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প্রকল্প প্রস্তাবনা
৬.

প্রকদল্পর নাি

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার (Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প

৭.

প্রকদল্পর সারাাংশ (অনমিক

ক্লাস্টাদরর প্রমতমট (১৮মট) সরকামর প্রাথমিক মবেযালদয়র ‘মবেযালয় মডম াং’ এর
১১মট মক্ষদের ১০৯মট উপদক্ষদের িাদনান্নয়ন করার িািযদি সকল মশশুর িানসম্মত
প্রাথমিক মশক্ষা মনমিত করদণর লদক্ষয বছর বযামপ কিমসূমি ডিণ ও বাস্তবায়ন করা।
এ মক্ষদে উন্নয়দনর মকৌশল িদব Whole School Improvement Approach
সাংদক্ষদপ WSIA। অডগমতর িানেণ্ড িদব মবেযালয় মডম াং এর প্রমতমট উপদক্ষে।
লক্ষয িদে ইউমনয়দনর সকল স্তদরর মশক্ষক, জনপ্রমতমনমি, অমিিাবক, োনশীল
বযমিসি সবমস্তদরর জনগণ এবাং ইউমনয়ন ও উপদজলা পমরষদের সরাসমর ও সমক্রয়
অাংশডিণ মনমিত করদণর িািযদি প্রমতমট মবেযালদয়র উন্নয়ন ত্বরামিত করা।

৫০ শদে)

৮.

প্রকদল্পর ম ৌমিকতা

২০১৭ সাদল দু গাপদ াগী ও বাস্তবসম্মত ‘মবেযালয় মডম াং মনদেমমশকা’ প্রণয়ন করা
িদয়দছ া মবেযালদয়র সামবমক উন্নয়ন ও িানসম্মত প্রাথমিক মশক্ষা মনমিত করদণর
িান েণ্ড মিদসদব মবদবমিত। এই মক্ষেগুদলা সম্পদকম এখদনা মশক্ষক ও সবমস্তদরর
জনসািারদণর স্পষ্ট িারণা না থাকায় তারা মবেযালয় উন্নয়দন মতিন অাংশডিণ
কদরন না। কখদনাবা মবেযালদয়র সিকারী মশক্ষক, প্রিান মশক্ষক, এসএিমস এবাং
স্থানীয় জনপ্রমতমনমি, অমিিাবকবৃদের িাদে মবেযালয় উন্নয়দন সিিয়িীনতা ও
মনমলমপ্ততা লক্ষয করা ায়। অপর মেদক ইউমনয়ন পমরষদের বাদজদট প্রাথমিক
মবেযালদয়র উন্নয়দন বরাদ্দ রাখার কথা থাকদলও তা উদেখদ াগয নয়। তাই
মবেযালদয়র উন্নয়দন সকদলর অাংশডিণ মনমিত করার জন্য মডদ শদনর মক্ষে িদর
িদর উন্নয়ন সািন করার মবদশষ প্রদয়াজনীয়তা মেখা মেদয়দছ।

৯.

প্রকদল্পর সুমবিাদিাগী

িাোরবুমনয়া ইউমনয়দনর ১৮মট প্রাথমিক মবেযালয়গািী ২৮৬৪ জন শিক্ষার্থী
( বালক ১২৮০ জন, বামলকা ১৫৮৪ জন) এবাং কিমরত ৮৯ জন মশক্ষক।

১০. সাংদক্ষদপ প্রকদল্পর ফলাফল

(Output)

ক্লাস্টাদরর প্রমতমট মবেযালদয়র মডম াং নাম্বার বৃমি পাদব। মবেযালদয়র মিৌত
অবকািাদিা, পমরদবশ ও পািোন পিমতর উন্নয়ন ঘটদব। মবেযালদয়র সাদথ স্থানীয়
জনগণ, জনপ্রমতমনি ও স্থানীয় সরকাদরর িদিয সুসম্পকম গদে উিদব। জনঅাংশডিণ
বৃমি পাদব। SLIP বাস্তবায়ন সিজতর ও ফলপ্রসূ িদব। মবেযালদয়র মডম াং নাম্বার
বৃমি মপদয় প্রমত মবেযালয় ‘এ’ গ্রেডে উন্নিত হডে। িতুিমামসক ক্লাস্টার িুখপে
প্রকামশত িদব।

