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1.০ প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে ২০১৬-১৭ অথ থবছরেে বামষ থক অগ্রগমি 

 

 

 

প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তে ভবন 

 

1.১ ১৯৮০ সারে MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k সেকাে KZ„ ©K সব থজনীন প্রাথমিক মিক্ষা কার্ থক্রি গ্রহণ Kivi ci ও 

প্রিাসমনক প্রর াজরন ১৯৮১ সারে জনমিক্ষা পমেদপ্তেরক প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরে উন্নীি কো হ । এ অমিদপ্তে প্রাথমিক 

মিক্ষা প্রিাসরনে মিিী  সরব থাচ্চ স্তে। এ স্তরেে প্রিান মনব থাহী হরেন িহাপমেচােক। 

বাাংোরদরি প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে অিীরন 0৭টি প্রিাসমনক মবভারগে ৬৪টি জজো ও ৫০৫টি উপরজো/থানা  প্রাথমিক 

মিক্ষা কার্ থক্রি পমেচােনা কো হ । মবভাগী  সদরে মবভাগী  উপপমেচােরকে কার্ থাে , জজো সদরে জজো প্রাথমিক মিক্ষা 

অমিস ও মপটিআই, উপরজো/থানা মিক্ষা অমিস ও উপরজো/থানা মেরসাস থ জসন্টারেে িাধ্যরি এবাং ্া্াে পর্ থার   

mnKvix উপরজো/থানা মিক্ষা অমিসারেে িাধ্যরি মবদ্যাে মভমিক সকে কার্ থক্রি বাস্তবা ন, িত্ত্বাবিান ও পমেবীক্ষণ কো 

হ । মবদ্যাে  ব্যবস্থাপনা কমিটি, মিক্ষক অমভভাবক সমিমি, ও ার্ থ/ইউমন ন/উপরজো প্রাথমিক মিক্ষা কমিটিে সহা িা  

প্রিান মিক্ষক Zvui mnKvix মিক্ষকরদে মনর  মন মিি মবদ্যাে মভমিক কার্ থক্রি পমেচােনা করে _v‡Kb| 

1.২ প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে সদে দপ্তরে 0৮টি মবভাগ, র্থাt প্রিাসন, পমেকল্পনা ও উন্ন ন, প্রমিক্ষণ, পমেবীক্ষণ ও 

মূল্যা ন, পমেমস ও অপারেিন, জপ্রাগ্রাি, অথ থ ও মহসাব, আইএিমর্ এবাং জসরকন্ড চান্স এডুরকিন-এে দাম ত্বপ্রাপ্ত 0৮ জন 

পমেচােরকে িাধ্যরি মন‡¤œ ewY©Z কার্ থামদ সম্পাদন কো হ  : 

(১) মবভাগী , জজো ও উপরজো/থানা প্রাথমিক মিক্ষা অমিরস কি থেি কি থকিথা-কি থচােী ও প্রাথমিক মবদ্যাের ে        

                মিক্ষক সম্পমকথি প্রিাসন, ব্যবস্থাপনা, পমেদি থন ও িত্ত্বাবিান; 

 (২) প্রাথমিক মিক্ষা সম্পমকথি নীমিgvjv প্রণ ন ও বাস্তবা ন সম্পরকথ িন্ত্রণাে রক পোিি থ প্রদান; 

 (৩) প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন প্রকল্প প্রণ ন ও বাস্তবা ন সম্পরকথ িন্ত্রণাে রক পোিি থ প্রদান; 

(৪) অমিদপ্তরেে অিীন মবমভন্ন স্তরেে অমিস ও প্রমিষ্ঠারনে প্রিাসক, পমেদি থK ও অন্যান্য কি থচােী এবাং  



     মিক্ষকগরণে জপিাগি প্রমিক্ষরণে ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 (৫) প্রাইিাwে জেমনাং ইনম্টিউট (মপটিআই) এে উন্ন ন; 

 (৬) প্রাথমিক মিক্ষাে বারজট প্রণ ন ও বোদ্দকৃি অরথ থে h_vh_ e¨envi মনমিিকেণ; 

 (৭) অমিদপ্তরেে অিীন নন-কযার্াে কি থকিথা-কি থচাix ও মিক্ষক মনর াগ, পরদান্নমি ও বদমে সাংক্রান্ত; এবাং 

 (৮) প্রাথমিক মবদ্যাের  পাঠ্যপুস্তক সেবোহ মনমিিকেণ। 

 

                                                        প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তে  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সব থজনীন প্রাথমিক মিক্ষাে িাধ্যরি দামেদ্র¨ মবরিাচন, জটকসই উন্ন ন, সহস্রাব্দ উন্ন ন েক্ষযিাত্রা (MDGs) ও সবাে জন্য 

মিক্ষা এে েক্ষযসমূহ অজথরনে েরক্ষয ২০১১-১8 জি ারদ তৃিী  প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ গ্রহণ কো হ । তৃিী  

প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ (২০১১-২০১8) এে উপাদানসমূহt 

  

(১) মিখনিে অজথন| 

 (২) সবাে সিান অাংিগ্রহরণে সুরর্াগ| 

 (৩) আঞ্চমেক ও অন্যান্য পর্ থার  ববষম্য দূেীকেণ| 

 (৪) মবরকন্দ্রীকেণ ও কার্ থকে বারজট বোদ্দ বৃমি। 

 

তৃিী  প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ (মপইমর্মপ-৩) মনম্নবমণ থি 0৫টি িোিে অজথরনে েক্ষয মনর  বাস্তবা ন কো হরে t 

 

(১) সকে মিক্ষাথী জেমণমভমিক ও মবষ মভমিক প্রিযামিি মিখনিে ও প্রামন্তক জর্াগ্যিা জেমণকরক্ষ বরসই অজথb  

     কেরব। 

 (২) সকে ধর‡bর মিক্ষা প্রমিষ্ঠান জথরক সকে মিক্ষাথী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক মিক্ষা োভ কেরব। 

(৩) প্রাথমিক মিক্ষা  সকরে অাংিগ্রহণ, প্রাথমিক মিক্ষাচক্র সিাপন ও মিখনিে অজথরনে েরক্ষয আঞ্চমেক ও  

     অন্যান্য ববষম্য দূে বা কিারনা হরব। 

 (৪) উপরজো বা মবদ্যাে  পর্ থার  পমেকল্পনা কার্ থক্রি মবরকন্দ্রীকেণ কো হরব। 

 (৫) প্রাথমিক মিক্ষাখারি বারজট বোদ্দ বৃমিসহ-এে কার্ থকামেিা বৃমি কো হরব। 

 

িহাপমেচােক 

পমেচােক 

(প্রিাসন) 

পমেচােক

(প্রমিক্ষণ

) 

 

পমেচােক

(পমে. ও 

উন্ন.) 

 

পমেচােক 

(পমেমস 

ওঅপা.) 

 

পমেচােক 

(পমে. ও 

মূল্যা.) 

পমেচােক 

(অথ থ) 

 

পমেচােক 

(জপ্রাগ্রাি) 

 

পমেচােক 

(জসরকন্ড 

চান্স) 

 

জপ্রাগ্রাি 

জকাঅমর্ থরনিনইউ

মনট (মপইমর্মপ-৩) অমিমেক্ত িহাপমেচােক 

সিস্টেম 

ম্যানেজার(

আইএম্ডি) 
 



 

 

মপইমর্মপ-৩ এে আওিা  মনমি থি মবদ্যাে  ভবন 

 

1.৩ প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তে কতৃথক বাস্তবা নািীন উন্ন b কি থকাÐ : 

সব থজনীন ও িানসম্মি প্রাথমিক মিক্ষাে সুরর্াগ সৃমিে েরক্ষয প্রর াজনী  অবকাঠ্ারিা উন্ন ন, প্রমিমক্ষি মিক্ষক সৃমিসহ 

মিক্ষাসহা ক পমেরবি সৃমিে জন্য তৃিী  প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ (মপইমর্মপ-৩) এবাং আেও ১০টি প্রকল্প 

বাস্তবা নািীন ের রছ। 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের লনযে প্রাথমি  মশযা অমিদপ্তনরর  ায ©ক্রি : 

 

প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তর কর্তৃ ক 2016-2017 অথৃ বছররর জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌিল বাস্তবায়ন কিৃপমরকল্পনা এবং পমরবীক্ষণ 

কাঠারিা প্রণয়ন।  

2| মনয়মির্ সভার Av‡qvRb t 

 ক) গঠির্ ননমর্কর্া কমিটির সভা | 

 খ) িামসক সিন্বয় সভার আরলাচযসূমচরর্ জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌিল অন্তভভৃ ক্তকরণ| 

 গ) অংিীজরনর অংিগ্রহরণ সভা| 

 ঘ) সরচর্নর্া বতw×িূলক সভা| 

৩। প্রমিক্ষণ কিৃসূমচ কসমিনার ওয়াকৃkকপ জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌিল মহরসরব কসানার বাংলা গড়ার প্রর্যয় পভমস্তকা  

          অন্তভভৃ ক্তকরণ ও জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌিল বাস্তবায়ন সম্পরকৃ অবমহর্করণ| 

৪। জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌিল বাস্তবায়রনর শুদ্ধাচার চচৃার জনয পভরস্কার প্রদান|  

৫। অন লাইন/ অমভর াগ বাক্স অথবা অনয ক  ককান িাধযরি প্রাপ্ত অমভর াগ গ্রহণ এবং মনষ্পমিকরণ| 

৬। উদ্ভাবনী ধারYv বাস্তবায়ন| 

৭। অমিট মনষ্পমিকরণ এবং প্রর াজয কক্ষরে অমিট সংক্রান্ত সভা আরয়াজন ।  

৮। গণïনানী গ্রহণ এবং মনষ্পমিকরণ| 

৯। র্থয অমধকার আইন অন y ায়ী র্থয সরবরাহ| 

১০। মবদযালয়মভমিক এসএিমস ও মিক্ষক সভায় জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌিল অন্তfy©করণ এবং ননমর্কর্া চচৃার মবষয় অবমহর্  

          করণ| 

১১। পতথক মিফরট পতথকভারব ছােছােী সিারবরির আরয়াজন, শু× উ”Pvররণ জার্ীয় সঙ্গীর্ পমর‡ekb, মিক্ষাথী ও  



          wkÿK‡`i kপথ পাঠ এবং সিারবিসহ কেমণ করক্ষ ননমর্কর্া চচৃাi জনয আরলাচনা ও ননমর্কর্া মবষয়ক গল্প- 

          কমবর্া পাঠ| 

১২। উঠান নবঠক ও িা সিারবরি শুদ্ধাচার ককৌিল বাস্তবায়রনর জনয ননমর্কর্া চচৃার মবষয় অন্তভভৃ ক্তকরণ| 

১৩। ছাত্রছাত্রীদের িরনা‰`মহক িামস্ত  মনমষিকেরণে ব্যবস্থা গ্রহণ|  

১৪। জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়দের জন্য we`¨vjq পর্ থার  কাব দে গঠ্ন করে বনমিকিা চচ থাে মবষ   

           অন্তর্ভ থক্তকেণ| 

১৫। ববদ্যালদয় অবস্থােকারে মিক্ষক-মিক্ষাথীরদে আঞ্চমেক ভাষv পমেহাে করে প্রমিি বাাংো  D”PviY অনুিীেন।  

 

1.৪ প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরেে ইরনারভিন জসে কতৃথক গৃহীি কার্ থক্রি t 

 

 প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তরে ০৭ (সাি) সদস্য মবমিি একটি ইরনারভিন টিি ের রছ। এছাড়া অমিদপ্তরেে 

আওিািীন মবমভন্ন দপ্তেসমূরহ ইরনারভিন টিি গঠ্ন কো হর রছ এবাং মন মিিভারব কার্ থক্রি পমেচামেি n‡”Q ।  

 ২০১৬ সারে একটি সি াবি কি থপমেকল্পনা গ্রহণ কো হর রছ। প্রণীি কি থপমেকল্পনা অনুর্া ী কার্ থক্রি 

বাস্তবা ন অব্যাহি ের রছ| জর্িনt মসটিরজন চাট থাে বিমে ও বাস্তবা ন, প্রমিটি দপ্তরে অমভরর্াগ বক্স স্থাপন, 

উদ্ভাবনী িােণv আnŸvb, মিক্ষক র্াটারবজ বিমে , মিক্ষক বদমে  সিটও াে বিমেে উরদ্যাগ গ্রহণ, মিক্ষকরদে 

জপনিন জসবা সহজকেণ ইিযামদ কার্ থক্রি চেিান ের রছ।  

 মিক্ষকগরণে জপনিন সহজকেরণে জন্য ই-জপনিন এবাং উপে 0২টি জজো  পাইেটিাং (িামনকগঞ্জ  ও টা½vBj)  

কো হর রছ। জপনিন জসবা সহজকেরণে উপে 0১টি িথ্য পুমস্তকা প্রণ ন কো হর রছ| 

 িাঠ্ পর্ থার ে কি থকিথারদে নাগমেক জসবাে উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনীমূেক প্রকল্প মর্জাইন িীষক প্রমিক্ষণ প্রদান কো 

হর রছ| 

 A2i এে িাধ্যরি প্রাথমিক মিক্ষা Awa`ßi  হরি 0৩ জন কি থকিথারক জিন্টে প্রমিক্ষক মহসv‡e প্রমিক্ষণ প্রদান 

কো হর রছ। জিনটমোং কোে েরক্ষয ইরিািরধ্য আেI ১০ জন কি থকিথারক প্রমিক্ষরণে জন্য মনব থাচন কো 

হর রছ|  

 প্রাথমিক মিক্ষা  জসবা সহজকেরণে মনমিি উদ্ভাবনী প্রকল্প wba©vwiZ di‡g প্রস্তাব জপ্রেরণে জন্য িাঠ্ পর্ থার  পত্র 

cÖ`vb কো হর রছ।  

 অনোইন মগ্ররভন্স মেরেস মসর্ি (GRS) এে িাধ্যরি আরবদপত্র সাংগ্রহ করে িাে সিািান সারথ সারথই 

