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াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিভমভ ফাস্টাভ প্ল্যাদ  

(Master Plan of Bangladesh Veterinary Council) 

 

১.  ভূরফওা (Introduction): 

 
াাংমাদতদয ভপদঝরভদারভ ভধযা  রযক্ষাভ ফাদ রদন্ত্রদডভ চন্য াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম এওটি আইদকঢ 

প্ররঢষ্ঠাদ বা ‘‘ রত াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদা স  অধ্যাদতয-১৯৮২ ’’  (১৯৮৬ াদমভ ১দাং আইদ) এভ ফাধ্যদফ 

প্ররঢরষ্ঠঢ ল। ভপদঝরভদারভ ভধযা এাং রযক্ষাভ গুডকঢ ফাদ রদন্ত্রডল চদস্বাদণ স এ ভধযাদও প্রদাক ওভাভ ঠিও রতও 

রদদত সযদা প্রতাদ ওভা  ভপদঝরভদারভাদদতভ আইদকঢ অরথওাভ রদরিঢ ওভা এ প্ররঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ মক্ষয। এ মক্ষযদও 

াফদদ ভভদঔ ভওাভ ‘‘ রত াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ভভগুদমযদ-১৯৮৫ ’’  চারভ ওদভ এাং স্বল্প াংখ্যও 

চদম রদদ ভপদঝরভদারভাদদতভ ভভরচদেযদ প্রতাদ শুরু ল । অত্র প্ররঢষ্ঠাদদভ ভভরচস্টা ট স ভপদঝরভদারভাদকড 

প্রারডম্পত অরথতপ্তভ, দ রপাক, রথ প্রযাদ অরথতপ্তভ, াাংমাদতয আ রফ স, পুরময, ররচর, ভধারি ভক্টভ, ভটইভী 

ভক্টভ, এদরচ,কদরডা প্ররঢষ্ঠাদ, রশ্বরদ্যাম রযক্ষওওল ভতদয  রদতদয দাদারথ ভধযাকঢ ওাদচ ওফ সভঢ 

আদঙদ। ওফ সভঢ ভপদঝরভদারভাদদতভ ধাযাধারয অভপ্রাপ্ত  অন্যান্য ভপদঝরভদারভাদভা প্রাইদপঝ প্রযাওটি-এভ 

ফাধ্যদফ তৃডমূম ধব সাদ প্রারডচ ভপ্রাটিদ উৎধাতদ, প্রারডভ স্বাস্থ্য ভক্ষা, ভভাক রদন্ত্রড, চদস্বাদস্থ্যভ উন্নদল ওম প্রওাভ 

ভপদঝরভদারভ ারপ স প্রতাদ ওভদঙ।  

 

২.  ওাউরিদমভ ভপৌদকারমও অস্থ্াদ (Geographical Location of Council):   
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রটি 
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২৩.৭২২৬ ৯০.৪০৫৬  

 

৩.   ওাউরিম প্ররঢষ্ঠাভ ভপ্রক্ষাধঝ (Background of Council Establishment): 

১৯৫৪ াদম ঢতাদীন্তদ পূ স ধারওস্তাদদ মৄক্তফ্রন্ট ভওাভ ক্ষফঢা আাভ ধভ ভপদঝরভদারভ ওদমদচভ ঙাত্রভা 

ঢাদতভ অন্যান্য তাী -তাাভ াংদক ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিদভ আইদকঢ স্বীকৃরঢ আতাদভ চন্য আদদামদ শুরু ওদভ। 

রওন্তু এ আদদামদ ইলাভ চূড়ান্তরূধ ধরভগ্রল ওভাভ পূদ সই ভতদয মৄক্তফ্রন্ট ভওাভ ারঢম ওদভ ভওন্দ্রী যাদ প্ররঢসঢ ল 

নদম উধদভাক্ত  ঙাত্র আদদামদ রস্তরফঢ লদ বা। 

১৯৬১ দদ কৃরররশ্বরদ্যাম প্ররঢরষ্ঠঢ লাভ ধভ ঙাত্র াংগ্রাফ ধরভরত ৯(দ) টি তাী রদদ আদদামদ 

আভম্ভ ওদভ । ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিদভ চন্য ভভরচদেযদ প্রঢসদদভ আইদ চাভী ওভাভ তাী ঢাদতভ অন্যঢফ। ঙাত্রদতভ 

এই তাীভ মুদঔ রশ্বরদ্যাম ওতৃসধক্ষ ভওাভদও উদেরঔঢ আইদ প্রদদদভ অনুদভাথ জ্ঞাধদ ওভদম াংরিষ্ট ফন্ত্রডাম 

এভ অথীদস্ত ধশুধামদ অরথতপ্তদভভ ফঢাফঢ রদদ রশ্বরদ্যাম ওতৃসধক্ষদও অরলঢ ওদভদ ভব, ভদলতু ভতদযভ মুত 

ভপদঝরভদারভাদকদ ররপন্ন ধদত ভওাভী ঘাকুভী ওদভদ, ভদলতু ঢাদতভ ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিদভ চন্য ভওাদ 

ভভরচদেযভদভ প্রদাচদ ভদই। ঙাত্রদতভ আদদামদদভ ঘাদধ ভওাদভভ উধদভাক্ত মৄরক্ত ঔন্ডদ ওদভ ভধযাভ  চদস্বাদণ স 

ভভরচদেযদ প্রণা প্রঢসদদভ ফাদদ “ভপদঝরভদারভ াচসদ এযাক্ট” চাভী ওভাভ চন্য উক্ত রশ্বরদ্যাম লদঢ ১৯৬২ 

দদ পুদভা ঢতাদীন্তদ প্রাদতরযও ভওাভদও অনুদভাথ জ্ঞাধদ ওদভ। এদঢ ভওাদ নদমাত দা লা ধভঢী ওাদম 

রশ্বরদ্যাম লদঢ ধারওস্তাদ ভওাভদও উধদভাক্ত আইদ চাভী ওদভ ফগ্র ভতদয ভভরচদেযদ প্রণা প্রঢসদদভ অনুদভাথ 

চাদাদদা ল। রওন্তু াাংমাদতয স্বাথীদ দা লা ধব স ন্ত ঙাত্রদতভ উধদভাক্ত তাীভ  রশ্বরদ্যামদভ  অনুদভাদথভ প্ররঢ 

ভওাদ ওাব সওভী ধতদক্ষধ গ্রলদ ওভা লরদ। 
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স্বাথীদঢাভ ধভ ভতদয আাফী মীক ভওাভ প্ররঢরষ্ঠঢ লদম ঙাত্রদতভ এই তাী আাভ তাদা ভেঁদথ উদঞ এাং 

আাফী মীক ভওাভ উক্ত তাীভ প্ররঢ ফণ সদ প্রত সযদ ওদভদ। ঢাই, ১৯৭৪ াদম াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ 

এদারদযদ কঠিঢ লাভ ধভ াাংমাদতদয ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিদভ চন্য ভভরচদেযদ াধ্যঢামূমও ওভাভ মদক্ষয 

এদারদযদ ওতৃসও “ভপদঝরভদারভ াচসদ এযাক্ট” দাদফ এওটি আইদদভ ঔড়া তঢভী ওদভ এদও আইদদ ধরভডঢ 

ওভাভ ওাব সওভী ব্যস্থ্া গ্রলদ ওভাভ চন্য ভওাভ ফীদধ ভধয ওভা ল।  

 

৪.  ওাউরিদমভ ইরঢলা  ( History of  Council ) : 

১৯৭৫ াদম ধশুধামদ অরথতপ্তভ প্রস্তারঢ “ভপদঝরভদারভ াচসদ এযাক্ট”-এভ ঔড়া প্রদাচদী ধরভঢসদ  ধরভথ সদ 

ওদভ এভ  চূড়ান্ত ঔড়া প্রদদ ওদভ। রওন্তু দাদা ওাভদদ ইলা ১৯৭৭ াদমভ ৯ ই আকদষ্টভ পূ স ধব সন্ত  ভওাদভভ 

অনুদফাতদদভ চন্য ঢাদতভ ধদক্ষ প্রযারদও ফন্ত্রদামদ ইলা তারঔম ওভা ম্ভ লরদ। ঐ ঢারভদঔ ফন্ত্রদামদ ভপ্রভদদভ 

ধভ ফন্ত্রডাম ওতৃসও ইলা রদরঘঢ  গৃলীঢ ল এাং ইলাদও আইদদ রূধ প্রতাদদভ চন্য ফন্ত্রী ধরভরদত ভপ্রভদদভ রদ্ধান্ত 

গ্রলড ওভা ল। 

১৯৭৮ াদমভ ১৪ই অদক্টাভ ঢতাদীন্তদ ভওাদভভ ফন্ত্রী ধরভরদতভ অনুদফাতদদভ চন্য উলা ভধয ওভা লদম 

উলাদঢ রওছু ক্রটি রচ্যযরঢ ধরভমরক্ষঢ লা পুদঃ ধভীক্ষাভ ধভ উদেরঔঢ আইদদভ ঔড়াটি ভওাদভভ রদঘদাভ চন্য 

পুদভা তারঔম ওভাভ রদদত সয প্রতাদ ওভা ল। ঐ দদভ ১৫ই দদপম্বভ ধশুধামদ অরথতপ্তভ উধদভাক্ত রদদত সদযভ 

ধরভদপ্ররক্ষদঢ াংদযারথঢ প্রস্তা ভওাভ ফীদধ পুদভা ভধয ওদভ। এভ উধভ রপরি ওদভ ১৯৭৯ াদমভ ১৯ভয 

চানুাভী ভওাভ রওছু ব্যাঔা প্রতাদদভ রদদত সয ভতদ। ভই রদদত সয অনুবাী রস্তারভঢ ব্যাখ্যাল ১০ই ভদেম্বভ ১৯৭৯ 

াদম চূড়ান্ত ঔড়া ভওাদভভ রদঘদাভ চন্য ভধয ওভা লদম প্রঘরমঢ প্রণা অনুবাী আইদ  রঘাভ ফন্ত্রদাম 

াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদা স  এযাদক্টভ চূড়ান্ত ঔড়া ১৯৮০ াদম তঢভী ওদভদ  াংরিষ্ট ওম ফলদমভ 

অনুদফাতদদভ প্রদাচদী ওাব সক্রফ গ্রলদদভ চন্য প্রযারদও ফন্ত্রদামদ ভনভঢ ধাঞাদ। াংরিষ্ট ওম ফন্ত্রডাম  ফন্ত্রী 

ধরভরদত অনুদফাতদদভ ধভ রমটি চ্যড়ান্তরূধ মাপ ওদভ এাং আইদদ ধরভডঢ ওভাভ চন্য ঢতাদীন্তদ াংদতভ 

অনুদফাতদদভ অদধক্ষা ণাদও । ইদঢাফদধ্য াফরভও যাদ চাভী লা রমটি ৭ই ভদেম্বভ ১৯৮২ াদম অরট সন্যাি 

আওাদভ প্রথাদ াফরভও আইদ প্রযাদওভ রদদত সদয াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ প্রযাওটি রদন্ত্রদদডভ চন্য “াাংমাদতয 

ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদা স অধ্যাদতয-১৯৮২” দাদফ চাভী ওভা ল এাং  ১৯৮৬ াদম  ১১ দদপম্বভ  ১দাং আইদদ 

ধরভডঢ ল। 

অধ্যাদতয চাভী  লাভ ধভ এভ ৩(২) অনুদেত দম ভওাভ প্রদনভ ভফাদমল উরিদ আলফত ভঘৌদৄভী, 

ভূঢপূ স উধাঘার্য্স, াাংমাদতয কৃরর রশ্বরদ্যাম-ভও ইলাভ প্রণফ ভপ্ররদটন্ট ফদদাদীঢ ওদভদ এাং অধ্যাদতদযভ ৩(১) 

থাভা ফদঢ ১২-৪-৮৩ ইাং ঢারভদঔ ৩(রঢদ) চদ ধতারথওাভী  ৩(রঢদ) চদ ভওাভ ফদদাদীঢ তদস্যভ ফন্বদ 

াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম কঞদ ওদভদ। দকঠিঢ এই ওাউরিদমভ ভপ্ররদটন্টদও অধ্যাদতদযভ ৩(১)(র) 

অনুদঘঙত ভফাঢাদও প্রদঢযও রপাক লদঢ ১(এও) চদ তস্য ফদদাদদদভ রদদত সয প্রতাদ ওভা ল। 

ফন্ত্রদামদভ উধদভাক্ত রদদত সয  অধ্যাদতদযভ উদেরঔঢ রথাদ অনুবাী ওাউরিম ২৫ভয ভফ ১৯৮৩ ইাং ঢারভদঔ অনুরষ্ঠঢ 

ইলাভ  স প্রণফ অরথদযদদ াাংমাদতদযভ ৪টি প্রযারদও রপাক লদঢ ৪(ঘাভ) চদ ভপদঝরভদারভাদদও উক্ত ওাউরিদম 

তস্য রলদদ ফদদাদীঢ ওদভ এাং ভওাদভভ অনুদফাতদ  প্রদাচদী রজ্ঞরপ্ত চাভীভ চন্য ৯ই জুদ ১৯৮৩ ইাং 

ঢারভদঔ ফৎস্য  ধশুধামদ ফন্ত্র ডামদও অরলঢ ওদভ। তায ভওাভ এই ফদদাদদ অনুদফাতদ ওদভ। অধ্যাদতদযভ 

৩(১)(র) অনুদেত দম উধদভাক্ত ৪(ঘাভ) চদ তস্যদও ১২ই এরপ্রম ১৯৮৩ ইাং ঢারভদঔ কঠিঢ ওাউরিদমভ তস্যরূদধ 

অন্তভূ সক্ত ওভঢঃ ৪-৯-৮৩ ইাং ঢারভদঔ  প্রথাদ াফরভও আইদ প্রযাদওভ আদতযক্রদফ ভওাভ ওতৃসও এওটি রজ্ঞরপ্ত 

চাভী ওদভ ওাউরিদমভ পুড সাঙ্গরূধ প্রতাদ ওভা ল। 

১৫ই জুদ ১৯৮৩ ইাং ঢারভদঔ ধশুধামদ অরথতপ্তদভ ঢতাদীন্তদ ধরভঘামও টাঃ রফচসা এ. চরমম এভ ভঘম্বাদভ 

ওাউরিদমভ রিঢী অরথদযদ অনুরষ্ঠঢ ল এাং ভই অরথদযদদই ওাউরিদমভ ওাব স রদ সাদলভ চন্য ইলাভ ওফ সওঢসা  

ওফ সঘাভীদতভ কঞদ ওাঞাদফা চূড়ান্ত ওভা ল। ওাউরিদমভ ওাচ ঘারমদ বাাভ চন্য ১৯৮৩-৮৪ াদম ভওাভী 

অনুতাদদভ ভওাদ াদচঝ ভাি দা ণাওা ‘‘১৫৭-ধশুধামদ’’ প্রথাদ ঔাঢ লদঢ উধদবাচদদভ ফাধ্যদফ ইলাভ ব্য 

রদ সাদলভ চন্য ধরভঘামও ধশুধামদ অরথতপ্তদভভ অথীদ ‘‘১৫৭-ধশুধামদ’’ প্রথাদ ঔাদঢ উধদবাচদকৃঢ  উদেরঔঢ 

2 



3 

৪,২৩,০০০/- ঝাওা ১৯৮৩-৮৪ াদম অত্র ওাউরিদমভ ব্য রদ সাদলভ চন্য ৯-১১-৮৩ ঢারভদঔ প্রারপ্তভ ধভ  আরণ সও 

ভমদদতদ শুরু ল। এই ঝাওা ধাাভ ধভ ওাউরিম ইলাভ রদচস্ব অরন পাড়া ওভাভ ব্যস্থ্া ওদভ এাং ১৯৮৪ াদমভ 

১মা ভনব্রুা রভ লদঢ থাদফরন্ড আারও এমাওা ওাউরিদমভ রদদত সযক্রদফ অরন খভ পাড়া ওভা ল।  ৮-৯-৮৩ইাং 

ঢারভদঔ ওাউরিম ওতৃসও অনুদফারত ঢ উক্ত “াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ভভগুদমযদ” ভওাদভভ অনুদফাতদদভ 

চন্য ফন্ত্রডামদ তারঔম ওভা ল। 

ভওাদভভ প্রঘরমঢ রদফ অনুবাী াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিদমভ ফঢ ভব ভওাদ াংররথদ্ধ প্ররঢষ্ঠাদদভ 

ভওাদ প্রররথভ (ভভগুদমযদ) ভওাভী অনুদফাতদ প্রারপ্তভ চন্য াংরিষ্ট প্রযারদও ফন্ত্রদাম, াংস্থ্াধদ ফন্ত্র ডাম, অণ স 

ফন্ত্রদাম  এাং  আইদ  রঘাভ ফন্ত্র ডামদভ অনুদফাতদ প্রদাচদ।  উদেরঔঢ  এ  ৪টি ফন্ত্র ডামদভ অনুদফাতদ প্রারপ্ত 

এাং আইদ  রঘাভ ফন্ত্র ডামদ পুাংঔানুধাংঔপাদ ভতঔাভ  অনুদফাতদদভ ধভ ওাউরিদমভ রদদত সয ক্রদফ ২৪ভয আকষ্ট 

১৯৮৫ইাং ঢারভদঔ উধদভাক্ত প্রররথ াাংমাদতয ভকদচদঝ চাভী ওভা ল। এই প্রররথ চাভী লাভ  ধভ লদঢ 

ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ ভভরচদেযদ ১৯৮৫ াদমভ অদক্টাভ ফা লদঢ আভম্ভ ওদভ উদেরঔঢ অধ্যাদতয ওা ভব স 

ধরভডঢ ওভা ল এাং  এভ  নদম  াাংমাদতয ভভরচষ্টাট স ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ আইদকঢ স্বীকৃরঢ প্ররঢরষ্ঠঢ 

ল।  ১০ই ফাঘ স ১৯৮৭ইাং  ধব সন্ত স্বীকৃঢ রযক্ষাকঢ ভবাগ্যঢা ম্পন্ন ৮৪৮ চদ ভপদঝরভদারভাদদও ভভরচদেযদ প্রতাদ 

ওভা লদদঙ। উধদভাক্ত ঢারভদঔভ ধভ ভব  ভপদঝরভদারভাদ স্বীকৃঢ রযক্ষাকঢ ভবাগ্যঢা অচসদ ওভভ   ভভরচদেযদ 

প্রাণী লদ  ঢাদতভদও অত্র ওাউরিম ওতৃসও অধ্যাদতদযভ রথাদ ফদঢ ভভরচদেযদ প্রতাদ  ওভা লদে।  

 

৫.  ওাউরিদমভ উদিশ্য (Mission of council): 

ভপদঝরভদারভ রযক্ষা  ভধযাভ ফাদ রদন্ত্রদডভ ফাধ্যদফ বণাবণ ওারভকরভ জ্ঞাদম্পন্ন তক্ষ ভপদঝরভদারভ ভধযাচীী 

তঢভীদঢ লাঢা পূ সও  ফাদম্পন্ন প্রারডস্বাস্থ্য ভা রদরিঢ ওভা।  

 

৬.  ওাউরিদমভ মক্ষয  (Vision of council): 

তক্ষ ভধযাচীী িাভা তৃডমূম ধব সাদ ফাদম্মঢ প্রারডস্বাস্থ্য ভা  প্রতাদদভ  লদবারকঢাভ  ফাধ্যদফ রদভাধত প্রারডচ 

ভপ্রাটিদ  উৎধাতদ, প্রাডীভ স্বাস্থ্য াংভক্ষড, ভভাক তফদ,  প্রাডী ওল্যাড াথদ এাং  চদস্বাস্থ্য রদরিঢ ওভা। 

 

৭.   ওাউরিদমভ তারত্ব  ক্ষফঢা (Responsibility & power of council):   

 
 (ও)  ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভ এাং প্যাভাদপঝদতভ রদন্ধদ  দত  প্রতাদ এাং ারঢম , রদন্ত্রড এাংঢালাদতভ 

আইদকঢ অরথওাভ  সুদবাক- সুরথা াংভক্ষড; 

 (ঔ)  ভপদঝরভদারভ রযক্ষা, ভধযা  ভাভ ফাদ রদন্ত্রড, উন্নদ, ম্প্রাভড এাং ভক্ষত্রফঢ এঢতররদ  কদরডা 

ধরভঘামদা; 

 (ক)  ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ ভধযাকঢ বফলয়ে দীরঢফামা প্রডদ, ঢতাভরও, াস্তাদ; 

 (খ)  ভপদঝরভদারভ রযক্ষা ভওাদ স পরঢসভ রদদত সরযওা  যঢসারত রদথ সাভড;  

 (গ) ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ভওা স ওারভকুমাফ প্রডদ, রটরগ্রভ ফাদ উন্নদ, ইন্টাদ সরযধ দীরঢফামা প্রডদ; 

 (ঘ)  ভপদঝরভদারভ  রযক্ষা ওাব সক্রফ ধরভঘামদাভ চন্য স্বীকৃরঢ প্রতাদ; 

 (ঙ)  ভপদঝরভদারভ ররদ রদতরয ভওাদ ভপদঝরভদারভ প্ররঢষ্ঠাদ লইদঢ প্রতি ভওাদ  রটরগ্র া রটদপ্ল্াফাভ ফঢা 

মূল্যাদ   স্বীকৃরঢ প্রতাদ; 

(চ) ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ তক্ষঢা বৃরদ্ধ, রদযরারঢ জ্ঞাদদভ সুদবাক সৃরষ্ট া াংরিষ্ট ররদ প্ররযক্ষদডভ 

ব্যস্থ্া গ্রলড; 

(ছ)  ভপদঝরভদারভাদদতভ দক্ষতা  বৃরদ্ধভ চন্য ওফ স-ধরভওল্পদা প্রডদ; 

