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Abstract:
Empowerment is a very popular term in recent times. The concept of women's empowerment
in particular has become a relevant topic around the world. Because the future of a nation
can be strengthened only through women empowerment. Various efforts and initiatives have
been taken for the empowerment of women at the international and national levels. In the
field of women empowerment, special emphasis is being laid on the educational
advancement of women in particular. Because the key to women's empowerment is
education. The Central Government as well as the State Governments in India have taken
various initiatives and projects for the advancement of education among women. One such
project of the West Bengal government is the Kanyashree prakalpa (project). The main
objective of this project is to reduce the number of school dropouts and child marriages
among adolescent girl child and keep them in the field of education and take them on the
path of empowerment by improving their education. This research paper will discuss the
impact of the Kanyashree project on school going girl child in Krishnanagar Block 1,
Nadia District, West Bengal.
Keywords: Women Empowerment, Education, Kanyashree Prakalpa, School Dropouts,
Child Marriages.

বূশভকা: কনযাশ্রী প্রকে র শিভফঙ্গ যকাযী উনদযানগ শযচাশরত ককনায ফনয ফাশরকা শক্ষাথিীনদয
জনয একশি প্রকে, মা জভনমনদয শক্ষাগত ফস্থা এফং স্বানস্থযয উন্নশত কযনত চাম, শফনলত তিাধীন নগদ
স্তান্তনযয ভাধযনভ অথি-াভাশজক বানফ ুশফধা ফশিত ফা নগ্রয শযফানযয কনযা শশুয শক্ষায উন্নশত
ঘশিন, তাাঁনদয ফারযশফফা ও স্কুর ছুি হ্রা ঘশিন ক্ষভতাননয নথ শনন জমনত চা। ফারযশফফা
শনশলদ্ধকযণ অআন, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act-PCMA) এয ধীননবাযনত ,
ফছয ২১ এফং জছনরনদয ১৮ জভনমনদয শফনময ফম কযা । এআ অআননয জফ কনমক ফছয শস্তত্ব থাকা
নেও শিভফনঙ্গ শশুনদয ফারযশফফা প্রথা ফযাত শছর। ফারযশফফা একশি শরঙ্গশবশতক প্রথা (gendered
practice), মা জছনরনদয তুরনাম ননক জফশ জভনমনদয প্রবাশফত কনয। ফারযশফফা শশু কনযায কদশক ও
ভানশক স্বানস্থযয উয জনশতফাচক প্রবাফ জপনর, তানদয অশথিক ও াভাশজকবানফ ক্ষভতাীন কনয জতানর,
এফং শশুশ্রভ, াচায এফং নযানয ধযনণয জালনণয ঝুাঁশকনত জপনর। প্রকৃতনক্ষ, শিভফনঙ্গ ফারযশফফানয
ঘিনাগুশর ফনচনম জফশ জম জজরানত, জআফ জজরা গুশরনত নাযী াচানযয ঘিনা ও ম্ভাফনা জফশ।
Volume- X, Issue-I

