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        :                        

1.1 প্প্রাগ্রাণভয  টভূনভ 

একটি নিারী প্রগনিীর এফাং অথ যনননিকবাণফ স্বননবযয োনি নফননভ যাণেয পূফ যিয ণে একটি উযুি ননক্ষি 

েনণগাষ্ঠী। নক্ষা একটি োনিয প্কফর প্ভরুদণ্ডই নয়, প্ োনিয প্টকই উন্নয়ণনয েন্য ফণিণয় উণেখণমাগ্য 

ননয়াভক। দানযদ্রয এফাং ননযক্ষযিা ফাাংরাণদণয াভানেক প্প্রক্ষাণট নননফড়বাণফ েনড়ি এফাং যস্পয 

ম্পকযযুি। কভ যক্ষভ দক্ষ নাগনযক গণড় তুণর অথ যনননিক প্রবৃনদ্ধয থ সুগভ কণয প্িারায েন্য নক্ষা অিযাফশ্যক। 

াক্ষযিা, অনবজ্ঞিা, প্মাগাণমাগ, ভস্যা ভাধান এফাং উৎাদনীর কাণে অনযাম য দক্ষিা অেযণনয ভাধ্যভ নণণফ 

নক্ষা মখন ননয়াভক নি নণণফ কাে কণয, িখন প্টি াভানেক নযফিযণনয একটি কাম যকনয ানিয়ায ণয় 

উণে। নক্ষায গুরুত্ব স্বীকায কণয, ফাাংরাণদণয াংনফধান যাষ্ট্রণক প্রনিটি নাগনযণকয েন্য ফাধ্যিাভরক নক্ষায সুণমাগ 

সৃনিয নফধাণনয কথা স্পিবাণফ উণেখ কণযণছ।       ,                                              

               ।               ও                                                      

                                      ।              -০৪         ১২                    

                                 ।                                                  

     । 

1.1.1 ফাাংরাণদণয নক্ষাব্ফস্থা  

ফাাংরাণদণয নক্ষা ব্ফস্থা প্ক নিন বাণগ বাগ কযা মায়-প্রাথনভক নক্ষা, ভাধ্যনভক নক্ষা এফাং উচ্চ নক্ষা। প্রাথনভক 

নক্ষায স্তযটি প্রথভ প্েনে প্থণক শুরু কণয ঞ্চভ প্েনে ম যন্ত ৫ ফছণযয একটি িক্র। এই িণক্র প্রণফ কযণি নক্ষাথীয 

ফয় কভণক্ষ ছয় ফছয ণি ণফ। লষ্ঠ প্েনে প্থণক দ্বাদ প্েনে ম যন্ত ভাধ্যনভক নক্ষায স্তযটি ব্াপ্ত যণয়ণছ। ভাধ্যনভক 

স্তযণক আফায নিনটি উস্তণয নফবি কযা য়: ৩ ফছণযয জুননয়য ভাধ্যনভক (১১ প্থণক ১৩ ফছণযয নক্ষাথী), ২ 

ফছণযয ভাধ্যনভক (১৪ প্থণক ১৫ ফছণযয নক্ষাথী), এফাং ফানক ২ ফছণযয উচ্চভাধ্যনভক  (১৬ প্থণক ১৭ ফছণযয 

নক্ষাথী)। উচ্চ নক্ষায স্তযটি নানান ধাযায (াধাযে, কানযগযী, প্রণকৌর, কৃনল, ব্ফায় নক্ষা, ও নিনকৎানফদ্যা) ৪ 

প্থণক শুরু কণয ৬ফছণযয ব্ানপ্ত ননণয় নযিানরি য়।  

প্রাথনভক নক্ষায ভরি দুইটি ধাযা যণয়ণছ: াধাযে এফাং ভাদ্রাা। ভাধ্যনভক ম যাণয়য যণয়ণছ নিনটি ধাযা: াধাযে, 

ভাদ্রাা, এফাং কানযগযী। উচ্চনক্ষায ধাযাগুণরা র: াধাযে, প্রযুনি/কানযগনয, ও ভাদ্রাা। প্রনিটি স্তণযয নক্ষায ভান 

উন্নয়ণন যকায নানাভখী দণক্ষ গ্রে কণয এণণছ।  
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1.1.2 ভাধ্যনভক নক্ষা ও প্ন  

ভাধ্যনভক নক্ষায উণেশ্যগুণরা ভরি প্রেীি ণয়নছর ২০১০ াণরয নক্ষানীনি এফাং ২০১১ াণরয দক্ষিা উন্নয়ননীনি 

অনুযে কণয এফাং এয াণথ আণযা নকছু অনুানঙ্গক নক্ষানীনি প্রেীি য় মা ভাধ্যনভক নক্ষায উণেশ্যণক প্রবানফি 

কণযণছ। প্মভন- ফাাংরাণদ নক্ষা কনভন (১৯৭৪), োিীয় নক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্তক প্ফাি য (১৯৭৫) এফাং োিীয় 

নক্ষাক্রভ ও ভন্বয় কনভটি (১৯৯৩)। ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থায অন্যিভ নকছু উণেশ্য র- উদ্ভাফনী ভরক নক্ষা 

ব্ফস্থায প্রেয়ন, আদৄননক নফজ্ঞান ও প্রযুনিয ব্ফায নননিিকযে, ইনিফািক ও বফজ্ঞাননক ভণনাবাণফয নফকা াধন, 

েনগেণক স্বনক্ষায় ননক্ষি কণয িাণদয কভ যাংস্থাণনয ব্ফস্থা সুনননিি কযা এফাং ণফ যানয কর নাগনযণকয 

প্দণপ্রভ, ধভীয়, াাংস্কৃনিক এফাং াভানেক ও বননিক ভল্যণফাধ অেযণন উৎানি কযা। (  :      নযণাট য 

২০১৫,২০১৭,২০১৯) 

ম্প্রনি প্ন (Secondary Education Sector Investment Program, SESIP) প্প্রাগ্রাণভয 

আওিায় ভাধ্যনভক নক্ষায উন্নয়ণনয াাান প্দণয েনাধাযেণক দক্ষ ও কভ যভৄখী কণয গণড় প্িারায ভাধ্যণভ 

প্দণয দনযদ্ররিা ননযণন অন্যান্য ধাযায াাান কানযগনয নক্ষায উয নফণল গুরুত্বাণযা কযা ণয়ণছ। 

ফাাংরাণদণয ভাধ্যনভক নক্ষায উন্নয়ণনয েন্য প্ন-এয গুরুত্ব অনস্বীকাম য। ফিযভাণন যকায ও এইনিন        

                                                             । ফাাংরাণদ যকায এফাং এনয়ান 

প্িণবরণভন্ট ব্াাংক (ADB) এয প্মৌথ উণদ্যাণগ ফাস্তফানয়ি ওয়া ণেও, ফহুভানত্রকিায কাযণে প্ন প্প্রাগ্রাভটি 

একটি দীঘ যণভয়াদী কভ যসূিী নাণফ নফণফনিি ণয়ণছ । পণর                         এয াণথ ভন্বয় াধন 

কযা ণফ।  

1.2 প্প্রাগ্রাণভয াংনক্ষপ্ত নযনিনি 

ভাধ্যনভক নক্ষায কাোণভাগি াংস্কাণযয েন্য, প্ক্টয ইনণবস্টণভন্ট প্প্রাগ্রাভটি (২০১৩-২০২৩) এনিনফ(ADB), 

      (IDA),   ও      (KOIKA),          (KEXIM),                এয ণমানগিায়, 

ফাাংরাণদণয প্েরা প্থণক শুরু কণয উণেরা ম যায় ম যন্ত ফাস্তফায়ন কযা ণে। ফাাংরাণদণয ভাধ্যনভক নক্ষা 

ব্ফস্থাণক অনধকিয যুণগাণাণমাগী কযায রণক্ষয নক্ষায ভাণনান্নয়ন এফাং দক্ষিা বৃনদ্ধয নফলয় দু’টিণক নফণফিনায় প্যণখ 

প্দণয দানযদ্র নফণভািন কযা এই প্প্রাগ্রাণভয অন্যিভ রক্ষয। ২০২১-এ পূফ যননধ যানযি রক্ষযভাত্রা অেযণন, োিীয় 

নক্ষানীনি ২০১০-এ ফনে যি ভাধ্যনভক নক্ষায নদকননণদ য ও ননণদ যনাগুনর ক ক বাণফ অনুযে কযায রণক্ষয এই 

প্প্রাগ্রাভটি প্রস্তুি কযা ণয়ণছ। ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থাণক অনধকিয প্রানঙ্গক কণয প্িারায ভাধ্যণভ, প্ন প্প্রাগ্রাভটি 

ফাাংরাণদণয েনগেণক কভ যণক্ষণত্রয েণন্য উযুি কণয তুরণফ।   

এই প্প্রাগ্রাভটি ভরি এনিনফয ায়িাপ্রাপ্ত পূফ যফিী প্প্রাগ্রাভগুনরয (SEDP, SESDP, TQI) পণরা-আ উণদ্যাগ 

নাণফ গৃীি ণয়ণছ মা নকনা নক্ষা খাণিয াণথ ম্পৃি নফনবন্ন নদণকয ভাণনান্নয়ন ঘটাণফ। নদকগুণরায ভণধ্য যণয়ণছ 
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নক্ষাক্রভ/     , নক্ষকণদয দক্ষিা, যীক্ষা দ্ধনি, নফজ্ঞান ও  প্রযুনি নবনিক নক্ষা, নযকল্পনা, ব্ফস্থানা, 

ভন্বয়, প্ফযকাযী নক্ষকণদয প্ফিন বািা নননিি কযা, ছাত্র-ছাত্রীণদয েীফন দক্ষিা বৃনদ্ধ নননিি কযা, প্রণয়ােণনয 

নবনিণি নফণল  নক্ষক ননণয়াগ, প্েরা এফাং উণেরা ম যাণয় প্ন এয আওিায়  নতুন েনফর ননণয়াগ এফাং 

কাোণভাগি নক্ষা ব্ফস্থায উন্নয়ন াধন। নক্ষা ভন্ত্রোরণয়য ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা নফবাগ (SHED) এই প্প্রাগ্রাভটি 

নযিারনায ও ফাস্তফায়ণনয দানয়ত্ব ারন কযণছ। ফাস্তফায়নকাযী ণমাগী াংস্থা নণণফ যণয়ণছ োিীয় নক্ষা 

ব্ফস্থানা একাণিনভ (NAEM), ভাধ্যনভক ও উচ্চভাধ্যনভক নক্ষা প্ফাি য (BISE), োিীয় নক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্তক 

প্ফাি য (NCTB), নক্ষা প্রণকৌর অনধদপ্তয (EED), নযদ যন ও ননযীক্ষা অনধদপ্তয (DIA), প্ফযকানয নক্ষক 

ননফন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তযক্ষ (NTRCA), ফাাংরাণদ নক্ষা িথ্য ও নযাংখ্যান বুযণযা (BANBEIS), ফাাংরাণদ 

ভাদ্রাা নক্ষা প্ফাি য (BMEB)।  এই প্প্রাগ্রাভটি ভগ্র ফাাংরাণদণ নফস্তৃি।  

 

 

    1:                                

      প্প্রাগ্রাভ                  ও          ব্য়  

      1- প্প্রাগ্রাণভয াংনক্ষপ্ত নফফযে 

প্প্রাগ্রাণভয নাভ  : প্ণকন্ডানয এডুণকন প্ক্টয ইনণবস্টণভন্ট প্প্রাগ্রাভ (১ভ 

াংণানধি) 

(ক) উণদ্যাগী ভন্ত্রোরয়  : ভাধ্যনভক ও উচ্চনক্ষা নফবাগ, নক্ষা ভন্ত্রোরয়।  

(খ) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা  : ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তয 

SHED 

NAEM 

BISE 

NCTB 

EED 

DIA 

NTRCA 

BANBEIS 

BMBE 
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প্প্রাগ্রাণভয নাভ  : প্ণকন্ডানয এডুণকন প্ক্টয ইনণবস্টণভন্ট প্প্রাগ্রাভ (১ভ 

াংণানধি) 

প্প্রাগ্রাণভয অফস্থান  ভগ্র ফাাংরাণদ ব্াী 

(ক) প্প্রাগ্রাভটিয অনুণভানদি ব্য় (রক্ষ 

টাকা) 

: ভর াংণানধি  

1. প্ভাট  ১৬৫৮১৪.০০ ৩৮২৬৯২.৪৭ 

2. নেওনফ  ৯৩৮১৪.০০ ১৬৮১৯২.৪৭ 

3. প্প্রাগ্রাভ  াায্য  ৭২০০০.০০ ২১৪৫০০.০০ 

1.3 প্প্রাগ্রাণভয উণেশ্য 

গুেগি ভান, দক্ষ ব্ফস্থানা এফাং ভান সুণমাণগয নবনিণি ভাধ্যনভক নক্ষায ানফ যক ভাণনান্নয়ণনয ভাধ্যণভ একটি 

অনধক প্রানঙ্গক ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থা গণড় তুণর ফাাংরাণদণয দানযদ্রয নফণভািন।   

সুনননদ যি উণেশ্য ভ: 

১) কানযকুরাভ উন্নয়ণনয ভাধ্যণভ ভাধ্যনভক নক্ষায গুেগিভান উন্নয়ণন ায়িা প্রদান; 

২) কভ যনবনিক নফজ্ঞান নক্ষা ও নক্ষক প্রনক্ষণে ায়িা প্রদান; 

৩) প্প্রাগ্রাভভুি নফদ্যারয় ও ভাদ্রাায় নক্ষা উকযে ও মন্ত্রানি যফযা; 

৪) ভাধ্যনভক স্তণয নফজ্ঞান নক্ষাণক েননপ্রয় কণয প্িারায েন্য ই-রানন যাং নভনিয়া েনাংণমাগকযে; 

৫) নক্ষায প্ক্ষণত্র প্ভধা মািাই ও যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন; 

৬) ননফ যানিি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন আইনটি নবনিক নক্ষায প্রফিযন; 

৭) ড্র-আউণটয ায হ্রাকযে; 

৮) দনযদ্র নক্ষাথীণদয ভাণঝ উবৃনি নফিযে; 

৯) ক্ষভিা নফণকন্দ্রীকযণেয ভাধ্যণভ নক্ষা ব্ফস্থানা প্ক নিারীকযে; এফাং 

১০) ভাধ্যনভক ও উচ্চনক্ষা অনধদপ্তণযয নক্ষা ব্ফস্থানায দক্ষিা বৃনদ্ধ। 
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1.4 প্প্রাগ্রাণভয প্ভয়াদকার ও        

1.4.1 প্প্রাগ্রাণভয প্ভয়াদকার 

ফাস্তফায়ন প্ভয়াদ ভর াংণানধি 

ক) শুরুয িানযখ োনুয়ানয, ২০১৪ োনুয়ানয, ২০১৪ 

খ) ভানপ্তয িানযখ নিণম্বয, ২০১৭ নিণম্বয, ২০20 

1.4.2                                  

         -১ (    

       

    ) 

    -২ (    

       

    ) 

    -৩ (    

       

    ) 

                    

       

      (ADB) ৯০ ১৮৫ ২২৫ ৫০০ ২.৬% 

       (IDA) ১০০ ২৬৫ ___ ৩৬৫ ১.৯% 

  ও      (KOIKA) ৩.৫ ____ ___ ৩.৫ ০.০% 

         (KEXIM) ৩৯ ৫৮ ___ ৯৭ ০.৫% 

               ৫৪৪২.৫ ২৯৬৮ ১০০৭৯ ১৮৪৮৯ ৯৫.০% 

      ৫৬৭৫ ৩৪৭৬ ১০৩০৪ ১৯৪৫৪ ১০০% 
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1.4.3                              ও           

                        

               /      

         

               

     

                     

     (       )      (       )      (       ) 

২০১৯-২০২০ 

৩৮২, ৬৯২.৪৭ 

৮৫,০০০.০০ ৬৩,৭৫০.০০ ৩৯,৭৩৮.১৮  

২০১৮-২০১৯ ৭৯,১০৫.০০ ৭৯,১০৫.০০ ৭৩,৫২১.৮৮  

২০১৭-২০১৮ ৭৬,১০০.০০ ৭৫,৬২০.১৫ ৬২,৮৯৫.৫১  

২০১৬-২০১৭ ৫৬,১৩০.০০ ৫১,৮৬৩.০০ ৪০,৩২৬.৫০  

২০১৫-২০১৬ ২৮,৪৫৭.০০ ২৮,৪৫৭.০০ ২৬,৭৮৮.০৬  

২০১৪-২০১৫ ১৫,১৫৩.০০ ১৫,১৫৩.০০ ১৪,১৪৭.৪৪  

২০১৩-২০১৪ ৫,৭০০.০০ ৫,৭০০.০০ ৪৯.০৯.১৮  

         ৩৮২, ৬৯২.৪৭ ৩৪৫,৬৪৫.০০ ৩১৯,৬৪৮.০০ ২৬২,৩২৬.৭৫  

1.4.4 প্প্রাগ্রাণভয নফননণয়াগ নযকল্পনা (নিনন অনুাণয)- 

      2- প্প্রাগ্রাণভয নফননণয়াগ নযকল্পনা (রক্ষয ভানকযন িরায) 

অঙ্গনবনিক নফননণয়াগ                    

ক। ১) উন্নয়ন ফাণেট 
 

১) পরাপর ১- ভাধ্যনভক নক্ষায ভাণনান্নয়ন এফাং িা অনধকিয প্রানঙ্গক কণয 

প্িারা 

৮৩.০৭ 

২) পরাপর ২- ভাধ্যনভক নক্ষণক্ষণত্র ভান সুণমাগ এফাং ঝণয ড়া প্যাধ কযা 
৪১.০ 

৩) পরাপর ৩- ব্ফস্থনা ও প্রান প্ক নিারীকযা 
৬৫.২ 

৪) কয এফাং দানয়ত্ব ভ 
৮.৭ 

প্ভাট ক। ১. 
১৮৭.০ 

ক। ২. আনুলনঙ্গক বািা 
৭.৬ 

ক। ৩. প্প্রাগ্রাভ ফাস্তফায়ণনয ভয় ব্য়কৃি অথ য 
১.৮ 
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অঙ্গনবনিক নফননণয়াগ                    

প্ভাট [(ক=(ক । ১)+ (ক । ২)+ (ক । ৩)] ২০৭.২৭ 

খ। উন্নয়ন ব্নিি ফাণেট ১৫২৪.৭ 

প্ভাট (ক +খ) ১৭৩১.৯৭ 

 

      3-     (ট্রাঞ্ছ) অনুমায়ী নফননণয়াগ নযকল্পনা 

উৎ 

    (ট্রাঞ্ছ) ১-২ 

এয নযভাে 

(রক্ষয ভানকযন 

িরায) 

    (ট্রাঞ্ছ) ১-২ এয 

নফননণয়াগ 

অাংীদানযত্ব 

    ( ট্রাঞ্ছ) ৩-৪ 

এয নযভাে (রক্ষয 

ভানকযন িরায) 

    ( ট্রাঞ্ছ ৩-

৪ এয 

নফননণয়াগ 

অাংীদানযত্ব 

প্ভাট নযভাে (রক্ষয 

ভানকযন িরায) 

এনিনফ ২৭৫.০০ ৮.০২% ২২৫.০ ১.৬৮% ৫০০.০০ 

নেওনফ ৩১৫৫.২ ৯১.৯৮% ১৩২০৪.৮ ৯৮.৩২% ১৬,৩৬০ 

 ৩৪৩০.২ ১০০.০০% ১৩,৪২৯.৮ ১০০.০ % ১৬,৮৬০ 

1.5 প্প্রাগ্রাণভয ভর কাম যক্রভ 

১।     (ট্রাঞ্ছ) -১ এয কাম যক্রভ ভ 

 কানযকুরাণভয উণেশ্য ও রক্ষয ফাস্তফায়ন: টিিা য গাইি প্রেয়ন, নক্ষক প্রনক্ষে ইিযানদ। 

 যীক্ষা দ্ধনিয াংস্কায: সৃেনীর দ্ধনি ফাস্তফায়ন। 

 কাম যক্রভ নবনিক নফজ্ঞান নক্ষা: ১০,০০০ নফদ্যারণয় নফজ্ঞান যঞ্জাভ প্রদান, প্রনক্ষে। 

 আইনটি নক্ষায প্রায: ৬৪০টি নফদ্যারয় ও ভাদ্রাায় আইনটি রানন যাং প্ন্টায স্থান। 

 প্ফযকানয নক্ষক-কভ যিাযীগণেয এভনও কাম যক্রভ নফণকন্দ্রীকযে: অনরাইন ব্ফস্থানা। 

 নফদ্যারয় ভননটনযাং ও সুাযনবন প্োযদাযকযে: ভােম যাণয় ১১৪১ েনফর ননণয়াগ। 

 ৪ টি ভানগণয নতুন থানা নক্ষা অনপ স্থান। 

 ভাধ্যনভক নক্ষায েন্য ভান সুণমাগ বৃনদ্ধ ও ঝণয ড়া প্যাধ: উবৃনি প্রদান এফাং একটি ভনন্বি 

উবৃনি প্রদান এফাং একটি ভনন্বি উবৃনি প্রদান নীনিভারা প্রেয়ন।  
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 ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তণযয ক্ষভিা বৃনদ্ধ: ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তণযয ইএভআইএ 

নিারীকযে। 

২।     (ট্রাঞ্ছ) -২ এয কাম যক্রভ ভ 

 াধাযে নফদ্যারয়-ভাদ্রাায় প্বাণকনার ও নপ্র-প্বাণকনার প্কা য িালু।   

 ননছণয় ড়া নফদ্যারয়-ভাদ্রাায েন্য নযণা য টিিায (ইাংণযনে, গনেি, নফজ্ঞান নফলণয়য অনিনযি 

নক্ষক) প্প্রাগ্রাভ। 

 নক্ষাথীণদয েণন্য কাউণন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ। 

 ভাধ্যনভক নফদ্যারণয় অধ্যয়নযি নক্ষাথীণদয িাটাণফই/িথ্যবাণ্ডয  বিনয: পটওয়যায বিনয, প্রনক্ষে। 

 প্েরা নক্ষা অনপণয ঊর্ধ্যভৄখী ম্প্রাযে।   

 অনিনযি ১০,০০০ নফদ্যারয়-ভাদ্রাায় নফজ্ঞান যঞ্জাভ যফযা। অনিনযি ৪ রক্ষ (প্ভাট ১০ রক্ষ) 

নক্ষণকয প্রনক্ষে।  
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1.6 প্প্রাগ্রাণভয অঙ্গনবনিক রক্ষযভাত্রা ও অেযন  

1.6.1 প্প্রাগ্রাণভয অঙ্গনবনিক রক্ষযভাত্রা 

 ১০ ফছণযয ভণধ্য অেযন কযায উণেণশ্য প্ভাট ১৩টি রক্ষযভাত্রাণক নিনটি অণঙ্গ বাগ কযা ণয়ণছ। অঙ্গগুণরা রঃ 

১) ভাধ্যনভক নক্ষায ভাণনান্নয়ন এফাং িা অনধকিয প্রানঙ্গক কণয প্িারা, ২) ভাধ্যনভক নক্ষাণক্ষণত্র ফ যস্তণয ভান 

সুণমাগ সৃনি কযা এফাং ঝণয ড়া প্যাধ কযা, ৩) ব্ফস্থনা ও প্রানণক নিারী কযা।    

      4-                

ক্রনভক 

নাং 

ভাধ্যনভক নক্ষায ভাণনান্নয়ন এফাং 

িায প্রানঙ্গকিা 

ভাধ্যনভক নক্ষাণক্ষণত্র ভান 

সুণমাগ এফাং ঝণয     প্যাধ 

কযে 

ব্ফস্থনা ও প্রাননক 

কাম যক্রভ নিারী কযে 

১ াঠ্যক্রণভয ভাণনান্নয়ন 

নফদ্যারয়গুণরায অফকাোণভায 

উন্নয়ন 

নক্ষা ব্ফস্থানাণক 

নফণকন্দ্রীকযে 

২ নক্ষকণদয ােদান উন্নিকযে নক্ষাব্ফস্থাণক েীকযে 

িথ্য ও প্রযুনিণক 

নিারীকযে 

৩ 

প্েনেকণক্ষ ভল্যায়ণনয দ্ধনি এফাং 

যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন  

ঝণয ড়া প্যাধ কযা। 

নক্ষক ব্ফাস্থানায 

ভাণনান্নয়ন 

৪ 

নক্ষাণক্ষণত্র আইনটিয ব্ফায 

বৃনদ্ধকযে 

 

কাম যকযী নযকল্পনা, 

ব্ফস্থানা এফাং ভন্বয়াধন 

৫ 

নক্ষাথীণদযণক েভফাোণযয েন্য 

অনধকিয প্রানঙ্গক কণয গণড় 

প্িারা। 

 

নযফীক্ষে এফাং ভল্যায়ণনয 

ভাধ্যণভ প্রনিণফদন 

নিারীকযে 

ভয় স্বল্পিা এফাং ীভাফদ্ধিায কাযণে এই দীঘ যণভয়াদী প্প্রাগ্রাণভয অঙ্গভণয কর উাদান নননফড় নযফীক্ষণেয 

আওিায় আনা দুরূ। সুিযাাং গণফলোয উণেশ্যণক নফণফিনা কণয অগ্রানধকাণযয নবনিণি ১৩                

১০টি                           ননফ যািন কযা ণয়ণছ। প্ম নিনটি রক্ষয আভাণদয                

আওিায় আনা ম্ভফ য়নন প্গুণরায নকছু উাদান ণযেনভণন ম যণফক্ষে এফাং প্ণকন্ডানয িকুণভন্ট প্থণক 

           কযা ণফ। 
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প্রাধাণন্যয নবনিণি ননফ যানিি ১০টি উাদান র:     

ভাধ্যনভক নক্ষায ভাণনান্নয়ন এফাং প্রানঙ্গকিা 

 াঠ্যক্রণভয ভাণনান্নয়ন,  

 নক্ষকণদয ােদান উন্নিকযে,  

 প্েনেকণক্ষ ভল্যায়ণনয দ্ধনি এফাং যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন,  

 নক্ষাণক্ষণত্র আইনটিয ব্ফায বৃনদ্ধকযে,  

 নক্ষাথীণদযণক েভফাোণযয েন্য অনধকিয প্রানঙ্গক কণয গণড় প্িারা।  

ভাধ্যনভক নক্ষাব্ফস্থায় ভান সুণমাগ নননিিকযে এফাং ঝণয ড়া প্যাধকযে  

 নক্ষাব্ফস্থাণক েীকযে,  

 ঝণয ড়া         ।  

ব্ফস্থানা ও প্রাননক কাম যক্রভ নিারীকযে  

 িথ্য ও প্রযুনি নিারীকযে,  

 নক্ষক ব্ফস্থানায ভাণনান্নয়ন,  

 নযফীক্ষে এফাং ভল্যায়ণনয ভাধ্যণভ প্রনিণফদন নিারীকযে ।  

ননফ যানিি রক্ষয ভ        েন্য প্রনঙ্গক প্রণয়ােন াণক্ষ গুেগি ও নযভােগি িথ্য  প্ণকন্ডানয িথ্য াংগ্র 

কযা ণয়ণছ ।  

1.6.2 অথ যফছয              

                            /                              (২০১৯-২০         )        

     :  

1. প্প্রাগ্রাণভয নাভ        : প্ণকন্ডানয এডুণকন প্ক্টয ইনণবস্টণভন্ট প্প্রাগ্রাভ 

2. ফাস্তফায়নকার : োনুয়ানয ২০১৪ - নিণম্বয ২০২০ 

3. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তয 

4. প্প্রাগ্রাভ ব্য় (রক্ষ টাকায়) : ৩৮২৬৯২.৪৭ [নেওনফ:১৬৮১৯২.৪৭ (৪৩.৯৫%) এনিনফ:২১৪৫০০.০০ (৫৬.০৫%)] 

 

সূত্র: ১. ভাউন অনধদপ্তণযয স্মাযক নাং-37.02.0000.109.৯9.0৫০.1৬(অাং-৪)-৩০৪; িানযখ: ১৫.০১.২০২০ 
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      5- অথ যফছয             

                         (   /   )       /       

২০১৩-২০১৪ ৫,৭০০.০০ ৪,৯০৯.১৮ 

                      

          

২০১৪-২০১৫ ১৫,১৫৩.০০ ১৪,১৪৭.৪৪ 

২০১৫-২০১৬ ২৮৪,৫৭.০০ ২৬৭,৮৮.০৬ 

২০১৬-২০১৭ ৫৬১,৩০.০০ ৪০,৩২৬.৫০ 

২০১৭-২০১৮ ৭৬১,০০.০০ ৬২৮,৯৫.৫১ 

২০১৮-২০১৯ ৭৯১০৫.০০ ৭৩৫২১.৮৮ 

২০১৯-২০২০ ৮৫০০০.০০ 
৪৮৩৭৩.২৩ 

(প্পব্রুয়ানয-২০২০) 

1.6.3 প্প্রাগ্রাণভয অঙ্গ নবনিক অেযন 

১.                               ও                ও                                

                         ঠ                                                          

                  (HSP)                        । 

২.                                                                                  -         

                                                                  (NEAC)              

                                     -                     । 

৩.                                                                             (STDP) 

             । 

৪.                                                                                         

                                                                  (SEICGP)      

     । 

৫.                                                                               (SE-

ASPR)-2018              । 

৬.        ও                                                                  

                     । 

                 ঋ  ও                        ও                   ; 

1.                         ৮৩               ও      ও              ।  

2.            ৫৪                                        ৫৩                  

      -                           । 
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              ও                        ও                           ; 

1.                   ও                                           । 

2.                                                    ৬৪০                     

                           ।               ২১           ৫৬৭০               

                                  ।   ও ৭০                                        

           ।                     ও                                            

                    ও                        । 

3.      ,      ও                                                               

     ৩৭৭          ও       ১৭২৮       , ৪০৫            , ৫২৪            , ৮২  

                , ৫৮৭                     , ৫১৬        ,                ও ৬১০  

                       । 

1.7                 (        )        

      6-                         

                                            

    

                        

    ,  

           

          

   

           

          

                     

                    

           ৪৬%        

    ২০৩০            

(                      

– ২০১০              

২২%) 

         

         

         

        

              

     

2016-2০17             

                  

                      

                   

          ৩০.৮%।  

 

                       

                  

                 । 

১০০,০০০        

(                  : 

৬০.০০০                : 

৪০,০০০     )       

         ঠ         

                     

      । 

৫০০০                   

                

        

  ও        , 

       ও 

          

            

     

            (        

        )               

২০১১          

৪৬.৪%(               

                ৪৩.৬% 

               

                     

৩১.৬% )        ২০২৩ 

     ৫৮% (     

                      

৫৫%             

        ’

  ,       

   

(DSHE’s 

EMIS) 

         

             

            

         

             

      । 

 

    : 

 ) 
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               ৬২%) 

                   

            । 

             

              

          

 ও  ।  

          । 

 

২০,০০০               

                        

(                ১৬০  

            ১২৮ )  

 

৬৪০                    

                        

                    ।  

৬০,০০০        

                      

