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শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১৪-২০১৫ অথ থবছয়রর এশিশিভুক্ত সমাপ্ত প্রকয়ের প্রশতয়বদয়ের  

ওির মন্ত্রণালে/শবভাগ শভশিক সার-রংয়ক্ষি 

 

ক্রঃ

নং 

ভন্ত্রণারয়/

বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় বতক্রান্ত 

তকযা ায 

(%) ফ ববনম্ন- 

গফ বাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

তকযা 

ায (%) 

ফ ববনম্ন-

গফ বাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. বক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

১৪ ১৩ ১ - ৬টি ১৩

টি 

২৫% 

গত 

২০০% 

৬টি ৭.৫২% 

গত 

১৫৯% 
 

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ১৪টি 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ ভূবভ বধগ্রগন জটিরতা, ম বাপ্ত ফযাগেয বাফ, মেন্ডায প্রদাগন ভস্যা আতযাবদ। 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মক্ষগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবযঃ (ংমৄবক্ত-১) 
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ংমৄবক্ত-১ 

 

ক্রবভক 

নং 

প্রকগেয নাভ ভস্যা সুাবয 

৩.১ উচ্চ ভাধ্যবভক ম বাগয় ছােীগদয 

উবৃবি  প্রদান (৪থ ব ম বায় )-২য় 

ংগাবধত 

জুরাআ, ০৮-জুন, ১৫ 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর বক্ষাথীয 

ড্র-অউগটয ায কতটুকু হ্রা মগয়গছ 

ম ম্পবকবত মকান ভীক্ষা বযচারনা 

ংক্রান্ত তথ্য ববঅযএ উগেখ মনআ ফা 

ংবিষ্ট কভ বকতবাগণ এ ম্পগকব 

সুবনবদ বষ্টবাগফ জানাগত াগযনবন; 

 

বক্ষাথীয ংখ্যা তযবধক াগয মফগে 

মাফায কাযগণ মদগয বত দবযদ্র্য 

ঞ্চগরয বক্ষা প্রবতষ্ঠাগন বৃবি প্রদাগনয 

জন্য বক্ষাথী ফাছাআ কযা দূরূ গয় 

গে, ম মক্ষগে উবৃবি প্রদাগনয ংখ্যা 

ম বাপ্ত ভগন গয়গছ; 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর বক্ষাথীয ড্র-

অউট-এয ায কতটুকু হ্রা মগয়গছ ম 

ম্পবকবত ভীক্ষা বযচারনা কগয তায তথ্য 

ভন্ত্রণারয়/ ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা 

বধদপ্তগযয ভাঠ ম বাগয়য কভ বকতবাগদয 

ভাধ্যগভ ংগ্র কযগত াগয; 

 

যকাগযয বক্ষা কাম বক্রভ/ সুবফধা ক্রভফধ বভান 

াগয বৃবিয াগথ াগথ ছাে-ছােীয ংখ্যাও 

ক্রভফধ বভান াগয বৃবি াগে। তাআ এত বফপুর 

ংখ্যক বক্ষাথীয ভধ্য গত উবৃবি প্রদাগনয 

জন্য বক্ষাথী ফাছাআ কযা দূরূ গয় গেগছ। 

ম মক্ষগে উবৃবি প্রদাগনয ংখ্যা ববফষ্যগত 

অগযাও বৃবি কযা মমগত াগয। এগক্ষগে 

মদগয কভ সুবফধাপ্রাপ্ত ভপস্বর এরাকায় 

উবৃবিয ায য এরাকায তুরনায় বৃবি 

কযা মমগত াগয; 

৩.২ মগকন্ডাযী এডুগকন স্টাআগন্ড 

প্রগজক্ট (এআএব) 

জুরাআ, ০৯-জুন,১৫ 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর বক্ষাথীয 

ড্র-অউগটয ায হ্রা , াগয ায বৃবি 

এফং বক্ষায গুনগতভান বৃবি ও 

অনুলবিক বফলয় ম্পবকবত মকান 

ভীক্ষা বযচারনা ংক্রান্ত তথ্য 

ববঅযএ উগেখ মনআ ফা ংবিষ্ট 

কভ বকতবাগণ এ ম্পগকব সুবনবদ বষ্টবাগফ 

জানাগত াগযনবন; 

মদগয ভপস্বর এরাকায় উবৃবিয ায 

গযয তুরনায় কভ ফগর প্রবতয়ভান 

য়। 

প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর বক্ষাথীয ড্র-

অউগটয ায হ্রা , াগয ায বৃবি এফং 

বক্ষায গুনগতভান বৃবি ও অনুলবিক বফলয় 

ম্পবকবত মকান ভীক্ষা বযচারনা কগয 

ভীক্ষায পরাপর অআএভআবড ’য গি 

ময়ায কযা মমগত াগয;  

উবৃবি প্রদাগনয বাফ প্রবতষ্ঠানবববিক 

ডাটাগফআজ অকাগয মযকড ব বগগফ ংযক্ষণ 

কযগত গফ মাগত প্রগয়াজগন ববফষ্যগত এয 

প্রবাফ মূল্যায়ন কযা মায়; 

৩.৩ ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক স্তগয 

অআবটিয ভাধ্যগভ বক্ষায প্রচরন 

জানুয়াযী, ২০১১-জুন ২০১৫ 

বডবজটার কনগটন্ট ততযীগত প্রবক্ষণপ্রাপ্ত 

বক্ষগকয ংখ্যা মগথষ্ঠ বছরনা ভগভ ব 

বযরবক্ষত গয়গছ ; তাছাো প্রবতষ্ঠাগনয 

বযন্তযীন ব্যফস্থানায় প্রবক্ষণ প্রাপ্ত 

বক্ষগকয ংখ্যা বৃবিগত বকছু বকছু 

মক্ষগে অন্তবযকতায বাফ নুভূত 

গয়গছ; 

বডবজটার কনগটন্ট ততযীগত প্রবক্ষণপ্রাপ্ত 

বক্ষগকয ংখ্যা মগথষ্ঠ বছরনা ভগভ ব 

বযরবক্ষত গয়গছ ; প্রবতষ্ঠাগনয বনজস্ব 

ব্যফস্থানায় প্রবক্ষণ প্রাপ্ত বক্ষগকয ংখ্যা 

বৃবি কযায প্রগচষ্টা গ্রণ কযগত গফ ; 

৩.৪ াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত বফশ্ববফদ্যারয় 

স্থান । 

জানুয়াযী, ০৯-জুন,  ১৫,  

মূর প্রকেটি মভাট ৩ ফৎয মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। 

যফতীগত প্রকগেয মভয়াদ অযও 

৩(বতন) ফছয বৃবি কযা গয়গছ। পগর 

মভয়াদ বৃবি গয়গছ ১০০%। 

াধাযণবাগফ ব্যয় বৃবি ব্যাবতগযগক 

মভয়াদ বৃবিয কথা ফরা গরও বকছু 

খাগত মমভন: মফতন/বাতা , মানফান, 

বযচারন/যক্ষণাগফক্ষন আতযাবদ খাগতয 

ব্যয় ভয় বৃবিয াগথ াগথ বৃবি ায়। 

এছাো ভয় বৃবিয াগথ াগথ 

আগতাভগধ্য ব্যবয়ত গথ বয উগমাগীতা 

প্রাবপ্ত বফরবিত য়; 

 

প্রকে এরাকায়  ভাটি নযভ ওয়ায় 

প্রকেটিয স্থানা বনভ বাগণ মগথষ্ট বফগেয 

সৃবষ্ট গয়গছ (প্রায় প্রবতটি বফগন বীত 

মূর প্রকেটি মভাট ৩ ফৎয মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয জন্য নুগভাবদত য়। যফতীগত 

প্রকগেয মভয়াদ অযও ৩(বতন) ফছয বৃবি 

কযা গয়গছ। পগর মভয়াদ বৃবি গয়গছ 

১০০%। াধাযণবাগফ ব্যয় বৃবি ব্যাবতগযগক 

মভয়াদ বৃবিয কথা ফরা গরও বকছু খাগত 

মমভন: মফতন/বাতা , মানফান, 

বযচারন/যক্ষণাগফক্ষন আতযাবদ খাগতয ব্যয় 

ভয় বৃবিয াগথ াগথ বৃবি ায়। এছাো 

ভয় বৃবিয াগথ াগথ আগতাভগধ্য ব্যবয়ত 

গথ বয উগমাগীতা প্রাবপ্ত বফরবিত য়। তাআ 

বত অফশ্যক না গর ন্যান্য প্রকগেয 

মক্ষগে মভয়াদ বৃবিয এ ংস্কৃবত বযায কযা 

প্রগয়াজন; 

প্রকে এরাকায় ভাটি নযভ ওয়ায় প্রকেটি 

ফাস্তফায়গন মগথষ্ট বফগেয সৃবষ্ট গয়গছ। তাআ 

ববফষ্যগত মকান প্রকগেয বনভ বাণ কাজ ম্পন্ন 
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ক্রবভক 

নং 

প্রকগেয নাভ ভস্যা সুাবয 

স্থাগনয জন্য াআবরং এয প্রগয়াজন 

গয়গছ) ভগভ ব বযদ বনকাগর জানা মায়; 

কযায মক্ষগে পূফ বাগে মৃবিকা যীক্ষা 

ন্যান্য ংবিষ্ট কাম বক্রভ  গ্রণ কযগত গফ 

এফং তায বনবযগখ নক্সা ও কভ ববযকেনা 

বনধ বাযণ কযগত গফ; 

৩.৫ াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়মুগয বত 

পুযাতন স্থানাবদ মভযাভত ও ংস্কায 

(জুরাআ, ০৭-জুন, ১৫) 

মভযাভত ও ংস্কাযমূরক প্রকগেয মক্ষগে  

ফাস্তফ কাজ ও ব্যয় প্রাক্করগন মগথষ্ট 

জটিরতায ম্মুখীন গত গয়গছ। পগর 

প্রকগেয বফশ্ববফদ্যারয়ওয়াযী খাত 

বববিক ব্যয় বনধ বাযগণয মক্ষগে কাজ ও 

প্রাক্করগনয ঠিকতা মথাথ ববাগফ বনরূন 

কযা ম্ভফ য়বন ভগভ ব ভগন গয়গছ। 

মভযাভত ও ংস্কাযমূরক প্রকগেয মক্ষগে  

ফাস্তফ কাজ ও ব্যয় প্রাক্করগন মগথষ্ট 

জটিরতায ম্মুখীন গত গয়গছ। পগর 

ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে গ্রগণয মক্ষগে 

প্রকে প্রণয়নকাগরআ বফশ্ববফদ্যারগয়য 

প্রগকৌরী, বফশ্ববফদ্যারয় ভঞ্জুযী কবভগনয 

প্রবতবনবধ ও ভন্ত্রণারগয়য প্রবতবনবধগণ 

পূফ বাগেআ প্রগয়াজনীয় কাজ বচবেত ও এয 

বযভাণ ও প্রাক্করন সুবনবদ বষ্টবাগফ বস্থয কগয 

তা বডববগত ন্তভু বক্ত কযগফ; 

৩.৬ মগাারগঞ্জ ফিফন্ধু মখ মুবজবুয 

যভান বফজ্ঞান প্রমৄবক্ত বফশ্ববফদ্যারয় 

স্থান।জুরাআ, ০৯-জুন, ১৫ 

 প্রকেটি গক্টাফয ২০০৯ এ শুরু গয় জুন , 

২০১৩ মত ভাবপ্তয জন্য বনধ বাবযত 

থাকগরও বডগিয , ২০১৪ এ ভাপ্ত 

গয়গছ। থ বাৎ ১ ফছয ৬ ভা (৪০%) 

ভয় বতক্রান্ত গয়গছ ; যবদগক মূর 

প্রকে ৯১০০.০০ রক্ষ টাকায় নুগভাবদত 

গরও প্রকৃতগক্ষ ৯৯০৭.০৭ রক্ষ টাকা 

ব্যয় গয়গছ। থ বাৎ প্রকে মভয়াগদ 

৮০৭.০৭ রক্ষ টাকা (৮.৮৬%) ব্যয় বৃবি 

মগয়গছ। এয পগর প্রকগেয সুপর মগত 

বফরি গয়গছ। 

প্রকগেয External বডট এখনও 

ম্পন্ন য়বন ভগভ ব ববঅয যীক্ষাগন্ত 

মদখা মায়। অবথ বক স্বেতায স্বাগথ ব 

প্রকগেয বডট কাম বক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন 

কযা প্রগয়াজন;  

 

প্রকেটি ভাপ্ত য় বডগিয, ২০১৪ াগর। 

প্রকে ভাবপ্তয য  অআএভআবডগত ০৩ 

ভাগয ভগধ্য ববঅয মপ্রযগণয কথা 

থাকগরও অআএভআবডগত ববঅয 

াওয়া মায় প্রায় ১ ফছয ০৫ ভা গয 

(মভ, ২০১৬-এ), ববঅয মপ্রযগণ বফরি 

ঘটা ভীচীন নয়। 

প্রকেটি   প্রকেটি গক্টাফয ২০০৯ এ শুরু গয় জুন , 

২০১৩ মত ভাবপ্তয জন্য বনধ বাবযত থাকগরও 

বডগিয, ২০১৪ এ ভাপ্ত গয়গছ। থ বাৎ ১ 

ফছয ৬ ভা (৪০%) ভয় বতক্রান্ত গয়গছ ; 

যবদগক মূর প্রকে ৯১০০.০০ রক্ষ টাকায় 

নুগভাবদত গরও প্রকৃতগক্ষ ৯৯০৭.০৭ রক্ষ 

টাকা ব্যয় গয়গছ। থ বাৎ প্রকে মভয়াগদ 

৮০৭.০৭ রক্ষ টাকা (৮.৮৬%) ব্যয় বৃবি 

মগয়গছ। এগত প্রকগেয সুপর মগত বফরি 

গয়গছ। পগর Time Over run ও 

Cost over run গয়গছ  মা ভন্ত্রণারয় 

ববফষ্যগত বনয়ন্ত্রণ কযগফ;    

ভাপ্ত প্রকেটিয দ্রুত External 

Audit ম্পন্ন কযগত গফ।  

 

ববফষ্যগত মকান প্রকে ভাবপ্তয ০৩ ভাগয 

ভগধ্য প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন ( PCR) 

অআএভআবডগত অফবশ্যকবাগফ মপ্রযণ কযায 

ব্যাাগয ভন্ত্রণারয়গক  কাম বকযী ভূবভকা 

ারন কযগত গফ; 

 

 

 

৩.৭  ফাংরাগদ াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারয়মূগয বক্ষা সুবফধা 

উন্নয়নকগে তফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রয়। 

জানুয়াযী, ০৯-জুন, ১৫ 

প্রকগেয অওতায় ক্রয়কৃত বফববন্ন 

তফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত আসুয মযবজস্টাগয 

এবন্ট না কগযআ বফববন্ন বডাট বগভন্ট 

যফযা কযা গয়গছ ভগভ ব বযরবক্ষত 

গয়গছ। পগর অগরাচয প্রকগেয 

অওতায় ক্রয়কৃত মন্ত্রাবতমূগয 

ফস্থা ও ফস্থান বনণ বয় কযা কস্টাধ্য 

গয়গছ; তাছাো, মকান মকান 

বফশ্ববফদ্যারগয়য মক্ষগে অআগটভ ওয়াযী 

ংখ্যা ও ব্যয় উগেখ কযা গয়গছ অফায 

মকান মকান বফশ্ববফদ্যারগয়য মক্ষগে 

প্রকগেয ধীগন ফ বগভাট কতটি মকান ধযগনয 

মন্ত্রাবত ক্রয় কযা গয়গছ , কত টাকা ব্যয় 

কযা গয়গছ এফং কতটি মকান 

বফশ্ববফদ্যারয়গক যফযা কযা গয়গছ এফং 

তায ভগধ্য মকানটি মকাথায় ব্যফহৃত গে তায 

একটি বফস্তাবযত Inventory এয 

বফফযণী ততযী কযগত গফ এফং উক্ত 

বফফযণীটিয াড বকব ও পট কব 

বফশ্ববফদ্যারয় ভঞ্জুযী কবভগন ংযক্ষণ 

কযগত গফ ।  

প্রকেটি প্রণয়নকাগর বক বক মন্ত্রাবত কতটি , 
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মথাক/ রট বগগফ তথ্য উগেখ কযা 

গয়গছ। পগর বফশ্ববফদ্যারয় ওয়াযী  

প্রকৃতগক্ষ মভাট কতটি মন্ত্রাবত ক্রয় 

কযা গয়গছ এফং তায নুকূগর প্রকৃত 

গথ ব কত টাকা ব্যয় কযা গয়গছ ম 

বফলগয় ঠিক বযভা কযা ম্ভফ য়বন। 

 

নুগভাবদত অযবডবব নুমায়ী 

অগরাচয প্রকগেয মভাট ব্যগয়য ৯৯%-আ  

তফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রগয়য জন্য 

বনধ বাবযত বছর। এগত ৩ ফছগযয প্রকে ৬ 

ফছগয ভাপ্ত ওয়ায ন্যতভ কাযণ 

গরা প্রকে ফাস্তফায়গন চাবদা নুমায়ী 

ম বাপ্ত এবডব/অযএবডব ফযাে না 

াওয়া। যীক্ষাগন্ত মদখা মগগছ , মূর 

বডবব নুমায়ী ২০০৮-০৯ মথগক 

২০১১-১২ থ বফছয ম বন্ত ৪ ফছগয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যয় ২২৬৫০.০০ রক্ষ টাকা 

বনধ বাযণ কযা গরও প্রকেটিয নুকূগর 

উক্ত ভগয় থ ব  ছাে ও ব্যয় গয়গছ 

১১,০০০.০০ রক্ষ টাকা মা মভাট প্রকে 

ব্যগয়য ভাে ৪৮.৫৬% (বফস্তাবযত 

নুগেদ-১২.১); 

কত ব্যগয় ক্রয় কযায জন্য বনধ বাবযত বছর তা 

সুবনবদ বষ্টবাগফ উগেখ না কযায কাযণ এফং 

মকান বফশ্ববফদ্যারগয়য জন্য কতটি মন্ত্রাবত 

কত ব্যগয় ক্রয় কযা গয়গছ তায ঠিক 

বযংখ্যান ববঅয-এ উগেখ না কযায 

বফলয়টি নুন্ধান ঠিক তথ্য উদঘাটগনয 

রগক্ষয ভন্ত্রণারয় একটি কবভটি গঠন কগয 

প্রবতগফদন প্রণয়ন কযগফ এফং এ বফলগয় 

গৃীত ব্যফস্থা অআএভআবড-মক ফবত 

কযগফ; 

৩.৮ মগায বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত 

বফশ্ববফদ্যারগয়য বধকতয উন্নয়ন  

(০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৫) 

বক্ষক/কভ বকতবাগদয অফাবক টাওয়ায 

বফগনয উগেখগমাগ্য ংখ্যক ফ্লাট খাবর 

ফস্থায় দৃশ্যভান গয়গছ। এছাো 

যকাবয বনয়ভ নুমায়ী ফােী বাো 

কাটা গে না ভগভ ব জানা মায়। 

বক্ষক/কভ বকতবাগদয জন্য বনবভ বত অফাবক 

টাওয়ায বফগনয উগেখগমাগ্য ংখ্যক ফ্লাট 

খাবর ফস্থায় গে অগছ। থ বাৎ বফন 

বনভ বাণ ভাপ্ত ওয়ায যও 

বক্ষক/কভ বকতবাগদয ফযাে মদয়ায় বফরি 

ঘটগছ। এছাো যকাবয বনয়ভ নুমায়ী ফােী 

বাো কাটা গে না। তাআ মথাীঘ্র খাবর 

ফ্লাটমূ ফযাে প্রদান যকাবয গথ ব 

বনবভ বত বফন যকাবয বনয়ভানুমায়ী মাগত 

বাো কতবন কযা য়, ম বফলয়টি 

বফশ্ববফদ্যারয় কর্তবক্ষ এফং ভন্ত্রণারয় বনবিত 

কযগফ। 

৩.৯ আরাভী বফশ্ববফদ্যারগয়য বধকতয 

উন্নয়ন।  

(জানুয়াযী, ১১-জুন, ১৫) 

প্রকগেয অওতায় াবফ বক বনভ বাণ কাগজয 

ভান গন্তালজনক ফগর ভগন গরও 

স্থানাগুগরায যক্ষণাগফক্ষণ মগথষ্ট 

বযভাগণ কযা য়না ভগভ ব বযরবক্ষত 

গয়গছ। বফগল কগয তফদুবতযক াফ-

মস্টন ও ভীয মভাাযযপ মাগন 

একাগডবভক বফনটি যক্ষণাগফক্ষগণ 

মগেয ছা বযরবক্ষত গয়গছ মায 

পগর আগতাভগধ্যআ বফনটি বকছুটা জীণ ব 

দাপ্রাপ্ত গয়গছ; 

প্রকগেয অওতায় বনবভ বত স্থানামূগয 

যক্ষণাগফক্ষগণয জন্য বফশ্ববফদ্যারয় কর্তবক্ষ 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ ; 

৩.১০ ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় বফগল উন্নয়ন  

(৩য় ম বায়) 

জানুয়াযী, ০৯-জুন ,১৫  

বফজয় একািয র  দ্য বনভ বাণ কযা 

গয়গছ। থচ এয ফাথরুগভয মদয়ার 

ডযাম্প গয়গছ এফং যং-এয কাজ 

আগতাভগধ্য নষ্ট গয় মগগছ। বনভ বাণ কাজ 

মল ফায ভাে এক ফৎয ভগয়য 

ভগধ্য মদয়াগর ডযাম্প ধযা ফা যং নষ্ট 

গয় মাওয়া বনম্নভাগনয কাগজয 

উদাযণ; 

বফজয় একািয র দ্য বনভ বাণ কযা গয়গছ। 

থচ এয ফাথরুগভয মদয়ার বনভ বাণ কাজ 

ভাবপ্তয ভাে এক ফৎয ভগয়য ভগধ্য 

মদয়াগর ডযাম্প এফং যং-এয কাজ আগতাভগধ্য 

নষ্ট গয় মগগছ। এ বফলগয় বফশ্ববফদ্যারয় গত 

প্রগয়াজনীয় ংস্কাগযয ব্যফস্থা বনগত গফ; 

৩.১১ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবক্ত অগরাচয প্রকেটি ফাস্তফায়নকাগর ববফষ্যগত ভন্ত্রণারয় বডববগত উবেবখত 
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বফশ্ববফদ্যারগয়য অআবটি বফন বনভ বাণ। 

(জানুয়াযী, ১১-জুন,১৫) 

বডবব’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত 

ম বাপ্ত ফযাে াওয়া মায়বন। পরশ্রুবতগত 

মটন্ডায অফানপূফ বক মভযাভত ও 

ংস্কায কাজ মথাভগয় ম্পন্ন কযা 

ম্ভফ য়বন। পগর প্রকগেয মভয়াদ ২ 

ফছয বৃবি কযগত গয়গছ; 

ফছয-বববিক ব্যগয়য প্রাক্করন নুমায়ী এবডব 

/ অযএবডব ফযাে বনবিত কযায ব্যফস্থা 

গ্রণ ভয়ভত প্রগয়াজনীয় ফযাে াওয়ায 

রগক্ষয প্রকে কর্তবক্ষগকও মথামথ উগদ্যাগ 

গ্রণ কযগত গফ মাগত কগয বনধ বাবযত 

মভয়াগদয ভগধ্য প্রকে ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়; 

৩.১২ বস্কর মডগবরগভন্ট প্রগজক্ট 

জুরাআ,২০০৮ – জুন,২০১৫ 

প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতবন 

এফং যাভ বক বনগয়াগগ বফরগিয পগর 

প্রকগেয কর কাজ সুষ্ঠুবাগফ ম্পন্ন 

কযা মায়বন ভগভ ব জানা মায়; 

 মূর প্রকেটি ৪৬০০০.৭০ রক্ষ টাকায় 

নুগভাবদত য়। প্রকে ব্যয় হ্রাপূফ বক 

১৬২৬৮.৯০ রক্ষ টাকায়  ংগাধন 

কযা গয়গছ এফং ১৫৪৫৪.৬৬ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কযা গয়গছ মা কাম্য নয়। এ মক্ষগে 

ঋন ও গ্রান্ট বজওবফ থ ব সুষ্ঠুবাগফ 

ব্যয় কযগত কাবিত দক্ষতায বাফ 

বযরবক্ষত য়। এছাো প্রকে সুষ্ঠু 

ফাস্তফায়ন এফং প্রকগেয বযকবেত 

উগেশ্য কাবিত ভাোয় জবন ব্যত 

গয়গছ ভগভ ব প্রতীয়ভান য়। 

প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতবন এফং 

যাভ বক বনগয়াগগ বফরগিয পগর প্রকগেয 

কর কাজ সুষ্ঠুবাগফ ম্পন্ন কযা মায়বন। 

ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে গ্রণকাগর প্রকে 

বযচারক ফায ফায বযফতবগনয বফলয়টি 

বযায কযগত গফ; 

 ঋন ও গ্রান্ট বজওবফ থ ব সুষ্ঠুবাগফ ব্যয় 

কযগত কাবিত দক্ষতায বাফ বযরবক্ষত 

য়। এছাো প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন এফং 

প্রকগেয বযকবেত উগেশ্য কাবিত ভাোয় 

জবন ব্যত গয়গছ ভগভ ব প্রতীয়ভান য়। 

বফলয়টি বক্ষা ভন্ত্রণারয় খবতগয় মদখগফ এফং 

প্রকৃত কাযণ অআএভআবড-মক ফবত কযগফ; 

৩.১৩ ঢাকা বফশ্ববফদ্যারগয়য উন্নয়ন ৪থ ব ম বায় 

জুরাআ,২০১০ গত জুন,২০১৫ 

শবশ্বশবদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত 

গশতয়ত বৃশি িায়ে। তাই বতথমাে 

অবকাঠায়মায়ত বতবযক্ত ংখ্যক 

বক্ষাথীগদয তীব্র অফাবক ংকট 

যগয়গছ, উদাযণ স্বরূ- ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারগয়য কবফ জীভ উবেন র 

াবযদ বনকাগর অফাগনয তীব্র ংকট 

বযরবক্ষত গয়গছ। 

শবশ্বশবদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত 

গশতয়ত বৃশি িাচ্ছে। তাই বতথমাে 

অবকাঠায়মায়ত বতবযক্ত ংখ্যক 

বক্ষাথীগদয তীব্র অফাবক ংকট 

মভাকাগফরায় বফশ্ববফদ্যারয় কর্তবক্ষ 

প্রগয়াজনীয় উগদ্যাগ গ্রণ কযগত াগযন; 

৩.১৪ এস্টাবফবরগভন্ট ফ অআটি ল্যাফ আন 

বগরকগটড মগকন্ডাবয মরগফর 

আনবস্টটিউন আন ঢাকা। 

জুরাআ,২০১৩ – জুন,২০১৫ 

অগরাচয প্রকগেয ভাধ্যগভ ১০০টি 

বফদ্যারগয় অআবটি ল্যাফ স্থান কযা 

গয়গছ। বকছু বক্ষা প্রবতষ্ঠান বনজস্ব 

থ বায়গন ল্যাগফয উন্নয়ন কগযগছ তগফ 

মফীয বাগ প্রবতষ্ঠাগনয যকাগযয প্রবত 

বনববীরতায প্রফনতা যগয়গছ। এছাো  

বফদ্যারয়মূগ স্থাবত IT Lab 

মথামথ যক্ষনাগফক্ষগণয বাফ 

বযরবক্ষত গয়গছ; 

অগরাচয প্রকগেয ভাধ্যগভ ১০০টি বফদ্যারগয় 

অআবটি ল্যাফ স্থান কযা গয়গছ। বকছু 

বক্ষা প্রবতষ্ঠান বনজস্ব থ বায়গন ল্যাগফয 

উন্নয়ন কগযগছ তগফ মফীয বাগ প্রবতষ্ঠাগনয 

যকাগযয প্রবত বনববীরতায প্রফনতা যগয়গছ 

মা বযায কগয ল্যাফ সুবফধায মটকআ 

উন্নয়গনয রগক্ষয প্রবতষ্ঠানমূ-মক বনজস্ব 

থ বায়গন ল্যাগফয উন্নয়ন ও যক্ষনাগফক্ষণ 

কযগত গফ। এ বফলগয় ভন্ত্রণারয়/ংস্থা 

প্রগয়াজনীয় বনগদ বনা বদগত াগয; 
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“ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফয়ল উন্নেন- ৩ে ম যাে” ীল যক প্রকয়েয ভাপ্তি ভল্যােন প্রবতয়ফদন 
 

ভাি: ( জুন,২০১৫) 

 
 

১। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন এফং ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে। 
 

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

৩। প্রকয়েয ফস্থান : ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফয়ল উন্নেন-৩ে ম যাে। 
 

   ৪।   প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ 

                                                                                                                                           (রক্ষ 

টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

হ্রাকৃত ব্যে 

(ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত  

(মভোদ বৃবি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২১০০.০০ 

১২১০০.০০ 

-- 

১২১০০.০০ 

১২১০০.০০ 

-- 

১২১০০.০০ 

 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

বডয়ম্বয,২০১৩ 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

-- ১ ফছয 

০৬ ভা 

 (৩০%) 
 

 ৫। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):  

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী কায়জয ংগ একক ফ যয়ল নুয়ভাবদত বডবব 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  (%) ফাস্তফ 

(%) 

অবথ যক  

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১. ভৄবিয়মািা বজোউয যভান র ও সূম যয়ন য়রয 

ভধ্যফতী স্থায়ন ১০০০ ছায়েয জন্য ১০ তরা 

অফাবক র  (বফজে একািয র) বনভ যাণ 

(প্রয়বাস্ট ও াউজ টিউটয মকাোট যায) 

ফঃবভঃ ৪৫২১.০০ ২৩৮৫৬ 

ফঃবভঃ 

৪৫২১.০০ ২৩৮৫

৬ 

ফঃবভঃ 

২. অনুলবিক সুবফধাবদ কাজযন য়রয পূফ যায়শ্বযয 

মযরওয়েয জােগাে ৫০০ ছােীয জন্য ১০-তরা 

বফবষ্ট টুআন র (কবফ সুবপো কাভার র) 

বনভ যাণ। 

ফঃবভঃ ২৯১৩.০০ ১২১১৫ 

ফঃবভঃ 

২৯১৩.০০ ১২১১৫ 

ফঃবভঃ 

৩. অনুলবিক সুবফধাবদ মজেষ্ঠ বক্ষক ও 

কভ যকতযায়দয জন্য ১২ তরা বফবষ্ট অফাবক 

টাওোয (ীদ ভৄনীয মচৌদৄযী) বফন বনভ যাণ। 

 

ফঃবভঃ ৩১৭৩.০০ ১৫৭৯৭ 

ফঃবভঃ 

৩১৭৩.০০ ১৫৭৯৭ 

ফঃবভঃ 

৪. অনুলবিক সুবফধাবদ মভাকাযযভ মায়ন 

খন্দকায বফজ্ঞান বফয়নয ৪থ য ও ৫ভ তরা 

(অংবক) বনভ যাণ। 
[ 

ফঃবভঃ ১১১৯.৬৯ ৪২১২ 

ফঃবভঃ 

১১১৯.৬৯ ৪২১২ 

ফঃবভঃ 

৫. অনুলবিক সুবফধাবদ মযায়কো য়রয ২ নং 

ফবধ যত বফয়নয ৩ে ও ৪থ য তরা (অংবক) এফং 

৫ভ তরা (অংবক) বনভ যাণ। 

ফঃবভঃ ২২২.০০ ১৩৯০ 

ফঃবভঃ 

২২২.০০ ১৩৯০ 

ফঃবভঃ 

৬. মভবডয়কর মন্টায়যয জন্য ১টি এোমু্বয়রন্প ক্রে। ংখ্যা ২৫.০০ ১টি ২৫.০০ ১টি 
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ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী কায়জয ংগ একক ফ যয়ল নুয়ভাবদত বডবব 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  (%) ফাস্তফ 

(%) 

অবথ যক  

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

৭. গ্রন্থাগায়যয জন্য একটি মজনায়যটয ক্রে। ংখ্যা ৭৬.৩১ ১টি ৭৬.৩১ ১টি 

৮. ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য একটি ভাস্টায প্ল্োন 

প্রণেন। 

মথাক ৫০.০০ মথাক ৫০.০০ মথাক 

৯. প্রাআ কবন্টনয়জবন্প। মথাক -- -- -- -- 

১০. বপবজকোর কবন্টনয়জবন্প। মথাক -- -- -- -- 

   ১২১০০.০০  ১২১০০.০০  

  
 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  

 
 

৭। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৭.১। টভূবভঃ ১৯২১ ায়র বফশ্ববফদ্যারে ৩টি নুলয়দয অওতাে ১৩টি বফবাগ, ৩টি অফাবক র এফং ৮০০ ছাে-ছােী 

বনয়ে শুরু ে। মদ স্বাধীন ওোয য়য বফশ্ববফদ্যারয়েয ছাে-ছােীয ংখ্যা ব্যাক ায়য বৃবি াে। ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয়ে ফতযভায়ন ৩০,০০০ ছাে-ছােী ধ্যেনযত যয়েয়ছ, এয ভয়ধ্য ১০,৫১৬ জন ছাে-ছােীয়ক অফাবক সুবফধা 

প্রদান কযা ম্ভফ য়েয়ছ। ফাকী প্রাে ১৯০০০ ছাে-ছােীয জন্য অফাবক মকান ব্যফস্থা না থাকাে তায়দয য়ক্ষ এআ 

ভানগযীয়ত থাকা মফ কষ্টাধ্য য়ে য়েয়ছ। ছাে-ছােীয জন্য অফাবক ভস্যা বফশ্ববফদ্যারয়েয ন্যান্য 

ভস্যাও যয়েয়ছ।    

 ন্যবদয়ক ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়ে প্রাে ১৫০০ বক্ষক, ৫৫০ জন কভ যকতযা এফং ৪,০০০ জন কভ যচাযী যয়েয়ছ, মায়দয ভয়ধ্য 

খুফ কভংখ্যক ব্যবিয়ক অফাবক সুবফধা প্রদান কযা ম্ভফ য়েয়ছ।  মফীয বাগ কভ যচাযীআ ঢাকা য়যয বফববন্ন 

স্থায়ন ফফা কযয়ছ। এ ছাো ছাে-ছােীয ংখ্যা বৃবিয ায়থ ায়থ মখরাদৄরা ও ন্যান্য সুয়মাগ সুবফধাও বৃবি কযা 

েবন। এ কর মপ্রক্ষায়ট অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

 

৭.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

১) ছােয়দয জন্য একটি নতুন র, প্রয়বাষ্ট ফাংয়রা ও অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ফ্ল্োট বনভ যাণ; 

২) বক্ষক এফং কভ যকতযায়দয জন্য অফাবক টাওোয ও বফন বনভ যাণ; 

৩) বফদ্যভান একায়ডবভক বফন ম্প্রাযণ; 

৪) বফদ্যভান অফাবক বফন ম্প্রাযণ; 

৫) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয মভবডয়কর মন্টায ম্প্রাযণ; 

৬) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয রাআয়েযীয জন্য কবিউটায এফং একটি মজনায়যটয ক্রে; 

৭) টিএব কিাউয়েয ববতয়য একটি নতুন বফন বনভ যাণ এফং বফয়নাদন সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান বডটবযোভ, 

মখরায রুভ এফং কোয়পয়টবযোয উন্নেন। 

 

৭.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  ১২১০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জানুোযী, ২০০৯ য়ত বডয়ম্বয,২০১৩ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২২-১২-২০০৮ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে।  যফতীয়ত ব্যে বৃবি 



186 

 

ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ১ভ দপাে বডয়ম্বয,২০১৪ ম যন্ত ৬ (ছে) ভা এফং ২ে দপাে ১ (এক) ফছয থ যাৎ 

জুন,২০১৫ মন্ত  বৃবি কযা ে। 

 

৭.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   
 

 ১০০০ ছায়েয জন্য ১০ তরা বফবষ্ট র বনভ যাণ ( ২৩৮৫৬ ফ:বভ:); 

 ৫০০ ছােীয জন্য ১০ তরা বফবষ্ট টুআন র ভাপ্ত কযণ ( ১২১১৫ ফ:বভ:); 

 বক্ষক ও কভ যকতযায়দয জন্য ১২ তরা বফবষ্ট অফাবক বফন বনভ যাণ( ১৫৯৭৯ ফ:বভ:); 

 মভাকাযযভ মায়ন বফয়নয ৪থ য ও ৫ভ তরা বনভ যাণ( ৪২১২ ফ:বভ:);; 

 মযায়কো য়রয ২নং ফবধ যত বফয়নয ৩ে, ৪থ য ও ৫ভ তরা বনভ যাণ ( ১৩৯০ ফ:বভ:); 

 ায়নওোজ মায়স্টয়রয ফবধ যত বফন  বনভ যাণ (১০ তরা ববত বফবষ্ট ৫ভ তরা); 

 বজভয়নবোয়ভয বপ্র-আবিবনোড য বফবডং বনভ যাণ; 

 টিএব কিাউয়েয ববতয়য একটি নতুন বফন বনভ যাণ এফং বফয়নাদন সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান 

বডটবযোভ মস্টায রুভ এফং কোয়পয়টবযো উন্নেন; 

 ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয মভবডয়কর মন্টায ম্প্রাযণ, (১০) গবীয নরকূ- াবনয াি ও াি াউজ 

স্থান; 

 ১টি এমু্বয়রন্প; 

 কবিউটায; 

 অফাফে; এফং 

 মজনায়যটয, বরপট, মকববএ াফ মস্টন স্থান আতোবদ। 
 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ  

 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। জনাফ মভাঃ জবরুর ক 

বযচারক, বযকেনা ও উন্নেন 

ঢাকা প্তফশ্বপ্তফদ্যারয়, ঢাকা।  

 

০১-০১-২০০৯ ২৯-০১-২০১১ পূণ যকারীন 

২। জনাফ জীফন কুভায বভশ্র 

বযচারক, বযকেনা ও উন্নেন 

ঢাকা প্তফশ্বপ্তফদ্যারয়, ঢাকা।  

৩০-০১-২০১১ ৩০-০৬-২০১৫ পূণ যকারীন 

  

৭.৬। প্রকে বযদ যনঃ  প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড ’য উ-বযচারক জনাফ ভবউয যভান  কর্তযক ১৩-০৪-২০১৬ 

তাপ্তযখে য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। প্রকেটিয বনভ যাণ কাজ বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা 

য়েয়ছ। বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয ভাননীে উাচাম য, বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ংবিষ্ট 

কভ যকতযাগণ এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয া মথ অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। য়যজবভয়ন বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত 

প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

 
 

৭.৭। ভল্যােন িবত (Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ কযা 

য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 
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(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংপ্তিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 

 

৮। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  
 

৮.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১২১০০.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট ১২১০০.০০ 

রক্ষ টাকা  (১০০%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০০৮-০৯ য়ত ২০১৩-১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন কভ যসূচীয 

অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                                                    (রক্ষ টাকাে) 
অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ও রক্ষেভাো ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগবত 

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

াঃ 

ফাস্তফ 

(%) 

২০০৮-০৯ ১০০.০০ ১০০.০০ -- ১% ১০০.০০ ১০০.০০ -- ১% 

২০০৯-১০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ -- ৮% ১০০০.০০ ১০০০.০০ -- ৮% 

২০১০-১১ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ -- ১২% ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ -- ১২% 

২০১১-১২ ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ -- ২২% ২৭০০.০০ ২৭০০.০০ -- ২২% 

২০১২-১৩ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ -- ১৪% ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ -- ১৪% 

২০১৩-২০১৪ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- ১২% ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ -- ১২% 

২০১৪-২০১৫ ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ -- ৩১% ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ -- ৩১% 

মভাট ১২১০০.০০ ১২১০০.০০ -- ১০০% ১২১০০.০০ ১২১০০.০০ -- ১০০% 

 

৮.২। িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণ : প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন নুমােী 

ফাস্তফ গ্রগবত য়েয়ছ ১০০%। প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

 

৮.২.১  ভৄবিয়মািা বজোউয যভান র ও সূম যয়ন য়রয ভধ্যফতী স্থায়ন ১০০০ ছায়েয জন্য ১০ তরা অফাবক র (বফজে 

একািয র) বনভ যাণ (প্রয়বাস্ট ও াউজ টিউটয মকাোট যায):  বডবব’য ংস্থান নুমােী  বফজে একািয র ও 

প্রয়বাস্ট ও াউজ টিউটয মকাোট যায বনভ যাণ ফাফদ ৪৫২১.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৫২১.০০রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ বডববয ংস্থান নুমােী ২৩৮৫৬ ফগ য বভটায বনভ যাণ কযা 

য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  
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বচেঃ বনভ যাণাধীন বফজে একািয র। 

 

   

বচেঃ  বফজে একািয য়রয ফাথরুয়ভয বচে। 

 

৮.২.২ অনুলবিক সুবফধাবদ কাজযন য়রয পূফ যায়শ্বযয মযরওয়েয জােগাে ৫০০ ছােীয জন্য ১০-তরা বফবষ্ট টুআন র 

(কবফ সুবপো কাভার র) বনভ যাণঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী  অনুলবিক সুবফধাবদ  ৫০০ ছােীয জন্য ১০-তরা 

বফবষ্ট টুআন র (কবফ সুবপো কাভার র) বনভ যাণ ফাফদ ২৯১৩.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত  ২৯১৩.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ১২১১৫ ফঃবভটায়যয পুয়যাটাআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ 

থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 
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বচেঃ বনভ যাণাধীন কবফ সুবপো কাভার র। 

 

৮.২.৩ অনুলবিক সুবফধাবদ জ্জেষ্ঠ বক্ষক ও কভ যকতযায়দয জন্য ১২ তরা বফবষ্ট অফাবক টাওোয (ীদ ভৄনীয মচৌদৄযী) 

বফন বনভ যাণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অনুলবিক সুবফধাবদ জ্জেষ্ঠ বক্ষক ও কভ যকতযায়দয জন্য ১২ তরা বফবষ্ট 

অফাবক টাওোয (ীদ ভৄনীয মচৌদৄযী) বফন বনভ যাণ ফাফদ ৩১৭৩.০০  রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত  ৩১৭৩.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ১৫৯৭৯ ফঃবভটায়যয স্থয়র ১৫৭৯৭ ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ 

কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

   

 

 বচেঃ বনভ যাণাধীন মজেষ্ঠ বক্ষক ও কভ যকতযায়দয জন্য ১২ তরা বফবষ্ট অফাবক টাওোয (ীদ ভৄনীয মচৌদৄযী) বফন। 

 

৮.২.৪ অনুলবিক সুবফধাবদ মভাকাযযভ মায়ন খন্দকায বফজ্ঞান বফয়নয ৪থ য ও ৫ভ তরা (অংবক) বনভ যাণঃ  বডবব’য 

ংস্থান নুমােী অনুলবিক সুবফধাবদ মভাকাযযভ মায়ন খন্দকায বফজ্ঞান বফয়নয ৪থ য ও ৫ভ তরা (অংবক) 

বনভ যাণ ফাফদ ১১১৯.৬৯ রক্ষ টাকা ফযায়েয  বফযীয়ত ১১১৯.৬৯ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত 

১০০% এফং ফাস্তয়ফ ৪২১২ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৪২১২ ফগ য বভটায বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 
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৮.২.৫ অনুলবিক সুবফধাবদ মযায়কো য়রয ২ নং ফবধ যত বফয়নয ৩ে ও ৪থ য তরা (অংবক) এফং ৫ভ তরা (অংবক) 

বনভ যাণঃ অনুলবিক সুবফধাবদ মযায়কো য়রয ২ নং ফবধ যত বফয়নয ৩ে ও ৪থ য তরা (অংবক) এফং ৫ভ তরা 

(অংবক) বডবব’য ংস্থান নুমােী  বনভ যাণ ফাফদ ২২২.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২২২.০০ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ১৩৯০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ১৩৯০ ফগ য বভটায বনভ যাণআ কযা য়েয়ছ 

থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

 

 

৮.২.৬ মভবডয়কর মন্টায়যয জন্য ১টি এোমু্বয়রন্প ক্রেঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মভবডয়কর মন্টায়যয জন্য ১টি এোমু্বয়রন্প 

ক্রে ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ১টি এোমু্বয়রন্প-এয স্থয়র 

১টিআ ক্রে কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
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বচেঃ মভবডয়কর মন্টায়যয জন্য ক্রেকৃত এোমু্বয়রন্প । 

 

৮.২.৭ গ্রন্থাগায়যয জন্য একটি মজনায়যটয ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী গ্রন্থাগায়যয জন্য একটি মজনায়যটয ক্রে ফাফদ 

৭৬.৩১ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭৬.৩১ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ১ টি মজনায়যটয়যয স্থয়র ১ টি 

মজনায়যটযআ ক্রে কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

  
 

 

৮.২.৮ ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য একটি ভাস্টায প্ল্োন প্রণেনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য একটি ভাস্টায 

প্ল্োন প্রণেন ফাফদ ৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

৮.৩  ক্রে কাম যক্রভঃ  

           প্রকয়েয অওতাে ক্রে কাম যক্রভ ওটিএভ িবতয়ত িন্ন কযা য়েয়ছ ভয়ভ য বযদ যনকায়র জানা মাে। 

 

৯ । প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  
 

উয়েশ্য প্রকৃত জযন 

১) ছােয়দয জন্য একটি নতুন র, প্রয়বাষ্ট ফাংয়রা ও অফাবক 

বক্ষকয়দয জন্য ফ্ল্োট বনভ যাণ; 

১) ছােয়দয জন্য একটি নতুন র, প্রয়বাষ্ট ফাংয়রা ও 

অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ফ্ল্োট বনভ যাণ কযা য়েয়ছ; 
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২) বক্ষক এফং  কভ যকতযায়দয জন্য অফাবক টাওোয ও বফন 

বনভ যাণ; 

২) বক্ষক এফং কভ যকতযায়দয জন্য অফাবক টাওোয ও 

বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ; 

৩) বফদ্যভান একায়ডবভক বফন ম্প্রাযণ ৩) বফদ্যভান একায়ডবভক বফন ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ; 

৪) বফদ্যভান অফাবক বফন ম্প্রাযণ; ৪) বফদ্যভান অফাবক বফন ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ; 

৫) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয মভবডয়কর মন্টায ম্প্রাযণ;  

 

৫) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয মভবডয়কর মন্টায ম্প্রাযণ 

কযা য়েয়ছ; 

৬) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয রাআয়েযীয জন্য কবিউটায এফং 

একটি মজনায়যটয ক্রে; 

৬) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয রাআয়েযীয জন্য কবিউটায 

এফং একটি মজনায়যটয ক্রে কযা য়েয়ছ; 

৭) টিএব কিাউয়েয ববতয়য একটি নতুন বফন বনভ যাণ এফং 

বফয়নাদন সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান বডটবযো, মখরায 

রুভ এফং কোয়পয়টবযোয উন্নেন। 

৭) টিএব কিাউয়েয ববতয়য একটি নতুন বফন 

বনভ যাণ এফং বফয়নাদন সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান 

বডটবযো, মখরায রুভ এফং কোয়পয়টবযোয উন্নেন 

কযা য়েয়ছ। 

 

১০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 
 

১১। প্রকয়েয  অয়রাচে প্রকেটি  ফাস্তফােয়নয পয়র ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভাগত মমভন- একায়ডবভক বফন, র 

বনভ যাণ, অফাবক বফন বনভ যাণ এফং অফাফয়েয ংস্থান, মন্ত্রাবত ক্রয়েয ভাধ্যয়ভ বক্ষায বযয়ফগত ও গুণগত ভান উন্নেন 

াবধত য়েয়ছ। এছাো 

 ভয়ভ য অা কযা মাে। পয়র দক্ষ জনফর জ্তযীয ভাধ্যয়ভ কভ যংস্থান 

জ য়ফ মা মদয়য দাবযদ্র বফয়ভাচয়ন গুরুেপূণ য ভূবভকা ারন কযয়ফ। তয়ফ প্রবাফ ভল্যােয়নয ভাধ্যয়ভ সুবনবদ যষ্ট প্রবাফভ বনণ যে 

কযা মাে। 

১২। ভস্যাঃ  
 

১২.১। বফজে একািয র  দ্য বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। থচ এয ফাথরুয়ভয মদোর  ডোি য়েয়ছ এফং যং-এয কাজ আয়তাভয়ধ্য নষ্ট য়ে 

মগয়ছ। বনভ যাণ কাজ মল ফায ভাে এক ফৎয ভয়েয ভয়ধ্য মদোয়র ডোি ধযা ফা যং নষ্ট য়ে মাওো বনম্নভায়নয কায়জয 

উদাযণ; 

১২.২। প্রকখেয External প্তডট কাম যক্রভ গত ৩১-১২-২০১৪ তাপ্তযখে ম্পন্ন খয়খে এফং মকান Major Objection 

াওো বগয়েয়ছ বকনা তা ববঅযএ উয়েখ কযা েবন; 

১২.৩। প্রকেটি ভাি য় জুন, ২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা থাকখরও 

অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০৯ ভা খয (ভাচ য,২০১৬-এ)। এয পয়র ভল্যােন প্রবতয়ফদন প্রণেন বফরবম্বত ে এফং 

অআএভআবড কর্তযক ভাপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন ংক্রান্ত ংকরন পুবস্তকা প্রণেনও বফরবম্বত ে, মা কাম্য নয়; 

 

১২.৪। প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ প্রকখেয অওতায় প্তনপ্তভ যত ফকাঠাখভামূখয Capacity 

মখথষ্ট নয় ভখভ য প্রতীয়ভান য়।  

১৩।  সুাবযঃ 

১৩.১।  বফজে একািয র  দ্য বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। থচ এয ফাথরুয়ভয মদোর বনভ যাণ কাজ ভাবপ্তয ভাে এক ফৎয ভয়েয ভয়ধ্য 

মদোয়র ডোি এফং যং-এয কাজ আয়তাভয়ধ্য নষ্ট য়ে মগয়ছ। এ বফলয়ে বফশ্ববফদ্যারে য়ত প্রয়োজনীে ংস্কায়যয ব্যফস্থা বনয়ত 

য়ফ; 

১৩.২। প্রকখেয External প্তডট এ মকান অপ্তি মথখক থাকখর তা দ্রুত প্তনষ্পপ্তিয ব্যফস্থা কযখত খফ; 

 

১৩.৩। ঢাকা বফশ্ববফদ্যারেয়ক  অন্তজযাবতক ভানিন্ন কযায উয়েেয়শ্য বফয়দী বফশ্ববফদ্যারয়েয ায়থ বক্ষা ও গয়ফলণা য়মাবগতায 

িকয স্থান কযায রয়ক্ষে দয়ক্ষ গ্রণ কয়য বক্ষায ভান ভয়োয়মাগী ও অদৄবনক কযয়ত ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ; 
 

১৩.৪। প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক বক্ষাথীয়দয তীে 

অফাবক ংকট মভাকায়ফরাে বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ ভাষ্টায প্ল্োন নুমােী প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত ায়যন; 

