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সবার জন্য মানস�ত িশক্ষার বাংলােদশ

িবগত এক দশেক বাংলােদশ মানব উ�য়েন, িবেশষ কের িশক্ষা খােত ব্যাপক অ�গিত লাভ
কেরেছ। আওয়ামী লীগ সরকােরর পর পর দু ই েময়ােদ এ খােত গঠনমূ লক েবশিকছু পিরবতৰ্ন
সািধত হেয়েছ। এ সময় সকল �ের মানস�ত িশক্ষা িনি�ত করার লেক্ষ্য আিথৰ্ক বরা� বৃ ি�
েথেক শুরু কের জাতীয় িশক্ষানীিত কাযৰ্কর করা হেয়েছ। ধারাবািহকভােব নীিতগত সহায়তা,
সিঠক পিরক�না ও বা�বায়েনর ফেল �াথিমক ও মাধ্যিমক �ের িশক্ষাথৰ্ী ভিতৰ্র হার বৃ ি�েত
�শংসনীয় সাফল্য এেসেছ। লাখ লাখ েমেয় িশশুেক িবদ্যালেয় আনেত পারায় িশক্ষা �িত�ােন
েছেল-েমেয়র সমতা অিজৰ্ত হেয়েছ এবং সাক্ষরতার হার বৃ ি� েপেয়েছ। �াথিমক ও মাধ্যিমক
�ের গুণগত মান বাড়ােনার জন্য েবশিকছু পদেক্ষপ েনয়া হেয়েছ। ফেল ঝের পরার হার
কেমেছ ও িশক্ষা সমাপেনর হার েবেড়েছ উে�খেযাগ্যভােব। েদেশর েমাট িশক্ষাথৰ্ীর সংখ্যা
এখন সােড় ৩ েকািটর েবিশ। ফেল বাংলােদেশর িশক্ষা ব্যব�া এখন পৃিথবীর অন্যতম বৃ হৎ
িহেসেব �ীকৃত। এই সাফেল্যর েপছেন সরকােরর পাশাপািশ এনিজও, েবসরকাির খাত এবং
উ�য়ন অংশীদারগণ গুরু�পূ ণৰ্ অবদান েরেখেছ।
সরকার একিট সমেয়াপেযাগী জাতীয় িশক্ষানীিত (জাতীয় িশক্ষানীিত ২০১০) �ণয়ন কেরেছ
এবং এরই মেধ্য তা কাযৰ্কর করা হেয়েছ। এই িশক্ষানীিত বা�বায়েনর ধারাবািহকতায়
ইেতামেধ্য �াক-�াথিমক িশক্ষা চালু হেয়েছ, �াথিমক িশক্ষা অ�ম ে�িণ পযৰ্� উ�ীত করার
�ি�য়া চলমান রেয়েছ, মূ ল্যায়ন প�িত পুনিবৰ্ন্যাস এবং �িতব�ী িশশুেদর মানস�ত িশক্ষা
িনি�ত করার জন্য �িতব�ীবা�ব ে�িণকক্ষ চালু করা হেয়েছ।
িশক্ষা কাযৰ্�েম আধু িনক তথ্য ও েযাগােযাগ �যু ি�র ব্যবহার শুরু করা সরকােরর অন্যতম
গুরু�পূ ণৰ্ একিট পদেক্ষপ। িবগত দশ বছের নানা উেদ্যােগর মাধ্যেম মা�াসা িশক্ষা, কািরগির
এবং বৃ ি�মূ লক িশক্ষা ও �িশক্ষেণর (িটিভইিট) মান বাড়ােনা হেয়েছ। এই সময়কােল িশক্ষা
খােত বরাে�র পিরমাণ অেনক বৃ ি� েপেয়েছ। ২০৩০ সােলর মেধ্য সবার জন্য মানস�ত িশক্ষা
(েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া ৪) িনি�ত করার পেথ অেনকদূ র এিগেয় েগেছ বাংলােদশ।
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১। এক নজের অ�গিত
বাংলােদশ ইেতামেধ্য িশক্ষা খােত উে�খেযাগ্য উ�িত
লাভ কেরেছ এবং সাবৰ্জনীন �াথিমক িশক্ষায় ৈবি�ক
লক্ষ্যমা�া অজৰ্ন স�ব হেয়েছ। এছাড়াও �াথিমক
িশক্ষা সমাপন হার শতকরা ৮০ ভােগ উি�ত হেয়েছ।
�াথিমক ও মাধ্যিমক �ের েছেল-েমেয় িশক্ষাথৰ্ীর সমতা
অিজৰ্ত হেয়েছ। গত এক দশেক এই দু ই �ের িশক্ষাথৰ্ী
ভিতৰ্র পাশাপািশ িশক্ষার গুণগত মান ও ফলাফেলর
িদেকও গুরু� েদয়া হেয়েছ। মানস�ত িশক্ষা িনি�ত
করার লেক্ষ্য সরকার �িতিনয়ত পাঠ্য�ম, িসেলবাস ও
পু�েকর িবষয়ব� উ�ত করা, িশক্ষকেদর িশক্ষা ও
�িশক্ষণ েজারােলা করা এবং িবদ্যালয় পিরবীক্ষণ
�ি�য়া উ�ত করার েচ�া কের চেলেছ। িশক্ষকেদর
দক্ষতা বৃ ি� ও িশক্ষাবা�ব অবকাঠােমার েপছেন �চুর
িবিনেয়াগ ও গুরু�ােরাপ করা হেয়েছ। দক্ষতািনভৰ্র
পাঠ্য�েমর সােথ সাম�স্য আনার জন্য িশখন-েশখােনা
প�িত ও মূ ল্যায়ন �ি�য়া �মাগত পযৰ্ােলাচনা করা
হে�। এই সকল �েচ�ার কারেণ িশক্ষাথৰ্ী ঝের পড়া
কেমেছ, িশক্ষার মান ও িশক্ষা সমাপেনর হার েবেড়েছ।
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২। মানস�ত �াথিমক িশক্ষা
সাবৰ্জনীন �াথিমক িশক্ষা িনি�ত করার জন্য সরকার
েকৗশলগত লক্ষ্য ি�র কের কাজ কের যাে�।
মানস�ত �াথিমক িশক্ষা �দােনর লেক্ষ্য সরকার
িকছু িবেশষ কমৰ্সূিচ হােত িনেয়েছ। এই কমৰ্সূিচগুেলা
হেলা: পাঠ্যবই ও িশক্ষা সাম�ীর মান বাড়ােনা ও
যথাসমেয় ব�ন, িশক্ষকেদর সক্ষমতা বাড়ােনা, নতুন
�ুল, কেলজ, মা�াসা ও �িশক্ষণ েক� �িত�া করা
ও পুরেনা �িত�ানগুেলােক েঢেল সাজােনা এবং
সিঠক ব্যব�াপনা।
�াক-�াথিমক িশক্ষা
এক বছর েময়াদী �াক-�াথিমক িশক্ষােক সাবৰ্জনীন
করার লেক্ষ্য একেযােগ কাজ কের চেলেছ বাংলােদশ
সরকার ও উ�য়ন সহেযাগীরা। ২০১০ সােল পাঁচ
েথেক ছয় বছেরর িশশুেদর জন্য ৩৭ হাজার সরকাির
�াথিমক িবদ্যালেয় ১ বছর েময়াদী অৈবতিনক
�াক-�াথিমক িশক্ষা চালু করা হেয়েছ। এ পযৰ্ােয়
িশক্ষা প�িতেক মানস�� করার লেক্ষ্য সরকার
২০১১ সােল জাতীয় �াক-�াথিমক িশক্ষা�ম �ণয়ন
কের। জাতীয় িশক্ষা�ম ও পাঠ্যপু�ক েবাডৰ্
(এনিসিটিব) এই িশক্ষা�েমর িভি�েত িশক্ষা সাম�ী
��ত কের। এরপর জাতীয় �াথিমক িশক্ষা
একােডমী, জাতীয় িশক্ষা�ম ও পাঠ্যপু�ক েবাডৰ্ ও
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�াক-�াথিমেক ভিতৰ্ িশশু

