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িমকা 
বাংলােদেশর াথিমক িশ াে ে  জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ)  এক  শীষ িশ ণ ও গেবষণা 

িত ান। ১৯৭৮ সােল “ মৗিলক িশ া একােডিম” নােম এর যা া  হয়। পরবত েত ১৯৮৫ সােল জাতীয় 
াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) িহেসেব এবং ২০০৪ সােলর ১ অে াবর থেক ায় শািসত িত ান িহেসেব 

আ কাশ কের এবং কায ম পিরচালনা কের আসেছ। এসিডিজ ৪ এর ল মা া সবার জ  “মানস ত 
াথিমক িশ া” িনি তকরেণর লে   নপ াথিমক িশ ার সংি  কমকতা ও িশ কগেণর জ  িনয়াদী 
িশ ণসহ িবিভ  কােরর পশাগত িশ ণ কায ম পিরচালনা কের। তাছাড়া াথিমক িশ ার সম া 

িচি ত কের তা সমাধােনর উপায় িনণয় করেত গেবষণা কায ম পিরচালনা কের থােক। তা ছাড়া দেশর ৬৪ 
জলায় অবি ত ৬৭  িপ আই এ াথিমক িব ালেয়র িশ কেদর জ  ১৮ মাস াপী পশাগত িশ ণ 

িডে ামা ইন াইমাির এ েকশন (িডিপএড) িশ ণ কাস নপ থেক পিরচালনা করা হয়, পাশাপািশ িস-ইন-
এড কাসও পিরচালনা করা হয়। উ  কাসস েহর কাির লাম ণয়ন ও বা বায়ন করা হয় নপ থেক। 

াথিমক িশ া সমাপনী পরী ার প  ণয়ন করাও নপ এর অ তম ধান কাজ। িবগত ২০১৯ সাল হেত 
সরকাির াথিমক িব ালয়স েহর জ  অিভ  পাঠ পিরক না ণয়েনর কায ম নপ ক ক করা হে ।  

 

 

 

জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম ( নপ) ক া াস 

 

 



   
 

 

 

 

িভশন (Vision):  

মানস ত িশ ণ ও গেবষণা।  

 

 

িমশন (Mission):  

িশ ণ ও গেবষণা পিরচালনার মা েম মানস ত াথিমক িশ া বা বায়ন । 



   
 

 



   
 

 

 

নপ বাড অব গভনরস: 
 

নপ পিরচালনার জ  ১৪ সদে র বাড অব গভনরস রেয়েছ। বাড অব গভনরস নপ-এর যাবতীয় কায েমর 
অ েমাদন দােনর সেবা  ফারাম। িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় নপ বাড অব গভনরস- এর চয়ার ান  ও 
মহাপিরচালক, নপ সদ  সিচব।  
 

নপ বাড অব গভনরস-এর সদ গেণর তািলকা:  
 

 িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়                চয়ার ান  
  সিচব, অথ ম ণালয়, অথ িবভাগ       সদ  
  সিচব ( শাসন), জন শাসন ম ণালয়     সদ  
 র র, িবিপএ িস মেহাদেয়র িতিনিধ (এম.িড.এস পদমযাদার িনে  নয়)   সদ  
  সিচব (উ য়ন), াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়    সদ  
 মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র      সদ  
 চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড     সদ  
 অিতির  মহাপিরচালক, পিরক না ও উ য়ন একােডিম     সদ  
 পিরচালক ( িশ ণ), াথিমক িশ া অিধদ র      সদ  
 জলা শাসক, ময়মনিসংহ        সদ  
 বগম রােশদা খানম, সােবক উপা , চাস িনং কেলজ (মিহলা)               সদ  
 জনাব আিজজ আহেমদ চৗ রী, অবসর া  মহাপিরচালক, িডিপই    সদ  
 অ াপক কাজী আফেরাজ জাহান আরা, িশ া ও গেবষণা ই উট, ঢাকা িব িব ালয়    সদ  
 মহাপিরচালক ( নপ)             সদ  সিচব 

 

 

নপ বাড অব গভনরস-এর সভায় সভাপিত  করেছন াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র 
 িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ আকরাম-আল- হােসন 

 



   
 

 

 

নপ-এর কম পিরিধ:  

 মানস ত াথিমক িশ া  িনি ত করার লে  াথিমক িব ালেয়র িশ ক, িশ ক  িশ ক এবং িশ া  
ব াপকগেণর পশাগত  দ তা উ য়েন িবিভ  িশ েণর আেয়াজন করা।  

 াথিমক িশ ার মাঠ পযােয়র কমকতাগেণর পশাগত দ তা উ য়েন িশ ণ দান। 
 াথিমক িশ ার িবিভ  সম া িচি ত কের স িবষেয় গেবষণার উে াগ হণ, গেবষণা পিরচালনা এবং গেবষণা 

কােজর সম য় সাধন করা।  
 াথিমক িশ ক িশ ণ িশ া ম উ য়ন/পিরমাজন ও  িশ ণ সাম ী  ণয়ন করা ।  
 িণ কায েমর এবং িশ ণ অিধেবশেনর মান উ য়েনর জ  সংি  আদশ উপকরণ এবং িবষয়িভি ক  উপকরণ 

উ য়ন করা । 
 িশ ণ এবং িশ ণ ব াপনা কাজ মিনটিরং এবং পারিভশন করা।  
 িডে ামা ইন াইমাির এ েকশন (িডিপএড) ও সা িফেকট ইন এ েকশন (িস-ইন-এড) কায ম পিরচালনা এবং 

মিনটিরং  করা। 
 াথিমক িশ া সমাপনী পরী ার প  ণয়ন করা। 
 অিভ  পাঠ পিরক না ণয়ন করা। 
 িশ ার মান উ য়েন আ িলক ওয়াকশপ আেয়াজন করা। 
 গেবষণাপ  ও াথিমক িশ ার উ য়েন মৗিলক ও উ াবনী লক িবষয় স িলত জানাল কাশ করা।  
 াথিমক িশ াে ে  নবতর উপায় ও কৗশল হেণর ে  ি র বহার সংেযাজেনর  উে াগ হণ করা এবং 

সবার মান উ য়ন ও ততর করা। 
 িশ াে ে  িবেশষ কের াথিমক িশ ার ে  নীিত িনধারণ করার কােজ সরকারেক েয়াজনীয়  সহেযািগতা 

দান করা।  
 াথিমক িশ ার উ য়েন কাজ কের থােক এমন জাতীয় ও আ জািতক সং ার সােথ যৗথ উে ােগ নপ-এর অ ষদ 

সদ গেণর  পশাগত উ য়েনর মা েম মানস ত াথিমক িশ া  উ য়েন কম িচ হণ করা। 
 াথিমক িশ ার উ য়েন জাতীয় ও আ জািতক  সিমনার, সভা, ওয়াকশপ, সে লন এর আেয়াজন করা। াথিমক 

িশ া স িকত  ান, ধারণা, অিভ তা িত ব  ও জানাল কােশর মা েম তার চার ও িব ার ঘটােনা । 
 াথিমক িশ া অিধদ র, উপা ািনক িশ া েরা, বা তা লক াথিমক িশ া বা বায়ন ও পিরবী ণ ইউিনট, 

জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড,  াথিমক িশ ক িশ ণ ইনি উট ও উপেজলা িরেসাস স ার-এর িবিভ  
কায েমর সােথ জাতীয় াথিমক িশ া একােডমী-এর কায েমর সম য় সাধন করা।  
 

 

অ ষদস হ: 

নপ-এর একােডিমক িশ ণ ও গেবষণা কমকা  বা বায়েন িন িলিখত ৭  অ ষদ দািয়  পালন করেছ: 
 
 ১. পিরক না ও ব াপনা অ ষদ  
 ২. ভাষা অ ষদ 
 ৩. সমাজ িব ান অ ষদ 
 ৪. িব ান ও গিণত অ ষদ 
 ৫. গেবষণা ও কাির লাম উ য়ন অ ষদ 
 ৬. মিনটিরং ও পারিভশন অ ষদ 
 ৭.  টি ং এ  ইভা েয়শন অ ষদ 

 



   
 

 

 
 
িডিপএড ও িস-ইন-এড কায ম: 

িপ আইস েহর মা েম বতমােন ১৮ মাস াপী িডে ামা ইন াইমাির এ েকশন (িডিপএড) কাস ৬৭  
িপ আই- ত এবং  ১ বছর াপী সা িফেকট ইন এ কশন (িস-ইন-এড) িশ ণ কাস ০২  সরকাির ও 
০১  বসরকাির িপ আই- ত পিরচািলত হে ।  
 

াইমাির চাস িনং ইিনি উট (িপ আই) ক ক িডে ামা ইন াইমাির এ েকশন (িডিপএড) িশ ণ 
িববরণী (২০১৬-২০২০):   

 

িমক 
নং 

িশ াবষ ভিত ত 
িশ ণাথ র 
সং া 

ড়া  পরী ায় অংশ-
হণকারীর সং া 
(অিনয়িমতসহ) 

