
প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয অতায় ২০১৩-১৪ থ থফছরযয এমডমভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন 

প্রমতরফদরনয য ভন্ত্রণারয়/মফবাগমবমিক ায-ংরক্ষ 
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ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভয়  ব্যরয়য তুরনায়  

মফমনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কামযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজমডমএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় উবয়আ 

মতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

মতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

মতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থমনম্ন 

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

অবিক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

মতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থমনম্ন- 

রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) প্রাথমভক  
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১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা : ২০১ ৩-১৪ থ থ ফছরযয এমডমরত প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণাররয়য অতাধীন প্রাথমভক মক্ষা 

মধদপ্তয/উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা কর্তথক মভাট ০৩ (বিন)টি প্রকে ভাপ্ত রয়রছ। 
 

২।  ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয়  মভয়াদ বৃমিয কাযণ : ফাস্তফায়ন ম যাগয়  ডরারযয মফযীরত ফাংরারদী মুদ্রায মফমনভরয়য ায বৃমি 

ায়ায় এফং কমতয় ংরগয কাম থক্রভ ভাপ্ত থাকায়  প্রকগেয ফাস্তফায়ন মভয়াদ বৃবি ঘগে।   

 

 ৩।  ভাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফায়রনয মক্ষরে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাময : 
 

ভস্যা সুাময 

প্রকরেয নাভঃ Equivalence for Non-formal Vocational Education Curriculum Development 

Programme (Revised) ীল থক কামযগযী ায়তা প্রকে 

৩.১ প্রকেটিয  অতায় ০৬টি মেরডয কামযকুরাভ প্রণয়ন কযা রয়রছ ভরভ থ 

জানা মগরছ, মকন্তু প্রণীত কামযকুরাভগুররা ফাস্তফায়রনয ারনাগাদ 

ফস্থা ম্পরকথ মকান তথ্য ায়া ম্ভফ য়মন, পরর প্রকে ফাস্তফায়রনয 

উরেশ্য কতটা মজথত রয়রছ তা জানা ম্ভফ রে না ; 

৩.২ প্রকে ভাপ্ত য়ায য এয মফমবন্ন ডকুরভন্ট মাফতীয় নমথে 

ংযক্ষরণয দাময়ত্ব কায উয ম থত অরছ-এ মফলয়টি স্পষ্ট নয়। ফস্তুত 

প্রকে ম্পমকথত তথ্যামদ মরত মফ মফগ মরত রয়রছ এফং প্রকে 

ফাস্তফায়রনয মকান মচে ংগ্র কযা ম্ভফ য়মন; এফং 

৩.৩ প্রকে ভাপ্ত রয়রছ মডরম্বয, ২০১৩। দ্যাফমধ প্রকরেয উয মকান 

এক্সটান থার মডট ম্পন্ন কযা য়মন। 

৩.১ প্রকরেয অতায় মনফ থামচত ৬ টি মেগেয 

জন্য প্রণীত কামযকুরাভগুররা ফাস্তফায়রনয 

ারনাগাদ ফস্থা ম্পমকথত তথ্য 

অআএভআমড’মত মপ্রযণ কযরত রফ ; এফং 

-- 

 

 

৩.৩ প্রকেটিয উয মডট কাম থ মথাীঘ্র ম্পন্ন 

করয মডট প্রমতরফদন অআএভআমড’মত 

মপ্রযণ কযরত রফ। 

প্রকরেয নাভঃ ‘‘ভানফ উন্নয়রনয জন্য াক্ষযতা উিয  ব্যাত মক্ষা প্রকে-২’’ ীল থক প্রকে 

৩.৪ প্রকরেয অতায় প্রমক্ষণ মকন্দ্রগুররা প্রকে যফতীকারর াভামজক 

মভরনরকরন্দ্র মযণত কযায একটি মযেনা প্রকরেয অতায় মনয়া 

রয়মছর। মকন্তু যকাময জমভয উয মকন্দ্র স্থান না কযা এফং মকন্দ্র 

মনভ থাণ ব্যয় ভাে ২০,০০০/- টাকা মনধ থাযণ কযায কাযরণ মধকাং 

মকন্দ্রগুররা স্থায়ী কযা ম্ভফ য়মন। অফায রনক মক্ষরে মথামথ 

তদাযকীয বারফ মকন্দ্রগুররা পূফ থাফস্থায় ফজায় যাখা ম্ভফ য়মন। 

রন্যয জমভরত মকন্দ্র মনভ থাণ কযায় মক্ষাচক্র ভাপ্ত য়ায য 

জমভদাতা জমভ মপমযরয় মনয় ; পরর মকন্দ্রগুররা ফলুপ্ত রয় মগরছ; 

৩.৪ যকাময জমভরত প্রমক্ষণ মকন্দ্র স্থান না 

কযায় এফং মকন্দ্র মনভ থারণ ফযাে মরথষ্ট 

প্রতুর য়ায় মকন্দ্রগুররা  Sustainable 

কযা ম্ভফ য়মন। বমফষ্যরত এ ধযরনয 

প্রকে গ্ররণ এ মফলয়গুররা মফরফচনায় মনয়া 

ভীচীন, নতুফা প্রকে ফাস্তফায়রন ব্যময়ত 

মফপুর মযভাণ যকাময রথ থয চরয়য 

ম্ভাফনারক এড়ারনা মায় না; এফং 

 



 

৩.৫ প্রমক্ষণ মকন্দ্রগুররা Sustainable কযায ররক্ষু প্রমতটি মজরায প্রমতটি 

মকরন্দ্র প্রমত মক্ষাচরক্র একটি মনমদ থষ্ট মযভাণ থ থ প্রকরেয অতায় 

মপক্সড মডরামজট মররফ যাখা মছর। মায মুনাপা মথরক মকন্দ্রগুররা 

যক্ষণারফক্ষরণয ব্যয় মনফ থা কযায মযকেনা মনয়া রয়মছর। মকন্তু এ 

মযভাণ থ থ তুন্ত প্রতুর মছর ভরভ থ প্রকে কর্তথক্ষ ভত ব্যক্ত 

করযরছন। উযন্তু এ থ থ এখন ব্যময়ত ফস্থায় মথরক মগরছ ভরভ থ 

ফমত কযা রয়রছ; 

৩.৫ মকন্দ্রগুররা যক্ষণারফক্ষরণয জন্য FDR-এয 

ভাধ্যরভ গমেত থ থ ব্যময়ত ফস্থায় 

মপরর না মযরখ তা যকাময মকালাগারয 

মফররম্ব মপযৎ প্রদান কযায মফলরয় 

দরক্ষ গ্রণ কযা ফাঞ্ছনীয়; 

৩.৬ উরজরা ম থারয় উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায মরথষ্ট ংখ্যক জনফররয 

বাফ যরয়রছ। েংখ্যক জনফর দ্বাযা মক্ষারকন্দ্র তথা প্রকরেয 

কাম থক্রভ তদাযকী কযা কষ্টাধ্য মছর। 

৩.৬ প্রকরেয উয ম্পামদত বুন্তযীণ এফং 

এক্সটান থার দুআ ধযরনয মরথষ্ট ংখ্যক 

মনষ্পন্ন মডট অমি মথাীঘ্র মনষ্পমি 

করয অআএভআমড-মক ফমত কযরত রফ। 

প্রকরেয নাভঃ „„Capacity Development for Education for all” ীল থক প্রকে 

৩.৭ প্রকেটি মবদও উানুষ্ঠাবনক ব ক্ষা ব্যুগযায অধীগন ফাস্তফাবয়ি গয়গে 

ভগভ য কাগগে করগভ উগেখ আগে বকন্তু প্রকৃিগক্ষ কর ধযগনয 

কাম যাফরী ও আবথ যক বফলয়াবদ ইউগনগকায যাবয িত্ত্বাফধাগন 

বযচাবরি গয়গে। ফস্তুি : উানুষ্ঠাবনক বক্ষা ব্যুগযা ’য াগথ প্রকগেয 

ভন্বগয়য মগথষ্ট অবাফ বের ভগভ য প্রকেসূগে অফবি কযা গয়গে ; 

৩.৭ অররাচু কামযগময ায়তা প্রকেটিয 

নুরভামদত প্রকে দমররর প্রাক্কমরত ব্যরয়য 

মফযীরত মতমযক্ত ব্যরয়য মফলয়টি অরদৌ 

কাম্য নয়, ংমিষ্ট কর্তথক্ষ খমতরয় মদখরত 

ারয; এফং 

৩.৮ টিবব’য অনুগভাবদি অংগ বববিক ব্যয় বফফযণী ম যাগরাচনাগে মদখা  

মায়, কবিয় অংগগয অনুগভাবদি ফযাগেয অবিবযক্ত ব্যয় কযা 

গয়গে। উদাযণ স্বরূ , “Piloting NFE delivery Machanisium 

in 02 Districts” খাগি অনুগভাবদি ফযাে ২৭.৫৫ রক্ষ োকায 

বফযীগি ব্যবয়ি গয়গে ৩২.৫৫ রক্ষ োকা মা ফযাগেয ১১৮%। 

এোড়া প্রকগেয আওিায় াইরে বববি মি ৮ টি CLC  স্থাগনয 

ংস্থান থাকগরও প্রকৃিগক্ষ স্থান কযা গয়গে ১৪ টি এফং ব্যবয়ি 

গয়গে ২৬.৬০ রক্ষ োকায স্থগর ২৯.৫০ রক্ষ োকা। Action 

Research on NFE Delivery অংগগও অনুগভাবদি ফযাগেয 

অবিবযক্ত ৩.৬০ রক্ষ োকা ব্যয় কযা গয়গে। এগক্ষগেও উানুষ্ঠাবনক 

বক্ষা ব্যুগযায াগথ প্রকগেয অথ যায়নকাযী UNESCO ভন্বয়ীনিা 

প্রিীয়ভান য়; এফং 

৩.৮ প্রকে কাম থক্ররভয মথাীঘ্র মডট কাম থক্রভ 

মযচারনা করয তা অআএভআমড’মক 

ফমত কযরত রফ। 
 

৩.৯ প্রকে চরাকারীন অথফা প্রকে ভাবপ্তয য মকান অবেে কাম যক্রভ 

বযচাবরি য়বন ভগভ য প্রকে  ভাবপ্ত প্রবিগফদন (ববআয) সূগে োনা 

মায়। 

৩.৯ প্রকেটিয উয মডট কাম থ মথাীঘ্র ম্পন্ন 

করয মডট প্রমতরফদন অআএভআমড’মত 

মপ্রযণ কযরত রফ। 
 

 



 

‘‘ভানফ উন্নয়গনয েন্য াক্ষযিা উিয ও অব্যাি বক্ষা-২ ’’  

ীল থক ভামপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রমতরফদন  

(ভাপ্তঃ মডরম্বয, ২০১৩) 

 

 

১। প্রকরেয ফস্থান : মদগয ৬টি প্রাবনক বফবাগগয ২৯টি মেরায ২১০টি উগেরা  

   (মৌযবা ব্যিীি কর উগেরা) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : উানুু্ষ্ঠাবনক বক্ষা ব্যুগযা 

৩। প্রামনক ভন্ত্রণারয় : প্রাথবভক ও গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়।  

৪। প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কমরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

(প্রঃ াঃ) 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

মতক্রাে ব্যয় 

(মূর প্রাঃ 

ব্যরয়য %) 

মতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

মূর  

(প্রঃ াঃ) 

ফ থরল 

ংরামধত 

(প্রঃ াঃ) 

মূর ফ থরল 

ংরামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মভাট : ৫৬৭১৫.০০    

মজমফ: ১১২৮৫.৭৮    

প্রঃ স ঃ ৪৫৪২৯.২২ 

মভাট : ৫৭৫৩৬.৬৭    

মজমফ:১৪৮৮৬.৫০    

প্রঃ স ঃ ৪২৬৫০.১৭ 

মভাট : ৩৫১৯১.৯১ 

মজমফ: ৯০৯৫.০০    

প্রঃ স ঃ ২৬০৯৬.৯১ 

জুরাই, ২০০২ 

রত 

জুন,২০০৭ 

জুরাই, ২০০২ 

রত 

জুন,২০১৩ 

জুরাই, ২০০২ 

রত 

বেগম্বয,২০১৩ 

-- 

 

১২০% 

 

