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ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য আতায় ২০১৪-১৫ অথ ম ফছয়যয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন 

প্রবতয়ফদয়নয ায-ংয়ে 
 

ক্র: 

নং 

ভন্ত্রণারয়য়য 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্তকৃত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযন ভয়  

ব্যয় 

উবয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

অবতকান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

অবতক্রান্ত 

তকযা  

ায% 

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

তকযা 

ায% 

বফবনয়য়াগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজবডএপভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ধভ ম ভন্ত্রণারয় ০২ ০২ ০০টি ০০টি ০২টি ০২টি ২০% ০০টি ০০ 
 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা- ০২টি 

২। ভাপ্তকৃত প্রকৃত ব্যয়  মভয়াদকার: 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত ফাস্তফায়ন কার 

১। ইরাভী প্রকানা কাম মক্রভ (১ভ ংয়াবধত ) ীল মক বফবনয়য়াগ 

প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়ফদন। 

৮৩২.০০ জুরাই/২০১২ য়ত জুন/২০১৫ 

২। ভবজদবববিক বশু  গণবো কাম মক্রভ (৫ভ ম মায়) প্রকয়েয 

ভাবপ্ত মুল্যায়ন প্রবতয়ফদন। 

১২১১৬.৮৮ জানুঃ/২০০৯ য়ত বডয়ম্বয ২০১৪ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণ: 

প্রকয়েয নাভ মভয়াদ বৃবিয কাযণ 

ইরাভী প্রকানা কাম মক্র ভ (১ভ ংয়াবধত ) ীল মক বফবনয়য়াগ 

প্রকে। 

প্রকয়েয আতায় প্রকয়েয মভয়াদকায়র রেযভাত্র অনমায়ী 

বজবফ টাকা ছাড় না য়ায় প্রকেটি উয়েশ্য অজময়নয 

বনবভি মভয়াদ ১ ফছয বৃবি প্রকে ংয়াধয়নয বিান্ত 

গৃীত য়। বিান্ত অনমায়ী ১ ফছয বৃবি কয়য প্রকয়েয 

প্রাক্কবরত ব্যয় ৮৩২.০০ রে টাকা বনধ মাযণ কযা য় মা মুর 

প্রাক্কবরত মথয়ক ৭.৩৬% মফী। 
 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয:- 

ভস্যা সুাবয 

৪.১  বশু বকয়ায  যুফ ভায়জয ননবতক চবযত্র 

গঠয়ন ায়ক পুস্তক প্রকানায মেয়ত্র  গুরুত্ব কভ 

মদয়া। 

৪.২ ইরাভী প্রকানা কাম মক্রভ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ 

প্রকাবত ফইয়য়য প্রচায কভ য়া। 

৪.৩ পুস্তক ফাধাইয়য়য মেয়ত্র ভাতন িবত ব্যফায 

অথ মাৎ ায়তয াায়ে কর ফই ফাধাই কযা য় 

মা দ্রুত গবতয়ত কাজ কযায মেয়ত্র অন্তযায়। 

৪.৪   বফবরাবফং পায়েয অথ ম ব্যফায়যয মেয়ত্র ংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক মকান কাম মকয ব্যফস্থা না মনয়া 

এফং 

৪.৫ প্রকে ২০১৪-১৫ অথ মফছয়য Internal 

Audit ম্পন্নয়র External Audit 

ম্পন্ননায়া। 

 

৪.১ বশু-বকয়ায  যুফভায়জয চবযত্র গঠয়নয ায়ক পুস্তক কুযআন 

াদীয়য অনফাদ এফং তাপীয   জীফনী গ্রন্থয়ক অগ্রাবধকায মদয়া 

মময়ত ায়য। 

৪.২  পুস্তক  বত্রকামূ বফনয়নয সুবফধায়থ ম বফববন্ন ইরাবভক প্রবতষ্ঠান 

এফং ধভীয় অনষ্ঠানগুয়রায়ত প্রচাযমূখী কভ মসূচী গ্রণ কযা মময়ত ায়য। 

এ মেয়ত্র মজরা ম মায়য় ফই প্রদ মনী  স্থানীয়বায়ফ বফববন্ন প্রদ মনীয়ত 

স্টর বনয়য় বফক্রয়  প্রচায়যয ব্যফস্থা কযা মায়। 

৪.৩ পুস্তক ফাধাইয়য়য মেয়ত্র নাতন িবতয ব্যফায অথ মাৎ ায়তয াায়ে 

ফই ফাধাইয়য়য বযফয়তম আধুবনক িবত ব্যফায বনবিত কযয়ত য়ফ।  

৪.৪ বযববরং পায়েয অথ ম ব্যফায়যয মেয়ত্র ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় কাম মকয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়য। 

৪.৫  প্রকয়েয External Audit ম্পন্ন কয়য তা ছায়াবরব বযকেনা 

 আইএভইবডয়ত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 
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 “আরাভী প্রকানা কাম যক্রভ (১ভ ংশাধধত)” ীল যক ধফধনশ াগ প্রকশেয ভাবপ্ত মূল্যা ন প্রধতশফদন  

(ভাপ্ত  জুন, ২০১৫) 

১।      প্রকশেয ফস্থান   : আগাযগাঁ, ঢাকা।  

২।      ভন্ত্রণার /ধফবাগ   : ধভ য ধফল ক ভন্ত্রণার । 

৩।     ফাস্তফা নকাযী ংস্থা   : আরাধভক পাউশেন। 

৪।      প্রকশেয ফাস্তফা নকার  ব্য :                      

    (রে টাকা ) 

প্রাক্কধরত ব্য  প্রকৃত ব্য  

মভাট টাকা 

(প্রঃাঃ) 

ধযকধেত ফাস্তফা নকার প্রকৃত 

ফাস্তফা নকার 

ধতক্রান্ত 

ব্য   

(মূর 

প্রাক্কধরত 

ব্যশ য %) 

ধতক্রান্ত 

ভ  (মূর 

ফাস্তফা ন 

কাশরয 

%) 

মূর মভাট 

টাকা 

(প্রঃাঃ) 

ফ যশল 

ংশাধধত মভাট 

টাকা (প্রঃাঃ) 

মূর ফ যশল 

ংশাধধত 

৭৭৫.৯০ 

    (-) 

(২০০.০০ 

ংস্থায 

ধনজস্ব) 

৮৩২.০০ 

       (-) 

  (২০০.০০ 

ংস্থায ধনজস্ব) 

৮৩২.০০ 

       (-) 
 (২০০.০০ 

ংস্থায ধনজস্ব) 

জুরাআ ২০১২ 

শত  

জুন ২০১৪ 

জুরাআ ২০১২ 

শত  

জুন ২০১৫ 

জুরাআ ২০১২ 

শত  

জুন ২০১৫ 

৫৬.১০ 

(৭.২৩%) 

১ ফছয 

(৫০%) 

 

৫। প্রকশেয ংগধবধিক ফাস্তফা ন (ভন্ত্রণার  শত প্রাপ্ত প্রকে ভাধপ্ত প্রধতশফদন (ধধঅয) এয ধবধিশত):        

(রে টাকা ) 

ক্রধভক 

নং 

ফ যশল ংশাধধত 

ধডধধ নুমা ী 

ংশগয নাভ 

একক ফ যশল ংশাধধত ধডধধ নুমা ী 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফা ন 

অধথ যক ফাস্তফ অধথ যক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. মফতন বাতাধদ জন ১৮০.৮৪ ২৭ জন ১৮০.৮৪ ২৭ জন 

২. মুদ্রণ  প্রকানা  ংখ্যা ৫৯৩.৪১ 

(২০০.০০ ধনজস্ব) 

২৭৮৬ পভ যা 

(৬৮ ংখ্যা) 

৫৯৩.৪১ 

(২০০.০০ 

ধনজস্ব) 

৪০২৫ পভ যা 

(১৪৩ 

ংখ্যা) 

৩. ধযফন ব্য  ংখ্যা ৩০.১০ ৬৪ মজরা ৩০.১০ ৬৪ মজরা 

৪. মেনাযী  মথাক ৭.৩১ মথাক ৭.৩১ মথাক 

৫. কধভটি বা  ংখ্যা ৩.৩৪ ৫৩ টি ৩.৩৪ ৫৩ টি 

৬. ধফধফধ মথাক ১৩.০০ মথাক ১৩.০০ মথাক 

৭. মভযাভত  ংযক্ষ্ণ মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ মথাক 

 মভাটঃ   ৮৩২.০০  ৮৩২.০০  

 

৬।  কাজ ভাপ্ত থাধকশর উায কাযণঃ  

       নুশভাধদত অযধডধধ নুমা ী প্রকশেয মকান শেয কাজ ভাপ্ত মনআ।  

 

৭।  াধাযণ ম যশফক্ষ্ণঃ 

৭.১  প্রকশেয টভূধভঃ  

 আরাভ একটি পূণ যাে জীফন ধফধান। ভানুশলয াধযফাধযক , ব্যধিগত  জীফন াভাধজক  থ যননধতক জীফন এফং 

আশরৌধকক  াযশরৌধকক জগত ম্পশকয একভাত্র আরাভআ ভাধান ধদশত ক্ষ্ভ। আরাভ ন্ত্রা  জেীফাশদয 

মূশরাৎাটন কশয ভাশজ া ধন্ত-শৃঙ্খরা প্রধতষ্ঠা কশয ধস্থধতীরতা স্থান কযশত চা । সুতযাং আরাভ ম্পশকয জ্ঞান রাব 

কযশত শর এফং মদশয জনগণশক ম ম্পশকয  ফধত কযশত শর ফাংরা বালা  আরাভী পুস্তক, াভধ কী আতযাধদ 
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প্রকা  গশফলণা কাম যক্রভ শফ যাৎকৃষ্ট ভাধ্যভ। আরাশভয ধফধবন্ন ধফলশ য উয মভৌধরক প্রাভাণ্য প্রকানা, গশফলণা গ্রন্থ  

ন্যান্য বালা শত নূধদত গ্রন্থ ফাংরা বালা  মশথষ্ট ধযভাশণ মনআ ফরশরআ চশর। কাশজআ ফাংরা বালা  আরাশভয নানা 

ধদশকয উয ধফধবন্ন গ্রন্থ ব্যাকবাশফ প্রকাধ ত  া ফাঞ্ছনী । তাছাড়া প্রকানা, নুফাদ  গশফলণা কাম যক্রভ একটি 

চরভান প্রধক্র া। এ কাম যক্রভ মতআ গ্রগধত রাব কযশফ আরাভ ম্পশকয ভগ্র জাধত ততআ ফস্তুধনষ্ঠ তথ্য  ব্যাখ্যা ধফশেল ণ 

রাব কযশত ক্ষ্ভ শফ এফং ননধতক মূল্যশফাশধ উজ্জীধফত শফ। তএফ, ধনঃশেশ ফরা মা , আরাধভক পাউশেশনয 