উ ীণ পােশর 
হার 

ম  

১. জা য়াির, ২০১৬- ন, ২০১৭ ৮৯৪৮ ৯১১৫ ৮৭৬০ ৯৬% -- 

২. জা য়াির, ২০১৭-  ন, ২০১৮ ১১৩০৪ ১১৫২৩ ১১১৭৩ ৯৭%  

৩. জা য়াির ২০১৮- ন ২০১৯ ১২১৪৮  ১২২২১ ১১৮৩৫ ৯৬.৮৪%  

৪. জা য়াির ২০১৯- ন ২০২০ ১৪৫৭৫ ১৪৭৩১ ফলাফল কােশর কাজ চলমান আেছ 

৫. জা য়াির ২০২০- ন ২০২১ ১৯৯২৭ িশ ণ কাজ চলমান আেছ 

 
াইমাির চাস িনং ইিনি উট (িপ আই) ক ক সা িফেকট ইন এ েকশন (িস-ইন-এড) িশ ণ 

িববরণী (২০১৫-২০২০):   
 
িমক 
নং 

িশ াবষ ভিত ত 
িশ াথ  
সং া 

ড়া  পরী ায় 
অংশ হণকারী 

িশ ণাথ র সং া 
(অিনয়িমতসহ) 

মাট 
পাশ ত 
িশ ণাথ  

পােশর 
হার (%) 

ম  

১ ২০১৫-২০১৬ ৫৮৫ ৬৫৯   ৫৮৮ ৮৯.২৩  
২ ২০১৬-২০১৭ ৬৭৯ ৭২৮ ৭১৬ ৯৮.৫২  

৩ জা য়াির - িডেস র, ২০১৮ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৫৮  ৯৮.৫৮  
৪ জা য়াির - িডেস র, ২০১৯ ৩৫০ ৩৫০  ৩৩৯ ৯৬.৮৫  
৫ জা য়াির - িডেস র, ২০২০ ২৯৬ িশ ণ কাজ চলমান আেছ 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 

 
িনয়াদী িশ ণ কােস অংশ হণকারীগেণর সােথ মতিবিনময় সভায় ধান অিতিথ িহেসেব                                                                          

উপি ত জনাব মাঃ আকরাম-আল- হােসন, িসিনয়র সিচব াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়। 

িডিপএড কায ম  
০১ জা য়াির ২০২০ হেত ৬৭  িপ আিই-এ িডিপএড িশ ণ  হেয়েছ। ৪৫  িপ আই এ ডাবল িশফট 
এবং ২২  িপ আই এ এক িশফট িডিপএড কাস চা  করা হেয়েছ। ৬৭  িপ আইেত ১৯৯২৭ জন িশ াথ  

িশ ণ হণ করেছন। 
 

 

নপ পিরচািলত কমকতাগেণর ৬০ িদন াপী িনয়ািদ িশ ণ  কােসর উে াধন অ ােনর ধান অিতিথ মাননীয় িতম ী 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় জনাব মাঃ জািকর হােসন, এমিপ মেহাদয়। উপি ত আেছন নপ-এর স ািনত মহাপিরচালক 

জনাব মাঃ শাহ আলম (অিতির  সিচব), জলা শাসক, ময়মনিসংহ, পিরচালক, নপসহ অ া  অ ষদ সদ  । 
 

 



   
 

 

  িডিপএড িশ ণ:  
 ০১ জা য়াির ২০১৯ হেত ৬৭  িপ আিই-এ িডিপএড িশ ণ  হেয়েছ। ০৮  িপ আই এ ডাবল 

িশফট এবং ৫৯  িপ আই এ এক িশফট িডিপএড কাস চা  করা হেয়েছ। ৬৭  িপ আইেত 
১৪৫৭৫ জন িশ াথ  িশ ণ হণ করেছন। 

 

  িডিপএড কাস সাম ী ণ:  
 ১০  িবষয়িভি ক কাস সাম ী (িরেসাস ক) এর ২,৬৭৯৫০ কিপ ণ করা হেয়েছ এবং ৬৭  

িপ আইেত িবতরণ করা হেয়েছ। 
 

          িডিপএড িবষয়ক অনলাইন িশ েণর িববরণ: 
 ক বাজার িপ আই-এ ই া রগেণর জ  ০৬ িদন াপী িডিপএড িবষয়ক অনলাইন িশ েণর 

১  ােচ মাট ১০ জন িপ আই ই া র অংশ হণ কেরন। উ  ১০জন ই া রেক ইউিনেসফ 
সামিয়কভােব িনেয়াগ দান কেরেছ। ইউিনেসেফর আিথক সহেযািগতায় উ  িশ ণ পিরচালনা 
করা হয়। 
 

           গেবষণা কায ম: 
রাজ  খােতর আওতায় চলিত অথবছের জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম ক ক িনে  বিণত ই  
গেবষণা কায ম স  হেয়েছ। 

 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  

    

িনে  গেবষণা ই র Findings and Recomendations িন প: 

Sl. 
No 

Title of the 
Research 

Major Findings of the 
Research 

Recommendations of the 
Research 

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

1. A small number of 
students do the addition 
with carry on their 
notebook individually, 
students themselves 
solve the problems by 
using their fingers and 
sticks, while most of the 
students' do the addition 
with carry in groups or in 
pairs as the students 
activities in the 
classroom. 

2. Most of the students do 
addition individually as 
the activity of assessing 
students’ learning. Some 
of the students to do 
addition and check in 
pair and some of them do 
addition on the board, 
while some of the 
students explain how to 

1. Sufficient pictures, 
diagram, number line 
should be assimilated in 
the solution process of the 
mathematical problems in 
the textbook in order to 
make the word problems 
more interesting and easy 
understandable for the 
students. 

 
 
2. Due to the lack of 

knowledge about place 
value of number students 
cannot solve mathematical 
problems. In this regards 
some initiatives should be 
taken for learning place 
value; such as activity 
based learning techniques 
with student centered 
teaching aids should be 



   
 

 

do addition with carry as 
the activity of assessing 
students’ learning. 

3. Most of students’ 
interest in mathematics 
is very good and some of 
the students’ interest is 
good.   

4. More than half of the 
students like 
mathematics because of 
mathematics is easy, 
while some of them 
mentioned that they like 
mathematics because of 
teacher help them to 
understand, teacher’s 
teaching techniques is 
good, teacher personally 
help them, math is 
important for business, 
can get good marks and 
mathematical problems 
is written in Bangla.  

 
5. Maximum number of 

students mentioned that 
teacher write the 
numbers on the board 
and help the students to 
make understand the 
place value and some of 
them mentioned that 
teachers compare the 
place value, use symbols 
( , )  to express the 
numbers, personally help 
the students to 
understand the numbers, 
where as some of them 
mentioned that  forget to 
memorize the teacher’s 
techniques of teaching 
the comparison of 
number. 

6. Maximum number of 
students mentioned that 
teachers used to do 
subtraction with 
explanation on the board, 
while some of them 
mentioned that teachers 
used to do subtraction 
with analysis method, 
teachers did subtraction 
with addition method 

ensured in classroom 
teaching.  

 
3. Emphasis should be 

given in basic language 
skills for better 
understanding of 
mathematical problems.  

4. In mathematics 
lesson, teachers have to 
follow student centered 
approach; using teaching 
aids, collaboration in 
solving problems, 
discussion and feedback.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Duration of mathematics 

class in double shift 
schools might be 50-60 
minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ensure monitoring, 

mentoring and supervision 
for enhancing the quality 
mathematics teaching 
learning process. 

   As an academic supervisor 
AUEOS should have 
Subject-based 
mathematics training in 
order to provide intensive 
support in mathematics 



   
 

 

and teachers used 
teaching aids to teach 
the subtraction.  

7. Maximum number of 
students mentioned that 
teachers used to solve 
the problem on the board 
and ask the students to 
copy the solution on their 
notebook and teachers 
let the students to read 
the problem. 

teaching learning.  
 
 
7. Different joyful 

supplementary activities 
should be integrated in 
mathematics teaching 
learning. 

 

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

1. For grade III, the 
students who can read 46 
Correct Word Per Minute 
(CWPM) of grade-level text 
with 80% comprehension 
could be leveled as a fluent 
reader for Bangla 
language. That is why it is 
recommended that the 
reading fluency 
benchmark for grade III 
students in Bangla is 46 
CWPM.  
2. For grade V, the students 
who can read 54 Correct 
Word Per Minute (CWPM) 
of grade-level text with 
80% comprehension could 
be leveled as a fluent 
reader for Bangla 
language. That is why it is 
recommended that the 
reading fluency 
benchmark for grade V 
students in Bangla is 54 
CWPM. 

1. Reading fluency 
benchmark for Grade III 
and Grade V is needed 
getting approval by the 
MoPME. Approved 
benchmark needs to be 
disseminated in the field 
level to achieve the reading 
fluency. 
 
 
 
 
2. A base-line study is 
needed to identify the 
present status of students’ 
reading fluency of Grade III 
and Grade V using this 
benchmark. Necessary 
interventions should be 
taken based on the base-line 
study to achieve the 
targeted benchmark. 
 Year-wise situational 

analysis study should be 
conducted to measure the 
level of students’ 
achievement in compare 
with the benchmark and 
choose the appropriate 
interventions for 
achieving the targeted 
CWPM. 

 Initiatives need to 
conduct a comprehensive 
study for setting 
benchmark for the Grade 
I and Grade II. 

