
প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৫-১৬ থ থফছয়যয এমডমভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন 

প্রমতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারে/মফবাগমবমিক াযংয়ক্ষ 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/ 

মফবায়গয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে  

মফমনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কামযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজমডমএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে উবেআ 

মতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

মতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

মতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থমনম্ন 

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

অতিক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

মতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থমনম্ন- 

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। প্রাথমভক ও 

গণমক্ষা 

ভন্ত্রণারে 

০২টি ২ ০ ০ ১ ২ ২০% 

১০০% 

১ ৩৪.৩০% 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ০২টি 

০২।  ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃমিয কাযণ:   

 প্রকয়েয থ থ ফযাদ্দ ও ছাড়কযয়ণ মফরম্ব; 

 মনভ থাণ াভগ্রী/উকযয়ণয মযট মমডউর বৃমি; 

 মফদ্যারয়েয ংখ্যা বৃমি। 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাময:  

ক্রভ ভস্যা ক্রম সুাতয 

1.  তনতভ িি কাফ স্কাউট বফনভহ মািায়াহিয প্রহয়াজনীয় 

এহপ্রাচ রযাড, আফান ও মানফাহনয ংস্থান অপ্রতুর; 

1.  তনতভ িি কাফ স্কাউট বফনভহ মািায়াহিয প্রহয়াজনীয় এহপ্রাচ 

রযাড, আফান ও মানফাহনয ংস্থানগি ভস্যা দুয কযহি 

বতফষ্যহি প্রহয়াজনীয় ফযাদ্দ ংস্থাহনয তফলহয় প্রহয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

2.  তনতভ িি কাফ বফনভহ তনম্নভাহনয তিটতকতন ও 

যাচয়ফাল্ট ব্যফায; 

2.  তনতভ িি বফনভহ ব্যফহৃি তনম্নভাহনয তিটতকতন ও যাচয়ফাল্ট 

তযফিিহনয ব্যফস্থা কযা। 

3.  প্রাথতভক তফদ্যারহয় তনতভ িি বফনভহ তনভ িাণাধীন 

ভয়কাহর অহনক অংহ মথামথবাহফ তকউতযং কযা 

য়তন ফহর তযরতিি য়; 

3.  বফনভ তনভ িাণাধীন ভয়কাহর মথামথবাহফ তকউতযং 

কযহি হফ। 

4.  তফদ্যারহয় ফযাদ্দকৃি আফাফত্র রমভন: রফঞ্চ ফযাহদ্দয 

রচহয় যফযা অহনক রিহত্র কভ তযরতিি য়; 

4.  তফদ্যারহয় ফযাদ্দকৃি আফাফত্র রমভন: রফঞ্চ ফযাদ্দ তযভাণ 

যফযা তনতিি কযহি হফ; 

5.  প্রাথতভক তফদ্যারহয় অহনক রিহত্র দযজা ও রফঞ্চভ 

তনম্নভানম্পন্ন তযরতিি য়; 

5.  প্রাথতভক তফদ্যারহয় অহনক রিহত্র দযজা ও রফঞ্চভ 

তনম্নভানম্পন্ন ওয়ায তফলহয় খতিহয় ব্যাখ্যা প্রদান কযা 

বতফষ্যহি এগুহরা গুণগিভাহনয রিহত্র িিক থাকা। 

6.  

 

তফদ্যারহয়য বফদুুতিক সুইচ রফাড ি, পুান, রাইট প্রভৃতি 

মথামথবাহফ রভযাভিপূফ িক ব্যফাযহমাগ্য যাখায 

অবাফ; 

6.  তফদ্যারহয়য বফদুুতিক সুইচ রফাড ি, পুান, রাইট প্রভৃতি 

মথামথবাহফ রভযাভিপূফ িক ব্যফাযহমাগ্য যাখায জন্য 

প্রহয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 



 

7.  তনতভ িি তফদ্যারয় বফহনয ভর বীি ভাটি রথহক রফ 

তকছুটা উহয এফং তিঁতিগুহরা অহনক খািা মা 

তিাথীহদয জন্য রতযহয় উঠা কষ্টকয; 

7.  তফদ্যারয় বফহনয ভর বীি ভাটি রথহক রফ তকছুটা উহয 

এফং তিঁতিগুহরা অহনক খািা। তফদ্যারহয় আগি তশুযা মাহি 

হজই তফদ্যারহয় প্রহফ কযহি াহয র রহিু ভাটি তদহয় 

বফহনয ভর বীহিয ভান বযাট কযহি হফ।  

8.  তফদ্যারয় বফন তযস্কায তযচ্ছন্নিায অবাফ তযরতিি 

য়। 

8.  তফদ্যারয় বফন তযস্কায তযচ্ছন্ন যাখহি মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। 

 



 

প্রাথমভক তফদ্যারয়ভহ কাফ স্কাউটিং ম্প্রাযণ (৩ে ম থাে)  

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রমতয়ফদন  

 

 

১।          প্রকহেয নাভ : প্রাথমভক তফদ্যারয়ভহ কাফ স্কাউটিং ম্প্রাযণ (৩ে ম থাে) -ীল থক প্রকে। 
২।    ক)  প্রামনক ভন্ত্রণারে : প্রাথমভক  ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে। 
        খ)  ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ফাংরাহদ স্কাউট 
 

৩।  প্রকয়েয ফস্থান : াযাহদহয ৬৪টি রজরা। 

 

৪। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে : 

         (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

 

রভাট 

টাকা 

প্র: া 

মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

মতক্রান্ত 

ব্যে  

(মূর প্রকে 

ব্যয়েয %) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর  

 

ফ থয়ল 

ংয়ামধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ামধত 

রভাট 

টাকা 

প্র: া 

রভাট 

টাকা 

প্র: া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৪০.০০ 

১১৪০.০০ 

-- 

১১৩৬.৯৭ 

১১৩৬.৯৭ 

-- 

১১৩৬.৯৭ 

১১৩৬.৯৭ 

-- 

জুরাআ,২০১০ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ, ২০১০ 

য়ত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ, ২০১০ 

য়ত 

জুন,২০১৬ 

(-) ৩.০৩ 

 (০.২৬%) 

১ ফিয 

(২০%) 

 

৫.০ প্রকয়েয ংগমবমিক ফাস্তফােন (প্রাথতভক ও গণতিা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রমতয়ফদন (মমঅয) এয মবমিয়ত): 

        (রক্ষ টাকাে)  

ক্র: 

নং 

ংয়ামধত মডমম নুমােী 

কায়জয ংগ 

 মযকমেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অমথ থক ফাস্তফ (%) অমথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  জনফর     জন ১৩ ২১৪.১৫ ১৩ (১০০%) ২১৪.১৫ 

(১০০%) 

2.  রপ্রাগ্রাভ এুাতিতবটি ংখ্যা ৮৩৫ ২২৩.২৭ ৮৩৫(১০০%) 

 

২২৩.২৭ 

(১০০%) 

(১০০%) 

(১০০%) 

3.  রেতনং এুাতিতবটি ংখ্যা ১৩৯১ ২৫৯.৩৫ ১৩৯১ 

(১০০%) 

২৫৯.৩৫ 

(১০০%) 

4.  প্রকানা কত ১২৫০০ ৬.৫০ ১২৫০০ 

(১০০%) 

৬.৫০ 

(১০০%) 

5.  অতপ কনটিনহজন্সী মথাক মথাক ১৩.৪৫ ১০০% ১৩.৪৫ 

(১০০%) 

6.  ভতনটতযং, গহফলণা ও ভল্যায়ন মথাক মথাক ১২.৭৩ ১০০% ১২.৭৩ 

(১০০%) 

7.  কতভউতনটি রডহবরহভন্ট এফং 

ররথ এুাওয়াযহন 

জন ১০০৩৫০ ৩৬.০০ ১০০৩৫০ 

(১০০%) 

৩৬.০০ 

(১০০%) 

8.  আন্তজিাতিক রেতনং/ রতভনায/ 

ওয়াকি/ইহবন্ট 

মথাক মথাক ২৮.০০ ১০০% ২৮.০০ 

(১০০%) 

9.  প্রাইচ এহকহরন ও তফতফধ মথাক মথাক ১৫.৪৬ ১০০% ১৫.৪৬ 

(১০০%) 

10.  মানফান রভইনহটহনন্স ও ফুহয়র মথাক মথাক ১৪.৮৬ ১০০% ১৪.৮৬ 

(১০০%) 

11.  অনুহভাতদি নতুন কাফ দরগঠন ইউতনট 

 

১১০০০ ২১৪.৩০ ৮৫৭২ 

(৭৮%) 

২১৪.৩০ 

(১০০%) 

12.  মানফান (জী) ংখ্যা ০১ ৫৬.৫০ ০১ ৫৬.৫০ 



 

ক্র: 

নং 

ংয়ামধত মডমম নুমােী 

কায়জয ংগ 

 মযকমেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অমথ থক ফাস্তফ (%) অমথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(১০০%) (১০০%) 

13.  পাতন িচায ংখ্যা ৮০ ৫.০০ ৮০(১০০%) ৫.০০(১০০%) 

14.  রেতনং ইকুইহভন্ট রথাক ১৪ ৮.৯০ ১৪(১০০%) ৮.৯০(১০০%) 

15.  রজরা কাফ বফন তনভ িাণ ফ: তভ: ২২৫  ২৮.০০ ২২৫ (১০০%) ২৮.০০(১০০%) 

