
 



 



 



 



 

২০১৭ সন হতে 

ম োবোইল ব্োাংক াং এর 

 োধ্যত  কিক্ষোর্থীতের সরোসকর 

উপবৃকি প্রেোন 

 

কিক্ষো কনতে গড়ব মেি 

মিখ হোকসনোর বোাংলোতেি 

 

 

 োধ্যক   ও উচ্চ কিক্ষো কবভোগ 

কিক্ষো  ন্ত্রণোলে 



শিক্ষক সংখ্যা বৃশি 

স্কুল পর্ যায় 

২০০৮ ২০১৭ 

২,০৯,৪৯৬ ২,৪৩,৮৮০ 
 

কললজ পর্ যায় 

২০০৮ ২০১৭ 

৮৭,৭১৫ ১,২০,৯৩৪ 

 

 

শিক্ষা শিলয় গড়ব দেি 

দিখ হাশসিার বাংলালেি 

 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শবভাগ 

 শিক্ষা মন্ত্রণালয় 

 



  শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস 

        মাধ্যশমক পর্ যায় 

২০০৮ ২০১৭ 

৬১.৩৮% ৩৭.৮১% 
 

 উচ্চ মাধ্যশমক পর্ যায় 

২০০৮ ২০১৭ 

৪৬.৮৬% ১৯.৮৯% 

 

 

শিক্ষা শিরয় গড়ব দেি 

দিখ হাশসিাে বাাংলারেি 

 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শবভাগ 

শিক্ষা মন্ত্রণালয় 



 

দৃষ্টি প্রষ্টিবন্ধীদের জন্য 

ব্রেইল বই ষ্টবিরণ 
 

 প্রথমবাদরর মদিা ২০১৭ সাদল  

৯ হাজার ৭০৩ টি 

 ২০১৮ সাদল 

    ৮ হাজার ৪০৫ টি 
 

 

 

ষ্টিক্ষা ষ্টিদে গড়ব ব্রেি 

ব্রিখ হাষ্টসিার বাাংলাদেি 

 

 

মাধ্যষ্টমক ও উচ্চ ষ্টিক্ষা ষ্টবভাগ 

ষ্টিক্ষা মন্ত্রণালে 



শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃশি 

স্কুল পর্ যায় 

 ২০০৮   ২০১৭ 

৬৮ লক্ষ 

২০ হাজার 

 ১ ক াটি ৩ লক্ষ 

৩১ হাজার 

 ললজ পর্ যায় 

২০০৮   ২০১৭ 

১৮ লক্ষ 

৫৬ হাজার 

 ৩৮ লক্ষ 

৭৩ হাজার 

 

 

শিক্ষা শিলয় গড়ব কেি 

কিখ হাশসিার বাংলালেি 

 

 

মাধ্যশম  ও উচ্চ শিক্ষা শবভাগ 

শিক্ষা মন্ত্রণালয় 



৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গ োষ্ঠীর মোতৃভোষোয়  

(চোকমো, মোরমো,  োররো, সোদ্রদ্র ও দ্রিপুরো)  

পোঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও দ্রিতরণ 

 

 

প্রথমিোররর মরতো ২০১৭ সোরে 

প্রোক-প্রোথদ্রমক স্তরর  ৭৭,২৮২ টি 

 

২০১৮ সোরে 

প্রোক-প্রোথদ্রমক ও প্রথম গেদ্রণর 

দ্রিক্ষোথীরের মরে ১,৪৯,২৭৬ টি 

 

 

দ্রিক্ষো দ্রনরয়  ড়ি গেি 

গিখ হোদ্রসনোর িোাংেোরেি 

 

 

মোেদ্রমক ও উচ্চ দ্রিক্ষো দ্রিভো  

দ্রিক্ষো মন্ত্রণোেয় 



২০১০ থেকে ২০১৮ পর্ যন্ত 

২৫৯ থেোটি ৭৯ লক্ষ ২২ হোজোর 

৯০২ টি পোঠ্যপুস্তে বিনোমূকে 

বিতরণ  

২০১৮ সকন ৩৫ থেোটি ৪২ লক্ষ ৯০ 

হোজোর ১৬২ টি 

 

