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ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়/বফবাগেয অতায় ২০১৩-১৪ থ মফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন 

প্রবতগফদগনয য ভন্ত্রণারয়/বফবাে বববিক ায-ংগে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগেয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াে 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযেযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ মবনম্ন-

গফ মাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ মবনম্ন-

গফ মাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 ধভ ম বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

১ ১ -- -- ১ ১ (৬.৫০%) ১ (৩৩.৩৩%) 

 

১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা:   ১টি (ভবিয বববিক বশু  েণবো কাম মক্রভ (৩য় ম মায়) (১ভ ংগাবধত)। 

২।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণ : ভাপ্ত প্রকেটিয ব্যয় ৭৫৮৮ .৭৩ রে টাকা। প্রকগেয ২য় ম মাগয় বনগয়াবজত জনফর 

৩য় ম মাগয় বনগয়াগেয জটিরতায কাযগণ নতুন মকন্দ্র বনফ মাচন প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরুগত বফরম্ব ঘগট। পরতঃ প্রকগেয 

রেযভাত্রা নুমায়ী কর কাজ ভাগনয রগেয এক ফছয মভয়াদ বৃবি ায়।  
৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয:  

ভস্যা সুাবয 

প্রকগেয কাম মক্রভমূগয ম মায়ক্রবভক ধাযাফাবক ফাস্তফায়গন 

সুবনবদ মষ্ট বনগদ মনায বাফঃ  ফ মগল বো নীবতয অতায় 

যকায কর্তমক গৃীত প্রাক-প্রাথবভক বোয ন্তে মত 

ভবিযবববিক প্রাক-প্রাথবভক বো কাম মক্রভ তীফ গুরুত্বপূণ ম। 

প্রকেটি ১ভ ম মায় ২০০২-২০০৩ ার গত চালু গয় ফ মগল 

র্ততীয় ম মায় (জুন, ২০১৪) ম মন্ত প্রায় এক মৄে মাফৎ বন্দু 

ধভ মাফরম্বী বশু  ফয়স্কগদয েয জ্ঞাগনয াাাব 

ননবতকতা  ধভ ম চচ মায সুগমাে কগয বদগয়গছ। প্রকেটিয 

অতায় ফাস্তফাবয়ত কাগজয আবতফাচক বদক নস্বীকাম ম। 

প্রকেটিয কাম মক্রভ নুন্নয়ন (যাজস্ব) প্রকৃবতয। প্রকেটি উন্নয়ন 

ফাগজগটয অতায় ফাস্তফাবয়ত গফ বক-না বকংফা নুন্নয়ন 

(যাজস্ব) ফাগজগটয অতায় ফাস্তফাবয়ত গফ এ বফলগয় ংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারয় বযকেনা কবভন/বযকেনা বফবাে (একগনক)-

এয মকান সুবনবদ মষ্ট বদক বনগদ মনা মনআ; 

প্রকেটিয কাম মক্রগভয আবতফাচক বদকটি বফগফচনায় মযগে 

নুন্নয়ন (যাজস্ব) ফাগজগট ফাস্তফায়গনয বফলগয় মথামথ 

কর্তমগেয বিান্ত না ায়া ম মন্ত প্রকেটিয ধাযাফাবক 

ফাস্তফায়ন বনবিত কযা মমগত াগয; 

 

একআ প্রকগেয ম মায়ক্রবভক ফাস্তফায়গন জনফগরয 

ধাযাফাবকতা যোয় জটিরতাঃ  যকাগযয ফ মগল ার্কমরায 

নুমায়ী প্রকে ভাবপ্তয য ভাপ্ত প্রকগেয জনফর যফতী 

প্রকগেয ন্তভু মবক্তয সুগমাে থাগক না। এতদগে মদো মায় 

মম, বধকাং ম মায়ক্রবভক ( phase-wise) প্রকগেয 

মেগত্র আবতপূগফ ম বনগয়াবজত জনফর যফতী ম মাগয়য প্রকগে 

ধাযাফাবক ন্তভু মবক্ত ঘগট থাগক। অগরাচয প্রকেটিয মেগত্র ১ভ 

ম মায় গত বনগয়াবজত বধকাং কাযী বযচারক, 

কবিউটায াগযটয, বপল্ড সুাযবাআজায, ভাস্টায মেআনায 

কাভ পযাববরগটটয, বেক এফং ন্যান্য জনফর ১ভ ম মায় 

মদব্যাী প্রকগেয কাম মক্রগভয চাবদা উিগযািয 

ব্যাকবাগফ বৃবি ায়ায় বন্দু ঘনফবত এরাকা, মমোগন 

মকগন্দ্রয চাবদা যগয়গছ এফং মকন্দ্র স্থাবত গর চরভান 

থাকগফ, ববফষ্যগত ম কর স্থান বচবিত কগয মকন্দ্র ংখ্যা 

বৃবিয প্রস্তাফ কযা মমগত াগয। ন্যবদগক আগতাপূগফ ম 

মমকর মকন্দ্র স্থাবত গয়গছ থচ প্রগয়াজনীয় ংখ্যক 

ছাত্র/ছাত্রী ায়া মাগে না, ম কর মকন্দ্র তাবরকা গত 

ফাদ মদয়া মমগত াগয। ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় মকগন্দ্রয ংখ্যা 

মৄবক্তমৄক্তবাগফ বনধ মাযণ কযগত াগয; 
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গত বনগয়াবজত এফং প্রায় ১২ (ফায) ফছয মাফৎ কাজ কযগছন। 

প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ ম উক্ত কভ মকতমা কভ মচাযীগদয রব্ধ 

ববজ্ঞতাগক কাগজ রাোগনায রগেয সুবনবদ মষ্ট নীবতভারা না 

থাকায কাযগণ জনফগরয ধাযাফাবকতা যোয মেগত্র 

জটিরতায সৃবষ্ট য়; 

বনবফড় বযফীেণ  তদাযবকয বাফঃ  প্রকগেয ংস্থান 

নুমায়ী ১ জন ভাঠ সুাযবাআজাযগক প্রবত কভ মবদফগ েগড়  

৭-৮টি মকন্দ্র বযদ মন কযগত য়। মবৌেবরক ফস্থানগবগদ ১ 

জন ভাঠ সুাযবাআজাগযয গে এতগুগরা মকন্দ্র ১ বদগন 

বযদ মন কযা কষ্টাধ্য। এগত মকগন্দ্র মথামথবাগফ বো প্রদান 

গে বকনা, ছাত্র-ছাত্রী ঠিকবাগফ জ্ঞান জমন কযগছ বকনা, 

াঠ্যক্রভ মথামথ নুযণ কযা গে বকনা এফং বোথীগদয 

মথগক বপডব্যাক মনয়া আতযাবদ বফলয় মথামথবাগফ মাচাআ কযা 

ম্ভফ য় না। 

কারীফাড়ী াফ মজনীন ভবিয, কাবরেঞ্জ, বঝনাআদ- মকন্দ্রটি 

মমবাগফ একটি অদ ম মকগন্দ্র রূান্তবযত গয়গছ 

(অআএভআবড’য বযদ মন প্রবতগফদন) ম যকভ বচন্তাধাযা 

ন্যান্য মকগন্দ্রয মেগত্র কাম মকয  কযা মায় বক-না, ম 

ব্যাাগয প্রকে কাম মারয় মথগক উগযাে মনয়া মমগত াগয। 

 

 



421 

 

 

“ভবিয বববিক বশু  েণবো কাম মক্রভ (৩য় ম মায়) (১ভ ংগাবধত)’’ ীল মক বফবনগয়াে  

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 
 

১। প্রকগেয নাভ : “ভবিয বববিক বশু  েণবো কাম মক্রভ (৩য় ম মায়) (১ভ ংগাবধত)’’ 

২। প্রকগেয ফস্থান : ফাংরাগদগয কর উগজরা 

৩। ভন্ত্রণারয়/বফবাে : ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৪। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : বন্দু ধভীয় কল্যাণ োস্ট 

 

৫।      প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ 

           (রে টাকায়) 
প্রাক্কবরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 
টাকা 

(প্রঃাঃ) 

বযকবেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 
ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 
(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যগয়য %) 

 

বতক্রান্ত ভয় 
(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 
মূর 
মভাট 
টাকা 

(প্রঃাঃ) 

ফ মগল 
ংগাবধত 
মভাট টাকা 
(প্রঃাঃ) 

মূর ফ মগল 
ংগাবধত 

৭১২৫.৩৪ 
৭১২৫.৩৪ 

(-) 

৭৭৬৯.৭২ 
৭৭৬৯.৭২ 

(-) 

৭৫৮৮.৭৩ 
৭৫৮৮.৭৩ 

(-) 

জুরাআ, ২০১০ 
গত 

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১০ 
গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১০ 
গত 

জুন, ২০১৪ 

৪৬৩.৩৯ 
(৬.৫০%) 

১ ফছয 
(৩৩.৩৩%) 

 
৬।       প্রকগেয ংেবববিক ফাস্তফায়ন (ভন্ত্রণারয় গত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন (ববঅয) এয বববিগত): 

         (রে টাকায়) 

ক্র: নং ংগাবধত বডবব নুমায়ী কাগজয 

ংে 
একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

রেযভাত্রা 
জুন, ২০১৪ ম মন্ত ক্রভপুবঞ্জত 

গ্রেবত 

অবথ মক ফাস্তফ অবথ মক ফাস্তফ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ মন্ত্রাবত ংখ্যা ৮৬.৮৮ ৪৩৩ ৮৫.৫৭ ৪৩৩ 
২ অফাফত্র ংখ্যা ১২.০২ ৩২২ ১২.০২ ৩২২ 
৩ মানফান ক্রয় ংখ্যা ৯২.২০ ৯০ ৯১.৫০ ৯০ 
৪ বো কভ মসূবচ মট ৫২১১.৫৫ ৫৩৮৯০৫ ৫১৩৯.৯৫ ৫৩৮৯০৫ 
৫ প্রবেণ ব্যয় জন ৭২.৭৯ ১৬০৯৪ ৭২.৭৯ ১৬০৯৪ 
৬ কভ মারা ংখ্যা ১৫.০০ ৮ ১৫.০০ ৮ 
৭ কবভটি বভটিং ংখ্যা ১৩৬.৩১ ৮৫৩২ ১১৭.০৪ ৮৫২২ 
৮ কভ মকতমাগদয মফতন জন ২১৪.০৭ ৫৯  ৫৯ 