 ফ থয়ভাট   ১১৩৬.৯৭ ১০০% ১১৩৬.৯৭ 

(১০০%) 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ মকান উয়েখয়মাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ। 
৭.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ  

৭.১ টভূমভঃ স্কাউটিং তফশ্বব্যাী একটি অযাজননতিক ও রেচ্ছাহফাভরক যুহগাহমাগী আহদারন। তশু তকহায ও 

যুফকহদয জন্য প্রচতরি তিায াাাত স্কাউটিং একটি ম্পূযক ব্যফস্থা। ফিিভাহন াযাহদহ কাফ স্কাউটহদয ংখ্যা 

৫,৭৬,০০০ জন। রদহ মফ থাত্র স্কাউট আহদারন ম্প্রাযহণয রহিু অঞ্চর, রজরা ও উহজরা স্কাউটভ কাজ কহয 

মাহচ্ছ। ফিিভাহন প্রাথতভক তফদ্যারয়, তকন্ডায গাহট িন স্কুর, এফহিদায়ী ভাদ্রাা ও ভভাহনয তিা প্রতিষ্ঠানভহ ১৯৯৫ 

ার রথহক কাফ স্কাউটিং ম্প্রাযণ প্রকহেয ভাধ্যহভ ৬ রথহক ১০+ ফিয ফয়ী ফারক ফাতরকাহদয ভহধ্য কাফ 

স্কাউটিং এয দ্রুি ম্প্রাযণ ঘটহি। রদহ ফিিভাহন ২৫,০০০ স্কুহর কাফ দর যহয়হি। রদহয ফাকী ৩৮,৭০০ স্কুহর কাফ 

স্কাউটিং দর রখারায জন্য প্রহয়াজনীয়তা অনুভূি য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী রদহয কর প্রাথতভক তফদ্যারহয় কভহি 

১টি কহয কাফ স্কাউট দর রখারায তনরদ িনা তদহয়হিন। প্রাথতভক তফদ্যারয়ভহ কাফ স্কাউট দর রখারায জন্য প্রহিুক 

স্কুহর কভহি ১ জন কহয প্রতিণপ্রাপ্ত কাফ স্কাউট তরডায প্রহয়াজন হফ। স্কাউটিং তশু তকহায ও যুফহদয আত্ম 

ভম িাদাফান, আত্মতনবিযীর, ৎ চতযত্রফান, উচ্চ ভহনাফর ম্পন্ন এফং অহযয প্রতি শ্রদ্ধাীর সুনাগতযক তাহফ গহি 

রিারায রয়ক্ষয অয়রাচয প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফােন কযা য়েছ।  

 

৭.২ প্রকয়েয উয়দ্দশ্যঃ 

(ক) ফাংরাহদহয প্রাথতভক তফদ্যারয় ফয়ী তশুহদয াযীতযক, বুতদ্ধতবতিক, াভাতজক, আহফগীয় এফং আধ্যাতিক 

উন্নয়হনয ভাধ্যহভ িাহদয কাফ স্কাউট কাম িক্ররভ (রপ্রাগ্রাভ) অংগ্রণ ফািাহনা, মাহি কহয িাযা উন্নি তফশ্ব গঠহন 

ায়িা কযয়ত এফং ভাহজয উন্নয়হন গঠনভরক ভূতভকা যাখহি াহয। 

 

(খ) প্রকে রভয়াহদ ১১,০০০ প্রাথতভক তফদ্যারহয় ১১,০০০ কাফ স্কাউট দর গঠন মায ভাধ্যহভ কাফ স্কাউট ংখ্যা ২.৬৪ 

রি -রি উন্নীি কযা; 

 

(গ) কাফ স্কাউট ইউতনট তযচারনায জন্য এডাল্ট তরডায কাফ ইউতনট তরডাযহদয ভানম্মি প্রতিহণয সুহমাগ 

প্রদান এফং উৎা প্রদাহনয ভাধ্যহভ কভ িদিিা বৃতদ্ধ কযা। 

 

৭.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  প্রাথতভক তফদ্যারয় ফয়ী তশুহদয াযীতযক, বুতদ্ধবৃতিক, াভাতজক, ভানতক এফং বনতিক 

উন্নেয়নয ভাধ্যহভ িাহদযহক একটি সুদয তফশ্ব গহি তুরহি ও ভাহজয প্রচতরি তনয়ভ ভানহি াায্য কযায রহিু 

তফতবন্ন প্রতিণ কাম িক্রভ তযচারনা এফং রজরা কাফ বফন তনভ িাণ কযা। 

 

 

 

 

 



 

৭.৪ নুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধনঃ  প্রকেটি গি ১০/০৪/২০১০ তামযয়খ ভাননীে মযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১১৪০.০০ রি 

টাকা প্রাক্কতরি ব্যহয় জুরাই, ২০১০- জুন, ২০১৫ রভয়াহদ ফাস্তফায়হনয জন্য নুয়ভামদত ে। যফিীহি মভাট প্রাক্কতরি 

ব্যয় হ্রাপূফ থক ১১৩৬.৯৭ রি টাকা মনধ থাযণ কয়য এফং ফাস্তফায়ন রভয়াদ জুরাই, ২০১০ - জুন, ২০১৬ ম িন্ত  ১ (এক) 

ফিয বৃতদ্ধ কহয প্রকেটি ংয়াধন কযা হয়হি।  
 

৭.৫ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকেটি সুষ্ঠুবায়ফ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ মনম্নফমণ থত কভ থকতথা প্রকে মযচারয়কয দামেয়ে 

মনয়োমজত মছয়রনঃ 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে মযচারয়কয 

ধযন অযম্ভ মল 

১। জনাফ রভাোঃ রদহরায়ায রাাইন 

তযচারক, জনংহমাগ তফবাগ 

ফাংরাহদ স্কাউট। 

 

০১-০৩-২০১১ 

 

৩০-০৬-২০১৬ 

 

পূণ থকারীন 

 

 

৭.৬  মূল্যােন িমত (Methodology): মূল্যােন প্রমতয়ফদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাক্ত িমত (Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

 

(ক) মডমম, ভমনটমযং মযয়াট থ ও মফমবন্ন বাে প্রকামত প্রমতয়ফদন ম থায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রমযত মমঅয ম থায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  মফমবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থমফফযণী ম থায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগমত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজমভয়ন মযদ থন;  

(ঙ) নমুনােয়নয (Sampling) মবমিয়ত য়যজমভন মযদ থন; 

(চ) প্রাপ্ত তয়থ্যয মবমিয়ত ংমিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; 

 

৮.০ প্রকয়েয ফছয মবমিক ফযাদ্দ ও রক্ষযভাো, ফমুমক্ত ও ব্যেঃ   

৮.১ অমথ থক গ্রগমতঃ   (রক্ষ টাকাে) 

অমথ থক ফৎয ংয়ামধত নুয়ভামদত 

মডমময ংস্থান 

ংয়ামধত এমডম 

ফযাদ্দ 

ফমুক্ত  জুন,২০১৬ ম থন্ত অমথ থক  

গ্রগমত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১০-১১ ৯৫.০১ ৯৫.০২ ৯৫.০২ ৯৫.০২ 

২০১১-১২ ২২৮.৮৫ ২৩৪.০০ ২৩৪.০০ ২৩৪.০০ 

২০১২-১৩ ১৬৭.৬৫ ১৬৭.৩০ ১৬৭.৩০ ১৬৭.৩০ 

২০১৩-১৪ ২২১.৪৬ ২১৬.৪৬ ২১৬.৪৬ ২১৬.৪৬ 

২০১৪-১৫ ২৯৪.০০ ২৯৪.১৯ ২৯৪.১৯ ২৯৪.১৯ 

২০১৫-১৬ ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১৩০.১৯ ১৩০.১৯ 

রভাট: ১১৩৬.৯৭ ১১৩৬.৯৭ ১১৩৬.৯৭ ১১৩৬.৯৭ 

 



 

৮.২  প্রকয়েয উয়দ্দশ্য ও জথনঃ  

 

মযকমেত উয়দ্দশ্য প্রকৃত জথন 

(ক) ফাংরাহদহয প্রাথতভক তফদ্যারয় ফয়ী তশুহদয 

াযীতযক, বুতদ্ধতবতিক, াভাতজক, আহফগীয় এফং 

আধ্যাতিক উন্নয়হনয ভাধ্যহভ িাহদয কাফ স্কাউট 

কাম িক্রহভ (রপ্রাগ্রাভ) অংগ্রণ ফািাহনা, মাহি 

কহয িাযা উন্নি তফশ্ব গঠহন ায়িা এফং 

ভাহজয উন্নয়হন গঠনভরক ভূতভকা যাখহি 

াহয। 

ক) রদহয তশু তকহাযহদয ৎ চতযত্রফান ও দি তরডায বিযীয জন্য 

কাফ স্কাউটহদয প্রতিহণয ব্যফস্থা কযা হয়হি। প্রতি প্তাহ ১তদন 

১ঘন্টা  কহয কাফ স্কাউটহদয প্রতিহণয ব্যফস্থা কহয িাহদয 

আত্মতনবিযীর নাগতযক তহহফ গহি রিারায প্রয়া চারাহনা হয়হি। 

(খ) প্রকে রভয়াহদ ১১,০০০ প্রাথতভক তফদ্যারহয় 

১১,০০০ কাফ স্কাউট দর গঠন মায ভাধ্যহভ কাফ 

স্কাউট ংখ্যা ২.৬৪ রি -রি উন্নীি কযা; 

