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2018-2019 অর্ থ বছরেে কার্ থাবলী সম্পর্কথত বার্ষ থক প্রর্তরবদন 

 

 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড প্রশিষ্ঠা ও পশরশি 
 

িৎকালীন বৃটিশ সরকাদরর উদযাগ ও সহায়িায় ১৭৮০ সাদল ‘কলকািা আশলয়া মাদ্রাসা’ প্রশিষ্ঠার মাধ্যদম উপ-মহাদেদশ 

আনুষ্ঠাশনকভাদব মাদ্রাসা শশক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়। পর্ ডায়ক্রদম অশবভক্ত বাাংলা, শবহার, আসাম ও শিপুরাসহ শবশভন্ন অঞ্চদল মাদ্রাসা শশক্ষা 

সম্প্রসাশরি হওয়ায় মাদ্রাসাসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘মাদ্রাসা এডুদকশন ববার্ ড অফ্ ববঙ্গল’ গঠন কদর কলকািায় এর কার্ ডালয় স্থাপন করা 

হয়। ১৯৪৭ সাদল পাশকস্তান প্রশিষ্ঠার পর পূব ড পাশকস্তাদন ‘ইস্ট পাশকস্তান মাদ্রাসা এডুদকশন ববাদর্ ডর’ ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাসা শশক্ষা কার্ ডক্রম 

অব্যাহি থাদক। 1971 সাদল স্বািীন ও সাব ডদভৌম বাাংলাদেদশর অভ্যযেদয়র পর জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুশজবুর রহমান এর প্রিযক্ষ 

শনদে ডশনায় মাদ্রাসা শশক্ষাদক যুদগাপদর্াগী ও কম ডমুখী করার উদযাগ গৃহীি হয়। 

 

এরই িারাবাশহকিায় ‘বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড’ নাদম ঢাকাস্থ সরকাশর মাদ্রাসা-ই-আশলয়া কযাম্পাদস নতুন আশঙ্গদক কার্ ডক্রম শুরু 

হয়। পরবিীদি মাদ্রাসা শশক্ষাদক যুদগাপদর্াগী করার লদক্ষয ১৯৭৮ সাদল মাদ্রাসা শশক্ষা অধ্যাদেশ জাশরর মাধ্যদম বাাংলাদেশ মাদ্রাসা 

শশক্ষা ববার্ ড পুনঃগঠন করা হয়। ১৯৭৯ সাদলর ৪ জুন হদি বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড একটি স্বায়ত্বশাশসি প্রশিষ্ঠান শহদসদব কার্ ডক্রম 

শুরু কদর এখদনা অব্যাহি আদে। 

 

২০০৩ সাল হদি বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড এর ০৮ টি আঞ্চশলক শাখা কার্ ডালয় স্থাপন করা হয়, র্া বিডমাদন মাধ্যশমক ও উচ্চ 

শশক্ষা অশিেপ্তর এর আঞ্চশলক কার্ ডালয় সাংলগ্ন ভবন সমূদহ কার্ ডক্রম পশরচালনা করদে। শুরুদি মাদ্রাসা শশক্ষা িারার ফ্াশজল ও কাশমল 

স্তর পর্ ডন্ত বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড এর আওিািীন থাকদলও ২০০৬ সাদল ৪৪ নম্বর আইদনর মাধ্যদম মাদ্রাসা শশক্ষা অধ্যাদেশ, 

১৯৭৮ সাংদশািন কদর ফ্াশজল ও কাশমল স্তরদক বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড এর আওিামুক্ত করা হয়। 

 

লক্ষয ও উদেশ্য  

(জািীয় শশক্ষানীশি-2010 এর আদলাদক) 
 

✓ শাশন্তর িম ড ইসলাদমর প্রকৃি জ্ঞান অজডন, আধুশনক জ্ঞান শবজ্ঞাদনর চচ ডা, জীবন-র্াপদন ইসলাদমর আেশ ড ও মূল্যদবাদির প্রশিফ্লন 

ঘটাদনা, রাষ্ট্রীয় সাংশবিান ও জািীয় বচিনার প্রশি শ্রদ্ধাশীল বেশদপ্রশমক নাগশরক তিশর করা; 

✓ কুরআন, হাশেস ও জ্ঞান-শবজ্ঞাদনর অন্যান্য শবষদয়র সমন্বদয় ইসলামী শশক্ষা োন; 

✓ ইসলাদমর প্রকৃি মম ডাথ ড অনুিাবদন সমথ ড কদর বিালা; 

✓ মাদ্রাসা শশক্ষায় ইসলাম িম ড শশক্ষার সুদর্াগ ও অগ্রগশি শনশিি করা; 

✓ ইসলাদমর আেশ ড ও মম ডবাণী ভাদলা কদর জানা ও ববাঝা এবাং বস অনুসাদর শনভডরদর্াগ্য চশরদির অশিকারী জনদগাষ্ঠী তিশর করা; 

✓ সািারণ শশক্ষা িারায় প্রচশলি আবশশ্যক শবষয়সমূদহর অশভন্ন শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূশচ অনুসরণ করা; 

✓ সািারণ শশক্ষা িারায় অনুসৃি শশক্ষাথী মূল্যায়ন প্রশক্রয়া মাদ্রাসা শশক্ষা িারায় অনুসরণ করা; 

✓ জ্ঞান শবজ্ঞাদনর শবশভন্ন শাখায় পারেশশ ডিা অজডন ও উৎকষ ড সািদন ভ্যশমকা পালন করা; 

✓ যুদগাপদর্াগী কাশরকুলাম প্রণয়ন কদর মাদ্রাসা শশক্ষার আধুশনকায়ন। 

 

কার্ ডাবশল 
 

অধ্যাদেদশর শবিান অনুসাদর মাদ্রাসা শশক্ষার সাংগঠন, পশরচালন, িত্বাবিায়ন, শনয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন এবাং অগ্রগশি সািন ববাদর্ ডর প্রিান কাজ। 

এিে উদেদশ্য ববার্ ড শনদনাক্ত কার্ ডাবলী সম্পােন কদর থাদকঃ 

 

 বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড কর্তডক পাঠোন অনুমশি ও একাদর্শমক স্বীকৃশিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসার শশক্ষাথীদের জুশনয়র োশখল 

সাটি ডশফ্দকট (দজশর্শস), োশখল এবাং আশলম পরীক্ষা গ্রহণ, ফ্লাফ্ল প্রশক্রয়াকরণ, প্রকাশ ও সনে প্রোন; 
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 শশক্ষা অশিেপ্তর বা শনজস্ব পশরেশ ডন কম ডকিডাদের শনকট হইদি প্রাপ্ত পশরেশ ডন প্রশিদবেন শভশিদি মাদ্রাসাসমূদহর অশিভ্যশক্ত মঞ্জুর, 

স্থশগি করণ ও প্রিযাহার; 

 োশখল ও আশলম মাদ্রাসাসমুদহর োি ভশিড এবাং বেশল সাংক্রান্ত শিডাবলী শনি ডারণ; 

 মাদ্রাসা সমূহ পশরেশ ডদনর পদ্ধশি শনি ডারণ; 