 It needs to update the 
reading fluency 
benchmark periodically 
following the context of 
students’ learning needs. 

 



   
 

 

মিনটিরং ও পারিভশন অ ষদ ক ক দ  া  ত াবলী ও পািরশমালা: 

২০১৯-২০২০ অথ বছ র জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) এর মিনটিরং ও পারিভশন অ ষদ ক ক 
িনে া  ১১ (এগােরা)  িপ আই সেরজিমেন পিরদশন করা হয়।  সারসংে প  িন প  

িমক
নং 

িপ আই 
এর নাম 

পিরদশেনর 
তািরখ 

া  ত  পারিশমালা 

1 রং র  
িপ আই, 
মািনকগ  
িপ আই, 

িম া 
িপ আই , 
সাত ীরা 
িপ আই, 
মেহর র 

িপ আই, 
জামাল র 
িপ আই, 
প য়া  
িপ আই, 
রা ামা  
িপ আই, 
লনা 

িপ আই, 
িকেশারগ
িপ আই। 

সে র 
২০১৯ থেক  
২৯ ফ য়াির 
২০২০ পয  

১. িত  িপ আইেত  ই া র 
তা 
 

২. পািরনেটনেড  এর পদ । 

 
৩. বল নটওয়াক । ফেল 
আইিস  ােসর সম া হে । 

 
৪. কেয়ক   পরী ণ 
িব ালেয়র ফলাফল ভাল তেব 
কান িশ াথ  ি  পায়িন। 

 

৫. িডিপএড কায ম 
স েক িশ াথ েদর  িনকট থেক 
িডিপএড কায েমর এ াকশন 
িরসােচর কাজ িত িবষেয় না 
িদেয় য কান এক  িবষেয় 
দওয়ার মতামত পাওয়া যায়। 

৬. ৩য় ও ৪থ িণর পেদ 
জনবল  তা  আেছ। 

 
৭. অেনক িপ আই-এ ৪  
শাখােক ২  শাখায় একি ত কের 
পাঠদান করা হে ।  
 

 
৮. িকেশারগ  িপ আইেত ষ 
িশ াথ েদর হাে ল নাই। 

রাতন মিহলা িশ াথ েদর 
হাে েল ৩৫ জন ষ িশ াথ  

অব ান কেরন।  
 
৯. পরী ণ িব ালেয় সকল 
িশ েকর িডিপএড িবষয়ক 

িশ ণ নই। 
 

১. িনয়িমত ই া র িনেয়াগ   
করেত হেব। 
২. সকল িপ আইেত 

পািরনেটনেড  িনেয়াগ দয়া।  
 

৩.  আইিস  নটওয়াক সবল 
করেত হেব। ফেল আইিস  

ােসর িবধা হেব। 
৪.  পরী ণ িব ালেয়র ফলাফল 
আেরা ও ভাল করেত হেব । 
যােত  িশ াথ রা  ি  পায়। 
৫. িডিপএড কায েমর এ াকশন 
িরসােচর কাজ  যথাযথভােব 
বা বায়ন করা। 

 
৬. ৩য় ও ৪থ িণর পেদ 
জনবল িনেয়াগ দান করা 

েয়াজন।  
৭. নেপর িনেদশনা অ যায়ী 
শাখায় িবভাজন কের  পাঠদান 
করা ।  

 
৮. িকেশারগ  িপ আইেত ষ 
িশ াথ েদর হাে ল িনমাণ 
করা। 
 
 
৯. পরী ণ িব ালেয় সকল 
িশ েকর িডিপএড িবষয়ক 

িশ ণ দয়া। 



   
 

 

১০. ন ন ১২  িপ আই -এ 
জনবল তা রেয়েছ।িবষয় 
িভি ক (িব ান, িষ, চা  ও 
কা  ও শরীরচচা  ই া ার) 
নই। এেদর পদ ি  করেত হেব 

বেল জানান। 
 
 
 
 

১১. িডিজটাল কনেট  বহার 
কের েয়াজনীয় সং ক িপিরয়ড 
নয়া  হয় না। 

১০. ন ন ১২  িপ আই -এ 
জনবল তা রেয়েছ। তা 
িনেয়াগ দয়া।িবষয় িভি ক ( 
িব ান , িষ, চা  ও কা  ও 
শরীরচচা  ই া ার ) নই। 
এেদর পদ জন শাসন ম ণালয় 
থেক তম সমেয়র মে  ি  

করেত হেব। 
 

১১. িডিজটাল কনেট  তির  
কের াস নয়া। 

 
বািষক কমস াদন ি  (Annual Performence Agreement) স াদন ও বা বায়ন:  
জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম যথাসমেয় ২০১৯-২০২০ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  স াদন 
কের। ি  অ যায়ী ২০১৯-২০২০ অথবছেরর সকল কায ম সে াষজনকভােব স  হেয়েছ এবং ২০২০-
২০২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  া িরত হেয়েছ স অ যায়ী কায মস হ হীত ও  হেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব মাঃ জািকর হােসন, এম.িপ. ও অ া  কমকতাগেণর 
উপি িতেত াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র স ািনত িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ আকরাম-আল- হােসন ও জাতীয় 

াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) এর মহাপিরচালক জনাব মাঃ শাহ আলম (অিতির  সিচব) ২০২০-২০২১ অথ বছেরর 
বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) া র কেরন।  

 



   
 

 

 
নপ এ পিরচািলত পশাগত িশ ণ ত  (এক নজের) ২০১৯-২০২০:   

 

িমক 
নং  

অথ বছর  

রাজ  খাত উ য়ন খাত 

সবেমাট  িশ ণাথ র সং া  িশ ণাথ র সং া 

ষ  মিহলা  মাট ষ  মিহলা  মাট 

১ ২০১৯-২০২০ ৮৪৯ ২৩৯ ১০৮৮ - - - ১০৮৮ 

 
নপ ক ক রাজ খােত ২০১৯-২০২০ অথবছের পিরচািলত িশ ণ স হ: 

িমক িশ ণ/কমশালার নাম সময়কাল ষ মিহলা মাট 

1 Orientation Training course for 
PSC Recruited Head Teachers of 
Primary School. 

15 56 24 80 

2 Workshop on Tools prepairing of 
Research Titled Students 
Weaknes of Grade Three in 
Mathmatics 

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 

6 Research activities related with 
PECE Exam-2019 

05 67 05 72 

7 Training on question prepair of 
PECE Exam-2019  

05 51 21 72 

8 PECE Exam-2019 Question 
moderation by moderator 

05 65 07 72 

9 PECE Exam-2019 Question 
Version  

05 39 17 56 

10 Training on PECE Questoin 
Version verifiers 

04 13 01 14 

11 Annual work plan and PTI 
management training for PTI 
Superintendents 

03 51 12 63 

12 Foundation training course for 60 29 11 40 



   
 

 

PTI / URC Instructors. 

13 PECE Exam-2019 Subject based 
Marking Scheme 

02 27 46 73 

14 Workshop on Raising awareness 
for the implementation of quality 
primary education. 

01 184 36 220 

15 Training on office and training 
management  for Assistant 
Superintendents of PTIs 

05 23 12 35 

16 Training on Subject (English) 
based skills and classroom based 
Assessment PTI Instructors 

05 33 07 40 

17 Foundation Training course for 
UEOs 

60 64 16 80 

18 Training on Research 
Methodology for NAPE Faculties 
and field level Researchers 

04 48 15 63 

19 Training Course on Innovation 
for the Manpower of NAPE 

05 20 06 26 

20 Training on National Integrity 
Strategy (NIS) for the NAPE 
Faculties. 

02 37 09 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
সহকারী উপেজলা িশ া অিফসারগেণর িনয়ািদ িশ ণ কাস উে াধনী অ ােন নপ মহাপিরচালক    

জনাব মাঃ শাহ আলম (অিতির  সিচব), পিরচালক ও অ া  অ ষদ সদ  
 
 



   
 

 

 
২০১৯-২০ অথবছের নপ ক ক যা তািভি ক অভী াপদ ণয়ন (Test Item Development) 
সং া  িবিভ  কায ম: 

িমক 
নং 

কায েমর নাম সময়কাল 
িশ ণাথ  

মাট 
ষ মিহলা 

১ যা তািভি ক আইেটম ণয়ন ৯ িদন ২১ জন ৬ জন ২৭ জন 

২ যা তািভি ক আইেটম িরিভউ ১০ িদন ২৪ জন ৭ জন ৩১ জন 

 
২০১৯-২০ অথবছের নপ ক ক াথিমক িশ া সমাপনী পরী ার প  ণয়ন সং া  িবিভ  কায ম: 

িমক নং কায েমর নাম সময়কাল 
িশ ণাথ  

মাট 
ষ মিহলা 

১) প  ণয়ন ( ই পব) ১০ িদন ১১৪ জন ৩০ জন ১৪৪ জন 

২) প  মডােরশন ৫ িদন ৬৫ জন ৭ জন ৭২ জন 

৩) প  ইংেরিজ ভাসেন পা র ৫ িদন ৩৯ জন ১৭ জন ৫৬ জন 

৪) ভাসন ত ে র ইংেরিজ যাচাই ৪ িদন ১৫ জন ০১ জন ১৬ জন 

 

