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ACRONYMS 

ACF Award Confirmation Form 
ACT Additional Class Teacher 
AD  Assistant Director 
ADB  Asian Development Bank 
A2I  Access to Information  
ATM  Automated Teller Machine 
BBS  Bangladesh Bureau of Statistics 
BKash  A popular mobile money transfer company 
BOQ Bills of Quantity 
CRVS  Civil Registration and Vital Statistics 
DBBL  Dutch Bangla Bank Limited 
DD  Deputy Director 
DEO  District Education Officer 
DSHE  Directorate of Secondary and Higher Education 
EACM Education Awareness and Communitty Mobilization 
EMIS  Education Management Information System 
EO  Education Officer 
FGD  Focus Group Discussion 
FREPD Foundation for Research on Educational Planning and Development 
FSP  Female Stipend Programme 
FSSAP  Female Secondary School Assistance Project 
GB  Governing Body 
GOB  Government of Bangladesh 
HOI Human Opportunity Index 
HSC  Higher Secondary Certificate 
HSP  Harmonized Stipend Program 
HSSP Higher Secondary Stipend Project 
HIC  Harmonization Implementation Committee 
ICT Information and Communication Technology 
ID  Number Identification Number 
ILASC Institution Level Application Scrutiny Committee 
ISF Improvement of School Facilities 
LGED  Local Government and Engineering Department 
MEW Monitoring and Evaluation Wing 
MMC  Madrasa Management Committee 
MoE  Ministry of Education 
M&E  Monitoring and Evaluation 
MICS Multiple Indicators Cluster Survey 
MPO Monthly Payment Order 
NEP (2010) National Education Policy 2010 
PD  Project Director 
PIU  Project Implementation Unit 
PMO  Prime Minister’s Office 
PMT  Proxy Means Testing 
PPR Public Procurement Rules 
PTA Parents and Teachers’ Association 
PTSC Institution Level Poverty Targeted Selection Committee (PTSC) 
RO  Research Officer 
SA Social Audit 
SEQAEP  Secondary Education Quality & Access Enhancement Project 
SESIP  Secondary Education Sector Investment Program 
SESP  Secondary Education Stipend Project 
SMC  School Management Committee 
SPSS  Statistical Package for Social Sciences 
SPSU  Sector Programme Support Unit 
SSC  Secondary School Certificate 
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SW  Stipend Wing 
SWAp Sector–wide Assistance Program 
SWOT Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats 
ToR  Terms of Reference 
U-AVIC  Upazilla Application Verification & Implementation Committee 
UNIC  United Nations Information Center 
UNICEF  United Nations Children’s Fund 
UPEO  Upazila Primary Education Officer 
URC  University Research Council 
USEO  Upazila Secondary Education Officer 
WB  World Bank 
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িনব �াহী সার-সংে�প 

“�সেক�াির এ�েকশন �কায়ািল� এ� এ�কেসস ইনহ�া�েম� �েজ� (�সকােয়প) (৩য় সংেশািধত)” শীষ�ক �ক�� িশ�া 

ম�ণালেয়র মা�িমক ও উ� িশ�া িবভােগর মা�েম �লাই ২০০৮ �থেক বা�বািয়ত হেয় আসেছ। মা�িমক িশ�া পয�ােয় 

ধনী �ছেল-�মেয়েদর �লনায় গরীব �ছেল-�মেয়েদর িপিছেয় থাকার ��ে� সমতা ও �া�তা �িত�া, িশ�া �িত�ান�েলার 

মে� িশ�ার �ণগত মান �ি� ও �েযাগ �িবধার িদক �থেক িবরাজমান �বষ� �াস এবং িশ�া �িত�ােন �জ�ার �বষ� 

িবষয়ক জবাবিদিহতা �িত�াকে� �লাই ২০০৮-এ �সকােয়প �ক� �হণ করা হয়। বাংলােদশ সরকার ও িব��াংেকর 

আিথ �ক সহায়তায় �মাট ৩৪০০.৮০ �কা� টাকা �া�িলত �েয় (িজওিব ৬৯৭.৬৫ �কা�) �লাই ২০০৮ হেত িডেস�র ২০১৭ 

�ময়ােদ বা�বায়েনর জ� ১০ �ম ২০১৬ তািরেখ একেনক ক��ক ৩য় সংেশািধত �ক�� অ�েমািদত হয়। সংেশািধত �ক� 

অ�যায়ী এর কায��ম �দেশর ৬৪� �জলার ২৫০� উপেজলায় মা�িমক পয�ােয়র িব�ালয় ও মা�াসায় বা�বািয়ত হে�। এ 

�কে�র �ধান কােজর মে� দির� ছা�-ছা�ীেদরেক িপএম� প�িতেত উপ�ি� ও �উশন িফ �দান, িশ�া �িত�ান�েলােত 

িশ�ার �ভৗত �েযাগ-�িবধার (school facilities) উ�য়ন, �ািত�ািনক স�মতা �ি� (Institutional 

Capacity Building), িশ�ার �ণগত মােনর পিরবী�ণ ও ��ায়ন, িশ�াথ�, িশ�ক ও িশ�া �িত�ান�েলার 

মে� �েণাদনা�লক �র�ার (Incentive Awards) �দান, িশ�াথ�েদর মে� পাঠাভ�ােসর (Reading 

Habits), উ�য়ন, অিতির� �ােসর (অংক, ইংেরজী ও িব�ান) �ব�া এবং ছা�-ছা�ীেদর মে� িবনা�ে� বই ও িশ�া 

সাম�ী �দান উে�খেযা�। �ক�� সফলভােব বা�বািয়ত হেল ধনী ও দির� �ছেলেমেয়েদর িশ�ায় সমতা ও �া�তা �িত�া 

হেব, িশ�া �িত�ান�েলার মে� িশ�ার �ণগত মােনর উ�য়ন হেব, িশ�ার �েযাগ-�িবধার িদক �থেক িবরাজমান �বষ� 

কমেব এবং �জ�ার �বষ� িবষয়ক জবাবিদিহতা �িতি�ত হেব। 

 

এ �কে� �সরা িশ�াথ�, �সরা িশ�ক ও ��� িশ�া �িত�ানেক উ�ীপনা �র�ার �দােনর উে�� হেলা �িত�ান, �ধান 

িশ�ক, িশ�াথ�, িব�ালয় �ব�াপনা কিম� �াের� �চার এেসািসেয়শন ও �ল/মা�াসায় িশ�া সহায়তা �দানকারীেদর 