 ববাদর্ ডর শনজস্ব কম ডকিডা অথবা বর্ বকান ব্যশক্ত বা ব্যশক্তগণদক উপযুক্ত মদন কদর অশিভুক্ত মাদ্রাসা প্রদয়াজনদবাদি পশরেশ ডন; 

 োশখল, আশলম, মুজাশববে-ই-মাশহর বা এর আর অন্য বকান স্তদরর বশষ ভাদগ পরীক্ষা গ্রহণ, পশরচালনা ও শনয়ন্ত্রণ; 

 ববার্ ড কর্তডক গৃহীি পরীক্ষা সমূদহ র্াহারা উিীণ ড হইয়াদে িাহাশেগদক সনে, শর্দলামা ও প্রিযয়নপি প্রোন; 

 োশখল ও আশলম মাদ্রাসার ম্যাদনশজাং কশমটি ও গভডাশনাং বশর্ অনুদমােন এবাং ব্যবস্থাপনা কশমটির মধ্যকার শববাে মীমাাংসা করদি 

বা মীমাাংসার ব্যবস্থা; 

 সাংশিষ্ট শবষদয় সরকাদরর শনকট ববাদর্ ডর মিামি বপশ; 

 ববাদর্ ডর কম ডকিডা ও কম ডচারীদের সাংখ্যা, পেবী এবাং ববিন ও ভািা শনি ডারণ এবাং মাদ্রাসা শশক্ষা অধ্যাদেদশর শবিান সমূহ 

বাস্তবায়দনর জন্য ববাদর্ ডর শনকট র্া প্রদয়াজনীয় বসভাদব শবদশষজ্ঞ ও পরামশ ডক শনদয়াগ; 

 পে সৃশষ্ট ও বাশিলসহ সকল প্রশাসশনক শবষয় শনয়ন্ত্রণ ও শসদ্ধান্ত গ্রহণ; 

 োনকৃি সম্পে গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা, বৃশি/ষ্টাইদপন্ড, পেক ও পুরষ্কার প্রশিষ্ঠা ও শবিরণ; 

 অধ্যাদেদশর অিীদন প্রেি ক্ষমিা প্রদয়াগ কদর চুশক্ত সম্পােন ও বাস্তবায়ন; 

 প্রদয়াজনীয় ইমারি, প্রাঙ্গণ, আসবাবপি, র্ন্ত্রপাশি, পুস্তক ও অন্যান্য শজশনসপদির ব্যবস্থাকরদণর লদক্ষয প্রশবিান তিরী করা। 

 

এক নজরে বাাংলারদশ মাদ্রাসা র্শক্ষা ববারড থে প্রদত্ত বসবাসমূহ 

ক. প্রাশিষ্ঠাশনক বসবা 

ক্রশমক বসবার িরন 

১ শশক্ষাথী ভশিড (অনলাইন) 

২ শশক্ষাথী বরশজদেশন  (অনলাইন) 

৩ বরশজদেশন কার্ ড প্রস্ত্িি (অনলাইন) 

৪ বরশজদেশন কার্ ড শবিরণ 

৫ পরীক্ষাথীদের ফ্রম পূরণ  (অনলাইন) 

৬ প্রদবশপি প্রস্ত্িি ও শবিরণ 

৭ পরীক্ষার সময়সূশচ প্রকাশ  (অনলাইন) 

৮ চূড়ান্ত পরীক্ষাথীদের িাশলকা প্রকাশ  (অনলাইন) 

৯ পরীক্ষা বকন্দ্র স্থাপদনর জন্য আদবেন গ্রহণ 

১০ পরীক্ষা বকদন্দ্রর িাশলকা প্রকাশ 

১১ পরীক্ষার ফ্লাফ্ল প্রস্ত্িি ও প্রকাশ  (অনলাইন) 

১২ বটবুদলশন সীট শবিরণ 

১৩ একাদর্শমক ট্রান্সশক্রপ্ট শবিরণ 

১৪ মূলসনে শবিরণ 

১৫ বৃশিপ্রাপ্ত শশক্ষাথীদের িাশলকা প্রকাশ (অনলাইন) 

১৬ এবদিোয়ী ও োশখল মাদ্রাসার পাঠোদনর অনুমশির আদবেন গ্রহণ 

১৭ এবদিোয়ী/োশখল মাদ্রাসার প্রাথশমক পাঠোন অনুমশি 

১৮ এবদিোয়ী/োশখল মাদ্রাসার একাদর্শমক স্বীকৃশি 

১৯ আশলম মাদ্রাসার পাঠোদনর অনুমশির আদবেন গ্রহণ 

২০ আশলম মাদ্রাসার প্রাথশমক পাঠোন অনুমশি 

২১ আশলম মাদ্রাসার একাদর্শমক স্বীকৃশি 

২২ োশখল ও আশলম স্তদরর মাদ্রাসার একাদর্শমক স্বীকৃশির বময়ােবৃশদ্ধ (অনলাইন) 

২৩ এবদিোয়ী স্তদরর মাদ্রাসার একাদর্শমক স্বীকৃশির বময়ােবৃশদ্ধ 

২৪ শবষয়, শবভাগ, শাখা বখালার অনুমশি 

২৫ োশখল ও আশলম মাদ্রাসার এর্হক কশমটি গঠদনর অনুমশি  (অনলাইন) 

২৬ োশখল ও আশলম মাদ্রাসার এর্হক কশমটি অনুদমােন  (অনলাইন) 

২৭ োশখল ও আশলম মাদ্রাসার ম্যাদনশজাং কশমটি অনুদমােন  (অনলাইন) 

২৮ আশলম মাদ্রাসার গভ ডশনাং বশর্র অনুদমােন  (অনলাইন) 

২৯ ফ্াশর্ল ও কাশমল মাদ্রাসার গভডশনাং বশর্র শবদযাৎসাহী সেস্য মদনানয়ন  (অনলাইন) 

৩০ মাদ্রাসার নাম পশরবিডন সাংদশািন ও স্থানান্তর  

৩১ মাদ্রাসার  কশমটি সাংক্রান্ত অশভদর্াগ  (অনলাইন) 

৩২ স্তরশভশিক শশক্ষাক্রম উন্নয়ন 
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ক্রশমক বসবার িরন 

৩৩ উন্নয়নকৃি শশক্ষাক্রদমর আদলাদক বশ্রশণ ও শবষয়শভশিক পাঠ্যপুস্তক  প্রণয়ন ও প্রকাশ 

৩৪ স্তরশভশিক পাবশলক পরীক্ষার শবষয় কাঠাদমা, প্রশ্নপদ্ধশি ও নম্বর বন্টন প্রকাশ 

৩৫ পাঠ্যপুস্তক পশরমাজডন, সাংদশািন ও যুদগাপদর্াগী করা 

৩৬ পাঠ্যপুস্তদকর ইন্টার যাকটিভ শর্শজটাল ভাস ডন উন্নয়ন (অনলাইন) 

৩৭ বরকর্ ড র্াচাই 

৩৮ প্রিান পরীক্ষক/পরীক্ষক/শনরীক্ষক/প্রশ্নপ্রদণিা/পশরদশািনকারীর শবল/সম্মানী/পাশরদিাশষক ভািাশে পশরদশাি 

৩৯ ববাদর্ ডর শবশভন্ন কশমটির সেস্যদের সম্মানী ও ভ্রমণ ভািা পশরদশাি 

 

