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GK bR‡i cÖv_wgK I MYwkÿv  

(GwcGmwm 202১ Abyhvqx) 

 

µwgK bs welq msL¨v 

01. miKvvwi cÖv_wgK we`¨vjq 65,566 

02. †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 4799 

03. wkï Kj¨vY Uªv÷ cÖv_wgK we`¨vjq 205 

04. D”P gv`ªvmv mshy³ Be‡Z`vqx gv`ªvmv 3534 

05. D”P we`¨vjq mshy³ cÖv_wgK we`¨vjq 1988 

06. Be‡Z`vqx gv`ªvmv 3839 

07. wKÛvi Mv‡U©b 28193 

08. GbwRI cwiPvwjZ ¯‹zj 3753 

09. GbwRI cwiPvwjZ wkLb †K›`ª 1614 

10. Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vjq 5400 

11. †gvU cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v 1,18,891 

 wkÿK cyiæl gwnjv †gvU 

12. miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 1,27809 2,31286 3,59095 

13. Ab¨vb¨ wkÿK 1,26203 171895 298098 

14. †gvU wkÿK 2,54012 4,03181 657193 

 wkÿv_©x evjK evwjKv †gvU 

15. miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x 6821619 6662998 13484617 

16. Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x 3320879 3295476 6616355 

17. †gvU wkÿv_©x  (cÖvK-cÖv_wgKmn) 10142498 9958474 20100972 

18. cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z fwZ©K…Z wkÿv_©x 1559175 1576830 3136005 

19. cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z wkÿv_©x fwZ©K…Z cÖwZôv‡bi 

msL¨v 

104501 

20. 6-10 eQi eqmx we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx wkïi 

msL¨v 

1,৬০,৪৬,৩৯৪ 

21. 6-10 eQi eqmx we`¨vjq fwZ©K…Z wkïi msL¨v 

 

1,৫৬,৩১,৯১৪ 

22. 6-10 eQi eqmx we`¨vjh ewnf‚©Z wkïi msL¨v ৪,১৪,৪৮০ 

23. MÖm fwZ©i nvi 105.72% 

24. bxU fwZ©i nvi 97.42% 

25. S‡i covi nvi 14.15% 

26. cÖv_wgK wkÿvPµ mgvwßi nvi 82.85% 
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১.০ m~Pbv 

 

RvZxq Dbœqb Z_v mg„× A_©bxwZ I MwZkxj mgvR m„wó‡Z `ÿ gvbem¤ú‡`i weKí †bB| Avi `ÿ gvbem¤ú` 

m„wói gva¨g n‡”Q wkÿv| `ÿ I mywkwÿZ Rb‡Mvôxi wfwËB n‡”Q cÖv_wgK wkÿv| Dbœq‡bi AMÖhvÎvq cÖv_wgK I MYwkÿv 

gš¿Yvjq we‡kl Ae`vb †i‡L Pj‡Q| G j‡ÿ¨ ¯^vaxbZvi Ae¨ewnZ c‡iB cÖYxZ msweav‡b wkÿv‡K h_vh_ ¸iæZ¡ w`‡Z 

cÖv_wgK wkÿv‡K সার্বRbxb I eva¨Zvg~jK Kivi gg© Dcjwä K‡ib স্বাধীনতার মহান স্থপতত RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi 

ingvb| GiB avivevwnKZvq wZwb 1973 mv‡j 36,165wU cÖv_wgK we`¨vjq I 1,57,724 Rb wkÿ‡Ki PvKzwi 

RvZxqKiY K‡ib| G mgq cÖv_wgK wkÿv RbM‡Yi wbKU GKwU mvsweavwbK AwaKvi wnmv‡e ¯^xK…wZ jvf K‡i| cieZ©x‡Z 

1992 mv‡j cÖv_wgK wkÿvi গুরুত্ব ও e¨vwß অনুধার্ন করর প্রাথতমক তিক্ষা র্যর্স্থাপনার জনয cÖv_wgK I MYwkÿv wefvM সৃজন 

করা হয় যা 2003 mv‡j cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq wnmv‡e DbœxZ nq| cÖv_wgK wkÿv‡K A_©en I djcÖm~ Ki‡Z RvwZi 

wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi my‡hvM¨ Kb¨v eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 2013 mv‡j BwZnv‡m 

wØZxqev‡ii gZ GKB mv‡_ 26,193wU cÖv_wgK we`¨vjq Ges 1,04,000 Rb wkÿ‡Ki PvKzwi RvZxqKiY K‡ib| mn¯ªvã 

Dbœqb jÿ¨gvÎv (এমতিতজ) mdjfv‡e AR©‡bi AwfÁZv‡K Kv‡R jvwM‡q gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv AR©‡bi cÖqv‡m ev¯ÍegyLx 

c`‡ÿc MÖnY K‡i P‡j‡Q miKvi| eZ©gv‡b RvwZmsN †NvwlZ 2041 mv‡ji g‡a¨ DbœZ evsjv‡`k Movi wel‡q GmwWwRÕi 

jÿ¨ c~i‡Y `„p cÖZ¨‡q প্রধানমন্ত্রী †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ GwM‡q P‡j‡Q evsjv‡`k| RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb 

jÿ¨gvÎvi PZz_© jÿ¨ (SDG-4) n‡”Q - “Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and 

Promote Lifelong Learning for all.” †m j‡ÿ¨ 2030 mv‡ji g‡a¨ mKj wkïi Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK wkÿvmn 

gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv wbwðZKi‡Y jÿ¨gvÎv wba©viY K‡i‡Q cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq| cÖv_wgK wkÿv msµvšÍ 

Kvh©µg cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi gva¨‡g cÖvwZôvwbK (formal) Ges DcvbyôvwbK (non-formal) wkÿvi gva¨‡g 

cwiPvwjZ n‡”Q| cÖvwZôvwbK wkÿv g~jZ cÖv_wgK wkÿv অধিদপ্তরেে wbqš¿Yvax‡b cwiPvwjZ nq| cÖvwZôvwbK wkÿvi my‡hvM 

†_‡K ewÂZ Rb‡Mvôx‡K DcvbyôvwbK wkÿvi gva¨‡g AÿiÁvb mg„× K‡i M‡o †Zvjvi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q DcvbyôvwbK 

wkÿv ey¨‡iv| Ab¨w`‡K, RvZxq cÖv_wgK wkÿv GKv‡Wwgi gva¨‡g wkÿv Kg©KZ©v I wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ 

hy‡Mvc‡hvMx wbweo cÖwkÿY I M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv কররে| cvkvcvwk fvM¨vnZ, myweavewÂZ, nZ`wi`ª, wbR cÖ‡Póvq 

I kÖ‡g fv‡M¨vbœq‡b cÖqvmx c_-wkï‡`i cÖv_wgK wkÿv`v‡bi Rb¨ cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b KvR K‡i hv‡”Q 

wkï Kj¨vY Uªv÷| ঝরে পড়ারোিসহ মানসম্মত ধিক্ষা বাস্তবায়রনে লরক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ 

ইউধনট কাজ করে যারে। এভারর্ সকল তিশুর জনয মানসম্মত তিক্ষা ও সুরযাগ-সুতর্ধা তনতিত কররত কাজ করর চরলরে প্রাথতমক 

ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালয়। 

 

1.1 iƒcKí (Vision) 

 

mevi Rb¨ gvbm¤§Z cÖv_wgK I †gŠwjK wkÿv| 

 

Awfjÿ¨ (Mission) 

 

cÖv_wgK wkÿvi my‡hvM m¤úªmviY I ¸YMZgvb Dbœq‡bi gva¨‡g mevi Rb¨ cÖvথতমক I †gŠwjK wkÿv wbwðZKiY| 

 

১.২ ককৌিলগত লক্ষেসমূহ 

 

১. সাব বজনীন, একীভূত ও ববষম্যহীন প্রাথধমক ধিক্ষা সম্প্রসােণ। 

২. মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেণ। 

৩. উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা সম্প্রসােণ ও ধনধিতকেণ। 

৪. প্রাথধমক ধিক্ষা ব্যবস্থাপনা ধবরকন্দ্রীকেণ। 
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১.৩ প্রাথধমক ধিক্ষাে সাাংগঠধনক কাঠারমা: 

  

 

 

 

 

 

1.4 cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi mvsMVwbK KvVv‡gv I web¨vm:  

 

cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi mvsMvVwbK KvVv‡gv Abyhvqx we`¨vjq AbywefvM, cÖkvmb AbywefvM, Dbœqb AbywefvM, ev‡RU I AwWU 

AbywefvM i‡q‡Q| gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK cÖavb gvbbxq cÖwZgš¿x| cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi ধসধনয়ে mwPe gš¿Yvj‡qi wcÖwÝcvj 

GKvDw›Us Awdmvi| ধসধনয়ে mwP‡ei `vßwiK Kv‡R mvwe©K mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ eZ©gv‡b 4 Rb AwZwi³ mwPe I 4 Rb 

hyM¥mwPe Kg©iZ Av‡Qb| eZ©gv‡b cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi †gvU Rbe‡ji msL¨v 116 Rb| 
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১.৫ মন্ত্রণালরয়ে প্রিান কায বাবলী 

 

১. প্রাথধমক ও গণধিক্ষা সাংক্রান্ত নীধতমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

২. বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা কম বসূধি পধেবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন; 

৩. উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা কম বসূধিে বাস্তবায়ন; 

৪. প্রাক-প্রাথধমক ও প্রাথধমক ধিক্ষা স্তরেে ধিক্ষাক্রম পধেমাজবন; 

৫. প্রাক-প্রাথধমক ও প্রাথধমক ধিক্ষা স্তরেে ধিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ এবাং ধবতেণ;   

৬. প্রাথধমক ও গণধিক্ষা সাংক্রান্ত গরবষণা ও প্রধিক্ষণ কায বক্রম গ্রহণ। 

 

১.৬ োজস্ব বারজট বোদ্দ ও ব্যয়                                                                                        (হাজাে টাকায়) 

ক্রমিক 

নং 

প্রতিষ্ঠানের োম ২০২১-২২ অর্ থ বছরে 

বোদ্দ (সংর াধিত) 

ব্যয়কৃত টাকাে 

পধেমাণ 

ব্যরয়ে হাে (%) মন্তব্য 

1 প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় 

(সধিবালয়) 

১,৩৮,৭৭২ ১,০০,৭৭৫ ৭২.৬২%  

2 প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে ১৮,৮৮,৭৩,২৬৪ ১৬,৩০,৭২,৪৫৫ ৮৬.৩৪%  

3 উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো ২,৫৯,৯০০ ২,০৭,৬১০ ৭৯.৮৮%  

4 জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা 

একারেমী (রনপ) 

৮২,৭০০ ৬৯,৮৩০ ৮৪.৪৪%  

5 ধিশু কল্যাণ ট্রাস্ট ৩,৮৬,২০০ ৩,৬২,৪৪৬ ৯৩.৮৪%  

6 বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা 

বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ ইউধনট 

৫,০৮,০০ ২,৮১,০৫ ৫৫.৩২%  

  কমাট: ১৮,৯৭,৯১,৬৩৬ ১৬,৩৮,৪১,২২১ ৮৬.৩৩%  

 

evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi nvi:            (হাজাে টাকায়) 

ক্রমিক 

নং 

প্রতিষ্ঠানের োম ২০২১-২২ অর্ থ বছরে 

বোদ্দ (সংর াধিত) 

ব্যয়কৃত টাকাে 

পধেমাণ  

ব্যরয়ে হাে (%) মন্তব্য 

1 প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় 

(সধিবালয়) 

৪২৬৩০০ ৩৫০৫১৪ ৮২.২২  

2 প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে ৯০৩০১০৭৭ ৬৮৮১৪২৩৭ ৭৬.২১  

3 উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো ১৪৩০৮০০ ১২৩৭৮৫৮ ৮৬.৫২  

  কমাট: ৯২১৫৮১৭৭ ৭০৪০২৬০৯ ৭৬.৩৯  

 

1.7 ÔgywReel©Õ Dcj‡ÿ¨ M„nxZ Kg©m~wP: 

 

ক্র মিক গৃ ীি কি িসূ মির ম ববর ণ বাস্তবায় ন অ গ্রগমি ও েমবষ্যি পম রকল্পনা 

1.  “ প্রাথমিক মি ক্ষা প্রা মিষ্ঠামনকীক রব ণ বঙ্গ বন্ধু 

মিখ মু মজবু র র ি াব নর অ বদ ান ”  িীষ িক 

মে মিনার আব য় াজন। 

• “ প্রাথমিক মি ক্ষা প্রা মিষ্ঠামনকীক রব ণ বঙ্গ বন্ধু ম িখ মু মজবু র 

র িাব নর অ বদ ান ”  িীষ িক মে মিনা র আব য় াজব নর জন্য 

জািীয় ব াস্তবায় ন কমিটি ক র্ত িক মে দ্ধান্ত গৃ ীি  য় । 

• গত ০৯ জানুয়াধে ২০২০ তাধেরে সসধমনােটি আরয়াজরনে 

জন্য প্রস্তুধতমূলক সভা অনুধিত হরলও সকাধভড-১৯ 

পধেধিধতে জন্য সসধমনাে আরয়াজন কো সম্ভব হয়ধন। 

 

2.  জাঁকজমকপূণ থভারব ঢাকায় বঙ্গ ব ন্ধু সগাল্ডকাপ 

প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট এবং 

বঙ্গমাতা স ে ফধজলাতুরেছা মুধজব সগাল্ডকাপ 

প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় ফুটবল টুন থারমরন্টে ফাইনাল 

সেলাে আরয়াজন। 

• বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট এবং 

বঙ্গমাতা স ে ফধজলাতুরেছা মুধজব সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক 

ধবদ্যালরয় ফুটবল টুন থারমন্ট-২০১৯ এে ঢাকায় অনুধিতব্য 

জাতীয় পর্ থারয়ে সেলাসমূহ গত ১৪ িাি ি ২০২০ তাধেে  ব ি 

শুরু করার জন্য ে িয় মনধ িামর ি থ াকব লও সকাধভড-১ ৯ 

পধেধিধতে কােরণ তা আরয়াজন কো সম্ভব হয়ধন। 
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ক্র মিক গৃ ীি কি িসূ মির ম ববর ণ বাস্তবায় ন অ গ্রগমি ও েমবষ্যি পম রকল্পনা 

• মকামেি-১ ৯ পম রমিমি ম বব বিনায় এব ন বঙ্গ বন্ধু সগাল্ডকাপ 

প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট এবং বঙ্গমাতা স ে 

ফধজলাতুরেছা মুধজব সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় ফুটবল 

টুন থারমন্ট-২০২২ চলমান আরছ।   

3.  ধবপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাে মাধ্যরম এবং 

বঙ্গবন্ধুে ধ ক্ষা ধবষয়ক অবদারনে উপে ধবর ষ 

গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রার্ধমক ধ ক্ষা সপ্তাহ 

পালন। 

• মকামেি-১ ৯ পমরম িমি ম বব বিনায় এব ন আগািী মফ ব্রুয় ামর 

অ থবা িা ি ি ২ ০ ২ ৩ িাব ে জা িী য় প্রাথমিক মি ক্ষা ে প্ত া  

পালন কর া  ব ব এ বং জাতীয় প্রার্ধমক ধ ক্ষা পদক প্রদ ান 

করা  ব ব। 

 

4.  জাধতে ধপতা বঙ্গবন্ধু স ে মুধজবুে েহমারনে 

জন্ম তবাধষ থকী উদর্াপন উপলরক্ষ আন্তজথাধতক 

সাক্ষেতা ধদবস র্র্ারর্াগ্য মর্াদ থায় উদর্াপন। 

• সকাধভড-১৯ পধেধিধতে কােরণ উপানু ষ্ঠামনক ম িক্ষা বুুব রা 

ে ব েলন কব ক্ষ সীধমত পধেসরে ০৮ সসরেম্বে ২০২১ 

তাধেরে আন্তজথাধতক সাক্ষেতা ধদবস উদর্াপন কো হরয়রছ। 

5.  জাধতে ধপতা বঙ্গবন্ধু স ে মুধজবুে েহমারনে 

জন্ম তবাধষ থকী উদর্াপন উপলরক্ষ বই ধবতেণ 

অনুিান আরয়াজন। 

• িাননীয় প্র ধানিন্ত্রী র ে ানু গ্র  অ ংি গ্র ব ণ ৩ ০ মিবে ম্বর ২ ০ ২ ১ 

িামরব খ বই ম বির ণ কার্ িক্র ব ি র শু ে উবব াধন অ নু ষ্ঠান 

আব য় াজন করা  ব য় ব ছ। 

6.  ‘মুধজববষ থ’ ব্যাপী প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সক্ষরে 

বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রিানমন্ত্রী স ে হাধসনা 

কর্তথক ধবধভে সমরয় গৃহীত যুগান্তকােী ও 

ঐধতহাধসক কম থসূধচ  এবং অজথনসমূরহে 

আরলারক উপরজলা, সজলা, ধবভাগ এবং জাতীয় 

পর্ থারয় সসধমনাে/ ধসরপাধজয়াম আরয়াজন। 

• মকামেি-১ ৯ পমর মিমি মবব বিন ায় উপরজলা, সজলা, ধবভাগ 

এবং জাতীয় পর্ থারয় সসধমনাে/ধসরপাধজয়াম আরয়াজন কো 

হয়। 

7.  ‘মুধজববষ থ’ ব্যাপী উপরজলা, সজলা, ধবভাগ 

পর্ থারয় মা-সমারব  আরয়াজন। 

• মকামেি-১ ৯ পমর মিমি মবব বিন ায় উপরজলা, সজলা, ধবভাগ 

পর্ থারয় ধভধডও কনফারেধসংরয়ে মাধ্যরম মা-সমারব  

আরয়াজন কো হরয়রছ। 

8.  ‘মুধজববষ থ’ ব্যাপী সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় 

িাধপত ‘বঙ্গবন্ধু বুক কন থাে’ কার্ থকে কো এবং 

বঙ্গবন্ধুে জীবন আদর থে উপে ধ শু 

ধকর ােরদে উপরর্াগী ধসআেআইসহ অন্যান্য 

প্রকা না প্রধতিারনে প্রকাধ ত বই সংেক্ষণ ও 

ব্যবহাে ধনধিত কোে ধবষয়টি ধবরবচনা কো। 

• মিক্ষাথ ীব দ র পঠন দ ক্ষিা বৃমদ্ধর লব ক্ষু মেমণকব ক্ষ / প্রমিটি 

মবদ্যালব য় “ বঙ্গ বন্ধু বুক কন িার” ি াপন ক রা  ব য় ব ছ, মর্খাব ন 

জামি র মপ িা বঙ্গ বন্ধু মিখ মু মজবুর র িাব নর জীবন 

আ দ ব ি ির উপর প্রকা মিি ম িশু ব দ র উপব র্াগী বই, 

বাংলাব দ ব ির ই মি াে, ঐ মি ু, ে ংস্কৃমি, ি ান মু মক্তযুদ্ধ, 

ন নমিকিা মি ক্ষা ও খ্যাম িিান ব্য ম ক্তগব ণ র জী বনী ে ম্প মক িি 

বই ে ংরক্ষণ ক রা  ব য় ব ছ। 

9.  ‘মুধজববষ থ’ উপলরক্ষ সেকাধে প্রার্ধমক 

ধবদ্যালয় প্রাঙ্গরন  হীদ ধমনাে িাপরনে ব্যবিা 

গ্রহণ। 

• ইরতামরধ্য ১৮২১৯টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় প্রাঙ্গরন 

 হীদ ধমনাে িাপন কো হরয়রছ।  

10.  ‘মুধজববষ থ’ উপলরক্ষ সকল সেকাধে প্রার্ধমক 

ধবদ্যালরয় ‘স্টুরডন্টস কাউধসল’-সক সপৃক্ত করে 

সাংস্কৃধতক অনুিান, ধচোঙ্কন প্রধতরর্াধগতা 

ইতযাধদ আরয়াজন। 

• মকামেি-১ ৯ পমরম িমি ম বব বিনায় সকল সেকাধে প্রার্ধমক 

ধবদ্যালরয় ‘স্টুরডন্টস কাউধসল’-সক সপৃক্ত করে সাংস্কৃধতক 

অনুিান, ধচোঙ্কন প্রধতরর্াধগতা ইতযাধদ আরয়াজন কো 

হরয়রছ। 

11.  জাধতে ধপতা বঙ্গবন্ধু স ে মুধজবুে েহমারনে 

জন্ম তবাধষ থকী উদর্াপন উপলরক্ষ মন্ত্রণালরয়ে 

ওরয়বসাইরট স্বতন্ত্র সপইজ ততধে। 

• জাধতে ধপতা বঙ্গবন্ধু স ে মুধজবুে েহমারনে 

জন্ম তবাধষ থকী উদর্াপন উপলরক্ষ মন্ত্রণালরয়ে ওরয়বসাইরট 

স্বতন্ত্র সপইজ ততধে কো হরয়রছ। ওরয়ব সপইজটি 

র্র্ার্র্ভারব কার্ থকে কো হরে। 

12.  ‘মুধজববষ থ’ উপলরক্ষ ২১  লক্ষ ধনেক্ষেরক 

সাক্ষেতা দান। 

• মন ধ িাম রি ে িব য় র িব েই ২১  লক্ষ ধনেক্ষেরক সাক্ষেতা 

দারনে কার্ থক্রম সপে কো হরয়রছ। 

13.  ‘মুধজববষ থ’ উপলরক্ষ প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা 

মন্ত্রণালয় কর্তথক ধবস্তাধেতভারব বাধষ থক 

প্রধতরবদন প্রকা । 

• প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালরয়ে বাধষ থক প্রধতরবদন 

প্রকার ে কাজটি চূড়ান্ত পর্ থারয় েরয়রছ। 
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1.8 জাতীয় wkÿvbxwZ 2010 Gi mycvwik ev¯Íevq‡b cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi wewfbœgyLx Kvh©µg: 

 

bs Kvh©µg M„nxZ e¨e ’̄v 

1 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv PvjyKiY|  †gvU 65620wU we`¨vj‡q cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

m„wRZ n‡q‡Q 64038wU cÖvK-cÖv_wgK wkÿ‡Ki c`| 

2 `yB eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv 

ev¯Íevqb| 

cÖwZwU we`¨vj‡q GKeQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Pvjy i‡q‡Q| 

01 Rvbyqvwi 2020 ZvwiL †_‡K `yBeQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK 

wkÿv Pvjyi Aby‡gv`b cvIqv †M‡Q| 

3 cÖv_wgK wkÿv ¯Íi cvuP eQi †_‡K evwo‡q AvU 

eQi †gqv`xKiY| 

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

n‡q‡Q| 

4 wkÿK wkÿv_©xi AbycvZ n‡e 1:30| wkÿK wkÿv_©xi AbycvZ 1:30 Ki‡Z PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb 

Kg©m~wPi wWwcwc‡Z AwZwi³ 30 nvRvi wkÿ‡Ki c` m„R‡bi 

D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

5 wkÿv`vb I MÖnY Ges wkÿv_©xi myiÿvi 

AbyK~j cwi‡ek m„wó| 

wkÿv`vb I MÖnY Ges wkÿv_©xi myiÿvi AbyK~j cwi‡ek m„wóK‡í 

XvKv wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq we`¨vjq `„wób›`b cÖKí MÖnY I 

mviv‡`‡k PZz_ © cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq 40 nvRvi 

AwZwi³ †kÖwYKÿ wbg©vY Ges cÖ‡qvRb Abyhvqx †givg‡Zi Kvh©µg 

MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

6 wkÿv_©x‡`i S‡i cov †ivaK‡í we‡kl AÂj 

I we‡kl Pvwn`vm¤úbœ wkï‡`i Rb¨ we‡kl 

e¨e ’̄v MÖnY| 

wkÿv_©x‡`i S‡i cov †ivaK‡í Dce„wËi AvIZv m¤úªmviY, 

we`¨vj‡qi cwi‡ek Dbœqb, `ycy‡ii Lvev‡ii e¨e¯’v, cvnvwo 

GjvKvq †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ 19wU †nv‡÷‡ji e¨e¯’vKiY, we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ wkï‡`i Rb¨ Uq‡jU I cÖwZwU we`¨vjq fe‡b i¨v¤ú 

I Zv‡`i Pjvi Dc‡hvMx K‡i Pjvi e¨e¯’v ivLv n‡q‡Q| 

7 wewfbœ ai‡Yi Ges GjvKvi cÖv_wgK 

we`¨vj‡qi we`¨gvb ˆelg¨ `~ixKi‡Y e¨e¯’v 

MÖnY|  

mviv‡`‡k cÖv_wgK we`¨vj‡qi feb wbg©v‡Y GKwU Kgb wWRvBb 

AbymiY Kiv n‡”Q| ZvQvovI, cÖ‡qvRb we‡ePbvq we‡kl e¨e¯’v 

ivLv n‡q‡Q| 

8 সকল †kÖwY‡Z avivevwnK g~j¨vqb ও সামধিক 

মূল্যায়ন িালুকেণ।  

cÖ_g, wØZxq ও ৩য় কেধণরত িাোবাধহক মূল্যায়ন এবাং ৪থ ব ও ৫ম 

কেধণরত িাোবাধহক এবাং সামধিক মূল্যায়ন িালু কো হরয়রে।  

9 we`¨vj‡qi DbœwZ I wkÿvi gv‡bvbœq‡b 

Z`viwK †Rvi`viKiY| 

অনলাইন মধনটধোং িালু কো হরয়রে। ৮টি ধবভারগ ৮টি টিম গঠন কো 

হরয়রে। ধনয়ধমত অনলাইরন ধবদ্যালয় পধেদি বন কো হরে।  

10 wkÿK wb‡qvM I c‡`vbœwZ| wkÿK wb‡qv‡M wb‡qvMwewa hy‡Mvc‡hvMx Kivi cvkvcvwk mnKvix 

wkÿK †_‡K cÖavb wkÿK c‡` c‡`vbœwZ/ PjwZ `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv 

n‡”Q| 
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1.9 evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³: 

 

 

প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয় প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় গমণরপারর্াগী সকল ধ শুে জন্য সমতাধভধিক ও মানসম্মত 

প্রার্ধমক ধ ক্ষা ধনধিতকেরণ এবং সটকসই উেয়রনে জন্য তবষম্যহীন প্রার্ধমক ধ ক্ষা সম্প্রসােরণ কাজ করে র্ারে। বাধষ থক 

লক্ষযমাো অনুর্ায়ী ধবধভন্ন কার্ থক্রম বাস্তবায়রন গধত ীলতা ও জবাবধদধহতা আনয়রনে লরক্ষয প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালরয়ে 

অিীন প্রার্ধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে, ধবভাগ, সজলা, উপরজলা পর্ থারয়ে সকল দপ্তে/প্রধিক্ষণ প্রধতিান এবং প্রার্ধমক 

ধবদ্যালয়সমূহরক বাধষ থক কম থসপাদন চুধক্তে আওতায় ধনরয় আসা হরয়রছ। প্রধত অর্ থবছে উক্ত দপ্তে/প্রধতিানসমূরহে প্রিান তাে 

উর্ধ্বতন দপ্তে/প্রধতিান প্রিারনে সারর্ িাোবাধহকভারব বাধষ থক কম থসপাদন চুধক্ত স্বাক্ষে করে আসরছ। একই সারর্ চুধক্তভুক্ত 

কার্ থক্রমসমূরহে অগ্রগধত ধনয়ধমতভারব পধেবীক্ষণ ও পর্ থারলাচনা করে ফলাবতথন প্রদান কো হরে। এরত সকল স্তরেে 

দপ্তে/প্রধিক্ষণ প্রধতিান ও ধবদ্যালয়সমূরহে মরধ্য জবাবধদধহতা ধনধিত হরে। ২০2১-২২ অর্ থবছরে বাধষ থক কম থসপাদন চুধক্তে 

লক্ষযমাো অনুর্ায়ী ধ ক্ষাবরষ থে প্রর্ম ধদরনই প্রার্ধমক ধিক্ষা পয বারয়ে সকল ধ ক্ষার্ীরক ধবনামূরেে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, প্রার্ধমক 

ধ ক্ষাে জন্য উপবৃধি প্রদান কার্ থক্ররমে আওতাভুক্ত ধ ক্ষার্ীরক উপবৃধি প্রদান, স্কুল ধফধডং কার্ থক্ররমে আওতায় প্রায় ২৯ লক্ষ 

ধ ক্ষার্ীে মরধ্য ধনয়ধমতভারব উচ্চ পুধিসমৃদ্ধ ধবস্কুট ধবতেণ, প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় ৩৮,২৩৯ জন নতুন ধ ক্ষক ধনরয়াগ, সপ াগত 

দক্ষতা বৃধদ্ধে লরক্ষয ১৮,৬২৩ জন ধ ক্ষকরক ধডধপএড প্রধ ক্ষণ প্রদান, ৪২,০০০টি সেকাধে প্রাথধমক তিদ্যালনে রুটিন সমোমত 

ও েক্ষণারবক্ষণ কার্ যক্রম সম্পন্নকেণ এিং ৬৫,০০০ প্রাথতমক তিদ্যালনে স্কুল ললনেল ইমপ্রুেনমন্ট প্ল্যাে (তিপ) কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন কো হরয়রে। এোড়াও ধবদ্যালরয় িাধহদাধভধিক অধতধেক্ত কেধণকক্ষ ধনম বাণ, নলকূপ স্থাপন, ওয়ািব্লক ধনম বাণ, ই-নধথ 

বাস্তবায়ন, আইধসটি ধবষরয় প্রধিক্ষণ প্রদান ইতোধদ কার্ যক্রম ২০২১-২২ অথ ববেরে সফলভারব বাস্তবাধয়ত হরয়রে। প্রাথধমক ও 

গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে আওতায় সকল স্তরে (মন্ত্রণালয় কথরক প্রাথধমক ধবদ্যালয় পর্ যন্ত) বাধষ বক কম বসম্পাদন চুধক্ত সম্পাদন এবাং 

কস অনুযায়ী কার্ যক্রম বাস্তবায়রনে ফরল সাংধিি সকরলে মরধ্য জবাবধদধহতা, কারজে স্বেতা এবাং গধতিীলতা বৃধি কপরয়রে। এ 

কার্ যক্রমকক ভধবষ্যরত আরো গধতিীল ও কজােদাে কোে পধেকল্পনা েরয়রে।  
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অ নলাই ন  ম িক্ষক  বদ মল  কা র্ িক্র ি উব ব াধ ন 

১.১০ cÖv_wgK wkÿv Kvh©µ‡gi wewfbœ eQ‡ii AMÖMwZ wel‡q Zzjbvg~jK wPÎ (এপিএসপস ২০২১): 

Sl Key Indicators 
                   Year 

2018 2019 2020 2021 

1 
No. of Schools covered by APSC: (All Types) 134,147 129,258 133,002 118,891 

Government Primary School 65,620 65,620 65,566 65,566 

2 
Teachers: Presents all types of teachers 
in 2018 and only GPS Teachers Since 
2019). Total Teachers (all types): 657,203 

Male 258,751 125,643 131,664 127,809 

Female 426,649 229,089 236,053 231,286 

All 685,400 354,722 367,717 359,095 

3 Total Enrolled Students (Grade 1-5) 

Boys 8,539,067 8,075,892 8,595,915 8,583,323 

Girls 8,799,033 8,260,204 9,007,129 8,381,644 

All 17,338,100 16,336,096 17,603,044 16,964,967 

4 Total Pre-primary Enrollment 

Boys 1,792,559 1,893,734 1,963,960 1,559,175 

Girls 1,785,825 1,892,507 1,983,892 1,576,830 

All 3,578,384 3,786,241 3,947,852 3,136,005 

5 Total Enrollment (All Grade) 

Boys 10,331,626 9,969,626 10,560,240 1,01,42498 

Girls 10,584,858 10,152,711 10,991,451 9,958,474 

All 20,916,484 20,122,337 21,551,691 2,01,00972 

6 Gross Intake Rate - GIR (%) 

Boys 109.07 107.65 105.95 107.14 

Girls 115.57 112.8 109.91 107.47 

All 112.32 110.17 107.86 107.3 

7 Net Intake Rate- NIR (%) 

Boys 95.99 96.3 96.43 96.15 

Girls 97.00 96.83 96.82 96.21 

All 96.48 96.56 96.62 96.18 

8 Gross Enrollment Rate- GER (%) 

Boys 110.32 104.49 100.1 105.32 

Girls 118.3 114.93 108.9 106.14 

All 114.23 109.6 104.9 105.72 

9 Net Enrollment Rate – NER (%) 

Boys 97.55 97.65 97.37 97.39 

Girls 98.16 98.01 98.25 97.44 

All 97.85 97.74 97.81 97.42 

10 Primary Cycle Dropout rate (%) 

Boys 21.44 19.2 19.1 15.05 

Girls 15.69 15.7 15.5 13.25 

All 18.6 17.9 17.2 14.15 

11 Survival Rate to grade 5 (%) 

Boys 80.93 84.1 83.3 85.25 

Girls 87.73 86.1 85.9 87.1 

All 83.53 85.2 84.7 86.2 

12 Coefficient of Efficiency (%) 

Boys 80.81 81.9 81.1 84.2 

Girls 83.62 83.2 84.8 86.5 

All 82.21 82.6 83.2 85.35 
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13 Cycle Completion rate (Grade I-V) (%) 

Boys 78.56 80.8 81 84.95 

Girls 84.31 83.2 84.5 86.75 

All 81.4 82.1 82.8 85.85 

14 Repetition rate (%) 

Boys 5.8 5.1 5 0.95 

Girls 5 4.9 4.9 0.75 

All 5.4 5.1 5 0.85 

15 
Gender Parity Index (GER) All 1.07 1.09 1.08 1.06 
Gender Parity Index (NER) All 1.01 1.00 1.00 1.00 

16 PECE Pass rate (%) All  97.59 95.5 Exam not held 

17 Year Inputs Per Graduate (years) 

Boys 6.19 6.1 6.05 5.85 

Girls 5.98 5.95 5.9 5.55 

All 6.08 6.05 6.0 5.70 

 
Note: The PECE and EECE exams is not held in 2020 and 2021 due to Covid-19 Pandemic school closure, assessment 
conducted, evaluated individual students, and promoted all the children in the following grades 

 

১.১১ evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wkÿv cÖwZôvb, wkÿK I QvÎ-QvÎx msµvšÍ Z_¨ (GwcGmwm-202১ Abyhvqx): 

 

 

 

