
 

শক্ষা ভন্ত্রণায়ের অতায় ২০১৩-১৪ থ থফছরযয এশডশভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রশতরফদরনয য 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগশবশিক ায-ংরক্ষ 

 

ক্র: 

`নং 

ভন্ত্রণারয়/ শফবারগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভয়  ব্যরয়য তুরনায় 

শফশনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 
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ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজশডশএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় উবয়আ 

শতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

শতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

শতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থশনম্ন 

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

তিক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

শতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থশনম্ন- 

রফ থাচ্চ 
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১) শক্ষা ভন্ত্রণারয়/ 

মাধ্যতমক ও উচ্চ শক্ষা 

শধদপ্তয/তিশ্বতিদ্যাে 

মঞ্জুরী কতমলন/ তলক্ষা 

প্রয়কৌল 

তিদপ্তর/কাতরগরী 

তলক্ষা তিদপ্তর 

০৮ ০৮ -- -- ০৬ ০৬ ফ থশনম্ন 

১৫.৩৮% 

রফ থাচ্চ 

(১৫০%) 

০৬ ফ থশনম্ন 

২.০৬% 

রফ থাচ্চ 

(৩৫%) 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা :  ২০১৩-১৪ থ থ ফছরযয এশডশরত শক্ষা ভন্ত্রণাররয়য অতাধীন ০৮টি প্রকে ভাপ্ত রয়রছ। 
২।  ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয়  মভয়াদ বৃশিয কাযণ : প্রকয়ের তডতিতির িছরতিতিক ংস্থান নুযােী িয যাপ্ত িরাদ্দ না িাওো , নতুন 

ংগ যুক্ত ওো ও তিডতিউতড ররট ততডউ িতরিিযয়নর কারয়ণ প্রকয়ের িাস্তিােন রমোদ ও ব্যে বৃতি ঘয়ট।   

৩।  মাপ্তকৃি প্রকে ফাস্তফায়রনয মক্ষরে প্রিান প্রিান ভস্যা  সুাশয : 

ভস্যা সুাশয 

প্রকরেয নাভঃ “মরকন্ডাযী এডুরকন মক্টয মডরবররভন্ট প্ররমক্ট” ীল থক প্রকে। 

৩.১ ফশযার মজরায অঞ্চশরক শক্ষা শপ (শডশড শপ) 

বফনটিয ফাযান্দায জানারায় ানরড না থাকায় ফল থা 

মভৌসুরভ বৃশিয াশন শবতরয প্ররফ করয চরাচরর শফরেয 

সৃশি য়। বফন শনভ থারণয শডজাআরন জানারায় ানরড 

এয ংস্থান না থাকা ক্রুটিপূণ থ শডজাআন শছর ভরভ থ 

শফরফশচত য়;  

৩.১ ফশযার মজরায অঞ্চশরক শক্ষা শপ (শডশড শপ) বফনটিয 

ফাযান্দায় ানরড না থাকায় ফল থা মভৌসুরভ বৃশিয াশন শবতরয 

প্ররফ করয চরাচরর শফরেয সৃশি য়। বফন শনভ থারণয শডজাআরন 

জানারায় ানরড এয ংস্থান না থাকা ক্রুটিপূণ থ শডজাআন  ভরভ থ 

শফরফশচত য়। বশফষ্যরত শক্ষা প্রশতষ্ঠারনয জানারায় ানরড 

শনভ থারণয ংস্থান মযরে শডজাআন প্রণয়ন কযা  তদনুারয 

ফাস্তফায়ন কযায শফলরয় শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তয প্ররয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

৩.২  কক্সফাজায মজরায যামু উরজরায় শিভ মগায়াশরয়া 

ারং উচ্চ   শফদ্যারয় বফরন ম থাপ্ত অফাফরেয বাফ 

যরয়রছ, আররকশিক কারজয শকছু শকছু স্থারন সুআচ মফাড থ, 

রাআট আতযাশদ বাংগা ফস্থায় ায়া মগরছ এফং 

যক্ষণারফক্ষরণয বাফ শযরশক্ষত রয়রছ; 

৩.২ কক্সফাজায মজরায যামু উরজরায় শিভ মগায়াশরয়া ারং উচ্চ   

শফদ্যারয় বফরন ম থাপ্ত অফাফরেয ংস্থান, আররকশিক সুআচ 

মফাড থ, রাআট আতযাশদ জরুযী শবশিরত মভযাভত এফং শফদ্যারয় 

বফন যক্ষণারফক্ষরণয প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযরত রফ; 

৩.৩ শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয অতায় প্ররকৌরীয 

ংখ্যা প্রতুরতা শযরশক্ষত রয়রছ;  

৩.৩ শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয অতায় মদব্যী ম থাপ্ত ংখ্যক 

প্ররকৌরী দায়ন কযায উরদ্যাগ গ্রণ কযরত রফ;   

৩.৪ শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূ মভযাভত  যক্ষণারফক্ষরণয যয়েষ্ট 

িাি িতরতক্ষি য়েয়ছ।  তলক্ষা প্রতিষ্ঠানমূয়র এ 

রক্ষয়ে  য়চিনিার িাি ক্ষযণীে। 

৩.৪ শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূ মভযাভত  যক্ষণারফক্ষরণয মক্ষরে 

যাজস্বোরত প্ররয়াজনীয় ফযাদ্দ প্রদান শনশিত কযরত রফ  এিং 

তলক্ষা প্রতিষ্ঠানমূয়ক তনতম যি িিনমূ িতরচ্ছন্ন রাখয়ি ও 

যোযে রক্ষণায়িক্ষয়ণর তিয়ে অয়রা য়চিন য়ি য়ি। 



প্রকয়ের নাম: “শনফ থাশচত মফযকাশয ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূরয একারডশভক বফন শনভ থাণ (২য় ংরাশধত)” ীল থক প্রকে। 

ন্ত

ক্ষা

??????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ???????????????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ?????????  

মভরঝয মনট শপশনশং আরতাভরধ্য মবরে রেরছ। মা জরুযী 

শবশিরত মভযাভত কযা প্ররয়াজন। বফরনয ছারদ গারছয াতা 

রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে।   

শজনশজযা ীয মভাাম্মদ াআরট উচ্চ ফাশরকা শফদ্যাররয়  মভরঝয মনট 

শপশনশং আরতাভরধ্য মবরে রেরছ। মা জরুযী শবশিরত মভযাভত কযা 

প্ররয়াজন। এ ক্ষা
 

????????? ????????????? ????  শফদ্যারয় কর্তথক্ষ শনজস্ব থ থায়রন উক্ত 

বফরনয ২য় তরায় ১টি কক্ষ শনভ থাণ করযরছ। বফরনয ছারদয 

উয ফােশত যড যশক্ষত (মোরা) ফস্থায় মদো মগরছ মা 

যফতীরত উিথমুেী ম্প্রাযরণ ঝুশকপূণ থ রত ারয।  

আস্পাানী উচ্চ শফদ্যারয় কর্তথক্ষ শনজস্ব থ থায়রন উক্ত বফরনয ২য় 

তরায় ১টি কক্ষ শনভ থাণ করযরছ। বফরনয ছারদয উয ফােশত যড 

যশক্ষত (মোরা) ফস্থায় মদো মগরছ মা যফতীরত উিথমুেী 

ম্প্রাযরণ ঝুশকপূণ থ রত ারয। এ শফলরয় ক্ষা
 

সকত ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়, কক্সফাজায  শফদ্যাররয়য 

বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর 

শফশেত রে। স্কুর কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া 

প্ররয়াজন। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা 

কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।

সকত ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়   অরভনা োতুন ফাশরকা উচ্চ 

শফদ্যাররয়য  বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক 

চরাচর শফশেত রে। স্কুর কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া য 

শফলরয় ভন্ত্রণারয় কর শফদ্যাররয় প্ররয়াজনীয় শনরদ থনা প্রদান কযরফ;  

অরভনা োতুন ফাশরকা উচ্চ শফদ্যাররয়য বফরনয ছারদ গারছয 

াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে। স্কুর 

কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া প্ররয়াজন। প্রকরেয 

অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ 

স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।  

াশশতযকা উচ্চ  শফদ্যাররয়য বফরনয মভঝ ার্শ্থফতী ভাঠ রত রনক 

উচুঁরত থাকায় ছাে-ছােীরদয চরাচরর শফরেয সৃশি রে। প্রকরেয 

অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযায শফলরয় প্ররয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

াশশতযকা উচ্চ   শফদ্যাররয়য বফরনয মভঝ ার্শ্থফতী ভাঠ 

রত রনক উচুঁরত থাকায় ছাে-ছােীরদয চরাচরর শফরেয 

সৃশি রে।  প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় 

যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন। 

 

 

“মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  কররজ, মগাারগঞ্জ এয উন্নয়ন (১ভ ংরাশধত)”

প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত কশিউটায মূ  সফজ্ঞাশনক 

মন্ত্রাশত প্যারকটজাত  ফস্থায় দৃশ্যভান রয়রছ , 

শযদ থনকার ম থন্ত কশিউটায সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতমূ  

ল্যারফ স্থান কযা য়শন, মা কাম্য নয়; 

প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত কশিউটায মূ এফং ন্যান্য সফজ্ঞাশনক 

মন্ত্রাশতমূ নশতশফররে ল্যারফ স্থান কযরত রফ;

প্রকেটি ভাপ্ত য় জুন ,২০১৪ ারর। প্রকে ভাশপ্তয য 

প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) শতন ভারয ভরধ্য 

অআএভআশডরত মপ্রযরণয ফাধ্যফাধকতা থাকরর তা রনক 

শফররে (প্রায় ০১ ফছয রয) মপ্রযণ কযা য়; 

প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত প্রতিয়িদন (PCR) 

অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি রপ্ররণ করার ব্যািায়র মন্ত্রণােয়ক 

িতিষ্যয়ি কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি; 

অররাচয প্রকে টিয শডট কাম থক্রভ িন্ন য়শন  ভরভ থ 

প্রকরেয PCR ম থরফক্ষরণ মদো মায়। 

মাপ্ত প্রকেটির দ্রুি Exteranal Audit ম্পন্ন করয়ি য়ি এিং 

তডট প্রতিয়িদন অআএমআ তিিায়গ রপ্ররণ করয়ি য়ি; এিং নুয়চ্ছদ 



১৩.১ রেয়ক ১৩.৩ এর তিয়ে গৃীি িদয়ক্ষি জরুরী তিতিয়ি 

অআএমআ তিিাগয়ক িতি করয়ি য়ি। 

“তউম্যান তরয়া য রডয়িিয়মন্ট থ্রু স্কাউটিং”

প্রকয়ের অওিাে তনতম যি তিতিন্ন িরয়নর রিৌি িকাঠায়মা 

তনম যায়ণর কাজ ম্পাদন করা য়েয়ছ। তনতম যি স্থািনাতদর 

তকছু তকছু স্থায়ন তিয়ল কয়র রমৌচায়কর তডটতরোম িিন 

 তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের অওিাে 

তনতম যি প্রতলক্ষণ স্থান রিয়ে িয়েয়ছ এিং মূ িিয়নর 

রদোয় ফাঁট ক্ষয করা রগয়ছ;      

প্রকয়ের অওিাে তনতম যি স্থািনাতদর প্ররমাজয মক্ষরে  তিয়ল কয়র 

রমৌচায়কর তডটতরোম িিন  তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ণ 

রকয়ের অওিাে তনতম যি প্রতলক্ষণ স্থান এিং রকয়ের মূ িিয়নর 

রদোয় ফাট   রমরামি ও ংস্কায়রর তিয়ে মন্ত্রণাে প্রয়োজনীে 

ব্যিস্থা গ্রণ কযরফ;

প্রকয়ের অওিাে িয যাপ্ত জনি না োকাে প্রকয়ের কায়জ 

তকছুটা তিয়ের সৃতষ্ট য়েয়ছ; 

প্রকয়ের কাজ সুষ্ঠুিায়ি ম্পাদয়নর জন্য প্রকে গ্রয়ণর রক্ষয়ে িয যাপ্ত 

জনি ংস্থান ররয়খ প্রতিোকরয়ণর তিয়ে িরিিীয়ি মন্ত্রণাে 

প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ করয়ি;

তনতম যি িিনমূয় তনেতমি রমরামি ও ংস্কার কায যিয়মর 

যয়েষ্ট িাি িতরতক্ষি  রয়রছ।  িাছাো জািীে স্কাউট 

ম্প্রারয়ণর তন তমি প্রকে এাকাে প্রয়োজনীে রাস্তা , 

ীমানা প্রাচীর , অিান ব্যিস্থা ও যানিায়নর ংস্থান  

আতযাশদ ম থাপ্ত যরয়রছ ভরভ থ স্কাউট কর্তথক্ষ রত জানা 

মায়; 

তনতম যি িিনমূয় তনেতমি রমরামি ও ংস্কার কায যিম চমান 

রাখয়ি য়ি। িাছাো জািীে স্কাউট ম্প্রারয়ণর তনতম ি প্রকে 

এাকাে প্রয়োজনীে রাস্তা , ীমানা প্রাচীর , অিান ব্যিস্থা ও 

যানিায়নর ংস্থান করার তিয়ে মন্ত্রণাে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ 

করয়ি িায়র;

প্রকেটি মাপ্ত ে জুন,২০১৪ ায়। প্রকে মাতপ্তর ির  

অআএমআতডয়ি ০৩ মায়র ময়ধ্য তিতঅর রপ্ররয়ণর কো 

োকয়ও অআএমআতডয়ি তিতঅর িাওো যাে প্রাে ০৬ মা 

িয়র যা কাম্য নে;  এিং 

প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত প্রতিয়িদন (PCR) 

অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি রপ্ররণ করার ব্যািায়র মন্ত্রণােয়ক 

িতিষ্যয়ি কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি;

প্রকয়ের External তডট গি ০৫-১১-২০১৪ িাতরয়খ ম্পন্ন 

য়েয়ছ এিং রকান Major Objection ায়া মায়শন ভরভ থ 

শশঅযএ উরেে কযা রয়রছ।   িয়ি তডট প্রতিয়িদন 

অআএমআতডয়ি দ্যািতি িাওো যােতন; 

প্রকয়ের External তডট গি ০৫-১১-২০১৪ িাতরয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ 

এিং রকান Major Objection ায়া মায়শন ভরভ থ শশঅযএ উরেে 

কযা রয়রছ।  তডট প্রতিয়িদন জরুরী তিতিয়ি অআএমআতডয়ি রপ্ররণ 

করয়ি য়ি; এিং নুরেদ ১ ৩.১ রত ১ ৩.৫ এয সুাশযমূরয 

শফলরয় গৃীত দরক্ষ অগাভী ১ ভারয ভরধ্য  অআএভআ শফবাগরক 

ফশত কযরত রফ।

“রংপুর তিশ্বতিদ্যাে স্থািন (২ে ংয়লাতিি)” 

শশঅয-এয পৃষ্ঠা নং-৫এ চশক্তমূরল্যয করাভ যরয়রছ থচ 

চশক্তমূল্য মদোরনা য়শন। শডশশ’য ংস্থারনয ফাআরয 

শতশযক্ত রথ থ কাম থারদ প্রদান কযা রয়রছ শকনা শফলয়টি 

স্পি নয়। প্রকে রযজশভরন শযদ থনকারর চশক্তমূরল্যয 

শফলরয় মকান দুিয ায়া মায়শন;   

শশঅয-এয পৃষ্ঠা ন-৫এ চশক্তমূরল্যয করাভ যরয়রছ থচ চশক্তমূল্য 

মদোরনা য়শন। শডশশ’য ংস্থারনয ফাআরয শতশযক্ত রথ থ 

কাম থারদ প্রদান কযা রয়রছ শকনা তা ভন্ত্রণারয় েশতরয় মদেরফ;   

শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ ায়া 

মায়শন। এরক্ষরে শকছুটা জটিরতায মু্মেীন রত রয়রছ; 

প্রকরেয নুকূরর শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ 

প্রদান  থ থ ছারেয শফলরয় বশফষ্যরত ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় উরদ্যাগ 

গ্রণ কযরফ; 
তিশ্বতিদ্যায়ের ছাে-ছােীর ংখ্যা দ্রুি গতিয়ি বৃতি িায়চ্ছ। 

িাআ িিযমান িকাঠায়মায়ি শতশযক্ত ংখ্যক শক্ষাথীরদয 

তীব্র অফাশক ংকট শযরশক্ষত রয়রছ; 

তিশ্বতিদ্যায়ের ছাে-ছােীর ংখ্যা দ্রুি গতিয়ি বৃতি িায়চ্ছ। িাআ 

িিযমান িকাঠায়মায়ি শতশযক্ত ংখ্যক শক্ষাথীরদয তীব্র 

অফাশক ংকট  মভাকারফরায় শফর্শ্শফদ্যারয় কর্তথক্ষ প্ররয়াজনীয় 

উরদ্যাগ গ্রণ কযরত ারযন; 



প্রকয়ের External তডট গি ২২-০৯-২০১২ িাতরয়খ ম্পন্ন 

য়েয়ছ এিং রকান Major Objection ায়া মায়শন ভরভ থ 

শশঅযএ উরেে কযা রয়রছ।   িয়ি তডট প্রতিয়িদন 

অআএমআতডয়ি দ্যািতি িাওো যােতন; 

প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানিন্ন কযায ররক্ষয শফরদী 

শফর্শ্শফদ্যাররয়য ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায িকথ স্থান 

কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন রফ। 

প্রকেটি মাপ্ত ে জুন,২০১৪ ায়। প্রকে মাতপ্তর ির  

অআএমআতডয়ি ০৩ মায়র ময়ধ্য তিতঅর রপ্ররয়ণর কো 

োকয়ও অআএমআতডয়ি তিতঅর িাওো যাে প্রাে ০৮ মা 

িয়র (মাচ য,২০১৫-এ), যা কাম্য নে। 

প্রকয়ের External তডট গি ২২-০৯-২০১২ িাতরয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ 

এিং রকান Major Objection ায়া মায়শন ভরভ থ শশঅযএ উরেে 

কযা রয়রছ।  তডট প্রতিয়িদন জরুরী তিতিয়ি অআএমআতডয়ি রপ্ররণ 

করয়ি য়ি; 

 িতিষ্যয়ি রকান প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত 

প্রতিয়িদন (PCR) অআএমআতডরি অিতিকিায়ি রপ্ররণ করার 

ব্যািায়র মন্ত্রণােয়ক  কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি;  

“মরয ফাংরা নগয কৃশল শফর্শ্শফদ্যাররয়য শধকতয উন্নয়ন (ংরাশধত)” 

 প্রকরেয অতায় মফ শকছু ফকাঠারভা শনভ থাণ কাজ মমভন-

TSC বফন, পযাকাশি বফন,  ভশজদ/ভশন্দয আতযাশদয 

শনভ থাণ অংশক ম্পূণ থ যরয়রছ, শকন্তু ফযাদ্দকৃত রথ থয 

পুরযাটাআ ব্যশয়ত রয়রছ। শনভ থারণয ম্পূণ থতায কাযরণ 

শক্ষাথী/শক্ষক উবরয়আ বফনগুররায পূণ থ সুরমাগ সুশফধা প্রাশপ্ত 

মথরক ফশঞ্চত রেন। যশদরক প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন 

(PCR)-এ উশেশেত স্থানাগুররায কাজ পূরযাপুশয িন্ন 

রয়রছ ভরভ থ উরেে কযা রয়রছ ; 

ফযাদ্দ ম্পূণ থ ব্যশয়ত য়ায য  TSC বফন, ভশজদ/ভশন্দয 

আতযাশদ বফন শনভ থাণ ভাপ্ত থাকায় থ থ ব্যরয়য মক্ষরে মকানরূ 

শৃঙ্খরা শযন্থী কাম থক্রভ ঘরটরছ শকনা তা ংশিি ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

েশতরয় মদেরত রফ এফং প্রাপ্ত ম থরফক্ষণ অআএভআশড-মক ফশত 

কযরত রফ ; 

 

প্রকেটি জুন, ২০১৪ ভার ভাশপ্তয জন্য পূফ থ-শনধ থাশযত শছর 

শকন্তু প্রকরেয অতায় TSC বফন শনভ থাণ কারজয জন্য 

কাম থারদ প্রদান কযা য় ০৬.০৩.২০১৪ তাশযরে  থ থাৎ 

প্রকে ভাশপ্তয ৩ ভা পূরফ থ। এত মদযীরত কাম থারদ প্রদারনয 

শফলয়টি স্পি নয়। এয পরর TSC বফরন প্ররয়াজনীয় 

সুশফধাশদ মমভন-শজভরনশয়াভ, কযারপরটশযয়া আতযাশদ 

প্রশতষ্ঠা কযা ম্ভফ য়শন ; 

TSC বফন শনভ থারণয জন্য শফররে দযে অফারনয শফলয়টি 

ভন্ত্রণারয় েশতরয় মদেরত ারয ;  

কৃলকযত্ন মে াশনা ছােী রর ধাযণক্ষভতায শতশযক্ত 

ংখ্যক ছােীয কভনরুরভয মভরঝরত অফারনয ব্যফস্থা 

মরথি ভানশফক  স্বাস্থযকয ফরর প্রতীয়ভান রয়রছ। 

কৃলকযত্ন মে াশনা ছােী ররয ধাযণক্ষভতায শতশযক্ত ংখ্যক 

ছােীরদয অফারনয জন্য উমৄক্ত ব্যফস্থা নশতশফররে গ্রণ কযা 

অফশ্যক। এয জন্য ররয উিথমুেী ম্প্রাযরণয ররক্ষয উরমাগী 

ব্যফস্থা মথাীঘ্র গ্রণ কযা মমরত ারয ;  

প্রকরেয অতায় াশফ থক শনভ থাণ কারজয ভান রন্তালজনক 

ফরর ভরন রর স্থানাগুররায যক্ষণারফক্ষণ মরথি শযভারণ 

কযা য়না ভরভ থ শযরশক্ষত রয়রছ। শফরল করয ছােী  রটি 

যক্ষণারফক্ষরণ মরত্নয ছা শযরশক্ষত রয়রছ মায পরর 

আরতাভরধ্যআ বফনটি শকছুটা জীণ থ দাপ্রাপ্ত রয়রছ; 

প্রকরেয অতায় শনশভ থত স্থানামূরয যক্ষণারফক্ষরণয জন্য 

শফর্শ্শফদ্যারয় কর্তথক্ষ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ ; এফং 

প্রকেটি চরাকারীন এফং ভাপ্ত য়ায য প্রকেটিয মকান 

শডট কাম থক্রভ শযচারনা কযা য়শন। 
প্রকরেয শডট কাজ িাদরনয জন্য প্রকে কর্তথক্ষ মথাীঘ্র ব্যফস্থা 

গ্রণ কযরফ। শডট িন্ন কযায য শডট প্রশতরফদন অআএভআশড-

মত মপ্রযণ কযরত রফ। 

 

 



“যয়লার তিজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তিশ্বতিদ্যায়ের উন্নেন (১ম িয যাে)” 

শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ ায়া মায়শন 

মশদ শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী মটন্ডায প্রশক্রয়াকযণ কযা 

রয়শছর। এরক্ষরে শকছুটা জটিরতায মু্মেীন রত রয়রছ। 

পরস্বরু প্রকরেয মভয়াদ এক ফছয বৃশি কযরত রয়রছ। শফশবন্ন 

ভরয় প্রকরেয নুকূরর থ থ ছারেয শফরে রয়রছ; 

প্রকরেয নুকূরর শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত 

ফযাদ্দ প্রদান  থ থ ছারেয শফলরয় বশফষ্যরত ভন্ত্রণারয় 

প্ররয়াজনীয় উরদ্যাগ গ্রণ কযরফ; 

তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর ৫ভ তরায মদয়ারর মছাট মছাট 

পাটর মদো মগরছ মা প্রকে ভাশপ্তয এক ফছরযয ব্যফধারন কাম্য 

নয়। প্রকরেয অতায় াশফ থক শনভ থাণ কারজয ভান রন্তালজনক 

ফরর ভরন রর স্থানাগুররায যক্ষণারফক্ষণ মরথি শযভারণ কযা 

য়না ভরভ থ শযরশক্ষত রয়রছ। শফরল করয মকন্দ্রীয় ভশজদ  

ছাে রটিমত যক্ষণারফক্ষরণ মরত্নয ছা শযরশক্ষত রয়রছ; 

তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর ৫ভ তরায মদয়ারর মছাট মছাট 

পাটর নশতশফররে মভযাভত এফং ছাে - ছােী ররয আউটিশরটি 

সুশফধা বৃশি শনয়শভতবারফ  প্রকরেয অতায় শনশভ থত 

স্থানামূরয যক্ষণারফক্ষণ  মভযাভত  ংস্কারযয শফলরয় 

শফর্শ্শফদ্যারয় কর্তথক্ষ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর ৯িা তিি োকা য়েও ৫ম িা 

িয যন্ত তনম যাণ করা য়েয়ছ। তিশ্বতিদ্যায়ের ছাে-ছােীর ংখ্যা দ্রুি 

গতিয়ি বৃতি িায়চ্ছ। িাআ িিযমান িকাঠায়মায়ি শতশযক্ত 

ংখ্যক শক্ষাথীরদয এ চা ংকুরান ম্ভফ রেনা ভরভ থ 

শযরশক্ষত রয়রছ;  

তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর তিি ৯িা রয়েয়ছ ময়ম য জানা 

রগয়ছ । শতশযক্ত ংখ্যক শক্ষাথীরদয চা মভাকারফরায  জন্য 

নতুন শফবাগ মোরায শযকেনা শফর্শ্শফদ্যাররয়য যরয়রছ ভরভ থ 

জানা মায়। ম ররক্ষয ৯তরা শবত শফশি  তিদ্যমান একায়ডতমক 

িিয়নর উিথমুেী ম্প্রাযরণয ব্যফস্থা মথাীঘ্র গ্রণ কযা মমরত 

ারয;  

প্রকয়ের External তডট এখনও ম্পন্ন েতন ময়ম য তিতঅয়র 

উয়েখ করা য়েয়ছ। অতে যক স্বচ্ছিার স্বায়ে য প্রকয়ের তডট 

কায যিম যোলীঘ্র ম্পন্ন করা প্রয়োজন; 

প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানিন্ন কযায ররক্ষয শফরদী 

শফর্শ্শফদ্যাররয়য ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায িকথ 

স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন রফ। 

 মাপ্ত প্রকেটির দ্রুি External Audit ম্পন্ন করয়ি য়ি এিং 

তডট এর প্রতিয়িদন অআএমআ তিিায়গ রপ্ররণ করয়ি য়ি ; এিং 

নুরেদ ১৪.১ রত ১৩.৫ এয সুাশযমূরয শফলরয় গৃীত 

দরক্ষ জরুযী শবশিরত অআএভআ শফবাগরক ফশত কযরত 

রফ। 

“Identifying and Developing the Management techniques of suitable forest tree species of 

agro ecological zones using climate change scenarios for Bangladesh” 

অআরা  শডরযয কাযরণ প্রকরেয অতায় গরফলণায কাজ পূফ থ 

শনধ থাশযত সুন্দযফন ঞ্চর মথরক শযফতথন করয মনায়াোরীয 

উকূরীয় ঞ্চরর িন্ন কযরত রয়রছ; 

অআরা  শডয শফশবন্ন প্রাকৃশতক দুরম থারগয াত মথরক 

মদরয ফনাঞ্চররক যক্ষা কযরত রর বৃৎ শযরয  কাম থকযী 

উরদ্যাগ গ্রণ কযরত রফ;  

ে প্রকে রত গরফলণায ভাধ্যরভ প্রাপ্ত পরাপর নুমায়ী 

ফাংরারদরয ফন ব্যফস্থানা কাম থক্ররভ  জরফায়ু শযফতথরনয 

শফলয়টি শফরফচনায মরথি বাফ শযরশক্ষত য় ভরভ থ প্রকেসূরে 

জানা মগরছ;  

যফতী প্রকে গ্ররণয মক্ষরে ফাংরারদরয ফন শফবাগরক ফন 

ব্যফস্থানা কাম থক্ররভ জরফায়ু শযফতথরনয শফলয়টি গ্রাশধকায 

শবশিরত শফরফচনা কযরত রফ; 

গি ১৫-০৭-২০০৮ িাতরয়খ  প্রকয়ের  External Audit  ম্পন্ন 

য়েয়ছ। তডট কায যিয়ম ২টি অিতি (প্লটার ও তজঅআএ 

ফটওোর িে ও িরায়দ্দর তিতরক্ত ব্যেপূি যক িরিিী 

িছরগুয়ায়ি ব্যে মন্বে) কো উয়েখ করা য়েয়ছ এিং তডট 

অিতিমূ তনস্পতি িিযমায়ন প্রতিোিীন রয়েয়ছ ময়ম য জানা 

যাে; এিং 

 

প্রকয়ের External Audit কায যিয়ম প্রতিোিীন ২টি অিতির 

দ্রুি মািান  করয়ি য়ি; 



প্রকেটি মাপ্ত ে তডয়ম্বর,২০১৩ ায়। প্রকে মাতপ্তর ির  

অআএমআতডয়ি ০৩ মায়র ময়ধ্য তিতঅর রপ্ররয়ণর কো 

োকয়ও অআএমআতডয়ি তিতঅর িাওো যাে প্রাে ০১ িছর ০১ 

মা িয়র (জানুোরী,২০১৫-এ)। 

প্রকয়ের অওিাে িেকৃি যন্ত্রিাতি ও তনতম যি দু ’টি গয়িণাগার 

(ল্যাি) যোযে রক্ষনায়িক্ষয়ণর স্বায়ে য িনতিদ্যা ও িতরয়িল 

তিজ্ঞান আনতিটিউট ংতিষ্ট তিজ্ঞ জনিয়র প্রিযক্ষ িোিিায়ন 

ব্যিার করয়ি য়ি; 

 িতিষ্যয়ি রকান প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত 

প্রতিয়িদন (PCR) অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি রপ্ররণ করার 

ব্যািায়র মন্ত্রণােয়ক  কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি; এিং 

১৪.১ য়ি ১৪.৫ নুয়চ্ছয়দ উয়েতখি তিয়ে গৃীি িদয়ক্ষি 

অআএমআ তিিাগয়ক ০১ মায়র ময়ধ্য িতি করয়ি য়ি। 

 



“মরকন্ডাযী এডুরকন মক্টয মডরবররভন্ট প্ররমক্ট” ীল থক প্রকে 

ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতরফদন 

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৪) 

   

১। প্রকরেয ফস্থান : ভগ্র ফাংরারদ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শধদপ্তয 

৩। প্রাশনক ভন্ত্রণারয় : শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

৪।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়        :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

শতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রঃ ব্যরয়য 

%) 

শতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 
মূর  

রমাট 

টাকা 

সফঃমুঃ 

প্রঃাঃ 

অযশএ 

ফ থরল 

ংরাশধত 

রমাট 

টাকা 

সফঃমুঃ 

প্রঃাঃ 

অযশএ 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(মভয়াদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৯৩৩৩.১০ 

১৯৮৩৩.১০ 

৪৬৯০.০০ 

৫৯৫০০.০০ 

৫৪৮১০.০০ 

৭৯৩৩৩.১০ 

১৯৮৩৩.১০ 

৩৯৬৫.৯৯ 

৫৯৫০০.০০ 

৫৫৫৩৪.০১ 

৭৫৩১৪.০৮ 

১৯৮১৯.৯৪ 

৫৫৪৯৪.১৪ 

(৪৯৭৩৭.০৯) 

 

জানুয়াযী,২০০৭ 

রত 

জুন,২০১৩ 

জানুয়াযী,২০০৭ 

রত 

শডরেয,২০১৩ 

জানুয়াযী,২০০৭ 

রত 

জুন,২০১৪ 

-- -- 

 (১৫.৩৮%) 

 

৫। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত):  

         (রক্ষ টাকায়)  

ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী 

কারজয ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ  অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. শপাযরদয মফতন জন ৬৭৮৪.৬৩ ৭৪৪ জন ৭১২৮.৯১ ৭৪৪ জন 