অনোইরন প্রদান কো হরে।  

 ৩০০ জন কি থকিথা-কিচৃারী‡K ই-িাইমোং প্রমিক্ষণ প্রদান কো হর রছ। ইরিািরধ্য অমিদপ্তরে mKj িাখা  B-

dvBwjs  কার্ থক্রি  Pvjy হর রছ।  

 অন-োইরন একাউমন্টাং সিট্ও াে এে িাধ্যরি অথ থ বয‡য় স্বেিা  ও গমিিীেিা আন ন কো হর রছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 তৃিী  প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ (মপইমর্মপ-৩) t 



 

প্রাথমিক মিক্ষা  কামিি েক্ষয অজথরনে জন্য মবমেন্ন উন্ন ন প্রকরল্পে পমেবরিথ Sub-Sector Wide Approach 

কি থসূমচ গ্রহরণে প্রর াজনী িা অনুভূি হও া  মপইমর্মপ-২ িীষ থক দুটি কি থসূমচ বাস্তবাম ি হ । এ সকে কি থসূমচে সািল্য 

ও ব্যথ থিা পর্ থারোচনাপূব থক 0৯টি উন্ন ন সহরর্াগীে আমথ থক ও কামেগমে সহা িা  আেও বৃহৎ পমেসরে মপইমর্মপ-৩ গ্রহণ 

কো হ  Ñ র্া বিথিারন বাস্তবা ‡bi †kl ch ©v‡q ের রছ। 

 

 

1.5.১  িমসূমচর প্রাক্কমলত বেয় : ১৮১৫৩৮৮.৩৬ লক্ষ টাকা। 

1.5.২  িমসূমচর কিয়াদ  : জভলাই ২০১1 হরর্ Ryb ২০১8। 

1.5.৩ কি থসূমচে এোকা  : সিগ্র বাাংোরদি| 

 

1.5.4  কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপুমঞ্জর্ভি ব্য  (েক্ষ টাকা ):  

 

অথমবছর ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 2016-17 

বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) ১৫৩৮১.০০ ১৫৬০০০.০০ ২৪৭৫০০.০০ ২৪০৪৩৭.০০ ২৮০৪১৫.০০ 372963.00 

বযরয়র পমরিাণ (লক্ষ টাকায়) ১৪৭৪৯.৮৮ ১৫২৯৮১.৭৫ ২৪৫৪৮৭.৯৪ ২২৯৮৯৫.১৬ ২৭৫০০১.০৮ 334100.56 

বযরয়র ির্করা হার ৯৫.৯০% ৯৮.০৭% ৯৯.১৯% ৯৫.৬২% ৯৮.০৭% 88.58% 

ক্রিপভমিfzর্ অগ্রগমর্ (লক্ষ 

টাকায়) 

     1252216.37 

 

1.5.5  িমসূমচর সািমি  লযে : কদরির সকল প্রাথমিক মবদযালরয় গিরনাপর াগী মিক্ষাথীরদর িানসম্মর্ মিক্ষা     

            মনমির্করণ। 

1.5.6  িমসূমচর উনেশোবwj : 

প্রাক-প্রাথমিক কথরক পঞ্চি কেমণ প ৃন্ত বাংলারদরির সকল মিশুর জনয কা ৃকরী ও hy‡Mvc‡hvMx মিশু-বান্ধব মিক্ষা প্রদারনর 

লরক্ষয একটি দক্ষ, একীভূর্ এবং সির্ামভমিক প্রাথমিক মিক্ষা বযবস্থা গরড় কর্ালা। 

 

1.5.7 বাস্তবায়ে ক ৌশল: সফলভারব বাস্তবায়রনর িাধযরি কামির্ লক্ষয অজৃরনর জনয মপইমিমপ-৩ এর কা ৃক্রিরক 0৪টি 

করম্পারনন্ট ও ২৯টি সাব-করম্পারনন্ট-এ মবভক্ত করর বাস্তবায়ন করা n‡q‡Q | করম্পারনন্ট গুরলা : 

 করম্পারনন্ট ১      :  মিখন ও মিক্ষণ| 

 করম্পারনন্ট ২     :  অংিগ্রহণ ও নবষিয| 

 করম্পারনন্ট ৩     :  we‡K›`ªxKiY ও কা ৃকামরর্া| 

 করম্পারনন্ট ৪      :  কসক্টর/কপ্রাগ্রাি পমরকল্পনা ও বযবস্থাপনা| 

1.5.8  িমসূমচর সামবম   াযমক্রি: 

(১) মিক্ষানীমর্-২০১০ অনভ ায়ী ৫+ বয়সী মিশুরদর জনয প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা প্রচলন। এ জনয মিশুরদর উপর াগী  

     কখলাধ yলা সািগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কামরকুলাি ও পাঠয বই সরবরাহ করা হরে; 

(২) Overcrowded মবদযালরয় কেমণকক্ষ ও মিক্ষাথী অনভপার্ ১:42-এ নামিরয় আনার লরক্ষয চামহদামভমিক   



     ৩৯,০০৩টি কেমণকক্ষ মনিাৃণ | 

 (3) চামহদা মভমিরর্ মবদযালয় কিরাির্| 

(4) মপটিআই, উপরজলা মিক্ষা অমফস, ইউআরমস, কজলা ও মবভাগীয় প ৃারয়র অমফস ও কনপ সম্প্রসারণ ও  

      কিরাির্| 

(5) বরৃ্িান কামরকুলাি সংরিাধনপূবৃক hy‡Mvc‡hvMx কামরকুযলাি প্রণয়ন করর ছােছােীরদর িরধয মবনািূরলয বই   

     মবর্রণ করা n‡”Q| 

 (6) দক্ষ মিক্ষক সতমির লরক্ষয মসইনএি এর পমরবররৃ্ ১৮ িাস কিয়ারদর মিপ-ইন-এি ‡Kvm © cªeZ©b| 

(7) উন্নয়ন মবরকন্দ্রীকররণর লরক্ষয মবদযালয়মভমিক উন্নয়ন পমরকল্পনা এবং উপরজলা প ৃারয় প্রাথমিক মিক্ষা  

     পমরকল্পনা কা ৃক্রি সম্প্রসারণ| 

 (8) মিক্ষকসহ সকল প ৃারয়র কিকৃরৃ্া ও কিচৃারxকদর প্রমিক্ষরণর িাধযরি Kg© দক্ষর্া বত মদ্ধকরণ| 

 (9) প ৃায়ক্ররি কদরির প্রমর্টি মবদযালরয় Digital Content  মভমিক কেমণ পাঠদান পমরচালনা| 

 (10) আইমসটি অবকাঠারিা নর্wiর লরক্ষয প্রাথমিক মবদযালরয় কমম্পউটার প্রদান করা | 

 (11) দyক ৃাগকালীন সিরয় মিক্ষা কা ৃক্রি অবযvহর্ রাখার জনয মবরিষ কা ৃক্রি গ্রহণ| 

 (12) চামহদামভমিক টয়রলট  wbg©vY I কিরাির্ | 

 

1.5.9 মপইমিমপ-৩ এর আওর্ায় ২০১6-১7 অথৃবছররর বাস্তবাময়র্ প্রধান কা ৃক্রিসিূহ : 

1.5.9.1 ক ৌত অব াঠানিা মেিমাণ : 

 

ক্রমিক নাং কার্ থক্রি ব্য  (েক্ষ টাকা ) জভৌি অগ্রগমি 

1. নেকূপ স্থাপন 3300.00 4292টি 

2. ও াি ব্লক 7750.00 4859টি 

3. প্রাথমিক মবদ্যাে  মনি থাণ 10205.11 ৫৭টি 

4. অমিমেক্ত জেমণকক্ষ মনি থাণ 55945.88  ৪৮৪৭টি 

5. বড় িেরনে জিোিি 8000.00 2236 টি 

6. মবদ্যাে  ভবন ও জেমণকক্ষ 

জিোিি/সাংস্কাে 

2495.00 

1956.42 

21738 রুটিে জিোিি 

  2495টি ক্ষুদ্র জিোিি 

7. মবদ্যাের ে ট রেট জিোিি 240.00 1200 

 

  



1.5.9.2 Decentralized School management and Governance 

 

মিক্ষাে সামব থক িান উন্ন রন স্থানী  পর্ থার  পমেকল্পনাে জকারনা মবকল্প জনই। মবদ্যাে  উন্ন ন পমেকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা 

আেI মবরকন্দ্রীKi‡Y েরক্ষয তৃিী  প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ (মপইমর্মপ-৩) এে আওিা  মবদ্যাে  মভমিক উন্ন ন 

পমেকল্পনা (School Level Improvement Plan) এবাং উপরজো প্রাথমিক মিক্ষা পমেকল্পনা (UPEP) প্রণ ন কো 

হরে। মবদ্যাে  পমেকল্পনাে িাধ্যরি মিক্ষক-মিক্ষাথী, মিক্ষক, অমভভাবক সম্পকথ উন্ন ন এবাং স্থানী  জনগণরক মবদ্যাের ে 

সকে কি থকা‡Ð সম্পৃক্তকেণ এে িাধ্যরি িারদে অাংিগ্রহণ মনমিি কো হর রছ। মবদ্যাের ে প্রমি জনগরণে িামেকানারবাি 

জাগ্রি কেরণে জক্ষরত্র স্থানী  জনগরণে অাংিগ্রহরণে একটা বড় ভূমিকা ের রছ। 

 

ক্রমিক নাং কার্ থক্রি ২০১6-২০১7 অথ থবছে (েক্ষ টাকা ) 

বোদ্দ ব্য  অগ্রগমি 

1. মিপ গ্রান্ট 25500.00 25500.00 ৫০৭ উপরজো ৬৩,750 হাজাে মবদ্যাের  

প্রমিটিরি ৪০ হাজাে UvKv ছাড় কো 

হর রছ। 

2. UPEP gv÷vi 

†Uªwbs 

1 †KvwU 7447280.00 252 Dc‡Rjvq 756 Rb Kg ©KZ©v‡K 

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

1.5.9.3  মিক্ষক মনর াগ ও প্রমিক্ষণ 

 

মিক্ষক মিক্ষাথী অনুপাি হ্রাস করে িানসম্মি মিক্ষা ব্যবস্থা মনমিিকেরণে েরক্ষয ২০১6-১7 অথ থবছরে নতুন মিক্ষক মনর াগ 

ও মবদ্যিান মিক্ষকরদে প্রমিক্ষণ প্রদান কো হর রছ। 

 

µwgK 

bs 

c`we ‡gvU wb‡qvM cÖvß 

wkÿK 

gšÍe¨ 

1. cÖavb wkÿK  499 Rb  

2. mnKvix wkÿK cÖvK-cÖv_wgK gyw³‡hv×v †KvUvq  2914 Rb gyw³‡hv×v †KvUvq 

3. mnKvix wkÿK  15018 Rb  cyj n‡Z wb‡qvM| 

4. mnKvix wkÿK 31515 Rb c¨v‡bj n‡Z wb‡qvM| 

* wZb cve©Z¨ †Rjv e¨ZxZ 61 †Rjvi Z_¨| 

 

2016-17 A_© eQ‡i cÖwkÿY ev¯Íevqb AMÖMwZ t 

 

µwgK 

bs 

jÿ¨ gvÎv t   

e¨vP I msL¨v 

jÿ¨gvÎv ev¯Íe AR©b ev Í̄e D³ mg‡q 

AR©b| 

nvi % gšÍe¨ 

1. 10087 e¨vP 

277607 Rb 

1195 e¨vP 

32535 Rb 

1193 e¨vP 

32468 Rb| 

9987 e¨vP 

276094 Rb| 

99.45%  

 

 

 

 

 



 
 
1.5.9.4 মবোি ~‡j¨ বই মবিেণ 
 

মপইমর্মপ-৩ এে অন্যিি কার্ থক্রি মবনামূরল্য বই মবিেণ। সাব থজনীন প্রাথমিক মিক্ষা মনমিিকেরণে েরক্ষয প্রমিবছে 

প্রাথমিক মবদ্যাের ে সকে মিশুরদে িরধ্য মবনামূরল্য বই মবিেণ কো হ । জেখাপড়া  মিশুরদে িরনারর্াগ আকষ থণ Kivi 

j‡ÿ¨ সাদা-কারো বইর ে পমেবরিথ েমিন বই সেবোহ কো হরে। এরি মিশুরদে জেখা পড়াে প্রমি িরনারর্াগ বৃমি 

জপর রছ। 

 

ক্রঃ 

নাং 

কার্ থক্রি 

2016-17 অথ থবছে (েক্ষ টাকা) িন্তব্য 

বোদ্দ ব্য  অগ্রগমি  

1 বই 

মবিেণ 

4058995450.00 

PvikZ cvuP †KvwU 

EbbeŸB jÿ 

cuPvbeŸB nvRvi 

PvikZ cÂvk UvKv| 

4003542241.80 

PvikZ †KvwU cqwÎk 

jÿ weqvwjøk nvRvi 

`yBkZ GKPwjøk 

UvKv Avwk cqmv| 

100%  ‡gvU 2,49,83,993 Rb QvÎQvÎxi gv‡S eB 

weZiY Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ প্রাক-প্রাথমি‡Ki 

3262864 Rb  ও  প্রাথমিক  we`¨vj‡qi 

21721129 Rb ছাত্রছাত্রী | 

 

 



 

 

 



1.5.9.5 ক্রীড়া ও সাাংসৃ্কমত   াযমক্রি  

 

আনন্দঘন পমররবরি মিক্ষা কা ৃক্রি পমরচালনার জনয এবং সহপাঠযক্রমিক কা ৃক্ররির অংি মহরসরব এ কিসূৃমচর আওর্ায় 

ইউমনয়ন প ৃায় হরর্ জার্ীয় প ৃায় প ৃন্ত ছাে ও ছােীর জনয c„_K fv‡e ফভ টবল টভ নাৃরিরন্টর আরয়াজন করা হরয়রছ। ২০১6-

১7 অথৃবছরর বঙ্গবন্ধভ  কগাল্ডকাপ প্রাথমিক মবদযালয় ফভ টবল টভ নাৃরিন্ট ও বঙ্গিার্া কবগি ফমজলার্ভ রন্নসা িভমজব কগাল্ডকাপ প্রাথমিক 

মবদযালয় ফভ টবল টভ নাৃরিন্ট জাকজিকc~Y ©ভারব আরয়াজন করা হয় । 

 

1.5.9.6   প্রা -প্রাথমিক কার্ থক্রি  

 