            ও        ।  

  

নফজ্ঞান নক্ষক প্রনক্ষে প্কন্দ্র 

নযকল্পনা নক্ষা ভন্ত্রোরয় দ্বাযা 

নফকানি এফাং অনুণভানদি  

 

োিীয় ভাধ্যনভক নক্ষক 

নফকা নীনি অনুণভানদি এফাং 

প্রিানযি ণয়ণছ 

 

ট্রান্প-২ এয আওিায় ১০ াোয 

নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন বফজ্ঞাননক 

যঞ্জাভ (নেনি-39) ভাে 

ম যাণয় (৯৯২৭টি প্রনিষ্ঠান) 

যফযা ম্পন্ন ণয়ণছ। 

 

১০০টি ভাধ্যনভক ম যাণয়য 

নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন নতুন 

প্েনেকক্ষ ননভ যাণেয আওিায় 

৯৫টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যােকাে 

১০০% ম্পন্ন ণয়ণছ। অফনি 

৫টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে কাে 

৮৫% ম্পন্ন ণয়ণছ। 

 

         ৬৪০  প্রনিষ্ঠাণন 

                      

 +   ও                 

২০২৩                  

        ৪১%     

         ৫১%        

   । 

 

                       

 +   ও                 

২০২৩                  

        ৩৮%     

         ৩৫%         

   । 

           

            

         

         

    -                  

                ২০১১ 

      ৬১%      ২০১৭ 

                   ৬৬% 

(                       

    ৭১%) 

     -            

                       

২০১১      ২৫%      

২০১৭               

         ২৯% (     

                      

২৯%) 

  

  

        ’

  ,       

    

(DSHE’s 

EMIS) 

           

          

            

      । 

 

              

         

             

         

             

              

           

                      

          ৫৮% (২০১১ 

    )           

৬০%(২০১৭     )        

        ’

  ,       

    

(DSHE’s 

EMIS) 

      ১। ২০১৬                   ’          
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১।       

         ও 

         

     

                  

                      

      । 

২। ২০২৩            

                      

১০,০০০              

                   । 

           ,          

                        

  ও      । 

৩। ২০২৩            

      ১৫       

             “      

         ”         

            ।  

৪। ২০১৭           

              

         

৫। ২০২৩            

                      

              ।  

৬। ২০২৩             -

                 ৩৮০০ 

        (৪০%        

    ২০%             )  

৭। ২০২৩           

১০০                 

  -              

                    

 

  ,       

    

 DSHE’s 

EMIS), 

     

         

        

         

    , 

     ,      

        

      

      

        ও 

        

       ,    

         

      

       ।  

 

            

          

           । 

 

          

      

          

              

           

     । 

          

          -

ও             

            

         

 

     : 

              

       

          

      

           

             

             ।   

নপ্রণবাণকনার ও প্বাণকনার 

প্কা য িালুকযণেয রণক্ষয 

ননধ যানযি ১০টি প্ট্রণিয মন্ত্রানি 

ক্রণয়য েন্য ৪টি প্ট্রণিয দযত্র 

ভল্যায়ন ম্পন্ন ণয়ণছ এফাং 

এনিনফয ম্মনি াওয়া প্গণছ। 

অফনি ৬টি প্ট্রণিয মন্ত্রানি 

ক্রণয়য রণক্ষয পুনঃদযত্র 

আহ্বান কযা ণফ। াংনিি 

        ২০২০ নক্ষাফণল য 

      /                

প্প্রাগ্রাভ িালুকযণেয রণক্ষয ফই 

নফিযে ম্পন্ন ণয়ণছ।     

                   িরভান 

যণয়ণছ। নক্ষক ননণয়াণগয 

রণক্ষয ইণিাভণধ্য এনটিআযনএ 

কর্তযক নফগি ০৭ োনুয়ানয 

২০২০ িানযণখ ননণয়াগ নফজ্ঞনপ্ত 

প্রকানি য় এফাং ৬৭৬ েন 

নক্ষকণক ননণয়াণগয রণক্ষয 

ভণনানয়ন প্রদান কযা য়। 

 

উ-দনযদ্র উবৃনি প্প্রাগ্রাভ 

কাম যকয কযা ণয়ণছ 

উ-দনযদ্র উবৃনি প্প্রাগ্রাভ 

ম্পণকয ম্প্রদায় ণিিনিা 

প্রানযি কযা ণয়ণছ।  

1000 স্কুণর প্রানন্তক গ্রুগুনরয 

েন্য নযণা য নক্ষক প্প্রাগ্রাভ 

িালু কযা ণয়ণছ।  
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2।         

          

১। ২০২৩          , 

                 ৫০০০ 

                  

২।  ২০২৩          , ২0 

                    

          ৮০% 

                     । 

        ’

  ,       

     

        

           

          

      

       । 

 উণেরা ই-প্রণবর অযাওয়াি য 

প্প্রাগ্রাভ িালু ণয়ণছ 

নক্ষাথীণদয েন্য োিীয় প্রিায 

"কাউণন্পনরাং কাম যকয কযা 

ণয়ণছ 300টি ননফ যানিি 

প্রনিষ্ঠাণন আযএইিনিনণক 

াইরট কযা ণয়ণছ।  

                   

       ণয়ণছ 

                      

                    

     ।  

SWAp কাম যকয ণফ; একটি 

প্রানিষ্ঠাননক ভল্যায়ন কযা য় 

এফাং নযণাট য প্রকানি য়  

নিএএইিই কযাানটি নফনডাং 

প্ল্যান নক্ষা ভন্ত্রোরয় কর্তযক 

নফকানি এফাং অনুণভানদি 

ণয়ণছ  

অাংীদানযত্বভরক উণদ্যাগগুনর 

ভথ যন কযায েন্য ননন 

প্র প্রনিনষ্ঠি ণয়ণছ  

ই-প্রনকউযণভন্ট  ক্রয়ক্ষভিা 

উন্নয়ন নযকল্পনা প্োযদায 

কযা ণয়ণছ।  

২০০০ প্েরা ও উণেরা 

ম যাণয়য কভ যকিযাণদয াংগ্রণয 

নফলণয় প্রনক্ষে প্দওয়া য় 

100েন কভ যকিযাণক ই-নেন 

পণরাআ প্রনক্ষে প্দওয়া য় 

৩।      

       

           

             

১। 2018 াণরয ভণধ্য, প্ি, 

নক্ষা ভন্ত্রোরয় কর্তযক 

অনুণভানদি স্কুর, প্েরা, এফাং 

উণেরা নক্ষা অনপগুনরণি 

ভানম্পন্ন নক্ষা ব্ফস্থানায 

দানয়ত্ব অ যে কযায 

নযকল্পনা যণমণছ 

 ২। ২০২৩ াণরয ভণধ্য প্ি, 

নক্ষা ভন্ত্রোরণয়য প্রনিনননধ 

নযকল্পনা ভানদণ্ড এফাং রক্ষয 

ননধ যানযি অনুমায়ী ফাস্তফায়ন 

কযা  

৩। 2023 াণরয ভণধ্য, 

350টি উণেরা অনপণয 

অফকাোণভাগি উন্নয়ন এফাং 

ম যাপ্ত াংখ্যক কভী ননণয়াগ 

কযা 

 ৪. 2023          , 

2017            

                 

                  

                   

                     

     

৫।২০১৭ াণরয এনপ্রর প্থণক 

প্রনিফছয নিএএইিই এয 

ভাধ্যণভ ভাধ্যনভক নক্ষায 

  ও   

      

         

 

 

 

 

 

         

(DSHE,s) 

         

         

 

 

 

 

         

(DSHE,s) 

        

       

       

             

          

       । 

 

 

  ও        
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কভ যক্ষভিা ম্পনকযি ফানল যক 

প্রনিণফদন প্রকা কযা।  

৬। ২০২৩              , 

                    

       ও            

                    

                 -

ও                      

                     

     

৭। ২০২৩ াণরয ভণধ্য প্ি, 

নক্ষা ভন্ত্রোরয় এফাং 

নিএএইিই পুনঃগেন এফাং 

প্ণি কভী ননণয়াগ, নক্ষা 

ভন্ত্রোরয় প্ক্টয নযকল্পনা,  

নফণকন্দ্রীকযে, এভএন্ডই, 

াংগ্র ও অথ য ও ম যণফক্ষণেয 

ক্ষভিা প্োযদায কযায 

নযকল্পনা কণযণছ; কভীণদয 

প্রনক্ষণেয কভণক্ষ ৮০% 

নযকল্পনা ফাস্তফায়ন কযা 

ণফ।  

      

       

       

   ও     

       । 

 

 

 

       

         

(Fiduciary) 

        

        । 

                                          ।  

1.8                  

নক্ষা ফাাংরাণদণয াভানেক ও অথ যনননিক রূান্তণযয ভর প্ক্ষত্র। যকায আইনটি ব্ফাণযয ভাধ্যণভ 

নক্ষাব্ফস্থাণক আদৄননকীকযে     প্রযুনি-নবনিক নক্ষায প্রিায ও প্কৌরগি নরবায নাণফ নক্ষায ভাইরপরক 

অেযণনয প্ক্ষণত্র ভান প্রণিিা অব্াি প্যণখণছ। নক্ষায াণথ াংনিি নফনবন্ন প্ক্ষণত্র আইনটি ব্ফায বৃনদ্ধ কণয, 

যকাযী প্স্টকণাডায এফাং নক্ষাগি প্রযুনিগি ােদান, প্খায যঞ্জাভ এফাং সুনফধায ভাধ্যণভ নক্ষাথীণদয ােদান 

দ্ধনি উন্নি কণযণছ।  

োিীয় নক্ষানীনি-২০১০-এ উনেনখি অন্যিভ অগ্রানধকায প্ক্ষত্র র ভাধ্যনভক স্তণযয নক্ষাপ্রনিষ্ঠাণন নক্ষকিা এফাং 

প্খায প্ক্ষণত্র আদৄননক ও উদ্ভাফনীযীনি গ্রে কযা। ফিযভাণন ভাধ্যনভক নক্ষাপ্রনিষ্ঠাণন আইনটি ব্ফাণযয ফিযভান 

নিত্রটি নীণি াযনেণি প্দওয়া ণয়ণছ ( উৎ: ফাাংরাণদ নক্ষা নযাংখ্যান 2018): 
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            80.80% 82.74% 

                    79.18% 74.97% 

                30.77% 14.55% 

                                         75.62% 58.28% 

প্ন ম যায়ক্রণভ এনইন-২০১০ এ কযা ভর াংস্কাযগুনর ফাস্তফায়ন ভথ যন কণয। ভাধ্যনভক নক্ষায ভান ফাড়াণনায 

রণক্ষয প্েনেকণক্ষ নযপূযক নক্ষায উকযে নাণফ আইনটি প্যাণিাগনে (আইনটি 4ন) প্রফিযণনয েন্য 

যীক্ষাভরকবাণফ এটি 710টি আইএরন (আইনটি রানন যাং প্ন্টায) প্রনিষ্ঠা কণযণছ। এই আইএরনগুনর নক্ষক এফাং 

নক্ষাথীণদয েন্য নখা-নখন  প্রনক্রয়ায় আইনটি এফাং প্টনরণমাগাণমাগ প্রযুনি ব্ফায, স্থানীয় এফাং নফশ্বব্াী িথ্য 

অযাণে, জ্ঞান নফিযে এফাং াভানেক প্মাগাণমাণগয নফলণয় ব্ফানযক দক্ষিা এফাং জ্ঞান অেযণনয েন্য আদৄননক 

প্েনেকক্ষ নাণফ নিি কযা      ।  

এই আইএরনগুনর নযিারনা কর প্ক্ষণত্র ভসৃে য় না, কখণনা কখণনা নফনবন্ন ফাঁধায ম্মুখীন য়।        আইনটি 

উণদ্যাগ এয প্রিযানি পরাপরগুণরা ফ যদা অনননিি থাণক। ভাধ্যনভক নক্ষা খাণি আইএরন উণদ্যাগ ফাস্তফায়ণনয 

ভয় নীণি উনেনখি িযাণরঞ্জগুনর প্যকি য কযা ণয়নছর, প্গুণরা র: (১) ননবযযণমাগ্য ইন্টাযণনট াংণমাণগয অবাফ; 

(২) অম যাপ্ত ননবযযণমাগ্য নফদুযৎ; (৩) আইনটিণি দক্ষ নক্ষণকয অম যাপ্ত; (৪) আইনটি ভর কভীণদয ণিিনিা, 

ভানরকানা, স্বত্ব এফাং েফাফনদনিায অবাফ; (৫) ভর কভীণদয ভণধ্য অম যাপ্ত কাম যকযী ভন্বয়; (৬) স্কুণর আইনটি 

যঞ্জাণভয েন্য প্াদায যক্ষোণফক্ষে ায়িায অপ্রতুরিা ; (৭) আন্তঃভন্ত্রোরয় ভন্বণয়য অবাফ; (৮) প্েনেকণক্ষ 

আইনটিয অনুযুি ব্ফায; (9) ভয়ভণিা ওয়াণযনন্ট ভথ যন প্রানপ্তণি অননয়ভ; (৯) মথামথ ম যণফক্ষে এফাং 

প্রনিণফদণনয েন্য মথামথ দ্ধনিয অবাফ; (১০)                                                  

                ; (১১)     ঠ                  ; (12)                          (১৩)      

                       ।  

প্েনেকণক্ষ নযপূযক নাণফ ইন্টাণযনক্টব ই-রানন যাং উকযণেয ব্ফায ফাড়াণনায েন্য ভাধ্যনভক নক্ষায় আইনটি 

উণদ্যাগ প্নওয়া এখন ভণয়য দানফ। ইনিভণধ্য কণয়কটি আইনটি উণদ্যাগ ভাধ্যনভক স্তণয কাম যকয কযা ণয়ণছ িণফ 

নফনবন্ন কাযণে প্রিযানি পরাপর অেযন কযা মায়নন। সুিযাাং, ভাধ্যনভক নক্ষায ভানম্পন্ন নক্ষায পরাপণরয েন্য 

প্েনেকণক্ষ আইনটি ব্ফায নননিি কযণি প্টকই কভ যকাণণ্ডয একটি ফ য-অন্তভু যনিভরক নযকল্পনা প্রণয়ােন। এই 

নযকল্পনাটি নীণি উনেনখি প্ক্ষত্রগুনর কবায কযণফ: 

 (1) প্কৌরগি      ; 

(2) প্রযুনিগি      ; 
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(3) নক্ষাগি      ;  

(4) আনথ যক      ; 

এই নযনস্থনিণি, এই িযাণরঞ্জগুনর ক কবাণফ প্ভাকাণফরায াাান ভাধ্যনভক নক্ষায় আইনটি স্তণক্ষণয প্টকই 

কাম যক্রভ নননিি কযায েন্য কণয়কটি প্কৌরগি ন্থা নিনিি কযা ণয়ণছ। নিনিি প্কৌরগি ন্থাগুনর 'র: (১) 

প্কন্দ্রীয় ম যাণয় একটি উচ্চ-দক্ষিা ম্পন্ন কভী দণরয গেন; (২) কাম যকয িদাযনক দর স্থান; (৩) উন্নি আইনটি 

ভাধাণনয েন্য গণফলো নযিারনা; (৪) োিীয় নযনস্থনিণি নযফিযণনয আণরাণক আইনটি-৪ ই-নীনি ম যাণরািনা; 

(৫) নক্ষা ব্ফস্থানা িথ্য নণস্টণভয (ইএভআইএ) ভূনভকা ও কাম য           (৬) আইনটি কাম যকাযীয ক্ষভিা 

নফকা; (৭) ই-রানন যাং প্ভণটনযয়ারগুনরয (নযনরে) প্কন্দ্রীয় বান্ডায স্থান; (৮) প্টকই কাম যক্রভ নননিি কযায েন্য 

আইনটি কভীণদয ভূনভকা; (৯) প্নটওয়ানকযাং এফাং াংণমাণগয েরবযিা; (১০) নক্ষা খাণি আইনটি উণদ্যাণগয 

েন্য উযুি প্রযুনি ননফ যািন; (১১) যক্ষোণফক্ষে ায়িায েন্য নফদ্যারয়গুনরণি অনুদান প্রদান; এফাং (12) আইনটি 

যক্ষোণফক্ষণেয েন্য আনথ যক ায়িা অনুণভাদণনয েন্য স্কুর নযিারনণক অনুপ্রানেি কযা।  

আইএরন প্টকইকযে নযকল্পনাটি প্যকি যকৃি ভর অনুন্ধানগুনর, িযাণরঞ্জগুনর এফাং ীভাফদ্ধিাগুনর অনিক্রভ কযায 

াাান ভাধ্যনভক নক্ষায় আইনটি স্তণক্ষণয ভসৃে প্টকই নক্রয়াকরা নননিি কযায রণক্ষয নিনিি এই 

প্কৌরগি দ্ধনিয উয নবনি কণয াংজ্ঞানয়ি এফাং কাোণভাগি গেন কযা ণয়ণছ। 

অফণণল, ক্লারুণভ আইনটিয প্টকই নক্রয়াকরাণয ফিযভান অফস্থা নযভা কযণি এফাং নফশ্বভাণনয জ্ঞান নবনিক 

ভাে প্রনিষ্ঠায নদণক আইনটি প্রবাফ ভল্যায়ণনয েন্য আইনটি স্থানয়ণত্বয অগ্রগনি সূিকগুনর নফকনি য়। 
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          :                                ও 

                  

2.1                      (  )     -      

                                                        ও                                  

                                    ।                                                  

                                                                                  

                             ও                      ।                                       

            ও                                                                         

           ও                             । 

১. প্প্রাগ্রাণভয নফফযে (টভূনভ, উণেশ্য, প্প্রাগ্রাভ অনুণভাদন/াংণাধণনয অফস্থা, অথ যায়ণনয নফলয় ইিযানদ কর িথ্য) 

ম যাণরািনা  এফাং         ; 

২. প্প্রাগ্রাণভয অথ যফছযনবনিক কভ য নযকল্পনা, অথ যফছযনবনিক ফযাে, ছাড় ও ব্য় এফাং নফস্তানযি অঙ্গনবনিক 

ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ ও আনথ যক) অগ্রগনিয িথ্য াংগ্র, নন্নণফ, নফণিলে, াযনে/ণরখনিণত্রয ভাধ্যণভ উস্থান ও 

ম যাণরািনা কযা;  

৩.                                      ও               ও                               

                ও        ; 

৪.           ও           ,                               ও          (     ,       , 

                             )                                                    /    

                                 ও        ; 

৫. .           ও           ,                                                 (      

       )                        ও        ;  

৬. প্প্রাগ্রাণভয আওিাভুি প্যাণকেগুণরায ণ্য ক্রণয়য দ্ধনি (দযত্র আহ্বান, সুনননদ যিকযে/ টিওআয (ToR)/ 

নফওনকউ (BOQ), দযণত্রয ভল্যায়ন, অনুণভাদন দ্ধনি, চুনি ম্পাদন ইিযানদ)-প্ি ননএ ২০০৬ এফাং ননআয 

২০০৮ এ ফনে যি নফনধভারা মথামথবাণফ অনুযে কযা ণে নকনা নযফীক্ষে কযা এফাং পূফ যননধ যানযি সূিক অনুাণয 

ক্রয় ম্পনকযি কাম যক্রভ নফণিলে কযা; 
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৭. প্প্রাগ্রাণভয ঝুঁনক অথ যাৎ ফাস্তফায়ন ম্পনকযি নফনবন্ন ভস্যা প্মভন অথ যায়ণন নফরম্ব, ফাস্তফায়ণন ণ্য, কাম য ও প্ফা 

ক্রয়/ াংগ্রণয প্ক্ষণত্র নফরম্ব, ব্ফস্থানায় অদক্ষিা, প্প্রাগ্রাণভয প্ভয়াদ ও ব্য় বৃনদ্ধ ইিযানদয কাযে অন্যান্য নদক 

নফণিলে, ম যাণরািনা ও ম যণফক্ষে;   

৮. প্প্রাগ্রাভ  অনুণভাদন         (মনদ থাণক), অথ যায়ন, িনফর ছাড় এফাং অথ য প্রদান ম্পনকযি িথ্য ও উাি 

নফণিলে;   

৯. উন্নয়ন ণমাগী াংস্থা (মনদ থাণক) কর্তযক চুনি াক্ষয, চুনিয িয, ক্রয় প্রস্তাফ প্রনক্রয়া কযে ও অনুণভাদন, অথ য 

ছাড় , নফর নযণাণধ ম্মনি  ও নফনবন্ন কাম যক্রণভয সুানয ইিযানদয িথ্য-উাি নবনিক ম যাণরািনা ও ম যণফক্ষে; 

১০. গুেগি ভান, দক্ষ ব্ফস্থানা এফাং ভান সুু্ণমাণগয নবনিণি ভাধ্যনভক নক্ষায ানফ যক ভাণনান্নয়ণনয রণক্ষয 

প্প্রাগ্রাণভয আওিায় ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রভভ এফাং ানফ যক অগ্রগনি মথামথ ণে নকনা িা মািাই কযা;  

১১. প্প্রাগ্রাভটিয আওিায় ননভ যাে ও পূিযকাে, আফাফত্র, আইনটি ও অন্যান্য যঞ্জাভানদ প্রভৃনি কর 

অঙ্গভণয ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ ভয়, গুেগিভান ও ব্ণয়য নফণফিনায় মথামথ নকনা িা মািাই কযা;  

১২. ভাধ্যনভক নক্ষায উন্নয়ণন কানযকুরাভ, যীক্ষা দ্ধনি, নফনবন্ন প্রনক্ষে প্কা য প্রভৃনি প্প্রাগ্রাণভয আওিায় 

ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রণভয প্রানঙ্গকিা, মথ যাথিা এফাং গুেগিনদকভ মািাই কযা;  

১৩. প্প্রাগ্রাভ  ভানপ্তয য সৃি সুনফধানদ প্টকই কযায রণক্ষয ভিাভি প্রদান; 

১৪. প্প্রাগ্রাণভয উণেশ্য, রক্ষয, প্প্রাগ্রাণভয কাম যক্রভ, ফাস্তফায়ন নযকল্পনা, প্প্রাগ্রাভ ব্ফস্থানা, ঝুঁনক, প্ভয়াদ, ব্য়, 

অেযন ইিযানদ নফলয় নফণফিনা কণয একটি SWOT Analysis         ; 

১৫.       -                       ও   ঠ       ণি প্রাপ্ত িণথ্যয নফণিলণেয আণরাণক ানফ যক ম যাণরািনা, 

ম যণফক্ষে ও প্রণয়ােনীয় সুানয একটি প্রনিণফদন প্রেয়ন     ও োিীয় কভ যারায় প্রনিণফদনটি উস্থান কযা; 

োিীয় কভ যারায় প্রাপ্ত ভিাভি নন্নণফ কণয চূড়ান্ত প্রনিণফদন প্রেয়ন কযা; 

১৬. প্প্রাগ্রাভ ব্ফস্থানা: প্প্রাগ্রাভ নযিারক ননণয়াগ, েনফর ননণয়াগ, প্প্রাগ্রাভ ব্ফস্থানা কনভটিয বা, প্প্রাগ্রাভ 

নস্টয়ানযাং কনভটিয বা আণয়ােন, কভ য নযকল্পনা প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ন, বায                   প্রনিণফদণনয 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন, অগ্রগনিয িথ্য প্প্রযে ইিযানদ ম যাণরািনা ও ম যণফক্ষে;  

১৭. প্প্রাগ্রাণভয অাংীেনণদয উয েনয নযিারনা এফাং িাণদয ভিাভি               নফণিলে; 

১৮. ভীক্ষা প্থণক প্রাপ্ত িণথ্যয নবনিণি ানফ যক ম যাণরািনা এফাং প্রাপ্ত পরাপণরয নবনিণি সুনননদ যি সুানয প্রেয়ন; 
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2.1.1                 ঠ      

                                   ঠ               3                                       । 

        :  

        :                                                                                

                    । 

          :                             ,                                                 

                                       ।                        -                  

      ।  

          :                                                                   ,     , 

                                        ।

 

    2-                     ঠ     

নীনিগি ম যায়  

• োিীয় নক্ষানীনি-২০১০ 

• োিীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীনি- ২০১১  

প্কৌরগি ম যায় 

• প্ন প্প্রাগ্রাভ 

• ভাধ্যনভক ও উচ্চ ভাধ্যনভক নক্ষা অনধদপ্তয এফাং অন্যান্য ণমাগী াংস্থাভ  

ফাস্তফায়ন 

• আঞ্ছনরক অনপ 

• প্েরা অনপ 

• উণেরা অনপ 

• নফদ্যারয়  



22 

 

2.2              

                                                                                       

                          ।                                                 ,       

             ,   ঠ                                                                     

                                    ।                      ও                          

      । 

 

    3:                     

 

2.3              

                                                                                  ২০১৪ 

                       ২০১৭                        ও                              । 

                                                                       ২০২০              

                (  :         )।                                                            

                                                                                    

                    ,                                                                     

     । 

াঠ্যক্রণভয 

ভাণনান্নয়ন  

অাংনবােনণদয 

াঠ্যক্রভ ম্পণকয 

অফনিকযে   

কানযকুরাভ 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

প্রনক্ষে  
নখা-নখন প্রনক্রয়া  

যীক্ষা এফাং 

ভল্যায়ন  

যীনফক্ষে এফাং 

ভল্যা   
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2.3.1 নননফড় নযফীক্ষণেয কভ যদ্ধনি  

ভীক্ষায পরাপর প্প্রাগ্রাণভয প্রানঙ্গকিা প্প্রাগ্রাভটিয প্রবাফ, কাম যকানযিা ও প্প্রাগ্রাণভয কাযণে সুনফধাণবাগীণদয 

েীনফকা এফাং ভাণে নক নযভাে নযফিযন আণি াণয িা তুণর          । একইবাণফ, ভীক্ষাটি োিীয় নক্ষা 

নীনি-২০১০ ফাস্তফায়ণন কীবাণফ অফদান প্যণখণছ িা নিনিি ক    ।  

 

নিত্র 4- নননফড় নযফীক্ষে কাম যক্রণভয কভ যদ্ধনি 
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2.4                       

                          ,                              ৮             প্ভাট ৮টি প্েরা এফাং 

প্রণিযক প্েরা প্থণক ২টি উণেরা ননণয় প্ভাট ১৬টি উণেরা ননফ যািন কযা ণয়ণছ। ননফ যানিি এরাকাগুণরা ননণিয 

াযনেণি প্দখাণনা র: 

      7-                

                  

                          

       

                        

         

                        

          

                    

        

         (          

               )  
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2.5 ভীক্ষায েন্য নযভানগি নভৄনায আকায ননে যয় 

ভাধ্যনভক নক্ষাপ্রনিষ্ঠান ম যাণয় নক্ষাথী েনয এফাং ণযেনভণন ম যণফক্ষণেয েন্য ভীক্ষাটিণি নযভােগি েনযণয 

নভৄনা াংখ্যা গেনায় ফ যানধক ব্ফহৃি নযাংখ্যানগি সূত্র ব্ফায কযা ণয়ণছ। প্রণয়ােনীয় নভৄনা আকায ননধ যাযে 

কযায েন্য কননপণিন্প প্রণবর এফাং নপ্রনণনয উয নবনি কণয একটি দ্ধনি অনুযে কযা ণয়ণছ। 

নক্ষা প্রনিষ্ঠানগুণরা প্থণক নক্ষাথী েনযণয েন্য নভৄনা াংখ্যা ননধ যাযে কযায উণেণশ্য ননণিয সূত্রটি ব্ফায কযা 

ণয়ণছ-   

  
         

  
 

প্মখাণন, 

p =                          (Expected proportion with 

characteristic)                                       

q =1-p =                             (Expected proportion 

without    characteristic) 

                                  e =            (Margin of error) 

Z     =Z-      ৯৫%                          (value at the           

statistical confidence level) 

                                  n =           (sample size) 

নক্ষাথী েনযণয েন্য নভৄনা াংখ্যা (n) ননধ যাযে কযায ভীকযে ব্ফায কযা ণয়ণছ এই ণিয প্ম নভৄনাটি নননদ যি 

ননভু যরিায ভাত্রায ৫%  একটি আস্থা প্োগাণনায ম্ভাফনা (কননপণিন্প প্রণবর) ৯৫% য়। প্রদি ননভু যরিায ভাত্রা 

(p=.50, q= (1-p)=.05) নফণফিনায় উণযাি ভীকযে ভাধাণনয ভাধ্যণভ ৩৮৪ াওয়া মায়। একই ক্লাস্টাণযয 

উিযদািাযা এণক অণযয অনুরূ ণি াণয পরস্বরূ, একই ক্লাস্টাণয অনিনযি নভৄনা ম্পূে যরূণ একক ননফ যািণনয 

প্িণয় কভ নতুন িথ্য প্মাগ কণয। অিএফ, নকা ত্রুটিয কাযণে নভৄনায কাম যকানযিা নকছুটা হ্রা ায়। এই ভীক্ষায়, 

নভৄনা গেনায় এই ত্রুটিয ভাধান কযা ণয়ণছ, মাণি নভৄনা প্ভাট েনাংখ্যা (সুনফধাণবাগী) প্রনিপনরি ণয়ণছ। নভৄনা 

আকায গেনা কযায েন্য আদ য সূত্রটি র: 

  
         

  
       

প্মখাণন , deff= নিোইন ত্রুটি  
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উণযয সূণত্রয উয নবনি কণয গেনাকৃি নভৄনা আকায ৫৭৬ য় প্মখাণন নিোইন ত্রুটি ১.৫ ধযা ণয়ণছ। উণেশ্যভরক 

বাণফ প্রণিযক নক্ষা প্রনিষ্ঠান প্থণক ভান াংখ্যক নভৄনা প্নওয়ায েন্য প্ভাট নভৄনা াংখ্যা ৬৪০ ননধ যাযে কযা ণয়ণছ। 

নক্ষা প্রনিষ্ঠানগুণরায াধাযে উদানগুণরায উনস্থনি আণছ নকনা প্টা ম যণফক্ষে কযায েন্য ৩২টি নক্ষা প্রনিষ্ঠান 

নযদ যন কযা ণয়ণছ।  

ননণিয      প্ি গণফলো কাণেয নভৄনা প্নফায প্কৌরগুণরা প্দখাণনা ণয়ণছ-  

      8- ভানিণস্টে নভৄনা প্কৌর 

ভানিণস্টে নভৄনা প্কৌর ধাভ 

েনাংখ্যা (ণপ্রাগ্রাভ  সুনফধাণবাগী)  প্প্রাগ্রাণভয অধীণন প্দ জুণড় সুনফধাণবাগী 

গণফলো এরাকা (ণেরা এফাং উণেরা) ননধ যাযে  ভগ্র ফাাংরাণদ প্থণক ৮টি প্েরা (প্রনিটি নফবাগ প্থণক ১টি 

প্েরা) 

প্রনিটি  প্েরা প্থণক     উণেরা অথ যাৎ প্ভাট 16 টি 

উণেরা 

গণফলোয েন্য নক্ষা প্রনিষ্ঠান ননফ যািন  প্রনিটি উণেরা প্থণক ১টি         যকানয নফদ্যারয়, ১টি 