খ) প্রতিটি কাফ দহর ২৪ জন কাফ স্কাউটহক প্রতিহণয ব্যফস্থা কযা 

হয়হি। রভাট ফযাহদ্দয অনুকূহর মথামথাবাহফ কাফ দর রখারা হয়হি। 

প্রকে রভয়াহদ ৮৫৭২টি কাফ ইউতনট রখারা হয়হি ভহভ ি ততআয এ 

উহেখ কযা হয়হি। কাফ দর রখারায জন্য প্রাথতভক তফদ্যারহয়য 

তিকহদয প্রথহভ ওতযমেয়েন রকা ি, ৫ তদহনয রফতক রকা ি, ৬ 

তদহনয আফাতক এডবান্স রকা ি, ৭ তদহনয কাযী তরডায রেনায ও ৭ 

তদহনয তরডায তরডায রেনায প্রতিণ তদহয় দি কাফ তরডায বিযী 

কহয কাফ স্কাউটহদয রদহয দি ও আত্মতনবিযীর ভানফ ম্পদ 

বিযীহি ভূতভকা যাখহি। কাফ তরডাযবৃদ কাফ স্কাউটিং িািাও স্কুহরয 

অন্যান্য কাহজ দাতয়িীর ভূতভকা যাখহি িভ হয়হি। 
     (গ) কাফ স্কাউট ইউতনট তযচারনায জন্য এডাল্ট 

তরডায কাফ ইউতনট তরডাযহদয ভানম্মি 

প্রতিহণয সুহমাগ প্রদান এফং উৎা প্রদাহনয 

ভাধ্যহভ কভ িদিিা বৃতদ্ধ কযা। 

গ) কাফ স্কাউট ইউতনট তযচারনায জন্য এডাল্ট তরডায কাফ 

ইউতনট তরডাযহদয ভানম্মি প্রতিহণয সুহমাগ প্রদান এফং উৎা 

প্রদাহনয ভাধ্যহভ কভ িদিিা বৃতদ্ধ রহয়হি ফহর ততআয এ উহেখ কযা 

হয়হি। 
 

 

৯.০  প্রকে মযদ থনঃ টাংগাইর ও ফগুিা  রজরায কাম িক্যভ গত ৩০/০৯/২০১৬ িাতযহখ এফং তদনাজপুয রজরায  কাম িক্রভ 

গি ০১/১০/২০১৬ িাতযহখ আইএভইতড’য উ-তযচারক (তিা) জনাফ ভতউয যভান য়যজমভয়ন মযদ থন কয়যন। 
তযদ িনকাহর প্রকে তযচারক ও ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ উমস্থত মছয়রন । প্রকেটিয ভাঠ ম থায়েয ফাস্তফােয়নয মচে 

মনয়ম্ন তুয়র ধযা য়রাঃ  
 

 

৯.১      তদনাজপুয রজরা কাম িক্রভ: তযদ িহন প্রাপ্ত িহে রদখা মায় রম , তদনাজপুহয একটি ২২৫ ফ: তভ: কাফ স্কাউট বফন তনভ িাণ 

কযা হয়হি। তনভ িাণ কাহজয গুণগি ভান হন্তালজনক ভহভ ি তযরতিি হয়হি।  তয়ফ তনতভ িি কাফ স্কাউটি বফহনয 

দযজাে তনম্নভাহনয তিটতকতন ও যাচয়ফাল্ট ব্যফায কযা হয়হি মা তযফিিন কযা প্রহয়াজন। 
 

৯.২    টাংগাইর ও ফগুিা রজরায কাম িক্রভ: তযদ িহন রদখা মায় রম , টাংগাইর ও ফগুিা রজরায কাফ স্কাউট বফহনয ংস্কায 

কাজ কযা হয়হি। এিািা তযাজগঞ্জ, জাভারপুয ও রবারা রজরায কাফ স্কাউট বফন ংস্কায কাজ কযা হয়হি। 

 

১০.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান মেয অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমতঃ   প্রাথতভক ও গণতিা ভন্ত্রণারয় রথহক প্রাপ্ত প্রকে ভাতপ্ত 

প্রতিহফদন (ততআয) হি প্রাপ্ত প্রকহেয ে মবমিক অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত মনয়ম্ন ম থােক্রয়ভ ফণ থনা কযা য়রাঃ  

   

 রফিন/জনফরঃ প্রকেটিয ংয়ামধত নুয়ভামদত মডমময়ত (১৩ জনভা) জনফয়রয মফযীয়ত ২১৪.১৫ রক্ষ 

টাকা ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে মভোয়দ (১৩ জনভা) জনফয়রয মফযীয়ত ম্পূণ থ অথ িই ব্যে কযা য়েয়ছ ভহভ ি 

ততআয এ উহেখ কযা হয়হি। এ খাহি অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%। 

 

 রপ্রাগ্রাভ এুাতিতবটি: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত ৮৩৫টি রপ্রাগ্রাভ এুাতিতফটি (ফাফদ ২২৩.২৭ রক্ষ টাকা 

ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ ৮৩৫টি রপ্রাগ্রাভ এুাতিতবটি কযা হয়হি। তযদ িনকাহর ািায কাম িক্রভ 



 

অন্যান্য রপ্রাগ্রাভ এুাতিতবটি দৃশ্যভান তির। এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যে কযা হয়হি। এখায়ত 

অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০% ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । 

 

   

মচে: রপ্রাগ্রাভ এুাতিতবটি। 
 

 রেতনং এুাতিতবটি: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত ১৩৯১টি রেতনং এুাতিতবটি ফাফদ ২৫৯.৩৫ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ 

যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ ১৩৯১টি রেতনংএুাতিতবটি ম্পন্ন কযা হয়হি। তযদ িনকাহর ফগুিায় প্রতিকগহণয 

রেতনং কাম িক্রভ চরভান তির । প্রকহে রেতনংএুাতিতবটি ফাফদ ফযাদ্দকৃি অথ ি অম িাপ্ত তির প্রতিহণ আায জন্য 

টিএ তডএ বািায ব্যফস্া কযহর প্রতিণ আযও পরপ্রসূ রফ ভহভ ি প্রতিকগহণয াহথ আরাকাহর জানা মায়। 

এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যে কযা হয়হি । এখায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%। 

 

   

মচে: রেতনং এুাতিতবটি। 
 

 প্রকানা : প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত ১২৫০০ কত (কাফ তরডাযহদয ুান্ডবুক, প্রতিণ ম্যানুয়ার, োস্থু 

ফািিা, োস্থু তিা রাস্টায ইিুাতদ) প্রকানা ফাফদ ৬.৫০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ উতেতখি 

১২৫০০ কত প্রকানা প্রকাতি হয়হি। এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যে কযা হয়হি। এখায়ত অমথ থক 

ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । 

 

 ভতনটতযং, গহফলণা ও ভল্যায়ন: প্রকেটিয মডমময়ত ভতনটতযং, গহফলণা ও ভল্যায়ন ফাফদ ১২.৭৩ রক্ষ  টাকা 

ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ ভন্ত্রণারহয়য তস্টয়াতযং কতভটিয তদ্ধাহন্তয আহরাহক ভধ্যফিী ভল্যায়ন (তফইটিএ 

ভাধ্যহভ ২০১১ াহর এফং তফআইতডএ এয ভাধ্যহভ ২০১৫ াহর) ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয 

পুহযাটাই ব্যয় কযা হয়হি। এখায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। 



 

 

 কতভউতনটি রডহবরহভন্ট এফং ররথ এুাওয়াযহন: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত কতভউতনটি রডহবরহভন্ট 

এফং ররথ এুাওয়াযহন (োস্থু তফলয়ক রকা ি, বৃি রযাণ, োস্থু ও তযহফ তফলয়ক রযরী, আঞ্চতরক 

ওয়াকি, োস্থু ম্পতকিি তরপহরট, রাস্টায ভৄদ্রণ ইিুাতদ) ফাফদ ৩৬.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে 

রভয়াহদ এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যে কযা হয়হি। এখায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%ম্পন্ন 

য়েয়ছ । 
 

 

 আন্তজিাতিক রেতনং/রতভনায/ওয়াকি/ইহবন্ট: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত আন্তজিাতিক রেতনং/ রতভনায/ 

ওয়াকি/ ইহবন্ট ফাফদ ২৮.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই 

ব্যে কযা হয়হি। এখায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%। 

  

 অনুহভাতদি নতুন কাফ দর গঠন: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত ১১০০০টি নতুন কাফ দর গঠন ফাফদ ২১৪.৩০ 

রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ ১১০০০টি নতুন কাফ দর গঠন ফাফদ ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যে 

কযা হয়হি। এখায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । 

 

 মানফান (জী) ক্রয়: প্রকেটিয মডমময়ত মানফান খাহি একটি জী গািী ক্রে ফাফদ ৫৬.৫০ রক্ষ টাকা 

ফযাদ্দ যাখা ে। প্রকে মভোয়দ ১টি জী গাড়ী ক্রে কযা য়েয়ছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যয় 

কযা য়েয়ছ। এ খাহি আতথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। 

 

 আফাফত্র যফযা: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত ৮০টি  আফাফত্র ক্রে ফাফদ ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ 

যাখা ে। প্রকে রভয়াহদ ৮০টি আফাফত্র ক্রে কযা য়েয়ছ এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যে কযা 

হয়হি। এখায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । 

 