প্রাথমিক মবদ্যাের  িিভাগ ভমিথ মনমিিকেণ, ঝরে পড়া জোি এবাং িানসম্মি প্রাথমিক মিক্ষা বাস্তবা রন বিথিান সেকাে 

অঙ্গীকাোবি। এসব েক্ষয বাস্তবা রন মপইমর্মপ-২ জি 0৪টি এযাকিন প্ল্যান গ্রহণ কো হর মছে। পেবিীরি মপইমর্মপ-৩ 

জি 0৪টি এযাকিন প্ল্যানরক সিমিি করে একটি এযাকিন প্ল্যান প্রণ ন কো হ  জর্টি ‘Gender & Inclusive 

Education Action Plan’ এে আওিা  জির  মিশু, b„-ZvwË¡K জনরগাষ্ঠীে মিশু, প্রমিবন্ধী এবাং অন্যান্য মপমছর  পড়া 

জনরগাষ্ঠীে মিশুরক মূেিাোে মিক্ষা ব্যবস্থা সম্পৃক্ত করে এমগর  জন াে েরক্ষই একীভূি মিক্ষা িাখাে িাধ্যরি মবমভন্ন 

কার্ থক্রি পমেচামেি হরে। 

 

 

অজথনসমূহ: বিথিান সেকাে ৩৭,৬৭২ (সাইমত্রি হাজাে ছ িি বাহািে) টি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যাের  প্রাক-প্রাথমিক 

জেমণে জন্য 0১ জন করে সহকােী মিক্ষরকে পদ সৃমি করেরছন। ইরিািরধ্য ৬১ জজো  Pviিারপ 

(১৩,৯৮৮+৬,৯৩৩+১৩,৯৭৪+2914)=37,8009 জন  মিক্ষরকে মনর াগ প্রদান কো হর রছ। ২০১6-১7 মিক্ষাবরষ থ 

৩667851 জন মিশু প্রাক-প্রাথমিক জেমণরি ভমিথ হর রছ। 

 

২০১6-১7 অথ থবছরে প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা মবষর  14308 জন মিক্ষকরক ১৫ মদরনে প্রমিক্ষণ প্রদান কো হর রছ। এ পর্ থন্ত 

সবরৃিাট 75396 জন মিক্ষকরক ১৫ মদরনে প্রমিক্ষণ প্রদান কো হর রছ। প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা মবষর  িমনটমোং ও 

সুপােমভিরনে জন্য প্রাথমিক মিক্ষাে সকে িাঠ্ পর্ থার ে কি থকিথারক 03 মদরনে ওমের নরটিন এবাং প্রমিক্ষরণ প্রমিক্ষরকে 

দাম ত্ব পােরনে জন্য প্রমি উপরজো হরি 02 জন করে কি থকিথারক প্রমিক্ষণ প্রদান কো হর রছ। প্রমিটি মবদ্যাের  প্রাক-

প্রাথমিক জেমণ সমিিকেরণে জন্য ২০১6-১7 অথ থবছরে ৫,০০০/- (পাাঁচ হাজাে) টাকা বোদ্দ প্রদান কো হর রছ। 



 

প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা মবষর  জবসেকামে সাংস্থাে অাংিগ্রহরণে সুমবিারথ থ সেকাে GO-NGO Collaboration Guide 

Line and Implementation Plan অনুরিাদন করেরছ। প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা মবষর  GO-NGO 

Collaboration Guide Lineএবাং Implementaion Plan এে আরোরক জবসেকামে সাংস্থাসমূহ এ কার্ থক্ররি 

অাংিগ্রহণ করেরছ এবাং িাাঁরদে মবদ্যাে /জেমণরি অধ্যা নেি মিশুরদে মবনামূরল্য মিখন-জিখারনা সািগ্রী মবিেণ কো 

হরে। 

 

1.5.9.7  পমেবীক্ষণ ও মূল্যা ন মবভারগে কার্ থক্রি  

জািী  মিক্ষাথী মূল্যা ন  (NSA- National Student Assessment) একটি নমুনামভমিক মূল্যা ন। আদি থিান 

বজা  জেরখ প্রণীি ৩৫ জথরক ৪০টি অভীক্ষাপরদে মভমিরি মিক্ষাথী  wkLb gvÎv পমেিারপে উরদ্দরে এক বছে অন্তে অন্তে 

জািী  মিক্ষাথী মূল্যা ন অনুমষ্ঠি হর  থারক। Gi gva¨‡g Mastering learning outcome wbY©q Kiv nq| 

মিশুরদে ব স ও জেমণ অনুর্া ী মিক্ষাক্ররি  মবষ গুরো AšÍfz ©³ র্থার্থ মকনা এবাং মিশুো জেমণ ও মবষ মভমিক 

জর্াগ্যিাগুরো র্থাসির  অজথন কেরি পােরছ মকনা-িা র্াচাই কোে জন্য নমুনাচ ন পিমিরি মবদ্যাে  ও মিক্ষাথী বাছাই 

করে ৩  ও ৫ি জেমণে মিক্ষাথীরদে বাাংো ও গমণি মবষর  মূল্যা ন কার্ থক্রি পমেচামেি হ । এটি প্রচমেি পেীক্ষা িথা 

প্রাথমিক সিাপনী পেীক্ষা জথরক মভন্নিে। সাংগৃহীি িথ্য মবরেষরণে িাধ্যরি মিক্ষাথী ও প্রাথমিক মিক্ষা ব্যবস্থাে দুব থে 

মদকসমূহ মচমিি কো হ । পেবিীরি প্রাথমিক  wkÿv মিক্ষাক্রি উন্ন ন, প্রাথমিক মিক্ষা ব্যবস্থাপনাে উন্ন ন সাংক্রান্ত 

জকৌিে মনি থােণ এবাং পমেকল্পনা গ্রহণ কো হ । ২০১6-১7 অথ থবছরে জািী  মিক্ষাথী মূল্যা ন ২০১৩ এে প্রমিরবদন 

প্রকাি কো হর রছ। িাছাড়া জািী  মিক্ষাথী মূল্যা ন ২০১7-এে প্রাথমিক কার্ থক্রি জর্িন িাি থ মনর াগ, পমেকল্পনা 

প্রণ ন, জট্ আইরটি প্রস্তুি-এে জন্য মবমভন্ন কি থিাোে আর াজন ‡k‡l 64 †Rjvi †`‡ki 88 Dc‡Rjvi 1600 

we`¨vj‡q  Afxÿv সম্পন্ন কো হর রছ। ২০১৪-১৫ অথ থবছরে Education Household Survey 2014 বাাংোরদি 

পমেসাংখ্যান ব্যযরো (BBS) এে সহা িা   সম্পন্ন হর রছ।  

cÖv_wgK wkÿvi ¸YMZ gv‡bvbœq‡b  cÖwZeQi evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi (APSC) cÖwZ‡e`b cÖYqb I cÖKvk 

Kiv nq| GwU cÖv_wgK wkÿvi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© cÖKvkbv| 2016 mv‡j evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi cÖwZ‡e`b 

(Annual Primary School Census-2016) cÖKvwkZ n‡q‡Q| evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwii Z_¨ 

M‡elYjã I cwiKíbvi Kv‡R e¨eüZ nq weavq †`‡ki mKj K¨vUvMwii (27 K¨vUvMwii) cÖv_wgK we`¨vjq †_‡K 

G Z_¨ msMÖn Kiv nq| Gi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ Z_¨¸‡jv n‡jv t we`¨vj‡qi †fŠZ AeKvVv‡gv. wkÿ‡Ki msL¨v, 

wkÿv_©xi msL¨v, f‚wgi Z_¨, m¨vwb‡Ukb I IqvkeøKmn cvbxq R‡ji e¨e ’̄v, w ø̄c Aby`vb I we`¨vjq e¨e ’̄vcbv 

KwgwU, eB weZiY, Dce„wË cÖ`vb, K¨vP‡g›U GjvKvi ïgvwiK…Z wkï‡`i Z_¨ I wkÿK‡`i cÖwkÿY msµvšÍ Z_¨ 

msMÖn Kiv nq| †h‡nZz cÖv_wgK wkÿvi cÖ‡qvRbxq mKj Z_¨, †hgb t GER, NER, Cycle Dropout Rate, 

Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI(GER), 

GPI(NER), Year inputs per graduate mwbœ‡ewkZ K‡i cÖwZeQi APSC cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq, ZvB 

GwU‡K cÖv_wgK wkÿvi `c©Y (Mirror) ejv nq| 

2014-15 A_© eQ‡i Education House Hold Survey-2014, evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡iv (BBS) Gi 

mnvqZvq m¤úbœ n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki wewfbœ cwiev‡ii Avw_ ©K m½wZ Abyhvqx cÖv_wgK wkÿvi †ÿ‡Î e¨‡qi cwigvY, 



wkÿv_©xi ¯̂v ’̄¨ wPwKrmvmn Rxeb hvÎvi gvb A_©vr Av_©-mgvwRK Ae¯’v wkÿvq wK cÖfve †d‡j Zv hvPvB Kivi Rb¨ 

G Rixc Kiv n‡q _v‡K| 

cÖv_wgK wkÿvi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y © cÖwZ‡e`b n‡”Q evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ev Annual Sector Performance 

Report (ASPR). hv cÖwZeQi cÖYqb I cÖKvk Kiv n‡q _v‡K| 2017 mv‡ji evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 

(Annual Sector Performance Report) cÖKvwkZ n‡q‡Q| D³ cÖwZ‡e`b cÖv_wgK wkÿvi ¸YMZ I 

cwigvYMZ gv‡bvbœq‡b wewfbœ m~PK †hgbt PSQL(Book distibution, Assist.Teachers and Sub-

Cluster training, and Slip grands) Ges KPI (Primary education completion ezamination, 

Out of school children (boys and girls), Gender  Parity Index of GER, GER(EFAs), 

NER(EFAs) cÖf…wZ cwigvc Kiv n‡q _v‡K| G mKj m~P‡Ki gva¨‡g cÖv_wgK wkÿvi  mvwe©K AMÖMwZ cwijwÿZ 

nq| 

 

1.5.9.8 মিখরব প্রমিটি মিশু  

 

বিথিান সেকাে জদরিে প্রাথমিক মিক্ষাে িান উন্ন ন, মিক্ষকরদে উন্ন ন ও মিক্ষা প্রমিষ্ঠারনে উন্ন রন মবমভন্ন ধর‡bর 

পদরক্ষপ গ্রহণ করেরছ। সেকারেে মবমভন্ন যুরগাপরর্াগী পদরক্ষপ গ্রহরণে িরে প্রাথমিক মিক্ষা মবমভন্ন জক্ষরত্র উরেখরর্াগ্য 

সািল্য অজথন করেরছ, এে িরধ্য উরেখরর্াগ্য হরো - প্রা  িিভাগ ভমিথ ও প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনীে হাে বৃমি, ঝরে 

পড়াে হাে হ্রাস এবাং জজন্ডাে সিিা অজথন ইিযামদ। িরব মিক্ষাে গুণগি িান অজথরন আেI সরচি হও া প্রর াজন। 

সেকাে ২০১১ মি্ারব্দ প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ-৩ এে আওিা  ‘মিখরব প্রমিটি মিশু (ইমসএে)‘ নারি একটি ‘মদক 

মনরদ থিক‘ পাইেট কার্ থক্রি গ্রহণ করেরছ। এ কার্ থক্ররিে উরদ্দে হরো : মিখন-জিখারনা পিমিরি গুণগি পমেবিথন আনা 

এবাং মিক্ষাথীরদে মিখন অজথন মনমিি কো। ইমসএে কার্ থক্ররিে েক্ষয হরো জেমণকরক্ষ মিখন-জিখারনা পিমিরি গুণগি 

পমেবিথন আনাে িাধ্যরি একটি কা ©কর ও স্ব াংমক্র  মিখন-জিখারনা পিমি প্রবিথন কো, এবাং জেমণকরক্ষ সকে মিশুে 

মিখন অজথরন মিক্ষকরক দাম ত্বিীে করে গরড় জিাো। অথ থাৎ ইমসএে এে সামব থক েক্ষয হরো জেমণকরক্ষ মিখন-জিখারনা 

পিমিরি িাোবামহকভারব গুণগি পমেবিথন আনা। 

2011-22 A_©eQi n‡Z ïiæ K‡i 2016 ch©šÍ 54wU †Rjvi †gvU 1240wU cÖv_wgK we`¨vj‡q G Kvh ©µg ev¯ÍevwqZ 

n‡”Q| ECL Kvh©µg djcªm~fv‡e ev Í̄evq‡bi Rb¨ ‡cÖvMÖvg wWwfkb 7160Rb wkÿK I 808 Rb ’̄vbxq ch ©v‡qi 

wi‡mv ©m cvimb‡`i (BDAviwm BÝUªv±i, wcwUAvB BÝUªv±i, GBDBI, mnKvix BDAviwm BÝUªv±i), cÖwkwÿZ Kiv 

n‡q‡Q| ZvQvov 2013-14, 2014-15 I 2015-16  A_© eQ‡i †gvU 940wU we`¨vj‡qi cÖwZwU‡Z GmAviGg I 

wUGjGg eve` 8000/- UvKv †`qv n‡q‡Q| 

ইমসএে কার্ থক্ররিে জিৌমেক নীমিে আরোরক বাাংো ও গমণি মবষর ে দু‘জটা মেিরেরটে ওপে সাব-্া্াে পর্ থার  ১০ 

জজোে সকে মিক্ষকরক ০২ মদরনে সাব-্া্াে প্রমিক্ষণ জদ া হর রছ। এে িরে মিক্ষকগণ ইমসএে মবষর  িােYv োভ 

Ki‡Z mÿg n‡q‡Q। র্া পেবিীরি িারদে নীর্ জবইজর্ সাব-্া্াে মেিরেট প্রণ রন সহা িা কেরব। 



ইমসএে বাস্তবা ন অমভজ্ঞিা ও পাশ্ব ©বর্ী জদিসমূরহে অমভজ্ঞিাে আরোরক ইমসএে কার্ থক্রিরক আেI িমক্তিােী ও 

সম্প্রসােণ কোে েরক্ষয ‘ইমসএে জেরেমনাং িরর্ে‘ে প্রস্তাবনা ২৮ জুন ২০১৫ wLª: িামেখ প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণাে  