October 2021

17

কনযা ন্তাননয শক্ষাগত উন্ননন কনযাশ্রী প্রকনেয প্রবাফ…

কাশতিক ার

 কনযাশ্রী প্রকনেয ংশক্ষপ্ত শযচঃ
PCMA 2006 কামিকয ওমায য, the Department of Women Development and Social
Welfare and Child Development (DWD) ফারযশফফা শফনযাধী প্রচাযাশবমান ও নচতনা শশফয
চাশরননছ মানত ফারযশফফা শনশলদ্ধকযনণয নচতনতা এফং এআ অআননয নচতনতা জনভানন ছশ নম
জদওমা মা । মাআনাক এশি দ্রুত স্পষ্ট নম ওনে জম অআনগত শননলধাজ্ঞা এফং াভাশজক ফাতিা ফারযশফফা
জভাকানফরাম ননকাংনআ কামিকয। ভানজ ফারযশফফানয কুপর জথনক জভনমনদয ুযক্ষায জনয শি
দনক্ষ শযামি, এশি শনভূির কযায জনয াভাশজক শযফতিন অনা প্রনাজন। এনক্ষনে যকাযনক
আশতফাচক দনক্ষনয জনয এশগন অনত নফ। এআ জপ্রক্ষানি কনযা শশুয স্কুরছুি, ফারযশফফা হ্রা
ঘিাননায জনয ও কনযানদয শক্ষা জক্ষনে ধনয যাখায জনয একশি আশতফাচক দনক্ষ শননফ শিভফনঙ্গয
নফশনফিাশচত যকায ২০১৩ ানরয নটাফনয কনযাশ্রী প্রকনেয ূচনা কনয। শিভফঙ্গ যকায ২০১৩
ানর কনযাশ্রী প্রকে (Kanyashree Prakalpa ) শি শুরু কনয এশি একশি Conditional Cash Transter
(CCT) প্রকে শননফ মায ভূর উনেয র একআ নঙ্গ ১৮ ফছয ফমনয শননচ ফারযশফফানক
(Underage Marriage) কশভনম অনা এফং ফম:শিকানরয ফা ককনানযয জভনমনদয স্কুর ছুশিনক কশভনম
অনা । কনযাশ্রী প্রকেশি শিভফঙ্গ যকানযয একশি উদ্ভাফনীভূরক প্রকে কাযণ এআ প্রকেশি ককনায
ফমী জভনমনদয থিাৎ ১৩ - ১৮ ফছয মিন্ত শক্ষায নঙ্গ মুক্ত থাকানক এফং শফফা না কযানক ুশনশিত
কনয । এআ প্রকেশি শিভফঙ্গ যকানযয Department of Women Development and Social
Welfare (DWSW) -এয ধীনন শযচাশরত ম । ফতিভানন এআ প্রকনেয শতনশি স্তয অনছ, মথাKannyashree-1 (K-1)এআ জশ্রণীনত ১৩ জথনক ১৮ ফছয ফমশ জভনমনদয ফাশলিক স্করাশি শানফ ১০০০
িাকা প্রদান কযা ম, Kannyashree-2 (K-2) এআ স্তনয কনযাশি ১৮ ফছয ূণি কযনর এফং শক্ষা চাশরন
জগনর এককারীন ২৫ াজায িাকা প্রদান কযা ম এফং Kannyashree-3 (K-3) কনযাশ্রী K- 3 র
শফশ্বশফদযারন ােযত কনযা শক্ষাথিীনদয জনয স্করাযশ প্রকে । ূনফি শফশ্বশফদযার স্তনয স্বাভী
শফনফকানন্দ জভশযি কাভ শভন্স নানভ জম স্করাযশ চারু শছর, যফতিীকানর কনযাশ্রী K- 3 নানভ শযশচত 
, জমখানন শুধুভাে কনযা শক্ষাথিীযাআ অনফদন কযনত ানয।
 কনযাশ্রী প্রকনেয ভূর উনেয:
কনযাশ্রী প্রকনেয ভূর উনেয র শিভফনঙ্গ কনযা ন্তাননয অথি- াভাশজক ফস্থা ও স্বাস্থয জক্ষনে উন্নশত
কযা এফং ক্ষভতান ঘিাননা। কনযাশ্রী প্রকনেয শকছু উনেখনমাগয উনেয অনছ, মথা:
1. তিানক্ষ নগদ স্তান্তনযয (Conditional Cash Transfer) য-গ্রাভ শনশফিননল প্রনতযক
িনরয দাশযদ্র, ভধযশফত, নগ্রয, প্রাশন্তক শযফানযয কনযান্তাননয ফস্থায উন্নশত ঘিাননা,
শক্ষা ুশনশিত কযা, ও বশফলযৎ ুগশেত কযা। কনযান্তাননক মথামথ ও শযূণিবানফ ভাধযশভক,