 রজরা কাফ বফন তনভ িাণ: প্রকেটিয নুয়ভামদত মডমময়ত তদনাজপুহয ১টি (২২৫ ফ: ফু:) রজরা কাফ বফন তনভ িাণ 

এফং তযাজগঞ্জ, টাংগাইর, জাভারপুয, ও রবারা রজরায় কাফ বফন ংস্কায ফাফদ ২৮.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা 

ে। প্রকে রভয়াহদ তদনাজপুহয ১টি (২২৫ ফ: ফু:) রজরা কাফ বফন (স্কাউট বফয়নয ৩ে তরা)  তনভ িাণ এফং 

তযাজগঞ্জ, টাংগাইর, জাভারপুয, ও রবারা রজরায় কাফ বফন ংস্কায কযা হয়হি এফং এ খাহি ফযাদ্দ অথ ি 

২৮.০০ রি টাকা পুহযাটাই ব্যে কযা হয়হি। এ খায়ত অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%  ম্পন্ন কযা য়েয়ছ । 

 

         

মচে: মনমভ থত রজরা কাফ বফন (স্কাউট বফয়নয ৩ে তরা) 

 



 

                    

      

মচে: মনমভ থত রজরা কাফ বফমনয দযজাে ব্যফহৃত মনম্নভায়নয যাচয়ফাল্ট। 

 

       

মচে: ংস্কাযকৃত টাোআর রজরা স্কাউট বফন। 

 

১১.০ উয়দ্দশ্য মজথত না য়র তায কাযণ : প্রকয়েয উয়দ্দশ্য পুয়যাপুময মজথত য়েয়ছ ভয়ভ থ মমঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। 

 
১২.  প্রবাফ (মমঅয নুমােী):  

 

      প্রতযক্ষ প্রবাফঃ  
 

১. মদয়য সুমফধায়বাগী নাগমযকগণ এখন তায়দয কাম থকয দামেে ম্পয়কথ য়চতন। এআ প্রকেটি পরবায়ফ ফাস্তফােন 

ওোয য়য কাফ স্কাউটযা অযও অত্মমফশ্বাী, াযীমযক মমাগ্যতা ম্পন্ন ভানমকবায়ফ তকথ এফং অধ্যামত্মকবায়ফ 

মফনেী ওোয প্রমক্ষণ ময়েয়ছ। মদয়য সুনাগমযক ওোয গুণাফরী ও মনর্তয়েয গুণাফরী জথয়ন ক্ষভ য়েয়ছ। 

 

২. ভানম্মত প্রমক্ষমণয ভাধ্যয়ভ প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ম ক্ষকয়দয কাফ স্কাউট মরডায ময়য়ফ ততময কয়য কাফ স্কাউট 

দর গঠয়ন প্রতয ক্ষ ােতা প্রদান কয়যয়ছ। একআ ায়থ কাফ স্কাউট মরডাযগণ মনয়জয দ ক্ষতা উন্নেয়ন কাফ স্কাউটিং 

প্রমক্ষণ মনয়ে মনয়জয়ক দক্ষ প্রমক্ষক ময়য়ফ প্রস্ত্িত কয়যয়ছ। 

 



 

 য়যাক্ষ প্রবাফ:  
 

1. প্রশলক্ষণাথথীরা এখন তাদদর মস্যা মাধাদন  ক্ষম। তারা শনদেদদরদে উন্নয়ন োযথক্রম ম্পাদদন স্মার্থভাদে 
উস্থান এেং েযশিেীেদন দাশয়ত্বলী দত ক্ষম। 

2. তারা েীেন ও মাদের েন্য ক্ষশতোরে শেশভন্ন শেয় ম্পদেথ অশধেতর দেতন। 
3. তারা শদ্ধান্ত গ্রণ ও ামাশেে সোয় অংলগ্রদণ অশধে াদর শনদেদদর শনদয়াদে ক্ষম। 
4. তারা েথদা েনেদণর েযাদণ মানশেভাদে শেেশলত। 

 

১৩.০ ম থয়ফক্ষণ: 

১৩.১ তদনাজপুয রজরায় তনতভ িি কাফ স্কাউট বফহন মািায়াহিয প্রহয়াজনীয় যাস্তা , আফান ব্যফস্থা ও মানফাহনয ংস্থান  

আতযামদ প্রতুর যয়েয়ছ ভয়ভ থ স্কাউট কর্তথক্ষ য়ত জানা মাে;  

১৩.২    তদনাজপুয রজরায় তনতভ িি কাফ স্কাউট বফহন তনম্নভাহনয তিটতকতন ও যাচয়ফাল্ট ব্যফায কযা হয়হি মা তযফিিন কযা 

প্রহয়াজন। 

১৩.৩  টাংগাইর ও ফগুিা রজরায কাফ স্কাউট বফহনয ংস্কায কাম িক্রহভয ফযাদ্দ মহথষ্ট মছর না ভয়ভ থ তযরতিি য়েয়ছ।  

পয়র প্রয়োজনীে মকছু কাম থক্রভ ম্পাদন কযা মােমন; 

১৩.৪    প্রকহেয External অতডট গি ২২/০৮/২০১৬ িাতযহখ ম্পন্ন হয়হি এফং রকান Major Objection াওো 

মােমন ভয়ভ থ মমঅযএ উয়েখ কযা য়েয়ছ। িহফ অতডট প্রতিহফদন আইএভইতডহি অদ্যাফতধ াওয়া মায়তন; 

 

১৪.০ সুামযঃ  

১৪.১ তদনাজপুয রজরা অন্যান্য রজরায় তনতভ িি কাফ স্কাউট বফহন মািায়াহিয প্রহয়াজনীয় যাস্তা , আফান ব্যফস্থা  ও 

মানফাহনয ংস্থান প্রতুর থাকাে ভন্ত্রণারে বমফষ্যয়ত প্রয়োজনীে ফযাদ্দ ংস্থায়নয মফলয়ে প্রহয়াজনীয় ব্যফস্া গ্রণ 

কযহি াহয এফং তনতভ িি কর রজরায বফনভহ তনয়তভি রভযাভি ও ংস্কায কাম িক্রভ ফছযমবমিক যাজস্ব খায়তয 

ভাধ্যয়ভ কযয়ত ায়য; 

১৪.২    তদনাজপুয রজরায় তনতভ িি কাফ স্কাউটিং বফহন তনম্নভাহনয তিটতকতন ও যাচয়ফাল্ট তযফিিন কহয উন্নিভাহনয 

যাচয়ফাল্ট রাগাহি তিা প্রহকৌর অতধদপ্তয প্রহয়াজনীয় ব্যফস্া গ্রণ কযহফ; 

১৪.৩    প্রকহেয External অতডট গি ২২/০৮/২০১৬ িাতযহখ ম্পন্ন হয়হি এফং রকান Major Objection াওো 

মােমন ভয়ভ থ মমঅযএ উয়েখ কযা য়েয়ছ।  িহফ রকান Minor Objection উত্থামত য়েয়ছ মকনা তা জানা 

মােমন এফং মমদ এভন মকছু মথয়ক থায়ক তয়ফ তা জরুযী মবমিয়ত মনস্পমি কযয়ত য়ফ এফং অতডট প্রতিহফদন 

আইএভইতডহি রপ্রযণ কযহি হফ; এফং 

১৪.৪ নুয়েদ ১ ৪.১ য়ত ১৪.৩ এয সুামযমূয়য মফলয়ে গৃীত দয়ক্ষ অআএভআ মফবাগয়ক ফমত কযয়ত য়ফ। 

 



 

যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ ও ংস্কায (২য় ম িায়-৩য় ংহাতধি)  

-ীল থক ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রমতয়ফদন  

 

 

১।          প্রকহেয নাভ : যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ ও ংস্কায (২য় ম িায়- ৩য় ংহাতধি)  

 

২। প্রামনক ভন্ত্রণারে : প্রাথমভক  ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে। 
 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : প্রাথতভক তিা অতধদপ্তয ও এরতজইতড। 

 

৪।  প্রকয়েয ফস্থান : ভগ্র ফাংরাহদ। 

 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে : 

(রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

 

রভাট 

টাকা 

প্র: া 

মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

মতক্রান্ত 

ব্যে  

(মূর প্রকে 

ব্যয়েয %) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

মূর  

 

ফ থয়ল 

ংয়ামধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়ামধত 

রভাট 

টাকা 

প্র: া 

রভাট 

টাকা 

প্র: া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৮১৮৬.৬০ 

১১৮১৮৬.৬০ 

-- 

১৬৬৬৯০.৬০ 

১৬৬৬৯০.৬০ 

-- 

১৫৮৭২৮.৫৮ 

১৫৮৭২৮.৫৮ 

-- 

জুরাআ,২০০৬ 

য়ত 

জুন,২০১১ 

জুরাআ,২০০৬ 

য়ত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০০৬ 

য়ত 

জুন,২০১৬ 

৪০৫৪১.৯৮ 

(৩৪.৩০%) 

৫ ফিয 

(১০০%) 

 

৬.০ প্রকয়েয ংগমবমিক ফাস্তফােন (প্রাথতভক ও গণতিা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রমতয়ফদন (মমঅয) এয মবমিয়ত): 

    (রক্ষ টাকাে)  

ক্র: 

নং 

ংয়ামধত মডমম নুমােী 

কায়জয ংগ 

 মযকমেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অমথ থক ফাস্তফ (%) অমথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 যাজে      

১. কভ িকিিাহদয রফিন ংখ্যা ৬ ১৫৮.৩০ ৫ (৮৩.৩৩%) ১৩০.০০ 

(৮২.১২%) 