অনুরিাদন করে। অনুরিামদি জেরেমনাং িরর্েটি 0৭টি মবভাগী  িহরেে মনব থামচি ৫০টি মবদ্যাের  বাস্তবা ন কো হরব।  

এেই িাোবামহকিা  মপইমর্মপ-৩ এে আওিা  ‘মিখরব প্রমিটি মিশু (ইমসএে)’ জেরেমনাং িরর্ে ও াকথিপ গি ২৮ জি 

২০১৬ wLª: িামেখ এনমসটিমব, জনপ, অমিদপ্তে ও িাঠ্ পর্ থার ে কি থকিথা সিির  এক ও াকথিপ অনুমষ্ঠি হ | ও াকথিরপে 

িিািি অনুর্া ী ইউমনরসি কতৃথক 0৪টি মবষর  (বাাংো, গমণি, ইাংরেমজ, প্রাথমিক মবজ্ঞান এবাং বাাংোরদি ও মবশ্বপমেচ ) 

0৪ জন পোিি থক ও 0১ জন সিি ক মনর াগ কো হ । পোিি থকগরণে জনতৃরত্ব 0৪টি দে গঠ্ন কো হ । প্রমিটি দরে 

এনমসটিমব ও জনপ এে প্রমিমনমি, ইমসএে মেরস থাস পােসন, িাঠ্ পর্ থার ে কি থকিথা এবাং মিক্ষকরদে সিির  ম্যারটমে ােস 

জর্রভেপ K‡i gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 

1.5.9.9 সুস্বানযে সুমিক্ষা মবষ ক কার্ থক্রি  

সকে মিশুে জন্য িানসম্মি প্রাথমিক মিক্ষা মনমিি কোে েরক্ষয সেকাে িিভাগ ছাত্র ভমিথ, ঝরে পড়া জোি ও মিখন-

জিখারনাে গুণগি িান উন্ন রনে জন্য মবমভন্নমুখী পদরক্ষপ গ্রহণ করেরছ। এ কার্ থক্রিটি স্বাস্থয অমিদপ্তে এবাং প্রাথমিক 

মিক্ষা অমিদপ্তরেে সিির  বাস্তবাম ি হরে। মিশুে স্বাস্থয সুস্থ্ োখাে জন্য প্রমি বৎসে প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তে ও স্বাস্থয 

অমিদপ্তরেে জর্ৌথ উরদ্দযারগ কৃমিনািক ঔষি বছরে দু’বাে করে খাও ারনা এবাং একই সারথ মবদ্যাের ে মিশুরদে স্বাস্থয 

পেীক্ষাে কার্ থক্রি পমেচােনা হর রছ। কৃমিনািক ঔষি খাও ারনা এবাং স্বাস্থয পেীক্ষা কার্ থক্রি পমেচােনাে জন্য স্বাস্থয 

অমিদপ্তে কতৃথক ্যারটমজ জপপারেে “মেটে র্ক্টে” িােণাটি এরক্ষরত্র কারজ োগারনা হর রছ। উরেখ্য, প্রমিটি মিশুে স্বাস্থয 

মবষ ক িথ্য জর্িন: ১। ওজে; ২। উচ্চতা; ৩। দৃবি শবি; ৪। বয়স; ৫। কেবি ইতযাবে তথ্য ্াস্থয ররী্া রদম ে  বলবরব× 

কো হর রছ। জস অনুর্া ী মিশুরদে পুমি মবষ ক প্রর াজনী  পোিি থ প্রদান কো হর রছ। 

সুস্বারস্থয সুমিক্ষা প্রমিক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্য মনরম্নাক্ত ছরক জদ া হরো: 

ক্রমিক 

নাং 

মববেণ ২০১6-১7 অথ থবছে 

অরথ থে পমেিাণ প্রমিক্ষণাথীে সাংখ্যা 

১। ইউমনরসি (মপইমর্মপ-৩) 72.99 েক্ষ 1680 জন 

 

1.5.9.10   প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পেীক্ষা   

 

2016 সারে প্রাথমিক সিাপনী পেীক্ষা  বাাংোরদরিে ৬৪টি জজোে ৫০৮টি উপরজো  জদরি ৭,2৬7টি এবাং বমহঃ 

বাাংোরদরি ১2টি জকরন্দ্র অনভমির্ হয়। উক্ত পরীক্ষায় কিাট পরীক্ষাথীর সংখযা মছল 28,06096 জন। ছােী 1507318 জন ও 

ছাে 1298778 জন। এরদর িরধয পরীক্ষায় উপমস্থর্ কিাট ছাে-ছােীর সংখযা 2696216 জন। ছােী 1457035 জন, ছাে 

1239181 জন, উিীণৃ: 2566271 জন এবং পারির হার: ৯5.18%। 

  



 

1.5.9.11 ইবরিদা ী মিক্ষা সিাপনী পেীক্ষা  

 

2016 সারে ইবরিদা ী মিক্ষা সিাপনী পেীক্ষা  সিগ্র বাাংোরদরি জিাট পেীক্ষাথীে সাংখ্যা মছে 294381 জন। ছাত্রী 

139941 জন ও ছাত্র 154440| এরদে িরধ্য পেীক্ষা  উপমস্থি জিাট ছাত্র-ছাত্রীে সাংখ্যা 254399 জন। ছাত্রী 124696 

জন এবাং ছাত্রী 129703 জন| উিীণ থ : 236444 জন এবাং পারিে হাে: 92.94%| 

 

1.5.9.12 ‘িীনা মদবস’ t 
 

িীনা বাাংোরদরিে একটি অিযন্ত জনমপ্র  কার্ট থন চমেত্র। িীনা কার্ট থন চমেত্রটি বাাংোরদি, পামকস্তান, ভােি, জনপাে িথা 

দমক্ষণ এমি াে জির  মিশুরদে প্রমিমনমিত্বকােী একটি বামেকা চমেত্র। িীনা চমেত্রটি সৃমি হর মছে ১৯৯১ সারে একজন দি 

বছে ব সী বামেকা মহরসরব। িীনা নারিে এই বামেকা চমেত্রটি জির  মিশুরদে অমিকাে প্রমিষ্ঠা  জসাচ্চাে। মিশুরদে সারথ 

সব ব রসে িানুষই িীনারক খুব পছে করে। জস কাে‡Y ১৯৯৮ সারেে ২৪ জসরেম্বে িামেখ হরি জদিব্যাপী ‘িীনা মদবস’ 

উদর্াপন কো হরে |  প্রমিবছেই প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তে এ মদবসটি পােন করে আসরছ। 

 

1.5.9.13  জািী  প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ উদর্াপন t 
 

জািী  প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তারহে উরেখরর্াগ্য ববমিিয হরো: মবদ্যাে , ্া্াে ও উপরজো/থানা পর্ থা  জথরক জািী  পর্ থা  

পর্ থন্ত মবমভন্ন মবষর  প্রমিরর্ামগিাে িাধ্যরি জেষ্ঠ মিশু মিল্পী, মিক্ষক, ব্যমক্ত, প্রমিষ্ঠান, কি থচােী এবাং কি থকিথারক পদক ও 

সনদ প্রদারনে িাধ্যরি িাাঁরদে কারজে স্বীকৃমি ও উৎসাহ প্রদান কো। ২০১7 সারলর 29 Rvbyqvwi িাননী  প্রিানিন্ত্রী জিখ 

হামসনা প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ উদর্াপরনে সিাপনী অনুষ্ঠারন পুেস্কাে প্রদান করেন। আন্তঃপ্রাথমিক মবদ্যাে  ক্রীড়া 

প্রমিরর্ামগিা-২০১6 এে িোিরেে মভমিরি জািী  পর্ থার  পুেস্কাে প্রাপ্তরদে িামেকা t 

 

 

ইরভন্ট ছাত্র ছাত্র জিাট 

১০০ মিটাে জদৌড় ৩  ৩   ৬  

দীর্ থ োি ৩ ৩ ৬ 

উচ্চ োি ৩ ৩ ৬ 

ভােসাম্য জদৌড় ৩ ৩ ৬ 

উপমস্থি বক্তিৃা ৩ ৩ ৬ 

মক্ররকট বে মনরক্ষপ ৩ ৩ ৬ 

অাংক জদৌড় ৩ ৩ ৬ 

একক অমভন  ৩ ৩ ৬ 

জিােগ েড়াই ৩ ৩ ৬ 

পেী গীমি/ আঞ্চমেক গান ৩ ৩ ৬ 

আবৃমি ৩ ৩ ৬ 

মচত্রাঙ্কন ৩ ৩ ৬ 

জদিাত্বরবািক গান ৩ ৩ ৬ 

নৃিয ৩ ৩ ৬ 

কাব মিশু ১ ২ ৩ 

 



এছাড়াও জেষ্ঠ জজো প্রিাসক, জেষ্ঠ উপরজো পমেষদ জচ ােম্যান, ‡kÖô উপরজো মনব থাহী অমিসাে, জেষ্ঠ জজো প্রাথমিক 

মিক্ষা অমিসাে, জেষ্ঠ মপটিআই mycvwib‡Ub‡W›U, জেষ্ঠ উপরজো মিক্ষা অমিসাে, জেষ্ঠ মপটিআই ইন্সোক্টে, জেষ্ঠ সহকােী 

উপরজো মিক্ষা অমিসাে, জেষ্ঠ ইউআেমস ইন্সোক্টে, জেষ্ঠ সহকােী ইউআেমস ইন্সোক্টে, জেষ্ঠ মবরদ্যাৎসাহী সিাজকিী, 

জেষ্ঠ মপটিআই, জেষ্ঠ প্রাথমিক মবদ্যাে , ঝরেপড়া উরেখরর্াগ্য হারে কিারি সক্ষি মবদ্যাে , জেষ্ঠ জজো ও জেষ্ঠ উপরজো 

জক পদক প্রদান কো হ ।  

1.5.9.14  প্রশাসমে  কার্ থক্রি  

 

প্রাথমিক মিক্ষা অমিদß‡i ২০১6-১7 অথ থবছরে অনুরিামদি পদসাংখ্যা মছে 4,47,967wU | eZ©gv‡b Kg©iZ c` msL¨v  

৩,84362wU এবাং ‡gvU k~b¨ c‡`i msL¨v 49718wU|  জজো কি থকিথাে শূন্য পদ 2৩টি mn অন্যান্য 2q জেমণi cÖavb 

wkÿKmn 21255wU, mnKvix wkÿK 20486 wU mn 3q †kÖwYi Ab¨vb¨ 975wU Ges 4_ © †kÖwYi `ßix Kvg cÖnixmn 

15780wU | cÖavb wkÿK c‡` c‡`vbœwZi cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| Z…Zxq †kÖwYi D”Pgvb mnKvix Kvg wnmveiÿK 

c‡` 76 R‡bi c‡`vbœwZ †`qv n‡q‡Q Ges Z…Zxq †kÖwYi Ab¨vb¨ c‡` wb‡qvM cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q| 

2016-17 A_© eQ‡i †gvU AwWU AvcwËi msL¨v 7907wU | Gi g‡a¨ wb®úwË n‡q‡Q 3121wU| Awb®úbœ i‡q‡Q 

4786wU| 

2016-17 A_© eQ‡i †gvU wefvMxq gvgjvi msL¨v 73wU | Gi g‡a¨ wb®úbœ n‡q‡Q 30wU | Awb®úbœ i‡q‡Q 43wU| 

 

1.৪.1০.15 তথে বেবযাপো wefv‡Mi Kvh©µg t 

 

বরৃ্িারন প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তররর আওর্ায় প্রায় ৬৫ হাজার সরকামর প্রাথমিক মবদযালয়, 0৩ লক্ষ ৯৩ হাজার মিক্ষক, 0২ 

ককাটি ২০ লক্ষ ছাে-ছােী, ৫০৮টি উপরজলা মিক্ষা অমফস, ৫০৮ টি উপরজলা মররসাসৃ কসন্টার, 67wU প্রাইিামর কেমনং ইনসটিটিউট 

(মপটিআই), ৬৪ টি কজলা প্রাথমিক মিক্ষা অমফস ও 0৭টি মবভাগীয় অমফসরক মিমজটাল কা ৃক্ররির আওর্ায় মনরয় আসা হরয়রছ। 

গুণগর্ ও িানসম্মর্ প্রাথমিক মিক্ষার জনয গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলারদি সরকাররর মভিন-২০২১ এর িাধযরি মিমজটাল বাংলারদি 

গড়ার লরক্ষয প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তরসহ মবদযালয় প ৃায় প ৃন্ত মনম্নরূপ আইমসটি অবকাঠারিা নর্মর করা হরয়রছ: 

 

 অমধদপ্তররর প্রধান কা ৃালয় এবং িাঠ প ৃারয়র মবমভন্ন দপ্তর ও ইনমিটিউট-এ কমম্পউটার, ইন্টাররনট cÖf„wZ সািগ্রী 

র্থা আধভমনক র্থয প্র ভমক্তর সভমবধামদ বযবহার করর কা ৃ সম্পামদর্ হরে; 

 অমধদপ্তররর মনজস্ব িাটা কসন্টার ও িমক্তিালী সাভৃাররর িাধযরি অনলাইরন র্থযসংগ্রহ ও কসবা প্রদান কা ৃক্রি শুরু 

হরয়রছ। 

 প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তরর িমক্তিালী কনটওয়াকৃ এবং ওয়াই-ফাইসহ অনযানয প্র ভমক্তগর্ সভমবধামদ কা ৃকর ররয়রছ; 

 মিক্ষক প্রমিক্ষরণর কারজ বযবহাররর জনয ৬৬টি মপটিআইরর্ উচ্চ প্র ভমক্ত ক্ষির্াসম্পন্ন কমম্পউটার সিতদ্ধ আইমসটি লযাব 

স্থাপন করা হরয়রছ, এছাড়াও প্রমর্টি লযারব ২০টি করর কমম্পউটার, 0৫টি করর লযাপটপ কমম্পউটার ও িামিমিমিয়া 

প্রদান করা হরয়রছ; 

 প্রমর্টি সরকামর প্রাথমিক মবদযালরয় (৬৫০০০) িামিমিমিয়া কেমণকক্ষ প্রস্ত্িমর্র িাধযরি ক্লাস পমরচালনার জনয 