০২. কভ থচাযীরদয মফতন জন ৫৭৪.৫০ ১১৬ জন ৫৭৩.৪২ ১১৬ জন 

০৩. বাতাশদ জন ৪৯৫৩.০০ ৮৬০ জন ৪৯৫২.৮১ ৮৬০ জন 

০৪. স্টাশড কারিআন, য়াকথ ংখ্যা ৫১২.৪০ ১০ টি ২৭১.৬২ ১০ টি 



ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী 

কারজয ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ  অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

০৫. শক্ষা  প্রশক্ষণ উকযণ ংখ্যা ৯৩৭.৩৭ ১৭৬৪৯৪টি ৯৩৫.৬০ ১৭৬৪৯৪টি 

০৬. প্রশক্ষণ/স্টাপ মডরবররভন্ট জন ১৪১৯০.৫১ স্থানীয়-৬৬৭২৩০ জন 

সফরদশক- ১৪৯জন 

১১১৭৪.৫৯ স্থানীয়-৫৩৬২২৬ জন 

সফরদশক- ১৪৯জন 

০৭. কন্সাররটশন্স জনভা ২০২৬.২০ ৩০৪ জনভা ২৩১৭.০৫ ৩০৪ জনভা 

০৮. ন্যান্য (মটশররপান, পযাক্স, 

শপ মস্টনাশযজ আতযাশদ) 

মথাক ৫৩৫১.০০ মথাক ৫৩৪৯.৭৬ মথাক 

০৯. উবৃশি জন-ফছয ২১০০০.০০ ১১৩৫৩৬০ 

শক্ষাথী-ফছয 

২০৯৩৩.৪৬ ১১৯২৭৮২ 

শক্ষাথী-ফছয 

১০. ব্লক এররারকন (মুল্য বৃশি 

আতযাশদ কাযরণ) 

এরএ ৩৪০.০০ এরএ -- -- 

১১. মানফান ংখ্যা ৩৪৩.০৫ ৩৮৫ টি 

(জী-২টি, 

ভাআরক্রাফা-১টি, 

মভাটয ফাআক-৩৮২টি)  

৩৩৩.৪৩ ৩৭৫ টি 

(জী-২টি, 

ভাআরক্রাফা-১টি, 

মভাটয ফাআক-৩৭২টি)  

১২. কশিউটায  ন্যান্য যঞ্জাভ ংখ্যা ১৪৬১.৯৯ ৩৮৮৮টি 

(মডক্সট কশি-১৬২৪ 

 ন্যান্য- ২২৬৪) 

১২২৮.৮৯ ৩৫৬৩ টি 

(মডক্সট কশি-১৪২৬ 

 ন্যান্য- ২১৩৭) 

১৩. অফাফে ংখ্যা ৩১৫.১৪ ২৮৬টি ২৯৬.১১ ২৮৪টি 

১৪. পূতথ কাজ ংখ্যা ১৮৫৫০.৪১ ৫৩০টি ১৭৮০৫.৯৭ ৪৯৮টি 

১৫. (ন্যান্য)আন্টারযস্ট শডউশযং 

কনস্ট্রাকন 

মথাক ১৯৯২.৯০ এরএ ১৯৯২.৯০ এরএ 

 মভাট=  ৭৯৩৩৩.১০  ৭৫২৯৪.৫২ (৯৫%)  

  

নুরভাশদত শডশশ নুমায়ী ৭৯৩৩৩.১০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় প্রকেটি জানুয়াযী,২০ ০৭ রত জুন, ২০১৩ মভয়ারদ 

ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাশদত য়।  প্রকে মভয়ারদ ৭৫২৯৪.৫২ রক্ষ টাকা শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত ফমুক্ত য় মায ম্পূণ থটাআ ব্যয় 

রয়রছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেে কযা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত  মভাট প্রাক্কশরত ব্যরয়য  ৯৫% এফং ফমুরক্তয ১০০% 

িন্ন রয়রছ।  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভরভ থ জানা মগরছ।  

৭।  প্রকরেয াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১।  টভূশভঃ শক্ষা ব্যফস্থায গুণগতভান শযফতথরনয ভাধ্যরভ শক্ষারক মৄরগারমাগী কযায ররক্ষয এশডশফয ায়তায় ১০ ফছয 

মভয়াশদ Secondary Education Sector Development Project (SESDP) এয অতায় প্রথভ ম থায় শারফ 

‘‘মরকন্ডাযী এডুরকন মক্টয আভপ্রুবরভন্ট’’ প্রকেটি আরতাভরধ্যআ ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। উক্ত কভ থসূ শচয অতায় ২য় 

ম থারয় মথরক ভাঠ ম থারয়য মজানার  মজরা ম থারয়য কাম থারয় মূরয কভ থশযশধ বৃশিকযণ এফং ম্প্রাযণ কযা 

থানা ম থারয় ভাধ্যশভক মরকন্ডাযী এডুরকন সুাযশবন কাম থারয় প্রশতষ্ঠাকযণ এফং াাাশ াঠ্যক্রভ  াঠ্যসূচীয 

মৄগরারমাগীকযণ, শক্ষক প্রশক্ষণ কভ থসূ শচ ম্প্রাযণ, যীক্ষা িশতয ংস্কায/উন্নয়ন, ভাধ্যশভক স্তরযয জন্য াঠ্যফআ 

প্রণয়ন, মুদ্রণ  শফতযণ ব্যফস্থায ংরাধন, ভাঠ ম থায় মথরক মকন্দ্রীয় ম থায় ম থ ন্ত ঠিক এফং শনভু থর তথ্য প্রফা শনশিত 

কযরণয জন্য ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শধদপ্তরযয শনয়ন্ত্ররণ আএভঅআএ প্রশতষ্ঠাকযণ, ভাউশ শধদপ্তরযয শযকেনা  

উন্নয়ন াোরক মৃশিকযরণয ভাধ্যরভ Policy Support and Planning Unit  Project Management Unit শররফ 



রূান্তয/প্রশতষ্ঠাকযণ, নগ্রয এ রাকায় নতুন শফদ্যারয়/নতুন মেণীকক্ষ শনভ থারণ ায়তা কযা, শক্ষা ব্যফস্থায় স্বেতা 

অনয়রনয ররক্ষয ক্ষভতায শফরকন্দ্রীকযণ, ভাধ্যশভক স্তরযয ছােীরদয উ-বৃশি কাম থক্রভ বৃশিকযণ এফং রফ থাশয ভাধ্যশভক 

ম থারয়য ছাে/ছােীরদয ফনশতীর শক্ষায ভারনান্নয়ন এফং কভ থমূেী কযায উরদ্দরশ্য অররাচয প্রকেটি গৃীত রয়রছ।  

 

৭.২। প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  

(ক)  ভাধ্যশভক শক্ষায কর স্তরয ব্যফস্থানা, জফাফশদশতা  স্বেতা মজাযদায করয এ মক্ষরে দক্ষতা বৃশি ;  

(ে)  কাশযকুরাভ, ছাে মূল্যায়ন  শফদ্যাররয়য কাম থ ক্ষভতা বৃশিয ভাধ্যরভ শক্ষায ভান উন্নয়ন; এফং  

(গ)  দশযদ্র শক্ষাথীরদয ায়তাদান, শক্ষাদান ব্যফস্থায় ায়তা প্রদান  ফকাঠারভা উন্নয়রনয ভাধ্যরভ ভাধ্যশভক 

শক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ।  

উশেশেত উরদ্দশ্য জথরন রবয সুপরগুররা র- (ক) ভাধ্যশভক শক্ষায জফাফশদশতা  স্বেতা শক্তারীকযণ,                   

(ে) শক্ষায ভান উন্নয়ন এফং (গ) শক্ষায সুরমারগ াম্য অনয়রনয ভাধ্যরভ কররয জন্য শক্ষা সুরব কযা।  

৭.৩। নুরভাদন ম থায়ঃ অররাচয প্রকেটি মভাট ৭৯৩৩৩.১০ (শজশফ-১৯৮৩৩.১০  প্রকে াায্য-৫৯৫০০.০০ রক্ষ টাকা) 

রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী,২০০৭ রত জুন,২০১৩ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ০২-০৯-২০০৬ তাশযরে 

নুশষ্ঠত একরনক বায় নুরভাশদত য়। শকন্তু শক্ষা োরত ংশিি রনক শফলয় শযফতথন য়ায় শডশআশ বা য 

ভাধ্যরভ প্রকেটি ১ভ ফারযয ভরতা ংরাধন কযা য়। যফতীরত প্রকরেয মভয়াদ ০২ দপায়  ০৬ ভা করয মভাট ০১ 

(এক) ফছয থ থাৎ জুন,২০১৪ ম থন্ত ফশধ থত কযা য়।  

৭.৪। প্রকেটিয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটি মূরত ভাধ্যশভক শক্ষায কর স্তরয ব্যফস্থানা, জফাফশদশতা  স্বেতা মজাযদায করয 

এরক্ষরে দক্ষতা বৃশি, কাশযকুরাভ, ছাে মূল্যায়ন  শফদ্যাররয়য কাম থকযতা বৃশিয ভাধ্যরভ শক্ষায ভান উন্নয়ন এফং দশযদ্র 

শক্ষাথীরদয ায়তাদান, শক্ষাদান ব্যফস্থায় ায়তা প্রদান  ফকাঠারভা উন্নয়রনয ভাধ্যরভ ভাধ্যশভক শক্ষায সুরমাগ 

ম্প্রাযরণয ররক্ষয গৃীত রয়রছ। প্রকেটিয মূর কাম থক্রভগুররা রঃ (ক) জনফররয মফতন-বাতা  (৮৬০ জন), (ে) 

গরফলণা  ভীক্ষা (১৭টি), (গ) শক্ষা  প্রশক্ষণ ম্যারটশযয়ার (১৬০৭৩৪), (ঘ) প্রশক্ষণ : স্থানীয় (৬১২১৮০), 

সফরদশক (১২৫), (ঙ) যাভ থক (৩২৪ জনভা), (চ) স্টাআরন্ড (১১০২১২৫ শক্ষাথী/ফৎয), (ছ) মবৌত শনভ থাণ (৬৫০টি) 

 ন্যান্য।  

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশয়রে 

শনরয়াশজত শছররনঃ  

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশয়ে গ্রণ দাশয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

১। জনাফ এভ. অপজালুয যভান 

মৄগ্ম-শচফ 

০৬-১২-২০০৬ ২০-০২-২০০৮ পূন থকারীন 

২। জনাফ এভ.এ.এন. শশদ্দক 

মৄগ্ম-শচফ 

০৪-০৩-২০০৮ ১১-০৯-২০০৮ পূন থকারীন 

৩। জনাফ মভাঃ অশতয়ায যভান 

রমাগী ধ্যাক 

১১-০৯-২০০৮ ৩১-০১-২০০৯ েন্ডকারীন 

৪। জনাফ যতন কুভায যায় 

মৄগ্ম-শচফ 

০১-০২-২০০৯ ৩০-০৬-২০১৪ পূন থকারীন 

 

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ অররাচয প্রকরেয অতায় ফশযার মজরায় গৃীত কাম থক্রভ গত ১০-১২-২০১৫ তাশযরে, শররট মজরায় 

গৃীত কাম থক্রভ গত ০২-০১-২০১৬ তাশযরে , কক্সফাজায  মজরায় গৃীত কাম থক্রভ গত ১ ৪-০১-২০১৬ তাশযরে রযজশভরন 

শযদ থন কযা য়। প্রকরেয ভাঠ ম থারয়য গৃীত কাম থক্রভ শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। 



শযদ থনকারর শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূ  শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয ংশিি কভ থকতথাগণ উশস্থত শছররন।  প্রকেটিয 

অতায় শযদ থনকৃত শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূরয শফফযণ শনম্নরূঃ 

 (১) ফশযার অঞ্চশরক শক্ষা শপ  (শডশড শপ):  অররাচয প্রকরেয অতায় ফশযার অঞ্চশরক শক্ষা শপ 

(শডশড শপ) বফরনয ৩য় তরা এ প্রকরেয অতায় শনভ থাণ কযা রয়রছ। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান মভাটামুটি 

রন্তালজনক। তরফ বফনটিয ফাযান্দায় ানরড না থাকায় ফল থা মভৌসুরভ বৃশিয াশন শবতরয প্ররফ করয। এরত 

চরাচরর শফরেয সৃশি য়।  ফাযান্দায় ানরড শনভ থাণ প্রকরেয শডজাআন-এ ধযা শছরনা ভরভ থ ংশিি প্ররকৌরী 

জানান। বফন শনভ থারণয শডজাআরন জানারায় ানরড এয ংস্থান না থাকা ক্রুটিপূণ থ শডজাআন ভরভ থ শফরফশচত য়।   

শচেঃ শনশভ থত ফশযার অঞ্চশরক শক্ষা শপ  (শডশড শপ)। 

(২) কাউশনয়া ফাশরকা অরীভ ভরডর ভাদ্রাাঃ  এ প্রশতষ্ঠানটি ফশযার দরয ফশস্থত এফং ১৯৯৩ ারর প্রশতশষ্ঠত। 

প্রশতষ্ঠারন মভাট ছােী ংখ্যা ৪৩১ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ২১ জন। বফনটি ৩ তরা শবরতয উয ৩ তরা 

শনভ থাণ কযা রয়রছ। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান মভাটামুটি রন্তালজনক।  প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় 

যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ ভাদ্রাা কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন। 

 
শচেঃ শনশভ থত কাউশনয়া ফাশরকা অরীভ ভরডর ভাদ্রাা। 



(৩) কুতু ফপুয এআএশডশ ভরডর উচ্চ শফদ্যারয় (মগৌযনদী): এ প্রশতষ্ঠানটি ফশযার মজরায মগৌযনদী উরজরায় 

ফশস্থত এফং ২০১৩ ারর প্রশতশষ্ঠত। প্রশতষ্ঠারন মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ৩৫০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ৮ 

জন। বফনটি ৩ তরা শবরতয উয ২তরা শনভ থাণ কযা রয়রছ। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান রন্তালজনক ভরন 

রয়রছ। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন। 

 

শচেঃ শনশভ থত  কুতুপুয এআএশডশ ভরডর উচ্চ শফদ্যারয় (মগৌযনদী)। 

 

(৪)  শররট অঞ্চশরক শক্ষা শপ (৪থ থ তরা শনশভ থত):  অররাচয প্রকরেয অতায় শররট অঞ্চশরক শক্ষা শপ 

(শডশড শপ) বফরনয ৪থ থ তরা এ প্রকরেয অতায় শনভ থাণ কযা রয়রছ। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান মভাটামুটি 

রন্তালজনক ভরন রয়রছ।  

 

 

  শচেঃ শনশভ থত  শররট অঞ্চশরক শক্ষা শপ। 



 (৫) ফাগফােী এআএশডশ ভরডর উচ্চ শফদ্যারয়, শফয়ানী ফাজায, শররটঃ  এ প্রশতষ্ঠানটি শররট মজরায শফয়ানী 

ফাজায উরজরায় ফশস্থত এফং ২০১১ ারর প্রশতশষ্ঠত। প্রশতষ্ঠারন মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ৩০০ জন এফং মভাট 

শক্ষক ংখ্যা ৭ জন। বফনটি ৫তরা শবরতয উয ৩ তরা শনভ থাণ কযা রয়রছ। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান 

রন্তালজনক।  

(৬)  শিভ মগায়াশরয়া ারং উচ্চ শফদ্যারয়, যামু, কক্সফাজাযঃ  এ প্রশতষ্ঠানটি কক্সফাজায মজরায যামু উরজরায় 

ফশস্থত এফং ২০১২ ারর প্রশতশষ্ঠত। প্রশতষ্ঠারন মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ৩৫০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ৮ 

জন। বফনটি ৬তরা শবরতয উয ৩ তরা শনভ থাণ কযা রয়রছ। এ শফদ্যারয়টি উকূরীয় ঞ্চরর ফশস্থত শফধায় 

নীচ তরা পাঁকা মযরে াআরলান মিায কাভ স্কুর বফন শন থভাণ কযা রয়রছ। এ প্রশতষ্ঠানটি মভাট ২ একয জশভয 

উয ফশস্থত। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। শফদ্যারয় বফরন ম থাপ্ত অফাফরেয বাফ 

যরয়রছ, আররকশিক কারজয শকছু শকছু স্থারন সুআচ মফাড থ, রাআট আতযাশদ বাংগা ফস্থায় ায়া মগরছ এফং 

যক্ষণারফক্ষরণয বাফ শযরশক্ষত রয়রছ।  

 

 
              

শচেঃ শনশভ থত  শিভ মগায়াশরয়া ারং উচ্চ শফদ্যারয়, যামু, কক্সফাজায।  

 

৭.৭। মূল্যায়ন িশত (Methodology) :  মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়রন শনরম্নাক্ত িশত (Methodology) নুযণ 

কযা রয়রছঃ 

(ক)  শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বায় প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(ে)  ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা;  

(গ)  PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ)  কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ)  প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশিি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা।  

 

 

 



৮। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগশতঃ   

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় শছর ৭৯৩৩৩.১০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত ফ থরল 

প্রশতরফদন রত মদো মায় মম, প্রকেটিয জুন,২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত রয়রছ মভাট ৭৯৩৩৩.১০ রক্ষ 

টাকা (১০০%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০০৬-০৭ রত ২০১৩-১৪ ম থন্ত ভরয় ংরাশধত ফাশল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অতায় 

ফযাদ্দ, ফমুশক্ত  ব্যয় শনরম্ন মদোরনা রঃ  

   (রক্ষ টাকায়) 

থ থ ফছয ংরাশধত ফযাদ্দ  রক্ষযভাো ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগশত 

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

২০০৬-০৭ ১৩২৮.০০ ৩৭৬.০০ ৯৫২.০০ ১.৬৭% ১৩২৮.০০ ৩৭৬.০০ ৯৫২.০০ ১.৬৭% 

২০০৭-০৮ ৪৫৬১.৯২ ১১৪০.৪৮ ৩৪২১.৪৪ ৫.৭৫% ৫০০০.০০ ১২৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ৬.৩০% 

২০০৮-০৯ ১০৯৯৯.৯৯ ২৬১৯.৩৬ ৮৩৮০.৬৩ ১৩.৮৭% ১১০০০.০০ ২৩৫০.০০ ৮৬৫০.০০ ১৩.৮৭% 

২০০৯-১০ ২৭৮৯২.৭০ ৩৫৫০.০০ ২৪৩৪২.৭০ ৩৫.১৬% ১১২০০.০০ ২৪৫০.০০ ৮৭৫০.০০ ১৪.১২% 

২০১০-১১ ১২৯০০.৩৫ ৪০৪৯.০৯ ৮৮৫১.২৬ ১৬.২৬% ১২০০০.০০ ২৭৫০.০০ ৯২৫০.০০ ১৫.১৩% 

২০১১-১২ ১১০১৭.৪৭ ৪০৪৯.০৯ ৬৯৬৮.৩৮ ১৩.৮৯% ১২৭৫০.০০ ২৮৫০.০০ ৯৯০০.০০ ১৬.০৭% 

২০১২-১৩ ১০৬৩২.৬৭ ৪০৪৯.০৮ ৬৫৮৩.৫৯ ১৩.৪০% ১২৫৭১.২৫ ২৫২৮.৬০ ১০০৪২.৬৫ ১৫.৮৪% 

২০১৩-১৪ -- -- -- -- ১৩৪৮৩.৮৫ ৫২৭৮.৫০ ৮২০৫.৩৫ ১৭% 

মভাট ৭৯৩৩৩.১০ ১৯৮৩৩.১০ ৫৯৫০০.০০ ১০০% ৭৯৩৩৩.১০ ১৯৮৩৩.১০ ৫৯৫০০.০০ ১০০% 

 

৮.২। েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফরিলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত িশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমায়ী ফাস্তফ 

গ্রগশত রয়রছ ১০০%। প্রকেটিয েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ   

৮.২.১ শপাযরদয মফতনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ শপাযরদয মফতন  োরত ৬৭৮৪.৬৩ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭১২৮.৯১ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

অন্তোত ভন্বরয়য ভাধ্যরভ ব্যয় শভটারনা রয়রছ। 

৮.২.২ কভ থচাযীরদয মফতনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  কভ থচাযীরদয মফতন োরত ৫৭৪.৫০রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ৫৭৩.৪২  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৮১%  ফাস্তফ গ্রগশত 

১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৩ বাতাশদঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  বাতাশদ োরত ৪৯৫৩.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

৪৯৫২.৮১  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯৯%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৪ স্টাশড কারিআন, য়াকথঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ স্টাশড কারিআন, য়াকথ োরত 

৫১২.৪০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৭১.৬২  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৫৩.০১%  

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৫ শক্ষা  প্রশক্ষণ উকযণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  শক্ষা  প্রশক্ষণ উকযণ োরত 

৯৩৭.৩৭ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৯৩৫.৬০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৮১% 

এফং ফাস্তরফ ১৭৬৪৯৪টি  শফদ্যাররয়য শক্ষা  প্রশক্ষণ উকযরণয স্থরর ১৭৬৪৯৪টি শফদ্যাররয়য শক্ষা  

প্রশক্ষণ উকযণ ক্রয় কযা রয়রছ। ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৬ প্রশক্ষণ/স্টাপ মডরবররভন্টঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  প্রশক্ষণ/স্টাপ মডরবররভন্ট োরত 

১৪১৯০.৫১ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১১১৭৪.৫৯  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত 



৭৮.৭৫% এফং ফাস্তরফ ৬৬৭২৩০ জন স্থানীয় প্রশক্ষরণয শফযীরত ৫৩৬২২৬ জনরক স্থানীয় প্রশক্ষণ প্রদান 

কযা রয়রছ।  

৮.২.৭ কন্সাররটশন্সঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  কন্সাররটশন্স  োরত ২০২৬.২০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ২৩১৭.০৫  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১১৪%  ফাস্তরফ ৩০৪ জন ভারয স্থরর 

৩০৪ জন ভা কন্সাররটশন্স মফা গ্রণ কযা রয়রছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

৮.২.৮ ন্যান্য (মটশররপান, পযাক্স, শপ মস্টনাশযজ আতযাশদ): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  ন্যান্য 

োরত ৫৩৫১.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৫৩৪৯.৭৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত 

৯৯.৯৮%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৯ উবৃশিঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  উবৃশি োরত ২১০০০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

২০৯৩৩.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৬৮% এফং ফাস্তরফ ১১৩৫৩৬০ শক্ষাথীরক 

ফছরয উবৃশিয শফযীরত ১১৯২৭৮২জনরক উবৃশি প্রদান কযা রয়রছ। 

৮.২.১০ মানফানঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  মানফান োরত ৩৪৩.০৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

৩৩৩.৪৩  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৭% এফং ফাস্তরফ ৩৮৫টি (জী-২টি, ভাআরক্রাফা-

১টি, মভাটয ফাআক ৩৮২টি) মানফারনয শফযীরত ৩৭৫টি (জী-২টি, ভাআরক্রাফা-১টি, মভাটয ফাআক ৩৭২টি)  

মানফান ক্রয় কযা রয়রছ। 

৮.২.১১ কশিউটায  ন্যান্য যঞ্জাভঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ কশিউটায  ন্যান্য যঞ্জাভ 

োরত ১৪৬১.৯৯ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১২২৮.৮৯  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ  গ্রগশত ৮৪.০৬% 

এফং ফাস্তরফ ৩৮৮৮টি (মডক্সট-১৬২৪টি,   ন্যান্য ২২৬৪টি) কশিউটায  ন্যান্য যঞ্জাভ-এয শফযীরত 

৩৫৬৩টি (মডক্সট-১৪২৬টি,   ন্যান্য ২১৩৭টি) ক্রয় কযা রয়রছ। 

৮.২.১৩ অফাফেঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  অফাফে োরত ৩১৫.১৪ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ২৯৬.১১ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৩.৯৬% এফং ফাস্তরফ ২৮৬টিয শফযীরত 

২৮৪টি অফাফে ক্রয় কযা  

৮.২.১৪ পূতথ কাজঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  পূতথ কাজ োরত ১৮৫৫০.৪১ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১৭৮০৫.৯৭  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯৬% এফং ফাস্তরফ ৫৩০টি স্কুর বফন 

শনভ থারণয শফযীরত ৪৯৮টি স্কুর বফন শনভ থাণ কযা রয়রছ।  

৮.২.১৫ আন্টারযস্ট শডউশযং কনস্ট্রাকন: শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ  আন্টারযস্ট শডউশযং কনস্ট্রাকন 

োরত ১৯৯২.৯০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৯৯২.৯০  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৯।  প্রকরেয উরদ্দশ্য  জথনঃ  

শযকশেত উরদ্দশ্য জথন 

(ক)  ভাধ্যশভক শক্ষায কর স্তরয ব্যফস্থানা, জফাফশদশতা  

স্বেতা মজাযদায করয এ মক্ষরে দক্ষতা বৃশি ; 
(ক) ভাধ্যশভক শক্ষায কর স্তরয ব্যফস্থানা, 

জফাফশদশতা  স্বেতা মজাযদায করয এ মক্ষরে 

দক্ষতা বৃশি মরয়রছ; 
(ে)  কাশযকুরাভ, ছাে মূল্যায়ন  শফদ্যাররয়য কাম থক্ষভতা বৃশিয 

ভাধ্যরভ শক্ষায ভান উন্নয়ন; এফং 
(ে)  কাশযকুরাভ, ছাে মূল্যায়ন  শফদ্যাররয়য কাম থক্ষভতা 

বৃশিয ভাধ্যরভ শক্ষায ভান উন্নয়ন  েযাশন্বত রয়রছ; 

এফং 
(গ)  দশযদ্র শক্ষাথীরদয ায়তাদান, শক্ষাদান ব্যফস্থায় 

ায়তা প্রদান  ফকাঠারভা উন্নয়রনয ভাধ্যরভ ভাধ্যশভক 

শক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ।  

(গ)  দশযদ্র শক্ষাথীরদয ায়তাদান, শক্ষাদান ব্যফস্থায় 

ায়তা প্রদান  ফকাঠারভা উন্নয়রনয ভাধ্যরভ 

ভাধ্যশভক শক্ষায সুরমাগ ম্প্রাশযত রয়রছ।  



১০। উরদ্দশ্য শজথত না রর তায কাযণঃ প্ররমাজয নয়। 

১১।   প্রকরেয প্রবাফঃ প্রকেটি ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ শনম্নরু পরাপর শজথত  ময়রছ : গযীফ  মভরয় শক্ষাথী বশতথ  উশস্থশত বৃশিয 

াাাশ ঝরয ো হ্রা মরয়রছ। ফাল্য শফফা হ্রা মরয়রছ; মভরয় শক্ষাথী/ দশযদ্র শক্ষাথী এফং তাঁরদয শববাফকবৃন্দ শক্ষায 

সুপরতা শফলরয় রচতন  ময়রছ :  মভরয় শক্ষাথী/ দশযদ্র শক্ষাথীরদয  চাকুযী গ্ররণয সুরমাগ বৃশি মরয়রছ; এফং নাযী 

ক্ষভতায়রনয থ সুগভ  ময়রছ । াভশগ্রকবারফ প্রতযক্ষ পরাপরগুশররক এবারফ শফরিলণ কযা মায় ; ভাধ্যশভক শক্ষা ব্যফস্থায 

কর স্তরয প্রাশনক দক্ষতা, দায়ফিতা  এফং স্বেতা বৃশি মরয়রছ;শক্ষাক্রভ উন্নয়ন, শক্ষাথী মূল্যায়ন  এফং শফদ্যারয়টি 

উন্নয়রনয ভাধ্যরভ ভাধ্যশভক শক্ষায গুনগত ভান বৃশি  মরয়রছ; ফকাঠারভাগত উন্নয়ন এফং গযীফ শক্ষাথীরদয অশথ থক ায়তা 

প্রদারনয ভাধ্যরভ ভতাশবশিক ভাধ্যশভক শক্ষায শফস্তযণ  ম্ভফয  ময়রছ। 

১১। ভস্যাঃ  

১১.১ ফশযার মজরায  অঞ্চশরক শক্ষা শপ (শডশড শপ) বফনটিয ফাযান্দায জানারায় ানরড না থাকায় ফল থা 

মভৌসুরভ বৃশিয াশন শবতরয প্ররফ করয চরাচরর শফরেয সৃশি য়। বফন শনভ থারণয শডজাআরন জানারায় ানরড এয 

ংস্থান না থাকা ক্রুটিপূণ থ শডজাআন শছর ভরভ থ শফরফশচত য়;  

১১.২ কক্সফাজায মজরায যামু উরজরায় শিভ মগায়াশরয়া ারং উচ্চ শফদ্যারয় বফরন ম থাপ্ত অফাফরেয বাফ 

যরয়রছ, আররকশিক কারজয শকছু শকছু স্থারন সুআচ মফাড থ, রাআট আতযাশদ বাংগা ফস্থায় ায়া মগরছ এফং 

যক্ষণারফক্ষরণয বাফ শযরশক্ষত রয়রছ; 

১১.৩ শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয অতায় প্ররকৌরীয ংখ্যা প্রতুরতা শযরশক্ষত রয়রছ;  

১১.৪ শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূ মভযাভত  যক্ষণারফক্ষরণয যয়েষ্ট িাি িতরতক্ষি য়েয়ছ।  তলক্ষা প্রতিষ্ঠানমূয়র এ রক্ষয়ে  

য়চিনিার িাি ক্ষযণীে। 

 

১২।    সুাশযঃ 

১২.১ ফশযার মজরায  অঞ্চশরক শক্ষা শপ (শডশড শপ) বফনটিয ফাযান্দায় ানরড না থাকায় ফল থা মভৌসুরভ বৃশিয 

াশন শবতরয প্ররফ করয চরাচরর শফরেয সৃশি য়। বফন শনভ থারণয শডজাআরন জানারায় ানরড এয ংস্থান না থাকা 

ক্রুটিপূণ থ শডজাআন  ভরভ থ শফরফশচত য়। বশফষ্যরত শক্ষা প্রশতষ্ঠারনয জানারায় ানরড শনভ থারণয ংস্থান মযরে 

শডজাআন প্রণয়ন কযা  তদনুারয ফাস্তফায়ন কযায শফলরয় শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তয প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

১২.২ কক্সফাজায মজরায যামু উরজরায় শিভ মগায়াশরয়া ারং উচ্চ   শফদ্যারয় বফরন ম থাপ্ত অফাফরেয ংস্থান, 

আররকশিক সুআচ মফাড থ, রাআট আতযাশদ জরুযী শবশিরত মভযাভত এফং শফদ্যারয় বফন যক্ষণারফক্ষরণয প্ররয়াজনীয় 

দরক্ষ গ্রণ কযরত রফ; 

১২.৩ শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয অতায় মদব্যী ম থাপ্ত ংখ্যক প্ররকৌরী দায়ন কযায উরদ্যাগ গ্রণ কযরত রফ;   

১২.৪ শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূ মভযাভত  যক্ষণারফক্ষরণয মক্ষরে যাজস্বোরত প্ররয়াজনীয় ফযাদ্দ প্রদান শনশিত কযরত রফ  

এিং তলক্ষা প্রতিষ্ঠানমূয়ক তনতম যি িিনমূ িতরচ্ছন্ন রাখয়ি ও যোযে রক্ষণায়িক্ষয়ণর তিয়ে অয়রা য়চিন য়ি 

য়ি। 



“শনফ থাশচত মফযকাশয ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূরয একারডশভক বফন শনভ থাণ (২য় ংরাশধত)” ীল থক প্রকে 

  ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতরফদন  

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৪) 

 

১। প্রকরেয ফস্থান : ভগ্র ফাংরারদ 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : শক্ষা  প্ররকৌর শধদপ্তয। 

৩। প্রাশনক ভন্ত্রণারয় : শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

৪।       প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়  :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

শতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর প্রঃ 

ব্যরয়য %) 

শতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 
মূর  

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(মভয়াদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৩০৬৩.৩০ 

৬৩০৬৩.৩০ 

-- 

৮৯৫৩২.০০ 

৮৯৫৩২.০০ 

-- 

৮৪৯৩০.৬৪ 

 