১১. প্রাথমিক মশক্ষায় প্রকদল্পর
প্রিাব (Impact)

ক্লাস্টাদরর প্রমতমট মবেযালদয়র সামবমক মশখন পমরদবদশর উন্নয়ন িদব। মশখন
মশখাদনা পিমতর উন্নয়ন িদব। সকদলর অাংশডিদণর িিয মেদয় মবেযালদয়র প্রমত
অাংশীজদনর অাংশীোমরত্ব প্রমতষ্ঠা িদব। সবমপমর মবেযালদয় িানসম্মত মশক্ষা মনমিত
করদণর ফদল সকল মশশু মনিমামরত প্রামিক ম াগযতা অজমন করদব।

১২. প্রকদল্পর মিয়াে (িাস)
১৩. পূদবম আপনার জানািদত এই
মবষদয় মকান প্রকল্প আদছ মক
না?
১৪. সাংদক্ষদপ কিমপমরকল্পনা
(মবস্তামরত কিমপমরকল্পনা
প্রকল্প প্রস্তাবনার সাদথ সাং ুি
করুন)

১৫ িাস (জানুয়ামর ২০১৮ মথদক িািম ২০১৯)
নাই ।
ইউমনয়ন প াম দয় ১মট ওয়াকমশপ, ৪মট অডগমত প মাদলািনা সিা, ১মট রযামল, ১মট
মশক্ষক উৎসব অনুমষ্ঠত িদব। প্রমত মবেযালদয় ১মট কদর উপকরণ মিলা অনুমষ্ঠত
িদব। ওয়াকমশদপর িািযদি মবেযালয়মিমিক িামিো মনিমারণ কদর ইউমনয়ন পমরষে,
উপদজলা পমরষে ও মজলা পমরষদের মনকট োমব মপশ কদর তা অজমদনর মিষ্টা করা
িদব এবাং তাদের প্রমতশ্রুমত অনুসাদর বাস্তবায়ন করা িদব। িার িাস অির ক্লাস্টার
িুখপে প্রকাশ এবাং মশক্ষক বযমি ও প্রমতষ্ঠনদক পুরস্কৃত করা িদব। সকদলর
কিমতৎপরতা ও আিমরকতা বৃমির জন্য মনয়মিত পরীমরক্ষণ ও িূলযায়দনর বযবস্থা
থাকদব।

