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ফ িকাদরয ফ িদেষ্ঠ ফাঙার্র, জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভান

“আভযা তাকাদফা এভন এক পৃর্থফীয র্দদক, চমখাদন র্ফজ্ঞান  কার্যগর্য জ্ঞাদনয র্ফময়কয়কয অগ্রগর্তয মৄদগ
ভানুদলয সৃর্ি ক্ষভতা  র্ফযাট াপল্য আভাদদয জন্য এক ঙ্কামুক্ত উন্নয়ন বর্ফষ্যৎ গঠদন ক্ষভ।”
---ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভান
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্না

“র্ক্ষা, ার্তয, াং্কৃতর্ত, যাজনীর্ত, অথ িনীর্ত, র্ফজ্ঞান  প্রমৄর্ক্ত কর চক্ষদরেইই িকক কাজ ম্পাদদনয জন্য
প্রদয়াজন সৃজনীর  চভধাফী চনতৃত্ব।
প্রদয়াজন সৃজনীর চভধাফী ভানুল।”
--- ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্না
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ফাণী
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কদযানা অর্তভার্যয ভদে নানা ধযদনয উন্নয়নমূরক কভিকান্ড র্যচারনা
কদযদছ এফাং চদদয কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা খাদতয ম্প্রাযদণ গ্রণ কদযদছ নানাযকভ দদক্ষ। আর্ভ এ
র্ফবাদগয ২০২০-২০২১ াদরয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকাদয জন্য শুদবচ্ছা জানার্চ্ছ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্নায চনতৃদত্ব ২০৪১ াদরয ভদে উন্নত মৃদ্ধ ফাাংরাদদ গড়ায চম রক্ষযভারেইা চঘার্লত
দয়দছ তায পর ফাস্তফায়দনয জন্য দযকায আদৄর্নক প্রমৄর্ক্তজ্ঞান ম্পন্ন  দক্ষ ভানফম্পদ। চদদয ফতিভান
চডদভাগ্রার্পক র্ডর্বদডন্ডদক কাদজ রার্গদয় প্রর্র্ক্ষত জনপুর্ুঁ জ গদড় চতারায মূর কাজটিই কদয কদয মাদচ্ছ
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ। চদদ দক্ষ জনম্পদ সৃর্ি কযদত যকায কার্যগর্য র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০৩০
ার নাগাদ ৩০ তাাং এফাং ২০৪০ ার নাগাদ ৫০ তাাংদ উন্নীত কযায রক্ষয র্নধ িাযণ কদযদছ। যকাদযয
গৃীত নানা কাম িক্রদভয পদর ফতিভাদন কার্যগর্য র্ক্ষায় অাংগ্রদণয ায উদেখদমাগ্যবাদফ বৃর্দ্ধ চদয়দছ।
যকায চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয উদমাগী র্ক্ষাক্রভ প্রণয়ন  ফাস্তফায়দনয উদযাগ র্নদয়দছ। একই দঙ্গ ফাড়াদনা
দচ্ছ কার্যগর্য র্ক্ষায র্যর্ধ। চদদয প্রর্তটি উদজরায় একটি কদয চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ স্থাদনয
র্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। ১০০ টি চটকর্নকযার স্কুর এন্ড কদরদজয র্নভিাণ কাজ চরভান যদয়দছ। ৩২৯টি
চটকর্নকযার স্কুর স্থান প্রকল্প অনুদভার্দত দয়দছ। ৮টি র্ফবাগীয় দয ৮টি ভর্রা চটকর্নকযার স্কুর এযান্ড
কদরজ স্থান কযা দফ মা কভিফাজাদয নাযীয অাংগ্রণ বৃর্দ্ধ কদয নাযী ক্ষভতায়দন র্ফদল ভূর্ভকা যাখদফ।
চদদয অথ িননর্তক উন্নয়ন তযার্িত কযদত কভিাংস্থাদনয অফার্যত সুদমাগ সৃর্ি কযায রদক্ষয ২০২৩ ার দত
াযা চদদয কর াধাযণ  ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ৬ষ্ঠ-৮ভ চেণী ম িন্ত প্রাক-বৃর্িমূরক  ৯ভ-১০ভ চের্ণ
ম িন্ত বৃর্িমূরক র্ক্ষা চকা ি চালু কযা দফ। কার্যগর্য র্ক্ষায় গর্তীরতা আনদত এ র্ফবাগ  আতাধীন দপ্তয
াংস্থামূদয র্ফর্বন্ন দদ ৪,০০০ (চায াজায) এয অর্ধক জনফর র্নদয়াগ চদয়া দয়দছ।
ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদয ধভীয় র্ক্ষায াাার্ বৃর্িমূরক র্ক্ষায ব্যফস্থা কযা দচ্ছ মাদত তাযা মূর চরাদতয
দঙ্গ তার র্ভর্রদয় কভিফাজাদযয উদমাগী দয় জার্তগঠদন অফদান যাখদত াদয। ইদতাভদে ৩২২ টি ভাদ্রাায়
ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থান কযা দয়দছ এফাং ৩৩১টি চরভান যদয়দছ। চরর্ত ফছয কার্যগর্য  ভাদ্রাা স্তদয
১৪,৮৭৪ জন র্ক্ষক  ৪,৮১৬ জন কভিচার্যদক এভর্ভূক্ত কযা দয়দছ।
কদযানা অর্তভার্যয ভদে কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ চম র্ফপুর কভিমজ্ঞ চার্রদয়দছ তায জন্য ধন্যফাদ
জার্নদয় ফার্ল িক প্রর্তদফদন ২০২০-২১ প্রকানায উদযাদগয পরতা কাভনা কযর্ছ।

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাদদ র্চযজীফী চাক।

(ডা. দীপুভর্ন, এভ.র্.)
ভন্ত্রী
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ভর্বুর াান চচৌদৄযী,এভর্
উভন্ত্রী
র্ক্ষা ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ফাণী
একটি র্ফকাভান খাদতয চনতৃত্বদানকাযী কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ তাদদয ২০২০-২১ অথ িফছদযয ফার্ল িক
প্রর্তদফদন প্রকা কযায় আর্ভ আনর্িত। নফসৃি এ র্ফবাগ অল্প ভদয় চদব্যাী কার্যগর্য র্ক্ষায প্রাদয চফ
াপল্য অজিন কদযদছ এফাং নতুন অদনক কভিসূর্চ র্নদয় াভদনয র্দদক অগ্রয দচ্ছ। প্রকার্ত প্রর্তদফদনটি
র্ফবাদগয কভিকান্ড, প্রতযাা  অজিদনয র্ফলয়টি ফায াভদন তুদর ধদয স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্ত র্নর্িত কযদফ
ফদর আভায র্ফো।
কার্যগর্য র্ক্ষা ফতিভান যকাদযয অগ্রার্ধকাযপ্রাপ্ত একটি খাত। স্বাধীনতা উিয ফাাংরাদদদ প্রণীত ড. কুদযত-ই
খুদা র্ক্ষা কর্ভদনয আদরাদক প্রধানভন্ত্রী চখ ার্নায র্নদদ িনায় রূার্য়ত য় জাতীয় র্ক্ষা নীর্ত -২০১০।
চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয দঙ্গ তার চভরাদত দক্ষ কভী সৃর্িয জন্য কার্যগর্য র্ক্ষায প্রায  ভাদনান্নয়দন গ্রণ কযা
দয়দছ ফহুমুখী কাম িক্রভ। পর্যদপুয, র্দরট, ভয়ভনর্াং  ফর্যার চজরায় ০৪টি ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ স্থান
কযা দয়দছ। র্ক্ষা ব্যফস্থানাদক গর্তীর কযদত তথ্য  চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্তয র্ফস্তায ঘটাদনা দচ্ছ। ফাজায
চার্দায প্রর্ত রক্ষয চযদখ কার্যগর্য র্ক্ষায চসডমূ পুনর্ফ িন্যা  র্ক্ষাক্রদভয ব্যাক র্যভাজিন কযা দচ্ছ।
ফায জন্য কার্যগর্য র্ক্ষায সুদমাগ র্নর্িত কযদত নতুন নতুন প্রর্তষ্ঠান স্থান র্ফর্বন্ন স্বল্পদভয়াদী প্রর্ক্ষদণয
ব্যফস্থা কযা দচ্ছ। এছাড়া র্ক্ষকদদয দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য ICT, Web-design, Data Analysis,
Programming র্ফর্বন্ন চসদড ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ অব্যাত যদয়দছ। ভাদ্রাায় র্ক্ষা র্যদফ উন্নত কযদত
প্রর্তটি াংদীয় আদন ৬টি ভাদ্রাায় ফহুতর বফন র্নর্ভিত দচ্ছ। ভাদ্রাা র্ক্ষা ব্যফস্থানায় স্বচ্ছতা 
গর্তীরতা ফাড়াদত ফাস্তফার্য়ত দচ্ছ MEMIS প্রকল্প। কার্যগর্য র্ক্ষায ভাদনান্নয়দন চদদ-র্ফদদদ র্ক্ষাথীদদয
প্রর্ক্ষদণয ব্যফস্থা কযা দয়দছ।
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ চদদ কার্যগর্য র্ক্ষায প্রায  উন্নয়দন চম কভিসূর্চ চার্রদয় মাদচ্ছ তা চদদয
ার্ফ িক অগ্রমারেইায় ব্যাক ভূর্ভকা যাখদফ ফদর আা কর্য। এফ কভিসূর্চয র্চরেই ফার্ল িক প্রর্তদফদদন তুদর ধযায়
এয প্রকানায দঙ্গ মৄক্ত করদক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ।
জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাদদ র্চযজীফী চাক

(ভর্বুর াান চচৌধযী, এভ.র্.)
উভন্ত্রী
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চভাোঃ আর্ভনুর ইরাভ খান
র্চফ
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ
র্ক্ষা ভন্ত্রণারয়

ফাণী
-

-

-

,

-

-

-

(চভাোঃ আর্ভনুর ইরাভ খান)
র্চফ
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র্নফ িাী াযাংদক্ষ
ভান স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী  জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভাদনয জন্তফদল ি সুখী মৃদ্ধ বর্ফষ্যৎ
র্ফর্নভিাদণ রূকল্প ২০৪১ অনুমায়ী ফাাংরাদদদক উন্নত চদদ র্যণত কযদত ফতিভান যকায ফদ্ধর্যকয।
র্ফেনর্িত যাষ্ট্রনায়ক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্নায চনতৃত্বাধীন যকাদযয ফর্রষ্ঠ চনতৃত্ব, সৃজনীরতা,
ফহুভার্রেইক উদযাগ, অব্যাত ভথ িন, সুর্নর্দ িি রক্ষযভারেইা  র্নফ িাচনী ইদতাদযয আদরাদক কার্যগর্য  ভাদ্রাা
র্ক্ষা র্ফবাগ র্নযরবাদফ কাজ কদয মাদচ্ছ।
অথ িননর্তক চপ্রক্ষাট
২০১৫-১৬ অথ িফছয চথদক ধাযাফার্কবাদফ ৭ তাাংদয উয প্রবৃর্দ্ধ অজিদনয য ফাাংরাদদদয র্জর্ডর্ প্রবৃর্দ্ধ
২০১৮-১৯ অথ িফছদয ৮.১৫ তাাংদ উন্নীত য়।
অজিন র্ফেব্যাী প্রাংর্ত
দয়দছ। তদফ চকার্বড ১৯ ভাভাযী র্ফদেয
ন্যায় ফাাংরাদদদয অথ িনীর্তদত  র্ফরূ প্রবাফ
চপদরদছ। ফাাংরাদদ র্যাংখ্যান বুযদযা (র্ফর্ফএ) এয র্াফ অনুমায়ী ২০১৯-২০ অথ িফছদয র্জর্ডর্ প্রবৃর্দ্ধ হ্রা
চদয় দাঁর্ড়দয়দছ ৩.৫১ তাাং মা ২০২০-২১ অথ িফছদয ৫.৪৭% দাঁড়াদফ ভদভি প্রাক্করন কযা দমদছ। ২০২০-২১
অথ িফছদয ভাথার্ছু জাতীয় আয় দাঁর্ড়দয়দছ ২২৮৭ ভার্কিন ডরায, পূফ িফতী অথ িফছদয মা র্ছর ২০২৪ ভার্কিন ডরায।
যকায রুকল্প ২০২১ ফাস্তফায়ন চদল রুকল্প ২০৪১ গ্রণ কদযদছ এফাং এয চকৌর গত দর্রর র্দদফ র্িতীয়
চপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা (২০২১ -২০৪১) প্রণয়ন কদযদছ। অিভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা (২০২১- ২০২৫) ফাস্তফায়ন শুরু
দয়দছ। যকায ২০২১ াদরয ভদে উচ্চ ভেভ আদয়য চদদ এফাং ২০৪১ াদরয ভদে একটি সুখী-মৃদ্ধারী
উন্নত চদদ উিযদণয রক্ষয র্স্থয কদযদছ। চকার্বড-১৯ বফর্েক ভাভাযী চভাকাদফরা, র্নফ িাচনী ইদতায ২০১৮ এ
ফর্ণ িত প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফায়ন, র্িতীয় চপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা (২০২১ -২০৪১) এফাং চটকই উন্নয়ন অবীি  রক্ষযমু
অজিদন যকায র্নযরবাদফ কাজ কদয মাদচ্ছ।
অথ িননর্তক প্রবৃর্দ্ধয াাার্ ভানফম্পদ উন্নয়ন ফতিভান যকাদযয উন্নয়ন এদজন্ডায মূর রক্ষয। চদদয
অথ িননর্তক উন্নয়ন ত্বযার্িত কযদত দর দক্ষ জনর্ক্ত গদড চতারা আফশ্যক। র্ফর্ফএ র্যচার্রত ফ িদল
েভর্ক্ত জর্য, ২০১৬-১৭ অনুমায়ী ১৫ ফছদযয উদবি অথ িননর্তকবাদফ কভিক্ষভ েভর্ক্তয ৬.৩৫ চকাট (পুরুল
৪.৩৫ চকাটি এফাং ভর্রা ২ চকাটি)।
এই জনম্পদদক কাদজ রার্গদয় জনর্বর্িক রবযাাং
আযদন ফাাংরাদদ যকায নানা উন্নয়নমূখী কভিকান্ড র্যচারনা কযদছ। চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয চযাদরি
চভাকাদফরায় জনগণদক জনর্ক্তদত রূান্তদযয উদেদশ্য প্রায় প্রর্তটি র্যকল্পনাদতই যকায কার্যগর্য 
বৃর্িমূরক র্ক্ষায য গুরুত্ব আদযা কদযদছ। এ রদক্ষয বৃর্িমূরক  কার্যগর্য র্ক্ষায প্রাদযয জন্য ভাদ্রাা
ভাের্ভক ম িাদয় চবাদকনার চকা ি চালু কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ।
র্ক্ষা চক্ষদরেই গত ১০ ফছদয
বর্তিয াদয অগ্রগর্ত ার্ধত দয়দছ। ২০২০ াদর কার্যগর্য র্ক্ষায বর্তিয ায র্ছর ১৭.১৪ তাাং। চ
ধাযাফার্কতায় ২০২৩ াদরয ভদে কার্যগর্য র্ক্ষায় এনদযারদভট তকযা ২২ বা ২ ৩
৩
২ ৪
৫
রদক্ষয র্ফর্বন্ন প্রকল্প/চপ্রাগ্রাভ চনয়া দয়দছ।