জানুয়াযী,২০০৬ 

রত 

জুন,২০১০ 

জানুয়াযী,২০০৬ 

রত 

জুন,২০১৪ 

জানুয়াযী,২০০৬ 

রত 

জুন,২০১৪ 

২১৮৬৭.৩৪ 

(৩৫%) 

৪ ফছয 

৮৮.৮৯% 

 

৫। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত):  

           (রক্ষ টাকায়) 

ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ 

নুমায়ী কারজয ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ (%) অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. শফদ্যারয় বফন শনভ থাণ ২১৩৪ টি ৮৩৫১৭.৯১ ২১৩৪ টি ৭৯০৮২.৪৫ 

(৯৫%) 

২১৩১ টি 

৯৯.৮৬% 

০২. শফদ্যাররয়য অফাফে ২১৩৪ টি ৫৮৫০.০০ ২১৩৪ টি ৫৬৮৯.৬৮ 

(৯৭.২৬%) 

২১৩২ টি 

(৯৯.৯১%) 

০৩. কশিউটায ১টি ১.০০ ১টি ০.৯২ 

(৯২%) 

১টি 

(১০০%) 

০৪. মভাটয াআরকর ৫০টি ৬৫.০০ ৫০টি ৬০.৪৯ 

(৯৩.০৬%) 

৫০টি 

(১০০%) 

০৫. পরটাকশয়ায মভশন ১টি ২.২৫ ১টি ১.৯৮ 

(৮৮%) 

১টি 

(১০০%) 



ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ 

নুমায়ী কারজয ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ (%) অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

০৬. এয়ায কশন্ডন ১টি ০.৫০ ১টি ০.৫০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

০৭. কশন্টনরজশন্স মথাক ৯৫.৩৪ মথাক ৯৪.৬২ 

(৯৯.২৫%) 

মথাক 

(৯৯.২৫%) 

 মভাট =  ৮৯৫৩২.০০  ৮৪৯৩০.৬৪ 

(৯৪.৮৬%) 

 

অররাচয প্রকেটি  ৮৯৫৩২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয়   জানুয়াযী,২০ ০৬ রত জুন, ২০১ ৪ মভয়ারদ ফাস্তফাশয়ত য়।  প্রকে 

মভয়ারদ মভাট ৮৪৯৬৯.৫০ রক্ষ টাকা ফমুক্ত রয়রছ এফং ৮৪৯৩০.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৪.৮৬% 

এফং প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  ব্যশয়ত ৩৮.৮৬ রক্ষ টাকা যকাযী মকালাগারয ভ থন কযা রয়রছ 

ভরভ থ প্রকে শযচারক জানান। 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভরভ থ জানা মগরছ।  

৭।  াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১।  টভূশভঃ ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূরয শক্ষায ায়ক শযরফ সৃশিয ররক্ষয শফগত ১২ ফছরয শফশব ন্ন উন্নয়ন কভ থসূ শচ 

গ্ররণয ভাধ্যরভ ১৬৫৬২টি ভাধ্যশভক শফদ্যাররয়য ভরধ্য ৯৯৭৯টি ভাধ্যশভক শফদ্যাররয় নতুন একারডশভক বফন শনভ থাণ কযা 

রয়রছ। তাযয প্রায় ৬৫৮৭টি ভাধ্যশভক শফদ্যারয় কাঁচা ফা মশভ াকা যরয়রছ। এ কর শক্ষা প্রশতষ্ঠারন ংখ্য 

ছাে/ছােী শক্ষায নুরমাগী শযরফর ধ্যয়ন কযরছ। ফায জন্য শক্ষা শনশিতকযরণয ররক্ষয যকায শক্ষা মক্টরযয 

উয শফরলবারফ গুরুোরযা করযরছ। এ শযরপ্রশক্ষরত ভাধ্যশভক ম থারয় শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূরয শক্ষা ায়ক শযরফ 

সৃশিয ররক্ষয ম্পূণ থ শজশফ থ থায়রন শনফ থাশচত ২১৩৪টি ভাধ্যশভক শফদ্যাররয় ৩টি মেণী কক্ষ শফশি ১ তরা একারডশভক 

বফন শনভ থাণ /ম্প্রাযণ এফং প্ররয়াজনীয় অফাফে যফযারয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৭.২। প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  

৭.৩। প্রকরেয নুরভাদনঃ অররাচয প্রকেটি গত ০৪-০৪-২০০৬ তাশযরে নুশষ্ঠত একরনক বায় মভাট ৬৩০৬৩.৩০ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী,  ২০০৬ রত জুন,২০১০ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাশদত য়।  গত ০২-১১-২০০৬ 

তাশযরে শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রাশনক নুরভাদন জাযী য়। শকন্তু ২৩-০৯-২০০৭ তাশযরে শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

প্রকরেয কাম থক্রভ স্থশগত যাোয অরদ জাযী কযা য়। ১৫-০৪-২০০৮ তাশযরে শক্ষা ভন্ত্রণারয় এক অরদর ১১১৬টি 

শফদ্যাররয়য দযে অফারনয শনরদ থ প্রদান করয এফং ফশি ৮৮৪টি শফদ্যারয় মাচাআ ফাছাআ পূফ থক শযফতথন করয 

নতুন শফদ্যারয় শনফ থাচন করয। পরর শশডউর ফ মযআট বৃশি নতুন শনফ থাশচত শফদ্যারয়  ন্তভু থক্ত করয ংরাশধত প্রকে 

প্রস্তাফ শফরফচনায জন্য ১৫-১২-২০০৮ তাশযরে নুশষ্ঠত শআশ বায সুাশযরয শযরপ্রশক্ষরত গত ২২-১২-২০০৮ 

তাশযরে নুশষ্ঠত একরনক বায় ংরাশধত প্রকেটি মভাট ৮৯৫৩২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী,২০০৬ রত 

জুন,২০১২ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাশদত রর ২৯-০১-২০০৯ তাশযরে শক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রাশনক নুরভাদন ে 

জাযী করয। এযয প্রকরেয ব্যশয়ত/ ােয়কৃত রথ থ নতুনবারফ অরযা ১৩৪টি শক্ষা প্রশতষ্ঠারন একারডশভক বফন 

শনভ থাণ অফাফে যফযা এফং মফ শকছু শক্ষা প্রশতষ্ঠারনয নাভ শযফতথন এফং করয়কটি শফদ্যাররয় শডজাআন 

শযফতথন কযা আতযাশদ কাযরণ প্রকেটিয মভাট নুরভাশদত ব্যয় এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ শযফশতথত মযরে শিতীয় ফারযয 



ভত ংরাধন কযা য়। প্রকেটিয ২য় ংরাশধত শডশশয উয গত ০৫-০৯-২০১০ তাশযরে শআশ বা নুশষ্ঠত য়। 

শআশ বায সুাশযরয অররারক শডশশ ংরাধন কযা য়। ২য় ংরাশধত প্রকেটি মভাট ৮৯৫৩২.০০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী,২০০৬ রত জুন,২০১২ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ২৪-০২-২০১১ তাশযরে নুশষ্ঠত একরনক 

বায় নুরভাশদত রর ২৫-০৭-২০১১ তাশযরে শক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রাশনক নুরভাদন ে জাযী করয।  ফ থরল 

ংরাশধত প্রকেটিয মভয়াদ ব্যয় বৃশি ব্যশতরযরক জুন/২০১২ রত ১ ফছয করয ২ (দুআ) ফারয ০২ ফছয থ থাৎ জুন/২০১৪ 

ম থন্ত ফশধ থত কযা য়।  

৭.৪। প্রকেটিয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকেটি মূরত মফযকাযী ভাধ্যশভক শফদ্যাররয়য কক্ষ ম্প্রাযরণয ররক্ষয গৃীত রয়রছ। 

প্রকরেয অতায় শনফ থাশচত ভাধ্যশভক শফদ্যাররয় ৩ তরা শবত নতুন একটি একারডশভক বফন শনভ থাণ এফং মম ভস্ত 

শফদ্যাররয়য শফদ্যভান একারডশভক বফন ম্প্রাযরণয সুরমাগ যরয়রছ মগুররা ম্প্রাযণ কযা রে। একারডশভক 

বফনটিরত একটি শিঁশে  একটি টয়ররট কক্ষ এফং ৩টি মেণী কক্ষ যরয়রছ। এছাো উক্ত একারডশভক বফরন শক্ষা 

কাম থক্রভ শযচারনায জন্য ৪৮ মজাো মফঞ্চ এফং ৩টি করয মচয়ায  মটশফর যফযা কযায ংস্থান যরয়রছ।  

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশয়রে 

শনরয়াশজত শছররনঃ  

 

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশয়ে গ্রণ দাশয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

১। জনাফ এভ. অব্দুর কারদয 

প্রধান প্ররকৌরী 

০১-০১-২০০৬ ১১-০২-২০০৭ েন্ডকারীন 

২। জনাফ এ.মক.এভ াজাান ারটায়াযী 

প্রধান প্ররকৌরী 

১৫-০৪-২০০৭ ০৬-০৭-২০০৯ েন্ডকারীন 

৩। জনাফ মভাঃ শভজানুর কশযভ 

প্রধান প্ররকৌরী 

০৫-০৮-২০০৯ ২২-০৮-২০১১ েন্ডকারীন 

৪। জনাফ অব্দুোশর অজাদ ১৩-১০-২০১১ ১৭-০৬-২০১৪ েন্ডকারীন 

 

৫। জনাফ এ.মক.এভ মুশজবুয যভান 

শনফ থাী প্ররকৌরী 

১৮-০৬-২০১৪ ৩০-০৬-২০১৪ েন্ডকারীন 

  

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ  অররাচয প্রকরেয অতায় মরায মজরায় গৃীত কাম থক্রভ গত ১০-০৯-২০১৫ তাশযরে, ফশযার মজরায় 

গৃীত কাম থক্রভ গত ১ ০-১২-২০১৫ তাশযরে , শররট  মজরায় গৃীত কাম থক্রভ গত ০২-০১-২০১৬ তাশযরে , ঢাকাস্থ 

মকযানীগরঞ্জয গৃীত কাম থক্রভ গত ০৯-০১-২০১৬ তাশযরে, কক্সফাজায মজরায় গৃীত কাম থক্রভ গত ১ ৪-০১-২০১৬ তাশযরে 

রযজশভরন শযদ থন কযা য়।  প্রকরেয ভাঠ ম থারয়য গৃীত কাম থক্রভ শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন 

কযা রয়রছ। শযদ থনকারর শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূ  শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তরযয ংশিি কভ থকতথাগণ উশস্থত শছররন।  

প্রকেটিয অতায় শযদ থনকৃত শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূরয শফফযণ শনম্নরূঃ 

(১)  অররকান্দা ভাধ্যশভক ফাশরকা শফদ্যারয়ঃ  শফদ্যারয়টি ১৯৮৪ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছােী 

ংখ্যা ৪০১ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ১৩ জন। মভাট ৫১.৪৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  

(০৫ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৫১.৪৫ রক্ষ টাকা। াশন যফযা, শফদুযৎ  

স্যাশনরটন শনভ থাণ কারজয গুণগতভান  রন্তালজনক ফরর ফাশযক দৃশিরত প্রতীয়ভান রয়রছ। প্রকরেয 

অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।



 

শচেঃ শনশভ থত অররকান্দা ভাধ্যশভক ফাশরকা শফদ্যারয়। 

 

(২)  এ অযএ ভাধ্যশভক ফাশরকা শফদ্যারয়ঃ  শফদ্যারয়টি ১৯৭১ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছােী ংখ্যা 

১২০০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ২২ জন। মভাট ৪২.০৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  (০৩ 

তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪২.০৩ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয গুণগতভান 

মভাটামুটি রন্তালজনক। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ 

জাশনরয়রছন।  

(৩) ধামুযা ফহুমুেী ভাধ্যশভক শফদ্যারয়, উশজযপুয, ফশযারঃ  শফদ্যারয়টি ১৯৩৬ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য 

মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ১১০৩ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ১৫ জন। মভাট ৩৯.৪৮৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় 

শনশভ থত বফনটিয (০৩ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা  ২য় তরায একাং) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ 

৩৯.৪৮৪ রক্ষ টাকা। শনভ থাণ কারজয গুণগতভান রন্তালজনক। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা 

কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।

 

শচেঃ শনশভ থত ধামুযা ফহুমুেী ভাধ্যশভক শফদ্যারয়। 



(৪) াজারার উয াআস্কুর, শররটঃ   শফদ্যারয়টি ১৯৯৯ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছাে-ছােী 

ংখ্যা ১১০০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ২৯ জন। মভাট ৪৯.৮৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  

(০৩ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪৯.৬৫ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয 

গুণগতভান রন্তালজনক। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ 

জাশনরয়রছন।  

(৫) অেযোনা গার থ স্কুর এযান্ড কররজ, শররটঃ শফদ্যারয়টি ১৯৭৩ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছােী 

ংখ্যা ১২৬০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ২৫ জন। মভাট ৫০.০৭৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয 

(০৫ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০৩ তরা ে প্রকে রত ১ভ তরা এফং ২য়  ৩য় তরা ন্য প্রকে রত শনভ থাণ 

কযা রয়রছ) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪৯.৮৮৫ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয গুণগতভান রন্তালজনক। প্রকরেয 

অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন। 

(৬)  যানাশং অদ থ উচ্চ শফদ্যারয়ঃ শফদ্যারয়টি ১৯৮৭ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা 

৫৩৭ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ১৩  জন। মভাট ৪২.২১ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  (০৩ 

তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪১.৮৫ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয গুণগতভান 

রন্তালজনক।  

 

 

শচেঃ শনশভ থত যানাশং অদ থ উচ্চ শফদ্যারয়। 

 

(?)  ???? ????? ??????????? ???? ?????????  (?)  ???? ????? ??????????? ???? ?????????  শফদ্যারয়টি ১৯৫১ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছাে-ছােী 

ংখ্যা ১৩৩০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ২৮ জন। মভাট ৪৩.৬২ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  

(০৩ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪৩.০৫ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয 

গুণগতভান রন্তালজনক। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ 

জাশনরয়রছন।



  

 

শচেঃ শনশভ থত ???? ????? ??????????? ???? ????????????? ????? ??????????? ???? ????????? 

  

(?)  ?????????(?)  ?????????  ?????? ???? ????????, ???????????   ?????? ???? ????????, ???????????   শফদ্যারয়টি ১৯৭২ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছােী 

ংখ্যা ৩৫০০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ৬৮ জন। মভাট ৩৫.৯৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  

(০৩ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৩৪.৯৫ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয 

গুণগতভান রন্তালজনক। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ 

জাশনরয়রছন। 

 (?)  ??????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ?????????   (?)  ??????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ?????????  শফদ্যারয়টি ১৯৬৮ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য 

মভাট ছােী ংখ্যা ২৫০০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ৫০ জন। মভাট ৪৪.৪১ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত 

বফনটিয  (০৩ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪৪.০৮০ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ 

কারজয গুণগতভান রন্তালজনক নয় ভরভ থ শফরফশচত রয়রছ। মভরঝয মনট শপশনশং আরতাভরধ্য মবরে রেরছ। মা 

জরুযী শবশিরত মভযাভত কযা প্ররয়াজন। বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে। 

প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।   

(??)  ????????? ???? ?????????  (??)  ????????? ???? ?????????  শফদ্যারয়টি ১৯৫৬ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ১৭০০ 

জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ৩৭ জন। মভাট ৩৭.৭৯  রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  (০৩ তরায 

শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা তরফ জায়গায স্বেতায কাযরণ প্লীন্থ এশযয়া ঠিক মযরে ২য় তরায় ১টি কক্ষ শনভ থাণ 

কযা রয়রছ) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৩৭.৫৮ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয গুণগতভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 

তরফ শফদ্যারয় কর্তথক্ষ শনজস্ব থ থায়রন উক্ত বফরনয ২য় তরায় ১টি কক্ষ শনভ থাণ করযরছ। বফরনয ছারদয উয 

ফােশত যড যশক্ষত (মোরা) ফস্থায় মদো মগরছ মা যফতীরত উিথমুেী ম্প্রাযরণ ঝুশকপূণ থ রত ারয। প্রকরেয 

অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।

(১১) সকত ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়, কক্সফাজাযঃ শফদ্যারয়টি ১৯৮২ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছােী 

ংখ্যা ৬৫০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ১৬ জন। মভাট ৪৩.৪৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  

(০৩ তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪৩.৪৪  রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয 

গুণগতভান রন্তালজনক। তরফ বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে। স্কুর 

কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া প্ররয়াজন। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ 

ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।



(১২) অরভনা োতুন ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়ঃ শফদ্যারয়টি ১৯৯৩ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছােী ংখ্যা 

৫০০ জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ১৪ জন। মভাট ৪০.৪৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  (০৩ 

তরায শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৪০.৪৬ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয গুণগতভান 

রন্তালজনক। তরফ বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে। স্কুর কর্তথরক্ষয এ 

শফলরয় রচতন য়া প্ররয়াজন। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর 

কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।

(১৩) াশশতযকা উচ্চ শফদ্যারয়ঃ শফদ্যারয়টি ১৯৮৬ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ। শফদ্যাররয়য মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ১২০০ 

জন এফং মভাট শক্ষক ংখ্যা ১৬ জন। মভাট ৩৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় শনশভ থত বফনটিয  (০৩ তরায 

শবরতয উয শনশভ থত ০১ তরা) শনভ থাণ কারজ ব্যয় রয়রছ ৩৫.৯৯ রক্ষ টাকা।  শনভ থাণ কারজয গুণগতভান 

রন্তালজনক। বফরনয মভঝ ার্শ্থফতী ভাঠ রত রনক উচুঁরত থাকায় ছাে-ছােীরদয চরাচরর শফরেয সৃশি রে। 

প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।  

(১৪)  মভাাম্মদ অরী আয়াকুফ অরী স্কুর  কররজঃ উক্ত শক্ষা প্রশতষ্ঠানটি ঢাকা মজরায াবায উরজরায় ফশস্থত। 

এ শফদ্যারয়টি ১৯৯১ ারর প্রশতশষ্ঠত রয়রছ এফং ৫ একয জশভয উয ফশস্থত। শফদ্যাররয়য মভাট শক্ষাথী 

ংখ্যা ১২৬৫ জন। শফদ্যাররয়য বফন ংখ্যা ৪টি মায মভাট মেণীকক্ষ ংখ্যা ২০টি। অররাচয প্রকরেয অতায় 

একটি একতরা বফন শনভ থাণ কযা রয়রছ। এ বফরন  ৬টি মেণীকক্ষ, ১টি টয়ররট ব্লক  ১টি শশেঘয শনশভ থত 

রয়রছ। প্রশতটি মেণীকরক্ষয অয়তন ৬.৮৬  x ৬.৬০ ফগ থশভটায। 

ভস্যা :  

১)   শনশভ থত বফনটি নতুন রর ে ভরয়য ভরধ্যআ বফরনয শফশবন্ন স্থারন শকশঞ্চৎ ক্ষশতগ্র স্ত ফস্থায় শযরশক্ষত 

রে। 

২)   এছাো বফরনয শফশবন্ন স্থারন অফজথনা জরভ থাকরত মদো মগরছ এফং াশন জরভ থাকরত রক্ষয কযা মগরছ। 

এছাো শফদ্যারয় প্রােনটি মরথি শফার, শকন্তু াশন শনস্কারনয মকান ফরন্দাফস্ত না থাকায় জরাফিতায 

কাযরণ ভাঠ কদভাক্ত রয় অরছ। মেরাদৄরায মকান সুষ্ঠু শযরফ শফযাজভান মনআ।  

 

(১৫) গুভাআর উচ্চ শফদ্যারয়ঃ  অররাচয শফদ্যারয়টি ঢাকা মজরায বায উরজরায আয়াযপুয আউশনয়রন ফশস্থত। 

শফদ্যাররয়য প্রধান শক্ষক শফএশফএড া। শফদ্যাররয়য মভাট শক্ষাথী ংখ্যা ৯৫০ জন; এরদয ভরধ্য রধ থক 

ংখ্যক ছােী এফং ফাকী রধ থক ছাে। মভাট শক্ষক যরয়রছন ১৭ জন, তারদয কররআ এভশভুক্ত। শফদ্যারয়টি 

প্রশতশষ্ঠত রয়রছ ১৯৯৩ ারর। মডারন মন প্রাপ্ত থ থ িাযা শফদ্যাররয়য মূর শফার বফনটি শনভ থাণ কযা রয় শছর। 
শতন তরা এআ শফার বফনটিরত ১৪টি কক্ষ যরয়রছ। যশদরক প্রকরেয অতায় শনশভ থত একতরা বফনটি শফার 

প্রােরনয এক মকারন শনভ থাণ কযা রয়রছ। বফরনয মভাট ৩টি করক্ষয ১টি রাআরব্রযী শররফ ব্যফহৃত রে। ফাকী 

দুটি করক্ষয ভরধ্য একটি ব্যফহৃত ফস্থায় যরয়রছ ভরভ থ প্রতীয়ভান রয়রছ এফং য কক্ষটি ২ জন াট থটাআভ 

শক্ষক মভ শররফ ফফা কযরছন। এরত করয প্রতীয়ভান য় মম,  প্রকরেয অতায় উক্ত শফদ্যাররয় নতুন 

মকান বফন শনভ থারণয প্ররয়াজন শছর না। কাযণ একশদরক মমভন মূর বফনটি ১৪টি কক্ষ শফশি শফার একটি 

শতনতরা বফন  যশদরক প্রকরেয অতায় শনশভ থত বফনটি ব্যফহৃত ফস্থায় রে অরছ ভরভ থ শযরশক্ষত 

রয়রছ। উযন্ত বফনটি আরতাভরধ্যআ ক্ষশতগ্রস্থ। স্থারন স্থারন মদয়ার  মভরঝয অস্তযন উরঠ মগরছ এফং ছারদ াশন 

জরভ স্যাতররত রয় মগরছ। 

 

৭.৭। মূল্যায়ন িশত ( Methodology) :  মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়রন শনরম্নাক্ত িশত (Methodology) নুযণ কযা 

রয়রছঃ 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বায় প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(ে)  ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা;  



(গ)  PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ)  কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ)  প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশিি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা।  

 

৮। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগশতঃ   

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় শছর ৮৯৫৩২.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত ফ থরল 

প্রশতরফদন রত মদো মায় মম, প্রকে মভয়ারদ  ক্রভপুশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত রয়রছ মভাট ৮৪৯৩০.৬৪ রক্ষ টাকা  

(৯৪.৮৬%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০০ ৫-০৬ রত জুন,২০১৪ ম থন্ত ভরয় ংরাশধত ফাশল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অতায় 

ফযাদ্দ, ফমুশক্ত  ব্যয় শনরম্ন মদোরনা রঃ 

                                                                                     (রক্ষ টাকায়) 

থ থ ফছয ংরাশধত ফযাদ্দ  রক্ষযভাো টাকা ফমুক্ত ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগশত 

মভাট টাকা প্রঃ

াঃ 

ফাস্তফ (%) মভাট টাকা প্রঃ

াঃ 

ফাস্তফ (%) 

২০০৫-০৬ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

২০০৬-০৭ ৫.০০ ৫.০০ -- ০.০১% ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ -- ০.০১% 

২০০৭-০৮ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ -- ২.৯২% ১৭৫৬.৫০ ১৭৫৬.৪৮ ১৭৫৬.৪৮ -- ২.০৭% 

২০০৮-০৯ ২১৭৮১.০০ ২১৭৮১.০০ -- ২৫.৪১% ২১৭৮১.০০ ২১৭৭৫.১১ ২১৭৭৫.১১ -- ২৬.৬৪% 

২০০৯-১০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ -- ১৯.১৭% ২৫০০০.০০ ২৪৯৯৯.৭৯ ২৪৯৯৯.৭৯ -- ২৯.৪৪% 

২০১০-১১ ১৭০৮০.০০ ১৭০৮০.০০ -- ১৯.৯৩% ১৭০৮০.০০ ১৭০৭৯.৬১ ১৭০৭৯.৬১ -- ২০.১১% 

২০১১-১২ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ -- ১৫.১৭% ১৩০০০.০০ ১২৯৬৯.৮৫ ১২৯৬৯.৮৫ -- ১৫.২৭% 

২০১২-১৩ ৫৬৮০.০০ ৫৬৮০.০০ -- ৬.৬৩% ৫৬৮০.০০ ৫৬৭৮.৩৭ ৫৬৭৮.৩৭ -- ৬.৬৯% 

২০১৩-১৪ ৬৬৭.০০ ৬৬৭.০০ -- ০.৭৮% ৬৬৭.০০ ৬৬৬.৪৩ ৬৬৬.৪৩ -- ০.৭৮% 

মভাট ৮৫৭১৩.০০ ৮৯৫৩২.০০ -- ১০০% ৮৪৯৬৯.৫০ ৮৪৯৩০.৬৪ ৮৪৯৩০.৬৪ -- ১০০% 

 

৮.২। েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফরিলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত িশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমায়ী ফাস্তফ 

গ্রগশত রয়রছ ৯৪.৮৬%। প্রকেটিয েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ   

৮.২.১ শফদ্যারয় বফন শনভ থাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী  শফদ্যারয় বফন শনভ থাণ ফাফদ ৮৩৫১৭.৯১ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ৭৯০৮২.৪৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৫% এফং ফাস্তরফ ২১৩৪টি  শফদ্যাররয়য 

স্থরর ২১৩১টি শফদ্যারয় বফন শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ৯৯.৮৬% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান 

রন্তালজনক ভরন রয়রছ।  
৮.২.২ শফদ্যাররয়য অফাফেঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী  শফদ্যাররয়য অফাফে ফাফদ ৫৮৫০.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ৫৬৮৯.৬৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৭.২৬% এফং ফাস্তরফ ২১৩৪টি  

শফদ্যাররয়য অফাফে ক্ররয়য স্থরর ২১৩২টি শফদ্যাররয়য অফাফে ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত 

৯৯.৯১% িন্ন রয়রছ।  

৮.২.৩  কশিউটাযঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী  কশিউটায ক্রয় ফাফদ ১.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ০.৯২ রক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯২% এফং ফাস্তরফ ১টি  কশিউটায ক্ররয়য স্থরর ১টি ক্রয় কযা রয়রছ 

থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 



৮.২.৪  মভাটয াআরকরঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী  মভাটয াআরকর  ক্রয় ফাফদ ৬৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

৬০.৪৯ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৩.০৬% এফং ফাস্তরফ ৫০টি  মভাটয াআরকর ক্ররয়য 

স্থরর ৫০টি ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৫  পরটাকশয়ায মভশনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী  পরটাকশয়ায মভশন ক্রয় ফাফদ ২.২৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৮৮% এফং ফাস্তরফ ১টি  পরটাকশয়ায মভশন 

ক্ররয়য স্থরর ১টি ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৬ এয়ায কশন্ডনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী এয়ায কশন্ডন ক্রয় ফাফদ ০.৫০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ০.৫০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ ১টি  এয়ায কশন্ডন ক্ররয়য স্থরর ১টি ক্রয় 

কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৭ কশন্টনরজশন্সঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী  কশন্টনরজশন্স োরত ৯৫.৩৪ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৯৪.৬২ রক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.২৫% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৯ ।  প্রকরেয উরদ্দশ্য  জথনঃ  

শযকশেত উরদ্দশ্য জথন 

ক)   শনফ থাশচত মফযকাযী ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূর একারডশভক 

বফন শনভ থারণয ভাধ্যরভ শক্ষা ায়ক শযরফ সৃশি কযা; 

ক)  শনফ থাশচত মফযকাযী ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূর একারডশভক 

বফন শনভ থারণয ভাধ্যরভ শক্ষা ায়ক শযরফ সৃশি কযা 

রয়রছ; 

ে)   শনফ থাশচত ২১৩৪টি ভাধ্যশভক শফদ্যাররয় ৩ (শতন)টি মেণীকক্ষ 

শফশি একতরা একারডশভক বফন শনভ থাণ এফং 

ে)   শনফ থাশচত ২১৩৪টি ভাধ্যশভক শফদ্যাররয় ৩ (শতন)টি মেণীকক্ষ 

শফশি একতরা একারডশভক বফন শনভ থাণ কযা রয়রছ। এফং 

গ)   শনফ থাশচত মফযকাযী ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূর প্ররয়াজনীয় 

ংখ্যক অফাফে যফযা কযা। 

গ)  শনফ থাশচত মফযকাযী ভাধ্যশভক শফদ্যারয়মূর প্ররয়াজনীয় 

ংখ্যক অফাফে যফযা কযা রয়রছ। 

 

১০। উরদ্দশ্য শজথত না রর তায কাযণঃ প্ররমাজয নয়। 

১১। প্রকরেয প্রবাফঃ  অয়াচয প্রকেটি িাস্তিােয়নর ফয় ২১৩১টি শক্ষা প্রশতষ্ঠারনয ফকাঠারভাগত উন্নয়রনয ভাধ্যরভ শক্ষায 

সুরমাগ বৃশি মরয়রছ। সুরয় াশনয ংস্থান  স্বাস্থযম্মত প্রয়প্রনারী ব্যফস্থা উন্নয়রনয ভাধ্যরভ শক্ষায সুষ্ঠু শযরফ সতযী 

রয়রছ। মভাট ৬৩৯৩টি নতুন মেণীকরক্ষ প্ররয়াজনীয় অফাফে যফযারয পরর ৩১৩৬৬৫০ জন শক্ষাথীয াঠ গ্ররণয 

সুরমাগ বৃশি মরয়রছ। পরর ছােছােীরদয উশস্থশত বৃশি মরয়রছ। মা মদরয দক্ষ জনফর গঠরন ায়ক  কাম থকযী ভূশভকা 

ারন কযরফ ভরভ থ অা কযা মায়। 

ন্ত

??????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ???????????????? ??? ???????? ????? ???? ?????? ?????????  মভরঝয মনট শপশনশং আরতাভরধ্য মবরে রেরছ। মা জরুযী 

শবশিরত মভযাভত কযা প্ররয়াজন। বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে।   

????????? ????????????? ????  শফদ্যারয় কর্তথক্ষ শনজস্ব থ থায়রন উক্ত বফরনয ২য় তরায় ১টি কক্ষ শনভ থাণ করযরছ। বফরনয ছারদয 

উয ফােশত যড যশক্ষত (মোরা) ফস্থায় মদো মগরছ মা যফতীরত উিথমুেী ম্প্রাযরণ ঝুশকপূণ থ রত ারয।  

 সকত ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়, কক্সফাজায  শফদ্যাররয়য বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর 

শফশেত রে। স্কুর কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া প্ররয়াজন। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা 

কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।



অরভনা োতুন ফাশরকা উচ্চ শফদ্যাররয়য বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে। স্কুর 

কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া প্ররয়াজন। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ 

স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।  

াশশতযকা উচ্চ   শফদ্যাররয়য বফরনয মভঝ ার্শ্থফতী ভাঠ রত রনক উচুঁরত থাকায় ছাে-ছােীরদয চরাচরর শফরেয 

সৃশি রে। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযা রয়রছ ভরভ থ স্কুর কর্তথক্ষ জাশনরয়রছন।  

 

১২
ক্ষা

১২.২ শজনশজযা ীয মভাাম্মদ াআরট উচ্চ ফাশরকা শফদ্যাররয়  মভরঝয মনট শপশনশং আরতাভরধ্য মবরে রেরছ। মা জরুযী 

শবশিরত মভযাভত কযা প্ররয়াজন। এ ক্ষা  

১২.৩ আস্পাানী উচ্চ শফদ্যারয় কর্তথক্ষ শনজস্ব থ থায়রন উক্ত বফরনয ২য় তরায় ১টি কক্ষ শনভ থাণ করযরছ। বফরনয ছারদয 

উয ফােশত যড যশক্ষত (মোরা) ফস্থায় মদো মগরছ মা যফতীরত উিথমুেী ম্প্রাযরণ ঝুশকপূণ থ রত ারয। এ 

শফলরয় ক্ষা  

১২.৪ 

 

সকত ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়   অরভনা োতুন ফাশরকা উচ্চ শফদ্যাররয়য   বফরনয ছারদ গারছয াতা রে াশনয 