১৫. কিমপমরকল্পনার উদেখযদ াগয িাপ-১: মডদ শদনর মবইলাইন তথয সাংডি ও সাংরক্ষণ করা।
িাপসিূি
িাপ-২: ওয়াকমশদপর িািযদি মবেযালয়মিমিক এক বছদরর অডামিকার মনণময় কদর
কিমপমরকল্পনা প্রণয়ন করা।
িাপ-৩: মবেযালদয়র প্রিান মশক্ষক ও সিকারী মশক্ষকদক মডদ শদনর মনমেমষ্ট
উপদক্ষে অজমন ও উন্নয়দনর জন্য োময়ত্ব বন্টন করা।
িাপ-৪: ইউমনয়ন, উপদজলা ও মজলা পমরষদের মনকট মবেযালয়মিমিক িামিো ও
োমব উপস্থাপন করা।
িাপ-৫: ওয়াকমমসট ও উপকরণ ৈতমর করা এবাং মিলা ও উৎসব আদয়াজন করা।
িাপ-৬: প্রমত মতন িাস অির অডগমত িূলযায়ন সিা করা
িাপ-৭: িার িাস অির ক্লাস্টাদরর িুখপে প্রকাশ করা।
িাপ-৮: বছর মশদষ মবইজলাইদনর তদথযর সাদথ তুলনা কদর মবেযালয়মিমিক
তথয উপস্থাপন ও নতুন মড প্রোন করা।
িাপ-৯: মবমিন্ন মক্ষদে সাফদলযর জন্য বযমি ও মবেযালয়দক পুরস্কৃত করা।
িাপ-১০: পরবতমী বছদরর জন্য কিমপমরকল্পনা প্রণয়ন করা।
১৬. কী কারদণ এই প্রকল্পমটদক
সিিয়সিা ও িূলযায়ন সিার িািযদি ১৮মট মবেযালদয়র মশক্ষক এসএিমস এবাং
উদ্ভাবনী (সিয়, খরি ও
ইউমনয়ন পমরষে ও উপদজলা পমরষদের সাদথ সুসম্পকম গদে তুলদত কি সিয়
মিমজদটর আদলাদক) বদল গণয প্রদয়াজন িদব া এককিাদব মবেযালদয় করদত অদনক অথম ও সিদয়র প্রদয়াজন
করা িদব (সাংদক্ষদপ বণমনা
িয়। মবেযালয় উন্নয়ন ত্বরামিত ও সকল স্তদরর অাংশীজনদের সদিতন করদত এই
করুন)
প্রকল্প মবদশষ িূমিকা রাখদব া সিড ইউমনয়দন একমট িানসম্মত মশক্ষা মনমিত
করদণর আদোলদন রূপ মনদব। মশক্ষকদের িদিয পারস্পমরক ম াগাদ াগ ও
অমিজ্ঞতা মবমনিয় সিজতর িদব।
১৭. প্রকল্পমট মক সম্প্রসারণদ াগয? হ্াাঁ
১৮. প্রকল্পমট কীিাদব মটকসই
এই প্রমক্রয়ামটর সাদথ স্থানীয় জনগন ও জনপ্রমতমনমি সম্পৃি িদব মবিায় পরবতমীদত
িদব? (সাংদক্ষদপ বযাখযা করুন তারাই এিরদনর মবমিন্ন কিমসূমি ডিণ করদবন ও মবেযালদয়র উন্নয়দন অাংশ মনদবন।
ইউমনয়ন পমরষদের বাদজদট প্রাথমিক মশক্ষা খাদত প্রকল্প বাস্তবায়ন বছদরর
অমিজ্ঞতার প্রমতফলন পরবতমী বছদর মেখা াদব। মবেযালদয়র মডদ শন উন্নয়ন ও
অপমরবতমীত রাখার জন্য এসএিমস, প্রিান মশক্ষক ও সিকারী মশক্ষদকর িদিয
সদিতনতা ৈতমর িদব। ম ম উপদক্ষেসিূি অমজমত িদব তা স্থায়ীিাদব মবরাজিান
থাকদব বা িলিান থাকদব কারণ এমটর সাদথ অাংশীজনদের সরাসমর অাংশডিদণর
িািযদি অমজমত। প মাপ্ত মশক্ষা উপকরণ ৈতমর ও সাংরক্ষণ কদর তা বারবার বযবিাদরর
সুদ াগ ৈতমর িদব।
১৯. প্রকল্পমট বাস্তবায়দন কী কী
মশক্ষদকর উপর কাদজর িাপ মবমশ িদল তারা মনরুৎসামিত িদত পাদর, মস মক্ষদে
েুাঁমকর সম্ভাবনা আদছ?
পুরস্কাদরর বযবস্থা রাখা িদব। অদথমর স্বল্পতা মেখা মেদত পাদর, মসদক্ষদে মবমিন্ন
কীিাদব তা মনরসন করা িদব? উৎস মথদক অথম অজমদনর মিষ্টা করা িদব এবাং পমরমিত বযয় ও সকল িরদনর বযদয়
স্বােতা ও জাবমেমিতা মনমিত করা িদব। জনগণ অাংশডিদণ অমনিা প্রকাশ করদত
পাদর, মসদক্ষদে তাদের োদনর স্বীকৃমতর বযবস্থা রাখা িদব। মশক্ষাবষম ও অথমবছদরর
বযবিাদন পমরষদের বাদজদট অথম বরাদদ্দর সিদয়র সিিয়িীনতা মেখা মেদত পাদর,
মসদক্ষদে প্রমতশ্রুমত আনুসাদর মবেযালয় প াম দয় কিমপমরকল্পনার সিিয় করা িদব।

জনবল পমরকল্পনা
২০. প্রকল্পমট বাস্তবায়দন জনবল
পমরকল্পনা (কত জন, কী
কাদজ, কত মেন মন ুি
থাকদবন?

