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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পক ২০২১ বাবায়ন, ৪থ  িশ িবব, এসিডিজ এর ল অজন ও িভশন ২০৪১ ক সামেন রেখ কািরগির ও িলক িশা এবং
িশেণর  মােম  দ  মানব  সদ  ির  তেয়  এ  িবভাগ  বখী  দািয়  পালন  করেছ।  এ  লে  িবমান  ৪৯  পিলেটকিনক
ইনিউেটর  অবকাঠােমা  উয়ন;  ২৩  জলায়  পিলেটকিনক  ইউট  াপন;  ৪  মিহলা  পিলেটকিনক  ইউট  াপন;  ৪
ইিিনয়ািরং কেলজ াপন ও ৩২৯  উপেজলায় এক কের টকিনকাল ল ও কেলজ াপন কের কায ম হণ করা হেয়েছ।
"দ" কের মােম ১০৫,৬১২ জনেক িশণ দয়া হেয়েছ। ৮৩২ জন িশাথেক িডোমা/সমমােনর িডীর জ চীেন রণ করা
হেয়েছ। কািরগির িশায় ভিতর হার ১৭.১৪% এ উীত হেয়েছ। নারী এনেরালেমের কাটা ১০% থেক ২০% করা হেয়েছ। বাংলােদশ
মাাসা িশা বাড  ও বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  আইন সংেশাধন করা হেয়েছ। ১২৮৪ মাাসার ভবন িনম ােণর কাজ  হেয়েছ।
কািভড-১৯ পিরিেত ‘সংসদ বাংলােদশ’ টিলিভশেন ‘আমার ঘের আমার মাাসা’ কম িচর মােম িণ কায ম হণ করা হেয়েছ।
৫০৩  বসরকাির মাাসা এবং ৪৮৫  বসরকাির কািরগির িশা িতানেক এমিপও করা হেয়েছ। ৩২২ মাাসায় মািিমিডয়া
াশম াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািরগির ও মাাসা িশা িবভােগর ধান চােলসহ হে সকল ছা-ছাীর জ মানসত িশা ও িশণ িনিত করা; অথ ৈনিতক
ি অজেন সম উৎপাদনখী মানবসদ তির; দ মানব সদ গড়ার লে কািরগির িশার এনেরালেম ি; কািভড-১৯
পিরিিতেত াভািবক পাঠদান কায ম অাহত রাখা; িশার সকল ের জার বষ র করা এবং সকল জনেগাীর জ কািরগির ও
মাাসা িশা ের সমান েযাগ িনিত করা; িশ, িতবি ও জার সংেবদনশীল এবং িনরাপদ, অ িলক ও কায কর িশখন
পিরেবশ সিলত পয া সংক িশা অবকাঠােমা িনম াণ ও উয়ন। যাতাস িশেকর সংা উেখেযা হাের ি করা। চথ  িশ
িবেবর সােথ তাল িমিলেয় কািরগির ও মাাসা িশার িত ের পােম নন কে অ করণ।

ভিবৎ পিরকনা:

উয়ন কের মােম ২০২৫ সােলর মে পয া সংক িশা অবকাঠােমা িনম াণ ও িবমান অবকাঠােমাসেহর সসারণ ও উয়ন।
পয ায়েম কািরলাম ও িসেলবাস পিরমাজন অহত রাখা। “Covid Response and Recovery Plan” মাতােবক
অনলাইন পাঠদান কায ম অাহত রাখা এবং স লে িডিজটাল কনেট তকরণ। ২০২২ সােলর মে সকল  পেদ যাতাস
িশক িনেয়াগ ও তােদর মানসত িশণ দান। ২০২২ সােলর মে কািরগির িশা িতােনর িশক-কম চারী এমিপও কায ম
অনলাইনকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২২ িশাবেষ র ারে াথিমক থেক মািমক পয ােয়র সকল িশাথেদর িবনাে পাক িবতরণ;
এনিভিকউএফ এর আওতায় কিেটি াাড  ণয়ন;
িশা িতান, িশক-কম চারী ও িশাথেদর অদান দান;
বাংলােদশ কািরগির িশা বােড র আইন, িবিধ ও িবধানমালা ণয়ন;
২১৪৭৫ জন মাাসা িশাথেক ি দান এবং কািরগির িশা িতােনর মাট িশাথর ৬০% ক উপি দান;
িশার মােনায়েনর জ ৫০  কািরগির িশা িতান (িডোমা ইন িফসািরজ) এর মান িনধ ারণ (রাংিকং);



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  দািয়ে
িনেয়ািজত  মাননীয়  মী,  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সবার জ মানসত কম খী, কািরগির, িলক ও মাাসা িশা।