(জ) ভপদঝরভদারভোনয়দয বনফন্ধন  ও নদ বপ, নফােন বপ এফং এই আইয়নয অধীয়ন ¯̂xK…Z Ab¨ †Kvb wd 

wba©viY Kiv; 

(ঝ)  অতাঘভদডভ চন্য ভওাদ ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভ  প্যাভাদপঝদতভ ররুদদ্ধ আইদানুক ব্যস্থ্া গ্রলড; এাং 

(ঞ)  এই আইদদভ উদিশ্য পূভডওদল্প প্রদাচদী  বফবধ দ্বাযা রদথ সারভঢ আনুররঙ্গও ওাব সারম ম্পাতদ। 
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৮.  ওাউরিদমভ রদ্যফাদ চদম  ( Current  Manpower  of  Council ):   

ঢসফাদদ ওাউরিদম ১০ চদ ওফ সওঢসা-ওফ সঘাভী ধত ভাি আদঙ। এদতভ ফদধ্য ৩চদ ১ফ ভেরদভ ওফ সওঢসা, ৪চদ ৩ 

ভেরডভ ওফ সঘাভী এাং ২ চদ ৪ণ স ভেরডভ ওফ সঘাভী ওফ সভঢ আদঙ। ১টি ৩ ভেরডভ ধত শূন্য ভদদঙ। ই ভঢাফদধ্য ৭৯ চদ 

ওফ সওঢসা-ওফ সঘাভীভ  দতুদ ধত সৃচদদভ চন্য প্রস্তা ফন্ত্রডামদ প্ররক্রাথীদ আদঙ। 

৯.  ওাউরিদমভ ক্ষফঢা বৃরদ্ধভ উদদ্যাক  (  Capacity building   of  Council ): 

‘‘ রত াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভ অরট সন্যাি -১৯৮ ২’’ এভ ফাধ্যদফ ওাউরিম প্ররঢরষ্ঠঢ ল এাং  ‘‘ রত 

াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ভভগুদমযদ-১৯৮৫’’ এভ ফাধ্যদফ ওাউরিদমভ ওাব সক্রফ শুরু ল। প্ররঢষ্ঠা মগ্ন ভণদও 

ওাউরিম শুদৄফাত্র  ভভরচদেযদ প্রতাদ এাং ভভরচস্টাট স ভপদঝরভদারভাদদতভ ভকদচঝ প্রওাদযভ ফদধ্য ীফাদ্ধ রঙম। 

ধভঢীদঢ ১৯৯৮ াম ণদও ভধযাচীরদতভ ধরভঘ ধত্র প্রতাদ শুরু ল এাং ২০০২ াম ভণদও ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ 

ভওা স ওযারভকুমাফ প্রডদ শুরু ওদভ । ২০১০ াম ভণদও ওাউরিম আন্ত চসারঢও ফাদদভ ভা প্রতাদদভ রদরফদি ক্ষফঢা 

বৃরদ্ধভ  উদদ্যাক গ্রলড ওদভ। ওাউরিম অনুপ ওদভ ভব , পৃরণীভ অন্যান্য উন্নঢ ভতদযভ ওাউরিদমভ ফঢ ভপদঝরভদারভ 

রযক্ষা  ভধযাভ ফাদ রদরিঢ ওভদঢ লদম ওাউরিদমভ এওটি যরক্তযামী প্রারঢষ্ঠারদও াংস্কাভ তভওাভ। ঢসফাদ 

ভওাদভভ রূধওল্প-২০২১, ২০৩০ াদমভ ফদধ্য ভঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচসদ এাং ২০৪১ াদমভ ফদধ্য উন্নঢ-মৃদ্ধ 

াাংমাদতয কড়াভ মদক্ষয াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিমদও আন্তচসারঢও ফাদদ উন্নীঢ ওভা প্রদাচদ । এ মদক্ষয 

ওাউরিদমভ ক্ষফঢা বৃরদ্ধভ চন্য ওাউরিম দাদারথ উদদ্যাক গ্রলড ওদভদঙ। রদযর ওদভ রদচস্ব পদ রদফ সাড, আইদ 

প্রদড এাং প্রদাচদী তক্ষ চদম সৃরষ্টভ উদদ্যাক  এদতভ  ফদধ্য অন্যঢফ ।   

 

১০.  ওাউরিদমভ রওছু গুরূত্বপূড স অচসদ (Some  important  achievement  of Council ) : 

প্রররথ চাভী লাভ  ধভ লইদঢ ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ ভভরচদেযদ ১৯৮৫ াদমভ অদক্টাভ ফা লদঢ আভম্ভ 

ওভভ ১৯৮৭ইাং ১০ই ফাঘ স ধব সন্ত স্বীকৃঢ রযক্ষাকঢ ভবাগ্যঢা ম্পন্ন ৮৪৮ চদ ভপদঝরভদারভাদদও ভভরচদেযদ প্রতাদ 

ওদভ। ঢসফাদদ  (অদক্টাভ/২০১৮ইাং ঢারভদঔ)  ভভরচস্টাট স ভধযাচী রভ াংখ্যা ৬০২৪ চদ  এাং   ৫ ৬০০ চদ 

ভধযাচীরদও ধরভঘধত্র প্রতাদ ওভা লদদঙ।   

ওাউরিম ফন্ত্রডামদভ ফাধ্যদফ ৮.১৩ ওাঞা চাকা াংস্থ্াদ ওদভ এাং উক্ত চাকাভ উধভ পদ রদফ সাদডভ উদদ্যাক গ্রলড  

ওদভদঙ। ভধযাচীীদতভ ফদধ্য ভবাকাদবাক বৃরদ্ধভ  ঢথ্য াংগ্রদলভ চন্য ২০১২ াদম াাংমাদতয ভপদঝরভদারভাদ’ 

রটদভক্টভী এাং টক্টভ’  টাঝাদচ প্রদদ ওদভ। ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ স্বীকৃরঢ প্রতাদদভ চন্য “ররপর স্টযান্ডাট স নভ 

ভপদঝরভদারভ এডুদওযদ” দাদফ এওটি ফাদতন্ড ২০১৫ াম ভণদও ররপন্ন রশ্বরদ্যামদ ওাব সওভ ওভা লদে । রদরন্ধঢ 

ভধযাচীীদতভ ভধযাকঢ তক্ষঢা বৃরদ্ধভ চন্য ২০১০ াম ভণদও ওফ সযামা এাং ২০১৭ াম ভণদও  প্ররযক্ষড প্রতাদ শুরু 

ওদভ।  ঢসফাদদ ওাউরিম ভপদঝরভদারভ রযক্ষা  ভধযাভ ফাদ বৃরদ্ধভ চন্য রশ্বরদ্যাম ধরভতয সদ, ফাদতদন্ডভ ঢতাভরও, 

প্রযাওটি ভওন্দ্র ধরভতয সদ , দাভীভ ক্ষফঢাদ, ভধযাকঢ শৃঙ্খমা চা ভাঔা, তদরঢওঢাভ  ফাদ তন্ড াস্তাদল 

দাদারথ উদদ্যাক গ্রলড ওদভদঙ।  

১১.  ফাস্টাভ প্ল্যাদ প্রডদদভ উদিশ্য  রণদফটিও এরভা  (  Objectives  and  thematic  area  of  

Master Plan ) : 

ভওাদভভ ধঞ্চারর সওী ধরভওল্পদা,  রূধওল্প-২০২১ এাং ২০৩০ াদমভ ফদধ্য ভঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচসদদও 

াফদদ ভভদঔ এদতদযভ ভপদঝরভদারভ রযক্ষা  ভধযাভ গুডকঢ ফাদ বৃরদ্ধভ চন্য ম্ভাব্য ওম ওাব সক্রফ াস্তাদদভ 

রদরফদি এ ফাস্টাভ প্ল্যাদ প্রডদ ওভা লদমা। রদঘয ফাস্টাভ প্ল্যাদদভ রণদফটিও এরভা রদম্নরূধ:- 

 

১১.১ ভপদঝরভদারভ  রযক্ষাভ ফাদ উন্নদ ওভা:- 

১১. ১.১. ররপর-এভ রযক্ষাভ ফাদতন্ড াস্তাদদভ ঢতাভরও:- ভব ভওাদ ভধযাচীরভ ওারভকভী তক্ষঢাভ মূম রপরি লদে 

ঢাভ ভওা স ওযারভকুমাফ । াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম পৃরণীভ ররপন্ন ভতদযভ রযক্ষাভ ফাদতন্ড ধব সাদমাঘদা ওদভ 

আন্তচসারঢও ফাদদভ ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ফাদতন্ড প্রডদ ওদভদঙ। উক্ত ফাদতন্ডটি ২০১৫ াম ভণদও াংরিষ্ট রযক্ষা 

প্ররঢষ্ঠাদদ াস্তাদদভ চন্য ভপ্রভড ওদভদঙ। রড সঢ ফাদতন্ডটি গ্রলডদবাগ্য  ভাথকম্য ওভাভ চন্য ৪টি ওফ সযামাভ 

আদাচদ ওদভদঙ। ভপদঝরভদারভ রটগ্রী প্রতাদওাভী াংরিষ্ট প্ররঢষ্ঠাদগুদমাদঢ উলা বণাবণপাদ ধারমঢ লদে রওদা  ঢা 

প্ররঢ ৪ ঙভ ধভ ধভ  ঢতাভরও ওভাভ ওাব সক্রফ ঘমফাদ  আদঙ। 
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১১.১.২. ভপদঝরভদারভ প্ররঢষ্ঠাদ ধরভতয সদ:- ভপদঝরভদারভ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদদভ রযক্ষাভ ফাদ  ভপৌঢ-অওাঞাদফাকঢ 

সুদবাক-সুরথা রদরিঢ ওভাভ চন্য ওাউরিদমভ তারত্বপ্রাপ্ত প্ররঢরদরথ তম , ভন্ত্রণারে ও কাউবিয়রয ওফ সওঢসাকড 

রশ্বরদ্যাম ধরভতয সদপূ সও াংরিষ্ট প্ররঢষ্ঠাদদ ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ভপৌঢ অওাঞাদফাকঢ সুদবাক সুরথা , মাইদেভী, 

ল্যাদভঝভী, ঔাফাভ  টিরঘাং ভপদঝরভদারভ লাধাঢাম ইঢযারত আদঙ রওদা এাং রও ফাদদভ লাদঢ-ওমদফ রযক্ষা ভতা 

লদে ঢা ভচরফদদ প্ররঢ ৪ ঙভ অন্তভ অন্তভ ধরভতয সদ ওভভ।  
১১.১.৩. আদ াংখ্যা বৃরদ্ধদঢ উদ্ধুদ্ধওভড:- 

ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ঘারলতা ভরয ণাওাদঢ ভপদঝরভদারভ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদগুদমাদঢ রযক্ষাণীদতভ আদ াংখ্যা বৃরদ্ধভ চন্য  

ইদমওট্ররদও    রপ্রন্ট  রফরটা  প্রঘাভ, রযক্ষা  প্ররঢষ্ঠাদদ  রমনদমঝ রঢভড, ভধাষ্টাভ   ব্যাদাভ প্রওাযল রশ্ব 

