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GK bR‡i cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq (GwcGmwm 2019 Abyhvqx)
µwgK bs
1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
23
24.

welq
gš¿Yvjq/wWwcB cwiPvwjZ cÖv_wgK we`¨vjq
miKvvwi cÖv_wgK we`¨vjq
bb-†iwR: †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq
KwgDwbwU cÖv_wgK we`¨vjq
i¯‹ ¯‹zj
wkï Kj¨vY Uªv÷ cÖv_wgK we`¨vjq
Ab¨vb¨ ms¯’v cwiPvwjZ
D”P gv`ªvmv mshy³ Be‡Z`vqx gv`ªvmv
D”P we`¨vjq mshy³ cÖv_wgK we`¨vjq
Ge‡Z`vqx gv`ªvmv
wKÛvi Mv‡U©b
GbwRI cwiPvwjZ wkLb †K›`ª
GbwRI cwiPvwjZ wkLb †K›`ª
eª¨vK ¯‹zj
Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vjq
†gvU cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v
wkÿK
cyiæl
miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq
1,26,430
Ab¨vb¨ wkÿK
1,59,155
†gvU wkÿK
2,85,585
wkÿv_©x
evjK
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x
68,39,007
Ab¨vb¨ cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x
30,04,486
†gvU wkÿv_©x
98,43,493

msL¨v
65,620
4754
142
3199
203
7355
1899
5910
28,950
4555
1632
3702
1337
1,29,258
gwnjv
2,29,936
2,06,284
4,36,216
evwjKv
72,61,438
30,17,406
1,02,78,844

†gvU
3,56,366
3,65,435
7,21,801
†gvU
141,00,445
60,21,892
2,01,22,337

D‡jøL¨ †h, 2019 Gi Z_¨vbyhvqx eZ©gv‡b †gvU miKviwi cÖv_wgK we`¨vjh msL¨v 65,620 wU (GbGbwcGm Ges cixÿY
we`¨vjqmn)| †gvU wkÿv_©x msL¨v cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYmn|
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µwgK bs

welq

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z fwZ©K…Z wkÿv_©x
cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY‡Z wkÿv_©x fwZ©K…Z cÖwZôv‡bi msL¨v
6-10 eQi eqmx we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx wkïi msL¨v
6-10 eQi eqmx we`¨vjq ewnf‚©Z wkïi msL¨v
6-10 eQi eqmx we`¨vjh ewnf‚©Z wkïi msL¨v
MÖm fwZ©i nvi
bxU fwZ©i nvi
S‡i covi nvi
cÖv_wgK wkÿvPµ mgvwßi nvi
cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿvq AskMÖnYKvix cixÿv_©xi
msL¨v
cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿvi cv‡mi nvi
Be‡Z`vqx mgvcbx cixÿvq AskMÖnYKvix cixÿv_©xi msL¨v
Be‡Z`vqx mgvcbx cixÿvq AskMÖnYKvix cixÿv_©xi
msL¨vi nvi

11.
12.
13.
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evjK
19,00,890

msL¨v
evwjKv
†gvU
18,91,736 37,92,626
1,10,290
1,49,05,000
1,45,81,002
3,23,998
109.49%
97.34%
17.90%
82.10%
24,54,151
95.50%
3,04,178
95.96%
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cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq
1.0

m~Pbv

RvZxq Dbœqb Z_v mg„× A_©bxwZ I MwZkxj mgvR m„wó‡Z `ÿ gvbem¤ú‡`i weKí †bB| Avi `ÿ gvbem¤ú` m„wói gva¨g
n‡”Q wkÿv| `ÿ I mywkwÿZ Rb‡Mvôxi wfwËB n‡”Q cÖv_wgK wkÿv| 2019 mv‡j gvbem¤ú` Dbœqb m~P‡K evsjv‡`k 2018
mv‡ji 136 b¤^i Ae¯’vb †_‡K GKavc GwM‡q 135 b¤^i ¯’vb (gvb 0.615) AR©b Ki‡Z mÿg n‡q‡Q| Dbœq‡bi AMÖhvÎvq
cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq we‡kl Ae`vb †i‡L Pj‡Q| Gj‡ÿ¨ ¯^vaxbZvi Ae¨ewnZ c‡iB cÖYxZ msweav‡b wkÿv‡K h_vh_
¸iæZ¡ w`‡Z cÖv_wgK wkÿv‡K me©Rbxb I eva¨Zvg~jK Kivi gg© Dcjwä K‡ib RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb| GiB
avivevwnKZvq wZwb 1973 mv‡j 36,165wU cÖv_wgK we`¨vjq I 1,57,724 Rb wkÿ‡Ki PvKzwi RvZxqKiY K‡ib| G mgq
cÖv_wgK wkÿv RbM‡Yi wbKU GKwU mvsweavwbK AwaKvi wn‡m‡e ¯^xK…wZ jvf K‡i| cieZ©x‡Z 1992 mv‡j cÖv_wgK wkÿvi
e¨vwßi cÖ‡qvR‡b cÖv_wgK I MYwkÿv wefvM wn‡m‡e Ges 2003 mv‡j cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq wn‡m‡e DbœxZ Kiv nq|
cÖv_wgK wkÿv‡K A_©en I djcÖm~ Ki‡Z RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi my‡hvM¨ Kb¨v eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq
cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 2013 mv‡j BwZnv‡m wØZxqev‡ii gZ GKB mv‡_ 26,193wU cÖv_wgK we`¨vjq Ges 1,04,000 Rb
wkÿ‡Ki PvKzwi RvZxqKiY K‡ib| eZ©gv‡b RvwZmsN †NvwlZ 2041 mv‡ji g‡a¨ DbœZ evsjv‡`k Movi wel‡q GmwWwRÕi
jÿ¨ c~i‡Y `„p cÖZ¨‡q Rb‡bÎx †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ GwM‡q P‡j‡Q evsjv‡`k| mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎv mdjfv‡e AR©‡bi
AwfÁZv‡K Kv‡R jvwM‡q gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv AR©‡bi cÖqv‡m ev¯ÍegyLx c`‡ÿc MÖnY K‡i P‡j‡Q miKvi|
RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎvi PZz_© jÿ¨ (SDG-4) n‡”Q - “Ensure Inclusive and Earitable Quality
Education and Promote Lifelong Learning for all.” ‡mj‡ÿ¨ 2030 mv‡ji g‡a¨ mKj wkïi Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK
wkÿvmn gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv wbwðZKi‡Y jÿ¨gvÎv wba©viY K‡i‡Q cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq|
evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wkÿv msµvšÍ Kvh©µg cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi gva¨‡g cÖvwZôvwbK (formal) Ges DcvbyôvwbK
(non-formal) wkÿvi gva¨‡g cwiPvwjZ n‡”Q| cÖvwZôvwbK wkÿv g~jZ cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi Ges eva¨Zvg~jK cÖv_wgK
wkÿv ev¯Íevqb cwiexÿY BDwb‡Ui wbqš¿Yvax‡b cwiPvwjZ nq| cÖvwZôvwbK wkÿvi my‡hvM †_‡K ewÂZ Rb‡Mvôx‡K DcvbyôvwbK
wkÿvi gva¨‡g AÿiÁvb mg„× K‡i M‡o †Zvjvi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv| Ab¨w`‡K, RvZxq cÖv_wgK wkÿv
GKv‡Wwgi gva¨‡g wkÿv Kg©KZ©v I wkÿK‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ hy‡Mvc‡hvMx wbweo cÖwkÿY I M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv Kiv
nq| cvkvcvwk fvM¨vnZ, myweavewÂZ, nZ`wi`ª, wbR cÖ‡Póvq I kÖ‡g fv‡M¨vbœq‡b cÖqvmx c_-wkï‡`i cÖv_wgK wkÿv`v‡bi
Rb¨ cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b KvR K‡i hv‡”Q wkï Kj¨vY Uªv÷|
Afxó Dbœqb jÿ¨gvÎvi GB my`~icÖmvix AwfhvÎvq cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq KZ…©K M„nxZ iƒcKí I Awfjÿ¨ wb¤œiƒc:

iƒcKí (Vision)

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

Awfjÿ¨ (Mission)

cÖv_wgK wkÿvi my‡hvM m¤úªmviY I ¸YMZgvb Dbœq‡bi gva¨‡g mevi Rb¨ cÖvw_gK I †gŠwjK wkÿv wbwðZKiY|
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1.1 cÖv_wgK wkÿvi jÿ¨ I D‡Ïk¨
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi 17 Aby‡”Q‡` ejv n‡q‡Q, Òivóª (K) GKB c×wZi MYgyLx I mve©Rbxb wkÿv e¨e¯’v cÖwZôvi
Rb¨ Ges AvB‡bi Øviv wba©vwiZ ¯Íi ch©šÍ mKj evjK-evwjKv‡K A‰eZwbK I eva¨Zvg~jK wkÿv`v‡bi Rb¨, (L) mgv‡Ri
cÖ‡qvR‡bi mwnZ wkÿv‡K m½wZc~Y© Kwievi Rb¨ Ges †mB cÖ‡qvRb wm× Kwievi D‡Ï‡k¨ h_vh_ cÖwkÿYcÖvß I mw`”QvcÖ‡Yvw`Z
bvMwiK m„wói Rb¨, (M) AvB‡bi Øviv wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ wbiÿiZv `~ixKi‡Yi Rb¨ Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnY Kwi‡eb|Ó
mvsweavwbK eva¨evaKZv iÿvq miKvi cÖv_wgK wkÿv (eva¨Zvg~jK) AvBb, 1990 (1990 mv‡ji 27 bs AvBb) cÖYqb K‡i
mevi Rb¨ cÖv_wgK wkÿv MÖnY eva¨Zvg~jK K‡i‡Q| cieZ©x‡Z cÖv_wgK wkÿv‡K hy‡Mvc‡hvMx Kivi D‡Ï‡k¨ wkÿv bxwZ-2010
G cÖv_wgK wkÿvi Rb¨ wb¤œewY©Z jÿ¨ I D‡Ïk¨ wba©viY Kiv n‡q‡Q :
(1)

gvbweK g~j¨‡ev‡ai weKvk Ges †`kR Aven I Dcv`vbwfwËK wkÿvµg I cvV¨cy¯ÍK AbymiY Kiv| we`¨vj‡q Avb›`gq
AbyK‚j cwi‡ek ˆZwi K‡i wkï‡`i kvixwiK I gvbwmK weKv‡ki e¨e¯’v Kiv;

(2)

K‡qKwU †gŠwjK wel‡q GK I Awfbœ wkÿvµg I cvV¨m~wP cÖYqbc~e©K me ai‡bi cÖv_wgK we`¨vj‡q cvV`vb eva¨Zvg~jK
Kiv;

(3) wkïi g‡b b¨vq‡eva, KZ©e¨‡eva, k„•Ljv‡eva, wkóvPvi‡eva, Amv¤úª`vwqK `„wófw½, gvbevwaKvi, mn-Rxebhvc‡bi
gvbwmKZv, †KŠZznj, cÖxwZ, †mŠnv`©¨, Aa¨emvq BZ¨vw` ˆbwZK I AvwZ¥K ¸Yvejx AR©‡b mnvqZv Kiv Ges weÁvb I
ms¯‹…wZgb¯‹ Kiv Ges Kzms¯‹vigy³ gvbyl wn‡m‡e M‡o DV‡Z DrmvwnZ Kiv;
(4)

gyw³hy‡×i †PZbvq DÏxß Kivi gva¨‡g wkÿv_©xi †`kvZ¥‡ev‡ai weKvk I †`k MVbg~jK Kv‡R Zv‡K DØy× Kiv;

(5)

wkÿv_©xi wbR ¯Í‡ii h_vh_ gvbm¤úbœ cÖvwšÍK `ÿZv wbwðZ K‡i Zv‡K D”PZi av‡ci wkÿv MÖn‡Y Drmvnx Ges
Dc‡hvMx K‡i †Zvjv| G j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K Dchy³ wkÿ‡Ki e¨e¯’v Kiv| GQvov †fŠZ AeKvVv‡gv, mvgvwRK
cvwicvwk¦©KZv, wkÿv`vb I wkÿv MÖnY c×wZ, wkÿK-wkÿv_©x m¤úK© AvKl©Yxq K‡i †Zvjv Ges †g‡q‡`i gh©v`v mgybœZ
ivLv;

(6) wkÿv_©x‡K Rxebhvc‡bi Rb¨ Avek¨Kxq Ávb, welqwfwËK `ÿZv, Rxeb-`ÿZv, `„wófw½, g~j¨‡eva, mvgvwRK
m‡PZbZv AR©‡bi gva¨‡g †gŠwjK wkLb Pvwn`v c~i‡Y mg_© Kiv Ges cieZ©x ¯Í‡ii wkÿv jv‡fi Dc‡hvMx K‡i M‡o
†Zvjvi h_vh_v e¨e¯’v MÖnY Kiv;
(7)

wkÿv_©x‡`i g‡a¨ KvwqK kÖ‡gi cÖwZ AvMÖn I gh©v`v‡eva Ges e„wËg~jK wkÿv m¤^‡Ü cÖv_wgK aviYv m„wói j‡ÿ¨ lô †_‡K
Aóg †kÖwY‡Z cÖvK-e„wËg~jK wkÿvi e¨e¯’v Kiv;

(8) cÖv_wgK wkÿv¯Í‡i Avw`evmxmn mKj ÿz`ª RvwZmËvi Rb¨ ¯^-¯^ gvZ…fvlv wkÿvi e¨e¯’vi Kiv;
(9)

wkÿv‡ÿ‡Î cðvrc` GjvKvmg~‡n cÖv_wgK wkÿv Dbœq‡b we‡kl bRi †`Iqv;

(10) me ai‡bi cÖwZeÜxmn my‡hvM-myweav ewÂZ †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ my‡hvM-myweav e„w× K‡i mKj wkÿv_©xi Rb¨ mgvb my‡hvM
m„wói j‡ÿ¨ e¨e¯’v MÖnY Kiv|
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ÔgywReel©Õ Dcj‡ÿ¨ M„nxZ Kg©m~wP I fwel¨Z cwiKíbv:
ক্রমিক

1

2

3

4

5

6

গৃহীত কর ্মসূচির বিবরণ

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
• “প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
অবদান” শীরক্ষ সেমিনার আয়�োজনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন
কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।

• গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সেমিনারটি আয়�োজনের জন্য
“প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ
প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মুজিবুর রহমানের অবদান” শীরক্ষ সেমিনার
• পরবর্তীতে ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য সেমিনার আয়�োজন করা
আয়�োজন।
সম্ভব হয়নি।
• স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি অনুশাসন মেনে গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০
তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেমিনার আয়�োজনের
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
• বঙ্গবন্ধু গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল
টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ
গত ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে শুরু করার জন্য সময় নির্ধারিত
জাঁকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু গ�োল্ডকাপ
থাকলেও ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি।
প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক • ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে ব½বন্ধু গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার
বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ব½মাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা
আয়�োজন করা হবে।
মুজিব গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯
আয়�োজন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ টুর্নামেন্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে
আয়�োজন করা হবে।
• ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে আগামী মার্চ অথবা এপ্রিল
২০২১ মাসে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে এবং
বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এবং বঙ্গবন্ধুর
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-2019 প্রদান করা হবে।
শিক্ষা বিষয়ক অবদানের উপর বিশেষ গুরুত্বার�োপ
করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে। • ক�োভিড-১৯ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী
প্রয়�োজনে অনলাইনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ এর আয়�োজন
করা হবে।
• ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উপানুষ্ঠানিক ব্যুর�ো সম্মেলন কক্ষে
সীমিত পরিসরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক
সাক্ষরতা দিবস যথায�োগ্য মযার্দায় উদযাপন করা • ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথারীতি আগামী
০৮
হবে।
সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের
প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অংশগ্রহণে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বই বিতরণ
তারিখে বই বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়�োজন
অনুষ্ঠান আয়�োজন করা হবে।
করা হয়েছে।
‘মুজিববর’্ষ ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু
এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন
সময়ে গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক কর ্মসূচি • ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং
এবং অর্জনসমূহের আল�োকে উপজেলা, জেলা,
জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়�োজন করা হবে।
বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম
আয়�োজন করা হবে।
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ক্রমিক

7

8

9

10

11

12

13

14

20

গৃহীত কর ্মসূচির বিবরণ

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
• ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে
‘মুজিববর’্ষ ব্যাপী উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে
মা-সমাবেশ আয়�োজন এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে
মা-সমাবেশ আয়�োজনের বিষয়ে সদয় অনুম�োদন
অনুষ্ঠেয় সমাবেশের কর ্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। কর ্মপরিকল্পনা
গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
প্রস্তুতপূর্বক মা-সমাবেশের আয়�োজন করা হবে।
• শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে / প্রতিটি বিদ্যালয়ে
“বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার” স্থাপন করা হবে, যেখানে এসআরএম ছাড়াও
‘মুজিববর’্ষ ব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শের উপর
‘বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার’ কার্যকর করা হবে এবং বঙ্গবন্ধুর
প্রকাশিত শিশুদের উপয�োগী বই, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য,
জীবন আদর্শের উপর শিশু কিশ�োরদের উপয�োগী
সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নৈতিকতা শিক্ষা ও খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের
সিআরআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের
জীবনী সম্পর্কিত বই সংরক্ষণ করা হবে।
প্রকাশিত বই সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার
বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
• “বঙ্গবন্ধু” নামে বুক কর্নার স্থাপনের বিষয়ে “বঙ্গবন্ধু মেম�োরিয়াল
ট্রাস্ট”-এর অনুম�োদন গ্রহণ করা হবে।
‘মুজিববর’্ষ উপলক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় • ইত�োমধ্যে ১৮২১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ
প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
মিনার স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়�োজনমাফিক বিদ্যালয়
হবে।
প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
‘মুজিববর’্ষ উপলক্ষে সকল সরকারি প্রাথমিক
• ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
বিদ্যালয়ে ‘স্টুডেন্টস কাউন্সিল’-কে সম্পৃক্ত করে
‘স্টুডেন্টস কাউন্সিল’-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিয�োগিতা ইত্যাদি
প্রতিয�োগিতা ইত্যাদি আয়�োজন করা হবে।
আয়�োজন করা হবে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের • জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের
উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি
ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হবে।
করা হয়েছে। ওয়েব পেইজটি যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।
• ‘মুজিববর’্ষ উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম
চলমান আছে।
‘মুজিববর’্ষ উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা
দান করা হবে।
• নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের
কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
‘মুজিববর’্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের
কর্তৃক বিস্তারিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা
কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
হবে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে চলমান স্কুল • চলমান স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামকে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে চালুর ব্যবস্থা
ফিডিং প্রোগ্রামকে সারাদেশে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ
গ্রহণ করা হবে।
করা হবে।
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wkÿvbxwZ 2010 Gi mycvwik ev¯Íevq‡b cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi wewfbœgyLx Kvh©µg:
bs

Kvh©µg

M„nxZ e¨e¯’v
65620wU we`¨vj‡q cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Pvjy Kiv n‡q‡Q| m„wRZ
1 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv PvjyKiY|
n‡q‡Q 64038wU cÖvK-cÖv_wgK wkÿ‡Ki c`|
cÖwZwU we`¨vj‡q GKeQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv Pvjy i‡q‡Q|
2 `yB eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv ev¯Íevqb| 01 Rvbyqvwi 2020 ZvwiL †_‡K `yBeQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿv
Pvjyi Aby‡gv`b cvIqv †M‡Q|
cÖv_wgK wkÿv ¯Íi cvuP eQi †_‡K evwo‡q AvU B‡Zvg‡a¨ 729wU we`¨vj‡q lô †_‡K Aóg †kÖwYi Kvh©µg Pvjy Kiv
3
eQi †gqv`xKiY|
n‡q‡Q|
wkÿK wkÿv_©xi AbycvZ 1:30 Ki‡Z PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb
4 wkÿK wkÿv_©xi AbycvZ n‡e 1:30|
Kg©m~wPi wWwcwc‡Z AwZwi³ 30,000 wkÿ‡Ki c` m„R‡bi
D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|
wkÿv`vb I MÖnY Ges wkÿv_©xi myiÿvi AbyK~j cwi‡ek m„wóK‡í
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq we`¨vjq `„wób›`b cÖKí MÖnY I
wkÿv`vb I MÖnY Ges wkÿv_©xi myiÿvi
5
mviv‡`‡k PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq 40,000
AbyK~j cwi‡ek m„wó|
AwZwi³ †kÖwYKÿ wbg©vY Ges cÖ‡qvRb Abyhvqx †givg‡Zi Kvh©µg
MÖnY Kiv n‡q‡Q|
wkÿv_©x‡`i S‡i cov †ivaK‡í Dce„wËi AvIZv m¤úªmviY,
wkÿv_©x‡`i S‡i cov †ivaK‡í we‡kl AÂj we`¨vj‡qi cwi‡ek Dbœqb, `ycy‡ii Lvev‡ii e¨e¯’v, cvnvwo GjvKvq
6 I we‡kl Pvwn`vm¤úbœ wkï‡`i Rb¨ we‡kl
†Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ 19wU †nv‡÷‡ji e¨e¯’vKiY, we‡kl Pvwn`vm¤úbœ
e¨e¯’v MÖnY|
wkï‡`i Rb¨ cÖwZwU Uq‡jU I we`¨vjq fe‡b i¨v¤ú I Zv‡`i Pjvi
Dc‡hvMx K‡i Pjvi e¨e¯’v ivLv n‡q‡Q|
wewfbœ ai‡Yi Ges GjvKvi cÖv_wgK
mviv‡`‡k cÖv_wgK we`¨vj‡qi feb wbg©v‡Y GKwU Kgb wWRvBb
7 we`¨vj‡qi we`¨gvb ˆelg¨ `~ixKi‡Y e¨e¯’v
AbymiY Kiv n‡”Q| ZvQvovI, cÖ‡qvRb we‡ePbvq we‡kl e¨e¯’v ivLv
MÖnY|
n‡q‡Q|
cÖ_g I wØZxq †kÖwY‡Z avivevwnK g~j¨vqb
cÖ_g I wØZxq †kÖwY‡Z avivevwnK g~j¨vqb Ges Z…Zxq †_‡K mKj
8 Ges Z…Zxq †_‡K mKj †kÖwY‡Z ˆÎgvwmK,
†kÖwY‡Z ˆÎgvwmK, Aa©evwl©K I evwl©K cixÿv Pvjy Kiv n‡q‡Q|
Aa©evwl©K I evwl©K cixÿv PvjyKiY|
we`¨vj‡qi DbœwZ I wkÿvi gv‡bvbœq‡b Z`viwK †Rvi`viK‡í gvV
we`¨vj‡qi DbœwZ I wkÿvi gv‡bvbœq‡b
9
ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i cvkvcvwk gš¿Yvjq †_‡K 64wU †Rjvq 64Rb
Z`viwK †Rvi`viKiY|
Kg©KZ©v‡K `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
wkÿK wb‡qv‡M wb‡qvMwewa hy‡Mvc‡hvMx Kivi cvkvcvwk mnKvix
10 wkÿK wb‡qvM I c‡`vbœwZ|
wkÿK †_‡K cÖavb wkÿK c‡` c‡`vbœwZ/ PjwZ `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv
n‡”Q|

বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণপ�োয�োগী সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা
নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন
কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,
বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তির আওতায়
নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতি অর্থবছর উক্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান তার উর্ধ্বতন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে ধারাবাহিকভাবে
বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে। একই সাথে চুক্তিভুক্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যাল�োচনা
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করে ফলাবর্তন প্রদান করা হচ্ছে। এতে সকল স্তরের দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।
২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে
বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, ৮২,৫০০ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত
শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিতভাবে উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ,
রস্ক প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত ৭০,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮,১৪৭
জন নতুন শিক্ষক নিয়�োগ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪,৭১৯ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪২,০০০টি সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং ৬৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট
প্ল্যান (স্লিপ)কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।এছাড়াও বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, ওয়াশব্লক
নির্মাণ, ই-নথি বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাগ্রহণ, আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম ২০১৯-২০
অর্থবছরে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল স্তরে (মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়
পর্যন্ত) বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহীতা, কাজের
স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে আর�ো গতিশীল ও জ�োরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।
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cÖv_wgK wkÿv Kvh©µ‡gi wewfbœ eQ‡ii AMÖMwZ wel‡q Zzjbvg~jK wPÎ

cyiæl
gwnjv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU
evjK
evwjKv
†gvU

GwcGmwm
2010
78,685
200,743
194,538
395,281
8,473,961
8,563,133
16,957,894
627,520
595,077
1,222,597
9101481
9158210
18259691
115.4
118.5
116.9
98.8
99.5
99.1
103.2
112.4
107.7
92.2
97.6
94.8
40.3
39.3
39.8
65.9
68.6
67.2
62.8
61.8
62.2
59.7
60.7
60.2
12.8
12.4
12.6

†gvU

92.3

95.18

evjK
evwjKv
†gvU

8
8.1
8

6.23
5.99
6.1

wb‡`©kK
1. No. of schools covered by APSC
2. Total Teachers

3. Total Enroled Students (Grade I-V)

4. Total Pre-primary Enrolment

5. Total Enrolment (All Grade)

6. Gross Intake Rate - GIR (%)

7. Net Intake Rate- NIR (%)

8. Gross Enrolment Rate- GER (%)

9. Net Enrolment Rate – NER (%)

10. Cycle Dropout Rate (%)

11. Survival Rate (%)

12. Coefficient of Efficiency

13. Cycle Completion Rate (Grade I-V) (%)

14. Repetition Rate (%)
15 PECE Pass Rate
16. Year Inputs Per Graduate

GwcGmwm
GwcGmwm
2017
2018
1,33,901
134147
222138
258751
351863
426649
574001
685400
8508038 8,539,067
8743312 8,799,033
17,251,350 17,338,100
1841242
1792559
1826609
1785825
3667851
3578384
10349280
10331626
10569921
10584858
20919201
20916484
107
109.07
112.6
115.57
109.8
112.32
96.6
95.99
99.3
97.00
97.93
96.48
108.1
110.32
115.4
118.30
111.7
114.23
97.66
97.55
98.29
98.16
97.97
97.85
21.7
21.44
15.9
15.69
18.8
18.6
81.3
80.93
85.4
87.73
83.3
83.53
80.2
80.81
83.4
83.62
81.9
82.21
78.28
78.56
84.08
84.31
81.2
81.4
6.2
5.8
5.1
5.0
5.6
5.4
97.59
6.19
5.98
6.08

GwcGmwm
2019
129258
239129
115593
354722
8075892
8260204
16336096
1893734
1892507
3786241
9969626
10152711
20122337
107.62
112.80
110.51
96.29
96.80
96.50
106.15
113.20
109.49
97.65
98.01
97.74
19.20
15.70
17.90
84.10
86.10
85.20
81.90
83.20
82.60
80.80
83.20
82.10
5.10
4.90
5.10
95.50
6.10
5.95
6.05
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evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wkÿv cÖwZôvb, wkÿK I QvÎ-QvÎx msµvšÍ Z_¨ (GwcGmwm-2019)
School Type
Government Primary School

¯‹zj msL¨v
65620

wkÿK
cyiæl

gwnjv

126430 229936

wkÿv_x©

% gwnjv

†gvU

QvÎ

QvÎx

64.52 356366 6839007

% QvÎx

†gvU

7261438

51.50

14100445

Non- Registered Non-Government
Primary School

4754

6573

13450

67.17

20023

178478

186183

51.06

364661

Ebtadayee Madrasa

5910

20163

7008

25.79

27171

220179

218047

49.76

438226

88638 139247

Kindergarten

28950

61.10

227885

1242015

1196103

49.06

2438118

4555

2708

10274

79.14

12982

217385

237540

52.22

454925

142

148

438

74.74

586

6808

7047

50.86

13855

Ebtedayee Attached to High Madrasha

7355

28340

5661

16.65

34001

417586

412864

49.72

830450

Primary Sections of High Schools

1899

8027

10454

56.57

18481

313004

321628

50.68

634632

BRAC

3702

330

9045

96.48

9375

238347

261398

52.31

499745

RoSC School

3199

647

2954 82.03

3601

30454

32469

51.60

62923

Sishu Kollyan Primary School

203

277

640

69.79

917

10853

11461

51.36

22314

Other NGO learning Centers

1632

315

2679

89.48

2994

48071

51172

51.56

99243

Others

1337

2989

4430

59.71

7419

81306

81494

50.06

162800

129258 285585 436216

60.43

721801 9843493

10278844

NGO Schools
Community Schools

Grand Total (Pre Primary to Grade 5)

51.08 20122337

cÖvK-cÖv_wgK QvÎ-QvÎx msµvšÍ Z_¨ (GwcGmwm-2019)
School Type

cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi wkÿv_x©
QvÎ
QvÎx
†gvU
% QvÎx
880726
901353
1782079
50.58

Govt. Primary Schools
Non- Registered Non-Government Primary School

45146

45579

90725

50.24

Ebtadayee Madrasa

42046

38552

80598

47.83

Kindergarten

598207

559380

1157587

48.32

NGO Schools

84685

90889

175574

51.77

1661

1709

3370

50.71

Ebtedayee Attached to High Madrasha

33757

32150

65907

48.78

Primary Sections of High Schools

39464

41435

80899

51.22

108750

121684

230434

52.81

Community Schools

BRAC
RoSCSchool

371

406

777

52.25

1550

1466

3016

48.61

Other NGO Centers

18462

18871

37333

50.55

Others

38909

39033

77942

50.08

1893734

1892507

3786241

49.98

Sishu Kollyan Primary School

Grand Total
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1.6 †kÖwYwfwËK QvÎ-QvÎx fwZ© Z_¨: (2019)
K¨vUvMwi
QvÎ
QvÎx
†gvU

cÖvK-cÖv_wgK
1893734
1892507
3786241

1g †kÖwY
1662113
1666251
3328364

2q †kÖwY
1524745
1631320
3156065

3q †kÖwY
1693373
1807093
3500466

4_© †kÖwY
1687932
1750669
3438601

5g †kÖwY
1381596
1531004
2912600

†gvU
9843493
10278844
20122337

bxU
evwjKv
99.1
97.6
97.3
98.1
98.4
98.8
98.8
98.80
98.29
98.16
98.01

†gvU
93.9
94.8
94.9
96.7
97.7
97.7
97.9
97.96
97.97
97.85
97.34

1.7 MÖm (Gross) I bxU (Net) fwZ©i nvi (2009-2019)
eQi

evjK
100.1
103.2
97.5
101.3
106.8
104.6
105.0
109.3
108.1
110.32
106.15

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

MÖm
evwjKv
107.1
112.4
105.6
107.6
110.5
112.3
113.4
115.00
115.4
118.30
113.20

†gvU
103.5
107.7
101.5
104.4
108.6
108.4
109.2
122.10
111.7
114.23
109.49

evjK
89.1
92.2
92.7
95.4
96.2
96.8
97.1
97.01
97.66
97.55
97.65

fwZ©i †ÿ‡Î AwR©Z mvd‡j¨i cvkvcvwk S‡i covi KviYmg~n wPwýZ K‡i mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wPi AvIZvq Amnvq `wi`ª
cwiev‡ii wkï‡`i Dce„wË cÖ`vb, wgW-†W wgj wn‡m‡e DbœZ gv‡bi we¯‹zU mieivn, ¯’vbxq RbMY‡K m¤ú„³KiYmn gwbUwis
Kvh©µg †Rvi`vi Kivi d‡j S‡i covi nviI D‡jøL‡hvM¨ nv‡i-n«vm †c‡q‡Q| cvkvcvwkB cÖv_wgK wkÿv Pµ mgvwßi nviI
e„w× †c‡q‡Q| hv wb¤œiƒ‡c :

1.8 S‡i cov I wkÿvPµ mgvcYxi kZKiv nvi
eQi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

S‡i covi
kZKiv nvi

47.2

50.5

50.5

49.3

45.1

39.8

29.7

26.2

21.4

20.9

20.4

19.2

18.8

18.6

17.9

cÖv_wgK
wkÿv Pµ
mgvcbxi nvi

52.8

49.5

49.5

50.7

54.9

60.2

70.3

73.8

78.6

79.1

79.6

80.8

81.2

81.4
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mvgvwRK wbivcËv †eóbx Kg©m~wPi cwiexÿY cÖwZ‡e`b
bs

Kg©m~wP

2019-2020 A_©eQ‡ii
ev‡RU (†KvwU UvKv)
g~j

01

cÖv_wgK
wkÿvi
Rb¨
Dce„wË
cÖKí (3q
ch©vq)

02

`vwi`ª
cxwoZ
GjvKvq
¯‹zj wdwWs
cÖKí

03

04

wiwPs
AvDU
Ae ¯‹zj
wPj‡Wªb
(i¯‹)
cÖKí (2q
ch©vq)
cÖv_wgK
we`¨vj‡q
webvg~‡j¨
cvV¨cy¯ÍK
weZiY
†gvU =

we: `ª:

722.36

ms‡kvwaZ

2685.61

RvZxq
ev‡R‡U
kZKiv
nvi

-

e¨q
(†KvwU
UvKv)

1152.12

eiv‡Ïi
kZKiv
nvi

42.90%

* DcKvi‡fvMx
kÖg
Rb

-

kÖg
w`em

-

kÖg
gvm

-

Ab¨vb¨
(D‡jøL Kiæb)

gšÍe¨

1.40 †KvwU
wkÿv_x©

mviv‡`‡k `wi`ª
wkÿv_©x‡`i
cwievi‡K Avw_©K
mnvqZv wn‡m‡e
wkÿv_©x‡`i
Dce„wË †`qv nq|

474.59

460.00

-

454.46

98.80%

-

-

-

29.08 jÿ
wkÿv_x©

104wU Dc‡Rjvq
cÖwZ ¯‹zj
w`e‡m cÖ‡Z¨K
wkÿv_x©‡K wUwdb
wn‡m‡e DbœZ
cywó¸Y m¤úbœ
we¯‹zU mieivn
Kiv nq|

156.26

210.09

-

174.82

83.21%

-

-

-

1.90 jÿ
wkÿv_©x

fwZ©K…Z wkï‡`i
wkÿv fvZv I
Aby`vb †`qv nq|

220.00

1353.21

3575.70

-

177.04

80.47%

-

-

-

webvg~‡j¨
2,35,55,629 wkÿv_x©‡`i g‡a¨
Í weZiY
wkÿv_©xi Rb¨ cvV¨cy¯K
Kiv nq|

1958.44 54.77%

1| cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_x©iv kÖ‡gi AšÍfz©³ bq weavq kÖg Rb, kÖg w`em Ges kÖg gvm Gi welqwU Zv‡`i †ÿ‡Î
cÖ‡hvR¨ bq|
2| Dce„wË, ¯‹zj wdwWs, cvV¨cy¯ÍK weZiY I cÖwkÿY Kvh©µg‡K mvgvwRK wbivcËv †eóbxi AvIZvfz³ Kiv n‡q‡Q|

1.9 we‡kl AR©b:
mykvmb wbwðZ Ki‡Z miKv‡ii Dbœqbg~jK Kg©m~wPmg~n `ÿZvi mv‡_ h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| eZ©gvb miKv‡ii
Avg‡j G gš¿Yvj‡qi evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi nvi c~e©eZ©x 10 eQ‡ii g‡a¨ m‡e©v”P| Z‡e, 2019-2020 A_©eQ‡i
K‡ivbv cwiw¯’wZi Kvi‡Y Avkvbyiƒc AMÖMwZ mvwaZ nqwb|
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1.9.1 evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi nvi:
A_© eQi
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

1.9.2

cÖKí
msL¨v
11
14
14
18
16
13
12
09
14
11
14

GwWwU eivÏ †KvwU UvKvq
†gvU
wRIwe
cÖ. Mvnvh¨
2823.18
3056.62
2466.32
3916.32
4528.65
4333.28
5247.36
6262.50
7401.97
6427.38
9016.24

1357.32
1835.08
2079.89
3355.83
4042.72
3890.21
4900.00
5900.00
7036.93
6091.24
7264.10

1365.85
1221.54
386.43
560.933
485.93
443.07
347.36
362.50
365.04
336.14
1752.14

†gvU

e¨q (†KvwU UvKvq)
wRIwe
cÖ. Mvnvh¨

2716.18
2978.98
2417.70
3765.50
4486.41
4186.15
5143.21
5545.72
6777.80
6146.42
6333.83

1439.06
1816.34
2052.96
3317.58
4013.37
3755.48
4816.54
5214.50
6434.57
5887.90
4512.43

1277.11
1162.64
364.97
447.92
473.04
430.67
326.67
331.21
343.22
258.52
821.40

AMÖMwZi
nvi (%)

RvZxq
Mo

96.21
97.46
98.04
96.15
99.07
96.60
98.02
88.55
91.57
95.63
70.25

91%
92%
93%
96%
95%
91%
92%
89.89%
94.02%
94.36%
80.28%

(K)

gvbbxq cÖavbgš¿x †NvwlZ 26 nvRvi 193wU we`¨vj‡qi g‡a¨ †gvU we`¨vj‡qi msL¨v 26185wU| evwK 8wU
we`¨vj‡qi Rwg I Ab¨vb¨ RwUjZv _vKvq GL‡bv AwaMÖnY Kiv m¤¢e nqwb|

(L)

AwaMÖnYK…Z 27wU we`¨vj‡qi wkÿK Ges wZb cve©Z¨ †Rjvq BDGbwWwc cwiPvwjZ 210wU we`¨vj‡qi
wkÿK AvZ¥xKiY Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|

(M)

26158wU Ges 3q av‡ci 876wU we`¨vj‡qi m„wRZ c‡` wkÿK AvZ¥xKi‡Yi KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
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cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi
cUf~wg:
evsjv‡`‡k cÖv_wgK wkÿv m¤cÖmviY I Dbœq‡b miKvi wewfbœ hy‡Mvc‡hvMx Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q| we‡klK‡i 2019-2020
A_©eQ‡i ivR¯^ ev‡RU I wewfbœ cÖKí/Kg©m~wPi AvIZvq cÖv_wgK wkÿvi m¤úªmviY I Dbœq‡b e¨vcK Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv
n‡q‡Q| gvbm¤§Z wkÿvi AbyK~j cwi‡ek m„wói j‡ÿ¨ we`¨vj‡qi cwi‡ek I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb, AvBwmwU mvgMÖx I
wkÿv DcKiY mieivn, webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY, IqvkeøK wbg©vY I bjK~c ¯’vcb, AvmevecÎ cÖ`vb, wkÿK-Kg©KZ©vKg©PvwiMY‡K cÖwkÿY cÖ`vb, w¯øc-BD‡cc Kvh©µ‡gi gva¨‡g gvVch©v‡q ÿgZv we‡K›`ªxKiY, c`m„wómn wkÿK wb‡qvM,
cwi`k©b I ZË¡veavb Kvh©µg †Rvi`viKi‡Yi Rb¨ gvVch©v‡q hvbevnb mieivnKiY, †`ke¨vcx wkÿvi Rb¨ Dce„wË weZiY,
¯‹zj wdwWsmn wewfbœ Kvh©µg mdjfv‡e ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| miKv‡ii 7g cÂevwl©K cwiKíbv, RvZxq †UKmB Dbœqb †KŠkj,
RvZxq ï×vPvi †KŠkj, iƒcKí-2021 ev¯Íevqb, GmwWwR jÿ¨gvÎv AR©bmn wewfbœ wel‡q jÿ¨gvÎv AR©‡b cÖv_wgK I MYwkÿv
gš¿Yvj‡qi Awab¯’ cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii gva¨‡g G mKj Kg©KvÛ myPviæfv‡e m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ wbijmfv‡e KvR K‡i
hv‡”Q| eZ©gv‡b wkÿv_x©‡`i g‡a¨ cÖvq 51% QvÎx| wkÿvq mgvR DØy×KiYmn wewfbœ Kvh©µg MÖn‡Yi d‡j eZ©gv‡b we`¨vj‡q
wkï fwZ©i nvi cÖvq AvUvbeŸB kZvsk| wkÿv_x© Dcw¯’wZi nvi e„w× †c‡q‡Q Ges S‡i covi nvi D‡jøL‡hvM¨fv‡e n«vm †c‡q
17.90 kZvsk n‡q‡Q| S‡i covi nvi cÖwZeQiB K‡g Avm‡Q|

cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv:
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cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii Kvh©µg
webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY: cÖwZeQi 1 Rvbyqvwi eB Drm‡ei gva¨‡g cÖv_wgK we`¨vj‡qi mKj wkÿv_x©‡K webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK
weZiY Kiv nq| 2019-2020 A_©eQ‡iI RuvKRgKc~Y© Abyôv‡bi gva¨‡g mviv‡`‡k eB weZiY Drme D`hvwcZ nq Ges
wkÿv_x©‡`i gv‡S eB weZiY Kiv nq| D‡jøL¨ †h, 2010 mvj †_‡K wkÿv_x©‡`i‡K 100% bZzb eB cÖ`vb Kiv n‡”Q| Gi c~‡e©
50% bZzb I 50% cyivZb eB cÖ`vb Kiv n‡Zv|

2018-2020 wkÿve‡l©i cvV¨cy¯ÍK gy`ªY I weZiY msµvšÍ Z_¨:
µwgK bs

‡kÖwY

wkÿvel©
2019
6856020

2020
6675276

1.

cÖvK-cÖv_wgK

2018
6823648

2.

cÖ_g

14488395

13648816

13543743

3.

w`¦Zxq

13919353

13162371

13077814

4.

Z…Zxq

26451679

25482956

25294043

5.