       প্ফযকানয (এভনওভুি) নফদ্যারয়, ১টি আনরয়া 

ভাদ্রাা ও ১টি কানযগনয নক্ষা প্রনিষ্ঠান। 

নভৄনা াংখ্যা (নক্ষা প্রনিষ্ঠান প্থণক নক্ষাথী 

ননফ যািন)  

৪ ৮= ৩২টি ননফ যানিি নক্ষা প্রনিষ্ঠান 

৩২ ৫ ৪= ৬৪০ ননফ যানিি সুনফধাণবাগী (নক্ষাথী)    

2.6                            (                  ) 

গুেগি িণথ্যয েন্য গুরুত্বপূে য িথ্যদািাণদয াক্ষাৎকায (ণকআইআই)। 

 [                                                                                      

  ঠ  ।] 
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      9- গুরুত্বপূে য ব্নিণদয াক্ষািকাযগ্রে 

ক্রভ. উকযেভ াংখ্যা উিযদািা ম যায়                    

১ িথ্যানবজ্ঞ 

ব্নিণদয 

াক্ষাৎকায 

(ণকআইআই) 

১৬ উণেরা প্প্রাগ্রাভ  কভ যকিযা স্থানীয় 

ম যায়  

১৩ ৩ 

১৬  উণেরা ভাধ্যনভক নক্ষা 

কভ যকিযা  

১৪ ২ 

১ প্প্রাগ্রাভ  নযিারক/ উ 

নযিারক   

োিীয় 

ম যায়  

       

1 নক্ষা ভন্ত্রোরণয়য কভ যকিযা       

1 

 

ভাধ্যনভক এফাং উচ্চভাধ্যনভক 

নক্ষা অনধদপ্তণযয প্রনিনননধ   

        

9 প্প্রাগ্রাণভয ণঙ্গ াংনিি  

অন্যান্য কভ যকিযাবৃন্দ 

(NAEM, DSHE, BISE, 

NCTB, ADB, BEDU, 

procurement specialists 

(-৪   )  

BEDU, NCTB, 

DSHE, 

procurement 

specialists (4 

  )  

NAEM, 

BISE 

 উভনি ৪৪  ৩৬    ৮    

2.7              

গুেগি িণথ্যয েন্য দরীয় আণরািনা (এপনেনি) নযিারনা কযা ণয়ণছ।  

      10- অাংীদায অনুমায়ী গুেগি নভৄনা আকায 

ক্রভ. উকযেভ াংখ্যা উিযদািা ম যায়                    

১ দরীয় 

আণরািনা 

(এপনেনি) 

৩২  নক্ষক- ১৬ টি, অনববাফক- 

৮টি এফাং নফদ্যারয় ব্ফস্থানা 

কনভটি- ৮টি  

স্থানীয় 

ম যায়  

৩২    

প্ভাট ৩২ টি   ৩২  - 

(কণযানা নযনস্থনিয কাযণে স্থানীয় ম যাণয় কভ যারা নযিারনা ম্ভফ য়নন।) 
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2.8 নননফড় নযফীক্ষণেয উণেণশ্য ব্ফহৃি নফনবন্ন ম যাণয়য িথ্য উৎ  

প্প্রাগ্রাণভয নননফড় নযফীক্ষণেয ভয় ব্ফহৃি কর িথ্য উৎণয একটি াংনক্ষপ্ত নফফযে ননম্নরূ- 

      11- নননফড় নযফীক্ষণেয ভয় ব্ফহৃি কর িথ্য উৎ 

ননে যায়ক ভল্যায়ণনয েন্য ব্ফহৃি িথ্য উৎ 

োিীয় ম যায়  প্প্রাগ্রাভ  

ম যায় 

স্থানীয় ম যায় 

োিীয় 

নীনি 

োিীয় 

গণফলো 

দনররানদ 

ম যাণরািনা 

ফাস্তনফক 

ম যণফক্ষে 

েনয 

প্রশ্নাফরী 

গুরুত্বপুে য 

িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায 

দরীয় 

আণরািনা 

কভ যারা 

 

প্রানঙ্গকিা 

✓ ✓ ✓    ✓ ✓ 

কাম যকানযিা   ✓  ✓ ✓ ✓ - 

দক্ষিা   ✓  ✓ ✓   

প্রবাফ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

স্থানয়ত্ব  ✓ ✓      

 

      12- প্প্রাগ্রাণভয অধীণন কাম যক্রভ ভল্যায়ণনয উকযেভণয িানরকা 

ভীক্ষায উণেশ্য উকযেভ উিযদািা উৎ 

১. প্প্রাগ্রাণভয নফফযে (টভূনভ, উণেশ্য, 

প্প্রাগ্রাভ  অনুণভাদন/াংণাধণনয অফস্থা, 

অথ যায়ণনয নফলয় ইিযানদ কর িথ্য ) 

ম যাণরািনা ও উস্থান এফাং প্প্রাগ্রাণভয 

ানফ যক নকা, প্প্রাগ্রাণভয উণেশ্যগুণরায 

ণঙ্গ প্রানঙ্গক নকনা িা নযফীক্ষে কযা 

দনররানদ ম যাণরািনা 

 

 নিনন 
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ভীক্ষায উণেশ্য উকযেভ উিযদািা উৎ 

২. প্প্রাগ্রাণভয ানফ যক এফাং নফস্তানযি 

অঙ্গনবনিক ফাস্তফায়ন প্বৌি ও আনথ যক 

অগ্রগনিয  িথ্য াংগ্র, নন্নণফন, 

নফণিলে, াযনে/ প্রখনিণত্রয ভাধ্যণভ 

উস্থান ও ম যাণরািনা কযা 

 

দনররানদ ম যাণরািনা গুেগি 

এফাং নযভােগি উকযে 

(েনয প্রশ্নাফরী, দরীয় 

আণরািনা, গুরুত্বপুে য 

িথ্যদািায াক্ষাৎকায, 

কভ যারা) 

নক্ষাথী প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা ও 

নযিারকবৃন্দ 

 

নিআইন, নিনন 

অগ্রগনি প্রনিণফদন 

(ফাস্তনফক, 

আনথ যক)/ প্প্রাগ্রাভ  

কাম যক্রভ িদন্ত 

প্রনিণফদন অথ যায়ন 

াংক্রান্ত িথ্য 

প্রাযনম্ভক 

প্রনিণফদন 

৩. অনুণভানদি ফানল যক কভ য-নযকল্পনা 

এফাং ফানল যক ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী 

প্প্রাগ্রাণভয রক্ষযভাত্রা এফাং প্রকৃি অগ্রগনি 

ম যাণরািনা কযা 

দনররানদ ম যাণরািনা 

গুরুত্বপূে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায  

প্প্রাগ্রাভ  কভ যকিযা 

কানয 

নযিারকবৃন্দ 

(োিীয় ম যায়) 

নিআইন, নিনন 

অগ্রগনি প্রনিণফদন 

(ফাস্তনফক, 

আনথ যক) ফানল যক 

কভ য নযকল্পনা 

ফানল যক ক্রয় 

নযকল্পনা 

৪. প্প্রাগ্রাণভয অথ যায়ন, দ্রব্ানদ ক্রয়, 

ব্ফস্থানাগি অণমাগ্যিায কাযণে প্প্রাগ্রাভ 

ফা প্প্রাগ্রাণভয প্কান উাদান ফাস্তফায়ন 

নফরম্ব ণয়ণছ নকনা িা ম যণফক্ষে কযা, 

(মায েন্য প্প্রাগ্রাণভয ব্য় ফা ফাস্তফায়ন 

ভয় বৃনদ্ধ প্ণয়ণছ) এফাং নফরণম্বয েন্য 

দায়ী কাযেগুণরা নফণিলে কযা; 

গুরুত্বপূে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায দনররানদ 

ম যাণরািনা 

উণেরা প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা কানয 

নযিারকবৃন্দ 

(োিীয় ম যায়) 

নিআইন অগ্রগনি 

প্রনিণফদন 

নিনন/ আযনিন 

ফানল যক কভ য 

নযকল্পনা ফানল যক 

ক্রয় নযকল্পনা 

৫. অনুণভানদি নিনন (DPP) / 

আযনিনন (RDPP) এয রক্ষযভাত্রায 

ণঙ্গ তুরনা কণয প্রনক্ষে এফাং াংনিি 

কাণেয গুেগি এফাং নযভােগি নদক 

দনররানদ ম যাণরািনা েনয 

প্রশ্নাফরী গুরুত্বপূে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায দরীয় আণরািনা 

নক্ষাথী 

উণেরা প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা কানয 

নযিারক 

(প্রনক্ষে) 

অগ্রগনি 

প্রনিণফদন/ 

প্প্রাগ্রাভ  কাম যক্রভ 

িদন্ত প্রনিণফদন 

প্রনক্ষে কভ যারা/ 
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নফণিলে কযা;  নক্ষকবৃন্দ প্রনিণফদন 

নিনন/ আযনিন 

৬. প্প্রাগ্রাণভয আওিাভুি প্যাণকেগুণরায 

ণ্য াংগ্রণয দ্ধনি (দযত্র আফান, 

সুনননদ যিকযে/ টিওআয (ToR)/ নফওনকউ 

(BOQ), দযণত্রয ভল্যায়ন, অনুণভাদন 

দ্ধনি, চুনি ম্পাদন ইিযানদ)-প্ি ননএ 

২০০৬ এফাং ননআয ২০০৮ এ ফনে যি 

নফনধভারা মথামথবাণফ অনুযে কযা ণে 

নকনা নযফীক্ষে কযা এফাং পূফ যননধ যানযি 

সূিক অনুাণয ক্রয় ম্পনকযি কাম যক্রভ 

নফণিলে কযা; 

দনররানদ ম যাণরািনা 

গুরুত্বপূে য িথ্যদািায াণথ 

াক্ষাৎকায 

 

কানয 

নযিারক (ক্রয়) 

 

ননএ ২০০৬, 

ননআয ২০০৮ 

ক্রয় প্রনক্রয়ায 

দনররানদ/ 

প্রনিণফদন (দযত্র 

আফান, BOQ, 

দযত্র ভল্যায়ন, 

অনুণভাদন দ্ধনি) 

দযত্র বায 

াংনক্ষপ্ত প্রনিণফদন 

নিনন/ আযনিন 

৭. প্প্রাগ্রাণভয ঝুঁনক অথ যাৎ ফাস্তফায়ন 

ম্পযনকি নফনবন্ন ভস্যা প্মভন অথ যায়ণন 

নফরম্ব , ফাস্তফায়ণন ণ্য, কাম য ও প্ফা 

ক্রয়/ াংগ্রণয প্ক্ষণত্র নফরম্ব, ব্ফস্থানায় 

অদক্ষিাও প্প্রাগ্রাণভয প্ভয়াদ ও ব্য় বৃনদ্ধ 

ইিযানদয কাযে অন্যান্য নদক নফণিলে , 

ম যাণরািনা ও ম যণফক্ষে   

দরীয় আণরািনা দনররানদ 

ম যাণরািনা ফাস্তনফক 

ম যণফক্ষে গুরুত্বপূে য 

িথ্যদািায াক্ষাৎকায  

কানয 

নযিারক (ক্রয়, 

ম যণফক্ষে) 

উণেরা প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা 

নিনন/ আযনিন 

৮. প্প্রাগ্রাভ  অনুণভাদন, পুননফ যণফিনা (মনদ 

থাণক), অথ যায়ন, িনফর ছাড় এফাং অথ য 

প্রদান ম্পনকযি িথ্য এফাং উাি নফণিলে 

 

গুরুত্বপুে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায দনররানদ 

ম যাণরািনা 

কানয 

নযিারকবৃন্দ 

(োিীয় ম যায়) 

উণেরা প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা নক্ষাথী 

নক্ষকবৃন্দ 

প্প্রাগ্রাভ  

অনুণভাদণনয 

দনররানদ অথ যায়ন 

াংক্রান্ত িথ্য 

প্প্রাগ্রাভ  কভ যকিযা  
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৯. উন্নয়ন ণমাগী াংস্থা (মনদ থাণক)  

কর্তযক চুনি াক্ষয, চুনিয িয , ক্রয় 

প্রস্তাফ প্রনক্রয়া কযে ও অনুণভাদন, অথ য 

ছাড় , নফর নযণাণধ ম্মনি ও নফনবন্ন ও 

নফনবন্ন নভণনয সুানয ইিযানদয িথ্য-

উাি নবনিক ম যাণরািনা ও ম যণফক্ষে  

দনররানদ ম যাণরািনা 

 

আথ য- াভানেক 

অফকাোণভা 

নফবাগ/ কাম যক্রভ 

নফবাণগয াংনিি 

প্রনিনননধ, 

নযকল্পনা 

ভন্ত্রোরয়  

প্প্রাগ্রাভ  

অনুণভাদণনয 

দনররানদ, অথ যায়ন 

এফাং িনফর ছাড় 

াংক্রান্ত দনররানদ, 

অগ্রগনি প্রনিণফদন 

(ফাস্তনফক, 

আনথ যক) নিনন/ 

আযনিনন 

১০. গুেগি ভান, দক্ষ ব্ফস্থানা এফাং 

ভান সুু্ণমাণগয নবনিণি ভাধ্যনভক নক্ষায 

ানফ যক ভাণনান্নয়ণনয রণক্ষয প্প্রাগ্রাণভয 

আওিায় ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রভভ 

এফাং ানফ যক অগ্রগনি মথামথ ণে নকনা 

িা মািাই কযা 

েনয প্রশ্নাফরী গুরুত্বপূে য 

িথ্যদািায াক্ষাৎকায  

নক্ষাথী প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা ও 

নযিারকবৃন্দ 

 

১১. প্প্রাগ্রাভটিয আওয়িায় ননভ যাে ও 

পূিযকাে, আফাফত্র, আইনটি ও অন্যান্য 

যঞ্জাভানদ প্রভৃনি কর অঙ্গভণয 

ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ ভয়, গুেগিভান ও 

ব্ণয়য নফণফিনায় মথামথ নকনা িা মািাই 

কযা।   

গুেগি এফাং নযভােগি 

উকযে (েনয প্রশ্নাফরী, 

গুরুত্বপুে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায, দরীয় আণরািনা, 

কভ যারা) 

নক্ষাথী 

নক্ষকবৃন্দ 

প্প্রাগ্রাভ  কভ যকিযা 

ও নযিারকবৃন্দ 

ভীক্ষায পরাপর 

১২. ভাধ্যনভক নক্ষায উন্নয়ণন কানযকুরাভ, 

প্রনক্ষে, যীক্ষা দ্ধনি, নফনবন্ন প্কা য, 

প্প্রাগ্রাভ প্রভৃনিভণ প্প্রাগ্রাণভয আওিায় 

ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রণভয প্রানঙ্গকিা, 

মথাথ যিাএফাং গুেগিনদকভ মািাই কযা;  

গুরুত্বপুে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায দরীয় আণরািনা 

েনয প্রশ্নাফরী 

উণেরা ননফ যাী 

কভ যকিযা 

নক্ষকবৃন্দ 

নক্ষাথী 

 

১৩. প্প্রাগ্রাভ  ভানপ্তয য সৃি সুনফধানদ গুরুত্বপূে য িথ্যদািায প্রাথনভক ও অগ্রগনি প্রনিণফদন 
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প্েঁকই কযায রণক্ষয ভিাভি প্রদান াক্ষাৎকায দনররানদ 

ম যাণরািনা 

গেনক্ষা 

ভন্ত্রোরণয়য 

প্রনিনননধ   

(ফাস্তনফক, 

আনথ যক) 

১৪. প্প্রাগ্রাণভয উণেশ্য ,রক্ষয, প্প্রাগ্রাণভয 

কাম যক্রভ, ফাস্তফায়ন নযকল্পনা, প্প্রাগ্রাভ  

ব্ফস্থানা , ঝুঁনক , প্ভয়াদ, ব্য় , অেযন 

ইিযানদ নফলয় নফণফিনা কণয প্প্রাগ্রাণভয 

ঝুঁনক  নফণিলে (SWOT Analysis) 

গুরুত্বপূে য িথ্যদািায 

াক্ষাৎকায দরীয় আণরািনা 

েনয প্রশ্নাফরী দনররানদ 

ম যাণরািনা ফাস্তনফক 

ম যণফক্ষে 

নক্ষকবৃন্দ 

নক্ষাথী প্প্রাগ্রাভ  

কভ যকিযা ও 

নযিারকবৃন্দ 

 

নিনন/ আযনিন 

নিআইন অগ্রগনি 

প্রনিণফদন 

(ফাস্তনফক, 

আনথ যক) এফাং 

অন্যান্য প্রানঙ্গক 

দনররানদ 

১৫. নননফড় নযফীক্ষে গণফলোয় প্রাপ্ত 

পরাপণরয নবনিণি ানফ যক ম যাণরািনা; 

 

ভীক্ষায পরাপর ম যাণরািনা  

 

ভীক্ষায পরাপর  

১৬. প্প্রাগ্রাভ  ব্ফস্থানা: প্প্রাগ্রাভ  

নযিারক ননণয়াগ, েনফর ননণয়াগ, 

প্প্রাগ্রাভ  ব্ফস্থানা কনভটিয বা, প্প্রাগ্রাভ  

নস্টয়ানযাং কনভটিয বা আণয়ােন, কভ য 

নযকল্পনা প্রেয়ন ও ফাস্তফায়ন, বায ও 

প্রনিণফদণনয নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন, অগ্রগনিয 

িথ্য প্প্রযে ইিযানদ ম যাণরািনা ও 

ম যণফক্ষে   

ভীক্ষায পরাপর ম যাণরািনা  ভীক্ষায পরাপর  

১৭. প্প্রাগ্রাণভয 

সুনফধাণবাগী/ণস্টকণাডাযণদয উয েনয 

নযিারনা এফাং িাণদয গণফলোভরক 

ভিাভি নফণিলে; 

 

দনররানদ ম যাণরািনা গুেগি 

এফাং নযভােগি উকযে 

(েনয প্রশ্নাফরী, দরীয় 

আণরািনা, গুরুত্বপূে য 

িথ্যদািায াক্ষাৎকায, 

কভ যারা) 

নক্ষাথী কানয 

নযিারকবৃন্দ 

প্প্রাগ্রাভ  

নযিারক 

নক্ষকবৃন্দ 

এনেট প্ল্যান 

(প্প্রাগ্রাভ িরভান 

থাকায কাযণে 

এখণনা প্কান 

এনেট প্ল্যান কযা 

য় নন, িণফ 
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িরভান প্রনক্রয়ায 

আণছ) (সুত্র: প্ক 

আই আই প্ন) 

১৮. ভীক্ষা প্থণক প্রাপ্ত িণথ্যয নবনিণি 

ানফ যক ম যাণরািনা এফাং প্রাপ্ত পরাপণরয 

নবনিণি সুনননদ যি সুানয প্রেয়ন  

কর উকযেভ   

১৯) কর্তযক্ষ কর্তযক ননধ যানযি অন্যান্য 

নফলয়াফরী  

দনররানদ ম যাণরািনা    

 

2.9   ঠ                ও                      

নযভােগি, গুেগি এফাং ম যণফক্ষণেয িথ্য াংগ্রণয েন্য ম্ভাব্ নভৄনা প্কৌর (Probability sampling 

technique) ব্ফায কযা ণয়ণছ এফাং প্মখাণন গুেগি িথ্য অ-ম্ভাব্ (Non-probability sampling 

technique) দ্ধনি দ্বাযা াংগ্র কযা ণয়ণছ। এই গণফলোয প্রস্তানফি নভৄনা প্কৌরটি ণরা “Multi Stage 

Sampling” মাণি ম্ভাব্ নভৄনা প্কৌর ব্ফায কণয নফনবন্ন ম যাণয় নভৄনা গ্রে কযা ণয়ণছ। এটি ম্ভাব্ নভৄনা 

প্কৌণরয একটি েটির ধযন প্মখাণন েনাংখ্যাণক (সুনফধাণবাগী প্গাষ্ঠী) নফনবন্ন ম যাণয় বাগ কণয প্নওয়ায ণঙ্গ ণঙ্গ 

এক ফা একানধক ম যাণয় াধাযেবাণফ ননফ যািন কযা য়। প্রনিটি ম যায় ননফ যািন কযায ণয, ননফ যানিি ম যায় প্থণক 

বদফিয়ন দ্ধনিয ভাধ্যণভ নভৄনা াংখ্যা প্নয়া ণয়ণছ।   

প্রাথনভক বাণফ প্প্রাগ্রাভটি প্মণতু প্দণয ৬৪টি প্েরায় ফাস্তফায়ন কযা ণে, প্ণক্ষণত্র ভগ্র প্প্রাগ্রাণভয ফাস্তফায়ন 

এরাকা অন্তভু যি কযায েন্য প্রনিটি নফবাগ প্থণক বদফিয়ন দ্ধনিয ভাধ্যণভ ১টি প্েরা অথ যাৎ ৮টি নফবাগ প্থণক ৮টি 

প্েরা ননফ যািন কযা ণয়ণছ। প্রণিযক প্েরা প্থণক বদফিয়ন দ্ধনিয ভাধ্যণভ ২টি উণেরা ননফ যািন কযা ণয়ণছ অথ যাৎ 

৮টি প্েরা প্থণক প্ভাট ১৬টি উণেরা ননফ যািন কযা ণয়ণছ। প্ণকন্ডানয িণথ্যয নবনিণি ১৬টি উণেরা এভন বাণফ 

ননফ যানিি ণয়নছর, প্মখাণন আটটি উণেরা ভাধ্যনভক নক্ষায পরাপর অনুমায়ী এনগণয় আণছ এফাং ফানক ৮টি 

উণেরা ভাধ্যনভক নক্ষায পরাপর অনুমায়ী ননছণয় আণছ। প্মণকাণনা ৮টি উণেরায প্রণিযকটি প্থণক একটি 

       যকানয নফদ্যারয় ও একটি        প্ফযকানয (এভনও ভুি) নফদ্যারয় এফাং ফানক ৮টি উণেরায 

প্রণিযকটি প্থণক একটি আনরয়া ভাদ্রাা ও একটি কানযগনয(ণবাণকনার) নক্ষা প্রনিষ্ঠান িয়ন কযা ণয়ণছ, অথ যাৎ 

ননফ যানিি উণেরাগুণরা প্থণক প্ভাট ৩২টি নক্ষা প্রনিষ্ঠান ননফ যািন কযা ণয়ণছ। ননফ যানিি নক্ষা প্রনিষ্ঠান গুণরায 
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প্রণিযক প্েনে (লষ্ঠ প্থণক দভ) প্থণক বদফিয়ন দ্ধনিয ভাধ্যণভ ৪েন কণয নক্ষাথী (২ েন প্ছণর এফাং ২ েন প্ভণয়) 

ননফ যািন কযা ণয়ণছ।  

ননফ যানিি নক্ষা প্রনিষ্ঠানগুণরা প্থণক বদফিয়ন দ্ধনিণি ১৬টি নফদ্যারয় প্থণক নক্ষকণদয াণথ ১৬টি, ৮টি নফদ্যারয় 

প্থণক অনববাফকণদয াণথ ৮টি এফাং ফানক ৮টি নফদ্যারয় প্থণক নফদ্যারয় ব্ফস্থানা কনভটিয াণথ ৮টি দরীয় 

আণরািনা ম্পন্ন কযা ণয়ণছ এফাং নফদ্যারয়গুণরা ণযেনভণন ম যণফক্ষে কযা ণয়ণছ। নক্ষা অনপায, উণেরা 

প্প্রাগ্রাভ কভ যকিযা, উণেরা ভাধ্যনভক নক্ষা কভ যকিযা, প্প্রাগ্রাভ নযিারক ও উ-নযিারক, ভাধ্যনভক এফাং 

উচ্চভাধ্যনভক নক্ষা অনধদপ্তণযয প্রনিনননধ, অন্যান্য াংনিি প্প্রাগ্রাভ কভ যকিযাবৃন্দ, উ-প্রধান (নযকল্পনা ভন্ত্রোরয়), 

নযিারক (আই এভ ই নি প্রনিনননধ) নযকল্পনা ভন্ত্রোরয়, ঊর্ধ্যিন কাযী প্রধান (প্প্রাগ্রাভ নফবাগ, নযকল্পনা 

ভন্ত্রোরয়)     দািা াংস্থায কভ যকিযাণদয াক্ষাৎকায গ্রে কযা ণয়ণছ।  

2.9.1   ঠ                ও                       

গুেগি এফাং নযভােগি প্রশ্নভ চূড়ান্ত ফায য, নযভােগি িথ্য াংগ্রণয রণক্ষয কাোণভাফদ্ধ প্রশ্নভ, নিনেটার 

প্পান ফা ট্াফ ব্ফায কণয “প্কাণফা” (Kobo Toolbox) এযা এয ভাধ্যণভ নযভােগি িথ্য াংগ্র কযা ণয়ণছ। 

(KoBo Toolbox, Harvard Humanitarian Initiative, Cambridge, USA) 

 

    6- িথ্য াংগ্র ব্ফস্থানা প্রনক্রয়া 

2.9.1.1 প্রস্তুনি ও চূড়ান্তকযে (ণিকনরস্ট ও েনয প্রশ্নাফরী) 

ভীক্ষায রক্ষয অেযণনয েন্য ননম্ননরনখি িথ্য াংগ্রণয উকযেগুণরা এই গণফলোয় ব্ফায কযা ণয়ণছ। এফ প্রশ্ন 

উকযেভ প্রনিণফদণন াংযুি কযা ণয়ণছ। 

প্রনিণফদণনয ননণদ যনা অনুমায়ী প্প্রাগ্রাণভয ফাস্তনফক অফস্থা প্ফাঝা এফাং িথ্য াংগ্রণয েন্য ননণি উণেনখি উকযে 

ভ ব্ফায কযা ণয়ণছ- 

1. কাোণভাগি (েনয) প্রশ্নাফরী  

2. ফাস্তনফক ম যণফক্ষে প্িকনরস্ট 

3. দরীয় আণরািনায প্িকনরস্ট  

িথ্য াংগ্রণয 

েন্য ভাে 

ম যাণয় গভন  

ভাে ম যাণয় 

কভী ননণয়াগ 

ভাে ম যাণয়য 

কভ যসূিী  

প্রশ্ন এফাং 

প্িকনরস্ট ভ 

মািাইকযে  

অযা 

প্রস্তুিকযে 

প্রশ্ন এফাং 

প্িকনরস্ট ভ 

প্রস্তুিকযে 
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4. িথ্যানবজ্ঞ ব্নিণদয াক্ষাৎকাণযয প্িকনরস্ট  

2.9.1.2         (                    ) 

                                        ,                                             

     ।                                                                         (KoBo 

Collect)                              ।                                             

                           ও (      )                                               ।   

2.9.1.3               -      

                 -                          (       )         (    )             

           ও                                            ।  

2.9.1.4                

                                     ঠ                           ও         ।      ,      

                                                      ও                 ।    

2.9.1.5   ঠ             

  ঠ                          ,                                                         

     ।      ,      ,                                                                    

                                                 ।                                ’  

                                    ঠ           ,                     ও                 

        ।                 ঠ                                 ।  

2.10                              

                                                                      । 

2.11       ও                  (Quality control) 

2.11.1                      

                 ও                                       ।                 -          -

                                      ঠ                       ।                         

                                       : 
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2.11.1.1                        

                       ,       (     )                             (        )               । 

     ,                     ,                               , ঐ                , 

                             ।                                                    

                   ।  

2.11.1.2                     

                                                                                       

                      ,                                  ।            ,                  

                                                  -                   ।  

2.11.1.3                             (         ) 

                                                                                  

              ,                  ও                    (rival causal factors)        
1
।    

                                                                          (      ) 

                                                  । 

2.11.1.4           

                 ও                                             ।                

        (tools)                                  ।      ,          ও                

                                  (   :                      )।                                

                              ও                         ।  

             -                         (                  )                (MS Excel) 

ও    (R, version 3.5.2 (2018-12-20))         ও                                   । 

                                                                ।              ,       

                                                                   ,                 

      ।                                          :  

 )                                                                                    

                                           ; 

 )                                                       (Thematic coding)      ।  

                                                

1 (Denzin 1978; Patton 1990) 
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অাংীদায  ননফ যািন 

ননণদ যক নািকযে এফাং উকযে প্রস্তুনি 

 

দনররানদ াংগ্র ও ম যাণরািনা  

 

নভৄনা এরাকা এফাং নভৄনায  আকায ননধ যাযে   

িথ্য াংগ্র 

িথ্য প্রনক্রয়াকযে এফাং নফণিলে 

কনভটি এয যাভ য এয অনুমায়ী প্রনিণফদন 

ম্পাদন 

নস্টয়ানযাং কনভটিণি চূড়ান্ত প্রনিণফদন উস্থান  

 )                                                                   ;      

 )                                                         ও                             

                 ।    

 

2.11.1.5                        :  

1.                  :                                               /             

                          ।  

2.           :                                                                       

                                                                              

      ।  

3.               :                          ,                                           

      ও                            ।                           -                 

                    ।  

নিত্র 7- কাম যক্রণভয কভ যদ্ধনি 
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2.11.1.6                     

1.        ও  :                                                                       

                                     ।    

2.        :                                                                         

         ।  

3.        :                                  ঠ                                        

                                           ।  
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2.12            

      13- নফস্তানযি কভ যনযকল্পনা 

কাম যক্রভ ফছয/২০২০ 

োনুয়ানয/২০২০ প্পব্রুয়ানয/২০২০ ভাি য/২০২০ এনপ্রর /২০২০ প্ভ/২০২০ 

প্তা প্তা প্তা প্তা প্তা 

২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ 

কাম যকরা গ্রু -১: 

1. াংনিি আইএভইনি কভ যকিযাণদয ণঙ্গ প্রাথনভক অনবণমােন বফেক, প্রাথনভক 

অনুন্ধান, ভীক্ষায নকা, িথ্য াংগ্রণয যঞ্জাভ ক ক কযা ও প্রাক যীক্ষা কযা 

                                  

2. িথ্য াংগ্র যঞ্জাভ চূিান্তকযে, েনয নযকল্পনা, প্রাযনম্ভক প্রনিণফদন েভা এফাং 

কানযগনয কনভটিয াণথ প্রথভ বফেক  

                                  

3. নযিারনা কনভটিয বফেক ও উাি াংগ্র যঞ্জাণভয অনুণভাদন                                   

কাম যকরা গ্রু -২: 

1. িদণন্তয েন্য ভাে ম যাণয় িথ্য াংগ্রকাযী ননফ যািন এফাং প্রনক্ষে 

                                  

2. ভাে েনয                                   

কাম যকরা গ্রু -৩: 

1. আউটপুট প্টনফর নযকল্পনা প্রস্তুনি, িথ্য ম্পাদনা, অনুপ্রণফ এফাং মািাইকযে, 

িথ্য প্রনক্রয়াকযে ও নফণিলে, প্রনিণফদন নরখন 

                                  

2. ১ভ খড়া নযণাট য েভা                                   

কাম যকরা গ্রু -৪: 

1. কানযগনয কনভটিয ণঙ্গ ম যাণরািনা বফেণক খড়া প্রনিণফদন প্রেয়ন 

                                  