 

াথিমক িশ া সমাপনী পরী া ২০১৯ এর এক  পরী া ক  পিরদশন করেছন  
নপ এর স ািনত মহাপিরচালক জনাব মাঃ শাহ আলম (অিতির  সিচব) 

 



   
 

 

কাশনা:  

জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) াথিমক িশ া ে  জাতীয় পযােয়র একমা  শীষ গেবষণা ও 
িশ ণ িত ান। াথিমক িশ ার মােনা য়েন িশ ণ আেয়াজন ও গেবষণা স াদেনর পাশাপািশ িনজ  

কমকাে র চােরর জ  ‘ নপ বাতা’ নামক িনউজেলটার এবং গেবষণা লক িনব স  বাৎসিরক জানাল 
‘Primary Education Journal’ িনয়িমত কাশ কের থােক।  

 নপ বাতা : াথিমক িশ ার মােনা য়েনর জ  নপ যসব কম িচ হণ ও বা বায়ন কের থােক 
সরকার ও জনগণেক তা অবিহত করার জ  ‘ নপ বাতা’ নামক ষা ািসক িনউজেলটার িনয়িমত 

কাশ কের। এেত াথিমক িশ াসং া  সমসামিয়ক স  সহকাের চার করা হয়। নেপর 
িশ ণ কায েমর সংবাদ, স ািদত গেবষণাকেমর সংি সার, বাড অব গভনরস সভার িস া , 

জাতীয় ও আ জািতক িদবসস হ উদযাপেনর খবর, াথিমক িশ াে ে  হীত উে াগস েহর 
সংবাদ এেত কাশ করা হয়। মাটকথা, াথিমক িশ ািবষয়ক যাবতীয় ণ িবষয় ‘ নপ 
বাতা’র মা েম চািরত হয়। ২০১৯-২০২০ অথবছের  নপ বাতা কািশত হেয়েছ। 

বতমান জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) ১৯৭৮ সােল ‘ মৗিলক িশ া একােডমী’ িহেসেব 
িত ার পর ‘ মৗিলক িশ া একােডমী পি কা’ নােম অে াবর, ১৯৮১ সােল এক  পি কা থম 
কািশত হয়। পের এ  ‘একােডিম-বাতা’ নােম মািসক খপ েপ কািশত হেত থােক। ১৯৯৭ 

সােলর িডেস র থেক এ  ‘ াথিমক িশ া বাতা’ নােম অধবািষক কাশনা িহেসেব কািশত হেত 
 কের। ২০০৪ সােল নপ ায় শািসত িত ান িহেসেব যা া  কের। এর সে  স িত রেখ 

‘ াথিমক িশ া বাতা’ ২০০৮ সােলর  িডেস র সং া থেক ‘ নপ বাতা’ নােম কািশত হেত  
কের। এরপর থেক ‘ নপ বাতা’ িনরবি ভােব নেপর সকল কমকাে র সংবাদ কাশ কের 
আসেছ। 

 াইমাির এ েকশন জানাল : 

বাৎসিরক কাশনা  াইমাির এ েকশন জানাল এর মা েম াথিমক িশ া স িকত িবিভ  গেবষণা 
িতেবদন ও ব   কাশ করা হয়। ২০২০ সােল কািশত জানােল কািশত ব  িবষেয় সংে েপ 

আেলাচনা করা হেলা: 
 

SL Title Authors Abstract 

1 Present Situation 
of Inclusive 
Education:  A 
Study on selected 
Primary Schools 
in Mymensingh 
City 

Md. Shah Alam 

Director General, 
NAPE 

 

Md. Zahurul 
Haque 

Specialist, NAPE 

The aim of this study is to investigate the present 
situation of teachers’ understanding about 
Inclusive Education, the situation of applying 
their knowledge and skills in teaching and finally 
the accessibility of the special needs students to 
the school premises on selected Primary Schools 
in Mymensingh City. A mixed model method in 
composition of qualitative and quantitative 
method was used to conduct this study. The data 
was collected from only five sample schools of 
Mymensingh city and purposive sampling was 
used for that. Semi-structured interview, Focus 
Group Discussion guideline and an observation 
checklist were used for collecting data. The 



   
 

 

present study shows that the teachers do not have 
clear idea about the concept of inclusive 
education and most of them are not found capable 
to deal properly with the special needs students in 
the classroom. The infrastructures of the schools 
(school building, classroom, toilets, playground 
etc.) are not fully accessible for the SNS. The main 
suggestions for ensuring inclusive education are 
providing training for the teachers, supplying 
necessary number of multi-sensory teaching-
learning materials to all the schools, creating 
awareness among the guardians, infrastructural 
development of the school, arranging user 
friendly toilets for the special needs children, and 
creating special arrangements for assessing the 
performance of these SNS. 

2 A qualitative 
investigation on 
nature of 
practices and 
challenges to 
implement the 
new approaches 
of primary 
mathematics 
textbooks of 
Bangladesh 

Shahidul Islam 

Trainer, 
Shuchona 
Foundation, 
Dhaka 

 

Tamanna Sultana 

Associate 
Professor, 
Institute of 
Education and 
Research (IER), 
University of 
Dhaka 

Recently, mathematics textbook in Bangladesh 

has been modified incorporating several new 

approaches. To improve and assess the 

reformation, it is critically important to know how 

teachers implement the new approaches in the 

classroom and what the challenges they faced 

during the classroom practices. The aim of this 

study is to explore nature of practices and 

challenges faced by the teachers to implement the 

new textbooks in the classroom. This study adopts 

qualitative design. Data is collected through semi-

structured interview of six primary school 

teachers as well as observation of 18 classes (3 

classes of each participants) conducted by them to 

find out the nature of practices and the 

challenges they faced to implement the reformed 

mathematics textbook in their classroom. Data 

are analyzed thematically. One of the findings of 

this study is that teachers are moderately 

implementing the new textbooks in the classroom. 

Teachers also face different types of challenges 

regarding the use of new textbooks in the 

classroom. To ensure the quality education, 

findings of this study will be of a significant use 

for curriculum developer, textbook experts, 

teacher educator, instructor of Primary Teachers 

Training Institute (PTI) and the teachers who will 

be practicing the new textbooks in the classroom. 

 



   
 

 

SL Title Authors Abstract 

3 Challenges and 
Prospects of 
Engaging Elderly 
People in 
Government 
Primary Schools 
of Bangladesh:  A 
Qualitative Study 
on 
Intergenerational 
Education Model   

Sumaiya Khanam 
Chowdhury  

Assistant 
Professor, IER, 
Jagannath 
University 

 

 

Mohammad Bellal 
Hossain 

Professor, 
Population 
Science, Dhaka 
University  

In Bangladesh it has been predicted that, within 
35 years, the number of elderly people will 
increase approximately 20% of its total 
population and the growth of this portion will be 
2.2 comparatively 0.5 of youth generation. By 
considering how this huge number of population 
can participate both socially and economically, 
this qualitative (basic interpretive) study tried to 
explore the intergenerational education 
program concept in primary education sector of 
Bangladesh. The study found that, under the 
intergenerational education program, the 
elderly population can involve in the schools in 
both formal and non-formal ways, like taking 
lesson along with the teachers, sharing 
experiences in connection with the book content, 
guiding children on different occasions in 
schools, visiting home and advising the children 
on daily food and hygiene habit, helping the 
vulnerable and week student in schools etc. The 
prospect of involving were found among the 
children, the elderlies, the schools and the 
community. However, the study also provided 
two types of challenges, one is technical: finding 
the skilled elderly person and the other is socio-
psycho-political: the mind-set about school’s role, 
definition of teacher, elderly portrait etc. 

4 Use of Teaching 
Methods and 
Teaching 
Techniques 
Effectively at 
Primary level in 
Bangladesh 

Md. Fajlay Rabbi 

Lecturer, IER, 
Khulna University  

The objective of the study was to investigate the 
effective use of teaching methods and 
techniques at primary level in Bangladesh. All 
the participants had trainings from URCs, PTIs 
were included in the sample. For the purpose of 
data collection, a questionnaire was prepared. 
Data collected through the questionnaire was 
tabulated, analyzed and interpreted by applying 
percentage. Major findings of the study reveal 
that (1) teachers’ presents a brief overview of 
the contents; (2) teacher’s uses teaching aids to 
enhance the student’s comprehension of the 
concepts; (3) teacher speaks at a rate which 
allows students time to take notes; (4) teacher 
evaluates the success of his teaching by asking 
questions about the topic at the end of the 
session and; (5) teacher assigns homework and 
checks it regularly. It was concluded that 
teachers were uncertain to probe questions 
answer is incomplete, repeats questions when 
necessary and also responds students queries 
politely and carefully; teacher establishes and 
maintains vigilant contact with the student’s 
body movements do not contradict the speech 
and takes notes to respond students curiosity 



   
 

 

and the teachers voice can be heard easily, he 
raises and lowers his voice for variety and 
emphasis. It has been recommended that 
teaching-learning materials should be used 
more vigilantly by teachers to make their 
teaching effective, teacher must pay attention to 
remove sign of puzzlement to make students 
learning better and teacher should pay more 
attention to his own personality and manners 
and be cooperative with student’s words. 

