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ফাণী
ভন্ত্রী, মক্ষা ভন্ত্রণারয়
মৃদ্ধ ফাংরাবদ মফমনভিাবণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধুকন্যা জনবনত্রী শখ ামনায শনতৃবে যকায সুমনমদ িষ্ট
কভিসূমচ ফাস্তফায়ন কবয চবরবছ। এয দৃশ্যভান প্রমিপরন আভযা রক্ষয কযমছ খাদ্য, মক্ষা, স্বাস্থ্য, মফদুযৎ, শমাগাবমাগ,
গ্রাভীণ অফকাঠাবভা আর্ ি-াভামজক কর শক্ষবত্র। শদবয জনবগাষ্ঠীবক ভানফম্পবদ রূান্তয কযবি মক্ষা
ব্যফস্থ্াবক শেবর াজাবনা বে। এয আবরাবক আভযা ভানম্মি মক্ষা মনমিি কযবি চাই। এ রবক্ষযই যকায মফমবন্ন
কভিসূমচ গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযবছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয আন্তমযকিা, দূযদী শনতৃবে আভযা অফশ্যই ভানম্মি মক্ষা
অজিবন ক্ষভ বফা।
াজায ফছবযয শেষ্ঠ ফাঙারী, জামিয মিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভাবনয শনতৃবে ১৯৭১ াবর আভযা ভান
স্বাধীনিা অজিন কময। মৃদ্ধ ফাংরাবদ  ভানম্মি মক্ষা মনমিি কযায ভাধ্যবভ ফঙ্গফন্ধু  রাখ ীবদয স্বপ্ন
ফাস্তফায়বন আভযা কাজ কযমছ। এ রবক্ষয আভযা জািীয় মক্ষানীমি ২০১০-এয আবরাবক মুমিমৄবদ্ধয শচিনা,
শদবপ্রবভ উজ্জীমফি প্রজন্ গবে তুরবি চাই। এ ধাযাফামকিায় ২০২০ াবর আভযা ফঙ্গফন্ধুয জন্িফল ি ারন
কযফ। এয আবরাবক আভযা মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন চালু কবযমছ ‘ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান  মুমিমৄদ্ধবক জামন’
কাম িক্রভ।
আভাবদয মূর রক্ষয বরা- ক্ষুধা, দামযদ্র্য, মনযক্ষযিা  দুনীমিমুি, আদৄমনক, উন্নি ফাংরাবদ। ২০১০ ার
বি প্রাক-প্রার্মভক শর্বক ভাধ্যমভক ম িাবয় মফনামূবে াঠ্যপুস্তক মফিযণ, উবৃমি  শভধাবৃমি প্রদান কযমছ। মক্ষা
প্রমিষ্ঠাবন শযমজবেন, বমিি মফমবন্ন কাম িক্রভ অনরাইবন ম্পন্ন বে। এছাো কভিমুখী, কামযগময  িথ্য-প্রমৄমি
মক্ষায় গুরুে শদয়া বয়বছ। পবর, কামযগময মক্ষায় মক্ষার্ীয ায বৃমদ্ধ শবয়বছ। শদবয প্রমিটি উবজরায়
শেকমনকযার স্কুর  কবরজ স্থ্ান কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। শকামযয়া, চীন, মঙ্গাপুয মফমবন্ন শদব কামযগময
মক্ষকবদয জন্য প্রমক্ষবণয ব্যফস্থ্া কযা বয়বছ। ইরামভ মূেবফাধ মুন্নি শযবখ ভাদযাা মক্ষায উন্নয়ন কযা
বয়বছ। ইবিাভবধ্য ইরামভ-আযমফ মফশ্বমফদ্যারয়, ভাদযাা মক্ষা শফার্ ি  অমধদপ্তয প্রমিষ্ঠা কযা বয়বছ।
আভাবদয রক্ষয বরা- নতুন প্রজন্বক বফমশ্বক আফব গবে শিারা। মাবি িাযা শুদৄ মমক্ষি বফ না, বফ
কাম িকয উবদ্যািা। একইাবর্ িাযা বফ ৎ, মনষ্ঠাফান, বনমিক মূেবফাবধ উন্নীি, শদবপ্রমভক  ভনুষ্যেবফাবধ উন্নি
ভানুল। জািীয় মক্ষা প্তা, সৃজনীর শভধা অবেলণ মফমবন্ন কভিকাবেয ভাধ্যবভ তৃণমূর শর্বক জািীয় ম িাবয়
ুঁ শফয কবয িাবদয মফবল প্রবণাদনা প্রদান  মফবদ ভ্রভবণয সুবমাগ বিময কযা
শভধাফী  সৃজনীর মক্ষার্ী খবজ
বয়বছ। আভযা চাই শগাো জামি শানায ফাংরাবদ গঠবন শজবগ উঠুক।
গবফলণা  উচ্চমক্ষায ভাবনান্নয়বন শবক প্রকল্প ফাস্তফাময়ি বয়বছ। এ ছাো ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ মফমবন্ন
প্রকল্প। মক্ষকবদয জন্য মফমবন্ন ধযবনয প্রমক্ষণ চালু কযা বয়বছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনবদ িনায আবরাবক প্রমিটি
উবজরায় একটি কবয কবরজ  স্কুর যকামযকযণ কযা বয়বছ। যকাময কবরজ  স্কুবর উবেখবমাগ্য ংখ্যক
মক্ষক মনবয়াগ, বদান্নমি প্রদান  নতুন দ সৃমষ্ট কযা বয়বছ। আয দ সৃমষ্টয প্রমক্রয়া চরভান যবয়বছ।
২০১৮-১৯ অর্ িফছবয মক্ষা ভন্ত্রণারয় অবনক কাজ কবযবছ। এ অর্ িফছবয ম্পামদি কাবজয মফফযণ ম্বমরি ফামল িক
প্রমিবফদন প্রস্তুি কযা বয়বছ। স্থ্ানাবাবফ অবনক মফলবয়যই এখাবন উবেখ কযা য়মন। ফামল িক প্রমিবফদন বিময এফং
ম্পাদনায ংবগ ংমিষ্ট ফাইবক জানাই শুববো  ধন্যফাদ।

(র্া. দীপু ভমন এভ.ম.)
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ফাণী
উভন্ত্রী, মক্ষা ভন্ত্রণারয়

ভানম্মি মক্ষা মনমিি কযা এখন আভাবদয মূর রক্ষয। মফশ্ব এখন চতুর্ ি মল্প মফপ্লবফয [4th
Industrial Revolution]-য মুবখামুমখ। এফ মফবফচনায় শযবখই আভযা মক্ষাব্যফস্থ্াবক গবে
তুরবি বচষ্ট। ফঙ্গফন্ধু কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ ামনা উন্নি-মৃদ্ধ ফাংরাবদ গঠবন সুমনমদ িষ্ট কভিসূমচ
শঘালণা কবযবছন। িাঁয দূযদী  আবরামকি শনতৃবে আভযা ভানম্মি মক্ষা অজিবন ক্ষভ বফা ফবর
মফশ্বা কময।
াজায ফছবযয শেষ্ঠ ফাঙামর, জামিয মিা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান শানায ফাংরা মনভিাবণয স্বপ্ন
শদবখমছবরন। এ স্ববপ্নয মিবি ১৯৭১ াবর ভান মুমিমৄবদ্ধয ভধ্য মদবয় আভযা স্বাধীনিা অজিন কময।
ভানম্মি মক্ষা মনমিিকযবণয ভাধ্যবভ মক্ষাবক্ষবত্র আভযা শ স্ববপ্নয ফাস্তফায়ন কযবি প্রয়াী। জািীয়
মক্ষানীমি ২০১০-এয মবমিবি এফং বফমশ্বক ফাস্তফিায আবরাবক মক্ষা ভন্ত্রণারয় মফমবন্ন কভিসূমচ গ্রণ 
ফাস্তফায়ন কযবছ।
মক্ষাবক্ষবত্র কভিমুখী মক্ষায গুরুে মফবফচনায় কামযগময, িথ্য  শমাগাবমাগ প্রমৄমিবক প্রাধান্য শদয়া
বয়বছ। অবনক কাজই এখন অনরাইবন ম্পন্ন বে। কামযগময মক্ষায় মক্ষার্ীবদয আগ্র শফবেবছ। উবৃমি,
শভধাবৃমি মফমবন্ন প্রবণাদনা র্াকায় ঝবয োয ায কাম্য ম িাবয় এববছ। জািীয় মক্ষা প্তা, সৃজনীর
শভধা অবেলণ ইিযামদ কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ শভধাফী  সৃজনীর মক্ষার্ীবদয পুযস্কৃি  মফবদ ভ্রভবণয সুবমাগ
সৃমষ্ট কযা বয়বছ। এছাো ইরামভ মূেবফাধ মুন্নি শযবখ ভাদযাা মক্ষাবক মৄবগাবমাগী কযা বয়বছ।
মক্ষকবদয গবফলণা  প্রমক্ষবণ মফমবন্ন উবদ্যাগ  প্রবণাদনা চরভান যবয়বছ এফং নতুনবাবফ সুবমাগ সৃমষ্ট কযা
বে।
আভাবদয রক্ষয বরা- ভকারীন মফবশ্বয চামদা এফং জ্ঞান মফজ্ঞাবনয আবরাবক নতুন প্রজন্বক গবে
শিারা। একমফং িবকয চযাবরঞ্জ শভাকাবফরা  শদ গঠবন িাবদয প্রস্তুি কযা। মাবি িাযা একইাবর্
িথ্য-প্রমৄমি ব্যফাবয শমভন দক্ষ বফ শিভমন বফ ভান মুমিমৄবদ্ধয শচিনায় উজ্জীমফি।
২০১৮-১৯ অর্ িফছবয মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য মফমবন্ন কভিসূমচ ফাস্তফাময়ি বয়বছ। এ অর্ িফছবয ম্পামদি
কবভিয িথ্য মদবয় এ ফামল িক প্রমিবফদন প্রস্তুি কযা বয়বছ। ফামল িক প্রমিবফদন বিময এফং ম্পাদনায বঙ্গ
ংমিষ্ট ফাইবক ধন্যফাদ জানাই।

(ভমবুর াান শচৌদৄযী এভ.ম.)
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ভানম্মি মক্ষা অজিবন ফিিভান যকায কাজ কবয চবরবছ। মক্ষা মফমবন্ন সূচবক ফাংরাবদ এখন
মফবশ্ব উন্নয়বনয শযার ভবর্র। ফরায অবক্ষা যাবখ না শম, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ ামনায দক্ষ শনতৃবে
মক্ষাবক্ষবত্র এ াপে অজিন কযা ম্ভফ বয়বছ। উন্নি ফাংরাবদ মফমনভিাবণয রবক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী
রূকল্প ২০২১  ২০৪১ শঘালণা কবযমছবরন। এযয শঘালণা কবযবছন শর্ল্টা মযকল্পনা। এয মযবপ্রমক্ষবি
‘জািীয় মক্ষানীমি ২০১০’ ফাস্তফায়ন  মক্ষায ভাবনান্নয়বন আভযা দায়ফদ্ধ। মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য রক্ষয
ফাস্তফায়বনয শনতৃবে যবয়বছন ভাননীয় মক্ষাভন্ত্রী র্া. দীপু ভমন এভ.ম.  ভাননীয় মক্ষা উভন্ত্রী জনাফ ভমবুর
াান শচৌদৄযী এভ.ম.।
‘শানায ফাংরা’ মনভিাবণয স্বপ্ন শদবখমছবরন ফ িকাবরয শেষ্ঠ ফাঙামর, জামিয মিা ফঙ্গফন্ধু শখ
মুমজবুয যভান। ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন  ভান মুমিমৄবদ্ধয আকাঙ্ক্ষা ফাস্তফায়বন মক্ষায ভাবনান্নয়বনয মফকল্প শনই।
সুিযাং, মুমিমৄবদ্ধয শচিনা  শদবপ্রবভ নতুন প্রজন্বক বিময কযবি বফ। এ রক্ষয পূযবণ মক্ষা ভন্ত্রণারয়ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ মনযর কাজ কবয চবরবছ।
ইবিাভবধ্য ঝবযো হ্রা, কামযগময মক্ষায় মক্ষার্ী বৃমদ্ধ, মক্ষায় িথ্য  শমাগাবমাগ প্রমৄমিয
ব্যফায মফমবন্ন কবভি িবাগ ম্ভফ না বর কামঙ্ক্ষি রক্ষয পূযবণ আভযা ক্ষভ বয়মছ। মফমবন্ন স্তবয
অফকাঠাবভাগি উন্নয়ন কযা বয়বছ। গবফলণা  প্রমক্ষবণয জন্য মফবল উবদ্যাগ গ্রণ  প্রকল্প ফাস্তফায়ন
কযা বে। ভকারীন চামদা অনুমায়ী কামযকুরাভ ংস্কায, াঠ্যপুস্তক প্রণয়ন  মুদ্র্ণ কবয ২০১০ ার বি
ফছবযয প্রর্ভ মদবন কর মক্ষার্ীয ভবধ্য মফনামূবে াঠ্যপুস্তক মফিযণ কযা বে। উবৃমি, শভধাবৃমি
মফবল প্রবণাদনা প্রদান  অনরাইবন মক্ষা ংমিষ্ট শফা কাম িক্রভ মযচামরি বে। ক্ষুদ্র্ নৃিামিক জনবগাষ্ঠীয
মক্ষার্ীবদয স্বীয় ভাতৃবালায় াঠ্যফই এফং দৃমষ্টপ্রমিফন্ধী মক্ষার্ীবদয জন্য শেইর ফই প্রদান কযা বে।
সুমফধাফমিি এরাকায মক্ষার্ীবদয জন্য মফবল প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা বে।
২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণারয় এয ফাস্তফাময়ি কাবজয
মফফযণ এ ফামল িক প্রমিবফদবন উস্থ্ান কযা বয়বছ। এ ফ িথ্য কবরয কাবছ ভাদৃি বফ ফবর আমভ আা
কময। এ অর্ িফছবযয ফামল িক প্রমিবফদন বিময  ম্পাদনায াবর্ ংমিষ্ট করবক জানাই আন্তমযক ধন্যফাদ।

(শভা. শাযাফ শাাইন)
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(র্. অরুণা মফশ্বা)
আফায়ক, ম্পাদনা কমভটি

অমিমযি মচফ (প্রান  অর্ ি)
ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ
মক্ষা ভন্ত্রণারয়।
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বা, বম্মরন, শমভনায  কভিারা






2019 mv‡ji 7 gvP© BD‡b‡¯‥vi B›Uvib¨vkbvj †g‡gvwi Ae `¨ Iqvì© †iwR÷vifz³ me©Kv‡ji
me©‡kÖô evOvwj RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 7B gv‡P©i HwZnvwmK fvl‡Yi Ici
GK Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv nq| Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Wv. `xcy
gwb Gg.wc. gvbbxq gš¿x, wkÿv gš¿Yvjq I †Pqvicvm©b, evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgkb,
we‡kl AwZw_ wn‡m‡e wQ‡jb gvbbxq wkÿv Dcgš¿x Rbve gwneyj nvmvb †P․ayix Gg.wc.
2019 mv‡ji 7 gvচ ি wkÿv gš¿Yvjqvaxb Dfq wefvM, cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq, BD‡b‡¯‥v,
XvKv Awdm I evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgkb (weGbwmBD) Gi †h․_ D‡`¨v‡M Pjgvb
Capacity Development for Education (CapED) Programme in Bangladesh Gi AvIZvq
MwVZ †UKwbK¨vj KwgwUi wZbwU I w÷qvwis KwgwUi GKwU mfv AbywôZ nq| gva¨wgK I D”P
wkÿv wefv‡Mi wmwbqi mwPe g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ w÷qvwis KwgwU Ges AwZwi³ mwPe
(Dbœqb)-Gi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ †UKwbK¨vj KwgwUi mfvq Development of SDG4
Strategic Framework and Action Plan for Bangladesh Gi Kvh©µg ZË¡veavb Ges
cwiPvjbvi †ÿ‡Î †K․kjMZ wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv nq;
wkÿv gš¿Yvjq I cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi †bZ…‡Z¡ CAMPE I UNESCO XvKvi †h․_
Av‡qvR‡b I evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgk‡bi ZË¡veav‡b †nv‡Uj B›UviKw›U‡bÈvj XvKvq
2019 mv‡ji 6B GwcÖj SDG4 Strategic Framework for Bangladesh kxl©K RvZxq civgk©
mfv AbywôZ nq| mfvq cÖavb AwZw_ wQ‡jb Rbve †gv. Aveyj Kvjvg AvRv`, cÖavb mgš^qK,
GmwWwR G‡dqvm©, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq; we‡kl AwZw_ wQ‡jb Rbve †gv. †mvnive †nvmvBb,
wmwbqi mwPe, gva¨wgK I D”P wkÿv wefvM; Rbve †gv. AvjgMxi, mwPe, KvwiMwi I gv`ªvmv
wkÿv wefvM; Rbve †gv. gbRyi †nv‡mb, †WcywU †m‡µUvwi †Rbv‡ij, evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v
RvZxq Kwgkb Ges mfvcwZZ¡ K‡ib †eMg iv‡k`v †K. †P․ayix, wbe©vnx cwiPvjK, CAMPE
GQvov wewfbœ miKvwi †emiKvwi ms¯’vi AskxRb Dcw¯’Z wQ‡jb|



weGbwmBDi mwµq †hvMv‡hvM I e¨e¯’vcbvq ms¯‥…wZ msµvšÍ World Heritage, Intangible
Cultural Heritage, Diversity of Cultural Expressions mn wewfbœ AvšÍR©vwZK KwgwUi mfvq
evsjv‡`‡ki cÖwZwbwae„›` †hvM`vb K‡i‡Qb| G QvovI ms¯‥…wZ msµvšÍ wewfbœ wel‡q mswkøó‡`i
`ÿZv I mÿgZv e„w×i j‡ÿ Av‡qvwRZ AvÂwjK I AvšÍR©vwZK Kg©kvjv,শমভনায  mfvয়
mswkøó gš¿Yvjq I `ß‡ii Kg©KZ©vMY AskMÖnY K‡i‡Qb;



2017 mv‡j SDG-4 Gi AvbyôvwbK hvÎvয cwi‡cÖwÿ‡Z weGbwmBD 2018 mv‡j evsjv‡`‡k
CapED †cÖvMÖvg ev¯Íevq‡bi AMÖMwZ ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ mn‡hvMx‡`i mv‡_ mfv Av‡qvRb K‡i|
SDG-4 Gi ev¯Íevq‡b CapED †cÖvMÖv‡gi Kg©m~wP I †K․kjmg~n we‡ewPZ nq|
 উচ্চমক্ষায ভাবনান্নয়ন প্রকল্প (শবক)-এয ১০ ফছবযয অজিন মনবয় মদনব্যাী জািীয় কভিারা
২০১৮ াবরয ২৬ মর্বম্বয িামযবখ অনুমষ্ঠি য়। উি কভিারায় প্রধান অমিমর্ মববফ উমস্থ্ি
মছবরন মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যমভক  উচ্চমক্ষা মফবাবগয মচফ জনাফ শভা. শাযাফ শাাইন।
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কভিারায় মফবল অমিমর্ মববফ উমস্থ্ি মছবরন ইউমজময দস্য প্রবপয র্. শভাাম্মদ
ইউসুপ আরী শভাো, মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যমভক  উচ্চমক্ষা মফবাবগয অমিমযি মচফ (উন্নয়ন)
র্. ভামুদ- উর ক এফং মফশ্ব ব্যাংক োকায মমনয়য অাবযন্প অমপায র্. শভা. শভাকবরছুয
যভান। শবকবয প্রকল্প মযচারক র্. শগৌযাঙ্গ চন্দ্র শভাান্ত এনমর্ম অনুষ্ঠাবন স্বাগি ফিব্য
যাবখন।


জািীয় শাক মদফ উরবক্ষ ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভবনয উবদ্যাবগ জামিয জনক
ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভাবনয জীফন  কীমিিয য এক স্মাযক ফিৃিা ২০১৮ াবরয ১৬ আগস্ট
অনুমষ্ঠি য়। ইউমজম শচয়াযম্যান প্রবপয আফদুর ভান্নান অনুষ্ঠাবন বামিে কবযন। অনুষ্ঠাবন
স্মাযক ফিা মববফ ফিব্য প্রদান কবযন ফাংরা একাবর্মভয ভামযচারক অধ্যাক াভসুজ্জাভান
খান।



২০১৮ াবরয ১২ শবন্ফম্বয মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যমভক  উচ্চমক্ষা মফবাবগয আবয়াজবন
মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুময কমভন (ইউমজম) এয অমর্বোমযয়াবভ শদবয াফমরক মফশ্বমফদ্যারয়গুবরাবি
মক্ষক মনবয়াগ, বদান্নমি/বদান্নয়ন এয অমবন্ন নীমিভারা মফলয়ক এক কভিারা অনুমষ্ঠি য়।
কভিারায় প্রধান অমিমর্ মববফ উমস্থ্ি মছবরন িৎকারীন মক্ষাভন্ত্রী নুরুর ইরাভ নামদ, এভ.ম.।
অনুষ্ঠাবন মফবল অমিমর্ মববফ উমস্থ্ি মছবরন মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুময কমভবনয শচয়াযম্যান প্রবপয
আফদুর ভান্নান। কভিারায় াফমরক মফশ্বমফদ্যারবয়য উাচাম িবৃন্দ উমস্থ্ি মছবরন।



প্রধানভন্ত্রীয মক্ষা ায়িা ট্রাস্ট এয অর্ িায়বন ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয শজরা ম িাবয় ‘নাযী মক্ষা
অব্যাি  নাযীবক আত্মপ্রিযয়ী কবয শিারায মফলবয় কযণীয়’ ীল িক ১০টি এফং ‘উবৃমি ফাস্তফায়ন’
ীল িক ০৪টি প্রমক্ষণ কভিারায আবয়াজন কযা য়।



২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয প্রধানভন্ত্রীয মক্ষা ায়িা ট্রাস্ট শর্বক নাযী মক্ষায প্রায, ফােমফফা শযাবধ
বচিনিা বিময, মক্ষার্ী ঝবয ো শযাধ এফং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মক্ষা ংক্রান্ত ফাণী ম্বমরি ২০
াজায শাস্টায ছাাবনা বয়বছ। ট্রাবস্টয য মনমভিি প্রাভাণ্যমচত্র উন্নয়ন শভরা ২০১৮ শি প্রদিন
াযাবদবয ংমিষ্ট অমপ  মক্ষা প্রমিষ্ঠানমূব শপ্রযণ কযা বয়বছ। প্রধানভন্ত্রীয মক্ষা ায়িা
ট্রাবস্টয ২০১৭-২০১৮ অর্ িফছবযয ফামল িক প্রমিবফদন মফগি ২০১৮ াবরয অবটাফবয প্রকামি বয়বছ;


২০১৯ mv‡ji 24 Rvbyqvwi evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgkb Ges gva¨wgK I D”P wkÿv
wefv‡Mi †h․_ D‡`¨v‡M AvšÍR©vwZK wkÿv w`em Dcj‡ÿ ÔkvwšÍ I mg„w× AR©‡b wkÿvi
f‚wgKvÕ kxl©K Av‡jvPbv Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb
gvbbxq wkÿvgš¿x Wv. `xcy gwb Gg.wc.; we‡kl AwZw_ মববফ উমস্থ্ি wQ‡jb Rbve †gv.
RvwKi †nv‡mb Gg.wc., gvbbxq cÖwZgš¿x, cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq এফং gvbbxq wkÿv
Dcgš¿x Rbve gwneyj nvmvb †P․ayix Gg.wc. wkÿv gš¿Yvjq; †M÷ Ae Abvi wn‡m‡e Dcw¯’Z
wQ‡jb Rbve †gvt AvjgMxi, mwPe, KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM; জনাফ শভাোঃ আকযাভআর-শাবন, mwPe, cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq Ges mfvcwZZ¡ K‡ib gva¨wgK I D”P
wkÿv wefv‡Mi wmwbqi mwPe Rbve †gv. †mvnive †nvmvBb। শেকই উন্নয়বনয অন্যিভ মূর
অনুলংগ বে মক্ষা। িাই অন্যান্য রক্ষভাত্রামূ মিযকাবযয অজিবনয জন্য মক্ষা একটি ফে
মনয়াভক। এ মফলয়টি াভবন শযবখই াযা মফশ্বব্যাী উদমাবনয জন্য মফগি ফবছযয জামিংঘ

11

াধাযন মযলবদয অমধবফবন ফ িজনীন মন্ধাবন্তয আবরাবক প্রমি ফছয ২৪ জানুয়াময আন্তজিামিক
মক্ষা মদফ ির্া International day of Education মববফ মনধ িামযি বয়বছ।

Qwe t



AvšÍRv© wZK wkÿv w`em-2019 Gi Av‡jvPbv mfvq gvbbxq gš¿x Wv. `xcy gwb Gg.wc.