উচ্চভাধযশভক, প্রথাগত শক্ষা, কাশযগশয ও ফৃশতভূরক শক্ষাম ুশশক্ষত কনয ুষ্ঠু ও ম্মানজনক
জাম প্রশতষ্ঠা কনয স্বাফরম্বী কনয জতারা ও জমাগয াভাশজক ভমিাদা ুশনশিত কযা এআ প্রকনেয
নযতভ উনেয।
2. ন্তত ১৮ ফছয ফম মিন্ত কনযান্তাননয শফফানক শফরশম্বত কনয, ুশষ্ট ভা ও শশু ভৃতুয
প্রশতনযাধ, শনধিাশযত াযীশযক শযূণিতায অনগ গবিধাযণ ংিান্ত জশির ও নযানয াযীশযক
ুশফধা দূযীকযণ কযা ।
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কযা কনযাশ্রী প্রকনেয উনেয নম , কনযান্তাননয
শক্ষানক ুশনশিত কনয ম্মানজনক স্বাফরম্বী ওা থ ুশনশিত ও ুদৃঢ় কনয তানক স্বমংম্পূণি
নাযীয ভমিাদা প্রশতশষ্ঠত কযা এআ প্রকনে ফৃৎ উনেয । এআ কাযনণ কনযাশ্রী প্রকনেয ন্তবুিক্ত
ুশফধানবাগী ভস্ত কনযান্তাননয ফযাঙ্ক একাউনে যাশয থি ফযাে কযা ম মানত খযনচয
শদ্ধান্ত তাযা শননজযাআ শননত ানয ।
4. কনযাশ্রী অওতাবুক্ত ুশফধানবাগী কনযা ন্তাননয ভনধয শফশবন্ন াংস্কৃশতক ও গেনভূরক
প্রশতনমাশগতায অনমাজন, কনযাশ্রী ক্লাফ গন  জতারা, ভানজয ুপ্রশতশষ্ঠত ভশরানদয নঙ্গ তানদয
জমাগানমাগ কতশয কযা, তানদয অোনযা (১৮) ফছয ফম মিন্ত শফফানক স্থশগত কযায ভনধযশদনম
কনযা ন্তাননয ভনধয অত্মশফশ্বা, াভাশজক ভমিাদা জফাধ, ভানশলক ও াভাশজক ক্ষভতামননয শেক
উনেল ঘিাননা।
শক্ষায প্রশিমায ভনধয থাকাকারীন ফযশক্তয দক্ষতা, ফযশক্তত্ব ও জ্ঞাননয িভাগত শফকা ঘিনত থানক
এফং কারিনভ তা অশথিক উন্নমন ও স্বশনবিযতায থনক প্রস্ত কনয । ন্তত ১৮ ফছয ফমনয য শফফাশত
জীফনন কনযান্তান মশদ প্রনফ কনয তনফ তায শযণত জীফননয ুোভ শবশত যচনা কযনত ানয । প্রশতশি
কনযান্তাননয উমুক্ত, শযণত ফম ওমায য শফফাশত জীফনন প্রনফ কযা ুশনশিত নর একশদনক
জমভন ফারযশফফানয কুংস্কায জথনক ভুক্ত নত াযনফ, নযশদনক জতভন নাযীয ফযশক্তত্ব ুস্বাস্থয, শক্ষা,
থি-াভাশজক ভমিাদা, অশথিক শনযাতা ুশনশিত নফ এফং নফিাশয নাযীয ক্ষভতামন নফ। এনক্ষনে
কনযাশ্রী প্রকে কনযা ন্তাননক শফনল াতা কনয।
শক্ষানক্ষনে তিাধীন নগদ স্তান্তয প্রকেঃ দুআ দনকযও জফশ ভম ধনয বাযতফনলিয শফশবন্ন যানজয
তিাধীন থি স্তান্তনযয (Contitional Cash Transfer Schemes) প্রকেভূ শযচাশরত নম
চনরনছ। এআ প্রকেগুশর কনযা শশুয জীফনমাোয ভাননান্নমননয জনয শফশবন্ন যাজয যকায গুশর শযচাশরত
নম চনরনছ। বাযতফনলিয শফশবন্ন যানজয প্রচশরত এভন তিাধীন থি স্থানান্তয প্রকনেয ভনধয উনেখনমাগয
কতগুশর র - গুজযানিয ফাশরকা ভৃশদ্ধ জমাজনা, কণিািনকয বাগযরক্ষ্মী প্রকে, াঞ্জানফয কনযা জাগযীশত
প্রকে, শযমানায জফশি জ অননভার প্রকে, ন্ধ্রপ্রনদনয ফানগারু থাশর (Bangaru Thali) শদশেয
রা শর, গুজযানিয শফদযারক্ষ্মী প্রবৃশত এআ কর প্রকে গুশরয ভূর রক্ষয র কনযা শশুয শক্ষায উন্নশতয
জনয স্করাযশনয ফযফস্থা কযা। এআ কর প্রকে গুশরয জথনক শিভফনঙ্গয কনযাশ্রী প্রকনেয শকছু
