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সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙার্ল, জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মান

‘আমরা মশাষণমুক্ত সমাজ
গদড় তুলদবা। আপনারা
র্নশ্চয়ই
আমার
সদে
স দ ার্গতা করদবন। মক্ষতখামার কল-কারখানায় মেশ
গড়ার আদন্দালন গদড় তুলুন।
কাদজর মাধ্যদম মেশদক নতুন
কদর গড়া ায়। আসুন সকদল
র্মদল সমদবতভাদব আমরা
মিষ্টা কর্র াদত মসানার
বাাংলা আবার াদস, মসানার
বাাংলাদক আমরা নতুন কদর
গদড় তুলদত পার্র।’
বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মান
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ ার্সনা

“অনেনে মনে েনে আমানেে জেসংখ্যা
আমানেে ব াঝা, কেন্তু এটা ঠিে ো, যকে
আমো তানেে উপযুক্ত কিক্ষা ও প্রকিক্ষণ
কেনত পাকে। প্রকিকক্ষত জেিকক্ত আমানেে
স নেনে ড় সম্পে”।
“এেটি েক্ষ জেিকক্তই পানে বেনিে
উন্নেে ঘটানত। সুতোং বেনিে উন্নেে,
প্রবৃকি ও উৎের্ ষ সাধনেে জন্য োকেগকে ও
ব ানেিোল কিক্ষানে মূল ধাোে কিক্ষাে
সানে এেীভূত েো হন ”।
“োকেগকে েক্ষতাই বটেসই উন্নেে ও
েমষসংস্থানেে এেমাত্র োক োঠি”।
“আমো োকেগকে কিক্ষানে যুনগাপনযাগী
ও োয ষেে কিক্ষা ব্য স্থাে রুপান্তনেে জন্য
বেষ্টা েেকি”।
- মােেীে প্রধােমন্ত্রী বিখ হাকসো
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বাণী

নুরুল ইসলাম নার্ ে এম.র্প.
মন্ত্রী
র্শক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

সরকাদরর উন্নয়ন কা িক্রদম স্বচ্ছতা, জবাবর্ের্ তা র্নর্শ্চতকরদণর জন্য প্রর্তটি মন্ত্রণালয় এবাং র্বভাদগর বার্ষ িক প্রর্তদবেন অতযন্ত
মূল্যবান প্রকাশনা। র্শক্ষা মন্ত্রণালদয়র নবসৃষ্ট কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ কর্তিক নতুন আর্েদক বার্ষ িক প্রর্তদবেন ২০১৭-১৮
প্রকাশনার উদযাদগ আর্ম অতযন্ত আনর্ন্দত।
র্শক্ষা বতিমান সরকাদরর একটি অগ্রার্ধকারভূক্ত খাত। আর কার্রগর্র র্শক্ষা অগ্রার্ধকাদরর অগ্রার্ধকারভূক্ত।বাাংলাদেশদক ২০২১
সাদলর মদধ্য মধ্যম আদয়র মেশ এবাং ২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নত র্বদের কাতাদর উন্নীত করার লক্ষয র্নধ িারণ করা দয়দে। আমাদের
র্শক্ষার লক্ষয র্নধ িারণ করা দয়দে জাতীয় লদক্ষযর সাদর্ সাংগর্ত মরদখ। আমরা নতুন প্রজন্মদক আধুর্নক, উন্নত বাাংলাদেদশর র্নমিাতা
র্ দসদব গদড় তুলদত িাই। প্রির্লত, গতানুগর্তক র্শক্ষাব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণায় তা সম্ভব নয়। এজন্য আধুর্নক, র্বেমাদনর জ্ঞানর্বজ্ঞান সমৃদ্ধ প্রযুর্ক্ত ও েক্ষতা র্নভির সমাজ গঠদনর র্নর্মত্ত কার্রগর্র র্শক্ষার প্রিার, প্রসার ও উন্নয়দন ইদতামদধ্য সরকার কার্রগর্র
ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ সৃর্ষ্ট কদরদে। তাোড়া কার্রগর্র র্শক্ষার সার্ব িক উন্নয়ন ও সপ্রসাসারণ তর্া র্বদশষভাদব গুরুবরোদরাপ করার
লদক্ষয এনদরালদমন্ট বৃর্দ্ধ, প্রার্তষ্ঠার্নক অবকাঠাদমার উন্নয়ন, যুদগাপদ াগী কার্রকুলাম, মেদশ-র্বদেদশ র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ, ইন্ডার্ষ্ট্রইনর্স্টটিউট র্লাংদকজ সাংর্িষ্ট নতুন প্রকল্প গ্র ণস নানার্বধ কমিসূর্ি গ্র ণ করা দয়দে।
কার্রগর্র র্শক্ষার উন্নয়দনর জন্য মেদশর প্রর্তটি উপদজলায় একটি কদর মটকর্নকযাল স্কুল ও কদলজ স্থাপদনর পর্রকল্পনা বতিমান
সরকাদরর রদয়দে। এ পর্রকল্পনার প্রর্ম প িাদয় ১০০টি মটকর্নকযাল স্কুল এযান্ড কদলজ র্নমিাণ কা িক্রম িলমান রদয়দে। ৮টি র্বভাগীয়
শ দর ৮টি মর্ লা মটকর্নকযাল স্কুল ও কদলজ স্থাপন শীষ িক প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করা দয়দে। মবসরকার্র প িাদয় কার্রগর্র র্শক্ষার
র্বস্তাদর নতুন প্রর্তষ্ঠান অনুদমােন, সাধারণ র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদ কার্রগর্র শাখা মখালা, কার্রগর্র র্শক্ষায় অধ্যয়নরত র্শক্ষার্ীদের
র্বদশষ বৃর্ত্ত প্রোন করা দচ্ছ। ২০০৯ সাদল কার্রগর্র র্শক্ষায় অধ্যয়নরত র্শক্ষার্ী র্েল মাত্র ১% বতিমাদন া মবদড় ১৫%এ
োঁর্ড়দয়দে। সরকার ২০২০ সাল নাগাে কার্রগর্র র্শক্ষায় এনদরালদমন্ট ার ২০% এবাং ২০৩০ সাল নাগাে তা ৩০% এ উন্নীত করার
পর্রকল্পনা গ্র ণ কদরদে।
নারীর উন্নয়ন োড়া মেদশর সামর্গ্রক উন্নয়ন সম্ভব নয়। র্বষয়টি র্বদবিনা কদর মেদশ সরকার্রভাদব স্থার্পত ৪টি মর্ লা পর্লদটকর্নদক
শুধু নারী র্শক্ষার্ী ভর্তি করা য়। এোড়াও ৪টি র্বভাগীয় শ র িট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশা ী এবাং রাংপুদর একটি কদর মমাট ০৪টি
ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ র্নমিাদণর কাজ অব্যা ত রদয়দে ার অগ্রগর্ত বতিমাদন প্রায় মশষ প িাদয়। র্বযামান প্রর্তষ্ঠাদন নারীর্শক্ষা বান্ধব
পর্রদবশ সৃর্ষ্ট করা দয়দে এবাং কার্রগর্র র্শক্ষায় নারীদের ভর্তির মক্ষদত্র ২০% মকাটা সাংরক্ষণ করা দয়দে।
েক্ষতা র্নভির র্শক্ষা ব্যবস্থার পাশাপার্শ প্রদয়াজন মূল্যদবাধ সম্পন্ন ধমীয় র্শক্ষার। মসজন্য সরকার মাদ্রাসা র্শক্ষাদকও অতযন্ত গুরুদবরোর
সাদর্ র্বদবিনা কদর আসদে। মাদ্রাসা র্শক্ষার গুরুবরো র্বদবিনায় সরকার মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর প্রর্তষ্ঠা কদরদে। মাদ্রাসা র্শক্ষায়
মকারআন ার্েেস ধমীয় র্বষয়সমূদ র পাশাপার্শ আধুর্নক র্বজ্ঞান, প্রযুর্ক্তর র্বর্ভন্ন র্বষয় অন্তর্ভিক্ত করা দয়দে। মেদশ বতিমাদন
র্বপুল সাংখ্যক মাদ্রাসা র্শক্ষার্ীদের কমিমূখী কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা প্রোদনর মাধ্যদম উৎপােনশীল মানব সম্পদে পর্রণত কদর
মবকার সমস্যা দূর করার জন্য প্রর্তটি মাদ্রাসায় কার্রগর্র শাখা মখালার র্বষদয় ইদতামদধ্য উদযাগ মনয়া দয়দে। মাদ্রাসা র্শক্ষকগণদক
র্বর্ভন্ন ধরদণর মপশাগত প্রর্শক্ষণ মেয়ার জন্য বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট স্থাপন করা দয়দে। জ্ঞানর্ভর্ত্তক ও
ববষম্য ীন আত্মর্নভিরশীল সমাজ গঠন এবাং সুখী সমৃদ্ধ বাাংলাদেশ র্বর্নমিাদণ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর অলানান্ত প্রদিষ্টা
অব্যা ত র্াকদব বদল আর্ম আশা কর্র। বার্ষ িক প্রর্তদবেন ২০১৭-১৮ প্রকাশনায় সাংর্িষ্ট সকলদক তাদের উদযামী কমিপ্রয়াদসর জন্য
আন্তর্রক ধন্যবাে জ্ঞাপন করর্ে।
জয় বাাংলা জয় বেবন্ধু
বাাংলাদেশ র্িরজীবী ম াক

(নুরুল ইসলাম নার্ ে, এম.র্প.)
মন্ত্রী
র্শক্ষা মন্ত্রণালয়
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বাণী

োজী বেোমত আলী এম.কপ
প্রকতমন্ত্রী
োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ
কিক্ষা মন্ত্রণালে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সেোে

ে গঠিত োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ এ ং এে আওতাধীে েপ্তে, সংস্থা ও প্রকতষ্ঠােসমূনহে োয ষক্রম, গৃহীত েমষসূেী, অজষে ও
ক ষ্যৎ েমষপকেেল্পোে প্রকতন েে স্বরূপ ২০১৭-১৮ অে ষ িনেে াকর্ ষে প্রকতন েে প্রোি েেনত বপনে আমো আেকিত।
তষমাে সেোে কিক্ষা ান্ধ সেোে। সম্র  বেনিে কিক্ষা ব্য স্থাে আুনকেোেনেে মা্যমনম বেনিে ক ুলল জেনগাষ্ঠীনে জেসম্পনে
পকেণতেেণ তো েক্ষ মাে সম্পে সৃকষ্টে লনক্ষে তষমাে সেোনেে ক ক ন্ন েমষপকেেল্পো ও েমষনেৌিল ্র হণ েনে তা াস্ত ােে
েনে যানে এ ং জেগণ এে সুফলও ব াগ েেনত শুরু েনেনি। এ বেনিে ক ুলল জেনগাষ্ঠীনে েমষমুখী োকেগকে ও বৃকিমূলে কিক্ষা
প্রোনেে মা্যমনম উৎপােেিীল মাে সম্পনে পকেণত েনে ব োে সমস্যা দূে েো গুরুত্বপূণ ষ ক ধাে এ খাতনে সেোে অ্র াকধোে
প্রোে েনেনি। তািাড়া সাক ষে উন্নেে ও কিক্ষাে ইকত ােে পকে তষে বটেসই েেনত প্রনোজে মােসম্পন্ন কিক্ষা ও েক্ষ জেিকক্ত।
এস ক ন েোে োকেগকে কিক্ষাে প্রসাে ও মানোন্নেনে হুমুখী োয ষক্রম ্র হণ েো হনেনি। োকেগকে কিক্ষাে প্রসাে ও এ কিক্ষাে
সুনযাগ অ াকেত েোে লনক্ষে ফকেেুলে, কসনলট, মেমেকসংহ ও কেিাল বজলাে ০৪টি ইকিকেোকেং েনলজ স্থাপে েো হনেনি। এে
ফনল প্রকত িে ৭৮০ জে কিক্ষােীে ক .এস.কস. ইকিকেোকেং বোনস ষ অ্যমেনেে সুনযাগ সৃকষ্ট হনেনি। োকেগকে কিক্ষাে মানোন্নেনে
ক ক ন্ন স্টাকি পকেোলো, ব ইজলাইে সান ,ষ োকেকুলাম বিন লপনমন্ট এ ং কিক্ষা ব্য স্থাপো ক নেন্দ্রীেেণ, অে্র সে ও অন্যান্য
এলাোে েতুে োকেগকে কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে স্থাপনেে োয ষক্রম অব্যাহত েনেনি।
োকেগকে কিক্ষাে উন্নেনেে জন্য কিক্ষা প্রকতষ্ঠােগুনলাে াস্ত ক কিে ক্লানসে পকেমাণ বৃকি প্রনোজে। বস ক র্নে প্রকতটি োকেগকে
কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে ল্যা স্থাপনেে উপে অকধে গুরুত্ব প্রোে েো হনেনি। এিাড়া কিক্ষােীো যানত ক র্েক কিে বলেোেগুনলা সহনজই
বুঝনত পানে বস জন্য মাকিকমকিো প্রনজক্টনেে মা্যমনম কিক্ষেগণ ক্লানসে পড়াগুনলা উপস্থাপে েনে োনেে। োকেগকে কিক্ষা
অকধেপ্তোধীে প্রকতষ্ঠােসমূনহ ইনতামন্যম ৪৫০টি মাকিকমকিো প্রনজক্টে স্থাপে েো হনেনি।
োকেগকে কিক্ষাে পািাপাকি ধমীে কিক্ষাে মানোন্নেনেে জন্য সেোে মাদ্রাসা কিক্ষাে প্রকতও গুরুত্বানোপ েনেনি। মাদ্রাসা বেনে
পািকৃত কিক্ষােীো যানত েমষক্ষম হনে বেনিে অে ষনেকতে উন্নেনে ভূকমো োখনত পানে বস জন্য জানুোকে-২০১৭ বেনে কিনসম্বে২০১৭ তাকেখ পয ষন্ত ICT, Web-Page Design, Freelancing, Graphics Design, Database এ ং “C”
Programming ক র্নে ২,৯৬৩ জেনে প্রকিক্ষণ প্রোে েো হনেনি। মাদ্রাসাগুনলানত যানত উন্নতমানেে ও আুনকেে পিকতনত
পাঠোে সম্পন্ন হে বস জন্য সেোে এ িনে ১২৩৩ জে কিক্ষেনে প্রকিক্ষণ প্রোে েনেনি এ ং ক এমটিটিআই এে মা্যমনম এ
প্রকিক্ষণ োয ষক্রম অব্যাহত েনেনি। তািাড়া মাদ্রাসা কিক্ষােীনেে োকেগকে কিক্ষাে কিকক্ষত েনে তুলনত মাদ্রাসাগুনলানত োকেগকে
িাখাে অনুনমােে প্রোে েো হনে। ৬৫৩ টি মাকি কমকিো ক্লাসরুম সৃকষ্ট এ ং MEMIS েলমাে েনেনি।
সন ষাপকে কিক্ষা মন্ত্রণালনেে োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ োকেগকে ও বৃকিমূলে, ক জ্ঞাে ও প্রযুকক্তক কিে কিক্ষা ও প্রকিক্ষনণে
সমন্বনে প্রকিকক্ষত, েক্ষ এ ং উন্নত মূল্যন াধসম্পন্ন মাে সম্পে সৃকষ্টনত সো সনেষ্ট।
এ প্রকতন েে প্রোিোে সানে সংকিষ্ট সেলনে আন্তকেে ধন্য াে জ্ঞাপে েেকি।
জয় বাাংলা জয় বেবন্ধু
বাাংলাদেশ র্িরজীবী ম াক
োজী বেোমত আলী এম.কপ
প্রকতমন্ত্রী
োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ
কিক্ষা মন্ত্রণালে
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মমাোঃ আলমগীর
সর্িব
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ
র্শক্ষা মন্ত্রণালয়

মুখ ন্ধ
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর বার্ষ িক প্রর্তদবেন বের র্ভর্ত্তক সম্পার্েত সামর্গ্রক কমিসম্পােদনর একটি োর্লর্লক তথ্যর্িত্র।
এ প্রর্তদবেন অত্র র্বভাদগর বেরওয়ারী সামর্গ্রক কমিকাদন্ডর বাস্তব র্িত্র/র্ববরণ তুদল ধদর জনসাধারদণর র্নকট সরকাদরর কাদজর
স্বচ্ছতা, জবাবর্ের্ তা, সক্ষমতা ও উন্নয়দনর গর্তশীলতা প্রকাশ কদর। সরকাদরর ভর্বষ্যত কমিপর্রকল্পনা গ্র দণ স ায়তাস নীর্তর্নধ িারক, র্শক্ষার্ী, সাাংবার্েক, গদবষক ও সুশীল সমাদজর আস্থাশীল মরফাদরন্স র্ দসদব এ প্রকাশনা ইর্তবািক ভূর্মকা পালন কদর।
মস লদক্ষযই নব সৃষ্ট কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর বার্ষ িক প্রর্তদবেন ২০১৭-১৮ প্রকাশ করা দলা।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ম ার্ষত ‘রূপকল্প ২০২১’ এর লক্ষয অজিদনর মাধ্যদম একটি প্রযুর্ক্ত র্নভির র্বজ্ঞান মানসম্পন্ন প্রগর্তশীল র্ডর্জটাল
বাাংলাদেশ গঠদন কার্রগর্র ও মাদ্রসা র্শক্ষা র্বভাগ র্নরলসভাদব কাজ করদে। মেদশর সামর্গ্রক উন্নয়দনর লদক্ষয ব্যাপক জনদগার্ষ্ঠদক
মানবসম্পদে পর্রণত করার উদেদে র্শক্ষা মক্ষদত্র কার্গরর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষাদক সদব িাচ্চ অগ্রার্ধকার র্েদয়দে। মসই লদক্ষয সরকার
ইদতামদধ্য কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষায় র্শক্ষার্ীর ভর্তির ার ২০২০ সাদলর মদধ্য ২০%, ২০৩০ সাদলর মদধ্য ৩০% এবাং ২০৪০
সাদলর মদধ্য ৫০% এ উন্নীত করার কমিপর্রকল্পনা গ্র ণ কদরদে। সরকাদরর নানার্বধ কমিপর্রকল্পনা বাস্তবায়দনর ফদল ইদতামদধ্য এ
ার ১৫%এ উন্নীত দয়দে। কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষার গুরুবরো র্বদবিনায় সরকার ইদতামদধ্য র্শক্ষা মন্ত্রণালদয় কার্রগর্র ও মাদ্রাসা
র্শক্ষা র্বভাগ সৃর্ষ্ট কদরদে।
কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা সপ্রসাসারদণ বতিমাদন ৪৯ টি সরকার্র এবাং প্রায় ৪ শতার্ধক মবসরকার্র পর্লদটকর্নক ইনর্স্টটিউদট ৪
বের মময়ার্ে র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং র্শক্ষা মকাস ি িালু আদে। এোড়া মেদশর ৬৪টি মটকর্নকযাল স্কুল এন্ড কদলদজ র্ডদলামা
ইর্ির্নয়ার্রাং র্শক্ষা মকাস ি িালু করা দয়দে। কমিদক্ষদত্র নারীদের সক্ষমতা বৃর্দ্ধর র্বষয়টি র্বদবিনায় সরকার র্বর্ভন্ন র্বভাগীয় শ দর
৪টি মর্ লা পর্লদটকর্নক ইনর্স্টটিউটস ২৩টি নতুন ও অতযাধুর্নক পর্লদটকর্নক ইনর্স্টটিউট প্রর্তষ্ঠার র্সদ্ধান্ত গ্র ণ কদরদে।
কার্রগর্র র্শক্ষায় র্নদয়ার্জত র্শক্ষকদের প্রর্শক্ষদণর জন্য ঢাকায় মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ এবাং বগুড়ায় একটি মভাদকশনাল
টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট (র্ভটিটিআইন), িালু আদে। ইদতামদধ্য উক্ত ইনর্স্টটিউট সমূদ একাদডর্মক কাম ওোেষসপ ভবন র্নমিাণ
করা দয়দে। এর ফদল কার্রগর্র র্বষদয় ব্যব ার্রক র্শক্ষার সুদ াগ বৃর্দ্ধ ও মাদনান্নয়ন সম্ভব দব। মবসরকার্র প িাদয় প্রর্তর্ষ্ঠত
১৬১৩টি কার্রগর্র প্রর্তষ্ঠাদনর ১৮,১০৯ জন র্শক্ষক-কমিিারীদক এমর্পওভূর্ক্তর আওতায় এদন তাদের কমিসাংস্থাদনর ব্যবস্থা করা
দয়দে।
মাদ্রাসা র্শক্ষার এবদতোয়ী, োর্খল ও আর্লম প িাদয় এবাং কার্রগর্র র্শক্ষার মাধ্যর্মক ও উচ্চ মাধ্যর্মক প িাদয় অদনক োত্রী উপবৃর্ত্ত
ও অন্যান্য আর্র্ িক স ায়তায় র্শক্ষার সুদ াগ লাভ কদর, া পরবতীদত তাদেরদক েমবাজাদর আয়বধ িক কমিকাদন্ড অাংশগ্র দণ
স ায়তা করদব এবাং নারীর ক্ষমতায়ান ও সমাদজ নারীর ম িাো বৃর্দ্ধ পাদব বদল আর্ম র্বোস কর্র।
সদব িাপর্র এ র্বভাগ এবাং র্বভাগাধীন েপ্তর/সাংস্থাসমূদ
আদলাদক শতভাগ ই-ফাইর্লাং কা িক্রম পর্রিার্লত
আগামীদত মেদশর র্শক্ষা ব্যবস্থার মূল িার্লকা শর্ক্ত
শর্ক্তর উপর উন্নত সমৃদ্ধ মসানার বাাংলাদেশ র্বর্নর্মিত

র কা িক্রদমর গর্তশীলতা আনয়দনর লদক্ষয মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর র্নদে িশনার
দচ্ছ, ফদল সরকার্র কাদজর গর্তশীলতার পাশাপার্শ স্বচ্ছতা র্নর্শ্চত দচ্ছ।
দব কার্রগর্র র্শক্ষা এবাং এ কার্রগর্র র্শক্ষায় র্শর্ক্ষত েক্ষ জনবদলর েম
দব বদল প্রতযাশা করর্ে।

াদের আন্তর্রকতা ও একর্নষ্ঠ কদমির ফল এ প্রকাশনা তাদের সকলদক জানাই ধন্যবাে ও অর্ভনন্দন।
মমাোঃ আলমগীর
সর্িব
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ
র্শক্ষা মন্ত্রণালয়
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এ.দক.এম. জার্কর ম াদসন ভূঞা
অর্তর্রক্ত সর্িব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ
র্শক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পােকীয়
সরকার গুণগত মানসম্পন্ন র্শক্ষার র্বস্তার ও েক্ষ মানবসম্পে গঠদনর লক্ষয বাস্তবায়দনর মাধ্যদম মটকসই উন্নত সমৃদ্ধ বাাংলাদেশ
গড়দত অেীকারাবদ্ধ। সরকার সমদয়র িার্ োর প্রদয়াজদন ইদতামদধ্য র্শক্ষা মন্ত্রণালদয়র অধীদন দু’টি র্বভাগ সৃর্ষ্ট কদরদে - কার্রগর্র
ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ এবাং মাধ্যর্মক ও উচ্চর্শক্ষা র্বভাগ ।
জার্তর জনক বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মাদনর স্বদের মসানার বাাংলা এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী মশখ ার্সনার উন্নত সমৃদ্ধ
বাাংলাদেশ গড়ার প্রতযয় বাস্তবায়দনর লদক্ষয যুদগাপদ াগী েক্ষতাসম্পন্ন জনবল বতরীর কাজ করদে কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা
র্বভাগ। সরকাদরর নতুন র্বভাগ সৃর্ষ্টর পর মর্দক মেশীয় ও র্বে েমবাজাদরর র্েদক লক্ষয মরদখ কার্রগর্র র্শক্ষাখাতদক মঢদল
সাজাদনার উদযাগ মনয়া দয়দে। কার্রগর্র র্শক্ষার মক্ষত্র সপ্রসাসারণ, মাদনান্নয়ন, ল্যাব সুর্বধা বৃর্দ্ধস , র্শক্ষাক্রম যুদগাপদ াগী করা,
র্শল্প বন্ধন দৃঢ়করণ, র্শক্ষা ব্যব ার্রক পাঠ মজারোরকণস সাংর্িষ্ট সকল র্বষদয় নজর মেয়া দয়দে। প্রর্তটি মাদ্রাসায় কার্রগর্র শাখা
সাংদ াজদনর পর্রকল্পনা গ্র ণ করা দয়দে। এ সাংক্রান্ত আন্তজিার্তক সাংর্িষ্টতা বহুলাাংদশ বৃর্দ্ধ করা দয়দে। মাদ্রাসা র্শক্ষার
আধুর্নকায়দনর ওপর গুরুবরোাদরাপ করা দয়দে। এসব মক্ষদত্র র্শক্ষা পর্রবাদরর অর্ভভাবক মাননীয় র্শক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম
নার্ ে এম. র্প. এবাং কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর মাননীয় প্রর্তমন্ত্রী কাজী মকরামত আলী এম. র্প. মদ ােদয়র সব িাত্মক
মনর্তবরো ও র্নদে িশনা আমাদের মূল িার্লকাশর্ক্ত ও অনুদপ্ররণার উৎস। অত্র র্বভাদগর সর্িব মদ ােদয়র সরাসর্র তবরোাবধাদন নতুন
র্বভাদগর মঢদল সাজাদনার কাজ িলদে।
গত ২০১7-১8 অর্ িবদষ ি কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর অধীদন পর্রিার্লত কা িক্রমসমূ দক সাংর্ক্ষপ্তভাদব একর্ত্রত কদর এই
বার্ষ িক প্রর্তদবেন বতরী করা দয়দে। এখাদন অত্র র্বভাগ এবাং র্বভাগাধীন সাংযুক্ত ও সাংর্বর্ধবদ্ধ প্রর্তষ্ঠানসমূদ র এক বেদর
সাংগঠিত গুরুবরোপূণ ি সর্িত্র কা িাবর্ল সাংর্ক্ষপ্তভাদব তুদল ধরা দয়দে। প্রকাশনার পর্রর্ধ র্বদবিনায় সকল কা িক্রম র্বস্তার্রত ভাদব তুদল
ধরা সম্ভব য়র্ন বদল আমরা দু:র্খত। এ কাজ সম্পােদন অত্র র্বভাদগর সোকমিিঞ্চল, সৎ ও সুদ াগ্য সর্িব মদ ােয়, অর্তর্রক্ত সর্িব,
যুগ্মসর্িববৃন্দ, উপ-সর্িববৃন্দ, র্বভাগাধীন সাংযুক্ত ও সাংর্বর্ধবদ্ধ সকল প্রর্তষ্ঠান প্রধানগণস সাংর্িষ্ট কমিকতিাবৃন্দদক আন্তর্রক েদ্ধা ও
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করর্ে। আপ্রাণ মিষ্টা সদবরোও নানা ক্রটি র্বচ্যযর্তর জন্য ক্ষমা মিদয় র্নর্চ্ছ।
এ প্রকাশনা র্শক্ষাসম্পৃক্ত সুর্ধসমাদজর মকান কাদজ লাগদল আমাদের েম সার্ িক দব।

এ.দক.এম. জার্কর ম াদসন ভূঞা
অর্তর্রক্ত সর্িব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ
র্শক্ষা মন্ত্রণালয়

7 TMED Annual Report

সূর্ি
ক্র নাং.
১ .0

2.0
3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

অধ্যাদয়র নাম
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর পর্রর্ির্ত
1.1
লক্ষয
1.2
উদেে
1.3
সাাংগঠর্নক কাঠাদমা
1.4
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর আওতাধীন েপ্তর, সাংস্থা ও প্রর্তষ্ঠান সমূ
1.5
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাদগর কা িাবলী
1.6
আইন / র্বর্ধ ও নীর্তমালা
1.7
র্বভাদগর অধীন শাখা সমূদ র সাংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ ও কা িাবলী
কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর
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10.0

২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর গুরুবরোপূণ ি কা িাবলীর ের্ব

96

11.0

শব্দসাংদক্ষপ

99
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কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর পর্রর্ির্ত
র্শক্ষা মন্ত্রণালদয়র কাদজর ব্যাপকতা র্বদবিনায় ও মেদশর র্শক্ষা কা িক্রম অর্ধকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লদক্ষয ২০১৬ সাদলর ৩০
নদভম্বর র্শক্ষা মন্ত্রণালয়দক দু’টি র্বভাদগ ভাগ কদর কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ এবাং মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাদগর সৃর্ষ্ট
য়।
প্রার্র্মক র্শক্ষা স্তর পরবতী মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্শক্ষা ব্যার্তত কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার সকল কা িক্রম এ র্বভাগ এর মাধ্যদম
পর্রিার্লত দয় র্াদক। এ োড়াও কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বষয়ক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মক্ষদত্র আইন, র্বর্ধর্বধান প্রণয়ন কদর র্াদক। এই র্বভাদগর অধীন সাংস্থাসমূ প্রার্র্মক স্তর পরবতী স্বীকৃত সকল কার্রগর্র ও মাদ্রাসাসমুদ র ব্যবস্থাপনা কা িক্রম তোরর্ক
কদর র্াদক।
বাাংলাদেদশর কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষাদক কদয়কটি ধাদপ ভাগ করা দয়দে। কার্রগর্র র্শক্ষায় রদয়দে এসএসর্স মভাদকশনাল,
এইিএসর্স র্বএম, পদলদটকর্নক ইন্সটিটিউট, এবাং ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ। এসএসর্স মভাদকশনাল এর জন্য ০২ বের, এইিএসর্স
র্বএম এর জন্য ০২ বের, পদলদটকর্নক ইন্সটিটিউদটর জন্য ০৪ বের এবাং ইর্ির্নয়ার্রাং কদলদজর জন্য ০৪ বের।

1.1

লক্ষয

সাধারণ, র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্তর্ভর্ত্তক র্শক্ষা এবাং প্রর্শক্ষদণর সমন্বদয় সুর্শর্ক্ষত, েক্ষ ও উন্নত বনর্তকতাসম্পন্ন মানব সম্পে সৃর্ষ্ট।

1.2

উদেে
1.2.1

মন্ত্রণালয়/ র্বভাদগর মকৌশলগত উদেেসমূ

☞ সকল মেদল ও মমদয়র জন্য র্বনাখরদি (free) ন্যায়সেত ও মানসম্মত র্শক্ষা সমাপন র্নর্শ্চত করা;
☞ সকল নারী ও পুরুদষর জন্য সােয়ী ও মানসম্মত েক্ষতা সম্পন্ন উচ্চ র্শক্ষার সুদ াগ র্নর্শ্চত করা;
☞ র্শক্ষাদক্ষদত্র মজন্ডার ববষম্য দূর করা, প্রর্তবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃতার্বরোক জনদগার্ষ্ঠস ঁর্কি কদত রদয়দে এমন জনদগাষ্ঠীর জন্য
কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষার সমান সুদ াগ র্নর্শ্চত করা;
☞ ম াগ্যতাসম্পন্ন র্শক্ষদকর সাংখ্যা উদল্লখদ াগ্য াদর বৃর্দ্ধ করা;
☞ র্শশু, প্রর্তবন্ধী ও মজন্ডার সাংদবেনশীল এবাং র্নরাপে, অন্তর্ভির্ক্তমূলক ও কা িকর র্শখন পর্রদবশ সম্বর্লত র্শক্ষা
অবকাঠাদমা র্নমিাণ ও উন্নয়ন।
1.2.2
☞
☞
☞
☞
☞

1.3

আবর্েক মকৌশলগত উদেেসমূ

কা িপদ্ধর্ত, কমিপর্রদবশ ও মসবার মাদনান্নয়ন;
েক্ষতার সদে বার্ষ িক কমিসম্পােন চ্যর্ক্ত বাস্তবায়ণ র্নর্শ্চত করা;
আর্র্ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
েক্ষতা ও বনর্তকতার উন্নয়ন;
তথ্য অর্ধকার ও স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন মজারোর করা।

সাাংগঠর্নক কাঠাদমা

10 TMED Annual Report

র্বযমান সাাংগঠর্নক কাঠাদমা অনু ায়ী কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর কমিরত মগ্রডর্ভর্ত্তক জনবল র্নম্নরূপ:

1.3.1 ৯ম মগ্রড মর্দক তদূর্ধ্ি মগ্রড
ক্রোঃ নাং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

পদের নাম(১ম মের্ণ)
অনুদমার্েত পে সাংখ্যা
সর্িব
০১
অর্তর্রক্ত সর্িব
০১
যুগ্ম-সর্িব
০৩
উপ-সর্িব
০৬
উপ-প্রধান
০১
র্সর্নয়র স কারী সর্িব
০১
(সর্িব মদ ােদয়র একান্ত সর্িব)
র্সর্নয়র স কারী সর্িব/স কারী
১৬
সর্িব
র্সর্নয়র স কারী প্রধান/স কারী
০২
প্রধান
র্সদস্টম এনার্লস্ট
০১
মপ্রাগ্রামার
০১
স কারী মপ্রাগ্রামার
০১
স কারী মমইনদটদনন্স ইর্ির্নয়ার
০১
র্ সাব রক্ষণ কমিকতিা
০১
মমাটোঃ
৩৬

কমিরত পে সাংখ্যা
০১
০৫
০৫
০৫
০১
০১

শূন্য পে সাংখ্যা
০০
০০
০০
০১
০০
০০

০৯

০৭

০১

০১

০
০১
০১
০০
০০
৩০

০১
০০
০০
০১
০১
১২

কমিরত পে সাংখ্যা
০৮
০৮
০
০
০
১৬

শূন্য পে সাংখ্যা
১১
০৪
০১
০১
০১
১৮

1.3.2 ১০ম মগ্রড
ক্রোঃ নাং

পদের নাম(১ম মের্ণ)
প্রশাসর্নক কমিকতিা
ব্যর্ক্তগত কমিকতিা
স কারী র্ সাব রক্ষণ কমিকতিা
প্রদটাকল অর্ফসার
স কারী লাইদের্রয়ান
মমাটোঃ

অনুদমার্েত পে সাংখ্যা
১৯
১২
০১
০১
০১
৩৪

1.3.3 ১১তম-মগ্রড মর্দক ২০তম মগ্রড
ক্রোঃ নাং

পদের নাম
র্ সাব রক্ষক
কর্ম্পউটার অপাদরটর
কযার্শয়ার
কযাটালগার
সাঁট-মুদ্রাক্ষর্রক-কাম- কর্ম্পউটার
অপাদরটর
অর্ফস স কারী কাম কর্ম্পউটার
মুদ্রাক্ষর্রক
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অনুদমার্েত পে সাংখ্যা
০১
০৪
০১
০১
১১

কমিরত পে সাংখ্যা
০
০১
০
০
০৬

শূন্য পে সাংখ্যা
০১
০৩
০১
০১
০৫

১৪

০৬

৮

মমাটোঃ
ক্রোঃ নাং

1.4

পদের নাম
অর্ফস স ায়ক
মমাটোঃ

অনুদমার্েত পে সাংখ্যা
৩৪
৩৪

১৩
কমিরত পে সাংখ্যা
১৪
১৪

১৯
শূন্য পে সাংখ্যা
২০
২০

কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর আওতাধীন েপ্তর, সাংস্থা ও প্রর্তষ্ঠানসমূ র্নম্নরূপ:
☞
☞
☞
☞
☞
☞

1.5

৩২

কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি
জাতীয় কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ ও গদবষণা ইনর্স্টটিউট (মনকটার)
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট (র্বএমটিটিআই)

কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাদগর কা িাবর্ল
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার মাদনান্নয়দন গদবষণা ও প্রর্শক্ষণ কা িক্রম;
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত নীর্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
☞ নতুন র্শক্ষা অবকাঠাদমা র্নমিাণ, র্বযমান অবকাঠাদমা সাংস্কার ও সপ্রসাসারদণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পর্রবীক্ষণ
ও মূল্যায়ন;
☞ র্শক্ষা ও র্শক্ষা ব্যবস্থাপনার মাদনান্নয়ন;
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার র্বর্ভন্ন প িাদয় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও র্বণামূদল্য র্বতরণ;
☞ মবসরকার্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর র্শক্ষক র্নবন্ধন ও র্নদয়াগ;
☞ মমধাবৃর্ত্তস কার্রগর্র ও মাদ্রাসা প িাদয় র্শক্ষার্ীদের উপবৃর্ত্ত প্রোন
☞ র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন েডব্যান্ড সাংদ াগ, মার্ির্মর্ডয়া বই, মের্ণ কদক্ষ পাঠোদন আই.র্স.টি ব্যব ার এবাং র্শক্ষা
ব্যবস্থাপনায় আই.র্স.টি.’র বাস্তব প্রদয়াগ; এবাং
☞ র্শক্ষা মক্ষদত্র র্িপার্ক্ষক ও আন্তজিার্তক স দ ার্গতা বৃর্দ্ধ।

িলমান কা িক্রম
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

৪টি র্বভাগীয় শ দর ৪টি মর্ লা পর্লদটকর্নক ইনর্স্টটিউট স্থাপন;
নতুন ৪টি ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ স্থাপন;
১০০টি উপদজলায় একটি কদর মটকর্নকযাল স্কুল ও কদলজ স্থাপন;
২০৩০ সাল নাগাে কার্রগর্র র্শক্ষা এনদরালদমন্ট ৩০% উন্নীতকরণ এর কা িক্রম;
মর্ লা কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান বৃর্দ্ধ করণ;
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ (টিটিটির্স) এবাং র্ভটিটিআই এর কা িক্রম আধুর্নকীকরণ;
মেদশর ৬৪টি মটকর্নকযাল স্কুল ও কদলদজর সক্ষমতা বৃর্দ্ধকরণ;
৮টি র্বভাগীয় শ দর মর্ লা মটকর্নকযাল স্কুল ও কদলজ (টিএসর্স) স্থাপন স ২৩টি নতুন পর্লদটকর্নক ইনর্স্টটিউট
স্থাপন;
☞ কক্সবাজাদর মটকর্নকযাল টিিাস ি র্লডারর্শপ মের্নাং মসন্টার স্থাপনশীষ িক প্রকল্প গ্র ণ।
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1.6

আইন / র্বর্ধ ও নীর্তমালা
(ক) আইন
☞ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি আইন ২০১৮
☞ বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি আইন ২০১৮
(খ) নীর্তমালা
☞ TVET পর্লর্স।
☞ মবসরকার্র কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থাপন/পাঠোন নীর্তমালা-২০১৭
☞ বের বের প্রণীত ভর্তি নীর্তমালা

1.7

র্বভাদগর অধীন শাখা সমূদ র সাংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ ও কা িাবলী
1.7.1

শাখাোঃ ১ (প্রশাসন ও সাংস্থাপন)

☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর সাাংগঠর্নক ও প্রশাসর্নক র্বষয়ার্ে।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর কমিকতিা/কমিিারীগদণর িাকুর্র সাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর ১ম, ২য় ,৩য় ও ৪র্ ি মের্ণর কমিিারীগদণর র্নদয়াগ/পদোন্নর্ত, শৃঙ্খলা ও মপনশনস
প্রশাসর্নক র্বষয়ার্ে।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর কমিকতিা/কমিিারীদের এর্সআর ও ব্যর্ক্তগত নর্র্ সাংরক্ষণ।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর আর্র্ িক ও প্রশাসর্নক ক্ষমতা অপিণ ও কা িবন্টন সাংক্রান্ত ।
ি এবাং পেসৃর্ষ্ট সাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর প্রশাসর্নক পুনগঠন
☞ মাননীয় মন্ত্রীর ব্যর্ক্তগত কমিকতিা/কমিিারী র্নদয়াগ।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগ পোয়নকৃত কমিকতিাগদণর ম াগোন/পোয়ন এবাং অন্যান্য প্রশাসর্নক র্বষয়ার্ে।
☞ সরকারী বাসাবাড়ী সাংগ্র ও বরাে প্রোন সাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর কমিকতিা/কমিিারীগদণর কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ মকাদস ির আদয়াজন।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর কমিকতিা/কমিিারীদের ইন- াউজ প্রর্শক্ষদণর আদয়াজন।
☞ প্রকল্প ব্যতীত র্বদেদশ অনুর্ষ্ঠতব্য সকল প্রর্শক্ষণ, সভা, মসর্মনার, র্শক্ষা সফর, সফর র্বর্নময় কমিসূর্ি, কমিশালা
ইতযার্েদত ম াগোদনর র্নর্মত্ত মদনানয়ন োন ও সরকার্র আদেশ জার্রকরণ।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ ও র্বর্ভন্ন েপ্তর/অর্ধেপ্তর ও প্রর্তষ্ঠাদনর কমিকতিা/কমিিারীদের প্রকল্প ব্যতীত মেদশ
প্রর্শক্ষদণর িার্ ো র্নরূপন ও প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরস উক্ত অর্ধেপ্তদরর অধীন অন্যান্য সাংস্থা/প্রর্তষ্ঠান, কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি এবাং মনকটাদরর
গার্ড় ক্রদয়র অনুমর্ত প্রোন সাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে।
☞ ঊর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান োর্য়বরো।

1.7.2 শাখাোঃ ২ (সাধারণ মসবা)
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর ানবা ন রক্ষণাদবক্ষণ ও ্ালানী র্বল পর্রদশাধ, ানবা দনর ভারা আোয় এবাং
র্বর্ধমদত ানবা ন অদকদজা ম াষণা।
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☞
☞
☞
☞
☞
☞

প্রদটাকল ও অর্ফস র্নরাপত্তা সাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে।
সকল প্রকার অর্গ্রম ও ঋণ মঞ্জুরী সাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে।
জাতীয় র্শক্ষা সপ্তা উে াপনস র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠান আদয়াজন।
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর কমিকতিা/কমিিারীদের অর্ফস স্থান সাংকুলান ও সর্জ্জতকরণ।
মাননীয় মন্ত্রীগদণর আসবাবপত্র ানবা নস অন্যান্য আনুষাংর্গক দ্রব্যার্ে সরবরা করণ।
কমিকতিাদের আবার্সক /অনাবার্সক মটর্লদফান, ইন্টারকম মঞ্জুরীস ফযাক্স, ই-মমইল ও ইন্টারদনট রক্ষণাদবক্ষণ এবাং
মটর্লদফান র্বল সমন্বয় সাংক্রান্ত াবতীয় কাজ।
 মষ্টারোঃ
☞ মষ্টশনারী মালামাল সাংগ্র র্বতরণস াবতীয় কা িার্ে।
☞ র্বদুযৎ, পার্ন ও মসর্নটারী সাংরক্ষণস কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর পর্রষ্কার পর্রচ্ছন্নতা তোরর্ক।
☞ সভা সর্মর্তদত আপ্যায়দনর সামগ্রী সাংগ্র ও সরবরা করা।
☞ কর্ম্পউটার ক্রয় ,র্বতরণ ও রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত াবতীয় কা িাবলী।
☞ পত্র গ্র ণ ও র্বতরণ শাখা সাংক্রান্ত কা িার্ে।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর লাইদেরী রুম ব্যবস্থাপনাস প্রদয়াজনীয় বইপুস্তক ও জান িাল ক্রয়/সাংগ্র করণ।
☞ ফদটাকর্পদমর্শন ও ডুর্লদকটিাং মমর্শন সাংরক্ষণ ও পর্রিালনা সাংক্রান্ত কা িার্ে।
☞ পুরাতন অদকদজা আসবাবপত্র ও মালামাল মমরামত, সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও র্বর্ধদমাতাদবক প্রর্ক্রয়াকরণ।
☞ ঊদ্ধিতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত োর্য়বরো পালন।

1.7.3 শাখা: ৩ (সমন্বয় শাখা)
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর মার্সক সমন্বয় সভা ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় সাংস্থার সাদর্/েপ্তর/অর্ধেপ্তর/সমন্বয় সাংক্রান্ত
কা িাবলী
☞ বাাংলাদেশ স্কাউটস এবাং বাাংলাদেশ গালিস গাইড এদসার্সদয়শদনর প্রশাসর্নক র্বষয়ার্ে।
☞ উন্নয়ন স দ াগী সাংস্থা ব্যতীত অন্যান্য ববদের্শক সাংস্থা ার্া- ইউদনদস্কা, আইদসদস্কা, ওআইর্স, র্সডা, ইউর্নদডা,
কমনওদয়লর্, সাকি, সুইর্ডস োস্ট ফান্ডস অন্যান্য আন্তজিার্তক ও র্িপার্ক্ষক সাংস্থার সাদর্ MoU/ চ্যর্ক্ত সম্পােন।
☞ সাকি মেশস র্বদের র্বর্ভন্ন মেদশর সাদর্ আন্তজিার্তক ম াগাদ াগ ও র্শক্ষা র্বষয়ক চ্যর্ক্ত সাংক্রান্ত সকল র্বষয়ার্ে
সম্পােন।
☞ মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ ও র্নকার সভার র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন /মর্ন্ত্রপর্রষদে বার্ষ িক র্রদপাট ি মপ্ররণ।
☞ জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল (NIS) সাংক্রান্ত কা িাবলী সম্পােন।
☞ বার্ষ িক কমিসম্পােন চ্যর্ক্ত (A.P.A) সাংক্রান্ত কা িাবলী।
☞ নাগর্রক মসবায় উদ্ভাবন সাংক্রান্ত কা িাবলী সম্পােন।
☞ ঊর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান কাজ।

1.7.4 শাখা: ৪ (সাংসে শাখা)
☞ সাংসে র্বষয়ক াবতীয় প্রশাসর্নক কা িাবর্ল সম্পােন।
☞ জাতীয় সাংসদের সকল প্রকার প্রদের উত্তর প্রস্তুত ও মপ্ররণ সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাগ সম্পর্কিত সাংসেীয় স্থায়ী কর্মটির সভায় প্রদয়াজনীয় তথ্যার্ে উপস্থাপন ও এ সাংক্রান্ত
াবতীয় কা িাবর্ল সম্পােন।
☞ রাষ্ট্রপর্ত ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবাং সরকাদরর সাফল্য অজিন সম্পদকি াবতীয় কাজ।
☞ র্বর্ভন্ন মপপার র্লানর্পাং এর উপর মতামত প্রোন।
☞ র্শক্ষানীর্ত সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর বার্ষ িক প্রর্তদবেন ও অন্যান্য সামর্য়কী প্রকাশ।
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☞ অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র কমিসূর্ি/কর্মটিদত কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর প্রর্তর্নর্ধ মদনানয়ন ও ম মকান র্মটিাং-এর
প্রার্ী মদনানয়ন কদর মপ্ররণ ও অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র সাদর্ সমন্বয় ও ম াগাদ াগ।
☞ সামগ্রীক র্শক্ষা/ নারী র্শক্ষা সাংক্রান্ত াবতীয় কাদজর র্ের্ফাং প্রোন।
☞ ঊর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান কাজ।

1.7.5 শাখা: ৫ (রাজস্ব বাদজট)
☞ রাজস্ব বাদজট সাংর্িষ্ট স্বল্প, মধ্য ও েী িদময়ােী নীর্ত এবাং পর্রকল্পনা/কমিপর্রকল্পনা প্রণয়ন ও ালনাগােকরণ।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন ও ালনাগােকরণ।
☞ সর্িবালয় এবাং সাংযুক্ত/ অধীন েপ্তর/সাংস্থার রাজস্ব আদয়র লক্ষযমাত্রা এবাং ব্যয়সীমা র্নধ িারণ, অনুন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও
প্রদক্ষপণ প্রস্তুত ও ডাটা এর্ি।
☞ রাজস্ব বাদজট দত অর্ িায়নকৃত উন্নয়ন কমিসূর্ির প্রস্তাব প্রণয়ন/প িাদলািনা ও অনুদমােদনর জন্য বাদজট ব্যবস্থাপনা
কর্মটির সভায় উপস্থাপন।
☞ আগাম সাংগ্র পর্রকল্পনা (Advance Procurement Plan)-স মন্ত্রণালয়/র্বভাগ ও র্নয়ন্ত্রণাধীন
অর্ধেপ্তর/সাংস্থাসমূদ র জন্য বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা প্রণয়ন এবাং তা বাস্তবায়ন।
☞ রাজস্ব আ রণ ও অর্ ি োড়স বাদজদট বরােকৃত সম্পদের ব্যব ার সম্পর্কিত তথ্যার্ে সাংগ্র , র্বদিষণ এবাং এ সাংক্রান্ত
প্রর্তদবেন প্রণয়ন।
☞ পর্রকল্পনা/উন্নয়ন অনুর্বভাদগর সাদর্ সমন্বদয়র মাধ্যদম মার্সক র্ভর্ত্তদত বাদজদট র্নধ িার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীদত রাজস্ব
আ রদণর অগ্রগর্ত এবাং অর্ধেপ্তর/সাংস্থাওয়ার্র সকল কা িক্রম/প্রকল্প/কমিসূর্ির বাস্তবায়ন (Financial and NonFinancial) অগ্রগর্ত প িাদলািনা।
☞ প্রধান কমিকৃর্ত র্নদে িশক (K.P.I.) এবাং ফলাফল র্নদে িশক সাংক্রান্ত লক্ষযমাত্রার র্বপরীদত প্রকৃত অজিনস বাদজট
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ;
☞ অর্ ি র্বভাগ প্রণীত র্নদে িশনা এবাং েক অনু ায়ী বাদজট বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রর্তদবেন প্রণয়ন;
☞ অর্তর্রক্ত বরাদের প্রস্তাব (প্রদয়াজন দল) পরীক্ষা-র্নরীক্ষাপূব িক অর্ ি র্বভাদগ মপ্ররণ এবাং পুন:উপদ াজনস এ র্বভাগদক
প্রেত্ত আর্র্ িক ক্ষমতার র্া র্ ব্যব ার, র্নর্শ্চতকরণ।
☞ র্বভাগীয় র্ সাদবর (Department Accounts) সাদর্ প্রধান র্ সাব রক্ষণ কমিকতিার কা িালদয়র র্ সাদবর
সাংগর্তসাধন।
☞ সরকার্র র্ সাব সম্পর্কিত সাংসেীয় কর্মটি (PAC) এবাং অন্যান্য সাংসেীয় স্থায়ী কর্মটির জন্য বাদজট ও আর্র্ িক র্বষদয়
প্রর্তদবেন প্রস্তুতকরণ।
☞ বাদজট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত র্বর্ভন্ন র্বষদয় অর্ ি র্বভাগ, পর্রকল্পনা কর্মশন, অর্ িননর্তক সম্পকি র্বভাগ এবাং বাস্তবায়ন,
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাদগর সাদর্ সমন্বয় রক্ষা করা।
☞ বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটি, বাদজট ওয়ার্কিাং গ্রুপ এবাং বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটির উপ-কর্মটিদত ( র্ে র্াদক) সার্ির্বক
স ায়তা প্রোন এবাং বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটির সভার কা ির্ববরণী অর্ ি র্বভাগ ও পর্রকল্পনা কর্মশদন মপ্ররণ
র্নর্শ্চতকরণ।
☞ বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্রবীক্ষণ এবাং প্রধান কমিকৃর্ত র্নদে িশক, ফলাফল র্নদে িশক সাংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সাংগ্র ,
সাংরক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনার লদক্ষয Management Information System (MIS) স্থাপন এবাং পর্রিালনা/
ব্যবস্থাপনা;
☞ কার্রগর্র মবাড ি এবাং মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি-এর আর্র্ িক র্বষয়ার্ে।
☞ ঊর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান কাজ।

1.7.6 শাখা: ৬ (র্ সাব শাখা)
☞ োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাক ানগে সেল েমষেতষাে ব তে ও যা তীে ক ল কসএও কিক্ষা মন্ত্রণালনে বপ্রেণ।
☞ সেল েমষোেীে ব তে ও যা তীে ো ীে ক ল প্রস্তুতেেণ ও কসএও, কিক্ষা মন্ত্রণালে এ ং ব সামকেে সকে ালনে বপ্রেণ।
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☞ অন্যান্য আনুর্কঙ্গে ক ল, ভ্রমণ াতাে ক ল ও অক্র ম ক ল প্রস্তুতেেণ ও কসএও, কিক্ষা মন্ত্রণালে এ ং ব সামকেে
সকে ালনে বপ্রেণ।
☞ সেল ক নলে বটানেে সংেক্ষণ।
☞ কসএও কিক্ষা মন্ত্রণালে এ ং ব সামকেে সকে ালে বেনে ক নলে বেে ্র হণ।
☞ ব্যাংনেে সকহত সেল প্রোে বলেনেে ও বেে সংেক্ষণ।
☞ সেল েমষোেীে ছুটিে কহসা ও েকে সংেক্ষণ।
☞ সেল েমষোেীে ক নলে ো ী বেনেে মা্যমনম প্রোে।
☞ োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাক ানগে সেল প্রোে ব্যনেে কহসা সংেক্ষণ ও েোি কহ কলখে।
☞ োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাক ানগে ানজট প্রণেনে সহােতােেণ।
☞ োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাক ানগে আেে ও ব্যেে েমষেতষা (কিকিও) কহসান োকেত্ব পালে।
☞ একজ এ ং কসএওএকজ-এে সকহত কহসা কমলেেণ।
☞ াকর্ ষে উপনযাজে কহসা প্রণেে এ ং কেেীক্ষা প্রতেেনেে জন্য মহাকহসা কেেীক্ষে ও কেেন্ত্রনেে োয ষালে বপ্রেণ।
☞ ঊিষতে ের্তষপক্ষ ের্তষে সমনে সমনে আনোকপত োকেত্ব পালে।

1.7.7 শাখা : ৭ (আইর্সটি মসল)
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাগ এবাং অন্যান্য সাংস্থার সাদর্ ম াগাদ াদগর জন্য কর্ম্পউটার মনটওয়াকি সাংস্থান,
সাংরক্ষণ এবাং এ র্বভাদগর অভযন্তরীন মনটওয়াকি তোরর্ককরণ।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর কর্ম্পউটার মপ্রাগ্রামার/স কারী মপ্রাগ্রামার এবাং কর্ম্পউটার অপাদরটর এর
কা িাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর কর্ম্পউটার সাংক্রান্ত তথ্যার্ে সাংগ্র /সাংরক্ষণ এবাং কর্ম্পউটার সাংক্রান্ত কাদজর সার্ব িক োর্য়বরো
পালন।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর আওতাধীন অর্ধেপ্তর/েপ্তদরর সাদর্ ডায়ালআপ মনটওয়াদকির মাধ্যদম তথ্য আোন
প্রোদন সার্ব িক ব্যবস্থা গ্র ণ।
☞ কর্ম্পউটার সাংক্রান্ত ব্যাপাদর কার্রগর্র পরামশি প্রোন, কর্ম্পউটার সাংরক্ষণ।
☞ ই-ফাইর্লাং কা িক্রম পর্রিালনা ও কার্রগর্র স ায়তা প্রোন।
☞ ওদয়বসাইদট তথ্য সর্ন্নদবশ, ালনাগােকরণ ও ওদয়বসাইট সাংরক্ষণ।
☞ র্শক্ষা সাংক্রান্ত ডাটার সাংগ্র , সাংরক্ষণ, র্বন্যাস প্রর্ক্রয়াকরণ, ডযাটাদবস প্রস্তুতকরণ।
☞ র্নধ িার্রত েদক সাংগৃ ীত র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর (স্কুল কদলজ, মাদ্রাসা ও কার্রগর্র র্বের্বযালয়) াবতীয় তথ্যার্ে সাংরক্ষণ
এবাং ালনাগােকরণ।
☞ কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ মকাদস ি স ায়তা প্রোন।
☞ কর্ম্পউটার মমরামত সাংক্রান্ত কাদজর আদয়াজন ও তত্ত্বাবধান।
☞ ঊদ্ধিতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত োর্য়বরো পালন।

1.7.8 শাখা: ৮ (লাইদেরী)
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর লাইদেরী সাংক্রান্ত াবতীয় কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর র্বর্ভন্ন ধরদণর বই এর-িার্ ো র্নরূপন ও ক্রয় সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেত্ত অন্য ম মকান োর্য়বরো পালন।

1.7.9 শাখা: উন্নয়ন বাদজট শাখা
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার্বভাদগর উন্নয়ন বাদজট সাংর্িষ্ট স্বল্প, মধ্য ও েী িদময়ােী নীর্ত এবাং কমিপর্রকল্পনা প্রণয়ন।
☞ এ র্বভাদগর উন্নয়ন বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন, ালনাগােকরণ ও প্রদয়াজনীয় প্রদক্ষপন র্নধ িারণ।
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☞ উন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও প্রদক্ষপণ প্রস্তুত ও ডাটা এর্িস iBAS মর্নটর্রাং কা িক্রম।
☞ রাজস্ব বাদজট দত অর্ িায়নকৃত উন্নয়ন কমিসূর্ির প্রস্তাব প্রণয়ন/প িাদলািনা ও অনুদমােদনর জন্য বাদজট ব্যবস্থাপনা
কর্মটির সভায় উপস্থাপন।
☞ আগাম সাংগ্র পর্রকল্পনা (Advance Procurement Plan)-স মন্ত্রণালয়/র্বভাগ ও র্নয়ন্ত্রণাধীন
অর্ধেপ্তর/সাংস্থাসমূদ র জন্য বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন।
☞ অর্ ি োড়স বাদজদট বরােকৃত সম্পদের ব্যব ার সম্পর্কিত তথ্যার্ে সাংগ্র , র্বদিষণ এবাং এ সাংক্রান্ত প্রর্তদবেন প্রণয়ন।
☞ পর্রকল্পনা/উন্নয়ন অনুর্বভাদগর সাদর্ সমন্বদয়র মাধ্যদম মার্সক র্ভর্ত্তদত বাদজদট র্নধ িার্রত লক্ষযমাত্রার র্বপরীদত রাজস্ব
আ রদণর অগ্রগর্ত এবাং অর্ধেপ্তর/সাংস্থাওয়ার্র সকল কা িক্রম/প্রকল্প/কমিসূর্ির বাস্তবায়ন (Financial and NonFinancial) অগ্রগর্ত প িাদলািনা।
☞ প্রধান কমিকৃর্ত র্নদে িশক (KPI) এবাং ফলাফল র্নদে িশক সাংক্রান্ত লক্ষযমাত্রার র্বপরীদত প্রকৃত অজিনস বাদজট বাস্তবায়ন
পর্রবীক্ষণ।
☞ পুনোঃউপদ াজনস মন্ত্রণালয়/র্বভাগদক প্রেত্ত আর্র্ িক ক্ষমতার র্া র্ ব্যব ার, র্নর্শ্চতকরণ।
☞ অর্তর্রক্ত বরাদের প্রস্তাব (প্রদয়াজন দল) পরীক্ষা-র্নরীক্ষাপূব িক অর্ ি র্বভাদগ মপ্ররণ।
☞ র্বভাগীয় র্ সাদবর (Department Accounts) সাদর্ প্রধান র্ সাব রক্ষণ কমিকতিার কা িালদয়র র্ সাদবর
সাংগর্তসাধন।
☞ মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর বার্ষ িক উপদ াজন র্ সাব প্রণয়ন এবাং র্নরীক্ষা প্রতযয়দনর জন্য ম ার্ সাব র্নরীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রদকর
কা িালদয় মপ্ররণ।
☞ সরকার্র র্ সাব সম্পর্কিত কর্মটি (PAC) এবাং অন্যান্য সাংসেীয় স্থায়ী কর্মটির জন্য বাদজট ও আর্র্ িক র্বষদয়
প্রর্তদবেন প্রস্তুত করণ।
☞ বাদজট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত র্বর্ভন্ন র্বষদয় অর্ ি র্বভাগ, পর্রকল্পনা কর্মশন, অর্ িননর্তক সম্পকি র্বভাগ এবাং বাস্তবায়ন,
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাদগর সাদর্ সমন্বয় রক্ষা করা।
☞ বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটি, বাদজট ওয়ার্কিাং গ্রুপ এবাং বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটির উপ-কর্মটিদত ( র্ে র্াদক) সার্ির্বক
স ায়তা প্রোন এবাং বাদজট কর্মটির সভার কা ির্ববরণী অর্ ি র্বভাগ ও পর্রকল্পনা কর্মশদন মপ্ররণ র্নর্শ্চতকরণ।
☞ আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সাংস্কার/উন্নয়ন এবাং বাদজট ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত সকল র্বষদয় র্নয়ন্ত্রণাধীন অর্ধেপ্তর/সাংস্থাসমূদ র
মদধ্য সমন্বয়সাধন এবাং মর্নটর্রাংকরণ।
☞ আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষদয় র্নয়ন্ত্রণাধীন অর্ধেপ্তর/সাংস্থাসমূদ র সক্ষমতা বৃর্দ্ধর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা
গ্র ণ।
☞ বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্রবীক্ষণ এবাং প্রধান কমিকৃর্ত র্নদে িশক, ফলাফল র্নদে িশক সাংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সাংগ্র ,
সাংরক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনার লদক্ষয Management Information system (MIS) স্থাপন এবাং
পর্রিালনা/ব্যবস্থাপনা।
☞ বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্রবীক্ষণস আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত র্বষদয়।
☞ উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেত্ত অন্য ম মকান োর্য়বরো পালন।

1.7.1০ কার্রগর্র-১
☞ মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কার্রগর্র র্শক্ষা সাংর্িষ্ট আইন, নীর্তমালা, অধ্যাদেশ ও র্বর্ধমালা প্রণয়ন, সাংদশাধন বা এতেসাংক্রান্ত
কা িক্রম।
☞ মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর প্রশাসর্নক কা িক্রম, নতুন পে সৃর্ষ্ট, সাংরক্ষণ, র্নদয়াগ বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম, সাাংগঠর্নক কাঠাদমা
ি র্নদয়াগর্বর্ধ প্রণয়ন, সাংদশাধন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
প্রণয়ন, পুনগঠন,
☞ মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
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☞
☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
☞
☞
☞
☞

ইনর্স্টটিউটদটর জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মর্নটর্রাং, সমাপ্ত প্রকদল্প র্নদয়াগপ্রার্প্ত সূদত্র অস্থায়ীভাদব রাজস্বখাদত
স্থানান্তর্রত কমিকতিা-কমিিারীদের পে সৃজন, সাংরক্ষণ, র্নয়র্মতকরণ, স্থায়ীকরণ বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন সকল মবসরকার্র পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নদকর এম.র্প.ও ভূক্তকরণ বা এতেসাংক্রান্ত
কা িক্রম।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর সকল প িাদয়র কমিকতিাদের বুর্নয়ার্ে, মমৌর্লক, মপশাগত, অভযন্তরীন এবাং ববদের্শক প্রর্শক্ষণ বা
এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের বের্ল বা
এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কযাডার ও নন-কযাডারভূক্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর বা
সমপ িাদয়র কমিকতিাদের পদোন্নর্ত, র্সদলকশন মগ্রড, টাইমদস্কল প্রোন।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের অবসর গ্র ণ, প্রর্বদডন্ট ফান্ড,
মপনশন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর, ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর
বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের বর্ ি:বাাংলাদেশ ছুটি, মামলা রুজুকরণ, র্নষ্পর্ত্তকরণ, আর্পল র্নষ্পর্ত্তকরণ, র্বভাগীয়
পরীক্ষায় অাংশগ্র ণ, িাকর্র পর্রবতিন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর, ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর
বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদগর মগ্রদডশন তার্লকা প্রণয়ন, িাকর্র, শৃঙ্খলা বা এতেসাংক্রান্ত র্বষদয় বাাংলাদেশ সরকার্র কমি
কর্মশদনর সাদর্ ম াগাদ াগ।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর সভা, মসর্মনার, ওয়াকিশপ ও কনফাদরদন্স প্রর্তর্নর্ধ মদনানয়ন, প্রদটাকল।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর অভযন্তরীণ ও ববদের্শক মক্ষদত্র েক্ষতা স দ ার্গতাকরণ।
বার্ষ িক মগাপনীয় অনুদবেন মপ্ররণ, আন্ত:মন্ত্রণালয় ও আন্ত:সাংস্থায় ম াগাদ াগ, ম ামান্য রাষ্ট্রপর্ত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
কা িালদয়র সাদর্ োপ্তর্রক ম াগাদ াগ।
মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর কমিকতিাদের অভযন্তরীণ ও ববদের্শক ভ্রমণ ও পর্রেশিন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক ইনর্স্টটিউদটর র্ডদলামা প িাদয় োত্র-োত্রীদের অন-লাইদন
ভর্তি সাংক্রান্ত প্রশাসর্নক আদেশ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ সমূদ র র্শক্ষার্ী ভর্তি।
কার্রগর্র সাংর্িষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকদল্পর সাদর্ সমন্বয় বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।

☞
☞ কার্রগর্র মক্ষদত্র র্বর্ভন্ন মসর্মনার, র্সদম্পার্জয়াম, ওয়াকিশপ, র্েবস- র্বদশষ কদর র্স্কলস কর্ম্পটিশন বা এতেসাংক্রান্ত
কা িক্রম।
☞ APA, GIU, NIS ও তথ্য অর্ধকার র্বষদয় অধস্থন সাংস্থা দত তথ্য সাংগ্র , সরবরা বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
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☞ মটকর্নকযাল টিিাস ি মের্নাং কদলজ, ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ, আঞ্চর্লক পর্রিালদকর কা িালয় ও পর্লদটকর্নক/মদনাদটকর্নক
ইনর্স্টটিউটদটর ৩য় ও ৪র্ ি মের্ণর শূন্য পদে জনবল র্নদয়াদগর প্রশাসর্নক অনুদমােন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত অন্যান্য সকল প্রশাসর্নক োর্য়বরো।

কেত্রঃ কিনলামা-ইে-ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে অেলাইে কতষ োয ষক্রনমে ফলাফল প্রোি।

1.7.1১ কার্রগর্র-২
☞ সেোকে ও ব সেোকে োকেগকে কিক্ষা প্রকতষ্ঠানেে কতষ েীকতমালা প্রণেে, কসনল াস ও োকেকুলাম প্রণেে, সংনিাধে,
পকেমাজষে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ োকেগকে কিক্ষানে ২০২০ সাল োগাে ২০% এ ং ২০৩০ সাল োগাে ৩০% এ উন্নীত েোে লনক্ষে েমষপকেেল্পো প্রণেে
া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ NTVQF (National Technical and Vocational Qualification Framework), RTO া
এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ ব সেোকে কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে স্থাপে, পাঠোে, প্রকতষ্ঠানেে োম সংনিাধে/োমেেণ া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও জাতীে েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণা এোনিমী (নেেটাে) সংকিষ্ট আইে,
অ্যমানেি ও ক কধমালা প্রণেে, সংনিাধে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে েমষেতষা-েমষোেীনেে ক রুনি আেীত
অক নযানগে বপ্রকক্ষনত ব্য স্থা ্র হণ, ক াগীে বমােদ্দমা রুজুেেণ া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে েমষেতষা-েমষোেীনেে কেনোগ সংক্রান্ত ক জ্ঞকপ্ত
প্রোনিে প্রিাসকেে আনেি প্রোে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ পেীক্ষা পকেোলোে ক র্নে কেনে ষিো প্রোে, ক কজনলন্স টিম গঠে, এ ং তোেকে েেণ া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
☞ াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ পকেোলোে কেকমি ব াি ষ ব্য স্থাপো েকমটি গঠে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম ।
☞ াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে জাতীে সংসনে উপস্থাপেনযাগ্য ক ক ন্ন প্রনেে
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☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

জ া প্রোে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে উন্নেেমূলে ক ক ন্ন স াে আনোজে,
অংি্র হণ া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম ।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব ানি ষে আওতাধীে সেল ব সেোকে কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে পকেেিষে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
APA, GIU, NIS ও তথ্য অকধোে ক র্নে তথ্য সং্র হ ও সে োহ া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
জাতীে েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণা এোনিমী (নেেটাে), গুড়া’ে ব াি ষ অ গ ণ ষেস-এে সেস্য মনোেেে, স া
আনোজে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
জাতীে েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণা এোনিমী (নেেটাে), গুড়া’ েমষেতষা-েমষোেীনেে পে
সংেক্ষণ,স্থােীেেণ,কেেকমতেেণ া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে েমষেতষানেে ভ্রমণ াতা অনুনমােে।
মহামান্য োষ্ট্রপকত ও মােেীে প্রধােমন্ত্রীে োয ষালনেে সানে এ ং আন্ত: মন্ত্রণালে ও আন্ত:সংস্থাে বযাগানযাগ, ক ক ন্ন
প্রকতষ্ঠানে প্রকতকেকধ মনোেেে।
েমষেতষা-েমষোেীনেে াকর্ ষে বগাপেীে অনুন েে বপ্রেণ।
েমষেতষানেে অ েন্তেীে ও ব নেকিে ভ্রমণ ও পকেেিষে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে ক ক ন্ন বসকমোে, কসনম্পাকজোম, ওোেষিপ া
এতেসংক্রান্ত অন্যান্য োয ষক্রম।
োকেগকে উইং এে মাকসে সমন্বে স া আনোজে।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব ানি ষে র্ ষপকি অনুনমােে া এতেসংক্রান্ত োয ষক্রম।
ের্তষপক্ষ ের্তষে সমনে সমনে আনোকপত অন্যান্য সেল োকেত্ব পালে।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ ও বেেটােসহ অন্যান্য সংস্থা/প্রকতষ্ঠানেে ক ক ধ োয ষা লী সম্পােে।

1.7.1২ কার্রগর্র-৩
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর প্রশাসর্নক র্বষয়, আইন, অধ্যাদেশ ও
র্বর্ধমালা, নীর্তমালা ও র্নদয়াগর্বর্ধ প্রণয়ন, সাংদশাধন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর সাংস্থাপন, সাাংগঠর্নককাঠাদমা প্রণয়ন ,
পুণ িগঠন, র্বষয়ক াবতীয় কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর সাংর্িষ্ট সমাপ্ত প্রকদল্প র্নদয়াগপ্রার্প্ত সূদত্র
অস্থায়ীভাদব রাজস্বখাদত স্থানান্তর্রত কমিকতিা-কমিিারীদের পে সৃজন, সাংরক্ষণ, র্নয়র্মতকরণ, স্থায়ীকরণ বা এতেসাংক্রান্ত
কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর নতুন পে সৃর্ষ্ট, সাংরক্ষণ, র্নদয়াগ বা
এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মবসরকার্র মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর এম.র্প.ও ভূক্তকরণ বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর সকল প িাদয়র কমিকতিাদের অভযন্তরীণ
এবাং ববদের্শক, বুর্নয়ার্ে, মমৌর্লক, মপশাগতস অন্যান্য প্রর্শক্ষণ বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের বের্ল বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের পদোন্নর্ত, র্সদলকশন মগ্রড, টাইদস্কল বা
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এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ বা
সমপ িাদয়র কমিকতিাদের অবসর গ্র ণ, প্রর্ভদডন্ট ফান্ড, মপনশন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের বর্ ি:বাাংলাদেশ ছুটি বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের র্বরুদদ্ধ প্রাপ্ত অর্ভদ াদগর র্ভর্ত্তদত র্বভাগীয়
মামলা রুজুকরণ।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের িাকর্র, শৃঙ্খলা র্বষদয় সরকার্র কমি
কর্মশদনর সাদর্ ম াগাদ াগ, র্বভাগীয় পরীক্ষায় অাংশগ্র ণ, িাকর্র পর্রবতিন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কযাডার ও নন-কযাডারর্ভক্ত অধ্যক্ষ,
উপাধ্যক্ষ, র্িফ ইন্সোক্টর ও জুর্নয়র ইন্সোক্টর বা সমপ িাদয়র কমিকতিাদের মগ্রদডশন তার্লকা প্রণয়ন, সাংদশাধন বা
এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর ৩য় ও ৪র্ ি মেণীর কমিিারীদের র্বভাগীয়
মামলা-মমাকেমার আর্পল র্নষ্পর্ত্তকরণ বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর সভা, মসর্মনার, ওয়াকিশপ ও কনফাদরদন্স
প্রর্তর্নর্ধ মদনানয়ন, প্রদটাকল।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মর্নটর্রাং এবাং
সকল উন্নয়ন প্রকদল্পর সাদর্ সমন্বয়।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর অভযন্তরীন ও ববদের্শক মক্ষদত্র েক্ষতা
স দ ার্গতা করণ।
☞ বার্ষ িক মগাপনীয় অনুদবেন মপ্ররণ।
☞ ম ামান্য রাষ্ট্রপর্ত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িালয় এবাং আন্ত:মন্ত্রণালয় ও আন্ত:সাংস্থায় ম াগাদ াগ।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর কমিকতিাদের অভযন্তরীন ও ববদের্শক ভ্রমণ
ও পর্রেশিন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ APA, GIU, NIS ও তথ্য অর্ধকার র্বষদয় অধস্থন সাংস্থা দত তথ্য সাংগ্র , সরবরা বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ মভাদকশনাল টিিাস ি মের্নাং ইনর্স্টটিউট এবাং মটকর্নকযাল স্কুল অযান্ড কদলদজর ৩য় ও ৪র্ ি মের্ণর শূন্য পদে জনবল
র্নদয়াদগর প্রশাসর্নক অনুদমােন বা এতেসাংক্রান্ত কা িক্রম।
☞ কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত অন্যান্য সকল প্রশাসর্নক োর্য়বরো।
☞ র্বর্বধ।

1.7.1৩ মাদ্রাসা শাখা-১
☞
☞
☞
☞

মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদর প্রশাসর্নক কা িাবর্ল।
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইন্সটিটিউট (র্ব.এম.টি.টি.আই.) এর প্রশাসর্নক কা িাবর্ল।
মবসরকার্র মাদ্রাসা র্শক্ষকদের অর্ভদ াগ সাংক্রান্ত কা িাবর্ল (সাংর্িষ্ট র্বভাগ সমূদ র)।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর আইন, র্বর্ধর্বধান, নীর্তমালা প্রণয়ন সাংক্রান্ত।
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☞ মবসরকার্র মাদ্রাসার পাঠোন, একাদডর্মক স্বীকৃর্ত প্রোন এবাং র্বষয় মখালা সাংক্রান্ত কা িাবলী (ঢাকা, রাজশা ী, রাংপুর ও
খুলনা র্বভাগ)
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষকদের বেলী, পদোন্নর্ত, িাকুর্র সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ মাদ্রাসা সাংক্রান্ত উন্নয়ন র্বষয়ক কা িাবর্ল।
☞ মাদ্রাসার পর্রেশিন ও মর্নটর্রাং সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ মাদ্রাসার মামলা সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ মবসরকার্র মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর এমর্পও কা িক্রম (ঢাকা, রাজশা ী, রাংপুর ও খুলনা র্বভাগ)
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান ইপ্রসাভাইজ (অদকদজা) ম াষণা।
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর গার্ড় ক্রদয়র অনুমর্ত।
☞ সাংসে ও সমন্বয় কা িক্রম।
☞ উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক আদরার্পত অন্যান্য কা িাবর্ল।

1.7.1৪ মাদ্রাসা শাখা-২
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি এর প্রশাসর্নক কা িাবর্ল।
মাদ্রাসার কার্রকুলাম সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
মাদ্রাসার সকল পরীক্ষা পর্রিালনা সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
মাদ্রাসা মবাড ি ও তার আওতাধীন সকল কমিকতিা ও কমিিারীদের শৃঙ্খলামূলক কা িাবলী।
মবসরকারী মাদ্রাসার পাঠোন, একাদডর্মক স্বীকৃর্ত প্রোন এবাং র্বষয় মখালা সাংক্রান্ত কা িাবলী (িট্টগ্রাম, র্সদলট, বর্রশাল
ও ময়মনর্সাং র্বভাগ)
মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি এর আইন র্বর্ধর্বধান, নীর্তমালা প্রণয়ন সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
মবসরকার্র মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর এমর্পও কা িক্রম (িট্টগ্রাম, র্সদলট, বর্রশাল ও ময়মনর্সাং র্বভাগ)
মাদ্রাসা র্শক্ষকদের প্রর্শক্ষণ ম্যানুদয়ল কার্রকুলাম সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
মাদ্রাসা র্শক্ষাদবাড ি সাংক্রান্ত মামলা র্নষ্পর্ত্ত সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষাদবাড ি এর গার্ড় ক্রদয়র অনুমর্ত।
মবসরকার্র মাদ্রাসার কর্মটি গঠন ও প্রর্তষ্ঠান সম্পর্কিত অর্ভদ াগ সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
কওমী মাদ্রাসা সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
মাদ্রাসার পর্রেশিন ও মর্নটর্রাং সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
উর্ধ্ষতে ের্তষপক্ষ ের্তষে আনোকপত অন্যান্য োয ষা কল।

1.7.15 শাখা: আইন
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ ও র্বভাদগর অধীন অর্ধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসমূদ র আইন/অধ্যাদেশ এবাং তোধীদন
র্বর্ধমালা, উপ-আইনমালা, প্রর্বধান ইতযার্ে প্রণয়ন।
☞ প্রাসর্েক আইন/র্বর্ধ সাংরক্ষণ এবাং াল নাগােকরণ।
☞ আইন/ আইন মসদলর র্বধানাবলী এবাং তোধীদন প্রণীত র্বর্ধমালা, উপ-আইনমালা এবাং প্রর্বধাদনর র্বধানাবল সম্পর্কিত
আইনগত ব্যাখ্যা (ইন্টারর্প্রদটশন) এবাং আইনগত মতামত প্রোন।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ ও র্বভাদগর অধীন অর্ধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা সমূদ র কমিকতিা/কমিিারীদের িাকুরী সাংক্রান্ত
মামলা পর্রিালনা।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর র্বরুদদ্ধ র্নম্ন আোলত ও াইদকাট ি র্বভাদগ ম সকল মামলা এবাং রীট োর্খল করা য়
উ া পর্রিালনার জন্য সরকার পদক্ষ জবাব প্রস্তুতকরণ।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ ও র্বভাদগর অধীন অর্ধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাসমূদ র ব্যাপাদর মামলা মমাকেমা।
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☞ রীট ইতযার্ে সাংক্রান্ত এবাং এর প্রাসর্েক র্বষয় উচ্চ ও র্নম্ন আোলদত পর্রিালনা এবাং অনুধাবন।
☞ উদ্ধিতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত োর্য়বরো।