Sl 
Primary Institutions 
Type 

No of 
School 

Enrollment (PPE to Grade 5) Teacher 

Boys Girls Total Male Female Total % Fem 

1 
Government 
Primary Schools 

65,566 6,821,619 6,662,998 13,484,617 127,809 231,286 359,095 64.40% 

2 
Private Primary 
School 

4,799 253,629 262,248 515,877 6,772 13,163 19,935 66.00% 

3 Ebtedayee Madrasa 3,839 223,557 218,500 442,057 13,111 5,498 18,609 29.50% 

4 Kindergarten 28,193 1,689,427 1,634,750 3,324,177 79,341 121,126 200,467 60.40% 

5 
NGO Schools (Garde 
1- 5) 

3,753 250,018 252,421 502,439 1,957 7,329 9,286 78.90% 

6 
High Madrasa 
attached primary 
section 

3,534 263,444 258,900 522,344 13,142 2,972 16,114 18.40% 

7 
High Schools 
attached primary 
section 

1,988 323,928 344,275 668,203 7,523 9,331 16,854 55.40% 

8 
NGO Learning 
Center 

1,614 65,913 66,674 132,587 269 2,071 2,340 88.50% 

9 
Shishu Kalyan 
Primary School 

205 18,238 18,310 36,548 414 766 1,180 64.90% 

1
0 

Others 5,400 232,725 239,398 472,123 3,674 9,639 13,313 72.40% 

  Total 118,891 10,142,498 9,958,474 20,100,972 254,012 403,181 657,193 61.30% 
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১.১২ প্রাথপিক QvÎ-QvÎx msµvšÍ Z_¨ (GwcGmwm-202১ Abyhvqx): 

 

School 
Type 

Enrollment (Grade 1 to 5) % of 
girls 

in 
grad
e 1-5 

Pre-primary Enrollment  % 
of 
girl
s in 
PP
E 

Enrollment (PPE to 
Grade 5) 

% of 
girls 

in 
grade 
PPE-

grade 
5 

Boys  Girls  Total  Boys Girls Total Boys Girls Total 

01. GPS  6,053,893 5,86
0,11

7 

11,91
4,010 

49.2
% 

767,7
26 

802,8
81 

1,570,6
07 

51.
1% 

6,821,
619 

6,662
,998 

13,48
4,617 

49.4
% 

02.Private 
School  

204,568 213,
264 

417,8
32 

51.0
% 

49,06
1 

48,98
4 

98,045 50.
0% 

253,6
29 

262,2
48 

515,8
77 

50.8
% 

03. 
Ebtedayee 
Madrasa 

197,442 193,
971 

391,4
13 

49.6
% 

26,11
5 

24,52
9 

50,644 
48.
4% 

223,5
57 

218,5
00 

442,0
57 

49.4
% 

04. 
Kindergarten 

1,189,343 1,15
8,69

5 

2,348,
038 

49.3
% 

500,0
84 

476,0
55 

9,76,13
9 

48.
8% 

1,689,
427 

1,634
,750 

3,324,
177 

49.2
% 

05. NGO 
Schools 

184,666 184,
760 

369,4
26 

50.0
% 

65,35
2 

67,66
1 

1,33,01
3 

50.
9% 

250,0
18 

252,4
21 

502,4
39 

50.2
% 

06. High 
Madrasa 
attached 

248,685 244,
251 

492,9
36 

49.6
% 

14,75
9 

14,64
9 

29,408 
49.
8% 

263,4
44 

258,9
00 

522,3
44 

49.6
% 

07. High 
Schools 
attached 

287,131 306,
231 

593,3
62 

51.6
% 

36,79
7 

38,04
4 

74,841 
50.
8% 

323,9
28 

344,2
75 

668,2
03 

51.5
% 

08. Shishu 
Kalyan 
School 

15,746 15,8
27 

31,57
3 

50.1
% 

2,492 2,483 4,975 
49.
9% 

18,23
8 

18,31
0 

36,54
8 

50.1
% 

09 Other 
NGO Centers 

48,635 49,0
41 

97,67
6 

50.2
% 

17,27
8 

17,63
3 

34,911 50.
5% 

65,91
3 

66,67
4 

132,5
87 

50.3
% 

10. Others  153,214 155,
487 

308,7
01 

50.4
% 

79,51
1 

83,91
1 

1,63,42
2 

51.
3% 

232,7
25 

239,3
98 

472,1
23 

50.7
% 

Total 8,583,323 8,38
1,64

4 

16,96
4,967 

49.4
% 

1,559
,175 

1,576
,830 

31,36,0
05 

50.
3% 

10,14
2,498 

9,958
,474 

20,10
0,972 

49.5
% 

 

 

১.১৩ †kÖwYwfwËK QvÎ-QvÎx fwZ© Z_¨: (202১) 

 

Grade  Gender  Students  % Girls 

PPE 

Boys  1,559,175 

50.28 Girls  1,576,830 

Total  3,136,005 

Grade 1 

Boys  1,644,849 

49.39 Girls  1,605,402 

Total  3,250,251 

Grade 2 

Boys  1,824,116 

49.31 Girls  1,774,203 

Total  3,598,319 

Grade 3 

Boys  1,708,300 

49.11 Girls  1,648,752 

Total  3,357,052 

Grade 4 

Boys  1,605,670 

49.11 Girls  1,549,248 

Total  3,154,918 

Grade 5 

Boys  1,800,388 

50.05 Girls  1,804,039 

Total  3,604,427 

Grand Total :            PPE 
to Grade 5 

Boys  10,142,498 

49.54 Girls  9,958,474 

Total  20,100,972 
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1.14 MÖm (Gross) I bxU (Net) fwZ©i nvi (20১০-202১) 

 

Year GER (%) NER (%) 

Boys Girls Total Boys Girls Total 

2010 103.20 112.40 107.70 92.20 97.60 94.80 

2011 97.50 105.60 101.50 92.70 97.30 94.90 

2012 101.30 107.60 104.40 95.40 98.10 96.70 

2013 106.80 110.50 108.60 96.20 98.40 97.30 

2014 104.60 112.30 108.40 96.60 98.80 97.70 

2015 105.00 113.40 109.20 97.09 98.79 97.94 

2016 109.30 115.00 112.10 97.01 98.80 97.96 

2017 108.10 115.40 111.70 97.66 98.29 97.97 

2018 110.32 118.30 114.23 97.55 98.16 97.85 

2019 104.49 114.93 109.60 97.65 98.01 97.74 

2020 100.87 108.95 104.85 97.37 98.25 97.81 

2021 105.32 106.14 105.72 97.39 97.44 97.42 
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fwZ©i †ÿ‡Î AwR©Z mvd‡j¨i cvkvcvwk ঝরর পড়া ররাধকরে S‡i covi KviYmg~n wPwýZ K‡i mvgvwRK wbivcËv 

Kg©m~wPi AvIZvq Amnvq `wi`ª cwiev‡ii wkï‡`i Dce„wË cÖ`vb, wgW-†W wgj wnmv‡e DbœZ gv‡bi we¯‹zU mieivn, ¯’vbxq 

RbMY‡K m¤ú„³KiYmn gwbUwis Kvh©µg †Rvi`vi করা হরয়রে| 

 

1.15 S‡i cov পিক্ষাথীর kZKiv nvi 

 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

S‡i covi 

kZKiv 

nvi 

All 47.2 39.8 29.7 26.2 21.4 20.9 20.4 19.2 18.85 18.6 17.9 17.2 14.15 

Boys n/a 40.3 32.4 28.3 24.9 24.3 23.9 22.3 21.72 21.44 19.2 19.1 15.05 

Girls n/a 39.3 27 24.2 17.9 17.5 17 16.1 15.92 15.69 15.7 15.5 13.25 
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1.16 wkÿvPµ mgvcbxi kZKiv হারঃ 

 

eQi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

cÖv_wgK 

wkÿv Pµ 

mgvcbxi nvi 

49.5 49.5 50.7 54.9 60.2 70.3 73.8 78.6 79.1 79.6 80.8 81.2 81.4 82.1 82.8 85.85 

 
 

1.17 mvgvwRK wbivcËv †eóbx Kg©m~wPi cwiexÿY cÖwZ‡e`ন 

 

প্রাথতমক তিক্ষার জন্য উপবৃতি প্রকল্প (৩ে পর্ যাে)ঃ  সারানেনি েতরদ্র্য তিক্ষাথীনের পতরিারনক আতথ যক সহােিা তহনসনি 

তিক্ষাথীনের উপবৃতি লেো হে। 

২০২১-২২ অথ ববেরে 

বোদ্দ 

কমাট উপকােরভাগী 

১৯০০ ৮৫.৯১ লক্ষ 

 

োতরদ্র্ পীতিি এলাকাে স্কুল তিত ং প্রকল্প  ১০৪টি উপরজলায় প্রতি স্কুল তেিনস প্রনিযক তিক্ষাথীনক টিতিে তহনসনি উন্নি পুতিগুণ 

সম্পন্ন তিস্কুট সরিরাহ করা হে। 

২০২১-২২ অথ ববেরে 

বোদ্দ (ককাটি টাকা) 

কমাট উপকােরভাগী 

২৫১.৪৩ ২৯.৪৭ লক্ষ 

 

পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ বিনামূল্যয বিক্ষার্থীল্ের মল্যয পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হল্ে। 

 

   

 

 
 

 

১.১৮ SDG বাস্তবায়ন 

 

 

 

প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে রুপকল্প (Vision) হরে সবাে জন্য মানসম্মত প্রাথাধমক ও জীবনব্যাপী ধিক্ষা। এ 

মন্ত্রণালরয়ে অধভলক্ষে (Mission) হরে সবাে জন্য মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষাে সুরযাগ সম্প্রসােণ ও দক্ষতাধভধিক 

জীবনব্যাপী ধিক্ষা ধনধিতকেণ। 
 

২০২১-২২ অথ ববেরে বোদ্দ কমাট উপকােরভাগী 

৩৩০ ২,২৫,৩০,৪০৩ জে ছাত্র-ছাত্রী 
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এসধেধজ৪ এে লক্ষে হরে “সবাে জন্য অন্তভূ বধক্তমূলক ও সমতাধভধিক মানসম্মত ধিক্ষা ধনধিতকেণ এবাং জীবনব্যাপী ধিক্ষাে 

সুরযাগ বতধে কো” এবাং এসধেধজ ৪.১-এ অভীিসমূরহ বলা হরয়রে কয, “২০৩০ সারলে মরধ্য যথাযথ ও কায বকে ধিখনফলসহ 

সকল কেরল ধিশু ও কমরয় ধিশুে অববতধনক, ন্যায়ধভধিক ও মানসম্মত প্রাথধমক ও মাধ্যধমক ধিক্ষা অজবন ধনধিত”।    
 

 

এসধেধজ সূিক ৪, ৪.১ ও ৪.২ এে লক্ষেমাত্রা ও লক্ষেমাত্রা অজবরনে ববধিক সূিক সমূহ ধনম্নরূপ:  

কটকসই উন্নয়ন অভীি ৪ সকরলে জন্য অন্তর্ভ বধক্তমূলক ও সমতাধভধিক গুনগত ধিক্ষা ধনধিতকেণ এবাং জীবনব্যাপী ধিক্ষা লারভে 

সুরযাগ সৃধি 

 লক্ষেমাত্রা  কম বসম্পাদন পধেমাপকরল্প প্রস্তাধবত ববধিক সূিক 

৪.১ ২০৩০ সারলে মরধ্য সকল কেরল ও কমরয় যারত 

প্রাসধিক, কায বকে ও ফলপ্রসূ অববতধনক, সমতাধভধিক 

ও গুনগত প্রাথধমক ও মাধ্যধমক ধিক্ষা সম্পন্ন কেরত 

পারে তা ধনধিত কো 

৪.১.১ ধিশু ও যুবসমারজে অনুপাতঃ (ক) ২য়/৩য় কেণীরত; 

(খ) প্রাথধমক ধিক্ষা সমাপনী; এবাং (গ) ধনম্নমাধ্যধমক 

কিরষ, ধলি কভরদ (১) পঠন ও (২) গধণরত অন্ততপরক্ষ 

একটি ন্যেনতম দক্ষতামান অজবন 

৪.২ ২০৩০ সারলে মরধ্য সকল কেরল ও কমরয় যারত প্রাথধমক 

ধিক্ষাে প্রস্তুধত ধহরসরব প্রাক-প্রাথধমক ধিক্ষাসহ বিিরবে 

এরকবারে কগাড়া কথরক মানসম্মত ধবকাি ও পধেিয বাে 

মধ্য ধদরয় কবরড় ওরঠ তাে ধনিয়তা ধবিান কো 

৪.২.১ ধলি অনুযায়ী স্বাস্থে, ধিক্ষা ও মানধসক পধেপুিতায় 

উন্নধতে িাোয় েরয়রে এমন অনুর্ধ্ব ৫ বেে বয়সী 

ধিশুরদে অনুপাত  

৪.২.২ ধলিরভরদ সাংগঠিত ধিক্ষায় অাংিগ্রহরণে হাে 

(প্রাথধমক ধিক্ষায় প্ররবরিে বয়সসীমাে এক বেে 

আরগ) 

এই লক্ষেমাত্রাে আরলারক প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় োজস্ব ও উন্নয়ন বারজরটে আওতায় ধবধভন্ন কম বসূিী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

করে যারে। প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তবক ধবধভন্ন মন্ত্রণালয়/ধবভাগ কর্তবক িাধহত SDG-এে ধবধভন্ন সূিরকে আওতায় 

িাধহত তথ্যসমূহ সাংগ্রহ/প্রস্তুত কেত কপ্রেণ কো হরয় থারক। কযমন-  

SDG োটা কোরলন্ডারেে কয সকল সূিরক কযৌধক্তক টাইমলাইন হালনাগাদ কো প্ররয়াজন ককবল কস সকল সূিরক প্রাথধমক ও 

গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে টাইম লাইরন হালনাগাদ করে ধবগত ১০/৩/২০২২ তাধেরখ বাাংলারদি পধেসাংখ্যান ব্যেরো (ধবধবএস) 

বোবে কপ্রেণ কো হরয়রে। 

প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তবক এসধেধজ’ে জাতীয় কম বপধেকল্পনা (National Action Ploan of 

Ministries/Division by targets for the implimentation of SDGs) দধলল হালনাগারদে উরদ্দরে ধনধদ বি 

কাঠারমা অনুযায়ী Template for “Developing National SDG Action Plan under 8th Five Year Plan 

প্রণয়ন করে তা সািােণ অথ বনীধত ধবভারগ (ধজইধে) ধবগত ২০/৩/২০২২ তাধেরখ কপ্রেণ কো হরয়রে। 

SDG সূিক ১৭.১৯.১ বাস্তবায়রনে NDCC (National Data Co-ordination Committee)’এে ১০ম সভাে ধসিান্ত 

কমাতারবক প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে আওতািীন দপ্তে/সাংস্থাে পধেসাংখ্যাধনক সক্ষমতা বৃধি সাংক্রান্ত তথ্য উপাি পূেণ 

করে তা ধবগত ০৯/৫/২০২২ তাধেরখ পধেসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ধবভারগ কপ্রেণ কো হরয়রে। 

১.১৯ ভধবষ্যৎ পধেকল্পনা: 

 

মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিত কোে উরদ্দরে প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় সেকারেে দীর্ বরময়াদী উন্নয়ন পধেকল্পনা 

রূপকল্প ২০৪১, কটকসই উন্নয়ন অভীি ২০৩০ এবাং ৮ম পঞ্চবাধষ বক পধেকল্পনাা্য় ধনি বাধেত লক্ষেমাত্রা অজবরন ধনেন্তে কাজ করে 

যারে। এ সকল পধেকল্পনাে প্রিান লক্ষে হরলা প্রাথধমক ধিক্ষাে উন্নয়রনে নানা সূিরক এ যাবৎ অধজবত সাফল্য িরে োখা এবাং 

এে পািাপাধি ধিক্ষাে গুণগত মান উন্নয়রন সব বাত্মক প্ররিিা গ্রহণ কো।  
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মন্ত্রণালরয়ে ভধবষ্যৎ পধেকল্পনাে মরধ্য েরয়রে ধবদ্যমান ২০১২ সারলে ধিক্ষাক্রম পধেমাজবন করে যুরগাপরযাগী কো এবাং 

তদানুসারে পাঠ্যপুস্তক পুনধল বখন। একজন ধিক্ষাথীে প্রাথধমক কথরক মাধ্যধমক স্তরে উিেণ ধনেধবধেন্ন কেরত ২০২০ সারল 

প্রণীত ধিক্ষাক্রম রূপরেখাে আরলারক কযাগ্যতাধভধিক নতুন ধিক্ষাক্রম প্রণয়ন কো হরব, যারত একধবাংি িতরকে উপরযাগী 

কযাগ্যতা এবাং িতুথ ব ধিল্পধবপ্লব কমাকারবলায় প্ররয়াজনীয় দক্ষতা অজবরন ধবরিষ গুেত্ব কদয়া হরব। ২০২৩ সারলে মরধ্য 

পধেমাধজবত ধিক্ষাক্রম অনুসারে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পাইলটিাংএে ধভধিরত ২০২৪ সারলে মরধ্য সাোরদরি তা বাস্তবায়ন 

কো হরব।  

বতবমান প্রজন্মরক আগামী ধদরনে িোরলঞ্জ কমাকারবলায় উপরযাগী করে বতধে কোে গুরুদাধয়ত্ব বহুলাাংরি প্রাথধমক পয বারয়ে 

ধিক্ষকরদে উপে ন্যাস্ত; আে ধিক্ষকরদে সফলতা ধনভ বে কেরব পধেমাধজবত ধিক্ষাক্রম বাস্তবায়রনে উপে। এ কারজে উপরযাগী 

করে গরড় কতালাে লরক্ষে প্রাথধমরকে ধিক্ষক এবাং ধিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জধড়ত কম বকতবারদে প্রধিক্ষণ পধেকাঠারমা আমূল সাংস্কাে 

কো হরব। এ সাংস্কাে পধেকল্পনাে মূল লক্ষে হরব প্রধতটি প্রধিক্ষণ কথরক কযন ধনধিতভারব ন্যেনতম একটি দক্ষতা অজবন কো 

যায়।  

এে পািাপাধি ধিক্ষকরদে দীর্ বরময়াদী প্রধিক্ষণ কায বক্ররম অধজবত দক্ষতা মূল্যায়রনে অাংি ধহরসরব কয ধিক্ষকমান প্রিলন কো 

হরয়রে তা পধেমাজবন কো হরব। ধিক্ষারক্ষরত্র সফল এধিয়া এবাং উন্নত ধবরিে সফল দৃিারন্তে আরলারক ধিক্ষকতা কপিাে শুরু 

কথরক কিষ পয বন্ত ধবধভন্ন স্তরেে উপরযাগী দক্ষতাে মান ধিধততকেণ এবাং অজবন যািাই কোে জন্য একটি নীধতমালাে আওতায় 

পধেমাধজবত ধিক্ষকমান আরো কায বকেভারব ব্যবহাে কো হরব। এ লরক্ষে প্রাথধমক ধিক্ষাে মান, ধিক্ষাথীরদে অজবনরযাগ্য 

ন্যেনতম দক্ষতা, এবাং প্রাথধমক ধিক্ষকরদে মান যািাই কোে উপরযাগী প্রাধতষ্ঠাধনক কাঠারমা গরড় কতালাে লরক্ষে জাতীয় 

প্রাথধমক ধিক্ষা একারেমী কেরল সাজারনা হরব। ধিক্ষকমারনে সরব বাচ্চ স্তরেে কনর্তত্বদানকােী ধিক্ষক গরড় কতালাে লরক্ষে 

নবধনধম বত ধলোেধিপ কট্রধনাং কসন্টাে ককধন্দ্রক নানামুখী ব্যবহাে পধেকল্পনা বাস্তবায়ন কো হরব। 

ধিক্ষাথীরদে িাধহদানুযায়ী ধবদ্যালরয়ে ধিক্ষা কায বক্রম অধিকতে ধিক্ষাথীবান্ধব কোে লরক্ষে কেধণকক্ষ, কখলােমাঠসহ অন্যান্য 

অবকাঠারমা উন্নয়রন বাাংলারদরিে উপরযাগী প্রধমত মান ধনধিত কোে উরদ্যাগ গ্রহণ কো হরব। সকল িেরনে অবকাঠারমা 

উন্নয়রন কযাগান-তাধড়ত পধেকল্পনাে বদরল বাস্তব িাধহদাে ধনধেরখ উন্নয়ন কায বক্রম পধেিালনা কো হরব। িাধহদা যািাইরয়ে 

জন্য বতবমারন প্রিধলত ফেমারয়সী তাধলকা ধভধিক উন্নয়ন কায বক্রম গ্রহরণে পধেবরতব ধপধেরয় পড়া অঞ্চলরক প্রািান্য ধদরয় 

বহুমাধত্রক িাধহদাসূিরকে তুলনামূলক গুরুত্ব ধবরবিনায় ধনরয় অবকাঠারমা উন্নয়ন পধেকল্পনা গ্রহণ এবাং বাস্তবায়ন কো হরব। এ 

লরক্ষে অবকাঠারমা পধেকল্পনা ধনরদ বধিকা পধেমাজবন করে বহুমাধত্রক িাধহদাসূিরকে ব্যবহাে ধবধি অন্তর্ভ বক্ত কো হরব। এ 

িাধহদাসূিক প্রণয়রন ককান এলাকাে প্রাথধমক স্তে উপরযাগী বয়রসে ধিশুরদে প্ররক্ষপন, ধিশু জেীপ ও ধবদ্যালয় শুমােীে তথ্য 

ব্যবহাে করে িেণ ধনধব বরিরষ প্রাথধমক স্তরেে সকল ধিক্ষা প্রধতষ্ঠান গণনায় ধনরয় অবকাঠারমা িাধহদাে যথাথ বতা যািাই কো 

হরব।  

বাাংলারদরিে উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়রন জনপ্রিাসরনে সকল স্তরে কসবা প্রদারন স্বেতা ও জবাবধদধহতাসহ  সুিাসন ধনধিত 

কোে কয ককৌিরলে কথা বলা হরয়রে প্রাথধমক ধিক্ষা তাে আওতাবধহভূ বত নয়। সুদূে গন্ডগ্রাম কথরক োজিানী পয বন্ত প্রাথধমক 

ধিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জধড়ত সকল পয বারয়ে ধিক্ষক, কম বকতবা ও কম বিাধেরদে  কপিাগত িি বায় কযসকল র্াটধত েরয়রে তা কাটিরয় 

ওঠাে জন্য ধবদ্যমান কাঠারমা সাংস্কাে করে তথ্য প্রযুধক্তে সৃজনিীল ব্যবহারেে মাধ্যরম ধনয়ধমত পধেবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কজােদাে কোে পধেকল্পনা গ্রহণ কো হরয়রে। স্বল্পতম সমরয় প্রাথধমক পয বারয়ে সকল ধিক্ষাথীে জন্য ইউধনক আইধে িালু 

কোে পধেকল্পনা েরয়রে। তথ্যপ্রযুধক্ত ব্যবহাে করে ধবদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কারজ ধিক্ষকরদে সময় সােয় করে তা কেধণ 

ব্যবস্থাপনায়, ধবরিষ করে পাঠ-পধেকল্পনা ও মূল্যায়রন ব্যবহাে কো কযরত পারে। প্রাথধমক ধিক্ষায় সমধিত এমআইএস ব্যবহাে 

করে ধিক্ষক, কম বকতবারদে বদধল, পদায়ন ও পরদান্নধতে কয পধেকল্পনা গ্রহণ ও পাইলটিাং সম্পন্ন কো হরয়রে তা সকল কক্ষরত্র 

বাস্তবায়ন কো হরল প্রাথধমক ধিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমূল পধেবতবন হরব। প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সকল পধেকল্পনা 

বাস্তবায়রনে মাধ্যরম সবাে জন্য মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষাে কয লক্ষে সেকাে ধনি বােণ করেরে তা অজবন কো সম্ভব হরব। 
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প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে 
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২.০ পটভূধম 

 

ধ ক্ষাই হরে সকল উেয়রনে ধভধি। জাতীয় উেয়রন ধ ক্ষাে সকান ধবকল্প সনই। মানবধ শুে সুপ্ত প্রধতভা ধবকার  এবং সমারজ 

মানবসপদ উেয়রন ধ ক্ষাে গুরুত্ব অপধেসীম। সকান সদর ে প্রার্ধমক ধ ক্ষা র্ত ধবস্তৃত ও উেত সস সদর ে সাধব থক ধ ক্ষা ব্যবিা 

তত সমৃদ্ধ। প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সাধব থক দাধয়ত্ব সাংধবিাধনকভারব োরেে উপে এবং তা ধবরবচনায় প্রার্ধমক ধ ক্ষারক 

সাংধবিাধনকভারব অববতধনক ও বাধ্যতামূলক কো হরয়রছ। বাংলারদর  প্রার্ধমক ধ ক্ষা সম্প্রসােণ ও উেয়রন সেকাে ধবধভে 

যুরগাপরর্াগী কম থসূধচ বাস্তবায়ন কেরছ। ধবর ষকরে ২০২1-২2 অর্ থবছরে োজস্ব বারজট ও  ধবধভে প্রকল্প/কম থসূধচে আওতায় 

প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সম্প্রসােণ ও উেয়রন ব্যাপক কার্ থক্রম বাস্তবায়ন কো হরয়রছ। মানসম্মত ধ ক্ষাে অনুকূল পধেরব  সৃধিে 

লরক্ষয ধবদ্যালরয়ে পধেরব  ও সভৌত অবকাঠারমা উেয়ন, আইধসটি সামগ্রী ও ধ ক্ষা উপকেণ সেবোহ, ধবনামূরে পাঠ্যপুস্তক 

ধবতেণ, ওয়া ব্লক ধনম থাণ ও নলকূপ িাপন, আসবাবপে প্রদান, ধ ক্ষক-কম থকতথা-কম থচাধেগণরক প্রধ ক্ষণ প্রদান, ধিপ 

কার্ থক্ররমে মাধ্যরম মাঠপর্ থারয় ক্ষমতা ধবরকধিকেণ, পদসৃধিসহ ধ ক্ষক ধনরয়াগ, পধেদ থন ও তত্বাবিান কার্ থক্রম 

সজােদােকেরণে জন্য মাঠপর্ থারয় র্ানবাহন সেবোহকেণ, সদ ব্যাপী ধ ক্ষাে জন্য উপবৃধি ধবতেণ, স্কুল ধফধডং, করোনা 

কাধলন সমরয় ঘরে বরস ধ ধে, ধবদ্যালয় পর্ থারয় স্বািয সুেক্ষা সামগ্রী প্রদান ইতযাধদ কার্ থক্রম সফলভারব বাস্তবাধয়ত হরয়রছ। 

সেকারেে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবাধষ থক পধেকল্পনা, জাতীয় সটকসই উেয়ন সকৌ ল, জাতীয় শুদ্ধাচাে সকৌ ল, রূপকল্প বাস্তবায়ন, 

এসধডধজ লক্ষযমাো অজথনসহ ধবধভে ধবষরয় লক্ষযমাো অজথরন প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে গুরুত্বপূণ থ ভূধমকা পালন কেরছ। 

ধডধজটাল বাংলারদ  গঠরন এবং সামাধজক ধনোপিামূলক কার্ থক্রম বাস্তবায়রন এ অধিদপ্তে ধনেলসভারব কাজ কেরছ এবং 

সদর  দক্ষ মানবসপদ উেয়রন সরচি েরয়রছ। 

 

২.১ রূপকল্প (Vision):  

সকল ধ শুে জন্য সমতাধভধিক ও মানসম্মত প্রার্ধমক ধ ক্ষা। 

 

২.২ অধভলক্ষয (Mission): 

প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সুরর্াগ সম্প্রসােণ ও গুণগতমান উেয়রনে মাধ্যরম সকল ধ শুে জন্য সমতাধভধিক ও মানসম্মত প্রার্ধমক 

ধ ক্ষা ধনধিতকেণ। 

 

২.৩ সকৌ লগত লক্ষয: 

সাব থজনীন, একীভূত ও তবষম্যহীন প্রার্ধমক ধ ক্ষা উেয়ন ও সম্প্রসােণ। 

 

 

২.4  প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তরেে সাংগঠধনক কাঠারমা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মহাপধেচালক 

পধেচালক 

(প্র াসন) 

পধেচালক 

(প্রধ ক্ষণ) 

 

পধেচালক

(পধে. ও 

উে.) 

 

পধেচালক 

(পধলধস 

ওঅপা.) 

 

পধেচালক 

(পধে. ও 

মূো.) 

পধেচালক 

(অর্ থ) 

 

অধতধেক্ত মহাপধেচালক 

(ধপইধডধপ-৪) 

পধেচালক 

(সংগ্রহ) 

পধেচালক 

(এলটিধস) 

অধতধেক্ত মহাপধেচালক 

(োজস্ব) 

পধেচালক 

(ধসরেম 

ম্যারনজাে 

ধআইএমধড) 

 

পধেচালক 

(উপবৃধি) 
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২.৫ প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তরেে প্রিান কার্ থাবলী:  

 

• প্রার্ধমক ধ ক্ষা  প্র াসন ও ব্যবিাপনা 

• প্রার্ধমক ধ ক্ষক ধনরয়াগ ও প্রধ ক্ষণ প্রদান   

• চাধহদাধভধিক সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় িাপন, সেধণকক্ষ ধনম থাণসহ অবকাঠারমা উেয়ন ও দৃধিনন্দনকেণ  

• কম থকতথা, কম থচােীগণরক যুরগাপরর্াগী প্রধ ক্ষণ প্রদান  

• ধবদ্যালরয়ে ধ ক্ষা কার্ থক্রম পধেদ থন ও তত্ত্বাবিান কো এবং বাধষ থক প্রার্ধমক ধবদ্যালয় জেীপ কাজ সপাদন  

• বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ ও বঙ্গমাতা স ে ফধজলাতুরেছা মুধজব সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট আরয়াজন 

• প্রাক-প্রার্ধমকসহ প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সাধব থক উেয়ন ও সম্প্রসােণ    

• প্রার্ধমক পর্ থারয়ে ধ ক্ষার্ীরদে সপ্রাফাইল প্রণয়ন  

• সামাধজক ধনোপিা সবিনী কম থসূধচ বাস্তবায়ন 

• প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে ও এলটিধস ভবন ধনম থাণসহ ধবভাগ, সজলা, উপরজলাে অধফস এবং প্রধ ক্ষণ 

প্রধতিানগুরলারত অবকাঠারমা উেয়ন   

• একীভূত  ধ ক্ষা কার্ থক্রম বাস্তবায়ন  

• ধবর ষ চাধহদা সপে ধ শুরদে ধ ক্ষাে ব্যবিা গ্রহণ  

• প্রার্ধমক ধ ক্ষা সপধকথত জাতীয় ও আন্তজথাধতক প্রধতরবদন প্রণয়ন  

• প্রার্ধমক ধ ক্ষাে উেয়রন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন  

• সকল ধবদ্যালয় ও প্রধ ক্ষণ প্রধতিানগুরলারত সহধ ক্ষাক্রধমক কার্ থক্রম বাস্তবায়রনে ব্যবিা গ্রহণ ইতযাধদ ।   

 

২.৬ োজস্ব বারজট বোদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২) 

                                                                                                               (হাজাে টাকায়) 

ক্রধমক 

নাং 

প্রতিষ্ঠানের োম ২০২১-২২ অর্ থ 

বছরে বোদ্দ 

(সংর াধিত) 

ব্যয়কৃত টাকাে 

পধেমাণ  

ব্যরয়ে হাে 

(%) 

মন্তব্য 

১ প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে 

(সদে দপ্তে) 

1322258.00 967158.00 72.00  

২ ধবনামূরল্য পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও 

ধবতেণ 

3300000.00 2629968.00 80%  

৩ প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে 

ধিক্ষাথীরদে জন্য উপবৃধি 

প্রদান 

19000000.00 7282460.00 38%  

৪ ধবভাগীয় উপপধেিালরকে 

কায বালয়সমূহ 

80681.00 52869.00 66%  

৫ কজলা প্রাথধমক ধিক্ষা 

অধফসসমূহ 

468366.00 426470.00 91%  

৬ উপরজলা ধিক্ষা অধফসসমূহ 3019694.00 2276684.00 75%  

৭ থানা ধিক্ষা অধফসসমূহ 155638.00 95796.00 62%  

৮ উপরজলা ধেরসাস ব কসন্টােসমূহ 976236.00 783613.00 80%  

৯ থানা ধেরসাস ব কসন্টােসমূহ 55479.00 48261.00 87%  

১০ ধপটিআইসমূহ 974439.00 790383.00 81%  

১১ সেকাধে প্রাথধমক 

ধবদ্যালয়সমূহ 

159520473.00 147718793.00 93%  

  কমাট: 188873264.00 163072455.00 86.34%  
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উেয়ন বারজট বোদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২) 

                                                                                                                                       (লক্ষ টাকায়) 
 

ক্র মি ক নং প্রকরল্পে নাম ২০২১-২২ অর্ থ 

বছরে বোদ্দ 

বোরদ্দে 

ধবপেীরত ব্যরয়ে 

পধেমাণ 

ব্যরয়ে পধেমাণ 

বোরদ্দে ধবপেীরত 

 তকো হাে (%) 

মন্তব্য 

1 িতুথ ব প্রাথধমক ধিক্ষা উন্নয়ন 

কম বসূধি (ধপইধেধপ-৪) 

613803.00 441784.32 72.00  

2 িাধহদাধভধিক সেকাধে প্রাথধমক 

ধবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পয বায়) 

147716.00 127701.61 86.45  

3 িাধহদাধভধিক জাতীয়কেণকৃত 

সেকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালয় উন্নয়ন 

প্রকল্প (১ম পয বায়) 

103828.00 83108.85 80.04  

4 প্রাথধমক পয বারয়ে ধিক্ষাথীরদে 

কপ্রাফাইল প্রণয়ন প্রকল্প 

1617.00 1516.43 13.78  

5 ৫০৯টি সেকাধে প্রাথধমকধবদ্যালরয় 

কধম্পউটাে ও ভাষা ল্যাব স্থাপন 

প্রকল্প 

1141.00 231.10 20.25  

6 োকা মহানগেী ও পূব বািরল সেকাধে 

প্রাথধমক ধবদ্যালয় স্থাপন ও 

অবকাঠারমা উন্নয়নসহ 

দৃধিনন্দনকেণ প্রকল্প 

1803.39 1486.92 82.45  

7 বাাংলারদি ককাধভে ১৯ জুন স্কুল 

কসক্টে কেসপন্স (ধসএসএসআে) 

প্রকল্প 

7448.00 6202.32 83.27  

8 সারপাট ব টু ককায়াধলটি এনহোন্সরমন্ট 

অব প্রাইমাধে এডুরকিন প্রকল্প 

511.00 370.17 72.44  

9 দাধেদ্র পীধড়ত এলাকায় স্কুল ধফধোং 

কম বসূধি 

25142.77 23929.54 95.17  

  কমাট: 903010.16 686331.26 76%  

 

