ্ল্পণ মান মকনা? 

 

  

          

প্রধান মক্ষ্ক মক্ষ্ক মক্ষ্াথী মববাফক ম্যাল্পনমজং কমভটিয দস্য 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যাঁ ২৫ 83.33 ৭৮ 86.67 ৪৪০ 97.78 ৯০ 75 ৫১ 85 

না ৫ 16.67 ১২ 13.33 ১০ 2.22 ৩০ 25 ৯ 15 

ক্ষভাট ৩০ 100.00 ৯০ 100.00 ৪৫০ 100.00 ১২০ 100 ৬০ 100 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

৫.১.৫ মক্ষ্ক, মক্ষ্া উকযণ ও প্রমক্ষ্ণঃ 

 
ভাদযাায ক্ষে মণ কল্পক্ষ্ াঠদাল্পনয উকযণ ক্ষরায তামরকা ও মক্ষ্াথীল্পদয ক্ষদা তে মফল্পিলণ কল্পয ক্ষদো মা ক্ষম, 

ভাদযায ক্ষেমণ কল্পক্ষ্ ব্লাক ক্ষফাড ধ, ডাোয ও চক-এয ব্যফায ফল্পচল্প ক্ষফ ম । াঠদাল্পন প্রভেমক্তয ব্যফায খুফআ কভ। 
 

 

মচত্র-১: ভাদযাায ক্ষেমণকল্পক্ষ্ াঠদাল্পন মা ব্যফায কযা  (একামধক ভতাভল্পতয মবমিল্পত) 

 

৫.১.৬  াঠদান ও প্রমক্ষ্ণঃ 

 
ক্ষেমণকল্পক্ষ্ াঠদান কযা এফং প্রমক্ষ্ ণ ক্ষন া উবআ মক্ষ্কল্পদয জন্য খুফআ গু ত্বপূণ ধ মফল। এয একটি ছাড়া 
ন্যটি মযপূণ ধতা াল্পফ না । ক্ষটমফর-৫ মক্ষ্াথীল্পদয ভতাভত ম ধল্পফক্ষ্ল্পণ ক্ষদো মা, মক্ষ্ল্পকযা প্রমত ফছয প্রমক্ষ্ল্পণ মাফায 

সুল্পমাগ ান এফং মধকাং মক্ষ্ল্পকযা মনমভত বাল্পফ াঠদান কল্পযন। 
 

ক্ষটমফর ৫ মক্ষ্কল্পদয ক্ষেমণকল্পক্ষ্ াঠদান ও প্রমক্ষ্ণ গ্রণ। 
 

   িংখ্যা তকযা 

শক্ষনকযা প্রশত ফছয প্রশক্ষনণ মান শকনা  যাঁ ৩৭৬ 83.56 

না ৭৪ 16.44 

মভাট             ৪৫০ 100.00 

শক্ষকনদয মে ণকনক্ষ শনয়শভত াঠদান কযান শকনা যাঁ ৪৪৮ 99.56 

না ২ 0.44 

মভাট ৪৫০ 100.00 

 

৫.১.৭  ক্ষেমণকল্পক্ষ্ াঠ বুঝল্পত কষ্টকয মফল এফং মক্ষ্ল্পকয মনকট ক্ষকামচং মফলল্প তেঃ 

 

ক্ষটমফর-৬ মক্ষ্াথীল্পদয ভতাভত ম ধল্পফক্ষ্ল্পণ ক্ষদো মা, ভাদযাা প্রা ল্পধ ধক মক্ষ্াথী (৪৪ .৪৪%) মক্ষ্ল্পকয মনকট প্রাআল্পবট 

ল্পড় ক্ষম মফলগুল্পরা তাযা ক্ষে মণকল্পক্ষ্য াঠদাল্পন বুঝল্পত াল্পয না । ক্ষটমফর-৬ এফং মচত্র-২ ল্পত বুঝা মা ক্ষম, প্রাআল্পবট ড়া 

এফং ক্ষে মণকল্পক্ষ্ বুঝল্পত না া যা মফল ক্ষরায ভল্পধ্য একটি পকধ মফদ্যভান । ক্ষমভন মক্ষ্াথীযা ক্ষে মণকল্পক্ষ্ আংল্পয জ 

(৪৪.৫৭%) ও গমণল্পত (৩২.৫৭%) বুঝল্পত কষ্ট  মফধা তাযা মক্ষ্ল্পকয মনকট প্রাআল্পবট ল্পড়ন । 

ব্লাক  ব ার্ ড র্াস্টার চক ফ্লিট  চাট ড কফ্লিউটার প্রজেক্টর ব ায়াইটজ ার্ ড ম্যা বনাট  বুক
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ভাদযাায ক্ষেমণকল্পক্ষ্ াঠদাল্পন মা ব্যফায কযা 



  

 

 

ক্ষটমফর ৬:  মক্ষ্ল্পদয মনকট প্রাআল্পবট ল্পড় এভন মক্ষ্াথী ংখ্যা। 
 

   ংখ্যা তকযা 

ভাদযাা মক্ষ্ল্পকয মনকট প্রাআল্পবট/ ক্ষকামচং কযল্পত  যাঁ ২০০ ৪৪.৪৪ 

না ২৫০ ৫৫.৫৬ 

ক্ষভাট ৪৫০ ১০০.০০ 

ক্ষম ক্ষম মফলল্প প্রাআল্পবট ড়া/ক্ষকামচং ড়া  (একামধক 

ভতাভল্পতয মবমিল্পত) 

ফাংরা ১২ ৩.৪৩ 

আংল্পয জ ১৫৬ ৪৪.৫৭ 

অয ফ ৫৫ ১৫.৭১ 

গমণত ১১৪ ৩২.৫৭ 

ন্যান্য ১৩ ৩.৭১ 

মভাট ৩৫০ 
১০০.০০ 

 

 

মচত্র-২: ভাদযাায ক্ষেমণকল্পক্ষ্ াঠ মনল্পত কষ্টকয ভল্পন  ক্ষম মফল ক্ষরাল্পত (একামধক ভতাভল্পতয মবমিল্পত) 

 

৫.২  ভাদযাা মফদ্যভান সুল্পমাগ সুমফধাঃ 

 
৫.২.১  ভাদযাা ব্যফহৃত অফাফত্রঃ 

 

বার অফাফল্পত্রয ব্যফায ভাদযাায একটি গু ত্বপূণ ধ মদক। মা ল্পত ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থা ও গু ণগতভান পল্পকধ 

ধাযণা াওা মা । অফাফল্পত্রয ংখ্যা ভাদযাা মক্ষ্া জন্য ল্পনক ধযল্পনয সুমফধা প্রদান কল্পয । ক্ষমভন ম ধাপ্ত ক্ষচায 
এফং ক্ষটমফর মক্ষ্াথীল্পদয বাল্পরা মযল্পফল্প ড়ায মনিতা ক্ষদ । ক্ষটমফর- ৭ এ ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফহৃত অফাফত্র 

ব্যফাল্পযয একটি মচত্র ক্ষদোল্পনা ল্পল্পছ । প্রমত ১০ জন ছাল্পত্রয ৮ জন জামনল্পল্পছ ক্ষম, তা ক্ষদয 

ক্ষেমণকল্পক্ষ্ ম ধাপ্ত মযভা ণ ক্ষচায-ক্ষটমফর অল্পছ । তাক্ষদয তকযা ৭৮ .৪ বাগ জামনল্পল্পছ ক্ষম, তা ক্ষদয ক্ষেমণকল্পক্ষ্ ড়ায জন্য 

ম ধাপ্ত ক্ষফঞ্চ অল্পছ । ল্পধ ধল্পকয ক্ষফ  মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ ক্ষম, ড়াশুনা কযায জন্য তা ক্ষদয ক্ষে মণকল্পক্ষ্  ম ধাপ্ত পযান-রাআট 

অল্পছ। 

 াাংা

3.43%

ইিংনযশ  44.57%

আর  ১৫.৭১%

গশণত ৩২.৫৭%

অন্যান 3.71%

ভাদযাায মেশণকনক্ষ াঠ শননত কষ্টকয ভনন য় মম শফলয় মরানত



  

 

 

 

 

ক্ষটমফর-৭: ভাদযাা ব্যফহৃত অফাফত্র (একামধক ভতাভল্পতয মবমিল্পত) 

 
ভাদযাা ব্যফহৃত অফাফত্র তেদাতায ংখ্যা তকযা 

ক্ষটমফর ৩৯৯ ৮৮.৭ 

ক্ষচায ৩৮০ ৮৫.৪ 

ক্ষফঞ্চ ৩৫৩ ৭৮.৪ 

পযান-রাআট   

যাঁ ২৪৭ ৫৫.৯ 

না ২০২ ৪৫.৯ 

 

৫.২.২  ভাদযাা ামনয উৎ ও ব্যফাযঃ 

 

ামনয উৎ ও এয ব্যফায  সুস্বাল্পস্থযয একটি ক্ষভৌমরক মনধ ধাযক। মফ দ্ধ ামন ব্যফায কযল্পত না াযল্পর না  যকভ 

ংক্রাভক ক্ষযাগ-ফারাআ এ অক্রান্ত ল্পত াল্পয; ক্ষমভন, চভ ধল্পযাগ, ডামযা, অভা আতযামদ । তে মফল্পিলক্ষণ ক্ষদো মা ক্ষম, 

মধকাং (৭০.৪%) ভাদযাা টিউফওল্পল্পরয ামন ব্যফায কল্পয এফং এয ল্পযআ অল্পছ গবীয নরকূল্পয (২৫ .১%) ামন 

ব্যফায। তকযা ২ ১.৮ বাগ মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ তা ক্ষদয ভাদযাা াপ্লাআ ামন ব্যফায কযা  এফং তকযা ১৬.৭ 

বাগ ভাদযাা পুকুল্পযয ামন ব্যফায কল্পয। 
 

ক্ষটমফর-৮: ভাদযাা ামনয উৎ ও ব্যফায (একামধক ভতাভল্পতয মবমিল্পত) 

 

ভাদযাা ব্যফহৃত ামনয উৎ ংখ্যা তকযা 

টিউফওল্পর ৩১৭ ৭০.৪ 

গবীয নরকূ ১১৩ ২৫.১ 

াপ্লাআ ামন ৯৮ ২১.৮ 

পুকুল্পযয ামন ৭৫ ১৬.৭  

৫.২.৩. ভাদযাা গ্রন্াগায ও এয ব্যফাযঃ 

 

ল্পধ ধল্পকয ক্ষফ  (৫৩ .৩৩%) মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ তা ক্ষদয ভাদযাা ব্যফায কযায ভল্পতা রাআল্পে য অল্পছ। তাল্পদয ভল্পধ্য 
তকযা ৮ ৪.৪৪ বাগ জামনল্পল্পছ ক্ষম, তা যা মনমভতবাল্পফ রাআল্পে য ব্যফায কল্পয । এক-র্ততীাং মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ 

রাআল্পে য ব্যফায কযায জন্য ক্ষভল্পল্পদয অরাদাবাল্পফ ফায ব্যফস্থা ক্ষনআ।
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ক্ষটমফর-৯: ভাদযাা গ্রন্াগায ও এয ব্যফায 

ভাদযাা গ্রন্থাগায   িংখ্যা তকযা 

ভাদযাায় গ্রন্থাগায আনছ যাঁ ২৪০ 53.33 

না ২১০ 46.67 

মভাট ৪৫০ 100.00 

শক্ষাথীয গ্রন্থাগায ব্যফায কনয যাঁ ৩৮০ 84.44 

না ৭০ 15.56 

মভাট ৪৫০ 100.00 

গ্রন্থাগায ব্যফানয মভনয়নদয আরাদা ফায ব্যফস্থা আনছ শকনা?  যাঁ ২৮৫ 63.33 

না ১৬৫ 36.67 

মভাট ৪৫০ 100.00 

 

৫.২.৪ ক্ষেরাদরায সুমফধাঃ 

তকযা প্রা ৮৫ মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ  তা ক্ষদয ভাদযাা ক্ষেরায ভাঠ অল্পছ মাল্পত তাযা মনমভতবাল্পফ ক্ষেরাদরা কল্পয । 
এল্পত বুঝা মা ক্ষম, ভাদযাা ক্ষরাল্পত ক্ষেরাদরা কযায ভল্পতা ম ধাপ্ত ক্ষোরা জাগা  এফং ফকাঠাল্পভা সুমফধা অল্পছ । 
ক্ষটমফর-১০: ভাদযাা ক্ষেরায ভাঠ 

ভাদযাা চত্ত্বল্পয ক্ষেরায ভাঠ অল্পছ ংখ্যা তকযা 

যাঁ ৩৮০ ৮৪.৪৪ 

না ৭০ ১৫.৫৬ 

ক্ষভাট ৪৫০ ১০০.০০ 

 

৫.২.৫ ভাদযাা কমপউটায মক্ষ্া সুমফধাঃ 

প্রমত ১০ জল্পনয ৭ জন মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ  ক্ষম, তাল্পদয ভাদযাা কমপউটায মক্ষ্ায সুমফধা অল্পছ । এটা বুঝা 
মাল্পে ক্ষম, ভাদযাা ক্ষরা মক্ষ্াথীল্পদয কমপউটায মক্ষ্া প্রদান কযায প্রল্পাজনী ব্যফস্থা অল্পছ মকন্তু কর ভাদযাা এ 

ব্যফস্থা চালু ক্ষনআ। 

 

 

মচত্র-৩: কমপউটায মক্ষ্া ব্যফস্থা সুমফধা 

 যাঁ ৭১.৮%

না

২৮.২%

মাদরাসায়  কফ্লিউটার  ফ্ললক্ষা  সুফ্ল ধা



  