1.7.16 শাখা: অর্ডট
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর অধীন সরকার্র র্ সাব সাংক্রান্ত সাংসেীয় স্থায়ী কর্মটি (র্প.এ) র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর অধীন সরকার্র র্নরীক্ষা সাংস্থাগুদলার সকল ধরদণর অর্ডট আপর্ত্ত ও র্নষ্পর্ত্তর জন্য
পরীক্ষা র্নরীক্ষা পূব িক েডশীট জবাব, র্িপাক্ষীক ও র্ত্রপক্ষীয় সভার ব্যবস্থা করা।
☞ অর্ডট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তর জন্য মার্সক তথ্য সাংগ্র , সাংকলন এবাং প্রর্তমাদসর আপর্ত্ত সাংক্রান্ত কর্মটিদত উপস্থাপন।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর অধীনস্থ অর্ধেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থার র্নরীক্ষা প্রর্তদবেন সমন্বয় ও ই ার উপর কা িক্রম
গ্র ণ।
☞ অভযন্তরীন র্নরীক্ষা কা িক্রম াদত অর্ডট আপর্ত্তর পুনরাবৃর্ত্ত মরাধ ও আর্র্ িক স্বচ্ছতা ও জবাবর্ের্ তা র্নর্শ্চত করা ায়
এবাং এতের্বষদয় পর্রপত্র জারী করা।
☞ পর্রেশিন ও র্নরীক্ষা অর্ধেপ্তর কর্তিক পর্রিার্লত মবসরকার্র মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর পর্রেশিন কা িক্রম পর্রবীক্ষণ,
মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন এবাং অর্ডট আপর্ত্ত প িাদলািনা ও র্বর্ধ মমাতাদবক র্নষ্পর্ত্তকরণ।
☞ উদ্ধিতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত োর্য়বরো।

1.7.17 পর্রকল্পনা-১ শাখা
☞ কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা সাংক্রান্ত নীর্ত, মকৌশল, পর্রকল্পনা এবাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্র ণ সাংক্রান্ত কিা াবর্ল।
☞ কার্রগর্র র্শক্ষা সাংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কার্রগর্র স ায়তা প্রকদল্পর অনুদমােন প্রর্ক্রয়াকরণ, সাংদশাধন, বাস্তবায়ন
পর্রবীক্ষণ, বাদজট র্বভাজন অনুদমােন ও অর্ িোড়করণ।
☞ নতুন প্রকল্প গ্র দণর লদক্ষয ািাইদয়র র্নর্মত্ত প্রকল্প ািাই কর্মটি (Project Scrutiny Committee)’র
সভা আদয়াজন, প্রকল্প মূল্যায়ন কর্মটি’র (র্পইর্স) সভায় অাংশগ্র ণ সাংক্রান্ত কা িক্রম, বাস্তবায়ন প িাদয় উদ্ভুত সমস্যা
সমাধানকদল্প প্রকদল্পর র্স্টয়ার্রাং কর্মটি’র সভা আদয়াজন সাংক্রান্ত কা িার্ে।
☞ মধ্যদময়ােী বাদজট কাঠাদমার আওতায় উন্নয়ন বাদজট প্রণয়ন ও বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্ি (এর্ডর্প)/সাংদশার্ধত বার্ষ িক
উন্নয়ন কমিসূর্ি (আরএর্ডর্প) প্রণয়ন এবাং সাংদশাধন সাংক্রান্ত াবতীয় কাজ। iBAS সাংক্রান্ত কা িক্রম এবাং iBAS এ
এর্ি র্নর্শ্চতকরণ।
☞ উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় মসবা সাংগ্র সাংক্রান্ত কা িার্ে এবাং অির্ মন্ত্রণালয় ও পরর্কল্পনা মন্ত্রণালদয়র সাদর্ এ.র্ড.র্প/
আর.এ.র্ড.র্প বর্ষয়ক সমন্বয় ও প্রর্তর্নর্ধবরো করা।
☞ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালদয়র প্রকল্প প্রস্তাদবর ওপর মতামত প্রোন এবাং সভায় মন্ত্রণালদয়র প্রর্তর্নর্ধবরো করা।
☞ পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা ও মপ্রর্ক্ষত পর্রকল্পনা ইতযার্ে র্বষয়ক কা িার্ে Annual Performance
Agreement (APA) সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ উন্নয়ন প্রকদল্পর সমার্প্ত প্রর্তদবেন আইএমইর্ডদত মপ্ররণ এবাং এর ওপর আইএমইর্ড কর্তিক প্রণীত সমার্প্ত প্রর্তদবেদনর
ওপর মতামত প্রোন ও ব্যবস্থা গ্র ণ।
☞ পর্রকল্পনা উইাং এর সাধারণ ও সমন্বয় সাংক্রান্ত াবতীয় কাজ।
☞ উন্নয়ন স দ াগীদের সাদর্ প্রাক-প্রকল্প আদলািনা (র্পর্ডর্পর্পস ) ও মনদগার্সদয়শন।
☞ কার্রগর্র র্শক্ষা সাংক্রান্ত েী িদময়ার্ে ও মধ্যদময়ার্ে পর্রকল্পনা ের্ললসমূদ অন্তর্ভির্ক্তর জন্য কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা
র্বভাগ সাংর্িষ্ট অাংদশর সাংদলখ প্রস্তুতকরণ।
☞ উন্নয়ন নীর্ত/দকৌশল ইতযার্ের উপর মসর্মনার, ওয়াকিশপ, কনফাদরন্স ইতযার্ে আদয়াজন।
☞ SDG ২০৩০ সাংক্রান্ত কা িাবলী সম্পােন।
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☞ ঊধ িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান োর্য়বরো।

1.7.18 পর্রকল্পনা-2 শাখা
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত সকল উন্নয়ন প্রকদল্পর (র্বর্নদয়াগ ও কার্রগর্র স ায়তা) অনুদমােন প্রর্ক্রয়াকরণ, সাংদশাধন,
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ, বাদজট র্বভাজন অনুদমােন ও অর্ িোড়করণ।
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত নতুন প্রকল্প গ্র দণর লদক্ষয ািাইদয়র র্নর্মত্ত প্রকল্প ািাই কর্মটি (Project Scrutiny
Committee)’র সভা আদয়াজন, প্রকল্প মূল্যায়ন কর্মটি’র (র্পইর্স) সভায় অাংশগ্র ণ সাংক্রান্ত কা িক্রম, বাস্তবায়ন
প িাদয় উদ্ভুত সমস্যা সমাধানকদল্প প্রকদল্পর র্স্টয়ার্রাং কর্মটি’র সভা আদয়াজন সাংক্রান্ত কা িার্ে।
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকদল্পর সমার্প্ত প্রর্তদবেন আইএমইর্ডদত মপ্ররণ এবাং আইএমইর্ড কর্তিক প্রণীত সমার্প্ত
প্রর্তদবেদনর ওপর মতামত প্রোন ও ব্যবস্থা গ্র ণ।
☞ উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় মসবা সাংগ্র সাংক্রান্ত কা িার্ে।
☞ উন্নয়ন স দ াগীদের সাদর্ প্রাক-প্রকল্প আদলািনা (র্পর্ডর্পর্পস ) ও মনদগার্সদয়শন।
☞ একদনক সভার জন্য কা িপত্র/েীফ প্রস্তুত এবাং তা উধ িবরোন কর্তিপদক্ষর র্নকট সরবরা ।
☞ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালদয়র পর্লর্স ইসুযদত মতামত প্রোন।
☞ মজন্ডার (মর্ লা ও র্শশু) র্বষয়ক কা িক্রম।
☞ জলবায়ূ পর্রবতিন োস্ট, রাজস্ব বাদজদটর আওতায় গৃ ীত কমিসূর্ি ও স্ব অর্ িায়দন গৃ ীত প্রকল্প সাংক্রান্ত সকল কা িক্রম।
ি র্মটিাং, বাদজট, অর্ িননর্তক সমীক্ষা-এর উন্নয়ন সাংক্রান্ত সাংদলখ এবাং ম ামান্য রাষ্ট্রপর্ত, মাননীয়
☞ বার্ষ িক কনসটিয়াম
প্রধানমন্ত্রী, র্শক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা-এর উন্নয়ন সাংক্রান্ত অাংশ-এর ওপর মতামত প্রোন।
☞ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, পর্রকল্পনা কর্মশন এবাং উন্নয়ন স দ াগী মেশ/সাংস্থা কর্তিক প্রণীত নীর্ত, সাংদলখ বা প্রর্তদবেদনর
ওপর পরর্কল্পনা ও প্রকল্প সাংক্রান্ত মতামত প্রোন।
☞ পালিাদমন্ট, পালিাদমন্টারী কর্মটি, এনইর্স সভার জন্য কারর্গর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ সাংর্িষ্ট উন্নয়ন অাংদশর সাংদলখ,
মতামত, তথ্যপত্র ইতযার্ে প্রণয়ন।
☞ একার্ধক (বহু) সাংস্থা ব্যাপ্ত সার্ব িক প্রকৃর্তর প্রকল্প অনুদমােন প্রর্ক্রয়াকরণ, সাংদশাধন, বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ এবাং বাদজট
র্বভাজন অনুদমােন ও অর্ িোড়করণ।
☞ এনর্জও’র প্রকল্প প্রস্তাদবর ওপর মতামত সাংর্িষ্ট কা িালদয় মপ্ররণ।
☞ এর্ডর্প বর্ ভূিত প্রকল্প সাংক্রান্ত কা িার্ে।
☞ পালিাদমন্ট, জনসভা, মপ্রস কনফাদরন্স ইতযার্েদত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা র্শক্ষামন্ত্রী কর্তিক প্রেত্ত প্রর্তশ্রুর্তর উন্নয়ন সাংক্রান্ত
অাংদশর সাংদিষ/ বাস্তবায়ন সম্পিদক র্নয়র্মতর্ভর্ত্তদত প্রর্তদবেন প্রণয়ন ও মপ্ররণ।
☞ ঊর্ধ িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান োর্য়বরো।

1.7.19 উন্নয়ন: ১ শাখা
☞ উন্নয়ন অধর্শাখা সমম্বয় সাংক্রান্ত কিা াবর্ল।
☞ উন্নয়ন প্রকল্প সমূদ র জনবল র্নদয়াগ এবাং বাাংলাদেশ সরকাদরর অর্ িায়দন কারর্গর্র র্শক্ষা প িাদয় গৃ ীত উন্নয়ন প্রকল্প
বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কাজ।
☞ উন্নয়ন প্রকল্পদর আওতায় র্নদয়াগকৃত মলাকবদলর াবতীয় প্রশাসনর্ক কা িার্ে এবাং উন্নয়ন প্রকদল্পর কমিকতিা কমিিারীদের
শৃাংখলা জর্নত র্বষয়।
☞ বাাংলাদেশ সরকাদরর অর্ িায়দন কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ এবাং সাংস্থার র্নজস্ব প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত
প্রশাসর্নক ও আর্র্ িক কিা াবর্ল।
☞ উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় র্বদেশ সফর/প্রশর্ক্ষণ সাংক্রান্ত মদনানয়ন প্রর্ক্রয়াকরণ এবাং র্জ.ও. জার্রকরণ।
☞ র্বেব্যাাংক/দনারাড স ায়তাপুষ্ট কার্রগর্র র্শক্ষা পি াদয় গৃ ীত সকল উন্নয়ন প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত াবতীয় প্রশাসর্নক
কাজ।
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☞ উন্নয়ন প্রকদল্পর ওপর আইএমইর্ড এবাং কার্রগর্র র্শক্ষা র্বভাগ এর কমিকতিাদের পর্রেশিন প্রর্তদবেদনর সুপার্রশ
বাস্তবায়দনর জন্য সাংস্থা/অর্ধেপ্তর/প্রকল্প পর্রিালকদক র্নদে িশনা প্রোন ও মর্নটর্রাং করা।
☞ উন্নয়ন নীর্ত/দকৌশল ইতযার্ের উপর মসর্মনার ওয়াকিশপ, কনফাদরন্স ইতযার্ে আদয়াজন; NSSS (National
Social Security Strategy) র্বষয়ক কা ির্ের উন্নয়ন সাংক্রান্ত অাংশ।
☞ Annual Performance Agreement (APA) সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর র্নর্মত্তপ্রকল্প সদরজর্মদন পর্রেশিন প্রর্তদবেন মপশ এবাং সুপর্রদশর আদলাদক
গৃ ীত কা িক্রদমর র্নর্য়মত মর্নটর্রাং ।
☞ র্শক্ষা প্রদকৌশল অর্ধেপ্তর সাংক্রান্ত প্রশাসর্নক কা িাবল, র্শক্ষা প্রদকৌশল অর্ধেপ্তর কর্তিক বাস্তবায়র্তব্য প্রকদল্পর াবতীয়
প্রশাসর্নক কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর ও কার্রগর্র মসক্টদরর উন্নয়ন প্রকদল্পর প্রশাসর্নক কা িার্ে।
☞ উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান োর্য়বরো।

কেত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাসার র্শক্ষার্ীর র্নকট বই র্বতরণ করদেন

1.7.20 উন্নয়ন: ২ শাখা
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকদল্পর ওপর আইএমইর্ড এবাং মন্ত্রণালদয়র কমিকতিাদের পর্রেশিন প্রর্তদবেদনর সুপার্রশ
বাস্তবায়দনর জন্য প্রকল্প পর্রিালকদের র্নদে িশনা প্রোন ও মর্নটর্রাং করা।
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত প্রকদল্পর বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়দনর র্নর্মত্ত প্রকল্প সদরজর্মন পর্রেশিনপূব িক প্রর্তদবেন মপশ এবাং
সুপার্রদশর আদলাদক গৃ ীত কা িক্রদমর র্নয়র্মত মর্নটর্রাং ।
☞ জনবল র্নদয়াগস মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও মাদ্রাসা মসক্টদরর উন্নয়ন প্রকদল্পর প্রশাসর্নক কা িার্ে।
☞ মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর কর্তিক গৃ ীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূদ র বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত াবতীয় প্রশাসর্নক কাজ।
☞ SDG, E-9, Istanbul Plan of Action সাংক্রান্ত াবতীয় কা িাবর্ল।
☞ Bangladesh Development Forum, Joint Economic Commission সাংক্রান্ত কা িাবলী।
☞ Annual Performance Agreement (APA) সাংক্রান্ত াবতীয় কা িাবর্ল।
☞ অটিজম প্রকল্প সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
☞ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষায় ব্র্যার্ন্ডাং।
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☞ উন্নয়ন মমলার আদয়াজন র্বষয়ক কা িাবর্ল।
☞ উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান োর্য়বরো।

1.7.21 উন্নয়ন: ৩ শাখা
☞
☞
☞
☞
☞

এর্ডর্ব র্সডা/স ায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত াবতীয় কাজ।
জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল সাংক্রান্ত াবতীয় কা িাবর্ল।
প্রকল্পসমূদ র বাস্তবায়দনাত্তর গার্ড়সমূদ র ব্যবস্থাপনা।
স্টুদডন্ট মকর্বদনট সাংক্রান্ত ওর্রদয়দন্টশন সাংক্রান্ত কা িাবর্ল।
উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক সমদয় সমদয় আদরার্পত ম মকান োর্য়বরো।
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কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর
কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর র্শক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর
একটি অর্ধেপ্তর। কার্রগর্র র্শক্ষার সপ্রসাসারণ ও মাদনান্নয়দনর মাধ্যদম েক্ষ মানব সম্পে সৃর্ষ্টর লদক্ষয ১৯৬০ সাদল এটি প্রর্তর্ষ্ঠত
য় । গত অধ ি শতদক কার্রগর্র র্শক্ষা ও প্রশাসদনর বহু শাখা-প্রশাখার র্বস্তার দটদে। অর্ধেপ্তদরর মূল কাজ ৪টি র্া-মানব সম্পে
ব্যবস্থাপন, উন্নয়ন কমিকান্ড পর্রিালনা, একাদডর্মক কা িক্রদমর তোরকীকরণ এবাং কার্রগর্র র্শক্ষা সাংর্িষ্ট মেশীয় ও আন্তজিার্তক
সাংস্থার সদে সাংদ াগ সৃর্ষ্ট করা।
পূদব ির ধারাবার্ কতায় কার্রগর্র র্শক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়দনর জন্য িলমান কা িক্রম অব্যা ত রদয়দে। এ মক্ষদত্র নদভম্বর
২০১৭ দত জুন ২০১৮ প িন্ত সমদয় উদল্লখদ াগ্য অগ্রগর্তসমূ র্নম্নরূপ:


কার্রগর্র র্শক্ষায় এনদরালদমন্ট বৃর্দ্ধ মপদয় বতিমাদন ১৫.২% এ উন্নীত দয়দে।



২০২০ সাল নাগাে কার্রগর্র র্শক্ষায় এনদরালদমন্ট ২০% এ উন্নীত করার লদক্ষয র্বযমান সরকার্র ৬৪টি মটকর্নকযাল স্কুল ও
কদলদজ র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং র্শক্ষাক্রদম ২০১৭-১৮ র্শক্ষাবদষ ি ৬,৯০০ জন র্শক্ষার্ী ভর্তি করা দয়দে;



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন মালটির্মর্ডয়া লানাসরুম স্থাপন করা দয়দে।



কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর সাদর্ ই-মমইল ম াগাদ াগ িালু করণস সকল প্রর্তষ্ঠাদন ওদয়বসাইট িালু করা দয়দে।



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তদর ই-ফাইর্লাং িালু করা দয়দে। ই-ফাইর্লাং ব্যব াদর বতিমাদন জাতীয় রযাাংর্কাং এ কার্রগর্র র্শক্ষা
অর্ধেপ্তর ৬ষ্ঠ অবস্থাদন রদয়দে।



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর এবাং অর্ধেপ্তরাধীন প্রকদল্প ই-র্জর্প কা িক্রম িালু করা দয়দে।



জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল বাস্তবায়দনর লদক্ষয কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর এবাং অর্ধেপ্তরাধীন সকল প্রর্তষ্ঠাদন বনর্তকতা কর্মটি
গঠন করা দয়দে।



মটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসর্ডর্জ) এর টাদগটি অজিদনর জন্য কার্রগর্র র্শক্ষার পর্রদবশগত উন্নয়দন মশরপা কা িক্রম
বাস্তবায়ন করা দচ্ছ।



মােক র্বদরাধী, জর্েবাে র্বদরাধী কা িক্রম র্নয়র্মতভাদব পর্রিালনার জন্য কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন সকল প্রর্তষ্ঠাদন
কাউর্ন্সলর র্নদয়াগ করা দয়দে।



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর এবাং তার অর্ধনস্থ ১১৮টি প্রর্তষ্ঠাদনর অধ্যক্ষদের মদধ্য বার্ষ িক কমি-সম্পােন চ্যর্ক্ত স্বাক্ষর্রত দয়দে।



National Strategy for Gender Equality in TVET প্রণয়ন করা দয়দে। প্রর্তটি কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন ভর্তির
মক্ষদত্র মমদয়দের মকাটা ২০% অব্যা ত রদয়দে।



র্স্কলস এন্ড মের্নাং এন যান্সদমন্ট প্রদজক্ট (STEP) এর আওতায় ২০১৬ সাদলর নদভম্বর দত ২০১৮ সাদলর অদক্টাবর প িন্ত
মমাট ১১০৪ জন র্শক্ষক ও কমিকতিাদক র্সোপুদরর নার্নয়াাং পর্লদটকর্নক ইন্টারন্যাশনাদল প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
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র্স্কলস এন্ড মের্নাং এন যান্সদমন্ট প্রদজক্ট (STEP) এর আওতায় সাংর্ক্ষপ্ত প্রর্শক্ষণ প্রোনকারী র্শক্ষকদের েক্ষতা বৃর্দ্ধর জন্য
িীদনর গুয়াাংজু ইন্ডার্ি এন্ড মেড মটকর্নর্শয়ান কদলজ এ মমাট ২৮০ জদনর ম্যাদনজার্রয়াল ও র্বষয় র্ভর্ত্তক প্রর্শক্ষণ প্রোন
করা দয়দে।



র্স্কলস এন্ড মের্নাং এন যান্সদমন্ট প্রদজক্ট (STEP) এর আওতায় স্থানীয় প িাদয় কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন
প্রর্তষ্ঠানসমূদ র

র্শক্ষক-কমিকতিা

ও

কমিিারীদের

সক্ষমতা

বৃর্দ্ধর

জন্য

৩০১৬জনদক

প্যাডাগর্জকযাল/র্বষয়র্ভর্ত্তক/এদপ্রইর্ন্টসশীপ ই-র্জর্পর ওপর প্রর্শক্ষণ কা িক্রম সম্পন্ন করা দয়দে।


র্স্কলস এন্ড মের্নাং এন যান্মদমন্ট প্রদজক্ট (STEP) এর আওতায় র্ডদলামা প িাদয় ৫,৮২,৭২০ জন র্শক্ষার্ীদক মার্সক ৮০০/াদর (তার মদধ্য নারী র্শক্ষার্ী ৩৫,০৫৮ জন) এবাং কমিমূখী প্রর্শক্ষণ বাবে ২৬,৯৫৩ জন প্রর্শক্ষণার্ীদক মার্সক ৭০০/- াদর
উপবৃর্ত্ত প্রোন করা দয়দে।



র্স্কলস এন্ড এমলয়দমন্ট মপ্রাগ্রাম ইন-বাাংলাদেশ (SEP-B) প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৩,৭৪৭ জনদক প্রাইদভট মের্নাং মপ্রাভাইডার
(র্পটির্প) কর্তিক প্রর্শক্ষণ ও ১১,১২৮ জনদক র্শল্প-কারখানা র্ভর্ত্তক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে। আরএমর্জ ও কনিাকশন
মসক্টদর মমাট ৪০২ জন মেইনার গদড় মতালা দয়দে।



“বর্রশাল ইর্ির্নয়ার্রাং কদলজ স্থাপন” শীষ িক প্রকদল্পর ৪টি ভবদনর র্নমিাণ কাজ সম্পন্ন দয়দে এবাং স্তান্তর করা দয়দে।
বতিমান ১২০ জন র্শক্ষার্ী ভর্তিস মফরুয়ায়ার্র/২০১৮ দত মের্ণর্শক্ষা কা িক্রম শুরু দয়দে।

কেত্রঃ “বিখ োনসল কিকজটাল ল্যা ” সংকিষ্ট কিক্ষেগনণে প্রকিক্ষনেে জন্য সমনঝাতা স্বাক্ষে অনুষ্ঠাে।


আইএলও কর্তিক (B-SEP) প্রকদল্পর মাধ্যদম ১৮০ জন র্শক্ষকদক র্রসাস ি মমর্ডলর্জর উপর প্রর্শক্ষণ মেয়া দয়ে।
প্রর্তষ্ঠানসমূদ ২৫০ জদনর অর্ধক র্শক্ষক/কমিকতিাদক মজন্ডার ইকুয়ার্লটি ও র্ডসঅযার্বর্লটি ইনক্লুশন এর উপর প্রর্শক্ষণ
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মেওয়া দয়দে। ১৫,৪১৩ জনদক র্শল্প কারখানা র্ভর্ত্তক েক্ষতা প্রর্শক্ষণ এবাং র্বদশষ িার্ ো সম্পন্ন ২৮৬১ জনদক েক্ষতা
প্রর্শক্ষণ মেওয়া দয়দে।


র্স্কলস এন্ড এমলয়দমন্ট মপ্রাগ্রাম ইন বাাংলাদেশ (SEP-B) প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৫০০ এর অর্ধক প্রাইদভট মের্নাং মপ্রাভাইডার
(র্পটির্প) কর্তিক প্রর্শক্ষণ ও ১৭৫০ এর অর্ধক র্শক্ষ-কারখানা র্ভর্ত্তক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে। এোড়া, ২টি ইন্ডার্ি র্স্কলস
কাউর্ন্সল গঠন করা দয়দে।



১০০ টি উপদজলায় ১টি কদর মটকর্নকযাল স্কুল এন্ড কদলজ স্থাপন প্রকদল্পর আওতায় ৫৭টি মটকর্নকযাল স্কুল ও কদলজ এর
র্নমিাণ কাজ িলমান এবাং ৯৭টি জর্ম র্শক্ষা প্রদকৌশলদক স্তান্তর করা দয়দে।



DFID এবাং সুইর্ডস স ায়তায় আত্মকমিসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃর্ষ্টর লদক্ষয কনিাকশন এবাং মরর্ডদমট গাদমিন্টস মসক্টদর
১,২০,০০০ জনদক কমিমূখী প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।



মবসরকার্র র্শক্ষক কমিিারীদের মবতন-ভাতার্ের সরকারী অাংশ প্রোদনর জন্য কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর আওতায়
মবসরকার্র কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর ৬৬৯ জন র্শক্ষক/কমিিারীদক শূন্য পদের র্বপরীদত এম.র্প.ও. ভূক্ত করা দয়দে।



িীন স্কলারশীপ মপ্রাগ্রাম-২০১৮ এর আওতায় িীদনর ২০টি কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন মমাট ৮৫০ জন বাাংলাদেদশর TVET
র্শক্ষার্ী এবাং ৪০ জন র্ডদলামা গ্রাজুদয়ট র্শক্ষকদের িীদনর র্বর্ভন্ন র্বের্বযালদয় র্ব.এস.র্স. মকাদস ির জন্য স্কলারশীপ মেওয়া
দয়দে। এর ফদল বাাংলাদেদশর কার্রগর্র র্শক্ষা আন্তজিার্তক পর্রমন্ডদল একাদডর্মক একদিি নতুন মাত্রা মপদয়দে।



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন প্রর্তষ্ঠানসমূদ ১,১৭১ জন র্শক্ষক-কমিকতিার িাকুর্র র্নয়র্মত করা দয়দে। ১০১ টি শূন্য পদে
র্নদয়াগ প্রোন করা দয়দে। ২০তম মগ্রড মর্দক ৫ম মগ্রড প িন্ত ২৬৩ জনদক পদোন্নর্ত মেওয়া দয়দে।



নাগর্রক মসবা স জীকরদণর অাংশ র্ দসদব অনলাইদন োত্র-োত্রী ভর্তি, র্শক্ষক-কমিকতিা কমিিারীদের অনলাইদন বেলী
আদবেন গ্র ণ, অনলাইদন এমর্পওর্ভর্ক্তর আদবেন ইতযার্ে গ্র ণ করা দচ্ছ। এর ফদল, কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন কমিরত
সকদলই স্ব স্ব স্থান দত তাদের কার্িত মসবা মকানরূপ য়রার্ন োড়াই স দজ পাদচ্ছন।



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ২০১৬-২০১৭ সাদল বাদজট বরাে র্েল ৯২০১১.১৭ লক্ষ। ২০১৭-২০১৮ অর্ িবেদর উক্ত বরাে বৃর্দ্ধ
মপদয় ১৪৩৪৬২.৮১ লক্ষদত উন্নীত দয়দে।



পূব ি অর্ভজ্ঞতার স্বীকৃর্ত প্রোদনর জন্য র্নব িার্িত ১০টি র্রকগর্নশন অব প্রায়র লার্ন িাং (আর.র্প.এল) এদসসদমন্ট মসন্টাদরর
মাধ্যম ২০১7-২০১8 অর্ িবেদর ১৪,৬৩৭ জনদক এদসসদমন্ট করত: সনে প্রোন করা দয়দে। সনোয়দনর এই সুদ াগ মেদশর
প্রতযন্ত অঞ্চদলর সকল নাগর্রক গ্র ণ করদত পারদেন।



কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন সকল প্রর্তষ্টাদন জব মলসদমন্ট মসল স্থাপন করা দয়দে। র্ডদলামা-ইন-ইর্ির্নয়ার্রাং র্শক্ষা
ব্যবস্থাদক আকষ িণীয় কদর মতালার জন্য কার্রগর্র প্রর্তষ্ঠান দত পাশকৃত োত্র-োত্রীদের র্নদয় জব মফয়াদরর ব্যবস্থা করা
দয়দে এর ফদল র্শক্ষা কারখানা সাংর্িষ্ট র্নব িা ীগণ কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান দত পাশকৃত গ্রাজুদয়টদের েক্ষতা ও জ্ঞাদনর
তুলনামূলক র্বদিষণ করাস বাজাদরর প্রকৃত িার্ োর আদলাদক েক্ষ জনবল বতর্র করা সম্ভব দচ্ছ।



Differently Able People মের কার্রগর্র র্শক্ষা প্রোন এবাং কমিসাংস্থান র্নর্শ্চত করার জন্য নীর্তমালা প্রণয়ন
করা দয়দে। কার্রগর্র র্শক্ষায় ভর্তির মক্ষদত্র র্বদশষ িার্ ো সম্পন্ন র্শক্ষার্ীদের জন্য ৫% মকাটা ব্যবস্থা করা দয়দে। একীভূত
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র্শক্ষার অাংশ র্ সাদব কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদ ৩২৯ জন Differently Able People -মক ভর্তির সুদ াগ
প্রোন করা দয়দে। এর স্বীকৃর্ত র্ দসদব র্ডসএর্বর্লটি ইদনাদভশদনর র্বষদয় অর্ষ্ট্রয়ার র্জদরা প্রদজক্ট কর্তিক কার্রগর্র র্শক্ষা
অর্ধেপ্তদরর ম াপর্রিালক মদ ােয়দক পুরস্কৃত করা দয়দে।


র্শল্প কারখানার িার্ োর আদলাদক কার্রগর্র র্শক্ষার পাঠ্যক্রম, র্সদলবাস, কার্রকুলাম আধুর্নক এবাং যুদগাপদ ার্গ করার জন্য
র্শল্প ব্যর্ক্তদের সমন্বদয় এতেসাংক্রান্ত র্নয়র্মত কা িক্রম পর্রিার্লত দচ্ছ।



প্রর্তষ্ঠান প্রধান এবাং কমিকতিাদের সক্ষমতা বৃর্দ্ধস র্শক্ষক-কমিিারীদের েক্ষতা বৃর্দ্ধ ও আধুর্নক মটকদনালর্জর সাদর্ পর্রর্িত
করার লদক্ষয মেদশ ৫৩২৯ জনদক র্বর্ভন্ন মময়াদে প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে এবাং ২১৬ জন র্বর্ভন্ন ওয়াকিসপ/ মসর্মনাদর
অাংশগ্র ণ কদরদে।



কার্রগর্র র্শক্ষার সপ্রসাসারণ ও মাদনান্নয়দন অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সাংস্থা ও উন্নয়ন স দ াগীদের সাদর্ সমন্বয় সাধন পূব িক
স দ াগীতা অব্যা ত রদয়দে। সারাদেদশর স্কুল ও কদলদজর র্শক্ষকবৃন্দদক মশখ রাদসল র্ডর্জটাল ল্যাদবর কর্ম্পউটার
োবলশুটিাং এর র্বষদয় কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তরাধীন প্রর্তষ্ঠাদনর মাধ্যদম মমাট ৮৩০৭ জনদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
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বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি
3.1 পটভূর্ম
ি
এ মেদশর র্ডদলামা ও সাটির্ফদকট
প িাদয় র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ, পাঠ্যক্রম র্নয়ন্ত্রণ, মান উন্নয়ন, পরীক্ষা গ্র ণ, সনেপত্র প্রোন ও
কার্রগর্র র্শক্ষা সপ্রসাসারদণর োর্য়বরো এই মবাদড ির উপর ন্যস্ত য়। বতিমাদন বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, প্রর্তষ্ঠানটি
আগারগাঁও, মশদরবাাংলা নগর, ঢাকায় অবর্স্থত। মেদশ কার্রগর্র র্শক্ষার ব্যার্প্ত, র্বকাশ ও বহুমুখীত প্রদয়াজনীয়তার র্নরীদখ
জাতীয় র্শক্ষানীর্ত-২০১০ এবাং জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন নীর্ত-২০১১ প্রণীত দয়দে। মকাস ি কার্রকুলাম কর্ম্পদটর্ন্স মবইজড
কার্রকুলাম প্রবতিন কা িক্রম িলমান। বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড িও তারই ধারাবার্ কতায় কর্ম্পদটর্ন্স মবইজড কার্রকুলাম
প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর জন্য একটি কর্ম্পদটর্ন্স মবইজড মের্নাং ও অযাদসসদমন্ট মসল গঠন কদরদে ার বতিমান নাম
এনটির্ভর্কউএফ (NTVQF) মসল।
3.2 সাাংগঠর্নক কাঠাদমা
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদড ির সাাংগঠর্নক কাঠাদমা একজন মিয়ারম্যাদনর মনর্তদবরো র্নদম্নবর্ণ িত ০৫(পাঁি) টি র্বভাদগর
সমন্বদয় গঠিত।
3.3 প্রশাসন র্বভাগ
3.3.1 র্শক্ষার্ী মরর্জদিশন সাংক্রান্ত তথ্য: মরর্জদিশন শাখার মাধ্যদম প্রর্ত বের র্বর্ভন্ন র্শক্ষাক্রদম মরর্জদিশন প্রোন
করা য়। ২০১৭-২০১৮ মসশদন বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি অনুদমার্েত র্শক্ষাক্রদম মরর্জদিশনকৃত র্শক্ষার্ীর মমাট
সাংখ্যা ৬৮২৫৭৮ জন। এরমদধ্য মর্ লা র্শক্ষার্ীর সাংখ্যা ১৯২০২২ জন অর্ িাৎ ২৮%।
3.3.2 মবাড ি অনুদমার্েত র্বর্ভন্ন র্শক্ষাক্রদম মরর্জদিশনকৃত র্শক্ষার্ীদের সাংখ্যা: একটি পর্রসাংখ্যান
মাধ্যর্মক স্তদরর (এসএসর্স ও োর্খল মভাদকশনাল) র্শক্ষাক্রম
ক্রকমে
েং
১
২

কিক্ষাক্রনমে োম
এসএসকস (ন ানেিোল)
োকখল (ন ানেিোল)
বমাট

২০১২-১৩
১৪১১০২

বেকজনেিেকৃত কিক্ষােীে সংখ্যা
২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭
১৪২৯১৯
১৩২১৩২
১০৭৭৯৮
১১৫৪৫৫

৪২৩৫
১৪৫৩৩৭

৪০২২
১৪৬৯৪১

৪০৬৮
১৩৬২০০

৩১১২
১১০৯১০

৩০১২
১১৮৪৬৭
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146941

2013-14

136200

2014-15

110910

118467

2015-16

2016-17

2017-18

২০১৭-১৮
১৬৪৮৭৮
৩৪৪২
১৬৮৩২০

3.3.4 উচ্চ মাধ্যর্মক স্তদরর (এইিএসর্স মভাদকশনাল, এইিএসর্স ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও র্ডদলামা ইন কমাস ি)
র্শক্ষাক্রম

ক্রকমে
েং

কিক্ষাক্রনমে োম

১

এইেএসকস (ন ানেিোল)

২
৩

এইেএসকস (ব্য সাে ব্য স্থাপো)
কিনলামা ইে েমাস ষ
বমাট

২০১২-১৩
৮৫৩৬

বেকজনেিেকৃত কিক্ষােীে সংখ্যা
২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭
৭৫৯০
৭৩৪৫
৪৯০১
৮৩৩২

১১১৪১৫
৪৭৪

১২৪৬৫৮
৪৩৬

১২০৪২৫

১৩২৬৮৪

১১৪৭৫৯
৪২৯
১২৩৫২০

২০১৭-১৮
৫৬৭৫

১১৭৯৭৯
৪২৯

১৩৮৫৮৪
৭৪৫

১৪১১১৬

১২৫৭৫৩

১৪৪২৩০

১৪৭৩৩৬

৫৪৫
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3.3.5 র্ডদলামাস্তদরর (র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং, মটক্সটাইল, এর্গ্রকালিার, র্ফশার্রজ, ফদরর্ষ্ট্র , লাইভস্টক ও
মমর্ডদকল) র্শক্ষাক্রম
ক্রকমে
েং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

কিক্ষাক্রনমে োম
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং
কিনলামা ইে বটক্সটাইল ইকিকেোকেং
কিনলামা ইে এক্র োলোে
কিনলামা ইে কফসাকেজ
কিনলামা ইে ফনেকষ্ট্র
কিনলামা ইে লাই স্টে
কিনলামা ইে বমকিনেল বটেনোলকজ
বমাট
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২০১২-১৩
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3.4 প্রশাসন র্বভাগ কর্তিক গৃ ীত অন্যান্য পেদক্ষপসমূ
বর্ণ িত কা িক্রম োড়াও প্রশাসন র্বভাগ ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদর র্বর্ভন্ন জাতীয় র্েবসসমূ
এবাং সামার্জক কাজ সম্পােন ও সাাংস্কৃর্তক কা িক্রদমর আদয়াজন কদর।
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র্া র্ গুরুবরোস কাদর পালন কদর

3.4.1 জাতীয় মশাক র্েবস পালন
২০১৭ সাদলর ১৫ আগস্ট জাতীয় মশাক র্েবস উপলদক্ষ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদড ির পক্ষ মর্দক জার্তর জনক
বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মান- এর স্মৃর্তস্তদম্ভ পুস্পস্তবক অপিণ করা য় এবাং এক আদলািনা ও মোয়া মা র্ফল- এর
আদয়াজন করা য় ও দুস্থদের মাদে খাবার র্বতরণ করা য়।

কেত্রঃ জাতীে বিাে কে নসে আনলােো স া
3.4.2 াজার বেদরর মেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীনতার স্থপর্ত, জার্তর জনক বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মান জীবন ও েশিদনর উপর
আদলািনা
২৪ আগস্ট ২০১৭র্রোঃ তার্রখ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদড ি াজার বেদরর মেষ্ঠ বাঙার্ল, স্বাধীনতার স্থপর্ত, জার্তর
জনক বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মান জীবন ও েশিদনর উপর এক আদলািনা সভার আদয়াজন করা য়।উক্ত আদলািনা সভায়
প্রধান অর্তর্র্র আসন অলাংকৃত কদরন জনাব নুরুল ইসলাম নার্ ে, এমর্প, ও মাননীয় মন্ত্রী, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী
বাাংলাদেশ সরকার। র্বদশষ অর্তর্র্ র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন ড. আবদুস মসাব ান মগালাপ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্বদশষ
স কার্র ও েপ্তর সম্পােক, বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জনাব মমাোঃ মসা রাব ম াসাইন, সর্িব, মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্শক্ষা
র্বভাগ, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সম্মার্নত অর্তর্র্ র্ দসদব র্েদলন জনাব অদশাক কুমার র্বোস, অর্তর্রক্ত সর্িব (কার্রগর্র),
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাগ, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। মূখ্য আদলািক র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন ড. কাজী খলীকুজ্জামান
আ মে, মিয়ারম্যান, পল্লী কমিস ায়ক ফাউদন্ডশন (র্পদকএসএফ), ঢাকা। সভাপর্ত র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাোঃ
আলমগীর, সর্িব, কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাগ, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
3.4.3 ম ান র্বজয় র্েবস উে াপন
ম ান র্বজয় র্েবস উপলদক্ষ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি দত ১৬ র্ডদসম্বর ২০১৭ তার্রখ জাতীয় স্মৃর্তদসৌদধ পুস্প
স্তবক অপিণ করা য় এবাং ৪৭তম ‘‘ম ান র্বজয় র্েবদসর তাৎপ ি’’ শীষ িক এক আদলািনা সভা ২৬ র্ডদসম্বর ২০১৭র্রোঃ
তার্রখ মবাড ি প্রােদন অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত আদলািনা অনুষ্ঠাদন প্রধান অর্তর্র্ র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন এযাডদভাদকট জা ােীর
কর্বর নানক, মাননীয় সাংসে সেস্য, ঢাকা-১৩ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পােক, মকন্দ্রীয় কা ির্নব িা ী সাংসে, বাাংলাদেশ আওয়ামী
লীগ।র্বদশষ অর্তর্র্ র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাোঃ আলমগীর, সর্িব, কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাগ, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়,
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ঢাকা। সম্মানীত অর্তর্র্ র্ দসদব র্েদলন জনাব অদশাক কুমার র্বোস, অর্তর্রক্ত সর্িব ও ম াপর্রিালক, কার্রগর্র র্শক্ষা
অর্ধেপ্তর, ঢাকা। সভাপর্ত র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাোঃ মমাস্তার্ফজুর র মান, মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কার্রগর্র
র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা।
3.4.4 শ ীে র্েবস ও আমত্মজিার্তক মার্তভাষা র্েবস পালন
শ ীে র্েবস ও আন্তজিার্তক মার্তভাষা র্েবস উপলদক্ষ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষাদবাড ি দত ২০১৮ সাদলর ২১ মফরুয়ায়ার্র
সকল ভাষা শ ীেদের েদ্ধা জানাদত জাতীয় শ ীে র্মনাদর পুস্প স্তবক অপিণ করা য়।
3.4.5 জার্তর জনক বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মাদনর ৯৯ তম শুভ জন্মর্েবস ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০১৮ পালন
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি দত ১৭ মাি ি ২০১৮ তার্রখ সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাোলী জার্তর জনক বেবন্ধু মশখ
মুর্জবুর র মাদনর ৯৯ তম জন্ম র্েবস ও জাতীয় র্শশু র্েবস ২০১৮ উযাপন উপলদক্ষ জার্তর জনক- এর স্মৃর্ত স্তদম্ভ পুস্প
স্তবক অপিণ করা য় এবাং মবাড ি সভাকদক্ষ এক আদলািনা সভা ও মোয়া মা র্ফল- এর আদয়াজন করা য়।
3.4.6 ম ান স্বাধীনতা র্েবস পালন
২৬ মাি ি ২০১৮ তার্রখ ম ান স্বাধীনতা র্েবদস সা াে জাতীে স্মৃকতনসৌনধ ুলস্পস্ত ে অপষণ েো হে।
3.5 কার্রকুলাম র্বভাগ
3.5.1 কার্রকুলাম প্রণয়ন সাংক্রান্ত কমিশালা:
তাকেখ
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রম

