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জবতয় পবথর ক র কব একবব
য় নরসসহ

(বনপ)

য বগবব বগ: জবতয় পবথর ক র কব একবব
(বনপ), একবব
য"ব , যগবহবইলকবর%, য় নরসসহ।
য&বন: ০৯১-৬৬৩০৫, www.nape.gov.bd, &)বক: ০৯১-৬৭১৩২, email:dgnape@gmail.com
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ভম ক
“য ,রলক র কব একবব Ó (Academy for Fundamental Education) নবব যনপ ১৯৭৮ সববল পরতর.ত হয়।
কবলকব ‘‘জবতয় পবথর ক র কব একবব
(বনপ)Ó রহবসবব ১৯৮৫ সববল এ" নব ক"ণ ক"ব হয় । ২০০৪ সববল" ১
অব3বব" যথবক সবয়ত বরসত পরত.বন রহবসবব আতপকব কব"। এট ববসলববদব পবথর ক র কবয় পর কণ ও গববরণব" রর
পরত.বন। এ" পধবন লক) হব; পর কণ, গববরণব, পকব নব এবস এসসকবন কব= রক সমসব"বণ" বধ)ব বনসমত পবথর ক
র কব অজরন রনর@ত ক"ব। গণপজবতন ববসলববদ স"কবব"" র রজটবল ববসলববদ গড়ব" পবথ যনপ সরকয়ভববব অস গহণ
ক"বF।
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মভশন (Vission):
পর কণ ও গববরণব" রর পরত.বন রহবসবব রবরভন কব রক পর"চবলনব" বধ)ব ববসলববদব " পবথর ক র কবয় পর রকত
ও যপ বগত দকতবসমন বনবসমদ তত" " বধ)ব বনসমত পবথর ক র কব রনর@ত ক"ব।
ম শন (Mission): পর কণ ও গববরণব ক রসKরচ পর"চবলনব" বধ)ব পর কক এবস র ককগবণ" সববরবচ যপ বগত বন ও
য বগ)তব রনর@ত কব" বনসমত পবথর ক র কব সববয়ন।
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য বN নজরল ইসলব , অরতর"ক সরচব, পবথর ক ও গণর কব

নণবলয়, যনপ পর"দ রনকববলননপ-এর

ক পমরম






বনসমত পবথর ক র কব রনর@ত ক"ব" লবক) পবথর ক রবদ)বলবয়" র কক, র কক পর কক এবস র কব
ব)বসবপকগবণ" যপ বগত দকতব উনয়বন রবরভন পর কবণ" আবয়বজন ক"ব।
পবথর ক র কব" রবরভন স স)ব রচরSত কব" যস বররবয় গববরণব" উবদ)বগ গহণ, গববরণব পর"চবলনব এবস গববরণব
কববজ" স নয় সবধন ক"ব।
পবথর ক র কক পর কণ র কবক উনয়ন/পর" বজরন ও পর কণ সব গ পণয়ন ক"ব ।
যUরণ কব রকব " এবস পর কণ অরধবব বন" বন উনয়বন" জন) সসরVষ আদ র উপক"ণ এবস রবরয়রভরXক
উপক"ণ উনয়ন ক"ব ।
পর কণ এবস পর কণ ব)বসবপনব কবজ রনট" এবস সYপব"রভ ন ক"ব।

 সবটরর&বকট ইন এ Y বক ন (রস-ইন-এ ) ও র বZব ব ইন পবই ব" এ Y বক ন (র রপএ ) কব রক পর"চবলনব ও










