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বাংলােদশ: মাধয্িমক িশ�া খাত িবিনেয়াগ কমর্সূিচ – ি�তীয় িকি�   
�কে�র নাম: বাংলােদশ: মাধয্িমক িশ�া খাত িবিনেয়াগ কমর্সূিচ- ি�তীয় িকি�  
�ক� ন�র ৪৪২১৩-০১৭  
েদশ  বাংলােদশ  
�কে�র অব�া ��ািবত 
�কে�র ধরন/সহায়তা 
�দােনর প�িত  

ঋণ 

অথর্ায়েনর উৎস /অেথর্র 
পিরমাণ 

ঋণ: বাংলােদশ: মাধয্িমক িশ�া খাত িবিনেয়াগ কমর্সিূচ- ি�তীয় িকি� 
এশীয় উ�য়ন  তহিবল ১৮৫.০০ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 
 

েকৗশলগত এেজ�াসমহূ   অ�ভুর্ ি�মলূক অথর্ৈনিতক �বিৃ�   
পিরবতর্ েনর চালকসমহূ  অংশীদাির�  
খাত/উপখাত িশ�া- িশ�াখাত উ�য়ন  
েজ�ার বা িল� সমতা ও 
মলূে�াতীকরণ  

 িল� সমতা   

বণর্না ি�তীয় িকি� ৈতির হেয়েছ �থম িকি�র কাযর্�ম, েযমন, পাঠ�ম বা�বায়ন, 
পরী�ার পনুিবর্নয্াস, উপবিৃত্তর বয্ব�া, ও িবদয্ালেয়র অবকাঠােমা উ�য়ন ইতয্ািদ  
কাযর্�েমর ওপর িভিত্ত কের। ি�তীয় িকি� েয-সকল ে�ে� সহায়তা করেব তা হেলা 
(১) �াক-েভােকশনাল ও েভােকশনাল িবষয় চাল ুকরেত সহায়তা করা এবং িব�ান 
িবষয়গেলার পাঠদানেক শি�শালী করা; (২) সামািজক ও সাং�ৃিতকভােব �াি�ক 
িশ�াথ�েদর  িশ�ার সেুযাগ বাড়ােত একিট িরেসাসর্ িটচার ে�াগাম (আরিটিপ) চাল ু
করা, যা িশ�াথ�েদর কাউে�িলং, িবদয্ালেয়  িশ�াথ�েদর িনরাপত্তা এবং  িবদয্ালয় ও 
মা�াসায় েযৗন হয়রািন িবষয়ক জাতীয় �চারণা ও জনসেচতনতা কমর্সিূচর সােথ 
সমি�ত করা হেব; (৩) মাধয্িমক িশ�া বয্ব�াপনার �ািত�ািনক স�মতা আেরা 
শি�শালী করা যার মেধয্ রেয়েছ, িশ�া ম�ণালয় ও এর  �িত�ানগেলার �য় সং�া�  
কােজর জনয্ স�ূণর্ ই-�িকউরেম� বয্ব�া কাযর্কর করা; মাধয্িমক িশ�া 
সিচবালেয়র মাঠ পযর্ােয়র দ�রগেলা িশ�া িবষয়ক নজরদাির  উ�ত করেব;িনবর্ািচত 
েজলা ও থানা/উপেজলায় িশ�া দ�র িনমর্াণ; এবং পিরক�না, পযর্েব�ণও মলূয্ায়ন, 
�য় ও অথর্ায়ন িবষেয় �ািত�ািনক স�মতা  উ�ত করা যা ধারাবািহভােব সম� 
খাত-বয্াপী উত্তরেনর প�িত ৈতির করেব।  

৫ অে�াবর ২০১৫ তািরেখর ইংেরজী িপিডএস েথেক অনিুদত 
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�কে�র েযৗি�কতা ও 
েদেশর সােথ 
সংেযাগ/আ�িলক েকৗশল   

মাধয্িমক িশ�া খাত িবিনেয়াগ কমর্সিূচ (এসইএসআইিপ) (২০১৩-২০২৩) িশ�া 
খােতর েরাডময্ােপ পিরকি�ত প�িতগত সং�ার পদে�পেক এিগেয় েনওয়ার জনয্ 
িবিনেয়াগ সহায়তার এমএফএফ নীিতেক নমনীয় কের �হণ কেরেছ। ২য় িকি�র 

নকশা করা হেয়েছ �থম িকি�র মেতা কের। ২য় িকি� (১) �থম িকি�র 
িবদয্মান কাযর্�মেক �সািরত ও শি�শালী করেব ( েযমন: বয্বহািরক িব�ান পাঠ 
দান ও �ািত�ািনক স�মতা ৈতির); এবং (২) উ�ুত নতুন চািহদার সােথ সােথ নতুন 
কাযর্�ম বা�ায়ন করেব (েযমন: মাধয্িমক িবদয্ালয় ও মা�াসাগেলােত �াক-
েভােকশনাল ও েভােকশনাল িবষয় চাল ুকরা)।   
 

�ভাব একিট েযাগয্তর, ভারসাময্পণূর্, ও উ� মানস�� মাধয্িমক িশ�া বয্ব�া (জাতীয় 
িশ�া নীিত ২০১০, মাধয্িমক িশ�া খাত েরাডময্াপ ২০১৩-২০২৩)।  

ফলাফল মাধয্িমক িশ�া উ�তকরেণ সামি�ক অংশ�হণ। 
আউটপটু  মাধয্িমক িশ�ার মান ও  �াসি�কতা বিৃ�। 