AvB‡m‡¯‥vi mvaviY cwil‡`i 13Zg mfv 2018 mv‡ji 11-12 A‡±vei gi‡°v-i ivRavbx
ivev‡Z AvB‡m‡¯‥vi m`i `ß‡i AbywôZ nq| G‡Z িৎকারীন gvbbxq wkÿvgš¿x Rbve byiæj
Bmjvg bvwn` Gg.wc.i †bZ…‡Z¡ wZb m`m¨ wewkó evsjv‡`k cÖwZwbwa `j AskMÖnY K‡ib|
 AvB‡m‡¯‥vi mvaviY cwil‡`i 3q G·Uªv AwW©bvwi †mk‡bi mfv 2019 mv‡ji 09-10 †g
†m․w` Avi‡ei wKs Avãyj AvwRR B‡KvbwgK wmwU‡Z AbywôZ nq| gvbbxq wkÿvgš¿x Wv. `xcy
gwb Gg.wc.Õi †bZ…‡Z¡ wZb m`m¨ মফমষ্ট evsjv‡`k cÖwZwbwa `j এবি AskMÖnY K‡ib|
Ab¨vb¨ m`m¨iv n‡jb Rbve †gv. †mvnive †nvmvBb, wmwbqi mwPe, gva¨wgK I D”P wkÿv
wefvM, wkÿv gš¿Yvjq I †m‡µUvwi †Rbv‡ij, evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgkb Ges
Rbve †gv. gbRyi †nv‡mb (AwZwi³ mwPe), †WcywU †m‡µUvwi †Rbv‡ij, evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v
RvZxq Kwgkb;



†m‡KÛvwi GWy‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U †cÖvMÖvg (SESIP)-Gi AvIZvq 2018-2019 A_©eQ‡i
gva¨wgK wk¶vi ¸YMZ gv‡bvbœq‡bi j‡¶ KvwiKzjvg, B-jvwb©s, GgwcI weZiY, wi‡mvm© wUPvi,
AvBwmwUwfwËK wk¶v, cvidi‡gÝ †eBRW g¨v‡bR‡g›U, wcÖ-†fv‡Kkbvj ও †fv‡Kkbvj †cÖvMÖvg
ev¯Íevqb AMÖMwZ wel‡q 96wU Kg©kvjvi ভাধ্যবভ 7022 AskxR‡bi gZvg‡Zi wfwË‡Z mswkøó
Kg©m~wPmg~n ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|



(ইউমজম)-এয উবদ্যাবগ প্রধানভন্ত্রী স্বণ িদক ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৮ াবরয ২৫ জুরাই
প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয় অনুমষ্ঠি য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ ামনা অনুষ্ঠাবন প্রধান অমিমর্ মববফ
মক্ষার্ীবদয ভাবঝ দক মফিযণ কবযন। াফমরক  প্রাইববে মফশ্বমফদ্যারবয়য ১৬৩ জন কৃিী
মক্ষার্ী প্রধানভন্ত্রী স্বণ িদক অজিন কবযন।
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 ২০১৮ াবরয ০৯ জুরাই ইউমজম কতৃক
ি শদবয মিনজন জািীয় অধ্যাকবক ংফধ িনা প্রদান
কযা য়। িাঁযা বরন: ইবভমযো অধ্যাক র্. যমপকুর ইরাভ, ইবভমযো অধ্যাক র্.
আমনসুজ্জাভান  অধ্যাক র্. জামভলুয শযজা শচৌদৄযী। অনুষ্ঠাবন প্রধান অমিমর্ মববফ উমস্থ্ি
মছবরন াবফক ভাননীয় মক্ষাভন্ত্রী জনাফ নুরুর ইরাভ নামদ, এভ.ম.। মফবল অমিমর্ মছবরন এ
মফবাবগয মচফ শভা. শাযাফ শাাইন। বামিে কবযন াবফক ইউমজম শচয়াযম্যান
অধ্যাক আফদুর ভান্নান।


২০১৮ াবরয ১১ শবন্ফম্বয শদবয শযা ৩৫ গবফলকবক ইউমজম-এয উবদ্যাবগ স্বণ িদক প্রদান
অনুষ্ঠান শানাযগাঁ শাবেবর অনুমষ্ঠি য়। গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রমি শভা. আফদুর
ামভদ গবফলকবদয াবি পুযস্কায তুবর শদন। এবি াবফক মক্ষাভন্ত্রী নুরুর ইরাভ নামদ এভ.ম
মফবল অমিমর্ মছবরন। অনুষ্ঠাবন বামিে কবযন াবফক ইউমজম শচয়াযম্যান প্রবপয আফদুর
ভান্নান। উবেখ্য, এই প্রর্ভ এ প্রমক্রয়ায় যকাময মফশ্বমফদ্যারবয়য াাাম শফযকাময
মফশ্বমফদ্যারবয়য গবফলকবদয অন্তর্ভিি কযা য়। পুযস্কায প্রাপ্তবদয িামরকায় ৩৩টি যকাময
মফশ্বমফদ্যারয়  ২টি শফযকাময মফশ্বমফদ্যারয়  শভাে ৩৫টি মফশ্বমফদ্যারয় মছর;
 ন্যাkbvj KvwiKzjvg GÛ †U·েeyK শফার্ ি (GbwmwUwe)-Gi D‡`¨v‡M এ অর্ িফছবয †gvU 78wU
†mwgbvi I Kg©kvjv AbywôZ nq| Gme শমভনায  কভিারায় 2211 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix
AskMÖnY K‡i‡Qb|
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 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শঘামলি রূকল্পই-২০২১  SDG-4 এয পর ফাস্তফায়বন সুমমক্ষি দক্ষ ,
ভানফম্পদ বিমযয রবক্ষয শদবয মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয মক্ষায ভান মাচাইবয়য মদ্ধান্ত গৃীি বয়বছ।
মযদিন  মনযীক্ষা অমধদপ্তবযয যাময মযচারনায় শদবয কর মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন (প্রমিফছয)
ময়ায
(Peer Inspection) কভিসূমচ গ্রণ কযা বয়বছ। এয পবর শদবয কর
মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ামফ িক কাম িক্রভ ভমনেমযং এয আিায় আবফ এফং প্রমিষ্ঠানমূবয শরখাোয
ভান বৃমদ্ধ স্বেিা  জফাফমদমিা মনমিি বফ। Peer Inspection এয পবর প্রায়
৩৭০০০ মক্ষা প্রমিষ্ঠান ফামল িক মযদিন এয আিায় আনা মাবফ এফং Peer Inspection
ংক্রান্ত প্রমিবফদন ায়া মাবফ । উবেখ্য ,োকা ভানগযীয মবন্ন ধাযায ০৫টি প্রমিষ্ঠাবন এ
পেয়যাবযয াইরটিং বয়বছ। ইবিাভবধ্য এ পেয়যাবয ৩৬৬৯৫ মক্ষা প্রমিষ্ঠান মনফমন্ধি
বয়বছ এফং ২৮৫৯৯ মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয শপ্রাপাইমরং ম্পন্ন কবযবছ।
 প্রিযন্ত অির শর্বক মবমর্ কনপাবযন্প-এয ভাধ্যবভ অমববমাগ গ্রবণয জন্য মক্ষা
প্রমিষ্ঠান  মর্আইএ-য মযদিন  মনযীক্ষা কাম িক্রবভয স্বেিা  জফাফমদমিা মনমিি
কযবি ১১টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন মবমর্ কনপাবযবন্পয ভাধ্যবভ অনরাইন গণশুনানী গ্রণ কযা
বয়বছ।
 cÖwZwU Dc‡Rjvq GKwU K‡i †emiKvwi K‡jR miKvwiKi‡Yi রক্ষয Rb¨ gvbbxq
cÖavbgš¿xi m¤§wZ cvIqv 303wU †emiKvwi K‡jR miKvwiKi‡Yi †M‡RU wkÿv
gš¿Yvjq n‡Z cÖKvwkZ n‡q‡Q| Gme K‡j‡Ri cwi`k©b cÖwZ‡e`b I wWW Ad wMdU
gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi n‡Z gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b 53wU
K‡j‡Ri c`m„R‡bi cÖ¯Íve cÖwµqvaxb i‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi †NvlYv Abyhvqx
332wU †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq miKvwiKiY Kiv n‡q‡Q|
 2018-2019 A_©eQ‡i 35Zg we.wm.Gm wjwLZ cix¶vq DËxY© wKš‘ K¨vWvi c‡`i Rb¨
mycvwikcÖvß bq Ggb 606 R‡bi cywjk †fwiwd‡Kkb Ges 36Zg we.wm.Gm Gi
gva¨‡g 334 Rb‡K যকাময ভাধ্যমভক স্কুবরয কাময মক্ষক মববফ c`vqb Kiv
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n‡q‡Q| GQvovI evsjv‡`k cvewjK mvwf©m Kwgk‡bi gva¨‡g we†kl we.wm.G‡mi
gva¨†g 1378 Rb‡K (welqwfwËK) miKvwi ভাধ্যমভক ¯‥z†j mnKvix wk¶K মববফ
মনবয়াবগয c`vq†bi D‡`¨vM M«nY কযা বয়বছ| miKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi mnKvix
wk¶K n‡Z mnKvix cÖavb wk¶K বদ 198 Rb, mnKvix cÖavb মমক্ষকা বদ 173 Rb
Ges mnKvix †Rjv wk¶v Awdmvi 52 Rb†K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 2018-2019 A_©eQ‡i mn‡hvMx n‡Z Aa¨vcK ch©v‡q 411 Rb, mnKvix Aa¨vcK n‡Z
mn‡hvMx Aa¨vcK ch©v‡q 574 Rb Ges cÖfvlK n‡Z mnKvix Aa¨vcK ch©v‡q 634
Rb we.wm.Gm (mvaviY wkÿv) K¨vWvi Kg©KZ©v‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 GQvov 36Zg we.wm.Gm Gi gva¨‡g wb‡qvMK„Z 970 Rb Ges 36 Zg we.wm.Gm Gi
gva¨‡g wb‡qvMK„Z 191 Rb †K K‡j‡R c`vqb Kiv n‡q‡Q;
 gvDwk Awa`ß‡ii cÖ¯vÍ e Abyhvqx Dbœqb ev‡R‡Ui AvIZvq cÖwZwôZ cwiex¶Y I
g~j¨vqb kvLvi Rb¨ 09wU c` m„Rb Kiv n‡q‡Q;
 †m‡KÛvwi GWz‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U †cÖvMÖvg (†mwmc) Gi AvIZvq 156 Rb 1g I
2q †kÖwYi Kg©KZ©v Ges 22 Rb 3q †kÖwYi Kg©KZ©v wb‡qvM m¤úbœ n‡q‡Q;
 2018-2019 A_©eQ‡i wb‡qvM cÖvß †emiKvwi স্কুবরয 13,787 Rb wkÿK I 2,113
Rb Kg©Pvix Ges K‡jR ch©v‡qi 5,241 Rb wkÿK I 464 Rb Kg©Pvix‡K Gg.wcI
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 AvÛvimvf©W GjvKvq ¯’vwcZ 16wU we`¨vj‡qi 70Rb wk¶K-Kg©Pvix‡K †eZb-fvZv
mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡”Q| myweav ewÂZ GjvKvi cÖwZôvbmg~‡n wk¶K ¯^íZv `~ixKi‡Yi
j‡¶¨ †mwmc-Gi AvIZvq Bs‡iwR, MwYZ I weÁvb wel‡q 1 nvRvi wi‡mvm© wUPvi
wb‡qvM ‡`Iqv n‡q‡Q|
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ছমফ : আন্ডাযাবি এরাকায মফদ্যারয়মূবয জন্য মনবয়াগকৃি মযবা ি টিচাযবদয মযবয়বেন শপ্রাগ্রাভ



Secondary Education Sector Investment Program (SESIP)
এয আিায় ১৪৮৭ জন কভিকিিা-কভিচাযীবক মনবয়াগ শদয়া বয়বছ।



K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (ISAS) cÖwZ‡e`b ২০১৮ এ ২০১৮ দন
১৮৩৮৬টি wkÿv cÖwZôv‡bi mvwe©K wPÎ (ভবৌত অফকাঠাদভা, প্রধান মক্ষদকয ভনতৃত্ব, মক্ষদকয
ভাদামযত্ব, মক্ষাথীয কৃমতত্ব, সুদয় ানীয় জর এফাং টয়দরট সুমফধা, মক্ষা কাম িক্রভ)
cwiùzwUZ দয়দে;



†m‡KÛvwi GWy‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U †cÖvM«vg-Gi AvIZvq wk¶vµg ev¯Íevqb, cix¶v c×wZ
ms¯‥vi, avivevwnK wk¶v_©x g~j¨vqb, e¨e¯’vcbvi we‡K›`«xKiYmn bvbvgyLx ms¯‥vi Kvh©µg
ev¯ÍevwqZ n‡”Q| †mwmc-Gi AvIZvq B‡Zvg‡a¨ wbgœewY©Z ¸iæZ¡c~Y© bxwZ-†K․kjMZ `wjj
cÖYxZ n‡q‡Q;



wk¶vµg cÖYqb, Dbœqb I cwigvR©‡bi †¶‡Î AbymiYxq bxwZgvjvi weeiY ভমেি
National Curriculum PolicyFram work (NCPF) cÖYxZ n‡q‡Q;
gva¨wgK ch©v‡q wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq wfbœ wfbœ nvi I bxwZgvjv AbymiY K‡i Pjgvb Dce…wË
Kg©m~wP¸‡jv‡K GKwU mgwš^Z KvVv‡gvi g‡a¨ Avbq‡bi j¶¨ we¯ÍvvwiZ M‡elYv cwiPvjbvi
gva¨‡g Harmonized Stipend Program (HSP) Gi GKwU bxwZgvjv cÖYxZ
n‡q‡Q;





mswkøó AskxR‡bi mv‡_ Av‡jvPbvµ‡g wk¶v cÖwZôv‡b wbg©vY KvR cwiPvjbvi †¶‡Î AbymiYxq
bxwZgvjvi weeiY m¤^wjZ GKwU Lmov Education Institution Construction
Policy Guideline (EICPG) cÖYxZ n‡q‡Q;



gva¨wgK ch©v‡q wk¶v_©x g~j¨vq‡bi †¶‡Î avivevwnK M‡elYv cwiPvjbv Ges myweav‡fvMx‡`i
w`K-wb‡`©kbv cÖ`v‡bi Rb¨ GKwU ¯’vqx ms¯’v wn‡m‡e National Evaluation and
Assessment Center (NEAC) cÖwZôvi wbwgË aviYvcÎ cÖ¯ZzZ Kiv n‡q‡Q|
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gva¨wgK ch©v‡qi wk¶KM‡Yi †ckvMZ `¶Zv e„w×i j‡¶¨ Secondary Teacher
Development Policy (STDP)-Gi Lmov cÖ¯Z
‘ Kiv n‡q‡Q;



2019 াবর অনুমষ্ঠি Zvwi‡L cÂ`k wkÿK wbeÜb cixÿvয় 7,40,416 Rb AskMÖnY K‡i
1,52,000 Rb DËxY© n‡q‡Qb;



GbwUAviwmG KZ…©K cwiPvwjZ GKwU we‡kl wkÿK wbeÜb cixÿvmn †gvU 14wU wbeÜb
cixÿvq DËxY© mb`avix‡`i wbKU †_‡K 19 wW‡m¤^i 2018 n‡Z 02 Rvbyqvwi 2019 ch©šÍ
AbjvB‡b Av‡e`b (e-Application) MÖnY Kiv nq Ges 2019 mv‡ji 24 Rvbyqvwi 31,665
Rb cÖv_©x‡K wb‡qvM cÖ`v‡bi Rb¨ mycvwik Kiv nq;



Kg©m¤úv`‡b MwZkxjZv Avbqb I †mevi gvb e„w×i j‡ÿ¨ NTRCA cÖwZ A_©eQ‡i wkÿv
gš¿Yvj‡qi m‡½ APA ev¯Íevqb K‡i Avm‡Q| Gi d‡j `vßwiK Kg©Kv‡Û ¯^”QZv e„w× I
Revew`wnZv wbwðZKiY m¤¢e n‡”Q| GKwU RvZxq wkÿvgvb wba©viY K‡i †emiKvwi wkÿv
cÖwZôvbmg~‡n wkÿK Pvwn`v c~iYc~e©K cÖwZ‡hvwMZv g~jK cixÿv Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv n‡”Q
Ges `ÿ I gvb m¤§Z wkÿK wb‡qvM m¤úbœ Kiv n‡”Q| APA Gi dj ¯^iƒc:
১. wkÿv cÖwZôv‡b wkÿ‡Ki k~b¨c` c~i‡Yi nvi e„w×
২. Kg©iZ wkÿ‡Ki msL¨v e„w×
৩. Avw_©K I m¤ú` e¨e¯’vcbvi Dbœqb



GbwUAviwmGÕi weiæ‡× gvbbxq nvB‡KvU© wWwfk‡bi iæRyK…Z wiU gvgjvmg~n wb®úwËi j‡ÿ
AvBb Dc‡`óv I c¨v‡bj AvBbRxex wb‡qvM cÖ`vb Kiv nq;



gvbbxq nvB‡KvU© wWwfk‡bi wb‡`©kbv Abyhvqx mgMÖ †`‡ki †emiKvwi wkÿK‡`i k~b¨ c‡`i Z_¨
msMÖn Kiv nq|
RvZxq ï×vPvi †K․kj ev¯Íevq‡bi j‡ÿ Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i mgš^‡q Av‡jvPbv mfv Av‡qvRb
Kiv nq|




GbwUAviwmG KZ…©K ï×vPvi †K․kj cyi®‥vi cÖ`v‡bi Ask wn‡m‡e 2018-2019 A_©eQ‡i
Kv‡Ri †ÿ‡Î †kÖô we‡ePbvq 01 Rb Kg©KZ©v I 01 Rb Kg©Pvix‡K 01(GK) gv‡mi g~j
†eZ‡bi mgcwigvY A_© cyi®‥vi wn‡m‡e cÖ`vb Kiv nq|



GbwUAviwmGÕi Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ Af¨šÍixY cÖwkÿY Kg©m~wP Av‡qvRb
Kiv nq|



B‡bv‡fkb wUg MVb Ges mfv AbywôZ nq| gš¿Yvj‡qi Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z h_vmg‡q Z_¨
mieivn Kiv nq|
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NTSC MV‡bi cÖv_wgK Kvh©µ‡g gva¨wgK I D”P wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq-‡K mn‡hvwMZv
cÖ`vb কযা য়|



NTRCA-‡K NTSC-‡Z iƒcvšÍ‡ii j‡ÿ¨ 2 (`yB) wU Dc-KwgwU MVb Kiv n‡q‡Qক. AvBb I wewa cÖYqb msµvšÍ DcKwgwU;
খ. NTSC MVb( AM©v‡bvMÖvg I jwRw÷K mv‡cvU©) Dc-KwgwU|



যকাময আমথ িক ব্যফস্থানা স্বচ্ছ, গমতীর ও জনফান্ধফ কযায রদক্ষ ভাউম’য আওতাধীন কর
প্রমতষ্ঠাদনয ফাদজট প্রণয়ন ও ফযাদ্দ iBAS++ এয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযা য়। 2018-19 অথ িফেদয
ভভাট 12420,46,91,000 (ফায াজায িাযত মফ ভকাটি মেিমি রক্ষ একানব্বই াজায) টাকা
ফাদজট ফযাদ্দ াওয়া মায়। প্রাপ্ত ফাদজদটয ভধ্য ভথদক 2894,84,06,000 (দুই াজায আটত
চুযানব্বই ভকাটি চুযাম রক্ষ েয় াজায) টাকা ভাউময আওতাধীন ভাঠ ম িাদয়য 1239টি (প্রধান
কাম িারয় 01টি, আঞ্চমরক মক্ষা অমপমূ 09টি, ভজরা মক্ষা অমপমূ 64টি, উদজরা
ভাধ্যমভক মক্ষা অমপমূ 492টি, যকাময টিিা ি ভেমনাং কদরজমূ 14টি, মক্ষক প্রমক্ষণ
ইনমিটিউটমূ 05টি, যকাময ভামফদ্যারয়মূ 306টি এফাং যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়মূ
348টি) যকাময প্রমতষ্ঠাদন মফস্তামযত অথ িননমতক ভকাদড মফবাজনপূফ িক মফতযণ কযা য় এফাং
18562 টি এভমওভুক্ত প্রমতষ্ঠাদনয (দফযকাময ভামফদ্যারয় 2365টি ও ভফযকাময ভাধ্যমভক
মফদ্যারয় 16197টি) 8973,32,76,000 (আট াজায নয়ত মতয়াত্তয ভকাটি ফমি রক্ষ মেয়াত্তয
াজায) টাকা এফাং জুমনয়য স্কুর ভানী যীক্ষা ফাফদ 120,00,00,000 (একত মফ ভকাটি) টাকা
এককারীন োড় কযা য়;