জভৌশরক াথিকয অনছ। কনযাশ্রী প্রকনে কনযা শশুযা ন্তবুিক্ত ম ১৩ ফছয ফমন এফং চনর ১৮ ফছয
ফম মিন্ত মা তানদয ফম:শিকানরয গুরুত্বূণি ভম, এআ প্রকনে ফাশলিক স্বে ফৃশত প্রদান ছােীনদয
উৎাশত কনয তানদয শক্ষা চাশরনম জমনত এফং অত্ম-ক্ষভতান ও স্বশনবিয নত । এআ প্রকনে ন্তবুিক্ত
ওমায জক্ষনে ফা চাশরনম মাওমায জক্ষনে জকাননা জশ্রণী াপরয ূণিবানফ ম্পূণি কযা ফাধযতাভূরক নম ,
জমনকাননা জভধায ছােীযা এআ প্রকনেয ুশফধা গ্রণ কযনত ানয মায ভূর উনেয র তাযা মানত তানদয
শক্ষা চাশরনম জমনত ানয এফং তানদয শফফা ওমানক শছানত ানয। নফিাশয এআ প্রকনেয এককারীন
নুদান (K2) ২৫০০০ িাকা ফ  একশি থি মা গশযফ ও ভধযশফত শযফানযয কনযা শক্ষাথিীনক স্কুরছুি
কযনত নুৎাশত কনযনছ ও ফাধা শদনে এফং তানদযনক শফফানয অআনগত ফম মিন্ত থিাৎ ১৮ ফছয
মিন্ত শফফা কযনত ফাধা দান কযনছ। কাযণ এআ ফড় উাযশি তখনআ জ ানফ মখন জ ১৮ ফছয মিন্ত
প্রথাগত শক্ষায নঙ্গ মুক্ত থাকনফ ও শফফাশত থাকনফ । নযানয প্রকনেয ানথ কনযাশ্রী প্রকনেয
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জভৌশরক াথিকয এখাননআ । তাছাড়া এআ প্রকনেয ভস্ত প্রশিমা অনফদননয পভি শপরা জথনক শুরু কনয
থি নুদান াওমা মিন্ত ভস্ত িা কফদুযশতক ভাধযনভয ন থানক এফং জভনমযা এআ নুদান তানদয
শনজস্ব ফযাংক একাউনে জনম থানক । ভগ্র প্রশিমাশি কফদুযশতক প্রাননয (E-governance) এয একশি
প্রকৃষ্ট উদাযণ । এআ দ্ধশতনত প্রাশনক খযচ ও ভম ননক কভ ম । তায াাাশ এআ প্রকে
ফম:শিকানরয জভনমনদয শক্ষাগত ন্তবুিশক্তয াাাশ থিননশতক ন্তবুিশক্ত ঘিানে ।
কৃষ্ণনগয ব্লক ১ এয ংশক্ষপ্ত শযচঃ বাযতফনলিয শিভফঙ্গ যানজযয নদীা জজরায ন্তবুিক্ত একশি ব্লক র
কৃষ্ণনগয ১। নদীা জজরায দয দপ্তয র কৃষ্ণনগয। নদীা জজরায াফ শ শফন র চাযশি – কৃষ্ণনগয
দয, করযাণী, যানাঘাি, জতট্ট। কৃষ্ণনগয র একশি কশভউশনশি জ নবরনভে ব্লক মা বাযনতয শিভফঙ্গ
যানজযয নদীমা জজরায ন্তগিত কৃষ্ণনগয দয ভকুভাম প্রাশনক শফবানগয ধীন ির। কৃষ্ণনগয ১
ব্লকশি কৃষ্ণনগয ২ এফং উতনয চা া ব্লক, ূনফি কৃষ্ণগঞ্জ ও াাঁখারী ব্লক, দশক্ষনণ াশন্তুয ব্লক এফং
শিনভ নফদ্বী ব্লক দ্বাযা শযনফশষ্টত। কৃষ্ণনগয ১ ব্লনকয অমতন ২৭৩.১৯ শকশভ২। কৃষ্ণনগনযয য ির
২৯শি মায ভনধয অিশি শভউশনশাশরশি , ১৫ শি জন্সা িাউন, ও ৪ শি যাির। এশিয একশি িানমত
শভশত, ১২ শি গ্রাভ িানমত, ৯২ শি জভৌজা এফং ৮৭ শি জনফহুর গ্রাভ যনমনছ। কৃষ্ণনগনযয জকাতওাশর
থানা এআ ব্লকশি শযচারনা কনয। কৃষ্ণনগয ১ ভ ব্লক / িানমত শভশতয গ্রাভ িানমতগুশর র:
অাননগয, বারুকা, বান্ডাযনখারা, বাতজাংরা, বীভুয, চকশদগনগয, জদা া, শদগনগয, জদাগাশছ,
জজামাশনমা, জা া গাছা এফং রুআুকুয।
বাযনতয ২০১১ ানরয অদভ শুভাশয নুানয কৃষ্ণনগয ১ ব্লনকয জভাি জনংখযা শছর ৩১৪,৮৩৩ জন,