৯ কভ মচাযীগদয মফতন জন ৩১২.৫০ ১৮৪ ১২৪৫.৭৪ ১৮৪ 
১০ বাতাবদ জন ৭৪৩.৭৪ ২৪৩  ২৪৩ 

১১ বপ  মস্টায বাড়া মথাক ১৬৮.৩৭ মথাক ১৫৫.৯৮ মথাক 
১২ জ্বারানী  লুবিগকন্ট মথাক ১৩২.২৭ মথাক ১২৭.৯৬ মথাক 
১৩ মটবরগপান মথাক ২২.৯১ মথাক ২২.২৪ মথাক 
১৪ মূল্যায়ন ংখ্যা ৪.১০ ১ ৪.১০ ১ 
১৫ বপ মস্টনাযী মথাক ৪২.১০ মথাক ৪১.৩৪ মথাক 
১৬ বযফন ব্যয় মথাক ৭৯.২৩ মথাক ৭৮.৭৫ মথাক 
১৭ সুাযববন  ভবনটবযং মথাক ১৩৬.৩৯ মথাক ১১৭.৯৫ মথাক 
১৮ ডাক/র্কবযয়ায মথাক ৮.৭১ মথাক ৭.২৪ মথাক 
১৯ াবনয বফর মথাক ১০.০৪ মথাক ৯.৬০ মথাক 
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ক্র: নং ংগাবধত বডবব নুমায়ী কাগজয 

ংে 
একক ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

রেযভাত্রা 
জুন, ২০১৪ ম মন্ত ক্রভপুবঞ্জত 

গ্রেবত 

অবথ মক ফাস্তফ অবথ মক ফাস্তফ 
২০ বফদ্যযৎ বফর মথাক ২১.১৪ মথাক ২০.৪৩ মথাক 
২১ ব্যাংক চাজম মথাক ১১.৫৯ মথাক ৯.৪৬ মথাক 
২২ বযষ্কায-বযেন্নতা মথাক ৩৪.৯২ মথাক ৩৪.৮৯ মথাক 
২৩ বনযািা মথাক ৬৫.৫৪ মথাক ৬৪.৪৩ মথাক 
২৪ মভযাভত, যেণাগফেণ  ফীভা মথাক ৪৩.১০ মথাক ৩৬.৪৫ মথাক 
২৫ অনুলবিক  কবন্টনগজন্সী মথাক ৯২.২৫ মথাক ৭৮.৩০ মথাক 

 মভাট =   ৭৭৬৯.৭২ ১০০% ৭৫৮৮.৭৩ ১০০% 

 
৭। কাজ ভাপ্ত থাবকগর উায কাযণঃ নুগভাবদত অযবডবব নুমায়ী প্রকগেয মকান ংগেয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

৮. াধাযণ ম মগফেণঃ 

৮.১ প্রকগেয টভূবভঃ 

ফাংরাগদগ প্রায় ১ মকাটি ৫০ রে মরাক বন্দু ধগভ ময নুাযী  মা মভাট জনংখ্যায তকযা প্রায় ১১ বাে। বন্দু ম্প্রদাগয়য 

মফীযবাে মরাক গ্রাভ এরাকায় ফফা কগয। এগদয গনগকআ েযীফ, ায় এফং এযা তাগদয মছগর-মভগয়গদয স্কুগর 

াঠাগনায বফলগয় গচতন।  এছাড়া তাগদয বশুযা কৃবল কাগজ বনগয়াবজত থাগক।  এগদয ধভীয় উানারয় ফা ভবিগযয 

ংখ্যা াযাগদগ প্রায় ২৪ াজায। বন্দু ম্প্রদাগয়য জনেণ বনজ ধভীয় নুভূবত  বফশ্বা বনগয় এফ ভবিগয পূজা, প্রাথ মনা  

ন্যান্য অচায-নুষ্ঠান ারন কগয থাগক। প্রাক-প্রাথবভক এফং ফয়স্ক বো মকন্দ্র বগগফ এফ ভবিযগুগরা ব্যফায গত 

াগয। বন্দু ধভ মাফরম্বী মছগর-মভগয়গদয প্রাথবভক স্কুগর ববতময ায বৃবি  স্বােযতায ায বৃবিগত এ ভস্ত ভবিযগুগরা গুরুত্বপূণ ম 

ভূবভকা ারন কযগত াগয। এ বফগফচনায় ফাংরাগদ যকায কর্তমক ২০০২ াগর জুরাআ, ২০০২ গত জুন, ২০০৭ মভয়াগদ 

২১টি মজরায় “ভবিয বববিক াঠাোয স্থান এফং বশু  েণবো কাম মক্রভ (১ভ ম মায়)” ীল মক প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত য়। 

১ভ ম মাগয়য মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয সুাবযগয অগরাগক প্রকে এরাকা বৃবি কগয ৩২ মজরায় ফাস্তফায়গনয বনবযগে ২৪৭৯.০০ 

রে টাকায় জুরাআ, ২০০৭ গত জুন, ২০১০ মভয়াগদ প্রকগেয ২য় ম মায় ফাস্তফাবয়ত য়। এযআ ধাযাফাবকতায় ভগ্র 

ফাংরাগদগ এয কাম মক্রভ ম্প্রাযগণয রগেয ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক ৭১২৫.৩৪ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০১০ 

মথগক জুন, ২০১৩ ম মন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয বনবভি ৩য় ম মাগয়য প্রকেটি গ্রণ কযা য়। যফতীগত  প্রকগেয উগেশ্য 

জমগনয রগেয প্রকগেয মভয়াদ ১ (এক) ফছয বৃবি কগয (জুন, ২০১৩ গত জুন, ২০১৪ ম মন্ত) ৭৭৬৯.৭২ রে টাকা প্রাক্কবরত 

ব্যগয় “ভবিয বববিক বশু  েণবো কাম মক্রভ (৩য় ম মায়) (১ভ ংগাবধত)’’ ফাস্তফাবয়ত য়। 
 

৮.২ প্রকগেয উগেশ্যঃ 

ক) ভবিয প্রািণগক ব্যফায কগয ভগ্র ফাংরাগদগ ৫,০০০টি ভবিয বববিক বোগকগন্দ্রয ভাধ্যগভ ৫,১৮,১৩০ জন 

বশুগক প্রাক-প্রাথবভক ম মাগয় বো প্রদান কযা;  

ে) ফায জন্য প্রাথবভক বো জমগনয বনবভি প্রাক-প্রাথবভক মকা ম ভাপ্তকাযী বোথীগদয প্রাথবভক বফযারগয় ববতময 

ায বৃবি কযা; 

ে) দবযদ্র বযফাগযয মছগর-মভগয়গদয জন্য প্রাক-প্রাথবভক এফং প্রাক-স্কুর বো কভ মসূবচ Early Childhood and 

Pre-School education (ECDP) Program ম্প্রাযণ কযা; 

ঘ) ভবিয িণগক ব্যফায কগয ২৫০টি ফয়ষ্ক বো মকগন্দ্রয ভাধ্যভ ২০,৭৭৫ জন বোথীগক স্বােযতা  ধভীয় বো 

প্রদান কযা; 
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ঙ) প্রকগেয কাজ ফাস্তফায়গনয জন্য ৪৮টি অঞ্চবরক বপ স্থাগনয ভাধ্যগভ ২৪৩ জন মফকায তরুণ-তরুণীগক পূণ মকারীন 

এফং ৫,৩৪৬ জনগক েন্ডকারীন চার্কযীয ব্যফস্থা কযা; 

চ) প্রকগেয ভবিয বববিক বোগকন্দ্রগুগরায তকযা ৮০ বাগেয বধক ভবরা বেক দ্বাযা বযচাবরত কগয তাগদয অয় 

বৃবি, বযফাগয তাগদয ফস্থান বক্তারীকযণ এফং মজন্ডায নফলম্য দূযীকযগণয ভাধ্যগভ নাযীয েভতায়ন বনবিত কযা; 

এফং 

ছ) ধভীয়, ননবতক এফং বফববন্ন াভাবজক বফলগয় বোদাগনয ভাধ্যগভ নতুন প্রজন্ম এফং ফয়স্ক বোথীগদয ভাগঝ ননবতক 

শংেরা এফং গচতনতা বৃবি কযা। 

 

৯। প্রকগেয নুগভাদন  ংগাধনঃ    

প্রকেটিয বডবব’য উয েত ১১/০৮/২০১০ তাবযগে বযকেনা কবভগন বআব বা নুবষ্ঠত য়। বআব বায সুাবযগয 

অগরাগক পুনে মঠিত বডবব েত ২৬/১০/২০১০ তাবযগে একগনক কর্তমক নুগভাবদত য় এফং ০৩/০১/২০১১ তাবযগে ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক প্রাবনক অগদ জাবয কযা য়। মূর প্রকেটিয প্রাক্কবরত ব্যয় ৭১২৫.৩৪ রে টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুরাআ, 

২০১০ গত জুন, ২০১৩ ম মন্ত। যফতীগত প্রকগেয মভয়াদকাগর  রেযভাত্রা নুমায়ী বনধ মাবযত ংখ্যক বোথীগদয বো 

প্রদান ম্ভফ না য়ায়  প্রকেটিয উগেশ্য জমগনয রগেয মভয়াদ ১ ফছয বৃবি ংগাধগনয উগযাে গ্রণ কযা য়। েত 

০৭/০৩/২০১৩ তাবযগে মভাট ৭৭৬৯.৭২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ, ২০১০ গত জুন, ২০১৪ মভয়াগদ (৩য় ম মায়) (১ভ 

ংগাবধত) অযবডবব মথামথ কর্তমে কর্তমক নুগভাবদত য়। 

 

১০। ফছয বববিক ংগাবধত এবডব ফযাে, ফমুবক্ত  ব্যয় (ববঅয নুাগয): 

(রে টাকায়) 
প্রাক্কবরত 

ব্যয়  

(বজবফ) 

অবথ মক ফছয ংগাবধত এবডব ফযাে  ফমুবক্ত ব্যয় 
মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

 

৭৭৬৯.৭২ 

 