২৫,৭০,০০০

৯,০০,০০০
২০১০

২০১৫

৩৫,০০০ িশক্ষকেক

�াক-�াথিমক িশক্ষার লেক্ষ্য
িনেয়াগ ও �িশক্ষণ
েদয়া হেয়েছ

০৭

�াথিমক িশক্ষা অিধদ�র িমেল এনিজও এবং অন্যান্য
সহেযাগীেদর
সােথ
আেলাচনার
মাধ্যেম
�াক-�াথিমক িশক্ষকেদর জন্য একিট �িশক্ষণ
ম্যানু য়াল ��ত কের। �াক-�াথিমক িশক্ষা �দােনর
জন্য �েত্যক সরকাির �াথিমক িবদ্যালেয় একিট
কের অিতির� েমাট ৩৭ হাজার ৬৭২িট সহকারী
িশক্ষক পদ সৃ ি� কের িনেয়াগ েদয়া শুরু হয়।
ইেতামেধ্য ৩৫ হাজার িশক্ষক িনেয়াগ িদেয় তােদরেক
�িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ।
বাংলােদশ িবগত কেয়ক বছের �াক-�াথিমক িশক্ষায়
েবশ অ�গিত লাভ কেরেছ। বতৰ্মােন �াক-�াথিমেক
ভিতৰ্র হার ২০১০ সােলর ৩ গুণ হেয়েছ। ২০১২
সােল শতকরা ৫০ ভাগ �থম ে�িণর িশক্ষাথৰ্ীর
�াক-�াথিমক িশক্ষার অিভজ্ঞতা িছল। ২০১৫ সােল
এই হার দাঁিড়েয়েছ শতকরা ৯৬.১ ভাগ।
�াক-�াথিমক িশক্ষার ভিবষ্যৎ লক্ষ্য হেলা
�াক-�াথিমক িশক্ষা �দাণকারী সকল িবদ্যালেয়
একিট িনিদৰ্� মান বজায় রাখা এবং েযসব এলাকায়
ৈবষম্য িবদ্যমান আেছ েসখােন িবেশষ মেনােযাগ
েদ’য়া।

৫৮,২৫৫

৮,২০০

০৮

ক্ষু� নৃ েগা�ীর
িশক্ষাথৰ্ীর মেধ্য ২০১৮
সােল পাঠ্যবই িবতরণ
করা হেয়েছ

ে�ইল বই দৃ ি�
�িতব�ীেদর মেধ্য
িবতরণ করা হেয়েছ

অ�ভুৰ্ি�মূ লক পদেক্ষপ
বাংলােদেশর িশক্ষাব্যব�া এখন িবিভ� সং�ৃ িত ও
আথৰ্-সামািজক অব�ান েথেক উেঠ আসা ও নানারকম
শারীিরক �িতব�কতা ও বুি�বৃ ি�কভােব সক্ষম
িশশুেদর চািহদার �িত িবেশষভােব মেনােযাগী।
শারীিরক �িতব�ী িশশুরা এখন মূ লধারার �ুেল ভিতৰ্
হেত ও িশক্ষালাভ করেত পারেছ। দাির�্য�বণ
এলাকায় ও দির� পিরবােরর িশশুেদর জন্য
পিরচািলত হে� �াথিমক িশক্ষা উপবৃ ি� কমৰ্সূিচ,
�ুল-িফিডং কমৰ্সূিচ ও িরিচং আউট-অব-িচলে�ন
�ক� (র�)। এখন �াথিমক িবদ্যালেয় পড়াশুনা করা
১ েকািট ৩০ লাখ িশক্ষাথৰ্ী উপবৃ ি� েপেয় থােক। বৃ ি�র
টাকা সরাসির মােয়েদর ব্যাংক িহসােব জমা হয়।
এছাড়া ২০১৭ সােল মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক
পযৰ্ােয়র ৪৫ লাখ িশক্ষাথৰ্ীেক উপবৃ ি� �দান করা
হেয়েছ। এেদর মেধ্য ২৭ লাখ েমেয় িশক্ষাথৰ্ী। এ
সমেয় িবিভ� �েরর ৮০ হাজার �িতব�ী িশক্ষাথৰ্ী বৃ ি�
েপেয়েছ। এছাড়াও সমােজর সু িবধাবি�ত েগা�ী,
েযমন েবেদ ও হিরজনেদর স�ােনরা পড়াশুনা চািলেয়
িনেত মািসক বৃ ি� েপেয় থােক। বতৰ্মােন ৩ েকািটর
েবিশ িশক্ষাথৰ্ী �ুল-িফিডং কমৰ্সূিচর আওতায় খাদ্য
সহায়তা পাে�। এই কমৰ্সূিচ বতৰ্মােন ১০৪িট