রদ্যাম ওতৃসধক্ষদও উদু্ভদ্ধ ওভাভ উদদ্যাক গ্রলড ওভভদঙ। 
১১.১.৪. দাভীদতভ ভপদঝরভদারভ রযক্ষা উদ্ভুদ্ধওভড:- 

দাভী রযক্ষাভ প্রাভ  দাভীভ ক্ষফঢাদ এ.রট.রচ-এভ অন্যঢফ মক্ষয। ঢাই ভপদঝরভদারভ রযক্ষা দাভীভ অাংয গ্রলড 

বৃরদ্ধ  দাভীভ ক্ষফঢাদ রদরিঢ ওভাভ চন্য দাভী রযক্ষাণীদও ভপদঝরভদারভ রযক্ষা উদ্ভুদ্ধওভড ওভা প্রদাচদ।  দাভী 

রযক্ষাণীদতভ চন্য  বৃরি   প্রদডাতদাভ  প্রতাদদভ  ব্যস্থ্া  ওভা  লদদঙ। এ রযক্ষা দাভীভ াংখ্যা বৃরদ্ধভ নদম 

ভপদঝরভদারভ ভধযা দাভীভ ক্ষফঢাদ রদরিঢ লদে। 
১১.১.৫. ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ফাদদান্নদদভ চন্য ওফ সযামাভ আদাচদ:- 

ভপদঝরভদারভ রযক্ষা এওটি রদযরারঢ রযক্ষা । ভধযাচীরদতভ ভধযা াংক্রান্ত াম্প্ররঢও ওারভকভী জ্ঞাদদভ াদণ ম্পৃক্ত 

ভাঔা ওাউরিদমভ অন্যঢফ মক্ষয।  ঢাই ভধযাচীরদতভ ওারভকরভ জ্ঞাদ ফদাধদবাকী ভাঔাভ চন্য ওফ সযামাভ আদাচদ 

ওভা ল। এ মদক্ষয ওাউরিম ২০৩০ ধব সন্ত ৪৯২০ চদ ভপদঝরভদারভাদদও ওফ সযামা অাংযগ্রলড ওভাদদাভ উদদ্যাক গ্রলড 

ওদভদঙ। বা রদম্নরূধঃ- 

ক্ররফও দাং 
ওফ সযামা আদাচদদভ 

ঙভ 
অাংযগ্রলডওাভীভ   সাংখ্যা ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ৩০০  

২ ২০১৯-২০ ৩২০  

৩ ২০২০-২১ ৩৪০  

৪ ২০২১-২২ ৩৬০  

৫ ২০২২-২৩ ৩৮০  

৬ ২০২৩-২৪ ৪০০  

৭ ২০২৪-২৫ ৪২০  

৮ ২০২৫-২৬ ৪৪০  

৯ ২০২৬-২৭ ৪৬০  

১০ ২০২৭-২৮ ৪৮০  

১১ ২০২৮-২৯ ৫০০  

১২ ২০২৯-৩০ ৫২০  

 ভফাঝ ৪৯২০  

 

১১.২ ভপদঝরভদারভ ভধযাভ ফাদদান্নদ:- 

১১.২.১.  ভপদঝরভদারভ ভধযাচীী ভভরচদেযদ প্রতাদ:- ভপদঝরভদারভ গ্রযাজুদঝদতভ তক্ষঢা এাং তারঔমকৃঢ ঢথ্যারত 

বাঘাই-াঙাই পূ সও ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদা স ভভরচদেযদ প্রতাদ ওভা ল।  াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ২০৩০ 

াম ধব সন্ত ৫৮২০ চদ ভধযাচীরদও রদন্ধদ প্রতাদদভ মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙ ,বা রদম্নরূধঃ-  
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১১.২.২. ভপদঝরভদারভ প্রযাওটি ভওন্দ্র ধরভতয সদ  ঢতাভরও:- 

ভপদঝরভদারভাদভা প্রযাওটি ভওদন্দ্র রও ফাদদভ ভপদঝরভদারভ ভা প্রতাদ ওভদঙ, প্রারডওল্যাড  ইরণওযাম ফাদতন্ড ভফদদ 

ঘমদঙ রওদা ঢা ধরভতয সদ  ঢতাভরওভ ফাধ্যদফ মূল্যাদ ওভা এাং প্রদাচদী ধভাফয স প্রতাদ ওভাভ মদক্ষয ২০৩০ াম 

দাকাত ৩০০ প্রযাওটি ভওন্দ্র ধরভতয সদদভ মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙ।  

 

ক্ররফও দাং প্রযাওটি ভওন্দ্র ধরভতয সদ 

 ঢতাভরওভ ঙভ 

ধরভতয সদকৃঢ প্রযাওটি 

ভওদন্দ্রভ   সাংখ্যা 

ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ১৪  

২ ২০১৯-২০ ১৬  

৩ ২০২০-২১ ১৮  

৪ ২০২১-২২ ২০  

৫ ২০২২-২৩ ২২  

৬ ২০২৩-২৪ ২৪  

৭ ২০২৪-২৫ ২৬  

৮ ২০২৫-২৬ ২৮  

৯ ২০২৬-২৭ ৩০  

১০ ২০২৭-২৮ ৩২  

১১ ২০২৮-২৯ ৩৪  

১২ ২০২৯-৩০ ৩৬  

 ভফাঝ ৩০০  

 

 

ক্ররফও দাং ভভরচদেযদ প্রতাদদভ ঙভ অাংযগ্রলডওাভীভ   সাংখ্যা ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ৪৩০  

২ ২০১৯-২০ ৪৪০  

৩ ২০২০-২১ ৪৫০  

৪ ২০২১-২২ ৪৬০  

৫ ২০২২-২৩ ৪৭০  

৬ ২০২৩-২৪ ৪৮০  

৭ ২০২৪-২৫ ৪৯০  

৮ ২০২৫-২৬ ৫০০  

৯ ২০২৬-২৭ ৫১০  

১০ ২০২৭-২৮ ৫২০  

১১ ২০২৮-২৯ ৫৩০  

১২ ২০২৯-৩০ ৫৪০  

 ভফাঝ ৫৮২০  
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১১.২.৩. ইরণওযাম ফাদতন্ড াস্তাদ:- 

ভভরচস্টাট স ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ যধণাওয ধাঞ ওভাদদা এাং াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ওতৃসও প্রডীঢ 

‘‘ ভওাট অ ভপদঝরভদারভ ইরণক্স ’’  আইই -এভ প্রযাওটি াংক্রান্ত রদদত সযদা ম্পদওস  অকঢ ওভা ভ ফাধ্যদফ 

ভধযাচীরদতভ তদরঢও ফাদতন্ড াস্তারঢ লদ।  তদরঢও ফাদতদন্ডভ উধভ ভরফদাভ, রদম্পারচাফ এাং  প্ররযক্ষদদভ 

আদাচদ  ওভাভ  উদদ্যাক  গ্রলড ওভা লদদঙ। ভধযাচীরভা  তদরঢও ফাদতন্ড ভফদদ ঘমদঙদ রওদা ঢাভ ঢতাভরও 

ভচাভতাভ ওভাভ রদ্ধান্ত গ্রলড ওভা লদদঙ। এ মদক্ষয ওাউরিম ২০৩০ াম ধব সন্ত ৪৩৮০ চদ ভধযাচীরভ ফদধ্য তদরঢও 

ফাদতন্ড াস্তাদ ওভদ ফদফ স মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙ। 

 

ক্ররফও দাং ঙভ তদরঢওঢাপ্রাপ্ত ভধযাচীর 

াংখ্যা 

ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ৩১০  

২ ২০১৯-২০ ৩২০  

৩ ২০২০-২১ ৩৩০  

৪ ২০২১-২২ ৩৪০  

৫ ২০২২-২৩ ৩৫০  

৬ ২০২৩-২৪ ৩৬০  

৭ ২০২৪-২৫ ৩৭০  

৮ ২০২৫-২৬ ৩৮০  

৯ ২০২৬-২৭ ৩৯০  

১০ ২০২৭-২৮ ৪০০  

১১ ২০২৮-২৯ ৪১০  

১২ ২০২৯-৩০ ৪২০  

 ভফাঝ ৪৩৮০  

 

১১.৩. প্রযাওটিযদা স আইরট ওাট স প্রতাদ:- 

ঔাফাভী া তৃডমূম ধব সাদভ ভা গ্রলডওাভীভা বণাবণ প্রারডরঘরওৎও িাভা ভপদঝরভদারভ ভা ধাদে রওদা ঢা রদরিঢ 

ওভাভ চন্য প্রদঢযও রদরন্ধঢ ভধযাচীরদও  প্রযাওটিযদা স আইরট ওাট স প্রতাদ ওভা ল । এ মদক্ষয ওাউরিম ৫৮২০ 

চদ রদরন্ধঢ ভপদঝরভদারভাদদও ধরভঘধত্র প্রতাদদভ মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙ।  প্ররঢটি আইরট ওাদট সভ রধঙদদ 

ভধযাচীরদতভ ওভডী  উদেঔ ণাওদ।  

ক্ররফও দাং 
প্রযাওটিযদা স আইরট 

ওাট স প্রতাভদভ ঙভ 

আইরট ওাট স প্রাপ্ত 

ভধযাচীরভ াংখ্যা 
ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ৪৩০  

২ ২০১৯-২০ ৪৪০  

৩ ২০২০-২১ ৪৫০  

৪ ২০২১-২২ ৪৬০  

৫ ২০২২-২৩ ৪৭০  

৬ ২০২৩-২৪ ৪৮০  
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৭ ২০২৪-২৫ ৪৯০  

৮ ২০২৫-২৬ ৫০০  

৯ ২০২৬-২৭ ৫১০  

১০ ২০২৭-২৮ ৫২০  

১১ ২০২৮-২৯ ৫৩০  

১২ ২০২৯-৩০ ৫৪০  

 ভফাঝ ৫৮২০  

 

১১.৪. ভধযাকঢ তক্ষঢা বৃরদ্ধ:- 

১১.৪.১  ভপদঝরভদারভ ভধযাচীীদতভ প্ররযক্ষড প্রতাদ :- 

ভবদলতু ভপদঝরভদারভ ভধযা এওটি রদযরারঢ ভধযা, ঢাই প্রযাওটিযদাভদতভ ওারভকরভ তক্ষঢা ফদাধদবাকী ভাঔাভ 

চন্য প্ররযক্ষদডভ আদাচদ ওভা ল। এ মদক্ষয ওাউরিম রদম্নরড সঢ  ঙও ভফাঢাদও ৩৯৩০ চদ ভধযাচীরদও ভধযাকঢ 

তক্ষঢা বৃরদ্ধভ মদক্ষয প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভদ ফদফ স মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙ। 

 