 

SL Title Authors Abstract 

5 Students’ 
Performance 
in Reading 
with 
Understanding 
in English: A 
Scenario of 
Primary 
Schools in 
Bangladesh 

Md. Yousof Ali  

Director, NAPE 

 

Md. Nazrul Islam 

Assistant 
Specialist, NAPE 

Abu Bakar Siddiq,  

Assistant 
Specialist, NAPE 

 

Muhammad 
Salahuddin  

Assistant 
Specialist, NAPE 

 

Reading is one of the main academic focus areas in 
the primary grades. This These skills are critical for 
children’s development, and consecutive studies 
have shown a link between competency in reading 
and overall attainment. This study explored the 
students’ reading ability in English at grade four in 
government primary schools in Bangladesh. Mainly 
this study follows the quantitative research design 
as nature. Individual achievement tests has have 
used to identify the students’ performance in 
English reading with understanding. Following this 
achievement test, the numeric data was collected 
from students who are studying at government 
primary schools in class four. It was found that few 
students could match all the words and sentences 
correctly with pictures. On the other hand, some 
students of class four could correctly answer all the 
Multiple Choice Questions. The results indicated 
that teachers should provide an opportunity for 
students to practice the reading skill in the class 
room and field level monitoring should have 
strengthened to ensure quality teaching in the 
classroom. 

6 Factors 
influencing 
the reflection 
of “Teachers’ 
Edition” in 
practicing 
inquiry in 
primary 
science 
teaching 
learning 
practice 

Sharmin Islam 

Material 
Developer  IED, 
BRAC University 

 
Sheikh Tahmina 
Awal 
Assistant 
Professor 
Institute of 
Education and 
Research, 
University of 
Dhaka 

A “Teachers’ Edition” is generally developed by 
NCTB along with primary science textbook to 
facilitate our teachers for better classroom 
practice. However, most of the primary teachers do 
not have adequate preparation for teaching science 
in the classroom and not familiar with the teaching 
strategies as suggested in the “Teachers’ Edition”. 
This study therefore aims to explore the factors 
influencing the reflection of “Teachers’ Edition” in 
practicing primary science teaching. This study is 
mixed in nature and followed explanatory 
sequential design. Lesson observation, document 
analysis and interview of the teachers were used as 
instruments. Both descriptive and thematic analyses 
were used to address the answer of the research 
questions. The results indicate that though few 
teachers try to conduct some aspects of inquiry 
based teaching. In most of the classes, the teaching 



   
 

 

 

Rezina Ahmed 

Assistant 
Professor 
Institute of 
Education and 
Research, 
University of 
Dhaka 

 

learning activities are conducted in lecture method 
and just the fact of memorizing particular content 
of science. Though “Teachers’ Edition” provides 
structured method of inquiry it is not reflected 
properly in most of the classes. Among the factors 
time constrain is one of the crucial factors to 
conduct inquiry based classroom activities. 
Teachers’ belief also affect the current teaching 
learning practices as most of them believe our 
current context and students are not ready to 
except the new approach of science. These findings 
can be implicated for seeking some effective ways 
of developing teachers’ practice, curriculum 
developers and school authority to support 
teachers. 
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7 Learning Gaps in 
Achieving 
Reading Skills in 
English of Grade 
3: Causes and 
Remedies 

Md. Saiful Islam 

Assistant 
Specialist NAPE 

 

Rangalal Ray 

Senior Specialist 
NAPE 

 

Nazrul Islam 

Assistant 
Specialist  NAPE 

 

Mohammad Abu 
Bakar Siddik 

Assistant 
Specialist  NAPE 

 

 

For primary grades, reading is one of the main 
academic focus areas. But the standard of 
teaching learning at primary level in Bangladesh 
is very low (Sultana, 2010). The purpose of the 
study is to find the causes of present learning 
gaps in reading English of grade 3 students and a 
way-out of those deficiencies in learning. This 
study is done in two phases by following the mixed 
method approach with sequential explanatory 
strategy. Teachers’ semi-structured interview and 
FGD with students were done in phase-2 following 
the achievement test results done in phase-1. Data 
revealed that majority of the students cannot read 
unseen text with understandable pronunciation 
and stress and there were some students who 
were repeater and also some were promoted to 
grade 3 with learning deficiencies. Major causes 
of these learning deficiencies were as 
inappropriate teaching techniques, problems in 
using teaching materials, students’ passive 
participation, memorization tendency, 
inappropriate assessment, teachers’ 
incompetence and lack of family support. To 
reduce those learning deficiencies the study 
recommends the followings- increase classroom 
practice, engage good students, follow Teachers’ 
Edition, effective use of teaching materials, 
regular classroom assessment, motivating 
students, aware parents, recruiting subject-based 
English teachers and reduce the tendency of exam 
focused teaching. 

8 Bangla Reading 
of Grade Three 
Students: an 
Explanatory 
Study at 
Government 
Primary Schools 
in Bangladesh  

Muhammad 
Salahuddin 
Assistant 
Specialist,  NAPE 
 
Rangalal Ray 
Senior Specialist      
NAPE 

The ability to read is fundamental for overall 
academic success and positively affects life 
outcomes. Reading fluency is important for 
bridging between word recognition and 
comprehension. The main objective of this study is 
to measure the present status of Bangla reading 
fluency with understanding of grade III students 
at the government primary schools in Bangladesh. 
To meet these research objectives, we used 
explanatory sequential mixed methods design 



   
 

 

 

 

Md. 
MahmudulHasan 

Assistant 
Specialist   NAPE 

 

Dr. Md. Rabiul 
Islam 

Assistant 
Specialist NAPE 

 

with multistage cluster sampling strategies. 
Through quantitative analysis it is found that 
students scored on an average 2.34 (out of 4) in 
reading seen text and 1.29 (out of 3) in reading 
unseen text. In addition, students can read 48 
words per minute with 80% comprehension. 
Causes of gaps in achieving reading skills are 
students were not able to identify the alphabet, 
not able to make words with the help of alphabet, 
not able to make the compound letter and not able 
to make sentences with the help of words. Almost 
all teachers mentioned that they assess students 
reading skill by asking to read. Most of the schools 
have supplementary reading materials (SRM) at 
the teachers’ room that’s why students have no 
opportunity to receive this SRM. To overcome 
these situation teachers can conduct a baseline 
survey at the beginning of the academic year and 
scaffold them continuously to reach up to the 
mark according to survey. In addition, teachers 
can follow NCTB suggested methods and 
techniques at Bangla language teaching. 

 

 
 

 
 

িপ আই সহকারী পািরনেটনেড গেণর িশ ণ কাস উে াধন অ ােন নপ মহাপিরচালক 
 জনাব মাঃ শাহ আলম (অিতির  সিচব), পিরচালক ও অ া  অ ষদ সদ । 

 



   
 

 

 
মানস ত াথিমক িশ া িনি তকরণ িবষয়ক কমশালাস েহর িতেবদন 

 
জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) লত াথিমক িশ ার মান উ য়েন কাজ কের থােক। মাঠপযােয়র 

াথিমক িশ া সংি  কমকতােদর িশ ণ (  ময়াদী ও দীঘ ময়াদী), গেবষণা, ওয়াকশপ, সিমনার, 

মিনটিরং ও ম িরং নপ কায েমর অ ভ ‚ । াথিমক িশ ার মান উ য়েন মাঠপযােয় িবিভ  সম া 

এখনও িব মান। আর তা সমাধােনর একমা  উপায় হে  গণসেচতনতা লক কায ম পিরচালনা করা। 

জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ) িবিভ  গেবষণা ও সমী া পিরচালনা বক সরকারেক নীিতিনধারেণ 

সহেযািগতা দান কের যাে  এবং াথিমক িশ ার ণগতমান উ য়েন ভ‚িমকা রাখেছ। বা তা লক 

াথিমক িশ া কম িচেক ু বা বায়ন এবং মানস ত াথিমক িশ া উ য়েন সহায়তা দােনর লে  

নপ-এর সমাজিব ান অ ষদ িত বছর াথিমক িশ ার মান উ য়েন সেচতনতা ি  িবষয়ক আ িলক 

কমশালার আেয়াজন কের থােক। দেশর িবিভ  িবভােগর য সকল জলায় ছা ছা ী ভিতর হার কম এবং 

ঝের পড়ার হার অিধক সসব জলায় এরকম কমশালার আেয়াজন করা হেয় থােক। এরই ধারাবািহকতায় 

২০১৯-২০২০ অথবছের দেশর ৪  িবভােগ ৪  কমশালা অ ি ত হয়। িত  কমশালায় িবিভ  

ক াটাগিরেত ৫৫ জন কের মাট ২২০ অংশীজন অংশ হণ কেরন। কমশালায় াথিমক িশ ার মান উ য়েন 

জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম  (েনপ)-এর কায েমর উপর এক  ও মানস ত াথিমক িব ালেয়র 

কায েমর উপর আরও এক  িভিডও ি  দশন করা হয়। কমশালােত াথিমক িব ালেয়র ধান 

িশ ক, সংি  িব ালেয়র এসএমিস’র সভাপিত, সহকারী উপেজলা িশ া অিফসার, ইউআরিস ইন া র, 

উপেজলা িশ া অিফসার, সহকারী জলা াথিমক িশ া অিফসার এবং িবিভ  পযােয়র জন িতিনিধগণ 

অংশ হণ কেরন। ত  ি  িহেসেব উপি ত িছেলন িপ আই পািরনেটনেড , জলা াথিমক িশ া 

অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা পিরষদ চয়ার ান এবং জাতীয় াথিমক িশ া একােডমী  

(েনপ)-এর কমকতা । ২০১৯-২০২০ অথবছের মাট ৪  ভ েত অ ি ত হওয়া কমশালার িববরণী িনে  

উে খ করা হেলা. 