৫।  প্রকরেয ংগমবমিক ফাস্তফায়ন (প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রমতরফদন (PCR)-এয মবমিরত): 

 

    (রক্ষ টাকায়)  

Items of work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 
Reasons for 

deviation (±)& % 
Financial 

(BDT in lakh) 
Financial 

(BDT in lakh)  

A. REVENUE COMPONENT     

1. Manpower: Salary and Allowances         

Salary : Officers 
PMs 535.60 397.84 3312PMs 

     78.3% 

Salary : Staff 
PMs 165.49 107.51 2425PMs 

     79.52% 

Allowances 
PMs 465.67 440.88 5923 PMs 

     78.81% 

Subtotal    946.23  

a. Contingent & unallocated fund 
LS 842.85 1870.82 LS 

     45.1824% 

b. Tax & Vat 
LS 549.76 435.46 LS 

     16.05% 

c. Service charge/interest 
LS 144.00 0.00 LS 

     0.00% 

d. Research and Study        

Periodic Dialogue with GOB/Donors  2.00 0.00 0 

       0.00% 

IGA opportunity/Base line survey No. 629.18 570.93 193 study 

       91.904% 

Applied research/Tracer study  60.00  0.00 0 

       0.00% 



 

Items of work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 
Reasons for 

deviation (±)& % 
Financial 

(BDT in lakh) 
Financial 

(BDT in lakh)  

e. Social Mobilization 
LS 1203.49 701.56 LS 

     48.66% 

f. Curriculum Development & Training        

Material Development, Printing and 
distribution 

LS 1722.91 

270.62 
  
  
  
  
  
  

LS 

   4.62% 

Training for INGOs staff      

i) Foundation training for  MTs & PCs  
Per 47.25 371per 

   74.20% 

ii)Refresher Training  for Master Trainers and 
PCs 

Per 60.95 359per 

   55.66% 

iii)Foundation training for  Supervisors & 
Facilitators  

Per 927.48 14348per 

   64.24% 

iv)Refresher training for  Supervisors & 
Facilitators  

Per 1021.00 8102per 

   32.96% 

g. In country Training        

Training on Planning, Information &Decision 
Making for INGO officer 

Per 11.60 

  
  
  
  

18per 

   15.52% 

Staff Development      

i) HRD Planning Per 9.68 48per 

     66.67% 

ii) MIS Strengthening Per 11.60 25per 

     28.41% 

iii) Training on Project Implementation and 
Management  

Per 17.02 250per 

     73.52% 

h. Workshop       

i. NFE Policy framework implementation 
Nos. 11.19 

56.16 
  
  

6 nos 

   66.67% 

ii.  Promoting PPP/Annual National Workshop 
Nos. 12.46 3 nos 

   37.5% 

iii. District Semestarial Workshop 
Nos. 74.83 30 nos 

   26.55% 

 Staff Development Workshop       

iv. General Project Orientation Nos. 6.09  4 nos 

       80.00% 

v. Annual Project Implementation plan 
Nos. 3.64  2 nos 

     66.67% 

vi. District review and consultation 
Nos. 33.76  12 nos 

     17.39% 

i. Consultancy Services        

Contract service 
PMs 2.40 0.86 18pms 

    100.00% 

Individual consultant       

PAS Coordinator 
PMs 371.80 354.40 21pms 

    100.00% 

Financial Specialist PMs 8.46 0 6pms 

      100.00% 

Procurement Specialist PMs 9.03 0 6pms 

      100.00% 

NFE policy SP. PMs 18.01 0 11pms 

      100.00% 

MTR Consultancy Services PMs 4.72 2.39 0pms 



 

Items of work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 
Reasons for 

deviation (±)& % 
Financial 

(BDT in lakh) 
Financial 

(BDT in lakh)  

      0.00% 

MIS Specialist PMs 39.91 34.20 39pms 

      86.67% 

RC-Coordinator PMs 60.02 17.80 38pms 

      86.36% 

Consulting Firm      

Consultancy Services for Capacity Building 
(CSCB) 

PMs 213.1 195.19 52 PMs 

      98.113% 

Curriculum Development and Program 
Implementation(CDPI)  

PMs 628.17 437.49 114 PMs 

     100% 

j. Market Study Nos. 24.00 0.00 0 nos 

       0.00% 

k. Comparative Overseas Study Tour Nos. 222.49 190.75 50 nos 

       100.00% 

l. Monitoring, Evaluation & Reporting Ler.    189.63   

Third party monitoring of INGO's activities by 
MOPA 

Ler no. 1015.11 476.04 837000 ler 

     52.31% 

Third Party Financial Audit 
  

Lot 49.28 20.61 3 lot 

     75.00% 

m. MIS Database 
  

 661.21 323.25 837000 ler 

     70.00% 

n. MIS System Adaption 
 17.70 15.30 LS 

     64.01% 

o. CEC establishment cost        

i. Phase-I  
  

Cen 528.38 
3390.93 

  

1054 cen 

   100.00% 

ii. Phase-II   
  

cen 1484.86 2932 cen 

   
  

98.85 

iii. Phase-III  
  

Cen 1581.81 3161 cen 

     100.00% 

p. PLCE operation cost        

i. Phase-I  (6 Districs: 31 upazillas) 
  

Ler 7634.76 

  
24227.31 

  

242760 ler 

   79.333% 

 
ii. Phase-II  (12 Districts:, 87 upazillas) 
  

Ler 15366.85 479880 ler 

   77.935% 

iii. Phase-III (11 District, 92 upazillas) 
  

Ler 16924.80 477360 ler 

   70.380% 

q. Community Contribution 
  

Cen 898.65 0.00 7147 cen 

     99.53% 

Total   33215.69  

3. Operation & Maintenance 
LS 169.77 93.39 LS 

     36.44% 

Total Revenue Expenditure  56487.3 34255.31   

B. CAPITAL COMPONENT      

a. Civil Work 
LS 679.78 628.46 LS 

     81.91 % 

b. Machinery & equipment 
Nos. 162.12 60.22 338 Nos  

     83.37% 



 

Items of work (as per PP) Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 
Reasons for 

deviation (±)& % 
Financial 

(BDT in lakh) 
Financial 

(BDT in lakh)  

c. Furniture 
Nos. 40.44 40.44 758 Nos 

     100.00% 

d. Transport/vehicles 
Nos. 166.91 130.57 62 Nos 

     98.41% 

e. Computers and others Nos  76.19 96.00% 

Total Capital Expenditure   1049.25 935.88   

GRAND TOTAL  57536.6 35191.19 - 

 

প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন (PCR) নুমায়ী প্রকেটিয গ্রগমত ম্পমকথত ফ থরল প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী প্রকরেয মভাট অমথ থক গ্রগমত 

৬১.১৬%, মা রন্তালজনক নয় ফরর প্রতীয়ভান য়।  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ মকান উরেখরমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৭। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১। টভূমভঃ যকায বফববন্ন উন্নয়ন গমাগী ংস্থায গমাবগিায় ও বনেস্ব অথ যায়গন মদগয বনযক্ষয েনগণগক াক্ষযিা জ্ঞান 

প্রদাগনয রগক্ষু বফববন্ন কভ যসূবচ গ্রণ কগয। মায ভগে উানুষ্ঠাবনক বক্ষা প্রকে - ১, ২ ও ৩ এয কাম যক্রভ মফযকাবয প্রবিষ্ঠান 

(এনবেও) এয ভাে মভ ফাস্তফাবয়ি গয়গে। উানুষ্ঠাবনক বক্ষা প্রকে -৪ মেরা প্রাগনয মনতৃগে ফাস্তফাবয়ি য় , মা Total 

literacy Movement (TLM) নাগভ ব্যাকবাগফ বযবচি রাব কগযবের। উক্ত প্রকেমূগয ভােগভ ১.৭৮ মকাটি বনযক্ষয ব্যবক্ত 

মভৌবরক াক্ষযিা কভ যসূচীয আওিাভুক্ত য়। উগেখ্য, Total literacy Movement (TLM) কাম যক্রগভয পরিায কাযগণই মদগ 

াক্ষযিায ায িকযা ৬৫ বাগগ উন্নীি য়, মায স্বীকৃবিস্বরূ ফাংরাগদ যকায ১৯৯৮ াগর ইউগনগকা আেেযাবিক াক্ষযিা 

পুযকায রাব কগয। একর কভ যসূবচ ফাস্তফায়গনয অববজ্ঞিায় মদখা মগগে , নব্য াক্ষযজ্ঞানম্পন্ন ব্যবক্তফগ য বকছুবদগনয ভগেই 

াক্ষযিা জ্ঞান ভুগর মান অথফা াক্ষযিায ভান বৃবিগি ভূবভকা যাখগি াগয না। পগর Total literacy Movement (TLM) এয 

পরিা অব্যাি যাখায রগক্ষু এ কর নব্যাক্ষযগদয াক্ষযিায ভান বৃবিগি ভূবভকা যাখগি াগযন না। পগর Total literacy 

Movement (TLM) এয পরিা অব্যাি যাখায যগক্ষু একর নব্যাক্ষযগদয াক্ষযিায ভান ধগয যাখা এফং নতুন কভ যগক্ষে 

সৃষ্ট ও দাবযগেয দুষ্টচক্র মথগক িাগদয মুক্ত কযায রগক্ষু আযও প্রবক্ষগণয প্রগয়ােন অনুভূি য়। পরশ্রুবিগি ১৯৯৮ াগর 

াক্ষযিা উিয ও অব্যাি  বক্ষা কাম যক্রগভয উগযাগ গ্রণ ও কাম যক্রগভয সূচনা কযা য় এফং দুটি াক্ষযিা উিয ও অব্যাি 

বক্ষা কভ যসূচী গ্রণ কগয। যকাযগক এ বফলগয় গমাবগিা প্রদাগনয রগক্ষু বফশ্ব ব্যাংক ও এীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবগগয় আগ। 

এয বযগপ্রবক্ষগি এীয় উ ন্নয়ন ব্যাংগকয (এবেবফ) আবথ যক ায়িায় ২৯টি মেরায (০৩টি াফ যিু মেরা ব্যিীি ) ২১০টি 

উগেরায় ভানফ উন্নয়গনয েন্য াক্ষযিা উিয ও অব্যাি বক্ষা প্রকে -২ গ্রণ কযা য় মা একগনক কতৃযক ২৩-০৪-২০০২ 

িাবযগখ অনুগভাবদি য়। 

 

৭.২। প্রকরেয উরেশ্যঃ প্রকরেয প্রধান উরেশ্যাফরী মছর মনম্নরূ : 

 মদর াক্ষযতা উিয  ব্যাত মক্ষা মযচারনায ভাধ্যরভ ভানফ ম্পরদয উন্নয়ন ;  

 ১৬ রক্ষ নব্য াক্ষযতা উিয  ব্যাত মক্ষা কভ থসূচীরত ন্তভু থমক্তয ভাধ্যরভ আরতাপূরফ থ মজথত াক্ষযতা দক্ষতা ধরয 

যাখা, সুংত কযা  ভান উন্নত কযা ; এফং 

 ব্যাত মক্ষা কভ থসূচীয অতায় কামযগময দক্ষতা প্রমক্ষরণয ভাধ্যরভ মধক অরয়য দ্বাযা তারদয জীফন মাোয ভান 

উন্নয়রন ায়তা কযা, তারদযরক প্রদীপ্ত  উৎাদনীর নাগমযক মররফ গরড় মতারা।  

৭.৩। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ মনম্নফমণ থত ০৪ টি ংগ ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ প্রকরেয উরেশ্য জথরনয মযকেনা মনয়া য় :  

 উানুু্ষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা’য মরম মেভয়াকথ উন্নয়রন ায়তা প্রদান ; 

 উানুষ্ঠামনক মক্ষায াঠ্যক্রভ উন্নয়ন ; 

 প্রকে ফাস্তফায়রনয ারথ ম্পৃক্ত ংস্থাগুররায ক্ষভতা  দক্ষতা উন্নয়ন ; এফং 

 ১২ রক্ষ াক্ষয ব্যমক্তরক াক্ষযতা উিয  ব্যাত মক্ষা প্রদান।  



 

৭.৪। নুরভাদন ম থায়  ংরাধনঃ অররাচু প্রকেটিয মূর মভয়াদ ০৫ ফছয থ থাৎ জুরাআ,২০১২ মথরক জুন,২০০৭ ম থন্ত মনধ থাযণ কযা 