PZz_©

25486309

24435935

24511992

6.

cÂg

23252551

22151822

22068580

7.

b„-‡Mvôx

149276

277068

230103

me©‡gvU

110571211

106014988

105401551

b„-‡Mvôxi cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi cVb-cvVb mvgMÖx Ges 1g-3q †kÖwYi cvV¨cy¯ÍK gy`ªYc~e©K Dnv mieivn Kiv nq (PvKgv, gvigv,
Mv‡iv, wÎcyiv, mv`wi)| b„-‡Mvôxi Rb¨ cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii 1g, 2q, 3q †kÖwYi bgybv Kwcmn me©‡gvU
weZiYK…Z cVb-cvVb mvgMÖx/cvV¨cy¯ÍK 2,30,103 wU|

GKxf~Z wkÿv:
GKxf~Z wk¶v wel‡q ev¯ÍevwqZ Kvh©µgmgyn (2019-20)
GKxf~Z wk¶v ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ miKvi KZ…©K Aby‡gvw`Z Action plan ¸‡jvi AvIZvq wbb¥wjwLZ Kvh©µgmg~n ev¯Íevqb
Kiv n‡q‡Q:
 we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wkï‡`i cov‡jLv wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ Zv‡`ig‡a¨ wewfbœ ai‡Yi A¨vwmmwUf wWfvBm (Pkgv,
ûBj †Pqvi, kªeYhš¿ BZ¨vw`) cÖ`v‡bi j‡¶¨ cÖwZwU Dc‡Rjvq Pvwn`vi wfwË‡Z 2 †KvwU UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
 AwURg Ges GbwWwWmn GKxf~Z wkÿv wel‡q 64wU †Rjv †_‡K 2400 Rb wkÿK‡K 5 w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
 8wU wefv‡M gvV ch©v‡qi 480 Rb Kg©KZ©v‡K †RÛvi GÛ BbK¬zwmf GWz‡Kkb wel‡q Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 GKxf~Z wk¶vi AvIZvq mKj wkïi wbR wbR gvZ„fvlvq wk¶v AR©‡bi AwaKvi wbwðZKi‡Y Multi Lingual
Education (MLE) Kvh©µ‡gi AvIZvq ¶z`ª b„‡Mvwôi wkï‡`i Rb¨ 5 wU fvlvq cÖvK-cÖv_wgK ‡kÖwY †_‡K wØZxq
†kÖwY ch©šÍ cvV¨ cy¯ÍK cÖYqb c~e©K we`¨vjq ch©v‡q weZiY Kiv n‡q‡Q Ges G wel‡q wZb cveZ©¨ †Rjvq 270 Rb
wkÿK‡K 10 w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 we`¨vjq ch©v‡q wkï‡`i `¶Zv wba©vi‡Y my-¯^v‡¯’¨ mywk¶v Kvh©µ‡gi AvIZvq ¶z‡` Wv³vi m„wói gva¨‡g we‡kl Pvwn`v
m¤úbœ wkï‡`i mbv³Ki‡Yi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q;
 mKj wkïi fwZ© wbðZKiY I mgmy‡hv‡Mi gva¨‡g wk¶v MÖn‡Yi j‡¶¨ mvgvwRK m‡PZbZv e„w×i j‡¶¨ we`¨jq
GjvKvi RbMY, GmGgwmi m`m¨, AwffveK, RbcÖwZwbwamn mKj †÷K‡nvìvi‡`i AskMÖn‡Y 45 wU †Rjvq
mvgvwRK m‡PZbZvg~jK Kg©kvjv m¤úbœ n‡q‡Q|
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cÖvK-cÖv_wgK wkÿv:
2019 m‡bi (APSC)-Gi cÖwZ‡e`b Abyhvqx cÖvK-cÖv_wgK †kÖYx‡Z fwZ©K…Z wkÿv_©x msL¨v 37,86,241 Rb| 2019-20
A_©eQ‡i †gvU 2 ch©v‡q c~e©eZx© eQ‡ii b¨vq cÖwZwU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq (wcwUAvB msjM¥ cixÿY we`¨vjqmn) 10,000/K‡i me©‡gvU 64,95,90,000/-cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi wkLY-‡kLv‡bv mvgMÖx/µq/‡Zix /†kÖwY mw¾¡ZKi‡Yi Rb¨ eivÏ cÖ`vb
Kiv nq| m¤úªwZ RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi Rb¨ 1wU K‡i †gvU 26,000wU wkÿKc` m„Rb
Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨, kxNªB D³ c`¸‡jv‡Z wkÿK wb‡qv‡Mi cwiKíbv i‡q‡Q| eZ©gvb miKv‡ii HKvwšÍK cÖ‡Póvq 5+ eq‡mi
wkï‡`i Rb¨ 1 eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK wkÿve¨e¯’vi cwie‡Z© 4+ eqm †_‡K wkï‡`i Rb¨ 2eQi †gqv`x cÖvK-cÖv_wgK
wkÿve¨e¯’v cÖeZ©‡bi j‡ÿ¨ cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq KZ…©K cÖYxZ avibvcÎ (Concept paper)I mvims‡ÿc gvbbxq
cÖavbgš¿x Aby‡gv`b K‡ib; hv cÖv_wgK wkÿvi BwZnv‡m GKwU Ab¨Zg gvBjdjK|

wkÿK wb‡qvM:
miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 2019-2020 A_©eQ‡i mnKvwi wkÿ‡Ki k~b¨ c‡` 18,147 Rb mnKvix wkÿK wb‡qvM cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q| m`¨ RvZxqKiYK…Z cÖwZwU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYi Rb¨ 01wU (GKwU) K‡i mnKvix
wkÿ‡Ki c` m„wó Kiv n‡q‡Q| wcBwWwc-4 Gi AvIZvq cÖvK-cÖv_wg‡Ki Rb¨ me©‡gvU 26000 mnKvix wkÿK Ges ivR¯^ Lv‡Z
we`¨gvb 6,947 wU mnKvix wkÿ‡Ki k~b¨ c‡` wb‡qvM Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| cÖavb wkÿ‡Ki 16,687 c‡` PjwZ `vwqZ¡cÖvß
wkÿKM‡Yi c‡`vbœwZi gva¨‡g wbqwgZ Ki‡Yi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| bvixi ÿgZvqb e„w×i j‡ÿ¨ cÖv_wgK we`¨vj‡q
wkÿK wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î 60% gwnjv †KvUv msiwÿZ Av‡Q| eZ©gv‡b miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Kg©iZ wkÿK-wkwÿKvM‡Yi
g‡a¨ cÖvq 69% wkwÿKv i‡q‡Qb|

2017-2018, 2018-2019 Ges 2019-2020 A_©eQ‡i wkÿK wb‡qvM msµvšÍ Z_¨:
µwgK bs
1.
2.

A_©eQi
2017-18
2018-19

wb‡qvMK…Z wkÿK msL¨v
898
10092

3.
‡gvU

2019-20

18147
29137

gšÍe¨
cÖavb wkÿK
325 Rb cÖavb wkÿK Ges 9767
Rb mnKvix wkÿK
mnKvix wkÿK

cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv:
2009 mvj n‡Z cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv Pvjy n‡q‡Q| cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv cÖwZ eQi mviv‡`‡k GK‡hv‡M
mvaviYZ b‡f¤^i gv‡m AbywôZ nq| 2019 mv‡j evsjv‡`‡ki evB‡i 8wU †`‡ki 12wU ‡K›`ªmn mviv‡`‡k 7470wU †K‡›`ª GB
cixÿv AbywôZ n‡q‡Q| 2019 mv‡j wewfbœ ai‡Yi 98,811wU (AvUvbeŸB nvRvi AvUkZ GMv‡iv) cÖv_wgK we`¨vj‡qi 5g
†kÖwYi 25,55,064 Rb (cuwPk jÿ cÂvbœ nvRvi †PŠlwÆ) QvÎQvÎx ZvwjKvfz³ nq| cÖv_wgK wkÿv mgvcbx cixÿv 2019 G
AskMÖnYKvix cixÿv_©xi msL¨v 24,54,151 Rb (PweŸk jÿ Pzqvbœ nvRvi GKkZ GKvbœ) Ges cv‡ki nvi 95.50%|
cÖv_wgK wkÿv mgvcbv‡šÍ DËxY© cixÿv_©x‡`i cÖv_wgK e„wË cÖ`vb Kiv nq| cÖv_wgK e„wË `yÕai‡Yi- (K) U¨v‡j›Ucyj Ges (L)
mvaviY| 2015 mvj n‡Z cÖv_wgK e„wËcÖvß‡`i msL¨v e„w× †c‡q 82,500 †Z DbœxZ n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ U¨v‡j›Ucyj G e„wË cÖvß‡`i
msL¨v 33,000 Ges mvaviY †MÖW G e„wË cÖvß‡`i msL¨v 49,500| U¨v‡j›Ucyj G e„wË cÖvß wkÿv_©x‡`i cÖwZ gv‡m 300/(wZbkZ) UvKv Ges GKKvjxb 225/- (`yBkZ cuwPk) UvKv cÖ`vb Kiv nq| ZvQvov mvaviY †MÖW G e„wË cÖvß wkÿv_©x‡`i cÖwZ
gv‡m 225/- (`yBkZ cuwPk) UvKv Ges GKKvjxb 225/- (`yBkZ cuwPk) UvKv cÖ`vb Kiv nq|

cÖv_wgK wk¶v mgvcbx cix¶vi me©‡kl 3 eQ‡ii Z_¨:
cix¶vi
mvj

Dc‡Rjv

cix¶v †K›`ª
‡`‡ki
evwn‡i

wWAvify³ cix¶v_©xi msL¨v

Dcw¯’Z cix¶v_©xi msL¨v

cv‡ki nvi

†`‡k

QvÎ

QvÎx

‡gvU

QvÎ

QvÎx

‡gvU

2017

508

12

7267

12,98,778

15,07,318

28,06,096

12,39,181

14,57,035

26,96,216

95.18%

2018

510

12

7398

12,77,896

14,98,986

2776882

12,11,600

14,41,296

26,52,896

97.59%
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2019

511

12

7458

11,78,146

13,76,918

25,55,064

11,24,225

13,29,926

24,54,151

95.50%

e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U :
Ômy¯’ †`‡n my¯’ gbÕ G g~j gš¿‡K mvg‡b †i‡L †jLvcovi cvkvcwk wk¶v_©x‡`i Rb¨ we`¨vj‡q kixiPP©v, Kvwes Kvh©µg, dzUej,
wµ‡KU I Ab¨vb¨ †Ljvayjvi Av‡qvRb Kiv n‡q _v‡K| we`¨vj‡q kZfvM QvÎ-QvÎx fwZ©, S‡i cov †iva, wk¶vi gvb e„w× Ges
¯’vbxq RbM‡Yi m¤ú„³v e„w×K‡í †jLvcovi cvkvcvwk †Ljvayjvi gva¨‡g wk¶v_©x‡`i kvixwiK I gvbwmK weKvk, cÖwZ‡hvMxZvi
gva¨‡g wk¶v_©x‡`i mwnòzZv, g‡bvej e„w×mn cÖwZ‡hvMx g‡bvfve M‡o †Zvjvi D‡Ï¨‡k¨ I RvwZiRbK e½eÜz †kL gywReyi
ingv‡bi cÖwZ kª×v wb‡e`‡b 2010 mv‡j e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U Pvjy Kiv nq|
†`‡ki cÖvq mKj cÖv_wgK we`¨vjq GB dzUej Uzb©v‡g‡›U AskMÖnY K‡i| BDwbqb/†cŠimfv ch©v‡q ïiæ GB Uzb©v‡g‡›Ui
BDwbqb/†cŠimfv ch©‡qi `j¸‡jv Dc‡Rjv ch©v‡q, Dc‡Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb `j †Rjv ch©v‡q, †Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb `j
wefvMxq ch©v‡q Ges wefvMxq ch©‡qi P¨vw¤úqb `j RvZxq ch©v‡q XvKvq AbywôZ †Ljvq AskMÖnY K‡i|
RvZxq ch©v‡q †Ljvq AskMÖnYKvix cÖwZwU `‡ji †L‡jvqvo, †KvP Ges g¨v‡bRvi‡K †g‡Wj †`qv nq| RvZxq ch©v‡qi P¨vw¤úqb,
ivbvi Avc Ges 3q ¯’vb AwaKvix `‡ji mKj †L‡jvqvo, †KvP Ges g¨v‡bRvi‡K bM` A_© cyi¯‹vi Ges weRqx `j‡K cÖvBR gvwb
I Uªwd †`qv nq| RvZxq ch©v‡q AskMÖnYKvix 8 wU `j‡K miKvix A‡_© XvKvq Avevmb, Lvevi Ges hvZvqv‡Zi e¨e¯’v Kiv nq|

e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g‡›Ui MZ wZb eQ‡ii Z_¨:
Uzb©v‡g‡›Ui bvg

e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq
dzUej Uzb©v‡g›U

mb

AskMÖnYKvix
AskMÖnYKvix
we`¨vjq msL¨v ‡L‡jvqvo msL¨v

2017

64688

1099696

2018

65795

1118515

2019

65367

1111239

P¨vw¤úqb

ivbvm©Avc

c~e© DRvbwUqv
fyjevwoqv
mcÖvwe, †cKzqv,
mcÖvwe,mvw_qv,
K·evRvi
cvebv|
nwicyi mcÖvwe, `t KvwbqvjLvZv
ˆRšÍvcyi,
mcÖvwe, m`i,
wm‡jU|
bxjdvgvix|
†KvwfW-19 Gi Kvi‡Y RvZxq
ch©v‡qi †Ljv AbywôZ nqwb|

e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U:
2010 m‡bi e½eÜz †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g‡›Ui avivevwnKZvq 2011 mvj †_‡K e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv
gywRe †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U Pvjy Kiv nq| BDwbqb/†cŠimfv ch©v‡q ïiæ GB Uzb©v‡g‡›Ui BDwbqb/†cŠimfv
ch©‡qi `j¸‡jv Dc‡Rjv ch©v‡q, Dc‡Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb `j †Rjv ch©v‡q, †Rjv ch©v‡qi P¨vw¤úqb `j wefvMxq ch©v‡q Ges
wefvMxq ch©‡qi P¨vw¤úqb `j RvZxq ch©v‡q XvKvq AbywôZ †Ljvq AskMÖnY K‡i|

e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g‡›Ui MZ wZb eQ‡ii Z_¨:
Uzb©v‡g‡›Ui bvg

e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe
†MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej
Uzb©v‡g›U:
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mb

AskMÖnYKvix
we`¨vjq msL¨v

AskMÖnYKvix
‡L‡jvqvo msL¨v

P¨vw¤úqb

2017

64683

1099611

‡`vnv‡iv mcÖvwe,
ˆkjKzcv,
wSbvB`n|

2018

65700

1116900

2019

65368

1111256
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ivbvm©Avc

cuvPiæLx mcÖvwe,
bv›`vBj,
gqgbwmsn|
†UcyiMvox
cuvPiæLx mcÖvwe,
we †K mcÖvwe,
bv›`vBj,
cvUMÖvg,
gqgbwmsn|
jvjgwbinvU|
†KvwfW-19 Gi Kvi‡Y RvZxq
ch©v‡qi †Ljv AbywôZ nqwb|
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AvšÍ:cÖv_wgK we`¨vjq µxov I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv:
2019-2020 A_©eQ‡i AvšÍ: cÖv_wgK we`¨vjq µxov I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv cwiPvjbv eve` mKj miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq,
Dc‡Rjv, †Rjv I wefvM ch©v‡q †gvU 16 ‡KvwU 70 jÿ UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖwZ‡hvwMZvq we`¨vjq, K¬v÷vi,
Dc‡Rjv/_vbv, †Rjv I wefvM ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ n‡q‡Q| K‡ivbv cwiw¯’wZi Kvi‡Y RvZxq ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ
Kiv hvqwb| K‡ivbv cwiw¯’wZ ¯^vfvweK n‡j RvZxq ch©v‡qi cÖwZ‡hvwMZv m¤úbœ Kiv n‡e| †gvU 15wU B‡f‡›U we`¨vjq n‡Z
RvZxq ch©vq ch©šÍ cÖvq GK †KvwU wÎk jÿ wkÿv_©x AskMÖnY K‡i|

GK bR‡i 2018-2019 †_‡K 2019-2020 A_©eQ‡i ev¯ÍevwqZ †fŠZ AeKvVv‡gvMZ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg:
µtbs

cÖKí/Kg©m~wP

1.

Pvwn`vwfwËK miKvwi
cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb
cÖKí (1g ch©vq)

2.

bZzb RvZxqKiYK…Z
cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb
cÖKí (1g ch©vq)

3.

PZz_© cÖv_wgK wkÿv
Dbœqb Kg©m~wP
(wcBwWwc-4)

A_©eQi
2018-2019 2019-2020

Kvh©µ‡gi bvg
we`¨vj‡q Pvwn`v wfwËK Kÿ
wbg©vY/ m¤úªmviY
IqvkeøK wbg©vY
bjK~c ¯’vcb
we`¨vj‡q Pvwn`v wfwËK Kÿ
wbg©vY/ m¤úªmviY
IqvkeøK wbg©vY

5504

6746

810
350

1175
1217

4519

5755

650

912

bjK~c ¯’vcb

400

1132

AwZwi³ †kÖwYKÿ wbg©vY

-

4

eo ai‡Yi †givgZ (we`¨vjq)

102

453

iæwUb †givgZ (we`¨vjq)
Dc‡Rjv wkÿv Awdm
m¤úªmviY/‡givgZ
wWwcBI Awdm m¤úªmviY

42006

42042

-

39

-

1

wcwUAvB m¤úªmviY/ms¯‹vi

-

10

evDÛvix Iqvj wbg©vY

-

25

BDAviwm †givgZ

-

10

wWwW Awdm

-

1

bjK~c ¯’vcb

-

264

IqvkeøK †givgZ

gšÍe¨

2312 Kvh©µg
Pjgvb

3731

2019-2020 A_©eQ‡i GWz‡Kkb Bb Bgvi‡RwÝ Gi AvIZvq 529wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Riæwi Ae¯’vq wkÿv
Kvh©µg Ae¨vnZ ivLvi j‡ÿ¨ †gvU 12 †KvwU UvKv cÖ`vb Kiv nq Ges G KvR mivmwi GmGgwm KZ…©K ev¯ÍevwqZ nq| gš¿Yvjq
KZ…©K Aby‡gvw`Z GWz‡Kk Bb Bgv‡R©wÝ MvBW jvB‡bi Av‡jv‡K G UvKvi gva¨‡g we`¨vj‡q A¯’vqx M„nwbg©vY/Riæwi †givgZ
Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|

SLIP I UPEP Kvh©µg:
cÖv_wgK wkÿvq gvVch©v‡q ÿgZv we‡Kw›`ªKi‡Yi Ab¨Zg nvwZqvi n‡jv SLIP Kvh©µg| 2019-20 A_©eQ‡i
wcBwWwc-4 Gi AvIZvq cÖv_wgK we`¨vj‡q QvÎmsL¨v we‡ePbvq 4wU K¨vUvMwi‡Z we`¨vjq cÖwZ 50 nvRvi UvKv †_‡K ïiæ
K‡i 1 jÿ UvKv ch©šÍ w¯øc MÖ¨v›U wn‡m‡e A_© cÖ`vb Kiv nq| cÖv_wgK wkÿv we‡K›`ªxKi‡Yi Ask wn‡m‡e cÖYxZ MvBWjvB‡bi
wfwË‡Z ¯‹zj †j‡fj B¤úªyf‡g›U cø¨vb (SLIP) Ges Dc‡Rjv cÖvBgvix GWz‡Kkb cø¨vb (UPEP) ev¯Íevqb Kvh©µg Pjgvb

evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020
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Av‡Q| 2019-20 A_©eQ‡i †`‡ki mKj miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q w¯øc Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| GLv‡Z cÖvq 376 †KvwU
UvKv e¨q n‡q‡Q| w¯øc MvBWjvBb I BD‡cc MvBWjvBb gš¿Yvjq KZ…©K Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges w¯øc MvBWjvBb we`¨vjq ch©v‡q
weZiY Kiv n‡q‡Q| 2019-20 A_© eQ‡i †`‡ki 50wU †Rjvi 50wU wbe©vwPZ Dc‡Rjvq BD‡cc Kvh©µg ev¯Íevq‡bi Rb¨ A_©
eivÏ †`qv n‡q‡Q|