৮০,০০০

�িতব�ী িশক্ষাথৰ্ী
২০১৭ সাল েথেক
উপবৃ ি� েপেয় আসেছ

১,৫০০

নতুন িবদ্যালয়
�ত্য� অ�েল �াপন
করা হেয়েছ

২৩,৩৭০

নতুন ে�িণকক্ষ গত
৫ বছের �াপন করা
হেয়েছ
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৩,০০০
৩৫,০০০
মাি�িমিডয়া
ে�িণকক্ষ

িডিজটাল ল্যাব
২০১৬ সাল েথেক
উ� িবদ্যালয় ও
মা�াসায় �াপন
করা হেয়েছ

৩০০

উপেজলা আইিসিট ে�িনং

পাঠ্যবইেয়র
েস�ার ফর এডুেকশন
ইেলক�িনক ভাসৰ্ন (ইউআইিটআরিসই) �াপন
করা হেয়েছ
করা হেয়েছ

উপেজলায় চালু রেয়েছ, এর মেধ্য ৮৫িট উপেজলার
কাযৰ্�ম চলেছ সরকাির অথৰ্ায়েন। পূ েবৰ্ ঝের পড়া
�ায় ৯৮ হাজার ২১১ জন িশক্ষাথৰ্ী ২০০৯ সাল েথেক
২০১২ সােল র�-১ �ক� চালু থাকাকালীন �াথিমক
সমাপনী পরীক্ষায় উ�ীণৰ্ হেয়েছ। র�-২ �কে�র
অধীেন দু ই বছের আেরা ৪৫ হাজার ৭৬৩ জন
িশক্ষাথৰ্ী �াথিমক সমাপনী পরীক্ষায় উ�ীণৰ্ হেয়েছ।
চতুথৰ্ �াথিমক িশক্ষা উ�য়ন কমৰ্সূিচর (িপইিডিপ-৪)
আওতায় িবদ্যালেয়র বাইের থাকা ১০ লাখ িশশু িশক্ষা
েকে� �াথিমক িশক্ষা লাভ করেব।
িশক্ষায় তথ্য ও েযাগােযাগ �যু ি�র ব্যাবহার
গত কেয়ক বছের িশক্ষাদানেক সহজ ও কাযৰ্কর
করার জন্য তথ্য ও েযাগােযাগ �যু ি�র (আইিসিট)
ব্যবহােরর িদেক গুরু� েদয়া হেয়েছ। সরকার এ
িবষেয় িশক্ষকেদর সক্ষমতা ৈতিরর সু েযাগ সৃ ি�
কেরেছ।
�াথিমক
ও
মাধ্যিমক
পযৰ্ােয়
আইিসিট-িনভৰ্র িশক্ষা চালু করার জন্য মাি�িমিডয়া
ে�িণকক্ষ �াপেনর কমৰ্সূিচ চলমান রেয়েছ। িশক্ষকরা
িশখন-েশখােনা এবং িডিজটাল কনেট� ৈতিরেত
তথ্য�যু ি� ব্যবহার করার জন্য িবিভ� �িশক্ষণ
পাে�ন। মানস�ত িবষয়ব� ৈতিরর সক্ষমতা
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১২৫

৬১,০০০

িশক্ষকেক
আইিসিট ও
িডিজটাল
কনেট� ৈতিরর
�িশক্ষণ েদয়া
হেয়েছ

অজৰ্েনর জন্য তাঁরা �াথিমক িশক্ষক �িশক্ষণ েক�
(িপিটআই) েথেক �িশক্ষণ িনে�ন। এখন পযৰ্�
৫৫িট িপিটআইেত আধু িনক আইিসিট ল্যাব �াপন
করা হেয়েছ।
সরকার �েত্যক �াথিমক িবদ্যালেয় মাি�িমিডয়া
�েজ�রসহ একিট ল্যাপটপ ও ই�ারেনট সংেযােগর
জন্য একিট েমােডম সরবরাহ কেরেছ। বাছাইকৃত
িকছু উপেজলার �াথিমক িবদ্যালেয় কি�উটার
ল্যাব �াপন করা হেয়েছ। ইেতামেধ্য িশক্ষকেদর
জন্য িশক্ষক বাতায়ন নােম একিট অনলাইন েপাটৰ্াল
ৈতির করা হেয়েছ। িশক্ষকরা এখােন মাি�িমিডয়া
কনেট�, �গ িলখেত ও নানা িবষেয় তােদর মতামত
িদেত এবং অন্যেদর েলখার উপের ম�ব্য করেত
পােরন। তাঁরা চাইেল এখান েথেক �েয়াজনীয়
কে�� িনেয় িনেজেদর কােজ লাগােত পােরন।
�াথিমক িশক্ষােক িডিজটাল করার পেথ আেরকিট
যু গা�কারী পদেক্ষপ হেলা কাগেজর বইেক
ইেলক�িনক বইেয় রূপা�র।
িশক্ষকেদর
�িশক্ষেণর ম্যানু য়াল েথেক শুরু কের �েয়াজনীয়
সব বইই এখন ই�ারেনেট পাওয়া যায়। েয েকউ
চাইেল জাতীয় িশক্ষা�ম ও পাঠ্যপু�ক েবােডৰ্র
০৯