২৩ ও ২৪ জুলাই ২০১৭করঃ
০৮, ০৯ ও ১০ আগস্ট
২০১৭করঃ
১৬, ১৭ ও ১৮ আগস্ট
২০১৭করঃ
১৯, ২০ ও ২১ আগস্ট
২০১৭করঃ
২২, ২৩, ২৪ আগস্ট ২০১৭করঃ
২৬, ২৭ ও ২৮ আগস্ট
২০১৭করঃ
১২, ১৩ ও ১৪ বসনেম্বে ২০১৭
করঃ
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ক র্ে স্ত্ি

কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে এইেএসকস (ক জ্ঞাে)
উিীণ ষ কিক্ষােীো শূন্য আসনে ৩ে পন ষ এ ং এইেএসকস (ন ানেিোল) উিীণ ষ কিক্ষােীনেে
৪ে ষ পন ষ কতষে জন্য েীকতমালা (নমেআপ বোস ষ) বতেী।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬ এে আনলানে কসক ল, েন্সট্রােিে,
সান কষ েং, এে ােেেনমন্টাল, আকেষনটেোে এ ং ইনন্টকেেে কিজাইে বটেনোলকজসমূনহে
৪ে ষ পন ষে কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬ এে আনলানে েকম্পউটাে,
েকম্পউটাে সানেন্স, বটকলেকমনেনেিে এ ং িাটা বটকলেকমউকেনেিে বটেনোলকজসমূনহে
৪ে ষ পন ষে কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬ এে আনলানে ইনলেপট্রকেক্স,
ইনলেনট্রানমকিেোল, ইন্সট্রুনমনন্টিে অোন্ড প্রনসস েনরাল এ ং ইনলেকট্রেোল
বটেনোলকজসমূনহে ৪ে ষ পন ষে কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬ এে আনলানে অনটানমা াইল,
বমোট্রকেক্স, মাইকেং অোন্ড মাইে সান ষ এ ং বমকেে ও কিপ ক কডং বটেনোলকজসমূনহে
৪ে ষ পন ষে কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬ এে আনলানে ্র াস এ ং কসোকমক্স,
্র াকফক্স ও কপ্রকন্টং, ফুি এ ং বেকমেোল বটেনোলকজসমূনহে ৪ে ষ পন ষে কসনল াস বতেী
েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬ এে আনলানে বমোকেেোল,
কেকিজানেিে অোন্ড এোে েকন্ডিকেং, পাওোে এ ং এোেক্রাফ্ট বমইেনটন্যান্স
(এন ানেকেক্স) এ ং এোেক্রাফ্ট বমইেনটন্যান্স (এনোনস্পস) বটেনোলকজসমূনহে ৪ে ষ পন ষে

কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৭-এে আনলানে এইেএসকস (ক জ্ঞাে)
০৩ আগস্ট ২০১৭করঃ
উিীণ ষ কিক্ষােীো শূন্য আসনে ৩ে পন ষ এ ং এইেএসকস (ন ানেিোল) উিীণ ষ কিক্ষােীনেে
৪ে ষ পন ষ কতষে জন্য েীকতমালা বতেী।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে েকম্পউটাে,
২৪, ২৫ ও ২৬ অনক্টা ে
েকম্পউটাে সানেন্স, বটকলেকমনেনেিে এ ং িাটা বটকলেকমউকেনেিে বটেনোলকজসমূনহে
২০১৭করঃ
৫ম পন ষে কসনল াস বতেী।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে কসক ল, েন্সট্রােিে,
০১, ০২ ও ০৩ েন ম্বে
সান কষ েং, এে ােেেনমন্টাল, আকেষনটেোে এ ং আকেষনটেোে অোন্ড ইনন্টকেেে কিজাইে
২০১৭করঃ
বটেনোলকজসমূনহে ৫ম পন ষে কসনল াস বতেী েে হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে ইনলেট্রকেক্স,
০৪, ০৫ ও ০৬ েন ম্বে
ইনলােনট্রানমকিেোল, ইন্সট্রুনমনন্টিে অোন্ড প্রনসস েনরাল এ ং ইনলেকট্রেোল
২০১৭করঃ
বটেনোলকজসমূনহে ৫ম পন ষে কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং/কিনলামা-ইে-এক্র োলোে/কিনলামা-ইে-কফসাকেজ/কিনলামা ইে
২৮ জানুোকে ২০১৮ করঃ
বটক্সটাইল কিক্ষাক্রম পকেোলোে প্রক ধাে-এে আনলানে এইেএসকস (ন ানেিোল) উিীণ ষ
কিক্ষােীো শূন্য আসনে ৪ে ষ পন ষ কতষে েীকতমালাে আনলানে (নমেআপ বোস ষ) বতকে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে অনটানমা াইল,
০৬, ০৭ ও ০৮
বমোট্রকেক্স, মাইকেং অোন্ড মাইে সান ষ এ ং বমকেে ও কিপ ক কডং বটেনোলকজসমূনহে
বফব্রুোকে২০১৮করঃ
৫ম পন ষে কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে ্র াস এ ং কসোকমক্স,
১০, ১১ ও ১২ বফব্রুোকে
্র াকফক্স ও কপ্রকন্টং, ফুি এ ং বেকমেোল বটেনোলকজসমূনহে বটেনোলকজসমূনহে ৫ম পন ষে
২০১৮করঃ
কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে বমোকেেোল,
১৩, ১৪ ও ১৫ বফব্রুোকে
কেকিজানেিে অোন্ড এোে েকন্ডিকেং, পাওোে এ ং এোেক্রাফ্ট বমইেনটন্যান্স
২০১৮করঃ
(এন ানেকেক্স) এ ং এোেক্রাফ্ট বমইেনটন্যান্স (এনোনস্পস) বটেনোলকজসমূনহে ৫ম পন ষে
কসনল াস বতেী েো হে।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে এইেএসকস (ক জ্ঞাে)
৩ে পন ষ কতষকৃত কিক্ষােীনেে ১ম ও ২ে এ ংএইেএসকস (ন ানেিোল) ৪ে ষ পন ষ কতষকৃত
১৯ বফব্রুোকে ২০১৮করঃ
কিক্ষােীনেে ১ম, ২ে ও ৩ে পন ষে েম্বে সমন্বে েো এ ং কিনলামা ইে ইকিকেোকেং
কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে-২০১০-এে কিক্ষােীনেে পূে: কতষে কসিান্ত ্র হণ েো হে।
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা অকধেপ্তোধীে ‘‘২৩টি বজলাে পকলনটেকেে ইন্সটিটিউট স্থাপে’’
০৪ মাে ষ ২০১৮ করঃ
িীর্ ষে প্রস্তাক ত প্রেনল্পে আওতাে ২৩টি পকলনটেকেে ইন্সটিটিউনট বটেনোলকজ কেধ ষােণ।
কিনলামা ইে ট্যেকেজম অোন্ড হসকপটাকলটি কিক্ষাক্রম এ ং কিনলামা ইে ইকিকেোকেং
২১-২৩ বম ২০১৮করঃ
কিক্ষাক্রনমে ফুটওোে বটেনোলকজে প্রক ধাে-২০১৬-এে আনলানে ৫ম পন ষে কসনল াস
বতেী।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং (নে াল) কিক্ষাক্রম
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং (নে াল) কিক্ষাক্রনমে বমকেে বমোকেেোল, িীপ ক কডং হাল,
বে াল ইনলেকট্রেোল, বে াল ইনলেট্রকেক্স বটেনোলকজ পকেোলোে জন্য প্রক ধাে-২০১৬এে আনলানে ৫ম পন ষে কসনল াস বতেী।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং (আকমষ) কিক্ষাক্রম
১৬ ও ১৭ জুলাই ২০১৭করঃ

০৪ ও ০৫ অনক্টা ে ২০১৭করঃ
কিনলামা ইে লাই স্টে কিক্ষাক্রম
36 TMED Annual Report

কিনলামা ইে ইকিকেোকেং (আকমষ) কিক্ষাক্রম পকেোলোে জন্য েন্সট্রােিে, সান কষ েং,
বটকলেকমউকেনেিে ও ইনলেট্রকেক্স বটেনোলকজে বোস ষ োেোে বতেী।

৩০ ও ৩১ কিনসম্বে ২০১৭করঃ
১৬ ও ১৭ জানুোকে ২০১৮করঃ
০৮ ও ০৯ বম ২০১৮করঃ

কিনলামা ইে লাই স্টে ০৪ (োে) িে বমোকে কিক্ষাক্রনমে ৪ে ষ পন ষে কসনল াস প্রণেে
সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
কিনলামা ইে লাই স্টে ০৪ (োে) িে বমোকে কিক্ষাক্রনমে ৫ম পন ষে কসনল াস প্রণেে
সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
কিনলামা ইে লাই স্টে ০৪ (োে) িে বমোকে কিক্ষাক্রনমে ৬ষ্ঠ পন ষে কসনল াস প্রণেে
সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।

কিনলামা ইে ফনেকষ্ট্র কিক্ষাক্রম
কিনলামা ইে ফনেকষ্ট্র ০৪ (োে) িে বমোকে কিক্ষাক্রনমে ৭ম ও ৮ম পন ষে কসনল াস প্রণেে
সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
কিনলামা ইে কফসাকেজ (ইে সাক সষ ) কিক্ষাক্রম
০৮ ও ০৯ আগস্ট ২০১৮করঃ

কিনলামা ইে কফসাকেজ (ইে সাক সষ ) কিক্ষাক্রনমে ৫ম পন ষে কসনল াস প্রণেে সংক্রান্ত
েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
কিনলামা ইে কফসাকেজ (ইে সাক সষ ) কিক্ষাক্রনমে ৭ম ও ৮ম পন ষে কসনল াস প্রণেে
২৭ ও ২৮ বসনেম্বে ২০১৭করঃ
সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
এইেএসকস (ন ানেিোল) কিক্ষাক্রম
২২ ও ২৩ আগস্ট ২০১৭করঃ

এইে এস কস ব ানেিোল কিক্ষাক্রনমে খসড়া বোস ষ োেোে ও প্রক ধাে চূড়ান্তেেনণে
কেকমি েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
এইে এস কস ব ানেিোল কিক্ষাক্রনমে বট্রি ক র্নেে কসনল াসচূড়ান্তেেনণে কেকমি
০২ ও ০৩ অনক্টা ে ২০১৭করঃ
েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
এইে এস কস ব ানেিোল কিক্ষাক্রনমে সাধােণ ক র্নেে কসনল াস পকেমাজষে ও ৪ে ষ
১৯ ও ২০ মাে ষ ২০১৮করঃ
ক র্নেে কসনল াস কিনলামা ইে ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রনমে ১ম, ২ে এ ং ৩ে বসকমস্টানেে
বমেআপ বোনস ষে সানে সমন্বনেে কেকমি েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
জাতীে েক্ষতামাে ব কসে (৩৬০ঘন্টা) কিক্ষাক্রম
১৯ ও ২০ জুলাই ২০১৭করঃ

১৬- ১৮ বসনেম্বে ২০১৭করঃ
১৯- ২১ বসনেম্বে ২০১৭করঃ
২৪- ২৬ বসনেম্বে ২০১৭করঃ

বিা-পীস বতকে (নমাম াকত ও বমানমে বিা-পীস, কৃকত্রম ফুল ও গাি, বস্টাে, কক্রস্টাল প্রভৃকতে
বিা-পীস), ব্যাগ বতকে (েট, োপড়, োগজ, েোনেল, পস্নাকস্টে ও ুলকেে ব্যাগ), সূকে কিল্প
(োেচুকপ ও হানতে এমব্রেিাকে বসলাই) ও প্যানেকজং (োগনজে বঠাঙ্গা, ক্স, ব্যাগ, খাম
প্রভৃকত বতকে) বট্রনিে কসনল াস প্রণেে সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
ইকমনটিে গহো বতকে, পানপাস বতকে, মািেম্নম োর্ ও বেোে কগক ং (বৃি ও কিশু) বট্রনিে
কসনল াস প্রণেে সংক্রান্ত েমষিালা অনুকষ্ঠত হে।
েকম্পউটাে অকফস অোকপস্ননেিে, িাটান স বপ্রাগাকমং, ্র াকফক্স কিজাইে অোন্ড
মাকিকমকিো বপ্রাগাকমং, হাি ষওেোে অোন্ড বেটওোকেষং, অনটােোি ২D অোন্ড ৩D ও
েকম্পউটাে বপ্রা্র াকমং প্রভৃকত বট্রনিে কসনল াস পকেমাজষে সংক্রান্ত অনুকষ্ঠত হে।

3.5.2 র্বনামূদল্য সাধারণ, মেড ও মেড সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক সাংক্রান্ত তথ্য: প্রর্ত বের বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি
পর্রিার্লত এসএসর্স (দভাদকশনাল) ও োর্খল (দভাদকশনাল) র্শক্ষাক্রদমর র্শক্ষার্ীদের মদধ্য র্বনামূদল্য সাধারণ, মেড ও
মেড সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তক- এর িার্ ো র্নরুপণ কদর র্াদক এবাং এনর্সটির্ব িার্ ো মমাতাদবক প্রদয়াজনীয় মেড ও মেড
সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকমুদ্রণ এবাং র্বতরদণ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র ণ কদর র্াদক। ২০১৮ র্শক্ষাবদষ ি এনর্সটির্ব- এর মাধ্যদম
মমাট মুর্দ্রত এবাং র্বতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক- এর পর্রমাণ র্েল ৩২,৪৬,৬০৯ (বর্ত্রশ লক্ষ মেির্ল্লশ াজার েয়শত নয়) টি।
এরমদধ্য মেড বই ১০,২৬,৭০৫ (েশ লক্ষ োর্ববশ াজার সাতশত পাঁি) এবাং সাধারণ বই ২২,১৯,৯০৪ (বাইশ লক্ষ উর্নশ
াজার নয়শত িার) টি।
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3.5.3 I-Book ও E-Book সাংক্রান্ত তথ্য: এসএসর্স (দভাদকশনাল) ও োর্খল (দভাদকশনাল) র্শক্ষাক্রদমর I-Book
প্রস্ত্ত্তদতর জন্য র্নধ িার্রত ২১টি র্বষদয়র পাঠ্যপুস্তদকর মদধ্য ১৭টি র্বষদয়র পাঠ্যপুস্তক- এর I-Book প্রস্ত্ত্তর্তর কা িক্রম
চূড়ান্ত প িাদয় আদে। র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং ও সমমাে কিক্ষাক্রনমে E-Book প্রস্ত্িকতে জন্য কেধ ষাকেত ৮টি ক র্নেে
পান্ডুকলকপ প্রণেে েো হনেনি।

চিত্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গবেষণা সংক্রান্ত MOU (Memorandum of Understanding)
স্বাক্ষর
3.5.4 গদবষণা সাংক্রান্ত: ২০১৭-২০১৮ অর্ ি বেদর মবাদড ির গদবষণা শাখার মাধ্যদম পর্রিার্লত গুরুবরোপূণ ি কাজগুদলা
র্নম্নরুপ:
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা কর্তিক এনটির্ভর্কউএফ (NTVQF) বাস্তবায়দনর অগ্রগর্ত ও মাঠ প িাদয় এর
কা িকারীতা প িাদলািনার লদক্ষয ‘‘Matching of NTVQF (National Technical and Vocational
Qualification Framework) Standard Qualification with the Occupations of Employment
Market”শীষ িক গদবষণা কা িক্রম পর্রিালনাকরণ। বতিমাদন গদবষণাটির র্রদপাট ি প্রস্ত্ত্তর্তকরণ ও োপাদনার র্বষয়টি

প্রর্ক্রয়াধীন রদয়দে।
র্শক্ষা ও গদবষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা র্বের্বযালয়, ঢাকা- এর সাদর্ গদবষণা সাংক্রান্ত MOU (Memorandum of
Understanding) চ্যর্ক্ত স্বাক্ষর:‘‘A Study for Enhancing Enrollment and Acceptability
of SSC (Vocational), Dakhil (Vocational), and HSC (Vocational) Courses” গদবষণা
কা িক্রম বাস্তবায়দনর র্নর্মত্ত ২২ মম ২০১৭ তার্রখ র্শক্ষা ও গদবষণা ইনর্স্টটিউট, ঢাকা র্বের্বযালয়, ঢাকা- এর সাদর্
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা- এর MOU (Memorandum of Understanding) চ্যর্ক্ত
স্বাক্ষর অনুষ্ঠান মবাড ি সভাকদক্ষ অনুর্ষ্ঠত য়।বতিমাদন গদবষণাটির র্রদপাট ি প্রস্ত্ত্তর্তকরণ ও োপাদনার র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন
রদয়দে।
অর্ িননর্তক গদবষণা বুযদরা, ঢাকা র্বের্বযালয়, ঢাকা- এর সাদর্ গদবষণা সাংক্রান্ত MOU (Memorandum of
Understanding) চ্যর্ক্ত স্বাক্ষর: ‘‘A Study for Making HSC (Business
Management) Course More Market Responsive and Practical Oriented”
গদবষণা কা িক্রম বাস্তবায়দনর র্নর্মত্ত ২২ মম ২০১৭ তার্রখ অর্ িননর্তক গদবষণা বুযদরা, ঢাকা র্বের্বযালয়, ঢাকা- এর
সাদর্ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা- এর MOU (Memorandum of Understanding) চ্যর্ক্ত
স্বাক্ষর অনুষ্ঠান মবাড ি সভাকদক্ষ অনুর্ষ্ঠত য়।
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অযার্ফদলদয়শন সাংক্রান্ত তথ্য: বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি অনুদমার্েত র্বর্ভন্ন র্শক্ষাক্রদম সরকার্র ও মবসরকার্র
প িাদয় জুন ২০১৮ প িন্ত মমাট প্রর্তষ্ঠাদনর সাংখ্যা ৮২২৪ (সরকার্র ৭০২ ও মবসরকার্র ৭৫২২) টি। এরমদধ্য ২০১৭-২০১৮
অর্ ি বেদর র্বর্ভন্ন র্শক্ষাক্রদম অনুদমার্েত প্রর্তষ্ঠাদনর সাংখ্যা ২৯৯ (সরকার্র ৩৬ ও মবসরকার্র ২৬৩) টি।
3.6 পরীক্ষা র্নয়ন্ত্রণ র্বভাগ
পরীক্ষা র্নয়ন্ত্রণ র্বভাগ র্বগত জুলাই ২০১৭ দত জুন ২০১৮ প িন্ত সমদয়র মদধ্য মবাড ি অনুদমার্েত র্বর্ভন্ন র্শক্ষাক্রদম
পরীক্ষা গ্র ণ এবাং র্ারীর্ত ফলাফল প্রকাশ কদরদে।
3.6.1 পরীক্ষার্ী ও পাস সাংক্রান্ত তথ্য: ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদর বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি অনুদমার্েত র্বর্ভন্ন
র্শক্ষাক্রদম অনুর্ষ্ঠত চূড়ান্তপরীক্ষায় সরকার্র ও মবসরকার্র প্রর্তষ্ঠাদন পরীক্ষার্ীর সাংখ্যা ৫৩৫৯৩৪ (মর্ লা পরীক্ষার্ী ১৫২৫৩২)
ও পাদসর সাংখ্যা ৪৩৬৩৫০ (মর্ লা ১৩১৪৯৩)।
মবাড ি অনুদমার্েত র্বর্ভন্ন কিক্ষাক্রনম পাসকৃত কিক্ষােীনেে সংখ্যা ও পানসে হাে:
মা্যমকমে স্তনেে এসএসকস (ন ানেিোল) ও োকখল (ন ানেিোল) কিক্ষাক্রম
িে
পেীক্ষােীে সংখ্যা
পাসকৃত কিক্ষােীে সংখ্যা
পানসে িতেো হাে
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িে
পেীক্ষােীে সংখ্যা
পাসকৃত কিক্ষােীে সংখ্যা
পানসে িতেো হাে
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পাসকৃত কিক্ষােীে সংখ্যা
পানসে িতেো হাে
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3.6.2 পরীক্ষা র্নয়ন্ত্রণ র্বভাগ কর্তিক গৃ ীত অন্যান্য কা ক্রম:
২০১৮ সদনর এসএসর্স (দভাদকশনালা) ও োর্খল (দভাদকশনাল) পরীক্ষা সুষ্ঠুভাদব অনুষ্ঠাদনর লদক্ষয মকন্দ্র
সর্িবগদণর সাদর্ ২১ জানুয়ার্র ২০১৮ তার্রখ বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকায় একমতর্বর্নময় সভা
অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাদন প্রধান অর্তর্র্ র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাোঃ আলমগীর, সর্িব, কার্রগর্র
ও মাদ্রাসা র্বভাগ, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।র্বদশষ অর্তর্র্ র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব অদশাক কুমার
র্বোস, অর্তর্রক্ত সর্িব (কার্রগর্র), কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাগ, র্শক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও ম াপর্রিালক
(অর্তর্রক্ত োর্য়বরো), কার্রগর্র র্শক্ষা অর্ধেপ্তর, ঢাকা। সভাপর্ত র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাস্তার্ফজুর
র মান, মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা।
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বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদডরি আওতাধীন ২৪ মম ২০১৮ দত অনুর্ষ্ঠতব্য র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং
র্শক্ষাক্রদমর পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নকলমুক্ত পর্রদবদশ পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবাং নতুন র্লথুযুক্ত উত্তরপত্র [১০
(েশ) র্ডর্জদটর মরর্জদিশন নম্বর ও ০৫ (পাঁি) র্ডর্জদটর র্বষয় মকাড সম্বর্লত] ব্যব ার কদর পরীক্ষা গ্র ণ
র্বষদয় মবাদড ির নতুন ভবদনর ২য় তলায় মকদন্দ্রর ভারপ্রাপ্ত কমিকতিাদের অাংশগ্র দণ ১৯ মম ২০১৮ তার্রদখ
র্েনব্যাপী এক কমিশালা অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত কমিশালায় প্রধান অর্তর্র্ র্ দসদব উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাোঃ
মমাস্তার্ফজুর র মান, মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা। র্রদসাস ি পাস িন র্ দসদব উপর্স্থত
র্েদলন ড. সুশীল কুমার পাল, পরীক্ষা র্নয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা। সভাপর্ত র্ দসদব
উপর্স্থত র্েদলন জনাব মমাোঃ মা াবুবুর র মান, সর্িব, বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি, ঢাকা।
এসএসকস (ন ানেিোল) ও োকখল (ন ানেিোল) পেীক্ষা ২০১৮ সুষ্ঠু ও েেলমুক্ত পকেন নি অনুষ্ঠানেে
লনক্ষে সংকিষ্ট সেনলে সনেতেতা বৃকিে জন্য ব াি ষ ও মাঠ পয ষানেে েমষেতষানেে সমন্বনে অঞ্চলক কিে ০৮
(আট) টি ব নুেনত েেল ক নোধী বসকমোে অনুকষ্ঠত হে। অঞ্চলগুনলা হল ঢাো, যনিাে, েট্ট্র াম, েংুলে,
কেিাল, মেমেকসংহ ও কসনলট।
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3.7 পর্রেশিন র্বভাগ
২০১৭-১৮ অর্ ি বেদর পর্রেশিন র্বভাগ কর্তিক গৃ ীত পেদক্ষপসমূ ও কাদজর অগ্রগর্ত:
পর্রেশিন: ৪১০টি প্রর্তষ্ঠান পর্রেশিন ও মর্নটর্রাং সম্পন্ন করা দয়দে। উক্ত প্রর্তষ্ঠাদনর পর্রেশিন প্রর্তদবেদনর র্ভর্ত্তদত
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা মনয়া দচ্ছ।
অনলাইন মর্নটর্রাং ও মূল্যায়ন: র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্র র্শক্ষাক্রদম ১৩৪ টি, এইি এস র্স (র্বএম) র্শক্ষাক্রদম ৩২৮টি,
এসএসর্স (দভাদকশনাল)র্শক্ষাক্রদম ২৩৪ টি প্রর্তষ্ঠান স্বীকৃর্ত/রযাাংর্কাং- এর জন্য অনলাইদন প্রর্তদবেন োর্খল কদরদে।
প্রর্তদবেন ািাই বাোই কদর প্রর্তষ্ঠানগগুদলাদক রযাাংর্কাং করা দব এবাং চূড়ান্ত স্বীকৃর্ত প্রোন করা দব।
মেড সাংদ াজন:র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্র র্শক্ষাক্রদম ৫৯টি, এইি এস র্স (র্বএম) র্শক্ষাক্রদম ০৯টি, এসএসর্স মভাক
র্শক্ষাক্রদম ৭টি ও জাতীয় েক্ষতামান মবর্সক (৩৬০ ন্টা) র্শক্ষাক্রদম ৫৫০টি, মেড বৃর্দ্ধ/শাখা সাংদ াজন এবাং ৩৫০টি
মেদডর আসন বৃর্দ্ধ করা দয়দে।
স্থান ও নাম পর্রবতিন: র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং, এইি এস র্স (র্বএম), এসএসর্স (দভাকোঃ) ও জাতীয় েক্ষতামান (দবর্সক
৩৬০ ন্টা) মেড র্শক্ষাক্রদম ১৭টি প্রর্তষ্ঠাদনর স্থান ও নাম পর্রবতিন করা দয়দে।
ব্যবস্থাপনা কর্মটি, সাাংগঠর্নক কর্মটি ও এড ক কর্মটি গঠন: র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং, এইি এস র্স (র্বএম), এসএসর্স
(দভাকোঃ) র্শক্ষাক্রদম সব িদমাট ৭৯২টি প্রর্তষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা কর্মটি গঠন করা দয়দে।
র্শক্ষানুরাগী/র্বদুযৎসা ী সেস্য মদনানয়ন:এইিএসর্স (র্বএম) ও এসএসর্স (দভাদকশনাল) র্শক্ষাক্রদম ২৩৫টি প্রর্তষ্ঠাদন
র্শক্ষানুরাগী/র্বদুযৎসা ী সেস্য মদনানয়ন মেয়া দয়দে।
স্বীকৃর্ত নবায়ন: র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং/কৃর্ষ/র্ফশার্রজ, এইি এস র্স (র্বএম) ও এসএসর্স (দভাদকশনাল) র্শক্ষাক্রদম
৩৬৩টি প্রর্তষ্ঠাদনর স্বীকৃর্ত নবায়ন করা দয়দে।
অর্ভদ াগ/তেন্ত: র্ডদলামা ইন ইর্ির্নয়ার্রাং, এইিএসর্স (র্বএম), এসএসর্স (দভাদকশনাল) ও জাতীয় েক্ষতামান মবর্সক
(৩৬০ ন্টা) র্শক্ষাক্রদম ৪৫ টি অর্ভদ াগ তেন্ত করা দয়দে। তেন্ত প্রর্তদবেদনর আদলাদক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র ণ করা
দচ্ছ।
কিক্ষে-েমষোেী কেনোগ ািাই েকমটি: এইেএসকস (ক এম), এসএসকস (ন ানেিোল) কিক্ষাক্রনম ১০৮টি প্রকতষ্ঠানেে
কিক্ষে-েমষোেী কেনোগ ািাই েকমটি গঠে েো হনেনি।
ব ানি ষে অধীনে কিনলামা পয ষানেে প্রকতষ্ঠােসমূহনে কেজস্ব জকমনত স্থাোন্তনেে জন্য ৮৭টি প্রকতষ্ঠােনে তাকগে পত্র বেো
হনেনি। ৩২টি প্রকতষ্ঠাে বেনে সাড়া পাওো বগনি। প্রকতষ্ঠােগুনলানে আ ােও তাকগে বেো হন ।
ব সেোকে পয ষানে কিনলামা ইেইকিকেোকেং/নটক্সটাইল ইকিকেোকেং কিক্ষাক্রম পকেোকলত ৯৬টি প্রকতষ্ঠানেে কেজস্ব জকমে
ক েণী সং্র হ েো হনেনি।
কিনলামা ইে ইকিকেোকেং বোস ষ পকেোকলত সেল ব সেোকে কিক্ষা প্রকতষ্ঠােসমূনহ ব ানি ষ প্রেি েীকতমালা বমাতান ে
ব্য স্থাপো েকমটি দ্বাো পকেোলো ও কিক্ষে েমষোেী কেনোগ ক র্নে তাকগে বেওো হনেনি।
3.8 এনটির্ভর্কউএফ (NTVQF) মসল
জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন নীর্ত ২০১১ ও জাতীয় কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক ম াগ্যতা কাঠাদমা (NTVQF) বাস্তবায়দন ২০১৭-১৮ অর্ ি
িনে এেটিক কেউএফ বসল ের্তষে গৃহীত পেনক্ষপসমূহ ও োনজে অ্র গকত কেমণেম্নপ:
কেধ ষাকেত ১২ বসক্টনে ১২৯টি অকুনপিনেে ৩১০টি েকম্পনটকন্স স্টোন্ডি ষ প্রণেে েো হনেনি । এেমন্যম ২০১৭-১৮ অে ষ িনে
ক ক ন্ন অকুনপিনে বমাট প্রকণত েকম্পনটকন্স স্টান্ডাি-ষ এে সংখ্যা ৭৭টি।
এ পয ষন্ত প্রণেেকৃত বমাট বোস ষ অোকক্রকিনটিে িকুনমন্টস-এে সংখ্যা ৩১০টি। ২০১৭-১৮ বসসনে প্রকণত হনেনি ৭৭টি।
২০১২ সাল বেনে এেটিক কেউএফ াস্ত ােনে াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ বমাট ২৫৯টি প্রকতষ্ঠােনে বেকজোি ষ বট্রকেং
অেগাোইনজিে (আেটিও) কহনসন অোকক্রকিনটিে েনেনি। ২০১৭-১৮ বসসনে অোকক্রকিনেনটি আেটিও- এে সংখ্যা
৭৩টি।
ষ
ব াি ষ ের্তে ক ক ন্ন বলন নল সাটিফাইি
ইন্ডাসকট্র অোনসসে- এে বমাট সংখ্যা ৮৯৯ জে। এেমন্যম ২০১৭-১৮ বসসনে
ষ
সাটিফাইি ইন্ডাসকট্র অোনসসে- এে সংখ্যা হল ৩১২ জে।
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ষ
ষ
বমাট সাটিফাইি
কিক্ষে ও প্রকিক্ষনেে সংখ্যা ৫৫০ জে। ২০১৭-১৮ বসিনে সাটিফাইি
৩৯৭জে।
ষ
ষ
বমাট সাটিফাইি ্র াজুনেট- এে সংখ্যা ৩২৫৮১ জে। এেমন্যম ২০১৭-১৮ বসসনে সাটিফাইি ্র াজুনেট- এে সংখ্যা ১১৭৫৩
জে।
3.9 বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদড ির উন্নয়নমূলক কা িক্রম ও ভর্বষ্যত পর্রকল্পনা
 ভবন সপ্রসাসারণ
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাড ি সরকাদরর কার্রগর্র ও বৃর্ত্তমূলক র্শক্ষা সপ্রসাসারণ নীর্তর সফল বাস্তবায়দনর জন্য
র্নরলসভাদব কাজ করদে। কাজ সুিারম্নরূদপ সম্পােদনর জন্য উপযুক্ত কাদজর পর্রদবশ বতর্র করার র্নর্মত্ত মবাড ি ভবন-২
র্নমিাণ করার জন্য প্রকল্প াদত মনয়া য়। মবাদড ির আওতাধীন র্শক্ষাক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করার র্নর্মত্ত র্শক্ষা কা িক্রম মর্নটর্রাং,
র্শক্ষার মান র্নরূপন ও প্রর্তষ্ঠাদনর জনবল উন্নয়দনর লক্ষক্ষয প্রর্শক্ষণ প্রোনস র্বর্ভন্ন কা িক্রম র্নয়র্মতভাদব সম্পােদনর জন্য
Floor Space -এর প্রদয়াজন রদয়দে।
২০২০ সাদল কার্রগর্র র্শক্ষায় র্শক্ষার্ীর ভর্তির ার ২০% এ উন্নীত করার লক্ষয গৃ ীত সাংস্কার কমিসূর্িদক গর্তশীল করার
জন্য মবাদড ির র্নজস্ব অর্ িায়দন মবাড ি ভবন সপ্রসাসারণ (ভবন-২) প্রকল্প গ্র ণ কদরদে।
3.9.1 বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদড ির ভবন-২ ব্লক র্নমিাণ প্রকদল্পর সার-সাংদক্ষপ
প্রকদল্পর নাম:‘‘র্ফর্নর্শাং যা ইনকমর্পস্নট ওয়াকিস অব র্বটিইর্ব ভবন-২ (১ম সাংদশার্ধত) ;২য় সাংদশাধনী প্রস্তাব
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা ক াগ,কিক্ষা মন্ত্রণালনে প্রকক্রোধীে।
অ োঠানমা উন্নেে েমষসূকে: প্রেনল্পে আওতাে ০২টি ব ইজনমন্ট বলােসহ ২০তলা ক নতে উপে ২০তলা ে কেমষাণ
োজ াস্ত ােোধীে (ন সামকেে ক মাে েলােল ের্তষপনক্ষে উচ্চতা ক র্েে িাড়পত্র বমাতান ে ১৩ তলা ে কেমষাণ
েো সম্ভ হন )।
াস্ত ােে অ্র গকত: ২০ তলা ক ত ক কিষ্ট নেে প্রেম ১৩ তলা (২ টি ব ইজনমন্ট বলােসহ) কেমষাণ োনজে মন্যম ২
টি ব ইজনমন্ট বলােসহ ১২ টি বলানেে বিম োেোনেে োজ সম্পন্ন হনেনি। ২০১৭-২০১৮ অে ষ িনে ব ইজনমন্টসহ
প্রেম ১০ তলা ব্য হাে উপনযাগী েোে জন্য কফকেকিং োজ েলমাে আনি।
োদ্দকৃত অে ষ: ২০১৭-২০১৮ অে ষ িনে সংনিাকধত ানজনট োদ্দকৃত অনে ষে পকেমাে ৬০০.০০ লক্ষ টাো।
ব্যকেত অে ষ: ২০১৭-২০১৮ অে ষ িনে বমাট ব্যনেে পকেমাে ৪৭০.২ লক্ষ টাো।
লক্ষেমাত্রা এ ং লক্ষেমাত্রাে ক পেীনত অকজষত অ্র গকত: ২০১৭-২০১৮ অে ষ িনে লক্ষেমাত্রা এ ং লক্ষেমাত্রাে
ক পেীনত অকজষত আকে ষে অ্র গকত ৭৮.৩৬%। ২০১৭-২০১৮ অে ষ িনে ক্রমুলকিত ব ৌত অ্র গকত ৬৫%।
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3.10 ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা
বাাংলাদেশ কার্রগর্র র্শক্ষা মবাদডরি কা িক্রম গর্তশীল, স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন প িাদয় উর্ন্নত করার লক্ষক্ষয এবাং মেদশর র্বপুল
অেক্ষ জনদগাষ্ঠীদক েক্ষ জনশর্ক্তদত রূপামত্মর করার কাদজ স ায়তা করার জন্য মবাড ি দত র্নম্নর্লর্খত কা িক্রম গ্র ণ করা
দব:
