িমক নং কমশালায় 
অংশ হণকারী িবভাগ 

কমশালা আেয়াজেনর ান তািরখ অংশ হণকারীর 
সং া 

১ ময়মনিসংহ মাহনগ , ন েকাণা ১৩ নেভ র, ২০১৯ ৫৫ জন 

২ রং র রাজারহাট, িড় াম ২৭ নেভ র, ২০১৯ ৫৫ জন 

৩ িসেলট না ঘাট, হিবগ  ২৬ জা য়াির, ২০২০ ৫৫ জন 

৪ লনা িজবনগর, মেহর র ০৫ ফ য়াির, ২০২০ ৫৫ জন 

 



   
 

 

চার  ভ েত আেলাচনায় অংশ হণকারীগণ বা তা লক াথিমক িশ া ও মানস ত াথিমক িশ া 

বা বায়ন স িকত িবিভ  সম া ও সম া েলা সমাধােনর উপায়স হ েল ধেরন যা িন প: 

সম ার ধরণ অ রায়স হ পািরশমালা 

অবকাঠােমা 

স িকত 

সম াবিল 

১। স  জাতীয়করণ ত িক  িব ালয় এবং রাতন 

িক  সরকাির াথিমক িব ালেয়র অবকাঠােমাগত 

সম ার কারেণ পাঠদান াহত হে । িক  সং ক 

িব ালেয় িঁক ণ ভবন এখনও িব মান এবং 

যখােন িনমাণ কাজ হে  সখােনও কােজর মান 

িন , ফেল ভিব েত আবার তা িঁক ণ ভবেন 

পিরণত হেব। এেত িবপদজনক অব ার ি  হয় 

এবং িশ াথ েদর উপি িত কেম যায়। 

২। অেনক িব ালেয় িণকে র তার কারেণ 

িব ালয় েলােক একিশফেট পিরণত করা যাে  না। 

এমনিক িবেশেষ এক কে ই  িণর 

কায ম একসােথ পিরচালনা করেত হে । 

৩। আসবাবপে র তার কারেণ িশ াথ েদর 

িণকে  বসেত অ িবধা, িশ কগেণর পাঠদােন 

সম া এবং েয়াজনীয় উপকরণ ও য পািত 

সংর েণর ব া নই। 

৪। অেনক িব ালেয় িনরাপদ পানীয়জেলর অভাব। 

গভীর নল প না থাকায় েয়াজেন পািন পান করেত 

পারেছ না। পািন  পােনর জ  িশ াথ রা এিদক 

ওিদক যায় অথবা পািন পান না কেরই িব ালেয় 

অব ান কের। ফেল ােস অমেনােযাগী হেয় পেড় 

এবং া গত িব প ভাব পেড়। 

৫। অেনক িব ালেয় ওয়াশ ক না থাকায় 
িশ াথ রা সময়মত শৗচাগার বহার ও েয়াজেন 
হাত খ ধৗত করেত পারেছ না। 

 

৬। াক াথিমক িণক  সি ত না থাকায় 

কামলমিত িশ েদর থেমই িব ালয় স েক 

১। স  জাতীয়করণ ত িব ালয় ও রাতন যসকল 
িব ালেয়র অবকাঠােমাগত সম া রেয়েছ সই 
িব ালয় েলার সম া সমাধান কের পাঠদােনর 

ব া করা। য সকল িব ালেয় িঁক ণ ভবন 
রেয়েছ স েলা িনলােমর মা েম অপসারণ কের 
ন ন ভবন িনমাণ করা। িনমাণ কােজর সময় ণগত 
মান িনি ত করেত অিধদ র ক ক জলািভি ক 
টীম গঠন কের াজ মিনটিরং-এর ব া করা। 

 

২। য সকল িব ালেয় িণকে র তা রেয়েছ 
সখােন িপইিডিপ-৪ এর আওতায় ণগত মান স  

ন ন ভবন াপেনর মা েম িণকে র তা র 
কের পাঠদােনর ব া করেত হেব এবং 
িব ালয় েলােক একিশফেট পিরণত করেত হেব। 

৩। িপইিডিপ-৪, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা 
পিরষেদর সহায়তায় আসবাবপ , পযা  উপকরণ ও 
য পািতর ব া কের া মত পাঠদান করার 

ব া কের দয়া।  

 

৪। িপইিডিপ-৪ এর আওতায় এবং উপেজলা 
পিরষেদর মা েম য সকল িব ালেয় িনরাপদ 
পানীয় জেলর ব া নই সখােন গভীর নল েপর 

ব া করেত হেব।  

 

৫। িশ াথ রা সময়মত শৗচাগার বহার ও 
েয়াজেন হাত খ ধৗত করেত পারা জ ির এবং 
া স ত িবষয়। এজ  িত  িব ালেয় ছেল ও 

মেয়েদর জ  আলাদা ওয়াশ ক িনমাণ কের 
শৗচাগার সম ার সমাধান করা।  

৬। এসএমিস ও ানীয় জনগেণর সহায়তায় াক 
াথিমকসহ িত  িণক  সি ত করা। তােত 

িশ াথ রা িব ালেয়র পিরেবশ িনেয় িশ থাকেব 



   
 

 

ভােলা ধারণা হে  না। এেত িশ েকর পাঠদােনর 

সময় িশ াথ রা আকষণ হািরেয় ফলেছ। 

৭। তম মহাসড়েকর পােশর িব ালয় েলােত 

সীমানা াচীর না থাকায় ায়ই িশ রা ঘটনার 

িশকার হয়। ঘটনা ঘটেত পাের এ প আশ ার 

কারেণ অিভভাবকগণ তােদর িশ েদর িব ালেয় 

পাঠােত অনীহা কাশ কেরন এবং িশ াথ র 

উপি িত কম হয়। 

৮। অেনক িব ালেয় খলার মাঠ না থাকা, অসমান 

মাঠ, মােঠ জলাব তা ইত ািদর কারেণ িশ াথ েদর 

খলা লার ব া নই। খলা লার মা েম িশ েদর 

িচ  িবেনাদন এবং শারীিরক িবকাশ বাধা  হে । 

দালনা, ি পারসহ পযা  খলা লার সর াম নই। 

এবং িশ কগণ পাঠদান করেত া েবাধ করেব। 

 

৭। সরকাির ব াপনায় তম মহাসড়েকর পােশর 
িব ালেয়র সীমানা াচীর িনমােণর ব া করা 
যােত ঘটনা না ঘেট এবং িব ালেয় িশ াথ র 
উপি িত ি  পায়। 

 

 

 ৮। িশ েদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশর জ  
খলা লা জ ির। যসকল িব ালেয় জায়গা আেছ 

িকংবা মাঠ অসমান ও জলাব তা আেছ সখােন 
সরকািরভােব অথবা ইউিনয়ন পিরষদ/উপেজলা 
পিরষেদর সহায়তায় মাঠ সং ােরর ব া করেত 
হেব। দালনা, ি পারসহ খলা লার সর ােমর ব া 
করেত হেব। 

 

শাসিনক ও 

িশ ক 

িনেয়াগ 

স িকত 

সম াবিল 

 

১। িশ ক তার কারেণ িশ কগেণর অিধক 

সং ক াস পিরচালনা করা। যার ফেল াস 

পিরচালনায় অেনক ে  অনীহা পিরলি ত হয়। 

২। িবষয়িভি ক িশ ক িনেয়াগ না দয়ায় থম 

থেক প ম িণ পয  ভােলাভােব িশ ক পাঠদান 

করেত পারেছন না, এেত অেনক ে ই িশখনফল 

অিজত হে  না। 

 

 

৩। িশ কগেণর িবিভ  কালীন সমেয় এবং 

িশ েণর সময় ঐ িশ কেকর পাঠদােনর 

ঘাটিত রেণর ব া না থাকা। 

৪। মিহলা ও ষ িশ েকর িনেয়ােগর ে  কাটা 

ও িশ াগত যা তার বষ  থাকা। 
 

 

 

 

 

১। িশ ক ছা  অ পােতর িদেক ল  রেখ ন ন পদ 

জন করা এবং পেদ িশ ক িনেয়ােগর মা েম 

িশ ক সংকট র করা, যাতিশ কগণ ভালভােব 

িত িনেয় াস পিরচালনা করেত পােরন।  

২। িবষয়িভি ক িশ ক িনেয়াগ ও পাশাপািশ 

িশ কগেণর িশ েণর ব া করা। িবষয়িভি ক 

িশ ক িনেয়াগ হেল সকল িণেত দ তার সােথ 

পাঠদান করেত পারেব এবং িণিভি ক অজন 

উপেযাগী িশখনফল েলা সহেজ অজন করােনা যােব।  

৩। িশ কগেণর িবিভ  কালীন সমেয় এবং 

িশ েণর সময়ঐ িশ েকর পাঠদােনর ঘাটিত 

রেণর জ  ল িশ ক িনেয়ােগর ব া করা। 

৪। মিহলা ও ষ িশ ক িনেয়ােগর ে  

কাটা থা বািতল ও িশ াগত যা তা সমান করেত 

হেব। এেত উ তর িশ াগত যা তাস  িশ ক 

িনেয়াগ দওয়া এবং রবত  ও গম ােন িশ ক 

পদায়ন করা স ব হেব। 

 