 

২.৭ উরেখরযাগ্য কায বক্রম 

 

প্রার্ধমক ধ ক্ষায় উদ্ভাবনীমূলক কার্ থক্রম: বতবমান সেকাে কর্তবক গৃহীত ‘রূপকল্প ২০৪১’ অনুযায়ী একটি উন্নত বাাংলারদি 

ধবধনম বারণ প্ররয়াজন কযাগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ। কযাগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ বতধেে ধভধি প্রাথধমক ধিক্ষা। প্রাথধমক ধিক্ষা 

কক্ষরত্র উদ্ভাবনী িি বাে মাধ্যরম সম্পৃক্ত সকল পয বারয়ে অাংিীজরনে সধক্রয় অাংিগ্রহরণ স্বল্প ব্যরয় এবাং দ্রুত সমরয়ে মরধ্য 

যুরগাপরযাগী এবাং মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেরণ প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে ধবধভন্ন উরদ্যাগ গ্রহণ করেরে। প্রাথধমক 

ধিক্ষাে সারথ সাংধিি বৃহিে জনরগাধষ্ঠে মরধ্য উদ্ভাবনী িােণা সম্প্রসােণ এবাং সকরলে মরধ্য উদ্ভাবনীমূলক কায বক্ররম আগ্রহ 

সৃধিে জন্য প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তরেে ইরনারভিন টীম ধনেলসভারব কাজ কেরে। মান সম্মত ধিক্ষা ধবস্তারে প্রাথধমক ধিক্ষা 

অধিদপ্তরেে ‘ইরনারভিন আইধেয়া বক্স সাংরযাজন’ অন্যতম একটি উরদ্যাগ। ইরনারভ ন টিরমে ধনধবড় তত্ত্বাবিারন ২০১৬-১৭ 

অর্ থবছরে ১৮২টি, ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে সমাট ২৫৮ টি, ২০১৮-১৯ অর্ থবছরে সমাট ১১৫ টি, ২০১৯-২০ অর্ থবছরে সমাট ৩৮ টি, 

২০২০-২১ অর্ থবছরে সমাট ৪৩ টি এবং ২০২১-২২ অর্ থ বছরে ৪১টি উদ্ভাবনী আইধডয়া পাওয়া র্ায় এবং এগুরলা ধনরয় উরবািনী 

সমলা সসারকধসংরয়ে ব্যবিা র্ারক এবং সসো উদ্ভাবক ধনব থাচন করে পুেস্কাে প্রদান কো হয়।  

 

ধবনামূরে পাঠ্যপুস্তক ধবতেণ: ধবনামূরে পাঠ্যপুস্তক ধবতেণ: প্রধতবছে ১ জানুয়াধে বই উৎসরবে মাধ্যরম প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়ে 

সকল ধ ক্ষার্ীরক ধবনামূরে পাঠ্যপুস্তক ধবতেণ কো হয়। ২০২১-২০২২ অর্ থবছরেও সকাধভড-১৯ এে কােরণ সৃি মহামাধেে 

মরধ্য স্বািযধবধি সমরন বই ধবতেণ উৎসব উদর্াধপত হয় এবং সাোরদর  ধ ক্ষার্ীরদে মারে বই ধবতেণ কো হয়। উরেখ্য সর্, 

২০১০ সাল সর্রক ধ ক্ষার্ীরদেরক ১০০% নতুন বই প্রদান কো হরে। এে পূরব থ ৫০% নতুন এবং ৫০% পুোতন বই প্রদান কো 

হরতা। 
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২০২০-২০২২ ধ ক্ষাবরষ থে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও ধবতেণ সংক্রান্ত তথ্য: 

ক্রধমক নং সেধণ 
ধ ক্ষাবষ থ 

2020 2021 202২ 

1 প্রাক-প্রার্ধমক 6675276 6679222 66০৫৪৮০ 

2 প্রর্ম 13543743 13222953 12496494 

3 ধবতীয় 13077814 12764342 12143309 

4 র্ততীয় 25294043 24688668 23605186 

5 চতুর্ থ 24511992 23802289 22945997 

6 পঞ্চম 22068580 21158139 21024523 

7 ক্ষুদ্র নৃ-সগািী 230103 213288 219364 

  সব থরমাট 105401551 102528901 99040353 

 

ক্ষুদ্র নৃ-সগািীে প্রাক-প্রার্ধমক সেধণে পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ১ম-৩য় সেধণে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণপূব থক সেবোহ কো হয় (চাকমা, 

মােমা, গারো, ধেপুো, সাদধে)। নৃ-সগািীে জন্য প্রাক-প্রার্ধমক সেধণ এবং প্রার্ধমক স্তরেে ১ম, ২য় ও ৩য় সেধণে নমুনা 

কধপসহ সব থরমাট ধবতেণকৃত পঠন-পাঠন সামগ্রী/পাঠ্যপুস্তক 2,19,364টি।  

 

শুদ্ধাচাে সকৌ ল: সুেী-সমৃদ্ধ সসানাে বাংলা গড়াে প্রতযরয় শুদ্ধাচাে চচ থা ও দুনীধত প্রধতরোরিে মাধ্যরম োে ও সমারজ সু াসন 

প্রধতিা কোে লরক্ষয প্রধত অর্ থবছরেে ন্যায় ২০২১-২২ অর্ থবছরেও প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে জাতীয় শুদ্ধাচাে সকৌ ল 

কম থপধেকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচাে সকৌ ল কম থ-পধেকল্পনায় ১৩ (সতে)টি সক্ষরে ৪১ টি কার্ থক্রম ধনি থােণ 

করে নানাধবি কার্ থক্রম গ্রহণ কো হরয়রছ। প্রধত সকায়াট থারে ন্যযনতম ১টি করে তনধতকতা কধমটিে সভা আহ্বান কো হরয়রছ 

সর্োরন জাতীয় শুদ্ধাচাে সকৌ ল কম থ-পধেকল্পনা ও বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ সংক্রান্ত তেমাধসক প্রধতরবদনসমূহ অনুরমাদন কো 

হরয়রছ। প্রধত সকায়াট থারে অনুরিয় তনধতকতা কধমটিে সভায় গৃহীত ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়রনে হাে  ১০০%। এছাড়া প্রাধতিাধনক 

শুদ্ধাচাে প্রধতিাে ধনধমি শুদ্ধাচাে সংধিি এবং দুনীধত  প্রধতরোরি নানাধবি কার্ থক্রম গ্রহণ কো হরয়রছ। কম থ-পধেরব  উেয়রনও 

গৃহীত হরয়রছ পদরক্ষপ। ফরল একধদরক সর্মন সসবা প্রদারনে মান বৃধদ্ধ সপরয়রছ অন্যধদরক শুদ্ধাচাে চচ থাও বৃধদ্ধ পারে।  

 

প্রাক-প্রার্ধমক ধ ক্ষা: ২০২১ সরনে APSC এে প্রধতরবদন অনুর্ায়ী প্রাক-প্রার্ধমক সেধণরত ভধতথকৃত ধ ক্ষার্ী সংখ্যা 

3125090 জন, র্াে মরধ্য সমরয় ধ শু ৫১.5%। প্রাক-প্রার্ধমক সেধণে জন্য ধপইধডধপ-৪ এে আওতায় ধ েণ-স োরনা সামগ্রী 

ক্রয়/বতধে /রেধণ সধিতকেরণে জন্য ধবদ্যালয় প্রধত বাধষ থক ১০,০০০/- টাকা করে বোদ্দ প্রদান কো হরয় র্ারক। সম্প্রধত 

জাতীয়কেণকৃত সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় প্রাক-প্রার্ধমক সেধণে জন্য ১টি করে সমাট ২৬,৩৬৬টি ধ ক্ষকপদ সৃজন কো 

হরয়রছ। উক্ত পদগুরলাে মরধ্য শূন্য পরদ ধ ক্ষক ধনরয়াগ সপে কোে উরদ্যাগ সনয়া হরয়রছ র্া বতথমারন প্রধক্রয়ািীন েরয়রছ। 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ২ বছে সময়াদী প্রাক-প্রার্ধমক ধ ক্ষা চালুে জন্য ২৩ জুন ২০১৯ তাধেরে সদয় সম্মধত জ্ঞাপন করেরছন। সস 

অনুর্ায়ী প্রাক-প্রার্ধমক ধ ক্ষা চালু কো হরয়রছ। ইরতামরধ্য জাতীয় ধ ক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সবাড থ (এনধসটিধব) কর্তথক ২ বছে 

সময়াদী প্রাক-প্রার্ধমক ধ ক্ষাে কাধেকুলাম অনুরমাদন হরয়রছ। ২০২৩ ধ ক্ষাবরষ থ ৩২২৪টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় পইলটিং 

কার্ থক্রম শুরু হরব।  

 

একীভূত ধ ক্ষা ধবষরয় কার্ থক্রমসমূহ: চতুর্ থ প্রার্ধমক ধ ক্ষা উেয়ন কম থসূধচ (ধপইধডধপ৪) এে ধডধপধপ-ে ২নং করপারনন্ট 
Equitable Access and Participation এে আওতায় ২.৬ এ Special Education Needs and Disabilities 

(SEND) একটি গুরুত্বপূণ থ সাব-করপারনন্ট। এ সাব-করপারনরন্টে আওতায় সদর ে সকল সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় 

অটিজম এবং এনধডধডসহ সকল ধবর ষ চাধহদাসপে ধ শুরদে মূলিাোয় সপৃক্তকেণ এবং তারদে পড়ারলো সুিুভারব চাধলরয় 

সনয়াে জন্য প্রধতটি ধবদ্যালরয় অন্তত: একজন প্রধ ধক্ষত ধ ক্ষক ধনধিতকেরণে লরক্ষয SEND ধবষয়ক প্রধ ক্ষণসহ এ সংধিি 

অন্যান্য কার্ থক্রম বাস্তবায়ন চলমান আরছ। উরেখ্য ২০২১ সরনে APSC এে প্রধতরবদন অনুর্ায়ী প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় ভধতথকৃত 

ধবর ষ চাধহদাসপে ধ শু ধ ক্ষার্ী সংখ্যা ১,২৫,১৩৬ জন। 

 

• ধবর ষ চাধহদা সপে ধ শুরদে পড়ারলো ধনধিতকেরণে লরক্ষয তারদে মরধ্য ধবধভে িেরণে অযাধসসটিভ ধডভাইস 

(চ মা, হুইল সচয়াে, েবণর্ন্ত্র, ক্রযাচ ইতযাধদ) প্রদারনে লরক্ষয প্রধতটি উপরজলায় চাধহদাে ধভধিরত অর্ থ  বোদ্দ প্রদান 

কো হরে ।  

• অটিজম এে এনধডধডসহ একীভূত ধ ক্ষা ধবষরয় ইরতাপূরব থ ৬৪টি সজলাে ২৪৯০ জন  ধ ক্ষকরক ৫ ধদরনে প্রধ ক্ষণ সদয়া 

হরয়রছ। 

• ৮টি ধবভারগ মাঠ পর্ থারয়ে ৪৮০ জন কম থকতথারক  NDD  ও  ASD ধবষরয় ওধেরয়রন্ট ন প্রদান কো হরয়রছ। 
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• সকল ধ শুে ভধতথ ধনিতকেণ ও সমসুরর্ারগে মাধ্যরম ধ ক্ষা গ্রহরণে লরক্ষয সামাধজক সরচতনতা বৃধদ্ধে লরক্ষয ধবদ্যালয় 

এে এসএমধসে সদস্যসহ সেকরহাল্ডােরদে অং গ্রহরণ ৪৫টি সজলায় সামাধজক সরচতনতামূলক কম থ ালা সপে হরয়রছ।  

 

ধ ক্ষক ধনরয়াগ: সদ্য জাতীয়কেণকৃত ২৬৩৬৬ টি প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়ে প্রধতটি ধবদ্যালরয়ে প্রাক-প্রার্ধমক সেধনে জন্য ১টি 

করে সহকােী ধ ক্ষরকে পদ সৃধজত হরয়রছ। সৃধজত ২৬৩৬৬ টি পরদে মরধ্য ৬১ (ধতন পাবতথয সজলা ব্যতীত) সজলাে ২৫৬৩০ টি 

সৃিপদ ও োজস্বোরতে শূণ্য ৬৯৪৭টি সমাট ৩২৫৭৭ টি সহকােী ধ ক্ষরকে পরদ ধনরয়ারগে ধনধমি গত ১৮ অরটাবে ২০২০ 

তাধেরে ধবজ্ঞধপ্ত প্রকা  কো হয়। আরবদন গ্রহরণে সব থর ষ তাধেে ২৪ নরভম্বে ২০২০ পর্ থন্ত ১৩,০৯,৪২ োনা আরবদন পাওয়া 

র্ায়। ইরতামরধ্য ধতনিারপ ধলধেত পেীক্ষা অনুধিত হরয়রছ এবং সমৌধেক পেীক্ষা কার্ থক্রম স ষ হরয়রছ। ২০২১-২২ অর্ থ বছরে 

সহকােী ধ ক্ষক সর্রক ১৯জন ধ ক্ষকরক প্রিান ধ ক্ষক পরদ পরদােধত প্রদান কো হরয়রছ। 

 

বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট: 

সুি সদরহ সুি মন, এ মূল মন্ত্ররক সামরন সেরে সলোপড়াে পা াপাধ  ধ ক্ষার্ীরদে জন্য ধবদ্যালরয়  েীেচচ থা, কাধবং কার্ থক্রম, 

ফুটবল, ধক্ররকট ও অন্যান্য সেলাধুলাে আরয়াজন কো হরয় র্ারক। ধবদ্যালরয়  তভাগ ছাে-ছােী ভধতথ, েরে পড়া সোি, ধ ক্ষাে 

মান বৃধদ্ধ এবং িানীয় জনগরণে সপৃক্ততা বৃধদ্ধকরল্প সলোপড়াে পা াপাধ  সেলাধুলাে মাধ্যরম ধ ক্ষার্ীরদে  ােীধেক ও 

মানধসক ধবকা , প্রধতরর্াগীতাে মাধ্যরম ধ ক্ষার্ীরদে সধহষ্ণুতা, মরনাবল বৃধদ্ধসহ প্রধতরর্াগী মরনাভাব গরড় সতালাে উরদ্দযরে 

ও জাধতে জনক বঙ্গবন্ধু স ে মুধজবুে েহমারনে প্রধত েদ্ধা ধনরবদরন ২০১০ সারল বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল 

টুন থারমন্ট চালু কো হয়। সদর ে প্রায় সকল প্রার্ধমক ধবদ্যালয় এই ফুটবল টুন থারমরন্ট অং গ্রহণ করে। 

 

জাতীয় পর্ থারয়ে  সেলায় অং গ্রহণকােী দরলে প্রধতটি দরলে সেরলায়াড়, সকাচ ও ম্যারনজােরক সমরডল সদওয়া হয় এবং  

চযাধপয়ন ও োনাে আপ  দরলে সকল সেরলায়াড়, সকাচ এবং ম্যারনজােরক  প্রাইজ মাধন ও ট্রধফ সদওয়া হয়। জাতীয় পর্ থারয় 

অং গ্রহণকােী ৮টি দলরক সেকােী অরর্ থ ঢাকায় আবাসন, োবাে এবং র্াতায়ারতে ব্যবিা কো হরয় র্ারক। 

 

বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমরন্টে গত ৪ বছরেে তথ্য: 

টুন থারমরন্টে 

নাম 

      সন অং গ্রহণকােী 

ধবদ্যালয় সংখ্যা 

অং গ্রহণকােী 

সেরলায়াড় 

সংখ্যা 

চযাধপয়ন োনাস থআপ 

বঙ্গবন্ধু 

সগাল্ডকাপ 

প্রার্ধমক 

ধবদ্যালয় 

ফুটবল 

টুন থারমন্ট 

2018 65795 1118515 হধেপুে সপ্রাধব, তজন্তাপুে, 

ধসরলট 

দ. ধনয়ালোতা সপ্রাধব, সদে, 

নীলফামােী 

 

2019 65367 1111239 সকাধভড-১৯ এে কােরণ জাতীয় পর্ থারয়ে সেলা অনুধিত হয়ধন। 
 

2020 

ও ২০২১  

- - সকাধভড-১৯ এে কােরণ ২০২০ ও ২০২১  সরন সেলা অনুধিত 

হয়ধন। তরব ২০২২ সারল সেলা আরয়াজরনে উরদ্যাগ গ্রহণ কো 

হরয়রছ। 

 

বঙ্গমাতা স ে ফধজলাতুরেছা মুধজব সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট: 

 

২০১০ সরনে বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট এে িাোবাধহকতায় ২০১১ সাল সর্রক বঙ্গমাতা স ে ফধজলাতুরেছা 

মুধজব সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট চালু কো হয়। বঙ্গবন্ধু সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট এে ন্যায় এ 

সক্ষরেও জাতীয় পর্ থারয়ে  সেলায় অং গ্রহণকােী দরলে প্রধতটি দরলে সেরলায়াড়, সকাচ ও ম্যারনজােরক সমরডল সদওয়া হয় 

এবং  চযাধপয়ন ও োনাে আপ  দরলে সকল সেরলায়াড়, সকাচ এবং ম্যারনজােরক  প্রাইজ মাধন ও ট্রধফ সদওয়া হয়। জাতীয় 

পর্ থারয় অং গ্রহণকােী ৮টি দলরক সেকােী অরর্ থ ঢাকায় আবাসন, োবাে এবং র্াতায়ারতে ব্যবিা কো হরয় র্ারক।  
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বঙ্গমাতা স ে ফধজলাতুরেছা মুধজব সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমরন্টে গত ধতন বছরেে তথ্য: 

টুন থারমরন্টে নাম সন অং গ্রহণকােী 

ধবদ্যালয় সংখ্যা 

অং গ্রহণকােী 

সেরলায়াড় সংখ্যা 

চযাধপয়ন োনাস থআপ 

বঙ্গমাতা স ে 

ফধজলাতুরেছা মুধজব 

সগাল্ডকাপ প্রার্ধমক 

ধবদ্যালয় ফুটবল টুন থারমন্ট 

2018 65700 1116900 পাঁচরুেী সপ্রাধব, নান্দাইল, 

ময়মনধসংহ। 

সটপুেগাড়ী ধব সক 

সপ্রাধব, পাটগ্রাম, 

লালমধনেহাট। 

 

2019 65368 1111256 সকাধভড-১৯ এে কােরণ জাতীয় পর্ থারয়ে সেলা অনুধিত 

হয়ধন। 
 

2020 ও 

২০২১ 

-  - সকাধভড-১৯ এে কােরণ ২০২০ ও ২০২১ সরন সেলা 

অনুধিত হয়ধন। তরব ২০২২ সারল সেলা আরয়াজরনে 

উরদ্যাগ গ্রহণ কো হরয়রছ। 

 

২.৮ এক নজরে ২০২1-২2 অর্ থবছরে উেয়নমূলক কার্ থক্ররমে বাস্তব অগ্রগধত:  

 

ক্রধমক নং কার্ থক্ররমে নাম বাস্তব অগ্রগধত 

১. চাধহদাধভধিক সেধণকক্ষ ধনমাণ 14,505 টি 

২. ওয়া ব্লক ধনম থাণ 6,452 টি 

৩. প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় মাইনে সমোমত 20,000 টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

৪. প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় রুটিন সমইনরটরনস 42,000 টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

৫. প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় সমজে সমোমত 2,৬২৯ টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

৬. প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় চাধহদাধভধিক সেলাে সামগ্রী িাপন ৩,০০০ টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

৭. সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় পাধনে উৎস িাপন ৪,৪২৭ টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

৮. ওয়া ব্লরকে সমজে সমোমত ২,৩৬৩ টি 

৯. ওয়া ব্লরকে রুটিন সমইনরটরনস ২৩,৮২১ টি 

১০. সজলা প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধফস সম্প্রসােণ/রমোমত 23 টি 

১১. উপরজলা ধ ক্ষা অধফস সম্প্রসােণ/রমোমত 202 টি 

১২. ইউআেধস সমোমত 324 টি 

১৩. ধপটিআই সমোমত 41 টি 

১৪. চাধহদাধভধিক প্রাচীে ধনম থাণ 1856 টি 

১৫. ধিপ ফান্ড 65,000টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

১৬. 

প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় এডুরক ন ইন ইমারজথধস ফান্ড এে 

আওতায় অিায়ী গৃহ ধনম থাণ/রমোমত ও সংস্কাে ৩৮৩ টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

১৭. সপ্রারটকটিভ ইকুইপরমন্ট (এডুরক ন ইন ইমারজথধস এে আওতায়) 10,000 টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় 

 

বাংলারদর  প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সম্প্রসােণ ও উেয়রন সেকাে ধবর ষ করে  ২০২১-২০২২ অর্ থবছরে ধবধভে যুরগাপরর্াগী কম থসূধচ বাস্তবায়ন 

করেরছ। তবষম্যহীন ও উেত সমাজ গরড় সতালাে লরক্ষয প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে তর্া প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয় ধনেলসভারব কাজ 

করে র্ারে। মানসম্মত ও সাব থজনীন প্রার্ধমক ধ ক্ষা ধনধিত কোে জন্য বহুমুেী উরদ্যাগ গ্রহণ কো হরয়রছ। প্রার্ধমক ধ ক্ষায় ধলঙ্গ তবষম্য 

দূেীকেণসহ একীভূত ধ ক্ষা (ইনক্লুধসভ এডুরক ন) ধনধিতকেরণে লরক্ষয বারজরট বোদ্দকৃত অরর্ থে সুষম বণ্টরনেও উরদ্যাগ সনয়া 

হরয়রছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছরে এডুরক ন ইন ইমােরজধস এে আওতায় ৩৮৩টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় জরুধে অবিায় ধ ক্ষা 

কার্ থক্রম অব্যাহত োোে লরক্ষয ধবদ্যালয় ব্যবিাপনা কধমটিে মাধ্যরম অিায়ী গৃহ ধনম থাণ/রমোমত ও সংস্কাে কার্ থ বাস্তবাধয়ত হয়।  

 

2.9 SLIP কার্ থক্রম: 
  

প্রার্ধমক ধ ক্ষায় মাঠপর্ থারয় ক্ষমতা ধবরকধিকেরণে অন্যতম হাধতয়াে হরলা SLIP কার্ থক্রম। ২০২১-২২ অর্ থবছরে ধপইধডধপ-৪ এে 

আওতায় প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় ছােসংখ্যা ধবরবচনায় ৪টি কযাটাগধেরত ধবদ্যালয় প্রধত ৫০ হাজাে টাকা সর্রক শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্ থন্ত 

(SLIP) গ্রযান্ট ধহরসরব অর্ থ প্রদান কো হয়। প্রার্ধমক ধ ক্ষা ধবরকিীকেরণে অং  ধহরসরব প্রণীত গাইডলাইরনে ধভধিরত স্কুল সলরভল 

ইম্প্রুভরমন্ট প্ল্যান (SLIP) কার্ থক্রম বাস্তবায়ন কো হরয়রছ।  ২০২১-২২ অর্ থ বছরে সদর ে সকল সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় (SLIP) 

কার্ থক্রম বাস্তবাধয়ত হরয়রছ। এ োরত প্রায় ৩৭৬ সকাটি টাকা ব্যয় হরয়রছ। SLIP ও UPEP গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তথক অনুরমাধদত 

হরয়রছ এবং SLIP  গাইডলাইন ইরতাপূরব থ ধবদ্যালয় পর্ থারয় ধবতেণ কো হরয়রছ।  
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ধবদ্যালরয়ে বালক-বাধলকারদে তনধতক ধ ক্ষা সম্প্রসােরণ কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূণ থ ধবষয়। ধবদ্যালয়গুরলারত এ কার্ থক্রম চালু েরয়রছ। এ 

জন্য একটি ধবর ষ প্রকরল্পে আওতায় কার্ থক্রম বাস্তবাধয়ত হরে। প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সকলস্তরে তথ্য ও সর্াগারর্াগ প্রযুধক্তে ব্যাপক ব্যবহাে 

ধনধিত কোে উরদ্যাগ গ্রহণ কো হরয়রছ। প্রার্ধমক ধ ক্ষারক্ষরে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবাধষ থক পধেকল্পনা ও এসধডধজ লক্ষযমাো অজথরনে ধবধভে 

ধবষয় ধপইধডধপ-৪ এ অন্তভু থক্ত েরয়রছ। ধপইধডধপ-৪ এে আওতায় ০৩টি মূল করপারনন্ট এে অিীরন ২১টি সাব করপারনন্ট বাস্তবাধয়ত হরে। 

এে মরধ্য উরেেরর্াগ্য কার্ থক্রমগুরলা হরে ধবদ্যালরয় চাধহদা ধভধিক সভৌত অবকাঠারমা উেয়ন, পানীয় জরলে জন্য নলকূপ িাপন ও 

ওয়া ব্লক ধনম থাণ, ধবদ্যালয় ও  উপরজলা ধভধিক উেয়ন পধেকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রধতটি প্রধতিারন তথ্য ও সর্াগারর্াগ প্রযুধক্ত সপধকথত 

উপকেণ/ সামগ্রী প্রদান, ধ ক্ষাক্রম উেয়ন, ধ ক্ষক ও কম থকতথা-কম থচােীগণরক সপ াগত প্রধ ক্ষণ প্রদান, প্ররয়াজনীয় আসবাবপে ও 

র্ন্ত্রপাধত সেবোহকেণ, ধ ক্ষকসহ প্ররয়াজনীয় সলাকবল ধনরয়াগ ইতযাধদ। সাধব থকভারব বলা র্ায়, ধবগত ২০২১-২২ অর্ থবছরে সেকারেে 

বারজট অনুর্ায়ী কার্ থক্রম বাস্তবায়রন প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে তর্া প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূণ থ ভূধমকা পালন করেরছ।  

 

2.10 প্রমিক্ষণ েংক্র ান্ত কার্ িক্র িেমূ  : 

 

বা ংলা বদবির ে কল মিক্ষা থীর জ ন্য ে িিা মে মিক িানে েি মিক্ষা প্রদা ন এ ব ং প্রা ক-প্রা থমিক মথবক পঞ্চি মেমণ পর্ িন্ত ে কল মিশুর 

মবদ্যা লবয় মলখা পড়া র  সু বর্ া গ সৃ মষ্ট করা ই  বে ি তু থ ি প্রা থমিক মিক্ষা উন্নয়ন কি িসূ মি (মপইমিমপ-৪) এর অে ীষ্ট লক্ষ ু। মিক্ষা ক্রি, পাঠ্যক্রি, 

দক্ষ ও অমে জ্ঞ মিক্ষক, আ গ্র  ী মিশু, মিক্ষা য়িন ও মিখন উপবর্ া গী পমরবব ি িান ে েি প্রা থমিক মিক্ষা জ ন্য অ পমর  া র্ ি। উপযু ক্ত প্রমিক্ষণ 

কি িসূ মি র িােবিই দক্ষ মিক্ষক গব ড় মিা লা ে ম্ভব। এ মপ্রমক্ষবি ি তু থ ি প্রা থমিক মিক্ষা উন্নয়ন কি িসূ মি (মপইমিমপ-৪) এ র আ ওিায় 

ধ া রা বা ম ক মপিা গি উন্ন য়ন Continuous Professional Development (CPD) মে িওয়া ক ি প্রণয়ন করা  বয়বছ।  

 

মপইমিমপ-৪ এ র আ ওিায় উবে খবর্ াগ্য কা র্ িক্রিে মূ    বে- মিমপএি ম কা ে ি, মবষয় মে মিক প্রমিক্ষণ (বা ং লা, ইং বরমজ, গমণি, পমরববি 

পমরমিমি মবজ্ঞ ান, পমরবব ি পমরমিমি ে িাজ, িা রীমরক মিক্ষা, িা রু ও কা রু এবং েং গীি), মর্া গ্যিা মে মিক মূ ল্যা য়ন মবষয় ক প্রমিক্ষণ, 

ইন িা কিন প্রমিক্ষণ, মলিা রমিপ প্রমিক্ষণ ইিুা মদ। এছ া ড়া আ ইমে টি ই ন এডুবকিন, একা বিমিক সু পারমে িন, অু া কিন মরে াি ি, মলেন স্টা মি 

, মপিা গি িাবন া ন্নয়বন মিখন-মিখাবন া কার্ িক্রি, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও মিবক্ষা পকরণ প্রণ য় ন, মেমণমে মিক/মবদ্যা লয় মে মিক ধ ারা বা ম ক 

মূ ল্যা য়ন, মে বস্ট বিটিক ইং মলি, গমণি অমলমম্পয় াি এবং নববদমিক প্রমিক্ষণ। মিক্ষক ও ে কল পর্ িা বয় র কি িকি িাগবণর িে মথবক মর্া গ্যিা র 

মে মিবি এ ক বছর মিয়া মদ (Overseas One Year Master's Degree) এর জ ন্য মববদবি মপ্ররণ করা  য়। িবব 2021-22 

অ থ িব ছ বর মকা মে ি-19 জ মনি মবর াজিান পমরমিমিবি নববদমিক প্রমিক্ষণ/মে মজ ট করা ে ম্ভব  য়মন ।  

 

মে বস্ট বিটিক ইং মলি প্রমিক্ষণ: মন মদ িষ্ট পমর কল্পন া অনুর্ ার্  ী মবটিি কাউমিল এ র িােবি পমরিা মলি প্রমিক্ষক প্রমিক্ষণ- (টিএ িটিই) 

কা র্ িক্রিটি মন ব িা মি ি মপটিআ ই এ অ নু মষ্ঠ ি  বে। প্রমিক্ষকগণ মন জ মন জ এলা কা য় মিক্ষকগণবক প্রমিক্ষণ প্রদান করববন । এ লবক্ষু 1179 জ ন 

মিক্ষবকর িাস্ট া র মরেইনা র মরমনং ইবিা িবে ে ম্প ন্ন  বর্  বছ ।  

 

মে মপমি মে িওর্  া ক ি অনুর্ ার্  ী মিক্ষক ও প্রধ া ন মিক্ষকগবণর মপিা গি িান (Teacher and Head Teachers Professional 

Standard) এ ব ং “মে মপমি বা স্ত বার্  ন কি িবকৌিল (CPD Implementation Action Plan) প্রণর্  ন করা  বর্  বছ ।  

 

২ ০ ২1-২ ০ ২2 অ থ িবছব র মব মেন্ন প্র মি ক্ষ ণ ক ার্ িক্র ি ব াস্তব ায় ব নর অ গ্রগমি  

 

ক্রধমক প্রধিক্ষণ কম বসূধিে নাম প্রধিক্ষরণে 

কময়াদ 

উরদ্যাগী সাংস্থা/এরজধন্সে 

নাম 

অাংিগ্রহণকােীে সাংখ্যা 

(প্রাথধমক ধবদ্যালরয়েে ধিক্ষক) 

মন্তব্য 

১ ধেধপএে ১৮ মাস ধপইধেধপ ৪ জানুয়োধে ২০২১ - জুন ২০২২ 

১৮৮৬৮ জন 

 

২ ধস-ইন-এে ১২ মাস ধজওধব জানুয়োধে ২০২১-ধেরসম্বে ২০২১ 

৩৫৭ জন 

 

জানুয়োধে ২০২২-ধেরসম্বে ২০২২ 

২২২ জন 

৩ ধবষয়েধভধিক প্রধিক্ষণ গধণত ০৬ ধদন ধপইধেধপ ৪ ৭৫,৫১০ জন  

৪ ধবষয়েধভধিক প্রধিক্ষণ প্রাথধমক 

ধবজ্ঞান 

০৬ ধদন ধপইধেধপ ৪ ৩০,৩০০ জন  

৫ বাাংলা মাস্টাে কট্রইনাে প্রধিক্ষণ  ১০ ধদন ধপইধেধপ ৪ - ম্যানুয়াল 

ধেধভিন 

িলমান 

৬ TMTE on Systmatic 

English teachers 

(single source-British 

Council) 

  

৩ মাস ধপইধেধপ ৪ ১১৭৯ জন  
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৭ সাংসদ বাাংলারদি কটধলধভিরন 

‘র্রে বরস ধিধখ’ সম্প্রিাে 

কায বক্রম 

প্রধতটি 

পাঠদারনে 

কময়াদ ২০ 

ধমধনট 

ইউধনরসফ ও জাইকা ইউধনরসফ ৫৩০টি ধভধেও 

করন্টন্ট, জাইকা ৩৪৪টি ধভধেও 

করন্টন্ট কমাট ৮৭৪টি  

সম্প্রিাধেত 

৮ বাাংলারদি কবতাে ও 

কধমউধনটি কেধেওরত ‘র্রে 

বরস ধিধখ’ পাঠ সম্প্রিাে 

কায বক্রম 

প্রধতটি 

পাঠদারনে 

কময়াদ ২০ 

ধমধনট 

ইউরনরস্কা ৯২০টি অধেও করন্টন্ট সম্প্রিাধেত 

 

2.11 পধেবীক্ষণ ও মূোয়ন সংক্রান্ত কার্ থাবলী (২০২১-২২): 
 

ধবদ্যালয় ও অধফসসমূহ পধেদ থন: প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সমন্টধেং গাইডলাইন প্রণয়ন পূব থক প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয় সর্রক অনুরমাদন 

গ্রহণ কো হয়। গাইডলাইরনে ধভধিরত সজলা ও মাঠ পর্ থারয়ে সমন্টেরদে জন্য সমন্টধেং কার্ থক্রম কোে লরক্ষয প্রার্ধমক ধ ক্ষাে উেয়ন 

সংধিি কার্ থক্ররমে উপে ধবধভে টুলস প্রণয়ন কো হয়। 

 

• সমন্টেরদে জন্য সমন্টধেং টুলস, ধিপ পধেবীক্ষরণে টুলস, সহাম ধভধজট টুলস, ধবদ্যালয় ধে-ওরপধনং পূব থপ্রস্তুধত টুলস, ধ ক্ষার্ী, 

ধ ক্ষক-কম থচােী ও এসএমধস প্রধতধনধিে তদধনক স্বািয সপধকথত তথ্য সংগ্রহ ও সংেক্ষণ টুলস ইতযাধদ প্রণয়ন করে তা সংধিি 

সকরলে ধনকট প্ররয়াজনীয় কার্ থারর্ থ সেবোহ কো হরয়রছ। স্বািয সুেক্ষা ও স্বািযধবধি সংক্রান্ত ধবধভে কার্ থক্রম পধেবীক্ষরণে ধনধমি ই-

মধনটধেং অযাপস এ নতুন করে সংযুক্ত কো হরয়রছ। মাঠ পর্ থারয় ধিরপে অরর্ থ চলমান উেয়ন কার্ থক্রম পধেবীক্ষরণে ধনধমি আরদ  