খ. নাগশরক বসবা 

ক্রশমক বসবার িরন 

১ বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষার উিরপি পুন:শনরীক্ষণ 

২ সাংদশাশিি সামশয়ক, শি-নকল, সনে/নম্বরপি একাদর্শমক ট্রান্সশক্রপ্ট সরবরাহ 

৩ সামশয়ক, শি-নকল, সনে/নম্বরপি/একাদর্শমক ট্রান্সশক্রপ্ট/ অনুবাে/ বেশকশপ 

৪ বরকর্ ড র্াচাই (ব্যশক্ত পর্ ডাদয়) 

৫ বরকর্ ড র্াচাই (প্রাশিষ্ঠাশনক) 

৬ বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষা পাদশর মূল একাদর্শমক ট্রান্সশক্রপ্ট ও সনেপি 

৭ বয়স ও নাম সাংদশািন 

৮ িথ্য অশিকার আইদনর অিীদন িথ্য প্রোন 

৯ অশভদর্াগ শনষ্পশি (অনলাইন) 

১০ শশক্ষকদের চাকুশর সাংক্রান্ত অশভদর্াগ শনষ্পশি 

১১ শশক্ষকদের চাকুশরর বময়াে বৃশদ্ধ 

১২ শশক্ষাক্রম সরবরাহ 

১৩ স্তরশভশিক শবষয় কাঠাদমা প্রশ্নপদ্ধশি ও নম্বর বন্টন সরবরাহ 

১৪ ভশিড বাশিল/োড়পি প্রোন 

১৫ বরশজদেশন কার্ ড সাংদশািন 

১৬ শচঠি-পিাশে বপ্ররণ ও প্রাশপ্ত স্বীকার (অনলাইন) 

 

গ. অভযন্তরীন বসবা 

ক্রশমক বসবার িরন 

১ কম ডকিডা ও কমচারী শনদয়াগ, বেলী, স্থায়ীকরণ/শনয়শমিকরণ ও পদোন্নশি 

২ কম ডকিডা ও কম ডচারীদের শবশভন্ন িরদনর ছুটি মঞ্জুর 

৩ কম ডকিডা ও কম ডচারীদের ববিন, ভািা, শসদলকশন বগ্রর্, টাইম বেল ইিযাশে প্রোদনর আদেশ জাশর 

৪ কম ডকিডা ও কম ডচারীদের অবসর সুশবিাশে শনরূপণ ও আদেশ জাশর  

৫ কম ডকিডা ও কম ডচারীদের কম ডেক্ষিা উন্নয়ন 

৬ বাশষ ডক কম ড-পশরকল্পনা প্রণয়ন 

৭ ববাদর্ ডর সকল প্রকার কশমটির সভা আহবান 

৮ ববাদর্ ডর কম ডকিডা ও কম ডচারীদের ববিন-ভািাশে পশরদশাি 

৯ কম ডকিডা ও কম ডচারীদের ঋণ প্রোন, শকশস্ত আোয় ও শহসাব সাংরক্ষণ 

১০ অবসর ভািা ও আনুদিাশষক পশরদশাি 

১১ বাশষ ডক আয়-ব্যদয়র শহসাব শববরণী/বাদজট প্রস্ত্িি ও উপস্থাপন 

১২ র্ানবাহন ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাদবক্ষণ ও পশরবহন সুশবিা প্রোন 

১৩ অশফ্স কযাম্পাদসর শনরাপিা শবিান 

১৪ অশফ্স সামগ্রী সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও শবিরণ 

১৫ অবকাঠাদমা শনম ডাণ ও সাংোর 

১৬ আসবাবপি সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও সরবরাহ 

১৭ ববাদর্ ড আগমনকারীদের প্রদবদশর অনুমশি প্রোন 
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মাদ্রাসা শশক্ষা িারার স্তর শবন্যাস ও শবভাগ 
 

ক্রশমক শশক্ষার স্তর বশ্রশণ 

1 ইবদিোয়ী 1ম-5ম 

2 জুশনয়র োশখল 6ষ্ঠ-8ম 

3 োশখল 

1. সািারণ শবভাগ 

2. শবজ্ঞান শবভাগ 

3. মুজাশিে শবভাগ 

4. শহফ্জুল কুরআন শবভাগ 

নবম ও েশম 

4 আশলম 

1. সািারণ শবভাগ 

2. শবজ্ঞান শবভাগ 

3. মুজাশিে ও মাশহর শবভাগ 

একােশ ও িােশ 

 

স্তরশভশিক মাদ্রাসার সাংখ্যা 
 

ক্রশমক মাদ্রাসার িরণ সাংখ্যা 

1 স্বিন্ত্র এবদিোয়ী মাদ্রাসা 

সম্মানী/ভাতার্বহীন 5,478 টি 

সম্মানী/ভাতাপ্রাপ্ত 1,519 টি 

বমাট= 6,997 টি 

2 োশখল মাদ্রাসা 6,439 টি 

3 আশলম মাদ্রাসা 1,477 টি 

4 ফ্াশর্ল মাদ্রাসা 1,100 টি 

5 কাশমল মাদ্রাসা 242 টি 

সব ডদমাট= 16,255 টি 

(র্বরশষ দ্রষ্টব্যঃ দার্িল, আর্লম, ফার্র্ল ও কার্মল মাদ্রাসাে সরে ইবরতদায়ী মাদ্রাসা অন্তর্ভ থক্ত আরছ) 
 

মাদ্রাসাে সাংখ্যা (এম.র্ি.ও.ভুক্ত ও নন এম.র্ি.ও.ভুক্ত) 
 

মাদ্রাসাে ধেণ এম.র্ি.ও.ভুক্ত নন এম.র্ি.ও.ভুক্ত বমাট 

দার্িল মাদ্রাসা 5,382 টি 1,057 টি 6,439 টি 

আর্লম মাদ্রাসা 1,111 টি 366 টি 1,477 টি 

ফার্র্ল মাদ্রাসা 982 টি 118 টি * 1,100 টি 

কার্মল মাদ্রাসা 145 টি 97 টি * 242 টি 

সব থরমাট= 7,620টি  1,638 টি 9,258 টি 

(* তথ্য সূত্রঃ ইসলার্ম আের্ব র্বশ্বর্বদ্যালয়) 

 

মাদ্রাসাে র্বর্ভন্ন স্তরেে র্শক্ষার্ীে সাংখ্যা 

মাদ্রাসাে ধেণ র্শক্ষার্ীে সাংখ্যা 

ইবরতদায়ী (1ম বর্রক 5ম বের্ণ) *31,51,984 জন 

জুর্নয়ে দার্িল ও দার্িল (6ষ্ঠ-10ম) 28,76,236 জন 

আর্লম (11শ-12শ) 2,13,211 জন 

সব থরমাট= 62,41,431 জন 

(তথ্য সূত্রঃ 2018-2019 সারলে বের্জরেশন ও 2019 র্শক্ষাবরষ থ মাদ্রাসা র্শক্ষা ধাোে িাঠ্যপুস্তরকে চার্হদা অনুর্ায়ী র্শক্ষার্ীে সাংখ্যা) 

 