8

কার্যগর্য র্ক্ষায় গৃীত কাম িক্রভ:
কার্যগর্য র্ক্ষায কর চক্ষদরেই ন্যানার চটকর্নকযার এন্ড চবাদকনার চকায়ার্রর্পদকন চেভয়াকি
(NTVQF) ফাস্তফায়দনয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ।
য় কদয ভর্িত TVET Action Plan বতর্য কযা দয়দছ। অস্বচ্ছর র্যফাদযয
তরুণ-তরুণীদদয আত্মকভিাংস্থান উদমাগী  চদদ র্ফদদদ চাকুযীয ফাজায চার্দায
উমৄক্ত কদয গদড় চতারায জন্য মৄদগাদমাগী চসড  চটকদনারর্জ কার্যগর্য র্ক্ষা অন্তর্ভিক্ত কযা দয়দছ।
চফাড ি কতৃক
ি অনুদভার্দত যকা  চফযকা চভাট ১০৪৫২ টি কার্যগর্য র্ক্ষা
প্রর্তষ্ঠান যদয়দছ।
১১৯টি। কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায
চক্ষদরেই বফলম্য দূযীকযণ কযদনয জন্য এ স্তদযয র্ক্ষাথীদদয উবৃর্ি প্রদান, র্ফনামূদল্য াঠ্যপুস্তক র্ফতযণ, গযীফ 
চভধাফী র্ক্ষাথী  র্ক্ষকদদয াায্য ভঞ্জুর্য র্দদফ এককারীন অনুদান প্রদান কযা দচ্ছ। চদদ দক্ষ জনফর
বতর্যয জন্য ২০২০-২১ অথ িফছদয কর্তয় কাম িক্রভ চমভন ১০০ টি উদজরায় একটি কদয চটকর্নকযার স্কুর এন্ড
কদরজ (টি এর্) স্থান প্রকল্প, চাযটি র্ফবাগীয় দয (র্দরট, ফর্যার, ভয়ভনর্াং যাংপুয) ১ টি কদয
ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান, ২৩ টি চজরায় র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান এফাং ৪টি র্ফবাদগ
(চট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী, যাংপুয) ১ টি কদয ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ স্থাদনয কাজ চরভান আদছ। ৪টি
ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ স্থান কযা দয়দছ এফাং ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউদট র্ক্ষা কাম িক্রভ চরভান।
“৮টি ভর্রা চটকর্নকযার স্কুর এন্ড কদরজ স্থান” ীল িক প্রস্তার্ফত প্রকল্প র্যকল্পনা কর্ভদন প্রর্ক্রয়াধীন। ২টি
াদবি ইনর্িটিউট স্থান কাম িক্রভ চরভান।
কার্যগর্য র্ক্ষায ভাদনান্নয়দনয রদক্ষয ৫৮১ র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদনয াদথ Industry–Institute Linkage
ভদঝাতা ময়কাযক (MOU) স্বাক্ষর্যত দয়দছ।
১০০টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজয ভদে
৩৫টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজ চবাদকনার র্ক্ষা কাম িক্রভ চালু কযা দয়দছ। অফর্ি চটকর্নকযার স্কুর 
কদরদজয স্থান কাম িক্রভ
২ ২ - চল
।
২ ২১
- ৬
২ ২২
৩৫
৫
৭ ,৮
৯
৩২৯ টি উদজরায় একটি কদয চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ স্থান প্রকদল্পয কাম িক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ।
১
“
”১ ৫
৬১২
এছা র্ক্ষাথীদদয জন্য কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয 
ঢাকাস্থ চীনা দূতাফাদয চমৌথ উদযাদগ ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান দত বৃর্িয আতায় র্ডদপ্লাভা 
র্ফএর্ ম িাদয় র্ক্ষাথী চপ্রয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ
চটকই উন্নয়ন অবীি SDG) এয ৪ নাং রক্ষযভারেইায় কদরয জন্য অন্তর্ভির্ক্তমূরক এফাং ভতার্বর্িক গুণগত
র্ক্ষা র্নর্িতকযণ এফাং জীফনব্যাী র্ক্ষা রাদবয সুদমাগ সৃর্িয কথা ফরা দয়দছ। জাতীয় কার্যগর্য 
বৃর্িমূরক দক্ষতাকাঠাদভা (BNQF) এ র্ফলয়টি র্ফদফচনায় আনা দয়দছ। কার্যগর্য র্ক্ষায় বর্তিয ায
১৭%১৪. এফাং নাযী র্ক্ষায় ২৬.৭১% এ উন্নীত দয়দছ। বর্তিয চক্ষদরেই ভর্রা চকাটা ১০ তাাং চথদক ২০
তাাংদ কযা দয়দছ। র্ফদল চার্দা ম্পন্ন র্ক্ষাথীয ৫% বর্তি চকাটা াংযক্ষণ কযা দয়দছ। ফাাংরাদদ
ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি  ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি আইন াংদাধন কযা দয়দছ। ৪৮৫ টি চফযকার্য
কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানদক এভর্ভূক্ত কযা দয়দছ। ২,১৩৬টি চফযকাযী কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ১৮,৯৫৩
জন র্ক্ষক-কভিচাযীদক এভর্র্ভক্ত কযায াাার্ র্ফযভান যকার্য প্রর্তষ্ঠানমূদয জন্য ১২,৬০৭টি নতুন
দ সৃর্ি কযা দয়দছ।
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ভাদ্রাা র্ক্ষায় গৃীত কাম িক্রভ:
ভাদ্রাা র্ক্ষা
 ভাদনান্নয়ন,
াঠক্রভ প্রস্তুত
সুষ্ঠু তদাযর্ক এফাং
প্রার্নক শৃঙ্খরা ফজায় যাখায উদেদশ্য ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয প্রর্তষ্ঠা কযা দয়দছ।
৭,৯৪৫ টি এভর্র্ভক্ত ভাদ্রাা যদয়দছ । ভাদ্রাা র্ক্ষাদক মৄদগাদমাগী কযায রদক্ষয প্রথভ চথদক আর্রভ চের্ণ
ম িন্ত চকাযআন, আকাইদ  র্পকা ,আযর্ফ  ার্দ র্ফলদয়য র্ক্ষাক্রভ প্রণয়ন কযা দয়দছ।
র্ফলয়মু ব্যতীত াধাযণ
আফর্শ্যক এফাং ঐর্চ্ছক র্ফলদয় জাতীয় র্ক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক চফাড ি (এনর্টির্ফ) প্রণীত র্ক্ষাক্রভ  াঠ্যসূর্চ
অনুসৃত দচ্ছ। কর র্ফলদয়য াঠ্যপুস্তক এনর্টির্ফয ভােদভ মুদ্রণ  র্ফতযণ কযা দচ্ছ। তাছাডা, ২০১৪ ার
চথদক ভাের্ভক স্তয ম িন্ত আযর্ফ  ইরার্ভ র্ফের্ফযারয় র্ফলয়মু ব্যতীত অন্যান্য র্ফলদয় চমভন কৃর্ল, তথ্য
 চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্ত, কভি  জীফনমুখী র্ক্ষা প্রর্তদমার্গতামূরক, আদৄর্নক  জীফনমুখী র্ফলয় অন্তর্ভিক্ত কযা
দয়দছ। ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয কাম িক্রদভযএস্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযায রদক্ষয র্ক্ষাথীদদয
চযর্জদেন পযভ পূযদণয কাম িক্রভ অনরাইদন ম্পার্দত দচ্ছ। ভাদ্রাায উন্নয়ন  আদৄর্নকায়ন এফাং ভাদ্রাা
র্ক্ষায গুণগত ভান বৃর্দ্ধয রদক্ষয র্নফ িার্চত ভাদ্রাামূদয উন্নয়ন’ ীল িক প্রকদল্পয আতায় বফন র্নভিাণ কাম িক্রভ
চরভান যদয়দছ। র্ফযভান ৬৫৩ টি ভাদযাায় ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থান প্রকল্প চরভান আদছ। ভাদ্রাা উচ্চ
র্ক্ষাদক ত্বযার্িত কযায রদক্ষয ২০১৩ াদর ইরার্ভ আযর্ফ র্ফের্ফযারয় প্রর্তষ্ঠা কযা দয়দছ। ৮৮টি ভাদযাায়
চবাদকনার চকা ি চালু কযা দয়দছ।
য় ২০১৩ াদর ৩৫ ভদডর ভাদ্রাা স্থান কযা
দমদছ। ৭৭টি র্র্নয়য ভাদ্রাায় অনা ি চকা ি চালু কযা দয়দছ। এছাড়া ভাদ্রাা র্ক্ষা ব্যফস্থানা এফাং
প্রানদকই দ্রুত, গর্তীর  ভদয়াদমাগী কযায রদক্ষয MEMIS (Madrasah Education
Management Information System) চর প্রর্তষ্ঠা কযা দয়দছ। ৫০৩ টি চফযকার্য ভাদ্রাা
এভর্ভূক্ত কযা দয়দছ। প্রায় র্তন াজায ভাদ্রাায় ফঙ্গফন্ধু কণ িায স্থান ম্পন্ন দয়দছ। ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয
আতাধীন ভাদ্রাায় র্ক্ষাথী বর্তি যীক্ষা গ্রদণয মাফতীয় কাম িক্রভ তথ্য প্রমৄর্ক্ত ব্যফায কদয অনরাইদন
স্বল্পতভ ভদয় ম্পন্ন কযা দচ্ছ। ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয আযর্ফ  ইাংদযর্জ বালায় চানা  ফরায দক্ষতা বৃর্দ্ধয
রদক্ষয আযর্ফ  ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি অতযন্ত পরতায াদথ ফাস্তফায়ন কযা দচ্ছ। এফদতদায়ী ১ভ চেণী
চথদক দার্খর ১০ভ চেণী ম িন্ত ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদযদক যকায র্ফনামূদল্য াঠ্যপুস্তক র্ফতযণ কযদছ। ফাাংরাদদ
ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট কতৃক
ি অনরাইদন ১,৯৮৭ জন র্ক্ষকদক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।
চকার্বডকারীন গৃীত র্ক্ষা কাম িক্রভ:
চকার্বড-১৯ এয ভদয় াংদ ফাাংরাদদ টির্বদত কার্যগর্য র্ক্ষাধাযায চভাট ৬৭৯টি ক্লা ম্প্রচার্যত দয়দছ।
চকন্দ্রীয়বাদফ র্যচার্রত Facebook Live এয ভােদভ চভাট ১৮৮৬টি ক্লা র্যচার্রত দয়দছ। ফতিভাদন
কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয র্নজস্ব র্যচারনায় অনরাইন ক্লা কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ।
ভাভাযী চকার্বড-১৯ এয কাযদণ ১৭ ভাচ ি, ২০২০ তার্যখ চথদক চদদয কর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন াঠদান কাম িক্রভ
ফন্ধ দয় মায়। ইউর্নদপ ফাাংরাদদ-এয আর্থ িক দমাগীতায় এফাং এটুআই-এয যার্য তত্ত্বাফধাদন
র্ক্ষাথীদদয াঠদান কাম িক্রভ াংদ ফাাংরাদদ চটর্রর্বন-এ ‘আভায ঘদয আভায ভাদ্রাা’ র্দযানাদভ
অনরাইন ক্লা ম্প্রচায শুরু কযা য়। চকার্বড ১৯ র্যর্স্থর্তদত র্ক্ষাথীদদয র্ক্ষা ব্যফস্থায াদথ ম্পৃক্ত যাখদত
অযাাইনদভট এয কাজ চরভান আদছ।
চভাট ৫৯৬টি ক্লা র্যচার্রত দয়দছ। যকার্য ০৩
(র্তন)টি আর্রয়া ভাদ্রাা তাদদয র্নজস্ব উদযাদগ র্নয়র্ভত অনরাইন ক্লা র্যচারনা কযদছ। চফযকার্য
ভাদ্রাামূ তাদদয র্নজস্ব ব্যফস্থানায় অনরাইন ক্লা ক্লা র্যচারনা কযদছ।
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র্ক্ষায় আইর্টি কাম িক্রভ:
একর্ফাং তাব্দীয চযাদরি চভাকাদফরা কযদত ক্ষভ একটি সুর্র্ক্ষত, আত্মপ্রতযয়ী  র্ফজ্ঞানভনস্ক জনদগাষ্ঠী
বতর্য কযায রদক্ষয যকায র্ক্ষাখাতদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায প্রদান কদয ব্যাক কাম িক্রভ গ্রণ কদযদছ। রূকল্প
২০২১ এফাং র্ডর্জটার ফাাংরাদদ প্রর্তষ্ঠায রদক্ষয মৄদগাদমাগী  কভিমুখী র্ক্ষা ব্যফস্থা প্রফতিদনয প্রথভ দদক্ষ
র্দদফ জাতীয় র্ক্ষানীর্ত- ২০১০ প্রণীত দয়দছ। র্ক্ষা চক্ষদরেই তথ্য প্রমৄর্ক্তয ম্পৃক্ত কদয একটি দক্ষ এফাং
মৄদগাদমাগী র্ক্ষা ব্যফস্থা গদড় চতারায রদক্ষয ৩২২টি ভাদ্রাায় ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থান কযা দয়দছ এফাং
আয ৩৩১টি ভাদ্রাায় ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ স্থাদনয প্রর্ক্রয়া চরভান যদয়দছ।

ভস্যা এফাং চযাদরিমূ:
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয প্রধান চযাদরিমূ দচ্ছ কর ছারেইছারেইীয জন্য ভানম্মত র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ র্নর্িত কযা; অথ িননর্তক প্রবৃর্দ্ধ অজিদন ক্ষভ উৎাদনমুখী ভানফম্পদ বতর্য; দক্ষ ভানফ ম্পদ গড়ায রদক্ষয
কার্যগর্য র্ক্ষায এনদযারদভট বৃর্দ্ধ; চকার্বড১-৯ র্যর্স্থর্তদত স্বাবার্ফক াঠদান কাম িক্রভ অব্যাত যাখা;
র্ক্ষায কর স্তদয চজন্ডায বফলম্য দূয কযা এফাং কর জনদগাষ্ঠীয জন্য কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা স্তদয ভান
সুদমাগ র্নর্িত কযা; র্শু, প্রর্তফর্ন্ধ  চজন্ডায াংদফদনীর এফাং র্নযাদ, অন্তর্ভির্ক্তমূরক  কাম িকয র্খন
র্যদফ ম্বর্রত ম িাপ্ত াংখ্যক র্ক্ষা অফকাঠাদভা র্নভিাণ  উন্নয়ন। চমাগ্যতাম্পন্ন র্ক্ষদকয াংখ্যা
উদেখদমাগ্য াদয বৃর্দ্ধ কযা। চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লদফয াদথ তার র্ভর্রদয় কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষায প্রর্তটি স্তদয
াঠ্যক্রদভ নতুন কদটট অন্তর্ভিক্তকযণ।

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা:
উন্নয়ন প্রকদল্পয ভােদভ ২০২৫ াদরয ভদে ম িাপ্ত াংখ্যক র্ক্ষা অফকাঠাদভা র্নভিাণ  র্ফযভান
অফকাঠাদভামূদয ম্প্রাযণ  উন্নয়ন। ম িায়ক্রদভ কার্যকুরাভ  র্দরফা র্যভাজিন অব্যাত যাখা।
“Covid Response and Recovery Plan” চভাতাদফক অনরাইন াঠদান কাম িক্রভ অব্যাত
যাখা এফাং চ রদক্ষয র্ডর্জটার কনদটট প্রস্তুতকযণ। ২০২২ াদরয ভদে কর শূন্য দদ চমাগ্যতাম্পন্ন র্ক্ষক
র্নদয়াগ  তাদদয ভানম্মত প্রর্ক্ষণ প্রদান। ২০২২ াদরয ভদে কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয র্ক্ষককভিচাযী এভর্ কাম িক্রভ অনরাইনকযণ। র্ফযভান ভাদ্রাায অর্তর্যক্ত আদযা ৫০০ ভাদ্রাা চত দার্খর ম িাদয়
চবাদকনার চকা ি চালুকযন।

২ ২১-২২







২০২২ র্ক্ষাফদল িয প্রাযদে প্রাথর্ভক চথদক ভাের্ভক ম িাদয়য কর র্ক্ষাথীদদয র্ফনামূদল্য াঠ্যপুস্তক
র্ফতযণ;
NTVQF এয আতায় কর্ম্পদটর্ন্প িযান্ডাড ি প্রণয়ন;
র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান,
ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আইন, র্ফর্ধ  প্রর্ফধানভারা াংদাধন  র্যভাজিন কযা য়;
২১৪৭৫ জন ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদক বৃর্ি প্রদান এফাং কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয চভাট র্ক্ষাথীয ৬০% চক
উবৃর্ি প্রদান;
র্ক্ষায ভাদনান্নয়দনয জন্য ৫০ টি কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ভান র্নধ িাযণ (যযাাংর্কাং) কযা।
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ব্দাংদক্ষ
APA

Annual Performance Agreement.

BNQF

Bangladesh National Qualification Framework.

BMTTI

Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute.

BTTTRI

Bangladesh Technical Teachers Training Research Institute.

BTEB

Bangladesh Technical Education Board.

CBT&A

Competency Based Training and Assessment.

CBLM

Competency Based Learning Materials.

Dakhil (voc)

Dakhil Vocational.

HSC(BM)

Higher Secondary School Certificate (Business Management).

HSC(VOC)

Higher Secondary School Certificate (Vocational).

ICT

Information and communication Technology.

ISC

Industry Skill Council.

JDC

Junior Dakhil Certificate.

MEMIS

Madrasah Education Management Information System.

NTVQF

National Technical and Vocational Qualification Framework.

NACTAR

National Academy for Computer Training and Research.

NSC

National Skill Certificate.

NSDA

National Skills Development Authority

NSDP

National Skills Development Policy

RPL

Recognition of Prior Learning.

RTO

Register Training Organization.

STEP

Skill and Training Enhancement Project.

SSC(VOC)

Secondary School Certificate (Vocational).

SEO

Search Engine Optimization.

SMM

Social Media Marketing.

TVET

Technical and Vocational Education and Training.

TSC

Technical School and College.

TQI

Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project.
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ভূর্ভকা
জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভান কভিমূখী র্ক্ষায উয ফ িার্ধক গুরুত্ব র্দদয়দছন এফাং র্তর্ন উদেখ
কদযন চম “বৃর্িমূরক র্ক্ষা দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায াদফ।” (বদর্নক ইদিপাক, ৮ই জুন, ১৯৭৪)। ফঙ্গফন্ধুয র্চন্তায
ধাযাফার্কতায় ফতিভান যকায কার্যগর্য র্ক্ষাদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায প্রদান কদযদছ। একই দঙ্গ
ভাদ্রাা র্ক্ষাদক কভিমূখী  মৄদগাদমাগী কযায উয র্ফদল গুরুত্ব র্দদয়দছ। ফতিভাদন চদদ দুই তৃতীয়াাং
জনদগার্ষ্ঠয ফয় ৩০ ফছদযয নীদচ। এই র্ফার জনদগাষ্ঠীদক উৎাদনমুখী  বনর্তক মূল্যদফাধ ম্পন্ন ভানফ
ম্পদদ রুান্তয কদয চদদয মৃর্দ্ধ  ার্ন্ত র্নর্িত কযা
।
রাদদ যকায জাতীয় নীর্ত  র্যকল্পনা প্রণয়দন কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষদণয (TVET)
উয দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায প্রদান কদযদছ, মা রূকল্প-২০২১, রূকল্প ২০৪১  SDG এ প্রর্তপর্রত দয়দছ।
রূকল্প-২০২১ এ কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০% এফাং চটকই উন্নয়ন রক্ষযভারেইায াদথ
াভিস্য চযদখ ২০৩০ এয ভদে ৩০% এ উন্নীতকযদণয রক্ষযভারেইা র্নধ িাযণ কযা দয়দছ। জার্তয র্তায স্বদেয
চানায ফাাংরা র্ফর্নভিাদণয প্রতযদয় ২০৪১ াদরয ভদে কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ৫০% ফা তায
চফী অজিদনয জন্য রক্ষযভারেইা র্নধ িাযণ কযা দয়দছ।
ভাদ্রাা কর
প্রর্তষ্ঠাদন দক্ষতার্বর্িক TVET ম্প্রাযদণয জন্য চকৌরগত র্যকল্পনা গ্রণ কযদছ।
রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়ন, ৪ র্ল্প র্ফপ্লফ, এর্র্ডর্জ এয রক্ষযভারেইা অজিন, রূকল্প ২০৪১, ফাাংরাদদ চপ্রর্ক্ষত
র্যকল্পনা, ৮ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা-চক াভদন চযদখ কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষদণয ভােদভ
দক্ষ ভানফম্পদ সৃর্িয প্রতযদয় কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ ফহুমুখী দার্য়ত্ব ারন কযদছ। ফাাংরাদদ
জাতীয়
(Bangladesh National Qualification Framework)
প্রণয়দনয কাজ
- মাদত কদয াধায , কার্যগর্য, ভাদ্রাা  অন্যান্য র্ক্ষা ব্যফস্থা ভদে
(Learning Pathways)
,
জার্তাংঘ কতৃক
ি চঘার্লত চটকই উন্নয়ন অবীি (SDG)-এয ১৭ টি রদক্ষযয ভদে ৪ নাং রক্ষয দচ্ছ ‘ফায জন্য
অন্তর্ভির্ক্তমূরক  ভানম্পন্ন
র্ক্ষা’। এর্ডর্জ-৪ ফাস্তফায়দন এ র্ফবাদগয ধীন কার্যগর্য র্ক্ষা
অর্ধদপ্তয, ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয, ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি  জাতীয়
কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডভী (দনকটায) ভর্িতবাদফ কাজ কযদছ। কার্যগর্য  বৃর্িমূরক
র্ক্ষাদাদনয ভােদভ চদ  চদদয ফাইদযয েভফাজাদয
দক্ষ  চমাগ্য ভানফম্পদ চপ্রযদণ
এ র্ফবাদগয ভূর্ভকা
। এর্ডর্জ-৪ ফাস্তফায়দন ভাের্ভক  উচ্চ র্ক্ষা র্ফবাগ রীড এফাং চকা-রীড র্ভর্নর্ে
র্দদফ কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কাজ কযদছ।
অথ িননর্তক প্রবৃর্দ্ধ অজিদন ক্ষভ উৎাদনমুখী ভানফম্পদ বতর্য; কার্যগর্য র্ক্ষায়
এনদযারদভট বৃর্দ্ধ;
র্ক্ষায কর স্তদয চজন্ডায
বফলম্য দূয কযা এফাং কর জনদগাষ্ঠীয জন্য কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা স্তদয ভান সুদমাগ র্নর্িত কযা; র্শু,
প্রর্তফর্ন্ধ  চজন্ডায াংদফদনীর এফাং র্নযাদ, অন্তর্ভির্ক্তমূরক  কাম িকয র্খন র্যদফ ম্বর্রত ম িাপ্ত
াংখ্যক র্ক্ষা অফকাঠাদভা র্নভিাণ  উন্নয়ন; চমাগ্যতাম্পন্ন র্ক্ষদকয াংখ্যা উদেখদমাগ্য াদয বৃর্দ্ধ; চতুথ ি র্ল্প
র্ফপ্লদফয াদথ তার র্ভর্রদয় কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষায প্রর্তটি স্তদয াঠ্যক্রদভ নতুন নতুন কদটট অন্তর্ভিক্তকযণ
এফাং এয প্রাদয়ার্গক র্ফলদয় কাম িকয র্খন র্যদফ বতযীকযদণয ভােদভ এ র্ফবাগ র্নযরবাদফ কাজ কদয
মাদচ্ছ।
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কার্যগর্য, বৃর্িমূরক  ভাদ্রাা র্ক্ষা: র্ফযভান চযাদরিমূ
 র্ক্ষক/প্রর্ক্ষক, িাপ-এয স্বল্পতা এফাং প্রদয়াজনীয় দক্ষতায অবাফ;
 জাতীয় কার্যগর্য  বৃর্িমূরক চমাগ্যতা কাঠাদভায (NTVQF)-য াদথ াভিস্যপূণ ি ল্যাফদযটর্য 
মন্ত্রার্ত অফকাঠাদভা-য অপ্রতুরতা, দক্ষতার্বর্িক ব্যফার্যক াঠদান, ইাংদযর্জ বালা 
র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষদণয অবাফ;
 অকুদনর্বর্িক, এএর্/এইচএর্ (চবাক)  র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং এয চটকদনারর্জ align
 াঠ্যক্রভমূ ভদয়য াদথ ারনাগাদ না য়া
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ভাদ্রাা র্ক্ষায় র্ফযভান চযাদরিমূ
• প্রচর্রত ভাদ্রাা র্ক্ষায াঠ্যক্রদভ বৃর্িমূরক চসড অন্তর্ভিক্ত না থাকায় তা কভিমূখী নয়;
• র্ক্ষকদদয দক্ষতার্বর্িক প্রর্ক্ষদণয অবাফ;
• চবাদকনার চসডমূ অন্তর্ভির্ক্তকযদণ আগ্রদয অবাফ।
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চকার্বডকারীন গৃীত র্ক্ষা কাম িক্রভ
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন প্রর্তষ্ঠানমূদ তথ্য প্রমৄর্ক্তয ভােদভ র্ক্ষা দাদনয তথ্য
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন প্রর্তষ্ঠানমূদ চভাট ৮৮৪টি ভার্ির্ভর্ডয়া ক্লারুভ যদয়দছ চমগুদরায ব্যফায কদয
র্নয়র্ভত র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং, এএর্ (চবাদকনার)  দার্খর (চবাদকনার) চকাদ িয ক্লামূ
র্যচারনা কযা য়।
চকার্বড-১৯ এয ভদয় াংদ ফাাংরাদদ টির্বদত কার্যগর্য র্ক্ষাধাযায চভাট ৬৭৯টি ক্লা ম্প্রচার্যত দয়দছ।
চকন্দ্রীয়বাদফ র্যচার্রত Facebook Live এয ভােদভ চভাট ১৮৮৬টি ক্লা র্যচার্রত দয়দছ। ফতিভাদন
কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয র্নজস্ব র্যচারনায় অনরাইন ক্লা কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ।
চকার্বড-১৯ এয ভদয় তথ্য প্রমৄর্ক্তয ভােদভ র্ক্ষা দাদনয তথ্য
১। াংদ ফাাংরাদদ টির্বদত প্রচার্যত ক্লা (১ভ ম িায়):
 ১৯ এর্প্রর ২০২০ দত এএর্ (দবাদকনার)  দার্খর (চবাদকনার) চকাদ িয নফভ  দভ চের্ণয
১০টি চসদডয র্ফলদয়য ক্লা ম্প্রচার্যত য়।
 ১ভ ম িাদয় চভাট ১১৬ টি ক্লা র্নয়র্ভতবাদফ ০৭ চদন্ফম্বয ২০২০ ম িন্ত প্রচার্যত য়।
 ১৩ জন র্ক্ষক উক্ত ক্লামূ র্যচারনা কদযন।
২। াংদ ফাাংরাদদ টির্বদত প্রচার্যত ক্লা (২য় ম িায়):
 ০৮ চদন্ফম্বয ২০২০ দত ক্লা প্রচায শুরু য়।
 র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং চকাদ িয ৫টি চটকদনারর্জয ২৫ টি র্ফলয় এফাং এএর্ (দবাদকনার) 
দার্খর (চবাদকনার) চকাদ িয ১২টি চসদডয ক্লা ম্প্রচার্যত য়।
 ২য় ম িাদয় ৩১/০১/২০২১ ম িন্ত র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং এয ৩৮৯ টি এফাং চবাদকনাদরয ১৭৪ টি
ক্লা চভাট ৫৬৩টি ক্লা ম্প্রচার্যত দয়দছ।
 ৩৭ জন র্ক্ষক র্ডর্জটার কদটট বতর্য ক্লামূ র্যচারনা কদযন।
 ৩২ জন র্ক্ষক উক্ত ক্লামূ চবর্রদডন কদযন।
৩। Facebook Live ক্লাোঃ
 ১০ চভ ২০২০ দত র্ডদপ্লাভা ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং এয ৮টি চটকদনারর্জয ক্লা চকন্দ্রীয়বাদফ Facebook
Live এয ভােদভ শুরু য়
 ৭৫ জন র্ক্ষক উক্ত ক্লামূ র্যচারনা কদযন।
 ১৮৮৬ টি ক্লা র্যচার্রত য় ।
 যকার্য  চফযকার্য ম িাদয়য প্রায় ৬০০টি প্রর্তষ্ঠাদনয র্ক্ষাথীযা এই ক্লামূদ অাংগ্রন কদয।
৪। রার্ন িাং ম্যাদনজদভট র্দিদভ (LMS) র্ফলয়র্বর্িক ই-চকা ি র্ডজাইন:
 ২টি ই-কযাম্পা চডদবর কযা দয়দছ;
 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয ই-কযাম্পাদয ভােদভোঃ