2. কানযগনয কনভটি কর্তযক প্রদি ভন্তণব্য উয নবনি কণয খড়া প্রনিণফদন 

াংণাধন, নযিারনা কনভটিয বফেণক ২য় খড়া প্রনিণফদন উস্থান 

                                  

3. াংণানধি খড়া প্রনিণফদন এয উয ভন্তব্ ও চূড়ান্ত খড়া প্রনিণফদন প্রস্তুনি                                   

4. স্থানীয় কভ যারায় চূড়ান্ত খড়া প্রনিণফদন উস্থান                                   

5. চূড়ান্ত খড়া প্রনিণফদন চূড়ান্তকযে ও প্রনিণফদন েভা                                   
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SWOT        

         ও                                              ,       ,                     

             ও                                   SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Threat)                 ।  

 

     8-      ,       ,                

 

 

S=Strength W= Weakness 

T=Threat O=Opportunity 

SWOT 
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                        ও                

প্প্রাগ্রাণভয নফফযে (টভূনভ, উণেশ্য, প্প্রাগ্রাভ অনুণভাদন/াংণাধণনয অফস্থা, অথ যায়ণনয 

নফলয় ইিযানদ কর িথ্য) ম যাণরািনা ও উস্থান এফাং ানফ যক প্প্রাগ্রাণভয নকা, 

প্প্রাগ্রাণভয উণেশ্যগুণরায ণঙ্গ প্রানঙ্গক নকনা িা নযফীক্ষে কযা 

      ১ 

প্প্রাগ্রাণভয ানফ যক এফাং নফস্তানযি অঙ্গনবনিক ফাস্তফায়ন প্বৌি ও আনথ যক অগ্রগনিয িথ্য 

াংগ্র, নন্নণফন, নফণিলে, াযনে/ প্রখনিণত্রয ভাধ্যণভ উস্থান ও ম যাণরািনা কযা 

     ৩ 

অনুণভানদি ফানল যক কভ য-নযকল্পনা এফাং ফানল যক ক্রয় নযকল্পনা অনুমায়ী প্প্রাগ্রাণভয 

রক্ষযভাত্রা এফাং প্রকৃি অগ্রগনি ম যাণরািনা কযা 

      ১     ৩  

প্প্রাগ্রাণভয অথ যায়ন, দ্রব্ানদ ক্রয়, ব্ফস্থানাগি অণমাগ্যিায কাযণে প্প্রাগ্রাভ ফা প্প্রাগ্রাণভয 

প্কান উাদান ফাস্তফায়ন নফরম্ব ণয়ণছ নকনা ম যণফক্ষে কযা, (মায েন্য প্প্রাগ্রাণভয ব্য় ফা 

ফাস্তফায়ন ভয় বৃনদ্ধ প্ণয়ণছ) এফাং নফরণম্বয েন্য দায়ী কাযেগুণরা নফণিলে কযা; 

      ১  

অনুণভানদি নিনন (DPP) / আযনিনন (RDPP) এয রক্ষযভাত্রায ণঙ্গ তুরনা কণয 

প্রনক্ষে এফাং াংনিি কাণেয গুেগি এফাং নযভােগি নদক নফণিলে কযা;  

     ৩ 

প্প্রাগ্রাণভয আওিাভুি প্যাণকেগুণরায ণ্য াংগ্রণয দ্ধনি (দযত্র আফান, সুনননদ যিকযে/ 

টিওআয (ToR)/ নফওনকউ (BOQ), দযণত্রয ভল্যায়ন, অনুণভাদন দ্ধনি, চুনি ম্পাদন 

ইিযানদ)-প্ি ননএ ২০০৬ এফাং ননআয ২০০৮ এ ফনে যি নফনধভারা মথামথবাণফ অনুযে 

কযা ণে নকনা নযফীক্ষে কযা এফাং পূফ যননধ যানযি সূিক অনুাণয ক্রয় ম্পনকযি কাম যক্রভ 

নফণিলে কযা; 

     ৩ 

প্প্রাগ্রাণভয ঝুঁনক অথ যাৎ ফাস্তফায়ন ম্পযনকি নফনবন্ন ভস্যা প্মভন অথ যায়ণন নফরম্ব, ফাস্তফায়ণন 

ণ্য, কাম য ও প্ফা ক্রয়/ াংগ্রণয প্ক্ষণত্র নফরম্ব, ব্ফস্থানায় অদক্ষিাও প্প্রাগ্রাণভয প্ভয়াদ ও 

ব্য় বৃনদ্ধ ইিযানদয কাযে অন্যান্য নদক নফণিলে, ম যাণরািনা ও ম যণফক্ষে   

     ৪  

প্প্রাগ্রাভ  অনুণভাদন, পুন:নফ যণফিনা (মনদ থাণক), অথ যায়ন, িনফর ছাড় এফাং অথ য প্রদান 

ম্পনকযি িথ্য এফাং উাি নফণিলে 

     ১ 

গুেগি ভান, দক্ষ ব্ফস্থানা এফাং ভান সুু্ণমাণগয নবনিণি ভাধ্যনভক নক্ষায ানফ যক      ৩     ৫ 



43 

 

ভাণনান্নয়ণনয রণক্ষয প্প্রাগ্রাণভয আওিায় ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রভভ এফাং ানফ যক অগ্রগনি 

মথামথ ণে নকনা িা মািাই কযা 

প্প্রাগ্রাভটিয আওয়িায় ননভ যাে ও পূিযকাে, আফাফত্র, আইনটি ও অন্যান্য যঞ্জাভানদ 

প্রভৃনি কর অঙ্গভণয ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ ভয়, গুেগিভান ও ব্ণয়য নফণফিনায় 

মথামথ নকনা িা মািাই কযা।   

     ৩     ৫ 

ভাধ্যনভক নক্ষায উন্নয়ণন কানযকুরাভ, প্রনক্ষে, যীক্ষা দ্ধনি, নফনবন্ন প্কা য, প্প্রাগ্রাভ 

প্রভৃনিভণ প্প্রাগ্রাণভয আওিায় ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রণভয প্রানঙ্গকিা, মথ যাথিা এফাং 

গুেগিনদকভ মািাই কযা;  

     ৩     ৫ 

প্প্রাগ্রাভ  ভানপ্তয য সৃি সুনফধানদ প্েঁকই কযায রণক্ষয ভিাভি প্রদান      ৬ 

প্প্রাগ্রাণভয উণেশ্য, রক্ষয, প্প্রাগ্রাণভয কাম যক্রভ, ফাস্তফায়ন নযকল্পনা, প্প্রাগ্রাভ ব্ফস্থানা, 

ঝুঁনক, প্ভয়াদ, ব্য়, অেযন ইিযানদ নফলয় নফণফিনা কণয একটি SWOT Analysis 

     ৪  

নননফড় নযফীক্ষে গণফলোয় প্রাপ্ত পরাপণরয নবনিণি ানফ যক ম যাণরািনা;      ৫ 

প্প্রাগ্রাণভয সুনফধাণবাগী/ণস্টকণাডাযণদয উয েনয নযিারনা এফাং িাণদয গণফলোভরক 

ভিাভি নফণিলে; 

     ৩ 

ভীক্ষা প্থণক প্রাপ্ত িণথ্যয নবনিণি ানফ যক ম যাণরািনা এফাং প্রাপ্ত পরাপণরয নবনিণি 

সুনননদ যি সুানয প্রেয়ন   

     ৫ ও ৬ 

3.1            ও       

            (Procurement) প্ক্ষণত্র  উণেখণমাগ্য উন্নয়ন ানধি ণয়ণছ। উন্ননিয প্ছণন নিনেটার প্রযুনিয 

ভাধ্যণভ াভনগ্রক প্রাননক কাম যক্রভ ভ যাষ্ট্রীয়-অথ যনননিক ব্ফস্থায নযফিযন একটি গুরুত্বপূে য ভূনভকা ারন 

কণযণছ। প্রনকউযণভন্ট (Procurement) ব্ফস্থাণক ফণিণয় গ্রেণমাগ্য ও স্বে কযায েন্য একটি প্রনকউযণভন্ট ম্যা 

বিনয কযা ণয়ণছ। মায ভাধ্যণভ প্রনকউযণভন্ট এয দীঘ যণভয়ানদ ফাস্তফায়ন নযকল্পনা কণয যাখা ভাধ্যনভক 

নক্ষায় নক্ষায নফনবন্ন প্রনকউযণভন্ট এয যুনিক নদকগুণরায নফলয় উণেখ কযা ণয়ণছ। প্রনকউযণভন্ট এয প্ক্ষণত্র 

ফাাংরাণদ যকাণযয  ননয়ভাফরী এফাং  দািা ায়িা যকাণযয নিনেটার ব্ফস্থানা মা আইনফএএ(IBAS) 

নাণভ নযনিি। প্রনকউযণভন্ট ব্ফস্থা আইনফএএ এফ াংযুি ওয়ায পণর ক্রয় ব্ফস্থা আণযা কাম যকয, স্বে এফাং 

েফাফনদনিাভরক ণয়ণছ।  
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প্প্রাগ্রাভনবনিক ফাণেণটয ভধ্য        ফাস্তফানয়ি  কযায রণক্ষয                    যকায ননয়নন্ত্রি যােস্ব 

খাণিয ভাধ্যণভ নযিানরি য়। সুিযাাং ক্রয় এয কাম যকানযিা যকাণযয াভনগ্রক কভ যসূিী এফাং কভ যসূিী 

ফাস্তফায়ণনয াণথ াংযুি  অথ য ব্ফস্থানায আণরাণক প্দখাণি ণফ। িানদায াণথ ভন্বয় কণয মাণি এই প্ক্টয 

ওয়াইি এযাণপ্রাি (Sector Wide Approch) এয ভাধ্যণভ ভনন্বি ণদ কভ যম্পাদন কযা মায় িায াধাযে ব্ফস্থা 

গ্রে কযা ণয়ণছ। প্ক্টয ওয়াইি এযাণপ্রাি এয  াণথ  াংগনি প্যণখ একক এবাণফ ভাধ্যণভ যকায নফণদন দািা 

াংস্থায প্মৌথ অথ যায়নণক একক ফাণেট এয ভাধ্যণভ নযিানরি কযায ব্ফস্থা কযা ণয়ণছ।  

     ২০১৯-২০                    (        )  

         ও                        (      ) 

 ৮৫০০০    ৮৫০০০    ৮৫০০০              

২০১৯-২০২০         ও           ও          ও              (        ) 

(                            ) 

      14- প্প্রাগ্রাভ নযকল্পনা এফাং অগ্রগনি 

১। িরনি অথ য ফছয ২০১৯-২০২০ প্রনিণফদনাধীন ভা ম যন্ত খযি (   

     ) 

৪৮৩৭৩.২৩  

২। প্প্রাগ্রাভ অনুভদনঃ 

াংণাধনঃ 

অযথায়নঃ  

োনুয়াযী ২০১৪ প্থণক নিণম্বয 

২০১৭, াংনধি োনুয়াযী ২০১৪ 

প্থণক নিণম্বয ২০২০। 

িানযখঃ ১২.০২.২০২০ নি. 

৩।  ফাস্তফায়নকার, ফনধ যিকযে, প্রনিষ্ঠাননবনিক ভস্যায প্রণঙ্গ ভন্তব্/ 

সুানয  

 াংণাধণনয প্রণয়ােন প্নই। 

3.1.1                          

      15- প্প্রাগ্রাভ নযকল্পনা এফাং অগ্রগনি 

                  

পরাপর-১: উন্নি ভাণনয এফাং প্রানঙ্গক ভাধ্যনভক নক্ষা  

 

1.1         

         ও 

          

 োিীয় াঠ্যক্রভ নীনি কাোণভা 

(এনননএপ) এয নফকা এফাং অনুণভাদন 

এফাং াধাযে নফদ্যারয়, ভাদ্রাা এফাং 

 নফজ্ঞান কক্ষ পুননন যভ যাে 

নযকল্পনা নক্ষা ভন্ত্রোরয় 

কর্তযক নফকানি এফাং 



45 

 

                  

বৃনিভরক নফদ্যারয়গুনর (1-1২ প্গ্রি)  স্কুর 

নক্ষায ভস্ত নিণভয েন্য ফাস্তফায়ন মা ভর 

দক্ষিা এফাং প্খায ভানদণ্ডণক াংজ্ঞানয়ি 

কণয 

 আইনটি নবনিক এফাং অন্যান্য আদৄননক 

যঞ্জাভ ব্ফায কণয নফণলি নফজ্ঞান, 

গনেি এফাং ইাংণযনেণি একটি উন্নি নক্ষা  

যফযা কযা  

 াঠ্যক্রভ ফাস্তফায়ন নযকল্পনা প্রেয়ন মায 

ভণধ্য গনেি, নফজ্ঞান, ইাংণযনে, ফাাংরা এফাং 

ফাাংরাণদ প্লাফার স্টানিণেয াধাযে নক্ষা 

ও ভাদ্রাায নক্ষকণদয ভৄণখাভৄনখ এফাং ই-

রানন যাং দ্ধনি ব্ফায কণয প্রনক্ষণে 

অন্তভু যি কযা  

 নক্ষকণদয েন্য ােদান দ্ধনিয প্রনক্ষে 

প্রদান  

 ননন-অথ যানয়ি নফজ্ঞান নভনিয় প্রিাণযয 

ভাধ্যণভ নফজ্ঞাণনয প্রিায 

 নফদ্যারণয়য েন্য নফজ্ঞাণনয ল্যাফ যঞ্জাভ 

এফাং প্রনক্ষে- প্যাণকেগুনর যফযা 

 াঠ্যপুস্তক, উকযে এফাং প্রনক্ষে ইিযানদ 

প্রদাণনয প্ক্ষণত্র আনদফাী, দনযদ্র ও ননম্ন 

আণময প্গাষ্ঠী এফাং প্ভণয়যা  প্রানন্তক 

প্গাষ্ঠীগুনরয অন্তভু যনি 

অনুণভানদি 

 নফজ্ঞান নক্ষক প্রনক্ষে প্কন্দ্র 

নযকল্পনা নক্ষা ভন্ত্রোরয় দ্বাযা 

নফকানি এফাং অনুণভানদি  

 এননটিনফ নদ্বখণ্ডন নযকল্পনা 

নক্ষা ভন্ত্রোরয় দ্বাযা নফকানি 

এফাং অনুণভানদি 

 ৫ টি ভর নফলণয়য উয স্থানীয় 

১,০০,০০০ নক্ষকণক প্রনক্ষে 

প্দওয়া য়  

 30,000 প্রধান নক্ষক / 

ভাদ্রাা সুাযণদয েন্য স্থানীয় 

প্রনক্ষে 

 7000 স্কুর এফাং 3000 

ভাদ্রাায় নফজ্ঞাণনয যঞ্জাভ 

যফযা কযা 

 1000টি ব্ফানযক নফজ্ঞাণনয 

নক্ষকণদয পণরাআ প্রনক্ষে 

 7000 স্কুর এফাং 3000 

ভাদ্রাায় নফজ্ঞান যঞ্জাণভয 

আফাফত্র যফযা 

 ক্লাস্টায প্ন্টায স্কুর ফাস্তফায়ন 

নযকল্পনা প্রস্তুি এফাং 

অনুণভানদি 

 6400 নক্ষক এফাং 1900 

এইিটি / সুায / 

এএভনগুনরণি ই-রানন যাং 

পণরাআ প্রনক্ষে 

1.2         

           

 োিীয় ভাধ্যনভক নক্ষক উন্নয়ন নীনি 

(এটিনিন) অনুণভানদি এফাং ফাস্তফানয়ি; 

এয ভণধ্য ভাধ্যনভক নক্ষণকয েন্য োিীয় 

প্েভওয়াণকযয অনুণভাদন এফাং ফাস্তফায়ন 

অন্তভু যি যণমণছ এফাং ম্মনিযুি নযণলফায 

ভান  কর টিটিনয েন্য নননদ যি পূফ য-ইন-

ানব য াঠ্যক্রভ 

 কভণক্ষ 15 টিটিন-প্ক ইাংণযনে, নফজ্ঞান 

এফাং গনেণি একটি প্ন্টায অপ এনেণরণন্পয 

োিীয় ভাধ্যনভক নক্ষক নফকা 

নীনি অনুণভানদি এফাং প্রিানযি 

ণয়ণছ 
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স্টযাটা প্দওয়া  

  

1.3 উন্নি প্েনেকক্ষ 

ভল্যায়ন এফাং োিীয় 

যীক্ষা 

 

 োিীয় ছাত্র ভল্যায়ন (এনএএ) নযকল্পনা 

অনুণভানদি এফাং ফাস্তফানয়ি; প্গ্রি 8 এফাং 

10 এয েন্য এনএএ াইরট, প্রণয়াগ এফাং 

উন্নি কযা ণয়ণছ 

 নতুন যীক্ষায অনবণমােন  োিীয় 

যীক্ষায নীনি। োিীয় নক্ষাক্রভ নীনি 

কাোণভাণি (এনননএপ) দক্ষিায ভল্যায়ন 

কণয এভন উদ্ভাফনগুনর অনুণভানদি এফাং 

ফাস্তফানয়ি কযা  

 নক্ষকণদয েন্য অনফনেন্ন ভল্যায়ন (নএ) 

এফাং সৃেনীর প্রশ্নভ (ননকউ) ননণদ যনকা 

ম্পণকয প্রনক্ষে 

 নএ এফাং ননকউ ফাস্তফায়ণনয উয 

নযভােগি এফাং গুেগি ভল্যায়ন অধ্যয়ন 

 

                       ঠ 

               

                  (     

       )       ও      

                      

                    

          

 240,000      17  

                    

                     

 200,000          

                   

 40,000                

           

 40,000         ,         

                     

1.4 াোণনয েন্য 

আইনটিয ফনধ যি 

ব্ফায 

 

  আইনটি ভাস্টায প্ল্যান অনুণভাদন এফাং 

ফাস্তফায়ন  

 আইনটি সুনফধা (আইনটি ল্যাফ, 

ভানিনভনিমা প্েনেকক্ষ, নিনেটার াভগ্রী 

এফাং গ্রন্থাগায) ভাধ্যনভক নফদ্যারণয় যফযা 

কযা মাণি প্গুণরা  কাম যকযবাণফ ব্ফহৃি 

য় 

 ফাাংরা, ইাংণযনে, গনেি, নফজ্ঞান এফাং 

অন্যান্য প্রানঙ্গক নফলণয় ই-রানন যাং 

ভনিউরগুনর স্কুরগুনরণি নফকা ও ব্ফায 

কযা  

 

 

 35 রক্ষ প্গ্রি 6 নক্ষাথীণদয 

ট্াফণরট যফযাণয েন্য 

নীনিভারা প্রস্তাফ 

 আইনটি স্থানমত্ব নযকল্পনা 

নক্ষা ভন্ত্রোরয় দ্বাযা প্রস্তুি 

এফাং অনুণভানদি 

 পাইফায অটিক  স্কুর 

াংণমাগ ম্ভাব্িা অধ্যয়ন 

প্রনিণফদন প্রস্তুি এফাং 

অনুণভানদি 

 ৬৪০ েন নক্ষক     

আইনটি রানন যাং প্ন্টাণযয 

৬৪০টি এইিটিণদয  প্রনক্ষে 

প্রদান  

 আইনটি-প্ি 700 েন 

নক্ষণকয, এইিটি / সুাণযয 

প্রনক্ষে  

1.5 েভফাোণযয 
 প্রাক বৃনিভরক এফাং বৃনিভরক নফলয়গুনর 8-

9 প্গ্রণি নফকনি এফাং প্রফনিযি কযা  

 প্রাক-বৃনিভরক এফাং বৃনিভরক 

ফাস্তফায়ন নযকল্পনা 
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প্রানঙ্গকিা উন্নি কযা  

 

 (ননবআইন) প্রস্তুনি, অনুণভাদন 

এফাং ফাস্তফায়ন 

 প্রাক-বৃনিভরক এফাং বৃনিভরক 

প্প্রাগ্রাণভয েন্য ৬৪০ টি নতুন 

াইরট প্েনেকক্ষ ননভ যাে 

 640 াইরট স্কুণর আফাফ ও 

যঞ্জাভ যফযা 

      ২ :                                                     -                          

2.1 নফদ্যারয়গুণরায 

অফকাোণভায উন্নয়ন 

               5-             

                    ঠ          

        (           ও        ) 

     ,                      

 

 অফকাোণভা ও যঞ্জাণভয েন্য 

ন্যযনিভ নযণলফা ভান  5 

ফছণযয প্যানরাং নক্ষা প্রনিষ্ঠান 

ননভ যাে নীনি প্রস্তুনি এফাং 

অনুণভাদন 

 দূযফিী অঞ্চণর প্রায় 7,000 

স্কুর উন্নিবাণফ ননভ যাণেয 

ন্যন্যিভ ভান অনুযে কণয 

প্রানযি কযা ণয়ণছ।  

2.2 নক্ষাব্ফস্থাণক 

েীকযে 

 এনইন ২০১০ ভস্ত স্কুণরয প্রকায ও নিভ 

জুণড় নক্ষাথী স্থানান্তয ক্ষভ কযণি 

ফাধ্যিাভরক ভর নফলণময উয নবনি কণয 

একটি োিীয় প্মাগ্যিা প্েভওয়াকয 

(এননকউএপ) োনয কণয; িদনুাণয 

এননকউএণপয াংিকযেটি দীঘ যণভয়াদী 

পরাপর নাণফ কভ যসূিীয নযকল্পনা ও 

ফাস্তফায়ণনয াণথ েনিি নাণফ বিনয 

কযণি ণফ। 

 ে নখন দ্ধনিণি অধ্যয়ন 

নযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ণনয 

ভয়সূিীণক প্কন্দ্র কণয 

প্পাকা কযা য়  

 

2.3 ঝণয ড়া প্যাধ 

কযা। 

 

       ও                         

                         ; ৮০% 

                                

                                

       ,         ও        

        -                 

           ঠ                     

(         )                    

        

 উ-দনযদ্র উবৃনি প্প্রাগ্রাভ 

কাম যকয কযা ণমণছ 

 উ-দনযদ্র উবৃনি প্প্রাগ্রাভ 

ম্পণকয ম্প্রদায় ণিিনিা 

প্রানযি কযা ণয়ণছ।  

 1000 স্কুণর প্রানন্তক গ্রুগুনরয 

েন্য নযণা য নক্ষক প্প্রাগ্রাভ 

িালু কযা ণমণছ।  

 উণেরা ইণরণবর অযাওয়াি য 

প্প্রাগ্রাভ িালু ণয়ণছ 

 নক্ষাথীণদয েন্য োিীয় প্রিায 
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"কাউণন্পনরাং কাম যকয কযা 

ণমণছ 

 300টি ননফ যানিি প্রনিষ্ঠাণন 

আযএইিনিনণক াইরট কযা 

ণয়ণছ।  

      ৩ : ব্ফস্থানা ও প্রানণক        নিারী কযা  

3.1 নক্ষা ব্ফস্থানাণক 

নফণকন্দ্রীকযে এফাং িথ্য ও 

প্রযুনি নিারীকযে, 

               ,              

                           

                   (    ও) 

                       

                          

                   

         / ও   -          ও 

                              

                         

          

 স্থানীয়, প্েরা ও উণেরা এফাং 

প্রানিষ্ঠাননক ম যাণয় উন্নি 

ইএভআইএণয েন্য অনফনেন্ন 

ক্ষভিা নফকাণয াণথ 

ইএভআইএ, নিএএইিই এয 

ক্ষভিা বৃনদ্ধ প্ণয়ণছ  

 ইএভআইএ ওণয়ফ নবনিক 

ভনিউরগুনরয অনফনেন্ন 

ম যাণরািনা এফাং প্ক্টণযয প্িটা 

প্ট কযায ভণধ্য ইএভআইএ 

নক্রয়াকরা সুাংি কযা 

ণয়ণছ।  

3.3 নক্ষক ব্ফস্থানায 

ভাণনান্নয়ন 

 এনটিআযনএ এয রূান্তয 

 এনটিআযনএ নিন দণক্ষ নক্ষক 

ননফন্ধন প্রনক্রয়া  প্ফযকাযী নক্ষক 

ফাছাই কনভন (এনটিএন); প্মভন 

প্রাথনভক, অস্থায়ী এফাং অনফনেন্ন মা 

নক্ষাগি দক্ষিায অেযনণক প্াদায 

অগ্রগনিয াণথ াংণমাগ কযা।  

 নতুন এনটিআযনএ ইএভআইএ 

ভনিউণরয ভাধ্যণভ অনরাইণন এফাং স্কুর 

নবনিক ইণরকট্রননক ননণমাণগ দ্য 

ননফনন্ধি নক্ষণকয কভ যাংস্থাণনয ব্ফস্থা  

                    

             

                       

                    

     ।  

3.4 কাম যকযী নযকল্পনা, 

ব্ফস্থানা এফাং 

ভন্বয়াধন 

 NEP এয াণথ াভঞ্জস্য প্যণখ নভনিয়াভ 

টাভ য ফাণেট প্েভওয়াকয (এভটিনফএপ) 

প্ক্টয নপনানন্পাং প্েভওয়াকয নাণফ 

ব্ফায কণয একটি াধাযে ভাধ্যনভক 

নক্ষা প্প্রাগ্রাণভয কাোণভায আওিায় 

অবযন্তযীে এফাং ফানযক ম্পদ প্থণক 

অথ যানয়ি াযণভানাইেি ভাধ্যনভক নক্ষা 

প্প্রাগ্রাভ িালু কযা।  

 SWAp কাম যকয ণফ; একটি 

প্রানিষ্ঠাননক ভল্যায়ন কযা য় 

এফাং নযণাট য প্রকানি য়  

 নিএএইিই কযাানটি নফনডাং 

প্ল্যান নক্ষা ভন্ত্রোরয়  কর্তযক 

নফকানি এফাং অনুণভানদি 

ণয়ণছ  

 অাংীদানযত্বভরক উণদ্যাগগুনর 
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 এভিাব্লু এফাং নিএএইিই একটি 

এিাব্লুএন'য অধীণন পরাপর নবনিক 

খাি নযকল্পনা এফাং নযিারনায় 

ক্ষভিা প্োযদায কযায েন্য পুনযায় 

াংগক ি কযা  

 MoE এফাং াংনিি াংস্থাগুনর ক্রয়, 

আনথ যক ব্ফস্থানা এফাং সুাণনয প্ক্ষণত্র 

দক্ষিা প্োযদায কযা  

 

ভথ যন কযায েন্য ননন প্র 

প্রনিনষ্ঠি ণয়ণছ  

 ই-প্রনকউযণভন্ট  ক্রয়ক্ষভিা 

উন্নয়ন নযকল্পনা প্োযদায কযা 

ণয়ণছ 

 ২০০০ প্েরা ও উণেরা 

ম যাণয়য কভ যকিযাণদয প্রনক্ষে 

প্দওয়া য় 

 100 েন কভ যকিযাণক ই-নেন 

পণরাআ প্রনক্ষে প্দওয়া য় 

3.5 নযফীক্ষে এফাং 

ভৄল্যায়ণনয ভাধ্যণভ 

প্রনিণফদন নিারীকযে। 

 এভটিনফএপ এফাং ফানল যক উন্নয়ন 

নযকল্পনা NEP এয রক্ষযগুনরয াণথ 

াভঞ্জস্যপূে য কযা  

 ফানল যক ভাধ্যনভক নক্ষা প্ক্টণযয 

াযপযম্যান্প নযণাট যগুনর অনুণভানদি, 

বাগ এফাং নযকল্পনায নবনি নাণফ 

ব্ফহৃি য় 

 এভএন্ডই নণস্টভটি প্োযদায এফাং 

প্রানিষ্ঠাননককযে 

 নিআইএ কযাানটি 

প্িবরণভন্ট প্ল্যান এভওই কর্তযক 

নফকানি ও অনুণভানদি ণয়ণছ  

 ননফএভ ভান ননধ যানযি 

নযভাণমাগ্য ভাধ্যনভক 

নফদ্যারণময ভান 

(এএনকউএ) উন্ননিয 

রক্ষযগুনর ননণয় ম যাণরািনা কযা 

ণয়ণছ 

 স্কুর নবনিক িথ্য যফযাণয 

প্িইণন ইএভআইএণয াংণমাগ 

স্থান কযা ণয়ণছ  

 

                                              ও            

১।        ও        

                              ২০১৪                       ২০২০  ।                        

   ৫৪৭৩ ৪৩                                  ৪৮৩৬ ৮৫।                               

      :                               ২০৯৭ ০০        ।                                    

          ও                            ।  

২।        

                         ২০১৪                       ২০২০  ।                            

১১ ৫৯ ৪৭০                -                     ৯ ২১ ২৬৬                                

               ও                                                                     

                           ।                     ২ ৩৮ ২০৪                               । 

                                                                                 

                                               ।  

৩।         
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                           ২০২০  ।                                                      

                                                   ।  

৪।             

        ও            ২০২০  ।          ও    ১০ ০০০                                   

            ২০ ০০০                                          ২৪ ১          ২৪ ২       

                                                              ।  

৫।             ও                     

  ও      ও        ২০২০         ।                   ও    ৭১০                             

                     ও    ৬৪০                                             ও    

     -৪         -৪০                            ।       ৭০                              

     -৪০ ১              ।  

৬।                 

        ও            ২০২০  ।           ও    ২০ ০০০                                     

           ।                              -৫         -৩৯   ও                    । 

             -৫     ও    ৯৯৪৯                                             ।       

১০ ০০০                  -৩৯     ও                                   ।  

7।                         

             ৬৪০                                            -                   ।         

                                                                                    

           ২০২০              -           ও              ৬৪০                          

                     ।              -                             ২০২১                

                                                ও   -                                     । 

                    -    ও              ৬৪০           ২০২০                   ২           

১০                                       ।              ৬৪০                                

                   -    -৫০            -৫০  -     ও    ১০                            

   ৫                                 ।     ৫                                 ।      

                 ও   ৫                                                    ৬-৮         

          ।    ৫                               ৫            ০৮-১০               । 

      ৬৪০                                                          ও                 

          ।                        ।  

                                                                                    

    ।  
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3.1.1.1 প্প্রাগ্রাণভয অঙ্গ নবনিক অেযন 

২০১৪                                             -                    ও       

      /                                          ও      : 

      16- প্প্রাগ্রাণভয অঙ্গনবনিক অেযন 

অথ যফছয কাম যক্রভ/কভ যসূিী 

২০১৩-২০১৪ ১. কানযকুরাভ নফস্তযে নফলণয় প্ভাট ১০১৫৮৭ েন নক্ষকণক প্রনক্ষে প্রদান কযা য়। 

২. আন্ডাযাবযি এরাকায় স্থানি ৫০টি নফদ্যারণয়য ৩৫০ েন নক্ষক-কভ যিাযীণক প্ফিন-বািা প্রদান 

কযা শুরু য়। 

২০১৪-২০১৫ ১. প্প্রাগ্রাভ  আওিায় ১ভ প্েনেয কভ যকিযা ১০৭৭ েন, ২য় প্েনেয কভ যকিযা ৫৭ েন এফাং ৩য় ও ৪থ য 