২. কভ িচাযীহদয রফিন ংখ্যা ৩ ১৫.৫৯ ৩(১০০%) ১২.০২(৭৭.১০%) 

৩. বািাতদ ংখ্যা ৯ ১৮৪.৬৪ ৮(৮৯%) ১২৩.৭৯(৬৭%) 

৪. যফযা ও রফা (মভমনাযী এন্ড 

আকুআয়ভে (পয়টাকমোয  ২টি, 

কমম্পউটায ২টি, এোযকমন্ডন 

২টি, পযাক্স মভমন ২টি) 

রথাক ১৩ ২৫৪.৬৪ ১৩(১০০%) ১৫৩.৪৭ 

(৬০.২৬%) 

৫. রভযাভি, যিণাহফিণ ও ংস্কায রথাক রথাক ৫৭.৪৩ রথাক (১০০%) ২৪.৩০ 

(৪২.৩১%) 

 উ-রভাট (যাজে) --  ৬৭০.৬০ -- ৪৪৩.৫৮ 

(৬৬.১৪%) 

৬. কতম্পউটায ংখ্যা ৮টি ৬.৫৪ ৮(১০০%) ৬.১০(৯৩.২৭%) 

৭. এয়াযকতন্ডন ংখ্যা ১ ০.৯৭ ১(১০০%) ০.৯৭(১০০%) 

৮. পহটাকতয়ায ংখ্যা ৩ ৪.০০ ২ (৬৬.৬৬%) ২.৬৬(৬৬.৫০%) 

৯. পুাক্স রভতন ংখ্যা ১ ০.১১ ১(১০০%) ০.১১(১০০%) 

১০. তনভ িাণ কাজ (৫৬০০ যকাযী 

প্রাথতভক তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ ও 

ংখ্যা ৫৬০০ ১৬০৩৪৮.১

০ 

৫৬০০ (১০০%) ১৫৫১৭১.৭৪ 

(৯৬.৭৭%) 



 

ক্র: 

নং 

ংয়ামধত মডমম নুমােী 

কায়জয ংগ 

 মযকমেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

একক ফাস্তফ অমথ থক ফাস্তফ (%) অমথ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ংস্কায এফং আফাফত্র) 

১১. মপ্রায়পনার মপ 

(এরতজইতডয জন্য) 

  ২% -- ৩২৫৫.০৬ -- ৩১০৩.৪৩ 

(৯৫%) 

১২. তপতজকুার কনটিনয়জমি ১% -- ১৬০৩.৪৮ -- -- 

১৩. প্রাই একুাহরন ০.৫% -- ৮০১.৭৪ -- -- 

 ফ িমভাট -- -- ১৬৬৬৯০.৬

০ 

-- ১৫৮২৮৫.০১ 

(৯৪.৯৫%) 

 প্রকেটি জুন, ২০১৬ রি ভাতপ্তয জন্য তনধ িাতযি। ফ িহল ংহাতধি প্রাক্কতরি ব্যয় ১৬৬৬৯০.৬০ রি টাকা এফং 

ফাস্তফায়নকার জুরাই,২০০৬ হি জুন,২০১৬ ম িন্ত। ২০১৫-১৬ অথ িফিহয প্রকহেয অনুকূহর ফযাদ্দ তির ২৩৪৯৫.০০ 

রি টাকা ফযাহদ্দয তফযীহি জুন,২০১৬ ম িন্ত ব্যয় হয়হি ২১২৫৬.৭৪ (৯৮.০১আতথ িক অগ্রগতি ১৫৮২৮৫.০১ রি 

টাকা (৯৪.৯৫%) এফং ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। প্রকহেয আওিায় আফাফত্র ৫৬০০টি তফদ্যারয় তনভ িাণ কাজ 

ম্পন্ন কযায রিুভাত্রায তফযীহি ৫৬০০টি তফদ্যারয় প্রহয়াজনীয় আফাফত্র তনভ িাণ কাজ ম্পন্ন কযা হয়হি 

ভহভ ি ততআয এ উহেখ কযা হয়হি। 

 

৬.০ কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ মকান উয়েখয়মাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ  

 

৭.১ টভূমভঃ াযায়দয় ৩৭,৬৭২টি যকাযী প্রাথমভক  মফদ্যারে এফং ১৯,৫৫৭টি মযমজষ্টাড থ মফযকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে 

যয়েয়ছ। প্রাথমভক মফদ্যারেগুয়রায়ত ছাে-ছােীয়দয বমতথয ায ব্যাকবায়ফ বৃমি ায়ে। ক্রভফধ থভান ছাে-ছােী ংখ্যায 

মযয়প্রমক্ষয়ত মধক ংখ্যক মছয়র-মভয়েয়দয জন্য উয়মাগী মযয়ফ সৃমষ্ট ও ফকাঠায়ভা মনভ থায়ণয রয়ক্ষয জযাজীণ থ 

ফস্থাে থাকা প্রাথমভক মফদ্যারেগুয়রায়ক ংস্কায কভ থসূচীয অওতাে অনা মযাম থ য়ে য়ড়য়ছ। নব্বআয়েয দয়কয 

শুরুয়ত প্রাথমভক মক্ষায গুণগত ভান উন্নেয়নয উয়দ্দয়শ্য প্রাথমভক মক্ষা প্রমতষ্ঠায়নয মবৌত ফকাঠায়ভাগত সুমফধামদ 

ম্প্রাযয়ণয রয়ক্ষয ব্যাক কাম থক্রভ গ্রণ কযা ে। মআ ভয়ে াধাযণ মক্ষা  প্রকয়েয অওতাে মফশ্ব ব্যাংক এয 

থ থােয়ন ঢাকা, যাজাী ও খুরনা মফবাগ এফং এমডমফ এয থ থােয়ন চট্টগ্রাভ, ময়রট ও ফমযার মফবায়গ উন্নেন প্রকে 

গ্রণ কযা ে। মকন্তু ১৯৯৩-৯৪ থ থ ফছয়য যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভাগত ম্প্রাযয়ণয প্রয়োজনীেতা 

বৃমি াওোে যকায়যয মনজস্ব থ থােয়ন ‘যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে পুনঃমনভ থাণ  ও ংস্কায প্রকে (১ভ ম থাে) ’ 

ায়ত মনো ে এফং ৮৫৫,১১,৩৬ রক্ষ টাকা ব্যয়ে জুরাআ ১৯৯৪ মথয়ক জুন, ২০০৬ ভেকার ম থন্ত ফাস্তফােন কযা 

ে।  

 

ইহিাভহধ্য ২০০৫ ায়র এরমজআমড কর্তথক াযায়দয় ফমস্থত  যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারেমূয়য মফদ্যভান মবৌত 

ফকাঠায়ভা জযী কাজ মযচারনা কযা ে। এ জযীয়য পরাপর মথয়ক মদখা মাে মম, উন্নেন য়মাগী ংস্থা এফং 

ফাংরায়দ যকায়যয থ থােয়ন যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ব্যাক পুনঃমনভ থাণ, ংস্কায ও ম্প্রাযণ কযা য়রও 

মদয়য অযও প্রাে ৯,০০০  যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে জযাজীণ থ ফস্থাে যয়ে মায়। মফদ্যভান এআ জযাজীণ থ যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ভয়ধ্য গ্রামধকায মবমিয়ত ৫,০০০টি যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে পুনঃ মনভ থায়ণয রয়ক্ষয প্রাথমভক 

ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে কর্তথক প্রণীত যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে পুনঃ মনভ থাণ ও ংস্কায (২ে ম থাে) ” ীল থক প্রকেটি 

১,১৮১,৮৬.৬০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়ে জুরাআ ২০০৬- জুন, ২০১১ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষয  গি ১৬-১০-২০০৬ 

তামযয়খ নুমষ্ঠত একয়নক বাে নুয়ভামদত ে। 

 

৭.২ প্রকয়েয উয়দ্দশ্যঃ 

(ক) মক্ষায  জন্য সুষ্ঠু ও উয়মাগী মযয়ফ সৃমষ্ট কযায রয়ক্ষয জযাজীণ থ যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে বফন পুনঃ মনভ থাণ 

কযা; 

(খ) প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ছাে-ছােীয়দয জন্য স্যামনটাযী ল্যামিন মনভ থাণ ও নরকূ স্থান; এফং 

(গ) মফদ্যারয়েয অফাফে যফযা কযা। 
 



 

৭.৩ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ  

(ক) ৫৬০০টি যকাময প্রাথমভক মফদ্যারে পুনঃমনভ থাণ; 

(খ) ৫৬০০টি যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারহয়য স্যাতনটাযী ল্যাতেন স্থান; 

(গ) ৫৬০০টি যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারহয়য জন্য উঁচু-তনচু রফঞ্চ, রচয়ায এফং রটতফর যফযাকযণ; 

(ঘ) ৫৬০০টি যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারহয়য  টিউফওহয়র স্থান;  

(ঙ) ৫,৬০০টি স্টীয়রয অরভাযী যফযা। 

 

৭.৪ নুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধনঃ অয়রাচয প্রকেটি প্রথয়ভ ১,১৮১,৮৬.৬০ রক্ষ টাকা প্রাক্কতরি ব্যয়ে জুরাআ ২০০৬ – 

জুন, ২০১১ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ১৬-১০-২০০৬ তামযয়খ নুমষ্ঠত একয়নক বাে নুয়ভামদত ে। এযয ৩০ -