 

১৩.৫। বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) প্রনয়নপূফ যক তা অআএভআপ্তডখত 

অফপ্তিকবাখফ মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

১৩.৬। নুয়েদ ১ ৩.১ য়ত ১৩.৫  এয সুাবযভয়য অয়রায়ক গৃীত দয়ক্ষ ময গ্রগবত  অগাভী এক ভায়য ভয়ধ্য  অআএভআ 

বফবাগয়ক ফবত কযয়ত য়ফ  এফং যফতীকায়র নুয়েদ ১৩.৩ য়ত ১৩.৫ এয নুযয়ণ প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত 

ায়য। 
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“ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফয়ল উন্নেন ৪থ য ম যাে (ংয়াবধত)” ীল যক প্রকমেয ভাপ্তি ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
ভাপ্ত: ( জুন,২০১৫) 

 

     
১। প্রকয়েয ফস্থান : ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে। 

 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন এফং ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে। 
 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 

৪।   প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ 

(রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

হ্রাকৃত 

ব্যে (ভর 

প্রঃ ব্যয়েয 

%) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল ংয়াবধত  

(মভোদ বৃবি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২০০০.০০ 

১২০০০.০০ 

-- 

১৩১৩০.৩৯ 

১৩১৩০.৩৯ 

-- 

১৩১৩০.৩৯ 

 

জুরাআ,২০১

০ 

য়ত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ,২০১০ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ,২০১০ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

-- ১ ফছয  

 (২৫%) 

 

৫। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত): 

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্র/ 

নং 

ংগভ একক ংয়াবধত প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক ফাস্তফ   অবথ যক  (%) ফাস্তফ % 

১। মন্ত্রাবত ংগ্র মথাক ১৪৩৬.০০ মথাক ১৪৩৬.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

২। অফাফে মথাক ৪১৩.৬৮৭ মথাক ৪১৩.৬৮৭ 

(১০০%) 

মথাক 

৩। আয়রকবিকার মন্ত্রাবত (বফদ্যেতােন)      

 ক) াভাবজক বফজ্ঞান নুলয়দয ৩ে তরা 

মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা বফন 

মথাক ৫০১.৯২২ মথাক ৫০১.৯২২ 

(১০০%) 

মথাক 

 খ) ১০০০ ছােীয জন্য ১১ তরা ববত ৬ 

তরা বফন  

মথাক ৩১৬.৫০ মথাক ৩১৬.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

 গ) প্রাধ্যয়ক্ষয জন্য প্রয়বাষ্ট কভয়প্ল্ক্স  মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 ঘ) অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ১১ তরায 

ববত ৩ তরা বফন  

মথাক ২১.০০ মথাক ২১.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 ঙ) আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা 

টাওোয বফন (৫৫টি ফ্ল্াট) 

মথাক ৪৫৫.৭৯ মথাক ৪৫৫.৭৯ 

(১০০%) 

মথাক 

 চ) ৪থ য মশ্রণীয কভ যচাযীয়দয ১০ তরা বফন (২০ 

তরায ববত) ফ্ল্োট (৫৪টি ফ্ল্োট) 

মথাক ৩১০.৫৯ মথাক ৩১০.৫৯ 

(১০০%) 

মথাক 

৪। মক্রাকাযীজ মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

৫। বিবনফ যাক মন্ত্র মথাক ৮১.৬৩ মথাক ৮১.৬৩ 

(১০০%) 

মথাক 

৬। বনভ যাণ ও পূতযঃ      

 ক) ১০০০ ছােীয জন্য ১১ তরা ববত ৬ ফঃবভঃ ৩০২৭.০৭ ১০৪৫৫.৩৯ ৩০২৭.০৭ ১০৪৫৫.৩৯ 
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ক্র/ 

নং 

ংগভ একক ংয়াবধত প্রাক্করন প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক ফাস্তফ   অবথ যক  (%) ফাস্তফ % 

  

তরা বফন বনভ যাণ। 

 

ফঃবভঃ 

 

(১০০%) 

  

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

 খ) প্রাধ্যয়ক্ষয জন্য প্রয়বাষ্ট কভয়প্ল্ক্স বনভ যাণ। ফঃবভঃ ৬৫.৯৪ ২৮৮.১০ 

ফঃবভঃ 

৬৫.৯৪ 

(১০০%) 

২৮৮.১০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

 গ) অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ৩ তরা বফন 

বনভ যাণ (১১ তরায ববত) 

ফঃবভঃ ৩৩৯.৩৭ ৮৩৬.৪৩ 

ফঃবভঃ 

৩৩৯.৩৭ 

(১০০%) 

৮৩৬.৪৩ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

 ঘ) আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা 

টাওোয বফন বনভ যাণ (৫৫টি ফ্ল্াট) 

ফঃবভঃ ২৩৮৫.৫১ ১১২৪৫ 

ফঃবভঃ 

২৩৮৫.৫১ 

(১০০%) 

১১২৪৫ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

 ঙ) ৪থ য মশ্রণীয কভ যচাযীয়দয ১০ তরা বফন (২০ 

তরায ববত) ফ্ল্োট বনভ যাণ (৫৪টি ফ্ল্োট) 

ফঃবভঃ ১৯৩৭.৭৯১ ৫৪২৩ 

ফঃবভঃ 

১৯৩৭.৭৯১ 

(১০০%) 

৫৪২৩ ফঃবভঃ 

(১০০%)  

 চ) াভাবজক বফজ্ঞান নুলয়দয ৩ে তরা 

মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা বনভ যাণ 

ফঃবভঃ ১৮২৭.৬২১ ৯৫৯২ 

ফঃবভঃ 

১৮২৭.৬২১ 

(১০০%) 

৯৫৯২ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

 ফ যয়ভাট - ১৩১৩০.৩৯ - ১৩১৩০.৩৯ 

(১০০%) 

- 

  

 নুয়ভাবদত বডবব নুমােী ১ ৩১৩০.৩৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জুরাআ,২০১০ য়ত জুন,২০১৫ মভোয়দ  

ফাস্তফাবেত ে। প্রকে মভোয়দ ১৩১৩০.৩৯ রক্ষ টাকা (১০০%) বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে মায ম্পূন যটাআ ব্যবেত য়েয়ছ 

থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত, ফভৄবিয ১০০% এফং প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগবতও ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  

 
 

৭। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৭.১। টভূবভঃ ১৯২১ ায়র প্রবতবষ্ঠত ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে ফাংরায়দয়য ফয়চয়ে প্রাচীন ও য়ফ যাচ্চ বফদ্যাবঠ। স্বাধীন 

ফাংরায়দয়য ভ্যেদয়েয য ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয ছাে-ছােী ংখ্যা স্বাবাবফক য়য বৃবি াে। বকন্তু ম নুায়ত 

সুয়মাগ বৃবি কযা মােবন। এ বফশ্ববফদ্যারয়ে ফতযভায়ন প্রাে ৩০,০০০ বক্ষাথী ধ্যেন কযয়ছ। ২০২১ ায়র ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারে তফয়ল য দা যন কযয়ত মায়ে। ম রয়ক্ষে বক্ষায অদৄবনকােয়ন বক্ষা ব্যফস্থায অআবটি প্রফতযয়নয 

বযকেনা মনওো য়েয়ছ। এ উয়েয়শ্য বফশ্ববফদ্যারয়েয মবৌত ফকাঠায়ভাগত উন্নেয়নয াাাব বফশ্ববফদ্যারয়েয 

বফববন্ন দপ্তয়য বডবজটার মনটওোকয ফকাঠায়ভা স্থান ও অআবটি মফা বৃবি কয়য বয়স্টভ য়টায়ভন ব্যফস্থা চালুয 

জন্য অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

 

৭.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

১) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন দপ্তয়য বডবজটার মনটওোকয ফকাঠায়ভা স্থান ও অআবটি মফা বৃবি কয়য বয়স্টভ 

য়টায়ভন; 

২) রাআয়েযী বডবজটাআয়জন ও অদৄবনকােন;  

৩) একটি অদৄবনক মপ্র ও াফবরয়কন ফকাঠায়ভা জ্তযীয রয়ক্ষে বফন বনভ যাণ;  

৪) বফদ্যভান একায়ডবভক ও প্রাবনক বফয়নয ম্প্রাযণ;  

৫) টিএব বডটবযোভ এব ও াউে বয়স্টভ ংয়মাজন এফং কোয়পয়টবযো ও মগভ রুয়ভয অদৄবনকীকযণ;  

৬) নফসৃষ্ট বফবাগ আন্পটিটিউয়টয জন্য জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ংগ্র;  

৭) ছাে-ছােীয়দয (২৪০১জন) অফান সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে নতুন র বনভ যাণ ও বফদ্যভান য়রয ম্প্রাযণ;  

৮) বক্ষক, বপায, াউজটিউটযয়দয (১১২টি) এফং স্টাপয়দয (১১৪টি) অফান সুবফধা সৃবষ্ট; এফং  

৯) ময়নটাবয ও েঃবনস্কান ব্যফস্থায অদৄবনকােন।  
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৭.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  ১২০০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০১০ য়ত জুন,২০১৪ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য গত ০৬-০৭-২০১০ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে।  যফতীয়ত প্রকয়েয ব্যে ১০%-এয 

ভয়ধ্য বৃবিপূফ যক মভাট ১৩১৩০.৩৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে  এয মভোদ ১ ফছয  ফবধ যত কয়য (জুন,২০১৫ ম যন্ত) 

প্রকেটি ংয়াধন কযা য়েয়ছ।  

 

৭.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   
 

 (১)  ১০ তরা (১০০০ অয়নয) ১টি ছােী র বনভ যাণ, (২) ১৩ তরা জুবনেয বক্ষক মকাোট যায, (৩) ১২ তরা চতুথ য 

মশ্রণী স্টাপ মকাোট যায, (৪) একায়ডবভক বফয়নয ম্প্রাযণ, (৫) াউজ টিউটয ও প্রয়বাস্ট ফাংরা রাআয়েযী 

বডবজটারাআয়জন এফং (৬) বফববন্ন দপ্তয়য বডবজটার মনটওোকয ফকাঠায়ভা স্থান ও অআবটি মফা বৃবি কয়য 

বয়স্টভ য়টায়ভন চালু কযা। 
 
 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 
১। জনাফ মভাঃ জবরুর ক 

বযচারক, বযকেনা ও উন্নেন 

ঢাকা প্তফশ্বপ্তফদ্যারয়, ঢাকা।  

০১-০৭-২০১০ ২৯-০১-২০১১  

২। জনাফ জীফন কুভায বভশ্র 

বযচারক, বযকেনা ও উন্নেন 

ঢাকা প্তফশ্বপ্তফদ্যারয়, ঢাকা।  

৩০-০১-২০১১ ৩০-০৬-২০১৫  

 
 

৭.৬। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক ২৪-০১-২০১৬ তাপ্তযখে ভাবযচারক, বক্ষা ও াভাবজক 

কর্তযক য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। বযদ যনকায়র ংবিষ্ট উ-বযচারক (বক্ষা), ভাবযচারয়কয য়ি 

বছয়রন। প্রকেটিয বনভ যাণ কাজ বফশ্ববফদ্যারয়েয বনজস্ব  প্রয়কৌর বফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয ভাননীে উাচাম য, বফশ্ববফদ্যারয়েয প্রয়কৌর বফবায়গয 

ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয বত অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। য়যজবভয়ন বযদ যন ও 

প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।   

 
 

৭.৭। ভল্যােন িবত (Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ কযা 

য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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৮। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  
 

৮.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১৩১৩০.৩৯ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত 

প্রাপ্ত ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট 

১৩১৩০.৩৯ রক্ষ টাকা  ( ১০০%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ১০-২০১১ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত  

ফাবল যক উন্নেন কভ যসূচীয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                                                    (রক্ষ টাকাে) 
অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ও রক্ষেভাো ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগবত 

মভাট টাকা 

(বজওবফ) 

প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ (%) মভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১০-১১ ৫০০.০০ ৫০০.০০ -- ৪% ৫০০.০০ ৫০০.০০ -- ৪% 

২০১১-১২ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ -- ১৪% ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ -- ১৪% 

২০১২-১৩ ১২২৫.০০ ১২২৫.০০ -- ৯% ১২২৫.০০ ১২২৫.০০ -- ৯% 

২০১৩-২০১৪ ২১০০.০০ ২১০০.০০ -- ১৬% ২১০০.০০ ২১০০.০০ -- ১৬% 

২০১৪-২০১৫ ৭৫০৫.৩৯ ৭৫০৫.৩৯ -- ৫৭% ৭৫০৫.৩৯ ৭৫০৫.৩৯ -- ৫৭% 

মভাট ১৩১৩০.৩৯ ১৩১৩০.৩৯ -- ১০০% ১৩১৩০.৩৯ ১৩১৩০.৩৯ -- ১০০% 

 

৮.২। িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফয়িলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন নুমােী 

ফাস্তফ গ্রগবত য়েয়ছ ১০০%। প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

  

৮.২.১ মন্ত্রাবত ংগ্রঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মন্ত্রাপ্তত ংগ্র োখত ১৪৩৬.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৪৩৬.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.২ অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাফে ফাফদ ৪১৩.৬৮৭ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪১৩.৬৮৭  রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৩ আয়রকবিকার মন্ত্রাবত (বফদ্যেতােন): 

 ৮.২.৩.১।  াভাবজক বফজ্ঞান নুলয়দয ৩ে তরা মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা বফনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী আয়রকবিকার মন্ত্রাবত 

(াভাবজক বফজ্ঞান নুলয়দয ৩ে তরা মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা বনভ যাণ) ফাফদ ৫০১.৯২২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫০১.৯২২  

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

 ৮.২.৩.২।  ১০০০ ছােীয জন্য ১১ তরা ববত ৬ তরা বফনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী আয়রকবিকার মন্ত্রাবত (১০০০ 

ছােীয জন্য ১১ তরা ববত ৬ তরা বফন বনভ যাণ)  ফাফদ ৩১৬.৫০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩১৬.৫০  রক্ষ টাকা 

ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

 ৮.২.৩.৩।  প্রাধ্যয়ক্ষয জন্য প্রয়বাষ্ট কভয়প্ল্ক্স বফনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী আয়রকবিকার মন্ত্রাবত ( প্রাধ্যয়ক্ষয জন্য 

প্রয়বাষ্ট কভয়প্ল্ক্স বনভ যাণ) ফাফদ ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

 ৮.২.৩.৪।  অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ৩ তরা বফন  (১১ তরায ববত):  বডবব’য ংস্থান নুমােী আয়রকবিকার 

মন্ত্রাবত (অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ৩ তরা বফন বনভ যাণ (১১ তরায ববত)  ফাফদ ২১.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

২১.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
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 ৮.২.৩.৫।   আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা টাওোয বফন  (৫৫টি ফ্ল্াট):  বডবব’য ংস্থান নুমােী 

আয়রকবিকার মন্ত্রাবত ( আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা টাওোয বফন বনভ যাণ (৫৫টি ফ্ল্াট)  ফাফদ ৪৫৫.৭৯ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৫৫.৭৯ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

 ৮.২.৩.৬।  ৪থ য মশ্রণীয কভ যচাযীয়দয ১০ তরা বফন (২০ তরায ববত) ফ্ল্োট (৫৪টি ফ্ল্োট): বডবব’য ংস্থান নুমােী 

আয়রকবিকার মন্ত্রাবত ( ৪থ য মশ্রণীয কভ যচাযীয়দয ১০ তরা বফন (২০ তরায ববত) ফ্ল্োট বনভ যাণ (৫৪টি ফ্ল্োট)  ফাফদ 

৩১০.৫৯ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩১০.৫৯ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৪ মক্রাকাযীজঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মক্রাকাযীজ োখত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৫ বিবনফ যাক মন্ত্রঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বিবনফ যাক মন্ত্রাপ্তত োখত ৮১.৬৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৮১.৬৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

 বফঃ দ্রঃ প্রকয়েয ক্রে ও চুবিভয়ল্যয ায়থ ংগবত মযয়খ ফ যয়ল ংয়াবধত প্রকয়েয নুয়ভাদন ওোে প্রাক্কবরত ভল্য ও প্রকৃত 

ব্যে ভান য়েয়ছ ভয়ভ য জানা মগয়ছ। 

 

৮.২.৬ বনভ যাণ ও পূতযঃ 
 

৮.২.৬.১।  ১০০০ ছােীয জন্য ১১ তরা ববত ৬ তরা বফন বনভ যাণঃ   বডবব’য ংস্থান নুমােী বনভ যাণ ও পূতয কাজ  

ফাফদ (১০০০ ছােীয জন্য ১১ তরা ববত ৬ তরা বফন বনভ যাণ) ৩০২৭.০৭ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩০২৭.০৭  রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ১০৪৫৫.৩৯  ফঃবভটায়যয স্থয়র ১০৪৫৫.৩৯ ফগ য 

বভটাযআ  বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ।  
 

৮.২.৬.২। প্রাধ্যয়ক্ষয জন্য প্রয়বাষ্ট কভয়প্ল্ক্স বনভ যাণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বনভ যাণ ও পূতয কাজ ফাফদ ( প্রাধ্যয়ক্ষয জন্য 

প্রয়বাষ্ট কভয়প্ল্ক্স বনভ যাণ)  ৬৫.৯৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৬৫.৯৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত 

১০০% এফং ফাস্তয়ফ ২৮৮.১০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ২৮৮.১০ ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত 

১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ।  
 

৮.২.৬.৩। অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ৩ তরা বফন বনভ যাণ (১১ তরায ববত):  বডবব’য ংস্থান নুমােী বনভ যাণ ও পূতয 

কাজ ফাফদ (অফাবক বক্ষকয়দয জন্য ৩ তরা বফন বনভ যাণ ১১ তরায ববত)   ৩৩৯.৩৭ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৩৩৯.৩৭ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ৮৩৬.৪৩ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৮৩৬.৪৩ 

ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 
 

৮.২.৬.৪। আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা টাওোয বফন বনভ যাণ (৫৫টি ফ্ল্াট):  বডবব’য ংস্থান নুমােী বনভ যাণ 

ও পূতয কাজ ফাফদ ( আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা টাওোয বফন বনভ যাণ (৫৫টি ফ্ল্াট))   ২৩৮৫.৫১ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২৩৮৫.৫১  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ১১২৪৫ 

ফঃবভটায়যয স্থয়র ১১২৪৫ ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান 

য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 
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  বচেঃ বনবভ যত আেং টিচা য ও বপাযয়দয জন্য ১৩ তরা টাওোয বফন 

৮.২.৬.৫। ৪থ য মশ্রণীয কভ যচাযীয়দয ১০ তরা বফন (২০ তরায ববত) ফ্ল্োট বনভ যাণ (৫৪টি ফ্ল্োট):   বডবব’য ংস্থান 

নুমােী বনভ যাণ ও পূতয কাজ ফাফদ ( ৪থ য মশ্রণীয কভ যচাযীয়দয ১০ তরা বফন (২০ তরায ববত) ফ্ল্োট বনভ যাণ (৫৪টি ফ্ল্োট))   

১৯৩৭.৭৯১ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৯৩৭.৭৯১ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং 

ফাস্তয়ফ ৫৪২৩ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৫৪২৩ ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 

               

        বচেঃ ফিফন্ধু টাওোয বফয়নয পরক।    বচেঃ ফিফন্ধু টাওোয বফন।  

 

৮.২.৬.৬। াভাবজক বফজ্ঞান নুলয়দয ৩ে তরা মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা বনভ যাণঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী বনভ যাণ ও পূতয কাজ 

ফাফদ (াভাবজক বফজ্ঞান নুলয়দয ৩ে তরা মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা বনভ যাণ) ১৮২৭.৬২১ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৮২৭.৬২১ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ৯৫৯২ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৯৫৯২ ফগ য বভটাযআ 

বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 
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বচেঃ াভাবজক বফজ্ঞান নুলদ বফন। 

 

৯ । প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  
 

বযকবেত জযন 

১) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন দপ্তয়য বডবজটার 

মনটওোকয ফকাঠায়ভা স্থান ও অআবটি মফা বৃবি 

কয়য বয়স্টভ য়টায়ভন; 

১) ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন দপ্তয়য বডবজটার 

মনটওোকয ফকাঠায়ভা স্থান ও অআবটি মফা 

বৃবি কয়য বয়স্টভ য়টায়ভন কযা য়েয়ছ; 

২) রাআয়েযী বডবজটাআয়জন ও অদৄবনকােন;  

 

২) রাআয়েযী বডবজটাআয়জন ও অদৄবনকােন কযা 

য়েয়ছ; 

৩) একটি অদৄবনক মপ্র ও াফবরয়কন ফকাঠায়ভা 

জ্তযীয রয়ক্ষে বফন বনভ যাণ; 

৩) একটি অদৄবনক মপ্র ও াফবরয়কন ফকাঠায়ভা 

জ্তযীয রয়ক্ষে বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ; 

৪) বফদ্যভান একায়ডবভক ও প্রাবনক বফয়নয ম্প্রাযণ;  

 

৪) বফদ্যভান একায়ডবভক ও প্রাবনক বফয়নয 

ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ; 

৫) টিএব বডটবযোভ এব ও াউে বয়স্টভ ংয়মাজন 

এফং কোয়পয়টবযো ও মগভ রুয়ভয অদৄবনকীকযণ; 

 

৫) টিএব বডটবযোভ এব ও াউে বয়স্টভ 

ংয়মাজন এফং কোয়পয়টবযো ও মগভ রুয়ভয 

অদৄবনকীকযণ িন্ন য়েয়ছ; 

৬) নফসৃষ্ট বফবাগ আন্পটিটিউয়টয জন্য জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত 

ংগ্র; 

৬) নফসৃষ্ট বফবাগ আন্পটিটিউয়টয জন্য জ্ফজ্ঞাবনক 

মন্ত্রাবত ংগ্র কযা য়েয়ছ; 

৭) ছাে-ছােীয়দয (২৪০১জন) অফান সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে 

নতুন র বনভ যাণ ও বফদ্যভান য়রয ম্প্রাযণ; 

 

৭) ছাে-ছােীয়দয (২৪০১জন) অফান সুবফধা বৃবিয 

রয়ক্ষে নতুন র বনভ যাণ ও বফদ্যভান য়রয 

ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ; 

৮) বক্ষক, বপায, াউজটিউটযয়দয (১১২টি) এফং 

স্টাপয়দয (১১৪টি) অফান সুবফধা সৃবষ্ট; এফং 

 

৮) বক্ষক, বপায, াউজটিউটযয়দয (১১২টি) এফং 

স্টাপয়দয (১১৪টি) অফান সুবফধা সৃবষ্ট কযা 

য়েয়ছ; এফং 

৯) ময়নটাবয ও েঃবনস্কান ব্যফস্থায অদৄবনকােন। 

 

৯) ময়নটাবয ও েঃবনস্কান ব্যফস্থায অদৄবনকােন 

কযা য়েয়ছ। 

 

১০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 
 

১১।  অয়রাচে প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভাগত মমভন- একায়ডবভক বফন, র 

বনভ যাণ, অফাবক বফন বনভ যাণ এফং অফাফয়েয ংস্থান, মন্ত্রাবত ক্রয়েয ভাধ্যয়ভ বক্ষায বযয়ফগত ও গুণগত 

ভান উন্নেন াবধত য়েয়ছ। এছাো 
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পয়র দক্ষ জনফর জ্তযীয 

ভাধ্যয়ভ কভ যংস্থান জ য়ফ মা মদয়য দাবযদ্র বফয়ভাচয়ন গুরুেপূণ য ভূবভকা ারন কযয়ফ।  

 

১২। ভস্যাঃ  

 

১২.১ াভাবজক বফজ্ঞান নুলদ বফনটিয ৩ে তরা মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা ম যন্ত  দ্য বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। থচ এয যং-এয কাজ 

আয়তাভয়ধ্য নষ্ট য়ে মগয়ছ মা কাম্য নে; 

১২.২। প্রকখেয External প্তডট গত ৩১-১২-২০১৪ তাপ্তযখে ম্পন্ন খয়খে এফং মকান Major Objection 

াওো বগয়েয়ছ বকনা তা ববঅযএ উয়েখ কযা েবন। তাছাো  প্তডট প্রপ্ততখফদন অআএভআপ্তডখত দ্যাফপ্তধ াওয়া 

মায়প্তন;  

১২.৩। প্রকেটি ভাি য় জুন,২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা 

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০৬ ভা খয (জানুয়াযী,২০১৬-এ)। এয পয়র ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

প্রণেন বফরবম্বত ে এফং অআএভআবড কর্তযক ভাপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন ংক্রান্ত ংকরন পুবস্তকা প্রণেনও বফরবম্বত 

ে, মা কাম্য নয়; 

 

১২.৪। প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক 

বক্ষাথীয়দয তীে অফাবক ংকট যয়েয়ছ, উদাযণ স্বরূ- ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয কবফ জীভ উবেন র 

াবযদ যনকায়র অফায়নয তীে ংকট বযরবক্ষত য়েয়ছ।  

১৩।  সুাবযঃ 

১৩.১।  াভাবজক বফজ্ঞান নুলদ বফনটিয ৩ে তরা মথয়ক ৬ষ্ঠ তরা ম যন্ত  দ্য বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। থচ এয যং-এয কাজ 

আয়তাভয়ধ্য নষ্ট য়ে মগয়ছ। এ বফলয়ে বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ এফং এয প্রয়োজনীে 

ংস্কায়যয ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ; 

১৩.২। প্রকখেয External প্তডট গত ৩১-১২-২০১৪ তাপ্তযখে ম্পন্ন খয়খে এফং মকান Major Objection 

াওো বগয়েয়ছ বকনা তা ববঅযএ উয়েখ কযা েবন। এ বফলয়ে প্রয়োজনীে তোবদ থফা প্তডট প্রপ্ততখফদন জরুযী 

প্তবপ্তিখত অআএভআপ্তডখত মপ্রযণ কযখত খফ; 

 

১৩.৩। বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

 

১৩.৪। প্রবতষ্ঠানটি অন্তজযাবতক ভানিন্ন কযায রয়ক্ষে বফয়দী বফশ্ববফদ্যারয়েয ায়থ বক্ষা ও গয়ফলণা য়মাবগতায িকয 

স্থান কযায রয়ক্ষে দয়ক্ষ গ্রণ কয়য বক্ষায ভান ভোনুয়মাবগ ও অদৄবনক কযয়ত ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ; 

 

১৩.৫। প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক 

বক্ষাথীয়দয তীে অফাবক ংকট মভাকায়ফরাে বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত ায়যন ; 

 

১৩.৬। নুয়েদ ১ ৩.১ য়ত ১৩.২  এয সুাবযভয়য অয়রায়ক গৃীত দয়ক্ষ ময গ্রগবত  অগাভী এক ভায়য ভয়ধ্য  

অআএভআ বফবাগয়ক ফবত কযয়ত য়ফ  এফং যফতীকায়র নুয়েদ ১৩.৩ য়ত ১৩.৫ এয নুযয়ণ প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য। 
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“ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক স্তয়য অআবটি বক্ষায প্রচরন” ীল যক প্রকয়েয ভাপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 

ভাপ্ত: (জুন, ২০১৫) 
 

 

     

১। প্রকয়েয ফস্থান : ভগ্র ফাংরায়দ 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয 

৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

৪। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  
 

(রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

(মজবডবএপ) 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

বতক্রান্তব্যে 

(ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

ভর  

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০৫৬৫.৩৪ 

৩০৫৬৫.৩৪ 

৩০৩৮৮.৫০ 

৩০৩৮৮.৫০ 

২৯৪৩৫.১২ জানুোযী,২০১১ 

য়ত 

বডয়ম্বয,২০১২ 

জানুোযী,২০১

১ 

য়ত 

জুন,২০১৪ 

জানুোযী,২০

১১য়ত 

জুন,২০১৫ 

-- ৪ ফছয ৬ 

ভা 

(১২৫%) 

 

 

৫। প্রকয়েয ংগবববিক ফা স্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত): 

           (রক্ষ টাকাে)  

ক্রবভ

ক নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। বপাযয়দয মফতন ৬ ৫৮.৮৪ ৬ ৫৮.০১ 

(৯৮.৫৯%) 

১০০% 

০২। কভ যচাযীয়দয মফতন ৭ ৪.৩৪ ৭ ৪.০৪ 

(৯৩.০৯%) 

১০০% 

০৩। বপায ও কভ যচাযীয়দয বাতাবদ ১৩ ৬৮.১৩ ১৩ ৬৬.০৭ 

(৯৬.৯৮%) 

১০০% 

০৪। বঅআউ বযচারন ব্যে মথাক ৭৯.০৮ মথাক ৭৭.০০ 

(৮০%) 

মথাক 

০৫। বডবজটার কয়ন্টন্ট উন্নেন 

প্রবক্ষণ 

২৫৬৩১ ১৮৭৪.৩৫ ২৩৮৩৮ ১৬৯৭.৩৪ 

(৯০.৫৬%) 

৯৩% 

০৬। আন্টাযয়নট ভয়ডয়ভয াবব য চাজয ১৮৬৬৪৮ ৫৭৪.৬৩ ২৮৩১ ৮.৯৫ 

(২%) 

২% 

০৭। মানফান ংস্কায ও যক্ষণায়ফক্ষণ 

এফং বপ মন্ত্রাবত 

মথাক ৫.০০ মথাক ৪.২৬ 

(৮৫%) 

মথাক 

০৮। বঅআউ-এয অফাফে ৪৪ ৫.৩৮ ৪৪ ৪.৩০ 

(৮০%) 

১০০% 

০৯। বঅআউ-এয অফাফে 

বঅআউ এফং ভন্ত্রণারয়েয 

বপ মন্ত্রাবত 

১৫ ৪.৮৩ ১৫ ৪.১৪ 

(৮৬%) 

১০০% 

১০। কবিউটায (বঅআউ, বযকেনা 

কবভন, ভন্ত্রণারে এফং 

১৫ ১৩.৩৯ ১৫ ১১.৬৭ 

(৮৭%) 

১০০% 



202 

 

ক্রবভ

ক নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক (%) ফাস্তফ (%) 

বধদপ্তয) 

১১। বঅআউ-এয মানফান ১ ভাআয়ক্রাফা ২৬.০০ ১ 

ভাআয়ক্রাফা 

২৬.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

১২। ল্যাট, ভাবিবভবডো প্রয়জক্টয,  

বিকায, আন্টাযয়নট ভয়ডভ এফং 

ংয়মাগ বপ 

২৩৩৩১ মট ২৭৬৭৪.৫৩ ২৩৩৩১ মট ২৭৪৭৩.৩৪ 

(৯৫%) 

১০০% 

 মভাট=  ৩০৩৮৮.৫

০ 

 ২৯৪৩৫.১২ 

(৯৭%) 

১০০% 

 

 অয়রাচে ৩০৩৮৮.৫০ স্ত

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
 
 

৭। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  
 

৭.১। টভূবভঃ ফতযভায়ন মদয় ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয প্রাে ৩০ াজায বক্ষা প্রবতষ্ঠান যয়েয়ছ। ফতযভান বফশ্ব 

তে বনব যয এফং এ তে দ্রুত বযফতযনীর ওোে মদয়য বক্ষা ব্যফস্থায অদৄবনকােন বযাম য। ভাধ্যবভক ও উচ্চ 

ভাধ্যবভক স্তয়যয বক্ষা প্রবতষ্ঠানগুয়রায়ত শুদৄভাে বনধ যাবযত বফলয়েয উয াঠদান কযা ে। গতানুগবতক বক্ষায 

ফাআয়য তে প্রভেবি বক্ষায ভাধ্যয়ভ বক্ষাথীয়দয স্ববক্ষাে ববক্ষত কয়য গয়ে মতারা প্রয়োজন। বক্ষা মক্ষয়ে তে 

প্রভেবি বক্ষায জ্ফবশ্বক চাবদায বযয়প্রবক্ষয়ত ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে ৩০ াজায বক্ষা প্রবতষ্ঠায়নয ভয়ধ্য 

বফদ্যেয়তয সুবফধা অয়ছ এভন ২০ াজয ৫০০টি বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন (ভাধ্যবভক-১৩৭০০টি, কয়রজ-১৬০০টি এফং ভাদ্রাা 

৫২০০টি) অআবটি বক্ষা প্রফতযয়নয রয়ক্ষে বক্ষা ভন্ত্রণারে কর্তযক ম্পূণ য বজওবফ থ যােয়ন ক্ষ

প্রাক্কবরত ব্যয়ে জানুোযী,২০১১ মথয়ক জুন,২০১৫ মভোয়দ “ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক স্তয়য অআবটি বক্ষায 

প্রচরন” ীল যক  প্রকেটি গৃীত  ও ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। 

 
 

৭.২। প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  

 

ক) ভাবিবভবডো মশ্রণীকক্ষ প্রবতষ্ঠায ভাধ্যয়ভ ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয মশ্রণীকয়ক্ষ বক্ষণ-বখয়নয 

(Teaching Learning) নুীরন বৃবি কযা; 

খ) মশ্রণীকয়ক্ষ াঠদান উয়মাগী বডবজটার কনয়টন্ট প্রণেয়নয রয়ক্ষে বক্ষকয়দয মাগত দক্ষতা বনবিত 

কযা; 

গ) বক্ষাে অআবটি প্রয়োগ ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয কর বক্ষক ও বক্ষাথীয়দয িৃি কযা;  

ঘ) ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছাে-ছােীয়দয অআবটি এফং অদৄবনক বক্ষা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ একু 

তক ও বফশ্বােয়নয চোয়রি মভাকায়ফরায দক্ষতা জযয়ন ােতা কযা; এফং 

ঙ) মশ্রণীকয়ক্ষ বক্ষক-বখয়নয কাম যক্রভয়ক অযও অকল যণীে, অনন্দদােক এফং কাম যকয কযা।  
 

 

৭.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ  অয়রাচে 

স্ত

ংখাধনপূফ যক প্রকেটি ক্ষ ব্যখয় নুখভাপ্তদত য় এফং (১ভ 

ফায ১ ফেয ২য় ফায  ৬ ভা) ন্ত তঃয ব্যয় বৃপ্তি 



203 

 

ব্যপ্ততখযখক তৃতীয় দপায় (৬ ভা) প্তডখম্বয,২০১৪ ম যন্ত এফং ৪থ য দপাে (অযও ৬ ভা) জুন,২০১৫ ম যন্ত মভয়াদ বৃপ্তি

 

 

৭.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ প্রস্তাবফত ভর কাম যক্রভ য়রাঃ (ক) ল্যাট, ভাবিবভবডো প্রয়জক্টয এে আন্টাযয়নট ভয়ডভ, (খ) 

কবিউটায, (গ) মডয়বরয়ভন্ট এে মপ্রাডাকন ফ অআবটি কনয়টন্ট, (ঘ) বক্ষকয়দয প্রবক্ষণ, (ঙ) জনফয়রয মফতন 

বাতা, চ) মানফান, ছ) অফাফে ও বপ মন্ত্রাবত, (জ) প্রকে বযচারনা ব্যে, (ঝ) মানফান এফং বপ 

মন্ত্রাবতয মভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ আতোবদ। 

  

 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকয়েয সুষ্ঠু ফা স্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্ন-ফবণ যত কভ যকতযা গণ প্রকে 

বযচারকগয়ণয দাবেয়ে বনয়োবজত বছয়রনঃ  
 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

১। অবুর কারাভ অজাদ 

য়মাগী ধ্যাক 

০৯-০৬-২০১১ ৩০-০৬-২০১৫ পুণ যকারীন 

 

 

 ৭.৬। প্রকে বযদ যনঃ গত ০৯/০৪/২০১৬ তাবযয়খ  ফবযার মজরায (উবজযপুয, মগৌযনদী ও অগগরঝাো উয়জরা); গত 

০৭/০৫/২০১৬ তাবযয়খ ঢাকা মজরায মকযানীগি উয়জরায এফং ভৄন্পীগি মজরায বযাজবদখান উয়জরায কাম যক্রভ  

অআএভআবড কর্তযক য়যজবভয়ন বযদ যন কযা  মেয়ছ। বযদ যনকায়র প্রকে ং বিষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত বছয়রন। এছাোও 

প্রকে চরাকারীন ভয়ে ঢাকা মজরায মভাট ৯ স্কুর ও কখরখজয ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণী কক্ষ প্তযদ যন কযা খয়খে । য়যজবভয়ন 

বযদ যন ও প্রকে ভা প্তি প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ। 

 ফবযার মজরায মভাট ৪টি স্কুর ভৄবন্পগি মজরায ১টি স্কুর এফং ঢাকা মজরায মভাট ১০ স্কুর ও কখরখজয 

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণী কক্ষ প্তযদ যন কযা খয়খে মায ংপ্তক্ষি

 

০১)  ধাভৄযা ভাধ্যবভক বফদ্যারে, ফবযার  এ বফদ্যারেটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৩৬ াখর। এ বফদ্যারয়েয মভাট োত্র ংখ্যা 

১১০৮জন, এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ১৫ জন। এ বফদ্যারয়ে অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট; ১টি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয এফং 

১টি ভয়ডভ যফযা কযা খয়খে। এ প্রবতষ্ঠায়ন ২জন বক্ষকয়ক প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। বফদ্যারয়ে 

প্তডপ্তজটার কনমটন্ট এয ভােখভ ক্লা মনয়া য়।  
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 বচেঃ প্রবক্ষণ প্রাপ্ত বক্ষক ল্যাট কবিউটায  

 

২)  জ্গরা ভয়ডর ভাধ্যবভক বফদ্যারে, ফবযারঃ  এ প্রপ্ততষ্ঠানটি স্থাপ্তত খয়খে ১৮৯৩ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র -ছােী 

ংখ্যা ১৪৭১ জন । প্তক্ষক ংখ্যা ১৯ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয 

যফযা কযা খয়খে। প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয়খে। মোখন প্তডপ্তজটার কনখটন্ট -এয ভােখভ 

প্তনয়প্তভত ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায কযা য়। ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায খন্তালজনক। 
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 বচেঃ প্রবতষ্ঠায়ন যফযাকৃত ল্যাট কবিউটায  

৩)  ারযদী ভয়ডর স্কুর এে কয়রজ,ফবযারঃ  এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৩৫ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র-ছােী 

      ংখ্যা ১৬১১ জন (৬ষ্ঠ-দ্বাদ)। প্তক্ষক ংখ্যা ২১ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি  

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে। বযদ যনকায়র প্রকে য়ত যফযাকৃত প্রয়জক্টয ও ল্যাট চর ফস্থাে 

মদখা মগ মছ। প্তফদ্যারয়টিমত প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয ভােখভ  ক্লা  মনয়া য়। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত প্রবক্ষণপ্রাপ্ত 

প্তক্ষখকয ংখ্যা ০২ জন ।  

 

৪)  ডবিউ বফ আউবনেন ভয়ডর আনবষ্টটিউনঃ  এ প্রপ্ততষ্ঠানটি স্থাপ্তত খয়খে ১৮৯৮ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্রী -ছােী 

ংখ্যা ৯৩৭ জন । প্তক্ষক ংখ্যা ২২ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া 

প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে। প্তফদ্যা রয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয়খে। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত 

প্রকে ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণপ্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা  ০২ জন।  প্রবক্ষণপ্রাপ্ত বক্ষক প্রকয়েয অওতাে যফযাকৃত মদায়ের 

ল্যাট বনম্নভায়নয ভয়ভ য উয়েখ কয়যন।  
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                              বচেঃ প্রবতষ্ঠায়ন যফযাকৃত ল্যাট কবিউটায প্রধান বক্ষক 

 

             ৫)  ীদ অরতাপ স্মৃবত ভাধ্যবভক ফাবরকা বফদ্যারেঃ  এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৬২ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট 

োত্রী ংখ্যা ৪০০ জন এফং প্তক্ষক ংখ্যা ১১ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া 

প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে।  প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয়খে এফং প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয 

ভােখভ  ক্লা  মনয়া য়।  

 

 

                         বচেঃ প্রবতষ্ঠায়ন যফযাকৃত ল্যাট কবিউটায ও প্রয়জক্টয 

 

                   ৬)  আছাপুযা ভয়ডর উচ্চবফদ্যারে বযাজবদখান, ভৄন্পীগিঃ   এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৮৯২ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট 

োে-ছােী ংখ্যা ১৮৬১ জন ও প্তক্ষক ংখ্যা ৪১ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি  

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে।  প্তফদ্যারয়টি মত প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয ভােখভ  ক্লা  মনয়া য়। বফদ্যারয়ে স্থায়ী 

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণী কক্ষ স্থান কযা খয়খে এফং প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয ভােখভ ক্লা মনয়া য়। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত 

প্রপ্তক্ষণ প্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা বৃপ্তি কযা প্রখয়াজন ভয়ভ য বফদ্যারে কর্তযক্ষ জাবনয়েয়ছন।  
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                  ৭) ািা ভয়ডর উচ্চ বফদ্যারে, মকযানীগি, ঢাকাঃ   এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৭২ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র -

ছােী ংখ্যা ৭৯৮ জন ও প্তক্ষক ংখ্যা ২০ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য  প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া 

প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে। প্তফদ্যারয়টিমত প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয ভােখভ  ক্লা  মনয়া য়।  

 ৮)  এ কখরজটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৬০াখর। এ কখরজটিখত মভাট োত্র ংখ্যা ৪৫০০ জন। 

এ কখরখজ অখরাচ্য প্রকে  খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে। যফতীখত এ প্রপ্ততষ্ঠাখন 

প্তনজস্ব ব্যফস্থানায় ১৭টি ল্যাট ক্রয় কযা খয়খে।  কখরখজ স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণী কক্ষ স্থান কযা খয়খে এফং প্তডপ্তজটার 

কনখটন্ট এয ভােখভ ক্লা মনয়া য়। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত প্রপ্তক্ষণ প্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা বৃপ্তি কযা প্রখয়াজন।  

 

 ০৯)  এ ভপ্তরা কখরজটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৬৬ াখর। এ কখরজটিখত মভাট োত্রী ংখ্যা 

৩৯০০জন। এ কখরখজ অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে। যফতীখত এ 

প্রপ্ততষ্ঠাখন প্তনজস্ব ব্যফস্থানায় ০৫টি ল্যাট ক্রয় কযা খয়খে। উচ্চ ভােপ্তভক ম যাখয় ১০০% াঠদাখন ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া ব্যফায 

কযা য়। ত্র কখরখজয ৪-৫টি মেণীকক্ষ প্তযদ যন কযা খয়খে মোখন প্রখজক্টয ব্যফাখযয ভােখভ াঠদান চ্রভান প্তের।  

 ১০) গবন যখভন্ট ল্যাফখযটপ্তয াআস্কুর , ঢাকাঃ এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৬১ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র ংখ্যা 

৩০০০ জন। প্তক্ষক ংখ্যা ৬৫ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয 

যফযা কযা খয়খে।  প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয়খে এফং প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয ভােখভ  ক্লা  

মনয়া য় , তখফ প্তনয়প্তভত। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত বযন্তযীন ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণ প্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা ০৮ জন মা 

অখযা বৃপ্তি কযা প্রখয়াজন।  

 ১১) রারফাগ ভখডর স্কুর এন্ড কখরজঃ এ ভখডর স্কুর এন্ড কখরজ টি  স্থাপ্তত খয়খে ২০০৭ াখর। এ ভখডর স্কুর এন্ড কখরজটি  

মভাট োত্র -োত্রী ংখ্যা (১ভ-দ্বাদ)১৮০০ জন। মভাট প্তক্ষক ংখ্যা প্রাআভাযী -১৮ জন, াআস্কুর এন্ড কখরজ ৩০ জন (ফাআ 

মরকটাযায)।এ ভখডর স্কুর এন্ড কখরজটি  অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজ ক্টয যফযা কযা 

খয়খে। যফতীখত এ প্রপ্ততষ্ঠাখন প্তনজস্ব ব্যফস্থানায় ০৭টি ল্যাট ক্রয় কযা খয়খে। ত্র কখরখজয ০৩টি মেণীকক্ষ প্তযদ যন 

কযা খয়খে। মোখন প্তডপ্তজটার কনখটন্ট -এয ভােখভ প্তনয়প্তভত ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায কযা য়। ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয 

ব্যফায খন্তালজনক। 

 ১২) ভপ্ততপ্তির অআপ্তডয়ার স্কুর এযান্ড কখরজ, ঢাকাঃ এ অআপ্তডয়ার স্কুর এযান্ড কখরজটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৬৫ াখর। এ ভখডর 

স্কুর এন্ড কখরজটি  মভাট োত্র -োত্রী ংখ্যা ১৮০০ জন। োত্র : োত্রী = ৬০ :৪০।  মভাট প্তক্ষক ংখ্যা ৩৫০ জন, প্রপ্তক্ষণ প্রাি 

প্তক্ষক ংখ্যা ০৪ জন। এ প্তক্ষা প্রপ্ততষ্ঠাখনয ৩টি (ভপ্ততপ্তির, মুগদা ও ফনশ্রী ) াো যখয়খে; অখরাচ্য প্রকে খত এ প্রপ্ততষ্ঠাখন 

১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে মা ৩টি প্রপ্ততষ্ঠাখনয চ্াপ্তদায তুরনায় খুফআ প্রতুর। ম 

কাযখণ ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয প্তনধ যাপ্তযত স্থা মন স্থান কযা ম্ভফ য়প্তন ভখভ য প্রপ্ততষ্ঠান প্রধান জানান। মোখন প্তডপ্তজটার কনখটন্ট -

এয ভােখভ প্তনয়প্তভতবাখফ ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায কযা য়। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত প্রপ্তক্ষণ প্রাি প্তক্ষখকয 

ংখ্যা বৃপ্তি কযা প্রখয়াজন।   

১৩) ভপ্ততপ্তির যকাযী ফারক উচ্চ প্তফদ্যার য়, ঢাকাঃ এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৫৭ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র 

ংখ্যা ৩২৩১ জন (১ভ- দ্বাদ)। প্তক্ষক ংখ্যা ২৫০ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি 

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে।  প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণী কক্ষ স্থান কযা খয়খে এফং প্তডপ্তজটার 

কনখটন্ট এয ভােখভ  ক্লা  মনয়া য়। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত বযন্তযীন ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণপ্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা ০৪ 

জন মা অখযা বৃপ্তি কযা প্রখয়াজন।  

১৪) ভপ্ততপ্তির ভখডর স্কুর ও কখরজ, ঢাকাঃ এ প্রপ্ততষ্ঠানটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৮০ ামর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র -োত্রী ংখ্যা 

১৪০০০ জন  (োত্র : োত্রী = ৫৫ : ৪৫)। প্তক্ষক ংখ্যা ৩৫০ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি 

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয যফযা কযা খয়খে।  প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয়খে । প্তডপ্তজটার কনখটন্ট 

ততযীখত বযন্তযীন ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণপ্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা ১০ জন। মোখন প্তডপ্তজটার কনখটন্ট -এয ভােখভ প্তনয়প্তভত 

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায কযা য়। ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায খন্তালজনক।  
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১৫) মগুন ফাপ্তগচ্া াআস্কুর , মতাোনা মযাড , ঢাকাঃ এ প্রপ্ততষ্ঠানটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৬৩ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্র 

ংখ্যা ৬০০ জন । প্তক্ষক ংখ্যা ২৬ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয 

যফযা কযা খয়খে। প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয় মে। মোখন প্তডপ্তজটার কনখটন্ট -এয ভােখভ 

প্তনয়প্তভত ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায কযা য়। ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয ব্যফায খন্তালজনক।  

১৬) যপ্তভা মফগভ অদ য ফাপ্তরকা উচ্চ প্তফদ্যারয়ঃ এ প্রপ্ততষ্ঠানটি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৭৩ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট োত্রী ংখ্যা 

৩৮০ জন । প্তক্ষ ক ংখ্যা ২৭ জন। এ প্তফদ্যারয়টিখত অখরাচ্য প্রকে খত ১টি ল্যাট ও একটি ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয 

যফযা কযা খয়খে। প্তফদ্যারয়টিয স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কযা খয়খে। প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত বযন্তযীন 

ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণপ্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা ০৩ জন। মোখন প্তডপ্তজটার কনখটন্ট -এয ভােখভ প্তনয়প্তভত ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া প্রখজক্টয 

ব্যফায কযা য়।  

 
 

৭.৭। ভল্যােন িবত (Methodology): ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত (Methodology)  

নুযণ কযা য়েয়ছঃ 
 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয ায়থ অয়রাচনা। 
 

 

৮। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  
 
 

৮.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে ৩০৩৮৮.৫০ রক্ষ টাকা। প্রকেটিয নুকূয়র ২০১১-১২ 

য়ত ২০১ ৪-১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন কভ যসূবচয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন 

মদখায়না রঃ   

                                                                                                                   (রক্ষ টাকাে) 

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ও রক্ষেভাো টাকা 

ফভৄবি 

 

ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগবত 

মভাট টাকা  প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ 

(%) 

মভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ 

(%) 

২০১১-২০১২ ৫১৫.০০ ৫১৫.০০ -- ১.৭৫% ৫১৫.০০ ৫০৯.৭০ ৫০৯.৭০ -- ১.৭৩% 

২০১২-২০১৩ ১৩৩৭০.০

০ 

১৩৩৭০.০

০ 

-- ৪৫.৩৯% ১৩৩৭০.০০ ১৩৩৫৯.২০ ১৩৩৫৯.২০ -- ৪৫.৩৯

% 

২০১৩-২০১৪ ১১৮১৪.৫৬ ১১৮১৪.৫৬ -- ৪০.১০% ১১৮১৪.৫৬ ১১৮১২.৪৮ ১১৮১২.৪৮ -- ৪০.১৩

% 

২০১৪-২০১৫ ৩৭৫৭.০০ ৩৭৫৭.০০ -- ১২.৭৬% ৩৭৫৭.০০ ৩৭৫৩.৭৪ ৩৭৫৩.৭৪ -- ১২.৭৫% 

 ২৯৪৫৬.৫৬ ২৯৪৫৬.৫৬ -- ১০০% ২৯৪৫৬.৫৬ ২৯৪৩৫.১২ ২৯৪৩৫.১২ --  

 

 

 

৮.২। িবববিক অবথ যক ও ফা স্তফ গ্রগবতয বফমিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত  প্রাপ্ত ফ যয়ল প্রবতয়ফদন 

য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত ফভৄিকৃত য়থ যয বযভাণ ২৯৪৫৬.৫৬ রক্ষ টাকা 

এফং ব্যবেত য়থ যয বযভাণ মভাট ২৯৪৩৫.১২ রক্ষ টাকা মা ফভৄিকৃত য়থ যয ৯৯.৯৩%। ফবষ্ট ২১.৪৪ 

রক্ষ টাকা যকাযী মকালাগায়য জভা মদো য়েয়ছ ভয়ভ য প্রকে কর্তযক্ষ য়ত জানা মাে। প্রকেটিয িবববিক 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  
 