জাধে কো হয়। মাঠ পর্ থারয় পধেদ থন কম থকতথারদে ধনকট সর্রক প্রাপ্ত তরথ্যে আরলারক পধেবীক্ষণ প্রধতরবদন প্রস্তুত করে প্ররয়াজনীয় 

ব্যবিা গ্রহণ কো হরয়রছ।  

• Annual Primary School Census (APSC): প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সাধব থক উেয়রন পধেকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়রনে সক্ষরে 

APSC গুরুত্বপূণ থ ভুধমকা পালন করে র্ারক। প্রধতরবদন প্রণয়রনে জন্য মাঠ পর্ থারয়ে প্রার্ধমক ধ ক্ষা প্রধতিারনে প্রিান ধ ক্ষরকে 

ধনকট হরত সভধলরড ান প্রধক্রয়াে মাধ্যরম 2019 সাল সর্রক অনলাইরন তথ্য সনয়া হরয় র্ারক। এ দপ্তরেে সকল লাইন ধডধভ ন, 

ধবধবএস, ব্যানরবইস এবং উপানুিাধনক ধ ক্ষা বুযরো এে প্রধতধনধিরদে সমন্বরয় গঠিত কধমটি কর্তথক ধনব থাধচত ফেরমে মাধ্যরম তথ্য 

সংগ্রহ কো হয়। এ প্রধতরবদরন প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সকল তথ্য সধেরবধ ত র্ারক ধবিায় ইহারক প্রার্ধমক ধ ক্ষাে Mirror ধহরসরব 
ধবরবচনা কো হয়। প্রধতরবদনটিে মাধ্যরম ধপইধডধপ-৪ এে ধবধভে ইধন্ডরকটেসহ প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সকধপআই এবং ননরকধপআই 

সূচরকে  মান ধনণ থয় কো হয়। একই সারর্ ইহাে তথ্য ও উপািসমূহ এরদর ে প্রার্ধমক ধ ক্ষাে উেয়নমূলক পধেকল্পনা গ্রহণ ও 

গরবষণাে কারজ ব্যবহৃত হরয় র্ারক। 2021 সারল সকাধভড কালীন সমরয়ও প্রণয়রনে কাজ সুসপে হরয়রছ। 

• Annual Sector Performance Report (ASPR): ইহা একটি গুরুত্বপূণব প্রততরর্দন, যা এ তর্ভারগর তত্ত্বাবিারন প্রধতবছে 

প্রণয়ন কো হরয় র্ারক। এ প্রধতরবদন APSC, NSA, MICS এর্ং EHS প্রততরর্দনগুরলার তরথযর সমন্বরয় প্রণীত হয়। ২০২১ 

সারল সকাধভড কালীন সমরয়ও এ গুরুত্বপূণ থ প্রধতরবদন প্রণয়রনে কাজ সুসপে হরয়রছ। প্রধতরবদনটিে মাধ্যরম ধপইধডধপ-৪ এে ধবধভে 

ইধন্ডরকটেসহ প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সকধপআই এবং ননরকধপআই সূচরকে মানসমূহ ধবরিষণ ও বণ থনাে মাধ্যরম উপিাপন কো হয়। ইহাে 

সারর্ DPs-সদে সংধিিতা র্াকায় প্রধতরবদনটি সকরলে কারছ গ্রহণরর্াগ্য ও গুরুত্বপূণ থ। 

• এছাড়াও SDG এর Indicator সমূহ র্াস্তর্ায়ন সংক্রান্ত র্াবতীয় কাজ তর্া APSC, ASPR এবং  NSA এে প্রধতরবদন হরত 

চাধহদাে সপ্রধক্ষরত ধনয়ধমতভারব প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে তথ্য সেবোহ কো হরয় র্ারক।  

 

2.12 অর্ থ সংক্রান্ত কাজ:  

 

অধিদপ্তরেে অর্ থ ধবভারগে মাধ্যরম প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে ও এে আওতািীন মাঠ পর্ থারয়ে সকল প্রধতিারনে আধর্ থক সুধবিাধদ 

প্রাধপ্ত ধনধিত কো হরয় র্ারক। এ ধবভারগে কার্ থক্রম সািােণতঃ দুটি  াোে মাধ্যরম বাস্তবায়ন কো হয়। এগুরলা হরলা:  

১। অর্ থ-োজস্ব  াো ২। প্রার্ধমক ধ ক্ষা উেয়ন কম থসূচী (ধপইধডধপ ৪) । 

  

২০২১-২২ অর্ থবছরেে োজস্ব োরতে বারজট iBAS++ সফটওয়যাে এে মাধ্যরম প্রস্তুত কো হরয়রছ এবং উক্ত ধসরেরমে 

মাধ্যরমই প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তরেে প্রিান কার্ থালয় ও এে আওতািীন মাঠ পর্ থারয়ে দপ্তেসমুরহে অনুকূরল বোদ্দ সপ্রেণ করে 

ধহসাবেক্ষণ অধফরসে মাধ্যরম ধবল পার ে ব্যবিা কো হরয়রছ। iBAS++ সফটওয়যাে হরত সজনারেটকৃত আধর্ থক 

প্রধতরবদরনে ধভধিরতই 202১-২২ অর্ থবছরেে আধর্ থক প্রধতরবদন প্রস্তুত কো হরয়রছ। 

 

এছাড়া ২০২০-২১ অর্ থবছরেে সফব্রুয়ােী মাস হরত সাো সদর ে সকল প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়ে  তভাগ ধ ক্ষরকে সবতন ভাতাধদ 

EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যনম প্রোনের ব্যিস্থা গ্রহণ করা হনেনছ এিং এ কার্ যক্রম চলমাে আনছ। িিযমানে 

৩,৬৫,৫৫৪ জে তিক্ষক EFT এে মাধ্যরম তারদে সবতন-ভাতাধদ উরিালন কেরছন। 
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প্রাধতিাধনক ও আধর্ থক দক্ষতা ও ক্ষমতায়রনে লরক্ষয মাঠ পর্ থারয়ে সকল ধবভাগীয় উপ-পধেচালরকে কার্ থালয়, সকল সজলা 

প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধফস ও সকল র্ানা ধ ক্ষা অধফস এ স্ব-ধনি থােণী বারজট প্রনয়ণ, ব্যবিাপনা ও বাস্তবায়রনে উরদ্যাগ গ্রহণ কো 

হরয়রছ র্া ধবগত ২০২১-২২ অর্ থবছরে র্র্ার্র্ভারব বাস্তবায়ন কো হরয়রছ।  
 

প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে এে ধনজস্ব সফটওয়যাে Online Accounting Information System (DPE AIS) লক iBAS++ 

সফটওয়যাে এে সারর্ সামঞ্জস্য সেরে আপরডট কো হরয়রছ। এই সফটওয়যাে এে মাধ্যরম মাঠ পর্ থারয়ে দপ্তেসমূরহ বোদ্দপে 

সপ্রেণ, ব্যরয়ে ধহসাব (SOE) দাধেল, অধতধেক্ত চাধহদা দাধেল, উদবৃি অর্ থ সমপ থণসহ নানাধবি তথ্য ও ধেরপাট থ সজনারেরটে 

ব্যবিা চলমান আরছ।  

 

2.13 Z_¨ e¨e ’̄vcbv:  

প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে ধিক্ষাে মান উন্নয়রনে জন্য একধদরক কযমন অবকাঠারমা উন্নয়ন কো হরে, অন্যধদরক ধিখন কায বক্রমরক 

আরো গধতিীল ও উপরযাগী কেরত পাঠক্ররমে উন্নয়ন, ধিক্ষক প্রধিক্ষণ, ধিক্ষা কায বক্ররম আইধসটি এে ব্যবহাে বৃধিে ব্যাপক 

কায বক্রম গ্রহণ কো হরয়রে এবাং ধবদ্যালয় পয বারয় ধেধজটাল পিধতে উন্নয়রন উরেখরযাগ্য বাস্তবধভধিক পধেকল্পনা গ্রহণ কো 

হরয়রে।  

 

➢ অধিদপ্তরেে প্রিান কার্ থালয় এবং মাঠ পর্ থারয়ে ধবধভে দপ্তে ও ইনধেটিউট-এ কধপউটাে, ইন্টােরনট, ইতযাধদ সামগ্রী তর্া 

আধুতেক িথ্য প্রযুতির সুতিধাতে ব্যিহার কনর কার্ য সম্পাতেি হনে; 

➢ তিক্ষক প্রতিক্ষলণর কানজ ব্যিহানরর জন্য ৬৭টি তপটিআইনি উচ্চ প্রযুতি ক্ষমিাসম্পন্ন কতম্পউটার সমৃদ্ধ আইতসটি ল্যাি 

স্থাপে করা হনেনছ, প্রতিটি ল্যানি ল্যাপটপ, কতম্পউটার. তপ্রন্টার ও মাতিতমত ো প্ররজক্টে প্রদান কো হরয়রছ;  

➢ ইরতামরধ্য ৫০,৪১৬টি প্রাথতমক তিদ্যালনে ল্যাপটপ, মাতিতমত ো প্রনজক্টর ও সাউন্ড তসনেম সরিরাহ করা হনেনছ। 

তপইত তপ-৪ এর আওিাে লেনির সরকাতর প্রাথতমক তিদ্যালনে তিিরনণর জন্য আরও ২৪ হাজার ল্যাপটপ ও ৬৫ হাজাে 

মাতিতমত ো প্ররজক্টে ক্রে করার পতরনকল্পো রনেনছ এবাং ইধতমরধ্য ৪১ হাজাে ল্যাপটরপে ক্রয় প্রধক্রয়া সম্পন্ন হরয়রে; 

➢ ত তজটাল কনন্টন্ট তিরী ও ব্যিহার  তিষনে ইনিামনধ্য লক্ষাতধক তিক্ষক ও ৪০০ জে কম যকিযানক প্রতিক্ষণ প্রোে করা 

হনেনছ। একই সানথ সকল পাঠ্যপুস্তলকর ত তজটাল কনন্টন্ট প্রস্তুি ও সকল তিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইতসটি তিষেক তিক্ষক 

প্রতিক্ষলণর ব্যিস্থা লেো হনেনছ; 

➢ পর্ যােক্রনম লেনির প্রতিটি প্রাথতমক তিদ্যালনে একাতধক মাতিতমত ো ক্লাসরুম স্থাপনের পতরকল্পোও গ্রহণ করা হনেনছ; 

➢ লপপারনলস ই-মতেটতরং কার্ যক্রম িাস্তিােনের জন্য ৩৭০০টি ট্যাি তিিরণ করা হনেনছ। ই-মতেটতরংএযাপস এে মাধ্যরম 

মাঠ পয বারয়ে সকল কজলা প্রাথধমক ধিক্ষা অধফসাে, উপনজলা তিক্ষা অতিসার ও সহকাতর উপনজলা তিক্ষা অতিসারগণ 

তিদ্যালনে গমেপূি যক লর্নকাে স্মাট য ত োইস ব্যিহার কনর উি তিদ্যালনের পতরেি যে িথ্য ত তপই সাে যানর সরাসতর 

আপনলা  করকে। 

➢ e-Primary School System এে মাধ্যরম সকল প্রাথতমক তিদ্যালনের লেৌি (অিকাঠানমাগি) িথ্য, তিক্ষক-

ধিধক্ষকার র্ািিীে িথ্য এিং ছাত্র-ছাত্রীনের িথ্য (নেতণ পরীক্ষার িলািলসহ) অন্তর্ভ যি কো হরে। 

➢ e-APSC (Annual Primary School Census) ও Book Distribution Management System এে 

মাধ্যরম প্রতি িছর প্রাথতমক তিক্ষা অতধেপ্তর সকল ধরনণর ১,২৮,০০০ তিদ্যালনের APSC (িাৎসতরক প্রাথতমক 

তিদ্যালে শুমারী) িথ্য ও িই তিিরণ িথ্য অেলাইনে সংগ্রহ কনর তরনপাট য প্রকাি কো হরে।  

 

2.14 প্রধকউেরমন্ট ধবষয়ক কাজ: 

 

২০21-২2 অর্ থবছরে োজস্ব ও উেয়ন বারজরটে (ধপইধডধপ-৪) অিীন পাবধলক প্রধকউেরমন্ট এযাট, ২০০৬ ও পাবধলক প্রধকউেরমন্ট 

ধবধিমালা, ২০০৮ অনুসেণপূব থক পণ্য ও সসবা ক্রয় কার্ থ সপে কো হয়। ধবধভে লাইন ধডধভ ন হরত প্রাপ্ত চাধহদা সমাতারবক োজস্ব বারজট 

ও ধপইধডধপ-৪ এে আওতায় ২০২১-২২ অর্ থ বছরে সপাধদত উরেেরর্াগ্য  কার্ থাবলী ধনম্নরূপ:  

(ক) মাধিধমধডয়াধভধিক সেধণ পাঠদান প্রদারনে ধনধমরি ৪১,০০০টি োপটপ ও ৪১,০০০টি স্পীকাে ক্ররয়ে চুধক্তপে স্বাক্ষে; 

(ে) ৪১,০০০টি প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় ইন্টােরনরটে আওতায় আনয়ন; 

(গ) ৩৮টি ধপটিআইরয়ে প্রধতটিরত ১৪টি করে োপটপ প্রদান; 

(ঘ) উপরজলা পর্ থারয়ে অধফরসে জন্য ৫৮১টি সডস্কটপ কধপউটাে প্রদান; 

উরেখ্য, সসবাক্রয় এবং আন্তজথাধতক দেপে ব্যতীত প্রায়  তভাগ পণ্য ইধজধপ-এে মাধ্যরম ক্রয় কো হরয় র্ারক।  
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2.15 প্রার্ধমক ধ ক্ষাে জন্য উপবৃধি প্রদান কার্ থক্রম: 

 

১ জুলাই ২০২১ র্রক প্রার্ধমক ধ ক্ষা উপবৃধি কার্ থক্রম োজস্ব ব্যবিাপনায় পধেচাধলত হরে। ইরতাপূরব থ প্রকরল্পে মাধ্যরম এ কার্ থক্রম 

বাস্তবাধয়ত হরয়রছ। 

 

প্রার্ধমক ধ ক্ষাে জন্য উপবৃধি প্রদারনে উরদ্দে: 

• প্রার্ধমক ধবদ্যালয় গমরনাপরর্াগী সকল ধ ক্ষার্ীে ভধতথে হাে বৃধদ্ধ;  

• ভধতথকৃত ছাে-ছােীরদে উপধিধতে হাে বৃধদ্ধ, 

• ছাে-ছােীরদে েরে পড়া সোি ও প্রার্ধমক ধ ক্ষাচক্র সমাধপ্তে হাে বৃধদ্ধ; 

• প্রার্ধমক ধবদ্যালয় গমরনাপরর্াগী ধ শুরদে আধর্ থক সহরর্াধগতা প্রদারনে সক্ষরে সমতা আনয়রনে মাধ্যরম দাধেদ্র ধবরমাচন; 

• নােীে ক্ষমতায়ন ধনধিতকেণ; 

• প্রার্ধমক ধ ক্ষাে গুণগত মান উেয়ন; 

• সামাধজক ধনোপিা সজােদােকেণ এবং 

• র্তণমূল পর্ থারয় ধডধজটালাইরজ ন প্রধক্রয়াে ধবরকিীকেণ। 

 

প্রাথতমকোনি সরকাতর প্রাথতমক তিদ্যালনের ছাত্রছাত্রীনের মাতসক জেপ্রতি ২০ টাকা হানর উপবৃতি প্রোে করা হনিা, র্া পর্ যােক্রনম বৃতদ্ধ 

কনর িিযমাে সরকার জেপ্রতি মাতসক ১৫০/- লথনক ২০০/- হানর উপবৃতি প্রোে করনছ। এনি িছনর প্রাে ২০০০ লকাটি টাকা সুতিধানোগী 

মানেনের লমািাইল লিানের মাধ্যনম তিিরণ করা হনে। ২০২১-২২ অথ ব বেরে প্রায় ৯৮ লক্ষ ধিক্ষাথীে জন্য উপবৃধি ধবতেণ কো হরয়রে।  

 

▪ প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক প্রার্ধমক ধ ক্ষা উপবৃধি কার্ থক্রম বাস্তবায়ন ধনরদ থধ কা, ২০২১ প্রণয়ন কো হরয়রছ এবং  

▪ উক্ত ধনরদ থধ কা, ২০২১ এে আরলারক প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে কর্তথক একটি “অপানরিোল ম্যানুোল” প্রণয়ন কো হরয়রছ এবং 

প্রার্ধমক ও গণধ ক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক তা অনুরমাধদত হরয়রছ।  

▪ সাো সদর ে সকল সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় অধ্যয়নেত  তভাগ ধ ক্ষার্ী উপবৃধি প্রাধপ্তে আওতাভুক্ত কো হরয়রছ। 

 

উপবৃধি প্রাধপ্তে  তথাবলী:  

▪ প্রাক-প্রার্ধমক সেধণ: ন্যযনতম বয়স ৪ বছে এবং প্রধতমারস পাঠধদবরসে ৮৫% উপধিধত। 

▪ ১ম সর্রক ২য় সেধণ: প্রধতমারস পাঠধদবরসে ৮৫% উপধিধত। 

▪ ৩য় সর্রক-৮ম সেধণ: প্রধতমারস পাঠধদবরসে ৮৫% উপধিধত এবং বাধষ থক পেীক্ষায় প্রধত ধবষরয় ন্যযনতম ৪০% নম্বে প্রাধপ্ত (ধবর ষ 

চাধহদা সপে ধ ক্ষার্ীরদে সবলায় 33% নম্বে প্রাধপ্ত)।  

▪ সকান পুনোবৃি ধ ক্ষার্ীরক (Repeated) উপবৃধি প্রদান কো র্ারব না। 

 

প্ররতযক ধ ক্ষার্ীে উপবৃধি প্রাধপ্তে মাধসক হাে:   

▪ প্রাক-প্রার্ধমক সেধণ: ৭৫ (পঁচািে) টাকা।  

▪ প্রর্ম সেধণ-পঞ্চম সেধণ: ১৫০ (এক ত পঞ্চা ) টাকা।  

▪ ৬ি সেধণ- ৮ম সেধণ: ২০০ (দুই ত) টাকা।  

▪ একটি পধেবারেে সরব থাচ্চ ০২ (দুই) জন সজযি ধ ক্ষার্ী উপবৃধি প্রাপ্য হরব। 
 

 

2.16 মু মজ ব ব ষ ি উপলবক্ষু গৃ ীি কার্ িক্র ি:  

• মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে সানুগ্রহ অাংিগ্রহরণ ধবনামূরল্য পাঠ্যপুস্তক ধবতেণ কায বক্ররমে শুভ উরবািন অনুষ্ঠান আরয়াজন কো 

হরয়রে।  

• ধবপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাে মধ্য ধদরয় প্রাথধমক ধিক্ষা সপ্তাহ উদযাধপত হরয়রে।  

• ককাধভে ১৯ পধেধস্থধত ধবরবিনায় কেরখ মাঠ পয বারয় মা-সমারবিসহ ধিক্ষায় সমাজ উবুিকেণমূলক ধবধভন্ন কায বক্রম 

বাস্তবাধয়ত হরয়রে। 

• ধবধভন্ন সেকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালরয় বিবন্ধু কণ বাে স্থাপন কো হরয়রে এবাং ধবদ্যালরয় মহান মুধক্তযুি ধবষয়ক, বনধতক 

ধিক্ষামূলক ও বিবন্ধুে জীবনী সম্পধকবত বই সাংগ্রহ কো হরয়রে। 

• ২২৯৯৭টি সেকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালরয় িহীদ ধমনাে স্থাপন কো হরয়রে। 
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2.17 প্রকল্পসমূহ/কম থসূধচে উরেেরর্াগ্য কার্ থক্রম: 

 

১। চতুর্ থ প্রার্ধমক ধ ক্ষা উেয়ন কম থসূধচ (ধপইধডধপ-৪):  

প্রকরল্পে সময়াদ  : জুলাই ২০১৮ সর্রক জুন ২০২৫ (আেধডধপধপ)। 

বাস্তবায়নকােী সংিা   : প্রার্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তে  

প্রকল্প ব্যয়   : ৩৮,২৯,150.০০ লক্ষ টাকা (ধজওধব: ২৫৫6132.০০, ধপএ: ১২73018.০০)। 

প্রকল্প এলাকা   : সমগ্র বাংলারদ ।  

অর্ থায়ন   : বাংলারদ  সেকাে ও ৭টি উেয়ন সহরর্াগী সংিা (আেধডধপধপ) । 

সমাট করপারনন্ট  : ৩টি। সাব-করপারনন্ট: ২১টি। 

 

২০২১-২২ অর্ থ বছরে  ধপইধডধপ-৪ এে আওতায় বাস্তবাধয়ত উরেেরর্াগ্য কার্ থক্রমগুরলা হরে ধবদ্যালরয় ও দপ্তে সমূরহ চাধহদা ধভধিক সভৌত 

অবকাঠারমা উেয়ন, পানীয় জরলে জন্য নলকূপ িাপন ও ওয়া ব্লক ধনম থাণ, ধবদ্যালয় ধভধিক উেয়ন পধেকল্পনা বাস্তবায়ন, ধ ক্ষক ও 

কম থকতথা-কম থচােীগণরক সপ াগত প্রধ ক্ষণ প্রদান, প্ররয়াজনীয়  র্ন্ত্রপাধত সেবোহকেণ, প্রধতটি প্রধতিারন তথ্য ও সর্াগারর্াগ প্রযুধক্ত 

সপধকথত উপকেণ/ সামগ্রী প্রদান, ধ ক্ষাক্রম উেয়ন, সকারোনা কালীন সমরয় ঘরে বরস ধ ধে কার্ থক্রম বাস্তবায়ন ইতযাধদ। ২০২১-২২ অর্ থ 

বছরে সংর াধিত আেএওধপ অনুর্ায়ী এ কম থসূধচরত বারজট বোদ্দ ধছল 613803.00 লক্ষ টাকা। এে মরধ্য ব্যয় হরয়রছ 441784.00 লক্ষ 

টাকা (72%)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। দাধেদ্র পীধড়ত এলাকায় স্কুল ধফধোং প্রকল্প 

প্রকল্পভূক্ত এলাকা:  

➢ কজলা  : কদরিে ৩৫টি দাধেদ্র পীধড়ত কজলা; 

➢ উপরজলা  : ১০৪টি দাধেদ্র পীধড়ত উপরজলা; 

➢ সেকাধে অথ বায়রন : ৯৪টি উপরজলা; 

➢ WFP এে অথ বায়রন : ১০টি উপরজলা; 

➢ ধবদ্যালয় সাংখ্যা : ১৫৪৭০টি; 

➢ োত্র-োত্রী সাংখ্যা : ২৯.৫০ লক্ষ; 
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প্রকরল্পে লক্ষ ও উরদ্দে:  

➢ প্রাথধমক ধবদ্যালরয় গমরনাপরযাগী দধেদ্র ধিশুরদে ভধতবহাে বৃধিকেণ; 

➢ প্রাথধমক ধবদ্যালরয় ভধতবকৃত োত্র-োত্রীরদে ধনয়ধমত উপধস্থধতে হাে বৃধিকেণ; 

➢ প্রাথধমক ধবদ্যালরয় ভধতবকৃত োত্র-োত্রীরদে ঝরে পড়াে প্রবণতা কোিকেণ; 

➢ প্রাথমধক ধিক্ষা িরক্রে সমাধপ্তে হাে বৃধিকেণ; 

➢ প্রাথধমক ধিক্ষাে গুণগত মান উন্নয়ন; 

 

প্রকরল্পে বোদ্দ ও কময়াদ:  

➢ প্রকল্পটিে কময়াদ  : জুলাই ২০১০ তাধেখ হরত জুন ২০২২তাধেখ পয বন্ত (সাংরিািনীসহ); 

➢ ব্যয়বৃধি ব্যধতরেরক কময়াদ বৃধি : জানুয়াধে ২০২১ কথরক জুন ২০২২ তাধেখ পয বন্ত 

  (৩য় বাে, প্রধতবাে ৬মাস করে); 

➢ প্রকরল্পে কমাট প্রাক্কধলত ব্যয় : ৪৯৯১৯৭.২৯ লক্ষ টাকা 

  (ধজওধব: ৩৭৩৭০৬.৮২ ও ধেধপএ: ১২৫৪৯০.৪৭ লক্ষ টাকা); 

➢ সাধব বক অগ্রগধত  : ৯৫% 

 

 

৩। চাধহদাধভধিক নতুন জাতীয়কেণকৃত সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় উেয়ন প্রকল্প (১ম পর্ থায়): 

• প্রকল্প ব্যয়    :      ৫৭৪০৫৯.৪৫ লক্ষ টাকা (সম্পূণ থ ধজওধব) 

• প্রকল্প এলাকা    : সমগ্র বাংলারদ   

• প্রকরল্পে সময়াদ    :   জুলাই ২০১৬- ধডরসম্বে ২০২২ 

 

প্রকরল্পে উরদ্দে: 

• নতুন জাতীয়কেণকৃত সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় চাধহদাধভধিক অবকাঠারমা ধনম থাণ 

• ধবদ্যালরয় ছাে সংখ্যাে ধভধিরত সর্ৌধক্তকভারব সেধণকক্ষ ধবন্যাস 

• ধবদ্যালরয় সুরপয় পাধন ও স্বািযসম্মত পয়ঃধনষ্কা ন ব্যবিা কো 

• প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়ে সেধণকক্ষ/ধ ক্ষককরক্ষ আসবাবপে সেবোহ 

• ধ ক্ষারক্ষরে সামাধজক অসমতা দূে কো, ধ েন-স োরনাে মান ও ধ ক্ষা সমাধপ্তচরক্রে উেয়ন ঘটারনা 

• প্রার্ধমক ধবদ্যালয়সমূরহ ধ ক্ষাবান্ধব পধেরবর ে মান উেয়ন কো 

• প্রার্ধমক ধবদ্যালয়সমূরহে সকল ধ শুে জন্য ধ শুবান্ধব ধ েন ধনধিত কো 

 

প্রকরল্পে প্রিান কার্ থক্রমসমূহ: 

• চাধহদাধভধিক অধতধেক্ত ২৫০০০ সেধণকক্ষ/ধ ক্ষককক্ষ ধনম থাণ 

• স্বািযসম্মত ও পধেষ্কাে পধেেে ৫০০০ ওয়া ব্লক ধনম থাণ 

• ২৩০০০ সেধণকরক্ষ এবং ২০০০ ধ ক্ষককরক্ষ আসবাবপে সেবোহ 

• 5000টি ধবদ্যালরয় ৫০০০টি নলকূপ িাপন 

• ৫০০টি ধবদ্যালরয় ৬৭৫০০ধমটাে সীমানা প্রাচীে ধনম থাণ 

• ১৮০০টি ধবদ্যালরয় ধ শুরদে জন্য সপ্ল্-কণ থাে ধনম থাণ 

• ১০০০টি ধবদ্যালরয় সসালাে প্যারনল িাপন 

 

202১-2২ অর্ থবছরে বোদ্দ: 103828.00 লক্ষ টাকা 

ব্যয়: 83108.85 লক্ষ টাকা, আধর্ থক অগ্রগধত: 80.37% এবাং ক্রমপুধঞ্জত অগ্রগধত: আধথ বক- ৭৮.৩৩% ও বাস্তব- 89%  

 

৪। চাধহদাধভধিক সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় উেয়ন প্রকল্প (১ম পর্ থায়):  

 

      wWwcwc Abyhvqx cÖv°wjZ e¨q    t 912384.98 jÿ UvKv|  

      2021-22 A_© eQ‡i ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ t 1477 †KvwU 16 jÿ UvKv| 

               e¨q t 1277 †KvwU 14 jÿ 84 nvRvi UvKv| 

AMÖMwZ t †fŠZ- 100%,  

    Avw_©K- 86.45%| 
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৫। ঢাকা মহানগেী ও পূব থাচরল সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় িাপন ও অবকাঠারমা উেয়নসহ দৃধিনন্দনকেণ প্রকল্প:  

 

 

 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাল        জানুয়াধে ২০২০ সর্রক ধডরসম্বে ২০২৪ 

প্রকরল্পে প্রাক্কধলত ব্যয়     ১১৫৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা (সম্পূণ থ োজস্ব) 

প্রকরল্পে লক্ষয ও উরদ্দে  

 

• ধ ক্ষাে সুন্দে পধেরব  সৃধিে লরক্ষয ঢাকা মহানগেীে ৩৪২টি সেকাধে প্রার্ধমক 

ধবদ্যালরয়ে মরধ্য ১৫৪টি ধবদ্যালরয়ে ২৯৭৫টি কক্ষ নতুনভারব ধনম থাণ কো; 

• ১৭৭টি ধবদ্যালরয়ে ১১৬৭টি করক্ষে অবকাঠারমা উেয়নসহ দৃধিনন্দনকেণ; 

• উিরা’লি ৩টি ও পূব থাচরল ১১টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় নতুনভারব িাপন ; 

• ভধতথ উপরর্াগী ধ শুে  তভাগ ভধতথ ধনধিত কেণ; 

• ধ ক্ষায় প্ররব াধিকাে, পধেপূণ থ উেধতে িাোবাধহকতাে মাধ্যরম সামাধজক তবষম্য হ্রাস 

কেণ ; 

• প্রায় দুই লক্ষ ধ ক্ষার্ীরদে জন্য ধ শুবান্ধব ধ ক্ষা গ্রহরণে পধেরব  ধনধিতসহ ধ ক্ষাে 

মাণ বৃধদ্ধ কেণ ।  

২০২১-২২ অর্ থবছরে 

সাংরিাধিত বোদ্দ  

   1803.39 লক্ষ টাকা  

২০২১-২২ অর্ থবছরে ব্যয়     1486.92 লক্ষ টাকা 

প্রকল্প এলাকা 

ঢাকা ধসটি করপ থারে ন। কাধলগঞ্জ, গাজীপুে ।  রূপগঞ্জ, নাোয়ণগঞ্জ।  

(সমাট র্ানা-১২টি।   ১৪টি নতুন ধবদ্যালয় (উিো ৩টি ও পূব থাচরল ১১ টি) িাপন কো হরব। ১৪টি 

নতুন ধবদ্যালয়সহ সমাট ৩৫৬টি (৩৪২+১৪) সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয়) 

বতথমান অগ্রগধত 

XvKv gnvbMixi 342 wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi g‡a¨ B‡Zvc~‡e © 160wU we`¨vj‡qi ZvwjKv 

Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 100wU we`¨vj‡qi m‡qj †U÷, 100 wU we`¨vj‡qi U‡cv 

MÖvwdK¨vj mv‡f© Ges 25 wU we`¨vj‡qi gvóvi cø¨vb cÖYq‡bi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| ঢাকাে 

পূব থাচরল ১১ টি এবং উিোয় ০৩ টিসহ সমাট ১৪টি নতুন সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালয় িাপরনে 

ধনধমি প্রধতটি ধবদ্যালরয়ে জন্য ০১ (এক) ধবঘা করে সমাট ১৪  (সচৌদ্দ) ধবঘা জধমে মূে ধনি থােণ 

পূব থক বোদ্দ প্রদারনে জন্য সচয়ােম্যান, োজিানী উেয়ন কর্তথপক্ষ (োজউক) বোবে আরবদন কো 

হরয়রছ। উিোয় ধতনটি প্ল্রটে চূড়ান্ত বোদ্দপে পে পাওয়া ধগরয়রছ এবং প্ল্রটে টাকা জমা প্রদান 

কো হরয়রছ। মাঠ পর্ থারয় ২টি স্কুরলে ধনম থাণ কাজ চলমান, ৫টি স্কুরলে প্রাক্কলন এবং ১৪টি স্কুরলে 

মাোেপ্ল্যান অনুরমাদন প্রদান কো হরয়রছ।  
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৬। প্রার্ধমক পর্ থারয়ে ধ ক্ষার্ীরদে সপ্রাফাইল প্রণয়ন প্রকল্প: 

 

 

 

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল   :  ১ মাচ থ ২০১৯ - ৩১ ধডরসম্বে ২০২2 

প্রকল্প এলাকা   : সমগ্র বাংলারদ  

   

প্রকরল্পে সমাট বোদ্দ ১৬৪০৪.৬৬ ল ক্ষ টাক া (ে ম্পূণ ি ম জ ও মব) 

 

প্রকরল্পে উরদ্দে: 

এই প্রকরল্পে মূল উরদ্দে প্রার্ধমক পর্ থারয়ে ধ ক্ষার্ীরদে সপ্রাফাইল ডাটারবজ ততেী কো র্ারত একজন ধ ক্ষার্ীে সকল তথ্য 

ধলধপবদ্ধ র্াকরব। 

 

CRVS এে সমৌধলক তথ্য: 

প্রার্ধমক ধ ক্ষায় সকল ধ শুরক অন্তভু থধক্তে ফরল প্রধতটি ধ শুে ধবধভে িেরণে তথ্য িােণ ও ব্যবহারেে সুরর্াগ সৃধি হয়। আরলাচয 

প্রকরল্প ধসধভল সেধজরে ন এন্ড ভাইটাল েযাটিসটিকস (CRVS) গ্রহরণে মাধ্যরম সকল প্রার্ধমক ধ ক্ষার্ীরক একই সেরমে 

মরধ্য ধনরয় আসা। এ িেরণে ব্যবিা দুটি ধভে ধসরেরমে উপে প্রধতধিত। র্র্া: ক) ধসধভল সেধজরে ন ও ে) ভাইটাল 
েযাটিসটিকস।  

 

লক্ষযমাো: 

• প্রাক-প্রার্ধমকরর্রক ৫ম সেণী পর্ থন্ত অধ্যয়নেত ২সকাটি ১৭লক্ষ (সবজলাইন) ও প্রকরল্পে ২য় ও ৩য় বছরে নতুন 

ভধতথকৃত ৭০ লক্ষ ধ ক্ষার্ীে সপ্রাফাইল প্রস্তুত কো। 

• প্রধতবছে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়, এবরতদায়ী মাদ্রাসা, ধকন্ডােগারট থন, এনধজও স্কুল, েস্ক স্কুল ও সেকােী-সবসেকােী 

সকল প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় নতুন ভধতথকৃত ধ ক্ষার্ীরদে সপ্রাফাইল প্রস্তুত কো। 

• প্রার্ধমক পর্ থারয়ে প্ররতযক ধ ক্ষার্ীরক একক পধেধচধত (ইউআইধড) নম্বে প্রদান। 

• প্রার্ধমক পর্ থারয়ে প্ররতযক ধ ক্ষার্ীরক একক পধেধচধত নম্বরেে ধভধিরত আইধড কাড থ প্রদারনে মাধ্যরম প্রার্ধমক ধ ক্ষা 

সপধকথত অন্যান্য সসবা (সর্মন: বই সেবোহ, ভধতথও উপবৃধি, ধমডরডধমল ইতযাধদ) প্রদান। িারপ িারপ এটিরক 

ধবধভে নাগধেক সসবা প্রদারনে সক্ষরেও ব্যবহাে কো হরব। 

 

২০২১-২২ অর্ থবছরে সংর াধিত বোদ্দ ১৬17.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় 1516.43 লক্ষ টাকা (অগ্রগধত 93.78%) 
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7. Project Title: Bangladesh COVID-19 School Sector Response (CSSR) Project 

 

 
 

Project Duration: July 2020 to June 2023(including wind-up period January-June 2023) 

 

Project cost (BDT. In lakh): Total: 12840.80 (GoB: 187.00, PA: 12653.80) 

 

Objectives of the Project: 

The overall objective of the Project is to minimize learning loss of boys and girls, including 

the most vulnerable groups such as children of hard-to-reach areas or socio-economically 

disadvantage groups and children with disabilities, are protected during the emergency 

response and the system is strengthened as a result of the lessons learned from the COVID-19 

response. 