শবযমান আইন/শবশি/নীশিমালা 
বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড এর শবশভন্ন কার্ ডক্রম পশরচালনার জন্য বিডমাদন শনদনাক্ত আইন/শবশি/ নীশিমালা শবযমান রদয়দে- 
❖ মাদ্রাসা শশক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (অশর্ ডদনন্স নাং- ৯/১৯৭৮); 

❖ বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা (গভাশণ ডাং বশর্ ও ম্যাদনশজাং কশমটি) প্রশবিনামা-২০০৯ (২০১২ সাল পর্ ডন্ত সাংদশাশিি); 
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❖ বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড (কম ডকিডা ও কম ডচারী) চাকুরী প্রশবিানমালা, ২০০৬; 

❖ Public Statutory Corporations (Autonomous/Semi-Autonomous Bodies) and Allied Organizations. 
Volume- XIV, Part- I, Chapter- XV Madrasah Education Board; 

❖ The Affiliated Non-Government Madrasah Teacher’ terms and Conditions of Service Regulations, 
1979; 

❖ জুশনয়র োশখল (দজশর্শস), োশখল ও আশলম পরীক্ষা পশরচালনা সাংক্রান্ত নীশিমালা; 

❖ বয়স ও নাম সাংদশািন নীশিমালা; 

❖ জুশনয়র োশখল (দজশর্শস), োশখল ও আশলম পরীক্ষা বকন্দ্র স্থাপন নীশিমালা; 

❖ ববসরকারী উদযাদগ শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র প্রশাসশনক আওিািীন শশক্ষা প্রশিষ্ঠান (স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃশি 

প্রোদনর বক্ষদি অনুসরণীয় নীশিমালা (মন্ত্রণালয় কর্তডক প্রণীি নীশিমালা ও NTRCA আইন-2005 বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা 

ববার্ ড কর্তডক অনুসৃি হয়); 

❖ মন্ত্রণালরয়ে র্বর্ভন্ন সমরয় জােীকৃত ির্েিত্রসমূহ। 

 

ববাদর্ ডর কার্ ডক্রদম ও বসবা প্রোদন িথ্য প্রযুশক্তর ব্যবহার 
 

মাদ্রাসা শশক্ষায় িথ্য প্রযুশক্তর সফ্ল ব্যবহার শনশিি করা হদয়দে। এরই অাংশ শহসাদব অি ববাদর্ ডর সকল কার্ ডক্রদম ও বসবা প্রোদন িথ্য 

প্রযুশক্তর ব্যবহার শনশিি করা হদে। উদেখদর্াগ্য কার্ ডক্রম ও বসবাসমূহ শননরূপ- 

 

➢ জনদূদভডাগ লাঘদব ই-অশফ্স ম্যাদনজদমন্ট শসদস্টম চালুকরণঃ 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড সরকাদরর শর্শজটাল বাাংলাদেশ শবশনম ডান কম ডসূশচ বাস্তবায়দন বদ্ধ পশরকর। এরই িারাবাশহকিায় জন দূদভ ডাগ 

লাঘদব বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড িথ্য ও বর্াগাদর্াগ প্রযুশক্তর সব ডাশিক ব্যবহার শনশিি কদরদে। বাাংলাদেদশর বসন্ট মাটি ডন বথদক বাাংলাবন্দ 

সীমানার মদধ্য অবশস্থি প্রায় 9,258 মাদ্রাসার প্রিানগদণর বোরদগাড়ায় বসবা প্রোন শনশিি কদরদে। মাদ্রাসার প্রিানগদণর র্ািায়াি বভাগাশন্ত, 

আশথ ডক ক্ষশি শনরসনকদল্প এবাং ববাদর্ ডর বসবাদক র্তণমূল পর্ ডাদয় বপৌদে বেওয়ার লদক্ষ অি ববাদর্ ডর বচয়ারম্যাদনর বনর্তদত্ব কম ডকিডা ও কম ডচারীদের 

সহদর্াশগিায় একটি প্রযুশক্ত শনভ ডর আইশর্য়া উদ্ভাবন অথ ডাৎ ই-অশফ্স ম্যাদনজদমন্ট শসদস্টম চালু করা হদয়দে। এই অনলাইন পদ্ধশির মাধ্যদম 

সারাদেদশর মাদ্রাসাসমূদহর পশরচালনা কশমটি (গভাশণ ডাং বশর্/ম্যাদনশজাং কশমটি/এর্হক কশমটি) এর অনুদমােন, শবদযাৎসাহী সেস্য মদনানয়ন এবাং 

একাদর্শমক স্বীকৃশির বময়াে বৃশদ্ধ (নবায়ন) কাজ সম্পন্ন করা হদে।  

 
 

01.06.2017র্রঃ বর্রক 23.06.2019র্রঃ তার্েি ির্ থন্ত অনলাইরন মাদ্রাসাসমূরহে 

এডহক  কর্মটি/ ম্যারনর্জাং কর্মটি/ গভার্ণ থাং বর্ড অনুরমাদন সাংক্রান্ত ির্েসাংখ্যান 

ক্রর্মক আরবদরনে র্বষয় 
র্নস্পর্ত্তকৃত 

আরবদরনে সাংখ্যা 

01 এডহক কর্মটি গঠরনে অনুমর্ত প্রদান প্রসরে 1801 টি 

02 সভাির্ত মরনানয়নসহ এডহক কর্মটি অনুরমাদন প্রদান প্রসরে 1688 টি 

03 র্বরদ্যাৎসাহী সদস্য মরনানয়ন প্রদান প্রসরে 949 টি 

04 র্নয়র্মত ম্যারনর্জাং কর্মটি র্াকাকার্লন সভাির্ত মরনানয়নসহ ম্যারনর্জাং কর্মটি অনুরমাদন প্রদান প্রসরে 4375 টি 

05 এডহক কর্মটি র্াকাকার্লন সভাির্ত মরনানয়নসহ ম্যারনর্জাং কর্মটি অনুরমাদন প্রদান প্রসরে 1042 টি 

06 র্নয়র্মত গভার্ন থাং বর্ড র্াকাকার্লন সভাির্ত মরনানয়নসহ গভার্ন থাং বর্ড অনুরমাদন প্রদান প্রসরে 1019 টি 

07 এডহক কর্মটি র্াকাকার্লন সভাির্ত মরনানয়নসহ গভার্ন থাং বর্ড অনুরমাদন প্রদান প্রসরে 164 টি 

08 অর্ভরর্াগ দার্িল প্রসরে 279 টি 

09 EIIN এবাং বকাড নম্বের্বহীন (অনুমর্ত/স্বীকৃর্তর্বহীন) মাদ্রাসাে জন্য র্নব থাহী কর্মটি অনুরমাদন প্রদান প্রসাংরগ 29 টি 

10 অনুমর্ত/স্বীকৃর্তপ্রাপ্ত (EIIN এবাং বকাড নম্বেধােী) মাদ্রাসাে জন্য র্নব থাহী কর্মটি অনুরমাদন প্রদান প্রসাংরগ 42 টি 

11 োশখল ও আশলম স্তদরর একাদর্শমক স্বীকৃশির বময়াে বৃশদ্ধ(নবায়ন) 5356 টি 

http://www.bmeb.gov.bd/
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➢ e-Filling পদ্ধশির প্রবিডনঃ 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর শনদে ডশনা অনুসাদর বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাগ এবাং মাধ্যশমক ও 