†mwmc-Gi U«vÝ- 2 Gi AvIZvq 10 nvRvi wk¶v cÖwZôv‡b ‣eÁvwbK miÄvg (wRwW-39)
mieiv‡ni j‡¶¨ µqK…Z •eÁvwbK hš¿cvwZ Iq¨vinvD‡m cwi`k©bvaxb| G Kg©m~wPi AvIZvq
‣eÁvwbK miÄvg msi¶‡Yi Rb¨ খুরনা অঞ্চদরয 2700টি, ভয়ভনমাং অঞ্চদরয 2505টি, যাজাী
অঞ্চদরয 3049টি, িট্টগ্রাভ অঞ্চদরয 1654টি, যাংপুয অঞ্চদরয 2862টি এফাং ফমযার অঞ্চদরয 2071টি
ফ িদভাট 14,841টি মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন াই্স  ্াুমভ পামন িিায (িীদরয আরভাময ও কাদঠয ভরপ) যফযা
কযা দয়দে;



wUwPs †KvqvwjwU BgcÖyf‡g›U (wU.wKD.AvB.-2) Bb †m‡KÛvwi GWy‡Kkb cÖ‡R±-Gi AvIZvq
wkÿK cÖwkÿ‡Yi Av`k©gvb wba©viY I ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖvwZôvwbK ms¯‥vi Kvh©µ‡gi AvIZvq
NTEC MVb K‡i Zv Kvh©Ki Kivi Rb¨ c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ NTECÕi
mvsMVwbK KvVv‡gv I AvB‡bi Lmov cÖYqb Kiv n‡q‡Q;



wUwPs †KvqvwjwU BgcÖyf‡g›U-2 (wU.wKD.AvB.-2) Bb ‡m‡KÛvwi GWy‡Kkb cÖ‡R± cÖK‡íi
AvIZvq 1g ch©v‡q 09wU Ges 2q ch©v‡q 6wU AvBwWGd cÖKí ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| GQvovI
3q ch©v‡q 5wU AvBwWGd cÖKí Pjgvb i‡q‡Q|



2018-2019 A_©eQ‡i †emiKvwi wk¶v cÖwZôvb wk¶K Kg©Pvix Kj¨vY Uªv÷ Gi D‡`¨v‡M
20,824 Rb AemicÖvß wk¶K Kg©Pvix‡K 773 †KvwU 70 j¶ 12 nvRvi 535 UvKv cÖ`vb Kiv
nq;
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2018-2019 A_©eQ‡i h_vwbq‡g 17,497 Rb AemicÖvß wk¶K Kg©Pvix‡K 590 †KvwU 18
j¶ 35 nvRvi 173 UvKv প্রদান কযা য়।



2019 mv‡j cweÎ nR¡ Mg‡b”Qz 721 Rb wk¶K Kg©Pvix‡K 41 †KvwU 85 j¶ 67 nvRvi 911
UvKv এফং gyw³‡hv×v, Amy¯’, cÖqvZ I Kb¨v`vqMÖ¯Í 2,606 Rb wk¶K Kg©Pvix‡K 141 †KvwU 66
j¶ 09 nvRvi 451 UvKv cÖ`vb Kiv nq|

1)

Aemi myweav †evW© †_‡K 2018-2019 A_©eQ‡i 25 nvRvi 4 kZ 82 Rb AemicÖvß wk¶KKg©Pvix‡`i 1nvRvi 65†KvwU 73 jÿ 87 nvRvi 8kZ 24 UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨mvaviY K¨vUvMwi‡Z 23,387Rb wk¶K-Kg©Pvix‡K 969†KvwU 7৫j¶ 46nvRvi 8UvKv cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q;
2019 mv‡ji 5†g gvbbxq wk¶vgš¿x I wkÿv Dcgš¿x g‡nv`q n‡R¡ Mg‡b”Qz wk¶KKg©Pvix‡`i‡K wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g AbjvBশন Zv‡`i Aemi myweavi A_© †cÖiY K‡ib;
Aemi myweav †ev‡W© RgvK…Z Av‡e`b `ªæZ wb®úwËi Rb¨ 2018-19 A_©eQ‡i gvbbxq cÖavbgš¿x
we‡kl eivÏ wnmv‡e 542†KvwU UvKv cÖ`vb K‡ib;

2)
3)
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wkÿvq Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
 gva¨wgK ch©v‡qi wk¶v Kvh©µ‡g AvBwmwUÕi e¨envi e…w×Ki‡Yi j‡¶¨ 64wU †Rjvq †gvU
710wU wk¶v
cÖwZôv‡b AvBwmwU jvwb©s †m›Uvi ¯’vcb †mwmc-Gi GKwU
Ab¨Zg Kg©m~wP| এ রবক্ষয B‡Zvg‡a¨ 640 cÖwZôv‡b 21wU K‡i j¨vcUcmn mvf©vi I Ab¨vb¨
miÄvg ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| G AvBwmwU jvwb©s †m›Uvimg~‡n †mwmc-Gi AvIZvq cÖ¯Z
‘ K…Z Bjvwb©s g¨v‡Uwiqvj e¨env‡ii gva¨‡g wk¶v_©xiv cvV M«nY Ki‡Q| এ রবক্ষয 2018-2019
A_©eQ‡i 84,11,33,553.02 টাকা ব্যদয় ভদব্যাী 370টি মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন ILC (ICT
Learning Centre) স্থান কযা দয়দে।

েমফ:

ভম-এয আওতায় স্থামত আইমটি রামন িাং ভন্টায মযিারনা মফলয়ক কভিারা,
উদয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফমযার

2q ms‡kvwaZ wWwcwcÕi AvIZvq Av‡iv 70wU wk¶v cÖwZôv‡b AvBwmwU jvwb©s †m›Uvi স্থ্াবনয
উবদ্যাগ শনয়া n‡q‡Q| ewY©Z 70wU wk¶v cÖwZôv‡b AeKvVv‡gv ms¯‥v‡ii j‡¶¨ B‡Zvg‡a¨ 62wU
cÖwZôv‡bi Rb¨ IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ß‡ii EMIS Upgradation Gi j‡¶¨ cÖ¯ÍzZK…Z bZzb wm‡÷‡g
Data Migration m¤úbœ n‡q‡Q| Alfa (Technical )Testing m¤úbœ n‡q‡Q| User
Acceptance Test Pjgvb i‡q‡Q| gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ß‡i EMIS Software-এ
Oracle Database License with necessary security options Bb÷j Kiv
n‡q‡Q|EMIS -†mj Gi mswkøó Kg©KZ©vM‡Yi cÖwk¶YI m¤úbœ n‡q‡Q;


AvBwmwU wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Ges Z…Yg~‡j B-†mev wbwðZ Kivi রবক্ষয 125wU Dc‡Rjvq
AvBwmwU †Uªwbs GÛ wi‡mvm© †m›Uvi di GWz‡Kkb (UITRCE) ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 2018
ch©šÍ D³ 125 wU UITRCE G cÖvq †`o রক্ষ wkÿK‡K AvBwmwU wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q| 2018-2019 A_©eQ‡i Dc‡Rjv AvBwmwU GÛ wi‡mvm শোয (UITRCE) Gi
gva¨‡g © 25080 Rb wkÿK‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
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ছমফ: 125 wU UITRCEGi ïf D‡Øvab gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv



2018-19 A_©eQ‡ii wkÿv wW‡i±ময nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q;



2018-19 A_©eQ‡i e¨vb‡eBm WKz‡g‡›Ukb †m›Uvi cÖvq 10500 msev` ¯‥¨vb I mvP©Gej
wcwWGd wMÖb‡÷vb md&&UIq¨v‡i B-‡ccvi wK¬wcsm AvKv‡i I‡qe Gbv‡ej Kiv n‡q‡Q| d‡j
cvVKMY we‡k¦i †h †Kvb cÖvšÍ †_‡K wkÿv welqK msev` webvমূবে msMÖn Ki‡Z cvi‡Qb;



e¨vb‡eBm wWwRUvj jvB‡eªwi‡Z Gi wbR¯^ cÖKvkbvmn gš¿Yvj‡qi ¸iæZ¡¡c~Y© cÖKvkbv I‡qe
Gbv‡ej Kiv n‡q‡Q| hvi gva¨‡g †h †Kvb e¨enviKvix AwZ mn‡R Kvw•ÿZ Z_¨ †c‡Z cv‡ib|
GQvovI Koha-Greenstone Integrated Library Management System Gi
gva¨‡g wk¶v †m±‡ii 13wU ¸iæZ¡¡c~Y© cÖwZôvb‡K e¨vb‡eBm mvf©v‡ii mv‡_ wjsK cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q| Gi AvIZvq evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgkb(weGbwmBD) MÖš’vMvi A‡Uv‡gkb
n‡q‡Q| 2018-19 A_©eQ‡i জামিয মিা ফ½ফন্ধু শখ মুমজবুয যভান এফং মুমিমৄদ্ধ মফলয়ক ফই
মনবয় রাইবেমযবি একটি আকল িণীয় ফ½ফন্ধুz I মুমিমৄদ্ধ কb©vয স্থ্ান কযা বয়বছ।



†m‡KÛvwi GWz‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U †cÖvMÖv‡gi AvIZvq ev¯Íevqbvaxb ICT for
Pedagogy Kvh©µg :
AvBwmwU jvwb©s †m›Uv‡i e¨env‡ii Rb¨ B-jvwb©s ‡gUvwiqvjm& cÖ¯ÍyZ Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU jvwb©s
†m›Uv‡i 21wU K‡i j¨vcUc Ges GKwU eo gwbUi _vK‡e| j¨vcUc¸‡jv mvf©v‡ii gva¨‡g
mshy³ _vK‡e|
RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯K
Í †evW© (GbwmwUwe) cÖYxZ I cÖKvwkZ cvV¨cy¯K
Í I wk¶K
wb‡`©wkKvi Av‡jv‡K mßg I Aóg †k«wYi Rb¨ QqwU wel‡qi Ici B-jvwb©s gwWDj •Zwii KvR
Pjgvb i‡q‡Q| QqwU welq n‡jv :(1) evsjv, (2) Bs‡iwR, (3) MwYZ, (4) weÁvb, (5)
evsjv‡`k I †Møvevj ÷vwWR I (6) AvBwmwU;
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ছমফ : ই-রামণ িং ভমর্উর প্রস্তুমি মফলবয় কভিারা, আযমর্এ, ফগুো



wUwPs †KvqvwjwU BgcÖyfশভ‡›U-2 (টিwKDAvB-2) Bb †m‡KÛvwi এডুবকন প্রবজট ((TQI-II))Gi AvIZvq GbwmwUwe KZ©„K cÖYxZ 6ô †k«wYi 16wU cvV¨cy¯K
Í ‡K B›Uv‡iKwUf wWwRUvj †U·U
eyy‡K iƒcvšÍi Ges Zv GbwmwUwei I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡q‡Q;

GbwUAviwmG KZ…©K wbeÜb cixÿv_©x‡`i hveZxq Z_¨ WvUv‡eB‡R AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| Data
Automation Gi gva¨‡g †fby¨ List, Roll Generate I Qwemn ¯^vÿiwjwc cÖ¯‘Z Kiv বয়বছ;
1. †emiKvwi wkÿK wbeÜb cixÿvmg~‡n cÖv_©x‡`i Av‡e`bcÎ c~iY, wd RgvKiY, cÖ‡ekcÎ
cÖ`vb কযা বয়বছ ;
2. †emiKvwi wkÿK wbeÜb cixÿvq DËxY© cÖv_©x‡`i Qwemn djvdj Online-G cÖKvk কযা
বয়বছ;
৩ .Online-Gi gva¨‡g wkÿK Recruitment c×wZ Pvjy কযা বয়বছ;
4. †gvevB‡j SMS-Gi gva¨‡g cÖv_©x‡`i cixÿv msµvšÍ Z_¨ cÖ`vb Ges ‡g․wLK cixÿvi †ev‡W©i
†Pqvig¨vb, এফং welq we‡klÁMY‡K cixÿv mswkøó Z_¨ AeMZKiY কযা বয়বছ ;
5. DËxY© cÖv_©x‡`i Barcode m¤^wjZ mb` weZiY| hvi d‡j bKj I RvwjqvwZ †iva Kiv m¤¢e
n‡”Q|
6. e-GP Gi gva¨‡g GbwUAviwmGÕi µqKvh© m¤úb কযা বয়বছ ;
7. GbwUAviwmGÕi I‡qemvB‡U wmwU‡Rb PvU©vi cÖKvk কযা বয়বছ ;
8. GbwUAviwmG Kvh©vj‡q Digital Attendance Pvjy কযা বয়বছ ;
9. †gvevB‡j SMS Gi gva¨‡g DEO, USEO, cÖwZôvb cÖavb, mfvcwZMY‡K Z_¨ cÖ`v‡bi Rb¨
AewnZ কযা বয়বছ |


শদবয কর শফযকাময মক্ষা প্রমিষ্ঠান (স্কুর, কবরজ, ভাদযাা  কামযগময মক্ষা) অনরাইবন
এনটিআযমএবি শযমজবস্টন ম্পন্ন কবযবছ;



শফযকাময মক্ষক মনফন্ধন  প্রিযয়ন কতৃি ক্ষ (NTRCA) মিিীয় ফাবযয ভি শদবয কর
শফযকাময মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন (স্কুর, কবরজ, ভাদযাা  কামযগময) শূন্য বদয মফযীবি মক্ষক মনবয়াগ
প্রমক্রয়া ম্পন্ন কবযবছ;

22



২৬ আগস্ট ২০১৮ বি ৩০ শবন্ফম্বয ২০১৮ ম িন্ত অনরাইবন শূন্য বদয চামদা গ্রণ কযা য় এফং
উি ভয় ম িন্ত ১৫,১৮৬ টি শফযকাময মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয মনকে বি শভাে ৩৯,৫৩৫টি শূন্য বদয জন্য
চামদা ায়া মায়, মায ভমেি িামরকায e-Advertisement এনটিআযমএ’য বয়ফাইবে
প্রকা কযা য়;



চামদাকৃি দমূবয মফযীবি আবফদবনয জন্য ১৯ মর্বম্বয ২০১৮ বি ০২ জানুয়াময ২০১৯ ম িন্ত
এনটিআযমএ মযচামরি একটি মফবল যীক্ষা শভাে ১৪টি মনফন্ধন যীক্ষায় উিীণ ি নদধাযীবদয
মনকে শর্বক অনরাইবন আবফদন (e-Application) গ্রণ কযা য়;



২৫,৭৯,১৯৬টি আবফদবনয মফযীবি মর্ামর্ মক্ষাগি শমাগ্যিাম্পন্ন  মনফন্ধন নদধাযী
আবফদনকাযীবদয ভধ্য বি প্রবমাজয শক্ষবত্র ভমরা শকাো পূযণ াববক্ষ মম্মমরি জািীয়
শভধািামরকায় ৩১,৬৬৫ জন প্রার্ীবক মনবয়াগ প্রদাবনয জন্য সুাময কযা বয়বছ;



২০১৬ াবরয কাযী মক্ষক (কমম্পউোয) বদ (আদারবি মনবলধাজ্ঞায কাযবণ ভাভরা শল কবয) ১০
জানুয়াময ২০১৯ িামযবখ ১০৯৫ জন প্রার্ীবক মর্ামর্ মক্ষাগি শমাগ্যিাম্পন্ন  মনফন্ধন নদধাযী এফং
ভমরা শকাো পূযণ াববক্ষ উবজরা, শজরা  মফবাবগ কবয বফ িাচ্চ শভধাধাযীবক মনবয়াগ প্রদাবনয
জন্য সুাময কযা বয়বছ;
এনটিআযমএ কতৃক
ি মযচামরি মক্ষক মনফন্ধন যীক্ষায় অন্তর্ভিি ২০ টি নতুন মফলবয়য মবরফা
প্রণয়ন কযা য়;




মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ  কামযগময  ভাদ্র্াা মক্ষা মফবাগ বি ফ িবল
জামযকৃি MPO নীমিভারা অনুমায়ী িদ  শলাে মক্ষক মনফন্ধন যীক্ষায মফজ্ঞমপ্তবি মফমবন্ন
বদয জন্য প্রবয়াজনীয় মক্ষাগি শমাগ্যিায অংটি ারনাগাদ কযা বয়বছ;



শফযকাময মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয শূন্য বদয িথ্য ংমিষ্ট শজরা মক্ষা অমপাবযয ভাধ্যবভ মাচাইপূফ িক
এনটিআযমএ’য মনকে শপ্রযণ কবযবছ। উি শূন্য বদয িামরকায মবমিবি ২০১৯ াবরয শবলয মদক
শফযকাময মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয এমি শরবববর মক্ষক মনবয়াবগয সুাময কযা বফ। এিদংক্রান্ত ত্র গি
৩০ এমপ্রর ২০১৯ িামযবখ ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয (ভাউম)/কামযগময মক্ষা অমধদপ্তয/
ভাদযাা মক্ষা অমধদপ্তয ফযাফয শপ্রযণ কযা বয়বছ।
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Dce„wË/ †gave„wË/ cÖ‡Yv`bv
gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi wk¶v cÖwZôv‡b wkÿv_©x‡`i msL¨v e…w×, S‡i cov Ges evj¨ weevn ‡iva
I `wi`ª wkÿv_©x‡`i Avw_©K mnvqZvmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b bvix‡`i AskMÖnY e…w×i j‡¶¨ wbe©vwPZ
wk¶v_©x‡`i Dce…wË cÖ`vb Ki‡Q| 2018-2019 A_©eQ‡i Dce„wË mswkøó 3wU cÖK‡íi gva¨‡g wbe©vwPZ
24 jvL 51 nvRvi 185 Rb wk¶v_©xi gv‡S (QvÎ- 832945+ QvÎx-1618240) 480 †KvwU 5৩ jÿ
31 nvRvi UvKv (QvÎ- 15484.82 jÿ + QvÎx-32568.49 jÿ) weZiY Kiv n‡q‡Q;


gva¨wgK ¯Í‡ii `ywU Dce…wË mswkøó cÖK‡íi gva¨‡g Dce…wË cÖvß 18 jvL 25 nvRvi 185 Rb
wk¶v_©xi (QvÎ-707945+ QvÎx-1117240) gv‡S 313 †KvwU 9২ jÿ 24 nvRvi UvKv (QvÎ12152.61 jÿ +QvÎx-19239.63 jÿ) weZiY Kiv n‡q‡Q;
K) gva¨wgK wkÿv Dce„wË cÖKভেয ভাধ্যদভ QvÎ-601008+ QvÎx-915301= 1516309 Rb
wk¶v_©xয ভাদে Ges QvÎ-10138.61 jÿ +QvÎx-15435.63 jÿ =25574.24 jÿ UvKv
মফতযন কযা দয়দে।
L) ‡m‡KÛvwi GWz‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U †cÖvMÖvশভয ভাধ্যদভ QvÎ-106937+ QvÎx201939= 308876 Rb wk¶v_©xয ভাদে Ges (QvÎ-2014.00jÿ +QvÎx-3804.00 jÿ
= 5819.00 jÿ UvKv মফিযন কযা বয়বছ।



D”P gva¨wgK ¯Í‡ii Dce…wË cÖvß 6 j¶ 26 nvRvi (QvÎ- 1,25,000+ QvÎx-501000) wk¶v_©xi
gv‡S 166 †KvwU 61 j¶ 07 nvRvi (QvÎ-3332.21jÿ + QvÎx-13328.86jÿ) UvKv
weZiY K‡i‡Q|

G QvovI Dce„wË mswkøó cÖKímg~‡ni gva¨‡g bvix wk¶v cÖmv‡ii Rb¨ m‡PZbZvg~jK Kg©kvjv Ges gv
mgv‡e‡ki Av‡qvR‡bi gva¨‡g bvix wkÿvi Ici ¸iæZ¡mn wkÿvi wewfbœ BwZevPK w`Kmg~n Zz‡j aiv
nq|
2018-2019 A_©eQ‡iক) D”P gva¨wgK Dce„wË cÖK‡íi gva¨‡g wbe©vwPZ 30wU Dc‡Rjvq Dce„wËcÖvß 600 Rb wkÿv_©x‡K
1 †KvwU 98 jÿ 18 nvRvi UvKv e¨‡q †Wªm †gwKs, †gvevBj mvwf©wms, Kw¤úDUvi WvUv Gw›Uª,
weDwUwd‡Kkb Ges wWwRUvj eøK A¨vÛ wWm‡cø †gwKs BZ¨vw` †Uª‡W 90 w`be¨vcx cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|

†gave„wË
cÖv_wgK n‡Z ¯œvZ‡KvËi †kÖwY ch©šÍ †gav I mvaviY e„wË, msL¨vjNy m¤cÖ`vq, DcRvZxq Dce„wË, `„wó
cÖwZeÜx, cÖwZeÜx (`„wó I AwUw÷K e¨ZxZ) I AwUw÷K Dce„wË Ges †ckvg~jK Dce„wË welqK wZbwU
K¨vUvMwi‡Z wewfbœ †gqv‡` ‡gave„wË cÖ`vb Kiv nq| D³ †gave„wËi AvIZvq 2018-2019 A_©eQ‡ii 2 jÿ
21 nvRvi 359 Rb wkÿv_©x‡K 219 †KvwU 40 jÿ 1 nvRvi 700 UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ 20182019 A_©eQ‡i e„wËcÖvß wkÿv_©xi msL¨v I UvKvi cwigvY D‡jøL Kiv n‡jv :
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e„wËi aib
cix¶vi djvd‡ji Dci wfwË K‡i e„wË (6ô n‡Z
†gav/mvaviY
¯œvZ‡KvËi †kÖwY ch©šÍ †gav I mvaviY e„wË)
wLª÷vb
†e․×
Zdwmjx (wn›`y )
msL¨vjNy
mk¯¿ evwnbx
m¤cÖ`vq,
DcRvZxq
DcRvZxq (ÿz`ª b„-†Mvôx)
Dce„wË
`„wó cÖwZeÜx
cÖwZeÜx (`„wó I AwUw÷K e¨ZxZ)
AwUw÷K
†ckvg~jK Dce„wË
me©‡gvU e„wËcÖvß wkÿv_©xi msL¨v Ges UvKvi cwigvY

e„wËi msL¨v

cwigvb (UvKv)

203634

2110888200

405
670
6225
660
800
850
555
330
7230
2,2১,359

922500
1533000
13477500
1530000
1935000
6660000
5062500
2475000
49518000
219,৪০,01700

 লষ্ঠ শর্বক স্নািক  ভভান শেমণ ম িন্ত দমযদ্র্  শভধাফী ছাত্র-ছাত্রীবদয উবৃমি প্রদান কযা প্রধানভন্ত্রীয
মক্ষা ায়িা ট্রাস্ট এয অন্যিভ কাজ। ২০১৩ ার শর্বক ট্রাস্ট এয ভাধ্যবভ স্নািক (া)  ভভান
ম িাবয়য দমযদ্র্  শভধাফী মনফ িামচি ৭৫িাং ছাত্রী এফং ২৫িাং ছাত্র এয ভাবঝ উবৃমি  টিউন
মপ প্রদান কযা বে;