২০১০-২০১১ ১১০০.০০ ১১০০.০০ - ১১০০.০০ ৭৮৩.০৮ ৭৮৩.০৮ - 
২০১১-২০১২ ১৮৬৫.০০ ১৮৬৫.০০ - ১৮৬৫.০০ ১৭৮৯.৬০ ১৭৮৯.৬০ - 
২০১২-২০১৩ ২৪৪১.০০ ২৪৪১.০০  ২৪৪১.০০ ২৩৮১.০৫ ২৩৮১.০৫  
২০১৩-২০১৪ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ - ২৭০০.০০ ২৬৩৫.০০ ২৬৩৫.০০ - 

????.?? ????.?? ????????  ৮১০৬.০০* ৮১০৬.০০*  ৮১০৬.০০* ৭৫৮৮.৭৩* ৭৫৮৮.৭৩ - 

 
*  উবিবেত প্রকগে প্রাক্কবরত ব্যয় গো ফযাে  ফমুক্তকৃত থ ম মফী ায়া মেগর প্রাক্কবরত ব্যগয়য বধক েযচ কযা 

য়বন এফং ব্যবয়ত থ ম ফছয মগল যকাবয মকালাোগয জভা মদয়া গয়গছ।  
 

১১।   প্রকে বযচারক িবকমত তথ্যঃ  

   প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর বনগম্নাক্ত কভ মকতমা প্রকে বযচারক বগগফ দাবয়ত্ব ারন কগযনঃ  

ক্রঃনং কভ মকতমায নাভ মমােদাগনয তাবযে ফদরীয তাবযে 

০১ জনাব স্বন র্কভায ফড়ার, উ-বচফ ২৫/০১/২০১১ ১৭/০৭/২০১৩ 

০২ জনাব স্বন র্কভায ফড়ার, মৄগ্ম-বচফ ১৮/০৭/২০১৩ ৩০/০৬/২০১৪ 
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১২। প্রকে বযদ মনঃ   প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন প্রণয়গনয রগেয বনম্নরু তথ্য/উাি বফগফচনা কযা য়ঃ 
 

(ক)  ববঅয প্রাবপ্তয য বযদ মনকৃত মকন্দ্রমূ এফং মকন্দ্রমূগয কাম মক্রভ ম মাগরাচনাঃ 

 

মজরা উগজরা বোগকগন্দ্রয নাভ 
বযদ মগনয 

তাবযে 
বযদ মনকাযী কভ মকতমায 

নাভ  দফী 

নাযায়ণেঞ্জ 

দয শ্রী শ্রী ফারা বজউয বফগ্র ভবিয ১০/০৮/২০১৪ 

মভৌসুভী োনভ 
কাযী বযচারক 

পতুিা শ্রী শ্রী মেৌয বনতাআ অেড়া ১০/০৮/২০১৪ 
মানাযোঁ শ্রী শ্রী মেৌয বনতাআ অেড়া ১০/০৮/২০১৪ 

মুবন্সেঞ্জ 

দয শ্রী শ্রী রেী নাযায়ন বজউ ভবিয ১১/০৮/২০১৪ 
দয শ্রী শ্রী যাধাগোবফি বজউ ভবিয ১১/০৮/২০১৪ 
মরৌজং শ্রী শ্রী যাধাকৃষ্ণ বজউয ভবিয ১১/০৮/২০১৪ 
শ্রীনেয শ্রী শ্রী াফ মজনীন দ্যে মা ভবিয ১১/০৮/২০১৪ 

োজীপুয 

কাবরয়াককয ফংী ফদন মফাশ্রভ ১২/০৮/২০১৪ 
কাবরয়াককয শ্রী শ্রী ভাপ্রভুয মফাশ্রভ ১২/০৮/২০১৪ 
কাবরয়াককয কাবরয়াককয ভধ্য ারাড়া দূে মা ভবিয ১২/০৮/২০১৪ 
কারীেঞ্জ শ্রী শ্রী মরাকনাথ ভবিয ১২/০৮/২০১৪ 

ফবযার 
দয শ্রী শ্রী বযঠার্কয  ধভ মারা ৩০/০৮/২০১৪ 

ডাঃ মভাঃ 

অেতারুজ্জাভান 
বযচারক 

দয শ্রী শ্রী যাধাগোবফি বজউ ভবিয ৩০/০৮/২০১৪ 

ঝারকাঠি 
দয শ্রী শ্রী াফবরক বয বা ৩১/০৮/২০১৪ 
দয ভনা, কারী  ীতরা মদফীয ভবিয ৩১/০৮/২০১৪ 

 

ববঅয প্রাবপ্তয য বযদব মত মকন্দ্রমূগয ম মাগরাচনাঃ 

শ্রী শ্রী ফারা বজউয বফগ্র ভবিয, (দয, নাযায়ণেঞ্জ): 

ভবিযটি বযদ মনকাগর বো কাম মক্রভ মফ ভগনামুগ্ধকয প্রতীয়ভান গয়গছ। বোথীযা মফ গ্রোভী। উক্ত মকগন্দ্র চরবত 

বোফগল ম মভাট বোথীয ংখ্যা ৩০ জন। ২০১৩ বোফগল ময ৩০ জন বোথীয ভগধ্য প্রায় কগরআ যকাবয প্রাথবভক 

বফযারগয় ববতম গয়গছ। প্রকে কাম মারয় মথগক প্রদি উকযণমূ মকগন্দ্র ঠিকবাগফ ব্যফহৃত গে। মকগন্দ্র াঠ্য ফআগয়য 

াাাব ক্রীড়া  যীয চচ মা, ছড়া, েে, োন, চারু  কারু কাজ আতযাবদ বোথীগদযগক খুফ অন্তবযকতায াগথ মোগনা 

গে। 

 

শ্রী শ্রী মেৌয বনতাআ অেড়া (পতুিা, নাযায়ণেঞ্জ): 

বযদ মনকাগর ৩০ জন বোথীআ উবস্থত বছর। মকগন্দ্রয অগাগ চরভান মকান প্রাক-প্রাথবভক বো প্রবতষ্ঠান মনআ। মকন্দ্র 

মথগক অনুভাবনক প্রায় ২ বকঃবভঃ দ্যগয রক্ষ্মী নাযায়ণ যকাযী প্রাথবভক বফযারয় ফবস্থত। চরবত বোফগল ম ৩০ জন 

বোথীয ১৫ জগনয ফয় ৫ ফছগযয নীগচ। ফাকী ১৫ জগনয ফয় ৫-৬ ফছগযয ভগধ্য। ২০১৩ বোফগল ম ববতমকৃত মভাট ৩০ 

জন বোথীয ভগধ্য ফছযগগল প্রাআভাবয স্কুগর ববতময ংখ্যা ২৪ জন। মকন্দ্রটি বযচারনায মেগত্র বকছু ভস্যায কথা উগিে 

কযা য়; মমভনঃ স্কুগরয জন্য ঘন্টা, ঘবড়, বেগকয মাতায়াগতয জন্য ছাতায প্রগয়াজন । প্রকে কাম মারয় মথগক প্রদি 

উকযণমূ ংযেগণয সুব্যফস্থা মনআ ভগভ ম উগিে কযা য়। 

 

শ্রী শ্রী মেৌয বনতাআ অেড়া (মানাযোঁ, নাযায়ণেঞ্জ): 

মকন্দ্রটিগত চরবত বোফগল ম মভাট বোথীয ংখ্যা ২৪ জন। মকন্দ্রটিয াগ একটি বকন্ডাযোগট মন স্কুর অগছ এফং মকন্দ্র মথগক 

প্রায় ১ বকঃবভঃ দূগয বট্টপুয যকাবয প্রাথবভক বফযারয় ফবস্থত। মকগন্দ্র কর বোথীগক উবস্থত ায়া মেগর তাগদয 

মরোড়ায ভান খুফ একটা গন্তালজনক ভগন য়বন। এ প্রগি মকগন্দ্রয বেক ান্তা যানী দা জানান মম, এরাকায 

বববাফকযা ববেত এফং গচতন। মায দরূণ ফাচ্চাগদযগক ঘগয ঘগয বেগয় বুবঝগয় অনগত য়। পগর এ মকগন্দ্রয 

বোথীগদয মরোড়ায ভান আবতফাচক নয়। বোথীগদয বধকাংগয ফয় ৫ ফছগযয বনগচ তাআ তাযা মরোড়ায প্রবত 

ভগনাগমােী নয়। বেকগদয মফতন বৃবি প্রগয়াজন ভগভ ম উগিে কযা য়। 
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শ্রী শ্রী রেী নাযায়ণ বজউ ভবিয (দয, মুবন্সেঞ্জ): 

ভবিযটিগত চরবত বোফগল ম ৩০ জন বোথী বনগয় বো কাম মক্রভ চরগছ। উক্ত মকগন্দ্রয ১.৫ বকঃবভঃ দূরুগত্ব আন্দ্রাকপুয 

ভগডর যকাবয প্রাথবভক বফযারয় অগছ। প্রকে কাম মারয় মথগক প্রদি বো উকযণমূ মকগন্দ্র ব্যফহৃত গে। মকগন্দ্র াঠ্য 

ফআগয়য াাাব ক্রীড়া  যীয চচ মায বফলয়টি গন্তালজনক। ২০১২, ২০১৩ বোফগল ম মভাট ৩০ জন কগয বোথী ববতম য়। 

ববতমকৃত বোথীগদয ১০০% ফাবল মক যীোয় উিীণ ম য়। মকান বোথী ড্র অউট য়বন। ফছযগগল ৩০ জন বোথীআ 

প্রাআভাবয স্কুগর ববতম য়। ২০১৪ বোফগল ময প্রাক-প্রাথবভক বোকাম মক্রভ চরভান যগয়গছ। বেক েিাযানী ার জানান 

এোনকায বোথীযা মিট ব্যফায কগয না। মিগটয বযফগতম োতা করভ ব্যফায কগয।  

 

শ্রী শ্রী যাধা মোবফি বজউ ভবিয (দয, মুবন্সেঞ্জ): 

ভবিযটিয ছাদ াকা, মভগঝ াকা (টাআর), মদয়ার াকা (টাআর)। এ মকন্দ্রটিগত চরবত বোফগল ম ৩০ জন বোথী বনগয় 

বোকাম মক্রভ চরগছ। প্রকে কাম মারয় মথগক প্রদি বো উকযণমূ মকগন্দ্র ব্যফহৃত গে। ২০১২, ২০১৩ বোফগল ম মভাট 

৩০ জন কগয বোথী ববতম য়। মকান বোথী ড্র অউট য়বন। ফছযগগল ৩০ জন বোথীআ প্রাআভাবয স্কুগর ববতম য়।  