মায ভনধয ২৮৫,৮৫৫ জন গ্রাভীণ এফং ২৮,৯৪৮ নগয িনরয ফাশন্দা শছর। এখানন ুরুল ১৬১,০৮৬
(৫১%) এফং ১৫২,৭৪৭ (৪৯%) ভশরা শছর। ৬ ফছয ফমনয নীনচ জনংখযা ৩২,৯৬৯ জন। তপশশর
জাশত বুক্ত ভানুনলয ংখযা ১১৩,২০৪ (৩৫.৯৬%) এফং তপশশর উজাশত বুক্ত ভানুনলয ংখযা ১৬,০১৯
(৫.০৯%)। ২০০১ ানরয অদভ শুভাশয নুানয কৃষ্ণনগয প্রথভ ব্লনকয জভাি জনংখযা শছর ২৮০,২৪৮,
এয ভনধয ১৪৪,৪৬২ ুরুল এফং ১৩৫,৭৯২ জন ভশরা শছনরন। ২০১১ ানরয অদভশুভাশয নুানয
কৃষ্ণনগয ১ ব্লনকয জভাি াক্ষযতায ংখযা শছর ২০১,৪০৫ (৬ ফছনযয জফশ জনংখযায ৭১.৪৫%) মায
ভনধয ুরুল ংখযা ১১১,২৭২ (৬ ফছনযয জফশ ফমী ুরুল জনংখযায ৭৬.৫০%) এফং নাযী ংখযা
৯০,১৩৩ (৬ ফছনযয জফশ ফমী ভশরা জনংখযায ৬৬.০৮ %)। শক্ষা জক্ষনে শরঙ্গ কফলভয (ভশরা ও
ুরুল াক্ষযতায ানযয ভনধয াথিকয) শছর ১০.৪২%। ২০১১ ানরয অদভশুভাশয নুমাী কৃষ্ণনগয ১
ব্লনক শন্দু জনংখযা শছর ২৬০,৬০৭ জন মা তকযায শদক জথনক ৮২.৭৮%, ভুরভান জনংখযা শছর
৪৭,৯৯৮ জন (১৫.২৫%) , শিস্টান ২,৪৮২ জন (০.৭৯%) এফং নয ধভিাফরম্বীনদয ংখযা ৩,৭৪৬ জন
মা শছর জনংখযায ১.১৮%। কৃষ্ণনগয ১ ব্লনক ২০১১ ার নুমাী জভাি জশ্রণীয ভনধয কৃলকযা ১৬.৫২%,
কৃশল শ্রশভক ৩২.৮০%, গৃ শনেয শ্রশভক ১১.৪৭% এফং নযানয শ্রশভক ৩৯.২১% শছনরন।
 তথয ংগ্র ও শফনেলণ:
‘কনযা ন্তাননয শক্ষাগত উন্ননন কনযাশ্রী প্রকনেয প্রবাফঃ নদীা জজরায কৃষ্ণনগয ১ নং ব্লনকয উয
একশি ভীক্ষা’- এআ গনফলণা জক্ষনে Experimental Method জক ফযফায কযা ননছ। এআ গনফলণায
জক্ষনে প্রাআভাশয ও জনকন্ডাশয (Primary & Secondary) উবম ধযননয Data ফযফহৃত ননছ। প্রাআভাশয
ািায জনয স্থানীমবানফ শফশবন্ন স্কুর ও ব্লক স্তয জথনক স্টযাশিশস্টকযার তথয (Statistical Data) ংগ্রনয
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দ্ধশত (method) ফযফহৃত ননছ। জনকন্ডাশয তনথযয
জনয শফশবন্ন ফআ, জানিার, যকাশয শফশবন্ন দস্তানফজ, প্রকাশত Data, আোযননি, ওনমফাআি প্রবৃশত াাময
জনওমা ননছ। Population শননফ নদীা জজরায কৃষ্ণনগয ১ ব্লক জক জফনছ জনওা ননছ। কৃষ্ণনগয ১
ব্লনকয ন্তগিত ১০ শি ফাশরকা শফদযার অনছ জগুশর র- কাশরনগয উচ্চ ফাশরকা শফদযার, শক্তনগয
উচ্চ ফাশরকা শফদযারম ,ঘূশণি স্বণিভমী শফদযাীে ফাশরকা শফদযারম, শন্দু করযান ফাশরকা উচ্চ শফদযারম,
ভৃণাশরনী উচ্চ ফাশরকা শফদযারম, জরশ কাযভাআনকর উচ্চ ফাশরকা শফদযার, ক্ষম শফদযাীে ফাশরকা উচ্চ
শফদযারম, শর পযাশভশর গারি স্কুর, কৃষ্ণনগয উভাী ফাশরকা উচ্চ শফদযারম, ভাযাণী জজাশতভিমী ফাশরকা
শফদযারম । জক্ষে ভীক্ষায জনয ৫ (৫০%) শি শফদযার জক জফনছ জনওা র - কাশরনগয উচ্চ ফাশরকা

শফদযার, শক্তনগয উচ্চ ফাশরকা শফদযারম, জরশ কাযভাআনকর উচ্চ ফাশরকা শফদযার, ভৃণাশরনী উচ্চ
ফাশরকা শফদযারম, এফং ভাযাণী জজাশতভিমী ফাশরকা শফদযারম। উক্ত াাঁচশি ফাশরকা শফদযারনয প্রশতশি