22

 ৩৭ টি র্রদটকর্নক ইন্পটিটিউদটয ৪০ জন এফাং ১৮টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজয ১৮ জন
এফাং চনকটায এয ০২ জন র্ক্ষক চভাট ৬০ জন র্ক্ষকদক ০৩ প্তা ব্যাী ই-চকা ি বতর্যয
প্রর্ক্ষণ চদয়া দয়দছ;
 ০৩ টি ব্যাদচয ভােদভ চভাট ৬৩ টি Subject চক ই-চকাদ ি রুান্তয কযা দয়দছ;
 চভাট ০৩ ব্যাদচয র্ক্ষকদদয ভােদভ ফতিভাদন ১৯৩০ জন র্ক্ষাথীদক উক্ত ই-কযাম্পাদ
এনদযার কযা দয়দছ;
 প্রর্ত ব্যাচ চথদক কভদক্ষ ০৩ জন কদয র্ক্ষক চসইনায র্দদফ কাজ কদযদছ;
 চবাদকনার টিচা ি চসর্নাং ইন্পটিটিউট, ফগুড়ায ই-কযাম্পাদয ভােদভোঃ
 ৫৫৪ জন র্ক্ষকদক ১ প্তা ব্যাী ই-চকা ি বতর্যয প্রর্ক্ষণ চদয়া দয়দছ;
 চভাট ১৪৬ টি কদটট চডদবর কযা দয়দছ;
৫। তথ্য প্রমৄর্ক্তয ভােদভ র্ক্ষা দাদনয চরভান কাম িক্রভোঃ
 ফতিভাদন কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন কর প্রর্তষ্ঠাদন র্নয়র্ভতবাদফ র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং চকা ি,
এএর্ (দবাদকনার)  দার্খর (চবাদকনার) চকাদ িয কর ক্লা তথ্য প্রমৄর্ক্ত ব্যফায কদয
Facebook Live, Zoom Cloud Meeting Room, Google Meet,
YouTube Live এয ভােদভ ম্প্রচার্যত দচ্ছ।
র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন প্রর্তষ্ঠানমূদ তথ্য প্রমৄর্ক্তয ভােদভ র্ক্ষা দাদনয তথ্য
ভাভাযী চকার্বড-১৯ এয কাযদণ ১৭ ভাচ ি, ২০২০ তার্যখ চথদক চদদয কর র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন াঠদান কাম িক্রভ
ফন্ধ দয় মায়। ইউর্নদপ ফাাংরাদদ-এয আর্থ িক দমাগীতায় এফাং এটুআই-এয যার্য তত্ত্বাফধাদন
র্ক্ষাথীদদয াঠদান কাম িক্রভ াংদ ফাাংরাদদ চটর্রর্বন-এ ‘আভায ঘদয আভায ভাদ্রাা’ র্দযানাদভ
অনরাইন ক্লা ম্প্রচায শুরু কযা য়।
১ভ ম িায়: এটুআই-এয যার্য তত্ত্বাফধাদন
১। এর্প্রর ভাদয ক্লা কাম িক্রভ আযে য়।
২। ১ভ ম িাদয় ৩২৪টি ক্লা চযকর্ড িাং এফাং াংদ ফাাংরাদদ চটর্রর্বন-এ ম্প্রচায য়।
৩। যর্ফফায দত বৃস্পর্তফায প্তাদ ৫ (াঁচ) র্দন ক্লা।
৪। প্রর্তটি ক্লা ২০র্ভর্নট কদয চভাট ০৩টি কদয ক্লা ম্প্রচার্যত য়।
৫। ক্লাদয ভয় ন্ধা ৪:১৫ দত ৫:১৫ ম িন্ত (প্রর্তর্দন ১ ঘটা কদয)
২য় ম িায়: ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয-এয তত্ত্বাফধাদন
ভাভাযী চকার্বড-১৯ এয কাযদণ র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন যার্য াঠদান কাম িক্রভ ফন্ধ আয দীঘ িার্য়ত
য়ায় ইউর্নদপ ফাাংরাদদ-এয আর্থ িক দমাগীতায় এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয তত্ত্বাফধাদন াংদ
ফাাংরাদদ চটর্রর্বন-এ ‘আভায ঘদয আভায ভাদ্রাা’ র্দযানাদভ অনরাইন ক্লা ২৪/০১/২০২১ পুনযায় শুরু কযা
য়।
১। ২য় ম িাদয়য ২৭২টি ক্লা চযকর্ড িাং এফাং াংদ ফাাংরাদদ চটর্রর্বন-এ ম্প্রচায য়।
২। যর্ফফায দত বৃস্পর্তফায প্তাদ ৫ (াঁচ) র্দন ক্লা।
৩। প্রর্তটি ক্লা ২০র্ভর্নট কদয চভাট ০৩টি কদয ক্লা ম্প্রচার্যত য়।
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৪। ক্লাদয ভয় ন্ধযা ৬:১৫ দত ৭:১৫ ম িন্ত (প্রর্তর্দন ১ ঘটা কদয)
৫। উক্ত ক্লা কদটটগুদরা াড ির্ডদস্ক াংযক্ষণ কযা আদছ।
৬। ফতিভাদন ইদতাপূদফ ি ম্প্রচার্যত ক্লামূ ২১ জুন, ২০২১ দত পুনোঃম্প্রচায (ন্ধযা ৬:১৫ দত ৭:১৫ ম িন্ত)
দচ্ছ।
৭। ৬ষ্ঠ দত ১০ভ চের্ণ ম িন্ত চভাট ২০ (কুর্ড়) জন র্ক্ষক ক্লা র্যচারনা কদযদছন।
৬ষ্ঠ চথদক ৮ভ চের্ণ (চাযটি [০৪] র্ফলয়)
(০১) কুযআন ভার্জদ  তাজর্বদ
(০২) আকাইদ  র্পক
(০৩) আযর্ফ ১ভ রেই
(০৪) আযর্ফ ২য় রেই

৯ভ  ১০ভ চের্ণ (াঁচটি [০৫]
চভাট ক্লা াংখ্যা
(০১) কুযআন ভার্জদ  তাজর্বদ
৩২৪+২৭২টি
(০২) ার্দ যীপ
(০৩) আকাইদ  র্পক
(০৪) আযর্ফ ১ভ রেই
(০৫) আযর্ফ ২য় রেই
ফ িদভাট র্ফলয়: ০৯টি
ফ িদভাট ক্লা াংখ্যা= ৫৯৬টি

* যকার্য ০৩ (র্তন)টি আর্রয়া ভাদ্রাা তাদদয র্নজস্ব উদযাদগ র্নয়র্ভত অনরাইন ক্লা র্যচারনা কযদছ।
** চফযকার্য ভাদ্রাামূ তাদদয র্নজস্ব ব্যফস্থানায় অনরাইন ক্লা ক্লা র্যচারনা কযদছ।
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ফাদজট ফযাে  ব্যয়
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয র্ফগত ৩(র্তন) ফছদযয ফাদজদট চভাট ফযাদেয র্চরেই র্নম্নরু:

(অাংকমূ াজায টাকায়)

অথ ি ফছয

র্যচারন

চভাট
ফযাদেয
(%)

ঊন্নয়ন

চভাট
ফযাদেয
(%)

চভাট ফযাে

২০১৯-২০২০
(াংদার্ধত
ফাদজট)
২০২০-২০২১
(াংদার্ধত
ফাদজট)
২০২১-২০২২
(প্রস্তার্ফত
ফাদজট)

৫৯৪০,৪৫,০০

৭৯.৭%

১৫১৩,১৫,০০

২০.৩%

৭৪৫৩,৬০,০০

৬০৯১,৭১,৭৯

৮০.৪%

১৪৮৫,২৫,০০

১৯.৬%

৭৫৭৬,৯৬,৭৯

৬৮৪৩,৮৪,০০ ৭৪.৭৬% ২৩১০,৪৬,০০

২৫.২৪%

৯১৫৪,৩০,০০

ব্যাদয়য ায
(%)
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কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  অধীন াংস্থামূদয প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা বৃর্দ্ধ
২০২০-২০২১ অথ িফছদয র্ফর্বন্ন দদক্ষ গ্রদণয ভােদভ কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয প্রার্তষ্ঠার্নক
ক্ষভতা বৃর্দ্ধ কযা দয়দছ।

াাংগঠর্নক কাঠাদভা
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্না কতৃক
ি চঘার্লত ‘রূকল্প ২০২১, রূকল্প ২০৪১’ এয রক্ষ পূযদণ চদদয র্ফার
মৄফভাজদক দক্ষ ভানফম্পদদ রূান্তদযয উদেদশ্য যকায কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষাদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায
প্রদান কদযদছ। কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ২০০৮ াদর র্ছর ১% এয কভ। যকাদযয ফহুভার্রেইক
চকৌরগত র্যকল্পনায পদর ইদতাভদে তা ১৭.৪১% এ উন্নীত দয়দছ। ২০৩০ াদরয ভদে কার্যগর্য 
বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ৩০% এফাং ২০৪০ াদরয ভদে ৫০% এ উন্নীত কযায রদক্ষয চকৌরগত
কভির্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। চ ধাযাফার্কতায় কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  অর্ধদপ্তযাধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠান,
ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি এফাং জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডর্ভ (চনকটায), ফগুড়া-চক
আয দক্ষ  ভদয়াদমাগী, র্ক্ষায ভাদনান্নয়ন কযায রদক্ষয র্ক্ষক-কভিচাযী র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয অধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক, কভিচাযীদদয ১২৬০৭টি নতুন দ সৃজন।
এছাড়া অর্তর্যক্ত ১৯৮টি দ সৃজদন অথ ি র্ফবাগ-এয ম্মর্ত রাব;
• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয অধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক, কভিচাযীদদয র্ফযভান  সৃর্জত ১৯০০০
দদ র্নদয়াগ  প্রর্তষ্ঠানর্বর্িক র্পট র্ফবাজন দায়ন;
• এ র্ফবাদগয র্ফযভান জনফর কাঠাদভা-চত (১৩৬টি দ) এয স্থদর ২৮৪টি দ ম্বর্রত খড়া
ি
অগাদনাগ্রাভ
প্রণয়ন;
ি
• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয র্ফযভান অগাদনাগ্রাদভ
নতুন দদয অনুদভাদদনয জন্য াংদাধন প্রস্তাফ;
ি
• ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয র্ফযভান অগাদনাগ্রাদভ
নতুন দদয অনুদভাদদনয জন্য াংদাধন প্রস্তাফ;
•

ি
ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি এয র্ফযভান অগাদনাগ্রাদভ
নতুন দদয অনুদভাদদনয জন্য াংদাধন
প্রস্তাফ;

• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয TO&E-চত গাড়ী/মানফাদনয র্ফলদয় াংদাধন প্রস্তাফ।

র্নদয়াগ
 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  অর্ধদপ্তদযয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ফযভান  নতুন সৃর্জত
দদয শূণ্য দদ (১১-২০ চগ্রড) ২৫৬২ জন-চক র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয র্ফর্বন্ন কযাটাগর্যয শূন্য দদয র্ফযীদত ২৮ জনদক র্নদয়াগ প্রদান
কযা দয়দছ
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 জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডর্ভ (চনকটায), ফগুড়ায ১৭ টি কযাটাগর্যয শূণ্য দদয
র্ফযীদত ২২ জনদক র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদয র্ফর্বন্ন চগ্রদড ১০ (দ) জন (প্রার্নক কভিকতিা, র্াফ কার্য, কযার্য়ায,
ডাটা এর্ি/কদিার অাদযটয, অর্প কাযী কাভ- কর্ম্পউটায মুদ্রাক্ষর্যক, ব্যর্ক্তগত কাযী 
চিায র্কায) র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI)- এ ০৩ (র্তন) জন (কর্ম্পউটায
অাদযটয, উচ্চভান কাযী এফাং ডাটা এর্ি অাদযটয) র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদয ফাাংরাদদ যকার্য কভি কর্ভন কতৃক
ি ৯ভ চগ্রদড চভাট ১৬ জন (কার্য
র্যচারক ০৭ জন, র্যদিক ০৭ জন, রাইদের্যয়ান কাভ-ডকুদভটান অর্পায ০১ জন এফাং র্াফ
যক্ষণ কভিকতিা ০১ জন) কভিকতিা র্নদয়াদগয সুার্য কযা দয়দছ।
 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  অর্ধদপ্তদযয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠানমূদ র্ফযভান  নতুন সৃর্জত
দদয শূণ্য দদ র্ফযীদত ৯ভ চগ্রদড এফাং ১০ভ চগ্রদড ফাাংরাদদ যকার্য কভি কর্ভন র্চফারয় চথদক
সুার্যকৃত ১,১৪৭ জনদক র্নদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ ।
 PSC কতৃক
ি ১১৪ জনদক র্নদয়াদগয জন্য চভৌর্খক যীক্ষা ম্পন্ন  সুার্য প্রার্প্তয য র্নদয়াগ কযা
দফ।
 ৬ষ্ঠ চগ্রদডয ২২৬ (কযাডায দ-০৪টি), ৯ভ চগ্রদডয ১৮১  ১০ভ চগ্রদডয ৩০৬১টি ফ িদভাট ৩৪৬৮টি
কযাডায  নন-কযাডায দদ র্নদয়াদগয জন্য যকার্য কভি কর্ভন কতৃক
ি র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা।

দদান্নর্ত
• কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ এয র্ফর্বন্ন দদ ০৬ জনদক দদান্নর্ত প্রদান;
• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এয অেক্ষ (চগ্রড-৪) দদ ১১ জন, উােক্ষ (চগ্রড-৫) দদ ১৫ জন, চীপ
ইনোটয (চগ্রড-৬) দদ ৩৩ জন, ইনোটয (চগ্রড-৯) দদ ৪০ জন, প্রধান/উচ্চভান কাযী, চিায
র্কায এফাং ক্রাপট ইনোটয (চগ্রড ১৩-১৭) দদ ৫১ জনদক অথ িাৎ ফ িদভাট ১৫০ জনদক দদান্নর্ত
প্রদান;
• জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডর্ভ (চনকটায এয র্ফর্বন্ন দদ ০৬ জনদক দদান্নর্ত
প্রদান;
• চটকর্নকযার স্কুর এন্ড কদরজ  র্রদটকর্নক -এ ১৭-২২ ফছয ধদয কভিযত চভাট ৭৮৬ জদনয চাকর্য
স্থায়ীকযণ।