 

 

৫.২.৬ ভাদযাা ক্ষছল্পর-ক্ষভল্পল্পদয পৃথকবাল্পফ টল্পরট ব্যফাল্পযয ব্যফস্থাঃ 

 

ক্ষটমফর-১১ এয তে মফল্পিল ক্ষণ ক্ষদো মা, মধকাং মববাফক (৭ ৯.১৭%) ও ভাদযাা কমভটিয দস্য (৬৮ .৩৩%) 

ফল্পরল্পছন, ভাদযাা ক্ষছল্পর-ক্ষভল্পল্পদয পৃথকবাল্পফ টল্পরট ব্যফাল্পযয ব্যফস্থা অল্পছ। 
 

ক্ষটমফর-১১: ভাদযাা ক্ষছল্পর-ক্ষভল্পল্পদয পৃথকবাল্পফ টল্পরট ব্যফাল্পযয ব্যফস্থা অল্পছ মকনা  

 

  মববাফক ভাদযাা কমভটিয দস্য 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যাঁ ৯৫ ৭৯.১৭ ৪১ ৬৮.৩৩ 

না ২৫ ২০.৮৩ ১৯ ৩১.৬৭ 

ক্ষভাট উিযদাতা ১২০ ১০০.০০ ৬০ ১০০.০০ 

 
৫.৩ ভাদযাা জাতী মক্ষ্ানীমতয ফাস্তফান ফস্থাঃ  

 
৫.৩.১ ভাদযাা মক্ষ্ক-মক্ষ্াথীয নুাত ১:৩০ তেঃ 

 

মফল্পিলল্পণ ক্ষদো মা, মধকাং (৬০% মধক) প্রধান মক্ষ্ক, মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথী ভল্পন কল্পয ন জাতী মক্ষ্ানীমত নুমাী 

ভাদযাা মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথীল্পদয নুাত ক্ষভল্পন চরা ।  মকন্তু ৪১.৬৭% মববাফক ও কমভটিয দস্য ভত মদল্পল্পছন 

জাতী মক্ষ্ানীমত নুমাী মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথীল্পদয নুাত ১:৩০ ক্ষভল্পন চরা ল্পে না। 
 

ক্ষটমফর-১২: মক্ষ্ক-মক্ষ্াথীয নুাত ১:৩০ প্রমতারন কযা  মকনা 

 
            

প্রধান মক্ষ্ক মক্ষ্ক মক্ষ্াথী মববাফক ম্যাল্পনমজং কমভটিয দস্য 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যাঁ ২১ ৭০.০০ ৬২ ৬৮.৮৯ ৩৩০ ৭৩.৩৩ ৭০ ৫৮.৩৩ ৩৫ ৫৮.৩৩ 

না ৯ ৩০.০০ ২৮ ৩১.১১ ১২০ ২৬.৬৭ ৫০ ৪১.৬৭ ২৫ ৪১.৬৭ 

ক্ষভাট ৩০ ১০০.০০ ৯০ ১০০.০০ ৪৫০ ১০০.০০ ১২০ ১০০.০০ ৬০ ১০০.০০ 

 

৫.৩.২  জাতী মক্ষ্া নীমত ংক্রান্তঃ 

 

ভাদযাায মক্ষ্াথীয  প্রমত ১০ জল্পন ৮ জন জামনল্পল্পছ ক্ষম, মক্ষ্ল্পকযা তাল্পদযল্পক প্রাআল্পবট ক্ষকামচং কযল্পত ফা ক্ষনাট ফআ 

ড়ল্পত মনল্পলধ কল্পযল্পছ। মধকাং মক্ষ্াথী (৯৫.১১%) জামনল্পল্পছ তাযা বৃমি যীক্ষ্া ংগ্রণ কল্পয। 
 

 

 

 



  

 

 

 

ক্ষটমফর-১৩: জাতী মক্ষ্া নীমত ংক্রান্ত 

 

প্রাআল্পবট ক্ষকামচং কযল্পত ফা ক্ষনাট ফআ ড়ল্পত 

মনল্পলধ কল্পয (মক্ষ্ল্পকযা) মক্ষ্াথীল্পদযল্পক 

ল্পচতন কল্পযল্পছ মকনা 

  ংখ্যা তকযা 

যাঁ ৩৬৫ ৮১.১১ 

না ৮৫ ১৮.৮৯ 

ক্ষভাট ৪৫০ ১০০.০০ 

বৃমি যীক্ষ্া ংগ্রণ যাঁ ৪২৮ ৯৫.১১ 

না ২২ ৪.৮৯ 

ক্ষভাট ৪৫০ ১০০.০০ 

 

৫.৩.৩ জাতী মক্ষ্ানীমত নুমাী ভাদযাা মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথীল্পদয অচযণমফমধ ক্ষভল্পন চরায তেঃ 

 

তে মফল্পিলল্পণ ক্ষদো মা, ৯০% এয মধক প্রধান মক্ষ্ক এফং ভাদযাায কমভটিয দস্য ভল্পন কল্পয ন জাতী মক্ষ্া নীমত 

নুমাী ভাদযাা মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথীল্পদয অচযণমফমধ ক্ষভল্পন চরা ।  মকন্তু ৭৬% এয কভ ংখ্যক মববাফক ও মক্ষ্ক 

ভত মদল্পল্পছন জাতী মক্ষ্া নীমত নুমাী ভাদযাা মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথীল্পদয অচযণমফমধ ক্ষভল্পন চরা ।   

 

ক্ষটমফর-১৪: জাতী মক্ষ্া নীমত নুমাী মক্ষ্ক ও মক্ষ্াথীল্পদয অচযণমফমধ ক্ষভল্পন চরা  মকনা 

 

  প্রধান মক্ষ্ক  মক্ষ্ক  মববাফক  

ম্যাল্পনমজং কমভটিয 

দস্য 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যাঁ ৩০ ১০০.০০ ৬২ ৬৮.৮৯ ৯১ ৭৫.৮৩ ৫৪ ৯০.০০ 

না ০ ০.০০ ২৮ ৩১.১১ ২৯ ২৪.১৭ ৬ ১০.০০ 

ক্ষভাট 

উিযদাতা ৩০ ১০০.০০ ৯০ ১০০.০০ ১২০ ১০০.০০ ৬০ ১০০.০০ 

 

 

 

৫.৩.৪ মক্ষ্ায দক্ষ্তা বৃমদ্ধ ও সৃজনীর মচন্তায উল্পন্ল ও মফকা  টাল্পনায রল্পক্ষ্য গাআড ফআ , ক্ষনাট ফআ, প্রাআল্পবট, টিউমন 

ও ক্ষকামচং ফন্ধ কযায উল্পদ্যাগ গ্রণ এফং মক্ষ্ক-মক্ষ্াথী ও মববাফকল্পদয এল্পফয কামযতা মফলল্প তেঃ 

 

মফল্পিলল্পণ ক্ষদো মা, ৯ ০% এয মধক মক্ষ্ক, মক্ষ্াথী ও কমভটিয দস্যল্পদয ভতাভত নুমাী গাআড ফআ ড়া ফন্ধ ও 

ক্ষকামচং কযা ফন্ধ কযায ব্যাাল্পয ভাদযাা ল্পচতন কযা ল্পল্পছ । মববাফকল্পদয (৭৬.৬৭%)ভল্পত এ মফলল্প ল্পচতন কযা 

ল্পল্পছ। এল্পত বুঝা মা, মববাফক ক্ষেমণয  এেনও এ ব্যাাল্পয ল্পচতন ন। 
 

 



  

 

 

 

ক্ষটমফর-১৫: মক্ষ্ায দক্ষ্তা বৃমদ্ধ ও সৃজনীর মচন্তায উল্পন্ল ও মফকা  টাল্পনায রল্পক্ষ্য গাআড ফআ , ক্ষনাট ফআ , প্রাআল্পবট, 

টিউমন ও ক্ষকামচং ফন্ধ কযায উল্পদ্যাগ গ্রণ এফং মক্ষ্ক -মক্ষ্াথী ও মববাফকল্পদয এল্পফয কামযতা মফলল্প ল্পচতন 

কযা ল্পল্পছ মকনা

 প্রধান মক্ষ্ক মক্ষ্ক মক্ষ্াথী মববাফক ম্যাল্পনমজং কমভটি দস্য 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

যাঁ ২১ ৭০.০০ ৮৩ ৯২.২২ ৪০৯ ৯০.৮৯ ৯২ ৭৬.৬৭ ৫৫ ৯১.৬৭ 

না ৯ ৩০.০০ ৭ ৭.৭৮ ৪১ ৯.১১ ২৮ ২৩.৩৩ ৫ ৮.৩৩ 

ক্ষভাট ৩০ ১০০.০০ ৯০ ১০০.০০ ৪৫০ ১০০.০০ ১২০ ১০০.০০ ৬০ ১০০.০০ 

 

৫.৪ মক্ষ্াথীল্পদয ফ এফং ক্ষজন্ডায ফস্থাঃ 

 

৫.৪.১. ভাদযাা মক্ষ্াথীল্পদয অথ ধ-াভামজক মচত্রঃ 

 

ক্ষটমফর-১৬ এ মক্ষ্াথীল্পদয ফল্পয মবমিল্পত ভীক্ষ্ায তে মচত্র ক্ষদোল্পনা ল্পল্পছ, ক্ষমোল্পন তকযা ৩৯. ৫৬ বাল্পগয ক্ষফম 

মক্ষ্াথী ১৫ ফছল্পযয উল্পদ্ধধ এফং তকযা ২২. ৪৪ মক্ষ্াথী ১৫ ফছল্পযয মনল্পচ এভন মক্ষ্াথী ভাদযাা ড়ল্পছ । ভাদযাা 
ল্পড় এভন ক্ষভল্পল্পদয গড় ফ ১৫.২ ফছয এফং ক্ষছক্ষরল্পদয  গড় ফ  ১৫.৭ ফছয।  
 

ক্ষটমফর-১৬: ফ ও মরঙ্গ ক্ষবল্পদ মক্ষ্াথীল্পদয ভীক্ষ্া মচত্র 

 

মক্ষ্াথীয ফ ক্ষছল্পর ক্ষভল্প ক্ষভাট 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

১২ ৩ ১.৪৯ ৩ ১.২ ৬ ১.৩৩ 

১৩ ৮ ৩.৯৮ ৭ ২.৮১ ১৫ ৩.৩৩ 

১৪ ২৪ ১১.৯৪ ৫৬ ২২.৪৯ ৮০ ১৭.৭৮ 

১৫ ৭৯ ৩৯.৩ ৯৯ ৩৯.৭৬ ১৭৮ ৩৯.৫৬ 

১৬ ৩৭ ১৮.৪১ ৪৭ ১৮.৮৮ ৮৪ ১৮.৬৭ 

১৭ ১৮ ৮.৯৬ ২৯ ১১.৬৫ ৪৭ ১০.৪৪ 

১৮ ২২ ১০.৯৫ ৪ ১.৬১ ২৬ ৫.৭৮ 

১৯ ৩ ১.৪৯ ১ ০.৪০ ৪ ০.৮৯ 

২০ ৭ ৩.৪৮ ৩ ১.২০ ১০ ২.২২ 

ক্ষভাট ২০১ ১০০.০০ ২৪৯ ১০০.০০ ৪৫০ ১০০.০০ 

গড় ফ ১৫.৭ ১৫.২ ১৫.৪ 

 

ক্ষনাট: ভীক্ষ্াটি দামের ও অমরভ ম ধাল্পয মক্ষ্াথীল্পদয উয কযা ফল্পয ব্যফধান ১২ ল্পত ২০ ফছল্পযয ভল্পধ্য। 
 

 



  

 

মরঙ্গ মফবাজন মচত্রঃ 

এআ ভীক্ষ্াটি প্রকল্পল্পয সুমফধাল্পবাগী ৪৫০ জন মক্ষ্াথীয উয মযচারনা কযা ল্পল্পছ । মচত্র- ৪ নুমাী ভাদযাা 

ধ্যনযত এফং ভীক্ষ্ায তেদাতায তকযা ৫৫.৩ বাগ ল্পরা ছাত্রী এফং তকযা ৪৫.৭ ল্পরা ছাত্র। ভীক্ষ্াটিল্পত 
ন্তর্ভ ধক্ত ফারক ভাদযাা ক্ষরাল্পত ক্ষকা-এডুল্পকন থাকা ভীক্ষ্া ক্ষভল্পল্পদয ংখ্যা ক্ষফ  ল্পল্পছ। 

 

মচত্র-৪: তকযা মল্পল্পফ ভাদযাায মক্ষ্াথীল্পদয মরঙ্গ মফবাজন। 
 

৫.৫ মক্ষ্াথীল্পদয মতাভাতায ফ এফং মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতাঃ 

৫.৫.১ মক্ষ্াথীল্পদয মতা-ভাতায ফ মবমিক ভীক্ষ্া  পরাপরঃ 

 

ক্ষটমফর-১৭ এ মক্ষ্াথীল্পদয মতা-ভাতায ফ মবমিক ভীক্ষ্া মচত্র ক্ষদো মা ক্ষম, তকযা ৭০ .২২ বাগ মক্ষ্াথীয ফাফায 

ফ ৪৫ ফছল্পযয উল্পদ্ধধ এফং ৮ বাগ মক্ষ্াথীয ফাফায ফ ৪০ ফছল্পযয মনল্পচ। একআ ভীক্ষ্া মচল্পত্র তকযা ২২ .৪৪ বাগ 