৮.২.১ বপাযয়দয মফতনঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ বপাযয়দয মফতন  খায়ত ৫৮.৮৪ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৫৮.০১  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৮.৫৯% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 
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৮.২.২ কভ যচাযীয়দয মফতনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ  কভ যচাযীয়দয মফতন খায়ত ৪.৩৪  রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৪.০৪  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৩.০৯% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

৮.২.৩ বপায ও কভ যচাযীয়দয বাতাবদঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ বপায ও কভ যচাযীয়দয বাতাবদ খায়ত 

৬৮.১৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৬৬.০৭  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৬.৯৮% ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

৮.২.৪ বঅআউ বযচারন ব্যেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ বঅআউ বযচারন ব্যে খায়ত ৭৯.০৮ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৭৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮০% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 
 

৮.২.৫ বডবজটার কয়ন্টন্ট উন্নেন প্রবক্ষণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ বডবজটার কয়ন্টন্ট উন্নেন প্রবক্ষণ খায়ত 

১৮৭৪.৩৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৬৯৭.৩৪  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯০.৫৬% ফাস্তফ 

গ্রগবত ৯৩% িন্ন য়েয়ছ। 
 

৮.২.৬ আন্টাযয়নট ভয়ডভ াবব য চাজযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ বক্ষা প্রবতষ্ঠায়নয আন্টাযয়নট ংয়মাগ ব্যে 

খায়ত ৫৭৪.৬৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৮.৯৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ২% ফাস্তফ 

গ্রগবত ২% িন্ন য়েয়ছ। 
 

৮.২.৭ মানফান ংস্কায ও যক্ষণায়ফক্ষণ এফং বপ মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ  মানফান ংস্কায 

ও যক্ষণায়ফক্ষণ এফং বপ মন্ত্রাবত খায়ত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪.২৬  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ 

অবথ যক গ্রগবত ৮৫% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৮ বঅআউ-এয অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ  বঅআউ-এয অফাফে খায়ত ৫.৩৮ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪.৩০  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮০% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 
 

৮.২.৯ বঅআউ-এয অফাফে বঅআউ এফং ভন্ত্রণারয়েয বপ মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ  

বঅআউ-এয অফাফে বঅআউ এফং ভন্ত্রণারয়েয বপ মন্ত্রাবত খায়ত ৪.৮৩রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪.৪১  

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮৬% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

 

৮.২.১০ কবিউটায (বঅআউ, বযকেনা কবভন, ভন্ত্রণারে এফং বধদপ্তয): বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ 

কবিউটায খায়ত ১৩.৩৯ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত  ১১.৬৭রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮৭% 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১১ বঅআউ-এয মানফানঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ  বঅআউ-এয মানফান খায়ত ২৬.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২৬.০০  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৮.৫৯% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 
 

 

৮.২.১২ ল্যাট, ভাবিবভবডো প্রয়জক্টয, বিকায, আন্টাযয়নট ভয়ডভঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে মভোয়দ ল্যাট, 

ভাবিবভবডো প্রয়জক্টয, বিকায, আন্টাযয়নট ভয়ডভ খায়ত ২৭৬৭৪.৫৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৭৪৭৩.৩৪  রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৫% ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

   

 ৯। প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 

বযকবেত জযন 

ক) ভাবিবভবডো মশ্রণীকক্ষ প্রবতষ্ঠায ভাধ্যয়ভ ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয 

মশ্রণীকয়ক্ষ বক্ষণ-বখয়নয (Teaching Learning) নুীরন বৃবি কযা; 

ক) ভাবিবভবডো মশ্রণীকক্ষ প্রবতষ্ঠায ভাধ্যয়ভ ও উচ্চ 

ভাধ্যবভক ম যায়েয মশ্রণীকয়ক্ষ বক্ষণ-বখয়নয 

(Teaching Learning) নুীরন বৃবি কযা য়েয়ছ; 

খ) মশ্রণীকয়ক্ষ াঠদান উয়মাগী বডবজটার কনয়টন্ট প্রণেয়নয রয়ক্ষে বক্ষকয়দয 

মাগত দক্ষতা বনবিত কযা; 

খ) মশ্রণীকয়ক্ষ াঠদান উয়মাগী বডবজটার কনয়টন্ট 

প্রণেয়নয রয়ক্ষে বক্ষকয়দয মাগত দক্ষতা বনবিত 

কযায প্রয়চষ্টা গ্রণ কযা য়েয়ছ; 

গ) বক্ষাে অআবটি প্রয়োগ ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয কর বক্ষক 

ও বক্ষাথীয়দয িৃি কযা; 

গ) বক্ষাে অআবটি প্রয়োগ ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক 

ম যায়েয কর বক্ষক ও বক্ষাথীয়দয িৃি কযা 

য়েয়ছ; 
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বযকবেত জযন 

ঘ) ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছাে-ছােীয়দয অআবটি এফং অদৄবনক 

বক্ষা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ একু তক ও বফশ্বােয়নয চোয়রি মভাকায়ফরায 

দক্ষতা জযয়ন ােতা কযা; এফং 

ঘ) ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছাে-ছােীয়দয 

অআবটি এফং অদৄবনক বক্ষা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ একু 

তক ও বফশ্বােয়নয চোয়রি মভাকায়ফরায দক্ষতা জযয়ন 

ােতা কযা য়েয়ছ; এফং 

ঙ) মশ্রণীকয়ক্ষ বক্ষক-বখয়নয কাম যক্রভয়ক অযও অকল যণীে, অনন্দদােক এফং 

কাম যকয কযা। 

ঙ) মশ্রণীকয়ক্ষ বক্ষক-বখয়নয কাম যক্রভয়ক অযও 

অকল যণীে, অনন্দদােক এফং কাম যকয কযায উয়দ্যাগ 

গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

১০। উয়েশ্য বজযত না য়র তায কাযণঃ  প্রকয়েয উয়েশ্য বজযত য়েয়ছ।  

 

১১। প্রকয়েয প্রবাফঃ  অয়রাচে “ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক স্তয়য অআবটি বক্ষায প্রচরন” ীল যক প্রকেটি ফাস্তফায়খনয পখর 

ভাধ্যবভক ও উচ্চ ভাধ্যবভক স্তয়য প্তক্ষাথীখদয ভখে অআপ্তটি প্তক্ষা প্রচ্রখনয প্তফলয়টি ব্যাকবাখফ প্তযপ্তচ্প্তত রাব কখযখে এফং 

মেণীকখক্ষ ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া স্থাখনয ভােখভ প্তফলয় প্তবপ্তিক প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ব্যফায কখয াঠদাখন তথ্য প্রযুপ্তিয ব্যফায জ 

খয়খে। প্রকেটি ফাস্তফায়খন প্তযখফগত মকান প্রবাফ প্তযরপ্তক্ষত য়প্তন।  

১২। ভস্যাঃ 

  

১২.১ স্থায়ী ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থান কর প্রপ্ততষ্ঠাখন ম্ভফ য়প্তন এফং প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয ভােখভ  ক্লা মনোয 

বফলেটি বকছু বকছু প্রপ্ততষ্ঠাখন প্তনয়প্তভত বযরবক্ষত য়েয়ছ, মা কাম্য নে।  

১২.২  প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র বফববন্ন বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন অআবটি ক্লা মনোয প্রাক্কায়র কখয়না কখয়না বফদ্যেয়তয  মরাডয়বডং এয 

কাযয়ণ ক্লা মনোয উয়েশ্য  ব্যাত য়েয়ছ।  

১২.৩  প্রকয়েয অওতাে একটি কয়য যফযাকৃত ল্যাট কবিউটায প্রপ্ততষ্ঠাখনয োত্র-োত্রীয তুরনায় প্রতুর ভখন খয়খে।  

 ১২.৪  প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত  প্রবক্ষণপ্রাপ্ত বক্ষয়কয ংখ্যা ময়থষ্ঠ বছরনা ভয়ভ য বযরবক্ষত য়েয়ছ; তাছাো  প্রবতষ্ঠায়নয 

বযন্তযীন ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণ প্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা বৃপ্তিমত বকছু বকছু মক্ষয়ে অন্তবযকতায বাফ নুভূত য়েয়ছ; 

             ১২.৫  অয়রাচে প্রকেটিয বডট কাম যক্রভ িন্ন  মেয়ছ ভয়ভ য PCR-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ মায প্রবতয়ফদন  অআএভআবড’মত 

মপ্রযণ কযা েবন। 

১৩.০।  সুাবযঃ  

১৩.১   অআপ্তটি প্তক্ষায য মথাম্ভফ কর প্রপ্ততষ্ঠাখন স্থায়ী 

ভাপ্তিপ্তভপ্তডয়া মেণীকক্ষ স্থা মনয জন্য একটি ভবিত বযকেনা গ্রণ কযয়ত ায়যন  এফং প্তডপ্তজটার কনখটন্ট এয 

ভােখভ নুযণপূফ যক প্তনয়প্তভতবায়ফ াঠদান কাম যক্রভ ব্যাত যাখয়ত য়ফ;  
১৩.২ বফববন্ন বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন অআবটি ক্লা মনোয প্রাক্কায়র ভায়ঝ ভয়ধ্য বফদ্যেয়তয মরাডয়বডং এয কাযয়ণ ক্লা ব্যাত 

য়েয়ছ। ম রয়ক্ষে এয়ক্ষয়ে মারায াওোয থফা আউবএ/মজনায়যটয়যয ব্যফস্থা কযায রয়ক্ষে ভন্ত্রণারে যাজস্ব 

ফায়জট ফা উন্নেন প্রকে গ্রণ কযয়ত ায়য  

১৩.৩  প্রকয়েয অওতাে যফযাকৃত একটি কয়য ল্যাট কবিউটায প্রপ্ততষ্ঠাখনয োত্র-োত্রীয ংখ্যায তুরনায়  প্রতুর ভখন 

খয়খে। এ বফলয়ে ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত ায়য  

১৩.৪ প্তডপ্তজটার কনখটন্ট ততযীখত প্রবক্ষণপ্রাপ্ত বক্ষয়কয ংখ্যা ময়থষ্ঠ বছরনা ভয়ভ য বযরবক্ষত য়েয়ছ; প্রপ্ততষ্ঠাখনয বনজস্ব 

ব্যফস্থানায় প্রপ্তক্ষণ প্রাি প্তক্ষখকয ংখ্যা বৃপ্তি কযায প্রয়চষ্টা গ্রণ কযমত য়ফ ; 

১৩.৫ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয য যফযাকৃত ল্যাট, প্রয়জক্টয ও ভয়ডভ মথামথবায়ফ যক্ষণায়ফক্ষয়ণয রয়ক্ষে 

প্রবতষ্ঠানভয়য নুকূয়র যাজস্ব ফায়জয়টয অওতাে ম যাপ্ত ফায়জট/তবফর প্রদান কযয়ত য়ফ; 

১৩.৬  অআপ্তটি প্তক্ষা প্রচ্রখনয প্তফলয়টি ব্যাকবাখফ প্তযপ্তচ্প্তত রাখবয জন্য যফতীয়ত প্রকে গ্রণ কযা য়র ভানম্মত 

কবিউটায যফযা এফং মজরা ম যাখয় গঠিত কপ্তভটিয প্তযফীক্ষণ অখযা মজাযদায কযমত য়ফ; 

১৩.৭   ভাি প্রকেটিয প্তডট প্রপ্ততখফদন অআএভআ প্তফবাখগ মপ্রযণ কযখত খফ;এফং

১৩.৮ নুখেদ ১৩.১ মথখক ১৩.৬ এয প্তফলখয় গৃীত দখক্ষ জরুযী প্তবপ্তিখত অআএভআ প্তফবাগখক ফপ্তত  কযখত খফ। 
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“াফবরক বফশ্ববফদ্যারেভয়য বত পুযাতন স্থানাবদ মভযাভত ও ংস্কায” ীল যক প্রকয়েয ভাবপ্ত ভল্যােন 

প্রবতয়ফদন 

 

ভাপ্ত: ( জুন,২০১৫) 

১। প্রকয়েয ফস্থানঃ  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী বফশ্ববফদ্যারে, ফাংরায়দ কৃবল বফশ্ববফদ্যারে, 

ফাংরায়দ প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারে, জাািীযনগয 

বফশ্ববফদ্যারে, ময়য ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারে, টুোখারী বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ 

প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে, খুরনা প্রয়কৌর 

বফশ্ববফদ্যারে, ঢাকা প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে। 

 
২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন। 

 
৩। প্রাবনক ভন্ত্রণারেঃ  বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 
৪।   প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ  

(রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

হ্রাকৃত 

ব্যে (ভর 

প্রঃ 

ব্যয়েয 

%) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত  

(মভোদ বৃবি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৮০৪.০০ 

১৩৮০৪.০০ 

-- 

১৪২৬৫.৬৪ 

১৪২৬৫.৬৪ 

-- 

১৪২৬৫.৬৪ 

 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১১ 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

-- ৪ ফছয  

 (২০০%) 

 

৫। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):  

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভ

ক নং 

নুয়ভাবদত ভর বব 

নুমােী কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয মফতন জন ২৯.৫০    

০২। ায়যটিং কস্ট মথাক ৩৩.০৪    

০৩। বপ বফন মভযাভত ফঃবভঃ ৩৭৪৯৫.৪৬ ৫২৮.২৬ 

ফঃবভঃ 

৩৭৪৯৫.৪৬ 

(১০০%) 

৫২৮.২৬ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

০৪। অফাবক বফন মভযাভত ফঃবভঃ ৬২৭৬৮৩.২৪ ৬২৭৫.৯৪ 

ফঃবভঃ 

৬২৭৬৮৩.২৪ 

(১০০%)  

৬২৭৫.৯৪ 

ফঃবভঃ (১০০%) 

০৫। একায়ডবভক বফন মভযাভত 

ও ংস্কায 

ফঃবভঃ ৩৪০৩১৭.৮৩ ২৭৭৪.৯১ 

ফঃবভঃ 

৩৪০৩১৭.৮৩ 

(১০০%)  

২৭৭৪.৯১ 

ফঃবভঃ (১০০%) 

০৬। কভ যকতযাগয়ণয পুযাতন বফন 

মভযাভত 

ফঃবভঃ ২০৮৭.৬৬ ১৩৭১০০.৮৪ 

ফঃবভঃ 

২০৮৭.৬৬ 

(১০০%) 

১৩৭১০০.৮৪ 

ফঃবভঃ(১০০%) 

০৭। বেন্তযীন যাস্তা মভযাভত ফঃবভঃ ৯০৭.৮৮ ৬১২৬১.৭৯ 

ফঃবভঃ 

৯০৭.৮৮ 

(১০০%) 

৬১২৬১.৭৯ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

০৮। কারবযাট বনভ যাণ ংখ্যা ৪১.০০ ২টি ৪১.০০ ২টি 
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ক্রবভ

ক নং 

নুয়ভাবদত ভর বব 

নুমােী কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১০০%) (১০০%) 

০৯। মেন মভযাভত ও ংস্কায ফঃবভঃ ২৭০.০৪ ৭৩৭৪ ফঃবভঃ ২৭০.০৪ 

 

৭৩৭৪ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১০। পূতয ও াবন যফযা রাআন 

মভযাভত ও ংস্কায 

বভটায, 

ফঃবভঃ, 

যাবনং 

বভটায 

২৬৭.৭৪ াবন যফযা 

রাআন ১০০০ 

বভটায, ওবায 

গ্রাউে বযজাব য 

ট্াংক ৫০,০০০ 

গ্যারন,  াি 

২টি, 

বডফটিউফওয়ের 

১টি 

২৬৭.৭৪ 

(১০০%) 

াবন যফযা 

রাআন ১০০০ 

বভটায, ওবায 

গ্রাউে বযজাব য 

ট্াংক ৫০,০০০ 

গ্যারন,  াি 

২টি, 

বডফটিউফওয়ের 

১টি 

(১০০%) 

১১। মটবরয়পান আকুআবয়ভন্ট 

মভযাভত 

বভটায ও 

যাবনং 

বভটায 

৩০.২৪ ১২০০০ বভটায 

ও ১৫০০ বভটায 

৩০.২৪ 

(১০০%) 

১২০০০ বভটায ও 

১৫০০ বভটায 

(১০০%) 

১২। মটবরয়পান রাআন ও কোফর 

মভযাভত 

ফঃবভঃ, 

বকঃবভঃ 

ও যাবনং 

বভটায 

৪৯.২৬ ৬০০০ ফঃবভঃ 

১৫০০ বভটায ও 

১ বকঃবভঃ 

৪৯.২৬ 

(১০০%) 

৬০০০ ফঃবভঃ 

১৫০০ বভটায ও 

১ বকঃবভঃ 

(১০০%) 

১৩। আয়রকবিকোর বয়স্টভ 

যক্ষণায়ফক্ষণ 

ফঃবভঃ, 

বকঃবভঃ 

ও যাবনং 

বভটায, 

ংখ্যা 

৫৩৬.৯৭ ৫০০ ফঃবভঃ 

বববর ওোকয, 

ওবাযয়ড 

রাআন ১২ 

বকঃবভঃ, ৮১২৫ 

বভটায,২১ 

বভটায, 

৫০০ মকববএ 

মজনায়যটয ২টি 

আতোবদ 

৫৩৬.৯৭ 

(১০০%) 

৫০০ ফঃবভঃ 

বববর ওোকয, 

ওবাযয়ড রাআন 

১২ বকঃবভঃ, 

৮১২৫ বভটায,২১ 

বভটায, 

৫০০ মকববএ 

মজনায়যটয ২টি 

আতোবদ 

(১০০%) 

১৪। ন্যন্য মভযাভত ও ংস্কায 

কাজ 

ফঃবভঃ,  

বভটায 

৩৯৭.০০ ৭৫৫৮ ফঃবভঃ, 

৪৪০৫ বভটায 

৩৯৭.০০ 

(১০০%) 

৭৫৫৮ ফঃবভঃ, 

৪৪০৫ বভটায 

(১০০%)  

১৫। মানফান ংখ্যা ৩০.৪৭ ১টি ভাআয়ক্রাফা ৩০.৪৭ 

(১০০%) 

১টি ভাআয়ক্রাফা 

(১০০%) 

১৬। অফাফে ক্রে রট ৩.১৫ রট ৩.১৫ 

(১০০%) 

রট 

(১০০%) 

১৭। বপ মন্ত্রাবত ক্রে রট ২.৫৮ রট ২.৫৮ 

(১০০%) 

রট 

(১০০%) 

১৮। বপবজকোর কবন্টয়জন্পী  ০ ০ ০ ০ 

১৯। প্রাআ কবন্টয়জন্পী  ০ ০ ০ ০ 

 মভাট=  ১৪২৬৫.৬৪  ১৪২৬৫.৬৪ 

(১০০%) 

(১০০%) 

নুয়ভাবদত বডবব নুমােী ১৪২৬৫.৬৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুোযী,২০০৯ য়ত জুন,২০১৫  মভোয়দ 

ফাস্তফাবেত ে। প্রকে মভোয়দ ১৪২৬৫.৬৪ রক্ষ টাকা (১০০%) বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে মায ম্পূন যটাআ ব্যবেত য়েয়ছ 

থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত, ফভৄবিয ১০০% এফং প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগবতও ১০০% িন্ন য়েয়ছ।   
 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  
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৭। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৭.১। টভূবভঃ ফাংরায়দ যকায বক্ষায গুণগত ভান উন্নেয়নয উয বফয়ল মজায বদয়েয়ছন। অয উন্নেন বনবিত কযয়ত 

ফকাঠায়ভাগত উন্নেন তেন্ত জরুযী। এ রয়ক্ষে বক্ষা ভন্ত্রণারে  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী বফশ্ববফদ্যারে, 

ফাংরায়দ কৃবল বফশ্ববফদ্যারে, ফাংরায়দ প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারে, জাািীযনগয বফশ্ববফদ্যারে, 

ময়য ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারে, টুোখারী বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী প্রয়কৌর 

বফশ্ববফদ্যারে, খুরনা প্রয়কৌর বফশ্ববফদ্যারে, ঢাকা প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেভয়য ভয়ধ্য ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে 

১৯২১ ায়র, যাজাী বফশ্ববফদ্যারে ১৯৫৩ ায়র, ফাংরায়দ কৃবল বফশ্ববফদ্যারে ১৯৬১ ায়র এফং জাািীয নগয 

বফশ্ববফদ্যারে ১৯৭০ ায়র প্রবতবষ্ঠত ে। 

 

 ফতযভান ভেয়গয তুরনাে তীয়তয বনভ যাণ কায়জয ভান প্রভেবিগত জ্ঞায়নয কাযয়ণ বনম্নভায়নয বছর। তদ্যবয ফায়জট 

ংকয়টয জন্য এ ভস্ত পুযাতন মকান ংস্কায কাজ কযা ম্ভফ েবন। পয়র বফববন্ন বফন, মদোর ও মেনভ 

ক্ষবতগ্রস্ত ফা ব্যফায নুয়মাগী য়ে য়েয়ছ। এ কাযয়ণ পুযাতন বফনভয়য ংস্কায ও পুনফ যান, বফদ্যেৎ ও গ্যা 

রাআয়নয ংস্কায জরুযী  য়ে য়েয়ছ। ন্যথাে দ্যঘ যটনা ঘটায ভ ম্ভফনা অয়ছ। এযআ মপ্রবক্ষয়ত ১৯টি াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারয়েয ভধ্য ১২টি বফশ্ববফদ্যারয়েয প্রয়োজনীেতায বনবযয়খ মভাট ১৪২৬৫.৬৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে 

অয়রাচে প্রকেটি জানুোযী,২০০৯ য়ত জুন,২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গৃীত য়েয়ছ। 

 

৭.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

১) প্রকয়েয অওতাভ্যি ১২টি াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়েয বতপুযাতন স্থানাবদ মমভন-প্রাবনক বফন, অফাবক 

বফন, একায়ডবভক বফন মভযাভত ও ংস্কায কাম যক্রভ ফাস্তফােন কযা; 

 

২) প্রকয়েয অওতাভ্যি ১২টি াফবরক বফশ্ববফদ্যারভয়য বেন্তযীণ যাস্তা, মেয়নজ ব্যফস্থা, বফদ্যেৎ রাআন, াবন 

যফযায়য ব্যফস্থো, গ্যা, মটবরয়পান ও ববফএক্স রাআন, ংয়মাগ ও বফতযণ, ন্যান্য বফন ও ন্যান্য মভযাভত 

ও ংস্কায কাজ ফাস্তফােন কযা। 
 

৭.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  ১৩৮০৪.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুোযী,২০০৯ য়ত জুন,২০১১  

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ০৭-১২-২০০৮ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত  ২ (দ্যআ) দপাে  

(১ভ দপাে ১ ফছয ও ২ে দপাে ৩ ফছয) মভাট ৪ (চায) ফছয ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ বৃবি কযা ে।  

তঃয মভাট ১৪২৬৫.৬৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০০৯ য়ত জুন,২০১৫ মভোয়দ প্রকেটি য ংয়াধন  

ভন্ত্রণারে কর্তযক নুয়ভাবদত ে।  

 

৭.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   
 

 (১)  বফশ্ববফদ্যারেভয়য বত  পুযাতন স্থানাবদ মমভন-প্রাবনক বফন, অফাবক বফন, একায়ডবভক বফনভয়য 

কায়ঠয দযজা, জানারা, মভযাভত/বযফতযন মফ্ল্ায, মদোর, ছাদ মভযাভত, প্ল্াস্টায, ঢারাআ, যং কযণ, জর ছাদ 

মভযাভত, গ্রীর মভযাভত, ময়নটাযী বপটিং, মভযাভত ও বযফতযন ও ন্যান্য অনুলাবিক মভযাভত ও ংস্কায কাজ, 

(২) বফশ্ববফদ্যারেভয়য যাস্তায বচ ঢারাআ, মভযাভত, ংস্কায, আয়টয বরং ও ন্যান্য অনুলবিক কাজ, (৩) ময়য 

ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়েয ০২টি কারবাট য মভযাভত ও ংস্কায কাজ, (৪) বফশ্ববফদ্যারেভয়য মেয়নজ বয়স্টয়ভয 

মফ্ল্ায, মদোর, মভযাভত, প্ল্াস্টায, ঢারাআ ও ন্যান্য অনুলবিক কাজ, (৫) বফশ্ববফদ্যারেভয়য াবনয রাআন, 

মটবরয়পান রাআন, বফদ্যেৎ বয়স্টয়ভয ও মটবরয়পান মন্ত্রাবতয (বএবফএক্স) মভযাভত ও ংস্কায এফং ন্যান্য 

অনুলবিক কাজ, (৬) বফশ্ববফদ্যারেভয়য ন্যান্য বফয়নয কায়ঠয দযজ, জানারা মভযাভত/বযফতযন মফ্ল্ায, মদোর 

ছাদ মভযাভত, প্ল্াস্টায, ঢারাআ, যং কাযণ, জরছাদ মভযাভত, গ্রীর মভযাভত, ময়নটাযী বপটিং, মভযাভত ও বযফতযন 

ও ন্যান্য  অনুলবিক কাজ, (৭)বফশ্ববফদ্যারেভয়য ন্যান্য মভযাভত মমভনঃ ফাউোযী ওোর, ভবজদ, গ্যায়যজ, 

পাভ য াউজ, বডটবযোভ, ওোকয, বজভয়নবোভ, ওবায েীজ, মড, বাগান, বফববন্ন মখরায মকাট য, কায়ঠয দযজা, 

জানারা মভযাভত/বযফতযন মফ্ল্ায, মদোর, ছাদ মভযাভত, প্ল্াস্টায ঢারাআ, যং কযণ, জর ছাদ মভযাভত, গ্রীর মভযাভত, 

ময়নটাযী বপটিং, মভযাভত ও বযফতযন ও ন্যান্য। 
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৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ  

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। ড. নাবভা যভান 

বতবযি বযচারক 

বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন 

২০-১০-২০১০ ৩০-০৬-২০১৫ পূণ যকারীন 

 

৭.৬। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক ২৪-০১-২০১৬, ২০-০২-২০১৬, ২৭-০২-২০১৬ ও ১২-০৩-

২০১৬ তাপ্তযখে মথাক্রয়ভ ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে; চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে; 

যাজাী বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে; টুোখারী বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে   

য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। উয়েখ্য বক্ষা ও াভাবজক মক্টয়যয ভাবযচারক জনাফ কাজী জাািীয অরভ  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয ং বযদ যন কয়যন। এ ভয়ে ংবিষ্ট উ-বযচারক, ভাবযচারক ভয়াদয়েয ায়থ 

বছয়রন। বযদ যনকায়র প্রকে ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ, প্রয়কৌরীগণ ও বফশ্ববফদ্যারেভয়য কভ যকতযাগণ উবস্থত বছয়রন।  

বফশ্ববফদ্যারেভয়য উয়েখয়মাগ্য

ম্ন

৭.৬.১ ঢাকা বফশ্ববফদ্যারেঃ  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে ১৬৫০.০০ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ১৬৫০.০০ রক্ষ টাকা ( ১০০%) এফং ফাস্তয়ফ 

১৭৯৫.৩৯ ফগ য বভটায কায়জয বফযীয়ত ১৭৯৫.৩৯ ফগ য বভটায কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ থ যাৎ  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

বজযত য়েয়ছ। ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়ে ছাে র, ছােী র, একায়ডবভক বফন, প্রাবনক বফন আতোবদ বফয়ন দযজা-

জানারা বযফতযন ও ংস্কায, ফাথরুয়ভ টাআর স্থান ও মভযাভত, অউটায ওয়েদায মকাট যং-এয কাজ, বেন্তযীন 

যাস্তা মভযাভত আতোবদ ংস্কাযভৄরক কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ। 

 

        

 

বচেঃ কবফ জবভ উবেন য়র ওয়েদায মকাট যং ও বেন্তযীণ যাস্তায কাজ।  

 

৭.৬.২ চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারেঃ  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে 

১৬৮৩.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ১৬৮৩.০০ রক্ষ টাকা ( ১০০%) এফং 

ফাস্তয়ফ ১১২৯৮ ফগ য বভটায কায়জয বফযীয়ত ১১২৯৮ফগ য বভটায কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ থ যাৎ  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 
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বজযত য়েয়ছ।  চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়ে ছােী য়রয (াভছুননাায  র ও প্রীবতরতা র) ফাথরুভ মভযাভত, ডাআবনং 

কক্ষ, কোবন্টন  মভযাভত, ছায়দয জরছাদ তুয়র ওোটায প্রুবপং এয়জন্ট (অযবব ঢারাআ), দযজা-জানারা মভযাভত, 

মদোয়র প্ল্াস্টায়যয কাজ, অউটায ওয়োদায মকাট যং-এয কাজ এফং একায়ডবভক বফন, প্রাবনক বফন আতোবদ 

বফয়ন দযজা-জানারা বযফতযন ও ংস্কায, ফাথরুয়ভ টাআর স্থান ও মভযাভত, বেন্তযীন যাস্তা মভযাভত আতোবদ 

ংস্কাযভৄরক কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ। 

 

                

       বচেঃ বক্ষকগয়ণয অফাবক বফন                          বচেঃ বেন্তযীণ যাস্তা। 

 

৭.৬.৩ চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে ৭০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৭০০.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%) এফং ফাস্তয়ফ ৮৩৭৫৪ ফগ য বভটায কায়জয বফযীয়ত ৮৩৭৫৪ ফগ য বভটায কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ থ যাৎ  

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% বজযত য়েয়ছ । চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রভেবি  বফশ্ববফদ্যারয়ে ৪টি  ছাে র ও ১টি ছােী য়র 

বফববন্ন যকয়ভয ংস্কাযভরক কাজ মমভন- ফাথরুয়ভয টাআর ফায়না, দযজা মভযাভত ও বপটিং, েঃবনস্কান রাআন 

মভযাভত, ডাআবনং কয়ক্ষ ও ডাআবনং কাউন্টায়য যং কযা, বক্ষকগয়ণয ক-টাআ ৫টি ফাংয়রা এফং খ-টাআ ১২টি 

ফাংয়রায বফববন্ন মভযাভত ও ংস্কাযভৄরকাজ মমভন-ময়টন্ট মস্টান, দযজা-জানারায বযফতযন ও মভযাভত, মফ্ল্ায 

মভযাভত, ফাথ যরুয়ভ টাআর ফায়না, াবনয াআ মভযাভত, মেন মভযাভত, মটাটার েঃবনস্কান, চুনকাভ ও বডয়টম্বায 

আতোবদ মভযাভত ও ংস্কাযভৄরক কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ। 

 

                    

        বচেঃ বক্ষকগয়ণয অফাবক বফয়নয বচে।       বচেঃ বদ ভখদ্যভ য়রয যং-এয কায়জয বচে। 
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৭.৬.৪ যাজাী বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে 

১৬৪২.২০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ১৬৪২.২০ রক্ষ টাকা ( ১০০%) এফং 

ফাস্তয়ফ ৭৩৩৪ ফগ য বভটায কায়জয বফযীয়ত ৭৩৩৪ ফগ য বভটায কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ থ যাৎ  ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

বজযত য়েয়ছ। যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়েয ২টি বপ বফবডংয়ে যং-এয কাজ, টাআর স্থান, টেয়রট ংস্কায, দযজা-

জানারা মভযাভত, বফববন্ন মযববডোনবোর বফবডং-এ ওোর প্ল্াটায, ছায়দ ময়টন্ট মস্টান, ট স্লাফ মভযাভত, 

টেয়রট ংস্কায ছাে য়র দযজা-জানারা মভযাভত, টেয়রট ংস্কায, বকছু যং-এয কাজ, একায়ডবভক বফয়ন 

প্রয়োজনীে মভযাভত ও ংস্কায, টেয়রট ংস্কায, জানারা-দযজা মভযাভত ও বযফতযন, আয়রকবিক কোফর সুআচ মফাড 

বযফতযন, বজভয়নবোয়ভয বপ কয়ক্ষয ছাদ বযফতযন,  বডটবযোয়ভ মভযাভত, ফায মচোয বযফতযন, ছায়দয 

পর ববরং স্থান, মস্টয়জ কাঠ, দ যা বযফতযন, মস্টবডোয়ভ গ্যারাবয মভযাভত, অযবব বরায স্থান, সুআবভংপুয়র 

ংস্কায ও টাআর স্থান আতোবদ ংস্কাযভৄরক কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ। 

 

                  

                  বচেঃ রাআয়েযী বফয়ন টাআর স্থান                     বচেঃ একায়ডবভক বফয়ন যং-এয কাজ  

 

৭.৬.৫ যাজাী প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে ৭০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৭০০.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%) এফং ফাস্তয়ফ ২০৪০ ফগ য বভটায কায়জয বফযীয়ত ২০৪০ ফগ য বভটায কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ থ যাৎ  ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% বজযত য়েয়ছ। যাজাী প্রয়কৌর ও প্রভেবি  বফশ্ববফদ্যারয়েয বক্ষক/কভ যকতযাগয়ণয ফাবফয়ন জর 

ছায়দয বফকে ময়টন্ট মস্টান ছাদ বনভ যাণ, অউটায ওয়েদায মকাট যং-এয কাজ, ফাথরুয়ভ টাআর স্থান ও দযজা- 

জানারা মভযাভত,  ছাে/ছােী য়র ময়টন্ট মস্টান (অংবক) বকছু ংস্কায,  যং-এয কাজ, ফাথরুয়ভয দযজা-জানারা 

মভযাভত, প্রাবনক ও একায়ডবভক বফয়ন ওয়েদায মকাট যং-এয কাজ, টাআর স্থান ও মভযাভত বেন্তযীন যাস্তা 

মভযাভত ও কাঁচা-াঁকা মেনয়ক অযবব মেয়ন রুান্তয, বববয ফাংয়রা ংস্কায, পূণ যাি গ্যায়যজ বনভ যাণ, বডটবযোয়ভ 

ংস্কায, ববরং মভযাভত, বেন্তযীণ ওোর বিতকযণ ও াউে বয়স্টভ স্থান এফং ৭০০ অন নতুনবায়ফ স্থান 

আতোবদ ংস্কাযভৄরক কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ। 
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          বচেঃ বডটবযোয়ভ স্থাবত নতুন মচোয                   বচেঃ একায়ডবভক বফয়ন যং-এয কায়জয বচে  

৭.৬.৬ টুোখারী বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে ৬০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৬০০.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%) এফং ফাস্তয়ফ ১২০৯০ ফগ য বভটায কায়জয বফযীয়ত ১২০৯০ ফগ য বভটায কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ থ যাৎ  ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% বজযত য়েয়ছ। টুোখারী বফজ্ঞান ও প্রভেবি   বফশ্ববফদ্যারয়ে ছাে র, ছােী র, একায়ডবভক বফন, 

প্রাবনক বফন আতোবদ বফয়ন দযজা-জানারা বযফতযন ও ংস্কায, ফাথরুয়ভ টাআর স্থান ও মভযাভত, অউটায 

ওয়েদায মকাট যং-এয কাজ, বডয়টম্বায, নতুন াআ স্থান, ভবজয়দ হুজযাখানা, ওজুখানা স্থান, বেন্তযীণ যাস্তা 

মভযাভত আতোবদ ংস্কাযভৄরক কাজ িন্ন কযা য়েয়ছ। 

                  

               বচেঃ ফাথরুয়ভ টাআর স্থান কযা য়েয়ছ।       বচেঃ একায়ডবভক বফয়ন যং-এয কায়জয বচে।  

 

 

৭.৭। ভল্যােন িবত (Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংপ্তিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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৮.০। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  
 

৮.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১৪২৬৫.৬৪ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  ১৪২৬৫.৬৪  

রক্ষ টাকা  (১০০%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০০৮-০৯ য়ত ২০১৪-১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন কভ যসূচীয 

অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                                                    (রক্ষ টাকাে) 
অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ও রক্ষেভাো ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগবত 

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

(%) 

২০০৮-০৯ ২০০.০০ ২০০.০০ -- ১% ২০০.০০ ২০০.০০ -- ১% 

২০০৯-১০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ -- ৭% ১০০০.০০ ১০০০.০০ -- ৭% 

২০১০-১১ ২১০০.০০ ২১০০.০০ -- ১৫% ২১০০.০০ ২১০০.০০ -- ১৫% 

২০১১-১২ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ -- ১৮% ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ -- ১৮% 

২০১২-১৩ ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ -- ১৩% ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ -- ১৩% 

২০১৩-২০১৪ ১৫৫০.০০ ১৫৫০.০০ -- ১১% ১৫৫০.০০ ১৫৫০.০০ -- ১১% 

২০১৪-২০১৫ ৫০১৫.৬৪ ৫০১৫.৬৪ -- ৩৫% ৫০১৫.৬৪ ৫০১৫.৬৪ -- ৩৫% 

মভাট ১৪২৬৫.৬৪ ১৪২৬৫.৬৪ -- ১০০% ১৪২৬৫.৬৪ ১৪২৬৫.৬৪ -- ১০০% 

 

৮.২। িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফমিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন নুমােী এয 

অবথ যক গ্রগবত ১৪২৬৫.৬৪ রক্ষ টাকা (১০০%) এফং ফাস্তফ গ্রগবতও ১০০% িন্ন য়েয়ছ। প্রকেটিয িবববিক 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

 

৮.২.১। কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয মফতনঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয মফতন  ফাফদ ২৯.৫০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২৯.৫০রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.২। ায়যটিং কস্টঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ায়যটিং কস্ট  ফাফদ ৩৩.০৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৩.০৪ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৩। বপ বফন মভযাভতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বপ বফন মভযাভত  ফাফদ ৩৭৪৯৫.৪৬ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৩৭৪৯৫.৪৬  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৪। অফাবক বফন মভযাভতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাবক বফন মভযাভত ফাফদ ৬২৭৬৮৩.২৪ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৬২৭৬৮৩.২৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৫। একায়ডবভক বফন মভযাভত ও ংস্কাযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী একায়ডবভক বফন মভযাভত ও ংস্কায ফাফদ 

৩৪০৩১৭.৮৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৪০৩১৭.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত 

১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৬। কভ যকতযাগয়ণয পুযাতন বফন মভযাভতঃ বব’য ংস্থান নুমােী কভ যকতযাগয়ণয পুযাতন বফন মভযাভত  ফাফদ 

২০৮৭.৬৬ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২০৮৭.৬৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 
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৮.২.৭। বেন্তযীন যাস্তা মভযাভতঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী বেন্তযীন যাস্তা মভযাভত ফাফদ ৯০৭.৮৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৯০৭.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

৮.২.৮। কারবযাট বনভ যাণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী কারবযাট বনভ যাণ ফাফদ ৪১.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪১.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৯। মেন মভযাভত ও ংস্কাযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মেন মভযাভত ও ংস্কায ফাফদ ২৭০.০৪  রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ২৭০.০৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১০। পূতয ও াবন যফযা রাআন মভযাভত ও ংস্কাযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী পূতয ও াবন যফযা রাআন মভযাভত ও 

ংস্কায ফাফদ ২৬৭.৭৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৬৭.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত 

১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১১। মটবরয়পান আকুআয়ভন্ট মভযাভতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মটবরয়পান আকুআয়ভন্ট মভযাভত ফাফদ ৩০.২৪ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩০.২৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১২। মটবরয়পান রাআন ও কোফর মভযাভতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মটবরয়পান রাআন ও কোফর মভযাভত ফাফদ ৪৯.২৬ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৯.২৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১৩। আয়রকবিকোর বয়স্টভ যক্ষণায়ফক্ষণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী আয়রকবিকোর বয়স্টভ যক্ষণায়ফক্ষণ ফাফদ ৫৩৬.৯৭ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫৩৬.৯৭ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 

 

৮.২.১৪। ন্যন্য মভযাভত ও ংস্কায কাজঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ন্যন্য মভযাভত ও ংস্কায কাজ  ফাফদ ৩৯৭.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৯৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১৫। মানফানঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মানফান ফাফদ ৩০.৪৭  রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩০.৪৭ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১৬। অফাফে ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাফে ক্রে ফাফদ ৩.১৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩.১৫ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.১৭। বপ মন্ত্রাবত ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বপ মন্ত্রাবত ক্রে  ফাফদ ২.৫৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

২.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৯.০ । প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 

বযকবেত জযন 

১) প্রকয়েয অওতাভ্যি ১২টি াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়েয 

বতপুযাতন স্থানাবদ মমভন-প্রাবনক বফন, 

অফাবক বফন, একায়ডবভক বফন মভযাভত ও ংস্কায 

কাম যক্রভ ফাস্তফােন কযা; 

 

১) প্রকয়েয অওতাভ্যি ১২টি াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারয়েয বতপুযাতন স্থানাবদ মমভন-

প্রাবনক বফন, অফাবক বফন, একায়ডবভক 

বফন মভযাভত ও ংস্কায কাম যক্রভ ফাস্তফােন কযা 

য়েয়ছ। 

 

২) প্রকয়েয অওতাভ্যি ১২টি াফবরক বফশ্ববফদ্যারভয়য 

বেন্তবযন যাস্তা, মেয়নজ ব্যফস্থা, বফদ্যেৎ রাআন, াবন 

২) প্রকয়েয অওতাভ্যি ১২টি াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারভয়য বেন্তবযন যাস্তা, মেয়নজ 
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বযকবেত জযন 

যফযায়য ব্যফস্থো, গ্যা, মটবরয়পান ও ববফএক্স 

রাআন, ংয়মাগ ও বফতযণ, ন্যান্য বফন ও ন্যান্য 

মভযাভত ও ংস্কায কাজ ফাস্তফােন কযা। 

 

ব্যফস্থা, বফদ্যেৎ রাআন, াবন যফযায়য ব্যফস্থো, 

গ্যা, মটবরয়পান ও ববফএক্স রাআন, ংয়মাগ ও 

বফতযণ, ন্যান্য বফন ও ন্যান্য মভযাভত ও 

ংস্কায কাজ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

 
 

১০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 
 

১১। প্রকয়েয প্রবাফঃ অখরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়খনয পখর ১২টি প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য একাখডপ্তভক বফন , োত্র-োত্রী র , 

প্রাপ্তনক বফন , প্তক্ষক ও কভ যকতযা কভ যচ্াযীগখণয অফাপ্তক বফন , বযন্তযীন যাস্তা আতযাপ্তদ মভযাভত ও ংস্কাখযয 

ভােখভ প্তক্ষায সুষ্ঠু প্তযখফ প্তনপ্তিত খয়খে। এোড়াও ১২টি প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয় প্রযুপ্তিগত ও গখফলণামূরক সুপ্তফধাপ্তদ বৃপ্তি 

াওয়ায় াধাযণ ও প্রযুপ্তিগত প্তক্ষায গুণগতভামনয উন্নপ্তত খয়খে। ফ যপ্তয প্তক্ষায ায়ক প্তযখফ প্তনপ্তিত খয়খে।    
 

১২। ভস্যাঃ  

১২.১  অয়রাচে প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র বডবব’য ংস্থান নুমােী ভেভত ম যাপ্ত ফযাে াওো মােবন । পরশ্রুবতয়ত 

মটোয অফানপূফ যক মভযাভত ও ংস্কায কাজ মথাভয়ে িন্ন কযা ম্ভফ েবন। পয়র প্রকয়েয মভোদ ৪ ফছয বৃবি 

কযয়ত য়েয়ছ; 

১২.২ মভযাভত ও ংস্কাযভরক প্রকয়েয মক্ষয়ে  ফাস্তফ কাজ ও ব্যে প্রাক্করয়ন ময়থষ্ট জটিরতায মু্মখীন য়ত য়েয়ছ। পয়র 

প্রকয়েয বফশ্ববফদ্যারেওোযী খাত বববিক ব্যে বনধ যাযয়ণয মক্ষয়ে কাজ ও প্রাক্করয়নয ঠিকতা মথাথ যবায়ফ বনরূন কযা 

ম্ভফ েবন ভয়ভ য ভয়ন য়েয়ছ। 

১২.৩ প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক 

বক্ষাথীয়দয তীে অফাবক ংকট যয়েয়ছ, উদাযণ স্বরূ- ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়েয কবফ জীভ উবেন র 

াবযদ যনকায়র অফায়নয তীে ংকট বযরবক্ষত য়েয়ছ।  

১২.৪ প্রকেটি ভাি য় জুন,২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা 

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০৭ ভা খয (জানুয়াযী,২০১৬-এ), মা কাম্য নয়; 

 

১৩।  সুাবযঃ 

১৩.১  নুয়ভাবদত প্রকয়েয নুকূয়র বডবব ’য রক্ষেভাো/ ংস্থান নুমােী এভটিবফএপ ভন্ত্রণারে বয়য়ফ ভেভত 

প্রয়োজনীে ফযাে প্রদান ও থ য ছায়েয বফলয়ে ববফষ্যয়ত ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ  এফং থ যফছয়যয 

ম্ভাব্য ফযাে প্রাবপ্তয উয বববি কয়য গ্রাবধকায বববিয়ত নতুন প্রকে গ্রণ/নুয়ভাদন কযয়ত য়ফ;  

১৩.২ মভযাভত ও ংস্কাযভরক প্রকয়েয মক্ষয়ে  ফাস্তফ কাজ ও ব্যে প্রাক্করয়ন ময়থষ্ট জটিরতায মু্মখীন য়ত য়েয়ছ। পয়র 

ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকে গ্রয়ণয মক্ষয়ে প্রকে প্রণেনকায়রআ বফশ্ববফদ্যারয়েয প্রয়কৌরী, বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী 

কবভয়নয প্রবতবনবধ ও ভন্ত্রণারয়েয প্রবতবনবধগণ পূফ যায়েআ প্রয়োজনীে কাজ বচবেত ও এয বযভাণ ও প্রাক্করন 

সুবনবদ যষ্টবায়ফ বস্থয কয়য তা বডববয়ত ন্তভ্য যি কযয়ফ;  

১৩.৩ প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক 

বক্ষাথীয়দয তীে অফাবক ংকট মভাকায়ফরাে বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত ায়যন ; 

১৩.৪ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

১৩.৫। নুয়েদ ১ ৩.১ য়ত ১৪. ৪ এয সুাবযভ  নুযয়ণ এফং মথাথ য ফাস্তফােয়ন ভন্ত্রণারে/ংস্থা বধকতয অন্তবযক 

য়ফ।  
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“াজারার বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারয়েয তে ও মমাগায়মাগ প্রভেবি আনবস্টটিউট স্থান” ীল যক প্রকয়েয 

ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 

( ভাি: জুন,২০১৫) 

 
     

১.০। প্রকয়েয ফস্থান : কুভাযগাঁও, বয়রট 

 
২.০। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন/“াজারার বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে  

 
৩.০। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

৪.০।    প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  

                                                                                                                                   (রক্ষ টাকাে)  
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যে (ভর 

প্রঃ ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ব্যে বৃবি 

ব্যবতয়যয়ক  

মভোদ বৃবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪০০.০০ 

-- 

৩৪০০.০০ 

-- 
৩১৪২.০০ 

 

জানুোযী,২০১১ 

য়ত 

জুন,২০১৩ 

জানুোযী,২০১১ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোযী,২০

১১ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

প্রকয়েয প্রাক্কবরত 

ব্যে য়ক্ষা প্রকৃত 

ব্যে ২৫৮.০০ রক্ষ 

টাকা 

(৭.৫৯%) হ্রা 

ময়েয়ছ। 

২ ফছয 

(৮০%) 

 

৫.০। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত): 
 

        (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভ

ক নং 

নুয়ভাবদত ভর বব 

নুমােী কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। ভাআয়ক্রাফা ংখ্যা ৩০.০০ ১টি ৩০.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

০২। জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ংখ্যা ৪০০.০০ ৪০৫টি ৪০০.০০ 

(১০০%) 

৪০৫টি 

(১০০%) 

০৩। বপ আকুআয়ভন্ট ংখ্যা ৫২.৪০ ৬৯টি ৫২.৪০ 

(১০০%) 

৬৯টি 

(১০০%) 

০৪। অফাফে ংখ্যা ১৪৭.৬০ ৩৬৮৫টি ১৪৭.৬০ 

(১০০%) 

৩৬৮৫টি 

(১০০%) 

০৫। ফআ এফং জান যার মথাক ১৫০.০০ মথাক ১৫০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

০৬। ভূবভ উন্নেন একয ২৫.০০ ১ একয ২৫.০০ 

(১০০%) 

১ একয 

(১০০%) 

০৭। আনবস্টটিউট বফন (১০ তরা 

ববয়ত ৪তরা) 

ফঃবভঃ ২১১০.০০ ৭৪৩৫ ফঃবভঃ ২১১০.০০ 

(১০০%) 

৭৪৩৫ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

০৮। াবন, বফদ্যেৎ ও গ্যা 

যফযা ও ংয়মাগ 

মথাক ৭৫.০০ মথাক ৭৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

০৯। বেন্তযীণ যাস্তা বকঃবভঃ ১০২.০০ ২ বকঃবভঃ ১০২.০০ 

(১০০%) 

২ বকঃবভঃ 

(১০০%) 
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ক্রবভ

ক নং 

নুয়ভাবদত ভর বব 

নুমােী কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

১০। বৃবষ্টয াবন ংযক্ষণ মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১১। বপবজকোর ও প্রাআ 

কবন্টনয়জবন্প 

মথাক ২৫৮.০০ মথাক ০.০০ মথাক 

১২। যফযা ও মফা মথাক ২৫.০০ মথাক ২৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 মভাট=  ৩৪০০.০০  ৩১৪২.০০  

প্রকে মভোয়দ  ৩১৪২.০০ রক্ষ টাকা ( ৯২.৪১%) বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে মায ম্পূন যটাআ ব্যে য়েয়ছ এফং প্রকয়েয 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।   

 
৬.০। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  
 

৭.০। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 
৭.১। টভূবভঃ মদয়য অথ য াভাবজক উন্নেয়ন  তে প্রভেবিয ব্যফায গু রুেপূণ য ভূবভকা  ারন কযয়ছ।  ফাংরায়দ  

যকায়যয  বডবজটার  ফাংরায়দ গয়ে মতারায জন্য  তে প্রভেবি বনব যয  বক্ষা প্রদায়নয জন্য যকায প্রয়োজনীে 

উয়দ্যাগ গ্রয়ণয উয মজায বদয়েয়ছ। এ রয়ক্ষে মদয় ফ যপ্রথভ াজারার বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে ২০১০ ায়র 

মর মপায়নয ভাধ্যয়ভ ববতয কাম যক্রভ গ্রণ কয়য তে প্রভেবি বনব যয  বক্ষা ব্যফস্থা প্রফতযয়নয সূোত কয়য।  অআবটি 

মক্ষয়ে মনর্তস্থানীে ভূবভকা যাখয়ছ। ফতযভায়ন অআঅআবটি বফয়ন  কবিউটায ায়েন্প এে আবিবনোবযং এফং 

আয়রকবিকোর ও  আয়রকিবনক্স্র  আবিবনোবযং বফবায়গয প্রাে ৫৮০ জন ছাে -ছােী ধ্যেন কযয়ছ। এছাোও  

Graduate Programme, Diploma Programme, Certificate Courses, Short course, 

Customized courses  প্রভৃবতয়ত বক্ষাথীযা বক্ষায  সুয়মাগ রাব কযয়ছ। এয পয়র বক্ষায গুণগতভান বফ স্তায়য 