০৯-২০০৯ তামযয়খ একয়নক কর্তথক এ প্রকয়েয ১ভ ংয়াধন নুয়ভাদন কযা ে। ১ভ ংয়াধন নুমােী মভাট 

প্রাক্কমরত ব্যে মছর ১৩৯৬.২৪ মকাটি টাকা এফং ফাস্তফােনকার জুরাআ ২০০৬ য়ত জুন, ২০১২ ম থন্ত। কমতে কাযয়ণ 

পুনযাে ংয়াধয়নয জন্য প্রকেটি গত ১২-১০-২০১১ তামযয়খ নুমষ্ঠত মআম বাে ১ভ ংয়ামধত ব্যে ১৩৯৬.২৪ 

মকাটি টাকা মযফমতথত মযয়খ ২০০৬-২০১৪ মভোয়দ প্রকয়েয ২ে ংয়াধয়নয য়ক্ষ সুাময কযা ে এফং মথামথ 

কর্তথক্ষ কর্তথক প্রকয়েয ংয়াধয়নয প্রস্তাফ নুয়ভাদন কযা ে। গত ১৬-১০-২০১১ তামযয়খ ২ে ংয়াধনীয য়ক্ষ 

প্রামনক নুয়ভাদন জাযী কযা ে। 

 

যফতীয়ত অযও ৫০০টি যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে প্রকয়েয অওতাে এয়ন মভাট ৫৬০০টি কযা ে এফং প্রকে ব্যে 

১৬৬৬৯০.৬০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফােনকার জুরাআ,২০০৬ মথয়ক জুন, ২০১৬ ম থন্ত মনধ থাযণ পূফ িক তৃিীয় ংহাধন 

মথামথ কতৃিি কতৃিক অনুহভাতদি য় এফং প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে কর্তথক গত ০৭-০৯-২০১৪ তামযয়খ  

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে পুনঃমনভ থাণ ংস্কায (২ে ম থাে) ৩ে ংয়ামধত প্রকয়েয প্রামনক অয়দ জাযী কযা 

ে। 

 

৭.৫ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকেটি সুষ্ঠুবায়ফ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ মনম্নফমণ থত কভ থকতথা প্রকে মযচারয়কয দামেয়ে 

মনয়োমজত মছয়রনঃ 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে মযচারয়কয 

ধযন অযম্ভ মল 

১। জনাফ আবু রনা রভাোঃ যাভাতুর ভৄনীভ 

উ-তচফ 

২৬-১১-২০০৬ ২৩-০৩-২০০৯ পূণ িকারীন 

২। জনাফ ননী রগাার তফশ্বা 

উ-তচফ 

২৩-০৩-২০০৯ ০৮-০৪-২০০৯ খন্ডকারীন 

৩। জনাফ রভাোঃ তজয়াউয যভান খান 

উ-তচফ 

০৮-০৪-২০০৯ ০৯-০৮-২০০৯ পূণ িকারীন 

৪। জনাফ রভাোঃ আব্দুন নূয 

যুগ্ম-তচফ 

০৯-০৮-২০০৯ ২২-০৭-২০১০ পূণ িকারীন 

৫। জনাফ ননী রগাার তফশ্বা 

উ-তচফ 

২৫-০৭-২০১০ ০৯-০৯-২০১০ খন্ডকারীন 

৬। জনাফ রভাোঃ আব্দুন নূয 

যুগ্ম-তচফ 

০৯-০৯-২০১০ ০৩-০১-২০১১ পূণ িকারীন 

৭। এ এভ ভাাবুবুয যভান 

যুগ্ম তচফ 

০৪-০১-২০১১ ১৪-০২-২০১১ খন্ডকারীন 

৮। জনাফ রভাাম্মদ ভাফুজুর ক 

যুগ্ম-তচফ 

১৪-০২-২০১১ ৩০-০৭-২০১২ পূণ িকারীন 

৯। জনাফ অতজি কুভায রদফনাথ 

উ-তচফ 

০১-০৮-২০১২ ২১-০৮-২০১২ খন্ডকারীন 

১০। জনাফ রভাাম্মদ ভাফুজুর ক 

যুগ্ম-তচফ 

২২-০৮-২০১২ ২২-০৪-২০১৩ পূণ িকারীন 



 

ক্রমভক 

নং 

প্রকে মযচারয়কয নাভ ও দফী কাম থকার প্রকে মযচারয়কয 

ধযন অযম্ভ মল 

১১। জনাফ রভাোঃ এনাহয়ি রাহন 

যুগ্ম-তচফ 

২২-০৪-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৬ পূণ িকারীন 

 

 

৭.৬  মূল্যােন িমত (Methodology): মূল্যােন প্রমতয়ফদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাক্ত িমত (Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

 

(ক) মডমম/আযতডতত, ভমনটমযং মযয়াট থ ও মফমবন্ন বাে প্রকামত প্রমতয়ফদন ম থায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তথক মপ্রমযত মমঅয ম থায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  মফমবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থমফফযণী ম থায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগমত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজমভয়ন মযদ থন;  

(ঙ) নমুনােয়নয (Sampling) মবমিয়ত য়যজমভন মযদ থন; 

(চ) প্রাপ্ত তয়থ্যয মবমিয়ত ংমিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা; 

 

৮.০ প্রকয়েয ফছয মবমিক ফযাদ্দ ও রক্ষযভাো, ফমুমক্ত ও ব্যেঃ   

 
৮.১ অমথ থক গ্রগমতঃ  

       (রক্ষ টাকাে) 

অমথ থক ফৎয ংয়ামধত নুয়ভামদত 

মডমময ংস্থান 

ংয়ামধত এমডম 

ফযাদ্দ 

ফমুক্ত  জুন,২০১৬ ম থন্ত অমথ থক  

গ্রগমত (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৬-০৭ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.০৭ 

২০০৭-০৮ ৮১৩৫.০০ ৮১৩৫.০০ ৮১৩৪.৫০ ৭৮০০.৬৭ 

২০০৮-০৯ ৮০৩৬.০০ ৮০৩৬.০০ ৮০৩৬.০০ ৮০০৪.০৬ 

২০০৯-১০ ১৭১১৮.০০ ১৭১১৮.০০ ১৭১১৮.০০ ১৭০৫২.৩০ 

২০১০-১১ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ ২৪৯৩০.৬০ 

২০১১-১২ ৪৫৩৮৫.০০ ৪৫৩৮৫.০০ ৪৫৩৮৫.০০ ৪৫১৭৭.৯৯ 

২০১২-১৩ ১৯২৭৯.০০ ১৯২৭৯.০০ ১৯২৭৯.০০ ১৮৯১৩.০০ 

২০১৩-১৪ ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ৯৮৬৮.৫২ 

২০১৪-১৫ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৪০৭.৬৩ 

২০১৫-১৬ ২৩৪৯৫.০০ ২৩৪৯৫.০০ ২৩৪৯৫.০০ ২১৫৬৯.৭৪ 

রভাট: ১৬১৯৫৩.০০ ১৬১৯৫৩.০০ ১৬১৯৫২.৫০ ১৫৮৭২৮.৫৮(৯৮%) 

 

৮.২  প্রকয়েয উয়দ্দশ্য ও জথনঃ  

 

মযকমেত উয়দ্দশ্য প্রকৃত জথন  

 

 ৫৬০০টি তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ এফং 

ংস্কায এফং আফাফত্র যফযা 

কযা; 

 ৫৬০০টি তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ এফং ংস্কায এফং আফাফত্র যফযা 

কযা হয়হি। এহিহত্র প্রকহেয উহদ্দশ্য পুহযাপুতয অতজিি হয়হি ভহভ ি 

ততআয এ উহেখ কযা হয়হি। 
 

৯.০। ভতনটতযং: প্রকেটি প্রাথমভক মক্ষা মধদপ্তয়যয যাময তত্ত্বাফধায়ন ফাস্তফামেত য়ে । পূতথ কায়জয দামেে ারন 

কযয়ছ স্থানীে যকায প্রয়কৌর মধদপ্তয (এরমজআমড) । প্রাথমভক মক্ষা মধদপ্তয়যয  যুগ্ম-মচফ জনাফ মভাঃ এনায়েত 

মাাআন পূণ থকারীন প্রকে মযচারয়কয দামেে ারন কযয়ছন । প্রকে রভয়াহদ প্রাথতভক ও গণতিা ভন্ত্রণারয় 

১৭/১১/২০১২ িাতযখ আইএভইতড কতৃিক ০৯/১২/২০১৫ িাতযখ এফং ইনহডথ ভতনটতযং এয জন্য ৩০/০৭/২০১৫ 

প্রকে এরাকা যজতভহন তযদ িন কযা য়। 



 

১০.০। অতডট: 

১০.১ অবুন্তযীণ অতডট: প্রকে রভয়াহদ রকান অতডট কাম িক্রভ ম্পন্ন য়তন। 

১০.২ এক্সটাযনার অতডট: প্রকে রভয়াহদ ২৮.০৪.২০০৯, ২৫-০৮-২০১০, ০৫-০৩-২০১৩ এফং ১১-১১-২০১৫ িাতযহখ 

এক্সটাযনার অতডট কাম িক্রভ ম্পন্ন হয়হি।  

 

১১.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান মেয অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমতঃ   প্রাথতভক ও গণতিা ভন্ত্রণারয় রথহক প্রাপ্ত প্রকল্ ভাতপ্ত 