প্ররয়াজনীয় সািগ্রী (লযাপটপ, িামিমিমিয়া, ইন্টাররনট িরিি ও সাউন্ড মসরিি) সরবরাহ কা ৃক্রি চলিান ররয়রছ; 

 ইরর্ািরধয ৮৯২১টি  প্রাথমিক মবদযালরয় লযাপটপ, িামিমিমিয়া ও ইন্টাররনট িরিি সরবরাহ করা হরয়রছ। মবদযালয় 

প ৃারয় ১৩,২৫৪ টি িামিমিমিয়া প্ররজক্টর মবর্রY করা হরয়রছ। ৫০,০০০ লযাপটপ ক্রয় প্রমক্রয়া সম্পন্ন K‡i মবর্রY 

কা ৃক্রি গ্রহণ করা হরয়রছ। আরI ৩৬৭৪৬টি িামিমিমিয়া ও ৫১,০০০ সাউন্ড মসরিি ক্রয় প্রমক্রয়া চলিান ররয়রছ। 



লযাপটপ মবর্র‡Yর কক্ষরে ৫ি কেমণর সিাপনী পরীক্ষার ফলাফরলর মভমিরর্, ক  সকল মবদযালরয় মবদ্যযৎ সংর াগ আরছ 

এবং আইমসটি প্রমিক্ষণ প্রাপ্ত মিক্ষক ররয়রছ কসBme মবদযালয়রক অগ্রামধকার কদয়া হরে। 

 প ৃায়ক্ররি কদরির প্রমর্টি প্রাথমিক মবদযালরয় একটি করর লযাপটপ ও িামিমিমিয়া প্ররজক্টর মবর্রণ করা হরব। আগািী 

জভন ২০১৮ এর িরধয মবদ্যযৎ সং ভক্ত সকল we`¨vjq লযাপটপ ও প্ররজক্টর মবর্ররণর কা ৃক্রি সম্পন্ন করা হরব। 

 িানসম্মর্ প্রাথমিক মিক্ষা মনমির্ করার লরক্ষ¨ প্রাথমিক মবদযালরয়র ছাে ছােীরদর িরধয মিমজটাল মিভাইস মবর্র‡Yর 

নর্ভ ন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রছ। 

 

প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তর কর্তৃ ক মিমজটাল বাংলারদি গড়ার লরক্ষয মনম্নরূপ কসবাসিূহ প্রদান করা হরে t 

 

 প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী ও ইবরর্দায়ী মিক্ষা সিাপনী পরীক্ষার প্রমর্ বছর প্রায় ৩৩ লক্ষ ছাে ছােীর ফলাফল 

অনলাইরনর িাধযরি প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তররর মনজস্ব িাটা কসন্টাররর িাধযরি ছােছােীগY সরাসমর ফলাফল পারে। 

র্াছাড়া কিাবাইরলর এসএিএরসর িাধযরি সিাপনী ফলাফল গ্রহণ কররর্ পাররছ। 

 ই-প্রাইিামর স্কভ ল মসরিরির িাধযরি মবদযালয় প ৃারয়র মিক্ষকরদর বযমক্তগর্ ও চাকুরীকালীন র্থযসিূহ প্রাথমিক মিক্ষা 

অমধদপ্তররর মনজস্ব িাটা কসন্টারর সংরক্ষণ করা হরয়রছ এবং পরবর্ী সিরয় িাটারবইস হরর্ মিক্ষকরদর মবমভন্ন 

কসবাসিূহ প্রদান করা হরব। 

 সরকামর প্রাথমিক মবদযালয়সিূরহ মিক্ষক মনরয়াগসহ প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তররর অনযানয মনরয়ারগর কক্ষরে কিাবাইল 

এসএিএস ও অনলাইন সামভৃরসর িারধযরি দরখা¯Í গ্রহণ করা হয় এবং সকল দরখা Í̄কারীর প্ররবিপেসহ পরীক্ষার 

সিয়সূচী অবগর্ করারনা কিাবাইল এসএিএরসর িাধযরি হরয় থারক। 

 সারারদরির ৬৪ কজলায় মিক্ষক মনরয়াগ পরীক্ষা কা ৃক্রি অনলাইন প্রশ্নপে প্রণয়ন ও কজলা প ৃারয় সরাসমর প্রশ্নপে 

মপ্রন্ট এর িাধযরি গ্রহণ করা হরে। এর ফরল অমর্ স্বল্প সিরয়, স্বল্প বযরয় ও অমধক স্বের্ার িাধযরি মিক্ষক মনরয়াগ 

কা ৃক্রি সিাধা করা হরে। 

 Online Accounting System এর িাধযরি প্রাইিামর এিভ রকিন কিরপলপরিন্ট কপ্রাগ্রাি-৩ (মপইমিপ-৩) এর 

আওর্ায় িাঠ প ৃারয় প্রায় ১১৫৩ অমফরসর কপ্রাগ্রাি চলাকালীন বরাদ্দসিূহ অনলাইরন কপ্ররণ ও বযয় মববরYx অনলাইন 

সফটওয়াররর িাধযরি সরাসমর সাভৃারর গ্রহণ করা হরে।  

 ৮০ টি উপরজলায় ই-িমনটমরং পাইলট কপ্রাগ্রাি চলিান ররয়রছ। এর িাধযরি উপরজলা মিক্ষা অমফসার ও সহকারx 

উপরজলা মিক্ষা অমফসারগY মবদযালরয় গিbপূবৃক ক  ককান স্মাটৃ মিভাইস বযবহার করর উক্ত মবদযালরয়র পমরদিৃন র্থয 

মিমপই সাভৃারর সরাসমর আপরলাি কররর্ পারর | এ কা ৃক্রি প ৃায়ক্ররি সারারদরি চালভ করা হরে। 

 গাজীপভর কজলার কামলয়াককর ও কিরহরপভর কজলার সদর উপরজলায় ই-প্রাইিামর স্কভ ল মসরিরির িাধযরি সকল 

মবদযালরয়র ছােছােীরদর বযমক্তগর্ র্থয (ছমব ও জন্ম মনবন্ধন নম্বর, মপর্া িার্ার কভাটার আইমিসহ) সরবরারহর পাইলট 

কপ্রাগ্রাি চালভ করা হরয়রছ। 

 PEPMIS Online Database এর িাধযরি মবদযালরয়র অবকাঠারিা সম্পমকৃর্  াবর্ীয় র্থয সংগ্রহ ও সংরক্ষরণর 

জনয কা ৃক্রি চলিান ররয়রছ। 

 অনলাইন মবদযালয় বযবস্থাপনা মসরিরি সকল মবদযালয়(All Type) এর বই এর বছর ওয়ামর চামহদা wbiƒcY ও 

মবর্ররণর র্থয সংরক্ষY করা হরে। 

 বাৎসমরক মবদযালয় শুিারী (APSC)-কর্ ২০১৭ mv‡j ২৬৩টি উপরজলায় অনলাইরন সকল মবদযালরয়র র্থয সংগ্রহ, 

সংরক্ষণ ও প্রমর্রবদন প্রস্তুর্ করা n‡q‡Q এবং Aewkó 245টি উপরজলায় অফলাইরন সকল মবদযালরয়র র্থয সংগ্রহ, 

সংরক্ষY ও প্রমর্রবদন প্রস্তুর্ করা হরয়রছ ।  



 ছাে ছােীরদর উপবতমি প্রদারনর লরক্ষ¨ সারা কদরির 0২ লক্ষ ১৭ হাজার ছােছােীর িারয়র কিাবাইল নম্বরর মিওর কযাি 

এর িাধযরি অনলাইরন উপবতমির টাকা কপ্ররণ করা হরে। 

 মিমপই কন্টাক্ট এযাপস: কিাবাইল মভমিক এই এযাপরসর িাধযরি প্রাথমিক মিক্ষা সংমিি সকল স্তররর কিকৃরৃ্া/কিচৃারীর 

কিাবাইল নম্বরসহ Avbylw½K সকল র্থয জানা  ারে। 

 এ বছর হরর্ প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পরীক্ষা ও ইরবরর্দায়ী মিক্ষা সিাপনী পরীক্ষার cyb:মনরীক্ষা কা ৃক্রি ও কিাবাইল 

এসএি এর িাধযরি গ্রহণ করা হরয়রছ। 

 

 

মিমজটাল ক্লািরুি বাস্তবায়রন অগ্রগমর্সিূহ ও ভমবষযৎ পমরকল্পনা: 

একরসস টভ  ইনফররিিন (এটভ আই) কপ্রাগ্রাি ও প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তররর ক ৌথ উরদযারগ ইমর্িরধযই কদরির ৩৭০ জন 

প্রমিক্ষকরদর প্রমিক্ষণ প্রদান করর একটি মররসাস ৃপভল গঠন করা হরয়রছ। উক্ত মররসাস ৃপভরলর আওর্ায় মপইমিমপ-৩ এর িযাধযরি 

প্রমর্ বছরর প্রায় ১৫০০০ মিক্ষকরক কদরির কজলা প ৃারয়র মপটিআইসিূরহ প্রাথমিক মিক্ষা স্তররর মিমজটাল করন্টন্ট নর্মরর 

প্রমিক্ষণ প্রদান করা হরে। এ প ৃন্ত ৪২০০০ মিক্ষকরক মিমজটাল করন্টন্ট প্রস্ত্িরর্র প্রমিক্ষণ প্রদান করা হরয়রছ।  

 

জার্ীয় মিক্ষাক্রি ও পাঠযপভস্তক কবািৃ (এনমসটিমব) কর্তৃ ক প্রণীর্ প্রাথমিক মিক্ষাক্ররির (প্রথি-পঞ্চি কেমণ) আরলারক গমণর্, 

মবজ্ঞান এবং বাংলারদি ও মবশ্ব পমরচয় মবষয়ক ইন্টার-অযাকটিভ িামিমিমিয়া মিমজটাল মিক্ষা করন্টরট রূপান্তররর কা ৃক্রি গ্রহণ 

করা হরয়রছ। পাঠযপভস্তরকর ধারণাসিূহ AviI আকষৃYxয় ও কবাধগিয কররর্ বাংলারদি কপ্রক্ষাপট অনভ ায়ী মবমভন্ন ধররনর ছমব, 

চাটৃ, িায়াগ্রাি, অমিও মভমিও-সহ িামিমিমিয়া উকরণসিূহ সংর াজন করর এযামনরিিরনর িাধযরি মিমজটাল করন্টন্ট ক্লািরুরি 

উপস্থাপন করা হরে। মবমভন্ন প্রাথমিক মবদযালরয়র মবষয়মভমিক মিক্ষক/প্রমিক্ষক, পযািারগামজ মবরিষজ্ঞ, এিভ রকিন কসক্টর 

মবরিষজ্ঞ, চাইল্ড সাইরকালমজি, কালার ও এমনরিিন মবরিষজ্ঞরদর সরাসমর অংিগ্রহণ ও ির্ািরর্র মভমিরর্ প্রমর্টি অধযারয়র   

Kvw•LZ মিখনফরলর আরলারক এই মিমজটাল মিক্ষা করন্টন্টসিূহ প্রস্ত্ির্ করা হরয়রছ। এর ফরল- 

 

 করন্টন্টসিূহ কেমণকরক্ষ বযবহাররর িাধযরি পাঠয মবষয়রক সহজ এবং মিখন-কিখারনা প্রমক্রয়ারক অংিগ্রহণিূলক, 

আকষণৃীয় ও আনন্দদায়ক করর উপস্থাপন করা হরে।  

 করন্টন্টসিূহ কেমণকরক্ষ বযবহাররর িাধযরি কেমণকক্ষরক মিক্ষাথী ককমন্দ্রক কেমণকরক্ষ রূপান্তর করা হরে।  

 পাঠদান অমধকর্র িরনার াগ-আকষYৃxq হরে।  

 মবষয়ভমিক ধারণা স্পি ও উন্নর্র্র হরে।  

 পাঠয সম্পরকৃ মিক্ষরকর অনভধাবb বত মদ্ধ পারে।  

 মিক্ষক ও মিক্ষাথী উভরয়র জনয স্ব-মিক্ষরণর বযবস্থার সভর াগ হরে। 

 আধভমনক কমম্পউটার প্র ভমক্তর সারথ প্রর্যন্ত অঞ্চরলর মিক্ষক ও মিক্ষাথীরদর পমরমচমর্ বাড়রছ। 
 



 



  



 

1.৪.1০.1৬ Second Chance and Alternaive Education Program  

 

cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi XvKv I PÆMÖvg †Rjvi gnvbMi GjvKv Ges wm‡jU, mybvgMÄ, wK‡kviMÄ, MvBevÜv †Rjvi 

wbev ©wPZ GjvKv n‡Z S‡icov I we`¨vjq ewnfy ©Z 8-14 eQi eqmx †gvU 01 jÿ wkï‡K †m‡KÛ PvÝ GWz‡Kkb 

cÖ`v‡bi Rb¨ Kvh ©µg MÖnY K‡i‡Q| 21 Ryb 2017 Zvwi‡L  cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi I gvV ch ©v‡q 01 jÿ we`¨vjq 

ewnf©yZ I S‡icov wkï‡K †m‡KÛ PvÝ GWz‡Kkb cÖ`v‡bi Rb¨ wbe ©vwPZ ev¯Íevqb ms ’̄v ISA Gi mv‡_ Pzw³ ¯̂vÿi 

m¤úbœ n‡q‡Q| 2016-17 A_© eQ‡i †m‡KÛ PvÝ GWz‡Kkb wefvM, cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi wewfbœ GIwc bs Gi 

wecix‡Z †gvU 71,83,100.48 UvKv eivÏ cvq Ges †gvU 39,32,213.00 UvKv e¨q Ki‡Z mÿg nq| Ae¨vwqZ 

32,49,838.48 UvKv h_vh_fv‡e ivóªxq †KvlvMv‡i Rgv †`qv nq| 

 

 

2.০ মপইমর্মপ-৩ বমহর্ভ থি অন্যান্য প্রকল্প 

 

2.১ প্রাথমিক মিক্ষাে জন্য উপবৃমি প্রকল্প (৩  পর্ থা )  

 

প্রাথমিক মিক্ষাq সব থামিক গুরুত্ব প্রদান করে মবদ্যাের  গিরনাপরর্াগী সকে মিশুরক মবদ্যাের  ভমিথে হাে বৃমিকেণ, 

