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প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয়েয আওতাে ২০১৪-১৫ অথ থফছয়যয এমডমভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয প্রমতয়ফদয়নয 

ওয  ভন্ত্রণারে/মফবাগ মবমিক ায-ংয়ক্ষ 

 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/মফবায়গয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

মফমনয়োগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কামযগযী 

ােতা 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজমডমএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে ও 

ব্যে 

উবেই 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

অমতক্রান্ত 

তকযা 

ায (%) 

ফ থমনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

অমতক্রান্ত 

তকযা 

ায 

(%) 

ফ থমনম্ন-

য়ফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. প্রাথমভক ও 

গণমক্ষা ভন্ত্রণারে 

২ ২ -- -- ২ -- ৪০% ও 

১০৫% 

-- ৪১%ও 

৯৮% 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা : ২ 

 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃমিয কাযণ : ভূমভ অমধগ্রয়ণ জটিরতা, ম থাপ্ত ফযায়েয অবাফ, মটন্ডায প্রদায়ন ভস্যা 

ইতযামদ। 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাময : (ংযুমক্ত-১)
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(ংযুমক্ত-১) 

২০১৪-১৫ অথ থফছয়য ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়ন প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুামযমূ: 

ক্র:নং ভন্ত্রণারে/মফবায়গয 

নাভ 

প্রকয়েয নাভ ও 

ফাস্তফােনকার 

ফাস্তফায়ন ভস্যা সুারয 

১। প্রাথমভক ও গণমক্ষা 

ভন্ত্রণারে 

প্রাইভাযী এডুয়কন 

স্টাইয়ন্ড প্রয়জক্ট (২ে 

ম থাে)  

জুরাই,২০০৮-

জুন,২০১৫ 

ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয 

উয়জরায গাজী ছাইর যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারে, নযমংদী 

মজরায মফরাফ উয়জরায 

রাখপুয যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারে, কুমভল্লা মজরায 

দাউদকামি উয়জরায দাড়া 

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং 

মনাোখারী মজরায ামতো 

উয়জরায পূফ থ মজাযখারী 

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়ে 

মক্ষাথীয়দয উমিমতয ায 

য়ন্তালজনক নে। মযদ থয়নয 

মদন এফ মফদ্যারয়ে উমিমতয 

ায কভ মযরমক্ষত য়েয়ছ; 

ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয 

উয়জরায গাজী ছাইর 

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, 

নযমংদী মজরায মফরাফ 

উয়জরায রাখপুয যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারে, কুমভল্লা 

মজরায দাউদকামি 

উয়জরায দাড়া যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারে এফং 

মনাোখারী মজরায ামতো 

উয়জরায পূফ থ মজাযখারী 

যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারে াযায়দয় কর 

মফদ্যারেমূয় মক্ষাথীয়দয 

উমিমত ফাড়ায়নায রয়ক্ষয 

ংমিষ্ট উয়জরা মক্ষা 

কভ থকতথা মনেমভত মফদ্যারে 

মযদ থন এফং তদাযমক 

কযয়ফন। তবাগ উবৃমি 

প্রদায়নয াাাম উবৃমিয 

মযভাণ বৃমি কযা মময়ত 

ায়য। াাাম মফদ্যারয়ে 

ফ থামধক উমিমত মনমিত 

কযয়ত ংমিষ্ট প্রাথমভক 

মক্ষা কভ থকতথা মনেমভত 

তদাযমক মজাযদায কযয়ফন; 

(ভস্যা নং-১১.১) 

মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো 

উয়জরায বয়ফয চয যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ায়ই 

গরুয াট ফয়। ীভানা প্রাচীয 

না থাকাে মফদ্যারয়েয 

মক্ষাথীমদয মনযািা মফমিত 

ওোয াাাম মযয়ফ নষ্ট 

য়ে। এছাড়া মফদ্যারয়েয ছাে-

ছােীয়দয জন্য ভাে দুটি টেয়রট 

যয়েয়ছ মা ম থাপ্ত নে; 

মুমন্পগঞ্জ মজরায গজামযো 

উয়জরায বয়ফয চয 

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে 

এফং নযমংদী মজরায 

ভয়নাযদী উয়জরায শুকুমি 

যকাময প্রাথমভক 

মফদ্যারয়েয চাযায় ীভানা 

প্রাচীয মনভ থাণ কযয়ত য়ফ। 

এছাড়া টেয়রট ভস্যা 

দূযীকযয়ণ মইমডম-৩ 

প্রকয়েয আওতাে একটি 

ওোব্লক মনভ থাণ কযা মময়ত 

ায়য; (ভস্যা নং-১১.৩) 

মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো 

উয়জরায বয়ফয চয যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারে, মনাোখারী 

মজরায ামতো উয়জরায 

মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো 

উয়জরায বয়ফয চয 

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, 

মনাোখারী মজরায ামতো 
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ক্র:নং ভন্ত্রণারে/মফবায়গয 

নাভ 

প্রকয়েয নাভ ও 

ফাস্তফােনকার 

ফাস্তফায়ন ভস্যা সুারয 

পূফ থয়জাড়খারী যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারে ও তভযমে যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারে এফং মবারা 

মজরায ভনপুযা উয়জরায 

কাউোযয়টক যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারে ও ফুরগাজী যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারয়েয 

মক্ষাথীয়দয তুরনাে 

মেণীকয়ক্ষয চযভ ংকট 

মযরমক্ষত য়েয়ছ। এছাড়া এফ 

মফদ্যারয়ে একটি কয়য ভাে বফন 

মা ংষ্কায়যয অবায়ফ জযাজীণ থ 

য়ে মাওোয উক্রভ য়েয়ছ। 

এফ বফয়নয মদোর ও ফীয়ভ 

পাটর, মদোয়রয মফমবন্ন 

জােগাে ও ছায়দয অবযন্তযীণ 

মমরং এয আস্তযণ খয় 

য়ড়য়ছ; 

উয়জরায পূফ থয়জাড়খারী 

যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে 

ও তভযমে যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারে এফং মবারা মজরায 

ভনপুযা উয়জরায 

কাউোযয়টক যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারে ও 

ফুরগাজী যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারয়েয মেণীকয়ক্ষয 

ংকট মনযয়নয রয়ক্ষয 

উন্নেন প্রকয়েয আওতাে 

নতুন বফন মনভ থাণ 

মফদ্যভান জযাজীণ থ বফয়নয 

ংষ্কায কযয়ত য়ফ। এ 

মফলয়ে প্রাথমভক ও গণমক্ষা 

ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে 

দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ; 

(ভস্যা নং-১১.৪) 

উবৃমিয অথ থ প্রামপ্তয জন্য কর 

সুমফধায়বাগীয়ক ভায় ৮৫% 

উমিমত থাকয়ত য়ফ। মম কর 

মক্ষাথী উবৃমিয সুমফধা াে 

তাযা মনেমভত মফদ্যারয়ে 

উমিত থাকয়রও উবৃমি 

সুমফধা না াওো মক্ষাথীযা 

মনেমভত মফদ্যারে উমিত ে 

না। এয়ত কয়য উবৃমি প্রাপ্ত ও 

অপ্রাপ্ত মক্ষাথীয়দয ভয়ে মকছুটা 

বফলম্য মদখা মদে; 

 

বমফষ্যয়ত এ ধযয়নয প্রকে 

গ্রণ কযা য়র প্রাথমভক 

মক্ষা খায়ত মক্ষাথীয়দয 

ভয়ে বফলম্য দূযীকযণ এফং 

দুনীমত ও স্বজনপ্রীমত 

মযাধকয়ে তবাগ 

মক্ষাথীয়ক উবৃমি প্রদান 

এফং প্রমত মক্ষাথীয়ক প্রয়দে 

উবৃমিয অয়থ থয মযভাণ 

ফাড়ায়না মময়ত ায়য। এ 

মফলয়ে প্রাথমভক ও গণমক্ষা 

ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে 

দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত ায়য; 

(ভস্যা নং-১১.৫) 

২।  য়য কভ থজীফী 

মশুয়দয জন্য মভৌমরক 

মক্ষা প্রকে (২ে 

ম থাে)  

জুরাই,২০০৪-

ময়ন্ফম্বয,২০১৪) 

অলরাচয প্রকল্পটি মূরত ৬টি 

রফবাগীয় লয শ্রভজীফী 

রশুলদয রফরবন্ন প্ররক্ষণ, 

াভারজক লচতনতামূরক 

কাম যক্রভ ও রফরবন্ন জাতীয় ও 

অন্তজযারতক রদফ ারলনয 

ভাধ্যলভ রযচারনা কযা য়। 
ভন্ত্রণারয় লত প্রপ্ররযত ররঅয 

ম যালরাচনায় প্রদখা মায় প্রম, 

১৬৬১৫০ জন কভ যজীফী রশুলক 

প্রভৌররক রক্ষা প্রদান কযা 

লয়লছ। রকন্তু প্রকল্প দপ্তয ফরণ যত 

ংখ্যাক রশুলদয প্রকান ডাটা 

প্রফআজ ংযক্ষণ কলযনরন। 
প্ররক্ষণ াওয়ায য প্রকান 

দ ফৎলযয রধককার 

প্রভয়ালদ ২৯০২৭.০২ রক্ষ 

টাকা ব্যলয় প্রকল্পটিয ভাধ্যলভ 

প্রভাট ১,৬৫,৫৭২ জন 

রকলায-রকলাযীলক জীফন 

দক্ষতারবরিক প্রভৌররক রক্ষা 

ও জীমফকায জন্য দক্ষতা 

জযন ম্পন্ন প্ররক্ষণ প্রদান 

কযা লয়লছ। থচ প্রকল্প 

ভারপ্তয য এয কাম যকারযতা 

ফা পরাপর মূল্যায়লনয জন্য 

ফা যফতীলত এ কাম যক্রভটি 

চরভান যাখা/না যাখায 

রদ্ধান্ত গ্রলণয জন্য 

প্রররক্ষত রকলায-
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ক্র:নং ভন্ত্রণারে/মফবায়গয 

নাভ 

প্রকয়েয নাভ ও 

ফাস্তফােনকার 

ফাস্তফায়ন ভস্যা সুারয 

প্রকায পলরাঅ য়রন। 
প্ররক্ষণ রব্ধ জ্ঞান রনলয় কত 

ংখ্যক রশু জীফনমুখী প্রকান 

কালজ ম্পৃক্ত অলছ প্র তথ্য 

প্রকল্প দপ্তয ংযক্ষণ কলযনরন। 
এটি প্রকান বালফআ কাম্য নয়; 

রকলাযীলদয প্রকানরূ 

ডাটালফআজ ংযক্ষণ কযা 

য়রন। প্ররক্ষণপ্রাপ্ত শ্রভজীফী 

রশুলদয ডাটা প্রফআজ 

ংযক্ষণ কযলত লফ। 
প্রকেটি মময়তু ভাপ্ত য়েয়ছ 

তাই ফ থয়ল প্রকে 

মযচারক ও ংমিষ্ট 

কভ থকতথায়দয যকাময 

ব্যফিানাে এ কাম থক্রভটি 

ম্পাদন কযলত ভন্ত্রণারয় 

প্রলয়াজনীয় রনলদ যনা রদলফ 

এফং তা রনরিত কযলফ; 

কযাারটি রফরডং ংলগয 

অওতায় রফরবন্ন রফললয় রজও 

এনরজও রবরিক 

কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা লয়লছ। রকন্তু 

প্ররক্ষণাথীলদয প্রকান তাররকা 

প্রকল্প রপল ংযক্ষণ কযা 

য়রন। প্ররক্ষণ রব্ধ 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগণ প্রকল্প 

দপ্তলয কভ যযত প্রথলক প্রকল্প 

রযচারনা কাম যক্রলভ ক্ষভতা 

জযন কলযলছ ভলভ য প্রতীয়ভান 

য়রন।  
 

প্রমতয়ফদয়নয নুলেদ ১০.১ 

এয রনলদ যনায রবরিলত 

প্রণীত ডাটা প্রফআজ-এয 

অলরালক প্ররক্ষণ াওয়ায 

য  শ্রভজীফী রশুলদয জীফন 

মান রকবালফ রযচাররত 

লে তা পলরাঅ কযলত 

লফ। এয়ক্ষয়ে ভন্ত্রণারে 

ভাপ্ত প্রকেটিয একটি 

মূল্যােন কযয়ত ায়য; 

প্রকলল্পয অওতায় গৃীত 

কারযগযী প্ররক্ষলণয 

অলরালক প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা 

কায়জ রাগায়নায রলক্ষয 

ভন্ত্রণারে/ংিা কর্তথক 

প্রলয়াজনীয় দয়ক্ষ গ্রণ 

কযলত লফ। 
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য়য কভ থজীফী মশুয়দয জন্য মভৌমরক মক্ষা প্রকে (২ে ম থাে) ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতলফদন  

 

(ভাপ্তঃ প্রলেম্বয, ২০১৪) 

 

১। প্রকয়েয নাভ : য়য কভ থজীফী মশুয়দয জন্য মভৌমরক মক্ষা প্রকে (২ে ম থাে) 

২। প্রারনক ভন্ত্রণারয় : প্রাথরভক  ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়।  
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : উানুষ্ঠারনক  রক্ষা ব্যযলযা। 
৪। প্রকলল্পয ফস্থান : াযালদলয  ৬টি রফবাগীয় য (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা, রলরট, যাজাী এফং 

ফরযার)।  
৫। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

মভাট- 

মজওমফ- 

প্র: া:- 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাঃ 

ব্যলয়য 

%) 

রতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

মূর 

মভাট- 

মজওমফ- 

প্র: া:- 

ফ যলল ংলারধত 

মভাট- 

মজওমফ- 

প্র: া:- 

মূর ফ যলল 

ংলারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০৬০০.০০ 

৭৪৫.০০ 

১৯৮৫৫.০০ 

৩০৩৬১.০০   

১৩০৫.৫৭ 

২৯০৫৫.৪৩ 

২৯০২৭.০২    

১২২২.১২ 

২৭৮০৪.৯০ 

জুরাআ, 

২০০৪ 

লত 

জুন,২০০৯ 

জুরাআ, ২০০৪ 

লত 

প্রলেম্বয,১৪ 

জুরাআ, 

২০০৪ 

লত 

প্রলেম্বয,১৪ 

৮৪২৭.০২ 

(৪১%) 

 

৫ ফছয 

৩ভা 

১০৫% 

 

৬। প্রকলল্পয ংগরবরিক অরথ যক ও ফাস্তফ (প্রাথরভক ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত প্রকল্প ভাপ্ত প্ররতলফদয়নয রবরিলত): 

    (রক্ষ টাকায়)  

ক্ররভক 

নং 

ংলারধত রডরর নুমায়ী কালজয ংগ  ংলারধত রডরর 

নুমায়ী রযকরল্পত 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(প্রলেম্বয,২০১৪ ম যন্ত তলথ্যয 

রবরিলত) 

একক ফাস্তফ আমথ থক ফাস্তফ (%) আমথ থক(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  জীফনদক্ষতা রবরিক ভানম্মত প্রভৌররক 

রক্ষা (জীফনদক্ষতা রবরিক প্রভৌররক রক্ষা 

ফাংরা, আংলযরজ, গরণত, ভাজ রফজ্ঞান 

রফললয় ৫টি াআলকলর ৪০ ভা ব্যাী 

প্রভৌররক রক্ষা (প্রমভন-ররখলত, ড়লত, 

গণনা কযলত াযা) 

জন ১৬৬১৫০ ২০১১৩.০২ ১৪৬৯৪২ 

(৮৮.৪৩%) 

২০০০৩.৩৩ 

(৯%) 

2.  জীরফকায়ন দক্ষতা (জীরফকায়ন দক্ষতা 

রবরিক রফরবন্ন প্রেলড (প্রমভন- আনডারিয়ার 

সুআং, জুরয চুভরক, প্রেআরাযীং এন্ড প্রে 

প্রভরকং এফং রফউটিরপলকন, টাআর 

রপটিং, প্লারম্বং, এভব্রয়ডাযী, প্ররাআ 

প্ররক্ষণ) 