প্রধানভন্ত্রীয মক্ষা ায়িা ট্রাস্ট শর্বক ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয স্নািক (া)  ভভান ম িাবয়য
২,৬০,০৭০ জন মক্ষার্ীবদয ভাবঝ (ছাত্রী-১,৯০,২৪৩ জন  ছাত্র-৬৯,৮২৭ জন) উবৃমি  টিউন মপ
ফাফদ ১৩৭,৬০,৮৪,০৪০.০০ োকা মফিযণ কযা য়;

 উবৃমি মফিযবণয াাাম দমযদ্র্  শভধাফী মক্ষার্ীবদয মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন বমিি মনমিি কযবন আমর্ িক
ায়িা প্রদান নীমিভারা, ২০১৫ এয আবরাবক ২০১৪-২০১৫ অর্ িফছয শর্বক আমর্ িক ায়িা প্রদান কযা
বে। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয ১৩৯ জন লষ্ঠ শর্বক স্নািক  ভভান শেমণয দমযদ্র্  শভধাফী মক্ষার্ীবক
মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন বমিি প্রমক্রয়ায় আমর্ িক ায়িা মববফ ৫,৩৭,০০০.০০ োকা প্রদান কযা য়;

০৯ মর্বম্বয ২০১৮ মক্ষা ভন্ত্রণারবয়য বম্মরন কবক্ষ প্রধানভন্ত্রীয মক্ষা ায়িা ট্রাবস্টয উবৃমি মফিযণ অনুষ্ঠাবন মক্ষার্ীবদয ভবঝ
উবৃমিয অর্ ি প্রদান কবযন ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয মমনয়য মচফ জনাফ শভা: শাযাফ শাাইন

 দুঘ িেনায় গুরুিয আি দমযদ্র্  শভধাফী মক্ষার্ীবদয এককারীন আমর্ িক অনুদান প্রদান নীমিভারা, ২০১৫
এয আবরাবক ২০১৪-২০১৫ অর্ িফছয শর্বক এককারীন আমর্ িক অনুদান প্রদান কযা বে। ২০১৮-২০১৯
অর্ িফছবয দুঘ িেনায় গুরুিয আি ০১ জন দমযদ্র্  শভধাফী মক্ষার্ীবক এককারীন আমর্ িক অনুদান
মববফ ১০,০০০.০০ োকা প্রদান কযা য়।
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 ২০১৮-১৯ াবর একাবর্মভক গবফলণা ভঞ্জুযী-এয অধীবন শভাে ৫১৯টি গবফলণা প্রকবল্প অর্ ি ছাে কযা য়
মায মযভাণ ৪,৭৭,৫১,৮৯৫ োকা;
 এভ.মপর.  মএইচ.মর্. শকাব ি শপবরাম  বৃমি প্রদাবনয জন্য প্রণীি নীমিভারা, ২০১৭ অনুমায়ী
২০১৮ ার শর্বক এভ.মপর. শকাব ি ভামক ১০,০০০ োকা এফং মএইচ.মর্. শকাব ি ভামক ১৫,০০০
োকা কবয শপবরাম  বৃমি প্রদান কযা বে;
 ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয ০৮ জন এভ.মপর গবফলক এফং ০৭ জন মএইচ.মর্. গবফলকবক শপবরাম 
বৃমি প্রদান কযা য়;
 মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভন প্রদি মএইচ.মর্ শপবরামব ম্মানীয মযভাণ ভামক ১৫,০০০ োকা
শর্বক বৃমদ্ধ কবয ৩০,০০০ োকা এফং শাস্ট র্বটাযার শপবরামব ম্মানীয মযভাণ ৩০,০০০ োকা
শর্বক বৃমদ্ধ কবয ৫০,০০০ োকায় উন্নীি কযা বয়বছ;
 মফশ্বমফদ্যারবয়য মক্ষকবদয আন্তজিামিক শমভনায, মবম্পামজয়াভ, য়াকি, কনপাবযন্প ইিযামদ
আবয়াজন  অংগ্রবণয জন্য ফাবজে ফযাদ্দ ৫০,০০,০০০ োকা শর্বক ২,০০,০০,০০০ োকায় উন্নীি কযা
বয়বছ;
 মফশ্বমফদ্যারবয়য মক্ষকবদয গবফলণাকবভি অনুপ্রামণি কযায জন্য িাবদয প্রকামি শভৌমরক গবফলণামূরক
প্রফন্ধ এফং পুস্তবকয জন্য ৩৫ জন মক্ষকবক ইউমজম স্বণ িদক প্রদান কযা য়;
 মফশ্বমফদ্যারয়মূব অধ্যয়ণযি শভধাফী মক্ষার্ীবদয শভধা মফকাব অনুপ্রামণি কযবি প্রমি ফছয কর
াফমরক মফশ্বমফদ্যারবয়য অনুলবদয বফ িাচ্চ ভাকিপ্রাপ্তবদয ভাবঝ ইউমজম শভধা বৃমি ১২৫ জন, ইউমজম
জনিা ব্যাংক বৃমি ০১ জন এফং অন্ধ বৃমি ০১ জন-শক এককারীন ১০,৫০০ োকা কবয ফ িবভাে
১৩,৩৩,৫০০ (শিয রক্ষ শিমত্র াজায াঁচি) োকা প্রদান কযা য়। এছাো ১২৭ জনবক প্রধানভন্ত্রী
স্বণ িদক প্রদান কযা য়;
 কমভবনয কভিকাবন্ডয কবরফয বৃমদ্ধ ায়ায় উচ্চমক্ষায মফশ্ববপ্রমক্ষি মফবফচনায় এফং যকাবযয
“রুকল্প ২০৪১”-শক াভবন শযবখ কমভবন আয ০২ (দুই) টি নতুন মফবাগ সৃমষ্ট কবয শভাে ১০ (দ) টি
মফবাবগয ভাধ্যবভ ফিিভাবন উচ্চ মক্ষা ংমিষ্ট কর কাম িক্রভ মযচারনা কযা বে;
 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রমিশ্রুমি এফং মনবদ িনা অনুমায়ী শদবয প্রমিটি শজরায় অন্তি একটি মফশ্বমফদ্যারয়
প্রমিষ্ঠায ধাযাফামকিায় ২০১৮ াবর ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান মর্মজোর ইউমনবাম িটি, ফাংরাবদ;
শখ ামনা মফশ্বমফদ্যারয়, শনত্রবকানা; ফঙ্গভািা শখ পমজরাতুবন্নছা মুমজফ মফজ্ঞান  প্রমৄমি
মফশ্বমফদ্যারয়, জাভারপুয; খরনা কৃমল মফশ্বমফদ্যারয়; মবরে শভমর্বকর মফশ্বমফদ্যারয় শভাে ০৫টি
াফমরক মফশ্বমফদ্যারবয় একাবর্মভক কাম িক্রভ শুরু কযা বয়বছ;
 যকাময মফশ্বমফদ্যারয়মূব শৃঙ্খরা  সুান আনয়ন এয রবক্ষ মক্ষক মনবয়াগ ংক্রান্ত অমবন্ন
নীমিভারা প্রণয়ন কযা বয়বছ;
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 যকাময মফশ্বমফদ্যারবয়মূব মক্ষার্ী বমিিয শক্ষবত্র মক্ষার্ী  অমববাফকবদয শবাগামন্ত কভাবনায জন্য
আংমক বাবফ গুে দ্ধমিবি বমিি যীক্ষা গ্রবণয ব্যফস্থ্া শনয়া বয়বছ। এয অং মববফ ২০১৯ ার
শর্বক কৃমল মফলয়ক মফশ্বমফদ্যারয়গুবরাবি গুে দ্ধমিবি বমিি যীক্ষা চালু বে;
 মফমবন্ন গুরুেপূণ ি মদ্ধান্ত গ্রবণ িবথ্যয প্রবয়াজবন Public University Management
Information System (PUMIS) ীল িক পট্য়ায প্রস্তুি কযা বয়বছ। এবি কর যকাময
মফশ্বমফদ্যারবয়য িথ্য ংবমাজবনয কাজ অব্যাি যবয়বছ;
 উচ্চ মক্ষায গুণগি ভাবনান্নয়বনয রবক্ষয
Bangladesh National Qualifications
Frameworks (BNQF) প্রণয়ন কযা বয়বছ:
 উচ্চমক্ষা ভাবনান্নয়ন প্রকবল্পয োবেমজক মরম ইউমনে কতৃক
ি Strategic Plan for Higher
Education in Bangladesh: 2018-2030 ীল িক শকৌরগি মযকল্পনা প্রণয়ন কযা বয়বছ।
উি মযকল্পনায় ৪১টি এযাকন প্লযান (Action Plan) গৃীি বয়বছ মা ২০১৮-২০৩০ াবরয ভবধ্য
৩টি ম িাবয় ফাস্তফাময়ি বফ:
 ২০১৮ াবর ০৭টি নতুন শফযকাময মফশ্বমফদ্যারয় অনুবভাদন রাব কবয:
 কমভবনয কর কমম্পউোয ব্যফাযকাযীগণবক ইোযবনে শফা প্রদাবনয জন্য একটি মিারী শরাকার
এমযয়া শনেয়াকি (োন) প্রমিষ্ঠা কযা বয়বছ। এ োবনয ভাধ্যবভ কমভবনয কর শর্স্কে কমম্পউোবয
ইোযবনে শফা প্রদান কযা বে। এছাো কমভবনয গুরুেপূণ ি স্থ্ানমূব Wifi ব্যফস্থ্া চালু কযা
বয়বছ। ফিিভাবন এই োবনয াাাম একটি আইম শেমরবপান শফা প্রস্তুি কযা বয়বছ। মায ভাধ্যবভ
প্রায় ১৯টি যকাময মফশ্বমফদ্যারবয়য াবর্ ংবমাগ স্থ্ামি বফ। এই আইম শেমরবপাবনয ভাধ্যবভ
ইউমজম ২০টি মক্ষাপ্রমিষ্ঠাবনয াবর্ ইন-াউ ংবমাবগয কাজ চরভান আবছ। যফিীবি এই
আইম শপাবনয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ ফমমফ িবশ্বয াবর্ শমাগাবমাগ স্থ্ান কযা মাবফ;
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webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY
gvbbxq cÖavbgš¿x †NvlYv w`‡q‡Qb, wk¶v‡K Avwg LiP g‡b Kwi bv; Avwg g‡b Kwi GwU GKwU
wewb‡qvM, RvwZ‡K M‡o †Zvjvi wewb‡qvM| iv‡ó«i cªvK-cªv_wgK †_‡K Øv`k †kªwY ch©šÍ wk¶vµg cªYqb,
cwigvR©b, Aby‡gv`bmn mvwe©K KvR K‡i _v‡K RvZxq wkÿvµg I cvV¨cy¯K
Í †evW©, hv ms‡ÿ‡c
Gb.wm.wU.we. bv‡g cwiwPZ| gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi D‡`¨v‡M RvZxq wkÿvµg I cvV¨cy¯K
Í
†evW© 2010 mvj †_‡K wk¶v_©xশদয nv‡Z webvg~‡j¨ cvV¨cy¯K
Í †c․‡Q w`‡”Q| GwU wek^e¨vwc cÖkswmZ
Kvh©µ‡gi GKwU| B‡Zvg‡a¨ 2021 mv‡ji wk¶v_©xi Rb¨ cªv_wgK wk¶vµg cwigvR©‡bi KvR ïiæ
n‡q‡Q| gvbbxq cªavbgš¿x †kL nvwmbv 13 †de«yqvwi 2018 Zvwi‡L RvZxq msm‡` G wel‡q wb‡`©kbvI
w`‡q‡Qb|
2019 wkÿve‡l© webvg~‡j¨ cvV¨cy¯K
Í weZi‡Yi Z_¨
µt bs

¯Íi

1
2
3

cÖvK-cÖv_wgK
cÖv_wgK
ÿz`ª b„-‡Mvôxi fvlv (MLE) cÖvKcÖv_wgK I cÖv_wgK †kÖwYi cvV¨cy¯ÍK
Be‡Z`vwq
`vwLj
gva¨wgK (evsjv fvm©b)
gva¨wgK (Bs‡iwR fvm©b)
KvwiMwi
GmGmwm †fv‡Kkbvj
`vwLj †fv‡Kkbvj
†eªBj cvV¨cy¯ÍK
m¤cyiK K…wl wkÿv (6ô-9g)
†gvU =

4
5
6
7
8
9
10
11
12

3428010
20377001
98144

2
33
8

mieivnK…Z
cvV¨cy¯Í‡Ki msL¨v
6856020
98882899
276784

3151984
2599148
12407608
76800
231313
239012
10095
750
0
42619865

36
39
101
101
61
19
17
110
2
529

22531283
37958534
180053122
1247826
1235948
2881473
143875
5857
124261
352197882

wkÿv_©xi msL¨v

welq msL¨v

L. wkÿvµg welqK
1. 2021 mv‡ji wk¶v_©xi Rb¨ wk¶vµg cwigvR©‡bi KvR Pjgvb Av‡ছ;
2. cÖv_wgK wkÿvµg 2012 Gi Kvh©KvwiZv welqK mgxÿv cwiPvwjZ n‡q‡Q;
3. cÖv_wgK wkÿvµg 2012 Gi cwigvR©‡bi j‡ÿ¨ Pvwn`v wbiƒcb welqK mgxÿv cwiPvwjZ
n‡q‡Q;
4. gva¨wgK wkÿvµg 2012 Gi ch©v‡jvPbv Pvwn`v wbiƒcb welqK mgxÿv cwiPvwjZ n‡q‡Q;
M. cvV¨cy¯K
Í welqK
1. †emiKvwifv‡e gyw`ªZ I cÖKvwkZ D”P gva¨wgK ch©v‡qi 97wU cvV¨cy¯K
Í cyb:Aby‡gv`b Ges
15wU bZzb cvV¨cy¯ÍK Aby‡gv`b †`qv n‡q‡Q;
2. KvwiMwi ¯Í‡ii 49wU cvV¨cy¯‡Í Ki cwigvR©b †k‡l Wvwg cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q;
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3. 6ô †_‡K 9g-10g †kÖwYi cvV¨cy¯K
Í মূবয Bs‡iwR fvm©b cwigvR©b Kiv n‡q‡Q;
4. GKv`k-Øv`k †kÖwYi m½xZ welqK cvV¨cy¯K
Í cwigvR©b Kiv n‡q‡Q;

wPÎ : 2019-20 wkÿve‡l©i D”P gva¨wgK †kÖwYi cvV¨cy¯ÍK মফিযন D‡Øvab Abyôvb

5. GKv`k-Øv`k †kÖwYi bvU¨Kjv welqK cvV¨cy¯K
Í cwigvR©b Kiv n‡q‡Q;
6. gva¨wgK ¯Í‡ii 7g I 8g †kÖwYi 12wU cvV¨cy¯‡Í Ki B-jvwb©s g¨v‡Uwiqvj Dbœq‡bi KvR Pjgvb
Av‡Q;
7. 6ô †kÖwYi 16wU cvV¨cy¯‡Í Ki wWwRUvj fvm©b International Textbook (IDT) cÖYqb Kiv
n‡q‡Q;

N. AvBb, wewa I bxwZ welqK
RvZxq wkÿvµg I cvV¨cy¯K
Í AvBb 2018 cÖYqb Kiv n‡q‡Q|

29

m…Rbkxj ‡gav A‡š^lY, RvZxq wk¶v mßvn 2019  ÷z‡W›Um
†Kwe‡bU wbev©Pb
†`‡ki Z…Yg~j ch©vq ‡_‡K ‡gavex wk¶v_©x‡`i Lyu‡R †ei Kivi Rb¨ Òm…Rbkxj ‡gav A‡š^lY bxwZgvjv
“2012 cÖYqb” Kiv nq| 2013 mvj †_‡K m…Rbkxj †gav A‡š^lY bxwZgvjv ev¯Íevqb ïiy Kiv n‡q‡Q|
6ô-8g, 9g-10g Ges GKv`k-Øv`k GB wZbwU MÖæ‡c cÖwZeQi †`ke¨vcx wba©vwiZ Zvwi‡L cÖvwZôvwbK
ch©v‡q ïiæ nq GB cÖwZ‡hvwMZv| AZtci Dc‡Rjv, †Rjv, wefvM I RvZxq ch©v‡q| 3wU MÖæc I 4wU
wel‡q wbe©vwPZ †miv †gvU 12 Rb K‡i wefvMxq cÖwZ‡hvwMZvq AskMÖnY K‡i| AZtci 8wU wefvM I
XvKv gnvbMix‡K GKwU wefvMxq BDwbU a‡i 3wU ch©v‡q cÖwZ wel‡q 3 Rb K‡i 4wU wel‡q cÖwZ wefv‡M
†gvU (34)=12 Rb wn‡m‡e me©‡gvU (129)= 108 Rb †miv শভধাফী wbe©vPb Kiv nq| RvZxq
ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZvq GB 108 Rb cÖwZ‡hvMx †_‡K 4 wel‡q 1 Rb K‡i 3 †k«wY‡Z †gvU 12 Rb‡K
ÔeQ‡ii †miv †gavexÕ wn‡m‡e wbev©Pb Kiv nq| m…Rbkxj †gav A‡š^l‡Yi †¶‡Î cÖwZ‡hvwMZvi
welq¸‡jvK. fvlv I mvwnZ¨ (evsjv I Bs‡iwR)
L. 6ô-8g ch©v‡qi Rb¨ •`bw›`b weÁvb Ges 9g-12k ch©v‡qi Rb¨ weÁvb (c`v_©, imvqb,
RxeweÁvb)
M. MwYZ I Kw¤úDUvi
N. evsjv‡`k ÷vwWR I gyw³hy× (BwZnvm, †c․ibxwZ, A_©bxwZ, mgvRweÁvb)
2019 mv‡ji 25 GwcÖj AvwRgcyi Mfb©‡g›U Mvj©m ¯‥yj GÛ K‡j‡R MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii
gvbbxq wk¶vgš¿x Wv. `xcy gwb Gg.wc RvZxq ch©v‡q m„Rbkxj †gav A‡š^lY cÖwZ‡hvwMZv 2019 D‡Øvab
K‡ib| wk¶v_©x I wk¶K Ges wk¶v gš¿Yvj‡qi Aaxb `ßi I Awa`ß‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pvixi
RvuKRgKc~Y© i¨vwjmn wecyj DÏxcbvi ga¨ w`‡q GB cÖwZ‡hvwMZv mgvß nq|
†`k e‡iY¨ wePviKgÛjxi iv‡qi wfwË‡Z 12 Rb eQ‡ii †miv †gavex মনফ িামচি বয় MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi KvQ †_‡K M«nY K‡i mb`cÎ, †g‡Wj I cÖ‡Z¨‡K
1,00,000 (GK j¶) UvKvi †PK| evKx 96 Rb †gavex wk¶v_©x‡K cyi¯‥vi ¯^iƒc mb`cÎ, †g‡Wj I
cÖ‡Z¨K‡K bM` 20,000 (wek nvRvi) UvKv cÖ`vb কযা য়| 2019 Gi †miv 12 Rb †gavex‡K 5
w`‡bi Rb¨ wk¶v md‡i `wÿY †Kvwiqvq cvVv‡bv nq|
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েমফ : m…Rbkxj †gav A‡š^lY-2019 cyi¯‥vi weZiY Abyôv‡b MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv

RvZxq wk¶v mßvn 2019
RvZxq wk¶v bxwZ 2010 Gi Av‡jv‡K eZ©gvb miKvi †`‡ki wk¶vi Dbœq‡b we‡kl ¸iæZ¡v আ‡ivc
K‡i‡Q| wk¶v gš¿Yvj‡qi gva¨wgK I D”P wk¶v wefvM G wel‡q ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q| †`‡ki
cÖwZwU gva¨g ¯‥yj, K‡jR, gv`«vmv I KvwiMwi wk¶v cÖwZôv‡bi †kÖô wk¶v_©x, †kÖô †kÖwY wk¶K, †kÖ ô
cÖavb wk¶K, Aa¨¶, †kÖô wk¶v cÖwZôvb cÖav‡bi ¯^-¯^ †¶‡Î Ae`v‡bi ¯^xK…wZ cÖ`v‡bi D‡Ï‡k¨ miKvi
cÖwZ eQi RvZxq wk¶v mßvn Kg©m~wP MÖnY কবয|
m…Rbkxj শভধাঅবেলবণয cvkvcvwk RvZxq wk¶v mßvn D`hvcb ïiæ nq 2016 mv‡j| 2019 Gi gvP©
Gi 12 Zvwi‡L cÖwZôvb ch©v‡q ïiæ n‡q 31 gvP© Zvwi‡L wefvMxq ch©vq ch©šÍ mgvß nq| RvZxq
ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv AbywôZ nq ১৯-২০ জুন ২০১৯ িামযবখ wewfbœ K¨vUvMwi‡Z RvZxq ch©v‡q ‡kÖô
weRqx wbe©vwPZ Kiv nq| GeviB cÖ_g cÖwZwU ইবববে wØZxq I Z…Zxq ¯’vb wba©viY K‡i Zv‡`i cyi¯‥vi
cÖ`vb Kiv nq| 2019 mv‡ji 26 Ryb RvZxq ch©v‡qi 89 Rb †k«ô weRqx Ges 112 (14 wU ইবববে)
Rb‡K wØZxq I Z…Zxq cyi¯‥vi cÖ`vb Kiv nq| cÖ‡Z¨K weRqx‡K bM` UvKv, †µ÷, †g‡Wj Ges
mb`cÎ cÖ`vb Kiv nq| †miv 89 Rb‡K fvi‡Z wkÿv md‡i wb‡q hvIqv nq|

÷z‡W›Um †Kwe‡bU wbev©Pb
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g wkÿv_©x‡`i gva¨‡g AwffveK‡`i m¤ú„³ K‡i wkÿv I cwi‡ek Dbœqb Kg©KvÛ
Ges µxov, ms¯‥…wZ I mnwkÿv Kvh©µ‡g wkÿv_x©‡`i AskMÖnY wbwðZ Ki‡Z 2015 mvj †_‡K gva¨wgK
we`¨vjq I `vwLj gv`ªvmvq ÷z‡W›Um †Kwe‡bU wbev©Pb wbqwgZfv‡e AbywôZ n‡q Avm‡Q| 2018-19 A_©eQ‡i
22961 wU wkÿv cÖwZôv‡bi ÷z‡W›Um †Kwe‡bU wbev©Pb msµvšÍ mKj Kvh©µg AbjvB‡b m¤úbœ nq|
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ছমফ : ÷z‡W›Um †Kwe‡bU wbe©vPb 2019 ch©‡eÿY Ki‡Qb gvbbxq wkÿv ভন্ত্রী Wv. `xcy gwbGg.wc
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ফামল িক কভিম্পাদন চুমি (A.P.A.),
এ
ও
ন

ও
-

(A.P.A.)