 

শ্রী শ্রী াফ মজনীন দ্যে মা ভবিয (শ্রীনেয, মুবন্সেঞ্জ): 

ভবিযটিয ছাদ টিগনয, মভগঝ কাগঠয, মদয়ার ফাগেঁয। এ মকন্দ্রটিগত চরবত বোফগল ম ৩০ জন বোথী অগছ। মকগন্দ্রয ১ 

বকঃবভঃ দূযগত্ব বিভ াাড়া যকাবয প্রাঃ বফযারয় ফবস্থত। মমফ উকযণ ায়া মেগছ তা মকগন্দ্র ব্যফহৃত গে। ২০১২, 

২০১৩ বোফগল ম মভাট ৩০ জন কগয বোথী ববতম য়। ববতমকৃত বোথীগদয ১০০% ফাবল মক যীোয় উিীণ ম য় । ফছযগগল 

৩০ জন বোথীআ প্রাআভাবয স্কুগর ববতম য়। মকগন্দ্রয একজন বববাফক জানান মম, মকন্দ্রটিয ফকাঠাগভােত উন্নয়ন  

প্রগয়াজন। 

 

ফংী ফদন মফাশ্রভ (কাবরয়াককয, োজীপুয):  

এ মকগন্দ্র মভাট ৩০ জন বোথী ববতম যগয়গছ। বযদ মগনয বদন ২৪ জন বোথী উবস্থত ায়া মায়। প্রবতবদন েগড় ২৪-২৫ 

জন বোথী উবস্থত য়। মকন্দ্রটি সুষ্ঠুবাগফ বযচারনায জন্য বববাফকযা জানান, োতা, করভ, মেরায াভগ্রী, রকা 

নাকতায ব্যফস্থা কযগর বার য়। 

শ্রী শ্রী ভাপ্রভূয মফাশ্রভ (কাবরয়াককয, োজীপুয): 

এ মকন্দ্রটিগত চরবত বোফগল ম ৩০ জন বোথী অগছ। বনধ মাবযত াগঠ্যয াাাব ক্রীড়া  ছড়া, েে, োন আতযাবদ বফলয় 

গন্তালজনক। মকগন্দ্রয বেক পূবণ মভা যকায জানান, বোথীগদয জন্য মড্র, োতা-করভ  বেগকয জন্য ঘন্টা, ছাতা, ব্যাে 

আতযাবদ দযকায। উবস্থত কগয়কজন বববাফক জানান, বকন্দ্রটি বধকতয সুষ্ঠুবাগফ বযচারনায জন্য  মেরাধুরায াভগ্রী  

োফাগযয ব্যফস্থা কযা প্রগয়াজন। মকন্দ্রটিগত বতবযক্ত বোথীয চাবদা যগয়গছ।  

 

কাবরয়াককয ভধ্য ারাড়া দূে মাভবিয (োজীপুয): 

এোগন মভাট ৩০ জন বোথী ববতম যগয়গছ। ভবিযটিয ফকাঠাগভােত উন্নয়ন দযকায। উবস্থত বববাফকযা জানান, পযান, 

নাস্তায ব্যফস্থা, মাাক, মেরাধূরায াভগ্রীয ব্যফস্থা গর মকন্দ্রটি উন্নত গফ।  

 

শ্রী শ্রী বযঠার্কয  ধভ মারা (দয, ফবযার): 

মকন্দ্রটিয ফকাঠাগভা গন্তালজনক। বডগম্বয, ২০১৩ এ যফযাকৃত মিটটি প্লাবস্টগকয নতবয এফং স্পষ্ট মরো য়। ফায 

ভাদ্যযটি ভবিয কবভটি কর্তমক যফযাকৃত। বযদ মগনয ভয় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উবস্থত ায়া মেগছ। েড় উবস্থবত ২৩ 

জন। েত ২০১৩ বোফছগয ২২ জন প্রাথবভক বফযারগয় ববতম গয়গছ। ফয় কগভয কাযগণ ৮ জন ববতম য়বন। মজরা 

কাম মারগয়য পাবন মচায ২০০৩ াগর যফযা কযা গয়গছ। পাবন মচায নষ্ট গয় মাগে। 
 



426 

 

শ্রী শ্রী যাধা মোবফি বজয ভবিয (দয, ফবযার): 

ভবিযটি অধা-াকা বফন, মদয়ার মনআ, চাবযবদগক মোরা, াবফ মক বযগফ বার। ভবিয কবভটি কর্তমক ভাদ্যয মকনা গয়গছ। 

ভাদ্যগযয ভান উন্নততয। প্রকে গত যফযাকৃত ভাদ্যয ব্যফাযগমাগ্য নয়। েত ২০১৩ বোফগল ম ২৫ জন প্রাথবভক বফযারগয় 

ববতম গয়গছ। ৫ জন কভ ফয় বকংফা নীায কাযগণ প্রাথবভক বফযারগয় ববতম য়বন। ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী উবস্থত ায়া 

মায়। েড় উবস্থবত ২২ জন। বববাফকগদয ফায জায়ো মনআ। ানীয় জগরয ব্যফস্থা মনআ। গনক ছাত্র/ছাত্রী মদবযগত ক্লাগ 

উবস্থত য়। 

 

শ্রী শ্রী াফবরক বযবা (দয, ঝারকাঠী): 

মভগঝ  ছাদ াকা। চাবযবদগক মোরা বযগফ তযন্ত গন্তালজনক। চট  কাগ মট ভবিয কবভটি কর্তমক যফযাকৃত। ২০১৩ 

বোফগল ম ৩০ জন বোথীয ভগধ্য ২২ জন ফছযগগল প্রাআভাবয স্কুগর ববতম য়। বযদ মনকাগর ৩০ জন ছাত্রছাত্রী উবস্থত 

ায়া মায়। েড় উবস্থবত ২৬ জন। বববাফকেণ মকান ভস্যায কথা ফগরনবন।  

 

ভনা, কারী  ীতরা মদফীয ভবিয (দয, ঝারকাঠী): 

এআ মকগন্দ্রয ছাদ টিগনয এফং মভগঝ  মদয়ার াকা। ভবিগয মকন্দ্রটি বযচাবরত য়। মকগন্দ্রয াবফ মক বযগফ গন্তালজনক। 

৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উবস্থত ায়া মায়। েড় উবস্থবত ২৫ জন। মায ভগধ্য ৪ জগনয ফয় ৬ ফছগযয বধক। উকযণ 

মথাভগয় যফযা কযা গয়গছ। েত ২০১৩ বোফগল ম ২৬ জন প্রাআভাবয স্কুগর ববতম গয়গছ। ঝারকাঠী মজরা কাম মারগয়য 

পাবন মচায ২০০৩ াগর যফযাকৃত। মা প্রায় ব্যফাগযয গমাগ্য। বববাফকযা বোগকগন্দ্র শুকগনা োফায/নাস্তা যফযাগয 

জন্য নুগযাধ জাবনগয়গছন। 

 

           (ে) প্রকে ফাস্তফায়নকাগর অআএভআবড কর্তমক বযদব মত এরাকা এফং এ ংক্রান্ত প্রবতগফদগনয গুরুত্বপূণ ম ং। 

মজরা উগজরা মকগন্দ্রয নাভ 
বযদ মগনয 

তাবযে 
বযদ মনকাযী কভ মকতমায 

নাভ  দফী 

বঝনাআদ 

দয কৃষ্ণনেয াড়া াফ মজনীন দ্যে মা ভবিয 

০৮/০৯/২০১২ 
মুাম্মদ অব্দুল্যা অর 

জাগফদ 
কাযী বযচারক 

কাবরেঞ্জ 
কাবরেঞ্জ মকারাফাজায াফ মজনীন ভবিয 
কাবরেঞ্জ াফ মজনীন কাবরফাড়ী ভবিয 
কাবরেঞ্জ মোযদায যায়গ্রাভ াফ মজনীন ভবিয 

যাজাী 
ভানেয বফ নাযায়ন ংঘ শ্রী শ্রী দ্যে মা ভবিয 

১১/০৯/২০১৩ ডাঃ মভাঃ অেতারুজ্জাভান 
বযচারক 

 

ভানেয যাভকৃষ্ণ বফযা ভবিয 
চাঁাআনফা

ফেঞ্জ 
বফেঞ্জ বযনেয শ্রী শ্রী বফ ভবিয 

১২/০৯/২০১৩ 
বফেঞ্জ পুখুবযয়া বফরভাযী াফ মজনীন দ্যে মা ভবিয 

 

অআএভআবড কর্তমক বযদ মনকৃত মকন্দ্রবববিক উগিেগমাগ্য ম মগফেণঃ 

 মকারাফাজায াফ মজনীন ভবিয (কাবরেঞ্জ, বঝনাআদ):  প্রতযন্ত ঞ্চগরয মকন্দ্রগুগরা প্রকে কাম মারয় ফা ংবিষ্ট মজরায 

কভ মকতমাযা ভবনটবযং কগযন না। এছাড়া বপল্ড সুাযবাআজায গনক মকগন্দ্রয ঠিকানা ঠিকবাগফ জাগনন না ফগর ভগন গয়গছ; 

 

াফ মজনীন কারীফাড়ী ভবিয (কাবরেঞ্জ, বঝনাআদ):  বযদ মন ফআ নুমায়ী সুাযবাআজায এ মকগন্দ্র েত ৮ ভাগ ৭ ফায 

বযদ মন কগযগছন। কাযী বযচারক ০১ ফায বযদ মন কগযগছন। উবস্থত কগয়কজন বববাফক জানান, তাগদয ফাচ্চাগদয 

এ মকগন্দ্র ড়াগানা কযাগত মগয তাযা ন্তুষ্ট। এ মকগন্দ্র বোথীগদয একআ মড্র বযধান কযগত মদো মায়। এআ মকন্দ্রটিয 

ববেকা বনজ উগযাগে এটি ফাস্তফায়ন কগযগছন, মকন্দ্রটিগক একটি অদ ম মকন্দ্র ফরা মায়; 

 



427 

 

মোযদায যায়গ্রাভ াফ মজনীন ভবিয (কাবরেঞ্জ, বঝনাআদ): এোগন মভাট ২৩ জন বোথী ববতম যগয়গছ। বযদ মগনয বদন ২৩ 