প্েনেয কভ যিাযী ২০৯ েন প্ভাট ১৩৪৩ েন কভ যকিযা-কভ যিাযীয ননণয়াগ প্রনক্রয়া শুরু য়। 

২. কানযকুরাভ নফস্তযে, সৃেনীর প্রশ্নদ্ধনি, াণি করণভ নফজ্ঞান নক্ষা ও ননফএভ নফলণয় ১৩৫৪১১ 

েন নক্ষকণক এফাং কভ যকিযাণদয ক্ষভিা বৃনদ্ধ নফলণয় ৩১০ েন প্ভাট ১৩৫৭২১ েনণক প্রনক্ষে 

প্রদান কযা য়। 

৩. আন্ডাযাবযি এরাকায় স্থানি ৮৩টি নফদ্যারণয়য ৬৫৪ েন নক্ষক-কভ যিাযীণক প্ফিন-বািা প্রদান 

কযা য়। 

৪. াযা প্দণয ৫৪টি উণেরায ভাধ্যনভক ম যাণয়য ২৯৪১৫০ েন নক্ষাথীণক ফছণয ৫২ প্কাটি টাকায 

উবৃনি নফিযে কযা য়। 

২০১৫-২০১৬ ১. প্প্রাগ্রাভ আওিায় ই-প্রনকউযণভন্ট িালু ণয়ণছ এফাং এ নফলণয় াংনিি করণক প্রনক্ষে প্রদান কযা 

য়। 

২. কর অঞ্চণর এভনও নফণকন্দ্রীকযে ব্ফস্থা িালু য়। 

৩. প্প্রাগ্রাভ আওিায় প্প্রলণে ননণয়াগণমাগ্য ১২২টি ণদ এফাং যানয ১২০৮ েন কভ যকিযা-কভ যিাযীয 

ননণয়াগ ম্পন্ন য়। 

৪. ভাধ্যনভক ম যাণয় নক্ষা প্রদাণনয প্ক্ষণত্র আইনটি’য ব্ফায নননিিকযণেয রণক্ষয ৬৪টি প্েরায় 

প্ভাট ৬৪০টি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন আইনটি রানন যাং প্ন্টায স্থান প্ন-এয একটি অন্যিভ কভ যসূিী। এ 

আইনটি রানন যাং প্ন্টাযভ স্থাণনয েন্য নফদ্যারয় ননফ যািন ম্পন্ন। ৬২৫টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে 

কাণেয েন্য কাম যাণদ প্রদান কযা য়। এরণক্ষয ৫৮৮টি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন অফকাোণভা াংস্কায ম্পন্ন 

য়। 

৫. ২০০০০ (নফ াোয) নফদ্যারণয় বফজ্ঞাননক যঞ্জাভ যফযা কভ যসূিী গৃীি ণয়ণছ। এয আওিায় 

১০০০০ (দ াোয) নফদ্যারণয় বফজ্ঞাননক যঞ্জাভ যফযাণয নননভি একটি আন্তেযানিক প্রনিষ্ঠাণনয 

াণথ ১,১৭,৩৯,৭৩৩.৫৪ ভানকযন িরায ও ১,৯১,২৩,১৮২.১০ টাকা ভণল্য চুনি স্বাক্ষনযি য়। 

৬. ১০০টি ভাধ্যনভক নফদ্যারয় ও ভাদ্রাায় ননভ যাে ও পূিয কাে ম্পন্নকযণেয রণক্ষয কাম যক্রভ শুরু য়। 

৭. কানযকুরাভ নফস্তযে, সৃেনীর প্রশ্নদ্ধনি, াণি করণভ নফজ্ঞান নক্ষা ও ননফএভ নফলণয় ৯৫৯৩৩ 

েন নক্ষকণক এফাং কভ যকিযাণদয ক্ষভিা বৃনদ্ধ নফলণয় ২৫৩৬ েন প্ভাট ৯৮৪৬৯ েনণক প্রনক্ষে 

প্রদান কযা ণয়ণছ। কভ যকিযাণদয দক্ষিা বৃনদ্ধয রণক্ষয ৯২ েনণক বফণদনক প্রনক্ষে প্রদান কযা য়। 

৮. আঞ্চনরক, প্েরা ও উণেরা ভাধ্যনভক নক্ষা অনপ ৫৯৩ টি দপ্তণয প্রণয়ােনীয় আফাফত্র 

যফযা কযা য়। 

৯. নক্ষা ভন্ত্রোরণয়য নফনবন্ন দপ্তযভণ ৬১০টি ল্যাট, ৩৭৭টি প্িেট কনম্পউটায, ৮২টি 

ভানিনভনিয়া প্রণেক্টয,৩৭৭ টি নপ্রন্টায, ৬০১টি স্কযানায, ৪০৫ টি পণটাকনয়ায, ৫৮৭টি স্পাইযার 

ফাইনন্ডাং প্ভনন, ৫১৬ টি আইনএ নফিযে কযা ণয়ণছ এফাং আযও ১০৩৪ টি ল্যাট কনম্পউটায 

ক্রয় ম্পন্ন ণয়ণছ। 

১০. ভাে ম যাণয়য কাম যক্রণভয গনিীরিা আনয়ণনয রণক্ষয নফনবন্ন দপ্তণয প্ভাট ৯৫৩টি প্ভাটয 

াইণকর,  ১০টি েী ও ১৩টি ভাইণক্রাফা যফযা কযা ণয়ণছ।  

২০১৬-২০১৭ ১. Stipend harmonization Study নফলয়ক প্দীয় যাভ যক পাভ য ননণয়াণগয ভাধ্যনভক 

নক্ষা প্ক্টণয উবৃনি নফিযণেয ভনন্বি নীনিভারা প্রেয়ন কযা য়।  
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অথ যফছয কাম যক্রভ/কভ যসূিী 

২. ৬৪০টি আইনটি রানন যাং প্ন্টায স্থাণনয েন্য কনম্পউটায, াবযায, অন্যান্য যঞ্জাভ যফযাণয 

রণক্ষয একটি প্যাণকণেয আওিায় ৮১,৯৯,৬৩০.০০ ভানকযন িরায এফাং ৪৭,৯০০০.০০ টাকা ভণল্য 

চুনি স্বাক্ষনযি ণয়ণছ। অফনি ৩৭০ টি প্রনিষ্ঠাণন ফনে যি যঞ্জাভ যফযাণয দযত্র ভল্যায়ন 

িরভান। 

৩. ১০০টি ভাধ্যনভক ম যাণয়য নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন নতুন প্েনেকক্ষ ননভ যাে কাে ম্পন্ন য়। 

৪. ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তণযয েন্য ২০িরা বফন ননভ যাণেয রণক্ষয আন্তেযানিক যাভ যক 

পাণভ যয াণথ Contract ম্পন্ন য়। 

৫. কানযকুরাভ নফস্তযে, সৃেনীর প্রশ্নদ্ধনি, াণি করণভ নফজ্ঞান নক্ষা, ননফএভ, েীফন 

দক্ষিানবনিক নক্ষা ও নক্ষক নক্ষাক্রভ ননণদ যনকা নফলণয় ১৩৭২১৪ েন নক্ষকণক এফাং 

কভ যকিযাণদয ক্ষভিা বৃনদ্ধ নফলণয় ১৮২১ েন প্ভাট ১৩৯০৩৫ েনণক প্রনক্ষে প্রদান কযা য়। 

৬. আন্ডাযাবযি এরাকায় প্ভাট ৮৩টি নফদ্যারয়ণক এভনওভুি কযা য়। 

২০১৭-২০১৮ ১. প্ন-এয আওিায় ৯৭ েন নক্ষক ও ৭৮ েন কভ যকিযা প্ভাট ১৭৫ েনণক বফণদনক প্রনক্ষে 

প্রদান কযা য়। ভাধ্যনভক ম যাণয়য নফজ্ঞান (৫০০) ও আইনটি (১২৮০) নফলণয়য প্ভাট ১৭৮০ েন 

নক্ষকণকয বফণদনক প্রনক্ষে আণয়ােণনয রণক্ষয আন্তেযানিক যাভ যক পাণভ যয াণথ চুনি স্বাক্ষয 

য়। 

২. ৬৪০টি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন নপ্রণবাণকনার ও প্বাণকনার কভ যসূিী ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয বফন ননভ যাণেয 

আওিায় ৬২৪টি প্রনিষ্ঠাণনয দযত্র প্রনক্রয়া ম্পন্ন য়। এ অথ যফছণয ৭১টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে কাে 

১০০% ম্পন্ন ণয়ণছ। ৫৫৩ টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে কাণেয অগ্রগনি ৬৫%। অফনি ১৬টি প্রনিষ্ঠাণনয 

দযত্র প্রনক্রয়াধীন। 

৩. নক্ষক নক্ষাক্রভ ননণদ যনকা, েীফন দক্ষিানবনিক নক্ষা, াণি করণভ নফজ্ঞান নক্ষা, ননফএভ 

ম্যাণটনযয়ার প্ভাট ১৮৪০৩৫৮ ম্যানুণয়র নফিযে কযা ণয়ণছ। 

৪. ৯২০০০টি ISAS ম্যাণটনযয়ার, ৪৬০০০টি প্রধান নক্ষণকয প্যনেিায এফাং ৮২০০০০টি নক্ষণকয 

িাণয়নয নপ্রনটাংণয়য রণক্ষয কাম যাণদ প্রদান কযা ণয়ণছ। 

৫. ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তণযয েন্য ২০িরা বফন ননভ যাণেয রণক্ষয আন্তেযানিক যাভ যক 

পাণভ যয াণথ Contract ম্পন্ন য়। 

৬. কানযকুরাভ নফস্তযে, েীফন দক্ষিানবনিক নক্ষা, নক্ষক নক্ষাক্রভ ননণদ যনকা ও সৃেনীর প্রশ্ন 

দ্ধনি নফলণয় ৮২৩৭৩ েন এফাং কভ যকিযাণদয ক্ষভিা বৃনদ্ধ নফলণয় ৫৯ েন প্ভাট ৮২৪৩২ েনণক 

প্রনক্ষে প্রদান কযা য়। 

৭. 142টি উণেরায় 1000 েন নযণা য টিিায ননণয়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন ণয়ণছ। 

৮. জুরাই-নিণম্বয 2017 প্ভয়াণদয উবৃনি নফিযণেয কাে িরভান যণয়ণছ। এ অথ যফছণয দুই নকনস্ত 

উবৃনি নফিযে প্ল ণফ। ভনন্বি উবৃনি নফিযে নীনিভারা (Harmonized Stipend 

Study Program Plan) নক্ষা ভন্ত্রোরয় কর্তযক অনুণভানদি ণয়ণছ। 

৯. আন্ডাযাবযি এরাকায় স্থানি এভনওনফীন ০৯টি নফদ্যারণয়য ৫০ েন নক্ষক-কভ যিাযীণক 

প্ফিন-বািা প্রদান িরভান। 

২০১৮-২০১৯ 1. ভাধ্যনভক ম যাণয় সৃেনীর প্রশ্ন দ্ধনি ফাস্তফায়ন নফলণয় ২০১৮-১৯ অথ যফছণয ১৬৯২ েন 

নক্ষকণক ভািায প্ট্রইনায প্রনক্ষে প্রদান কযা য়।  

2. াঠ্যপুস্তকগি নক্ষায াণথ েীফনদক্ষিায াংণমাণগয ভাধ্যণভ নক্ষাথীণদয েীফনভৄখী নক্ষায 

ণঙ্গ নযিয় কযাণনায রণক্ষয ভাধ্যনভক ম যাণয়য নক্ষকগণেয েন্য েীফন দক্ষিানবনিক নক্ষা 

নফলয়ক প্রনক্ষে কভ যসূিী গৃীি ণয়ণছ। ফনে যি কভ যসূিীয আওিায় প্রনিণফদনাধীন অথ যফছণয 

৯৭,৪৩৪ েন নক্ষকণক প্রনক্ষে প্রদান কযা য়। 

3. কানযকুরাভ ফাস্তফায়ণনয আওিায় প্রেীি ১৫টি নফলণয়য নক্ষক নক্ষাক্রভ ননণদ যনকা ভাধ্যনভক 

ম যাণয়য কর নক্ষকণক যফযা কযা ণয়ণছ। ফনে যি নক্ষাক্রভ ননণদ যনকা ব্ফায নফলণয় 

৩৩,৭২৪ েন নক্ষকণক প্রনক্ষে প্রদান কযা ণয়ণছ। ম যায়ক্রণভ ভাধ্যনভক ম যাণয়য কর 

নক্ষকণক এ নফলণয় প্রনক্ষে প্রদাণনয দণক্ষ গ্রে কযা য়। 
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4. কানযকুরাভ ফাস্তফায়ন নফলণয় ভাধ্যনভক ম যাণয়য ৯,০৯৫ েন প্রনিষ্ঠান প্রধানণক প্রনক্ষে প্রদান 

কযা য়।  

5. ভাধ্যনভক ম যাণয় নফজ্ঞান নক্ষাণক েননপ্রয় কযায রণক্ষয নক্ষকগেণক াণি-করণভ নফজ্ঞান নক্ষা 

নফলয়ক প্রনক্ষে প্রদাণনয াাান ১০,০০০ নফদ্যারণয় বফজ্ঞাননক যঞ্জাভ যফযা কভ যসূিী 

গৃীি ণয়ণছ। এয আওিায়  এ অথ যফছণয ৬৮৯৪ নফদ্যারণয় বফজ্ঞাননক যঞ্জাভ যফযা কযা 

য়। 

6. ভাধ্যনভক ম যাণয় নক্ষা প্রদাণনয প্ক্ষণত্র আইনটি’য ব্ফায নননিিকযণেয রণক্ষয ৬৪টি প্েরায় 

প্ভাট ৭১০ টি নক্ষা  প্রনিষ্ঠাণন আইনটি রানন যাং প্ন্টায স্থান প্ন-এয একটি অন্যিভ 

কভ যসূিী। এরণক্ষয প্রনিণফদনাধীন অথ যফছণয প্রথভ ম যাণয় ৬৪০টি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন অফকাোণভা 

াংস্কায এফাং প্রনিষ্ঠানভণ কনম্পউটায, াবযায, অন্যান্য যঞ্জাভ যফযা ম্পন্ন য়। এযই 

ধাযাফানকিায় নদ্বিীয় ম যাণয় আযও ৭০ টি প্রনিষ্ঠাণন আইনটি রানন যাং প্ন্টায স্থান প্রনক্রয়া 

িরভান যণয়ণছ।  

7. প্নণয আওিায় প্রনিনষ্ঠি আইনটি রানন যাং প্ন্টাযভণক গনিীর ও কাম যকয কযায রণক্ষয 

ভােম যাণয়য  কভ যকিযা ৪৬৫০ েনণক ক্ষভিা বৃনদ্ধয েন্য প্রনক্ষে প্রদান কযা য়। 

8. নক্ষা ভন্ত্রোরণয়য নফনবন্ন দপ্তযভণয েন্য ১,০৩৪ টি ল্যাট কনম্পউটায যফযা কযা য়। 

9. ভাে ম যাণয়য কাম যক্রণভয গনিীরিা আনয়ণনয রণক্ষয ভাে ম যাণয় কাযী নযদ যকণদয েন্য 

৬৪০ টি ভটযাইণকর যফযা কযা য়। 

10. আন্ডাযাবযি এরাকায় স্থানি এভনওনফীন ০৯ টি নফদ্যারণয়য ৫০ েন নক্ষক-কভ যিাযীণক 

প্ফিন-বািা প্রদান িরভান। 

২০১৯-২০২০  

1. প্ন-এয আওিায় ননণয়াগকৃি েনফর যােস্ব খাণি স্থানান্তণযয রণক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

২৪.০৬.২০১৯ নি. িানযণখ নীনিগি অনুণভাদন প্রদান কণযণছন। নফগি ০৭.০১.২০২০ নি. িানযণখ 

েনপ্রান ভন্ত্রোরণয় এাংক্রান্ত অনুনষ্ঠি বায় প্ন-এয েনফরভ যােস্বখাণি স্তান্তণযয 

ম্মনি প্রদান কযা ণয়ণছ। 

2. ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তণযয EMIS Oracle Database License with necessary 

security options ইণিাভণধ্য ইনস্টর কযা ণয়ণছ। াংনিি কভ যকিযাগণেয প্রনক্ষেও ম্পন্ন 

ণয়ণছ। 

3. ট্রান্প-২ এয আওিায় ১০ াোয নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন বফজ্ঞাননক যঞ্জাভ (নেনি-39) ভাে ম যাণয় 

(৯৯২৭ টি প্রনিষ্ঠান) যফযা ম্পন্ন ণয়ণছ। 

4. বফজ্ঞাননক যঞ্জাভ াংযক্ষণেয েন্য ৮টি অঞ্চণর একটি কণয আরভানয ও কাণেয প্রপ যফযা 

ম্পন্ন ণয়ণছ। কুনভো অঞ্চণর ৬৪৪টি প্রনিষ্ঠাণন পানন যিায যফযা ম্পন্ন ণয়ণছ। অফনি 

১০৩৭ টি প্রনিষ্ঠাণন আফাফত্র যফযাণয নননভি চুনিফদ্ধ প্রনিষ্ঠানটি চুনি অনুমায়ী ভারাভার 

যফযা কযণি ব্থ য ওয়ায় চুনি ফানির কযা ণে। ীঘ্রই পুনঃদযত্র আহ্বান কযা ণফ।  

5. ২য় াংণানধি নিনন’য আওিায় আযও ৭০টি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন আইনটি রানন যাং প্ন্টায 

স্থাণনয াংস্থান যণয়ণছ। এরণক্ষয অফকাোণভা াংস্কাণযয েন্য দযত্র আহ্বান কযা ণয়ণছ। 

িন্ণধ্য ৬৯টি প্রনিষ্ঠাণনয ওয়াকয অি যায প্রদান কযা ণয়ণছ। ২৫টি প্রনিষ্ঠাণনয াংস্কায কাে 

১০০% ম্পন্ন ণয়ণছ। ১টি প্রনিষ্ঠাণনয ওয়াকয অি যায প্রনক্রয়াধীন যণয়ণছ। 

6. ১০০টি ভাধ্যনভক ম যাণয়য নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন নতুন প্েনেকক্ষ ননভ যাণেয আওিায় ৯৭ টি প্রনিষ্ঠাণনয 

ননভ যােকাে ১০০% ম্পন্ন ণয়ণছ। অফনি ৩টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে কাে ৮৫% ম্পন্ন ণয়ণছ। 

7. ৬৪০টি নক্ষা প্রনিষ্ঠাণন নপ্রণবাণকনার ও প্বাণকনার কভ যসূিী ফাস্তফায়ণনয রণক্ষয বফন 

ননভ যাণেয আওিায় ৬২৪টি প্রনিষ্ঠাণনয দযত্র প্রনক্রয়া ম্পন্ন ণয়ণছ। ৭১টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে 

কাে ১০০% ম্পন্ন ণয়ণছ। ৫৫৩ টি প্রনিষ্ঠাণনয ননভ যাে কাণেয অগ্রগনি ৬৫%। অফনি ১৬টি 

প্রনিষ্ঠাণনয দযত্র প্রনক্রয়াধীন যণয়ণছ। 

8. ৫িরা নফনি ফান্দযফান প্েরা নক্ষা অনপ বফণনয ৫ভ িরায ছাদ ঢারাই ম্পন্ন ণয়ণছ, 
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অগ্রগনি ৬৫%। 

9. ৪৬ টি প্েরা নক্ষা অনপণয ম্প্রাযণেয রণক্ষয ননভ যাে কাম যক্রভ িরভান যণয়ণছ। িন্ণধ্য ৩০টি 

অনপণয কাে ম্পন্ন কণয স্তান্তয কযা ণয়ণছ। ফানক ১৬টিয কাণেয অগ্রগনি ৮৫%। 

10.  ২৫টি থানা ভাধ্যনভক নক্ষা অনপ ননভ যাে কভ যসূিীয আওিায় খুরনা’য ২টি ও ঢাকা’য ৩টি থানা 

ভাধ্যনভক নক্ষা অনপ-এয দযত্র অনুণভাদন ম্পন্ন ণয়ণছ। ীঘ্রই ওয়াকয অি যায প্রদান কযা 

ণফ। 

11. ২০১৯ – ২০২০ অথ য ফছণয প্ন-এয আওিায় ননম্নফনে যি নযণাট যভ প্রেীি ণয়ণছ:  

1. EMIS Capacity Development Plan; 

2. National Evaluation and Assessment centre (NEAC) Act (Draft); 

3. “Secondary Education Annual Sector Performance Report (SE-

ASPR)-2018; 

4. Secondary Education Institution Construction Guideline Policy 

(SEICGP) (Draft);  

5. Secondary Teacher Development Policy (STDP). 

3.1.2 ণ্য ক্রয়/ াংগ্রণয ম যাণরািনা 

         ও                (     -05          -2৪ )               ,           ,      

     ,              ,           /  ও   ,    ও    ,            ,                ,         

    ,          /                            ২০০৮                                            

                                                                 ।                         

                                       ,                                       ,      

             ,          ,      ,                                                          

     ।                                                                  ।        

                            

                                     - ২০০৮                                       ও 

                  ।                         Contract                                        

            Contract       -২০০৮                ও                  ।                  

                     Contract Document                                                    

           ঐ                                                    ।                   

                              -২০০৮                                         ।       

                                                                               (     -5 

         -2৪)                                  - 
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     -২০০৬ ও       -২০০৮                                    

ক্রনভক 

নাং 

ননএ-২০০৬ ও ননআয-২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার ফা ক্রয় াংক্রান্ত 

িত্থ্যাফনর 

       নেনি-০৫ নেনি-২৪ 

১. ভন্ত্রোরয়/নফবাগ                         

২. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা        ও   -            

       

       ও   -            

       

৩. প্প্রাগ্রাণভয নাভ             

৪. দযত্র অনুমায়ী কাণেয 

নাভ 

                          

৫. দযত্র প্রকাণয ভাধ্যভ 

(োিীয়/ আন্তেযানিক) 

               

৬. দযত্র নফজ্ঞান 

প্রকানি বদননক 

নত্রকায নাভ 

            ,              ও 

                    

                             

৭. দযত্র দনররানদ নফক্রয় 

আযণম্ভয িানযখ 

১১-০৩-১৬ ২১-১২-১৬ 

৮. দযত্র দনররানদ 

নফক্রণয়য প্ল ভয় ও 

িানযখ 

২৪-০৪-১৬ ১১-০১-১৭ 

৯. দযত্র দনররানদ গ্রণেয 

প্ল ভয় ও িানযখ 

২৫-০৪-১৬,     ২    ১২-০১-১৭,     ১    

১০. গৃনি  দযণত্রয াংখ্যা ১৯   ৪   



56 

 

ক্রনভক 

নাং 

ননএ-২০০৬ ও ননআয-২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার ফা ক্রয় াংক্রান্ত 

িত্থ্যাফনর 

       নেনি-০৫ নেনি-২৪ 

১১. দযত্র প্খারায প্ল 

িানযখ 

২৫-০৪-১৬ ১২-০১-১৭ 

১২. াংফাদত্র নফজ্ঞাণন নক 

পূফ য অনবজ্ঞিায নফময় 

উণেখ কযা য় ? 

       

১৩. ভল্যানয়ি দযণত্রয 

াংখ্যা 

১৯    ৪    

১৪. ভল্যায়ন না কযা 

দযণত্রয াংখ্যা 

০ ০ 

১৫. দযত্র ভল্যায়ন কনভটি 

ক কবাণফ গক ি 

ণয়নছর নক না ? 

        

১৬. দযত্র ভল্যায়ন কনভটিয 

বায িানযখ 

০৪-০৮-১৬, 

১৬-০৮-১৬, 

২৯-০৮-১৬, 

১৮-১০-১৬ 

১৮-০১-১৭ 

০২-০২-১৭ 

১৭. কাম যনফফযেী অনুণভাদণনয 

িানযখ 

১৮-১০-১৬ ০৯-০২-১৭ 

১৮. নএ বিনযয িানযখ 

১৮-১০-১৬ ০৯-০২-১৭ 
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ক্রনভক 

নাং 

ননএ-২০০৬ ও ননআয-২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার ফা ক্রয় াংক্রান্ত 

িত্থ্যাফনর 

       নেনি-০৫ নেনি-২৪ 

১৯. নএ অনুণভাদণনয 

িানযখ 

১৮-১০-১৬ ০৯-০২-১৭ 

২০. নএ প্রদাণনয িানযখ ১৮-১০-১৬ ০৯-০২-১৭ 

২১. প্ভাট চুনিয ভল্য ৯৩     ,৯৫    , ১৮       

২৯১.২৪      

২      ৯৭     ৬০      

২২. চুনি স্বাক্ষণযয িানযখ ০৪-০৪-১৭ ১৫-০৩-১৭ 

২৩. কাম যাণদ প্রদাণনয 

িানযখ 

০৮-০৩-১৭ ২৩-০২-১৭ 

২৪. কাম যাণদ অনুমায়ী কাে 

আযণম্ভয িানযখ 

০৪-০৪-১৭ ১৫-০৩-১৭ 

২৫. ভয় বৃনদ্ধ থাকণর, 

কিনদন বৃনদ্ধ ও কাযে 

      । 

   ১- ৬     

    ২- ৮     

   ৩- ১০     

   ৪- ৬     

                  । 

   

২৬. কাম যাণদ অনুমায়ী কাে 

ভানপ্তয িানযখ 

০৩-১২-১৭ ১৪-০৭-১৭ 
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ক্রনভক 

নাং 

ননএ-২০০৬ ও ননআয-২০০৮ অনুমায়ী ভারাভার ফা ক্রয় াংক্রান্ত 

িত্থ্যাফনর 

       নেনি-০৫ নেনি-২৪ 

২৭. ক্রণয়য প্ক্ষণত্র যকাযী 

নীনিভারা অনুযে কযা 

ণয়নছর নক না? না ণর 

প্কন কযা য়নন কাযে? 

        

 

             -05     ও     ২০১৬-১৭                                                  

              ১৭৮.৭৮           (             )              ও                      

         ও                                               ২৪০            ।        

                                                                   ২০০৮              

                              ও                             ।                       

              ১২                   ।  

          ও                                    ।                                          

                                                                                          

                 ।                   ৮-৯                                             

          ।                       -                        ১-১.৫                     

                                  ।     

              -2৪     ও    ২০১৬-১৭                                                     

        ,                                 ৩.০           (             )।          ও ও      

                            ও                                                  ১২০ 

           ।                                                  -                      -

২০০৮                                ।      
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3.1.3   ও                  

  ও                  

 

  ও                    (         )  

      /                  

    (        )  

  

       

    

                    

(২০১৯-২০২০) 

                           

       

              (     

%) 

            (     

%) 

 )                    

১।                16000.00 10866.00 ১৪৯৫২ 

       

৪৫১৭ ১১২১৪       

(৭৫%)  

২।                  996.79 349.00 ২৮৯২        ৪১.৫৯ ২১৬৯       

(৭৫%)  

৩।             -      4803.33 ৪৮০.00 ৪       

(১৯%)  

২77.৪৮ ৫৭.৮%  

৪।                    4580.33 210.00 ২৩৩০০০   

(৬.৩%)  

৬.৫0 0%  

৫।          (     )  73353.71 1২৫00.00  ১৩০, ০০০    

(১১.২১%)  

৬১৩৮.৯৩ ৮১,৪৮৮    

(৬৩%)   

6।          ( 

       )২৩১৭    

১২২৫০.৩০ ৩৫০০.০০ ৭৮৯    

(৩৪.০৫%) 

৩৪৩৯.৮২ ৪৮৪    

(৬১%) 

৭।           ১০০ ০.০০       (০%) ০      (০%) 

৮।           (     

৩৫২৮০     ) 

১৬৫৬৬.৪৯ ৪৬০০.০০ ১১৬৪০  ২০৩০.৭০ ৮৭৩০    

(৭৫%)  

৯।      -১৩৯৯৫১    /    ৩১৭০২.৩৮ ৩১০০.০০ ৩০০০০০     

    

(২১.৪২%) 

০  ০.০০% 

১০।         ও            ০ ০ ০.০০% ০ ০.০০% 
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  ও                    (         )  

      /                  

    (        )  

  

       

    

                    

(২০১৯-২০২০) 

                           

       

              (     

%) 

            (     

%) 

১১।                 ১. 

            -৪০ ২.      