অ��ািণত করা। �সরা িশ�াথ�েদর�র�ার �দােনর ��ে� অ�গিত সবেচেয় �বশী (১১৪% ) এবং �িত�ানেক �র�ার�দােনর 

��ে� অ�গিতসবেচেয় কম (৮৬%) পিরলি�ত হয়। িশ�ার মান উ�য়েনর ��ে� এই অজ�ন অত�� সে�াষজনক।  

 

�কে�র অিতির� �াশ িশ�ক কম��চীর (এিস�) ল�� হল িনব �ািচত �যসকল িশ�া �িত�ােন ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান 

িবষেয় �কান িবষয়িভি�ক িশ�ক �নই অথবা িবষয়িভি�ক িশ�ক অপয�া� রেয়েছ �সসকল �িত�ােন অিতির� িশ�ক 

সহায়তা �দান করা। অিতির� িশ�ক �দয়ার ফেল িশ�াথ�রা অংক, ইংেরজী ও িব�ােন ভাল করেছ এবং পােশর হার �ি� 

�পেয়েছ। অিতির� �াস িশ�াথ�েদর �লখাপড়ার মান উ�য়েন িবেশষ অবদান রাখেছ বেল �ধান িশ�কগণ মেন কেরন। 

এিস�-র িশ�কেদর মে� ঝের পড়ার হার অেনক �বশী। িক� িক� িশ�া �িত�ােন (শতকরা ২.৫�) এইচএসিস পাশ 

িশ�কগণ অিতির� িশ�ক িহেসেব কাজ করেছন �যখােন ��নতম ��া�েয়ট িশ�ক থাকা বা�নীয়। িশ�ক�� অিতির� 

�াস পিরচালনা করায় তােদর পড়ােনার দ�তা �মা�েয় কমেছ এবং �ল �ােস পড়ােনার আ�হ ও কেম যাে�। উপর� �াস 

পয�ােয় পিরবী�ণ স�কভােব না হওয়ায় িশ�কেদর পড়ােনার �ব �লতা ও অমনেযাগ সকল ��কেহা�ারেদর নজের আেস  

না  বেল িশ�াথ�রা মানস�ত িশ�া �থেক বি�ত হে�। �য সকল িশ�া �িত�ােন অিতির� িশ�ক (এিস�) �নই �স সকল 

�িত�ােনর িশ�াথ�রা মানস�ত িশ�া পাে� না। �কে�র �� �থেক এ পয�� িশ�াথ�েদর মে� পাঠাভ�াস �ি�খােত �য় 

হেয়েছ �মাট ১৫১৯৭.২১ ল� টাকা, যা �মাট �া�িলত �েয়র ৮২.৯% । �মাট ১১৫০০ � িশ�া �িত�ােনর ল��মা�ার�েল 

১১৯৮২ �েত পাঠাভ�াস কম��িচ চলেছ এবং এ পয�� �মাট ৬১৬২১৫০ জন িশ�াথ� পাঠাভ�াস �ােব �� হেয়েছ। লে��র 

�লনায় ১২৭% বই যার পিরমাণ ৩৫,৬৩,৪১২ এই সকল �িত�ােনর ��াগাের পাঠােনা হয়। িশ�াথ�েদর �র�ার িহেসেব 
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লি��ত সং�ার �লনায় ১১৫% বই �দান করা হেয়েছ, যার পিরমাণ ৩৪,৩৭,৭৬১ । লাইে�িরর বই িশ�াথ�রা এেক অে�র 

সােথ আদান-�দান কের থােক; এেত তােদর মে� পড়ার অভ�াস �তির হে�। বই পড়ার অভ�ােসর ফেল িশ�াথ�েদর মে� 

গ� বলা, িবতক� ও কিবতা আ�ি�  করার আ�হ  বাড়েছ। পাঠাভ�াস কায��েমর আওতায়  বত�মােন �ায় ২০% িশ�াথ� �েযাগ 

পায়। ফেল �বশীর ভাগ িশ�াথ� পাঠাভ�ােসর �েযাগ �থেক বি�ত হে�। িশ�াথ�র সং�ার �লনায় বই সরবরােহর পিরমাণ 

অেনক কম। 

 

�ণগত মানস�� িশ�ার ��ায়ন কম��িচর ল�� হেলা- (ক) বাংলা, ইংেরজী ও গিণত িবষেয় যাচাই প� �তরী করা;        

(খ) যাচাইপ� িদেয় যাচাই কাজ করা এবং উপা�স�হ �ি�য়াজাতকরণ ও িবে�ষণ করা; এবং (গ) এই সকল িবষেয় 

সহেযাগীেদর সােথ মত িবিনময় করা। ২০১২ এবং ২০১৩ সােল �ই পয�ােয় পরী�া �নয়া হয় এবং জাতীয় পয�ােয় ২০১৬ 

সােল এই পরী�ার ফলাফল �কে�র অংশ�হণকারীেদর িনকট �থেক মত িবিনমেয়র মা�েম িফড�াক �নয়া হয়।  

 

�কে�র আওতায়  �লাই ২০০৮ �থেক ২০১৭ সােলর �ন পয�� �যখােন উপ�ি� �দােনর জ� ষ� ��িণ �থেক দশম ��িণ 

পয�� ১০০৬২৭৫৪ জন দির� িশ�াথ� িনব �াচন করার পিরক�না িছল �সখােন ৯৭৬৩৩২১ জন দির� িশ�াথ�েক (৯৭%) 

িপএম� প�িতেত উপ�ি� �দান করা হয় এবং ১১১২৩৬৩৫ জন ছা�ছা�ীেক �উশন িফ �দােনর ল��মা�ার িবপরীেত 

যথা�েম ১০৭৭২৭৫৮ ছা�ছা�ীেক (৯৬.৮%) উপ�ি� �দান করা হেয়েছ এবং ৯২৯২৭৫৪ জন ছা�ছা�ীেক �উশন িফ �দান 

করা হেয়েছ। এই কায��েমর মা�েম ৩৫০০০০ জন িশ�াথ�র ল��মা�ার পিরবেত� ৬৭৭২২৯ জনেক (১৯৩.৫%) সাধারণ 

�ি� �দান করা হেয়েছ, যা কায��েমর আশাতীত  অজ�ন সাধন কের(১৯৩.৫%) । 

 

ন�না জিরেপর মা�েম �া� উপা� �থেক জানা যায় �য, �ায় ৯১ শতাংশ িশ�া �িত�ােন লাইে�ির �িবধা আেছ এবং �িত� 