নতুন জনবল প্রদয়াজন িদব না। সাংমিষ্ট সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসার প্রকল্প
পমরিালদকর োময়ত্ব পালন করদবন। ইউমনয়ন প াম দয় গমিত বািযতািূলক
প্রাথমিক মশক্ষা বাস্তবায়ন ইউমনট প্রকল্প বাস্তবায়দন িূল িূমিকা রাখদবন। সাংমিষ্ট
মবেযালদয়র এসএিমস, প্রিান মশক্ষক, সিকারী মশক্ষাক ও অমফস সিায়ক
মনিমামরত কিম সম্পােন করদবন।

প্রদয়াজনীয় বাদজট (সদবমাচ্চ ৫০,০০০ টাকা)
২১. জনবল বাদজট (প্রদ াজয
মক্ষদে
২২. বাস্তবায়ন বাদজট (প্রদ াজয
মক্ষদে)

নাই।
১,৪০,০০০ (ইদনাদিশন ডান্ ৫০,০০০) টাকা িাে

প্রস্তাবনার সাদথ প্রদয়াজনীয় সাং মু ি (ঐমেক) (প্রোন করদল মটক মেন)

√

২৩. খাতমিমিক বযয় মবিাজন
২৪. জনবল পমরকল্পনা (মবস্তামরত)
২৫. সিয় আবি কিমপমরকল্পনা (মবস্তামরত)

প্রদজা য নয়

২৬. প্রতযামশত ফলাফল ও প্রিাব (মবস্তামরত)
২৭. পুরস্কার প্রোন নীমতিালা
২৮

ওয়াকমশপ মিকমলস্ট

২৯

মশক্ষক উৎসব পমরকল্পনা

তামরখ: ২৭ নদিম্বর ২০১৭

√
√
√
√
√

প্রস্তাবকারীর নাি ও স্বাক্ষর

মিা. শওকত আলী খান (মিরণ)
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী

ডিণকারীর স্বাক্ষর ও মসল

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার ( Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

সিয় আবি কিমপমরকল্পনা
ক্র.ন. কা মাবমলর মববরণ

সাংখযা

নদি’১৭
০৫-৩০

১

প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত ও জিা মেওয়া

১মট

২

মডদ শন মবইজ লাইন তথয সাংডি

১৮মট

৩

ওয়াকমশপ পমরিালনার প্রস্তুমত ডিণ

৪

মেন বযামপ ওয়াকমশপ

৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

মবেযালদয়র প্রিান মশক্ষক ও সিকারী
মশক্ষকদের িাদে োময়ত্ব বন্টন করা।
মবেযালয়মিমিক ইউমনয়ন পমরষদের
মনকট োমব উপস্থাপন
মবেযালয়মিমিক উপদজলা পমরষদের
মনকট োমব উপস্থাপন
মবেযালয়মিমিক মজলা পমরষদের মনকট
োমব উপস্থাপন

১-১৩

১

১৪

১৮মট

১৪

১মট

১৪

১মট

১৪

১মট

১৪
১-১২

মশক্ষা উপকরণ ৈতমর, সাংডি ও ক্রয়
মবেযালয়মিমিক মশক্ষা মিলার প্রস্তুমত
মশক্ষা মিলা আদয়াজন

জানু’১৮

১১
২৩-৩১

মবেযালয়মিমিক মেমণ ও মবষয়মিমিক

প্রমত মবেযালদয় রযামল ও ২ মেন বযামপ

ম দস’১৭

১৫-২০
১৮মট

২১,২২

মফব্রু

িািম

এমপ্রল

মি

জুন

জুলাই

আগ

মসদে

অদটা

িিবয

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার ( Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

সিয় আবি কিমপমরকল্পনা
ক্র.ন. কা মাবমলর মববরণ
১২

ইউমনয়ন প াম য় মশক্ষক উৎসদবর প্রস্তুমত

১৩

ইউমনয়ন প াম দয় রযামল ও মশক্ষক উৎসব

১৪
১৫

মবেযালদয় োনশীলদের মনদয় সিা ও
প্রমতশ্রুমত অজমন
মবেযালয়মিমিক স্থানীয় অনুোদনর অডগমত
িূলযায়ন সিা