জন ২০১৩০ ৬৮৩৩.৫০ ১৮৬৩০ 

(৯২%) 

৫৯৩৮.৮৩ 

(৮৭%) 

3.  এডলবালকর প্রাস্যার প্রভারফরাআলজন 

প্রপ্রাগ্রাভ করভউরনলকন (প্রপ্রাগ্রাভ (প্রমভন- 

রশু রধকায, ৭টি ঝুরকপূণ য রশুশ্রভ 

প্ররতলযাধ, ফায জন্য রক্ষা প্তা, ৯টি 

অন্তজযারতক াক্ষযতা রদফ, রফজয় রদফ, 

৯টি স্বাধীনতা রদফ ৫টি জাতীয় রশু 

রদফ মথামথবালফ ারন) 

ংখ্যা ২৪টি 

মফমবন্ন 

ধযয়নয 

অনুষ্ঠান 

১০৮২.৯০ ১৯টি রফরবন্ন 

ধযলনয নুষ্ঠান 

(৭৯%) 

৯৮২.৫৮ 

(৯০%) 

4.  কযাারটি রফরডং (করম্পউটায প্ররক্ষণ, 

রজও-এনরজও ম যালয়য 

ংখ্যা ১৫ ২৩৩১.৫৮ ১৫ (১০০%) ২১০২.২৮(৯০%) 
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ক্ররভক 

নং 

ংলারধত রডরর নুমায়ী কালজয ংগ  ংলারধত রডরর 

নুমায়ী রযকরল্পত 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

(প্রলেম্বয,২০১৪ ম যন্ত তলথ্যয 

রবরিলত) 

একক ফাস্তফ আমথ থক ফাস্তফ (%) আমথ থক(%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয প্ররক্ষণ, ৬৬৪৬ 

জন প্রকন্দ্র ব্যফস্থানা করভটি দলস্যয 

(রএভর) প্ররক্ষণ, ২০টি আন কারি স্টারড 

ট্যযয, প্রভৌররক রপ ব্যফস্থানা, রশু-শ্রভ, 

রক্ষা রফলয়ক প্ররক্ষণ, অরথ যক ব্যফস্থানা 

প্ররক্ষণ, MER format 

development training রক্ষক 

সুাযবাআজায প্ররক্ষণ, NGo & PIU 

staff প্ররক্ষণ, Project planning, 

Development and 

management (PPDM) প্ররক্ষণ 

বফলদরক রক্ষা পয) 

 ফ যলভাট -- -- ৩০৩৬১.০০ ৯৮% ২৯০২৭.০২ 

(৯৫.৬০%) 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ প্রকান উলেখলমাগ্য কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 
৮। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

৮.১ টভূরভঃ জাতীয় রশু শ্রভ ভীক্ষা ২০০২-২০০৩ এয প্ররতলফদন প্রথলক প্রদখা মায় প্রম, প্রদলয প্রভাট জনংখ্যায ৩১.২১ 

রভররয়ন (২৩.৩৯%) জনংখ্যা লয ফা কলয। প্রভাট জনংখ্যায ভলধ্য ৫-১৭ ফছয ফয়ী রশুয ংখ্যা ৪২.৩৯ 

রভররয়ন (৩১.৭৭%) মায ভলধ্য ৭.৯০ রভররয়ন রশু রফরবন্ন কালজয ালথ যুক্ত। লয ফফাকাযী কভ যজীফী রশুয 

ংখ্যা ১.৫০ রভররয়ন (১৮.৯৯%) মালদয ভলধ্য ১০-১৪ ফছয ফয়ী রশুয ংখ্যা ০.৮৫ রভররয়ন (৫৭%)। এলদয 

ভলধ্য লনলকআ রফনা প্রফতন ও স্বল্প প্রফতলন এফং লনক প্রক্ষলত্র ঝুরকপূণ য কালজ রনলয়ারজত। কভ যজীফী রশু ও রকলায-

রকলাযীলদয রধকাংআ অনুষ্ঠারনক রক্ষা প্রথলক ফরিত। পলর তায রনম্ন কভ যদক্ষতা ও রনম্ন অলয়য কাযলণ পুনযায় 

দরযদ্রতায দুষ্ঠ চলক্র ফাধা লড় মালে। রফলল কলয লযয ফরস্তফাী রশু ও রকলায-রকলাযীলদয প্রক্ষলত্র এ দৃশ্য 

ফণ যনাতীত। 
 

 ফাংরালদ যকায ’৯০ এয দলকয ভাঝাভারঝ ভলয় ৬টি রফবাগীয় লয এআ ভস্ত রশুলদযলক প্রভৌররক রক্ষা 

প্রদান ও তালদয কারযগযী দক্ষতা বৃরদ্ধয রলক্ষয গ্রণ কলয একটি প্রকল্প মায নাভ লযয কভ যজীফী রশুলদয প্রভৌররক 

রক্ষা প্রকল্প। ফতযভালন এয রিতীয় ম যায় প্রল ম যালয়। এ প্রকল্প ফাস্তফায়লনয পলর আলতাভলধ্যআ তালদয ভলধ্য রক্ষায 

প্ররত অগ্র সৃরি লয়লছ। কভ যজীফী রশুযা তালদয রধকায এফং ভালজয প্ররত তালদয কযণীয় ম্পলকয লচতন 

লয়লছ, রতাভাতা ও রববাফকবৃন্দ রশুলদয রক্ষায প্রলমাজনীয়তা এফং রশু রধকায ম্পলকয লচতন লয়লছ। 
চাকুযীদাতাগণ কভ যজীফী রশুলদয রক্ষা রকবালফ তালদয প্ররতষ্ঠালনয উৎাদন ও গুণাগুণ বৃরদ্ধলত ায়ক ভূরভকা 

যাখলত ালয প্র ম্পলকয লচতন লয়লছ। াাার রশু শ্রভ প্ররতলযাধ একটি াভারজক অলন্দারলন রু রনলয়লছ। এ 

ভস্ত কভ যজীফী রশুযা ৭১ এয মুরক্তযুদ্ধ, প্রদলয স্বাধীনতা, ারকস্তানী ফারনীয রনভ যভ তযাচায আতযারদ ম্পলকয 

রকছুআ জালন না। প্রদলয স্বাধীনতা জযন ম্পলকয জানালনায জন্য কভ যজীফী রক্ষাথীলদয রনলয় ারন কযা য় ২৬ 

ভাচ য/২০০৯ ভান স্বাধীনতা রদফ। রক্ষাথীলদয ক্রীড়া প্ররতলমারগতা, াংস্কৃরতক নুষ্ঠান, অলরাচনা বা ও 

প্ররতলমারগলদয ভলধ্য পুযস্কায রফতযণ কযায ভধ্য রদলয় রদফটি উদমান কযা য়।  প্রদলয ৬টি রফবাগীয় লয 

শ্রভজীফী রশুলক জীফনদক্ষতা রবরিক প্রভৌররক রক্ষা প্রদালনয রলক্ষয (ফাংরা, আংলযরজ, গরণত, ভাজ রফজ্ঞান রফললয় 

৫টি াআলকলর ৪০ ভা ব্যাী প্রভৌররক রক্ষা (ররখলত, ড়লত, গণনা কযলত াযা আতযারদ) প্রদালনয প্রপ্রক্ষালট 

উানুষ্ঠারনক রক্ষা ব্যযলযা আউরনললপয লমারগতায় আয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 
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৮.২ প্রকলল্পয উলেশ্যঃ  

৮.৩ প্রকলল্পয মূর কাম যক্রভঃ  

 (ক) জীফন দক্ষতা রবরিক ভানম্মত প্রভৌররক রক্ষা প্রদান; 

 (খ) রফরবন্ন প্রেলড প্ররক্ষলণয ভাধ্যলভ জীরফকায়ন দক্ষতা বৃরদ্ধ কযা; 

 (গ) রশু রধকায, ৭টি ঝুরকপূণ য রশুশ্রভ প্ররতলযাধ, ফায জন্য রক্ষা প্তা, ৯টি অন্তজযারতক াক্ষযতা রদফ, রফজয় 

রদফ, ৯টি স্বাধীনতা রদফ ৫টি জাতীয় রশু রদফ মথামথবালফ ারন কযা; এফং 

 (ঘ) রফরবন্ন ধযলনয প্ররক্ষণ (করম্পউটায প্ররক্ষণ, প্রভৌররক রপ ব্যফস্থানা, রশুশ্রভ, রক্ষা রফলয়ক প্ররক্ষণ, 

অরথ যক ব্যফস্থানা রফলয়ক প্ররক্ষণ, বফলদরক রক্ষা পয আতযারদ)। 
 

৮.৪ অনুয়ভাদন ম থাে ও ংয়াধন: আয়রাচয প্রকেটি ১১-১০-২০০৪ তামযয়খ মভাট ২০৬০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে 

জুরাই,২০০৪ য়ত জুন,২০০৯ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য একয়নক কর্তথক অনুয়ভামদত ে। এযয ১ভ ংয়াধনী ০৪-

০৫-২০০৯ তামযয়খ একয়নক কর্তথক ২৬৭৯২.৯০ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে জুরাই ২০০৪ য়ত মডয়ম্বয,২০১২ মভোয়দ 

ফাস্তফােয়নয জন্য অনুয়ভামদত ে। যফতীয়ত ২ে ংয়াধনী প্রয়োজয়ন ভাননীে মযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ০৮-০১-২০১৩ 

তামযয়খ ৩০৩৬০.৯৯ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে জুরাই,২০০৪ য়ত জুন,২০১৪ ম থন্ত ফাস্তফােন মভোয়দ প্রকেটি 

অনুয়ভামদত ে এফং ভন্ত্রণারে কর্তথক প্রামনক আয়দ জাযী কযা ে। ফ থয়ল আইএভইমডয ভতাভয়তয মপ্রমক্ষয়ত 

ময়ন্ফম্বয,২০১৪ ম থন্ত ৩(মতন) ভা ব্যে বৃমি ব্যমতয়যয়ক মভোদ বৃমি কযা ে। 

 

৮.৫ প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকল্পটি সুষ্ঠুবালফ ফাস্তফায়লনয জন্য প্রকল্প প্রভয়ালদ রনম্নফরণ যত কভ যকতযাগণ প্রকল্প রযচারলকয 

দারয়লে রনলয়ারজত রছলরনঃ 

ক্ররভক 

নং 

প্রকল্প রযচারলকয নাভ ও দফী কাম যকার প্রকল্প রযচারলকয 

ধযন অযম্ভ প্রল 

১। প্রফগভ ভাসুদা রফনলত কালদয 

উ-রচফ 

জুরাআ,২০০৪ প্রলেম্বয,২০০৫ খন্ডকারীন 

২। জনাফ প্রভাঃ ভাব্যব্যয যভান 

যুগ্ম-রচফ 

প্রলেম্বয,২০০৫ ১২-১০-২০০৬ পূণ যকারীন 

৩। জনাফ প্রভাঃ প্রযজাউর কালদয 

যুগ্ম-রচফ 

১২-১০-২০০৬ ০১-০২-২০০৯ পূণ যকারীন 

৪। জনাফ প্রভাঃ এনামুর ক 

যুগ্ম-রচফ 

০১-০২-২০০৯ ১৭-০২-২০১০ পূণ যকারীন 

৫। জনাফ প্রভাঃ ভরজব্যয যভান 

যুগ্ম-রচফ 

১০-০২-২০১০ ৩০-০৯-২০১৪ পূণ যকারীন 
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৮.৬  মূল্যায়ন দ্ধরত (Methodology): মূল্যায়ন প্ররতলফদনটি প্রণয়লন রনলম্নাক্ত দ্ধরত নুযণ কযা লয়লছঃ 

 

(ক) রডরর, ভরনটরযং রযলাট য ও রফরবন্ন বায় প্রকারত প্ররতলফদন ম যালরাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রপ্ররযত ররঅয ম যালরাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  রফরবন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যরফফযণী ম যালরাচনা; 

(ঘ) কালজয ভান ও ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রলয জন্য লযজরভলন রযদ যন;  

(ঙ) নমুনায়লনয (Sampling) রবরিলত লযজরভন রযদ যন; 

(চ) প্রাপ্ত তলথ্যয রবরিলত ংরিি কভ যকতযালদয ালথ অলরাচনা। 

 

৯। প্রকলল্পয ফছয রবরিক ফযাে ও রক্ষযভাত্রা, ফমুরক্ত ও ব্যয়ঃ   

৯.১ অরথ যক গ্রগরতঃ প্রকল্পটিয ফ যলল নুলভারদত প্রাক্কররত ব্যয় রছর ৩০৩৬১ .০০ রক্ষ টাকা। প্রাথরভক ও গণরক্ষা 

ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত ভারপ্ত প্ররতলফদন লত প্রদখা মায় প্রম, প্রকল্পটিয প্রলেম্বয ,২০১৪ ম যন্ত ক্রভপুরিত অরথ যক গ্রগরত 

লয়লছ প্রভাট  ২৯০২৭.০২ রক্ষ টাকা মা  প্রভাট প্রাক্কররত ব্যলয়য (৯৯.৯৯%)। প্রকল্পটিয নুকূলর ২০ ০৪-২০০৫ লত      

২০১৪-২০১৫ ম যন্ত ভলয় ংলারধত ফারল যক উন্নয়ন কভ যসূরচয অওতায় ফযাে, ফমুরক্ত ও ব্যয় রনলম্ন প্রদখালনা রঃ 

 (রক্ষ টাকায়) 

অরথ যক ফৎয ফ থয়ল ংলারধত 

নুলভারদত রডরর’য  

ংস্থান 

ংলারধত এরডর 

ফযাে 

ফমুরক্ত ব্যয় 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০০৪-০৫ ২১৭.৭৮ ১০০.০০  

 

উন্নয়ন লমাগী 

(Unicef, 

sida,cida) 

িাযা যারয 

ব্যরয়ত। 

৫১.৮৭ 

২০০৫-০৬ ৪১০.৯৬ ১৩৬৩.৬০ ১৩০১.২৯ 

২০০৬-০৭ ১৯৮৩.৯৫ ২৬৮০.০০ ২০৪৭.৯১ 

২০০৭-০৮ ৩৫০০.১৫ ৩৪০০.০০ ৩২৭৮.৯৬ 

২০০৮-০৯ ৪৯০৯.৭৪ ৪৬৫০.০০ ৪৫৩০.৫৫ 

২০০৯-১০ ৪৭৪১.৪১ ৫২০০.০০ ৫১৫১.৪৩ 

২০১০-১১ ৪৯৭৪.৬৯ ৫১০০.০০ ৫০৯২.৮৭ 

২০১১-১২ ৩৪৭৩.৮৫ ৩০০০.০০ ২৭৫৭.৬৫ 

২০১২-১৩ ৩৫১৫.৯৭ ২৭৫৫.০০ ২৭০৯.১৮ 

২০১৩-১৪ ২৬৩২.৫০ ২৪৬১.০০ ১৯৯৯.২৫ 

২০১৪-১৫ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১০৬.০৫ 

প্রভাট ৩০৩৬১.০০ ৩০৮৩৪.৬০ -- ২৯০২৭.০২  

 

৯.২

 
(Objectives as per PP) 

 

(Actual achievement) 
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(Objectives as per PP) 

 

(Actual achievement) 

 

  

 

 

৯.৩ প্রকে মযদ থন: গত ১২ /১২/২০১৬ তারযলখ প্রকলল্পয কাম যক্রভ অআএভআরড কর্তযক লযজরভলন রযদ যন কযা য় । এ 

ভলয় প্রকল্প ংরিি কভ যকতযাগণ উরস্থত রছলরন। প্রকল্পটিয ভাঠ ম যালয়য ফাস্তফায়লনয রচত্র রনলম্ন তুলর ধযা লরাঃ  

 

৯.৩.১  জীফন দক্ষতা রবরিক ভানম্মত প্রভৌররক রক্ষা: নুলভারদত রডররলত প্রদলয ৬টি রফবাগীয় লয ১৬৬১৫০ জন 

শ্রভজীফী রশুলক জীফনদক্ষতা রবরিক প্রভৌররক রক্ষা প্রদালনয রলক্ষয ২০১১১.০২ রক্ষ টাকা ংস্থান যাখা য়। 
ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত ররঅয  ম যালরাচনায় প্রদখা মায় প্রম, প্রকল্প প্রভয়ালদ ১৪৬৯৪২১ জন শ্রভজীফী রশুলক রফরবন্ন 