তXববধবন ক"ব।
পবথর ক র কব স বপন প" কব" পশপত পণয়ন ক"ব।
গববরণবপত পবথর ক র কব" উনয়বন য ,রলক ও উদববন ল
K ক "চনব সমরলত জবনরবল পকব ক"ব।
পবথর ক র কব যকবত নবত" উপবয় ও যক, ল গহণব" যকবত প Yরক" ব)বহব" সসব বজবন" উবদ)বগ গহণ ক"ব।
র কববকবত রবব র কব" পবথর ক র কব" যকবত ন রত রনধরব"ণ ক"ব" কববজ স"কব"বক পবয়বজন য় রবব রজ প"ব র
পদবন ক"ব।
পবথর ক র কব" উনয়বন কবজ কব" থববক এ ন জবতয় ও আনজরবরতক সসসব" সববথ য ,থ উবদ)ববগ যনপ-এ" অনYরদ
সদস)গবণ" যপ বগত উনয়বন" বধ)ব বনসমত পবথর ক র কব উনয়বন কর সKরচ গহণ ক"ব।
পবথর ক র কব" বঠ প রববয়" ক রকতরবগবণ" যপ বগত দকতব উনয়বন পর কণ পদবন।
পবথর ক র কব" উনয়বন জবতয় ও আনজরবরতক যসর নব", সভব, ওয়বকর প, সবমলন এ" আবয়বজন ক"ব এবস
জবনরবল ও পবথর ক র কব সমরকরত জবন, ধব"নব, অরভজতব পভaরত পবন ও জবনরবল পকবব " বধ)ব তব" পচব"
ও রবস"ণ ঘটববনব ।
পবথর ক র কব অরধদপ", উপবনY.বরনক র কব বY)ব"ব, ববধ)তব ল
K ক পবথর ক র কব ববসববয়ন ও পর"ব কণ ইউরনট,
এনরসটরব, রপটআই ও ইউআ"রস এ" রবরভন কব রকব " সববথ স নয় সবধন।

C:\Windows\TEMP\dpe2233473354199545711\raster-1219841508-385725449634321972094217\6095010670478364369.docx

ননপ ন ড অ গভনরস
যনপ পর"চবলনব" জন) ১৪ সদবস)" যবব র অব গভনর"স "বয়বF। যবব র অব গভনর"স যনপ-এ" ববতয় কবজ অনYব বদন
দববন" সববরবচ কতaরপক। সরচব, পবথর ক ও গণর কব নণবলয় যনপ যবব র অব গভনর"স- এ" যচয়ব" )বন ও হবপর"চবলক,
(বনপ) সদস) সরচব।
ননপ ন ড অ গভনরস-এর সদস গন র ত ম ক :
1.
সরচব, পবথর ক ও গণর কব নণবলয়
যচয়ব" )বন
2.
Yগ সরচব, অথর নণবলয়, অথর রবভবগ
সদস)
3.
Yগ সরচব (প বসন), জনপ বসন নণবলয়
সদস)
4.
য"3", রবরপএটরস বহবদবয়" পরতরনরধ (এ .র .এস পদ রবদব" রনবf নবহ)
সদস)
5.
Yগ সরচব (উনয়ন), পবথর ক ও গণর কব নণবলয়
সদস)
6.
হবপর"চবলক, পবথর ক র কব অরধদপ"
সদস)
7.
যচয়ব" )বন, এনরসটরব
সদস)
8.
অরতর"ক হবপর"চবলক, পর"কলনব ও উনয়ন একবব
সদস)
9.
পর"চবলক (পর কণ), পবথর ক র কব অরধদপ"
সদস)
10.
যজলব প বসক, য় নরসসহ
সদস)
11.
যবগ "বব দব খবন , সবববক উপবধ)ক, টচবসর যiরনস কবলজ ( রহলব)
সদস)
12.
জনবব আরজজ আহব দ যচ,ধY" , অবস"পবপ হবপর"চবলক, র রপই
সদস)
13.
অধ)বপক কবজ আ&ব"বজ জবহবন আ"ব, র কব ও গববরণব ইনটটউট, ঢবকব রবশরবদ)বলয় সদস)
14.
হবপর"চবলক, (বনপ)
সদস) সরচব
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নণবলয় অঅঅঅঅঅঅঅঅ:

২৮-ত রবওরজ র টস এ সভবপরতত ক"বFন বনন য় সরচব পবথর ক ও গণর কব
একবব র ক ক রকবণ ববসববয়বন রনfরলরখত ৭ট অনYরদ দবরয়ত পবলন ক"বF ১.
পর"কলনব ও ব)বসবপনব অনYরদ
২.
ভবরব অনYরদ
৩.
স বজ রবজবন অনYরদ
৪.
রবজবন ও গরণত অনYরদ
৫.
গববরণব ও কবর"কলব উনয়ন অনYরদ
৬.
রনটর"স, ও সYপব"রভ ন অনYরদ
৭.
যটরoস এন ইভবলYবয় ন অনYরদ
নদশ স রম নকট ইন এডনকশন (মস-ইন-এড) ন ড

১৯৮২ সববল যনপ-এ ববসলববদ রস-ইন-এ যবব র পরতর.ত হয়। এ যববব র " অধ বন সব"ব যদব ৫৬ট স"কবর" এবস ৩ট
যবস"কবর" রপটআই "বয়বF।
রস-ইন-এ যবব র এ" অধ বন বরত ববন ১৮ বস ব)বপ র বZব ব ইন পবই বর" এ Y কব ন (র রপএ ) যকরবস ৫০ট রপটআই-বত
এবস ১ বF" ব)বপ সবটরর&বকট ইন পবই বর" এ Y কব ন (রস-ইন-এ ) প রকণ যকরবস ০৬ ট স"কবর" ও ২ট যবস"কবর"
রপটআই-বত পর"চবরলত হব; । হবপর"চবলক, যনপ পদবরধকব" ববল যববব র " যচয়ব" )বন এবস পর"চবলক, যনপ যববব র "
ভবইস যচয়ব" )ববন" দবরয়ত পবলন কব"ন।

প ই মর রচ স ন"মন ইমনম#রউট (মপরআই) কত&ক স রম নকট ইন এডনকশন (মস-ইন-এড)
পমশক ম র ( (২০১৪-২০১৬ ):
কর ক
নস

র কববরর

ভরতরকaত
র কবথq সসখ)ব

১

2014-2015

২

2015-2016

1727
+২৪৫
(অরনয়র ত)
585

পই

য বট পব

পবব "
হব" (%)

1845

93.55

659

মর রচ স ন"মন ইমনম#রউট (মপরআই) কত&ক মডন.

পমশক ম
কর ক
নস

চY ড়বন প" কব অস গহণকব"
পর কনবথq" সসখ)ব
(অরনয়র তসহ)
1972

ইন প ই

নব)

র( এডনকশন (মডমপএড)

র ( (২০১ 5-২০১৬):
র কববরর

ভরতরকaত
পর কণবথq"
সসখ)ব

চK ড়বন প" কবয়
অস গহণকব" " সসখ)ব
(অরনয়র তসহ)

উX ণর
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পবব " হব"

নব)

1.

জবনYয়বর", ২০১৫- জYন,
২০১৬

৫৮৩৫

৫৮৩৫

৪থর টব র
চল বন

2.

জবনYয়বর",২০১৬- জYন,
২০১৭

৮৯৪৮

-

চল বন

মডন.

ইন প ই

র( এডনকশন (মডমপএড) ক /রক স হ3 (জ নয় র(-মডনসমর ২০১৬)

ববসলববদব ৫০ট রপটআই এ জবনYয়ব" ২০১৬ যথবক র রপএ
র রপএ কব= রকব " অগগরত রনবf উবsখ ক"ব হবলব:

পর কণ কব= রক শর হবয়বF। ২০১৫-২০১৬ অথরবFব"

মডমপএড মনটমর ক /রক :


ট রল ব", গপ রল ব", যনপ অনYরদ এবস গববরণব সহব বগ পরত.বন রপটআই স বK হ র রপএ পর কণ কব= রক
রনটর"স কব" এবস রনটর"স র"বপবটর দবরখল কব"।

মডমপএড পমশক স

গ( দ :



ট রল ব", গপ রল ব" এবস রবরয়রভরXক "চনবকব" পর কণ সব গ পর" বজরন কব"ন (৩১ জYন ২০১৬)



৩৬ট রপটআইস বK হ ২৯ পকব" রপবuট য বটর"য়বল স"ব"বহ কব"।

পমশক ও ক শ

:

নভন ননপ:


“Revision of DPEd material” and “DPEd upabhidi pranoyon” ক র বলব দY’ট থবকব ১-৩ জYলবই
২০১৫ এবস ১৫ নবভম" ২০১৫ তবর"খ আইইআ", ঢবকব রবশরবদ)বলয় ও যনপ, য় নরসসবহ অনYর.ত হয়। ক র বলবয়
পবথর ক র কব" বঠ প রববয়" ক রকতরব, যনপ অনYরদ, র কবরবদ এবস স"কব" ন রতরনধরব"কসহ ৭৭ জন অস গহন
কব"ন। রপটআই সYপব" এবস সহকব" সYপব"বদ" ২ ব)বচ DPEd orientation training আবয়বজন ক"ব হয়
ববত ৫০ জন সYপব" এবস ৬ জন সহকব" সYপব" অস গহন কব"ন।



DPEd subject based refresher course এ" বধ)ব ১০ ব)ববচ সবরব বট ৩০০ জন রপটআই ইনiব3" ও
র"বসবসর পব"সনবক পর কণ পদবন ক"ব হয়।



র রপএ এ" উপ" ৮ব)ববচ সবরব বট ১৯২ জনবক পর কণ গহন কব"ন।

নভন মপরআই:


৩০ট রপটআই এ ৪২ ব)ববচ পর কণ রবদ)বলবয়" ৭২০ জন পধবন র কক এবস ৯৬০ জন সহকব" র কক পর কণ
গহন কব"ন।
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৫০ট রপটআই এ ১৭৪ ব)ববচ DPEd own school এ" ৬৯৬০ জন পধবন র কক পর কণ গহন কব"ন।

মডমপএড সনদ:


আইইআ", ঢবকব রবশরবদ)বলয় ৩১ র বসম" ২০১৪ তবর"বখ যনপ, র রপই এবস আইইআ" (ঢবকব রবশরবদ)বলয়) এ"
বধ) সবকর"ত MOU অনY বয় সনদ পদবন কব"।

২০১৫-২০১৬ অর ছনর গন ষ
মশনর ন

পমরচ

ন:

:

1. Situational Analysis of Piloted Primary Schools that Running up to Grade
Eight.
2. Situational Analysis of Current Model School Activities in Bangladesh.
মরস স নসম ন র:
যনপ পরত বৎস" গববরণব ক র পর"চবলনব কব"। এ"ই ধব"বববরহকতবয় যনপ “Situational Analysis of Piloted
Primary Schools that Running up to Grade Eight” and “Situational Analysis of Current Model
School Activities in Bangladesh” নবব ২০১৫-২০১৬ অথরবFব" দY’ট গববরণব ক র সমবদন কব"। গত ২৯ জYন
২০১৬ তবর"খ গববরণব পরতববদন সমরকরত যসর নব" যনবপ অনYর.ত হয়। যনপ, আইইআ" (ঢবকব রবশরবদ)বলয়), র রপই,
এনরসটরব এবস রবএনএ&ই এ" সবরব বট ৩৭ জন ব)রক উক যসর নবব" অস গহন কব"ন।

ননপ কত&ক র জসখ নত ২০১৫-২০১৬ অর ছনর পমরচ ম ত পমশক স হ:
1. Annual work plan and PTI management training for PTI Superintendents.
2. Training on quality primary education and field Level

administration for DPEOs

including ICT.
3. Training on good governance and quality primary education management for ADPEOs.
4. Training on PTI management for Assistant Superintendents of PTI
5. Training on office management for UEOs.
6. Awareness workshop regarding compulsory primary education
7. Training need assessment workshop.
8.

Research seminar.
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ননপ এ পমরচ ম ত নপশ গত পমশক তর (এক নজনর) ২০ 1 ৫-২০১ 6 :

কর ক
নস

অথর বF"

2015-2016

"বজস খবত

উনয়ন খবত

পর কণবথq" সসখ)ব

পর কণবথq" সসখ)ব

সবরব বট

পYরর

রহলব

য বট

পYরর

রহলব

য বট

৪২৮

১০০

৫২৮

১০৪৬

২৩৪

১২৮০
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১৮০৮

নর গ ত মভম@ক নট# আইনট নডনভ পন ন :
ননপ কত&ক ২০১৫-২০১৬ অর ছনর নর গ ত মভম@ক অভ(ক পদ প য়ন স ক ন ম মভন ক রক :
ক:ন

পমশক /ক শ

রন

স য়ক
ল

পমশক রর
পরষ

মহ

ন

ট

1

Orientation training on test items piloting for
the test administrators and monitors

১ মদন

২১

৪

২৫

2

Competency based test item development
and marker training for PTI Instructors

৩ মদন

২৪৫

৫৫

৩০০

3

Competency based test item development
and marker training for AUEOs.

৩ মদন

১৮৪

৪৮

২৩২

4

Test item development training for the
members of resource pool for item
developments (two times)

৭ মদন

১৯৮

২৭

২২৫

5

Marker training and marking the piloted
items (two times)

৬ মদন

৩৬

১৮

৫৪

6

Orientation (how to administer test items)
training for test conductor (two times)

১ মদন

৩৬

২৪

৬০

7

Training for finalizing question structure for
PECE 2015

১ মদন

২৮

২২

৫০

ন

748

198

946

ট
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গন ষ

ও পক শন :

গববরণব কব র" বধ)ব বনসমত পবথর ক র কব রনর@ত ক"বণ যনপ গরতপKণর ভKর কব পবলন কব"। র খন য খববনব পরকয়ব"
রভরXবত যনপ গববরণব কব"। তবFবড়ব রসইনএ এবস র রপএ কবর"কলব এবস পবঠ) পYসবক" উনয়বন যনপ গরতপKণর ভKর কব
পবলন কব"। গত অথরবFব" যনপ রনবfবক গববরণব দY’ট পর"চবলনব কব"।
1. Situational Analysis of Piloted Primary Schools that Running up to Grade
Eight.
2. Situational Analysis of Current Model School Activities in Bangladesh.

C:\Windows\TEMP\dpe2233473354199545711\raster-1219841508-385725449634321972094217\6095010670478364369.docx

cÖKvkbv :
 যনপ কতaরক পকবর ত রবনবরসক রনউজ যলটব" ননপ ত এ" বধ)ব পবথর ক র কব সসরVষ পরত.ববন"
পবথর ক র কব" ববনবয়বন নবনব খ
K ক রকববন" সরচত সসববদ ও বতর বন স"কবব"" পবথর ক র কব সসকবন অরজরত
ক রকবন যদ ববস " রনকট তYবল ধ"ব হব;।
 ববৎসর"ক পকব নব  প ই র( এডনকশন জ ন
পরতববদন ও পবন পকব ক"ব হয়।

 এ" বধ)ব

পবথর ক র কব সমরকরত রবরভন গববরণব

উপস হ র:
বনসমত পবথর ক র কব রনর@তক"বণ বতর বন স"কব" অঙ কব"ববদ। এ অঙ কব" ববসববয়বন স"কবব"" গaরহত রবরভন
পদবকবপ" সববথ একবত হবয় জবতয় পবথর ক র কব একবব
(বনপ) রবরভন কব= রক পর"চবলনব ক"বF। পবথর ক র কব
সসরVষ স কবল ন রবরয়বরদ রনবয় গববরণবলব তথ) উপবX রদবয় পবথর ক ও গণর কব নণবলয়বক ভরবর)ৎ ক রপনব রনধরব"বণ
যনপ সহবয়তব ক"বF। একই সববথ পবথর ক র কব রবভবগ য় ক রকতরববদ" দকতব উনয়বন নতYন নতYন পর কণ যকবসর
পর"চব"লনব ক"বF। আগব পজনবক র রজটবল রববশ" উপব বগ রহবসবব গবড় তYলবত য বগ) র কক ততর"সহ আ ববদ" স স
তৎপ"তব যUরণকবক র খন য খববনব কব= রক বক বরণত কব" বনসমত পবথর ক র কব রনর@ত ক"ণবক রঘব" আবরতরত।
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