প্রতিহফদন (ততআয) হি প্রাপ্ত প্রকহেয ে মবমিক অমথ থক ও ফাস্তফ গ্রগমত মনয়ম্ন ম থােক্রয়ভ ফণ থনা কযা য়রাঃ  

 

১১.১ যফযা ও রফা: ংহাতধি তডততহি যফযা ও রফা খাহি ১৩টি মভমনাযী এন্ড আকুআয়ভে (পয়টাকমোয  

২টি, কমম্পউটায ২টি, এোযকমন্ডন ২টি, পযাক্স মভমন ২টি) ংগ্রহয জন্য ২৫৪.৬৪ রি টাকায ংস্থান যাখা য়। 

প্রকে রভয়াহদ ১৩টি মভমনাযী এন্ড আকুআয়ভে (পয়টাকমোয  ২টি, কমম্পউটায ২টি, এোযকমন্ডন ২টি, পযাক্স 

মভমন ২টি) এফং ফাফদ ফযাদ্দকৃি অহথ িয তফযীহি উতেতখি দ্রব্যাতদ ংগ্র কযা য়। 

 

১১.২ কতম্পউটায ংগ্র: ংহাতধি তডততহি ৮ (আট) রট কতম্পউটায ংগ্রহয জন্য ২৫৪.৬৪ রি টাকায ংস্থান 

যাখা য়। প্রকে রভয়াহদ উতেতখি ৮টি রট কতম্পউটায ংগ্র কযা য় এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যয় 

কযা য়। এ খাহি আতথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। 

 

১১.৩ রভযাভি, যিণাহফিণ ও ংস্কায: ংহাতধি তডততহি রভযাভি, যিণাহফিণ ও ংস্কায খাহি ৫৭.৪৩ রি টাকায 

ংস্থান যাখা য়। প্রকে রভয়াহদ রভযাভি, যিণাহফিণ ও ংস্কায কাজ কযা হয়হি এফং এ খাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয 

পুহযাটাই ব্যয় কযা হয়হি। এ খাহি আতথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। 

 

১১.৪ এয়াযকতন্ডন: ংহাতধি তডততহি ১টি এয়াযকহন্ডন ক্রহয়য রহিু ০.৯৭ রি টাকায ংস্থান যাখা য়। প্রকে 

রভয়াহদ একটি এয়ায কতন্ডন ংগ্র কযা হয়হি এফং এখাহি ফযাদ্দকৃি অহথ িয পুহযাটাই ব্যয় কযা হয়হি। এ খাহি 

আতথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। 

 

১১.৪ পরটাকতয়ায: ংহাতধি তডততহি ৩টি পহটাকতয়ায ক্রহয়য তফযীহি এ খাহি ৪.০০ রি টাকায ংস্থান যাখা 

য়। প্রকে রভয়াহদ ৩টি পহটাকতয়ায ংগ্র কযা হয়হি এফং এ ফাফদ ২.৬৬ রি টাকা ব্যয় কযা য়। এ খাহি 

আতথ িক অগ্রগতি ৬৬.৫০% ও ফাস্তফ অগ্রগতি ৬৬%। 

 

১১.৫ ৫৬০০ যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ ও ংস্কায এফং আফাফত্র যফযা : ংহাতধি তডততহি ৫৬০০টি 

যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ ও ংস্কায এফং আফাফত্র ংগ্রহয জন্য এ খাহি ১৬০৩৪৮.১০ রি টাকায 

ংস্থান যাখা য়। প্রকে রভয়াহদ ৫৬০০টি যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারয় পুন:তনভ িাণ ও ংস্কায এফং আফাফত্র 

যফযা কযা হয়হি এফং এ ফাফদ ফযাদ্দকৃি অহথ িয তফযীহি ১৫৫১৭১.৭৪ রি টাকা ব্যয় কযা হয়হি। এ খাহি 

আতথ িক অগ্রগতি ৯৮% ও ফাস্তফ অগ্রগতি ১০০%। 

          

১২.০ উয়দ্দশ্য মজথত না য়র তায কাযণ : প্রকয়েয উয়দ্দশ্য পুয়যাপুময মজথত য়েয়ছ ভয়ভ থ মমঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। 

১৩.০ ম থয়ফক্ষণ: 

১৩.১ প্রকয়েয অওতাে  কুতভো রজরায দয দতিণ উহজরা অংহয কাম িক্রভ গি ০৩/০৫/২০১৭ িাতযহখ, নাযায়ণগঞ্জ 

রজরায আিাইাজায উহজরা অংহ গৃীি কাম িক্রভ গি ০৭/০১/২০১৭ িাতযহখ, কক্সফাজায রজরায দয উহজরা 

অংহ গৃীত কাম থক্রভ ২৩/১২/২০১৬ িাতযহখ এফং রযপুয রজরা অংহয কাম িক্রভ ০৪/১২/২০১৬ িাতযহখ, নযতংদী 

রজরায কাম িক্রভ ১৭/১২/২০১৬ িাতযহখ অআএভআমড কতৃিক যজতভহন তযদ িন কযা য়। উয়েখ্য , প্রকয়েয কুতভো 

রজরায দয দতিণ উয়জরায মফদ্যারে কাম িক্রভ ভামযচারক, মক্ষা ও াভামজক কর্তথক যজতভহন মযদ থন কযা 

ে। মযদ থনকায়র ংমিষ্ট কাযী মযচারক ভামযচারয়কয য়ে মছয়রন। এছাড়া, এরমজআমড’য ংমিষ্ট 

উয়জরা প্রয়কৌরী এফং ংমিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথা ও স্থানীে ব্যমক্তফগ থ উমস্থত মছয়রন । মযদম থত মফদ্যারেমূয়য 

মফফযণ মনম্নরূঃ 



 

১৩.১.১ কুতভো রজরা অংহয কাম িক্রভ: 

কাতরযফাজায যকাময প্রাথমভক মফদ্যারেঃ মফদ্যারেটি কুতভো মজরায দয দতিণ উয়জরায় ফমস্থত। মফদ্যারেটি 

গত ০৩/০৫/২০১৭ তামযয়খ অআএভআমড কর্তথক মযদ থন কযা ে । মভাট ৩ ৬ তাং জমভয উয়য মফদ্যারেটি 

প্রমতমষ্ঠত। ১৯৫০ ায়র প্রমতমষ্ঠত মফদ্যারেটিয মক্ষাথী ংখ্যা ২৭৬ জন; তন্ময়ধ্য ১৭৬ জন ছাে এফং ১০০ জন ছােী। 
মফদ্যারয়ে ফতথভায়ন ৫জন মক্ষক কভ থযত অয়ছন মায়দয ১ জন পুরুল ও ৪ জন ভমরা । ২০১৫ ায়রয ভানী 

যীক্ষাে ংগ্রণ কয়য কহরই উিীণ থ রয়হি। 

 তনভ িাণ কাহজয ংস্থান অনুমায়ী একটি RAMP বিযীয কযা হরও RAMPটি মথামথবাহফ তকউতযং কযা য়তন। 

RAMP টিয াযহপ ও এয াহ অভসৃণ তযরতিি হয়হি। RAMP -এয কাজ ভাপ্ত রঘালণা কযহরও এটি 

ব্যফায উহমাগী য়তন ভহভ ি তযদ িনকাহর তযরতিি হয়হি। 

 তফদ্যারয় বফহনয ভর বীি ভাটি রথহক রফ তকছুটা উহয এফং তিঁতিগুহরা অহনক খািা। তফদ্যারহয় আগি 

তশুহদয হি খািা তিঁতি রতযহয় তফদ্যারহয় প্রহফ কষ্টকয হয় িহি। 

 তডততহি প্রতিটি রশ্রণী কহি ১৬ রজািা কহয াই -ররা রফঞ্চ যফযাহয ংস্থান তির। কাতরযফাজায যকাযী 

প্রাথতভক তফদ্যারয় তযদ িনকাহর রদখা মায়, রকান রশ্রণী কহি ১৪ রজািা রকান রশ্রণীকহি ১৫ রজািা রফঞ্চ আহি 

িায ভহধ্য নতুন পুযািন ংতভতশ্রি। অযতদহক যফযাকৃি াই-ররা রফঞ্চগুহরায টহ রম কাঠ ব্যফায কযা 

হয়হি িা ভান ম্মি নয়। অতধকাং কাহঠ ফাকর াওয়া মায়। রফঞ্চগুহরায স্থাতয়ি দ্রুি নষ্ট হয় মাহফ। 

 াই-ররা রফঞ্চগুহরা তনতদ িষ্ট উচ্চিায যফযা কযায কথা থাকহরও তযদ িনকাহর রদখা মায়, তকছু রফঞ্চ (কাতিি 

ভাহনয (২৭ ইতঞ্চ) উচ্চিায হরও তকছু রফঞ্চ কভ উচ্চিায। এ তফলহয় ংতিষ্টহদয রকান রমৌতিক ব্যাখ্যা াওয়া 

মায়তন। 

১৩.১.২ নাযায়ণগঞ্জ রজরা অংহয কাম িক্রভ: 

৪৬নং ফাজফী যকাময প্রাথমভক মফদ্যারেঃ মফদ্যারেটি নাযায়ণগঞ্জ মজরায আিাইাজায উয়জরায দুপ্তাযা 