এনরজও’য ভাধ্যলভ জীফনদক্ষতা রবরিক প্রভৌররক রক্ষা ফাংরা, আংলযরজ, গরণত, ভাজ রফজ্ঞান রফললয় ৫টি াআলকলর 

৪০ ভা ব্যাী প্রভৌররক রক্ষা (প্রমভন-ররখলত, ড়লত, গণনা কযলত াযা আতযারদ) প্রদান কযা য়। 

      

রচত্র: রফরবন্ন এনরজও’য ভাধ্যলভ রযচাররত প্রভৌররক রক্ষা কাম যক্রভ। 
 

এ ফাফদ ২০০০৩.৩৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়। প্রভৌররক গ্রলণয ভাধ্যলভ রক্ষাথীযা  জাতীয় রক্ষা কারযকুরাভভুক্ত 

চতুথ য প্রশ্রণী ম যালয়য দক্ষতা জযন কলয ফাস্তরফক জীফলন কাজ কলয মালে ভলভ য প্রকল্প ংরিিযা জারনলয়লছন। এলক্ষলত্র 

প্রকলল্পয অরথ যক গ্রগরত ৯৯.৪৫% এফং ফাস্তফ গগ্ররত ৮৮.৪৪%। 



 

158 
 

৯.৩.২ জীরফকায়ন দক্ষতা : নুলভারদত রডররলত প্রদলয ৬টি রফবাগীয় লয ২০১৩০ জন শ্রভজীফী রশুলক রফরবন্ন প্রেলড 

প্ররক্ষলণয ভাধ্যলভ জীরফকায়ন দক্ষতা প্রদালনয রলক্ষয ৬৮৩৩.৫০ রক্ষ টাকা ংস্থান যাখা য়। ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত 

ররঅয  ম যালরাচনায় প্রদখা মায় প্রম, প্রকল্প প্রভয়ালদ ১৮৬৩০ জন শ্রভজীফী রশুলক রফরবন্ন এনরজও’য ভাধ্যলভ 

জীরফকায়ন দক্ষতা রবরিক রফরবন্ন প্রেলড (প্রমভন- আনডারিয়ার সুআং, জুরযয চুভরক, প্রেআরাযীং এন্ড প্রে প্রভরকং এফং 

রফউটিরপলকন, টাআর রপটিং, প্লারম্বং, এভব্রয়ডাযী, প্ররাআ প্ররক্ষণ) প্রদান কযা য় এফং প্রকল্প প্রভয়ালদ ১৮৬৩০ 

জনলক রফরবন্ন প্রেলড প্ররক্ষণ প্রদান কযা য় এফং এ ফাফদ ৫৯৩৮.৮৩ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়। এখালত অরথ যক 

গ্রগরত ৮৭%। 
৯.৩.৩ এডলবালকর প্রাস্যার প্রভারফরাআলজন প্রপ্রাগ্রাভ করভউরনলকন: নুলভারদত রডররলত এডলবালকর প্রাস্যার 

প্রভারফরাআলজন প্রপ্রাগ্রাভ করভউরনলকন খালত রফরবন্ন প্রকায প্রপ্রাগ্রাভ (প্রমভন- রশু রধকায, ৭টি ঝুরকপূণ য রশুশ্রভ 

প্ররতলযাধ, ফায জন্য রক্ষা প্তা, ৯টি অন্তজযারতক াক্ষযতা রদফ, রফজয় রদফ, ৯টি স্বাধীনতা রদফ ৫টি জাতীয় 

রশু রদফ মথামথবালফ ারন) ফাফদ ১০৮২.৯০ রক্ষ টাকা ংস্থান যাখা য়। ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত ররঅয  

ম যালরাচনায় প্রদখা মায় প্রম, প্রকল্প প্রভয়ালদ ফরণ যত নুষ্ঠানগুলরায ভলধ্য ১৯টি প্রপ্রাগ্রাভ ম্পন্ন কযা য় এফং এ ফাফদ -

৯৮২.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা য়। এ খালত অরথ যক গ্রগরত ৯১% এফং ফাস্তফ গগ্ররত ৭৯%। 
৯.৩.৪ কযাারটি রফরডং : নুলভারদত রডররলত করম্পউটায প্ররক্ষণ, রজও-এনরজও ম যালয়য কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয 

প্ররক্ষণ, ৬৬৪৬ জন প্রকন্দ্র ব্যফস্থানা করভটি দলস্যয (রএভর) প্ররক্ষণ, ২০টি আন কারি স্টারড ট্যযয, প্রভৌররক 

রপ ব্যফস্থানা, রশু-শ্রভ, রক্ষা রফলয়ক প্ররক্ষণ, অরথ যক ব্যফস্থানা প্ররক্ষণ, MER format development 

training রক্ষক সুাযবাআজায প্ররক্ষণ, NGo & PIU staff প্ররক্ষণ, Project planning, Development 

and management (PPDM) প্ররক্ষণ বফলদরক রক্ষা পয ম্পন্ন কযায রলক্ষয ২৩৩১.৫৮ রক্ষ টাকা 

ংস্থান যাখা য়। প্রকল্প প্রভয়ালদ উরেরখত কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায রলক্ষয এ খালত ২১০২.২৮ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা 

লয়লছ এফং অরথ যক গ্রগরত ৯০%। 

  

                                    রচত্র: রফরবন্ন এনরজও’য ভাধ্যলভ রযচাররত জীরফকায়ন দক্ষতা রবরিক প্ররক্ষণ কাম যক্রভ। 
 

৯.৪ ম যলফক্ষণঃ  

 

৯.৫ এক্সটান যার রডটঃ পাাড কর্তযক রডট কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা লয়লছ ভলভ য ররঅয এ উলেখ কযা লয়লছ।  
৯.৬ ক্রয় ংক্রান্ত কাম যাফরীঃ প্রকলল্পয অওতায় মাফতীয় কাম যক্রভ উন্নয়ন লমাগী কর্তযক ম্পারদত লয়লছ ফলর প্রকল্প 

ংরিিযা জারনলয়লছন। এ ংরিি প্রকান ডকুলভন্ট প্রকল্প দপ্তলয াওয়া মায়রন।  
 

১০। উলেশ্য রজযত না লর তায কাযণ : প্রকলল্পয অওতায় তবাগ শ্রভজীফী রশুলক জীরফকায়ন দক্ষতা ও জীফন দক্ষতা 

রবরিক প্রভৌররক রক্ষা প্রদান কযা য়রন রফধায় প্রকলল্পয উলেশ্য তবাগ জযন কযা ম্ভফ য়রন। 
 

১১। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 
 

১১.১ অলরাচয প্রকল্পটি মূরত ৬টি রফবাগীয় লয শ্রভজীফী রশুলদয রফরবন্ন প্ররক্ষণ, াভারজক লচতনতামূরক কাম যক্রভ 

ও রফরবন্ন জাতীয় ও অন্তজযারতক রদফ ারলনয ভাধ্যলভ রযচারনা কযা য়। ভন্ত্রণারয় লত প্রপ্ররযত ররঅয 
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ম যালরাচনায় প্রদখা মায় প্রম, ১৬৬১৫০ জন কভ যজীফী রশুলক প্রভৌররক রক্ষা প্রদান কযা লয়লছ। রকন্তু প্রকল্প দপ্তয 

ফরণ যত ংখ্যাক রশুলদয প্রকান ডাটা প্রফআজ ংযক্ষণ কলযনরন। প্ররক্ষণ াওয়ায য প্রকান প্রকায পলরাঅ য়রন। 
প্ররক্ষণ রব্ধ জ্ঞান রনলয় কত ংখ্যক রশু জীফনমুখী প্রকান কালজ ম্পৃক্ত অলছ প্র তথ্য প্রকল্প দপ্তয ংযক্ষণ 

কলযনরন। এটি প্রকান বালফআ কাম্য নয়; 

১১.২ কযাারটি রফরডং ংলগয অওতায় রফরবন্ন রফললয় রজও এনরজও রবরিক কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

লয়লছ। রকন্তু প্ররক্ষণাথীলদয প্রকান তাররকা প্রকল্প রপল ংযক্ষণ কযা য়রন। প্ররক্ষণ রব্ধ কভ যকতযা/কভ যচাযীগণ 

প্রকল্প দপ্তলয কভ যযত প্রথলক প্রকল্প রযচারনা কাম যক্রলভ ক্ষভতা জযন কলযলছ ভলভ য প্রতীয়ভান য়রন।  
 

১২। সুারযঃ 

 

১২.১ দ ফৎলযয রধককার প্রভয়ালদ ২৯০২৭.০২ রক্ষ টাকা ব্যলয় প্রকল্পটিয ভাধ্যলভ প্রভাট ১,৬৫,৫৭২ জন রকলায-

রকলাযীলক জীফন দক্ষতারবরিক প্রভৌররক রক্ষা ও জীমফকায জন্য দক্ষতা জযন ম্পন্ন প্ররক্ষণ প্রদান কযা লয়লছ। 
থচ প্রকল্প ভারপ্তয য এয কাম যকারযতা ফা পরাপর মূল্যায়লনয জন্য ফা যফতীলত এ কাম যক্রভটি চরভান যাখা/না 

যাখায রদ্ধান্ত গ্রলণয জন্য প্রররক্ষত রকলায-রকলাযীলদয প্রকানরূ ডাটালফআজ ংযক্ষণ কযা য়রন। প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

শ্রভজীফী রশুলদয ডাটা প্রফআজ ংযক্ষণ কযলত লফ। প্রকেটি মময়তু ভাপ্ত য়েয়ছ তাই ফ থয়ল প্রকে মযচারক ও 

ংমিষ্ট কভ থকতথায়দয যকাময ব্যফিানাে এ কাম থক্রভটি ম্পাদন কযলত ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয় রনলদ যনা রদলফ এফং 

তা রনরিত কযলফ; 

১২.২ নুলেদ ১০.১ এয রনলদ যনায রবরিলত প্রণীত ডাটা প্রফআজ-এয অলরালক প্ররক্ষণ াওয়ায য  শ্রভজীফী রশুলদয 

জীফন মান রকবালফ রযচাররত লে তা পলরাঅ কযলত লফ। এয়ক্ষয়ে ভন্ত্রণারে ভাপ্ত প্রকেটিয একটি মূল্যােন 

কযয়ত ায়য; 

১২.৩ প্রকলল্পয অওতায় গৃীত কারযগযী প্ররক্ষলণয অলরালক প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা কায়জ রাগায়নায রলক্ষয ভন্ত্রণারে/ংিা 

কর্তথক প্রলয়াজনীয় দয়ক্ষ গ্রণ কযলত লফ। 
১২.৪ উলযাক্ত নুলেদ ১০.১ - ১০.২ এয অলরালক কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ কলয অগাভী ১(এক) ভালয ভলধ্য ভন্ত্রণারয় 

অআএভআরডলক তা ফরত কযলফ। 
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‘‘প্রাথরভক রক্ষায জন্য উবৃরি (২য় ম যায়)’’ ীল যক প্রকলল্পয  ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতলফদন   

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 

 
 

১। প্রকলল্পয ফস্থান : াযালদলয  ৭টি প্রারনক রফবালগয ৬৪টি প্রজরায ৮৭টি রশু কল্যাণ োস্ট 

(মটি কয় থায়যন ও প্রৌযবা ব্যতীত) কর উলজরা কর ইউমনেন। 

 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : প্রাথরভক  রক্ষা রধদপ্তয 

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয় : প্রাথরভক  ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়।  
৪। প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  

 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

কার 

রতক্রা

ন্ত ব্যয় 

(মূর 

প্রাঃ 

ব্যলয়য 

%) 

রতক্রান্ত 

ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়

ন 

কালরয 

%) 

মূর  

 

ফ যলল 

ংলারধত 

 

মূর ফ যলল 

ংলারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রভাট : 

২৪৪২৩২.৪৮    

রজওরফ:২৪৪২

৩২.৪৮    

প্রঃ াঃ -- 

প্রভাট : 

৫৬৮৭২৬.০৭    

রজওরফ:৫৬৮৭২৬

.০৭ 

প্রঃ াঃ -- 

প্রভাট : 

৫৫৮০৫২.১৫    

রজওরফ:৫৫৮০৫২.

১৫ 

প্রঃ াঃ -- 

জুরাআ, 

২০০৮ 

লত 

জুন,২০১৩ 

জুরাআ, 

২০০৮ 

লত 

জুন,২০১৫ 

জুরাআ, 

২০০৮ 

লত 

জুন,২০১৫ 

৯৮.১২

% 

 

৪০% 

 

৫। প্রকলল্পয ংগরবরিক ফাস্তফায়ন (প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত প্রকল্প ভাপ্ত প্ররতলফদন (ররঅয) এয 

রবরিলত): 

    (রক্ষ টাকায়)  

ক্ররভক 

নং 

ংলারধত রডরর 

নুমায়ী কালজয ংগ 

 রযকরল্পত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

একক অরথ যক  ফাস্তফ অরথ যক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  জনফর জনভা ২৪৭২.০৭ ১১৭ 

(৯৮২৮ 

জনভা) 

১৩৩৮.৩৫ 

(৫৪.১৪%) 

৯৬(৮২%) 

2.  ভ্রভণ ব্যয় ও মানফান ংখ্যা ৯১.৫১ ৪৮টি ৯১.৫১(১০০%) ৪৮(১০০%) 

3.  মন্ত্রারত  ংখ্যা ৫৮.২৫ ৭৪টি ২৮.০৪(৪৮.১৪%) ৬০(৮১%) 

4.  অফাফত্র ংখ্যা ৫.০০ ৩২টি ৫.০০(১০০%) ৩২(১০০%) 

5.  উবৃরি প্রাপ্ত মক্ষাথী ংখ্যা ৫৪৩৬৭০.৭১ ৭৮৭০১২৯ জন 

মক্ষাথী 

৫৩৫০২৩.৮৫ 

(৯৮.৪০%) 

৭৭৩০৫০০ জন 

(৯৮.২২%) 

6.  ব্যাংক ারব য চাজয এফং 

বযাট 

ংখ্যা ১৫৬২৮.৮২ ৬টি ব্যাংক ১৫৩৮০.১৯ 

(৯৮.৪০%) 

৬(১০০%) 

7.  প্রেরনং, ওয়াকয, 

প্ররভনায এন্ড 

ংখ্যা ৬৩২.২৫ ৪৮৫টি 

উলজরা 

৬১৪.৩২ 

(৯৭.১৬%) 

৪৮৫টি উলজরা 

(১০০%) 

8.  প্রাস্যার ভরফরাআলজন প্রথাক ৩০৯.৩৮ প্রথাক ১১০.১২ 

(৩৫.৫৯%) 

-- 

9.  মূল্যায়ন ংখ্যা ৩৯.৯৯ ২টি ৩৯.৫০ 

(৯৮.৭৭%) 

২টি(১০০%) 
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ক্ররভক 

নং 

ংলারধত রডরর 

নুমায়ী কালজয ংগ 

 রযকরল্পত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

একক অরথ যক  ফাস্তফ অরথ যক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10.  ালযন ব্যয় ংখ্যা ৪১০৯.৭১ ৬২০০০টি 

রফদ্যারয় 

৪০৪৬.৭৪ 

(৯৮.৪৬%) 

- ৬২০০০টি 

রফদ্যারয় 

(১০০%)- 

11.  ওলয়ফ প্রজ এন্ড 

আন্টাযলনট 

ংখ্যা ৪৫.০০ ১টি ০% -- 

12.  করন্টনলজরি এফং রফরফধ 

ব্যয় 

প্রথাক ১৬৬৩.৩৮ প্রথাক ১৩৭৪.৫৪ 

(৮২.৬৩%) 

-- 

 ফ যলভাট -- ৫৬৮৭২৬.০৭ -- ৫৫৮০৫২.১৫ 

(৯৮.১২%) 

১০০% 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাকলর তায কাযণঃ প্রকান উলেখলমাগ্য কাজ ভাপ্ত প্রনআ। 
 

