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শবষয়ঃ 2017-2018 অর্ ড বছদরর কম ডসম্পােে প্রশতদবেে বপ্ররণ প্রসদে। 

 

 

 উপর্য ডক্ত শবষদয়র আদলাদক সশবেদয় জাোদো যাদে বয, শশক্ষা মন্ত্রণালয়াধীে কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাগ 

কর্তডক প্রকাশশতব্য বাশষ ডক প্রশতদবেদে অন্তর্ভ ডশক্তর লদক্ষয বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর 2017-2018 অর্ ড বছদরর 

কম ডসম্পােে প্রশতদবেে মদ ােদয়র সেয় অবগশত ও পরবতী প্রদয়াজেীয় কায ডাদর্ ড এতেসদে বপ্ররণ করা  দলা। 

 

সাংর্যশক্তঃ বণ ডো বমাতাদবক 05 (পাঁচ) পাতা। 

 

 

 

প্রদফ্সর এ, বক, এম, ছাদয়ফ্ উল্যা 

বচয়ারম্যাে 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বফ্ােঃ 9612858 

 

 সশচব 

 কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাগ 

 শশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশচবালয়, ঢাকা। 

 

অনুশলশপঃ 

1. সশচব মদ ােদয়র একান্ত সশচব, কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সশচবালয়, ঢাকা। 

2. অশফ্স কশপ। 
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2017-2018 অর্ ড বছদরর কম ডসম্পােে 

 
 

❖ জেদূদভ ডাগ লাঘদব ই-অশফ্স ম্যাদেজদমন্ট শসদেম চালুকরণঃ 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড সরকাদরর শর্শজটাল বাাংলাদেশ শবশেম ডাে কম ডসূশচ বাস্তবায়দে বদ্ধ পশরকর। এরই ধারাবাশ কতায় 

জেদূদভ ডাগ লাঘদব বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রর্যশক্তর সব ডাশধক ব্যব ার শেশিত কদরদছ। বাাংলাদেদশর বসন্ট মার্ট ডে 

বর্দক বাাংলাবন্দ সীমাোর মদে অবশিত প্রায় ৯,৫০০ মাদ্রাসার প্রধােগদণর বোরদগাড়ায় বসবা প্রোে শেশিত কদরদছ। মাদ্রাসার প্রধােগদণর 

যাতায়াত বভাগাশন্ত, আশর্ ডক ক্ষশত শেরসেকদে এবাং ববাদর্ ডর বসবাদক র্তণমূল পয ডাদয় বপৌদছ বেওয়ার লদক্ষ অত্র ববাদর্ ডর বচয়ারম্যাদের 

বের্তদে কম ডকতডা ও কম ডচারীদের স দযাশগতায় একর্ট প্রর্যশক্ত শেভ ডর আইশর্য়া উদ্ভাবে অর্ ডাৎ ই-অশফ্স ম্যাদেজদমন্ট শসদেম চালু করা 

 দয়দছ। এই অেলাইে পদ্ধশতর মােদম সারাদেদশর মাদ্রাসাসমূদ র পশরচালো কশমর্ট (গভাশণ ডাং বশর্/ম্যাদেশজাং কশমর্ট/এর্ ক কশমর্ট) এর 

অনুদমােে, শবদযাৎসা ী সেস্য মদোেয়ে এবাং একাদর্শমক স্বীকৃশতর বময়াে বৃশদ্ধ (েবায়ে) কাজ সম্পন্ন করা  দে। উক্ত উদ্ভাবেী কায ডক্রম 

মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর কায ডালদয়র এটুআই প্রকদে প্রশাংশসত  দয়দছ এবাং শশক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তডক প্রকাশশত Success Story-বত তা 

িাে বপদয়দছ। ইদতামদে এর্ ক কশমর্ট সাংক্রান্ত 1719র্ট আদবেে, ম্যাদেশজাং কশমর্ট সাংক্রান্ত 2759র্ট আদবেে, গভাশণ ডাং বশর্ সাংক্রান্ত 

514র্ট আদবেে, শবদযাৎসা ী সেস্য মদোেয়ে সাংক্রান্ত 696র্ট আদবেে এবাং একাদর্শমক স্বীকৃশতর বময়াে বৃশদ্ধ (েবায়ে) সাংক্রান্ত 