য়, মা ২৩.০৪.২০০২ তামযরখ নুরভামদত য়। প্রকরেয প্রকৃত ফাস্তফায়ন শুরু য় রটাফয,২০০২ মথরক। প্রকরেয জনফর 

মনরয়ারগয য এনমজ মনরয়াগ প্রমক্রয়া চরাকারর ০১ নরবম্বয,২০০৩ তামযরখ যকায উানুষ্ঠামনক মক্ষা মধদপ্তযরক মফলুপ্ত 

মঘালনা করয। এমডমফ ০৩ মভ,২০০৪ তামযরখ ঋণচুমক্তয উয মনরলধাজ্ঞা জাময করয। এ কাযরণ প্রকরেয মূর কাম থক্রভ ০৪ মভ 

২০০৪ মথরক ফন্ধ রয় মায়। যফতীরত যকায ১৪ এমপ্রর, ২০০৫ তামযরখ উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা প্রমতষ্ঠা করয এফং ৯ 

মপব্রুয়াময,২০০৬ তামযরখ উানুষ্ঠামনক মক্ষানীমত প্রফতথন করয। তথপূযণ কযায় এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এমডমফ) ২০ জুন,২০০৬ 

তামযরখ মনরলধাজ্ঞা তুরর মনয়। এমডমফ’য যাভ থক্ররভ মভাট ১৬ রক্ষ নব্য াক্ষয  প্রাথমভক মক্ষা মথরক ঝরয ড়া জনরগাষ্ঠীরক 

(রধ থক নাযী) রক্ষুভাো ধরয ৯ ভাব্যাী াক্ষযতা উিয  ব্যাত মক্ষা প্রদারনয মযকেনা মনরয় প্রকরেয কাজ জুন,২০১১ 

ম থন্ত পুন:মনধ থাযণ করয প্রকেটিয ১ভ ংরাধনী অনা য় এফং ২৭.০৯.২০০৬ তামযরখ একরনক কর্তথক তা নুরভামদত য়। 

প্রকরেয কাম থক্রভ মনফ থামচত এনমজমূরয ভাধ্যরভ কযারনায ররক্ষু এনমজ মনফ থাচন কাম থক্রভ দীঘ থসূেী য়ায় প্রকরেয 

কাম থক্রভ মফরমম্বত রয় রড়। পরর প্রকরেয মভয়াদ অয ০২ (দুআ) ফছয থ থাৎ জুন,২০১৩ ম থন্ত বৃমি কযায ররক্ষু মদ্বতীয়ফায 

ংরাধন কযা য় এফং ০৭.১২.২০১০ তামযরখ একরনক কর্তথক ংরাধনী প্রস্তাফ নুরভামদত য়। যফতীরত প্রকরেয ফযারেয 

মফযীরত ব্যরয়য মাফে চূড়ান্তকযণ, এনমজরদয প্রাপ্য মযরাধ এফং প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন (মমঅয) প্রণয়রনয ররক্ষু 

পুনযায় প্রকেটিয মভয়াদ ব্যয় বৃমি ব্যমতরযরক ০৩ (মতন) ভা করয ০২ (দুআ) দপা বৃমি কযা য় এফং মডরম্বয, ১৩ ভার 

প্রকেটি ভাপ্ত য়।    

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকেটি সুষ্ঠুবারফ ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ মনম্নফমণ থত কভ থকতথা প্রকে মযচাররকয দাময়রত্ব মনরয়ামজত 

মছররনঃ 

ক্র: 

নং 

প্রকে মযচাররকয নাভ  দফী কাম থকার প্রকে মযচাররকয 

ধযন অযম্ভ মল 

১। েনাফ আব্যর ানাি মভাোঃ াভসুর ইরাভ  

উ-বচফ 

২১-০৯-২০০২ ২১-০৯-২০০২ পূণ যকারীন 

২। েনাফ মভাাম্মদ বরয়াকি আরী  

উ-বচফ 

২১-০৯-২০০২ ১১-১১-২০০২ পূণ যকারীন 

৩। েনাফ মভাোঃ আফদুর গফুয খান 

উ-বচফ 

১১-১১-২০০২ ০১-০৬-২০০৫ পূণ যকারীন 

৪। েনাফ মভাোঃ োগয়দুর ক মভাো 

যুগ্ম-বচফ 

০১-০৬-২০০৫ ২৯-০৯-২০০৯  

৫। েনাফ মভাোঃ ওভান খান 

উ-বচফ 

২৯-০৯-২০০৯ ১৫-১১-২০০৯ পূণ যকারীন 

৬। েনাফ মভাোঃ োগয়দুর ক মভাো 

যুগ্ম-বচফ 

১৫-১১-২০০৯ ২৪-০৮-২০১১ পূণ যকারীন 

৭। েনাফ এভ এ ভান্নান িালুকদায  

যুগ্ম-বচফ 

২৪-০৮-২০১১ ৩১-০১-২০১৪ পূণ যকারীন 

  

৭.৬।  মূল্যায়ন িমত (Methodology): মূল্যায়ন প্রমতরফদনটি প্রণয়রন মনরম্নাক্ত িমত (Methodology) নুযণ কযা রয়রছঃ 

(ক) মডমম, ভমনটমযং মযরাট থ  মফমবন্ন বায় প্রকামত প্রমতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রমযত মমঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  মফমবন্ন গুরুত্বপূণ থ বায কাম থমফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগমত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজমভরন মযদ থন;  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয মবমিরত ংমিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 

 

 

৮। প্রকরেয ফছয মবমিক ফযাে  রক্ষুভাো, ফমুমক্ত  ব্যয়ঃ   



 

 (রক্ষ টাকায়) 

অমথ থক  

ফৎয 

ংরামধত নুরভামদত মডমম নুমায়ী 

ফযাে  রক্ষুভাো 

ফমুক্ত  ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগমত 

 

 মভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%)  মভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০২-০৩ ২৮৮.০০ ১১২.২৬ ১৭৫.৭৪ - ২৮৬.৪৩ ২৮৬.৪৫ ৮৯.২৬ ১১৪.৭৫ ৬০ 

২০০৩-০৪ ৫৪২.৩১ ২৫৩.৭২ ২৮৮.৫৯ - ৫৪২.৩০ ৫৪২.৩১ ১৯৭.৯০ ৩৪৪.৪১ ৭৮ 

২০০৪-০৫ ৩২.০৮ ৩২.০৮ ০.০০ - ৩২.০৮ ৩২.০৮ ৩২.০৮ ০.০০ ৫০ 

২০০৫-০৬ ১৮.৯৮ ১৮.৯৮ ০.০০ - ১৮.৯৮ ১৮.৯৮ ১৮.৯৮ ০.০০ ৭০ 

২০০৬-০৭ ২৯৫.৫২ ২১৮.০৯ ৭৭.৪৩ - ৫১৮.২৫ ২৮৮.৫৭ ২৮৮.৫৫ ০.০২ ৮০ 

২০০৭-০৮ ১৪১৬.৪২ ২৮৫.৭১ ১০১৭.৫৫ - ১৪৯৯.২৫ ১৩০৬.৪৫ ১৮৭.৩৬ ১০৯৭.৮৮ ৮০ 

২০০৮-০৯ ৬১৭৫.৫৮ ১০১৯.৯১ ৪৫১০.৬৫ - ৭৩০৭.০০ ৫৮৯৮.০৭ ৩৯৫.৫৩ ৫৫০২.৫৪ ৮৮ 

২০০৯-১০ ৪০৬৫.৪০ ৯৩৩.০১ ৩০৮৫.৬১ - ৬৬২৮.০০ ৪০৪৬.৮৪ ৬৮২.০৬ ৩৩৬৪.৭৮ ৯০ 

২০১০-১১ ১৮৮৫৩.৪১ ৪৫৪০.০১ ১৪২১৯.৭২ - ৭৫০০.০০ ৭৪৯৯.৮২ ১৭৯৯.৮৫ ৫৬৯৯.৯৭ ৯৮ 

২০১১-১২ ১৫৮০৮.৬২ ৪২১৭.১৮ ১১৫৯১.৪৪ - ৭৫০০.০০ ৮৮০৩.৮৯ ২৭৫৩.০২ ৬০৫০.৮৭ ৯৭ 

২০১২-১৩ ১০০৪০.৩৫ ৩২৫৫.৫৬ ৬৭৮৪.৭৯ - ৯৫০০.০০ ৬০৪২.২৭ ২২২৫.৩৭ ৩৮১৬.৯১ ৯৬ 

২০১৩-১৪ ৯৭৯.০০ ৯৭৯.০০ ০.০০ - ৯৭৯.০০ ৪২৫.১৭ ৪২৫.১৭ ০.০০ ৯৯ 

মভাট =    - ৪২৩১১.২৯ ৩৫১৯১.১৯ ৯০৯৫.১৪ ২৫৯৯২.১১ ৮২.১৭ 

   

৯। মডট :  

৯.১। বুন্তযীণ মডটঃ  

প্রকরেয উয ২০১১, ২০১২, ২০১৩ এফং ২০১৪ ারর বুন্তযীণ মডট ম্পামদত রয়রছ এফং প্রায় প্রমতফছযআ অমি 

উত্থামত রয়রছ ভরভ থ প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন (মমঅয) সূরে জানা মায়। এয ভরধ্য মধকাং মডট অমিআ মনষ্পমি কযা 

য়মন।  

৯.২। এক্সটান থার মডটঃ  

 প্রকেটিয কাম থক্ররভয উয প্রমত ফছয থ থাৎ ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, এফং ২০১৩-১৪ 

(মডরম্বয,১৩ ম থন্ত) ারর FAPAD কর্তথক মডট কাম থক্রভ ম্পামদত য়। প্রমতটি মডট কাম থক্ররভ  “Serious Financial and 

Other Irregularities” ভরভ থ একআ অমি উত্থামত য়। মকন্তু মমঅয সূরে জানা মায় মম, মকছু ংখ্যক মডট অমি 

এখন মনষ্পমি কযা য়মন।  

১০.০। উরেশ্য মজথত না রর তায কাযণ : প্রকরেয উরেশ্য রনকাংর মজথত রর ঠিক ফাস্তফায়ন মকৌররয বারফ প্রকরেয 

কাম থক্রভ Sustainable কযা ম্ভফ য়মন।  

১১.০। প্রকে মযদ থনঃ গত ০৭.০১.২০১৬ তামযরখ অআএভআমড কর্তথক প্রকরেয কাম থারয় রযজমভরন মযদ থন কযা য়। 

মযদ থনকারর প্রকে ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ উমস্থত মছররন এফং প্ররয়াজনীয় তথ্য ায়তা মদরয়রছন। প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন 

(মমঅয) এফং প্রকে কর্তথক্ষ কর্তথক যফযাকৃত তথ্য নুমায়ী প্রকেটিয ভাঠ ম থারয়য কাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয মচে মনরম্ন 

তুরর ধযা ররাঃ 



 

১১.১। প্রকরেয অতায় াক্ষযতা উিয  ব্যাত মক্ষা মকা থ ফাস্তফায়ন মকৌর :  

প্রকরেয অতায় ২৯ টি মজরায় বৃৎ ২৯ টি এনমজ মনফ থাচনপূফ থক মনফ থামচত এনমজ’য ভাধ্যরভ ভাঠ ম থারয় াক্ষযতা উিয 

ব্যাত মক্ষা মকা থ ফাস্তফায়রনয (মএরমআ) মকৌর গ্রণ কযা য়। ভাঠ ম থারয় মএরমআ মকা থ ফাস্তফায়রনয ম্পূণ থ 

দাময়ত্ব মনফ থামচত ২৯ টি এনমজ’য উয মদয়া রয়মছর। প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা কর্তথক প্রকে 

ফাস্তফায়ন আউমনরটয ভাধ্যরভ থ থায়ন কযা য় এফং এনমজমূরয কাম থক্রভ মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন কযা য়। মনফ থামচত 

এনমজমূ স্থানীয় জনগণ, জনপ্রমতমনমধ এফং স্থানীয় প্রারনয রমামগতা এফং ংগ্ররণ মনরম্নাক্ত দাময়ত্ব ারন করয :  

১) মফআজরাআন ারব থ, ২) মক্ষাথী মনফ থাচন, ৩) মক্ষা মকরন্দ্রয স্থান মনফ থাচন, ৪) ব্যফস্থানা কমভটি গঠন, ৫) মকন্দ্র স্থান, ৬) 