“আরাভী প্রকানা কাম যক্রভ ” জাধতয জন্য তীফ কল্যাণকয  পরপ্রসূ কভ যসূধচ। এ রশক্ষ্য ৮৩২.০০ রক্ষ্ টাকা ব্য  

ম্বধরত ‘আরাভী প্রকানা কাম যক্রভ’ ীল যক প্রকেটি গ্রণ কযা  ।  মূরত আরাভী জীফনাদ য  মূল্যশফাশধয প্রচায এফং 

প্রাশযয রশক্ষ্য আরাভী পুস্তক যচনা, গশফলণা  নুফাদ কাজ ধযচারনা কযায জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা  ।  

 

৭.২ প্রকশেয উশেশ্যঃ প্রকশেয রক্ষ্য জযশনয জন্য  ধনম্নফধণ যত উশেশ্যগুশরা ধনধ যাযণ  কযা  ঃ 

 ক) আরাভী মূল্যশফাশধয প্রচায, প্রায এফং মূল্যশফাধমক ধিারী কযায উশেশশ্য আরাশভয ধফধবন্ন ধদক মমভন- আরাভী   

দ যন, তাজীফ-তমুদ্দুন, থ যনীধত, ধফজ্ঞান এফং কাধযগধয, ভাজ ধফজ্ঞান, অআন এফং ধফচায আতযাধদ ধফলশ য উয গ্রন্থ, 

বুকশরট, ধফধবন্ন াভধ কী এফং ম্যাগাধজন প্রকা কযা;  

 খ) াধাযণ জনগশণয চাধদা নুমা ী ম যা ক্রশভ ফাংরা বালা   আরাভী াধতযমক স্ব-ধনব যয কযায ভাধ্যশভ ফাংরা বালায  

মৃধি াধন কযা; 

 গ) অযফী ন্যান্য বালা  কুযঅন, াদী, আরাভী ধফশ্বশকাল, আরাভী যী ত  অথ য-াভাধজক  ধদক আরাশভয 

ধফধবন্ন ধফলশ  যধচত গুরুত্বপূণ য গ্রশন্থয নুফাদ  প্রকানা;  

 ঘ) অধম্ব াশ  ধকযাভ (অ), াাফাশ  ধকযাভ (যা)  অধর াশ  ধকযাভ (য)-এয উয গশফলণামূরক গ্রন্থ প্রণ ন    

প্রকা কযা;  

 ঙ) মৄশগাশমাগী চাধদায অশরাশক আরাশভয ধফধবন্ন ধফলশ য উয গশফলণা ধযচারনা কযা;  

 চ) আরাভী যী া  অআশনয উয ধফশল গ্রন্থ ংকরন, প্রণ ন  প্রকানা; এফং  

 ছ) আরাশভয ধফধবন্ন ধদশকয উয পুনমু যদ্রণ ৮৮টি পুস্তক, ধত্রকা  গশফলণা ত্র প্রকা কযা।  

  

৮।  প্রকশেয নুশভাদন  ংশাধনঃ 

        প্রকেটিয ধডধধ’য উয  ২১/১১/২০১২  তাধযশখ ধআধ বা নুধষ্ঠত  । ধআধ বায সুাধযশয অশরাশক  

১০/১২/২০১২ তাধযশখ ৭৭৫.৯০ রক্ষ্ টাকা (২০০.০০ টাকা ংস্থা য ধনজস্ব তধফর ) প্রাক্কধরত ব্যশ  জুরাআ, ২০১২ শত 

জুন, ২০১ ৪ ম যন্ত ফাস্তফা ন মভ াশদ  পুনগ যঠিত ধডধধ ধযকেনা কধভন কর্তযক নুশভাধদত   এফং ১৭/১২/২০১২ 

তাধযশখ ধভ য ধফল ক ভন্ত্রণার  কর্তযক প্রকেটিয প্রাধনক অশদ জাধয কযা  । যফতীশত প্রকশেয মভ াদকাশর 

রক্ষ্যভাত্রা নুমা ী ধজধফ’য টাকা ছাড় না  া  প্রকেটিয উশেশ্য জযশনয ধনধভি মভ াদ ১ ফছয বৃধি প্রকে 

ংশাধশনয ধিান্ত গৃীত  । ধিা ন্ত নুমা ী প্রকে ংশাধন কশয মভ াদকার ১ ফছয বৃধি কশয প্রকশেয প্রাক্কধরত 

ব্য  ৮৩২.০০ রক্ষ্ টাকা ধনধ যায ণ কযা   মা মূর প্রাক্কধরত ব্য  মথশক ৭.৩৬%  মফী। তএফ ২২/০৯/২০১৪ তাধযশখ 

মভাট ৮৩২.০০ রক্ষ্ টাকা (ধজধফ-৬৩২.০০+ধযবরধবং পাে ২০০.০০ রক্ষ্ টাকা) প্রাক্কধরত ব্যশ  জুরাআ ২০১২ শত 

জুন ২০১৫ ফাস্তফা ন মভ াশদ প্রকশেয (১ভ ংশাধধত) ধডধধ মথামথ কর্তযক্ষ্ কর্তযক নুশভাধদত  । 
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৯। ফছয ধবধিক ংশাধধত এধডধ ফযাে, ফমুধি   ব্য  (ধধঅয নুাশয):      

 ( রক্ষ্ টাকা ) 
প্রাক্কধরত ব্য  অধথ যক 

ফছয 

ংশাধধত এধডধ ফযাে ফমুধি ব্য  

ধজধফ 

(প্রঃাঃ) 

ধযবরধবং 

পাে 

(ংস্থায 

ধনজস্ব) 

মভাট  মভাট টাকা প্রঃ

া 
 মভাট টাকা প্রঃ

া 

 

 

 

৬৩২.০০ 

(-) 

 

 

 

২০০.০০ 

 

 

 

৮৩২.০

০ 

২০১২-

২০১৩ 

২৮৬.০০ 

(১৮৬.০০ 

ধনজস্ব) 

২৮৬.০০ 

(১৮৬.০০ 

ধনজস্ব) 

- ১০০.০০ ২৮৬.০০ 

(১৮৬.০০ 

ধনজস্ব) 

২৮৬.০০ 

(১৮৬.০

০ 

ধনজস্ব) 

- 

২০১৩-

২০১৪ 

২৩৯.০০ 

(১৪.০০ 

ধনজস্ব) 

২৩৯.০০ 

(১৪.০০ 

ধনজস্ব) 

- ২২৫.০০ ২৩৯.০০ 

(১৪.০০ 

ধনজস্ব) 

২৩৯.০০ 

(১৪.০০ 

ধনজস্ব) 

- 

২০১৪-

২০১৫ 

৩০৭.০০ ৩০৭.০০ - ৩০৭.০০ ৩০৭.০০ ৩০৭.০০ - 

মভাটুঃ ৬৩২.০০ ৬৩২.০০ - ৬৩২.০০ ৮৩২.০০ 

(২০০.০০ 

ধনজস্ব) 

৮৩২.০০ 

(২০০.০

০ 

ধনজস্ব) 

- 

 

১০। প্রকে ধযচারক স্পধকযত তথ্যঃ 

প্রকেটি ফাস্তফা নকাশর ধনশম্নাি কভ যকতযা প্রকে ধযচারক ধশশফ দাধ ত্ব ারন কশযনঃ  

ক্রধভক নং কভ যকতযায নাভ মমাগদাশনয তাধযখ ফদরীয তাধযখ 

০১. অবু মনা মভাস্তপা কাভার (ধযচারক), 

আরাধভক পাউশেন। 
০১-০৭-২০১২ প্রশমাজয ন  

  

১১.০ প্রকে ধযদ যনঃ  

 ধধঅয প্রাধপ্তয য ভা ধপ্ত মূল্যা ন প্রধতশফদন প্রণ শনয রশক্ষ্য অআএভআধড  কর্তমক প্রকেটিয মূর কাম যক্রভ শযজধভশন 

ম যশফক্ষ্শণয জন্য  গত ০৯/১১/২০১৫ তাধযশখ প্রকে কাম যার  (আরাধভক পাউশেন, অগাযগাঁ)  এফং  ১০/১২/২০১৫ 

তাধযশখ ধশরট মজরায কাম যক্রভ ধযদ যন কযা  । ধযদ যনকাশর প্রকে ংধেষ্ট কভ যকতযা এফং প্রকশেয কাশজ 

ধনশ াধজত েযাপশদয াশথ অশরাচনা কযা  । ধনশম্ন প্রকশেয ফাস্তফা ন কাম যক্রশভয ধফফযণ মদ া শরাঃ  

 

বচত্র-১: “আরাভী প্রকানা কাম যক্রভ” প্রকয়েয প্রধান কাম মারয় 
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 (ক) ঢাকা মজরা (প্রধান কাম মারয়): 

 ধযদ যনকাশর মদখা মা , উধিধখত  প্রকশেয অতা  কুযঅন, াদী  আরাশভয আধতা-ঐধতয, গ্রন্থাধদ 

আরাশভয ধফধবন্ন ধফলশ  ংখ্য ফআ প্রকাধত শ শছ। বফববন্ন অথ ম ফছময ‘আরাভী প্রকানা কাম যক্রভ’ প্রকশেয অতা  

প্রকাধত পুস্তমকয বফফযণ/তাবরকা বনয়ে মদয়া য়রাুঃ 

 প্রকাধত ফআশ য কযাটাগধয: 

থ য ফছয  াধতয ম্পকী  ধভ য ম্পকী  ংস্কৃধত ম্পকী  

২০১২-১৩ ৮ (২২৫ পভ যা) ১২ (৩৩৬ পভ যা) ৯ (২৫২ পভ যা) 

২০১৩-১৪ ১৫ (৪২০ পভ যা) ২০ (৫৬০ পভ যা) ১৪ (৩৯২ পভ যা) 

২০১৪-১৫ ১৮ (৫০৪ পভ যা) ২৫ (৭০০ পভ যা) ২২ (৬১৬ পভ যা) 

মভাটঃ ৪১ (১১৪৯ পভ যা) ৫৭ (১৫৯৬ পভ যা) ৪৫ (১২৬০পভ যা) 

ফ যশভাটঃ ১৪৩ প্রকায পুস্তক (৪০০৫ পভ যা) 
  

        ধযবরধফং পাে ম্পধকযত তথ্য: 

 প্রকে মথশক প্রকাধত পুস্তক ধফধক্র কযায থ য আরাধভক পাউশেশনয ধযবরধফং পাশে জভা কযা  । উি টাকা ব্যশ য 

ব্যাাশয ংধেষ্ট ভন্ত্রণার  মথশক মকান কাম যকয দশক্ষ্ গ্রণ কযা  ধন। থ যাৎ উি টাকা ব্যশ য ব্যাাশয মকান 