স্বাবাশফক চরাচর শফশেত রে। স্কুর কর্তথরক্ষয এ শফলরয় রচতন য়া য শফলরয় ভন্ত্রণারয় কর শফদ্যাররয় 

প্ররয়াজনীয় শনরদ থনা প্রদান কযরফ;  

১২.৫ াশশতযকা উচ্চ  শফদ্যাররয়য বফরনয মভঝ ার্শ্থফতী ভাঠ রত রনক উচুঁরত থাকায় ছাে-ছােীরদয চরাচরর শফরেয 

সৃশি রে। প্রকরেয অতায় অফাফে মথাভরয় যফযা কযায শফলরয় প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

১২.৬  

১২.৭ 



“মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  কররজ, মগাারগঞ্জ এয উন্নয়ন (১ভ ংরাশধত)” 

(মাপ্ত: ৪) 

মগাারগঞ্জ দয 

ক্ষা

  

১৩৮২.৪৮ ১৫২০.৭০ ১৫০৪.১৪ জুরাআ,২০১১ 

রত 

জুন,২০১৩ 

জুরাআ,২০১১ 

রত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ,২০১১ 

রত 

জুন,২০১৪ 

১৩৮.২২ 

(১০%) 

১ ফছয 

(১০০%) 

একক 

১ ২ ৩ - ৫ ৬ ৭ 

০১। ফআ পুস্তক (রাআরব্রযী) মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ মথাক (১০০%) 

০২। শযচারন ব্যয় (অনুলশেক) মথাক ১০.৫০ মথাক ১০.৫০ মথাক (১০০%) 

০৩। ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা 

একারডশভক কাভ প্রাশনক  

রাআরব্রযী বফন শনভ থাণ 

১৫২৩ ফঃশভঃ ৩৫৪.৪৯ ১৫২৩ ফঃশভঃ ৩৫৩.৮৮ ১৫২৩ ফঃশভঃ 

(১০০%) 

০৪। ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা 

একারডশভক বফন শনভ থাণ 

২০৮০ ফঃশভঃ ৪৪১.৫৪ ২০৮০ ফঃশভঃ ৪৩৩.৯৬ ২০৮০ ফঃশভঃ 

(১০০%) 

০৫। ৫ তরা শবরতয উয ৫ তরা ১০০ 

অন শফশি ছােী মারস্টর শনভ থাণ 

১৬৭০ ফঃশভঃ ৪০৯.০৩ ১৬৭০ ফঃশভঃ ৪০৮.৫৬ ১৬৭০ ফঃশভঃ 

(১০০%) 



একক 

০৬। ২য় তরা ধ্যক্ষ  মারস্টর সুারযয 

ফা বফন শনভ থাণ 

২০০ ফঃশভঃ ৬৪.৪২ ২০০ ফঃশভঃ ৬৪.৩৪ ২০০ ফঃশভঃ 

০৭। ীভানা প্রাচীয শনভ থাণ ৪৫০ অয এভ ৩০.০০ ৪৫০ অয এভ ২৯.৮৮ ৪৫০ অয এভ 

০৮। বযন্তযীন যাস্তা শনভ থাণ ৮০ অয এভ ৫.০০ ৮০ অয এভ ৪.৭৫ ৮০ অয এভ 

০৯। কশিউটায  ৪৩টি ৪৩.০০ ৪৩টি ৩৬.২০ ৪৩টি 

১০। পরটাকশ মভশন ১টি ২.৮৪ ১টি ২.৮৪ ১টি 

১১। পযাক্স মভশন ১টি ০.৩৮ ১টি ০.৩৮ ১টি 

১২। অফাফে মথাক ৭৬.০০ মথাক ৭৫.৮৫ মথাক 

১৩। মানফান ১টি জী ৭১.৫০ ১টি জী ৭১.৫০ ১টি জী 

১৪। সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত মথাক ৭.০০ মথাক ৭.০০ মথাক 

রমাট = ১৫২০ ৭০ ১৫০৪ ১৪

৯৯

 

জুরাআ,২০১১ রত জুন,২০১৩ 

জুরাআ,২০১১ রত জুন,২০১৪  ফাস্তফায়রনয শনশভি প্রকেটি 

ংরাধন কযা য়। ড ১৫০৪.১৪

৯৯

ফাংরারদরয ভান স্থশত  জাশতয জনক ফেফন্ধু মে মুশজবুয যভারনয স্মৃশতশফজশেত মগাারগঞ্জ একটি 

নুন্নত  িাৎদ মজরা। এ মজরায মভরয়রদয ভরধ্য শক্ষা  জ্ঞারনয অররা শফতযণ তথা নাযী শক্ষায শফস্তায, শফকা 

 ম্প্রাযরণয ররক্ষয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনরনেী মে াশনায ভতী উরদ্যাগ, শদো  ম্মশতক্ররভ ২০১০ ারর 

ফেফন্ধু কন্যায নাভানুারয  “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  কররজ”টি স্থাশত য়। দ্য স্থাশত মফযকাযী শক্ষা 

প্রশতষ্ঠানটি মগাারগঞ্জ মজরা রযয পুযাতন মজরোনায শযতযাক্ত জায়গায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শবপ্রায় নুমায়ী 

স্থান কযা য়। অফাশক সুশফধা মকফরভাে মভরয়রদয োরানায জন্য শফদ্যারয়টি স্থান কযা রয়রছ। শফদ্যাররয়য 

শনজস্ব মকান বফন না থাকায় মজরোনায শযতযাক্ত করয়কটি টিনরড বফরন শক্ষা কাম থক্রভ শযচাশরত রয় অশছর। 

ম শযরপ্রশক্ষরত  শফদ্যভান প্রশতষ্ঠারনয শক্ষাগত সুরমাগ-সুশফধা বৃশি কযা এফং একারডশভক শযরফরয উন্নয়ন কযায 

ররক্ষয অররাচয প্রকেটি ফাস্তফাশয়ত রয়রছ। 

শফদ্যভান প্রশতষ্ঠারনয শক্ষাগত সুরমাগ-সুশফধা বৃশি কযা এফং একারডশভক শযরফরয উন্নয়ন কযা।  

জুরাআ,২০১১ রত জুন,২০১৩ 

জুরাআ,২০১১ রত জুন,২০১৪ 

 ফাস্তফায়রনয শনশভি প্রকেটি ংরাধন কযা য়। 



প্রস্তাশফত মূর কাম থক্রভ ররাঃ ৫ তরা শবরতয য ৪ তরা একারডশভক কাভ প্রাশনক  

রাআরব্রযী বফন শনভ থাণ, ৫ তরা শবরতয য  ৪ তরা একারডশভক বফন শনভ থাণ, (গ) ৫ তরা শবরতয য  ৫ তরা 

ছােী মারস্টর শনভ থাণ (১০০ অন), (ঘ) ২ তরা শপ্রশন্সার  াউজ টিউটয বফন শনভ থাণ, (ঙ) ফাউন্ডাশয য়ার, (চ) 

বযন্তযীন যাস্তা, (ছ) াযরপ মেন  াি াউজ শনভ থাণ, (জ) অফাফে, (ঝ) মন্ত্রাশত  মানফান ক্রয় (৪টি), (ঞ) 

ফআ-পুস্তক ংগ্র  ন্যান্য। 

গণ কগরণয

১। মভাঃ াভছুর হুদা 

শনফ থাী প্ররকৌরী  

শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তয। 

৩১-১০-২০১১ ০৯-০৩-২০১২ েন্ডকারীন 

২। মভাঃ অরী অজভ 

শনফ থাী  প্ররকৌরী  

শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তয। 

২৭-০৩-২০১২ ১১-০২-২০১৪ েন্ডকারীন 

৩। মভাঃ যায়ান ফাদা 

শনফ থাী  প্ররকৌরী  

শক্ষা প্ররকৌর শধদপ্তয। 

১২-০২-২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ েন্ডকারীন 

 ০৮- ৮

তপ্ত 

Methodology Methodology) 

 

PEC, Steering Committee রু

১৫২০.৭০

৪ ১৫০৪.১৪

(৯৯%)। ৩



৭৪৮.৭০ ৭৪৮.৭০ -- ৪০.৭১% ৭৭২.০০ ৭৭২.০০ ৭৭২.০০ -- ৫০.৭৭% 

৩-১৪ ৭৭২.০০ ৭৭২.০০ -- ৪৯.২৩% ৭৩২.১৪ ৭৩২.১৪ ৭৩২.১৪ -- ৪৯.২৩% 

১৫২০.৭০ ১৫২০.৭০ -- -- ১৫০৪.১৪ ১৫০৪.১৪ ১৫০৪.১৪ -- ১০০% 

ম্পূণ থটাআ ব্যয় রয়রছ থ থাৎ 

 

৮.২.১। ফআ পুস্তক (রাআরব্রযী):  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়   

করররজয ফআ পুস্তক (রাআরব্রযী)  োরত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৫.০০  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  

থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.২। শযচারন ব্যয় (অনুলশেক): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয় 

 করররজয শযচারন ব্যয় (অনুলশেক) োরত ১০.৫০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১০.৫০  রক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৩। ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা একারডশভক কাভ প্রাশনক  রাআরব্রযী বফন শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান 

নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়   করররজয ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা 

একারডশভক কাভ প্রাশনক  রাআরব্রযী িিন তনম যাণ োরত ৩৫৪.৪৯ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৩৫৩.৮৮  

রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ।  এ োরত ০.৬১ রক্ষ টাকা কভ ব্যয় কযা রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৮৩% 

এফং ফাস্তরফ ১৫২৩  ফঃশভটারযয স্থরর ১৫২৩ফঃ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% 

িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 

 



শচেঃ শনশভ থত ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা একারডশভক কাভ প্রাশনক  রাআরব্রযী বফন। 

 

৮.২.৪। ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা একারডশভক বফন শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা 

ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা একারডশভক িিন তনম যাণ োরত ৪৪১.৫৪ রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ৪৩৩.৯৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ োরত ৭.৫৮ রক্ষ টাকা কভ ব্যয় কযা রয়রছ।  থ থাৎ 

অশথ থক গ্রগশত ৯৮.২৮% এফং ফাস্তরফ ২০৮০  ফঃশভটারযয স্থরর ২০৮০ ফঃ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ 

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

 

শচেঃ শনশভ থত ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা একারডশভক বফন। 

৮.২.৫। ৫ তরা শবরতয উয ৫ তরা ১০০ অন শফশি ছােী মারস্টর শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ 

“মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  ৫ তরা শবরতয উয ৫ তরা ১০০ অন শফশি ছােী মারস্টর 

তনম যাণ োরত ৪০৯.০৩ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪০৮.৫৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ োরত ০.৪৭ রক্ষ টাকা 

কভ ব্যয় কযা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৮৯% এফং ফাস্তরফ ১৬৭০.০০  ফঃশভটারযয স্থরর ১৬৭০.০০ ফঃ 

শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

 



শচেঃ শনশভ থত ৫ তরা শবরতয উয ৫ তরা ১০০ অন শফশি ছােী মারস্টর। 

৮.২.৬। ২য় তরা ধ্যক্ষ  মারস্টর সুারযয ফা বফন শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা 

ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  ২য় তরা ধ্যক্ষ  মারস্টর সুারযয ফা বফন তনম যাণ োরত ৬৪.৪২ রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ৬৪.৩৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ োরত ০.০৮ রক্ষ টাকা কভ ব্যয় কযা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক 

গ্রগশত ৯৯.৮৮% এফং ফাস্তরফ ২০০ ফঃশভটারযয স্থরর ২০০ ফঃ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত 

১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 
 

 

শচেঃ শনশভ থত ধ্যক্ষ  মারস্টর সুারযয ফা বফন। 

 

৮.২.৭। ীভানা প্রাচীয শনভ থাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  

ীভানা প্রাচীয তনম যাণ োরত ৩০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৯.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ োরত ০.০২ 

রক্ষ টাকা কভ ব্যয় কযা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৬০% এফং ফাস্তরফ ৪৫০ অয এভ স্থরর ৪৫০ অয 

এভআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 
 

 



শচেঃ শনশভ থত ীভানা প্রাচীয। 

৮.২.৮। বযন্তযীন যাস্তা শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  

করররজয বযন্তযীন যাস্তা তনম যাণ োরত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪.৭৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ োরত 

০.২৫ রক্ষ টাকা কভ ব্যয় কযা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৫% এফং ফাস্তরফ ৮০যাশনং শভটারযয স্থরর ৮০ 

যাশনং শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক  ভরন 

রয়রছ। 

      

শচেঃ শনশভ থত বযন্তযীন যাস্তা। 

 

৮.২.৯। কশিউটাযঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  

কশিউটায  োরত ৪৩.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৩৬.২০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ োরত ৬.৮০ রক্ষ টাকা 

কভ ব্যয় কযা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৮৫% এফং ফাস্তরফ ৪৩টি কশিউটারযয স্থরর ৪৩টি কশিউটাযআ 

ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। উরেখ্য কশিউটাযমু এেন ংরমাগ স্থান কযা 

য়শন। 

 

 



শচেঃ ক্রয়কৃত কশিউটায মন্ত্রাংরয একাং। 

৮.২.১০। পরটাকশ মভশনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  

পরটাকশ মভশন (১টি)  োরত ২.৮৪ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২.৮৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১১। পযাক্স মভশনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  পযাক্স 

মভশন (১টি)  োরত ০.৩৮ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ০.৩৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১২। অফাফেঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  

অফাফে োরত ৭৬.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

   

শচেঃ অফাফরেয একাং। 

 

৮.২.১৩। মানফানঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  মানফান  

(১টি জী)  োরত ৭১.৫০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭১.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৪। সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে মভয়ারদ “মে াশনা ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়  করররজয  

সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত োরত ৭.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। উরেখ্য সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত স্থান কযা য়শন ভরভ থ রযজশভরন মদো মায়।  



শচেঃ ক্রয়কৃত সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাংরয একাং। 

  

শফদ্যভান প্রশতষ্ঠারনয শক্ষাগত সুরমাগ-সুশফধা বৃশি 

কযা এফং একারডশভক শযরফরয উন্নয়ন কযা।

শফদ্যভান প্রশতষ্ঠারনয শক্ষাগত সুরমাগ-সুশফধা বৃশি কযা এফং 

একারডশভক শযরফরয উন্নয়ন করা য়েয়ছ; 

 

িার

 “রলখ াতনা িাতকা উচ্চ তিদ্যাে ও কয়জ, রগািাগঞ্জ এর উন্নেন (১ম ংয়লাতিি)” লী যক 

প্রকেটি  কয়য়জ একায়ডতমক িিন তনম যায়ণর মাধ্যয়ম তলক্ষােীয়দর তলক্ষার িতরয়িলগি ও িাঠদায়নর সুয়যাগ -

সুতিিা  ছােীরদয অফারনয সুরমাগ সৃশি রয়রছ । 

১ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত কশিউটায মূ  সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত প্যারকটজাত  ফস্থায় দৃশ্যভান রয়রছ , শযদ থনকার 

ম থন্ত কশিউটায সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতমূ ল্যারফ স্থান কযা য়শন, মা কাম্য নয়; 

২ প্রকেটি ভাপ্ত য় জুন , ২০১৪ ারর। প্রকে ভাশপ্তয য প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) শতন ভারয ভরধ্য 

অআএভআশডরত মপ্রযরণয ফাধ্যফাধকতা থাকরর তা রনক শফররে (প্রায় ০১ ফছয রয) মপ্রযণ কযা য়; 

১২.৩ অররাচয প্রকেটিয শডট কাম থক্রভ িন্ন য়শন ভরভ থ প্রকরেয PCR ম থরফক্ষরণ মদো মায়। 

 

১ প্রকরেয অতায় ক্রয়কৃত কশিউটায মূ এফং ন্যান্য সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতমূ নশতশফররে ল্যারফ স্থান কযরত 

রফ; 

প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত প্রতিয়িদন (PCR) অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি রপ্ররণ করার ব্যািায়র 

মন্ত্রণােয়ক িতিষ্যয়ি কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি;  

১৩.৩  মাপ্ত প্রকেটির দ্রুি Exteranal Audit ম্পন্ন করয়ি য়ি এিং তডট প্রতিয়িদন অআএমআ তিিায়গ রপ্ররণ করয়ি 

য়ি; এিং 

১৩.৪  নুয়চ্ছদ ১৩.১ রেয়ক ১৩.৩ এর তিয়ে গৃীি িদয়ক্ষি জরুরী তিতিয়ি অআএমআ তিিাগয়ক িতি করয়ি য়ি। 



“তউম্যান তরয়া য রডয়িিয়মন্ট থ্রু স্কাউটিং” ীল থক প্রকে। 

ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতরফদন 

(ভাপ্ত: জুন,২০১৪) 

 

   

১। প্রকরেয ফস্থানঃ  ভগ্র ফাংরারদ। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  ফাংরারদ স্কাউটস্ 

৩। প্রাশনক ভন্ত্রণারয়ঃ  শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

 

৪।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

শতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রঃ ব্যরয়য 

%) 

শতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 
মূর  

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ (ংস্থার 

তনজস্ব ে য) 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ (ংস্থার 

তনজস্ব ে য) 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(মভয়াদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪০০.০০ 

১২৯৪.৩৮ 

-- 

১০৫.৬২ 

১৭০৮.০০ 

১৬০২.৩৮ 

-- 

১০৫.৬২ 

১৭০৭.৭০ 

 

জুরাআ,২০১০ 

রত 

শডরেয,২০১৩ 

জুরাআ,২০১০ 

রত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ,২০১০ 

রত 

জুন,২০১৪ 

৩০৮.০০ 

(২২%) 

৬ ভা 

 (১৭%) 

 

৫। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

         (রক্ষ টাকায়)  

ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ  অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. জনিয়র রিিন িািা ৫ জন ৫১.৪৫ ৫ জন ৫১.৪৫ (১০০%) ৫ জন (১০০%) 

০২. প্রতলক্ষণ কায যািী ৭৩৪ জন ১৫৯.৬৪ ৭৩৪ জন ১৫৯.৬৪ (১০০%) ৭৩৪ জন (১০০%) 

০৩. রপ্রাগ্রাম কায যািী ৩৪৬ জন ৩০৪.৫২ ৩৪৬ জন ৩০৪.৫২ (১০০%) ৩৪৬ জন (১০০%) 

০৪. মাজ উন্নেন ও স্বাস্থয য়চিনামূক 

কায যািী 

৯৯ জন ৮৭.২৫ ৯৯ জন ৮৭.২৫ (১০০%) ৯৯ জন (১০০%) 

০৫. গা যস্ আন স্কাউটিং কায যািী ৮২ জন ৩০.৩২ ৮২ জন ৩০.৩২ (১০০%) ৮২ জন (১০০%) 

০৬. এক্সয়টনলন/প্রতিিন্ধী স্কাউটিং কায যািী ২৩ জন ১২.৫৬ ২৩ জন ১২.৫৬ (১০০%) ২৩ জন (১০০%) 

০৭. এডাল্টস্ আন স্কাউটিং কায যািী ১২ জন ৮.৭৫ ১২ জন ৮.৭৫ (১০০%) ১২ জন (১০০%) 



ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ  অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

০৮. গয়িণা ও মূল্যােন  ৪২টি ১২.৫০ ৪২টি ১২.৫০ (১০০%) ৪২টি (১০০%) 

০৯. জনংয়যাগ, প্রকালনা ও ডকুয়ময়ন্টলন ১০টি ৫.০০ ১০টি ৫.০০ (১০০%) ১০টি (১০০%) 

১০. আনফরয়মলন এন্ড কতমউতনয়কলন 

রটকয়নাতজ 

৪২টি ২৫.৫৬ ৪২টি ২৫.৫৬ (১০০%) ৪২টি (১০০%) 

১১. যানিায়নর জ্বাানী ও রক্ষণায়িক্ষণ রোক ২৭.৫৫ রোক ২৭.৫৫ (১০০%) রোক (১০০%) 

১২. তফ কতন্টনয়জন্সী রোক ১২.৯৫ রোক ১২.৯৫ (১০০%) রোক (১০০%) 

১৩. প্রাআ কতন্টনয়জন্সী -- -- -- -- -- 

১৪. তফতজকযা কতন্টনয়জন্সী -- -- -- -- -- 

১৫. অিািিে, যন্ত্রিাতি এিং ম্যায়টতরয়েস্ ১৭৭টি ৫৩.৩৭ ১৭৭টি ৫৩.০৭ (১০০%) ১৭৭টি (১০০%) 

১৬. রিৌি তনম যাণ ২১টি ২৮৫.৮৭ ২১টি ২৮৫.৮৭ (১০০%)  ২১টি (১০০%) 

১৭. রমৌচাক জািতে স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের 

উন্নেন  

রোক ৩৪০.৯৬ রোক ৩৪০.৯৬ (১০০%) রোক (১০০%) 

১৮. িরগুনাে রনচার িজারয়িমন রেতনং 

রন্টার 

১টি ৪৫.০০ ১টি ৪৫.০০ (১০০%) ১টি (১০০%) 

১৯. তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ 

রকয়ের উন্নেন 

৭টি ৫৭.৯২ ৭টি ৫৭.৯২ (১০০%) ৭টি (১০০%) 

২০. ভূতম তিগ্রণ (তয়ট) ৭.১৬ একর ১৮৬.৮৩ ৭.১৬ একর ১৮৬.৮৩ (১০০%) ৭.১৬ একর (১০০%) 

 মভাট =  ১৭০৮.০০ -- ১৭০৭.৭০ 

(৯৯.৯৮%) 

(১০০%) 

নুরভাশদত শডশশ নুমায়ী ১৭০৮.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় প্রকেটি জুরাআ,২০১০ রত শডরেয, ২০১৩ মভয়ারদ 

ফাস্তফাশয়ত য়।  প্রকে মভয়ারদ ১৭০৮.০০ রক্ষ টাকা শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত ফমুক্ত য় মায  ভরধ্য ১৭০৭.৭০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯৮% এফং প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভরভ থ জানা মগরছ।  

৭। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১। টভূশভঃ ফতথভান প্রকরেয পূরফ থ ‘‘ফাংরারদর স্কাউটিং ম্প্রাযণ (৩য় ম থায়)’’ নারভ একটি প্রকে ফাংরারদ স্কাউট 

াপরল্যয ারথ ফাস্তফায়ন করয। এআ প্রকরেয ভাধ্যরভ মদরয তরুণ, েফয়ী মছরর মভরয় এফং মৄফরদয অত্মশনবথয, 

মদরপ্রশভক, সুরমাগ্য নাগশযক শররফ গরে মতারায সুরমাগ সৃশিয ররক্ষয উদর িশতয ভাধ্যরভ ক্ররভান্নশতীর 

ম থায়ক্রশভক প্রশক্ষণ প্রদান করয। এছাো ১১-২৫ ফছয ফয়ী মছরররভরয়যা ভারফ, জােুযী, মুট, াভাশজক  

উন্নয়নমূরক কভ থকারন্ড ংগ্ররণয ভাধ্যরভ মনর্তরেয গুণাফরী শফকারয প্রশক্ষণ প্রাপ্ত য়।  

স্কাউটিং কাম থক্ররভয মূর উরদ্দশ্য রে মৄফরদয দক্ষ করয গরে মতারা, সুপ্ত প্রশতবায শফকা ঘটিরয় একজন সুরমাগ্য  

দাশয়েফান নাগশযক শররফ গরে মতারা, এরক্ষরে তারদয দক্ষতা  অগ্ররক কারজ রাশগরয় মদরয ভানফ িদ 

উন্নয়রনয মক্ষরে স্কাউট অরন্দারন ম্প্রাযণ কযা একটি কাম থকযী শফশনরয়াগ। প্রকৃতরক্ষ উৎাদনীর ফাংরারদ গঠরনয 

মক্ষরে এটি একটি প্রাশতষ্ঠাশনক শফশনরয়াগ শররফ শফরফশচত য়। 

স্কাউট প্রশক্ষরণয ভাধ্যরভ মদরয মৄফরদয অত্মশনবথযীর, মদরপ্রশভক শররফ গরে মতারা , মছরর-মভরয়যা  মারত  

াযীশযক বারফ সুস্থ,্ ভানশক বারফ অত্মপ্রতযয়ী  অধ্যাশত্মকবারফ অররাশকত নাগশযক শররফ ভাজ জায়গা করয 

শনরত ারয। ম ররক্ষয উরেেরমাগ্য ংখ্যক তরুণ মছরর-মভরয়রদয প্রশক্ষণ প্রদারন শনশভি অররাচয প্রকেটি গ্রণ কযা 

রয়রছ। 



৭.২।  প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  

১) রদয়লর তলশু-তকয়লার, িরুণ-িরুণীয়দর স্কাউটিং প্রতলক্ষয়ণর মাধ্যয়ম অত্মতনিযরলী , রদলয়প্রতমক ও তিশ্বাী নাগতরক 

তয়য়ি গয়ে তুয় িায়দর লারীতরক , মানতক ও অধ্যাতত্মক উন্নতি র মাধ্যয়ম সুশৃঙ্খ নাগতরক তয়য়ি মায়জ 

প্রতিতষ্ঠি করা; 

২) মাধ্যতমক তিদ্যাে, মাদ্রাা ও কয়জ িয যায়ে ২০০০টি নতুন স্কাউট ও ররািার স্কাউট দ গঠয়নর মাধ্যয়ম এক ক্ষ 

স্কাউট দস্য ংখ্যা বৃতি করা; 

৩) স্কাউট ও ররািার স্কাউটয়দর গুণগি মায়নান্নেয়নর য়ক্ষয অআতটি প্র তলক্ষণ রকা য প্রদান ও ওোকযলি অয়োজন 

করা; এিং 

৪) রমৌচাক জািীে স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ে ৫০০ অয়নর তডটতরোম ংস্কার কয়র স্কাউটয়দর প্রয়োজন রমটায়নার 

িালািাতল িাোর মাধ্যয়ম ংস্থার অে বৃতির সুয়যাগ সৃতষ্ট করা।  

৭.৩। নুরভাদন ম থায়ঃ  অররাচয প্রকেটি মভাট ১৪০০.০০ রক্ষ (শজশফ ১২৯৪.৩৮ রক্ষ এফং ফাংরারদ স্কাউট-এয শনজস্ব 

থ থায়ন ১০৫.৬২ রক্ষ) টাকা  প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী, ২০১০ রত শডরেয,২০১৩ মভয়ারদ  ফাস্তফায়রনয জন্য মথামথ 

কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত য়।  যফতীরত মভাট ১৭০৮.০০ রক্ষ (শজশফ ১৬০২.৩৮ রক্ষ এফং ফাংরারদ স্কাউট-এয 

শনজস্ব থ থায়ন ১০৫.৬২ রক্ষ) টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জুরাআ,২০১০ রত জুন,২০১৪ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকেটি 

ংরাধন কযা রয়রছ।   

৭.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ   

 (১)  ভূশভ শধগ্রণ; (২) মবৌত শনভ থাণ; (৩) মভৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশক্ষণ মকরন্দ্রয উন্নয়ন; (৪) ফযগুনায় মনচায 

ফজাযরবভন মিশনং মন্টায শনভ থাণ; (৫) শররট অঞ্চশরক স্কাউট প্রশক্ষণ মকরন্দ্রয উন্নয়ন; (৬) অফাফে, মন্ত্রাশত 

এফং ম্যারটশযরয়রস্; (৭) জনফররয মফতন-বাতা; (৮) প্রশক্ষণ, মপ্রাগ্রাভ, ভাজ উন্নয়ন, গার থস্ আন স্কাউটিং, 

এক্সরটনন/প্রশতফন্ধী স্কাউটিং এফং এডািস্ আন স্কাউটিং কাম থাফরী; (৯) গরফলণা  মূল্যায়ন; (১০) জনংরমাগ, 

প্রকানা  ডকুরভরন্টন; (ট) আনপযরভন এন্ড কশভউশনরকন মটকরনারশজ আতযাশদ। 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশয়রে 

শনরয়াশজত শছররনঃ  

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশয়ে গ্রণ দাশয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

১। জনাফ মক এভ াআদুজ্জাভান 

শযচারক 

ফাংরারদ স্কাউটস্ 

০১-০৩-২০১০ ৩১-০৫-২০১৩ েন্ডকারীন 

২। জনাি এরলাদু রমাকাতদ্দ 

যুগ্ম-তনি যাী িতরচাক 

ফাংরারদ স্কাউটস্ 

০১-০৬-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৪ েন্ডকারীন 

 

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ  অআএভআশড কর্তথক মথাক্ররভ ০৭-০৪-২০১৫  ১৬-০৫-২০১৫ িাতরখ রযজশভরন 

শযদ থন কযা রয়রছ।  শযদ থনকারর প্রকে শযচারক, ফাংরারদ স্কাউরটয ংশিি কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা 

কযা রয়রছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত মূল্যায়ন 

প্রশতরফদনটি প্রণয়ন কযা রয়রছ।  

 

৭.৭। মূল্যায়ন িশত ( Methodology) :  মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়রন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ কযা 

রয়রছঃ 



(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বায় প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(ে)  ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা;  

(গ)  PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ)  কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ)  প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশস্দি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা।  

 

৮। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগশতঃ   

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় শছর ১৭০৮.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত 

ফ থরল প্রশতরফদন রত মদো মায় মম, প্রকেটিয জুন,২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত রয়রছ মভাট ১৭০৭.৭০ 

রক্ষ টাকা  (৯৯.৯৮%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০১০-১১ রত ২০১৩-১৪ ম থন্ত ভরয় ংরাশধত ফাশল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয 

অতায় ফযাদ্দ, ফমুশক্ত  ব্যয় শনরম্ন মদোরনা রঃ  

                                                                                    (রক্ষ টাকায়)  

অশথ থক ফৎয ংরাশধত ফযাদ্দ  রক্ষযভাো ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগশত 

মভাট টাকা 

(মজশডশএপ) 

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

২০১০-১১ ২০০.০০ ২০০.০০ -- ১০০% ২০০.০০ ২০০.০০ -- ১০০% 

২০১১-১২ ৪৩৮.৭৫ ৪৩৮.৭৫ -- ১০০% ৪৩৮.৫০ ৪৩৮.৫০ -- ১০০% 

২০১২-১৩ ৫০৯.০০ ৫০৯.০০ -- ১০০% ৫০৯.০০ ৫০৯.০০ -- ১০০% 

২০১৩-২০১৪ ৪৫৫.০০ ৪৫৫.০০ -- ১০০% ৪৫৪.৫৮ ৪৫৪.৫৮  ১০০% 

তনজস্ব ে য ১০৫.৬২ ১০৫.৬২ -- ১০০% ১০৫.৬২ ১০৫.৬২ -- ১০০% 

মভাট = ১৭০৮.০০ ১৭০৮.০০ -- ১০০% ১৭০৭.৭০ ১৭০৭.৭০ -- ১০০% 

 

৮.২। েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফরস্দলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত িশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমায়ী ফাস্তফ 

গ্রগশত রয়রছ ১০০%। প্রকেটিয েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ   

৮.২.১। জনিয়র রিিন িািাঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ৫ জন জনিয়র রিিন িািা ফাফদ ৫১.৪৫ রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ৫১.৪৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ৫ জন জনফররয শফযীরত ৫ জনআ তনয়োতজি করা 

য়েয়ছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.২।  প্রতলক্ষণ কায যািীঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রতলক্ষণ কায যািী  খায়ি ১৫৯.৬৪ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১৫৯.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ৭৩৪ জন প্রশক্ষণাথীয ভরধ্য ৭৩৪ জনরকআ প্রশক্ষণ মদয়া 

রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৩।   রপ্রাগ্রাম কায যািীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রপ্রাগ্রাম কায যািী খায়ি ৩০৪.৫২ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

৩০৪.৫২ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ৩৪৬ জন রপ্রাগ্রাম কায যািী ময়ধ্য ম্পূণ যটাআ  িন্ন কযা রয়রছ। থ থাৎ 

অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৪। মাজ উন্নেন ও স্বাস্থয য়চিনামূক কায যািীঃ   শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী মাজ উন্নেন ও স্বাস্থয 

য়চিনামূক কায যািী োরত ৮৭.২৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৮৭.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ৯৯ 