�িত�ােন গেড় ১৫৬০� বই আেছ, ৫৬ শতাংশ �েল �ড�টপ কি�উটার আেছ এবং �িত�ােন গেড় ৪.২৭ � কি�উটার 

রেয়েছ, ৬৭ শতাংশ �েল �লপটপ �িবধা আেছ এবং গেড় ৩.৪ � �লপটপ কি�উটার রেয়েছ, ৫৭ শতাংশ �েল ি��ার 

আেছ এবং �িত� �িত�ােন গেড় ১.৪ � ি��ার রেয়েছ এবং �ায় ৬১ শতাংশ �েল মাল�িমিডয়ার �েযাগ রেয়েছ এবং 

গেড় �িত�ােন ১.৫ � মাল�িমিডয়া �েজ�র রেয়েছ। িবে�ষেণ �দখা যায় �সকােয়প �লস�হ িশ�া সহায়ক পিরেবশ 

�তিরেত ইিতমে� অেনক সফলতা অজ�ন কেরেছ যা �শসংসনীয়। 

 

�কে�র অিভভাবক-িশ�ক সমােবেশর মা�েম িব�ালয় এবং িশ�াথ�েদর িবিভ� সম�া িবষেয় মতামত িবিনময় হয়। 

বা� িববাহ ব�, �েল িশ�াথ�েদর উপি�িত �ি�, ইভ�িজং, ঝের পড়া �রাধ িবষেয় অিভভাবক সমােবশ এক� িবেশষ 

�িমকা রােখ। সািব �কভােব সামািজক সেচতনতা �ি� পাে�। িশ�ক ও অিভভাবকেদর জ� সমােবেশর আেয়াজন  করা 

এক� ক�ন কাজ। 

 

িব�ালয় �ব�াপনা ও জবাবিদিহতা িবষষক কায��ম� ১০৪৩৪� িশ�া �িত�ােন বা�বািয়ত হে�, যা �মাট পিরক�নার 

৯০.৫% । িব�ালয়�েলােত আইিস� িবষয়ক জনবেলর অভােব আইিস� কায��ম পিরচালনা করা স�ব হে� না। ফেল িশ�া 

�িত�ান�েলা তােদর বরা��ত অথ� খরচ করেত পারেছ না। ন�নায়ন�ত িব�ালয়স�হ জিরেপ �দখা যায়, এসএমিস 

সদ�েদর মে� ১৯% সদ� �াতক পাশ, উ�মা�িমক পাশ ১৫% , এসএসিস পাশ ১৮% এবং প�ম ��িণ পাশ ৪৪%, 

বািক ৪% সদ� িনর�র। 

 

িশ�া সেচতনতা ও সামািজক উ�ু�করণ কায��ম ৮৮০০ � িশ�া �িত�ােন বা�বািয়ত হে�, যা �মাট পিরক�নায় উে�িখত 

১১৫২৪ � িশ�া �িত�েনর �লনায় ৭৬.৪% । এই কায��েমর আওতায় িশ�া �িত�ান�েলােত১ ল� ২০ হাজার �পা�ার ও 
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�ই ল� ৫০ হাজার িলফেলট িবতরণ করা হয়; ১১,৭৫০� �িত�ােন িপ�এ গঠন করা স�ব হেয়েছ এবং এেদর মে� 

৯,৫০০�র �াংক একাউ� �খালা হেয়েছ। এসকল �িত�ােনর মে� ১০,৪৭৯�েত �সা�াল অিডট হেয়েছ এবং ৬,৩৩৪ �েত 

আইিস� ��া� পাওয়া �গেছ। এ কায��েমর ফেল এলাকার গ�মা� �ি� এবং অিভভাবক�ে�র িবিভ� অ��ােন/�র�ার 

িবতরণীেত অংশ�হণ �ি� পাে�, অিভভাবকেদর সােথ �ািত�ািনক �যাগােযাগ �ি� পাে�, ছা�-ছা�ীেদর �সকােয়প 

কায��েম উৎসাহ বাড়েছ, অিভভাবকেদর িশ�া িবষেয় সেচতনতা এেসেছ এবং তােদর �ি�ভি�র পিরবত�ন হেয়েছ এবং  

অিভভাবকেদর সেচতনতার কারেণ িশ�ার হার �বেড়েছ। 

 

সামািজক িনরী�ার সদ�গণ িব�ালেয়র জ� িবিভ� উৎস হেত �া� অ�দান স�ক কােজ �য় করা হেয়েছ িকনা তা পরী�া 

বা পয�েব�ণ কেরন। কােজর মান �কমন হে� তা �দখার জ� কাজ চলাকালীন সমেয় সদ�গণ উ� �ান সরজিমেন পিরদশ�ন 

কেরন ও পয�েব�ণ কেরন। ৭০% িব�ালেয় �সা�াল অিডট স�� হে�।  

 

�ক�� বা�বায়েনর �েব � ১১৫� উপেজলায় ২০০৮ সােল গেড় �িত� মা�িমক িব�ালেয় ছা�-ছা�ীেদর ঝের পড়ার হার 

িছল ১১% যা ২০১৬ সােল �মাট ২৫০� উপেজলায় ঝের পড়ার হার �াস �পেয় ৮.৭% হেয়েছ। উে�� �য, ২০০৮ সােল 

�িত� িশ�া �িত�ােন  �যখােন ছা�ছা�ীর সং�া িছল ২৯৯ জন �সখােন ২০১৬ সােল ছা�ছা�ীর সং�া �বেড় ৪৪৫ জেন 

দ�িড়েয়েছ। এ� �কে�র এক� বড় সফলতা। যিদও উপ�ি� �দান ও �উশন িফ �দােনর ��ে� �ানীয় রাজৈনিতক �ভাব, 

�জন�ীিত, িপএম� প�িত যথাযথভােব অ�সরণ করা এবং গরীব ছা�-ছা�ীেদর �ানীয়ভােব ভালভােব যাচাই বাছাই না 

করায় �কে�র �ধান টােগ�ট �প িহেসেব িবেবিচত দির� ছা�-ছা�ীেদর অেনকাংেশই এই উপ�ি� ও �উশন িফর আওতায়  

আসেছ না বরং অেনক ধনী ছা�-ছা�ী িপএম� উপ�ি� ও �উশন িফ �ভাগ করেছ। িশ�া �িত�ান�েলার িশ�ার �েযাগ-