সাংখযা
১মট
১৮মট

৪মট

১৭

ক্লাস্টার িুখপে (আদলার উিান) প্রকাশ

৩মট

১৮

বাৎসমরক প্রমতদবেন প্রকাশ

১মট

১৯

বযমি ও প্রমতষ্ঠানদক পুরস্কার প্রোন

২০

মবেযালয় প াম দয় SLIP বাস্তবায়ন

২৩
২৪

িািম

এমপ্রল

মি

জুন

জুলাই

আগ

মসদে

অদটা

নদি

ম দস

৩১
১৭২২

৩১

৩০

৩০

২৫

২৩

২৫

৩০
৩১
১৫

মবেযালয় প াম দয় পািোন পিমতর
িাদনান্নয়ন ।
ইউমনয়ন, উপদজলা ও মজলা পমরষে ও
মশক্ষা কিমকতমাদের সাদথ ম াগাদ াগ
মবেযালয় ও মশক্ষা মবিাদগর মনিমামরত
স্বািামবক কা মক্রি
মবেযালয় পমরেশমন ও অডগমত পরীমবক্ষণ

জানু ১৯

৩৬মট

ইউমনয়নমিমিক অডগমত িূলযায়ন সিা

২২

মফব্রু

২৩-৩০

১৬

২১

জানু’১৮

১২০ মট

১০মট

১০মট ১০মট

১০মট

১০মট

১০মট

১০মট

১০মট

১০মট

১০মট

১০মট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসাদরর কা মালয়
িিয িামজখালী ক্লাস্টার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার ( Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

খাতমিমিক আয়- বযয় মবিাজন ( বাদজট)
প্রাক্কমলত আদয়র মববরণ
ক্র.
ন.

আদয়র উৎস

১

ইউমনয়ন পমরষে

২

স্থানীয় অনুোন

৩

প্রাক্কমলত বযদয়র মববরণ

টাকার
পমরিাণ

ক্র.
ন.

২৬০০০

১

৮০০০

২

উপদজলা পমরষে

২০০০০

৩

৪

১৮মট মবেযালয়

৩৬০০০

৪

৫

ইদনাদিশন ডান্

৫০০০০

৫

১

৩২০০০

৩২০০০

১

২৮০০০

২৮০০০

১৮

২০০০

৩৬০০০

অডগমত িূলযায়ন সিা

৪

৪০০০

১৬০০০

৬

ক্লাস্টার িুখপে ( ৫০
কমপ কদর)

৩

৪০০০

১২০০০

৭

পুরস্কার

১৩

-

৫০০০

১

৩০০০

৩০০০

১

৩০০০

২০০০

১৪০০০০

ওয়াকমশপ ( ১৭৪
জদনর)
মশক্ষক উৎসব ( ১৫০
জদনর)
উপকরণ মিলা ( প্রমত
মবেযালদয়)

বাৎসমরক প্রমতদবেন
প্রকাশ
মস্টশনামর ( ফরি ও
অন্যান্য)

১৮

মিাট বযয়
১৮০০

৯

মবইজলাইন তথয সাংডি

একক
বযয়
১০০

৮

সবমদিাট আয়

কা মক্রদির মববরণ

পমরিাণ
/
সাংখযা

১০

ম াগাদ াগ ও াতায়াত

১

২০০০

২০০০

১১

মবমবি

১

১২০০

২২০০

সবমদিাট বযয়

১৪০০০০

কথায়: টাকা এক লক্ষ িমেশ িাজার িাে

মিা. শওকত আলী খান
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

িিবয

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসাদরর কা মালয়
িিয িামজখালী ক্লাস্টার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার (Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