 

The Project has Short, Medium and Long-Term objectives focused on the following: a) 

Children’s safety and learning community; b) Readiness and support for recovery and re-

opening in the post-emergency period; and c) Building System Resilience through learning 

from the COVID-19 response and sustaining good practices.  
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Components and Progress of the Project 

Component/ 

Sub-Component 

Activities Progress up to June,2022 

1. Engaging in Systemic Response:  

Develop and 

Disseminate 

Content to 

Prevent Learning 

Loss 

• Develop and disseminate 3,662 digital 

products for television, 1,080 digital 

contents for radio and 4,176 digital 

contents for online/web/mobile for 

students from pre-primary to class 10 in 

selected subject areas. 

• Develop, produce and package 150,000 or 

more low-cost learning packages for hard-

to-reach and other areas for primary grade 

student 

• Contract signed with UNICEF 

completed and digital content 

development activities are on 

going. 

• Selection of 126 teachers of 

primary and 109 teachers of 

secondary level for digital 

content development has been 

done.  

• Script development and 

Grooming Workshop has been 

conducted for selected teachers 

of Primary and Secondary level.   

Development of 

Safe School 

Reopening Plan 

Dropped and allocated funds to be transferred to the proposed school grant 

activity under Component 2 according to the approved RTAPP 

2. Supporting Education Systems Recovery 

Support 

Implementation 

of Safe School 

Re-Opening Plan 

• This component is divided into “Goods” 

and “Services.”  

• The allocated funds for ‘goods’ would be 

disbursed as sub-grants to 20,000 

Government Primary Schools through the 

Upazila Education Officers for readiness 

measures, including sanitization of 

schools, provision of health kits, and 

training on health safety protocols;  

• For Services: a consulting firm would be 

hired to support capacity building on 

maintaining and monitoring safe schools; 

development of information materials on 

school re-opening guidelines and 

verification on the use of school 

grantsunder. 

• Selection of 20,000 

Government Primary Schools 

(GPSs) completed;  

• Sub-Grant has been disbursed 

and utilized. 

 

Support for 

Assessment and 

Learning 

Recovery 

• Development and delivery of short 

courses on formative and summative 

assessments and remedial education for 

GPS teachers; distance learning skills and 

strategies training for 1,500 Government 

Primary School and 500 Secondary 

School teachers; and mental health tools;  

• Conducting Students’ Learning 

Assessment in around 1,500 re-opened 

schools to determine learning status of 

children in Bangla and Math.  

• Contract has been signed with 

the Institute of Education and 

Research (IER) Dhaka 

University under SD -4.  

• Bangladesh Institute of 

Development Study (BIDS) has 

been recruited. 

3. Building System Resilience 

Continue and 

Integrate Remote 
• This subcomponent will integrate and 

sustain remote learning as part of the 

• The SFA has been signed with 

UNICEF on November 21, 
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Learning primary education system.  

• The activities include (a) continuing 

remote learning content development, (b) 

providing teacher training to support 

remote learning, and (c) developing a 

sustainability plan for the Remote 

Learning System (RLS).  

• As part of system resilience development, 

the teacher training program on distance 

learning strategies will target around 500 

teachers from primary government 

schools and 500 teachers of public-funded 

secondary schools to develop their skills 

and strategies for quality education 

delivery through an inclusive RLS. 

2021 and activities are going 

on;  

• Institute of Education and 

Research (IER) Dhaka 

University has been recruited 

for providing teacher training to 

support remote learning; and  

• EoI has been submitted by the 

interested consultants for 

developing a sustainability plan 

for the RLS. 

 

Develop 

Emergency 

Operation 

Procedure 

• The main activity of this sub-component 

is to developed strategy and standard 

operating procedures for education 

service delivery during emergencies to 

enable the implementing agencies to 

respond swiftly in case of future shocks 

incorporating lessons learned from this 

project.  

• EoI has been submitted by the 

interested consultants to 

developed strategy and standard 

operating procedures for 

education service delivery 

during emergencies for DSHE.  

4: Project 

Management, 

Results 

Monitoring and 

Communication 

• The objective of this component is to 

support project management and build 

results monitoring and evaluation (M&E) 

capability.  

• To create a grievance redress mechanism 

(GRM), covering all aspects of the project 

during implementation.  

• To support project operating costs, as 

well as support the M&E and reporting of 

the project.  

 

▪ PIU has been accommodated 

within DPE premises with 

adequate staff and consultants; 

▪ BIDS has been recruited for 

tracking the effectiveness of 

Remote Learning System under 

SD-8.  

▪ Grievance Redress Mechanism 

(GRM) has been created and 

uploaded in the website of 

DPE; and   

▪ The 1st M&E and 2nd M&E 

report has been published on 

the website of DPE. 
 

২ ০ ২ ১-২২ অ থ ি বছবর ে ংব িাম ধি বরাি: ৭ ৪ ৪৮.00 ল ক্ষ টাকা। ব্য য়: ৬২৭ ১.৩ ১ ল ক্ষ টাকা (অ গ্রগমি: ৮ ৪.২ ০%) 
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৮। বাংলারদর ে ৫০৯ টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় কধপউটাে ও ভাষা োব িাপন (১ম সংর ািনী) প্রকল্প 

 

প্রকরল্পে সময়াদকাল : ০১/০১/২০১৯ সর্রক ৩১/১২/২০২২ (১ম সংর াধিত) 

প্রকল্প বোদ্দ :  2৮৬৯.১৭ লক্ষ টাকা (ধজওধব: ৩৬৯.৪৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহােিা: ২৪৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা) 

 

প্রকরল্পে মূল লক্ষয: 

• বাংলারদর ে ৫০৯টি সেকাধে প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়ে ধ ক্ষার্ীরদে (উপরজলায় ১টি ধবদ্যালয়) কধপউটারেে ধবধভে 

প্ররয়ারগে সারর্ পধেধচতকেণ এবং পড়াে অভযাস বাড়ারনা।  

• আইধসটি প্রযুধক্ত ব্যবহাে করে ধ ক্ষার্ীরদে স োে ধদকধনরদ থ না সদওয়াে জন্য গুরুত্বপূণ থ দক্ষতা স োে এবং 

ধ ক্ষাদান  প্রধক্রয়াটিরক আেও ফলপ্রসূ কোে সুরর্াগ সদওয়াে জন্য। 

• কধপউটারেে কার্ থকে ব্যবহারেে মাধ্যরম প্রযুধক্তগত দক্ষতা ধবকা ।  

• ধনব থাধচত ৫০৯টি ধবদ্যালরয়ে ধ ক্ষার্ীরদে বাংলা ও ইংরেজী ভাষাে দক্ষতা বৃধদ্ধ। 

• ধ ক্ষার্ীো তারদে প্রযুধক্তগত দক্ষতা ও ভাষাে দক্ষতা  উেত কোে সারর্ সারর্ আত্মধবশ্বাস ধবকার  সহায়তা। 

• আইধসটি প্রযুধক্ত ব্যবহারেে মাধ্যরম যুরগাপরর্াগী করে ধ ক্ষরকে দক্ষতা বৃধদ্ধ কো। 

 

২৫৪৫ টি কতম্পউটার ও ইউতপএস ক্রয় চূড়ান্ত কো হরয়রে। িীঘ্রই মালামাল মাঠ পয বারয় সেবোহ কো হরব। এোড়া ৫০৯ টি 

তপ্রন্টার, ৫০৯ টি সাউন্ড তসনেম, ২৫৪৫ টি লহ নিাে, আইধসটি আসবাবপত্রসহ প্ররয়াজনীয় সামগ্রী ক্রয় কায বক্রম প্রধক্রয়ািীন 

েরয়রে।  

 

9. Support to Quality Enhancement in Primary Education Project 

 

1| cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj : ০ ১/৭/২ ০ ২ ০ মথবক ৩ ০/৬/২ ০ ২ ২  (ে িয় বৃমদ্ধর কার্ িক্র ি িলিান) 

2| প্রাক্ক মলি ব্য য় (ল ক্ষ টাক ায়) : ৯৯৬.00 (মজও মব-0.00, মিমপএ- ৯৯৬.00) 

3|  evস্তevqbKvix ms¯ ’v  : প্রাথমিক ম িক্ষা অ মধদ প্তর 

4|  D‡`¨vMx gš ¿Yvjq/wefvM : প্রাথমিক ও গণম িক্ষ া িন্ত্রণ ালয় 

    

 

প্র কব ল্পর উবিশ্য: 

প্রকরল্পে উরদ্দে হরলা মিমজট া ল প্লাট ফ ব ি ির িা েব ি মিমজটাল প্রযুধক্ত ব্য ব ার কব র ম িক্ষাথ ী র ম িেনকালীন মূ ল্যায় ন 

(Formative Assessment) এ র িা েব ি গুণগি এবং কার্ িকর ফ ল াব ি িন প্রদ ান (Qualitative and Effective 

Feedback) এবং ফ লাফ ল ে ংরক্ষণব ক ে  জির করা । গাঠমনক মূ ল্যায় ন ও সু পা রমেিন ব াস্তব ায় ব নর ে া াবে মি ক্ষকব দ র 

দ ক্ষিার উন্নয় ন, পাঠ পর্ িব বক্ষ ণ ম িকমলস্ট পম রিা জ িন এ বং মি মপই ’ র ে িমিি EMIS উ ন্নয় ব ন আ মথ িক ও কাম রগমর ে  ায় িা 

প্রদ ান। 
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কার্ থক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগধত:   

 

আউটপুট-১: প্রর্ম পর্ থারয় ধডধজটাল প্ল্যাটফম থ ফে টিচাে সডরভলপরমন্ট 2021 সারলে সসরেম্বে সর্রক দুটি িারপ সেকাধে 

প্রার্ধমক ধবদ্যালরয় িাোবাধহক মূোয়ন ও সুপােধভ ন কার্ থকেভারব সপে কোে জন্য পাইলটিং এে আওতায় আরস। মূলত 

র্ততীয় সেধণে বাংলা এবং গধণত ধবষরয়ে পাঠ্যক্ররমে ওপে ধভধি করে গঠনমূলক মূোয়ন (Formative assessment) 

এবং সেধণকক্ষ পর্ থরবক্ষণ কার্ থক্রম পধেচালনাে ধনধমি ধডধজটাল প্ল্াটফম থটি ধডজাইন কো হরয়রছ। প্রর্ম িারপে পাইলটিং এবং 

কম থ ালাে পোমর থে ধভধিরত সাোরদর  21টি সজলাে ২৬টি উপরজলা/র্ানায় ‘ধডধজটাল প্ল্যাটফম থ ফে টিচাে সডরভলপরমন্ট’ 

প্রধ ক্ষণ প্ল্যাটফম থটিরক পধেমাজথনপূব থক অবধ ি 110টি স্কুরল ধবতীয় পর্ থারয়ে পাইলটিং 2022 সারলে এধপ্রল সর্রক শুরু হরয় 

মাঠপর্ থারয় প্রধ ক্ষণ ইরতামরধ্য স ষ হরয়রছ। সমাট 110টি ধবদ্যালরয়ে প্রিান ধ ক্ষকসহ 550 জন ধ ক্ষক এবং প্রকরল্পে 

আওতায় সংধিি উপরজলাে 104 জন কম থকতথা এ প্রধ ক্ষরণে আওতায় প্রধ ক্ষণ গ্রহণ করেরছন।  

 

2021-22 অর্ থ বছরে সংর াধিত বোদ্দ ৫১১.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হরয়রছ ৩৭০.১৭ লক্ষ টাকা (আধর্ থক অগ্রগধত ৭২.৪৪%)। 

 

2.18 SDG সপধকথত কার্ থক্রম বাস্তবায়ন: 

 

প্রাথতমক তিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নেনে সরকার তিনিষ কনর  ২০২১-২০২২ অথ যিছনর তিতেন্ন যুনগাপনর্াগী কম যসূতচ িাস্তিােে 

কনরনছ। তিষম্যহীে ও উন্নি সমাজ গনি লিালার লনক্ষয প্রাথতমক তিক্ষা অতধেপ্তর িথা প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে 

তেরলসোনি কাজ কনর র্ানে। SDG লক্ষযমাত্রা অজযনে মােসম্মি ও সাি যজেীে প্রাথতমক তিক্ষা তেতিি করার জন্য িহুমুখী 

উনদ্যাগ গ্রহণ করা হনেনছ। প্রাথতমক তিক্ষাে তলঙ্গ তিষম্য দূরীকরণসহ একীভূি তিক্ষা (ইেক্লুতসে এডুনকিে) তেতিিকরনণর 

লনক্ষয িানজনট িরাদ্দকৃি অনথ যর সুষম িণ্টনেরও ব্যিস্থা করা হনেনছ। ২০২১-২০২২ অথ যিছনর তিদ্যালনে লেৌি অিকাঠানমা 

তেম যাণসহ পতরনিি উন্নেে, তিক্ষক প্রতিক্ষণ, আইতসটি সামগ্রী তিিরণ, তিোমূনল্য পাঠ্যপুস্তক তিিরণ, তিনিষ চাতহোসম্পন্ন 

তিশুনের জন্য ত োইস তিিরণ, প্রাক-প্রাথতমক লেতণসহ তিদ্যালে সতিিকরণ ইিযাতে কার্ যক্রম িাস্তিাতেি হনেনছ। এছািা 

School Level Improvement Plan (SLIP) কার্ যক্রম িাস্তিােে, লকাতে -১৯ পতরতস্থতি লমাকানিলা কনর তিক্ষা 

কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য তিতেন্ন তিদ্যালনে স্বাস্থয সুরক্ষা সামগ্রী প্রোে, স্কুল তিত ং কার্ যক্রম িাস্তিােে, এডুনকিে ইে 

ইমারনজতিসহ তিতেন্ন কার্ যক্রম িাস্তিাতেি হনেনছ। সকল তিদ্যালনে পােীে ও জনলর ব্যিস্থা করা হনেনছ। লছনল ও লমনেনের 

জন্য পৃথক ওোি ব্লক তেতম যি হনে। চাতহোর তেতিনি তিদ্যালে লমরামি ও তিদ্যযৎ তিহীে তিদ্যালনে তিদ্যযৎ প্রোনের ব্যিস্থা 

লেো হনে।  

 

2.19 সামাধজক ধনোপিা সবিনী কম থসূধচ: 
প্রর্ধমক ধ ক্ষা অধিদপ্তরেে আওতায় সামাধজক ধনোপিা সবিনী সংক্রান্ত ধবধভে কার্ থক্রম বাস্তবাধয়ত হরে। ২০২১-২২ অর্ থ 

বছরে এ কার্ থক্ররমে আওতায় প্রায় ৯৮ লক্ষ ধ ক্ষার্ীরক উপবৃধি প্রদান কো হয়। দাধেদ্র পীধড়ত এলাকায় স্কুল ধফধডং কম থসূধচে 

আওতায় প্রায়  ৩০ লক্ষ ধ ক্ষার্ীরক প্রধত স্কুল ধদবরস উচ্চ পুধিমান সপে ধবস্কুট প্রদান কো হরয়রছ। এ ছাড়া ২০২২ ধ ক্ষাবরষ থ 

প্রার্ধমক ধবদ্যালরয়ে সকল ধ ক্ষার্ীরক ধবনামূরে ৯,৯০,৪০,৩৫৩টি পাঠ্যপুস্তক প্রদান কো হরয়রছ। এে মরধ্য ক্ষুদ্র নৃ-সগাধি 

ধ শুরদে জন্য তারদে ভাষায় েধচত ২,১৯,৩৬৪টি পাঠ্যপুস্তক ধবতেণ কো হরয়রছ। সামাধজক ধনোপিা সবিনী কম থসূধচসমূহ 

র্র্ার্র্ভারব বাস্তবায়রন ধবধভে উরদ্যগ চলমান েরয়রছ।  

 

2.20 ভধবষ্যত পধেকল্পনা: 

 

প্রার্ধমক ধ ক্ষা সকল ধ ক্ষাে ধভধি এবং সদর ে সাধব থক উেয়রনে অন্যতম হাধতয়াে। তাই প্রার্ধমক ধ ক্ষাে সাধব থক উেয়ন ও 

সম্প্রসােরণে গুরুত্ব অপধেসীম। ধডধজটাল বাংলারদ  গঠরন প্রার্ধমক ধবদ্যালয়, প্রধ ক্ষণ প্রধতিান, সকিীয় ও িানীয় দপ্তেসমূরহ  

প্ররয়াজনীয় ও যুগরপারর্াগী আইধসটি সামগ্রী সেবোহকেণসহ সকল পর্ থারয় ধ ক্ষক, কম থকতথা ও কম থচােীগণরক আইধসটি ধবষরয় 

প্রধ ক্ষণ প্রদান কোে পধেকল্পনা সনয়া হরয়রছ, র্া ভধবষ্যরতও অব্যাহত র্াকরব। স্কুল ধফধডং কার্ থক্রম বাস্তবায়রনে জন্য নতুন 

প্রকল্প গ্রহরণে পধেকল্পনা েরয়রছ এবং এ ধবষরয় বতথমারন ধফধজধবধলটি োধডে কাজ চলরছ।  

 

ধবধভে ধবষরয় অনলাইন কার্ থক্রম সজােদাে কোে লরক্ষয ইধিরগ্ররটড সফটওয়াে চালু কো হরে। ধডধজটাল কনরটন্ট 

সডরভলপরমরন্টে অং  ধহরসরব টিধভ কনরটন্ট, সেধডও কনরটন্ট এবং অনলাইন কনরটন্ট ততধেে কার্ থক্রম চলরছ, র্া ভধবষ্যরত 

ধেরমাট থ লাধন থং এে সক্ষরে যুগান্তকােী পদরক্ষপ ধহরসরব গণ্য হরব। সাোরদর ে প্রার্ধমক ধ ক্ষাে ধবধভে স্তরেে ধ ক্ষক, কম থচােী 

ও কম থকতথাগরণে আধুধনক ও সমরয়াপরর্াগী প্রধ ক্ষরণে জন্য কক্সবাজারে  ীঘ্রই ধলডাে ীপ সট্রধনং সসন্টাে চালু কো হরব।  

ধ ক্ষাে সাধব থক উেয়রন প্রস্তাধবত ধনরয়াগধবধি অনুরমাধদত হরল র্র্া ীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়রনে পধেকল্পনা েরয়রছ। ধবধভে স্তরেে শূন্য 

পদ পূেণ ও পরদােধতে উরদ্যাগ সনয়া হরে।  
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৩.০ ভূতমকা:  

                                                             

সিার জন্য মােসম্মি তিক্ষা অজযনে িাংলানেি সরকার অঙ্গীকারিদ্ধ। জাতিসংনের লটকসই উন্নেে অতেি (এসত তজ-৪) অজযে 

এিং প্রযুতি তেে যর তিনে সামাতজক ও অথ যনেতিক উন্নেনে সাক্ষরিার লকাে তিকল্প লেই। গণপ্রজািন্ত্রী িাংলানেনির সংতিধানের 

১৭ েং অনুনেনে লেি লথনক তেরক্ষরিা দূরীকরণ এিং তিক্ষানক অনিিতেক ও িাধ্যিামূলক তহসানি উনেখ করা হনেনছ। জাতির 

তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমানের আজন্ম লাতলি স্বপ্ন-তেরক্ষরিামুি লসাোর িাংলানেি। উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা সাি-লসক্টরনক 

িতিিালী করার লনক্ষয সরকার উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা আইে ২০১৪ মহাে জািীে সংসনে পাস কনরনছ। এ আইনের মূল উনদ্দশ্য 

হনে তিক্ষার সুনর্াগ িতিি জেনগাষ্ঠীনক সাক্ষরজ্ঞাে োে, জীিেব্যাপী তিক্ষার সুনর্াগ সৃতি, কাতরগতর ও বৃতিমূলক প্রতিক্ষনণর 

মাধ্যনম জীতিকােে, েক্ষ মােিসম্পনে পতরণিকরণ, আত্মকম যসংস্থানের লর্াগ্যিা সৃতিকরণ এিং তিদ্যালে িতহভূ যি ও ঝনরপিা 

তিশুনের তিক্ষার তিকল্প সুনর্াগ সৃতি করা। 

 

িাংলানেনির পতরসংখ্যাে ব্যযনরার সি যনিষ িথ্য অনুর্ােী লেনির িিযমাে সাক্ষরিার হার (১৫+িেসী) ৭৫.৬% ( তিতিএস 

২০২০ ) িনল প্রাে ২৪.৪% জেনগাষ্ঠী এখেও তেরক্ষর র্ারা কখেও তিদ্যালনে েতিয হেতে িা প্রাথতমক তিদ্যালে হনি ঝনর 

পনিনছ। ২০৪১ সানলর মনধ্য সমৃদ্ধ িাংলানেি প্রতিষ্ঠার লক্ষয অজযনে তেরক্ষর জেনগাষ্ঠীনক সাক্ষরজ্ঞাে ও কম যমুখী প্রতিক্ষণ 

প্রোনের মাধ্যনম েক্ষ মােি সম্পনে পতরণি করা অিযন্ত জরুতর। 

 

৩.১ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা প্রতিষ্ঠা : 

 

তিক্ষার সুনর্াগ িতিি জেনগাষ্ঠীনক সাক্ষরজ্ঞাে োে, জীিেব্যাপী তিক্ষার সুনর্াগ সৃতি, কাতরগতর ও বৃতিমূলক প্রতিক্ষনণর 

মাধ্যনম আত্মকম যসংস্থানের লর্াগ্যিা সৃতির লনক্ষয প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালনের আওিাধীে গি ১৪ এতপ্রল ২০০৫ সানল 

সরকাতর লগনজট প্রকানির মাধ্যনম উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা প্রতিষ্ঠা করা হে। 

 

3.2 রূপকল্প (Vision)  

 

তেরক্ষরিামুি িাংলানেি 

 

অতেলক্ষয (Mission) 

 

তেরক্ষর জেনগাষ্ঠীনক সাক্ষরজ্ঞাে োনের মাধ্যনম জীিেব্যাপী তিক্ষার সুনর্াগ সৃতি করা। 

 

৩.৩ লকৌিলগি লক্ষযসমূহ : 

 

১) তিদ্যালে িতহভূ যি তিশুনের জন্য উপানুষ্ঠাতেক প্রাথতমক তিক্ষার সুনর্াগ অিাতরিকরণ  

২) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষার গুরুত্ব ও কম যসূতচ সম্পনকয প্রচার। 

৩) আউট অি স্কুল তচলনেে কম যসূতচর েতিযকৃি তিক্ষাথীর ১০% ব্যাক টু স্কুল অথিা তিখে লকনে তিক্ষা কার্ যক্রম অব্যাহি রাখা। 

৪) আন্তজযাতিক সাক্ষরিা তেিস উদ র্াপে। 

৫) লাতে যং লসিে পতরচালো। 
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৩.৪  সাাংগঠধনক কাঠারমা ও ধবন্যাস: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো 

জাতীয় উপরদিা কাউধন্সল 
মহাপধেিালক ২৬৯ ০৪ 

১×ব্যধক্তগত সহকােী 

১×গাধড়িালক 

১× অধফস সহায়ক 

 

১ 
পধেিালক 

(প্রিাসন,অথ ব, লধজধস্টকস, প্রধিক্ষণ ও বাস্তবায়ন) 

পধেিালক 

(পধেকল্পনা, মধনটধোং ও মূল্যায়ন, এমআইএস) 

 

উপপধেিালক 

(প্রিাসন, অথ ব ও লধজধস্টকস) 

১× অধফস  সহকােী কাম. কধম্প.মুদ্রা. 

১× অধফস সহায়ক 

 

উপপধেিালক 

(প্রধিক্ষণ ও বাস্তবায়ন) 

 

১× অধফস সহকােী কাম. কধম্প.মুদ্রা. 

১× অধফস সহায়ক 

 

উপপধেিালক 

(পধেকল্পনা, মধনটধোং ও মূল্যায়ন) 

ধসরস্টম এনাধলস্ট 
১× অধফস  সহকােী কাম. কধম্প.মুদ্রা. 

১× অধফস সহায়ক 

 

সহকােী পধেিালক 

(প্রিাসন) 

সহকােী পধেিালক 

(অরথ ব ও লধজ:) 

লাইরেধেয়ান কস্টাে অধফসাে সহকােী পধেিালক 

(প্রধিক্ষণ) 

সহকােী পধেিালক 

(বাস্তবায়ন) 

সহকােী পধেিালক 

(পধেকল্পনা) 

সহকােী পধেিালক 

(মধনটধোং ও মূল্যায়ন) 

১× অধফস  সহকােী কাম. কধম্প. অপা: 

১× অধফস সহায়ক 

 

 
সহকােী কপ্রাগ্রাম 

কজলা উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো 

উপরজলা উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো 

 

ধিখন ককন্দ্র 

১৯২ 

প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় 

৬৪×সহকােী পধেিালক  

৬৪ ×অধফস সহ. কাম. কধম্প. মুদ্রা. 

৬৪×অধফস সহায়ক 
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৩.৫ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার প্রধাে কার্ যািতল: (উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা আইে-২০১৪ এর ধারা-১২ অনুর্ােী) 

 

(ক) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা প্রোেকারী তিতেন্ন সরকাতর সংস্থা, অংিীোতর লিসরকাতর সংস্থা, প্রতিক্ষণ প্রোেকারী সংস্থা, 

িাতণতজযক প্রতিষ্ঠাে, তেনোগকিযা িা সংস্থা, উনদ্যাগ উন্নেে ও িাজারজািকরনণ সহােিা প্রোেকারী সংস্থা িা প্রতিষ্ঠােসমূনহর 

মনধ্য সমন্বনের মাধ্যনম সহনর্াগীিামূলক কম যপদ্ধতি প্রণেে ও িাস্তিােে; 

(খ) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা লক্ষনত্র কম যরি িা আগ্রহী সকল সরকাতর সংস্থা, তিোগ ও লিসরকাতর সংস্থাসমূহনক পরামি য, প্রতিক্ষণ, 

অনুকূল পতরনিি সৃতিসহ েক্ষিা বৃতদ্ধর সকল প্রকার সহনর্াতগিা প্রোে; 

(গ) সকল সরকাতর সংস্থা, তিোগ এিং লিসরকাতর সংস্থা পতরচাতলি উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা কার্ যক্রম সংক্রান্ত প্রনোজেী িথ্য-

উপাি সংগ্রহ ও সংরক্ষনণর জন্য একটি িথ্যোণ্ডার এিং িথ্য ব্যিস্থাপো পদ্ধতি (Management Information 

System) প্রতিষ্ঠা ও পতরচালো; 

(ে) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা জীিেব্যাপী তিক্ষা ও অব্যাহি তিক্ষা প্রোনে তেনোতজি ব্যতি প্রতিষ্ঠাে িা সাংস্থা উপানুষ্ঠতেতক তিক্ষা 

ব্যযনরা কর্তযক উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষার িথ্য ব্যিস্থাপো পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য লর্রূপ িথ্য 

লর্ পদ্ধতিনি চাতহনিে লসরূপ িথ্য প্রোে; 

(ঙ) তিতেন্ন পতরনিনির তিতেন্ন ধরনের এিং তিতেন্ন িেনসর তিক্ষাথীনের সহজ অংিগ্রহনণর সুনর্াগ সম্বতলি উপানুষ্ঠাতেক 

তিক্ষার র্থার্থ িাস্তিােে পদ্ধতি প্রণেে; 

(চ) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষার কার্ যক্রম উন্নেনের জন্য গনিষণা পতরচালো, প্রতিক্ষণ পতরকল্পো প্রণেে, পতরিীক্ষণ এিং মূল্যােে 

কার্ যক্রম পতরচালো; 

(ছ) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা কার্ যক্রম িাস্তিােনের জন্য প্রনোজেীে তিষেতেতিক কতমটি ও উপ-কতমটি গঠে। 

 

৩.৬ বারজট বোদ্দ ও ব্যয় : 

 

 

রাজস্ব িানজট িরাদ্দ ও ব্যে (২০২১-২০২২) 

                                                                                                               (হাজাে টাকায়) 

ক্রমিক 

নং 

প্রধতিারনে নাম ২০২১-২২ অর্ থ বছরে 

বোদ্দ (সংর াধিত) 

ব্যয়কৃত টাকাে 

পধেমাণ  

ব্যরয়ে 

হাে (%) 

মন্তব্য 

1 প্রধাে কার্ যালে  ৯,৮৫,৫০ ৭,৮৯,৫৫ 

 

িানজট এিং ব্যেকৃি সম্পূণ য 

অথ য ibas++ এ অন্তর্ভ যি 

হনেনছ। 

2 লজলা কার্ যালে  ১৬,১৩,৫০ ১২,৮৬,৫৫  

 লমাট (প্রধাে+ লজলা) ২৫,৯৯,০০ ২০,৭৬,১০  

 

 

উেয়ন বারজট বোদ্দ ও ব্যয় (২০২১-২০২২) 

                                                                                                                           (লক্ষ টাকায়) 

ক্র মি ক নং প্রকরল্পে নাম ২০২১-২২ 

অর্ থ বছরে 

বোদ্দ 

বোরদ্দে 

ধবপেীরত ব্যরয়ে 

পধেমাণ 

ব্যরয়ে পধেমাণ 

বোরদ্দে ধবপেীরত 

 তকো হাে (%) 

মন্তব্য 

1 সমৌধলক সাক্ষেতা প্রকল্প (৬৪ সজলা) ১৪৩০ ৮.০ ০ ১২ ৩ ৭ ৮.৫ ৮ ৮৬.৫২  

 মি াট: ১৪৩০ ৮.০ ০ ১২ ৩ ৭ ৮.৫ ৮ ৮৬.৫২  
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৩.৭ মুধজববষ ব উপলরক্ষে গৃহীত কায বক্রম: 

 

 

 

• বিবন্ধু কণ বাে স্থাপনঃ ব্যেরো’কত বিবন্ধুে ওপে প্রকাধিত ধবধভন্ন প্রকাে বই-পুস্তক ধনরয় ‘বিবন্ধু কণ বাে’ স্থাপন কো 

হরয়রে। 

 

মুধজববষ ব উপলরক্ষে উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো কর্তবক গৃহীত কম বপধেকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগধত : 

ক্রধমক 

নাং 

ধবস্তাধেত কায বক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগধত 

১. মুধজববষ ব উপলরক্ষে 

ব্যেরো কর্তবক গৃহীত 

ধবধবি কম বসূধি 

 

• মুধজববষ ব ও স্বািীনতাে সুবণ বজয়ন্তী উপলরক্ষে উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো কর্তবক বিবন্ধুে 

েধব ও মুধজববরষ বে কলারগা সম্বধলত খাম প্রকাি কো হরয়রে। দাপ্তধেক কারজ ধিঠিপত্র 

আদান প্রদারন এ খাম ব্যবহাে কো হরে। 

• মুধজববষ ব উপলরক্ষে একটি গরবষণা প্রবন্ধ প্রকাধিত হয় যাে ধিরোনাম “ধনেক্ষেতা 

দূেীকেণ ও উন্নয়ন”।  

• উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা বাতবা জানুয়াধে-মাি ব ২০২২ প্রকাধিত হরয়রে। 

২. ‘মুধজববষ ব’উপলরক্ষে  

১৫-৪৫ বেরেে  মরধ্য 

২০,৫৪,৭৬৩ জন 

ধনেক্ষেরক কমৌধলক 

সাক্ষেতা প্রদান কো 

হরয়রে।  

 

• প্রকরল্পে ২য় িারপ জাধতে ধপতা বিবন্ধু কিখ মুধজব্যে েহমান এে জন্মিতবাধষ বকী 

উদযাপন উপলরক্ষে ৬০টি কজলাে প্রকল্পর্ভক্ত ১১৪টি উপরজলায় ৩৫ হাজাে ধিখনরকরন্দ্র 

একরযারগ িালু করে ২১ লক্ষ ধনেক্ষে যুব ও বয়স্ক নােী-পুরুষরক গত ০৮/১২/২০২১ 

তাধেখ হরত সাক্ষেতা প্রদারনে কাজ শুরু করে ২০,৫৪,৭৬৩ জন ধিক্ষাথীরক সাক্ষেতা 

প্রদান কো হরয়রে। পারিে হাে ৯৭.৮২%। 

• ব্যবহৃত আমারদে কিতনা প্রাইমাে (বই) কভাে কপইরজ ও কবককভাে কপইরজ 

ধনম্নধলধখত কিাগান ব্যবহাে কো হরয়রে। 

প্রথম খন্ড   “এবারেে সাংগ্রাম আমারদে মুধক্তে সাংগ্রাম 

                এবারেে সাংগ্রাম ম্বািীনতাে সাংগ্রাম”-বিবন্ধু 

              “ মুধজববরষ ব িপথ কধে, সাক্ষেতা অজবন কধে” 

              “ মুধক্তযুরিে কিতনা, ধনেক্ষে থাকব না”। 
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ক্রধমক 

নাং 

ধবস্তাধেত কায বক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগধত 

  ধবতীয় খন্ড 

 “আমাে কদরিে প্রধতটি মানুষ খাদ্য পারব, আেয় পারব, ধিক্ষা পারব, উন্নত    

জীবরনে অধিকােী হরব এই হরলা আমাে স্বপ্ন”  - বিবন্ধু। 

 

“মুধজব মারনই মানধিত্র, মুধজব মারনই লাল সব্যজ পতাকা” 

 

 

৩.৮ তিতেন্ন তেিস উদ র্াপে : 

 

 

 

১৫ আগে ২০২১, জািীে লিাক তেিস পালে :  
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প্রতিিছনরর মনিা ১৫ আগে ২০২১, জািীে লিাক তেিস র্থানর্াগ্য মর্ যাোে উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরানি পালে করা 