উপমস্থমিে হাে বৃমি, ঝরে পড়াে প্রবণিা জোিকেণ, সকে মিশুে মবদ্যাের  ভমিথ মনমিিকেণ, জদিরক মনেক্ষেিামুক্ত 

কেরি, িান উপরর্াগী মিক্ষা মনমিি কেরি ও প্রাথমিক মিক্ষাে হাে বৃমিকেরণ উরদ্যাগ গ্রহণ করেন। 

 

2.১.1. কি থসূমচে প্রাক্কমেি 

ব্য  

: 140000.00 েক্ষ টাকা। 

2.১.2 কি থসূমচে জি াদ : জুোই 2015 হরি ডিসেম্বর 2019। 

2.১.3 অথ থা রনে উৎস : সম্পূণ থ বাাংোরদি সেকাে 

2.১.4 প্রকল্প এোকা : সিগ্র বাাংোরদি (মসটি করপ থারেিন এবাং মিউমনমসপামেটি-েহ) এবাং ৮৭ টি 

মিশু কল্যাণ ো্ মবদ্যাে । 

2.১.5 সািমগ্রক েক্ষয : মিশুরদে ভমিথে হাে ও ভমিথকৃি ছাত্রছাত্রীরদে উপমস্থমিে হােসহ প্রাথমিক 

মিক্ষা সিামপ্তে হাে বৃমি। 

2.১.6 প্রকরল্পে েক্ষযিাত্রা : 
মবদ্যাে গািী 0১ জকাটি 4০ েক্ষ দমেদ্র মিশুরদে উপবৃমি প্রদান। 

 

2.১.7    2016-17 অথ থবছরে কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপুমঞ্জর্ভি ব্য  (েক্ষ টাকা ) :  

 

অথ থবছে 2015-16 2016-17 

বোদ্দ 140000.00 140000.00 

ব্যর ে পমেিাণ 138895.33 138225.79 

ব্যর ে িিকো হাে ৯৯.২১% 98.73% 

ক্রিপুমঞ্জভূি অগ্রগমি ১৩৮৮৯৫.৩৩ 277121.12 

 



অজথন : প্রাথমিক মিক্ষাে জন্য উপবৃমি প্রকল্প (৩  পর্ থা ) এ মসটি করপ থারেিন এবাং জপৌেসভা ব্যমিরেরক গ্রািীণ এোকাে 

১০০% অস্বেে মপিা-িািাে সন্তান উপবৃমি সুমবিারভাগীে আওিার্ভক্ত। এ সির ে g‡a¨ মবদ্যাে গািী ১ জকাটি ১৭ েক্ষ 

দমেদ্র মিশুরদে উপবৃমি প্রদান কো হর রছ। 

  



 

3.1 মেমচাং আউচ অব স্কুে মচেরেন (েস্ক) প্রকল্প (২  পর্ থা ) 

 

জর্ সকে মিশু প্রাথমিক মিক্ষা জথরক ঝরে পরড়রছ অথবা র্াো কখনও মবদ্যাের  র্া মন অথচ ব স ১৪ বছে হর রছ Ñ ঐ 

সকে মিশুে জন্য miKv‡ii cÿ †_‡K আনুষ্ঠামনক মিক্ষাে ২  সুরর্াগ সৃমিে েরক্ষয মেমচাং আউট অব স্কুে মচেরেন (েস্ক) 

প্রকল্প গ্রহণ কো হ । প্রকরল্পে ১ি পর্ থার ে সািরল্যে জপ্রমক্ষরি ২  পর্ থা  গ্রহণ কো হর রছ - র্া বাস্তবা নািীন ের রছ। 

িাঠ্ পর্ থার  মিক্ষণ জকরন্দ্রে স্থাপন করে দমেদ্র ও সুমবিা-বমঞ্চি পমেবারেে স্কুে বমহfy ©র্ মিশুরদে মিক্ষা প্রদান কো হরে। 

 

Dc‡Rjv ch ©v‡q mvd‡j¨i ci †`‡ki 10wU wmwU K‡c ©v‡ikb GjvKvi ew Í̄¸‡jv‡Z 8-14 eQi eqmx wkï‡`i wb‡q 

2016 mvj n‡Z Avievb ø̄vg Avb›` ¯‹zj Kvh ©µg cwiPvjbv Kiv n‡”Q| G Kg ©m~wPi AvIZvq 10wU wmwU K‡c ©v‡ik‡b 

350wU K¤úvD‡Û 1647wU wkLb †K‡›`ªi gva¨‡g 44,184 Rb ew Í̄evmx wkï‡K c Öv_wgK wkÿvi AvIZvq Avbv 

n‡q‡Q|cÖv_wgK wkÿvi ci †h me wK‡kvi/hye cieZx ©‡Z Avi wkÿv bv wb‡q wbw¯Œq/‡eKvi ; Ggb 15-23 eQi 

eqmx wK‡kvi/hyeK‡`i cÖvK-e„wËg~jK `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb K‡i cieZx ©‡Z RxweKv AR©‡b mnvqK wnmv‡e 

M‡o Zzj‡Z 2016 mvj n‡Z i¯‹-2 cÖK‡íi AvIZvq (i¯‹ 1g ch ©v‡qi) 90wU Dc‡Rjvq wcÖ-‡fv‡Kkbvj `ÿZv 

Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡”Q|   

 

 

 

 

 



 

 

3.২.১ প্রকরল্পে প্রাক্কমেি ব্য  : 1,08,525.76 েক্ষ টাকা| 

3.২.২ প্রকরল্পে জি াদ : জানু ামে ২০১৩ হরি মর্রসম্বে ২০১8। 

3.২.৩ অথ থা রন উৎস : 5,808.53 েক্ষ টাকা (বাাংোরদি সেকাে); 1,02,717.23 েক্ষ টাকা 

(প্রকল্প সাহায্য-মবশ্বব্যাাংক)| 
3.২.৪ প্রকরল্পে এোকা : জদরিে ৫২টি জজোে ১৪৮টি উপরজো| 

3.২.৫ সািমগ্রক েক্ষয :  দমেদ্র ও সুমবিা-বমঞ্চি পমেবারেে স্কুে ewnfz©Z ঝরড়পড়া মিশুরদে 

প্রাথমিক মিক্ষা চক্র সম্পন্ন কোে জন্য ২  সুরর্াগ সৃমি কো। 

 bvixi ÿgZvqb| 

 gvb m¤§Z wkÿv I †hvM¨ wkÿK ˆZwi| 

3.২.৬ প্রকরল্পে েক্ষযিাত্রা :  21361টি মিক্ষণ জকরন্দ্রে িাধ্যরি 7.20 েক্ষ মিক্ষাথীরক মিক্ষা 

প্রদান| 

 Avievb ø̄vg wkky wkÿv Kvh©µ‡gi AvIZvq †`‡ki 10wU wmwU 

K‡c ©v‡ik‡b 50 nvRvi ew Í̄evmx wkï‡K cÖv_wgK wkÿv cÖ`vb| 

 wbe©vwPZ 90wU Dc‡Rjvq wK‡kvi/hye cieZx ©‡Z Avi wkÿv bv 

wb‡q wbw¯Œq/‡eKvi Ggb 25 nvRvi wkÿv_x ©‡K cÖvK-e„wËg~jK 

`ÿZv Dbœqb cÖwkÿY cÖ`vb| 

 

3.২.৭ কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপভমিভ~র্ ব্য  (েক্ষ টাকা ) : 

 

অথ থবছে ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 2016-17 

বোদ্দ ৬৮২৪.০০ ১৪৫৬০.০০ ১৬৫৫৩.০০ ১৪৭৬৬.০০ 16,500.00 

ব্যর ে পমেিাণ ১৯৮.৬৭ ১৪২১৬.৬২ ১৪৫৫৩.৪৭ ১৩০৯২.০৪ 14,419.77 

ব্যর ে িিকো হাে ২.৯১% ৯৭.৬৪% ৮৭.৯২% ৮৮.৬৬% 87.39% 

ক্রিপুমঞ্জf~Z অগ্রগমি - - - - 56,469.84 

 

 

 

 



4.1 চামিদাম মি  সর ামর প্রাথমি  মবদোলয় উন্নয়ে প্র ল্প (১ি পযম ায়) : 

 

মবমভন্ন ধররনর উন্নয়ন কা ৃক্রি গ্রহরণর ফরল প্রাথমিক মবদযালয়গুরলারর্  ছােছােীর ভমরৃ্র হার বযাপকভারব বতমদ্ধ কপরয়রছ। 

ক্রিবধিৃান ছােছােীর বতমদ্ধর সারথ সারথ আনভপামর্ক  হারর অবকারঠারিা বতমদ্ধ Kiv m¤¢e nqwb। ক্রিবধিৃান ছােছােী সংখযার 

পমররপ্রমক্ষরর্ অমধক সংখযক কছরল-কিরয়রদর জনয উপর াগী পমররবি সতমি ও অবকাঠারিা মনিাৃরণর লরক্ষয জরাজীণৃ অবস্থায় 

থাকা প্রাথমিক মবদযালয়গুরলারক সংস্কার কিসূৃমচর আওর্ায় আনা অপমরহা ৃ হরয় পরড়রছ। িন্ত্রণালরয়র অনভরিামদর্ র্ামলকা 

অনভ ায়ী মনিৃাণ কাজ প্রকল্প কা ৃালরয়র সামবৃক র্ত্ত্বাবধারন স্থানীয় সরকার প্ররকৌিল অমধদপ্তর (এলমজইমি) এবং জনস্বাস্থয 

প্ররকৌিল অমধদপ্তর (মিমপএইচই) এর িাধযি বাস্তবায়ন করা হয়।  

 প্রকরল্পর প্রাক্কমলর্ বযয় : ৯১২৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা। 

 প্রকরল্পর কিয়াদ  : জভলাই ২০১৬ হরর্ মিরসম্বর ২০২২। 

 অথৃায়রনর উৎস  : সমূ্পণৃ বাংলারদি সরকার (মজওমব)। 

 প্রকরল্পর এলাকা  : সিগ্র বাংলারদি। 

 সািমগ্রক এলাকা           : জরাজীণৃ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক মবদযালয় গুরলারক পভনঃমনিৃাণ ও 

                                              সংস্কার পূবৃক ক্রিবধিৃান ছাে-ছােীর প্রাথমিক মিক্ষা মনমির্ করা। 

 প্রকরল্পর লক্ষযিাো           : প্রকরল্পর আওর্ায় ৪০,০০০টি (চমিি হাজার) কেমণকক্ষ পভনমনিাৃণ, ৪০,০০০টি (চমিি  

      হাজার) কেমণকরক্ষ আসবাবপে সরবরাহ ৮,০০০টি মবদযালরয় ওয়ািব্লক মনিাৃণ ও মিপ  

       টিউবওরয়ল স্থাপন। 

 

 ২০১৬-১৭ অথৃবছররর প্রকরল্পর অনভকূরল প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রিপভমিভূর্ বযয় (লক্ষ টাকায়): 

অথম বছর  

২০১৬-১৭ 

বরাদ্দ ২,০০০.০০ 

বযরয়র পমরিাণ ১৭২.১৯ 

বযরয়র ির্করা হার ৮.৬০% 

ক্রিপভমিভূর্ অগ্রগমর্ ৮.৬০% 

 

অজৃন : প্রকল্পটি গর্ ২২/১২/১৬ wLª: র্ামররখ একরনক কর্তৃ ক অনভরিামদর্ হরয়রছ। প্রকল্পটির অনভরিামদর্ বাস্তবায়নকাল জভলাই 

২০১৬ কথরক শুরু হবার কথা থাকরলও প্রকল্প পমরচালক ২১/০৩/১৭ wLª: র্ামররখ পদায়ন হওয়ায় প্রকত র্পরক্ষ প্রকরল্পর কা ৃক্রি 

িাচৃ/২০১৭ িারস শুরু হরয়রছ। 

  

  

 

 

 



৪.2.1.দামেদ্র¨ পীমড়ি এোকা  স্কুে মিমর্াং কি থসূমচ:  

 

প্রাথমিক মিক্ষাে িারনান্ন ন ও সহস্রাব্দ উন্ন ন েক্ষ য অজথরনে উরদ্দে বাাংোরদি সেকাে কতৃথক গৃহীি পদরক্ষরপে িরধ্য 

অন্যিি পদরক্ষপ হরো দামেদ্র¨ পীমড়ি এোকা  স্কুে মিমর্াং কি থসূমচ। স্কুে মিমর্াং কি থসূমচ প্রাথমিক মিক্ষাে কল্যারণ গৃহীি 

সিে একটি কি থসূচী। দমেদ্রিাে কােরণ প্রাথমিক মবদ্যাে গািী মিশুরদে িরধ্য মিক্ষা কার্ থক্রি সিামপ্তে পূরব থই ঝরেপড়াে 

প্রবণিা েক্ষণী । মবশ্ব খাদ্য কি থসূমচে আওিা  প্রাথমিক মবদ্যাের  ছাত্রছাত্রীরদে ঝরেপড়াে প্রবণিা ও পভwónxনর্া হ্রারসে 

েরক্ষয এ প্রকল্পটি গ্রহণ কো হর রছ। র্থার্থ িান মন ন্ত্ররণে িাধ্যরি wba ©wiZ পুমিিানসমৃি মবস্কুট উrপাদক কতৃথক প্রস্তুি 

করে স্থানী  এনমজওরদে িাধ্যরি প্রকল্পf‚³ প্রমিটি মবদ্যাের  কপৌ uছারনা হ । মবদ্যাের ে প্রিান মিক্ষরকে িত্ত্বাবিারন এই 

মবস্কুটগুরো স্কুে সির  মবিেণ কো হ । উপরজো ও জজো পর্ থার  মিক্ষা কি থকিথাসহ প্রকল্প কার্ থাে  হরি মন মিি এ 

কার্ থক্রি িমনটমোং কো হ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দামেদ্র¨ পীমড়ি এোকা  স্কুে মিমর্াং কার্ থক্ররিে আওিা  মিক্ষাথীরদে িারঝ উচ্চ পুমিিান সম্পন্ন খাদ্য মবিেণ কো হরে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দামেদ্র¨ পীমড়ি এোকা  স্কুে মিমর্াং কার্ থক্ররিে আওিা  মিক্ষাথীরদে িারঝ উচ্চ পুমিিান সম্পন্ন খাদ্য মবিেণ কো হরে। 