প্রতযামশত ফলাফল ও প্রিাব
(ক) প্রকদল্পর ফলাফল(Output):
প্রকদল্পর ফলাফল মনণমদয়র জন্য মবেযালদয়র এবাং সিড ক্লাস্টাদরর গুণগত ও পমরিাণগত পমরবতমন মনণময় ও পমরিাপ করা
িদব মডম াং এর মক্ষে ও উপদক্ষদের উন্নয়ন ও প্রাপ্ত নাম্বার মবদবিনা কদর। এদক্ষদে ২০১৭ সাদল মবেযালয় মডম াং এ প্রাপ্ত
নাম্বারদক মিমি নাম্বার মবদবিনা কদর প্রকল্প সিামপ্ত কদর ২০১৯ সাদল প্রাপ্ত মবেযালয় মডম াং নাম্বার এর পাথমকযদক প্রিান
ফলাফল মবদবিনা করা িদব। এছাোও প্রকদল্পর প্রতযামশত ফলাফল মনদি উদেখ করা িল।
১. ক্লাস্টাদরর প্রমতমট মবেযালদয়র মডম াং এর উপদক্ষদের উন্নয়দনর িিয মেদয় মবেযালদয়র সামবমক উন্নয়ন ঘটদব।
২. মবেযালদয়র মিৌত অবকািাদিা, পমরদবশ ও পািোন পিমতর উন্নয়ন ঘটদব।
৩. মবেযালদয়র সাদথ স্থানীয় জনগণ, জনপ্রমতমনি ও স্থানীয় সরকাদরর িদিয সুসম্পকম গদে উিদব।
৪. মবেযালয় ও ইউমনয়ন বযামপ মশক্ষার উন্নয়দন জনঅাংশডিণ বৃমি পাদব।
৫. মবেযালয়মিমিক উন্নয়ন পমরকল্পনা (SLIP) বাস্তবায়ন সিজতর ও ফলপ্রসূ িদব।
৫. মবেযালদয়র মডম াং নাম্বার বৃমি মপদয় প্রমত মবেযালয় ‘এ’ গ্রেডে উন্নিত হডে।
৬. িতুিমামসক ক্লাস্টার িুখপে প্রকামশত িদব।

(খ) প্রাথমিক মশক্ষায় প্রকদল্পর প্রিাব (Impact):
উপ ুমি প্রতযামশত ফলাফল অজমদনর িাদিয ক্লাস্টারিুি প্রমতমট মবেযালদয়র প্রাথমিক মশক্ষায় প্রকদল্পর প্রিাব িদব
সূেূরপ্রসামর। এই ফলাফল আজমন ও প্রকদল্পর সাফলয অন্যান ক্লস্টদরর মনকট অনুকরণীয় িদব। মনদি প্রাথমিক মশক্ষায় এই
প্রকদল্পর প্রিাব (Impact) উদেখ করা িল।
১. ক্লাস্টাদরর প্রমতমট মবেযালদয়র সামবমক মশখন পমরদবদশর উন্নয়ন িদব।
২. প্রমতমট মবেযালদয়র মশখন মশখাদনা পিমতর উন্নয়ন িদব।
৩. প্রমতমট মবেযালদয় পমরকমল্পতিাদব মেমণ ও মবষয়মিমিক উপকরদণ সিৃি িদব া পরবতমী বছর বযবিার করদত
পারদব।
৪. অমিজ্ঞতা মবমনিদয়র িািদি মশক্ষকদকর মপশাগত েক্ষতার উন্নয়ন ঘটদব এবাং পারস্পমরক ম াগাদ াগ ও
মসৌিােমপূণম সম্পকম স্থাপন িদব।
৫. স্থানীয় সরকাদরর সাদথ সুসম্পদকমর সূিনা িদব ফদল মবেযালয় ও প্রাথমিক মশক্ষায় তাদের অবোন ক্রিািদয়
বৃমি পাদব।
৬. সকদলর অাংশডিদণর িিয মেদয় মবেযালদয়র প্রমত অাংশীজদনর অাংশীোমরত্ব প্রমতষ্ঠা িদব।
৭. সবমপমর মবেযালদয় িানসম্মত মশক্ষা মনমিত করদণর ফদল ক্লাস্টাদরর সকল মশশু মনিমামরত প্রামিক ম াগযতা
অজমন করদব, েদে পরা মরাি িদব ও পরীক্ষার ফলাফল িাদলা িদব।
৮. িতুমিামসক িুখপে প্রকাদশর িািযদি সৃজনশীলতার মবকাশ ঘটদব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসাদরর কা মালয়
িিয িামজখালী ক্লাস্টার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার (Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