সুধনধদ যষ্ট নীধতভারা মনআ। পশর জভাকৃত টাকা ব্যফায কযায মকান সুশমাগ মনআ। উশিখ্য, ফধণ যত প্রকেটিয নুরু প্রকে 

‘আরাভী প্রকানা, নুফাদ, গশফলণা  ধফশ্বশকাল (১ভ মথশক ৫ভ ম যা ) ধফধবন্ন নাশভ ১৯৭৮ ার মথশক ২০১০ ার 

ম যন্ত ধফধবন্ন মভ াশদ ফাস্তফা ন কযা শ শছ। 
 

        মরখকয়দযয়ক ম্মানী প্রদান ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 মরখক/গশফলকশদযশক প্রকাধত পুস্তশকয মূশল্যয ১৫% াশয য যারটি প্রদান কযা  । অয নুফাদকশদয জন্য (আংশযজী 

 উর্দ য মথশক ফাংরা) প্রধত াজায ব্দ ১৫০০/- াশয ম্মানী মদ া  । 

 

       প্রকশে ধনশ াধজত জনফর ম্পধকযত তথ্যঃ  

 প্রকেটিশত মভাট ২৭ জন জনফর কভ যযত অশছ। তায ভমধ্য ৭ জন যাজস্ব খাতভুি এফং উি প্রকশে মপ্রলশণ ধনশ াধজত। 

ফাধক ২০ জন যাধয ধনশ াগপ্রাপ্ত।  

        পুস্তক বফক্রয় মকয়েয তথ্য: 

 “ইরাভী প্রকানা কাম মক্রভ” প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রকাবত কর ফই প্রথয়ভ প্রকমেয প্রধান কাম যারময়য ইরাবভক 

পাউয়েয়নয মকেীয় বুক মষ্টায়য জভা যাখা য়। য়য মখান মথয়ক মদয়য ৬৪টি মজরায় ইরাবভক পাউয়েয়নয মজরা 

অবপগুয়রায়ত মপ্রযণ কযা য়। অথ মাৎ প্রকাবত ফইগুয়রা াযায়দয় ইরাবভক পাউয়েয়নয ৬৪টি মজরা অবপয়য 

ভাধ্যয়ভ বফক্রয় কযা য়। পশর প্রাভাণ্য  ধনব যযশমাগ্য পুস্তক প্রকানায ভাধ্যশভ জনগশণয ধনকট প্রকেটিয গ্রণশমাগ্যতা 

বৃধি মশ শছ এফং ভাশজয চাধদা পূযশণ ক্ষ্ভ শ শছ ফশর প্রতী ভান  । প্রকানা কাম যক্রশভয পরতায ভাধ্যশভ 

মদশ-ধফশদশ আরাধভক পাউশেশনয বাফ-ভম যাদা বৃধি মশ শছ এফং ংস্থাটি ব্যাক ধযধচধত রাব কশযশছ।  

 প্রকাধত পুস্তশকয ধযণ  এফং মরখক ধযধচধতঃ 

 ফাংরাশদশ য কভী অধর া ভাদ্রাায ছাত্র-ধক্ষ্কগণশক পূশফ য অযফী  উর্দ য বালায জ্ঞান চচ যা কযশত শতা। ধফধবন্ন 

ধফশ্বধফদ্যারশ য ধক্ষ্ক, ছাত্র, গশফলক এফং ংধেষ্ট ন্যান্য ব্যধিফগ য আরাধভক পাউশেন কর্তযক ফাংরা বালা  এফ 

গ্রন্থযাধজ প্রকা কযায পশর ফাংরা  ব্যাকবাশফ ধভী  জ্ঞান চচ যায সুশমাগ ম শছ। এছাড়া ফাংরাশদশয জনগশণয চাধদা 

নুমা ী মমফ ফআ-পুস্তক আরাভী জ্ঞানাজযশন া ক এরূ ফআ আরাধভক পাউশেন মথশক প্রকা কযা শ শছ। পশর 

মদ  জাধতয, মরখক, গশফলক, ছাত্র-ধক্ষ্ক ফ যস্তশযয জনগণ আরাভ ম্পশকয স্বচ্ছ ধাযণা াশচ্ছ।  এ কর প্রকাধত 

ফআ-পুস্তশকয তাধরকা (ংমৄধি-১) এ মদ া শরা।  
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প্রকাধত পুস্তশকয উকাযীতাঃ   

 “ইরাভী প্রকানা কাম মক্রভ” প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রকাবত ফআ শড় াধাযণ জনগণ, মরখক, কধফ, ছাত্র-ধক্ষ্ক, আভাভ, 

াধধতযক  গশফলকগণ উকৃত  মচ্ছন। আরাশভয ক্লাধক গ্রন্থগুশরা মূরত অযফী বালা  ধরধখত , ধকছু ধকছু ফআ উর্দ য 

বালা  নুধদত শ শছ। এফ অযফী  উর্দ য বালা  ধরধখত ক্লাধক ফআ-পুস্তক অভাশদয মদশয ফাংরা বালাফাী 

মরাকজনমক ধ্য ন কযশত মমশ  শনক ভস্যা  ড়শত শতা। আরাধভক পাউশেশনয মচষ্টায পশর এফ ধবন্ন বালা  

ধরধখত ক্লাধক ফআগুধর ফাংরা বালা  নুফাদ/বালান্তয কযায পশর এ মদশয জ্ঞানী-গুনী ফ যস্তশযয জনগণ ব্যাকবাশফ 

উকৃত শ শছন। 
ফআ প্রকানায প্রাথধভক কাম যক্রভঃ 

ফআ প্রকানায জন্য প্রথশভ ধফধবন্ন মরখকশদয কাছ মথশক ান্ডুধরধ ংগ্র কযা  । ান্ডুধরধ ংগ্রময মক্ষ্শত্র আরাধভক 

পাউশেন ধনশম্নাি িধত ফরম্বন কশয থাশক- 

 আরাধভক পাউশেন  কর্তযক নতুন কশয পুস্তক ছাাশনায রশক্ষ্য ধফশ্বধফদ্যারশ য ধ্যাক, শমাগী ধ্যাক, কাযী 

ধ্যাক, কশরজ ম যাশ  ধফজ্ঞ আরাধভক ধেত ব্যধি, আরাভী গশফলক, ধচন্তাধফদ আতযাধদ প্রাজ্ঞ ব্যধিগশণয ধনকট 

মথশক অগত ান্ডুধরধ প্রথশভ ধযধবউ কযাশনা  । ধযধবউ কযায মক্ষ্শত্র ংধেষ্ট ান্ডুধরধ আরাধভক পাউশেন মথশক 

প্রকাশয উশমাগী কী না এফং মরখক-গশফলক  ফ যস্তশযয মরাশকয চাধদা পূযশণ ক্ষ্ভ কী না তধিলশ  ধযধবউ াশযয 

ধনকট মথশক সুধনধদ যষ্ট ভতাভত চা া  । এআ মক্ষ্শত্র একাধধক প্রাজ্ঞ ব্যধিফগ য ব্যধিগত (একক) বাশফ ফআটি আরাধভক 

পাউশেন মথশক প্রকাশয উশমাগী ফশর ভতাভত মদ ায যআ মকফর ান্ডুধরধটি প্রাথধভকবাশফ প্রকাশয জন্য ধফশফচনা 

কযা  ।  

 ধফজ্ঞ ধযধবউ াযগশণয ধনকট মথশক ান্ডুধরধ প্রকাশয স্বশক্ষ্ ভতাভত প্রাধপ্তয য ধভী  ধচ ন্তাধফদ, ধভ যধফল ক ভন্ত্রণার , 

ধযকেনা কধভন  অআএভআধডয ম্মানীত দস্যগশণয ভন্বশ  গঠিত প্রকানা কধভটিশত ান্ডুধরধ পুনযা  মাচাআ-

ফাছাআ কযা  । এআ কর ধফজ্ঞ ব্যধিশদয ধনকট মথশক ান্ডুধরধটি মুদ্রশণয স্বশক্ষ্ ভতাভত প্রাধপ্তয য মুদ্রণ কাম যক্রভ 

শুরু কযা  । সুতযাং এবাশফ এশদশয ধধক্ষ্ত, ধ য-ধধক্ষ্ত, মরখক-গশফলক, াধধতযক, ছাত্র-ধক্ষ্কশদয উশমাগী 

আরাশভয প্রচায-প্রাশয া ক ান্ডুধরধ মুদ্রশণয ব্যফস্থা কযা  । 

আরধভক পাউশেন মথশক আশতাপূশফ য প্রকাধত ফআশ য পুনমু যদ্রণ প্রেঃ 

প্রথভতঃ আরাভী ধচন্তাধফদ  আরাভ ম্পশকয প্রাজ্ঞ ব্যধিগশণয ভতাভশতয ধবধিমত পুস্তক পুনযা  প্রকাশয জন্য ধনফ যাচন 

কযা  । 

 ধিতী তঃ অযফী, উর্দ য, আংশযজী ফা ন্য বালা  যধচত আরাশভয ক্লাধক গ্রন্থ  ন্যান্য গ্রন্থাধদ মা আশতাপূশফ য আরাধভক 

পাউশেন মথশক প্রকাধত শ  দ্রুততভ ভশ য ভশধ্য ধফক্র  শ শছ ফা মল শ  ধগশ শছ মকফর ম কর ফআগুশরা 

পুনমু যদ্রশণয ব্যফস্থা কযা  । এআ মক্ষ্শত্র মক্রতাশদয চাধদা  ধফক্রশ য কাটধত আতযধদ ধফশফচনা  ধনশ  পুনঃ প্রকাশয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা  । উচ্চ ক্ষ্ভতা ম্পন্ন একটি পুনমু যদ্রণ কধভটি পুনমু যদ্রশণয জন্য ফআ-পু স্তক এফ ধফল াধদ মাচাআ-

ফাছাআ পূফ যক সুাধয কশয থাশক। সুতযাং প্রকৃত চাধদায  মপ্রধক্ষ্শতআ আরাধভক পাউশেন মথশক ফআ প্রকাশয ধিান্ত 

গ্রণ কযা  । 

 মুধদ্রত এফং ধফধক্রত পুস্তক/ফআশ য ধযভাণঃ  

 প্রকে মভ াশদ ৪০ ০৫ পভ যা তথা ১৪৮ টাআশটশরয মভাট ৫,৩৫,৫২০ কধ ফআ মুধদ্রত শ শছ। মুধদ্রত ফআশ য প্রা  ৭০%-

৮০% ফআ আশতাভশধ্য ধফক্র   মজরা কর ধফক্র  মকশে মপ্রধযত শ শছ। আরাধভক পাউশেশনয ৬৪ মজরা 