অনুনমাকেত কিক্ষাক্রনমে প্রক ধাে ও পাঠ্যসূকে বেনিে ও ক নেনিে োকহোে আনলানে েমষ াজানেে প্রকত লক্ষে বেনখ
পকে তষে ও পকেমাজষে েোে পেনক্ষপ ্র হণ;
ক ক ন্ন কিক্ষাক্রনমে অোকফকলনেিে েীকতমালা সংনিাধে ও পকেমাজষেপূ ষে প্রণেে ও প্রোি েোে ব্য স্থা ্র হণ;
ব ানি ষে আওতাধীে ক ক ন্ন কিক্ষাক্রনমে পাঠ্যসূকে অনুযােী বলখে/ প্রোিে ের্তষে প্রণীত পাঠ্যুলস্তে মূল্যােনেে জন্য
েকমটি গঠে ও পান্ডুকলকপ মূল্যােেপূ ষে গুণগত মােসম্পন্ন পান্ডুকলকপ পাঠ্যুলস্তে আোনে প্রোনিে জন্য অনুনমােে
প্রোে;
ব ানি ষে আওতাধীে ক ক ন্ন কিক্ষাক্রনমে পেীক্ষা ্র হণ ও ফলাফল প্রোনিে েীকতমালা প্রণেে;
ক ক ন্ন কিক্ষাক্রনমে পেীক্ষাে উিেপত্র মূল্যােনেে জন্য প্রধাে পেীক্ষে/ কেেীক্ষে ও পেীক্ষেনেে িাটান জ প্রণেে;
ব ানি ষে োনজে গকতিীলতা আোেনেে জন্য েতুে েতুে পে সৃকষ্ট ও শূন্য পে পূেনণে ব্য স্থা ্র হণ;
ব াি ষ অনুনমাকেত ক ক ন্ন বোস ষ ও প্রকিক্ষণ প্রোেোেী প্রকতষ্ঠােসমূনহে মাে কেকিত েোে লনক্ষ ‘‘Quality
Assurance Manual” প্রণেে;
সেোকে ব সেোকে সেল োকেগকে ও বৃকিমূলে কিক্ষাে কেনোকজত কিক্ষেনেে প্রকিক্ষণ প্রোনেে লনক্ষে ক নির্
উনযাগ ্র হণ;
োকেগকে ও বৃকিমূলে কিক্ষাে প্রনোজেীে েক্ষতা অজষে কেকিত েোে লনক্ষে োকেগকে ও ব ানেিোল
বোস ষগুনলানে ‘‘Competency based” েোে উনযাগ;
বেনি-ক নেনি েক্ষ জেিকক্তে োকহো কেরূপণ ও সে োনহে ক র্নে যোযে সমন্বনেে জন্য শ্রম- াজানে তথ্য
সম্বকলত এেটি িাটান জ প্রণেে;
সমানজে অ নহকলত জেনগাকষ্ঠ, েমষজীক কিশু এ ং প্রকত কন্ধনেে েক্ষতা অজষনেে সুনযাগ সৃকষ্টে জন্য
‘‘Community Based Training” -এে ব্য স্থা ্র হণ;
বেনি-ক নেনি েমষসংস্থানেে লনক্ষে স্কুল তোগী কিক্ষােীসহ োকেগকে ও বৃকিমূলে কিক্ষাে আ্র হী অন্যান্যনেে স্বল্প
বমোকে প্রকিক্ষনণে উনযাগ ্র হণ;
ব ানি ষে Educational Management Information System (EMIS)- বে Automation- এে
আওতাে আো;
E- Library (Electronics Library) োয ষক্রম াস্ত ােে েো; এ ং
ব ানি ষে অে ষােনে এেটি আেটিও (RTO) স্থাপে েো।
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মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর একটি নবসৃষ্ট সরকার্র প্রতর্ষ্ঠান। ২০১৫ সাদলর আগস্ট মাস দত কাকরাইদলর জাতীয় স্কাউট ভবদন সম্পূণ ি
ভাড়া অর্ফদস এ েপ্তদরর কা িক্রম শুরু য় । স্বল্প পরর্সদর অর্ফস কা িক্রম ঠিকমত পর্রিার্লত না ওয়ায় এবাং কমিকতিাদের প িাপ্ত
ি র্বর্শষ্ট ইস্কাটদনর মরড র্ক্রদসন্ট মবারাক টাওয়াদর ভাড়ার র্ভর্ত্তদত এ (র্ততীয় তলা)
ব্যবস্থা না র্াকায় বতিমাদন ১৪,০৪৭ বগফুট
েপ্তদরর কা িক্রম িলদে। মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর মাধ্যদম ৭৬২০ টি এমর্পও ভূক্ত মাদ্রাসায় ১,৪৭,৮০০ জন র্শক্ষক ও কমিিারীদের
প্রর্ত মাদস মবতন ও ভাতা মেয়া দচ্ছ। মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর মাধ্যদম ১৫১৯ টি এবতদোয়ী মাদ্রাসায় ৪,৫২৯ জন র্শক্ষকদের
অনুোন মেয়া দচ্ছ। এই র্বপুল সাংখ্যক মাদ্রাসা, র্শক্ষার্ী এবাং র্শক্ষকদের প্রশাসর্নক এবাং একাদডর্মক র্বষদয় মর্নটর্রাং এর সার্ব িক
োর্য়বরো মাদ্রাসা র্শক্ষা অধর্েপ্তদরর। এ অর্ধেপ্তদরর প্রশাসর্নক অর্ধদক্ষত্র সমগ্র বাাংলােশ।

4.1 মাদ্রাসা র্শক্ষার মাদনান্নয়দন মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর এর কা িক্রমসমূ োঃ

4.1.1 র্ভশন: উচ্চ বনর্তকতা সমৃদ্ধ মানসম্মত র্শক্ষা
4.4.2 র্মশন: যুদগাপদ াগী এবাং উচ্চ বনর্তকতা সম্পন্ন মানব সম্পে গঠন/বতর্র
4.2 মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর কমিপর্রর্ধ:

মন্ত্রণালদয়র শাখা ২৪ (মাদ্রাসা-২) এর স্মারক নাং-র্শম/শাোঃ২৪/র্বর্বধ-২-৮/২০০৮(অাংশ)/২৭৪ তার্রখ : ০৯.০৯.২০১৫
র্র:মূদল মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর কমিপর্রর্ধ র্নম্নরূদপ র্নধ িারণ করা দয়দে:












মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত সরকাদরর নীর্ত বাস্তবায়ন করা।
র্শক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তিক মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত সকল উপদেশ ও পরামশি অনু ায়ী ব্যবস্থা মনয়া।
সরকার্র/মবসরকার্র মাদ্রাসা প্রর্তষ্ঠাদনর আেশি, মান সুর্নর্শ্চতকরদণর মকৌশল র্নধ িারণ ও তা প্রদয়াগ করা।
মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদ র প্রশাসর্নক, আর্র্ িক ও একাদডর্মক কমিকান্ড তত্ত্বাবধান করা।
ি
অগাদনাগ্রাম
মমাতাদবক মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও অর্ধেপ্তরাধীন প্রর্তষ্ঠান/ র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর কমিকতিা ও কমিিারীদের
র্নদয়াগ/বের্ল/পদোন্নর্ত ও িাকুর্র সাংক্রান্ত কা িক্রম।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও অর্ধেপ্তরাধীন প্রর্তষ্ঠান/মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর কমিকতিা ও কমিিারীদের টাইম মস্কল,
র্সদলকশন মগ্রড ও উচ্চতর মস্কল প্রোন/েক্ষতাসীমা অর্তক্রদমর অনুমর্ত ও অর্গ্রম বর্ধ িত মবতন মঞ্জুর্র।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও অর্ধেপ্তরাধীন প্রর্তষ্ঠান/মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর কমিকতিা ও কমিিারীদের র্বর্ভন্ন প্রকার
ছুটি মঞ্জুর/র্বদেশ ভ্রমণ/প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত াবতীয় র্বষয়ার্ের প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন করা।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও অর্ধেপ্তরাধীন প্রর্তষ্ঠান/ মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর কমিকতিা ও কমিিারীদের শৃাংঙ্খলা মূলক
কা িক্রম।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও অধীনস্ত মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর বাদজট প্রণয়ন ও আয় ব্যদয়র র্ সাব সাংরক্ষণ।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর ও অর্ধনস্ত মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর অর্ডট সাংক্রান্ত কা িাবর্ল র্নষ্পর্ত্তকরণ।
মবসরকার্র মাদ্রাসা এমর্পওর্ভক্তকরণ।
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মবসরকার্র মাদ্রাসার র্শক্ষক কমিিারী এমর্পওর্ভক্তকরণ।
মবসরকার্র মাদ্রাসার গর্ভর্ন িাং বর্ডদত সেস্য মদনানয়ন সাংক্রান্ত।
সকল প্রকার মাদ্রাসা প্রশাসর্নক তত্ত্বাবধান।
ফার্ ল ও কার্মল মাদ্রাসার র্বদযাৎসা ী সেস্যপদে ম াপর্রিালদকর প্রর্তর্নর্ধ মদনানয়ন োন।
সকল প্রকার পাবর্লক পরীক্ষা অনুষ্ঠাদন প্রদ াজয মক্ষদত্র োর্য়বরো পালন।
র্নয়র্মত মাদ্রাসা পর্রেশিন ও প্রর্তদবেন মপ্ররণ।
মাদ্রাসা র্শক্ষা কা িক্রম তোরর্ক।
মাদ্রাসা আইন শৃাংঙ্খলা পর্রর্স্থর্ত মূল্যায়ণ।
উচ্চ র্শক্ষা ও গদবষণা কদমি র্নদয়ার্জত প্রর্তষ্ঠানসমূদ র সাদর্ কাদজর সমন্বয় করা।
সরকার্র র্বর্ভন্ন েপ্তদরর সাদর্ ম াগাদ াগ রক্ষা করা।
সরকার কর্তিক অর্পিত অন্যান্য োর্য়বরো পালন করা।
গুরুবরোপূণ ি র্সদ্ধান্ত গ্র ণ করার মক্ষদত্র মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্র ণ করা।
সকল গুরুবরোপূণ ি কাদজর র্রদপাট ি র্নয়র্মত মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা।
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২০১৫ সাদলর আগস্ট মাস দত ২০১৬ র্ডদসম্বর প িন্ত কাকরাইদলর জাতীয় স্কাউট ভবদন সম্পূণ ি ভাড়া অর্ফদস (৪,৫৫০
ি মাসর্ক ভাড়া ৪,৭০,৯২৫/- টাকা াদর) এ েপ্তদরর কা িক্রম শুরু য়। স্বল্প পরর্সদর অফর্স কিা ক্রম ঠিকমত
বগফুট
ি র্বর্শষ্ট ইস্কাটদনর মরড
পর্রিার্লত না ওয়ায় এবাং কমিকতিাদের প িাপ্ত ব্যবস্থা না র্াকায় বতিমাদন ১৪,০৪৭ বগফুট
র্ক্রদসন্ট মবারাক টাওয়াদর (র্ততীয় তলা) ভাড়ার (মাসর্ক ১০,৫০,০১৩.২৫/- টাকা াদর) র্ভর্ত্তদত এ েপ্তদরর কা িক্রম
িলদে।
এ েপ্তদর ০১ জন ম াপর্রিালক, ০২ জন পর্রিালক, ০৩ জন উপ-পর্রিালক, ০৭ জন স কারী পর্রিালক, ০৭ জন
পর্রেশিক, ০১ জন স কারী মপ্রাগ্রামার, ০১ জন লাইদেরীয়ান কাম-ডকুদমদন্টশন কমিকতিা, ০১ জন র্ সাব রক্ষণ
কমিকতিা, ১০ জন র্ততীয় মের্ণর কমিিারী এবাং ১৭ জন িতুর্ ি মের্ণর কমিিারীস মমাট ৫০ টি পে আদে।
পর্রেশিক ০১টি, স কারী মপ্রাগ্রামার ০১টি, লাইদেরীয়ান কাম-ডকুদমদন্টশন কমিকতিা ০১টি, র্ সাব রক্ষণ কমিকতিা ০১টি
এবাং র্ততীয় মের্ণর ১০টি পে শূন্য আদে।
এ েপ্তদর েশটি মটর্লদফান সাংদ াগ, ইন্টারদনট সার্ভিস এবাং র্নজস্ব ওদয়ব সাইট িালু আদে।
মসবা স জীকরণদর লদক্ষয এ েপ্তদর একটি র্সটিদজন ি িাটার বতর্র করা দয়দে।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর মাধ্যদম ৭৬২০ টি এমর্পও ভূক্ত মাদ্রাসায় ১,৪৭,৮০০ জন র্শক্ষক ও কমিিারীদের প্রর্ত
মাদস ২৬৪,৯৬,১৭,৩০০/- টাকা মবতন ও ভাতা মেয়া দচ্ছ।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর মাধ্যদম ১৫১৯ টি এবদতোয়ী মাদ্রাসায় ৪,৫২৯ জন র্শক্ষকদের ১,০৫,৩১,৫০০/- টাকা
অনুোন মেয়া দচ্ছ।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদরর তত্ত্বাবধাদন এবাং র্বএমটিটিআই এর মাধ্যদম মাদ্রাসা র্শক্ষকদের র্বষয় র্ভর্ত্তক েক্ষতা
বৃর্দ্ধর লদক্ষয গত এক বেদর ২৫১৮ জন র্শক্ষকদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তদর ই-নর্র্র মাধ্যদম কা িক্রম িালমান আদে।
ইদতামদধ্য মাদ্রাসা র্শক্ষা অর্ধেপ্তর শর্ক্তশালী করণ শীষ িক কমিশালা, মাদ্রাসা র্শক্ষার্ীদের লাইফ র্স্কল েক্ষতা বৃর্দ্ধর
জন্য Skill Based Education in Madrasah (ইউর্নদসফ এর স দ াগীতায়) শীষ িক প্রর্শক্ষণ কমিশালা এবাং
এবদতোয়ী স্তদর র্শক্ষার্ী েদর পড়া মরাধকরদণর উপায় শীষ িক কমিশালা সম্পন্ন দয়দে।
সারা মেদশ ৩৫ টি মদডল মাদ্রাসা স্থাপন করা দয়দে।
৫২ টি র্সর্নয়র মাদ্রাসায় অনাস ি মকাস ি িালু করা দয়দে।
মাদ্রাসা র্শক্ষার্ীদের র্বনামূদল্য পাঠ্য বই োর্খল প িন্ত প্রোন করা দচ্ছ।

র্িত্র: মাদ্রাসা র্শক্ষকদের প্রর্শক্ষণ কমিশালা উদিাধন
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মাদ্রাসা সমূদ গভর্ণ িাং বর্ড গঠদনর লদক্ষয র্ডর্জর প্রর্তর্নর্ধ র্ দসদব র্বদযাৎসা ী প্রর্তর্নর্ধ মদনানয়ন কা িক্রম িলমান
আদে।
মাদ্রাসার প্রশাসর্নক ও অর্শক্ষক পেসমূদ র্নদয়াদগর জন্য ম াপর্রিালদকর প্রর্তর্নর্ধ মদনানয়ন কা িক্রম িলমান
আদে।
বাৎসর্রক র্বর্ভন্ন ক্রয় কর্মটি গঠন করা দয়দে।
ইদনাদভশন কর্মটি, শুদ্ধািার কর্মটি গঠন করা দয়দে।



িলমান প্রকল্পসমূ :
 Establishment of Madrasah Educational Management and Information System
(MEMIS) Support in the Directorate of Madrasah Education শীষ িক প্রকল্প
অনুদমােনক্রদম প্রকল্প পর্রিালক র্নদয়াগ করা দয়দে।
 Establishment of Multimedia Classroom forMadrasah in Bangladesh. শীষ িক প্রকল্প
অনুদমােনক্রদম প্রকল্প পর্রিালক র্নদয়াগ করা দয়দে।
 ভর্বষ্যৎ প্রকল্পসমূ :
এবদতোয়ী প িাদয় র্শক্ষার্ী েদড় পড়া মরাদধ উপবৃর্ত্ত প্রোন এবাং মাধ্যর্মক দত কার্মল মের্ণ প িন্ত উপবৃর্ত্ত প্রোন প্রকল্পটি
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্বভাদগ অনুদমােনক্রদম পর্রকল্পনা কর্মশদন চূড়ান্ত অনুদমােন প িাদয় আদে।
 Feeding Project for Ebtedayee Students শীষ িক প্রকল্পটি কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগ DPP
বতর্র কদর মপ্ররণ করা দয়দে।
 ১০০ টি মাদ্রাসায় মভৌত অবকাঠাদমা, র্বজ্ঞান ও ল্যাঙ্গুদয়জ ল্যাব স্থাপন শীষ িক প্রকল্পটি পর্রকল্পনা কর্মশদনর
র্নদে িশনার আদলাদক বাাংলায় র্ডর্পর্প প্রণয়দনর কাজ িলমান আদে।
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বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি
5.1 2017-2018 অর্ ি বেদরর কমিসম্পােন

5.1.1 জনদূদভিাগ লা দব ই-অর্ফস ম্যাদনজদমন্ট র্সদস্টম িালুকরণোঃ
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি সরকাদরর র্ডর্জটাল বাাংলাদেশ র্বর্নমিান কমিসূর্ি বাস্তবায়দন বদ্ধ পর্রকর। এরই
ধারাবার্ কতায় জনদূদভিাগ লা দব বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুর্ক্তর সব িার্ধক ব্যব ার র্নর্শ্চত
কদরদে। বাাংলাদেদশর মসন্ট মাটিনি মর্দক বাাংলাবান্ধা সীমানার মদধ্য অবর্স্থত প্রায় ৯,৫০০ মাদ্রাসার প্রধানগদণর
মোরদগাড়ায় মসবা প্রোন র্নর্শ্চত কদরদে। মাদ্রাসার প্রধানগদণর াতায়াত মভাগার্ন্ত, আর্র্ িক ক্ষর্ত র্নরসনকদল্প এবাং
মবাদড ির মসবাদক র্তণমূল প িাদয় মপৌদে মেওয়ার লদক্ষ অত্র মবাদডরি মিয়ারম্যাদনর মনর্তদবরো কমিকতিা ও কমিিারীদের
স দ ার্গতায় একটি প্রযুর্ক্ত র্নভির আইর্ডয়া উদ্ভাবন অর্ িাৎ ই-অর্ফস ম্যাদনজদমন্ট র্সদস্টম িালু করা দয়দে। এই
অনলাইন পদ্ধর্তর মাধ্যদম সারাদেদশর মাদ্রাসাসমূদ র পর্রিালনা কর্মটি (গভর্ণ িাং বর্ড/ম্যাদনর্জাং কর্মটি/এড ক
কর্মটি) এর অনুদমােন, র্বদযাৎসা ী সেস্য মদনানয়ন এবাং একাদডর্মক স্বীকৃর্তর মময়াে বৃর্দ্ধ (নবায়ন) কাজ সম্পন্ন
করা দচ্ছ।উক্ত উদ্ভাবনী কা িক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িালদয়র এটুআই প্রকদল্প প্রশাংর্সত দয়দে এবাং র্শক্ষা মন্ত্রণালয়
কর্তিক প্রকার্শত Success Story-মত তা স্থান মপদয়দে। ইদতামদধ্য এড ক কর্মটি সাংক্রান্ত 1719 টি আদবেন,
ম্যাদনর্জাং কর্মটি সাংক্রান্ত 2759 টি আদবেন, গভার্ণ িাং বর্ড সাংক্রান্ত 514 টি আদবেন, র্বদযাৎসা ী সেস্য মদনানয়ন
সাংক্রান্ত 696 টি আদবেন এবাং একাদডর্মক স্বীকৃর্তর মময়াে বৃর্দ্ধ (নবায়ন) সাংক্রান্ত 2522 টি আদবেন অনলাইদনর
মাধ্যদম র্নস্পর্ত্ত করা দয়দে।
5.1.2 ই-ফাইর্লাং পদ্ধর্তর প্রবতিনোঃ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নদে িশনা অনুসাদর বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাড ি র্শক্ষা মন্ত্রণালদয়র কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ
এবাং মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্শক্ষা র্বভাগস সকল মন্ত্রণালয়, র্বভাগ, অর্ধেপ্তর, েপ্তর ও সাংস্থা, সকল মজলা প্রশাসক ও উপদজলা
র্নব িা ী অর্ফসার এর সাদর্ ই-ফাইর্লাংএর মাধ্যদম নর্র্ র্নস্পর্ত্তর কা িক্রম সম্পন্ন দচ্ছ।ইদতামদধ্য 50 টি নর্র্ ই-ফাইর্লাংএর
মাধ্যদম র্নস্পর্ত্তকরা দয়দে।
5.1.3 মাদ্রাসার্শক্ষার আধুর্নকায়দনর লদক্ষয যুদগাপদ াগী র্শক্ষাক্রম উন্নয়নোঃ
জাতীয় র্শক্ষানীর্ত-২০১০ এর র্নদে িশনা,পর্রবর্তিত জাতীয় ও ববর্েক পর্রর্স্থর্ত এবাং সমকালীন জীবদনর িার্ ো র্বদবিনা কদর
মাদ্রাসার্শক্ষার ইবদতোয়ী, জুর্নয়র োর্খল, োর্খল এবাং আর্লম স্তদরর সকল মের্ণর ইসলাম ও আরর্ব র্বষয়সমূদ র র্শক্ষাক্রম
পর্রমাজিন ও উন্নয়ন করা দয়দে। র্শক্ষাক্রম পর্রমাজিন ও উন্নয়দনর মক্ষদত্র ইসলার্ম আখলাক আর্কো ও মূল্যদবাধ িি িা,
জর্েবাে প্রর্তদরাধ, স্বাধীনতা ও মুর্ক্তযুদদ্ধর মিতনা র্বকাদশর উপর সব িার্ধক গুরুবরো আদরাপ করা দয়দে।
5.1.4 সাধারণ ও মাদ্রাসার্শক্ষা ধারায় অর্ভন্ন র্শক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূর্ির প্রিলনোঃ
সাধারণ র্শক্ষা ধারার র্শক্ষার্ীদের ন্যায় মাদ্রাসার্শক্ষা ধারার র্শক্ষার্ীদের মদধ্য কতগুদলা মমৌর্লক র্বষদয় সমগুণাবর্ল অজিন
এবাং অর্ভন্ন দৃর্ষ্টভর্ে গদড় মতালার লদক্ষয 2015-2016 অর্ ি বের মর্দক র্নদম্নর র্বষয়সমূদ অর্ভন্ন র্শক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূর্ি
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 বাাংলা- ১ম ও ২য় পত্র
 ইাংদরর্জ- ১ম ও ২য় পত্র
 তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুর্ক্ত
 গর্ণত
 র্বজ্ঞান
 বাাংলাদেশ ও র্বেপর্রিয়
এোড়া 2016-2017 অর্ িবেদরর্নদম্নর র্বষয়সমূদ অর্ভন্ন র্শক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূর্ি অনুসৃত ওয়ার র্নর্মত্ত ধারাবার্ ক মূল্যায়দনর
কা িক্রম িলমান রদয়দে শারীর্রক র্শক্ষা ও স্বাস্থযর্বজ্ঞান
 কযার্রয়ার র্শক্ষা
5.1.5 মাদ্রাসা র্শক্ষার গুণগত মাদনান্নয়নোঃ
 মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তদকর ইন্টারযাকটিভ র্ডর্জটাল ভাস িন উন্নয়নোঃ মাদ্রাসা র্শক্ষার 6ষ্ঠ মের্ণর কুরআন মর্জে, আকাইে ও
র্ফক , আরর্ব 1ম এবাং আরর্ব 2য় পত্র এ 4টি র্বষদয়র পাঠ্যপুস্তদকর ইন্টারযাকটিভ র্ডর্জটাল ভাস িন (IDMT) উন্নয়ন করা
দয়দে। মেদশর 39টি মাদ্রাসা র্নব িািন কদর এ উন্নয়নকৃত IDMT পরীক্ষামূলকভাদব ব্যব ার কদর তা চূড়ান্ত করা দয়দে।
পরবতীদত মাননীয় র্শক্ষামন্ত্রী গত 17/12/2016 র্রোঃ তার্রদখ উক্ত ইন্টারযাকটিভ র্ডর্জটাল ভাস িন (IDMT) এর শুভ
উদিাধন কদরদেন, া বতিমাদন সকদলর ব্যব াদরর জন্য ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম অবমুক্ত কদর মেয়া দয়দে।

 পাঠ্যপুস্তকমাদ্রাসার্শক্ষার ববর্শষ্টয উপদ াগী পর্রমাজিনোঃ ইবদতোয়ী ১ম মর্দক োর্খল ৯ম-১০ম প িন্ত সব িদমাট ৫৩টি
পাঠ্যপুস্তকমাদ্রাসার্শক্ষার ববর্শষ্টয উপদ াগী পর্রমাজিন কদর তা এনর্সর্সর্সদত অনুদমােদনর পর মের্ণদত প্রিলন করা
দয়দে।
 পাঠ্যপুস্তদকর ম ৌর্ক্তক মূল্যায়নোঃ এনর্সটির্বর ন্যায় মাদ্রাসার্শক্ষা মবাড ি মাদ্রাসার্শক্ষা ধারার আরর্ব ও ইসলার্ম
র্বষয়সমূদ র পাঠ্যপুস্তক ম ৌর্ক্তক মূল্যায়দনর কা িক্রম গ্র ণ কদরদে। ম ৌর্ক্তক মূল্যায়দনর কাজ সম্পন্ন করার জন্য
র্বষয়র্ভর্ত্তক র্বদশষজ্ঞ কর্মটির প্রস্তাবনা বতর্র কদর তা র্শক্ষা মন্ত্রণালদয় অনুদমােদনর জন্য মপ্ররণ করা দয়দে। র্শক্ষা
মন্ত্রণালয় দত অনুদমােন প্রার্প্তর পর গঠিত র্বদশষজ্ঞ কর্মটির মাধ্যদম কদয়কটি কমিশালার আদয়াজন কদর ইদতামদধ্য
পাঠ্যপুস্তক ম ৌর্ক্তক মূল্যায়দনর কা িক্রম চূড়ান্ত করা দয়দে। কার্রকুলাম উন্নয়ন ও পাঠ্যপুস্তক পুনোঃপ্রণয়দনর কা িক্রম
িলমান আদে।
5.1.6 ইবদতোয়ী স্তদরর র্বনামূদল্যর পাঠ্যপুস্তক িার রদঙ মুদ্রণোঃ
প্রার্র্মক র্বযালয়দয়র র্শক্ষার্ীদের ন্যায় ইবদতোয়ী স্তদর (১ম মর্দক ৫ম) র্শক্ষার্ীদের জন্য সকল র্বষদয়র পাঠ্যপুস্তক িার রদঙ
মুর্দ্রত দচ্ছ।
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4.1.7 মাদ্রাসার্শক্ষায় বৃর্ত্ত িালুকরণোঃ
জাতীয়ভাদব মজর্ডর্স, োর্খল ও আর্লম পরীক্ষা গ্র ণ এবাং মমধারর্ভর্ত্তদত বৃর্ত্ত প্রোদনর ব্যবস্থা করা দয়দে।
 মাদ্রাসার্শক্ষা ধারার ইবদতোয়ী স্তদর ইবদতোয়ী র্শক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীণ ি র্শক্ষার্ীদের মদধ্য ৭ াজার
৫০০র্শক্ষার্ীদক ট্যাদলন্টপুল এবাং ১৫ াজার র্শক্ষার্ীদক সাধারণ মগ্রদড বৃর্ত্ত প্রোন করা দচ্ছ।
 মজর্ডর্স পরীক্ষায় উত্তীণ ি র্শক্ষার্ীদের মদধ্য ৩০০০ র্শক্ষার্ীদক ট্যাদলন্টপুল এবাং ৬০০০ র্শক্ষার্ীদক সাধারণ মগ্রদড বৃর্ত্ত
প্রোন করা দচ্ছ।
5.1.8 স্বল্প সমদয় পরীক্ষা গ্র ণ ও ফলাফল প্রকাশোঃ
প্রর্তবের জাতীয়ভাদব র্নধ িার্রত সমদয় ইবদতোয়ী, মজর্ডর্স, োর্খল ও আর্লম পরীক্ষা গৃ ীত দচ্ছ। ইবদতোয়ী ও মজর্ডর্স
পরীক্ষা গ্র ণ মশদষ ৩০ র্েদনর মদধ্য ফলাফল প্রকাশ করা দচ্ছ এবাং োর্খল ও আর্লম পরীক্ষা গ্র ণ মশদষ সাধারণ মবাদড ির ন্যায়
৬০ র্েদনর মদধ্য পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা দচ্ছ।
5.1.9 মবাদড ির কা িক্রদম তথ্য প্রযুর্ক্তর ব্যব ারোঃ
মাদ্রাসার্শক্ষায় তথ্য প্রযুর্ক্তর সফল ব্যব ার র্নর্শ্চত করা দয়দে। এরই অাংশ র্ সাদব অনলাইদনর মাধ্যদম মজর্ডর্স, োর্খল ও আর্লম র্শক্ষার্ীদের কে ন্ধে (e-SIF), পেীক্ষাে ফেম পূেণ (eFF) করা
দচ্ছ।
 পরীক্ষা গ্র দণর াবতীয় কা িক্রম র্া ফলাফল প্রর্ক্রয়াকরণ ও স্বল্প সমদয় প্রকাশ, ফলাফল পুনোঃর্নরীক্ষণ, নম্বরপত্র,
সনেপত্র প্রোন ও পরীক্ষক র্নদয়াগস াবতীয় কা িক্রম তথ্য প্রযুর্ক্তর মাধ্যদম অনলাইদন সম্পন্ন করা দচ্ছ।
 মবাদড ির অর্ধর্ভক্ত সকল মাদ্রাসায় (৯৩৯৭টি) মবাদড ির র্নজস্ব মডাদমইন নাদমর ওদয়ব মপাট িাদলর আওতায় ইন্টারযাকটিভ
ওদয়ব সাইট খুদল মেয়া দয়দে।
 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েপ্তদরর র্নদে িশনা মমাতাদবক মবাদড ির র্নজস্ব ওদয়ব সাইটটি NPF (ন্যাশনাল মপাট িাল মেমওয়াকি)
এর আওতায় এটুআই প্রকদল্পর কার্রগর্র স ায়তায় উন্নয়ন করা দয়দে এবাং মবাদড ির 0২জন আইর্সটি কমিকতিাদক প্রর্শক্ষণ
প্রোন কদর তা র্নয়র্মত আপদডট করা দচ্ছ।
 পরীক্ষার ফলাফল স দজ ও স্বল্প সমদয় প্রার্প্তর লদক্ষয এসএমএস পদ্ধর্ত িালু করা দয়দে।
 ফলাফল পুনোঃর্নরীক্ষদণর আদবেন এসএমএস এর মাধ্যদম গ্র ণ করা দচ্ছ।
 পরীক্ষা সাংক্রান্ত াবতীয় কা িাবর্ল অদটামশন এর মাধ্যদম সম্পন্ন করা দচ্ছ। উর্ল্লর্খত কাজগুদলা সুষ্ঠুভাদব সম্পােদনর
লদক্ষযমাদ্রাসার র্শক্ষকদের তথ্যপ্রযুর্ক্ত র্বষদয় প্রর্শক্ষণ ও ই-মসবা প্রোদনর মাধ্যদম র্ডর্জটাল বাাংলাদেশ র্বর্নমিাদণর
কা িক্রম দ্রুত এর্গদয় িলদে।
 অনলাইদনর মাধ্যদম পাবর্লক পরীক্ষার মাদ্রাসার মকন্দ্র দত বেনর্ন্দন তথ্য গ্র ণ করা দচ্ছ।
 ের্বস পরীক্ষার্ীদের স্বাক্ষরর্লর্প অনলাইদন প্রোন করা দচ্ছ।
5.1.10. ই-গভান িদনন্স প্রবতিনোঃ
 ই-মটন্ডার্রাং এর উপর সাংর্িষ্ট কমিকতিাদের প্রর্শর্ক্ষত কদর ই-মটন্ডার্রাং এর মাধ্যদম মবাদড ির সকল ক্রয়কা ি সম্পন্ন করা
দচ্ছ।
 ই-গভান িদনন্স প্রবতিদনর লদক্ষয ১ম পদব ি অত্র মবাদড ির ২০ জন কমিকতিা ও কমিিারীদক আইর্সটি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা
দয়দে।ই-গভান িদনন্স র্সদস্টম বাস্তবায়ন প িাদয় বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষা মবাদড ির সকল ধরদনর আদবেনপত্র অনলাইদন
গ্র দণর কা িক্রম িলমান রদয়দে।
5.1.11 মাদ্রাসায় উচ্চ র্শক্ষা িালু ও সমপ্রর্তদ ার্গতার মক্ষত্র র্ সাদব স্বীকৃর্তোঃ
মাদ্রাসার্শক্ষার সকল স্তরদক সাধারণ র্শক্ষার সমমান প্রোদনর মাধ্যদম সকদলর জন্য সমপ্রর্তদ ার্গতার মক্ষত্র প্রস্ত্ত্তত করা
দয়দে। প্রর্ম প িাদয় (2015-2016 অর্ ি বেদর) 31টি এবাং 2য় প িাদয় (2016-2017 অর্ ি বেদর) 21টি সব িদমাট 52টি
মাদ্রাসায় ফার্জল মের্ণদত 5টি র্বষদয় অনাস ি মকাস ি মখালা দয়দে। র্বষয়সমূ দচ্ছ- 1) আল ার্েস এন্ড ইসলার্মক স্টার্ডজ, 2)
আল মকারআন এন্ড ইসলার্মক স্টার্ডজ, 3) আে োওয়া এন্ড ইসলার্মক স্টার্ডজ, 4) আল আোবাল আরবী (আরর্ব সার্ তয) ও
5) ইসলাদমর ইর্ত াস।
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5.1.12 র্বনামূদল্য পাঠ্যপুস্তক র্বতরণোঃ
বতিমান সরকাদরর সময় দত প্রর্মবাদরর মত ১ম মের্ণদর্দক ৯ম মের্ণ প িন্তমাদ্রাসার সকল র্শক্ষার্ীর মদধ্য র্বনামূদল্য পাঠ্যবই
বেদরর প্রর্ম র্েদনই র্বতরণ করা দচ্ছ। ২০১7-২০১8 অর্ ি বেদর ইবদতোয়ী 1ম মর্দক োর্খল (মভাদকশনালস ) ৯ম মের্ণপ িন্ত
54,79,960 জন র্শক্ষার্ীর জন্য 5,62,98,507টি পাঠ্যপুস্তক এনর্সটির্বর মাধ্যদম মুদ্রণ করা দয়দে এবাং তা র্বনামূদল্য
র্বতরণ করা দয়দে।
পাঠ্যপুস্তক উৎসব

5.1.13 মাদ্রাসা র্শক্ষকদের প্রর্শক্ষণোঃ
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষাদবাদড ির অর্ধর্ভক্ত মাদ্রাসা সমূদ র পর্রিালনা কর্মটি (গভার্ণ িাং বর্ড / ম্যাদনর্জাং কর্মটি / এড ক
কর্মটি) অনুদমােন, একাদডর্মক স্বীকৃর্তর মময়াে বৃর্দ্ধ (নবায়ন) এর আদবেন সাংক্রান্ত াবতীয় কা িার্ে অনলাইদনর মাধ্যদম
সম্পােদনর জন্য একটি মপ্রাগ্রাম গত 30/04/2017 র্রোঃ তার্রখ মর্দক সকল প্রর্তষ্ঠাদনর জন্য উন্মুক্ত কদর মেয়া দয়দে। উক্ত
আদবেনসমূ করার র্নয়মাবলী/প্রর্ক্রয়া সম্পদকি ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খুলনা, বর্রশাল ও র্সদলট র্বভাদগর সকল মাদ্রাসার
সুপার/অধ্যক্ষ ও কর্ম্পউটার র্শক্ষক/কমিিারী মমাট 02 জন কদর প্রায় 1500 জনদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
5.1.14 কর্মটি সাংক্রান্ত প্রর্বধানমালা প্রণয়নোঃ
মাদ্রাসাগুদলার সুষ্ঠু পর্রিালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আধুর্নক ও গণতার্ন্ত্রক প্রর্বধানমালা-২০০৯ প্রণয়ন ও এর আদলাদক
মাদ্রাসার গভর্ন িাং বর্ড ও ম্যাদনর্জাং কর্মটি গঠদনর প্রর্ক্রয়া িালু করা দয়দে। এোড়া আোলদতর আদেদশ সাংর্বধাদনর ৫ম
সাংদশাধনী বার্তল ওয়ায় মাদ্রাসার্শক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৭৮ সাংসে কর্তিক সাংরক্ষণ করা দয়দে এবাং অধ্যাদেশদক আইদন
রূপান্তদরর কা িক্রম িলমান আদে।
5.1.15 মাদ্রাসার র্শক্ষাদক প্রকল্পর্ভক্ত করণোঃ
ADB’র অর্ িায়দন Capacity Development for Madrasah Education প্রকদল্পর অধীদন মাদ্রাসার্শক্ষার উন্নয়দন সমীক্ষা
কা িক্রম পর্রিালনা করা দয়দে। এোড়া ADB’র আর্র্ িক স ায়তায় র্নব িার্িত মাদ্রাসাসমূদ উন্নতমাদনর সরিামার্ে সরবরা ও
কার্রগর্র ল্যাব স্থাপন করা দয়দে। মাদ্রাসার্শক্ষার আধুর্নকায়দন এর র্শক্ষাক্রম, র্শক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধর্তর পর্রমাজিন ও
উন্নয়ন কা িক্রম প্রকল্পর্ভক্ত করা দয়দে।
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5.1.6 মাদ্রাসা র্শক্ষকদের মবতন বৃর্দ্ধোঃ
সরকার কর্তিক 2015-2016 অর্ ি বেদর এদবদতোয়ী র্শক্ষকদের মবতন প্রর্তমাদস 500/- মর্দক বৃর্দ্ধ কদর 1000/- টাকায়
উন্নীত করা দয়দে। 2016-2017 অর্ ি বেদর এদবদতোয়ী র্শক্ষকদের মবতন 2,500/- টাকায় উন্নীত করার র্বষদয় আদলািনা
িলমান রদয়দে।
5.2
পরীক্ষার
সন
২০১8
২০১7
২০১৬

পাবর্লক পরীক্ষার ফলাফলোঃ
মজর্ডর্স
মমাট
উত্তীদণ ির
পাদশর
পরীক্ষার্ী
সাংখ্যা
ার
378579 311247 86.80%
৩5৩643 332479 ৯4.02%

মমাট
পরীক্ষার্ী
289747
২56504
২৪৬৩৩৬

োর্খল
উত্তীদণ ির
সাংখ্যা
203382
193051
২১৭৫০০

পাদশর
ার
70.89%
76.20%
৮৮.২৯%

মমাট
পরীক্ষার্ী
99320
৮৯৬০৩

আর্লম
উত্তীদণ ির
সাংখ্যা
74561
৭৯০৭৭

পাদশর
ার
77.02%
৮৮.২৫%

র্িত্রোঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নকট ফলাফল স্তান্তর
5.3
োর্খল ও আর্লম স্তদররমাদ্রাসার পাঠোন অনুমর্ত, একাদডর্মক স্বীকৃর্ত, োর্খল র্বজ্ঞান র্বভাগ ও আর্লম র্বজ্ঞান র্বভাগ
মখালার অগ্রগর্তর তথ্যার্ে:
অগ্রগর্তর পর্রসাংখ্যান
খাত
(অনুর্মত/স্বীকৃর্ত প্রাপ্ত প্রর্তষ্ঠাদনর সাংখ্যা)
োর্খল ৯ম মের্ণ প্রার্র্মক পাঠোন অনুমর্ত
২৯টি
োর্খল স্তদর একাদডর্মক স্বীকৃর্ত
40 টি
োর্খল ৯ম মের্ণদত র্বজ্ঞান র্বভাগ মখালা
54 টি
আর্লম ১ম বষ ি প্রার্র্মক পাঠোন অনুমর্ত
07 টি
আর্লম স্তদর একাদডর্মক স্বীকৃর্ত
45 টি
আর্লম স্তদর র্বজ্ঞান র্বভাগ মখালা
09 টি
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জাতীয় কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ ও গদবষণা একাদডর্ম (মনকটার)
6.1 মনকটার, বগুড়া কর্তক
ি ২০১7-১8 অর্ িবেদর সম্পার্েত কা িার্ে (প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্যার্ে):
জাতীে েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণা এোনিকম (বেেটাে), গুড়া, োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ, কিক্ষা মন্ত্রণালোধীে
েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণামূলে এেটি জাতীে প্রকতষ্ঠাে। এ প্রকতষ্ঠােটি গুড়া বজলাে িাজাহােুলে উপনজলাধীে জাহাঙ্গীো াে
বসোকে াস সংলগ্ন ফুলতলা এলাোে ঢাো-েংুলে মহাসড়নেে পানবষঅ কস্থত।প্রকতষ্ঠােটি ১৯৮৪ সাল বেনে কিক্ষা মন্ত্রণালনেে
আওতাে োয ষক্রম শুরু েেনলও গত ০১/১২/২০১৬কর. তাকেখ হনত তষমাে োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক ানগে আওতাে োয ষক্রম
পকেোকলত হনে। োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক ানগে প্রতেক্ষ কেেকেনে ষিোে বেেটাে এে ক ক ধ োয ষক্রনম গকতিীলতা আোেনে
সক্ষম এ ং এে োয ষপকেকধ ক স্তৃত হনে।এ প্রকতষ্ঠানেে মূল োয ষক্রম হনেকিকক্ষত ব োে যু ে ও যু মকহলানেে েকম্পউটাে
প্রকিক্ষনণে মা্যমনম েক্ষ ও আত্মেমষসংস্থাে এ ং অে-লাইে মানেষট বলনস োজ েোে উপনযাগী েনে গনড় বতালা। এিাড়াও
সেোনেে কেনে ষিো অনুযােী স্কুল, েনলজ, মাদ্রাসা ও োকেগকে প্রকতষ্ঠানেে কিক্ষেগণনে তথ্য ও বযাগানযাগ প্রযুকক্ত
(আইকসটি)ক র্নে প্রকিক্ষণ প্রোে েো।

জাতীে েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণা এোনিকম (নেেটাে) এে প্রিাসকেে
6.2

ে

২০১৭-২০১৮ অর্ ি বেদর (০১/৭/২০১৭-৩০/৬/২০১৮ প িন্ত) উদল্লখদ াগ্য কা িক্রদমর র্ববরণ:
6.2.1
র্শর্ক্ষত মবকার যুবক ও যুব মর্ লাদের েক্ষ কদর গদড় মতালা ও কমিসাংস্থান সৃর্ষ্টর লদক্ষয গত
ি
০১/০৭/২০১৭ দত ৩০/০৬/২০১৮ প িন্ত ৬ মাস মময়ার্ে “এযাডভান্সড সাটির্ফদকট
মকাস ি অন কর্ম্পউটার
মের্নাং”মকাদস ি ০৪টি ব্যাদি (র্স-৪২, ৩, ৪৪ও ৪৫) ৫৫৩ জন প্রর্শক্ষণার্ীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
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6.2.2 সরকার্র-মবসরকার্র মাধ্যর্মক ও উচ্চ মাধ্যর্মক, মাদ্রাসা ও কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদ র র্শক্ষকগদণর
তথ্য ও ম াগাদ াগ প্রযুর্ক্ত (আইর্সটি)র্বষয়ক ০১ মাস মময়ার্ে প্রর্শক্ষণ মকাদস ি ৭টি ব্যাদি মমাট ৮৫৫ জন র্শক্ষকদক
প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।

জনাব মমাোঃ আলমগীর, সর্িব, কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাগ, র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ মকাদস ির (১ম প িায়) উদিাধন কদরন।
তাকেখ: ০৯ বসনেম্বে, ২০১৭কর.