জন বোথী উবস্থত ায়া মায়। মগেম্বয/২০১২ ভাগয ১ভ প্তাগয াবজযায় মদো মায়, প্রবতবদন েগড় ২১-২২জন 

বোথী উবস্থত বছর; 

 

  বফ নাযায়ন ংঘ শ্রী শ্রী দ্যে মা ভবিয (ভানেয, যাজাী):  চক, ডাস্টায  ন্যান্য বো উকযণ মথাভগয় ায়া মেগছ 

এফং ভজুদ ম মাপ্ত যগয়গছ। ব্লাকগফাড মটি পুযাতন বফধায় কাগরা যং উগঠ মায়াগত মরো স্পষ্ট য়;  

 

 যাভকৃষ্ণ বফযা ভবিয (ভানেয,যাজাী):  বযদ মনকাগর কার ০৯.৩০ ঘটিকায় মকগন্দ্র উবস্থত গর মকগন্দ্রয দযজায় 

তারাফি মদো মায়। মকগন্দ্রয ফাবগয ৭/৮ জন বোথী স্কুগরয ব্যাে গো কযগত মদো মেগছ। বোথীযা জানান মম, 

মকন্দ্রটি ফগেয বফলগয় তাগদযগক ফবত কযা য়বন। বনকটফতী মকাথা মকান বববাফকগক ায়া মায়বন। 

তাৎেবণকবাগফ ংবিষ্ট বেগকয াগথ মভাফাআগর মমাোগমাে কযা গর বতবন াবযফাবযক কাযগণ কাযী বযচারগকয কাছ 

মথগক ছুটিয অগফদনপূফ মক ঐবদন ছুটিগত অগছন ভগভ ম জাবনগয়গছন। এ ম মাগয় ংবিষ্ট সুাযবাআজাগযয াগথ মমাোগমাে কযা 

গর বতবন মকগন্দ্র চগর অগন এফং মকন্দ্রটি চালু না যাোয বফলগয় মকান দ্যিয বদগত াগযনবন।  

 

১৩। প্রকগেয িবববিক ফাস্তফায়ন গ্রেবত ম মাগরাচনাঃ 

১৩.১ কভ মকতমা/কভ মচাযীগদয মফতন-বাতাঃ প্রকগেয ৪৮টি মজরা কাম মারগয় ৪৮ জন কাযী বযচারক, ০৬ জন ভাস্টায মেআনায,     

৪৮ জন কবিউটায াগযটয, ৭০ জন বপল্ড সুাযবাআজায, ৪৮ জন এভএরএএ এফং প্রধান কাম মারগয় ০১ জন প্রকে 

বযচারক, ০২ জন উ-বযচারক, ০২ জন কাযী বযচারক, ০১ জন বাফ যেক, ০১ জন বাফ কাযী, ০১ জন 

বপ কাযী, ০৩ জন োড়ী চারক, ০১ জন বডা বযডায কাভ ম্যাগঞ্জায, ০৭ জন এভএরএএ, ০১ জন নাআট োড ম  

০১ জন বক্লনায বনগয়াে কযা গয়গছ। এফ কভ মকতমা  কভ মচাযীয মফতন-বাতা োগত ১২৭০ .৩১ রে টাকায ংস্থান বছর। তায 

ভগধ্য ১২৪৫.৭৪ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ; 

 

১৩.২ সুাযববন  ভবনটবযং: প্রকগেয প্রধান কাজ বো কাম মক্রভ। এ োগত মভাট ১৩৬.৩৯ রে টাকায বফযীগত ১১৭.৯৫ রে 

টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ ম প্রকগেয কভ মকতমা, কভ মচাযীেণ প্রকগেয বোগকন্দ্রমূ প্রবতবনয়ত 

বযদ মন কগযগছন। তাগদয টিএ/বডএ প্রদাগন এ থ ম ব্যয় কযা য়; 

 

১৩.৩ বপ  গুদাভ বাড়াঃ  প্রকগেয প্রধান কাম মারয় ঢাকায় ফবস্থত। এছাড়া প্রকগেয অতায় ৪৮টি মজরা দগয ৪৮টি 

মজরা/অঞ্চবরক কাম মারয় যগয়গছ। কর কাম মারয়মূগয জন্য মজরায় বপ বাড়া মনয়া গয়গছ। এজগন্য প্রবতভাগ বনধ মাবযত 

াগয বাড়া বযগাধ কযগত গয়গছ। বপ বাড়া োগত ১৬৮.৩৮ রে টাকা অযবডবব ংস্থাগনয বফযীগত ১৫৫.৯৮ রে 

টাকা ব্যয় গয়গছ; 

 

১৩.৪ মটবরগপানঃ প্রকগেয অতায় ৪৮টি মজরায় ৪৮টি এফং ঢাকায় প্রধান কাম মারগয়য ০৫টি মটবরগপান বফর ফাফদ অযবডববগত 

প্রাক্কবরত ব্যয় ২২.৯১ রে টাকা গত জুন, ২০১৪ ম মন্ত এোগত ব্যয় গয়গছ ২২.২৪ রে টাকা; 

 

১৩.৫ জ্বারানী  লুবিগকন্টঃ প্রকগে ০১টি াগজগযা জী, ০১টি বক-অ, ০১টি ভাআগক্রাফা  ৭২টি মভাটয াআগকর যগয়গছ মা 

প্রবতবনয়ত বো কাম মক্রভ বযদ মন  দাপ্তবযক কাগজ ব্যফহৃত গয়গছ। একর োড়ী ব্যফাগযয জন্য প্রকগেয নুগভাবদত 

অযবডববগত বনধ মাবযত াগয জ্বারানী ফযাে বছর। একটি মভাটয াআগকগরয জন্য ভাগ ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকায 

জ্বারানী ফযাে বছর। জ্বারানী  লুবিগকন্ট োগত ১৩২.২৭ রে টাকায বফযীগত ১২৭.৯৬ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ;  
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১৩.৬ মস্টনাযীঃ মস্টনাযী ফাফদ অযবডববগত ৪২.০১ রে টাকা ংস্থাগনয বফযীগত জুন, ২০১৪ ম মন্ত ৪১.৩৪ রে টাকা ব্যয় 

গয়গছ; 

 

১৩.৭ প্রবেণঃ প্রকগেয  সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ ম প্রকগে বনগয়ােকৃত ২৪৩ জন জনফর এফং কাযী বযচারক, কবিউটায 

াগযটয, বপল্ড সুাযবাআজায  বেক/ববেকাগক প্রকে মথগক বফববন্ন বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। প্রবেণ োগত 

১৬,০৯৪ জগনয প্রবেণ ফাফদ অযবডবব ংস্থান নুমায়ী  ৭২.৭৯ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ; 

 

১৩.৮ মবভনায  য়াকমঃ প্রকগেয অতায় ঢাকায় দ্যআটি জাতীয় কভ মারা  ছয়টি বফবাগে ছয়টি মভাট ০৮টি কভ মারায জন্য 

ব্যগয়য ংস্থান বছর ১৫.০০ রে টাকা। ০৮টি কভ মারাআ ভাপ্ত গয়গছ এফং জুন ২০১৪ ম মন্ত এ োগত ভস্ত টাকাআ ব্যয় 

গয়গছ; 

 

১৩.৯ বযফন ব্যয়ঃ প্রকগেয অতায় বো উকযণ মমভন- ফআত্র, করভ, মিট, চক, ভাদ্যয, ব্লাকগফাড ম  াআনগফাড ম-এয জন্য 

বযফন ফাফদ প্রাক্কবরত ব্যয় বছর ৭৯.২৩ রে টাকা। জুন, ২০১৪ ম মন্ত এোগত ব্যয় গয়গছ ৭৮.৭৫ রে টাকা; 

 

১৩.১০ কবভটি বাঃ প্রকগেয কাম মক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন এফং ম মাগরাচনায জন্য বফববন্ন ম মাগয়য কবভটি যগয়গছ। মমভনঃ বস্টয়াবযং 

কবভটি, ফাস্তফায়ন কবভটি, মজরা ভবনটবযং কবভটি, উগজরা ভবনটবযং কবভটি আতযাবদ। ২/৩ ভা ন্তয একর কবভটিয বা 

নুবষ্ঠত গয়গছ। এছাড়া প্রকে ফাস্তফায়গন জনফর বনগয়াগেয বনগয়াে কবভটি, কাবযর্করাভ বনধ মাযগণয জন্য কাবযর্করাভ কবভটি, 

ক্রয় কাগজয জন্য দযত্র মূল্যায়ন কবভটি আতযাবদ কবভটি কাজ কগযগছ। এোগত অযবডবব ংস্থান বছর মভাট ১৩৬.৩১ রে 

টাকা। এফ কবভটিগুগরায বায় অেত মভাট ৮,৫২২ জন দস্যগক ১১৭.০৪ রে টাকা ম্মানী প্রদান কযা গয়গছ; 

 

১৩.১১ বো কভ মসূচীঃ অযবডববগত বো কভ মসূবচ োগত মভাট ৫২১১.৫৫ রে টাকা ংস্থাগনয বফযীগত ৫১৩৯.৯৫ রে টাকা 

ব্যয় গয়গছ। প্রকগেয অতাভুক্ত াযাগদগ মভাট ৫২৫০টি বোগকন্দ্র যগয়গছ। প্রগতযক বোগকগন্দ্র ১ জন কগয মভাট ৫,২৫০ 

জন বেক বনগয়াে কযা গয়গছ। প্রবতজন বেকগক প্রবত ভাগ ২,০০০/- টাকা াগয ম্মানী প্রদান কযা য়। এছাড়া প্রবতটি 

বোগকগন্দ্রয বো উকযণ মমভনঃ ফআ, োতা, করভ, মবন্সর, মিট, ডাস্টায, ব্লযাক মফাড ম, াআন মফাড ম, াবজযা মযবজস্ট্রায, 

াঠদান ফআ, বযদ মন ফআ, নুীরন োতা, ববতম পযভ, নদত্র আতযাবদ প্রকে মথগক বফনামূগল্য যফযা কযা য়;  

 

১৩.১২  মূল্যায়নঃ প্রকগেয অতায় একটি চূড়ান্ত মূল্যায়গনয জন্য অযবডববগত ৪.১০ রে টাকা ব্যগয়য ংস্থান যাো য়। ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক চূড়ান্ত মূল্যায়নটি ভাপ্ত কযা গয়গছ। জুন, ২০১৪ ম মন্ত এ োগত ব্যয় গয়গছ ৪.১০ টাকা; 