কাম যারশ য ধফক্র  মকে, ফা তুর মভাকাযযশভয একাধধক মকেী  ধফক্র  মকে  ২১ ম ফআ মভরা ধফধবন্ন ফআ মভরায 

ভাধ্যশভ পুস্তক ধফক্র   ধফতযণ কযা শ  থাশক।  

      ফআ প্রকানা একটি চরভান প্রধক্র া। এআ প্রধক্র া ফাস্তফা ন কযশত মগশর ধনমম্নাি কাজগুধর ম্পন্ন কযশত   :  

1. ান্ডুধরধ গ্রণ 

2. ান্ডুধরধ  আরাধভক পাউশেশনয অবযন্তযীণ ম্পাদক কর্তযক মাচাআ-ফাছাআ  

3. ফাআশযয ধফজ্ঞ ২-৩ জন ধযধবউ ায কর্তযক মাচাআ-ফাছাআ 

4. প্রকানা কধভটি কর্তযক মাচাআ-ফাছাআ 

5. কশম্পাজ 

6. প্রুপ ধযধডং ৩-৪ ফায 

7. মক্ষ্ত্র ধফশশল ম্পাদনা (এককবাশফ ফা কধভটি কর্তযক) 

8. মূল্য ধনধ যাযণ  



169 

 

9. মগট অ মভক অ  মেধং 

10.  মধেং 
11.  কবায ধডজাআন 

12.  আনায প্রস্তুত 

13. ISBN নং ংগ্র 

14.  মুদ্রণ 

15.  ফাঁধাআ, আতযাধদ 

উশযাি কাম যক্রশভয ভাধ্যশভ একটি ফআ প্রস্তুত ক যা  । ফআটি প্রস্তুত  ায য মুধদ্রত ফআ গ্রণ, গুদাভজাত কযণ, মেধণ 

ধফন্যাকযণ, ধফক্র   ধফতযশনয জন্য প্যাধকং  ধফধবন্ন ধফক্র  মকশে মপ্রযশণয ব্যফস্থা ক যা  । সুতযাং ফআ প্রস্তুত মথশক 

শুরু কশয ফআ ধফক্র  একটি দীঘ য মভ াদী কাজ। থ যাৎ একটি দীঘ য প্রধক্র ায ভধ্য ধদশ  ফআ মুদ্রণ  ধফধক্রয ব্যফস্থা কযা  ।  

 

 

বচত্র-২: প্রকশেয প্রধান কাম যারশ  পুস্তয়কয তাবরকা ম্ববরত মফাড ম 

 

 

বচত্র-৩:  ইরাভী প্রকানা কার্মক্রভ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রকাবত বফববন্ন ধযয়ণয ফই 
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বয়রট মজরায কাম মক্রভুঃ 

২০১৩-২০১৪ অথ মফছযুঃ এই অথ মফছয়য বয়রট মজরায় মভাট প্রাপ্ত ফইয়য়য ংখ্যা ৩৮৫৪টি। এয ভয়ধ্য কুযআন  তাপীয 

৩৫০টি, াদী ৭০০টি, ীযায়ত যাসুর (ুঃ) ৪২০টি, বোবতয, ংস্কৃবত, ইবতা-ঐবতয, আইন-বফচায, ইরাভী আদ ম  

ধভ মতত্ত্ব ২৩৮৪টি। তন্ময়ধ্য বফবক্রত ফইয়য়য ংখ্যা ৫৭১টি। অবধক বফবক্রত ফই াদী  তাপীয।  

২০১৪-২০১৫ অথ মফছযুঃ এই অথ মফছয়য বয়রট মজরায় মভাট প্রাপ্ত ফইয়য়য ংখ্যা ৪৭৭৪টি। এয ভয়ধ্য কুযআন  তাপীয ৪৮০টি, 

াদী ৪৯০টি, ীযায়ত যাসুর (ুঃ) ৫৪০টি, বোবতয, ংস্কৃবত, ইবতা-ঐবতয, আইন-বফচায, ইরাভী আদ ম  ধভ মতত্ত্ব 

২৮৬৪টি। তন্ময়ধ্য বফবক্রত ফইয়য়য ংখ্যা ৮৬০টি। অবধক বফবক্রত ফই াদী  তাপীয। 

 

বচত্র-৪: বয়রট মজরায় ইরাবভক পাউয়েন বফয়ন স্থাবত পুস্তক বফক্রয় মকন্দ্য 

 

২০১৫-২০১৬ অথ মফছযুঃ এই অথ মফছয়য বয়রট মজরায় মভাট প্রাপ্ত ফইয়য়য ংখ্যা ৩৮৫৪টি। এয ভয়ধ্য কুযআন  তাপীয 

৩৫০টি, াদী ৭০০টি, ীযায়ত যাসুর (ুঃ) ৪২০টি, বোবতয, ংস্কৃবত, ইবতা-ঐবতয, আইন-বফচায, ইরাভী আদ ম  

ধভ মতত্ত্ব ২৩৮৪টি। তন্ময়ধ্য বফবক্রত ফইয়য়য ংখ্যা ৫৭১টি। অবধক বফবক্রত ফই াদী  তাপীয। 

 

১২।    প্রকশেয েধবধিক ফাস্তফা ন কাশজয ধফফযণঃ 

 

১২.১ কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয মফতন-বাতাুঃ উক্ত খায়ত ২৭ জন জনফয়রয জন্য মভাট ১৮০.৮৪ রে টাকায ংস্থান বছর, এ 

খায়ত মফতন-বাতাবদ প্রদায়ন পুয়যা টাকাটাই ব্যয় কযা য়। ২৭ জয়নয ভয়ধ্য ৬জন কভ মকতমা  ২১ জন কভ মচাযী এফং 

মভাট জনফয়রয ভয়ধ্য ২৩ জন পুরুল  ৪ জন ভবরা।  



171 

 

 

বচত্র-২: প্রকয়েয কায়জ বনয়য়াগকৃত ষ্টাপয়দয একাং 

 

১২.২ মুদ্রণ  প্রকানাঃ বডববয়ত মুদ্রণ  প্রকানা খায়ত ৫৯৩.৪১ রে টাকায ংস্থান যয়য়য়ছ মায ভশধ্য ২০০.০০ রক্ষ্ 

টাকা ংস্থায ধনজস্ব। ংস্থানকৃত পুশযা টাকাটাআ এ খাশত ব্য  শ শছ। উধিধখত খাশত ২৭৮৬ পযম্যাশটয ফআ প্রকাশয 

কথা থাকশর মভাট ৪০২৫ পযম্যাশটয ১৪৩টি ধশযানাশভ ধফধবন্ন পুস্তক প্রকা কযা  । থ যাৎ ধডধধশত উশিখ কযা 

ংখ্যায তুরনা  প্রা  ধিগুন ংখ্যক ফআ প্রকা কযা শ শছ।  

 
বচত্র-৩: প্রকে কাম মারয়য় স্থাবত পুস্তক রাইয়েযীমত বিত ফই 

 

১২.৩  ধযফন ব্য ঃ প্রকশেয অতা  প্রকাধত পুস্তক ধফধবন্ন মজরা  মপ্রযণ উরশক্ষ্য ধযফন ব্য  ধশশফ ৩০.১০ রক্ষ্ 

টাকায ংস্থান ধছর মায পুশযাটআ ব্য  শ শছ। 

১২.৪  মেনাযীঃ প্রকশেয ধফধবন্ন মেনাযী াভগ্রী ক্রশ  ৭.৩১ রক্ষ্ টাকায ংস্থান ধছর এফং ৭.৩১ রক্ষ্ টাকাআ ব্য   । 

১২.৫  কধভটি ধভটিং : প্রকশেয ধডধধ নুমা ী গঠিত ধফধবন্ন কধভটিয বা কযায জন্য ৩.৩৪ রক্ষ্ টাকায ংস্থাশনয 

ধফযীশত ৩.৩৪ রক্ষ্ টাকাআ ব্য    ।  

১২.৬  ন্যান্যঃ এ খাশত ১৩.০০ রক্ষ্ টাকায ংস্থান ধছর মায পুশযাটাআ এ খাশত ব্য  কযা  । 
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১২.৭  মভযাভত  যক্ষ্ণামফক্ষ্ণঃ মভযাভযত  যক্ষ্ণাশফক্ষ্ণ খাশত ৪.০০ রক্ষ্ টাকায ংস্থান ধছর।  পূশফ যয প্রকশেয গাধড় এফং 

পশটাকধ ায মভধন মভযাভত  যক্ষ্ণামফক্ষ্মণয জন্য ৪.০০ রক্ষ্ টাকা ব্য  কযা  ।  

১৩।  প্রকশেয উশেশ্য  জযনঃ 

  

ধযকধেত উশেশ্য জযন 

(ক) আরাভী মূল্যশফাশধয প্রচায, প্রায এফং মূল্যশফাধশক 

ধিারী কযায উশেশশ্য আরাশভয ধফধবন্ন ধদক মমভন- এয 

দ যন, তাজীফ-তমুদ্দুন, থ যনীধত, ধফজ্ঞান এফং কাধযগধয, 

ভাজ ধফজ্ঞান, অআন এফং ধফচায আতযাধদ ধফলশ য উয 

গ্রন্থ, বুকশরট, ধফধবন্ন াভধ কী এফং ম্যাগাধজন প্রকা কযা।  

আরাশভয ধফধবন্ন ধদক মমভন- এয দ যন, তাজীফ-

তমুদ্দুন, থ যনীধত, ধফজ্ঞান এফং কাধযগধয, ভাজ ধফজ্ঞান, 

অআন এফং ধফচায আতযাধদ ধফলশ য উয ১৪৩  

কযাটাগযীয পুস্তক প্রকাধত শ শছ।  

(খ) াধাযণ জনগশণয চাধদা নুমা ী ম যা ক্রশভ ফাংরা বালা  

আরাভী াধতয স্ব-ধনব যয কযায ভাধ্যশভ ফাংরা বালায 

মৃধি াধন কযা।  

ধফধবন্ন পুস্তক ফাংরা বালা  প্রকাশয ভাধ্যশভ ফাংরা 

বালায মৃধি াধন কযা শ শছ।  

(গ) অযফী ন্যান্য বালা  কুযঅন, াদী, আরাভী ধফশ্বশকাল, 

আরাভী যী ত  অথ য-াভাধজক আরাশভয ধফধবন্ন 

ধফলশ  যধচত গুরুত্বপূণ য গ্রশন্থয নুফাদ  প্রকানা।  

অযফী ন্যান্য বালা  কুযঅন, াদী, আরাভী 

ধফশ্বশকাল, আরাভী যী ত  অথ য-াভাধজক 

আরাশভয ধফধবন্ন ধফলশ  যধচত গুরুত্বপূণ য গ্রশন্থয নুফাদ 

 প্রকা কযা শ শছ।  

(ঘ) অধম্ব াশ  ধকযাভ (অ), াাফাশ  ধকযাভ (যা)  