৭। াধাযণ ম যলফক্ষণঃ  

৭.১ টভূরভঃ যকায প্রাথমভক মক্ষায জন্য উবৃমি প্রদান প্রকে এফং মক্ষায জন্য খাদ্য কভ থসূচীয়ক একীভূত কয়য 

মদব্যাী প্রাথমভক মক্ষা প্রমতষ্ঠানমূয়য দমযদ্র ছােছােীয়দয আমথ থক ােতা প্রদায়নয এক ইমতফাচক এফং 

যুগান্তকাযী দয়ক্ষ গ্রণ কয়য। এ কভ থসূচীয আওতাে প্রাথমভক মক্ষায জন্য উবৃমি (২ে ম থাে)-এয ভােয়ভ দমযদ্র 

জনয়গাষ্ঠীয ন্তানয়দয আমথ থক ােতা প্রদায়নয জন্য প্রাথমভক মক্ষা প্রমতষ্ঠান, স্বতন্ত্র এফয়তদােী ভাদ্রাা ও ভােমভক 

মফদ্যারে ংযুক্ত প্রাথমভক স্তয়য ছােছােীমদয বমতথয ায ও উমিমত বৃমি, ঝয়য ড়ায ায মযাধকযণ এফং মক্ষায 

ায বৃমি ও মনযক্ষযমুক্ত ফাংরায়দ গড়ায মক্ষয়ে কাম থকযী ভূমভকা ারন কযয়ফ এ রয়ক্ষয প্রাথমভক মক্ষায জন্য 

উবৃমি প্রদান প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

৭.২ প্রকলল্পয উলেশ্যঃ প্রাথমভক মফদ্যারমে গভয়নায়মাগী দমযদ্র মযফায়যয মশুয়দয বমতথয ায ও বমতথকৃত ছােছােীয়দয 

উমিমতয ায বৃমি; ছােছােীয়দয ঝয়য ড়া মযাধকযণ; প্রাথমভক মক্ষা চয়ক্রয ভামপ্তয ায বৃমি; প্রাথমভক 

মফদ্যারয়ে গভয়নায়মাগী মশুয়দয মশু েভ মযাধ ও দামযদ্র মফয়ভাচন, নাযীয ক্ষভতােন এফং প্রাথমভক মক্ষায 

গুণগতভান উন্নেন কযাই প্রকেটিয মূর উয়েশ্য। 

৭.৩ প্রকলল্পয মূর কাম যক্রভঃ  উবৃমি প্রদান, জনফর, মানফান, মন্ত্রামত, আফাফে, প্রমক্ষণ, কভ থারা/মমভনায, 

াভামজক উদ্বুিকযণ, মূল্যােন ও আনুলংমগক কাম থক্রভ। 

৭.৪ নুলভাদন ম যায় ও ংলাধনঃ “প্রাথমভক মক্ষায জন্য উবৃমি (২ে ম থাে)” ীল থক প্রকেটিয মফয়ফচনায জন্য গত 

০৯-০৪-২০০৮ তামযয়খ মযকেনা কমভয়নয আথ থ-াভামজক অফকাঠায়ভা মফবায়গ মইম বা অনুমষ্ঠত ে এফং ০২-

০৮-২০০৮ তামযয়খ একয়নক বাে ২৪৪২৩২.৪৮ রক্ষ টাকা (ম্পুণ থ মজওমফ) প্রাক্কমরত ব্যয়ে জুরাই,২০০৮ য়ত জুন, 

২০১৩ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য চূড়ান্ত অনুয়ভাদন রাব কয়য এফং ২০-১১-২০১১ তামযয়খ প্রাথমভক ও গণমক্ষা 

ভন্ত্রণারে কর্তথক প্রামনক আয়দ কয়য। যফতীয়ত মভাট মক্ষাথীয ৪০% উবৃমিয সুমফধায়বাগী মনধ থাযণ কযায 

মযফয়তথ মফশ্ব খাদ্য কভ থসূচীয দামযদ্য ম্যা অনুমােী উবৃমি প্রদায়নয মিান্ত গৃীত য়র প্রকেটিয ১ভ ংয়াধয়নয 

প্রয়োজনীেতা মদখা মদে।  এযয ১৬-০৩-২০১০ তামযয়খয একয়নক কর্তথক ৪০৩৫০৩.৩৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে 

একই মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য অনুয়ভামদত ে। অত:য মশুকল্যান ট্রায়স্টয ৭৯টি মফদ্যারয়েয ৫১৪৪৯ জন 

মক্ষাথীয়ক উবৃমিয আওতাে আনেয়নয জন্য প্রকেটিয ২ে ফায ংয়াধয়নয প্রয়োজন ে এফং ২৫-০১-২০১১ 
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তামযয়খয একয়নক বাে অনুয়ভামদত ে এফং ২৩-০২-২০১১ তামযয়খ ভন্ত্রণারে কর্তথক প্রামনক আয়দ জাযী কযা 

ে। 

 এযয ১৫০০ যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং ইয়তাভয়ে যকায কর্তথক জাতীেকযণকৃত প্রাথমভক মফদ্যারে প্রকয়েয 

অন্তভু থক্তকযণ এফং এফ মফদ্যারয়েয ছাে-ছােীয়দয ভয়ে উবৃমি মফতযণ এফং প্রকে ব্যে বৃমিয াওোে প্রকয়েয ৩ে 

ংয়াধয়নয প্রয়োজন ে। ফ থয়ল ১৯-০৯-২০১৩ তামযয়খয একয়নক বাে ৫৬৮৭২৬.০৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে 

জুরাই,২০০৮ য়ত জুন, ২০১৫ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য অনুয়ভামদত ে এফং ০৬-১০-২০১৩ তামযয়খ প্রামনক 

আয়দ জাযী কযা ে। 

৭.৫ প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকল্পটি সুষ্ঠুবালফ ফাস্তফায়লনয জন্য প্রকল্প প্রভয়ালদ রনম্নফরণ যত কভ যকতযা গণ প্রকল্প রযচারলকয 

দারয়লে রনলয়ারজত রছলরনঃ 

ক্ররভক 

নং 

প্রকল্প রযচারলকয নাভ ও দফী কাম যকার প্রকল্প রযচারলকয 

ধযন অযম্ভ প্রল 

১। জনাফ নজরুর আরাভ খান 

যুগ্ম-রচফ 

০১-০৭-২০০৮ ০৯-১২-২০০৮ খন্ডকারীন 

২। জনাফ শ্যাভর কারন্ত প্রঘাল 

রতরযক্ত রচফ 

০৯-১২-২০০৮ ০৯-০৩-২০০৯ খন্ডকারীন 

৩। জনাফ অব্দুর কারদয 

যুগ্ম-রচফ 

০৯-০৩-২০০৯ ১১-১০-২০১২ পূণ যকারীন 

৪। জনাফ অব্দুর ভান্নান 

যুগ্ম-রচফ 

১১-১০-২০১২ ১০-১২-২০১২ পূণ যকারীন 

৫। জনাফ আযরতজা অলভদ প্রচৌদৄযী 

যুগ্ম-রচফ 

১০-১২-২০১২ ৩০-০৬-২০১৫ পূণ যকারীন 

  

৭.৬  মূল্যায়ন দ্ধরত (Methodology): মূল্যায়ন প্ররতলফদনটি প্রণয়লন রনলম্নাক্ত দ্ধরত (Methodology) নুযণ কযা 

লয়লছঃ 

(ক) রডরর, ভরনটরযং রযলাট য ও রফরবন্ন বায় প্রকারত প্ররতলফদন ম যালরাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রপ্ররযত ররঅয ম যালরাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee, PIC  রফরবন্ন গুরুেপূণ য বায কাম যরফফযণী ম যালরাচনা; 

(ঘ) কালজয ভান ও ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রলয জন্য লযজরভলন রযদ যন;  

(ঙ) নমুনায়লনয (Sampling) রবরিলত লযজরভন রযদ যন; 

(চ) প্রাপ্ত তলথ্যয রবরিলত ংরিি কভ যকতযালদয ালথ অলরাচনা; 
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৮। প্রকলল্পয ফছয রবরিক ফযাে ও রক্ষযভাত্রা, ফমুরক্ত ও ব্যয়ঃ   

৮.১ অরথ যক গ্রগরতঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

অরথ যক 

ফৎয 

ংলারধত নুলভারদত রডরর নুমায়ী 

ফযাে ও রক্ষযভাত্রা 

ফমুক্ত  জুন,২০১৫ ম যন্ত অরথ যক ও ফাস্তফ 

গ্রগরত (%) 

 প্রভাট টাকা প্রঃ 

াঃ 

ফাস্তফ 

% 

 প্রভাট টাকা প্রঃ াঃ ফাস্তফ% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-০৯ ৪৮৮০০.০

০ 

৪৮৮০০.০

০ 

-- ১০০% ৪৮৮০০.০

০ 

৪৮৩৫৫.৫৫ ৪৮৩৫৫.৫

৫ 

-- ৯৯.০৯% 

২০০৯-১০ ৫৭৪৮৪.০০ ৫৭৪৮৪.০০ -- ১০০% ৫৭৪৮৪.০

০ 

৫৭৩৮৭.১৪ ৫৭৩৮৭.১৪ -- ৯৯.৮৩% 

২০১০-১১ ৮৬৫০০.০

০ 

৮৬৫০০.০

০ 

-- ১০০% ৮৬৫০০.০

০ 

৮৬৪৩৪.৬৪ ৮৬৪৩৪.৬

৪ 

-- ৯৯.৯২% 

২০১১-১২ ৯০০০০.০০ ৯০০০০.০০ -- ১০০% ৯০০০০.০

০ 

৮৯৯৬৩.৮১ ৮৯৯৬৩.৮

১ 

-- ৯৯.৯৬% 

২০১২-১৩ ৯২৫০০.০০ ৯২৫০০.০০ -- ১০০% ৯২৫০০.০

০ 

৯২২৩৬.২৬ ৯২২৩৬.২

৬ 

-- ৯৯.৭১% 

২০১৩-১৪ ৮৯৮৪৮.০

০ 

৮৯৮৪৮.০

০ 

-- ১০০% ৮৯৮৪৮.০

০ 

৮৯৭৯৯.৭০ ৮৯৭৯৯.৭০ -- ৯৯.৯৫% 

২০১৪-১৫ ৯৪০০০.০০ ৯৪০০০.০০ -- ১০০% ৯৪০০০.০

০ 

৯৩৮৭৫.০৫ ৯৩৮৭৫.০

৫ 

-- ৯৯.৮৬% 

 

৮.২

 
(Objectives as per PP) (Actual achievement) 

 প্রাথমভক মফদ্যারয়ে গভয়নায়মাগী দমযদ্র 

মযফায়যয মশুয়দয বমতথয ায ও বমতথকৃত 

ছাে-ছােীয়দয উমিমতয ায বৃমি; 

 ছােছােীয়দয ঝয়য ড়া মযাধকযণ; 

 প্রাথমভক মক্ষা চয়ক্রয ভামপ্তয ায বৃমি; 

 প্রাথমভক মফদ্যারয়ে গভয়নায়মাগী মশুয়দয 

মশু েভ মযাধ ও দামযদ্র মফয়ভাচন, নাযীয 

ক্ষভতােন; এফং 

 প্রাথমভক মক্ষায গুণগতভান উন্নেন কযা; 

 ৭৭ রক্ষ ৩০ াজায ৫ত জন মক্ষাথীয়ক উবৃমি প্রদান; 

 উবৃমি প্রকে ফাস্তফােয়নয জন্য বমতথ ায বৃমি ৭৮% মথয়ক ৯৭% 

এ উন্নীত; 

 সুমফধায়বাগী ছােছােীয়দয উমিমতয ায বৃমি ময়েয়ছ; 

 ঝয়য ড়া মক্ষাথীয ায হ্রা ময়ে ৩০% য়ত ২৫% য়েয়ছ; 

 ায়য ায বৃমি ময়েয়ছ ৪২% য়ত ৮৫% উন্নমত য়েয়ছ; 

 মক্ষায গুণগত ভান বৃমি ময়েয়ছ; 

 াক্ষযতায ায বৃমি ময়েয়ছ; 

 প্রাথমভক মক্ষাচক্র ভামপ্তয ায বৃমি ময়ে ৯৫% এ উন্নমত 

য়েয়ছ; 

 উবৃমিয আওতাে মফদ্যারেগুয়রায ১০% মক্ষাথী প্রাথমভক মক্ষা 

ভানী যীক্ষাে বৃমি প্রাপ্ত য়েয়ছ; 

 নাযী ক্ষভতােয়ন ভূমভকা যাখয়ছ; 

 ভায়েয়দয ায়ত উবৃমিয অথ থ প্রদান কযাে ছাে-ছােীয়দয যাময 

উকৃত য়ে এফং ভায়েয়দয মিান্ত গ্রণ কযায ায বৃমি ময়েয়ছ; 

 উবৃমি প্রকয়েয কভ থকতথায়দয মনজস্ব ভমনটমযং –এয জন্য 

মফদ্যারেগুয়রায ামফ থক ব্যফিানায উন্নমত য়েয়ছ। 
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৮.৫ প্রকলল্পয ঙ্গরবরিক অরথ যক ও ফাস্তফ গ্রগরতঃ প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে মথয়ক প্রাপ্ত প্রকে ভামপ্ত প্রমতয়ফদন 

(মমআয) য়ত প্রাপ্ত প্রকয়েয ঙ্গ রবরিক অরথ যক ও ফাস্তফ গ্রগরত রনলম্ন ম যায়ক্রলভ ফণ যনা কযা লরাঃ    

 

(ক) যাজস্ব খাতঃ 

জনফরঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ১১৭ জন (৯৮২৮ জনভা) জনফলরয রফযীলত ২৪৭২.০৭ রক্ষ টাকা 

ফযাে যাখা য়। প্রকল্প প্রভয়ালদ ১১৭ জন (৯৮২৮ জনভা) জনফলরয রফযীলত ব্যয় লয়লছ ১৩৩৮.৩৫ রক্ষ টাকা। এখালত 

অরথ যক গ্রগরত ৫৪.১৩%। 

ভ্রভণ এফং মানফান ক্রয়ঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ভ্রভণ এফং ৪৮টি মানফান ক্রয় ফাফদ ৯১.৫১ রক্ষ টাকা 

ফযাে যাখা য়। প্রকল্প প্রভয়ালদ ১টি জী গাড়ী এফং ৪৭টি প্রভাটয াআলকর ক্রয় কযা লয়লছ এফং এ ফাফদ ব্যয় লয়লছ ৯১.৫১ 

রক্ষ টাকা। এ ফাস্তফ অগ্রগমত ১০০%। 

মন্ত্রারতঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৭৪টি মন্ত্রারত ক্রয় ফাফদ ৫৮.২৫ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকল্প 

মভোয়দ মফমবন্ন ধযয়নয ৬০টি মন্ত্রারত ক্রয় কযা লয়লছ এফং এ ফাফদ ব্যয় লয়লছ ২৮.০৩ রক্ষ টাকা। এখালত অরথ যক গ্রগরত 

৪৮.১৩% এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৮১%। 
অফাফত্রঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৩২টি  আফাফে ক্রয় ফাফদ ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। 
প্রকল্প মভোয়দ ৩২টি আফাফে ক্রয় কযা লয়লছ এফং এ ফাফদ ফযােকৃত অয়থ থয পুয়যাটাই ব্যয় কযা য়েয়ছ। এখালত অরথ যক ও 

ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 

উবৃমিিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৭৮৭০১২৯ জন মক্ষাথীয উবৃমি ফাফদ ৫৪৩৬৭০.৭১ রক্ষ টাকা ফযাে 

যাখা য়। প্রকল্প মভোয়দ ৭৭৩০৫০০ জন ছােছােীয়ক উবৃৃ্মি প্রদান কযা লয়লছ এফং এ ফাফদ ব্যয় লয়লছ ৫৩৫০২৩.৮৫ রক্ষ 

টাকা। এখালত অরথ যক গ্রগরত ৯৮.৪০% এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৯৮.২২%। 
ব্যাংক ামব থ চাজথ এফং বযাটিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৬টি ব্যাংক-এয ব্যাংক ামব থ চাজথ ও বযাট ফাফদ 