   -১০০০০     -২০৪১৫ 

১৯১৬.৩৬ ১৬৬০.০০ ২০০০০   

       

৮২৫.৬০ ২০০০০   

       ৫০% 

১২।                (২০০০০ 

        ) 

২৪০০০.০০  ৯০০.০০ ১০০০০   

       

(৫০%) 

৫৭৫.০০  ৯৯২৭   

       

(৯৯.২৭%) 

১৩।        ও       :                        

1. Ren. For Sch. ILC (640)  

2. Tree Plantation (100)  

3. Arsenic Test (100)         

4. EMIS Data Cen- (1)        

5.Class room exten-640          

6. Reno Of School-100           

7.TEO-25,                           

8.DEO-1                          

9.DEO Ver-60                           

10. Ext. of NAME Hostel 

(3 floors) Total-1535   

73877.83 26000 726(47%) 2৬000 104(70%) 

 

                            ও                         ।                ,            

                                                        ।   

3.2                                   

3.2.1                                                      

                                                            ৫০             ৪০০           

                              ।                                            ও         
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                                               । Access     Quality                

               ও                               ,     :        ও                        

                                           /                              

                                          “SWAP”                                     । 

                                                                                     

                                                                  ।                       

                                Access                                            ।     , 

২০১১       ৬১% NER          ২০১৮           ৭৫%           ।         NER ২০১১      

৫৮%      ২০১৮      ৬৯%              ।                         NER     ৮২%        

                                         ।                     Access              

                                             ঠ    (Secondary Education Nature 

Programme Framework)                                                           

                             ।                                                      

                                                         Join Venture Revew       । 

                                                                       ।  

3.2.1.1                   

                                                                                 

                                     ও     (National Curriculum Policy Framework) 

              ।                                                                        

                          ।                                                        

            ।                    ২০২২                               ।  

                                                                                     

                                                    ।           ও                    

                                

১)                                    

২)                   

৩)                
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৪)     -                

৫)                      

৬)         ঠ              

৭)                

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                     

                                               ।                                  

                                                     ।                  ,         /     

                                                 । 

                                                                                         

                                           ।                              ,      ,  -

     ,                                                                                    

                            (              , ২০১৯)।                                      

                                                                                         

   -                                 ।  

                                                         ।                                

                                                                ও     । (  :         ) 

                         ২০১৭                        ।                   (১)       

                                     , (২)                                               

    (৩)                                                                          ।   

                                                      ২০১৬     ।                       

                   ২০১৬                          ।                                     

                                                                                    

                              ।    

২০১৭                       (Inception Report)        ২০১৯                                

         (DTL)                                                                        
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  ।                                                                              ।       

                                                        ও           ।            

                  ও                                    ।                              

          ও                   , (১)            ১৫  TCG (Teachers Curriculum 

Guide)                           ৫                           (২)                    

                       (৩)                                                     ২০০০০০ 

                 ।    

২০১৭                                                                                   

                                     ।                         ও                    ও    

                                                                                       

                                                   ।                                       

                                            ঠ                         ও                

              ।    

                                                   ,                           , 

                  (Science Media Campaign),           (Cluster School),         

           (NCTB Bifurcation)                                 ।                     

                                                                     ।            

           (Bifurcation)                                           ঠ        

Curriculum Policy Framework       ।                  ঠ                     

               ।    

                                                                   ঠ  ।                 

(BEDU)                                                           ও                

                                  ।                                                      

                                                           ও                              

                                                       ।                            

                                                                                      

(motivation) ও         (Commitment)                                               

           ও               ।                                                            

                                                ।  
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           ,                                      ,                                  

       ঠ                                                                                

                                             ,  

       ৩২                            ,        ,                                     

    ,                                                                  ।                

                         ও                                                         

                           ।  

                               A      Z                             ,              

                           ।                             ,     -      ,          , 

        ,          (            )।                                                    

             ।      ২০১৩                                                      ,         

                                                                 ,            ঠ          

                               ।                                                            

               ।                                                           ,                

               ও         ।                   ঠ                           ও             

           ও                      ঠ        । ২০১৩                                    

                                                                ।  

               ঠ                                                                     

                       ঠ                                                          । 

                                                            ।                      

                    ঠ                                  ।  

                             ,        ও                                                  

      ।       ২৭০০০                                               ।                  

                          ৫৯                                                         

                            ও     ,       ,                       ।                         

                        ও                           । (  :         , ২০২০) 

                                        ,       ,                     ,          ,      

                                              ।                                        
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    -      ,                                                                  ,         

                ,            ,                                 ,   ঠ                     

       ঠ      । (  :             , ২০২০) 

   ও          ৩২                                                                       

       ,                                                                 ।               

                                                                                ।      

      ,                                                    ,                                 

    ,                                                              ।                       

         ,                                                              ও     ।        

                                               ।                                         

                     ।                                ,                                  

                                    ,                           ।                          

                   । 

                                         ,                                      

          ২০১৭                                              ।                       

             ,                                              ,                    

                                 ,                            ,                     , 

                                               ,                                  ।     , 

                                                 , ১০               -                 

৫                       ,                                                                  

            । 

                                                                            , 

“                                                   ,                        

   ,         ও                  ও                ।                        ,      

     ,                        ও                               ।              

                                 ।” 

                ও   ,                                                                  

                           ,                           ,                             

                                                                 ।                  
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                                       ।                     ,              ঠ           

                                                   ,                                        , 

                                                                          ,             

                   ,                                                        ও         । 

                                                                                       

                                                                                         

                                        ।  

      17-                   

      /                 

                 

১.                 ঠ        

   । 

২.              ,              

                              

                                

    । 

৩.                            । 

৪.                     । 

৫.                  । 

  

 

  ঠ                     

                        

                    । 

 

                                                                                        

            ঠ                                                                             

           ।  
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    9-                                       

                                 ৮০     ও                                              

          ।                                                                                 

           ।                                                 ও                   । 

      18-                                                        

                   

             

                                

             

     

     11% 63% 20% 4% 3% ৮০ 

      3% 80% 15% 3% 0% ৮০ 

       33% 65% 2% 0% 0% ৮২ 

     23% 60% 8% 10% 0% ৮০ 

         26% 65% 9% 1% 0% ৮২ 

        16% 54% 28% 3% 0% ৮০ 

     26% 54% 20% 0% 0% ৮০ 

      26% 64% 8% 3% 0% ৭৮ 

ে  

খুফ ে  

প্ভাটাণভাটি 

কক ন 

খুফ কক ন 

62.93% 

20.41% 

13.55% 

2.80% 

0.31% 

সৃেনীর প্রশ্ন ও ােদান দ্ধনি প্কভন ভণন য়? 
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                                                                 ৮০                    

              ।                                                                         

              ।                                                                       

  ।                                                                                  । 

                         ও                                                              

                             ।                                                            

               ৯৮                                             ।                       

                                                          ।  

                                                                                      

           

 

    10-                                               

                                    ৬৫   ৬৪২           ৪১৭                            

                                                                 ।                      

                                                           ।                           

                                   ও                                 ঠ             । 

          ৫  ৬৫   ৬৪২           ৪১৭                                                  

                                       ৫                                                  

                          ।   

ভৄখস্ত কযণি য় 

না  
শুদৄভাত্র াঠ্যফই 

অনুযে 

কযণরই য় 

নখা ে  
নক্ষকযা খুফ 

মত্ন কাণয 

বুনঝণয় থাণকন  

প্ফাঝা কক ন  

যীক্ষায় ণে 

নম্বয াওয়া 

মায়  

যীক্ষায় নরখা 

প্ল কযা মায় 

না  

64.95% 

17.91% 

5.76% 
5.45% 

4.67% 

0.78% 
0.47% 
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                                                                                  ।       

                                                                     ও                  

                                           ।                                           

                                                     ।                                   

                                                       ও                               

                       ।  

      19-                                 ও                                      

            

         ও    

        

         

            

   

            

               

           

        ও       

              

            

     0    30    25    0    13    

      0     45    19    2    10    

       24    54    0    3    3    

     4    40    25    0    0    

         2    44    26    0    8    

        1    55    20    0    0    

     0    80    0    0    0    

      6    69    0    0    1    

 

                                                                                       । 

                                                                                             

              ।                                                                       

                                                     ।   
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    11-                                     ও             ও        

                                                                                         

     ও                        ।                                         ৮০          

                                                                                     

                                                                  ও           ।  

      20-                                ও                                      

                      

         ও            

                                           

     ৬    3    

      4    0    

       1    0    

     11    0    

         2    0    

        4    0    

     0    0    

      2    0    

 

আনরয়া ভাদ্রাা 

যকানয নফদ্যারয়  

প্ফযকানয 

 এনম্পওভুি নফদ্যারয়  

কানযগনয নক্ষা 

প্রনিষ্ঠান 

86.83% 
83.75% 83.24% 

78.87% 

নফদ্যারণয়য ধযন অনুমায়ী সৃেনীর দ্ধনি ে ও খুফ ে ভণন ওয়ায ায 
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                        ।  

                                                                                         

                                                  । ২০১৩                                 

                                                                                   

                     ।                                                                

                        ।                                     ও                 -            

                       ।                                                               

                                             ।                                          

                                                                                         

    । ২০১৩                                                   ও                 ।        

২০১৩                                                                               

              ।                                        -                                 

      ।  

 

    12-                     ক্লা প্রকিায বুঝণি াযায িকযা ায 

                                                                                       

  ও         ।  

                                                                                       

                                                                                     

যকানয নফদ্যারয়  প্ফযকানয 

 এনম্পওভুি 

নফদ্যারয়  

কানযগনয নক্ষা 

প্রনিষ্ঠান 

আনরয়া ভাদ্রাা 

98.20% 

98.59% 

100.00% 100.00% 

নফদ্যারণয়য ধযন অনুমায়ী ক্লা প্রকিায বুঝণি াযায িকযা ায 
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                                                                    ।                

                                                                                । 

                                             ও     ২০১৩                                    

                 ।                                  ।                                 

                 ;                                  ।                                    

    । 

                                                                  ঠ                    

                                          ।     -                                     

                                                              ।                       

                                    ।  

                                                                                        

ও                                                                                 

     ।  

3.2.1.2           ঠ          - 

                                                                                           

                                                                                       

                                                             ।           ও               

                                         ঠ                                           ও       

                           । (  :        ) 

          ঠ                                       (Curriculum Implementation 

plan),                                                                                

 ও                            ।                                              ও          

                      ঠ                                                  ।       

                                                                                       

       ও     ।                                  ।  

                                                                                

     । ১২                                      ৩-              ও        । ১২              
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                       কাম যকয      ও      ৩                  কাম যকয নছরনা। (সুত্র: প্ক আই 

আই) 

                                                                                 - 

     ।                   ঠ                                                                

                                                                                  

                                                                                              

                      ।                      

“  ঠ                                          ।                                   

        ।                                                                  

               ।                                                     ।            

                                       ।                                          

   ।“ 

   -                  ঠ                       ১২০০০০                          ।      

                                                                            ।             

                                                                                        

                                                 ।                                  ও 

               ।                                                ।  

                                                   ,                                  

                                               

“                                                                                  

      ।                                                                           

                     ও                                    ।” 

                                                                                    

    

“      ও                                   ২০১৩                       ।          

                                          ।                                     

                                                   ।” 
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                                                                     ৫৫০০০           

                            ঠ       ।    :          

                                                                                       

        ।                                                                 ঠ              

                                                              ।                      

                    ।                                                                 

                                                                                   

                          ও     ।                    ঠ                              

     ।  

                                                                          ও               

             ।                                                        (UNESCO) 

            (UNICEF)           ১০                               । ১০            ,  

১.              দক্ষিা (Self-awareness) 

২.             (Empathy) 

৩.           (Critical thinking) 

৪.                       (Creative thinking) 

৫.                (Decision making) 

৬.                  (Problem Solving)  

৭.                         (Effective communication) 

৮.                    (Interpersonal relationship) 

৯.            (Coping with stress) 

১০.                       (Coping with emotions) 

                                                                                    ও   

  ।                                  ।  
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“                                                      ।                           

                       ।” 

     ও                     ও                                                       ও   

                                                                                         

              ১৪২           ১০০০                                     ও        ।           

                         ;                -      ,               ।                        

            ১৫                        ,                ,     -          ,        ,        

                                                             ৬          ৩        । (  : 

      ,      ) 

                                      ঠ                      ।  

                ও                                                                   

             ,                          ,                                                

          ও                           ।                  ,       ৩   , ৬   , ১৪    ও 

       ,                                                                             ,      

                                       ।                                             

    ,                                                  ।                              

                   ,                                              ।                      

                ,                                                                      

    ।                                   ও                                       ,       

                                      ,                                            

                        । 

                                                      ,                              

                         ও                                         (         )      ১৪ 

                   ।                                                                    

                                               ।                               ,      

                                                   ,                                ও 

                                                । (  :             ) 
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নফণশ্ব স্কুর নক্ষকণদয েন্য ফণিণয় ফড় প্রনক্ষে কভ যসূিী ণরা OST প্রনক্ষে কভ যসূিী। প্ন প্প্রাগ্রাণভয আওিায় 

এই OST প্রনক্ষে প্প্রাগ্রাভ ণি ভাধ্যনভক নক্ষা ম যাণয়য নক্ষকণদযণক (ণভাট ১৯৩৫ েন নক্ষক) এই নফণদী 

প্রনক্ষণে প্রননক্ষি কযা য়।    

              ,                                         ঠ          ও                  

            ,                                                                    ,       

             ও          ঠ                            ।                                 ও 

                     ও               । 

       ৩২      ২                                        ।                             

                   ও                        ।                                           

    ২০০০                           ২৯।                                       ,      

     

“                                                ,                               

     ও         ।” 

                                                                                      

                         ।                                                        

                   ও                ।                                               

                                 ।               ঠ                                  

     ও                   ,                                                          । 

                                                                           ও,          

                                                                                    

                                                            ।                             

       ,                      ।                                                    

       ,                                                ।                            

                                                                      ।                

                                                                 । 

      21-           ঠ                  ও      

      /                 

 

 

১.   ঠ                 

     ।  

                         

                       ঠ     
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      /                 

 

 

 

          ঠ           

২.                      

      । 

৩.                   / -       

            ।  

৪.                       । 

৫.                      

            । 

৬.       ও                

      । 

৭.                        

            । 

                    

  ঠ                     ঠ 

      । 

 

 

 

                             

                        

     । 

3.2.1.3                                          - 

                ও                                               ।             

                            ও                                                          

                                             ।                                        

 ও                              (BEDU)                 ,                           

 ও                   । 

                                   (continuous assessment)               CA    

                                                                                         

                            ২০২০                                     ।  

              ,                                                                      । 

                                                                      ।                 

                                           ।                 ও                            

     ,                                        ,                               ,             

          ৫                                                           ও          -        

                                                                     ,                

              ও     ,                                                                   

                                 ,                          -     । 

                                            ,    ও               ঠ                      

৩২                                                      ।                             

                                                                           ,  
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“                                                             ।                   

                              ।” 

                                                                                     

       ,  

“                                                        ,       ও               

    ।                                                                     

      ।” 

                                                                             

         , 

“                     ,                                 ।     ২০১৭               

                        ।                    ।                                        , 

                        ।”  

                                             ,                      ।                  

                   ।                                                                   

          ।                              ।                                                

                                   ।  

                                                                               , 

“               ,          ,        ,          ,                                   । 

                                                          ।” 

                                                     ,       ও                           

                                  ।                     ও                          

                       ও         । 

                                                           , 

“                                                       ও         ।              

                   ও     ও                                  ও          ।          

           ২                   ৩      ।                                         ও 
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               ও               ।                                                   । 

                             । ' '                        ।                      ” 

                                  ,                                                 ।   

                             ,                                                     , 

                                                                  ।                    

                                          ।                                                

    ,                  ও     ,                                    ও                    

                                  ।                                               

                                  ।    ও                                               

    ,                                                         । 

                                                                                     

    -                                                                                  

                                                         ।                             

        ।                                                                              ।      

                                                                                       

                                                                                         

    । 
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      22-                     ও                  

      /                  

 

 

                    ও 

                 

১.                    

     । 

২.                      

      । 

৩.                         

      । 

                           

                      

                  ঠ        

                     ।     

                          

                    

          । 

3.2.1.4                             - 

                                                                              ।           

          ও                                                                     

                   ।                                       ICT                          

                 ।           ও       ৬         ও   ICT                       ও      

                                             ।         ২০,০০০                            

                                                                                       

       ও                                      ।        Harmonized Stipend Program 

               (Stipend)                                                     ও          

                             ও                                ।                    ঠ     

                                                     ।                                  

                                                                     ।               

                                                                                       

                                       ।                                                 

                                                                                               

                                                 ।  

ফাাংরাণদণয অণক্ষাকৃি াধাযে েনভনিয উযুি িানদা নবনিক ও কভ যভৄখী নক্ষায ভাধ্যণভ ভানফ ম্পণদ 

রূান্তয কযায েন্য ভাধ্যনভক নক্ষায গুরুত্ব অনযীভ। ম্ভাফনাভয় ফাস্তফিায আণরাণক যকায একটি  ভানম্পন্ন 

াফ যেনীন ভাধ্যনভক নক্ষা ফাস্তফায়ণনয েন্য কাে কণয মাণে। LLC  এয াংকট এফাং ম্ভাফনা 

ননণয়  প্টকই  ICT প্রণটাকর ২০২০ াণরয ADB এয খড়া প্রনিণফদণন একটা াভনগ্রক িথ্য নিত্র প্দওমা 

ণমণছ। উণেনখি প্রনিণফদণনয াণথ ভৄযনগয নযফীক্ষণেয পরাপণরয  মণথি াংগনিপূে য ফণর প্রিীয়ভান ণমণছ। 
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িাছািা প্রনিণফদনটিণি ILC প্ক আণযা কাম যকয কযায েন্য একটি নফদ নফণিলে ধভী নিন্তাবাফ প্রনিপরন ঘণটণছ। 

ILC ফাস্তফায়ন কযায প্ক্ষণত্র িযাণরঞ্জ ভ নফদবাণফ উণে এণণছ।  িযাণনর ভণয নকছু কাং ে বাণফ 

ভাধান  প্মাগ্য আভায নকছুই িযাণরঞ্জ প্ভাকাণফরায েন্য ম্পদ, ভয় এফাং প্রানিষ্ঠাননক প্রণমাণগয প্রণমােন । আভায 

নকছুই িযাণরঞ্জ আণছ প্মগুণরা প্ন এয আওিায  ফাইণয। ভাধানণমাগ্য িযাণরণঞ্জয ভণধ্য উণেখণমাগ্য ণে প্মভন -

ভননটণযয আকায অণক্ষাকৃি প্ছাট ওমায কাযণে ফ ছাত্র-ছাত্রীণদয কাণছ ভননটণয প্রদন যি নফলয়গুনর ক কভণিা 

দৃনিণগািয য় না। প্ম ভস্ত স্কুণর ILC ননণিয িরায় অফনস্থি প্ই ভস্ত ILC  এয নক্ষা ভাণনয ব্াাণয নকছু 

ভস্যা প্দখা মাণে ফি আকাণযয প্টনফর গুণরা প্ভণঝয াণথ আটকাণনা ণমণছ। এয পণর ILC এয মন্ত্রানি স্তান্তয 

কযা কক ন ণম িণছ। দীঘ যণভমানদ নফলণময ভণধ্য আণছ ক্ষভিা বৃনদ্ধ।  এেন্য প্রণমােন আণছ িানদা ননবযয প্রনক্ষে 

উযুি েননি এফাং ণফ যানয ILC  এয মথাণাযুি ব্ফায নননিি কযায েন্য প্রণমােনীয় নযফীক্ষে 

ব্ফস্থা।  এছাড়া প্মগুণরা SESIP  আওিায  ফন যভুি প্ কাযেভণয েন্য SESIP  এয কভ যসূিী ব্াি ণি 

াণয িায ভণধ্য ইন্টাযণনট াংণমাণগয প্ক্ষণত্র নফদুযৎ নফভ্রান্ত  নানা প্রকাণযয প্রযুনি ম্পনকযি ভস্যায কাযণে 

ILC এয কাম যকয ব্ফায ব্াি ণে। এই কাযণে ILC  এয ফিযভান ফাস্তফায়ন প্রনক্রয়া আণযা নননফড় নযফীক্ষে 

এফাং ম যাণরািনায ভাধ্যণভ আযও কাম যকয কযায উণদ্যাগ ননণি ণফ।  

ভানম্পন্ন নক্ষা নননিিকযণেয ণথ      -এয উাদানগুনরয ভণধ্য অন্যিভ প্রধান কাম যক্রভ ণরা নক্ষাগি প্ক্ষণত্র 

আইনটি ব্ফাণযয েন্য একটি নতুন এফাং ফাস্তফফাদী দ্ধনিয নযিয় কনযণয় প্দওয়া ।                   

                                                                                      

                                (                       )                     । িদনুাণয, 

একটি আইনটি রানন যাং প্ন্টায প্ল্যান (ILC প্ল্যান / নক্ষাগি নযকল্পনায েন্য আইনটি) 2015 াণর বিনয কযা 

ণয়ণছ এফাং MOE দ্বাযা অনুণভানদি ণয়ণছ (ভর নযকল্পনায অনুনরন াংযুি)। নযকল্পনায নবনিণি ILC 

৪০৮০টি  স্কুর/ভাদ্রাায় প্রনিনষ্ঠি ণয়ণছ এফাং আযও 70০ টি স্কুর/ভাদ্রাায় প্রনিষ্ঠা কাম যক্রভ িরণছ। একর 

কাম যক্রণভয ভণধ্য অন্তভু যি যণয়ণছ আইনটি কণক্ষয াংস্কায, যঞ্জাভ যফযা (২১ টি ল্যাট, াবযায ইিযানদ), 

ইন্টাণযনক্টব নক্ষা উকযণেয নফকা, ই-উকযণেয েন্য একটি নযণানেটযী স্থান, নক্ষকণদয প্রনক্ষে (স্থানীয় ও 

নফণদী) এফাং ই-রানন যাং কযাণম্পইন (আঞ্চনরক প্ভরা, প্ভাফাইর অযা, নফজ্ঞান বিযী, ফাউর গান ইিযানদ) (৭১০ স্কুর / 

ভাদ্রাায় ILC ফাস্তফায়ন কযা ণয়ণছ।   

  -                                                                       ৬৪০   

                                ।                                                 

                            ।                   ,                                

                             ।             ৬৪০                                            

   ও              ৭০                                        ।        ৭১০                  

                     । 
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       (ICT for pedagogy)                         ও                             

।                                                                    ।              

                                            ।                                     ,      

    ২০               ও                          ১           ও                 ।      

                                   । (  :         ) 

                                                        , 

২০১৩                             ১৬                । 

                                                                                 ।         

                      ,                     ,                             । 

                                                                                       । 

                                           ,                                           

      ।                                                         ঠ                         

                    ও                      ,            ঠ    ও         ।                 

৭০০০                                     ।  

                                                                      ও                 

                          ।  

          ,                 , 

“                          ,         ও                                             । 

                                                        ।                              

            ।                        ,                                     ।       

                                                                                ।” 

                                                                               ও    ।     

                                           ও     । 

      23-                              

      /                  

 ১.                        । 

২.                         

                          

         ও                   
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  ঠ        । 

৩.                ,         

                       

        । 

                            

                             

                       । 

                          

     ,                      

       ঠ                 

                ঠ        

                       । 

 

 

    13-                                           িকযা ায 

                   ও                                      ১০০                               

                   ।                                ৯৫                              

                   ।                                                                

                   ।  

100% 100% 100% 96% 95% 

75% 75% 

61% 

নফবাগণবণদ নক্ষা প্রনিষ্ঠানগুণরাণি কনম্পউটায থাকায িকযা ায  
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    14-                                                      িকযা ায 

                            ১০০                                 ও            ২৫         

                       ।                                                                  

     ও                                 ।                                                 

 ও                               ।  

                                  ৬                                                          

                                                              ।  

 

    15-                                    

100% 

73% 

60% 
54% 

49% 
46% 

39% 

25% 

নফবাগণবণদ নক্ষাথীণদয নফদ্যারণয় কনম্পউটায ব্ফায কযণি াযায িকযা 

ায 

61% 

39% 

প্িাভাণদয নফদ্যারণয় নক আইনটি রানন যাং প্ন্টায আণছ? 

যাঁ  না  
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                   ও                                                           

 

    16 -                   ও                    

                          ৬০                                                             

                                                                      ও                  

           ও                ।                                                             

                  ও         । 

 

    17-                                 ও                                        

                                ৬৫ ৩৩                                                 

                ।                                                                      ও 

অন্যান্য 

ব্ফানযক এফাং 

নথওনয ক্লা একাণথ 

য়  

শুদৄভাত্র াঠ্যফই 

ড়াণনা য়  ব্ফানযক এফাং 

নথওনয ক্লা আরাদা 

য়  

3.58% 

23.83% 

36.29% 
36.29% 

আইনটি ক্লা কীবাণফ প্নওয়া য় িায িকযা ায 

65% 

16% 

19% 

আইনটি ক্লা নকবাণফ প্নওয়া য়? (অন্যান্য) 

প্কাণনাটিই নয়  োনন না  এখন ম যন্ত প্কান ক্লা প্নওয়া য়নন  
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                          ।                                                                 । 

                                                                     ও             ও      

                                    ও        ।    

 

    18-                                  

                                                            ৯০                               

                                 ঠ             ।      ১০ ৪৪                      

                                            ।  

 

    19-                                 

                        ৯৫                                                       ও         

                                ।    ৪১ ৭৯                                             

90% 

10% 

আইনটি ক্লা প্রকিায বুঝণি াণযা নক? 

যাঁ  না  

অনুীরন কযায সুণমাগ কভ 

াণি করণভ নখাণনা য় না  

41.79% 

94.03% 

আইনটি ক্লা প্রকিায না বুঝণি াযায কাযেভ   
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                   ।                                                                  

                                                    ।   

3.2.1.5                                                         - 

                ও                              ,        ঠ                               

                                    ।                                             

                  , 

“                                                                              ।“ 

                                                      ,                                

                                 । 

                                                       ,     ও                     

 ঠ                                                                                

                ।                                                                    । 

                                      ।            ও                ।  

                       ;                  ।           ঠ                            

                                   ।     -           ,              ,    ,        ,        

                                                  ।                                     , 

                 ।     -              ,        ,           ,                 ,            , 

                  ,               ,                           ।                          

                                                                   ।  

                                              ,                                           

১৯৮৯    (             ৯৩৪   ।              ১০৫৫   )                                     

                                 । ২০১৩                                    ও            

  ,                                    ও                                               । 

   ও                 ও             ২১                                                 

       । 

                                                                              , 

                                                                                ,        

            -                   ।                                                          
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            ও                                                               ।               

                                                                                             

                                                                             । 

                                                                                       

                                                          ।          ঠ        ঠ            

                                   ,                                        ও             

                                                                                            । 

                                      ও                                                

                ।                  ও                                   ,                

                                   ।                     ,       ও    ।                  

     ,                                                                । 

                   ,                                                  ।                , 

                                          ।                   ,        ঠ                  

  । 

                                                                                      

             ও      ।                                            -                      । 

                                  ,                       ঠ             ও               

                           ।                                                              

    । 

      24-                   ,       ,      

      /                  

 

                        

                     

১.                            

    । 

২.                         

        । 

৩.                          

    । 

   ঠ                        

                             

                             

                            

                        

                  । 
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3.2.2                                                    -                

         

3.2.2.1                 ঠ          - 

                                      ।                 ও                      ঠ       

                 ।                                  ঠ                                    

    ঠ                    ।                                             ,                

                        ঠ                    ।      ,      ও             -    ,         

                                              (               )       ,               

                                                 ।                                       , 

                                                                                  , 

                          ও                                             ।                

                                                      ।                             

                                                        ।  

                                                                  ,                     

                  ঠ                      । ২০১৩                      ,             

             ।                       ,                            ।                          

                                               । ২০১২                                    

                    ।                                                        ।              

                         ।          ,                 ও  ঠ            ।                

             ।                    ,                     ৪             ।                    

              ।                        ।   

                       , ২০১২          ২০২০               ।                    ,      

       ।                 ও      ।                                  ।                     , 

                   ।     ও       ,                                    ,            

     ,   -          ।                       । ২০২২                    । ২০১২          ১৪ 

          ১৮    । ঐ              ৭০০             ৩০০                    ৪৫০         

২৫০। ৭০%      । ২০১৫                                                                । ২০১২ 

                         ।                      ।              ২০            ১৬   ।         

             ,                ১০০                   ।                ও      ,             
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                                                                    ।   ঠ                   

   -                                                        ।  

                ও                                 ঠ                          ।       ২৭০০০ 

                    ,     ঠ         ও                                               

      । 

              ঠ                                         ,          ও          

                                                        ।          ঠ                 ৩২  

                                  ,                                                

                     ।          ঠ                ,                    ,                       

                                                                                   ।        

                               ।  

       ঠ                                           ৩২                               

                                                                        । 

      25-                 ঠ           

      /                  

                ঠ      

     

১.         ঠ                । 

২.                     । 

   ঠ                             

                                  

                          । 

 

  

    20-                                         21 নফদ্যারণয়য াননয ট্াাংনক ম যণফক্ষণেয েন্য নস্টণরয 

যাঁ 

52  

না 

48  

নফদ্যারণয় প্রাথনভক নিনকৎা ব্ফস্থা 

আণছ নক   

যাঁ  

30  

না  

70  

নফদ্যারণয়য াননয ট্াাংনক ম যণফক্ষণেয 

েন্য নস্টণরয ভই আণছ নক   
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                                 ৫১ ৫২       

                               ।            

                                       । 

ভই আণছ নক           

                                      ৩০ ৩০  

                                             

       । 

  

    22-                                   

          

                                               

                                         । 

    23-                                         

    

                                                  

                                        ।     

                                             

                                । 

  

    24- নফদ্যারণয় টিউফণয়র আণছ নকনা িায িকযা ায 

                             ৮৮                

          । 

    25-        ঠ                        

                             ৯১                

  ঠ                                     ।   ঠ 

যাঁ 

45  

না 

55  

নফদ্যারণয়য নক্ষকণদয কণক্ষ 

ব্লাকণফাি য আণছ নক   

যাঁ  

48  না  

52  

নফদ্যারণয় খাফায াননয েন্য নপিায 

আণছ নক   

88% 

12% 

নফদ্যারণয় টিউফণয়র আণছ নক   

যাঁ  না  

91% 

9% 

নফদ্যারণয়য ভাে আণছ নক   

যাঁ  না  
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   । 
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3.2.2.2                     

                 ও                                               ।                   

                                            ।                                        

                         ,                   /            ,                    ঠ         

                                                      ।                              

                                                                                      

                                                                                     

    ।               ঠ                                                               

                              ও                    । 

 

                               ও                               ।                  

                                            ও   ও                 ও       ।                

 ও         ২৭০০০        ও                                 ২০০০০                     

                          ।                    ২০০০০     ১১৭       ১০১৮               

             ।                                                          ৫০              

                           (           )।                                                 

      ও                           ও              ও                  ।                      

    ,                                       ও                                          

       ও      ।                                                                     । 

          ৫৫০০০                                                ও     । 

                                                                                      

  ।  

                                                                                      

      ,                                                                       , 

“২০১৩                                                    ও              ।     

                                       ৬০০০০            ,                        

                 ।                              ।” 

        ,                                                          ,  

                                 ,             ও            ও                  ।       

                         ।  
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                                                                               । 

      26-                    

      /                  

 

                   

১.                     । 

২.                      । 

৩.                        । 

৪.                  ।  

৫.             ঠ               

    । 

  ঠ                    

             ,          

                          

             ও             

                        

            ।            

             ও           

                    ।       

            ঠ               

             । 

 

                                                                                       

               ।                                                       , 

 

    26-                                         

                        ৭৮                                                                      

                          ।          ২০                                                             

                     ।                                                                        

                                  ।  

78% 

16% 

6% 

প্িাভাণদয নফদ্যারণয় নক নফজ্ঞান যঞ্জাভানদ আণছ? 