অধর াশ  ধকযাভ (য)-এয উয গশফলণামূরক গ্রন্থ প্রণ ন 

 প্রকা কযা।  

অধম্ব াশ  ধকযাভ (অ), াাফাশ  ধকযাভ (যা)  

অধর াশ  ধকযাভ (য)-এয উয গশফলণামূরক গ্রন্থ 

প্রণ ন  প্রকা কযা শ শছ।  

(ঙ) আরাশভয ধফধবন্ন ধফলশ য উয মৄশগাশমাগী চাধদায 

অশরাশক গশফলণা ধযচারনা কযা।  

আরাশভয ধফধবন্ন ধফলশ য উয মৄশগাশমাগী চাধদায 

অশরাশক গশফলণা ধযচারনা কযা শ শছ।  

(চ) আরাভী যী া  অআশনয উয ধফশল গ্রন্থ ংকরন,    

প্রণ ন  প্রকানা। 

আরাভী যী া  অআশনয উয ধফশল গ্রন্থ ংকরন, 

প্রণ ন  প্রকা কযা শ শছ।  

(ছ) আরাশভয ধফধবন্ন ধদশকয উয পুনমু যদ্রণ ৮৮  কযাটাগযীয 

পুস্তক, ধত্রকা  গশফলণা ত্র প্রকা কযা। 

আরাশভয ধফধবন্ন ধদশকয উয পুনমু যদ্রণ  ১৪৩ 

কযাটাগযীয পুস্তক, ধত্রকা  গশফলণা ত্র প্রকা কযা 

শ শছ। 

 

১৪.০  উশেশ্য ধজযত না ম  থাকশর উায কাযণঃ   ধডধধ নুমা ী প্রকশেয উশেশ্য পুশযাপুধয ধজযত শ শছ।  

 

১৫.০  ফাস্তফা ন ভস্যাঃ   

১৫.১   ধশু-ধকশায  মৄফ ভাশজয ননধতক চধযত্র গঠশন া ক পুস্তক প্রকানায মক্ষ্শত্র গুরুত্ব কভ মদ া;   

১৫.২   ইরাভী প্রকানা কাম মক্রভ প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রকাবত ফআশ য প্রচায কভ  া; 

১৫.৩  পুস্তক ফাধাঁআশ য মক্ষ্শত্র নাতন িধতয ব্যফায থ যাৎ াশতয াাশে কর ফআ ফাঁধাআ কযা   মা দ্রুত গধতশত কাজ    

কযায মক্ষ্শত্র ন্তযা ; 

১৫.৪ ধযবরধফং পাশেয থ য ব্যফাশযয মক্ষ্শত্র ংধেষ্ট ভন্ত্রণার  কর্তযক মকান কাম যকয ব্যফস্থা না মন া ; এফং 

১৫.৫ প্রকয়েয ২০১৪-২০১৫ থ য ফছশয Internal Audit ম্পন্ন য়র External Audit ম্পন্ন না  া। 
১৬।  সুাধয/ধদক ধনশদ যনাঃ 

 

১৬.১ ধশু-ধকশায  মৄফ ভাশজয চধযত্র গঠশনয া ক পুস্তক কুযঅন-াদীশয নুফাদ এফং তাপীয  জীফনী গ্রন্থশক 

গ্রাধধকায মদ া মময়ত ায়য;  

১৬.২ পুস্তক  ধত্রকামূ ধফণশনয সুধফধাশথ য ধফধবন্ন আরাধভক প্রধতষ্ঠান এফং ধভী  নুষ্ঠানগুশরাশত প্রচাযমুখী কভ যসূধচ 

গ্রণ কযা মমশত াশয। এশক্ষ্মত্র মজরা ম যাশ  ফআ প্রদ যনী  স্থানী বাশফ ধফধবন্ন প্রদ যনীশত ের ধনশ  ধফক্র   প্রচাশযয 

ব্যফস্থা কযা মা ;  
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১৬.৩ প্রস্তক ফাঁধাআশ য মক্ষ্শত্র নাতন িধতয ব্যফায থ যাৎ াশতয াাশে ফআ ফাধাঁআশ য ধযফশতয অধুধনক িধত ব্যফায 

কযা মমশত াশয; 

১৬.৪ ধযবরধফং পাশেয থ য ব্যফাশযয মক্ষ্শত্র ংধেষ্ট ভন্ত্রণার  কাম যকয ব্যফস্থা গ্রণ কযশত াশয;  

১৬.৫ াঠকশদয চাধদা নুমা ী পুস্তক মুদ্রশণয ব্যফস্থা গ্রণ কযশত শফ। এশক্ষ্মত্র ধধক চাধদা ম্পন্ন ফআ প্রকাশয মক্ষ্শত্র 

গুরুত্ব ধদশত শফ। ফাজায মাচাআ পূফ যক মুদ্রণশমাগ্য ফআশ য ংখ্যা ধনধ যাযণ কযা মমশত াশয; এফং  

১৬.৬ প্রকশেয External Audit ম্পন্ন কশয তায ছা াধরধ ধযকেনা কধভন এফং অআএভআধড’মত মপ্রযণ কযশত শফ। 
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ভধজদ ধবধিক ধশু  গণধক্ষ্া কাম যক্রভ (৫ভ ম যা ) (ংয়াবধত) ীল মক প্রকশেয ভাধপ্ত মূল্যা ন 

প্রধতশফদন 

 

 (ভাপ্তঃ ধডশম্বয, ২০১৪) 
 

১.০ প্রকয়েয নাভ : ভধজদ ধবধিক ধশু  গণধক্ষ্া কাম যক্রভ (৫ভ ম যা ) (ংয়াবধত) 

২.০ ভন্ত্রণার /ধফবাগ : ধভ য ধফল ক ভন্ত্রণার  

৩.০ ফাস্তফা নকাযী ংস্থা : আরাধভক পাউশেন 

৪.০ প্রকশেয ফস্থান : মদশয ৬৪টি মজরায ৪৮৫টি উশজরা  
 

৫.০ প্রকশেয ফাস্তফা ন ভ   ব্য :  

(রক্ষ্ টাকা ) 

প্রাক্কধরত ব্য  

প্রকৃত ব্য  

ধযকধেত ফাস্তফা নকার প্রকৃত * 

ফাস্তফা নকার 

ধতক্রান্ত ব্য  

(মূর প্রাক্কধরত 

ব্যশ য %) 

ধতক্রান্ত ভ  

(মূর ফাস্তফা ন 

কাশরয %) 
মূর ফ যশল ংশাধধত 

মূর ফ যশল 

ংশাধধত 

৬৪৩৫৫.০০ ৭৬৮৩৩.০০ ৭৬৪৭১.৮৮ 

জানুঃ ২০০৯ 

শত ধডশঃ 

২০১৩ 

জানুঃ ২০০৯ 

শত ধডশঃ 

২০১৪ 

জানুঃ ২০০৯ শত 

ধডশঃ ২০১৪ 

১২১১৬.৮৮ 

(১৮.৮৩%) 

১ ফছয 

(২০%) 

মনাটুঃ ম্পূণ ম ফাংরায়দ যকায়যয অথ মায়য়ন প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত য়য়য়ছ। 

 

৬.০ াধাযণ ম যশফক্ষ্ণ: 

৬.১  প্রকশেয টভূধভ: ‘ফায জন্য ধক্ষ্া’ এ মঘালণাশক কভ যন্থা  কাম যক্রশভ রূ ান্তমযয রশক্ষ্য মপব্রু াযী ১৯৯০ 

এ ফাংরাশদ যকায ফাধ্যতামূরক প্রাথধভক ধক্ষ্া অআন প্রফতযন কশয। ‘ফায জন্য ধক্ষ্া’ ধনধিত কযায জন্য অআন 

প্রণ ন এফং অনুষ্ঠাধনক ধক্ষ্ায াাাধ নানুষ্ঠাধনক এফং ফ স্ক ধক্ষ্া কাম যক্রভ ধযচারনায প্রশ াজনী তা নুবফ 

 ।  গণভানুশলয মদাযশগাড়া  ধক্ষ্ায সুশমাগ ম্প্রাধযত কযশত  অনুষ্ঠাধনক, উানুষ্ঠাধনক এফং নানুষ্ঠাধনক কর 

িধতশতআ ভা ন্তযারবাশফ এধগশ  মা া প্রশ াজন। এ রশক্ষ্য গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকায ১৯৯২ ার মথশক 

ভধজদধবধিক ধশু  গণধক্ষ্া কাম যক্রভ প্রফতযন কশয। প্রকেটি প্রাথধভক ধফদ্যারশ  ছাত্র বধতয বৃধি, শচতনতা সৃধষ্ট, 

অদ য  উচ্চ ননধতকতা ম্পন্ন ভানফ ম্পদ নতযী এফং ধনযক্ষ্যতা দূযীকযশণ প্রকশেয ৫ভ ম যা  গ্রণ কযা  । 

উশিখ্য, ভধজদধবধিক ধশু  গণধক্ষ্া কাম যক্রভ- ১ভ ম যা  মভ, ১৯৯২ মথশক জুন, ১৯৯৫; ২  ম যা  জুরাআ, ১৯৯৫ 

মথশক জুন, ২০০০; ৩  ম যা  জুরাআ, ২০০০ মথশক ধডশম্বয, ২০০৫ এফং ৪থ য ম যা  জানু াযী, ২০০৬ মথশক শুরু শ  

ধডশম্বয, ২০০৮-এ মল শ শছ এফং প্রকেগুশরায ভাধপ্ত মূল্যা ন শ শছ। 
 
৬.২  প্রকশেয উশেশ্যঃ 

(১) প্রাথধভক ধফদ্যারশ য ছাত্র বধতযয ায বৃধিয রশক্ষ্য াযাশদব্যাী ২৪০০০টি ধক্ষ্া মকশেয ভাধ্যশভ ৩০,৯০,০০০  

জন ধশু ধক্ষ্াথীশক প্রাক-প্রাথধভক ধক্ষ্া প্রদান কযা। প্রধতটি মকশে প্রধত ফছয ৩০ জন কশয ধক্ষ্াথী বধতয 

কযা; 

(২) প্রাক-প্রাথধভক ধক্ষ্া ভাপ্তকাযী  ধশুশদয ভশধ্য কভশক্ষ্  ৮০% ধশুশক প্রাথধভক ধক্ষ্া য জন্য বধতয উশমাগী 

কশয মতারা এফং প্রাথধভক ধক্ষ্া  বধতযয ায বৃধি কযা; 

(৩) ফ স্ক স্তমযয ধক্ষ্াথীশদয ভাশঝ শচতনতা বৃধি এফং স্বাক্ষ্যতায ায বৃধিয রশক্ষ্য াযাশদশ ধফধবন্ন মকশেয 