১৫৬২৮.৮২ রক্ষ  টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকল্প মভোয়দ ৬টি ব্যাংক-এয ব্যাংক ামব থ চাজথ ও বযাট ফাফদ ব্যয় লয়লছ 

১৫৩৮০.১৯ রক্ষ টাকা। এখালত অরথ যক গ্রগরত ৯৮.৪০%। 

মট্রমনং, ওোকথ, মমভনায এন্ড  প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৪৮৫টি উলজরাে মট্রমনং,ওোকথ, 

মমভনায এন্ড  ফাফদ ৬৩২.২৫ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকল্প মভোয়দ ৪৮৫টি উলজরাে মট্রমনং,ওোকথ, মমভনায 

এন্ড মযরী ফাফদ ৬১৪.৩২ রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। এখালত অরথ যক গ্রগরত ৯৭.১৬% এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%। 
মাার ভমফরাইয়জনিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত মাার ভমফরাইয়জন খায়ত মথাক ময়য়ফ ৩০৯.৩৮ 

রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকল্প মভোয়দ মাার ভমফরাইয়জন ফাফদ ব্যয় লয়লছ ১১০.১২ রক্ষ  টাকা। এ খালত  অরথ যক 

গ্রগরত ৩৫.৫৯%। 

মুল্যােনিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ২টি মূল্যােন ফাফদ ৩৯.৯৯ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকল্ মভোয়দ 

২টি ভেফতী মূল্যােন (মফইটিএ ভােয়ভ ২০১১ ায়র এফং মফআইমডএ এয ভােয়ভ ২০১৫ ায়র) ম্পন্ন কযা লয়লছ এফং এ 

ফাফদ ব্যয় লয়লছ ৩৯.৫০ রক্ষ টাকা। এখালত অরথ যক গ্রগরত ৯৮.৭৭%। 

অায়যন ব্যেিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৬২০০টি রফদ্যারয় অায়যন ব্মে ফাফদ ৪১০৯.৭১ রক্ষ  টাকা 

ফযাে যাখা য়। প্রকল্প মভোয়দ ৬২০০টি রফদ্যারয় অায়যন কাম থক্রভ ফাফদ ব্যয় লয়লছ ৪০৪৬.৭৪ রক্ষ টাকা। এখালত অরথ যক 

গ্রগরত ৯৮.৪৬%। 
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ওয়েফ মজ এন্ড ইন্টাযয়নটিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত ৪৫.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকে মভোয়দ ১টি 

ওয়েফ মজ প্রস্তুত কযা য়েয়ছ এফং ইন্টাযয়নট ংয়মাগ িান কযায কথা থাকয়রও এ খায়ত মকান ব্যে কযা েমন। 
করন্টনলজরি এফং রফরফধ ব্যেিঃ প্রকল্পটিয ংলারধত নুলভারদত রডররলত কমন্টনয়জমন্প এফং মফমফধ ব্যে ফাফদ মথাক ময়য়ফ 

১৬৬৩.৩৮ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা য়। প্রকল্প মভোয়দ কমন্টনয়জমন্প এফং মফমফধ ব্যয় লয়লছ ১৩৭৪.৫৪ রক্ষ টাকা। এখালত 

অরথ যক গ্রগরত ৮২.৬৩%। 

৮.৬ ম যলফক্ষণঃ  

৮.৭ ভরনটরযং: প্রকে মভোয়দ প্রকয়েয আওতাে মনয়োগকৃত ভমনটমযং কভ থকতথা এফং উয়জরা মক্ষা কভ থকতথায 

তত্ত্বাফধায়ন প্রকয়েয কাম থক্রভ মনেমভত ভমনটমযং কযা য়েয়ছ। 

৮.৮ বযন্তযীণ রডটঃ প্রকে মভোয়দ মকান অবযন্তযীণ অমডট ম্পন্ন কযা েমন। 

৮.৯ এক্সটান যার রডটঃ প্রকে মভোয়দ ২০০৯-২০১০ এফং ২০১০-১১ অথ থফছয়যয প্রকয়েয কাম থক্রভ অমডটপূফ থক মথাক্রয়ভ 

২৫-০৭-২০১১ তামযখ য়ত ১৩-০৫-২০১৩ তামযয়খ মযয়াট থ ম কযা ে। ২০০৯-১০ অথ থফছয়যয ১টি এফং ২০১০-১১ 

অথ থফছয ২টি আমি উত্থান কযা ে। ম আমিমূ মনষ্পমি কযা ে ভয়ভ থ মমআযএ জানা মাে। তয়ফ ২০১১-১২ 

অথ থফছয য়ত ২০১৪-১৫ অথ থফছয প্রকয়েয মকান অমডট কযায়না েমন। 

৮.১০ ক্রে ংক্রান্ত কাম থাফরীিঃ প্রকয়েয আওতাে ম্পামদত ক্যে ংক্রান্ত তথ্য মনয়ম্নয ছয়ক মদো রিঃ 

ক্র: 

নং 

কায়জয নাভ ও 

প্যায়কয়জয নাভ 

ক্রে 

প্রমক্রোয 

ধযণ 

মম 

মেকাে 

মফজ্ঞান 

প্রকা 

কযা 

য়েয়ছ 

তায 

নাভও 

তামযখ 

NOA জাযী 

কযায তামযখ ও 

পায়ভ থয নাভ 

প্রাক্কমরত মূল্য চুমক্তমূল্য, 

(মবমযয়েন 

য়র 

ংয়ামধত 

চুমক্ত মূল্য 

মদয়ত য়ফ) 

কাজ শুরু 

কযায তামযখ 

ভামপ্তয 

তামযখ 

 ১টি জী গাড়ী যাময -- ১৮/০৪/২০১০ 

প্রগমত ইন্ডামিজ 

মরিঃ 

৪০০০০০০.০

০ 

৩৯৯৬০০০.০০ ১৮/৪/২০১০ ৬/৮/২০১০ 

 ২৩০টি মভাটয 

াইয়কর 

যাময -- ২৩/০৫/২০১০ 

এটরা 

ফাংরায়দ মরিঃ 

৩৩০০০০০.০

০ 

৩২৮৫০০০.০০ ২৩/৫/২০১০ ২৪/৫/২০১০ 

 ১৭টি মভাটয 

াইয়কর 

যাময -- ২৮/০৩/২০১১ 

এটরা 

ফাংরায়দ মরিঃ 

১৮৭০০০০.০

০ 

১৮৭০০০০.০০ ২৮/৩/২০১১ ০৭/৪/২০১১ 

 আফাফে ক্রে মকায়টন -- ২৪/০৫/২০০৯ 

পের 

এন্টাযপ্রাইজ 

২০০০০০.০০ ১৭৯২৬০.০০ ২৪/৫/২০০৯ ৮/৬/২০০৯ 

 আফাফে 

যফযা 

মকায়টন -- ১৯/০৬/২০১৪ 

মভা থ আয়ভদ 

আরী মট্রডা থ 

৩৫০০০০.০০ ৩১২৫০০.০০ ১৯/৬/২০১৪ ২৬/৬/২০১৪ 

 মস্টনাযী ক্রে মকায়টন -- ২৫/০৫/২০১৪ 

এযায়াট প্লা 

মরিঃ 

৫০০০০০.০০ ৪৯৪৬৮০.০০ ১২/৫/২০১৪ ২৫/৫/২০১৪ 

 আফাফে 

মভযাভত 

মকায়টন -- ০৯/০৬/২০১৪ 

মভা থ আয়ভদ 

আরী মট্রডা থ 

৩০০০০০.০০ ২৭৭৭৫০.০০ ৯/৬/২০১৪ ১৫/৬/২০১৪ 

 মস্টনাযী ক্রে মকায়টন -- ২৫/৫/২০১৪ 

এযাটরা 

এযায়াট গ্লা 

মরিঃ 

২০০০০০.০০ ১৯৯৪০০.০০ ৩১/৩/২০১১ ৭/০৪/২০১১ 
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ক্র: 

নং 

কায়জয নাভ ও 

প্যায়কয়জয নাভ 

ক্রে 

প্রমক্রোয 

ধযণ 

মম 

মেকাে 

মফজ্ঞান 

প্রকা 

কযা 

য়েয়ছ 

তায 

নাভও 

তামযখ 

NOA জাযী 

কযায তামযখ ও 

পায়ভ থয নাভ 

প্রাক্কমরত মূল্য চুমক্তমূল্য, 

(মবমযয়েন 

য়র 

ংয়ামধত 

চুমক্ত মূল্য 

মদয়ত য়ফ) 

কাজ শুরু 

কযায তামযখ 

ভামপ্তয 

তামযখ 

 আফাফে 

মভযাভত 

মকায়টন -- ০৪/০৫/২০১১ 

ইরাভ 

এন্টাযপ্রাইজ 

২০০০০০.০০ ২৭৭৭৫০.০০ ৯/৬/২০১৪ ১৫/৬/২০১৪ 

 কমম্পউটায, 

মপ্রন্টায ক্রে 

মকায়টন -- ৩১/০৩/২০১১ 

স্মাট থ কমম্পউটায 

২০০০০০.০০ ১৯৯৪০০.০০ ৩১/০৩/২০১১ ৭/৪/২০১১ 

 মস্টনাযী ক্রে মকায়টন -- ০৪/০৫/২০১১ 

ইরাভ 

এন্টাযপ্রাইজ 

২০০০০০.০০ ১৯৪২৯০.০০ ৪/৫/২০১১ ১২/৫/২০১১ 

  

৯। উলেশ্য রজযত না লর তায কাযণ : প্রকলল্পয উলেশ্য পুলযাপুরয রজযত লয়লছ। 
 

৯.১ প্রদলয কর ের রযফালযয প্রছলরলভলয়লদযলক উবৃরি প্রদান কযা লে। ের রযফায ফরলত  মনম্নফমণ থত 

মযফাযমূয়ক বুঝায়না য়েয়ছ: 

 

 দু:স্থ ভররা প্রধান রযফায (রফধফা, তারাকপ্রাপ্ত ফা স্বাভী প্রথলক পৃথক) 

 রদন ভজুয 

 ের প্রাজীফী (প্রমভন- প্রজলর, কাভায, কুভায, মুরচ, তাঁতী আতযাদী) 

 ভুরভীন রযফায 

 প্ররতফন্ধী 

 অরদফাী ের রযফায। 

 

৯.২ উবৃরিয থ য প্রারপ্তয গুরুেপূণ য বফরিযমূ : 

 প্রকলল্পয রযত্র নুমায়ী দরযদ্র রযফালযয ন্তালনযা সুরফধালবাগী রললফ রফলফরচত লফ।  

 উবৃরিয থ য প্রদয়া য় সুরফধালবাগী রক্ষাথীয ভাতালক; ভাতায ফতযভালন রতা এফং উবলয়য ফতযভালন 

অআনানুগ রববাফকলক।  

 এক ন্তান রফরি রযফালযয ন্তানলক স্কুলর ড়ালনায জন্য ভাল ১০০/- টাকা এফং একারধক ন্তানরফরি 

রযফালযয ন্তালনয জন্য ালফন ১২৫/- টাকা। 

 প্রধান রক্ষক ও এ এভ র দস্যগণ বায ভাধ্যলভ প্ররত ফছলযয প্রপব্রুয়াযী ভাল বরতয কাম যক্রভ ম্পন্ন ফায 

য রযলত্র ফরণ যত তযাফরীয অলরালক সুরফধালবাগী তাররকা প্রস্তুত কলযন। 

 প্রস্তুতকৃত/রনফ যারচত সুরফধালবাগীয তাররকা বারত ও প্রধান রক্ষক স্বাক্ষয কলয ২টি প্রযরজস্টাড য অকালয 

কাযী উলজরা রক্ষা রপালযয রনকট প্রপ্রযণ কলযন। কাযী উলজরা রক্ষা রপায উক্ত তাররকা 

মাচাআ ফাছাআ কয়য উলজরা রক্ষা রপালযয রনকট চূড়ান্ত নুলভাদলনয জন্য প্রপ্রযণ কলযন এফং যফতীলত 

উলজরা রনফ যাী রপায তালত স্বাক্ষয কলযন। 

 প্রথভ প্রশ্রণী ব্যরতত কর সুরফধালবাগী ফামল থক যীক্ষায় গলড় ৩৩% না প্রলর যফতী ফছয সুরফধালবাগী রললফ 

রফলফরচত ন না। 
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 উবৃরিয থ য প্রারপ্তয জন্য কর সুরফধালবাগীলক ভাল ৮৫% ারজযা থাকলত য়। নতুফা রতরন উক্ত ভালয 

উবৃরিয থ য লত ফরিত ন। 

 নুকূর অফাওয়ায রদলন রযদ যনকালর মরদ রফদ্যারলয়য ছাত্র-ছাত্রীয গড় ারজযা ৬০% কভ লর; প্র স্কুলর 

উবৃরি াভরয়কবালফ স্থরগত কযা য়। 

 সুরফধালবাগীয তাররকা প্রস্তুত কযায য উলজরা রক্ষা রপায কর রফদ্যারয় লত চারদা গ্রণ কলয ংরিি 

উলজরায রনধ যারযত ব্যাংলক প্ররত সুরফধালবাগী ভালয়য জন্য একটি প্রগারাী কাড য ও একটি াদা কালড যয চারদা 

প্রপ্রযণ কলযন। 

 ব্যাংক কর্তযক্ষ উক্ত চারদায অলরালক উলজরায কর রফদ্যারলয় কাড য যফযা কলযন। প্রগারাী কাড যটি 

সুরফধালবাগী ছাত্র-ছাত্রীয ভালয়য এফং াদা কাড যটি ব্যাংলকয কর রললফ রফলফরচত। 

 প্ররতটি কালড য সুরফধালবাগী ছাত্র-ছাত্রীয নাভ, প্রশ্রণী, প্রযার নং এফং রতা ভাতায নাভ ঠিকানা ও থ য গ্রণকাযী 

ভাতা/রতা/রববাফলকয দুআটি ছরফ প্রধান রক্ষক কর্তযক তযায়ণপূফ যক কালড যয রনধ যারযত স্থালন ংযুক্ত কযা য়।  

 প্ররত রতন ভা য য প্রধান রক্ষলকয ভারবরিক ৮৫% উরস্থরতয তাররকা ও লথ যয চারদা রক্ষা রপ 

লত প্রকল্প কাম যারলয় প্রপ্রযণ কযা য়। 

 প্রকল্প কাম যরয় লত ংরিি উলজরায রনধ যারযত ব্যাংলক থ য ফযাে প্রপ্রযলণয য প্রজরা ম যালয় কভ যযত প্রকলল্পয 

ভমনটমযং রপায, উলজরা রনফ যাী রপায, উলজরা রক্ষা রপায এফং ব্যাংক ব্যফস্থাক রনধ যারযত 

ভলয়য ভলধ্য উবৃরি রফতযলণয একটি তাররকা প্রস্তুত কলযন। 

 উক্ত তাররকা নুালয ব্যাংক কর্তযক্ষ কলয়কটি রফদ্যালরয়য ভন্বলয় গঠিত কযালম্প াদা কাড য উবৃরিয 

থ য উরস্থত জন, সুরফধালবাগী ভালয়লদয ালত প্রগারাী কালড যয ালথ াদা কালড যয ছরফ রভররলয় এফং তালদয 

স্বাক্ষয রভররলয় ব্যাংক কর্তযক্ষ উবৃরিয থ য প্রদান কলযন। 

 

১০.০  প্রকল্প রযদ যনঃ ভামনকগঞ্জ মজরায কাম থক্রভ গত ০৫-১১-২০১৫ তামযয়খ, নযমংদী মজরায কাম থক্রভ  ১৭-১১-২০১৫ 

তামযয়খ এফং মুমন্পগয়ঞ্জয গজামযো ও কুমভল্লা মজরায দাউদকামি উয়জরায কাম থক্রভ ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ এফং  

মনাোখারীয মজরায ামতো ও মবারা মজরায ভনপুযা উয়জরায কাম থক্রভ ২১-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক 

লযজরভলন রযদ যন কযা য় । এ ভয়ে প্রকল্প ংরিি কভ যকতযাগণ উরস্থত রছলরন । প্রকল্পটিয ভাঠ ম যালয়য 