�িবধা উ�য়ন কােজর অংশ িহেসেব আরিডিপিপর ল��মা�া অ�যায়ী ��িণক� সং�ার হেয়েছ ১০৭০ �র �েল ৮৭০ � 

��িণক� (৮১.৩%) । ওয়াটার পা� ও �াংক সং�ার হেয়েছ ২৪০০ �র �েল ১৪৮৭ � (৬১.৯%), �লা ক� ওয়াশ �ক 

৮০০ �র �েল ৬০৪ � (৭৫.৫%), গভীর নল�প ১৬২০ �র �েল ১৪৮৭ � (৯১.৮%), �ইন �াি�ন ১৮৬৫ �র �েল ১৮২৬ 

� (৯৭.৯%), ১০২০ � �ােলা �উবওেয়ল-এর �েল ৯৮০ � (৯৬.১%), ওয়াটার িপউিরফায়ার ১৭৬০ �র �েল ১৩৬৫ � 

(৭৭.৬%), �রইন ওয়াটার হারেভি�ং ১১৫ �র �েল ৬৯ � (৬০%), আেস �িনক �টি�ং িকটস ১৫৮৫�র �েল  ৯০৫ � এবং 

�া�ািনস িকটস ৪৬০ � সং�ার করা হেয়েছ। �ক� এলাকায় ২০১০ সােল ৭৮% িব�ালেয় িনরাপদ খাবার পািন সরবরাহ 

করা হয়, যা ২০১২ সােল �বেড় ৯৩% -এ দ�িড়েয়েছ এবং ২০১৫ সােল ৯৫% এ উ�ীত হয়। ২০০৯ সােল �ক� এলাকায় 

৯০% িব�ালেয় �ছেলেমেয়েদর জ� আলাদা �াি�েনর �ব�া িছল যা ২০১২ সােল �বেড় ৯৬% এবং ২০১৬ সােল ৯৮% এ 

দ�িড়েয়েছ (��: �বনেবইস)। 

 

গেবষক দল ক��ক �কে�র িবিভ� �িতেবদন, মাঠ জিরপ ও উ�ু� আেলাচনার ফলাফল িবে�ষণ ও পয�ােলাচনা কের�কে�র 

সবল, �ব �ল, �েযাগ ও �িঁক (SWOT)িন�পন করা হেয়েছ যা িন��প: 

 

সবল িদকস�হ: 

 জাতীয় িশ�ানীিত ২০১০ এ মা�িমক পয�ােয় িশ�ার মান �ি�করেণ �হীত নীিত ল��স�হ অজ�েন �সকােয়প �ক� 
����ণ� �িমকা পালন কের আসেছ, �যেহ� িশ�ানীিতেত �হীত অ�ািধকার�লক মা�িমক িশ�া সং�া� 
কায��ম�েলা বা�বায়নই �কে�র �ধান ল�� ও উে��; 

 �দেশর দির� জনেগা�ীর মা�িমক পয�ােয় িশ�া�হেণর উ�িতকরেণ �সকােয়প �কে�র �িমকা অন�ীকায�। �যখােন 
দির� পিরবােরর িশ�াথ�েদর মা�িমক পয�ােয় ঝের পড়ার হার অেনক �বশী িছল তা �কে�র �ভােব অেনকাংেশ 
�াস �পেয়েছ। ইংেরিজ, গিণত ও িব�ানিবষেয় অ�তকােয�র হার কেমেছ, ভীিত �র হে�, �াইেভট পড়ার �বণতা 
কমেছ; এবং 
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 �ক��� সকল �িত�ােন িপ�এ গঠন হেয়েছ এবং িপ�এ’র মা�েম িশ�াথ�েদর িব�ালেয় উপি�িত বাড়েছ, 
ঝের পড়া কমেছ, ইভ�িজং ও বা�িববাহ �রাধ হে� এবংসামািজক িনরী�ার মা�েম �িত�ােনর জবাবিদিহতা 
িনি�ত করা যাে�। 

�ব �ল িদকস�হ: 

 �কে�র ল�� উে��স�েহর ���তা থাকা সে�ও মাঠ পয�ােয় তা বা�বায়েন িক�টা অদ�তা পিরলি�ত হয়। 
এর �ধান কারণ �ত�� অ�েল িশ�া �িত�ানস�েহ পয�া� দ� িশ�ক ও িশ�া উপকরেণর ঘাটিতর ফেল �� 
�কে�র �িবধা �দােন �িতব�কতা; 

 ��পদ �রেণ দীঘ���তার ফেল �ক�কায��ম পিরচালনা �াহত হয়; এবং 

 আইিস� িবষেয় দ� িশ�ক না থাকার কারেণ ��ি� �বহাের ও মিনটিরং এবং িরেপাট� আদান-�দােন সম�ার 
স�ুখীন হেত হয়। 

 
�েযাগস�হ: 

 �কে�র কায��ম িশ�া িবষয়ক �টকসই উ�য়ন ল��মা�া (ল��-৪) অজ�েন ����ণ� সহায়ক �িমকা পালন করেছ, 
যা সহ�াি�ক উ�য়ন ল��মা�া অজ�েন সাফে�র �ায় �টকসই উ�য়ন ল�মা�া অজ�েন সাহা� করেব; এবং 

 গরীব িশ�াথ� ও তােদর অিভভাবকেদর মােঝ িশ�ার আ�হ  �ি� পাওয়া, তােদর পড়া�নায় ভিত�র হার উে�খেযা� 
হাের বাড়েব, ঝের পড়া �রাধ হেবএবং �লখাপড়ার মান উ�েরা�র বাড়েব। 

 
�িঁকস�হ: 

 �কে�র আওতাধীন �ত�� অ�েল িশ�া উপকরণ ও দ� িশ�েকর িনরবি�� সরবরাহ িনি�ত না হওয়ার ফেল 
�কে�র সামি�ক সাফে�র উপর �নিতবাচক �ভাব পড়েত পাের; এবং 

 �াথ�র �যা�তা ও অিভ�তা িভি�েত অিতির� িশ�ক (এিস�)িনেয়াগ �দান না করেল �ছেল-�মেয়েদর এ সব 
িবষেয় �ব �লতা �র করা স� হেব না। 

 
�পািরশমালা: 
গেবষক দল �কে�র িবরাজমান সম�া�েলার স�ক সমাধােনর লে�� িনে�র �পািরশ�েলা ��াব করেছ: 