 

বিক্ষো বনকে গড়ি থেি 

থিখ হোবসনোর িোাংলোকেি 

 

 

মোধ্যবমে ও উচ্চ বিক্ষো বিভোগ 

বিক্ষো মন্ত্রণোলে 



 

 

সনাতন পদ্ধততর পতরবর্তে  

২০১৭ সন থের্ে 

ইন্টারঅ্যােটিভ 

তিতিটাল েনর্টন্ট 

তততর ও ব্যবহার 

 

তিক্ষা তনর্ে গড়ব থেি 

থিখ হাতসনার বাাংলার্েি 

 

 

মাধ্যতমে ও উচ্চ তিক্ষা তবভাগ 

তিক্ষা মন্ত্রণালে 



ওপেন এডুপেশনাল রিপর্ার্ স 

ও  

ননটওয়ােস প্ররিষ্ঠা 
 

 রশক্ষে বািায়ন (২০১৩) 

 মুক্তোঠ (২০১৬) 

 BdREN (২০১৬) 
 

রশক্ষা রনপয় গড়ব নেশ 

নশখ হারর্নাি বাাংলাপেশ 

 

 

মাধ্যরমে ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় 



 

 

২০১৩ হতে ২০১৬ 
 

১২৫ টি উপতেলা 

আই.সি.টি. ট্রেস িং এন্ড  

সিতিাি স ট্রিন্টাি ফি এডুতেশ  

(U.I.T.R.C.E)  

স্থাপ  

সশক্ষা স তে গড়ব ট্রেশ 

ট্রশখ হাসি াি বািংলাতেশ 

 

 

মাধ্যসমে ও উচ্চ সশক্ষা সবভাগ 

সশক্ষা মন্ত্রণালে 



 

২০১১ হতে ২০১৭ 
 

শিক্ষা প্রশেষ্ঠাতে  

৩,৫৫০টি  আই.টি. ল্যাব 

এবং  

২৬,৬৫৫টি মাশিশমশিয়া 

ক্লাসরুম স্থাপে 

শিক্ষা শেতয় গড়ব দেি 

দিখ হাশসোর বাংলাতেি 

 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শবভাগ 

শিক্ষা মন্ত্রণালয় 



 

২০০৯ হতে ২০১৭ 
 

২ ক োটি ৫৬ লক্ষ ১ হোজোর 

১৯৩ জন শিক্ষোর্থীত  

৫ হোজোর ৬িে ক োটি টো ো  

উপবৃশি ও কেধোবৃশি  

প্রদোন 

 
 

শিক্ষো শনতে গড়ব কদি 

কিখ হোশিনোর বোাংলোতদি 

 

 

েোধ্যশে  ও উচ্চ শিক্ষো শবভোগ 

শিক্ষো েন্ত্রণোলে 



 

২০০৯ হতে ২০১৭ 
 

১৭ হাজার ১৯৬টি 

শিক্ষা প্রশেষ্ঠাতে 

আধুশেক ভবে  শের্ মাণ, 

মর্রার্ে ও সংস্কার 
 

শিক্ষা শেতে গড়ব মেি 

মিখ হাশসোর বাংলাতেি 

 

 

র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শিক্ষা শবভাগ 

শিক্ষা র্ন্ত্রণালে 



 

২০০৯ হতে ২০১৭ 
 

২১ লক্ষ শিক্ষক 

কর্ মকেমা-কর্ মচারী ও 

ম্যাতেজতর্ন্ট কশর্টির সদস্যতক 

শিশিন্ন শিষতে 

প্রশিক্ষণ প্রদাে 

শিক্ষা শেতে গড়ি দদি 

দিখ হাশসোর িাাংলাতদি 

 

 

র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শিক্ষা শিিাগ 

শিক্ষা র্ন্ত্রণালে 



 

 