ভাধ্যশভ ৯৬,০০০ জন ফ স্ক ধনযক্ষ্যশক স্বাক্ষ্যতা এফং ধভী  ধক্ষ্া প্রদান কযা; 

(৪) াযাশদশ ১২০০০ ধক্ষ্া মকশেয ভাধ্যশভ ২১,০০ ,০০০ জন স্কুরগাভী ধক্ষ্াথীশদয ী শুিবাশফ ধফত্র 

মকাযঅন যীপ ধক্ষ্াদান কযা। প্রধতটি মকশে প্রধত  ফছয ৩৫ জন কশয ধক্ষ্াথী বধতয কযা; 

(৫) প্রকে কাম যক্রভ ফাস্তফা শনয া তা প্রদাশনয রশক্ষ্য প্রকে এরাকা  ১৫৩৬টি ধযশা য মন্টায স্থান কযা; এফং 

(৬) নতুন প্রজন্ম  কশ দীশদয ভাশঝ ধন ভানুফধতযতা, ধভী  শচতনতা এফং ননধতক মূল্যশফাধ বৃধিশত া তা কযা। 

 

৬.৩ প্রকশেয মূর কাম যক্রভঃ প্রকশেয অতা  ধনম্নফধণ যত ধক্ষ্া মকে/মন্টায ধযচারনা কযাঃ  

■ ২৪০০০টি প্রাক-প্রাথধভক ধক্ষ্া মকে; 
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■ ১২০০০টি জ কুযঅন ধক্ষ্া মকে; 

■ ৭৬৮টি ফ ষ্ক ধক্ষ্াশকে; 

■ ৪৮৫টি ভশডর মন্টায; এফং 

■ ১০৫১টি াধাযণ ধযশা য মন্টায। 

 

 

৭.০ প্রকশেয ংগধবধিক ফা স্তফা ন (প্রকে ভাপ্ত প্রধতশফদন (ধধঅয) এয ধবধিশত): 
(রক্ষ্ টাকা ) 

ক্রঃ 

নং 

ংশাধধত নুভাধদত ধডধধ নুমা ী কাশজয ংগ একক ংশাধধত নুশভাধদত ধডধধ 

নুমা ী রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত ব্য  

ফাস্তফ অধথ যক ফাস্তফ অধথ যক 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ফআ-খাতা, মুদ্রণ  প্রকানা ংখ্যা ২১২৭৬২ ৩৩৭৪.১২ ২১২৭৬২ ৩৩৭৪.০৯ 

২ প্রধক্ষ্ণ ব্য  জন ২০৫৬০৮ ৭৯০.৫৫ ২০৫৬০৮ ৭৯০.৫১ 

৩ মধভনায/ াকয ংখ্যা ৩ ২৪.০০ ২ ১৪.০০ 

৪ মেষ্ঠ পুযস্কায (ধক্ষ্াথী, ধক্ষ্ক, মক াযশটকায) ংখ্যা ৬২৬৭০২ ৮০০.৩৩ ৬২৬৭০৬ ৮০০.৩২ 

৫ ম্মানী (ধক্ষ্ক, মক াযশটকায) ংখ্যা ২৫১১২৮ ৫৫৯৫৪.৪০ ২৫১১২৮ ৫৫৯৯১.১৫ 

৬ কধভটিয বা ংখ্যা ৪৪৮৬৩ ২০২.৪৭ ৪৩২২৬ ২০২.৪১ 

৭ মানফান (নতুন) ংখ্যা ১৭৭ ২১৭.৬০ ১৭৭ ২১৭.৬০ 

৮ ধপ যঞ্জাভ ক্র / যফযা ংখ্যা ৭৩ ১২.৩৮ ৭৩ ১২.৩৮ 

৯ অফাফত্র ক্র  ংখ্যা ৫০৬ ১৬.০২ ৫০৬ ১৬.০২ 

১০ কভ যকতযাশদয মফতন জন ৭৭ ৩৯৪.০৮ ৭৭ ৫০২.৫২ 

১১ কভ যচাযীশদয মফতন জন ৫৫৮ ১৯৪২.৫০ ৫৫৮ ২০২৯.০০ 

১২ বাতা জন ৬৩৫ ৩৩৫৮.২২ ৬৩৫ ৩১৬৩.০৬ 

১৩ ধযদ যন  ভধনটধযং মথাক - ১৩৭৫.২৩ - ১৩৭২.৬৯ 

১৪ অনুলাধেক প্রাধতষ্ঠাধনক ব্য  ংখ্যা ৩৬৭৬৮ ৩৫৫৫.৮৩ ৩৬৭৬৮ ৩৫৫৫.৫৩ 

১৫ ধপ বাড়া ংখ্যা ৬১ ১৭৪.৬১ ৬১ ১৭৪.৬০ 

১৬ মটধরশপান ধফর ংখ্যা ৬৫ ৫৪.০৬ ৬৫ ৫৪.০৪ 

১৭ মানফান মযধজশেন  নফা ন ংখ্যা ৬৫৯ ৮৪.৮৯ ৬৫৯ ৮৩.৮৮ 

১৮ গ্যা চাধরত মানফাশনয জ্বারানী ংখ্যা ৬ ৪৮.৩৬ ৬ ৪৭.৩৪ 

১৯ মশোর চাধরত মানফাশনয জ্বারানী ংখ্যা ৬৫৯ ১১৮৫.৩৩ ৬৫৯ ১১০৪.৯৯ 

২০ মানফাশনয ফীভা ংখ্যা ৬৫৯ ১৪০.২৯ ৬৫৯ ১৩৬.০২ 

২১ ব্যাংক চাশজয ংখ্যা ৬৫ ১৯৩.২০ ৬৫ ১৪১.৮৬ 

২২ মেনাযী, ীর, েযাম্প ংখ্যা ৬৫ ১০৯.৫০ ৬৫ ১০৮.৪৯ 

২৩ পুস্তক  াভধ কী ংখ্যা ৬৫ ৬৬৮.৭১ ৬৫ ৬৬৮.৬৯ 

২৪ প্রচায  ধফজ্ঞান ংখ্যা ৬৫ ৫৫.০৬ ৬৫ ৫৫.০৫ 

২৫ অপ্যা ন ংখ্যা ৬৪ ৬২৪.৮৯ ৬৪ ৬২৪.৮৭ 

২৬ ধক্ষ্া উকযণ ধযফন ব্য  ংখ্যা ৬৪ ২৪৩.৭০ ৬৪ ১৭৪.৬৯ 

২৭ কধম্পউটায  পশটাকধ ায মভধশনয মন্ত্রাধত ংখ্যা ৬৫ ৭৫.০৯ ৬৫ ৭৫.০৮ 

২৮ পুযস্কায ধফতযণ নুষ্ঠান ংখ্যা ৬৫ ২৯.১২ ৬৫ ২৯.১১ 

২৯ ন্যান্য ব্য /ধফধফধ ব্য  ংখ্যা ৬৫ ১৬১.৫৫ ৬৫ ১৬১.৫৪ 

৩০ মানফান মভযাভত  যক্ষ্ণাশফক্ষ্ণ ংখ্যা ৬৫৯ ২৩১.১৩ ৬৫৯ ২২৯.৯৩ 

৩১ অফাফত্র মভযাভত  যক্ষ্ণাশফক্ষ্ণ ংখ্যা ৬৫ ১৫৯.২০ ৬৫ ১৫৯.১৬ 

৩২ কধম্পউটায  ধপ যঞ্জাভ যক্ষ্ণাশফক্ষ্ণ ংখ্যা ৬৫ ৬৮.৫৮ ৬৫ ৬৮.৫২ 

৩৩ কধন্টনশজন্সী  মথাক ৬৫ ৫০৮.০০ ৬৫ ৩৩২.৭৪ 

 মভাটুঃ   ৭৬৮৩৩.০০  ৭৬৪৭১.৮৮ 

 

 

৮.০ কাজ ভাপ্ত থাধকশর উায কাযণ: প্রকশেয অতা  আযবডবব অনমায়ী মকান অংয়গয কাজ অভাপ্ত মনই। 

 

৯.০  প্রকশেয নুশভাদন  ংশাধন ংক্রান্ত: 

৯.১ প্রকশেয নুশভাদনঃ প্রকেটিয ধডধধ’য উয ধফগত ১৭/০৬/২০০৮ তাধযশখ ধআধ বা নুধষ্ঠত  । ধআধ বায 

সুাধযশয অশরাশক পুনগ যঠিত ধডধধ ২৮/০৪/২০০৯ তাধযশখ নুধষ্ঠত একশনক কর্তযক ৬৪৩৫৫.০০ রক্ষ্ টাকা (ম্পূণ য 

ধজধফ) প্রাক্কধরত ব্যশ , জানু াধয, ২০০৯ শত  

    ধডশম্বয, ২০১৩ মভ াশদ ফাস্তফা শনয জন্য নুশভাধদত  । 
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৯.২ প্রকে ংশাধন: প্রকেটি ফাস্তফা নকাশর প্রাক-প্রাথধভক মকশেয ংখ্যা বৃধি, ধক্ষ্া উকযণ/ফআ-খাতা মুদ্রণ  প্রকানা খাশত ব্য  বৃধি,   

ধক্ষ্ক  মক াযশটকাযশদয ম্মানী বৃধি, জ্বারানী খাশত ব্য  বৃধি, কভ যকতযা/কভ যচাযীশদয মফতন-বাতা বৃধি এফং মভ াদকার ১ ফছয বৃধিকশে      

ংশাধধত প্রকেটিয পুনগ যঠিত অযধডধধ ২৫/০৪/২০১৩ তাধযশখ নুধষ্ঠত একশনক কর্তযক ৭৬৮৩৩.০০ রক্ষ্ টাকা (ম্পূণ য ধজধফ) প্রাক্কধরত  

ব্যশ , জানু াধয, ২০০৯ শত ধডশম্বয, ২০১৪ মভ াশদ ফাস্তফা শনয জন্য নুশভাধদত  । 

 

 

১০.০ ফছয ধবধিক ংশাধধত এধডধ ফযাে, ফমুধি  ব্য  (ধধঅয শত প্রাপ্ত তথ্য): 

(রক্ষ্ টাকা ) 

থ য ফছয ংশাধধত এধডধ ফযাে  ফমুধি ব্য  

২০০৮-২০০৯ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ 

২০০৯-২০১০ ১৩৭৩৭.০০ ১৩৭৩৭.০০ ১৩৬০০.০৮ 

২০১০-২০১১ ১১৯০০.০০ ১১৯০০.০০ ১১৮৯৬.৮৯ 

২০১১-২০১২ ১২৪২২.০০ ১২৪২২.০০ ১২৪১৭.০০ 

২০১২-২০১৩ ১৩১৩০.০০ ১৩১৩০.০০ ১৩০৮৮.২৪ 

২০১৩-২০১৪ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৩৯৯৯.৬৭ 

২০১৪-২০১৫ ৯৮৯০.০০ ৯৮৯০.০০ ৯৮৭০.০০ 

মভাটঃ ৭৬৬৭৯.০০ ৭৬৬৭৯.০০ ৭৬৪৭১.৮৮ 

 