ফাস্তফায়লনয রচত্র রনলম্ন তুলর ধযা লরাঃ  

ক)  ভামনকগঞ্জ মজরািঃ 

গত ০৫-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয উয়জরাে প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজ মভয়ন 

মযদ থন কযা ে। মযদ থনকায়র মদৌরতপুয উয়জরায ংমিষ্ট উয়জরা মক্ষা অমপায এফং প্রকে ংমিষ্ট 

কভ থকতথাগণ উমিত মছয়রন। 

 

১০.১ গাজী ছাআর যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়:  

মফদ্যারেটি ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয উয়জরায কমরো ইউমনেয়ন অফমিত। গত ০৫-১১-২০১৫ তামযয়খ 

আইএভইমড কর্তথক মযদ থন কযা ে। মফদ্যারেটি ১৯৯৪ ায়র ৩৩ তাং জমভয উয প্রমতমষ্ঠত ে। মফদ্যারয়ে 

মভাট মক্ষাথী ংখ্যা ১০০ জন তন্য়ে ৫৪ জন ছাে এফং ৪৬ জন ছােী। মফদ্যারয়ে মভাট ৪ জন মক্ষক যয়েয়ছ 

তন্য়ে ১ জন পুরুল।  ডমব্লউএপম কর্তক  প্রণীত Poverty Map নুালয ত্র উলজরায় সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয 

ায ৫০%। প্র অলরালক রফদ্যারলয়য রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ৫০ জন। মায ভলধ্য ২৪ জন ছাত্র এফং ২৬ জন 
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ছাত্রী। মযদ থয়নয মদন  মফদ্যারয়ে উরস্থরতয ায মছর ৬৫%। উবৃমি াওোয মক্ষয়ে সুমফধায়বাগী মক্ষাথী ৮৫% 

উমিমত থাকায ফােফাধকতা যয়েয়ছ। উমিমত মযমজ ষ্টায যীক্ষা কয়য মদখা মগয়ছ মম তা মনেমভত  ও ঠিকবায়ফ  

ারনাগাদ কযা ে  না। উমিমত মযমজ ষ্টায়য মফমবন্ন িায়ন ঘলাভাজা এফং ফ্লুইড ব্যাফায কযয়ত মদখা মগয়ছ। 

মফদ্যারয়ে  মক্ষাথীংখ্যা কভ ওোয কাযণ  ম্পয়কথ মফদ্যারয়েয প্র ধান মক্ষক মকান দুিয মদয়ত ায়য নমন। তয়ফ 

উবৃমি ংক্রান্ত মযমজস্টায ম থয়ফক্ষণ কয়য মদখা মগয়ছ , মম ভায় উবৃমি সুমফধায়বাগী মক্ষাথীয ৮৫% উমিমত মনই 

ম ভায় উবৃমি মদো েমন। কাযী উলজরা রক্ষা রপায এফং উলজরা রক্ষা  রপায কর্তযক সুরফধালবাগীয 

তাররকা মাচাআপূফ যক স্বাক্ষরযত াওয়া রগলয়লছ।  ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ১২জন যীক্ষাথী 

অংগ্রণ কয়য ১১ জন কৃতকাম থ য়রও মকান মক্ষাথী বৃমি ােমন।  

 

 মচে-১ গাজী ছাআর যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়  

 

১০.২ ৪১ নং ভান্দাযতা যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়:  

মফদ্যারেটি ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয উয়জরায চক রভযপুয  ইউমনেয়ন অফমিত। গত ০৫-১১-২০১৫ তামযয়খ 

মফদ্যারেটি মযদ থন কযা ে। মফদ্যারেটি ১৯১৩ ায়র প্রমতমষ্ঠত ে , ফতথভায়ন মফদ্যারেটিয়ত মভাট ৬৫ তাং জমভ 

যয়েয়ছ। রফদ্যারলয় মভাট ৪৮৪ জন মক্ষাথী যয়েয়ছ তন্য়ে ২৬১ জন ছাত্র ও ২২৩ জন ছাত্রী। মফদ্যারয়ে অনুয়ভামদত 

মক্ষক য়দয ংখ্যা ১১টি ফতথভায়ন ১০ জন মক্ষক কভ থযত যয়েয়ছ।  Poverty Map নুালয উক্ত উলজরায় 

সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয ায ৫০%। প্র অলরালক উক্ত রফদ্যারলয় রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ২৪২ জন। মফদ্যারে 

মযদ থয়নয মদন উরস্থরতয ায  মছর ৯২%। মযদ থনকায়র রফদ্যারয়টিয বরতয প্রযরজিাড য, পরাপর প্রযরজিাড য, 

নুলভারদত সুরফধালবাগীয তাররকা মাচাআ ফা ছাআ কযা য় । মযমজস্টাযমূয় মফয়ল কয়য উমিমত মযমজষ্টায়য  মকছু 

জােগাে ঘলাভাজা এফং ফ্লুইড ব্যফায কযয়ত মদখা মগয়ছ। তয়ফ কাযী উলজরা রক্ষা রপায এফং উলজরা 

রক্ষা রপায কর্তযক সুরফধালবাগীয তাররকা মাচাআপূফ যক স্বাক্ষরযত াওয়া প্রগলছ  এফং ামফ থকবায়ফ কর মযমজস্টা য 

মভাটামুটি য়ন্তালজনকবায়ফ ংযক্ষণ কযয়ত মদখা মগয়ছ। সুরফধালবাগীয রযফালযয ভালঝ উবৃরিয থ য রফতযলণয 

জন্য নুলভারদত তাররকা নুালয প্ররতটি সুরফধালবাগীয রনধ যারযত কাড যগুলরা মাচাআ ফাছাআ কযা য়। রফদ্যারয়টি 

উবৃরিয থ য রফতযলণয প্রকন্দ্র  ফয়র জানা মাে । ভগ্র উলজরায় প্রানারী ব্যাংক ররঃ , প্রদৌরতপুয াখা , ভারনকগি 

কর্তযক উবৃরিয থ য রতন ভা য য রনধ যারযত প্রকলন্দ্র যারয সুরফধালবাগী  ভালয়লদয ালত প্রদান কযা য়। তলফ 

ংরিি ব্যাংক কভ থকতথাগণ ঠিক ভলয় প্রকলন্দ্র অলন না ভয়ভ থ এএভম’য বামত এফং প্রধান মক্ষক মনকট য়ত  
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রবলমাগ াওো মগয়ছ। প্রধান রক্ষক ংরিি ব্যাংলকয উবৃরিয কাম যক্রভ অলযা   গরতীর কযায  জন্য নুলযাধ 

জানান। প্রধান রক্ষলকয দক্ষতা ও ম্যালনরজং করভটিয ায়তায় রফদ্যারয়টিয রযলফ এফং কাম যক্রভ  

য়ন্তালজনকবায়ফ রযচাররত লে  ভয়ভ থ প্রতীেভান ে।  ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ১০৫ জন 

যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ  কৃতকাম থ ে তন্য়ে ৫ জন  মক্ষাথী বৃমি াে। 

 

 মচে-২: ৪১ নং ভান্দাযতা যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় 

 

খ) নযমংদী মজরািঃ 

গত ১৭-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক নযমংদী মজরায মফরাফ ও ভয়নাযদী উয়জরাে প্রকয়েয কাম থক্রভ 

আইএভইমড কর্তথক য়যজমভয়ন মযদ থন কযা ে। মযদ থনকায়র মফরাফ ও ভয়নাযদী উয়জরায ংমিষ্ট কাযী 

উয়জরা মক্ষা অমপায এফং প্রকে ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ উমিত মছয়রন। 

১০.৩ ১৩নং রাখপুয যকাময প্রাথমভক মফদ্যারেিঃ 

মফদ্যারেটি নযমংদী মজরায মফরাফ উয়জরায আভরাফ ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯৩৯ ায়র প্রমতমষ্ঠত অথ থাৎ 

মফ প্রাচীন একটি মফদ্যারে। মফদ্যারেটি ০১-০৭-১৯৭৩ ায়র জাতীেক যণ কযা য়েয়ছ। জমভয মভাট মযভাণ ৪০ 

তাং। মফদ্যারয়েয অনুয়ভামদত মক্ষক য়দয ংখ্যা ৬টি, কভ থযত আয়ছন ৫ জন। প্রধান মক্ষক ফতথভায়ন প্রমক্ষণ 

গ্রণযত। মফদ্যারয়েয মভাট মক্ষাথী ংখ্যা মশুয়েণী ২২৬ জন; তন্য়ে ১১৯ জন ছাে এফং ১০৭ জন ছােী। 

poverty map অনুাময মফরাফ উয়জরাে উবৃমি গ্রয়ণয জন্য সুমফধায়বাগী মনফ থাচয়নয ায ৪৫%। ম অনুমােী 

আয়রাচয মফদ্যারয়ে মনফ থামচত সুমফধায়বাগীয ংখ্যা ৮৬ জন, মায ভয়ে ছাে ৩২ জন এফং ছােী ৫৪ জন। মযদ থয়নয 

মদন মভাট ৮৪ জন, মায ভয়ে ছাে ৩২ জন এফং ছােী ৯৩ জন ছােীয়ক উমিত মদখা মগয়ছ। অথ থাৎ উমিমতয ায 

৭৮%। মযদ থনকায়র মফদ্যারয়েয মক্ষাথী বমতথ মযমজস্টায , উমিমত মযমজষ্টায , যীক্ষণ পরাপয়রয মযমজস্টায , 

ংমিষ্ট কমভটি কর্তথক অনুয়ভামদত সুমফধায়বাগীয তামরকা যীক্ষা কযা ে। এছাড়া তামরকা অনুায়য প্রমতটি 

সুমফধায়বাগীয মনধ থামযত কাড থ যীক্ষা কযা ে। মক্ষাথীয়দয উমিমত মযমজষ্টায়য ফ্লইড ও রারকামরয ংয়াধনী মদখা 

মগয়ছ। এছাড়া উমিমতয ঘয পাঁকা যাখা য়েয়ছ ভয়ভ থ মযরমক্ষত য়েয়ছ।  

১০.৪ শুকুমি যকাময প্রাথমভক মফদ্যারে 

 মযদম থত প্রাথমভক মফদ্যারেটি নযমংদী মজরায ভয়নাযদী উয়জরায শুকুমি  ইউমনেয়ন অফমিত। মভাট মক্ষাথী 

ংখ্যা ৩১৭ জন মায ভয়ে ছাে ১৬২ জন এফং ছােী ১৫৫ জন। মফদ্যারয়েয মভাট মক্ষক ংখ্যা ১০ জন, এয়দয ভয়ে 
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ভমরা মক্ষক ০৬ জন। এ মফদ্যারয়েয প্রধান মক্ষ ক এভ .কভ া এফং ম -ইন-এড। একজন দক্ষ মক্ষক ময়য়ফ 

মতমন  “মেষ্ঠ মক্ষক” মময়ফ মনফ থামচত য়েয়ছন। মাবাটি থ ম্যা অনুমােী ভয়নাযদী উয়জরােও উবৃমি সুমফধায়বাগী 

মনফ থাচয়নয ায ৪৫% অথ থাৎ উবৃমি গ্রণকাযী মক্ষাথী ংখ্যা ১৪২ জন। মযদ থয়নয মদন মভাট মক্ষাথীয ৭৮% 

উমিত মছর এফং উবৃমি গ্রণকাযী কর মক্ষাথীয়কই উমিত াওো  মাে। মফদ্যারয়েয বমতথ মযমজস্টায , ামজযা 

খাতা, পরাপর মযমজস্টায, সুমফধায়বাগী অনুয়ভামদত তামরকা ও সুমফধায়বাগী কাড থ যীক্ষা কয়য মদখা ে। মকান যকভ 

অংগমত মযরমক্ষত েমন। 

মফদ্যারয়েয মভাট ০৩ টি বফন যয়েয়ছ , মায ভয়ে ০১ টি মযতযক্ত। মভাট মেণীকক্ষ ০৭ টি এফং মক্ষক কক্ষ  ময়য়ফ 

একটি কক্ষ ব্যফহৃত য়ে। মফদ্যারয়েয গত ০৩ (মতন) ফছয়যয ভানী যীক্ষায ায়য ায তবাগ এফং ট্যায়রন্ট 

পুয়র গত ০২ ফছয়য ০২ জন বৃমি ময়েয়ছ এফং ০২ জন াধাযণ বৃমি ময়েয়ছ।  

মফদ্যারে বফনটি মূর ড়য়কয উয অফমিত ওোে ীভানা প্রাচীয মনভ থাণ কযা প্রয়োজন ভয়ভ থ অনুভূত য়েয়ছ। 

এছাড়া, জুরাই, ২০১৫ ভা মথয়ক উবৃৃ্মি প্রদান কাম থক্রভ ফন্ধ থাকাে অমববাফকগয়ণয মনকট মথয়ক অমবয়মাগ াওো 

মায়ে ভয়ভ থ অফমত কযা ে। উবৃমিয অয়থ থয মযভাণ বৃমি কযা ম্ভফ য়র দমযদ্র মক্ষাথীয়দয জন্য তা সুপর ফয়ে 

আনয়তা ভয়ভ থ অমববাফকয়দয ক্ষ  য়ত প্রধান মক্ষক ভত ব্যক্ত কয়যন। অয়থ থয মযভাণ বৃমি কযা ম্ভফ না য়র 

তবাগ মক্ষাথীয়ক উবৃমিয আওতাে আনায জন্য প্রো মনোয অনুকূয়র প্রধান মক্ষয়কয ক্ষ মথয়ক আয়ফদন 

জানানা য়েয়ছ। 

গ) মুন্পীগঞ্জ মজরািঃ 

গত ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক মুন্পীগঞ্জ মজরা য গজামযো উয়জরাে প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজমভয়ন 

মযদ থন কযা ে। মযদ থনকায়র গজামযো উয়জরায ংমিষ্ট কাযী উয়জরা মক্ষা অমপায এফং প্রকে 

ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ উমিত মছয়রন। 

১০.৪ ১৯নং রক্ষীপুয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়: 

মফদ্যারেটি মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো উয়জরায বয়ফযচয ইউমনেয়ন অফমিত। গত ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ মফদ্যারেটি 

মযদ থন কযা ে। ১৯২০ ায়র মফদ্যারেটি প্রমতমষ্ঠত ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভান ৩৩ তাং। প্রাক -

প্রাথমভক  রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩১৭ জন। মায ভলধ্য ১৪৫ জন ছাত্র এফং ১৭২ জন ছাত্রী।  

মফদ্যারয়ে ফতথভায়ন ১০ জন মক্ষক কভ থযত যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয উক্ত 

উলজরায় সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয ায ৪৫%। প্র অলরালক রফদ্যারলয়য রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ১৪২ জন। 

মায ভলধ্য ৬৮ জন ছাত্র এফং ৭৪ জন ছাত্রী।  মযদ থয়নয মদয়ন মফদ্যারয়ে ৮৭% মক্ষাথী উমিত মছর। তয়ফ 

সুমফধায়বাগী মক্ষাথীযা প্রাে তবাগ উমিত মছর।  মযদ থনকায়র মফদ্যারেটিয বমতথ মযমজষ্টায, পরাপর মযমজষ্টায, 

অনুয়ভামদত সুমফধায়বাগীয তামরকা যীক্ষা কযা ে। মযমজস্টাড থ মূয় মফয়ল কয়য উমিমত মযমজস্টাময মকছু 

জােগাে ঘলাভাজা এফং ফ্লুইড ব্যফায কযয়ত মদখা মগয়ছ। তয়ফ ামফ থকবায়ফ কর মযমজস্টাড থ মভাটামুটি 

য়ন্তালজনকবায়ফ ংযক্ষণ কযয়ত মদখা মগয়ছ। প্রধান রক্ষক জানান প্রম, উবৃরি সুরফধালবাগী ছাত্র-ছাত্রীযা রনয়রভত 

রফদ্যারলয় অলন  তয়ফ মাযা উবৃরিয সুরফধালবাগী নন তাযা রফদ্যারলয় রনয়রভত অল না। রতরন তবাগ ছাত্র-

ছাত্রীলক উবৃরি প্রদালনয জন্য প্রকে কর্তথক্ষয়ক নুলযাধ কলযন। ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৬১ 