১.২ অিভল (Mission)
কািরগির,  িলক,  িবান ও িিভিক িশা  এবং িশেণর সমেয় িশিত,  িশিত,  দ ও নিতক েবাধস
মানব সদ ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মানসত কািরগির ও মাাসা িশার েযাগ সসারণ;
২. িশা ও িশা বাপনার মােনায়ন;
৩. িতািনক সমতা ও িশকেদর দতা ি;
৪. িশােে াতা ও সমতা (equity & equality) িনিতকরণ;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কািরগির ও মাাসা িশা সংা শাসিনক নীিত ণয়ন ও সংার এবং বসরকাির িশা িতােনর িশক িনবন
এবং আিথ ক সহায়তা দান;
২. দেশ িবেদেশ চািহদািভিক দ ও িশিত মানব সদ ির লে কািরগির ও মাাসা িশার িবিভ পয ােয়র
পাম ণয়ন, বাবায়ন, ায়ন ও উয়ন;
৩. কািরগির ও মাাসা িশার মােনায়েন গেবষণা, িশণ, আইন, িবিধমালা, িবধানমালা ও নীিতমালা ণয়ন;
৪. ক ণয়ন, বাবায়ন ও পিরবীণ;
৫. . কািরগির ও মাাসা িশার পয ােয়র িবিভ পাক ণয়ন, ণ ও িবতরণ;
৬.  িশা  িতােন  ডা  সংেযাগ,  মািিমিডয়া  বই,  ণীকে  পাঠদােন  আইিস  বহার  এবং  িশা  বাপনায়
আইিসর বাব েয়াগ;
৭. িশাথেদর অনলাইন পাঠদান কায ম অাহত রাখা;
৮. িশানীিতর পািরশ বাবায়ন এবং
৯. িশার মােনায়েনর জ িশা িতােনর মান িনধ ারণ (রাংিকং)।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

এসএসিস/দািখল (ভাক) পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার (৯ম-১০ম)
২০৪০ সােল ৯.৮২ এ উীতকরণ;

এনেরালেম হার % ৪.৫৩ ৪.৫৬ ৪.৫৯ ৪.৭১ ৪.৮৩ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

এসএসিস/দািখল (ভাক) পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার (৯ম-
১০ম) ২০৪০ সােল ২৩.২২ এ উীতকরণ;

ঝেড় পড়ার হার % ৩০.২২ ৩০.১২ ৩০.০০ ২৯.৯০ ২৯.৮০ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

এসএসিস/দািখল (ভাক) পয ােয় ছা-ছাী ও িশক অপাত ২০৪০
সােল ১৬:১ এ উীতকরণ;

জার সমতা অপাত ২১:১ ২০:১ ২০:১ ২০:১ ২০:১ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার (৬-১০ম) ২০৪০ সােল ১৪.২৪
এ উীতকরণ;

এনেরালেম হার % ১২.৮৭ ১২.৬৪ ১২.৫৬ ১২.৬২ ১২.৬৮ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার (৬-১০ম) ২০৪০ সােল
৩০.৭২ এ উীতকরণ;

ঝের পড়ার হার % ৪২.৭৫ ৪২.৮২ ৪৩.০১ ৪২.৭২ ৪২.৪৩ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ও িশক অপাত ২০৪০ সােল ২৫:১ এ
উীতকরণ;

জার সমতা অপাত ২৩:১ ২২:১ ২১:১ ২০:১ ২০:১ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মানসত
কািরগির ও
মাাসা িশার
েযাগ
সসারণ;

১৮

[১.১] মািমক র
পয  শতভাগ
িশাথেক িবনাে
পাক িবতরণ

[১.১.১] চািহদার
িভিেত শতভাগ
িশাথেদর
িবতরণত
পাক

তািরখ তািরখ ৩ ১০০ ১০০ ১০.০১.২২ ২০.০১.২২ ৩০.০১.২২ ১০.০২.২২ ২০.০২.২২ ১০.০১.২৩ ১০.০১.২৪

[১.২] পাম
েগাপেযাগী কের
ইমািজং ড ও
টকেনালিজ চা

[১.২.১]
এনিভিকউএফ এর
আওতায় ণীত
কিেটি াাড 

সমি সংা ৩ ৬৫ ৬০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৩০ ৩৫

[১.৩] ৪ িবভােগ ৪
মিহলা পিলেটকিনক
ইউট াপন ক
(ভবন িনম াণ)

[১.৩.১] ভৗত
অগিতর হার

মিত % ২ ১২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ২০ ২২

[১.৩.২] ক
মিনটিরং

সমি সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ১৬

[১.৪] ১০০ উপেজলায়
১ কের টকিনকাল
ল ও কেলজ াপন
ক (ভবন িনম াণ)

[১.৪.১] ভৗত
অগিতর হার

মিত % ২ ২৫ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২৫ ২৮

[১.৪.২] ক
মিনটিরং

সমি সংা ২ ২৫ ২৫ ২২ ২১ ২০ ১৯ ৩০ ৩২

[১.৫] িনব ািচত (১৮০০
) মাাসা উয়ন
কের িণক
িনম াণ

[১.৫.১] ভৗত
অগিতর হার

মিত % ২ ১০ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৮ ২০

[১.৫.২] ক
মিনটিরং

সমি সংা ২ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িশা ও
িশা
বাপনার
মােনায়ন;