6.2.3
র্শর্ক্ষত মবকার যুবক ও যুব মর্ লাদের আত্মকমিসাংস্থাদনর লদক্ষয গত০১/০৭/২০১৭ দত
৩০/০৬/২০১৮ প িন্ত আউটদসার্স িাং এন্ড র্েল্যার্ন্সাং মকাদস ির ১১টি ব্যাদি ২২০ জন, ওদয়বদপজ র্ডজাইন মকাদস ির ০৮টি
ব্যাদি ১৬০ জন, গ্রার্ফক্স র্ডজাইন মকাদস ির ০৬টি ব্যাদি ১২০ জন, র্স-মপ্রাগ্রার্মাং ল্যাাংগুদয়জ মকাদস ির ১১টি ব্যাদি ২২৪
জন, র্বদশষ কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ মকাস ি ফর জুর্নয়র মলদভল (৯ম-১০ম মের্ণ) মকাদস ির ১৩টি ব্যাদি ২৬৬ জন,
ডাটাদবজ ম্যাদনজদমন্ট র্সদস্টম (PHP & MySQL, Oracle) মকাদস ির ০২টি ব্যাদি ৩৮ জন, ইন-সার্ভিস মকাদস ির
০১টি ব্যাদি ২৫ জন, ইন- াউস মকাদস ির ০২টি ব্যাদি ৪৮ জনদক (সব িদমাট ১,১০১ জন)প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
াদের অদনদকই ইদতামদধ্য বর্ ি:র্বদে মাদকিট মলদস আউটদসার্স িাং কাদজ ভূর্মকা রাখদে এবাং ববদের্শক মুদ্রা অজিন
করদে।

Web page Development Course এে সমাপেী ও

তাকেখ: ১২ জানুোকে, ২০১৭ কর.
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সেেপত্র ক তেণী অনুষ্ঠাে

প্রশাসর্নক কা িার্ে:

6.3


ব াি ষ অ গ ণ ষেস-এে কসিান্ত অনুসানে েলকত অে ষ ৎসে হনত াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি-ষ এে অধীে পকেোকলত ০৪
ৎসে বমোেী কিনলামা-ইে-েকম্পউটাে সানেন্স এন্ড বটেনোলকজ বোস ষটিনেেটাে েোম্পানস পকেোলোে কসিান্ত গৃহীত
হে। এ বপ্রকক্ষনত াংলানেি োকেগকে কিক্ষান াি ষ এে চুড়ান্ত অনুনমােে পাওো যাে। তষমাে কিক্ষা র্ ষ হনত কিক্ষােী কতষ
ও পাঠোে োয ষক্রম শুরু হন । এোনিকমে বোস ষ কহনসন েতুে ক র্নেে অন্তর্ভষকক্ত যা বেেটাে এে জন্য যুগান্তোেী
পেনক্ষপ কহনসন ক ন েো েো যাে।



২০০৫ সানলে বেেটাে আইে এে আনলানে জাকেকৃত প্রক ধােমালা প্রণেেঅনন্ত তৎোকলে েট্রামস তো তষমাে বেেটাে
এে বলাে ল সংকিষ্ট পেসমূহ স্থােীেেনণে উনযাগ গৃহীত হে। জেপ্রিাসে মন্ত্রণালনে অনুকষ্ঠত আন্ত:মন্ত্রণালনেে স াে
মা্যমনমএোনিকমে োজস্বখানতে ১২৩টি পনেে মন্যম তষমানে েমষেত ৯০টি পে স্থােীেেনণ সম্মকত জ্ঞাপে েো হে। এ
বপ্রকক্ষনত কিক্ষা মন্ত্রণালনেে োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগের্তষে গত ১২/১০/২০১৭ কর. তাকেনখ ৯০টি পে স্থােীেেণ
এ ং ১৯/১১/২০১৭ কর. তাকেনখ অ কিষ্ট শূন্য ৩৩টি পে (৩১/৫/২০১৮ কর. তাকেখ পয ষন্ত) কেেকমত সংেক্ষণ সংক্রান্ত
আনেি জাকে েনে। ফনল েীঘ ষ কেনেে অমীমাংকসত ক র্ে কেষ্পকি হে।



এোনিকমে ০৪ জে েমষোেী তানেে পেসমূহ োজস্ব খানত স্থাোন্তনেে জন্য মােেীে হাইনোনট ষ কেট কপটিিে োনেে েনে।
েীঘ ষ আইেী প্রকক্রো বিনর্ মহামান্য সুকপ্রম বোনট ষে োনেে আনলানেওঅে ষ মন্ত্রণালনেে স্থােী েকমটিে স াে কসিান্ত অনুযােী
অে ষ মন্ত্রণালনেে সম্মকতে বপ্রকক্ষনত উক্ত ০৪ জে েমষোেীনে োজস্বখানত স্থাোন্তনেে লনক্ষেোকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা
ক াগ, কিক্ষা মন্ত্রণালে প্রনোজেীে আনেি জাকে েনে। এনত ০৪ জে েমষোেীে আইেসঙ্গত ো ীে কেষ্পকি হে।



বেেটাে তথ্য প্রযুকক্তে আুনকেে ক র্েসমূহ ক ক ন্ন পয ষানেে প্রকিক্ষণােীে মানঝ তাে েক্ষ জে নলে মা্যমনম উপস্থাপে েনে
োনে। এনক্ষনত্র দ্রুত গকতসম্পন্ন কেেক কেন্ন ইন্টােনেট সংনযানগে প্রনোজে হে। এ বপ্রকক্ষনত বেেটাে েোম্পানসBTCLএে
মা্যমনম আন্ডাে্র াউন্ড Optical Fiber Cable লাইনেে সংনযাগ ্র হণ েো হে। ফনল অত্র োয ষালনেে ৩০ এমক কপএস
BandWidth সম্পন্ন ইন্টােনেট সংনযাগ কেকিত হনেনি।



প্রকিক্ষনণে মানোন্নেেও োপ্তকেে োনজে প্রনোজনে ৩৫টি বিস্কটপ েকম্পউটাে, ০১টি সা াষ ে েকম্পউটাে, ০৫টি
মাকিকমকিো প্রনজক্টে, ২টি অফলাইে ইউকপএস, ২৭টি কসকলং ফোে, ০৪টি কপ্রন্টাে বমকিে, ০১টি ওোইফাই োউটাে, ১টি
কফঙ্গাে কপ্রন্ট কি াইস, ১টি এোেকুলাে ক্রে েো হনেনি। যা প্রকিক্ষণ ও োপ্তকেে োনজ ব্য হৃত হনে।



এোনিকমে অ োঠানমা উন্নেনেে লনক্ষে ৩৭ লক্ষ টাো ব্যনেপ্রনেৌিল নেে২ে তলােউলম্ব সম্প্রসােণ এে োয ষাকে
েলকত অে ষ িনে সম্পন্ন েো হে। ফনল েমষেতষাগনণে োপ্তকেে োজ পকেোলোে সুনযাগ সহজতে হন ।
ষ
৬ মাস বমোেী এোি ান্সি সাটিকফনেট
বোস ষ অে েকম্পউটাে বট্রকেং বোনস ষে কসনল াস যুনগাপনযাগীেেনণেলনক্ষে গত
০৭/০৫/২০১৮কর. তাকেনখ বেেটাে েেফানেন্স রুনম এ ং ২৫/০৬/২০১৮কর. তাকেনখ োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ,
কিক্ষা মন্ত্রণালনেে স ােনক্ষ েমিষালা অনুকষ্ঠত হে এ ং কসনল াসটি চুড়ান্ত েো হনেনি।





োপ্তকেে ও প্রকিক্ষণ োনজ ব্য হানেে জন্য ২০টি হাফ বসনক্রটাকেনেট বটক ল, ১১টি ফাইল বেক নেট, ১টি বলকমনেটিং
বমকিে, কেউেী ক্লাসরুনম ব্য হানেে জন্য হাতলসহ ৮৩টি অনটাক ে বেোে ক্রে েো হনেনি।



োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক ানগে সানে বেেটাে গুড়া’ে ২০১৮-১৯ অে ষ িনেে াকর্ ষে েমষসম্পােে চুকক্ত গত
২৭/০৬/২০১৮কর. তাকেনখ স্বাক্ষকেত হে।



োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ, কিক্ষা মন্ত্রণালনেে কেনে ষিো অনুযােী বেেটাে, গুড়া’ে SDGs ক র্েে Action
Plan গত ০৮/০৫/২০১৮ কর. তাকেনখ োকখল েো হনেনি।
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ষ
৬ মাস বমোেী এোি ান্সি সাটিকফনেট
বোস ষ অে েকম্পউটাে বট্রকেং বোনস ষে কসনল াস যুনগাপনযাগী েেনণে লনক্ষে োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা
ক াগ, কিক্ষা মন্ত্রণালনেে স ােনক্ষ েমষিালা অনুকষ্ঠত হে। তাকেখ: ২৫/০৬/২০১৮ কর.

6.4

জাতীয় র্েবস ও ধমীয় র্েবস এ মনকটার কর্তক
ি গৃ ীত কা িক্রম:

মনকটার র্বর্ভন্ন জাতীয় র্েবস (জাতীয় মশাক র্েবস, র্বজয় র্েবদসর রযার্ল, শ ীে র্েবস, স্বাধীনতা র্েবস, বাাংলা নববষ ি,
ঈদে র্মলাদুন্নবী ও ইফতার মা র্ফল) র্াদ াগ্য ম িাোর সাদর্ উে াপন কদর র্াদক। ার র্ববরণ র্নদম্ন উপস্থার্পত দলা:


গত ১৫আগস্ট, ২০১৭ র্র. তার্রদখ স্বাধীনতার ম ান স্থপর্ত জার্তর জনক বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মান-এঁর৪২তম
শা ােৎ বার্ষ িকী ও জাতীয় মশাক র্েবদস মজলা প্রশাসন, বগুড়া কর্তিক আদয়ার্জত মশাক রযার্ল/ মশাক পে াত্রায়
মনকটার এর সকল কমিকতিা/ কমিিারী অাংশগ্র ণ কদরন। তাোড়া প্রর্তষ্ঠাদন আদলািনা সভা ও মসর্জদে র্বদশষ
মোয়ার আদয়াজন করা য়।

জাতীে বিাে কে স-এ বিােপেযাত্রাে বেেটানেে সেল েমষেতষা/ েমষোেীে অংি্র হণ।
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 ১৬ র্ডদসম্বর, ২০১৭ ম ান র্বজয় র্েবদস মনকটাদরর পর্রিালকস কমিকতিা/কমিিারীবৃন্দর্েবদসর প্রর্মভাদগ মকন্দ্রীয়






শ ীে র্মনাদর পুস্পমাল্য অপিণ কদরন। মসর্জদে শ ীেদের রুদ র মাগদফরাত ও মেদশর সমৃর্দ্ধ কামনা কদর র্বদশষ
মোয়া মা র্ফল পর্রিার্লত য়।
মজলা প্রশাসন, বগুড়া’র আদয়াজদন মজলা স্কুল, বগুড়া’য় অনুর্ষ্ঠত উন্নয়ন মমলায় মনকটার সর্ক্রয়ভাদব অাংশগ্র ণ কদর।
শ ীে র্েবস ও আন্তজিার্তক মার্তভাষা র্েবস বাোলী জার্তর জীবদন একটি উদল্লখদ াগ্য র্েন। অমর একুদশর ভাষা
শ ীেদের স্মৃর্তর প্রর্ত েদ্ধা র্নদবেদনর জন্য জাতীয় কমিসূর্ির আদলাদকদজলা প্রশাসন, বগুড়া কর্তিক আদয়ার্জত
কমিসূর্ি অনু ায়ী র্েবদসর প্রর্ম প্র দর রার্ত্র ১২.০১ র্মর্নদট মকন্দ্রীয় শ ীে র্মনার, শ ীে মখাকন পাকি, বগুড়া’য়
মনকটাদরর সকল কমিকতিা/কমিিারী ও প্রর্শক্ষণার্ীগণ পুস্পস্তবক অপিণ কদর। তাোড়া প্রর্তষ্ঠাদন আদলািনা সভা ও
মসর্জদে ভাষা শ ীেদের আত্মার শার্ন্ত কামনা কদর র্বদশষ মোয়ার আদয়াজন করা য়।
জার্তর র্পতা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুর র মাদনর ৯৯তম জন্ম র্েবস ও জাতীয় র্শশু র্েবস, ২০১৮ উে াপন উপলদক্ষয
র্শশু সমাদবশ ও আনন্দ রযার্লদত মনকটার, বগুড়া’র কমিকতিা/কমিিারীগদণর অাংশগ্র ণ কদর।

 ২৬ মাি ি ম ান স্বাধীনতা ও জাতীয় র্েবস, ২০১৮ উপলদক্ষয জাতীয় কমিসূর্ির আদলাদক মজলা প্রশাসন, বগুড়া’র




কমিসূর্ি অনু ায়ী র্েবদসর শুরুদত অর্ িাৎ সূদ িােদয়র সাদর্ সাদর্ মুর্ক্তর ফুলবাড়ী স্মৃর্তদসৌদধ মনকটার পর্রিালকস
সকল কমিকতিা-কমিিারীর অাংশগ্র দণ পুস্পস্তবক অপিণ করা য়।
পদ লা ববশাখ বাাংলা নববষ ি পালন বাোর্ল সাংস্কৃর্তর একটি অর্বদচ্ছয অাংশ। আব মানকাল ধদর বাোর্ল অধুযর্ষত
জনপদে সাব িজনীন ও অসাপ্রসাোর্য়ক এ উৎসবটি পার্লত দয় আসদে। ধমি ও বণ ি র্নর্ব িদশদষ বাাংলা নববদষ ির প্রর্ম
র্েনটি বাোর্ল জার্তর এক ম ার্মলন মমলায় রূপান্তর্রত য়। মজলা প্রশাসদনর কমিসূর্ির আদলাদক মনকটার
পর্রিালকস সকল কমিকতিা-কমিিারী সকাল ৮.৩০ র্মর্নদট মেল মশাভা াত্রায় অাংশগ্র ণ কদর।
পর্বত্র মাদ রমজান, ২০১৮ উপলদক্ষয একাদডর্মর কযাদফটার্রয়ায় কমিকতিা/কমিিারীগদণর আদয়াজদন ইফতার ও
মোয়া মা র্ফল মনকটার কযাদফটার্রয়ায় অনুর্ষ্ঠত য়।
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বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট (র্বএমটিটিআই)
বাাংলাদেদশ প্রির্লত র্শক্ষা ব্যবস্থাপনায় আর্লয়া মাদ্রাসা র্শক্ষাধারা একটি গুরুবরোপূণ ি ও প্রািীনতম ধারা। এ ব্যবস্থায় সরকার স্বীকৃত
র্বর্ভন্ন স্তদর (এবদতোয়ী, োর্খল, আর্লম, ফার্জল ও কার্মল) প্রায় মষাল াজাদরর অর্ধক মাদ্রাসা রদয়দে। এদত কমিরত আদেন প্রায়
দুই লক্ষ র্শক্ষক ।র্বএমটিটিআই একটি সরকার্র প্রর্তষ্ঠান। এটি বাাংলাদেদশর ১৬ াজার মাদ্রাসা র্শক্ষকদের মাদনান্নয়দনর জন্য
একমাত্র র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট।

তাঁদের মপশাগত েক্ষতা বৃর্দ্ধর জন্য সরকার র্জওর্বর অর্ িায়দন ১৯৯৫ সাদল বাাংলাদেশ মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট
(র্বএমটিটিআই) প্রর্তষ্ঠা কদর। মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইনর্স্টটিউট স্থাপন শীষ িক প্রকদল্পর মাধ্যদম এর াত্রা আরম্ভ য়।

জুলাই-২০০১ সাল মর্দক এ প্রর্তষ্ঠানটি রাজস্বখখাদত স্থানান্তর্রত য় এবাং ২০০২ সাল মর্দক এখাদন মাদ্রাসা র্শক্ষকদের র্বর্ভন্ন
ধরদনর র্বর্ভন্ন মময়ােী িাকুরীকালীন স্বল্প মময়ােী প্রর্শক্ষণ কা িক্রম িালু য় এবাং া অব্যা ত রদয়দে। ২০১২ র্শক্ষাবষ ি মর্দক
িাকুরীপূব ি ব্যাদিলর অব মাদ্রাসা এডুদকশন (র্বএমএড) প্রর্শক্ষণ মকাস ি িালু য় এবাং তা জাতীয় র্বের্বযালদয়র অধীদন িলমান
রদয়দে।
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7.1

র্বএমটিটিআই প্রর্তষ্ঠার লক্ষয ও উদেে দলা:






7.2

বতিমান পর্রবতিনশীল সামার্জক িার্ ো পূরদণর লদক্ষয মাদ্রাসা র্শক্ষকদেরদক আধুর্নক ও যুদগাপদ াগী িাকুরীকালীন
প্রর্শক্ষণ প্রোন করা;
মাদ্রাসা র্শক্ষকদের প্রর্শক্ষণ প্রোদনর র্নর্মদত্ত প্রার্তষ্ঠার্নক সুদ াগ সুর্বধা বৃর্দ্ধ করা ;
মাদ্রাসা প্রধানদেরদক র্শক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পদকি অবর্ ত করা ;
প্রর্শক্ষদণর মাধ্যদম মাদ্রাসা র্শক্ষকদের গুণগত মান ও েক্ষতা বৃর্দ্ধ করা ;
প্রির্লত সাধারণ র্শক্ষা ও মাদ্রাসা র্শক্ষার মাদে র্বরাজমান সমতায়ন করা।

িলমান প্রর্শক্ষণসমূ :

মাদ্রাসা র্শক্ষকদের মপশাগত েক্ষতা বৃর্দ্ধর লদক্ষয র্বএমটিটিআই এ র্নদমাক্ত প্রর্শক্ষণ মকাস িসমূ বাাংলাদেশ সরকাদরর র্নজস্ব
অর্ িায়দন র্নয়র্মত পর্রিার্লত দয় আসদে।
প্রর্শক্ষণ মকাদস ির র্শদরানাম
মকাদস ির মময়াে
োর্খল স্তদরর মাদ্রাসা র্শক্ষকদের র্বষয়র্ভর্ত্তক (আরর্ব, ইাংদরর্জ, গর্ণত, আল-মকারআন, বাাংলা, ইসলাদমর
৪ সপ্তা
ইর্ত াস ও র্বজ্ঞান) প্রর্শক্ষণ মকাস ি
র্সর্নয়র মাদ্রাসা অধ্যক্ষদের র্শক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রর্শক্ষণ মকাস ি
৩ সপ্তা
োর্খল মাদ্রাসা সুপারদের র্শক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রর্শক্ষণ মকাস ি
৩ সপ্তা
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র্সর্নয়র মাদ্রাসা প্রভাষকদের র্বষয়র্ভর্ত্তক (আরর্ব, ইাংদরর্জ, গর্ণত, জীবর্বজ্ঞান) প্রর্শক্ষণ মকাস ি
এবদতোয়ী প্রধানদের জন্য র্শক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রর্শক্ষণ মকাস ি

৪ সপ্তা
২ সপ্তা

এ োড়াও িাকুরী পূব ি প্রর্শক্ষণ র্ দসদব এক বের মময়ােী ব্যাদিলর অব মাদ্রাসা এডুদকশন (র্বএমএড) মকাস ি ২০১২ র্শক্ষাবষ ি মর্দক
িলমান রদয়দে।
7.3
অবকাঠাদমাগত সুদ াগসুর্বধা :
র্বএমটিটিআই এর রদয়দে পাঁিতলা র্বর্শষ্ট একাদডর্মক ও প্রশার্সনক ভবন, ৬৮ র্সট র্বর্শষ্ট মর্ লা ম াদস্টল, ২০০ র্সট র্বর্শষ্ট পুরুষ
ম াদস্টল, প্রদজক্টর ব্যব াদরর সুর্বধাস প িাপ্ত মেণীকক্ষ, লাইদের্র, মোট-বড় র্তনটি সদম্মলন কক্ষ, মার্ির্মর্ডয়া প্রদজক্টরস ৪০
(ির্ল্লশ) টি কর্ম্পউটার সমৃদ্ধ দুইটি কর্ম্পউটার ল্যাব, একটি ল্যাাংগুদয়জ ল্যাব ইতযার্ে। আদরা আদে TQI-SEP কর্তিক র্নর্মিত
৩ তলা র্বর্শষ্ট মার্িপারপাস ভবন।
7.4
জনবল :
র্বএমটিটিআই এ রাজস্বখাদত ২৫ টি প্রর্ম মের্ণর র্শক্ষক-কমিকতিার পেস ৪৪টি পে। ইদতামদধ্য আদরা ১১ পে রাজস্বখাদত সৃজন
করা দয়দে। এ োড়া বের্নক র্ভর্ত্তদত আদরা ১৫ জন র্নদয়ার্জত রদয়দে।
7.5













২০১৬-১৭ অর্ িবেদরর গুরুবরোপূণ ি উন্নয়ন কা িক্রম :
ব্যাদিলর অব মাদ্রাসা এডুদকশন (র্বএমএড)-এ আসন সাংখ্যা ৭৫ মর্দক বৃর্দ্ধ কদর ১২০ (একশত র্বশ)-এ উন্নত করা
দয়দে।
র্বএমএড প্রর্শক্ষণার্ীদের জন্য টির্কউআই বৃর্ত্ত ব্যবস্থা িালু করা দয়দে ।
মাদ্রাসার র্শক্ষকদের প্রর্শক্ষদণর আওতায় র্নদয় আসার জন্য একটি র্ডর্পর্প প্রণয়দনর উদযাগ গ্র ণ করা দয়দে।
মাদ্রাসা র্শক্ষকদের মান উন্নয়দন টির্কউআই প্রকদল্পর আওতায়ও প্রর্শক্ষণ কা িক্রম পর্রিার্লত দয়দে ।
মটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রাদক সামদন মরদখ র্বএমটিটিআই-এর র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষদণর ম্যানুদয়ল পর্রমাজিন ও যুদগাপদ াগী করা
দয়দে।
০৫টি মের্ণকদক্ষ মার্ির্মর্ডয়া প্রদজক্টর সম্পন্ন করা দয়দে।
Enhenching Madrasah Learning Environment Preject in Bangladesh -এর আওতায় ৩৬০ জন
র্শক্ষকদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে।
২০১৭-১৮ অর্ ি-বেদর মাদ্রাসার র্বর্ভন্ন প িাদয়র ১২৩৩ জন র্শক্ষকদক প্রর্শক্ষণ মেয়া দয়দে।
র্বএমটিটিআই-এর একটি উন্নতমাদনর শর্ ে র্মনার র্নমিাণ করা দয়দে।
র্বএমটিটিআই-এ একটি মুর্ক্তযুদ্ধ গ্যালারী কণ িার স্থাপন করা দয়দে।
জেী ও সন্ত্রাস েমদন গণসদিতনামূলক মসর্মনার ও মানববন্ধন করা দয়দে।
প্রর্শক্ষণ প্রাপ্ত র্শক্ষকদের কা িক্রম মূল্যায়দনর জন্য একটি প্রেমালা প্রণয়ন করা দয়দে।
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কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর কমিসম্পােদনর সার্ব িক র্িত্র
8.1 সাপ্রসার্তক অজিন, িযাদলি এবাং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা
8.1.1 সাপ্রসার্তক বেরসমূদ র (৩ বের) প্রধান অজিনসমূ :
সরকাদরর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও কার্ঙ্খত সমদয়র মদধ্য বাাংলাদেশদক একটি মধ্যম আদয়র মেদশ উন্নীত করার জন্য
েক্ষ, প্রর্শর্ক্ষত কার্রগর্র ও বনর্তকতা জ্ঞানসম্পন্ন মানব সম্পে সৃর্ষ্ট ও মেশদক োর্রদ্রমুক্ত করার লদক্ষয র্শক্ষাদক অবলম্বন
করা, জাতীয় র্শক্ষা নীর্ত ২০১০ বাস্তবায়নস এ র্বভাগ বহুমুখী োর্য়বরো পালন করদে। ৩০ নদভম্বর ২০১৬ তার্রদখ াত্রা শুরু
কদর র্বগত ২ বেদর কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন র্শক্ষার্ীদের মাদে ১১ মকাটি ৫৫ লক্ষ ৭৬ াজার পাঠ্যপুস্তক
র্বতরণ, প্রায় ৪ লক্ষ ৩১ াজার র্শক্ষার্ীদক বৃর্ত্ত/উপবৃর্ত্ত প্রোন, ১৯৬১০ জন র্শক্ষক/কমিিারীদক মেদশ এবাং ৮১৭ জন
র্শক্ষকদক র্বদেদশ প্রর্শক্ষণ প্রোন করা দয়দে। মাদ্রাসা র্শক্ষাদক র্বজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবমুখী করার পর্রকল্পনা বাস্তবায়দন
জাতীয় র্শক্ষানীর্ত ২০১০ এর আদলাদক মাদ্রাসা র্শক্ষার কার্রকুলাম প্রণয়ন ও পাঠ্যবই পর্রমাজিন কদর মাদ্রাসা র্শক্ষাদক
যুদগাপদ াগী করার পেদক্ষপ গ্র ণ করা দয়দে। সকল মাদ্রাসার জন্য অর্ভন্ন কাঠাদমাদত পাঠ-পর্রকল্পনা প্রণয়ন করা দয়দে।
৯৪০০টি মাদ্রাসায় ওদয়ব মপাট িাল িালু কদর ই-মসবা প্রোন করা দচ্ছ। সাধারণ র্শক্ষার ধারার ন্যায় মাদ্রাসা র্শক্ষা ধারায় কৃর্ষ,
আইর্সটি এবাং কমি ও জীবনমুখী র্শক্ষার র্বষয় অন্তভূক্ত করা দয়দে। অভযন্তরীণ এবাং আন্তজিার্তক েমবাজাদরর িার্ ো
উপদ াগী কার্রগর্র ও েক্ষ মানব সম্পে সৃর্ষ্টর লদক্ষয মবসরকার্র উদযাক্তা সৃর্ষ্টর সুদ াগ বৃর্দ্ধ করা দয়দে। নারী র্শক্ষার
র্বকাদশ কার্রগর্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদ মমদয়দের ভর্তি মকাটা ১০% মর্দক ২০% এ উন্নীত করা দয়দে। মুর্ক্তযুদদ্ধর মিতনা
ও বনর্তক মূল্যদবাধদক জাগ্রত করার লদক্ষয কা িক্রম গ্র ণ করা দয়দে।
8.1.2 সমস্যা এবাং িযাদলিসমূ :
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর প্রধান িযাদলিসমূ দচ্ছ সকল োত্র-োত্রীর জন্য র্বনাখরদি ন্যায়সেত ও মানসম্পন্ন
র্শক্ষা র্নর্শ্চত করা; সকল নারী ও পুরুদষর জন্য সােয়ী ও মানসম্পন্ন উচ্চ র্শক্ষার সুদ াগ র্নর্শ্চত করা; র্শক্ষার সকল স্তদর
মজন্ডার ববষম্য দূর করা এবাং সকল জনদগাষ্ঠীর জন্য কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা স্তদর সমান সুদ াগ র্নর্শ্চত করা; র্শশু
প্রর্তবর্ন্ধ ও মজন্ডার সাংদবেনশীল এবাং র্নরাপে, অন্তর্ভির্ক্তমূলক ও কা িকর র্শখন পর্রদবশ সম্বর্লত প িাপ্ত সাংখ্যাক র্শক্ষা
অবকাঠাদমা র্নমিাণ ও উন্নয়ন এবাং ম াগ্যতাসম্পন্ন র্শক্ষদকর সাংখ্যা উদল্লখদ াগ্য াদর বৃর্দ্ধ করা।
8.1.3 ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা:
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষায় ব্যাপক সাংস্কার ও উন্নয়ন, আধুর্নকায়ন, র্ডর্জটালাইদজশন, র্শক্ষার সকল স্তদর ভর্তির জন্য
মরর্জদিশন অনলাইদনর আওতায় আনয়ন, প্রদয়াজন অনু ায়ী নতুন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থাপন, প িায়ক্রদম উপবৃর্ত্তর আওতা
সপ্রসাসারণ, কার্রকুলাম ও র্সদলবাস পর্রমাজিন, নতুন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান স্থাপন, মাদনান্নয়ন, প িায়ক্রদম প িাপ্ত সাংখ্যক র্শক্ষা
অবকাঠাদমা র্নমিাণ ও র্বযমান অবকাঠাদমাসমূদ র সপ্রসাসারণ ও উন্নয়ন। র্শক্ষকদের জন্য প িাপ্ত প্রর্শক্ষদণর ব্যবস্থা করা।
র্শক্ষা আইন-২০১৭ ও পর্রপূরক র্বর্ধমালা প্রণয়ন, র্শক্ষা ব্যবস্থাপনায় অর্ধকতর শৃঙ্খলা আনয়দনর জন্য জনবান্ধব আইন
প্রণয়দনর পর্রকল্পনা গ্র ণ করা দয়দে।
8.1.4 ২০১৮-১৯ অর্ িবেদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূ :





র্শক্ষা ২০১৮ আইন প্রণয়ন;
২০১৯ র্শক্ষাবদষ ির প্রারদম্ভ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষায় প্রার্র্মক মর্দক মাধ্যর্মক র্শক্ষার্ীদের মদধ্য ৫ মকাটি ৭৩ লক্ষ
৩ াজার পাঠ্যপুস্তক র্বতরণ;
পাবর্লক পরীক্ষাসমূদ র ফলাফল ৬০ র্েদনর মদধ্য প্রকাশ;
১১২১৫ জন কমিকতিা/র্শক্ষক/এসএমর্স/আইএমর্স সেস্য ও ৯৮২ জন কমিিারীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন; এবাং
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র্শক্ষার মাদনান্নয়দনর জন্য ৩৫০টি র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠাদনর মান র্নধ িারণ (র্ াাংর্কাং)।

Overview of the Performance of the Division
মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর রূপকল্প (Vision), অর্ভলক্ষয (Mission), মকৌশলগত উদেেসমূ এবাং কা িাবর্ল
 রূপকল্প (Vision)
সবার জন্য মানসম্মত কমিমুখী, কার্রগর্র ও বনর্তক র্শক্ষা।
 অর্ভলক্ষয (Mission)
কার্রগর্র, বৃর্ত্তমূলক, র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্তর্ভর্ত্তক র্শক্ষা এবাং প্রর্শক্ষদণর সমন্বদয় প্রর্শর্ক্ষত, েক্ষ ও ধমীয় মূল্যদবাধসম্পন্ন মানব সম্পে
সৃর্ষ্ট।
 মকৌশলগত উদেেসমূ (Strategic Objectives)
 মন্ত্রণালয়/ র্বভাদগর মকৌশলগত উদেেসমূ







মানসম্মত কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার সুদ াগ সপ্রসাসারণ
েক্ষ জনবল সৃর্ষ্ট
র্শক্ষা ব্যবস্থাপনার মাদনান্নয়ন
কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার উচ্চতর স্তদর (Tertiary Level ) র্বজ্ঞান, প্রযুর্ক্ত এবাং ব্যবসা র্শক্ষার অর্ধকতর
প্রসারস উচ্চ র্শক্ষার মাদনান্নয়ন
র্শক্ষাদক্ষদত্র ন্যায্যতা ও সমতা (equity & equality) র্নর্শ্চতকরণ
মুর্ক্তযুদদ্ধর মিতনা এবাং জাতীয় ইর্ত াস, ঐর্ত য ও সাংস্কৃর্তর র্বকাশ সাধন

 আবর্েক মকৌশলগত উদেেসমূ





১. কা িপদ্ধর্ত, কমিপর্রদবশ ও মসবার মাদনান্নয়ন
২. আর্র্ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল ও তথ্য অর্ধকার বাস্তবায়ন মজারোরকরণ
৪. বার্ষ িক কমিসম্পােন চ্যর্ক্ত বাস্তবায়ন মজারোরকরণ

 কা িাবর্ল (Functions)







১. কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার মাদনান্নয়দন গদবষণা, প্রর্শক্ষণ, নীর্তমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং পর্রবীক্ষণ;
২. কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা সাংক্রান্ত প্রশাসর্নক নীর্ত প্রণয়ন ও সাংস্কার এবাং মবসরকার্র র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনর র্শক্ষক
র্নবন্ধন এবাং আর্র্ িক স ায়তা প্রোন;
৩. কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার র্বর্ভন্ন প িাদয়র পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন;
৪. কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষার র্বর্ভন্ন প িাদয়র পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও র্বতরণ;
৫. র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন েডব্যান্ড সাংদ াগ, মার্ির্মর্ডয়া বই, মেণীকদক্ষ পাঠোদন আইর্সটি ব্যব ার এবাং র্শক্ষা ব্যবস্থাপনায়
আইর্সটির বাস্তব প্রদয়াগ; এবাং
৬. র্শক্ষানীর্তর সুপার্রশ বাস্তবায়ন।
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মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর র্বর্ভন্ন কা িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
চূড়ান্ত ফলাফল/প্র া

োকেগকে কিক্ষাে মা্যমকমে পয ষানে িাত্র-িাত্রী
কতষে হাে (৯ম-১০ম) বৃকি
োকেগকে কিক্ষাে মা্যমকমে পয ষানে িাত্র-িাত্রী
ঝনড় পড়াে হাে (৯ম-১০ম) হ্রাস
োকেগকে কিক্ষাে উচ্চ মা্যমকমে পয ষানে িাত্রিাত্রী কতষে হাে (১১ি-১২ি) বৃকি
োকেগকে কিক্ষাে উচ্চ মা্যমকমে পয ষানে িাত্রিাত্রী ঝনে পড়াে হাে (১১ি-১২ি) হ্রাস
কিনলামা ইকিকেোকেং পয ষানে পকলনটেকেে
ইেকস্টটিউট এ িাত্র-িাত্রী কতষে হাে বৃকি
মাদ্রাসা কিক্ষাে োকখল পয ষানে িাত্র-িাত্রী
কতষে হাে (৬ষ্ঠ-১০ম) বৃকি
মাদ্রাসা কিক্ষাে োকখল পয ষানে িাত্র-িাত্রী ঝনে
পড়াে হাে (৬ষ্ঠ-১০ম) হ্রাস
মাদ্রাসা কিক্ষাে আকলম পয ষানে িাত্র-িাত্রী
কতষে হাে (১১ি-১২ি) বৃকি
মাদ্রাসা কিক্ষাে আকলম পয ষানে িাত্র-িাত্রী ঝনে
পড়াে হাে (১১ি-১২ি) হ্রাস
মাদ্রাসা কিক্ষাে ফাকজল পয ষানে িাত্র-িাত্রী
কতষে হাে বৃকি
োকেগকে কিক্ষাে িট ষনোস ষ প্রকিক্ষনণ
অংি্র হণোেীে হাে বৃকি

*সামর্য়ক (provisional) তথ্য
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৪,৪২

কেধ ষাকেত লক্ষেমাত্রা অজষনেে
বক্ষনত্র বযৌে ান োকেত্বপ্রাপ্ত
মন্ত্রণালে/ক াগ/ সংস্ত্হাসমূনহে
োম
োমাকিক , োকিঅ ও াোকিন া

ব্যােন ইস

৩৬.৮১

৩৫.৫০

োমাকিক , োকিঅ ও াোকিন া

ব্যােন ইস

৫.৭৫

৫.৯৪

৬.১৪

োমাকিক , োকিঅ ও াোকিন া

ব্যােন ইস

২৯.৩৫

২৮.৮০

২৮.২৪

২৭,৬৮

োমাকিক , োকিঅ ও াোকিন া

ব্যােন ইস

২.১৫

২.৩৬

২.৫৭

২.৭৯

৩.২০

োমাকিক , োকিঅ ও াোকিন া

ব্যােন ইস

%

১২.২৬

১২.৭০

১৩.১২

১৩.৫৫

১৪.০০

োমাকিক , মাকিঅ ও ামাকিন া

ব্যােন ইস

%

৪৬.০৬

৪৪.৫৫

৪৩.০৩

৪১.৫১

৪০.০০

োমাকিক , মাকিঅ ও ামাকিন া

ব্যােন ইস

এেনোলনমন্টকৃত িাত্রিাত্রী
ঝনে পড়া িাত্র-িাত্রী

%

৩.৫৫

৩.৬২

৩.৭১

৩.৭৮

৩.৮৬

োমাকিক , মাকিঅ ও ামাকিন া

ব্যােন ইস

%

২৯.৯১

২৮.৬৮

২৭.৪৫

২৬.২২

২৫.০০

োমাকিক , মাকিঅ ও ামাকিন া

ব্যােন ইস

এেনোলনমন্টকৃত িাত্রিাত্রী
প্রকিক্ষনণ
অংি্র হণোেীবৃি

%

১.২৭

১.৬০

১.৯৩

২.০২

২.২৫

োমাকিক , মাকিঅ ও ামাকিন া

ব্যােন ইস

%

২.৪৮

২.৬০

২.৬৮

২.৭৬

২.৮২

োমাকিক , োকিঅ ও াোকিন া

াোকিন া
ও
ব্যােন ইস

চূড়ান্ত ফলাফল সূেে

এেে

প্রকৃত অজষে
২০১৬-১৭

প্রকৃত অজষে*
২০১৭-১৮

লক্ষেমাত্রা
২০১৮-১৯

প্রনক্ষপণ
২০১৯-২০ ২০২০-২১

এেনোলনমন্টকৃত িাত্রিাত্রী
ঝনে পড়া িাত্র-িাত্রী

%

৩.৯৯

৪.০৭

৪.১৬

৪.২৬

%

৩৯.৮৩

৩৮.৮২

৩৭.৮৩

এেনোলনমন্টকৃত িাত্রিাত্রী
ঝনে পড়া িাত্র-িাত্রী

%

৫.৩৯

৫.৫৭

%

৩০.৩০

এেনোলনমন্টকৃত িাত্রিাত্রী
এেনোলনমন্টকৃত িাত্রিাত্রী
ঝনে পড়া িাত্র-িাত্রী

%

উপািসূত্র

মকৌশলগত উদেে, অগ্রার্ধকার, কা িক্রম, কমিসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূ
বেৌিলগত
উনদ্দশ্য