জন যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ  কৃতকাম থ ে তন্য়ে ১ জন  মক্ষাথী াধাযন মগ্রয়ড বৃমি াে। মফদ্যারয়ে ামন 
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ভস্যা মনই মকন্তু টেয়রট ভস্যা যয়েয়ছ। টেয়রট ভস্যা দূয কযায জন্য মইমডম -৩ প্রকয়েয আওতাে একটি ওো 

ব্লক মনভ থায়ণয কাজ মল ম থায়ে যয়েয়ছ।  

 

  

 মচে-৩: ১৯নং রক্ষীপুয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় 

          

১০.৫ বলফযচয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারেিঃ 

মুন্পীগঞ্জ মজরা য গজামযো উয়জরাে বয়ফযচয ইউমনেয়ন মফদ্যারেটি অফমিত। গত ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ এটি 

মযদ থন কযা ে। ১৯৩৯ ায়র মফদ্যারেটি প্রমতমষ্ঠত ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভাণ ৩৩ তাং। প্রাক -

প্রাথমভক রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩ ০৩ জন। মায ভলধ্য ১৫৩ জন ছাত্র এফং ১৫০ জন ছাত্রী।  

ফতথভায়ন মফদ্যারয়ে ০৯ জন মক্ষক কভ থযত যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয উক্ত 

উলজরায় রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ১ ৩৬ জন তন্মলধ্য ৬ ৫ জন ছাত্র  এফং ৭১জন ছােী। মযদ থয়নয মদন ৮৪% 

মক্ষাথী উমিত মছর । তয়ফ সুমফধায়বাগী মক্ষাথী প্রাে ৯৯% বাগ উমিত মছর। প্রধান মক্ষক জানান মম, উবৃমি 

সুমফধায়বাগী ছাে-ছােীযা মনেমভত মফদ্যারয়ে উমিত থাকয়রও মাযা উবৃমিয সুমফধায়বাগী নন তাযা মফদ্যারয়ে 

মনেমভত উমিত থায়ক না । তবাগ মক্ষাথীয়ক উবৃমি মদো য়র  উরস্থরতয ারফ যক ায অযও ফাড়লফ ভলভ য রতরন 

অাপ্রকা কলযন। মযদ থনকায়র রফদ্যারয়টিয বরতয প্রযরজিায , পরাপর প্রযরজিা য, নুলভারদত সুরফধালবাগীয 

তাররকা মাচাআ ফাছাআ কযা য় । মযমজস্টাড থ মূয় মফয়ল কয়য উমিমত মযমজস্টায়য য মকছু জােগাে ঘলাভাজা, ফ্লুইড 

ব্যফায এফং gap যাখয়ত মদখা মগয়ছ।  রফদ্যারলয়য ড়ালানায ভান লন্তালজনক এফং প্রধান রক্ষকলক এ ব্যাায়য 

লনক অন্তরযক ভলন লয়লছ। ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৬১ জন যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য 

তবাগ কৃতকাম থ ে তন্য়ে ২ জন মক্ষাথী ট্যায়রন্টপুয়র এফং ২ জন াধাযণ মগ্রয়ড বৃমি াে। মফ দ্যারেটি ডাফর 

মপয়টয এফং এটিয়ত একটি ভাে মদ্বতর বফন যয়েয়ছ মায়ত ভাে ৫টি মেণীকক্ষ মফদ্যভা ন। ৩০৩ জন মক্ষাথীয 

অনুকূমর ভাে ৫টি মেনীকক্ষ অপ্রতুর ভয়ন য়েয়ছ। বফনটিয মফমবন্ন জােগাে মদোয়রয আস্তযণ উয়ঠ মগয়ছ , মদ্বতীে 

তরায মফ্লায়যয একটি জােগাে বাঙা অফিাে মদখা মগয়ছ এফং ফল থায মভৌসুয়ভ ছাদ মথয়ক ামন চুুঁইয়ে মদ্বতীে তরাে 

চয়র আয় ভয়ভ থ মযদ থয়ন জানা মাে। এজন্য মফদ্যারয়ে পুযায়না বফনটি ংস্কায়যয াাাম নতুন একটি মফদ্যারে 

বফন মনভ থান কযা অতযাফশ্যক ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। মফদ্যারয়েয ায়ই ফাজায এফং ফাজায ংরগ্ন অথাৎ স্কু মরয 

াভয়ন গরুয াট ফয়। মফদ্যারয়ে ামন ভস্যা মনই মকন্তু টেয়রট ভস্যা যয়েয়ছ।  ৩০৩ জন মক্ষাথীয জন্য ভাে দুটি 

টেয়রট যয়েয়ছ। টেয়রট ভস্যা দূয কযায জন্য মইমডম -৩ প্রকয়েয আওতাে একটি ওো ব্লক মনভ থাণ কযা মময়ত 

ায়য।  
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 মচে-৪: বলফযচয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারে 

 

ঘ) কুমভল্লা মজরািঃ 

গত ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক কুমভল্লা মজরায দাউদকামি উয়জরাে প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজমভয়ন 

মযদ থন কযা ে। মযদ থনকায়র দাউদকামি উয়জরায ংমিষ্ট কাযী উয়জরা মক্ষা অমপায এফং প্রকে 

ংমিষ্ট কভ থকতথাগণ উমিত মছয়রন। 

 

১০.৬ সুন্দরপুয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়: 

মফদ্যারেটি কুমভল্লা মজরায দাউদকামি  উয়জরাে সুন্দরপুয ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি গত ১৯-১১-২০১৫ 

তামযয়খ মযদ থন কযা ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভাণ ১০০ তাং তয়ফ ফতথভায়ন ৭১ তাং জমভ মফদখর 

অফিাে আয়ছ। প্রা ক-প্রাথমভক রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৫৭৮ জন। মায ভলধ্য ২৭৩ জন ছাত্র 

এফং ৩০৫ জন ছাত্রী।  মফদ্যারয়েয মক্ষক ংখ্যা ১৩ জন য়র ফতথভায়ন ১১জন মক্ষক কভ থযত যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম 

কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয উক্ত উলজরায় সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয ায ৪৫%। প্র অলরালক 

রফদ্যারলয়য রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ২৪০ জন  তন্য়ে ১০১ জন ছাে এফং ১৩৯ জন ছােী।  মযদ থয়নয মদন 

মভাট মক্ষাথীয ৮৯% উমিত মছর। মযদ থনকায়র বরতয প্রযরজ ষ্টায, পরাপর প্রযরজ ষ্টায, ছাত্র-ছাত্রী ারজযা  এফং 

সুরফধালবাগীয কাড য কর নরথত্র যীক্ষা কযা য়। যীক্ষায়ন্ত  মকান ভস্যা মযরমক্ষত েমন ফযং এ মফদ্যারয়েয 

কর মযমজষ্টায মযেন্ন এফং মনভু থর অফিা ে াওো মাে। মফদ্যারয়ে ড়ায়ানা য ভান য়ন্তালজনক। ২০১৪ ায়র 

প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ১৭৯ জন যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ  কৃতকাম থ ে তন্য়ে ২ জন াধাযণ 

মগ্রয়ড বৃমি াে এফং ২০১৩ ায়র ১০ জন মক্ষাথী মটয়রন্টপুর মভাট ১৪ জন মক্ষাথী বৃমি ময়েয়ছ। 

১০.৭ দাড়া যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় 

মফদ্যারেটি কুমভল্লা মজরায দাউদকামি উয়জরাে সুন্দরপুয ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯৩৮ ায়র প্রমতমষ্ঠত 

ে। মফদ্যারেটি গত ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক মযদ থন কযা ে। মফদ্যারেটিয মভাট জমভয মযভাণ 

১.৪৪ একয। প্রাক -প্রাথমভক রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩৭০ জন। মফদ্যারয়ে ৮জন মক্ষক 

কভ থযত যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয উক্ত উলজরায় রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা 

১৬৬ জন  তন্য়ে ৮৬ জন ছাে এফং ৮০ জন ছােী।  মযদ থয়নয মদন মফদ্যারয়ে ৭২% মক্ষাথী উমিত মছর। 

মযদ থনকায়র বরতয প্রযরজ ষ্টায, পরাপর প্রযরজ ষ্টায, ছাত্র-ছাত্রী ারজযা  এফং সুরফধালবাগীয কাড য কর নরথত্র 

যীক্ষা কযা য়।  যীক্ষামন্ত ছাে -ছােী ামজযা খাতায  অয়নক ঘলাভাজা ও ফ্লুইড ব্যফায কযা য়েয়ছ এফং মফদ্যারে 

ামজযা খাতা ারনাগাদ অফিাে াওো মােমন। মফদ্যারেটিয়ত ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৭১জন 

যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ কৃতকাম থ ে তন্য়ে ১ জন াধাযণ মগ্রয়ড বৃমি াে।  
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মচে-৫: দাড়া যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় 

    

১০.৮ ৬২নং আছাপুয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়: 

মফদ্যারেটি কুমভল্লা মজরায দাউদকামি উয়জরাে ফাযাড়া ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯১৯ ায়র প্রমতমষ্ঠত 

ে। গত ১৯-১১-২০১৫ তামযয়খ মযদ থন কযা ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভাণ ৭৪ তাং। প্রাক -প্রাথমভক 

রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৪৩৫ জন। মায ভলধ্য ২২৪ জন ছাত্র এফং ২১১ জন ছাত্রী।  মফদ্যারয়ে 

৮জন মক্ষয়কয ভয়ে ৭জন কভ থযত যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয রফদ্যারলয়য 

রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ১৮২ জন। মযদ থয়নয মদয়ন মফদ্যারয়ে ৮৬% মক্ষাথী উমিত মছর। মযদ থনকায়র 

বরতয প্রযরজ ষ্টায, পরাপর প্রযরজ ষ্টায, ছাত্র-ছাত্রী ারজযা  এফং সুরফধালবাগীয কাড য কর নরথত্র মযেন্ন এফং 

ারনাগাদ াওো মাে।  

২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৫৪ জন যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ  কৃতকাম থ ে তন্য়ে ৩ জন 

াধাযণ মগ্রয়ড বৃমি াে।  

 

 মচে-৬: ৬২নং আছাপুয যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয়: 
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ঙ) মনাোখারী মজরািঃ 

গত ২১-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক মনাোখারী মজরায ামতো উয়জরাে প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজমভয়ন 

মযদ থন কযা ে। মযদ থনকায়র ামতো উয়জরায ংমিষ্ট কাযী উয়জরা মক্ষা অমপায এফং প্রকে ংমিষ্ট 

কভ থকতথাগণ উমিত মছয়রন। 

 

১০.৯ পূফ য প্রজাড়খারী যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় : 

মফদ্যারেটি মনাোখারী মজরায ারতয়া উয়জরাে তভযরে ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯৭২ ায়র প্রমতমষ্ঠত ে। 

গত ২১-১১-২০১৫ তামযয়খ মযদ থন কযা ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভাণ ৬৬ তাং। প্রাক -প্রাথমভক 

রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা মায ভলধ্য ১১৪ জন ছাত্র এফং ১৫২ জন ছাত্রী।  মফদ্যারয়ে ৬জন কভ থযত 

যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয উক্ত উলজরায় সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয ায ৭৫%। প্র 

অলরালক রফদ্যারলয়য রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ১৩৫ জন। মযদ থয়নয মদয়ন মফদ্যারয়ে ভাে ৫৪% মক্ষাথী 

উমিত মছর। উমিমতয ায কভ ওোয কাযণ ম্পয়কথ প্রধান মক্ষক জানান মম, এ অঞ্চরটি ামতো উয়জরায 

একটি অফয়মরত ও অনুন্নত অঞ্চর এখানকায অমধকাং মযফায ভাছ ধযায ায়থ জমড়ত। তাই মম কর মক্ষাথী 

উবৃমি সুমফধা ােনা তাযা ভাছ ধযয়ত মাে মফধাে মনেমভত মফদ্যারয়ে উমিত েনা। মতমন তবাগ মক্ষাথীয়ক 

উবৃমি প্রদায়নয জন্য অনুয়যাধ জা নান। অমধকাং মক্ষাথী মযদ থনকায়র বরতয প্রযরজষ্টায, পরাপর প্রযরজষ্টায, ছাত্র-

ছাত্রী ারজযা  এফং সুরফধালবাগীয কাড য নরথত্র ারনাগাদ অফিাে াওো মােমন । ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা 

ভানী যীক্ষাে ১২ জন যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ কৃতকাম থ ে তন্য়ে ২জন াধাযণ মগ্রয়ড বৃমি াে। 

মফদ্যারেটিয়ত একটি ভাে মদ্বতর বফন যয়েয়ছ মায নীচ তরা পাঁকা এফং মদ্বতীে তরাে ২টি মেণী কক্ষ যয়েয়ছ। 

মফদ্যারয়েয মভাট ২৬৬ জন মক্ষাথীয জন্য ভাে ২টি মেণী কক্ষ অম থাপ্ত ভয়ভ থ প্রতীেভান ে।  রফদ্যারয়টিলত ছাত্র-

ছাত্রীয তুরনায় প্রশ্রণীকলক্ষয রযভা ণ লনক কভ ওয়ায কাযলন াঠদালন ব্যাঘাত ঘটলছ ফলর প্রধান রক্ষক জানান।  

এছাড়া বফনটিয ফাইয়যয এফং মবতয়যয মদোয়রয আস্তযন খয় য়ড়য়ছ। পুযায়না বফনটি ংস্কাযপূফ থক নতুন একটি 

বফন মনভ থাণ কযা অতযাফশ্যক ভয়ভ থ প্রতীেভান য়েয়ছ। 

  

 মচে-৭ : পূফ য প্রজাড়খারী যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় বফনটিয ফাইয়যয এফং মবতয়যয মদোয়রয আস্তযন খয় য়ড়য়ছ 
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১০.১০ তভযরে যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয়: 

মনাোখারী মজরায ারতয়া উয়জরাে তভযরে ইউমনেয়ন মফদ্যারেটি অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯১৯ ায়র প্রমতমষ্ঠত ে। 

গত ২১-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক মফদ্যারেটি মযদ থন কযা ে। মফদ্যারয়ে জমভয মযভান ২০ তাং। 

প্রাক-প্রাথমভক রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৬৪৪ জন। মায ভলধ্য ৩১৫ জন ছাত্র এফং ৩২৯ জন 

ছাত্রী। মফদ্যারয়ে ১১জন মক্ষয়কয ভয়ে (১ জন ংযুমক্ত ) ১১জন কভ থযত যয়েয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্র ণীত 

Poverty map নুালয উক্ত উলজরায় সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয ায  ৭৫%। প্র অলরালক রফদ্যারলয়য রনফ যারচত 

সুরফধালবাগীয ংখ্যা ৪৪১ জন।  মযদ থয়নয মদন মফদ্যারয়ে ৮৭% মক্ষাথী উমিত মছর। তয়ফ সুমফধায়বাগী 

মক্ষাথীযা প্রাে ৯৯% উমিত মছর। নদী ফহুর এফং তযন্ত দরযদ্র রযফালযয ন্তানযা এআ রফদ্যারলয় ধ্যয়ণযত। 

মালদয রধকাং রববাফকযা শুদৄভাত্র নদীলত ভাছ ধযায প্রায় জরড়ত  এআ কাযলন প্ররত মতন ভা য য 

উবৃরিয লথ যয জন্য লক্ষায় থালকন  ভয়ভ থ মযদ থনকায়র জানা মাে। মযদ থনকায়র বরতয প্রযরজ ষ্টায, পরাপর 

প্রযরজ:, ছাত্র-ছাত্রী ারজযা, সুরফধালবাগীয কাড য কর নরথত্র যীক্ষা কয়য মতভন মকান ভস্যা মযরমক্ষত েমন। 

মনেভানুায়য উবৃমি ংক্রান্ত কাগজে ংযক্ষন কযা ে। ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৭৫ জন 

যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ কৃতকাম থ ে তন্য়ে ১জন াধাযণ মগ্রয়ড এ ফং ১ জন ট্যায়রন্টপুয়র বৃমি াে। এ 

মফদ্যারয়ে মৌমদ যকায়যয ােতাে ১৯৯২ ায়র একটি াইয়লান মন্টায কাভ মফদ্যারে বফন মনভ থাণ কযা ে। 