 

১৩.১৩  যেণাগফেণ  মভযাভতঃ  প্রকগেয াগজগযা জী, ১টি বক-অ, ১টি ভাআগক্রাফা, ৭২টি মভাটয াআগকর এফং ৫৫টি 

কবিউটায  অফাফত্র প্রগয়াজন নুাগয বফববন্ন ভগয় মভযাভত কযা গয়গছ। এফ মানফান মভযাভগতয জন্য 

নুগভাবদত অযবডববগত ৪৩.১০ রে টাকায বফযীগত ৩৬.৪৫ রে টাকা ব্যয় কযা গয়গছ; 

 

১৩.১৪ মানফানঃ এ প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ ম বো কাম মক্রভ তথা বোগকন্দ্রমূ প্রবতবনয়ত বযদ মন কযায বনবভি 

অযবডববগত বফববন্ন ধযগনয মভাট ৯০টি মানফান ক্রগয়য রগেয ৯২.২০ রে টাকা ফযাে বছর। তন্মগধ্য ০১টি ভাআগক্রাফা 

এফং মজরা কাম মারয়মূগয জন্য ৩৯টি মভাটয াআগকর  ৫০টি ফাআ-াআগকর ক্রয় কযা গয়গছ। এ োগত মভাট ৯১.৫০ রে 

টাকা ব্যয় গয়গছ; 

 

১৩.৩৫ মন্ত্রাবতঃ প্রকগেয অতায় প্রধান কাম মারয় মজরা/অঞ্চবরক কাম মারয়মূগয জন্য মভাট ৯১.৩৮ রে টাকা ব্যগয় ৪৩৩টি 

মন্ত্রাবত ক্রগয়য ংস্থাগনয বফযীগত ৮৫.৫৭ রে টাকাআ ব্যয় কযা গয়গছ। এ থ ম ব্যগয় ৪২টি কবিউটায, ৪২টি বপ্রন্টায, 

৪২টি আউবএ, ৪৯টি পগটাকব মভবন, ০২টি স্কযানায, ০১টি ভাবিবভবডয়া প্রগজক্টয, ০১টি স্পাআযার ফাআবন্ডং মভবন, ০১টি 
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আন্টাযকভ মট, ৫১টি টিউফ রাআট, ৫১টি পযান, ৪৯টি াবনয বপিায, ৫০টি কযারর্কগরটয  ৫১টি যারম্যাট ক্রয় কযা গয়গছ। 

ক্রয়কৃত যঞ্জাভমূ প্রকগেয অতায় প্রধান কাম মারয় ৪৮টি মজরা কাম মারগয় ংযবেত অগছ এফং ফতমভাগন ব্যফহৃত 

গে; 

 

১৩.১৬ অফাফত্রঃ প্রকেটিগত ৩২২টি অফাফত্র ক্রগয়য জন্য অযবডববগত ব্যগয়য ংস্থান যগয়গছ ১২.০২ রে টাকা। জুন, 

২০১৪ ম মন্ত ৩২২টি অফাফত্র ংগ্র কযা গয়গছ এফং এজন্য প্রাক্কবরত ব্যগয়য ম্পূণ ম টাকাআ েযচ য়; 

 

১৩.১৭ বফবফধঃ প্রকগেয অতায় জনফর বনগয়াে, বেক বনগয়াে, বনগয়াগেয বফজ্ঞান ব্যয়  অনুবিক ব্যয় বনফ মাগয জন্য 

নুগভাবদত অযবডববগত ৯২.২৫ রে টাকা ফযাে যগয়গছ। জুন, ২০১৪ ম মন্ত এ োগত ব্যয় গয়গছ ৭৮.৩০ রে টাকা। 

 

১৪। প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়গন ীভাফিতাঃ 

প্রকে মূল্যায়গনয জন্য প্রকগেয অতায় কর কাম মক্রগভয ১০-২০% গযজবভগন বযদ মনপূফ মক মূল্যায়ন কযা প্রগয়াজন। 

ংবিষ্ট প্রকেটিয অতায় মভাট ৫,২৫০টি বশু এফং ফয়স্ক বোগকগন্দ্র বো কাম মক্রভ বযচাবরত য়। অআএভআবড'মত 

কভ মকতমায স্বেতা এফং জুন, ২০১৪-এ ভাপ্ত “ভবিয বববিক বশু  েণবো কাম মক্রভ (৩য় ম মায়) (১ভ  ংগাবধত)" 

প্রকগেয যফতী ৪থ ম ম মাগয়য প্রকে গ্রগণ অআএভআবড কর্তমক মূল্যায়ন প্রবতগফদন ম কযায ফাধ্যফাধকতায কাযগণ প্রকেটি 

মূল্যায়গনয জন্য ভয় কভ থাকায় প্রকেটিয অতায় ফাস্তফাবয়ত কাগজয ম মাপ্ত ংখ্যক মকন্দ্র বযদ মন কযা ম্ভফ য়বন।  

 

১৫। প্রকগেয ???????? ????????  জমনঃ 

প্রকগেয উগেশ্যমূ জমগনয বফলয়টি ম মাগরাচনায সুবফধাগথ ম উগেশ্যমূগক স্বে মভয়াগদ এফং ভধ্যভ  দীঘ ম মভয়াগদ 

বফবাজনপূফ মক বনম্নরূ ফণ মনা কযা গরাঃ 

১৫.১ স্বে মভয়াদী উগেশ্যঃ  

বযকবেত উগেশ্য  জমন 

ক) ভবিয প্রািণগক ব্যফায কগয ভগ্র ফাংরাগদগ 

৫,০০০টি ভবিয বববিক বোগকগন্দ্রয ভাধ্যগভ 

৫,১৮,১৩০ জন বশুগক প্রাক-প্রাথবভক ম মাগয় 

বো প্রদান কযা; 

ক) ভবিয প্রািণগক ব্যফায কগয ভগ্র ফাংরাগদগ ৫,০০০টি 

ভবিয বববিক বোগকগন্দ্রয ভাধ্যগভ ৫,১৮,১৩০ জন বশুগক 

প্রাক-প্রাথবভক ম মাগয় বো প্রদান কযা গয়গছ। উগেশ্যটি 

পুগযাপুবয ফাস্তফাবয়ত গয়গছ; 

ে) ২০১৫ াগরয ভগধ্য ফায জন্য প্রাথবভক বো 

জমগনয বনবভি প্রাক-প্রাথবভক মকা ম ভাপ্তকাযী 

বোথীগদয প্রাথবভক ম মাগয় ববতময ায বৃবি 

কযা; 

ে) ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক জুন, ২০১৪ এ িাবদত 

অন্তঃভন্ত্রণারয় চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদগন মদো মায় মম, প্রবত 

বোফগল ম এ প্রকগেয অতায় প্রাক-প্রাথবভক মকা ম 

িন্নকাযী বোথীগদয ৯৯% ছাত্র/ছাত্রী বফববন্ন প্রাথবভক 

বফযারগয় ববতম গয়গছ; 

ে) দবযদ্র বযফাগযয মছগর-মভগয়গদয জন্য প্রাক-

প্রাথবভক এফং প্রাক-স্কুর বো কভ মসূবচয (Early 

Childhood and Pre-School 

education (ECDP) Program ম্প্রাযণ 

কযা; 

ে) দবযদ্র বযফাগযয মছগর-মভগয়গদয জন্য প্রাক-প্রাথবভক এফং 

প্রাক-স্কুর বো কভ মসূবচয (Early Childhood and 

Pre-School Education (ECDP) Program-এয 

কাম মক্রভ ম্প্রাযণ কযা গয়গছ; 

ঘ) ভবিয িণগক ব্যফায কগয ২৫০টি ফয়ষ্ক বো 

মকগন্দ্রয ভাধ্যভ ২০,৭৭৫ জন বোথীগক স্বােযতা 

 ধভীয় বো প্রদান কযা; 

ঘ) ভবিয িণগক ব্যফায কগয ২৫০টি ফয়ষ্ক বো মকগন্দ্রয 

ভাধ্যভ ২০,৭৭৫ জন বোথীগক স্বােযতা  ধভীয় বো 

প্রদান কযা গয়গছ; 
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বযকবেত উগেশ্য  জমন 

ঙ) প্রকগেয কাজ ফাস্তফায়গনয জন্য ৪৮টি অঞ্চবরক 

বপ স্থাগনয ভাধ্যগভ ২৪৩ জন মফকায তরুণ-

তরুণীগক পূণ মকারীন এফং ৫,৩৪৬ জনগক 

েন্ডকারীন চার্কযীয ব্যফস্থা কযা; 

ঙ) প্রকগেয কাজ ফাস্তফায়গনয জন্য ৪৮টি অঞ্চবরক বপ 

স্থাগনয ভাধ্যগভ ২৪৩ জন মফকায তরুণ-তরুণীগক পূণ মকারীন 

এফং ৫,৩৪৬ জনগক েন্ডকারীন চার্কযীয ব্যফস্থা কযা গয়গছ; 

  

১৫.২ ভধ্যভ  দীঘ মগভয়াদী উগেশ্যঃ 

বযকবেত উগেশ্য  জমন 

ক) প্রকগেয ভবিয বববিক বোগকন্দ্রগুগরায তকযা 

৮০ বাগেয বধক ভবরা বেকগদয দ্বাযা 

বযচাবরত কগয তাগদয অয় বৃবি, বযফাগযয 

তাগদয ফস্থান বক্তারীকযণ এফং মজন্ডায 

নফলম্য দূযীকযগণয ভাধ্যগভ নাযীয েভতায়ন 

বনবিত কযা; এফং 

প্রকগেয ভবিয বববিক বোগকন্দ্রগুগরায তকযা ৮০ বাগেয 

বধক ভবরা বেকগদয দ্বাযা বযচাবরত গয়গছ। পগর তাগদয 

অয় বৃবি মগয়গছ। তগফ এ কর ভবরাগদয মেগত্র বযফাগয 

তাগদয ফস্থাগনয বযফতমন, েভতা জমন আতযাবদ বফলগয় দীঘ ম 

মভয়াগদ প্রবাফ মূল্যায়ন ব্যবতগযগক ভতাভত প্রদান কযা ম্ভফ নয়; 