১১.০  প্রকে ধযচারক ম্পধকযত তথ্য: 

ক্রঃ নং কভ যকতযায নাভ  দফী দাবয়ত্ব ারয়নয মভয়াদকার 

০১ জনাফ এ.মক.এভ. কাভরুজ্জাভান 

ধযচারক, আরাধভক পাউশেন 

১৮/০৩/২০০৯ ১১/০৭/২০১১ 

০২ জনাফ এ. এভ. এভ. ধযাজুর আরাভ 

ধযচারক, আরাধভক পাউশেন 

১২/০৭/২০১১ ৩১/১২/২০১৪ 

 

১২.০ প্রকে মূল্যায়ন িবত: প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়ফদন প্রণয়য়নয উয়েয়শ্য প্রকেটি ম্পয়কম আইএভইবড’য 

ম ময়ফেণ প্রদায়নয মেয়ত্র বনেবরবখত বফলয়গুয়রা বফয়ফচনা কযা য় : 

(ক) প্রকয়েয অনয়ভাবদত আযবডবব  ববআয ম মায়রাচনা; 

(খ) প্রকে এরাকা য়যজবভয়ন বযদ ময়ন প্রাপ্ত তথ্য; 

(গ) প্রকয়েয আতায় ম্পাবদত কর দযত্র ংক্রান্ত কাগজত্র ম মায়রাচনা; এফং 

(ঘ) প্রকয়েয রেয  উয়েশ্য অজময়নয বনবভি ফতমভান কাম মক্রভ ম মায়রাচনা।  

 

১৩.০ প্রকয়েয ফাস্তফাবয়ত প্রধান অংগমূুঃ 

 

১৩.১ কভ যকতযা/কভ যচাযীশদয মফতন-বাতাঃ প্রকশেয অতা  ৭৭ জন কভ যকতযা  ৫৫৮ জন কভ যচাযীয দ ংস্থান 

ধছর। অযধডধধ’য ংস্থান নুমা ী কভ যকতযা/কভ যচাযীগশণয মফতন-বাতা খাশত ৫৬৯৪.৮০ রক্ষ্ টাকায ভশধ্য ব্য  

  ৫৬৯৪.০০ রক্ষ্ টাকা; 

 

১৩.২ প্রধক্ষ্ণ ব্য ঃ গণধক্ষ্া  ধনশ াগকৃত ভধজশদয আভাভ  মু াধজ্জশনয প্রধক্ষ্শণয জন্য অযধডধধ ংস্থান 

নুমা ী ৭৯০.৫৫ রক্ষ্ টাকায ধফযীশত ব্য  শ শছ ৭৯০.৫১ রক্ষ্ টাকা ব্য  কযা  ; 

 

১৩.৩ মেষ্ঠ পুযষ্কায (ধক্ষ্াথী, ধক্ষ্ক, মক াযশটকায): গণধক্ষ্া কাম যক্রশভ ধনশ াগকৃত ধক্ষ্ক, ধক্ষ্াথী  

মক াযশটকাযশদয প্রকে মথশক ভাশঝ ভাশঝ মেষ্ঠ পুযষ্কায প্রদান কযা  । এ ফাফদ ৮০০.৩৩ রক্ষ্ টাকা ব্য  কযা  ; 

 

১৩.৪ ম্মানী (ধক্ষ্ক, মক াযশটকায): প্রকশেয গণধক্ষ্া াঠ দাশন বনয়য়াবজত বেক  ংবিষ্ট ভবজয়দয 

মকয়াযয়টকাযয়দয ম্মানী ফাফদ ৫৫৯৫৪.৪০ রক্ষ্ টাকা অযধডধধ ংস্থাশনয ধফযীশত ৫৫৯৯১.১৫ রক্ষ্ টাকা ব্য  

কযা  ; 
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১৩.৫ মানফান ক্র ঃ আরাধভক পাউশেশনয মজরা  থানা ম যাশ য কভ যকতযাশদয গণধক্ষ্া কাম যক্রভ ধন ধভত 

ভধনটধযং কযায জন্য প্রকশেয অতা  ১টি ভাআশক্রাফা  ১৭৬টি ভটয াআশকর ক্র  কযা  । এ ফাফদ অযধডধধ 

ংস্থান নুমা ী ২১৭.৬০ রক্ষ্ টাকা ব্য  কযা  ; 

 

১৩.৬ পুস্তক  াভধ কীঃ আরাধভক পাউশেশনয অতা  ধভী  পুস্তক, ম্যাগাধজন, াভধ কী প্রস্তুত কযায 

জন্য প্রকশেয অতা  অযধডধধশত ৬৬৮.৭১ রক্ষ্ টাকা ংস্থাশনয ধফযীশত ৬৬৮.৬৯ রক্ষ্ টাকা ব্য  কযা  ; 

 

১৪.০ প্রকে ধযদ যন: অশরাচয প্রকেটিয ভাঠ ম যাশ য ফাস্তফা ন কাম যক্রভ ধযদ যন কযায রশক্ষ্য অআএভআধড’য কাযী ধযচারক জনাফ মভৌসুভী 

খানভ কর্তযক ২৫/০৮/২০১৬ তাধযশখ ধশরট মজরা, ২৬/০৮/২০১৬ তাধযশখ ধফগঞ্জ মজরা, ২১/১১/২০১৫ তাধযশখ ফােযফান মজরায ধফধবন্ন মকে 

শযজধভশন ধযদ যন কযা  । মকে াযী ধযদ যন ম যশফক্ষ্ণ ধনশম্ন ফণ যনা কযা রঃ 

 

১৪.১ বয়রট মজরাুঃ ধশরট মজরা  মভাট ১২৫৭টি মকে যশ শছ- মায ভশধ্য ৬৮৬টি প্রাক-প্রাথধভক মকে,  ৫০৯টি জ 

মকাযঅন ধক্ষ্া মকে এফং ১২টি ফ স্ক ধক্ষ্া মকে। এছাড়া ১৫টি ভশডর ধযশা য মন্টায এফং ৩৫টি াধাযণ ধযশা য মন্টায 

যশ শছ। এ মজরা  ৭টি মকে ধযদ যন কযা  । বয়রট দয উয়জরায ফালুচয াধাযণ বযয়াট ম মন্টায়য তাধরকাভুি ছাত্র-

ছাত্রীয ংখ্যা ৩০ জন।  ধযদ যশনয ভ  ৩ ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উধস্থত ধছর । কাযণ ৫ জন ধতধযি বধতয যাখা  ।  াধজযা 

খাতা  ছাত্র-ছাত্রীশদয ধফগত কশ কধদশনয উধস্থধত মাচাআ কশয মদখা মা  মম, উধস্থধত  মন্তালজনক এফং গড় উধস্থধত ৩০ 

জন। এ মকশেয ধধক্ষ্কায নাভ নাজনীন মফগভ, ধতধন জুরাআ, ২০১০ মথশক কভ যযত অশছন।  প্রশতযক ধক্ষ্াথীশক “অভায প্রথভ 

ড়া”  “কা দা  ধিনী ধক্ষ্া” নাশভ র্দটি ফআ, ১টি কশয মেট এফং মরখায জন্য চক মদ া  । তাছাড়া মকশে ১টি কশয ব্ল্যাক 
মফাড য, ধযদ যন খাতা, েক মযধজষ্টায, াঠদান ফআ , াআনশফাড য, াধজযা খাতা এফং ভার্দয যফযা কযা   ।  প্রধতভাশ 

ধক্ষ্কশক ১/২ ফায ক্লাষ্টায প্রধক্ষ্ণ প্রদান কযা  ।  তশফ এ মকশে টিশনয ঘশয ধশুশদয ড়াশনা  । ধযদ যশনয ধদন মদখা 

মা , এ মকশেয ধধরং পযানটি নষ্ট। পশর ধশুশদয গযশভয ভশধ্য ড়াশুনা  খুফ কষ্ট শচ্ছ। 

 

  
বয়রট দয উয়জরায ফালুচয প্রাক-প্রাথবভক াঠদান মকে 

 

১৪.২ বফগঞ্জ মজরাুঃ ধফগঞ্জ মজরা  মভাট ৭৭৮টি মকে যশ শছ- মায ভশধ্য ৩৮২টি প্রাক-প্রাথধভক মকে,  ৩৫২টি  জ 

মকাযঅন ধক্ষ্া মকে এফং ১২টি ফ স্ক ধক্ষ্া মকে। এছাড়া ৯টি ভশডর ধযশা য মন্টায এফং ২৩টি াধাযণ ধযশা য মন্টায 

যশ শছ। এ মজরা  ৫টি মকে ধযদ যন কযা  । মকেগুশরা ধফগঞ্জ মজরায  দয উশজরা  ফধস্থত। প্রধতটি মকশে 

তাধরকাভুি ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩০ জন।  ধযদ যশনয ভ  ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উধস্থত ধছর। াধজযা খাতা  ছাত্র-ছাত্রীশদয 

ধফগত কশ কধদশনয উধস্থধত মাচাআ কশয মদখা মা  মম, উধস্থধত  মন্তালজনক এফং গড় উধস্থধত ২৯ জন । জুরাআ, ২০১২ 

মথশক ধক্ষ্কশদয ভাধক ম্মানী ২,০০০/= টাকা প্রদান কযা   এফং প্রশতযক ধক্ষ্কশক ফছশয ২টি কশয আনশনটিব মদ া 

 । প্রশতযক ধক্ষ্াথীশক “অভায প্রথভ ড়া ”  “কা দা  ধিনী ধক্ষ্া ” নাশভ র্দটি ফআ, ১টি কশয মেট এফং মরখায জন্য চক 

মদ া  । তাছাড়া মকশে ১টি কশয ব্ল্যাক মফাড য, ধযদ যন খাতা, েক মযধজষ্টায, াঠদান ফআ , াআনশফাড য, াধজযা খাতা এফং 

ভার্দয যফযা কযা  । প্রধতভাশ ধক্ষ্কশক ১/২ ফায ক্লাষ্টায প্রধক্ষ্ণ প্রদান কযা  ।  

 

১৪.৩ ফান্দযফান মজরাুঃ ফােযফান মজরা  মভাট ৩৭১টি মকে যশ শছ- মায ভশধ্য ২২৯টি প্রাক-প্রাথধভক মকে,  ১৪৪টি জ 

মকাযঅন ধক্ষ্া মকে এফং ১২টি ফ স্ক ধক্ষ্া মকে। এছাড়া ৬টি ভশডর ধযশা য মন্টায এফং ১৬টি াধাযণ ধযশা য মন্টায 
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যশ শছ। ফােযফান মজরায দয উশজরা  ৫টি মকেটি ধযদ যন কযা  । প্রধতটি মকশেয তাধরকাভুি ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা ৩০ 