ওেয়বসাইট েথেক িবনামূ েল্য বই ডাউনেলাড কের
িনেত পাের। �াথিমক, মাধ্যিমক, কািরগির ও মা�াসা
িশক্ষার বই এখন ই-পাঠ্যবই িহেসেব পাওয়া যাে�।
িশক্ষা�ম ও পাঠ্যবই
সরকার ২০১০ সাল েথেক এই পযৰ্� �াক-�াথিমক,
�াথিমক, ইবেতদািয় ও দািখল মা�াসা এবং
বৃ ি�মূ লক �িত�ােনর িশক্ষাথৰ্ীেদর মেধ্য সবৰ্েমাট ২৬
হাজার েকািট বই িবনামূ েল্য িবতরণ কেরেছ। ২০১৮
িশক্ষাবেষৰ্ �াথিমক ও মাধ্যিমক পযৰ্ােয়র িশক্ষাথৰ্ীেদর
মেধ্য ৩ েকািট ৫০ লাখ ৪২ হাজার পাঠ্যবই িবতরণ
করা হেয়েছ। ২০১৮ সােল ৫ িট নৃ েগা�ীর
�াক-�াথিমক ও �াথিমক পযৰ্ােয়র ৫৮ হাজার ২৫৫
িশক্ষাথৰ্ীর মেধ্য ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩ কিপ বই
িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া দৃ ি� �িতব�ী
িশক্ষাথৰ্ীেদর মেধ্য ৮ হাজার ২০০িট ে�ইল প�িতর
পাঠ্যবই িবতরণ করা হেয়েছ। জাতীয় িশক্ষা�ম ও
পাঠ্যপু�ক েবাডৰ্ ১২িট পাঠ্যবই সংেশাধন কের রিঙন
কের এবং ভােলা মােনর কাগেজ ছািপেয়েছ।
�াথিমক ও মাধ্যিমক পযৰ্ােয় দক্ষতািনভৰ্র িশক্ষা�ম
চালু করা হেয়েছ। বতৰ্মান সমেয়র দক্ষতার কথা
িবেবচনা মাধ্যিমক িশক্ষা�মেক েঢেল সাজােনার
উেদ্যাগ েনয়া হেয়েছ।
উ�ত িশখন-েশখােনা প�িত
গত কেয়ক বছের িশক্ষা ম�ণালয় এবং �াথিমক ও
গণিশক্ষা ম�ণালয় েবশ িকছু �ক� পিরচালনা

১০

কেরেছ। এগুেলার মেধ্য আেছ তৃতীয় �াথিমক িশক্ষা
উ�য়ন কমৰ্সূিচ (িপইিডিপ-৩), মাধ্যিমক িশক্ষার মান
উ�য়ন কমৰ্সূিচ, িশক্ষেকর মােনা�য়ন (িটিকউই-২),
মাধ্যিমক িশক্ষা খােত িবিনেয়াগ কমৰ্সূিচ। এই
�ক�গুেলা িশক্ষার মােনা�য়েনর উপর গুরু� িদেয়েছ
। ২০১৭-১৮ অথৰ্বছর েথেক ৫ বছেরর জন্য চতুথৰ্
�াথিমক িশক্ষা উ�য়ন কমৰ্সূিচ বা�বায়ন শুরু
হেয়েছ। এই কমৰ্সূিচর �ধান উে�শ্য �াথিমক
িবদ্যালেয়র িশখন-েশখােনা প�িতর মােনা�য়ন করা।
এই �কে�র মাধ্যেম িশক্ষা�ম ও পরীক্ষা প�িতর
উ�য়ন, একদল সু �িশিক্ষত িশক্ষক ৈতির এবং �ুেলর
িনয়িমত িশক্ষা কাযৰ্�ম মূ ল্যায়েন তথ্য�যু ি�র
ব্যবহার িনি�ত হেব। অন্যিদেক মাধ্যিমক িশক্ষা
উ�য়ন কমৰ্সূিচ (এসইিডিপ) ২০২২-২৩ অথৰ্বছর
পযৰ্� কাযৰ্কর থাকেব এবং ষ� েথেক �াদশ ে�িণ
পযৰ্� এই �কে�র আওতাভু� থাকেব। এর মাধ্যেম
�িত বছর ২০ হাজার ৩০০িট �ুল, ৯ হাজার ৪০০িট
মা�াসা এবং ১ হাজার ১৯০িট বৃ ি�মূ লক বা কািরগির
�িত�ােনর ১ েকািট ৩০ লাখ িশক্ষাথৰ্ী ও ৩ লাখ ৫৭
হাজার িশক্ষকেক সহায়তা েদয়া হেব। এছাড়া
মানস�ত িশক্ষার লেক্ষ্য �িত উপেজলায় অ�ত
একিট কের িবদ্যালয়েক জাতীয়করণ করা হে�।
েযেহতু মানস�ত িশক্ষা িনি�ত করেত িশক্ষকেদর
ভুিমকাই সব েথেক মুখ্য, সরকার তাঁেদর সক্ষমতা
বাড়ােনার সু েযাগ িনি�ত করেত চায়। েস লেক্ষ্য
�াথিমক ও মাধ্যিমক পযৰ্ােয়র িশক্ষকেদর জন্য
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২০০৯ েথেক �াথিমক
িবদ্যালেয় �ায়