হনেনছ। এতেে ব্যযনরার মূল চত্ত্বনর জািীে পিাকা অধ যেতমি রাখা হে। জাধতে ধপতা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতিুব্যর রহমাে এর 

প্রতিকৃতিনি পুষ্পস্তিক অপ যণ কনর গেীর েদ্ধা জাোনো হে। সকল কম যকিযা/কম যচারীগনণর অংিগ্রহনণ আনলাচো সো ও তিনিষ 

লমাোজািসহ লোো মাহতিনলর আনোজে করা হে। লজলা পর্ যানেও লজলা প্রিাসনের লের্তনত্ব আনোতজি অনুষ্ঠানে লজলা 

উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার সহকারী পতরচালকগণ উপতস্থি লথনক জািীে লিাক তেিস-২০২১ পালে কনরে। 

 

১৬ ত নসম্বর, ২০২১ তিজে তেিস উের্াপে : 

১৬ ত নসম্বর, ২০২১ তিজে তেিস র্থার্থোনি উের্াপনের জন্য উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরানি োো ধরনের কম যসূতচ গ্রহণ করা 

হে। তেিসটিনি জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমাে এর প্রতিকৃতিনি পুস্পস্তিক অপ যণ করা হে এিং ব্যযনরা’র সনম্মলে 

কনক্ষ লোো মাহতিল আনোজে করা হে। উি পুস্পস্তিক অপ যণ ও লোো মাহতিনল ব্যযনরা, এর আওিাধীে ‘লমৌতলক সাক্ষরিা 

প্রকল্প (৬৪ লজলা)’ ও ‘আউট অি স্কুল তচলনেে’ কম যসূতচর সকল কম যকিযা ও কম যচারী উপতস্থি তছনলে। 

 

১৭ মাচ য, ২০২২ জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমাে-এর জন্ম তেিস ও জািীে তিশু তেিস পালে: 

১৭ মাচ য ২০২২ অিযন্ত আেনের সানথ জাতির তপিার জন্মতেিস উের্াপে করা হনেনছ। এতেে উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার প্রধাে 

কার্ যালনে জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমাে এর প্রতিকৃতিনি পুস্পস্তিক অপ যণ কনর গেীর েদ্ধা জাোনো হে। জাতির 

তপিার জীিেীর তিতেন্ন তেক আনলাকপাি কনর আনলাচো অনুষ্ঠাে ও লোো মাহতিনলর আনোজে করা হে। লজলা উপানুষ্ঠাতেক 

তিক্ষা ব্যযনরা কার্ যালনের মাধ্যনম তিখে লকেসমূনহ তিশু তেিস পালে করা হে। 

 

২৬ মাচ য মহাে স্বাধীেিা ও জািীে তেিস ২০২২ উদ র্াপে :  

 

 

উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরানি ২৬ মাচ য ২০২২ িাতরনখ মহাে স্বাধীেিা ও জািীে তেিস ২০২২ র্থানর্াগ্য মর্ যাোে উের্াপে করা 

হনেনছ। তেিসটিনি জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমাে এর প্রতিকৃতিনি পুস্পস্তিক অপ যণ করা হে। িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর 

রহমাে ও িাঁর পতরিারসহ মুতিযুনদ্ধ তেহি িহীেনের মাগনিরাি এিং লেি ও জাতির উন্নতি কামো কনর তিনিষ লমাোজাি 

অনুষ্ঠানের আনোজে করা হে। লজলা উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার কম যকিযা/কম যচারীগণ লজলা প্রিাসে কর্তযক আনোতজি অনুষ্ঠানে 

উপতস্থি লথনক স্বাধীেিা তেিস ২০২২ উদ র্াপে কনরে। 
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৮ লসনেম্বর আন্তজযাতিক সাক্ষরিা তেিস উদ র্াপে : 

UNESCO কর্তযক তেধ যাতরি আন্তজযাতিক সাক্ষরিা তেিস ২০২১ এর তেধ যাতরি তথম ‘Literacy for human-centred 

recovery: Narrowing the digital divide’ এই প্রতিপাদ্য তেনে তিনের অন্যান্য লেনির মি তিতেন্ন কম যসূতচ 

আনোজনের মধ্য তেনে িাংলানেনিও ৮ লসনেম্বর-২০২১ আন্তজযাতিক সাক্ষরিা তেিস পাতলি হে। প্রাথতমক ও গণতিক্ষা 

মন্ত্রণালনের সাতি যক িত্ত্বািধানে ঢাকা তপটিআইনি উনবাধেী অনুষ্ঠাে ও আনলাচো সো অনুতষ্ঠি হে। উক্ত অনুষ্ঠানে মােেীে 

প্রতিমন্ত্রী, তসতেের সতচি এিং উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার মহাপতরচালক গুরুত্বপূণ য িিব্য রানখে। তেিসটি উপলনক্ষয তিতেন্ন 

জািীে পতত্রকাে লক্রািপত্র প্রকাি করা হে। এছািা িাংলানেি লিিার, িাংলানেি লটতলতেিনে টকনিা অনুষ্ঠাে সম্প্রচার করা 

হনেনছ। উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার তমলোেিনে ০৯ লসনেম্বর লগালনটতিল আনলাচো সোর আনোজে করা হে। 

 

 

 

3.9 প্রধ ক্ষণ কার্ থক্রম (সকাধভড-১৯ সময়কালীন):  

 

মােিসম্পে উন্নেে 

লেনির অেযন্তনর প্রতিক্ষণ (০১ িুলাই ২০২১ লথনক ৩০ িুে-২০২২ পর্ যন্ত) 

প্রতিক্ষণ কম যসূতচর  োম লমাট সংখ্যা প্রতিক্ষনণর 

িাতরখ 

অংিগ্রহণকারী 

সংখ্যা 

প্রতিক্ষনণ উনেখনর্াগ্য তিষে 

কম যকিযা ও কম যচারীগনণর (৩ে 

লেতণ) 

ইে-হাউজ প্রতিক্ষণ 

২৭.০৯.২০২১ ৩০ জে পািতলক প্রতকউরনমন্ট তিতধমালা, 

২০০৮সরকারী ক্রে ব্যিস্থাপো ও পািতলক 

প্রতকউরনমন্ট আইে, ২০০৬, আতথ যক 

ক্ষমিা উন্নেে ও অনুন্নেে িানজট, SDG-4 

িাস্তিােে লকৌিল Conflict 

Resolution (েন্দ্ব তেনরািে), দ্যেীতি 

প্রতিনরাধ তিষেক মটিনেিে, লকাতে -১৯, 

অতিস ব্যিস্থাপো, েতথ ব্যিস্থাপো,সো , 

োপ্ততরক লর্াগানর্াগ ও ত তজটাল লকা  এর 

ব্যিহার , লরক য ব্যিস্থাপো, সরকারী 

কম যচারী (আচরণ) তিতধমালা, ১৯৭৯,জািীে 

শুদ্ধাচার লকৌিল িাস্তিােে (িাতত্বক), 

জািীে শুদ্ধাচার লকৌিল িাস্তিােে 

(ব্যিহাতরক), িথ্য অতধকার আইে-২০০৯, 

সরকাতর কম যচাতর (শৃঙ্খলা আপীল) 

৩ে ও ৪থ য লেতণর কম যচারীগনণর 

ইে-হাউজ প্রতিক্ষণ 

২৮.০৯.২০২১ ৩০ জে 

উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরানি েি 

লর্াগোেকৃি ৬ জে সহকারী 

পতরচালকগণনক অিতহিকরণ 

প্রতিক্ষণ প্রোে 

২৮-.০৯.২০২১ 

হনি 

৩০.০৯.২০২১ 

০৬                              

জে 

কম যকিযা ও (৩ে লেতণ) 

কম যচারীগনণর 

লকাতে -১৯ ও িথ্য অতধকার আইে 

তিষনে প্রতিক্ষণ 

২৩.১১.২০২১ ৩০ জে 

৩ে ও ৪থ য লেতণর কম যচারীগনণর 

লকাতে -১৯ ও িথ্য অতধকার আইে 

২৪.১১.২০২১ ৩০ জে 
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তিষনে প্রতিক্ষণ তিতধমালা- ২০১৮, ই িাইতলং, লপেিে ও 

আনুনিাতষক তেধ যারণ, িাতষ যক কম যসম্পােে 

চুতি িাস্তিােে (িাতত্বক), িাতষ যক 

কম যসম্পােে চুতি িাস্তিােে (িাতত্বক), 

তিতেন্ন প্রকার অিসর, তিতেন্ন প্রকার ছুটি 

পািতলক প্রতকউরনমন্ট তিতধমালা, 

২০০৮সরকারী ক্রে ব্যিস্থাপো ও পািতলক 

প্রতকউরনমন্ট আইে, ২০০৬, আতথ যক ক্ষমিা 

উন্নেে ও অনুন্নেে িানজট, SDG-4 

িাস্তিােে লকৌিল পািতলক প্রতকউরনমন্ট 

তিতধমালা, ২০০৮সরকারী ক্রে ব্যিস্থাপো 

ও পািতলক প্রতকউরনমন্ট আইে, ২০০৬, 

আতথ যক ক্ষমিা উন্নেে ও অনুন্নেে িানজট 

ইিযাতে। 

প্রধাে ও লজলা কার্ যালনের 

কম যকিযাগনণরকম যেক্ষিা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতিক্ষণ 

৪.০১.২০২২ 

হনি 

১০.০১.২০২২ 

২৯ জে 

প্রধাে ও লজলা কার্ যালনের 

কম যকিযাগনণর কম যেক্ষিা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতিক্ষণ 

২০.০১.২০২২ 

হনি 

২৬.০১.২০২২ 

২৮ জে 

প্রধাে ও লজলা কার্ যালনের (৩ে 

লেতণর) কম যচারীগনণর কম যেক্ষিা 

বৃতদ্ধমূলক প্রতিক্ষণ 

০১.০৩.২০২২ 

হনি 

০৭.০৩.২০২২ 

৩৫ জে 

প্রধাে ও লজলা কার্ যালনের (৩ে 

লেতণর) কম যচারীগনণর কম যেক্ষিা 

বৃতদ্ধমূলক প্রতিক্ষণ 

২৪.০৩.২০২২ 

হনি 

৩০.০৩.২০২২ 

৩৭ জে 

প্রধাে ও লজলা কার্ যালনের (৪থ য 

লেতণর) কম যচারীগনণর কম যেক্ষিা 

বৃতদ্ধমূলক প্রতিক্ষণ 

২৪.০৫.২০২২ 

হনি 

২৭.০৫.২০২২ 

৩৫ জে 

১জে কম যকিযাসহ ৩ে ও ৪থ য 

কম যচারীগনণর লেতণর সঞ্জীিেী 

প্রতিক্ষণ   

০৫.০৬.২০২২ 

হনি 

০৯.০৬.২০২২ 

২০ জে 

 

লসতমোর/ওোকযসপ সংক্রান্ত িথ্য (০১ িুলাই ২০২১ লথনক ৩০ িুে ২০২২ পর্ যন্ত) : 

লেনির অেযন্তনর লসতমোর/ওোকযিনপর সংখ্যা লসতেোর/ওোকযিনপ অংিগ্রহণকারীর সংখ্যা 

২৬ এতপ্রল ২০২২ িাতরনখ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার ‘‘েতিষ্যৎ 

পতরকল্পো’’ সংক্রান্ত লসতমোর 

১৮ জে 

০৫ িুে ২০২২ িাতরনখ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার ‘‘েতিষ্যৎ 

পতরকল্পো’’ িীষ যক ২ে লসতমোর 

৩৫ জে 

১৪ িুে ২০২২ িাতরনখ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষাে স্থােী কম যসূতচ 

তেতিক কার্ যক্রনমর গুরুত্ব িীষ যক লসতমোর 

৩৫ জে 

 

3.10 মতেটতরং কার্ যক্রম: 

চতুথ য প্রাথতমক তিক্ষা উন্নেে কম যসূতচ (তপইত তপ-৪) এর আওিাে উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা কর্তযক িাস্তিােোধীে আউট অি স্কুল 

তচলনেে কম যসূতচ ৬৪ লজলার ৩৪৫টি উপনজলা, ১২টি তসটি কনপ যানরিে ও ৩টি লপৌরসোর মনধ্য ৬০টি লজলার ৩২৬টি উপনজলার 

১২টি তসটি কনপ যানরিে ও ৩টি লপৌরসোে চলমাে কম যসূতচ মাঠ পর্ যানের সংতিি সহকারী পতরচালক এিং ব্যযনরা’র প্রধাে 

কার্ যানলনের কম যকিযাগণ কর্তযক তেেতমি পতরেি যে করনছে। এ ছািাও Specialized Agency তহনসনি তেনোতজি তিক্ষা ও 

গনিষণা ইেতেটিউট, ঢাকা তিেতিদ্যালে এর মাধ্যনম তেনোগকৃি মতেটতরং টিম কর্তযক ইনিামনধ্য, আউট অি স্কুল তচলনেে 

এডুনকিণ কার্ যক্রম চালু হওোর পর লথনক ঢাকা, গাজীপুর, তকনিারগঞ্জ, পিগি, তেোজপুর, রংপুর, তসনলট, লোোখালী, লিেী, 

লক্ষ্মীপুর, মুিীগঞ্জ, মাতেকগঞ্জ, োরােণগঞ্জ, লগাপালগঞ্জ, খুলো, সািক্ষীরা, মাগুরা, িতরিাল, তপনরাজপুর, ঝালকাঠি, রাজিাহী, 

োনটার ও েওগাঁ লজলার কম যসূতচ সনরজতমনে পতরেি যে করা হে। এছািা জেপুরহাট, চাপাইেিািগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাতিো, র্নিার, 

হতিগঞ্জ, লমৌলেীিাজার, রাজিাতি, মাগুরা এিং টাঙ্গাইল লজলার তিখে লকেসমূহ িিোগ পতরেি যে করা হনেনছ। 

 

 ৩.১১ িথ্যপ্রযুতি সংক্রান্ত কার্ যক্রম : 

▪ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার িাতষ যক উদ্ভািে কম যপতরকল্পো ২০২২-২০২৩ প্রণেে করা হনেনছ।  

▪ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার ওনেি লপাট যাল িাংলা ও ইংনরতজনি উন্নীি করা হনেনছ র্ার এনেস 

www.bnfe.gov.bd 

▪ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার ওনেি লপাট যানল  ‘ইনোনেিে’ লসিা িক্স তেেতমি আপন ট করা হনেনছ।  

▪ ইনোনেিে তত্রমাতসক/অধ যিাতষ যক/িাতষ যক মূল্যােে প্রতিনিেে প্রস্তুি ও িথ্য িািােনে প্রকাি করা হনেনছ। 

▪ ইনোনেিে এর আওিাে ত তজটাল লসিা ও লসিা সহতজকরণ কনর ওনেি লপাট যানলর  ােতেনক তলংক করা হনেনছ।  

▪ িাতষ যক কম যসম্পােে চুতির তত্রমাতসক/অধ যিাতষ যক/িাতষ যক মূল্যােে প্রতিনিেে িথ্য িািােনে প্রকাি করা হনেনছ। 

▪ জািীে শুদ্ধাচার ও তেতিকিা কতমটির তত্রমাতসক/অধ যিাতষ যক/িাতষ যক মূল্যােে প্রতিনিেে িথ্য িািােনে প্রকাি করা 

হনেনছ। 

http://www.bnfe.gov.bd/
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▪ িথ্য অতধকার ও অতেনর্াগ প্রতিকার ব্যিস্থাসহ ওনেি লপাট যানলর সকল লসিা িক্স তেেতমি হালোগাে করা হে।  

▪ র্ািিীে অতিস আনেি, প্রজ্ঞাপে তিজ্ঞতপ্ত ওনেনি প্রকাি করা হে।  

▪ মন্ত্রণালে ও লজলা পর্ যানের সানথ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার সম্পাতেি িাতষ যক কম যসম্পােে চুতি ওনেি লপাট যানল 

আপনলা  করা হনেনছ।  

▪ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভািেী ধারণা অেলাইনে তেেতমি আহিাে করা হে।  

▪ তিতেন্ন  কুনমন্টাতর, প্রকািো র্থাসমনে ওনেি লপাট যানল আপনলা  করা হে।  

▪ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার ৩৫৮টি প্রকািো/িই/ কুনমন্ট ই-লাইনব্রতরর এর আওিার্ভি করা হনেনছ।  

 

3.12 তথ্য অধিকাে সংক্রান্ত কম থপধেকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন : 

 

উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরানি ২০২১-২০২২ এ িথ্য অতধকার কম যপতরকল্পো িাস্তিােে সংক্রান্ত কার্ যক্রমসমূহ হনলা : 

 

১) তেতে যি সমনের মনধ্য িথ্য অতধকার আইনের আওিাে চাতহি ০৫টি িথ্য সরিরাহ করা হনেনছ।  

২) িথ্য অতধকার আইে ও তিতধ তিধাে সম্পনকয সনচিেিা বৃতদ্ধকরনণর লনক্ষয তলিনলট প্রচার করা হনেনছ । 

৩) িথ্য অতধকার আইে ও তিতধ তিধাে সম্পনকয সনচিেিা বৃতদ্ধকরনণর লনক্ষয লপাোর মুদ্র্ণ ও তিিরণ করা হনেনছ । 

৪) িথ্য অতধকার আইে ও তিতধ তিধাে সম্পনকয সনচিেিা বৃতদ্ধকরনণর লনক্ষয অংিীজনের অংিগ্রহনণ সো অনুতষ্ঠি হনেনছ । 

৫) িথ্য অতধকার তিষনে কম যকিযা/কম যচারীনের ০৩টি প্রতিক্ষণ অনুতষ্ঠি হনেনছ । 

৬) স্ব-প্রনণাতেি িনথ্যর িাতলকা হালোগাে কনর ওনেিনসইনট প্রকাি করা হনেনছ । 

৭) িথ্য অতধকার আইে, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর র্ািিীে িনথ্যর কযাটাগতর ও কযাটালগ তিতর এর্ং হালোগােকরণ করা 

হনেনছ । 

 

3.13 সামাতজক উবদু্ধুকরনণর আওিাে ২০২১-২০২২ অথ য িছনর উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার গৃহীি কম যসূতচ: 

 

অিতহিকরণ কম যিালা: 

 

সামাতজক উবুদ্ধুকরনণর অংি তহনসনি ২০২১-২০২২ অথ য িছনর লজলা, উপনজলা এিং ইউতেেেতেতিক ‘আউট অি স্কুল তচলনেে 

এডুনকিে লপ্রাগ্রাম িাস্তিােে’  তিষেক অিতহিকরণ কম যিালা অনুতষ্ঠি হে। মাঠ পর্ যানে আউট অি স্কুল তচলনেে এডুনকিে 

কম যসূতচ িাস্তিােে তিষনে সরকাতর ও লিসরকাতর প্রতিষ্ঠানের স্থােীে প্রতিতেতধনের অংিগ্রহণ ও সহনর্াতগিা তেতিি করার জন্য 

অিতহিকরণ কমি যালা অনুতষ্ঠি হে। অিতহিকরণ কম যিালাগুনলানি স্থােীে সংসে সেস্য, জেপ্রতিতেতধ, স্থােীে প্রিাসে, 

সরকাতর েপ্তনরর কম যকিযা, তিতিি তিক্ষাতিে, সমাজকমী, কতমউতেটির লের্তস্থােীে ব্যতিিগ য, স্থােীে লস্বোনসিী সংগঠনের 

প্রতিতেতধ, তপ্রন্ট ও ইনলকট্রতেক তমত োর সাংিাতেক, সুিীল সমাজ অংিগ্রহণ কনরে। অিতহিকরণ কম যিালাগুনলানি পাওোর 

পনেন্ট লপ্রনজনন্টিনের মাধ্যনম  ‘আউট অি স্কুল তচলনেে এডুনকিে লপ্রাগ্রাম িাস্তিােে তিষনে তিস্তাতরিোনি উপস্থাপে করা 

হে। 

 

তেি যাতচি তিখেনকনের কযাচনমন্ট এতরো/কতমউতেটি পর্ যানে গণসংনর্াগ:  

 

তেি যাতচি তিখেনকনের কযাচনমন্ট এতরো/কতমউতেটিনি অিতস্থি তিক্ষাথীনের তপিা-মািা, অতেোিক এিং স্থােীে গণ্যমান্য 

ব্যতি, স্থােীে জেপ্রতিতেতধ, লস্বোনসিী সংগঠে, স্থােীে প্রাথতমক তিদ্যালনের তিক্ষক/তিতক্ষকা ইিযাতে র্তণমূল পর্ যালের 

জেনগাষ্ঠীনক উবুদ্ধ ও সম্পিৃ করার জন্য গণসংনর্াগ করা হে। প্রতিটি তিখেনকনের জন্য ৭-১১ জে সেস্য তিতিি তসএমতস 

গঠে করা হনেনছ। কম যসূতচর অগ্রগতি পর্ যানলাচো ও লকনের কার্ যক্রনমর র্থার্থ িাস্তিােনের তেতমি প্রনোজেীে তসদ্ধান্ত গ্রহনণর 

জন্য এ কতমটির প্রতি দ্যই মানস একিার সো অনুতষ্ঠি হনে।  
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তিক্ষািথ্য ও লর্াগানর্াগ উপকরণ (IEC Materials):  

 

সামাতজক উবুদ্ধকরণ কার্ যক্রম লর্মে-ইনলক্ট্রতেক ও তপ্রন্ট তমত োে প্রচারণা, সো, কম যিালা, সমানিি, গণজমানেি ইিযাতে 

কঃার্ যক্রমনক সিল করার জন্য ব্রতিউর, লপাোর, তেকার, তলিনলট, ত তজটাল ব্যাোর, অত ও-তেিুেযাল  কুনমন্টাতর, লরত ও 

তিচার, পাওোর-পনেন্ট লপ্রনজনন্টিে ইিযাতে তিতেন্ন ধরনের তিক্ষািথ্য ও লর্াগানর্াগ উপকরণ িা Information 

Education Communication (IEC) উপকরণ তিতর এিং প্রচার করা হে। ‘আউট অি স্কুল তচলনেে এডুনকিে লপ্রাগ্রাম 

তিষনে লস্পিালাইজ  এনজতি (এসএ) কর্তযক তিতরকৃি  কুনমন্টতরর তলংক: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDiKkH6N5sPaYlcyFgU1piQ/videos 

 

তেউজ ললটার প্রকাি : 

 

উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরার কম যকিযা/কম যচারীনের তেনোগ, লর্াগোে, েক্ষিা বৃতদ্ধর জন্য প্রতিক্ষণ, কম যিালা, লসতমোরসহ তিতেন্ন 

সংিাে ও প্রতিনিেে প্রকানির প্রিযে তেনে তত্রমাতসক তেতিনি ২০১৯ সানলর জানুোতর-মাচ য উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা িািযা োমক 

তেউজ ললটানরর ১ম সংখ্যা প্রকাি করা হে র্া অদ্যািতধ অব্যাহি রনেনছ। 

 

কনরাো োইরাস (লকাতে -১৯) তিতেক মহামারী লমাকানিলাে উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা কর্তযক গৃহীি কার্ যক্রম: 

 

(ক) উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা’র প্রনিি পনথ জীিানুোিক টানেল স্থাপে; 

(খ) সকল কম যকিযা/কম যচারী ও আগি অতিতথবৃেনক থাম যাল স্ক্যাোনরর মাধ্যনম িাপমাত্রা পতরমাপকরণ; 

(গ) কনরাো োইরাস প্রতিনরাধ ও সনচিেিামূলক ব্যাোর তিতর; 

(ে) সকল কম যকিযা ও কম যচারীনের মনধ্য হযান্ড স্যাতেটাইজার ও জীিানুোিক তিিরণ; 

(ঙ) সকল কম যকিযা ও কম যচারীনের মনধ্য মাস্ক্ তিিরণ ও ব্যিহার তেতিি করণ; 

(চ) লো মাস্ক্ লো সাতে যস তেতিিকরণ; 

(ছ) পতরস্ক্ার পতরেন্নিা অতের্াে কার্ যক্রম গ্রহণ; 

(জ) জীিানুোিক লে বারা আসিািপত্র জীিানুমুিকরণ; 

(ঝ) কনরাো প্রতিনরাধক ও সনচিেিামূলক প্রচারণা তেতিিকরণ; 

(ঞ) সকল কম যকিযা ও কম যচাতরগণনক লকাতে -১৯ এর টিকা গ্রহনণর জন্য প্রনোজেীে ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 

েনর িনস তিতখ (আউট অি স্কুল তচলনেে কম যসূতচ) : 

 

লকাতে -১৯ মহামাতরর কারনণ তিক্ষাথীনের ললখাপিার ধারািাতহকিা রক্ষার জন্য সংসে লটতলতেিে ও িাংলানেি লিিার এ 

প্রাথতমক তিক্ষার তিষেতেতিক পাঠোে কম যসূতচ “েনর িনস তিতখ” োমক প্রচাতরি অনুষ্ঠাে কার্ যক্রনম আউট অি স্কুল তচলনেে 

কম যসূতচর তিক্ষাথীনের সম্পৃি করা হনেনছ। পাইলটকৃি ০৬টি লজলার ত নসম্বর ২০২১ মানস ‘েনর িনস তিতখ’ কার্ যক্রম 

অনুসরণকৃি তিক্ষাথীর সংখ্যা তছল ২২,০৩৩জে। 
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৩.14  উপানুিাধনক ধ ক্ষা বুযরো’ে সমাপ্ত ও চলমান উবেখবর্াগ্য প্রকল্প/কম থসূধচসমূহ : 

 

ক)  প্রকনল্পর োম:  লমৌতলক সাক্ষরিা প্রকল্প (৬৪ লজলা) 

     Basic Literacy Project (64 Districts) 

 

১. উনদ্যাগী মন্ত্রণালে প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে 

২. িাস্তিােেকারী সংস্থা উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা 

৩. প্রকনল্পর লমাট িরাদ্দ মূল DPP অনুর্ােী (লক্ষ টাকাে) RDPP অনুর্ােী (লক্ষ টাকাে) 

লমাট ৪৫২৫৮.৬২ ৪৫৮৭৭.৫৮ 

তজওতি ৪৫২৫৮.৬৮ ৪৫৮৭৭.৫৮ 

৪. প্রকনল্পর লমাট ব্যে (লক্ষ 

টাকাে) 
৪৩৯৪৭.৮৬ 

৫. ২০২১-২০২২ অথ য িছনরর ব্যে 

(লক্ষ টাকাে) 

১২৩৭৮.৫৮ 

৬. অথ যােনের উৎস সম্পূণ য িাংলানেি সরকানরর (তজওতি) অনুোে  

৭. প্রকল্প িাস্তিােে কাল : লিব্রুোতর ২০১৪ লথনক িুে ২০২২ পর্ যন্ত  

৮ প্রকল্প এলাকা  লেনির ৬৪ লজলা তেি যাতচি ২৪৮টি উপনজলা  

৯. প্রকনল্পর উনদ্দশ্যসমূহ ➢ লেনির ৬৪ লজলার তেি যাতচি ২৫০ (সংনিাতধি 

২৪৮)টি উপনজলার ১৫-৪৫ িছর িেসী ৪৫ লক্ষ 

(সংনিাতধি ৪৪.৬০ লক্ষ) তেরক্ষর ও তিক্ষার 

সুতিধা িতিি তকনিার-তকনিারী ও িেস্ক্ োরী-

পুরুষনক লমৌতলক সাক্ষরিা প্রোে করা; 

➢ লেি লথনক তেরক্ষরিা দূরীকরনণর র্ভতমকা 

রাখা, জািীে ও  আন্তজযাতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা 

করা, ৭ম-৮ম পিিাতষ যকী পতরকল্পো এিং 

এসত তজ-৪ অজযে ভূতমকা পালে; 

➢ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা েীতি ২০০৬, জািীে তিক্ষা 

েীতি ২০১০ এিং উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা  আইে 

২০১৪ িাস্তিােনে অিোে রাখা; 

➢ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা এিং উপানুষ্ঠাতেক 
তিক্ষা কম যসূতচ িাস্তিােনে তেনোতজি 

সংস্থার/প্রতিষ্ঠানের সক্ষমিা বৃতদ্ধনি অিোে 

রাখা; 

➢ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা লক্ষনত্র স্থােীে জেনগাষ্ঠীর 

অংিগ্রহণ এিং সরকাতর-লিসরকাতর 

সহনর্াতগিার উন্নেে/প্রসার েটানো; 

➢ উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষাে স্থােীে জেসাধারনণর 

অংিগ্রহণ এিং তজও এেতজও সহনর্াতগিার 

বৃতদ্ধ করা। 

 

১০. প্রকনল্পর লক্ষয জেনগাষ্ঠী লেনির ৪৫ লক্ষ তেরক্ষর োরী পুরুষ র্ানের িেস 

১৫-৪৫ িছর। 

 

১১. িাস্তিােে অগ্রগতি ১ম ধাপ:  

➢ প্রকনল্পর ১ম ধানপ ৬৩টি লজলার প্রকল্পর্ভি 
১৩৪টি উপনজলাে ৩৯,৩৩৪টি তিখে লকনের 

মাধ্যনম ২৩,৬০,০৪০ জে তিক্ষাথীনক লমৌতলক 

সাক্ষরিা প্রোে করা  হনেনছ। 

➢ তিক্ষাথীনের পাঠোে কার্ যক্রম ৩০ িুে ২০১৯ 
িাতরনখ সমাপ্ত হনেনছ। এনসসনমন্ট এনজতি 

(Third Party) কর্তযক মাঠ পর্ যানের 

তিক্ষাথীনের চূিান্ত মূল্যােে সম্পন্ন করা হনেনছ। 

 



59 

 

২ে ধাপ:  

➢ প্রকনল্পর তবিীে ধানপ ‘মুতজিিষ য” উপলনক্ষয 

৬০টি লজলার ১১৪টি উপনজলার তেধ যাতরি ২১ 

লক্ষ তেরক্ষর োরী-পুরুনষর ০৬(ছে) মাস ব্যাপী 

পাঠোে কার্ যক্রম গি ০৮ ত নসম্বর ২০২১ 

িাতরনখ শুরু হনে গি ০৭ িুে ২০২২ িাতরনখ 

সমাপ্ত হনেনছ। ৩৫,০০০টি তিখে লকনের 

মাধ্যনম ২০৫৪৭৬৩ জে তিক্ষাথীনক লমৌতলক 

সাক্ষরিা প্রোে করা  হনেনছ। 

➢ কম য অিল তেতিক তেনোতজি ৪টি 

Assesment Agency (Third party) 

এর মাধ্যনম ৩৫ হাজার তিখে লকনের ২১ লক্ষ 

তিক্ষাথীর অতজযি পানঠর মধ্যিিী ও চূিান্ত 

মূল্যােে কাজ সম্পন্ন করা হনেনছ। তিক্ষাথীনের 

পানঠর অগ্রগতি ৯৭.৮৫ (োরী-৯৮.২০%, 

পুরুষ-৯৭.৪৯)। 

১২. অজযে 

 

➢ লমৌতলক সাক্ষরিা প্রকল্প ( ৬৪ লজলা) এর 

আওিাে লেনির ৬৪ লজলার তেি যাতচি ২৪৮টি 

উপনজলাে ১৫-৪৫ িছর িেসী ৪৪,১৪,৮০৩ 

জে লক্ষ তেরক্ষর তকনিার-তকনিারী ও িেস্ক্ 

োরী পুরুষনক লমৌতলক সাক্ষরিা প্রোে করা 

হনেনছ। 

➢ প্রকনল্পর আওিাে তেরক্ষর োরী পুরুষনের 

লমৌতলক সাক্ষরিা প্রোনের মাধ্যনম লেি লথনক 

তেরক্ষরিা দূরীকরনণর পািাপাতি জািীে ও 

আন্তজযাতিক অঙ্গীকার তেতিি করা এিং ৭ম 

ও ৮ম  পিিাতষ যক পতরকল্পো এিং অজযে 

তেতিি করনি অিোে লরনখনছ।   

 

 

 

(খ)  প্রকনল্পর োম: তপইত তপ-৪ এর সাি-কনম্পানেন্ট ২.৫ Out of School Children কার্ যক্রম : 

১. উনদ্যাগী মন্ত্রণালে প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে 

২. িাস্তিােেকারী সংস্থা উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যযনরা 

৩.  মূল DPP অনুর্ােী (লক্ষ টাকাে) RDPP অনুর্ােী (লক্ষ 

টাকাে) 

প্রকনল্পর লমাট িরাদ্দ  

(লক্ষ টাকাে) 

৩২৬০২৮.০২ ১৬৩৭৯৫.৯০ 

তজওতি  ২০৫৯০১.০০ ৮৯৩২৫.৫২ 

আরতপএ  ১১১৮২৭.০০  ৭১৯৮৯.৩৭ 

ইউতেনসি প্যারালাল 

িান্ড 

৮৩০০.০০ লক্ষ  ২৪৮১.০১ 

৪. ২০২১-২০২২ অথ য 

িছনরর ব্যে 

১২৫৪২.৮৪.০০ লক্ষ  

৫. অথ যােনের উৎস িাংলানেি সরকার (তজওতি এিং আরতপএ) ও ইউতেনসি প্যারালাল 

িান্ড 

 

৬. প্রকল্প িাস্তিােেকাল : িুলাই ২০১৮ লথনক িুে ২০২৩  

৭. প্রকল্প এলাকা  লেনির ৬৪ লজলার ৩৪৫টি তেি যাতচি উপনজলা এিং ১৫টি িহর এলাকা।  

৮. প্রকনল্পর উনদ্দশ্যসমূহ ➢ উপানুষ্ঠাতেক প্রাথতমক তিক্ষা কার্ যক্রনমর মাধ্যনম তিদ্যালে িতহ যভূি 

(ঝনরপিা এিং েতিয ো হওো) ৮-১৪ িছর িেসী তিশুনেরনক 

প্রাথতমক তিক্ষা গ্রহনণর জন্য তবিীে িার সুনর্াগ লেো এিং 
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আনুষ্ঠাতেক তিক্ষার মূলধারাে তেনে আসা। 

➢ প্রাথতমক তিক্ষা সমাপনণর পর কাতরগতর/মােসম্মি প্রতিক্ষনণর ব্যিস্থা 
কনর উৎপােেিীল োগতরক তহনসনি গনি লিালা।  

৯. আউট অি স্কুল 

তচলনেে কার্ যক্রনমর 

লক্ষয জেনগাষ্ঠী 

৮-১৪ িছর িেসী ১০ লক্ষ তিদ্যালে িতহভূ যি তিশু (প্রাথতমক তিদ্যালে 

হনি ঝনরপিা এিং প্রাথতমক তিদ্যালনে কখনো েতিয ো হওো তিশু)। 

 