উচ্চ শশক্ষা শবভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়, শবভাগ, অশিেপ্তর, েপ্তর ও সাংস্থা, সকল বজলা প্রশাসক ও উপদজলা শনব ডাহী অশফ্সার এর সাদথ e-

Filling এর মাধ্যদম নশথ শনস্পশির কার্ ডক্রম সম্পন্ন হদে। 

 

ই ফাইর্লাং কার্ থক্ররমে হালনাগাদ ির্েসাংখ্যান 
 

ধেণ সাংখ্যা 

ডাক গ্রহন 527 

র্নষ্পন্ন ডাক সাংখ্যা 520 

অর্নষ্পন্ন ডাক সাংখ্যা 07 

সৃর্জত বনাট 347 

িত্রজার্েরত র্নষ্পন্ন বনাট 412 

িত্রজার্ে 412 

• ই-বটন্ডাশরাং পদ্ধশির প্রবিডনঃ 

সকল ক্রয় কার্ ডক্রম এবাং বটন্ডার প্রশক্রয়া স্বেিার সাদথ সম্পন্ন করার লদক্ষয বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর প্রথম বথদকই National e-

Government Procurement (e-GP) portal এর সাদথ সাংযুক্ত হদয়দে। ই-বটন্ডাশরাং এর উপর সাংশিষ্ট কম ডকিডা-কম ডচারীদের প্রশশক্ষণ 

প্রোন করা হদয়দে এবাং বিডমাদন অি ববাদর্ ডর সকল ক্রয়কার্ ড ই-বটন্ডাশরাং এর মাধ্যদম সম্পন্ন করা হদে। 

 
 

➢ অনলাইদনর মাধ্যদম বজশর্শস, োশখল ও আশলম শশক্ষাথীদের শনবন্ধন (e-SIF), পরীক্ষার ফ্রম পূরণ (eFF) করা হদে। 

 

➢ েশবসহ পরীক্ষাথীদের স্বাক্ষরশলশপ অনলাইদন প্রোন করা হদে। 

➢ পরীক্ষা গ্রহদণর র্াবিীয় কার্ ডক্রম র্থা ফ্লাফ্ল প্রশক্রয়াকরণ ও স্বল্প সমদয় প্রকাশ, ফ্লাফ্ল পুনঃশনরীক্ষণ, নম্বরপি, সনেপি প্রোন ও পরীক্ষক 

শনদয়াগসহ র্াবিীয় কার্ ডক্রম িথ্য প্রযুশক্তর মাধ্যদম অনলাইদন সম্পন্ন করা হদে। 

➢ পরীক্ষার ফ্লাফ্ল সহদজ ও স্বল্প সমদয় প্রাশপ্তর লদক্ষয এসএমএস পদ্ধশি চালু করা হদয়দে। 

➢ ফ্লাফ্ল পুনঃশনরীক্ষদণর আদবেন এসএমএস এর মাধ্যদম গ্রহণ করা হদে। 

http://www.bmeb.gov.bd/
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➢ অনলাইদনর মাধ্যদম পাবশলক পরীক্ষার মাদ্রাসার বকন্দ্র হদি তেনশন্দন িথ্য গ্রহণ করা হদে। 

➢ পরীক্ষা সাংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ ডাবশল অদটামশন এর মাধ্যদম সম্পন্ন করা হদে। উশেশখি কাজগুদলা সুষ্ঠভুাদব সম্পােদনর লদক্ষয মাদ্রাসার 

শশক্ষকদের িথ্যপ্রযুশক্ত শবষদয় প্রশশক্ষণ ও ই-বসবা প্রোদনর মাধ্যদম শর্শজটাল বাাংলাদেশ শবশনম ডাদণর কার্ ডক্রম দ্রুি এশগদয় চলদে। 

➢ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর েপ্তদরর শনদে ডশনা বমািাদবক ববাদর্ ডর শনজস্ব ওদয়ব সাইটটি (www.bmeb.gov.bd) NPF (ন্যাশনাল বপাট ডাল বেমওয়াকড) 

এর আওিায় এটুআই প্রকদল্পর কাশরগশর সহায়িায় উন্নয়দনর কাজ শুরু করা হদয়দে। এ লদক্ষয ইদিামদধ্য ববাদর্ ডর ২ জন আইশসটি কম ডকিডাদক 

প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। 

➢ ববাদর্ ডর অশিভুক্ত সকল মাদ্রাসায় (৯258টি) ববাদর্ ডর শনজস্ব বর্াদমইন নাদমর ওদয়ব বপাট ডাদলর আওিায় ইন্টার যাকটিভ ওদয়ব সাইট খুদল বেয়া 

হদয়দে। 

 
 

➢ ই-গভান ডদনন্স শসদস্টম বাস্তবায়ন পর্ ডাদয় বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর সকল িরদনর আদবেনপি অনলাইদন গ্রহদণর কার্ ডক্রম গৃহীি হদয়দে। 

ই-গভান ডদনন্স প্রবিডদনর লদক্ষয ১ম পদব ড অি ববাদর্ ডর ২০ জন কম ডকিডা ও কম ডচারীদক আইশসটি শবষয়ক প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। 

 

মাদ্রাসা শশক্ষা আধুশনকায়দন গৃহীি কার্ ডক্রম ও অজডন (2009-2019) 

বিডমান সরকাদরর শনব ডাচনী ইশশিহাদর দুনীশির শবরুদদ্ধ বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ, সুশাসন প্রশিষ্ঠা, শশক্ষার মান উন্নয়ন, শর্শজটাল বাাংলাদেশ গড়ার 

দৃঢ় প্রিযয় ব্যক্ত করা হয়। িারই িারাবাশহকিায় বিডমান গণিাশন্ত্রক সরকার ক্ষমিা গ্রহদণর পর শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা 

শবভাদগর শনদে ডশনায় বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড মাদ্রাসা শশক্ষার আধুশনকায়ন, দূনীশিমুক্ত পশরদবশ সৃশষ্টসহ বসবার মান সহজীকরদণর লদক্ষয 

জানুয়াশর-2009 সাল বথদক শর্দসম্বর-2018 পর্ ডন্ত শবশভন্ন কার্ ডক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কদর আসদে। এসব কার্ ডক্রদমর মদধ্য উদেখদর্াগ্য 

সাফ্ল্য/অজডন শননরূদপ উপস্থাপন করা হদলাঃ 

• জািীয় শশক্ষানীশি-২০১০ এর শনদে ডশনা, পশরবশিডি জািীয় ও তবশশ্যক পশরশস্থশি এবাং সমকালীন জীবদনর চাশহো শবদবচনা কদর মাদ্রাসা 

শশক্ষার ইবদিোয়ী, জুশনয়র োশখল, োশখল এবাং আশলম স্তদরর সকল বশ্রশণর ইসলাম ও আরশব শবষয়সমূদহর শশক্ষাক্রম পশরমাজডন/উন্নয়ন করা 

হদয়দে। 

• সািারণ শশক্ষা িারার শশক্ষাথীদের ন্যায় মাদ্রাসা শশক্ষা িারার শশক্ষাথীদের মদধ্য কিগুদলা বমৌশলক শবষদয় সমগুণাবশল অজডন এবাং অশভন্ন 