   
 

 

৫। ধান িশ কগেণর িণ পাঠদান যথাযথ 

পযেব ণ না করা। এেত সহকারী িশ কগণ তােদর 

ই ামত পাঠদান কেরন, িবেশেষ মা  ন 

মইনেটইন করা হয়। 

 

 

৬। িব ালেয় অিফস সহকারী কাম কি উটার 

া িরক পদ না থাকায় ধান িশ ক অিধকাংশ 

সময় রকড রিজ ার হালনাগাদকরণ এবং 

শাসিনক কােজ  থােকন ফেল িতিন পাঠদান 

এবং মিনটিরং কাজ করেত পােরন না। 

৭। দ রী কাম হরীর পদ রণ না করার ফেল 

িব ালয় কায ম াহত হে । আসবাবপ  ও 

য পািত রােত অরি ত থাকেছ, কাথাও কাথাও 

ির হেয় যাে । 

 

৮। গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকায় িব ৎ সংেযাগ 

না থাকায় মাি িমিডয়ার মা েম িশখন- শখােনা 

কায ম পিরচালনা করেত না পারা। িব ৎ না 

থাকার কারেণ অ া  আ িনক য পািত বহার 

করেত না পারায় িব ালেয় েগাপেযাগী পাঠদান 

করা যাে  না। 

 

 

৯। গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকা এবং চরা েলর 

িব ালয়স েহর িশ কগেণর যাতায়াত সম ার 

কারেণ িব ালেয় আগমন ান যথাসমেয় না 

হওয়া। 

১০। অ ত যাগােযাগ ব া যমন িব ালেয় 

যেত িবেশেষ রা াঘাট, ি জ কালভাট, 

সংেযাগ স  না থাকা ইত ািদ। এেত কামলমিত 

িশ াথ েদর িব ালেয় যাওয়ার িত অনা হ ি  

৫। ধান িশ ক ক ক িণ পাঠদান কায ম 

পযেব ণ করা হেল সহকারী িশ কগণ তােদর 

দািয়  ও কতে র াপাের সেচতন হেবন। এজ  

ধান িশ কগেণর মািসক সম য় সভায় িবষয়  

সহকাের আেলাচনার মা েম িনি ত করেত 

হেব।  

৬। িব ালয় পযােয় অিফস সহকারী কাম কি উটার 

া িরক পদ জন কের িনেয়াগদােনর ব া করা, 

যােত ধান িশ ক পাঠদান এবং মিনটিরং কাজ 

যথাযথভােব করেত পােরন। 

 

৭। যসকল িব ালেয় দ রী কাম হরী নই 

ক পে র মা েম সসকল িব ালেয় দ রী কাম 

হরী িনেয়াগ কের িব ালয় কায েম সহায়তা করা। 

এেত আসবাবপ  ও য পািত িনরাপদ সংর েণর 

ব া হেব। 

৮। ক পে র সহেযািগতায় æততম  সমেয় িব ৎ 

সংেযাগ িদেয় পাঠদােনর ব া করা। গম পাহাড়ী 

ও হাওড় এলাকার যসব িব ালেয় িব ৎ সংেযাগ 

নই সখােন সৗরিব েতর ব া কের 

মাি িমিডয়ার মা েম পাঠদান করা। এেত াপটপ, 

মাি িমিডয়াসহ অ া  আ িনক য পািত বহার 

কের েগাপেযাগী পাঠদান করা যােব এবং িশ াথ রা 

িনয়িমত িব ালয় গমেন উৎসািহত হেব। 

৯। গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকা এবং চরা েলর 

িশ কেদর যাতায়ােতর বাহন অথবা আবাসেনর 

ব া করা যােত িশ কগণ সময়মত িব ালেয় 

আগমন ান করেত পােরন। 

১০। ানীয় সরকার এবং উপেজলা পিরষেদর মা েম 

মা েম যসকল িব ালেয় গমেন যাতায়াত সম া 

রেয়েছ সখােন রা াঘাট, ি জ কালভাট, সংেযাগ 

স  িনমােণর ব া করা। এেত িশ রা সহেজ 



   
 

 

হে । 

 

১১। িশ ক, এসএমিস ও িপ এ সদ গেণর মে  

সম য়হীনতা। 

 

১২। এসএমিস সদ েদর সমেয়াপেযাগী িশ েণর 

ব া না থাকায় িব ালেয়র কায েম তােদর উপর 

অিপত দািয়  পালন করেত না পারা। 

 

১৩। এসএমিস সভাপিত ও সদ গেণর দািয়  

পালেনর জ  কােনা প স ানীর ব া না থাকা। 

 

 

১৪। িশ েদর দীঘসময় িব ালেয় অব ােন বা  

করা হে । তারা অিধক সময় পয  মেনােযাগ ধরা 

রাখেত পারেছ না এবং শারীিরকভােবও বল হেয় 

পেড়। ফেল িব ালেয়র িত আ হ হািরেয় ফেল। 

১৫। ী কালীন ও শীতকালীন আলাদা সময় িচ না 

থাকায় সময় ব াপনায় সম া হে । আগমন 

ােন স ক সময় মানা িশ ক ও িশ াথ েদর 

জ  ক সা  হেয় পেড়। 

১৬। িশ েদর খলা লার জ  পযা  সময় না 

থাকার কারেণ পড়া নার িত আ িরকতা এবং 

আ হ কেম যায়। 

িব ালেয় যেত পারেব এবং িব ালেয় গমেনর 

ে  তােদর অনা হও থাকেব না।  

১১। ানীয় ক প  ক ক িবিভ  িশ ণ ও সভার 

মা েম িশ ক, এসএমিস ও িপ এ সদ গেণর 

মে  সম েয়র উে াগ নওয়া। 

১২। এসএমিস সদ েদর সমেয়াপেযাগী িশ েণর 

ব া কের তােদর দািয়  ও কত  স েক অবিহত 

করা, যােত িব ালয় কায েম তােদর উপর অিপত 

দািয়  স কভােব পালন করেত পােরন।  

১৩। এসএমিস সভাপিত ও সদ গেণর দািয়  

পালেনর জ  স ানীর ব া করা হেল িত  

সভায় উপি ত থাকেবন এবং কাজ করেত উ ু  

হেবন। 

১৪। িশ রা যােত িনিদ  সময় পয  িব ালয় 

কায েম মেনােযাগ ধরা রাখেত পাের স জ  

িব ালেয়র দীঘসময় কিমেয় হণেযা  পযােয় 

আনেত ক পে র সদয় িবেবচনা করা।  

১৫। ী কালীন ও শীতকালীন সমেয়র জ  িব ালয় 

কায েমর থক ন রাখেত হেব। এেত িশ ক ও 

িশ াথ েদর আগমন ান স ক সমেয় হেব এবং 

িব ালয় কায েম গিতশীলতা আসেব।  

১৬। িশ েদর মানিসক ও শারীিরক িবকােশর জ  

েন খলা লার সময় রাখা। এেত পড়া নার িতও 

িশ াথ েদর আ হ ি  হেব। 

িশখন-

শখােনা 

কায ম 

স িকত 

সম াবিল 

 

 

১। িশ াথ েদর  সাবলীলভােব বাংলা ও ইংেরিজ 

পড়েত না পারা। 

 

 

২। িডিজটাল সাম ী বহার কের িশ কগেণর 

পাঠদান না করা। আইিস  সাম ী ও দ  আইিস  

িশ েকর অভাব। অিধকাংশ িশ েকর িশ ণ নই 

এবং যারা িশ ণ পেয়েছন তােদরও িডিজটাল 

১। িণ িশ কগণ বাংলা ও ইংেরিজ পঠন িনি ত 

করার লে  িণকে ই িশ াথ েদর চচা করােবন 

এবং ধান িশ ক ও সহকারী উপেজলা িশ া 

অিফসার বা বায়ন িনি ত করেবন। 

২। িডিজটাল প িত বহার কের িশ াথ েদর 

পাঠদােনর জ  সকল িব ালেয় আইিস  সাম ী 

সরবরাহ করেত হেব। পাশাপািশ িশ কগেণর 

আইিস  িশ েণর ব া করেত হেব। যারা 



   
 

 

প িতেত পাঠদান না করার বণতা রেয়েছ। 

 