যাঁ  না  োনন না  
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“                          ।                                                            ; 

                      ।                 ও                     ” 

 

 

    27-                                                 

                                                                        ৭৮                        

                                        ১৯                                                     

        ।             ৪                                            ।                                

                                                                ।    

                                                                 ।                            

                                                                                     -            

                                                ।                                         

                                   

“                                                                                   ।          

          ৪৬              ২৬            ২০                                                 

        । ।                           ৬   ।” 

না  

 9  

যাঁ  

77  

োনন না  

4  

নফজ্ঞান যঞ্জাভানদ থাকণর, প্গুণরা ফ নক প্িাভযা ব্ফায কযণি ায?  
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3.2.2.3                 - 

                                                                                   ।    

                ,                                 ,                                     

              ।                 ও                                   Harmonized 

Stipend Program (HSP)।                                 ৫                   ,           

                      ২০২০                                SEDP       HSP              

     ।                    ও    ও           ও                                              

                                                                     । 

I. উবৃনি কভ যসূিীণি ৫৪ টি উণেরায (ণভাট ২৮৫৬ টি প্রনিষ্ঠান) প্রায় 290000 নক্ষাথী (ণভাট িানরকাভুি 

নক্ষাথীণদয ভণধ্য 30% প্ভণয় এফাং 20% প্ছণর) যণয়ণছ। ২০১৫ াণরয নিণম্বয অফনধ ৫৪ টি উণেরায় 

উবৃনি নফিযে অব্াি নছর। ২০২০ াণরয োনুয়াযী প্থণক এই প্প্রাগ্রাভটি SEDP (SESIP-এয 

পণরা-অন প্প্রাগ্রাভ) এয অধীণন HSP নস্কণভ স্থানান্তনযি ণয়ণছ। 

II. প্ন-এয অধীণন একটি গণফলো পাভ য স্থাণনয ভাধ্যণভ উবৃনি নফিযণেয েন্য ভনন্বি দ্ধনি বিযী। 

SHED অনুণভানদি প্রনিণফদন এফাং MOF দ্বাযা অনুণভানদি HSP-এয অধীণন নতুন প্যট। পুণযা 

প্দব্াী HSP ফাস্তফায়ণনয েন্য SEDP-এয অধীণন একটি নযকল্পনা প্নওয়া ণয়ণছ মা ২০২০ াণরয 

োনুয়াযী প্থণক একীভূি সুনফধাণবাগী ফাছাইণয়য ভানদণ্ড এফাং নফিযে দ্ধনিটি ব্ফায কযণফ ।  

III. উবৃনি নফিযণেয েন্য SESIP এয আওিায় প্ভাফাইর ব্াাংনকাং িালু কযা ণয়ণছ । 

IV. SESIP-এয অধীণন উবৃনিণবাগী ফাছাইণয়য েন্য একটি ওণয়ফ-নবনিক পটওয়যায বিনয এফাং ব্ফহৃি 

ণয়ণছ।  

MoF-এয SPBMS-এয অধীণন উবৃনি প্রদাণনয েন্য G2P নণস্টভ প্রথভফাণযয ভণিা এইএআইন-য 

অধীণন একটি উণেরায় যীক্ষাভরকবাণফ ব্ফায কযা ণয়ণছ এফাং পর ণয়ণছ । 

                                          ,   ঠ         ,                     , ১০০    

         ২০      ও      ।                                     ,                             

  ,                 ।                                                      ।                 

               ।                 ,                 ।                                      

  ঠ   ।                       ,                  ।                     ,        ও       । 

            , ঐ                                                         ,          ও           

   ।                                                            ।                        
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                        ।                           ও                                   

     ।                                    ।  

                              ,          ও                ও               ।            

                                      ,                                 ।                 

                 ।                                                       ।                  

                    ও    ।                                                ।                 

           ।                             ।                         ।                           , 

                       ।                      ,                    ।                       

                       ।           ও                                                ;    

      ।                         ।                                       ।               

                     ।                              ।                                  । 

                          ও    ।                                            ,        ও 

   ।                                 ।                                                

        ও                                ।                    ,                         

            ।                                                                         

    ।                                            ।            ও                           , 

                      ।                                                            ।      

                         ।.                        ।                                      । 

                         ।  

                       “                                        ।” 

                      ,                      ও                         ।           

           ।                    -                    । 

             ও                                 ।                                            

  ।                                           ।                                 ,          

                               ও                                       । 

                ,                                                                       

                                                       ।  
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      27-               

      /                  

             

১.                  

       

২.              

                   , 

3                 

        

 

  ঠ                                 ,              

                                                  

                               ।            

         ঠ                                       

         ।                       ও         

                             ও               

        ।                                  

                             ,                    

                                         -         

              ঠ    ।                           

                                     ।          

                                    । 

 

 

    28-                                              

                                ৬০                                                             । 

                                          ও                                                    

                          ।  

যাঁ  

59  

না  

4   

প্িাভাণদয নফদ্যারণয় নক কাউণন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ িালু আণছ   
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    29-                                                   িকযা ায 

                                              ।                                                    

           ১০০                                                     ।                              

                               ও                                             ।                    

                                                                            ।                     

            ও                                                                  ও       ।  

 

    30-                                           

98.78% 
98.75% 

97.50% 

71.25% 

60.26% 

43.90% 

2.50% 
0% 

নফবাগণবণদ নক্ষা প্রনিষ্ঠানগুণরাণি কাউণন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ থাকায িকযা ায 

৩০ 
৬০ 

৩৬৫ 
১৫ 

৯০ 
১৮০ 

82.11% 

10.79% 

2.63% 
1.84% 

1.32% 
1.32% 

কিনদন য য কাউণন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ কযা য়   
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                                  ৮২ ১১                                    ১                     

             ।        ১১                                    ২                                 । 

 

    31-    ৬                                                          

                            ০-৫             ৬      ২৭০                                          

       ৫-২০                                         ।  

                               ও                                              । 

 

    32-                     ও                 

াংখ্যা  

0

100

200

300

০-৫ ফায  

৫-১০ ফায  

১০-১৫ ফায  

১৫-২০ ফায  

০-৫ ফায  ৫-১০ ফায  ১০-১৫ ফায  ১৫-২০ ফায  

াংখ্যা  270 55 50 5

গি ছয় ভাণ প্িাভায াণথ কিফায কাউণন্পনরাং ণয়ণছ    

শুদৄভাত্র প্ভণয় 

নক্ষাথীণদয  

অন্যান্য 
োনন না 

প্ভধা িানরকায 

নবনিণি 
আনথ যক অফস্থায 

নবনিণি  

1.09% 
2.80% 13.86% 

56.07% 

82.71% 

নকণয নবনিণি উবৃনি প্দওয়া য়    
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                            ৮২ ৭১                                                     ও           । 

                                                                                                 

        ।                                                                          ৫৬ ০৭        ।   

 

     33-                             ও             

                                ৩৩ ৩৩                                                    

৩৩ ৩৩                                                        ।  

11.11% 

22.22% 

33.33% 

33.33% 

অন্যান্য আয প্মকর কাযণে উবৃনি প্দওয়া ণয় থাণক 

বার িানযনত্রক গুোফনর নফনি নক্ষাথীণদয  

উনস্থনি এয নবনিণি  

প্রনিফনন্ধ নক্ষাথীণদয  

এনিভ নক্ষাথীণদয  
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    34-                                      

                                                                  ২৭ ৮৮                 ।        

                                                                                      ।  

 

    35-                                                  

                         ৮৫ ৪৭                                                                     

          ।                    ও                                                               

    । 

 

যাঁ  

28  

না 

72  

তুনভ নক গিফছয বৃনি প্ণয়নছণর   

যাঁ  

 5  

না 

85  

তুনভ নক ভণন কয প্ম এই বৃনিয টাকা প্িাভায ড়ায খযি িারাণনায 

েন্য মণথি   
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    36-                                   ও        

                                        ও                                                        । 

                                                         । 

3.2.3         ও                             

3.2.3.1                         - 

                                                         ।                   ২০১৫     

                                         ।      ও                                    -

           (eGP)                                                                   

                                                                     (iBAS)             

  ।                                                           ও                        

    (FPW)            ।      ও                                                   ও        

                    ।      ও                                                             । 

                                             ।                ঠ                         

                    ।                                                                     ।  

                                                                         ।           

        ও                                                                       ।         

                    ঠ                                                     ।                  

                                                                         ও               

                                                                                    

20.00% 

20.42% 

33.53% 

35.84% 

নফদ্যারণয়য ধযন অনুমায়ী গিফছয উবৃনি াওয়ায ায 

আনরয়া ভাদ্রাা 

কানযগনয নক্ষা প্রনিষ্ঠান 

যকানয নফদ্যারয়  

প্ফযকানয  এনম্পওভুি নফদ্যারয়  
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      ।                                                                              

            ,                                                                            

                                     । 

                                                          ,    ও                       

                                               ও                                   ।  

                                                                                    

                           । 

                                                 DSHE                             

                       ১৪৮১                                         

১. DSHE                         DSHE                          ; 

২. EMIS                     (                        ৪            )                  

           ; 

৩. উন্নয়ন ফাণেণটয অধীণন HRM                                                    

        ;  

৪.                                      DSHE-                               ; 

৫.                                                                         ;  

৬.                                ২০                      ;  

৭.                                         ১২                      ; 

৮. NAEM   ২৫                                                                     

                                       । 

৯. ফাাংরাণদ যীক্ষা উন্নয়ন ইউননট (BEDU) (মা পূফ যফিী প্প্রাগ্রাণভয আওিায় প্রনিনষ্ঠি ণয়নছর) ১২ টি 

নফণলণজ্ঞয ণদ SESIP -য অধীণন যণয়ণছ ।  

প্রানিষ্ঠাননক ক্ষভিা বৃনদ্ধয অন্তভু যি ক্রয় ক্ষভিা অন্তভু যি:   

1. DSHE একটি FPW (Finance and Procurement Wing)উইাং স্থান কযা। 
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2. প্রনক্ষে এফাং প্রযুনিগি ায়িায ভাধ্যণভ নিএএইিই এফাং ণমাগী াংস্থাগুনরণি (i.e. EED) e-

GP নণস্টভ িালু কযা। 

3. প্োনার টায়যাণয ক্রয়ক্ষভিা বিনয কযা। 

4. কভ যকিযাণদয প্রনক্ষে এফাং াংগ্রণয ক্ষভিা ভল্যায়ন । 

SESIP ২০১৮ াণর এনিনফ প্থণক াংগ্রণয প্ক্ষণত্র প্যা প্প্রাগ্রাণভয পুযষ্কায প্দওয়া ণয়ণছ। 

      ২০১৩                                            ।                              

                    ,                                                                   

       ।                                                               ।          

                                                                                     

                                                      ১১৪১                                   

          ২৫                                              ও     ৪                           

          ।                                                                        

                                      ।                                                  । 

                                                                                        

                                                ।                                       

                                                                     ।  

                                                 ,            ,                           

   ,                                                ও  ,                ,                   । 

  ঠ             ,                                                    ,                ।  
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      28-                         

      /                  

 

                        

১.     /                     

                       । 

                      

                            

                          

                        । 

3.2.3.2    ও                  

                ও                                                                 , 

   ও                 ।                                 ও                            

                                                                                      

                                            ।                                               

                                                       ।                                     

                                     ।                                          -      , 

                                                          ।              ,            

       -                                                              ।                  

                                             । 

                                         , 

১.       ও                       DSHE                             e-gp           

   । 

২.         (EMIS)                              ঠ                                     

                  । 

৩.                                 । 

৪.                                       । 

                                                                                      

                       ।                                                        

                                  ।  
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      29-    ও                 

      /                  

   ও                 

১.                           । 

২.                       । 

৩.                         

         

            । (   ঠ        

                ) 

(  . .                     

                            ) 

 

                                         -      ,                                 

                           ।             ,                   -                           

                                   ।                                                 

              । 

 

    37-                                                         

                                                                                                   

           ।  

  ঠ                          ঠ      ,                                                 , 

                                                                                    । 

                               ও                        ।                              

প্ফযকানয 

 এনম্পওভুি নফদ্যারয়  
যকানয নফদ্যারয়  

কানযগনয নক্ষা 

প্রনিষ্ঠান আনরয়া ভাদ্রাা 

99.42% 
99.40% 

85.92% 

65.00% 

নফদ্যারণয়য ধযন অনুমায়ী নফদ্যারয়গুণরাণি কনম্পউটায থাকায িকযা ায  
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                   ,                                                                    

                                           ।  

3.2.3.3                       ,  

                ও                                                                   

                                      ।                                                

           ।                                                                         

              ৫৫০০০                         ১৫                                        

        ১২০০০০                            ।                           ,      ,      

                                          ।                                 

                                                      , 

                                     ৪   ।                                ।                

       ৩   ।                   ৫   ।                              ২   ।                     

                               ।                                               ,       

        ।                                            ,                      ,           

           ।              ,                                                   ও            

।               ৩                   ৭         ,                  ।       ৯-৫              

    ।                                     ,                   ।                             । 

                                                                                 ।     

                    ,                                      ।                              , 

                                 ।                                ,                    । 

    ঐ                 ঠ                              ,              ঠ           ।          

                       ও                                     ।               ,       

                                           ।                            ,               । 

                                      ।                            ও ১০/ ১২               

                । 

              ঠ                                                                          

                    ।                                                                

                                                            ,                       ও 

                                                                                  ও   
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                                                                    ।                  

                                                                           । 

                                                                                     

                                 ,                                             ।     

                                                                 ,            ঠ         ও   

     ।                       ও                          নঞ্চি এরাকায ১০০০টি স্কুর/ভাদ্রাায় 

ইাংণযনে/গনেি/নফজ্ঞান নফলণয়য          ১০০০                                  ,                

            ।  

                                         ঠ                                           

                                                                                । A, B, 

C,D, E                                 ।                                          । 

      30-                        

      /                  

                       

১.                         

     । 

২.                      । 

৩.                         

 ও        

                          

          ১/২           

              ,          

                      , 

                        

                  ঠ    

            ।   ঠ            

         । 

3.2.3.4                ,                     ,  

ভাধ্যনভক ম যাণয় ফ যস্তণয নক্ষাব্ফস্থাণক উন্নি কযায রণক্ষয প্ন প্প্রাগ্রাণভয সুষ্ঠ ফাস্তফায়ণনয প্রধান অন্তযায় 

র কাম যকযী নযকল্পনা গ্রে এফাং কাম যকযী নদ্ধান্ত গ্রে এফাং িায ভন্বয় াধন। প্ন প্প্রাগ্রাণভয নযকল্পনা 

ফাস্তফায়ণন, ভাধ্যনভক নক্ষা অনধদপ্তয (MOE) এয ায়িাকাযী ফাস্তফায়ন ইউননট নাণফ নযকল্পনা এফাং 

উন্নয়ন নফবাণগ নফনবন্ন কণম্পাণনন্ট ননণয় কাে কযণছ োিীয় নক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্তক প্ফাি য (NCTB), ভাধ্যনভক 

ও উচ্চ ভাধ্যনভক নক্ষা প্ফাি য (BISE), এনইউ (NU), প্ফযকানয নক্ষক ননফন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তযক্ষ 

(NTRCA), নক্ষা প্রণকৌরী অনধদপ্তয (EED), ফাাংরাণদ ভাদ্রাা নক্ষা প্ফাি য (BMEB), প্ফযকানয 

নক্ষক নক্ষা কাউনন্পর (NTEC), োিীয় নক্ষা ব্ফস্থানা একাণিনভ (NAEM) প্রনিষ্ঠান ভ (সূত্র: 
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নিনন)। প্নণয ফানল যক নযকল্পনা অনুমায়ী এই ণমাগী প্রনিষ্ঠান গুণরায ণমাগীিায় ভাে ম যাণয় পর 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ ণয়ণছ এফাং কর প্রনিষ্ঠাণনয প্রধান নাণফ কাে ভন্বয় াধন কণযণছন প্ন প্প্রাগ্রাভ 

নযিারক। 

ভাধ্যনভক নক্ষা অনধদপ্তয নিারী কযে এফাং নননদ যি ভণয়য ভণধ্য কাম যম্পাদণনয েন্য ণমাগী াংস্থাভণক 

আণযা দক্ষ এফাং কাম যক্ষভ কযণি প্ন প্প্রাগ্রাভণক যকায নফণল নফণফিনায় ননণয় আণন। ভাধ্যনভক নক্ষায 

উন্নয়ণন উণেখণমাগ্য উন্নয়ন থাকা ণেও প্কনন্দ্রয়, আঞ্চনরক এফাং প্রানিষ্ঠাননক ম যাণয় নযিারনা, নযকল্পনা, 

যীনফক্ষে, ফাণেট এফাং ভােম যাণয় ফাস্তফায়ণনয প্ক্ষণত্র নকছু             । (  :                      ) 

                                        ,           (              )                   

                                                  ও             ।                      

                       ,                                                  ও  , 

                                 ও  । 

3.2.3.5                                             । 

প্রনিটি কাণেয নযকল্পনা অনুমায়ী ননধ যানযি রণক্ষয প্ৌুঁছাণি ণর প্রণয়ােন নযফীক্ষে এফাং কাণেয মথামথ ভল্যয়ন। 

প্ন প্প্রাগ্রাভ গৃীি দণক্ষ অনুমায়ী কাণম যয ফ যণক্ষণত্র নযফীক্ষে এফাং ভল্যয়ণনয রণক্ষয, ভােম যাণয় ভননটনযাং 

এফাং সুাযনবন এয েন্য েনফর ননণয়াগ প্রদান কযা ণয়ণছ, মাযা প্ন কাম যক্রভ যেনভণন ম যণফক্ষণেয ভাধ্যণভ 

প্রনিণফদন বিনয কণয থাণকন। প্ন প্প্রাগ্রাণভয উন্নয়ন ম যণফক্ষে এফাং ভল্যায়ণনয েন্য নযিারণকয অধীণন উন্নয়ন 

ফাণেণটয আওিায় ১৮টি দ নফনিয ম যণফক্ষে এফাং ভল্যায়ন াখা (MEW)            । 

নযকল্পনা অনুমায়ী, (নিনন অনুাণয)    /ট্রাঞ্ছ- ১২০১৩/১৪ অথ যফছয ণি ২০১৬/১৭ অথ যফছয ম যন্ত কাম যকয 

কযা ণফ এফাং এটি োিীয় াঠ্যক্রভ নীনি কাোণভা অনুমায়ী ভাধ্যনভক নক্ষাব্ফস্থাণক আযও প্রানঙ্গক কণয 

প্িারায রণক্ষয ফাস্তফায়ন কযা ণফ। ফিযভাণন ফাস্তফায়নকৃি উবৃনি-এয ব্ফস্থাণক ভল্যায়ন কযা ণফ এফাং এই 

ব্ফস্থাণক আযও প্ফন কাম যকযী, ন্যায্য এফাং াভঞ্জস্যপূে য কণয প্িারা ণফ। এছাড়াও ননফ যানিি নফদ্যারয়গুণরাণক 

আযও উন্নি কযায রণক্ষয দুইটি াইরট কাম যক্রভ নযিারনা কযা ণফ; কাম যক্রভ দুইটি র- ক) নফজ্ঞাণনয 

ব্ফানযক নক্ষাবৃনদ্ধ এফাং খ) িথ্য বান্ডাণযয উন্নয়ন মাণি কণয নক্ষকগে অনরাইণনয ভাধ্যণভ িথ্য প্রযুনিয 

নফলণয় নক্ষাথীণদয প্ক জ্ঞান প্রদান কযণি াণয। নিএএইিই (DSHE) প্ক                      

নিারী কযা ণফ মাণি কণয ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থানাণক আযও উন্নি কযা মায়। অনধকাংখ্যক কভ যিাযী 

ননণয়াগ, ক্ষভিা বৃনদ্ধ,  ম্ভাব্িা মািাই এয রণক্ষয নিএএইিই (DSHE) কাোণভা প্ক ায়িা প্রদান কযা 

ণফ। নিএএইিই (DSHE) িথ্য ব্ফস্থাণক উন্নি কযা ণফ মাণি কণয নযফীক্ষে, ভল্যায়ন এফাং নযকল্পনা 

সুষ্ঠুবাণফ ম্পন্ন কযা মায়। যকানয এফাং ব্নিগি উণদ্যাণগয ভন্বয় াধন কণয কীবাণফ ভাধ্যনভক নক্ষা 
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ব্ফস্থাণক আযও উন্নি কযা মায় িা ম যাণরািনা কযা ণফ। ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থায কাম যম্পাদণনয উয একটি 

ফানল যক প্রনিণফদন বিনয কযা ণফ ২০১৭ াণর ।  

ধা/ট্রাঞ্ছ ২ ফাস্তফায়ন কযা ণফ ২০১৫ প্থণক ২০১৭ াণরয ভণধ্য প্মখাণন ভাদ্রাা, বৃনিভরক নক্ষা এফাং প্রনক্ষে 

ব্ফস্থায উয প্োয প্দওয়া ণয়ণছ । নফদ্যারয়, প্োন, উণেরা, য এফাং থানা ম যাণয় নক্ষা ব্ফস্থানা প্ক 

আযও উন্নি কযা ণফ নানা যকভ সুণমাগ প্রদাণনয ভাধ্যণভ। নফদ্যারয় গুণরায গ্রন্থাগাযগুণরাণি নফনবন্ন নক্ষা 

উকযে এফাং ফই পুস্তক প্রদান কণয নক্ষাথীণদয ফই ড়ায অবযা বৃনদ্ধ কযণি ণফ। ফান্দযফান এ নিইও  এয 

অনপ, নকছু ননফ যানিি উণেরাণি ভাধ্যনভক নফদ্যারয় এফাং নিএএইিই এয েণন্য ড্রইাং-নিোইন কযায 

নযকল্পনা যণয়ণছ। নিএএইিই এয কাম যক্ষভিা আযও বৃনদ্ধয রণক্ষয নযকল্পনা, ভল্যায়ন ও যীনফক্ষে-এয োয়গা 

গুণরা নিারী কযা ণফ। 
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4.2                   
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1.                                                                   ও              

                        ।  
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6.                                                                              । 

    ,                                                                       
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                                       ,                                        

          ও  ,                                  ও  । 

14.                                                                         । 

15.                                            । 

16.                                              । 

17.                                 ,                                             ,    

                                              ও  ,                                

  ও  । 

18.                                      । 

19.              ঠ                                                           ও         ।  

20.                                                                                

          ।  

21.        ,     ঠ                    -           ,                         

                                                ।  

4.3       

১) কাম যকয নক্ষায ম্ভাফনাণক প্োযদায কযণছ 

2) উচ্চিয Vocational education- এয াণথ প্মাগাণমাগ 

3) ভাদ্রাা নক্ষা ব্ফস্থাণক আণযা েীফন ঘননষ্ঠ কযায ম্ভাফনা বৃনদ্ধ প্ণয়ণছ।  

4) প্ভণয়ণদযণক কভ যভৄখী নক্ষায ভাধ্যণভ অথ যনননিকবাণফ স্বাফরনম্ব কযায ব্াাণয অনববাফকণদয উৎা বৃনদ্ধ 

প্ণয়ণছ। 

4.4      

১) গাইি ফই এফাং টিউণনয কাযণে নখা-নখন াংক্রান্ত প্নণয উণদ্যাগ ব্ি ণি াণয।  

২) কণযানা বাইযাণয প্রাদুবযাণফয  কাযণে প্নণয কভ য নযকল্পনা ফাস্তফায়ন ব্ি ণি াণয । 

৩) ইন্টাযণনট াংণমাগ ভস্যায কাযণে ICT নখা-নখন প্রনক্রয়া ব্ি ণি াণয  

৪) ম যাপ্ত অথ যায়ণনয অবাণফ ভিানবনিক ভাধ্যনভক গুেগি নক্ষাপ্রনক্রয়া ব্ি ণি াণয   
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নক্ষা প্রনিষ্ঠাণনয ধযেঃ               -------- আনরয়া ভাদ্রাা ------------- কানযগনয নক্ষা প্রনিষ্ঠান-------------- 

প্ফযকানয  নফদ্যারয় 

নফবাগঃ _______ প্েরাঃ_____________উণেরাঃ__________ 

প্েনেঃ 

প্ভাফাইর নাং (মনদ থাণক):---------------------- 

িানযখ: ------------------------ 

ক্রনভক 

নাং 

ভর নফলয় প্রশ্ন ভ উিয 

1.  
 

 

সৃেনীর 

দ্ধনি 

সৃেনীর দ্ধনি প্কভন ভণন য়? 

 কক ন 

 খুফ কক ন  

 প্ভাটাভৄটি 

 ে 

 খুফ ে  

2.  প্কন? 1নাং প্রণশ্নয স্বণক্ষ উিয ( ণফ যাচ্চ ৩ টি) নফস্তানযি __________ 

3.  ক্লাণ প্মবাণফ ড়ায়, প্টা বুঝণি াণযা নক না? যাঁ             না 

4.  

উবৃনি 

ক্লাণ প্ভাট কিেন উবৃনি ায়?            

5.  
নকণয নবনিণি উবৃনি প্দওয়া য়? (এণকয অনধক উিয 

ণি াণয)   

 আনথ যক অফস্থা 

 প্ভধা িানরকা 

 শুদৄভাত্র প্ভণয় 

নক্ষাথীণদয  

     ________ 

6.  
তুনভ নক এই উবৃনি এয টাকায নযভাে প্িাভায ড়ায 

খযি িারাণনায েন্য ম যাপ্ত ফণর ভণন কয?  

যাঁ             না 

7.  
 

 

কাউনন্পনরাং 

প্িাভাণদয েন্য কাউনন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ নফদ্যারণয় িালু আণছ 

নক?  

যাঁ             না  

8.  কিনদন য য য়?  

9.  
                                            

     ? 

 

10.   নফদ্যারণয় কনম্পউটায আণছ নক? যাঁ             না 
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ক্রনভক 

নাং 

ভর নফলয় প্রশ্ন ভ উিয 

 

ই-রানন যাং এফাং 

আইনটি 

 

11.  
থাকণর, কিটি আণছ?                 

12.  প্িাভাণদয ক্লাণয ব্ফাণযয েন্য কিটি আণছ?                 

13.  তুনভ নক নফদ্যারণয়য কনম্পউটায ব্ফায কযণি ায?  যাঁ             না 

14.  নফদ্যারণয় আইনটি রানন যাং প্ন্টায আণছ নক? যাঁ             না 

15.  

প্িাভযা নক নফদ্যারণয়য কনম্পউটাণয ইন্টাযণনট ব্ফাণযয 

সুণমাগ াও?  

যাঁ             না 

                      নফণল 

প্রণয়ােণন  

 

16.  আইনটি ক্লা কীবাণফ  প্নওয়া হুয়?  

 শুদৄভাত্র াঠ্যফই ড়াণনা 

য় 

 াঠ্যফই ও ব্ফানযক 

ক্লা একাণথ য় 

 াঠ্যফই ও ব্ফানযক 

ক্লা আরাদা য় 

     ________ 

17.  নক প্খাণনা য়? (এণকয অনধক উিয ণি াণয)  

 কনম্পউটায 

অাণযণনয কাে 

 ইন্টাযণনণটয ব্ফায 

 উবয়ই  

 অন্যান্য_________ 

18.  ক্লাণ প্মবাণফ ড়ায়, প্টা বুঝণি াণযা নক ? যাঁ             না 

19.  না ণর কী কাযণে বুঝণি াণযা না?  

 ক্লাণয ফাইণয 

অনুীরণনয সুণমাগ কভ 

 াণি করণভ নখাণনা 

য় না 

 অন্যান্য _________ 

20.  
নফজ্ঞান 

যঞ্জাভানদ 

নফজ্ঞান ক্লা কযায েন্য যঞ্জাভ আণছ নক? যাঁ              না 

21.  
                                            

   ?  

যাঁ              না  

22.  
কানযগনয 

নক্ষা 

কানযগনয নক্ষায েন্য কর যঞ্জাভ নক ম যাপ্ত নযভাণে 

আণছ?   

যাঁ              না 

োনন না 

23.  
কানযগনয নক্ষায                                  

        ? 

যাঁ              না  
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ক্রনভক 

নাং 

ভর নফলয় প্রশ্ন ভ উিয 

24.  
কভ যণক্ষণত্র              কিখানন কাম যকযী ণফ ফণর ভণন 

কয?  

 অণনক 

 প্ভাটাভৄটি  

 কভ 

 

দরীয় আণরািনায প্িকনরস্ট 

নক্ষকণদয ণঙ্গ দরীয় আণরািনায প্িকনরস্ট 

1) আনায নফদ্যারণয়য ানফ যক অফস্থা ম্পণকয ফলুন।  

 নক্ষাথীণদয াংখ্যা? প্ছণরণদয াংখ্যা এফাং প্ভণয়ণদয াংখ্যা? 

 নফবাগ (নফজ্ঞান, ফানেেয ও ভাননফক) কয়টি? নফবাগ অনুমায়ী নক্ষাথীণদয াংখ্যা?  

 নফজ্ঞান নফবাগ থাকণর নক্ষায ফ উকযে আণছ নকনা?  

 নফদ্যারয় নযিারনায েন্য ভানফ ম্পদ (নক্ষক, স্টাপ) ম যাপ্ত নকনা? কিেন নক্ষক এফাং স্টাপ আণছন? 

 এএন াণয ায? (ফছযনবনিক) 

 প্রণিযক নফলণয়য েন্য আরাদা নক্ষক আণছ নকনা ? 

 নক্ষাথীণদয েন্য প্েনেকণক্ষয কর উকযে (প্টনফর, পযান, প্ফঞ্ছ) ম যাপ্ত নকনা? 

 2013                                                 ও                ?        

        ও                                      ? 

 ম যাপ্ত  স্বাস্থযম্মি প্ৌিাগায আণছ নকনা (প্ছণর প্ভণয়ণদয েন্য পৃথক প্ৌিাগায)? প্ভণয়ণদয েন্য প্ৌিাগাণয   নফণল 

সুনফধা (ভানক স্বাস্থয ব্ফস্থানা) আণছ নকনা?  

2) এই প্প্রাগ্রাভভুি ফায আণগয এফাং ফিযভান অফস্থা (কাোণভাগি এফাং অন্যান্য সুণমাগ সুনফধা অনুাণয)  

3) প্প্রাগ্রাভ প্ভয়াণদ আনাণদয নফদ্যারণয় কিেন নক্ষক কী কী নফলণয় প্রনক্ষে প্ণয়ণছ? প্রনক্ষণেয পণর নক্ষণকয 

নক্ষাদাণনয প্ক্ষণত্র কী কী উন্ননি ণয়ণছ?  

 সৃেনীর নক্ষা দ্ধনি 

 আইনটি 

 নফলয়নবনিক  

 াযীনযক নক্ষা প্রনক্ষে 

4) সৃেনীর নক্ষা দ্ধনি আনাণদয নফদ্যারণয় কীবাণফ প্রণয়াগ কযণছন এফাং এয পরাপর কীবাণফ ভল্যায়ন কযণছন?  

5) এই দ্ধনি নক্ষাথীণদয প্ভধায নফকা ঘটাণি াায্য কযণছ নক? কযণর প্টি কীবাণফ (যীক্ষা দ্ধনি ছাড়া) ভল্যায়ন 

কযণছন, নফস্তানযি ফলুন।  

6) প্ন প্প্রাগ্রাভ  আওিায় (২০১৩ াণরয য প্থণক) াঠ্যক্রণভয নক ধযণেয নযফিযন এণণছ এফাং এই নযফিযন ম্পণকয 

আনাণদয ভিাভি কী?                                                    েন্য উণমাগী কণয গণড় 

প্িারায েন্য উযুি?   

7)           ঠ                                                                   ?    , 

       ।  

8) েীফন দক্ষিা প্রনক্ষে (কানযগনয নক্ষা) প্রদাণনয ধযন ম্পণকয নফস্তানযি ফলুন।  

9) আনাণদয এই প্প্রাগ্রাভ  ব্াাণয ানফ যক যাভ যগুণরা কী কী?  

 

নফদ্যারয় ব্ফস্থানা কনভটিয (নফদ্যারয় ম্যাণননোং কনভটি) ণঙ্গ দরীয় আণরািনায প্িকনরস্ট 

1.                        ? কিনদন য য কনভটিয বা অনুনষ্ঠি য়? বায় গৃীি নদ্ধান্ত গুণরা ফাস্তফায়ন 

কযা য় নক না?  
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2. নফদ্যারণয় স্টুণিন্ড কাউনন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ আণছ নকনা? থাকণর কী কী নফলণয়য উয কাউন্পনরাং কযা য়। গি ৬ ভাণ 

কি গুণরা কাউণন্পনরাং প্প্রাগ্রাভ ণয়ণছ। একক না দরফদ্ধ বাণফ এটি কযা য়? কাউনন্পনরাং কযায েন্য ননণয়ানেি 

নক্ষক  নক  প্রনক্ষে প্রাপ্ত?  