বেৌিলগ
ত
উনদ্দনশ্য
ে মাে

োয ষক্রম

মন্ত্রণালে/ক ানগে বেৌিলগত উনদ্দশ্যসমুহ
[১]
২৫
[১.১] োকেগকে ও মাদ্রাসা
মােসম্মত
কিক্ষাে
োকেগকে ও
েমষেতষা/কিক্ষে/েমষোেীগণনে
মাদ্রাসা
প্রকিক্ষণ প্রোে
কিক্ষাে
সুনযাগ
সম্প্রসােণ
[১.২] কেধ ষাকেত সমনে পা কলে
পেীক্ষাে ফলাফল প্রোি
[১.৩] ১ জানুোকে তাকেনখ
সেল কিক্ষােীে কেেট
পাঠ্যুলস্তে ক তেণ
[১.৪] অে্র সে এলাোে েতুে
কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে স্থাপে(১০০টি
উপনজলাে ১টি েনে টিএসকস
স্থাপে)
[১.৫] ই-বুে/আই-বুে প্রণেে
[১.৬] তথ্য-প্রযুকক্ত (I.C.T.)
ক কিে ব্য স্থা প্র তষনেে লনক্ষে
ইন্টােনেট কে েষ ইন্টানেেটি
পাঠোে (Multimedia
Classroom) োলু
[১.৭] আই.কস.টি. বট্রকেং
কেনসাস ষ বসন্টাে/জ বলসনমন্ট
বসল স্থাপে/উন্নেে
[২] েক্ষ
জে ল সৃকষ্ট
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১২

[২.১] পাঠ্যক্রম যুনগাপনযাগী
েনে ইমাকজষং বট্রি ও
বটেনোলকজ োলু

েমষসম্পােে সূেে

এেে

েমষসম্পা
েে
সূেনেে
মাে

প্রকৃত
অজষে
২০১৬১৭

প্রকৃত
অজষে*
২০১৭১৮

অসাধা
েণ

লক্ষেমাত্রা/কেণ ষােে ২০১৮-১৯
অকত
উিম
েলকত
উিম
মাে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

েলকত
মানেে
কেনম্ন
৬০%

প্রনক্ষপ
ণ
২০১৯২০

প্রনক্ষপ
ণ
২০২০২১

[১.১.১] প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত
েমষেতষা/কিক্ষে/এস.এম.
কস./ আই.এম.কস.’ে
সেস্য
[১.১.২] প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত
েমষোেী
[১.২.১] প্রোকিত
ফলাফল
[১.৩.১] ক তেণকৃত
পাঠ্যুলস্তে

সংখ্যা

৫

৮৯৬৮

১১০৫০

১১২১৫

১০৮৯২

১০৫৬৯

১০২৪৬

৯৯২৩

১১৮৩
৯

১২৪৬৪

সংখ্যা

২

৬৯০

৫৮০

৯৮২

৯৫৫

৯২৮

৯০১

৮৫৬

১০৩৫

১০৯০

কেে

৩

৬০

৬০

৬০

৬২

৬৪

৬৬

৬৮

৬০

৬০

সংখ্যা(
বোটি)

৫

৫.৮২৪
৯

৫.৭৩২
৭

৫.৭৩৩

৫.৭৩০৫

৫.৭২৯

৫.৭২৭
৫

৫.৬২৫

৫.৭৪৫

৫.৭৬

[১.৪.১] অকধ্র হণকৃত
ভূকম
[১.৪.২] টিএসকস স্থাকপত

সংখ্যা

২

৩২

৩০

১৩

১২

১১

১০

০৯

সংখ্যা

২

১৫

৩৮

৪০

৩৮

৩৬

৩৫

৩৪

৭

[১.৫.১] প্রণীত ই-বুে
[১.৫.২] প্রণীত আই-বুে
[১.৬.১] মাকিকমকিো
ক কিে পাঠোে োলুকৃত

সংখ্যা
সংখ্যা
সংখ্যা(
ক্রমুল
কিভূত)

১
১
২

৪
০
২৪৩

৮
২১
৫১৭

২০
২৫
৩৫৮

১৮
২৩
৩৫০

১৬
২১
৩৩৫

১৫
১৯
৩২০

১৩
১৭
৩০৫

২৫
৩০
৩৬৯

৩০
৩৫
৩৭৯

[১.৭.১] স্থাকপত ও
উন্নেেকৃত বট্রকেং কেনসাস ষ
বসন্টাে এ ং জ
বলসনমন্ট বসল
[২.১.১] োলুকৃত েতুে
বট্রি ও বটেনোলকজ
[২.১.২] এেটিক কেউএফ
এে আওতাে প্রণেেকৃত

সংখ্যা

২

২৪

৩৪

৩০

২৮

২৬

২৪

২২

৪০

৪৫

সংখ্যা

৩

১২

১৫

০২

০১

৩

৪

সংখ্যা

৩

৫০

৮০

৬০

৫৫

৮০

১০০

৫০

৪৫

৪০

[২.২] োকেগকে ও বৃকিমূলে
ক র্নে কিক্ষােীনেে
িট ষনোস ষ/কসক টি এন্ড এ
প্রকিক্ষণ প্রোে

[৩] কিক্ষা
ব্য স্থাপোে
মানোন্নেে

[৪] োকেগকে
ও মাদ্রাসা
কিক্ষাে
উচ্চতে স্তনে
(Tertiar
y Level
) ক জ্ঞাে,
প্রযুকক্ত এ ং
ব্য সা
কিক্ষাে
অকধেতে
প্রসােসহ
উচ্চ কিক্ষাে
মানোন্নেে
[৫]
কিক্ষানক্ষনত্র
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১১

১১

১১

[২.৩] কিক্ষেনেে োকেগকে ও
বৃকিমূলে ক র্নে/ক র্েক কিে
প্রকিক্ষণ প্রোে
[৩.১] োকেগকে ক বক যালে,
ইকিকেোকেং েনলজ, ল্যান্ড
েনলজ স্থাপে
[৩.২] কিক্ষা প্রকতষ্ঠােসমূহ
কেমষাণ, ব ৌত অ োঠানমাগত
সুক ধা সম্প্রসােণ ও
আস া পত্র সে োহ

[৩.৩] প্রকতষ্ঠানে
আই.কস.টি/আই. টি. বোস ষ
প্র তষে/েতুে ক াগ োলু
[৩.৪] কিক্ষা ও প্রকিক্ষণ
সংক্রান্ত ক ক ন্ন ক র্নেে উপে
গন র্ণা সম্পােে
[৪.১] েমষসংস্থাে ব্য স্থাপোে
আওতাে কিক্ষা প্রকতষ্ঠােসমূহ
েোংকেং ও প্রকতষ্ঠােসমূনহে
ব্য স্থাপোে উন্নেে
[৪.২] োমাকিক এে প্রমাপ
অনুযােী প্রকতষ্ঠােসমূনহে
মকেটকেং ও কেেীক্ষা েেণ

[৫.১] এস.এস.কস (ব াে),
এইে.এস.কস (ব াে), কিনলামা

েকম্পনটকন্স স্টোন্ডাি ষ
[২.২.১] প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত
প্রকিক্ষণােী
[২.২.২] কস.ক .টি এন্ড এ
ও আেকপএল
প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকিক্ষোেী
[২.৩.১] প্রকিকক্ষত
কিক্ষে ও এনসসে

সংখ্যা

২
২

১৯৪০৯
৪
৯৩২৭

২২৩৪
৫৫
১০০০০

২৩১১৪
০
১৯৫০০

২২৮৯৬
০
১৯০০০

২২৬৭৪
০
১৮৫০০

২২০৬
০০
১৮০০০

২১৮৪২
০
১৭৫০০

২৪১১০
০
২৪৫০০

২৫১৪০
০
৩০৫০
০

সংখ্যা
সংখ্যা

২

২০৪৬

১৭৫০

২২৭০

২২৪০

২২১০

২১৮০

২১৬০

২৫০০

২৭০০

[৩.১.১] স্থাকপত
ইকিকেোকেং েনলজ

%

২

০.৮৫

০.৯

১

৪

৪

[৩.২.১] েতুে ে
কেকমষত/সম্প্রসাকেত
[৩.২.২] ে
বমোমত/সংস্কাে
[৩.২.৩] প্রকতষ্ঠােক কিে
সে োহকৃত আস া পত্র
[৩.৩.১] োলুকৃত
আই.কস.টি./আই.টি.
বোস ষ/েতুে ক াগ
[৩.৪.১] পকেোকলত
গন র্ণা

সংখ্যা

২

১০

৪০

৫০

৪৮

৪৬

৪৪

৪২

৫৫

৬০

সংখ্যা

২

০

৮০

৮৫

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৯০

৯৫

সংখ্যা

১

০

৭৫

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৬০

৮৫

৯০

সংখ্যা

২

২

৩

৩

২

১

৩

৪

সংখ্যা

২

০

৬

৯

৬

৩

২

১

১১

১৩

[৪.১.১] ে্যাংকেংকৃত
কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে
[৪.১.২] প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত
ম্যানেজনমন্ট প্রধাে
[৪.২.১] মাকসে ক কিনত
মকেটকেং/কেেীক্ষাকৃত
কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে

সংখ্যা

৩

১১৮

১১৮

৩৫০

৩২০

৩০০

২৭০

২৫০

৬০০

৭৫০

সংখ্যা

৩

০

০

৭৮০

৭৬৫

৭৫০

৭৩৫

৭২০

৮১৫

৮৫০

সংখ্যা

৫

৪

৪

৪

৩

২

১

০

৪

৪

[৫.১.১] িাত্র বৃকি প্রেি
[৫.১.২] িাত্রী বৃকি প্রেি

%
%

২
২

৬৪
৬৫

৬৫
৬৫

৬৫
৬৫

৬৪.৫
৬৪.৫

৬৪
৬৪

৬৩.৫
৬৩.৫

৬৩
৬৩

৬৫
৬৫

৬৫
৬৫

ন্যায্যতা ও
সমতা
(equity
&
equalit
y)
কেকিতেেণ

ও কি্র ীস্তনে িাত্র-িাত্রীনেে
উপবৃকি/বৃকি প্রোে।

[৬]
মুকক্তযুনিে
বেতো এ ং
জাতীে
ইকতহাস,
ঐকতহে ও
সংস্কৃকতে
ক োি
সাধে

৫

বেৌিলগত
উনদ্দশ্য

বেৌিলগ
ত
উনদ্দনশ্য
ে মাে

[৫.২] মাদ্রাসা কিক্ষাে
এ নতোেী বেনে ফাকজল স্তে
পয ষন্ত িাত্র-িাত্রীনেে বৃকি প্রোে
[৫.৩] প্রকতষ্ঠানে িাত্রী/মকহলা
প্রকিক্ষণােীনেে সুনযাগ-সুক ধা
বৃকি েো
[৫.৪] ক নির্ োকহো সম্পন্ন
কিক্ষােীনেে সুনযাগ-সুক ধা
বৃকিে জন্য অ োঠানমা কেমষাণ
ও সংস্কাে এ ং কিক্ষেগনণে
প্রকিক্ষণ প্রোে
[৬.১] কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে ের্তষে
মুকক্তযুি ক কিে ই ও েকলল
সে োহ/সং্র হেেণ/কিক্ষােী
বেে অ কহতেেণ।
[৬.২] জাতীে কে সসমূহ
উেযাপে।

োয ষক্রম

আ কশ্যে বেৌিলগত উনদ্দশ্যসমুহ
[১] োয ষপিকত,
১০ [১.১] মন্ত্রণালে/ক ানগ ইেমষপকেন ি ও
ফাইকলং পিকত াস্ত ােে
বস াে
মানোন্নেে

[১.২] মন্ত্রণালে/ক াগ ের্তষে
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[৫.১.৩] িাত্র উপবৃকি
প্রেি
[৫.১.৪] িাত্রী উপবৃকি
প্রেি
[৫.২.১] িাত্র বৃকি প্রেি
[৫.২.২] িাত্রী বৃকি প্রেি

%

১

৬০

৬১

৬৩

৬২

৬১

৬০

৫৯

৬৫

৬৫

%

১

৯০

৯১

৯৫

৯৪

৯৩

৯২

৯১

৯৮

১০০

%
%

১
১

.০৪৪
.০৪৪

.৪৯
.৪৯

১.৫৯
১.৫৯

১.৫৮
১.৫৮

১.৫৭
১.৫৭

১.৫৬
১.৫৬

১.৫৫
১.৫৫

১.৫৯
১.৫৯

১.৫৯
১.৫৯

[৫.৩.১] প্রকতষ্ঠাে ক কিে
সুনযাগ-সুক ধা কধ ষত

সংখ্যা

১

১৬

২০

২০

১৯

১৮

১৭

১৬

২১

২২

[৫.৪.১] প্রকতষ্ঠােক কিে
অ োঠানমা সংস্কােকৃত
ও কেকমষত

সংখ্যা

২

১১৩

১১৮

১১৮

১১৬

১১৫

১১৪

১১৩

১১৮

১১৮

[৬.১.১] প্রকতষ্ঠাে ের্তষে
মুকক্তযুি ক কিে
ই/েকলল
সংগৃহীত/কিক্ষােীনেে
অ কহতেেণ
[৬.২.১] কে সসমূহ
পাকলত

সংখ্যা

৩

৫

৫

৬

৫

৪

৩

২

৭

৮

সংখ্যা

২

৭

৭

৭

০

০

০

০

৭

৭

প্রকৃত
অজষে
২০১৬১৭

প্রকৃত
অজষে*
২০১৭১৮

প্রনক্ষপ
ণ
২০১৯২০

প্রনক্ষপ
ণ
২০২০২১

েমষসম্পােে সূেে

[১.১.১] িন্ট বিনস্কে
মা্যমনম গৃহীত িাে ইফাইকলং কসনস্টনম
আপনলািকৃত
[১.১.২] ই-ফাইনল েকে
কেষ্পকিকৃত **
[১.১.৩] ই-ফাইনল পত্র
জােীকৃত ***
[১.২.১] ন্যেেতম এেটি

এে
ে

েমষসম্পাে
ে সূেনেে
মাে

অসাধা
েণ

লক্ষেমাত্রা/কেণ ষােে ২০১৮-১৯
অকত
উিম
েলকত
উিম
মাে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

েলকত
মানেে
কেনম্ন
৬০%

%

১

৮০

৭০

৬০

৫৫

৫০

%

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

%

১

৪০

৩৫

৩০

২৫

২০

তাকে

১

১৫-

১৭-০২-

৩১-০৩-

৩০-

৩০-০৫-

অেলাইে বস া োলু েো

েতুে ই-সাক সষ োলুকৃত

খ

[১.৩] মন্ত্রণালে/ক াগ ের্তষে
উদ্ভা েী উনযাগ/ক্ষুদ্র উন্নেে
প্রেল্প (SIP) াস্ত ােে

[১.৩.১] িাটান জ
অনুযােী ন্যেেতম দুটি
েতুে উদ্ভা েী
উনযাগ/ক্ষুদ্র উন্নেে
প্রেল্প োলুকৃত
[১.৪.১] ক েষ্টনযাগ্য
েকেে তাকলো প্রণীত

তাকে
খ

১

তাকে
খ

০.৫

[১.৪.২] প্রণীত তাকলো
অনুযােী ক েষ্টকৃত েকে
[১.৫.১] হালোগােকৃত
কসটিনজন্স োট ষাে
অনুযােী প্রেি বস া
[১.৫.২] বস া্র হীতানেে
মতামত পকে ীক্ষণ
ব্য স্থা োলুকৃত
[১.৬.১] কেকে ষষ্ট সমনেে
মন্যম অক নযাগ
কেষ্পকিকৃত
[১.৬.২] অক নযাগ
কেষ্পকিে ক র্নে
অক নযাগোেীনে
অ কহতেেণ
[১.৭.১] কপআেএল
আনেি জােীকৃত
[১.৭.২] ছুটি
েগোেেপত্র জােীকৃত
[২.১.১] কত্রপক্ষীে স াে
কেষ্পকিে জন্য
সুপাকেিকৃত অকিট
আপকি
[২.১.২] অকিট আপকি
কেষ্পকিকৃত
[২.২.১] স্থা ে সম্পকিে
তাকলো হালোগােকৃত

%

[২.২.২] অস্থা ে
সম্পকিে তাকলো

[১.৪] প্রকতটি িাখাে
ক েষ্টনযাগ্য েকেে তাকলো
প্রণেে ও ক েষ্ট েো

[১.৫] কসটিনজন্স োট ষাে
াস্ত ােে

[১.৬] অক নযাগ প্রকতোে
ব্য স্থা াস্ত ােে

[২] আকে ষে ও
সম্পে
ব্য স্থাপোে
উন্নেে

৮

[১.৭] কপআেএল শুরুে ২ মাস
পূন ষ সংকিষ্ট েমষোেীে
কপআেএল ও ছুটি েগোেেপত্র
জােী েো
[২.১] অকিট আপকি কেষ্পকি
োয ষক্রনমে উন্নেে

[২.২] স্থা ে ও অস্থা ে
সম্পকিে হালোগাে তাকলো
প্রস্তুত েো
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০১২০১৯
১১০৩২০১৯

২০১৯

২০১৯

১৮-০৩২০১৯

২৫-০৩২০১৯

১৭-০১২০১৯

২৪-০১২০১৯

০.৫

১০০১২০১৯
১০০

৯০

%

১

৮০

তাকে
খ

১

০৪২০১৯
০১০৪২০১৯

২০১৯
০৮-০৪২০১৯

৩১-০১২০১৯

৮০

২৮০১২০১৯
৭০

৭৫

৭০

৬০

৫০

১৫-০১২০১৯

০৭-০২২০১৯

২৮-০২২০১৯

৮০

৭০

১৭০২২০১৯
৬০

৬০

%

০.৫

৩১১২২০১৮
৯০

%

০.৫

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

%

০.৫

১০০

৯০

৮০

-

-

%

০.৫

১০০

৯০

৮০

-

-

%

০.৫

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

%

০.৫

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

তাকে
খ

০.৫

১৭-০২২০১৯

২৮-০২২০১৯

০.৫

১৭-০২২০১৯

২৮-০২২০১৯

২৮০৩২০১৯
২৮০৩-

১৫-০৪২০১৯

তাকে
খ

০৩০২২০১৯
০৩০২-

৫০

১৫-০৪২০১৯

[২.৩] ানজট াস্ত ােনে
উন্নেে

[৩] জাতীে
শুিাোে বেৌিল
ও তথ্য
অকধোে
াস্ত ােে
বজােোেেেণ

৪

[২.৪] াকর্ ষে উন্নেে েমষসূকে
াস্ত ােে
[২.৫] াকর্ ষে ক্রে পকেেল্পো
াস্ত ােে
[২.৬] অব্য হৃত/অনেনজা
যাে াহে ক যমাে েীকতমালা
অনুযােী কেষ্পকিেেণ
[২.৭] নেো ক দুেৎ ক ল
পকেনিাধ েো
[২.৮] শূন্য পনেে ক পেীনত
কেনোগ প্রোে
[৩.১] জাতীে শুিাোে
েমষপকেেল্পো ও পকে ীক্ষণ
োঠানমা াস্ত ােে *

[৩.২] তথ্য াতােে
হালোগােেেণ

[৪] াকর্ ষে
েমষসম্পােে
চুকক্ত াস্ত ােে
বজােোেেেণ
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৩

[৩.৩] মন্ত্রণালে/ক ানগে
াকর্ ষে প্রকতন েে প্রণেে ও
প্রোি
[৪.১] অধীেস্থ েপ্তে/সংস্থাে
সনঙ্গ ২০১৮-১৯ অে ষ িনেে
াকর্ ষে েমষসম্পােে চুকক্ত
স্বাক্ষে ও ওনে সাইনট
আপনলাি

হালোগােকৃত
[২.৩.১] ানজট
াস্ত ােে পকেেল্পো
(Budget
Implementati
on Plan) প্রণীত
[২.৩.২] বত্রমাকসে
ানজট াস্ত ােে
প্রকতন েে োকখলকৃত
[২.৪.১] াকর্ ষে উন্নেে
েমষসূকে াস্ত াকেত
[২.৫.১] ক্রে পকেেল্পো
াস্ত াকেত
[২.৬.১] কেষ্পকিকৃত
[২.৭.১] ক দুেৎ ক ল
পকেনিাকধত
[২.৮.১] কেনোগ
প্রোেকৃত
[৩.১.১] কেধ ষাকেত
সমনে বত্রমাকসে
প্রকতন েে োকখলকৃত
[৩.১.২] জাতীে
শুিাোে েমষপকেেল্পো
ও পকে ীক্ষণ োঠানমাে
অন্তর্ভষক্ত লক্ষেমাত্রা
াস্ত াকেত
[৩.২.১]
মন্ত্রণালে/ক ানগে
সেল তথ্য ও অেলাইে
বস া তথ্য াতােনে
সংনযাকজত
[৩.৩.১] াকর্ ষে
প্রকতন েে ওনে সাইনট
প্রোকিত
[৪.১.১] স্বাক্ষকেত
াকর্ ষে েমষসম্পােে
চুকক্ত ওনে সাইনট
আপনলািকৃত

সং
খ্যা

০.৫

২০১৯
১

সং
খ্যা

০.৫

৪

৩

-

-

-

%

২

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

%

০.৫

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

%

০.৫

৮০

৭০

৬০

৫০

%

১

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

%

১

৮০

৭০

৬০

৫০

৪০

সং
খ্যা

১

৪

৩

-

-

-

%

১

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

তাকে
খ

১

২৯-১০২০১৮

১৫-১১২০১৮

২৯১১২০১৮

১৩-১২২০১৮

তাকে
খ

০.৫

১৫১০২০১৮
২৪০৬২০১৮

২৬-০৬২০১৮

২৮-০৬২০১৮

-

-

২০১৯
-

-

[৪.২] ২০১৭-১৮ অে ষ িনেে
াকর্ ষে েমষসম্পােে চুকক্তে
মূল্যােে প্রকতন েে মকন্ত্রপকের্ে
ক ানগ োকখল
[৪.৩] েপ্তে/সংস্থাে ২০১৮-১৯
অে ষ িনেে াকর্ ষে
েমষসম্পােে চুকক্তে অধ ষ াকর্ ষে
মূল্যােে প্রকতন েে
পয ষানলােোনন্ত ফলা তষে
(feedback) প্রোে
[৪.৪] সেোকে েমষসম্পােে
ব্য স্থাপো সংক্রান্ত প্রকিক্ষণসহ
অন্যান্য ক র্নে
েমষেতষা/েমষোেীনেে জন্য
প্রকিক্ষণ আনোজে

[৪.২.১] মূল্যােে
প্রকতন েে োকখলকৃত

তাকে
খ

০.৫

১৯০৮২০১৮

২৭-০৮২০১৮

২৯-০৮২০১৮

০৩০৯২০১৮

০৫-০৯২০১৮

[৪.৩.১] ফলা তষে
(feedback) প্রেি

তাকে
খ

১

৩১০১২০১৯

০৭-০২২০১৯

১০-০২২০১৯

১১০২২০১৯

১৪-০২২০১৯

[৪.৪.১] আনোকজত
প্রকিক্ষনণে সমে

জে
ঘণ্টা
*

১

৬০

-

-

-

-

*সামকেে (provisional) তথ্য

সংনযাজেী: েমষসম্পােে সূেেসমূহ, াস্ত ােেোেী মন্ত্রণালে/ক াগ/সংস্থা এ ং পকেমাপ পিকত-এে ক েণ
োয ষক্রম
[১.১] োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাে
েমষেতষা/কিক্ষে/েমষোেীগণনে
প্রকিক্ষণ প্রোে

েমষসম্পােে সূেেসমূহ

ক েণ

াস্ত ােেোেী
েপ্তে/সংস্থা
োকিঅ,বেেটাে,
ামাকিন া, মাকিঅ,
ক টিইক

পকেমাপ পিকত

উপাি সূত্র

োকিঅ, বেেটাে, ামাকিন া, মাকিঅ, ক টিইক
এে পকেমাপ পিকতে আনলানে প্রকিকক্ষত
েমষেতষা/কিক্ষে/এস.এম.কস./আই.এম.কস.’ে সেস
সংখ্যা

োকিঅ, বেেটাে,
ামাকিন া,
মাকিঅ, ক টিইক
এে াকর্ ষে
প্রকতন েে
োকিঅ, বেেটাে,
ামাকিন া,
মাকিঅ, ক টিইক
এে াকর্ ষে
প্রকতন েে
ক টিইক ,
ামাকিন া এে
াকর্ ষে প্রকতন েে
োকিঅ, মাকিঅ,
এেকসটিক এে
াকর্ ষে প্রকতন েে
োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

[১.১.১] প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত
েমষেতষা/কিক্ষে/এস.এম.কস./
আই.এম.কস.’ে সেস্য

োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাে
েমষেতষা/কিক্ষে/
এস.এম.কস./আই.এম.কস.’ে
সেস্যনেে প্রকিক্ষণ

[১.১.২] প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত েমষোেী

োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষাে
েমষোেীনেে প্রকিক্ষণ

োকিঅ, বেেটাে,
ামাকিন া, ক টিইক

োকিঅ, বেেটাে, ামাকিন া, ক টিইক এে
পকেমাপ পিকতে আনলানে প্রকিকক্ষত েমষোেী

[১.২] কেধ ষাকেত সমনে পা কলে
পেীক্ষাে ফলাফল প্রোি

[১.২.১] প্রোকিত ফলাফল

পা কলে পেীক্ষা অনুকষ্ঠত হওোে পে
কেধ ষাকেত সমনেে মন্যম ফল প্রোি

ক টিইক , ামাকিন া

[১.৩] ১ জানুোকে তাকেনখ সেল
কিক্ষােীে কেেট পাঠ্যুলস্তে ক তেণ

[১.৩.১] ক তেণকৃত পাঠ্যুলস্তে

১ জানুোকে তাকেনখ সেল কিক্ষােীে
মানঝ পাঠ্যুলস্তে ক তেণ

োকিঅ, মাকিঅ,
এেকসটিক

ক টিইক , ামাকিন া এে পকেমাপ পিকতে
আনলানে পাক কলে পেীক্ষাে ফলাফনলে কেে
কেধ ষােে
োকিল, মাকিঅ, এেকসটিক এে পকেমাপ পিকতে
আনলানে ক তেেকৃত পাঠ্যুলস্তে এে সংখ্যা

[১.৪] অে্র সে এলাোে েতুে কিক্ষা
প্রকতষ্ঠাে স্থাপে (১০০টি উপনজলাে
১টি েনে টিএসকস স্থাপে)

[১.৪.১] অকধ্র হণকৃত ভূকম

অে্র সে এলাোে েতুে কিক্ষা
প্রকতষ্ঠাে স্থাপে এে জন্য ভূকম
অকধ্র হে

োকিঅ ও ১০০টি
উপনজলাে ১টি েনে
টিএস স্থাপে প্রেল্প

োকিঅ ও ১০০টি উপনজলাে ১টি েনে টিএস স্থাপে
প্রেল্প এে পকেমাপ পিকতে আনলানে ভূকম
অকধ্র হণ

72 TMED Annual Report

[১.৫] ই-বুে/আই-বুে প্রণেে

[১.৬] তথ্য-প্রযুকক্ত (I.C.T.)
ক কিে ব্য স্থা প্র তষনেে লনক্ষে
ইন্টােনেট কে েষ ইন্টানেেটি
পাঠোে (Multimedia
Classroom) োলু
[১.৭] আই.কস.টি. বট্রকেং কেনসাস ষ
বসন্টাে/জ বলসনমন্ট বসল
স্থাপে/উন্নেে
[২.১] পাঠ্যক্রম যুনগাপনযাগী েনে
ইমাকজষং বট্রি ও বটেনোলকজ োলু

[২.২] োকেগকে ও বৃকিমূলে ক র্নে
কিক্ষােীনেে িট ষনোস ষ/কসক টি এন্ড এ
প্রকিক্ষণ প্রোে

[২.৩] কিক্ষেনেে োকেগকে ও
বৃকিমূলে ক র্নে/ক র্েক কিে
প্রকিক্ষণ প্রোে
[৩.১] োকেগকে ক বক যালে,
ইকিকেোকেং েনলজ, ল্যান্ড েনলজ
স্থাপে
[৩.২] কিক্ষা প্রকতষ্ঠােসমূহ কেমষাণ,
ব ৌত অ োঠানমাগত সুক ধা
সম্প্রসােণ ও আস া পত্র সে োহ

[৩.৩] প্রকতষ্ঠানে আই.কস.টি/আই.
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[১.৪.২] টিএসকস স্থাকপত

ে্র সে এলাোে েতুে কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে
স্থাপে এে জন্য পূতষোজ শুরু

োকিঅ ও ১০০টি
উপনজলাে ১টি েনে
টিএস স্থাপে প্রেল্প
ো
ক টিইক , ামাকিন া

কিঅ ও ১০০টি উপনজলাে ১টি েনে টিএস স্থাপে
প্রেল্প এে পকেমা পপিকতে আনলানে পূতষোজ শুরু

োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

[১.৫.১] প্রণীত ই-বুে

ক র্ে ক কিে ই-বুে প্রেলে

ক টিইক , ামাকিন া এে পকেমাপ পিকতে
আনলানে ক র্ে ক কিে ই-বুে প্রেলে

ক টিইক ,
ামাকিন া এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

তথ্য-প্রযুকক্ত (I.C.T.) ক কিে
ব্য স্থা প্র তষনেে লনক্ষ মাকিকমকিো
ক্লাসরুম স্থাপে

োকিঅ, ামাকিন া,
মাকিঅ

োকিঅ, ামাকিন া, মাকিঅ এে পকেমাপ পিকতে
আনলানে মাকিকমকিো ক্লাসরুম স্থাপে সংখ্যা

োকিঅ,
ামাকিন া,
মাকিঅ এে াকর্ ষে
প্রকতন েে

[১.৭.১] স্থাকপত ও উন্নেেকৃত
বট্রকেং কেনসাস ষ বসন্টাে এ ং জ
বলসনমন্ট বসল
[২.১.১] োলুকৃত েতুে বট্রি ও
বটেনোলকজ
[২.১.২] এেটিক কেউএফ এে
আওতাে প্রণেেকৃত েকম্পনটকন্স
স্টোন্ডাি ষ
[২.২.১] প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকিক্ষণােী

আই.কস.টি. বট্রকেং ও কেনসাস ষ বসন্টাে
স্থাপে

োকিঅ, ামাকিন া

পাঠ্যক্রম যুনগাপনযাগী েনে েতুে বট্রি
ও বটেনোলকজ োলুকৃত
পাঠ্যক্রম যুনগাপনযাগী েনে
এেটিক কেউএফ েকম্পনটকন্স স্টোন্ডাি ষ
প্রেেে
োকেগকে ও বৃকিমূলে কিক্ষাে িট ষ
বোস ষ এ প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকিক্ষাোেী

ক টিইক

োকিঅ, ামাকিন া এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
স্থাকপত আই.কস.টি. বট্রকেং ও কেনসাস ষ বসন্টাে
সংখ্যা
ক টিইক এে পকেমাপ পিকতে আনলানে োলুকৃত
েতুে বট্রি ও বটেনোলকজ সংখ্যা
ক টিইক এে পকেমাপ পিকতে আনলানে প্রেেেকৃত
এেটিক কেউএফ েকম্পনটকন্স স্টোন্ডাি ষ সংখ্যা

োকিঅ,
ামাকিন া এে
াকর্ ষে প্রকতন েে
ক টিইক এে
াকর্ ষে প্রকতন েে
ক টিইক এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

বেেটাে, ক টিইক

বেেটাে, ক টিইক এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
িট ষ বোস ষ এ প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকিক্ষাোেী সংখ্যা

[২.২.২] কস.ক .টি এন্ড এ ও
আেকপএল প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকিক্ষোেী

ক টিইক

ক টিইক এে পকেমাপ পিকতে আনলানে কস.ক .টি
এন্ড এ প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকিক্ষাোেী সংখ্যা

[২.৩.১] প্রকিকক্ষত কিক্ষে ও
এনসসে

োকেগকে ও বৃকিমূলে কিক্ষাে
কস.ক .টি এন্ড এ প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত
প্রকিক্ষাোেী
কিক্ষেনেে োকেগকে ও বৃকিমূলে
ক র্নে প্রকিক্ষণ প্রোে

বেেটাে, ক টিইক
এে াকর্ ষে
প্রকতন েে
ক টিইক এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

োকিঅ

[৩.১.১] স্থাকপত ইকিকেোকেং
েনলজ

োকেগকে ক বক যালে, ইকিকেোকেং
েনলজ, ল্যান্ড েনলজ স্থাপে

োকিঅ

োকিঅ ও এসটিইপ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে োকিঅ এে
োকেগকে ও বৃকিমূলে ক র্নে প্রকিক্ষণ প্রাপ্ত কিক্ষে
াকর্ ষে প্রকতন েে
সংখ্যা
োকিঅ ও কেিাল ইকিকেোকেং েনলজ স্থাপে
োকিঅ এে
প্রেল্প এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
াকর্ ষে প্রকতন েে

[৩.২.১] েতুে ে
কেকমষত/সম্প্রসাকেত

ক ক ন্ন প্রকতষ্ঠানে ব ৌত
অ োঠানমাগত সুক ধা সম্প্রসােে,
যন্ত্রপাকত ও সেিমাকে সে োহ

ইইকি, োকিঅ

ইইকি, োকিঅ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
উন্নেেকৃত অ োঠানমা, সে োহকৃত যন্ত্রপাকত ও
সেিমাকে সংখ্যা

ইইকি, োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

ক ক ন্ন প্রকতষ্ঠানে আই.কস.টি/আই.টি.

োকিঅ, ক টিইক

োকিঅ, ক টিইক এে পকেমাপ পিকতে আনলানে

োকিঅ, ক টিইক

[১.৫.২] প্রণীত আই-বুে
[১.৬.১] মাকিকমকিো ক কিে
পাঠোে োলুকৃত

[৩.২.২] ে বমোমত/সংস্কাে
[৩.২.৩] প্রকতষ্ঠােক কিে
সে োহকৃত আস া পত্র
[৩.৩.১] োলুকৃত

ক টিইক

টি. বোস ষ প্র তষে/েতুে ক াগ োলু
[৩.৪] কিক্ষা ও প্রকিক্ষণ সংক্রান্ত
ক ক ন্ন ক র্নেে উপে গন র্ণা
সম্পােে
[৪.১] েমষসংস্থাে ব্য স্থাপোে
আওতাে কিক্ষা প্রকতষ্ঠােসমূহ
েোংকেং ও প্রকতষ্ঠােসমূনহে
ব্য স্থাপোে উন্নেে
[৪.২] োমাকিক এে প্রমাপ অনুযােী
প্রকতষ্ঠােসমূনহে মকেটকেং ও
কেেীক্ষা েেণ
[৫.১] এসএসকস (ব াে), এইেএসকস
(ব াে), কিনলামা ও কি্র ীস্তনে িাত্রিাত্রীনেে উপবৃকি/বৃকি প্রোে।

আই.কস.টি./আই.টি. বোস ষ/েতুে
ক াগ
[৩.৪.১] পকেোকলত গন র্ণা
[৪.১.১] ে্যাংকেংকৃত কিক্ষা
প্রকতষ্ঠাে
[৪.১.২] প্রকিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যানেজনমন্ট
প্রধাে
[৪.২.১] মাকসে ক কিনত
মকেটকেং/কেেীক্ষাকৃত কিক্ষা
প্রকতষ্ঠাে
[৫.১.১] িাত্র বৃকি প্রেি
[৫.১.২] িাত্রী বৃকি প্রেি
[৫.১.৩] িাত্র উপবৃকি প্রেি
[৫.১.৪] িাত্রী উপবৃকি প্রেি

[৫.২] মাদ্রাসা কিক্ষাে এ নতোেী
বেনে ফাকজল স্তে পয ষন্ত িাত্রিাত্রীনেে বৃকি প্রোে
[৫.৩] প্রকতষ্ঠানে িাত্রী/মকহলা
প্রকিক্ষণােীনেে সুনযাগ-সুক ধা বৃকি
েো

[৫.২.১] িাত্র বৃকি প্রেি
[৫.২.২] িাত্রী বৃকি প্রেি

[৫.৪] ক নির্ োকহো সম্পন্ন
কিক্ষােীনেে সুনযাগ-সুক ধা বৃকিে
জন্য অ োঠানমা কেমষাণ ও সংস্কাে
এ ং কিক্ষেগনণে প্রকিক্ষণ প্রোে
[৬.১] কিক্ষা প্রকতষ্ঠাে ের্তষে
মুকক্তযুি ক কিে ই ও েকলল
সে োহ/সং্র হেেণ/কিক্ষােীনেে
অ কহতেেণ।

[৫.৪.১] প্রকতষ্ঠােক কিে
অ োঠানমা সংস্কােকৃত ও কেকমষত

[৬.২] জাতীে কে সসমূহ উেযাপে।

[৬.২.১] কে সসমূহ পাকলত
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[৫.৩.১] প্রকতষ্ঠাে ক কিে সুনযাগসুক ধা কধ ষত

[৬.১.১] প্রকতষ্ঠাে ের্তষে মুকক্তযুি
ক কিে ই/েকলল
সংগৃহীত/কিক্ষােীনেে অ কহতেেণ

বোস ষ প্র তষে/েতুে ক াগ োলু
কিক্ষা ও প্রকিক্ষণ সংক্রান্ত ক ক ন্ন
ইসুেে উপে গন র্ণা পকেোলো ও
মূল্যােে
কিক্ষা প্রকতষ্ঠােসমূনহ পােফেনমন্স
ব সি বমনেজম্যান্ট কসসনটম প্র ষতে

োকিঅ, মাকিঅ,
ক টিইক
োকিঅ

োকিঅ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
প্র তষে/পকেমাজষে কৃত প্রকতষ্ঠাে সংখ্যা

এে াকর্ ষে
প্রকতন েে
োকিঅ, মাকিঅ,
ক টিইক এে
াকর্ ষে প্রকতন েে
োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

আইনটম ওোকেM.I.S.সংযুক্তেেণ

োকিঅ

োকিঅ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে সংযুক্তকৃত
M.I.S.সংখ্যা

োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

কিক্ষা প্রকতষ্ঠানে িাত্র-িাত্রীনেে
উপবৃকি প্রোে
কিক্ষা প্রকতষ্ঠানে িাত্র-িাত্রীনেে বৃকি
প্রোে

োকিঅ

োকিঅ ও এসটিইপ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে োকিঅ এে
িাত্র-িাত্রীনেে উপবৃকি প্রোে
াকর্ ষে প্রকতন েে
োকিঅ ও ামাকিন া এে পকেমাপ পিকতে
োকিঅ,
আনলানে িাত্র-িাত্রীনেে বৃকি প্রোে
ামাকিন া এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

কিক্ষা প্রকতষ্ঠানে িাত্রী/মকহলা
প্রকিক্ষোেীনেে জন্য টেনলট, প্রে ষো
রুম, েমেরুম, িাত্রীকে াস ইতোকে
স্থাপে
প্রকত ন্ধী িাত্র িাত্রীনেে জন্য উপনযাগী
প্রকিক্ষণ/ক ক ন্ন অ োঠানমা স্থাপে ও
যন্ত্রপাকত সে োহসহ সুনযাগ-সুক ধা
বৃকি েো
প্রকত প্রকতষ্ঠাে ের্তষে মুকক্তযুি ক কিে
ই/েকলল সংগৃহীত/কিক্ষােীনেে
অ কহতেেণ

ইইকি,োকিঅ

োকিঅ, ামাকিন া

ইইকি,োকিঅ

োকিঅ, বেেটাে,
ামাকিন া, মাকিঅ,
ক টিইক

োলুকৃত আই.কস.টি/আই.টি. বোস ষ প্র তষে/েতুে
ক াগ সংখ্যা
োকিঅ, মাকিঅ, ক টিইক এে পকেমাপ পিকতে
আনলানে পকেোলোকৃত গন র্ণাে সংখ্যা

ইইকি, োকিঅ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
কিক্ষা প্রকতষ্ঠানে িাত্রী/মকহলা প্রকিক্ষোেীনেে জন্য
বতকেকৃত টেনলট, প্রে ষো রুম, েমেরুম, িাত্রীকে াস
সংখ্যা
ইইকি,োকিঅ এে পকেমাপ পিকতে আনলানে
বৃকিকৃত সুনযাগ-সুক ধা সংখ্যা

ইইকি, োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

োকিঅ, বেেটাে, ামাকিন া, মাকিঅ, ক টিইক
এে পকেমাপ পিকতে আনলানে সে োহাকৃত
মুকক্তযুি ক কিে ই/েকলল সংখ্যা

োকিঅ, বেেটাে,
ামাকিন া,
মাকিঅ, ক টিইক
এে াকর্ ষে
প্রকতন েে

ইইকি,োকিঅ এে
াকর্ ষে প্রকতন েে

এস.র্ড.র্জ অজিদন গৃ ীত কমিপর্রকল্পনা
SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans

SDG Targets

1
4.1 By 2030,
ensure that
all girls and
boys
complete
free,
equitable and
quality
primary and
secondary
education
leading to
relevant and
effective
learning
outcomes

Global
Indicators
for SDG
Targets
2
4.1.1.
Percentage
of
children/yo
ung people
(i) in Grade
2/3, (ii) at
the end of
primary and
(iii) at the
end of
lower
secondary
achieving at
least a
minimum
proficiency
level in (a)
reading and
(b)
mathematic
s
Disaggregat
ion: sex,
location,
wealth (and
others
where data
are
available)
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Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3
Lead:
MoP
ME
CoLead:
MoE

Associate
Ministries/
Divisions
4
FD;
MoE,WO
E; MoLE;
MoYS;
MoWCA;
MoInd
(BITAC);
MoTJ;
SID

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators
5
• Implement
National Education
Policy of 2010
• awareness raising
programme for
parents to make
them aware of early
childhood
development
benefits
• Introduction of pre
ebledaye education
i.ePre-primary(for
children 3-5 years)
will be expanded to
make formal
education more
effective
• highest level of
priority will be
given to increase
enrolment rate and
decrease dropout
rate, train
ebtedayeteachers,
increase the
attendance rate,
increase contact
hours, and maintain
gender parity in
access and
achievement

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets
Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1
DTE
Establishment of 100
Technical School & College
(TSC) in Upazila, January
2014- December 2018

6.2
DTE
22816.93

Requirement of New Project/ Programme up to 2020
Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

7.1
DTE
 Introduction of at least one technical
subject in lower secondary level in 500
general schools & 500 madrasahs

7.2
DTE
2000

 Introduction of Pre-Voc I & Pre-Voc
II in 200 madrasahs

400

--------------------------------------------BMEB
Upgrading and revision of present
Curriculum ; (2018-2020)

--------------------------------------------DME
Training for 5000 ebtedayee teachers
for quality education; (2018-2020)
 Madrasah students feeding project up
to Dhakil to address the poor.; (20182020)

---------BMEB
1000

----------DME
600
27000

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)
8
DTE
 Introduction of at
least one technical
subject in lower
secondary level in
allgeneral schools &
madrasahs
 Introduction of PreVoc I & Pre-Voc II in
4000 general schools &
4000 madrasahs
-----------------------BMEB
Recognition of
Unrecognized
Ebtedayee Madrasah
Upgrading and
revision of present
Curriculum
on the basis of future
need to address the
need of technical
education
Enhancement of
capacity building of
BMEB for ensuring
quality education.
--------------------DME
Training for all
Ebtedayee teachers for
quality education.
Madrasah students
feeding project up to
Dakhil to address the
poor.
 Infrastructural
development of all
Madrasahs.