১০. িাস্তিােে অগ্রগতি ➢ তপইত তপ-৩ লথনক আগি ১ লক্ষ তিশুর তিক্ষা কার্ যক্রম মাচ য ২০২২ 

মানস সমাপ্ত হনেনছ। 

➢  অিতিি ৯ লক্ষ তিশুর জন্য গি ১৫ ত নসম্বর হনি পর্ যােক্রনম ৫৩টি 
লজলাে তিখে লকনের কার্ যক্রম চালু হনেনছ।  

➢  এ পর্ যন্ত ৬৪ লজলার ৩৪৬টি উপনজলাে এিং ১২টি তসটি 

কনপ যানরিেসহ ৩টি তেি যাতচি লপৌরসোে লমাট ২০৭৩১টি তিখে লকে 

চালু হনেনছ। এ সকল লকনের মাধ্যনম লমাট ৫,৬৫,৯৮৭ জে 

ঝনরপিা ও তিদ্যালে িতহ যভূি তিশুনক প্রাথতমক তিক্ষা প্রোনের কাজ 

চলমাে রনেনছ। 

 

 

৩.১৫ এসধেধজ বাস্তবায়ন কায বক্রম: 

 

এসধেধজ অজবরনে লরক্ষে উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষাে সম্প্রসােণ ও প্রসারে উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো’ে আওতায় কমৌধলক সাক্ষেতা 

প্রকল্প (৬৪ কজলা) এে কদরিে ৬৪ কজলাে ধনব বাধিত ২৪৮টি উপরজলায় ১৫-৪৫ বেে বয়সী ৪৪.৬০ লক্ষ ধনেক্ষে ধকরিাে-

ধকরিােী ও বয়স্ক নােী পুরুষরক কমৌধলক সাক্ষেতা প্রদান কো হরয়রে। প্রকনল্পর ১ম ধানপ ২৩,৬০,০৪০ জে এিং ২০২১-২২ অথ য 

িছনর ২ে ধানপ ‘মুতজিিষ য’ উপলনক্ষয ২১ লক্ষ লক্ষযমাত্রার তিপরীনি ২০,৫৪,৭৬৩ জে তেরক্ষর োরী পুরুষ সাক্ষরিা অজযে 

কনরনছ। ধনেক্ষে নােী পুরুষরদে কমৌধলক সাক্ষেতা প্রদারনে মাধ্যরম কদি কথরক ধনেক্ষেতা দূেীকেরণে পািাপাধি জাতীয় ও 

আন্তজবাধতক অিীকাে ধনধিত কো এবাং ৭ম ও ৮ম  পঞ্চবাধষ বক পধেকল্পনা ও অজবন ধনধিত কেরত অবদান কেরখরে। 

 

িতুথ ব প্রাথধমক ধিক্ষা উন্নয়ন কম বসূধি (ধপইধেধপ-৪) এে সাব-করম্পারনন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল ধিলরেন কায বক্ররমে লক্ষে 

জনরগাধষ্ঠ ৮-১৪ বেে বয়সী ১০ লক্ষ ধবদ্যালয় বধহভূ বত (প্রাথধমক ধবদ্যালয় হরত ঝরেপড়া এবাং প্রাথধমক ধবদ্যালরয় কখরনা ভধতব 

না হওয়া ধিশু)। ২০২১-২০২২ অথ ববেরে তপইত তপ-৩ লথনক আগি ১ লক্ষ তিশুর তিক্ষা কার্ যক্রম মাচ য ২০২২ মানস সমাপ্ত 

হনেনছ। অিতিি ৯ লক্ষ তিশুর জন্য গত ১৫ ধেরসম্বে হরত পয বায়ক্ররম ৫৩টি কজলায় ধিখন ককরন্দ্রে কায বক্রম িালু হরয়রে। এ 

পর্ যন্ত ৬৪ লজলার ৩৪৫টি উপনজলাে এিং ১২টি তসটি কনপ যানরিেসহ ৩টি তেি যাতচি লপৌরসোে লমাট ২০,৭৩১টি তিখে লকে চালু 

হনেনছ। এ সকল তিখে লকনের মাধ্যনম লমাট ৫,৬৫,৯৮৭ জে তিদ্যালে িতহ যভূি তিশুনক প্রাথতমক তিক্ষা প্রোে করা হনি। ৭ম ও 

৮ম পঞ্চবাধষ বক পধেকল্পনা এবাং এসধেধজ-৪ এে সাংধিি লক্ষেমাত্রা অনুযায়ী কায বক্রম বাস্তবাধয়ত হরে। সাতি যকোনি িলা র্াে, 

তিগি ২০২১-২২ অথ যিছনর সরকানরর িানজট অনুর্ােী উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা সম্পতকযি তিখে কার্ যক্রম িাস্তিােনে উপানুষ্ঠাতেক 

তিক্ষা ব্যযনরা িথা প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে গুরুত্বপূণ য ভূতমকা পালে কনরনছ।  

 

৩.১৬  েতিষ্যৎ পতরকল্পো : 

 

প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালনের তসতেের সতচি, মােেীে প্রতিমন্ত্রীসহ কম যকিযাগনণর আন্ততরক সহনর্াতগিা ও উনদ্যানগ এিং 

তেকতেনে যিোে উপানুষ্ঠাতেক তিক্ষা ব্যনরার েতিষ্যৎ কম য-পতরকল্পো প্রণেনের কাজ চলমাে রনেনছ। ব্যযনরার জেিল কাঠানমা 

িতিিালীকরণ, সক্ষমিা বৃতদ্ধকরণ ও সক্ষমিার আনলানক তেেতমি কার্ যক্রম (Regular operational 

activities) গ্রহণ ও িাস্তিােে ইিযাতে তিষে কম য-পতরকল্পোে অন্তর্ভ যি রনেনছ। এ কম যসূতচর মাধ্যনম উপানুষ্ঠাতেক প্রাথতমক 

তিক্ষা, সাক্ষরিা েক্ষিা ও িাজার চাতহো অনুর্ােী জীতিকােে েক্ষিা প্রতিক্ষণ প্রোে করা হনি। র্ার মাধ্যনম তপতছনে পিা 

তেরক্ষর জেনগাষ্ঠীনক েক্ষ মােি সম্পনে পতরণি করা সম্ভি হনি।  
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4.0 ভূধমকা 

 

বাাংলারদরিে প্রাথধমক ধিক্ষারক্ষরত্র জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম একটি িীষ ব প্রধিক্ষণ ও গরবষণা প্রধতষ্ঠান। ১৯৭৮ সারল 

“কমৌধলক ধিক্ষা একারেমী” নারম এে যাত্রা শুরু হয়। পেবতীরত ১৯৮৫ সারল জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম (কনপ) ধহরসরব 

নামকেণ কো হয় এবাং ২০০৪ সারলে ১ অরক্টাবে কথরক প্রধতষ্ঠানটি সাংধবধিবি সাংস্থা ধহরসরব কায বক্রম পধেিালনা কেরে। 

এসধেধজ ৪ এে লক্ষেমাত্রা সবাে জন্য মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেরণে লরক্ষে কনপ প্রাথধমক ধিক্ষা সাংধিি কম বকতবা ও 

ধিক্ষকগরণে জন্য ব্যধনয়াধদ প্রধিক্ষণসহ ধবধভন্ন প্রকারেে কপিাগত প্রধিক্ষণ কায বক্রম আরয়াজন করে থারক। তাোড়া প্রাথধমক 

ধিক্ষাে সমস্যা ধিধিত করে তা সমািারনে উপায় ধনণ বয় ও সুপাধেি প্রণয়রনে জন্য গরবষণা পধেিালনা করে থারক। গরবষণালব্ধ 

তথ্য উপারিে উপে ধভধিরত কনপ প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয়রক ভধবষ্যত কম বপধেকল্পনা প্রণয়রন সহরযাধগতা করে থারক। 

কনপ কদরিে ৬৪ কজলায় অবধস্থত ৬৭টি ধপটিআই এ প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে ধিক্ষকরদে কপিাগত দক্ষতা বৃধিে জন্য ১৮ মাস ব্যাপী 

ধেরপ্লামা ইন প্রাইমাধে এডুরকিন (ধেধপএে) প্রধিক্ষণ ককাস ব এবাং এক বেে কময়াদী ধস-ইন-এে ককাস ব পধেিালনায় সধক্রয় 

ভূধমকা োখরে। কনপ উক্ত ককাস বসমূরহে কাধেকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দাধয়ত্ব পালন কেরে। এোড়া সেকাে ও কদধি ধবরদধি 

প্রধতষ্ঠারনে সারথ কনপ কম বকতবাগণ কযৌথভারব ধবধভন্ন গরবষণা, সভা-কসধমনাে এবাং ওয়াকবিপ আরয়াজন করে থারক। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                         

 
জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম (কনপ) কোম্পারসে একাাংি 
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4.1 রূপকল্প (Vision): 

 

মানসম্মত প্রধিক্ষণ ও গরবষণা  

 

অধভলক্ষে (Mission): 

 

প্রধিক্ষণ ও গরবষণা পধেিালনাে মাধ্যরম মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন। 

 

4.2 মকৌিলগি লক্ষুেমূ   

 

১. ব্যধনয়াধদ, কমৌধলক, ইনোকিন এবাং অধফস ব্যবস্থাপনা ধবষয়ক কপিাগত প্রধিক্ষণ প্রদান 

২. ধেধপএে কবাে ব এে মাধ্যরম ধপটিআইসমূরহ ধিক্ষক প্রধিক্ষণ কায বক্রম পধেিালনা 

৩. প্রাথধমক ধিক্ষাে মারনান্নয়ন সাংক্রান্ত গরবষণা পধেিালনা  

৪. অভেন্তধেণ স্থাপনা/স্থাপনাসমূরহে ধনম বাণ ও কমোমত কাজ  

 

4.3 ম ন প ম ব াি ি অ ব গ েন ির ে 

 

কনপ পধেিালনাে জন্য ১৪ সদরস্যে কবাে ব অব গভন বেস েরয়রে। কবাে ব অব গভন বেস কনপ-এে যাবতীয় কায বক্ররমে অনুরমাদন 

প্রদারনে সরব বাচ্চ কফাোম। সধিব, প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় কনপ কবাে ব অব গভন বেস- এে কিয়ােম্যান  এবাং মহাপধেিালক, 

কনপ সদস্য সধিব। 

 

 কনপ কবাে ব অব গভন বেস-এে সদস্যগরণে তাধলকা: 

 

১. সধিব, প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় কিয়ােম্যান 

২. যুগ্ম সধিব, অথ ব মন্ত্রণালয়, অথ ব ধবভাগ সদস্য 

৩. যুগ্ম সধিব (প্রিাসন), জনপ্রিাসন মন্ত্রণালয় সদস্য 

৪. কেক্টে, ধবধপএটিধস মরহাদরয়ে প্রধতধনধি (এম.ধে.এস পদময বাদাে ধনরম্ন নয়) সদস্য 

৫. যুগ্ম সধিব (উন্নয়ন), প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য 

৬. মহাপধেিালক, প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে সদস্য 

৭. কিয়ােম্যান, জাতীয় ধিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কবাে ব সদস্য 

৮. অধতধেক্ত মহাপধেিালক, পধেকল্পনা ও উন্নয়ন একারেধম সদস্য 

৯. পধেিালক (প্রধিক্ষণ), প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে সদস্য 

১০. কজলা প্রিাসক, ময়মনধসাংহ সদস্য 

১১. কবগম োরিদা খানম, সারবক উপাধ্যক্ষ, টিিাস ব কট্রধনাং করলজ (মধহলা) সদস্য 

১২. জনাব আধজজ আহরমদ কিৌধুেী, অবসেপ্রাপ্ত মহাপধেিালক, ধেধপই সদস্য 

১৩. প্ররফসে ে. কমাঃ আব্দুল হাধলম, পধেিালক, ধিক্ষা ও গরবষণা ইন্সটিটিউট, োকা ধবিধবদ্যালয় সদস্য 

১৪. মহাপধেিালক, জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম সদস্য সধিব 
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4.4 োংগঠমনক কাঠাবিা ও মবন্য াে

 



65 

 

4.5 প্রধান কায বাবধল  

 

1. প্রাথতমক তিক্ষা তিোনগর তিতেন্ন পর্ যানের কম যকিযানের লপিাগি প্রতিক্ষণ প্রোনের লনক্ষয িাতষ যক প্রতিক্ষণ পতরকল্পো 

প্রণেে ও িাস্তিােে 

2. প্রাথতমক তিক্ষার তিতেন্ন সমস্যা তচতিি কনর িার সমাধানের জন্য গনিষণা পতরচালো  

3.  প্রাথতমক তিক্ষার েিতেযুি প্রধাে তিক্ষক ও  কম যকিযানের ওতরনেনন্টনিে / ব্যতেোতে প্রতিক্ষণ প্রোে  
4. তিক্ষক প্রতিক্ষণ কাতরকুলাম প্রণেে এিং লস লনক্ষয প্রতিক্ষণ সামগ্রীর উন্নেে ও তিস্তরণ েটানো এিং প্রতিক্ষণ প্রোে 

5. প্রাথতমক তিক্ষাস্তনরর তিক্ষাক্রম এর উন্নেে/পতরমাজযনে প্রনোজেীে সহনর্াতগিা প্রোে 

6. প্রাথধমক ধিক্ষাে মান উন্নয়রন জাতীয় ও আন্তজবাধতক ধবধভন্ন কসধমনাে, সভা, ওয়াকবিপ, সরম্মলন এে আরয়াজন ও  

অাংিগ্রহণ কো 

7. প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে, উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা ব্যেরো, বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা 

বাস্তবায়ন ও পধেবীক্ষণ ইউধনট, এনধসটিধব,  ধপটিআই ও ইউআেধস এে সাংধিি কায বক্ররম অাংিগ্রহণ  

 

 কায বাবধল বাস্তবায়রন ধনরয়াধজত অনুষদসমূহ: 

 

জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধমে প্রধিক্ষণ-গরবষণা কম বকান্ড একারেধমে ধনম্নবধণ বত ৭টি অনুষরদে মাধ্যরম বাস্তবাধয়ত হরয় 

থারক:  

১. পধেকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ   

২. ভাষা অনুষদ  

৩. সমাজ ধবজ্ঞান অনুষদ  

৪. ধবজ্ঞান ও গধণত অনুষদ  

৫. গরবষণা ও পাঠক্রম উন্নয়ন অনুষদ  

৬. মধনটধোং ও সুপােধভিন অনুষদ  

৭. কটধস্টাং এন্ড ইভালুরয়িন অনুষদ  

 

4.6 বাব জট বরাি ও ব্যয়  

 

২০২১-২২ অথ ববেরে বোদ্দকৃত, ব্যধয়ত এবাং অব্যধয়ত অরথ বে ধববেণ:  

 

২০২১-২২ অর্ থ বছরে বোদ্দ 

(সংর াধিত) 

ব্যয়কৃত টাকাে পধেমাণ ব্যরয়ে হাে (%) মন্তব্য 

৮,২৭,০০,০০০.০০ ৬,৯৮,৩০,৩৮১.৫০ ৮৪.৪৪  

 

৪.৭ মুধজববষ ব উপলরক্ষে গৃহীত কায বক্রম 

 

হাজাে বেরেে কেষ্ঠ বািালী, আমারদে মহান স্বািীনতাে স্থপধত, বািালী জাধতে অধবসাংবাধদত কনতা, জাধতে ধপতা 

বিবন্ধু কিখ মুধজব্যে েহমারনে জন্ম িতবাধষ বকী উদযাপন উপলরক্ষে বেেব্যাপী ধনরম্নারেধখত অনুষ্ঠানসমূহ আরয়াজরনে 

মাধ্যরম জাধতে ধপতাে স্মৃধতে প্রধত েিা জ্ঞাপন কো হয়।  

 

• মুধজববষ ব উপলরক্ষে জাধতে ধপতাে জীবরনে ধবধভন্ন পয বারয়ে ধবরিষণমূলক ধনবন্ধ সম্বধলত প্রাথধমক ধিক্ষা বাতবাে 

ধবরিষ সাংখ্যা প্রকাি কো হয়।  

• যথারযাগ্য ময বাদায় ১৫ ই আগস্ট জাতীয় কিাক ধদবস উদযাপন কো হয়।   

• জাধতে ধপতাে জন্ম িতবাধষ বকী এবাং আমারদে মহান মুধক্তযুরিে ৫০তম ধবজয় ধদবস যথাযথ ময বাদা ও 

ভাবগাম্ভীয বসহ উদযাপন কো হয়।  

• মহান িধহদ ধদবস ও আন্তজবাধতক মার্তভাষা ধদবস, ২০২২ উপলরক্ষে ভাষা আরন্দালন ও বিবন্ধু কিখ মুধজব্যে 

েহমান সম্পধকবত আরলািনা সভাে আরয়াজন কো হয়।  
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• ৭ই মাি ব ২০২২ জাধতে ধপতাে কালজয়ী ‘৭ই মারি বে ভাষণ’ ইনরোে ও আউটরোে প্রিােণাে ব্যবস্থা কো হয়। 

স্থানীয় সাধকবট হাউস সাংলগ্ন জাধতে ধপতাে প্রধতকৃধতরত পুষ্পস্তবক অপ বণ এবাং আরলািনা সভাে আরয়াজন কো 

হয়।  

• ১৭ মাি ব ২০২২ জাধতে ধপতাে জন্ম িতবাধষ বকী এবাং জাতীয় ধিশু ধদবস উদযাপন কো হয়।   

• ২৬ মাি ব মহান স্বািীনতাে সুবণ ব জয়ন্তী উপলরক্ষে জাধতে ধপতাে কনর্তত্ব, োজনীধত এবাং তাঁে মহান কম বজীবরনে 

উপে আরলািনা সভাে আরয়াজন কো হয়।   

• জাধতে ধপতাে জন্ম িতবাধষ বকী এবাং আমারদে মহান স্বািীনতাে সুবণ বজয়ন্তী উপলরক্ষে গরবষণা কায বক্রম 

পধেিালনা ও কসধমনাে আরয়াজন।  

 

৪.৮ উরেখরযাগ্য কায বক্রম 

 

 evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (Annual Performence Agreement), ২০২২-২৩ m¤úv`b  

 

Ryb 202২ wLª. Zvwi‡L 202২-202৩ A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ ¯^v¶wiZ n‡q‡Q এবং ব াস্তবায় ন Kvh©µgmg~n 

Pjgvb|  

 

 

 

প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে মাননীয় প্রধতমন্ত্রী জনাব কমাঃ জাধকে কহারসন, এম.ধপ. ও অন্যান্য কম বকতবাগরণে উপধস্থধতরত 

প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে সম্মাধনত ধসধনয়ে সধিব জনাব কমাঃ আধমনুল ইসলাম খান ও জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা 

একারেধমে মহাপধেিালক জনাব কমাঃ িাহ আলম (অধতধেক্ত সধিব) ২০২২-২০২৩ অথ ব বেরেে বাধষ বক কম বসম্পাদন চুধক্ত 

(এধপএ) স্বাক্ষে করেন।  
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 ধিক্ষক প্রধিক্ষণ  

• ধেধপএে ২০২১-২০২২ ধিক্ষাবরষ ব প্রথম ও ধবতীয় ধিফট-এ কমাট ১৮,৬২২ জন প্রধিক্ষণাথী চূড়ান্ত পেীক্ষায় অাংিগ্রহণ 

করে ককাস ব সম্পন্ন করেরেন।     

• ধেধপএে ২০২২-২০২৩ ধিক্ষাবরষ ব দুই ধিফরট ১১,৩৮০ জন প্রধিক্ষণাথী ধিক্ষরকে প্রধিক্ষণ ধপটিআইসমূরহে মাধ্যরম 

পধেিাধলত হরে।    

• ধস-ইন-এে ককারস ব জানুয়াধে-ধেরসম্বে ২০২২ ধিক্ষাবরষ ব ৪টি সেকাধে (নাোয়নগঞ্জ, কিেপুে, বগুড়া, বান্দেবান) 

ধপটিআই-এ কমাট ২২২ জন প্রধিক্ষণাথী ধিক্ষরকে প্রধিক্ষণ িলমান।   

 

 কপিাগত প্রধিক্ষণ   

জাতীয় প্রাথমধক ধিক্ষা একারেধম কর্তবক পধেিাধলত কপিাগত প্রধিক্ষণ, ২০২১-২২ (এক নজরে): 

২০২১-২০২২ অথ ববেরে পধেিাধলত প্রধিক্ষণ 

ক্রধমক প্রধিক্ষণ/কম বিালাে ধিরোনাম নাম কময়াদ পুরুষ মধহলা কমাট 

১ নবধনযুক্ত ধপটিআই ইনস্ট্রাক্টেগরণে ইনোকিন প্রধিক্ষণ  ৩০ ধদন ৫০ ৩০ ৮০ 

২ ইন্টারেকটিভ স্মাট বরবাে ব সমৃি ধেধজটাল স্মাট ক্লাসরুম ধবষয়ক প্রধিক্ষণ  ০৩ ধদন ১৯ ০৫ ২৪ 

 

 এধপএ ২০২১-২২ এে লক্ষেমাত্রাধভধিক ২০২১-২০২২ অথ ববেরে পধেিাধলত প্রধিক্ষণ-কম বিালা: 

        

ক্রধমক প্রধিক্ষণ/কম বিালাে ধিরোনাম সময়কাল পুরুষ মধহলা কমাট 

১ নাগধেক কসবায় উদ্ভাবন ধবষয়ক প্রধিক্ষণ ককাস ব ০২ ধদন ২৯ ০৬ ৩৫ 

২ জাতীয় শুিািাে ককৌিল ধবষয়ক প্রধিক্ষণ ককাস ব   ০১ ধদন ৩৮ ০৯ ৪৭ 

৩ অধভরযাগ প্রধতকাে ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়াে ব্যবহাে ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা    ০২ ধদন ২৭ ০৯ ৩৬ 

৪ ৪থ ব ধিল্পধবপ্লব এে সম্ভাবনা ও িোরলঞ্জ ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা  ০২ ধদন ২৮ ১০ ৩৮ 

৫ তথ্য অধিকাে আইন,২০০৯ ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা   ০১ ধদন ২৮ ০৭ ৩৫ 

৬ কসবাদান প্রধতশ্রুধত বাস্তবায়ন ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা   ১ধদন ২৮ ০৯ ৩৭ 

৭ ই-গভরন বন্স ও কসবা সহধজকেণ ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা   ১ধদন ৩২ ০৮ ৪০ 

৮ বাধষ বক কগাপনীয় অনুরবদন (এধসআে) ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা   ১ধদন ২৯ ০৬ ৩৫ 

৯ বাধষ বক কম বসম্পাদন চুধক্ত (এধপএ) বাস্তবায়ন ধবষয়ক প্রধিক্ষণ কম বিালা   ১ধদন ৩২ ০৮ ৪০ 

১০ গুগল ফেম ম্যারনজরমন্ট এবাং সেকাধে িাকুেী ধবধিমালা, ২০১৮ ধবষয়ক প্রধিক্ষণ 

কম বিালা   

১ধদন ৩৪ ০৮ ৪২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ননপ অনুষেসেসযগল্ণর সাল্র্থ মত বিবনময় করল্েন জোি লমা  আতমনুল ইসলাম খাে, তসতেের সতচি 

প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে 
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 সম্পাধদত গরবষণাসমূহ:  

 

োজস্ব খারতে আওতায় ২০২১-২২ অথ ববেরে জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম কর্তবক ধনরম্নারেধখত দুইটি গরবষণা সম্পন্ন 

হরয়রে।  

১. সেকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালরয় ককাধভেকালীন ধনোময়মূলক ত্বোধিত ধিখন পধেকল্পনা বাস্তবায়রনে অবস্থা যািাই  

২. Measuring Teacher Effectiveness for Primary Teachers in Bangladesh 

 

 প্রকািনা 

 

জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম কদরিে প্রাথধমক ধিক্ষারক্ষরত্র জাতীয় পয বারয়ে একমাত্র িীষ ব প্রধিক্ষণ ও গরবষণা প্রধতষ্ঠান। 

প্রাথধমক ধিক্ষাে মারনান্নয়রন প্রধিক্ষণ আরয়াজন ও গরবষণা সম্পাদরনে পািাপাধি প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয় এবাং 

অিীনস্ত সকল দপ্তরেে কম বকারন্ডে প্রিারেে জন্য ‘প্রাথধমক ধিক্ষা বাতবা’ নামক ধনউজরলটাে এবাং গরবষণামূলক ধনবন্ধ সমৃি 

বাৎসধেক জান বাল Primary Education Journal ধনয়ধমত প্রকাি কো হয়। 

 

 প্রাথধমক ধিক্ষা বাতবা 

 

জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম (কনপ) ১৯৭৮ সারল ‘কমৌধলক ধিক্ষা একারেমী’ ধহরসরব প্রধতষ্ঠাে পে ‘কমৌধলক ধিক্ষা 

একারেমী পধত্রকা’ নারম অরক্টাবে, ১৯৮১ সারল একটি পধত্রকা প্রথম প্রকাধিত হয়। পরে এটি ‘একারেমী-বাতবা’ নারম মাধসক 

মুখপত্র রূরপ প্রকাধিত হরত থারক। ১৯৯৭ সারলে ধেরসম্বে কথরক এটি ‘প্রাথধমক ধিক্ষা বাতবা’ নারম অি ববাধষ বক প্রকািনা 

ধহরসরব প্রকাধিত হরত শুরু করে। ‘প্রাথধমক ধিক্ষা বাতবা’ ২০০৮ সারলে ধেরসম্বে সাংখ্যা কথরক ‘কনপবাতবা’ নারম প্রকাধিত 

হরত শুরু করে এবাং ধনেবধেন্ন ভারব জানুয়াধে ২০২১ সাংখ্যা পয বন্ত প্রকাধিত হয়। বতবমারন এটি আেও ধবস্তৃত করলবরে 

প্রাথধমক ধিক্ষা সাংক্রান্ত কায বক্ররমে সাংবাদ ধনরয় আবারো ‘প্রাথধমক ধিক্ষাবাতবা’ নারম প্রকাধিত হরে।  প্রাথধমক 

ধিক্ষারক্ষরত্র সেকারেে গৃহীত কায বক্রম সমূরহে একটি সাধব বক ধিত্র ‘প্রাথধমক ধিক্ষাবাতবা’য় প্রধতফধলত হয়।  

 

২০২১-২০২২ মুধজববষ ব উপলরক্ষ ‘প্রাথধমক ধিক্ষা বাতবা’ ধবরিষ সাংখ্যা প্রকাি কো হয়। এই সাংখ্যায় প্রাথধমক ধিক্ষায় 

বিবন্ধুে অবদান, বতবামান প্রিানমন্ত্রী কিখ হাধসনাে প্রাথধমক ধিক্ষাে উন্নয়রন  গৃহীত ও বাস্তবাধয়ত কম বকান্ড, প্রাথধমক ও 

গণধিক্ষা প্রধতমন্ত্রী জনাব কমাঃ জাধকে কহারসন এবাং ধসধনয়ে সধিব  জনাব কমাঃ আমধনুল ইসলাম খান এে কায বক্রমসমূহ 

ধবরিষ স্থান অধিকাে করে। এ োড়াও প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে, জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম, উপানুষ্ঠাধনক ধিক্ষা 

ব্যেরো, ধিশুকল্যাণ ট্রাস্ট এবাং বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তাবয়ন ও পধেবীক্ষণ ইউধনট এে সাংবাদ এরত স্থান পায়।  

 

 প্রাইমাধে এডুরকিন জান বাল  

 

বাৎসধেক প্রকািনা ‘প্রাইমাধে এডুরকিন জান বাল’ এে মাধ্যরম প্রাথধমক ধিক্ষা সম্পধকবত ধবধভন্ন গরবষণা প্রধতরবদন ও প্রবন্ধ 

প্রকাি কো হয়।  

 

 মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেণ ধবষয়ক কম বিালা  

 

জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম প্রাথধমক ধিক্ষাে মান উন্নয়রন কাজ করে থারক। মাঠ পয বারয়ে প্রাথধমক ধিক্ষা সাংধিি 

কম বকতবারদে প্রধিক্ষণ (স্বল্পরময়াদী ও দীর্ বরময়াদী), গরবষণা, ওয়াকবিপ, কসধমনাে, মধনটধোং ও কমন্টধোং কনপ কায বক্ররমে 

অন্তভূ বক্ত। প্রাথধমক ধিক্ষাে মারনান্নয়রন মাঠ পয বারয়ে ধিধিত সমস্যা সমািারনে জন্য গণসরিতনতামূলক কায বক্রম পধেিালনা 

অন্যতম উপায়।  

 

মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা উন্নয়রন সহায়তা প্রদারনে লরক্ষে কনপ প্রধতবেে প্রাথধমক ধিক্ষাে মান উন্নয়রন আঞ্চধলক 

কম বিালাে আরয়াজন করে থারক। কদরিে ধবধভন্ন ধবভারগে কয সকল কজলায় োত্রোত্রী ভধতবে হাে কম এবাং ঝরে পড়াে হাে 

অধিক কসসব কজলায় এেকম কম বিালাে আরয়াজন কো হরয় থারক।  

 

২০২১-২০২২ অথ ববেরে ককাধভে-১৯ অধতমাধেে কােরণ কম বিালা আরয়াজন কো সম্ভব হয়ধন।   
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 মধনটধোং ও সুপােধভিন  

২০২১-২০২২ অথ ব বেরে ককাধভে-১৯ সাংক্রমরণে কােরণ ধপটিআইসমূরহ মুরখামুধখ প্রধিক্ষণ বন্ধ থাকায় ৬৭টি ধপটিআই-এে 

ধেধপএে ও ধস-ইন-এে (মাগুো ও োজবাড়ী ধপটিআই এবাং হাজী কারিম আলী কবসেকােী ধপটিআই) প্রধিক্ষণাথীরদে 

প্রধিক্ষণ কায বক্রম অনলাইরন মধনটধোং ও সাধব বক তিাবিান-এে জন্য জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম (কনপ), ময়মনধসাংহ-

এে ধবধভন্ন পয বারয়ে কম বকতবাগণ মধনটধোং-এে দাধয়ত্ব পালন করেন। তাোড়া কনপ ধবধভন্ন সমরয় প্রাথধমক ধবদ্যালয় পধেদি বন 

করে ধিখন কিরখারনা  ককৌিলসহ ধিক্ষাে মারনান্নয়রন ধিক্ষকরদে ধবধভন্ন পোমি ব প্রদান করে।  

 

 উদ্ভাবনী কায বক্রম 

• কসবাে মান সহজীকেণ কেরত ই-ফাইধলাং এে মাধ্যরম মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরেে সারথ পত্র কযাগারযাগ কো 

হরে।  

• উদ্ভাবনী কায বক্ররমে অাংি ধহরসরব কনপ-এে ধেধপএে প্রধিক্ষণ ব্যবস্থাপনাে কাজ ধেধজটালাইরজিন কোে কায বক্রম 

সম্পন্ন হরয়রে। ফরল ধপটিআই ও কনপ-এে সারথ ধেধপএে প্রধিক্ষণ সাংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনাে কাজ 

অনলাইরন সম্পন্ন হরে।  

• কনপ কোম্পাস ও প্রধিক্ষণ কক্ষসমূহরক ওয়াই-ফাই কনটওয়াকব এবাং ধসধস কোরমো কনটওয়ারকবে আওতায় আনা 

হরয়রে, এরত ধনোপিা ও প্রধিক্ষণ মধনটধোং সহজতে হরয়রে।  

• ধভধেও কনফারেন্স/ ভাচুবয়াল ধমটিাং এে মাধ্যরম ধপটিআই সমূরহে কায বক্রম মধনটধোং কো হরে এবাং এরত 

কম বসম্পাদন আেও সহজ হরে।   

• কপিাগত প্রধিক্ষণ পধেিালনায় অনলাইন কেধজরস্ট্রিন িালু কো হরয়রে এরত সময় ও খেি সােয় হরে।  

• ধপটিআইসমূরহ প্রধিক্ষণাথী ভধতব,কেধজরস্ট্রিন, ফেমধফলাপ, ফলাফল প্রধক্রয়াকেণ অনলাইরন সম্পন্ন কো হয়। 

এরত সময় ও অরথ বে সােয় হরয়রে। 

 

৪.৯ এসধেধজ বাস্তবায়ন কায বক্রম 

 

 লক্ষে ৪: গুনগত ধিক্ষা 

এসধেধজ ৪ হরলা " সকরলে জন্য অন্তভূ বধক্তমূলক ও সমতাধভধিক গুণগত ধিক্ষা ধনধিতকেণ এবাং জীবনব্যাপী ধিক্ষা লারভে 

সুরযাগ সৃধি "। 

 

এসধেধজ ৪ এে দিটি লক্ষেমাত্রা েরয়রে যা ১১ টি সূিক বাো পধেমাপ কো হয়।   

 

সাতটি "ফলাফল-ধভধিক লক্ষে" হরে -  

১. ধবনামূরল্য প্রাথধমক ও মাধ্যধমক ধিক্ষা; 

২.মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথধমক ধিক্ষায় সমান প্ররবিাধিকাে;  

৩. প্রাইমাধে সমাপ্ত সকল োত্র-োত্রীে কাধিত পঠন ও গাধণধতক দক্ষতা অজবন; 

৪.ধিক্ষায় সকল ববষম্য দূে কো;   

৫. কটকসই উন্নয়ন এবাং ধবি নাগধেকরত্বে জন্য ধিক্ষা এবাং  

৬. অবকাঠারমাসহ  অন্যান্য সুরযাগ বৃধিকেণ 

  

উধেধখত লক্ষে ও সূিক বাস্তবায়রন প্ররয়াজন দক্ষ কম বকতবা ও ধিক্ষক গরড় কতালা , দক্ষ কম বকতবা ও ধিক্ষক বতধেরত প্ররয়াজন 

প্রধিক্ষণ ও গরবষণা। 

  

প্রাথধমক ধিক্ষা সাংক্রান্ত এসধেধজ বাস্তবায়রন  জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম কর্তবক ধিক্ষক প্রধিক্ষণ, কম বকতবাগরণে 

কপিাগত প্রধিক্ষণ এবাং গরবষণা ও গরবষণামূলক মধনটধোং কায বক্রম পধেিালনা করে যারে।      
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৪.১০ ভধবষ্যত পধেকল্পনা  

 

“COVID -19 Response and Recovery Plan”  বাস্তবায়রনে মাধ্যরম সাংকটকালীন সমরয় অনলাইন-অফলাইন বা 