১,৩০,১০০ িশক্ষক
িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ

১,৬৫,০০০ িশক্ষক

িনেয়াগ েদয়া হেব
িপইিডিপ-৪ �কে�র
আওতায়

িবেশষ িশক্ষক �িশক্ষণ কমৰ্সূিচ হােত েন’য়া হে�।
তৃতীয় �াথিমক িশক্ষা উ�য়ন কমৰ্সূিচর আওতায়
�াথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষকেদর জন্য িডে�ামা ইন
�াইমাির এডুেকশন কমৰ্সূিচ চালু করা হেয়েছ। এর
পাশাপািশ উপেজলা িরেসাসৰ্ েস�াের িনয়িমত
সাব-�া�ার �িশক্ষেণর ব্যব�া রেয়েছ। �াথিমক
িবদ্যালেয়র শতকরা ৮৩ ভাগ ও মাধ্যিমক িবদ্যালেয়র
শতকরা ৭৩ ভাগ িশক্ষক এখন �িশক্ষণ�া�। িবিভ�
�কে�র আওতায় �িশক্ষেণর ফেল ইংেরিজ, গিণত
ও িবজ্ঞােনর মেতা িবষয়গুেলার িশখন-েশখােনা
প�িতেত উ�িত সািধত হেয়েছ।
পরীক্ষা ও মূ ল্যায়ন
পরীক্ষা প�িতর মান উ�য়েনর লেক্ষ্য িকছু িবেশষ
পদেক্ষপ বা�বািয়ত হে�। পাবিলক পরীক্ষার চাপ
কমােনার জন্য উেদ্যাগ েনয়া হেয়েছ। �াথিমক িশক্ষা
সমাপনী পরীক্ষায় এখন িবষয়ব� মূ ল্যায়েনর পিরবেতৰ্
দক্ষতার মূ ল্যায়ন করা হে�। সরকার জাতীয় িশক্ষাথৰ্ী
মূ ল্যায়ন কমৰ্সূিচর আওতায় িতন পেবৰ্র উ�
মানস�� জাতীয় িশক্ষাথৰ্ী মূ ল্যায়ন কমৰ্শালা
পিরচালনা করেছ। লািনৰ্ং অ্যােসসেম� অব
েসেক�াির ই�িটিটউশন কমৰ্সূিচর আওতায় মাধ্যিমক
িশক্ষার জাতীয় মূ ল্যায়ন কমৰ্সূিচ পিরচািলত হে�।
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�াথিমক পযৰ্ােয়
৮৩% এবং
মাধ্যিমক পযৰ্ােয়
৭৩% িশক্ষক
�িশক্ষণ�া�

৬০ লাখ �াথিমক
িবদ্যালেয়র
িশক্ষকেক
িশক্ষা-সহািয়কা
�দান করা হেয়েছ

িশক্ষক-ছা� অনু পাত

৩৬:১
২০১৫

৫৩:১
২০১১

১১

৩। ধমৰ্িভি�ক িশক্ষােক মূ লধারায় স�ৃ �করণ
বাংলােদেশ দু ই ধরেনর মা�াসা িশক্ষা চালু আেছ।
এর মেধ্য আিলয়া মা�াসা মা�াসা িশক্ষা েবাডৰ্ কতৃৰ্ক
এবং সরকােরর অধীেন পিরচািলত হয়। অন্যিদেক
কওিম মা�াসাগুেলা েদিশিবেদিশ দাতােদর অথৰ্ায়েনর
উপর িনভৰ্রশীল িক� এগুেলা �াধীনভােব পিরচািলত
হয়। আিলয়া মা�াসাগুেলা সরকাের রাজ� ও উ�য়ন
বােজট েথেক অেথৰ্র েযাগান েপেয় থােক। আিলয়া
মা�াসা উপেজলা িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্ার (ইউএনও)
সভাপিতে� গিঠত কিমিট �ারা পিরচািলত হয়।
এছাড়া এই কিমিটেত থােকন একজন িশক্ষা
কমৰ্কতৰ্া, মা�াসার অধ্যক্ষ, িশক্ষক, অিভভাবক ও
�ানীয় গণ্যমান্য ব্যি�বগৰ্। ২০১৫ সােলর িহেসব
অনু যায়ী সারােদেশ ৯ হাজার ৩১৯িট আিলয়া মা�াসা
তােদর কাযৰ্�ম চালাে�। এসব মা�াসায় িশক্ষাথৰ্ীর
সংখ্যা সবৰ্েমাট ২৪ লাখ ৯ হাজার ৩৭৩। অন্যিদেক
কওিম মা�াসায় একিট ম্যােনিজং কিমিট ও একিট
িনবৰ্াহী কিমিট থােক। ম্যােনিজং কিমিট গিঠত হয়
মা�াসার �ধান, মা�াসার িশক্ষক ও �ানীয় গণ্যমান্য
ব্যি�েদর �ারা।
২০১০ সােল গৃহীত িশক্ষানীিতেত মূ লধারার িশক্ষার
সােথ সাম�স্য বজায় রাখার জন্য মা�াসা িশক্ষার
আধু িনকায়েনর উপর িবেশষ গুরু� েদয়া হেয়েছ।
নীিতমালা অনু যায়ী সরকার মা�াসা িশক্ষা�ম ও
১২