 

 

 প্রকরল্পে প্রাক্কমেি ব্য : ৪৯৯১৯৭.২৯ (মজওমব: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য¨: ১২৫৪৯০.৪৭)| 

 প্রকরল্পে জি াদ: জুোই ২০১০ হরি মর্রসম্বে ২০২০| 

 অথ থা রনে উrস: বাাংোরদি সেকাে ও মবশ্ব খাদ্য কমূসূচী।  

 প্রকল্প এোকা: ৩৫ টি জজোে ১০৪ টি উপরজো।  

 প্রকরল্পে েক্ষয/ উরদ্দে:  

প্রাথমিক মবদ্যাে  গিরনাপরর্াগী দমেদ্র মিশুরদে ভমিথ হাে বৃমিকেণ 

প্রাথমিক মবদ্যাে  ভমিথকৃি ছাত্রছাত্রীরদে মন মিি উপমস্থমিে হাে বৃমিকেণ 

প্রাথমিক মবদ্যাের  ভমিথকৃি ছাত্রছাত্রীরদে ঝরে পড়াে প্রবণিা জোিকেণ 



প্রাথমিক মিক্ষ চরক্রে সিামপ্তে হাে বৃমিকেণ 

প্রাথমিক মবদ্যাের ে ছাত্র-ছাত্রীরদে বদনমেন পুমি চামহদা পূেণ প্রাথমিক মিক্ষাে গুণগি িান উন্ন ন| 

 

 প্রকরল্পে েক্ষযিাত্রা: জদরিে প্রিযন্ত অঞ্চরেে ১০৪ টি উপরজোে সেকামে প্রাথমিক মবদ্যাে  (নতুন 

জািী কেণসহ), মিশু কল্যাY ো্ পমেচামেি মবদ্যাে  এবাং ¯̂Zš¿ এবরিদা ী িাদ্রাসা  অধ্য নেি ৩২.৩১ েক্ষ 

মিক্ষাথ থে িারঝ প্রমি স্কুে মদবরস উচ্চিারনে পভwিসিতদ্ধ ৭৫ গ্রাি মবস্কুট মবিেণ কো হ । এ প্রকরল্পে আওিা  

মবশ্ব খাদ্য কি থসূচী’ে অথ থা রন পমেচামেি সব থরিাট ১০১ টি মবদ্যাের ে ১৬,৩৭৭ জন মিক্ষাথীরদে িারঝ পাইেট 

মভমিরি োন্নv কো খাবাে (মির্-জর্ মিে) পমেরবিন কো হরে (বেগুনা জজোিীন বািনা উপরজো  সকে 

ইউমন রনে ৬৫ টি মবদ্যাে  ও মিক্ষাথীে সাংখ্যা ১০,৪২৭ জন এবাং জািােপুে জজোিীন Bসোিপুে উপরজো  

দুটি ইউমন রনে ৩৬ টি মবদ্যাে  ও মিক্ষাথীে সাংখ্যা ৫,৯৫০ জন) |  

 

 কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপুমঞ্জ ূত ব্য  (েক্ষ টাকা ):  

অথ থ বছে 

বোদ্দ ব্য  

মজওমব মর্মপএ জিাট মজওমব মর্মপএ জিাট 

ব্যর ে 

িিকো হাে 

২০১০-১১ ৫০.০০ ৯০৪০.০০ ৯০৯০.০০ ৬.৮৬ ৮৮৯০.০০ ৮৮৯৬.৮৬ ৯৭.৮৮% 

২০১১-১২ ১০৪০০.০০ ১৩৫৫০.০০ ২৩৯৫০.০০ ৯৮৭৬.৫৫ ১৩৫৫০.০০ ২৩৪২৬.৫৫ ৯৭.৮১% 

২০১২-১৩ ২২৯০০.০০ ২০১০০.০০ ৪৩০০০.০০ ২২৮৭৩.৮৬ ২০০৯৯.১৭ ৪২৯৭৩.০৩ ৯৯.৯৪% 

২০১৩-১৪ ২৮০০০.০০ ১৮৩০০.০০ ৪৬৩০০.০০ ২৭৯৬৫.৬৪ ১৮২৯৯.২৭ ৪৬২৬৪.৯১ ৯৯.৯২% 

২০১৪-১৫ ২৭০০০.০০ ১৪৮৮০.০০ ৪১৮৮০.০০ ২৬৯০১.৬০ ১৪৮৭৮.৩২ ৪১৭৭৯.৯২ ৯৯.৭৬% 

২০১৫-১৬ ৩৬১৬৬.০০ ১২০০০.০০ ৪৮১৬৬.০০ ৩৬০৭২.৬৫ ১১৯৯৮.৫৭ ৪৮০৭১.২২ ৯৯.৮০% 

২০১৬-১৭ ৪১৮৩০.০০ ১২১৮০.০০ ৫৪০১০.০০ ৩৬২৯৬.১৬ ১২১৭০.৬৩ ৪৮৪৬৬.৯৭ ৮৯.৭৪% 

 

অজথন: 30 েক্ষ 05 হাজাে 458 জন ছাত্র-ছাত্রীে িারঝ মবস্কুট মবিেণ কো হ । 

 

 

৪.2.2 মবদযালয় মবহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক মবদযালয় স্থাপন cÖKí t  
 

evsjv‡`‡ki msweav‡b cÖv_wgK wkÿv‡K me©Rbxb Ges eva¨Zvg~jK Kivi weavb ivLv n‡q‡Q| cÖv_wgK wkÿv cÖwZwU 

wkïi mvsweavwbK AwaKvi| wKš‘ evsjv‡`‡k GLbI A‡bK GjvKv i‡q‡Q †hLv‡b †Kvb cÖv_wgK we`¨vjq †bB| d‡j 

H mg Í̄ GjvKvi wkïiv wkÿvi Av‡jv †_‡K ewÂZ i‡q‡Q| welqwU Dcjwä K‡i GgwWwR Ges GmwWwRi jÿ¨gvÎv 

AR©bmn mevi Rb¨ wkÿv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ eZ©gvb miKvi we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx mKj wkï‡K we`¨vjq Mg‡bi 

my‡hvM cÖ`v‡bi myweav‡_© †h mKj GjvKvq †Kvb cÖv_wgK we`¨vjq †bB Ñ †m mKj GjvKvq miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq ’̄vcb Ges Gi mv‡_ AvmevecÎ mieivn, we`y¨Zvqb, ¯̂v ’̄¨m¤§Z Uq‡jU Ges Av‡m©wbKgy³ wUDeI‡qj 

’̄vc‡bi cwiKíbv MÖnY K‡i| G wel‡q miKvi KZ…©K wewfbœ mg‡q cwiPvwjZ Rwi‡c †ek wKQz we`¨vjqwenxb 

GjvKv wPwýZ K‡i ZvwjKv cÖ Í̄yZ Kiv nq| cieZ©x‡Z gvbbxq cÖavbgš¿xi AMÖvwaKvi wfwËK cÖKí wn‡m‡e evsjv‡`k 

miKv‡ii A_©vq‡b ÔÔwe`¨vjqwenxb GjvKvq 1500 miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ’̄vcbÕÕ kxl©K cÖKíwU MÖnY Kiv nq| 

Rwi‡ci gva¨‡g cÖ ‘̄ZK…Z we`¨vjqwenxb GjvKvi ZvwjKv n‡Z gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`b †gvZv‡eK cÖKí Kvh©vj‡qi 

mvwe©K ZË¡veav‡b ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii gva¨‡g we`¨vjq ’̄vc‡bi KvR ev¯ÍevwqZ n‡”Q| 

 



 

4.2.3 cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q: 90574.94 jÿ UvKv| 

4.2.4 cÖK‡íi †gqv`: Aby‡gvw`Z:  

RyjvB 2010-wW‡m¤î2017| †gqv` e„w×i Rb¨ cÖwµqvaxb: RyjvB 2010-Ryb 2018| 

4.2.5 A_©vq‡bi Drm: evsjv‡`k miKvi| 

4.2.6 cÖK‡íi GjvKv: mgMÖ evsjv‡`k| 

4.2.7 mvgwMÖK jÿ¨: we`¨vjqwenxb GjvKvq miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ’̄vc‡bi gva¨‡g me©Rbxb cÖv_wgK wkÿvi 

 my‡hvM m¤úªmviY Ges gvbm¤§Z wkÿv wbwðZKiY| 

4.2.8 cÖK‡íi jÿ¨gvÎv: 1500wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ’̄vcb| 

4.2.9  2016-17 A_© eQ‡i cÖK‡íi AbyK~‡j cÖvß eivÏ I µgcywÄZ e¨q (jÿ UvKvq): 

 

 2016-17 A_© eQi 

eivÏ 18,700.00 

e¨‡qi cwigvY 13,301.32 

e¨‡qi kZKiv nvi 71.13% 

µgcywÄf~Z AMÖMwZ 79,963.13 

 

AR©b: 2016-17 A_© eQ‡i 189 wU, cÖKí ïiæ †_‡K 2016-17 A_© eQi ch©šÍ 1368 wU Ges cÖKí ïiæ †_‡K G ch©šÍ 

1458 wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 

5.1 প্রাথমিক মিক্ষক প্রমিক্ষণ ইনম্টিউট (মপটিআই) মবহীন মনব থামচি ১২টি জজো সদরে মপটিআই স্থাপন 

 

িানসম্পন্ন প্রাথমিক মিক্ষা প্রদারনে জন্য মিক্ষকরদে দক্ষিা বৃমিে উরদ্দরে মপটিআই মবহীন ১২টি জজো ১২টি মপটিআই  

স্থাপরনে উরদ্যাগ গ্রহণ কো হর রছ। মপটিআইর ে মনি থাণ কার্ থক্রিগুরো প্রকল্প কার্ থাের ে সামব থক িত্ত্বাবিারন স্থানী  

সেকাে প্ররকৌিে অমিদপ্তরেে িাধ্যরি বাস্তবাম ি হরে। 

 

5.1.1 প্রকরল্পে প্রাক্কমেি ব্য  : 26944.75 েক্ষ টাকা। 

5.1.2 প্রকরল্পে জি াদ : জানু ামে 2011 হরি জুন ২০১7। 

5.1.3 অথ থা রনে উৎস : সম্পূণ থ বাাংোরদি সেকাে। 

5.1.4 প্রকরল্পে এোকা : জগাপােগঞ্জ, নড়াইে, োেিমনেহাট, ঝােকাঠি, নাো ণগঞ্জ, িমে িপুে, 

ঢাকা, জিেপুে, োজবাড়ী, জিরহেপুে, বােেবান ও খাগড়াছমড়। 

5.1.5 সািমগ্রক েক্ষয : 12 মপটিআই স্থাপরনে িাধ্যরি প্রাথমিক মিক্ষাে গুণগি িান উন্ন ন এবাং 

প্রমিবছে ১৫৮৪ জন মিক্ষকরক মসইনএর্ প্রমিক্ষণ প্রদান। 

5.1.6 প্রকরল্পে েক্ষযিাত্রা : জদরিে ১২টি জজো  আধুমনক সুরর্াগ-সুমবিা সম্পন্ন ১২টি মপটিআই স্থাপন। 

 

5.1.7   কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপুমঞ্জf‚Z ব্য  (েক্ষ টাকা ): 

 

অথ থ বছে ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 2016-17 

বোদ্দ  ২৫.০০ ৪১০০.০০ ৫৮৫০.০০ ৫০২০.০০ ৪৫০০.০০ ২৪৭০.০০ 300.00 

ব্যর ে পমেিাণ  ০.৪৬ ৪০৯৫.২৫ ৫৭৮৭.৬৬ ৫০০৩.৯০ ৪৪৩৬.২৫ ২৩৪৬.৮৪ 190.80 

ব্যর ে িিকো হাে ১.৮৪% ৯৯.৮৮% ৯৮.৯৩% ৯৯.৬৮% ৯৮.৫৮% ৯৫.০১% 66.00% 



ক্রিপুমঞ্জf~Z অগ্রগমি       22507.22 

অজথন : জদরিে 1২টি জজো  আধুমনক সুরর্াগ-সুমবিা সম্পন্ন ১২টি মপটিআB‡Z 2016-17 A_ ©eQi ch©šÍ  66.00%  

         কাজ সম্পন্ন n‡q‡Q|  

 

6.1 প্রাথমিক মিক্ষা উন্ন ন কি থসূমচ (আইমর্মব) 

আধুমনক সুরর্াগ সুমবিা সৃমিে আবেকিা থাকা  মবমভন্ন উন্ন ন সহরর্াগীরদে ন্যা  ইসোিী উন্ন ন ব্যাাংক জদরিে মবমভন্ন 

জজো  ১৮০টি মবদ্যাে  মনি থারণে জন্য অনুদান প্রদান করে।উক্ত অবস্থাে পমেরপ্রমক্ষরি প্রাপ্ত অনুদান মদর  প্রকল্পটি গ্রহণ 

কোহ ।  

6.1.1 প্রকরল্পে প্রাক্কমেি ব্য  : 20951.56 েক্ষ টাকা। 

6.1.2 প্রকরল্পে জি াদ : জুন 2018 পর্ থন্ত। 

6.1.3 অথ থা রনে উৎস : বাাংোরদি সেকাে ও প্রকল্প সাহায্য| 

6.1.4 প্রকরল্পে এোকা : বাাংোরদরিে 20টি জজোে 83টি উপরজো। 

6.1.5 সািমগ্রক েক্ষয :                                      cÖKí GjvKvq emevmiZ evsjv‡`kx cÖv_wgK wk¶v_x©‡`i Rb¨ gvb 

m¤§Z wk¶vi e¨e ’̄vKi‡Yi wbwgË wk¶vi DbœZZi cwi‡ek 

wbwðZKi‡Yi gva¨‡g wbম্নewণৃZ jÿ¨ I D‡Ïk¨ c~iYt  

 