জন জনফররয শফযীরত ৯৯ জনআ তনয়োতজি তছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 



৮.২.৫। গা যস্ আন স্কাউটিং কায যািীঃ   শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী গা যস্ আন স্কাউটিং কায যািী খায়ি  ৩০.৩২ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৩০.৩২ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ৮২ জন জনফররয শফযীরত ৮২ জনআ 

তনয়োতজি তছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৬। এক্সয়টনলন/প্রতিিন্ধী স্কাউটিং কায যািীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী এক্সয়টনলন/প্রতিিন্ধী স্কাউটিং কায যািী 

খায়ি ১২.৫৬ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১২.৫৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ২৩ জন জনফররয শফযীরত 

২৩ জনআ তনয়োতজি তছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৭। এডাল্টস্ আন স্কাউটিং কায যািীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী এডাল্টস্ আন স্কাউটিং কায যািী খায়ি ১২.৫৬ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১২.৫৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ১২ জন জনফররয শফযীরত ১২ জনআ তনয়োতজি 

তছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৮। গয়িণা ও মূল্যােনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী গয়িণা ও মূল্যােন খায়ি ১২.৫০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১২.৫০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ৪২টি গরফলণ  মূল্যােন কায়জর শফযীরত ৪২টি ম্পন্ন য়েয়ছ 

থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৯। জনংয়যাগ, প্রকালনা ও ডকুয়ময়ন্টলনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী জনংয়যাগ, প্রকালনা ও ডকুয়ময়ন্টলন 

খায়ি ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ১০টি  প্রকালনা ও ডকুয়ময়ন্টলন 

শফযীরত ১০টি ম্পন্ন য়েয়ছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১০। আনফরয়মলন এন্ড কতমউতনয়কলন রটকয়নাতজঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী আনফরয়মলন এন্ড কতমউতনয়কলন 

রটকয়নাতজ খায়ি ২৫.৫৬ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৫.৫৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং আনফরয়মলন 

এন্ড কতমউতনয়কলন রটকয়নাতজর ৪২টি কায যিয়মর শফযীরত ৪২টি ম্পন্ন য়েয়ছ  থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১১। যানিায়নর জ্বাানী ও রক্ষণায়িক্ষণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী যানিায়নর জ্বাানী ও রক্ষণায়িক্ষণ খায়ি 

২৭.৫৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৭.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% 

িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১২। তফ কতন্টনয়জন্সীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তফ কতন্টনয়জন্সী খায়ি ১২.৯৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১২.৯৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৩। অিািিে, যন্ত্রিাতি এিং ম্যায়টতরয়েস্ঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী অিািিে, যন্ত্রিাতি এিং 

ম্যায়টতরয়েস্ খায়ি ৫৩.৩৭ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৫৩.০৭ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ১৭৭টি 

অিািিে, যন্ত্রিাতি এিং ম্যায়টতরয়েস্ শফযীরত ১৭৭টিআ িে করা য়েয়ছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত 

৯৯.৪৪%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

    



   

 

শচেঃ অিািিে, যন্ত্রিাতি এিং ম্যায়টতরয়েস্। 

 

৮.২.১৪। রিৌি তনম যাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রিৌি তনম যাণ খায়ি ২৮৫.৮৭ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

২৮৫.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ২১টি কয়টজ তনম যারণর শফযীরত ২১টির তনম যাণ ম্পন্ন য়েয়ছ  থ থাৎ 

অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 

   

শচেঃ মবৌত শনভ থারণয অতায় শনশভ থত করটজ। 

 

৮.২.১৫। রমৌচাক জািীে স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের উন্নেনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রমৌচাক জািীে স্কাউট প্রতলক্ষণ 

রকয়ের উন্নেন খায়ি ৩৪০.৯৬ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৩৪০.৯৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের তডটতরোয়মর মদয়ারর কশতয় পাটর 

রক্ষযনীয় শছর মা নশতশফররে মভযাভত কযা প্ররয়াজন।  



     

                  তচে : স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের মু্মখিাগ 

 

      

তচে : স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের িাউন্ডাতর রদো। 

      

   

 

তচে : স্কাউট প্রতলক্ষণ  রকয়ের তডটতরোয়মর উন্নেন করা য়েয়ছ। 

 



   

তচে : স্কাউট প্রতলক্ষণ  রকয়ের তডটতরোয়মর মদয়ারর কশতয় পাটর। 
 

৮.২.১৬। িরগুনাে রনচার িজারয়িলন রেতনং রন্টারঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িরগুনাে রনচার িজারয়িলন 

রেতনং রন্টার খায়ি ৪৫.০০ রক্ষ  টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ১টি মিশনং 

মন্টারযয শফযীরত ১টি  রেতনং রন্টার তনম যাণ করা য়ে রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। 
৮.২.১৭। তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের উন্নেনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট 

প্রতলক্ষণ রকয়ের উন্নেন খায়ি ৫৭.৯২ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৫৭.৯২ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ৭টি 

প্রশক্ষণ মকরন্দ্রয শফযীরত ৭টি  রকেআ উন্নেন করা য়েয়ছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ।  

 

      

তচে : তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের মূ রগট। তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের মূ িিন এিং 

তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের মূ িিয়ন ফাট (ডায়ন)। 

 

 



 

তচে : তয়ট অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের অওিাে তনতম যি কয়টজমূ। 

 

   

তচে : তয়ট অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের িযন্তরীন রাস্তাঃ 

৮.২.১৮। ভূতম তিগ্রণ (তয়ট): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ভূতম তিগ্রণ (তয়ট) খায়ি ১৮৬.৮৩ রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ১৮৬.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ  এফং ৭.১৬ একয জশভয শফযীরত ৭.১৬ একর জতমআ 

তিগ্রণ করা য়েয়ছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 

তচে : তয়ট অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ে তিগ্রণকৃত জতম। 



 

 

তচে : তয়ট অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের  িাউন্ডারী ওো। 

  

 

       

তচে : তয়ট অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ে তনতম যি গাড য রুম। 



 

                 তচে : তয়ট অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের প্রতলক্ষণ প্রদায়নর জন্য তনতম যি স্থান রিয়ে িয়েয়ছ। 

৯।  প্রকরেয উরদ্দশ্য  জথনঃ  

শযকশেত জথন 

১) রদয়লর তলশু -তকয়লার, িরুণ-িরুণীয়দর স্কাউটিং 

প্রতলক্ষয়ণর মাধ্যয়ম অত্মতনিযরলী , রদলয়প্রতমক ও 

তিশ্বাী নাগতরক তয়য়ি গয়ে তুয় িায়দর লারীতরক , 

মানতক ও অধ্যাতত্মক উন্নতির মাধ্যয়ম সুশৃঙ্খ  নাগতরক 

তয়য়ি মায়জ প্রতিতষ্ঠি করা; 

 

১) রদয়লর তলশু -তকয়লার, িরুণ-িরুণীয়দর স্কাউটিং 

প্রতলক্ষয়ণর মাধ্যয়ম অত্মতনিযরলী , রদলয়প্রতমক 

ও তিশ্বাী নাগতরক তয়য়ি গয়ে তুয় িায়দর 

লারীতরক, মানতক ও অধ্যাতত্মক উন্নতির মাধ্যয়ম 

সুশৃঙ্খ নাগতরক তয়য়ি মায়জ প্রতিতষ্ঠি  করার 

উয়দ্যাগ গ্রণ করা য়েয়ছ; 

২) মাধ্যতমক তিদ্যাে , মাদ্রাা ও কয়জ িয যায়ে ২০০০টি 

নতুন স্কাউট ও ররািার স্কাউট দ গঠয়নর মাধ্যয়ম এক 

ক্ষ স্কাউট দস্য ংখ্যা বৃতি করা; 

 

২) মাধ্যতমক তিদ্যাে , মাদ্রাা ও কয়জ িয যায়ে 

২০০০টি নতুন স্কাউট ও ররািার স্কাউট দ 

গঠয়নর মাধ্যয়ম এক ক্ষ স্কাউট দস্য ংখ্যা 

বৃতি করা য়েয়ছ; 

৩) স্কাউট ও ররািার স্কাউটয়দর গুণগি মায়নান্নেয়নর য়ক্ষয 

অআতটি প্রতলক্ষণ রকা য প্রদান ও ওোকযলি অয়োজন 

করা; এিং 

৩) স্কাউট ও ররািার স্কাউটয়দর গুণগি মায়নান্নেয়নর 

য়ক্ষয অআতটি প্রতলক্ষণ রকা য প্রদান ও 

ওোকযলি অয়োজন করা য়েয়ছ; এিং 

৪) রমৌচাক জািীে স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ে ৫০০ অয়নর 

তডটতরোম ংস্কার কয়র স্কাউটয়দর প্রয়োজন রমটায়নার 

িালািাতল িাোর মাধ্যয়ম ংস্থার অে বৃতির সুয়যাগ সৃতষ্ট 

করা। 

৪) রমৌচাক জািীে স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ে ৫০০ 

অয়নর তডটতরোম ংস্কার কয়র স্কাউটয়দর 

প্রয়োজন রমটায়নার িালািাতল িাোর মাধ্যয়ম 

ংস্থার অে বৃতির সুয়যাগ সৃতষ্ট করা য়েয়ছ । 

 

১০। উরদ্দশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্ররমাজয নয়। 

 



১১। প্রকরেয প্রবাফঃ   

স্কাউটিং প্রাশতষ্ঠাশনক  -াঠ্যক্রভ কাম থক্ররভয ভাধ্যরভ মছরর মভরয়রদয অচযণগত শযফতথন করয, মায ভাধ্যরভ স্কাউটরদয 

শববাফকবৃন্দ তারদয ন্তানরদয স্কাউটিং কযায জন্য অগ্র প্রকা কযরছন। মম ভস্ত শক্ষা প্রশতষ্ঠারন স্কাউটিং কাম থক্রভ 

শফদ্যভান যরয়রছ, ম ভস্ত প্রশতষ্ঠারন শক্ষায শযরফরয আশতফাচক শযফতথন রয়রছ।   

 মদরয একজন রচতন নাগশযক শররফ তাযা তারদয শনজ দাশয়ে িরকথ রচতন রে। প্রকেটি ফাস্তফায়রনয পরর স্কাউটযা 

াযীশযকবারফ সুস্থয, ভানশকবারফ অত্মপ্রতযয়ী এফং অধ্যাশত্মকবারফ সুশৃঙ্খর রয় অরযা অত্মশফর্শ্াী রয় ক) প্রশক্ষণাথী 

স্কাউটযা (তরুণ  মৄফ) এেন তারদয শনজস্ব ভস্যা ভাধান কযরত াযরফ; তাযা শনরজরক ব্যশক্তেপূণ থ শররফ সতযী করয অরযা 

উন্নয়নমূরক কাম থক্রভ িাদন কযরত ক্ষভ রফ;  ে) স্কাউট দস্যবৃন্দ ভাজ  ব্যশক্ত জীফরনয শফশবন্ন শফলরয় শধক রচতন 

রফ; গ) ভাজ মফায় ংগ্রণ এফং শিান্ত গ্ররণয মক্ষরে অয ক্ষভ রফ;  ঘ) স্কাউট দস্যবৃন্দ ভানশলকবারফ ফভয় 

ন্যান্য ব্যশক্তরদয চাআরত শফকশত। 

১২। ভস্যাঃ  

১২.১ প্রকয়ের অওিাে তনতম যি তিতিন্ন িরয়নর রিৌি িকাঠায়মা তনম যায়ণর কাজ ম্পাদন করা য়েয়ছ। তনতম যি স্থািনাতদর 

তকছু তকছু স্থায়ন তিয়ল কয়র রমৌচায়কর তডটতরোম িিন  তয়য়টর অঞ্চতক স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের অওিাে 

তনতম যি প্রতলক্ষণ স্থান রিয়ে িয়েয়ছ এিং মূ িিয়নর রদোয় ফাট ক্ষয করা রগয়ছ;      

১২.২   প্রকয়ের অওিাে িয যাপ্ত জনি না োকাে প্রকয়ের কায়জ তকছুটা তিয়ের সৃতষ্ট য়েয়ছ; 

১২.৩  তনতম যি িিনমূয় তনেতমি রমরামি ও ংস্কার কায যিয়মর  যয়েষ্ট িাি িতরতক্ষি  রয়রছ।  িাছাো জািীে স্কাউট 

ম্প্রারয়ণর তনতমি প্রকে এাকাে প্রয়োজনীে রাস্তা , ীমানা প্রাচীর , অিান ব্যিস্থা ও যানিায়নর ংস্থান  আতযাশদ 

ম থাপ্ত যরয়রছ ভরভ থ স্কাউট কর্তথক্ষ রত জানা মায়; 

১২.৪  প্রকেটি মাপ্ত ে জুন,২০১৪ ায়। প্রকে মাতপ্তর ির  অআএমআতডয়ি ০৩ মায়র ময়ধ্য তিতঅর রপ্ররয়ণর কো 

োকয়ও অআএমআতডয়ি তিতঅর িাওো যাে প্রাে ০৬ মা িয়র যা কাম্য নে;  এিং 

১২.৫ প্রকয়ের External তডট গি ০৫-১১-২০১৪ িাতরয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ এিং রকান Major Objection ায়া মায়শন ভরভ থ 

শশঅযএ উরেে কযা রয়রছ।  িয়ি তডট প্রতিয়িদন অআএমআতডয়ি দ্যািতি িাওো যােতন;  

১৩।  সুিাতরলঃ 

১৩.১ প্রকয়ের অওিাে তনতম যি স্থািনাতদর প্ররমাজয মক্ষরে  তিয়ল কয়র রমৌচায়কর তডটতরোম িিন  তয়য়টর অঞ্চতক 

স্কাউট প্রতলক্ষণ রকয়ের অওিাে তনতম যি প্রতলক্ষণ স্থান এিং রকয়ের মূ িিয়নর রদোয় ফাট  রমরামি ও ংস্কায়রর 

তিয়ে মন্ত্রণাে প্রয়োজনীে ব্যিস্থা গ্রণ কযরফ; 

১৩.২ প্রকয়ের কাজ সুষ্ঠুিায়ি ম্পাদয়নর জন্য প্রকে গ্রয়ণর রক্ষয়ে িয যাপ্ত জনি ংস্থান ররয়খ প্রতিোকরয়ণর তিয়ে 

িরিিীয়ি মন্ত্রণাে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কররি;  

১৩.৩ তনতম যি িিনমূয় তনেতমি রমরামি ও ংস্কার কায যিম চমান রাখয়ি য়ি। িাছাো জািীে স্কাউট ম্প্রারয়ণর 

তনতমি প্রকে এাকাে প্রয়োজনীে রাস্তা , ীমানা প্রাচীর, অিান ব্যিস্থা ও যানিায়নর ংস্থান করার তিয়ে মন্ত্রণাে 

প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ করয়ি িায়র;  

১৩.৪ প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত প্রতিয়িদন (PCR) অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি রপ্ররণ করার ব্যিায়র 

মন্ত্রণােয়ক িতিষ্যয়ি কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি;  

১৩.৫ প্রকয়ের External তডট গি ০৫-১১-২০১৪ িাতরয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ এিং রকান Major Objection ায়া মায়শন ভরভ থ 

শশঅযএ উরেে কযা রয়রছ।  তডট প্রতিয়িদন জরুরী তিতিয়ি অআএমআতডয়ি রপ্ররণ করয়ি য়ি; এিং 

১৩.৬ নুরেদ ১ ৩.১ রত ১ ৩.৫ এয সুাশযমূরয শফলরয় গৃীত দরক্ষ অগাভী ১ ভারয ভরধ্য  অআএভআ শফবাগরক 

ফশত কযরত রফ। 

 



“রংপুর তিশ্বতিদ্যাে স্থািন (২ে ংরলাতিি)” ীল থক প্রকে 

ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতরফদন 

(ভাপ্ত জুন, ২০১৪) 

 

    

১। প্রকরেয ফস্থান : যংপুয দয, যংপুয 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : শফর্শ্শফদ্যারয় ভঞ্জুযী কশভন এফং মফগভ মযারকয়া শফর্শ্শফদ্যারয়।  

৩। প্রাশনক ভন্ত্রণারয় : শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

৪।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়        :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

কার 

হ্রাকৃত ব্যয় 

(মূর প্রঃ 

ব্যরয়য ) 

শতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয 

%) 

মূর  

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(মভয়াদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯১০.০০ 

৯৯১০.০০ 

-- 

১০৩৫০.০০ 

১০৩৫০.০০ 

-- 

১০১৩৭.০০ 

 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

রত 

জুন, ২০১২ 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

জানুয়াযী, ২০০৯ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

২.১৩ 

(২.০৬%) 

২৪ ভা 

 (৬৬%) 

 

৫। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

          (রক্ষ টাকায়) 

 

ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. তফারয়দর রিিন জন ২৭.৬৫ ৫ জন ২৭.৬৫ 

 (১০০%) 

৫ জন 

(১০০%) 

০২. িাফয়দর রিিন জন ২৪.৩৫ ৬জন ২৪.৩৫  

(১০০%) 

৬জন 

(১০০%) 

০৩. প্রকে তফয়র জন্য িাো মা ৬.৮০ ৫৪ মা ৬.৮০ 

 (১০০%) 

৫৪ মা 

(১০০%) 

০৪. রিলনারী রোক ১০.০০ রোক ১০.০০ 

 (১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

০৫. িআ ও জান যা রোক ৬০.০০ রোক ৬০.০০ 

 (১০০%) 

রোক 

(১০০%) 



ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

০৬. রজনায়র কতন্টনয়জন্সী রোক ১৩৫.২০ রোক ১৩৫.২০ 

(১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

০৭. যানিান ংখ্যা ৬১.০০ ২টি ৬১.০০  

(১০০%) 

২টি (১০০%) 

০৮. বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতি ংখ্যা ২৬১.০০ ১৮৯৪ টি ২৬১.০০ 

(১০০%) 

১৮৯৪ টি 

(১০০%) 

০৯. তফ যন্ত্রিাতি ংখ্যা ৪০.০০ ৪৬টি ৪০.০০  

(১০০%) 

৪৬টি 

(১০০%) 

১০. অিািিে ংখ্যা ৭৫০.০০ ১২০৮৭টি ৭৫০.০০ 

(১০০%) 

১২০৮৭টি 

(১০০%) 

১১. ভূতম উন্নেন ঘঃতমঃ ২০৫.০০ ১৭২১৮৬ 

ঘঃতমঃ 

২০৫.০০ 

(১০০%) 

১৭২১৮৬ 

ঘঃতমঃ 

(১০০%)  

১২. প্রলাতনক িিন (১০ িা তিয়ির উির 

৪ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ১৮১০.০০ ৬৩৭৬ িঃ তমঃ ১৮১০.০০ 

(১০০%) 

৬৩৭৬ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

১৩. ছাে  নং-১ (৬ িা তিয়ির উির ৬ 

িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ৬৯১.০০ ৩৮৭৬ িঃ তমঃ ৬৯১.০০ 

(১০০%) 

৩৮৭৬ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

১৪. ছাে  নং-২ (৬ িা তিয়ির উির ৬ 

িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ৭২৫.০০ ৩৮৭৬ িঃ তমঃ ৭২৫.০০ 

(১০০%) 

৩৮৭৬ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

১৫. ছােী  নং-১ (৬ িা তিয়ির উির ৫ 

িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ৬৭০.০০ ৩৩৫৫ িঃ তমঃ ৬৭০.০০ 

(১০০%) 

৩৩৫৫ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

১৬. তিত তফ কাম িািিন (২ে িা 

তিতলষ্ট) 

িঃ তমঃ ১৩৫.৫২ ৬৪০ িঃ তমঃ ১৩৫.৫২ 

(১০০%) 

৬৪০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

১৭. তলক্ষকয়দর জন্য ডরয়মটতর-১ (৬ িা 

তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত)  

িঃ তমঃ ১৫৫.৭৪ ৭৩০ িঃ তমঃ ১৫৫.৭৪ 

(১০০%) 

৭৩০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

১৮. তলক্ষকয়দর জন্য ডরয়মটতর-২ (৬ িা 

তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ১৫৫.৭৪ ৭৩০ িঃ তমঃ ১৫৫.৭৪ 

(১০০%) 

৭৩০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

১৯. তফারয়দর জন্য ডরয়মটতর-১ (৬ িা 

তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ১৫৭.০০ ৭৩০ িঃ তমঃ ১৫৭.০০ 

(১০০%) 

৭৩০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

২০. তফারয়দর জন্য ডরয়মটতর-২  (৬ 

িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ১৫৭.০০ ৭৩০ িঃ তমঃ ১৫৭.০০ 

(১০০%) 

৭৩০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

২১. একায়ডতমক িিন-১  (৬ িা তিয়ির 

উির ৪ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ৬২০.০০ ৩৭০০ িঃ তমঃ ৬২০.০০ 

(১০০%) 

৩৭০০ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

২২. একায়ডতমক িিন-২  (৬ িা তিয়ির 

উির ৪ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ৫৫৯.০০ ৩৭০০ িঃ তমঃ ৫৫৯.০০ 

(১০০%) 

৩৭০০ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

২৩. একায়ডতমক িিন-৩  (৬ িা তিয়ির 

উির ৪ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ  ৭০৮.০০ ৩৭০০ িঃ তমঃ ৭০৮.০০ 

(১০০%) 

৩৭০০ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

২৪. একায়ডতমক িিন-৪  (৬ িা তিয়ির 

উির ৪ িা িয যন্ত) 

 িঃ তমঃ ৬৪৮.০০ ৩৭০০ িঃ তমঃ ৬৪৮.০০ 

(১০০%) 

৩৭০০ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

২৫. াআয়েরী তনম যাণ (৫ িা তিয়ির উির 

২ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ২৫৭.০০ ১০০০ িঃ তমঃ ২৫৭.০০ 

(১০০%) 

১০০০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  



ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

২৬. রন্ট্রা কযায়ফয়টতরো (৪িা তিয়ির 

উির ২ িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ২০৬.০০ ১০২১ িঃ তমঃ ২০৬.০০ 

(১০০%) 

১০২১ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

২৭. বিদুযতিক াি রিলন ও িাম্প াউজ রকতিএ ২৫৫.০০ ০১টি (১০০০ 

রকতিএ) 

২৫৫.০০ 

(১০০%) 

০১টি (১০০০ 

রকতিএ) 

(১০০%)  

২৮. িযন্তরীন অরতত রাস্তা তনম যাণ িঃ তমঃ ২২০.০০ ১০০০০ িঃ 

তমঃ 

২২০.০০ 

(১০০%) 

১০০০০ িঃ 

তমঃ (১০০%)  

২৯. িযন্তরীণ ারয়ফ রেন িঃ তমঃ ১০.০০ ৬০০ িঃ তমঃ ১০.০০  

(১০০%) 

৬০০ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

৩০. গিীর নকূি রোক ১০০.০০ রোক ১০০.০০ 

(১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

৩১. রকেীে মতজদ তনম যাণ (৩িা তিয়ির 

উির ১ম িা িয যন্ত) 

িঃ তমঃ ১৩২.০০ ৫০০ িঃ তমঃ ১৩২.০০ 

(১০০%) 

৫০০ িঃ তমঃ 

(১০০%)  

৩২. ীমানা প্রাচীর তনম যাণ িঃ তমঃ ১৮৪.০০ ২১০৬ িঃ তমঃ ১৮৪.০০ 

(১০০%) 

২১০৬ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

৩৩. প্রাআ কনটিনয়জতন্স রোক ২.১৩ রোক ০.০০ ০.০০ 

 মভাট =  ১০৩৫০.০০ 

(১০০%) 

-- ১০১৩৭.০০ 

(৯৭.৯৪%) 

(১০০%) 

  

নুরভাশদত শডশশ নুমায়ী ১০৩৫০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় প্রকেটি জানুয়াযী, ২০০৯ রত জুন, ২০১৪ মভয়ারদ ফাস্তফাশয়ত য়।  

প্রকে মভয়ারদ ১০১৩৭.০০ রক্ষ টাকা (৯৭.৯৪%) শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত ফমুক্ত য় মায ম্পূন থটাআ ব্যশয়ত রয়রছ থ থাৎ অশথ থক 

গ্রগশত, ফমুশক্তয ১০০% এফং প্রকরেয ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভরভ থ জানা মগরছ।  

৭। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১। টভূশভঃ উচ্চ শক্ষা  গরফলণায মক্ষরে অঞ্চশরক ভতা অনয়রনয ররক্ষয শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তথক যংপুয একটি াধাযণ 

শফর্শ্শফদ্যারয় প্রশতষ্ঠায উরদ্যাগ গ্রণ কযা য়। এ ররক্ষয অররাচয প্রকেটি মভাট ৯৯.১০ মকাটি টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় 

জানুয়াযী,২০০৯ মথরক জুন,২০১২ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ০৭-১২-২০০৮ তাশযরে একরনক কর্তথক নুরভাশদত য়। 

শনভ থাণ কারজয ড্আং শডজাআন  ব্যয় প্রাক্কররনয শযফতথন য়ায় কশতয় রে ব্যয় বৃশিয কযা য়। এ মপ্রশক্ষরত শক্ষা 

ভন্ত্রণাররয় নুশষ্ঠত শডশআশ বায সুাশযক্ররভ মভাট ১০৩.৫০ মকাটি টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী,২০০৯ রত 

জুন,২০১৩ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ০১-১২-২০১১ তাশযরে প্রকেটিয ১ভ ংরাশধত নুরভাশদত য়। যফতীরত  

প্রকেটিয কাজ সুষ্ঠুবারফ িাদরনয জন্য মভাট ব্যয় শযফশতথত মযরে কশতয় রেয ফাস্তফ  অশথ থক শযভারণয 

হ্রা–বৃশি করয গত ১৭-০২-২০১৩ তাশযরে শক্ষা শচফ ভরাদরয়য বাশতরে শফবাগীয় প্রকে মূল্যামন কশভটিয 

(শডশআশ) বায ভাধ্যরভ অন্তঃোত ভন্বয়  প্রকরেয মভয়াদ এক ফছয বৃশি কযা রয়রছ।  

 

৭.২।  প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  

১) উচ্চ তলক্ষা ও গয়িণার রক্ষয়ে অঞ্চতক মিা অনেয়নর য়ক্ষয রংপুয়র একটি ািারণ তিশ্বতিদ্যাে প্রতিতষ্ঠি করা ; 

২) তিশ্বতিদ্যায়ের একায়ডতমক কায যিম িতরচানার জন্য প্রলাতনক িিন , একায়ডতমক িিন, ছাে-ছােী , তলক্ষক-

কম যকিযা রকাোট যার এিং অিািিে, িআ ও যন্ত্রিাতি ংগ্র করা; 



৩) একায়ডতমক কায যিম সুষ্ঠুিায়ি িতরচানার জন্য নূন্যিম সুয়যাগ-সুতিিা সৃতষ্ট করা; এিং 

৪) ১ম িয যায়ে ২টি নুয়দর অওিাে ১১টি তিিাগ চালু করা। 

৭.৩। নুরভাদন ম থায়ঃ অররাচয প্রকেটি  ৯৯১০.০০  রক্ষ টাকা (পুরযাটাআ শজশফ) প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী, ২০০৯ রত 

জুন,২০১২ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ০৭-১২-২০০৮ তাশযরে একরনক কর্তথক নুরভাশদত য়। যফতীরত মভাট 

১০৩৫০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী,২০০৯ রত জুন,২০১ ৩ মভয়ারদ প্রকেটিয ১ভ ংরাধন  এফং ব্যয় 

শযফশতথত মযরে জানুয়াযী,২০০৯ রত জুন,২০১ ৪ ম থন্ত মভয়ারদ ২য় ংরাধন গত ০৫-০৬-২০১৩ তাশযরে মথামথ 

কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত রয়রছ। 

 

৭.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ   

 (১)  ৪টি একারডশভক বফন, (২) ১টি প্রাশনক বফন, (৩) ১টি ছােী র, (৪) ২টি শক্ষক ডযরভটশয, (৫) ২টি শপা থ 

ডযরভটশয,  (৬) উাচারম থয শপ কাভ-ফাবফন, (৭) রাআরব্রযী বফন, (৮) মকন্দ্রীয় ভশজদ, (৯) ফাউন্ডাযী য়ার, (১০) 

বযন্তযীণ অয শশ যাস্তা, (১১) মন্ট্রার কযারপরটশযয়া শনভ থাণ, (১২) ফআ  জান থার, (১৩) ২টি মানফান ক্রয়, (১৪) 

৮১৮১টি সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত  (১৫) ১১৭৯৩টি অফাফে ক্রয় আতযাশদ। 
 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে শযচাররকয দাশয়রে 

শনরয়াশজত শছররনঃ  

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশয়ে গ্রণ দাশয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

১। প্রয়ফর ড. এম এ জত তমো 

উিাচায য 

রিগম ররায়কো তিশ্বতিদ্যাে, রংপুর।  

০৬-০৫-২০০৯ ০৫-০৫-২০১৩ শতশযক্ত 

দাশয়ে 

২। প্রয়ফর ড. এ রক এম নুরুন্নিী 

উিাচায য 

রিগম ররায়কো তিশ্বতিদ্যাে, রংপুর। 

০৬-০৫-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৪ শতশযক্ত 

দাশয়ে 

  

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক ০২-০৫-২০১৫ িাতরখ রযজশভরন শযদ থন কযা রয়রছ।  

প্রকেটিয শনভ থাণ কাজ শক্ষা প্ররকৌর শফবারগয ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। শযদ থনকারর প্রকে শযচারক  

রিগম ররায়কো শফর্শ্শফদ্যাররয়য ভাননীয় উাচাম থ, শক্ষা প্ররকৌর শফবারগয ংশিি কভ থকতথাগণ এফং ন্যান্য ংশিি 

কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা কযা রয়রছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত 

তরথ্যয শবশিরত মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়ন কযা রয়রছ।  

৭.৭। মূল্যায়ন িশত (Methodology):  মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়রন শনরম্নাক্ত িশত (Methodology) নুযণ কযা 

রয়রছঃ 

(ক)  শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বায় প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(ে)  ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা;  

(গ)  PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ)  কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ)  প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশিি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 

 



৮। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগশতঃ   

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় শছর ১০৩৫০.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত মদো মায় মম, প্রকেটিয জুন,২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত রয়রছ মভাট ১০১৩৭.০০ 

রক্ষ টাকা  (৯৭.৯৪%)।  ফশি ২.১৩ রক্ষ টাকা (২.০৬%) ভন্ত্রণারয় রত ফমুক্ত কযা য়শন ভরভ থ জানা মায়।  

প্রকেটিয নুকূরর ২০০৮-০৯ রত ২০১৩-১৪ ম থন্ত ভরয় ংরাশধত ফাশল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অতায় ফযাদ্দ, ফমুশক্ত 

 ব্যয় শনরম্ন মদোরনা রঃ  

                                                                                   (রক্ষ টাকায়) 

অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত ফযাদ্দ  রক্ষযভাো ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগশত 

মভাট টাকা (শজশফ) প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%) মভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০০৮-০৯ ৫০.০০ ৫০.০০ -- ০.৪৮% ৫০.০০ ৫০.০০ -- ০.৪৮% 

২০০৯-১০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- ১৪.৪৯% ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- ১৪.৪৯% 

২০১০-১১ ২৮৩৮.০০ ২৮৩৮.০০ -- ২৭.৪২% ২৮৩৮.০০ ২৮৩৮.০০ -- ২৭.৪২% 

২০১১-১২ ৩৪৯০.০০ ৩৪৯০.০০ -- ৩৩.৭২% ৩৪৯০.০০ ৩৪৯০.০০ -- ৩৩.৭২% 

২০১২-১৩ ১৪৭৫.০০ ১৪৭৫.০০ -- ১৪.২৫% ১৪৭৫.০০ ১৪৭৫.০০ -- ১৪.২৫% 

২০১৩-

২০১৪ 

৭৮৪.০০ ৭৮৪.০০ -- ৭.৫৭% ৭৮৪.০০ ৭৮৪.০০ -- ৭.৫৭% 

মভাট ১০১৩৭.০০ ১০১৩৭.০০ -- ১০০% ১০১৩৭.০০ ১০১৩৭.০০ -- ৯৭.৯৪% 

৮.২। েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফরস্দলণঃ  প্রকেটিয গ্রগশত িশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমায়ী ফাস্তফ 