প্রর্ক্ষণ
চপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা(২০২১-২০৪১) এয র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ কভির্যকল্পনা অনুমায়ী জনর্ভর্তক রবযাাংদয পূণ ি
িযফায এয রদক্ষয কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কাজ কদয মাদচ্ছ। র্ক্ষা  কভির্বর্িক প্রর্ক্ষদণয
ভােদভ মদথামৄক্ত র্ফর্নদয়াগ প্রদণাদনায ভােদভ চভাট জনাংখ্যায তুরনায় কভিক্ষভ জনাংখ্যা (১৫ চথদক ৬৪
ফছয ফয়ী) চক একটি সুর্র্ক্ষত  প্রর্ক্ষণ প্রাপ্ত জনর্ক্তদত রূান্তদযয রদক্ষয কাম িক্রভ গ্রণ কযা দচ্ছ। র্ক্ষা
 দক্ষতা প্রর্ক্ষদণ গুণগত ভাদনয র্ফলদয় দফ িাচ্চ র্যভাণ গুরুত্ব চদয়া দফ। দক্ষতা র্বর্িক কার্যগর্য র্ক্ষক
প্রর্ক্ষদণয রক্ষয কভিাংস্থান উদমাগী দক্ষতা র্নর্িত কযা। ফাাংরাদদদয কভিাংস্থান চকৌদরয গুরুত্বপূণ ি অাং
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র্দদফ বফদদর্ক কভিাংস্থাদন সুদমাগ সৃর্িয রদক্ষয অর্ধকতয দক্ষতা র্নবিয কভিাংস্থাদনয জন্য কাম িকয
দদক্ষ গ্রণ কযা দচ্ছ। এ র্যদপ্রর্ক্ষদত গন্তব্য চদমূদয দক্ষ কভীয চার্দা র্ফদফচনায় চযদখ গৃীত জাতীয়
দক্ষতা উন্নয়ন নীর্তয আদরাদক একটি সুর্যকর্ল্পত দক্ষতা উন্নয়ন কভিসূর্চ গ্রণ কযা দচ্ছ। প্রকৃত চার্দায
র্ফযীদত প্রদি প্রর্ক্ষণ ম িাপ্ত র্কনা তা র্নধ িাযদণয র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ দক্ষতা মূল্যায়ন দ্ধর্ত চালু কযা দফ।
কার্যগর্য প্রর্ক্ষদণয প্রর্তটি ম িাদয় জন্য প্রদয়াজনীয় দক্ষতায ন্যযনতভ ভান র্স্থয কদয প্রর্ক্ষণ  স্বীকৃর্ত নদদয
ভান আন্তজিার্তক স্তদয উন্নীত কযা দফ। উমৄক্ত চমাগ্যতাম্পন্ন প্রর্ক্ষক র্নদয়াগ প্রর্ক্ষণ চকন্দ্রগুদরাদত
প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয গুণগত ভাদনান্নয়ন র্নর্িত কযা দফ। এছাড়া ভাদঝ ভাদঝ প্রর্ক্ষকদদয দক্ষতা  প্রর্ক্ষন
উকযদণয জন্য অদথ িয চার্দা মাচাইদয়য জন্য মূল্যায়দনয কাম িকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।
২০৩০ াদরয ভদে কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায় বর্তিয ায ৩০ ৫০ াদরয ভদে ২০৪০ এফাং %% এ উন্নীত
কযায রদক্ষয চকৌরগত কভির্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। চ ধাযাফার্কতায় কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয 
অর্ধদপ্তযাধীন র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠানমূদ কভিযত কভিকতিা  র্ক্ষকদদয আয দক্ষ  ভদয়াদমাগীর্ক্ষ ,াায
ভাদনান্নয়ন কযায রদক্ষয র্ফর্বন্ন র্ফলদয় যার্য  Online ভােদভ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।
প্রর্তটি প্রর্ক্ষণ চকাদ ি প্রাক মূল্যায়ন, ভেফতী মূল্যায়ণ, প্রর্ক্ষণ ভার্প্ত মূল্যায়ণ, প্রর্ক্ষক মূল্যায়ন 
প্রর্ক্ষণাথীদদয ভতাভত গ্রণ র্নর্িত

প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন:
ভাদ্রাায র্ক্ষক  র্ক্ষাথীদদয র্ফজ্ঞান ভনস্ক  মুর্ক্তমৄদদ্ধয চচতনায় উিুদ্ধ কযায রদক্ষয প্রর্ক্ষণ ভর্ডউর এফাং
ম্যানুয়ার র্যভাজিন কযা দয়দছ। ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয দক্ষতার্বর্িক প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয জন্য র্নফ িার্চত
ভাদ্রামূদয উন্নয়ন ীল িক প্রকদল্পয আতায় ৪ (চায) টি ইাংদযর্জ, আযর্ফ, র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানা এফাং
তথ্য  চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্ত র্ফলদয় ম্যানুয়ার প্রণয়ন কযা দয়দছ।

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  অধীনস্থ াংস্থামূদ র্যচার্রত প্রর্ক্ষণমূ
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ:
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয কভিকতিা  কভিচাযীদদয অনুীরন  প্রদনািযর্বর্িক ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা য়।
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ২০২০-২০২১ অথ িফছদয এর্এ, এনআইএ, ইদনাদবন র্ফলদয় ৫৫৭ জন
কভিকতিা/কভিচাযীদক ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।
ইাংদযর্জ  আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি
ফতিভান র্ফদেয চপ্রক্ষাদট একজন র্ক্ষদকয বালা দক্ষতা অজিন খুফই জুরুযী। কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষকগদণয
ইাংদযর্জ  আযর্ফ র্ফলদয় বালাগত দক্ষতায ভান দন্তালজনক নয়। এযই ধাযাফার্কতায় ১৮ চপব্রুয়াযী ২০২১
তার্যখ দত TVET র্ক্ষকদদয জন্য IELS (Improving English Language Skills)
প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ শুরু কযা দয়দছ। প্রাথর্ভকবাদফ এই প্রর্ক্ষদণয রক্ষয র্ছর দয়র্ডাংদয়য াদথ াংর্িি
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র্ক্ষকদদয ইাংদযর্জ বালায দক্ষতা বৃর্দ্ধ কযা র্ফকা কযা মাদদয প্রর্ক্ষণ র্ফদদী প্রর্ক্ষকদদয িাযা র্যচার্রত
দফ। র্কন্তু ভদয়য াদথ াদথ, এই চপ্রাগ্রাভটি এখন শুদৄ TVET র্ক্ষকদদয জন্য নয়, ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয
জন্য অতযন্ত কাম িকযী একটি প্রর্ক্ষদণ র্যণত দয়দছ। চকার্বড ভাভাযীয কাযদণ র্ক্ষায দ্রুত র্যফতিনীর
র্যর্স্থর্তদত র্ক্ষকদদয াযস্পর্যক ভিদয়য ভােদভ র্নদজদদয চাগত দক্ষতায উন্নয়ন খুফ প্রদয়াজন।
প্রমৄর্ক্ত-র্বর্িক র্ক্ষার্ফজ্ঞাদনয (Pedagogy) ফতিভান র্যর্স্থর্তদত প্রার্ঙ্গক এফাং কাম িকয থাকায জন্য
র্ক্ষকদদয নতুন দক্ষতা এফাং জ্ঞান অজিন কযদত দফ।

অনরাইদনয ভােদভ TTTC এ IELS (Improving English Language Skills) প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয শুব
উদিাধন

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ এয উদযাদগ ২০২০-২১ অথ িফছদয চটকর্নকযার টিচা ি চসর্নাং কদরজ 
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এয ভােদভ র্ক্ষকদদয আযর্ফ  ইাংদযর্জ বালায়
প্রর্ক্ষণ চকা ি যার্য এফাং অনরাইন দ্ধর্তদত প্রদান কযা দয়দছ। এয মূর উদেশ্য র্ছর র্ক্ষকদদয াংর্িি
বালাগুদরাদত চাযটি র্ফলদয় দক্ষতা বৃর্দ্ধ কযা মাদত র্ছর চানা, ফরা চরখা  ডা। চরভান চকার্বড র্যর্স্থর্তদত
প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্নধ িার্যত ভদয়য ভদতাই অনরাইদনয ভােদভ র্যচার্রত দয়দছ। ইদতাভদে জন কার্যগর্য
র্ক্ষক চক ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। জন ভাদ্রাায র্ক্ষকদক ইাংদযর্জ বালা  ভাদ্রাায
র্ক্ষকদক আযর্ফ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। প্রর্ক্ষণ চকা ি দুটিয উদেশ্য দচ্ছ প্রর্র্ক্ষত
র্ক্ষকদদয ইাংদযর্জ  আযর্ফ বালায় কথা ফরা এফাং চেণীকদক্ষ র্ক্ষা কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য আত্মর্ফো
বৃর্দ্ধ কযা। কার্যগযী প্রর্তষ্ঠান মূ এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান দত কার্যগর্য র্ক্ষায় প্রর্র্ক্ষত ছারেইযা মাদত
ইাংদযজী বালাবালী চদমূদ  ভেপ্রাদচয তাদদয অর্জিত কার্যগর্য জ্ঞান প্রদয়াগ এফাং বালাগত দক্ষতায ভােদভ
কভিাংস্থাদনয সুদমাগ কদয র্নদত াদয চ রদক্ষয প্রর্ক্ষণ চকা ি দুটি কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ফবাগ চথদক
র্ফদলবাদফ ভর্নটর্যাং কযা দয়দছ।
এই চকাদ িয রক্ষয র্ক্ষকদদয আন্তোঃভিদয়য কাজগুর্রদত অন্তর্ভিক্ত কযা মা তাদদয ইাংদযর্জ বালায দক্ষতায
র্দকগুর্র বুঝাদত ক্ষভ কযদফ এফাং ফাস্তফ র্যর্স্থর্তদত কীবাদফ চমাগাদমাগ কযদত য় তা র্খদত াায্য
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কযদফ। এ চকাদ িয ভােদভ র্ক্ষকদদয দক্ষতা এফাং আচযদণয উন্নয়ন য়; মাদত তাযা কাম িকযবাদফ র্ক্ষা প্রদান
এফাং আত্মর্ফোদয াদথ চমাগাদমাগ কযদত াদয।
 ইাংদযর্জ/ আযর্ফদত প্রর্ক্ষণ চকাদ িয র্কছু র্নর্দ িি উদেশ্য যদয়দছ;
 ইাংদযর্জ/ আযর্ফদত চাযটি দক্ষতা (ডা, চরখা, চানা  ফরা) অজিদনয র্ফলদয় র্ক্ষকদদয উৎার্ত
কযা;
 র্নয়র্ন্ত্রত এফাং র্নদদ ির্ত কাম িক্রদভয ভােদভ ইাংদযর্জ/আযর্ফয চাযটি দক্ষতা র্ফকা কযা;
 র্ক্ষকদদয দক্ষতা র্ফকাদয জন্য অথ িপূণ ি র্ক্রয়াকরা বতর্য এফাং ব্যফায কযদত ায়তা কযা
 পর চমাগাদমাগ দক্ষতা র্ফকাদয জন্য র্ক্ষকদদয ইাংদযর্জ অনুীরদন উিুদ্ধ কযা।

অনরাইদনয ভােদভ BMTTI এ আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয শুব উদিাধন

ইদতাভদে, কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয তত্ত্বাফধাদন কার্যগর্য  র্ক্ষা অর্ধদপ্তয এফাং ফাাংরাদদ
ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এ ১০ টি ব্যাদচয প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন কদযদছ। এদত TVET
চটদযয প্রায় ১৮০ (একত আর্) জন এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষায ১১০ (একত দ) জন র্ক্ষক অতযন্ত পরতায
াদথ এই প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ম্পন্ন কদযদছন।
এ প্রর্ক্ষদণয উদেশ্য অনুমায়ী, প্রর্ক্ষণাথীদদয ইাংদযর্জ বালায় চাযটি দক্ষতা বৃর্দ্ধ কদযদছ চানা, ডা, চরখা
এফাং ফরা। এ প্রর্ক্ষদণ ড়া-চরখায চচদয় চানা  ফরায য চফর্ গুরুত্ব প্রদান কযা দয়দছ। ধাযাফার্ক
মূল্যায়দন তাদদয দক্ষতায উন্নয়দনয প্রভাণ ায়া মায়। তাদদয ক্রভাগত মূল্যায়দন চদখা চগদছ তাদদয
চফর্যবাগই কার্ঙ্খত ম িাদয় দক্ষতা অজিন দয়দছ।
প্রাথর্ভক ম িাদয় অনরাইদনয ভােদভ এ প্রর্ক্ষণ দুটি র্যচার্রত দর যফতীদত ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ এয
ভািায চসইনায বতর্যয উদেদশ্য ইদতাভদেই ঢাকা ভর্রা র্রদটকর্নক এ ২৫ জন কার্যগর্য র্ক্ষকদক যার্য
ইাংদযর্জ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ প্রর্ক্ষণটি আফার্ক র্ছর। এ প্রর্ক্ষদণ ইাংদযর্জ বালায
অন্য দুটি দক্ষতা ড়া এফাং চরখায উয চজায চদয়া দয়দছ।
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যফতীদত এফ ভািায চসইনায কার্যগর্য  ভাদ্রাায র্ক্ষকগণ চক ইাংদযর্জ
বালায় দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য যার্য  অনরাইন প্রর্ক্ষণ প্রদান কযদত ক্ষভ দফ।
আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকাদ ি ইদতাভদে অদনক ভািায চসইনায বতর্য দয় চগদছ। ফতিভাদন ১০(দ) টি ব্যাচ এয
ভােদভ ৩০০ জন ভাদ্রাায র্ক্ষকদক অনরাইদন আযর্ফ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দচ্ছ।
ফতিভান মৄদগ চদ  র্ফদদদ কভিাংস্থাদনয চক্ষদরেই বালাগত দক্ষতায গুরুত্ব অনুধাফন কদয কার্যগর্য  ভাদ্রাা
র্ফবাদগয র্ফদল উদযাদগ উদের্খত প্রর্ক্ষণগুদরায ভর্ডউর  র্ফলয়ফস্তু বতর্য কযা দমদছ। এ র্ফবাদগয যার্য
তত্ত্বাফধাদন প্রর্ক্ষণগুদরা র্যচার্রত দচ্ছ। ইাংদযর্জ  আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকাদ ি প্রর্ক্ষণ গ্রণকাযী
র্ক্ষকদদয র্পডব্যাক দত এই দুটি প্রর্ক্ষদনয কাম িকার্যতা এফাং পরপ্রসূ য়াযয র্ফলদয় আাব্যন্জক াডা
ায়া চগদছ। অনরাইন এফাং যার্য দ্ধর্তদত বালা র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা ি দুইটি ফতিভাদন অব্যাত আদছ।
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয:
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কতৃক
ি র্নদম্নাক্ত র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছোঃ
• ২১ টি র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট, ০৪টি ইর্ির্নয়ার্যাং কদরদজয ভদে ভয়ভনর্াং ইর্ির্নয়ার্যাং কদরদজ
ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ম্পন্ন দয়দছ এফাং ৬৪টি টিএর্য ভদে ৪৩টি টিএর্দত ইন-াউজ
প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাদফ ম্পন্ন দয়দছ।
• ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ চকা ি (NTVQF ভর্িত ৬টি ভাদায চটকদনারর্জ)- ২ ভাব্যাী (র্র্বর,
ইদরকর্সকার, চভকার্নকযার, ইদরকসর্নক্স, কর্ম্পউটায, আযএর্ এন্ড অদটাদভাফাইর) যার্য
০২ (দুই) ভাব্যাী “র্ফলয় র্বর্িক ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ চকা ি” চটকর্নকযার টিচা ি চসর্নাং কদরজ
(টিটিটির্), ঢাকা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট  ঢাকা ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট- এয য়াকি 
ল্যাদফ াযস্পর্যক ভিদয়য ভােদভ মথামথ স্বাস্থযর্ফর্ধ প্রর্তারনপূফ িক চদদয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাদনয
র্ক্ষকগণদক প্রর্ক্ষদণ ভদনানয়ন প্রদান কযা য় এফাং তা চরভান যদয়দছ। এছাড়া এ প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ
পরবাদফ ম্পন্ন কযায র্নর্ভি অরেই র্ফবাদগয কভিকতিাদদয ভিদয় প্রদয়াজনীয় াংখ্যক ভর্নটর্যাং টিভ গঠন
কযা দয়দছ-মাযা এ ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ সুষ্ঠুবাদফ ম্পদন্নয রদক্ষয ভর্নটর্যাং কযদছ।

• র্ফলয়র্বর্িক ব্যফার্যক দক্ষতা প্রর্ক্ষণ চকা ি- ১ ভাব্যাী (যার্য)
TSC)-এয র্ক্ষকগণদক Welding and Fabrication,
General Electrical Works, IT Support and IOT Basics,
Refrigeration and air Conditioning, Wood Working, Machine
Operation Basics, Farm Machinery, Automobile and AutoElectric Basics, Drafting Civil, Apparel manufacturing Basics
এফাং Poultry rearing and Farming র্ফলদয় NTVQF (Level-1  Level1,2) ভর্িত “র্ফলয়কর্বর্িক ব্যফার্যক স্কীর চসর্নাং” ০১ (এক) ভাব্যাী প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।
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চটকর্নকযার টিচা ি চসর্নাং কদরজ (টিটিটির্) চত ০২ (দুই) ভাব্যাী “র্ফলয় র্বর্িক ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ চকা ি”
এয উদিাধন
• NTVQF ভর্িত চডাদগার্জ প্রর্ক্ষণ চকা ি (অনরাইনর্বর্িক/যার্য)
• ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি (অনরাইনর্বর্িক/যার্য)
• কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ চকা ি (অনরাইনর্বর্িক/যার্য)
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কতৃক
ি প্রর্ক্ষণ :
অনরাইন র্বর্িক
১. চডাদগার্জ প্রর্ক্ষণ চকা ি- ২৪২ জন;
২. ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি- ১৭৫ জন;
৩. জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডর্ভ (চনকটায) কতৃক
ি ৯০৭ জনদক কর্ম্পউটায র্ফলদয়
প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।
যার্য
১. চডাদগার্জ প্রর্ক্ষণ চকা ি - ৬০ জন;
২. ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি - ২৫ জন;
৩. ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ চকা ি (NTVQF ভর্িত ৬টি ভাদায চটকদনারর্জ)- ৪১২ জন;
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* ২৭ অদটাফয, ২০২১ চথদক ১০০ জদনয প্রর্ক্ষণ শুরু দচ্ছ।
৪. র্ফলয়র্বর্িক ব্যফার্যক দক্ষতা প্রর্ক্ষণ চকা ি- ৩৯০ জন।
৫. জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডর্ভ (চনকটায) কতৃক
ি ৭৮ জনদক কর্ম্পউটায র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা দয়দছ।
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ফাাংরাদদ ভাদযাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI)
২০২০ াদর কদয়কটি প্রর্ক্ষণ চকা ি অপরাইদন অনুর্ষ্ঠত য়ায য কদযানায প্রদকা বৃর্দ্ধ ায়ায় তা ফন্ধ
দয় মায়। প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয ধাযাফার্কতা ফজায় যাখদত যফতীদত অনরাইদন প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচার্রত
য়। অথ িফছয ২০২০-২০২১ চভয়াদদ র্যচার্রত র্ক্ষাপ্রান  ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি, র্ফএভএড চকা ি,
র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ চকা ি  বালা র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা িমূদ প্রর্ক্ষণপ্রাপ্ত চভাট প্রর্ক্ষণাথীয াংখ্যা র্ছর
১৯৮৭ জন।
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এয ভােদভ ভাদ্রাায র্ক্ষকগণদক প্রর্ক্ষণ প্রদান
কযা দচ্ছ। চকার্বড-১৯ র্যর্স্থর্তয ভদে ২০২০-২০২১ অথ িফছদয অনরাইদন ১৯৮৭ জন র্ক্ষকদক প্রর্ক্ষণ
প্রদান কযা দয়দছ।
ভেপ্রাচয অন্যান্য চদমূদ েভফাজায ম্প্রাযদণয রক্ষযদক র্ফদফচনায় র্নদয় ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয আযর্ফ 
ইাংদযর্জ বালায় চানা  ফরায দক্ষতা বৃর্দ্ধয রদক্ষয আযর্ফ  ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি অতযন্ত পরতায
াদথ ফাস্তফায়ন কযা দচ্ছ।
BMTTI কতৃক
ি র্ফর্বন্ন স্তদযয র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ চকাদ ি ১৪৫৯ জন র্ক্ষকদক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। ১৭১ জন
ভাদ্রাা র্ক্ষকদক আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ এফাং ১২০ জনদক ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ এফাং ৫২৮ জনদক র্ক্ষা
প্রান ব্যফস্থানা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।
ফাাংরাদদ ভাদযাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) কতৃক
ি কতৃক
ি র্নদম্নাক্ত র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান
কযা দয়দছোঃ
১. আযর্ফ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি (অনরাইনর্বর্িক/যার্য)/ ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ চকা ি অনরাইন/যার্য)
চকার্বড-১৯ র্যর্স্থর্তদত াযাদদদয ভাদ্রাা র্ক্ষকগদণয জন্য অনরাইদন আযর্ফ  ইাংদযর্জ বালা প্রর্ক্ষণ
চকা ি শুরু দয়দছ। শুদৄভারেই বালা না জানায কাযদণ আভাদদয প্রফাীগণ চফতন অদনকগুণ কভ ান। এদত চদ
র্ফপুর র্যভাণ বফদদর্ক মুদ্রা অজিন চথদক ফর্ঞ্চত দচ্ছ। কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ গবীযবাদফ অনুধাফন
কদয BMTTI এ এক ভাব্যাী বালার্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা ি চালু কদযদছ। এটি ভাদ্রাা র্ক্ষায ইর্তাদ একটি
ভাইরপরক। র্ফস্তয আরা-আদরাচনা চদল এয চকা ি-কার্যকুরাভ প্রস্তুত কযা দয়দছ। ফতিভাদন অতযন্ত
পরতায াদথ চকা ি দুটি চরভান যদয়দছ।
২. র্ফলয়র্বর্িক (আযর্ফ, ফাাংরা, র্ফজ্ঞান, গর্ণত, ইাংদযর্জ, আর-চকাযআন, ইরাদভয ইর্তা) প্রর্ক্ষণ চকা ি
(অনরাইন/যার্য)
র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ চকাদ ি আযর্ফ, ইাংদযর্জ  গর্ণত এই র্তনটি র্ফলয়দক মূর র্ফলয় র্দদফ র্ফদফচনা কযা
দয়দছ। র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষদণয আদয়াজন কযা দর ফর্ণ িত র্তনটি মূর র্ফলদয়য াদথ অফর্ি র্ফলয়গুদরায
(ফাাংরা, যায়ন, জীফর্ফজ্ঞান, আর-চকাযআন, াধাযণ র্ফজ্ঞান, ইরাদভয ইর্তা  ভাজর্ফজ্ঞান) চমদকাদনা
একটি র্নদয় চভাট চাযটি র্ফলদয়য ভিদয় একটি প্রর্ক্ষণ ব্যাচ গঠন কযা য়।
৪. র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি (অনরাইন/ যার্য)
ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয প্রর্ক্ষণ:
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অনরাইন র্বর্িক
১.