GmwWwR
GmwWwR AR©‡bi j‡ÿ¨ cÖv_wgK wkÿvi m¤úªmvib I Dbœq‡b eZ©gv‡b wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq Dbœqbg~jK KvR ev¯ÍevwqZ n‡”Q|
cÖv_wgK wkÿvi mKj ¯Í‡i Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨vcK e¨envi wbwðZ Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| wkÿv MÖn‡Y bvixcyiæl ˆelg¨ `~ixKi‡Yi eûg~Lx D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b cÖv_wgK we`¨vj‡q wkÿ_©x fwZ©i nvi 97.74%|Gi g‡a¨
evwjKv wkï 51.5%| we`¨vj‡q fwZ© I Dcw¯’wZi nvi e„w× †c‡q‡Q Ges S‡i covi nvi cÖwZeQi Kg‡Q| we`¨vj‡qi evjKevwjKv‡`i ˆbwZK wkÿv m¤úªmvi‡Y Kve-¯‹vDwUs GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| we`¨vjq¸‡jv‡Z G Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q| G Rb¨ GKwU
we‡kl cÖK‡íi AvIZvq Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡”Q| ¯‹zj †nj_ Kvh©µ‡gi AvIZvq ¯^v¯’¨ wel‡q eQ‡i `y-evi wkï‡`i ¯^v¯’¨ cixÿvi
e¨e¯’v i‡q‡Q| cÖwZeQi †`ke¨vcx Dbœqb †gjv Av‡qvRb Kiv n‡q _v‡K| cÖv_wgK wkÿv wefv‡Mi mKj ¯Í‡ii `ßimg~n G‡Z
mwµqfv‡e AskMÖnY K‡i _v‡K| 7g cÂevwl©K cwiKíbv I SDG Gi mswkøó jÿ¨gvÎv Abyhvqx wewfbœ Kvh©µg ev¯ÍevwqZ
n‡”Q|
2018-19 n‡Z 2022-23 A_©eQi ch©šÍ ev¯Íevq‡bi Rb¨ PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc-4) cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
cÖv_wgK wkÿv‡ÿ‡Î 7g cÂevwl©K cwiKíbv I GmwWwR jÿ¨gvÎv AR©‡bi wewfbœ welq wcBwWwc-4 G AšÍf©y³ i‡q‡Q| wcBwWwc-4
Gi AvIZvq 03wU g~j K‡¤úv‡b›U Gi Aax‡b 21wU mve K‡¤úv‡b›U ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Gi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg¸‡jv n‡”Q
we`¨vj‡q Pvwn`v wfwËK †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb, cvbxq R‡ji Rb¨ bjK~c ¯’vcb I IqvkeøK wbg©vY, we`¨vjq I Dc‡Rjv
wfwËK Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevqb, cÖwZwU cÖwZôv‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ m¤úwK©Z DcKiY/ mvgMÖx cÖ`vb, wkÿvµg Dbœqb,
wkÿK I Kg©KZ©v-Kg©PvixMY‡K †ckvMZ cÖwkÿY cÖ`vb, cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ I hš¿cvwZ mieivnKiY, wkÿKmn cÖ‡qvRbxq
†jvKej wb‡qvM BZ¨vw`| mvwe©Kfv‡e ejv hvq, weMZ 2019-20 A_©eQ‡i miKv‡ii ev‡RU Abyhvqx Kvh©µg ev¯Íevq‡b cÖv_wgK
wkÿv Awa`ßi Z_v cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i‡Q|

mvgvwRK wbivcËv †eóbx Kg©m~wP:
cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii AvIZvq mvgvwRK wbivcËv †eóbx msµvšÍ wewfbœ Kvh©µg ev¯ÍevwqZ n‡”Q| 2019-2020 A_© eQ‡i
G Kvh©µ‡gi AvIZvq cÖvq 1 †KvwU 37 j¶ wk¶v_©x‡K Dce…wË cÖ`vb Kiv nq| `vwi`« cxwoZ GjvKvq ¯‹yj wdwWs Kg©m~wPi
AvIZvq cÖq 30 j¶ wk¶v_©x‡K cÖwZ ¯‹yj w`e‡m D”P cywógvb m¤úbœ we¯‹yU cÖ`vb Kiv nq| G Qvov 2019 wk¶v e‡l© cÖv_wgK
we`¨vj‡qi mKj wk¶v_©x‡K webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK cÖ`vb Kiv nq| 2019-2020 A_©eQ‡i i¯‹ cÖK‡íi AvIZvq cÖvq 80 nvRvi
wkÿv_x© wewfbœ wkÿv mvgMÖx I DcKiY †c‡q‡Q| mvgvwRK wbivcËv †eóbxi Ask wn‡m‡e G mKj Kg©m~wP cÖv_wgK wkÿvi Dbœq‡b
¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Q| †gvevBj GKvD‡›Ui gva¨‡g wkÿv_x©‡`i‡K Dce„wË cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K hv wkÿv_x©i gv wKsev gv‡qi
AeZ©gv‡b wbKU ¯^R‡bi gva¨‡g cÖ`vb Kiv nq| 2019-20 A_©eQ‡i †Kwe‡bU wWwfkb KZ…©K Av‡qvwRZ †m¨vmvj cÖ‡UKkb
welqK †K›`ªxq ch©v‡qi †gjvq cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii Z_v cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvj‡qi mwµq AskMÖnY wQ‡jv| †gjvi
me©e„nr ÷jwUI cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi KZ…©K cwiPvwjZ nq|

cÖwkÿY:
evsjv‡`‡ki cÖvK-cÖv_wgK ‡kÖwY †_‡K cÂg †kÖwY ch©šÍ mKj wkïi we`¨vj‡q †jLvcovi my‡hvM m„wó Ges mKj wkÿv_x©i Rb¨
mgZvwfwËK gvb m¤§Z wkÿv cÖ`vb KivB n‡”Q PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi Awfô j¶¨| gvbm¤§Z
cÖv_wgK wkÿvi Rb¨ me©v‡MÖ cÖ‡qvRb wkÿvµg, cvV¨µg, `ÿ I AwfÁ wkÿK, wkLb Dc‡hvMx AvMÖnx wkï, wkÿvqZb I
mswkøó cwi‡ek| Avi wkÿK‡K Dchy³fv‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ `ÿ wkÿK wkLb I cÖwkÿY Kg©©m~wP| G †cÖwÿ‡Z PZz_© cÖv_wgK
wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi AvIZvq GKwU M‡elYvag©x AwfÁZvg~jK avivevwnK ‡ckvMZ Dbœqb/Continuous
Professional Development (CPD) ‡d«gIqvK© cÖYqb Kiv n‡q‡Q| G M‡elYvwU Pjgvb cÖwkÿY Kvh©µgmg~n cixÿvwbixÿv I we‡kølYc~e©K Ges we`¨gvb cÖwkÿY g¨vbyqvj ev wkÿvµg ch©v‡jvPbv K‡i cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| wcBwWwc4 Gi
AvIZvq D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgmg~n n‡jv wWwcGW †ewmK ‡Kvm©© welqwfwËK cÖwkÿY (evsjv, Bs‡iwR, MwYZ, cwi‡ek cwiwPwZ
weÁvb, cwi‡ek cwiwPwZ mgvR,kvixwiK wkÿv, Pviæ I Kviæ Ges msMxZ), †hvM¨ZvwfwËK g~j¨vqb welqK cÖwkÿY, BbWvKkb
cÖwkÿY, BbWvKkb cÖwkÿY (wcÖ-cÖvBgvix), wjWvikxc cÖwkÿY, AvBwmwU Bb GWz‡Kkb cÖwkÿY, mycviwfkb cÖwkÿY, mveK¬v÷vi cÖwkÿY, A¨vKkb wimvP©, †jmb ÷vwW, †ckvMZ gv‡bvbœq‡b wkLb-‡kLv‡bv Kvhµg, g¨vbyqvj cÖYqb I Ab¨vb¨
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wk‡ÿvcKiY cÖYqb cÖwkÿY, †kÖwYwfwËK/we`¨vjqwfwËK avivevwnK g~j¨vqb, wm‡÷‡gwUK Bswjk cÖwkÿY, MwYZ Awjw¤úqvW
Ges wkÿKmn mKj ch©v‡qi Kg©KZ©vM‡Yi Rb¨ ˆe‡`wkK cÖwkÿY|
 wWwcGW ‡Kvm©: evsjv‡`‡k cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿKM‡Yi gvb Dbœq‡bi Rb¨ MVbev‡`i Av‡jv‡K wWwcGW †Kvm©
cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 18 gvm e¨vcx G ‡Kv‡m© wkÿv_x© wkÿKMY wewfbœ welqÁvb (SK), wkÿY weÁvb (PK) I
†ckvMZ Abykxjb K‡i _v‡Kb|
 welqwfwËK cÖwkÿY (cvuPwU ‡Kvi welq-evsjv, Bs‡iwR, MwYZ, cwi‡ek cwiwPwZ weÁvb cwi‡ek cwiwPwZ mgvR Ges
wZbwU bb‡Kvi welq-kvixwiK wkÿv, Pviæ I Kviæ Ges msMxZ): cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿKMY n‡Z cÖwkÿYcÖvß I
wbe©vwPZ cÖwkÿK Øviv Ab¨vb¨ wkÿKM‡Yi gv‡S welqwfwËK ( †Kvi/bb †Kvi) G cÖwkÿ‡Yi we¯ÍiY NUv‡bv nq| G
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g cvV¨ cy¯ÍK ch©v‡jvPbv , †jmb cøvb ˆZwi, DcKiY ˆZwi I e¨envimn cvV`vb Dc¯’vc‡bi ‡KŠkj
Ges c×wZ wel‡q beZi a¨vb-aviYv AewnZ Kiv nq| g~jZ welqwfwËK cÖwkÿY Kvh©µ‡gi Dci wfwË K‡iB wkLb‡kLv‡bv cÖwkÿY cwiPvwjZ nq|
 cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿKM‡Yi Rb¨ †hvM¨ZvwfwËK g~j¨vqb welqK cÖwkÿY: cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g cÖv_wgK wkÿv
mgvcbx cixÿv Kvh©µg MÖnY, ‡hvM¨ZvwfwËK cÖkœcÎ Ges DËicÎ h_vh_fv‡e g~j¨vqb wKfv‡e Ki‡Z nq Zv AewnZ
Kiv nq|
 bewbhy³ mnKvix wkÿKM‡Yi BbWvKkb cÖwkÿY: bewb‡qvMcÖvß mnKvix wkÿKMY‡K PvKzixi ïiæ‡Z BbWvKkb
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g PvKzwiKvjxb `vwqZ¡ Ges cvV`vb Kvh©µg m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv cÖ`vb Kiv nq|
 cÖavb wkÿKM‡Yi wjWvikxc cÖwkÿY: we`¨vjq ch©v‡q cÖavb wkÿKM‡Yi Kvh©Ki †bZ…Z¡, ZZ¡veavqK, e¨e¯’vcK,
cÖkvmK I †kÖwY cvV`v‡b mnKvix wkÿKMY‡K mvwe©K mnvqZv cÖ`v‡b mÿgZv AR©‡bi j‡ÿ¨ wjWviwkc cÖwkÿY cª`vb
Kiv nq|
 AvBwmwU Bb GWz‡Kkb cÖwkÿY: gvbm¤§Z cÖv_wgK wkÿv ev¯Íevqb Ges ‡kªwYK‡ÿ wWwRUvj Kb‡U›U Gi gva¨‡g
wkÿv_©x‡`i cvV`vb‡K mnRZi Kivi j‡ÿ¨ AvBwmwU Bb GWz‡Kkb wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|
 Kg©KZ©vM‡Yi GKv‡WwgK mycviwfkb: gvV ch©v‡q mnKvix Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi Ges Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi Gi
BÝUªv±i I mnKvix BÝUªv±i †kÖwY cvV`vb Kvh©µg ch©‡eÿY I GKv‡WwgK mycviwfkb K‡i _v‡Kb| G cÖwkÿ‡Y
GKv‡WwgK mycviwfkb wel‡q mvwe©K aviYv cÖ`vb Kiv nq|
 mve-K¬v÷vi cÖwkÿY: cÖYqYK…Z wjd‡jU Abyhvqx mve-K¬vóvi cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g ¯’vbxq chv©‡q wkÿKM‡Yi GKwU
GKv‡WwgK mv‡cvU© wm‡÷g M‡o †Zvjv n‡q‡Q | wZbwU ch©v‡q m¤úbœ nq|
 ˆe‡`wkK cÖwkÿY: Kg©‡ÿ‡Î Drmvn cÖ`v‡bi Rb¨ wewfbœ ch©v‡q †kÖô wkÿK I Kg©KZ©v wbe©vPb Kiv n‡q _v‡K|
wbe©vwPZ wkÿK I Kg©KZ©vM‡Yi ga¨ n‡Z Modern School Management practice wel‡q 7 w`b e¨vcx
ˆe‡`wkK cÖwkÿ‡Y †cÖiY Kiv n‡q _v‡K|
 Overseas One Year Master’s degree: cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK ‡_‡K ïiæ K‡i mKj ch©v‡qi
Kg©KZ©vM‡Yi ga¨ †_‡K †hvM¨Zvi wfwË‡Z GK ermi †gqv`x GB cÖwkÿ‡Yi Rb¨ we‡`‡k †cÖiY Kiv nq|
 A¨vKkb wimvP© I cvV mgxÿv: A¨vKkb wimvP© Ggb GKwU wg_w¯ŒqvwfwËK Abymšavb cÖwµqv †hLv‡b mgm¨v mgvav‡bi
Kvh©µg cwiPvwjZ nq DcvË-wfwËK †hŠ_ M‡elYv, we‡kl K‡i we`¨vj‡q ev †kÖwYK‡ÿ Pjgvb mgm¨vi ZvrÿwYK
mgvav‡b mnvqZv K‡i|
 wm‡÷‡gwUK Bswjk cÖwkÿY: e„wUk KvDwÝj ‡_‡K cwiPvwjZ wbw`©ó cwiKíbv Abyhvqx cªwkÿY Kvh©µgwUi cÖwkÿK
cÖwkÿY wbe©vwPZ 15 wU wcwUAvB G AbywôZ n‡e| G j‡ÿ¨ cÖwkÿY †K›`ª cÖ¯‘ywZi KvR Pj‡Q|
 g¨vbyqvj I Ab¨vb¨ wk‡ÿvcKiY cÖYqb cÖwkÿY: wcBwWwc4 G cÖ_gev‡ii gZ g¨vbyqvj I Ab¨vb¨ wk‡ÿvcKiY
cÖYqb cÖwkÿY Kvh©µg AšÍ©f~³ Kiv n‡q‡Q| †jLKMY hv‡Z wewaweavb †g‡b KvRwU Ki‡Z cv‡ib Zvi Rb¨ cÖv_wgK
we`¨vj‡qi wkÿK Ges Kg©KZ©vMY‡K GB cÖwkÿY cÖ`vb Kivi cÖwµqv Pj‡Q|
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PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi AvIZvq 2019-2020 A_©eQ‡i cÖwkÿY wefv‡Mi Kvh©µ‡gi ev¯Íevqb
AMÖMwZ:
µwgK bs
cÖwkÿY Kg©m~wPi bvg
1.
wWwcGW
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

cÖwkÿ‡Yi †gqv`
18 gvm

12 gvm
Overseas One Year
Master’s degree
welqwfwËK cÖwkÿY evsjv
06 w`b
welqwfwËK cÖwkÿY Bs‡iwR
06 w`b
welqwfwËK cÖwkÿY cwi‡ek
06 w`b
cwiwPwZ mgvR
welqwfwËK cÖwkÿY cwi‡ek
06 w`b
cwiwPwZ weÁvb
welqwfwËK cÖwkÿY kvixwiK wkÿv
06 w`b
welqwfwËK cÖwkÿY Pviæ I Kviæ
06 w`b
welqwfwËK cÖwkÿY msMxZ
06 w`b
Primary Education
Master trainer
Learners’ Numeracy
& Resource -8
Skills Development
days
through Math Olympiad
Refresher-4
Techniques
days
wZb w`b
Competency Based Test
Items Development
Marking & Test
Administration
12 w`b
ICT in Education Training

AskMÖnbKvixi msL¨v
cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK
34346 Rb
20 Rb Z_¨ msM„wnZ, K‡ivbv cwiw¯’wZi Kvi‡Y
Kvh©µg ¯’wMZ i‡q‡Q
49640 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
44383 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
70140 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
70951 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
21103 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
6450 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
23928 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
Resource Person-100 (Instructor
PTI)

62346 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

10,180 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

B-gwbUwis I B-cÖvBgvix ¯‹zj wm‡÷g:
wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y cÖv_wgK we`¨vjq cwi`k©b e¨e¯’vq B-gwbUwis I B-cÖvBgvix ¯‹yj wm‡÷g cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q,
hv GKwU hy‡Mvc‡hvMx c`‡¶c| evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (GwcG) Abyhvqx gvV ch©v‡q cÖwZ eQi cÖv_wgK we`¨vjq cwi`k©‡bi
j¶¨gvÎv- 3,20,000wU| GwcG 2019-20 A_©eQ‡i bZybfv‡e Awdm cwi`k©‡bi j¶¨gvÎv- 500wU wba©viY Kiv n‡q‡Q|
we`¨vjq cwi`k©b e¨e¯’vq gwbUwis I ‡g›Uwis Kvh©µg ‡Rvi`vi Kivi j‡¶¨ B-gwbUwis A¨vcm& ms‡kvabc~e©K AvKl©Yxq
W¨vk‡evW© Kiv n‡q‡Q cÖ‡Z¨K cwi`k©bKvix Kg©KZ©v‡K B-gwbUwis G¨vcm& Gi gva¨‡g we`¨vjq cwi`k©‡bi Rb¨ ¯§vU© wWfvBm
mieivn Kiv n‡q‡Q| AbjvBb we`¨vjq cwi`k©b Kvh©µg myôyfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ cÖwZ gv‡m B›Uvi‡bU WvUv mieivn Kiv
nq| 08 wefvM I 64 ‡Rjvq B-gwbUwis Gi mvwe©K Kvh©µg gwbUwis Kivi Rb¨ GKRb K‡i mnKvwi ‡Rjv cÖv_wgK wk¶v
Awdmvi‡K (GwWwcBI)-‡K ‡dvKvj c‡q›U Kiv n‡q‡Q | B-cÖvBgvix ¯‹yj wm‡÷g Gi mv‡_ ms‡hvM ‡i‡L Òmsm` evsjv‡`k
‡UwjwfkbÓ G m¤úªPvwiZ mvßvwnK cvV`vb Kvh©µg ÔN‡i e‡m wkwLÕi Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ msm` ‡Uwjwfkb Z_¨ msMÖn mdUIq¨vi
‡W‡fjc K‡i wWwcB-i I‡qemvB‡U Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| G mdUIq¨v‡ii gva¨‡g mviv‡`‡ki cvV`v‡bi Z_¨ gwbUwis Kiv
m¤¢e n‡”Q| eZ©gv‡b 510wU Dc‡Rjv/_vbvq B-gwbUwis Kvh©µg Pjgvb Av‡Q|

evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi (Annual Primary School Census):
cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ g‡bvbœq‡b cÖwZeQi evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi (APSC) cÖwZ‡e`b cÖYqb I cÖKvk Kiv n‡q
_v‡K| GwU cÖv_wgK wk¶vi Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© cÖKvkbv| 2019 mv‡jI evwl©K cÖv_wgK we`¨vjq ïgvwi cÖwZ‡e`b cÖKvwkZ
n‡q‡Q| evwl©K c«v_wgK we`¨vjq ïgvwii Z_¨ M‡elYv I cwiKíbvi Kv‡R e¨eüZ nq weavq ‡`‡ki mKj K¨vUvMwii cÖv_wgK
we`¨vjq ‡_‡K Z_¨ msM«n Kiv nq| Zb¥‡a¨ D‡jøL¨‡hvM¨ nj: we`¨vj‡qi ‡fŠZ AeKvVv‡gv, wk¶K msL¨v, wk¶v_©x msL¨v, f~wgi
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Z_¨, m¨vwb‡Ukb I Iqvk-eøKmn cvbxq R‡ji e¨e¯’v, w¯øc Aby`vb I we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU, K¨vP‡g›U GjvKvi ïgvwiK…Z
wkï‡`i Z_¨ I wk¶K‡`I cÖwk¶Y msµvšÍ Z_¨ msM«n Kiv nq| ‡h‡nZy cÖv_wgK wk¶vi cÖ‡qvRbxq mKj Z_¨ ‡hgb: GER,
NER, Cycle Dropout Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER),
GPI (NER), Year Inputs per Graduate এবং Cycle Dropout Rate mwbœ‡ewkZ K‡i cÖwZeQi APSC cÖwZ‡e`b
c«Yqb Kiv nq, ZvB GwU‡K cÖv_wgK wk¶vi `c©Y (Mirror) ejv †h‡Z cv‡i|

evwl©K AMÖMwZi cÖwZ‡e`b (Annual Sector Performance Report):
cÖv_wgK wk¶vi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© cÖwZ‡e`b n‡”Q evwl©K AMÖMwZ cÖwZ‡e`b ev Annual Sector Performance Report
(ASPR) | hv cÖwZeQi c«Yqb I cÖKvk Kiv n‡q _v‡K| D³ cÖwZ‡e`b cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ I cwigvbMZ gv‡bvbœq‡b
wewfbœ m~PK ‡hgb: KPI (GER, EFAs, NER), PSQL(Book distribution, SLIP grant, Assistant Teacher
and Cluster Training), PEDP4 cwiexÿY m~PK Ges SDG4 m¤úwK©Z m~PK cÖf…wZ cwigvc Kiv n‡q _v‡K| G mKj
m~P‡Ki gva¨‡g cÖv_wgK wk¶vi mvwe©K AMÖMwZ cwijw¶Z nq

Avw_©K e¨e¯’vcbv:
A_© wefv‡Mi gva¨‡g cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii ivR¯^ Lv‡Zi Ges PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc4) Gi ev‡RU
cÖYqb, ev‡RU ev¯Íevqb Ges wbixÿv Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K| 2019-20 Avw_©K eQ‡ii ev‡RU iBAS++ Gi gva¨‡g
cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q Ges D³ wm‡÷‡gi gva¨‡gB cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii AvIZvq cÖavb Kvh©vjq Ges gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni
AbyKz‡j eivÏ †cÖiY K‡i wnmve iÿY Awd‡mi gva¨‡g wej cv‡ki e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| iBAS++ KZ…©K †Rbv‡iUK…Z Avw_©K
cÖwZ‡e`‡bi wfwË‡ZB 2019-20 Avw_©K cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi KZ…©K cÖ¯‘ZK…Z Ges cwiPvwjZ
Online Accounting Information System (AIS) wU A_© gš¿Yvjq KZ…©K cÖYxZ bZzb Avw_©K †KvW Abymv‡i Avc‡WU
Kiv n‡q‡Q| DPE AIS Gi gva¨‡g gvV ch©vq n‡Z 2019-20 Avw_©K eQ‡ii Pvwn`v msMÖn K‡i Zvi Av‡jv‡K ev‡RU cÖ¯‘Z
Kiv n‡q‡Q| gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni eivÏ †cÖi‡Yi †ÿ‡Î DPE AIS wm‡÷g e¨envi K‡i eivÏcÎ †cÖiY Ges wWwWIM‡Yi
†gvevB‡j GmGgGm Gi gva¨‡g eiv‡Ïi Z_¨ †cÖi‡Yi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i Avw_©K wel‡q
`ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ 2 w`‡bi cÖwkÿ‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q hv 2019-20 Avw_©K eQi n‡Z ïiæ nq | cÖv_wgK wkÿv
Awa`ß‡ii AvIZvq cÖavb Kvh©vjq Ges gvV ch©v‡qi Awdmmg~‡ni wbixÿv Kvh©µg mwVK Ges `ÿZvi mv‡_ m¤úbœ Kivi j‡ÿ¨
A_© wefv‡Mi AvIZvq GKwU ¯^Zš¿ AwWU †mj MVb Kiv n‡q‡Q|

cÖwKDi‡g›U msµvšÍ Kvh©vejx:
•

2019-20 A_©eQ‡i ivR¯^ I Dbœqb ev‡R‡Ui Aaxb cÖwKDi‡g›U Kvh©µ‡g cvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v± 2006 I cvewjK
cÖwKDi‡g›U wewagvjv 2008 Gi weavb AbymiYc~e©K Kvh©µg MÖnY Kiv nq;