গ্রগশত রয়রছ ১০০%। প্রকেটিয েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ  

৮.২.১।  তফারয়দর রিিনঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ৫ জন তফায়রর রিিন ফাফদ ২৭.৬৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ২৭.৬৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ৫ জন তফায়রর শফযীরত ৫ জনআ তনয়োতজি তছ।  থ থাৎ অশথ থক 

 ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.২। িাফয়দর রিিনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ৬ জন িাফয়দরর রিিন ফাফদ ২৪.৩৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

২৪.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ৬ জন িায়ফর শফযীরত ৬ জনআ তনয়োতজি তছ।   থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 ৮.২.৩। প্রকে তফয়র জন্য িাোঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে তফয়র জন্য িাো (৫৪ মা) ফাফদ ৬.৮০ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬.৮০রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 ৮.২.৪। রিলনারীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রিলনারী ফাফদ ১০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১০.০০ রক্ষ টাকা 

ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৫। িআ ও জান যাঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িআ ও জান যা  ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬০.০০রক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 ৮.২.৬। রজনায়র কতন্টনয়জন্সীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রজনায়র কতন্টনয়জন্সী ফাফদ ১৩৫.২০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১৩৫.২০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 



 ৮.২.৭। যানিানঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ২টি যানিান (১টি জীি ও ১টি মাআয়িািা ) ফাফদ ৬১.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারদ্দয শফযীরত ৬১.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ২টি মানফারনয স্থরর ২টিআ ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ 

অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 ৮.২.৮। বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতিঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতি খায়ি ২৬১.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

২৬১.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ১৮৯৪টি সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতয স্থরর ১৮৯৪টিআ ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ 

অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 ৮.২.৯। তফ যন্ত্রিাতিঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তফ যন্ত্রিাতি খায়ি ৪০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৪৬টি শপ মন্ত্রাশতয  স্থরর ৪৬টিআ ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 ৮.২.১০। অিািিেঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী অিািিে খায়ি ৭৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭৫০.০০রক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ১২০৮৭টি অফাফরেয স্থরর ১২০৮৭টিআ ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১১। ভূতম উন্নেনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ভূতম উন্নেন োরত ২০৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২০৫.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ ১৭২১৮৬ ঘঃতমঃ স্থরর ১৭২১৮৬ ঘন শভটাযআ উন্নয়ন 

কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

৮.২.১২। প্রলাতনক িিন (১০ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রলাতনক িিন ফাফদ 

১৮১০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৮১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং 

ফাস্তরফ ৬৩৭৬ ফঃশভটারযয স্থরর ৬৩৭৬ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক  ভরন রয়রছ । িয়ি িিয়নর নাম ফক স্থািন করার প্রয়োজনীেিা নুভুি 

য়েয়ছ। 

                          

তচেঃ প্রলাতনক িিন (১০ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত)। 

৮.২.১৩। ছাে  নং-১ (৬ িা তিয়ির উির ৬ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ছাে  নং-১ ফাফদ ৬৯১.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬৯১.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৮৭৬ ফঃশভটারযয স্থরর ৩৮৭৬ ফগ থ শভটাযআ 

শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  বফনটিয শনয়শভত যক্ষণারফক্ষরণয 

অফশ্যকতা যরয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 



                       

তচেঃ ছাে  নং-১ (৬ িা তিয়ির উির ৬ িা িয যন্ত)। 

 

 ৮.২.১৪। ছাে  নং-২ (৬ িা তিয়ির উির ৬ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ছাে  নং-২ ফাফদ ৭২৫.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৮৭৬ ফঃশভটারযয স্থরর ৩৮৭৬ ফগ থ শভটাযআ 

শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

  

                        

তচেঃ ছাে  নং-২ (৬ িা তিয়ির উির ৬ িা িয যন্ত)। 

 ৮.২.১৫। ছােী   (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ছােী  নং -১ ফাফদ ৬৭০.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬৭০.০০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৩৫৫ ফঃশভটারযয স্থরর ৩৩৫৫ ফগ থ 

শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 



               

তচেঃ ছােী  নং-১ (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত)। 

 

 ৮.২.১৬। তিত তফ কাম িািিন (২ে িা তিতলষ্ট): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তিত তফ কাম িািিন ফাফদ 

১৩৫.৫২ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৩৫.৫২ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৬৪০ ফঃশভটারযয স্থরর ৬৪০ 

ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

               

তচেঃতিত তফ কাম িািিন (২ে িা তিতলষ্ট)। 

 

 ৮.২.১৭। তলক্ষকয়দর জন্য ডরয়মটতর-১ (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তলক্ষকয়দর জন্য 

ডরয়মটতর-১ ফাফদ ১৫৫.৭৪ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৫৫.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৭৩০ 



ফঃশভটারযয স্থরর ৭৩০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

কারজয ভান রন্তালজনক। 

 

 ৮.২.১৮। তলক্ষকয়দর জন্য ডরয়মটতর-২ (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তলক্ষকয়দর জন্য 

ডরয়মটতর-২ ফাফদ ১৫৫.৭৪ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৫৫.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৭৩০ 

ফঃশভটারযয স্থরর ৭৩০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 
 

 ৮.২.১৯। তফারয়দর জন্য ডরয়মটতর-১ (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তফারয়দর জন্য 

ডরয়মটতর-১ ফাফদ ১৫৭.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৫৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৭৩০ 

ফঃশভটারযয স্থরর ৭৩০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

কারজয ভান রন্তালজনক। 

                         

তচেঃ তফারয়দর জন্য ডরয়মটতর-১ (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত)। 

 

 ৮.২.২০। তফারয়দর জন্য ডররমটতর-২  (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তফারয়দর 

জন্য ডরয়মটতর-২ ফাফদ ১৫৭.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৫৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৭৩০ 

ফঃশভটারযয স্থরর ৭৩০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

কারজয ভান রন্তালজনক। 



                        

তচেঃ তফারয়দর জন্য ডরয়মটতর-২ (৬ িা তিয়ির উির ৫ িা িয যন্ত)। 

 ৮.২.২১। একায়ডতমক িিন-১  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত):  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী একায়ডতমক িিন-১  ফাফদ 

৬২০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬২০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৭০০ ফঃশভটারযয স্থরর 

৩৭০০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। বফনটি ব্যফায 

কযা শুরু রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

                    

তচেঃএকায়ডতমক িিন-১  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত)। 

 

 ৮.২.২২। একায়ডতমক িিন-২  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী একায়ডতমক িিন-২  ফাফদ 

৫৫৯.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৫৫৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৭০০ ফঃশভটারযয স্থরর 

৩৭০০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  বফনটি ব্যফায 

কযা শুরু রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 



                        

                     

তচেঃএকায়ডতমক িিন-২  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত)। 

 ৮.২.২৩। একায়ডতমক িিন-৩  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী একায়ডতমক িিন-৩ ফাফদ 

৭০৮.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৭০৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৭০০ ফঃশভটারযয স্থরর 

৩৭০০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। বফনটি ব্যফায 

কযা শুরু রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

                         

তচেঃএকায়ডতমক িিন-৩, িায়ম (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত)। 

 

 ৮.২.২৪। একায়ডতমক িিন-৪  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী একায়ডতমক িিন-৪ ফাফদ 

৬৪৮.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬৪৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৭০০ ফঃশভটারযয স্থরর 



৩৭০০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  বফনটি ব্যফায 

কযা শুরু রয়রছ।  কারজয ভান রন্তালজনক। 

                     

 

তচেঃএকায়ডতমক িিন-৪, ডায়ন  (৬ িা তিয়ির উির ৪ িা িয যন্ত)। 

 ৮.২.২৫। াআয়েরী তনম যাণ (৫ িা তিয়ির উির ২ িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী াআয়েরী তনম যাণ  ফাফদ ২৫৭.০০ 

রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৫৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ১০০০ ফঃশভটারযয স্থরর ১০০০ ফগ থ 

শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

                       

তচেঃ াআয়েরী তনম যাণ (৫ িা তিয়ির উির ২ িা িয যন্ত): 



 

 ৮.২.২৬। রন্ট্রা কযায়ফয়টতরো (৪িা তিয়ির উির ২ িা িয যন্ত):  শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রন্ট্রা কযায়ফয়টতরো ফাফদ 

২০৬.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২০৬.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ১০২১ ফঃশভটারযয স্থরর ১০২১ 

ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

 

                        

তচেঃ রন্ট্রা কযায়ফয়টতরো (৪িা তিয়ির উির ২ িা িয যন্ত)। 

 ৮.২.২৭। বিদুযতিক াি রিলন ও িাম্প াউজঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ১টি ১০০০ মকশবএ   বিদুযতিক াি রিলন ও 

িাম্প াউজ ফাফদ ২৫৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৫৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ । থ থাৎ অশথ থক  

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 ৮.২.২৮। িযন্তরীন অরতত রাস্তা তনম যাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িযন্তরীন অরতত রাস্তা তনম যাণ ফাফদ ২২০.০০ 

রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২২০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ১০০০০ ফঃশভটারযয স্থরর ১০০০০ ফগ থ 

শভটাযআ যাস্তা  শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান 

রন্তালজনক। 

                       

তচেঃ িযন্তরীন অরতত রাস্তা তনম যাণ। 



 ৮.২.২৯। িযন্তরীণ ারয়ফ রেনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িযন্তরীণ ারয়ফ রেন ফাফদ ১০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৬০০ যাশনং শভটারযয স্থরর ৬০০ যাশনং শভটাযআ শনভ থাণ কযা 

রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

 ৮.২.৩০। গিীর নকূিঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী গিীর নকূি ফাফদ ১০০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১০০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 ৮.২.৩১। রকেীে মতজদ তনম যাণ (৩িা তিয়ির উির ১ম িা িয যন্ত): শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রকেীে মতজদ তনম যাণ 

ফাফদ ১৩২.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৩২.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৫০০ ফঃশভটারযয স্থরর 

৫০০ ফগ থ শভটাযআ  শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান 

রন্তালজনক। 

                       

তচেঃ রকেীে মতজদ তনম যাণ (৩িা তিরির উির ১ম িা িয যন্ত):তনম যাণ। 

 

 ৮.২.৩২। ীমানা প্রাচীর তনম যাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ীমানা প্রাচীর তনম যাণ ফাফদ ১৮৪.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১৮৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ  ২১০৬ ফঃশভটারযয স্থরর ২১০৬ ফগ থ শভটাযআ  শনভ থাণ কযা 

রয়রছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 



 

তচেঃ তনতম যি ীমানা প্রাচীর। 

 

৯.০ । প্রকরেয উরদ্দশ্য  জথনঃ  

শযকশেত জথন 

১) উচ্চ তলক্ষা ও গয়িণার রক্ষয়ে অঞ্চতক মিা 

অনেয়নর য়ক্ষয রংপুয়র একটি ািারণ তিশ্বতিদ্যাে 

প্রতিতষ্ঠি করা; 

১) উচ্চ তলক্ষা ও গয়িণার রক্ষয়ে অঞ্চতক মিা 

অনেয়নর য়ক্ষয রংপুয়র একটি ািারণ তিশ্বতিদ্যাে 

প্রতিতষ্ঠি করা য়েয়ছ। 

২) তিশ্বতিদ্যায়ের একায়ডতমক কায যিম িতরচানার 

জন্য প্রলাতনক িিন , একায়ডতমক িিন , ছাে-ছােী 

, তলক্ষক-কম যকিযা রকাোট যার এিং অিািিে, িআ 

ও যন্ত্রিাতি ংগ্র করা; 

২) তিশ্বতিদ্যায়ের একায়ডতমক কায যিম িতরচানার জন্য 

প্রলাতনক িিন , একায়ডতমক িিন , ছাে-ছােী  , 

তলক্ষক-কম যকিযা রকাোট যার এিং অিািিে , িআ ও 

যন্ত্রিাতি ংগ্র করা য়েয়ছ। 

৩) একায়ডতমক কায যিম সুষ্ঠুিায়ি িতরচানা র জন্য 

নূন্যিম সুয়যাগ-সুতিিা সৃতষ্ট করা; এিং 

৩) একায়ডতমক কায যিম সুষ্ঠুিায়ি িতরচানার জন্য নূন্যিম 

সুয়যাগ-সুতিিা সৃতষ্ট করা য়েয়ছ; এিং 

৪) ১ম িয যায়ে ২টি নুয়দর অওিাে ১১টি তিিাগ চালু 

করা। 

৪) ১ম িয যায়ে ২টি নুয়দর অওিাে ১১টি তিিাগ চালু 

করা য়েয়ছ। 

 

১০। উরদ্দশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্ররমাজয নয়। 

 

১১। প্রকরেয প্রবাফঃ অয়াচয প্রকেটি িাস্তিােয়নর ফয় (  উচ্চ  একারডশভক

মবৌত ফকাঠারভাগত সুরমাগ সৃশি  
ন শনভ থাণ কযা  এছাো 

যাস্তা, াি াউজ , ভশজদ, 



গবীয নরকূ  আতযাশদ গি ক্ষা
 

১৩। ভস্যাঃ  

১৩.১। শশঅয-এয পৃষ্ঠা নং-৫এ চশক্তমূরল্যয করাভ যরয়রছ থচ চশক্তমূল্য মদোরনা য়শন। শডশশ’য ংস্থারনয ফাআরয 

শতশযক্ত রথ থ কাম থারদ প্রদান কযা রয়রছ শকনা শফলয়টি স্পি নয়। প্রকে রযজশভরন শযদ থনকারর চশক্তমূরল্যয 

শফলরয় মকান দুিয ায়া মায়শন;   

১৩.২। শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ ায়া মায়শন। এরক্ষরে শকছুটা জটিরতায মু্মেীন রত রয়রছ; 

১৩.৩। তিশ্বতিদ্যায়ের ছাে-ছােীর ংখ্যা দ্রুি গতিয়ি বৃতি িায়চ্ছ। িাআ িিযমান িকাঠায়মায়ি শতশযক্ত ংখ্যক 

শক্ষাথীরদয তীব্র অফাশক ংকট শযরশক্ষত রয়রছ;  

১৩.৪। প্রকয়ের External তডট গি ২২-০৯-২০১২ িাতরয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ এিং রকান Major Objection ায়া 

মায়শন ভরভ থ শশঅযএ উরেে কযা রয়রছ।  িয়ি তডট প্রতিয়িদন অআএমআতডয়ি দ্যািতি িাওো যােতন;  

১৩.৫। প্রকেটি মাপ্ত ে জুন,২০১৪ ায়। প্রকে মাতপ্তর ির  অআএমআতডয়ি ০৩ মায়র ময়ধ্য তিতঅর রপ্ররয়ণর কো 

োকয়ও অআএমআতডয়ি তিতঅর িাওো যাে প্রাে ০৮ মা িয়র (মাচ য,২০১৫-এ), যা কাম্য নে। 
 

১৪।  সুাশযঃ  

১৪.১। শশঅয-এয পৃষ্ঠা ন-৫এ চশক্তমূরল্যয করাভ যরয়রছ থচ চশক্তমূল্য মদোরনা য়শন। শডশশ’য ংস্থারনয ফাআরয 

শতশযক্ত রথ থ কাম থারদ প্রদান কযা রয়রছ শকনা তা ভন্ত্রণারয় েশতরয় মদেরফ;   

১৪.২। প্রকরেয নুকূরর শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ প্রদান  থ থ ছারেয শফলরয় বশফষ্যরত 

ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় উরদ্যাগ গ্রণ কযরফ; 

১৪.৩। তিশ্বতিদ্যায়ের ছাে-ছােীর ংখ্যা দ্রুি গতিয়ি বৃতি িায়চ্ছ। িাআ িিযমান িকাঠায়মায়ি শতশযক্ত ংখ্যক 

শক্ষাথীরদয তীব্র অফাশক ংকট মভাকারফরায় শফর্শ্শফদ্যারয় কর্তথক্ষ প্ররয়াজনীয় উরদ্যাগ গ্রণ কযরত ারযন; 

১৪.৪। প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানিন্ন কযায ররক্ষয শফরদী শফর্শ্শফদ্যাররয়য ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায 

িকথ স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন রফ। 

১৪.৫। প্রকয়ের External তডট গি ২২-০৯-২০১২ িাতরয়খ ম্পন্ন য়েয়ছ এিং রকান Major Objection ায়া 

মায়শন ভরভ থ শশঅযএ উরেে কযা রয়রছ।  তডট প্রতিয়িদন জরুরী তিতিয়ি অআএমআতডয়ি রপ্ররণ করয়ি য়ি; 

১৪.৬। িতিষ্যয়ি রকান প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত প্রতিয়িদন (PCR) অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি 

রপ্ররণ করার ব্যািায়র মন্ত্রণােয়ক  কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি;  

১৪.৭। নুরেদ ১৪.১ রত ১৪. ৬ এয সুাশযমূরয শফলরয় গৃীত দরক্ষ ময গ্রগশত  অগাভী ভারয ভরধ্য  অআএভআ 

শফবাগরক ফশত কযরত রফ। 

 

 

     



“মরয ফাংরা নগয কৃশল শফর্শ্শফদ্যাররয়য শধকতয উন্নয়ন (ংরাশধত)” ীল থক প্রকে 

মাতপ্ত মূল্যােন প্রতিয়িদন 

(মাপ্ত : জুন, ২০১৪) 

  

। মরয ফাংরা নগয, ঢাকা। 

। ময-আ-ফাংরা কৃশল শফর্শ্শফদ্যারয়/শফর্শ্শফদ্যারয় ভঞ্জুযী কশভন ঢাকা।

। শক্ষা ভন্ত্রণারয়

।

শযকশেত ফাস্তফায়নকার 
ফাস্তফায়নকার

শতক্রান্ত শতক্রান্ত

ফাস্তফায়নকাররয

৯১২৭.০০

৯১২৭.০০

 -

১০০৩৯.০০

১০০৩৯.০০

 -

১০০৩৯.০০

১০০৩৯.০০

 -

২০১২

২০১৩

২০১২

২০১৪

২০১২

২০১৪

৯.৯৯% ০১ ফছয (৩৩%)

। ম্পূণ থ যকাশয থ থায়রন ফাস্তফাশয়ত। 

।
(রক্ষ টাকায়)

ক্র:নং  

ফাস্তফ ফাস্তফ

  (১০০%) 
 ংখ্যা  (১০০%)  (১০০%) 

 ংখ্যা  (১০০%)  (১০০%) 
  (১০০%)  (১০০%) 
  (১০০%) 



 ংখ্যা   (১০০%)  
 

(১০০%) 
 ংখ্যা  (১০০%)  (১০০%) 

 ংখ্যা  (১০০%)  (১০০%) 
 মট  (১০০%)  (১০০%) 

 ংখ্যা (১০০%)  (১০০%) 
 ংখ্যা  (১০০%)  (১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

 (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 

  (১০০%)  
(১০০%) 



  (১০০%)  (১০০%) 

  (১০০%)  (১০০%) 

  (১০০%)  (১০০%) 

  (১০০%)  (১০০%) 

  (১০০%)  (১০০%) 
 মভাট=  ১০০৩৯.০০ - ১০০৩৯.০০ (১০০%)  

প্রকেটিয মূর প্রাক্কশরত ব্যয় শছর ৯১২৭.০০ রক্ষ টাকা। যফতীরত প্রকেটি ১০০৩৯.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় ংরাধন 

কযা য়। প্রকরেয ংরাশধত ব্যয় ১০০৩৯.০০ রক্ষ টাকায শফযীরত মুদয় থ থ ব্যয় রয়রছ মা প্রাক্কশরত ব্যরয়য ১০০%। 

প্রকরেয ংগ শবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনম্নরূ :

১) ফআ  জান থার : এোরত মথাক শররফ ২০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ শছর এফং শডশশ  য ংস্থান নুমায়ী ফআ মকনা ফাফদ 

ফযারদ্দয পূরযা থ থআ ব্যয় কযা রয়রছ ; 

২) উচ্চতয কৃশল গরফলণা, শক্ষা ভানফ িদ, উন্নয়ন শফলয়ক প্রশক্ষণ : এোরত ২০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাো রয়শছর 

এফং ৮৩ জনরক উচ্চতয শডগ্রী এফং প্রশক্ষরণয ব্যফস্থা যাো রয়শছর। শফর্শ্শফদ্যারয় শক্ষকরদয জন্য শএআচশড মকা থ, 

Operation of Sophisticated laboratory Instruments-এয উয প্রশক্ষণ প্রদান, আতযাশদ কারজ 

ফযাদ্দকৃত ম্পূণ থ থ থ ব্যয় ফযা রয়রছ ; 

) যাডজাংক্ট পযাকাশি :  কৃশল মক্টরয নতুন  ারানাগাদ তথ্য/শফলরয় শক্ষা প্রদারনয জন্য যাডজাংক্ট পযাকাশি 

শররফ ৩০ জন শক্ষক শনরয়াগ কযা য় এফং এোরত ব্যয় রয়রছ ৬.০০ রক্ষ টাকা (১০০%) ;

৪) শক্ষাথীরদয জন্য শক্ষা পয :  এোরত ফযাদ্দকৃত ১২৩.০০ রক্ষ টাকায় মভাট ১২৩০ জন শক্ষাথীরক বাযরত শক্ষা 

পরয মপ্রযণ কযা রয়রছ ;

৫) কশন্টনরজন্সী : এোরত ফযাদ্দকৃত ২০.০০ রক্ষ টাকায পূরযাটাআ অনুলংশগক ব্যয় শররফ িন্ন কযা রয়রছ ; 

৬) মানফান :  শডশশ  য ংস্থান নুমায়ী প্রকরেয অতায় এোরত ফযাদ্দকৃত ৫২.০০ রক্ষ টাকায় ১ টি জী  ১টি 

মভাটয াআরকর ক্রয় কযা রয়রছ ; 

৭) শপ, গরফলণাগায  োভায মন্ত্রাশত ক্রয় :  শডশশ  য ংস্থান মভাতারফক ২২৪.৪১ রক্ষ টাকায় ৪৫৫ টি শফশবন্ন 

ধযরনয শপ মন্ত্রাশত, গরফলণাগায মন্ত্রাশত  োভায মন্ত্রাশত ংগ্র কযা রয়রছ ; 

৮) অফাফে : এোরত ৩৩৬.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪৬০৮ টি অফাফে ক্রয় কযা রয়রছ ;

৯) াফ-মস্টন স্থান : এোরত ফযারদ্দয শফযীরত শফর্শ্শফদ্যাররয়  একটি ৫০০ মকশব আররকশিক াফ-মস্টন স্থান কযা 

রয়রছ ; 

) শরপট স্থান :  প্রকরেয অতায় ৩৩.৫০ রক্ষ টাকা ব্যরয় ১টি শরপট ংগ্রপূফ থক ৬ তরা শফশি শক্ষক মকায়াটার থ 

স্থান কযা রয়রছ ; 

১১) ডী টিউফ-রয়র স্থান : ফযাদ্দকৃত ৮৯.১৫ রক্ষ টাকা ব্যরয় শফর্শ্শফদ্যারয় এরাকায় ১ টি গবীয নরকূ স্থান কযা 

রয়রছ ; 



১২) গরফলণা প্লরটয জন্য ভূশভ উন্নয়ন,মচ ব্যফস্থা এফং মৌন্দম থফধ থন : শফর্শ্শফদ্যারয় এরাকায় মূর একারডশভক বফরনয মু্মে 

ংর শফশবন্ন পররয (ধান, গভ, াট আতযাশদ) গরফলণা প্লট সতযীয জন্য ভূশভ উন্নয়ন কাজ, মচ ব্যফস্থা  

শফর্শ্শফদ্যারয় কযািারয মৌন্দম থফধ থন কারজ মভাট ১০১০০ ঘ:শভ: অয়তন স্থারন ৩৯.৬৯ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ ; 

১৩) পযাকাশি বফন শনভ থাণ :  প্রকরেয অতায় ১৫৫৬.২৪ রক্ষ টাকা ব্যরয় মভাট ৪০৫০ ফ:শভ: অয়তন শফশি মদেতরা 

একটি পযাকাশি বফন শনভ থাণ কযা রয়রছ ; 

১৪) একতরা ল্যাফরযটযী বফরনয ৩ তরা উিথমুেী ম্প্রাযণ :  ংরাশধত শডশশ নুমায়ী ৬ তরা পাউরন্ডরন ১ তরা 

শফশি শফদ্যভান ল্যাফরযটযী বফরনয উয ৩ তরা উিথমুেী ম্প্রাযণ কযা রয়রছ। মভাট ১৮০০ ফ:শভ: শনভ থাণ কারজ 

ব্যয় রয়রছ ২৫৭.৪০ রক্ষ টাকা ; 

১৫) টিএশ কভরপ্লক্স শনভ থাণ :  প্রকরেয অতায় ৬ তরা পাউরন্ডরন শিতীয় তরা ম থন্ত শনভ থাণ কযা রয়রছ। এোরত 

ফযাদ্দ শছর ৬৮৮.১৭ রক্ষ টাকা মায পূরযাটাআ ব্যয় কযা রয়রছ ; 

১৬) ছােী র শনভ থাণ :  এোরত ফযাদ্দকৃত থ থ ১৭৩০.৬৬ রক্ষ টাকায় ১০ তরা পাউরন্ডরন ৪০০ অন শফশি একটি ৫ 

তরা ছােী র শনভ থাণ কযা রয়রছ ; 

১৭) ছাে র শনভ থাণ :  এোরত ফযাদ্দ শছর ১৬৯৪.৬৭ রক্ষ টাকা এফং এ রথ থ ১০ তরা পাউরন্ডরন ১টি উআং-এ ৫ তরা, 

য উআং এ ২ তরা এফং শকরচন  ডাআশনং উআং ১ তরা ম থন্ত ৪০০ অন শফশি ১ টি ছাে র শনভ থাণ কযা রয়রছ;

১৮) চতুথ থ মেণীয কভ থচাযীরদয জন্য মকায়াট থায শনভ থাণ : প্রকরেয অতায় এোরত ফযাদ্দ ৫০১.৩৩ রক্ষ টাকায় চতুথ থ মেণী 

কভ থচাযীরদয জন্য ১০ তরা পাউরন্ডরন ৪ তরা ম থন্ত মকায়াট থায শনভ থাণ কযা রয়রছ। এ মকায়াট থারয ৩২ টি আউশনট 

শনভ থাণ কযা রয়রছ এফং ম নুমায়ী ৩২ জন ৪থ থ মেণীয কভ থচাযীয অফান ব্যফস্থা সৃশি কযা রয়রছ ভরভ থ প্রকেসূরে 

জানা মায় ;  

১৯) র্ততীয় মেণী কভ থচাযী মকায়াট থায শনভ থাণ :  এোরত ফযাদ্দকৃত থ থ ৭২৪.৬১ রক্ষ টাকায় ১০ তরা পাউরন্ডরন ৪ তরা 

ম থন্ত মকায়াট থায শনভ থাণ কযা রয়রছ। এ মকায়াট থারয ৩২ টি আউশনরট ৩২ জন ৩য় মেণীয কভ থচাযীয অফারনয সুরমাগ 

সৃশি কযা রয়রছ ভরভ থ প্রকেসূরে জানা মায় ;  

২০) কভ থকতথারদয জন্য মকায়াট থায শনভ থাণ : প্রকরেয অতায় ১০ তরা পাউরন্ডনশফশি শফদ্যভান ৪ তরা বফরনয উয ৫ভ 

রত ১০ তরা ম থন্ত শনভ থাণ কাজ িন্ন কযা রয়রছ। এ মকায়াট থারয ২২ জন কভ থকতথায অফারনয সুরমাগ সৃশি কযা 

রয়রছ ভরভ থ প্রকেসূরে জানা মায় ;   

২১) শক্ষক মকায়াট থায শনভ থাণ :  শডশশ-য রক্ষযভাো নুমায়ী ১০ তরা পাউরন্ডরন নীচ তরায় কায াশকথং ৬ তরা 

ম থন্ত শক্ষকরদয জন্য মকায়াট থায শনভ থণ কযা রয়রছ। রক্ষযভাো নুমায়ী ২০ জন শক্ষরকয জন্য অফারনয ব্যফস্থা 

যাো রয়রছ। এোরত ফযাদ্দ শছর ১১৮০.১১ রক্ষ টাকা মায পূরযাটাআ ব্যয় কযা রয়রছ ;   

২২) ১ তরা মজনারযটয  িান্সপভ থায াউজ শনভ থাণ : এোরত ফযাদ্দকৃত ২৪.৯৩ রক্ষ টাকা ব্যরয় ৮০ ফ:শভ: অয়তরন ১ তরা 

একটি বফন শনভ থাণ কযা রয়রছ ;   

২৩) াি াউজ শনভ থাণ : প্রকরেয অতায় ৫.৬০ রক্ষ টাকা ব্যরয় ১৩ ফ:শভ: স্থান েশরত ১টি াি াউজ শনভ থাণ কযা 

রয়রছ ; 

২৪) ফাড থ  যাশনম্যার মড শনভ থাণ : এোরতয ব্যয় ফযাদ্দ ৪৪.০৭ রক্ষ টাকায় ১ টি একতরাশফশি ফাড থ  যাশনম্যার মড 

সতযী কযা রয়রছ ; 

২৫) মকন্দ্রীয় ভশজদ ম্প্রাযণ :  এোরত ফযাদ্দকৃত ১২২.৫০ রক্ষ টাকায ম্পূণ থ ব্যয় রয়রছ উরেে কযা রয়রছ তরফ 

ভশজদ শনভ থাণ কাজ ম্পূণ থ য়শন ভরভ থ জানা মগরছ ; এফং 

২৬) ভশন্দয শনভ থাণ : প্রকরেয অতায় ভশন্দয শনভ থারণয জন্য ১০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যাো য় এফং এ থ থ ব্যয় কযা 

য়। তরফ ভশন্দয শনভ থাণ কাজ ম্পূণ থ য়শন।  



৭। াধাযণ ম থরফক্ষণ  

৭.১ প্রকরেয টভূশভ

দীঘ থশদরনয ঐশতযফাী প্রশতষ্ঠান “ফাংরারদ এশগ্রকারচাযার আন্সটিটিউট” শফর্শ্শফদ্যাররয় রূান্তশযত য় ২০০১ 

াররয ১৫ জুরাআ এফং “মরয ফাংরা কৃশল শফর্শ্শদ্যারয়” নারভ নতুন কৃশল শফর্শ্শফদ্যারয় শররফ মাো শুরু করয। এ 

প্রশতষ্ঠানটি উচ্চতয কৃশল শক্ষায সূশতকাগায শররফ এফং গ্রদূত শররফ এ মদরয কৃশল উন্নয়রন ১৯৩৮ ন মথরক 

কাম থকয ভূশভকা মযরে মারে। শফর্শ্শফদ্যারয়টি ৮৬.৯৭ একয জশভয উয প্রশতশষ্ঠত। শফর্শ্শফদ্যারয়টি যাজধানী রযয 

প্রাণরকরন্দ্র ফশস্থত য়ায় মম মকান পুযাতন  স্বনাভধন্য ন্যান্য শফর্শ্শফদ্যাররয়য ভত এোরন মভধাফী ছাে-

ছােীরদয মরোো কযায অগ্র শযরশক্ষত য়। শকন্তু ায ম্ভাফনাভয় এ প্রশতষ্ঠারন ছাে-ছােীরদয ভানিন্ন এ 

প্রশতষ্ঠারন শক্ষা প্রদারনয মক্ষরে নানাশফধ ভস্যায সৃশি য়। মমভন-প্রতুর ফকাঠারভাগত সুশফধা, নুন্নত 

একারডশভক ব্যফস্থা, অফাফে, মন্ত্রাশত নানা ধযরনয শক্ষা উকযরণয ঘাটশতয কাযরণ শফর্শ্শফদ্যাররয়য 

স্বাবাশফক কাম থক্রভ প্রশতশনয়ত ব্যাত শের। শফর্শ্শফদ্যাররয়য একারডশভক, অফাশক  ন্যান্য ভস্যা শনযন 