মক্ষ্াথীয ভাল্পয ফ ৪৫ ফছল্পযয উল্পদ্ধধ। মক্ষ্াথীয ফাফা-ভাল্পয গড় ফ মথাক্রল্পভ ৪৭.৯ এফং ৩৮.৯ ফছয।  
 

ক্ষটমফর-১৭: তকযা মল্পল্পফ মক্ষ্াথীয ফাফা-ভাল্পয ফল্পয তুরনাভরক মচত্র 

 

ফয় শবশত্তক গ্রু ফাফা ভাতা 

  িংখ্যা তকযা িংখ্যা তকযা 

<৩০   0.00 ১৫ ৩.৩৩ 

৩০-৩৪ ৫ 1.11 ৮৭ ১৯.৩৩ 

৩৫-৩৯ ৩১ 6.89 ১৫৪ ৩৪.২২ 

৪০-৪৪ ৯৮ 21.78 ৯৩ ২০.৬৭ 

৪৫-৪৯ ১২৬ 28.00 ৫৭ ১২.৬৭ 

৫০-৫৪ ৮৬ 19.11 ২০ ৪.৪৪ 

৫৫-৫৯ ৫৮ 12.89 ১৪ ৩.১১ 

৬০-৬৪ ৩৫ 7.78 ৯ ২.০০ 

৬৫-৬৯ ১১ 2.44 ১ ০.২২ 

মভাট ৪৫০ 100.00 ৪৫০ ১০০.০ 

গড় ৪৭.৯ ফছয ৩৮.৯ ফছয 

 

বেজ

৪৪.৭%

বমজয়

৫৫.৩%

মাদরাসা  ফ্ললক্ষাথীজদর  ফ্লঙ্গ  ফ্ল ভােন



  

 

৫.৫.২ মক্ষ্াথীয ফাফা-ভাল্পয মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতাঃ

 

ক্ষটমফর-১৮ এ ক্ষদো মাল্পে ক্ষম, ৭.৩ % মক্ষ্াথীয ফাফা মনযক্ষ্য থফা শুদৄ স্বাক্ষ্য কযল্পত জাল্পনন ক্ষমোল্পন তকযা ১০.৭ 

ভাল্পযা মনযক্ষ্য থফা শুদৄভাত্র স্বাক্ষ্য কযল্পত জাল্পনন । তাছাড়াও তকযা মল্পল্পফ মক্ষ্াথীয ফাফাযা এএম, 

এআচএম,না ধ যীক্ষ্া মথাক্রল্পভ ৪২. ৪৪, ৪.২২, ১৯.১১ বাগ ংগ্রণ কল্পযল্পছ। ক্ষমোল্পন ভাদযাায মক্ষ্াথীয ভাল্পযা 
এএম,এআচএম, না ধ যীক্ষ্া মথাক্রল্পভ ৪১.৩ ৩, ২.৮৯, ৯.১১ ংগ্রণ কল্পযল্পছ। মক্ষ্াথীল্পদয ফাফা-ভাল্পয মক্ষ্া 
গ্রল্পণয গড় ক্ষেমণ মথাক্রল্পভ ৯ ও ৭ ক্ষে ণ ম ধন্ত। এ ক্ষক্ষ্ল্পত্র ফাফা-ভায মক্ষ্ায গড় ব্যফধান ২ ক্ষেমণ। 
 

ক্ষটমফর-১৮: মক্ষ্াথীয ফাফা-ভাল্পয মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা 

 

ল্পফ ধাচ্চ মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা ফাফায মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা ভাতায মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা 

  ংখ্যা তকযা ংখ্যা তকযা 

মনযক্ষ্য ৩৩ ৭.৩৩ ৪৮ ১০.৬৭ 

প্রাথমভক ১২১ ২৬.৮৯ ১৬২ ৩৬.০০ 

ভাধ্যমভক ১৯১ ৪২.৪৪ ১৮৬ ৪১.৩৩ 

উচ্চ-ভাধ্যমভক ১৯ ৪.২২ ১৩ ২.৮৯ 

না ধ ফা তল্পদাদ্ধধ ৮৬ ১৯.১১ ৪১ ৯.১১ 

ক্ষভাট ৪৫০ ১০০. ৪৫০ ১০০. 

গড় ৯ ক্ষেমণ ৭ ক্ষেমণ 

 

  
 

 

মচত্র-৫: মক্ষ্াথীয ফাফায মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা।   মচত্র-৬: মক্ষ্াথীয ভাল্পয মক্ষ্াগত ক্ষমাগ্যতা। 
 

 

 

ফ্লনরক্ষর

৭.৩৩%

প্রাথমভক 

২৬.৮৯%

ভাধ্যমভক 

৪২.৪৪%

উচ্চ-

ভাধ্যমভক 

৪.২২ %

না ধ ফা 

তল্পদাদ্ধধ 

১৯.১১%

ফ্ললক্ষাথীর   া ার  ফ্ললক্ষাগত  
বযাগ্যতা

মনযক্ষ্য 

১০.৬৭%

প্রাথমভক 

৩৬.০০ %

ভাধ্যমভক 

৪১.৩৩%

উচ্চ-

ভাধ্যমভক 

২.৮৯%

না ধ ফা 

তল্পদাদ্ধধ 

৯.১১%

ফ্ললক্ষাথীর  মাজয়র  ফ্ললক্ষাগত  
বযাগ্যতা



  

 

৫.৬ প্রকল্পর্ভক্ত মক্ষ্াথীল্পদয মক্ষ্া গ্রক্ষণ অফান ফস্থাঃ 

মচত্র-৭ ল্পত ক্ষদো মা ক্ষম, ভাদযাায মক্ষ্াথীল্পদয ভল্পধ্য তকযা ১৮.২ বাগ মক্ষ্াথী ভাদযাা ক্ষাল্পেল্পর ক্ষথল্পক ক্ষরোড়া 

কল্পয অয ফাকী ৮২.৮ বাগ মক্ষ্াথীযা নাফামক ক্ষথল্পক ভাদযাা ড়াল্পরো কল্পয। 

 

 

 

মচত্র-৭: প্রকল্পর্ভক্ত মক্ষ্াথীল্পদয মক্ষ্া গ্রল্পণ অফান ফস্থা। 
 

৫.৭. মক্ষ্াথীল্পদয ামযফামযক ফস্থা ও ভাদযাা বমতধয ক্ষপ্রযণাঃ 

৫.৭.১. মক্ষ্াথীল্পদয মযফাল্পযয অকাযঃ 

 

এআ ভীক্ষ্ায ল্পধ ধল্পকয ক্ষফ  মক্ষ্াথীয মযফাল্পযয দস্য ংখ্যা ২ জন ল্পত ৫ জন । গড় ামযফামযক অকায ল্পে ৫.৭ 

জন। উল্পেখ্য, ফাংরাল্পদ মযংখ্যান বুযল্পযায ২০১১ তে ভল্পত গড় ামযফামযক অকায ল্পচছ ৫.৪ জন এফং গ্রাভ ম ধাল্পম 

গড় ামযফামযক অকায ৫.৮ । ামযফামযক অকাল্পযয াল্পথ জাতী ামযফামযক গড় অকাল্পযয ফড় ব্যফধান ওায কায ণ 

ভাদযাা মক্ষ্াগ্রণকাযী মধকাং মক্ষ্াথী দমযদ্র মযফাযর্ভক্ত এফং াভামজক ও ধভী ভল্যল্পফাল্পধয কায ক্ষণ তা ক্ষদয 

 মযফামযক অকায ফড়। 
 

ক্ষটমফর ১৯: মক্ষ্াথীল্পদয  মযফাল্পযয অকায 

ামযফাল্পযয অকায (দস্য) ংখ্যা তকযা 

২ ৪ ০.৮৯ 

৩ ১৭ ৩.৭৮ 

৪ ৭৯ ১৭.৫৬ 

৫ ১২৯ ২৮.৬৭ 

৬ ৯৫ ২১.১১ 

৭ ৫৪ ১২.০০ 

৮ ৩৭ ৮.২২ 

৯ ২০ ৪.৪৪ 

১০ ১০ ২.২২ 

১১ ৫ ১.১১ 

ক্ষভাট উিযদাতা ৪৫০ ১০০.০০ 

গড় ৫.৭   

অফামক মক্ষ্াথী 

১৮.২%

অনা াফ্লসক  
ফ্ললক্ষাথী  

৮২.৮ %

মাদরাসায়  ফ্ললক্ষাথীজদর  আ াসন  গ্র ণ  অ স্থা



  

 

৫.৭.২ মক্ষ্াথীয মযফাল্পযয ভামক অঃ 

 

তে মফল্পিলল্পণ ক্ষদো মা,  মক্ষ্াথীয মযফাল্পযয ভামক ন্যযনতভ অ ১০৪২৩ টাকা । রক্ষ্ণী ক্ষম, ভাদযাা মক্ষ্াথীল্পদয 

ভামক গড় েযচ জাতীবাল্পফ গ্রাভী ণ মযফাল্পযয গড় েযল্পচয কাছাকামছ; মা ৯৬৪৮ টাকা (উৎ- অ-ব্যল্পয োনা জময, 

২০১০)। অফামক মক্ষ্াগ্র ণকাযী মক্ষ্াথী মযফাল্পযয ভামক অ (১০৬৭৩), ক্ষমোল্পন নাফামক মক্ষ্া গ্র ণকাযী 

মক্ষ্াথী মযফাল্পযয ভামক অ (১০৩৬৯) টাকা। 
 

ক্ষটমফর-২০: মক্ষ্াথীয মযফাল্পযয ভামক অ 

মযফাল্পযয ভামক অ (টাকা) ফস্থান ক্ষভাট 

  অফামক নাফামক     

  ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % 

<৫০০০ ১১ ১৪.৬৭ ৫৯ ১৬.৯১ ৭০ ১৬.৫১ 

৫০০০-৬০০০ ২৩ ৩০.৬৭ ৬৩ ১৮.০৫ ৮৬ ২০.২৮ 

৬০০০-৭০০০ ৫ ৬.৬৭ ২১ ৬.০২ ২৬ ৬.১৩ 

৭০০০-৮০০০ ৩ ৪.০০ ৩৬ ১০.৩২ ৩৯ ৯.২০ 

৮০০০-৯০০০ ০ ০.০০ ১২ ৩.৪৪ ১২ ২.৮৩ 

৯০০০-১০০০০ ১২ ১৬.০০ ৬২ ১৭.৭৭ ৭৪ ১৭.৪৫ 

১০০০০-১৫০০০ ১১ ১৪.৬৭ ৪৯ ১৪.০৪ ৬০ ১৪.১৫ 

 >=১৫০০০ ১০ ১৩.৩৩ ৪৭ ১৩.৪৭ ৫৭ ১৩.৪৪ 

ক্ষভাট ৭৫ ১০০.০০ ৩৪৯ ১০০.০০ ৪২৪ ১০০.০০ 

গড় ১০৬৭৩.৩ ১০৩৬৯.৯ ১০৪২৩.৬ 

 

ক্ষনাটঃ ক্ষভাট মক্ষ্াথী ৪৫০ এয মযফল্পতধ ৪২৪ ওায কাযণ ফাকী মক্ষ্াথীযা তাক্ষদয মববাফল্পকয অ ম্বল্পন্ধ ফরল্পত াল্পযমন। 
 

৫.৭.৩  ভাদযাা মক্ষ্া ভামক েযচঃ 

 

ক্ষটমফর-২১ এ ভাদযাা মক্ষ্া মক্ষ্াথীয ভামক েযল্পচয মাফ ক্ষদোল্পনা ল্পল্পছ । মাফ নুমাী একজন ভাদযাা 
মক্ষ্াথীয ভামক ামফ ক েযচ প্রা ১৫০০ টাকা । রক্ষ্ণী  ক্ষম, অফামক মক্ষ্াথীয গড় ভামক েযচ (২৫১৩ টাকা) 

ক্ষমোল্পন নাফমক মক্ষ্াথীয ভামক গড় েযচ (১২৫৭ টাকা) । তে মচত্র নুমাী , অফামক ছাল্পত্রয ভামক েযচ 

নাফামক ছাল্পত্রয তুরনা প্রা মিগুণ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ক্ষটমফর-২১: ভাদযাা মক্ষ্া ভামক েযচ 

মযফাল্পযয ভামক ব্য ফস্থান ক্ষভাট 

  অফামক নাফামক     

  ংখ্যা % ংখ্যা % ংখ্যা % 

<৫০০ ২ ২.৯৯ ৫৩ ১৮.৪০ ৫৫ ১৫.৪৯ 

৫০০-৯৯৯ ৩ ৪.৪৮ ৪৬ ১৫.৯৭ ৪৯ ১৩.৮০ 

১০০০-১৪৯৯ ৪ ৫.৯৭ ৮৮ ৩০.৫৬ ৯২ ২৫.৯২ 

১৫০০-১৯৯৯ ৮ ১১.৯৪ ৩০ ১০.৪২ ৩৮ ১০.৭০ 

২০০০-২৪৯৯ ১২ ১৭.৯০ ৪০ ১৩.৮৯ ৫২ ১৪.৬৫ 

২৫০০-২৯৯৯ ১০ ১৪.৯৩ ২ ০.৬৯ ১২ ৩.৩৮ 

>=৩০০০ ২৮ ৪১.৭৯ ২৯ ১০.০৭ ৫৭ ১৬.০৬ 

ক্ষভাট ৬৭ ১০০.০০ ২৮৮ ১০০.০০ ৩৫৫ ১০০.০০ 

গড় ২৫১৩.৪ ১২৫৭ ১৪৯৫.১ 

ক্ষনাটঃ ক্ষভাট মক্ষ্াথী ৪৫০ এয মযফল্পতধ ৩৫৫ ওায কাযণ ফমষ্ট মক্ষ্াথীযা তাল্পদয মববাফল্পকয ব্য ম্বল্পন্ধ ফরল্পত াল্পযমন। 
 