•

cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvaxb Ges wcBwWwc-4 Gi ms¯’vb †gvZv‡eK hveZxq cÖwKDi‡g›U Kvh©µg
G wefv‡Mi AvIZvq m¤úv`b Kiv n‡q _v‡K;

•

wewfbœ jvBb wWwfkb n‡Z cÖvß cÖwKDi‡g›U Pvwn`v Abyhvqx cY¨, Kvh© I †mev cÖwKDi Kiv nq;

•

eZ©gv‡b BwRwc-Gi gva¨‡g cÖvq kZfvM µq cÖwµqv m¤úv`b Kiv nq|

Z_¨ e¨e¯’vcbv:
cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi AvIZvq 2019-20 A_©eQ‡i Z_¨ e¨e¯’vcbv msµvšÍ cÖwk¶Y, IqvK©kc
wewfbœ `ß‡i ‡gwkbvix `ªe¨ c«`vb, ‡givgZ, cÖwZ¯’vcb BZ¨vw` Lv‡Z A_© e¨q n‡q‡Q| D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg¸‡jv n‡jv: wewfbœ
miKvwi we`¨vj‡q mvDÛ wm‡÷g weZib, cÖv_wgK wk¶vq B-gwbUwis wm‡÷g me©Î Pvjy Kivi j‡¶¨ 3700wU U¨ve µq K‡i
mnKvwi Dc‡Rjv wk¶v Awdmvi I Z`~a© Kg©KZ©v‡`i B-gwbUwis Kivi Rb¨ weZib Kiv n‡q‡Q| mviv ‡`‡k GLb U¨v‡ei gva¨‡g
B-gwbUwis Kvh©µg Pjgvb| GQvov, 12wU bZyb wcwUAvB Gi g‡a¨ 12wU‡Z AvBwmwU j¨ve ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges cyivZb 55wU
wcwUAvB AvBwmwU j¨v‡e Av‡iv 10wU K‡i bZyb ‡W¯‹Uc Kw¤úDUvi I 2wU K‡i Gwm mieivn Kiv n‡q‡Q| AvBwmwU wefvM KZ©…K
cÖ¯‘ZK…Z cÖv_wg‡Ki 1g ‡k«wY ‡_‡K 5g ‡k«wY ch©šÍ 21wU eB‡qi wWwRUvj K‡›U›U e¨env‡ii wbwgË cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi ‡_‡K
cÖ‡qvRbxq Kvh©µg M«nY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ wewfbœ cÖv_wgK we`¨vj‡q wWwRUvj K‡›U›U Gi wWwfwW ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q|
wk¶K cÖwk¶‡Yi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 67wU wcwUAvB‡Z D”P cÖhyw³ ¶gZvm¤úbœ Kw¤úDUvi mg…× AvBwmwU j¨ve ¯’vcb Kiv
n‡q‡Q, 55wU j¨v‡e 30wU K‡i Ges 12wU j¨v‡e 20wU K‡i Kw¤úDUvi, 1wU K‡i j¨vcUc I gvwëwgwWqv cÖ‡R±I cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q| 60 nvRv‡ii ‡ekx miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk¶K‡K AvBwmwU K‡›U›U ‰Zwii wel‡q 12w`b e¨vcx ‡gŠwjK cÖwk¶Y
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cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖv_wgK we`¨vj‡qi 1,31,544 Rb wk¶K‡K eZ©gvb wk¶K evZvq‡b mshy³ Kiv n‡q‡Q|

GK bR‡i cÖKí/Kg©mywPmg~n:
PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc-4):
Kg©m~wPi bvg
cÖK‡íi †gqv`
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
cÖKí e¨q
cÖKí GjvKv
A_©vqb

t
t
t
t
t
t

PZz_© cÖv_wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP (wcBwWwc-4)
RyjvB 2018 †_‡K Ryb 2023|
cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi
38,39716.00 jÿ UvKv (wRIwe: 2559157.00, wcG: 1280559.00)|
mgMÖ evsjv‡`k|
evsjv‡`k miKvi I 8wU Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v

2019-2020 A_© eQ‡i G Kg©m~wPi AvIZvq ev¯ÍevwqZ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg¸‡jv n‡”Q- we`¨vj‡q †kÖwYKÿ I mxgvbv cÖvPxi
wbg©vY, IqvkeøK wbg©vY, bjK~c ¯’vcb, we`¨vjq I Awdm †givgZ, mKj ¯Í‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix I wkÿKM‡Yi cÖwkÿY,
AvBwmwU mvgMÖx weZiY, Awdm BKzBc‡g›U mieivnKiY, ˆe‡`wkK cÖwkÿY Av‡qvR‡bi e¨e¯’vKiY BZ¨vw`|
2019-2020 A_© eQ‡i AviGIwc Abyhvqx ev‡RU eivÏ wQj 413443.00 jÿ UvKv| Gi g‡a¨ e¨q n‡q‡Q 186959.00 jÿ
UvKv|

wiwPs AvDU Ae ¯‹zj wPj‡Wªb (ROSC) †dBR-2 cÖKí:
cÖK‡íi bvg

: wiwPs AvDU Ae ¯‹zj wPj‡Wªb (i¯‹) †dBR-2 cÖKí;

cÖKí GjvKv

: 148 wU Dc‡Rjvq Avb›` ¯‹zj, 90 wU Dc‡Rjvq wcÖ-‡fv‡Kkbvj cÖwkÿY Ges 11wU wmwU

		

K‡c©v‡ikb GjvKvq Avb›` ¯‹zj;

cÖK‡íi †gqv`

:

		

g~j cÖKí: Rvbyqvix 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2017;

		

1g ms‡kvwaZ cÖKí: Rvbyqvix 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2018;

		

2q ms‡kvwaZ cÖKí: Rvbyqvix 2013 †_‡K wW‡m¤^i 2020;

cÖKí e¨q (‡KvwU UvKvq):
wRIwe
58.08

wcG (AvBwWG)
1232.27

‡gvU
1290.35

A_©vq‡bi Drm: wRIwe Ges AvBwWG
cÖK‡íi D‡Ïk¨: mgv‡Ri AbMÖmi I myweav ewÂZ 8-14 eQi eqmx wkï‡`i hviv KL‡bv we`¨vj‡q hvqwb ev cÖv_wgK wkÿv
Amgvß †i‡L S‡i c‡o‡Q Zv‡`i Rb¨ cÖv_wgK wkÿv mgvß Kivi 2q my‡hvM wn‡m‡e i¯‹ cÖKí †bqv| GKB mv‡_ RxweKvq
wb‡qvwRZ nIqvi Rb¨ Dchy³ wkï‡`i wcÖ-‡fv‡Kkbvj cÖwkÿY cÖ`vb I Kg©‡ÿ‡Î wb‡qv‡Mi e¨e¯’v Kiv G cÖK‡íi Ab¨gZ
D‡Ïk¨|
cÖK‡íi jÿ¨gvÎv:
µwgK
1
2
3
4
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weeiY
Dc‡Rjv (Rural)-148wU
wmwU K‡c©v‡ikb (Urban)- 11wU
PVT-90 wU Dc‡Rjv
GdwWGgGb wkï‡`i AbvbyôvwbK wkÿv
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2,000
1500
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7,20,000
50,000
25,000
150000

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
cÖK‡íi 2019-20 A_© eQ‡ii Avw_©K AMÖMwZ Ryb/2020 ch©šÍ (jÿ UvKvq):
weeiY
‡gvU cÖKí eivÏ
‡gvU e¨q (Ryb/2020 ch©šÍ)
Ae¨wqZ A_©
AMÖMwZ (%)

wRIwe
5808.53
5120.27
688.26
88%

wcG
123227.23
107649.01
15578.22
87%

‡gvU
129035.76
112769.28
16266.48
87%

`vwi`ªcxwoZ GjvKvq ¯‹zj wdwWs Kg©m~wP:
cÖKí ms‡kvabxi weeiY:
`vwi`ªcxwoZ GjvKvq ¯‹zj wdwWs cÖKíwU RyjvB 2010 mvj n‡Z ïiæ n‡q A`¨vewa Pjgvb Av‡Q| B‡Zvg‡a¨ cÖKíwU 3 ev‡ii
Rb¨ ms‡kvab Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU ms‡kva‡b miKvix As‡k cÖK‡íi Kg©GjvKv m¤úªmvwiZ n‡q‡Q| ms‡kvabxi weeiY wb¤œiæc:
1) g~j wWwcwc:
cÖv°wjZ e¨q: ‡gvU: 114279.91 (wRIwe: 59770.57, cÖKí mvnvh¨: 54509.34)
‡gqv`: RyjvB 2010-Ryb 2014
2) 1g ms‡kvwaZ wWwcwc:
cÖv°wjZ e¨q: †gvU: 157793.11 (wRIwe: 87574.50, cÖKí mvnvh¨: 70218.61)
‡gqv`: RyjvB 2010-wW‡m¤^i 2014
3) 2q ms‡kvwaZ wWwcwc:
cÖv°wjZ e¨q: †gvU: 314552.20 (wRIwe: 214599.65, cÖKí mvnvh¨: 99952.55)
‡gqv`: RyjvB 2010-wW‡m¤^i 2017
4) 3q ms‡kvwaZ wWwcwc:
cÖv°wjZ e¨q: ‡gvU: 499197.29 (wRIwe: 373706.82, cÖKí mvnvh¨: 125490.47)
‡gqv`: RyjvB 2010-wW‡m¤^i 2020
cÖK‡íi jÿ¨/D‡Ïk¨
•
•
•
•
•
•

cÖv_wgK we`¨vj‡q Mg‡bvc‡hvMx `wi`ª wkï‡`i fwZ© nvi e„w×KiY
cÖv_wgK we`¨vj‡q fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZi nvi e„w×KiY
cÖv_wgK we`¨vj‡q fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx‡`i S‡i covi cÖeYZv †ivaKiY
cÖv_wgK wkÿv P‡µi mgvwßi nvi e„w×KiY
cÖv_wgK we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i ˆ`bw›`b cywó Pvwn`v c~iY Kiv
cÖv_wgK wkÿvi ¸YMZ gvb Dbœqb

wkÿv_x© msL¨vi weeiY:
cÖíf~³ GjvKvi myweav‡fvMx ‡gvU QvÎ-QvÎxi msL¨v 29.08 jÿ (wRIwe: 26.86 jÿ, WweøDGdwc: 2.21 jÿ) Ges we`¨vj‡qi
msL¨v †gvU: 15,349wU (wRIwe: 13,564 I WweøDGdwc: 1,785)
¯‹zj wdwWs cÖKí ev¯Íevq‡bi eZ©gvb Ae¯’v
•
•

†`‡ki 104wU Dc‡Rjvq cÖv_wgK we`¨vj‡q Aa¨qbiZ cÖ‡Z¨K wkÿv_©x‡K ˆ`bw›`b Dcw¯’wZi wfwË‡Z cÖwZ ¯‹zj w`e‡m 75
MÖvg IRb wewkó GK c¨v‡KU K‡i D”P cywógvbmg„× we¯‹zU mieivn Kiv nq| we¯‹z‡Ui GK‡N‡qwg `yi Kivi Rb¨ GK gvm
AšÍi AšÍi f¨vwbjv †d¬fvi I w¯‹g&W wgé †d¬fv‡ii D”P cywógvbmg„× we¯‹zU we`¨vjq ch©v‡q mieivn Kiv n‡”Q|
MZ A‡±vei 2019 n‡Z cÖKí †gqv` Kvjxb mgq Z_v wW‡m¤^i 2020 ch©šÍ †`‡ki 08 wU wefv‡Mi 16wU Dc‡Rjvq
ÒRvZxq ¯‹zj wgj bxwZ 2019Ó Abyhvqx cÖvq 4 jÿ 10 nvRvi wkÿv_©x-‡K wgW †W wgj Z_v ivbœv Kiv Mig Lvevi (mewR
wLPzwo I wWg wLPzwo) mieivn Kiv n‡”Q|

evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020
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•
•
•

Ryb/2019 ch©šÍ cÖK‡íi µgcywÄfzZ e¨q 366624.00 jÿ UvKv hvi kZKiv nvi 80.16%
2019-20 A_© eQ‡ii Ryb/2020 ch©šÍ cÖK‡íi e¨q 45445.70 jÿ UvKv hvi kZKiv nvi 98.80%
wek¦ Lv`¨ Kg©m~PxÕi mnvqZvq cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq 8wU wefv‡M ¯‹zj wgj wel‡q gZwewbgq Kg©kvjvi Av‡qvRb
K‡i| Kg©kvjvq AskMÖnYKvix cÖRvZ‡š¿i Kg©KZ©v, ivR‰bwZK e¨w³eM© I mykxj mgv‡Ri cÖwZwbwamn mKj AskxR‡bi
gZvg‡Zi wfwË‡Z RvZxq ¯‹zj wgj bxwZ cÖYqb Kiv nq;
19 AvM÷ 2019 Zvwi‡L AbywôZ gwš¿mfvi ‰eV‡K cÖavbgš¿x KZ…©K “RvZxq ¯‹yj wgj bxwZ 2019” Aby‡gvw`Z nq|

•

cÖKí eivÏ I e¨q msµvšÍ Z_¨ (j¶ UvKvq):
eivÏ
A_©eQi
2018-19
2019-20

e¨q

wRIwe

wWwcG

†gvU

wRIwe

wWwcG

†gvU

45600.00
39500.00

6210.00
6500.00

51810.00
46000.00

42067.84
38945.70

6208.27
6500.00

48276.11
45445.70

e¨‡qi kZKiv
nvi
93.18%
98.80%

cÖv_wgK wkÿvi Rb¨ Dce„wË cÖ`vb cÖKí (3q ch©vq):
1|

cÖK‡íi bvg		

: cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ Dce…wË cÖ`vb cÖKí (3q ch©vq) 2ms‡kvabx

2|

cÖKí GjvKv 		

: wmwU K‡c©v‡ikb I ‡cŠimfvmn mgMÖ evsjv‡`k

3|

cÖK‡íi ‡gqv`		

: RyjvB 2015-Ryb 2021

4|

cÖK‡íi e¨q		

: 13766,34.42 j¶ UvKv

5|

A_©vq‡bi Drm		

: m¤ú~Y© wRIwe

6|

cÖK‡íi D‡Ïk¨:

(K)

cÖv_wgK we`¨vjq Mg‡bvc‡hvMx mKj wkï‡`i fwZ©i nvi e…w×;

(L)

fwZ©K…Z QvÎ-QvÎx‡`i Dcw¯’wZi nvi e…w×;

(M)

QvÎ-QvÎx‡`i S‡i cov ‡iva I cÖv_wgK wk¶vPµ mgvwß nvi e…w×;

(N)

cÖv_wgK we`¨vj‡q wkï‡`i Avw_©K mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi ‡¶‡Î mgZv Avbq‡bi gva¨‡g `vwi`« we‡gvPb;

(O)

bvixi ¶gZvqb wbwðZKiY;

(P)

cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gvb Dbœqb Ges

(Q)

mvgvwRK wbivcËv ‡Rvi`viKiY|

7| Dce…wË c«vwßi gvwmK nvi

cÖvK-cÖv_wgK †kÖwY:

mKj wk¶v_©x gvwmK 75/cwiev‡i 01 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 150/cwiev‡i 02 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 300/cÖ_g †kÖwY-cÂg †kÖwY:
cwiev‡i 03 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 400/cwiev‡i 04 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 500/cwiev‡i 01 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 200/cwiev‡i 02 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 400/lô †kÖwY-Aóg †kÖwY:
cwiev‡i 03 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 500/cwiev‡i 04 Rb wk¶v_©x _vK‡j gvwmK 600/-

2019-20 A_©eQ‡ii A_© eivÏ I e¨q:
(K) 2019-20 A_©eQ‡i myweav‡fvMx wk¶v_©xi j¶¨ gvÎv 1 ‡KvwU 40 j¶
(L) 2019-20 A_©eQ‡i GwWwc eivÏ 1165,31.00 j¶ UvKv|
(M) 2019-20 A_©eQ‡ii 1g ‡_‡K 3q wKw¯Íi (RyjvBÕ19-gvP©Õ20) A_© weZiY mgvß n‡q‡Q| ‡gvU 1114,87,00,000.00/-
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UvKv weZiY Kiv n‡q‡Q|
12| cÖK‡íi me©‡kl Kvh©µg:
cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ Dce„wË cÖ`vb cÖKí-3q ch©vq (cÖ_g ms‡kvabx) Gi ‡gqv` 31 wW‡m¤^i 2019 ‡kl nIqvq cÖK‡íi
‡gqv` GK eQi Qq gvm e„w×c~e©K Rvbyqvwi 2020 n‡Z Ryb 2021 ch©šÍ 2q ms‡kvabx GK‡bK KZ©…K Aby‡gv`b Kiv n‡q‡Q|
‡m Av‡jv‡K Rvbyqvwi 2020 n‡Z Ryb 2020 ch©šÍ 6 gv‡mi Rb¨ ‡gvevBj e¨vswKs Gi gva¨‡g Dce„wË weZi‡Yi j‡¶¨ mvwf©m
‡cÖvfvBWvi wb‡qv‡Mi Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| 2q ms‡kvabx‡Z Dce„wË cÖ`v‡bi cwigvb ‡`o¸Y e„w× Kiv n‡q‡Q| GQvov wk¶v
cÖwZôv‡b wk¶v mnvqK DcKiY (¯‹yj e¨vM, RyZv, ¯‹yj ‡W«m) Gi Rb¨ GKKvjxb QvÎ cÖwZ 1000/- UvKv cÖ`vb Kivi cÖ¯Íve
Aby‡gvw`Z nIqvq ‡m Abyhvqx weZib Kiv n‡”Q|

Pvwn`vwfwËK bZzb RvZxqKiYK…Z cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq):
•
•
•
•
•
•
•

cÖK‡íi ‡gqv`		
cÖKí e¨q		
cÖKí Ae¯’vb		
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
wbg©vYKvix ms¯’v
cÖK‡íi A‡_©i Drm
cÖKí GjvKv		

:
:
:
:
:
:
:

RyjvB 2016 ‡_‡K wW‡m¤^i 2022
5740.5945 ‡KvwU UvKv
mgMÖ evsjv‡`k|
cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi
GjwRBwW I wWwcGBPB
wRIwe
mgM« evsjv‡`k

cÖK‡íi D‡Ïk¨:
•
•
•
•
•
•
•

bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Pvwn`vwfwËK AeKvVv‡gv wbg©vY|
bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q QvÎ msL¨vi wfwË‡Z ‡hŠwËKfv‡e ‡kÖwYK¶ web¨vm|
bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q my‡cq cvwb I ¯^v¯’¨m¤§Z cq:wb®‹vkb e¨e¯’v Kiv|
bZyb RvZxqKiYK…Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi ‡k«wYK¶/wk¶KK‡¶ AvmevecÎ mieivn|
wk¶v‡¶‡Î mvgvwRK AmgZv `~i Kiv, wkLb ‡mLv‡bvi gvb I wk¶v mvgvwqP‡µi Dbœqb NUv‡bv|
cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n wk¶vevÜe cwi‡e‡ki gvb Dbœqb Kiv|
cÖvK-cÖv_wgK n‡Z cÂg ‡k«wY chšÍ mKj wkïi Rb¨ wkïevÜe wk¶v wbwðZ Kiv|

cÖK‡íi Kvh©µg I jÿ¨gvÎv :
•
•
•
•
•
•
•

23,000wU ‡k«wYK¶ I 2,000wU wk¶KK¶ wbg©vY (me©‡gvU AwZwi³ 25,000wU K¶ wbg©vY)|
23,000 ‡k«wYK‡¶ Ges 2,000wU wk¶KK‡¶ AvmevecÎ mieivn|
5,000wU Mfxi bjK~c ¯’vcb|
5000wU IqvkeK wbg©vY|
500wU ¯‹y‡j evDÛvwi Iqvj wbg©vY
1800wU ¯‹y‡j ‡cø-KY©vi wbg©vY|
1,000wU ¯‹y‡j ‡mvjvi c¨v‡bj ¯’vcb|

2019-20 A_©eQ‡ii AM«MwZ:
GwWwc eivÏ

: 1318.55 (ivR¯^: 10.80+g~jab 1307.75) ‡KvwU UvKv|

e¨q		

: 1307.4681 ‡KvwU UvKv|

Avw_©K AM«MwZ

: 99.16 %

ev¯Íe AM«MwZ

: 99.60%
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2019-20 A_©eQ‡ii cÖK‡íi ev¯Íe AMÖMwZ (Ryb 2020 ch©šÍ):
weeiY
we`¨vjq feb (GjwRBwW) Iqvk eøK (wWwcGBPB) bjK~c ¯’vcb (wWwcGBPB)
‡gvU Aby‡gvw`Z we`¨vjq msL¨v 6720টি (32,349টি কক্ষ)
5000টি
5000টি
`icÎ Avnevb
5440টি (25,021টি কক্ষ)
2250টি
1940টি
wbg©vY Kvh©µg Pjgvb
2982টি (13,989টি কক্ষ)
1298টি
675টি
wbg©vY KvR mgvß
2249টি (10,051টি কক্ষ)
850টি
1175টি