করয উচ্চ শক্ষায শযরফ উন্নয়রনয ররক্ষয জুরাআ, ২০১০ রত জুন, ২০১৩ মভয়ারদ মভাট ৯১.২৭ মকাটি টাকা 

প্রাক্কশরত ব্যরয় অররাচয প্রকেটি শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তথক গৃীত  ফাস্তফাশয়ত য়।   

৭.২ প্রকরেয উরদ্দশ্য প্রকরেয মূর উরদ্দশ্যাফরী শছর শনম্নরূ :

 কৃশল শফজ্ঞারনয শফশবন্ন াোয় অদৄশনক উচ্চতয কৃশল শক্ষা িশতয সুরমাগ সৃশিয ররক্ষয ব্যফাশযক জ্ঞানিন্ন 

দক্ষ কৃশল গ্রাজুরয়ট সৃশি কযা ;

 কৃশল শফজ্ঞারনয শফশবন্ন াোয় উচ্চতয শক্ষা প্রদান (শফএশ এশজ না থ, এভএ, শএআচশড মেণীরত), 

গরফলণা শযচারনা এফং গরফলণারব্ধ পরমূ কৃলকরদয ভরধ্য ম্প্রাযরণয ররক্ষয উচ্চভারনয দক্ষ 

প্রমৄশক্তশনব থয  শফজ্ঞানভনষ্ক মরাকফর গরে মতারা ;

 ক্রভফধ থভান জনংখ্যায জন্য োদ্য উৎাদন বৃশিয ররক্ষয এফং শধকারয কৃশল শনব থয শে কাযোনা স্থারনয 

সুরমাগ সৃশিয ররক্ষয কৃশল শক্ষায ভান উন্নয়ন কযা; 

 পর োত, প্রাণীিদ (শুারন, াঁ-মুযগী  ভৎস্য) োত, কৃশল, ব্যফা  ব্যফস্থানা োত উন্নয়রনয 

ভাধ্যরভ ফাংরারদরয থ থননশতক উন্নয়ন েযাশন্বত কযা ;

 শযফতথনীর  ীেনজশনত শযরফ মভাকাশফরায ররক্ষয তযাদৄশনক সফজ্ঞাশনক িশত  প্রমৄশক্ত নুযরণয 

সুরমাগ সৃশি কযা ;

 শক্ষা শফলয়ক প্ররয়াজনীয় সুরমাগ সৃশি এফং উমৄক্ত শযরফ সৃশিয ররক্ষয গরফলণাগায স্থান, াঠদান কক্ষ 

সতযী, ানীয় জররয সুরমাগ সৃশি, মচ ব্যফস্থা গরে মতারা, শক্ষা শফলয়ক শপ  পযাকাশি সতযী, ছােীরদয 

অফাশক র শনভ থাণ, ভূগবথস্থ সফদুযশতক তায এফং ায়ায াউ স্থান কযা;

 উচ্চতয শক্ষা  প্রশক্ষণ সুশফধা সৃশিয ররক্ষয ফআ-পুস্তক এফং জান থার ক্রয়, শররফারয ন্তভু থক্ত শক্ষা পরযয 

সুরমাগ-সৃশি এফং ধভীয় প্রাথ থনায সৃশি কযা ; এফং

 গরফলণাগায, োভায  শপরয জন্য সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ক্রয়, মানফান ক্রয় এফং এতদ ংশিি 

ফকাঠারভা রমাগী মরাকফররয অফারনয জন্য প্ররয়াজনীয় সুরমাগ সৃশি কযা।  

৭.৩ প্রকরেয মূর কাম থক্রভ   

 প্রকরেয মূর কাম থক্রভ শছর ছােী র শনভ থাণ, গরফলণা প্লরটয জন্য ভূশভ উন্নয়ন, মচ ব্যফস্থা, পযাকাশি বফন শনভ থাণ, 

ল্যাফরযটশয বফন শনভ থাণ, টিএভশ কভরপ্লক্স শনভ থাণ, গরফলণা, শপ এফং োভায মন্ত্রাশত ংগ্র, ফআ-পুস্তক  

জান থার ংগ্র, উচ্চতয কৃশল গরফলণা এফং ভানফ িদ উন্নয়রনয ররক্ষয উচ্চতয শক্ষা  প্রশক্ষরণয ব্যফস্থা, 

অফাশক বফন শনভ থাণ, আতযাশদ।  

 



৮। নুরভাদন ম থায়

গত ২৩.০৯.২০১০ তাশযরে শযকেনা কশভরন নুশষ্ঠত শআশ বায় প্রকেটি নুরভাদরনয জন্য সুাশয রাব করয। গত 

০২.১১.২০১০ তাশযরে নুশষ্ঠত একরনক বায় মভাট ৯১২৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জুরাআ,২০১০ রত জুন,২০১৩ 

মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাশদত য়। শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তথক এয প্রাশনক নুরভাদন জাযী কযা য় গত ২৭.০২.২০১১ 

তাশযরে। যফতীরত প্রকেটি ব্যয় বৃশিপূফ থক মভাট ১০০৩৯.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় মভয়াদকার ০১(এক) ফছয বৃশি করয 

জুরাআ, ২০১০ রত জুন, ২০১৪ ম থন্ত শনধ থাযণ করয ংরাধন কযা য় মায প্রাশনক অরদ ২০.০২.২০১৩ তাশযরে জাযী 

কযা য়। 

।

 

২০১০-২০১১ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১১-২০১২ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩৩৫০.০০ ৩৩৫০.০০ ৩৩৫০.০০ ৩৩৫০.০০ ৩৩৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৪৫৮৯.০০ ৪৫৮৯.০০ ৪৫৮৯.০০ ৪৫৮৯.০০ ৪৫৮৯.০০ 

মভাট= ১০০৩৯.০০ ১০০৩৯.০০ ১০০৩৯.০০ ১০০৩৯.০০ ১০০৩৯.০০ 

 

।   

:  ধযন 

ধ্যাক ড. কাভার উদ্দীন অরভদ, 

Agricultural Botany Department,  

মরয ফাংরা নগয শফর্শ্শফদ্যারয় 

ধ্যাক ০১.০৭.২০১০ ৩০.০৬.২০১৪ শতশযক্ত 

দাশয়ে 

 

।

১) কৃশল শফজ্ঞারনয শফশবন্ন াোয় অদৄশনক উচ্চতয 

কৃশল শক্ষা িশতয সুরমাগ সৃশিয ররক্ষয 

ব্যফাশযক জ্ঞানিন্ন দক্ষ কৃশল গ্রাজুরয়ট সৃশি 

কযা ;

২) কৃশল শফজ্ঞারনয শফশবন্ন াোয় উচ্চতয শক্ষা 

প্রদান (শফএশ এশজ না থ, এভএ, শএআচশড 

মেণীরত), গরফলণা শযচারনা এফং গরফলণারব্ধ 

পরমূ কৃলকরদয ভরধ্য ম্প্রাযরণয ররক্ষয 

উচ্চভারনয দক্ষ প্রমৄশক্তশনব থয  শফজ্ঞানভনষ্ক 

মরাকফর গরে মতারা ;  



৩) ক্রভফধ থভান জনংখ্যায জন্য োদ্য উৎাদন 

বৃশিয ররক্ষয এফং শধকারয কৃশল শনব থয শে 

কাযোনা স্থারনয সুরমাগ সৃশিয ররক্ষয কৃশল 

শক্ষায ভান উন্নয়ন কযা;  
 

৪) পর োত, প্রাণীিদ (শুারন, াঁ-মুযগী 

 ভৎস্য) োত, কৃশল, ব্যফা  ব্যফস্থানা 

োত উন্নয়রনয ভাধ্যরভ ফাংরারদরয 

থ থননশতক উন্নয়ন েযাশন্বত কযা ; 
রুত্ব

 
৫) শযফতথনীর  ীেনজশনত শযরফ 

মভাকাশফরায ররক্ষয তযাদৄশনক সফজ্ঞাশনক 

িশত  প্রমৄশক্ত নুযরণয সুরমাগ সৃশি কযা; িরিিীয়ি

 
৬) শক্ষা শফলয়ক প্ররয়াজনীয় সুরমাগ সৃশি এফং 

উমৄক্ত শযরফ সৃশিয ররক্ষয গরফলণাগায 

স্থান, াঠদান কক্ষ সতযী, ানীয় জররয 

সুরমাগ সৃশি, মচ ব্যফস্থা গরে মতারা, শক্ষা 

শফলয়ক শপ  পযাকাশি সতযী, ছােীরদয 

অফাশক র শনভ থাণ, ভূগবথস্থ সফদুযশতক তায 

এফং ায়ায াউ স্থান কযা; 

ি

 
৭) উচ্চতয শক্ষা  প্রশক্ষণ সুশফধা সৃশিয ররক্ষয 

ফআ-পুস্তক এফং জান থার ক্রয়, শররফারয 

ন্তভু থক্ত শক্ষা পরযয সুরমাগ-সৃশি এফং 

ধভীয় প্রাথ থনায সৃশি কযা ; এফং 

 

৮) গরফলণাগায, োভায  শপরয জন্য 

সফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ক্রয়, মানফান ক্রয় এফং 

এতদ ংশিি ফকাঠারভা রমাগী 

মরাকফররয অফারনয জন্য প্ররয়াজনীয় 

সুরমাগ সৃশি কযা।   

 

।  

TSC

 

। MMeetthhooddoollooggyy))  

 
Project Completion Report (PCR) 

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



।

।

।  

গ 

 বফরনয অয়তন বৃশিপূফ থক 

শনভ থাণ কযা 

য়।  ভরভ থ শযদ থরন শযরশক্ষত রয়রছ যফতীরত 

অরযকটি প্রকে গ্ররণয ভাধ্যরভ শিতীয় তরায ফাকী ং শনভ থাণ কযা রফ ফরর প্রকে শযচারক ফশত করযরছন।  

বফনটি ফতথভান প্রকরেয অতায় মদে তরা শনশভ থত রর প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (PCR)-এ পযাকাশি বফন ২ 

তরা শনভ থাণ কযা রয়রছ ভরভ থ উরেে কযা রয়রছ। এ িরকথ প্রশ্ন কযা রর মকান মথামথ উিয ায়া মায়শন। 



১৬.২ OTM)

DPP-
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আ

DPP-

 



Teacher Student Complex (TSC)

DPP- TSC

TSC

 

 

১৭। ফাস্তফায়ন ভস্যা :  

১৭.১  প্রকরেয অতায় মফ শকছু ফকাঠারভা শনভ থাণ কাজ মমভন- TSC বফন, পযাকাশি বফন,  ভশজদ/ভশন্দয আতযাশদয 

শনভ থাণ অংশক ম্পূণ থ যরয়রছ, শকন্তু ফযাদ্দকৃত রথ থয পুরযাটাআ ব্যশয়ত রয়রছ। শনভ থারণয ম্পূণ থতায কাযরণ 

শক্ষাথী/শক্ষক উবরয়আ বফনগুররায পূণ থ সুরমাগ সুশফধা প্রাশপ্ত মথরক ফশঞ্চত রেন। যশদরক প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন 

(PCR)-এ উশেশেত স্থানাগুররায কাজ পূরযাপুশয িন্ন রয়রছ ভরভ থ উরেে কযা রয়রছ ;  

১৭.২ প্রকেটি জুন, ২০১৪ ভার ভাশপ্তয জন্য পূফ থ-শনধ থাশযত শছর শকন্তু প্রকরেয অতায় TSC বফন শনভ থাণ কারজয জন্য 

কাম থারদ প্রদান কযা য় ০৬.০৩.২০১৪ তাশযরে  থ থাৎ প্রকে ভাশপ্তয ৩ ভা পূরফ থ। এত মদযীরত কাম থারদ প্রদারনয 

শফলয়টি স্পি নয়। এয পরর TSC বফরন প্ররয়াজনীয় সুশফধাশদ মমভন-শজভরনশয়াভ, কযারপরটশযয়া আতযাশদ প্রশতষ্ঠা কযা 

ম্ভফ য়শন ; 

১৭.৩ কৃলকযত্ন মে াশনা ছােী রর ধাযণক্ষভতায শতশযক্ত ংখ্যক ছােীয কভনরুরভয মভরঝরত অফারনয ব্যফস্থা মরথি 

ভানশফক  স্বাস্থযকয ফরর প্রতীয়ভান রয়রছ।  

১৭.৪ প্রকরেয অতায় াশফ থক শনভ থাণ কারজয ভান রন্তালজনক ফরর ভরন রর স্থানাগুররায যক্ষণারফক্ষণ মরথি শযভারণ 

কযা য়না ভরভ থ শযরশক্ষত রয়রছ। শফরল করয ছােী  রটি যক্ষণারফক্ষরণ মরত্নয ছা শযরশক্ষত রয়রছ মায পরর 

আরতাভরধ্যআ বফনটি শকছুটা জীণ থ দাপ্রাপ্ত রয়রছ;  

১৭.৫ প্রকেটি চরাকারীন এফং ভাপ্ত য়ায য প্রকেটিয মকান শডট কাম থক্রভ শযচারনা কযা য়শন। 
 



১৮।  সুাশয :  

১৮.১ ফযাদ্দ ম্পূণ থ ব্যশয়ত য়ায য  TSC বফন, ভশজদ/ভশন্দয আতযাশদ বফন শনভ থাণ ভাপ্ত থাকায় থ থ ব্যরয়য মক্ষরে 

মকানরূ শৃঙ্খরা শযন্থী কাম থক্রভ ঘরটরছ শকনা তা ংশিি ভন্ত্রণারয় কর্তথক েশতরয় মদেরত রফ এফং প্রাপ্ত ম থরফক্ষণ 

অআএভআশড-মক ফশত কযরত রফ ; 

১৮.২ TSC বফন শনভ থারণয জন্য শফররে দযে অফারনয শফলয়টি ভন্ত্রণারয় েশতরয় মদেরত ারয ;  

১৮.৩ কৃলকযত্ন মে াশনা ছােী ররয ধাযণক্ষভতায শতশযক্ত ংখ্যক ছােীরদয অফারনয জন্য উমৄক্ত ব্যফস্থা 

নশতশফররে গ্রণ কযা অফশ্যক। এয জন্য ররয উিথমুেী ম্প্রাযরণয ররক্ষয উরমাগী ব্যফস্থা মথাীঘ্র গ্রণ কযা 

মমরত ারয ;  

১৮.৪ প্রকরেয অতায় শনশভ থত স্থানামূরয যক্ষণারফক্ষরণয জন্য শফর্শ্শফদ্যারয় কর্তথক্ষ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ ; 

এফং 

১৮.৫ প্রকরেয শডট কাজ িাদরনয জন্য প্রকে কর্তথক্ষ মথাীঘ্র ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ।  শডট িন্ন কযায য শডট 

প্রশতরফদন অআএভআশড-মত মপ্রযণ কযরত রফ। 



“যয়লার তিজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তিশ্বতিদ্যায়ের উন্নেন (১ম িয যাে)” ীল থক প্রকে। 

ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতরফদন 

( ভাপ্ত: জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকরেয ফস্থানঃ  মরায দয, মরায 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  শফর্শ্শফদ্যারয় ভঞ্জুযী কশভন এফং মরায শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফর্শ্শফদ্যারয়।  

৩। প্রাশনক ভন্ত্রণারয়ঃ  শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

৪।       প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

শতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রঃ 

ব্যরয়য %) 

শতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

মূর  

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

রমাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(মভয়াদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮৫০.০০ 

৩৮৫০.০০ 

-- 

৪২৩৪.০০ 

৪২৩৪.০০ 

-- 

৪২৩১.১৩ 

 

জানুয়াযী, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৩ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

জানুয়াযী, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

৩৮৪.০০ 

(১০%) 

১ ফছয 

 (৫০%) 

 

৫। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

        (রক্ষ টাকায়)  

ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ (%) অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. ভূতম উন্নেন ঘঃ তমঃ ১২১.৬০ ৬২২৫৭ ঘঃ 

তমঃ 

১২০.৩৯ 

(৯৯%) 

৬২২৫৭ ঘঃতমঃ 

(১০০%) 

০২. তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর উর্ধ্যমুখী 

ম্প্রারণ (৩ে িা য়ি ৫ম িা) 

িঃ তমঃ ১০৯৯.০০ ৬৮৯০ িঃ তমঃ ১০৯৮.৬৮ 

(৯৯.৯৭%) 

৬৮৯০ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

০৩. তিদ্যমান ছাে য়র ৫ম িা উর্ধ্যমুখী 

ম্প্রারণ (১৩২ জয়নর ংস্থান) 

 িঃ তমঃ ৩৪৯.০০ ১৭৫২ িঃ তমঃ ৩৪৮.৫৪ 

(৯৯.৮৬%) 

১৭৫২ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

০৪. তিদ্যমান ছােী য়র ৫ম িা 

উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (২ে িা য়ি ৫ম 

িা, ৬২০ জয়নর ংস্থান) 

িঃ তমঃ ১৪৩৫.০০ ৮৭৪৬ িঃ তমঃ ১৪৩৫.০০ 

(১০০%) 

৮৭৪৬ িঃ তমঃ 

(১০০%) 



ক্র: নং নুরভাশদত মূর শশ নুমায়ী কারজয 

ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ (%) অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

০৫. তিতর তফ কাম িািিয়নর 

মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ 

িঃ তমঃ ৩০.০০ ৭৬০ িঃ তমঃ ২৯.৮৮ 

(৯৯.৬০%) 

৭৬০ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

০৬. তিদ্যমান তলক্ষক/কম যকিযা ডরয়মটরীর 

৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৪ 

আউতনট) 

িঃ তমঃ ৮৬.২৫ ৫২৫ িঃ তমঃ ৮৬.১৬ 

(৯৯.৮৯%) 

৫২৫ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

০৭. তিদ্যমান রকেীে কযায়ফয়টতরোর ২ে 

িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ 

িঃ তমঃ ৬৯.৩৮ ৩৮৫ িঃ তমঃ ৬৯.২৪ 

(৯৯.৭৯%) 

৩৮৫ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

০৮. রকেীে মতজদ তনম যাণ িঃ তমঃ ২৫.০০ ৬০৪ িঃ তমঃ ২৪.৮৭ 

(৯৯.৪৮%) 

৬০৪ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

০৯. িাউন্ডারী ওোয়র মাপ্ত কাজ 

মাপ্তকরণ 

রাঃ তমঃ ১৪২.৫০ ১১০০ রাঃ তমঃ ১৪২.৩৮ 

(৯৯.৯৮%) 

১১০০ রাঃ তমঃ 

(১০০%) 

১০. িযন্তরীন রাস্তা তনম যাণ িঃ তমঃ ২২৯.৭৫ ১৩৪৭৮ িঃ তমঃ ২২৯.৬৬ 

(৯৯.৯৬%) 

১৩৪৭৮ িঃ তমঃ 

(১০০%) 

১১. বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতি/ল্যাি যন্ত্রিাতি ও 

রকতমকযা 

৩৯৫টি ২৩৮.২৬ ৩৯৫টি ২৩৮.২৬ 

(১০০%) 

৩৯৫টি 

(১০০%) 

১২. অিািিে (একায়ডতমক িিন,  ও 

তিত তফয়র জন্য) 

৪৮৪০টি ২২০.০০ ৪৮৪০টি ২২০.০০ 

(১০০%) 

৪৮৪০টি 

(১০০%) 

১৩. রিলনারী রোক ১২.০০ রোক ১২.০০ 

(১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

১৪. িআ ও জান যা রোক ৪৮.০০ রোক ৪৮.০০ 

(১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

১৫. ারয়ফ রেন তনম যাণ রাঃ তমঃ ৫০.০০ ১০২৪ রাঃ তমঃ ৪৯.৯৫ 

(৯৯.৯৯) 

১০২৪ রাঃ তমঃ 

(১০০%) 

১৬. রকেীে লীদ তমনার তনম যাণ রোক ২৯.২৬ রোক ২৯.২৫ 

(৯৯.৯৬%) 

রোক 

(১০০%) 

১৭. িাতন রিরা রোক ১০.০০ রোক ৯.৮৭ 

(৯৮.৭০%) 

রোক 

(১০০%) 

১৮. িতঃতিদুযিােন ও রটতয়ফান রোক ১৪.০০ রোক ১৪.০০ 

(১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

১৯. কনটিনয়জন্সী রোক ২৫.০০ রোক ২৫.০০ 

(১০০%) 

রোক 

(১০০%) 

 মভাট =  ৪২৩৪.০০ (১০০%) ৪২৩১.১৩ 

(৯৯.৯৩%) 

(১০০%) 



  

নুরভাশদত শডশশ নুমায়ী ৩৮৫০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় প্রকেটি জানুয়াযী,২০১১ রত জুন, ২০১৩ মভয়ারদ 

ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাশদত য়। যফতীরত  ভন্ত্রণারয় রত প্রকে ব্যয় ১০% বৃশিপূফ থক এয মভয়াদ ১ ফছয বৃশি করয 

জুন,২০১৪ ম থন্ত শনধ থাযন কযা য়।  প্রকে মভয়ারদ ৪২৩৪.০০ রক্ষ টাকা শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত ফমুক্ত য় মায ভরধ্য ৪২৩১.১৩ 

রক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%) ব্যয় রয়রছ এফং  ব্যশয়ত ২.৮৭ রক্ষ টাকা চারারনয ভাধ্যরভ যকাশয মকালাগারয জভা মদয়া রয়রছ। 

থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯৩% এফং প্রকরেয ফাস্ত গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভরভ থ জানা মগরছ।  

৭। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১। টভূশভঃ  িতরয়প্রতক্ষয়ি

রেয়ক

স্ত ি

ে ক্ষ ক্ষা

৭.২।  প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  

৭.৩। নুরভাদন ম থায়ঃ অররাচয প্রকেটি ৩৮৫০.০০ রক্ষ টাকা (পুরযাটাআ শজশফ) প্রাক্কশরত ব্যরয় জানুয়াযী, ২০১১ রত 

জুন,২০১৩ মভয়ারদ  ফাস্তফায়রনয জন্য মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত য়। যফতীরত  ভন্ত্রণারয় রত প্রকে ব্যয় 

১০% বৃশিপূফ থক মভাট প্রাক্কশরত ব্যম ৪২৩৪.০০ রক্ষ টাকায় মভয়াদ ১ ফছয বৃশি করয জুন,২০১৪ ম থন্ত শনধ থাযণ কযা য়।  

৭.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকরেয মূর কাম থক্রভগুররা ররা- তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৩ে িা 

য়ি ৫ম িা), তিদ্যমান ছাে য়র ৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ, তিদ্যমান ছােী য়র ৫ম িা িয যন্ত উর্ধ্যমুখী 

ম্প্রারণ (২ে িা য়ি ৫ম িা), তিতর তফ কাম িািিয়নর মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ, তিদ্যমান 

তলক্ষক/কম যকিযা ডরতমটরীর ৫ম িার উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৪ আউতনট), তিদ্যমান রকেীে কযায়ফয়টতরোর ২ে িা 



উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ, রকেীে মতজদ তনম যাণ, িাউন্ডারী ওোয়র মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ, িযন্তরীণ রাস্তা তনম যাণ, 

বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতি/ল্যাি যন্ত্রিাতি ও রকতমকযা , অিািিে (একায়ডতমক িিন ,  ও তিত তফয়র জন্য ), 

রিলনারী, িআ ও জান যা , ারয়ফ রেন তনম যাণ, রকেীে লীদ তমনার তনম যাণ, িাতন রিরা, িতঃতিদুযিােন ও 

রটতয়ফান আিযাতদ। 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশয়রে 

শনরয়াশজত শছররনঃ  

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশয়ে গ্রণ দাশয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। জনাফ শযরতাল কুভায শফর্শ্া 

শযচারক 

শযকেনা  উন্নয়ন 

১২-০৯-২০১১ ৩০-০৬-২০১৪ পূন থকারীন 

  

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক ২০-০৩-২০১৫  িাতরখ রযজশভরন শযদ থন কযা রয়রছ। 

প্রকেটিয শনভ থাণ কারজয েআং  শডজাআন মরায শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফর্শ্শফদ্যাররয়য শনজস্ব শক্ষা প্ররকৌর শফবারগয 

ভাধ্যরভ প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। শযদ থনকারর প্রকে শযচারক, শক্ষা প্ররকৌর শফবারগয ংশিি 

কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা রয়রছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয 

শবশিরত মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়ন কযা রয়রছ।  

৭.৭। মূল্যায়ন িশত ( Methodology) :  মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়রন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ কযা 

রয়রছঃ 

(ক)  শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বায় প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(ে) ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা;  

(গ)  PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ)  কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশিি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা।  

৮। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগশতঃ   

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় শছর ৪২৩৪.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত ফ থরল 

প্রশতরফদন রত মদো মায় মম, প্রকেটিয জুন,২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত রয়রছ মভাট ৪২৩১.১৩ রক্ষ টাকা 

(৯৯.৯৩%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০১০-১১ রত ২০১৩-১৪ ম থন্ত ভরয় ংরাশধত ফাশল থক উন্নয়ন কভ থসূশচয অতায় 

ফযাদ্দ, ফমুশক্ত  ব্যয় শনরম্ন মদোরনা রঃ  

                                                                                (রক্ষ টাকায়)  

থ থ ফছয ংরাশধত ফযাদ্দ  রক্ষযভাো ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগশত 

মভাট টাকা  প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ 

(%) 

মভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১০-১১ ১৫০.০০ ১৫০.০০ -- ১০০% ১৫০.০০ ১৫০.০০ -- ১০০% 

২০১১-১২ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ -- ১০০% ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ -- ১০০% 

২০১২-১৩ ১৩৬৫.০০ ১৩৬৫.০০ -- ১০০% ১৩৬৫.০০ ১৩৬৫.০০ -- ১০০% 

২০১৩-২০১৪ ১৪১৯.০০ ১৪১৯.০০ - ১০০% ১৪১৬.১৩ ১৪১৬.১৩ -- ১০০% 

মভাট ৪২৩৪.০০ ৪২৩৪.০০ -- ১০০% ৪২৩১.১৩ ৪২৩১.১৩ 

(৯৯.৯৩%) 

-- ১০০% 



 

৮.২। েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফরিলণঃ  প্রকেটিয গ্রগশত িশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমায়ী ফাস্তফ 

গ্রগশত রয়রছ ১০০%। প্রকেটিয েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ   

৮.২.১ ভূতম উন্নেন : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ভূতম উন্নেন ফাফদ ১২১.৬০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১২০.৩৯ রক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯% িন্ন রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৬২২৫৭ ঘন শভটায ভুশভয শফযীরত ৬২২৫৭ ঘন শভটায 

ভূশভআ উন্নয়ন কযা রয়রছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

৮.২.২ তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৩ে িা য়ি ৫ম িা) : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী একায়ডতমক কাম 

প্রলাতনক িিন ফাফদ ১০৯৯.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১০৯৮.৬৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত 

৯৯.৯৭% এফং ফাস্তরফ ৬৮৯০ ফঃশভটারযয স্থরর ৬৮৯০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। তরফ একারডশভক বফরনয ৫ভ তরায শকছু শকছু মদয়ারর মছাট মছাট পাটর রক্ষযনীয় শছর 

মা নশতশফররে মভযাভত কযা প্ররয়াজন। 

             

তচেঃ তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৩ে িা য়ি ৫ম িা) 

 

                

            তচেঃ তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ ৫ম িার রদোয় ফাটয়র তচে। 

 

 



৮.২.৩ তিদ্যমান ছাে য়র ৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তিদ্যমান ছাে য়র ৫ম িা উর্ধ্যমুখী 

ম্প্রারণ ফাফদ ৩৪৯.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৩৪৮.৫৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৮৬% 

এফং ফাস্তরফ ১৭৫২ ফঃশভটারযয স্থরর ১৭৫২ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 

                

            তচেঃ তিদ্যমান ছাে য়র ৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ  

 

৮.২.৪ তিদ্যমান ছােী য়র উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (২ে িা য়ি ৫ম িা) : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তিদ্যমান ছােী য়র ২ে 

িা য়ি ৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ ফাফদ ১৪৩৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৪৩৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং 

ফাস্তরফ ৮৭৪৬ ফঃশভটারযয স্থরর ৮৭৪৬ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক।  



             

            তচেঃ তিদ্যমান ছােী য়র উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (২ে িা য়ি ৫ম িা) 

 

৮.২.৫ তিতর তফ কাম িািিয়নর মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তিতর তফ কাম িািিয়নর 

মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ ফাফদ ৩০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৯.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত 

৯৯.৬০% এফং ফাস্তরফ ৭৬০ ফঃশভটারযয স্থরর ৭৬০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

             

তচেঃ তিতর তফ কাম িািিয়নর তচে। 

 

 



৮.২.৬ তিদ্যমান তলক্ষক/কম যকিযা ডরয়মটরীর ৫ম িার উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৪ আউতনট) : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তিদ্যমান 

তলক্ষক/কম যকিযা ডরয়মটরীর ৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ ফাফদ ৮৬.২৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৮৬.১৬ রক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৮৯% এফং ফাস্তরফ ৫২৫ ফঃশভটারযয স্থরর ৫২৫ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ 

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। তরফ শনয়শভত যক্ষণারফক্ষণ প্ররয়াজন।  

            

তচেঃ তিদ্যমান তলক্ষক/কম যকিযা ডরয়মটরীর ৫ম িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ (৪ আউতনট) 

 

৮.২.৭ তিদ্যমান রকেীে কযায়ফয়টতরোর ২ে িা উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী তিদ্যমান রকেীে কযায়ফয়টতরোর 

২ে িার উর্ধ্যমুখী ম্প্রারণ ফাফদ ৬৯.৩৮ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬৯.২৪ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক 

গ্রগশত ৯৯.৭৯% এফং ফাস্তরফ ৩৮৫ ফঃশভটারযয স্থরর ৩৮৫ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% 

িন্ন রয়রছ।  

৮.২.৮ রকেীে মতজদ তনম যাণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রকেীে মতজদ তনম যাণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

২৪.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৪৮% এফং ফাস্তরফ ৬০৪ ফগ থ শভটারযয স্থরর ৬০৪ ফগ থ শভটাযআ 

শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। তরফ জু োনা, ফাথরুভ 

শযেন্ন ফস্থায় মদো মগরছ।  



             

            তচেঃ তনতম যি রকেীে মতজদ । 

৮.২.৯ িাউন্ডারী ওোয়র মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িাউন্ডারী ওোয়র মাপ্ত কাজ মাপ্তকরণ  ফাফদ 

১৪২.৫০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৪২.৩৮ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯১% এফং ফাস্তরফ ১১০০ 

যাঃ শভঃ স্থরর ১১০০ যাঃ শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 

             

            তচেঃ তনতম যি িাউন্ডারী ওোয়র একাংল। 

৮.২.১০ িযন্তরীন রাস্তা তনম যাণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িযন্তরীন রাস্তা তনম যাণ  ফাফদ ২২৯.৭৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

২২৯.৬৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯৬% এফং ফাস্তরফ ১৩৪৭৮ ফগ থ শভটারযয স্থরর ১৩৪৭৮ ফগ থ 

শভটাযআ শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক ভরন রয়রছ। 



   

      তচেঃ িযন্তরীন রাস্তার তকছু ংল। 

 

৮.২.১১ বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতি /ল্যাি যন্ত্রিাতি ও রকতমকযা : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী বিজ্ঞাতনক যন্ত্রিাতি /ল্যাি যন্ত্রিাতি ও 

রকতমকযা ফাফদ ২৩৮.২৬ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৩৮.২৬ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৩৯৫টি ’য স্থরর 

৩৯৫টিআ ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

৮.২.১২ অিািিে (একায়ডতমক িিন,  ও তিত তফয়র জন্য ) : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী অিািিে ফাফদ ২২০.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২২০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ফাস্তরফ ৪৮৪০টি ’য স্থরর ৪৮৪০টিআ ক্রয় কযা রয়রছ থ থাৎ  

অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৩ রিলনারী : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রিলনারী ফাফদ ১২.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১২.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ 