 �য সকল িশ�েকর িবষয় িভি�ক �িশ�ণ �নই তােদর জ� �িশ�ণ আেয়াজন  করেত হেব; 

 পাঠাভ�াস স�সািরত করার জ� �ক� �থেক লাইে�ির কে�র �েয়াজনীয় বসার �ব�াসহ পড়ার উপেযাগী 
পিরেবশ গেড় �লেত হেব,পয�া�আকষ �নীয় বই সরবরাহ করেত হেব এবং সকল িশ�াথ�েদর জ� িনয়িমত �ািড 
সােক�েলর আেয়াজন  করেত হেব; 

 মিনটিরং �ব�া আেরাও  �জারদার করার জ� দীঘ�েময়ািদ পিরক�না �হণ করা দরকার; 

 �য সকল �িত�ােন অিতির� �ােসর �ব�া �নই তােদর জ� অিতির� �ােসর �ব�া করেত হেব; 

 এিস�-র িশ�কেদর মে� চাকির ত�ােগর হার অেনক �বশী, তােদর চাকিরর িন�য়তা এবং উ�ীপনা�লক �েযাগ-
�িবধা �দান করেত হেব, অবসর�া� দ� ও অিভ� িশ�কেদর ম� �থেক অিতির� িশ�ক িনেয়াগ �দােনর 
�ব�া করেত হেব; 

 মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�ের �থক �য় শাখা গঠন করেত হেব এবং �য় সংি�� কম�কত�ােদর �েয়াজনীয় 
�িশ�েণর �ব�া করেত হেব; 

 িশ�ক এবং বা�বায়নকারী কম�কত�ােদর পদ �� হওয়ার সােথ সােথ তা �রণ করেত হেব এবং �সজ� এক� 
�থক �ল গঠন করেত হেব; 

 উপেজলা মা�িমক িশ�া কম�কতােদরেক �কে�র আওতায়  পিরচািলত িশ�া কায��েমর তদারিক �জারদার 
করেত হেব;   

 িব�ালয়�েলােত �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়েন আেরা  �বশী পিরমাণ কায��ম �যমন- ��িণক�, �খলার মাঠ, �েল 
যাতায়ােতর রা�া (স�েকা, কালভাট� ও ি�জ), টয়েলট, ওয়াশ �ক বাউ�াির �দয়াল, �সালার িব��ৎ ও ই�ােন�ট এর 
�ব�া করেত হেব; 
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 সকল �েরর পয�েব�ণ কায��ম আ �িনক ��ি� �বহার কের �িতেবদন জবাবিদিহতার মা�েম স�� করেত 

হেব; 

 ��ায়ন কায��ম পিরচালনার জ� িশ�কেদর ��ায়ন িবষেয় হােত কলেম �িশ�ণ িদেত হেব; এবং 

 ��্ােনর �ফল জানবার জ� িশ�াথ�, অিভভাবক, এসএমিস সদ�গণেক সেচতন কের �লেত হেব।  

 িপএম� প�িত� িশ�াথ� িনব �াচন ও উপ�ি� িবতরণ �ব�া �ক��েক আেরাও  �জারদার করার জ� িরিভউ করা 

উিচত। এ জ� অেনক�েলা চলক �েগাপেযাগী করেত হেব এবং ৬� ন�ন চলক সং�� করার জ� �পািরশ করা 

হেলা �য�েলা হেলা- ক. �ল কেলেজ পেড় পিরবােরর এমন �ছেলেমেয়র সং�া; খ. িশ�াথ� িহজড়া িশ� িক না; 

গ. পিরবােরর �কউ িক কি�উটার �বহার করেছ িকনা; ঘ. পিরবাের উপাজ�নকারী �ি�র সং�া; ঙ. পিরবােরর 

সদ�েদর �বহােরর জ� আলাদা িনজ� টয়েলট আেছ িকনা; এবং চ. িশ�াথ� িছটমহেলর বািস�া িকনা। 

 উপ�ি� ও �উশন িফ কায��ম আেরা  আকষ �ণীয় ও কায�কর করার িনিমে� ষ� �থেক দশম ��িণ পয�� উপ�ি� ও 
�উশন িফ �ি� করা �যেত পাের। িবিভ� ��িণেত �েত�ক িশ�াথ�র জ� বািষ�ক উপ�ি�র পিরমাণ হেব- (ক) ষ� 
��িণ- ১৫০০ টাকা �থেক ৪৪০০ টাকা,(খ) স�ম ��িণ- ১৮০০ টাকা �থেক ৪৪০০ টাকা,(গ) অ�ম ��িণ- ২২২০ 
টাকা �থেক ৫০২০ টাকা,(ঘ) নবম ��িণ- ২৫২০ �থেক ৬৪০০ টাকা এবং (ঙ) দশম ��িণ-৩৫১০ টাকা �থেক ৭৪০০ 
টাকা; 

 �ক� বা�বায়ন পিরক�না ও কাঠােমা �িচি�ত হওয়া সে�ও �ত�� অ�েল িশ�া �িত�ানস�েহ �ক� কায��ম 

পিরচালনায় স�ৃ� ��েহা�ারেদর মােঝ সম�য়হীনতা পিরলি�ত হয় যা �কে�র সাম�ীক সফলতােক বাধা�� 

কের, মাঠ পয�ােয় সম�য়হীনতা �র করার জ� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব; 

 �কে�র িবিভ� কায��েম উপেজলা একােডিমক �পারভাইজারেদর অ�� �� করেত হেব; 

 �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়েন আেরা  �বশী পিরমাণ কায��ম হােত �নয়া উিচত; 

 দরপ� ��ায়ন �ি�য়া �ত স�� করেত হেব; 

 িশ�া �িত�ােনর িবিভ� কিম�েত িশ�া�রাগী �ি�বগ� যােত স�ৃ� হেত পােরন �স �ব�া করেত হেব; 

 িব�ালয় পিরচালনায় কিম� �তিরর ��ে� �ানীয অবসর�া� কেলজ, �ল, িব�িব�ালেয়র িশ�কেদর স��ৃ 
হবার �েযাগ রাখেত হেব; 

 �িশ�ণ �া� এসএমিস সদ�গণ �নরায় কিম�েত থাকেবন এ �ব�া রাখা এবং ন�নেদর অিত�ত �িশ�ণ �ব�া  
রাখেত হেব;  

 িশ�া �িত�ােনর টয়েলট িনয়িমত পির�ার-পির�� রাখার জ� �াউট দলেক �বহার করা �যেত পাের অথবা 
িব�ালেয়র ছা�-ছা�ীেদর মা�েম ���ােসবক দল গঠন করা �যেত পাের;  

 মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�ের �থক �য় শাখা গঠন করেত হেব এবং �য় পিরক�না অ�যায়ী �য কাজ স�� 

করেত হেব; 

 �সবা �য় কায��েমর ��ে� মােক�ট সােভ� করেত হেব; এবং 

 �য় �ি�য়া সংি�� সকল কম�কত�ােদর উপ�� �িশ�ণ �দান করেত হেব। 
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          আইএসএফ-এর আওতায় িনিম �ত ওয়াশ�ক (িভতেরর অংেশর ছিব) 

৩২ 

  
সং�ি�   

সং�ি�-১: ��প�  
সং�ি�-২: �ওআর   
সং�ি�-৩: ন�য়ায়ন�ত িব�ালয়/মা�াসার তািলকা  
সং�ি�-৪: িব�ালয়স�েহর �ধান িশ�কেদর �ফান ন�র  
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িনিবড় পিরবী�ণ কায��েমর পট�িম 
 

বািষ�ক উ�য়ন কম��িচর আওতায়  িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ ও অিধদ�েরর/ সং�া ক��ক বা�বায়নাধীন ও বা�বািয়ত �কে�র 
বা�বায়েনর িবিভ� িদক স�েক� ��ত অব�া জানা ও ��� ধারণা পাওয়ার লে�� আইএমইিড �ক� বা�বায়ন পিরবী�ণ 
ও ��ায়ন কের থােক। পিরবী�ণ ও ��ায়েনর ফলাফল �িনিদ�� �পািরশসহ আ ইএমইিডর �িতেবদেনর মা�েম সংি�� 
বা�বায়নকারী ক��প�েক অবিহত করা হয়। যা �কে�র সফল বা�বায়ন এবং ভিব�ৎ পিরক�নায় ও কম�প�িত িনধ�ারেণ 
কায�কর অবদান রাখেত সহায়তা কের। পিরবী�ণ ও ��ায়ন করার কাজিচ আইএমইিড িনজ� জনবল এবং পাশাপািশ 
আউটেসািস�ং-এর মা�েম �ি� পরামশ�ক/ পরামশ�ক ফােম�র সহায়তায় কের থােক। বত�মােন িবিভ� ম�ণালয়/সং�া ক��ক 
বা�বায়নাধীন িবিভ� �কে�র মে� অেপ�া�ত ����ণ� মা�িমক ও উ�িশ�া িবভােগর অধীেন বা�বায়নাধীন �সেক�ারী 
এ�েকশন �কায়ািল� এ� একেসস এনেহ�েম� �েজ�  (�সকােয়প) শীষ�ক �ক��র বা�বায়ন, অ�গিত ও কােজর �ণগত 
মান, বা�বায়ন স�িক�ত সম�া, �� িব��িত িচি�তকরণ ও সমাধান এবং ভিব�ৎ করণীয় স�েক� বা�বায়নকারী 
�িত�ানেক স�ক পরামশ� �দান করার মা�েম �কে�র সফল বা�বায়েন সহেযািগতা করার লে�� আইএমইিডর িশ�া ও 
সামািজক �স�র �ক��র িনিবড় পিরবী�েণর উে�াগ �হণ কের। এরই ধারাবািহকতায় ২০১৬-২০১৭ অথ�বছের রাজ� 
বােজেটর অধীেন মা�িমক ও উ�িশ�া িবভােগর আওতায়  বা�বায়নাধীন �সকােয়প �ক��র িনিবড় পিরবী�ণ কায��ম 
স�াদেনর জ� wkÿv cÖKíb I Dbœqb M‡elYv dvD‡Ûkb(��পডেক) পরামশ�ক �িত�ান িহেসেব িনেয়াগ �দয়া হয়। 
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�থম অ�ায়  

�কে�র িববরণ 
 

�কে�র উে�� 

�কে�র ল��স�হ িন��প:  

 িশ�ার �ণগতমান িবেশষ কের মা�িমক পয�ােয় (��ড ০৬ �থেক ১০) অিতির� �াস সংগঠেনর মা�েম িশ�ণ-

িশখন �ি�য়ার উ�য়ন, পাঠাভ�াস উ�য়ন ও একােডিমক �িতে�র িভি�েত �েণাদনা �দান; 

 দির� ছা�-ছা�ীেদর �ি� ও �েণাদনা �দান, �ামীণ ও �সিমআরবান  এলাকার িশ�া �িত�ােনর িবপরীেত �বতন 

�িবধা (�উশন) �দােনর মা�েম িশ�ার ��ে� সকেলর সমান �েবশািধকার িনি�ত করা; 

 �েণাদনা �দান এবং একই সে� অিভভাবক ও কিমউিন�র মে� সেচতনতা �ি�র মা�েম মা�িমক পয�ােয় 

িশ�াথ�েদর ঝের পড়ার হার কমােনা; 

 মা�িমক পয�ােয় িব�ালয় �ব�াপনা, পিরবী�ণ ও িশ�ণ-িশখন ফলাফল ��ায়ন স�মতা শি�শালী করা; 

 িব�ালেয় �েপয় পািন ও �ািনেটশন �িবধা �দােনর মা�েম ন�ন িশ�াথ�েদর আকষ �ণ করা এবং িব�মান 

িশ�াথ�েদর িবেশষ কের ছা�ীেদর ধের রাখা; 

 পিরবী�ণ ও ��ায়ন কায��ম �ািত�ািনকীকরেণর মা�েম মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর স�মতার উ�য়ন 

ও শি�শালী করা। 

 

অ�েমাদন/সংেশাধন/�ময়াদ �ি� 

�ক�� ২০০৮ সােল অ�েমািদত হয় এবং ১২৫� উপেজলায় মা�িমক িব�ালয় ও মা�াসায় কাজ� �� হয়। পরবিত�েত ১ম 

সংেশাধনীেত আেরা  ৯০� উপেজলায় এবং ২য় সংেশাধিনেত আেরা  ৩৫� উপেজলা �� কের �মাট ২৫০� উপেজলায় 

�কে�র কাজ বা�বািয়ত হে�। ৩য় সংেশাধনীেত �কে�র �ময়াদ বািড়েয় ২০১৭ সােলর িডেস�র মাস নাগাদ কাজ �শষ 

করার িস�া� �িহত হয়। 

 

অথ�ায়েনর অব�া (�ল সংেশাধন এবং �াস/�ি�র হার) 