2522র্ট আদবেে অেলাইদের মােদম শেস্পশি করা  দয়দছ।  

 
 

❖ e-Filling পদ্ধশতর প্রবতডেঃ 

মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর শেদে ডশো অনুসাদর বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র কাশরগশর ও মাদ্রাসা শশক্ষা শবভাগ এবাং 

মােশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগস  সকল মন্ত্রণালয়, শবভাগ, অশধেপ্তর, েপ্তর ও সাংিা, সকল বজলা প্রশাসক ও উপদজলা শেব ডা ী 

অশফ্সার এর সাদর্ e-Filling এর মােদম েশর্ শেস্পশির কায ডক্রম সম্পন্ন  দে। ইদতামদে 50 র্ট েশর্ e-Filling এর 

মােদম শেস্পশি করা  দয়দছ। 

 

❖ মাদ্রাসা শশক্ষার আধুশেকায়দের লদক্ষয র্যদগাপদযাগী শশক্ষাক্রম উন্নয়েঃ 

জাতীয় শশক্ষােীশত-২০১০ এর শেদে ডশো, পশরবশতডত জাতীয় ও ববশিক পশরশিশত এবাং সমকালীে জীবদের চাশ ো শবদবচো কদর 

মাদ্রাসা শশক্ষার ইবদতোয়ী, জুশেয়র োশখল, োশখল এবাং আশলম স্তদরর সকল বেশণর ইসলাম ও আরশব শবষয়সমূদ র শশক্ষাক্রম 

পশরমাজডে/উন্নয়ে করা  দয়দছ। শশক্ষাক্রম পশরমাজডে ও উন্নয়দের বক্ষদত্র ইসলাশম আখলাক আশকো ও মূল্যদবাধ চচ ডা, জশেবাে 

প্রশতদরাধ, স্বাধীেতা ও মুশক্তর্যদদ্ধর বচতো শবকাদশর উপর সব ডাশধক গুরুে আদরাপ করা  দয়দছ। 
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❖ সাধারণ ও মাদ্রাসা শশক্ষা ধারায় অশভন্ন শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূশচর প্রচলেঃ 

সাধারণ শশক্ষা ধারার শশক্ষার্ীদের ন্যায় মাদ্রাসা শশক্ষা ধারার শশক্ষার্ীদের মদে কতগুদলা বমৌশলক শবষদয় সমগুণাবশল অজডে এবাং 

অশভন্ন দৃশিভশে গদড় বতালার লদক্ষয 2015-2016 অর্ ড বছর বর্দক শেদের শবষয়সমূদ  অশভন্ন শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূশচ অনুসৃত  দে- 
✓ বাাংলা- ১ম ও ২য় পত্র 

✓ ইাংদরশজ- ১ম ও ২য় পত্র 

✓ তথ্য ও বযাগাদযাগ প্রর্যশক্ত 

✓ গশণত 

✓ শবজ্ঞাে 

✓ বাাংলাদেশ ও শবশ্বপশরচয় 

এছাড়া 2016-2017 অর্ ড বছদর শেদের শবষয়সমূদ  অশভন্ন শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূশচ অনুসৃত  ওয়ার শেশমি ধারাবাশ ক মূল্যায়দের 

কায ডক্রম চলমাে রদয়দছ- 

✓ শারীশরক শশক্ষা ও স্বািযশবজ্ঞাে 

✓ কযাশরয়ার শশক্ষা 

 

❖ মাদ্রাসা শশক্ষার গুণগত মাদোন্নয়েঃ 

✓ মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তদকর ইন্টার যাকর্টভ শর্শজটাল ভাস ডে উন্নয়েঃ মাদ্রাসা শশক্ষার 6ষ্ঠ বেশণর কুরআে মশজে, আকাইে ও শফ্ক , 

আরশব 1ম এবাং আরশব 2য়পত্র এ 4র্ট শবষদয়র পাঠ্যপুস্তদকর ইন্টার যাকর্টভ শর্শজটাল ভাস ডে (IDMT) উন্নয়ে করা  দয়দছ। 

বেদশর 39র্ট মাদ্রাসা শেব ডাচে কদর এ উন্নয়েকৃত IDMT পরীক্ষামূলকভাদব ব্যব ার কদর তা চূড়ান্ত করা  দয়দছ । পরবতীদত 