৫,৫০০ মা�াসায়

মাি�িমিডয়া ে�িণকক্ষ
�াপন করা হেয়েছ

২০০৯ সাল েথেক

১,৩২৫িট একােডিমক
ভবন িনমৰ্াণ করা হেয়েছ

এবং আেরা ২,০০০িট
িনমৰ্াণাধীন
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পাঠ্যসূ িচেত িকছু পিরবৰ্তন এেনেছ। মা�াসার
িশক্ষাথৰ্ীরা যােত দক্ষ মানবস�েদ পিরণত হেত পাের
েসজন্য আধু িনক, যু েগাপেযাগী িবষয় ও পাঠ্যপু�ক
সংেযাজন করা হেয়েছ। েমধাবী িশক্ষাথৰ্ীরা েযন ঝের
না পেড় েসজন্য বৃ ি�র ব্যব�া কেরেছ সরকার।
মা�াসার ১৫ হাজার িশক্ষাথৰ্ী সাধারণ বৃ ি� এবং ৭
হাজার িশক্ষাথৰ্ী ট্যােল�পুেল বৃ ি� েপেয়েছ। সরকার
মা�াসা িশক্ষার আধু িনকায়েনর লেক্ষ্য ৯ হাজার
৩৯৭িট মা�াসােক একিট ওেয়বেপাটৰ্ােল অ�ভুৰ্�
কেরেছ। এই কমৰ্সূিচর আওতায় একিট �িশক্ষণ
ম্যানু য়াল ৈতির করা হেয়েছ। মা�ার ে�ইনার ৈতির
করার লেক্ষ্য ৪০০ জন মা�াসা িশক্ষকেক িদনব্যাপী
বুিনয়ািদ �িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ। এই পযৰ্� ৩৫িট
মেডল মা�াসা �িত�া করা হেয়েছ এবং এসব
মা�াসায় আধু িনক কি�উটার ল্যাব �াপন করা
হেয়েছ। এছাড়া এখন পযৰ্� ৫ হাজার ৫০০ মা�াসায়
মাি�িমিডয়া ে�িণকক্ষ �াপন করা হেয়েছ। গত আট
বছের নানা উেদ্যােগর ফেল মা�াসা িশক্ষার মান
আেগর েচেয় েবেড়েছ।
২০১৭ সােল মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা কওিম
মা�াসার সেবৰ্া� িডি� দাওরােয় হািদসেক ইসলািমক
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�ািডজ ও আরিবেত মা�ােসৰ্র সমমােনর �ীকৃিত
িদেয়েছন। মা�াসা িশক্ষক ও িশক্ষাথৰ্ীরা �ধানম�ীর
এই িস�া�েক �াগত জািনেয়েছন। এই িস�াে�র
মাধ্যেম কওিম মা�াসা েথেক পড়ােশানা
স��কারীেদর সরকাির চাকিরেত েঢাকার সু েযাগ
ৈতির হেয়েছ। এর ফেল কওিম িশক্ষা মূ লধারার
িশক্ষাব্যব�ার িদেক এক ধাপ এিগেয় েগেছ।

৫১িট মা�াসায়
�াতক েকাসৰ্ চালু
হেয়েছ
৭,০০০ জন

মা�াসা ছা� েমধাবৃ ি�
এবং আেরা ১৫,০০০ জন
উপবৃ ি� পাে�

১৩

৪। উ�ত কািরগির ও বৃ ি�মূ লক িশক্ষা ও �িশক্ষণ
বাংলােদেশর যু বক িকংবা �ুল েথেক ঝের পড়া
িশক্ষাথৰ্ীেদর কমৰ্দক্ষতা বাড়ােনার েক্ষে� কািরগির
এবং বৃ ি�মূ লক িশক্ষা ও �িশক্ষেণর (িটিভইিট)
অবদান ও স�াবনা অন�ীকাযৰ্। সা�িতক
বছরগুেলােত কািরগির ও বৃ ি�মূ লক িশক্ষা এবং
�িশক্ষণ ব্যব�ােক সং�ার করা হেয়েছ। কািরগির ও
বৃ ি�মূ লক িশক্ষা এবং �িশক্ষণ আইন (িটিভইিট অ্যা�)
�ণয়ন করা হেয়েছ। এছাড়াও স�িত যু � হেয়েছ
জাতীয় কািরগির এবং বৃ ি�মূ লক েযাগ্যতা কাঠােমা
(এনিটিভিকউএফ), জাতীয় দক্ষতা উ�য়ন নীিত
(এনএসিডিপ), ই�াি� ি�ল কাউি�ল (আইএসিস),
দক্ষতািনভৰ্র �িশক্ষণ ও মূ ল্যায়ন (িসিবিট অ্যা� এ)
প�িত ইত্যািদ। জাতীয় দক্ষতা উ�য়ন নীিতেত িব�ৃ ত
ও সংেশািধত কািরগির ও বৃ ি�মূ লক িশক্ষা এবং
�িশক্ষণ ব্যব�া ৈতিরর মধ্য িদেয় মানবস�দ
উ�য়েনর িদকিনেদৰ্শনা রেয়েছ।
সরকার তার উ�য়ন অংশীদারেদর সহায়তায়
কািরগির িশক্ষা ও �িশক্ষেণ আিথৰ্ক এবং অন্যান্য
সহায়তা িদেয় আসেছ। অবকাঠােমা ও মানবস�দ
উ�য়ন এবং সামি�ক ব্যব�ার মােনা�য়েন আিথৰ্ক
বরাে�র বৃ হৎ অংশ ব্যবহার করা হে�। ি�ল ফর
এম�য়েম� ইনেভ�েম� ে�া�াম (েসপ), বাংলােদশ
ি�ল ফর এম�য়েম� অ্যা� ে�াডাি�িভিট (িব-েসপ)
১৪