ে) ধভীয়, ননবতক এফং বফববন্ন াভাবজক বফলগয় 

বোয ভাধ্যগভ নতুন প্রজন্ম এফং ফয়স্ক 

বোথীগদয ভাগঝ ননবতক শংেরা এফং গচতনতা 

বৃবি কযা। 

বশু  ফয়স্ক উবয় ধযগনয বোথীগদয াঠ্যসূবচগত বনধ মাবযত 

ধভীয়  ননবতক বো “নাতন ধভ ম বো” ফআগয় ন্তভু মক্ত 

অগছ। মা ধভীয় মূল্যগফাধ সৃবষ্ট  গচতনতা বৃবিগত ায়ক। 

এগেগত্র ভধ্যভ  দীঘ মগভয়াগদ মূল্যায়ন থ মাৎ প্রবাফ মূল্যায়ন 

ব্যবতগযগক ভতাভত মদয়া ভীচীন গফ না। 

 

 

১৬। উগেশ্য বজমত না গর উায কাযণঃ  

প্রকেটিয মূর উগেশ্য বছর প্রাক-প্রাথবভক বোয ভাধ্যগভ প্রাথবভক বফযারগয় বোথীয ববতময ায ফাড়াগনা, স্কুর গত ঝগয 

ড়া মযাধ, েণবোয ভাধ্যগভ স্বােযতায ায ফাড়াগনা, বোথীগদয কর ধযগনয মূল্যগফাধ নতযী, বফববন্ন াভাবজক  

ননবতক কভ মকান্ড িগকম গচতনতা বৃবি এফং মকন্দ্রগুগরা ৮০ বাগেয বধক ভবরা বেক দ্বাযা বযচাবরত কগয নাযীয 

েভতায়ন বৃবি  কযা আতযাবদ। ম বদক মথগক প্রকেটিয মূর উগেশ্য পুগযাপুবযবাগফ বজমত গয়গছ। এগেগত্র প্রাক-প্রাথবভক 

বোদাগনয াাাব ধভীয়  ননবতক বোয ভাধ্যগভ ননবতক চবযত্র েঠন এফং নাযীয েভতায়ন দীঘ ম মভয়াগদ বজমত গফ 

ভগভ ম অা কযা মায়। 

১৭। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৭.১ প্রকগেয কাম মক্রভমূগয ম মায়ক্রবভক ধাযাফাবক ফাস্তফায়গন সুবনবদ মষ্ট বনগদ মনায বাফঃ  ফ মগল বো নীবতয অতায় 

যকায কর্তমক গৃীত প্রাক-প্রাথবভক বোয ন্তে মত ভবিযবববিক প্রাক-প্রাথবভক বো কাম মক্রভ তীফ গুরুত্বপূণ ম। প্রকেটি ১ভ 

ম মায় ২০০২-২০০৩ ার গত চালু গয় ফ মগল র্ততীয় ম মায় (জুন, ২০১৪) ম মন্ত প্রায় এক মৄে মাফৎ বন্দু ধভ মাফরম্বী বশু  

ফয়স্কগদয েয জ্ঞাগনয াাাব ননবতকতা  ধভ ম চচ মায সুগমাে কগয বদগয়গছ। প্রকেটিয অতায় ফাস্তফাবয়ত কাগজয 

আবতফাচক বদক নস্বীকাম ম। প্রকেটিয কাম মক্রভ নুন্নয়ন (যাজস্ব) প্রকৃবতয। প্রকেটি উন্নয়ন ফাগজগটয অতায় ফাস্তফাবয়ত গফ 

বক-না বকংফা নুন্নয়ন (যাজস্ব) ফাগজগটয অতায় ফাস্তফাবয়ত গফ এ বফলগয় ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় বযকেনা 

কবভন/বযকেনা বফবাে (একগনক)-এয মকান সুবনবদ মষ্ট বদক বনগদ মনা মনআ; 
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১৭.২ একআ প্রকগেয ম মায়ক্রবভক ফাস্তফায়গন জনফগরয ধাযাফাবকতা যোয় জটিরতাঃ যকাগযয ফ মগল ার্কমরায নুমায়ী প্রকে 

ভাবপ্তয য ভাপ্ত প্রকগেয জনফর যফতী প্রকগেয ন্তভু মবক্তয সুগমাে থাগক না। এতদগে মদো মায় মম, বধকাং 

ম মায়ক্রবভক (phase-wise) প্রকগেয মেগত্র আবতপূগফ ম বনগয়াবজত জনফর যফতী ম মাগয়য প্রকগে ধাযাফাবক ন্তভু মবক্ত ঘগট 

থাগক। অগরাচয প্রকেটিয মেগত্র ১ভ ম মায় গত বনগয়াবজত বধকাং কাযী বযচারক, কবিউটায াগযটয, বপল্ড 

সুাযবাআজায, ভাস্টায মেআনায কাভ পযাববরগটটয, বেক এফং ন্যান্য জনফর ১ভ ম মায় গত বনগয়াবজত এফং প্রায় ১২ 

(ফায) ফছয মাফৎ কাজ কযগছন। প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফায়গনয স্বাগথ ম উক্ত কভ মকতমা কভ মচাযীগদয রব্ধ ববজ্ঞতাগক কাগজ 

রাোগনায রগেয সুবনবদ মষ্ট নীবতভারা না থাকায কাযগণ জনফগরয ধাযাফাবকতা যোয মেগত্র জটিরতায সৃবষ্ট য়; 

১৭.৩ প্রকগেয শুরুগত বফরম্বঃ  প্রকগেয ২য় ম মাগয় বনগয়াবজত জনফর ৩য় ম মাগয় বনগয়াগেয জটিরতায কাযগণ নতুন মকন্দ্র 

বনফ মাচন প্রকেটিয ফাস্তফায়ন শুরুগত বফরম্ব ঘগট। পরতঃ প্রকগেয রেযভাত্রা নুমায়ী কর কাজ ভাগনয রগেয এক 

ফছয মভয়াদ বৃবি ায়; 

১৭.৪ মজরা কাম মারগয়য কাগঠয অফাফত্র নষ্ট গয় মায়া এফং মকগন্দ্র বো উকযণ ংযেগণয ব্যফস্থা না থাকাঃ বফববন্ন মজরা 

কাম মারগয়য জন্য ২০০৩ াগর অফাফত্র যফযা কযা গয়গছ, মা গনক মেগত্রআ ঘুগন ধগয নষ্ট গয় মাগে এফং ব্যফাগযয 

নুগমােী গয় ড়গছ। এছাড়া প্রবত মকগন্দ্র বো উকযণ ংযেগণয জন্য মকান ব্যফস্থা মনআ;  

১৭.৫ বোফল ম মগল উিীণ ম বোথীগদয প্রাআভাযী স্কুগর ববতম না য়াঃ বযদ মগন প্রাপ্ত তগথ্য মদো মেগছ মম, বোফল ম মগল প্রাক-

প্রাথবভক ভানী যীোয় উিীণ ম বোথীগদয অনুভাবনক ২০% প্রাআভাযী স্কুগর ববতম য় না। এ বফলগয় ফয় ৬ ফছগযয কভ, 

ড়াশুনায় নাগ্র আতযাবদ কাযণ বচবিত কযা গয়গছ। মকন্দ্র বকংফা মজরা বপগ বোগকন্দ্র মথগক উিীণ ম বোথীগদয 

প্রাআভাযী বফযারগয় ববতম না ফায বফস্তাবযত তথ্য ংযবেত মনআ;  

১৭.৬ ভবিগয ফকাঠাগভােত সুগমাে-সুবফধায বাফঃ বযদ মনকাগর মদো মায়, কবতয় ভবিয এরাকায় বন্দু জনগোষ্ঠীয অবথ মক 

ংেবতয কাযগণ ভবিগয ফকাঠাগভােত সুগমাে-সুবফধায বাফ যগয়গছ। এভনবক ভবিগয মৌৌঁছাগনায মকান াকা যাস্তা, 

এভনবক বার মকান ভাটিয যাস্তা মনআ। ফল মাকাগর বো মকগন্দ্র মৌৌঁছাগত বশুগদয মগথষ্ট মফে মগত য়। তাছাড়া গনক 

ভবিগয টিগনয চারায় বছদ্র রেয কযা মেগছ। দ্যআ-একটি ভবিয ছাড়া বধকাং ভবিগয মকান নফদ্যযবতক াো মনআ। পগর 

েযভকাগর াঠদান  বো গ্রগণ বেক এফং বোথী উবয়গকআ কষ্ট মগত য়; 

১৭.৭ সুাযববগনয জন্য মানফাগনয প্রতুরতাঃ  একটি মজরায কর বো মকন্দ্র বযদ মগনয বনবভগি ০১টি মভাটয াআগকর 

ম মাপ্ত নয়। গনক ভয় দ্যে মভ এরাকায় মকন্দ্র বযদ মন কযগত মকান ড়ক মমাোগমাে না থাকায় কাযী বযচারক  বপল্ড 

সুাযবাআজায উবয়গক মকন্দ্র বযদ মগনয জন্য একভাত্র মভাটয াআগকগরয উয বনব ময কযগত য়। প্রধান কাম মারয় গত ভাঠ 

ম মাগয়য কাম মক্রভ তদাযবকয জন্য ১টি বজ োড়ী যগয়গছ মা প্রায় ভয়আ গকগজা ফস্থায় থাগক। বজ োড়ীটি প্রকগেয ১ভ 

ম মাগয় থ মাৎ ২০০২-২০০৩ থ মফছগয মকনা গয়গছ। প্রকগেয ১ভ ম মাগয় মম কর মভাটয াআগকর ক্রয় কযা গয়গছ মগুগরা  

বদগয় মকান ফস্থাগতআ এত বফপুর ংখ্যক বোগকন্দ্র বযদ মন কযা ম্ভফ নয়;  

১৭.৮ ৬ ফছগযয বধক ফয়গয বোথী বনফ মাচনঃ  বযদ মনকাগর কগয়কটি মকগন্দ্র ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীয ভগধ্য ৪-৫ জন কগয ৬ 

ফছগযয বধক ফয়ী বশুগক বোথী বগগফ ায়া মেগছ; 

 ১৭.৯ বন্দু ঘনফবত এরাকায় বোগকন্দ্র না থাকাঃ বযদ মনকাগর জানা মায় মম, ঝারকাঠী মজরায কাঠাবরয়া, যাজাপুয  নরবছটি 