Pvwn`vwfwËK miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq)
•
•
•
•
•

cÖK‡íi ‡gqv`		
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v
wbg©vYKvix ms¯’v
cÖK‡íi A‡_©i Drm
cÖKí GjvKv		

:
:
:
:
:

RyjvB 2016 ‡_‡K wW‡m¤^i 2022
cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi
GjwRBwW I wWwcGBPB
wRIwe
mgM« evsjv‡`k

Ryb/20 gvm ch©šÍ cÖKí ev¯Íevqb AMÖMwZi mvims‡¶c:
2019-20 A_© eQ‡i GwWwc eivÏ I e¨q
GwWwc eivÏ			

t 951 †KvwU 78 jÿ UvKv|

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ		

t 1436 †KvwU 77 jÿ UvKv|

4_© wKw¯Í ch©šÍ A_© Qvo		

t 1436 †KvwU 77 jÿ UvKv|

Ryb/20 ch©šÍ e¨q 			

t 1427 ‡KvwU 93 jÿ 50 nvRvi UvKv|

2019-20 A_© eQ‡i Ryb/20 ch©šÍ AMÖMwZ = GwcGÕ‡Z †fŠZ- 100%, - Avw_©K- 99.38%|
cÖK‡íi ïiæ †_‡K Ryb/20 ch©šÍ µgcywÄZ e¨q = 2938 ‡KvwU 06 jÿ 52 nvRvi UvKv|

cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n Kve ¯‹vDwUs m¤cÖmviY (4_© ch©vq) cÖKí:
ÒcÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n Kve ¯‹vDwUs m¤úªmviY (4_© ch©vq)Ó Expansion of Cub Scouting in Primary Schools
(4th Phase). cÖKíwU cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq Gi D‡`¨v‡M Aby‡gvw`Z Ges evsjv‡`k ¯‹vDUm Gi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ
n‡”Q (‡gqv` RyjvB 2019-Ryb 2023: cÖv°wjZ e¨q 35540.769 j¶ UvKv m¤ú~Y© wRIwe)| 2019-20 A_© eQ‡i Dc‡hvwRZ
AviGGwWwc eiv‡Ïi Av‡jv‡K gš¿Yvjq KZ©…K A_© Qvo 1000.00 j¶ UvKv, cÖK…Z e¨q c«vq 904.00 j¶ UvKv|
PZy_© ch©vq cÖK‡íi D‡Ïk¨ I j¶¨gvÎv: (K) bZyb Av‡iv 7.35 j¶ Kve eqmx wkï‡K Av‡›`vj‡b m¤„³Ki‡Yi Rb¨ 30,700
wU we`¨vj‡q bZyb Kve ¯‹vDU `j MVb; (L) wewfbœ ch©v‡q 36wU bZyb AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi gva¨‡g evsjv‡`k ¯‹vDU‡mi
m¶gZv e…w×; Ges (M) wk¶K/wkw¶Kv‡K cÖwk¶Y Ges Kve ¯‹vDU‡`i ¸YMZ gv‡bvbœq‡b wewfbœ ‡c«vM«v‡g m¤ú„³Ki‡Yi gva¨‡g
mswkøó‡`i `¶Zv e…w× Kiv;
PZy_© ch©vq cÖK‡íi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg:
(K) gywRe el© D`hvcb:evsjv‡`k ¯‹vDUm KZ©…K M…nxZ mviv‡`‡k e¨vcK Kg©m~wPi g‡a¨ ‡Uwjwfkb I ‡eZv‡i 24wU we‡kl
Abyôvb c«Pvi| wZb mn¯ªvwaK cÖwk¶Y, †cÖvMÖvg, mgvR Dbœqb, Rbms‡hvM Kg©m~wP‡Z 2.5 j¶vwaK ÔgywRe e‡l©i ‡jv‡MvmnÕ
we‡kl e¨vR cÖ`vb| mKj ai‡Yi cÖKvkbvq ÔgywRe e‡l©i ‡jv‡MvÕ e¨envi| RvZxq ¯‹vDU c«wk¶Y ‡K‡›`« gywRe PZ¡i ‰Zwi I
RvwZi wcZv Ôe½eÜy ‡kL gywReyi ingvb Gi cÖwZK„wZ ¯’vcb| we‡kl Kg©m~wP wn‡m‡e ÔRv¤^yix Ab `¨v ‡U«bÕ Av‡qvRb| RvZxq
ch©v‡q we‡kl Pvwn`v m¤úbœ/AwUw÷K wkï‡`i mgv‡ek/A¨v‡Mvbix Av‡qvRb|
(L) Kve ¯‹vDU †cÖvMÖvg I Ab¨vb¨ Kvh©µg: GKwU RvZxq Kve K¨v¤úyix, 10wU AvÂwjK, 95wU ‡Rjv I 488wU Dc‡Rjv Kve
K¨v¤úyix Av‡qvRb (2 j¶ 50 nvRvi Kv‡ei AskM«n‡Y), 900wU lôK ‡bZv ‡Kvm©-e¨vR ‡Kvm©, 500 wU Kve-nwj‡W, mvuZvi
cÖwk¶Y, cÖwZfv A‡š^lY, wej‡evW© ¯’vcb, kvcjv Kve A¨vIqvW© weZiY, ‡miv Kve wjWvi‡`i cyi¯‹…Z Kiv, RvZxq I AvšÍR©vwZK
B‡f‡›U ‡hvM`vb/wk¶v ågY BZ¨vw`| mKj Dc‡Rjvq ÔmgvR m‡PZbZv Kvh©vejx, 10 nvRvi ¯‹y‡j Ô¯‹yj Mv‡W©bÕ I e„¶‡ivcb,
Iqvk eøK cwi”Qbœ ivLvq m‡PZbZv ‰Zwi| AwWI-wfwWI wK¬c ‰Zwi I weZiY| ¯‹vDwUs bxwZgvjv m¤^wjZ j¶vwaK ‡cv÷vi gy`«b
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I weZiY| 30,700 Kve ¯‹vDU BDwbU ‡K Drmvn DcKiY (cÖv_wgK wPwKrmv e·, ¯‹vd©-e¨vR-IqvMj, eB, cZvKv, ‡Ljvi
mvgMÖx, Wªvgmn ) cÖ`vb| cÖK‡íi Kvh©µg ev¯Íevqb gwbUwis Gi j‡¶ ÔW¨vUv e¨vRÕ wbg©vY I gwbUwis Gc ‰Zwi|
(M) cÖwk¶Y Kvh©µg: cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk¶K‡`i 1850wU Iwi‡q‡›Ukb ‡Kvm©, ‡Rjv I Dc‡Rjv wk¶v Awdmvi I cÖwZôvb
c«avb‡`i 150wU Iwi‡q‡›Ukb ‡Kvm©, 950wU Kve wjWvi ‡ewmK cÖwk¶Y ‡Kvm©, 255wU A¨vWfvÝW I ¯‹xj ‡Kvm©, 50wU
AvBwmwU ‡Kvm©, 09wU Avw_©K e¨e¯’vcbv ‡Kvm©, 25 wU Mvj©-Bb-¯‹vDwUs wjWvi ‡ewmK ‡Kvm©, 3wU ‡Kvm© di GGjwU, 2wU ‡Kvm©
di GjwU| ‡gvU 1,91,000 Rb Kve wjWvi‡K eQ‡i 2,400/- nv‡i m¤§vbx fvZv c«`vb |
(N) wbg©vY I µq Kvh&µ©gt ‡gŠPv‡K GKwU myBwgs cyjmn mviv ‡`‡k 36 wU Kve ¯‹vDU feb I ¯’vcbv wbg©vY, Zvuey, AvmevecÎ,
Awdm miÄvg I AvBwmwU DcKiY Ges GKwU wcK-Avc µq BZ¨vw`|

evsjv‡`‡ki 509 wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Kw¤úDUvi I j¨vs¸‡qR j¨ve ¯’vcb cÖKí:
1. ev¯ÍevqbKvix ms¯’v: cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi
2. cÖkvmwbK gš¿Yvjq: cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq
3. cÖK‡íi ‡gqv`: cÖ¯ÍvweZ 01 Rvbyqvix 2019- n‡Z 31 wW‡m¤^i 2020
4. cÖKí e¨q:
K) wRIwe: 241.73 j¶ UvKv
L) cÖKí mvnvh¨ (XvKv¯’ fviZxq nvBKwgkb): 2499.73 j¶ UvKv
M) ‡gvU e¨q: 2741.46 j¶ UvKv
D‡Ïk¨mg~nt
1.Kw¤úDUv‡ii wewfbœ c«‡qv‡Mi mv‡_ cwiwPZ Kiv Ges covi Af¨vm evov‡bv|
2.AvBwmwU cÖhyw³ e¨envi K‡i wk¶v_©x‡`i wkLb djcÖm~ Kiv |
3.Kw¤úDUv‡ii Kvh©Ki e¨env‡ii gva¨‡g cÖhyw³MZ `¶Zv weKvk Kivmn evsjv I Bs‡iwR fvlvi `¶Zv e„w× Kiv|
4. cÖhyw³MZ Ges fvlvi `¶Zv weKv‡ki mv‡_ mv‡_ AvZ¥wek¦vm e„w×‡Z mnvqZv Kiv Ges `jxq Kvh©µ‡gi gva¨‡g wkLb
wbwðZ Kiv|
cÖ‡Z¨K Dc‡Rjvq 1wU K‡i me©‡gvU 509wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 1wU K‡i Kw¤úDUvi I j¨vs¸‡qR j¨ve ¯’vcb Kiv
n‡e| G mKj j¨v‡e 5wU K‡i ‡W¯‹Uc Kw¤úDUvi (BDwcGmmn) I ‡nW‡dvb, 1wU K‡i wcÖ›Uvi, ivDUvi, ‡cbW«vBf, WvUv wmg,
‡nvqvBU ‡evW©, GmAviGg mn wewfbœ ai‡Yi K‡›U›U, dvwb©Pvi BZ¨vw` mieivn Kiv n‡e| evsjv‡`k I fviZ miKv‡ii ‡hŠ_
Avw_©K mn‡hvwMZvq GB cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡”Q|

XvKv gnvbMix I c~e©vP‡j miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ¯’vcb I AeKvVv‡gv Dbœqbmn `„wób›`b KiY cÖKí:
gš¿Yvjq		

: cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v : cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi
cÖK‡íi D‡Ïk¨ I
jÿ¨gvÎv

cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvj

1. cixÿvi my›`i cwi‡ek m„wói j‡ÿ¨ XvKv gnvbMix 342wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi ga¨
154wU we`¨vj‡qi 2975wU Kÿ bZzbfv‡e wbg©vY Kiv;
2. 77wU we`¨vj‡q 1167wU K‡ÿi AeKvVv‡gv Dbœqbmn `„wób›`b Kiv;
3. DËiv‡Z 3wU I c~e©vP‡j 11wU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq bZzbfv‡e ¯’vcb;
4. ZfvM fwZ© wbwðZ KiY;
5. wkïi gvbwmK weKvk NUv‡bv;
6. wkÿvq cÖ‡ekvwaKvi, D”P wkÿv Ges cwic~Y© DbœwZi avivevwnKZvi gva¨‡g mvgvwRK ˆelg¨
n«vmKiY:
7. cÖvq `yB jÿ wkÿv_x©‡`i Rb¨ wkïevÜe wkÿv MÖn‡Yi cwi‡ek wbwðZmn wkÿvi gvb
e„w×KiY|
Rvbyqvwi 2020 †_‡K wW‡m¤^i 2024
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cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
(jÿ UvKvq)
A_©vq‡bi aiY
cÖKí GjvKv

115,920.53 jÿ UvKv
wRIwe
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb I c~e©vPj [(KvwjMÄ, MvRxcyi, iƒcMÄ, bvivqYMÄ)]

cÖv_wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj cÖYqb cÖKí:
cÖK‡íi bvg: cÖv_wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj cÖYqb cÖKí
Primary Level Students Profile Preparation Project
D‡`¨vMx gš¿Yvjq			

: cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v			

: cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi

cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj		

:

K) ïiæi ZvwiL 			

: ‡gqv` 1 gvP© 2019

L) mgvwßi ZvwiL 			

: n‡Z 31 wW‡m¤^i 2021

cÖK‡íi c«v°wjZ e¨q		

: ‡gvUt 16404.66 j¶ UvKv

A‡_©i Drm			

: wRIwe

cÖKí GjvKv			

: mgMÖ evsjv‡`k

GB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ cÖv_wgK ch©v‡qi wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj/WvUv‡eR ‰Zix Kiv hv‡Z GKRb wk¶v_©xi mKj Z_¨ wjwce×
_vK‡e|
D‡Ïk¨mg…n:
•
•
•
•

cÖvK-cÖv_wgK ‡_‡K 5g ‡k«Yx ch©šÍ Aa¨qbiZ 2 ‡KvwU 17 j¶ (‡eRjvBb) I cÖK‡íi 2q I 3q eQ‡i bZyb fwZ©K…Z 70
j¶ wk¶v_©xi ‡c«vdvBj cÖ¯‘Z Kiv|
cÖwZeQi cÖv_wgK we`¨vj‡q, Ge‡Z`vqx gv`«vmv, wKÛvi Mv‡U©b, GbwRI ¯‹yj, e¨vb‡eBR ¯‹yj, i¯‹ ¯‹yj I miKvix-‡emiKvix
mKj cÖv_wgK we`¨vj‡q bZyb fwZ©K…Z wk¶v_©x‡`i ‡cÖvdvBj c«¯‘Z Kiv|
cÖv_wgK ch©v‡qi cÖ‡Z¨K wk¶v_©x‡K GKK cwiwPwZ (BDAvBwW) b¤^i c«`vb|
cÖv_wgK ch©v‡q cÖ‡Z¨K wk¶v_©x‡K GKK cwiwPwZ b¤^‡ii wfwË‡Z AvBwW KvW© cÖ`v‡bi gva¨‡g c«v_wgK wk¶v m¤úwK©Z
Ab¨vb¨ ‡mev (‡hgb: eB mieivn, fwZ© I Dce…wË, wgW‡Wwgj BZ¨vw`) c«`vb| av‡c av‡c GwU‡K wewfbœ bvMwiK ‡mev
cÖ`v‡bi ‡¶‡ÎI e¨envi Kiv n‡e|

Kvh©µ‡gi cÖevnwPÎ:
wba©vwiZ di‡g
wkÿv_x©i Z_¨
msMÖn

we`¨vjq/gv`«vmv/BDwbqb wWwRUvj
‡m›Uvi KZ©…K AbjvB‡b Z_¨ c«`vb
I wcZv-gvZvi NID hvPvB

Z_¨vw` hvPvBevQvB‡qi ci
UID c«`vb

wk¶v_©x‡`i gv‡S
KvW© weZiY

djvdj cÖZ¨vkv: wk¶v‡¶‡Î fwZ©, cvV¨ cy¯ÍK mieivn, nvwRiv I Abycw¯’wZi Z_¨, djvdj, wgW ‡W wgj Kvh©µg, Dce„wË
BZ¨vw` ‡mev wbf©yjfv‡e c«`vb Kiv m¤¢e n‡e| G‡Z wecyj A‡_©i mvkÖq NU‡e Ges gvbm¤§Z cÖv_wgK wk¶v wbwðZ Kiv m¤¢e
n‡e| GQvov `vwi`ª¨ we‡gvP‡b wewfbœ Av_© mvgvwRK Kg©m~wP I cwiKíbv cÖYq‡bi my‡hvM m…wó n‡e| S‡i cov wk¶v_©x‡`i wPwýZ
Kiv mnR n‡e| Gi gva¨‡g bvix, c«wZeÜx I Kg myweav cÖvß Rb‡Mvôxi Rb¨ we‡kl myweav cÖ`vb mnRZi n‡e| 7g cÂevwl©K
cwiKíbv, ‡UKmB Dbœqb j¶¨, iƒcKí 2021, RvZxq wk¶vbxwZ 2010, RvZxq AvBwmwU bxwZgvjv BZ¨vw` cwiKíbvq ‡hme
j¶¨ wbw`©ó Kiv n‡q‡Q cÖ¯ÍvweZ cÖK‡íi Kvh©µg ‡m¸‡jvi mv‡_ mvgÄm¨c~Y©|

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:
বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে স�োলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি
সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা প্রকল্প:
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১।

প্রকল্পের নাম

:

২।

(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা

:
:

বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে
স�োলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩।

প্রাক্কলিত ব্যয় (ক�োটি টাকায়) (ক) ম�োট

:

৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা।

(খ) জিওবি

:

৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা।

(গ) প্রকল্প সাহায্য

:

প্রয�োজ্য নয়।

৪।	প্রকল্পের মেয়াদ 			

:

নভেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
•

বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় স�োলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিং করা;

•

স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য স�োলার পাম্পিং ও ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;

•

বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলার স্কুলসমূহে স�ৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত
সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যাল�োচনা;

•

অফ-গ্রিড এলাকাসমূহের বিদ্যুৎবিহীন স্কুলসমূহে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং

•

আল�োচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুৎবিহীন যেসকল
স্কুল রয়েছে সেসকল স্কুলে স�োলার স্কুল সিস্টেম নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

প্রস্তাবিত মূল কাh©µg:
•

স�োলার পিভি সিস্টেম স্থাপন;

•

গভীর নলকূপ স্থাপন;

•

যেসকল স্কুলে গভীর নলকূপ স্থাপন সম্ভব নয় সেসকল স্কুলের নিকটবর্তী জলাধার হতে পানি সরবরাহ এবং সরবরাহকৃত
পানি ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে পানের উপয�োগী করা;

•

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন;

•

পরামর্শক কর্তৃক স�ৌর বিদ্যুতায়িত স্কুলসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যাল�োচনা; এবং

•

স�ৌর বিদ্যুতায়িত স্কুলসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে বড় আকারে স�োলার স্কুল মডেল এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন।

ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প
১।
২।

প্রকল্পের নাম
(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা

৩।

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)-

4।
5।
6।

:
:
:

ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষাম ন্ত্রণালয়

(ক) ম�োট

:

4,195.48 লক্ষ টাকা

(খ) জিওবি

:

4,195.48 লক্ষ টাকা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল
প্রকল্প এলাকা
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

:
:
:

জুলাই ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
সকল জেলা
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7।

6.১ প্রাথমিক শিক্ষা সাবসেক্টরের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন;
6.2 পাইলটভিত্তিতে ইন্টারঅ্যাকটিভ শ্রেণিকক্ষ প্রচলনের মাধ্যমে পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়ন;
6.3	নির্বাচিত বিদ্যালয় ও মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট প্রদান ও পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষক ও কর ্মকর্তাদের কর ্মদক্ষতা
বৃদ্ধি;
6.4 ই-লার্নিং অবকাঠাম�ো স্থাপনের লক্ষ্যে ইন্টারঅ্যাকটিভ হ�োয়াইট ব�োর্ড সম্পন্ন ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপনের মাধ্যমে
পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়ন;
6.5 প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৫০৯ টি উপজেলা/
থানা শিক্ষা অফিস, ৫০৯ টি উপজেলা/থানা রিসার্স সেন্টার, ৬7টি পিটিআই, বিভাগীয় 08টি পিটিআই এবং জাতীয়
প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এ কর ্মরত কর ্মকর্তা/কর ্মচারী ও শিক্ষকদ্বয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল
হাজিরা (বায়�োমেট্রিক) ডিভাইসসহ মনিটরিং সফটওয়্যার ও নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার
লক্ষ্যে প্রিন্ট করা RFID কার্ড প্রদান।
প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম :

7.1
প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর’ ২০২০ পর্যন্ত) : ২১১৯.০৯ (লক্ষ টাকা)
7.2 প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম
7.2.1 নির্বাচিত 509টি বিদ্যালয়, 67টি পিটিআই, 08টি বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বম�োট 585টি প্রতিষ্ঠানে
ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ ইন্টারঅ্যাকটিভ হ�োয়াইট ব�োর্ড সমৃদ্ধ ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপন।
7.2.2 নির্বাচিত 509টি বিদ্যালয়ের ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম মনিটরিং করার জন্য ক্লাউড ক্যামেরা ও ইন্টারনেট রাউটারের
মাধ্যমে ওয়েব সলিউশনে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ।
7.2.3 নির্বাচিত 509টি বিদ্যালয়, 509টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, 509টি উপজেলা রিসার্স সেন্টার, 67টি পিটিআই, 08টি
বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বম�োট ১৬৬৭টি প্রতিষ্ঠানে ২০৩৩টি ডিজিটাল হাজিরা (বায়�োমেট্রিক) সিস্টেম
সরবরাহ, স্থাপন, ইনস্টলেশন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উপস্থিতির তথ্য সংরক্ষণ।
7.3 প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভ�ৌত অগ্রগতি
7.3.1 ইন্টারেক্টিভ হ�োয়াইট ব�োর্ড, শর্টথ্রু প্রোজেক্টর, সিপিউ, ইউপিএস, সাউন্ড সিস্টেমস্ ও সফটওয়্যারসহ সকল শিক্ষা উপকরণসমৃহ
৫০৯টি বিদ্যালয়ে সরবরাহ ও ইনস্টল করা সম্পন্ন করা হয়েছে।
7.3.2 নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয় হতে ২ জন করে শিক্ষক নির্বাচন করে অনলাইন প্লাটফর্মে প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়েছে।
7.3.3 মনিটর, সিসিক্যামেরা, রাউডার প্রদান ও স্থাপন করা হয়েছে।
7.4 চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা
7.4.1 নির্বাচিত 509টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুখ�োমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান।
7.4.2 67টি পিটিআই, ও ন্যাপসহ সর্বম�োট 68টি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ ইন্টারঅ্যাকটিভ হ�োয়াইট ব�োর্ড সমৃদ্ধ 77টি
ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপন করা হবে।
7.4.3 নির্বাচিত 509টি বিদ্যালয়, 509টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, 509টি উপজেলা রিসার্স সেন্টার, 67টি পিটিআই, 08টি বিভাগীয়
পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বম�োট ১৬৬৭টি প্রতিষ্ঠানে ২০৩৩টি ডিজিটাল হাজিরা (বায়�োমেট্রিক) সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন ও
ইনস্টলেশন শেষে কেন্দ্রীয়ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর ্মকর্তা-কর ্মচারী ও শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং এক লক্ষ ৬২
হাজার শিক্ষার্থীর আরএফ আইডি কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতির কেন্দ্রীয়করন করতে হবে।
8।	চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের ভ�ৌত অগ্রগতি
8.1

নির্বাচিত 509টি বিদ্যালয়ের মধ্যে 77টি বিদ্যালয়কে কক্ষসমূহের মেরামত ও ডেকরেশন সম্পন্ন করার জন্য
১০৪০০০০০ টাকা প্রদান করা।

8.2 67টি পিটিআই, 08টি বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বম�োট 68টি প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ৭৭টি কক্ষ প্রশিক্ষণসহ
ইন্টারঅ্যাকটিভ হ�োয়াইট ব�োর্ড সমৃদ্ধ ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপন করা।
8.3 নির্বাচিত ৫৮৬টি ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুমে বিতরণকৃত আইসিটি মালামাল নিরাপদে রাখার লক্ষ্যে বিষেশভাবে
ডিজাইনকৃত টেবিল কাম কেবিনেট ক্রয়/ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর ্মকর্তা/ কর ্মচারী/শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত
করার লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা (বায়�োমেট্রিক) ডিভাইস স্থাপন করা।
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ভূমিকা:

সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম স�োপান । জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের এ বিশ্বে সাক্ষরতার বিকল্প নেই। যে জাতি যত
শিক্ষিত, সে জাতি তত�ো উন্নত ও ক্ষমতাবান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা
দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন -নিরক্ষরতামুক্ত স�োনার বাংলাদেশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সরকার
এপ্রিল ২০০৫ এ রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো সৃষ্টি করেছে। এটি জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর ব্যবস্থাপনা ও
পরিচালনায় অনেক অবদান রাখছে এবং এর ফলে সংগঠিত পদ্ধতিতে দেশে সাক্ষরতা বিস্তার ঘটছে। অপরদিকে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল
উদ্দেশ্য হচ্ছে-‘শিক্ষার সুয�োগ বঞ্চিত জনগ�োষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুয�োগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর ্মসংস্থানের য�োগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া
শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুয�োগ সৃষ্টি’।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুর�ো’র হিসাব অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪.৭%। এখন�ো দেশের ২৫.৩% মানুষ নিরক্ষর।
সম্ভাবনাময়ী এ বিশাল মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলায় উপানুষ্ঠানিক
শিক্ষা ব্যুর�ো বিভিন্ন কর ্মসূচি গ্রহণ করেছে। এবছর ব্জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর”্ষ উদযাপন
উপলক্ষে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে ম�ৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো প্রতিষ্ঠা :
শিক্ষার সুয�োগ বঞ্চিত জনগ�োষ্ঠিকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুয�োগ সৃষ্টি, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
আত্ম-কর ্মসংস্থানের য�োগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সালে সরকারী গেজেট
প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
২.১

রূপকল্প (Vision)
নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ

২.২

অভিলক্ষ্য (Mission)
নিরক্ষর জনগ�োষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুয�োগ সৃষ্টি করা।

২.৩

উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)
১.৩.১. দপ্তর/সংস্থার ক�ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
 বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুয�োগ অবারিতকরণ (৪র্থ প্রাথমিক
শিক্ষা উন্নয়ন কর ্মসূচির আওতাধীন)
 মুজিব বর্ষের বিশেষ কর ্মসূচি: সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুয�োগ
অবারিতকরণ
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ।
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৩।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র কার্যাবলি:
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, অংশীদারী বেসরকারী সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বানিজ্যিক
প্রতিষ্ঠান, নিয়�োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে
সমন্বয়ের মাধ্যমে সহয�োগীতামূলক কর ্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ,
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহয�োগিতা প্রদান;
সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়�োজনীয় তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি তথ্য ভান্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information
System) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়�োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো
কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য যেইরুপ তথ্য
যে পদ্ধতিতে চাহিবেন সেইরূপ তথ্য প্রদান;
বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুয�োগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার
যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা , প্রশিক্ষণ , পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন
কার্যক্রম পরিচালনা;
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কায©ক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়�োজনে বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।”

৪।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র সাংগঠনিক কাঠাম�ো (অর্গান�োগ্রাম) :

এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�োর কার্যক্রম:
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৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র চলমান প্রকল্প/কর ্মসূচি:
ক) প্রকল্পের নাম			
				

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্পের ম�োট
বরাদ্দ
ম�োট
জিওবি
2019-20 অর্থ বছরের
ব্যয়
অর্থায়নের উৎস
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল :
প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

: ম�ৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (64 জেলা)
Basic Literacy Project (64 Districts)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো
মূল অনুম�োদিত

১ম সংশ�োধিত
(অনুম�োদিত)
45877.58 লক্ষ
45877.58 লক্ষ

45258.62 লক্ষ
45258.62 লক্ষ
৯৮১৪.৯২ লক্ষ
সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদান
ফেব্রুয়ারি 2014 থেকে জুন 20২১ পর্যন্ত
দেশের 64 জেলা নির্বাচিত 250টি উপজেলা
দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ম�োট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগ�োষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা
(Life Skills) ও ম�ৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা। এর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর”্ষ (মার্চ 2020 হতে মার্চ
2021) উদযাপন উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে ম�ৌলিক সাক্ষরতা
প্রদান করা। জাতীয় (জাতীয় কর ্মপরিকল্পনা-7)ও আন্তর্জাতিক (SDG4)
পর্যায়ের অঙ্গীকারপূরণ এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা।
জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬ আল�োকে এবং SDG4 ও সপ্তম জাতীয়
কর ্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

প্রকল্পের লক্ষ্য জনগ�োষ্ঠী দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর।
প্রকল্পের কার্যক্রম
১ম ধাপ:
বাস্তবায়ন অগ্রগতি
 ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৫৯৪৪১ জন শিক্ষার্থীর

পাঠদান সম্পন্ন করা হয়েছে।
 শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত
মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

২য় ধাপ:

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর”্ষ উদযাপন
উপলক্ষে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে ম�ৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
 দ্বিতীয় ধাপের ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের বেইজলাইন সার্ভে
কার্যক্রম সম্পন্ন করে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি/জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
কমিটি কর্তৃক অনুম�োদন করা হয়েছে।
 জরিপকৃত ও অনুম�োদিত 15-45 বছর বয়সের ম�োট নিরক্ষর নারী-পুরুষ সংখ্যা
২২৬০৩৪০ জন (পুরুষ ১১০৮৭৯৩ জন এবং নারী ১১৫১৫৪৭ জন)।
 ক�োভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব কমলে সরকারি নিদের্শনায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু
করা হবে।
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অর্জন

 ২৩৫৯৪৪১ জন নিরক্ষর নারী পুরুষ সাক্ষরতা অর্জন করেছে বাস্তব সম্মতভাবে
জীবন যাপনের জন্য প্রয়�োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;















চিঠি লিখতে ও পড়তে পারছে;
ছ�োট ছ�োট প্রয়�োজনীয় হিসেব নিকেষ করতে পারছে;
ম�োবাইল ফ�োনে ম্যাসেজ আদান-প্রদান করা শিখেছে;
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুফল জানতে পেরেছে;
নারী নিযা©তন হ্রাস পেয়েছে;
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে;
মানবিক মুল্যব�োধ বৃদ্ধি পেয়েছে;
সামাজিক বা পারিবারিক কলহ হ্রাস পেয়েছে;
নিরাপদ পানি পান করার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে;
জীবন জীবিকা নির্বাহ পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে;
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে;
নিজের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে;
বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে জানতে পেরেছে;
পূর্বের চেয়ে প্রত্যেকের প�োষাকে পরিবর্তন এসেছে।

ম�ৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)’র কুড়িগ্রাম জেলার র�ৌমারী উপজেলায় শিক্ষক ও সুপারভাইজার প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ম�োঃ জাকির হ�োসেন ,এমপি।

(খ) পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা :
প্রকল্পের নাম: পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ Out of School Children প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্পের ম�োট বরাদ্দ
জিওবি (৬৪.৮%)
আরপিএ (৩৫.২০%
ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড
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উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো
৩২৬০২৮.০০ লক্ষ
২০৫৯০১.০০ লক্ষ
১১১৮২৭.০০ লক্ষ
৮৩০০.০০ লক্ষ
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2019-20 অর্থ বছরের ব্যয়
অর্থায়নের উৎস
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল :
প্রকল্প এলাকা

৫৬৬৩.৬৪ লক্ষ

বাংলাদেশ সরকার (জিওবি এবং আরপিএ) ও ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড

জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩

দেশের ৬৪ জেলা
সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায়
প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ
পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের (৮-১৪ বছর
বয়সী) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ।
দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভ�ৌগলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এখনও অনেক শিশু
বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা
নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সী ১০
লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
সেকেন্ড চান্স এডুকেশনের ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া এবং
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখন�ো ভর্তি না হওয়া শিশু)।
লক্ষ্য জনগ�োষ্ঠী
প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ৬টি জেলায় পাইলট কায©ক্রমের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য বাস্তবায়নকারী
সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ক�োভিড-১৯ মহামারীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া সাপেক্ষে
অগ্রগতি
আগামী জানুয়ারী ২০২১ হতে মাঠ পর্যায়ে পাঠদান কায©ক্রম শুর হবে।

৬.

বিভিন্ন দিবস উদযাপন :
 ১৫ আগস্ট, জাতীয় শ�োক দিবস পালন:
দিবসটি যথায�োগ্য মর্যাদায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�োতে প্রতিবছর প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এদিন ব্যুর�ো’র মূল চত্ত্বরে
জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করে গভীর শ্রদ্ধা জানান�ো হয়।
সকল কর ্মকর্তা/কর ্মচারীগণের অংশগ্রহণে আলোচনা ও দ�োয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জেলা পর্যায়েও জেলা প্রশাসকের
নেতৃত্বে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�োর সহকারী পরিচালকগণ অনুষ্ঠান করে থাকেন।
 ১৭ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস পালন:
প্রতি বছর অত্যন্ত আনন্দের সাথে জাতির পিতার জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এদিন ব্যুর�ো’র প্রধান কার্যালয়সহ
জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যালয়ে জাতির পিতার জীবনীর বিভিন্ন দিক আল�োকপাত করে আল�োচনা অনু্ষ্ঠান, ব্যানার
প্রস্তুতসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
 ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন:

‘‘Literacy

and Multilingualism’’ ‘‘বহুভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন কর ্মসূচি আয়�োজনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর-২০১৯ আন্তর্জাতিক
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সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো
কর্তৃক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়�োজন করা হয়। র্যালি শেষে শিল্পকলা একাডেমিতে
আল�োচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির
মাননীয় সভাপতি, সিনিয়র সচিব মহ�োদয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র মহাপরিচালক মহ�োদয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য
রাখেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শ�ো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে এবং গ�োলটেবিল
আল�োচনা সভার আয়�োজন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে সুভেনীর (স্মরণীকা) প্রকাশ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৯ উদযাপন
৭.

আর্থিক ব্যবস্থাপনা: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র রাজস্ব খাত)

২০১৯-২০ অর্থ বছর
বাজেট (হাজার টাকায়) ব্যয় (হাজার টাকায়) মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়
৮৪৭৮৫
৭৫৮৬৮
বাজেট এবং ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ
জেলা কার্যালয়
১৩৬১৪০
১২৬৮১৭
ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
২০২৬৮৫
ম�োট (প্রধান+জেলা)
২২০৯২৫
৮.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ক�োভিড-১৯ সময়কালীনসহ):
 দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পh©šÍ) ম�োট ২২৭ জন কর ্মকর্তা/কর ্মচারীগণকে
সর্বম�োট ৪৫ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক�োভিড-১৯ এর পরিস্থিতির কারণে ৬০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত
করা যায়নি।

৮.

মনিটরিং কার্যক্রম:
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র আওতায় বাস্তবায়নাধীন ম�ৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা)’র কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের
সহকারী পরিচালকগণ এবং ব্যুর�ো’র সদর দপ্তরের কর ্মকর্তা ও প্রকল্প দপ্তরের কর ্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করছেন।
মনিটরিং প্রতিবেদনের আল�োকে চিহ্নিত সমস্যা/অনিয়মসমূহ দ্রুত সমাধানের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যুর�ো’র
বাস্তবায়ন শাখাকে অনুর�োধ করা হয়েছে। সে ম�োতাবেক ব্যুর�ো’র বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
 চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর ্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন
সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পাইলট কর ্মসূচি ৬ (ছয়) জেলায় চলমান। ৬(ছয়) জেলায় চলমান পাইলট কর ্মসূচি মাঠ
পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুর ‘র প্রধান কার্যালয়ের কর ্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করেছেন।
এছাড়া Specialized Agency হিসেবে নিয়�োজিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে
নিয়�োগকৃত মনিটরিং টিম কর্তৃক কর ্মসূচি নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দূরীকরণের
জন্য প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার সার-সংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.

তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র বার্ষিক উদ্ভাবন কর ্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র ওয়েব প�োর্টাল বাংলা ও ইংরেজীতে উন্নীত করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো’র ওয়েব প�োর্টালে “ইন�োভেশন” সেবা বক্স নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে।
 ইন�োভেশন বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ওয়েবে প্রকাশ করা হয়েছে।
 ইন�োভেশন এর আওতায় ডিজিটাল সেবা ও সেবা সহজীকরণ করে ওয়েব প�োর্টালের ডানদিকে লিংক করা হয়েছে।
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 যাবতীয় অফিস আদেশ, প্রÁvcb ও বিজ্ঞপ্তি ওয়েবে প্রকাশ করা হয়েছে।
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে আহবান করা হয়েছে।
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো’র ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-সার্ভিস এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
 ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর ্মসূচি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Seventh Five Year Plan, Sustainable Development
Goal (SDG)-4 এর আল�োকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুয�োগবঞ্চিত জনগ�োষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক
শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং কর ্মসূচির জন্য প্রস্তাবনা তৈরির কাজ
চলমান রয়েছে।
 উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর ্মসূচি: (এনএফইডিপি): উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এযাবৎ খন্ডকালীন প্রকল্পনির্ভর কর ্মসূচির
আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যে কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে ক�োন টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক
কাঠাম�ো গড়ে ত�োলা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুয�োগ সৃষ্টির
মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে একটি দীর্ঘমেয়াদী সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ প্রোগ্রাম হিসেবে ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন
কর ্মসূচি (এনএফইডিপি)’ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।
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ভূমিকা:

RvZxq cÖv_wgK wkÿv GKv‡Wwg

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর ্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে
“ম�ৌলিক শিক্ষা একাডেমি” নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসেবে এবং
২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসডিজি ৪
এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য “মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা” নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট কর ্মকর্তা ও শিক্ষকগণের
জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে
তা সমাধানের উপায় নির্ণয় করতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তা ছাড়া দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই
এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ১৮ মাস ব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ
ক�োর্স নেপ থেকে পরিচালনা করা হয়, পাশাপাশি সি-ইন-এড ক�োর্সও পরিচালনা করা হয়। উক্ত ক�োর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন করা হয় নেপ থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করাও নেপ এর অন্যতম প্রধান কাজ। বিগত ২০১৯
সাল হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম নেপ কর্তৃক করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস
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ভিশন (Vision):
মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।
মিশন (Mission):
প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ।

নেপ র্বোড অব গভর্নরস:
নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের ব�োর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ব�োর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুম�োদন
প্রদানের সর্বোচ্চ ফ�োরাম। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ ব�োর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ
সদস্য সচিব।
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নেপ ব�োর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় 				
		
চেয়ারম্যান
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর						
সদস্য
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি 				
সদস্য
যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ 						
সদস্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়					
সদস্য
রেক্টর, বিপিএটিসি মহ�োদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়) 		
সদস্য
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়					
সদস্য
চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব�োড					
সদস্য
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর 					
সদস্য
জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ 							
সদস্য
বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) 		
সদস্য
জনাব আজিজ আহমেদ চ�ৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই 			
সদস্য
অধ্যাপক কাজী আফর�োজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
মহাপরিচালক (নেপ)						
সদস্য সচিব

নেপ-এর কর ্ম পরিধি:
 মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের
পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়�োজন করা।
 প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর ্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
 প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের
সমন্বয় সাধন করা।
 প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
 শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ
উন্নয়ন করা ।
 প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা।
 ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ও সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কার্যক্রম পরিচালনা এবং মনিটরিং
করা।
 প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
 অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
 শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়�োজন করা।
 গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ম�ৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
 প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও ক�ৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংয�োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেবার
মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
 শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়�োজনীয় সহয�োগিতা প্রদান
করা।
 প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে য�ৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ
সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে র্কমসূচি গ্রহণ করা।
 প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়�োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা
সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তার ঘটান�ো ।
 প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুর�ো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয়
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব�োর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিস�োর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের
সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

অনুষদসমূহ:
নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর ্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে:
১.

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
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২.

ভাষা অনুষদ

৩.

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ

৪.

বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ

৫.

গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ

৬.

মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ

৭.

টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

ডিপিএড ও সি-ইন-এড কার্যক্রম:
পিটিআইসমূহের মাধ্যমে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ক�োর্স ৬৭টি পিটিআই-তে এবং ১
বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ ক�োর্স ০২টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি পিটিআই-তে পরিচালিত হচ্ছে।
প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০২০):

ক্রমিক
নং

শিক্ষাবর ্ষ

ভর্তিকৃত
প্রশিক্ষণার্থীর
সংখ্যা

চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
(অনিয়মিতসহ)

উত্তীর্ণ

পাশের
হার

মন্তব্য
--

১.

জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০১৭

৮৯৪৮

৯১১৫

৮৭৬০

৯৬%

২.

জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮

১১৩০৪

১১৫২৩

১১১৭৩

৯৭%

৩.

জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯

১২১৪৮

১২২২১

১১৮৩৫

৯৬.৮৪%

৪.
৫.

জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২০
জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২১

১৪৫৭৫
১৯৯২৭

১৪৭৩১

ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান আছে
প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০২০):

ক্রমিক
নং

শিক্ষাবর ্ষ

১

২০১৫-২০১৬

ভর্তিকৃত
শিক্ষার্থী
সংখ্যা
৫৮৫

চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী
ম�োট পাশকৃত পাশের
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
প্রশিক্ষণার্থী হার (%)
(অনিয়মিতসহ)
৬৫৯
৫৮৮
৮৯.২৩

২

২০১৬-২০১৭

৬৭৯

৭২৮

৭১৬

৩
৪
৫

জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮
জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৯
জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২০

৫৬৫
৩৫০
২৯৬

৫৬৬
৩৫০

৫৫৮
৯৮.৫৮
৩৩৯
৯৬.৮৫
প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে

মন্তব্য

৯৮.৫২

০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৬৭টি পিটিআইি-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৪৫টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ২২টি পিটিআই এ
এক শিফট ডিপিএড ক�োর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৯৯২৭ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।
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নেপ পরিচালিত কর ্মকর্তাগণের ৬০ দিন ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ক�োর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ম�োঃ জাকির হ�োসেন, এমপি-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান�ো হচ্ছে।

ডিপিএড প্রশিক্ষণ:


০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৬৭টি পিটিআইি-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ০৮টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ৫৯টি
পিটিআই এ এক শিফট ডিপিএড ক�োর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৪৫৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

ডিপিএড ক�োর্স সামগ্রী মুদ্রণ:


১০টি বিষয়ভিত্তিক ক�োর্স সামগ্রী (রিস�োর্স বুক) এর ২,৬৭৯৫০ কপি মুদ্রণ করা হয়েছে এবং ৬৭টি পিটিআইতে বিতরণ করা
হয়েছে।

ডিপিএড বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের বিবরণ:
•

কক্সবাজার পিটিআই-এ ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ০৬ দিনব্যাপী ডিপিএড বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের ১টি ব্যাচে ম�োট ১০
জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ১০জন ইন্সট্রাক্টরকে ইউনিসেফ সাময়িকভাবে নিয়�োগ প্রদান করেছে।
ইউনিসেফের আর্থিক সহয�োগিতায় উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম:
রাজস্ব খাতের আওতায় চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত দুইটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
•

Student’s Weakness in Mathematics of Grade Three: Causes and Remedies,

•

Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade III and Grade V

মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও সুপারিশমালা:
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক নিম্নোক্ত ১১ (এগার�ো)
টি পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন:
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি যথাসময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯২০২০ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত
হয়েছে সে অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ গৃহীত ও শুরু হয়েছে।
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প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর ্মসম্পাদন
চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়
নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৯-২০২০:
ক্রমিক
নং

অর্থ বছর

১

২০১৯-২০২০

রাজস্ব খাত
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
পুরুষ
মহিলা
ম�োট
৮৪৯
২৩৯
১০৮৮

উন্নয়ন খাত
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
পুরুষ
মহিলা
-

সর্বম�োট
ম�োট
-

১০৮৮

নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ:
ক্রমিক
1
2

66

প্রশিক্ষণ/কর ্মশালার নাম
Orientation Training course for PSC
Recruited Head Teachers of Primary
School.
Workshop on Tools prepairing of
Research Titled Students Weaknes of
Grade Three in Mathmatics

সময়কাল

পুরুষ

মহিলা

ম�োট

15

56

24

80

03

06

00

06

3

Training on official , financial and field
level administration for ADPEOs

05

32

00

32

4

Training on Office and Training
Management for Promoted URC
Instructors

05

29

01

30

5

Training on e-monitoring and Supervision

02

32

08

40
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ক্রমিক
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

প্রশিক্ষণ/কর ্মশালার নাম
Research activities related with PECE
Exam-2019
Training on question prepair of PECE
Exam-2019
PECE Exam-2019 Question moderation
by moderator
PECE Exam-2019 Question Version
Training on PECE Questoin Version
verifiers
Annual work plan and PTI management
training for PTI Superintendents
Foundation training course for PTI / URC
Instructors.
PECE Exam-2019 Subject based Marking
Scheme
Workshop on Raising awareness for
the implementation of quality primary
education.
Training on office and training management
for Assistant Superintendents of PTIs
Training on Subject (English) based
skills and classroom based Assessment
PTI Instructors
Foundation Training course for UEOs
Training on Research Methodology
for NAPE Faculties and field level
Researchers
Training Course on Innovation for the
Manpower of NAPE
Training on National Integrity Strategy
(NIS) for the NAPE Faculties.

সময়কাল

পুরুষ

মহিলা

ম�োট

05

67

05

72

05

51

21

72

05

65

07

72

05

39

17

56

04

13

01

14

03

51

12

63

60

29

11

40

02

27

46

73

01

184

36

220

05

23

12

35

05

33

07

40

60

64

16

80

04

48

15

63

05

20

06

26

02

37

09

46

২০১৯-২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক য�োগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন (Test Item Development) সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:
ক্রমিক নং

কার্যক্রমের নাম

সময়কাল

১
২

য�োগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন
য�োগ্যতাভিত্তিক আইটেম রিভিউ

৯ দিন
১০ দিন

প্রশিক্ষণার্থী
পুরুষ
মহিলা
২১ জন
৬ জন
২৪ জন
৭ জন

ম�োট
২৭ জন
৩১ জন
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২০১৯-২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:
ক্রমিক নং

কার্যক্রমের নাম

সময়কাল

১)
২)
৩)
৪)

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (দুই পর্ব)
প্রশ্নপত্র মডারেশন
প্রশ্নপত্র ইংরেজি ভার্সনে রূপান্তর
ভার্সনকৃত প্রশ্নপ্রত্রের ইংরেজি যাচাই

১০ দিন
৫ দিন
৫ দিন
৪ দিন

প্রশিক্ষণার্থী
পুরুষ
মহিলা
১১৪ জন
৩০ জন
৬৫ জন
৭ জন
৩৯ জন
১৭ জন
১৫ জন
০১ জন

ম�োট
১৪৪ জন
৭২ জন
৫৬ জন
১৬ জন

প্রকাশনা:
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর ্ষ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
প্রাথমিক শিক্ষার মান�োন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়�োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি নিজস্ব কর ্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য ‘নেপ বার্তা’ নামক
নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধসমৃদ্ধ বাৎসরিক জার্নাল ‘Primary Education Journal’ নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে।
•

নেপ বার্তা : প্রাথমিক শিক্ষার মান�োন্নয়নের জন্য নেপ যেসব কর ্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে সরকার ও জনগণকে
তা অবহিত করার জন্য ‘নেপ বার্তা’ নামক ষাণ্মাসিক নিউজলেটার নিয়মিত প্রকাশ করে। এতে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত
সমসাময়িক প্রসঙ্গ গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়। নেপের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংবাদ, সম্পাদিত গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার,
ব�োর্ড অব গভর্নরস সভার সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনের খবর, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত
উদ্যোগসমূহের সংবাদ এতে প্রকাশ করা হয়। ম�োটকথা, প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘নেপ বার্তা’র
মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দুটি নেপ বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।
বর্তমান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে ‘ম�ৌলিক শিক্ষা একাডেমী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ‘ম�ৌলিক
শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা’ নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি ‘একাডেমি-বার্তা’
নামে মাসিক মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি ‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’ নামে অর্ধবার্ষিক
প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ২০০৪ সালে নেপ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর সঙ্গে
সঙ্গতি রেখে ‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’ ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে ‘নেপ বার্তা’ নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে।
এরপর থেকে ‘নেপ বার্তা’ নিরবচ্ছিন্নভাবে নেপের সকল কর ্মকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশ করে আসছে।

•

প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল :

বাৎসরিক প্রকাশনা ² প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল² এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ
প্রকাশ করা হয়।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর ্মশালা
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) মূলত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট
কর ্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত।
প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিদ্যমান। আর তা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে গণসচেতনতামূলক
কার্যক্রম পরিচালনা করা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সরকারকে নীতিনির্ধারণে
সহয�োগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভ‚মিকা রাখছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর ্মসূচিকে সুষ্ঠু
বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নেপ-এর সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার
মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক আঞ্চলিক কর ্মশালার আয়�োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী
ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর ্মশালার আয়�োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায়
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি কর ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর ্মশালায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫৫ জন করে ম�োট
২২০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। কর ্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কার্যক্রমের
উপর একটি ও মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উপর আরও একটি ভিডিও ক্লিপ্স প্রদর্শন করা হয়। কর ্মশালাতে প্রাথমিক
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি’র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর,
উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ
ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা
পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর কর ্মকর্তাবৃন্দ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ম�োট ৪টি ভেন্যুতে
অনুষ্ঠিত হওয়া কর ্মশালার বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হল�ো.
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ক্রমিক নং
১
২
৩
৪

কর ্মশালায় অংশগ্রহণকারী
বিভাগ
ময়মনসিংহ
রংপুর
সিলেট
খুলনা

কর ্মশালা আয়�োজনের স্থান

তারিখ

ম�োহনগঞ্জ, নেত্রক�োণা
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
মুজিবনগর, মেহেরপুর

১৩ নভেম্বর, ২০১৯
২৭ নভেম্বর, ২০১৯
২৬ জানুয়ারি, ২০২০
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

অংশগ্রহণকারীর
সংখ্যা
৫৫ জন
৫৫ জন
৫৫ জন
৫৫ জন

কর ্মশালায় উপস্থিত অংশীজন দিনব্যাপী আল�োচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক
সহয�োগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক
শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হবে বলে কর ্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম :
•

সেবার মান উন্নততর করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে পত্র য�োগায�োগ করা হচ্ছে।

•

উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক
পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।

•

নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর
হয়েছে।

•

কর ্মকর্তা কর ্মচারীদের বায়�োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

•

ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে সকলে কর ্মসম্পাদনে আরও সচেতন হচ্ছে।

•

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে।

•

পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও আন্ত:পিটিআই বদলী অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

উপসংহার:
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অর্থাৎ মার্চ ২০২০ থেকেই বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে দেখা দেয় ক�োভিড-১৯ বা
কর�োনা ভাইরাস। এ র�োগে আক্রান্ত হয় বিশ্বব্যাপী প্রায় আড়াই কোটির বেশি মানুষ । বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে এ র�োগে প্রায় ৮ (আট)
লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সারা বিশ্বের সাথে আমাদের বাংলাদেশেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল
স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ ছুটির কবলে পড়েছে। এত কিছুর মধ্যেও নেপ সরকার নির্দেশিত ও বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত
কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
নেপ এর গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর ্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহয�োগিতা করছে। প্রাথমিক
শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর ্মকর্তাবৃন্দকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলছে। ২০২০-২০২১
অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমিক ক্যালেণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নবনিয়�োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিন ব্যাপী
ওরিয়েন্টেশন ক�োর্সসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ক�োভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণসমূহ অনলাইন-ও ফেস
টু ফেস উভয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখনশেখান�ো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল
বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
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এক নজরে শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম

১। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাঃ
বিগত ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে “পথকলি ট্রাস্ট” প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু
হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠানটির “শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট” নামে নামকরণ করা হয়।
২। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
(ক) ভাগ্যাহত, সুয�োগসুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশ�োরদের প্রয়�োজনীয়
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;
(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুবিধার্থে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।
৩। ট্রাস্টি ব�োর্ডের গঠনঃ
শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার সুবিধার্থে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি ব�োর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে)
এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মান�োনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি ব�োর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
৪। ট্রাস্টের জনবলঃ
(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠাম�ো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ
কর ্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারি প্রক�ৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর ্মকর্তাসহ সর্বম�োট ১৮(আঠার�ো) জন কর ্মকর্তা-কর ্মচারী বিদ্যামান।
৫। ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহঃ
(ক) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ম�োট ২০৫টি শিশুকল্যাণ
প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে ৯(নয়)টি (কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা-নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর-মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশ�োরগঞ্জ,
লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও উপশহর-যশ�োর) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
চলমান আছে । বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে ৩২,৬৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।
(খ) শিক্ষক/কর ্মচারীর সংখ্যাঃ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৬৮ জন শিক্ষক ও ২১৮ জন কর ্মচারীসহ সর্বম�োট
১১৮৬জন শিক্ষক-কর ্মচারী কর ্মরত আছেন।
(গ) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮১টি নিজস্ব ভবনে, ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ভবনে, ৩৬টি ভাড়া ভবনে এবং ১৩টি অন্যান্য স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে
অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
(ঘ) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিভাগ ভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ
ক্রমিক
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

বিভাগের নাম
ঢাকা
ময়মনসিংহ
বরিশাল
চট্টগ্রাম
সিলেট
রাজশাহী
রংপুর
সর্বম�োট

খুলনা

বিদ্যালয়ের সংখ্যা
৬৫ টি
১৪ টি
২৫ টি
১১ টি
০৫ টি
২২ টি
৪৭ টি (মহমান্য হাইক�োর্টে রিট নং-৬৮৬/২০১৭ দায়ের হওয়ায় বর্তমানে
একটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নাই।)
১৬ টি
২০৫ টি

evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020

73

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬। ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রমঃ
(ক) প্রতি বছর ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা
রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভ�োগ করে থাকে।
(খ) মেধা ক�োটায় মাসিক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ ক�োটায় মাসিক ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তির অর্থ অভিভাবকের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবের
মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭। সমাপনী পরীক্ষাঃ
(ক) ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ
করছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় ৩০৮০ জন অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন গ্রেডে ২৬২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের
হার ৮৫.২৫%।
৮। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিঃ
জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ ০৭ (সাত) সদস্যের বিদ্যালয়
পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) দ্বারা বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
৯। ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহঃ
(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার/মেরামত, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয়সমূহের মাসিক আনুসংগিক ব্যয় মেটান�ো
হয়।
(খ) ট্রাস্টের কর ্মকর্তা-কর ্মচারী ও শিক্ষক-কর ্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য
মঞ্জুরী
খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।
১০। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ
সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র,
সুয�োগসুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগ�োষ্টির বসতি ও বস্তি
এলাকায় শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-কিশ�োরদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর ্মক্ষেত্রের
সাথে সংয�োগ স্হাপন করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ট্রাস্টের কার্যক্রম
বর্তমান সরকারের “ভিশন-২০২১” বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুয�োগ-সুবিধা বঞ্চিত, দুঃস্থ, গরীব ও পথ
শিশুদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে শতভাগে উন্নিত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নরূপ
কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
(১) জাতির পিতা e½eÜz শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম
শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যহত রাখা;
(২) কর�োনাকালে সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে
প্রয়�োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
(৩) সকল শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের “ঘরে বসে শিখি” কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে
কর�োনাজনিত কারণে বিদ্যালয় বন্ধকালীন শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ কার্যক্রমে সহয�োগিতা করছেন।
(৪) “শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২০” প্রণয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ;
(৫) “শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট কর ্মকর্তা/শিক্ষক/কর ্মচারীদের কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২০” প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
(৬) “শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি নীতিমালা-২০১৯” প্রণয়ন;
(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং
আসবাবপত্র সরবরাহ করা:
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(৮) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর ্মকর্তা পদে (সহকারী পরিচালক) পদ�োন্নতি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
(৯) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদ�োন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।
(১০) “শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্হাপন নীতিমালা ২০২০” প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
(১১) শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নেপ এর মাধ্যমে সি.ইন.এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১২) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ণ;
(১৩) সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন।

শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি কার্যক্রম:
ক. ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিলের স্থায়ী আমানতের আয় হতে পরিচালিত বৃত্তি:
(১) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি বৎসর মেধা
ও সাধারণ ক�োটায় বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০১৯ সালের বৃত্তির অর্থ
পরিশ�োধ করা হয়েছে।
ক্র: নং
১
২
৩

বৃত্তি প্রাপ্ত সাল ও নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ভাবে বৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির
মন্তব্য
সংখ্যা
সংখ্যা
২০১৬ সালে ২২০ জন
৭০ জন
৫ম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীতে
২০১৭ সালে ২২০ জন
৯১ জন
আর অর্থ প্রাপ্য হবেনা।
২০১৮ সালে ২২০ জন
২১১ জন
সর্বম�োট
৩৭২ জন

(২) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি তহবিল হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃত্তি বাবদ ম�োট ব্যয়: ৩৪,২০,৩৬৯/-চ�ৌত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার তিনশত
উনসত্তর) টাকা।
খ. সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি:
ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় মাসিক ১০০/-টাকা হারে উপবৃত্তি (বার্ষিক প�োষাক ভাতাসহ) সুবিধা ভ�োগ করছে। ২০১৯২০ অর্থবছরে উপবৃত্তির সুবিধা ভ�োগকারি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২,১৫০ জন।
অবকাঠাম�োগত উন্নয়নঃ
২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র
সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)
ক্র:
কাজের নাম
বিদ্যালয়ের ম�োট বরাদ্দ
নং
সংখ্যা
১.০ সেমিপাকা ভবন নির্মাণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ
২১ টি
৩২.০০
/পুরাতন ভবন সংস্কার/ মেরামত কার্যক্রম
২.০ আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ
১৬ টি
৮.০০
সর্বম�োট ৪০.০০

ভ্যাট
(৬%)
১.৯২

সর্বম�োট
(ভ্যাটসহ )
৩৩.৯২

০.৪৮
২.৪০

৮.৪৮
৪২.৪০

মন্তব্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ
১। শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ
১.১ : ট্রাস্ট দপ্তর পরিচালনার মূলধন তহবিল

: ২৫,৩৭,৬১,৭৯১/-

১.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে দপ্তর পরিচালনা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ

:

১,৩০,৭০,৯১০/-

১.৩ : মূলধন তহবিল হতে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয়

:

৮২,৬৯,৩৩৪/-

		

২। শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনার মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ
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২.১ : বৃত্তি পরিচালনা মূলধন তহবিল

: ১৪,০৮,৫৪,৫০৬/-

২.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তি প্রদান বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ :

৮০,৫২,৪৭৯/-

২.৩ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তির অর্থ প্রদান বাবদ ব্যয়

৩৪,২০,৩৬৯/-

:

৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:
৩.১ : সংশ�োধিত বাজেট বরাদ্দ

:

৩৬,৬০,০০,০০০/-

৩.২ : বাজেটের ব্যয়

:

৩৩,৩৫,৭৫,০০০/-

শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন
(১) শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট চালু ও হালনাগাদকরণ:
শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট খ�োলা হয়েছে; যার নাম www.skt.gov.bd।
(২) ট্রাস্টের সকল কর ্মকর্তা/কর ্মচারীর নামে ই-মেইল খ�োলা: প্রতিটি বিদ্যালয়ের নামে ই-মেইল খ�োলা হয়েছে।
(৩) প্রশিক্ষণ: দপ্তরের কর ্মকর্তা/কর ্মচারীগণকে ই-নথি, জাতীয় শুদ্ধাচার, ইন�োভেশন ইত্যাদি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়েছে। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সরকারী পিটিআই এর মাধ্যমে গত বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও
ডিপিএড/সিইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
(৪) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের সম্পাদিত বার্ষিক কর ্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
(৫) ট্রাস্টি ব�োর্ডের সভা: ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০২০ তারিখে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি
ব�োর্ডের ৭০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
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বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

ভূমিকা: সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঘরে ঘরে শিক্ষার আল�ো প�ৌঁছে দেয়ার জন্য স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন।
সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক ‘প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ)
আইন ১৯৯০’ পাশ করা হয়। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে 21/08/1990
Zvwi‡L ‘বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ক�োস/সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ০১/১১/১৯৯২ তারিখে এর
নামকরণ করা হয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট’। এ ইউনিটটি বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
অধীন একটি দপ্তর হিসেবে কাজ করছে।
D‡Ïk¨: cÖv_wgK wkÿv (eva¨Zvg~jKKiY) AvBb, 1990 ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ mevi Rb¨ wkÿv Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖv_wgK
wkÿv Dc‡hvMx mKj wkï we`¨vj‡q fwZ© wbwðZKiYmn gvbm¤§Z wkÿv ev¯Íevqb Kiv G BDwb‡Ui Ab¨Zg cÖavb D‡Ïk¨|
০১/০১/২০১৩ তারিখের পূর্বে জাতীয়করণকৃত ২৩৭৩৪টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়
এমপিওভুক্তিকরণসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের কাজটি এ ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদন
করা হত�ো।
এ ইউনিটের জনবল নিম্নরূপ:
অনুম�োদিত জনবলের বিবরণ
১ম শ্রেণির কর ্মকর্তা
২য় শ্রেণির কর ্মকর্তা
৩য় শ্রেণির কর ্মচারী
৪র্থ শ্রেণির কর ্মচারী
ম�োট

কর ্মরত কর ্মকর্তা/ কর ্মচারীর সংখ্যা
13 জন
০১ জন
19 জন
2২ জন
5৫ জন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ইউনিটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন
কর ্মসূচির ডিপিপি’র অধ্যায় ৩ এর ১.২২(৩) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটকে ঢেলে সাজিয়ে
প্রাথমিক শিক্ষা ব�োর্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব�োর্ড আইন ২০২০ এর খসড়া
প্রণীত হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত খসড়া আইন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর ্মসূচির ডিপিপি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা ব�োর্ডের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:
“A new entity to be established by transforming the existing Compulsory Primary Education Implementation
and Monitoring Unit(CPEIMU) will be responsible, towards the end of the program’s implementation cycle,
for undertaking and leading; (a) research to inform policy and teaching and learning; (b) the National Student
Assessment(NSA) at Grades 3 and 5 under sub-component 1.7 as well as the establishment of the end-line early
grade assessment on reading and mathematics; (c) the primary education completion examination (PECE); and (d)
school-based summative instruments design.”

এতদ্ব্যতীত, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:
১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণে বিভিন্ন কারণে বাদ পড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিহ্নিত করে
এতদসংক্রান্ত উদ্ভুত মামলা/প্রশাসনিক জটিলতা নিষ্পত্তিক্রমে চাকরি সরকারিকরণের কাজে সহয�োগিতা প্রদান করা হয়েছে।
২.	প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের গেজেট থেকে বাদ পড়া শিক্ষকদের জাতীয়করণের লক্ষ্যে
যাচাই-বাছাই কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
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৩.	জাতীয়করণের পূর্বেঅবসর গ্রহণকারী শিক্ষকদের এককালীন আর্থিক সুবিধা বাবদ ১,০০,৫০,৮২৭/- (এক ক�োটি পঞ্চাশ হাজার
আটশত সাতাশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
৪.

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ইউনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে
‘বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার’ স্থাপন করা হয়েছে।

৫.

২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে সকল নথির কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে সকল কর ্মকর্তা-শিক্ষকগণের
সাথে য�োগায�োগের ক্ষেত্রে ‘ই-সেবা’ চালু করা হয়েছে। কর ্মকর্তা-কর ্মচারীগণ কর্তৃক যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে
‘ডিজিটাল হাজিরা’ প্রবর্তন করা হয়েছে।

৬.

এছাড়াও, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বঙ্গবন্ধু গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট
ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গ�োল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক
নিয়�োগ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সময়ে সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়�োজনীয় সহায়তা প্রদান করা
হয়েছে।

অর্গান�োগ্রাম:
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