দৃশষ্টভশঙ্গ গদড় বিালার লদক্ষয  অশভন্ন শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূশচর প্রচলনা করা হদয়দে। 

• বেদশর আশলয়া পদ্ধশির মাদ্রাসাসমূদহ পাঠোন পদ্ধশির আধুশনকায়দন পাঠ-পশরকল্পনা প্রণয়ন এবাং িেনুসাদর পাঠোদনর শনদে ডশনা প্রোন করা 

হদয়দে। শশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণমূলক পাঠোন পদ্ধশি এবাং িথ্য ও বর্াগাদর্াগ প্রযুশক্ত ব্যবহাদরর ওপর গুরুত্ব শেদয় শশক্ষাক্রম উন্নয়ন করা 

হদয়দে। 

• মাদ্রাসা শশক্ষাথীদের আরশব ভাষার ৪ েক্ষিা (দশানা, বলা, পড়া ও বলখা) বৃশদ্ধর লদক্ষয কার্ ডক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। শবদশষ কদর বাচশনক েক্ষিা 

বৃশদ্ধর জন্য মাদ্রাসার অভযন্তরীণ পরীক্ষায় ১০ নম্বর বরাে করা হদয়দে। আরশব শবষদয়র শশক্ষকদের েক্ষিা বৃশদ্ধর জন্য অি ববাদর্ ডর অশিভুক্ত 

প্রায় ৯258টি মাদ্রাসা বথদক ০১ জন কদর আরশব শশক্ষকদক প্রশশক্ষণ প্রোদনর কার্ ডক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। এ কার্ ডক্রম পশরচালনার জন্য 

প্রশশক্ষণ ম্যানুয়াল তিশরর কাজ সম্পন্ন হদয়দে এবাং কদয়কটি বজলায় প্রশশক্ষ প্রোন করা হদয়দে। 

• মাদ্রাসা শশক্ষাথীদের উচ্চ শশক্ষা প্রশিষ্ঠাদন ভশিডর বািাসমূহ দূরীকরদণর লদক্ষয জািীয় শশক্ষানীশি-২০১০ এর শনদে ডশনার আদলাদক মাদ্রাসা ও 

সািারণ শশক্ষা আবশশ্যক শবষয় সমূদহ (বাাংলা, ইাংদরশজ, গশণি, শবজ্ঞান, বাাংলাদেশ ও শবশ্বপশরচয়, িথ্য ও বর্াগাদর্াগ প্রযুশক্ত) সমান নম্বর 

বরাে রাখা হদয়দে। ফ্দল মাদ্রাসা বথদক পাশ কদর শশক্ষাথীরা শবজ্ঞান শবষয়ক অন্যান্য বর্মন- ইশিশনয়াশরাং, শচশকৎসা শাস্ত্র ইিযাশে শবষদয় 

অধ্যয়দনর সুদর্াগ পাদে। 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd
http://www.bmeb.gov.bd/
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• ইবদিোয়ী ১ম বথদক োশখল ৯ম-১০ম পর্ ডন্ত সব ডদমাট 106টি পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শশক্ষার তবশশষ্টয উপদর্াগী পশরমাজডন কদর িা এনশসশসশসদি 

অনুদমােদনর পর বশ্রশণদি প্রচলন করা হদয়দে। 

• সািারণ শশক্ষা িারার সাদথ প্রশ্ন-পদ্ধশির সাদৃশ্য বজায় রাখার লদক্ষয বজশর্শস, োশখল এবাং আশলম পর্ ডাদয় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধশিদি পরীক্ষা 

গৃহীি হদে। 

• প্রশিবের জািীয়ভাদব শনি ডাশরি সমদয় ইবদিোয়ী, বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষা গৃহীি হদে। ইবদিোয়ী ও বজশর্শস পরীক্ষা গ্রহণ বশদষ 

৩০ শেদনর মদধ্য ফ্লাফ্ল প্রকাশ করা হদে এবাং োশখল ও আশলম পরীক্ষা গ্রহণ বশদষ সািারণ ববাদর্ ডর ন্যায় ৬০ শেদনর মদধ্য পরীক্ষার 

ফ্লাফ্ল প্রকাশ করা হদে। 

• শর্শজটাল পদ্ধশিদি শশক্ষাোদনর জন্য এ পর্ন্ত 5 হাজার 500 টি মাদ্রাসা শশক্ষা প্রশিষ্ঠাদন মাশিশমশর্য়া প্রযুশক্ত স্থাপন করা হদয়দে এবাং 6 

হাজার 600টি মাদ্রাসায় শে ইন্টারদনট সাংদর্াগ প্রোন করা হদয়দে। 

• মাদ্রাসা শশক্ষার 6ষ্ঠ বশ্রশণর কুরআন মশজে, আকাইে ও শফ্কহ, আরশব 1ম এবাং আরশব 2য়পি এ 4টি শবষদয়র পাঠ্যপুস্তদকর ইন্টার যাকটিভ 

শর্শজটাল ভাস ডন (IDMT) উন্নয়ন করা হদয়দে। গি 17/12/2016শরঃ িাশরদখ মাননীয় শশক্ষামন্ত্রী উক্ত ইন্টার যাকটিভ শর্শজটাল ভাস ডন 

(IDMT) এর শুভ উদিািন কদরদেন। 

    

• 73টি মাদ্রাসায় ফ্াশজল বশ্রশণদি 5টি শবষদয় অনাস ড বকাস ড বখালা হদয়দে । শবষয়সমূহ হদে-  

1) আল হাশেস এন্ড ইসলাশমক স্টাশর্জ; 

2) আল বকারআন এন্ড ইসলাশমক স্টাশর্জ; 

3) আে োওয়া এন্ড ইসলাশমক স্টাশর্জ; 

4) আল আোবাল আরবী (আরশব সাশহিয) ও 

5) ইসলাদমর ইশিহাস। 

• মাদ্রাসা শশক্ষায় বৃশি: জািীয়ভাদব ইবদিোয়ী, বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষা গ্রহণ এবাং বমিারশভশিদি বৃশি প্রোদনর ব্যবস্থা করা হদয়দে। 

পরীক্ষার নাম 
বৃশির 

প্রকার 

বৃশির 

সাংখ্যা 
বৃশির হার 

বাশষ ডক 

(এককালীন) 

বৃশির 

বময়াে 

ইবদিোয়ী 

শশক্ষা সমাপনী 

বমিা 7500 300 225 
3 বের 

সািারণ 15000 225 225 

বজশর্শস 
বমিা 3000 450 560 

2 বের 
সািারণ 6000 300 350 

োশখল 
বমিা 600 600 1050 

2 বের 
সািারণ 750 300 600 

আশলম 
বমিা 150 750 1800 3 বথদক 4 

বের সািারণ 600 350 750 

• শবনামূদল্য পাঠ্যপুস্তক শবিরণঃ বিডমান সরকাদরর সময় হদি প্রশিবের ইবদিোয়ী ১ম বশ্রশণ বথদক োশখল ৯ম বশ্রশণ পর্ ডন্ত মাদ্রাসার সকল 