ও ি�ল ফর ে�ইিনং এনেহ�েম� �েজ� ( ে�প)
এই খােত গৃহীত �ক�সমূ েহর অন্যতম। এসব
�কে�র িকছু িবগত দু ’েয়ক বছেরর মেধ্য েশষ
হেয়েছ এবং িকছু �ক� স�িত শুরু হেয়েছ। ি�ল
অ্যা� এনেহ�েম� �েজ�িট পিরচািলত হে�
ওয়া�ৰ্ি�ল চায়না, গুয়াে�া ই�াি� অ্যা� ে�ড
েটকিনিশয়ান কেলজ (িজেজডআইিটিটিস), িব�ব্যাংক
ও ে�েপর েযৗথ উেদ্যােগ। এর মাধ্যেম বাংলােদেশর
িটিভইিট িশক্ষকেদর �িশক্ষণ েদয়া হয়। এই �কে�র
আওতায় েযসব কমৰ্সূিচ হােত েনয়া হেয়েছ েসগুেলা
হেলা িসিনয়র িলডারিশপ ে�া�াম, িমড-েলেভল
ম্যােনজার ম্যােনজেম� ে�া�াম এবং ে�শািল�
িটচাসৰ্ ে�ইিনং ে�া�াম। কািরগির িশক্ষা খােতর
কমেবিশ ৫৮১ জন িশক্ষক ও কমৰ্কতৰ্া এখান েথেক
িবিভ� পেবৰ্ �িশক্ষণ িনেয়েছন।
বাংলােদশ কািরগির িশক্ষা েবাডৰ্ অনু েমাদন, িটিভইিট
সনদ �দান ও �িশক্ষকেদর িনব�ন, এবং সেবৰ্াপির
িশক্ষা�ম ও �িশক্ষেণর মান িনি�ত কের। এ
েবােডৰ্র আওতায় ১১৮িট �িত�ান রেয়েছ। এসব
�িত�ান মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক সমমােনর
িডে�ামা ও িডি� �দান কের থােক, এগুেলা বছের ১
লাখ িশক্ষাথৰ্ীেক িশক্ষা �দােনর সক্ষমতা রােখ। েদেশ
সািটৰ্িফেকট ে�া�ােমর জন্য রেয়েছ ৬৪িট কািরগির
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িবদ্যালয় ও কেলজ, িডে�ামার জন্য রেয়েছ ৪৯িট
পিলেটকিনক ই�িটিটউট এবং িডি� ে�া�ােমর জন্য
রেয়েছ ৩ িট ইি�িনয়ািরং কেলজ। ঢাকা, চ��াম,
রাজশাহী ও খুলনায় েমেয়েদর জন্য ৪ িট
পিলেটকিনক ই�িটিটউট �াপন করা হেয়েছ।
�মা�েয় আেরা ৪ িট পিলেটকিনক ই�িটিটউট �াপন
করা হেব। ইেতামেধ্য ১০০ িট উপেজলায় একিট
কের কািরগির �ুল ও কেলজ �াপেনর কাজ েশষ
হেয়েছ, ৩৮৯িটর কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়াও
বতৰ্মােন িবশাল সংখ্যক েবসরকাির �িত�ান ও
েছাট-বড় এনিজও নানা ধরেনর �িশক্ষণ �দান কের
থােক। কািরগির ও বৃ ি�মূ লক িশক্ষায় ভিতৰ্র হার
এখন শতকরা ১৫ ভাগ; বতৰ্মান সরকার ক্ষমতা
�হণকােল যা িছল মা� শতকরা ১.৮ ভাগ।
মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক পযৰ্ােয় কািরগির িশক্ষা
কমৰ্সূিচ �িতিনয়ত হালনাগাদ করা হে�। িশক্ষা�ম,
মূ ল্যায়ন ও পিরবীক্ষণ কাঠােমা উ�ত করার লেক্ষ্য
স�িত েবশ িকছু উেদ্যাগ হােত েনয়া হেয়েছ।
�থাগত িবষয়গুেলােক দক্ষতািভি�ক �িশক্ষেণ
রূপা�র করা হে�। িশক্ষা েথেক ঝের পড়া িকেশার
-তরুণেদর আনু �ািনক দক্ষতা উ�য়ন েকাসৰ্ েনয়ার
সু েযাগ করা হেয়েছ। কািরগির এবং বৃ ি�মূ লক িশক্ষা
ও �িশক্ষণ সং�ার �কে�র আওতায় �াক-েযাগ্যতা
িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ। �াক-েযাগ্যতা অজৰ্েনর দু িট
পযৰ্ায় বা �র িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ। এর উে�শ্য হেলা
েযসব িশক্ষাথৰ্ী কািরগির এবং বৃ ি�মূ লক িশক্ষা/
�িশক্ষণ িনেত চায় তােদর েমৗিলক দক্ষতা বাড়ােনা।
�াক-েযাগ্যতার �থম �ের সাক্ষরতা ও ভাষাগত
দক্ষতা এবং গািণিতক দক্ষতা অজৰ্েনর সু েযাগ েদওয়া
হেব। আর ি�তীয় �ের িনিদৰ্� খাতিভি�ক ও
েপশাগত �িশক্ষণ এবং দক্ষতা অজৰ্েনর সু েযাগ
থাকেব। েযসব অংশ�হণকারী �াক-েযাগ্যতার �থম
ও ি�তীয় �র সফলভােব েশষ করেত পারেব শুধু মা�
তারাই মূ ল েকােসৰ্ ভিতৰ্র জন্য েযাগ্য িহেসেব
িবেবিচত হেবন।
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িটিভইিটর িডে�ামা পযৰ্ােয়
আসন সংখ্যা

পূ েবৰ্

২৫,০০০

এখন

৫৭,৭৮০

দক্ষতািভি�ক �িশক্ষণ
ও মূ ল্যায়ন চালু হেয়েছ
সািটৰ্িফেকশন প�িতর
আধু িনকায়ন হেয়েছ
েকায়ািলিট অ্যাসু ্যের�
ম্যানু য়াল ৈতির হেয়েছ
পযৰ্েবক্ষণ ও মূ ল্যায়ন
প�িত পুনগৰ্ঠন হেয়েছ
পাওয়া যাে�
ই-বই, আই-বই
িটিভইিট ই�িটিটউশেনর
ব্যব�াপকেদর জন্য
অপােরশনাল
হ্যা�বুক ৈতির
করা হেয়েছ
১২িট ি�ল কাউি�ল
�িতি�ত হেয়েছ

১৫

৫। মানস�ত উ�িশক্ষা
িবগত কেয়ক বছর ধের উ�িশক্ষায় িশক্ষাথৰ্ীর সংখ্যা
�তেবেগ বৃ ি� েপেয়েছ। ২০১০ সােল উ�িশক্ষায়
িশক্ষাথৰ্ীর সংখ্যা িছল ১৪ লাখ। ২০১৬ সােল এ সংখ্যা
েবেড় দাঁড়ায় ২৫ লাখ ৭০ হাজার। গত দু ই দশেক
েবসরকাির িব�িবদ্যালেয়র সংখ্যা অেনক েবেড়েছ।
এসময় উ�িশক্ষা, িবেশষ কের িবজ্ঞান, উ�াবন ও
গেবষণা খােত বরা� উে�খেযাগ্য হাের বৃ ি� েপেয়েছ।
�াজুেয়টেদর জ্ঞান ও দক্ষতা েযন েদেশ এবং েদেশর
বাইের �ীকৃিত লাভ করেত পাের েস জন্য উ�িশক্ষার
মান বাড়ােনার িদেক দৃ ি� েদয়া হেয়েছ।
সরকাির ও েবসরকাির িব�িবদ্যালেয় মানস�ত িশক্ষা
িনি�ত করার লেক্ষ্য সরকার ‘বাংলােদশ
অ্যাে�িডেটশন কাউি�ল িবল ২০১৭’ পাশ কেরেছ।
একিট অ্যাে�িডেটশন কাউি�ল গঠন করাই এই িবল
পােশর উে�শ্য। ইেতামেধ্য অ্যাে�িডেটশন কাউি�ল
উ�িশক্ষার মান বজায় রাখার জন্য কাজ শুরু কেরেছ
। এছাড়াও িব�িবদ্যালয় ম�ু ির কিমশন সরকাির ও
েবসরকাির িব�িবদ্যালেয় ই�িটিটউশনাল েকায়ািলিট
অ্যাসু ্যের� েসল (আইিকউএিস) গঠন শুরু কেরেছ।
িব�ব্যাংেকর অথৰ্ায়েন পিরচািলত হায়ার এডুেকশন
েকায়ািলিট এনহা�েম� �েজে�র আওতায় এই
েসলিট গিঠত হেয়েছ। এই েসেলর উে�শ্য
িব�িবদ্যালয়গুেলােত যথাযথ িশক্ষার মান িনি�ত
১৬