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)
9
DTE
Strategy to
include at
least one
technical
courses in all
secondary
schools and
madrasahs

Remarks

Directorate of Technical Education (DTE), Bangladesh Technical Education Board (BTEB), Directorate of Madrasah Education (DME), Bangladesh Madrasah Education Board (BMEB), National Academy for Computer
Training and Research (NACTAR)

10

1

2

4.3 By 2030,
ensure equal
access for all
women and
men to
affordable
and quality
technical,
vocational
and tertiary
education,
including
university

4.3.1
Participatio
n rate of
youth
and adults
in formal
and nonformal
education
and training
in
the previous
12 months,
by sex

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Lead:
MoE
(TME
D)

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

FD;
MoEWOE
; MoLE;
MoYS;
MoWCA;
MoInd
(BITAC);
MoTJ;
SID

• Equal emphasis to
the farm and nonfarm sectors
including internal
and external labour
mobility to expand
employment
opportunities for the
youth
• necessary training
and support to the
youth
• vocational ICT
training facilities for
the youth
• programme to
extract a rich
demographic
dividend through
grooming the youth
with secular,
democratic, ethical,
and humane values
• Increase enrolment
in TVET up to 25%
within the next 10
years (up to 20% by
2020)

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

7.1

7.2

DTE
17821.30

DTE
 Introducing Dakhil Vocational Course
in 3500 Madrasahs and Introducing SSC
Vocational Course in 3500 Secondary
High Schools. July 2018- June 2020

DTE
56000.00

DTE
Implementation of
Bangladesh
Qualification
Framework(BQF)

14000.00

 Introducing Dakhil
Vocational Course in
10,000 Madrasahs by
2030

2811.90

Establishing lab facilities of 500 New
vocational Institutions for SSC vocational
Courses and Establishing of 5000 New
vocational Institutions for Short Course,
July 2018- June 2020

9000.00

122.23

 Establishing 750 New Business
Management Technical Colleges
Institutions for HSC BM Courses
(Specialized courses) July 2018- June
2020

DTE
Skills & Training
Enhancement Project
(STEP), July, 2010- June,
2019

8
Establishment of new
Ebtedaye Madrasah
(on the basis of local
need)

1613.90
Bangladesh Skills for
Employment & Productivity
(B-SEP) Project, January
2014- December 2018
Skills and Employment
Programme in Bangladesh
(SEP-B) Project, July 2015June 2020
Establishing Centre of
Excellence (COE) for RMG
sector in Bangladesh, July
2016- December 2018

8000.00

915.40
Establishment of Barisal
Engineering College, July
2010- June 2018

Establishing 200 New Polytechnic
Institutes for diploma in engineering
and Establishing of 200 institutes for
medical, agriculture and other diploma
courses, July 2018- June 2020
500.00
Implementation of National Quality
assurance system in TVET (All Govt.
TVET institutions) July 2018- June 2020
23009.70
Establishment of 23
Institutes in 23 Districts.
July 2017- June 2020

Polytechnic

 Introducing SSC
Vocational Course in
20,000 General
secondary schools by
2030
 Establishing 3000
New vocational
Institutions for SSC
vocational Courses
 Establishing 20,000
New vocational
Institutions for Short
Courses
 Establishing 2000
New BM Technical
Colleges Institutions
for HSC BM Courses

3907.90
Establishment of 4 Mohila Polytechnic
Institutes at Sylhet, Barisal, Rangpur and
Mymensingh Divisional Head Quarters.
July 2017- June 2020
2917.40
Establishment of 8 Mohila Technical
School & College at 8 Divisional Head
Quarters, July 2017- June 2020
10740.50
Establishment of Four Engineering
Colleges at Chittagong, Khulna, Rajshahi
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 Establishing 2000
New
Polytechnic
Institutes for diploma
in
engineering,
medical,
agriculture
and others courses
 Stipend Program for
poor and female
students.

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

9

10

DTE

Formulation
of TVET
Policy

Formulation
of National
Qualification
Framework
with all level
of education
 Policy for
Technical
support to
TVET
Institution.
 Provision
for Diploma
Engineers to
get admitted
in other Eng.
universities
by credit
transfer to
align TVET
sector with
traditional
education
system.

1

2

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets
Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

Requirement of New Project/ Programme up to 2020
Project Title and Period

7.1
and Rangpur Divisions.
July 2017- June 2020

Cost in
BDT
(Million)
7.2

5277.30
Physical Infrastructure Development
and Modernization of Non-Government
Technical School and Business
Management Colleges.
July 2017- June 2020

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)
8
Introducing women
friendly emerging
trade/ technology

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

9

10

 Implementation of
National
Quality
assurance system in
TVET
29612.60

Development of Infrastructure for
Creating Facilities in Existing
Polytechnic Institutes for more/additional
Students Admission,
July 2017- June 2020

----------------------------------BTEB
►Finishing the incomplete
work of BTEB Bhaban-2
►Matching NTVQF
standards with job market.
►20% seat reserved for
women in TVET
enrollment
►RTO (Registered Training
Organization)
being
established.
►RPL(Recognition of Prior
Learning) certification of
different Occupations..
►Certification of different
Occupations in NTVQF
evels through training.
►Conducting Diploma in
Engineering and others
discipline , SSC (VOC),
HSC (VOC), HSC(BM)
77 TMED Annual Report

-----------

Introducing
emerging technologies
and procuring modern
equipments in
Polytechnic and TSC

Strengthening Land Survey Education
in Bangladesh
July 2017- June 2020

4639.70

Capacity Building of Existing 64
Technical School & Colleges (TSC),
(Project), July 2017- June 2020
Development of Infrastructure for
Creating Facilities in Existing
Polytechnic Institutes for more/additional
Students Admission
July 2017- June 2020
--------------------------------------------BTEB
► Capacity enhancement of BTEB and
establishment of RTO & Assessment
center.
►Multimedia class room and ICT
facility development in 2500 private
SSC (VOC) and Dhakil (VOC)
Institute and Diploma Institute.
►Stipend program in Non-Government
Institute for SSC(VOC) and Dhakil
(VOC).
►Launching On-Line Campus.
►Automation in BTEB activities.
►Development of Assessment System.
Introduction of Dhakhil (Voc) in 5000
Madrasha.

12789.20

 Infrastructure
development for Govt.
and private TVET
institutions

29612.60

---------

------------------------BTEB
► Financial support to
woman enrollment for
increasing upto 50%
in TVET
► Financial support to
TVET enrollment to
30%
►
Capacity
enhancement
and
establishment of RTO
& Assessment centre.
►Cooperation buildup
with rregional and
international TVET
organizations.

---------------

1

2

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

10

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1
,Dakhil(VOC)
and
different short courses.
►Educational Institutes
affiliation.
-----------------------------------

6.2

7.1

7.2

8

9

----------DME
50

--------------------------DME
Arabic language
proficiency training for
all students of
Madrasahs
English language
proficiency training for
all students of
Madrasahs.
-------------------------BMEB
Converting all
madrasah related text
into Interactive Digital
Madrasah Text
(IDMT)for the grade 9
to 12
--------------------------NACTAR

-----------------

-----------

-------------------------------------------------DME
Arabic language proficiency training
for 5000 students of Madrasahs; (20182020)
English language proficiency training
for 5000 students of Madrasahs; (20182020)

-----------------------------------------------BMEB
Converting all madrasah related text
into Interactive Digital Madrasah Text
(IDMT) for the grade 7 to 8; (2018-2020)

----------------------------------NACTAR
1000 unemployed young
boys and Girls to be trained
on advanced computer
training courses. (360 hrs)
1000 unemployed youths
to be trained on special short
course related to Outsourcing
activities for worldwide.
information and
Communication Technology
based teacher training
course for Secondary and
Higher
Secondary lavel to give
1000 secondary and higher
secondary madrasha level
teacher on ICT course
relevant to their academic
curriculum.
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Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

----------------------------------------------NACTAR
5000 youth boys and Girls to be
trained on advanced computer training
course.
5000 unemployed youths to be trained
on special short course related to
Outsourcing activities for worldwide.
ICT based teacher training course for
3000 secondary and higher secondary
madrasha level teachers.

50

--------BMEB
80

--------NACTAR
40
30

90

20000 youth boys and
Girls to be trained on
advanced computer
training course.
15000 unemployed
youths to be trained on
special short course
related to Outsourcing
activities for worldwide.
 Information and
Communication
Technology based
teacher training course for
Secondary and Higher
Secondary lavel to give
21000 secondary and
higher secondary
madrasha level teacher on
ICT course relevant to
their academic
curriculum.

1
4.4 By 2030,
substantially
increase the
number of
youth and
adults who
have relevant
skills,
including
technical and
vocational
skills, for
employment,
decent jobs
and
entrepreneurs
hip

2
4.4.1
Proportion
of youth
and
adults with
information
and
communicat
ions
technology
(ICT) skills,
by type of
skill
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Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3
Lead:
MoE/
TME
D

Associate
Ministries/
Divisions
4
ICTD;
FD;
MoEWOE
; MoLE;
MoYS;
MoInd;
BFID
(BB);
MoInf

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators
5
• Restructure
curriculum at degree
and diploma levels
for all technical
courses along with
the up-gradation of
industrial training
institutions.
• ICT training
facilities for the
youth/adult
• Improve tele
density to 100%,
internet penetration
to 100% and
broadband coverage
to 50%
• 30% of primary
schools and
100% of all
secondary schools to
have an ICT
laboratory
• All G2P cash
transfers and most
P2G and B2G
payments done
digitally
• Most vital
government services
are made available
at all Digital Centers
• 1 million trained
HR for the ICT
industry
• Strategy has to be
pursued vigorously
through PPP and
private sector
initiatives to operate
demand driven
technical training
centers with public
institutions
managing quality
control and
accreditation system
with the result that
centers of
manufacturing

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets
Project Title and Period

6.1
DTE
Skills & Training
Enhancement Project
(STEP), July, 2010- June,
2019
Bangladesh Skills for
Employment & Productivity
(B-SEP) Project, January
2014- December 2018
Skills and Employment
Programme in Bangladesh
(SEP-B) Project, July 2015June 2020
Establishing Centre of
Excellence (COE) for RMG
sector in Bangladesh, July
2016- December 2018
Establishment of 100
Technical School & College
(TSC) in Upazila, January
2014- December 2018

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.2

7.1
DTE
 Establishment of dual training system Phase-1 (Combination of training and
work)

7.2
DTE
700.00

8
DTE
 Establishment of
dual training system Phase -2

600.00

 Transforming up to
75% of TVET
Institutions as
Registered Training
Organization (RTO)
and RPL assessment
center


Strengthening
public
private
partnership for establishing training
institutes and sharing resources
 Transforming 20% of TVET
Institutions as Registered Training
Organization (RTO) and RPL assessment
center
 Capacity building program for
developing registered assessors,
registered trainers and Industry assessors
(Phase-1)

1000.00

200.00

 Creating Opportunities of Employment
Support for TVET Graduates

800.00

Digitization of Office Activities and
payment System

4000.00

Establishment of Labour Market
Information System (LMIS) and skills
mapping for TVET Sector

1000.00

 Support to apprenticeship training for
30,000 trainees

1000.00

 upgrading existing course curriculum
as per local and foreign job market.

500.00

Establishment of 389 Technical School
& Colleges in Upazilla level (2nd Phase),
(project), July 2017- June 2022

18501.77

Strengthening ICT in Selected NonGovernment Technical School &
Business Management College
July 2017- June 2020

757.30

Capacity Building of Private
Vocational Institutes for Human
Resource Development,
July 2017- June 2020

761.54

Skills 21 Empowering Citizens for
Inclusive and Sustainable Growth,
(project), July 2017- June 2020

1845.00

 Capacity building
program for developing
registered assessors,
registered trainers and
Industry assessors (
Phase-2)
 Development of
office Automation
(phase-2)
 Providing
Lab/workshop facilities
in Govt. & Private
TVET Institutions
 TVET Teachers
Training Program in
home and abroad
 Strengthening
Regional Directors’
Offices

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)
9
DTE
Policy to
promote the
dual training
system
 Policy for
strengthening
industry
institution
linkage for
skill
development

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

10

1

2

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Associate
Ministries/
Divisions
4

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators
5
technology
Excellence would be
created.

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

7.1

7.2

-----------------------------------BTEB
► Development of
Competency Standard
►12 ISC formed &
approved. More ISC being
formed
► Selection
of Occupation
►Identification of Job
market related
trades/technologies .
►Development of Market
perspective curriculum .
► Conducting research on
Matching of NTVQF
Standard Qualification with
the occupation of the
employment market.
►Training programme on
courses of NTVQF levels.
►RPL certifications .
►CBLM development
►Diploma, SSC(voc), HSC
(Voc), HSC(BM) and Short
course curriculum updating.

-----------

-----------------------------------

-----------

Modernization of Graphic Arts
Institute, July 2017- June 2020

800.00

Introduction of Computer &
Information Technology (CIT) Trade in
Existing 32 Govt. TSC and Strengthening
CIT Trade in Existing 32 Govt. TSC, July
2017- June 2020

800.00

Skilled Workforce Development
through RPL Centre in 64 District, July
2017- June 2019
------------------------------------------------BTEB
►NTVQF Implementation for
Occupation Selection and standard
Development
►Market Survey to Identify Skills,
Demand Supply Gap Analysis and
Introducing Emerging Trades &
Technologies.
►Training& Certification of Industry
Personnel for Assessor.

2560.00

►Development of Text book all TVET
Learners.
► Development of i-book for Secondary
TVET Learners.
► Development of e-book for Diploma
Courses.
►Curriculum Development and
Updating
►Teachers Training Program for Nongovernment Institutes.
►Establishment of Teachers Training
Centre.
►Infra-structure Development for Nongovernment TVET Institutes.
►Establishment of Job Placement and
Advocacy Centre.
►Partnership Development with
International TVET Agencies.
►Development od E-Library.
►Apprenticeship Law Implementation

---------------------------------------DME
Vocational courses to be introduced in
3500 Madrasahs. (2017-2020)
Establishment of Computer Lab with
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-----------

----------DME
7000
5000

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

8

9

10

--------------------------

----------------

------------------------DME
Vocational courses to
be introduced in 5000
Madrasahs.
Establishment of

----------------

1

2

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets
Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

7.1
Multimedia Classroom in 500 Madrasah.
(2018-2020)

7.2

-----------------------------------NACTAR

-----------

-------------------------------------------------NACTAR

---------NACTA
R

Expansion of Academic &
faculty Building of
NACTAR.

Enhancement of NACTAR, Bogra
Regional academy in 3 division Town
and Created of DG and Administrative
Technical Posts.

Teacher’s Recruitment
Process to be initialized.

8 Stored Building for NACTAR
Campus

Physibility test on
establishment of a 8 storied
Building which will promote
the capability of Technical
Education.

Diploma in Software Technology
Course will be started within this period.

4.5.1 Parity
indices
(female/mal
e,
rural/urban,
bottom/top
wealth
quintile and
others such
as
disability
status,
indigenous
peoples and
conflictaffected, as
data
become
available)
for all
education
indicators
on this list
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Lead:
MoE;
CoLead:
MoP
ME;
CoLead:
MoS
W

MoCHTA;
MoWCA
MoRA;
MoYS;
SID;

•Female to male
ratio in tertiary
education to be
raised from current
70 percent to 100
percent
• The ratio of literate
female to male for
age group 20-24 to
beraised to 100
percent from
thecurrent 86
percent
• Encourage female
enrolment in
technical and
vocational
education
• target to achieve
40 % female
enrollment in TVET
by 2020
•Increase Differently

DTE
Skills & Training
Enhancement Project
(STEP), July, 2010- June,
2019

2500

10
……

1000 TOT to be Trained for promote
ICT training in upazila and rural areas in
bangladesh.

Regular Training on 6
month ICT course, Special
ICT Training for Teachers &
different level of special
short course related
outsourcing & freelancing
will be continued.

4.5 By 2030,
eliminate
gender
disparities in
education
and ensure
equal access
to all levels
of education
and
vocational
training for
the
vulnerable,
including
persons with
disabilities,
indigenous
peoples and
children in
vulnerable
situations

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

5000 Freelancing courses on multiple
skills for women community to be
arranged.

DTE

Projects should be taken to develop
infrastructure facilities & ensure quality
training to the large number of youths
(Appx.35,000).
DTE
Establishment of Technical Teachers
Leadership Training Center at TSC Cox’s
Bazar Premise, July 2017- June 2020
 Establishing at least One center of skill
excellence in every Hill tract districts

Bangladesh Skills for
Employment & Productivity
(B-SEP) Project, January
2014- December 2018

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)
8
Computer Lab with
Multimedia Classroom
in all Madrasah.
------------------------NACTAR
 Expansion of the
others 5 divisions
Regional Academy
(500 million taka)
 5000 institutional
head will be brought
under ICT training
programmed. (125
million taka)
10000 Freelancing
courses on multiple
skills for women
community to be
arranged.

25

DTE
1100.00

800.00

Ensuring the participation of differently
able people (DAP) in TVET sector.
(Phase-1)

DTE
 Establish Mobile
training workshop for
skills training in every
Upazillas of Hill tract
districts, Haor and Char
areas
 Ensuring separate
Physical facilities for
female students
 Ensuring the
participation of
differently able people
(DAP) in TVET sector.
(Phase-2)

-----------------------------------BTEB

-----------

-------------------------------------------------BTEB

-----------

 Establishing more
women TVET Institute
--------------------------BTEB

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

9

10

----------------

1

4.6 By 2030,
ensure that
all youth and
a substantial
proportion of
adults, both
men and
women,
achieve
literacy and
numeracy

2
that can be
disaggregat
ed

4.6.1
Percentage
of
population
in a given
age group
achieving
at least a
fixed level
of
proficiency
in
functional
(a)
literacy and
(b)
numeracy
skills, by
sex
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Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Lead:
MoP
ME;
CoLead:
MoE

Associate
Ministries/
Divisions
4

MoWCA;
MoYS;
MoInf;
MoRA;
MoSW;
SID

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators
5
Able People with
TVET Skills

• ensure gender
parity at all levels of
education and
training
• promote gender
equality in
TVET

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1
► 20% quota for female
► 5% disable quota facilities

6.2

7.1
►Enhancing
training facilities for
disables.
►Creating TVET opportunity for
indigenous peoples and children in
vulnerable situations

7.2

8
► 50% enrollment for
Female
►Enhancing training
facilities
for
disables .
►Creation of training
opportunities
for
indigenous peoples
and children in
vulnerable
situations

------------------------------------------------DME
Increasing of female students
enrollment for ensuring gender equity.
(2018-2020)
Build one thousand Eco and girl
student friendly sanitary toilets in
different Madrasah; (2018-2020)
Stipend facilities for vulnerable,
disabled and girl students. (2018-2020)

---------DME
200

--------------------------DME
Increasing of girl
students enrollment for
ensuring gender equity
for matching the
national average
Construction of Eco
and girl students
friendly sanitary toilets
in all Madrasahs.
Stipend facilities for
all vulnerable, disabled
and female students.

DTE
 Establishing a system to collect,
analyze and share relevant and timely
data on literacy band numeracy levels and
needs

DTE

DTE
 Introducing
community outreach
program in each
Upazilla to solve youth
unemployment (Phase2)

----------BTEB
1000

--------------------------BTEB
► Strengthen training
provider to conduct
unified Training &
certification program
on Skill content.

DTE
Skills & Training
Enhancement Project
(STEP), July, 2010- June,
2019

DTE

Bangladesh Skills for
Employment & Productivity
(B-SEP) Project, January
2014- December 2018
Skills and Employment
Programme in Bangladesh
(SEP-B) Project, July 2015June 2020
----------------------------------BTEB
►Occupation wise standard
developed under NTVQF.
►RTO institute affiliation &
training program .
►RPL
Assessment
&
certification .
►Introduction of market

500
5000

 Introducing community outreach
program in every district to solve youth
unemployment (Phase-1)

-----------

-------------------------------------------------BTEB
►Training and certification program by
following
nationally accredited
competency standards / syllabus
►Financial support to RPL candidates
for assessment & certification

100

►Financial support to

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

9

10

---------------BTEB
►Implement
ation of new
project/progr
amme
financial
support from
development

1

2

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets
Project Title and Period

6.1
responsive trades
technologies.

4.7.1 Extent
to which (i)
global
citizenship
education
and (ii)
education
for
sustainable
developmen
t, including
gender
equality
and human
rights, are
mainstream
ed at all
levels in:
(a) national
education
policies,
(b)
curricula,
(c) teacher
education
and (d)
student
assessment
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Lead:
MoE

FD, ICTD,
LJD;
MoCA;
MoPME;
MoRA;
MoWCA;
MoEF;
MoInd;
MoFA

• building e-learning
infrastructure, i.e.,
one school,
one computer lab,
smart class
room with elearning facilities
• ICT education
• ICT-based
education
• vocational ICT
training facilities for
the youth.
• creation of
smart/multimedia
classrooms
• training teachers
to create digital
contents for their
use in
classrooms
• Various subjects
enhancing
appreciate of fine
arts should be
introduced in
primary and
secondary level as
per education
policy.
• Develop Bengali
language and
literature and create
facilities to develop
Bengali as the
medium of
instruction;

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.2

7.1

7.2

-------------------------------------------------DME
Stipend Facilities for Madrasah
Students of Alim to Kamil-special
attention for Female and poor students.
(2018-2020)

----------DME
5000

and

-----------------------------------

4.7 By 2030,
ensure that
all learners
acquire the
knowledge
and skills
needed to
promote
sustainable
development,
including,
among
others,
through
education for
sustainable
development
and
sustainable
lifestyles,
human rights,
gender
equality,
promotion of
a culture of
peace and
non-violence,
global
citizenship
and
appreciation
of cultural
diversity and
of culture’s
contribution
to sustainable
development

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

DTE
Skills & Training
Enhancement Project
(STEP), July, 2010- June,
2019

----------

DTE

DTE
 Advocacy Program for TVET

DTE

Conducting Community outreach
program focusing on green technology.

Skills and Employment
Programme in Bangladesh
(SEP-B) Project, July 2015June 2020

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

8
RPL candidate for
assessment &
certification
--------------------------DME
Stipend Facilities for
Madrasah Students of
Alim to Kamil-special
attention for Female
and poor students.

9
partner/Govt.
.

DTE
Providing training of
TVET teachers on
green technology,
Phase-2

DTE
 Develop
policies to
promote and
bring
Education for
Sustainable
Development
(ESD) in to
the
mainstream.

 Establishing Multimedia Classroom
for every trade and technology of each
institution

Green practices in
every institution

Curriculum Development with the
Inclusion of climate changes, global
warming issues etc.

Transforming all
TVET institutes into
Green institutions

---------------

Inclusion of Green Technology (Solar,
wind, biogas etc) in curriculum.
Providing training of TVET teachers
on green technology, Phase-1
Green practices in 10% TVET
institution
-----------------------------------BTEB
►Environmental
studies
made compulsory for
Diploma
courses
curriculum .
►Diploma in Environmental
Engineering
course
introduced.
►Occupational
Standard
Development for different
skills level.
►Occupation
based
Certification.
------------------------------------

-----------

------------------------------------------------BTEB
►Analyzing job Market Demand on
Occupation Basis.
►Enhancing Toilet facilities for all
students.
►Development of Training module on
Green Jobs.
►Introducing emerging trades and
technologies specially on Green
technology.

----------BTEB
10

-------------------------------------------------DME

--------DME

--------------------------BTEB
► Job Market Need
assessment
in
manpower
receiving
country
►Establishment
model
RTO
Assessment centre

of
&

--------------------------DME

--------------BTEB
►Implement
ation of new
project/progr
amme
financial
support from
development
partner.

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

10

1

2

4.c By 2030,
substantially
increase the
supply of
qualified
teachers,
including
through
international
cooperation
for teacher
training in
developing
countries,
especially
least
developed
countries and
small island
developing
States

4.c.1
Proportion
of teachers
in: (a) preprimary; (b)
primary; (c)
lower
secondary;
and (d)
upper
secondary
education
who have
received at
least the
minimum
organized
teacher
training
(e.g.
pedagogical
training)
preservice or
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Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Lead:
MoE

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

MoPME;
MoFA;
ERD

• more teachers will
be trained
• Every primary and
secondary
school will establish
a
multimedia
classroom with
internet-connected
laptop,
projector/largescreen-TV and
teachers
professionally
trained to
use multimedia
content for
general subjects
• Expand in-service
training to
teachers

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets
Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

----------------------------------NACTAR
More 10 labs with 200
High configured Computer to
be installed in NACTAR
Premises

---------NACTA
R
25

DTE

DTE

Requirement of New Project/ Programme up to 2020
Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

7.1
Establishment of MEMIS (Madrasah
Education Management and Information
System) in DME.; (2017-2019)

7.2
130

8
 Functioning and upgrading established
MEMIS (Madrasah
Education Management
and Information
System) in DME on the
basis of present need.

-----------------------------------------------BMEB
Development of curriculum cell in
BMEB (2017-2019)
Digitalization of all previous records.
(2017-2020)
Modernization existing exam system
including establishment of question
bank and archive centre. (2017-2020)
Completion of all activities of BMEB
through Online (2017-2020)
-------------------------------------------------NACTAR
More 20 labs with 200 High configured
Computer to be installed in NACTAR
Premises1

---------BMEB
300

--------------------------BMEB
Establishment of
research, curriculum
monitoring and
evaluation cell in
BMEB.

DTE
Establishment of Bangladesh Institute
of Technical Teachers Training and
Research (BITTTR), July 2017- June
2020

30
3000

9

10

50

-------NACTA
R
25

DTE
3055.10

3585.60
Teaching Quality Improvement in
TVET Sector, July 2017- June 2020
Modernization of Technical Teachers
Training College & Improving the
Education System in the Polytechnic
Institute, July 2017- June 2020

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

---

 Ensure recruitment of 100,000 TVET
teachers in Govt and Private TVET
Institutions by 2020

------------------------NACTAR
 50 lab with 1000
computer/ laptop and
internet facilities in
Regional Academy.
(150 million taka)
DTE
 Ensure recruitment
of 2.5 lacs TVET
teachers in Govt and
Private Institutes
Restructuring of
Organogram for career
path for teachers &
Staffs

----------------

DTE

Formulation
of special
recruitment
policy for
Govt and
Private
TVET
Teachers
with
provisions of
100%
recruitment
from preservice
trained
graduates

1000
 Strengthening 8 Regional Director
offices, TTTC and VTTI to create
Training Hub for TVET teachers.
 Encourage private sector to establish 8

 Develop
Qualification
Framework
for Teachers,
Teacher

1

2
in-service
required
for
teaching at
the relevant
level in a
given
country

Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

7.1
private TVET teacher training Center in 8
divisions

7.2

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

8

9
Trainers and
Assessors

---------------BTEB
Implement
ation of new
project/progr
am financial
support from
development
partner/
Govt.
---------------

125
 Conducting In-service crash training
program for 25000 TVET teachers
-------------------------------------------------BTEB
Teacher training and certification
program for Non- government TVET
institute on pedagogy & Skill in
home and abroad

----------BTEB
100

--------------------------BTEB
Teacher training and
certification
program for Nongovernment TVET
institute
on
pedagogy & Skill
in home and abroad

------------------------------------------------DME
 Foreign training of 2500 Madrasah
personnel for upgrading their teaching
quality. (2017-2020)
 Training for 12000 Teachers to ensure
quality education in Madrasahs); (20172020)
Strengthening and capacity
enhancement of BMTTI. (2018-2020)
Training for 3000 Institutional Heads
(Madrasahs) to ensure good governance.
(2017-2020)

---------DME
1250

--------------------------DME
 Foreign training of
Madrasah personnel
(Performance Based )
for upgrading their
quality
Training for all
Teachers (Madrasahs)
to ensure quality
education.
Strengthening
BMTTI. including
establishment of
regional
(Administrative
Division) BMTTI
centers
Training for all
Institutional Heads
(Madrasahs) to ensure
good governance.
Strengthening of
Directorate of
Madrasah Education
including establishment
of field office at
upazila level.
Infrastructure
development of
madrasahs
Supply of education
materials including
benches and furnishers

 Establishment of office building of
DME; (2017-2020)
Strengthening of Directorate of
Madrasah Education including
establishment of field office at division
and dist level. (2018-2020)
 Infrastructure development of 100
madrasah with science lab and language
lab. (2017-2020)
Supply of education materials including
benches and furnishers; (2018-2020)

600

5000

300

500
6400

1770

3000
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Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

10

1

2

12.8 By
2030, ensure
that people
everywhere
have the
relevant
information
and
awareness for
sustainable
development
and lifestyles
in harmony
with nature

12.8.1
Extent to
which
(i)global
citizenship
education
and
(ii)
education
for
sustainable
developmen
t
(including
climate
change
education)
are
mainstream
ed in
(a) national
education
policies;
(b)
curricula;
(c) teacher
education;
and (d)
student
assessment
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Lead/
CoLead
Minist
ries/Di
vision
3

Lead:
MoE,
CoLead:
MoP
ME

Associate
Ministries/
Divisions

7th FYP
Goals/Targets
related to SDG
Targets and
Indicators

4

5

GED,
MoEF,
MoInd
BIM),
MoInf,
PMO

On-going Project/Programmes to achieve
7th FYP Goals/Targets

Requirement of New Project/ Programme up to 2020

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

Project Title and Period

Cost in
BDT
(Million)

6.1

6.2

7.1
-------------------------------------------------NACTAR
NACTAR is giving effort for
developing Trained ICT personnel in
educational sector.

7.2

DTE

DTE

DTE
 Organizing Awareness program for
climate change and global warming

DTE

 Producing & publishing Poster,
Newsletter, leaflets etc on sustainable
development issues

Actions/ Projects
beyond 7th FYP Period
(2021-2030)
8
--------------------------NACTAR
This effort to be
continued for ensuring
sustainable skill of the
teachers.
DTE
 Organizing
Awareness program for
climate change and
global warming

Policy/Strate
gy if needed
(In relation
with
Columns7)

Remarks

SDG Targets

Global
Indicators
for SDG
Targets

9

10

 Promoting ESD in
TVET, Phase-2

 Promoting ESD in TVET, Phase-1

----------------------------------BTEB
►Organized awareness
programme through
media/seminar
►Documentary preparation
and dissemination through
media

 Popularize to design and construct
Green building
-------------------------------------------------BTEB
►Awareness development program to
popularize TVET and initiatives for
mapping
Bangladesh
skills
qualification with labour migrant
country.
►Arranging
seminars
/campaign/advocacy
program
on
global issues like ozone depletion
,Environmental friendly refrigeration
process,
Green
jobs,
Green
Technology etc.
-------------------------------------------------DME
Ensuring Internet Access to 3000
Madrasahs; (2018-2020)

----------BTEB
30

-------------------------BTEB
► Project on TVET
popularization
to establish TVET
Chanel
and initiatives for
mapping Bangladesh
skills qualification with
labour migrant country.

---------DME
300

-------------------------DME
Ensuring Internet
Access to all
Madrasahs
Creation of profiles
for all madrasah
personnel and students

---------------BTEB
►Implement
ation of new
project/progr
amme
financial
support from
development
partner/
Govt.

২০১৭-১৮ অর্ িবেদরর গুরুবরোপূণ ি কা িাবলীর ের্বসমূ

কেত্রঃ Seminar on “Dissemination Disability Inclusion Initiatives in Bangladesh”

কেত্রঃ “CPSC In-Country Program ”
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কেত্রঃ অ্যমক্ষ সনম্মলে, োকেগকে কিক্ষা অকধেপ্তোধীে প্রকতষ্ঠাে সমূহ

কেত্রঃ োেো স্কলােিীপ বপ্রা্র ানমে োেো বিকলনগটসনে বক্রষ্ট প্রোে।
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কেত্রঃ কার্রগর্র ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভাদগর বার্ষ িক প্রর্তদবেন প্রস্তুর্ত কর্মটির প্রাক-সভা

কেত্রঃ োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক ানগে মাকসে সমন্বে স া
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শব্দসাংদক্ষপ
ADB
APA
BDT
BMEB
B-SEP
BTEB
CBLM
CPSC
DFID
DME
DTE
EMIS
ERD
ESD
FYP
GED
GIU
HR
iBAS
ICT
KPI
MEMIS
MIS
MoCHTA
MOE
MoEF
MoFA
MoInf
MoLnd
MoPME
MoRA
MoSW
MOU
MoWCA
MoYS
NACTAR
NIS
NTVQF
PMO
RPL
RTO
SDG
STEP
TMED
TQI-SEP
TSC
TTTC
TVET
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Asian Development Bank.
Annual Performance Agreement
Bangladesh Taka.
Bangladesh Madrasah Education Board.
Bangladesh Skills for Employment and Productivity.
Bangladesh Technical Education Board.
Competency-Based Learning Management.
Consumer Product Safety Commission.
Department for International Development.
Directoriate of Madrasah Education.
Directoriate of Technical Education.
Educational Management Information System
Economic Relation Devission.
Education for Sustainable Development.
Five Year Plan.
General Educational Development.
Governance Innovation Unit.
Human Resources
Integrated Budget and Accounting System.
Information and Communication Technologies
Key Performance Indicator.
Establishment of Madrasah Educational Management and Information System
Management Information System.
Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs .
Ministry of Education.
Ministry of Environment and Forests.
Ministry of Foreign Affairs.
Ministry of Information
Ministry of Land.
Ministry of Primary Education.
Ministry of Religion Affiars.
Ministry of Social Welfare.
Memorandum of Understanding
Ministry of woman & Children Affairs.
Ministry of Youth and Sports.
National Academy for Computer Training and Research
National Intigrity Strategy
National Technical & Vocational Qualification Farmework.
Primenister’s Office.
Recognition Of Prior Learning.
Registered Training Organization.
Sustainable Development Goals.
Skills Traning Enhancement Project.
Technical And Madrasah Education Division
Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project.
Technical School and College.
Technical Teacher’s Training Center.
Technical, Vocational Education & Training and Assessment.

VOC
VTTI
োমাকিক
োকিঅ
াোকিন া /ক টিইক
ব্যােন ইস
মাকিঅ
এেকসটিক
ামাকিন া
ইইকি
বেেটাে
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Vocational.
Vocational Teacher’s Training Institiute.
োকেগকে ও মাদ্রাসা কিক্ষা ক াগ
োকেগকে কিক্ষা অকধেপ্তে
াংলানেি োকেগকে কিক্ষা ব াি ষ
াংলানেি কিক্ষাতথ্য ও পকেসংখ্যাে বুেনো
মাদ্রাসা কিক্ষা অকধেপ্তে
জাতীে পাঠ্যুলস্তে ও কিক্ষাক্রম ব াি ষ
াংলানেি মাদ্রাসা কিক্ষা ব াি ষ
কিক্ষা প্রনেৌিল অকধেপ্তে
জাতীে েকম্পউটাে প্রকিক্ষণ ও গন র্ণা এোনিকম