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ ২০১৪-২০১৫ অর্ িফছয শর্বক ফামল িক কভিম্পাদন চুমি (A.P.A.) ম্পাদন
কবয আবছ। ২০১৮ াবরয ১৬ জুন ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয মচফ ভবাদবয়য াবর্ আিাধীন ১২
টি অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ায ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবযয ফামল িক কভিম্পাদন চুমি (A.P.A.) ম্পামদি য়।
যফিীবি ২০১৮ াবরয ০৪ জুরাই ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগয মচফ ভবাদবয়য াবর্ এ মফবাবগয মচফ
ভবাদবয়য ভবধ্য চুমি ম্পামদি য়। চুমিবি ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয ০৫টি শকৌরগি উবদ্দবশ্যয
মফযীবি ২৭টি কাম িক্রভ  ৪টি আফমশ্যক শকৌরগি উবদ্দবশ্যয মফযীবি ১৮টি কাম িক্রভ অন্তুর্ভিি যবয়বছ।

ছমফ : ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয মমনয়য মচফ ভবাদবয়য াবর্ মফমবন্ন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ায চুমি স্বাক্ষয অনুষ্ঠান

ফামল িক কভিম্পাদন চুমিবি ফমণ িি কাম িক্রভমূব রক্ষযভাত্রায মফযীবি কিটুকু অমজিি বয়বছ িা এ
মফবাবগয এ.ম.এ. টিভ কতৃক
ি মযফীক্ষণ  প্রভাণকমূ মাচাইফাছাইক্রবভ ফামল িক এ.ম.এ. এয অজিন
প্রমিবফদন প্রস্তুি কযা বয়বছ। ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগয মনবদ িনা অনুমায়ী প্রস্তুি খো প্রমিবফদনটি
ম িাবরাচনায জন্য ২০১৯ াবরয ০৬ আগস্ট এ মফবাবগয মফবলজ্ঞ পুর কতৃক
ি ম িাবরাচনা কযা য়।
ম িাবরাচনাক্রবভ শদখা মায় শম, আফমশ্যক শকৌরগি উবদ্দবশ্যয ৪২টি কাম িম্পাদন সূচবকয মফযীবি ৩৫টি
কাম িম্পাদন সূচবকয িবাগ রক্ষযভাত্রা অমজিি বয়বছ। আফমশ্যক শকৌরগি উবদ্দবশ্যয ৩২টি কাম িম্পাদন
সূচবকয মফযীবি ২৮টি কাম িম্পাদন সূচবকয িবাগ রক্ষযভাত্রা অমজিি বয়বছ। িবাগ রক্ষযভাত্রা অজিবনয
রবক্ষয ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয এ.ম.এ. টিভ শপাকার বয়ে  টিভ প্রধাবনয শনতৃবে মনযরবাবফ
কাজ কবযবছ। আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ায় ফামল িক কভিম্পাদন চুমি ংক্রান্ত কাবজ ম্পৃি
কভিকিিাবদয জন্য ম িাপ্ত প্রমক্ষবণয আবয়াজন কযা বয়বছ। এছাো কভিম্পাদন ফাস্তফায়বনয মফলবয়
অমধকিয কভিদক্ষিা অজিবনয জন্য এ মফবাবগয এ.ম.এ. টিভ দমক্ষণ আমিকা পয কবযবছ।
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ফামল িক উদ্ভাফন কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মূোয়ন
ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ এফং আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্া উদ্ভাফনী মযকল্পনায় মনযরবাবফ কাজ
কবয মাবে এফং অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/মফবাবগয তুরনায় এমগবয় যবয়বছ। ৩১ জুরাই ২০১৮ িামযবখ ভমন্ত্রমযলদ
মফবাবগয মনবদ িনায় ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ ফামল িক উদ্ভাফন কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি
মূোয়ন কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন কবযবছ এফং ১২ আগস্ট ২০১৮ িামযবখ ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগ শপ্রযণ
কবযবছ। প্রণয়ণকৃি ফামল িক উদ্ভাফন কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মূোয়ন কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯
মফগি ১৬ আগস্ট ২০১৮ িামযবখ িথ্য ফািায়বন প্রকা কযা বয়বছ। অনুরূবাবফ আিাধীন
অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ামূ ফামল িক উদ্ভাফন কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মূোয়ন কাঠাবভা, ২০১৮২০১৯ প্রণয়ন কবযবছ। এ মফবাবগয কভিমযকল্পনা অনুমায়ী কাম িক্রভমূ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয মনম্নরূ
ইবনাববন টিভ গঠন কযা য়:
ফামল িক উদ্ভাফন কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মূোয়ন কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ অনুমায়ী এ মফবাবগয
ইবনাববন টিবভয ১০টি বা অনুমষ্ঠি বয়বছ। এছাো ০৩ (মিন) ভা অন্তয আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্া
মনবয় মচপ ইবনাববন অমপায ভবাদবয়য বামিবে ইবনাববন বা অনুমষ্ঠি বয়বছ।

ছমফ : ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয মচপ ইবনাববন অমপাবযয বামিবে আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ায াবর্ ইবনাববন
বা

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ এফং আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ায কভিকিিাবদয উদ্ভাফন ক্ষভিা বৃমদ্ধয
রবক্ষয ৩০ জন কভিকিিাবক মনবয় ০৫ মদবনয ০১টি কভিারা a2i-এয বমামগিায় আবয়াজন কযা বয়বছ।
এছাো a2i-এয বমামগিায় ৬০ জন কভিকিিাবক মনবয় ০২ মদবনয ০২টি কভিারায আবয়াজন কযা
বয়বছ। ১০ শবন্ফম্বয ২০১৮ এ মফবাবগয ৪৫টি উদ্ভাফনী উবদ্যাগ/ধাযণা আইমর্য়া ব্যাংবক জভা যাখা বয়বছ।
কভিমযকল্পনা অনুমায়ী ৩০ এমপ্রর ২০১৯ এয ভবধ্য ০২টি উদ্ভাফনী উবদ্যাবগয াইরটিং ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ।
এ মফবাবগয মচপ ইবনাববন অমপায ভাঠ ম িাবয়য চরভান উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ বযজমভবন মযদিন
কবযবছন। এ মফবাবগয ইবনাববন শাবকমং ২৮ শভ ২০১৯ অনুমষ্ঠি বয়বছ। উি শাবকমং অনুষ্ঠাবন
ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ এফং আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্া অংগ্রণ কবযবছ। উি শাবকমং
শর্বক ৬৬ (বছলমি) টি উদ্ভাফনী উবদ্যাগ ায়া শগবছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবযয র্কুবভবেন প্রকামি
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বয়বছ। ২০১৮-২০১৯-এ শভাে ৩৩টি কাম িক্রভ মছর। িায ভবধ্য ২৯টি কাম িক্রভ িবাগ পরবাবফ ফাস্তফাময়ি
বয়বছ।
2018-19 A_©eQ‡i 02wU eywbqvw` cÖwkÿY †Kv‡m© D™¢vebx Kvh©µ‡gi AvIZvq 02wU †kv‡Kwms AbywôZ
nq| Gi g‡a¨ †gvU 28wU (AvUvk) wU AvBwWqv Dc¯’vwcZ nq;

জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর কভি-মযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা
শানায ফাংরা গোয প্রিযবয় জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর কভিমযকল্পনা ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ ফাস্তফায়ন
কযবছ। এ রবক্ষ ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগয মনবদ িনায় ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর
কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন কবয এফং ০৩ জুরাই ২০১৮
ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগ শপ্রযণ কবয। অনুরূবাবফ আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ামূ জািীয় শুদ্ধাচায
শকৌর কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন কবযবছ।
জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ এ উমেমখি
কাম িক্রভমূ ফাস্তফায়বন অমিমযি মচফ (প্রান  অর্ ি) ভবাদবয়য শনতৃবে ফামল িক কভিম্পাদন, শফা
উন্নয়ন  উদ্ভাফন াখা মনযরবাবফ কাজ কবয মাবে। জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন
অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ অনুমায়ী এ মফবাবগয মমনয়য মচফ ভবাদবয়য শনতৃবে ০৪টি
বনমিকিা কমভটিয বা অনুমষ্ঠি বয়বছ। বনমিকিা কমভটিয বায় মদ্ধান্ত িবাগ ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ।

ছমফ : ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয মমনয়য মচফ ভবাদবয়য বামিবে বনমিকিা কমভটিয বা

জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা ২০১৮-২০১৯ অনুমায়ী
ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ এফং আিাধীন অমধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থ্ায ১০০ জন কভিকিিা-কভিচাযীয জন্য
জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর মফলবয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগয মনবদ িনা অনুমায়ী উিভ
চচ িায িামরকা প্রণয়ন কবয ২০ আগস্ট ২০১৮ ভমন্ত্রমযলদ মফবাবগ শপ্রযণ কযা য়। কভিমযকল্পনা অনুমায়ী
শুদ্ধাচায প্রমিষ্ঠায় ০৩টি আইন/মফমধ/নীমিভারা/প্রজ্ঞান/মযত্র জাযী কযা বয়বছ। িথ্য অমধকায আইবনয
আিায় দাময়েপ্রাপ্ত কভিকিিা (মর্)  মফকল্প দাময়েপ্রাপ্ত কভিকিিায অনরাইন প্রমক্ষণ ম্পামদি বয়বছ।
দুদবক স্থ্ামি েরাইন নম্বয ১০৬ (বোর মি) স্ব স্ব িথ্য ফািায়বন ংমৄি এফং িা কভিকিিা কভিচাযীবদযবক
অফমি কযা বয়বছ। ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগয বয়াইবে িথ্য অমধকায শফাফক্স ারনাগাদ কযা
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বয়বছ। দাপ্তমযক কর কাবজ ইউমনবকার্ ব্যফায  ই-শেন্ডায/ই-মজম এয ভাধ্যভ ক্রয় কাম িক্রভ ম্পাদবনয
মফলয়টি িবাগ মনমিি কযা বয়বছ। মনমদ িষ্ট ভবয়য ভবধ্য ক্রয়-মযকল্পনা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন কযা
বয়বছ। শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীমিভারা ২০১৭ এয আবরাবক ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাবগ কভিযি ০১
জন কভিকিিা  ০১ জন কভিচাযীবক শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান কযা বয়বছ। জািীয় শুদ্ধাচায শকৌর
কভিমযকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগমি মযফীক্ষণ কাঠাবভা, ২০১৮-২০১৯ -এ শভাে ৪০টি কাম িক্রভ মছর। িায
ভবধ্য ৩৬টি কাম িক্রভ িবাগ পরবাবফ ফাস্তফাময়ি বয়বছ।
২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয bv‡q‡g 20wU M‡elYv Kvh©µg m¤úvw`Z n‡q‡Q, wbDR‡jUvi 04wU msL¨v cÖKvk,
wkÿv M‡elYv msµvšÍ 05wU †mwgbvi/IqvK©kc Av‡qvRb Kiv nq Ges bv‡qg RvYv©j 02(`yB)wU msL¨v
cÖKvkbv cÖwµqvaxb।
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M‡elYv I cÖwkÿY


২০১৮-১৯ াবর একাবর্মভক গবফলণা ভঞ্জুযী এয অধীবন জ্ঞাবনয মফমবন্ন াখায় শভাে ৫১৯টি গবফলণা
প্রকবল্প অর্ ি ছাে কযা য় মায মযভাণ ৪,৭৭,৫১,৮৯৫/- োকা।



ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভন এফং Lovely Professional University, India
এয ভবধ্য উচ্চমক্ষা শক্ষবত্র বমামগিা বৃমদ্ধয রবক্ষয গি ২৪ মর্বম্বয ২০১৮ িামযবখ একটি
ভবঝািা স্মাযক স্বাক্ষমযি য় Lovely Professional University িবাগ বয়বায
মএইচমর্ শপ্রাগ্রাবভ ফাংরাবদবক ২০টি বৃমি প্রদান কবযবছ;
ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভন এফং University of Technology Malaysia
(UTM), Malaysia এয ভবধ্য উচ্চমক্ষা শক্ষবত্র বমামগিা বৃমদ্ধয রবক্ষয গি ০৩ নববম্বয ২০১৮
একটি ভবঝািা স্মাযক স্বাক্ষমযি য়। উি ভবঝািা স্মাযবকয আিায় ফাংরাবদবয
মফশ্বমফদ্যারয়মূবয এফং কমভবনয একাবর্মভক এফং নন-একাবর্মভক ম িাবয়য মক্ষক 
কভিকিিাবদয মফমবন্ন প্রমক্ষণ  উচ্চমক্ষা শক্ষবত্র বমামগিা প্রদান কযা বফ;





ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভন এফং UNICEF এয ভবধ্য Forecasting
Curriculum and Research in C4D among academic institutions of
Bangladesh মফলয়ক এক Letter of Understanding (LoU) স্বাক্ষমযি বয়বছ;
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cÖKvkbv


e¨vb‡eBm ïiy †_‡KB wk¶vZ_¨ I M‡elYv m¤úwK©Z wewfbœ cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i Avm‡Q|
cÖwZeQi RvZxq wk¶v Rwic †k‡l Bangladesh Education Statistics (BES) bv‡g
GKwU ¸iyZ¡c~Y© wi‡cvU© cÖKvk K‡i _v‡K| e¨vb‡eBm wk¶v msµvšÍ wewfbœ wel‡qi Dci
we‡kølYagx© I M‡elYvg~jK cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i _v‡K| 2018 mvj ch©šÍ e¨vb‡eBm KZ©„K
wkÿv mswkøó wewfbœ wel‡q 467 wU cÖKvkbv cÖKvwkZ n‡q‡Q;



ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভন (ইউমজম)-এয উচ্চমক্ষা ভাবনান্নয়ন প্রকবল্পয অর্ িায়বন
াজারার মফজ্ঞান  প্রমৄমি মফশ্বমফদ্যারবয়য দার্ ি মফজ্ঞান মফবাবগয প্রবপয র্. ইয়ামভন বকয
শনতৃবে একদর গবফলক নন-মরমনয়ায অটিক্স গবফলণায় কযান্পায নািকযবণয ােয়ী প্রমৄমি
উদ্ভাফন কবযবছন। এ দ্ধমিবি একজন শযাগীয শদব শকাবনা ধযবনয মন্ত্রামি প্রবফ না কমযবয়
প্রচমরি দ্ধমিয ফাইবয নতুন একটি দ্ধমিবি যি যীক্ষা কবয কযান্পায নািকযবণয ম্ভাফনা
উবন্ামচি বয়বছ। ০৫ শবন্ফম্বয ২০১৮ মক্ষা ভন্ত্রণারয়, উচ্চমক্ষা ভাবনান্নয়ন প্রকল্প  ইউমজম
কতৃক
ি শমৌর্বাবফ আবয়ামজি োকা আন্তজিামিক ভাতৃবালা ইনমস্টটিউবে এক ংফাদ বম্মরবন
উদ্ভামফি প্রমৄমি ম্পবকি করবক অফমি কযা য়।



োকা মফশ্বমফদ্যারবয়য অণুজীফ মফজ্ঞান মফবাবগয অধ্যাক শভাোঃ আবনায়ায শাবন-এয শনতৃবে
একদর গবফলক গফামদশুয খযা শযাগ প্রমিবযাবধয জন্য শদবয িযণীর বাইযাবয একটি
কাম©কযী টিকা উদ্ভাফন কবযবছন। এ উদ্ভাফবনয শবেবেয জন্য ইবিাভবধ্য আবফদন কযা বয়বছ।
ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভবনয উচ্চমক্ষা ভাবনান্নয়ন প্রকবল্পয (শবক) অর্ িায়বন এ
গবফলণাটি মযচামরি য়। উদ্ভামফি নতুন টিকা ফাংরাবদব মফদ্যভান খযা শযাবগয মিন ধযবনয
বাইযাবয ফ ধযবনয ংক্রভণ শর্বক গফামদশুবক সুযক্ষা মদবি ক্ষভ বফ।খাভাময ম িাবয় প্রমিটি
টিকা ৬০-৭০ োকায ভবধ্য যফযা কযা ম্ভফ বফ। উদ্ভামফি বযাকমন ম্পবকি ১৬ অবটাফয ২০১৮
োকাস্থ্ আন্তজিামিক ভাতৃবালা ইনমস্টটিউবে এক ংফাদ বম্মরন অনুমষ্ঠি য়।



ফাংরাবদবয চাযটি মফশ্বমফদ্যারবয় এময়ান শর্ববরবভে ব্যাংক (এমর্মফ)-এয কমম্পউোয াইন্প
এন্ড ইমঞ্জমনয়ামযং প্রকবল্পয প্রস্তুমিমূরক কাজ ূড়োন্তকযবণয রবক্ষয ২০ শবন্ফম্বয ২০১৮ িামযবখ
ইউমজমবি এক বা অনুমষ্ঠি য়। মফশ্বমফদ্যারয় চাযটি বরা- োকা মফশ্বমফদ্যারয়, ফাংরাবদ
প্রবকৌর মফশ্বমফদ্যারয়, মবায মফজ্ঞান  প্রমৄমি মফশ্বমফদ্যারয় এফং ইস্ট বয়স্ট ইউমনবাম িটি।
এমযক এ ব্লুভ, মমনয়য শটয শোমরস্ট, মউম্যান এন্ড শাশ্যার শর্ববরবভে মর্মবন, াউর্
এময়ান মর্াে িবভে, এমর্মফ’য শনতৃবে াঁচ দবস্যয এক প্রমিমনমধ দর ইউমজময িৎকারীন
শচয়াযম্যান প্রবপয আফদুর ভান্নান এয াবর্ প্রকবল্পয মফমবন্ন মদক মনবয় আবরাচনা কবযন।



মক্ষক মনদয়াগ ও প্রমক্ষণ ভমিতকযদণয জন্য এনটিআযমএ ও এনটিইম কাম িক্রদভয উয একটি
গদফলণা কাম িক্রভ ম্পন্ন এফাং প্রমতদফদন মক্ষা ভন্ত্রণারদয় ভপ্রযণ কযা দয়দে।প্রকদেয ভাধ্যদভ
মক্ষক প্রমক্ষণদক যুদগাদমাগী কযায জন্য ভাধ্যমভক ম িাদয়য মক্ষকদদয Secondary
Teachers Competency Standard’ মনধ িাযণ কদয তা অনুদভাদদনয মফলয়টি
প্রমক্রয়াধীন যদয়দে।GB cwjwmi AvIZvq gva¨wgK ch©v‡qi wkÿK‡`i †ckvMZ Ávb I `ÿZv
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AR©‡bi Rb¨ 4wU †ÿÎ‡K wPwýZ Kiv n‡q‡Q †hgb : (i) Professional Knowledge or
Content Knowledge (ii) Professional Practice or Pedagogical
Knowledge (iii) ICT Integration in Teacing Profession or Use of
Technology Ges (iv) Professional Learning Ethics and Moral
ValuesGB 4wU †ÿ‡Î AwR©Z Ávb I `ÿZvi Dci wfwË K‡i 4 ai‡Yi wkÿ‡Ki †kÖwYKiY
Kiv n‡q‡Q| †hgb: (i) Begining Teacher (ii) Developing Teacher (iii)
Advanced Teacher (iv) Expert Teacher-GB `ÿZv¸‡jv AR©‡bi gva¨‡g GKRb
wkÿKBegining Teacher ‡_‡K Expert Teacher-G cwiYZ n‡eb|
Secondary Teacher Career Path Gi gva¨‡g wkÿK‡`i †ckvMZ †mvcvb •Zwi Kiv
n‡q‡Q Ges Zv ev¯Íevq‡bi Rb¨ K÷ g‡Wwjs Kiv n‡q‡Q hv wkÿK‡`i †ckvMZ Dbœqb I mš‘wó weavb
Ki‡e| GছvovI Demand and Supply of Teachers kxl©K M‡elYv K‡g©i gva¨‡g gva¨wgK
ch©v‡q welqwfwËK KZRb wkÿK cÖ‡qvRb Ges cÖ‡qvRb Abymv‡i KZRb wkÿK wkÿv‡ÿ‡Î wb‡qvwRZ
i‡q‡Qb Zvi GKwU ev¯Íe wPÎ Zz‡j aiv n‡q‡Q|
wUwPs ‡KvqvwjwU BgcÖyf‡g›U-2 (wU.wKD.AvB.-2) Bb ‡m‡KÛvwi GWy‡Kkb cÖ‡R± (T.Q.I.-II)- Gi
gva¨‡g
Policy Guidelines on Establishing Centers of Excellence
(COE) :
GB MvBWjvB‡bi AvIZvq 14wU miKvwi wUPvm© †Uªwbs K‡j‡Ri g‡a¨ 3wU wUwUwm‡K 3wU wel‡qi
Ici Centre of Excellenceমদদফ প্রমতষ্ঠা কযায রদক্ষে GKwU D‡`¨vM MÖnY Kiv
n‡q‡Q|GB 3wU wUwUwm n‡jv h_vµ‡g: ঢাকা টিিা ি ভেমনাং কদরজ- ইাংদযমজ মফলদয়, যাজাী
টিিা ি ভেমনাং কদরজ- MwYZ মফলদয় এফাং মদরট টিিা ি ভেমনাং কদরজ- মফজ্ঞান মফলদয় । Centre
of Excellence n‡”Q mÿgZv e„w× Ges দফ িাচ্চ দক্ষতায় প্রমতমষ্ঠত (মক্ষক ও মক্ষাথীদদয
জন্য) g‡Wj cÖwZôvb, †hLv‡b kw³kvjx I mymsMwVZ wkÿv Kvh©µg cwiPvwjZ n‡e, we‡kl K‡i
Bs‡iwR, MwYZ I weÁvb wkÿvi †ÿ‡Î| Centre of Excellenceমদদফ প্রমতষ্ঠা কযায
রদক্ষে এ কর প্রমতষ্ঠানদক (প্রমতটিদত ৬৫.০০ রক্ষ টাকা কদয) ১৯৫.০০ রক্ষ টাকা প্রদান কযা
দয়দে।


Policy Guidelines on Recognition of Prior Learning (RPL)
Implementation:
G bxwZi AvIZvq Ggb GKwU cÖwµqv MÖnY Kiv n‡e hvi gva¨‡g gva¨wgK ch©v‡qi †h mKj
wkÿK wewfbœ cÖwkÿY, ev¯Íe AwfÁZv Ges Rxeb `ÿZv wfwËK wkÿv AR©b Ki‡e Zuv‡`i‡K
GKUv wbw`©ó †µwWU cÖ`v‡bi gva¨‡g ¯^xK…wZ cÖ`v‡bi e¨e¯’v _vK‡e;