উগজরা, নাযায়ণেঞ্জ মজরায াঘাট গ্রাভ, পবযদপুগযয বািা উগজরায কাভামৃধা  চািা আউবনয়ন, ভাদাযীপুগযয যাকজয 

উগজরায কবফযাজপুয আউবনয়ন, ভয়ভনবংগয ফুরফাবড়য়া উগজরায বফানীপুয, নাভাাড়া, নাোঁ, তাযাকািা 

উগজরায ফটতরা, ার্কযীতরা, োোঁ বন্দু ঘনফবত এরাকা। এ ধযগনয এরাকায় প্রকগেয অতায় মকান মকন্দ্র প্রবতবষ্ঠত 

য়বন। পগর উক্ত এরাকায বন্দু জনগোষ্ঠী এ সুবফধা গত ফবঞ্চত গে; 
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১৭.১০ বো উকযগণয ভান গন্তালজনকঃ বযদব মত মকন্দ্রমূগ ব্যফহৃত ব্লযাক মফাড ম এফং মিগটয ভান গন্তালজনক প্রতীয়ভান 

য়বন। ২০১০ াগর যফযাকৃত বধকাং ব্লযাক মফাগড ম স্পষ্ট মরো য়। ফছগযয শুরুগত মিট যফযা কযা গর ৫/৬ ভা 

য মরো স্পষ্ট গয় ড়গছ এভনবক মরো গে না; 

১৭.১১ বেকেগণয ম মাপ্ত ম্মানী প্রদানঃ  প্রকেটিয অতায় স্থাবত মকন্দ্রমূগ কভ মযত বেক/ববেকােগণয ভাবক 

ম্মানীবাতা ফ মার্কগল্য ২০০০/- টাকা। তাযা মকগন্দ্র প্রবতবদন নুযনতভ অড়াআ ঘন্টা ভয় বোদাগনয জন্য ব্যয় কগযন। 

ফতমভান ফাজায দগযয তুরনায় এ বযভাণ থ ম খুফআ মৎাভান্য; 

১৭.১২ মকন্দ্রমূগ শুকগনা োফায (টিবপন)-এয ব্যফস্থা না থাকাঃ প্রাক-প্রাথবভক বোয বফলগয় জনেগণয ভাগঝ অগ্র সৃবষ্টয রগেয 

প্তাগ ২/৩ বদন মকগন্দ্রয বোথীগদয ভাগঝ পুবষ্টমৃি শুকগনা োফায (বফস্কুট/বভবস্ট/মকক) যফযাগয প্রগয়াজনীয়তা থাকগর 

প্রকগে এ ধযগণয মকান ংস্থান বছর না । উগিখ্য, যকায কর্তমক চরভান প্রাক-প্রাথবভক কাম মক্রগভ World Food 

Program (WFP)/Global Alliance For Improved Nutrition ফাংরাগদ যকাগযয থ মায়গন পুবষ্টকয োফায 

মদয়া গে, বশুগদয পুবষ্টভান উন্নয়গন এ ধযগনয োফায ায়ক গফ; এফং 

১৭.১৩ বনবফড় বযফীেণ  তদাযবকয বাফঃ প্রকগেয ংস্থান নুমায়ী ১ জন ভাঠ সুাযবাআজাযগক প্রবত কভ মবদফগ েগড় ৭-৮টি 

মকন্দ্র বযদ মন কযগত য়। মবৌেবরক ফস্থানগবগদ ১ জন ভাঠ সুাযবাআজাগযয গে এতগুগরা মকন্দ্র ১ বদগন বযদ মন কযা 

কষ্টাধ্য। এগত মকগন্দ্র মথামথবাগফ বো প্রদান গে বকনা, ছাত্র-ছাত্রী ঠিকবাগফ জ্ঞান জমন কযগছ বকনা, াঠ্যক্রভ মথামথ 

নুযণ কযা গে বকনা এফং বোথীগদয মথগক বপডব্যাক মনয়া আতযাবদ বফলয় মথামথবাগফ মাচাআ কযা ম্ভফ য় না।  

১৮। সুাবয/বদক-বনগদ মনাঃ 

১৮.১ প্রকেটিয কাম মক্রগভয আবতফাচক বদকটি বফগফচনায় মযগে নুন্নয়ন (যাজস্ব) ফাগজগট ফাস্তফায়গনয বফলগয় মথামথ কর্তমগেয 

বিান্ত না ায়া ম মন্ত প্রকেটিয ধাযাফাবক ফাস্তফায়ন বনবিত কযা মমগত াগয;  

১৮.২ মদব্যাী প্রকগেয কাম মক্রগভয চাবদা উিগযািয ব্যাকবাগফ বৃবি ায়ায় বন্দু ঘনফবত এরাকা, মমোগন মকগন্দ্রয চাবদা 

যগয়গছ এফং মকন্দ্র স্থাবত গর চরভান থাকগফ, ববফষ্যগত ম কর স্থান বচবিত কগয মকন্দ্র ংখ্যা বৃবিয প্রস্তাফ কযা মমগত 

াগয। ন্যবদগক আগতাপূগফ ম মমকর মকন্দ্র স্থাবত গয়গছ থচ প্রগয়াজনীয় ংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী ায়া মাগে না, ম কর 

মকন্দ্র তাবরকা গত ফাদ মদয়া মমগত াগয। ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় মকগন্দ্রয ংখ্যা মৄবক্তমৄক্তবাগফ বনধ মাযণ কযগত াগয;  

১৮.৩ ববফষ্যগত ভবিযগুগরায ফস্থান, মমাোগমাে ব্যফস্থা, ফকাঠাগভােত সুগমাে-সুবফধা আতযাবদ বফগফচনাপূফ মক ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

বোগকন্দ্র বনফ মাচন কযা মমগত াগয;  

১৮.৪ প্রকগেয কাম মক্রভ মথামথ সুাযববগনয স্বাগথ ম প্রথভ ম মাগয় (২০০২-২০০৩) ংগৃীত ভটয াআগকরমূগয উগমাবেতা 

এফং বনগয়াবজত সুাযবাআজাযগদয ংখ্যায বববিগত যফতী ম মাগয় ভটয াআগকর ক্রগয়য প্রস্তাফ কযা মমগত াগয;  

১৮.৫ প্রকেটিয প্রথভ ম মাগয় ২০০৩ াগর মজরা বপগয জন্য যফযাকৃত অফাফগত্রয ফ মগল ফস্থা মাচাআপূফ মক  যফতী 

ম মাগয় প্রগয়াজনীয় নতুন অফাফত্র ংগ্র/যফযা কযা মমগত াগয; 

১৮.৬ ফতমভান ফাজাযদয, বেকগদয কভ মঘন্টা, ন্যযনতভ ভজুযী বফগফচনায় বনগয় বেকগদয ফতমভান ম্মানী ভাবক ২০০০/- টাকা 

যফতী ম মাগয় বৃবি কযায বফলগয় ভন্ত্রণারয় প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রণ কযগত াগয;  

১৮.৭ মম কর ভবিগযয ফকাঠাগভা বোগকন্দ্র বগগফ ব্যফাগযয উগমােী নয়, তা বচবিত কগয বনভ মাণ/যেণাগফেগণয জন্য 

বন্দু ধভীয় কল্যাণ োস্ট প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রণ কযগফ; 

১৮.৮ ৬ ফছগযয বধক ফয়গয মছগর-মভগয়গক প্রাক-প্রাথবভক বোথী বগগফ ন্তভু মবক্তগক বনরুৎাবত কযগত গফ;  

১৮.৯ কবতয় বো উকযণ মমভনঃ ব্লযাক মফাড ম, মিট উন্নতভাগনয যফযা কযা মমগত াগয বকংফা বফকে বগগফ োতা, 

মবন্সর-এয প্রস্তাফ কযা মমগত াগয; 
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১৮.১০ প্রকগেয অতায় যফযাকৃত বো উকযণ মমভনঃ ব্লযাক মফাড ম, কযাগরন্ডায, মিট, ফআ, োতা, মবন্সর আতযাবদ যাোয জন্য 

প্রবতটি মকগন্দ্র একটি কগয স্টীগরয অরভাবয যফযা কযা মমগত াগয; (এগেগত্র ংগাবধত বডববগত অরভাযীয বযফগতম 

োংগকয ংস্থান যাো গয়গছ) 

১৮.১১ বোথী এফং বববাফকগদয অগ্র সৃবষ্ট এফং বশুগদয পুবষ্টভান উন্নয়গনয রগেয ববফষ্যগত মকন্দ্রমূগ প্তাগ ২-৩ বদন 

পুবষ্টমৃি শুকগনা োফাগযয মমৌবক্তকতা ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় েবতগয় মদেগত াগয; 

১৮.১২ বোফল ম মগল প্রাক-প্রাথবভক উিীণ ম বোথীগদয প্রাথবভক বফযারগয় ববতম বনবিতকযগণ ধভ ম ভন্ত্রণারয় প্রকে কর্তমে 

বনবফড় বযফীেণ কযগফ; 

১৮.১৩ কারীফাড়ী াফ মজনীন ভবিয, কাবরেঞ্জ, বঝনাআদ- মকন্দ্রটি মমবাগফ একটি অদ ম মকগন্দ্র রূান্তবযত গয়গছ (অআএভআবড’য 

বযদ মন প্রবতগফদন) ম যকভ বচন্তাধাযা ন্যান্য মকগন্দ্রয মেগত্র কাম মকয  কযা মায় বক-না, ম ব্যাাগয প্রকে কাম মারয় মথগক 

উগযাে মনয়া মমগত াগয; 

১৮.১৪ মমফ মকগন্দ্র বোথী ংখ্যা ৩০ জগনয কভ, মফ মকগন্দ্র মভাট বোথীয ংখ্যা ৩০ জগন উন্নীত কযায জন্য প্রকে কর্তমে 

উগযাে গ্রণ কযগত াগয; এফং 

১৮.১৫ মকগন্দ্র মকান বোথী মবদ গনকবদন মাফৎ নুবস্থত/বনয়বভত থাগক, মগেগত্র ংবিষ্ট মকন্দ্র বেক স্থানীয় অঞ্চবরক 

কাম মারয় এভনবক ঢাকাস্থ প্রকে কাম মারয়গক ফবত মযগে যফতী বনগদ মনা নুমায়ী প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত াগয । 
ভন্ত্রণারয় গত এ বফলগয় প্রগয়াজনীয় োআড রাআন প্রণয়ন কযা মায়। 

  