মক্ষা উকযণ মফতযণ, ৭) মনধ থামযত ভরয় মএরমআ মকা থ শুরু  ঠিকবারফ ম্পন্ন কযা ; ৮) এনমজ’য মনজস্ব কাম থক্রভ 

মযফীক্ষণ  উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা ; এফং ৯) মক্ষাথীরদয অয়ফধ থক কারজ মৄক্ত য়ায জন্য মফমবন্ন ংস্থায ারথ 

ংরমাগ করয মদয়া।  

১১.২। প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পমকথত মফফযণ :  

প্রকেটিয অতায় মনম্নফমণ থত কাম থাফরী ম্পামদত রয়রছ : 

১) এনমজ মনফ থাচন  াফ-কন্ট্রাট প্রদান : প্রকরেয অতাভুক্ত ২৯ টি মজরায প্রমতটি মজরায় প্রকরেয কাম থাফরী ফাস্তফায়রনয 

জন্য ১ টি করয এনমজ  মররফ মভাট ২৯ টি মনফ থাচন কযা য় এফং মনফ থামচত এনমজমূ দ্বাযা প্রকরেয উমেষ্ট কাম থাফরী 

ফাস্তফায়ন কযা য়।  

২) মফআজরাআন ারব থ মযচারনা : প্রকরেয অতায় মক্ষাথীরদয ংমিষ্ট উরজরায় অয়ফধ থক কাম থক্রভ মচমিত কযায ররক্ষু 

প্রকেভুক্ত ২৯ টি মজরায় মভাট ২১০ টি মফআজরাআন ারব থ মযচারনা কযা য়। এআ মফআজরাআন ারব থ মযচারনায ভাধ্যরভ 

প্রকেভুক্ত ২১০ টি উরজরায় ২১০ ধযরনয অয়ফধ থক-কাম থক্রভ মযচারনায ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা য়।  

৩) এনমজ কভী মনরয়াগ : মনফ থামচত এনমজগুররায কাম থক্রভ মযচারনায জন্য মভাট ২১০৮ জন পুামমররটটয এফং ৭০ জন 

সুাযবাআজয মনরয়াগ কযা য়। এনমজ কভীরদয ভাধ্যরভ প্রকৃত মা, ফতমবটায জমভয অয়তন, ভামক অয় আতুামদ 

মফলয় মফরফচনা করয প্রকৃত চামদা যরয়রছ এভন ব্যমক্তরক মক্ষাথী মররফ মনফ থাচন কযা য়।  

৪) Continuing Education Centre (CEC) স্থান এফং মক্ষাথী বমতথ :  অররাচু প্রকরেয মুখ্য উরেশ্য মছর 

প্রকেভুক্ত ২৯ টি মজরায় কমভউমনটি মবমিক চামদামনব থয াক্ষযতা উিয এফং একআ ারথ ব্যাত মক্ষা কাম থক্রভ চালু কযা। 

এ উরেরশ্য ১.২ মভমরয়ন নব্য াক্ষয এফং প্রাথমভক মক্ষা মথরক ঝরয ড়া মক্ষাথীয উন্নয়রনয জন্য প্রামতষ্ঠামনক রূরযখা 

প্রণয়ন কযায রক্ষুভাো মনধ থাযণ কযা য়। ম মভাতারফক প্রকরেয কাম থক্রভ ফাস্তফায়রনয ররক্ষু প্রকেভূক্ত কর মজরায় 

Continuing Education Centre (CEC) স্থান কযা য়। প্রকরেয অতায় ভাচ থ,২০০৮ মথরক ভাচ থ,২০১২ ম থন্ত ৭১৪৭ টি 

মকরন্দ্র ফ থরভাট ১২,০০,০০০ জন মক্ষাথী Enrolled রয়রছ। প্রকরেয অতায় মক্ষাথী মনফ থাচরনয এ রক্ষুভাো ভাচ থ,২০১৩ 

নাগাদ পূণ থ কযা ম্ভফ রয়রছ। মকা থ ভাপ্তকাযী গ্রাজুরয়রটয ংখ্যা ১১,০৩,১৬৫ জন। এরদয  ভরধ্য পুরুল মক্ষাথী ৫,৫০,৩৩৬ 

জন এফং নাযী মক্ষাথী ৫,৫২,৮২৮ জন। প্রকরেয অতায় প্রমক্ষণ মকন্দ্র স্থারনয ব্যয় মনধ থাযণ কযা রয়মছর ২০,০০০/- 

টাকা এফং স্থানীয় কমভউমনটি কমন্ট্রমফউন ফাফদ ৫০০০/-টাকা মররফ মভাট ২৫,০০০/-টাকা। মকরন্দ্রয জন্য জমভ দান করযরছ 

স্থানীয় জনগণ। ভাে ২৫,০০০/-টাকায় স্থামত প্রমক্ষণ মক্ষা মকন্দ্রগুররা প্রকে কাম থক্রভ ভাপ্ত য়ায য ফলুপ্ত রয় মগরছ। 

মমদ প্রমক্ষণ মকন্দ্রগুররা াভামজক মভরনরকরন্দ্র মযণত কযায জন্য মযকেনা গ্রণ কযা রয়মছর। মকন্তু যকাময জমভয 

উয মকন্দ্র মনভ থাণ না কযায পরর এফং মকন্দ্র মনভ থাণ ব্যয় প্ররয়াজরনয তুরনায় কভ য়ায কাযরণ মধকাং মকন্দ্রগুররা স্থায়ী 

য়মন। অয মকান মকান মকন্দ্র মনভ থাণ ভানম্মত না য়ায় আরতাভরধ্য মবংরগ রড়রছ।   

৫) ঝরয ড়া মক্ষাথীয মযকড ংযক্ষণ :  মক্ষাথীরদয ভরধ্য রত মকছুংখ্যক মক্ষাথী ঝরয রড়রছ, পূরযা কাম থক্রভ ম্পন্ন 

করযনমন। তথ্যসূরে মদখা মায়, মভাট Enrolled মক্ষাথীয ভরধ্য ৪.৯৪% (৫৯২৬০ জন) মক্ষাথী পূরযা কাম থক্রভ ম্পন্ন 

করযমন। তথ্য নুন্ধারন জানা মায় ঝরয ড়া মক্ষাথীরদয ভরধ্য নাযী মক্ষাথীয মচরয় পুরুল মক্ষাথীয ংখ্যা মফী। পুরুল 

মক্ষাথীযা জীমফকা মনফ থারয তামগরদ ব্যস্ত থাকায কাযরণ ঝরয ড়রত ফাধ্য য় ভরভ থ নুমভত য়। নাযী মক্ষাথীরদয কাম থক্রভ 

ম্পূণ থ কযায কাযণ মররফ প্রকে কভ থসূচীয অতায় নাযীরদয উরমাগী মেড মনফ থাচনরক মবমত কযা মায়।  

৬) মেড মনফ থাচন :  প্রকেটিয মুখ্য উরেশ্য মছর মক্ষাথীরদযরক কামযগমযমবমিক প্রমক্ষণ প্রদান করয অয়ফধ থক কভ থসূমচরত 

ংগ্ররণয ভাধ্যরভ তারদয জীফনমাোয ভান উন্নয়ন, মজন্ডায বফলম্য দূযীকযণ  নাযীরদয ক্ষভতায়ন ত্বযামিত কযা। এছাড়া 

অয উরেশ্য মছর মম, প্রকরেয উমেষ্ট জনরগাষ্ঠীরক মক্ষা-চরক্রয ারথ ম্পৃক্ত করয তারদযরক উৎাদনক্ষভ এফং রচতন 



 

নাগমযরক মযণত কযা। প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদরন প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী মভাট মক্ষাথীয ৫০ বাগ ভমরা মক্ষাথী এফং মভাট ১৮ 

টি মেরডয ভরধ্য ৫২.১৭% মক্ষাথীআ মটআরামযং মেডরক মফরছ মনরয়রছন। এরদয ভরধ্য ৫১.৭৮% মক্ষাথী এরকার থ গ্রাজুরয়ট 

রয়রছন।  

৭) ন্যান্য কাম থাফরী :  অররাচু প্রকরেয ভাধ্যরভ উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায বফরনয মডরটামযয়াভটি অধুমনকায়ন কযা 

রয়রছ। এছাড়া প্রকরেয অতায় প্রমক্ষণপ্রাপ্ত কর মক্ষাথীয ডাটারফআজ প্রণয়ন করয তা উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা 

কাম থাররয়য াব থারয ংযক্ষণ কযা রয়রছ। এ প্রকরেয অতায় ম্পামদত অয একটি উরেখরমাগ্য কাজ রে প্রকরে 

দাময়ত্বারনকাযী মনফ থামচত যাভ থক প্রমতষ্ঠান মমডমঅআ কর্তথক এনএপআ মজন্ডায মরম এফং এনএপআ কামযকুরাভ 

প্রণয়ন। এআ কামযকুরাভ যফতীরত গৃীত এ ধযরনয ন্যান্য প্রকরে নুযণ কযা রে।  

৮) প্রমক্ষণপ্রাপ্তরদয অথ থ-াভামজক ফস্থায় প্রকে ফাস্তফায়ন প্রবাফ : প্রকে চরাকারীন এক ভীক্ষায় মদরখ মগরছ আরতাভরধ্যআ 

মক্ষাথীরদয ভামক ামযফামযক গড় অয় ১৪,০৪৭.৩৮ টাকা মথরক মফরড় ২০,৮৩৩.২৮ টাকায় উন্নীত রয়রছ। এমপ্রর, ২০১৩ 

ভারয তথ্যানুমায়ী মকা থ ম্পন্নকাযীরদয ভরধ্য মভাট ৪,৩৫,৬৬২ জন অয়ফধ থক কারজ মনরয়ামজত রয়রছন মা মকা থ 

ভাপ্তকাযীরদয প্রায় ৪০%। প্রকেসূরে ফমত কযা রয়রছ মকছু ংখ্যক মক্ষাথী মকা থ মরল মফরদর চরর মগরছন, তরফ 

মফরদর চাকুযী কযরত মায়া গ্রাজুরয়টরদয ঠিক ংখ্যা যফযা কযরত ক্ষভ নমন প্রকে কর্তথক্ষ। এছাড়া ামফ থকবারফ 

অয়ফধ থক কারজয ারথ মৄক্ত থাকায পরর মক্ষাথীরদয ামফ থক জীফনভারনয আমতফাচক মযফতথন ঘরটরছ ভরভ থ প্রকে ভামপ্ত 

প্রমতরফদন (মমঅয) সূরে জানা মায়। তথ্যানুন্ধারন জানা মগরছ মম, মফরল করয নাযী গ্রাজুরয়টরদয ভরধ্য ামযফামযক মফলরয় 

মিান্ত গ্রণ কযায প্রফণতা বৃমি মরয়রছ ; ংারযয ামফ থক মযরফ উন্নত রয়রছ। এমফলয়গুররা নাযীয ক্ষভতায়রন ব্যাক 

ায়তা করযরছ।    

 

১২.০।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

১২.১। প্রকরেয অতায় প্রমক্ষণ মকন্দ্রগুররা প্রকে যফতীকারর াভামজক মভরনরকরন্দ্র মযণত কযায একটি মযেনা প্রকরেয 

অতায় মনয়া রয়মছর। মকন্তু যকাময জমভয উয মকন্দ্র স্থান না কযা এফং মকন্দ্র মনভ থাণ ব্যয় ভাে ২০,০০০/- টাকা মনধ থাযণ 

কযায কাযরণ মধকাং মকন্দ্রগুররা স্থায়ী কযা ম্ভফ য়মন। অফায রনক মক্ষরে মথামথ তদাযকীয বারফ মকন্দ্রগুররা 

পূফ থাফস্থায় ফজায় যাখা ম্ভফ য়মন। রন্যয জমভরত মকন্দ্র মনভ থাণ কযায় মক্ষাচক্র ভাপ্ত য়ায য জমভদাতা জমভ মপমযরয় 

মনয় ; পরর মকন্দ্রগুররা ফলুপ্ত রয় মগরছ ; 

১২.২। প্রমক্ষণ মকন্দ্রগুররা Sustainable কযায ররক্ষু প্রমতটি মজরায প্রমতটি মকরন্দ্র প্রমত মক্ষাচরক্র একটি মনমদ থষ্ট মযভাণ থ থ 