Policy Guidelines on Inclusive Education in Secondary
Education:
wUwKDAvB-2 cÖKí Inclusive Education Frameworkev¯Íevq‡bi Rb¨ mn‡hvwMZv cÖ`vb
K‡i Avm‡Q| Gi gva¨‡g wkÿv`vb c×wZi Dbœqb, ÿz`ª b„-‡Mvôx, gwnjv wkÿK I we‡kl Pvwn`v
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m¤úbœ QvÎ/QvÎx‡`i Kj¨v‡Y KvR Kiv n‡”Q| GQvov, mvgvwRK, A_©‣bwZK I †f․‡MvwjKfv‡e
AbMÖmi GjvKvi wkÿv cÖwZôv‡bi wcwQ‡q cov QvÎ/QvÎx‡`i GwM‡q †bqvi Rb¨ AwZwi³ K¬v‡m
cvV`vbKvix wkÿK‡`i cÖ‡Yv`bv cÖ`vb K‡i Avm‡Q| Inclusive Education Program-Gi
AvIZvq gwnjv wkÿ‡Ki msL¨v e„w×, GbwUAviwmG †iwR‡÷ªkb cÖvß wkÿK‡`i †ckvMZ `ÿZv
e„w×mn GmGgwm, GgGgwm, wRwe‡Z gwnjv m`‡m¨i msL¨v e„w× Kivi cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q;


Policy Guidelines on Continuous Professional Development
(CPD) for Secondary Teachers
GB cwjwmi AvIZvq wkÿK‡`i welqe¯‘ Ávb I `ÿZv e„w× Z_v wkÿv`vb c×wZi Dbœqb
mvab Kivi Rb¨ Pvwn`vwfwËK Ges hyশগাাv‡hvMx CPD TrainingGi e¨e¯’v i‡q‡Q;



Policy Guidelines on Preservice Teacher Education (PSTE)
GB Pre-Service Education cwjwmi gva¨‡g gvbm¤§Z Pre-Service wkÿK cÖwkÿ‡Yi
‣ewkó¨ I Gi AvIZvq ZvwË¡K KvVv‡gv cÖYqb Ges ev¯Íevq‡bi e¨e¯’v i‡q‡Q;



e¨vb‡eBm cÖwZ eQi †`‡ki wkÿv‡ÿ‡Î wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© wel‡qi M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv K‡i
_v‡K| B‡Zvg‡a¨ ew¯Íevmx †Q‡j‡g‡q‡`i wkÿvi Ae¯’v, S‡i cov QvÎ QvÎx‡`i msL¨v I KviY
wbY©q, ÿz`ª b„-†Mvôxi wkÿv Kvh©µg, we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wkÿv_x©‡`i wkÿvi cwi‡ek, Z_¨ I
†hvMv‡hvM cÖhyw³ wkÿv, wejyß wQUgnj, KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿvmn wewfbœ cÖvmw½K I ¸iæZ¡c~Y©
wel‡qi Dci M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv K‡i cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i‡Q| G mKj M‡elYv
cÖwZ‡e`b †_‡K †`‡ki wkÿvi cÖK…Z Ae¯’v Abyaveb Kiv Ges cÖ‡qvRbxq wm×všÍ †bIqv m¤¢e
n‡”Q| M‡elYvi djvdj e¨vb‡eBm I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 2018-২০19 A_©eQ‡i
5wU M‡elYv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|



wkÿvLv‡Z D”PZi M‡elYv mnvqZv Kg©m~wP(GARE) wkÿv gš¿Yvj‡qi Ab¨gZ ¸iæZ¡c~Y© GKwU
KvR| 2009 mb †_‡K †`‡ki wkÿv‡ÿ‡Î D”PZi M‡elYv Kv‡Ri Rb¨ Avw_©K mnvqZv cÖ`vb
K‡i Avm‡Q| wkÿvLv‡Z D”PZi M‡elYv mnvqZvKg©m~wPi cÖv_wgK evQvB KwgwUi Kvh©µg
e¨vb‡eB‡m m¤úbœ n‡q _v‡K| m¤úªwZ GB Kv‡Ri MwZkxjZv I ¯^”QZv Avbq‡bi Rb¨
Grants For Advanced Research in Education (GARE) bvgK e-management
software cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g mviv eQi a‡i M‡elKMY Zvu‡`i M‡elYv cÖ¯Íve
`vwLj Ki‡Z cvi‡Qb| D”PZi M‡elYv mnvqZv Kg©m~wPi AvIZvq G ch©šÍ 485wU M‡elYv
cÖK‡í 65.53 †KvwU UvKv A_v©qb wkÿv Dbœq‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e| Zb¥‡a¨ Ryb 2018
ch©šÍ 229wU M‡elYv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| M‡elYv cÖK‡íi djvdj wb‡q 3wU Volume
ÔReport on Advanced Research 2010-2016 `cÖKvwkZ n‡q‡Q|
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wkÿvLv‡Z D”PZi M‡elYv mnvqZv Kg©m~wPi AvIZvq M‡elYv cÖK‡íi djvdj wb‡q 3wU Volume ÔReport on
Advanced Research 2010-2016 cÖKvkbv Abyôv‡b wkÿv gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Wv. `xcy gwb,Gg.wc. I gvbbxq
Dcgš¿x Rbve gwneyj nvmvb †P․ayix, Gg.wc.



gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ß‡ii cÖwk¶Y DBs wbR¯^ ZZ¡veav‡b me©‡gvU 13,277 Rb‡K
cÖwk¶Y cÖ`vb K‡i| Zb¥‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ cÖwk¶Ymg~n n‡jv :
 gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ß‡ii gvVch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i Rb¨ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³
welqK cÖwk¶Y Av‡qvRb| miKvwi K‡jR Gi Aa¨¶, ‡Rjv wk¶v Awdmvi, Dc‡Rjv
gva¨wgK wk¶v AwdmviMY GB cÖwk¶‡Y AšÍ©fz³ wQ‡jb| me©‡gvU 714 Rb‡K evwl©K
Kg©m¤úv`b Pzw³ welqK cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 RvZxq ï×vPvi †K․kj ev¯Íevqb welqK 380 Rb Kg©KZ©v‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq|
 B‡bv‡fkb Kvh©µ‡g 166 Rb†K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq|
 miKvwi K‡jR Gi cÖfvlK Ges mnKvix Aa¨vcK c`gh©v`vi Kg©KZ©v‡`i Rb¨ AvB.wm.wU
GÛ cÖ‡dkbvj †W‡fjc‡g›U welqK 2050 Rb‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 weÖwUk KvDwÝ‡ji mnvqZvq Kv‡bKwUs K¬vmiæg welqK cÖwk¶‡Yi AvIZvq 1,986 Rb‡K
cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 18 Rb wk¶K I Kg©KZ©v †K `w¶Y †Kvwiqvq Ges 38 Rb wk¶K I Kg©KZ©v†K fvi‡Z
cÖwk¶‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv nq|
 2018-2019 A_©eQ‡i 45 Rb Kg©KZ©v †`‡k (35) Ges we‡`‡k (10) wcGBP.wW M‡elYv
†Kv‡m© Aa¨qb Gi Rb¨ কবযবছন|



†m‡KÛvwi GWy‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U †cÖvM«vg-Gi AvIZvq 2018-2019
A_©eQ‡i wbgœewY©Z wel‡q †gvU 1,77,447 Rb‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q :
 †mwmc-Gi AvIZvq gva¨wgK ch©v‡q KvwiKyjvg ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ cÖYxZ 15wU wel‡qi wk¶K
wk¶vµg wb‡`©wkKv gva¨wgK ch©v‡qi mKj wk¶K‡K mieivn Kiv n‡q‡Q| ewY©Z wk¶vµg
wb‡`©wkKv e¨envi wel‡q 42,819 Rb wk¶K‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
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 wk¶v_©x‡`i g‡a¨ Rxeb`¶Zv e…w×i j‡¶¨ gva¨wgK ch©v‡qi wk¶KM‡Yi Rb¨ Rxeb
`¶ZvwfwËK wk¶vwelqK cÖwk¶Y Kg©m~wP M…nxZ n‡q‡Q| ewY©Z Kg©m~wPi AvIZvq 98,013Rb
wk¶K‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 weÁvb wk¶vq `¶Zv e…w×i j‡¶¨ nv‡Z-Kj‡g weÁvb wel‡q 8,592 Rb wk¶K‡K cÖwk¶Y
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 gva¨wgK ch©v‡q avivevwnK g~j¨vqb wel‡q gvV ch©v‡qi 1,588Rb wk¶K‡K gv÷vi †U«B bvi
cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv (wcweGg) ev¯Íevqb wel‡q 18,762Rb wk¶K‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q;
 AvÛvimvf©W GjvKvq wb‡qvMK…Z 807Rb wi‡mvm© wUPvi‡K †ewmK cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 `vßwiK Kv‡R Kg©KZ©v‡`i m¶gZv e…w×i j‡¶¨ AvBwmwU I Ab¨vb¨ wel‡q 5,258Rb,
Gbfvqib‡g›U †mBdMvW© g¨v‡bR‡g›U wel‡q 630 Rb wk¶K I Kg©KZ©v‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q;
 wk¶v mswkøó wewfbœ `ß‡ii Kg©KZ©vM‡Yi miKvwi µq welqK `¶Zv e…w×i j‡¶¨ 80 Rb
Kg©KZ©v‡K 4 mßvn †gqv`x cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 †mwmc-Gi AvIZvq AvBwmwU jvwb©s †m›Uvi cwiPvjbv I AvBwmwU wel‡q gva¨wgK ch©v‡qi
(we`¨vjq I gv`ivmv) cÖavb wk¶K 560Rb, mnKvix wk¶K (AvBwmwU) 380 Rb, mnKvix
wk¶K (weÁvb) 277Rb Ges wewfbœ ch©v‡qi 310Rb Kg©KZ©vmn †gvU 1,528Rb‡K ‣e‡`wkK
cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 ÒAvBwmwUÕi gva¨‡g gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡i wkÿvi cÖPjb cÖKí (2q ch©vq)Ó-Gi
2018-2019 A_©eQ‡i 1,61,450 Rb wkÿK‡K AvBwmwU wel‡q `ÿZv AR©‡bi j‡ÿ¨ cÖwkÿY
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| AvBwmwU gv÷vi cøvb 2021 ev¯Íevq‡bi Ask wn‡m‡e gva¨wgK I D”P
gva¨wgK ¯Í‡i wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ G cÖK‡í 12 ai‡bi cÖwkÿY cÖ`v‡bi e¨e¯’v i‡q‡Q|
Zb¥‡a¨ 2018-19 A_©eQ‡i 03 ai‡Yi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| cÖwkÿYmg~n n‡jv:
 13,410 Rb ‡k«Yx wkÿK‡K 12 w`‡bi ‡ewmK wUPvm© ‡U«wbs (BTT) cÖwkÿY;
 20,220 Rb cÖwZôvb cÖavb/mnKvix cÖavb‡K 06 w`‡bi (HIT/AHIT) cÖwkÿY;
 1,27,840 Rb ‡k«wY wkÿK‡K 06 w`‡bi Bb-nvDR cÖwkÿY (IHT) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;
 GQvov cÖwkÿY g¨vbyqvj •Zwii j‡ÿ¨ 03 wU IqvK©kc m¤úbœ n‡q‡Q Ges 03wU cÖwkÿY
g¨vbyqvj cÖYqb Kiv n‡q‡Q;
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 Z_¨ cÖhyw³i mnvqZvq wk¶vi g‡bvbœq‡bi j‡¶¨ wbe©vwPZ †emiKvwi K‡jRmg~‡ni
Dbœqb (1g ms‡kvwaZ) cÖK†íi Aax†b 1500 †emiKvwi K‡j‡Ri cÖwZwU K‡jR †_‡K
3 Rb K‡i 21 w`be¨vcx †gvU 4500 Rb weÁv‡bi wk¶K‡K wWwRUvj Kb‡U›U cÖYqb
I †kÖwYK‡¶ Dc¯’vcb, mdUIqvi I nvW©Iqvi U«vej m¨ywUs Ges Kw¤úDUvi j¨ve
Acv‡ikvb welqK cÖwk¶‡Y 2018-2019 A_©eQ‡i 115Rb weÁvb wkÿK†K cÖwkÿY
cÖ`vb Kiv n†q†Q;
 Òwk¶vi gv‡bvbœq‡bi j‡¶¨ †Rjv m`‡i Aew¯’Z miKvwi †cv÷ MÖvRy‡qU K‡jRmg~‡ni
DbœqbÓ-kxl©K cÖK‡íi GKwU ¸iæZ¡c~Y© K‡¤úv‡b›U n‡jv Pvi nvRvi we.wm.Gm (mvaviY
wkÿv) K¨vWvi Kg©KZ©v‡K 21 w`be¨vcx ÔwelqwfwËK wWwRUvj K‡›U›U †W‡fjc‡g›U
cÖwkÿY cÖ`vb| weMZ 2018-2019 A_©eQ‡i 1 nvRvi 700 wkÿK†K cÖwk¶Y cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q;

GbwUAviwmGÕi Af¨šÍixY cÖwkÿY
 weMZ 8 I 9 b‡f¤^i 2018 GbwUAviwmG KZ…©K B-bw_ ev¯Íevqb welqK Af¨šÍixY
cÖwkÿY 2018 Av‡qvRb Kiv nq| G‡Z †gvU 41 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvix AskMÖnY
K‡i;
 weMZ 29-30 †g 2019 ÒAwdm e¨e¯’vcbv I †ckvMZ `ÿZv DbœqbÓ welqK
Af¨šÍixY cÖwkÿY-2019 Av‡qvRb Kiv nq| Zv‡Z †gvU 41 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvix
AskMÖnY K‡ib;

এন ম টি মফ
†`‡ki Af¨šÍ‡য এন. ম. টি .মফ কতৃক
ি আবয়ামজি †gvU 6wU cÖwkÿ‡Y 5142 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix I
†kªwYwkÿK AskMÖnY K‡i‡Qb Ges GbwmwUwei 14 Rb •e‡`wkK cÖwkÿ‡Y AskMÖnY K‡i‡Qb।
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মÿvq AeKvVv‡gv Dbœqb


মনফ িামচি শফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়মূব শবৌি অফকাঠাবভা উন্নয়ন (১ভ ংবামধি) ীল িক
প্রকবল্পয শভয়াদ জানুয়াময ২০১১-জুন ২০১৯ ম িন্ত (প্রস্তামফি জুন ২০২০)। প্রকবল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় :
২২৫৩১৫.৪১ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় য়:প্রণামর, ামন যফযা, মফদুযিায়ন গ্রাভ  য
অিবর ৪িরা মবিমফমষ্ট ৩ শেনীকক্ষ মফমষ্ট একিরা একাবর্মভক বফন এফং মফবাগীয় বয
৬িরা মবি মফমষ্ট এক িরা একাবর্মভক বফন মনভিাণ কাজ চরভান আবছ । িাছাো মফদ্যভান
বফবন ৩শর্বক ৫টি শেনীকক্ষ ম্প্রাযণ আফাফত্র যফযা কযা বে। ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয
এ প্রকবল্পয ফাস্তফ অগ্রগমি ২৩৭টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন িবাগ, ১৩টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ৭৬-৯৯ িাং,
১টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ৫১-৭৫ িাং এফং ২টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ২৬-৫০ িাং। ২০১৮-১৯
অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ ৩৯৪০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ১৯৮০০৩.৮৬ রক্ষ
োকা।
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 খীপুয আফামক ভমরা কবরবজয ৫০০ য্যা মফমষ্ট ছাত্রীমনফা মনভিাণ, খীপুয, োঙ্গাইর, ীল িক
প্রকবল্পয শভয়াদ জুরাই ২০১৩-মর্বম্বয ২০১৯।

২২০২রক্ষ োকা। ০২.

৫০০ প্রকবল্পয আিায়য্যা মফমষ্ট ফঙ্গভািা শখ পমজরাতুবন্নছা ছাত্রীমনফা মনভিাণ কযা বয়বছ।
২০১৮২০১৯

অর্ িফছবয প্রকবল্পয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ১৪৬.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ২২৭৪.৬১
োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি গে ফাস্তফ অগ্রগমি িবাগ।



দয দপ্তয  শজরা কাম িারয় স্থ্াবনয ভাধ্যবভ মক্ষা প্রবকৌর অমধদপ্তয মিারীকযণ’ ীল িক
প্রকবল্পয শভয়াদ জুরাই ২০১৪-জুন ২০২০। প্রকবল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় ৩৮৩১২.১৪ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয
আিায় ৫িরা মবি মফমষ্ট ৫িরা ৩২টি শজানার অমপ এফং ১৩িরা মবি মফমষ্ট ১৩িরা মক্ষা
প্রবকৌর অমধদপ্তবযয প্রধান কাম িারয় বফন মনমভিি বফ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ
মছর ২৫০০.০০ রক্ষ োকা। ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয এ প্রকবল্পয ১৩টি শজানার কাম িারবয়য ফাস্তফ অগ্রগমি
৭৬-৯৯ িাং, ২টি শজানার কাম িারবয়য ফাস্তফ অগ্রগমি ৫১-৭৫ িাং , ২টি শজানার কাম িারবয়য
ফাস্তফ অগ্রগমি ২৬-৫০ িাং, ০৫টি শজানার কাম িারবয়য ফাস্তফ অগ্রগমি ১-২৫ িাং এফং প্রধান
কাম িারয় মনভিাবনয জন্য কাম িাবদ প্রদান কযা বয়বছ। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ৭৩৪০.৯২ রক্ষ
োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি গে অগ্রগমি ২০ িাং।

ছমফ: মনভিাণাধীন মনফ িাী প্রবকৌরীয কাম িারয়, ভয়ভনমং
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কুমভো শজরায দাউদকামন্দ উবজরায ভামরগা আদি উচ্চ মফদ্যারবয়য অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক
প্রকবল্পয শভয়াদ জুরাই ২০১৫-জুন ২০২১।
২০৯৭রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ০০.
িরা৫ টি০১ আিায় শর্ক য়াফমবি মফমষ্ট ৫িরা একাবর্মভক কাভ প্রামনক বফন মনভিাণ
কাজ চরভান আবছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ৩০০.০০ রক্ষ োকা । প্রকবল্পয
ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ৩০০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি গে অগ্রগমি ২০িাং।



কুমভো শজরায রারভাই মর্মগ্র কবরবজয অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক প্রকবল্পয শভয়াদ জানুয়াময ২০১৬মর্বম্বয ২০১৯)।
২৪৭৮.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় ৫িরা মবি
মফমষ্ট ৫িরা ভামল্টাযা বফন, ৫িরা মবি মফমষ্ট ৩িরা একাবর্মভক বফন, ৭৫ য্যা মফমষ্ট
ছাত্রী মনফা, ৫০ য্যা মফমষ্ট ছাত্রাফা এফং অধ্যবক্ষয ফা বফন মনভিাণ কাজ চরভান আবছ।
২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ৬০০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয়
১৩৫০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি গে অগ্রগমি ৮৫িাং।



কুমভো শজরায রারভাই মর্গ্রী কবরবজয অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক প্রকবল্পয শভয়াদ জানুয়াময ২০১৬মর্বম্বয ২০১)। প্রকবল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় ২৪৭৮.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় ৫িরা মবি মফমষ্ট
৫িরা ভামল্টাযা বফন, ৫িরা মবি মফমষ্ট ৩িরা একাবর্মভক বফন, ৭৫ য্যা মফমষ্ট ছাত্রী
মনফা, ৫০ য্যা মফমষ্ট ছাত্রাফা এফং অধ্যবক্ষয ফা বফন মনভিাণ কাজ চরভান আবছ। ২০১৮২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ৬০০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ১৩৫০.
প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি গে অগ্রগমি ৮৫িাং।

রারভাই মর্মগ্র কবরবজয একাবর্মভক বফন



সুনাভগঞ্জ শজরায মিনটি শফযকাময কবরবজয অফকাঠাবভা উন্নয়ন প্রকবল্পয শভয়াদ অবটাফয ২০১৬
বি জুন ২০১৯। প্রকবল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় ১৮৪৬.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় ৫িরা মবি
মফমষ্ট ৫িরা ৩টি একাবর্মভক বফন মনভিাণ কাজ চরভান আবছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম
ফযাদ্দ মছর ৩০০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ৬০০.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি
গে অগ্রগমি ৪০িাং।
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ভাদাযীপুয শজরায দয উবজরায বয়দ আবুর শাবন কবরজ- এয অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক
প্রকবল্পয শভয়াদ নববম্বয ২০১৬ বি মর্বম্বয ২০২০। প্রকবল্পয প্রাক্কমরি ব্যয় ৩২২১.০০ রক্ষ োকা ।
প্রকবল্পয আিায় ৫িরা মফমষ্ট ২টি একাবর্মভক বফন, ১৫০ য্যা মফমষ্ট ১টি ছাত্রাফা  ১টি
ছাত্রীমনফা মনভিাণ কাজ প্রমক্রয়াধীন। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ১০৩৯.০০ রক্ষ
োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয় ১১৩৯.০০ রক্ষ োকা। ফাস্তফ অগ্রগমি ৪৫ িাং।



মনফ িামচি ভাধ্যমভক মফদ্যারয়মূবয উন্নয়ন প্রকবল্পয শভয়াদ জানুয়াময ২০১৮-মর্বম্বয ২০২০ ম িন্ত।
প্রকবল্পয শভাে প্রাক্কমরি ব্যয় ১০৬৪৯০৫.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় গ্রাভীন এরাকায় ৪িরা
মবি মফমষ্ট ৪িরা, াে  মূদ্র্ উকূরীয় এরাকায় নীচিরা পাকা শযবখ ৫িরা মবি মফমষ্ট
৫িরা, শভবট্রামরেন এরাকায় ৬িরা মবি মফমষ্ট ৬িরা একাবর্মভক বফন, আফাফত্র যফযা,
য়:মনষ্কান  ামন যফযা এফং ফজ্রাি মনবযাধক ব্যফস্থ্া বফদুযমিক কাজ চরভান আবছ।
ছাত্র-ছাত্রীবদয জন্য পৃর্ক েয়বরে ব্লক, প্রমিফন্ধীবদয জন্য প্রমিফন্ধী ায়ক েয়বরে এফং যযাম্প
মনভিাণ কযা বফ। ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয এ প্রকবল্প ফাস্তফ অগ্রগমি ৩৪টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ৫১-৭৫
িাং, ৪৫৯টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ২৬-৫০ িাং, ৯৬২টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয ১-২৫ িাং।
২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ৪৩৮৪৭৮.৩ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয়
৪৩৮৪৭.৮৩ রক্ষ োকা।