(K) cÖv_wgK we`¨vj‡qi Rb¨ DbœZZi †fŠZ AeKvVv‡gvi e¨e ’̄v MÖnY| 

(L) cÖv_wgK we`¨vj‡qi QvÎwk¶K‡`i Rb¨ wbivc` cvwbi e¨e ’̄vKiY I   

     †mwb‡Ukb myweav cÖ`vb| 

(M) cÖv_wgK we`¨vj‡qi QvÎ wk¶K‡`i DbœZ wk¶vi cwi‡ek wbwðZ        

     KiY| 

(N) cÖv_wgK wk¶v e¨e ’̄vq mKj ¯‹zjMvgx wkïi AskMÖnY wbwðZ   

     KiY| 

(O) cÖv_wgK we`¨vj‡qi QvÎ wk¶K‡`i Rb¨ wk¶v DcKiY mieivn  

     Kiv|  

 

6.1.6 প্রকরল্পে েক্ষয িাত্রা : ১৭০টি আধুমনক সুরর্াগ সুমবিা সাংবমেি প্রাথমিক মবদ্যাে  মনি থাণ। 

6.1.7   2016-17 অথ থবছরে কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপুমঞ্জভূি ব্য  (েক্ষ টাকা ):  

 

অথ থবছে ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 2016-2017 

বোদ্দ ১১৩৫.০০ ৪০০০.০০ ৯৪০০.০০ ৪৩৮৩.০০ 4117.00 

ব্যর ে পমেিাণ ৭১.৯৮ ৩৯৯২.৪১ ৮৩১৮.৩৫ ৪৩২১.৫৮ 1049.43 

ব্যর ে িি কো হাে ৬.৩৪% ৯৯.৮১% ৮৮.৪৯% ৯৮.৬০% 25.12% 

ক্রিপুমঞ্জভূি অগ্রগমি     17830.49 

অজথে: ২০১৬-১৭ অর্ ে বছর রর্ ে ন্ত 140টি মবদ্যাের ে মনি থাণ কাজ সিাপ্ত হদয়দছ। প্র ল্প শুরু কর্দ  বাস্তব অগ্রগবত  

        ৮৭.৫৬% 

 
 
 



 
 
7.1. ইাংমেি ইন এযাকিনt 

 

বাাংোরদি প্রাথমিক ও উচ্চিাধ্যমিক মিক্ষাে িাধ্যি মূেি বাাংো। ইাংরেwR মবষ ছাড়া অন্যান্য মবষ গুরোে বই বাাংো  

প্রণীি।ইাংরেwR একটি AvšÍ ©RvwZK ভাষা হও া  এবাং আন্তজথামিক জর্াগারর্াগ বৃমি পাও া  ইংররwজর গুরুত্ব বৃমি 

জপর রছ। মকন্তু ইংররwRকর্ দক্ষ পর্ থাপ্ত মিক্ষরকে অভারব মিক্ষাথীরদে ইাংরেwR মিক্ষা  দক্ষ করে জিাো সম্ভব হরে না। এ 

জপ্রমক্ষরি প্রমিক্ষরণে িাধ্যরি ইংররwRকর্ দক্ষ মিক্ষক বিমেে জন্য উন্ন ন সহরর্াগী সাংস্থাে অনুদারন প্রকল্পটি গৃহীি হ । 

প্রমিক্ষণ কার্ থক্রিগুরো উন্ন ন সহরর্াMx সাংস্থাে সোসমে িত্ত্বাবিারন বাস্তবাম ি হরে। 

 

7.1.1 প্রকরল্পে প্রাক্কমেি ব্য  : 14445.00 েক্ষ টাকা| 

7.1.2 প্রকরল্পে জি াদ : জুোই ২০11 হরি মর্রসম্বে 2017| 

7.1.3 অথ থা রনে উৎস : বাাংোরদি সেকাে ও প্রকল্প সাহায্য। 

7.1.4 প্রকরল্পে এোকা : 08 wefvM, 64 †Rjv, 245 Dc‡Rjv| 

7.1.5 সািমগ্রক েক্ষয : ইাংরেwR ভাষা  জর্াগারর্াগ দক্ষিা বৃমি কো। 

7.1.6 প্রকরল্পে েক্ষয িাত্রা : 45000 প্রাথমিক মিক্ষক উচ্চ িাধ্যমিক মিক্ষকরক প্রমিক্ষণ প্রদান। 

 

7.1.7 কি থসূমচে অনুকূরে প্রাপ্ত বোদ্দ ও ক্রিপুমঞ্জর্ভি ব্য  (েক্ষ টাকা ):  

 

অথ থ বছে ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ 

বোদ্দ ১৮০৩.০০ ৭৪০০.০০ ১৮৭২.০০ ১৮৭৬.০০ 1400.00 

ব্যর ে পমেিাণ ১৮০২.৮৭ ৭৩৮৩.৯৯ ১৮৬০.৪৫ ১৮১৪.৮৮ 1344.59 

ব্যর ে িিকো হাে ৯৯.৯৯% ৯৯.৭৮% ৯৯.৩৮% ৯৬.৭৪% 96.04 

ক্রিপুমঞ্জf‚ি অগ্রগমি     14206.77 

 

 

অজথন: 100% AMÖMwZ| 

 

 

 

8.1. মিশু কল্যাণ ো্t 

 ট্রাস্ট প্রবতষ্াাঃ 

    গি ০২/০৭/১৯৮৯মিঃ িামেরখ িহািান্য োিপমিে আরদিক্ররি “পথকমে ো্” প্রমিমষ্ঠি হ  এবাং  

    প্রমিষ্ঠানটিে কার্ থক্রি শুরু হ । পেবিীরি ১৯৯২ সারে এ প্রমিষ্ঠানটি “মিশু কল্যাণ ো্” নািকেণ কো হ । 

 

 োর্ে েক্ষয ও উরদ্দেঃ 

     (ক) ভাগ্যহি, সুরর্াগসুমবিা বমঞ্চি, হিদমেদ্র এবাং মনজ প্ররচিা  ও েরি ভারগ্যান্ন রন প্র াসী মিশু-মকরিােরদে 

          মিক্ষা, স্বাস্থয এবাং জপিাগি দক্ষিা অজথরনে জন্য প্রর াজনী  মিক্ষাে ব্যবস্থাকেণ। 

     (খ) েিজীবী মিশু-মকরিােরদে জপিাগি দক্ষিা অজথরনে জন্য প্রর াজনী  কামেগমে মিক্ষাে ব্যবস্থাকেণ। 

     (গ) েিজীবী মিশু-মকরিােরদে পুনব থাসরনে ব্যবস্থাকেণ। 



 ট্রাবস্ট কবাদড ে র গঠোঃ  

     প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণাের ে আওিািীন মিশু কল্যাণ ো্ পমেচােনাে স্বারথ থ 0৮ সদস্য মবমিি একটি োম্  

     জবার্ থ গঠ্ন কো হ । প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণাের ে িাননী  িন্ত্রী জচ ােপােসন; িাননী  প্রমিিন্ত্রী-ভাইস  

     জচ ােপােসন; সমচব, প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণাে  সদস্য (পদামিকাে বরে); িহাপমেচােক, প্রাথমিক মিক্ষা  

     অমিদপ্তে এবাং অন্যান্য চাে জন সেকাে কতৃথক িারনানীি সদস্য মহরসরব উক্ত োম্ জবারর্ থ অন্তর্ভ থক্ত হর রছ। 

 ট্রাদস্টর জেবলাঃ 

    (ক) োর্ে জনবে কাঠ্ারিা অনুর্া ী 0১ জন পমেচােক, 0১ জন উপ-পমেচােক ও 0২ জন mnKvix পমেচােক, 0১  

         জন মহসাবেক্ষণ কি থকিথা, 0১ জন উপ-সহকামে প্ররকৌিেী ও 0১ জন প্রিাসমনক কি থকিথাসহ জিাট ১৮ জন    

          কি থকিথা ও কি থচােী মবদ্যািান। 

 ববদ্যালয় সমূহাঃ 

(ক) প্রাথমিক মবদ্যাে ঃ োর্ে আওিা  সিগ্র বাাংোরদরি-ঢাকা িহানগেীসহ মবভাগ, জজো ও উপরজো    

     পর্ থার  জিাট ২০৫টি মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাে  ের রছ। এসব মবদ্যাের  প্রা  ২৮৫০০জন ছাত্র-ছাত্রী     

      অধ্য ন কেরছ। 

     (খ) কামেগমে প্রমিক্ষণ জকন্দ্রঃ ঢাকাে কাপ্তানবাজাে, িতুো, নাো ণগঞ্জ, োজজে, িাদােীপুে, কুমিো, মকরিােগঞ্জ,  

               োেিমনেহাট, জ পুেহাট, ঝােকাঠি ও র্রিাে উপিহরে সব থরিাট ০৯টি কামেগমে প্রমিক্ষণ জকন্দ্র ের রছ।  

 

     (গ) মিক্ষক/কি থচােীে সাংখ্যাঃ ো্ পমেচামেি প্রাথমিক মবদ্যাে সমূরহ (কামেগমে প্রমিক্ষণসহ) জিাট ১২২৭ জন  

               মিক্ষক ও কি থচােী কি থেি i‡q‡Q।  

 

     (র্)  মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাে সমূরহে িরধ্য ৫০টি মনজস্ব ভবরন, ৭৯টি মবদ্যাে  সেকামে প্রাথমিক  

                মবদ্যাের ে ছুটিে পে এবাং অন্যান্য স্থাপনা  ৭৬টি প্রাথমিক মবদ্যাের ে মিক্ষা কার্ থক্রি পমেচামেি হরে।  

            মনজস্ব মবদ্যাের ে স্থাপনসমূরহে িরধ্য অিযাবেকী  মবরবচনা  নতুন ভবন মনি থাণ এবাং পুোিন ভবন  

            সাংস্কাে/জিোিরিে ব্যবস্থা জন া হর রছ। জস েরক্ষয ১৯টি মবদ্যাের ে ভবন মনি থাণ/জিোিি কার্ থক্রি     

            চেিান ের রছ। 

 

মিশু কল্যাণ োর্ে ২০১৬-১৭ অথ থবছরেে বামষ থক প্রমিরবদন 

 

(ক) োর্ে দপ্তে 

      ১। বশ্ /কি থচামে মনর াগঃ 

      * ো্ দপ্তরে মনর াগ মবজ্ঞমপ্তে িাধ্যরি ০২ জন ৩  জেমণে কি থচােী মনর াগ প্রদান কো হর রছ। 

      * ২০১৬ সারেে মনর াগ মবজ্ঞমপ্তে িাধ্যরি মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাে সমূরহ ৫৮ জন মিক্ষক/কি থচামে (৫৪    

         জন মিক্ষক ও ০৪ জন) মনর াগ প্রদান কো হর রছ।  

      ২। েতুে ববদ্যালয় অন্তর্ভ ে িাঃ 

          োম্ জবারর্ থে মসিান্ত জিািারবক নতুন ১১৪টি মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাে  মিশু কল্যাণ ো্ অন্তর্ভ থক্ত কো  

          হর রছ। উক্ত মবদ্যাে সমূরহ ৬৮৪ জন মিক্ষক-কি থচােী কি থেি মহরসরব োর্ অন্তর্ভ থক্ত হর রছন।  

(খ) বৃমি কার্ থক্রিঃ 

 

     সিাপনী পেীক্ষা-২০১৭ 

     (১) ২০১৭ সারে অনুমষ্ঠি সিাপনী পেীক্ষা  মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাে সমূহ হরি ২২২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী  

     অাংিগ্রহণ করে এবাং ২,০৪৭ জন মবমভন্ন জগ্ররর্ উিীণ থ হর রছ। রাদশর হার ৯৬ .৫৫%।  

 বৃমি পেীক্ষাঃ 



     (২) মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাের ে ছাত্র-ছাত্রীরদে ২  জেমণ জথরক ৪থ থ জেমণ পর্ থন্ত মেমখি পেীক্ষাে িোিরেে  

     মভমিরি এবাং ৫ি জেমণে সিাপনী পেীক্ষাে িোিরেে মভমিরি বৃমি প্রদান কো হ । প্রমি বৎসে মবমভন্ন  

     জেমণরি সব থরিাট ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীরক বৃমি প্রদান কো হ । িামসক বৃমিে হাে ৬০০/- টাকা। 

       

      

(৩) একবাে বৃমিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্য রনে িাোবামহকিা েক্ষা ও বামষ থক সরন্তাষজনক িোিরেে মভমিরি   

     পঞ্চি জেমণ পর্ থন্ত বৃমি সুমবিা জভাগ করেন। 

       

     (৪) মবমভন্ন জেমণরি বৃমি প্রাপ্তরদে িামেকা অনুর্া ী ২০১৬-১৭ অথ থ বৎসরে জিাট ৯৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃমি সুমবিা      

     পান। 

 প্রমিক্ষণ প্রদানঃ 

      (৫) ো্ পমেচামেি প্রাথমিক মবদ্যাের ে ২১ জন মিক্ষক ও ৩০ জন মিমক্ষকারক মসইনএর্/মসএর্/মর্মপএর্ প্রমিক্ষণ 

গ্রহণ করেরছন। 

 মবদ্যাে  সাংস্কাে ও জিোিিঃ 

     (৬) ো্ পমেচামেি ৬টি প্রাথমিক মবদ্যাের ে সেস্কাে ও জিোিি কার্ থক্রি চেিান ের রছ। 

 

(গ) ২০১৬-২০১৭ অথ থ বছরেে বারজট বোদ্দ ও খেরচে মববেণঃ 

     (১) মিশু কল্যাণ োর্ে অমিস পমেচােনা খারি ব্যর ে বারজট; 

 মুেিন   ২৩,১৬,৯০,২৮৮/- 

 বারজট বোদ্দ      ১,৩৯,৮৯,৯০০/- 

 বারজট ব্য    ১,১২,৩৩,২৩৯/- 

     

     (২) মিশু কল্যাণ োর্ে বৃমি পমেচােনা খারি ব্যর ে বারজট; 

 মুেিন   ১৩,৯৯,১৫,৫৫১/- 

 বারজট বোদ্দ      ১,০৪,০০,০০০/- 

 বারজট ব্য      ৭৯,০৬,৯৩৭/- 

 

     (৩) প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণাে  কতৃথক মিশু কল্যাণ প্রাথমিক মবদ্যাে সমূরহে মিক্ষক-কি থচােীরদে জবিন- 

     ভািামদ খারি ব্যর ে বারজট; 

 বারজট বোদ্দ      ২৭,০০,০০,০০০/- 

 বারজট ব্য    ২২,৮৫,২৮,৪৮৯/- 

 

 

 

 