প্রকরেয অতায় মপক্সড মডরামজট মররফ যাখা মছর। মায মুনাপা মথরক মকন্দ্রগুররা যক্ষণারফক্ষরণয ব্যয় মনফ থা কযায 

মযকেনা মনয়া রয়মছর। মকন্তু এ মযভাণ থ থ তুন্ত প্রতুর মছর ভরভ থ প্রকে কর্তথক্ষ ভত ব্যক্ত করযরছন। উযন্তু এ থ থ 

এখন ব্যময়ত ফস্থায় মথরক মগরছ ভরভ থ ফমত কযা রয়রছ ;  

১২.৩। উরজরা ম থারয় উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায মরথষ্ট ংখ্যক জনফররয বাফ যরয়রছ। েংখ্যক জনফর দ্বাযা মক্ষারকন্দ্র 

তথা প্রকরেয কাম থক্রভ তদাযকী কযা কষ্টাধ্য মছর ;  

১২.৪। প্রকেটি ফাস্তফায়রনয উরেশ্য মরথষ্ট গুরুত্বপূণ থ রর ফাস্তফায়ন মকৌর মথামথ এফং ঠিক না য়ায় প্রকে ভামপ্তয ারথ 

ারথ প্রকরেয মাফতীয় কভ থকারন্ডয ভামপ্ত ঘরটরছ। প্রকরেয কাম থক্রভ Sustainable কযা ম্ভফ য়মন।  

 

১৩.০। সুামযঃ

১৩.১। মকন্দ্রগুররা যক্ষণারফক্ষরণয জন্য FDR-এয ভাধ্যরভ গমেত থ থ ব্যময়ত ফস্থায় মপরর না মযরখ তা যকাময মকালাগারয 

মফররম্ব মপযৎ প্রদান কযায মফলরয় দরক্ষ গ্রণ কযা ফাঞ্ছনীয় ; 

১৩.২। যকাময জমভরত প্রমক্ষণ মকন্দ্র স্থান না কযায় এফং মকন্দ্র মনভ থারণ ফযাে মরথষ্ট প্রতুর য়ায় মকন্দ্রগুররা  Sustainable 

কযা ম্ভফ য়মন। বমফষ্যরত এ ধযরনয প্রকে গ্ররণ এ মফলয়গুররা মফরফচনায় মনয়া ভীচীন, নতুফা প্রকে ফাস্তফায়রন ব্যময়ত 

মফপুর মযভাণ যকাময রথ থয চরয়য ম্ভাফনারক এড়ারনা মায় না ; এফং 

১৩.৩। প্রকরেয উয ম্পামদত বুন্তযীণ এফং এক্সটান থার দুআ ধযরনয মরথষ্ট ংখ্যক মনষ্পন্ন মডট অমি মথাীঘ্র মনষ্পমি করয 

অআএভআমড-মক ফমত কযরত রফ।     



 

 

„„Capacity Development for Education for All (CapEFA)- Literacy and 

Non-formal Education Program”  
ীল থক কামযগময ায়তা প্রকরেয ভামপ্ত মূল্যায়ন প্রমতরফদন  

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 
 

১। প্রকরেয ফস্থান : মতজগাঁ , ঢাকা। 
২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : উানুষ্ঠামনক  মক্ষা ব্যুরযা। 
৩। প্রামনক ভন্ত্রণারয় : প্রাথমভক   গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

৪। প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কমরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

মতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাঃ 

ব্যরয়য %) 

মতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

মূর  

 

ফ থরল 

ংরামধত 

মূর ফ থরল 

ংরামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মভাট :  ২০০.০০    

মজমফ: ২০০.০০ 

 

-- 

 

মভাট :  ২০০.০০    

মজমফ: ২০০.০০ 

 

জুরাআ, ২০১২ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

-- জুরাআ, ২০১২ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

-- 

 

-- 

 

৫। প্রকরেয ংগমবমিক ফাস্তফায়ন (প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রমতরফদন (মমঅয) এয মবমিরত): 

 

    (রক্ষ টাকায়)  

ক্র: 

নং 

মূর টিমম নুমায়ী ংরগয 

নাভ 

 মযকমেত রক্ষুভাো  প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  Strengthening NFE 

resource centre 

মথাক ৮.৭৪ ১৪ মযরা থ 

মন্টায 

৮.৭৪ ১৪টি 

(১০০%) 

2.  TAX & VAT মথাক ১০.০০ -- ৬.৯৯ (৬৯.৯০%) -- 

3.  Printing training 

handbook and 

organizing training 

মথাক ৩০.৪৪ -- ৩০.২৬(৯৯.৪১%) (৯৯%) 

4.  Training for NFE 

facilitarors 

মথাক ৩.৮ ৪০ জনভা ৪.২০ ৬৫ জনভা 

5.  Piloting NFE 

facilitators standard 

মথাক ৯.১২ ৪.৫৬ ৯.১২ (১০০%) ৫ 

(১০০%) 

6.  Finalize core 

competency for 

Primary and Vocational 

skills 

মথাক ৭.৬ ৩.৮ ৭.৬ (১০০%) ৩.৮ 

(১০০%) 

7.  Develop Assessment 

guidelines for 

equivalence education 

মথাক ৭.৬০ ৩.৮ ৭.৬০ (১০০%) ৬৩.৯৫% 

8.  Develop equivalence 

learning materials 

মথাক ১২.৯২ ৬.৪৬ ১২.০১(৯০.৯৪%) ৯১% 

9.  Piloting NFE Resource 

centres linked with 

মথাক ২৬.৬০ ৮ মযরা থ ২৯.৫০ (১২০%) ১৪ মযরা থ মন্টায 



 

ক্র: 

নং 

মূর টিমম নুমায়ী ংরগয 

নাভ 

 মযকমেত রক্ষুভাো  প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

UISC and organize 

capacity building for 

UISC and CRO 

মন্টায 

10.  Piloting NFE delivery 

mechanism in 02 

districts 

মথাক ২৭.৫৫ ২ মজরা ৩২.৫৫ (১০২৫%) ২ মজরা ১০০% 

11.  Conducting action 

research on NFE 

delivery 

মথাক ১৩.৩০ ৬.৬৫ ১৬.৯০ (১২২%) ১৫১.৫০ 

12.  Conducting situation 

analysis of adult 

literacy and NFE 

programmes 

মথাক ১১.৪০ ৫.৭ ১১.৪০(১০০%) ১০০% 

13.  Workshop for sharing 

findings of action 

research and situation 

analysis 

মথাক ৩.৮০ ১.৯০ ৩.৮০ (১০০%) ১০০% 

14.  Study Tour in India মথাক ৫.৭০ ৬ জন ৫.৭০ (১০০%) ১১ জন (---%) 

15.  Conduct media 

campaigns 

মথাক ১১.৪০ ৫.৭০ ১০.৫৯(৯২.৮৯%) ৫.৭ (৯৩%) 

16.  Purchase Laptop 

(Decimal fraction 

considered) 

মথাক ১.৮২ ৩  ২.৪৩ (১৩৩.৫১%) ১৩৩.৫১ 

17.  Purchase DSLR 

Camera 

মথাক ০.৬১ -- -- -- 

 Grand Total -- ২০০.০০ -- ২০০.০০ -- 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ মকান উরেখরমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ। 
 

৬.০ াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৬.১ টভূমভঃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদরয ংমফধারন কররয জন্য মক্ষায মধকায মনমিত কযা অরছ। াংমফধামনক এআ 

ফাধ্যফাধকতা ২০০০ ারর ডাকারয নুমষ্ঠত মফশ্বমক্ষা মপাযারভ গৃীত আএপএ –এয উরেরশ্যয রে েমতপূণ থ। ২০১৪ াররয 

ভরধ্য তবাগ াক্ষযতা জথরনয রক্ষুভাো মনরয় গৃীত মক্ষানীমত-২০১০ এ এয উরেখ যরয়রছ।  
 মফগত ৩৬ ফছয ধরয ফাংরারদর উানুষ্ঠামনক মক্ষা কাম থক্রভ ব্যাত অরছ মা মভৌমরক মক্ষা এফং াক্ষযতা উিয  ব্যাত 

মক্ষায ব্যাক ং জুরড় মফদ্যভান। এয উরেশ্য ররা ১১ মথরক ৪৫ ফছয ফয়ীরদয ভরধ্য াক্ষযতা জথন। এআ উরেরশ্য 

যকায কর্তথক মফমবন্ন ভরয় মফমবন্ন প্রকে গ্রণ কযা য়, মমভন-ROSC প্রকে, াড থ টু মযচ প্রকে এফং মএরমআএআচমড-২ 

প্রকে, আতুামদ।   
 উানুষ্ঠামনক মক্ষা কাম থক্রভরক মধকতয মক্তারী কযায ররক্ষু উানুষ্ঠামনক মক্ষায প্রামতষ্ঠামনক  াংগঠমনক মরম 

২০০৬, আউরনরকায এডুরকন ারাট থ স্ট্র্ুাটিজ (UNESS) এফং ২০১০ ারর মযচামরত কুাামটি ুাররভন্ট অনুষ্ঠামনক 

এফং উানুমষ্ঠক মক্ষায ভরধ্য ংরমাগ বৃমি এফং আকুআরবররন্সয গুরুত্ব নুধাফন করয। এনএপআ াফ-মটয মক্তারী কযায 

জন্য এরত মফএনএপআ-এয প্রামতষ্ঠামনক এফং াংগঠমনক দক্ষতা বৃমিয জন্য UNESCO ২০০৫ ার মথরক রমামগতা প্রদান 

করয অরছ। UNESCO DHAKA মফএনএপআ-এয মনর্তথরত্ব ন্যান্য উন্নয়ন রমাগী এফং ন্যান্য মেকরাল্ডাযরদয ায়তায় 

ধাযাফামক বা, মমভনায, য়াকথরয ভাধ্যরভ মনম্নমরমখত মেভ য়াকথ প্রণয়ন করয: 

 (1) National Framework for NFE delivery 

 (2) National Framework for Equivalencing education এফং 

 (3) National Framework for Standard and Capacity Development for NFE Teachers/Facilitators. 



 

  

 উমেমখত Framework গুররায উয মবমি করয UNESCO DHAKA PLCEHD-2 প্রকে এফং DFNF- এয ায়তায় 

এনএপআ’য NFE delivery Framework  ন্যান্য Framework মক্তারী কযায জন্য াআরটিং-এয মযকেনা গ্রণ করয। 
যকারযয ঐকামন্তক প্ররচষ্টাযয় UNESCO DHAKA কর্তথক যংপুয  মররট এ দুটি মজরায় Framework গুররায াআরটিং এয 

কাজ শুরু য়।  
 

৬.২ প্রকরেয উরেশ্যঃ  

(ক)  উানুষ্ঠামনক মক্ষা কভ থসূচী মথামথ ফাস্তফায়রনয জন্য প্রামনক কাঠারভা জাতীয় ম থায় মথরক ভাঠ ম থায় ম থন্ত মটকআ 

ফকাঠারভা  ভমনটমযং মভকামনজভ জাতীয় ম থায় মথরক ভাঠ ম থায় ম থন্ত উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায প্রামনক 

কাঠারভা মক্তারীকযণ; 

(খ)  ফ থস্তরয কামযগময রমামগতা প্রদারনয জন্য কামযগযী ায়তা মভকামনজভ প্রমতষ্ঠা কযা; 

(গ)  মফদ্যভান এনএপআ কমভটিগুররায উন্নয়ন এফং মফমবন্ন স্তরযয মেকরাল্ডায  রমাগীরদয ারথ মমাগারমাগ ত্বযামিত 

কযা; 

(ঘ)  সুমফধাফমিত মৄফা ফা প্রাপ্তফয়ষ্করদয জন্য বৃমিমূরক দক্ষতা প্রমক্ষণ এফং মক্ষায সুরমাগ সৃমষ্ট কযা মা স্থানীয় এফং 

অন্তজথামতক ফাজারয তারদয চাকমযয সুরমাগ বতযী কযরফ এফং মনরজরদয কুামযয়ায গঠরনয ায়তা কযরফ; 

(ঙ)  মাগত দক্ষতায ভারনান্নয়ন, মনরয়াগ, মফতন  প্ররণাদনা বাতা আতুামদ মফলয় এনএপআ পুামমররটটযরদয ফস্থান 