 
মাধয্িমক িশ�ায় সম-সেুযাগ সিৃ� এবং িশ�াথ� ঝের পড়া কমােনা।  
 
মাধয্িমক িশ�া বয্ব�াপনা ও সশুাসন শি�শালী করা।  
 

েভৗগিলক এলাকা  

সুর�া িবভাগসমহূ 

পিরেবশ িব 
বাধয্তামলূক বসিত �ানা�র িস 
আিদবাসী জনেগা�ী িব 

পিরেবশগত ও সামািজক িদকসমেূহর সারমমর্ 
 
পিরেবশগত িদক  : পিরেবশ পযর্ােলাচনা যাচাই ে�মওয়াকর্   ৈতির  ও অনেুমাদন করা হেয়েছ। �েতয্ক ে�িন বা 

িবভােগর সরকাির কােজর জনয্ পিরেবশ িনরী�া মেডল  ৈতির করা হেয়েছ।  
  বাধয্তামলূক 
বসিত �ানা�র 
 
আিদবাসী 
জনেগা�ী 

েকােনা ভূিম অিধ�হণ বা এই স�েকর্  েকান জনস�ৃি� পিরক�নায় েনই। 
 
�ু� জািতসত্তার/জনেগা�ীর অব�া  যাচাই ে�মওয়াকর্   ৈতির ও অনেুমািদত হেয়েছ। 
�ক� েথেক এই জনেগা�ীর সফুলেভাগ িনি�ত করেত �ু� জািতস�ার জনেগা�ী পিরক�না 
ৈতির  করা হেয়েছ।  
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ে�কেহা�ারেদর েযাগােযাগ, অংশ�হণ ও পরামশর্ �দান 

�ক� নকশাকােল মলূ এমএফএফ নকশা করা হেয়িছল ে�কেহা�ারেদর (িশ�ক, সং�াসমহূ, সিুশল সমাজ 
সংগঠন) সােথ েবশ িকছু সংখয্ক পরামশর্-আেলাচনা কের। িশ�া খােতর েরাডময্াপ ও 
কমর্সিূচর ওপর আেলাচনা এর অ�ভুর্ � িছল। ২০১৫ সােলর েফ�য়ািরেত �থমবােরর মেতা 
একিট ‘সরকার-উ�য়ন অংিশদার’ েযৗথ খাত পযর্ােলাচনা অনিু�ত হয়, এবং এর একিট 
আউটপটু হেলা খসড়া েস�র ে�া�াম ে�মওয়াকর্ ।    

�ক� 
বা�বায়নকােল 

েযৗথ খাত পযর্ােলাচনা �িতবছর করা হেব। সশুীল সমাজ সংগঠন ও অনয্ানয্েদর  (েযমন: 
জাতীয় �চারািভযান ও জনসেচতনতা কমর্সিূচ) শি�শালী অংশ�হণ িনি�ত করেত েবশ 
কেয়কিট কমর্সিূচ/ কাযর্�ম পিরক�না করা হেয়েছ।  

বয্বসার সেুযাগসমহূ 

পরামশর্ েসবা িনেদর্শনামলূক �য় পিরক�না ��ত করা হেয়েছ। অেনকগেলা িকউিসিবএস পয্ােকজ এর অ�ভূর্ �। 
 

�য় িনেদর্শনামলূক �য় পিরক�না ��ত করা হেয়েছ। অেনকগেলা িকউিসিবএস পয্ােকজ এর অ�ভূর্ �। 
দািয়��া�  
এিডিব কমর্কতর্ া  
 

ইসেুক তািজমা  

এিডিব’র 
দািয়��া� 
িবভাগ 

দি�ণ  এশীয় িবভাগ 

এিডিবর’র 
দািয়��া� 
িডিভশন  

িহউময্ান এ� েসাশয্াল েডেভলপেম�  িডিভশন, এসএআরিড 

িনবর্াহী সং�া িশ�া ম�ণালয়, িশ�া ভবন, ১৬ আ�ুল গিণ েরাড , ঢাকা-১০০০, বাংলােদশ।   

সময়সূিচ 

ধারণা বা কনেস� এর ছাড়প�   
তথয্ অনসু�ান  

এমআরএম ১ জলুাই ২০১৫  
অনেুমাদন ২৬ অে�াবর ২০১৫  
সবর্েশষ পযর্ােলাচনা িমশন  -  
সবর্েশষ িপিডএস হালনাগাদকরণ  ৪ েসে��র ২০১৫  
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�ক� ডাটা িশট (িপিডএস)-এ �ক� বা কমর্সিূচর তথয্াবলীর সারমমর্ থােক। কারণ িপিডএস একিট চলমান 

কাজ। এর �াথিমক সংকলেন িকছু িকছু তথয্ অ�ভূর্ � নাও থাকেত পাের। তেব তথয্ হােত এেল তা অ�ভুর্ � 

করা হয়। ��ািবত �কে�র ে�ে� তথয্ হেব স�াবয্ ও িনেদর্শনামলূক।    
 
এিডিব এই িপিডএস-এর তথয্ েকােনারকম িন�য়তা দান ছাড়া শধমুা� এর বয্বহারকারীেদর জনয্ িরেসাসর্ বা 
তথয্ভা�ার িহসােব �দান কের এিডিব মানস�ত তথয্ �দােনর েচ�া করেলও �দত্ত তথয্ ‘িঠক েযমন’ 
েতমনভােবই েদয়া হয় েকােনা রকম রদবদেলর িন�য়তা ছাড়া। এমনিক েকােনা ধারণার �কাশ বা �� না 

তুেল, অথবা েকােনা িবেশষ উে�েশয্র জনয্ সীিমত রদবদেলরও িন�য়তা �দান কের না। এিডিব িবেশষভােব এ 

ধরেনর তেথয্র িনভুর্ লতা বা স�ূণর্তা িবষেয় েকােনা িন�য়তা �দান বা �িতিনিধ� কের না। 