৫.৭.৪ একআ মযফাল্পযয ন্য দল্পস্যয ভাদযাা ধ্যন মচত্রঃ 

মক্ষ্াথীল্পদয ল্পধ ধক জামনল্পল্পছ ক্ষম, তা ক্ষদয বাআ/ক্ষফাল্পনয ক্ষকউ না ক্ষকউ ভাদযাা ক্ষরোড়া কল্পয এফং ন্যমদল্পক ফাকী 

ল্পধ ধক জামনল্পল্পছ ক্ষম তাল্পদয ক্ষকাল্পনা বাআ ফা ক্ষফান ভাদযাা ড়াল্পরো কল্পয না । 

 

 

মচত্র-৮: একআ মযফাল্পযয ন্য দল্পস্যয ভাদযাা ধ্যন ভীক্ষ্া মচত্র। 
 

৫.৭.৫  মক্ষ্াথী মাল্পদয উৎাল্প/ ক্ষপ্রযণা ভাদযাা মক্ষ্াগ্রণ কযা ল্পেঃ 

মক্ষ্াথীল্পদযল্পক মজজ্ঞাা কযা ল্পমছর, তা যা কায উৎাল্প/ক্ষপ্রযণা ভাযাা মক্ষ্া গ্রণ কযল্পছ? এআ প্রল্পশ্নয উিল্পয দুআ-

র্ততীাং (৬৫.১১%) মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ ক্ষম তাল্পদয ফাফায উৎাল্প তাযা ভাদযাা মক্ষ্া গ্রণ কযল্পছ । তাক্ষদয প্রা এক 
ঞ্চভাং (১৭.৫৬%) জামনল্পল্পছ ক্ষম, তাযা ভাল্পয উৎাল্প ভাদযাা মক্ষ্াগ্রণ কযল্পছ । স্বল্প ংখ্যক মক্ষ্াথী জামনল্পল্পছ 

(১৪.২২%) তাযা মনল্পজল্পদয উৎাী ল্প ভাদযাা মক্ষ্াগ্রণ কযল্পছ।  
 

 

 যাঁ

৪৯.৬%

না

৫০.৪%

একই শযফানযয অন্য দনস্যয ভাদযাায় অধ্যয়ন শিত্র



  

 

ক্ষটমফর-২২: মক্ষ্াথী মাল্পদয উৎাল্প/ক্ষপ্রযণা ভাদযাা মক্ষ্াগ্রণ কযা ল্পে 

 

উৎা প্রদানকাযী ংখ্যা তকযা 

ফাফা ২৯৩ ৬৫.১১ 

ভাতা ৭৯ ১৭.৫৬ 

চাচা ৬ ১.৩৩ 

দাদা ৪ ০.৮৯ 

মনল্পজ ৬৪ ১৪.২২ 

ন্যান্য ৪ ০.৮৯ 

ক্ষভাট ৪৫০ ১০০.০০ 

 

 

 

মচত্র-১০: মক্ষ্াথী মাল্পদয উৎাল্প/ক্ষপ্রযণা ভাদযাা মক্ষ্াগ্রণ কযা ক্ষে। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬৫.১১%

১৭.৫৬%
১.৩৩% ০.৮৯%

১৪.২২%
০.৮৯%

 া া মাতা চাচা দাদা ফ্লনজে অন্যান্য

ফ্ললক্ষাথী  যাজদর  উৎসাজ /বপ্ররণায়  মাদরাসা  ফ্ললক্ষাগ্র ণ  করজে



  

 

৫.৮ প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্ায গুণগত পরাপর 

প্রাথমভকবাল্পফ প্রবাফ ভল্যাল্পনয জন্য ংমিষ্ট ভন্ত্রণার, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষ্া মধদপ্তয এফং ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া 

ক্ষফাল্পড ধয ংমিষ্ট কভ ধকতধাল্পদয মনকট ক্ষথল্পক ংগ্র কযা  ল্পল্পছ । ‘ক  আনপযল্পভন্ট আন্টা মবউ’ তে মফল্পিলণ কল্পয প্রাপ্ত 

পরাপর মনল্পন ফণ ধনা কযা ল্পরাঃ 

 

মক্ষ্া ভন্ত্রণারঃ   

 

মক্ষ্া ভন্ত্রণার প্রকল্পটিল্পত ভিল্পকয ভূমভকা ারন কল্পযল্পছ ।  প্রকল্পটি মক্ষ্া ভন্ত্রণার ধীন ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষ্া 
মধদপ্তয এফং এমডমফ যাময তত্ত্বাফধাল্পন ফাস্তফামত ল্পল্পছ । মকছু মকছু ক্ষক্ষ্ল্পত্র ক্ষমভন প্রকল্প ভবৃমদ্ধ য নুল্পভাদন, 

মতমযক্ত ব্যল্প নুল্পভা ন আতযামদ ক্ষক্ষ্ল্পত্র মক্ষ্া ভন্ত্রণার এফং প্রকল্প ফাস্তফানকাযী ংস্থা কর্তধক ভি কযা ল্পল্পছ । 
 

ফাংরাল্পদ ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষফাড ধঃ  

 

প্রকল্পটিয ভর উল্পেশ্য মছর ভাদযাা ক্ষফাল্পড ধয ক্ষ্ভতা বৃমদ্ধয উা মনণ ধ কযা এফং ভাদযাা মক্ষ্া ংমিষ্ট 

মক্ষ্াথীল্পদযল্পক উন্নল্পনয ভরধাযায মক্ষ্া মনল্প অা ও অনুলমঙ্গক মফলল্প সুাময ক্ষ কযা । মকন্তু ভাদযাা ক্ষফাল্পড ধয 
কভ ধকতধাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা জানা মা, প্রকল্পটি মথভল্প পন্ন কযা ল্পরও যফতীল্পত তা ফাস্তফাল্পনয জন্য ক্ষকান 

উল্পদ্যাগ গ্রণ কযা মন । আমতপূল্পফ ধ এ  ক্ষকান প্রকল্প ভাদযাা মক্ষ্ায উন্নল্পন ফাস্তফান কযা মমন । এছাড়া এ   

প্রকল্প ফাস্তফাল্পনয ক্ষক্ষ্ল্পত্র ভাদযাা ক্ষফাল্পড ধয ীভাফদ্ধতা অল্পছ । তল্পফ কভ ধকতধাল্পদয ভতাভত মফল্পিলল্পণ বুঝা মা ক্ষম, প্রকল্পটি 

িাযা সুামযকৃত মফলগুল্পরায ফাস্তফান তাযা অা কল্পযন। 
 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষ্া মধদপ্তযঃ  

 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষ্া মধদপ্তয প্রকল্পটি ফাস্তফানকাযী ংস্থা মল্পল্পফ দামত্ব ারন কল্পযল্পছ । মকন্তু প্রকল্প ংক্রান্ত ম ধাপ্ত 
তে তাল্পদয কাছ ক্ষথল্পক াওা মামন । প্রকল্পটিয সুামযকৃত প্রস্তাফভ ফাস্তফাল্পনয ক্ষকাল্পনা উল্পদ্যাগ তাল্পদয অল্পছ মকনা 

তা জানা মামন । প্রকল্পল্পয সুামযকৃত টিমময মযল্পাল্পট ধয কম তাল্পদয  ক্ষডল্পক না  াওা, যাভ ধক প্রমতষ্ঠাল্পন ক্ষপ্রযণ 

কযা ।  ক্ষোন ক্ষথল্পক প্রমকউযল্পভন্ট মফলল্প ক্র নীমতভারা পল্পকধ জানা মা, ভস্ত ক্র এমডমফয মনজস্ব নীমতভারা 

নুযণ কযা ল্পল্পছ । এমডমফয নুল্পভাদন মনল্প কর ক্র পন্ন কযা ল্পল্পছ । তল্পফ তাযা প্রকল্পল্পয প্রমতল্পফদনভ 
যফযা কল্পযমন। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

৫. ৯ ভাঠ ম ধাল্প দরগত অল্পরাচনায পরাপরঃ 

 
২০১৫ ল্পনয ৭ এমপ্রর ক্ষথল্পক ২৫ এমপ্রর ম ধ  ফাংরাল্পদয ৭টি প্রামনক মফবাল্পগ ৭টি ভাদযাা দরগত অল্পরাচনা কযা 

। ভাদযাায মক্ষ্ক, মববাফক, ভাদযাা ক্ষভল্পনমজং কমভটিয দস্য, স্থানী গণ্যভান্য ব্যমক্ত, জন প্রমতমনমধ, ভমরা 

প্রমতমনমধ, া ধফতী ভাধ্যমভক স্কুল্পরয প্রধান মক্ষ্ক অল্পরাচনা ং গ্রণ কল্পযন । অল্পরাচনা মযচারনা কল্পযন 

অআএভআমড কর্তধক মনল্পামজত তে ংগ্রকাযীগণ । এল্পত ক্ষচকমর  ব্যফায কযা । দরগত অল্পরাচনা য ায-ংক্ষক্ষ্ 

মনন ঃ 

 াধাযণ মক্ষ্ায াল্পথ ভাদযাা মক্ষ্ায মবন্ন মক্ষ্াক্রল্পভয ব্যফস্থা যাো প্রল্পাজন।  
 ন্যান্য মক্ষ্াপ্রমতষ্ঠান/ মফদ্যারল্পয ভল্পতা ভাদযাা ক্ষরায ফকাঠাল্পভা মনভ ধাণ ও ক্ষেমণকক্ষ্ ক্ষরায প্রল্পাজনী  

ক্ষটমফর, ক্ষচায  ক্ষফঞ্চ আতযামদ মদল্প মিত কযা অফশ্যক।  
 ভাদযাায মক্ষ্াথীল্পদয ঝল্পয ড়া ক্ষযাল্পধ ক্ষভধামবমিক Incentive/Scholarship ক্ষদওায ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

ক্ষমল্পত াল্পয। 
 ভাদযাা স্কুরমপমডং এয ভাধ্যল্পভ মক্ষ্াথীল্পদয পুমষ্ট মনমিত কযা ক্ষমল্পত াল্পয। 
 ভাদযাা মক্ষ্াথীল্পদয আংল্পযমজ ও গমণল্পতয দুফ ধরতা দূযকযল্পণয মনমভল্পি ংমিষ্ট মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ল্পণয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা প্রল্পাজন। 
 সৃজনীর দ্ধমতল্পত মক্ষ্া প্রদাল্পনয জন্য মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ল্পণয ব্যফস্থা কযা প্রল্পাজন। 

 

 

 

 

 



  

 

ধ্যা-৬ 

প্রকল্পল্পয ফর ও দুফ ধর মদক 

 

৬.১  প্রকল্পল্পয ফর মদকঃ  

 ‘কযাামটি ক্ষডল্পবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন’- প্রকল্পল্পয  ভাধ্যল্পভ প্রণীত প্রমতল্পফদল্পন ক্ষম সুাময কযা ল্পল্পছ  

তা জাতী মক্ষ্ানীমত-২০১০ এয াল্পথ াদৃশ্যপূণ ধ  

 ভাদযাা মক্ষ্ায উন্নল্পনয জন্য ৬টি মফমনল্পাগ ক্ষক্ষ্ত্রল্পক গ্রামধকায মদল্প ক্ষযাডম্যা এফং ক্ষকৌরত্র প্র ন কযা 

ল্পল্পছ  

 ভাদযাা মক্ষ্ায অদৄমনকযণ ও ভরধাযান কাম ধক্রল্পভয জন্য মফমনল্পাগ ও উন্নন মযকল্পনা প্রণন কযা ল্পল্পছ  

 স্বল্প অল্পয মশুল্পদয মক্ষ্া অগ্রী কযল্পত উবৃমি ও োদ্যকভ ধসূমচ চালু কযায প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ  

 আফল্পত   ভাদযাায ক্ষবৌত-ফকাঠাল্পভা সুমফধামদ বৃমদ্ধ ও মফল্পল ব্যফস্থা গ্র ক্ষণয প্রস্তাফ কযা ল্পল্পছ   

 মক্ষ্াক্রভ. াঠ্যপু , মক্ষ্া উকযণ যচনায একটি মদক মনল্পদ ধনা প্রদান কযা ল্পল্পছ। 
 

 

৬.২  প্রকল্পল্পয দুফ ধর মদকঃ 

 

 এআ প্রকল্পল্প মনল্পামজত মফল্পলজ্ঞ যাভ ধকগ ণ পৃথকবাল্পফ টিএমম এয- ToR নুমাী  স্ব স্ব মফলল্প প্রমতল্পফদন 

প্রদান কল্পযনমন  

 যাভ ধকগণ কর্তধক প্রণীত প্রমতল্পফদল্পন কওভী ভাদযাায ক্ষকান Data Base- কযা মন  

 প্রমতল্পফদল্পনয সুামযল্প কওভী ভাদযাাল্পক ক্ষযমজোড ধ কযায ব্যাাল্পয ক্ষকান নীমতভারা ক্ষদওা মন   

 প্রমতল্পফদল্পন ভাদযাা মক্ষ্াথীযা ‘কামযগময ও বৃমিভরক মক্ষ্া’ ংগ্রণ পল্পকধ মদক-মনল্পদ ধনা ক্ষদওা মন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ধ্যা-৭ 