বফশ্ববফদ্যারে গুরুেপূণ য ভূবভকা যাখয়ত ক্ষভ য়ে। এ বফদ্যারয়ে অআবটি মক্ষয়ে অযও উৎকল য াধয়নয জন্য তে ও 

মমাগায়মাগ প্রভেবি আনবস্টটিউট স্থায়নয জন্য অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  
 

৭.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

(ক) তে ও মমাগায়মাগ প্রভেবি আনবস্টটিউট  স্থায়নয ভাধ্যয়ভ  মদয় তে মমাগায়মাগ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ কযা;  

 

(খ) তে ও প্রভেবি প্রয়পনার এফং এ মাে কাজ কযয়ত অগ্রী ব্যবিয়দয  প্র বক্ষয়ণয  ভাধ্যয়ভ তে প্রভেবি বফলয়ে 

ববজ্ঞ কয়য গয়ে মতারা। 
 

৭.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  ৩৪০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুোযী,২০১১ য়ত জুন,২০১৩  

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ১২-১০-২০১০ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত ২ (দ্যআ) দপাে  (১ভ 

দপাে ১ ফছয ও ২ে দপাে ১ ফছয) মভাট ২ (দ্যআ) ফছয ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ জুন, ২০১৫ ম যন্ত বৃবি 

কযা ে।  

 

৭.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   
 

 (১) ভাআয়ক্রাফা; (২) জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত;  (৩) বপ আকুআয়ভন্ট;  (৪) অফাফে ফআ এফং জান যার;  (৫) ভূবভ 

উন্নেন; (৬) আনবস্টটিউট বফন বনভ যাণ;  (৭) াবন;  (৮) বফদ্যেৎ ও গ্যা যফযা ও ংয়মাগ;  (৯)বেন্তযীণ যাস্তা;    

(১০) বৃবষ্টয াবন ংযক্ষণ; (১১) বপবজকোর ও প্রাআ কবন্টনয়জবন্প  এফং (১২) যফযা ও মফা আতোবদ। 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ  
 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 
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১। প্রদী কুভায ফক্স, 

বযচারক, বযকেনা ও উন্নেন 

০৯-০১-২০১১ ১৬-১২-২০১১ পূণ যকারীন 

২। এভ অকফয মাাআন, 

বযচারক, বযকেনা ও উন্নেন 

১৭-১২-২০১১ ৩০-০৬-২০১৫ পূণ যকারীন 

 

৭.৬। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবডয উ-বযচারক জনাফ ভবউয যভান  কর্তযক ০৩-০১-২০১৬ তাপ্তযে 

য়যজবভয়ন বযদ যন কযা ে। প্রকেটিয বনভ যাণ কাজ “াজারার বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারয়েয বক্ষা প্রয়কৌর 

বফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ংবিষ্ট 

কভ যকতযাগণ এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয বত অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। য়যজবভয়ন বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত 

প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ। 
 

৭.৭। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

৮.০। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

৮.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ৩৪০০.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  ৩১৪২.০০ 

রক্ষ টাকা  (৯২.৪১%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ১০-২০১১ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন 

কভ যসূচীয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

 

                                                                                    (রক্ষ টাকাে)  

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ও রক্ষেভাো ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগবত 

মভাট টাকা 

(বজওবফ) 

প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%) মভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ 

(%) 

২০১০-১১ ১০০.০০ ১০০.০০ -- ২.৯৪% ১০০.০০ ১০০.০০ -- ২.৯৪% 

২০১১-১২ ৬০০.০০ ৬০০.০০ -- ১৭.৬৫% ৬০০.০০ ৬০০.০০ -- ১৭.৬৫% 

২০১২-১৩ ৯০০.০০ ৯০০.০০ -- ২৬.৪৭% ৯০০.০০ ৯০০.০০ -- ২৬.৪৭% 

২০১৩-২০১৪ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ -- ২২.০৬% ৭৪৯.৫০ ৭৪৯.৫০ -- ২২.০৪% 

২০১৪-২০১৫ ১০৫০.০০ ১০৫০.০০ -- ৩০.৮৮% ৭৯২.৫০ ৭৯২.৫০ -- ২৩.৩১% 

মভাট ৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ -- ১০০% ৩১৪২.০০ ৩১৪২.০০ -- ৯২.৪১% 

 

৮.২। িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণঃ প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ 

ফণ যনা কযা রঃ  

৮.২.১ ভাআয়ক্রাফাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ১টি ভাআয়ক্রাফা ক্রয়েয জন্য ৩০.০০ রক্ষ টাকা য ংস্থান বছর। প্রকে 

মভোয়দ ০১টি ভাআয়ক্রাফা ক্রে কযা য়েয়ছ। 
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৮.২.২ জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী তফজ্ঞাপ্তনক মন্ত্রাপ্তত োখত ৪০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৪০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৪০৫ টি জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবতয  স্থয়র ৪০৫ টিআ ক্রে কযা য়েয়ছ থ যাৎ 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৮.২.৩ বপ আকুআয়ভন্টঃ বপ আকুআয়ভন্ট খায়ত বডবব’য ংস্থান নুমােী  ৫২.৪০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৫২.৪০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ৬৯টি বপ 

আকুআয়ভয়ন্টয বফযীয়ত ৬৯টি বপ আকুআয়ভন্ট ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

৮.২.৪ অফাফেঃ অফাফে ফাফদ বডবব’য ংস্থান নুমােী  ১৪৭.৬০ রক্ষ টাকা ফযাে  বছর। এয বফযীয়ত ১৪৭.৬০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ৩৬৮৫টি অফাফয়েয 

বফযীয়ত ৩৬৮৫টি অফাফে ক্রে কযা য়েয়ছ। 

     

বচে: অফাফে   

৮.২.৫ ফআ এফং জান যারঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ফআ এফং জান যার ফাফদ ১৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৫০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৮.২.৬ ভূবভ উন্নেনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ভূপ্তভ উন্নয়ন খায়ত ২৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৫.০০ রক্ষ টাকা 

ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ১ একয়যয স্থয়র ১ একয়যআ উন্নেন কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.২.৭ আনবস্টটিউট বফন (১০ তরা ববয়ত ৪তরা): বডবব’য ংস্থান নুমােী আনবস্টটিউট বফন ফাফদ ২১১০.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২১১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ৭৪৩৫  ফঃবভটায়যয 

স্থয়র ৭৪৩৫ ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক  

ভয়ন য়েয়ছ।  
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বচে: আনবস্টটিউট বফন 

৮.২.৮ াবন, বফদ্যেৎ ও গ্যা যফযা ও ংয়মাগঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী াবন, বফদ্যেৎ ও গ্যা যফযা ও ংয়মাগ 

ফাফদ ৭৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

৮.২.৯ বেন্তযীণ যাস্তাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বযন্তযীণ যাস্তা প্তনভ যাণ ফাফদ ১০২.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১০২.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ২ বকঃবভটায়যয স্থয়র ২ বকঃ বভটাযআ  যাস্তা বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক। 

৮.২.১০ বৃবষ্টয াবন ংযক্ষণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বৃবষ্টয াবন ংযক্ষণ ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

২৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৮.২.১১ বপবজকোর ও প্রাআ কবন্টনয়জবন্পঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বপবজকোর ও প্রাআ কবন্টনয়জবন্প ফাফদ ২৫৮.০০ রক্ষ 

টাকা ফযাে বছর তয়ফ এ য়ি মকান ব্যে েবন।  

৮.২.১২ যফযা ও মফাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী যফযা ও মফা ফাফদ ২৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৫.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৮.৩ ক্রে কাম যক্রভঃ  

           প্রকয়েয অওতাে ক্রে কাম যক্রভ ওটিএভ িবতয়ত িন্ন কযা য়েয়ছ ভয়ভ য বযদ যনকায়র জানা মাে।  

 

৯.০ । প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 

বযকবেত জযন 

১।  তে ও মমাগায়মাগ প্রভেবি আনবস্টটিউট  স্থায়নয 

ভাধ্যয়ভ  মদয় তে মমাগায়মাগ ব্যফস্থায ম্প্রাযণ 

কযা; 

১।  তে ও মমাগায়মাগ প্রভেবি আনবস্টটিউট  স্থান কযা  

য়েয়ছ; 

২।   তে ও প্রভেবি প্রয়পনার এফং এ মাে কাজ কযয়ত 

অগ্রী ব্যবিয়দয  প্র বক্ষয়ণয  ভাধ্যয়ভ তে প্রভেবি 

বফলয়ে ববজ্ঞ কয়য গয়ে মতারা। 

২।   তে ও প্রভেবি প্রয়পনার এফং এ মাে কাজ 

কযয়ত অগ্রী ব্যবিয়দয  প্র বক্ষয়ণয  ভাধ্যয়ভ 

তে প্রভেবি বফলয়ে ববজ্ঞ কয়য গয়ে মতারা য 

বফলয়ে ম্ভাফনা সৃবষ্ট য়েয়ছ । 
১০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ  প্রকয়েয উয়েশ্য বজযত য়েয়ছ । 
 

১১। প্রকয়েয প্রবাফঃ অখরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়খন য ভাধ্যয়ভ অআবটি বফন বনভ যায়ণয পয়র  প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয় প্রযুপ্তিগত ও  

গখফলণামূরক সুপ্তফধাপ্তদ বৃপ্তি াওয়ায় াধাযণ ও প্রযুপ্তিগত প্তক্ষায গুণগতভাখনয উন্নপ্তত খয়খে। অআঅআবটি বফন 

বনভ যায়ণয পয়র এয নান্দবনক মৌন্দম য ও চাযায় ভয়নাযভ বযয়ফ সৃবষ্ট  য়েয়ছ । এয়ত কয়য  বক্ষাথীযা  অয়যা মফী 

বক্ষাে ভয়নাবনয়ফ কায়য  বক্ষা গ্রণ কযয়ছ।  সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ও উন্নত বযয়ফয়  গুণগত বক্ষাপ্রদায়নয পয়র এ 
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বফশ্ববফদ্যারয়েয বক্ষাথীগণ মদয়য উৎাদনভখী বফববন্ন  প্রবতষ্ঠায়ন ং গ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ অথ য াভাবজক উন্নেয়ন 

ভূবভকা যাখয়ত ােক  য়েয়ছ। ফ যপ্তয প্তক্ষায ায়ক প্তযখফ প্তনপ্তিত খয়খে  । তয়ফ প্রবাফ ভল্যােয়নয ভাধ্যয়ভ 

প্রকয়েয সুবনবদ যষ্ট প্রবাফ বনণ যে কযা মায়ফ। 

 

  ১২। ভস্যাঃ  

 

১২.১।  অয়রাচে প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র বডবব’য ংস্থান নুমােী ভেভত ম যাপ্ত ফযাে াওো মােবন । পরশ্রুবতয়ত 

মটোয অফানপূফ যক মভযাভত ও ংস্কায কাজ মথাভয়ে িন্ন কযা ম্ভফ েবন। পয়র প্রকয়েয মভোদ ২ ফছয বৃবি 

কযয়ত য়েয়ছ; 

১২.২। অয়রাচে প্রকে চরাকারীন ফা ভাবপ্তয য  মকান  বডট কাম যক্রভ িন্ন েবন;  

১২.৩। প্রকেটি ভাপ্ত য়েয়ছ জুন,২০১৫- এ বকন্তু প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) াওো মগয়ছ  মপব্রুোযী ,২০১৬- এ 

তাবযয়খ। থ যাৎ প্রকে ভাবপ্তয ০৮ ভা  য়য ববঅয াওো মগয়ছ। 

১৩।  সুাবযঃ 

 
১৩.১।  ববফষ্যয়ত ভন্ত্রণারে বডববয়ত উবেবখত ফছয-বববিক ব্যয়েয প্রাক্করন নুমােী এবডব / অযএবডব ফযাে বনবিত 

কযায ব্যফস্থা গ্রণ ভেভত প্রয়োজনীে ফযাে াওোয রয়ক্ষে প্রকে কর্তযক্ষয়কও মথামথ উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ 

মায়ত কয়য বনধ যাবযত মভোয়দয ভয়ধ্য প্রকে ফাস্তফােন ম্ভফ ে; 

 
১৩.২। প্রকে চরাকারীন ফা ভাবপ্তয য মকান বডট কাম যক্রভ িন্ন েবন। তাআ এ ম যায়ে বফশ্ববফদ্যারয়েয  এ প্রকয়েয 

বডট কাম যক্রভ িন্ন কযা প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ। 

 
১৩.৩। ববফষ্যয়ত মময়কান প্রকে ভাবপ্তয য বনধ যাবযত ভে থ যাৎ ৩ (বতন) ভায়য ভয়ধ্য ববঅয মপ্রযণ বনবিত কযয়ত 

ংস্থা ও বক্ষা ভন্ত্রণারে য়চষ্ট থাকয়ফ। 

১৩.৪। নুয়ভাবদত প্রকয়েয নুকূয়র বডবব ’য রক্ষেভাো/ ংস্থান নুমােী এভটিবফএপ ভন্ত্রণারে বয়য়ফ ভেভত 

প্রয়োজনীে ফযাে প্রদান ও থ য ছায়েয বফলয়ে ববফষ্যয়ত ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ  এফং থ যফছয়যয 

ম্ভাব্য ফযাে প্রাবপ্তয উয বববি কয়য গ্রাবধকায বববিয়ত নতুন প্রকে গ্রণ / নুয়ভাদন কযয়ত য়ফ; 

১৩.৫। প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা প্তদন প্তদন বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক বক্ষাথীয়দয 

তীে অফাবক ংকট মভাকায়ফরাে বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য ; এফং 

 

১৩.৬। নুয়েদ ১ ৩.১ য়ত ১ ৩.৪ এয সুাবযভ  নুযয়ণ এফং মথাথ য ফাস্তফােয়ন ভন্ত্রণারে/ংস্থা বধকতয অন্তবযক 

য়ফ।  
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ফিফন্ধু মখ ভৄবজবুয যভান বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান , মগাারগি  ীল যক প্রকখেয ভাবপ্ত 

ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
(ভাপ্ত: বডয়ম্বয, ২০১৪) 

  

১। প্রকয়েয নাভ                                    : ফিফন্ধু মখ ভৄবজবুয যভান বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান,  

মগাারগি  

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভবন। 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : মগাারগি দয, মগাারগি। 

 ৫।    প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে              :    
                                                                                                                                              (রক্ষ 

টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

বতক্রান্ত 

ব্যে (ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯১০০.০০ 

-- 

১০০০০.০০ 

-- 
৯৯০৭.০৭ 

 

য়ক্টাফয,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৩ 

য়ক্টাফয,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৪ 

য়ক্টাফয,২০০৯ 

য়ত 

বডয়ম্বয,২০১৪ 

৮০৭.০৭ 

(৮.৮৬%) 

১ ফছয ৬ 

ভা 

(৪০%) 
 

(মনাট: ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ বডয়য়ম্বয, ২০১৪ ম যন্ত বৃবি কযা ে) 

৬। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):  

                (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

DPP নুমােী 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

DPP নুমােী রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। বপাযয়দয মফতন ংখ্যা ৪০.০৭ ৪ জন ২৫.৯৭ 

(৬৫%) 

৪ জন 

(১০০%) 

০২। কভ যচাযীয়দয মফতন ংখ্যা ১১.৯৪ ৩ জন ৮.১১ 

(৬৮%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৩। প্রকে বপ বাো ৫৩ ভা ২৫.০০ ৫৩ ভা ২৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৪। মতর, গ্যা ও ভবফর মথাক ২৮.৭৫ মথাক ২৮.৭৫ 

(১০০%) 

১টি  

(১০০%) 

০৫। বপ্রবন্টং ও মস্টনাযী মথাক ৭.৭৮ মথাক ৭.৭৮ 

(১০০%) 

১২০টি  

(১০০%) 

০৬। ফআ ও জান যার মথাক ২৪৭.০০ মথাক ২৪৭.০০ 

(১০০%) 

১০০০টি  

(১০০%) 

০৭। যাভ যক - - - - - 

০৮। ায়যটিং কস্ট মথাক ২৯.২৬ মথাক ২৯.২৬ 

(১০০%) 

৩০০০ফঃ

বভঃ 

(১০০%) 

০৯। মানফান ংখ্যা ৬৯.০০ ২টি ৬৯.০০ 

(১০০%) 

২টি 

 (১০০%) 
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ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

DPP নুমােী 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

DPP নুমােী রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

১০। জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে রট ৬০০.০০ রট ৬০০.০০ 

(১০০%) 

রট 

(১০০%) 

১১। বপ মন্ত্রাবত  রট ১৭.২৫ রট ১৭.২৫ 

(১০০%) 

রট 

(১০০%) 

১২। অফাফে মথাক ৫২৬.০০ মথাক ৫২৬.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

১৩। মটবরয়পান রাআন মথাক ৩০.০০ মথাক ৩০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

১৪। ১০০০ মক.বব.এ জ্ফদ্যেবতক াফ-

মস্টন এফং ফবঃবফদ্যেতােন 

মথাক ২১৮.৪৫ মথাক ২১৮.৪৫ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

১৫। প্রাবনক বফন ফঃবভঃ ১২৯৯.০০ ৫৫০০ ফঃবভঃ ১২৯৯.০০ 

(১০০%) 

৫৫০০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৬। ছাে র- ২টি ফঃবভঃ ২০৫৫.০০ ৮৮৬০ ফঃবভঃ ২০৫৫.০০ 

(১০০%) 

৮৮৬০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৭। ছােী র- ১টি ফঃবভঃ ১০৬৪.০০ ৪৪৩০ ফঃবভঃ ১০৬৪.০০ 

(১০০%) 

৪৪৩০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৮। ববব ফাবফন ফঃবভঃ ২০৬.০০ ৬০০ ফঃবভঃ ২০৬.০০ 

(১০০%) 

৬০০ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৯। বক্ষকয়দয ডযবভটবয- ২টি ফঃবভঃ ৩৫৪.০০ ১৫৫০ ফঃবভঃ ৩৫৪.০০ 

(১০০%) 

১৫৫০ 

ফঃবভ৬ 

(১০০%) 

২০। ৩ে মশ্রণীয স্টাপ মকােযাযটায  ফঃবভঃ ১৩৫.০০ ৬৪০ ফঃবভঃ ১৩৫.০০ 

(১০০%) 

৬৪০ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২১। ৪থ য মশ্রণীয স্টাপ মকােযাযটায ফঃবভঃ ১৭০.০০ ৫৬০ ফঃবভঃ ১৭০.০০ 

(১০০%) 

৫৬০ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২২। একায়ডবভক বফন ফঃবভঃ ১৩৭৪.০০ ৬৬০৩.৭৪  

ফঃবভঃ 

১৩৭৪.০০ 

(১০০%) 

৬৬০৩.৭৪ 

(১০০%) 

২৩। রাআয়েযী বফন ফঃবভঃ ২৪৬.৭৪ ১১০০.০০ ফঃবভঃ ২৪৬.৭৪ 

(১০০%) 

১১০০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৪। জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন বফন ও 

াি াউজ বনভ যাণ 

ফঃবভঃ ২৯.১৪ ১২৪.৮০ ফঃবভঃ ২৯.১৪ 

(১০০%) 

১২৪.৮০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৫। মারায বফদ্যেত মথাক ৭৬.৮৬ মথাক ৭৬.৮৬ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

২৬। মকন্দ্রীে ভবজদ ফঃবভঃ ৩২১.০০ ৮২২ 

ফঃবভঃ 

৩২১.০০ 

(১০০%) 

৮২২ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৭। মকন্দ্রীে কোয়পটবযো ফঃবভঃ ১৩৬.০০ ৫৫৫ ফঃবভঃ ১৩৬.০০ 

(১০০%) 

৫৫৫ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৮। বেন্তযীন যাস্তা ফঃবভঃ ২৮১.০০ ৮৯৫০ ফঃবভঃ ২৮১.০০ 

(১০০%) 

৮৯৫০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৯। গবীয নরকু স্থান এফং াবন 

যফযা 

মথাক ৬৪.৫২ মথাক ৬৪.৫২ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 

৩০। বৃবষ্টয াবন ংযক্ষণ িবত - - - - - 

৩১। ীভানা প্রাচীয ফঃবভঃ ৩১৫.০০ ১৯৬০ ফঃবভঃ ৩১৫.০০ 

(১০০%) 

১৯৬০ 

ফঃবভঃ 



229 

 

ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

DPP নুমােী 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

DPP নুমােী রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১০০%) 

৩২। বপবজকোর কবন্টনয়জবন্প - ২২.২৪ - ২২.২৪ 

(১০০%) 

- 

৩৩। প্রাআ কবন্টনয়জবন্প - - - - - 

 ফ যমভাট=  ১০০০০.০০ ১০০% ৯৯০৭.০৭ 

(৯৯.০৭%) 

১০০% 

      

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  

৮। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৮.১। টভূবভঃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায ১৯৯৭ ায়র ফিফন্ধু মখ ভৄবজবুয যভান বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে, 

মগাারগি মদয়য ১২টি মজরাে একটি কয়য বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থায়নয প্রকে গ্রণ কয়য এফং ম 

রয়ক্ষে ২০০১ ায়র অআন া কযা ে। যফতীয়ত ২০০৩ ায়র তদানীন্তন যকায ফিফন্ধু মখ ভৄবজবুয যভান 

বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারয়েয উন্নেন কাম যক্রভ স্থবগত কয়য। মদয়য ক্রভফধ যভান চাবদায অয়রায়ক বফজ্ঞান ও 

প্রভেবি বক্ষায গুরুে বযীভ। উন্নত বফয়শ্বয ায়থ তার বভবরয়ে াভয়ন এবগয়ে মাওোয জন্য বফজ্ঞান বক্ষায মকান 

বফকে মনআ। প্রস্তাবফত প্রকেটি ফাস্তফাবেত য়র মদয়য ছাে-ছােীয়দয জন্য বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায থ প্রস্ত য়ফ 

এফং ফতযভান যকায়যয বডবজটার ফাংরায়দ গোয কভ যসূচী ফাস্তফােয়ন এ প্রকে গুরুেপূণ য ভূবভকা যাখয়ফ। এছাো, এ 

প্রকয়েয অওতাে ফিফন্ধু মখ ভৄবজবুয যভান বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারয়েয মবৌত ফকাঠায়ভা ও ন্যান্য 

সুবফধাবদ সৃবষ্ট য়র প্রাথবভক ম যায়ে ৩টি নুলয়দ ৯টি বফলয়ে াঠদান কভ যসূচী চালূ কযা ম্ভফ য়ফ; প্রবত বফলয়ে প্রবত 

ফছয ৫০ জন ছাে/ছােী উচ্চ বক্ষায সুয়মাগ ায়ফ। এ বফয়ফচনাে বক্ষা ভন্ত্রণারে অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ কযা ে।  
 

৯।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

(ক) বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায প্রায; 

(খ) অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায ফবধ যত চাবদা পূযণ;  

(গ) মদ ও বফয়দয়য জন্য দক্ষ জনফর জ্তযী; এফং 

(ঘ) প্রয়োজনীে একায়ডবভক, অফাবক ও রাআয়েযী সুবফধাবদ সৃবষ্টকযণ। 
 

১০। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি মভাট ৯১০০.০০  রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে য়ক্টাফয, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৩  

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২৪-১১-২০০৯ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত  মভাট ১০০০০.০০ 

রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে য়ক্টাফয, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকয়েয প্রথভ ংয়াধন কযা 

য়েয়ছ। তঃয ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ৬ভা বৃবি কয়য প্রকয়েয মভোদ বডয়ম্বয, ২০১৪ ম যন্ত 

বনধাযণ কযা য়েয়ছ।  প্রকে মভোয়দ  (বডয়ম্বয, ২০১৪) মভাট ৯৯৯৯.২৫ রক্ষ টাকা বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে 

মায ভয়ধ্য মভাট ৯৯০৭.০৭ রক্ষ টাকা (৯৯.০৭%) ব্যে কযা য়েয়ছ। ফবষ্ট ৯২.১৮ রক্ষ টাকা যকাবয মকালাগায়য 

জভা মদো য়েয়ছ ভয়ভ য জানা মাে।  

 

১১। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   
 

 প্রাবনক বফন; 

 একায়ডবভক বফন; 

 বক্ষক/কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয অফাবক বফন; 

 রাআয়েযী বফন  

 ছাে/ছােীয়দয অফাবক বফন; 

 বেন্তযীণ যাস্তা ও মকন্দ্রীে ভবজদ আতোবদ বনভ যাণ যাভ যক মফা; 

 জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত; 



230 

 

 অফাফে ও গােী ক্রে; এফং  

 প্রয়োজনীে জনফর বনয়োগ। 
 

১২। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযা প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ 

  

প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 
ধ্যাক ড: এভ খােরুর অরভ খান ০৫-০১-২০১০ ১৩-১২-২০১৪ পূণ যকারীন 

 

১৩। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক ১২/০৮/২০১৬ তাপ্তযে য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। 

প্রকেটিয বনভ যাণ কাজ বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও 

বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ংবিষ্ট কভ যকতযা এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযা য ায়থ অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। য়যজবভয়ন 

বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

 

১৪। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 

১৫। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

১৫.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১০০০০.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয বডয়ম্বয, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  

৯৯০৭.০৭ রক্ষ টাকা ( ৯৯.০৭%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ০৯-২০১০ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত 

ফাবল যক উন্নেন কভ যসূচীয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                               (রক্ষ টাকাে)  
 

অবথ যক ফৎয ংয়াবধত ফযাে ফভৄি ব্যে 

মভাট টাকা টাকা মভাট 

২০০৯-১০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১০-১১ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১১-১২ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০১২-১৩ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ২১৭৫.০০ ২১৭৫.০০ ২১৭৫.০০ 

২০১৪-২০১৫ ৭২৫.০০ ৬৫০.০০ ৬৩২.০৭ 

মভাট ১০০০০.০০ ৯৯২৫.০০ ৯৯০৭.০৭ (৯৯.০৭%) 
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১৫.২।   প্রধান প্রধান ংয়গয অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন 

নুমােী এয অবথ যক গ্রগবত ৯৯০৭.০৭ রক্ষ টাকা (৯৯.০৭%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত ও ১০০%  িন্ন য়েয়ছ । 
প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

 

১৫.২.১ বপাযয়দয মফতনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বপাযয়দয মফতন খায়ত ৪০.০৭ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৫.৯৭ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৬৫% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  
 

১৫.২.২ কভ যচাযীয়দয মফতনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী কভ যচাযীয়দয মফতন োখত ১১.৯৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৮.১১ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৬৮% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% । 

  

১৫.২.৩ বপ্রবন্টং ও মস্টনাযীঃ বপ্রবন্টং ও মস্টনাযী ফাফদ বডবব’য ংস্থান নুমােী  ৭.৭৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৭.৭৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

১৫.২.৪ ফআ ও জান যারঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ফআ ও জান যার খায়ত ২৪৭.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৪৭.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০%। 
 

১৫.২.৫ মানফানঃ মানফান ফাফদ বডবব’য ংস্থান নুমােী  ৬৯.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৬৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ২টি মানফান (ভাআয়ক্রাফা)-এয স্থয়র ২টি মানফান (ভাআয়ক্রাফা) ক্রে কযা য়েয়ছ। থ যাৎ 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

 

১৫.২.৬ জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে  ফাফদ ৬০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৬০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

৮.২.৭ বপ মন্ত্রাবতঃ বপ মন্ত্রাবত ফাফদ বডবব’য ংস্থান নুমােী ১৭.২৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৭.২৫ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

 

১৫.২.৮ অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাফে ফাফদ ৫২৬.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫২৬.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।    

 

১৫.২.৯   ১০০০ মক.বব.এ জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন এফং ফবঃবফদ্যেতােনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ১০০০ মক.বব.এ জ্ফদ্যেবতক 

াফ-মস্টন এফং ফবঃবফদ্যেতােন ফাফদ ২১৮.৪৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২১৮.৪৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

 

১৫.২.১০ প্রাবনক বফনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রাবনক বফন ফাফদ ১২৯৯.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১২৯৯.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

 

 

বচে: বনবভ যত প্রাবনক বফন 
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১৫.২.১১ ছাে র-২টিঃ ২টি ছাে র ফাফদ বডবব’য ংস্থান নুমােী ২০৫৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২০৫৫.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ উবে গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

              

বচে: বনবভ যত ছাে র (বফজে বদফ র ও স্বাধীনতা বদফ র)। 

১৫.২.১২  ছােী র-১টিঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ১টি ছােী র ফাফদ ১০৬৪.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১০৬৪.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ উবে গ্রগবতআ ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ভ য 

বযদ যয়ন বযরবক্ষত য়েয়ছ। 

 

বচে: বনবভ যত ছােী র। 

১৫.২.১৩ ববব ফাবফনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী উাচায়ম যয ফাবফন ফাফদ ২০৬.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

২০৬.০০  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক 

ভয়ন য়েয়ছ। 

         

      বচে: বনবভ যত ববব ফাবফন। 



233 

 

১৫.২.১৪  বক্ষকয়দয ডযবভটবয-২টিঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বক্ষকয়দয ডযবভটবয-২টি ফদ ৩৫৪.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৩৫৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

১৫.২.১৫  ৩ে মশ্রণীয স্টাপ মকােযাযটাযঃ ৩ে মশ্রণীয স্টাপ মকােযাযটায  ফাফদ বডবব’য ংস্থান নুমােী ১৩৫.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ১৩৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

১৫.২.১৬  একায়ডবভক বফনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী একায়ডবভক বফন ফাফদ ১৩৭৪.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১৩৭৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 

    

বচে: বনবভ যত একায়ডবভক বফন। 

১৫.২.১৭  জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন বফন ও াি াউজ বনভ যাণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন বফন ও াি 

াউজ বনভ যাণ ফাফদ ২৯.১৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৯.১৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০%।  

১৫.২.১৮  মকন্দ্রীে ভবজদঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মকন্দ্রীে ভবজদ ফাফদ ৩২১.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৩২১.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।    

১৫.২.১৯  গবীয নরকূ স্থান এফং াবন যফযাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী গবীয নরকূ স্থান এফং াবন যফযা 

ফাফদ ৬৪.৫২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৬৪.৫২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

 

১৫.২.২০  ীভানা প্রাচীযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ীভানা প্রাচীয ফাফদ ৩১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩১৫.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ  থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  
 

১৬। প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ 
বযকবেত জযন 

১।  বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায প্রায ১।  প্রকে ফাস্তফােয়নয পয়র সৃষ্ট সুবফধাবদ বফজ্ঞান ও 

প্রভেবি বক্ষায প্রায়য গুরুেপূণ য ফদান যাখয়ছ 

ভয়ভ য ববঅয়য উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

২। অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ 

বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায ফবধ যত চাবদা পূযণ  

 

২।   অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ 

বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায ফবধ যত চাবদা পূযণ কযয়ত 

ক্ষভ য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয়য উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

৩।  মদ ও বফয়দয়য জন্য দক্ষ জনফর জ্তযী  ৩। মদ ও বফয়দয়য জন্য দক্ষ জনফর জ্তযীয়ত প্রকেটি 

গুরুেপূণ য ফদান যাখয়ছ ফয়র ববঅয-এ উয়েখ 

অয়ছ;  

৪। প্রয়োজনীে একায়ডবভক, অফাবক ও রাআয়েযী সুবফধাবদ 

সৃবষ্টকযণ 

৪। প্রয়োজনীে একায়ডবভক, অফাবক ও রাআয়েযী 

সুবফধাবদ সৃবষ্ট য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয়য উয়েখ 

যয়েয়ছ। 

১৭। উয়েশ্য বজযত না য়র তায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 

 
১৮। প্রকয়েয প্রবাফঃ অখরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়খনয পখর ফিফন্ধু মখ ভৄবজবুয যভান বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেটি 

বফজ্ঞান ও প্রভেবি বনব যয ব ক্ষা প্রবতষ্ঠান বায়ফ গয়ে উ মঠয়ছ, মমখায়ন প্রভেবি ব ক্ষাে ববক্ষত দক্ষ জনফর বৃবি ায়ে। প্রকেটি 
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ফাস্তফােমনয পয়র ব বক্ষত জনবি গয়ে উঠ মছ মা বফজ্ঞান, প্রভেবি ও গয়ফলণাে ভূবভকা যাখয়ফ  ভয়ভ য অা কযা মাে । উচ্চ 

বক্ষাে ববক্ষত য়ে ছাে-ছােীযা নতুন প্রভেবি উদ্ভাফয়নয ভাধ্যয়ভ মদয়ক উন্নেয়নয বদয়ক এবগয়ে বনয়ত াায্য কযয়ফ।  
 

১৯। ভস্যাঃ  

১৯.১ প্রকেটি য়ক্টাফয ২০০৯ এ শুরু য়ে জুন, ২০১৩ মত ভাবপ্তয জন্য বনধ যাবযত থাকয়রও প্তডখম্বয, ২০১৪ এ ভাি 

খয়খে। থ যাৎ ১ ফছয ৬ ভা (৪০%) ভে বতক্রান্ত য়েয়ছ; যপ্তদখক মূর প্রকে ৯১০০.০০ রক্ষ টাকায় 

নুখভাপ্তদত খরও প্রকৃতখক্ষ ৯৯০৭.০৭ রক্ষ টাকা ব্যয় খয়খে। থ যাৎ প্রকে মভোয়দ ৮০৭.০৭ রক্ষ টাকা (৮.৮৬%) 

ব্যে বৃবি ময়েয়ছ। এয পয়র প্রকয়েয সুপর ময়ত বফরম্ব য়েয়ছ। 

 

১৯.২ প্রকে এরাকাে রফনািতা, অয় যবনক, অেযন ও ভাটি নযভ ওোে প্রকেটি ফাস্তফােয়ন ময়থষ্ট বফয়েয সৃবষ্ট য়েয়ছ 

ভয়ভ য বযদ যনকয়র জানা মাে;  
 

১৯.৩ প্রকখেয External প্তডট এেনও ম্পন্ন য়প্তন ভখভ য প্তপ্তঅয যীক্ষাখন্ত মদো মায়। অপ্তথ যক স্বেতায স্বাখথ য 

প্রকখেয প্তডট কাম যক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রখয়াজন;  

 

১৯.৪ প্রকেটি ভাি য় বডয়ম্বয, ২০১৪ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয 

কথা থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ১ ফছয ০৫ ভা খয (মভ, ২০১৬-এ), ববঅয মপ্রযয়ণ 

বফরম্ব ঘটা ভীচীন নে। 

২০।  সুাবযঃ 

              ২০.১ প্রকেটি য়ক্টাফয ২০০৯ এ শুরু য়ে জুন, ২০১৩ মত ভাবপ্তয জন্য বনধ যাবযত থাকয়রও প্তডখম্বয, ২০১৪ এ ভাি 

খয়খে। থ যাৎ ১ ফছয ৬ ভা (৪০%) ভে বতক্রান্ত য়েয়ছ; যপ্তদখক মূর প্রকে ৯১০০.০০ রক্ষ টাকায় 

নুখভাপ্তদত খরও প্রকৃতখক্ষ ৯৯০৭.০৭ রক্ষ টাকা ব্যয় খয়খে। থ যাৎ প্রকে মভোয়দ ৮০৭.০৭ রক্ষ টাকা (৮.৮৬%) 

ব্যে বৃবি ময়েয়ছ। এয়ত প্রকয়েয সুপর ময়ত বফরম্ব য়েয়ছ। পয়র Time Over run ও Cost over run য়েয়ছ  

মা ভন্ত্রণারে ববফষ্যয়ত বনেন্ত্রণ কযয়ফ; 

২০.২ প্রকে এরাকাে রফনািতা, অয় যবনক, অেযন ও ভাটি নযভ ওোে প্রকেটি ফাস্তফােয়ন ময়থষ্ট বফয়েয সৃবষ্ট য়েয়ছ। 

তাআ ববফষ্যয়ত মকান প্রকয়েয বনভ যাণ কাজ িন্ন কযায মক্ষয়ে ভবিকা যীক্ষা ন্যান্য ংবিষ্ট কাম যক্রভ পূফ যায়ে 

গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং দ্রুত কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ;  

২০.৩    ভাি প্রকেটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন কযখত খফ।  
 

২০.৪ প্রবতষ্ঠানটি অন্তজযাবতক ভানিন্ন কযায রয়ক্ষে বফয়দী বফশ্ববফদ্যারয়েয ায়থ বক্ষা ও গয়ফলণা য়মাবগতায িকয 

স্থান কযায রয়ক্ষে দয়ক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন য়ফ। 

২০.৫ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

২০.৬ নুয়েদ ২০.১ য়ত ২০.৩ এয সুাবযভ নুযণপূফ যক তা অআএভআপ্তড-মক ফবত কযয়ত য়ফ।  
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“আরাভী বফশ্ববফদ্যারয়েয বধকতয উন্নেন (১ভ ংয়াবধত)” ীল যক প্রকমেয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
(ভাপ্ত: জুন,২০১৫) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : “আরাভী বফশ্ববফদ্যারয়েয বধকতয উন্নেন (১ভ ংয়াবধত)” 

ীল যক প্রকে 
 

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা     : বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন/আরাভী বফশ্ববফদ্যারে। 
 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : াবন্তডািা, দ্যরারপুয, কুবষ্টো। 
 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  

 
(রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

ফবধ যত ব্যে 

(ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত  

(মভোদ বৃবি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২১৫.০০ 

-- 

৩৫৩৬.০০ 

-- 
৩৫৩৬.০০ 

 

জানুোযী,২০১১ 

য়ত 

জুন,২০১৪ 

জানুোযী,২০১১ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোযী,২০১১ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

৩২১.০০ 

(৯.৯৮%) 

১ ফছয 

(৩৩%) 

 

৬। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):  

 

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। কবন্টনয়জবন্প মথাক ৭.০০ মথাক ৭.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

(১০০%) 
০২। মানফান ংখ্যা ৩০.০০ ০১টি ৩০.০০ 

(১০০%) 

০১টি 

(১০০%) 

০৩। ল্যাফ ও তফজ্ঞাপ্তনক মন্ত্রাপ্তত 

ক্রয় 

ংখ্যা ৯০.০০ ৯৫০টি ৯০.০০ 

(১০০%) 

৯৫০টি 

(১০০%) 
০৪। প্তপ মন্ত্রাপ্তত ক্রয় ংখ্যা ১৫.০০ ৮৫টি ১৫.০০ 

(১০০%) 

৮৫টি 

(১০০%) 

০৫। অফাফত্র ক্রয় ংখ্যা ১১৯.৩২ ৩২৮৬টি ১১৯.৩২ 

(১০০%) 

৩২৮৬টি 

(১০০%) 

০৬। ততজত্র ও মক্রাকাপ্তযজ রট ৫.৬৮ রট ৫.৬৮ 

(১০০%) 

রট 

(১০০%) 

০৭। ভূপ্তভ উন্নয়ন  ফঃবভঃ ৭.০০ ৩৫৪৫ ফঃবভঃ ৭.০০ 

(১০০%) 

৩৫৪৫ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

০৮। ২৫০ অখনয োত্রী র প্তনভ যাণ ফঃবভঃ ১১১৪.০০ ৪৭৭৫ ফ:বভ: ১১১৪.০০ 

(১০০%) 

৪৭৭৫ 

ফ:বভ: 
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ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১০০%) 

০৯। প্তক্ষক ও কভ যকতযা ডযপ্তভটপ্তয 

প্তনভ যান (৫ তরা)  

ফঃবভঃ ৩৪৮.০০ ১৩৫০ ফঃবভঃ ৩৪৮.০০ 

(১০০%) 

১৩৫০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১০। ২য় প্তফজ্ঞান নুলদ বফন প্তনভ যাণ 

(৫ তরা) 

ফঃবভঃ ১১৫৮.০০ ৫৩৭০ ফঃবভঃ ১১৫৮.০০ 

(১০০%) 

৫৩৭০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১১। ভীয মভাাযযপ মাখন 

একাখডপ্তভক বফখনয উর্ধ্যমুেী 

ম্প্রাযণ 

ফঃবভঃ ৩৪৫.০০ ২৩২৪ ফঃবভঃ ৩৪৫.০০ 

(১০০%) 

২৩২৪ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১২। বফদ্যভান মকবন্দ্রে ভবজয়দয 

অনুভূবভক ও উধ্বভৄখী 

ম্প্রাযণ 

ফঃবভঃ ১১১.০০ ৬০৮ ফঃবভঃ ১১১.০০ 

(১০০%) 

৬০৮ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৩। বড টিউফওয়ের ংখ্যা ৫৫.০০ ১টি ৫৫.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

১৪। তফদুপ্ততযক াফ -মেন এফং 

মজনাখযটয ক্রয় 

ংখ্যা ১৩১.০০ ১টি ১৩১.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

 ফ যমভাট=  ৩৫৩৬.০০ ১০০% ৩৫৩৬.০০ 

(১০০%) 

১০০% 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ   প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  
 

৮। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 
৮.১। টভূবভঃ আরাভী বফশ্ববফদ্যারয়েয একায়ডবভক ও প্রাবনক কয়রফয ফহুরাংয় বৃবি ময়ে ৫টি নুলয়দয অওতাে 

ফতযভায়ন ২০টি বফবায়গ ৯,৭০৭ জন ছাে-ছােী ধ্যেন কযয়ছ। ফতযভায়ন বফশ্ববফদ্যারয়ে ৩১১ জন বক্ষক, ২১১ জন 

কভ যকতযা এফং ৫১৪ জন কভ যচাযী কভ যযত যয়েয়ছন। বফশ্ববফদ্যারেটিয়ত ফতযভায়ন ১টি ভাে বফজ্ঞান নুলদ বফন অয়ছ মা 

এোরাআড াআন্প এে মটকয়নারবজ নুলয়দয ধীয়ন ৮টি বফবায়গ বক্ষাথীয়দয জন্য ম যাপ্ত নে। তাছাো এ 

বফশ্ববফদ্যারয়ে ছাে, ছােী, বক্ষক ও কভ যকতযা-কভ যচাযীয়দযও অফান ংকট যয়েয়ছ। আরাভী বফশ্ববফদ্যারয়ে উচ্চ 

বক্ষা জযন জ কযায রয়ক্ষে মবৌত ও ন্যান্য সুয়মাগ-সুবফধা বৃবিয জন্য বক্ষা ভন্ত্রণারে কর্তযক ম্পূণ য বজওবফ 

থ যােয়ন ফাস্তফােয়নয জন্য অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।  

 

৮.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  

 
(ক)  একায়ডবভক সুবফধা সৃবষ্ট কযা; 

(খ)   ছাে, ছােী, বক্ষক ও কভ যকতযায়দয অফান ংকট রাঘফ কযা; 

(গ) ধভীে সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান মকবন্দ্রে ভবজয়দয ম্প্রাযণ; 

(ঘ) বধকতয সুবফধা বৃবিয জন্য মভবডকোর মন্টায়যয ম্প্রাযণ এফং 

(ঙ) ন্যান্য প্রয়োজনীে চাবদায বফলয়ে কাম যকযী দয়ক্ষ গ্রণ কযা।  
 

৮.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ নুয়ভাবদত বডবব নুমােী ৩২১৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুোযী,২০১১ য়ত 

জুন,২০১৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২৮-১২-২০১০ তাবযয়খ একয়নক জ্ফঠয়ক নুয়ভাবদত য়েয়ছ।  যফতীয়ত 

প্রকেটি মভাট ৩৫৩৬.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি ংয়াধন কযা য়েয়ছ এফং এয মভোদ ব্যে বৃবি 

ব্যবতয়যয়ক ১ ফছয থ যাৎ জুন,২০১৫ ম যন্ত বৃবি কযা য়েয়ছ। প্রকে মভোয়দ (জুন,২০১৫) মভাট ৩৫৩৬.০০ রক্ষ টাকা  

 



237 

 

           বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে মায ম্পূণ যটাআ ব্যে কযা য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং প্রকয়েয ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।   

৮.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ  প্রকয়েয ভর কাম যক্রভভ বনম্নরুঃ 
 

 

 

 (১) চায তরা বফবষ্ট ২ে বফজ্ঞান নুলদ বফন বনভ যাণ,  

(২) ব্যফা নুলদ বফয়নয ম্প্রাযণ (৫ভ ও ৬ ষ্ঠ তরা),  

(৩) বফদ্যভান একায়ডবভক বফয়নয ম্প্রাযণ (৩ে ও ৪থ য তরা),  

(৪) ২৫০ অয়নয ছাে র বনভ যান  

(৫) ২৫০ অয়নয ছােী র বনভ যাণ,  

(৬) বফদ্যভান মকন্দ্রীে ভবজয়দয অনুভূবভক ও উধ্বযভৄখী ম্প্রাযণ,  

(৭) বফদ্যভান মভবডকোর মন্টায়যয উধ্বযভৄখী ম্প্রাযণ,  

(৮) ৫ তরা বক্ষক ও কভ যকতযা ডযবভটবয বফন বন যাণ,  

(৯) গবীয নরকূ স্থান,  

(১০) অফাফে,  

(১১) মন্ত্রাবত,  

(১২) মানফান আতোবদ। 

 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ  

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ ও দবফ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। ধ্যাক ড: এভ াবনুয যভান 

মপ্রা-ববব, আরাবভ বফশ্ববফদ্যারে, 

কুবষ্টো  

২৭-০২-২০১৩ ৩০ জুন ২০১৫ পূণ যকারীন 

 

৮.৬। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক  ০৫-১১-২০১৬ তাপ্তযে য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। 

বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও   প্রকে ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয বত অয়রাচনা 

কযা য়েয়ছ। য়যজবভয়ন বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন 

প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ। 

           

৮.৭। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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৯। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

৯.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ৩৫৩৬.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,  ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট   

৩৫৩৬.০০ রক্ষ টাকা  (১০০%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০১০-২০১১ য়ত ২০১৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক 

উন্নেন কভ যসূচীয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ                                                                      

                                                                                                               (রক্ষ টাকাে) 

  অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত নুয়ভাবদত  

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

এবডব ফযাে 

ফভৄবি ব্যে 

মভাট মভাট 

২০১০-২০১১ ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ 

২০১১-২০১২ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১২৯৬.০০ ১২৯৬.০০ ১২৯৬.০০ ১২৯৬.০০ 

মভাট ৩৫৩৬.০০ ৩৫৩৬.০০ ৩৫৩৬.০০ ৩৫৩৬.০০ 
 

                          
১০। িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফমিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন নুমােী এয 

অবথ যক গ্রগবত ৩৫৩৬.০০ রক্ষ টাকা (১০০%) এফং ফাস্তফ গ্রগবতও ১০০% িন্ন য়েয়ছ। প্রকেটিয িবববিক 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

 

১০.১ মানফানঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ভাআয়ক্রাফা খায়ত ৩০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ০১টি ভাআয়ক্রাফায়য বফযীয়ত ০১টি 

ভাআয়ক্রাফা ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

১০.২ ল্যাফ ও তফজ্ঞাপ্তনক মন্ত্রাপ্তত ক্র েঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ল্যাফ ও তফজ্ঞাপ্তনক মন্ত্রাপ্তত  ক্রে োখত ৯০.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৯০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৯৫০ টি ল্যাফ ও তফজ্ঞাপ্তনক মন্ত্রাপ্তত ক্র ে এয 

স্থয়র ৯৫০টিআ ল্যাফ ও তফজ্ঞাপ্তনক মন্ত্রাপ্ততআ ক্রে কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

১০.৩ প্তপ মন্ত্রাপ্তত  ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্তপ মন্ত্রাপ্তত ক্র ে খায়ত ১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ৮৫টি প্তপ 

মন্ত্রাপ্তত ক্রে বফযীয়ত ৮৫টি প্তপ মন্ত্রাপ্ততআ ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

১০.৪ অফাফত্র ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাফত্র ক্রে ফাফদ ১১৯.৩২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১১৯.৩২ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ৩২৮৬টি অফাফত্র ক্রে 

এয বফযীয়ত ৩২৮৬টি অফাফেআ ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

১০.৫ ততজত্র ও মক্রাকাপ্তযজঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ততজত্র ও মক্রাকাপ্তযজ  ক্রে ফাফদ ৫.৬৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৫.৬৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

১০.৬ ২৫০ অখনয োত্রী র প্তনভ যা ণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ২৫০ অখনয োত্রী র প্তনভ যা ণ খায়ত ১১১৪.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১১১৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ ৪৭৭৫ 

ফঃবভটায়যয স্থয়র ৪৭৭৫ ফঃবভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
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প্তচ্ত্র: প্তনপ্তভ যত োত্রী র : 

১০.৭ প্তক্ষক ও কভ যকতযা ডযপ্তভটপ্তয প্তনভ যান (৫ তরা): বডবব’য ংস্থান নুমােী প্তক্ষক ও কভ যকতযা ডযপ্তভটপ্তয  প্তনভ যাণ  

খায়ত ৩৪৮.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৪৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ 

১৩৫০  ফঃবভটায়যয স্থয়র ১৩৫০ ফগ য বভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান 

য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ।  

                                

প্তচ্ত্র: প্তনপ্তভ যত প্তক্ষক ও কভ যকতযা ডযপ্তভটপ্তয: 

 

১০.৮ ২য় প্তফজ্ঞান নুলদ বফন প্তনভ যাণ (৫ তরা) : বডবব’য ংস্থান নুমােী ২য় প্তফজ্ঞান নুলদ বফন প্তনভ যাণ  খায়ত 

১১৫৮.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১১৫৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং 

ফাস্তয়ফ ৫৩৭০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৫৩৭০ ফঃবভটাযআ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

                      

প্তচ্ত্র: প্তনপ্তভ যত ২য় প্তফজ্ঞান নুলদ বফন: 
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১০.৯ ভীয মভাাযযপ মাখন একাখডপ্তভক বফখনয উর্ধ্যমুেী ম্প্রায ণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী এ খায়ত ৩৪৫.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৪৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ২৩২৪  ফঃবভটায়যয স্থয়র ২৩২৪ ফগ য বভটাযআ 

বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ।   
 

১০.১০ বফদ্যভান মকবন্দ্রে ভবজয়দয অনুভূবভক ও উধ্বভৄখী ম্প্রাযণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী এ খায়ত ১১১.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১১১.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৬০৮ ফঃ বভটায়যয স্থয়র ৬০৮ ফঃ বভটায যাস্তাআ 

বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 

                  

প্তচ্ত্র:  মকবন্দ্রে ভবজয়দয অনুভূবভক ও উধ্বভৄখী ম্প্রাযণ:  

 

১০.১১ তফদুপ্ততযক াফ -মেন এফং  মজনাখযটয ক্র েঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী এ খায়ত ১৩১.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ১৩১.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ১টি  াফ-মস্টন এয স্থয়র ১টি  াফ-মস্টন বনভ যাণ কযা 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

১১। প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 

বযকবেত জযন 

(ক) একায়ডবভক সুবফধা সৃবষ্ট কযা; (ক) একায়ডবভক সুবফধা সৃবষ্ট কযা য়েয়ছ।  

(খ) ছাে, ছােী, বক্ষক ও কভ যকতযায়দয অফান ংকট 

রাঘফ কযা; 