৩। কাির লাম স েক িশ কগেণর  ধারণার 

অভােব পাঠদান কৗশল স ক না হওয়া এবং 

কােনা কােনা ে  িশখনফল অিজত না হওয়া। 

৪। িক  সং ক িশ েকর পশাগত কােজ 

আ িরকতা না থাকার ফেল আগমন ােন 

সময়া বত  থােকন না, পাঠদােন দািয় হীনতার 

পিরচয়  দন এবং নানা অ হােত ােস িনয়িমত 

উপি ত থােকন না। এমনিক পশাগত দ তা ি র 

জ ও সেচ  থােকন না। 

৫। জানা যায় িক  িশ ক িণকে  মাবাইল 

ফান বহার করেছ  এবং ফইস ক চালাে । এেত 

পাঠদান াহত হয় এবং িশ াথ েদর উপর মাবাইল 

বহােরর এক  নিতবাচক ভাব পড়েছ। 

৬। িপিছেয় পড়া িশ াথ েদর জ  আলাদা ব া 

না থাকায় তারা পােঠর িত অনা হী ও 

অমেনােযাগী হেয় লখাপড়া থেক ের সের যাে । 

ববত  াস েলােত যিদ িণিভি ক অজন 

উপেযাগী যা তা অিজত না হয় সে ে  

িশ াথ েদর  ঝের পড়ার স াবনা থােক। 

িশ ণ পেয়েছন তােদর পাঠদান মিনটিরং করেত 

হেব। 

৩। সংি  ক পে র মা েম কাির লাম স েক 

িশ কগণেক  িশ ণ দওয়া যােত পাঠদান কৗশল 

স ক হয় এবং িশখনফল অিজত হয়।  

৪। িশ কগেণর পশার িত আ িরকতা ি র জ  

িবিভ  িশ েণ নীিত নিতকতার িবষয় িনেয় 

আেলাচনা কের উ ু  করা। আগমন ান ও ােস 

উপি িতর িবষেয় ক পে র নজরদাির বাড়ােত 

হেব। এে ে  জাতীয় াচার কৗশল অ সরণ 

করেত হেব। 

৫। িণকে  মাবাইল ফােনর বহার স ণ 

িনিষ  করা। িণকে  মাবাইল ফান বহার না 

হেল িশ ক এবং িশ াথ  উভয়ই উপ ত হেব। 

গিতশীল থাকেব পাঠদান ও াথিমক িশ া কায ম। 

 

৬। িপিছেয় পড়া িশ াথ েদর িত সজাগ ি  রাখা 

যােত তােদর পড়া নার িত অনা হ ি  না হয়। 

এজ  িপিছেয় পড়া িশ াথ েদর েয়াজেন আলাদা 

সময় িদেত হেব। 

 

 

অসেচতনতার 

কারেণ  

পািরবািরক/ 

সামািজক 

সম াবিল 

১। িশ াথ েদর জ  েরর খাবােরর ব া না 

থাকায় িব ালেয় আসেত তােদর অনা হ ি  হয় 

এবং েরর পেরর াস েলােত আ হ থােক না। 

 

২। স ক সমেয় িশ েদর িব ালেয় উপি িত 

িনি ত করেত না পারা। 

 

৩। কােনা কােনা ে  অিভভাবকগেণর িশ া 

স েক সেচতনতার অভাব। 

 

১। অিভভাবক ও মা সমােবেশর মা েম িশ াথ েদর 

জ  িমড- ড িমেলর িবষয়  িনি তকরণ এবং 

েরর খাবার িশ াথ েদর িফন বে  দওয়ার 

জ  উ ু  করা। 

২। িশ েদর যথাসমেয় উপি িত িনি ত করার জ  

অিভভাবক সমােবশ ও মা সমােবেশর আেয়াজন কের 

িব ালেয়র সময় িচ মেন চলেত উ ু  করা।  

৩। অিভভাবকগেণর সেচতনতা ি র জ  সিমনার 

ও কমশালার মা েম িশ ার  স েক অবিহত 

করা।  



   
 

 

৪। অিভভাবকগেণর দির তার কারেণ িশ াথ েদর 

িশ েমর সােথ স ৃ  থাকা। 

 

 

৫। বা িববােহর কারেণ াথিমক িশ া চ  সমা  

না কেরই িক  সং ক িশ াথ র ঝের পড়া। 

৪। িশ ম িবেরাধী আইন স েক অিভভাবকগণেক 

অবিহত করা ও  সেচতনতা ি র জ  সভা 

সমােবশ, পা ার ও িলফেলেটর ব া করা এবং 

উপ ি র অেথর পিরমাণ ি  করা। 

৫। বা িববাহ রাধ করার জ  ানীয় জন িতিনিধ, 

এসএমিস, অিভভাবক, িশ ক ও িনকা  রিজ ার-

এর সহেযািগতায় অিভভাবকগেণর সেচতনতা ি র 

মা েম বা িববােহর ফল েল ধের বা িববাহ 

িতেরাধ করা। 

 
 

কমশালায় উপি ত অংশীজন িদন াপী আেলাচনায় তঃ ত অংশ হণ কেরন ও াথিমক িশ ার মান 
উ য়েন সবা ক সহেযািগতা চািলেয় যাওয়ার অ ীকার  কেরন। উি িখত সম া সমাধােনর জ  

পািরশস হ বা বায়ন করা হেল াথিমক িশ ার ণগত মান উ ত হেব বেল কমশালায় 
অংশ হণকারীগণ মেন কেরন। 
 
উ াবনী কায ম :  

 সবার মান উ ততর করেত ই-ফাইিলং এর মা েম ম ণালয়সহ অ  দ েরর সােথ প  যাগােযাগ করা 

হে । 

 উ াবনী কায েমর অংশ িহেসেব নপ-এর িডিপএড কায মেক িডিজটালাইজড করার কায ম  

হেয়েছ। ফেল েত ক িপ আই নপ-এর সােথ িডিপএড িশ ণ সং া  যাবতীয় কায ম অনলাইেন 

স  করেত পারেব। 

 নপ ক া াস ও িশ ণ ক স হেক িসিস ক ােমরার আওতায় আনা হেয়েছ, এেত িনরাপ া ও 

িশ ণ মিনটিরং সহজতর হেয়েছ। 

 কমকতা কমচারীেদর বােয়ােমি ক হািজরার ব া করা হেয়েছ। 

 িভিডও কনফাের -এর মা েম িপ আই স েহর কায ম মিনটিরং করা হে  এবং এেত সকেল 

কমস াদেন আরও সেচতন হে ।  

 িবিভ  িশ ণ পিরচালনায় অনলাইন রিজে শন চা  করা হেয়েছ এেত সময় ও খরচ সা য় হেয়েছ। 

 িপ আইস েহ িশ ণাথ  ভিত ও আ :িপ আই বদলী অনলাইেন স  করা হেয়েছ। এেত সময় ও 

অেথর সা য় হেয়েছ।  



   
 

 

 
 

ঐিতহাসিক ৭ ই মাচ উদযাপন উপলে  ময়মনিসংহ সািকট হাউস মােঠ আেয়ািজত অ ােন  
জািতর িপতার িত া াপন শেষ নপ অ ষদ সদ । 

  
 
উপসংহার: 
 

জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম (েনপ), ময়মনিসংহ এসিডিজ বা বায়ন ও মানস ত াথিমক িশ া 

িনি তকরেণ কাজ করেছ। ২০১৯-২০২০ অথবছেরর ি তীয়ােধর েতই অথাৎ মাচ ২০২০ থেকই  হয় 

িব াপী মহামাির আকাের দখা দয় কািভড-১৯ বা কেরানা ভাইরাস িডিজজ ২০১৯ । এ রােগ আ া  হয় 

িব াপী ায় আড়াই কা র বিশ মা ষ । বাংলােদশসহ সারািবে  এ রােগ ায় ৮ (আট) ল  মা ষ 

বরণ কেরন। ফেল সারা িবে র সােথ আমােদর বাংলােদেশও এর িব প ভাব পেড়, বাদ যায়িন 

াথিমক িশ া সহ সকল েরর িশ া ব া যা দীঘ র কবেল পেড়েছ। এত িক র মে ও নপ সরকার 

িনেদিশত ও বািষক কমস াদন ি ত উে িখত কায ম বা বায়ন করেছ।  

নপ এর গেবষণাল  ত  উপা  িদেয় াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়েক ভিব ৎ কমপিরক না ণয়েন 

সহেযািগতা করেছ। াথিমক িশ া িবভােগর িবিভ  পযােয়র কমকতা েক পশাগত িশ ণ িদেয় 

তােদরেক দ  িশ ক িহেসেব গেড় লেছ। ২০২০-২০২১ অথবছের বা বায়েনর জ  একােডিমক 

ক ােল ার ত করা হেয়েছ। এেত নবিনেয়াগ া  ধান িশ কগেণর ১৫ িদন াপী ওিরেয়ে শন কাসসহ 

িবিভ  কােরর িশ ণ কায ম অ  রেয়েছ। কািভড-১৯ পিরি িতেত িশ ণস হ অনলাইন-ও ফস 

 ফস উভয় প িতেত বা বায়েনর পিরক না হণ করা হেয়েছ। মানস ত াথিমক িশ া বা বায়েনর 

জ  িণকে  িশখন- শখােনা কায মেক কাযকর করেত াথিমক িব ালেয়র িশ কম লীেক অ ািণত 

করেছ। নপ এসিডিজ বা বায়ন ও িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত েয় াথিমক িশ ার মান উ য়েন 

িনরলসভােব কাজ কের যাে ।   