মযদ থনকায়র মদখা মগয়ছ মম , বফনটিয জানারাে মকান গ্লা মনই পয়র ফল থায মভৌসুয়ভ বৃমষ্টয ামন মেনীকয়ক্ষ প্রয়ফ 

কয়য। এছাড়া মদোয়রয  মফমবন্ন জােগাে ও ছায়দয অবযন্তযীণ মমরং এয আস্তযন উয়ঠ মগয়ছ , মদোয়র পাটর মদখা 

মগয়ছ। বফনটিয ংস্কায কযা অতীফ আফশ্যক ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। 

 

 মচে-৮ : তভযরে যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় 

চ) মবারা মজরািঃ 

গত ২১-১১-২০১৫ তামযয়খ আইএভইমড কর্তথক মবারা মজরায ভনপুযা উয়জরাে  প্রকয়েয কাম থক্রভ য়যজমভয়ন 

মযদ থন কযা ে। মযদ থনকায়র ভনপুযা উয়জরায ংমিষ্ট কাযী উয়জরা মক্ষা অমপায এফং প্রকে ংমিষ্ট 

কভ থকতথাগণ উমিত মছয়রন। 
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১০.১১ কাউয়াযলটক যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় : 

মফদ্যারেটি মবারা মজরায ভনপুযা উয়জরাে ১নং ভনপুযা ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯২৮ ায়র প্রমতমষ্ঠত ে। 

গত ২১-১০-২০১৫ তামযয়খ মযদ থন কযা ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভাণ ৫০ তাং। রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত 

ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩১৭ জন। মায ভলধ্য ১৪৫ জন ছাত্র এফং ১৭২ জন ছাত্রী।  মফদ্যারয়ে ৭জন মক্ষয়কয ভয়ে ৬ 

কভ থযত যয়েয়ছ ১টি দ খামর আয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয রফদ্যারলয়য রনফ যারচত 

উবৃমি সুরফধালবাগীয ংখ্যা ২৩৮ জন। মযদ থয়নয মদন মফদ্যারয়ে ৮৫% মক্ষাথী উমিত মছর। তয়ফ সুমফধায়বাগী 

মক্ষাথীযা প্রাে ৯৯ বাগ উমিত মছর।  প্রধান রক্ষক জানান প্রম, মফদ্যারেটি ভনপুযা উয়জরায মভঘনায তীযফতী 

অতযন্ত দমযদ্র এরাকাে অফমিত। মজয়র এফং কৃমল মযফায়যয ন্তানয়দয একভাে মরখাড়ায মকন্দ্রমফন্দু। মতমন তবাগ 

মক্ষাথীয়ক উবৃমি প্রদায়নয জন্য অনুয়যাধ জানান । ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৩০ জন যীক্ষাথী 

অংগ্রণ কয়য তবাগ কৃতকাম থ ে তন্য়ে ৪জন মক্ষাথী াধাযণ মগ্রয়ড বৃমি াে। মফদ্যারয়ে ামন ভস্যা মনই 

মকন্তু টেয়রট ভস্যা যয়েয়ছ, ভাে দুটি টেয়রট মক্ষক ও মক্ষাথীয়দয জন্য  ম থাপ্ত নে। মইমডম-২ প্রকয়েয আওতাে 

একটি ভাের মফদ্যারে বফন  কাভ াইয়লান মন্টায মনভ থাণ কযা য়েয়ছ। বফয়ন ভাে দুটি মেণীকক্ষ যয়েয়ছ। মেণীকয়ক্ষয 

অম থাপ্ততায কাযয়ণ মেণীকয়ক্ষয াঠদান ব্যত য়ে। বফনটিয মদোর ও ফীয়ভ পাটর মযরমক্ষত য়েয়ছ।  

  

 মচে-৯ :কাউয়াযলটক যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারমেয আস্তযণ খয় ড়য়ছ। 

 

১০.১২ পৄরগাজী যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় : 

মফদ্যারেটি মবারা মজরায ভনপুযা উয়জরাে ১নং ভনপুযা ইউমনেয়ন অফমিত। মফদ্যারেটি ১৯৩০ ায়র প্রমতমষ্ঠত ে। 

গত ২১-১০-২০১৫ তামযয়খ মযদ থন কযা ে। মফদ্যারয়ে মভাট জমভয মযভাণ ৫৩ তাং। প্রাক -প্রাথমভক 

রফদ্যারলয় প্রভাট বরতযকৃত ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩৯৫ জন। মায ভলধ্য ১৮৭ জন ছাত্র এফং ২০৮ জন ছাত্রী।  মফদ্যারয়ে 

৭জন মক্ষয়কয ভয়ে ৬ কভ থযত যয়েয়ছ ১টি দ খামর আয়ছ। ডমব্লউএপম কর্তথক প্রণীত Poverty map নুালয 

উক্ত উলজরায় সুরফধালবাগী রনফ যাচলনয ায ৭৫%। প্র অলরালক রফদ্যারলয়য রনফ যারচত সুরফধালবাগীয ংখ্যা ২৯৬ 

জন। মযদ থয়নয মদয়ন মফদ্যারয়ে ৩৪৫ অথ থাৎ ৮৭% মক্ষাথী উমিত মছর। প্রধান রক্ষক জানান প্রম, প্রবারা প্রজরায 

তযন্ত দূগ যভ ও রফরেন্ন দী, প্রাকৃরতক দূলম যালগয ালথ প্রভাকারফরা কলয এ িলরয ভানুললদযলক প্রেঁলচ থাকলত য়। 

কর রববাফকআ তযন্ত দরযদ্র। তালদয কলরআ উবৃরি যকালযয কর সুরফধা াায্য প্রলত অগ্রী ফলর 

প্রধান রক্ষক জানান। তাআ তালদযলক রফদ্যারলয় ধলয যাখায াাার যকালযয রক্ষয ও উলেশ্যলক ফাস্তফায়লনয 

জন্য ১০০% উবৃরি প্রদান উবৃরিয থ য অলযা বৃরদ্ধ কযায দাফী জানান প্রধান রক্ষক।  

রতরন তবাগ ছাত্র-ছাত্রীলক উবৃরি প্রদালনয জন্য নুলযাধ কলযন। ২০১৪ ায়র প্রাথমভক মক্ষা ভানী যীক্ষাে ৪৭ 
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জন যীক্ষাথী অংগ্রণ কয়য তবাগ কৃতকাম থ ে। মযদ থনকায়র বরতয প্রযরজ ষ্টায, পরাপর প্রযরজ:, ছাত্র-ছাত্রী 

ারজযা, সুরফধালবাগীয কাড য কর নরথত্র যীক্ষা কয়য মতভন মকান ভস্যা াওো মােমন। 

১১।  ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

 ক) মফদ্যারেমবমিক ভস্যািঃ 

১১.১ ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয উয়জরায গাজী ছাইর যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, নযমংদী মজরায মফরাফ উয়জরায 

রাখপুয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, কুমভল্লা মজরায দাউদকামি উয়জরায দাড়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং 

মনাোখারী মজরায ামতো উয়জরায পূফ থ মজাযখারী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়ে মক্ষাথীয়দয উমিমতয ায 

য়ন্তালজনক নে। মযদ থয়নয মদন এফ মফদ্যারয়ে উমিমতয ায কভ মযরমক্ষত য়েয়ছ; 

১১.২ মযদম থত মফদ্যারেমূয়য ভয়ে ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয উয়জরায গাজী ছাইর যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, 

ভািাযতা যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, মুমন্পগঞ্জ মজরায গজামযো উয়জরায রক্ষীপুয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, 

নযমংদী মজরায মফরাফ উয়জরায ১৩নং রাখপুয যকাময প্রাথমভক মফদ্যারে, কুমভল্লা মজরায দাউদকামি 

উয়জরায দাড়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, মনাোখারী মজরায ামতো উয়জরায পূফ থয়জাড়খারী যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারেমূয় ামজযা মযমজস্টায়য মফমবন্ন জােগাে ঘলাভাজা এফং ফ্লুইড ব্যফায কযয়ত মদখা মগয়ছ। 

উমিমতয মনমদ থষ্ট ছয়ক উমিত অথফা অনুমিত মকানটাই না মরয়খ খামর যাখা য়েয়ছ;  

১১.৩ মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো উয়জরায বয়ফয চয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়েয ায়ই গরুয াট ফয়। ীভানা প্রাচীয 

না থাকাে মফদ্যারয়েয মক্ষাথীয়দয মনযািা মফমিত ওোয াাাম মযয়ফ নষ্ট য়ে। এছাড়া মফদ্যারয়েয ছাে-

ছােীয়দয জন্য ভাে দুটি টেয়রট যয়েয়ছ মা ম থাপ্ত নে; 

১১.৪ মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো উয়জরায বয়ফয চয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, মনাোখারী মজরায ামতো উয়জরায 

পূফ থয়জাড়খারী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে ও তভযমে যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং মবারা মজরায ভনপুযা 

উয়জরায কাউোযয়টক যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে ও ফুরগাজী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়েয মক্ষাথীয়দয তুরনাে 

মেণীকয়ক্ষয চযভ ংকট মযরমক্ষত য়েয়ছ। এছাড়া এফ মফদ্যারয়ে একটি কয়য ভাে বফন মা ংষ্কায়যয অবায়ফ 

জযাজীণ থ য়ে মাওোয উক্রভ য়েয়ছ। এফ বফয়নয মদোর ও ফীয়ভ পাটর, মদোয়রয মফমবন্ন জােগাে ও ছায়দয 

অবযন্তযীণ মমরং এয আস্তযণ খয় য়ড়য়ছ; 

 খ) ামফ থক ভস্যািঃ 

১১.৫ উবৃমিয অথ থ প্রামপ্তয জন্য কর সুমফধায়বাগীয়ক ভায় ৮৫% উমিমত থাকয়ত য়ফ। মম কর মক্ষাথী উবৃমিয 

সুমফধা াে তাযা মনেমভত মফদ্যারয়ে উমিত থাকয়রও উবৃমি সুমফধা না াওো মক্ষাথীযা মনেমভত মফদ্যারে 

উমিত ে না। এয়ত কয়য উবৃমি প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত মক্ষাথীয়দয ভয়ে মকছুটা বফলম্য মদখা মদে; 

১১.৬ প্রকেটিয উয ফ থয়ল ২০১০-২০১১ অথ থফছয়য অমডট য়রও ২০১১-২০১২ অথ থ ফছয য়ত ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছয়য 

প্রকয়েয  কাম থক্রয়ভয মকান অমডট েমন। মনেমভত অমডট কযা না য়র প্রকয়েয কাম থক্রয়ভ স্বেতা ও জফাফমদমতা 

মনমিতকযণ এফং যকায়যয উন্নেন প্রকয়ে ফযােকৃত অয়থ থয দ্বযফায ফাধাগ্রস্ত ে। 
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১২। সুারযঃ  

 ক) মফদ্যারে মবমিক  

১২.১ ভামনকগঞ্জ মজরায মদৌরতপুয উয়জরায গাজী ছাইর যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, নযমংদী মজরায মফরাফ উয়জরায 

রাখপুয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, কুমভল্লা মজরায দাউদকামি উয়জরায দাড়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং 

মনাোখারী মজরায ামতো উয়জরায পূফ থ মজাযখারী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে াযায়দয় কর মফদ্যারেমূয় 

মক্ষাথীয়দয উমিমত ফাড়ায়নায রয়ক্ষয ংমিষ্ট উয়জরা মক্ষা কভ থকতথা মনেমভত মফদ্যারে মযদ থন এফং তদাযমক 

কযয়ফন। তবাগ উবৃমি প্রদায়নয াাাম উবৃমিয মযভাণ বৃমি কযা মময়ত ায়য। াাাম মফদ্যারয়ে ফ থামধক 

উমিমত মনমিত কযয়ত ংমিষ্ট প্রাথমভক মক্ষা কভ থকতথা মনেমভত তদাযমক মজাযদায কযয়ফন; (ভস্যা নং-১১.১) 

 ১২.২   মযদম থত মফদ্যারেমূয়য ভয়ে গাজী ছাইর যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, ভািাযতা যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, 

রক্ষীপুয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, দাড়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, পূফ থয়জাড়খারী যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারে মদয়য কর মফদ্যারয়ে ামজযা খাতা এফং মযমজস্টায মফমবন্ন জােগাে ঘলাভাজা এফং ফ্লুইড ব্যফায 

মনমলি কযয়ত য়ফ এফং কর মযমজস্টাযমূ ারনাগাদ কযয়ত য়ফ। বমফষ্যয়ত এ ধযয়নয প্রকে গ্রণ কযা য়র 

উযু থক্ত মফলেগুয়রায প্রমত জাগ দৃমষ্ট যাখয়ত য়ফ। এ মফলয়ে প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ 

গ্রণ কযয়ফ; (ভস্যা নং-১১.২) 

১২.৩ মুমন্পগঞ্জ মজরায গজামযো উয়জরায বয়ফয চয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং নযমংদী মজরায ভয়নাযদী 

উয়জরায শুকুমি যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয়েয চাযায় ীভানা প্রাচীয মনভ থাণ কযয়ত য়ফ। এছাড়া টেয়রট ভস্যা 

দূযীকযয়ণ মইমডম-৩ প্রকয়েয আওতাে একটি ওোব্লক মনভ থাণ কযা মময়ত ায়য; (ভস্যা নং-১১.৩) 

১২.৪   মুন্পীগঞ্জ মজরায গজামযো উয়জরায বয়ফয চয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে, মনাোখারী মজরায ামতো উয়জরায 

পূফ থয়জাড়খারী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে ও তভযমে যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে এফং মবারা মজরায ভনপুযা 

উয়জরায কাউোযয়টক যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারে ও ফুরগাজী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়েয মেণীকয়ক্ষয ংকট 

মনযয়নয রয়ক্ষয উন্নেন প্রকয়েয আওতাে নতুন বফন মনভ থাণ মফদ্যভান জযাজীণ থ বফয়নয ংষ্কায কযয়ত য়ফ। এ 

মফলয়ে প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ; (ভস্যা নং-১১.৪) 

 খ) ামফ থক সুামযিঃ 

১২.৫ বমফষ্যয়ত এ ধযয়নয প্রকে গ্রণ কযা য়র প্রাথমভক মক্ষা খায়ত মক্ষাথীয়দয ভয়ে বফলম্য দূযীকযণ এফং দুনীমত ও 

স্বজনপ্রীমত মযাধকয়ে তবাগ মক্ষাথীয়ক উবৃমি প্রদান এফং প্রমত মক্ষাথীয়ক প্রয়দে উবৃমিয অয়থ থয মযভাণ 

ফাড়ায়না মময়ত ায়য। এ মফলয়ে প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ত ায়য; (ভস্যা নং-

১১.৫) 

১২.৬ প্রকয়েয কাম থক্রয়ভয স্বচেতা ও জফাফমদমতা মনমিতকযণ এফং ফ যকাযী উন্নেন প্রকয়ে ফযােকৃত অয়থ থয ঠিক 

দ্ব্যফায কযায রয়ক্ষয ২০১১-২০১২ অথ থ ফছয য়ত ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয ম থন্ত প্রকয়েয কাম থক্রয়ভয অমডট 

ম্পাদনপূফ থক আইএভইমডয়ক অফমত কযয়ত য়ফ; (ভস্যা নং-১১.৬) 

১২.৭ মময়তু আয়রাচয প্রকেটি জাতীেবায়ফ গুরুত্বপূণ থ এফং প্রাথমভক মক্ষা খাত উন্নেয়নয াাাম গযীফ ও মভধাফী 

মক্ষাথীয়দয আমথ থক েরতা প্রদান কযয়ছ। তাই বমফষ্যয়ত এ ধযয়নয কাম থক্রভ প্রকে গ্রয়ণয ভােয়ভ মযচারনা না 

কয়য যাজস্ব ফায়জয়টয আওতাে কযা মময়ত ায়য; 

১২.৮ আইএভইমডয সুামযয়য আয়রায়ক গৃীত ব্যফিা মথাীঘ্র এ মফবাগয়ক অফমত কযয়ত য়ফ। 