ক্ররফও দাং 
ভধযাচীীদতভ প্ররযক্ষড  

প্রতাভদভ ঙভ 

প্ররযক্ষড প্রাপ্ত 

ভধযাচীরভ াংখ্যা 
ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ১৫০  

২ ২০১৯-২০ ১৭০  

৩ ২০২০-২১ ১৯০  

৪ ২০২১-২২ ৩০০ * 

৫ ২০২২-২৩ ৩২০  

৬ ২০২৩-২৪ ৩৪০  

৭ ২০২৪-২৫ ৩৬০  

৮ ২০২৫-২৬ ৩৮০  

৯ ২০২৬-২৭ ৪০০  

১০ ২০২৭-২৮ ৪২০  

১১ ২০২৮-২৯ ৪৪০  

১২ ২০২৯-৩০ ৪৬০  

 ভফাঝ ৩৯৩০  

*  ২০২০ াদম াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিদমভ পদ রদফ সাড ওাচ ভযর লদ। উক্ত পদদভ 

রদঘ ঢমা এওটি আদৄরদও প্ররযক্ষড ভওন্দ্র ভদদঙ। আযা ওভা বা ২০২১-২২ অণ সঙভ ভণদও 

অরথও াংখ্যও ভধযাচীরদও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা ম্ভ লদ। 

   

১১.৪.২ ভপদঝরভদারভ ভধযাভ ফাদদান্নদদভ চন্য ওফ সযামাভ আদাচদ:- 

 

ভপদঝরভদারভ রযক্ষা এওটি রদযরারঢ রযক্ষা । ঢাই প্রযাওটিযদাভদতভ ওারভকরভ জ্ঞাদ ফদাধদবাকী ভাঔাভ চন্য 

ওফ সযামাভ আদাচদ ওভা ল।  পাগত কাবযগবয জ্ঞান বৃ বিয রয়ক্ষে কাউবির  বনয়েয ছক পভাতায়ফক ৪২৬০ জন 

পাজীবফয জন্য ওফ সযামাভ আদাচদ ওভদ ফদফ স মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙ। 
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ক্ররফও দাং ঙভ ওফ সযামা 

অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা 

ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ৩০০  

২ ২০১৯-২০ ৩১০  

৩ ২০২০-২১ ৩২০  

৪ ২০২১-২২ ৩৩০  

৫ ২০২২-২৩ ৩৪০  

৬ ২০২৩-২৪ ৩৫০  

৭ ২০২৪-২৫ ৩৬০  

৮ ২০২৫-২৬ ৩৭০  

৯ ২০২৬-২৭ ৩৮০  

১০ ২০২৭-২৮ ৩৯০  

১১ ২০২৮-২৯ ৪০০  

১২ ২০২৯-৩০ ৪১০  

 ভফাঝ ৪২৬০  

 

১২.  ওাউরিদমভ ম্ভাব্য পরষ্যৎ ওাব সদক্ষত্র সৃরষ্ট  উদদ্যাক গ্রলড:-  

পূদ স শুদৄফাত্র াাংমাদতয কৃরর রশ্বরদ্যাম,ফফদরাংল ভণদও ভপদঝরভদারভ ররদ রটগ্রী প্রতাদ ওভা লদঢা  । 

ঢসফাদদ  ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ব্যাধও ঘারলতা ণাওাভ ওাভদড  আদভা ৭টি প্ররঢষ্ঠাদ ভণদও DVM রটগ্রী প্রতাদ ওভা 

লদে। ঢাঙাড়া দতুদ ১টি রশ্বরদ্যাম ভণদও অরঘদভই গ্রযাজুদঝ ভভ লদ এাং ১টি ভপদঝরভদারভ ওদমচ/অনুরত তঢভীভ 

ওাচ ঘমফাদ ।  ঢসফাদদ প্ররঢঙভ প্রা ৫০০চদ ভপদঝরভদারভাদ ভভ লদে বাভ াংখ্যা আকাফী ৫ঙদভভ ফদধ্য বৃরদ্ধ 

ভধদ প্ররঢ ঙভ ৮০০-৯০০ চদ লদ । অধভরতদও প্রদাচদী প্যাভাদপঝ তঢভীভ চন্য ২টি LTI ভদদঙ এাং ৪টি 

রটদপ্ল্াফা ইদরস্টটিউঝ ভণদও প্যাভাদপঝ প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লদে।  ঢাঙাড়া াভা ভতদয প্রা ধাঁঘ লস্রারথও প্যাভাদপঝ 

ভপদঝরভদারভ ারপ স প্রতাদদ ভপদঝরভদারভাদদতভ লদবারকঢা ওভদঙ এাং প্যাভাদপঝদতভ াংখ্যা আনুধারঢও লাদভ 

াড়দ। অধভরতদও প্রা াঢ যঢারথও ভওাভী  ভভওাভী ভপদঝরভদারভ রিরদও /লাধাঢাম, দুই লস্রারথও কৃরত্রফ 

প্রচদদ ভওন্দ্র এাং দুই যঢারথও টাাকদরস্টও ভন্টাভ ভদদঙ বাভ ফাধ্যদফ ভতদযভ াফরগ্রও প্রারডস্বাস্থ্য ভা প্রতাদ 

ওভা লদে।  আন্তচসারঢও প্রারডস্বাস্থ্য াংস্থ্া (OIE  ) এাং ঔাদ্য  কৃরর াংস্থ্া  (  FAO) এভ সুধারভয ভফাঢাদও  

পৃরণীভ ররপন্ন ভতদযভ Veterinary Statutory Body ( Council ) মূলদও আইদকঢ এফং পবৌত-

কাঠায়ভাগতবায়ফ  বিারী কযায জন্য সুাবয  কযা য়েয়ছ।  

২০১৭-১৮ অণ সঙদভ াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিদমভ পদ রদফাড স প্রওল্পটি অনুদফারতঢ লদদঙ। নদম 

ওাউরিদমভ তীখ সরতদদভ ারওসাং ভেদভ ভব স্বল্পঢা রঙম ঢা দূভ লদঢ বাদে। অধভরতদও ‘‘ রত াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ 

ওাউরিম আইদ-২০১৮’’ চূড়ান্ত অনুদফাতদদভ চন্য আইদ ফন্ত্রডামদ ভমরচ-ভমটিপ যাঔা  পথয়ক ভন্ত্রণারয়ে পেযন কযা 

য়েয়ছ। আযা ওভা বা আইদটি স্বল্প ফদভ ফদধ্য চাভী ওভা ম্ভ লদ। রড সঢ আইদদ ২৩ টি দতুদ থাভা াংদবারচঢ 

লদদঙ। এদতভ ফদধ্য গুরুত্বপূড স থাভাগুদমা লদে ওাউরিদমভ ক্ষফঢা  তারত্ব , ওাব সরদ সালী ওরফটি  কঞন, পবয়েবযনাবয  

বক্ষাগত  পমাগ্যতায  স্বীকৃবত  েদান , োইয়বে ভপদঝরভদারভ রিরদও, টাাকদদারস্টও ভন্টাভ ইঢযারতভ স্বীকৃরঢ, 

ভপদঝরভদারভ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদ    প্রযাওটি ভওন্দ্র ধরভতয সদ, প্রঢাভডামূমও প্ররঢরদরথত্ব, স্বীকৃরঢ প্রঢযালাভ  অণা 

রদন্ধদওভদডভ যারস্ত ভওাভ  ওাউরিদমভ অনুদফাতদ ব্যরঢদভদও ভপদঝরভদারভ রযক্ষা রদদরথাজ্ঞা, রদন্ধদদবাগ্য 

প্যাভাদপঝদতভ রযক্ষাকঢ ভবাগ্যঢাভ স্বীকৃরঢ, প্যাভাদপঝদতভ রদন্ধদ  তারত্ব প্রতাদ, অধভাদথভ রঘাভাণ স গ্রলড  
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রঘাভ, অধভাদথভ আফম ভবাগ্যঢা, আধীম এাং ওল্যাড ঢলরম। নদম আইদ চাভী লাভ ধভ ওাউরিদমভ ওাব সক্রফ 

হুগুড বৃরদ্ধ ধাদ। এই রথ সঢ ওাব সক্রফ ম্পন্ন ওভাভ চন্য ওাউরিম ই পতাফদধ্য আভ ৭৯ টি ধত সৃচদদভ প্রস্তা 

ফন্ত্রডামদ তারঔম ওদভদঙ। 

 

১৩.  ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ফাদতন্ড লামদাকাতওভড:- 

(১)  স্নাঢও ধব সা:- এদতদয ভপদঝরভদারভ রযক্ষা ফঢা আদদদভ চন্য এওটি ফাদতন্ড ( BVC Standard 

for Veterinary Education)  প্রডদ ওভা লদদঙ। ঐ ফাদতদন্ড ৬৮-৭০% ভওাভ ভপদঝরভদারভ রর 

অন্তর্ভ সক্ত ওভা াধ্যঢামূমও ওভা লদদঙ। ঢাঙাড়া এযাকুাটিও ভপদঝরভদারভ ভফরটরদ রদভাধত প্রারডচাঢ ঔাদ্য  

ণ্যপ্রাডীভ স্বাস্থ্য ভাভ উধভ রদযর গূরুত্ব আদভাধ ওভা  লদদঙ। BVC Standard for 

Veterinary Education টি এওলাচাভ ওরধ ঙারধদ ভপদঝরভদারভ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদল াংরিষ্ট ওম 

প্ররঢষ্ঠাদদ ভপ্রভড ওভা লদদঙ। ফাদতন্ডটি াস্তাদদভ চন্য ২০১৬-১৭ অণ সঙদভ এওটি রত্রধারক্ষও ভনাভাফ কঞদ ওভা 

ল। এই ভনাভাদফভ সুধারভয অনুবাী ফাদতন্ডটি আদফরভওাভ ঝাফ্ট  (Tuft) ইউরদপার সটিদঢ ধাঞাদদা ল। FAO- 

এভ লদবারকঢা ৩ চদ আন্তচসারঢও রদযরজ্ঞ ফাদতন্ডটি মূল্যাদ ওদভদঙ। আযা ওভা বা াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ 

ওাউরিম প্রডীঢ ফাদতন্ডটি অরঘদভই আন্তচসারঢও স্বীকৃরঢ ধাদ। ফদভ াদণ ঢাম রফরমদ এাং ফাঞ ধব সাদভ 

ভপদঝরভদারভ ভাভ ঘারলতাভ াদণ াংকরঢ ভভদঔ প্রডীঢ ফাদতন্ডটি ৪-৫ ঙভ ধভ ধভ লামদাকাত ওভা লদ।  

 

(২)  প্যাভাদপঝ ধব সা:- ঢসফাদদ ৫টি ILST (ভকাধামকঞ্জ, ভদত্রদওাডা, কাইান্ধা, খুমদা এাং োহ্মডারড়া  ২টি 

VTI(ঔাওদটালভ, ফফদরাংল এাং আমনাটাঙ্গা কুরষ্টা )   প্ররঢষ্ঠাদ ভণদও প্যাভাদপঝ রযক্ষা প্রতাদ  ভতা  লদে। 

প্যাভাদপঝ  ধব সাদ  রযক্ষাভ  ফঢা  আদদদভ  মদক্ষয  াাংমাদতয  ভপদঝরভদারভ  ওাউরিম  এওটি  ফাদতন্ড  