(খ) ছাে, ছােী, বক্ষক ও কভ যকতযায়দয অফান ংকট 

রাঘফ কযা য়েয়ছ।  

(গ) ধভীে সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান মকবন্দ্রে ভবজয়দয 

ম্প্রাযণ; 

(গ) ধভীে সুবফধা বৃবিয রয়ক্ষে বফদ্যভান মকবন্দ্রে 

ভবজয়দয ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ।  

(ঘ) বধকতয সুবফধা বৃবিয জন্য মভবডকোর মন্টায়যয 

ম্প্রাযণ এফং 

(ঘ) বধকতয সুবফধা বৃবিয জন্য মভবডকোর মন্টায়যয 

ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ।  

(ঙ) ন্যান্য প্রয়োজনীে চাবদায বফলয়ে কাম যকযী দয়ক্ষ 

গ্রণ কযা। 

(ঙ) ন্যান্য প্রয়োজনীে চাবদায বফলয়ে কাম যকযী 

দয়ক্ষ গ্রণ কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয়য উয়েখ কযা 

য়েয়ছ। 

১২। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 
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১৩। প্রকয়েয প্রবাফঃ অখরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়খনয পখর (ক) একায়ডবভক সুবফধা বৃবি কযাে বফশ্ববফদ্যারয়েয ছাে-

ছােীয়দয বক্ষা ােক বযয়ফয়য  উন্নেন য়েয়ছ;  (খ) ছাে, ছােী, বক্ষক ও কভ যকতযায়দয অফান ংকট রাঘফ  

য়েয়ছ; (গ) মভবডকোর মন্টায ম্প্রাযয়ণয ভাধ্যয়ভ বধকতয বচবকৎা সুবফধা বৃবি ময়েয়ছ;  ঘ) বফদ্যভান মকবন্দ্রে 

ভবজদ ম্প্রাযয়ণয ভাধ্যয়ভ ধভীে সুবফধা বৃবি ময়েয়ছ মা বক্ষা ােক বযয়ফ  উন্নে মন ফদান যাখয়ফ ভয়ভ য 

অা কযা মাে।  

 

১৪। ভস্যাঃ  

১৪.১      বডবব’য ংস্থান নুমােী ভেভত ম যাপ্ত ফযাে াওো মােবন পরস্বরু প্রকয়েয মভোদ এক ফছয বৃবি কয মত   

য়েয়ছ; 

১৪.২     প্রকয়েয অওতাে াবফ যক বনভ যাণ কায়জয ভান য়ন্তালজনক ফয়র ভয়ন য়রও স্থানাগুয়রায যক্ষণায়ফক্ষণ ময়থষ্ট 

বযভায়ণ কযা েনা ভয়ভ য বযরবক্ষত য়েয়ছ। বফয়ল কয়য তফদুপ্ততযক াফ -মেন ও  ভীয মভাাযযপ মাখন 

একাখডপ্তভক বফনটি যক্ষণায়ফক্ষয়ণ ময়েয ছা বযরবক্ষত য়েয়ছ মায পয়র আয়তাভয়ধ্যআ বফনটি বকছুটা জীণ য 

দাপ্রাপ্ত য়েয়ছ; 
 

 

১৪.৩ প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক 

বক্ষাথীয়দয অফাবক ংকট বযরবক্ষত য়েয়ছ।  

 

১৪.৪    প্রকখেয External প্তডট এেনও ম্পন্ন ময়খে ভখভ য প্তপ্তঅয যীক্ষাখন্ত মদো মায়। তখফ প্রকখেয প্তডট 

প্রপ্ততখফদন অআএভআপ্তডখত াওয়া মায়প্তন; 

 

১৪.৫ প্রকেটি ভাি য় জুন,২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা 

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০৮ ভা খয (মপব্রুয়াযী,২০১৬-এ), মা কাম্য নয়; 

১৫।  সুাবযঃ  

১৫.১  প্রকয়েয নুকূয়র বডবব’য ংস্থান নুমােী ভেভত ম যাপ্ত ফযাে প্রদান ও থ য ছায়েয বফলয়ে ববফষ্যয়ত ভন্ত্রণারে 

প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ; 

 

১৫.২     প্রকয়েয অওতাে বনবভ যত স্থানাভয়য যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ ;  

 

১৫.৩ প্তফশ্বপ্তফদ্যারখয়য োত্র-োত্রীয ংখ্যা দ্রুত গপ্ততখত বৃপ্তি াখে। তাআ ফতযভান ফকাঠাখভাখত বতবযি ংখ্যক 

বক্ষাথীয়দয তীে অফাবক ংকট মভাকায়ফরাে বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ প্রয়োজনীে উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য ; 

 

১৫.৪    ভাি প্রকেটিয প্তডট প্রপ্ততখফদন অআএভআপ্তডখত  দ্রুত মপ্রযণ কযখত খফ; 

 

১৫.৫ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাময ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

 

 ১৫.৬    প্রবতষ্ঠানটি অন্তজযাবতক ভানিন্ন কযায রয়ক্ষে বফয়দী বফশ্ববফদ্যারয়েয ায়থ বক্ষা ও গয়ফলণা য়মাবগতায িকয 

স্থান কযায রয়ক্ষে দয়ক্ষ গ্রণ কয়য বক্ষায ভান ভোনুয়মাবগ ও অদৄবনক কযয়ত ব্যফস্থা বনয়ত য়ফ; 

 

১৫.৭ নুয়েদ ১ ৫.১ য়ত ১ ৫.৪ এয সুাবযভ  নুযয়ণ এফং মথাথ য ফাস্তফােয়ন ভন্ত্রণারে/ংস্থা বধকতয অন্তবযক 

য়ফ।  
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উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে ছােীয়দয উবৃবি প্রদান প্রকে (৪থ য ম যাে) ীল যক প্রকয়েয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
(ভাপ্ত: বডয়ম্বয, ২০১৪) 

 
১। প্রকয়েয নাভ : উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে ছােীয়দয উবৃবি প্রদান প্রকে (৪থ য ম যাে)  

২। প্রকয়েয ফস্থান : ভগ্র ফাংরায়দ 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয 

৪। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  
 

(রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৫৪.০০ ৫৮৮৭৫.৩৯ ৫১৯৯৫.৩৫ জুরাআ,২০০৮ 

য়ত 

জুন,২০১১ 

জুরাআ,২০০৮ 

য়ত 

বডয়ম্বয,২০১৪ 

জুরাআ,২০০৮ 

য়ত 

বডয়ম্বয,২০১৪ 

৩১৯৪১.৩৫ 

(১৫৯.২৮%

) 

৩ ফছয ৬ 

ভা 

(১১৭%) 

 

* প্রকেটি জাানী ঋণ ভওকুপ তবফর (মজবডবএপ) এয অওতাে ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।  

 

৬। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত): 

           (রক্ষ টাকাে) 

ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক (%) ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। জনফর ংখ্যা ৩১২.৪১ ১৫ ২৭৪.২৭ 

(৮৮%) 

১৫ 

(১০০%) 

০২। ব্যাংয়কয াবব য চাজয -- ১৩৯২.৭৪ মথাক ১২১৪.৬০ 

(৮৭.২০%) 

৮৭.২০% 

০৩। ডাটা এবি ও প্রবক্রোকযণ -- ৮৫.০০ মথাক ৭৮.২১ 

(৯২%) 

৯২% 

০৪। বপ্রবন্টং ফ বোযাআটিজ পভ য -- ১২.০০ মথাক ৮.২৬ 

(৬৯%) 

৭০% 

০৫। ওোকয ও ওবযয়েন্টন মপ্রাগ্রাভ -- ১০৭.৩৩ ১২২ ওোকয 

ও ১১৪০০ জন 

ংগ্রনকাযী 

১০৪.৭২ 

(৯৮%) 

৯৮% 

০৬। প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (বঅআআউ) -- ১০৭.৪৮ মথাক ৮৯.০৩ 

(৮৩%) 

৮৩% 

০৭। প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট  

(উয়জরা বপ) 

-- ১৪৩.৫০ ৪৮৩ ১৪১.৫০ 

(৯৯%) 

৪৮৩ 

(১০০%) 

০৮। প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট  

(মভয়িা বপ) 

-- ১৬.৬০ ০৪ ১০.৯০ 

(৬৬%) 

০৪ 

(১০০%) 

০৯। কবন্টনয়জবন্প স্টাপ -- ৩৩.৭৫ ০৭ ২৯.৮৬ 

(৮৮.৪৭%) 

০৭(১০০

%) 
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ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক (%) ফাস্তফ 

(%) 

১০। আভপ্যাক্ট স্টাবড -- ৬.০০ ০১ ৫.৪৮ 

(৯১.৩৩%) 

০১(১০০

%) 

১১। মানফান মভযাভত ও যক্ষাণায়ফক্ষণ ংখ্যা ৮.৭০ ০২ ৮.৪৩(৯৭%) ০২(১০০

%) 

১২। গ্রাে আন এআড (স্টাআয়ে, টিউন 

ও ন্যান্য বাতা) 

-- ৫৬৬৩৫.৮০ ১৯.৩৮ রক্ষ ৫০০১৭.০০ 

(৮৮.৩২%) 

১৭.৪৩ 

রক্ষ 

(৯০%) 

১.৬৯ রক্ষ ২.১১ রক্ষ 

(১২৪%) 

১৩। বপ যিাভ (বঅআআউ, মভয়িা, 

উয়জরা বপ) 

-- ১০.৫৮ ১১ ১০.৪৭ 

(৯৯%) 

১১(১০০%) 

১৪। অফাফে (বঅআআউ ও এভএরও 

বপ) 

ংখ্যা ৩.৫০ ৭৮ ২.৬২ 

(৭৫%) 

৬৭(৮৬%) 

 মভাট= -- ৫৮৮৭৫.৩৯ -- ৫১৯৯৫.৩৫ 

(৮৮.৩২%) 

১০০% 

 

 অয়রাচে প্রকেটি ফ যয়ল মভাট ৫৮৮৭৫.৩৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০০৮ য়ত বডয়ম্বয,২০১৪ মভোয়দ 

ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। প্রকে মভোয়দ ৫২১০৮.০০ রক্ষ টাকা ফভৄি কযা য়েয়ছ এফং মভাট ৫১৯৯৫.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যে কযা 

য়েয়ছ। প্রকয়েয অবথ যক গ্রগবত ৮৮.৩২% এফংফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ।  
 
 

৮। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  
 

৮.১। টভূবভঃ অয়রাচে প্রকেটি নাযী বক্ষা বফস্তাযকয়ে জাতীে বববিয়ত ভাধ্যবভক ম যায়ে গৃীত ছােী উবৃবি প্রদান এফং 

মফতন ভওকুপ কভ যসূবচ উচ্চ ভাধ্যবভক ম যাে ম যন্ত ম্প্রাযয়ণয রয়ক্ষে যীক্ষাভরকবায়ফ জানুোবয,২০০২- য়ত জুন, 

২০০২ ম যন্ত ৬ ভা মভোয়দ একটি প্রকে ফাস্তফােন কযা ে। প্রকেটিয পর ফাস্তফােয়নয মপ্রক্ষায়ট ১১৭৯৭.৩৬ 

রক্ষ টাকা ব্যয়ে জুরাআ,২০০২ মথয়ক জুন, ২০০৫ ম যন্ত ফাস্তফােন মভোয়দ উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে ছােীয়দয উবৃবি 

প্রদান (২ে ম যাে) ীল যক প্রকে এফং ১৮৪৮৫.৯৯ রক্ষ টাকা পৃ্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০০৫ মথয়ক জুন, ২০০৮ 

ফাস্তফােন মভোয়দ উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে ছােীয়দয উবৃবি প্রদান (৩ে ম যাে)  প্রকেটি ফাস্তফাবেত ে। এ প্রকয়েয 

পয়রাঅ বয়য়ফ বক্ষা ভন্ত্রণারে কর্তযক অয়রাচে প্রকয়েয ৪থ য ম যাে ফাস্তফােয়নয জন্য গ্রণ কযা য়েয়ছ।  

 

৮.২। প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  

ক) এএব া ছােীয়দযয়ক উবৃবি ফআ-পুস্তক ক্রে এফং যীক্ষায বপ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ২০০৮-২০১১ ায়রয 

ভয়ধ্য উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ববতয ংখ্যা ৪৩ য়ত ৫০ তাংয় উন্নীত কযা;  

খ) উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে বফজ্ঞান বক্ষাে উৎা সৃবষ্ট কযায রয়ক্ষে ফবধ যত ায়য উবৃবি ও ন্যান্য অবথ যক 

সুবফধাবদ প্রদান কযা; 

গ) জনংখ্যা বৃবিয ায-হ্রা কযায রয়ক্ষে ছােীয়দযয়ক উচ্চ ভাধ্যবভক যীক্ষা ম যন্ত বফফাবত যাখা;  

ঘ) উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ে-অউয়টয ায হ্রা কযাআ প্রকয়েয ভর উয়েশ্য; এফং 

ঙ)   প্তক্ষক প্তববাফক এফং স্থানীয় সুপ্তধজনখদয নাযী প্তক্ষা ম্পখকয আপ্ততফাচ্ক ধা যণা প্রদান কখয নাযীয 

ক্ষভতায়খনয ভােখভ অথ য-াভাপ্তজক কভ যকাখন্ড গপ্তত বৃপ্তি কযা। 

৮.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ  অয়রাচে প্রকেটি মজবডবএপ-এয অওতাে মভাট ২০০৫৪.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে 

জুরাআ,২০০৮ য়ত জুন, ২০১১ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২২-১২-২০০৮ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে। 
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যফতীয়ত মভাট ২০৪৪৮.৭৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০০৮ য়ত জুন, ২০০১১ মভোয়দ ১ভ ংয়াধন এফং 

মভাট ৫৮৮৭৫.৩৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০০৮ য়ত জুন, ২০১৪ মভোয়দ প্রকয়েয ২ে ংয়াধন 

নুয়ভাবদত ে। ত:য ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ৬ ভা ফবধ যত কয়য জুরাআ,২০০৮ য়ত বডয়ম্বয,২০১৪ 

ম যন্ত বনধ যাযণ কযা ে। 

৮.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ  

ক) ছােীয়দযয়ক উবৃবি প্রদান; খ) ছােীয়দয ফআ ক্রে; গ) টিউন বপ প্রদান; ঘ) যীক্ষায বপ প্রদান; ঙ) ৩ে 

ম যাগেয (দ্বাদ মশ্রণীয) ছােীয়দয উবৃবি ও ন্যান্য সুবফধাবদ প্রদান; এফং চ) ওবযয়েয়ন্টন মপ্রাগ্রাভ, প্রবক্ষণ 

ও কভ যারায অয়োজন। 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফা স্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্ন-ফবণ যত কভ যকতযা প্রকে বযচার মকয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ  

 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

১। মভাঃ অবুয়ার মাখন 

যুগ্ম-প্তচ্ফ 

১৭-০২-২০০৯ ৩১-১২-২০১৪ পুণ যকারীন 

 

৮.৬। প্রকে বযদ যনঃ অআএভআবড য়ত প্রকয়েয কাম যক্রভ (ফাস্তফ গ্রগবত) মথাক্রয়ভ গত ২৯/০৫/২০১৫ ও ৩০/০৫/২০১৫ 

তাবযয়খ  নাযােণগি ও ভেভনবং মজরায কাম যক্রভ  য়যজবভয়ন বযদ যন কযা ে। ভেভনবং মজরায কাম যক্রভ 

অআএভআবডয বক্ষা ও াভাবজক মক্টয়যয ভাবযচারক কর্তযক বযদ যন কযা ে। ভাবযচারক ভয়াদয়েয ায়থ 

বক্ষা ংবিষ্ট উ-বযচারকও বছয়রন। বযদ যনকায়র প্রকে ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত বছয়রন। য়যজবভয়ন 

প্রকয়েয নাযােণগি মজরায অোআাজায ও মানাযগাঁও উয়জরায ছােী বৃবি সুবফধায়বাগী ৩টি কয়রজ ও 

ভেভনবং মজরায বোয়র এয ৩টি কয়রয়জয কাম যক্রভ বযদ যন কযা য়েয়ছ মায বফস্তাবযত বফফযণ বনয়ম্ন তুয়র ধযা 

র: 

  

 নাযােণগি মজরায কাম যক্রভ: 

 ক্ষ

। মভাট 
ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

। মভাট 

ক্ষ

ক্ষা

ক্ষা

ক্ষ ক্ষা
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ভেভনবং মজরায কাম যক্রভ: 

 ৪) নজরুর কয়রজ, বোর, ভেভনবং : এ কয়রয়জ ২০১২-১৩ বক্ষা ফয়ল য মভাট ছােী ংখ্যা ১৯০২ জন, 

উবৃবিধাযী ছােী ংখ্যা ৬১ জন, ২০১৩-১৪ বক্ষা ফয়ল য মভাট ছােী ংখ্যা ১১২ জন, উবৃবিধাযী ছােী ংখ্যা 

৪৫ জন। 

 ৫)  বোর অব্বাবছো পাবমর (বডবগ্র) ভাদ্রাা, ভেভনবং : এ প্রবতষ্ঠানটি ১৯৩৫ ায়র স্থাবত ে। প্রবতষ্ঠানটিয 

মভাট ছাে-ছােী ংখ্যা ১২৩ জন মায ভয়ধ্য ছাে ংখ্যা ৬৫ এফং ছােী ংখ্যা ৫৮ জন এফং বক্ষক ংখ্যা ২৯ 

জন। ২০১২-১৩ বক্ষা ফয়ল য ১২ জন এফং ২০১৩-১৪ বক্ষা ফয়ল য মভাট ১০ জন ছােী বৃবিপ্রাপ্ত ে।  

 ৬)  বোর ভবরা বডবগ্র কয়রজ, ভেভনবং : এ প্রবতষ্ঠানটি ১৯৯০ ায়র স্থাবত ে। প্রবতষ্ঠানটিয মভাট ছাে-

ছােী ংখ্যা ২০০৩ জন এফং বক্ষক ংখ্যা ২৭ জন। ২০১২-১৩ বক্ষা ফয়ল য ১৬০ জন এফং ২০১৩-১৪ বক্ষা 

ফয়ল য মভাট ১৬৭ জন ছােী বৃবিপ্রাপ্ত ে। 
 
 

৮.৭। ভল্যােন িবত (Methodology): ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত (Methodology)  

নুযণ কযা য়েয়ছঃ 

 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয ায়থ অয়রাচনা। 
 

৯। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  
 

৯.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে ৫৮৮৭৫.৩৯ রক্ষ টাকা। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ০৮-০৯ য়ত 

২০১৪-১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন কভ যসূবচয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ

   

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ও রক্ষেভাো ব্যে ও ফাস্তফ গ্রগবত 

মভাট টাকা 

(বজওবফ) 

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

২০০৮-০৯ ৩৪১৩.৩১ ৩৪১৩.৩১ -- ৫.৮০% ৩৪১৩.৩১ ৩৪১৩.৩১ -- ৯৮.৯৪% 

২০০৯-১০ ৯৬৭০.১৯ ৯৬৭০.১৯ -- ১৬.৪২% ৯৬৭০.১৯ ৯৬৭০.১৯ -- ৯৯.৮৫% 

২০১০-১১ ৮৪৭৯.১৫ ৮৪৭৯.১৫ -- ১৪.৪০% ৭৮৭৩.০০ ৭৮৫৯.২৩ -- ৯৯.৮২% 

২০১১-১২ ১০৭৬১.৮১ ১০৭৬১.৮১ -- ১৮.২৮% ৯৪৫২.৯৩ ৯৪৫২.৯৩ -- ৯৯.৮২% 

২০১২-১৩ ১২৩৫৪.২২ ১২৩৫৪.২২ -- ২০.৯৮% ১০৬৭২.৭৩ ১০৬৭২.৭৩ -- ৯৯.৯৩% 

২০১৩-২০১৪ ১৪১৯৬.৭১ ১৪১৯৬.৭১ -- ২৪.১২% ১০৮৮৪.২২ ১০৮৮৪.২২ -- ৯৯.৮৬% 

২০১৪-২০১৫ -- -- -- -- ৪২.৭৪ ৪২.৭৪ -- ৩৫% 

মভাট ৫৮৮৭৫.৩৯ ৫৮৮৭৫.৩৯ -- ১০০% ৫১৯৯৫.৩৫ ৫১৯৯৫.৩৫ -- ৯৯.৮০% 

 

৯.২। িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফমিলণঃ  প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত  প্রাপ্ত ফ যয়ল প্রবতয়ফদন য়ত মদখা 

মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০০৮ য়ত বডয়ম্বয,২০১৪  ম যন্ত ক্রভপুবিত ফভৄিকৃত য়থ যয বযভাণ ৫২১০৮.০০ রক্ষ 

টাকা এফং ব্যবেত য়থ যয বযভাণ মভাট ৫১৯৯৫.৩৫ রক্ষ টাকা  মা ফভৄিকৃত য়থ যয ৯৯.৮০%। ফবষ্ট ১১২.৬৫ 

রক্ষ টাকা যকাযী মকালাগায়য জভা মদো য়েয়ছ ভয়ভ য প্রকে কর্তযক্ষ য়ত জানা মাে। প্রকেটিয িবববিক অবথ যক 

ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ 
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৯.২.১ জনফর : বডবব’য ংস্থান নুমােী ১৫ জন জনফর ফাফদ ৩১২.৪১ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৫ জন জনফয়রয 

মফতন বাতা ফাফদ ২৭৪.২৭ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ  থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮৮% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 

৯.২.২ ব্যাংয়কয াবব য চাজয: বডবব’য ংস্থান নুমােী ব্যাংয়কয াবব য চাজয ফাফদ ১৩৯২.৭৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ১২১৪.৬০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৮৭% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৩ ডাটা এবি ও প্রবক্রোকযণ:  বডবব’য ংস্থান নুমােী ডাটা এবি ও প্রবক্রোকযণ ফাফদ ৮৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৭৮.২১ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯২% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৪ বপ্রবন্টং ফ বোযাআটিজ পভ য: বডবব’য ংস্থান নুমােী বপ্রবন্টং ফ বোযাআটিজ পভ য  ফাফদ ১২.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৮.২৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৭০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৫ ওোকয ও ওবযয়েন্টন মপ্রাগ্রাভ: বডবব’য ংস্থান নুমােী ওোকয ও ওবযয়েন্টন মপ্রাগ্রাভ ফাফদ ১০৭.৩৩ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১০৪.৭২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৮% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৬ প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (বঅআআউ): বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (বঅআআউ) ফাফদ ১০৭.৪৮ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৮৯.০৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ৮৩% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৭ প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (উয়জরা বপ):  বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (উয়জরা বপ) 

ফাফদ ১৪৩.৫০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৪১.৫০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৯% ও ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৮ প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (মভয়িা বপ): বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রয়জক্ট ায়যন কস্ট (মভয়িা বপ) ফাফদ 

১৬.৬০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১০.৯০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৬৬% এফং ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৯ কবন্টনয়জবন্প স্টাপ: বডবব’য ংস্থান নুমােী কবন্টনয়জবন্প স্টাপ ফাফদ ৩৩.৭৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

২৯.৮৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮৮.৪৭% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.১০ আভপ্যাক্ট স্টাবড: বডবব’য ংস্থান নুমােী আভপ্যাক্ট স্টাবড ফাফদ ৬.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫.৪৮ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯১.৩৩% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.১১ মানফান মভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ: বডবব’য ংস্থান নুমােী মানফান মভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ ফাফদ ৮.৭০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৮.৪৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৭% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 

৯.২.১২ গ্রাে আন এআড (স্টাআয়ে, টিউন ও ন্যান্য বাতা): বডবব’য ংস্থান নুমােী এ খায়ত ৫৬৬৩৫.৮০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৫০০১৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮৮.৩২% ও ফাস্তফ গ্রগবত ৯০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.১৩ বপ যিাভ (বঅআআউ, মভয়িা, উয়জরা বপ): বডবব’য ংস্থান নুমােী বপ যিাভ (বঅআআউ, মভয়িা, 

উয়জরা বপ) ফাফদ ১০.৫৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১০.৪৭ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত 

৯৯% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.১৪ অফাফে (বঅআআউ ও এভএরও বপ): বডবব’য ংস্থান নুমােী এ খায়ত  ৩.৫০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ২.৬২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৭৫%ও ফাস্তফ গ্রগবত ৮৬% িন্ন য়েয়ছ। 
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১০|

       ১। এএব া ছােীয়দযয়ক উবৃবি ফআ-পুস্তক ক্রে 

এফং যীক্ষায বপ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ২০০৮-২০১১ ায়রয 

ভয়ধ্য উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ববতয ংখ্যা ৪৩ য়ত 

৫০ তাংয় উন্নীত কযা; 

       ১। এএব া ছােীয়দযয়ক উবৃবি ফআ-পুস্তক 

ক্রে এফং যীক্ষায বপ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ২০০৮-২০১১ 

ায়রয ভয়ধ্য উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ববতয 

ংখ্যা ৪৩ য়ত ৫০ তাংয় উন্নীত কযা য়েয়ছ ভয়ভ য 

ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

২। উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে বফজ্ঞান বক্ষাে উৎা সৃবষ্ট কযায 

রয়ক্ষে ফবধ যত ায়য উবৃবি ও ন্যান্য অবথ যক সুবফধাবদ 

প্রদান কযা; 

২। উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়ে বফজ্ঞান বক্ষাে উৎা সৃবষ্ট 

কযায রয়ক্ষে ফবধ যত ায়য উবৃবি ও ন্যান্য অবথ যক 

সুবফধাবদ প্রদান কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ 

কযা য়েয়ছ; 

 

৩। জনংখ্যা বৃবিয ায-হ্রা কযায রয়ক্ষে ছােীয়দযয়ক উচ্চ 

ভাধ্যবভক যীক্ষা ম যন্ত বফফাবত যাখা; এফং 

৩। জনংখ্যা বৃবিয ায-হ্রা কযায রয়ক্ষে ছােীয়দযয়ক 

উচ্চ ভাধ্যবভক যীক্ষা ম যন্ত বফফাবত যাখা য়েয়ছ 

ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয এ 

উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

৪। উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ে-অউয়টয ায হ্রা 

কযা। 

৪। উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ে-অউয়টয ায 

হ্রা ময়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

এফং 

৫। প্তক্ষক প্তববাফক এফং স্থানীয় সুপ্তধজনখদয নাযী প্তক্ষা 

ম্পখকয আপ্ততফাচ্ক ধাযণা প্রদান কখয নাযীয ক্ষভতায়খনয 

ভােখভ অথ য-াভাপ্তজক কভ যকাখন্ড গপ্তত বৃপ্তি কযা। 

৫। প্তক্ষক প্তববাফক এফং স্থানীয় সুপ্তধজনখদয নাযী 

প্তক্ষা ম্পখকয আপ্ততফাচ্ক ধাযণা প্রদান কখয নাযীয 

ক্ষভতায়খনয ভােখভ অথ য -াভাপ্তজক কভ যকাখন্ড গপ্তত 

বৃপ্তি কযা য প্রয়চষ্টা ব্যাত যয়েয়ছ  ভয়ভ য ববঅয এ 

উয়েখ কযা য়েয়ছ। 

 
 

১২।  প্রকয়েয প্রবাফ  নাযী বক্ষা বফস্তাযকয়ে জাতীে বববিয়ত ভাধ্যবভক ম যায়ে গৃীত ছােী উবৃবি প্রদান এফং মফতন 

ভওকুপ কভ যসূবচ উচ্চ ভাধ্যবভক ম যাে ম যন্ত ম্প্রাযয়ণয রয়ক্ষে প্রকে ফাস্তফােন কযা ে। অয়রাচে প্রকেটি 

ফাস্তফােয়নয পয়র এএব া ছােীয়দযয়ক উবৃবি ফআ-পুস্তক ক্রে এফং যীক্ষায বপ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ২০০৮-

২০১১ ায়রয ভয়ধ্য উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ববতয ংখ্যা ৪৩ য়ত ৫০ তাংয় উন্নীত য়েয়ছ; উচ্চ ভাধ্যবভক 

ম যায়ে বফজ্ঞান বক্ষাে উৎা সৃবষ্ট কযায রয়ক্ষে ফবধ যত ায়য উবৃবি ও ন্যান্য অবথ যক সুবফধাবদ প্রদান কযায পয়র 

উচ্চ ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ে-অউয়টয ায হ্রা ময়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফায়খন প্তযখফগত মকান প্রবাফ 

প্তযরপ্তক্ষত য়প্তন ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ।  
১৩। ভস্যাঃ  

 ১৩.১ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র বক্ষাথীয ে-অউয়টয ায কতটুকু হ্রা ময়েয়ছ ম িবকযত মকান ভীক্ষা 

বযচারনা ংক্রান্ত তে ববঅযএ উয়েখ মনআ ফা ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ এ িয়কয সুবনবদ যষ্টবায়ফ জানায়ত 

ায়যনবন; 

১৩.২   প্রকখেয External প্তডট কাম যক্রভ গত ০৩-০৭-২০১২ তাপ্তযখে ম্পন্ন খয়মে এফং ৬টি findings 

ববঅযএ উয়েখ কযা য়েয়ছ। তয়ফ findings মূ প্তনষ্পপ্তি কযা খয়খে প্তকনা তা ববঅযএ উয়েখ 

কযা েবন; 
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             ১৩.৩ বক্ষাথীয ংখ্যা তেবধক ায়য মফয়ে মাফায কাযয়ণ মদয়য বত দবযদ্রে ঞ্চয়রয বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন বৃবি 

প্রদায়নয জন্য বক্ষাথী ফাছাআ কযা দূরূ য়ে য়ে, ম মক্ষয়ে উবৃবি প্রদায়নয ংখ্যা ম যাপ্ত ভয়ন য়েয়ছ; 

 ১৩.৪ মদয়য ভপস্বর এরাকাে উবৃবিয ায য়যয তুরনাে কভ ভয়ন য়েয়ছ।  

             ১৩.৫     প্রকেটি জুরাআ ২০০৮ এ শুরু য়ে প্তডখম্বয, ২০১৪ এ ভাি খয়খে।  পয়র Time Over run ও Cost 

over  run য়েয়ছ মা কাম্য নে। 
 ১৩.৬ অখরাচ্য প্রকেটি প্তডখম্বয , ২০১৪ এ ভাি খয়খে। প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি 

প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত মপ্রযখণয কথা থাকখরও এ প্রকখেয প্তপ্তঅয অআএভআপ্তডখত াওয়া 

মায় ২০/০৪/২০১৫ তাপ্তযখে। 

 

১৪।  সুাবযঃ  

 

১৪.১    প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র বক্ষাথীয ে-অউট-এয ায কতটুকু হ্রা ময়েয়ছ ম িবকযত ভীক্ষা 

বযচারনা কয়য তায তে ভন্ত্রণারে/ ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয়যয ভাঠ ম যায়েয কভ যকতযায়দয 

ভাধ্যয়ভ ংগ্র কযয়ত ায়য; 

১৪.২ ভাি প্রকেটিয এক্সটান যার প্তডট এ বচবেত ৬টি বফলে বনষ্পবি ংক্রান্ত তে অআএভআবডয়ক ফবত 

কযয়ত য়ফ; 

             ১৪.৩ যকায়যয বক্ষা কাম যক্রভ/ সুবফধা ক্রভফধ যভান ায়য বৃবিয ায়থ ায়থ ছাে-ছােীয ংখ্যাও ক্রভফধ যভান ায়য 

বৃবি ায়ে। তাআ এত বফপুর ংখ্যক বক্ষাথীয ভধ্য য়ত উবৃবি প্রদায়নয জন্য বক্ষাথী ফাছাআ কযা দূরূ 

য়ে য়েয়ছ। ম মক্ষয়ে উবৃবি প্রদায়নয ংখ্যা ববফষ্যয়ত অয়যাও বৃবি কযা মময়ত ায়য। এয়ক্ষয়ে মদয়য 

কভ সুবফধাপ্রাপ্ত ভপস্বর এরাকাে উবৃবিয ায য এরাকায তুরনাে বৃবি কযা মময়ত ায়য; 

 ১৪.৪ উবৃবি প্রদায়নয বাফ প্রবতষ্ঠানবববিক ডাটায়ফআজ অকায়য মযকড য বয়য়ফ ংযক্ষণ কযয়ত য়ফ মায়ত 

প্রয়োজয়ন ববফষ্যয়ত এয প্রবাফ ভল্যােন কযা মাে; 

             ১৪.৫     প্রকেটি জুরাআ ২০০৮ এ শুরু য়ে প্তডখম্বয, ২০১৪ এ ভাি খয়খে।  পয়র Time Over run ও Cost 

over  run য়েয়ছ মা ভন্ত্রণারে ববফষ্যয়ত বনেন্ত্রণ কযয়ফ; 

 ১৪.৬ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) প্রনয়নপূফ যক তা 

অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ মপ্রযয়ণয বফলয়ে ভন্ত্রণারয়খক কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 
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“ময়ায বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারয়েয বধকতয উন্নেন (১ভ ংয়াবধত)” ীল যক প্রকমেয ভাবপ্ত 

ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
( ভাপ্ত: জুন,২০১৫) 

 
     ১।    প্রকয়েয নাভ        :    “ময়ায বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারয়েয বধকতয উন্নেন (১ভ 

ংয়াবধত)” ীল যক প্রকে 

২। 
৩। 

প্রাবনক ভন্ত্রণারে 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা     
: 
: 

বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন / ময়ায বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে। 
 

৪। প্রকয়েয ফস্থান  : ময়ায দয, ময়ায। 

 
৫।    প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  

 (রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 
বতক্রান্ত  

ব্যে (ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত ভে 

(ভর ফাস্তফােন 

কায়রয %) 
ভর  

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   
৩০১০.০০ 

 

৩৩০০.০০ 

 
৩২৩৬.৩৭ 

 

জানুোযী,২০১

২ 

য়ত 

জুন,২০১৪ 

জানুোযী,২০১২ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোযী,২০১

২ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

২২৬.৩৭ 

(৭.৫২%) 

১ ফছয 

(৪০%) 

মনাট: ম্পূণ য ফাংরায়দ যকায়যয থ যােয়ন প্রকেটি ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

৬। টভূবভঃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায়যয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গত ২৭/১২/২০১০বরঃ তাবযয়খ ময়ায বফজ্ঞান ও 

প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে কোিায়য অনুষ্ঠাবনক উয়দ্বাধন কয়যন।  এআ উয়দ্বাধনী নুষ্ঠান উরয়ক্ষে অয়োবজত ভত 

বফবনভে বাে ভাননীে প্রধানভন্ত্রী একটি (৬  তরা) মকন্দ্রীে রাআয়েযী বফন, ব ক্ষক/কভ যকতযায়দয জন্য একটি (১০ 

তরা) অফাবক টাওোয বফন এফং ছাে-ছােী, বক্ষক, কভ যকতযা ও কভ যচাযীয়দয বচবকৎায সুবফধায়থ য একটি (৬ তরা)  

বচবকৎা মকন্দ্র বনভ যায়ণয প্রবতশ্রুবত প্রদান কয়যন। যফতীমত প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয়যয ে নং : ০৩.  ০০১. ০০০. ০০. ০০. 

০৬. ২০১১-৩৪, তাবযখ: ১৯.০১.২০১১ আং এয ভাধ্যয়ভ উি প্রবতশ্রু বত ফাস্তফােয়নয প্রয়োজনীে দ মক্ষ গ্রমণয জন্য 

নুয়যাধ জানায়না ে। এতদয়প্র বক্ষমত বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য মকন্দ্রীে রাআয়েযী, ব ক্ষক কভ যকতযায়দয জন্য একটি  

অফাবক টাওোয বফন ও একটি মভবডয়কর মন্টায বনভ যায়ণয জন্য অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

 

৬.১ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  (ক) ছাে-ছােী ও বক্ষকয়দয জন্য াঠাগায়যয সুয়মাগ সৃবষ্ট কযা; (খ) বক্ষক ও কভ যকতযায়দয 

অফান ংকট দূয কযা; (গ) ছাে-ছােী, বক্ষক, কভ যকতযা এফং কভ যচাযীয়দয জন্য স্বাস্থে মফা বনবিত কযা।

 

৭। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):   

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী বযকবেত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। মস্টনাযী মথাক ১৫.০০ মথাক ১৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 
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ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী বযকবেত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

০২। কনারয়টবন্প মথাক ২০.০০ মথাক ১৬.০৭ 

(৮০.৩৫%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৩। কবন্টনয়জবন্প মথাক ১৫.০০ মথাক ১৪.৯৮ 

(৯৯.৮৭%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৪। মানফান (এভবুয়রন্প) ংখ্যা ৩২.০০ ১টি ৩১.৯৫ 

(৯৯.৮৪%) 

১টি  

(১০০%) 

০৫। রাআয়েবয ও মভবডয়কর 

আকুআয়ভন্ট 

ংখ্যা ১৩৬.০০ ১২০টি ১৩৫.২২ 

(৯৯.৪৩%) 

১২০টি  

(১০০%) 

০৬। রাআয়েবয ও মভবডয়কর 

মন্টায়যয অফাফে 

ংখ্যা ১০১.০০ ১০০০টি ১০০.৭৪ 

(৯৯.৭৪%) 

১০০০টি  

(১০০%) 

০৭। বরপট ংখ্যা ৭৬.০০ ০২টি ৭৫.৮০ 

(৯৯.৭৪%) 

০২টি  

(১০০%) 

০৮। মকবন্দ্রে রাআয়েবয বনভ যাণ (৬ 

তরা ববয়ত ৩ে তরা ম যন্ত) 

ফঃবভঃ ৭৬০.০০ ৩০০০ ফ:বভ: ৭৫৯.৬১ 

(৯৯.৯৫%) 

৩০০০ফঃবভঃ 

(১০০%) 

০৯। বক্ষক/কভ যকতযায়দয 

অফাবক টাওোয বনভ যাণ (১০ 

তরা ম যন্ত) ৭২টি আউবনট 

ফঃবভঃ ১৬৭৬.৬০ ৭১০০ ফঃবভঃ ১৬৭৬.৫২ 

(১০০%) 

৭১০০ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১০। মভবডয়কর মন্টায বনভ যাণ (৬ 

তরা ববয়ত ২ে তরা ম যন্ত) 

ফঃবভঃ ৩৫২.০০ ৮০০ ফঃবভঃ ৩৫০.৫৩ 

(৯৯.৫৮%) 

৮০০ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১১। মারায াওোয ংখ্যা ৬০.০০ ৩টি ৫৯.৯৫ 

(৯৯.৯২%) 

৩টি 

(১০০%) 

১২। প্রাআ কবন্টনয়জবন্প মথাক ০.৪০ মথাক ০.০০ ০.০০ 

১৩। বপবজকোর কবন্টনয়জবন্প মথাক ৫৬.০০ মথাক ০.০০ ০.০০ 

 ফ যমভাট=  ৩৩০০.০০ ১০০% ৩২৩৬.৩৭ 

(৯৮.০৭%) 

১০০% 

  

৮। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  
 

৯ াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৯.১ নুয়ভাদন ম যােঃ নুয়ভাবদত বডবব নুমােী ৩০১০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুোযী, ২০১২ য়ত 

জুন, ২০১৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২০/০৩/২০১২ তাবযয়খ একয়নক জ্ফঠয়ক নুয়ভাবদত য়েয়ছ।  যফতীয়ত 

কবতে ংগ মমভন- রাআয়েযীয যিাভ, মভবডকোর মন্ত্রাবত-এয বযভাণ ও ব্যে বৃবি াওোে প্রকেটি মভাট 

৩৩০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে এয মভোদ ১ ফছয থ যাৎ জুন, ২০১৫ ম যন্ত  বৃবি কয়য ংয়াধন কযা ে মা 

ংবিষ্ট ভাননীে ভন্ত্রী কর্তযক নুয়ভাবদত ে।  

 

৯.২ প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ  

 

 অফাবক বফন বনভ যাণ (১০ তরা ববয়তয উয ১০ তরা, ৭১০০ফঃবভঃ); 

 মকন্দ্রীে রাআয়েযী বফন বনভ যাণ (৬ তরা ববয়তয উয ৩ তরা, ৩০০০ ফঃবভঃ); 

 মভবডয়কর মন্টায বনভ যাণ (৫ তরা ববয়তয উয ৩ তরা, ৮০০ ফঃবভঃ); 

 অফাবক বফন এফং মভবডয়কর মন্টায়যয জন্য বরপট, ২টি; 
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 রাআয়েযী ও মভবডয়কর মন্টায়যয জন্য অফাফে, ১০০০টি; 

৯.৩ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযা প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। বযয়তাল কুভায বফশ্বা 

বযচারক (বযঃ ও উন্নেন),  

ময়ায বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে। 

১২/০৯/২০১১ ৩০/০৬/২০১৫ পূণ যকারীন 

 

১০। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয অওতাে িাবদত কাম যক্রভভ অআএভআবড কর্তযক গত ১৩/০৮/২০১৬  তাপ্তযমখ 

য়যজবভয়ন বযদ যন কযা ে। প্রকেটিয বনভ যাণ কাজ বফশ্ববফদ্যারয়েয বনজস্ব প্রয়কৌর বফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন 

কযা য়েয়ছ। বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও বফশ্ববফদ্যারয়েয  প্রয়কৌর বফবায়গয প্রধান প্রয়কৌরী এফং ন্যান্য 

ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয বত অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। য়যজবভয়ন বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) 

য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ। 

           

১১। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 

১২। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   

 

১২.১ অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ৩৩০০.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,  ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট ৩২৩৬.৩৭ 

রক্ষ টাকা ( ৯৮.০৭%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ১১-২০১২ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন 

কভ যসূবচয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                                               (রক্ষ টাকাে)  

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত নুয়ভাবদত  

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

এবডব ফযাে 

ফভৄবি ব্যে 

মভাট মভাট 

২০১১-২০১২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪৭৫.০০ ৪৭৫.০০ ৪৭৫.০০ ৪৭৫.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ২২২৫.০০ ২২২৫.০০ ২১৬৮.৬০ ২১৬১.৩৭ 

মভাট ৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ ৩২৪৩.৬০ ৩২৩৬.৩৭ 

 

১২.২ িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফমিলণঃ প্রকয়েয প্রধান প্রধান ংয়গয গ্রগবত বনয়ম্ন মদো র: 
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১২.২.১ মস্টনাযীঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মস্টনাযী খায়ত ১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

১২.২.২ মানফান (এভবুয়রন্প)ঃঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মানফান (এভবুয়রন্প) ফাফদ  ৩২.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৩১.৯৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত  ৯৯.৮৪% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  

এফং ফাস্তয়ফ ১টি মানফান (এভবুয়রন্প) এয বফযীয়ত ১টি মানফান (এভবুয়রন্প) ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

 

বচে: ক্রেকৃত মানফান (এভবুয়রন্প)। 

১২.২.৩ রাআয়েযী ও মভবডয়কর আকুআয়ভন্টঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী রাআয়েযী ও মভবডয়কর আকুআয়ভন্ট ফাফদ ১৩৬.০০ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৩৫.২২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত  ৯৯.৪৩% এফং ১২০টি 

মভবডয়কর আকুআয়ভন্ট এয বফযীয়ত ১২০টি মভবডয়কর আকুআয়ভন্টআ ক্রে কযা য়েয়ছ।  থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

 

 ১২.২.৪  রাআয়েযী ও মভবডয়কর মন্টায়যয অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী রাআয়েযী ও মভবডয়কর মন্টায়যয 

অফাফে খায়ত ১০১.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১০০.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত 

৯৯.৭৪% এফং প্রকয়েয অওতাে বনধ যাবযত ১০০০টি অফাফে-আ ক্রে কযা য়েয়ছ।  থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

অফাফয়েয গুনগতভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 

                   

      বচে: রাআয়েযীয অফাফে। 
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১২.২.৫ বরপটঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী বরপট ফাফদ ৭৬.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭৫.৮০ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৯.৭৪% এফং ফাস্তয়ফ ২টি বরপয়টয বফযীয়ত ২টি বরপটআ ক্রে কযা য়েয়ছ। থ যাৎ 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। ক্রেকৃত বরপট ভানম্মত েবন ভয়ভ য ভয়ন য়েয়ছ।  

১২.২.৬ মকন্দীে রাআয়েবয বনভ যাণ (৬ তরা ববত ৩ে তরা ম যন্ত)ঃঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মকন্দ্রীে রাআয়েবয বনভ যাণ ফাফদ 

৭৬০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭৫৯.৬১ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত  ৯৯.৯৫% এফং  

ফাস্তমফ ৩০০০ ফগ যবভটায এয স্থয়র ৩০০০ ফগ যবভটায বনভ যাণ কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয়য উয়েখ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

                                 

                          বচে: বনবভ যত মকন্দ্রীে রাআয়েবয।  

১২.২.৭ বক্ষক/কভ যকতযায়দয অফাবক টাওোয বনভ যাণ (১১ তরা ববয়ত ১০ তরা ম যন্ত)৭২টি আউবনটঃ বডবব’য ংস্থান 

নুমােী বক্ষক/কভ যকতযায়দয অফাবক টাওোয বনভ যাণ ফাফদ ১৬৭৬.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৬৭৬.৫২ রক্ষ টাকা 

ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৭১০০ ফঃবভঃ এয বফযীয়ত ৭১০০ ফঃ বভঃ বনবভ যত য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ উবে গ্রগবত 

১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ তয়ফ বযদ যনকার ম যন্ত বফয়নয  উয়েখয়মাগ্য ংখ্যক ফ্ল্াট খাবর 

ফস্থাে দৃশ্যভান য়েয়ছ। এছাো যকাবয বনেভ নুমােী ফােী বাো কাটা য়েনা ভয়ভ য জানা মাে।  

                

                                       বচে:  বনবভ যত বক্ষক/কভ যকতযাগয়ণয অফাবক টাওোয। 
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১২.২.৮ মভবডয়কর মন্টায বনভ যাণ (৬ তরা ববয়ত ২ে তরা) ম যন্তঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মভবডয়কর মন্টায বনভ যাণ ফাফদ 

৩৫২.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৫০.৫৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত  ৯৯.৫৮% এফং  

ফাস্তমফ ৮০০ ফঃ বভঃ এয স্থয়র ৮০০ ফঃ বভঃ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ  গ্রগবত ১০০%। 

                                   

বচে: বনবভ যত মভবডয়কর মন্টায। 

১২.২.৯ মারায াওোযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মারায াওোয ফাফদ ৬০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫৯.৯৫ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত  ৯৯.৯২% এফং  ফাস্তমফ ৩টি মারায প্যায়নয়রয বফযীয়ত ৩টিআ বনভ যাণ 

কযা য়েয়ছ। এ খায়ত ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

১৩।  প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 

বযকবেত জযন 

১। ছাে-ছােী ও বক্ষকয়দয জন্য াঠাগায়যয সুয়মাগ  

সৃবষ্ট কযা; 
১। প্রকয়েয অওতাে াঠাগায বনভ যায়ণয ভাধ্যয়ভ ছাে-ছােী 

ও বক্ষকয়দয জন্য এ সুয়মাগ সৃবষ্ট কযা  য়েয়ছ ভয়ভ য 

ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

  

২। বক্ষক ও কভ যকতযায়দয অফান ংকট দূয কযা; ২।  বক্ষক ও কভ যকতযায়দয অফান ংকট দূয য়েয়ছ 

     ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ যয়েয়ছ; 

৩। ছাে-ছােী, বক্ষক, কভ যকতযা এফং কভ যচাযীয়দয 

জন্য স্বাস্থে মফা বনবিত কযা। 
 

৩। মভবডকোর মন্টায বনভ যায়ণয ভাধ্যয়ভ ছাে-ছােী, বক্ষক, 

কভ যকতযা এফং কভ যচাযীয়দয জন্য স্বাস্থে মফা বনবিত কযা য 

প্রয়চষ্টা মনো য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয  সূয়ে জানা মাে। 

 

১৪। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 

 

১৫। প্রকয়েয প্রবাফঃ  অখরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়খনয পখর (ক) অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবি ব ক্ষা এফং গয়ফলণায সুয়মাগ 

বৃবি ময়েয়ছ;  (খ) প্রকেটি পর বায়ফ ভাবপ্তয  পয়র  বডবজটার ফাংরায়দ গোয প্রতেয়ে ময়ায বফজ্ঞান ও প্রভেবি 

বফশ্ববফদ্যারে মদয়য জন্য তে ন্ত মমাগ্যতািন্ন ও প্র ববক্ষত জনবি গয়ে মতারায ক্ষভতা জযন কয়যয়ছ; (গ) 

গয়ফলণাগায ও গ্রন্থাগায ম্প্রাযমণয ভাধ্যয়ভ বফশ্ববফদ্যারয়েয ছাে-ছােীয়দয বক্ষা ােক বযয়ফয়য উন্নেন য়েয়ছ; 

ঘ) বফজ্ঞান ও প্রভেবি ব ক্ষায গ্রগবত , থ যগনবতক ভবি এফং াভবগ্রকবায়ফ জাবতয ভির ফয়ে অনায মক্ষয়ে  

ােক ভূবভকা ারন কয়যয়ছ; ঙ) মারায াওোয বয়স্টভ চালু কযায পয়র একবদয়ক মমভন বনজস্ব বফদ্যেৎ উৎাদন 

কযা ম্ভফ য়েয়ছ, ন্যবদয়ক দূলণভৄি ও বযয়ফ ফান্ধফ বচযবুয়জয ফাংরায়দ গে মত ফদান যাখয়ফ ভয়ভ য অা 

কযা মাে।  
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১৬। ম যয়ফক্ষণ: 

১৬.১ বক্ষক/কভ যকতযায়দয অফাবক টাওোয বফয়নয উয়েখয়মাগ্য ংখ্যক ফ্ল্াট খাবর ফস্থাে দৃশ্যভান য়েয়ছ। এছাো 

যকাবয বনেভ নুমােী ফােী বাো কাটা য়ে না ভয়ভ য জানা মাে। 

১৬.২ প্রকখেয External প্তডট এেনও ম্পন্ন য়প্তন ভখভ য প্তপ্তঅয যীক্ষাখন্ত মদো মায় । অপ্তথ যক স্বেতায স্বাখথ য 

প্রকখেয প্তডট কাম যক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রখয়াজন;  

১৬.৩ প্রকেটি ভাি য় জুন, ২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা 

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০৯ ভা খয (মভ,২০১৬-এ), মা নপ্তবখপ্রত ।  

 

১৭।  সুাবযঃ  

১৭.১ বক্ষক/কভ যকতযায়দয জন্য বনবভ যত অফাবক টাওোয বফয়নয উয়েখয়মাগ্য ংখ্যক ফ্ল্াট খাবর ফস্থাে য়ে অয়ছ। 

থ যাৎ বফন বনভ যাণ ভাপ্ত ওোয যও বক্ষক/কভ যকতযায়দয ফযাে মদোে বফরম্ব ঘটয়ছ। এছাো যকাবয বনেভ 

নুমােী ফােী বাো কাটা য়ে না। তাআ মথাীঘ্র খাবর ফ্ল্াটভ ফযাে প্রদান যকাবয য়থ য বনবভ যত বফন যকাবয 