মােেীয় শশক্ষামন্ত্রী গত 17/12/2016শরঃ তাশরদখ উক্ত ইন্টার যাকর্টভ শর্শজটাল ভাস ডে (IDMT) এর শুভ উদবাধে কদরদছে, যা 

বতডমাদে সকদলর ব্যব াদরর জন্য ওদয়ব সাইদটর মােদম অবমুক্ত কদর বেয়া  দয়দছ। 

 

 

✓ পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শশক্ষার ববশশিয উপদযাগী পশরমাজডেঃ ইবদতোয়ী ১ম বর্দক োশখল ৯ম-১০ম পয ডন্ত সব ডদমাট ৫৩র্ট পাঠ্যপুস্তক 

মাদ্রাসা শশক্ষার ববশশিয উপদযাগী পশরমাজডে কদর তা এেশসশসশসদত অনুদমােদের পর বেশণদত প্রচলে করা  দয়দছ। 
 

✓ পাঠ্যপুস্তদকর বযৌশক্তক মূল্যায়েঃ এেশসর্টশবর ন্যায় মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড মাদ্রাসা শশক্ষা ধারার আরশব ও ইসলাশম শবষয়সমূদ র 

পাঠ্যপুস্তক বযৌশক্তক মূল্যায়দের কায ডক্রম গ্র ণ কদরদছ। বযৌশক্তক মূল্যায়দের কাজ সম্পন্ন করার জন্য শবষয়শভশিক শবদশষজ্ঞ 

কশমর্টর প্রস্তাবো বতশর কদর তা শশক্ষা মন্ত্রণালদয় অনুদমােদের জন্য বপ্ররণ করা  দয়দছ। শশক্ষা মন্ত্রণালয়  দত অনুদমােে প্রাশপ্তর 

পর গঠিত শবদশষজ্ঞ কশমর্টর মােদম কদয়কর্ট কম ডশালার আদয়াজে কদর ইদতামদে পাঠ্যপুস্তক বযৌশক্তক মূল্যায়দের কায ডক্রম 

চূড়ান্ত করা  দয়দছ। কাশরকুলাম উন্নয়ে ও পাঠ্যপুস্তক পুেঃ প্রণয়দের কায ডক্রম চলমাে আদছ। 

 

❖ ইবদতোয়ী স্তদরর শবোমূদল্যর পাঠ্যপুস্তক চার রদে মুদ্রণঃ 

প্রার্শমক শবযালয়দয়র শশক্ষার্ীদের ন্যায় ইবদতোয়ী স্তদর (১ম বর্দক ৫ম) শশক্ষার্ীদের জন্য সকল শবষদয়র পাঠ্যপুস্তক চার রদে 

মুশদ্রত  দে। 

 

❖ মাদ্রাসা শশক্ষায় বৃশি চালুকরণঃ 

জাতীয়ভাদব বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষা গ্র ণ এবাং বমধারশভশিদত বৃশি প্রোদের ব্যবিা করা  দয়দছ।  
✓ মাদ্রাসা শশক্ষা ধারার ইবদতোয়ী স্তদর ইবদতোয়ী শশক্ষা সমাপেী পরীক্ষায় উিীণ ড শশক্ষার্ীদের মদে ৭  াজার ৫০০ শশক্ষার্ীদক 

ট্যাদলন্টপুল এবাং ১৫  াজার শশক্ষার্ীদক সাধারণ বগ্রদর্ বৃশি প্রোে করা  দে। 

✓ বজশর্শস পরীক্ষায় উিীণ ড শশক্ষার্ীদের মদে ৩০০০ শশক্ষার্ীদক ট্যাদলন্টপুল এবাং ৬০০০ শশক্ষার্ীদক সাধারণ বগ্রদর্ বৃশি প্রোে 

করা  দে। 

http://www.bmeb.gov.bd/
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❖ স্বে সমদয় পরীক্ষা গ্র ণ ও ফ্লাফ্ল প্রকাশঃ 

প্রশতবছর জাতীয়ভাদব শেধ ডাশরত সমদয় ইবদতোয়ী, বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষা গৃ ীত  দে। ইবদতোয়ী ও বজশর্শস পরীক্ষা 