প্রদদদভ  উদদ্যাক  গ্রলদ ওদভদঙ।  

 

(৩)  স্নাঢদওািভ ধব সাদ রদযরারঢ প্ররযক্ষড:-  াাংমাদতয  ভপদঝরভদারভ  ওাউরিম  ভপদঝরভদারভ  ভধযাভ  ররপন্ন  

ভক্ষদত্র  ভধযাকঢ  তক্ষঢা বৃরদ্ধভ  মদক্ষয ভধারি, ভটইভী, এদওাাটিও, ণ্য প্রারড  এাং ভধারা প্রারডভ  উধভ  

রদযরারঢ  রটগ্রী /রটদপ্ল্াফা   প্রতাদদভ  উদদ্যাক  গ্রলদ   ওদভদঙ। এ মদক্ষয  াংরিষ্ট  ভপদঝরভদারভ  প্ররঢষ্ঠাদদও  

এওাদটরফও  ফাস্টাভ’  রটগ্রীভ  ধাযাধারয  উরেরঔঢ  রর  মূদলভ  উধভ  ভধযাকঢ  ফাষ্টাভ’  রটগ্রী  া  

রটদপ্ল্াফা রটগ্রী  প্রতাদদভ  প্রস্তা  ওভদ।   ঢাঙাড়া  াাংমাদতয  ভপদঝরভদারভ  ওাউরিম  ’ওদমচ অ ভপদঝরভদারভ 

াচসদ’  দাদফ রদযরারঢ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদদভ প্রস্তা ওভদ। প্ররঢষ্ঠাদদ ভধযাচীরদতভ তক্ষঢা বৃরদ্ধভ চন্য দাদারথ 

রদযরারঢ রটদপ্ল্াফা/প্ররযক্ষড দত  প্রতাদ ওভা লদ।  

 

১৪.   ভধযাকঢ শৃাংঔমা ভক্ষা:- 

অত্র ওাউরিম ভণদও রদন্ধদকৃঢ ভধযাচীরভা বাদঢ ভধযাকঢ শৃাংঔমা চা ভাদঔ ঢা রদরিঢ ওভাভ চন্য ১৯৮৮ইাং  

াদম  ‘ ভওাট অন ভপদঝরভদারভ ইরণরক্স ’ দাদফ ভধযা ররও তদরঢওঢাভ ফাদতন্ড প্রডদ ওদভ । এই ফাদতন্ড অনুবাী 

ঢসফাদদ ভধযাকঢ শৃাংঔমা ভক্ষা ওভা লদে।  ভধযাচীরদতভ এই তদরঢওঢাভ ফাদতন্ডটি আন্তচসারঢও ধরভফন্ডদমভ াদণ 

াংকরঢ ভভদঔ এাং ফাঞ ধব সাদ ভধযাকঢ অস্থ্া রদঘদা ওদভ প্ররঢ ৫ ঙভ অন্তভ অন্তভ লামদাকাত ওভাভ উদদ্যাক গ্রলড 

ওভা লদ। 

 

১৫.   ভধযাচীরদতভ ভকদচঝ প্রওায:- 

াাংমাদতদয ঢসফাদদ রদরন্ধঢ ভধযাচীরভ াংখ্যা ৫৯০০। অরট সন্যাি চাভী লাভ ধভ ভণদও রদরন্ধঢ ভধযাচীরদতভ 

দাফ ভকদচঝ আওাদভ প্রওায ওভাভ প্ররক্রা ঘমফাদ আদঙ। প্ররঢষ্ঠামগ্ন ভণদও অদ্যারথ ভফাঝ ২০৪০ চদ রদরন্ধঢ 

ভপদঝরভদারভাদদভ দাফ ভকদচঝর্ভক্ত ওভা লদদঙ। পুভাঢদ এাং দতুদ ভধযাচীরদতভ দাফ রদম্নরড সঢ ঙও অনুবাী 

ভকদচঝ র্ভক্ত ওভা লদ। ২০৩০ াম ধব সন্ত ওাউরিম ৫৮২০ চদ ভধযাচীরভ দাফ ভকদচদঝ প্রওাদযভ মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড 

ওদভদঙ। 
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ক্ররফও দাং ঙভ ভকদচঝর্ভক্ত ভধযাচীরভ  

াংখ্যা 

ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ৪৩০  

২ ২০১৯-২০ ৪৪০  

৩ ২০২০-২১ ৪৫০  

৪ ২০২১-২২ ৪৬০  

৫ ২০২২-২৩ ৪৭০  

৬ ২০২৩-২৪ ৪৮০  

৭ ২০২৪-২৫ ৪৯০  

৮ ২০২৫-২৬ ৫০০  

৯ ২০২৬-২৭ ৫১০  

১০ ২০২৭-২৮ ৫২০  

১১ ২০২৮-২৯ ৫৩০  

১২ ২০২৯-৩০ ৫৪০  

 ভফাঝ ৫৮২০  

 

১৬.  ওাউরিদমভ  াাংরকঞরদও ওাঞাদফাভ ম্প্রাভড :- 

চাঢী স্বাদণ স ওাউরিদমভ ওাবক্রসফ পূদ সভ তুমদা  হুগুদড বৃরদ্ধ ভধদদঙ , বা ীরফঢ াংখ্যও চদম রদদ 

াস্তাদ ওভা ম্ভ দ। ঢাই াফরগ্রওপাদ ওাউরিদমভ ওাবক্রসফ ধরভঘামদা   ম্প্রাভদদভ চন্য চদম প্রদাচদ।  

ভধযাকঢ ওাব সক্রদফভ ঢতাভরও তৃডমূম ধব সন্ত রস্তৃঢ ওভা প্রদাচদ বাদঢ ম্ভাদাফ প্রারডম্পতদও ভক্ষডাদক্ষড, 

উৎধাতদ বৃরদ্ধ  াংভক্ষদডভ ফাধ্যদফ ভতযচ ঘারলতা পূভড ওদভ প্রাডী  প্রারডচাঢ ধণ্য ভপ্তারদভ ফাধ্যদফ প্রচ্যভ তদতরযও 

মুদ্রা অচসদ ওভা ম্ভ ল। এঔাদদ উদেখ্য ভব, এদতদযভ অন্যঢফ তদতরযও মুদ্রা অচসদদভ ঔাঢ লদে ঘাফড়া  

ঘাফড়াচাঢ ধণ্য বাভ ওাঘাঁফাম অণ সাৎ ওাঁঘা ঘাফড়া উৎধাতদদ ওারভকরভ লাঢা ভতদ ভপদঝরভদারভাদভা। 

ভপদঝরভদারভাদদতভ ওারভকরভ তক্ষঢা বৃরদ্ধ  ভধযাকঢ  ওাব সক্রদফভ  ফাদ রদন্ত্রদডভ ফাধ্যদফ এই ম্ভাদাফ রযল্পদও 

আদভা মৃদ্ধ ওভা ম্ভ  । ঢাঙাড়া ঙাকদমভ ফাাং উৎধাতদদ াাংমাদতয পৃরণীভ ২ বৃলিফ ভতয এাং এদতয ভণদও 

ভকা-ফাাং  মুভকীভ ফাাং  ভপ্তাদীভ ওাব সক্রফ প্ররক্রাথীদ আদঙ।  ওাদচই ফাদ ম্পন্ন রযক্ষা প্রতাদদভ ফাধ্যদফ বণাবণ 

ওারভকরভ জ্ঞাদম্পন্ন ভপদঝরভদারভ ভধযাচীর সৃরষ্ট, প্ররযক্ষদডভ ফাধ্যদফ ঢাদতভ ফদাধদবাকী ভাঔা, ভচরফদদ 

ধরভতয সদদভ ফাধ্যদফ ভপদঝরভদারভ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদ/প্রযাওটিস্ ভওদন্দ্রভ ওাদচভ ঢতাভরও, ভাভ ওাাংরঔঢ ফাদ চা 

ভাঔা, আতয সফাদ  দীরঢফামা অনুবাী ঠিও ধদণ ধরভঘারমঢ ওভাভ চন্য ওাউরিম ২টি থাদধ ভফাঝ ৭৯ চদ ওফ সওঢসা-

ওফ সঘাভীভ ধত সৃচদদভ উদদ্যাক গ্রলড ওদভদঙ।  

 

 

 

ক্ররফও দাং ঙভ 
ধদতভ ওযাঝাকরভ 

ধত াংখ্যা ফন্তব্য 
১ফ ভেরড ২ ভেরড ৩ ভেরড ৪ণ স ভেরড 

১ ২০১৯-২০ ২৪ ০ ১৭ ৮ ৪৯  

২ ২০২২-২৩ ৫ ২ ৮ ১৫ ৩০  

 ভফাঝ ২৯ ২ ২৫ ২৩ ৭৯  
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১৭.   স্মভরডওা প্রওায :-াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম এভ ঘারলতা ভফাঢাদও আইদ, প্ররথাদ, ররথ, দীরঢফামা 

ইঢযারত প্রডদ ওদভ উলাভ হুম প্রঘাদভভ চন্য স্মভরডওা প্রওাদযভ ওাচ অব্যালঢ ভভদঔদঙ। ঢদ ২০৩০ াম ধব সন্ত 

রদদম্নভ ঙও অনুবাী স্মভরডওা প্রওাদযভ মক্ষযফাত্রা রদথ সাভড ওদভদঙঃ- 

 

ক্ররফও দাং ঙভ স্মভরডওাভ াংখ্যা ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ ২  

২ ২০১৯-২০ ২  

৩ ২০২০-২১ ৩  

৪ ২০২১-২২ ৩  

৫ ২০২২-২৩ ৩  

৬ ২০২৩-২৪ ৩  

৭ ২০২৪-২৫ ৪  

৮ ২০২৫-২৬ ৪  

৯ ২০২৬-২৭ ৪  

১০ ২০২৭-২৮ ৪  

১১ ২০২৮-২৯ ৫  

২ ২০২৯-৩০ ৫  

 ভফাঝ ৪২  

 

১৮. ভধযা  রযক্ষাভ উন্নদদ কদরদা ওাব সক্রফ :-   ভব ভওাদ  ওাব সক্রফ  উন্নদদভ  চন্য  কদরডা  প্রদাচদ।  এ 

উদিদশ্য  াাংমাদতয  ভপদঝরভদারভ ওাউরিদমভ াাংকঞরদও ওাঞাদফাদঢ ধরভওল্পদা, উন্নদ, কদরডা   মূল্যাদ  দাদফ  

এওটি  দতুদ  যাঔা প্রস্তা  ওভা লদদঙ। রড সঢ  যাঔাটি  ভপদঝরভদারভ ভধযা ভ  উন্নদ, উদ্ভাদী  থাভদা  ভাভ 

ফাদদান্নদ  াংক্রান্ত দাদারথ ঢথ্য  ফাঞ  ধব সা  ভণদও  াংগ্রল ওদভ  টাঝা  এদামাইর-এভ  ফাধ্যদফ  কদরদা  