পুরস্কার প্রোন নীমতিালা
প্রকল্পদশদষ ২০১৯ সাদল মবেযালয় মডম াং মশদষ মনদি উমেমখত মবষয় মবদবিনা কদর ৩ মট প্রমতষ্ঠান ও ১০ জন বযমিদক
অনুষ্ঠামনকিাদব পুরস্কৃত করা িদব।
(ক) ৩মট প্রমতষ্ঠানদক পুরস্কৃত করার নীমতিালা:
১. ২০১৭ সাদথ প্রাপ্ত মবেযালয় মডম াং এর নাম্বার ও ২০১৯ সাদল প্রাপ্ত নাম্বাদরর িিয পাথমকয মনণময় কদর সদবমাচ্চ
পাথমকযনাম্বার প্রাপ্ত মবেযালয়দক ‘মেষ্ঠ পরীবতমনশীল মবেযালয়’ পুরস্কার প্রোন করা িদব।
২.মবেযালয়মিমিক মশক্ষা উপকরণ মিলায় সদবমাচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত মবেযালয় ‘মশক্ষা উপকরদণ মেষ্ঠ মবেযালয়’ পুরস্কার
প্রোন করা িদব।
৩. প্রথি মথদক ৫ি মেমণর মশক্ষাথমীর বামষমক পরীক্ষার ফলাফদলর মিমিদত ‘ মশশু সাফদলয মেষ্ঠ মবেযালয়’ পুরস্কার
প্রোন করা িদব।

(খ) ১০ জন বযমিদক পুরস্কৃত করার নীমতিালা:
১. ইউমনয়দনর মেষ্ঠ মশক্ষা বান্ধব জনপ্রমতমনমি-১জন

২. ইউন্নিয়ডির সডেবোচ্চ দোিশীল েযন্নি- ১ জি
৩. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ ন্নেদযোলয় েযেস্থোপিো কন্নিন্নি (এস.এি.ন্নস.)র সভোপন্নত-১ জি
৪. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ ন্নপন্নিএ কন্নিন্নির সভোপন্নত -১ জি
৫. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ এস.এি.ন্নস.এর সসদয (িন্নহলো) ১ জি
৬. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ এস.এি.ন্নস.এর সসদয (পুরুষ) ১ জি
৭. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ প্রধোি ন্নশক্ষক-১ জি
৮. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ সহকোরী ন্নশক্ষক (িন্নহলো)-১ জি
৯. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ সহকোরী ন্নশক্ষক (পুরুষ)-১ জি
১০. ইউন্নিয়ডির গ্রেষ্ঠ ফন্নসস সহোয়ক- ১ জি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসাদরর কা মালয়
িিয িামজখালী ক্লাস্টার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার (Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

ওয়াকমশপ মিকমলস্ট
১. অাংশডিণকারী ১৭৪ জন:
(ক) মজলা পমরষদের সেস্য-১ জন
(খ) উপদজলা পমরষদের মিয়ারিযান ও িাইস মিয়ারিযান -৩ জন
(গ) উপদজলা মনবমািী অমফসা-১ জন
(ঘ) উপদজলা মশক্ষা অমফসার- ১ জন
(ঙ) সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসার-২ জন
(ি) ইউমনয়ন পমরষদের সকল সেস্য-১৩ জন
(ছ) ১৮মট মবেযালদয় SMC র সিাপমত-১৮ জন
(জ) ১৮মট মবেযালদয়র PTA র সিাপমত-১৮ জন
(ে) ১৮মট মবেযালদয়র সকল মশক্ষক-৮৯ জন
(ঞ) ১৮মট মবেযালদয়র SMC র িািযমিক মশক্ষক প্রমতমনমি- ১৮ জন
(ট) মবেযালদয়র অমফস সিায়ক-১০ জন
২. ওয়াকমশপ উপকরণ
(ক) মবেযালয় মডম াং নীমতিালা
(খ) মবেযালয় মডম াং ফরি
(গ) মবেযালয় মডম াং মনদেমশনা
(ঘ) SLI P গাই লাইন-২০১৬
(ঙ) মবেযালদয়র িামসক তথয মববরণী
৩. ওয়াকমশপ মস্টশনামর
(ক) ওয়াকমশদপ অাংশডিদণর মিমি
(খ) ওয়াকমশপ বযানার
(গ) অাংশডিণকারীদের মরমজদেশন ফরি
(ঘ) মবেযালয় মডম াং উপদক্ষে মবদিষণ তথয ছক
(ঙ) ওয়াকমশপ মরজুদলশন ছক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
সিকারী উপদজলা মশক্ষা অমফসাদরর কা মালয়
িিয িামজখালী ক্লাস্টার
পটুয়াখালী সের, পটুয়াখালী।