আযর্ফ বালা র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা ি- ৬১০ জন

** ০১ নদবম্বয, ২০২১ চথদক ১০ টি ব্যাদচ আদযা ৩০০ জদনয প্রর্ক্ষণ শুরু দফ।
২.

ইাংদযর্জ বালা র্ক্ষা প্রর্ক্ষণ চকা ি - ১২০ জন

৩.

র্ফলয়র্বর্িক প্রর্ক্ষণ চকা ি - ১৬৯ জন

৪.

র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি - ৮৪ জন

যার্য
১.
র্ফলয়র্বর্িক (আযর্ফ, ফাাংরা, র্ফজ্ঞান, গর্ণত, ইাংদযর্জ, আর-চকাযআন, ইরাদভয ইর্তা) প্রর্ক্ষণ
চকা ি - ৩৮৯ জন
২.

র্ক্ষা প্রান  ব্যফস্থানা প্রর্ক্ষণ চকা ি - ৮৬ জন
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৬ষ্ঠ চের্ণ

বৃর্িমূরক র্ক্ষা চালু

 কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষণ (TVET) ম্প্রাযদণয রদক্ষয “১০০টি উদজরায় ১
(এক)টি কদয চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ স্থান (১ভ াংদার্ধত)” ীল িক প্রকদল্পয আতায় ৩৫টি
চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজ ৬ষ্ঠ  ৯ভ চের্ণ-য র্ক্ষা কাম িক্রভ শুরুয রদক্ষয র্ক্ষাথী বর্তিয র্ফজ্ঞর্প্ত
প্রকা কযা য়। র্ক্ষাথীদদয বর্তিয আদফদন ইদতাভদে প্রর্ক্রয়া কযা দয়দছ। ৬ষ্ঠ  ৯ভ চের্ণয
কার্যগর্য র্ফলয় প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কর ফই র্ক্ষাথীদদয ভদে চৌুঁদছ চদয়া দয়দছ। উক্ত
প্রর্তষ্ঠানমূদ অেক্ষ দদ দায়ন অন্যান্য জনফর র্নদয়াগ কযা দয়দছ।
 চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজ চজএর্ (দবাদকনার) র্ক্ষাক্রদভ ৬ষ্ঠ চথদক ৮ভ চের্ণ ম িন্ত র্ক্ষাথীগণ
াধাযণ র্ক্ষা ধাযায় অন্তর্ভিক্ত র্ফলয়গুদরায াদথ একটি কদয কার্যগর্য র্ফলয় অেয়দনয সুদমাগ াদফ।
অন্যর্দদক, এএর্ (দবাদকনার)  এইচএর্ (দবাদকনার) চকাদ ি াধাযণ র্ফলদয়য াদথ
কার্যগর্য র্ক্ষায় াদত করদভ দক্ষতা অজিদনয জন্য র্ক্ষাথীগণ ৪টি চসড র্ফলদয় অেয়ন কযদফ।
নফর্নর্ভিত ৩৩টি টিএর্-চত ২০২১ র্ক্ষাফদল ি ৯ভ চের্ণয জন্য র্র্বর কনোকন, কর্ম্পউটায  তথ্য
প্রমৄর্ক্ত, চজনাদযর ইদরকর্সকযার য়াকি, চজনাদযর চভকার্নক্স, দয়র্ডাং এন্ড চপর্েদকন এই ০৫টি
চসড দত চমদকান ০৪টি চসদড র্ক্ষাথীযা অোয়দনয সুদমাগ াদফ।
 নফর্নর্ভিত ৩৫টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ (টিএর্)-এয বফন এফাং ৬ষ্ঠ এফাং ৯ভ চের্ণদত র্ক্ষা
কাম িক্রভ বার্চয়ি ার্র শুব উদিাধদনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কতৃক
ি শুব উদিাধদনয অদক্ষায় যদয়দছ।
 এছাড়া ২০২২ র্ক্ষাফদল ি আদযা ৬২টি টিএর্-চত র্ক্ষা কাম িক্রভ শুরুয র্যকল্পনা যদয়দছ এফাং এ
রদক্ষয ার্ফ িক কাম িক্রভ র্যচার্রত দচ্ছ।
এ র্ফবাদগয ২৩ জুন ২০২১ তার্যদখয ১৯৮ াংখ্যক দরেই ২০২২ র্ক্ষাফদল িয টিএর্ ৬ষ্ঠ দত নফভ চের্ণ
ম িন্ত াঠ্যপুস্তক মুদ্রদণয অনুদভাদন এনর্টির্ফ-চক প্রদান কযা দয়দছ এফাং এ র্ফলদয় াঠ্যপুস্তক মুদ্রদনয কাম িক্রভ
চরভান যদয়দছ।
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BNQF)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীর্তভারা ২০১১-এ জাতীয় কার্যগর্য  বৃর্িমূরক চমাগ্যতা কাঠাদভা (Skill level 1
to 6) অন্তর্ভিক্ত কযা য়। র্কন্তু উচ্চ র্ক্ষা ম িাদয় চকান চমাগ্যতা কাঠাদভা র্ছর না। পদর র্ফদেয র্ফর্বন্ন চদদয
জাতীয় চমাগ্যতা/দক্ষতা কাঠাদভা-য াদথ াভিস্য চযদখ চদদ র্ফযভান র্ফর্বন্ন ধাযা  স্তদযয র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণচক একটি াফ িজনীন চমাগ্যতা কাঠাদভা-য ভদে অন্তর্ভিক্ত কযা য়।
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১ দত ১০ স্তয র্ফর্ি এই জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা-য দুটি অাং যদয়দছ। প্রথভাাংদ দক্ষতা ম িায় ১ দত ৬-এ
এএর্ (দবাক) দত র্ডদপ্লাভা ইর্ির্নয়ার্যাং-চক এফাং ৭ দত ১০-এ স্দাতক দত র্এইচর্ড র্ডগ্রী ম িন্ত অন্তর্ভিক্ত
কযা য়। র্তনটি চক্ষদরেই (domain), মথা: জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skills)  দৃর্িবর্ঙ্গ
(Attitude)-এ প্রর্তটি স্তয-চক সুর্নর্দ িিবাদফ র্চর্িত  ব্যাখ্যা কযা য়। একই দঙ্গ এক ধাযা দত অন্য
ধাযা ফা স্তদয র্যফতিদনয (Learning Pathways) সুদমাগ যাখা য়। এই চমাগ্যতা কাঠাদভা
মথামথবাদফ অনুসৃত দর র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ আন্তজিার্তক ভাদনয াদথ ম্পূণ ি াভিস্যপূণ ি দফ।

ভাননীয় র্ক্ষাভন্ত্রীয বার্তদত্ব BNQF এয National Steering Committee (NSC)
কর্ভটিদত
(BNQF) চূড়ান্ত কযা য়।

Figure 1 BNQF structure
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চসড  চটকদনারর্জমূ
পুনর্ফ িন্যা
 কার্যগর্য র্ক্ষা চক্ষদরেই অকুদনর্বর্িক ট ি চকা ি, এএর্ (চবাদকনার) র্ক্ষা কাম িক্রদভ চসড
র্ফন্যা  র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভয র্ফযভান ইভার্জিাং চটকদনারর্জমূদক মূর
চটকদনারর্জয াদথ ভিয়পূফ িক পুনর্ফ িন্যা কযা য়।
(১)

র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভয মূর চটকদনারর্জ এফাং মূর চটকদনারর্জয াদথ
াভিস্যপূণ ি ইভার্জিাং চটকদনারর্জমূদয পুনর্ফ িন্যা কযা য়;
(২) এএর্ (চবাক)  দার্খর (চবাক) র্ক্ষাক্রদভ অেয়নযত র্ক্ষাথীদদয দক্ষতা বৃর্দ্ধয ভােদভ
চদ-র্ফদদদ কদভিয সুদমাগ সৃর্ি র্ক্ষাক্রভদক ভানম্মত  বিত নদায়ন উদমাগী কযায
রদক্ষয ফতিভান যকার্য ৬৪ টিএর্দত চরভান চসডমূ এফাং ১০০ টিএর্ প্রকদল্পয জন্য
প্রস্তার্ফত চসডমূ র্নদম্নাক্তবাদফ পুনর্ফ িন্যাপূফ িক ১০ টি কভন চসদড পুনর্ফ িন্যা কযা য়;
(৩) চফযকার্য ভাের্ভক র্ফযারয়  দার্খর ভাদ্রাামূদ এএর্/দার্খর (চবাক) চসড
র্ক্ষকদদয প্রর্ক্ষদণয ভােদভ NTVQF এয চমাগ্যতা অজিন র্নর্িতকযণ;
(৪) NTVQF এয আতায় প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয জন্য BTEB-চত র্নফর্ন্ধত প্রর্ক্ষণ
প্রর্তষ্ঠানমূ (Registered Training Organization) A, B  C
কযাটাগর্যদত চণীর্ফন্যা কযা য়;
(৫) র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভ র্ল্প াংমৄর্ক্ত নীর্তভারা াংদাধনপূফ িক ফাস্তফম্মত
কযায উদযাগ চনয়া য়;
(৬) ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয অধীন র্যচার্রত অকুদনর্বর্িক ট িদকা িমূ
ভানম্মতবাদফ র্যচারনায র্ফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়;
(৭) র্ডদপ্লাভ-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভয র্ফযভান রার্ন িাং গ্যা র্নণ িয়  ভাধান র্নধ িাযদণ
ব্যফস্থা গৃর্ত য়;
(৮) চফযকার্য র্রদটকর্নক ইনর্িটিউদট কভিযত
কার্যগর্য র্ক্ষকদদয জন্য পূণ িাঙ্গ
তথ্যম্বর্রত ডাটাদফজ প্রস্তুতকযদণ ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়;
(৯) চফযকার্য র্রদটকর্নক ইনর্িটিউমূ র্যদিনপূিফক A, B  C কযাটাগর্যদত চেণী
র্ফন্যাকযণ ;
(১০) কর যকার্য চটকর্নকযার স্কুর এযান্ড কদরজ (টিএর্) ২-৪টি কদয চার্দার্বর্িক ট িদকা ি
চালু কযায র্দ্ধান্ত গৃর্ত য়;
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চরভান উদেখদমাগ্য কাম িক্রভ
• চফযকার্য ভাের্ভক র্ফযারয়  দার্খর ভাদ্রাামূদ এএর্/দার্খর (চবাক) চসড র্ক্ষকদদয
প্রর্ক্ষদণয ভােদভ NTVQF এয চমাগ্যতা অজিন র্নর্িত কযা দয়দছ/দচ্ছ;
• NTVQF এয আতায় প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয জন্য BTEB-চত র্নফর্ন্ধত প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠানমূ
(Registered Training Organization) A, B  C কযাটাগর্যদত চেণীর্ফন্যা কযা
দয়দছ;
• র্ডদপ্লাভা ইন ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভ র্ল্প াংমৄর্ক্ত নীর্তভারা াংদাধনপূফ িক ফাস্তফম্মত কযায জন্য
গিকত কর্ভটি কাজ কযদছ;
• BTEB-য অধীন র্যচার্রত অকুদনর্বর্িক ট িদকা িমূ ভানম্মতবাদফ র্যচারনায র্ফলদয়
নীর্তভারা প্রণয়ন কযা দয়দছ;
• র্ডদপ্লাভা-ইন-ইর্ির্নয়ার্যাং র্ক্ষাক্রদভয র্ফযভান রার্ন িাং গ্যা র্নণ িয়  ভাধান র্নধ িাযদণ গিকত কর্ভটি
কাজ কযদছ;
• চফযকার্য র্রদটকর্নক ইনর্িটিউদটয  কার্যগর্য র্ক্ষকদদয পূণ িাঙ্গ তথ্য ম্বর্রত ডাটাদফজ
প্রস্তুতকযণ;
• চফযকার্য র্রদটকর্নক ইনর্িটিউটমূ র্যদিনপূফ িক A, B  C কযাটাগর্যদত চেণী র্ফন্যাকযণ;
• কর যকার্য চটকর্নকযার স্কুর এযান্ড কদরদজ (টিএর্) ২-৪টি কদয চার্দার্বর্িক ট িদকা ি চালু কযা
 যফতীদত চকাদ িয াংখ্যা বৃর্দ্ধ কযা দফ;
• ভাদ্রাায় চবাদকনার কাম িক্রভ চালুয র্ফলদয় কাম িক্রভ গ্রণ;
• কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায় র্ল্প  ফার্ণর্জযক প্রর্তষ্ঠাদনয ম্পৃক্ততা ফাড়াদনায রদক্ষয BGMEA,
FBCCI, BKMEA, BCC এফাং BRAC, UCEP, আার্নয়া র্ভন ইতযার্দ অাংীজদনয
াদথ আদরাচনা কাম িক্রভ;
• ল্যাফদযটর্য  অফকাঠাদভা উন্নয়দনয জন্য র্যকল্পনা গ্রণ;
• ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয জন্য নতুন বফন র্নভিাদণয র্যকল্পনা গ্রণ;
• স্বদল্পান্নত চদ দত উন্নয়নীর চদ র্দদফ উিযদণয পদর ফাাংরাদদদয োব্য চযাদরি চভাকাদফরায়
চদদ দক্ষ কভী  ব্যফস্থাক বতযীয রদক্ষয র্ফর্বন্ন চসড র্চর্িত কদয একটি প্রস্তাফনা প্রণয়দনয জন্য
অাংীজনদদয র্নদয় একটি কর্ভটি গঠন কযা দয়দছ। মাযা এ র্ফলদয় র্ফস্তার্যত প্রস্তফনা কার্যগর্য 
বৃর্িমূরক র্ক্ষায় র্ল্প  ফার্ণর্জযক প্রর্তষ্ঠাদনয ম্পৃক্ততা ফাড়াদনায রদক্ষয প্রস্তাফনা চ কযদফ।
কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায় র্ল্প  ফার্ণর্জযক প্রর্তষ্ঠাদনয ম্পৃক্ততা ফাড়াদনায রদক্ষয BFMEA,
FBCCI, BKMEA, BCC এফাং BRAC, UCEP, আার্নয়া র্ভন ইতযার্দ অাংীজদনয
াদথ আদরাচনা কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ।
• ফতিভান যকায কার্যগর্য র্ক্ষাদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায র্দদয়দছ। এযই ধযাফার্কতায় চদদয কর
র্রদটকর্নক ইন্পটিটিউট কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানদক আদৄর্নক  মৄদগাদমাগী কযায চচিা অব্যাত
যদয়দছ। এছাড়া কর কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানদক NTVQF/র্ফএনএপর্কউএপ-এয াদথ
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এরাইনদভদটয কাম িক্রভ অব্যাত যদয়দছ। এ ফাস্তফতায় র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয ল্যাফ/য়াকিমূদক
আদৄর্নক কযায উদযাগ চনয়া দয়দছ। ফতিভাদন ০৭টি চটকদনারর্জদক ভাদায চটকদনারর্জ র্দদফ
র্চর্িত কদয তা অনুদভাদন কযা দয়দছ। তায আদরাদক প্রর্ক্ষণ ম্যানুয়ার প্রস্তুদতয কাম িক্রভ চরভান
যদয়দছ। এছাড়া র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট কর কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয
ল্যাফ/য়াকিমূদক আদযা আদৄর্নক মন্ত্রার্ত াংদমাজন কযায কাম িক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ-মাদত
কদয ৪থ ি র্ল্প র্ফপ্লদফ কার্যগর্য র্ক্ষা চথদক া কযা র্ক্ষাথীযা কভিদক্ষদরেই কার্ঙ্খত ভূর্ভকা যাখদত
াদয। এ চপ্রর্ক্ষদত কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তযাধীন র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয ল্যাফ  য়াকিদক
আদৄর্নকীকযদণয রদক্ষয কর্ভটি গঠন কযা দয়দছ। মাযা ইদতাভদে কাম িক্রভ শুরু কদযদছ। ল্যাফদযটর্য 
অফকাঠাদভা উন্নয়দনয জন্য র্যকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ।
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কার্যগর্য র্ক্ষকদদয ক্ষভতা বৃর্দ্ধকদল্প গৃীত কভির্যকল্পনা
র্ক্ষা ভন্ত্রণারদয়য কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কতৃক
ি র্নম্নফর্ণ িত কভির্যকল্পনা প্রণয়ন কদযদছোঃ
 কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা  প্রর্ক্ষদণয াদথ াংর্িি কর র্ক্ষক/প্রর্ক্ষক (কার্যগর্য)-
দমাগীদদয তাদদয জন্য প্রদমাজয চসড, চটকদনারর্জ, চডাদগার্জ  ইাংদযর্জ বালা র্ফলদয় প্রর্ক্ষণ প্রদান
কযদত দফ। কার্যগর্য ছাড়া অন্য ফ র্ক্ষকদদয তথ্য  চমাগাদমাগ প্রমৄর্ক্তয চরদবর-১ এফাং চডাদগার্জ
চরদবর- ৪  ৫- এ দক্ষতা  ইাংদযর্জ বালায় দক্ষতা অজিন কযদত দফ। কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা 
প্রর্ক্ষদণয কর র্ক্ষক/প্রর্ক্ষকগণদক কার্যগর্য দক্ষতা (Technical skill level)  াঠদান
দক্ষতা স্বীকৃত ম িাদয় অজিন কযা েফ য়।
 কর র্রদটকর্নদক ল্যাফ যিাভার্দ অতযাদৄর্নক ল্যাফদযটর্য থাকদত দফ (প্রাথর্ভকবাদফ ৬টি ভাদায
চটকদনারর্জয াদথ অন্য চটকদনারর্জমূ শুরু কযা চমদত াদয) এফাং ফ চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজ
এই ধাযা অনুযণ কযা দফ।