২০১২ সন থেকে 

৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ থেণিকে 

আই.ণস.টি. ণশক্ষা 

বাধ্যোমূলে 

ণশক্ষা ণনকে গড়ব থদশ 

থশখ হাণসনার বাাংলাকদশ 

 

 

মাধ্যণমে ও উচ্চ ণশক্ষা ণবভাগ 

ণশক্ষা মন্ত্রিালে 



২০০৯ হতে ২০১৭ 

 

৪৭ টি মাধ্যমমক মিদ্যালয়  

ও  

৩৯ টি কতলজ  

 

সরকামরকরণ 

 

মিক্ষা মিতয় গড়ি দেি 

দিখ হামসিার িাাংলাতেি 

 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ 

মিক্ষা মন্ত্রণালয় 



 

২০১০ সনে 

বিনের সকল ভাষার চচ চা ও সংরক্ষনে 

আন্তর্চাবিক মাতৃভাষা 

ইেবিটিউট প্রবিষ্ঠা 

 

 

বিক্ষা বেনে গড়ি দেি 

দিখ হাবসোর িাংলানেি 

 

 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ 

বিক্ষা মন্ত্রোলে 



 

২০১২ হতে ২০১৭ 
 

বিতেবি ভাষা শিখাতে 

(ইংতেবি, শ াবেয়ান, আেবি, িাপাবন, শেন্স)  

৩১ টি বিবিটাল ল্াংগুতয়ি 

ল্ািতেটবে স্থাপন 
 

 

বিক্ষা বনতয় গড়ি শেি 

শিখ হাবিনাে িাংলাতেি 

 

 

মাধ্যবম  ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ 

 বিক্ষা মন্ত্রণালয় 

 



 

 

২০১৩ সনে 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে 

ডাইোশিক ওনেবসাইট 

চালু 

 
 

শিক্ষা শেনে গড়ব দেি 

দিখ হাশসোর বাাংলানেি 

 

 

িাধ্যশিক ও উচ্চ শিক্ষা শবভাগ 

শিক্ষা িন্ত্রণালে 



 

২০০৯ হতে ২০১৭ 

৯ হাজার ৪৪৭ জন শিক্ষক দ্বারা 

গশিে, ইংতরশজ ও শিজ্ঞান শিষতে 

৩৭ লক্ষ ২০ হাজার 

অশেশরক্ত ক্লাস পশরচালনা 

শিক্ষা শনতে গড়ি দেি 

দিখ হাশসনার িাংলাতেি 

 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শিভাগ 

শিক্ষা মন্ত্রিালে 



 

 

২০০৯ হতে ২০১৪ 

সুবিধািবিে এলাকায়  

৬২ টি মতেল বিদ্যালয়  

স্থাপন 

বিক্ষা বনতয় গড়ি দেি 

দিখ হাবিনার িাাংলাতেি 

 

 

মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ 

বিক্ষা মন্ত্রণালয় 



 

 

২০০৯ হতে ২০১৭ 

 

বেসরকারর রিক্ষা প্ররেষ্ঠাতের  

অেসর প্রাপ্ত রিক্ষক-কর্ মচারীতের 

অেসর ও কল্যাণ সুরেধা োেে  

৩ হাজার ৫িে বকাটি টাকা প্রোে 

 

 

রিক্ষা রেতে গড়ে বেি 

বিখ হারসোর োাংলাতেি 

 

 

র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রেভাগ 

রিক্ষা র্ন্ত্রণালে 



 

২০১৬-২০১৭ অর্ থবছরে 

 

ববসেকারে রিক্ষা প্ররিষ্ঠান  

রিক্ষক-কর্ থচােী অবসে  ববারড থে 

অনুকূরে ৬৫০ বকাটি টাকা 

রসডর্ারন ও এককােীন বোদ্দ 

 

 

রিক্ষা রনরে গড়ব বেি 

বিখ হারসনাে বাাংোরেি 

 

 

র্াধ্যরর্ক ও উচ্চ রিক্ষা রবভাগ 

রিক্ষা র্ন্ত্রণােে 