বনেভানুমােী মায়ত বাো কতযন কযা ে, ম বফলেটি বফশ্ববফদ্যারে কর্তযক্ষ এফং ভন্ত্রণারে বনবিত কযয়ফ। 

 

১৭.২     ভাি প্রকেটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন কযখত খফ এফং প্তডট  প্রপ্ততখফদন অআএভআ প্তফবাখগ মপ্রযণ    

কযখত খফ; 

 

১৭.৩ প্রবতষ্ঠানটি অন্তজযাবতক ভানিন্ন কযায রয়ক্ষে বফয়দী বফশ্ববফদ্যারয়েয ায়থ বক্ষা ও গয়ফলণা য়মাবগতায িকয 

স্থান কযায রয়ক্ষে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ; 

১৭.৪ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

 

১৭.৫। নুয়েদ ১৭.১ য়ত ১৭.৩ এয সুাবযভ নুযণপূফ যক তা অআএভআপ্তড-মক ফবত কযয়ত য়ফ।  
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াফনা বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান ীল যক প্রকখেয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
( ভাপ্ত: জুন,২০১৫) 

 

 

১। প্রকয়েয নাভ : “াফনা বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান ” ীল যক প্রকে  
 

২। প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 

৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা     : বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন। 
 

৪। প্রকয়েয ফস্থান : াফনা দয, াফনা। 
 

৫। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  
  

 (রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

ফবধ যত ব্যে 

(ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৬০০.০০ ১০৫৪৫.০০ ১০৪৪১.৬৮ 

 

জানুোবয,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১২ 

জানুোবয,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোবয,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

৮৪১.৬৮ 

(৮.০৬%) 

৩৬ ভা 

(১০০%) 

 

৬। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):   

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। বপাযয়দয মফতন ংখ্যা ৭.৩৪ - ৭.৩৪ 

(১০০%) 

- 

 

০২। প্রকে বপ বাো মথাক ১.৮২ মথাক ১.৮২ 

(১০০%)  

মথাক  

 

০৩। মতর, গ্যা ও ভবফর মথাক ২৩.০০ মথাক ২৩.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

০৪। বপ্রবন্টং ও মস্টনাযী মথাক ১৪.৬৮ মথাক ১৪.৬৮ 

(১০০%) 

মথাক 

০৫। ফআ ও জান যার মথাক ১৮৩.০০ মথাক ১৮২.১৮ 

(৯৯.২৮%) 

মথাক 

০৬। যাভ যক মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ 

(১০০%) 

মথাক 

০৭। ায়যটিং কস্ট মথাক ২৯.৫০ মথাক ২৯.৫০ 

(১০০%)  

মথাক 

০৮। মানফান ংখ্যা ৬৫.৪৭ ২টি ৬৫.৪৭ 

(১০০%) 

২টি 

 (১০০%) 

৯। জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে মথাক ২৮০.০০ মথাক ২৮০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১০। বপ মন্ত্রাবত  মথাক ৪৮.০০ মথাক ৪৮.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

১১। অফাফে মথাক ৪২৮.০০ মথাক ৪২৮.০০ মথাক 
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ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১০০%)  

১২। মটবরয়পান রাআন মথাক ৭০.০০ মথাক ৭০.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 

১৩। ১০০০ মক.বব.এ জ্ফদ্যেবতক 

াফ-মস্টন  

ংখ্যা ১৮৩.০১ ১টি  ১৮৩.০১ 

(১০০%) 

১টি 

 

১৪। বড টিউফএয়ের ও াবন 

যফযা 

ফঃবভঃ ৪০.০৮ মথাক ৪০.০৮ 

(১০০%) 

মথাক 

১৫। ভূবভ বধগ্রণ (৩০ একয) ফঃবভঃ ১৬৪৯.৮৭ ৩০ একয ১৬৪৯.৮৭ 

(১০০%) 

৩০ একয 

(১০০%) 

১৬। ভূবভ উন্নেন ফঃবভঃ ৩৯৯.০০ ২০ একয ৩৯৯.০০ 

(১০০%) 

২০ একয  

(১০০%) 

১৭। একায়ডবভক বফন (১০ তরা 

ববয়ত ৫ তরা) 

ফঃবভঃ ১৩৩৪.৭৪ ৪৯৫০ ফঃবভঃ ১৩৩৪.৭৪ 

(১০০%) 

৪৯৫০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৮। একায়ডবভক বফন-৩ (৬ তরা 

ববয়ত ৬ তরা) 

মথাক ৭৫৯.০৩ ৩৫৬৪ ফঃবভঃ ৭৫৯.০৩ 

(১০০%) 

৩৫৬৪ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৮। ছাে র- ১ ও ২ (৬ তরা 

ববয়ত ৫ তরা)  

ফঃবভঃ ১৫৩৭.১২ ৮১৭ ফঃবভঃ ১৫৩৭.১২ 

(১০০%)  

৮১৭ ফঃবভঃ 

(১০০%) 

১৯। ছােী র- ১টি (৬ তরা ববয়ত 

৫ তরা) 

ফঃবভঃ ৮৭২.৮৩ ৪০৮৫ ফঃবভঃ ৮৭২.৮৩ 

(১০০%) 

৪০৮৫ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২০। ববব ফাবফন (২ তরা ববয়ত 

২ তরা) 

ফঃবভঃ ২০১.৪৬ ৬০০ফঃবভঃ ২০১.৪৬ 

(১০০%) 

৬০০ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২১। বক্ষক/কভ যকতযায়দয 

ডযবভটযী-২টি (৬ তরা ববয়ত 

৫ তরা) 

ফঃবভঃ ৩৭৬.৫৫ ১৩২৫ 

ফঃবভঃ 

৩৭৬.৫৫ 

(১০০%) 

১৩২৫ 

ফঃবভঃ  

(১০০%) 

২২। প্রাবনক বফন (৬ তরা 

ববয়ত ৬তরা) 

ফঃবভঃ ৬৭৮.১৪ ৩৩০০ ফঃ বভঃ ৬৭৮.১৪ 

(১০০%) 

৩৩০০ ফঃ 

বভঃ 

(১০০%) 

২৩। রাআয়েবয বফন (৫ তরা ববয়ত 

৪ তরা) 

ফঃবভঃ ২৫৯.৪০ ১৭৫৫ ফঃবভঃ ২৫৯.৪০ 

(১০০%) 

১৭৫৫ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৪। জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন ও 

াি াউ 

ফঃবভঃ ৪১.৯২ ২০০ ফঃবভঃ ৪১.৯২ 

(১০০%) 

২০০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৫। মকন্দ্রীে ভবজদ (২ তরা 

ববয়ত ১ তরা) 

ফঃবভঃ ২৭৯.২৮ ৭৫০ 

ফঃবভঃ 

২৭৯.২৮ 

(১০০%) 

৭৫০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৬। মকবন্দ্রে কোয়পয়টবযো (৫ 

তরা ববয়ত ৪ তরা)   

ফঃবভঃ ২৭০.০০ ১০২০ ফঃবভঃ ২৭০.০০ 

(১০০%) 

১০২০ 

ফঃবভঃ 

(১০০%) 

২৭। বেন্তযীণ েক ফঃবভঃ ৬৮.০২ ১২১৮০.২৭ 

ফঃবভঃ 

৬৮.০২ 

(১০০%) 

১২১৮০.২৭ 

ফঃবভঃ  

(১০০%) 

২৯। ীভানা প্রাচীয  ফঃবভঃ ৩২২.৭৪ ১৪৪৩.৪০ ফঃ 

বভঃ 

৩২২.৭৪ 

(১০০%) 

১৪৪৩.৪০  

ফঃ বভঃ 
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ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

৩০। গ্যা যফযা মথাক ১৭.০০ মথাক ১৭.০০ 

(১০০%) 

মথাক 

 ফ যমভাট=  ১০৫৪৫.০০ ১০০% ১০৪৪১.৬৮ ৯৯.০২% 

  

৭। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  
 

 

 

৮। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৮.১।  প্রকয়েয টভূবভঃ প্রবত ফছয প্রাে বতন রক্ষ ছাে-ছােী প্রথভ বফবায়গ এআচ. এ. ব া কয়য। এয ভয়ধ্য ভাে এক রক্ষ 

ছাে/ছােী বফদ্যভান ৩০টি যকাবয াধাযণ এফং কাবযগবয বফশ্ববফদ্যারয়েয ববতযয সুয়মাগ ময়ে থায়ক। এ ছাো ৫১টি মফযকাবয 

প্রাে ৩০ াজায ছাে-ছােীয ববতযয সুয়মাগ যয়েয়ছ। উচ্চ বক্ষায সুয়মাগ ম্প্রাযণ এফং বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায গুরুে অয়যা 

কয়য যকায াফনাে একটি বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থায়নয বিান্ত গ্রণ কয়যয়ছ। উয়েখ্য, ১৯৯৭ ায়র যকায ১২টি 

পুযাতন মজরাে একটি কয়য বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান প্রকে গ্রণ কয়য। াফনা বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে 

স্থান এআ কাম যক্রয়ভযআ একটি ং। বফশ্ববফদ্যারেটি াফনা মজরা য়য স্থায়নয প্রস্তাফ কযা য়েয়ছ। প্রকেটি’য জন্য ৪০ একয 

জবভ বধগ্রয়নয প্রস্তাফ কযা য়েয়ছ। বক্ষা ভন্ত্রণারে ১৮.১১.২০০৮ তাবযয়খ নুবষ্ঠত বেন্তযীণ মাচাআ কবভটিয বিান্ত নুমােী 

প্রকে প্রস্তায়ফ প্রথভ ফছয (২০০৮-০৯ থ য ফছয) ৪টি বফলয়ে ৫০ জন কয়য ছাে-ছােী ববতয, প্রকেটি ফাস্তফােনকার ৬টি বফলে 

চালু এফং ৫০০ জন ছাে ও ২৫০ জন ছােীয অফায়নয ব্যফস্থা কযায রয়ক্ষে অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।  

 

৮.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

(ক) বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায গ্রগবতয রয়ক্ষে াফনাে একটি বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান কযা;  
 

(খ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে কাবযগবয বক্ষায ক্রভ ফধ যভান চাবদা পূযয়ণয রয়ক্ষে অদৄবনক বফজ্ঞান ও কাবযগবয বক্ষায 

সুয়মাগ ম্প্রাযণ কযা। 

 
 

৮.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  ৯৬০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুৰোবয, ২০০৯ য়ত জুন, 

২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ২২/১২/২০০৮ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে। প্রকেটিয ব্যে 

৯০৪৫.০০ রক্ষ টাকা এফং মভোদ ১ ফছয বৃবিপূফ যক ১ভ ংয়াধন কযা ে। যফতীয়ত ২ (দ্যআ) দপাে  (১ভ দপাে ১ 

ফছয ও ২ে দপাে ১ ফছয) মভাট ২ ফছয  ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ বৃবি কযা ে।   
 

 

৮.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   
 

 ৪০ একয জবভ বধগ্রণ 

 ৩৫ একয ভূবভ উন্নেন 

 ২ তরা বফবষ্ট প্রাবনক বফন 

 ৫০০ ছায়েয জন্য ১টি ছাে র 

 ২৫০ জন ছােীয জন্য ১টি ছােী র 

 উাচায়ম যয বপ কাভ-ফাবফন 

 ১ জন বক্ষয়কয জন্য ১টি ডযয়ভটযী 

 ১টি একায়ডবভক বফন 

 রাআয়েযী বফন 

 আয়রকবিক াফ-মষ্টন ও াি াউজ 

 বেন্তযীন যাস্তা 
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 ২টি মানফান 

 জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত 

 বপ যিাভ 

 অফাফে 

 মষ্টনাযী 

 পুস্তক ও াভবেকী ক্রে 

 প্রকে বপ বাো 

 প্রকয়েয জন্য ৯জন জনফর বনয়োগ 

 াবন যফযায়য ব্যফস্থা 

 ১০০০ মকবব আয়রকবিক াফ-মষ্টন ও মটবরয়পান এক্সয়চি (বএবফএক্স) স্থান 

 কন্পারয়টবন্প 

 ায়যটিং কষ্ট আতোবদ 
 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ 

  

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 
১। প্রয়পয ড. অবভন উেীন ভধা 

উাচাম য, াফনা  বফজ্ঞান ও প্রভেবি 

বফশ্ববফদ্যারে। 

১২/০৫/২০০৯ ২২/১১/২০০৯ খেকারীন 

২। প্রয়পয ড. মভাজাপপয মাাআন 

উাচাম য, াফনা  বফজ্ঞান ও প্রভেবি 

বফশ্ববফদ্যারে। 

০৭/১২/২০০৯ ২২/১১/২০১৩ খেকারীন 

৩। প্রয়পয ড. অর-নবকফ মচৌদৄযী 

উাচাম য, াফনা  বফজ্ঞান ও প্রভেবি 

বফশ্ববফদ্যারে। 

১৬/০১/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৫ খেকারীন 

 

৮.৬। প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক ২৭/০৮/২০১৬ তাপ্তযমখ য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। 

প্রকেটিয বনভ যাণ কাজ বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। বযদ যনকায়র প্রকে বযচারক ও 

বক্ষা প্রয়কৌর বফবায়গয ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয বত অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। 

য়যজবভয়ন বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন 

কযা য়েয়ছ। 

           

৮.৭। ভল্যােন িবত (Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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৯। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

৯.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১০৫৪৫.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  ১০৪৪১.৬৮ 

রক্ষ টাকা  ৯৯.০২%। প্রকেটিয নুকূয়র ২০০৮-০৯ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন 

কভ যসূবচয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ 

                                                                                                                   (রক্ষ টাকাে) 

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত নুয়ভাবদত  

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

এবডব ফযাে 

ফভৄবি ব্যে 

মভাট মভাট 

২০০৮-০৯ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০০৯-১০ ১৭০০ ১৭০০ ১৭০০ ১৭০০ 

২০১০-২০১১ ১২০০ ১২০০ ১২০০ ১২০০ 

২০১১-২০১২ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ 

২০১২-২০১৩ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ২০০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ 

২০১৪-২০১৫ ২৪৯৩.০০ ২৪৯৩.০০ ২৪৯৩.০০ ২৪৯১.৬৮ 

মভাট ১০৪৪৩.০০ ১০৪৪৩.০০ ১০৪৪৩.০০ ১০৪৪১.৬৮ 

(৯৯.০২%) 

  

৯.২। প্রধান প্রধান য়িয  অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন 

নুমােী এয অবথ যক গ্রগবত ১০৪৪১.৬৮ রক্ষ টাকা (৯৯.০২%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত ও ১০০%  িন্ন য়েয়ছ । 
প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

 

৯.২.১ মানফানঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মানফান খায়ত ৬৫.৪৭ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৬৫.৪৭ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ ০২টি ভাআয়ক্রাফায়য বফযীয়ত ০২টি 

ভাআয়ক্রাফাআ ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

৯.২.২ জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রেঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে োখত ২৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ২৮০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৯.২.৩   বপ মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বপ মন্ত্রাবত খায়ত ৪৮.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৮.০০  রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  
 

৯.২.৪ অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাফে খায়ত  ৪২৮.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪২৮.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  
 

৯.২.৫ মটবরয়পান রাআনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মটবরয়পান রাআন খায়ত ৭০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৯.২.৬ ১০০০ মক.বব.এ জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ১০০০ মক.বব.এ জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন খায়ত 

১৮৩.০১ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৮৩.০১ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তয়ফ 

১টি জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন  স্থয়র ১টি জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন  বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 
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৯.২.৭ বড টিউফএয়ের ও াবন যফযাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বড টিউফএয়ের ও াবন যফযা খায়ত ৪০.০৮ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪০.০৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৯.২.৮ ভূবভ বধগ্রণ (৩০ একয)ঃঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী ভূবভ বধগ্রণ খায়ত ১৬৪৮.৮৭  রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ১৬৪৯.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ৩০ একয ভূবভ বধগ্রণ এয স্থয়র ৩০ একয ভূবভ বধগ্রণ কযা 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক।  

 

৯.২.৯ একায়ডবভক বফন (১০ তরা ববয়ত ৫ তরা)ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী একায়ডবভক বফন খায়ত ১৩৩৪.৭৪ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৩৩৪.৭৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৪৯৫০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৪৯৫০ ফঃ বভটাযআ  

একায়ডবভক বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান 

য়ন্তালজনক। 

 

৯.২.১০ একায়ডবভক বফন-৩ (৬ তরা ববয়ত ৬ তরা)ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী একায়ডবভক বফন-৩ খায়ত ৭৫৯.০৩ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭৫৯.০৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৩৫৬৪ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৩৫৬৪ ফঃ বভটাযআ  

একায়ডবভক বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান 

য়ন্তালজনক। 

        

বচে: বনবভ যত একায়ডবভক বফন। 

৯.২.১১ ছাে র- ১ ও ২ (৬ তরা ববয়ত ৫ তরা)ঃঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী ছােী র- ১ ও ২ খায়ত ১৫৩৭.১২ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ১৫৩৭.১২  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৮১৭ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৮১৭ ফঃ বভটাযআ  ছােী র-

১ ও ২ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক। 

 

বচে: বনবভ যত ছাে র 
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৯.২.১২ ছােী র- ১টি (৬ তরা ববয়ত ৫ তরা):  বডবব’য ংস্থান নুমােী ছােী র- ১টি খায়ত ৮৭২.৮৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ৮৭২.৮৩  রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৪০৮৫ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৪০৮৫ ফঃ বভটাযআ  ছােী র-১টি 

বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ। 

                       

                  বচে:  বনবভ যত ছােী র 

৯.২.১৩ ববব ফাবফন (২ তরা ববয়ত ২ তরা)ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ববব ফাবফন খায়ত ২০১.৪৬ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২০১.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ এফং ফাস্তয়ফ ৬০০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৬০০ ফঃ বভটাযআ  ববব 

ফাবফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক। 

  

৯.২.১৪ বক্ষক/কভ যকতযায়দয ডযবভটযী-২টি (৬ তরা ববয়ত ৫ তরা)ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বক্ষক/কভ যকতযায়দয 

ডযবভটযী-২টি খায়ত ৩৭৬.৫৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৭৬.৫৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ১৩২৫ 

ফঃবভটায়যয স্থয়র ১৩২৫ ফঃ বভটাযআ  বক্ষক/কভ যকতযায়দয ডযবভটযী-২টি বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ 

গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ।   

 

বচে: বনবভ যত বক্ষক/কভ যকতযায়দয ডযবভটযী 

৯.২.১৫ প্রাবনক বফন (৬ তরা ববয়ত ৬ তরা)  ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রাবনক বফন খায়ত ৬৭৮.১৪ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৬৭৮.১৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ৩৩০০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৩৩০০ ফঃ বভটাযআ  প্রাবনক 

বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান মভাটাভৄটি 

য়ন্তালজনক।    
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   বচে: বনবভ যত প্রাবনক বফন 
 

৯.২.১৬ রাআয়েবয বফন (৫ তরা ববয়ত ৪ তরা)ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী রাআয়েবয বফন খায়ত ২৫৯.৪০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২৫৯.৪০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ১৭৫৫ ফঃবভটায়যয স্থয়র ১৭৫৫ ফঃ বভটাযআ  রাআয়েবয বফন  

বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

৯.২.১৭ জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন ও াি াউঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন ও াি াউ খায়ত 

৪১.৯২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪১.৯২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ২০০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ২০০ ফঃ বভটাযআ  

জ্ফদ্যেবতক াফ-মস্টন ও াি াউ বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

৮.২.১৮ মকন্দ্রীে ভবজদ (২ তরা ববয়ত ১ তরা)ঃঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মকন্দ্রীে ভবজদ খায়ত ২৭৯.২৮ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ২৭৯.৯৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ৭৫০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ৭৫০ ফঃ বভটাযআ  মকন্দ্রীে ভবজদ  

বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক।  

 

বচে: বনবভ যত মকন্দ্রীে ভবজদ 
 

৮.২.১৯ মকবন্দ্রে কোয়পয়টবযো (৫ তরা ববয়ত ৪ তরা)ঃঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মকবন্দ্রে কোয়পয়টবযো  খায়ত ২৭০.০০ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৭০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ১০২০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ১০২০ ফঃ মকবন্দ্রে 

কোয়পয়টবযো  বনভ যাণ কযা য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

  

৮.২.২০ বেন্তযীণ েকঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বেন্তযীণ েক খায়ত ৬৮.০২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৬৮.০২ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ১২১৮০.২৭ ফঃবভটায়যয স্থয়র ১২১৮০.২৭ ফঃ বভটাযআ  বেন্তযীণ েক বনভ যাণ কযা 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয ভান য়ন্তালজনক ভয়ন য়েয়ছ।    
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৮.২.২১ ীভানা প্রাচীযঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ীভানা প্রাচীয খায়ত ৩২২.৭৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩২২.৭৮ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ ফাস্তয়ফ ১৪৪৩.৪০ ফঃবভটায়যয স্থয়র ১৪৪৩.৪০ ফঃ বভটাযআ  ীভানা প্রাচীয বনভ যাণ কযা য়েয়ছ 

থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

৯.০ । প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  
 

বযকবেত জযন 

(ক) বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায গ্রগবতয রয়ক্ষে াফনাে 

একটি বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান কযা; 

(ক) বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায গ্রগবতয রয়ক্ষে াফনাে 

একটি বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে স্থান কযা 

য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

(খ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে কাবযগবয বক্ষায ক্রভ ফধ যভান 

চাবদা পূযয়ণয রয়ক্ষে অদৄবনক বফজ্ঞান ও কাবযগবয বক্ষায 

সুয়মাগ ম্প্রাযণ কযা। 
 

(খ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে কাবযগবয বক্ষায ক্রভ ফধ যভান 

চাবদা পূযয়ণয রয়ক্ষে অদৄবনক বফজ্ঞান ও কাবযগবয 

বক্ষায সুয়মাগ ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-

এ উয়েখ কযা য়েয়ছ।। 
 

 

১০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 

১১। প্রকয়েয প্রবাফঃ   

 

প্রকয়েয প্রতেক্ষ প্রবাফঃ  

এআ প্রকে মদয়য অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবি ব ক্ষা এফং গয়ফলনায সুবফধা সৃবষ্ট কযয়ত ম্ভফ য়েয়ছ। ধাযনা কযা মাে প্রকেটি 

িন্ন ওোয কাযয়ণ াফনা বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে মদয় দ ক্ষ ও ববজ্ঞ জনবি জ্তযী কযয়ত  ক্ষভ য়েয়ছ। 

বফশ্ববফদ্যারে টি এভন বকছু ণাতক বডগ্রীধাযী জ্তযী কয়যয়ছ এফং কযয়ফ মাযা মদয়য উন্নে ও গয়ফলনাে ফদান যাখয়ছ। অা 

কযা মাে বফজ্ঞান ও প্রভেবি বক্ষায গ্রগবত াভবগ্রক বায়ফ থ যগনবতক উন্নবত এফং ভি জাবত গঠয়ন ভূবভকা যাখয়ফ।  
 

য়যাক্ষ প্রবাফঃ 

(১) প্রকেটি বফশ্ববফদ্যারয়েয ক্রভফধ যভান ছাে-ছােী, একায়ডবভক ও অফাবক সুবফধা বৃবি কয়যয়ছ।       

(২) প্রকেটি ফাত্মফােয়নয পয়র একায়ডবভক ও গয়ফলণা সুবফধা বৃবি ময়েয়ছ।  
 

১২। ভস্যাঃ  

১২.১ ভর প্রকেটি মভাট ৩ ফৎয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয মভোদ অযও ৩(বতন) 

ফছয বৃবি কযা য়েয়ছ। পয়র মভোদ বৃবি য়েয়ছ ১০০%। াধাযণবায়ফ ব্যে বৃবি ব্যাবতয়যয়ক মভোদ বৃবিয কথা ফরা 

য়রও বকছু খায়ত মমভন: মফতন/বাতা, মানফান, বযচারন/যক্ষণায়ফক্ষন আতোবদ খায়তয ব্যে ভে বৃবিয ায়থ ায়থ 

বৃবি াে। এছাো ভে বৃবিয ায়থ ায়থ আয়তাভয়ধ্য ব্যবেত য়থ যয উয়মাগীতা প্রাবপ্ত বফরবম্বত ে;  

 

১২.২ প্রকে এরাকাে  ভাটি নযভ ওোে প্রকেটিয স্থানা বনভ যায়ণ ময়থষ্ট বফয়েয সৃবষ্ট য়েয়ছ (প্রাে প্রবতটি বফয়ন বীত 

স্থায়নয জন্য াআবরং এয প্রয়োজন য়েয়ছ) ভয়ভ য বযদ যনকায়র জানা মাে;  
 

১২.৩ প্রকখেয External প্তডট গত ২৫-০৭-২০১০ ও ১৩-০৯-২০১২ তাবযয়খ ম্পন্ন মেয়ছ এফং প্তডট কাম যক্রমভ ৫টি  

বফলয়ে অবি বছর মা বনষ্পবি কযা য়েয়ছ  ভখভ য প্তপ্তঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ । তয়ফ বডট প্রবতয়ফদন 

অআএভআপ্তডখত মপ্রযণ কযা েবন।  

১২.৪ প্রকেটি ভাপ্ত য় জুন, ২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা 

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ১ ফছয ০৫ ভা খয (নয়বম্বয, ২০১৬-এ), ববঅয মপ্রযয়ণ এত 

বফরম্ব ঘটা ভীচীন নে। 
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১৩।  সুাবযঃ  

              ১৩.১ ভর প্রকেটি মভাট ৩ ফৎয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয মভোদ অযও ৩(বতন) 

ফছয বৃবি কযা য়েয়ছ। পয়র মভোদ বৃবি য়েয়ছ ১০০%। াধাযণবায়ফ ব্যে বৃবি ব্যাবতয়যয়ক মভোদ বৃবিয কথা ফরা 

য়রও বকছু খায়ত মমভন: মফতন/বাতা, মানফান, বযচারন/যক্ষণায়ফক্ষন আতোবদ খায়তয ব্যে ভে বৃবিয ায়থ ায়থ 

বৃবি াে। এছাো ভে বৃবিয ায়থ ায়থ আয়তাভয়ধ্য ব্যবেত য়থ যয উয়মাগীতা প্রাবপ্ত বফরবম্বত ে। তাআ বত 

অফশ্যক না য়র ন্যান্য প্রকয়েয মক্ষয়ে মভোদ বৃবিয এ ংস্কৃবত বযায কযা প্রয়োজন;  

১৩.২ প্রকে এরাকাে ভাটি নযভ ওোে প্রকেটি ফাস্তফােয়ন ময়থষ্ট বফয়েয সৃবষ্ট য়েয়ছ। তাআ ববফষ্যয়ত মকান প্রকয়েয 

বনভ যাণ কাজ িন্ন কযায মক্ষয়ে পূফ যায়ে ভবিকা যীক্ষা ন্যান্য ংবিষ্ট কাম যক্রভ  গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং তায 

বনবযয়খ নক্সা ও কভ যবযকেনা বনধ যাযণ কযয়ত য়ফ;  

১৩.৩    প্রকখেয External প্তডট গত ২৫-০৭-২০১০ ও ১৩-০৯-২০১২ তাবযয়খ ম্পন্ন মেয়ছ এফং প্তডট কাম যক্রমভ ৫টি  

বফলয়ে অবি বছর মা বনষ্পবি কযা য়েয়ছ  ভখভ য প্তপ্তঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ । প্রকখেয External বডট 

প্রবতয়ফদন অআএভআপ্তড’মত জরুযী বববিয়ত মপ্রযণ কযখত খফ;  

 

১৩.৪ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 
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“ময়কোযী এডুয়কন স্টাআয়ে প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত)” ীল যক প্রকমেয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
(ভাপ্ত:  বডয়ম্বয,২০১৪) 

 

 

১।        প্রকয়েয নাভঃ “ময়কোযী এডুয়কন স্টাআয়ে প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত)” ীল যক প্রকে 

   

২। (ক) প্রাবনক ভন্ত্রণারেঃ  বক্ষা ভন্ত্রণারে।  

 (খ) ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয। 
 

৩। প্রকয়েয ফস্থানঃ   ভগ্র ফাংরায়দ 

 

 
৪।   প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ 

(রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত ফাস্তফােন 

কার 

বতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রঃ ব্যয়েয 

%) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত  

(মভোদ বৃবি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯১৪২৫.২২ 

৯১৪২৫.২২ 

-- 

১১৭১৩৫.০৩ 

১১৭১৩৫.০৩ 

-- 

১১৩৯৫৪.৯৪ 

 

জুরাআ,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৩ 

জুরাআ,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ,২০০৯ 

য়ত 

বডয়ম্বয,২০১৪ 

২২৫২৯.৭২ 

(২৪.৬২%) 

১ ফছয 

৬ভা 

(৩৭.৫%) 

 

৫। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):  

         (রক্ষ টাকাে)  
ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রকে নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রকে 

নুমােী  রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ (%) অবথ যক (%) ফাস্তফ 

(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. জনফর (বঅআআউ) এয মফতন বাতা ৩২ জন ৪৩৬.৮৮ ৩২ জন ৪০৮.০৫ ৩২ জন 

১০০%) 

০২. টিএ এে বডএ মথাক ১৬০.৭১ মথাক ১৫২.৮৭ মথাক 

০৩. ভাঠ ম যায়েয বপ বাো ৩০৬টি 

উয়জরা 

৩৫.৬৫ ৩০৬টি উয়জরা ৩৫.৬৫ ৩০৬টি 

উয়জরা 

(১০০%) 

০৪. মটবরয়পান ও আয়রকিবনক মমাগায়মাগ  মথাক ৪৫.০০ মথাক ৪৩.১৫ মথাক 

 

০৫. উয়জরা ভাধ্যবভক বপয়য বফদ্যেৎ 

বফর 

৩০৬টি 

উয়জরা 

২০.৭২ ৩০৬টি উয়জরা ২০.৭২ ৩০৬টি 

উয়জরা 

(১০০%) 

০৬. মানফায়নয জ্বারানী মথাক ২৩৭.৬৯ মথাক ২৩৪.৫৭ মথাক 

 

০৭. ব্যাংক াবব য চাজয মথাক ২৮০৩.৭৪ মথাক ২৬৯৩.৬৮ মথাক 

 

০৮. বক্ষা প্রবতষ্ঠানভয়য ব্যফস্থানা এফং মথাক ৩৯২.৩২ মথাক ২৮৬.০১ মথাক 
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ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রকে নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রকে 

নুমােী  রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ (%) অবথ যক (%) ফাস্তফ 

(%) 

জফাফবদবতা 

০৯. ডাটা কায়রকন এোনারাআব 

প্রয়বং এে ভবনটবযং 

মথাক ১৫৯.৫৯ মথাক ১৫১.৭৭ মথাক 

১০. বফবফধ/কবন্টনয়জবন্প মথাক ৩০৯.৯৩ মথাক ৩০৬.৩৩ মথাক 

 

১১. মভযাভত ও পুনফ যান মথাক ৫০.১৮ মথাক ৪৫.১২ মথাক 

 

১২. টিউন বপ জন ১৪৫৩০.০৪ ৮৩৫৭৪২১ জন ১৪১৩৬.৩৫ ৭৬.৭০ 

 

১৩. দবযদ্র ছাে-ছােীয়দয জন্য উবৃবি জন ৯৭৫৬৪.৪৩ ৮৩৫৭৪২১ জন ৯৫০৫২.৫২ ৭৬.৭০ 

 

১৪. মানফান ক্রে (মভাটয াআয়কর 

২৮৭টি, জী-১টি, এফং ফাআাআয়কর-

৩০৬টি) 

৫৯২টি ৩৪৮.৪৫ ৫৯২টি ৩৪৮.৪৫ ৫৯৫টি 

১৫. মান্তাবত (বঅআআউ ও উয়জরা 

ভাধ্যবভক বক্ষা বপ) 

১০৫টি ৩১.২৭ ১০৫টি ৩১.২৭ ১০৫টি 

১৬. অফাফে (বঅআআউ ও উয়জরা 

ভাধ্যবভক বক্ষা বপ) 

১৬২টি ৮.৪৩ ১৬২টি ৮.৪৩ ১৬২টি 

 মভাট =  ১১৭১৩৫.০

৩ 

-- ১১৩৯৫৪.৯৪  

(৯৭.২৯%) 

১০০% 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  

 
 

৭। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 
৭.১। টভূবভঃ  ফাংরায়দয় নাযীবক্ষা প্রায়যয উয়েয়শ্য ১৯৯৪ ায়র ভাধ্যবভক স্তয়য ছােী উবৃবি কাম যক্রভ চালু কযা ে। 

ফতযভায়ন ভাধ্যবভক স্তয়য ৩টি ও উচ্চ ভাধ্যবভক স্তয়য ১টি প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ াযায়দয় উবৃবি কাম যক্রভ বযচাবরত 

য়ে। প্রচবরত উবৃবি কাম যক্রয়ভয ীভাফিতায বনযীয়খ মদখা মাে বফয়ল ব্যফস্থা ছাো বতদবযদ্র বযফায়যয 

বক্ষাথীয়দয উবৃবিয অওতাে সুবফধা প্রদান কযা ম্ভফ য়ে না। এআ ীভাফিতা বতক্রভ কযায জন্য বত দবযদ্র 

বক্ষাথীয়দয জন্য বফয়ল ব্যফস্থা মপ্রা-পুওয ( pro-poor approach) উবৃবি প্রদায়নয জন্য অয়রাচে প্রকে গ্রণ 

কযা ে। ঢারাওবায়ফ কর বক্ষাথীয়ক উবৃবি প্রদান না কয়য প্রবতষ্ঠানবববিক একটি কবভটিয ভাধ্যয়ভ বকছু সুষ্পষ্ট 

নীবত/বনয়দ যক নুযণ কয়য বত দবযদ্র বক্ষাথী বনফ যাচন কযা ে। বনফ যাচয়নয য যীক্ষাে প্রাপ্ত নম্বয, মশ্রণীয়ত 

উবস্থবতয ায ও জ্ফফাবক ফস্থায বফয়ফচনা কয়য উবৃবি প্রদান কযা ে।

 ৭.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

(ক)  উবৃবি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ভাধ্যবভক ম যায়েয বক্ষাথীয ংখ্যা বৃবি কযা;  

(খ)  ভাধ্যবভক ম যায়ে বক্ষায গুণগত ভান উন্নেন এফং নাযীয ক্ষভতােয়ন ােতা কযা;  

(গ)  উবৃবি গ্রণকাযী বক্ষাথীয়দয বফয়লবায়ফ মভয়েয়দয উদ্বুিকযয়ণয ভাধ্যয়ভ এএব ও দাবখর া ম যন্ত 

বফফা কযা মথয়ক বফযত মযয়খ জনংখ্যা বৃবি বনেন্ত্রয়ন ােতা কযা;।  

(ঘ)  অথ য-াভাবজক উন্নেয়ন মভয়েয়দয ংগ্রণ বৃবি কযা;  

(ঙ)  প্রবতফন্ধী বক্ষাথীয়দয বফয়ল ােতা কযা; এফং 

(চ)  স্ব-কভ যংস্থান বৃবি কয়য দাবযদ্র দূবযকযণ 
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৭.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে  প্রকেটি মভাট ৬৮৭৯২.৯৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১ ২ 

মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ০১/১০/২০১৩ তাবযয়খ নুবষ্ঠত একয়নক বাে নুয়ভাবদত ে।  যফতীয়ত মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে  ১১৭১৩৫.০৩ রক্ষ টাকা বনধ যাযণপূফ যক জুরাআ, ২০০৯ য়ত জুন, ২০১ ৪ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য 

প্রকেটি ংয়াধন কযা ে। তঃয, ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ ৬ (ছে) ভা ফবধ যত কয়য বডয়ম্বয, ২০১৪ 

এ প্রকেটি ভাপ্ত কযা ে। 

 

৭.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ   প্রকয়েয ভর কাম যক্রভগুয়রা য়রা- জনফর (বঅআআউ) এয মফতন বাতা , টিএ এে বডএ , ভাঠ 

ম যায়েয বপ বাো , মটবরয়পান ও আয়রকিবনক মমাগায়মাগ , উয়জরা ভাধ্যবভক বপয়য বফদ্যেৎ বফর , মানফায়নয জ্বারানী, 

ব্যাংক াবব য চাজয , বক্ষা প্রবতষ্ঠানভয়য ব্যফস্থানা এফং জফাফবদবতা , ডাটা কায়রকন এোনারাআব প্রয়বং এে 

ভবনটবযং, বফবফধ/কবন্টনয়জবন্প, মভযাভত ও পুনফ যান , টিউন বপ , দবযদ্র ছাে-ছােীয়দয জন্য উবৃবি , মানফান ক্রে (মভাটয 

াআয়কর ২৮৭টি, জী-১টি, এফং ফাআাআয়কর-৩০৬টি), মান্তাবত (বঅআআউ ও উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা বপ), অফাফে 

(বঅআআউ ও উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা বপ) আতোবদ।  

 

      এছাো, মদয়য প্রতেন্ত ঞ্চয়র ও গ্রায়ভ ভায়েয়দয ভয়ধ্য বফববন্ন বফলয়ে, মমভন, মমৌতুক মযাধ, ফাল্যবফফা ফন্ধ, 

আবটিবজং য়ফ যাবয বক্ষা প্রায়য তায়দয য়চতনা ও ভূবভকা িয়কয গণজাগযয়ণয রয়ক্ষে বফদ্যারেভয় ভা 

ভায়ফ ে। এছাো প্রকয়েয ায়থ ংবিষ্ট কর সুবফধায়বাগীয ভয়ধ্য য়চতনতা ও তায়দয ভূবভকায়ক অয়যা 

মজাযদায কযায রয়ক্ষে মজরা ও উয়জরাে কভ যারায অয়োজন কযা ে।  
 
 

   

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযা প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ  

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। জনাফ মভাঃ অপজার মাাআন 

 উ-বচফ 

১৫-১১-২০০৯ ৩১-১২-২০১৪ পূণ যকারীন 

  
 

৭.৬। প্রকে বযদ যনঃ  অয়রাচে প্রকয়েয অওতাে ফান্দযফান মজরাে গৃীত কাম যক্রভ গত ০৬-০৮-২০১৬ তাবযয়খ , বয়রট  

মজরাে গৃীত কাম যক্রভ গত ০২-০১-২০১৬ তাবযয়খ , ঢাকা মজরায মকযানীগি উয়জরায  এফং ভৄবন্পগি মজরায 

বযাজবদখান উয়জরায  গৃীত কাম যক্রভ ০৭/০৫/২০১৬ তাবযয়খ  এফং বযাজগি  মজরাে গৃীত কাম যক্রভ গত  

 তাবযয়খ য়যজবভয়ন বযদ যন কযা ে। বযদ য নকায়র প্রকে বযচারক, বক্ষা প্রবতষ্ঠানভ ও প্রকে  

ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত বছয়রন।  প্রকেটিয অওতাে বযদ যনকৃত বক্ষা প্রবতষ্ঠানভয়য বফফযণ বনম্নরূঃ  

 

৭.৭.১  বযাজগি মজরায কাম যক্রভ: 

১)  উোাো অদ য উচ্চ বফদ্যারেঃ  এ প্রবতষ্ঠায়ন মভাট ছাে-ছােীয ংখ্যা ১৮৯ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন  উবৃবি, যীক্ষায 

বপ ও টিউন বপ ফাফদ ১৮৯ জন বক্ষাথীয়ক জানুোবয-জুন, ২০১৩ ায়র ১৫৬৩৩০.০০ টাকা, ১৮৯  জন বক্ষাথীয়ক 

জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩ ায়র  ১৮৫৩১০.০০ টাকা, উবৃবি বয়য়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ।  

২   এ প্রবতষ্ঠায়ন উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ  ১৭৪ 

জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩ ায়র ১৪১৯৩০.০০ টাকা, ১৭০ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  ায়র  

১৭২০৮০.০০ টাকা, উবৃবি বয়য়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

 
৩  এ প্রবতষ্ঠায়ন  উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ  ১৮৬  জন 

বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩  ায়র ১৫৩৮১০.০০ টাকা, ১৮৬ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  ায়র  

১৯৪১৩০.০০  টাকা, ২১৬ জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৪  ায়র  ১৭৮৩৮০.০০ টাকা এফং ১৬৩ জন 

বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৪ ায়র ১৫৪৩৫০.০০ টাকা উবৃবি বয়য়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

৪   এ প্রবতষ্ঠায়ন উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ 

ফাফদ  ৪৮০ জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩ ায়র ৩৮৭৫৭০.০০  টাকা, ৪৭৫ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, 
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২০১৩ ায়র ৪৬২১৮০.০০  টাকা, ৫৫০ জন বক্ষাথীয়ক জানুোবয-জুন, ২০১৪ ায়র  ৪৫০৬০০.০০   টাকা এফং ৪৮৩ 

জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৪ ায়র ৪৬৬০৫০.০০ টাকা উবৃবি বয়য়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

৫  এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট ো ে-ছােী ংখ্যা ১৮৬১ জন ও 

প্তক্ষক ংখ্যা ৪১ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ  ১৫২ জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, 

২০১৩ ায়র ১২২৮৮০.০০ টাকা, ১৪৯ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  ায়র  ১৪২৫০০.০০  টাকা, ১৬৭ জন 

বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৪  ায়র  ১৩৮৪৮০.০০   টাকা এফং ১৪৯ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয,  ২০১৪ 

ায়র ১৪৮৮৬০.০০ টাকা উবৃবি বয়য়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

   ৭.৭.২ ভৄন্পীগি মজরায কাম যক্রভ: 

১)  আছাপুযা ভয়ডর উচ্চবফদ্যারে বযাজবদখান, ভৄন্পীগিঃ  এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৮৯২ াখর। এ 

প্তফদ্যারয়টিখত মভাট ো ে-ছােী ংখ্যা ১৮৬১ জন ও প্তক্ষক ংখ্যা ৪১ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন  উবৃবি, যীক্ষায বপ ও 

টিউন বপ ফাফদ   ৩৩১  জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩  ায়র ২৬৮৩৫০.০০  টাকা, ৩৩১ জন বক্ষাথীয়ক 

জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩ ায়র  ২৯৮৫৯০.০০  টাকা, ৩৩৭ জন বক্ষাথীয়ক জানুোবয-জুন, ২০১৪ ায়র  ২৭৫৫৮০.০০  

টাকা এফং ২৬৪ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয,  ২০১৪ ায়র ২৫২৯৯০.০০ টাকা উবৃবি বয়য়ফ প্রদান কযা 

য়েয়ছ। 

 ৭.৭.৩   ঢাকা মজরায কাম যক্রভ: 

১) ািা ভয়ডর উচ্চ বফদ্যারে, মকযানীগি, ঢাকাঃ  এ প্তফদ্যারয়টি স্থাপ্তত খয়খে ১৯৭২ াখর। এ প্তফদ্যারয়টিখত মভাট 

োত্র-  ছােী ংখ্যা ৭৯৮ জন ও প্তক্ষক ংখ্যা ২০ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ  ১২৮ 

জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩ ায়র ১০২৭২০.০০  টাকা, ১২৮ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  ায়র  

১২৯১৮০.০০  টাকা,  

 

        ৭.৭.৪    বয়রট মজরায কাম যক্রভ: 

 (১)    এ অযএ ভাধ্যবভক ফাবরকা বফদ্যারে বয়রটঃ  বফদ্যারেটি ১৯৭১ ায়র প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ। বফদ্যারয়েয 

মভাট ছােী ংখ্যা ১২০০ জন এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ২২ জন। 

 
 

(২)     াজারার উয াআস্কুর, বয়রটঃ  বফদ্যারেটি ১৯৯৯ ায়র প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ। বফদ্যারয়েয মভাট ছাে-ছােী 

ংখ্যা ১১০০ জন এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ২৯ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন  উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ  ১৭৩  

জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩ ায়র ১৩৯৪৭০.০০ টাকা, ১৭১  জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  ায়র  

১৬৬৪১০.০০  টাকা,  
 
 (৩)     অম্বযখানা গার য স্কুর এোে কয়রজ, বয়রটঃ বফদ্যারেটি ১৯৭৩ ায়র প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ। বফদ্যারয়েয মভাট 

ছােী ংখ্যা ১২৬০ জন এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ২৫ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন  উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ     

৩৮১ জন বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩ ায়র ৩১৬৭১০.০০ টাকা, ৩৫৪ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  

ায়র  ৩৭৯১৭০.০০  টাকা,  
 
(৪)      যানাবং অদ য উচ্চ বফদ্যারে বয়রটঃ বফদ্যারেটি ১৯৮৭ ায়র প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ। বফদ্যারয়েয মভাট ছাে-ছােী 

ংখ্যা ৫৩৭ জন এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ১৩ জন। এ প্রবতষ্ঠায়ন উবৃবি, যীক্ষায বপ ও টিউন বপ ফাফদ ১৮১  জন 

বক্ষাথীয়ক জানুো বয-জুন, ২০১৩  ায়র ১৪৯৯১০.০০ টাকা, ১৮১ জন বক্ষাথীয়ক জুরাআ-বডয়ম্বয, ২০১৩  ায়র  

১৯২৭৫০.০০  টাকা, 

 
৭.৭ .৫  ফান্দযফান মজরায কাম যক্রভ: 

১) মযআছা উচ্চ বফদ্যারে ফান্দযফান:  এ প্রবতষ্ঠানটি প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ ১৯৯৯ ায়র। প্রবতষ্ঠায়নয মভাট ছাে-ছােীয 

ংখ্যা ৩১৬ জন এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ১০ জন। ৫৮ ছাে-

৪১৭৬০.০০  
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২) সুোরক উচ্চ বফদ্যারে, ফান্দযফান: এ প্রবতষ্ঠানটি প্রবতবষ্ঠত য়েয়ছ ১৯৮৪ ায়র। প্রবতষ্ঠায়নয মভাট ছাে-ছােীয 

ংখ্যা ৫৮৩ জন এফং মভাট বক্ষক ংখ্যা ১২ জন। ৭৮

৫৬১৬০.০০ 

৭.৭। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেমণ বনয়ম্নাি িবত (Methodology) নুযণ কযা 

য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

৮.০। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

৮.১। অবথ যক গ্রগবতঃ বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত ফ যয়ল প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকে মভোয়দ ১১৭১৩৫.০৩ রক্ষ 

টাকা বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে বডয়ম্বয, ২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট ১১৩৯৫৪.৯৪ 

রক্ষ টাকা (৯৭.২৯%)এফং প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগবতও ১০০% িন্ন য়েয়ছ। ব্যবেত ৩১৮০.০৯ রক্ষ টাকা যকাবয 

মকালাগায়য জভা মদো য়েয়ছ  ভয়ভ য প্রকে বপ য়ত জানা মাে । তয়ফ চারায়নয কব ববঅয এয ায়থ ংভেি 

কযা েবন।  প্রকেটিয নুকূয়র ২০০ ৯-১০ য়ত ২০১৪-২০১৫ থ যফছয  ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন 

কভ যসূচীয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                                                              (রক্ষ টাকাে) 

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত ফযাে ফভৄি ব্যে 

মভাট টাকা টাকা মভাট 

২০০৯-১০ ১৪১০০.০০ ১৪১০০.০০ ১২৭১৮.৭৮ 

২০১০-১১ ৩১৫২৭.০০ ৩০৮৩১.৭৮ ৩০৫০৭.২৪ 

২০১১-১২ ২৩১০০.০০ ২৩১০০.০০ ২২৬২৯.৯৮ 

২০১২-১৩ ২৪৬৩২.০০ ২৪৬৩২.০০ ২৩৭৮৫.৬০ 

২০১৩-১৪ ২৪৪০০.০০ ২৪৩৯৬.২৫ ২৪২৫৫.৫২ 

২০১৪-১৫ ১০০.০০ ৭৫.০০ ৫৭.৮২ 

মভাট ১১৭১৩৫.০৩ ১১৭১৩৫.০৩  ১১৩৯৫৪.৯৪ (৯৭.২৯%) 

৮.২। প্রধান প্রধান ংয়গয  অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফয়িলণঃ  প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন 

নুমােী অবথ যক গ্রগবত ১১৩৯৫৪.৯৪ (৯৭.২৯%) ও ফাস্তফ গ্রগবত য়েয়ছ ১০০%। প্রকেটিয িবববিক অবথ যক 

ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ   

৮.২.১ জনফর (বঅআআউ) এয মফতন বাতা: বডবব’য ংস্থান নুমােী ৩২ জনফর (বঅআআউ) এয মফতন বাতা ফাফদ 

৪৩৬.৮৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪০৮.০৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। এ খায়ত  অবথ যক গ্রগবত ও ফাস্তফ 

গ্রগবত মথাক্রয়ভ  ৯৩.৪০% এফং ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

৮.২.২ টিএ এে বডএ : বডবব’য ংস্থান নুমােী টিএ এন্ড প্তডএ ফাফদ ১৬০.৭১ রক্ষ টাকা মথাক ফযায়েয বফযীয়ত 

১৫২.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৫.১২% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৮.২.৩ মটবরয়পান ও আয়রকিবনক মমাগায়মাগ : বডবব’য ংস্থান নুমােী মটবরয়পান ও আয়রকিবনক মমাগায়মাগ  ফাফদ মথাক 

৪৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৩.১৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ এ খায়ত অবথ যক গ্রগবত ৯৬% এফং 

ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ ভয়ভ য জানা মাে।  

৮.২.৪ বক্ষা প্রবতষ্ঠানভয়য ব্যফস্থানা এফং জফাফবদবতা : বক্ষা প্রবতষ্ঠানভয়য ব্যফস্থানা এফং জফাফবদবতা  ফাফদ 

বডবব’য ংস্থান নুমােী ৩৯২.৩২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৮৬.০১ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ 

অবথ যক গ্রগবত ৭৩% থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 
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৮.২.৫ মভযাভত ও পুনফ যান : বডবব’য ংস্থান নুমােী মভযাভত ও পুনফ যান ফাফদ ৫০.১৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৪৫.১২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯০% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৮.২.৬ টিউন বপ : বডবব’য ংস্থান নুমােী ৮৩৫৭৪২১ জয়নয টিউন বপ ফাফদ ১৪৫৩০.০৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয 

বফযীয়ত ১৪১৩৬.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৭% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ৭৬.৭০% 

িন্ন য়েয়ছ। 

৮.২.৭ দবযদ্র ছাে-ছােীয়দয জন্য উবৃবি : এ খায়ত ৮৩৫৭৪২১ জন দবযদ্র ছাে-ছােীয়দয জন্য উবৃবি ফাফদ বডবব’য ংস্থান 

নুমােী ৯৭৫৬৪.৪৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৯৫০৫২.৫২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত 

৯৭.৪৩% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ৭৬.৭০%। 
৮.২.৮ মানফান ক্রে : বডবব’য ংস্থান নুমােী ৫৯২ টি মানফান ক্রে (মভাটয াআয়কর ২৮৭টি, জী-১টি, এফং 

ফাআাআয়কর-৩০৬টি) ফাফদ ৩৪৮.৪৫ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫৯২টি মানফান ক্রে কযা য়েয়ছ এফং 

এখায়ত ফযােকৃত য়থ যয পুয়যাটাআ ব্যে কযা য়েয়ছ।  থ যাৎ এ খায়ত অবথ যক এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন 