,
/
(BNQF)
 ার্ফ িকবাদফ র্ক্ষকবৃিদক কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষণ র্ফলদয় উমৄক্ত জ্ঞান; এদক্ষদরেই
র্ফযভান ভস্যা  োফনামূ, বফর্েক কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা এফাং প্রর্ক্ষদণয উিভ চচ িামূ
কার্যগর্য র্ক্ষা  প্রর্ক্ষণ চডাদগার্জ, দক্ষতায ধামূ ইতযার্দ র্ফলদয় মথামথ প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা
দফ।
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ভাদ্রাা র্ক্ষকদদয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ
ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান:
১৯৭১ াদর স্বাধীন  াফ িদবৌভ ফাাংরাদদদয অভূযদদয়য য জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভান এঁয প্রতযক্ষ
র্নদদ িনায় ভাদ্রাা র্ক্ষাদক মৄদগাদমাগী  কভিমুখী কযায উদযাগ গৃীত য়।
ফাাংরাদদদ ভাদ্রাা র্ক্ষায আরীয়া ধাযায াঁচ ধযদণয ভাদ্রাা আদছ। চমভন স্বতন্ত্র এফদতদায়ী ভাদ্রাা, দার্খর
ভাদ্রাা, আর্রভ ভাদ্রাা, পার্জর ভাদ্রাা, কার্ভর ভাদ্রাা। এ কর ভাদ্রাায র্ক্ষক-কভিচাযী াংখ্যা র্নম্নরূ:
(ক) স্বতন্ত্র এফদতদায়ী ভাদ্রাায তথ্য
ভাদ্রাায ধযন

ভাদ্রাায
াংখ্যা

অনুদানর্ভক্ত স্বতন্ত্র
এফদতদায়ী ভাদ্রাা
অনুদানর্ফীন স্বতন্ত্র
এফদতদায়ী ভাদ্রাা

১৫১৯টি

র্ক্ষক/
কভিচাযীয
াংখ্যা (জন)
৪৫২৯ জন

৫৪৭৮টি

২১,৯১২ জন

(খ) এভর্র্ভক্ত ভাদ্রাায তথ্য
ভাদ্রাায ধযন
দার্খর ভাদ্রাা
আর্রভ ভাদ্রাা
পার্জর ভাদ্রাা
কার্ভর ভাদ্রাা
চভাট

ভাদ্রাায
াংখ্যা
৫৫৯৩
১১৯৮
৯৯৭
১৬৭
৭৯৫৫

র্ক্ষক/কভিচাযী
াংখ্যা (জন)
৮৮৯২৫
২৫৫২২
২৭৪৬৬
৫৭২১
১৫৩১৭৫
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(গ) নন-এভর্ র্ভক্ত ভাদ্রাায তথ্য

ভাদ্রাায ধযন
দার্খর ভাদ্রাা
আর্রভ ভাদ্রাা
পার্জর ভাদ্রাা
কার্ভর ভাদ্রাা
চভাট

ভাদ্রাায
াংখ্যা
৯৫২
১৯৫
৯৪
১২৪
১৩৬৫

র্ক্ষক/কভিচাযী
াংখ্যা (জন)
২১৫১৪
৪৫৩১
৭৯৪৫
১১৪০
৩৫১৩০

২০২০-২০২১ অথ ি ফছদয এভর্ প্রদান াংক্রান্ত তথ্যার্দ
জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২১ ম©ন্ত এভর্ভূক্ত ভাদ্রাামূদ ভার্ক এভর্, উৎফ বাতা ফ িদভাট ৩৯০৩ চকাটি টাকা প্রদান কযা
দয়দছ। ভার্বর্িক তথ্যার্দ র্নম্নরুোঃ
ভাদয নাভ
ভাদ্রাায
র্ক্ষক-কভিচাযীয াংখ্যা
চফতন-বাতা (াজায টাকায়) উৎফ বাতা াজায
াংখ্যা
(জন)
টাকায়
জুরাই ২০২০
৭৯২৫
১৪৯৫৬৪
৩০৫,৩১,৩৯
৭৭,৫৭,৯৯
আগি ২০২০
৭৯২৫
১৪৯৪৬২
৩০৩,৮৪,১৬
চদন্ফম্বয
৭৯৩১
১৪৯৮৭৩
৩০৬,১৬,১৭
২০২০
অদটাফয ২০২০
৭৯৩১
১৪৯৭৬০
৩০৩,৮২,৫৪
নদবম্বয ২০২০
৭৯৩৩
১৫০৮০৮
৩০৮,৬৫,৩৬
র্ডদম্বয ২০২০
৭৯৩৩
১৫০৭১৭
৩০৪,৪৯,৮৮
জানুয়ার্য ২০২১
৭৯৩৬
১৫১৩১৩
৩০৬,১১,১১
চপব্রুয়ার্য ২০২১
৭৯৩৬
১৫২০২১
৩০৭,৭০,৬৩
ভাচ ি ২০২১
৭৯৩৯
১৫২০৬৯
৩১৬,৪৪,৪৩
৫৬,৪১,১৬
এর্প্রর ২০২১
৭৯৪০
১৫২৬০৭
৩১০,০৯,৯৬
৭৯,১৯,৩৫
চভ ২০২১
৭৯৪০
১৫২৯২৯
৩০৯,৪৭,৪৬
জুন ২০২১
৭৯৪১
১৫৩১৭৫
৩০৭,৬৯,৯৮
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ফছয র্বর্িক ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান াংখ্যাোঃ

ফছয র্বর্িক প্রর্তষ্ঠান াংখ্যা

‘ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি’ কতৃক
ি প্রদি চফামূ অাংীজনদদয চদাযদগাড়ায় চৌুঁদছ চদয়ায রদক্ষয
আঞ্চর্রক কাম িারয়মূদয ভােদভ র্ক্ষাথীদদয র্ফর্বন্ন যীক্ষামূদয চযর্জদেন কাড ি, প্রদফ রেই, নদ
র্ফতযণ এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয গুণগত ভান র্নর্িতকযদণয রদক্ষয র্নয়র্ভত ভাদ্রাামূ র্যদিন
কাম িক্রভ র্যচার্রত দচ্ছ।
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ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ র্যচারনা  চফা গ্রর্তাদদয সুর্ফধাদথ ি ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয
অর্ধকাাং কাম িক্রভদক অনরাইদন ম্পাদন কযা দচ্ছ। মায পদর চফা গ্রর্তাগণ চদদয র্ফর্বন্ন প্রান্ত চথদকই
র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠদনয আদফদন, প্রর্তষ্ঠাদনয স্বীকৃর্ত, স্বীকৃর্ত নফায়ন, র্ফদযাৎাী দস্য ভদনানয়দনয আদফদন,
নাভ  ফয় শুদ্ধকযদণয আদফদন  অর্ধকাাং আদফদন অনরাইদনয ভােদভ চফাদড ি যার্য না এদই ম্পাদন
কযদত াদযন।

ভাদ্রাা র্ক্ষায় উিীণ ি র্ক্ষাথীদদয তথ্য:
ভাদ্রাা র্ক্ষায় ২০২০ াদরয র্ফর্বন্ন স্তদযয াফর্রক যীক্ষায পরাপর
যীক্ষায
নাভ
চজর্ডর্
দার্খর

আর্রভ

যীক্ষায ার

চভাট যীক্ষাথী

উিীদণ িয াংখ্যা

াদয ায

২০২০
২০২০
২০২০

৫,০১,৭১০
২,৮১,৩৩৬
৮৮,৩০২

৫,০১,৭১০
২,২৮,৪১০
৮৮,৩০২

১০০%
৮২.৫১%
১০০%

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয দার্খর ম িাদয় উিীণ ি র্ক্ষাথীদদয ফছয র্বর্িক তুরনামূরক র্চরেই:
যীক্ষায ার

২০২০
২০১৯
২০১৮
২০১৭
২০১৬
২০১৫
২০১৪
২০১৩
২০১২
২০১১

চভাট যীক্ষাথী

২,৮১,৩৩৬
৩,১০,২৫৯
২,৮৯,৭৪৭
২,৫৬,৫০৪
২,৪৬,৩৩৬
২,৫৪,৬২২
২,৩৬,৬৩০
২,২১,২৬০
২,৭৩,০৮৩
২,৩৭,৫২৬

দার্খর
উিীদণ িয াংখ্যা

াদয ায

২,২৮,৪১০
২,৫৪,৭১০
২,০৩,৩৮২

৮২.৫১%
৮৩.০৩%
৭০.৮৯%

১,৯৩,০৫১
২,১৭,৫০০
২,২৯,৬৬৬
২,১১,২৬৯
১,৯৭,২৫৫
২,৪১,৬৭৫
১,৯৭,৮৭৪

৭৬.২০%
৮৮.২৯%
৯০.২০%
৮৯.২৮%
৮৯.১৫%
৮৮.৫০%
৮৩.৩১%

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয আর্রভ ম িাদয় উিীণ ি র্ক্ষাথীদদয ফছয র্বর্িক তুরনামূরক র্চরেই:
যীক্ষায ার

চভাট যীক্ষাথী

২০২০
২০১৯
২০১৮
২০১৭
২০১৬
২০১৫
২০১৪
২০১৩
২০১২
২০১১

৮৮,৩০২
৮৮,৫৩৯
১,০০,১৩৬
৯৯,৩২০
৮৯,৬০৩
৮২,৫৮৮
১,০৫,৮৪৯
৮৭,৪৭৪
৮৪,২৪৬
৭৬,০১৫

আর্রভ
উিীদণ িয াংখ্যা

াদয ায

৮৮,৩০২
৭৬,২৮১
৭৬,৯৩২
৭৪,৫৬১

১০০%
৮৮.৫৬%
৭৮.৬৪%
৭৭.০২%

৭৯,০৭৭
৭৪,৪৬১
৯৯,৫৮১
৮০,০১৬
৭৭,৩৩১
৬৮,২৪০

৮৮.২৫%
৯০.১৯%
৯৪.০৮%
৯১.৪৭%
৯১.৭৯%
৮৯.৭৭%
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ভাদ্রাা র্ক্ষায় কার্যকুরাভ প্রণয়ন  র্যভাজিন:
জাতীয় র্ক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক চফাড ি আইন, ২০১৮ অনুমায়ী কর র্ক্ষা ধাযায র্ক্ষাক্রভ প্রণয়ণ  র্যভাজিদনয দার্য়ত্ব
জাতীয় র্ক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক চফাড ি (এনর্টির্ফ) চক প্রদান কযা দয়দছ।র্ক্ষাক্রভ র্যভাজিন  নফায়ন কাম িক্রভ ২০২১
ফাস্তফায়দন ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয উদযাদগ এফাং এনর্টির্ফ’য ায়তায় “ইফদতদার্য়, দার্খর  আর্রভ স্তদযয
কুযআন ভার্জদ  তাজর্ফদ, ার্দ র্যপ, আকাইদ  র্পক, ইরাদভয ইর্তা, ফারাগাত  ভানর্তক এফাং আযর্ফ
র্ফলয়মূদয র্ক্ষাক্রভ ম িাদরাচনা, ফাস্তফায়দনয ফাস্তফ অফস্থা  চার্দা র্নরূন ভীক্ষা ২০১৯” ীল িক গদফলণা ম্পন্ন
দয়দছ। ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ক্ষাক্রভ প্রণয়ন  র্যভাজিদন ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এনর্টির্ফদক র্ক্রয় দমার্গতা
প্রদান কযদছ।

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয অনুদভাদন
২০২০-২১ অথ ি ফছদয দার্খর  আর্রভ ম িাদয়য ২১টি র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানদক প্রাথর্ভক াঠদাদনয অনুভর্ত চদয়া দয়দছ।
ক্রর্ভক
০১.
০২.

কাম িক্রভ
দার্খর স্তদয প্রাথর্ভক াঠদান অনুভর্ত
আর্রভ স্তদয প্রাথর্ভক াঠদান অনুভর্ত

াংখ্যা
১৯টি
০২টি

ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত, দার্খর র্ফজ্ঞান র্ফবাগ  আর্রভ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ চখারায অগ্রগর্তয
তথ্যার্দোঃ
খাত
াংখ্যা
দার্খর স্তদয একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত
১৫ টি
দার্খর স্তদয র্ফজ্ঞান র্ফবাগ চখারা
৫০ টি
আর্রভ স্তদয একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত
১১ টি
আর্রভ স্তদয র্ফজ্ঞান র্ফবাগ চখারা
১৪ টি
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ভাদ্রাা মূদয কর্ভটি াংক্রান্ত তথ্যার্দোঃ
খাত
এডক কর্ভটি গঠদনয অনুভর্ত প্রদান প্রদঙ্গ
বার্ত ভদনানয়ন এডক কর্ভটি অনুদভাদন প্রদান প্রদঙ্গ
অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি প্রদঙ্গ
র্ফদযাৎাী দস্য ভদনানয়ন প্রদান প্রদঙ্গ

াংখ্যা
৫৭৯২
৫০৯৭
২৪০
৪৫

প্রর্তষ্ঠান বৃর্দ্ধয ায: ২০২০-২১ অথ ি ফছদয ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন বৃর্দ্ধয ায ০.২০%।
ভাদ্রাা র্ক্ষায় চকাটা াংযক্ষণ:
২০২০-২০২১ র্ক্ষাফদল িয আর্রভ ১ভ ফল ি বর্তি নীর্তভারা চভাতাদফক চভধায র্বর্িদত বর্তিয দয চভাট আদনয
৫% মুর্ক্তদমাদ্ধায ন্তান/ন্তাদনয ন্তানদদয জন্য াংযর্ক্ষত আদনয ভদে ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয অধীদন চভাট
৮১ জন র্ক্ষাথী বর্তি কাম িক্রভ ম্পন্ন কদযদছ।

এনদযারদভট াংক্রান্ত তথ্য:
ভাদ্রাায
ধযন
দার্খর
আর্রভ
পার্জর
কার্ভর

চভাট

ব্যফস্থানা
ব্যর্ক্তগত
উ চভাট
ব্যর্ক্তগত
উ চভাট
ব্যর্ক্তগত
উ চভাট
াধাযণ
ব্যর্ক্তগত
উ চভাট
াধাযণ
ব্যর্ক্তগত
চভাট

ভাদ্রাায
াংখ্যা
৬৫৭৫
৬৫৭৫
১৩৮৫
১৩৮৫
১০৮৯
১০৮৯
৩
২৫৩
২৫৬
৩
৯৩০২
৯৩০৫

চভাট
৬৬৯৪১
৬৬৯৪১
২০৭৮৭
২০৭৮৭
১৯১৮৭
১৯১৮৭
৮০
৫৬৯৬
৫৭৭৬
৮০
১১২৬১১
১১২৬৯১

র্ক্ষক
ভর্রা
১১৩৭৫
১১৩৭৫
৩৫১২
৩৫১২
৩১৮৫
৩১৮৫
৬
১০১২
১০১৮
৬
১৯০৮৪
১৯০৯০

ভর্রা %

১৬.৯৯
১৬.৯৯
১৬.৯০
১৬.৯০
১৬.৬০
১৬.৬০
৭.৫০
১৭.৭৭
১৭.৬২
৭.৫০
১৬.৯৫
১৬.৯৪

এনদযারদভট
চভাট
ছারেইী
১৩৭৬৫০১ ৮৩২৩৪৭
১৩৭৬৫০১ ৮৩২৩৪৭
৪৪০০২৮
২৪৭৭২৬
৪৪০০২৮
২৪৭৭২৬
৪৮৬০৪৮
২৪৬৮০৫
৪৮৬০৪৮
২৪৬৮০৫
৪৫৭৮
৫২৪
২৪৬২৮৪
৮৩২৯৫
২৫০৮৬২
৮৩৮১৯
৪৫৭৮
৫২৪
২৫৪৮৮৬১ ১৪১০১৭৩
২৫৫৩৪৩৯ ১৪১০৬৯৭

ছারেইী %
৬০.৪৭
৬০.৪৭
৫৬.৩০
৫৬.৩০
৫০.৭৮
৫০.৭৮
১১.৪৫
৩৩.৮২
৩৩.৪১
১১.৪৫
৫৫.৩৩
৫৫.২৫

টিএআয
২০.৫৬
২০.৫৬
২১.১৭
২১.১৭
২৫.৩৩
২৫.৩৩
৫৭.২৩
৪৩.২৪
৪৩.৪৩
৫৭.২৩
২২.৬৩
২২.৬৬

এর্
আই
২০৯
২০৯
৩১৮
৩১৮
৪৪৬
৪৪৬
১৫২৬
৯৭৩
৯৮০
১৫২৬
২৭৪
২৭৪

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
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টির্আই

১০
১০
১৫
১৫
১৮
১৮
২৭
২৩
২৩
২৭
১২
১২

ভাদ্রাায ধযন
ইফদতদার্য়দত
াংমৄক্ত
স্বাধীন ইফদতদার্য়
কর্ভ ভাদ্রাা

এনদযারদভট
ছারেইী

ছারেইী %

১৩৬১৬৯৪

৬৯২৮৭৫

৪৩৮২২৬
১৩৯৮২৫২

২১৮০৪৭
৩৩৯৬১৬

ভাদ্রাায
াংখ্যা

চভাট

৯৩০৩
৫৯১০
১৩৯০২

চভাট

র্ক্ষক
ভর্রা

ভর্রা %

৫০.৮৮

২৮১৫৬

৪৭৭০

১৬.৯৪

৪৯.৭৬
২৪.২৮

২৭১৭১
৭৩৭৩১

৭০০৮
৬৮২৯

২৫.৭৯
৯.২৬
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দক্ষতার্বর্িক কার্যগর্য র্ক্ষা  প্রর্ক্ষদণয ভাদনান্নয়ন  ম্প্রাযণ:
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয অধীন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান  র্ক্ষাথীদদয ২০২০-২০২১ অথ িফছদয গৃর্ত
াভার্জক র্নযািা কভিসূর্চ:

ক্রর্ভক

াভার্জক র্নযািা কভিসূর্চয ধযন

র্ডর্গ্র স্তয
১.

কার্যগর্য র্ক্ষায় বৃর্ি

র্ডদপ্লাভা স্তয
ি
াটির্পদকট
স্তয

২. যকার্য উবৃর্ি
৩.

এফদতদায়ী, চজর্ডর্, দার্খর, আর্রভ, পার্মর,
র্ফএভএড চাগত উবৃর্ি
চভাট

প্রর্তদফদনাধীন অথ িফছয (২০২০-২১)
আর্থ িক
সুর্ফধাদবাগী/ব্যর্ক্ত/
প্রর্তষ্ঠাদনয াংখ্যা
াংদিল
(রক্ষটাকা)
৮৮৫১জন
৩৪৫.১৯
প্রর্তষ্ঠান ১০টি
২৩৯৬জন
৭৯.০৭
প্রর্তষ্ঠান ৪৯টি
২১৫৯জন
৫৬.১৩
প্রর্তষ্ঠান ৬৪টি
৪০৯৩০৩ জন
প্রর্তষ্ঠান ৩৭০৪টি
৩৩৩৭৪.০৫২
৯২,৮৮২ জন

১৭০৩.২২

৫১৫৫৯১ জন
৩৮২৭ টি প্রর্তষ্ঠান

৩৫৫৫৭.৬৬২ রক্ষ
টাকা

কার্যগর্য র্ক্ষায় চকাটা:
ক্রর্ভক

াভার্জক র্নযািাকভিসূর্চয ধযন

১.