আউমনেয়নয ফাজফী গ্রায়ভ ফমস্থত । মফদ্যারেটি গত ০৭/০১/২০১৭ তামযয়খ অআএভআমড কর্তথক মযদ থন কযা ে । 
তফদ্যারয়টি মভাট ৩৬ তাং জমভয ওয়য ১৯৫৩ ায়র প্রমতমষ্ঠত । এ মফদ্যাররয় রভাট মক্ষাথী ংখ্যা ৩৭৬ জন; 

তন্ময়ধ্য ১৭৬ জন ছাে এফং ২০০ জন ছােী। মফদ্যারয়ে ফতথভায়ন ৫জন মক্ষক কভ থযত অয়ছন মায়দয ১ জন পুরুল ও ৪ 

জন ভমরা। ২০১৫ ায়রয ভানী যীক্ষাে ংগ্রণ কয়য কহরই উিীণ থ রয়হি। 

তফদ্যারয়টি ৪িরা বীহি ২িরা (২০৮৫ ফগ ি ফুট) আয়িহনয বফন তনভ িাণ কযা হয়হি। এ বফনটি তনভ িাহণ প্রাক্কতরি 

ব্যয় ধযা হয়তির ৬৫.৫৩ রি টাকা এফং ব্যয় হয়হি ৬৫.০৪ রি টাকা। বফনটিহি ৩টি রশ্রণী কি, ১টি তিক 

কি, ১টি টয়হরট ব্লক তনভ িাণ কযা হয়হি। আফাফহত্রয ভহধ্য ৬টি তিক রচয়ায, ৪টি রটতফর, ৪৮ রজািা াই-ররা 

রফঞ্চ, ১টি আরতভযা এফং অন্যান্য বফদুুতিক তপটিং ১৪টি পুান যফযা কযা হয়হি। তফদ্যারহয়য প্রধান তিক 

জানান, বফন তনভ িাহণয হয তিাযভান ব্যাক উন্নতি হয়হি। তফদ্যারয় তনভ িাণ কাজ হন্তালজনক এফং ফাতকু তদক 

রথহক তফদ্যারয় তযহফ রফ তযচ্ছন্ন তযরতিি হয়হি। 

১৩.১.৩ কক্সফাজায রজরা অংহয কাম িক্রভ: 

ঈদগাঁও যকাময প্রাথমভক মফদ্যারেঃ মফদ্যারেটি কক্সফাজায মজরায দয উয়জরায ঈদগাঁও ফাজাহয ফমস্থত । 
মফদ্যারেটি গত ২৩/১২/২০১৬ তামযয়খ অআএভআমড কর্তথক মযদ থন কযা ে । তফদ্যারয়টি মভাট ২০ তাং জমভয 



 

ওয়য ১৯২৮ ায়র প্রমতমষ্ঠত । দুটি তপট তফতষ্ট এ মফদ্যাররয় রভাট মক্ষাথী ংখ্যা ১১৭৫ জন; তন্ময়ধ্য ৫৮৩ জন 

ছাে এফং ৫৯২ জন ছােী। ফতথভায়ন ১৩জন মক্ষক কভ থযত অয়ছন মায়দয ৫জন পুরুল ও ৮জন ভমরা। িাত্র-তিক 

অনুাি ১:৫০ ২০১৫ ও ২০১৬ ায়রয ভানী যীক্ষাে ংগ্রণ কয়য কহরই উিীণ থ রয়হি। ৬ জন বৃতি রহয়হি। 

তফদ্যারয় তনভ িাণ কাজ রভাটাভৄটি হন্তালজনক। 

 

 তফদ্যারয় বফহনয নীচিরা এফং ৩য় িরায় বফদুুতিক সুইচ রফাড ি রখারা রদখা রগহি; এহি রকাভরভতি তশুযা 

রমহকান ভয় দুঘ িটনায় তিি হি াহয। 

 দু’একটি রশ্রণী কহি বফদুুতিক াখা যজতভহন সুইচ টিহ চালু কযা মায়তন। 

 তফদ্যারয় বফহনয দযজায় ব্যফহৃি কাহঠয পুরুি কাতিি ভাহনয রচহয় কভ তযরতিি হয়হি; মা কাম্য নয়। 

 

১৩.১.৪ রযপুয রজরা অংহয কাম িক্রভ: 

বীভগঞ্জ যকাময প্রাথমভক মফদ্যারেঃ মফদ্যারেটি রযপুয মজরায দয উয়জরা য় ফমস্থত। মফদ্যারেটি গত 

০৪/১২/২০১৬ তামযয়খ অআএভআমড কর্তথক মযদ থন কযা ে । তফদ্যারয়টিয মভাট ৪০ তাং জমভয ওয়য ১৯৫১ 

ায়র প্রমতমষ্ঠত। এ মফদ্যাররয় রভাট মক্ষাথী ংখ্যা ১৭০ জন; তন্ময়ধ্য ১০০ জন ছাে এফং ৭৫ জন ছােী । মফদ্যারয়ে 

ফতথভায়ন ৫জন মক্ষক কভ থযত অয়ছন মায়দয ১জন পুরুল ও ৪জন ভমরা। ২০১৫ ায়রয ভানী যীক্ষাে ংগ্রণ 

কয়য কহরই উিীণ থ রয়হি। তফদ্যারয় তনভ িাণ কাজ রভাটাভৄটি হন্তালজনক। 

 তফদ্যারয় বফহনয জানারায় তটতকতন ও ররাায গ্রীহরয পুরুি কাতিি ভাহনয রচহয় কভ তযরতিি হয়হি; 

 তফদ্যারয় বফন তযষ্কায তযচ্ছন্ন তযরতিি য়তন। 

  

১৪.০। সুামযঃ  

১৪.১ কুতভো রজরা অং: 

 কাতরযফাজায যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারয় তনভ িাণ কাহজয তডততয ংস্থান অনুমায়ী তনতভ িি RAMPটি 

মথামথবাহফ তকউতযং কযহি হফ। RAMP টিয াযহপ ও এয াহ ভসৃণ কহয উহমাগী কযহি প্রহয়াজনীয় 

দহি গ্রণ কযহি হফ; 

 তফদ্যারয় বফহনয ভর বীি ভাটি রথহক রফ তকছুটা উহয এফং তিঁতিগুহরা অহনক খািা। তফদ্যারহয় আগি 

তশুযা মারি হজই তফদ্যারহয় প্রহফ কযহি াহয র রহিু ভাটি তদহয় বফহনয ভর বীহিয ভান বযাট 

কযহি হফ। তফদ্যারয় কতৃিিহক প্রহয়াজনীয় দহি গ্রণ কযহি হফ; 

 তডততয ংস্থান অনুমায়ী কাতরয ফাজায যকাযী প্রাথতভক তফদ্যারহয়য প্রতিটি রশ্রণী কহি ১৬ রজািা কহয াই 

-ররা রফঞ্চ যফযা তনতিি কযহি হফ এফং যফযাকৃি াই-ররা রফঞ্চগুহরায টহ রম কাঠ ব্যফায কযা 

হয়হি িা তযফিিন কহয নতুন কাঠ স্থান কযহি হফ মাহি রফঞ্চগুহরায স্থাতয়ি অক্ষুন্ন থাহক। 

 াই-ররা রফঞ্চগুহরা তনতদ িষ্ট উচ্চিায যফযা কযায কথা থাকহরও তযদ িনকাহর রদখা মায়, তকছু রফঞ্চ কাতিি 

ভাহনয (২৭ ইতঞ্চ) কভ উচ্চিায রমৌতিক ব্যাখ্যা তদহি হফ। 

 

১৪.২ কক্সফাজায রজরা অং: 

 ঈদগাঁও যকাময প্রাথমভক  তফদ্যারয় বফহনয নীচিরা এফং ৩য় িরায় বফদুুতিক সুইচ রফাড ি মথামথবাহফ 

রভযাভহিয উহদ্যাগ গ্রণ কযহি হফ। মাহি কহয রকাভরভতি তশুযা ভয় দুঘ িটনা রথহক যিা ায়। এ তফলহয় 

ংতিষ্ট উহজরা প্রহকৌরী প্রহয়াজনীয় দহি গ্রণ কযহফ; 



 

 দু’একটি কহি বফদুুতিক পুান নষ্ট রদখা রগহি, রগুহরা দ্রুি রভযাভহিয প্রহয়াজনীয় উহদ্যাগ গ্রণ কযহি হফ। 

 তফদ্যারয় বফহনয দযজায় ব্যফহৃি কাহঠয পুরুি কাতিি ভাহনয রচহয় কভ ব্যফায কযা কাম্য নয়। বতফষ্যহি এ 

তফদ্যারয় বফহনয দযজায় ব্যফহৃি কাহঠয পুরুি ও গুণগি ভান ঠিক রযহখ স্থান কযা ফাঞ্ছনীয় হফ। 

১৪.৩     প্রকয়েয External মডট গত ১১-১১-২০১৫ তামযয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ এফং মকান Major Objection াওো 

মােমন ভয়ভ থ মমঅযএ উয়েখ কযা য়েয়ছ । তয়ফ মকান Minor Objection উত্থামত য়েয়ছ মকনা তা জানা 

মােমন এফং মমদ এভন মকছু মথয়ক থায়ক তয়ফ তা জরুযী মবমিয়ত মনস্পমি কযয়ত য়ফ এফং মডট  প্রমতয়ফদন 

অআএভআমডয়ত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; এফং 

১৪.৪ নুয়েদ ১ ৪.১ য়ত ১৪.৩ এয সুামযমূয়য মফলয়ে গৃীত দয়ক্ষ অআএভআ মফবাগয়ক ফমত কযয়ত য়ফ।  
 