শফদযার জথনক শক্ষক-শশক্ষকা, ফাশরকা শক্ষাথিী এফং তানদয শববাফক, তথা উতযদাতানদয কানছ
াওা তনথযয শবশতনত তথয শফনেলনণয শফলশি শফস্তাশযত বানফ তুনর ধযা র –
(1) উতযদাতানদয শক্ষা স্তয শফদযার
কনরনজ
৯০%
১০%
মানদয উয ানবি কযা ননছ তানদয ভনধয ৯০% উতযদাতা শফদযারনয ও ১০% উতযদাতা
কনরজ স্তনযয শক্ষাথিী ।
(2) উতযদাতানদয ফাশলিক াশযফাশযক অশথিক উাজিননয স্তয –
১২০০০০িাকায ১২০০০০িাকায
৯৮০০০ –
৬০০০০ –
৩৬০০০ িাকায
জফশ
কভ
৬০০০০ িাকায
৩৬০০০ িাকায
শননচ
ভনধয
ভনধয
১০%
১০%
১০%
৩৫%
৩৫%
াশযফাশযক অশথিক জপ্রক্ষাি নুধাফন কনয ানবিয ভাধযনভ জম তথয াওা জগনছ তানত জদখা জগনছ
জম উতযদাতানদয শধকাং দশযদ্র ও ভধযশফত শযফানয ফফা কনয , তানদয শম্মশরত ংখযাশি র
৮০% ।
(3) জাশতঃ (ক) াধাযণ (খ) তশশর জাশত (গ) তশশর উজাশত (ঘ) ওশফশ
াধাযণ
তশশর জাশত
তশশর উজাশত
ওশফশ
৪০%
৩০%
১০%
২০%
প্রাপ্ত তথয জথনক একথা নুভান কযা ম্ভফ জম এআ িনর াধাযণ ও তশশর জাশতয ভানুল জফশ
ফফা কনয মানদয ংখযাশি মথািনভ ৪০% ও ৩০% , এছাড়াও নযানয নগ্রয জশ্রণী, তশশর
উজাশতবুক্ত ভানুল ফফা কনয মানদয ংখযাশি মথািনভ ২০%,১০%।
(4) কনযাশ্রী প্রকে ম্পনকি নচতনতা শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শববাফকনদয প্রশতশিা
জানন
জানননা
জানন
জানননা
১০০%
০০%
৯০%
১০%
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উতযদাতানদয শধকাং শিভফঙ্গ যকানযয কনযাশ্রী প্রকে ম্পকি নচতন । তাযা প্রকনেয তি,
স্তয ও ুশফধায তথয ম্পনকি জানন ।
(5) কনযাশ্রী প্রচরননয প্রধান উনেয ম্পনকি নচতনতা ?
শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শববাফকনদয প্রশতশিা
জানন
জানননা
জানন
জানননা
৯০%
১০%
৮০%
২০%
উতযদাতানদয শধকাং কনযাশ্রী প্রকনেয ভূর উনেয ফারযশফফা জযাধ ও কনযানদয শক্ষায উন্নশত
ম্পনকি মথামথ বানফ জানন, তনফ শকছু উতযদাতা াওা জগনছ মাযা এআ উনেয ম্পনকি জানননা,
শফনল কনয শববাফকনদয ভনধয মনথষ্ট নচতনতায বাফ যননছ।
(6) কনযাশ্রীয অশথিক নুদান প্রশতশনশত াওা মা ?
যাাঁ
না
১০০%
০০%
উতযদাতাযা জাশনননছ জম তাযা কনযাশ্রী প্রকনেয অশথিক নুদান প্রশতশনত ও প্রশত ফছয জকাননা
যকভ ফাাঁধা শফঘ্ন ফযশতত বানফ জন চনরনছ ।
(7) কনযাশ্রী প্রকে কনযানদয স্কুরছুনিয শযভান কভানত াাময কনযনছ শক ?
শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শক্ষক-শশক্ষকায প্রশতশিা
শববাফকনদয প্রশতশিা
যাাঁ
না
যাাঁ
না
যাাঁ
না
৯০%
১০%
৮০%
২০%
৯০%
১০%
শধকাং উতযদাতা ভনন কনয জম কনযাশ্রী প্রকে ফাশরকানদয স্কুরছুি কশভননছ ও ফাশরকানদয
শফদযারভুশখ কযনত াতা কনযনছ , মা শক্ষা জক্ষনে ফাশরকানদয ন্তবুিশক্তয জনয প্রকনেয একশি
আশতফাচক প্রবাফ।
(8) কনযাশ্রী প্রকনেয অশথিক াতা শক শক্ষা চাশরন জমনত নুপ্রাশনত কযনছ ?
শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শক্ষক-শশক্ষকায প্রশতশিা
যাাঁ
না
যাাঁ
না
৯৫%
৫%
৯০%
১০%
শধকাং উতযদাতা ফনরনছ জম এআ প্রুনেয K-1 থি থিাৎ ফাশলিক ১০০০ িাকা তানদয শিউন শপ ফা
ফআে ফা শক্ষা াভশগ্র ি কযনত াতা কনযনছ এফং K-2 স্তনযয নুদান থিাৎ এককারীন
২৫০০০িাকা তানদয উচ্চ শক্ষা ফা বশফলযনতয জনয িন াতা কযনছ । শকছু উতযদাতা ফনরনছ জম
K-1 থি থিাৎ ফাশলিক ১০০০ িাকা তানদয শক্ষা জক্ষনে ততিা াতা কযনছ না কাযন নথিয শযভান
খুফআ ে ফনর তানদয ভনন ননছ ও তাযা এআ নুদান নথিয শযভান ফৃশদ্ধয দাফী জাশনননছ । K-2
স্তনযয অশথিক নুদান শনন জকাননা শবনমাগ জনআ ।
(9) কনযাশ্রী K-1 এফং K-2 এয শযভাণ ফযানয জক্ষে-শক্ষা জক্ষনে
উচ্চ শক্ষায জনয
নযানয
৬০%
৩০%
১০%
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এনক্ষনে শধকাং উতযদাতা (৬০%) কনযাশ্রী K-1 এফং K-2 এয ফাশলিক ও এককারীন নুদাননয থি
শক্ষা জক্ষনেয শফশবন্ন জক্ষনে জমভন ফআে ও শক্ষা াভশগ্র ি ফা কনরনজয শপ, শিউন শপ জভায জনয
ফয কনযনছ । ৩০% উতযদাতা এআ থি উচ্চ শক্ষায জনয ফা বশফলযনতয উচ্চ শক্ষায খযনচয জনয ি
কনযনছ। অয ১০% উতযদাতা এআ থি নযনয জক্ষনে জমভন স্বশনবিযতায জনয জকাননা জছানিা ফযফায
জক্ষনে ফা শযফায জক াাময প্রদান কনযনছ ফা শফফানয জনয ি কনযনছ।
(10) কনযাশ্রী প্রকানে প্রদত নথিয শযভাণ শক মিাপ্ত? (ক) যাাঁ, (খ) না , (গ) জাশননা
যাাঁ
না
জাশননা
৯৫%
৫%
০০%
শধকাং উতযদাতা (৯৫%) জাশনননছ জম K-1 ফা K-2 এয থি তানদয জনয মিাপ্ত তনফ ,
েংখযক উতযদাতা (৫%) K-1 ফা K-2এয থি তানদয জনয মিাপ্ত ন ফনরনছ এফং তাযা নুদাননয
থি ফৃশদ্ধয জনয দাফী জাশনননছ ।
(11) কনযাশ্রী প্রকে শক উচ্চ শক্ষায জনয নুপ্রাশণত কনয ?
শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শক্ষক-শশক্ষকায প্রশতশিা
যাাঁ
না
যাাঁ
না
১০০%
০০%
৯০%
১০%
উতযদাতানদয শধকাং জাশনননছ জম এআ প্রকে তানদয উচ্চ শক্ষায জক্ষনে নুপ্রাশনত কযনছ মা
কনযাশ্রী প্রকনেয নযতভ প্রধান উনেয । তনফ শকছু শক্ষক-শশক্ষকা নুপ্রাশনত কযায জনয মিাপ্ত ন
ফনর জাশনননছন, তানদয ভনত শকছু শক্ষাথিী এককারীন নুদান াওায য ড়ানানা ফি কনয
জদ।
(12) কনযাশ্রী প্রকাে শক শক্ষায জনয শববাফকনদয অশথিক বানফ াাময কযনছ ?
শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শববাফকনদয প্রশতশিা
যাাঁ
না
যাাঁ
না
৯০%
১০%
৮০%
২০%
উতযদাতানদয প্রা কনরআ জাশনননছ জম এআ প্রকনেয অশথিক নুদান শক্ষায জনয শববাফকনদয
অশথিক বানফ াতা কযনছ । শফনলত এককারীন নুদান তানদয উচ্চ শক্ষায জনয শববাফকনদয
শফনল বানফ াাময কযনছ ফনর জাশনননছ । তনফ শকছু শক্ষাথিী জাশনননছ জম এআ প্রকনেয অশথিক
নুদান শক্ষায জনয শববাফকনদয অশথিক বানফ াতা কযায জক্ষনে মিাপ্ত ন ।
(13) কনযাশ্রী প্রকে শক ফাশরকানদয ফারয শফফা হ্রা কযনত াতা কযনছ ?
শক্ষাথিীনদয প্রশতশিা
শক্ষক-শশক্ষকায প্রশতশিা
যাাঁ
না
যাাঁ
না
১০০%
০০%
৮০%
২০%
কনযাশ্রী প্রকে তায নযতভ প্রধান উনেয থিাৎ ফারযশফফা হ্রা কযনত াতা কযনছ শকনা জআ
প্রনেয উতনয শধকাং উতযদাতা জাশনননছ জম এআ প্রকে কনযানদয ফারয শফফা হ্রা কযনত
াতা কযনছ ও শক্ষা চাশরন জমনত নুপ্রাশনত কযনছ ও শববাফকনদয া জুশগননছ তানদয
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কনযানদয শক্ষা চাশরন জমনত । অয জফশকছু উতযদাতা জাশনননছ জমনতু ফারযশফফা াভাশজক
কুংস্কায শননফ এখনও ভানজয ভুনর যন শগননছ জনতু এআ প্রকে ফারয শফফা হ্রা কযনত
াাময কযনছ না।
(14) কনযাশ্রী প্রকে কনযানদয াভশগ্রক বানফ শক্ষায উন্নশতনত াতা কযনছ শক?