ওাব সক্রফ  ধরভঘামদা ওভদ।  কদরদামব্দ প্রাণরফও   নমানম  মূল্যাদ ওদভ   চূড়ান্ত   নমানম  ফাঞ  ধব সাদভ  

ভধযাচীর    ঔাফাভীদতভ  ফদধ্য  ম্প্রাভদদভ  প্রস্তা ওভদ। ইলা লদ এওটি ঘমফাদ প্ররক্রা। 

১৯.  ধভীক্ষা যাঔাভ সৃরষ্ট :-  াাংমাদতয  ভপদঝরভদারভ  ওাউরিদমভ   ওাব সক্রদফভ  ফদধ্য  রদন্ধদ  প্রতাদ  অন্যঢফ।  

পৃরণীভ  উন্নঢ  ভতযগুরমদঢ  রদন্ধদ  প্রতাদদভ  পূদ স  ভধযাকঢ  ররদভ  উধভ  এওটি  তক্ষঢা  বাঘাই  ধভীক্ষা  

অনুরষ্ঠঢ  ল  ।  উন্নঢ  রদশ্বভ  আদমাদও  ভধযাচীরদতভ  তক্ষঢাভ ফাদ  বাঘাই এভ  চন্য  ওাউরিদম  এওটি  

ধভীক্ষা  যাঔাভ সৃরষ্ট  ওভাভ উদদ্যাক গ্রলড ওভা লদ।  

২০.  ারর সও ওফ সম্পাতদ চ্যরক্ত :- 

ারর সও  ওফ সম্পাতদ চ্যরক্ত (APA)  স্বাক্ষদভভ মদক্ষয ফন্ত্রডামদভ রদদত সযদা ভফাঢাদও াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ 

ওাউরিম প্রণফ াদভভ ফঢ পৃণওপাদ ারর সও ওফ সম্পাতদ চ্যরক্ত ২০১৬-২০১৭ স্বাক্ষভ ওভা লদদঙ। ১০০ দম্বদভভ ফদধ্য 

এদঢ াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ৯৪.৬ ভধদ ফন্ত্রডামাথীদ প্ররঢষ্ঠাদগুরমভ ফদধ্য ৪ণ স স্থ্াদ তঔম ওদভ। ২ াভ 

ারর সও ওফ সম্পাতদ চ্যরক্ত  ২০১৭-২০১৮ স্বাক্ষভ ওভা লদদঙ  বা মূল্যাদদভ অদধক্ষা আদঙ। পরষ্যদঢ ওাউরিম 

যঢপাক মক্ষযফাত্রা অচসদদভ চন্য ওাউরিম দৃঢ় প্ররঢজ্ঞ। 

২১.   ভঝওই উন্নদ অরপষ্ট:- 

াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিদমভ াদণ ম্পৃক্ত SDG-এভ  Goal  এাং Target ম্যারধাং ম্পন্ন লদদঙ। 

ম্যারধাং অনুবাী ভঝওই উন্নদ মক্ষয ফাত্রা অচসদদভ মদক্ষয অগ্রারথওাভ ভক্ষত্র মূলদও রদঘদা রদদ  Action 

plan  অনুবাী   ভঝওই উন্নদ  অরপষ্ট  অচসদদভ  উদদ্যাক  গ্রলড ওভা লদদঙ।  

 

২২.  চাঢী শুদ্ধাঘাভ ভওৌযম:- 

চাঢী শুদ্ধাঘাভ ভওৌযম ঘঘ সাভ রদরফি শুদ্ধাঘাভ ওরফটি কঞদ ওভা লদদঙ  এাং ওফ সওঢসা/ওফ সঘাভীদতভ ররপন্ন ইদ লাউচ 

প্ররযক্ষদড চাঢী শুদ্ধাঘাভ ভওৌযম াংক্রান্ত রর অন্তর্ভ সক্ত ওভা লদদঙ। এঙাড়া শুদ্ধাঘাভ াস্তাদ ওফ সধরভওল্পদা 

প্রডদদভ রদরফি ওাব সওভ ব্যস্থ্া গ্রলড ওভা লদদঙ।  পরষ্যদঢ প্রারঢষ্ঠারদও শৃাংঔমা  ওফ সতক্ষঢা রদরিঢ ওভাভ চন্য 

চাঢী শুদ্ধাঘাভ ভওৌযম অব্যালঢ ণাওদ। 
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 ২৩.  অপযন্তভীড ফাদ ম্পত উন্নদদ গৃলীঢ ধতদক্ষধঃ-  ওাউরিদম ওফ সভঢ ওফ সওঢসা-ওফ সঘাভীদতভ তাপ্তরভও ওাদচ 

তক্ষঢা বৃরদ্ধভ চন্য ৬০ খন্টা প্ররযক্ষদদভ ব্যস্থ্া গ্রলদ ওভা লদদঙ।  ঢদ তাপ্তরভও ওাদচ ওফ সওঢসা ওফ সঘাভীদতভ ওফ স 

তক্ষঢাদও মৄদকাধদবাকী ওভাভ চন্য ফন্ত্রডামদভ রদদতয সদা ভফাঢাদও া ওাউরিম স্ব -প্রদডারতঢ লদ অপযন্তভীড 

প্ররযক্ষদডভ ররটউম ঙভ ঙভ লামদাকাত ওভদ। ঢসফাদদ এই প্ররযক্ষড ওাব সক্রফ শুদৄফাত্র ভতদযই াংকঠিঢ লদে । 

পরষ্যদঢ ওফ সওঢসা-ওফ সঘাভীদতভ রদতদয প্ররযক্ষদডভ আদাচদ ওভাভ ধরভওল্পদা ওাউরিদমভ আদঙ। 

 

২৪.  অরটঝ আধরি রদষ্পরি:- 

 

ক্ররফও 
ফন্ত্রডাম/রপাক 

মূদলভ দাফ 

অরটঝ আধরি 

েটরযদঝ 

চাদভ 

াংখ্যা 

রদষ্পরিকৃঢ অরটঝ আধরি অরদষ্পন্ন অরটঝ আধরি 

াংখ্যা 
ঝাওাভ ধরভফাড 

(ভওাটি ঝাওা) 
াংখ্যা 

ঝাওাভ 

ধরভফাড 

(ভওাটি 

ঝাওা) 

াংখ্যা 

ঝাওাভ 

ধরভফাড 

(ভওাটি 

ঝাওা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

১। 

াাংমাদতয 

ভপদঝরভদারভ 

ওাউরিম, ঠাওা। 

পভ’১৮ 

২৩ 
.৫৩৩৩ ০২ ০২ .০৭২৪ 

জুন’১৮ 

২১ 
.৪৬০৯ 

 

২৫.  অরপদবাক গ্রলড  রদষ্পরিভ ব্যস্থ্া:- 

ওাউরিদমভ এওটি অরপদবাক ক্স  এওটি ধভাফয স ক্স  স্থ্াধদ ওভা লদদঙ । প্রাপ্ত অরপদবাদকভ রপরিদঢ ঢা রদষ্পরিভ 

ব্যস্থ্া ওভা লদে এাং ধভাফয স অনুবাী পরষ্যদঢ ওফ সধরভওল্পদা ওভা লদ। 

 

২৬.  দাভীভ ক্ষফঢাদ:- দাভী ভপদঝরভদারভাদভা ভভরচদেযদ প্রাপ্ত লদ 

তৃডমূম ধব সাদ ভপদঝরভদারভ ারপ স ভধৌৌঁদঙ রতদে। ঢাভা প্রারন্তও ধব সাদভ 

ফরলমাদতভ কারত ধশু  লাঁ-মুভকী ধামদ, টিওা তাদ, ঔাফাভ 

ব্যস্থ্াধদা ইঢযারতভ উধভ প্ররযক্ষড রতদে।  প্ররযক্ষডপ্রাপ্ত ফরলমাভা 

ররপন্ন আ বৃরদ্ধমূমও ওফ সওাদন্ডভ াদণ রদদচদতভ মৃ্পক্ত ওভদঙ। নদম 

ভতদয দুথ, রটফ  ফাাংদভ উৎধাতদ াড়দঙ, চারঢভ পুরষ্টভ ঘারলতা পূভড 

লদে এাং তৃডমূম ধব সাদ অণ সনদরঢও পীঢ যরক্তযামী লদে।  

 

২৭.  দাভী রযক্ষাভ প্রাভঃ- পূদ স ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ প্ররঢ দাভীভা ভঢফদ আগ্রলী রঙম দা। ভওাভ াাংমাদতদযভ 

ররপন্ন অঞ্চদম ভপদঝরভদারভ রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদ প্ররঢরষ্ঠঢ ওভাদঢ ঢসফাদদ দাভী ভপদঝরভদারভ টাক্তাদভভ াংখ্যা 

ব্যাধওপাদ বৃরদ্ধ ভধদদঙ। ওাউরিদমভ ঢথ্য অনুবাী ভতঔা বা ১৯৮৫ ভণদও ১৯৯৬ ধব সন্ত দাভী 

ভপদঝরভদারভাদদতভ াংখ্যা রঙম ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ ধব সন্ত ৪.২% ,২০০১ ভণদও ২০০৭ ধব সন্ত ৭.২% চানুাভী 

২০০৮ ভণদও ২০১৩ ধব সন্ত দ্রুঢ দাভী ভপদঝরভদারভাদদভ াংখ্যা বৃরদ্ধ ভধদদঙ বাভ যঢওভা লাভ ২২%, ২০১৬-২০১৭ 

াদম  ২৫.৭৭% এাং ২০১৭-২০১৮ াদম ২৬.০৪% । 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

২৮.  আইদ, প্ররথাদ  দীরঢফামা প্রডদ  প্রদাক:- াাংমাদতয  ভপদঝরভদারভ  ওাউরিম  এওটি  আইদকঢ প্ররঢষ্ঠাদ।  

এ  প্ররঢষ্ঠাদদভ  ওাব সক্রফ  সুষ্ঠুপাদ  ম্পাতদদভ  রদরফি  রদযর ওদভ  ভঝওই  উন্নদ  মক্ষফাত্রা অচসদ  ২০৩০ 

াদমভ  ফদধ্য  এ ভতদযভ ভপদঝরভদারভ  ভধযা   রযক্ষাদও  রশ্বফাদদভ উন্নীঢ ওভাভ মদক্ষয রদম্নরদ সঢ আইদ, প্ররথাদ 

 দীরঢফামা প্রদড ওভাভ  রদ্ধান্ত  ওাউরিদমভ  ভদদঙঃ- 

 

 

 

(রঘত্রঃ- দাভী ভপদঝরভদারভাদদতভ র স রপরিও যঢওভা লাভ ) 
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১
৭ 

(ও) আইদ প্রডদঃ- 

ক্ররফও দাং ঙভ রর াংখ্যা ফন্তব্য 

১ ২০১৮-১৯ াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম আইদ ১  রড সঢ আইদটি আইদ ফন্ত্রডামদভ ভমরচ-

ভমটিপ যাঔা প্ররক্রাথীদ আদঙ।  

২ ২০২০-২১ ওদমচ অ ভপদঝরভদারভ াচসদ আইদ ১ আইদটি ভপদঝরভদারভ ভধযাচীরদতভ  ঘমফাদ 

রযক্ষা (Continuing education) 