কার্যগর্য র্ক্ষায় নাযী র্ক্ষাথীদদয বর্তি
চকাটা ২০ তাাংদ উন্নীত

২.

র্ফদল চার্দা ম্পন্ন র্ক্ষাথীদদয বর্তি
চকাটা ৫ তাাং র্নধ িাযণ

প্রর্তদফদনাধীন অথ িফছয (২০২০-২১)
৩৩৬৯৯৮ জন
প্রর্তষ্ঠান ১০২৮৮টি
৪১৯ জন
প্রর্তষ্ঠান ১০৫টি

কার্যকুরাভ প্রণয়ন:
কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষা  প্রর্ক্ষদণয চক্ষদরেই ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি কতৃক
ি ২০২০-২১ অথ িফছদয
০৩ ভা/০৬ ভা চথদক ০৪ ফছয চভয়ার্দ ৩৪ (দচৌর্রেই) টি র্ক্ষাক্রভ প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কদযদছ। (র্ডদপ্লাভা স্তয
১০ টি উচ্চ ভাের্ভক স্তয ০৩ টি ভাের্ভক স্তয ০২ টি র্নম্ন ভাের্ভক স্তয ০১টি, অন্যান্য চকা ি ১৮টি কযা
দয়দছ)।
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কার্যকুরাভ র্যভাজিন:
কার্যগর্য  বৃর্িমূরক র্ক্ষায চক্ষদরেই ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি ২০২০-২১ অথ ি ফছদযর্ডদপ্লাভা ইন
ইর্ির্নয়ার্যাং, র্ডদপ্লাভা ইন ইর্ির্নয়ার্যাং (আর্ভি), এইচএর্ (র্ফজদন চটকদনারর্জ), এএর্ (চবাদকনার),
চজএর্ (চবাদকনার) এফাং জাতীয় দক্ষতাভান চফর্ক (৩৬০ ঘটা) র্ক্ষাক্রদভয র্দরফা র্যভাজিন কদযদছ।

কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান অনুদভাদন:
২০২০-২১ অথ িফছদয ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি কতৃক
ি অনুদভার্দত প্রর্তষ্ঠাদনয াংখ্যা চভাট ১০,৬৮৪ টি
র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান অনুদভাদন দয়দছ।
ফছয র্বর্িক অনুদভার্দত চভাট প্রর্তষ্ঠান াংখ্যা
প্রর্তষ্ঠাদনয ধযন
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
গড় ায
১২.৮২%
৪.২৫%
যকার্য
৬৬৬
৩.৩০%
০.৭৩%
০.১৪%
-০.৬৬%
৪.৯৭%
চফযকার্য
৮১৮৬
৬.৯৮%
১১.৪৪%
২.১৩%
চভাট

৮৮৫২

৬.৭০%

১০.৬৬%

২.০০%

০.২২%

৪.৮৯%

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীর্ত, ২০১১ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি ২০১২ ার দত
ক্ষভতা র্বর্িক প্রর্ক্ষণ  মূল্যায়ন (CBT&A) কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কদয আদছ। জাতীয় কার্যগর্য 
বৃর্িমূরক চমাগ্যতা কাঠাদভা (NTVQF) এয আদরাদক ক্ষভতা র্বর্িক প্রর্ক্ষণ  মূল্যায়দনয ভােদভ চফাড ি
ি
নদায়ন কদয থাদক। এই কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য াযাদদদ এ ম িন্ত ৪৫০ টি চযর্জিাড ি চসর্নাং অগানাইদজন
(RTO) ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি অনুদভার্দত দয়দছ।
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আন াংখ্যা াংক্রান্ত তথ্য:
২০২০-২১ র্ক্ষাফল ি ম িন্ত র্ক্ষাক্রভ র্বর্িক ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি অনুদভার্দত আন াংখ্যা চভাট
১২,০০,৪০৯ টি। গদড় যকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ফছদয ৩.৩৯% াদয এফাং চফযকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ৯.৬৬% াদয বৃর্দ্ধ
াদচ্ছ। াকুদল্য গদড় ৮.৭৭% াদয প্রর্ত ফছদয ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আতায় কার্যগর্য প্রর্তষ্ঠাদন
আন বৃর্দ্ধ াদচ্ছ।
আন াংখ্যা বৃর্দ্ধয ায
প্রর্তষ্ঠাদনয ধযন

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০

২০২০-২১

গড় ায

যকার্য

১৩০০৫৫

২.১১%

০.৫৬%

০.১৯%

১০.৭১%

৩.৩৯%

চফযকার্য

৭২৭৮৮৬

১০.২১%

১০.২৩%

৮.০৮%

১০.১০%

৯.৬৬%

চভাট

৮৫৭৯৪১

৮.৯৮%

৮.৮৬%

৭.০৫%

১০.১৮%

৮.৭৭%

এনদযারদভট:
২০১৯-২০ র্ক্ষা ফল ি ম িন্ত ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আতায় ভাের্ভক  উচ্চ ভাের্ভক স্তদযয র্ফর্বন্ন
র্ক্ষাক্রদভ এনদযারদভট াংখ্যা চভাট ১৩,৮৭,৬৯১ জন।

ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আতায় র্ফর্বন্ন র্ক্ষাক্রদভয ফছয র্বর্িক এনদযারদভট
র্ক্ষাথী চযর্জদেন াংক্রান্ত তথ্য:
২০২০-২১ র্ক্ষাফদল ি ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয আতায় র্ফর্বন্ন র্ক্ষাক্রদভ চযর্জদেনকৃত র্ক্ষাথীয াংখ্যা
চভাট ৭,০১,৭৬৮ জন। তন্ভদে যকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ৯৫,০৭৮ জন এফাং চফযকার্য প্রর্তষ্ঠাদন ৬,০৬,৬৯০ জন।
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াফর্রক যীক্ষায পরাপর:
র্ফেব্যাী কদযানা ভাভার্যয র্যদপ্রর্ক্ষদত ১) ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি (াংদাধন) আইন, ২০২১ এফাং
(২) ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি (াংদাধন) আইন, ২০২১ এফাং এয আদরাদক ২০২০-২০২১ অথ িফছদয
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয াফর্রক যীক্ষায পরাপর প্রকা কযা দয়দছ।
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প্রকল্প ফাস্তফায়ন
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ চভাট ১৩টি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ, তম্মদে কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয
অধীন ১০টি এফাং ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয অধীন ০৩টি। ফার্ল িক উন্নয়ন র্যকল্পনা অজিন কার্যগর্যয চক্ষদরেই
৭৮.১৯% এফাং ভাদ্রাায চক্ষদরেই ৮৩.০০% (উদেখ্য এ অজিন তকযা ৮৫ বাদগয র্ফযীদত র্ফদফচয)।

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয বর্ফষ্যৎ উন্নয়ন র্যকল্পনায় র্নদম্নয প্রকল্পগুদরা অনুদভাদদনয জন্য
র্ফদফচনাধীন যদয়দছ:
ক্র.
০১
০২
০৩
০৪
০৫

প্রকদল্পয নাভ
র্নফ িার্চত চফযকাযী র্রদটকর্নক ইনর্িটিউটমূদয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ
৮টি র্ফবাগীয় দদয ৮টি ভর্রা চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ স্থান
র্নফ িার্চত ৩৫০০ ভাের্ভক র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন এএর্ (চবাক.)চকা ি চালুকযদণয রদক্ষয
প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা বৃর্দ্ধকযণ
টির্বইটি চটদয র্ক্ষকতায গুণগতভান উন্নয়ন
র্নফ িার্চত ৩৫০০ ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন দার্খর (চবাক.) চকা ি চালুকযদণয রদক্ষয
প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা বৃর্দ্ধকযণ

ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয:
ক্র:
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩

প্রকদল্পয নাভ
এফদতদার্য় ম িাদয় র্ক্ষাথী ঝদড় ড়া চযাদধ উবৃর্ি প্রদান
এফদতদায়ী ভাদযাা র্ক্ষাথী র্পর্ডাং প্রকল্প
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এয ক্ষভতা বৃর্দ্ধ 
আদৄর্নকায়ন
র্ফবাগীয় ম িাদয় কার্যগর্য ভাদ্রাা স্থান
৮টি আঞ্চর্রক ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট স্থান
এফদতদার্য় ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট স্থান
র্ফজ্ঞান ল্যাফ  ল্যাঙ্গুদয়জ ল্যাফ ১০০টি ভাদযাায় চবৌত অফকাঠাদভা উন্নয়ন
স্বতন্ত্র এফদতদার্য় ভাদ্রাায উন্নয়ন

চনকটায:
ক্র:
১৪


প্রকদল্পয নাভ
আইর্টি র্ক্ষা  গদফলণা কাম িক্রভ চজাযদাযকযদণয রদক্ষয চনকটায-এয “চবৌত
অফকাঠাদভা উন্নয়ন  প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্ক্তারীকযণ” প্রকল্প

ভাের্ভক স্তদয ৬ষ্ঠদেণী চথদক নফর্নর্ভিত ৩৫টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরদজ চবাদকনার র্ক্ষা কাম িক্রভ
চালুকযণ কযা দয়দছ ।আগাভী র্ক্ষাফদল ি র্ফযভান ৬৪টি এফাং র্নর্ভিতব্য ৬২টিদত ৬ষ্ঠ চেণী চথদক
চবাদকনার র্ক্ষা কাম িক্রভ চালুয র্যকল্পনা যদয়দছ।
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কার্যগর্য র্ক্ষায় বর্তি চক্ষদরেই ভর্রা চকাটা ১০ তাাং চথদক ২০ তাাংদ উন্নীত কযা দয়দছ। ৪টি র্ফবাদগ
৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউদট র্ক্ষা কাম িক্রভ চরভান এফাং অফর্ি ৪টি র্ফবাদগ (ফর্যার, র্দরট,
যাংপুয  ভয়ভনর্াং) আয ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট স্থান প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন আদছ।
“৮টি র্ফবাদগ ৮টি ভর্রা চটকর্নকযার স্কুর এন্ড কদরজ স্থান” ীল িক প্রস্তার্ফত প্রকল্প র্যকল্পনা কর্ভদন
প্রর্ক্রয়াধীন যদয়দছ। নাযী র্ক্ষাথীদদয তবাগ উবৃর্ি প্রদান কযা দচ্ছ।

জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর:
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয আতাধীন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূদয র্ক্ষক-কভিচাযী  র্ক্ষাথীদদয াভার্জক
র্নযািা তথা ভাদজ টিদক থাকায দমার্গতাস্বরূ চফকাযত্ব দূযীকযণ, আর্থ িক প্রদণাদনা প্রদান, াভার্জক দচতনতা
বৃর্দ্ধ ইতযার্দ কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর প্রণয়ন কযা য়। গত ২২ ভাচ ি ২০২১
তার্যদখ এ র্ফবাদগয ২০২১-২২ অথ িফছদযয জাতীয় াভার্জক র্নযািা চকৌর (NSSS) কভির্যকল্পনা প্রণয়ন কযা
দয়দছ।
াভার্জক র্নযািা চকৌর কভির্যকল্পনায আতায় ২০২১-২২ অথ িফছদয ইফদতদায়ী, দার্খর, এএর্ (চবাদকনার),
এইচএর্ (চবাদকনার  র্ফএভ), আর্রভ, পার্মর  কার্ভর চেণীয র্ক্ষাথী র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান এফাং র্ক্ষককভিচাযীগণদক চভাফাইর ব্যাাংর্কাং র্দিভ ‘নগদ’ এয ভােদভ চভাট ৫ চকাটি টাকায অনুদান চদয়া দয়দছ।

ক্র.
নাং

অনুদাদনয চের্ণ

াংখ্যা

জনপ্রর্ত/প্রর্তষ্ঠানপ্রর্ত
প্রাপ্ত

চভাট অনুদান

১

ইফদতদায়ী  ১ভ-৫ভ চের্ণয র্ক্ষাথী

১,২৫০ জন

৩,০০০ টাকা

৩৭,৫০,০০০ টাকা

২

৬ষ্ঠ-১০ভ (দার্খর  চবাদকনার)

৪,৫০১ জন

৫,০০০ টাকা

২,২৫,০৫,০০০ টাকা

১,২৫০ জন

৬,০০০ টাকা

৭৫,০০,০০০ টাকা

চের্ণয র্ক্ষাথী
৩

এইচএর্

(র্ফএভ),

আর্রভ 

র্ডদপ্লাভা ম িাদয়য র্ক্ষাথী
৪

পার্মর  কার্ভর ম িাদয়য র্ক্ষাথী

৫৩৫ জন

৭,০০০ টাকা

৩৭,৪৫,০০০ টাকা

৫

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন

৫০০ জন

১০,০০০ টাকা

৫০,০০,০০০ টাকা

৩০০ টি

২৫,০০০ টাকা

৭৫,০০,০০০ টাকা

কভিযত র্ক্ষক-কভিচাযী
৬

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান

র্ক্ষাথীদদয াভার্জক র্নযািা র্নর্িতকদল্প প্রর্ত ফছদযয ন্যায় ২০২০-২১ অথ িফছদয ফছদযয শুরুদত ফাাংরাদদ
কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি  ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি এয র্ফনামূদল্য াঠ্যপুস্তক র্ফতযণ কভিসূর্চয আতায় ৩১ র্ডদম্বয
২০২০ তার্যদখ ২০২১ াদরয ফই র্ফতযণ উৎফ ারন কযা য়। কদযানা ভাভাযীয কাযদণ এ ফছদযয উৎফটি গণবফন
চথদক বার্চয়ি ার্র উদিাধন কদযন গণপ্রজাতন্তী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্না এফাং স্বাস্থযর্ফর্ধ
অনুযণপূফ িক ঢাকায ফঙ্গফন্ধু আন্তজিার্তক দম্মরন চকদন্দ্র র্ক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ডা. দীপু ভর্ন, এভর্, উভন্ত্রী
জনাফ ভর্বুর াান চচৌদৄযী, এভর্ এফাং কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয র্চফ জনাফ চভাোঃ আর্ভনুর ইরাভ খান
উৎদফ চমাগদান কদযন। যফতীদত জানুয়ার্য ভাব্যাী র্ক্ষাথীদদয ভাদঝ র্ফনামূদল্য ফই র্ফতযণ কযা য়।
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ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদয াভার্জক  অথ িননর্তক র্নযািা চজাযদাযকদল্প গৃীত কাম িক্রভ:
কাম িক্রদভয নাভ

ক্র. নাং
১

ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদয কভিমুখী কযায রদক্ষয ভাদ্রাামূদ মৄদগামৄর্গ াঠ্যসূর্চ প্রণয়ন

২

ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদয চভর্ডদকর, ইর্ির্নয়ার্যাং  র্ফর্ের্ফযারদয় বর্তিয সুদমাগ প্রদান

৩

ভাদ্রাা র্ক্ষাথীদদয কার্যগর্য দক্ষতা বৃর্দ্ধয রদক্ষয ৮৯টি ভাদ্রাায় চবাদকনার চকা ি চালু

৪

এফদতদায়ী র্ক্ষাথী ঝদয ড়া চযাদধ উবৃর্ি প্রকল্প চালুয কাম িক্রভ চরভান

৫

এফদতদায়ী র্ক্ষাথী আনয়দনয রদক্ষয ‘এফদতদায়ী র্পর্ডাং’ প্রকল্প চালুয কাম িক্রভ চরভান

অফকাঠাদভা উন্নয়ন:
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ২০২০-২০২১ অথ িফছদয চভাট ১৩টি প্রকদল্পয ভােদভ ১০০টি
চটকর্নকযার স্কুর এন্ড কদরজ, ২৩টি র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট, ৪টি ভর্রা র্রদটকর্নক ইনর্িটিউট,
৪টি ল্যান্ড াদবি ইনর্িটিউট এফাং ৪টি ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ স্থাদনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ।
ক্রর্ভক

ইর্ির্নয়ার্যাং কদরদজয নাভ

র্ফবাগ

চজরা

১

এভ এ ান্নান ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ

চসগ্রাভ

খাগড়াছর্ড়

২
৩
৪

ইর্ির্নয়ায াদতভ আরী ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ
চভাোঃ আব্দুর জর্রর ইর্ির্নয়ার্যাং কদরজ
ড. এভএ য়াদজদ র্ভয়া

খুরনা
যাজাী
যাংপুয

নড়াইর
নগাঁ
ঠাকুযগাঁ

 প্রকল্প: কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ২০২০-২০২১ অথ িফছদয ১৩টি প্রকল্প গ্রণ কযা দয়দছ:
ক্রর্ভক
১.
২.

ফযাদেয উৎ
র্জর্ফ
বফদদর্ক াায্য

ফযাদেয র্যভাণ
১৪১৮২৫.০০ রক্ষ টাকা
৭৬০৫.০০ রক্ষ টাকা

অগ্রগর্তয ায
৮২.৮৪%
৮১.২৪%

 রর্জর্িক: কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ২০২০-২০২১ অথ িফছদয র্নদম্নাক্ত রর্জর্িক াংদমাজন
কযা দয়দছ;
১। দম্মরন কক্ষ: অদটা াউন্ড চযকর্ড িাং, র্ডর্জটার র্ডদপ্ল, য়াই-পাই, অতযাদৄর্নক াউন্ড র্দিভ 
রাইটিাং মৃদ্ধ একটি আদৄর্নক দম্মরন কক্ষ স্থান কযা দয়দছ।
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কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয দম্মরন কক্ষ
২। রাইদেযী, ততা চিায  কর্প কন িায: কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয প্রার্তষ্ঠার্নক ক্ষভতা
বৃর্দ্ধয অাং র্দদফ কভির্যদফ উন্নত কযায রদক্ষয ভান মুর্ক্তমৄদ্ধ  ফঙ্গফন্ধুয আদি জীফনীর্বর্িক
ফই একটি মৃদ্ধ রাইদেযী স্থান কযা দয়দছ। উক্ত রাইদেযীদত একটি ততা চিায  একটি কর্প
কন িায স্থান কযা দয়দছ।

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয রাইদেযী
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৩। কর্ম্পউটায ল্যাফ: র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভিাদণয অাং র্দদফ এ র্ফবাদগয কভিকতিা/কভিচাযীদদয
কর্ম্পউটায র্ফলদয় দক্ষতা বৃর্দ্ধয জন্য ২০টি আন র্ফর্ি একটি অতযাদৄর্নক কর্ম্পউটায ল্যাফ স্থান
কযা দয়দছ।
৪। র্ডর্জটার র্ডদপ্ল/র্কয়স্ক: কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ ২০২০-২০২১ অথ িফছদয এ র্ফবাদগয
র্ফর্বন্ন উদেখদমাগ্য তথ্য ম্বর্রত র্চরেই/ফক্তব্য চফা গ্রর্তাদদয র্নকট উস্থাদনয রদক্ষয ২টি র্ডর্জটার
র্ডদপ্ল/র্কয়স্ক স্থান কযা দয়দছ

র্ডর্জটার র্ডদপ্ল/র্কয়স্ক
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ততা চিায
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কর্প কন িায
61