১৮

[২.১] আইন, িবিধ ও
িবধানমালা ণয়ন;

[২.১.১] বাংলােদশ
কািরগির িশা বাড 
িবিধমালা-২০২১
খসড়া ণয়ন কের
মিপিরষদ িবভােগ
রণ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.১.২] বাংলােদশ
কািরগির িশা বাড 
কম চারী (অবসর ও
আেতািষক)
িবধানমালা-২০২১

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.১.৩] বাংলােদশ
কািরগির িশা বাড 
(তহিবল পিরচালনা)
িবধানমালা-২০২১

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.২] কম সংান
বাপনার আওতায়
বসরকাির িশা
িতােনর রাংিকং ও
িতান সেহর
বাপনার উয়ন;

[২.২.১] রাংিকংত
িতান (িডোমা
ইন িফসািরজ)

সমি সংা ২ ৩৫০ ১৬০ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৬০ ৭০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.২.২] িশণা
ােনজেম ধান

সমি সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৭০ ৩৫০ ৩৩০ ৩২০ ৫০০ ৫৫০

[২.৩] িশা িতােন
বব কণ ার াপন;

[২.৩.১] ািপত
বব কণ ার

সমি সংা ২ ৫ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২৫০০ ২৬০০

[২.৪] ববর
জশতবািষ কী
উদযাপন;

[২.৪.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৫

[২.৫] কািরগির িশা
িবষয়ক সভা/সিমনার
আেয়াজন;

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ৩ ২ ৪ ৫

[২.৬] িশা ও িশণ
সংা িবিভ িবষেয়র
উপর গেবষণা সাদন;

[২.৬.১] পিরচািলত
গেবষণা

সমি সংা ২ ৬ ১২ ২ ১ ৩ ৪

[৩]
িতািনক
সমতা ও
িশকেদর
দতা ি;

১৮

[৩.১] কািরগির ও
মাাসা িশায়
িশকেদর
িবষয়িভিক িশণ
দান;

[৩.১.১] িশণা
িশক

সমি সংা ২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৫৫০০ ৬০০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] কািরগির ও
মাাসা িশায়
িশকেদর আইিস
িশণ দান;

[৩.২.১] িশণা
িশক

সমি সংা ২ ৪৯৫ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ ৫০০ ৫২০

[৩.৩] কািরগির ও
মাাসা িশা িবভাগ ও
এর আওতাধীন দর
সংার
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ দান;

[৩.৩.১] িশণা
কম কতা

সমি সংা ২ ২৫১ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ৩০০ ৩৫০

[৩.৩.২] িশণা
কম চারী

সমি সংা ২ ২৮৪ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩০০ ৩২০

[৩.৪] কািরগির ও
িলক িবষেয়
িশাথেদর
শট েকাস /িসিব এ এ
িশণ দান;

[৩.৪.১] শট েকােস 
িশিত িশাথ

সমি সংা ২ ২৪২৬৭০ ২০৪৩৫০ ২১৬০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ২২০০ ২২৫০

[৩.৪.২] িস.িব.
এ এ ও আরিপএল
কােস  িশিত
িশাথ

সমি সংা ২ ১২০০০ ১০০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১৬০০০ ১৭০০০

[৩.৫] কািরগির ও
মাাসা িশা িবভােগর
১০ম থেক ১৬তম ড
পয  সকল কম চারীেদর
আইিস িশেণর
মােম সমতা ি;

[৩.৫.১] আইিস
িবষেয় িশণা
কম চারী

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ২৩:১১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৬] এ িবভাগ ও এর
আওতাধীন অিফেসর
কম কতা/কম চারীেদর
আইিসসহ িবিভ
িশণ দােনর জ
এক কিউটার াব
াপন;

[৩.৬.১] ািপত
কিউটার াব

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৮.২১ ১৫.০৯.২১ ৩০.০৯.২১ ১০.১০.২১ ২০.১০.২১

[৩.৭] এ িবভােগর
কম চারীেদর সমতা
ির লে লািন ং
সশন আেয়াজন;

[৩.৭.১] আেয়ািজত
লািন ং সশন

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭

[৪]
িশােে
াতা ও
সমতা
(equity &
equality)
িনিতকরণ;

১৬

[৪.১] এসএসিস
(ভাক), এইচএসিস
(ভাক), িডোমা ও
িডি ের ছাছাীেদর
উপি দান;

[৪.১.১] উপি া
িশাথ

সমি % ২ ৬৫ ৫৭ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০

[৪.২] মাাসা িশায়
দািখল থেক ফািজল
র পয  ছা-ছাীেদর
ি দান;