য়েয়ছ। 

৮.২.৯ মন্ত্রাবত (বঅআআউ ও উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা বপ) : এ খায়ত  ১০৫টি মন্ত্রাবত ংগ্র (বঅআআউ ও উয়জরা 

ভাধ্যবভক বক্ষা বপ)  ফাফদ ৩১.২৭ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১০৫টি মন্ত্রাবত ক্রে ফাফদ ৩১.২৭  রক্ষ 

টাকায পুয়যাটাআ ব্যে কযা য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

৮.২.১০ অফাফে (বঅআআউ ও উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা বপ) : বডবব’য ংস্থান নুমােী ১২১টি অফাফে 

(বঅআআউ ও উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা বপ) ক্রে ফাফদ ৮.৪৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১২১টি অফাফদে 

ক্রে ফাফদ ফযােকৃত রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

 

৯।  প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  
 

বযকবেত উয়েশ্য জযন 

(ক)  উবৃবি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ভাধ্যবভক ম যায়েয বক্ষাথীয 

ংখ্যা বৃবি কযা; 
(ক)  উবৃবি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ভাধ্যবভক ম যায়েয 

বক্ষাথীয ংখ্যা বৃবি কযা  য়েয়ছ ভয়ভ য 

ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ;  
(খ)  ভাধ্যবভক ম যায়ে বক্ষায গুণগত ভান উন্নেন এফং নাযীয 

ক্ষভতােয়ন ােতা কযা; 
(খ)  ভাধ্যবভক ম যায়ে বক্ষায গুণগত ভান উন্নেন 

এফং নাযীয ক্ষভতােয়ন ােতা কযা  য়েয়ছ  

ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 
(গ)  উবৃবি গ্রণকাযী বক্ষাথীয়দয বফয়লবায়ফ মভয়েয়দয 

উদ্বুিকযয়ণয ভাধ্যয়ভ এএব ও দাবখর া ম যন্ত 

বফফা কযা মথয়ক বফযত মযয়খ জনংখ্যা বৃবি বনেন্ত্রয়ন 

ােতা কযা;।  

(গ)  উবৃবি গ্রণকাযী বক্ষাথীয়দয বফয়লবায়ফ 

মভয়েয়দয উদ্বুিকযয়ণয ভাধ্যয়ভ এএব ও 

দাবখর া ম যন্ত বফফা কযা মথয়ক বফযত মযয়খ 

জনংখ্যা বৃবি বনেন্ত্রয়ন ােতা কযা  

য়েয়ছভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ;  

(ঘ)  অথ য-াভাবজক উন্নেয়ন মভয়েয়দয ংগ্রণ বৃবি কযা;  
 

(ঘ)  অথ য-াভাবজক উন্নেয়ন মভয়েয়দয ংগ্রণ বৃবি 

ময়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

(ঙ)  প্রবতফন্ধী বক্ষাথীয়দয বফয়ল ােতা কযা; এফং (ঙ)  প্রবতফন্ধী বক্ষাথীয়দয ােতা কযা  য়েয়ছ ; 

এফং 
(চ)   নফসৃষ্ট ৩ টি উয়জরা মভাট ৩০৫টি উয়জরা ভাধ্যবভক 

বক্ষা বপয়য মন্ত্রাবত ও যিাভাবদয ব্যফস্থা কয়য 

উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা কাঠায়ভায়ক বিারী কযা। 

(চ)   নফসৃষ্ট ৩ টি উয়জরা মভাট ৩০৫টি উয়জরা 

ভাধ্যবভক বক্ষা বপয়য মন্ত্রাবত ও 

যিাভাবদয ব্যফস্থা কয়য উয়জরা ভাধ্যবভক 

বক্ষা কাঠায়ভায়ক বিারী কযা  য়েয়ছ  ভয়ভ য 

ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। 
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১১.০।  প্রকগেয প্রবাফ  নাযী বক্ষা বফস্তাযকয়ে জাতীে বববিয়ত ভাধ্যবভক ম যায়ে গৃীত ছােী উবৃবি প্রদায়নয রয়ক্ষে 

প্রকেটি ফাস্তফােন কযা ে। ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ মম, অয়রাচে প্রকেটি 

ফাস্তফােয়নয পয়র এএব া ছােীয়দযয়ক উবৃবি ফআ-পুস্তক ক্রে এফং যীক্ষায বপ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ 

ভাধ্যবভক ম যায়েয ছােীয়দয ববতযয ায উন্নীত য়েয়ছ; বক্ষায গুণগত ভান উন্নেন এফং নাযীয ক্ষভতােয়ন ােতা ও 

বফজ্ঞান বক্ষাে উৎা সৃবষ্ট কযায রয়ক্ষে ফবধ যত ায়য উবৃবি ও ন্যান্য অবথ যক সুবফধাবদ প্রদান কযায পয়র ছােীয়দয 

ে-অউয়টয ায হ্রা ময়েয়ছ। নফসৃষ্ট ৩টি উয়জরা মভাট ৩০৫টি উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা বপয়য মন্ত্রাবত 

ও যিাভাবদয ব্যফস্থা কয়য উয়জরা ভাধ্যবভক বক্ষা কাঠায়ভা বিারী য়েয়ছ। প্রকেটি ফাস্তফায়খন প্তযখফগত 

মকান প্রবাফ প্তযরপ্তক্ষত য়প্তন ভয়ভ য ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ।  
১২.০। ভস্যাঃ  

 ১২.১ প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র বক্ষাথীয ে-অউয়টয ায হ্রা, ায়য ায বৃবি এফং বক্ষায গুনগতভান বৃবি 

ও অনুলবিক বফলে িবকযত মকান ভীক্ষা বযচারনা ংক্রান্ত তে ববঅযএ উয়েখ মনআ ফা ংবিষ্ট 

কভ যকতযাগণ এ িয়কয সুবনবদ যষ্টবায়ফ জানায়ত ায়যনবন; 

             ১২.২ বক্ষাথীয ংখ্যা তেবধক ায়য মফয়ে মাফায কাযয়ণ মদয়য বত দবযদ্রে ঞ্চয়রয বক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন বৃবি 

প্রদায়নয জন্য বক্ষাথী ফাছাআ কযা দূরূ য়ে য়ে, ম মক্ষয়ে উবৃবি প্রদায়নয ংখ্যা ম যাপ্ত ফয়র 

প্রবতেভান য়েয়ছ; 

 ১২.৩ মদয়য ভপস্বর এরাকাে উবৃবিয ায য়যয তুরনাে কভ ফয়র প্রবতেভান ে।  

             ১২.৪     প্রকেটি জুরাআ ২০০৯ এ শুরু য়ে জুন, ২০১৩ মত ভাবপ্তয জন্য বনধ যাবযত থাকয়রও প্তডখম্বয, ২০১৪ এ ভাি 

খয়খে। যপ্তদখক মূর প্রকে ৯১৪২৫.২২ রক্ষ টাকায় নুখভাপ্তদত খরও প্রকৃতখক্ষ ১১৩৯৫৪.৯৪ রক্ষ 

টাকা ব্যয় খয়খে। এয পয়র একবদয়ক মমভন ব্যে বৃবি ময়েয়ছ ন্যবদয়ক প্রকয়েয সুপর ময়ত বফরম্ব 

য়েয়ছ। 
 ১২.৫ অখরাচ্য প্রকেটি প্তডখম্বয , ২০১৪ এ ভাি খয়খে। প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি 

প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত মপ্রযখণয কথা থাকখরও এ প্রকখেয প্তপ্তঅয ৬ ভায়য বধক ভে 

য থ যাৎ ১২/০১/২০১৫ তাবযয়খ অআএভআপ্তডখত াওয়া মায়।  
১৩.০।  সুাবযঃ  

 

১৩.১    প্রকেটি ফাস্তফােয়নয পয়র বক্ষাথীয ে-অউয়টয ায হ্রা, ায়য ায বৃবি এফং বক্ষায গুনগতভান বৃবি 

ও অনুলবিক বফলে িবকযত মকান ভীক্ষা বযচারনা কয়য ভীক্ষায পরাপর অআএভআবড’য য়ি 

মোয কযা মময়ত ায়য; 
 

             ১৩.২ যকায়যয বক্ষা কাম যক্রভ/ সুবফধা ক্রভফধ যভান ায়য বৃবিয ায়থ ায়থ ছাে-ছােীয ংখ্যাও ক্রভফধ যভান ায়য 

বৃবি ায়ে। তাআ এত বফপুর ংখ্যক বক্ষাথীয ভধ্য য়ত উবৃবি প্রদায়নয জন্য বক্ষাথী ফাছাআ কযা দূরূ 

য়ে য়েয়ছ। ম মক্ষয়ে উবৃবি প্রদায়নয ংখ্যা ববফষ্যয়ত অয়যাও বৃবি কযা মময়ত ায়য। এয়ক্ষয়ে মদয়য 

কভ সুবফধাপ্রাপ্ত ভপস্বর এরাকাে উবৃবিয ায য এরাকায তুরনাে বৃবি কযা মময়ত ায়য; 

 ১৩.৩ উবৃবি প্রদায়নয বাফ প্রবতষ্ঠানবববিক ডাটায়ফআজ অকায়য মযকড য বয়য়ফ ংযক্ষণ কযয়ত য়ফ মায়ত 

প্রয়োজয়ন ববফষ্যয়ত এয প্রবাফ ভল্যােন কযা মাে; 

             ১৩.৪     প্রকেটি জুরাআ ২০০৯ এ শুরু য়ে জুন, ২০১৩ মত ভাবপ্তয জন্য বনধ যাবযত থাকয়রও প্তডখম্বয, ২০১৪ এ ভাি 

খয়খে। যপ্তদখক মূর প্রকে ৯১৪২৫.২২ রক্ষ টাকায় নুখভাপ্তদত খরও প্রকৃতখক্ষ ১১৩৯৫৪.৯৪ রক্ষ 

টাকা ব্যয় খয়খে। এয পয়র একবদয়ক মমভন ব্যে বৃবি ময়েয়ছ ন্যবদয়ক প্রকয়েয সুপর ময়ত বফরম্ব 

য়েয়ছ। পয়র Time Over run ও Cost over run য়েয়ছ  মা ভন্ত্রণারে ববফষ্যয়ত বনেন্ত্রণ কযয়ফ; 

 ১৩.৫ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) প্রনয়নপূফ যক তা 

অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ মপ্রযয়ণয বফলয়ে ভন্ত্রণারয়খক কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 
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ফাংরায়দ াফবরক বফশ্ববফদ্যারেভয়য বক্ষা সুবফধাবদ উন্নেনকয়ে জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে ীল যক প্রকমেয 

ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 

(ভাপ্ত: জুন,২০১৫) 

    

১.০।    প্রকয়েয নাভঃ ‘‘ফাংরায়দ াফবরক বফশ্ববফদ্যারেভয়য বক্ষা সুবফধাবদ উন্নেনকয়ে জ্ফজ্ঞাবনক 

মন্ত্রাবত ক্রে” ীল যক প্রকে।” 

 

২.০। প্রাবনক ভন্ত্রণারেঃ  বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 

৩.০। ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন। 
 

   

৪.০। প্রকয়েয ফস্থানঃ  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী বফশ্ববফদ্যারে, ফাংরায়দ কৃবল বফশ্ববফদ্যারে,  

ফাংরায়দ প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে,  চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারে,  

জাািীযনগয বফশ্ববফদ্যারে, আরাবভক বফশ্ববফদ্যারে (কুবষ্টো),  াজারার 

বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যােন  (বয়রট), খুরনা বফশ্ববফদ্যারে, ফিফন্ধু মখ 

ভৄবজফয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারে (গাজীপুয), াজী মভাঃ দায়ন বফজ্ঞান ও 

প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে (বদনাজপুয), ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রভেবি 

বফশ্ববফদ্যারে (টািাআর), টুোখারী বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে 

(টুোখারী), চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে, যাজাী প্রয়কৌর ও 

প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে, খুরনা প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ 

বফশ্ববফদ্যারে, ঢাকা প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে।  
 

 

৫.০।    প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ   

 (রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 
বতক্রান্ত  

ব্যে (ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   
২২৬৫০.০০ 

(মজবডবএপ-

১০০০০.০০) 

 

২০৭৩০.০০ 

(মজবডবএপ-

১০০০০.০০) 

১৭০০৩.৯৬ 

(মজবডবএপ

-

১০০০০.০০) 

জানুোযী,২০০

৯ 

য়ত 

জুন,২০১২  

জানুোযী,২০০৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জানুোযী,২০০

৯ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

(-) 

৩৭২৬.০৪ 

(৩৪%) 

৩৬ ভা 

(১০০%) 

মনাট: ফাংরায়দ যকায়যয থ যােন ৭০০৩.৯৬ রক্ষ টাকা এফং মজবডবএপ-১০০০০.০০ রক্ষ টাকাে প্রকেটি ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

 

৬.০। টভূবভঃ একটি মদয়য উন্নেয়নয প্রকৃবত ও ধযণ, উি মদয়য বক্ষায ধযণ এফং গুনগত ভায়নয উয বনব যয কয়য। 

ফাংরায়দ এয ব্যবতক্রভ নে। ফাংরায়দয়য উন্নেয়ন উচ্চবক্ষায ভূবভকা বনঃয়ন্দয় গুরুেপূণ য। মদয় ফতযভয়ন ৮০টি 

বফশ্ববফদ্যারে বফদ্যভান যয়েয়ছ। (২৭টি াফবরক বফশ্ববফদ্যারে+৫৩টি প্রাআয়বট বফশ্ববফদ্যারে)। প্রাে ১০ রক্ষ ছাে-ছােী 

এফ বফশ্ববফদ্যারয়ে ধ্যেণ কয়য। াফবরক বফশ্ববফদ্যারেভ যকায প্রদি য়থ য বযচাবরত ে। ফাংরায়দ যকায 

বফশ্ববফদ্যারেভয়ক মম থ য প্রদান কয়য তা বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন চাবদা পূযয়ণ ম যাপ্ত নে। এয পয়র 

বফশ্ববফদ্যারেভয়য ল্যাফয়যটযী মন্ত্রাবত/পটওোয এফং জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা ম্ভফ ে না। জ্ফজ্ঞাবনক 

এফং ল্যাফয়যটযী মন্ত্রাবতয চাবদা পূযয়ণয রয়ক্ষে বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন ২২৬৫০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে 

জানুোবয, ২০০৯ মথয়ক জুন, ২০১৫ মভোয়দ অয়রাচে প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ।  
 
 

 

৬.১ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

(ক) ছােয়দয ববজ্ঞতা এফং দক্ষতায়ক প্রগাঢ় কযায রয়ক্ষে তায়দযয়ক ােতা প্রদান কযা, মায়ত তাযা মদয়য অথ য-

াভাবজক উন্নেয়ন ভূবভকা যাখয়ত ায়য;  

 
   

(খ) অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবিয উন্নবতয বফলয়ে ভাভবেক জ্ঞান এফং ববজ্ঞতা জযয়নয উয়েয়শ্য ছাে-ছােীয়দয 
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দক্ষতা বৃবি কযা; 

 

(গ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে বফববন্ন বফলয়ে উচ্চতয গয়ফলণা এফং ধ্যেয়ন য়মাবগতা কযা।  

 

৭.০। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত)  

 

         (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী বযকবেত 

রক্ষেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য 

জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে 

 

মথাক ১৬৯৫০.০০ মথাক ১৬৯৫০.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 

০২। কভ যকতযাগয়ণয মফতন বাতাবদ মথাক ৪.০০ ০৩ জন ৪.০০ 

(১০০%) 

৩ জন 

(১০০%) 

০৩। কভ যচাবদগয়ণয মফতন বাতাবদ; মথাক ৪.০০ ০২ জন ৪.০০ 

(১০০%) 

২ জন 

(১০০%) 

০৫। বঅআআউ বপয়য 

মস্টনাযী; 

রট ৮.০০ রট ৮.০০ 

(১০০%) 

রট 

 

০৬। বঅআআউ বপয়য 

কনটিনয়জবন্প; 

মথাক ৩১.০০ মথাক ৩০.৯৬ 

(১০০%) 

মথাক  

 

০৭। বঅআআউ বপয়য 

আকুআয়ভন্ট; 

ংখ্যা ৩.০০ ০৮টি ৩.০০ 

(১০০%) 

০৮টি  

(১০০%) 

০৮। বঅআআউ বপয়য 

অফাফে; 

ফঃবভঃ ৪.০০ ৬৬টি ৪.০০ 

(১০০%) 

৬৬টি 

(১০০%) 

০৯। ববড বোট। মথাক ৩৭২৬.০০ মথাক ০.০০ 

 

মথাক 

 ফ যমভাট=  ২০৭৩০.০০ ১০০% ১৭০০৩.৯৬ 

(৮২.০৩%) 

 

  

৮.০। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  
 

৯.০ াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৯.১ নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  ২২৬৫০.০০ রক্ষ (বজওবফ-১২৬৫০.০০ রক্ষ ও মজবডবএপ-১০০০০.০০ রক্ষ) টাকা 

প্রাক্কবরত ব্যয়ে প্রকেটি জানুোযী,২০০৯ য়ত জুন,২০১২ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য গত ০৭-১২-২০০৮ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক 

নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত গত ২৫/১১/২০১৩ তাবযয়খ নুবষ্ঠত প্রকয়েয বডবআব বাে প্রকয়েয ব্যে ১০% এয ভয়ধ্য হ্রা 

কয়য ২০৭.৩০ মকাটি টাকাে বনধ যাযণপূফ যক প্রকেটি ংয়াধন কযা ে এফং ২ (দ্যআ) দপাে  (১ভ দপাে ১ ফছয ও ২ে দপাে ২ 

ফছয) মভাট ৩ (বতন) ফছয ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক প্রকয়েয মভোদ জুন, ২০১৫ ম যন্ত ফবধ যত কযা ে।   

 

৯.২ প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ  

 ১৮ াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে; 

 কভ যকতযাগয়ণয মফতন বাতাবদ; 

 কভ যচাবদগয়ণয মফতন বাতাবদ; 

 বঅআআউ বপয়য বাো; 

 বঅআআউ বপয়য মস্টনাযী; 

 বঅআআউ বপয়য কনটিনয়জবন্প; 
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 বঅআআউ বপয়য আকুআয়ভন্ট; 

 বঅআআউ বপয়য অফাফে; 

 ববড বোট। 

  

৯.৩ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযা প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ 

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 

 

১। নূয মভাাম্মদ মভাো,  

উ-বযচারক,  

বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুবয কবভন 

৩০/০৯/২০০৯ ৩০/১২/২০১৪ খেকারীন 

২। মযাকানা রােরা,  

ববনেয কাযী বযচারক, 

বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুবয কবভন 

২৭/০১/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৫ খেকারীন 

 

 

১০.০। প্রকে বযদ যনঃ  প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক ২৫-০৮-২০১৬, ০৩-০৯-২০১৬, ২৯-১০-২০১৬, ২৭-১০-

২০১৬, তাপ্তযখে মথাক্রয়ভ চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারে, চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে; যাজাী বফশ্ববফদ্যারে, 

যাজাী প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে; খুরনা প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে; াজারার বফজ্ঞান ও প্রভেবি 

বফশ্ববফদ্যােন (বয়রট); টুোখারী বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারে  য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। বযদ যনকায়র 

প্রকে ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ  ও বফশ্ববফদ্যারেভয়য কভ যকতযাগণ উবস্থত বছয়রন।  

বফশ্ববফদ্যারেভয়য উয়েখয়মাগ্য ম্ন

১০.১.১ চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে ৭৫০.০০ 

রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ব্যে য়েয়ছ ৭৫০.০০ রক্ষ টাকা (১০০%)এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয 

বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ মমভনঃ বডবজটার এরবঅয বভটায, উচ্চ 

তাভাোয পাযয়নন্প, পাংন মজনায়যটয আউবএ মফটাযী, এোয কয়িায,মডকস্ট কবিউায, মরজায মজট 

বপ্রন্টায, স্কোনায, ম্যাবিবভবডো প্রয়জক্টয, ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, এব মবাি বভটায, বডবজটার ওোট বভটায,  

বডবববড যাআটায আতোবদ। 

       

১০.১.২  চট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে ৮১০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৮১০.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%)এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ 

মমভনঃ বডবজটার এরবঅয বভটায, পাংন মজনায়যটয আউবএ মফটাযী, বযাবভক ভটয এে ময়স্কর, এোয 

কয়ম্প্রায, বডবববড যাআটায মডকস্ট কবিউায, মরজায মজট বপ্রন্টায, স্কোনায, ম্যাবিবভবডো প্রয়জক্টয, 

ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, বডবজটার ম্যাবিবভটায, াআেবরক মটস্টয়ফঞ্চ, এব মবাি বভটায আতোবদ। 

        

১০.১.৩ যাজাী বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে 

১৫১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ১৫১৫.০০ রক্ষ টাকা ( ১০০%)এফং 

ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ মমভনঃ পাংন 

মজনায়যটয আউবএ মফটাযী, বযাবভক ভটয এে ময়স্কর, বডবজটার ম্যাবিবভটায, এব মবাি বভটায, বডবজটার 

ওোট বভটায, বডবজটার এরবঅয বভটায,  মডকস্ট কবিউায, মরজায মজট বপ্রন্টায, স্কোনায, ম্যাবিবভবডো 

প্রয়জক্টয, ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, বডবববড যাআটায আতোবদ। 
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১০.১.৪  যাজাী প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে ৭৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৭৮০.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%)এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ 

মমভনঃ ম্যাবিবভবডো প্রয়জক্টয, এোয কয়িায, বডবজটার ওোট বভটায, বডবজটার এরবঅয বভটায, উচ্চ 

তাভাোয পাযয়নন্প, পাংন মজনায়যটয আউবএ মফটাযী,মডকস্ট কবিউায, মরজায মজট বপ্রন্টায, স্কোনায, 

বডবববড যাআটায ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, বডবজটার ম্যাবিবভটায, াআেবরক মটস্টয়ফঞ্চ, এব মবাি বভটায,  

আতোবদ। 

১০.১.৫  খুরনা প্রয়কৌর ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে  ১০৬২.০০  রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৭৯৫.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%)এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ 

মমভনঃ পয়টাকবোয, বডবজটার ম্যাবিবভটায, াআডবরক মটস্টয়ফঞ্চ, মডকস্ট কবিউায, পাংন মজনায়যটয 

আউবএ মফটাযী, বযাবভক ভটয এে ময়স্কর, এোয কয়ম্প্রায, মরজায মজট বপ্রন্টায, স্কোনায, ম্যাবিবভবডো 

প্রয়জক্টয, ভাআয়ক্রায়কা, এব মবাি বভটায, বডবজটার ওোট বভটায, বডবজটার এরবঅয বভটায, উচ্চ তাভাোয 

পাযয়নন্প আতোবদ। 

 

                   

১০.১.৬ াজারার বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যােন (বয়রট)  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয 

মভাট প্রাক্কবরত ব্যে ৭৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৭৫০.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%)এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ 

মমভনঃ স্কোনায, ম্যাবিবভবডো প্রয়জক্টয, ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, বডবজটার ম্যাবিবভটায, াআডবরক 

মটস্টয়ফঞ্চ,  বডবজটার এরবঅয বভটায, উচ্চ তাভাোয পাযয়নন্প, পাংন মজনায়যটয আউবএ মফটাযী, বযাভীক 

ভটয এে ময়স্কর, এোয কয়ম্প্রায, মডকস্ট কবিউায, মরজায মজট বপ্রন্টায, এব মবাি বভটায, বডবজটার ওোট 

বভটায,  বডবববড যাআটায আতোবদ। 

১০.১.৭  াজী মভাাম্মদ দায়ন বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যােন (বদনাজপুয)  প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ 

বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত 

৫০০.০০ রক্ষ টাকা ( ১০০%)এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত 

ক্রে কযা য়েয়ছ মমভনঃ ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, বডবজটার ম্যাবিবভটায, াআডবরক মটস্টয়ফঞ্চ, বডবজটার 

ওোট বভটায, বডবজটার এরবঅয বভটায, মডকস্ট কবিউটায, মরজায মজট বপ্রন্টায, স্কোনায, ম্যাবিবভবডো 

প্রয়জক্টয, উচ্চ তাভাোয পাযয়নন্প, পাংন মজনায়যটয আউবএ মফটাযী, বযাবভক ভটয এে ময়স্কর, এোয 

কয়িায আতোবদ। 

          

১০.১.৮ টুোখারী বফজ্ঞান ও প্রভেবি বফশ্ববফদ্যারেঃ প্তডপ্তপ্ত’য ংস্থান নুমায়ী প্রকয়েয অওতাে এ বফশ্ববফদ্যারয়েয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যে ৩৭৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত জুন,২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত গ্রগবত ৩৭৫.০০ রক্ষ টাকা 

(১০০%) এফং ফাস্তয়ফ বফশ্ববফদ্যারয়েয বফববন্ন বডাটয়ভয়ন্ট নানা অআয়টয়ভয জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ 
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মমভনঃ বডবজটার এরবঅয বভটায, উচ্চ তাভাোয পাযয়নন্প, পাংন মজনায়যটয, আউবএ মফটাযী, বযাবভক ভটয 

এে ময়স্কর, মডকস্ট কবিউায, স্কোনায, ম্যাবিবভবডো প্রয়জক্টয, ভাআয়ক্রায়কা, পয়টাকবোয, বডবজটার 

ম্যাবিবভটায, াআেবরক মটস্টয়ফঞ্চ, এব মবাি বভটায, বডবজটার ওোট বভটায, এোয কয়ম্প্রায, বডবফবড যাআটায 

আতোবদ। 

 

প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত জ্ফজ্ঞাবনক  মন্ত্রাবতয বকছু বচে বনম্নরূ: 
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বচে: প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত বফববন্ন জ্ফজ্ঞাবনক  মন্ত্রাবত  

১১.০। ভল্যােন িবত ( Methodology)  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবস্দষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 

 

১২.০। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   

 

১২.১ অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ২০৭৩০.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত 

প্রাপ্ত ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,  ২০১৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  ১৭০০৩.৯৬ 

রক্ষ টাকা (৮২.০৩%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ০৮-২০০৯ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন কভ যসূ বচয 

অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                                               (রক্ষ টাকাে)  

অবথ যক 

ফৎয 
   নুয়ভাবদত ভর 

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

নুয়ভাবদত  

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

এবডব ফযাে 

ফভৄবি ব্যে 

 মভাট মভাট 

২০০৮-০৯ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ 

২০০৯-১০ ৫৬৯৬.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ 

২০১০-১১ ৫৭৬৪.০০ ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ 

২০১১-২০১২ ৮১৯০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১২-২০১৩ - ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ১১২৫.০০ 

২০১৩-২০১৪ - ২০০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ - ৬৬০৫.০০ ৩৩৭৯.০০ ৩৩৭৯.০০ ৩৩৭৮.৯৬ 

মভাট ২২৬৫০.০০ ২০৭৩০.০০ ১৭০০৪.০০ ১৭০০৪.০০ ১৭০০৩.৯৬ 

(৮২.০৩%) 

        

       মনাট: প্রকয়েয অওতাে জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ংগ্রয়য মক্ষয়ে  অভদানীকাযকগণ বনয়জযাআ ববডবোট বযয়াধ কয়যয়ছন 

বফধাে  ববডবোট খায়ত ফযােকৃত ৩৭.২৬ মকাটি টাকা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ও ব্যে েবন। এছাো প্রকয়েয অওতাে 

ব্যবেত ৪,৪২৫/- টাকা চারায়নয ভাধ্যয়ভ যকাবয মকালাগায়য জভা মদো য়েয়ছ।  
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১২.২ িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফমিলণঃ প্রকয়েয প্রধান প্রধান ংয়গয গ্রগবত বনয়ম্ন মদো র: 

 

১২.২.১ াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য 

জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রে  খায়ত ১৬৯৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৬৯৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ 

অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ । অয়রাচে প্রকেটিয মভাট ব্যয়েয প্রাে ৯৯%-আ  জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত 

ক্রয়েয জন্য বনধ যাবযত বছর।   

 

১২.২.২ কভ যকতযাগয়ণয মফতন বাতাবদঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী কভ যকতযাগয়ণয মফতন বাতাবদ ফাফদ ৪.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ  থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ 

০৩ জন কভ যকতযাগয়ণয মফতন বাতাবদয বফযীয়ত ০৩ জন কভ যকতযাগয়ণয মফতন বাতাবদ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

 

১২.২.৩ কভ যচাবযগয়ণয মফতন বাতাবদঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী কভ যচাবদগয়ণয মফতন বাতাবদ  খায়ত ৪.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং ফাস্তয়ফ 

০২ জন কভ যচাবযগয়ণয মফতন বাতাবদ বফযীয়ত ০২ জন কভ যচাবযগয়ণয মফতন বাতাবদ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

 

 ১২.২.৪ বঅআআউ বপয়য মস্টনাযীঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বঅআআউ বপয়য মস্টনাযী ক্রে খায়ত ৮.০০ রক্ষ টাকা 

ফযায়েয বফযীয়ত ৮.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 
 

১২.২.৫ বঅআআউ বপয়য আকুআয়ভন্টঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বঅআআউ বপয়য আকুআয়ভন্ট ক্রে খায়ত ৩.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং 

ফাস্তয়ফ ০৮টি আকুআয়ভন্ট বফযীয়ত ০৮টি আকুআয়ভন্ট ক্রে কযা য়েয়ছ। 

 

১২.২.৬ বঅআআউ বপয়য অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বঅআআউ বপয়য অফাফে ক্রে খায়ত ৪.০০ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ  এফং 

ফাস্তয়ফ ৬৬টি অফাফে ক্রে এয বফযীয়ত ৬৬টি অফাফে ক্রে কযা য়েয়ছ।  

১৩.০।  প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  
 

বযকবেত জযন 

(ক) ছােয়দয ববজ্ঞতা এফং দক্ষতায়ক 

প্রগাঢ় কযায রয়ক্ষে তায়দযয়ক ােতা 

প্রদান কযা, মায়ত তাযা মদয়য অথ য-

াভাবজক উন্নেয়ন ভূবভকা যাখয়ত ায়য; 

(ক) ছােয়দয ববজ্ঞা এফং দক্ষতায়ক প্রগাঢ় কযায রয়ক্ষে তায়দযয়ক 

ােতা প্রদায়নয জন্য বফববন্ন ধযয়নয মন্ত্রাবত ংগ্র কযা য়েয়ছ মা 

তয়দয বক্ষা গ্রণ ও ববফষ্যত কভ যজীফয়ন এফংফ যবয মদয়য অথ য-

াভাবজক উন্নেয়ন গুরুেপূণ য ভূবভকা যাখায়ত ােতা কযয়ফ;   

(খ) অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবিয উন্নবতয 

বফলয়ে ভাভবেক জ্ঞান এফং ববজ্ঞতা 

জযয়নয উয়েয়শ্য ছাে-ছােীয়দয দক্ষতা বৃবি 

কযা; 

(খ) অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবিয উন্নবতয বফলয়ে ভাভবেক জ্ঞান এফং 

ববজ্ঞাতা জযয়নয রয়ক্ষে বফববন্ন ধযয়নয মন্ত্রাবত ও বক্ষা উকযণ 

ংগ্র কযা য়েয়ছ মায পয়র ছাে-ছােীয়দয দক্ষতা বৃবি ময়েয়ছ  ভয়ভ য 

ববঅয এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

(গ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে বফববন্ন বফলয়ে 

উচ্চতয গয়ফলণা এফং ধ্যেয়ন য়মাবগতা 

কযা। 

(গ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে বফববন্ন বফলয়ে উচ্চতয গয়ফলণা এফং ধ্যেয়ন 

য়মাবগতা কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয  এ উয়েখ কযা য়েয়ছ 

১৪.০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রয়মাজে নে। 

 

১৫.০। প্রকয়েয প্রবা ফঃ অখরাচ্য প্রকেটি ফাস্তফায়খনয পখর (ক) ছােয়দয ববজ্ঞা এফং দক্ষতায়ক প্রগাঢ় কযায রয়ক্ষে 

তায়দযয়ক ােতা প্রদান কযা, মায পয়র তাযা মদয়য অথ য-াভাবজক উন্নেয়ন গুরুেপূণ য ভূবভকা যাখয়ছ ভয়ভ য জানা 

মগয়ছ; (খ)অদৄবনক বফজ্ঞান ও প্রভেবিয উন্নবতয বফলয়ে ভাভবেক জ্ঞান এফং ববজ্ঞাতা জযয়নয উয়েয়শ্য ছাে-

ছােীয়দয দক্ষতা বৃবি ময়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-এ উয়েখ অয়ছ; (গ) উচ্চ বক্ষায মক্ষয়ে বফববন্ন বফলয়ে উচ্চতয গয়ফলণা 

এফং ধ্যেয়ন য়মাবগতা সৃবষ্ট কযা খয়খে। ফ যপ্তয , প্রকেটি াফবরক বফশ্ববফদ্যারেভয়য বক্ষা সুবফধাবদ উন্নেনকয়ে  

ায়ক ভূবভকা ারন কয়যয়ছ।    
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১৬.০। ম যয়ফক্ষণঃ 

 ১৬.১ ভর প্রকেটি মভাট ৩ ফৎয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয মভোদ অযও ৩(বতন) 

ফছয বৃবি কযা য়েয়ছ। পয়র মভোদ বৃবি য়েয়ছ ১০০%। প্রকয়েয মভোদ বৃবিয পয়র আয়তাভয়ধ্য ব্যবেত য়থ যয 

উয়মাগীতা প্রাবপ্ত বফরবম্বত ে; 

১৬.২     প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত বফববন্ন জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত আসুে মযবজস্টায়য এবন্ট না কয়যআ বফববন্ন বডাট যয়ভন্ট যফযা 

কযা য়েয়ছ ভয়ভ য বযরবক্ষত য়েয়ছ। পয়র অয়রাচে প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত মন্ত্রাবতভয়য ফস্থা ও ফস্থান 

বনণ যে কযা কস্টাধ্য য়েয়ছ; তাছাো, মকান মকান বফশ্ববফদ্যারয়েয মক্ষয়ে অআয়টভ ওোযী ংখ্যা ও ব্যে উয়েখ কযা 

য়েয়ছ অফায মকান মকান বফশ্ববফদ্যারয়েয মক্ষয়ে মথাক/  রট বয়য়ফ তে উয়েখ কযা য়েয়ছ।  পয়র বফশ্ববফদ্যারে 

ওোযী  প্রকৃতয়ক্ষ মভাট কতটি মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ এফং তায নুকূয়র প্রকৃত য়থ য কত টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ 

ম বফলয়ে ঠিক বযভা কযা ম্ভফ েবন।  

১৬.৩    প্রকয়েয নুয়ভাবদত বডবব-মত ববডবোট খায়ত ফযায়েয মমৌবিকতা এফং প্রকৃতয়ক্ষ কতটি মন্ত্রাবত ক্রে কযায 

কথা ও কতটি ক্রে কযা য়েয়ছ এফং তায নুকূয়র প্রকৃত য়থ য কত টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ ম িবকযত তে 

অআএভআবডয়ত  গত ০৮.১২.২০১৬   ১৪.১২.২০১৬; ২৬.১২.২০১৬; ০৪.০১.২০১৭ এফং 

১২.০১.২০১৭, তাবযয়খ মভাট ৫টি য়েয ভাধ্যয়ভ ভন্ত্রণারে, বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী কবভন ও  প্রকে বযচারকয়ক নুয়যাধ 
কযায য গত ০২/০২/২০১৭ তাবযয়খ তা াওো মাে। বফলেটি এতটা বফরবম্বত ওো মভায়টও কাবিত নে।  

১৬.৪   নুয়ভাবদত অযবডবব নুমােী অয়রাচে প্রকয়েয মভাট ব্যয়েয ৯৯%-আ  জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত ক্রয়েয জন্য বনধ যাবযত 

বছর। এয়ত ৩ ফছয়যয প্রকে ৬ ফছয়য ভাপ্ত ওোয ন্যতভ কাযণ য়রা প্রকে ফাস্তফােয়ন চাবদা নুমােী ম যাপ্ত 

এবডব/অযএবডব ফযাে না াওো। যীক্ষায়ন্ত মদখা মগয়ছ, ভর বডবব নুমােী ২০০৮-০৯ মথয়ক ২০১১-১২ 

থ যফছয ম যন্ত ৪ ফছয়য মভাট প্রাক্কবরত ব্যে ২২৬৫০.০০ রক্ষ টাকা বনধ যাযণ কযা য়রও প্রকেটিয নুকূয়র উি ভয়ে 

থ য  ছাে ও ব্যে য়েয়ছ ১১,০০০.০০ রক্ষ টাকা মা মভাট প্রকে ব্যয়েয ভাে ৪৮.৫৬% (বফস্তাবযত নুয়েদ-১২.১);  

১৬.৫ প্রকয়ে বনধ যাবযত/প্রাক্কবরত বফশ্ববফদ্যারেওোযী খাত বববিক ব্যে প্রণেনকায়র তা মথাথ যবায়ফ বনরূন কযা ম্ভফ েবন 

ভয়ভ য ভয়ন য়েয়ছ। এয পয়র মকান মকান অআয়টয়ভয জ্দ্বততা এফং মন্ত্রাবতয  ভল্য প্রকৃত ভল্য য়ক্ষা ফবধ যত ায়য 

বনধ যাযয়ণয ভত ভস্যা য়েয়ছ ভয়ভ য ভয়ন ে; 

১৬.৬   প্রকেটি ভাি য় জুন, ২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য  অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা    

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০১ (এক) ফেয ০৪ ভা খয (খক্টাফয,২০১৬-এ), মা কাম্য নয়। 
 

১৭।  সুাবযঃ  

 ১৭.১  ভর প্রকেটি মভাট ৩ ফৎয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাবদত য়রও যফতীয়ত প্রকয়েয মভোদ অযও ৩(বতন) 

ফছয বৃবি কযা য়েয়ছ। প্রকয়েয মভোদ বৃবিয পয়র ব্যবেত য়থ যয উয়মাগীতা প্রাবপ্ত বফরবম্বত ে। তাআ বত 

অফশ্যক না য়র ন্যান্য প্রকয়েয মক্ষয়ে মভোদ বৃবিয এ ংস্কৃবত বযায কযা প্রয়োজন;  

১৭.২ প্রকয়েয ধীয়ন ফ যয়ভাট কতটি মকান ধযয়নয মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ, কত টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ এফং কতটি 

মকান বফশ্ববফদ্যারেয়ক যফযা কযা য়েয়ছ এফং তায ভয়ধ্য মকানটি মকাথাে ব্যফহৃত য়ে তায একটি বফস্তাবযত 

Inventory এয বফফযণী  জ্তযী কযয়ত য়ফ এফং উি বফফযণীটিয াড যকব ও পট কব বফশ্ববফদ্যারে ভঞ্জুযী 

কবভয়ন ংযক্ষণ কযয়ত য়ফ এফং তা অআএভআবডয়ক মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

১৭.৩ প্রকয়েয নুয়ভাবদত বডবব-মত ববডবোট খায়ত ফযায়েয মমৌবিকতা এফং প্রকৃতয়ক্ষ কতটি মন্ত্রাবত ক্রে কযায 

কথা ও কতটি ক্রে কযা য়েয়ছ এফং তায নুকূয়র প্রকৃত য়থ য কত টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ ম িবকযত তে গত

১২.১২ অআএভআবডয়ত  গত ০৮.১২.২০১৬ তাবযয়খ  ভন্ত্রণারেয়ক 

নুবরব বদয়ে প্রকে বযচারকয়ক নুয়যাধ কযা ে। যফতীয়ত গত ১৪.১২.২০১৬; ২৬.১২.২০১৬ ; ০৪.০১.২০১৭ 

এফং ১২.০১.২০১৭ তাবযয়খ উি তে মপ্রযয়ণয জন্য যয ৪টি তাবগদে মপ্রয মণয য গত ০২/০২/২০১৭ তাবযয়খ 

তেভ াওো মাে। ববফষ্যয়ত এ ধযণয তে যফযায়য মক্ষয়ে অযও মেফান ওোয বফলয়ে য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ; 
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১৭.৪ প্রকেটি প্রণেনকায়র বক বক মন্ত্রাবত কতটি, কত ব্যয়ে ক্রে কযায জন্য বনধ যাবযত বছর তা সুবনবদ যষ্টবায়ফ উয়েখ না 

কযায কাযণ এফং মকান বফশ্ববফদ্যারয়েয জন্য কতটি মন্ত্রাবত কত ব্যয়ে ক্রে কযা য়েয়ছ তায ঠিক বযংখ্যান 

ববঅয-এ উয়েখ না কযায বফলেটি নুন্ধান ঠিক তে উদঘাটয়নয রয়ক্ষে ভন্ত্রণারে একটি কবভটি গঠন কয়য 

প্রবতয়ফদন প্রণেন কযয়ফ এফং এ বফলয়ে গৃীত ব্যফস্থা অআএভআপ্তড-মক ফবত কযয়ফ; 

১৭.৫     ববফষ্যয়ত এভটিবফএপ ভন্ত্রণারে বয়য়ফ প্রকে গ্রয়ণয ভে িয়দয প্রাপ্যতায বববিয়ত প্রকয়েয চাবদা বনরুণ এফং 

এবডব ফযাে প্রদান বনবিত কযয়ত য়ফ; 

 ১৭.৬ ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকে প্রনেণকায়র প্রকৃত চাবদায বববিয়ত থফা প্রয়োজয়ন বফয়লজ্ঞগয়ণয ােতাে 

ংগৃীতব্য অআয়টভ বনধ যাযয়ণয ভয়ে ভন্ত্রণারে য়ত কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ এফং প্রকে য়ত 

যফযাকৃত মন্ত্রাবতয প্রকৃত ব্যফায বনবিত কযায জন্য ংবিষ্ট ভন্ত্রণারে মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়য ;  

১৭.৭     প্রকয়েয অওতাে ংগৃীত মন্ত্রাবতয সুষ্ঠু ব্যফায এফং মভযাভত ও যক্ষণায়ফক্ষণ স্ব-স্ব ংস্থা কর্তযক বনবিত কযয়ত 

য়ফ। এ বফলয়ে ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে নুান বদয়ফ; 

 ১৭.৮    বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ 

মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

 

 ১৭.৯ নুয়েদ ১ ৭.১ য়ত ১ ৭.৮ এয সুাবযভ  নুযণ এফং তায অয়রায়ক প্রণীত কর তোবদ ভন্ত্রণারে কর্তযক 

অআএভআবড করয়ক মপ্রযণ বনবিত কযয়ত য়ফ মথাথ য ফাস্তফােয়ন ভন্ত্রণারে/ংস্থা বধকতয অন্তবযক য়ফ। 
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বস্কর মডয়বরয়ভন্ট প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত) ীল যক প্রকখেয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 
( ভাপ্ত: জুন,২০১৫)  

    
১.০ প্রকয়েয নাভ : “বস্কর মডয়বরয়ভন্ট প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত)” ীল যক প্রকে  

 
২.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারে : বক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা     : কাবযগবয বক্ষা বধদপ্তয। 

 
৪.০ প্রকয়েয ফস্থান : ভগ্র ফাংরায়দ। 

 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে :  
  

                                                                                                                          (রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 

বতক্রান্ত ব্যে 

(ভর প্রঃ ব্যয়েয 

%) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬০০০.৭০ 

৭৩৬০.৭০ 

৩৮৬৪০.০০ 

১৬২৬৮.৯০ 

২৯৫৭.৬৫ 

১৩৩১১.২৫ 

১৫৪৫৪.৬৬ 

২৯৪২.২৮ 

১২৫১২.৩৮ 

জুরাআ,২০০৮ 

য়ত 

জুন,২০১৩ 

জুরাআ,২০০৮ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ,২০০৮ 

য়ত 

জুন,২০১৫  

(-) 

৩০৫৪৬.০৪ 

(৬৬.৪০%) 

২৪ ভা 

(৪০%) 

 

মনাট: প্রকৃত ব্যে ৪৬০০০.৭০ রক্ষ টাকা য়ত ৩০৫৪৬.০৪ রক্ষ টাকা হ্রা ময়েয়ছ। 

৬.০। প্রকয়েয ংগবববিক ফাস্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত):  

                                                                                                                                       (রক্ষ টাকাে) 
 

ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। জনফর জন ভা ২৭৩.৮২ ১৯২০ জন ভা ২৮৮.৬৪ 

(১০৫.৪১%) 

১৫৯৬ জন 

ভা 

(৮৩.১২%) 

০২। বাতাবদ  মথাক ১৪৮.৫১ মথাক  ১৪৮.৫১ 

(১০০%)  

মথাক  

 

০৩। যফযা ও মফা মথাক ৩৫৬.২৮ মথাক ১৯৯.৩৭ 

(৫৬%) 

মথাক 

০৪। কাস্টভ বডউটি/বোট মথাক ৩২৫.৪৪ মথাক ৩২৫.৪৪ 

(১০০%) 

মথাক 

০৫। গয়ফলণা কাম যক্রভ মথাক ৬৭.০০ মথাক ৫৯.৬৯ 

(৮৯%) 

মথাক 

০৬। ভামকযটিং ও প্রচাযনা মথাক ১১৯.২৯ মথাক ১১৮.৬৫ 

(৯৯.৪৬%) 

মথাক 

০৭। াযটাআভ বক্ষক জন ভা ৭১৪.৬৯ ৩৮৪০ জন ভা  ৭১৪.৬৯ 

(১০০%)  

৩৫৬৪ 

জন ভা 

(৯৩%) 

০৮। াোবযং চাজয  মথাক 

 

৬৪.৮১ মথাক 

 

৬৪.৮১ 

(১০০%) 

মথাক 

 

০৯। স্টাপ উন্নেন জন ভা ৩৩৫৯.৮৮ ২৯৮৯৫ ৩৩২৬.২৫ 

(৯৯%) 

২৭৮৯৫ 
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ক্রবভক 

নং 

নুয়ভাবদত ভর বব নুমােী 

কায়জয ংগ 

একক বযকবেত রক্ষেভাো প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

 জন  

 

জন  

(৯৩.৩১%) 

 

 

১০। যাভ যক জন ভা 

 

১৪২৭.৬৩ ৩০৯ 

জন ভা 

 

১৪০৩.৩১ 

(৯৮.২৯%) 

২২৪.৭৫ 

জন ভা 

( ৭৩%) 

১১। মভযাভত যক্ষণায়ফক্ষণ ও 

ংস্কায 

মথাক ৭.৫৮ মথাক ৭.৫৮ 

(১০০%) 

মথাক 

 

১২। মানফান ংখ্যা ৫২৮.৩৮ ১৬টি ৪৯৬.৪৩ 

(৯৪%) 

১৬টি 

(১০০%) 

১৩।  মন্ত্রাবত  মট ২২৬২.১৩ ৩৯৩৩ মট  ২০৮৩.১৬ 

(৯২%) 

৭৯৫৮ মট 

(২০২%) 

 

১৪। অফাফে মথাক ২৭৯.৪৪ মথাক ২৭৯.৪৪ 

(১০০%) 

মথাক 

১৫। বনভ যাণ ফঃ বভঃ ৬৩৩৪.০২ ১১৬২২.৮৪ 

ফঃবভঃ 

৫৭৭৪.৭৫ 

(৯১.১৭%) 

২১৮৬৯  

ফঃ বভঃ 

( ১৮৮%) 

 ফ যমভাট=  ১৬২৬৮.৯০ ৯৫% ১৫৪৫৪.৬৬ ৩০.৮৫% 

  

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে কর কাজ ভাপ্ত েবন ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  

 
৮.০। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ  

 

৮.১।     প্রকয়েয টভূবভঃ মদয়য কাবযগবয ও বৃবিভরক বক্ষা প্রবক্ষণয়ক ভেয়গায়মাগী, রাগআ ও বধক বে িবকযত 

কযায জন্য কাবযগবয বক্ষায উন্নেয়নয রয়ক্ষে সুআবড মডয়বরয়ভন্ট মকা-ায়যয়নয নুদান, এবোন 

মডয়বরয়ভন্ট ব্যাংয়কয ঋণ ােতা ও ফাংরায়দ যকায়যয থ যােয়ন মভাট ৪৬০০০.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে 

(বজওবফ ৭৩৬০.৭০ রক্ষ  টাকা ও প্রকে াায্য ৩৮৬৪০.০০ রক্ষ টাকা) জুরাআ,২০০৮ য়ত জুন,২০১৩ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষে প্রকেটি গত ১৩-১০-২০০৮ তাবযয়খ একয়নক কর্তযক নুয়ভাবদত ে।  যফতীয়ত মভাট ব্যে 

বযফবতযত মযয়খ বফববন্ন য়িয অন্তখাত ভিে ও মভোদ ১ ফছয বৃবি কয়য প্রকেটিয ১ভ ংয়াধন কযা ে। 

তঃয প্রকে ব্যে হ্রা কয়য মভাট ১৬২৬৮.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে (বজওবফ ২৯৫৭.৬৫ রক্ষ টাকা ও প্রকে 

াায্য ১৩৩১১.২৫ রক্ষ টাকা) জুরাআ, ২০০৮ য়ত জুন,২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষে ২ে দপাে একয়নক কর্তযক 

ংয়াধন নুয়ভাবদত ও ফাস্তফাবেত য়েয়ছ।  
 

 

৮.২।  প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  
 

ক)  চাকুযী ফাজায়যয ায়থ কাবযগবয বৃবিভরক বক্ষা ও প্রবক্ষণ এয (টিববআটি) ংবিষ্টতা বৃবি কযা এফং 

টিববআটিয়ত বধক ংখ্যক প্রাথীয প্রয়ফ বনবিত কযা; 
 

খ)  ভানিন্ন টিববআটি বক্ষাদায়নয জন্য প্রবতষ্ঠানভয়য দক্ষতা বৃবি কযা; 
 

গ)  কাবযগবয বৃবিভরক বক্ষা ও প্রবক্ষয়ণ (টিববআটি) দবযদ্র নাযী এফং ভায়জয সুবফধা ফবঞ্চত মশ্রণীয ংগ্রণ বৃবি 

কযা; এফং 
 

ঘ)  মাাক বে, বনভ যাণ বে, ারকা প্রয়কৌর এফং নানুষ্ঠাবনক বে মক্টয়যয দক্ষতা বৃবি কযা। 

 
   

৮.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি মভাট  ৪৬০০০.৭০ রক্ষ টাকা (বজওবফ ৭৩৬০.৭০ রক্ষ টাকা ও প্রকে াায্য 

৩৮৬৪০.০০ রক্ষ টাকা) টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০০৮ য়ত জুন,২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য একয়নক  
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            কর্তযক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত  প্রকেটিয  ব্যে বৃবি ব্যবতয়যয়ক ১ভ ফায জুন,২০১৪ ম যন্ত এফং ২ে ফায জুন,২০১৫ 

ম যন্ত মভোদ বৃবি কযা ে।  থ যাৎ প্রকেটি  মভাট ১৬২৬৮.৯০ রক্ষ টাকা (বজওবফ ২৯৫৭.৬৫ রক্ষ টাকা ও প্রকে 