গ্র ণ বশদষ ৩০ শেদের মদে ফ্লাফ্ল প্রকাশ করা  দে এবাং োশখল ও আশলম পরীক্ষা গ্র ণ বশদষ সাধারণ ববাদর্ ডর ন্যায় ৬০ শেদের 

মদে পরীক্ষার ফ্লাফ্ল প্রকাশ করা  দে। 

 

❖ ববাদর্ ডর কায ডক্রদম তথ্য প্রর্যশক্তর ব্যব ারঃ 

মাদ্রাসা শশক্ষায় তথ্য প্রর্যশক্তর সফ্ল ব্যব ার শেশিত করা  দয়দছ। এরই অাংশ শ সাদব- 

▪ অেলাইদের মােদম বজশর্শস, োশখল ও আশলম শশক্ষার্ীদের শেবন্ধে (e-SIF), পরীক্ষার ফ্রম পূরণ (eFF) করা  দে। 

▪ পরীক্ষা গ্র দণর যাবতীয় কায ডক্রম যর্া ফ্লাফ্ল প্রশক্রয়াকরণ ও স্বে সমদয় প্রকাশ, ফ্লাফ্ল পুেঃশেরীক্ষণ, েম্বরপত্র, সেেপত্র 

প্রোে ও পরীক্ষক শেদয়াগস  যাবতীয় কায ডক্রম তথ্য প্রর্যশক্তর মােদম অেলাইদে সম্পন্ন করা  দে।  

▪ ববাদর্ ডর অশধভুক্ত সকল মাদ্রাসায় (৯৩৯৭র্ট) ববাদর্ ডর শেজস্ব বর্াদমইে োদমর ওদয়ব বপাট ডাদলর আওতায় ইন্টার যাকর্টভ ওদয়ব 

সাইট খুদল বেয়া  দয়দছ।  

▪ মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর েপ্তদরর শেদে ডশো বমাতাদবক ববাদর্ ডর শেজস্ব ওদয়ব সাইটর্ট (www.bmeb.gov.bd) NPF (ন্যাশোল 

বপাট ডাল বেমওয়াকড) এর আওতায় এটুআই প্রকদের কাশরগশর স ায়তায় উন্নয়ে করা  দয়দছ এবাং ববাদর্ ডর 0২ জে আইশসর্ট 

কম ডকতডাদক প্রশশক্ষণ প্রোে কদর তা শেয়শমত আপদর্ট করা  দে। 

▪ পরীক্ষার ফ্লাফ্ল স দজ ও স্বে সমদয় প্রাশপ্তর লদক্ষয এসএমএস পদ্ধশত চালু করা  দয়দছ। 

▪ ফ্লাফ্ল পুেঃশেরীক্ষদণর আদবেে এসএমএস এর মােদম গ্র ণ করা  দে। 

▪ পরীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতীয় কায ডাবশল অদটামশে এর মােদম সম্পন্ন করা  দে। উশিশখত কাজগুদলা সুষ্ঠুভাদব সম্পােদের লদক্ষয 

মাদ্রাসার শশক্ষকদের তথ্যপ্রর্যশক্ত শবষদয় প্রশশক্ষণ ও ই-বসবা প্রোদের মােদম শর্শজটাল বাাংলাদেশ শবশেম ডাদণর কায ডক্রম দ্রুত 

এশগদয় চলদছ। 

▪ অেলাইদের মােদম পাবশলক পরীক্ষার মাদ্রাসার বকন্দ্র   দত বেেশন্দে তথ্য গ্র ণ করা  দে। 

▪ ছশবস  পরীক্ষার্ীদের স্বাক্ষরশলশপ অেলাইদে প্রোে করা  দে। 
 

❖ ই-গভাে ডদেন্স প্রবতডেঃ 

• ই-বটন্ডাশরাং এর উপর সাংশিি কম ডকতডাদের প্রশশশক্ষত কদর ই-বটন্ডাশরাং এর মােদম ববাদর্ ডর সকল ক্রয়কায ড সম্পন্ন করা  দে। 

• ই-গভাে ডদেন্স প্রবতডদের লদক্ষয ১ম পদব ড অত্র ববাদর্ ডর ২০ জে কম ডকতডা ও কম ডচারীদক আইশসর্ট শবষয়ক প্রশশক্ষণ প্রোে করা 

 দয়দছ। ই-গভাে ডদেন্স শসদেম বাস্তবায়ে পয ডাদয় বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর সকল ধরদের আদবেেপত্র অেলাইদে গ্র দণর 