[৪.২.১] ছা ি
দান

সমি সংা ২ ১৬৯৮৭ ১৬৯৮৭ ১০৭৩৭ ১০৫০০ ১০০০০ ৯৮০০ ৯৫০০ ১৫০০০ ২০০০০

[৪.২.২] ছাী ি
দান

সমি সংা ২ ১৬৯৮৮ ১৬৯৮৮ ১০৭৩৮ ১০৫০০ ১০৫০০ ৯৮০০ ৯৫০০ ১৫০০০ ২০০০০

[৪.৩] িশা িতান,
িশক-কম চারী ও
িশাথেদর অদান
দান;

[৪.৩.১] িবধাা
িতান

সমি সংা ২ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩৫০ ৩৬০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.৩.২] িবধাা
িশক

সমি সংা ২ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫২০ ৫৩০

[৪.৩.৩] িবধাা
িশাথ

সমি সংা ২ ৬২০০ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৬৩০০ ৬৫০০

[৪.৪] িশা িতােন
ছাী/মিহলা
িশাথেদর জ
টয়েলট, নামাজঘর,
কমনম ইতািদ
েযাগ-িবধা ি;

[৪.৪.১] িবধাা
িতান

সমি সংা ২ ১২০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[৪.৫] িবেশষ চািহদা
স িশাথেদর জ
রাম, ইলেচয়ার,
ইল ইতািদ েযাগ
িবধা ি;

[৪.৫.১] িবধাা
িতান

সমি সংা ২ ১২০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়  মাননীয়  মী,  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ,
িশা  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ
সিচেবর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, কািরগির ও
মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

২ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বসড ােনজেম িসেম

৩ ইইিড এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৪ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল এ ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

৫ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৬ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৭ এসএমিস ল ােনজেম কিম

৮ কামািশিব কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ

৯ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

১০ এসিস টকিনকাল ল এ কেলজ

১১ িস টকিনকাল চাস  িনং কেলজ

১২ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশনাল িনং

১৩ নকটার জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

১৪ িপআই পিলেটকিনক ইনিউট

১৫ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

১৬ বামািশেবা বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 

১৭ িবএম িবজেনজ ােনজেম

১৮ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ ইনিউট

১৯ ানেবইস বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

২০ িভআই ভােকশনাল চাস  িনং ইনিউট

২১ মাউিশিব মািমক ও উ িশা িবভাগ

২২ মািশঅ মাাসা িশা অিধদর

২৩ িসিব এ এ কিেটি বসড িনং এ এেসসেম
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] মািমক র পয  শতভাগ িশাথেক িবনাে পাক
িবতরণ

[১.১.১] চািহদার িভিেত শতভাগ িশাথেদর
িবতরণত পাক

মাাসা শাখা - ২ মাাসা অিবভাগ কািরগির
শাখা - ৩ কািরগির অিবভাগ

মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী ।

[১.২] পাম েগাপেযাগী কের ইমািজং ড ও টকেনালিজ চা
[১.২.১] এনিভিকউএফ এর আওতায় ণীত
কিেটি াাড 

কািরগির শাখা - ২ কািরগির অিবভাগ
িবইিব এর পিরমাপ পিতর আেলােক ণয়নত
এনিভিকউএফ কিেটি াাড  সংা

[১.৩] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা পিলেটকিনক ইউট াপন ক
(ভবন িনম াণ)

[১.৩.১] ভৗত অগিতর হার পিরকনা শাখা, পিরকনা অিবভাগ ক পিরচালক কক দ তয়নপ।

[১.৩.২] ক মিনটিরং পিরকনা শাখা পিরকনা অিবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] ১০০ উপেজলায় ১ কের টকিনকাল ল ও কেলজ াপন
ক (ভবন িনম াণ)

[১.৪.১] ভৗত অগিতর হার পিরকনা শাখা পিরকনা অিবভাগ ক পিরচালক কক দ তয়নপ।

[১.৪.২] ক মিনটিরং পিরকনা শাখা পিরকনা অিবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[১.৫] িনব ািচত (১৮০০ ) মাাসা উয়ন কের িণক িনম াণ
[১.৫.১] ভৗত অগিতর হার পিরকনা শাখা পিরকনা অিবভাগ ক পিরচালক কক দ তয়নপ।

[১.৫.২] ক মিনটিরং পিরকনা শাখা পিরকনা অিবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] আইন, িবিধ ও িবধানমালা ণয়ন;

[২.১.১] বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  িবিধমালা-
২০২১ খসড়া ণয়ন কের মিপিরষদ িবভােগ রণ

কািরগির শাখা - ৩, কািরগির অিবভাগ ণয়নত িবিধমালার কিপ

[২.১.২] বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  কম চারী
(অবসর ও আেতািষক) িবধানমালা-২০২১

কািরগির শাখা - ৩, কািরগির অিবভাগ ণয়নত িবধানমালার কিপ

[২.১.৩] বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  (তহিবল
পিরচালনা) িবধানমালা-২০২১