সুামযভারা ও উংায 

৭.১  সুামযভারাঃ  

‘কযাামটি ক্ষডবরল্পভন্ট পয ভাদযাা এডুল্পকন’ টিমময ভাদযাা মক্ষ্া পমকধত মফলামদ ম ধাল্পরাচনায 

অউটপুটভ, ক্ষযাডম্যাল্পয সুামযভ, মফমনল্পাগ প্রস্তাল্পফয সুামযভ, দরগত অল্পরাচনা য সুামযভ, কী 

আনপযল্পভন্ট সুামযভ এফং অআএভআমড কর্তধক মফমবন্ন ক্ষটকমনকযার ও মোমযং কমভটিয সুামযল্পয মবমিল্পত 

ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্ায াভমগ্রক উন্নল্পনয জন্য মননমরমেত সুামযভ ক্ষ কযা ল্পরাঃ 

ফাংরাল্পদল্প ভাদযাা মক্ষ্ায াভমগ্রক কযাামটি উন্নল্পনয রল্পক্ষ্য- 

10. টিমম   ( ) ম ধাল্পরাচনায অল্পরাল্পক ক্ষম ক্ষযাডম্যা প্রণন কযা ল্পল্পছ তা 

গ্রামধকায মবমিল্পত ফাস্তফাল্পনয কভ ধসূমচ গ্রণ কযা প্রল্পাজন  

11. ক্ষযাডম্যা ফাস্তফাল্পনয ক্ষম মফমনল্পাগ কভ ধসূমচ য প্রস্তাফ ক্ষ ালণা কযা ল্পল্পছ তা গ্রামধকায 

মবমিল্পত অমথ ধক ংস্থাল্পনয ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষত ল্পফ  

12. ভাদযাা মক্ষ্কল্পদয প্রমক্ষ্ণ প্রদাল্পনয জন্য প্রমতটি মফবা গ মফএভটিটিঅআ স্থান কযক্ষত ল্পফ  

13. ধভী মক্ষ্কল্পদয এন্ডাল্পগাজী ও প্যাডাল্পগাজী প্রমক্ষ্ল্পণয মফলটি গ্রামধকায মবমিল্পত গ্রণ কযা ক্ষমল্পত াল্পয  

14. ভাদযাা ক্ষক্টল্পয ব্যফস্থানা Performance Based Manasement-PBM) ও ভাদযাা 

মবমিক ভল্যান (Madrasah Based Assesment-MBA) মনমিত কযায জন্য প্রল্পাজনী ব্যফস্থা কয

 

15. ভাদযাা মক্ষ্া ক্ষথল্পক Dropout ক্ষযাল্পধ `স্কুরমপমডং ’ কভ ধসূমচ  ও ক্ষভধাফী  মক্ষ্াথীল্পদয বৃমিয ব্যফস্থা কযা

 

16. জাতী মক্ষ্ানীমতয অল্পরাল্পক ভাদযাা মক্ষ্ায াঠ্যসূমচ, াঠ্যপু ক প্রণন, মক্ষ্া উকযণ প্রণন ও াঠদান 

দ্ধমতয কাম ধক্রভ গ্রণ কযক্ষত ল্পফ  

17. ভাদযাা মক্ষ্াথীযা  মাল্পত কভ ধংস্থান (Job Market) া ক্ষ মনমভল্পি “কভা ধ ” ক্ষোরায মফল ভাদযাা 

মক্ষ্া নীমতভারা ন্তর্ভ ধক্ত  কযা প্রল্পাজন; এফং 

18. ভাদযাা মক্ষ্া াঠ্য কাম ধক্রভ সুষ্ঠুবাল্পফ মযচারনা কযায জন্য মফলমবমিক প্রমক্ষ্ণ প্রাপ্ত মক্ষ্ক মনল্পাল্পগয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত ল্পফ।  
 

৭.২ উংাযঃ 

ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থায ক্ষ্ভতা বৃমদ্ধ ও াধাযণ মক্ষ্া থ ধাৎ ভরধাযায াল্পথ পৃক্ত কযায রল্পক্ষ্য জুরাআ, 

২০০৯ াল্পর টি এ (TA) প্রকল্পটি গ্রণ কযা । উক্ত টি এ (TA)  প্রকল্পল্পয ভাধ্যল্পভ  ভাদযাা মক্ষ্া ব্যফস্থায 

জন্য একটি ক্ষযাডম্যা ও মফমনল্পাগ প্রস্তাফ প্রণন কযা । টি এ প্রকল্পল্পয প্রমতল্পফদল্পন ল্পনকগুল্পরা ীভাফদ্ধতা 

প্রবাফ ভল্যান ভীক্ষ্া প্রমতল্পফদল্পন উস্থান কযা ল্পল্পছ। এ কর ীভাফদ্ধতা/ভস্যা মনযল্পনয জন্য প্রল্পাজনী 

দল্পক্ষ্ গ্রণ কযা ল্পর একমদল্পক ভাদযাা মক্ষ্া পমকধত ক্ষনমতফাচক ভল্পনাবাফ  

যমদল্পক ভাদযাা মক্ষ্া মমক্ষ্ত জনল্পগাষ্ঠী ক্ষদল্পয অথ ধ- াভামজক উন্নল্পনয ক্ষক্ষ্ল্পত্র মফল্পল ভূমভকা 

যােল্পত ক্ষ্ভ ল্পফ। 
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গণপ্র াতন্ত্রী ফািংরানদ যকায 

শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মূল্যায়ন মক্টয, আইএভইশড 

মনয ফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

Capacity Development for Madrasah Education-ীলকৃ কাশযগশয ায়তা প্রকল্প। 

Questionnaire For Head Master 

১ তথ্য দাতায নাভ, দফী, মভাফাইর নম্বয? :       

২ ভাদযাায নাভ :   

৩ ঠিকানা : গ্রাভ ডাক/মাস্ট ইউশনয়ন উন রা ম রা 

 
 

 

          

 
ভাদযাায তথ্যঃ 

      

৪ 

আনায ভাদযাায় ফতভৃানন মকান 

মেশণ/স্তয মনৃ্ত মিারায অনুভশত/ স্বীকৃশত 

আনছ? 

: দাশির আশরভ পা র  কাশভর অন্যান্য 

   ৫ আনায ভাদযাা এভশও ভুক্ত শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       

৬ 

আনায ভাদযাা মকান মকান 

শফবাগ/শফলয় মিারায মিারায অনুভশত 

আনছ? 

: াধাযণ শফজ্ঞান মু া দ শপজুর কুযআন অন্যান্য   

 

 

 

 

 

 
কশিউায শক্ষা কাশযগ য শক্ষা 

কৃশল 

শক্ষা ফািংরানদ স্টাশড  
  

   

৭ 
আনায ভাদযাা মকান মকান শফবানগয 

াঠদান িরভান আনছ? 
: াধাযণ শফজ্ঞান মু া দ শপজুর কুযআন অন্যান্য   

  

   

কশিউায শক্ষা কাশযগ য শক্ষা 
কৃশল 

শক্ষা ফািংরানদ স্টাশড  
  

   
৮ 

আনায ভাদযাায় শফশবন্ন শক্ষাগত 

মমাগ্যতায় শক্ষক িংখ্যা কত? 
: 
শক্ষাগত 

মমাগ্যতা 

দাশির আশরভ পা র কাশভর 

এএশ এই এশ স্দাতক স্দাতনকাত্তয 

 
 

  

পু ল                 

 
 

  

ভশরা                 

 



  

 

৯ 
আনায ভাদযাায় প্রশক্ষ  প্রাপ্ত শক্ষক 

িংখ্যা কত? 
: 

  প্রশক্ষ প্রাপ্ত 

 

    

     
 

  

পু ল শক্ষক         

     
 

  

ভশরা শক্ষক         

     ১০ ভাদযাায় মভাট শক্ষাথী কত ন? : মছনর   মভনয়   

      

১১ 

আনায ভাদযাায ২০১৪-১৫ মনৃ্ত 

বশতকৃৃত এফিং ঝ  ড়া ছাত্র-ছাত্রীয তথ্য 

িংযক্ষ  কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

       
১২ 

যাঁ, নর ছককৃত তাশরকায় (বশতকৃৃত 

ছাত্র/ঝ  ড়া ছাত্র) উনেি করুন
: (ছাত্র/ছাত্রী) 

  প্রাথশভক ভাধ্যশভক উচ্চ ভাধ্যশভক 

  
 

 

 
২০১৪ 

বশতকৃৃত িংখ্যা             

  
 

 

 

ঝ  ড়া িংখ্যা             

  
 

 

 
২০১৫ 

বশতকৃৃত িংখ্যা             

  
 

 

 

ঝ  ড়া িংখ্যা             

  
১৩ 

ভাদযাা শক্ষায় ছাত্র ঝ  ড়া মযানধ শক 

কয য় ফনর ভনন কনযন? :   

  
 

মবৌত-অফকাঠানভাঃ 

           

১৪ 

মে ণকনক্ষ াঠ দাননয  ন্য প্রনয়া নীয় 

িংখ্যক মটশফর, মিয়ায, ফঞ্চ আনছ 

শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

       ১৫ ভাদযাাটিনত ব্যফহৃত টয়নরনটয িংখ্যা 

কতটি? 

: পুরুলনদয  ন্য ভশরানদয  ন্য মভাট পৃথক ব্যফস্তা নাই 

     

 

        

   ১৬ ভাদযাায় ব্যফহৃত াশনয উৎ শক? 
: টিউফওনয়র শড-টিউফওনয়র াপ্লাই াশন পুকুনযয াশন অন্যান্য 

     ১৭ ভাদযাায় মৃদ্ধ গ্রন্থাগায আনছ শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
১৮ 

ভাদযাায় গ্রন্থাগানয মছনর-মভনয়নদয 

পৃথকবানফ ফায ব্যফস্থা  আনছ শকনা?  : যাঁ না  ানা নাই 

       ১৯ ভাদযাায় মিরায ভাঠ আনছ শকনা?  : যাঁ না   

       
 

 াতীয় শক্ষা নীশত িংক্রান্তঃ 

           ২০  াতীয় শক্ষা নীশত অনুমায়ী শক্ষক ও শক্ষাথীনদয আিযণশফশধ মভনন িরা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     ২১ শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত ১:৩০ প্রশতারন কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     



  

 

২২ 
ঝ  ড়া মযানধ শক্ষাথীনদয স্বাস্থযনফা মদওয়ায ব্যফস্থা যািনত নফ , আনায প্রশতষ্ঠানন 

প্রশতারন কযা য় শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
২৩ 

ঝ  ড়া মযানধ শক্ষাথীনদয দুপুনয পুশষ্টকয িাফায প্রদান কযনত নফ , আনায প্রশতষ্ঠানন 

প্রশতারন কযা য় শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     

২৪ 

শক্ষায দক্ষতা বৃশদ্ধ ও সৃ নীর শিন্তায উনন্ল ও শফকা ঘটাননায রনক্ষয গাইড ফই , মনাট ফই, 

প্রাইনবট, টিউশন ও মকাশিিং ফন্ধ কযায উনযাগ গ্রণ এফিং শক্ষক-শক্ষাথী ও অশববাফকনদয 

এনফয অকাশযতা শফলনয় নিতন কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     ২৫  আনায প্রশতষ্ঠানন কশিউটায শক্ষা ড়াননা য় শকনা?  : যাঁ না  ানা নাই 

     ২৬ আনায ভাদযাায শক্ষাথীযা বৃশত্ত যীক্ষায় অিংগ্রণ কনয শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     
২৭ 

আনায ভনত ভাদযাা শক্ষা মফানডযৃ শক্তারীকয ণয  ন্য শক কযা প্রনয়া ন ফনর ভনন 

কনযন? 