মনফ িামচি ভাধ্যমভক মফদ্যারয়



মনফ িামচি শফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়মূবয উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ প্রকবল্পয শভয়াদ জানুয়াময ২০১৮মর্বম্বয ২০২০ ম িন্ত। প্রকবল্পয শভাে প্রাক্কমরি ব্যয় ৫২৩৭৩৭.০০ রক্ষ োকা। ইমিপূবফ ি মফমবন্ন প্রকল্প
বি ২/৩/৪/৫ িরা মবি মফমষ্ট একিরা মনভিাণ কযা বয়মছর । এ প্রকবল্পয আিায় উি মনমভিি
বফবনয ভবধ্য পাউবন্ডবনয উয মবমি কবয ৩২৫০টি প্রমিষ্ঠাবন পূণ িাঙ্গ বফন মনভিাণ আফাফত্র
যফযা কাম িক্রভ চরভান আবছ। প্রকবল্পয আিায় আফাফত্র যফযা, য়োঃমনষ্কান  ামন
যফযা এফং ফজ্রাি মনবযাধক ব্যফস্থ্া বফদুযমিক কাজ চরভান আবছ। ছাত্র-ছাত্রীবদয জন্য পৃর্ক
েয়বরে ব্লক, প্রমিফন্ধীবদয জন্য প্রমিফন্ধী ায়ক েয়বরে এফং যযাম্প মনভিাণ কযা বফ। ২০১৮-১৯
অর্ িফছবয এ প্রকবল্পয ফাস্তফ অগ্রগমি ১২১টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন ৭৬-৯৯িাং, ৪০৩টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন
৫১-৭৫িাং, ১০৬৪টি মক্ষা প্রমিষ্ঠাবন ২৬-৫০িাং এফং ২০৭টি প্রমিষ্ঠাবন ১-২৫িাং।
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২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ৪৫০৩৫.৯৮ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয ক্রভপুমঞ্জি ব্যয়
৪৫০৩৫.৯৮ রক্ষ োকা। ফাস্তফ অগ্রগমি ২৩িাং।


শগাারগঞ্জ, ভাদাযীপুর্  যাজফােী শজরায় মিনটি শফযকাময কবরবজয অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক
প্রকবল্পয শভয়াদ জুরাই ২০১৮-মর্বম্বয ২০২০।
৩২৭২রক্ষ োকা। ০০.
িরা৫ প্রকবল্পয আিায়মবি মফমষ্ট ৫িরা ২টি একাবর্মভক বফন, ২৫০ য্যা মফমষ্ট ১টি ছাত্রাফা
মনভিাণ কযা বফ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ১.০০ রক্ষ োকা। ২টি কবরবজয
দযত্র অনুবভাদন শদয়া বয়বছ এফং ১টি কবরবজয দযত্র আহ্বান কযা বয়বছ।



মভমরোযী কবরমজবয়ে স্কুর খরনা এয অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক প্রকবল্পয শভয়াদ অবটাফয ২০১৮
বি জুন ২০২১। প্রকবল্পয শভাে প্রাক্কমরি ব্যয় ৪৯৮ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় ৪৭৬ য্যা
মফমষ্ট ছাত্রীমনফা, ৮িরা মবি মফমষ্ট ৮িরা টিচা ি শকায়াোয মনভিাণ কযা বফ। ২০১৮-২০১৯
অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ১.০০ রক্ষ োকা। জমভয ভামরকানা ংক্রান্ত দমরর বুবঝ না ায়ায়
দযত্র অনুবভাদন প্রমক্রয়া স্থ্মগি যবয়বছ।



শনায়াখারী  শপনী শজরায দু’টি যকাময এফং একটি শফযকাময মক্ষা প্রমিষ্ঠাবনয অফকাঠাবভা
উন্নয়ন ীল িক প্রকবল্পয শভয়াদ অবটাফয ২০১৮-মর্বম্বয ২০২১। প্রকবল্পয শভাে প্রাক্কমরয়ি ব্যয়
২০২২.০০ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় ৫িরা মবি মফমষ্ট ৫িরা ভামল্টাযা বফন, মফদ্যভান
বফবনয আনুভূমভক উদ্ধিমুখী ম্প্রাযণ, ২টি মফদ্যভান পুযািন ঐমিযফাী বফন শভযাভি
আদৄমনকায়ন কযা বফ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ১.০০ রক্ষ োকা। ১টি
কবরবজয মনভিাণ কাবজয দযত্র অনুবভাদন শদয়া বয়বছ। ২টি কবরবজয পুযািন ঐমিয ফজায়
শযবখ প্রাক্করন প্রস্তুি চরবছ।



শখ যাবর উচ্চ মফদ্যারয়, দয শগাারগঞ্জ  শবযফাংরা ফামরকা উচ্চ মফদ্যারয় সূত্রাপুয োকা এয
অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক প্রকবল্পয শভয়াদ জুরাই ২০১৮-জুন ২০২১।
৭১০১ রক্ষ োকা। প্রকবল্পয আিায় ০০. িরা৬মবি মফমষ্ট ৬িরা একাবর্মভক কাভ প্রামনক
বফন, ১০িরা মবি মফমষ্ট ১০িরা একাবর্মভক কাভ প্রামনক বফন, ১০০ য্যা মফমষ্ট শাবষ্টর
এফং ৪িরা মবি মফমষ্ট ৪িরা মক্ষক র্যবভেযী মনভিাণ কযা বফ।
৮-২০১৯
১টি কবরবজয মনভিাণ কাবজয দযত্র অনুবভাদন শদয়া ২ রক্ষ োকা। ০০.
।বয়বছ



মনফ িামচি নয়টি যকাময কবরবজয অফকাঠাবভা উন্নয়ন ীল িক প্রকবল্পয শভয়াদ অবটাফয ২০১৮জুন২০২১।
৬২৯৭৩রক্ষ োকা। প্রকল ০০.শয আিায় ৯টি
একাবর্মভক কাভ প্রামনক বফন, ৫টি ছাত্রাফা, ৩টি ছাত্রীমনফা, ৬টি পুরুল র্যবভেযী, ৬টি ভমরা
র্যবভেযী, কযাবপেমযয়া, মজভবনময়াভ, অমর্েমযয়াভ, রাইবেযী, মপ্রমন্পার শকায়াোয এফং ভমজদ
মনভিাণ কযা বফ। ২০১৮-২০১৯ অর্ িফছবয আযএমর্ম ফযাদ্দ মছর ১.০০ রক্ষ োকা। মনভিাণ কাবজয
প্রাক্করন প্রস্তুি কাম িক্রভ চরবছ।



চিগ্রাভ শববেমযনাময  এমনম্যার াইবন্প মফশ্বমফদ্যারবয়য (মবাসু) উবদ্যাবগ যাজধানী োকায
পূফ িাচবর শদবয প্রর্ভ শালাপ্রামণ াািাবরয মাত্রা শুরু বয়বছ । ২৮ অবটাফয ২০১৮ িামযবখ
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‘টিমচং এন্ড শট্রমনং শে মোর এন্ড মযাচ ি শোয’ নাবভয এ াািাবরয আনুষ্ঠামনক
উবিাধন য়। ইোন ি  স্নািবকািয শববেমযনাময র্ািাযবদয াবি-করবভ প্রমক্ষণ প্রদাবনয
উবদ্দবশ্য অিযাদৄমনক  মফশ্বভাবনয এই াািার স্থ্ান কযা বয়বছ।

‡mwmc-Gi AvIZvq




gva¨wgK ch©v‡qi wk¶v cÖwZôv‡b wcÖ-‡fv‡Kkbvj I †fv‡Kkbvj †Kvm© Pvjy| cÖ_g ch©v‡q cvBjU
w¯‥‡gi AvIZvq 640wU we`¨vj‡q G Kvh©µg Pvjy n‡e| mvaviY avivi wk¶v_©xiv wba©vwiZ cvV¨
wel‡qi cvkvcvwk GKwU †U«W †kLvi my‡hvM cv‡e| B‡Zvg‡a¨ GZ`&msµvšÍ civgk©KMY GKwU
Lmov cø¨vb `vwLj K‡i‡Qb Ges GwU wk¶v gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡q‡Q|
†mwmc-Gi AvIZvq 640wU cÖwZôv†b wcÖ-†fv†Kkbvj I †fv†Kkbvj †Kvm© PvjyKi†Yi j†¶¨
640wU wk¶v cÖwZôv‡b wcÖ‡fv‡Kkbvj I †fv‡Kkbvj feb wbg©v‡Yi AvIZvq 27wU cÖwZôv‡bi
wbg©vY KvR িবাগ m¤úbœ n‡q‡Q| 609wU cÖwZôv‡bi wbg©vY Kv‡Ri AMÖMwZ 60িাং|
Aewkó 4wU cÖwZôv‡bi `icÎ cÖwµqvaxb i‡q‡Q;
AvÛvimvf©W GjvKvq 100wU gva¨wgK ch©v‡qi wk¶v cÖwZôv‡b bZzb †kÖwYK¶ wbg©vY KvR
Pjgvb i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 95wU cÖwZôv‡bi bZzb †kÖwYK¶ wbg©vYKvR m¤úbœ n‡q‡Q Ges Aewkó
5wUi wbg©vY KvR Pjgvb i‡q‡Q;



5Zjv wewkó ev›`ievb †Rjv wk¶v Awdm fe‡bi 4_© Zjvi Qv` XvjvB m¤úbœ, AMÖMwZ
47িাং| 46 wU †Rjv wk¶v Awd‡mi m¤cÖmvi‡Yi j‡¶¨ wbg©vY Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
Zb¥‡a¨ 22wU Awd‡mi KvR m¤úbœ K‡i n¯ÍvšÍi Kiv n‡q‡Q| Aewkó 24wUi Kv‡Ri AMÖMwZ
65িাং;



RvZxq wk¶v e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg)-Gi ezw×Rxex †nv‡÷j-Gi PviZjv D×©g‚Lx
m¤cÖmviY Ges দুÕwU †kÖwYK¶ ms¯‥vi Kiv n‡q‡Q;



gvDwk Awa`ß‡ii 20Zjv feb wbg©v‡Yi Rb¨ cÖ¯ÍzZK…Z 3wU wWRvB‡bi g‡a¨ 1wU wWRvBb
wbe©vwPZ n‡q‡Q| G m¤úwK©Z civgk©K dvg© Heerim Architects & Planner Co. Ltd.,
Korea cÖ¯Ív‡e m¤§wZ cÖ`v‡bi Rb¨ GwWweÕ‡Z †cÖwiZ n‡q‡Q;

miKvwi K‡jRmg‚‡n weÁvb wk¶vi mz‡hvM m¤cÖmviY cÖK‡íi gva¨‡g 2018-2019
A_©eQ‡i

6 Zjv feb- Dc‡Rjv ch©v‡q 99wU (88wU fe‡bi †UÛvi cÖwµqv m¤úbœ, Aewkó 11wU fe‡bi
†UÛvi cÖwµqvaxb)



‡nv‡÷j- 47wU (16wU †nv‡÷‡ji †UÛvi cÖwµqvaxb Ges evwK 31wU †nv‡÷‡ji †UÛvi AvnŸvb
Kiv n‡e)



DaŸ©gyLx m¤úªmviY- 18wU (3wU K‡j‡R DaŸ©gyLx m¤úªmvi‡bi †UÛvi cÖwµqvaxb, 1wU K‡j‡R
†UÛvi AvnŸvb Kiv n‡e)
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‡givgZ I ms¯‥vi- 6wU (†UÛvi cÖwµqvaxb)



10 Zjv feb- wmwU K‡c©v‡ikb I wbe©vwPZ ‡Rjv m`i 77wU (GK‡b‡K Aby‡gv`‡bi A‡cÿvq)



cÖKí ev¯Íevqb BDwb‡Ui (wcAvBBD) Rb¨ †gvU 19wU (2wU j¨vcUc, 3wU †W·Uc Kw¤úDUvi,
wcÖ›Uvi 2wU, ¯‥¨vbvi 1wU, 3wU BDwcGm, wmgmn 8wU g‡Wg) Kw¤úDUvi I Kw¤úDUvi mvgগ্রী
µq Kiv n‡q‡Q|



wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx mivmwi 1 Rb wnmveiÿK (‡MÖW-11) I 1Rb Awdm mnKvix Kvg
Kw¤úDUvi Acv‡iUi (†MÖW-16) wb‡qvM m¤úbœ n‡q‡Q| Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi
Acv‡iUi (†MÖW-16) c‡` wbe©vwPZ cÖv_x©/c¨v‡bjfz³ cÖv_©x †hvM`vb bv Kivq 1wU c` k~Y¨ i‡q‡Q
hvi wb‡qvM cÖwµqv Pjgvb|



wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx miKvwi K‡jRmg~‡n K¨vWvi c‡` wewfbœ ¯Í‡i (Aa¨vcK, mn‡hvMx
Aa¨vcK, mnKvix Aa¨vcK I cÖfvlK) †gvU 8625wU c` m„R‡bi KwgwU Aby‡gv`bmn Kvh©µg
Pjgvb|



wWwcwci ms¯’vb Abyhvqx 47wU †nv‡÷‡ji 611wU c‡` ivR¤^ Lv‡Z Rbej wb‡qv‡Mi KwgwU
Aby‡gv`bmn Kvh©µg Pjgvb|



Z_¨ cÖhzw³i mnvqZvq wk¶vi gv‡bvbœq‡bi j‡¶¨ wbe©vwPZ †emiKvwi K‡jRmg‚‡ni Dbœqb
kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 34540.00 j¶ UvKv (99.95িাং) 510wU K‡j‡Ri feb wbg©vY
KvR mgvß Ges 475wU K‡j‡Ri KvR Pjgvb i‡q‡Q| GQvovI G cÖK‡íi AvIZvq 450wU
K‡j‡R AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q|

ছমফ: ‡fÛvevox wWMÖx K‡jR cxiMÄ ,iscyi G wbwg©Z febmg~n

wm‡jU, ewikvj I Lzjbv kn‡i 7wU miKvwi gva¨wgK we`¨vjq ¯’vcb cÖK‡íi AvIZvq 3wU we`¨vj‡qi
feb wbg©vY 60িাং m¤úbœ Ges G we`¨vjqmg~‡n AvmevecÎ, wkÿv DcKiY,শখjvayjvi mvgMÖx Ges
Awdm hš¿cvwZ mieivn Kiv n‡q‡Q| 3wU we`¨vj†qi wkÿK Kg©Pvixi c` ivR¯^ Lv†Z m„wó Kiv n†q†Q|
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* 4wU we`¨vj‡qi cÖavb wk¶‡Ki evmfe‡bi Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q wdwbwks KvR Pj‡Q|
AMÖMwZ 90িাং|
* 3wU we`¨vj‡qi cÖavb dUK wbg©vY KvR Pj‡Q| AMÖMwZ 45িাং|
* 6wU we`¨vj‡qi Af¨šÍixY iv¯Ív wbg©v‡Yi AMÖMwZ AMÖMwZ 50িাং|
* 7wU we`¨vj‡qi evDÛvix Iqvj wbg©v‡Yi AMÖMwZ 75িাং

ছমফ : wbwg©Z GKv‡WwgK feb Ges ‡kÖwYKÿ

wk¶vi gv†bvbœq†bi j†¶¨ †Rjv m`†i Aew¯’Z miKvwi †cv÷ MÖvRy†qU K†jRmg~†ni Dbœqb kxl©K
cÖK†íi AvIZvq 64wU †Rjvi 70wU †cv÷ MÖ¨vRy†qU miKvwi K†j†R (cÖwZwU †Rjvq 1wU K†i, e¨wZµg
XvKv †Rjvq 5wU I PÆMÖvg †Rjvq 3wU) †gvU 219wU bZzb feb wbg©vY Ges 79 wU †nv†÷j feb (58wU
QvÎx †nv†÷j Ges 21 wU QvÎ †nv†÷j) wbg©vY Kivi j†ÿ¨ 2018-2019 A_© eQ†i wk¶vi gv‡bvbœq‡bi
j‡¶¨ †Rjv m`‡i Aew¯’Z miKvwi †cv÷ M«vRy‡qU K‡jRmgy‡ni Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq 110wU bZyb
fe‡bi KvR Pjgvb wQj| GLv‡Z 17000.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| 110wU fe‡bi g‡a¨
cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 25wU fe‡bi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 25wU bZyb fe‡bi g‡a¨ 863.90 j¶ UvKv
e¨‡q 15wU bZyb fe‡bi AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q| 70wU †nv‡÷j fe‡b ‣ZRmcÎ mieivn Kiv
n‡q‡Q। B‡Zvg‡a¨ †nv‡÷jmg~‡ni Rb¨ 07wU c¨v‡K‡R ‣ZRmcÎ µ‡qi Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q Ges
bewbwg©Z †n‡÷jmg~‡ni Rb¨ AvmevecÎ µ‡q B-wRwci gva¨‡g AvnŸvbK…Z c¨v‡K‡R g~j¨vqb Pj‡Q
(100িাং m¤úbœ)|
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ছমফ : w`bvRcyi Mf. K‡jR

miKvwi gva¨wgK we`¨vjqmg~‡ni Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g bZyb 320wU GKv‡WwgK feb মনভিাণ Kv‡Ri
AvIZvq AvwRgcyi গারি ¯‥yj A¨vÛ K‡j‡R cvuP Zjv wf‡Z cvuP Zjvwewkó gvwëcvicvm feb wbg©vY
Kvh©µg ïiy n‡q‡Q Ges B‡Zvg‡a¨ Z…Zxq Zjvq Qv` XvjvB m¤úbœ n‡q‡Q| 66 wU we`¨vj‡q GKwU K‡i
( 6 Zjv wf‡Z 6 Zjv feb) 66wU we`¨vj‡q bZyb GKv‡WwgK feb wbg©v‡Yi wbwgË `icÎ B‡Zvg‡a¨
AvnŸvb Kiv n‡q‡Q|
XvKv kni mwbœKUeZ©x GjvKvq 10wU miKvwi gva¨wgK we`¨vjq ¯’vcb cÖK‡íi AvIZvq wWwcwc'i ms¯’vb
Abyhvqx 10wU miKvwi gva¨wgK we`¨vjq ¯’vc‡bi wb‡`©kbv i‡q‡Q| †m †gvZv‡eK 2018-2019 A_©
eQ‡ii ev¯Íevqb cwiKíbvq 03wUয Rwg ফবন্দাফাস্ত Kivi Rb¨ wba©vwiZ _vK‡jI †KivYxM‡Äi cwðg`x
†g․Rvq 01wU miKvwi gva¨wgK we`¨vjয় ¯’vc‡bi Rb¨ 2.00 GKi Rwg ফবন্দাফাস্ত m¤úbœ n‡q‡Q| wbg©vY
KvR ïiy Kivi Rb¨ 14/03/2019 Zvwi‡L wk¶v cÖ‡K․kj Awa`ßi (BBwW) †K eywS‡q †`qv n‡q‡Q|
wbg©vY KvR GLbI ïiæ Kiv nqwb| c~e©vP‡j 2.00 GKi Rwg e‡›`ve‡¯Íi Rb¨ ivRDK'‡K A_© cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q Ges †iwR‡ó«kb Kvh©µg cÖwµqvaxb| Ab¨ 08 টিয Rwgi AwaM«nY cÖwµqvaxb|

XvKv gnvbMix‡Z 11wU gva¨wgK we`¨vjq I 06wU gnvwe`¨vjq (miKvwi) ¯’vcb cÖKí :
XvKv gnvbMix‡Z gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡q wk¶v cÖwZôv‡bi µgea©gvb Pvwn`vi cwi‡cÖw¶‡Z
gvbbxq cÖavbgš¿xi mvbzMÖn AwfcÖvq Abzmv‡i 2010 mv‡ji RzjvB gvm †_‡K cÖKíwU ev¯Íevq‡bi KvR
ïiæ n‡qwQj| D‡jøখ্য †h, ¯^vaxbZv jv‡fi ci `xN© mgq AwZµvšÍ n‡jI G cÖKí ev¯Íevq‡bi c‚‡e© XvKv
gnvbMix‡Z bZzb †Kvb miKvwi wk¶v cÖwZôvb ¯’vwcZ nqwb| ZvB, ¯^vaxbZvi ci cÖvq 40 eQi a‡i
wKQz পুযািন wk¶v cÖwZôvb RvZxqKib ev bvg cwieZ©b K‡i wk¶v cÖwZôv‡bi RivRxb© AeKvVv‡gv Ges
AcÖZzj wk¶v mzweav w`‡q †Kv‡bvfv‡eB XvKv gnvbMixi ea©bkxj Rb‡Mvôxi Rb¨ Kvg¨ wk¶v †mev
wbwðZ Kiv m¤¢e wQjbv| GgZve¯’vq, wk¶v gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M XvKv gnvbMixi miKvwi wk¶v
cÖwZôvbwenxb _vbvmg‚‡n miKvwifv‡e 11wU gva¨wgK we`¨vjq I 06wU gnvwe`¨vjq ¯’vcb Kivi wm×všÍ
M…nxZ nq| GLv‡b D‡jøL¨ ‡h, G cÖKíwU Ryb 2019 gv‡m mgvß n‡q‡Q| G cÖK‡íi AvIZvq wk¶v
cÖ‡‡K․kj Awa`ß‡ii gva¨‡g 17 wU wk¶v cÖwZôv‡bi (11 wU ¯‥zj Ges 06wU K‡jR) Rb¨ AvazwbK
mz‡hvM-mzweav m¤úbœ 17wU 6 Zjv wewkó e…nr Ges `…wób›`b feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 17wU
wk¶v cÖwZôv‡bB wk¶v Kvh©µg ïiæ Kiv n‡q‡Q, †hLv‡b eZ©gv‡b cÖvq 13000 wk¶v_©x Aa¨qbiZ|
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17wU wk¶v cÖwZôv‡bi cÖwZwU‡Z GKwU K‡i cÖk¯Í †Ljvi gvV, knx` wgbvi, QvÎ-QvÎxM‡bi Rb¨
c…_K Kgbiyg, cÖwZeÜx wk¶v_©x evÜe cÖ‡ekØvi, mg…× cvVvMvi I weÁvbvMvimn GKwU K‡i
Af¨šÍixb wgjbvqZb i‡q‡Q|



miKvwi gva¨wgK we`¨vjq I K‡jR ch©v‡q 17wU cÖwZôv‡bi cÖwZwU‡Z 1wU K‡i wjdU,
†Rbv‡iUi Ges AvBwmwU j¨v‡e 02wU K‡i Gwm ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q|



wk¶v Kvh©µg Pvjz nIqv 17wU cÖwZôv‡bi cÖwZwU‡Z Kw¤úDUvi I Kw¤úDUvi mvgMÖx, Awdm
miÄvg, weÁvbvMv‡ii hš¿cvwZ, †Ljvazjv mvgMÖx, ezKm& GÛ †idv‡iÝ g¨v‡Uwiqvjm I jvwb©s
g¨v‡Uwiqvjm mieivn Kiv n‡q‡Q|



wk¶v Kvh©µg Pvjz nIqv 17wU cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖKí `wj‡ji ms¯’vb Abzhvqx wk¶v_©xM‡bi Rb¨
6120 †Rvov †eÂmn mKj cÖKvi AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q|



cÖKífz³ †gvU 17wU wk¶v cÖwZôv‡bi g‡a¨ 14wU'i cÖwZwU‡Z 1wU K‡i 30 Avmb wewkó
AZ¨vazwbK AvBwmwU j¨ve ¯’vcb Kiv n†q†Q|



17wU cÖwZôv†bi 14wU'i mKj †kÖwYK¶‡K (cÖwZ cÖwZôv‡b 17wU K‡i †kÖwY K¶) gvwëwgwWqv
K¬vmiæg wn‡m‡e iƒcvšÍ‡ii Rb¨ ¯§vU©‡evW©, cÖ‡R±i, j¨vcUc, g‡Wgmn mKj cÖ Kvi wWwRUvj
AvB‡Ug mieivn I ¯’vcb Kiv n†q†Q|