কািরগির শাখা - ৩, কািরগির অিবভাগ ণয়নত িবধানমালার কিপ

[২.২] কম সংান বাপনার আওতায় বসরকাির িশা িতােনর
রাংিকং ও িতান সেহর বাপনার উয়ন;

[২.২.১] রাংিকংত িতান (িডোমা ইন
িফসািরজ)

কািরগির শাখা - ৩, কািরগির অিবভাগ
রাংিকংত িতােনর তািলকা ও এ সংা সভার
কায িববরণী

[২.২] কম সংান বাপনার আওতায় বসরকাির িশা িতােনর
রাংিকং ও িতান সেহর বাপনার উয়ন;

[২.২.২] িশণা ােনজেম ধান মাাসা শাখা - ২, মাাসা অিবভাগ অিফস আেদশ, িশনাথর তািলকা ও হািজরা সীট

[২.৩] িশা িতােন বব কণ ার াপন; [২.৩.১] ািপত বব কণ ার শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ বব কণ ার াপনত িতােনর তািলকা ও ছিব

[২.৪] ববর জশতবািষ কী উদযাপন; [২.৪.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ
সভা/সিমনার আেয়াজন সংা নাশ, হািজরাসীট ও
ছিব

[২.৫] কািরগির িশা িবষয়ক সভা/সিমনার আেয়াজন; [২.৫.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ
সভা/সিমনার আেয়াজন সংা নাশ, হািজরাসীট ও
ছিব

[২.৬] িশা ও িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা
সাদন;

[২.৬.১] পিরচািলত গেবষণা শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ
গেবষণার িবষয় ও এর িতেবদন এবং তা ওেয়বসাইেট
কাশ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.১] কািরগির ও মাাসা িশায় িশকেদর িবষয়িভিক িশণ
দান;

[৩.১.১] িশণা িশক শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ তািলকা ও হািজরা সীট

[৩.২] কািরগির ও মাাসা িশায় িশকেদর আইিস িশণ দান; [৩.২.১] িশণা িশক শাসন শাখা শাসন অিবভাগ িশনাথেদর তািলকাসহ অিফস আেদশ ও হািজরা সীট

[৩.৩] কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ ও এর আওতাধীন দর সংার
কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান;

[৩.৩.১] িশণা কম কতা শাসন শাখা শাসন অিবভাগ িশনাথেদর তািলকাসহ অিফস আেদশ ও হািজরা সীট

[৩.৩.২] িশণা কম চারী শাসন শাখা শাসন অিবভাগ িশনাথেদর তািলকাসহ অিফস আেদশ ও হািজরা সীট

[৩.৪] কািরগির ও িলক িবষেয় িশাথেদর শট েকাস /িসিব এ
এ িশণ দান;

[৩.৪.১] শট েকােস  িশিত িশাথ শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ িশনাথেদর তািলকাসহ অিফস আেদশ ও হািজরা সীট

[৩.৪.২] িস.িব. এ এ ও আরিপএল কােস 
িশিত িশাথ

কািরগির-৩, কািরগির অিবভাগ িশনাথেদর তািলকাসহ অিফস আেদশ ও হািজরা সীট

[৩.৫] কািরগির ও মাাসা িশা িবভােগর ১০ম থেক ১৬তম ড
পয  সকল কম চারীেদর আইিস িশেণর মােম সমতা ি;

[৩.৫.১] আইিস িবষেয় িশণা কম চারী শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ িশনাথেদর তািলকাসহ অিফস আেদশ ও হািজরা সীট

[৩.৬] এ িবভাগ ও এর আওতাধীন অিফেসর কম কতা/কম চারীেদর
আইিসসহ িবিভ িশণ দােনর জ এক কিউটার াব
াপন;

[৩.৬.১] ািপত কিউটার াব শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ ােবর জ য়ত কিউটার সামীর তািলকা ও ছিব

[৩.৭] এ িবভােগর কম চারীেদর সমতা ির লে লািন ং সশন
আেয়াজন;

[৩.৭.১] আেয়ািজত লািন ং সশন শাসন শাখা, শাসন অিবভাগ অিফস আেদশ ও হািজরা

[৪.১] এসএসিস (ভাক), এইচএসিস (ভাক), িডোমা ও িডি ের
ছাছাীেদর উপি দান;

[৪.১.১] উপি া িশাথ কািরগির শাখা - ১ ও ২, কািরগির অিবভাগ উপি বাবায়ন সংা অিফস আেদশ

[৪.২] মাাসা িশায় দািখল থেক ফািজল র পয  ছা-ছাীেদর ি
দান;

[৪.২.১] ছা ি দান মাাসা শাখ-২ মাাসা অিবভাগ িা ছাের তািলকাসহ অিফস আেদশ

[৪.২.২] ছাী ি দান মাাসা শাখা-২, মাাসা অিবভাগ িা ছাের তািলকাসহ অিফস আেদশ

[৪.৩] িশা িতান, িশক-কম চারী ও িশাথেদর অদান দান; [৪.৩.১] িবধাা িতান বােজট শাখা, শাসন অিবভাগ
িবধাা িশা িতােনর তািলকা সংি অিফস
আেদশ