:   

 
 

শক্ষক, শক্ষা উকযণ ও প্রশক্ষণ

           
২৮ 

শক্ষনকযা াঠদানন মে ণ কনক্ষ শক্ষায উকযণ শননফ শক শক ব্যফায 

কনযন? : 

ব্লাক মফাড ৃ ডাস্টায িক মায়াইট মফাড ৃ

অন্যান্য 

        

 

কশিউটায প্রন ক্টয শি িাট ৃ ভানশিত্র/মফাড ৃমায 

    ২৯ আনায ভাদযাা প্রশত ফছয শক্ষনদযনক প্রশক্ষ ণ াঠায় শকনা? : যাঁ না 

        
৩০ 

আনায ভাদযাায় শক্ষনকযা শনন নদয দক্ষতা ফাড়ানত প্রশক্ষণ শননত 

আগ্রী শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
৩১ 

ভাদযাায শক্ষকনদয প্রশক্ষণ মনত শক শক ভস্যা কা  কযনছ ফনর 

আশন ভনন কনযন? : 

  

     
৩২ 

ভাদযাায শক্ষকনদয প্রশক্ষণ মনত শক শক কযা উশিৎ ফনর আশন ভনন 

কনযন? :   

                  
 

শক্ষক শনফাৃিন, মফতন-বাতা ও কশভন

           ৩৩ আনায ভাদযাায় শকবানফ শক্ষক শননয়াগ মদয়া য়? : যকায কর্তকৃ  ভাদযাা কশভটি কর্তকৃ অন্যান্য 

    াঠ্য পুস্তক প্রকালনা ও ফ্ল তরনঃ

৩৪ 
প্রাথশভক ও ভাধ্যশভক স্তনয কর ধাযায শক্ষাথীনদয শফনামূনল্য াঠ্যপুস্তক যফযা কযা 

নে ম প্রশক্রয়া আনায ভাদযাা অন্তভুকৃ্ত শকনা? : 
যাঁ না 

        
৩৫ 

শফনা মূনল্যয ফই শকবানফ আনাযা মনয় থানকন? : 

ম রা/উন রা অশপ 

নত িংগ্র কযনত য় 

 ম রা/উন রা অশপ নত 

ভাদযাায় মপ্রয  কযা য়  ানা নাই 

 ৩৬ শফনা মূনল্যয ফই মনত ছাত্র-ছাত্রীনদয কাছ নত অশতশযক্ত অথ ৃগ্র  কযা য় শকনা? : যাঁ না 

        



  

 

৩৭ শফনা ভমল্যয ফই াওয়ানত আনায ভাদযাায় ছাত্র িংখ্যা ফাড়নছ শকনা? : যাঁ না 

        ৩৮ আনায ভাদযাায় যকায শনধাৃশযত ফইনয়য অশতশযক্ত ফই ড়াননা য় শকনা? : যাঁ না 

        ৩৯ নতুন াঠ্য-পুস্তনকয উয শক্ষনকযা প্রশক্ষ  মনয়নছন শকনা? : যাঁ না 

        

 ভাদযাায তথ্য ব্যফস্থানা ও তথ্য প্রমৄশক্তয ব্যফাযঃ 

           ৪০ আনায ভাদযাায শক্ষা ও মাফতীয় তথ্য মথামথবানফ িংযক্ষ  কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

      
 

উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষাঃ 

           ৪১ ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায ছাত্রযা উচ্চ শক্ষায় বশত ৃনত াযনছ শকনা ? : 
যাঁ না  ানা নাই 

      ৪২ না নর, তায কায  শক ফনর আশন ভনন কনযন,(উনেি করুন)? :     

৪৩ ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায ছাত্রযা যকা য িাক যনত ঢুকনত াযনছ শক? : যাঁ না  ানা নাই 

      ৪৪ না নর, তায কায  শক ফনর আ শন ভনন কনযন,(উনেি করুন)? :     

৪৫ 
উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষায মূল্যায়ন মকভন ওয়া উশিত ফনর ভনন 

কনযন? : 

প্রশতনমাশগতামূরক মকাটা শবশত্তক মভধা 

শবশত্তক 

অন্যান্য 

                   

 

     

তথ্য িংগ্রকাযীয 

নাভঃ 

  

 
তথ্য িংগ্রনয তাশযিঃ 

    

মভাফাইর নম্বযঃ   

 
     

 
            



  

 

গণপ্র াতন্ত্রী ফািংরানদ যকায 

শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মূল্যায়ন মক্টয, আইএভইশড 

মনয ফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

Capacity Development for Madrasah Education-ীলকৃ কাশযগশয ায়তা প্রকল্প। 

Questionnaire For Teachers 

১ শক্ষনকয নাভ ও মভাফাইর নম্বয :     

২ মম শফলনয় শক্ষকতা কযান 

 

  

৩ ভাদযাায নাভ :   

৪ ভাদযাায ঠিকানা : গ্রাভ ডাক/মাস্ট ইউশনয়ন উন রা ম রা 

 
 

 

          

 
 াতীয় শক্ষা নীশত িংক্রান্তঃ 

           ৫ শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত ১:৩০ প্রশতারন কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     

৬ 

শক্ষকনদয ভমাৃদা, অশধকায এফিং দাশয়ত্ব ও কতবৃ্য শনশিত কযনত স্তয 

শনশফনৃনল কর শক্ষনকয  ন্য পৃথক মফতন কাঠানভা প্রণয়ন কযা নফ , এক 

ভত শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
৭ 

নীশতগতবানফ প্রথভ মেশণনত বশত ৃযীক্ষা মনয়া মানফ না , এ ব্যাানয  াননন 

শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
৮ 

ঝ  ড়া মযানধ শক্ষাথীনদয স্বাস্থযনফা মদওয়ায ব্যফস্থা যািনত নফ , আনায 

প্রশতষ্ঠানন প্রশতারন কযা য় শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     

৯ 

শক্ষায দক্ষতা বৃশদ্ধ ও সৃ নীর শিন্তায উনন্ল ও শফকা ঘটাননায রনক্ষয 

শক্ষাগ্রণ প্রশক্রয়া ও শক্ষায ভান অ নৃনয  ন্য গাইড ফই , মনাট ফই, প্রাইনবট, 

টিউশন ও মকাশিিং ফন্ধ কযায উনযাগ গ্রণ এফিং শক্ষক-শক্ষাথী ও 

অশববাফকনদয এনফয অকাশযতা শফলনয় নিতন কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     ১০ আনায প্রশতষ্ঠানন কশিউটায শক্ষা ড়াননা য় শকনা?  : যাঁ না  ানা নাই 

     ১১   আনায ভাদযাায শক্ষাথীযা বৃশত্ত যীক্ষায় অিংগ্র  কনয শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     
১২ 

আনায ভনত ভাদযাা শক্ষা মফানডযৃ শক্তারীকয য  ন্য শক কযা প্রনয়া ন 

ফনর ভনন কনযন? 

:   

 



  

 

            
 

শক্ষক, শক্ষা উকযণ ও প্রশক্ষণ: 

           
১৩ 

শক্ষনকযা াঠ দানন মে ণ কনক্ষ শক্ষায 

উকয  শননফ শক শক ব্যফায কনযন? : 
ব্লাক মফাড ৃ ডাস্টায িক শি িাট ৃ অন্যান্য 

    
 

  

 

কশিউটায প্রন ক্টয মায়াইট মফাড ৃ ভানশিত্র/মফাড ৃমায 
 

    
১৪ 

আনায ভাদযাা প্রশত ফছয শক্ষ মদযনক 

প্রশক্ষ  াঠায় শকনা? : যাঁ না 

        
১৫ 

আনায ভাদযাায় শক্ষনকযা শনন নদয 

দক্ষতা ফাড়ানত প্রশক্ষ  শননত আগ্রী শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       

১৬ 

ভাদযাায প্রাথশভক স্তনয শক্ষকতায  ন্য 

নূন্যতভ শক্ষাগত মমাগতয কতটুকু ওয়া 

প্রনয়া ন ফনর ভনন কনযন? : 

কাশভর পাশমর আশরভ স্দাতক স্দাতনকাত্তয 

     
১৭ 

যকা য মকান মকান প্রশতষ্ঠানন আনানদয 

প্রশক্ষ  মনফায সুনমাগ আনছ? :   

     
১৮ 

ভাদযাা শক্ষকনদয মথামথ প্রশক্ষণ মনত শক 

শক কযণীয় ফনর ভনন কনযন? :   

     
 

শক্ষক শনফাৃিন, মফতন-বাতা ও কশভ

           
১৯ 

আনায ভাদযাায় শকবানফ শক্ষক শননয়াগ 

মদয়া য়? : যকায কর্তকৃ  ভাদযাা কশভটি কর্তকৃ অন্যান্য 

    
 

াঠ্য পুস্তক প্রকানা ও মফতযণ

           

২০ 

প্রাথশভক ও ভাধ্যশভক স্তনয কর ধাযায 

শক্ষাথীনদয শফনামূনল্য াঠ্যপুস্তক যফযা 

কযা নে ম প্রশক্রয়া আনায ভাদযাা 

অন্তভুকৃ্ত শকনা? : 

যাঁ না 

        
২১ 

ভাদযাায ছাত্র িংখ্যা অনুমায়ী প্রনয়া নীয় 

িংখ্যক ফই ান শকনা? : যাঁ না 

        
২২ 

শফনা মূনল্যয ফই শকবানফ আনাযা মনয় 

থানকন? : ম রা/উন রা অশপ নত িংগ্র কযনত য়   ম রা/উন রা অশপ নত ভাদযাায় মপ্রয  কযা য়  ানা নাই 

 
২৩ 

শফনা মূনল্যয ফই মনত ছাত্র-ছাত্রীনদয কাছ নত 

অশতশযক্ত অথ ৃগ্র  কযা য় শকনা? : 
যাঁ না 

        ২৪ শফনা মূনল্যয ফই াওয়ানত আনায ভাদযাায় 
: যাঁ না 

        



  

 

ছাত্র িংখ্যা ফাড়নছ শকনা? 

২৫ 
আনায ভাদযাায় যকায শনধাৃশযত ফইনয়য 

অশতশযক্ত ফই ড়াননা য় শকনা? : 
যাঁ না 

        
২৬ 

নতুন াঠ্য-পুস্তনকয উয শক্ষনকযা প্রশক্ষ  

মনয়নছন শকনা? : 
যাঁ না 

        
 

            
 

উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষাঃ 

           
২৭ 

ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায 

ছাত্রযা উচ্চ শক্ষায় বশত ৃনত াযনছ শকনা? : 

যাঁ না          ানা নাই 

      
২৮ 

না নর, তায কায  শক ফনর আশন ভনন 

কনযন, (উনেি করুন)? :   

২৯ 
ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায 

ছাত্রযা যকা য িাক যনত ঢুকনত াযনছ শক? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      
৩০ 

না নর, তায কায  শক ফনর আশন ভনন 

কনযন, (উনেি করুন)? :   

৩১ 
উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষায 

মূল্যায়ন মকভন ওয়া উশিত ফনর ভনন কনযন? : 

প্রশতনমাশগতামূরক মকাটা শবশত্তক মভধাশবশত্তক অন্যান্য 

      
৩২ 

ভাদযাা শক্ষানক শক্ষায মূর মরাতধাযায় 

শননত আনায ভতাভত শক? 

 

  

 
   

তথ্য িংগ্রকাযীয নাভঃ   

  
 

   

মভাফাইর নম্বযঃ   

  
 

   

তথ্য িংগ্রনয তাশযিঃ   

  

 

 

 

 



  

 

গণপ্র াতন্ত্রী ফািংরানদ যকায 

শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মূল্যায়ন মক্টয, আইএভইশড 

মনয ফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

Capacity Development for Madrasah Education-ীলকৃ কাশযগশয ায়তা প্রকল্প। 

Questionnaire For Students 

১ 
ছাত্র/ছাত্রীয নাভ :   

    : ফয় শরঙ্গ মভাফাইর নম্বয 

    
 

 

 

  মছনর মভনয়       

 
শযফানযয তথ্যঃ 

 
          ২ আনায ফাফা  তথ্য শদন? : ফয় মা শক্ষাগত মমাগ্যতা 

     
 

 
 

      

     ৩ আনায ভানয়য তথ্য শদন? : ফয় মা শক্ষাগত মমাগ্যতা 

     
 

 
 

      

     ৪ আনায শযফানয দস্য িংখ্যা কত? :   

         ৫ আনায ফাফায ভাশক আয় কত? : ভাশক আয় 

      
৬ 

আনায শযফানযয অন্য মকউ 

(বাই/মফান) ভাদযাায় নড় শকনা? 
: 
যাঁ না 

        
৭ 

আশন কায উৎান/ইোয় ভাদযাায় 

ড়নছন? 
: 
ফাফা ভা িািা দাদা শন  ইো অন্যান্য 

    
৮ 

ভাদযাা শক্ষায  ন্য আনায 

শযফানযয ভাশক িযি কত টাকা?     ানা নাই 

       
৯ 

ভাদযাায় আশন মকান ব্যফস্থায় 

মরিাড়া কনযন? 
: 
আফাশক অনাফাশক 

        

 

 

 

ভাদযাায মবৌত-অফকাঠানভাঃ 

           



  

 

১০ 

আনায মে ণ কনক্ষ াঠ দাননয  ন্য 

প্রনয়া নীয় িংখ্যক মটশফর, মিয়ায, 

ঞ্চ আনছ শকনা? 

: মটশফর মিয়ায ঞ্চ 
 

   

   

যাঁ না যাঁ না যাঁ না 

    ১১ 
আনায ভাদযাায় ব্যফহৃত াশনয উৎ শক? 

: টিউফওনয়র শড-টিউফওনয়র াপ্লাই াশন পুকুনযয াশন অন্যান্য 

     ১২ ভাদযাায় মৃদ্ধ গ্রন্থাগায আনছ শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
১৩ 

ভাদযাায গ্রন্াগায আনাযা শনয়শভত 

ব্যফায কযনত ানযন শকনা? 

 

যাঁ না   

       
১৪ 

ভাদযাায় গ্রন্থাগানয মছনর-মভনয়নদয 

পৃথকবানফ ফায ব্যফস্থা আনছ শকনা?  : 

যাঁ না  ানা নাই 

       ১৫ ভাদযাায় মিরায ভাঠ আনছ শকনা?  : যাঁ না 

        
১৬ 

আনায ভাদযাায় কশিউটায শক্ষা 

ব্যফস্থা আনছ শকনা? 

 

যাঁ না  ানা নাই 

       
১৭ 

আনায মে ণ কনক্ষ প্রনয়া নীয় 

িংখ্যক পযান-রাইট আনছ শকনা? 

 

যাঁ না 

        
 

 াতীয় শক্ষা নীশত িংক্রান্তঃ 

           
১৮ 

আনায ভাদযাায়  শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত ১:৩০ প্রশতারন 

কযা য় শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
১৯ 

গাইড ফই, মনাট ফই, প্রাইনবট, টিউশন ও মকাশিিং ফন্ধ কযায 

উনযাগ গ্রণ আনায ভাদযাায় কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
২০ 

আনায ভাদযাায শক্ষাথীযা বৃশত্ত যীক্ষায় অিংগ্র  কনয 

শকনা? 