উন্নয়রনয জন্য একটি ন্যুনতভ Standared মনধ থাযণ কযা; এফং 

(চ)  মক্ষায গুনগত ভান উন্নয়রনয জন্য এনএপআ মক্ষক/পুামররটটয এফং এনএপআ প্ররপনাররদয গঠনমূরক দক্ষতা বৃমিয 

প্রামতষ্ঠামনকীকযণ। 

৬.৩ নুরভাদন ম থায়  ংরাধনঃ „„Capacity Development for Education for All (CapEFA)- Literacy and Non-formal 

Education Program” ীল থক প্রকেটি প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তথক গত ০৮/০৮/২০১২ তামযরখ ম্পূণ থ আউরনরকা –এয 

নুদারন ২০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যরয় জুরাআ,২০১২ রত জুন, ২০১৪ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য প্রামনক অরদ জাযী 

কযা য়। প্রকেটি মনধ থামযত ভরয় থ থাৎ ৩০.০৬.২০১৪ তামযরখ ভাপ্ত মঘালণা কযা য়। 



 

৬.৪ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকেটি সুষ্ঠুবারফ ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ মনম্নফমণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে মযচাররকয দাময়রত্ব 

মনরয়ামজত মছররনঃ 

ক্র: নং প্রকে মযচাররকয নাভ  দফী কাম থকার প্রকে মযচাররকয 

ধযন অযম্ভ মল 

১) জনাফ মভাঃ জগলুর ায়দায,  

কাময মযচারক 

১ জুরাআ,২০১২ ৩০ জুন,২০১৪ খন্ডকারীন 

  

৬.৫  মূল্যায়ন িমত (Methodology): মূল্যায়ন প্রমতরফদনটি প্রণয়রন মনরম্নাক্ত িমত (Methodology) নুযণ কযা রয়রছঃ 

(ক) টিমম, ভমনটমযং মযরাট থ  মফমবন্ন বায় প্রকামত প্রমতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রমযত মমঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  মফমবন্ন গুরুত্বপূণ থ বায কাম থমফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগমত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজমভরন মযদ থন;  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয মবমিরত ংমিষ্ট কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা; 

 

৭.০ প্রকরেয ফছয মবমিক ফযাে  রক্ষুভাো, ফমুমক্ত  ব্যয়ঃ   

৭.১ অমথ থক গ্রগমতঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

অমথ থক 

ফৎয 

ংরামধত নুরভামদত মডমম নুমায়ী 

ফযাে  রক্ষুভাো 

ফমুক্ত  জুন,২০১৪ ম থন্ত অমথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগমত (%) 

 মভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ %  মভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১২-১৩ ১৩২.৮১ -- ১৩২.৮১ ৬৬.৪০ -- ১৩২.৮১ -- ১৩২.৮১ ৬৬.৪০ 

২০১৩-১৪ ৬৭.১৯ -- ৬৭.১৯ ৩৩.৬০ -- ৬৭.১৯ -- ৬৭.১৯ ৩৩.৬০ 

ফ থরভাট ২০০.০০ -- ২০০.০০  -- ২০০.০০ -- ২০০.০০ ১০০% 

 

৭.২

১) উানুষ্ঠামনক মক্ষা কভ থসূচী মথামথ ফাস্তফায়রনয 

ররক্ষু জাতীয় ম থায় মথরক ভাঠ ম থায় ম থন্ত 

মটকআ ফকাঠারভা  ভমনটমযং মভকামনজভ 

উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায প্রামনক কাঠারভা 

মক্তারীকযণ; 

১) উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায াংগঠমনক কাঠারভা 

মক্তারীকযরণয ররক্ষু কনাররটন বা , কভ থারা নুষ্ঠান 

 প্রমক্ষণ প্রদান কযা রয়রছ ;  

২) ফ থস্তরয কামযগময মক্ষা প্রদারনয জন্য কামযগযী 

মক্ষা ায়তা প্রদারনয জন্য একটি মভকামনজভ 

প্রমতষ্ঠা কযা;  

২) মজরা, উরজরা, আউমনয়ন  কমভউমনটি ম থারয় কামযগময 

ায়তা প্রদারনয সুরমাগ সৃমষ্টয ররক্ষু প্রকরেয অতায় 

মটকমনকুার ারাট থ কমভটি গঠন কযা রয়রছ ; 

৩) মফদ্যভান এনএপআ কমভটিগুররায উন্নয়ন এফং 

মফমবন্ন স্তরযয মেকরাল্ডায  রমাগীরদয ারথ 

মমাগারমাগ ত্বযামিত কযা ; 

৩) ন্যানার প্ররপনার Body (NPB) পূনগ থঠন কযা রয়রছ । 
প্রকরেয দু ’টি াআরট মজরারত আউমনয়ন ম থারয়  Education 

Standing Committee গুররা পুনগ থঠিত কযা রয়রছ । এছাড়া, 

মজরা ম থারয় NFE কমভটি ব্যমতরযরক NFE Resource Team 

গঠন কযা রয়রছ; 

৪) ভারজয সুমফধাফমিত মৄফক  ফয়:প্রাপ্তরদয জন্য 

বৃমিমূরক দক্ষতা প্রমক্ষণ এফং াধাযণ মক্ষায 

সুরমাগ সৃমষ্ট কযা মা স্থানীয়  অন্তজথামতক ফাজারয 

৪) প্রাযমম্ভকবারফ ১০ টি মেরডয জন্য কামযকুরাভ প্রস্তুত কযা 

রয়রছ। প্রাপ্ত ফয়করদয জন্য কমভউমনটি রামন থং মন্টারযয 

(CLC) ভাধ্যরভ দক্ষতা বৃমি প্রমক্ষণ প্রদান কযা রয়রছ । 



 

চাকুযীয সুরমাগ সৃমষ্ট  মনরজরদয কুামযয়ায গঠরন 

ায়ক রফ; এফং 

এছাড়া এরাকায কররয জন্য মক্ষায সুরমাগ সৃমষ্টয ররক্ষু 

প্রকরেয াআরট মজরা দু ’টিয আউমনয়ন মযলদ কভরেরক্স 

আউমনয়ন উানুষ্ঠামনক মক্ষা মযরা থ মন্টায প্রমতষ্ঠা কযা 

রয়রছ;  এফং 

৫) মাগত দক্ষতায ভারনান্নয়ন, মনরয়াগ, মফতন  

প্ররণাদনা বাতা আতুামদ মফলয় এনএপআ 

পুামমররটটযরদয ফস্থায উন্নয়রনয জন্য ন্যুনতভ 

NFE মনধ থাযণ কযা ; 

৫) মাগত দক্ষতায ভান, মনরয়াগ, ামযশ্রমভক  প্ররণাদনা 

বাতা পুামমররটটযরদয ন্যুনতভ ভান বৃমিয জন্য একটি 

মেভয়াকথ প্রস্তুত কযা রয়রছ। 

 

৭.৩ প্রকরেয েমবমিক অমথ থক  ফাস্তফ গ্রগমতঃ  প্রাথমভক   গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় মথরক প্রাপ্ত প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন 

(মমঅয) রত প্রাপ্ত প্রকরেয ে মবমিক অমথ থক  ফাস্তফ গ্রগমত মনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা ররাঃ    

(ক)    যাজস্ব খাতঃ প্রকরেয অতায় যাজস্ব খারত মকান ফযাে মছর না তাআ মকান ব্যয় মদখারনা য়মন। 
(খ)   নুদানঃ প্রকেটিয নুরভামদত টিমমরত মফমবন্ন ংরগয মফযীরত মথাক মররফ মভাট ২০০.০০ রক্ষ টাকা 

ফযাে যাখা য়। প্রকে মভয়ারদ প্রমতটি ংরগয মফযীরত মকানটি কভ/মফম ব্যয় মদখারনা রয়রছ। ফযােকৃত থ থ 

ম্পূণ থটাআ ব্যয় কযা রয়রছ। এখারত অমথ থক গ্রগমত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগমত ১০০%। 
৭.৪ ম থরফক্ষণঃ  

৭.৫ ভমনটমযং: প্রকে মভয়ারদ প্রকরেয অতায় মনরয়াগকৃত ভমনটমযং কভ থকতথা এফং উরজরা মক্ষা কভ থকতথায তত্ত্বাফধারন 

প্রকরেয কাম থক্রভ মনয়মভত ভমনটমযং কযা রয়রছ। 
৮। উরেশ্য মজথত না রর তায কাযণ : প্রকরেয উরেশ্য পুরযাপুময মজথত রয়রছ। 
৯। প্রকে মযদ থনঃ গত ২৫-১১-২০১৫ তামযরখ অআএভআমড কর্তথক প্রকে কাম থারয় মযদ থন কযা য় । মযদ থনকারর প্রকে 

ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ এফং UNESCO Bangladesh-এয ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ উমস্থত মছররন । তাঁযা প্ররয়াজনীয় তথ্য মদরয় 

ায়তা করযন।  
 প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত তথ্যাফরী : 

 প্রকেটি াআরট মবমিরত যংপুয  মররট মজরায় ফাস্তফায়রনয উরদ্যাগ মনয়া য় । প্রকরেয মূর সুমফধারবাগী এরাকায মনযক্ষয 

ফয়ক জনাধাযণ এফং মফদ্যারয় মথরক ঝরয ড়া মক্ষাথীরদয জন্য মক্ষায সুরমাগ সৃমষ্ট কযাআ মছর এ প্রকরেয মূর উরেশ্য । এ 

উরেশ্যরক াভরন মযরখ যংপুয মজরায ৮ টি আউমনয়রন মভাট ২৫ টি Community Learning Centre (CLC) এফং মররট 

মজরায ৬ টি আউমনয়রন ২১ টি Community Learning Centre (CLC) স্থান কযা রয়রছ । প্রকেভুক্ত ১৪ টি আউমনরটয 

প্রমতটিরত একটি করয Non-Formal Education Resource Centre (NRC) প্রমতষ্ঠা কযা রয়মছর । আউমনয়ন ম থারয় স্থামত 

Community Learning Centre (CLC) গুররা NRC দ্বাযা মযচামরত রয়রছ । যংপুয মজরায করয়কটি আউমনয়রন মযজন 

ম্প্রদারয়য জন্য এফং মররট মজরায করয়কটি আউমনয়রন ফমস্থত চা ফাগারনয শ্রমভকরদয জন্য Community Learning 

Centre স্থান কযা য় । এ মন্টাযগুররারত প্রচমরত মক্ষায াাাম মফদ্যভান মফমবন্ন াভামজক ভস্যায মমভন “আবটিমজং”, 

“মশু  ভার্তমৃতুুয ায” আতুামদ তারদযরক রচতন করয মতারায প্রয়া মনয়া য়। এ কর প্রমক্ষণ মকরন্দ্রয জন্য মকান মনমদ থষ্ট 

প্রমক্ষক মনরয়াগ কযা য়মন ; াধাযণত: মফমবন্ন প্রমতষ্ঠান মথরক মফরলজ্ঞ প্রমক্ষকগণ অভন্ত্রণ করয এ প্রমক্ষণ কাম থক্রভ 

মযচারনা কযা রয়রছ।  
 ফতথভারন প্রকরেয কাম থক্রভ আউমনয়ন মযলরদয মনয়মভত কাম থক্ররভ মযণত রয়রছ । Community Learning Centre গুররা 

ফতথভারন স্থানীয় মফমবন্ন মফিফান ব্যমক্তফরগ থয মডারনন  আউমনররপয থ থায়রন মযচামরত রে ভরভ থ প্রকেসূরে জানা মগরছ।   

১০। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১০.১ প্রকেটি মমদ উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায ধীরন ফাস্তফাময়ত রয়রছ ভরভ থ কাগরজ কররভ উরেখ অরছ মকন্তু প্রকৃতরক্ষ 

কর ধযরনয কাম থাফরী  অমথ থক মফলয়ামদ আউরনরকায যাময তত্ত্বাফধারন মযচামরত রয়রছ। ফস্তুত: উানুষ্ঠামনক 

মক্ষা ব্যুরযা’য ারথ প্রকরেয ভিরয়য মরথষ্ট বাফ মছর ভরভ থ প্রকেসূরে ফমত কযা রয়রছ;  



 