উদ্ভাফন, চফা র্জকযণ
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ কতৃক র্ক্ষাখাদত প্রর্ত ফছয র্ক্ষক র্ক্ষাথীদদয র্ফদলখাদত অনুদান প্রদান
কযায প্রচর্রত ম্যানুয়ার দ্ধর্তয র্যফদতি ভয়, অথ ি  েদভয অচয় চযাদধ ২০২০-২১ অথ ি ফছয চথদক অনরাইনর্বর্িক প্রর্ক্রয়ায় রূান্তয কযা দয়দছ।
পূদফ িয দ্ধর্ত
১. র্রেইকায় র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা;
২. র্চফারয় গভন;
৩. প্রদয়াজনীয় কাগজরেই স্বদস্ত/কদম্পাজ কদয র্চফ
ভদাদদয়য কাম িারদয় জভা প্রদান;
৪. র্চফ ভদাদয় চথদক আদফদনটি ম িায়ক্রদভ অর্তর্যক্ত
র্চফ-মৄগ্মর্চফ- উর্চফ, র্র্নয়য কাযী র্চফ/কাযী
র্চফ দয় াখায় চদর আদ;
৫. প্রার্নক কভিকতিা/ অর্প: কর্ম্প: মুদ্রাক্ষর্যক কতৃক
ি
আদফদন  কাগজরেই মাচাই;
৬. র্র্নয়য কাযী র্চফ (ফাদজট) কতৃক
ি মাচাই;
৭. মৄগ্মর্চফ কতৃক
ি মাচাই  স্বাক্ষয
৮. অর্তর্যক্ত র্চফ কতৃক
ি মাচাই  স্বাক্ষয এফাং র্চফ
ভদাদদয়য স্বাক্ষয  অনুদভাদনপূফ িক ভাননীয় উভন্ত্রী এফাং
ভাননীয় ভন্ত্রীয র্নকট চপ্রযণ।
৯. ভাননীয় উভন্ত্রী  ভাননীয় ভন্ত্রী কতৃক
ি অনুদভাদন এফাং
াংর্িি াখায় চপ্রযণ;
১০. যফতীদত াখা চথদক র্জ জাযী কদয াংর্িি চজরা
প্রাদন চপ্রযণ এফাং চজরা প্রান কতৃক
ি অনুদাদনয টাকা
উদিারন।

ফতিভান দ্ধর্ত
১.র্নধ িার্যত পযম্যাদট অন রাইন আদফদন গ্রণ;
২. আদফর্দত আদফদনমূ আইর্টি াখা চথদক
াংর্িি াখায় চপ্রযণ এফাং াংর্িি াখা চথদক
মাচাই-ফাছাই কযণ;
৩.মৄগ্মর্চফ, অর্তর্যক্ত র্চফ এফাং র্চফ
ভদাদয় কতৃক
ি মাচাই  অনুদভাদন পূফ িক
ভাননীয় উভন্ত্রী এফাং ভাননীয় ভন্ত্রীয র্নকট
চপ্রযণ;
৪. ভাননীয় উভন্ত্রী এফাং ভাননীয় ভন্ত্রীয
অনুদভাদদনয চপ্রর্ক্ষদত র্চফ ভদাদয়/অর্তর্যক্ত
র্চফ, মৄগ্মর্চফ দয় াংর্িি াখায় চপ্রযণ;
৫. াংর্িি াখা চথদক র্জ জাযী কদয
অনরাইন/দভাফাইর ব্যাাংর্কাং চফায় প্রদাদনয
র্নর্ভি দয়ফাইদট প্রদিন।

২০২০-২১ অথ ি ফছদয কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ চরভান উদ্ভাফনী উদযাগ
ক্রর্ভক নাং

উদ্ভাফনী উদযাগ/র্ডর্জটার চফায নাভ

১

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগ কভিযত কর কভিচাযীয জন্য অন রাইন র্বর্িক
বনর্ভর্িক ছুটিয পটয়যায
অবযন্তযীণ কর বা/দর্ভনায র্ফলয়ক পটয়যায

২
৩

াযাদদদয কর কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয তথ্য ম্বর্রত
চাট িার/পটয়যায ারনাগাদকযণ
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শুদ্ধাচায:
২০২০-২১ অথ িফছদয দাপ্তর্যক কাদজ ততা, কতিব্যর্নষ্ঠা, ন্যায়যায়ণতা, উদ্ভাফন দক্ষতা, শৃঙ্খরাদফাধ,
ভয়ানুফর্তিতা ইতযার্দ চক্ষদরেই অবাফনীয় অজিদনয জন্য ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীর্তভারা ২০১৭’ এয র্নদদ িনা
অনুমায়ী এ র্ফবাগ দত ২ জন  আতাধীন দপ্তয/াংস্থা প্রধানগদণয ভে দত ১ জন যকার্য কভিচাযীদক
শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান কযা য়।
২০২০-২১ অথ িফছদয শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রাপ্ত কভিকতিা-কভিচাযীগণ তার্রকা র্নম্নরূ:
কযাটাগর্য
চগ্রড ১-১০, কার্যগর্য  ভাদ্রাা
র্ক্ষা র্ফবাগ, র্ক্ষা ভন্ত্রণারয়

নাভ
জনাফ যর্ভা আক্তায

দফী  দপ্তয/াংস্থা/াখা
উর্চফ, কার্যগর্য-১ াখা।

চগ্রড ১১-২০, কার্যগর্য  ভাদ্রাা
র্ক্ষা র্ফবাগ, র্ক্ষা ভন্ত্রণারয়

জনাফ ইউসুপ আরী

অর্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায মুদ্রাক্ষর্যক, এভর্ চর।

আতাধীন দপ্তয/াংস্থা প্রধান

জনাফ চভাোঃ ার্পউর
ইরাভ

র্যচারক, জাতীয় কর্ম্পউটায প্রর্ক্ষণ  গদফলণা একাদডভী
(চনকটায), ফগুড়া।

২০২০-২০২১ অথ িফছদয কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান।
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অর্ডট: র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠান
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থা  প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফগত র্তন ফছদযয
(২০১৮-১৯, ২০১৯-২০  ২০২০-২১ অথ িফছদযয) অর্ডট আর্ি  র্নষ্পর্িয তথ্য:
৩ ফছদয চভাট
ক্রর্ভক
৩ ফছদয আগত চভাট
র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠান
র্নষ্পর্িকৃত অর্ডট
নাং
অর্ডট আর্ি
আর্ি
কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয 
০১.
১০০
৪৬
অর্ধদপ্তযাধীন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূ।
ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  অর্ধদপ্তযাধীন
০২.
২৩
০৪
র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানমূ।
০৩. ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি, ঢাকা।
২২
২০
০০
০৪. ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি, ঢাকা।
২২
০৫.
০৬.

চনকটায ফগুড়া

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ
ইনর্িটিউট, (BMTTI) গাজীপুয
ফ িদভাট =

০৪

০০

০৪

০০

১৭৫

৭০

ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য:
কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থা  প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফগত র্তন ফছদযয (২০১৮-১৯,
২০১৯-২০  ২০২০-২১ অথ িফছদযয) ভাভরা আর্ি  র্নষ্পর্িয তথ্য:
২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
২০২০-২০২১
চভাট
দপ্তয-াংস্থায
নাভ
কার্যগর্য
র্ক্ষা
অর্ধদপ্তয
ভাদ্রাা র্ক্ষা
অর্ধদপ্তয
ফাাংরাদদ
কার্যগর্য
র্ক্ষা চফাড ি
ফাাংরাদদ
ভাদ্রাা র্ক্ষা
চফাড ি
জাতীয়
কর্ম্পউটায
প্রর্ক্ষণ
একা:
(চনকটায)
ফাাংরাদদ
ভাদ্রাা
র্ক্ষক
প্রর্ক্ষণ ইন্প:

দাদয়যকৃত
াংখ্যা

র্নষ্পর্িকৃত
াংখ্যা

দাদয়যকৃত
াংখ্যা

র্নষ্পর্িকৃত
াংখ্যা

দাদয়যকৃত
াংখ্যা

র্নষ্পর্িকৃত
াংখ্যা

দাদয়য

র্নষ্পর্ি

৮৮

০৭

৮৩

৩৫

৪৬

১৭

২১৭

৫৯

১০৯

৩৭

১৭১

৪৯

২০৬

৬১

৪৮৬

১৪৭

২৭

০৫

২৪

০২

১৩

০২

৬৪

০৯

৮৪

০০

৮০

--

৫১

০০

২১৫

০০

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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আইন

প্রণয়ন, াংদাধন

২০২০-২০২১ অথ িফছদযয কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাগ  এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থা র্নদম্নাক্ত আইন, র্ফর্ধ
 নীর্তভারা প্রণয়ন কযা দয়দছ।
ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি আইন, ২০২০ প্রণয়ন  াংদাধন
স্বাধীনতায য জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ ভর্জবুয যভান এয প্রতযক্ষ র্নদদ িনায় ফাাংরাদদদয ভাদ্রাা
র্ক্ষা ব্যফস্থাদক মৄদগাদমাগী  কভিমুখী কযায উদযাগ গৃর্ত য়। Madrasah Education
Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) এয অধীদন ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি
গিকত য়। ২০১৩ দনয ৬  ৭নাং আইন িাযা াভর্যক ান আভদর জার্যকৃত অোদদমূদয
আফশ্যকতা  প্রার্ঙ্গকতা র্ফদফচনা কদয আফশ্যক র্ফদফর্চত অোদদমূ কর চিক-চাডায  াংর্িি
কর ভন্ত্রণারয়  র্ফবাদগয ভতাভত গ্রণ কদয প্রদয়াজনীয় াংদাধন  র্যভাজিনক্রদভ ফাাংরায় নতুন
আইন প্রণয়দনয জন্য যকায র্দ্ধান্ত গ্রণ কদয এফাং Madrasah Education Ordinance, 1978
(Ordinance No. IX of 1978) যর্তক্রদভ ২৬ নদবম্বয ২০২০ তার্যদখ ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি
আইন ২০২০ প্রণয়ন কযা য়। এই আইন প্রণয়দনয পদর ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাদড িয কাম িক্রদভয
গর্তীরতা বৃর্দ্ধ ায় এফাং চফাদান কাম িক্রভ উন্নত য়।
বফর্েক অর্তভার্য (Pandemic) চকার্বড-১৯ বাইযা জর্নত কাযদণ ২০২০ াদর অনুর্ষ্ঠতব্য আর্রভ
যীক্ষা গ্রণ কযা েফ না য়ায় ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি আইন ২০২০ াংদাধদনয প্রদয়াজন য়।
এভতাফস্থায়, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড ি (াংদাধন) আইন, ২০২১ প্রণয়ন কযা য়। উক্ত আইদনয ৯ (২)
ধাযায় প্রদি ক্ষভতাফদর এফাং এ াংক্রান্ত গিকত জাতীয় যাভিক কর্ভটিয সুার্য চভাতাদফক ২০২০ াদরয
আর্রভ যীক্ষায পরাপর প্রস্তুত, প্রকা  নদ র্ফতযদণয জন্য ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা চফাড িদক ক্ষভতা
প্রদান কযা য়।
ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি আইন, ২০১৮ াংদাধন
ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাড ি আইন, ২০১৮ এয তপর্র ১ এয ক্রর্ভক ১ (ঞ) এফাং ক্রর্ভক (৪) 
উক্ত তপর্দর উর্ের্খত নার্ িাং  চভর্ডদকর চটকদনারর্জ প্রর্ক্ষণ চকা ি াংক্রান্ত অন্যান্য র্ফধানাফর্র
র্ফলুপ্ত/ াংদাধন কদয ০৪/১১/২০২০ এ চগদজট প্রকার্ত দয়দছ।
• কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয  অর্ধদপ্তযাধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয কযাডায ফর্ভূিত চগদজদটড  নন-চগদজদটড
(কভিকতিা-কভিচাযী) র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০১১ এয াংদাধন পূফ িক কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয 
অর্ধদপ্তযাধীন প্রর্তষ্ঠানমূদয কযাডায ফর্ভূিত চগদজদটড  নন-চগদজদটড (কভিকতিা-কভিচাযী) র্নদয়াগ
র্ফর্ধভারা, ২০২০ প্রণয়ন  চগদজট প্রকা;

ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কভিচাযী র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০২০ প্রণয়ন
ভাদ্রাা র্ক্ষা াঠ্যক্রভ ফাস্তফায়দন এফাং প্রার্নক র্ফলয়ার্দ তদাযর্কয জন্য ২০১৫ াদরয ভাদ্রাা
র্ক্ষা অর্ধদপ্তয প্রর্তষ্ঠা কযা য়। ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয চকান র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা না থাকায়
প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফর র্নদয়াগ কযা েফ য়র্ন। ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তদযয কাম িক্রদভ গর্তীরতা
আনয়দনয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় জনফর র্নদয়াদগয জন্য ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা অর্ধদপ্তয কভিচাযী র্নদয়াগ
র্ফর্ধভারা, ২০২০ প্রণয়ন কযা য়। ইদতাভদে উক্ত র্নদয়াগ র্ফর্ধভারায আদরাদক ভাদ্রাা অর্ধদপ্তদযয
কর শূন্য দ পূযণ কযা দয়দছ।
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ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০২১ প্রণয়ন
১৯৯৫ াদর প্রর্তর্ষ্ঠত ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) চদদয কর ভাদ্রাা
র্ক্ষকদদয প্রর্ক্ষণদাদনয একভারেই প্রর্তষ্ঠান। এই প্রর্তষ্ঠাদন প্রদয়াজনীয় দক্ষ জনফর না থাকায় “ফাাংরাদদ
ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (BMTTI) এয কভিকতিা  কভিচাযী র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০১৪”
াংদাধনপূফ িক “ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষক প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট র্নদয়াগ র্ফর্ধভারা, ২০২১” প্রণয়ন কযা য়
এফাং ইদতাভদে শূন্য দদ প্রদয়াজনীয় জনফর র্নদয়াদগয দদক্ষ গ্রণ কযা য়।
র্ফর্ধ প্রণয়ন, নীর্তভারা প্রণয়ন  াংদাধন:
• র্রদটকর্নক  টিএর্দত ছারেই-ছারেইী বর্তি নীর্তভারা, ২০২০ প্রণয়ন (ফয়ীভা তুদর চদয়া দয়দছ)
যকার্য  চফযকার্য কার্যগর্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন ২০২০ র্ক্ষাফদল ি র্ক্ষাথীদদয বর্তিয রদক্ষয “কার্যগর্য
র্ক্ষা চক্ষদরেই বর্তি নীর্তভারা ২০২০ প্রণয়ন” কযা দয়দছ
• BTEB-এয অধীন চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থান, াঠদান  স্বীকৃর্ত প্রদান াংক্রান্ত নীর্তভারা,
২০২০ াংদাধন
ফাাংরাদদ কার্যগর্য র্ক্ষা চফাদড িয অধীন ০৬ (ছয়)টি র্ক্ষাক্রভ র্যচারনায রদক্ষয চফযকার্য কার্যগর্য
র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থান, াঠদান  স্বীকৃর্ত প্রদান াংক্রান্ত নীর্তভারা ২০২০ প্রণয়ন।
• চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান (কার্যগর্য) জনফর কাঠাদভা  এভর্ নীর্তভারা ২০১৮ প্রণয়ন (২৩
নদবম্বয ২০২০ ম িন্ত াংদার্ধত);
• চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান (ভাদ্রাা) জনফর কাঠাদভা  এভর্ নীর্তভারা ২০১৮ প্রণয়ন (২৩ নদবম্বয
২০২০ ম িন্ত াংদার্ধত)
চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন (ভাদ্রাা) কভিযত র্ক্ষক  কভিচাযী এভর্ভূক্তকযণ এফাং নতুন র্ক্ষা
প্রর্তষ্ঠান এর্ভভূক্ত কযদণয রদক্ষয গত ২৩ নদবম্বয ২০২০ তার্যদখ চফযকার্য র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান
(ভাদ্রাা) জনফর কাঠাদভা  এর্ভ নীর্তভারা-২০১৮ (২৩ নদবম্বয, ২০২০ ম িন্ত াংদার্ধত) জার্য
কযা য় এফাং দয়ফ াইদট প্রকা কযা য়। এ নীর্তভারায ভােদভ দার্খর, আর্রভ, পার্জর  কার্ভর
স্তদযয প্রর্তটি ভাদ্রাায় ০১টি কদয কাযী চভৌরবী (ক্বাযী)-এ চভাট ০৪ টি দ অন্তিভূক্ত কযা দয়দছ।
র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান এভর্ভূক্তকযদণ চগ্রর্ডাং দ্ধর্তয সূচক র্যভাজিন কদয (প্রর্তষ্ঠাদনয নাদভ
খর্তয়াভূক্ত/নাভজাযীকৃত র্নজস্ব ভূর্ভদত অফকাঠাদভা  ারনাগাদ একাদডর্ভক স্বীকৃর্ত/অর্ধভূর্ক্ত থাকা
দতি) এ নীর্তভারায অনুদচ্ছদমূ র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ফান্ধফ কযা দয়দছ।

চমাগ্যতা কাঠাদভা:
• ফাাংরাদদ জাতীয় চমাগ্যতা কাঠাদভা (BNQF) প্রণয়ন।
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বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা
 ৬ষ্ঠ চের্ণদত কার্যগর্য র্ক্ষা চালুকযণ।
 ৭ভ  ৮ভ চের্ণয জন্য কার্যগর্য র্ফলদয় াঠ্যপুস্তক প্রণয়দনয কাজ শুরু;
 নফর্নর্ভিত ৩৫টি টিএর্-চত ২০২১ র্ক্ষাফদল ি ৯ভ চের্ণয জন্য র্র্বর কনোকন, কর্ম্পউটায  তথ্য
প্রমৄর্ক্ত, চজনাদযর ইদরকর্সকযার য়াকি, চজনাদযর চভকার্নক্স, দয়র্ডাং এন্ড চপর্েদকন এই ০৫টি
চসড দত চমদকান ০৪টি চসদড র্ক্ষাথীযা অোয়দনয সুদমাগ াদফ;
 নফর্নর্ভিত ৩৫টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ (টিএর্)-এয বফন এফাং ৬ষ্ঠ এফাং ৯ভ চের্ণদত র্ক্ষা
কাম িক্রভ
 ২০২২ র্ক্ষাফদল ি আদযা ৬২টি টিএর্-চত র্ক্ষা কাম িক্রভ শুরুয র্যকল্পনা যদয়দছ এফাং এ রদক্ষয ার্ফ িক
কাম িক্রভ র্যচার্রত দচ্ছ;
 ৫
২-৫


১২
 “উদজরা ম িাদয় ৩২৯টি চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ (টিএর্) স্থান (২য় ম িায়)”
চটকর্নকযার স্কুর  কদরজ (টিএর্) স্থা
 ASSET প্রক
অফকাঠাদভা উন্নয়ন, চাগত দক্ষতা বৃর্দ্ধ এফাং কভিাংস্থাদনয উদমাগী
র্ক্ষা ব্যফস্থানা;
 ১২টি আন্তজার্তিক ভাদনয ল্যাফ স্থান;
 াধাযণ র্ক্ষা ধাযায কার্যগর্য র্ক্ষা প্রফতিদনয জন্য র্প্র-চবাক এফাং চবাক চালু কযা দফ ২০২৩ ার
চথদক।
ি
 কার্যগর্য র্ক্ষা অর্ধদপ্তয’য অগাদনাগ্রাভ
পুনর্ফন্যা কযায জন্য এফাং দসৃজদনয কাম িক্রভ চরভান।
 মানফাদনয জন্য ToE চত াংদাধদনয প্রস্তাফ MOPA চত আদছ।
 ভাপ্ত কার্যকুরাভ এফাং প্রর্ক্ষণদক NTVQF অনুমায়ী কযায র্যকল্পনা গ্রন কযা দয়দছ।
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পদটা গ্যারার্য

অনরাইদনয ভােদভ TTTC এ IELS (Improving English Language Skills) প্রর্ক্ষণ কাম িক্রদভয শুব
উদিাধন

চটকর্নকযার টিচা ি চসর্নাং কদরজ (টিটিটির্) চত ০২ (দুই) ভাব্যাী “র্ফলয় র্বর্িক ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ চকা ি” এয উদিাধন
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RPL চসর্নাং র্যদিন
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ইদরক্ট্রর্নক্স ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ

ইদরক্ট্রর্নক্স ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ

70

কর্ম্পউটায ব্যফার্যক প্রর্ক্ষণ

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাদগয অধীনস্ত াংস্থা মূদয প্রধানদদয াদথ ২০২১-২২ অথ ি
ফছদযয এর্এ স্বাক্ষয
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