শশক্ষাথীর মদধ্য শবনামূদল্য পাঠ্যবই বেদরর প্রথম শেদনই শবিরণ করা হদে। 2019 সাদলর 1লা জানুয়াশরদি মাদ্রাসার শশক্ষাথীদের জন্য প্রণীি 

106টি পাঠ্যপুস্তদকর বমাট 6,04,89,817 টি পাঠ্যপুস্তক এনশসটিশব এর মাধ্যদম মুদ্রণ কদর শবনামূদল্য শশক্ষাথীদের সরবরাহ কদরদে। 

 

• “দসদকন্ডাশর এডুদকশন বসক্টর বর্দভলপদমন্ট প্রদজক্ট” এর সহায়িায় ৩৫টি মাদ্রাসাদক মদর্ল মাদ্রাসা শহসাদব বঘাষণা কদর উক্ত মাদ্রাসায় 

অিযাধুশনক ভবন শনম ডাণ, উন্নিমাদনর আসবাবপি সরবরাহ, কশম্পউটার ল্যাব স্থাপন, প্রদয়াজনীয় উপকরণসহ কশম্পউটার প্রোন এবাং উন্নি 

শশক্ষার পশরদবশ শনশিি করা হদয়দে। 

 

• মাদ্রাসা শশক্ষাদক যুদগাপদর্াগী করার লদক্ষয বিডমান সরকাদরর শবগি বময়াদে “কযাপাশসটি শবশডাং ফ্র মাদ্রাসা এডুদকশন প্রকল্প” এর আওিায় 

381টি মাদ্রাসায় কাশরগশর শশক্ষা বকাস© চালু করা হদয়দে। 

 

• স্কুল ও কদলদজর প্রিান শশক্ষক/অধ্যদক্ষর ববিন-ভািাশের ন্যায় োশখল বথদক কাশমল স্তদরর মাদ্রাসাসমূদহর সুপাশরনদটনদর্ন্ট/অধ্যদক্ষর ববিন-

ভািাশের সমিা আনা হদয়দে। এোড়া অন্যান্যদের ন্যায় সকল এমশপওভুক্ত মাদ্রাসা শশক্ষকদের জািীয় ববিন বেল প্রোন করা হদয়দে। 

এদবদিোয়ী শশক্ষকদের ববিন প্রশি মাদস 2300/- প্রিানদের 2500/- টাকা কদর প্রোন করা হদে। 

 

• বসশসপ, টিশকউআইসহ অন্যান্য প্রকদল্পর আওিায় শর্শজটাল কদন্টন্ট তিশরদি সািারণ শশক্ষা িারার পাশাপাশশ মাদ্রাসা শশক্ষা িারার শশক্ষকদের 

শবষয়শভশিক প্রশশক্ষণ প্রোন কদর  েক্ষ কদর গদড় বিালা হদে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধশির উপর মাদ্রাসা শশক্ষকদের প্রশশক্ষণ প্রোদনর কাজ 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd
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অব্যাহি আদে। টিশকউআই প্রকদল্পর মাধ্যদম গৃহীি িথ্য প্রযুশক্ত শবষয়ক প্রশশক্ষণ বকাদস ড অাংশগ্রহণ কদর সাফ্ল্য লাভ কদরদে এবাং িথ্য প্রযুশক্ত 

শবষয়ক প্রশশক্ষণ গ্রহণ করদে। 

 

• মাদ্রাসার শশক্ষকদের জন্য সািারণ শশক্ষার শবএর্ ও এমএর্ এর ন্যায় BMTTI এর মাধ্যদম জািীয় শবশ্বশবযালদয়র অিীন শবএমএর্ বকাস ড 

চালু করা হদয়দে। মাদ্রাসার প্রিানদের জন্য নাদয়ম, ব্যানদবইজ ও শবএমটিটিআই এর মাধ্যদম িথ্য প্রযুশক্ত, শশক্ষা উন্নয়ন, পশরকল্পনা ও 

ব্যবস্থাপনা শবষদয় প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদে। 

 

• বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর অশিভুক্ত মাদ্রাসাসমূদহর শনয়শমি পশরচালনা কশমটি অনুদমােন এবাং োশখল ও আশলম স্তদরর একাদর্শমক 

স্বীকৃশি নবায়ন সাংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ ডাশে অনলাইদনর মাধ্যদম সম্পােদনর জন্য বেদশর সকল মাদ্রাসা হদি বমাট 02 জন কদর সুপার/অধ্যক্ষ ও 

কশম্পউটার শশক্ষকদক প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে এবাং প্রশশক্ষণ প্রোন কার্ ডক্রম অব্যাহি রদয়দে। 

 

 

 

 
 

• বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড এর অশিভুক্ত ৯258টি মাদ্রাসায় ওদয়বসাইট খুদল বেয়া হদয়দে। ওদয়ব সাইটি পশরচালনা ও আপদর্ট করার 

সক্ষমিা বৃশদ্ধর জন্য সকল মাদ্রাসার শশক্ষকদের (প্রশিটি মাদ্রাসা বথদক ০১জন শশক্ষকদক) ওদয়ব বপাট ডাল উন্নয়ন শবষয়ক প্রশশক্ষণ প্রোদনর 

কার্ ডক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। প্রশশক্ষণ পশরচালনার জন্য মাষ্টার বট্রইনার তিশরর লদক্ষয প্রায় ৪০০ মাদ্রাসা শশক্ষকদক প্রাথশমকভাদব ০১ শেদনর 

ওশরদয়দন্টশন প্রশশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। 

 

• ADB’র অথ ডায়দন Capacity Development for Madrasah Education প্রকদল্পর অিীদন মাদ্রাসা শশক্ষার উন্নয়দন সমীক্ষা কার্ ডক্রম 

পশরচালনা করা হদয়দে। এোড়া ADB’র আশথ ডক সহায়িায় শনব ডাশচি মাদ্রাসাসমূদহ উন্নিমাদনর সরিামাশে সরবরাহ ও কাশরগশর ল্যাব স্থাপন 

করা হদয়দে। মাদ্রাসা শশক্ষার আধুশনকায়দন এর শশক্ষাক্রম, শশক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধশির পশরমাজডন ও উন্নয়ন কার্ ডক্রম প্রকল্পভুক্ত করার 

প্রয়াস গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

• প্রশিস্ত্ঠান এমশপওভ্যক্তকরণ, শশক্ষক এমশপওভ্যক্তকরণসহ মাদ্রাসা শশক্ষার একাদর্শমক এবাং প্রশাসশনক বভৌি কাঠাদমাগি উন্নয়দনর লদক্ষয 

জুলাই’২০১৫ হদি পৃথক মাদ্রাসা শশক্ষা অশিেপ্তর প্রশিশষ্ঠি হদয়দে এবাং িা সামশগ্রক কার্ ডক্রম চাশলদয় র্াদে। 

 

• মাদ্রাসা শশক্ষার উচ্চ স্তদরর একাদর্শমক সুপারশভশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সাটি ডশফ্দকট প্রোন িথা সাশব ডক কার্ ডক্রম পশরচালনার জন্য ‘ইসলামী আরশব 

শবশ্বশবযালয়’ প্রশিষ্ঠা করা হদয়দে। ইদিামদধ্য এ শবশ্বশবযালদয় উপাচার্© শনদয়াগসহ কার্©ক্রম চালু হদয়দে। 