১০.২ টিমম’য নুরভামদত ংগ মবমিক ব্যয় মফফযণী ম থাররাচনারন্ত মদখা মায়, কমতয় ংরগয নুরভামদত ফযারেয 

মতমযক্ত ব্যয় কযা রয়রছ। উদাযণ স্বরূ, “Piloting NFE delivery Machanisium in 02 Districts” খারত 

নুরভামদত ফযাে ২৭.৫৫ রক্ষ টাকায মফযীরত ব্যময়ত রয়রছ ৩২.৫৫ রক্ষ টাকা মা ফযারেয ১১৮%। এছাড়া প্রকরেয 

অতায় াআরট মবমিরত ৮ টি CLC  স্থারনয ংস্থান থাকরর প্রকৃতরক্ষ স্থান কযা রয়রছ ১৪ টি এফং ব্যময়ত 

রয়রছ ২৬.৬০ রক্ষ টাকায স্থরর ২৯.৫০ রক্ষ টাকা। Action Research on NFE Delivery ংরগ নুরভামদত 

ফযারেয মতমযক্ত ৩.৬০ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা রয়রছ। এরক্ষরে উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযায ারথ প্রকরেয 

থ থায়নকাযী UNESCO ভিয়ীনতা প্রতীয়ভান য় ; এফং 

১০.৩ প্রকে চরাকারীন থফা প্রকে ভামপ্তয য মকান মডট কাম থক্রভ মযচামরত য়মন ভরভ থ প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন 

(মমঅয) সূরে জানা মায়।  
১১। সুামযঃ  

১১.১ অররাচু  কামযগময ায়তা প্রকেটিয নুরভামদত প্রকে দমররর প্রাক্কমরত ব্যরয়য মফযীরত মতমযক্ত ব্যরয়য মফলয়টি 

অরদৌ কাম্য নয়, ংমিষ্ট কর্তথক্ষ খমতরয় মদখরত ারয; এফং  

১১.২    প্রকে কাম থক্ররভয মথাীঘ্র মডট কাম থক্রভ মযচারনা করয তা অআএভআমড’মক ফমত কযরত রফ। 
 

 



 

“Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development  

Project (Revised)” ীল থক কাবযগযী ায়িা   

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবিগফদন

(ভাপ্ত : মডরম্বয, ২০১৩) 

। 

।   উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা 

। প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়

।  

মযকমেত ফাস্তফায়নকার 
ফাস্তফায়নকার

মতক্রান্ত মতক্রান্ত

ফাস্তফায়ন 

কাররয

১৬.০০

১৬.০০

১৬.০০

১৬.০০

১১.১৫

১১.১৫

 --

জুরাআ, ২০১২

রত

মডরম্বয, 

২০১৩

জুরাআ, ২০১২

রত

মডরম্বয, 

২০১৩

জুরাআ, ২০১২

রত

মডরম্বয, 

২০১৩

-- -- 

। ফাংরারদ যকায  ইউগনগকা । 
। PCR

(রক্ষ টাকায়)

ক্র:

নং 

 প্রকৃি ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ ফাস্তফ

১.০ কভ যসূচী ব্যয় :      

১.১) এক্সাে য-মাবি েন ১.০৮ ১ ১.০৮ (১০০%) ১ (১০০%) 

১.২) এক্সাে য-ওগয়বডং েন ১.০৮ ১ ১.০৮ (১০০%) ১ (১০০%) 

১.৩) এক্সাে য-এবগ্রকারচায 

মভবনাযীে 

েন ১.০৮ ১ ১.০৮ (১০০%) ১ (১০০%) 

১.৪) এক্সাে য-াউে বকবং েন ১.০৮ ১ ১.০৮ (১০০%) ১ (১০০%) 

১.৫) এক্সাে য-কুবকং েন ১.০৮ ১ ১.০৮ (১০০%) ১ (১০০%) 

১.৬) এক্সাে য-মকয়ায বগববং েন ১.০৮ ১ ১.০৮ (১০০%) ১ (১০০%) 

২.০ ওয়াকয ংখ্যা ১.৭২ ২ ১.৬৭ (৯৭%) ২ (১০০%) 

৩.০ মেনাযী েব্যাবদ মথাক ০.৬০ -- ০.৬০ (১০০%) -- 

৪.০ বপড মেবেং ংখ্যা ০.৮০ ৬ ০.৮০ (১০০%) ৬ (১০০%) 

৫.০ মানফান ও জ্বারানী ংখ্যা ০.৭০ ৬ ০.৭০ (১০০%) ৬ (১০০%) 

৬.০ োবে ট্যুয (থাইল্যান্ড) ংখ্যা ৪.৪০ ৪ -- -- 

৭.০ বুাে/ট্যাক্স মথাক ০.৪০ - -- - 

৮.০ কবিনগেবি মথাক ০.৯০ -- ০.৯০ (১০০%) -- 

মভাে= ১৬.০০ ১১.১৫ (৭০%) 



 

প্রকেটিয মূর প্রাক্কমরত ব্যয় মছর ১৬.০০ রক্ষ টাকা। যফতীরত প্রকেটি মভাট প্রাক্কমরত ব্যরয় মযফমতথত মযরখ  ংরাধন 

কযা য়। প্রকরেয মভাট প্রাক্কমরত ব্যরয়য মফযীরত ব্যয় রয়রছ ১১.১৫ রক্ষ টাকা মা প্রাক্কমরত ব্যরয়য ৭০% এফং ব্যময়ত 

থ থ ৪.৮৫ রক্ষ টাকা যকাযী মকালাগারয জভা কযা রয়রছ ভরভ থ প্রকেসূরে জানা মগরছ। 

১)  বফগলজ্ঞ ও যাভ যক : মূরত ৯ টি মেরডয জন্য কামযকুরাভ বতযীয ব্যফস্থা থাকরর যফতীরত ংরামধত প্রকরেয 

অতায় ৬ জন মফরলজ্ঞ মনরয়ারগয ভাধ্যরভ ৬ টি মেরডয জন্য প্রমক্ষণ কামযকুরাভ প্রণয়ন কযা রয়রছ। এ কারজয 

জন্য এখারত ফযােয যাখা রয়মছর ৬.৪৮ রক্ষ টাকা। ফযােকৃত থ থ পূরযাটাআ ব্যয় কযা রয়রছ এফং ফাস্তফ গ্রগমত 

১০০%। 

২)  কভ যারা : প্রকরেয অতায় কর Report  Documentation চূড়ান্ত কযায ররক্ষু ০২ টি কভ থারা নুষ্ঠারনয 

রক্ষুভাো মনয়া রয়মছর এফং ১.৭২ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা রয়মছর। দু’টি কভ থারাআ নুমষ্ঠত রয়রছ এফং ১.৬৭ রক্ষ 

টাকা (৯৪.১%) ব্যময়ত রয়রছ।  

৩)  মেনাযী েব্যাবদ এফং রবেবেক াগাে য : মেনাযী খারত মথাক ফযাে মররফ ০.৬০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা 

রয়মছর এফং এয পূরযাটাআ ব্যয় কযা রয়রছ। 

৪)  বপড মেবেং : এখারত ফযাে যাখা রয়মছর ০.৮০ রক্ষ টাকা এফং পূরযা থ থ ব্যয় কযা রয়রছ।  

৫)  মািায়াগিয েন্য মানফান ও জ্বারানী : প্রকরেয অতায় ৬ টি মানফান বাড়া কযা এফং এয জ্বারানী ফাফদ ০.৭০ 

রক্ষ টাকা ফযারেয পূরযাটাআ ব্যয় কযা রয়রছ।  

৬)  োবে ট্যুয : প্রাথবভক ও গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয়য ০১ েন, উানুষ্ঠাবনক বক্ষা ব্যুগযা মথগক ০২ েন এফং বফএনবইউ এয 

০১ েন কভ যকিযায েন্য থাইল্যাগন্ড বক্ষা পগয মাওয়ায কভ যসূচী প্রকগেয আওিা য় যাখা গয়বের। বকন্তু ভয় 

স্বেিায কাযগণ উবেবখি বক্ষা পযটি ফাস্তফায়ন কযা কযা ম্ভফ য়বন। পগর এখাগি ফযােকৃি ৪.৪০ রক্ষ োকায 

পূগযাোই অব্যবয়ি মথগক মগগে।  

৭)  বুাে/ট্যাক্স : এখাগি ০.৪০ রক্ষ োকা ফযাে বের , বকন্তু মম কর খাগি বুাে /ট্যাক্স প্রগমােু বের িা স্ব স্ব খাি মথগক 

মভোগনা গয়গে, িাই এখাগি মকান োকা ব্যয় য়বন। 

৮)  কবিনগেিী : এখাগি ফযােকৃি ০.৯০ রক্ষ োকায পূগযাোই ব্যয় কযা গয়গে। 

৭। াধাযণ ম থরফক্ষণ  

৭.১ প্রকরেয টভূমভ

উানুষ্ঠামনক মক্ষা রারবয য মক্ষাথীযা অনুষ্ঠামনক মক্ষায মূর ধাযায় মপরয অায জন্য থফা উানুষ্ঠামনক মক্ষায 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রমক্ষরণ ফতীণ থ য়ায জন্য উৎাী য়। মকন্তু  প্রকৃতরক্ষ উানুষ্ঠামনক মক্ষায ভাধ্যরভ মজথত দক্ষতায 

মকান স্বীকৃমত না থাকায় উানুষ্ঠামনক মক্ষাথীগণ মক্ষারারবয য নানারূ প্রমতফন্ধকতায মু্মখীন য়। কাযণ প্রচমরত 

অনুষ্ঠামনক  উানুষ্ঠামনক মবারকনার মক্ষায ভরধ্য াথ থকু যরয়রছ। এ কাযরণ অনুষ্ঠামনক  উানুষ্ঠামনক মবারকনার 

মক্ষায ভরধ্য Equivalence স্থান কযায প্ররয়াজনীয়তা নুভূত য়। ধাযণা কযা য় মম, অনুষ্ঠামনক  উানুষ্ঠামনক 

মবারকনার মক্ষায ভধ্যকায াথ থকু দূযীকযরণয জন্য একটি Equivalence Education System প্রফমতথত রর 

মক্ষাথীদদয মক্ষরে এ প্রমতফন্ধকতা দূয রফ। এয পরর তাযা যফতী মক্ষা রারবয সুরমাগ ারফ থফা চাকুযী/কভ থ প্রামপ্তয 

মক্ষরে সুমফধা রাব কযরফ। এয মযরপ্রমক্ষরত অররাচু কামযগযী ায়তা প্রকেটি ফাংরারদ আউরনরকা জাতীয় কমভন এয 

থ থায়রন ২০,০০০ ভামকথন ডরায থ থাৎ ১৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যরয় জুরাআ,২০১২ রত জুন,২০১৩ মভয়ারদ গ্রণ  

ফাস্তফায়ন কযা য়।  



 

৭.২ প্রকরেয উরেশ্য প্রকরেয মূর উরেশ্যাফরী মছর মনম্নরূ :

ক)  Pre-vocational-I, Pre-vocational Education এফং Basic skills/National skill Certificate-এয জন্য 

Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum প্রণয়ন ;  

খ)  অনুষ্ঠামনক মবারকনার এডুরকন এফং উানুষ্ঠামনক মবারকনার এডুরকন কামযকুরারভয ভধ্যকায াথ থকু (gap) 

মচমিতকযণ; 

গ)  অনুষ্ঠামনক  উানুষ্ঠামনক মক্ষায কমতয় মনফ থামচত মেড মকার থয ভরধ্য Equivalency অনয়ন।  

৭.৩ প্রকরেয মূর কাম থক্রভ  প্রকরেয মূর কাম থক্রভ মছর অনুষ্ঠামনক  উানুষ্ঠামনক মবারকনার মক্ষায ভরধ্য বফলম্য দূযীকযরণয 

জন্য মনফ থামচত ৬ টি মেরডয উয Equivalence Non-Formal Education Curriculum প্রণয়ন কযা। 

   

৮। নুরভাদন ম থায় মফরফচু প্রকেটি ১৬.০০ রক্ষ টাকা (আউরনরকা নুদান) প্রাক্কমরত ব্যরয় জুরাআ, ২০১২ রত মডরম্বয, ২০১৩ 

ম থন্ত মভয়াদকারর ফাস্তফায়রনয জন্য মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক ১৫ নরবম্বয, ২০১২ তামযরখ মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভামদত 