াায্য ১৩৩১১.২৫ রক্ষ টাকা) টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,২০০৮ য়ত জুন,২০১৫ মভোয়দ ২ে ংয়াধন কযা 

য়েয়ছ। 

 

৮.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভঃ অয়রাচে প্রকেটিয ভর কাম যক্রভগুয়রা য়েঃ  

 ববফটি ফাস্তফােয়নয র মক্ষে টিববআটি ব ক্ষক মমভনঃ টিএব এফং বরয়টকবনক আনবস্টটিউয়টয ব ক্ষকয়দয কাম্য 

মমাগ্যতা জযয়নয জন্য বক্ষক প্রবক্ষণ প্রদান;  

 ববফটি ফাস্তফােন উয়মাগী বযয়ফ জ্তযীয র মক্ষে টিববআটি ব ক্ষা প্রবতষ্ঠান মমভনঃ টিএব, বরয়টকবনক 

আনবস্টটিউট, কাবযগবয বক্ষক প্রক্ষণ কয়রজ (টিটিটিব), মবামকনার টিচা য মিবনং আনবস্টটিউট (ববটিটিঅআ) ভয় 

প্রয়োজনীে মন্ত্রাবত যফযা কযা;  

 টিববআটি ম্যায়নজাযয়দয প্রবতষ্ঠান বযচারনাে দক্ষতা বৃবিয রমক্ষে বরডাযী প্রবক্ষণ প্রদান;  

 ববফটি ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষে টিববআটি বক্ষা প্রবতষ্ঠান মমভনঃ টিএব, টিটিটিব, ববটিটিঅআ এফং বডটিআ এয 

প্রয়োজনীে মবৌত ফকাঠায়ভা বনভ যাণ/ম্প্রাযণ কযা;  

 টিববআটি প্রবক্ষনাথীয়দয ফাস্তফধভী জ্ঞান জযয়নয বনবভি ব্যফাবযক ক্লাভ ঠিকবায়ফ বযচারনা এফং বনবিত 

কযায রয়ক্ষে বক্ষকয়দয গয়ে মতারা;  

 টিবচং রাবন যং প্রবক্রো বক্ষাথী ফান্ধফ কযায রয়ক্ষে বডবজটার কনয়টন্ট জ্তযীয দক্ষতা জযয়নয জন্য বক্ষকয়দয বনয়ে 

নুীরন কভ যারা নুষ্ঠান; ববফটি ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষে কাবযগবয বক্ষায কাবযকুরাভ, রাযবনং ম্যায়টবযোর এফং 

স্টোোড য জ্তযী কযা;  

 বভয়রবনোভ মডয়বরয়ভন্ট মগার জযয়নয রয়ক্ষে দাবযদ্র দূযীকযয়ণয জন্য মফকায ভেফক ও ভবরায়দয প্রবক্ষণ প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ কভ যংস্থান উয়মাগী  কয়য গয়ে মতারা;  

 টিববআটি বয়স্টয়ভ বনয়োবজত প্রবক্ষনাথীয়দয আংয়যজী বক্ষায়ক জতয কযায বনবভি আংয়যজী বক্ষকয়দয 

বক্ষাদান দক্ষতা বৃবিয রয়ক্ষে বফয়ল প্রবক্ষণ প্রদান;  

 কাবযগবয বক্ষা বধদপ্তয়যয গয়ফলণা দক্ষতা জযয়নয রয়ক্ষে কাবযগবয বক্ষা বধদপ্তয়য একটি গয়ফলণা উন্নেন মর 

প্রবতষ্ঠা কযা;  

 টিববআটি বক্ষা বনবফেবায়ফ ভবনটবযং কযা এফং কাবযগবয বক্ষা ম্প্রাযয়ণয ভাধ্যয়ভ মদয়য অথ য-াভাবজক ফস্থায 

উন্নেমনয রমক্ষে ৮টি অঞ্চবরক বযচারয়কয কাম যারে প্রবতষ্ঠা কযা। 
 

 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকয়েয সুষ্ঠু ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্নফবণ যত কভ যকতযাগণ প্রকে বযচারয়কয দাবেয়ে 

বনয়োবজত বছয়রনঃ 

  

ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 
১। এ.এভ.াবভভ অয়ভদ 

প্রকে বযচারক, বস্কর  মডয়বরয়ভন্ট 

প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত) 

২৪/১২/২০০৮ ০৫/০২/২০০৯ পূণ যকারীন 

২। ড. খান মযজাউর কবযভ 

প্রকে বযচারক, বস্কর  মডয়বরয়ভন্ট 

প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত) 

১৫/০২/২০০৯ ০১/০৪/২০০৯ খেকারীন 

৩। জনাফ ফাফয অরী 

প্রকে বযচারক, বস্কর  মডয়বরয়ভন্ট 

প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত) 

০২/০৪/২০০৯ ০২/০৪/২০১২ পূণ যকারীন 
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ক্র: নং প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 
৪। মভাঃ ভৄনজুরুর অরভ 

প্রকে বযচারক, বস্কর  মডয়বরয়ভন্ট 

প্রয়জক্ট (২ে ংয়াবধত) 

০৩/০৪/২০১২ ০৮/০৪/২০১২ খেকারীন 

৫। মচৌদৄযী ভৄপাদ অয়ভদ 

ভেগ্ম-বচফ বস্কর  মডয়বরয়ভন্ট প্রয়জক্ট 

(২ে ংয়াবধত) 

০৯/০৪/২০১২ ৩০/০৬/২০১৫ পূণ যকারীন 

 

৯.০। প্রকে বযদ যনঃ   প্রকয়েয বয়রট, াফনা,ময়ায, খুরনা ও ফবযার ং  গত ১৭-১২-২০১৬, ২৭-০৮-২০১৬ ১১-

০৯-২০১৫ ও ১২-০৯-২০১৫  বরঃ  তাবযয়খ য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ।  প্রকেটিয কাম যক্রভ কাবযগবয বক্ষা 

বধদপ্তয়যয ভাধ্যয়ভ ফাস্তফােন কযা য়ে। বযদ যনকায়র প্রকে ং বিষ্ট কভ যকতযাগণ উবস্থত বছয়রন। য়যজবভয়ন 

বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।   

 

৯.১। ময়ায টিএবয প্রবক্ষণ কাম যক্রভঃ প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন কবিউটায ল্যাফ, জ্ফদ্যেবতক ওোকয, ওয়েবডং ও 

মপবেয়কন এফং এোযকবেনায ও মযবিজায়যন ওোকয জ্তযীয বনবভি মভযাভত ও ংস্কায কযা য়েয়ছ। 

মভযাভত ও ংস্কায়য টাআর, থাআয়েয কাজ, প্ল্াবস্টক মআন, বেন্তযীন জ্ফদ্যেবতক ওোবযং এয কাজ কযা য়েয়ছ। 

  

     
  

 
 

           বচেঃ ময়ায টিএবয প্রবক্ষণ কাম যক্রভ 
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বচেঃ প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত আকুআয়ভন্ট। 
 

৯.২। ক)  খুরনা বরয়টকবনক আনবস্টটিউটঃ  

 

 প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন কবিউটায ল্যাফ, জ্ফদ্যেবতক ওোকয, ওয়েবডং ও মপবেয়কন এফং এোযকবেনায ও 

মযবিজায়যন ওোকয জ্তযীয বনবভি মভযাভত ও ংস্কায কযা য়েয়ছ। মভযাভত ও ংস্কায়য টাআর, থাআয়েয 

কাজ, স্দাবস্টক মআন ও ভৄজাআক এয কাজ কযা য়েয়ছ।  এছ্ো প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন য জন্য প্রয়োজনীে 

আকুআয়ভন্ট ক্রে কযা য়েয়ছ। 

  

        

 

 

        

 

         
 

 

বচেঃ খুরনা বরয়টকবনক আনবস্টটিউট এয জন্য প্রকে য়ত ক্রেকৃত আকুআমভন্ট। 
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 খ) খুরনা ভবরা কাবযগবয প্রবক্ষণ মকন্দ্রঃ  প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন কবিউটায ল্যাফ  স্থান কযা য়েয়ছ। Woven 

Garments machine operator মদযয়ক (৬০ জন ছােী) ২ ভা মভোদী Short course Training 

আয়তাভয়ধ্য ভাপ্ত য়েয়ছ। বযদ যনকায়র কবিউটায প্রবক্ষণ কাম যক্রভ চরভান ফস্থাে দৃশ্যভান য়েয়ছ। 

 

             

 

বচেঃ খুরনা ভবরা কাবযগবয প্রবক্ষণ মকয়ন্দ্র চরভান প্রবক্ষয়ণয একাং।  

 

৯.৩।  ফবযার যকাবয মটকবনকোর স্কুর ও কয়রজঃ এ মটকবনকোর স্কুর ও কয়রজটি ১৯৮২ ায়র স্থাবত য়েয়ছ। মভাট 

বক্ষক ৩৫ জন, ছাে/ছােী ১০৫০ জন এফং ছাে/ছােীয নুাত ৯০:১০। প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন কবিউটায ল্যাফ, 

জ্ফদ্যেবতক ওোকয, ওয়েবডং ও মপবেয়কন এফং এোযকবেনায ও মযবিজায়যন ওোকয স্থায়নয বনবভি 

মভযাভত ও ংস্কায কযা য়েয়ছ। মভযাভত ও ংস্কায়য টাআর, থাআয়েয কাজ, প্ল্াবস্টক মআন, বেন্তযীন 

জ্ফদ্যেবতকওোবযং ও মভাজাআক এয কাজ কযা য়েয়ছ।  এছাো  প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন য জন্য  মবারয়টজ 

স্টাবফরাআজায, মযবিজায়যটয, কবিউটায  ক্রে কযা য়েয়ছ । এ প্রকয়েয অওতাে একটি অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্র 

বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ। বনবভ যত বফয়নয (৩ তরা ববয়ত ৩ তরা) কাজ য়ন্তালজক ভয়ন য়েয়ছ। 

 
 

বচেঃ প্রকয়েয অওতাে বনবভ যত ফবযার অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্র।  

 

৯.৪     াফনা অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্রঃ  প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন কবিউটায ল্যাফ, জ্ফদ্যেবতক ওোকয, ওয়েবডং ও 

মপবেয়কন এফং এোযকবেনায ও মযবিজায়যন ওোকয স্থায়নয বনবভি  মভযাভত ও ংস্কায কযা য়েয়ছ। 

মভযাভত ও ংস্কায়য টাআর, থাআয়েয কাজ, প্ল্াবস্টক মআন, বেন্তযীন জ্ফদ্যেবতকওোবযং ও মভাজাআক এয কাজ কযা 

য়েয়ছ। এ প্রকয়েয অওতাে একটি অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্র বফন বনভ যাণ কযা য়েয়ছ।   
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 বচেঃ প্রকয়েয অওতাে বনবভ যত াফনা অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্র। 

 

৯.৫ বয়রট  অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্রঃ  প্রকে য়ত এ প্রবতষ্ঠায়ন কবিউটায ল্যাফ, জ্ফদ্যেবতক ওোকয, ওয়েবডং ও 

মপবেয়কন এফং এোযকবেনায ও মযবিজায়যন ওোকয জ্তযীয বনবভি মভযাভত ও ংস্কায কযা য়েয়ছ।  

 

    

 

বচেঃ প্রকয়েয অওতাে মভযাভতকৃত বয়রট অঞ্চবরক প্রবক্ষণ মকন্দ্র। 

 

 

১০.০। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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১১.০। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

১২.০। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১৬২৬৮.৯০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  ১৫৪৫৪.৬৬ 

রক্ষ টাকা  (৯৫%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০০৮-০৯ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন 

কভ যসূবচয অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ 

                                                                                                                  (রক্ষ টাকাে) 

অবথ যক ফৎয ংয়াবধত নুয়ভাবদত  

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

এবডব ফযাে 

ফভৄবি ব্যে 

মভাট মভাট 

২০০৮-০৯ ২.৯৭ ১৬০ ১৬০ ২.৯৭ 

২০০৯-১০ ৪৭৬.৫৭ ৬২৬ ৬২৬ ৪৭৬.৫৭ 

২০১০-২০১১ ১৭৫৪.৬৫ ৫০৭৫ ৫০৭৫ ১৭৫৪.৬৫ 

২০১১-২০১২ ১৬১৬.৩২ ৫৪৫৮ ৫৪৫৮ ১৬১৬.৩২ 

২০১২-২০১৩ ১৩৪৭.২৭ ১৫০০ ১৫০০ ১৩৪৭.২৭ 

২০১৩-২০১৪ ৬০৬৬.০০ ৬০৬৬ ৬০৬৬ ৪৭১৪.০৯ 

২০১৪-২০১৫ ৬২৩২.০০ ৬২৩২ ৬২৬৩ ৫৫৪২.৭৯ 

মভাট ১৭৪৯৫.৭৮ ২৫১১৭.০০ ২৫১৪৮.০০ ১৫৪৫৪.৬৬ 

১৩.০। প্রধান প্রধান য়িয  অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন 

নুমােী এয অবথ যক গ্রগবত ১৫৪৫৪.৬৬ রক্ষ টাকা (৯৫%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত ও ৩০.৮৫% িন্ন য়েয়ছ । 
প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ   

 

১৩.১ জনফরঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী জনফর খায়ত ২৭৩.৮২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৮৮.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০ ৫.৪১% এফং ফাস্তয়ফ ১৯২০ জন ভা এয বফযীয়ত ১৫৯৬ জন ভা কাজ কয়যয়ছ  

ফাস্তফ গ্রগবত ৮৩.১২% িন্ন য়েয়ছ । 
১৩.২ কাস্টভ বডউটি/বোটঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী কাস্টভ বডউটি/বোট  খায়ত  ৩২৫.৪৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৩২৫.৪৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েমছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%  িন্ন য়েয়ছ ।  
 

 

১৩.৩ ভায়কযটিং ও প্রচাযণাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ভাযয়কটিং ও প্রচাযণা খায়ত ১১৯.২৯ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১১৮.৬৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৯.৪৬% ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%  িন্ন য়েয়ছ। 
 

১৩.৪ াট য টাআভ বক্ষকঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী াযটাআভ বক্ষক খায়ত ৭১৪.৬৯ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

৭১৪.৬৯ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০%  ফাস্তমফ ৩৮৪০ জন ভা এয বফযীয়ত ৩৫৬৪ জন 

ভা াট য টাআভ বক্ষক বনয়োবজত বছয়রন থ যাৎ ফাস্তফ  গ্রগবত ৯৩% িন্ন য়েয়ছ। 

 

১৩.৫ স্টাপ উন্নেনঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী স্টাপ উন্নেন খায়ত ৩৩৫৯.৮৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৩২৬.২৫ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৯% এফং ফাস্তমফ ২৯৮৯৫ জয়নয বফযীয়ত ২৭৮৯৫ জন স্টাপ উন্নেন 

কযা য়েয়ছ ভয়ভ য বব অয়য-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ৯৩.৩১%। 

 

১৩.৬ যাভ যকঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী যাভ যক খায়ত ১৪২৭.৬৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৪০৩.৩১ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৮.৯২% এফং ফাস্ত মফ ৩০৯ জন ভা এয বফযীয়ত ২২৪.৭৫ জন ভা 

যাভ যক মফা গ্রণ  কযা য়েয়ছ ভয়ভ য বব অয়য-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ৭৩%  িন্ন 

য়েয়ছ। 
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১৩.৭ মভযাভত যক্ষণায়ফক্ষণ ও ংস্কাযঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মভযাভত যক্ষণায়ফক্ষণ ও ংস্কায খায়ত ৭.৫৮ রক্ষ 

টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। কায়জয 

ভান য়ন্তালজনক। 

 

১৩.৮ মানফানঃ  বডবব’য ংস্থান নুমােী মানফান খায়ত ৫২৮.৩৮ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৯৬.৪৩  রক্ষ টাকা 

ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৪%  এফং ফাস্ত মফ ১৬টি মানফান এয বফযীয়ত ১৬টি মানফানআ ক্রে কযা 

য়েয়ছ ভয়ভ য বব অয়য-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 
 

১৩.৯ মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী মন্ত্রাবত খায়ত ২২৬২.১৩ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২০৮৩.১৬ রক্ষ টাকা 

ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯২% এফং ফাস্তমফ ৩৯৩৩ মট এয বফযীয়ত ৭৯৫৮ মট মন্ত্রাবত ক্রে   কযা 

য়েয়ছ ভয়ভ য বব অয়য-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ২০২% িন্ন য়েয়ছ।  
 

 ১৩.১০ অফাফেঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী অফাফে খায়ত ২৭৯.৪৪ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ২৭৯.৪৪ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ।  

 

১৩.১১ বনভ যাণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বনভ যাণ খায়ত ৬৩৩৪.০২ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫৭৭৪.৭৫ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯১.১৭% এফং ফাস্তমফ ১১০৬৫ ফঃ বভঃ এয বফযীয়ত ২১৮৬৯ ফঃ বভঃ বনভ যাণ কাজ 

িন্ন  কযা য়েয়ছ ভয়ভ য বব অয়য-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১৮৮%  িন্ন য়েয়ছ। বফলেটি 

ভন্ত্রণারে য়ত খবতয়ে মদখা প্রয়োজন।   
 

১৪.০ । প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 

বযকবেত জযন 

ক) চাকুযী ফাজায়যয ায়থ কাবযগবয বৃবিভরক বক্ষা ও 

প্রবক্ষণ এয (টিববআটি) ংবিষ্টতা বৃবি কযা এফং 

টিববআটিয়ত বধক ংখ্যক প্রাথীয প্রয়ফ বনবিত কযা; 

 

ক) কবিউটায, ওয়েবডং ও মপবেয়কন , এোযকবেনায 

ও মযবিজায়যন  এয ওয প্রবক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ  চাকুযী 

ফাজায়যয ায়থ কাবযগবয বৃবিভরক বক্ষা ও প্রবক্ষণ এয 

(টিববআটি) ংবিষ্টতা বৃবি কযা এফং টিববআটিয়ত বধক 

ংখ্যক প্রাথীয প্রয়ফ বনবিত কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-

এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

 

খ) ভানিন্ন টিববআটি বক্ষাদায়নয জন্য 

প্রবতষ্ঠানভয়য দক্ষতা বৃবি কযা; 

খ) বফববন্ন প্রবক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ  ভানিন্ন টিববআটি 

বক্ষাদায়নয জন্য প্রবতষ্ঠানভয়য দক্ষতা বৃবি  ময়ে মছ 

ভয়ভ য ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ;    

গ) কাবযগবয বৃবিভরক বক্ষা ও প্রবক্ষয়ণ (টিববআটি) 

দবযদ্র নাযী এফং ভায়জয সুবফধা ফবঞ্চত মশ্রণীয 

ংগ্রণ বৃবি কযা; এফং 

 

গ) কাবযগবয ও বৃবিভরক বক্ষা মমভনঃ কবিউটায, 

ওয়েবডং ও মপবেয়কন , এোযকবেনায আতোবদয ওয 

প্রবক্ষয়ণ (টিববআটি) দবযদ্র নাযী এফং ভায়জয সুবফধা 

ফবঞ্চত মশ্রণীয ংগ্রণ বৃবি কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-

এ উয়েখ কযা য়েয়ছ;  এফং 

 

ঘ) মাাক বে, বনভ যাণ বে, ারকা প্রয়কৌর এফং 

নানুষ্ঠাবনক বে মক্টয়যয দক্ষতা বৃবি কযা। 

 

ঘ) ওোকয স্থান ও বফববন্ন প্রবক্ষয়ণয ভাধ্যয়ভ মাাক 

বে, বনভ যাণ বে, ারকা প্রয়কৌর এফং নানুষ্ঠাবনক 

বে মক্টয়যয দক্ষতা বৃবি কযা য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-এ 

উয়েখ কযা য়েয়ছ। 
১৫.০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ  প্রকে াায্য হ্রায়য পয়র প্রকে ব্যে হ্রা ময়েয়ছ । পয়র প্রকয়েয  উয়েশ্য 

কাবিত ভাোে বজযত েবন ভয়ভ য জানা মাে। 
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১৬.০। প্রকয়েয প্রবাফঃ   

 

মদয়য চাকুযী ফাজায়যয ায়থ কাবযগবয বৃবিভরক বক্ষা ও প্রবক্ষণ এয (টিববআটি) ংবিষ্টতা বৃবি কযা এফং টিববআটিয়ত 

বধক ংখ্যক প্রাথীয প্রয়ফ বনবিত কযা; ভানিন্ন টিববআটি বক্ষাদায়নয জন্য প্রবতষ্ঠানভয়য দক্ষতা বৃবি কযা; কাবযগবয 

বৃবিভরক বক্ষা ও প্রবক্ষয়ণ (টিববআটি) দবযদ্র নাযী এফং ভায়জয সুবফধা ফবঞ্চত মশ্রণীয ংগ্রণ বৃবি কযা; এফং মাাক 

বে, বনভ যাণ বে, ারকা প্রয়কৌর এফং নানুষ্ঠাবনক বে মক্টয়যয দক্ষতা বৃবি কযায রয়ক্ষে অয়রাচে প্রকেটি ফাস্তফােন কযা 

য়েয়ছ। মদয়য কাবযগবয ও বৃবিভরক বক্ষা প্রবক্ষণয়ক ভেয়গায়মাগী, রাগআ ও বধক বে িবকযত কযায জন্য কাবযগবয 

বক্ষায উন্নেয়ন অয়রাচে প্রকেটি ােক ভূবভকা ারন কয়যয়ছ। 
 

             ১৭.০। ভস্যাঃ 

 

 

             ১৭.১  ভর প্রকেটি মভাট ৫ ফৎয মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয মভোদ অযও ২ (দ্যআ) 

ফছয বৃবি কযা য়েয়ছ।  পয়র মভোদ বৃবি য়েয়ছ ৪০%। প্রকয়েয মভোদ বৃবিয পয়র পূয়ফ য ব্যবেত য়থ যয উয়মাগীতা প্রাবপ্ত 

বফরবম্বত ে।  

 
 

             ১৭.২  প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতযন এফং যাভ যক বনয়োয়গ বফরয়ম্বয পয়র প্রকয়েয কর কাজ সুষ্ঠুবায়ফ িন্ন 

কযা মােবন ভয়ভ য জানা মাে; 
 

             ১৭.৩  ভর প্রকেটি ৪৬০০০.৭০ রক্ষ টাকাে নুয়ভাবদত ে। প্রকে ব্যে হ্রাপূফ যক ১৬২৬৮.৯০ রক্ষ টাকাে  ংয়াধন কযা 

য়েয়ছ এফং ১৫৪৫৪.৬৬ রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ মা কাম্য নে। এ মক্ষয়ে ঋন ও গ্রান্ট বজওবফ থ য সুষ্ঠুবায়ফ ব্যে কযয়ত 

কাবিত দক্ষতায বাফ বযরবক্ষত ে। এছাো প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফােন এফং প্রকয়েয বযকবেত উয়েশ্য কাবিত ভাোে জযন 

ব্যত য়েয়ছ ভয়ভ য প্রতীেভান ে। 

 

            ১৭.৪  ব্যবেত থ য চারায়নয ভাধ্যয়ভ জভা প্রদান কযা য়েয়ছ বকনা তায মকান তে ববঅয-এ উয়েখ কযা েবন। 

বফলেটি  খবতয়ে মদখা  প্রয়োজন; 

 

             ১৭.৫  মন্ত্রাবত ংয়গয ব্যে না ফােয়রও ংখ্যা বৃবি ময়েয়ছ এফং বনভ যাণ ংয়গ বডবব’য তুরনাে ফাস্তফ ও অবথ যক ভল্য 

বৃবি ময়েয়ছ। বফলেটি  খবতয়ে মদখা প্রয়োজন; 

 

            ১৭.৬  প্রকেটি ভাি য় জুন, ২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য অআএভআপ্তডমত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা    

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০১ (এক) ফেয ০৪ ভা খয (খক্টাফয,২০১৬-এ), মা কাম্য নয়। 
 
 

             ১৮.০।    সুাবযঃ 

 

            ১৮.১  ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকে প্রনেণকায়র প্রকৃত চাবদায বববিয়ত থফা প্রয়োজয়ন বফয়লজ্ঞগয়ণয ােতাে 

ংগৃীতব্য অআয়টভ বনধ যাযয়ণয জন্য ভন্ত্রণারে য়ত কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

 

            ১৮.২    প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতযন এফং যাভ যক বনয়োয়গ বফরয়ম্বয পয়র প্রকয়েয কর কাজ সুষ্ঠুবায়ফ িন্ন কযা 

মােবন। ববফষ্যয়ত এ ধযয়ণয প্রকে গ্রণকায়র প্রকে বযচারক ফায ফায বযফতযয়নয বফলেটি বযায কযয়ত য়ফ ; 

 

             ১৮.৩  ঋন ও গ্রান্ট বজওবফ থ য সুষ্ঠুবায়ফ ব্যে কযয়ত কাবিত দক্ষতায বাফ বযরবক্ষত ে। এছাো প্রকে সুষ্ঠু ফাস্তফােন 

এফং প্রকয়েয বযকবেত উয়েশ্য কাবিত ভাোে জযন ব্যত য়েয়ছ ভয়ভ য প্রতীেভান ে। বফলেটি বক্ষা ভন্ত্রণারে খবতয়ে 

মদখয়ফ এফং প্রকৃত কাযণ অআএভআবড-মক ফবত কযয়ফ; 

 

            ১৮.৪   ব্যবেত থ য চারায়নয ভাধ্যয়ভ জভা প্রদান কযা য়েয়ছ বকনা তায মকান তে ববঅয-এ উয়েখ কযা েবন। বফলেটি 

ভন্ত্রণারে খবতয়ে মদখয়ফ এফং অআএভআবড-মক তা ফবত কযয়ফ; 

 

            ১৮.৫  বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ মপ্রযণ 

কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 

 

             ১৮.৬   নুয়েদ ১৮.১ য়ত ১৮.৫ এয সুাবযভ নুযণ এফং তায অয়রায়ক প্রণীত কর তোবদ অগাভী ১ (এক) ভায়য 

ভয়ধ্য ভন্ত্রণারে কর্তযক অআএভআবড করয়ক মপ্রযণ বনবিত কযয়ত য়ফ।  
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           “এস্টাফবরয়ভন্ট ফ অআটি ল্যাফ আন বয়রয়ক্টড ময়কোযী মরয়বর আনবষ্টটিউন আন ঢাকা” ীল যক 

প্রকমেয ভাবপ্ত ভল্যােন প্রবতয়ফদন 

 

( ভাপ্ত: জুন,২০১৫) 

 
১.০ প্রকয়েয নাভঃ  “এস্টাফবরয়ভন্ট ফ অআটি ল্যাফ আন বয়রয়ক্টড ময়কোযী মরয়বর 

আনবষ্টটিউন আন ঢাকা” ীল যক প্রকে। 

 

২.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারেঃ   ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ, বক্ষা ভন্ত্রণারে। 
৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ   ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয 

৪.০ প্রকয়েয ফস্থানঃ  ঢাকা মজরা 

 
৫.০।    প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে ও ব্যেঃ         

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকাে) 
প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত ব্যে  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন কার 
বতক্রান্ত  

ব্যে (ভর প্রঃ 

ব্যয়েয %) 

বতক্রান্ত 

ভে (ভর 

ফাস্তফােন 

কায়রয %) 

ভর  

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ যয়ল 

ংয়াবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ভর ফ যয়ল 

ংয়াবধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   

৩০১২.০০ 

১০০.০০ 

২৯১২.০০ 

 

৩০১২.০০ 

১০০.০০ 

২৯১২.০০ 

 

২৭৪৭.৫৭ 

৫৪.৮৫ 

২৬৯২.৭২ 

 

জুরাআ, ২০১৩ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

-- জুরাআ, ২০১৩ 

য়ত 

জুন,২০১৫ 

(-) 

২৬৪.৪৩ 

(৮.৭৮%) 

-- 

মনাট: (১) অয়রাচে প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকৃত ব্যে ংয়াবধত নুয়ভাবদত ব্যে য়ক্ষা ২৬৪.৪৩ রক্ষ টাকা হ্রা 

ময়েয়ছ। 

       (২) প্রকেটি বজওবফ ৫৪.৮৫ রক্ষ ও KOICA নুদান ২৬৯২.৭২ রক্ষ টাকাে ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। 

 

৬.০। প্রকয়েয ংগবববিক ফা স্তফােন (বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয)-এয বববিয়ত): 

                                                                                     (রক্ষ টাকাে)  
ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। ববড বোট মথাক ৫২.৫০ মথাক ৪৪.৮৩ 

(৮৫%) 

মথাক  

(১০০%) 

০২। প্রকে ব্যফস্থানা মথাক ৩১৫.০০ মথাক ১২২.৩৫ 

(৩৯%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৩। ংস্কায ও মভযাভত মথাক ৫.৫০ মথাক ৫.৫০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৪। স্কুর বযভয়ডবরং ংখ্যা ৫০০.০০ ১০০টি ৭৪৫.৬৫ 

(১৪৯%) 

১০০টি 

(১০০%) 

০৫। যাভ য মফা ২ জন ৩৮০.০০ ২ জন ৩৮০.০০ 

(১০০%) 

২ জন 

(১০০%) 

০৬। বক্ষক প্রবক্ষণ মথাক ১৩০.০০ মথাক ১৩০.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 
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ক্রবভক 

নং 

ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী কায়জয ংগ 

একক ফ যয়ল ংয়াবধত নুয়ভাবদত 

বডবব নুমােী ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ যক  ফাস্তফ অবথ যক  (%) ফাস্তফ (%) 

০৭। ন্যান্য মথাক ৩৫.০০ মথাক ৩৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৮। জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত  মথাক ১৫৫৪.০০ মথাক ১৪৬৮.৮০ 

(৯৫%) 

মথাক  

(১০০%) 

০৯। বপ মন্ত্রাবত মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 

১০। বপবজকোর কবন্টনয়জন্পী মথাক ৩৫.০০ মথাক ৩৫.০০ 

(১০০%) 

মথাক  

(১০০%) 

 ফ যমভাট=  ৩০১২.০০ 

(১০০%) 

- ২৭৪৭.৫৭ 

(৯১.২২%) 

(১০০%) 

 

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ প্রকয়েয অওতাে মকান কাজ ভাপ্ত মনআ ভয়ভ য জানা মগয়ছ।  

 
৮.০। াধাযণ ম যয়ফক্ষণঃ   

 
৮.১।  টভূবভঃ ১৯৭১ ায়র ফাংরায়দ স্বাধীন ে। স্বাধীনতায য মথয়ক ফাংরায়দ যকায বক্ষা ব্যফস্থায ংকট বনযয়নয 

বফববন্ন দয়ক্ষ গ্রণ কয়যয়ছন। ফতযভায়ন ফাংরায়দয় বতন (াধাযণ, ভাদ্রাা ও কাবযগযী) ধযয়নয বক্ষা ব্যফস্থা বফদ্যভান,  

তন্য়ধ্য াধাযণ ও ভাদ্রাা বক্ষা, বক্ষা ভন্ত্রণারয়েয ধীন ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয কর্তযক বযচাবরত ে। এ দ্য’টি 

বক্ষা ব্যফস্থাে প্রাে বে াজায বক্ষা প্রবতষ্ঠান াযায়দ ব্যাী বক্ষা কাম যক্রভ বযচারনা কযয়ছ। এআ প্রবতষ্ঠানভয়য ভয়ধ্য 

শুদৄভাে যকাবয প্রবতষ্ঠানভ যকায কতুযক যাবয বযচাবরত। মফযকাবয বক্ষা প্রবতষ্ঠান ব্যবিগতবায়ফ গব যবনং ফবড ফা 

স্কুর বযচারনা ল যদ কর্তযক বযচাবরত ে। 

 

ফতযভায়ন ফাংরায়দ যকায বডবজটার ফাংরায়দ গোয রয়ক্ষে ববন ২০২১ গ্রণ কয়যয়ছন। পয়র ঢাকা য়যয ভাধ্যবভক 

বক্ষা প্রবতষ্ঠানভয় অআবটি যিাভাবদ যফযা কযা জরুযী য়ে য়েয়ছ। এয ভয়ধ্য ভাধ্যবভক স্কুরভয় অআবটি ল্যাফ 

স্থান কযয়ত এফং তা াযায়দয় ম যােক্রয়ভ ছবেয়ে মদোয রক্ষেয়ক াভয়ন মযয়খ অয়রাচে "Establishment of IT Labs in 

Selected Secondary Level Institutions in Dhaka" ীল যক কাবযগযী ােতা প্রকে টি এবপ্রর ২০১৩ য়ত জুন, ২০১৫ 

ম যন্ত মভোমদ গ্রণ ও ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

 

৮.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ  

 
           স্বেয়ভোদী উখেিঃ  

 ঢাকা মজরাে ফবস্থত ভাধ্যবভক ম যায়েয বফদ্যারেগুয়রায়ত অআটি ল্যাফ স্থায়নয ভাধ্যয়ভ মভৌবরক কবিউটায 

জ্ঞান এফং অআবটি বক্ষায জন্য বখন উকযণ যফযা; 

 ঢাকা মজরায কবিউটায বফলেক ব ক্ষকয়দয অআবটি জ্ঞান বৃবিয র মক্ষে ‘‘অআবটি প্রয়োবগক ব ক্ষা’’ ংক্রান্ত 

প্রবক্ষণ প্রদান। 

 

দীঘ যয়ভোদী উখেিঃ 

     মদয়য উন্নেন রক্ষেভাো জযন কযা; 

    মদয়য গ্রগবতয এফং ন্যান্য মদয়য ায়থ প্রবতয়মাবগতাে টিয়ক থাকায র মক্ষে অআবটি জ্ঞানিন্ন জনফর জ্তযী 

কযা; 



294 

 

    অআবটি এয ব্যফায ফ যত্ময়য ছবেয়ে মদোয র মক্ষে স্বে  , বনব যযয়মাগ্য এফং জফাফবদবতাভরক যকায ব্যফস্থা 

গয়ে মতারা;এফং 

    দক্ষ ভানফ িদ গয়ে মতারা। 

 

৮.৩। নুয়ভাদন ম যােঃ অয়রাচে প্রকেটি  মভাট ৩০১২.০০  রক্ষ (বজওবফ-১০০.০০ রক্ষ ও মকাআকায নুদান ২৯১২.০০ 

রক্ষ) টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে জুরাআ,  ২০১৩ য়ত জুন, ২০১৫, মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক 

নুয়ভাবদত ে। প্রকে মভোয়দ ২৭৪৭.৫৭ রক্ষ টাকা বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত ফভৄি ে এফং ২৭৪৭.৫৭ রক্ষ টাকাআ 

ব্যে কযা য়েয়ছ। থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত (৯১.২২%)। প্রকয়েয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% য়েয়ছ। 

 

৮.৪। প্রকয়েয ভর কাম যক্রভ  

 

 প্রস্তাবফত কাবযগযী ােতা প্রকয়েয অওতাে KOICA এয Expert কর্তযক বক্ষকয়দয জন্য আনকাবি মিবনং; 

 বক্ষক, প্রবতষ্ঠান প্রধান এফং ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয জন্য জ্ফয়দবক প্রবক্ষণ;  

 অআটি ল্যাফ স্থায়নয জন্য কবিউটায, বপ্রন্টায, প্রয়জক্টয ও ন্যান্য প্রয়োজনীে যিাভ যফযা আতোবদ।  

 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকয়েয সুষ্ঠুবায়ফ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকে মভোয়দ বনম্ন-ফবণ যত কভ যকতযা প্রকে বযচারয়কয 

দাবেয়ে বনয়োবজত বছয়রনঃ  
 

প্রকে বযচারয়কয  নাভ দাবেে গ্রণ দাবেে স্তান্তয ভন্তব্য 
ধ্যাক ড: মভাঃ বযাজুর ক  

বযচারক (বযকেনা ও উন্নেন) 

ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয। 

০১-০৭-২০১৩ ২৯-১২-২০১৪ পূণ যকারীন 

ড. মভাাম্মদ জাািীয মায়ন 

বযচারক (বযকেনা ও উন্নেন) 

ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বধদপ্তয। 

২৫-০১-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ পূণ যকারীন  

 

৮.৬।  প্রকে বযদ যনঃ প্রকেটিয কাম যক্রভ অআএভআবড কর্তযক ২৭/১২/২০১৬ তাপ্তযমখ য়যজবভয়ন বযদ যন কযা য়েয়ছ। 

বযদ যনকায়র প্রকে ংবিষ্ট কভ যকতযাগণ এফং ন্যান্য ংবিষ্ট কভ যকতযাগয়ণয বত অয়রাচনা কযা য়েয়ছ। 

য়যজবভয়ন বযদ যন ও প্রকে ভাপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন 

কযা য়েয়ছ। 

 

৮.৭। ভল্যােন িবত ( Methodology) :  ভল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেয়ন বনয়ম্নাি িবত ( Methodology) নুযণ 

কযা য়েয়ছঃ 

(ক) বডবব, ভবনটবযং বযয়াট য ও বফববন্ন বাে প্রকাবত প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারে কর্তযক মপ্রবযত ববঅয ম যায়রাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  বফববন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যবফফযণী ম যায়রাচনা; 

(ঘ) কায়জয ভান ও ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ ও তে ংগ্রয়য জন্য য়যজবভয়ন বযদ যন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তয়েয বববিয়ত ংবিষ্ট কভ যকতযায়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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৯.০। প্রকয়েয অবথ যক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ   
 

৯.১। অবথ যক গ্রগবতঃ প্রকেটিয ফ যয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ৩০১২.০০ রক্ষ টাকা। বক্ষা ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত 

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন য়ত মদখা মাে মম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম যন্ত ক্রভপুবিত অবথ যক গ্রগবত য়েয়ছ মভাট  ২৭৪৭.৫৭ রক্ষ টাকা  

(৯১.২২%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০১৩-১৪ য়ত ২০১ ৪-২০১৫ থ য ফছয ম যন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল যক উন্নেন কভ যসূ বচয 

অওতাে ফযাে, ফভৄবি ও ব্যে বনয়ম্ন মদখায়না রঃ 

                                                                                                                          (রক্ষ টাকাে) 

অবথ যক 

ফৎয 

ংয়াবধত নুয়ভাবদত  

বডবব’য  ংস্থান 

ংয়াবধত 

এবডব ফযাে 

ফভৄবি ব্যে 

মভাট মভাট 

২০১৩-২০১৪ ১৮০২.৭৫ ১৮০২.৭৫ ১৫০১.১৯ ১৫০১.১৯ 

২০১৪-২০১৫ ১২০৯.২৫ ১২০৯.২৫ ১২৪৬.৩৮ ১২৪৬.৩৮ 

মভাট ৩০১২.০০ ৩০১২.০০ ২৭৪৭.৫৭ ২৭৪৭.৫৭ 

 

৯.২। প্রধান প্রধান য়িয  অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবতয বফ মিলণঃ প্রকেটিয গ্রগবত িবকযত ফ যয়ল প্রাপ্ত প্রবতয়ফদন 

নুমােী এয অবথ যক গ্রগবত ২৭৪৭.৫৭ রক্ষ টাকা (৯১.২২%) এফং ফাস্তফ গ্রগবত ও ১০০%  িন্ন য়েয়ছ । 
প্রকেটিয িবববিক অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত বনয়ম্ন ম যােক্রয়ভ ফণ যনা কযা রঃ  

৯.২.১ বপ মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বপ মন্ত্রাবত খায়ত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক ও ফাস্তফ গ্রগবত ১০০% িন্ন য়েয়ছ। 

 

৯.২.২ প্রকে ব্যফস্থানাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী প্রকে ব্যফস্থানা খায়ত ৩১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১২২.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৩৯% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

 

বচে: অআটি ল্যাফ বযদ যয়ন ভাননীে বক্ষা ভন্ত্রী 

 

৯.২.৩ ংস্কায ও মভযাভতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ংস্কায ও মভযাভত খায়ত ৫.৫০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৫.৫০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

৯.২.৪ স্কুর বযভয়ডবরং: বডবব’য ংস্থান নুমােী স্কুর বযভয়ডবরং খায়ত ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৭৪৫.৬৫ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১৪৯% এফং ফাস্তমফ ১০০টি স্কুর এয বফযীয়ত ১০০টি স্কুরআ বযভয়ডবরং 

কযা য়েয়ছ। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। এ খায়ত বতবযি ২৪৫.৬৫ রক্ষ টাকা দাতা ংস্থা (মকাআকা) কর্তযক ব্যে 

কযা য়েয়ছ এফং তা প্রকয়েয মভাট ব্যয়েয ভয়ধ্য ীবভত যয়েয়ছ ভয়ভ য প্রকে বযচারক জানান। 
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৯.২.৫ যাভ য মফাঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী যাভ য মফা খায়ত ৩৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৩৮০.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তমফ ২ জন যাভ যক এয বফযীয়ত ২ জন যাভ যকআ মফা 

প্রদান কয়যয়ছন। থ যাৎ ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

৯.২.৬ বক্ষক প্রবক্ষণঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী বক্ষক প্রবক্ষণ খায়ত ১৩০.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ১৩০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

 

বচে: অআটি ল্যাফ উয়দ্বাধনী নুষ্ঠায়ন ভাননীে বক্ষা ভন্ত্রী 

 

 

৯.২.৭ জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবতঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী জ্ফজ্ঞাবনক মন্ত্রাবত খায়ত ১৫৫৪.০০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত 

১৪৬৮.৮০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৯৫% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।  

 

৯.২.৮ ববড বোটঃ বডবব’য ংস্থান নুমােী ববড বোট খায়ত ৫২.৫০ রক্ষ টাকা ফযায়েয বফযীয়ত ৪৪.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ থ যাৎ অবথ যক গ্রগবত ৮৫% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%। 

 

১০.০। প্রকয়েয উয়েশ্য ও জযনঃ  

 
বযকবেত জযন 

(ক) ঢাকা মজরাে ফবস্থত ভাধ্যবভক ম যায়েয 

বফদ্যারেগুয়রায়ত অআটি ল্যাফ স্থায়নয ভাধ্যয়ভ মভৌবরক 

কবিউটায জ্ঞান এফং অআবটি ব ক্ষায জন্য বখন 

উকযণ যফযা; 

(ক) ঢাকা য়যয ১০০টি ভাধ্যবভক বফদ্যার মে অআটি ল্যাফ 

স্থায়নয ভাধ্যয়ভ মভৌবরক কবিউটায জ্ঞান এফং অআবটি 

বক্ষায জন্য বখন উকযণ যফযা  কযা য়েয়ছ ভয়ভ য 

ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 

(খ) ঢাকা মজরায বনফ যাবচত ভাধ্যবভক বক্ষা প্রবতষ্ঠায়নয 

কবিউটায বফলেক বক্ষকয়দয অআবটি জ্ঞান বৃবিয র মক্ষে 

‘‘অআবটি প্রয়োবগক বক্ষা’’ ংক্রান্ত প্রবক্ষণ প্রদান; 

(খ) ঢাকা মজরায বনফ যাবচত ভাধ্যবভক বক্ষা প্রবতষ্ঠায়নয 

কবিউটায বফলেক ব ক্ষকয়দয অআবটি জ্ঞান বৃবিয র মক্ষে 

‘‘অআবটি প্রয়োবগক ব ক্ষা’’ ংক্রা ন্ত প্রব ক্ষণ প্রদান  কযা 

য়েয়ছ 

 (গ) মদয়য উন্নেন রক্ষেভাো জযন কযা; (গ) মদয়য উন্নেন র ক্ষেভাো জযন কযা য বফলয়ে প্রকেটি 

ােক ভূবভকা ারন কয়যয়ছ ভয়ভ য ববঅয-এ উয়েখ কযা 

য়েয়ছ; 

 (ঘ) মদয়য গ্রগবতয এফং ন্যান্য মদয়য ায়থ 

প্রবতয়মাবগতাে টিয়ক থাকায র মক্ষে অআবটি জ্ঞানিন্ন 

জনফর জ্তযী কযা; 

(ঘ) মদয়য গ্রগবতয এফং ন্যান্য মদয়য ায়থ 

প্রবতয়মাবগতাে টিয়ক থাকায র মক্ষে অআবটি জ্ঞানিন্ন 

জনফর জ্তযী কযা য প্রয়চষ্টা গ্রণ কযা য়েয়ছ ভয়ভ য 

ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; 
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বযকবেত জযন 

 (ঙ) অআবটি এয ব্যফায ফ য স্তয়য ছবেয়ে মদোয র মক্ষে 

স্বে , বনব যযয়মাগ্য এফং জফাফবদবতাভরক যকায ব্যফস্থা 

গয়ে মতারা; এফং 

(ঙ) অআবটি এয ব্যফায ফ যস্তয়য ছবেয়ে মদোয রমক্ষে স্বে 

, বনব যযয়মাগ্য এফং জফাফবদবতাভরক যকায ব্যফস্থা গয়ে 

মতারায মক্ষয়ে প্রকেটি ােক ভূবভকা ারন কয়যয়ছ ভয়ভ য 

ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ; এফং 

(চ) দক্ষ ভানফ িদ গয়ে মতারা। (চ) দক্ষ ভানফ িদ গয়ে মতারা য রয়ক্ষে প্রকেটি ােক 

ভূবভকা ারন কয়যয়ছ ভয়ভ য ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ। 
 
১১.০। উয়েশ্য বজযত না য়র উায কাযণঃ প্রকয়েয উয়েশ্য বজযত য়েয়ছ ভয়ভ য ববঅয-এ উয়েখ কযা য়েয়ছ।  

 
১২.০। প্রকয়েয প্রবাফঃ   

 াভাবজক মফাখাত বনয়ে অয়রাচে প্রকেটি ভাধ্যবভক স্তয়যয বক্ষাথীয়দয অআবটি বক্ষায জন্য গৃীত ে। অয়রাচে 

প্রকেটি  প্রতেক্ষ প্রবাফ বয়য়ফ ছাে/ছােীয়দয অআবটি বফলয়ে দক্ষ কয়য গয়ে মতারা, মলাফার অআবটি ফাজায়যয 

ায়থ তায়দয-মক বযবচত কবযয়ে মদো এফং চাকযীয ফাজায়য অআবটি জ্ঞান িন্ন দক্ষ জনফর জ্তযী কযায মক্ষয়ে 

ােক ভূবভকা ারন কযয়ছ। ছাে/ছােীযা অআবটি বক্ষাে ববক্ষত ওোয পয়র প্রভেবি স্থানান্তয ও প্রাবতষ্ঠাবনক 

উন্নেন, কভ যংস্থান, অথ য-াভাবজক উন্নেয়নয মক্ষয়ে প্রকেটিয গুরুেপূণ য ফদান যয়েয়ছ। 

১২.০। ভস্যাঃ  

১২.১ ছাে/ছােীয়দয তুরনাে ল্যাফ সুবফধা প্রতুর  এফং ল্যাফ কক্ষ খুফআ বযয  ভয়ন য়েয়ছ। পয়র ছাে/ছােীয়দয অআটি 

ল্যাফ ব্যফায়যয সুয়মাগ ীবভত বছর; 

১২.২ অয়রাচে প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১০০টি বফদ্যারয়ে অআবটি ল্যাফ স্থান কযা য়েয়ছ। বকছু বক্ষা প্রবতষ্ঠান বনজস্ব থ যােয়ন 

ল্যায়ফয উন্নেন কয়যয়ছ তয়ফ মফীয বাগ প্রবতষ্ঠায়নয যকায়যয প্রবত বনব যীরতায প্রফনতা যয়েয়ছ। এছাো  

বফদ্যারেভয় স্থাবত IT Lab মথামথ যক্ষনায়ফক্ষয়ণয বাফ বযরবক্ষত য়েয়ছ; 

১২.৩ প্রকে চরাকারীন মটকবনবোন থাকয়রও প্রকে ভাবপ্তয য মটকবনবোন না থাকাে বকছু বকছু কবিউটায য়কয়জা 

ফস্থাে যয়েয়ছ। পয়র ছাে/ছােীয়দয  ল্যাফ ব্যফায কাম যক্রভ ব্যত য়ে; 

১২.৪ প্রকেটি ভাি য় জুন, ২০১৫ াখর। প্রকে ভাপ্তিয য অআএভআপ্তডখত ০৩ ভাখয ভখে প্তপ্তঅয মপ্রযখণয কথা    

থাকখরও অআএভআপ্তডখত প্তপ্তঅয াওয়া মায় প্রায় ০১ (এক) ফেয ০৪ ভা খয (খক্টাফয,২০১৬-এ), মা মভাখটও 

কাম্য নয়। 
 

১৩.০।  সুাবযঃ  

১৩.১ ফতযভান মপ্রক্ষাট বফয়ফচনাে প্রয়োজয়নয বনবযয়খ  ল্যাফ সুবফধা কর ছাে/ছােীয়দ য জন্য ভবায়ফ বনবিত কযায 

রমক্ষে সুবনবেযষ্ট ববডউর নুযণ কযয়ত য়ফ। এছাো ববফষ্যয়ত ল্যাফ মন্ত্রাবত বৃবি ও ল্যাফ কমক্ষয বযয বৃবি 

কযায ব্যফস্থা মনো মময়ত ায়য; 

১৩.২ অয়রাচে প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ ১০০টি বফদ্যারয়ে অআবটি ল্যাফ স্থান কযা য়েয়ছ। বকছু বক্ষা প্রবতষ্ঠান বনজস্ব থ যােয়ন 

ল্যায়ফয উন্নেন কয়যয়ছ তয়ফ মফীয বাগ প্রবতষ্ঠায়নয যকায়যয প্রবত বনব যীরতায প্রফনতা যয়েয়ছ মা বযায কয়য 

ল্যাফ সুবফধায মটকআ উন্নেয়নয রয়ক্ষে প্রবতষ্ঠানভ-মক বনজস্ব থ যােয়ন ল্যায়ফয উন্নেন ও যক্ষনায়ফক্ষণ কযয়ত য়ফ। 

এ বফলয়ে ভন্ত্রণারে/ংস্থা প্রয়োজনীে বনয়দ যনা বদয়ত ায়য; 

১৩.৩ সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ও যক্ষনায়ফক্ষয়ণয স্বায়থ য  কখরখজয প্তনজস্ব থ যায়ন খত কয়রজ বববিক কবিউটায মটকবনবোয়নয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য; এফং 
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১৩.৪ বপ্তফষ্যখত মকান প্রকে ভাপ্তিয ০৩ ভাখয ভখে কর তথ্য ম্বপ্তরত প্তনর্ভ যর প্রকে ভাপ্তি প্রপ্ততখফদন (PCR) 

অআএভআপ্তডখত অফপ্তিকবাখফ মপ্রযণ কযায ব্যাাখয ভন্ত্রণারয়খক  কাম যকযী ভূপ্তভকা ারন কযখত খফ; 
 

১৩.৫   নুয়েদ ১৩.১ য়ত ১৩.৪ এয সুাবযভ নুযণ এফং তায অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা ভন্ত্রণারে কর্তযক অআএভআবড 

করয়ক ফবত কযয়ত য়ফ।  
 
  

 
 

 
 

 

 

 