িিয িামজখালী মকায়ামলমট ক্লাস্টার (Quality Cluster) মবমনিমাণ প্রকল্প ( উদ্ভাবনী িারণা) এর

মশক্ষক উৎসব পমরকল্পনা
১. পািযপুস্তক পাি: প্রমত মশক্ষদক সম্পূণম পািযপুস্তক পাি মশদষ প্রশ্ন প্রণয়ন কদর মনদয় আসদত িদব। রুমটদন ম মশক্ষদকর
ম মবষয় রদয়দছ মসই মশক্ষক মনজ িাদত প্রশ্ন প্রণয়ন করদবন। প্রমত মবেযালয় িদত, িতুথম মেমণর, প্রমত মবষদয়র ৪০% পািযাাংশ
মথদক এক মসট প্রশ্ন প্রণয়ন করদত িদব। প্রশ্ন প্রণয়ণ মশদষ িামকমাং মস্কি ৈতমর কদর সাদথ জিা মেদত িদব। প্রশ্নপদের মনদি
মশক্ষদকর নাি, পেমব, মবেযালদয়র নাি ও িুদিাদফান নাম্বার মলখদত িদব।
সম্পূণম পািযপুস্তক পাদির ওপর িূলযায়ন কদর ‘মসরা মবষয়জ্ঞানী মশক্ষক’ পুরস্কার প্রোন করা িদব।

২. মশক্ষা উপকরণ:
প্রমত মবেযালদয়র একদসট (৬মট) মশক্ষা উপকরণ মরমজোর মনদেমশনা অনুসাদর ৈতমর ও িালমফল কদর সাদথ মনদয় আসদত
িদব। সাদথ মিন্ন কাগদজ টপমসট জিা মেদত িদব। প্রমত মবেযালয় িদত কিপদক্ষ ১০মট মসরা িাদনর, বযমতক্রি ও আকষমণীয়
মশক্ষা উপকরণ সাদথ মনদয় আসদত িদব।

৩. ফলাফল: প্রাথমিক মশক্ষা সিাপনী পরীক্ষা- ২০১৬ সি বামষমক পরীক্ষার ফলাফদলর টপমসট জিা মেদত িদব।
৪. মশশু প্রমতিা: প্রমত মবেযালয় িদত ৬ জন মশশুর িাদত আাঁকা ছমব ‘(একমট আটম মপপাদরর অদিমক িাদপর) বাাঁিাই কদর মনদয়
আসদত িদব। ছমবর মনদি মশশুর নাি, মেমণ, মরাল ও মবেযালদয়র নাি উদেখ করদত িদব। প্রমত মবেযালয় িদত ৪ জন মশশুর
িাদত ৈতমর কারু মশল্পকিম সাদথ মনদয় আসদত িদব এবাং ার উপর মশশুর নাি, মেমণ, মরাল ও মবেযালদয়র নাি উদেখ করদত
িদব।

৫. মশক্ষক ছুমট: প্রমত মশক্ষদকর ২০১৭ সাদল মিাগ করা ৈনমিমিক ছুমটর সাংখযা উদেখয কদর তথয জিা মেদত িদব।
৬. মিকমলস্ট : মবেযালদয়র জন্য সবমরািকৃত মিকমলদস্ট প্রদয়াজনীয় মটক ( √ ) মিহ্ন বা নাম্বার মেদয় জিা মেদত িদব।
৭. মশক্ষদকর মপাশাক: মশক্ষক উৎসদব মশক্ষকদক পমরপামট মপাশাদক উপমস্থত িদত িদব।