য়। যফতীরত প্রমক্ষণ প্রদারনয জন্য মেরডয ংখ্যা  নাভ মযফতথন এফং প্রকরেয প্রাক্কমরত ব্যয়  ফাস্তফায়ন মভয়াদ 

মযফমতথত মযরখ কমতয় খারত ব্যময়ত থ থ ন্য প্ররয়াজনীয় খারত ফযাে প্রদারনয কাযরণ কামযগযী ায়তা প্রকেটি 

১৭.১১.২০১৩ তামযরখ ংরাধন কযা য়। 

।

স্ত

১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ১১.১৫ ১১.১৫ ০.০০ ১১.১৫ 

১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ১১.১৫ ১১.১৫ ০.০০ ১১.১৫ 

। প্রকগেয শুরু গি ভাবপ্ত ম যে  

:  ধযন 

০১) েনাফ াইফুর ইরাভ উ-বযচারক, 

 ফাংরাগদ উানুষ্ঠাবনক বক্ষা 

ব্যুগযা 

জুরাই, ২০১২ এবপ্রর, ২০১৩ খন্ডকারীন 

০২) েনাফ াভীভা নাবগ য উ-বযচারক  (উ-বচফ) এবপ্রর, ২০১৩ প্রকে ভাবপ্ত 

ম যে 

খন্ডকারীন 

 

।

ক) Pre-vocational-I, Pre-vocational Education 

এফং Basic skills/ National skill Certificate-

এয জন্য Equivalence Non-Formal Vocational 

Education Curriculum প্রণয়ন ;

ক)  Pre-voc-I, এফং Pre-voc-II level এয োন্ডাড থ ফজায় 

মযরখ রয়মল্ডং, কৃমল মন্ত্রামত, াঁ/মুযগী ারন, মাভ 

মভমকং/াউজ মকমং এফং মকয়ায মগমবং-এ ৬ টি 

মেরডয উয Equivalence Non-Formal Vocational 

Education Curriculum প্রণয়ন কযা রয়রছ;



 

খ) অনুষ্ঠামনক মবারকনার এডুরকন এফং 

উানুষ্ঠামনক মবারকনার এডুরকন 

কামযকুরারভয ভধ্যকায াথ থকু (gap) 

মচমিতকযণ ; এফং

খ) অনুষ্ঠামনক মবারকনার এডুরকন এফং উানুষ্ঠামনক 

মবারকনার এডুরকন কামযকুরারভয ভধ্যকায াথ থকু

(gap) হ্রা কযায ররক্ষু একটি Bridging Course এয 

Framework বতযী কযায উরেরশ্য একটি guideline 

প্রণয়ন কযা রয়রছ। 
ভাঠ ম থারয় কর টারগ থট গ্রুরয উয ০৬ টি মেরডয 

উয প্রণীত উানুষ্ঠামনক মবারকনার এডুরকন 

কামযকুরারভয ম্ভাব্যতা জযী মযচারনা কযা রয়রছ;  

এফং

গ) অনুষ্ঠামনক  উানুষ্ঠামনক মক্ষায কমতয় 

মনফ থামচত মেড মকার থয ভরধ্য Equivalency 

অনয়ন।

গ) বনফ যাবচি কগয়কটি মেগেয উয প্রণীি আনুষ্ঠাবন ক ও 

উানুষ্ঠাবনক মবাগকনার বক্ষায কাবযকুরাগভয 

Equivalency Standard মাচাআ কযা রয়রছ। 

যকারযয নীমত মনধ থাযকগণ মবারকনার মক্ষায মক্ষরে 

Equivalent মক্ষা িমত প্রফতথরনয মফলরয় ব্যফস্থা 

গ্ররণয মফলরয় রচতন অরছন ভরভ থ প্রকে ভামপ্ত 

প্রমতরফদন (মমঅয) সূরে জানা মগরছ।    

। প্রকগেয আওিায় মকান কাে অভাপ্ত মনই। িগফ প্রকে ংবিষ্ট কভ যকিযাগদয ভন্বগয় 

থাইল্যাগন্ড একটি বক্ষা পগযয ব্যফস্থা যাখা বের , বকন্তু িা ভয় স্বেিায কাযগণ ফাস্তফায়ন কযা মায়বন ভগভ য প্রকেসূগে োনা 

মগমে।  

। ((MMeetthhooddoollooggyy))  

টিমম  

Project Completion Report (PCR) 

PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC)

।
প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়, উানুষ্ঠামনক মক্ষা ব্যুরযা, ফাংরারদ কামযগযী মক্ষা মফারড থয ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ এফং প্রকে 

মযচারক প্রকরেয কাম থাফরী মনয়মভত ভমনটমযং করযরছন ভরভ থ প্রকে ভামপ্ত প্রমতরফদন (PCR) সূরে জানা মায়। অআএভআমড 

কর্তথক যাময ভমনটমযং কযা য়মন, তরফ প্রকরেয গ্রগমত ংক্রান্ত মফমবন্ন বায় অআএভআমড’য কভ থকতথাগণ ংগ্রণ 

করযরছন।  

 

 

 



 

।
ক)  অবুেযীণ অবেে : প্রকগেয অবুেযীণ অবেে কাম যক্রভ বেগম্বয, ২০১৩ ভাগ এফং োনুয়াযী, ২০১৫ ভাগ মভাে ০২ 

(দুই) ফায বযচারনা কযা গয়গে এফং মকান অবেে আবি উত্থাবি য়বন ভগভ য প্রকে ভাবপ্ত প্রবিগফদন (ববআয) 

সূগে োনা মগগে।  

খ)  এক্সোন যার অবেে : বযদ যগনয বদন ম যে প্রকগেয মকান এক্সাোন যার অবেে কযা য়বন ভগভ য ববআয সূগে োনা মায়।  

১৬।  প্রকে বযদ যন : 

প্রাথবভক ও গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয়য উানুষ্ঠাবনক বক্ষা ব্যুগযায অধীগন ফাস্তফাবয়ি “Equivalence Non-Formal Vocational 

Education Curriculum Development (Revised)” ীল যক প্রকেটিয কাম যারয় গি ২০.০৫.২০১৫ িাবযগখ বযদ যন কযা 

য়। িগফ বযদ যনকাগর প্রকে ফাস্তফায়গনয াগথ যাবয েবড়ি বেগরন এভন মকান কভ যকিযা উবস্থি বেগরন না। কাবয 

বযচারক ম যাগয়য একেন কভ যকিযা উবস্থি বেগরন বমবন িথ্য প্রদান কগয মথাম্ভফ ায়িা কযায মচষ্টা কগযগেন।   

১৬.১ প্রকে ফাস্তফায়ন অগ্রগবি ংক্রাে িথ্য :   

প্রকেসূগে োনা মগগে মম, মূর প্রকে দবরগর উানুষ্ঠাবনক মবাগকনার বক্ষায েন্য মভাে ০৬ (নয়) টি মেগেয উয 

কাবযকুরাভ প্রণয়গনয ব্যফস্থা যাখা গয়বের। মেেমূ বের : ১) ওগয়বডং, ২) ইগরক্ট্রবনক্স (মভাফাইর, কবম্পউোয, টিবব ও 

মযবেও াবব যবং), ৩) মে মভবকং, ব্লক, বপ্রবিং ও এভব্রয়োযী, ৪) মাভ মভবকং, কুবকং ও মকয়ায বগববং, ৫) এবগ্রকারচায 

মভবনাযীে, ৬) োইরস্বপটিং, ৭) ইগরকবেকুার াউে ওয়াবযং, ৮) মাবি এফং ৯) বফউটিবয়ান। িগফ, ইগিাভগে ILO 

এর TEVET Reform Project- এয আওিায় ১) ইগরকেবনক (মভাফাইর, কবম্পউোয, টিবব এফং মযবেও াবব যবং), ২) মে 

মভবকং, ব্লক, বপ্রবিং ও এভব্রয়োযী, ৩) োইরস্বপটিং, ৪) ইগরকবেকুার াউে ওয়াবযং, ৫) বফউটিবয়ান-এ ৫ টি মেগেয 

কাবযকুরাভ প্রণয়ন কযায পগর দ্বৈিিা বযায কযায রগক্ষু আগরাচু প্রকে গি উবেবখি ৫ টি মেে ফাদ মদয়ায গক্ষ বিাে 

গৃীি য়। অি:য ফ যম্মবিক্রগভ একক উৎ বববিক িবি অনুযণপূফ যক বক্ষা ভন্ত্রণারগয়য অধীন ফাংরাগদ 

মেকবনকুার এডুগকন মফাে য (BTEB)-মক ৬ টি মেগেয উয কাবযকুরাভ প্রণয়গনয েন্য কাম যাগদ প্রদান কযা য়। 

১৬.২  প্রকে ফাস্তফায়নকাগর এক ম যাগয় প্রকে বেয়াবযং কবভটিয বায় এভগভ য আগরাচনা য় মম, মাভ মভবকং, কুবকং ও মকয়ায 

বগববং মেেটিয প্রবিটিয েন্য আরাদা আরাদা Industrial Skill Council (ISC) আগে মাগদয ৈাযা কবম্পগেবি বনধ যাযণ কযা 

য়। Pre-voc-I, এফং Pre-voc-II উবয় মক্ষগেই ০৩ ভা ব্যাী ৩৬০ ঘিা বখন ভয় (ইংগযেী, ফাংরা, বযগফ ও 

েীফনদক্ষিা বফলয়ক) বনধ যাযণ কযা গয় থাগক, িাই উবেবখি ৩ টি মেেগক একংগগ যাখা গর বখন বফলয়ফস্তুয ভিা 

(Equivalency) ফোয় যাখা ম্ভফ গফ না। আেেযাবিক অকুগন বরে অনুমায়ী মাভ মভবকং, কুবকং ও মকয়ায বগববং-এ ৩ 

টি মেেগক আরাদা আরাদা মেে বগগফ বফগফচনা কযা য়। িাই উবেবখি ০৩ টি মেেগক একগে না মযগখ আরাদা আরাদা 

বগযানাগভ কাবযকুরাভ দ্বিযীয বফলগয় বেয়াবযং কবভটি কতৃযক বিাে গৃীি য়। িগফ “মাভ মভবকং” মেগেয নাভ বযফিযন 

কগয “াউে বকবং” নাভকযণ কযা য়। এয পরশ্রুবিগি প্রকগেয আওিায় চূড়ােবাগফ ৬ টি মেগেয কাবযকুরাভ প্রণীি 

গয়গে ভগভ য প্রকেসূগে োনা মগমে।    

 

 

 

 



 

 

১৭। ফাস্তফায়ন ভস্যা :  

১৭.১ প্রকেটিয আওিায় ০৬ টি মেগেয কাবযকুরাভ প্রণয়ন কযা গয়গে ভগভ য োনা মগগে, বকন্তু প্রণীি কাবযকুরাভগুগরা 

ফাস্তফায়গনয ারনাগাদ অফস্থা ম্পগকয মকান িথ্য াওয়া ম্ভফ য়বন, পগর প্রকে ফাস্তফায়গনয উগেশ্য কিো 

অবেযি গয়মে িা োনা ম্ভফ গে না ; 

১৭.২ প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য এয বফববন্ন েকুগভি মাফিীয় নবথে ংযক্ষগণয দাবয়ে কায উয অব যি আগে-এ 

বফলয়টি স্পষ্ট নয়। ফস্তুি প্রকে ম্পবকযি িথ্যাবদ মগি মফ মফগ মগি গয়গে এফং প্রকে ফাস্তফায়গনয মকান বচে 

ংগ্র কযা ম্বফ য়বন; এফং 

১৭.৩ প্রকে ভাপ্ত গয়গে বেগম্বয, ২০১৩। অযাফবধ প্রকগেয উয মকান এক্সোন যার অবেে ম্পন্ন কযা য়বন। 

 

১৮। সুাময :  

১৮.১ প্রকরেয অতায় মনফ থামচত ৬ টি মটরেয জন্য প্রণীত কামযকুরাভগুররা ফাস্তফায়রনয ারনাগাদ ফস্থা ম্পমকথত তথ্য 

অআএভআমড’মত মপ্রযণ কযরত রফ ; এফং 

১৮.২ প্রকেটিয উয অবেে কাম য মথাীঘ্র ম্পন্ন কগয অবেে প্রবিগফদন আইএভইবে’মি মপ্রযণ কযগি গফ। 