: যাঁ না   

     
 

শক্ষক, শক্ষা উকযণ ও প্রশক্ষ

           
২১ 

শক্ষনকযা াঠদানন মে ণকনক্ষ শক্ষায 

উকয  শননফ শক শক ব্যফায কনযন? : 
ব্লাক মফাড ৃ ডাস্টায িক শি িাট ৃ কশিউটায 

অন্যান্য 

   
 

  

প্রন ক্টয মায়াইট মফাড ৃ ভানশিত্র/মফাড ৃমায মনাট ফই 

   
২২ 

আনায ভাদযাায় প্রশত ফছয শক্ষনকযা 

প্রশক্ষ  মান শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
২৩ 

আনায ভাদযাায় শক্ষনকযা শনয়শভত ক্লা 

মনন শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

  

     ২৪ মকান মকান শফলনয়য ক্লা বুঝনত মফ  কষ্টকয ফনর ভনন 

 

ফািংরা  ইিংনয   আয ফ অন্যান্য 

     



  

 

য়? 

২৫ 
আশন মকাননা শফলনয় শক্ষনকয শনকট 

টিউশন নড়ন শকনা? : যাঁ না   

       ২৬ যৃা নর, মকান মকান শফলনয় টিউশন নড়ন : ফািংরা  ইিংনয   আয ফ অন্যান্য 

     
 াঠ্য পুস্তক প্রকালনা ও ফ্ল তরন

           
২৭ 

আনায ভাদযাায় শফনা মূনল্যয ফই ান 

শকনা? : যাঁ না 

        
২৮ 

আনায মে মত কর ছাত্র ফই মনয়নছন 

শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
২৯ 

শফনা মূনল্যয ফই শকবানফ আনাযা মনয় 

থানকন? : ভাদযাা নত িংগ্র কযনত য়  ানা নাই 

    
 

  

উন রা অশপ নত িংগ্র কযনত য় রাইনেযী নত িংগ্র কযনত য় 

    
৩০ 

শফনা মূনল্যয ফই মনত ভাদযাা আনানদয 

কাছ নত অশতশযক্ত অথ ৃগ্র  কনয শকনা? : যাঁ না 

        
৩১ 

আনায ভাদযাায় যকায শনধাৃশযত ফইনয়য 

অশতশযক্ত ফই ড়াননা য় শকনা? : যাঁ না 

        
৩২ 

নতুন াঠ্য-পুস্তনকয উয শক্ষনকযা প্রশক্ষ  

মনয়নছন শকনা? : যাঁ না 

        
 

উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষাঃ 

           
৩৩ 

ভাদযাা শক্ষা মল কনয আশন উচ্চ শক্ষায় 

বশত ৃনত িান শকনা? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      ৩৪ যাঁ নর, মকাথায় বশত ৃনত িান? : াধায  শফশ্বশফযারনয় ইরাশভ শফশ্বশফযারনয় প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারনয় মভশডক র অন্যান্য 

৩৫ 

আনায ভনত, ভাদযাা শক্ষা মল কনয 

ভাদযাায ছাত্রযা যকা য িাক যনত ঢুকনত 

াযনছ শক? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      
৩৬ 

না নর, তায কায  শক ফনর আশন ভনন 

কনযন? (উনেি করুন)? :   

৩৭ 
ভাদযাা শক্ষা মল কনয কভ ৃীফনন মা 

শননফ আশন শক কযনত িান? :   

      
৩৮ 

ভাদযাা শক্ষানক উন্নত কযায  ন্য শক কযা 

উশিৎ ফনর ভনন কনযন? :   



  

 

৩৯ 
ভাদযাায শক্ষায বার রানগ শফলয়গুনরা শক 

শক? :   

৪০ 
ভাদযাায শক্ষায িাযা রানগ শফলয়গুনরা শক 

শক? :   

 
   

তথ্য িংগ্রকাযীয নাভঃ   

  
 

তথ্য িংগ্রনয তাশযিঃ 

  

মভাফাইর নম্বযঃ   

  



  

 

গণপ্র াতন্ত্রী ফািংরানদ যকায 

শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মূল্যায়ন মক্টয, আইএভইশড 

মনয ফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

Capacity Development for Madrasah Education-ীলকৃ কাশযগশয ায়তা প্রকল্প। 

Questionnaire For Guardians 

১ অশববাফনকয নাভ ও মভাফাইর নম্বয :     

  ২ অশববাফনকয ফয়, শরঙ্গ ও শক্ষাগত মমাগ্যতা : ফয় শরঙ্গ শক্ষাগত মমাগ্যতা 

     
 

  

  পুরুল ভশরা   

     ৩ আনায ন্তান কত ন? : মছনর       মভনয়         

৪  আনায ন্তাননদযনক মকাথায় ড়ানরিা কযান? : ভাদযাায় াধায  স্কুনর    

৫ 
ভাদযাায় আনায ন্তান মকান ব্যফস্থায় 

মরিাড়া কনয? 

 

আফাশক অনাফাশক 

      

৬ আনায শযফানয দস্য িংখ্যা কত? :   

         ৭ আনায মা শক? : কৃশল ীশফ েভ ীশফ ব্যফায়ী িাক য ীশফ অন্যান্য 

     ৮ আনায ভাশক আয় কত? : ভাশক আয় 

      
৯ 

আনায শযফানযয অন্য মকউ (বাই/মফান) 

ভাদযাায় নড় শকনা? 
: 
যাঁ না 

        
১০ 

আশন কায উৎান/ইোয় ন্তাননক ভাদযাায় 

ড়ানেন? 
: 
ফাফা ভা প্রশতনফ  ইভাভ/হুজুয শন  ইো অন্যান্য 

    
১1 

ভাদযাা শক্ষায  ন্য আনায ন্তাননয মছনন 

শযফানযয ভাশক িযি কত টাকা?     ানা নাই 

       
 

ভাদযাায মবৌত-অফকাঠানভাঃ 
 

                       
১২ 

ভাদযাাটিয মছনর-মভনয়নদয পৃথকবানফ টয়নরট 

ব্যফস্থা আনছ শকনা? 

 

যাঁ না  ানা নাই 

       ১৩ ভাদযাায় শফশুদ্ধ াশনয ব্যফস্থা আনছ শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       ১৪ ভাদযাায় মৃদ্ধ গ্রন্থাগায আনছ শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       



  

 

১৫ 
ভাদযাায গ্রন্াগায আনায ন্তান শনয়শভত 

ব্যফায কযনত ানযন শকনা? 

 

যাঁ না  ানা নাই 

       
১৬ 

ভাদযাায় গ্রন্থাগানয মছনর-মভনয়নদয পৃথকবানফ 

ফায ব্যফস্থা  আনছ শকনা?  : যাঁ না  ানা নাই 

       

 

 

 াতীয় শক্ষা নীশত িংক্রান্তঃ 

           ১৭ আনায ভাদযাায়  শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত ১:৩০ প্রশতারন কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     
১৮ 

 াতীয় শক্ষা নীশত অনুমায়ী , প্রাথশভক-উচ্চ ভাধ্যশভক মনৃ্ত অশবন্ন শক্ষা ব্যফস্থা 

িালু কযা নয়নছ, আশন একভত শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
১৯ 

নীশতগতবানফ প্রথভ মেশণনত বশত ৃযীক্ষা মনয়া মানফ না , এ ব্যাানয  াননন 

শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
২০ 

ঝ  ড়া মযাধ কযনত প্রাথশভক ও ভাধ্যশভক স্তনযয শক্ষাথীনদয দুপুনয পুশষ্টকয 

িাফায প্রদান কযনত নফ, আশন  াননন শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
২১ 

গাইড ফই, মনাট ফই, প্রাইনবট, টিউশন ও মকাশিিং ফন্ধ কযায উনযাগ গ্রণ 

আনায ভাদযাায় কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     

২২ 

শক্ষায দক্ষতা বৃশদ্ধ ও সৃ নীর শিন্তায উনন্ল ও শফকা ঘটাননায রনক্ষয 

শক্ষাগ্রণ প্রশক্রয়া ও শক্ষায ভান অ নৃনয  ন্য শক্ষক -শক্ষাথী ও 

অশববাফকনদয আনায ভাদযাায় নিতন কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     ২৩ আনায ভাদযাায় মভধা তাশরকায শবশত্তনত বৃশত্ত প্রদান কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     
 

শক্ষক, শক্ষা উকযণ ও প্রশক্ষ

           ২৪ আনায ভাদযাায় শক্ষকযা প্রশক্ষণপ্রাপ্ত শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
২৫ 

আনায ভাদযাায় শক্ষনকযা মে কনক্ষয ড়াননায 

শফলনয় আনায ন্তাননয অশবনমাগ আনছ শকনা? : যাঁ না 

        
২৬ 

আনায ভাদযাায় প্রশত ফছয শক্ষনকযা প্রশক্ষ  

মান শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
২৭ 

আনায ভনত ভাদযাায় মকান ধযননয শক্ষনকযা বার 

বুশঝনয় ড়ানত ানযন? : প্রশক্ষ প্রাপ্ত শক্ষক প্রশক্ষ প্রাপ্ত ছাড়া শক্ষক  ানা নাই 

    
২৮ 

আনায ভাদযাায় শক্ষনকযা শনয়শভত ক্লা মনন 

শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

  

     
২৯ 

আনায ন্তান মকান মকান শফলনয় ক্লা বুঝনত মফ  

কষ্টকয ফনর ভনন কনয? : ফািংরা  ইিংনয   আয ফ অন্যান্য 

     ৩০ আনায ন্তান মকাননা শফলনয় টিউশন নড় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       



  

 

৩১ যৃা নর, মকান মকান শফলনয় টিউশন ড়ান? : ফািংরা  ইিংনয   আয ফ  অন্যান্য 

     
 াঠ্য পুস্তক প্রকালনা ও ফ্ল তরনঃ

                        

৩২ 

প্রাথশভক ও ভাধ্যশভক স্তনয কর ধাযায শক্ষাথীনদয 

শফনামূনল্য াঠ্যপুস্তক যফযা কযা নে, আনায 

ন্তান ভাদযাায় শফনা মূনল্যয ফই ান শকনা? : 

যাঁ না  ানা নাই 

       ৩৩ আনায ন্তান শফনা মূনল্য কর ফই মনয়নছন শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
৩৪ 

শফনা মূনল্যয ফই মনত ভাদযাা আনানদয কাছ নত 

অশতশযক্ত অথ ৃগ্র  কনয শকনা? : 
যাঁ না 

        

 
উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষাঃ 

           
৩৫ 

ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ন্তাননক উচ্চ 

শক্ষায় বশত ৃকযনত িান শকনা? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      ৩৬ যাঁ নর, মকাথায় বশত ৃনত িান? : াধায  শফশ্বশফযারনয় ইরাশভ শফশ্বশফযারনয় প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারনয় মভশড র অন্যান্য 

৩৭ 

আনায ভনত, ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায 

ভাদযাায ছাত্রযা যকা য িাক যনত ঢুকনত াযনছ 

শক? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      
৩৮ 

না নর, তায কায  শক ফনর আশন ভনন কনযন

(উনেি করুন)? :   

৩৯ 
উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষায 

মূল্যায়ন মকভন ওয়া উশিত ফনর ভনন কনযন? : 

প্রশতনমাশগতা

মূরক 

মকাটা শবশত্তক মভধাশবশত্তক অন্যান্য 

      
৪০ 

ভাদযাা শক্ষা মল কনয কভ ৃীফনন মা শননফ 

আনায ন্তাননক শক কযানত িান? :   

      
৪১ 

ভাদযাা শক্ষানক শক্ষায মূর মরাতধাযায় শননত 

আনায ভতাভত শক? :   

 
            

 
   

তথ্য িংগ্রকাযীয নাভঃ   

  
 

   

মভাফাইর নম্বযঃ   

  
 

   

তথ্য িংগ্রনয তাশযিঃ   

  



  

 

গণপ্র াতন্ত্রী ফািংরানদ যকায 

শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মূল্যায়ন মক্টয, আইএভইশড 

মনয ফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

Capacity Development for Madrasah Education-ীলকৃ কাশযগশয ায়তা প্রকল্প। 

Questionnaire For Member of Madrasah Management Committee (MMC) 

১ 
তথ্য দাতায নাভ, কশভটিনত দফী, মভাফাইর 

নম্বয? :       

২ তথ্য দাতায ফয়, শরঙ্গ ও শক্ষাগত মমাগ্যতা? : ফয় শরঙ্গ শক্ষাগত মমাগ্যতা 

       

  

  পুরুল ভশরা   

     ৩ ভাদযাায নাভ :   

৪ ঠিকানা : গ্রাভ ডাক/মাস্ট ইউশনয়ন উন রা ম রা 

 
ভাদযাায তথ্যঃ 

 

          

৫ 
আনায ভাদযাায় ফতভৃানন মকান মেশণ/স্তয 

মনৃ্ত মিারায অনুভশত/ স্বীকৃশত আনছ? 
: দাশির আশরভ পা র  কাশভর 

অন্যান্য  

  ৬ আনায ভাদযাা এভশও ভুক্ত শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
৭ 

আনায ভাদযাা মকান মকান শফবাগ/শফলয় 

মিারায মিারায অনুভশত আনছ? 
: াধাযণ শফজ্ঞান মু া দ শপজুর কুযআন 

অন্যান্য      

 
 

 
কশিউায শক্ষা কাশযগ য  শক্ষা কৃশল শক্ষা ফািংরানদ স্টাশড  

    

৮ 
আনায ভাদযাা মকান মকান শফবানগয াঠদান 

িরভান আনছ? 
: াধাযণ শফজ্ঞান মু া দ শপজুর কুযআন 

অন্যান্য      

 
  

কশিউায শক্ষা কাশযগ য  শক্ষা কৃশল শক্ষা ফািংরানদ স্টাশড  

    
৯ 

ভাদযাা শক্ষায় ছাত্র ঝ  ড়া মযানধ শক 

কয য় ফনর ভনন কনযন? :   

  
 

মবৌত-অফকাঠানভাঃ 

           
১০ 

মে ণ কনক্ষ াঠ দাননয  ন্য প্রনয়া নীয় িংখ্যক 

মটশফর, মিয়ায, ফ  আনছ শকনা? 
: মটশফর মিয়ায ফ

        
 

যাঁ না যাঁ না যাঁ না 

    



  

 

১১ 
ভাদযাাটিয মছনর-মভনয়নদয পৃথকবানফ টয়নরট 

ব্যফানযয ব্যফস্থা আনছ শকনা?  : যাঁ না  ানা নাই 

       ১২ ভাদযাায় শফশুদ্ধ াশনয ব্যফস্থা আনছ শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       ১৩ ভাদযাায় মৃদ্ধ গ্রন্থাগায আনছ শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
১৪ 

ভাদযাায় গ্রন্থাগানয মছনর-মভনয়নদয পৃথকবানফ 

ফায ব্যফস্থা আনছ শকনা?  : যাঁ না  ানা নাই 

       
১৫ 

ভাদযাায় মবৌত িাশদা শিশিতকয  ও ভস্যা 

ভাধানন কশভটিয শভটিিং শনয়শভত য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
১৬ ভাদযাায় মবৌত িাশদা শিশিতকয  ও ভস্যা ভাধানন 

ফছনয কতফায কশভটিয শভটিিং কযা য়? :   

       
১৭ 

এই প্রকল্প দ্বাযা আনায ভাদযাায মবৌত 

মকাননা ভস্যায ভাধান কযা নয়নছ শকনা? : 
যাঁ না  ানা নাই 

       
 

            
 

 াতীয় শক্ষা নীশত িংক্রান্তঃ 

           
১৮ 

 াতীয় শক্ষা নীশত অনুমায়ী শক্ষক ও শক্ষাথীনদয আিযণশফশধ মভনন িরা 

য় শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
১৯ 

শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত ১:৩০ প্রশতারন কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

     
২০ 

নীশতগতবানফ প্রথভ মেশণনত বশত ৃযীক্ষা মনয়া মানফ না , এ ব্যাানয 

প্রনয়া নীয় ব্যফস্থা মনয়া নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     

২১ 

ঝ  ড়া মযাধ কযনত প্রাথশভক ও ভাধ্যশভক স্তনযয শক্ষাথীনদয দুপুনয 

পুশষ্টকয িাফায প্রদান কযনত নফ, আনায ভাদযাায় ব্যফস্থা কযা নয়নছ 

শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
২২ 

প্রনতযক শক্ষা প্রশতষ্ঠানন স্বাস্থযনফা মদওয়ায ব্যফস্থা যািনত নফ , আনায 

ভাদযাায় ব্যফস্থা কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
২৩ 

গাইড ফই, মনাট ফই, প্রাইনবট, টিউশন ও মকাশিিং ফন্ধ কযায উনযাগ গ্রণ 

আনায ভাদযাায় কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     

২৪ 

শক্ষায দক্ষতা বৃশদ্ধ ও সৃ নীর শিন্তায উনন্ল ও শফকা ঘটাননায রনক্ষয 

শক্ষাগ্রণ প্রশক্রয়া ও শক্ষায ভান অ নৃনয  ন্য শক্ষক -শক্ষাথী ও 

অশববাফকনদয আনায ভাদযাায় নিতন কযা নয়নছ শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     



  

 

২৫ 
আনায ভাদযাায ছাত্রনদয মভধা তাশরকায শবশত্তনত বৃশত্ত প্রদান কযা য় 

শকনা? 

: যাঁ না  ানা নাই 

     
 

শক্ষক, শক্ষা উকযণ ও প্রশক্ষ

           
২৬ 

আনায ভাদযাা প্রশত ফছয শক্ষ মদযনক 

প্রশক্ষ  াঠায় শকনা? : যাঁ না 

        
২৭ 

আনায ভাদযাায় শক্ষনকযা শনন নদয দক্ষতা 

ফাড়ানত প্রশক্ষ  শননত আগ্রী শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

       
২৮ 

ভাদযাা শক্ষকনদয মথামথ প্রশক্ষণ মনত 

শকশক কযণীয় ফনর ভনন কনযন? :   

       শক্ষক শনফাৃিন, মফতন-বাতা ও কশভন

           
২৯ 

আনায ভাদযাায় শকবানফ শক্ষক শননয়াগ 

মদয়া য়? : যকায কর্তকৃ  ভাদযাা কশভটি কর্তকৃ অন্যান্য 

    াঠ্য পুস্তক প্রকালনা ও ফ্ল তর

৩০ 

শক্ষাথীনদয শফনামূনল্য াঠ্যপুস্তক যফযা ও 

শফতযণ প্রশক্রয়া শননয় আনায ভাদযাা কশভটি 

অশব গ ান শকনা? : যাঁ না 

        ৩১ যাঁ নর, ভাধান শদনত মনযনছন শকনা? : যাঁ না 

        
৩২ 

ভাদযাায ছাত্র িংখ্যা অনুমায়ী প্রনয়া নীয় 

িংখ্যক ফই ান শকনা? : যাঁ না 

        
৩৩ 

শফনা মূনল্যয ফই মনত ছাত্র-ছাত্রীনদয কাছ নত 

অশতশযক্ত অথ ৃগ্র  কযা য় শকনা? : যাঁ না 

        
৩৪ 

শফনা মূনল্যয ফই াওয়ানত আনায ভাদযাায় 

ছাত্র িংখ্যা ফাড়নছ শকনা? : যাঁ না 

        
৩৫ 

নতুন াঠ্য-পুস্তনকয উয শক্ষনকযা প্রশক্ষ  

মনয়নছন শকনা? : যাঁ না 

        

 

ভাদযাায তথ্য ব্যফস্থানা ও তথ্য প্রমৄশক্তয 

ব্যফাযঃ 

           
৩৬ 

আনায ভাদযাায শক্ষা ও মাফতীয় তথ্য 

মথামথবানফ িংযক্ষ  কযা য় শকনা? : যাঁ না  ানা নাই 

      
 

 

           



  

 

উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষাঃ 

৩৭ 
ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায 

ছাত্রযা উচ্চ শক্ষায় বশত ৃনত াযনছ শকনা? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      
৩৮ 

না নর, তায কায  শক ফনর আশন ভনন 

কনযন, (উনেি করুন)  :   

   
৩৯ 

ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায 

ছাত্রযা যকা য িাক যনত ঢুকনত াযনছ শক? : 

যাঁ না  ানা নাই 

      
৪০ 

না নর, তায কায  শক ফনর আশশন ভনন 

কনযন, (উনেি করুন)? :   

   
৪১ 

উচ্চতয শক্ষা ও কভৃিংস্থানন ভাদযাা শক্ষায 

মূল্যায়ন মকভন ওয়া উশিত ফনর ভনন কনযন? : 

প্রশতনমাশগতামূরক মকাটা শবশত্তক মভধাশবশত্তক অন্যান্য 

      

৪২ 

ভাদযাা শক্ষানক মূর শক্ষাধাযায় আননত এফিং 

এয উন্নয়ননয  ন্য শক কযা উশিৎ ফনর আশন 

ভনন কনযন? :   

   
 

            
 

  

তথ্য িংগ্রকাযীয নাভঃ   

   
 

  

মভাফাইর নম্বযঃ   

   
 

  

তথ্য িংগ্রনয তাশযিঃ   

   



  

 

গণপ্র াতন্ত্রী ফািংরানদ যকায 

শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মূল্যায়ন মক্টয, আইএভইশড 

মনয ফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

Capacity Development for Madrasah Education-ীলকৃ কাশযগশয ায়তা প্রকল্প। 

Focus Group Discussion (FGD)_Check List 

        ভাদযাায নাভঃ      

ঠিকানাঃ   গ্রাভ ডাক/মাস্ট ইউশনয়ন উন রা ম রা  

             

আনরািনায় অিংগ্রণকাযী শক্ষনকয িংখ্যাঃ 

  পুরুল- ভশরা- মভাট  

শক্ষক        

অশববাফক        

       

অন্যান্য 

ব্যশক্তফগ ৃ

       

        
মূর আনরািয শফলয়   শফনফিয/অন্তভুকৃ্ত আনরািয শফলয় ভস্যা 

শিশিতকযণ 

ফতভৃান 

ক্ষভতা 

শিশিতকযণ 

ভস্যা 

ভাধাননয 

প্রস্তাফ 

তাশরকাকযণ 

অগ্রাশধকায শবশত্তনত মভয়াদ 

শনধাৃয (স্বল্পনভয়ানদ/ 

দীঘনৃভয়ানদ) ভাধান কযনত 

নফ 

ভন্তব্য 

শক্ষানীশত 

১ শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত ১:৩০           

২ 
ভাদযাা শক্ষানক  াতীয় শক্ষানীশতয মূরধাযায় আননত 

কযণীয়

          

৩ 
ঝ  ড়া মযাধ ও অন্যান্য শফলয়াশদ শফনফিনায় শননয় প্রাথশভক ও 

ভাধ্যশভক স্তনযয শক্ষাথীনদয দুপুনয পুশষ্টকয িাফায প্রদান

          

শক্ষা ব্যফস্থায় 

অন্তভুকৃ্ত শফলয় মূ 

৪ 

াধাযণ ও ভাদযাা শক্ষা উবয় ধাযানতই প্রাথশভক স্তয নফ 

ফাধ্যতামূরক মভৌশরক শক্ষায স্তয এফিং এনত অশবন্ন 

াঠ্যসূশি অনুসৃত নফ। 

          

৫ 
ফ ধাযানতই কনয়কটি মভৌশরক শফলনয় মথা-ফািংরা, 

ইিংনযশ , ফািংরানদ স্টাশড , াধাযণ গশণত ও তথ্য প্রমৄশক্ত 

          



  

 

শক্ষায় অশবন্ন শক্ষাক্রভ ও াঠ্যসূশি ফাধ্যতামূরক থাকনফ।  

াঠ্যপুস্তক ততশয ও 

শফতযণ 

৬ 
প্রাথশভক ও ভাধ্যশভক স্তনয কর ধাযায শক্ষাথীনদয 

শফনামূনল্য াঠ্যপুস্তক যফযা কযা

          

৭ ভাদযাায ছাত্র িংখ্যা অনুমায়ী প্রনয়া নীয় িংখ্যক ফই ান শকনা?           

৮ 
শফনা মূনল্যয ফই মনত ছাত্র-ছাত্রীনদয কাছ নত অশতশযক্ত 

অথ ৃগ্র  কযা য় শকনা ? 

          

শক্ষনকয দক্ষতা ও 

প্রশক্ষণ 
৯ 

আনায ভাদযাা শক্ষনদযনক প্রশক্ষ  াঠায় শকনা?           

শক্ষা ব্যফস্থানা ও 

ইনপযনভন শনস্টভ 

(EMIS) 

১০ 
আনায ভাদযাায শক্ষা ও মাফতীয় তথ্য মথামথবানফ 

িংযক্ষ  ব্যফস্থা আনছ শকনা? 

          

১১ তথ্য ব্যফস্থানায  ন্য মপাকার াযন আনছন শকনা?           

১২ ভাদযাায ারনাগাদ তথ্য যকা য দপ্তনয মপ্রযণ কযা য় শকনা?           

১৩ মকান যকা য প্রশতষ্ঠান তদাযশক এফিং মেশনিং প্রদান কনয শকনা?           

ভাদযাায মবৌত-

কাঠানভা ও শক্ষা 

উকয

১৪ 
ভাদযাাটিয মছনর-মভনয়নদয  ন্য আরাদাবানফ মাৃপ্ত 

টয়নরট ব্যফস্থা আনছ শকনা? 

          

১৫ ভাদযাায় শফশুদ্ধ াশনয ব্যফস্থা আনছ শকনা?           

১৬ ভাদযাায় মিরায ভাঠ আনছ শকনা?            

১৭ 
মে ণ কনক্ষ াঠ দাননয  ন্য প্রনয়া নীয় িংখ্যক পযান এফিং 

শফদুযৎ িংনমাগ আনছ শকনা? 

          

১৮ 
মে ণকনক্ষ াঠদাননয  ন্য প্রনয়া নীয় িংখ্যক মটশফর, 

মিয়ায, ফঞ্চ আনছ শকনা? 

          

১৯ ভাদযাায় মৃদ্ধ গ্রন্থাগায আনছ শকনা?           

২০ ভাদযাায় আফাশক ব্যফস্থা আনছ শকনা?           

উচ্চ শক্ষায় ভাদযাা 

ও কভৃিংস্থান  

২১ 
ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায ছাত্রযা উচ্চ 

শক্ষায় বশত ৃনত াযনছ শকনা? 

          

২২ 
ভাদযাা শক্ষা মল কনয আনায ভাদযাায ছাত্রযা 

যকা য িাক যনত ঢুকনত াযনছ শক? 

          

২৩ ভাদযাা শক্ষায কভৃিংস্থাননয মূর উৎ ও মক্ষত্রগুনরা শক শক?           

২৪ ভাদযাা শক্ষানক মূরধাযায় আননত কযণীয় শক?           

        

তাশযিঃ  মভাফাইর নম্বযঃ তথ্য িংগ্রকাযীয নাভঃ   



  

 

 