3. এনটি নক্ষক ননণয়াগ প্রনক্রয়া ম্পণকয নফস্তানযি ফলুন।  

4. নক্ষাথী ঝণয ড়ায ায এফাং ঝণয ড়ায কাযেভ (প্রধান নিনটি) ? ঝণয ড়া প্যাণধ আনাযা প্কাণনা ব্ফস্থা 

গ্রে কণযনছণরন নকনা? থাকণর নক ধযণনয? নক্ষাথী ঝণয ড়ায ায কণভণছ নক না?  

5. উবৃনিয েন্য নক্ষাথী ননফ যািণন ভানদন্ড কী, িানরকা প্রনয়ণন ভানদন্ড অনুযে কযা য় নক না? কিেন নক্ষাথী 

উবৃনি াণে, নকণয নবনিণি আনাযা নক্ষাথী ননফ যািন কণযন? (প্প্রাগ্রাভ  শুরুয পূফ যফিী ফছয ১ভ ফছয… েন, 

২য় ফছয…েন, ৩য় ফছয…েন)  

6. যকানয অনুদান (ফাৎনযক) ম্পণকয নফস্তানযি ফলুন।  

7. কী কী কাযণে নক্ষায গুেগি ভান হ্রা অথফা বৃনদ্ধ ায়? যাঁ, ণর নফস্তানযি ফলুন।   

8. আইনটি রানন যাং প্ন্টায আণছ নকনা (কণফ প্থণক), থাকণর নক্ষক আণছ নকনা, আইনটি নক্ষণকয নক্ষাগি প্মাগ্যিা 

নক?   

9. আইনটি উকযে ব্ফায কণয ছাত্র ও নক্ষক কীবাণফ   িাণদয প্ভধায নফকা ঘটাণে (াে-নযকল্পনা, ােদান, 

যুগণাণমাগী ােদান দ্ধনি, াে-ফনভূ যি নফলণয় নক্ষাদান) 

10. নফদ্যারণয় ননয়নভি অনিট/ভননটনযাং য় নক, কাযা কণয, কিনদন যয য়? 

11. নফদ্যারণয়য কাম যক্রভ নযিারনায় কী কী ভস্যায মু্মখীন ন এফাং কীবাণফ িায ভাধান কণযন ? 

12. প্প্রাগ্রাভ াংক্রান্ত আনাণদয যাভ য ও ভন্তব্গুণরা কী কী?  

 

অনববাফকণদয ণঙ্গ দরীয় আণরািনায প্িকনরস্ট 

1.                             ?            । 

2. নফদ্যারণয়য ভানম্মি নক্ষা ফরণি আনন কী বুণঝন? এই নফদ্যারণয় কী ভানম্মি নক্ষা নননিি কযা য়? না ণর, 

কীবাণফ   নননিি কযণি াণয?  

3. ফাচ্চাযা কী নফদ্যারণয় প্মণি আগ্রী নকনা?    

4. আনাণদয ন্তানযা নক নফদ্যারণয় কনম্পউটায এয প্রণয়ােনীয় ব্ফায  নখণছ? ফাায় অনুীরন কযায সুণমাগ ায় 

নকনা?  

5. আনন কী ভণন কণযন ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থা আণগয প্িণয় উন্নি ণয়ণছ? 

6. নফদ্যারণয় ড়াশুনায ফানণয আয কী কী ধযণেয কাম যক্রণভ নক্ষাথীযা অাংগ্রে কণয থাণক? 

7. নফদ্যারণয় কী অনববাফক-নক্ষক বা অনুনষ্ঠি য়? ণর কিনদন য য? বাগুণরায আণরািয নফলয় াধাযেি কী কী 

ণয় থাণক? বায় কী আনাণদয যাভ যগুণরা গ্রে কণয যফিীণি প্রণয়ােনীয় দণক্ষ নফদ্যারণয় গ্রে কযা য়?   

8. ফাচ্চাযা উবৃনি াণে নক? নকণয নবনিণি উবৃনি প্দওয়া ণে? এই টাকা প্কান কাণে  ব্ফায কযা য়? (মনদ 

ড়াশুনায কাণে ব্ফহৃি য় িাণর িা মণথি নক?)  

9. নক্ষাথীণদয ঝণয ড়া প্যাণধ নফদ্যারণয়য নক্ষক এফাং নফদ্যারয় ব্ফস্থানা কনভটি নক প্কান দণক্ষ ননণয় থাণক? 

থাকণর, কী কী ণদণক্ষ ননণয়ণছ এখন ম যন্ত? (নফস্তানযি)  

10. নক্ষকযা নক্ষাথীণদয প্ক ড়াশুনায় আগ্রী কণয প্িারায েন্য প্কান ধযণনয দণক্ষ ননণয় থাণক? (নফস্তানযি)  

11.  ভাধ্যনভক নক্ষা ব্ফস্থা ম্পণকয আনাণদয নফস্তানযি ভিাভি গুণরা ফলুন। 

 

গুরুত্বপুে য িথ্যদািাণদয াক্ষাৎকাণযয প্িকনরস্ট 

প্প্রাগ্রাভ  নযিারক/উ- প্প্রাগ্রাভ  নযিারক/ প্েরা এফাং উণেরা ম যায় কভ যকিযাবৃন্দ 

 

১। ভাধ্যনভক এফাং উচ্চনক্ষা অনধদপ্তণয নক্ষা ব্ফস্থানায প্ক্ষণত্র দক্ষিা বৃনদ্ধ াংক্রান্ত কী কী দণক্ষ গ্রে কযা ণয়ণছ এফাং 

কীবাণফ   ফাস্তফায়ন কযা ণয়ণছ । 

২। ভাধ্যনভক এফাং উচ্চনক্ষা অনধদপ্তণয নক্ষা ব্ফস্থানায প্ক্ষণত্র দক্ষিা বৃনদ্ধ াংক্রান্ত কী কী উণদ্যাগ/ নযকল্পনা প্নওয়া ণয়ণছ 

এফাং ফাস্তফায়ন প্কৌর নক ?   

৩। আনন এই প্প্রাগ্রাভ  দানয়ণত্ব কিনদন আণছন? এ ম যন্ত (২০১৪-২০১৯) নযিারক নযফিযন ণয়ণছ নক? ণর কিেন?  

৪। আনায নফণফিনায় এই প্প্রাগ্রাভ  াপল্যভ কী কী? 
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৫। আনায নফণফিনায় এই প্প্রাগ্রাভ   প্রধান ীভাফদ্ধিাভ কী কী? 

( প্রান ও অথ য ,ক্রয় এফাং যফযা এফাং প্রনক্ষে ও ভল্যায়ন)  

৬। ফিযভাণন আনন আয কিগুণরা প্প্রাগ্রাভ  াণথ দানয়ত্বপ্রাপ্ত আণছন?    

৭। এই প্প্রাগ্রাভ  ফাস্তফায়ণনয প্কৌরভ ম্পণকয ফলুন। 

৮।  এই  ণপ্রাগ্রাভ  াপল্যভ কীবাণফ  নযভা কযণছন? 

৯। প্প্রাগ্রাভ  ফাস্তফায়ন নফরনম্বি ওয়ায কাযেগুণরা কী। 

১০।  এই প্প্রাগ্রাভ  অনেযি পরাপর অব্াি যাখায নযকল্পনা (এনেট প্ল্ান) কী ?  

১১। এই প্প্রাগ্রাভ  ক্ষভিা, দুফ যরিা, সুণমাগ এফাং ঝুঁনকগুণরা কী কী? 

১২। এই প্প্রাগ্রাভ  ম্পণকয আনায াভনগ্রক ভন্তব্ কী?    

 

প্প্রাগ্রাভ  নযিারক/উ- প্প্রাগ্রাভ  নযিারক/ প্েরা এফাং উণেরা ম যাণয় প্প্রাগ্রাভ কভ যকিযাবৃন্দ  

 

১। ভাধ্যনভক এফাং উচ্চনক্ষা অনধদপ্তণয নক্ষা ব্ফস্থানায প্ক্ষণত্র দক্ষিা বৃনদ্ধ াংক্রান্ত কী কী দণক্ষ গ্রে কযা ণয়ণছ এফাং 

কীবাণফ   ফাস্তফায়ন কযা ণয়ণছ । 

২। ভাধ্যনভক এফাং উচ্চনক্ষা অনধদপ্তণয নক্ষা ব্ফস্থানায প্ক্ষণত্র দক্ষিা বৃনদ্ধ াংক্রান্ত কী কী উণদ্যাগ/ নযকল্পনা প্নওয়া ণয়ণছ 

এফাং ফাস্তফায়ন প্কৌর নক ?   

৩। আনন এই প্প্রাগ্রাভ  দানয়ণত্ব কিনদন আণছন? এ ম যন্ত (২০১৪-২০১৯) নযিারক নযফিযন ণয়ণছ নক? ণর কিেন?  

৪। আনায নফণফিনায় এই প্প্রাগ্রাভ  াপল্যভ কী কী? 

৫। আনায নফণফিনায় এই প্প্রাগ্রাভ   প্রধান ীভাফদ্ধিাভ কী কী? 

( প্রান ও অথ য , ক্রয় এফাং যফযা   এফাং প্রনক্ষে ও ভল্যায়ন)  

৬। ফিযভাণন আনন আয কিগুণরা প্প্রাগ্রাভ  াণথ দানয়ত্বপ্রাপ্ত আণছন?    

৭। এই প্প্রাগ্রাভ  ফাস্তফায়ণনয প্কৌরভ ম্পণকয ফলুন। 

৮।  এই  ণপ্রাগ্রাভ  াপল্যভ কীবাণফ  নযভা কযণছন? 

৯। প্প্রাগ্রাভ  ফাস্তফায়ন নফরনম্বি ওয়ায কাযেগুণরা কী। 

১০।  এই প্প্রাগ্রাভ  অনেযি পরাপর অব্াি যাখায নযকল্পনা (এনেট প্ল্ান) কী ?  

১১। এই প্প্রাগ্রাভ  ক্ষভিা, দুফ যরিা, সুণমাগ এফাং ঝুঁনকগুণরা কী কী? 

১২। এই প্প্রাগ্রাভ  ম্পণকয আনায াভনগ্রক ভন্তব্ কী?   

 

(অনধদপ্তণযয েন্য) 

                   াক্ষাৎকায গ্রণেয প্িকনরি 

১। প্প্রাগ্রাভ  ফাস্তফায়ন ভয়কাণর যীক্ষা উন্নয়ন প্ফাি য কীবাণফ যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন কণযণছ? (নফদ্যভান নক্ষাক্রণভ প্কান 

ভীক্ষা ণয়নছর নকনা?)  

২। প্রস্তানফি উন্নয়নভ ফাস্তফায়ণনয প্কৌরভ ম্পণকয ফলুন? (নফদ্যারয়, ভাদ্রাা এফাং কানযগনয নক্ষা ব্ফস্থা) 

৩। ফাস্তফানয়ি প্কৌরভ কিটা কাম যকযী নছর? 

৪।  ফাস্তফায়ন প্কৌণরয ফর ও দুফ যর নদক ম্পণকয ফলুন। 

৫। যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন এফাং প্রস্তানফি উন্নয়নভ ফাস্তফায়ণনয পণর ভাধ্যনভক নক্ষায ভাণনয নক উন্নয়ন ণয়ণছ।  

৬। যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন এফাং প্রস্তানফি উন্নয়নভ ফাস্তফায়ন এফাং অনেযি পরাপর ভল্যায়ন কণযণছন।  

৭। প্ন প্রক্লণয আওিায় কানযগনয ও ভাদ্রাা নক্ষা ব্ফস্থাণি নক ধযণেয নযফিযন এণণছ?  

৮। ফাস্তফানয়ি প্কৌরগুণরা ফাস্তফায়ন কযণি নক প্কান ফাঁধা ফা ভস্যায মু্মখীন ণয়নছণরন? ণর, নক ধযণেয? 

৯। ফাঁধা ফা ভস্যায মু্মখীন ণর প্গুণরা নকবাণফ ভাধান কণযণছন? 

১০। আনায এই প্প্রাগ্রাভ এফাং যীক্ষা দ্ধনিয উন্নয়ন ম্পণকয ানফ যক প্কান যাভ য ফা সুানয থাকণর িা নফস্তানযি ফলুন।  

কানযকুরাভ উন্নয়ন প্ফাি য কভ যকিযায াণথ াক্ষাৎকায গ্রণেয প্িকনরি 

1.                                            ? 

2.                              -                   ? 

3.                                                       ? 

4.                                                      ? 

5.                                                  ?             । 

6.   ঠ                                        ? 

7.                                                                      ? 
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8. NCTB                                               TTCs                         

       ? 

9. NCTB                                                                      ?  

10.                                                    ?    ,            । 

11.                                                                                  ? 

12.                  ও   ঠ                             ?   

13.       -৪                                            ?          ,                ?  

14.                        ও                                         ? 

15.                    /                         । 

                      াক্ষাৎকায গ্রণেয প্িকনরি 

1.                 ও                                        ?  

2.                                            ? 

3.                                               ? 

4.                            ? 

5.                                   ?  

6.                            ? 

7.                                   ? 

8.                             ? 

9.                ও                                               ? 

10.                       ? 

11.                             ? 

NAEM, DSHE, BISE, DIA                                 

1.                                                   ও        ? 

2.                                ? 

3.                                                           ?    ,             ? 

4.                                ? 

5.                                  ? 

6.                             ? 

7.                ও                                               ? 

8.                             ? 

                                           

                   

Name Office/School Designation/Respond

ent Type 

Phone number 

Shipon Kumar Das SESIP Deputy Director 01816611960 

Md. Manjurul Islam SESIP Program Officer 01717111244 
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Name Office/School Designation/Respond

ent Type 

Phone number 

Ms. Nasrin Sultana 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1710358288 

Sohel Rana 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1718761264 

Swapna Begum 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1717780908 

Rasel Ahmed 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1718441558 

Md.Moniruzzaman 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1712387521 

Md.Feroz Alam 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1716630880 

AHM Humayun Kabir 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1717217500 

MD. Moniruzzaman 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1712387521 

Rasel Ahmed 

 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 

1718441558 

Shopna Begum 

 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 

1717780908 

Shohel Rana 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1718761264 

Selim Mahmud  Upozala Secondary Education Office Academic supervisor 

SESIP 

  

MD. Ashraful Islam 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1711005878 

Md. Shajahan 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1816696127 

A. H.M Humayon Kabir 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 

০১৭১৭-

২১৭৫০০ 

Rifat Akter Khanom 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1818773584 

Nasrin Sultana 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 

১৭১০৩৫৮২৮

৮ 

prodip kumar vhoimik 
 Upozala Secondary Education Office 

Academic supervisor 

SESIP 
1716304671 

Md. Khairul Hasan 

Kawsar 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Principal 1722229960 

Nazneen Akter 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1932106091 

Rokeya Begum 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1718039549 

Chandana Datta 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1716625115 

MD. Shahjahan 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1797121983 

Ruma Khanom 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1728306279 

MD. Delwar Hossain 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1786358492 
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Name Office/School Designation/Respond

ent Type 

Phone number 

Salma Yesmin 

Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot 

Girls High School & College 
Asst. Teacher 1824951943 

MD. Azizul Haque 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1558416410 

MD. Shahab Uddin 

Bhuiyan 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1921522255 

MD. Lokman Hossain 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1718844833 

MD. Enayet Hossain 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1718142174 

Taslima Begum 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1712742233 

Iqbal Ahmed 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1715754184 

Ferdousi Jaman 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1685879775 

Farzana Yesmin 

Kamalpur Hazi Jahir Uddin High 

school Teacher 1707720747 

Tazul Islam 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Teacher 1718057124 

MD. Siraj Uddin 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Asst. Moulavi 1727127207 

MD.Abdul owazed 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Asst. Moulavi 1727158639 

MD. Fazlul Haque 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Asst. Teacher 1718140095 

MD. Sundar Ali 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Farmer 1744787643 

MD. Atiqul Kabir 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Asst. Teacher 1732158188 

MD. Yousuf Ali 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Asst. Principal 1782085742 

Abu Abdullah 

Mohammad 

Darul Islam Rahmania Kamil 

Madrasa Teacher 1739324274 

MD. Fazlul Kabir Kalika Proshad High School (VOC) Business 1718120838 

Nazrul Ahmed Biplob  Kalika Proshad High School (VOC) Teacher 1712752431 

MD. Alkadu Miya Kalika Proshad High School (VOC) Business 1964388083 

MD. Farhad Miya Kalika Proshad High School (VOC) Business 1727468758 

Fazlul Haque Kalika Proshad High School (VOC) Teacher 1714621736 

MD. Rokan Uddin Kalika Proshad High School (VOC) Teacher 1712330513 

MD. Millat Miya Kalika Proshad High School (VOC) Business 1918893958 

Farzana Akter Kalika Proshad High School (VOC) Teacher 1909377972 

MD. Hariz Miya Pirozpur Islamia Madrasa Farmer 1926463784 

MD. Lokman hosain Pirozpur Islamia Madrasa Imam 1735698978 

Abu Yousuf Pirozpur Islamia Madrasa Farmer 1772199701 

MD. Tariqul Islam Pirozpur Islamia Madrasa Farmer 1304542628 

MD. Shah Alam Pirozpur Islamia Madrasa Teacher 1744209696 

MD. Solayman Pirozpur Islamia Madrasa Teacher 1774439454 

Most. Meena Pirozpur Islamia Madrasa Farmer 1730994820 
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Name Office/School Designation/Respond

ent Type 

Phone number 

Kanu Priyo Chakraborty Vocational (Putijuri S.C High School) Head Teacher 1309129326 

Dulan Chandra Das Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Head Teacher 1725113267 

Swapan Chandra Paul Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1719804210 

Rupam Beharya Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1721395344 

Monjur Ali Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1726145776 

Abosaleh Md Jaber  Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1737052958 

Sheak Md. Fazlul Haque Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1715172912 

Rabi Rani Das Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1703172604 

Pangkaj Kanti Gope Vocational (Putijuri S.C High School) Asst. Teacher 1711910016 

AB. Baten  Razar Bazar Govt. School Teacher 1718790431 

AB. Hai Razar Bazar Govt. School Farmer 1726448073 

MD. Jalal Ahmed Razar Bazar Govt. School Farmer 1714867428 

Kajal Das Razar Bazar Govt. School Farmer 7127751917 

Ferdousi Ara Razar Bazar Govt. School House Wife 1741431744 

Most. Lipa Akter Razar Bazar Govt. School House Wife 1775024384 

Most. Hena Akter Razar Bazar Govt. School Pioen 1302769352 

Rita Rani Shil Razar Bazar Govt. School House Wife 1723869515 

A.S.M Numan Sodrul Hossain girls High School Head Teacher 1718866477 

MD. Sorwadi  Sodrul Hossain girls High School Asst. Head Teacher 1711035168 

Bakul Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1719348066 

MD. Shofiqul Islam Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1719740003 

Arun Kumar Das Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1717542227 

Sujit Chandra Deb Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1715858120 

MD. Ayub Ali Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1725800977 

Amzad Hossain 

Chowdhury 

Sodrul Hossain girls High School 

Asst. Teacher 1725166020 

MD. Rahel Miah Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1717917367 

MST. Housne Ara Sodrul Hossain girls High School Asst. Teacher 1715015898 

Most. Mithun Banu Gobindoganj Govt. High School Teacher 1715385820 

Jinnat Yohal Gobindoganj Govt. High School Housewife 1724215135 

Most. Shathi begum Gobindoganj Govt. High School Teacher 1717549140 

Most. Yesmin Sultana Gobindoganj Govt. High School Teacher 1746720632 

Most. Sultana Fardushe Gobindoganj Govt. High School Housewife 1787996768 

Md. Zulfiker Kabir Gobindoganj Govt. High School Teacher 1710969801 

Sree Biplob Kumar 

Mohonto 

Gobindoganj Govt. High School 

Business 1737336414 

Md. Shahanur Islam Gobindoganj Govt. High School Teacher 1718543894 

Md. Rabiul Islam Gobindoganj Govt. High School Teacher 1731982243 

Md. Fazlur Rahman Gobindoganj Govt. High School Teacher 1726661928 

Mos. Tahera Begum Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1733282899 

Mos. Tanjila afrin Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1915509646 

Md. Faridul Islam Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1745180617 

Md. Mostafizur Rahman Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1727227328 
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Name Office/School Designation/Respond

ent Type 

Phone number 

Md. Jewel Miah Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1717291445 

Md. ZulfikerAli Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1713734972 

Mos. Rehena Khatun Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1716389443 

Mos. Rubina Momtaj Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1721719455 

Md. Abdul Aziz Sarkar Golapbagh Alim Madrasha Teacher 1731243166 

Md. Ali Akbar 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Business 1783471581 

Md. Amir Hossain  

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Business 1824919124 

Md. Selim Hossain 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Business 1778802830 

Md. Nur Mohammod 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Business 1726838280 

Md. Mosarof Hossain 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Teacher 1965866063 

Md. Atatur Rahman 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Teacher 1717916439 

Shokhina 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Teacher 1843469148 

Md. Najrul Islam 

Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil 

Madrasha Super 1728927316 

Akhtari Khanom Gonddhobopur High School Job holder 1743793948 

Md. Ajizul Haque Gonddhobopur High School Job holder 1710580437 

Din Mohammd Gonddhobopur High School Farmer 1796585367 

Md. Noiyon Miah Gonddhobopur High School Probashi 1830409647 

Md. Shabur Rahman Gonddhobopur High School Job holder 1854213483 

Md. Israth Mahmud Gonddhobopur High School Job holder 1788701253 

Khadija Gonddhobopur High School Housewife 1921968020 

Rojina Khatun Gonddhobopur High School Housewife 1986795734 

MD. Ushuf Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Housewife 1818827416 

Md. Selim shorif Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Housewife 1850944277 

Md. Ajizul Haque Pochimachal Islamia Fazil Madrasha worker 1830440113 

Parvin Akter Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Housewife 1969084728 

Ummeh Salma Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Housewife 1839154044 

Machuma Akter Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Housewife 171444540 

Zobaida Akter Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Housewife 1811810476 

Abdur Rahim Pochimachal Islamia Fazil Madrasha Farmer 1837245391 

Monotosh Das Bashkhali Govt, High School Teacher 1712320155 

Rajib Kumar das Bashkhali Govt, High School Teacher 1818466088 

Mohammad Osman Bashkhali Govt, High School Teacher 1843355578 

Achinta Kumar  Bashkhali Govt, High School Teacher 1814331462 

Md. Mahabul Alam Bashkhali Govt, High School Teacher 1728701086 

Sumita  Bashkhali Govt, High School Teacher 1812865514 

Tahera Begum Bashkhali Govt, High School Teacher 1814388824 

Anjan Chakraborty Bashkhali Govt, High School Teacher 1815355541 
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 ও      

        

          

       
         

    

        

        

    -৫ 

              

           

 ২০১৪         

    

      

                

           

        ও    

      

৩৬০  ৩০ ০৪ ২০১৫ ৩০ ০৬ ২০১৫ ৩০ ১০ ২০১৫   

    -৬ 

                     

          

           

১        

        

        ও    

      

৯০            ৩০ ১০ ২০১৫ ৩০ ১২ ২০১৫   

    -৭ 
          

              

    

      

                                            

    -৮ 

             

              

            

             

       

    

      

                

           

        ও    

      

৩০০  ১০ ০৮ ২০১৫ ০১ ১০ ২০১৫ ০১ ০১ ২০১৬   

    -৯ 

              

           

 ২০১৬         

    

      

                

           

        ও    

      

৩৬০  ০১ ০১ ২০১৬ ০১ ০৩ ২০১৬ ০১ ০৬ ২০১৬   
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 ও      

        

          

       
         

    

        

        

    -১০ 

        

          

         

            

       

    

      

                

        

        ও    

      

২৫০  ০১ ০১ ২০১৬ ০১ ০৩ ২০১৬ ০১ ০৬ ২০১৬   

    -১১ 
 -       

               

    

      

                

        

        ও    

      

২৪০  ১০ ০৮ ২০১৫ ০১ ১০ ২০১৫ ০১ ০১ ২০১৬   

    -১২ 

 -             

            

       

    

      

                

        

        ও    

      

৭৫  ০১ ০১ ২০১৬ ০১ ০৩ ২০১৬ ০১ ০৬ ২০১৬   

    -১৩ 

             

    -       

             

    

      

                

        

        ও    

      

২৪০  ১০ ০৮ ২০১৫ ০১ ১০ ২০১৫ ০১ ০১ ২০১৬   

    -১৪ 
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      32-                

                                   ২০১৯-২০২০                      ২০২০                       

                            

                            

            ও   

       

      
            ও   

    

      

                  

         

১ ৩১১১১০১                ৭৪৭৬      ১০৮৬৬  ১০৮৬৬  - ৯৯৬৮ ৪৫০৮ ৭৫ ৪৫০৮ ৭৫   

২ ৩১১১২০১                 ১৪৪৬      ৩৪৯  ৩৪৯  - ১৯২৮ ৪০ ০৮ ৪০ ০৮   

৩ ৩১১১৩০০             ১৫৩৩  ১৫৩৩  - ৪৮ ০০  ৭২৮ ২১ ৭২৮ ২১   

৪ ৩২৪১১০১                   ৬০০  ৬০০    ৮৫ ০০  ৫০৮ ৭১ ৫০৮ ৭১   

৫ ৩২১১১২৯              ১২  ১২    ৯৯ ০০  ১১ ৮৯ ১১ ৮৯   

৬ ৩৮২১১০৪           ১৫০  ১৫০    ১৮ ০০  ২৭ ৭৩ ২৭ ৭৩   

৭ ৩৮২১১২৫           ১৮০  ১৮০    ২১ ০০  ৩৭  ৩৭    

৮ ৩২১১১২৯        ৫  ৫    ০ ০০  ০ ০   

৯ ৩২১১১২০             ২০  ২০    ৭৯ ০০  ১৫ ৭ ১৫ ৭   

১০ ৩২১১১১৭            ৩০০  ৩০০    ৯৮ ০০  ২৯৪ ৯৮ ২৯৪ ৯৮   

১১ ৩২৪৩১০২        ৪৪  ৪৪    ৮৫ ০০  ৩৭ ৩১ ৩৭ ৩১   

১২ ৩২৪৩১০১           ২১০  ২১০    ৯৯ ০০  ২০৭ ৯৩ ২০৭ ৯৩   

১৩ ৩২২১১১০                       ১২০  ১২০    ২৪ ০০  ২৮ ৬২ ২৮ ৬২   

১৪ ৩২৫৫১০৫                 ১২০  ১২০    ৫৭ ০০  ৬৮ ৪ ৬৮ ৪   
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                                   ২০১৯-২০২০                      ২০২০                       

                            

                            

            ও   

       

      
            ও   

    

      

                  

১৫ ৩২৫৭১০৩                      ৪৮০  ৪৮০    ৫৭ ৮০  ২৭৭ ৪৮ ২৭৭ ৪৮   

  ৩২৫৭১০৩              ১০০  ১০০    ০ ০০  ০ ০   

১৬ ৩২১১১২৭                     ২১০  ২১০    10000% ৬ ৫ ৬ ৫   

১৭ ৩২১১১২৫                   ১৬  ১৬    ৩১ ০০  ৪ ৮৯ ৪ ৮৯   

১৮ 

৩২৩১২০১ 

       

            ১৩০০০০ ১৩০০০  ১৩০০০    ৬৯৮৬১ ৬১২৮ ১৭ ৬১২৮ ১৭   

৩২৩১১০১              ৭৮৯ ৩০০০  ৩০০০    ৪৭৬ ৩৪৩০ ৪২ ৩৪৩০ ৪২   

১৯ ৩২১১১১১ ও        ৬০ ৩৫০  ৩৫০    ৩৫ ১৩৮ ৫ ১৩৮ ৫   

২০ ৩২১১১০৬              ২০  ২০    ২৭ ০০  ৫ ৩৭ ৫ ৩৭   

২১ ৩২৫৭১০১           

       ৪০      ৫০০  ৫০০    ৩৯ ৬৮ ৯৫ ৫৯ ৯৫ ৫৯   

        ৮       ৪৯০  ৪৯০    ৭ ৩৩৯ ৫৩ ৩৩৯ ৫৩   

২২ ৩২৫৮১০১              ২০  ২০    ১৩ ০০  ১৪ ৫ ১৪ ৫   

২৩ ৩২১১১০৪            ও       ১৪০     ৯৬০  ৯৬০    ২১ ০০  ২০৪ ৭৬ ২০৪ ৭৬   

২৪ ৩২৫৮১০১                             ৯৫  ৯৫    ৬২ ০০  ৫৮ ৭৬ ৫৮ ৭৬   

২৫ ৩২৫৮১০৩                        ৫০  ৫০    ১০০ ০০  ৫০ ০৬ ৫০ ০৬   

২৬ ৩২৫৮১০৫                         ০ ০   ০ ০০  ০ ০   

২৭ ৩৬৩১১০১              ১১৬৪০ ৪৬০০  ৪৬০০    ৭৭৬০ ১৪১০ ০৩ ১৪১০ ০৩   
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                                   ২০১৯-২০২০                      ২০২০                       

                            

                            

            ও   

       

      
            ও   

    

      

                  

২৮ ৫৯১৯   ঠ             ০ ০   ০ ০০  ০ ০   

২৯                              ০ ০   ০ ০০  ০ ০   

৩০ ৩৭২১১০৪        ৩০০০০০ ৩১০০  ৩১০০    ০ ০০  ১০৪ ৭৪ ১০৪ ৭৪   

৩১ ৬৬০০                ০ ০   ০ ০০  ০ ০   

          ৪১৫০০  ৪১৫০০      ১৮৭৮৪ ৫৭ ১৮৭৮৪ ৫৭   

                 

৩২ ৪১১২১০১          ২ ০ ০   ০ ০ ০   

৩৩ ৪১১৩৩০১ 
           ও         

              
      ৫০  ৫০    ০ ০ ০   

৩৪ ৪১১২২০২ 
                       

       
     ১০৭৯০  ১০৭৯০    ৫ ০০  ৫০৫ ৯৪ ৫০৫ ৯৪   

৩৫ ৪১১২৩১২                  ২০০০০ ১৬৬০  ১৬৬০    ১০০০০ ৮২৫ ৬ ৮২৫ ৬   

৩৬ ৪১১২৩১৪           ৪   । ৩১০৮  ৪১০০  ৪১০০    ৪১ ০০  ১৬৮২ ১২ ১৬৮২ ১২   

৩৭ ৪১১২৩০৬                 ১০০০০      ৯০০  ৯০০    ৯৯২৭ ৫৭৫  ৫৭৫    

৩৮ ৪১১১২০১       ও       ১০ ২৬০০০  ২৬০০০    ৭০ ০০  ২৬০০০  ২৬০০০    

          ৪৩৫০০  ৪৩৫০০  
    ২৯৫৮৮ ৬৬ ২৯৫৮৮ ৬৬   

৩৯ ৩৮২১১০০                 ০ ০   ০ ০০  ০ ০   
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                                   ২০১৯-২০২০                      ২০২০                       

                            

                            

            ও   

       

      
            ও   

    

      

                  

৪০   
Physical 

contigencies 
     ০ ০   ০ ০০  ০ ০   

41   Price  contigencies      ০ ০   ০ ০০  ০ ০   

          ০ ০   ০ ০ ০   

           + +    ৮৫০০০  ৮৫০০০      ৪৮৩৭৩ ২৩ ৪৮৩৭৩ ২৩   
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