�সকােয়প �কে�র ��েত অ�েমািদত �য় িছল ১১৮১৭৬.৩০ ল� টাকার মে� িজওিব ১৯০৩৭.২৮ (১৬%) এবং �ক� 

সাহা� (িব��াংক) পাওয়া যায় ৯৯১৩৯.০২ (৮৪%) ল� টাকা। ১ম সংেশাধন� আনা  হয় ২০০৮ সােল এবং সরকারী 

অ�দান অপিরবিত�ত �রেখ দাতা সং�ার কাছ �থেক অ�দান বািড়েয় ১০৩,১৫৮.৩৭ (৮৪%) ল� টাকা করায় �মাট বােজট 

�বেড় দ�ড়ায় ১২২,১৯৫.৬৫ ল� টাকা। ২য় এবং ৩য় সংেশাধিনেত বােজট �বেড় দ�ড়ায় ৩৪০,০৮০.০০ ল� টাকা �যখােন 

িজওিব �য় ধরা হয় ৬৯,৭৬৪.২৮ (২১%) ল� টাকা এবং �ক� সাহা� (িব��াংক) ধরা হয় ২৭০,৩১৫.৭২ (৭৯%) ল� 

টাকা। ৩য় সংেশাধনীর মা�েম �ক��র �ময়াদ ২০১৭ সােলর িডেস�র মাস পয�� �ি� করা হয়। িনেচর সারিণেত এ সং�া� 

ত� উপ�াপন করা হল: 

সারিণ ১.১: �কে�র অ�েমাদন ও �য় সং�া� ত� 

 

অ�েমাদেনর পয�ায় �ময়াদ অ�েমািদত �য়  (ল� টাকায়) 

�ল অ�েমািদত �লাই ’০৮-�ন ’১৪ ১১৮১৭৬.৩০ টাকা 

১ম সংেশাধন �লাই ’০৮-�ন ’১৪ ১২২১৯৫.৬৫ টাকা 

২য় সংেশাধন �লাই ’০৮-�ন ’১৪ ৩৪০০৮০.০০ টাকা 
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৩য় সংেশাধন �লাই ’০৮-িডেস. ’১৭ ৩৪০০৮০.০০ টাকা 

এলাকা িভি�ক �সকােয়প�� মা�িমক, উ� মি�িমক �ল ও মা�াসার সং�া 

 

সারিণ ১.২: এলাকা িভি�ক �সকােয়প�� মা�িমক, উ� মা�িমক �ল ও মা�াসার সং�া 

�ভৗেগািলক 
এলাকা মা�াসা 

�িনয়ার 
�সেক�াির 

মা�িমক উ� 
িব�ালয় 

�সেক�াির 
মা�িমক উ� 

িব�ালয় 

উ� মা�িমক  
িব�ালয় 

�মাট 

উপ�ল এলাকা 179 37 192 3 411 
হাওর  এলাকা 160 33 366 20 579 
পাহাড়ী এলাকা 44 58 134 4 240 
িশ� এলাকা 5 2 7 2 16 
সমতল এলাকা 2744 724 4685 246 8399 
চর এলাকা 209 79 312 8 608 
�মাট 3341 933 5696 283 10253 

 

সারিণ ১.৩: এলাকা িভি�ক �সকােয়প�� ন�নায়ন�ত মা�িমক, উ� মা�িমক �ল ও মা�াসার সং�া 

�ভৗেগািলক 
এলাকা মা�াসা 

�িনয়ার 
�সেক�াির 

মা�িমক উ� 
িব�ালয় 

�সেক�াির 
মা�িমক উ� 

িব�ালয় 

উ� মা�িমক  
িব�ালয় �মাট 

উপ�ল এলাকা 22 9 33 0 64 
হাওর  এলাকা 17 5 30 3 55 
পাহাড়ী এলাকা 7 4 15 1 27 
সমতল এলাকা 77 24 106 18 225 
চর এলাকা 4 1 6 2 13 
�মাট 127 43 190 24 384 

 

�কে�র �ধান �ধান কাজস�হ 

�সকােয়প �কে�র �ধান উপাদানস�হ িন��প: 

 িশ�ার মান উ�য়ন, িশখন ও িশখােনা �ি�য়া 

 িব�ালেয় অংশ�হেণর �েযাগ ও সমতা অজ�েন উ�িত 

 �িত�ােনর সামথ� �ি� 

পিরবী�ণ ও ��ায়ন 
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অ�িভি�ক ল��মা�া 

১ম অ�: িশ�ার মান উ�য়ন, িশখন ও িশখােনা �ি�য়া 

ল��মা�াস�হ: 

১. িশ�াথ�, িশ�ক ও িশ�া �িত�ােনউ�ীপনা ভাতা �দান; 

২. ইংেরজী ও গিণত িবষেয় িশ�াথ�েদর মান উ�য়ন; 

৩. িশ�াথ�েদর পাঠাভ�ােসর উ�য়েনর জ� �ক� �হণ; এবং 

৪. িশ�ার মান উ�য়ন পিরমাপ। 

 

২য় অ�: িব�ালেয় অংশ�হেণর �েযাগ ও সমতা অজ�েন উ�িত 

ল��মা�াস�হ: 

১. গিরব িশ�াথ�েদর জ� �াইেপ� এবং �বতন 

২. সাধারণ �ি� এবং �বতন 

৩. িশ�া �িত�ােনর �েযাগ-�িবধা �ি� 

 

৩য় অ�: �িত�ােনর সামথ� �ি� 

 

ল��মা�াস�হ: 

১. �ক� বা�বায়ন 

২. িশ�া �িত�ােনর সামথ� �ি� 

৩. িশ�া �িত�ােনর �ব�াপনার জবাবিদিহতা 

৪. িশ�া সেচতনতা এবং কিমউিন�র স�ৃ�করণ 

 

৪থ� অ�: পিরবী�ণ ও ��ায়ন 

 

ল��মা�াস�হ: 

১. পিরবী�ণ 

২. ��ায়ন 

 

�সকােয়প �কে�র ল��িভি�ক অজ�ন (অথ�ৈনিতক ও �ভৗত �িবধা: �লাই ২০০৮- �ম ২০১৭) 
�িমক 

নং 
অথ�-
�কাড 

কােজর অ� �া�িলত �য় 
(ল� টাকা) 
(২০০৮-�ন 

২০১৭) 

২০০৮-�ম 
২০১৭ পয�� 
খরচ (ল� 

টাকা) 