থ থাৎ  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৪ িআ ও জান যা : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িআ ও জান যা  ফাফদ ৪৮.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ থ থাৎ  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৫ ারয়ফ রেন তনম যাণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী ারয়ফ রেন তনম যাণ ফাফদ ৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪৯.৯৫ 

রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯৯% এফং ফাস্তরফ ১০২৪ যাশনং শভটারযয স্থরর ১০২৪ যাশনং শভটাযআ 

শনভ থাণ কযা রয়রছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 

৮.২.১৬ রকেীে লীদ তমনার তনম যাণ : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী রকেীে লীদ তমনার তনম যাণ  ফাফদ ২৯.২৬ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ২৯.২৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯৭% িন্ন রয়রছ এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। কারজয ভান রন্তালজনক। 



       

তচেঃ  তনতম যি রকেীে লীদ তমনার। 

৮.২.১৭ িাতন রিরা াআন: শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িাতন রিরা াআন ফাফদ ১০.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৯.৮৭ রক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ  অশথ থক গ্রগশত ৯৮.৭৭% িন্ন রয়রছ এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৮ িতঃতিদুযিােন ও রটতয়ফান : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী িতঃতিদুযিােন ও রটতয়ফান  ফাফদ ১৪.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয 

শফযীরত ১৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ থ থাৎ  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১৯ কনটিনয়জন্সী : শডশশ’য ংস্থান নুমায়ী কনটিনয়জন্সী ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ থ থাৎ  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৯।  প্রকরেয উরদ্দশ্য  জথনঃ  

শযকশেত উরদ্দশ্য জথন 

ময়ম য তিতঅর এ উয়েখ করা য়েয়ছ। 

ময়ম য তিতঅর এ 

উয়েখ করা য়েয়ছ।

 

১০। উরদ্দশ্য শজথত না রর তায কাযণঃ প্ররমাজয নয়। 

১১। প্রকরেয প্রবাফঃ  অয়াচয প্রকেটি িাস্তিােয়নর ফয় (

এছাো 

স্ত

গি ক্ষা

 



 

১৩। ভস্যাঃ  

১৩.১। শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ ায়া মায়শন মশদ শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী মটন্ডায 

প্রশক্রয়াকযণ কযা রয়শছর। এরক্ষরে শকছুটা জটিরতায মু্মেীন রত রয়রছ। পরস্বরু প্রকরেয মভয়াদ এক ফছয 

বৃশি কযরত রয়রছ। শফশবন্ন ভরয় প্রকরেয নুকূরর থ থ ছারেয শফরে রয়রছ; 

১৩.২। তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর ৫ভ তরায মদয়ারর মছাট মছাট পাটর মদো মগরছ মা প্রকে ভাশপ্তয এক ফছরযয 

ব্যফধারন কাম্য নয়। প্রকরেয অতায় াশফ থক শনভ থাণ কারজয ভান রন্তালজনক ফরর ভরন রর স্থানাগুররায 

যক্ষণারফক্ষণ মরথি শযভারণ কযা য়না ভরভ থ শযরশক্ষত রয়রছ। শফরল করয মকন্দ্রীয় ভশজদ  ছাে রটিমত 

যক্ষণারফক্ষরণ মরত্নয ছা শযরশক্ষত রয়রছ; 

১৩.৩। তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর ৯িা তিি োকা য়েও ৫ম িা িয যন্ত তনম যাণ করা য়েয়ছ। তিশ্বতিদ্যায়ের ছাে-

ছােীর ংখ্যা দ্রুি গতিয়ি বৃতি িায়চ্ছ। িাআ িিযমান িকাঠায়মায়ি শতশযক্ত ংখ্যক শক্ষাথীরদয এ চা ংকুরান 

ম্ভফ রেনা ভরভ থ শযরশক্ষত রয়রছ;  

১৩.৪। প্রকয়ের External তডট এখনও ম্পন্ন েতন ময়ম য তিতঅয়র উয়েখ করা য়েয়ছ। অতে যক স্বচ্ছিার স্বায়ে য 

প্রকয়ের তডট কায যিম যোলীঘ্র ম্পন্ন করা প্রয়োজন; 

 

১৪।  সুাশযঃ  

১৪.১। প্রকরেয নুকূরর শডশশ ’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত ম থাপ্ত ফযাদ্দ প্রদান  থ থ ছারেয শফলরয় বশফষ্যরত 

ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় উরদ্যাগ গ্রণ কযরফ; 

১৪.২। তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর ৫ভ তরায মদয়ারর মছাট মছাট পাটর নশতশফররে মভযাভত এফং ছাে - ছােী ররয 

আউটিশরটি সুশফধা বৃশি শনয়শভতবারফ  প্রকরেয অতায় শনশভ থত স্থানামূরয যক্ষণারফক্ষণ  মভযাভত  

ংস্কারযয শফলরয় শফর্শ্শফদ্যারয় কর্তথক্ষ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

১৪.৩। তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর তিি ৯িা রয়েয়ছ ময়ম য জানা রগয়ছ । শতশযক্ত ংখ্যক শক্ষাথীরদয চা 

মভাকারফরায জন্য নতুন শফবাগ মোরায শযকেনা শফর্শ্শফদ্যাররয়য যরয়রছ ভরভ থ জানা মায়। ম ররক্ষয ৯তরা শবত 

শফশি তিদ্যমান একায়ডতমক িিয়নর উিথমুেী ম্প্রাযরণয ব্যফস্থা মথাীঘ্র গ্রণ কযা মমরত ারয;  

১৪.৪। প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানিন্ন কযায ররক্ষয শফরদী শফর্শ্শফদ্যাররয়য ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায 

িকথ স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন রফ। 

১৪.৫। মাপ্ত প্রকেটির দ্রু ি External Audit ম্পন্ন করয়ি য়ি এিং তডট এর প্রতিয়িদন অআএমআ তিিায়গ রপ্ররণ 

করয়ি য়ি; 

১৪.৬। নুরেদ ১৪.১ রত ১৩.৫ এয সুাশযমূরয শফলরয় গৃীত দরক্ষ জরুযী শবশিরত অআএভআ শফবাগরক ফশত 

কযরত রফ। 



“Identifying and Developing the Management techniques of suitable forest tree 

species of agro ecological zones using climate change scenarios for Bangladesh” 

ীল থক কাশযগশয ায়তা প্রকে। 

ভাশপ্ত মূল্যায়ন প্রশতরফদন 

( ভাপ্ত: শডরেয,২০১৩) 

 

  

১.০। প্রকরেয ফস্থান : চট্টগ্রাভ শফর্শ্শফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

২.০। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরারদ শফর্শ্শফদ্যারয় ভঞ্জুশয কশভন  চট্টগ্রাভ শফর্শ্শফদ্যারয়।  

৩.০। প্রাশনক ভন্ত্রণারয় : শক্ষা ভন্ত্রণারয় । 

 

৪.০।   প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ  (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কশরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

(আউএশডএ 

নুদান) 

শযকশেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

 (মভয়াদ 

বৃশি) 

শতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রঃ ব্যরয়য 

%) 

শতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 

মূর  

(আউএশডএ 

নুদান) 

ফ থরল 

ংরাশধত 

(আউএশডএ) 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৯.৫৩ 

 

-- 

 

১৪৯.৫৩ 

 

জুরাআ,২০০৬ 

রত 

জুন,২০০৯ 

জুরাআ,২০০৬ 

রত 

শডরেয,১৩ 

জুরাআ,২০০৬ 

রত 

শডরেয,১৩ 

-- ৪ ফছয ৬ 

ভা 

(১৫০%) 

 

 

৫.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফায়ন (শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

         (রক্ষ টাকায়)  

ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শডশশ 

নুমায়ী কারজয ংগ 

িতরমাণ/ং

খ্যা 

শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. জনফর ১০ জন ৪৭.৭৭ ১০ জন ৪৭.৭৭ 

(১০০%) 

১০ জন 

(১০০%) 

০২. ভ্রমণ ব্যে মথাক ১৬.০০ মথাক ১৫.৯৮ 

(৯৯.৮৭%) 

(১০০%) 

০৩. মূিন ব্যে প্যাক ৪১.৪১ প্যাক ৪১.৪১ 

(১০০%) 

(১০০%) 



ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শডশশ 

নুমায়ী কারজয ংগ 

িতরমাণ/ং

খ্যা 

শযকশেত রক্ষযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

০৪. িতরিণ ব্যে মথাক ০.১৫ মথাক ০.১৫ (১০০%)  (১০০%) 

০৫. িাো -- -- -- -- -- 

০৬. কন্ট্রাকচুেযা াতি য মথাক ১.০০ মথাক ১.০০ (১০০%) (১০০%) 

০৭. াপ্লাআ এন্ড রমটাতরো মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ (১০০%) (১০০%) 

০৮. িয়রাক্ষ ব্যে মথাক ৫.০০ মথাক ৪.৯৯ 

(৯৯.৮০%) 

(১০০%) 

০৯. নমুনা ংগ্র মথাক ১২.০০ মথাক ১১.৯৭ 

(৯৯.৭৫%) 

(১০০%) 

১০. তিশ্বতিদ্যায়ের ওিারয়ড 

খরচ 

মথাক ৬.৫০ মথাক ৬.৫০ (১০০%) (১০০%) 

১১. তিতিি মথাক ১৫.৭০ মথাক ১৫.৭৫ 

(১০০.৩১%) 

(১০০%) 

 মভাটঃ  ১৪৯.৫৩  ১৪৯.৫৩ 

(১০০%) 

(১০০%) 

  

নুরভাশদত টিশশ নুমায়ী ১৪৯.৫৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় প্রকেটি জুরাআ, ২০০৬ রত জুন, ২০১৩ মভয়ারদ ফাস্তফাশয়ত য়। 

প্রকে মভয়ারদ ১৪৯.৫৩ রক্ষ টাকা শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত ফমুক্ত য়, মায ম্পূণ থটাআ ব্যয় রয়রছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং 

েতিতিক কায়জর ম্পূণটিআ করা য়েয়ছ ে যাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  
 

৬.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতায় মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  

৭.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৭.১। টভূশভঃ  

 িাংায়দয়লর ভূতমর মূিঃ কৃতয়ি ৬৪.২% এিং িনভূতময়ি ১৭.৮% ব্যিহৃি য়চ্ছ ।  গ্রামীণ িন ও রকারী িনাঞ্চমূ  

িাংায়দয়লর কাঠ ও জ্বাানীর মূ উৎ।  জনংখ্যা দ্রুি বৃতির ফয় কায়ঠর চাতদা তদন তদন বৃতি িায়চ্ছ। এছাো তনেতন্ত্রি 

বৃক্ষ কিযন, িনাঞ্চয় অগুন, জুম চাািাদ এিং ভূতম ক্ষয়ের ফয় য়নক স্থানআ বৃক্ষশুন্য য়ে িয়েয়ছ। িরতদয়ক িাংায়দয়ল 

তনেতমিিায়ি প্রাকৃতিক দূয়য যা গ রযমন - িন্যা, খরা, ঘূতন যঝে এিং জিায়ু িতরিিযনজতনি কারয়ণ রদয়লর উন্নেন প্রতিতনেি 

িািাগ্রস্থ য়চ্ছ। এমিািস্থাে রদয়লর তিতনয়োগ এর স্থােীত্ব রক্ষা করা জরুরী য়ে িয়েয়ছ এিং জিায়ু , প্রানী ও উতিয়দর জন্য 

মূ তনেন্ত্রক তায়ি িতরগতণি য়েয়ছ। United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর 

ময়ি, “প্রতি দলয়ক ১.৫
০
 রঃ জিায়ুয়ি িািমাো বৃতির ফয় উতিদ িার স্বীে উিয়যাগী স্থান িযাগ কয়র ৫০ রেয়ক ৮০ তকঃ 

তমঃ লীিিাে তদয়ক েিা ৪০ রেয়ক ৫৫ তমঃ উচ্চিাে তনয়জয়দর উিয়যাগী স্থান রিয়ছ তনয়ি ”। এ রপ্রক্ষািয়ট জিা য়ু 

িতরিিযয়নর কারয়ণ িতিষ্যয়ি িন ব্যিস্থািনা কায যিয়ম িে িরয়নর িতরিিযন অিিক য়ে িয়েয়ছ। র িতরয়প্রতক্ষয়ি , এখনআ 

জিায়ু িতরিিযন রমাকায়িাে ঠিক বৃয়ক্ষর ব্যিস্থািনা রকৌল তনি যারণ করার য়ক্ষয আউএতডএর অতে যক নুদায়ন গয়িণা 

কায যিম রজারদার করার তনতমি অয়াচয প্রকেটি গ্রণ করা য়েয়ছ। 

৭.২।  প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  

 তিতিন্ন জিায়ু ঞ্চয়র িন বৃক্ষরাতজর উির জিায়ু িতরিিযয়নর প্রিাি তনরূিন; 

 জিায়ু িতরিিযয়নর (২০৫০-২১০০ িয যন্ত) ায়ে খাি খাওোয়না িন বৃক্ষরাতজর রিৌয়গাতক িস্থান ম্পতকযি মানতচে 

প্রণেন; 



 িাংায়দয়লর তিতিন্ন জিায়ু ঞ্চয় িন বৃক্ষরাতজর িিযমান িস্থা এিং িায়দর প্রাকৃতিক তনেয়ম রিয়ে উঠার 

(Natural Regeneration) তিেটি তনরূিন করা; 

 ে যননতিকিায়ি গুরুত্বপূণ য এিং প্রাকৃতিকিায়ি িাংায়দয়লর ভুমন্ডয়র িাআয়র রেয়ক অগি (Invaded 

Naturally)  বৃক্ষরাতজর তচতিিকরণ ; এিং 

 রদলী-তিয়দলী িীজ য়ি িরীক্ষা-তনরীক্ষার মাধ্যয়ম িীয়জর উৎ তচতিি করণ ও গয়িণা কায যিম িতরচানা করা।  

৭.৩। নুরভাদন ম থায়ঃ অররাচয প্রকেটি আউএশডএয নুদান ায়তায়  মভাট  ১৪৯.৫৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যরয় জুরাআ, ২০০৬ 

রত জুন,২০০৯ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাশদত য়। যফতীরত শস্টয়াশযং কশভটিয সুাশযক্ররভ ভন্ত্রণারয় রত 

প্রকরেয মভয়াদ  ব্যয় বৃশি ব্যশতরযরক ১ম দফাে (১ িছর) জুন,২০১০ িয যন্ত, ২ে দফাে (২ িছর) জুন,২০১২ িয যন্ত এিং ৩ে 

দফাে (রদে িছর) ে যাৎ তডয়ম্বর,২০১৩ িযন্তয  বৃশি কযা রয়রছ। 

 

৭.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ প্রকরেয মূর কাম থক্রভমূ রেঃ জনফর, ভ্রমন ব্যে, মুিন ব্যে, িতরিন ব্যে, িাো, কন্ট্রাকচুেযা 

াতি য, াপ্লাআ এন্ড রমটাতরো, িয়রাক্ষ ব্যে, নমুনা ংগ্র, তিশ্বতিদ্যায়ের ওিারয়ড খরচ, তিতিি আিযাতদ। 

 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকরেয সুষ্ঠুবারফ ফাস্তফায়রনয জন্য প্রকে মভয়ারদ শনম্ন-ফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশয়রে 

শনরয়াশজত শছররনঃ  

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশয়ে গ্রণ দাশয়ে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। 

ড. মভাাম্মদ অর-অশভন 

প্ররপয, ফনশফদ্যা  শযরফ শফজ্ঞান 

আনশস্টটিউট, চট্টগ্রাভ শফর্শ্শফদ্যারয়। 

 

০১-০৭-২০০৬ 

 

৩১-১২-২০১৩ 

 

পূণ থকারীন 

  

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ ১১-০৪-২০১৫ তাশযরে অআএভআশড কর্তথক রযজশভরন শযদ থন কযা য়।  শযদ থনকারর 

প্রকে শযচারক প্রকে ংশিি কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা কযা রয়রছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত 

প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়ন কযা রয়রছ।   

৭.৭। মূল্যায়ন িশত ( Methodology): মূল্যায়ন প্রশতরফদনটি প্রণয়রন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ কযা 

রয়রছঃ 

(ক)   টিশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বায় প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(ে)   ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা;  

(গ)  SPEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুেপূণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ)   কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ)   প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশিি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা।  

 

৮.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগশতঃ  

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় ১৪৯.৫৩ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণারয় রত প্রাপ্ত ফ থরল প্রশতরফদন রত 

মদো মায় মম, প্রকেটিয মভাট ব্যয় ১৪৯.৫৩ রক্ষ টাকা   (১০০%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০০৬-০৭ রত ২০১৩-১৪ ম থন্ত ভরয় 

ংরাশধত ফাশল থক উন্নয়ন কভ থসূশচয অতায় ফযাদ্দ, ফমুশক্ত  ব্যয় শনরম্ন মদোরনা রঃ   



                                                                                   (রক্ষ টাকায়)  

অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত ফযাদ্দ  রক্ষযভাো ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগশত 

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

২০০৬-০৭ ৩৩.৫৪ - ৩৩.৫৪ ২৫% ৩৩.৫৪ - ৩৩.৫৪ ২৫% 

২০০৭-০৮ ১৭.৩৪ - ১৭.৩৪ ১০% ১৭.৩৪ - ১৭.৩৪ ১০% 

২০০৮-০৯ ১৫.২৮ - ১৫.২৮ ১০% ১৫.২৮ - ১৫.২৮ ১০% 

২০০৯-১০ ১৫.৪২ - ১৫.৪২ ১০% ১৫.৪২ - ১৫.৪২ ১০% 

২০১০-১১ ১৪.৪৮ - ১৪.৪৮ ১৫% ১৪.৪৮ - ১৪.৪৮ ১৫% 

২০১১-১২ ২০.৬৩ - ২০.৬৩ ১৫% ২০.৬৩ - ২০.৬৩ ১৫% 

২০১২-১৩ ২৪.৮৭ - ২৪.৮৭ ১০% ২৪.৮৭ - ২৪.৮৭ ১০% 

২০১৩-১৪ ৭.৯৭  ৭.৯৭ ৫% ৭.৯৭  ৭.৯৭ ৫% 

মভাট = ১৪৯.৫৩ - ১৪৯.৫৩ ১০০% ১৪৯.৫৩ - ১৪৯.৫৩ ১০০% 

 

৮.২। েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফরিলণঃ  প্রকেটিয গ্রগশত িশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমায়ী ফাস্তফ 

গ্রগশত রয়রছ ১০০%। প্রকেটিয েশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থায়ক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ   

৮.২.১। জনফরঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ ১০ জন জনি িািদ  ৪৭.৭৭ র ক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত  

৪৭.৭৭  রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ এফং ১০ জন জনফররয শফযীরত ১০ জনআ তনয়োতজি তছ। ে যাৎ অশথ থক ও ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

৮.২.২। ভ্রমণ ব্যেঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ ভ্রমন ব্যে িািদ ১৬.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৫.৯৮ 

রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক গ্রশত ৯৯.৮৭% ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৩। মূিন ব্যেঃ  টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ মুিন ব্যে  িািদ ৪১.৪১ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

৪১.৪১ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ।  

 

            

 



             

             

 

তচেঃ প্রকয়ের অওিাে িেকৃি মাামা। 

 

৮.২.৪। িতরিন ব্যেঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ িতরিন ব্যে িািদ  ০.১৫ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

০.১৫ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৫। কন্ট্রাকচুেযা াতি যঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ কন্ট্রাকচুেযা াতি য (Growth chamber & 

growth room maintenance িািদ ব্যে) িািদ ১.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১.০০ র ক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৬। াপ্লাআ এন্ড রময়টতরোঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ াপ্লাআ এন্ড রমটাতরো িািদ ৪.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

 

   

 



     

তচেঃ প্রকয়ের অওিাে িেকৃি রময়টতরো। 

 

৮.২.৭। িয়রাক্ষ ব্যেঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ িয়রাক্ষ ব্যে (রতমনার, রেতনং ও ওোকযি িািদ ব্যে) িািদ 

৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৪.৯৯ র ক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ খায়ি তডতিতি ’র ংস্থানকৃি য়ে যর রচয়ে .০১ 

রক্ষ টাকা গ্রগতি রিলী ব্যে য়েয়ছ  মা অন্তঃোত ভন্বরয়য ভাধ্যরভ শভটারনা রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক গ্রগশত 

৯৯.৮০% ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%  িন্ন রয়রছ। 

৮.২.৮। নমুনা ংগ্রঃ  টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ নমুনা ংগ্র িািদ ১২.০০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত 

১১.৯৭ রক্ষ টাকা ব্যয় রয়রছ। এ খায়ি তডতিতি’র ংস্থানকৃি য়ে যর রচয়ে .০৩ রক্ষ টাকা গ্রগতি রিলী ব্যে য়েয়ছ  

মা অন্তঃোত ভন্বরয়য ভাধ্যরভ শভটারনা রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৭৫% ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ। 

৮.২.৯। তিশ্বতিদ্যায়ের ওিারয়ড খরচঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ তিশ্বতিদ্যায়ের ওিারয়ড খরচ (িাতন, 

তিদুযৎ, গ্যা ও তিতডং আিযাতদ ব্যিার িািদ ব্যে ) িািদ ৬.৫০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ৬.৫০ র ক্ষ টাকা ব্যয় 

রয়রছ। ে যাৎ অশথ থক ও ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন রয়রছ। 

৮.২.১০। তিতিিঃ টিশশ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে রমোয়দ তিতিি িািদ ১৫.৭০ রক্ষ টাকা ফযারদ্দয শফযীরত ১৫.৭৫ র ক্ষ 

টাকা ব্যয় রয়রছ। এ খায়ি তডতিতি ’র ংস্থা নকৃি য়ে যর রচয়ে .০৫ র ক্ষ টাকা গ্রগতি রিলী ব্যে য়েয়ছ  মা 

অন্তঃোত ভন্বরয়য ভাধ্যরভ শভটারনা রয়রছ।  থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০.৩১% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% িন্ন 

রয়রছ।  

৯ ।  প্রকরেয উরদ্দশ্য  জথনঃ  

শযকশেত  উরদ্দশ্য জথন 

ক) তিতিন্ন জিায়ু ঞ্চয়র িন বৃক্ষরাতজর উির জিায়ু 

িতরিিযয়নর প্রিাি তনরূিন; 

ক) তিতিন্ন জিায়ু ঞ্চয়র িন বৃক্ষরাতজর উির জিায়ু 

িতরিিযয়নর প্রিাি তনরূিন করার উয়দ্যাগ গ্রণ করা 

য়েয়ছ; 

খ) জিায়ু িতরিিযয়নর (২০৫০-২১০০ িয যন্ত) ায়ে খাি 

খাওোয়না িন বৃক্ষরাতজর রিৌয়গাতক িস্থান ম্পতকযি 

মানতচে প্রণেন; 

খ) জিায়ু িতরিিযয়নর (২০৫০-২১০০ িয যন্ত) ায়ে খাি 

খাওোয়না িন বৃক্ষরাতজর রিৌয়গাতক িস্থান ম্পতকযি 

মানতচে প্রণেন করা য়েয়ছ; 

গ) িাংায়দয়লর তিতিন্ন জিায়ু ঞ্চয় িন বৃক্ষরাতজর িিযমান 

িস্থা এিং িায়দর প্রাকৃতিক তনেয়ম রিয়ে উঠার 

(Natural Regeneration) তিেটি তনরূিন করা; 

গ) িাংায়দয়লর তিতিন্ন জিায়ু ঞ্চয় িন বৃক্ষরাতজর িিযমান 

িস্থা এিং িায়দর প্রাকৃতিক তনেয়ম রিয়ে উঠার 

(Natural Regeneration) তিেটি তনরূিন 

ম্পতকযি গয়িণা কায যিম চমান রয়েয়ছ; 



ঘ)  ে যননতিকিায়ি গুরুত্বপূণ য এিং প্রাকৃতিকিায়ি িাংায়দয়লর 

ভূ-মন্ডয়র িাআয়র রেয়ক অগি (Invaded Naturally)  

বৃক্ষরাতজর তচতিিকরণ ; এিং 

ঘ) ে যননতিকিায়ি গুরুত্বপূণ য এিং প্রাকৃতিকিায়ি িাংায়দয়লর 

ভুমন্ডয়র িাআয়র রেয়ক অগি (Invaded Naturally)  

বৃক্ষরাতজর তচতিিকরয়ণ প্রয়চষ্টা চমান রয়েয়ছ; এিং 

ঙ) রদলী-তিয়দলী িীজ য়ি িরীক্ষা-তনরীক্ষার মাধ্যয়ম িীয়জর 

উৎ তচতিি করণ ও গয়িণা কায যিম িতরচানা করা। 

ঙ) রদলী-তিয়দলী িীজ য়ি িরীক্ষা-তনরীক্ষার মাধ্যয়ম িীয়জর 

উৎ তচতিি করণ ও গয়িণা কায যিম চমান রয়েয়ছ। 

 

১০। উরদ্দশ্য শজথত না রর তায কাযণঃ প্ররমাজয নয়। 

১১। শডট ংক্রান্ত তথ্যঃ গি ১৫-০৭-২০০৮ িাতরয়খ  প্রকয়ের  External Audit  ম্পন্ন য়েয়ছ। তডট কায যিয়ম ২টি অিতি 

(প্লটার ও তজঅআএ ফটওোর িে ও িরায়দ্দর তিতরক্ত ব্যেপূি যক িরিিী িছরগুয়ায়ি মন্বে) কো উয়েখ করা য়েয়ছ 

এিং তডট অিতিমূ তনস্পতি িিযমায়ন প্রতিোিীন রয়েয়ছ ময়ম য জানা যাে।  

১২। প্রকরেয প্রবাফঃ  

অররাচয প্রকেটি ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ গরফলণা কভ থকারন্ডয জন্য দুটি গরফলণাগায (ল্যাফ) (মমভনঃ ১) শজ.অআ.এ এফং ২) শি 

প্রারগন ল্যাফ) স্থান কযা রয়রছ। পরর প্রশত ফছয কভরক্ষ ১০০ জন ছাে-ছােী তারদয োশুনা, ব্যফাশযক  গরফলণা  

কারজ তা ব্যফায কযরত াযরফ। এআ দু’টি গরফলণাগায ফনশফদ্যা  শযরফ শফজ্ঞান এয সৃজনীর কভ থকারন্ড ক্ষভতা বৃশিরত 

ফদান যােরফ। এআ প্রকরেয অতায় আশতভরধ্য ৭৯ জন ছাে-ছােী তারদয গরফলণাকভ থ (শথশ) প্রকে িন্ন করযরছন। এআ 

গরফলণা কাম থক্রভ শুদৄভাে ছাে-ছােী নয়, শফর্শ্শফদ্যাররয় রনক তরুণ প্রশতবাফান শক্ষকরক ায়তা করয চররছ। এছাো 

প্রকরেয অতায় উদ্ভাশফত প্রমৄশক্তমূ ংশিি মদীয়  শফরদী গরফলকরদয  ংশিি শফশবন্ন মশভনায, শরিাশজয়াভ, 

প্রশক্ষণ, শফজ্ঞান াভশয়কী, ফআ, েফরযয কাগজ এফং শফর্শ্শফদ্যাররয় প্রদশ থত প্লরটয ভাধ্যরভ মৌছারনা রয়রছ। এটি একটি 

গরফলণাধভী প্রকে এফং এোরন মভাট ১৮ জন চাকুযীযত শছর (২০০৬-২০১৩)। শজ.অআ.এ.তথ্য (Geographycal 

information system) প্রমৄশক্তয মক্ষরে খুফআ ম্ভাফনাভয় োত এফং চাযা উরিারন (ফীজ মথরক গাছ শযচম থা)  যক্ষণারফক্ষণ 

িরকথ ারত কররভ প্রশক্ষণ ছাে-ছােীরদয অত্মকভ থংস্থারন নুপ্রাশণত করযরছ। এআ গরফলণাগায রত উকৃত  উিীণ থ 

কর ছাে-ছােীআ এেন মদর  শফরদর কভ থযত। এআ প্রকরেয মভাট কভী ংখ্যায রধ থরকআ নাযী শছররন। প্রকেটি একটি 

ম্পূণ থ শযরফফান্ধফ প্রকে। শফরলত: জরফায়ু শযফতথরন শযরফরয উয মনশতফাচক প্রবাফ এোরনায জন্য শফশবন্ন গরফলণা 

কাম থক্রভ চরভান যরয়রছ। 

 

১৩। ভস্যাঃ  

১৩.১।   অআরা  শডরযয কাযরণ প্রকরেয অতায় গরফলণায কাজ পূফ থ শনধ থাশযত সুন্দযফন ঞ্চর মথরক শযফতথন করয 

মনায়াোরীয উকূরীয় ঞ্চরর িন্ন কযরত রয়রছ; 

১৩.২। ে প্রকে রত গরফলণায ভাধ্যরভ প্রাপ্ত পরাপর নুমায়ী ফাংরারদরয ফন ব্যফস্থানা কাম থক্ররভ  জরফায়ু 

শযফতথরনয শফলয়টি শফরফচনায মরথি বাফ শযরশক্ষত য় ভরভ থ প্রকেসূরে জানা মগরছ;  

১৩.৩। গি ১৫-০৭-২০০৮ িাতররখ প্রকয়ের External Audit ম্পন্ন য়েয়ছ। তডট কায যিয়ম ২টি অিতি (প্লটার ও 

তজঅআএ ফটওোর িে ও িরায়দ্দর তিতরক্ত ব্যেপূি যক িরিিী িছরগুয়ায়ি ব্যে মন্বে) কো উয়েখ করা 

য়েয়ছ এিং তডট অিতিমূ তনস্পতি িিযমায়ন প্রতিোিীন রয়েয়ছ ময়ম য জানা যাে; এিং 

১৩.৪। প্রকেটি মাপ্ত ে তডয়ম্বর,২০১৩ ায়। প্রকে মাতপ্তর ির  অআএমআতডয়ি ০৩ মায়র ময়ধ্য তিতঅর রপ্ররয়ণর 

কো োকয়ও অআএমআতডয়ি তিতঅর িাওো যাে প্রাে ০১ িছর ০১ মা িয়র (জানুোরী,২০১৫-এ)। 

 

 

 



১৪।  সুাশযঃ  

১৪.১। অআরা  শডয শফশবন্ন প্রাকৃশতক দুরম থারগয াত মথরক মদরয ফনাঞ্চররক যক্ষা কযরত রর বৃৎ শযরয  

কাম থকযী উরদ্যাগ গ্রণ কযরত রফ;  

১৪.২। যফতী প্রকে গ্ররণয মক্ষরে ফাংরারদরয ফন শফবাগরক ফন ব্যফস্থানা কাম থক্ররভ জরফায়ু শযফতথরনয শফলয়টি 

গ্রাশধকায শবশিরত শফরফচনা কযরত রফ; 

১৪.৩। প্রকয়ের External Audit কায যিয়ম প্রতিোিীন ২টি অিতির দ্রুি মািান  করয়ি য়ি; 

১৪.৪। প্রকয়ের অওিাে িেকৃি যন্ত্রিাতি ও তনতম যি দু ’টি গয়িণাগার (ল্যাি) যোযে রক্ষনায়িক্ষয়ণর স্বায়ে য িনতিদ্যা ও 

িতরয়িল তিজ্ঞান আনতিটিউট ংতিষ্ট তিজ্ঞ জনিয়র প্রিযক্ষ িোিিায়ন ব্যিার করয়ি য়ি; 

১৪.৫।  িতিষ্যয়ি রকান প্রকে মাতপ্তর ০৩ মায়র ময়ধ্য প্রকে মাতপ্ত প্রতিয়িদন (PCR) অআএমআতডয়ি অিতিকিায়ি 

রপ্ররণ করার ব্যািায়র মন্ত্রণােয়ক  কায যকরী ভূতমকা িান করয়ি য়ি; 

১৪.৬।  ১৪.১ য়ি ১৪.৫ নুয়চ্ছয়দ উয়েতখি তিয়ে গৃীি িদয়ক্ষি অআএমআ তিিাগয়ক ০১ মায়র ময়ধ্য িতি করয়ি 

য়ি। 