কব্লরন্ডে পিধতরত কনপ এে কায বক্রমসমূহ স্বাভাধবক োখা হরব। ২০২২-২০২৩ কথরক ২০২৬-২০২৭ পয বন্ত আগামী ৫ বেরে 

৫০,০০০ প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে প্রধিক্ষণধবহীন ধিক্ষকরক ধপটিআইসমূরহে মাধ্যরম ধেধপএে প্রধিক্ষণ প্রদান, োজস্ব বারজরটে 

আওতায় মাঠ পয বারয়ে ২০০০ কম বকতবারক অনলাইন/মুরখামধখ পিধতরত কপিাগত প্রধিক্ষণ প্রদান, জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা 

একারেধমে কসবা প্রদারন ধেধজটাল ও উদ্ভাবনী পিধতে সম্প্রসােণ, ধিক্ষক প্রধিক্ষণ কাধেকুলাম পধেমাজবন, কযাগ্যতাধভধিক 

মূল্যায়রনে লক্ষেমাত্রা অজবন অব্যাহত োখা, অবকাঠারমা (একসারথ ২০০ জন প্রধিক্ষাণাথীরক প্রধিক্ষণ প্রদান  উপরযাগী 

েধেধমটধে, আবাধসক ভবন, সীমানা প্রািীে, অধেটধেয়াম, ববদুেধতক ও পাধন সেবোহ ব্যবস্থা স্থাপন ইতোধদ) উন্নয়ন এবাং 

প্রাথধমক ধিক্ষা কক্ষরত্র ধিধিত সমস্যাসমূহ সমািারনে উপায় কবে কোে লরক্ষে গরবষণা কায বক্রম পধেিালনা কো। 

    

৪.১১ উপসাংহাে 

 

জাতীয় প্রাথধমক ধিক্ষা একারেধম প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথধমক ধিক্ষা অধিদপ্তে, মাঠ পয বারয়ে ধবধভন্ন স্তরেে 

কম বকতবা, ধপটিআই সুপাধেনরটনরেন্ট এবাং ধিক্ষকগরণে সহায়তায় ধবধভন্ন কায বক্রম অব্যাহত কেরখরে।  

 

২০২১-২২ অথ ববেরে কট্রধনাং কোরলন্ডারে অন্তর্ভ বক্ত কট্রধনাংসমূহ অনলাইন ও কফস-টু-কফস পিধতরত বাস্তবায়ন কো হরয়রে।  

 

কনপ মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়রনে জন্য কেধণকরক্ষ ধিখন-কিখারনা কায বক্রমরক কায বকে কেরত প্রাথধমক 

ধবদ্যালরয়ে ধিক্ষকমন্ডলীরক অনুপ্রাধণত কেরে। কনপ এসধেধজ বাস্তবায়ন, ধেধজটাল বাাংলারদি এবাং ২০৪১ সরনে উন্নত 

বাাংলারদি গড়াে প্রতেরয় প্রাথধমক ধিক্ষাে মান উন্নয়রন প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে ধনরদ বিনামরত ধনেলসভারব কাজ 

করে যারে। 
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তিশু কল্যাণ ট্রাে 
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৫.০ ভূতমকা : 

 

োগ্যাহি, সুতিধািতিি, হিেতরদ্র্, তেজ প্রনচিা ও েনম োনগ্যান্নেনে প্রোসী এিং লক্ষনি-খামানর অথিা তেজ সংসানর িািা, মা 

োই, লিােনক সহােিা প্রোেকারী অোতধক ১৫ িছর িেনসর তিশু ও তকনিারনের প্রাথতমক তিক্ষার মূলধারাে তিতরনে আোর 

লনক্ষয ০২/০৭/১৯৮৯তর  িাতরনখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির তেি যাহী আনেনি লগনজট প্রকানির মাধ্যনম “পথকতল ট্রাে” এর কার্ যক্রম 

শুরু হে। পরিিীনি ১৯৯২ সানল লগনজট প্রকানির মাধ্যনম “তিশু কল্যাণ ট্রাে” োমকরণ করা হে। 

 

৫.১ রূপকল্প (Vision) ও অতেলক্ষয (Mission) : 

 

(ক)  সুতিধা িতিি, হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশু-তকনিারনের মােসম্মি প্রাথতমক তিক্ষা প্রোে।  

 

(খ)   তেজ প্রনচিাে ও েনম োগ্যান্নেনে প্রোসী তিশু ও তকনিারনের  ট্রাে কর্তযক পতরচাতলি কাতরগতর প্রতিক্ষণ লকেসমূনহর  

মাধ্যনম কাতরগতর প্রতিক্ষণ (Skill Training) প্রোে। 

 

৫.২ লকৌিলগি লক্ষয : 

 

সুতিধা িতিি, হিেতরদ্র্, তিক্ষার মূলধারা লথনক তিতেন্ন ও েমজীিী তিশুনের প্রাথতমক তিক্ষাে সম্পৃিকরণ ও পুণ যিাসনের 

তেতমি কাতরগতর প্রতিক্ষণ প্রোে। 

 

 

 

৫.৩ সাংগঠতেক কাঠানমা ও তিন্যাস : 

 

(ক) ট্রাে দপ্তরেে জেিল কাঠানমা অনুর্ােী ১ জে পতরচালক, ১ জে উপ-পতরচালক ও ২ জে সহকারী পতরচালক, ১ জে 

প্রিাসতেক কম যকিযা, ১ জে তহসাি রক্ষণ কম যকিযা, ১ জে উপ-সহকারী প্রনকৌিলী ও র্তিীে লেতণর কম যচারী ৭ (সাি) জে এিং 

চতুথ য লেতণর কম যচারী ৪ (চার) জেসহ সি যনমাট ১৮ (আঠানরা) জে কম যকিযা-কম যচারীে পদ েরয়রে। 

 

(খ) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে  চলমাে ২০৪ টি প্রাথতমক তিদ্যালনে ২০৪ টি প্রধাে তিক্ষক এর পে, ৮৩৪ টি সহকারী 

তিক্ষনকর পে, ২০৪ টি অতিস সহােক পে এিং ০৬ টি তেি প্রহরীর পে রনেনছ।   
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তিশু কল্যাণ ট্রাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পতরচালক x ১ 

তপ এ কাম কতম্পউটার অপানরটর x ১ 

োইোর x ১ 

এম, এল, এস, এস x ১ 

উপ-পতরচালক x ১  

তপ এ কাম কতম্পউটার অপানরটর x ১ 

 এম, এল, এস, এস x ১ 

 

সহকারী পতরচালক x ১ 

(প্রিাসে ও অথ য) 

সহকারী পতরচালক x ১ 

(তিক্ষা ও কাতরগতর) 

 

 
প্রিাসতেক কম যকিযা x ১ তহসাি রক্ষণ কম যকিযা x ১ 

অতিস সহকারী x ১ 

(প্রিাসতেক) 

 

কতম্পউটার অপানরটর x ১ তহসাি রক্ষণ  x ১ 

 

এম, এল, এস, এস  

 াক তিতলকারী x ১ 

 

 

অতিস সহকারী x ১ (তিক্ষা) উপ-সহকারী প্রনকৌিলী x ১ 

 

জেিল সার-সংনক্ষপ 

প্রথম লেতণর পে 

১ x পতরচালক 

১ x উপ-পতরচালক 

২ x সহকারী পতরচালক 

তবিীে লেতণর পে 

১ x প্রিাসতেক কম যকিযা 

১ x তহসাি রক্ষণ কম যকিযা 

১ x উপ-সহকারী প্রনকৌিলী 

৭ x ৩ে লেতণর পে 

৪ x  ৪থ য লেতণর পে 

লমাট পেসংখ্যা=১৮ টি 
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তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

তিশু কল্যাণ কাতরগতর প্রতিক্ষণ লকে 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধাে তিক্ষক-১ 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর তিক্ষক-১ 

 

অতিস সহােক-১ 

জেিনলর সার-সংনক্ষপ (১ম-৫ম লেতণ) 

০১ x প্রধাে তিক্ষক 

০৪ x সহকাতর তিক্ষক 

০১ x অতিস সহােক 

লমাট পেসংখ্যা=০৬ টি 

 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

েপ্তরী কাম তেি প্রহরী-১ 

 

প্রধাে তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

সহকাতর 

তিক্ষক-১ 

 

জেিনলর সার-সংনক্ষপ (১ম-৮ম লেতণ) 

০১ x প্রধাে তিক্ষক 

০৭ x সহকাতর তিক্ষক 

০১ x অতিস সহােক 

০১ x তেি প্রহরী 

লমাট পেসংখ্যা=১০ টি 

 

 

অতিস সহােক-১ 
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৫.৪ তিশু কল্যাণ ট্রানের প্রধাে কার্ যািলী : 

(ক)  হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশুনের তিক্ষা, তচতকৎসা ও পূেি যাসে সংক্রান্ত েীতিমালা প্রণেে ও িাস্তিােনের ব্যিস্থা 

গ্রহণ; 

(খ)  হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশুনের জািীে কম যকানন্ড অংিগ্রহনণর উপনর্াগী করার প্রনোজেীেিা সম্পনকয 

জেসাধারণনক সনচিে করার জন্য প্রচারণামূলক কার্ যক্রম গ্রহণ; 

(গ)  হিেতরদ্র্ ও েমজীিী তিশুনের জন্য তিক্ষা প্রতিষ্ঠাে, কাতরগতর তিক্ষা লকে এিং পূেি যাসে লকে প্রতিষ্ঠা করা; 

(ে)  ট্রানের সকল স্থাির ও অস্থাির সম্পতি রক্ষণানিক্ষণ; 

 

 

 

৫.৫ িানজট িরাদ্দ ও ব্যে : 

❖ ট্রানের এন্ডাউনমন্ট িান্ড   

➢ সাধারণ িহতিল                  : ২৬,৪৩,৮৬,০৫১.৪০ 

➢ বৃতি িহতিল         : ১৪,৩৩,৭৬,৭১৭.০৬ 

 

❖ ২০২১-২০২২ অথ য িছনরর িানজনটর তিিরণ  
 

❖ প্রাথতমক ও গতণিক্ষা মন্ত্রণালনের সার্ায্য মঞ্জুরী: 

➢ সংনিাতধি িরাদ্দ                : ৩৮,৬২,০০,০০০.০০ 

➢ ব্যে                                : ৩৬,২৪,৪৬,৮২১.০০ 

 

* অব্যতেি অথ য ৩০-০৬-২০২২ িাতরনখ সরকাতর লকাষাগানর জমা করা হনেনছ। 

 

➢ ট্রানের সাধারণ িহতিল:  

➢ এন্ডাউনমন্ট িানন্ডর আে  :১,১৮,৭২,৩৫০.২২ 

➢ সংনিাতধি িরাদ্দ          : ৬,১৫,৪৮৫.০০ 

➢ ব্যে                          : ৬,১৫,৪৮৫.০০ 

 

➢ ট্রানের বৃতি িহতিল      

➢ এন্ডাউনমন্ট িানন্ডর আে:৭৩,৪২,৩৭৯.৭৮                                   

➢ িরাদ্দ                      : ০০ 

➢ ব্যে                        : ০০ 

 

তি দ্র্  কতে -১৯ এর কারনণ ট্রানের বৃতি প্রোে কার্ যক্রম স্থতগি তছল। 
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৫.৬ মুতজিিষ য উপলনক্ষয গৃহীি কার্ যক্রম: 

 

মুতজিিষ য উপলনক্ষয তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের সুনর্াগ-সুতিধািতিি, দ্য স্থ, গরীি তিশুনের তিক্ষাোনের মাধ্যনম 

িিোনগ উতন্নি করার লনক্ষয ট্রানের তেেতেে কার্ যক্রনমর পািাপাতি ২০২১-২০২২ অথ যিছনর তেম্নরূপ কার্ যক্রম গ্রহণ করা হে: 

 

(১) জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু লিখ মুতজব্যর রহমানের জন্মিি িাতষ যকী উের্াপে উপলনক্ষয প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে কর্তযক 

গৃহীি কম যপতরকল্পো িাস্তিােে অগ্রগতি সোে গৃহীি তসদ্ধানন্তর আনলানক সংতিি সকল কার্ যক্রনম তিশু কল্যাণ প্রাথতমক 

তিদ্যালে ও েপ্তর সতক্রে অংিগ্রহণ কনরনছ।  

(২) উপনজলা, লজলা, তিোগ পর্ যানে অনুতষ্ঠি মুতজিিনষ যর কম যসূতচনি সতক্রে অংিগ্রহণ।  

(৩) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের ‘স্টুন ন্টস কাউতিল’-লক সম্পৃি কনর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাে, তচত্রাঙ্কে প্রতিনর্াতগিাসহ 

তিতেন্ন কার্ যক্রনমর আনোজে করা হে। 

 

৫.৭ তিশু কল্যাণ ট্রানের উনেখনর্াগ্য কার্ যক্রম : 

 

(১) েক্ষিা উন্নেনের লনক্ষয ২০২১-২২ তিক্ষািনষ য সরকাতর তপটিআই হনি ৯০ জে তিক্ষকনক তস.ইে.এ /ত তপএ  প্রতিক্ষণ 

প্রোে করা হনেনছ; 

(২) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের ৩ে ও ৫ম লেতণর তিক্ষাথীনের িাংলা পঠে েক্ষিা িিোগ অজযনের কার্ যক্রম অব্যহি   

রাখা; 

  (৩) সকল তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের তিক্ষকগণ কর্তযক তিক্ষাথীনের তিখে োটতি পূরনণর জন্য ওোকয সীট তিিরণ 

এিং প্রাথতমক তিক্ষা অতধেপ্তনরর “েনর িনস তিতখ” অংিগ্রহনণ উদ্ভুদ্ধ করা;     

(৪) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের সকল ছাত্র-ছাত্রীনক স্কুল তিত ং কার্ যক্রনমর আওিাে আেেে; 

(৫) সকল তিদ্যালনের ছাত্র-ছাত্রীনক উপবৃতির আওিাে আেেে; 

(৬) তিদ্যালনের তিখে কার্ যক্রম অেলাইে এিং অিলাইনে মতেটতরং করণ; 

(৭) তিশু কল্যাণ ট্রাে এর ২০২০-২০২১ অথ য িছর পর্ যন্ত অত ট সম্পন্ন করণ; 

(৮) িিোগ তিক্ষক-কম যচাতরনের লকাতে -১৯ টিকা গ্রহণ সম্পন্নকরণ; 

(৯) কনরাোকানল সকল তিক্ষকনক োচু যোল তমটিংনের মাধ্যনম তিক্ষাথীনের িাতিনি িনস পাঠগ্রহণ তেতিি করার স্বানথ য 

প্রনোজেীে সহােিা লেোর জন্য তেনে যিো লেো হনেনছ;  

  (১০) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনে পতরচালো কতমটি পূে:গঠে; 

  (১১) কনরাোকালীে সমনে তিক্ষক/কম যচারীনের অেলাইনে লিিে-োিা প্রোে; 

  (১২) সকল প্রকার জািীে কার্ যক্রনম অংিগ্রহণ; 

  (১৩) এতপএ িাস্তিােনের লনক্ষয প্রতিক্ষণ প্রোেসহ অন্যান্য কার্ যক্রম িাস্তিােে; 

  (১৪) তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিেলনের তিক্ষাথী জরীপ সম্পন্নকরণ। 

 

ট্রানের উনেখনর্াগ্য কম যসূতচসমূহ :  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

(ক) ট্রাে কর্তযক বৃতি কার্ যক্রম: প্রতি িছর তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনে অধ্যেেরি ২২০ জে ছাত্র-ছাত্রীনক বৃতির জন্য 

তেি যাতচি করার তিধাে রনেনছ। একিার বৃতিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যেনের ধারািাতহকিা রক্ষা ও িাতষ যক সনন্তাষজেক িলািনলর 

তেতিনি পিম লেতণ পর্ যন্ত বৃতিসুতিধা লোগ কনর থানক। লমধা লকাটাে মাতসক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ লকাটাে মাতসক ৬০০/- 

টাকা হানর বৃতির অথ য িানের অতেোিনকর স্ব-স্ব  ব্যাংক তহসানির মাধ্যনম প্রোে করা হনে থানক। 

 

(খ) সরকার প্রেি উপবৃতি: তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালেসমূনহ অধ্যােেরি তিক্ষাথীনের িিোগ উপবৃতি প্রোে করা হে। 

 

(গ) তিশু কল্যাণ ট্রাে আইে প্রণেনের উনদ্দযাগ গ্রহণ এিং ট্রানের ৭২িম ট্রাতে লিা য সোে উি আইনের খসিা অনুনমােে। 
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৫.৮ এসত তজ িাস্তিােে কার্ যক্রম: 

 

এসত তজ-৪ এ “সকনলর জন্য অন্তভূ যতিমূলক ও সমিাতেতিক গুেগি তিক্ষা তেতিিকরণ এিং জীিেব্যপী তিক্ষা লানের সুনর্াগ 

সৃতি”-র কথা িলা হনেনছ। এটি িাস্তিােনে তিশু কল্যাণ ট্রাে প্রিযক্ষ ও পনরাক্ষোনি ভূতমকা লরনখ আসনছ। তিশু কল্যাণ ট্রাে 

সমানজর হিেতরদ্র্, োগ্যাহি তিশু ও তকনিারনের সুতিধাজেক সমে প্রাথতমক তিক্ষার সুনর্াগ সৃতির জন্য ১৯৮৯ সাল হনি তিশু 

কল্যাণ ট্রাে কর্তযক তিদ্যালে পতরচাতলি হনে আসনছ। তিক্ষকগণ এসকল তিক্ষাথীর অতেোকনের সানথ তেতিি লর্াগানর্াগ রক্ষা 

কনর েমজীিী তিশুনের সুতিধাজেক সমনে তিদ্যালে আগমে ও পাঠ গ্রহণ তেতিি কনরে র্া সম্পূণ য অনিিতেক। িনল সকনলর 

জন্য অন্তভূ যতিমূলক ও সমিাতেতিক গুণগি তিক্ষা তেতিিকরনণ সহােক ভূতমকা রাখনছ।  

 

৫.৯ সামাতজক তেরাপিা লিিেী কম যসূতচ: 

 

 

 

 

(১)  সামাতজক তেরাপিা লিিেী কম যসূতচর মনধ্য তিশু কল্যাণ ট্রাে পতরচাতলি ২০৪টি তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালনের ছাত্র-

ছাত্রীনের উপবৃতি প্রোে করা হে এিং ট্রাে প্রেি সাধারণ ও লমধা বৃতি প্রোে করা হে। 

(২)  েমজীিী িািা-মার কানজর সহনর্াগীিাে এিং তেনজরা েম তেনে জীিীকা অজযনের পথ অব্যাহি রাখার পািাপাতি 

প্রাথতমক তিক্ষার সুনর্াগ সৃতির জন্য িানের সুতিধাজেক সমনে তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালেসমূহ পতরচাতলি হে। এনি েতরদ্র্ 

ও প্রাতন্তক পতরিানরর জীতিকা অজযনের জন্য অনথ যাপাজযনের সুনর্াগ অব্যাহি ও অিাতরি থানক। 

 

৫.১০ েতিষ্যি  পতরকল্পো: 

 

োতরদ্র্ প্রপীতিি, োগ্যাহি অথচ তেজ প্রনচিা ও েনমর বারা োনগ্যান্নেনে প্রোসী অেতধক ১৫ িছর িেনসর তিশু ও তকনিারনের 

প্রাথতমক তিক্ষার মূলধারাে তিতরনে আো এিং কাতরগতর প্রতিক্ষণ প্রোে। লো কে অেলাইে মতেটতরং পদ্ধতিনি তিদ্যালে 

মতেটতরং ও িনলাআপ কার্ যক্রম অব্যাহি রাখা। ২০২৫ সানল তিক্ষাথীর সংখ্যা ৩২,৪০০ জনে উন্নীি করা। তিশু কল্যাণ  ট্রাে 

এর তেজস্ব আইে প্রণেে করা। েমেে ও তিল্প এলাকাে চাতহোমনি তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে প্রতিষ্ঠা কনর সুতিধা িতিি 

েমজীিী তিশুনের প্রাথতমক ও কাতরগতর প্রতিক্ষণ প্রোে। তিদ্যালে মতেটতরং কার্ যক্রম লজারোরকরনণ সকল তিোগ, লজলা ও 

উপনজলাে ট্রাে েপ্তর সম্প্রসারণ। তিশু কল্যাণ প্রাথতমক তিদ্যালে ও কাতরগতর প্রতিক্ষণ লকে যুনগাপনর্াগী করা। 
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বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ ইউধনট  
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৬.০ ভূধমকা: 

 

সবাে জন্য ধিক্ষা ধনধিতকেরণে অন্যতম পূি যিিয হরে বাধ্যতামূলকভারব সকল ধিশুে জন্য প্রাথধমক ধিক্ষাে সমান সুরযাগ 

সুধবিা কপৌৌঁরে কদয়া। এ জন্য আইনগত বাধ্যবািকতা অপতরহার্ য হওয়ায় জাতীয় সাংসদ কর্তবক ‘প্রাথধমক ধিক্ষা 

(বাধ্যতামূলককেণ) আইন ১৯৯০’ পাি কো হয়। এ আইরনে যথাযথ বাস্তবায়ন পধেবীক্ষরণে জন্য ১১.০৮.১৯৯০ ধি. তাধেরখ 

‘বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ ককাষ সৃধি কো হয়। পেবতীরত ইউধনরটে কারজে পধেধি বৃধি পাওয়ায় 

ধবগত ০১.১১.১৯৯২ িাতরনখ িৎকালীে প্রাথতমক ও গণতিক্ষা তিোনগ অনুতষ্ঠি আন্ত মন্ত্রণালে সোে লকাষ িব্দটি িাে তেনে 

ইউতেট িব্দটি প্রতিস্থাপে কনর বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ ইউধনরট রূপান্তর করা হে।  

 

‘প্রাথধমক ধিক্ষা (বাধ্যতামূলককেণ) আইন ১৯৯০’ বাস্তবায়রনে লরক্ষে মাঠ পয বারয় গঠিত কজলা, উপরজলা, ইউধনয়ন ও ওয়াে ব 

কধমটিসমূরহে ককধন্দ্রয় সমিয়রকে দাধয়ত্ব পালনসহ অধপ বত অন্যান্য দাধয়ত্ব এ ইউধনট যথাযথভারব পালন করে আসরে।   

 

৬.১ রূপকল্প:  

সবাে জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেণ। 

 

অধভলক্ষে:  

ধিক্ষাে গুণগত মান উন্নয়ন ও সুরযাগ সম্প্রসােরণে মাধ্যরম সবাে জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথধমক ধিক্ষা ধনধিতকেণ। 

 

৬.২ ককৌিলগত লক্ষেসমূহ: 

 

১. ধনি বাধেত সমরয়ে মরধ্য বাধষ বক কম বসম্পাদন চুধক্ত প্রস্তুতকেণ ও ওরয়বসাইরট প্রকাি; 

২. মানসম্মত প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়রন প্রাথধমক ও গণধিক্ষা মন্ত্রণালয়রক সাধব বক সহায়তা প্রদান; 

৩. সারবক কবসেকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে মৃতুেবেণকােী/অবসেগ্রহণকােী ধিক্ষকগরণে এককালীন আধথ বক অবসেভাতা 

প্রদান; 

৪. প্রাথধমক ধবদ্যালয় ও প্রাথধমক ধিক্ষা সাংক্রান্ত কজলা/উপরজলা অধফসসমূহ ধনয়ধমত পধেদি বনপূব বক মন্ত্রণালয় ও প্রাথধমক 

ধিক্ষা অধিদপ্তেরক প্ররয়াজনীয় সুপাধেি প্রদান; 

৫. সারবক এমধপওর্ভক্ত কেধজস্টাে ব কবেসকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালয় এবাং কধমউধনটি প্রাথধমক ধবদ্যালয়সমূরহে ধিক্ষকগণ কর্তবক 

দারয়েকৃত মামলায় সেকারেে পরক্ষ প্রধতবধিতা কো; এবাং 

৬. কম বকতবা/কম বিােীরদে আরবধদত িাকুধে সাংক্রান্ত ধবষয়সমূহ সেকাধে ধবিান কমাতারবক ধনস্পধি কো। 

 

৬.৩ সাাংগঠধনক কাঠারমা:      

 

ক্রধমক নাং অনুরমাধদত জনবরলে ধববেণ অনুনমাতেি পে সংখ্যা 

০১ ১ম কেধণে কম যকিযা ১৩ জন 

০২ ২ে লেতণর কম যকিযা ০১ জন 

০৩ ৩ে লেতণর কম যচারী ১৯ জন 

০৪ ৪থ য কেধণে কম যচারী ২২ জন 

 কমাট ৫৫জন 
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গণপ্রজািন্ত্রী িাংলানেি সরকার 

প্রাথতমক ও গণতিক্ষা মন্ত্রণালে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জেিল-৪ 

১মহাপতরচালক ১ োইোর 

১লিানো গ্রািার ১ এম.এল.এস.এস 

জেিল-৩ 

১পতরচালক 

১লিানো গ্রািার 

১ এম.এল.এস.এস 

 

জেিল-১৪ 

১উপপতরচালক 

১প্রিাসতেক কম যকিযা 

১লিানো টাইতপি 

১কতম্পউটার অপানরটর 

২ োইোর 

১লমতিে অপানরটর 

২িািযা িাহক 

২ এম.এল.এস.এস 

২ গাে ব 

২ ঝাড়ুদাে 

 

 

 

 

জেিল-৭ 

১উপপতরচালক 

১তহসাি রক্ষণ কম যকিযা 

১ ধহসাব েক্ষক  

১কতম্পউটার অপানরটর 

১লিানো টাইতপি 

১ কোধিয়াে কাম-ক্লাকব 

১ কোি ধপয়ন 

১ এম.এল.এস.এস 

 

জেিল-৩ 

১উপপতরচালক 

১লিানো টাইতপি 

১কতম্পউটার অপানরটর 

১ এম.এল.এস.এস 

 

 

জেিল-৩ 

১উপপতরচালক 

১লিানো টাইতপি 

১কতম্পউটার অপানরটর 

১ এম.এল.এস.এস 

 

জেিল-৩ 

১উপপতরচালক 

১লিানো টাইতপি 

১ এম.এল.এস.এস 

জেিল-৩ 

১উপপতরচালক 

১লিানো টাইতপি 

১কতম্পউটার অপানরটর 

১ এম.এল.এস.এস 

 

জেিল-৩ 

১উপপতরচালক 

১লিানো টাইতপি 

১কতম্পউটার অপানরটর 

১ এম.এল.এস.এস 

 

জেিল-৩ 

১পতরচালক 

১লিানো গ্রািার 

১ এম.এল.এস.এস 

 

জেিল-৩ 

১পতরচালক 

১লিানো গ্রািার 

১ এম.এল.এস.এস 

 

(ক) রাজস্বখানি জেিনলর সারসংনক্ষপ ও পনের োম 

১। মহাপতরচালক  ০১ 

২। পতরচালক   ০৩ 

৩। উপপতরচালক  ০৭ 

৪।সহকারী পতরচালক  ০১ 

৫। লপ্রাগ্রামার   ০১ 

৬। ২ে লেতণ   ০২ 

৭। ৩ে লেতণ   ২১ 

৮। ৪থ য লেতণ   ১৯  

সি যনমাট =   ৫৫ 

(খ) রাজস্বখানি অন্যান্য র্ােিাহে ও অতিস র্ন্ত্রপাতি  

১। জীপ   ০১ 

২। মাইনক্রািাস   ০২ 

৩। এোরকুলার    ০৪ 

৪। মটর সাইনকল   ০১ 

৫। িাই সাইনকল   ০১ 

৬। ইনলকতট্রক টাইপ রাইটার  ০৪ 

৭। সাে যার কতম্পউটার   ০১ 

৮। কতম্পউটার    # 

৯। হাি    ০২ 

১০। ইউতপএস   ০৫ 

১১। তপ্রন্টার    # 

১২। লটতলনিাে    # 

১৩। ইন্টারকম লসট  ০১ 

১৪। িযাক্স লমতিে   ০১ 

১৫। িনটাকতপোর   ০২ 

১৬। ডুতপ্ল্নকটিং লমতিে  ০২ 

১৭। টাইপ লমতিে  # 

 

 

 

পতরচালক  

(মতেটতরং-১) 

 

পতরচালক 

 (মতেটতরং-২) 

 

উপপতরচালক  

 

উপপতরচালক  

 

ধসধপইআইএমইউ 

মহাপতরচালক 

 

পতরচালক  

(প্রিাসে ও অথ য) 

 

উপপতরচালক  

(প্রিাসে) 

 

উপপতরচালক  উপপতরচালক  

লপ্রাগ্রামার 

 

সহকারী  

পতরচালক 

 

উপপতরচালক  

অথ য ও তহসাি 
উপপতরচালক  
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৬.৪ ২০২১-২২ অথ ববেরে ইউধনরটে প্রিান কায বাবলী: 

 

• কবসেকাধে প্রাথধমক ধিক্ষক কল্যাণ ট্রারস্ট্রে তহধবল হরত এককালীন আধথ বক সুধবিা প্রদান সাংক্রান্ত:  

কবসেকাধে প্রাথধমক ধিক্ষক কল্যাণ ট্টারস্ট্রে তহধবল হরত (২০২১-২২ অথ ববেরে) এমধপওভূক্ত লরতজো য কবসেকাধে 

প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে অবসেপ্রাপ্ত/পদতোগকােী/মৃতুেবেণকােী ০৮ জন ধিক্ষরকে এককালীন আধথ বক সুধবিাবাবদ অরথ বে 

পধেমান ১০,৫৬,৭৪০/- (দি লক্ষ োপান্ন হাজাে সাতিত িধেি) টাকা প্রদান কো হরয়রে। 

 

• মামলা সাংক্রান্ত:  

০১.০১.২০১৩ তাধেখ ২৩,৭৩৪টি এমধপওর্ভক্ত কবসেকাধে প্রাথধমক ধবদ্যালয় জাতীয়কেরণে পে এ সকল ধবদ্যালরয়ে 

ধিক্ষক কর্তবক সেকােরক ধববাদী করে বতবমারন কমাট ৮৭টি েীট মামলা িলমান েরয়রে। তন্মরধ্য ২০২০-২১ অথ ববেরে ০১টি 

মামলা সেকারেে পরক্ষ ধনস্পধি হরয়রে।  

    

• মানসম্মত ধিক্ষা বাস্তবায়ন:  

ঝরে পড়ারোিসহ মানসম্মত ধিক্ষা বাস্তবায়রনে লরক্ষে এ ইউধনরটে কম বকতবা কর্তবক ৬৬টি প্রাথধমক ধবদ্যালয়, ০৬টি কজলা 

প্রাথধমক ধিক্ষা অধফস ও উপরজলা ধিক্ষা অধফস পধেদি বন করে সুপাধেিসহ প্রধতরবদন দাধখল কো হয়।    

 

৬.৫ বারজট বোদ্দ ও ব্যয়:  

২০২১-২০২২ অথ ব বেরে বাধ্যতামূলক প্রাথধমক ধিক্ষা বাস্তবায়ন পধেবীক্ষণ ইউধনরটে অন্যকুরল কমাট ৫,০৮,০০,০০০/- (পাঁি 

ককাটি আট লক্ষ) বোি প্রদান কো হরয়রে। তম্মরধ্য ২,৮১,০৫,০০০/- (দুই ককাটি একাধি লক্ষ পাঁি হাজাে) টাকা ব্যয় কো 

হরয়রে । 

 

৬.৬ মুধজববষ ব উপলরক্ষে গৃহীত কায বক্রম: 

  

এ ইউধনরট মুধজববষ ব উদ যাপন  উপলরক্ষে  একটি মুধজব কণ বাে স্থাপন কো হরয়রে।  
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৬.৭ উরেখ্যরযাগ্য কায বক্রম: 

  

মুধজব বষ ব ও স্বািীনতাে সুবণ বজয়ন্তী উদ যাপন উপলরক্ষে গত ০৮ মাি ব ২০২১ তাধেরখ ইউধনট কর্তবক ‘বিবন্ধুে ৭ই মারি বে 

ঐধতহাধসক ভাষণ-োজবনধতক মহাকাব্য’ ধবষয়ক কসধমনাে ও আরলািনা সভাে আরয়াজন কো হরয়রে। ইউধনরটে সকল 

কম বকতবা-কম বিােীগণ উক্ত কসধমনাে ও আরলািনা সভায় উপধস্থত ধেরলন। 

 

৬.৮ এসধেধজ বাস্তবায়ন কায বক্রম:  

 

এসধেধজ বাস্তবায়রনে মূল লক্ষে মানসম্মত ধিক্ষা ধনধিত কো। এ লক্ষে বাস্তবায়রন ইউধনরটে কম বকতবা কর্তবক মাঠ পয বারয়ে 

প্রাথধমক ধবদ্যালরয়ে ধিক্ষাথীে ধিক্ষাে মান যািাই ও ধিখন পিধত ধনধবড়ভারব মধনটধোং করে প্রাপ্ত তথ্য উপাি সাংগ্রহ করে 

পেবতী কায বক্রম গ্রহরণে জন্য উিবতন কর্তবপরক্ষে ধনকট প্রধতরবদন দাধখল করে থারক।   

 

৬.৯ ভধবষ্যত পধেকল্পনা:  

 

• মবে রকাম র প্রাথ মিক (বাংল া ও ই ংব রমজ িা েি) ম বদ্য ালয় মনবন্ধ ন মবমধি ালা, 2011-এ র আব লাব ক ে কল মবে রকামর 

প্রাথমিক মব দ্যালয় মন বন্ধ ন কর্ত িপব ক্ষর দ াময়ত্ব প্রদ ান । 

• eva¨Zvg~jK cÖv_wgK wkÿv ev¯Íevqb AvBb 1990 Gi Av‡jv‡K G BDwb‡Ui wba©vwiZ KvR wnmv‡e cÖwZ 02 eQi 

অন্তে wkï Rwic Kvh©µg cwiPvjbv; 

• mve©Rbxb cÖv_wgK wkÿv eva¨Zvg~jK Gi cÖPvi I cÖmvi; 

• ব্যানরবইস এে আদরল সেকাধে ও কবসেকাধে পয বারয়ে সকল ধবদ্যালরয়ে (১ম-৫ম) োত্র/োত্রী, ধিক্ষক এে সাংখ্যা, 

সমাপনী পেীক্ষাে পারিে হাে, ঝরে পড়াে হাে পুনোয় ভধতব ইতোধদ তথ্য োটারবজ এ অন্তর্ভ বক্ত করে প্রাথধমক ধিক্ষাে 

প্রকৃত ধিত্র বাধষ বক প্রধতরবদন আকারে প্রকাি কো। 
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