শক্ষক-শশক্ষকায প্রশতশিা
শববাফকনদয প্রশতশিা
যাাঁ
না
না
১০০%
০০%
৯০%
১০%
কনযাশ্রী প্রকে ফঃশিকানরয কনযা শক্ষাথিী তথা ষ্টভ জশ্রণী (১৩ – ১৪ ফছয) জথনক দ্বাদ জশ্রণী (
১৭ – ১৮ ফছয) –য শক্ষাথিীনদয জনয একশি উৎাদাক প্রকে শননফ কাজ কনয । জনতু এআ
প্রকে কনযানদয শক্ষায উন্নশতয জক্ষনে াতা কযনছ শকনা তায উতনয শধকাং উতযদাতা শক্ষায
উন্নশতনত াতা কযনছ ফনর জাশনননছ অয েংখযক উতযদাতা াতা কযনছনা ফনর
জাশনননছ।
(15) কী কী উাম অনছ জমখানন এআ প্রকেশি উন্নত কযা জমনত ানয ?
ফাশলিক ও
প্রকে শযচারন
প্রকে ংিান্ত
অনফদননয
নযানয (শনশদিষ্ট)
এককারীন
ফযফস্থায উন্নমন
শবনমাগ ও
প্রশিমাশি যর
নুদাননয
ওমা উশচত
শনষ্পশত ফযফস্থায
কযা উশচত
শযভাণ ফা ানত
উন্নশত ওা উশচত
নফ
৬০%
২০%
১০%
১০%
০০%
প্রকেশি অযও শকবানফ উন্নত কযা মা তায উতনয উতযদাতানদয ভনধয ৬০% ফাশলিক ও এককারীন
নুদাননয শযভাণ ফা াননায দাফী কনযনছ, ২০% উতযদাতা প্রকে শযচারন ফযফস্থায উন্নমন ওমা
উশচত ফনর যাভি শদননছ, ১০% উতযদাতা প্রকে ংিান্ত শবনমাগ ও শনষ্পশত ফযফস্থায উন্নশত ওা
উশচত ফনর যাভি প্রদান কনযছ অয ১০% উতযদাতা অনফদননয প্রশিমাশি যর কযা উশচত ফনর
যাভি শদননছ।
উংায: এআ ব্লনক এআ প্রকনেয ুশফধানবাগীনদয অথিাভাশজক ফস্থা খুফআ শভশ্র প্রকৃশতয মায ভনধয
শধকাং উতযদাতা দাশযদ্রয ও ভধযশফত শযফানয ফফা কনয। শধকাং শববাফক তানদয শযফানযয
কদনশন্দন চাশদা ূযণ কযনত ংগ্রাভ চাশরনম মানে। কনযাশ্রী প্রকে গশযফ শযফানযয কনযা শশুনক
শফদযারনম অায জনয উৎাশত কযনছ এফং এআ কনযাশ্রী প্রকনেয ুশফধা শববাফকনদযও উৎাশত
কযনছ তানদয কনযা শশুনক শফদযারনম াোনত এফং কনযা শশু শক্ষা চাশরনম জমনত। কনযাযা এআ
প্রকনেয ুশফধানবাগী শননফ ড়ানানা চাশরন মাওায জনয নুপ্রাশণত নে । শফদযার গুশরনত জক্ষে
ভীক্ষায ভ শক্ষক – শশক্ষকাগণ এআ ভতাভত জাশনননছ জম এআ প্রকে শফদযারন কনযা শক্ষাথিীনদয
স্কুর ছুনিয ায অনগয তুরনা ননক কভানত াাময কনযনছ এফং ফাশরকা শক্ষাথিীনদয শক্ষা জক্ষনে
ন্তবুিশক্ত ও ধাযাফাশকতা ফৃশদ্ধ কনযনছ। শিভফঙ্গ যকানযয এআযকভ একশি উৎাদান ভূরক প্রকে
কৃষ্ণনগয ১ নং ব্লনকয ংগশেত জক্ষে, কৃশল ও শদনভজুয শনবিয শযফানযয কনযা ন্তাননয শক্ষায
উন্নশতনত, তানদয শক্ষা জক্ষনে ধনয যাখনত, স্কুর ছুি কভানত ও ফারযশফফানয ম্ভাফনা হ্রা ঘিানত
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কনযা ন্তাননয শক্ষাগত উন্ননন কনযাশ্রী প্রকনেয প্রবাফ…

কাশতিক ার

াতা কযনছ, মা নফিাশয কনযা ন্তাননয ক্ষভতাননয থনক প্রস্ত কযনছ। প্রকে উন্নননয ুাশয
ভূ াথিক রুাননয ভধয শদন এআ প্রকে এআ ব্লনক অযও ুপর প্রদান কযনফ অা যাশখ।
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