ওাব সক্রদফভ উধভ প্রডীঢ লদ। 

 ভফাঝ  ২  

 

(ঔ) ররথ/প্রররথ প্রডদঃ- 

ক্ররফও দাং ঙভ রর াংখ্যা ফন্তব্য 

১ ২০১৯-২০ াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম ওফ সঘাভী 

প্ররথাদফামা 

১  রড সঢ প্ররথাদফামাটি ফন্ত্রডামদ 

প্ররক্রাথীদ আদঙ।  

২ ২০১৯-২০ াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম প্ররথাদ ১ আইদ চাভী লাভ ধভ প্ররথাদ প্রডদদভ 

ওাব সক্রফ শুরু লদ। 

 ভফাঝ  ২  

 

(ক) দীরঢফামা/ফাদতন্ড প্রডদঃ- 

ক্ররফও দাং ঙভ রর াংখ্যা ফন্তব্য 

১ ২০১৯-২০ ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ স্বীকৃরঢ দীরঢফামা ১  

২ ২০২০-২১ ভধযাকঢ ফাদতন্ড দীরঢফামা ১  

৩ ২০২২-২৩ ভভওারভ ভপদঝরভদারভ রিরদও রদন্ত্রড 

দীরঢফামা 

১  

৪ ২০২৩-২৪ ভপদঝরভদারভ প্রযাওটিযদাভদতভ তদরঢওঢাভ 

ফাদতন্ড লামদাকাতওভড  

১   

৫ ২০২৫-২৬ ভপদঝরভদারভ রযক্ষাভ ফাদতন্ড 

লামদাকাতওভড 

২  

 ভফাঝ  ৬  

 

২৯.  টাঝাদচ প্রডদ  লামদাকাতওভড:- 

ঢসফাদ ভওাদভভ “রটরচঝাম াাংমাদতয ” কড়াভ স্বপ্নদও াস্তাদদভ মদক্ষয ওাউরিম ভভরচস্টাট স ভপদঝরভদারভ 

টাক্তাদভভ ররথ ঢথ্য ম্বরমঢ (রটগ্রী,  ভদক্তভ গ্রুধ, ই-ভফইম, ভফাাইম দাং) এওটি রটরচঝাম টাঝাদচ তঢভী 

ওদভদঙ। ইদঢাফদধ্য ৫০০০ টাক্তাদভভ টাঝাদচ তঢভীভ ওাচ ম্পন্ন লদদঙ। ইলা এওটি ঘমফাদ প্ররক্রা। নদম দতুদ 

টাক্তাভভা ভভরচদেযদ প্রারপ্তভ ধভ টাঝাদদচ অন্তর্ভ সক্ত লদে।  ঢসফাদদভ টাক্তাভভা ঢাদতভ ভব ভওাদ ঢথ্য 

ইন্টাভদদদঝভ ফাধ্যদফ খদভ দই চাদদঢ ধাভদঙদ। ঔাফাভী এাং ব্যাীভা ঢাদতভ ওাাংরঔঢ টাক্তাভদতভ দঙ্গ 

ভবাকাদবাক সৃরষ্ট ওভদঢ ধাভদঙদ।  আনুররঙ্গও সুরথাল াাংমাদতয ভপদঝরভদারভ ওাউরিম পদ রদফ সাড প্রওদল্প 

এওটি টাঝাদচ নঝাভ অন্তর্ভ সক্ত আদঙ। নদম ভওাভী/ ভ-ভওাভী প্ররঢষ্ঠাদল ফাঞ ধব সাদ প্রযাওটিযদাভদতভ 

াদণ এওটি যরক্তযামী  ভদঝাদওসভ ফাধ্যদফ ঢথ্য আতাদ প্রতাদ রদরিঢ ওভা বাদ ।  

 

৩০.  ঢথ্য  ভবাকাদবাক প্রমৄরক্তভ উন্নদ:- 

অত্র তপ্তদভভ রটরচঝামাইদচযদ ওাব সক্রফ াস্তাদদভ চন্য প্রদঢযও ওফ সওঢসাদও ওরম্পউঝাভ ভভাল ওভা লদদঙ।  

ঢথ্য  আতাদ-প্রতাদ   তৃডমূম ধব সাদভ াদণ খরদষ্ঠ ভবাকাদবাক রদরিঢ ওভাভ চন্য  ওাউরিদমভ  রদচস্ব  দাইঝ-

এ  ভধযা  রযক্ষা  ম্পরওসঢ ব্লক, ভভরট ঘযাদদম, ই-মাইদেভী  এাং  ভপদঝরভদারভাদদতভ  ররপন্ন  ফস্যা    ররপন্ন 

উন্নদ  ঢথ্য  চাদাদদাভ  চন্য   দাদারথ  রমাংও অন্তর্ভ সক্ত ওভা লদ। e-tendering ওাব সক্রফ াস্তাদদভ 

উদিদশ্য  ৪ চদ ওফ সওঢসা-ওফ সঘাভী প্ররযক্ষড ভধদদঙ এাং e-filing ওাব সক্রফ াস্তাদদভ চন্য  রদরফঢ প্ররযক্ষড  

অব্যলঢ ণাওদ।  
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৩১।  চ ভনাভঃ-  ভপদঝরভদারভ ভধযা আরত ভধযা লদম ইলাভ  প্রঘাভ    প্রাভ ওফ  এাং ভওাদ  ভওাদ ভক্ষদত্র  

অদলরমঢ।  ঢাই  ভধযাকঢ  ওাব সক্রফ, চাঢী   আন্তচসারঢও  ধব সাদ এভ অস্থ্াদ  এাং  দ সাধরভ ভধযাচীরদতভ  

ঘাকুভীভ  সুদবাক সৃরষ্ট ওভাভ চন্য  প্ররঢ ঙভ  চ  ভনাদভভ আদাচদ ওভাভ উদদ্যাক গ্রলড ওভা লদদঙ।  এভ নদম  

চাঢী  ধব সাদ  এ ভধযাভ গুরুত্ব    গ্রলড ভবাগ্যঢা বৃরদ্ধ  ধাদভ  এাং  আন্তচসারঢও  ফাদদ  উন্নীঢ  লাভ  ধণ সুকফ 

লদ।  

 

৩২।  ধতও প্রতাদঃ-  ভধযাকঢ  তক্ষঢা   ভধযা  রদযর অতাদদভ  চন্য  ভধযাচীরদতভ  ফদধ্য  ধতও  প্রতাদদভ  

উদদ্যাক গ্রলড  ওভা  লদদঙ  । এ থভদদভ  ওাব সক্রদফভ নদম ভধযাচীরদতভ ফদধ্য  উৎাল   উিীধদা বৃরদ্ধ  ধাদ এাং 

ভধযাকঢ  Good  Practice  এভ প্ররঢ আদভা  ফদদাদবাকী  লদদ। প্ররঢঙভ রদযর রতদদ এ থভদদভ ধতও প্রতাদ 

ওভা  লদ।  

 

৩৩।  ভধযাকঢ রত ধামদ   অনুষ্ঠাদদভ  আদাচদঃ-ভপদঝরভদারভ  রযক্ষা   ভধযাভ প্রঘাভ-প্রাভ, ভধযাচীর    

সুনমদপাকীদতভ  ফদধ্য  দঘঢদঢা বৃরদ্ধ  এাং  ভধযাকঢ  দতুদ  ধ্যাদ থাভডা  ওদমভ ওাদঙ  ভধৌদঙ  ভতাভ  মদক্ষয  

গুরুত্ব  রদঘদা  ভধযা  াংরিষ্ট  দাদারথ  রত  ধামদ  ওভাভ উদদ্যাক গ্রলড  ওভা  লদদঙ।  ভবফদ  এরধদমভ  ভযর  

যরদাভ  াভা  রদশ্ব  ভপদঝরভদারভ  ভধযাচীরভা   ’ার্ল্স  ভপদঝরভদারভ  ভট’  ধামদ ওদভ ণাদও এাং  প্ররঢঙভ   

OIE    WVA  ভধযাকঢ  গুরুত্ব  রদঘদা  এওটি  প্ররঢধাদ্য  রর  রদথ সাভড  ওদভ ণাদও।  ঢাঙাড়া  ওাউরিম  

ভধযাচীরদতভ  তদরঢওঢা    ভাভ ফাদ বৃরদ্ধভ  মদক্ষয  ভধযাকঢ  আতদয সভ   উধভ রপরি  ওদভ   “ভধযা  প্তাল’’,  

‘Oath Giving Ceremony’  এাং  প্ররঢষ্ঠা ারর সওী   ধামদ ওভদ।    

 

৩৪।  স্কমাভযীধঃ- ভপদঝরভদারভ  রযক্ষা  উৎাল   বৃরদ্ধভ  মদক্ষয   ওাউরিম  ভফথাী    তরভদ্র  ভপদঝরভদারভ  ঙাত্র-

ঙাত্রীদতভ  ফাদছ  স্কমাভযীধ  প্রতাদদভ  উদদ্যাক  গ্রলড  ওদভদঙ।  প্ররঢ ঙভ  তরভদ্র  ঙাত্র-ঙাত্রীদতভ  ওাদঙ  আদতদধত্র  

আহ্বাদ  ওদভ   রদথ সারভঢ  ধদ্ধরঢদঢ  মূল্যাদ  পূ সও  রদরত সষ্ট  াংখ্যও  ঙাত্র-ঙাত্রীদতভ  স্কমাভযীধ  প্রতাদ  ওভা লদ। 

ঢদ  ভফথাী   ঙাত্র- ঙাত্রীদতভ  স্কমাভযীধ  প্রতাদদভ  ভক্ষদত্র  ধভীক্ষাভ  নমানম    বাঘাই  ধভীক্ষা  গ্রলদডভ  ফাধ্যদফ  

স্কমাভযীধ  প্রতাদদভ  উদদ্যাক গ্রলড ওভা লদদঙ।   

 

উধাংলাভঃ- ভপদঝরভদারভ ভধযা,ভধযাচীর  রযক্ষাভ  অরপপাও প্ররঢষ্ঠাদ রলাদ  ওাউরিম অরপমক্ষ-২০২১, 

ভঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা ২০৩০ এাং  ভপদঝরভদারভ  ভধযাদও  ২০৪১ াদমভ ফদধ্য  উন্নঢ  রদশ্বভ  ফফাদদভ উন্নীঢ 

ওভদঢ দাদারথ উদদ্যাক গ্রলড ওদভদঙ। আযা  ওভা বা এ ফাষ্টাভ প্ল্যাদ  অনুবাী ওাউরিদমভ  ওাব সক্রফদও ২০৩০ 

াদমভ ফদধ্য ভঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচসদ ক্ষফ লদ।  

 

 

স্বাক্ষবযত /ডাাঃ পভাাঃ  ইভযান পায়ন  খান 

পযবজস্ট্রায , 

ফাংরায়দ   পবয়েবযনাবয   কাউবির, 

ঢাকা। 
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