[৪.৩] িশা িতান, িশক-কম চারী ও িশাথেদর অদান দান;
[৪.৩.২] িবধাা িশক বােজট শাখা, শাসন অিবভাগ

িবধাা িশক-কম চারীর তািলকা সংি অিফস
আেদশ

[৪.৩.৩] িবধাা িশাথ বােজট শাখা, শাসন অিবভাগ িবধাা িশাথর তািলকা সংি অিফস আেদশ

[৪.৪] িশা িতােন ছাী/মিহলা িশাথেদর জ টয়েলট,
নামাজঘর, কমনম ইতািদ েযাগ-িবধা ি;

[৪.৪.১] িবধাা িতান কািরগির শাখা - ১ ও ২, কািরগির অিবভাগ িবধাা িতােনর তািলকা ও ছিব

[৪.৫] িবেশষ চািহদা স িশাথেদর জ রাম, ইলেচয়ার, ইল
ইতািদ েযাগ িবধা ি;

[৪.৫.১] িবধাা িতান কািরগির শাখা - ১ ও ২, কািরগির অিবভাগ িবধাা িতােনর তািলকা ও ছিব
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িনব ািচত (১৮০০ ) মাাসা উয়ন কের িণক িনম াণ ভৗত অগিতর হার পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় সভা আেয়াজন এবং প দান

১০০ উপেজলায় ১ কের টকিনকাল ল ও কেলজ াপন ক (ভবন িনম াণ) ভৗত অগিতর হার পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় সভা আেয়াজন এবং প দান

৪ িবভােগ ৪ মিহলা পিলেটকিনক ইউট াপন ক (ভবন িনম াণ) ভৗত অগিতর হার পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় সভা আেয়াজন এবং প দান

িনব ািচত (১৮০০ ) মাাসা উয়ন কের িণক িনম াণ ভৗত অগিতর হার অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় প আদান দান

১০০ উপেজলায় ১ কের টকিনকাল ল ও কেলজ াপন ক (ভবন িনম াণ) ভৗত অগিতর হার অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় প আদান দান

৪ িবভােগ ৪ মিহলা পিলেটকিনক ইউট াপন ক (ভবন িনম াণ) ভৗত অগিতর হার অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় প আদান দান

জায়ারী ২০২২ মােসর মে মািমক র পয  সকল িশাথেক িবনাে পাক িবতরণ পাকা িশাথ জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় বই িবতরণ উৎসেব িনরাপা দােনর জ প দান
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার
নাম

নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১ পক ২০২১-৪১

১। “িমকেদর িশেণর জ ধান কৗশল হেলা কািরগির ও িলক বা ভােকশনাল িশা ও িশণ বা শিশালী করা। আািনক কািরগির ও িলক
িশায় অ  রেয়েছ িডোমা কাস , এইচএসিস (ভােকশনাল), এসএসিস (ভােকশনাল) ও এইচএসিস (িবজেনস ােনজেম)। এই কম িচেলা সময়-িনিদ ,
িতান-িভিক এবং আািনক তয়নসহ পয ায়িমক িশণ স। কাস েলা দান করা হয় েকৗশল কেলজ, পিলেটকিনক ইনিউট, কািরগির ল ও
কেলজ, কািরগির িশক িশণ কেলজ, ভােকশনাল িশক িশণ ইনিউট, িবজেনস ােনজেম কেলজ ও অা কািরগির ও ভােকশনাল িতান থেক।
ভিত হার ২০০৯ এর ১% থেক ২০১৮ ত ১৬.০৫% এ ি পায়। িবেশষ কের আইিস খােত এবং িবিভ পশায় দ ও আধা-দ িমক িহেসেব িবেদেশ
কম সংােনর েযাগ-অেষেণর জ বসরকাির খােত িতােনর সংা বাড়েছ।” - (া ৪৮, অায় ৫, অেদ ৫.২) ২। “জাতীয় িশানীিত ২০১০ ও জাতীয়
দতা উয়ন নীিত ২০১১ বাবায়েনর মােম কািরগির ও িলক িশা (েভট) বা উয়েনর জ সরকার ঢ় অীকার  কেরেছ। এই নীিতেয় কািরগির
ও ভােকশনাল িশা কম িচর িবার, বিচায়ন, সসারণ ও উয়েনর িবশদ পিরকনা সিেবিশত হয়। জাতীয় দতা উয়ন নীিতর অধীেন জাতীয়ভােব ীত
যাতার মান ও িরতা উয়েনর জ জাতীয় কািরগির ও িলক যাতা কাঠােমা গঠন করা হয়। আেরক উেখেযা উোগ হেলা অথ  মণালেয়র অধীেন
(এশীয় উয়ন াংক ও সরকােরর অথ ায়েন “কম সংান িবিনেয়াগ কম িচর জ দতা”, যা এক িশ সিমিত, যমন বিসস, িবএমএ, িবিজএমইএ,
এইওএসআইিব ও অাের সােথ অংশীদাির গেড় েল েযা ে বিকভােব ীত দতা-তয়নসহ কািরগির িলক িশণ দান করেছ। মাাসা
িশাথেদর জ েভট কায ম িবকিশত ও শিশালী করেত কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ এক সমিত কািরগির ও িলক িশা কম িচর উয়ন
কম পিরকনা হণ কেরেছ।” - (া ৪৯, অায় ৫, অেদ ৫.২) ৩। “মাাসা িশার মান উয়ন ও কম দ কের তালা: মাাসা িশােক উপ ীিত
তয়নসহ িশার ল ধারায় িনেয় আসা হেব এবং এজ এমন এক িশাম হণ করা হেব যােত িবান, গিণত, ইংেরিজ ও আইিস দতা িশার িবধান
সিেবিশত হেব। ল িবধাবিল উয়েনর মােম মাাসা িশার মান উত করার াপাের মেনােযাগ দয়া হেব।” - (া ৫৩, অায় ৫, অেদ ৫.৬) ৪। “কািরগির
িশা ও দতা িশেণ নারীেদর অংশহণ গম করা: আেরক নীিতগত াধা হেব িলক িশেণ অিধক সংক নারীেদর অংশহণেক উৎসািহত করা।
কােজর বয়স হেয়েছ এমন জনসংার বধ নশীল অংেশর চলমান জনিমিতক পােরর ফল আহরেণর জ এ অত জির। তেব, আেগই উেিখত হেয়েছ য,
আংিশকভােব িশা ও ম দতার অভােব নারী ম এখেনা মা ৩৬%। তরাং সকল ধরেনর িশায় লিক-বধান িন ল করা ছাড়াও ভােকশনাল িশা ও
দতা-িভিক িশেণ লিক-বধান কিমেয় আনা হেব এবং অবেশেষ তা েরির িন ল করা হেব।” - (া ৫৫, অায় ৫, অেদ ৫.৭)

[১.৬.১] ভৗত অগিতর
হার; [১.৬.২] ক
মিনটিরং; [২.৬.১]
পিরচািলত গেবষণা;
[৩.১.১] িশণা
িশক; [৩.২.১]
িশণা িশক;
[৩.৩.১] িশণা
কম কতা; [৩.৩.২]
িশণা কম চারী;
[৩.৪.১] শট েকােস  িশিত
িশাথ; [৩.৪.২] িস.িব.
এ এ ও আরিপএল কােস 
িশিত িশাথ; [৪.২.১]
ছা ি দান; [৪.২.২]
ছাী ি দান; [৪.৪.১]
িবধাা িতান;
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২
জাতীয় দতা
উয়ন নীিত ২০১১

০১। “জাতীয় কািরগির ও িলক যাতা কাঠােমা (National Technical and Vocational Qualifications Framework
(NTVQF): দশ এবং িবেদেশর মবাজাের িবকাশমান এবং পিরবতনশীল পশাগত দতা যথাযথভােব িতফিলত করার জ বতমান জাতীয় কািরগির ও
িলক যাতা কাঠােমােক (এনিভিকউএফ) আরও িবত করা হেব।” - অায় ৫, অেদ ৫.২ ০২। “জাতীয় কািরগির ও িলক যাতা কাঠােমা
(এনিভিকউএফ) িবিবালেয়র িডী পয  (তেব িডী অ  না কের) িবিভ অজন ও যাতা সনা কের এক অিভনব জাতীয় মান তির করেব যা িবিভ
সামািজক িতান, িবালয়, িশণ িতান এবং কম েের দতা উয়ন িশণেক এক জাতীয় ায়ণ ও যাতা কাঠােমায় অ  করেত সাহা
করেব।” - অায় ৫, অেদ ৫.৩ ০৩। “ম বাজােরর জ য দতা েয়াজন স আেরা বিশ  ও িনিদ  হওয়া েয়াজন, যােত কের িশণ এবং ায়ণ
পিতেত বহািরক দতার িত বিশ জার দয়া হয়। সমতা িভিক িশণ ও ায়ণ পিত (িসিবঅাএ) চািহদা-িভিক িশণ চার ে সহায়তা
িদেব, যার ফেল িশখাত এবং িশণ সংােলার মে অংশীদাির ি হেব। িশের চািহদা অযায়ী এক িনিদ  মােন কাজ করার জ েয়াজনীয় ান ও
ােয়ািগক দতার ওপর অিধকতর  িদেয় সমতা িভিক িশণ ও ায়ন বা চিলত ত -িভিক িশা ধারা থেক িনেজেক আলাদা মাণ করেব।” -
অায় ৬, অেদ ৬.২ ০৪। “সমতা িভিক িশণ এবং ায়ণ (িসিব অা এ) পিতেত এমন তাশা থাকেব য, িশখাত িশণ দানকারী িতােনর
সে ঘিনতা বাড়ােব এবং িতানেলােক সহায়তা িদেব, যােত পিরচািলত িশণ কম িচ থেক উীণ  িশাথরা িনেয়াগকারীেদর েয়াজন মটােত পাের।” -
অায় ৬, অেদ ৬.৭ ০৫। “লেলােত পিরচািলত িলক িশা কম িচ যমন এসএসিস (ভােকশনাল), এইচএসএসিস (ভােকশনাল) এবং এইচএসএসিস
(বসায় বাপনা) পাম পিরমাজন করা হেব এ িনিত করার জ য, কােস র িলক অংশেলা িশ সমতা মােনর িভিেত তির। তাছাড়া িশাথরা
যিদ সম িহেসেব ািয়ত হয় তাহেলই  তারা এনিভিকউএফ যাতা পােব।” - অায় ৬, অেদ ৬.৮ ০৬। “সকল িশক ও িশকেক পয া িশণ
দয়া হেব যােত তরা সমতা িভিক িশণ এবং ায়ণ পিতর কম িচ ণয়ন ও বাবায়ন করেত পােরন। িনব ািচত িশণ িতানেলার েযাগ-িবধা এবং
যপািতেক আেরা উনড়বত করার জ উেল−খেযা পিরমাণ িবিনেয়াগও করা হেব যােত তারা িশ কক সতায়নত নন যাতা দান করেত পাের।” - অায়
৬, অেদ ৬.৯