সরকাির িব�িবদ্যালেয়র
সংখ্যা েবেড় হেয়েছ ৪৬িট
২০০৯ সােলর পর �ািপত
হেয়েছ ১৩িট

৬১িট িব�িবদ্যালেয়
ই�িটিটউশনাল েকায়ািলিট
অ্যাসু ্যের� েসল �াপন
করা হেয়েছ

৩৫িট সরকাির ও
েবসরকাির িব�িবদ্যালেয়
উ�গিতস�� ই�ারেনট
সংেযাগ রেয়েছ
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করার সং�ৃ িত চালু করা। এ পযৰ্� ৬১িট সরকাির ও
েবসরকাির িব�িবদ্যালেয় এই েসল চালু হেয়েছ।
উ�িশক্ষা পযৰ্ােয়র দু ই-তৃতীয়াংশ িশক্ষাথৰ্ী ভিতৰ্ হয়
জাতীয় িব�িবদ্যালেয়র অিধভু� কেলজগুেলােত।
সরকার িব�ব্যাংেকর সহায়তায় ২০১৬ সােল ‘কেলজ
িশক্ষা উ�য়ন �ক�’ হােত িনেয়েছ। সামি�কভােব
উপ-খাতিটর পিরক�না ও ব্যব�াপনােক উ�ত করার
পাশাপািশ কেলজ িশক্ষার মান বাড়ােনা ও িশক্ষােক
যু েগাপেযাগী করা এই �কে�র উে�শ্য। আগামী ৫
বছের কেলজ উপ-খােতর সং�ারসাধেনর লেক্ষ্য এই
�কে�র আওতায় িবিনেয়াগ করা হেব ১৩ েকািট
ডলার। ই�িটিটউশনাল েডেভলপেম� �্যা� এবং
িটচাসৰ্ �েফশনাল েডেভলপেম� ে�া�ােমর মাধ্যেম
এই �কে�র আওতায় িশক্ষাথৰ্ীরা অিধততর উ�ত
পিরেবেশ িশক্ষা লাভ করব।

সরকার ২০০৯ েথেক ২০১৭
সােলর মেধ্য ৪২িট
েবসরকাির িব�িবদ্যালেয়র
অনু েমাদন িদেয়েছ

৮৪িট িব�িবদ্যালেয়

িডিজটাল লাইে�ির �াপন
করা হেয়েছ

একােডিমক ইেনােভশন ফা�
(এআইএফ) েথেক ৩৪৫িট

একােডিমক ইেনােভশন �্যা�
�দান করা হেয়েছ
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১৭

বাংলােদশ িবগত দশেক সবৰ্�েরর িশক্ষািব�াের সক্ষম হেয়েছ।
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার (এমিডিজ) েবঁেধ েদয়া সমেয়র আেগই
বাংলােদশ �াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় ছা�-ছা�ী সমতা অজৰ্ন
কেরেছ। এখন আমােদর �ধান চ্যােল� এই ধারা অব্যাহত রাখা।
সব �েরর িশক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা অজৰ্ন কের িশক্ষার
মােনা�য়ন ও দক্ষতা অজৰ্েনর িদেক গুরু� িদেত হেব। বাজােরর
চািহদা পূ রেণর লেক্ষ্য উ�িশক্ষা ও কািরগির এবং বৃ ি�মূ লক িশক্ষা
ও �িশক্ষণেক মানস�ত ও যু েগাপেযাগী কের তুলেত হেব। িশক্ষা
�িত�ান ও িবিভ� অথৰ্ৈনিতক খােতর মধ্যকার েযাগােযাগ আেরা
বাড়ােত হেব।
গত কেয়ক দশেক িশক্ষা খােত আমােদর বরাে�র পিরমাণ িছল
িজিডিপর শতকরা ১.৯ েথেক ২.৪ ভাগ। িক� এর েবিশর ভাগ
অংশ ব্যিয়ত হয় অনু �য়ন ব্যয় িহেসেব। েযেহতু েদেশ এখন
িশক্ষা বা�ব একিট সরকার কাজ করেছ, তাই ধের েনয়া যায় েয
সামেনর বছরগুেলােত এই খােত অিধক িবিনেয়াগ আসেব।
েদেশর িশশুিকেশার েথেক শুরু কের যু বসমাজেক মানস�ত
িশক্ষা েদয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার আ�িরক। আশা করা
যায় বাংলােদশ ২০৩০ সােলর মেধ্যই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার
িশক্ষা সং�া� সব লক্ষ্য অজৰ্ন করেত পারেব।
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েস�ার ফর িরসাচৰ্ এ� ইনফরেমশন েথেক �কািশত, �কাশকাল নেভ�র ২০১৮
বাসা ২, েরাড ১১ (নতুন), (৩২ পুরেনা), িমরপুর েরাড, ধানমি�, ঢাকা ১২০৯
ইেমইল: info@cri.org.bd www.cri.org.bd
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