কায ডক্রম চলমাে রদয়দছ। 
 

❖ মাদ্রাসায় উচ্চ শশক্ষা চালু ও সমপ্রশতদযাশগতার বক্ষত্র শ সাদব স্বীকৃশতঃ 

মাদ্রাসা শশক্ষার সকল স্তরদক সাধারণ শশক্ষার সমমাে প্রোদের মােদম সকদলর জন্য সমপ্রশতদযাশগতার বক্ষত্র প্রস্ত্িত করা  দয়দছ। 

প্রর্ম পয ডাদয় (2015-2016 অর্ ড বছদর) 31র্ট এবাং 2য় পয ডাদয় (2016-2017 অর্ ড বছদর) 21র্ট সব ডদমাট 52র্ট মাদ্রাসায় ফ্াশজল 

বেশণদত 5র্ট শবষদয় অোস ড বকাস ড বখালা  দয়দছ। শবষয়সমূ   দে- 1) আল  াশেস এন্ড ইসলাশমক োশর্জ, 2) আল বকারআে এন্ড 

ইসলাশমক োশর্জ, 3) আে োওয়া এন্ড ইসলাশমক োশর্জ, 4) আল আোবাল আরবী (আরশব সাশ তয) ও 5) ইসলাদমর ইশত াস। 
 

❖ শবোমূদল্য পাঠ্যপুস্তক শবতরণঃ 

বতডমাে সরকাদরর সময়  দত প্রর্মবাদরর মত ১ম বেশণ বর্দক ৯ম বেশণ পয ডন্ত মাদ্রাসার সকল শশক্ষার্ীর মদে শবোমূদল্য পাঠ্যবই 

বছদরর প্রর্ম শেদেই শবতরণ করা  দে। ২০১7-২০১8 অর্ ড বছদর ইবদতোয়ী 1ম বর্দক োশখল (বভাদকশোলস ) ৯ম বেশণ পয ডন্ত 

54,79,960 জে শশক্ষার্ীর জন্য 5,62,98,507র্ট পাঠ্যপুস্তক এেশসর্টশবর মােদম মুদ্রণ করা  দয়দছ এবাং তা শবোমূদল্য শবতরণ 

করা  দয়দছ। 

 
মােেীয় প্রধােমন্ত্রী মাদ্রাসার শশক্ষার্ীর শেকট বই শবতরণ করদছে 

http://www.bmeb.gov.bd/
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পাঠ্যপুস্তক উৎসব 

  
 

 
 

❖ মাদ্রাসা শশক্ষকদের প্রশশক্ষণঃ 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর অশধভুক্ত মাদ্রাসাসমূদ র পশরচালো কশমর্ট (গভাশণ ডাং বশর্ / ম্যাদেশজাং কশমর্ট / এর্ ক কশমর্ট) 

অনুদমােে, একাদর্শমক স্বীকৃশতর বময়াে বৃশদ্ধ (েবায়ে) এর আদবেে সাংক্রান্ত যাবতীয় কায ডাশে অেলাইদের মােদম সম্পােদের জন্য 

একর্ট বপ্রাগ্রাম গত 30/04/2017শরঃ তাশরখ বর্দক সকল প্রশতষ্ঠাদের জন্য উন্মুক্ত কদর বেয়া  দয়দছ। উক্ত আদবেেসমূ  করার 

শেয়মাবলী/প্রশক্রয়া সম্পদকড ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশা ী, খুলো, বশরশাল ও শসদলট শবভাদগর সকল মাদ্রাসার সুপার/অেক্ষ ও কশম্পউটার 

শশক্ষক/কম ডচারী বমাট 02 জে কদর প্রায় 1500 জেদক প্রশশক্ষণ প্রোে করা  দয়দছ। 

  
 

❖ কশমর্ট সাংক্রান্ত প্রশবধােমালা প্রণয়েঃ 

মাদ্রাসাগুদলার সুষ্ঠু পশরচালো ও ব্যবিাপোর জন্য একর্ট আধুশেক ও গণতাশন্ত্রক প্রশবধােমালা-২০০৯ প্রণয়ে ও এর আদলাদক 