[১.২.১] এনিভিকউএফ এর
আওতায় ণীত কিেটি
াাড ; [২.২.২]
িশণা ােনজেম
ধান; [৩.১.১] িশণা
িশক; [৩.২.১]
িশণা িশক;
[৩.৪.২] িস.িব. এ এ ও
আরিপএল কােস  িশিত
িশাথ
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৩
অম পবািষ ক
পিরকনা

1. “Strengthen teacher quality and skills: Education outcomes are only as good as the quality of
curriculum and the quality of teachers. Future curriculum reviews will focus towards developing
competency, not content-learning. Teachers will be trained and made familiar with this approach,
and be incentivized sufficiently in performing their jobs. South Korean students, for example,
perform better than most of the developed world because of a shift away from the traditional means
of learning towards critical thinking and problem-solving skills. South Korea also placed emphasis
on teacher-training, pay, and other incentives. A similar strategy will be undertaken for Bangladesh
under the 8FYP.” - (Page 638, CH 11, Para 11.7.1) 2. “Decentralize primary and secondary education
to the district level: Presently the delivery of primary and secondary education is highly centralized.
For a nationwide student population of some 40 million, a million teachers, and 200,000 institutions,
the structure of education governance regarding decision-making and management is concentrated
in the capital city which will be reformed under the 8FYP. Education resource mobilization, budget
making, management and service delivery will be strengthened by decentralization involving
Upazila and district based-planning and management of primary and secondary school education. A
permanent statutory National Education Commission, anticipated in Education Policy 2010, will be
used as a mechanism for guiding, exercising oversight and assessing progress and impact of
education reforms.” - (Page 639, CH 11, Para 11.7.1) 3. “Strategies to Develop the Madrasa Stream
Greater involvement of external stakeholders in designing the curriculum and implementing
innovative new teaching methods would improve the quality of the madrasa stream. To that end,
under the 8FYP, madrasa education will be streamlined and brought under the national education
board. While this will facilitate accreditation through more involvement of science, mathematics
and ICT related subjects, the employability of graduates will be ensured. Teachers training: changes
in the curriculum and pedagogy will not be fruitful unless they are coupled with better trained
teachers. In Aliya madrasa only 23 per cent of the teachers are trained. Among 113,368 teachers
only 19.66 per cent have NTRCA. As improvements are made to the curriculum and new subjects
emphasized on, the existing teachers will be provided appropriate training to be able to teach the
new material. In addition, the stream requires more female teachers; 55.24 per cent of female
students are taught by 12.7 per cent of female teachers. The 8FYP will provide resources to
encourage, train and subsequently recruit more female trained teachers for madrasas.” - (Page 643,
CH 11, Para 11.7.5)

[১.৪.১] ভৗত অগিতর
হার; [১.৪.২] ক
মিনটিরং; [১.৫.১] ভৗত
অগিতর হার; [১.৫.২]
ক মিনটিরং; [১.৬.১]
ভৗত অগিতর হার;
[১.৬.২] ক মিনটিরং;
[২.২.২] িশণা
ােনজেম ধান; [৩.১.১]
িশণা িশক;
[৩.২.১] িশণা
িশক; [৪.৩.১]
িবধাপা িতান,
িশক ও িশাথ
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