G cÖK‡íi AvIZvq wbg©vYvaxb cÖwZôvbmg‚n cwiPvjbvi Rb¨ 04wU gnvwe`¨vj‡qi 198wU
(Aa¨¶-04 + mnKvix Aa¨vcK-62+cÖfvlK-80+kixiPP©v wk¶K-04+cÖ`k©K-08+Kg©Pvix40) Ges 10wU gva¨wgK we`¨vj‡qi 310wU (cÖavb wk¶K- 10 + wk¶K- 240 + Kg©Pvix-60)
me©‡gvU 508 wU c` m…Rb Kiv n‡q‡Q| m…wRZ c`mg‚‡ni wecix‡Z Rbej c`vqb Kiv n‡q‡Q|



2018 Ges 2019 wk¶ve‡l© wk¶v Kvh©µg Pvjz nIqv 03wU cÖwZôv‡bi 81wU c` m…R‡bi
cÖwµqv †kl ch©v‡q| Ggv‡mB gva¨wgK I D”P wk¶v wefvM †_‡K P‚ovšÍ wRI Rvwi n‡e| GQvov
XvKv D`¨vb miKvwi gnvwe`¨vj‡qi 10wU c‡`i P‚ovšÍ wRI gvbbxq cÖavbgš¿xi Abz‡gv`b n‡j
Rvwi n‡e|



AviwWwcwcÕi wb‡`©kbv Abzhvqx 521 R‡bi j¶¨gvÎvi wecix‡Z 401 Rb wk¶‡Ki cÖKí KZ©…K
wWwRUvj mvgMÖx e¨envi welqK 06 w`‡bi cÖwk¶Y mgvß Kiv n‡q‡Q|



RyjvB 2010 †_‡K Rzb 2019 ch©šÍ µgczwÄZ cÖKí e¨q 21084.50 (`zBkZ `k †KvwU Pzivwk
j¶ cÂvk nvRvi) j¶ UvKv| cÖK‡íi †gvU eivÏ 29305.23 (`zBkZ wZivbeŸB †KvwU cvuP
j¶ †ZBk nvRvi) UvKvi wecix‡Z AMÖMwZi nvi 71.95তাাং| D‡jøL¨ †h, AwaKvsk
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cÖwZôv‡bi f‚wg cÖZxwK ev bvggvÎ g‚‡j¨ AvnwiZ nIqvq MvwYwZKfv‡e cÖK‡íi AMÖMwZi nvi
Kg n‡jI cÖK…Z AMÖMwZi nvi cÖvq 100তাাং|


wZbwU cÖwZôv‡bi (`zqvwicvov miKvwi gnvwe`¨vjq, iƒcbMi, XvKv; mezRevM miKvwi
gnvwe`¨vjq, XvKv Ges mezRevM miKvwi gva¨wgK we`¨vjq, XvKv) Gi Rb¨ B-‡UÛvwis cÖwµqvq
`icÎ AvnŸvb Kiv n‡jI mgq ¯^íZvi Kvi‡Y g‚j¨vqb cÖwµqv †k‡l NOA bv w`‡q `icÎ
evwZj Ki‡Z nq weavq DcwiD³ wZbwU cÖwZôv‡b AvBwmwU j¨ve Ges gvwëwgwWqv K¬vmiæg
wn‡m‡e iƒcvšÍ‡ii Rb¨ ¯§vU©‡evW©, cÖ‡R±i, j¨vcUc, g‡Wg mieivn Kiv m¤¢e nqwb|

ছমফ : 6/11 cÖK‡íi gva¨‡g wbwg©Z meyRevM miKvwi gnvwe`¨vjq

b¨vkbvj GKv‡Wwg di AwURg GÛ wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj wWRG¨vwewjwUR (NAAND) :
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv †gvZv‡eK †`‡ki AwURg I GbwWwW
wkï‡`i AvZ¥wbf©ikxj K‡i M‡o †Zvjv Ges Zv‡`i‡K wk¶vi g‚javivq m¤ú…³ Kivi D‡Ï‡k¨ GKwU
RvZxq AwURg GKv‡Wwg wbg©v‡Yi j‡¶¨ b¨vkbvj GKv‡Wwg di AwURg GÛ wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj
wWRG¨vwewjwUR (NAAND) kxl©K cÖKíwU wk¶v gš¿Yvj‡qi gva¨wgK I D”P wk¶v wefv‡Mi
AvIZvaxb gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ßi KZ©…K ev¯ÍevwqZ n‡”Q| AwURg I GbwWwW wk¶v_©x‡`i
mxwgZ cwim‡i mivmwi †mev cÖ`v‡bi Rb¨ GKv‡Wwgi Kvh©µg ¯^í cwim‡i ïiæ Kivi j‡¶¨ cÖK‡íi
†gqv` wW‡m¤^i 2023 ch©šÍ e…w× K‡i wWwcwc (2q ms‡kvabx) ms‡kva‡bi cÖ¯Íve MZ 30/10/2018
Zvwi‡L GK‡bK (ECNEC) mfvq cvm nq Ges 22/11/2018 Zvwi‡L wRI Rvwi nq| cÖK‡íi g‚j
D‡Ïk¨ n‡jv-GKwU RvZxq GKv‡Wwg cÖwZôvi gva¨‡g †`‡ki mKj AwURg I GbwWwW wk¶v_©x‡`i
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wk¶vi AwaKvi wbwðZ Kiv| b¨vkbvj GKv‡Wwg di AwURg GÛ wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj
wWRG¨vwewjwUR (NAAND) (cÖKíwUi (2q ms‡kvabx) gva¨‡g cÖ¯ÍvweZ GKv‡Wwgi wewfbœ BDwbUmg‚n
n‡jv :














GKv‡Wwgi AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv;
wk¶K/AwffveK cÖwk¶Y Bbw÷wUDU cÖwZôv Kiv;
200 Rb GGmwW I GbwWwW wk¶v_©xi (100 Rb QvÎx I 100 Rb QvÎ) Rb¨ AvevwmK e¨e¯’v;
200 Rb GGmwW I GbwWwW wk¶v_©xi Rb¨ ¯‥zwjs;
‡fv‡Kkbvj I †UKwbK¨vj cÖwk¶Y BDwbU ;
ewn: wefvM †mev, wk¶vMZ G¨v‡mm‡g›U I Ab¨vb¨ †mev;
AvBwU j¨ve cÖwZôv;
AwffveK I wk¶v_©x‡`i Rb¨ KvD‡Ýwjs †mevi mz‡hvM m…wó Kiv;
wkï-wbD‡ivjwR wefvM I †_ivcx †m›Uvi;
‡Ljvi gvV, wRg‡bwkqvg, AwW‡Uvwiqvg I mzBwgs czj|
GW‡fv‡Kwm, †bUIqvwK©s I M‡elYv †m›Uvi cÖwZôv Kiv|
2018-2019 A_© eQ‡ii 5 (cvuP) w`be¨vcx Af¨šÍixb cÖwk¶‡Yi 68wU e¨v‡Pi gva¨‡g †gvU
2,720 Rb gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wk¶K/mnKvix cÖavb wk¶K I AwURg I GbwWwW wkïi
AwffveK‡K AwURg I GbwWwW wel‡q cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 2018-2019 A_© eQ‡i
mviv‡`‡k w`be¨vcx Iwi‡q‡›Ukb IqvK©k‡ci gva¨‡g †gvU 112 wU Dc‡Rjvq †gvU 11,200 Rb
we`¨vj‡qi wk¶K, miKvwi Kg©KZ©v/Kg©Pvix, AwURg I GbwWwW wkïi AwffveK, Rb cÖwZwbwa,
wgwWqvKg©x I mgv‡Ri MY¨gvb¨ e¨w³‡`i‡K AwURg I GbwWwW wel‡q m‡PZb Kiv n‡q‡Q|
b¨vkbvj ÷Öv‡UwRK cøvb di wbD‡iv ‡W‡fjc‡g›Uvj wWRAW©vi 2016-2021 ev¯Íevq‡bi j‡¶¨
31 Rvbzqvwi 2019 Zvwi‡L g¨vbzqvj PzovšÍKi‡Yi Rb¨ bv‡qg, XvKvq w`be¨vcx GKwU Kg©kvjvi
Av‡qvRb Kiv nq|

েমফ : উদজরা ম িাদয় মদনব্যাী ওমযদয়দন্টন ওয়াকি কাম িক্রভ ও ম্যানুমার চুড়ান্তকযণ মফলয়ক কভিারা
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12 Zg wek¦ AwURg w`em cvjb
2 GwcÖj Ò12Zg wek¦ AwURg m‡PZbZv w`em-2019Ó D`hvcb Dcj‡¶ wk¶v cÖwZôv‡b eøyjvBU cÖ¾j‡bi Rb¨ Ges m¶gZvi wfwË‡Z AwURg welqK Abzôvb I i¨vwj Av‡qvRb Kiv
nq|

েমফ : ১২তভমফশ্ব অটিজভ দিতনতা মদফ-২০১৯
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mnwk¶v Kvh©µg :
evsjv‡`k RvZxq ¯‥zj, gv`ªvmv µxov mwgwZ KZ©„K Av‡qvwRZ 48Zg kxZKvjxb RvZxq µxov
cÖwZ‡hvwMZv RvZxq chv©‡q 21 n‡Z 26 Rvbyqvwi 2019 Gg G AvwRR †÷wWqvg, PÆMÖv‡g AbywôZ nq|
D³ †Ljvi D‡Øvabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
gvbbxq wk¶vgš¿x Wv: `xcy gwb Gg.wc| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve gwneyj nvmvb
†P․ayix Gg.wc, gvbbxq Dcgš¿x, wk¶v gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi, Rbve †gv. †mvnive
†nvmvBb, wmwbqi mwPe gva¨wgK I D”P wk¶v wefvM I Rbve gybkx kvnveyÏxb Avn‡g`, mwPe, KvwiMwi I
gv`ªvmv wk¶v wefvM, wk¶v gš¿Yvjq Ges mfvcwZZ¡ K‡ib cÖ‡dmi W. •mq` †gv. †Mvjvg
dviyK,gnvcwiPvjK, gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ßi evsjv‡`k।

48Zg kxZKvjxb-2019 µxov cÖwZ‡hvwMZvq gvbbxq wk¶vgš¿x Wv: `xcy gwb Gg.wc. Ges wkÿv_x©MY|

mgMÖ evsjv‡`‡ki gva¨wgK I wbgœgva¨wgK ch©v‡qi (¯‥zj, gv`ªvmv I †fv‡Kkbvj) mKj wk¶v cÖwZôv‡bi
wkÿv_©x‡K PviwU AÂ‡j fvM K‡i Dc‡Rjv n‡Z RvZxq ch©vq ch©šÍ D³ cÖwZ‡hvwMZv AbywôZ nq| h_v
:
1g: cÖwZôvb ch©v‡q
2q: Dc‡Rjv n‡Z †Rjv
3q: †Rjv n‡Z Dc-AÂj
4_©: Dc-AÂj n‡Z AÂj
5g : AÂj n‡Z RvZxq ch©v‡q|

gva¨wgK we`¨vj‡qi kvixwiK wk¶K/wkw¶Kv‡`i wb‡q wi‡d«mvi †Uwbs †Kvm©
gva¨wgK ¯‥zj I gv`ªvmvi kvixwiK wk¶v wk¶K‡`i 29Zg wi‡d«mvi ‡U&ªwbs †Kvm© 10 n‡Z 16 gvP© 2019
miKvwi kvixwiK wk¶v K‡jR, †gvnv¤§`cyi, XvKvq AbywôZ nq| wm‡jU I Kzwgjøv AÂ‡ji 07wU †Rjvi
†gvU 100 Rb wk¶K/ wkw¶Kv GB †Kv‡m© AskMÖnY K‡ib|
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RvZxq ch©v‡q P¨vw¤úqb I ivbviAvc wk¶v cÖwZôvb mg~n‡K µxov mvgMÖx cÖ`vb Abyôvb :
cÖ‡Z¨K eQ‡ii b¨vq 2018-2019 Avw_©K mv‡j evsjv‡`k RvZxq ¯‥zj,gv`ªvmv I KvwiMwi wk¶v µxov
mwgwZi c¶ n‡Z RvZxq ch©v‡q 47Zg MÖx®§Kvjxb-2018 I 48Zg kxZKvjxb-2019 µxov
cÖwZ‡hvwMZvq weRqx wk¶v cÖwZôv‡bi ‡L‡jvqvo‡`i cÖvBR †Uv‡Kb gvwb Ges †h mKj wk¶v cÖwZôvb
RvZxq chv©‡q P¨vw¤úqb/ivbvi-Avc Gi ‡M․ie AR©b K‡i †m mKj wk¶v cÖwZôvb-†K µxov mvgMÖx I
cÖwZôvb cÖavb/kvixwiK wk¶v wk¶K‡`i gv‡S mb`cÎ weZiY Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z
wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq wk¶vgš¿x Wv: `xcy gwb Gg.wc.| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e
Dcw¯’Z wQ‡jb Rbve gwneyj nvmvb †PŠayix Gg.wc, gvbbxq Dcgš¿x, wk¶v gš¿Yvjq, Rbve †gv. †mvnive
†nvmvBb, wmwbqi mwPe, gva¨wgK I D”P wk¶v wefvM I gybkx kvnveyÏxb Avn‡g`, mwPe, KvwiMwi I
gv`ªvmv wk¶v wefvM, wk¶v gš¿Yvjq Ges mfvcwZZ¡ K‡ib cÖ‡dmi W. •mq` †gv. †Mvjvg dviyK,
gnvcwiPvjK, gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ßi evsjv‡`k|
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Ab¨vb¨


ï×vPvi PP©vi DËg `„óvšÍ wn‡m‡e weGbwmBD‡Z I.N.T.E.G.R.I.T.Y (I need to be
Truthful. Ethical, Generous, Reliable, Innovation, Tolerant and Yielding)
Corner Pvjy Kiv n‡q‡Q| gvbbxq wkÿvgš¿x 15 b‡f¤^i 2018 GwU AvbyôvwbKfv‡e D‡Øvab
K‡ib| G Kb©v‡ii D‡Ïk¨ n‡”Q †mev MÖnxZv‡`i gv‡S mZZv-‣bwZKZv Abykxj‡b AbycÖvwYZ
Kiv hv‡Z Zviv A‡b¨i/RbM‡Yi ¯^Z¡vwaKv‡ii cY¨-m¤ú`- †mev AbygwZ e¨ZxZ ev Ab¨vqfv‡e
†fvM-`L‡ji ¯ú„nv †_‡K wbe„Ë _v‡K| MZ 2018 mv‡ji 24 wW‡m¤^i MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k
miKv‡ii KwcivBU Awdm n‡Z G wel‡q weGbwmBD KwcivBU mb` AR©b K‡i|

weGbwmBDÕi INTEGRITY KY©vi



শেকই উন্নয়ন Afxó AR©‡b Capacity building for Education (CapED) Gi
AvIZvq e¨vb‡eBm cwiPvwjZ National Strategy for the Development of
Education Statistics and Action Plane (NSDES & AP) cÖ¯‘y‡Zi j‡ÿ¨
National Indicator Framework (NIF) Lmov cÖ¯‘yZ Kiv n‡q‡Q| hv †WUv w÷qvwis
KwgwUi mfvq Dc¯’vc‡bi Rb¨ cÖwµqvaxb| GiB avivevwnKZvq Data Mapping (Data
gaps and Needs Assesment) Kiv n‡q‡Q Ges Data Quality Assesment
Framework (DQAF) Kiv n‡q‡Q| NIFGes Data Mapping†WUv †UKwbK¨vj KwgwU
I †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ Share Kiv n‡q‡Q| AvM÷ 2018 NSDES & APGi Lmov
cÖ¯‘yZ K‡i `wÿY Gwkqvi cwimsL¨vb welqK Dc‡`÷v Mr. Sailandoa SigdelGi mv‡_
Share Kiv বয়বছ| cieZ©x‡Z National Consultation workshop Gi gva¨‡g P~ovšÍ
K‡i Data Steering KwgwU‡Z approvalGi Rb¨ Dc¯’vcb Kiv n‡e;



2013 mb ‡_‡K e¨vb‡eBm B-mv‡f© md&UIq¨vi e¨envi K‡i Ab-jvB‡b wk¶v cÖwZôvb Rwic
m¤úbœ Ki‡Q| 2018 m‡b Ab-jvB‡b md&UIq¨vi Gi gva¨‡g 10 ai‡bi Z_¨ msMÖn K‡i
41906wU wk¶v cÖwZôv‡bi Rwic m¤úbœ K‡i‡Q| msM„nxZ Z_¨ wK¬wbs I †PwKs Gi ci
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Kw¤úDUv‡i Z_¨ we‡kølY I AvDUcyU cÖYqb K‡i Ôevsjv‡`k GWz‡Kkb ÷¨vwUmwUKmÕ(BES)
bv‡g evwl©K wkÿv cwimsL¨vb cÖwZ‡e`b cÖKvk Kiv n‡q‡Q| e¨vb‡eBm 2018 m‡b †cv÷cÖvBgvwi ¯Í‡ii 146wU Bswjk-wgwWqvg ¯‥z‡ji c~Y©v½ ZvwjKv Ges wk¶K wk¶v_x© m¤úwK©Z
†cÖvdvBj •Zwi Ges Zv cÖwZ‡e`b AvKv‡i cÖKvk K‡i‡Q;
 যকাময কভি-ব্যফস্থ্ানা দ্ধমিয আিায় ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুময কমভন (ইউমজম)
শদবয ৪৬টি াফমরক মফশ্বমফদ্যারবয়য বঙ্গ ২০১৯-২০ অর্ িফছবযয জন্য ফামল িক কভিম্পাদন চুমি
স্বাক্ষয কবযবছ। ২০ জুন ২০১৯ িামযবখ ইউমজম অমর্বোমযয়াবভ অনুমষ্ঠি এই চুমিয মূর উবদ্দশ্য
শদবয উচ্চমক্ষা প্রমিষ্ঠানগুবরাবি সুান, স্বেিা  জফাফমদমিা মনমিি কযা এফং উৎকল ি াধন
কযা;
 প্রমিষ্ঠানগি উদ্ভাফন ক্ষভিা বৃমদ্ধ মফলবয় মদনব্যাী এক কভিারা ০৬ জানুয়াযী ২০১৯ িামযবখ
ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভবনয (ইউমজম) অমর্েমযয়াবভ অনুমষ্ঠি য়। ইউমজম 
াফমরক মফশ্বমফদ্যারবয়য কভিকিিাবদয এ প্রমক্ষবণয আিায় আনা বয়বছ মাবি ংমিষ্ট শফা
বজ  কাম িকযীবাবফ গ্রীিায কাবছ শৌুঁছায়;
 ন্যানার শকায়ামরমপবকন শিভয়াক© (এনমকউএপ) ফাংরাবদবয উচ্চমক্ষায জন্য একটি গুরুেপূণ©
দমরর। শকায়ামরটি এমউবযন্প ইউমনে (মকউএইউ), শবক এফং ইউমজম’য শমৌর্ উবদ্যাবগ এই
শিভয়াক© যমচি। উচ্চমক্ষায াবর্ ংমিষ্ট কবরয াবর্ আবরাচনা এফং মফমবন্ন শদবয অনুরূ
দমরবরয ম িাবরাচনায মযবপ্রমক্ষবি এটি প্রস্তুি কযা বয়বছ। এই শিভয়াক© ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ
মক্ষার্ীবদয আন্তজিামিক গমিীরিা  গ্রণবমাগ্যিা বৃমদ্ধ াবফ এফং বফমশ্বক মযভন্ডবর উচ্চমক্ষায়
ফাংরাবদবয ভম িাদাক্রভ উন্নি বফ;
 BD‡b‡¯‥v cvwU©wm‡ckb †cÖvMÖvg 2018-2019 Gi AvIZvq Aby‡gvw`Z 5wU cÖKí ev¯Íevq‡bi
Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q;

Bangladesh Education Statistics 2018cÖKvkbv welqK Kg©kvjvq wkÿv gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Wv. `xcy
gwb,Gg.wc. I gvbbxq Dcgš¿x Rbve gwneyj nvmvb †P․ayix,Gg.wc.
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ফাংরাবদ মফশ্বমফদ্যারয় ভঞ্জুযী কমভন (ইউমজম)-এয প্রািন ভাননীয় শচয়াযম্যান প্রবপয আফদুর
ভান্নান-এয শনতৃবে ৮ দবস্যয এক প্রমিমনমধ দর গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রমি জনাফ
শভাোঃ আফদুর ামভদ–এয মনকে ফঙ্গবফবন ১৯ অবটাফয ২০১৮ ইউমজম’য ফামল িক প্রমিবফদন-২০১৭
স্তান্তয কবযন। ইউমজম কতৃক
ি প্রকামি ফামল িক প্রমিবফদবন শদবয াফমরক-প্রাইববে মফশ্বমফদ্যারয়
 কমভবনয ২০১৭ াবরয ামফ িক কভ©কাবন্ডয িথ্য-উাি  মযংখ্যান মন্নবফ কযা বয়বছ;

bv‡qg Gi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx :


iƒcKí 2021 ev¯Íevqb K‡í mswkøó Kvh©µg Z_v - evwl©K Kg© m¤úv`b Pzw³, RvZxq ï×vPvi
†K․kj, †mev c×wZ জীকযন, bvMwiK †mevq D™¢veb, B-bw_i e¨envi cÖeZ©b, Awf‡hvM
wb®úwË, Z_¨ evZvqb nvjbvMv`KiY, SDG ev¯Íevqb এফং wbev©Pbx Bk‡Znvi ev¯Íevq‡bi Rb¨
GKv‡Wwgi 10(`k) Rb Kg©KZv©‡K b¨¯Í Kiv n‡q‡Q;



†UKmB Dbœqb Afxó (Sustainable Development Goal) Kvh©µg mdjfv‡e ম্পাদবনয
Rb¨ GKwU mywbw`©ó Kg©cwiKíbv cÖYqb Kiv nq Ges ev¯Íevqb Kvh©µg Pjgvb;



wUIGÛBfz³ 01 wU bZzb gvB‡µvevm µq Kiv n‡q‡Q;



wUIGÛBfz³ K‡i Av‡ivI 09 wU hvbevnb msMÖn Kvh©µg Pjgvb;



K¬vm iæg A‡Uv‡gkb Gi Rb¨ AvmevecÎ, •e`y¨wZK miÄvg, Z_¨ cÖhyw³ I Ab¨vb¨ miÄvg, 4wU
†kÖwYKÿ I 04(Pvi)wU Iqvkiæg †Rvb AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q;



bv‡qg †gwW‡Kj BDwb‡Ui Rb¨ 04wU AvaywbK †eWmn cÖ‡qvRbxq Jla-mvgMÖx µq Kiv n‡q‡Q;



cÖkvmwbK fe‡bi 8-13 Zjv Ea©g~Lx m¤úªmviY KvR ïiæ n‡q‡Q।
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