মাদ্রাসার গভাশে ডাং বশর্ ও ম্যাদেশজাং কশমর্ট গঠদের প্রশক্রয়া চালু করা  দয়দছ। এছাড়া আোলদতর আদেদশ সাংশবধাদের ৫ম সাংদশাধেী 

বাশতল  ওয়ায় মাদ্রাসা শশক্ষা অোদেশ-১৯৭৮ সাংসে কর্তডক সাংরক্ষণ করা  দয়দছ এবাং অোদেশদক আইদে রূপান্তদরর কায ডক্রম 

চলমাে আদছ। 

 

❖ মাদ্রাসার শশক্ষাদক প্রকেভুক্ত করণঃ 

ADB’র অর্ ডায়দে Capacity Development for Madrasah Education প্রকদের অধীদে মাদ্রাসা শশক্ষার উন্নয়দে সমীক্ষা 

কায ডক্রম পশরচালো করা  দয়দছ। এছাড়া ADB’র আশর্ ডক স ায়তায় শেব ডাশচত মাদ্রাসাসমূদ  উন্নতমাদের সরঞ্জামাশে সরবরা  ও 

কাশরগশর ল্যাব িাপে করা  দয়দছ। মাদ্রাসা শশক্ষার আধুশেকায়দে এর শশক্ষাক্রম, শশক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ে পদ্ধশতর পশরমাজডে ও 

উন্নয়ে কায ডক্রম প্রকেভুক্ত করা  দয়দছ। 
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❖ মাদ্রাসা শশক্ষকদের ববতে বৃশদ্ধঃ 

সরকার কর্তডক 2015-2016 অর্ ড বছদর এদবদতোয়ী শশক্ষকদের ববতে প্রশত মাদস 500/- বর্দক বৃশদ্ধ কদর 1000/- টাকায় উন্নীত 

করা  দয়দছ। 2016-2017 অর্ ড বছদর এদবদতোয়ী শশক্ষকদের ববতে 2,500/- টাকায় উন্নীত করার শবষদয় আদলাচো চলমাে 

রদয়দছ। 
 

❖ পাবশলক পরীক্ষার ফ্লাফ্লঃ 

পরীক্ষার 

সে 

বজশর্শস োশখল আশলম 
বমাট 

পরীক্ষার্ী 
উিীদণ ডর 

সাংখ্যা 
পাদশর 

 ার 
বমাট 

পরীক্ষার্ী 
উিীদণ ডর 

সাংখ্যা 
পাদশর 

 ার 
বমাট 

পরীক্ষার্ী 
উিীদণ ডর 

সাংখ্যা 
পাদশর 

 ার 

২০১8 - - - 289747 203382 70.89% - - - 
২০১7 378579 311247 86.80% ২56504 193051 76.20% 99320 74561 77.02% 
২০১৬ ৩5৩643 332479 ৯4.02% ২৪৬৩৩৬ ২১৭৫০০ ৮৮.২৯% ৮৯৬০৩ ৭৯০৭৭ ৮৮.২৫% 

 

 
মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর শেকট ফ্লাফ্ল  স্তান্তর 

 

❖ োশখল ও আশলম স্তদরর মাদ্রাসার পাঠোে অনুমশত, একাদর্শমক স্বীকৃশত, োশখল শবজ্ঞাে শবভাগ ও আশলম শবজ্ঞাে শবভাগ বখালার 

অগ্রগশতর তথ্যাশে: 

খাত 
অগ্রগশতর পশরসাংখ্যাে 

(অনুশমত/স্বীকৃশত প্রাপ্ত প্রশতষ্ঠাদের সাংখ্যা) 
োশখল ৯ম বেশণ প্রার্শমক পাঠোে অনুমশত ২৯ র্ট 

োশখল স্তদর একাদর্শমক স্বীকৃশত 40 র্ট 

োশখল ৯ম বেশণদত শবজ্ঞাে শবভাগ বখালা 54 র্ট 

আশলম ১ম বষ ড প্রার্শমক পাঠোে অনুমশত 07 র্ট 

আশলম স্তদর একাদর্শমক স্বীকৃশত 45 র্ট 

আশলম স্তদর শবজ্ঞাে শবভাগ বখালা 09 র্ট 

 

 

 

প্রদফ্সর এ, বক, এম, ছাদয়ফ্ উল্যা 

বচয়ারম্যাে 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 

বফ্ােঃ 9612858 

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