 

• গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর বসানার বাাংলা গড়ার প্রিযদয় জািীয় শুদ্ধাচার বকৌশদলর সকল কার্ ডক্রম শবশভন্ন কশমটি গঠদনর মাধ্যদম 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড বাস্তবায়ন কদর র্াদে। 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd
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পাবশলক পরীক্ষার ফ্লাফ্ল 

পরীক্ষার সন 
বজশর্শস 

বমাট পরীক্ষাথী উিীদণ ডর সাংখ্যা পাদশর হার 

২০১8 4,03,062 3,40,311 89.04% 
২০১7 3,78,579 3,11,247 86.80% 
২০১৬ ৩,5৩,643 3,32,479 ৯4.02% 
২০১৫ ৩,৪৩,১৯০ ৩,১৭,৩১২ ৯২.৪৬% 
২০১৪ ৩,১১,৫৪০ ২,৯১,৩০৫ ৯৩.৫০% 
২০১৩ ৩,১৩,৬৮০ ২,৮৫,৮৪৫ ৯১.১৩% 
২০১২ ৩,৩৪,০৪৮ ৩,০৩,৯৯২ ৯১.০০% 
২০১১ ৩,০৯,৮৯৯ ২,৭৪,৯৬৫ ৮৮.৭৩% 
২০১০ ২,৪৪,০৬২ ১,৯৭,৮৩১ ৮১.০৬% 

 

পরীক্ষার সন 
োশখল 

বমাট পরীক্ষাথী উিীদণ ডর সাংখ্যা পাদশর হার 
২০১9 3,10,259 2,54,710 83.03% 

২০১8 2,89,747 2,03,382 70.89% 
২০১7 ২,56,504 1,93,051 76.20% 
২০১৬ ২,৪৬,৩৩৬ ২,১৭,৫০০ ৮৮.২৯% 
২০১৫ ২,৫৪,৬২২ ২,২৯,৬৬৬ ৯০.২০% 
২০১৪ ২,৩৬,৬৩০ ২,১১,২৬৯ ৮৯.২৮% 
২০১৩ ২,২১,২৬০ ১,৯৭,২৫৫ ৮৯.১৫% 
২০১২ ২,৭৩,০৮৩ ২,৪১,৬৭৫ ৮৮.৫০% 
২০১১ ২,৩৭,৫২৬ ১,৯৭,৮৭৪ ৮৩.৩১% 
২০১০ ২,১০,৪২২ ১,৮২,৬০১ ৮৬.৭৮% 
2009 1,88,231 1,59,519 85.00% 

 

পরীক্ষার সন 
আশলম 

বমাট পরীক্ষাথী উিীদণ ডর সাংখ্যা পাদশর হার 

২০১8 1,00,136 76,932 78.64% 
২০১7 99,320 74,561 77.02% 
২০১৬ ৮৯,৬০৩ ৭৯,০৭৭ ৮৮.২৫% 
২০১৫ ৮২,৫৮৮ ৭৪,৪৬১ ৯০.১৯% 
২০১৪ ১,০৫,৮৪৯ ৯৯,৫৮১ ৯৪.০৮% 
২০১৩ ৮৭,৪৭৪ ৮০,০১৬ ৯১.৪৭% 
২০১২ ৮৪,২৪৬ ৭৭,৩৩১ ৯১.৭৯% 
২০১১ ৭৬,০১৫ ৬৮,২৪০ ৮৯.৭৭% 
২০১০ ৭৩,৭৯০ ৬৩,৮৭৪ ৮৬.৫৬% 
2009 59,639 49,907 84.00% 

 

❖ একনজদর োশখল ও আশলম স্তদরর মাদ্রাসার পাঠোন অনুমশি, একাদর্শমক স্বীকৃশি, োশখল শবজ্ঞান শবভাগ ও আশলম শবজ্ঞান 

শবভাগ বখালার অগ্রগশির িথ্যাশেঃ 
 

খাি সাংখ্যা 

োশখল ৯ম বশ্রশণ প্রাথশমক পাঠোন অনুমশি ২18 টি 
োশখল স্তদর একাদর্শমক স্বীকৃশি 320 টি 
োশখল ৯ম বশ্রশণদি শবজ্ঞান শবভাগ বখালা ২65 টি 
আশলম ১ম বষ ড প্রাথশমক পাঠোন অনুমশি ১35 টি 
আশলম স্তদর একাদর্শমক স্বীকৃশি ১29 টি 
আশলম স্তদর শবজ্ঞান শবভাগ বখালা 75 টি 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd
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মাননীয় মন্ত্রী ও উি-মন্ত্রীরক র্শক্ষা মন্ত্রণলারয়ে দার্য়ত্ব গ্রহণ কোয় ববারড থে বচয়ােম্যান মরহাদয় ফুরলল শুরভচ্ছা প্রদান কেরছন 

 

 

বাাংলারদশ মাদ্রাসা র্শক্ষা ববারড থে বচয়ােম্যান িরদ নবর্নযুক্ত বচয়ােম্যান ও কার্েগর্ে ও মাদ্রাসা র্শক্ষা র্বভারগে সর্চব মরহাদরয়ে মরে 

2019-2020 অর্ থ বছরেে বার্ষ থক কম থসম্পাদন চুর্ক্ত (এর্িএ) স্বাক্ষরেে র্কছু মুহুতথ 

 

 
 

ভশবষ্যৎ কম ডপশরকল্পনা 

✓ ববারড থে অবকাঠারমাগত উন্নয়রন 15 তলা (প্রস্তার্বত) ভবন র্নম থাণ; 

✓ ববাদর্ ডর সকল বরকর্ ড, নশথ ও িথ্য কশম্পউটারায়নকরণ; 

✓ ববাদর্ ডর সকল প্রকার কাজ ই-ফ্াইশলাং পদ্ধশিদি শনস্পশিকরণ; 

✓ ববাদর্ ডর সকল প্রকার বসবা অনলাইন এর মাধ্যদম বসবা গ্রহীিার বোরদগাড়ায় বপৌদে বেয়া; 

✓ ববাদর্ ডর সকল কম ডকিডা ও কম ডচারীদের আইশসটি শবষদয় প্রশশক্ষণ প্রোন; 

✓ আঞ্চশলক কার্ ডালয়সমূহদক আদরাও শশক্তশালীকরণ; 

✓ সকল বশ্রশণর পাঠ্যপুস্তকদক IDMT-বি উন্নীিকরণ এবাং এ শবষদয় শশক্ষকদের প্রশশক্ষণ প্রোন; 

✓ অশিভুক্ত মাদ্রাসাসমূদহ কাশরগশর শশক্ষা বকাস ড এবাং ব্যবসায় শশক্ষা শবভাগ চালুকরণ; 

✓ মাদ্রাসাসমূদহর আরবী শবষদয় শশক্ষকদের আরবী ভাষায় কদথাপকথদন েক্ষ কদর গদড় বিালার লদক্ষয প্রশশক্ষণ প্রোন করা। 

 

 

 

প্ররফসে কায়সাে আহরমদ 

বচয়ােম্যান 

বাাংলারদশ মাদ্রাসা র্শক্ষা ববাড থ, ঢাকা 

বফানঃ 58610216 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd

