
বাাংলাদেশ: মাধ্যমমক মশক্ষা খাত মবমিদ াগ কমমসমূি – পবম ৩ 
 
প্রকল্পের নাম মাধ্যমমক মিক্ষা খাত মিমনল্প াগ কমমসূমি - পিম ৩ 

প্রকল্পের নম্বর ৪৪২১৩-০১৮ 

দেি িাাংলাল্পেি 

প্রকল্পের িতম মান 
অিস্থা 

অনলু্পমামেত 

প্রকল্পের ধ্রন/ 
সহা তার ধ্রন 

ঋণ 
 

অর্মা ল্পনর উৎস/ 
পমরমাণ 

অিুোি: মাধ্যমমক মশক্ষা খাত মবমিদ াগ কমমসূমি - পবম ৩ 
মিশ্ব িযাাংক মামকম ন ডলার ২০.০০ মমমল ন 
ঋণ 3649-BAN: মাধ্যমমক মশক্ষা খাত মবমিদ াগ কমমসূমি - পবম ৩ 
সহজ শর্তে র ঋণ/ এশীয় উন্নয়ন তহবিল মামকম ন ডলার ২২৫.০০ মমমল ন 
ঋণ: মাধ্যমমক মশক্ষা খাত মবমিদ াগ কমমসূমি - পবম ৩ 
মিশ্ব িযাাংক মামকম ন ডলার ৫০০.০০ 

দকৌিলগত 
মিষ সমহূ 

অন্তরু্ম মিমলূক অর্মননমতক প্রিমৃি 

পমরিতম ল্পনর 
িামলকািমি 

সুিাসন েক্ষতা ও সক্ষমতা উন্ন ন 
জ্ঞানমর্মিক সমাধ্ান 
অাংিীোমরত্ব 

খাত/ উপখাত মশক্ষা- মাধ্যমমক 

দেন্ডার সমতা ও 
মলূধ্ারাকরণ 

দেন্ডার সমতা 

মিিরণ একটি দ্রুত িধ্মনিীল অর্মনীমতর আিিযকতা পূরল্পণ যুিসমােল্পক দযাগয কল্পর গল্পে 
দতালার লল্পক্ষয পিম ৩-এর আওতা  সরকাল্পরর মাধ্যমমক মিক্ষা (ষষ্ঠ দর্ল্পক দ্বােি দেণী) 
সাংস্কার কাযমক্রল্পম সহা তা অিযাহত রাখা হল্পি। এমডমি ও মিশ্ব িযাাংল্পকর সহা তা  



পূিমতন প্রকেসমহূ এিাং পিম ১ ও পিম ২-এর মর্মিল্পত, পিম ৩-এর আওতা  দয সকল 
সহা তা দে া হল্পি দসগুল্পলার মল্পধ্য রল্প ল্পে, (ক) দমৌমলক সাংস্কার িাস্তিা ন দযমন 
পাঠ্যক্রল্পমর আধ্ুমনকা ন এিাং পরীক্ষার প্রমমতকরণ, (খ) মিজ্ঞান, অাংক, ইাংল্পরেী ও 
িাাংলা মিষল্প  উন্নত মিক্ষাপ্রোন, এিাং (গ) মিক্ষণ প্রমক্র া  তর্য ও দযাগাল্পযাগ প্রযুমির 
িযিহার। মিক্ষার সুল্পযাগ, মিক্ষা িলমান রাখা এিাং ৬ িের দম ােী মাধ্যমমক মিক্ষা 
সম্পন্ন করার দক্ষল্পে, সঙ্গমতপণূম মিক্ষািমৃি, মিক্ষকল্পের মধ্য দর্ল্পক প্রমিক্ষক ততমরর 
কাযমক্রম (resource teacher program), এিাং মকল্পিারীল্পের কাযমক্রম মিল্পিষ রূ্মমকা 
রাখল্পি। মিল্পকন্দ্রীকরণ, পমরকেনা, পমররীক্ষণ ও মলূযা ন, ক্র  এিাং আমর্মক িযিস্থাপনার 
মাধ্যল্পম খাত িযিস্থাপনাল্পক িমিিালী করা হল্পি। 
 
প্রকল্পের এই পল্পিমর আওতা  একটি খাতিযাপী পন্থা  (SWAp) সরকাল্পরর সমমিত 
মাধ্যমমক মিক্ষা উন্ন ন কাযমক্রম (SEDP)-এ সহা তা করা হল্পি। প্রকল্পের পিম ১ ও ২-
এর অর্ম োেকরণ প্রমক্র া অনসুরল্পণ এমডমির সাল্পর্ মিশ্ব িযাাংক-এর তহমিল সঞ্চালন 
প্রমক্র া সমি  করা হল্প ল্পে। এমডমি ও মিশ্ব িযাাংক উর্ল্প  অমর্ন্ন অর্ম োেকরণ 
সম্পমকম ত সূিক (DLI) পিমতল্পত সম্মত হল্প ল্পে। তাোো, মিশ্ব িযাাংক যুগপৎ সহ-
অর্মা ন মহসাল্পি ২০ মমমল ন ডলার অর্ম প্রোন করল্পি এিাং োমতসাংঘ সাংস্থাসমহূ 
SWAp িযিস্থার অনসুরল্পণ SEDP-দক কামরগরী সহা তা দেল্পি। 

প্রকল্পের দযৌমিকতা 
এিাং দেি/ আঞ্চমলক 
কমম-দকৌিল্পলর সাল্পর্ 
সম্পকম  

পিম ৩-এর আওতা  ক্র  ও আমর্মক িযিস্থাপনা  দেিী  পিমত দোরোরকরণ প্রমক্র া 
িলমান র্াকল্পি। পিম ১ ও পিম ২-এ সমূিত োতী  ই-গর্নমল্পমন্ট প্রমকউরল্পমন্ট-এর 
িাস্তিা ন পিম ৩-এও িলমান র্াকল্পি। তাোো, োতী  ক্র  ও আমর্মক িযিস্থাপনা 
সাংস্কার কমমল্পকৌিল (২০১৬-২০২১) অনসুরল্পণ, একক িাল্পেট পিমত িাস্তিা ল্পন সরকার 
পিম ৩-দক োতী  পযমাল্প  পরীক্ষামলূক প্রকে মহসাল্পি অনলু্পমােন মেল্প ল্পে। পরীক্ষামলূক 
এই প্রকল্পে সহা তার েনয পিম ৩-এর লক্ষয হল্পলা, (ক) িাল্পেট পমরকেনা উন্নীত করা, 
(খ) আিতম নিীল এিাং পুুঁমে িযল্প র দক্ষল্পে সম্পে িরাল্পে আল্পরা র্ারসাময আনা, এিাং 
(গ) প্রকল্পের পমরকমেত ফলাফল অেম ল্পন সম্পল্পের দটকসই িযিহার করা।  

উন্ন ন প্রর্াি মাধ্যমমক মিক্ষা পিমত আল্পরা কাযমকরী, সমতাপূণম, এিাং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন। 

  

প্রকদের উন্ন ি ফলাফল 

উন্ন ন ফলাফল্পলর মিিরণ োে-োেীল্পের মাধ্যমমক মিক্ষার ফলাফল এিাং মাধ্যমমক মিক্ষা পিমতর 
কাযমকামরতা িমৃিপ্রাপ্ত। 

উন্ন ন ফলাফল অেম ল্পনর অগ্রগমত  



বাস্তবা দির অগ্রগমত 

প্রকে ফলাফল্পলর মিিরণ মাধ্যমমক মিক্ষার গুণগত মান ও প্রাসমঙ্গকতা িমৃিপ্রাপ্ত। 
সমতাপূণম সুল্পযাগ ও মিক্ষাগ্রহণ িো  রাখার হার িমৃিপ্রাপ্ত। 
মিক্ষা িযিস্থাপনা এিাং সুিাসন দোরোর। 

িাস্তিা ন অগ্রগমতর পযমা  
(ফলাফল, কমমকাণ্ড এিাং 
সমসযাসমহূ) 

 

দর্ৌল্পগামলক অিস্থান দেিিযাপী 
 
সরুক্ষা-বযবস্থার শ্রেণীমবভাগ 
পমরল্পিিগত C 

অননমিক পুনিমাসন C 

কু্ষদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী B 

 
 
পমরদবশগত ও সামামিক শ্রপ্রমক্ষদতর সার-সাংদক্ষপ 

পমরল্পিিগত 
দপ্রমক্ষত 

এ প্রকল্পের আওতা  দকাল্পনা ধ্রল্পনর মনমমাণকাল্পে সহা তা দে া হল্পি না। এ প্রকল্পে দকান 
মনমমাণকাে দনই মিধ্া  পমরল্পিল্পির ওপর দকান ক্ষমতকর প্রর্াি অনমুমত হ মন। 

অননমিক 
পুনিমাসন 

এ প্রকল্পের আওতা  দকান রূ্মম অমধ্গ্রহণ িা পুনিমাসন অনমুমত ন । 

কু্ষদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী েনগণল্পক মাধ্যমমক মিক্ষার সফুল দপল্পত সহা তার লল্পক্ষয উপোমত, সাংখযালঘু েনল্পগাষ্ঠী, 
কু্ষদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী, এিাং স্থানী  েনসাধ্ারণ সম্পমকম ত পমরকেনা পমরকাঠ্াল্পমা প্রণীত ও 
অনলু্পমামেত হল্প ল্পে। 

 
 
 
 
 



অাংশীোরদের সাদে মত-মবমিম , শ্র াগাদ াগ, ও অাংশগ্রহণ 

প্রকে প্রস্তুমতকালীন ধ্ারািামহক মতমিমনম  সর্ার মাধ্যল্পম োে-োেীল্পের মাতা-মপতা ও সু্কল িযিস্থাপনা 
কমমটির সেসয’সহ দিসরকারী প্রমতষ্ঠান, মিক্ষক এিাং স্থানী  েনসাধ্ারণ প্রকল্পের 
প্রস্তুমত কাল্পে অাংিগ্রহণ কল্পরন।  

প্রকে িাস্তিা নকালীন প্রকল্পের পমরিীক্ষণ ও িাস্তিা ন কাল্পের সাল্পর্ও তাুঁরা সম্পৃিতা িো  রাখল্পিন। 

কাদির সদু াগ 
পরামিমক দসিা দনই 

ক্র  মনল্পেমিনামলূক ক্র  পমরকেনা প্রণীত 

োম ত্বপ্রাপ্ত কমী 

এমডমি’র োম ত্বপ্রাপ্ত কমমকতম া তামেমা, এইসুল্পক 

এমডমি’র োম ত্বপ্রাপ্ত মির্াগ েমক্ষণ এমি া মির্াগ 

এমডমি’র োম ত্বপ্রাপ্ত উপ-মির্াগ মানি ও সামামেক উন্ন ন মির্াগ, SARD 

মনিমাহী সাংস্থাসমহূ মিক্ষা মন্ত্রণাল  
মিক্ষা র্িন, ১৬ আবু্দল গমন দরাড 
ঢাকা-১০০০ 
িাাংলাল্পেি 

সম সমূি 
প্রকে ধ্ারণাপল্পের অনলু্পমােন - 

তর্যানসুন্ধান - 

িযিস্থাপনা কতৃম পল্পক্ষর পযমাল্পলািনা (MRM) ১০ অল্পটাির ২০১৭ 

অনলু্পমােন ২৮ মািম  ২০১৮ 

সিমল্পিষ পযমাল্পলািনা -  

প্রকে তর্যপল্পের সিমল্পিষ হালনাগাে ২৭ মািম  ২০১৮ 



 
ঋণ 3649-BAN 

মাইলফলকসমূহ 

অিুদমােি স্বাক্ষদরর তামরখ কা মকদরর তামরখ 
সমামপ্ত 

আমে সাংল্পিামধ্ত প্রকৃত 
২৬ মািম  ২০১৮ -  ৩১ মডল্পসম্বর 

২০২৩ 
- - 

 
অেমা ি পমরকেিা ক্রমদ ামিত অেমছাড় 

 দমাট (মামকম ন ডলার মমমল ন) তামরখ এমড
মি 

অনযা
নয 

দনট িতকরা 
হার 

প্রকে 
িয  

১,৯৭৬.৯০ ক্রমল্পযামেত িুমি অনলু্পমােন 

এমডমি ২২৫.০০ ২১ দফব্রু ামর 
২০১৮ 

০.০০ ০.০০ ০% 

সহল্পযাগী ১,২৫১.৯০ ক্রমল্পযামেত অর্মোে 
সহ-
অর্মা ন 

৫০০.০০ ২১ দফব্রু ামর 
২০১৮ 

০.০০ ০.০০ ০% 

 

প্রকল্পের ওল্প ি-পাতা https://www.adb.org/projects/44213-018/main  

তল্পর্যর েনয অনলু্পরাধ্ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=44213-018  

ততমরর তামরখ ১৪ দম ২০১৮ 

প্রকে তর্যপল্পে (মপমডএস) প্রকে িা কমমসূমির তল্পর্যর সার-সাংল্পক্ষপ র্াল্পক: তর্যপে একটি পমরিতম নিীল নমর্ 
হও া  এর প্রার্মমক সাংকলল্পন মকেু তর্য অন্তরু্ম ি নাও র্াকল্পত পাল্পর, তল্পি দসগুল্পলা পাও া মােই এল্পত অন্তরু্ম ি 
করা হ । প্রস্তামিত প্রকে সাংক্রান্ত তর্যসমহূ সম্ভািয ও মনল্পেমিনামলূক হল্প  র্াল্পক। 

প্রকে তর্যপে (মপমডএস)-এ িমণমত তল্পর্যর িযাপাল্পর এমডমি দকান ধ্রল্পনর মনশ্চ তা প্রোন কল্পর না, িরাং 
িযিহারকারীল্পের েনয শুধ্ু সাধ্ারণ তর্য দযাগান মেল্প  র্াল্পক। এমডমি উচ্চমানসম্পন্ন তর্য প্রোল্পন সল্পিষ্ট র্াকল্পলও 
এই তর্য ‘দযমন আল্পে দতমন’ মর্মিল্পত দে া হ । এল্পক্ষল্পে তল্পর্যর িামণমেযক িা মিল্পিষ িযিহার এিাং 
উপল্পযামগতা, মকাংিা তল্পর্যর স্বত্ত্বামধ্কার সম্পল্পকম  প্রতযক্ষ িা পল্পরাক্ষর্াল্পি দকান মনশ্চ তা দে া হ  না। মিল্পিষত, 
এমডমি এ ধ্রল্পনর তল্পর্যর যর্ার্মতা িা সম্পূণমতার মনশ্চ তা প্রোন কল্পর না।  

https://www.adb.org/projects/44213-018/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=44213-018