জন। ধযদ যশনয ভ  ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উধস্থত ধছর। াধজযা খাতা  ছাত্র-ছাত্রীশদয ধফগত কশ কধদশনয উধস্থধত মাচাআ 

কশয মদখা মা  মম, উধস্থধত  মন্তালজনক এফং গড় উধস্থধত ৩০ জন । জুরাআ, ২০১২ মথশক ধক্ষ্কশদয  ভাধক  ম্মানী 

২,০০০/= টাকা প্রদান কযা শচ্ছ  এফং প্রশতযক ধক্ষ্কশক ফছশয ২টি কশয আনশনটিব মদ া  । প্রশতযক ধক্ষ্াথীশক “অভায 

প্রথভ ড়া”  “কা দা  ধিনী ধক্ষ্া ” নাশভ র্দটি ফআ, ১টি কশয মেট এফং মরখায জন্য চক মদ া শ শছ । তাছাড়া মকশে ১টি 
কশয ব্ল্যাক মফাড য, ধযদ যন খাতা, েক মযধজষ্টায, াঠদান ফআ , াআনশফাড য, াধজযা খাতা এফং ভার্দয যফযা কযা  শ শছ।  

প্রধতভাশ ধক্ষ্কশক ১/২ ফায ক্লাষ্টায প্রধক্ষ্ণ প্রদান কযা  ।  মকেগুশরায ধক্ষ্ায ভান  ধযশফ সুেয প্রতী ভান শ শছ।  

 

১৫.০ প্রকশেয ধযকধেত উশেশ্য  জযন: 

ধযকধেত উশেশ্য জযন 

১) প্রাথধভক ধফদ্যারশ য ছাত্র বধতযয ায বৃধিয রশক্ষ্য 

াযাশদব্যাী ২৪০০০টি ধক্ষ্া মকশেয ভাধ্যশভ 

৩০,৯০,০০০ জন ধশু ধক্ষ্াথীশক প্রাক-প্রাথধভক 

ধক্ষ্া প্রদান কযা। প্রধতটি মকশে প্রধত ফছয ৩০ 

জন কশয ধক্ষ্াথী বধতয কযা;

প্রাথধভক ধফদ্যারশ য ছাত্র বধতযয ায বৃধিয রশক্ষ্য 

াযাশদব্যাী ২৪০০০টি ধক্ষ্া মকশেয ভাধ্যশভ ৩০,৯০,০০০ 

জন ধশু ধক্ষ্াথীশক প্রাক-প্রাথধভক ধক্ষ্া প্রদান কযা  । 

প্রধতটি মকশে প্রধত ফছয ৩০ জন কশয ধক্ষ্াথী বধতয কযা ম; 

২) প্রাক-প্রাথধভক ধক্ষ্া ভাপ্তকাযী ধশুশদয ভশধ্য 

কভশক্ষ্ ৮০% ধশুশক প্রাথধভক ধক্ষ্ায জন্য 

বধতয উশমাগী কশয মতারা এফং প্রাথধভক ধক্ষ্া  

বধতযয ায বৃধি কযা; 

প্রাক-প্রাথধভক ধক্ষ্া ভাপ্তকাযী ধশুশদয ভশধ্য কভশক্ষ্ 

৮০% ধশুশক প্রাথধভক ধক্ষ্ায জন্য বধতয উশমাগী কশয 

মতারা   এফং প্রাথধভক ধক্ষ্া  বধতযয ায বৃধি কযা  ;

৩) ফ স্ক স্তমযয ধক্ষ্াথীশদয ভাশঝ শচতনতা বৃধি 

এফং স্বাক্ষ্যতায ায বৃধিয রশক্ষ্য াযাশদশ 

ধফধবন্ন মকশেয ভাধ্যশভ ৯৬,০০০ জন ফ স্ক 

ধনযক্ষ্যশক স্বাক্ষ্যতা এফং ধভী  ধক্ষ্া প্রদান 

কযা; 

ফ স্ক স্তমযয ধক্ষ্াথীশদয ভাশঝ শচতনতা বৃধি এফং 

স্বাক্ষ্যতায ায বৃধিয রশক্ষ্য াযাশদশ ধফধবন্ন মকশেয 

ভাধ্যশভ ৯৬,০০০ জন ফ স্ক ধনযক্ষ্যশক স্বাক্ষ্যতা প্রদান কযা 

  এফং তাশদযশক ধভী  ধক্ষ্া প্রদান কযা  ; 

৪) াযাশদশ ১২০০০ ধক্ষ্া মকশেয ভাধ্যশভ 

২১,০০,০০০ জন স্কুরগাভী ধক্ষ্াথীশদয ী 

শুিবাশফ ধফত্র মকাযঅন যীপ ধক্ষ্াদান কযা। 

প্রধতটি মকশে প্রধত ফছয ৩৫ জন কশয ধক্ষ্াথী 

বধতয কযা; 

াযাশদশ ১২০০০টি ধক্ষ্া মকশেয ভাধ্যশভ ২১,০০,০০০ জন 

স্কুরগাভী ধক্ষ্াথীশদয ী শুিবাশফ ধফত্র মকাযঅন যীপ 

ধক্ষ্া দান কযা  । প্রধতটি মকশে প্রধত ফছয ৩৫ জন কশয 

ধক্ষ্াথী বধতয কযা  ; 

৫) প্রকে কাম যক্রভ ফাস্তফা শনয া তা প্রদাশনয 

রশক্ষ্য প্রকে এরাকা  ১৫৩৬টি ধযশা য মন্টায 

স্থান কযা; 

প্রকে কাম যক্রভ ফাস্তফা শন া তা প্রদাশনয রশক্ষ্য প্রকে 

এরাকা  ১৫৩৬টি ধযশা য মন্টায স্থান কযা  ; 

৬) নতুন প্রজন্ম  কশ দীশদয ভাশঝ ধন ভানুফধতযতা, 

ধভী  শচতনতা এফং ননধতক মূল্যশফাধ বৃধিশত 

া তা কযা। 

নতুন প্রজন্ম  কশ দীশদয ভাশঝ ধন ভানুফধতযতা, ধভী  

শচতনতা এফং ননধতক মূল্যশফাধ বৃধিয জন্য ভশ  ভশ  

বায অশ াজন কযা  । 

 

১৬.০ প্রকেটি ম্পশকয অআএভআধড’য ম যশফক্ষ্ণ: 

১৬.১ ধক্ষ্াথীশদয ধক্ষ্া উকযণ যাখায ব্যফস্থা না থাকাঃ মকাভরভধত ধক্ষ্াথীশদয মম ফ ধক্ষ্া উকযণ মদ া        (চক, 

ফআ, মেট) মগুমরা যাখায জন্য মকান উকযণ যফযাশয ব্যফস্থা না থাকা  ধক্ষ্াথীশদয  চক, ফই  মেট ফয়ন ধকছুটা ভস্যা 

য়। 
 

১৬.২ প্রাক-প্রাথবভক মকয়ে পযান না থাকাুঃ বয়রট দয়যয ফালুচয াধাযণ বযয়াট ম মন্টায়য মদখা মায়, একটি বাড়া 

ফাড়ীয়ত টিয়নয ঘয়য বশুয়দয াঠদান চরয়ছ। অথচ গযয়ভয বদন মখায়ন মকান নফদ্যযবতক পযান মনই। দাবয়ত্বযত বেক জানান, 

নফদ্যযবতক পযান ২/৩ বদন পূয়ফ ম নষ্ট য় এফং তা ফাবড়য ভাবরকয়ক জানায়না য়। 

 

১৭.০ সুাধয/ধদক-ধনশদ যনা: 

১৭.১ এ প্রকয়েয ফতমভায়ন চরভান ৬ষ্ঠ ম মায় মথয়ক মছাট মছাট ফাচ্চায়দয চক  আনাবিক বজবনত্র যাখায জন্য 

সুরবমূয়ল্য একটি প্লাবষ্টয়কয ফক্স মদয়া মময়ত ায়য; 
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১৭.২ বয়রট দয়যয ফালুচয াধাযণ বযয়াট ম মন্টায়য পযান নষ্ট থাকায় টিয়নয ঘয়য গযমভয ভয়ধ্য বশুয়দয বো কাম মক্রভ 

বযচারনা কযয়ত মদখা মায়। বশুয়দয বো কাম মক্রভ সুষ্ঠুবায়ফ বযচারনায জন্য অন্য মন্টাযগুয়রায়ত মমন এ ধযয়নয ভস্যা না 

থায়ক, ম বফলয়য় ংবিষ্ট মজরায উ-বযচারক মথামথ ভবনটবযং কযয়ফ; 

 

১৭.৩ প্রকেটিয মূর ফাস্তফায়নকার অয়ো প্রকে ফাস্তফায়য়ন ১ ফছয (২০%) ভয় মফী অবতক্রান্ত য়য়য়ছ এফং মূর ব্যয় 

অয়ো ১২১১৬.৮৮ রে টাকা ব্যয় বৃবি ময়য়য়ছ। এয়ত মফবনবপবয়াযীয়দয যকায়যয ব্যবয়ত অয়থ ময উয়মাগীতা ময়ত বফরম্ব 

য়য়য়ছ। তাই অতযাফশ্যকীয় না য়র প্রকে ংয়াধন  মভয়াদ বৃবিয এ ংস্কৃবত বযায/বনরুৎাবত কযা ফাঞ্ছনীয়। এ বফলয়য় 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থা ববফষ্যয়ত প্রয়য়াজনীয় গুরুত্ব প্রদান কযয়ফ; 

 

১৭.৪ এ প্রকয়েয ধাযাফাবকতায় ফতমভায়ন চরভান “ভধজদ ধবধিক ধশু  গণধক্ষ্া কাম যক্রভ (৬ষ্ঠ ম যা )” প্রকশেয 

অতাভুি মকেগুমরা মমন ধপল্ড সুাযবাআজাযগণ কর্তযক ধন ধভতবাশফ ভধনটধযং কযা   মজন্য মজরা ম যা  মকেী  

কাম যারশ য কভ যকতযাশদয শচষ্ট থাকশত শফ এফং ভধনটধযং-এয মক্ষ্শত্র প্রতযন্ত ঞ্চশরয মকেগুমরামক মমন গুরুত্ব মদ া  ; 

 

১৭.৫ ১৭.১ মথয়ক ১৭.৪ অনয়েয়দ ফবণ মত বদক বনয়দ মনায বফলয়য় ভন্ত্রণারয় কর্তমক গৃীত দয়ে আগাভী ১ (এক) ভায়য 

ভয়ধ্য আইএভই বফবাগয়ক জানায়ত য়ফ। 

 
 

 

 
  

 

 