%  বা�ব ল�� 
ও অজ�ন 

পিরমােপর 
একক 

বা�ব ল�� 
(২০০৮-
২০১৭) 

বা�ব অজ�ন 
(২০০৮-
২০১৭) 

বা�ব 
অজ�ন %  

ওেয়ট �ণ� �কে�র 
বা�ব 

অ�গিত 
(%)  

(ক)  রাজ� �য় 
   

      

  ই�িভং 
এ�েকশন 
�কায়ািল� ও 
ক�াপািস� � 
মিনটিরং লািন �ং 
�লেভল 

   
      

১ ৫৯৫১ িশ�াথ�, িশ�ক 
ও িব�ালেয়র 
উ�ীপনা �র�ার 

২১১৫৫.২ ১৯৭৫৯.৬৫ ৯৩.৪%  �র�ার 
সং�া 

১০৪১২৬৪ ৯৩২৮৫৭ ৮৯.৬%  ০.০৬ ৫.৩৮%  
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�িমক 
নং 

অথ�-
�কাড 

কােজর অ� �া�িলত �য় 
(ল� টাকা) 
(২০০৮-�ন 

২০১৭) 

২০০৮-�ম 
২০১৭ পয�� 
খরচ (ল� 

টাকা) 

%  বা�ব ল�� 
ও অজ�ন 

পিরমােপর 
একক 

বা�ব ল�� 
(২০০৮-
২০১৭) 

বা�ব অজ�ন 
(২০০৮-
২০১৭) 

বা�ব 
অজ�ন %  

ওেয়ট �ণ� �কে�র 
বা�ব 

অ�গিত 
(%)  

২ ৫৯৩১ ইংেরজী, গিণত 
ও িব�ােন 
অিতির� 
সহায়তা 

৩৪৫১২.৪২ ২৪৬৭৭.৫৯ ৭১.৫%  িশ�া 
�িত�ান 
সং�া 

২৪০২ ২২৫০ ৯৩.৭%  ০.১০ ৯.৩৭%  

৩ ৫৯১৯ পাঠাভ�ােসর 
উ�য়ন 

১৮৩২৩.৭৭ ১৫১৯৭.২১ ৮২.৯%  িশ�া 
�িত�ান 
সং�া 

১১৫০০ ১১৯৮২ ১০৪.২%  ০.০৫ ৫.২১%  

৪ ৪৮৮৫ �ণগত মানস�� 
িশ�ার ��ায়ন 

১৬১৪.৮৭ ৯৩.৭৬ ৫.৮%  ��ায়ন 
সং�া 

৩ ৩ ১০০.০%  ০.০০৫ ০.০০%  

  ই�িভং 
ই��ইেটবল 
এে�স ফর �া 
�ওর এ- �ল 
ইনভায়রনেম� 

   
      

৫ ৫৯৭৭ গরীব িশ�াথ�েদর 
জ� িপএম� 
িভি�ক উপ�ি� 

১৮৮৯০৮.৬ ১৬২৮৫৪.০৫ ৮৬.২%  ছা�ছা�ী 
সং�া 

১০০৬২৭৫৪ ৯৭৬৩৩২১ ৯৭.০%  ০.৫৬ ৫৪.৩২%  

৬ ৫৯৭৭ গরীব িশ�াথ�েদর 
জ� িপএম� 
িভি�ক �উশন 
িফ 

২০১৫৬.৭৬ ১৯২০২.৬১ ৯৫.৩%  ছা�ছা�ী 
সং�া 

১১১২৩৬৩৫ ১০৭৭২৭৫৮ ৯৬.৮%  ০.০৬ ৫.৮১%  

৭ ৫৯৭৭ সাধারণ উপ�ি� ১৫২৮৭.৭৪ ১০২৮৫.৮ ৬৭.৩%  ছা�ছা�ী 
সং�া 

৩৫০০০০ ৬৭৭২২৯ ১৯৩.৫%  ০.০৪ ৭.৭৪%  

  �েজ� 
�ােনজেম� 

   
      

৮ ৪৫০০, 
৪৬০০, 
৪৭০০ 

�বতন ভাতািদ 
�সকােয়প 

১৪৮৮.১২ ১০৮১.৯৬ ৭২.৭%  কম�কত�া 
সং�া 

৪৭ ৪৮ ১০২.১%  ০.০০ ০.০০%  

৯  �বতন ভাতািদ 
এমইডি�ও 

৩৫৫.৮৮ ১৮১.২১ ৫০.৯%  কম�কত�া 
সং�া 

১৮ ১৮ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

১০ ৪৮০১ �মণ ভাতািদ 
�সকােয়প 

৪২৮.৭৭ ৩৬৪.১৬ ৮৪.৯%  কম�কত�া 
সং�া 

২৭ ২৭ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

১১ ৪৮০১ �মণ ভাতািদ 
এমইডি�ও 

১০৪.২ ৭৮.৬২ ৭৫.৫%  কম�কত�া 
সং�া 

১৩ ১৮ ১৩৮.৫%  ০.০০ ০.০০%  

১২ ৪৮৭৪ কািরগরী সহায়তা ৪৫৫৫.৪৮ ১৮৮০.৫৫ ৪১.৩%  কম�কত�া 
সং�া 

২২ ২১ ৯৫.৫%  ০.০১ ০.৯৬%  

১৩ ৪৮২৮ অিফস 
কন��েমবল� 
এবং �ব�াপনা 

৩০৩.৪৯ ১৫৪.০৩ ৫০.৮%  চালানা 
সং�া 

১ ১ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

১৪ ৪৯০১ যানবাহন 
পিরচালনা ও 
র�ণােব�ণ 

১৭২.২১ ১১৮.৬৫ ৬৮.৯%  গাড়ীর 
সংং�া 

৬ ৬ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

১৫ ৪৮৮৩ অপাের�ং ক� 
�সবা 

১৭৫৮.৩৬ ১৯৭৮.০৪ ১১২.৫%   �সবা সং�া ১ ১ ১০০.০%  ০.০১ ১.০০%  

১৬ ৪৮৩৩ অপাের�ং ক� 
ইএসইও 

৬১৯.৭৫ ৪১৭.৫৭ ৬৭.৪%  �া�েয়ল 
সং�া 

১ ১ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

১৭ ৪৮২৪ �াংক সািভ�স 
চাজ� (িপএম� 
�িতত) 

৬৭৫৮.২৯ ৪২০৭.৭৯ ৬২.৩%  সং�া ১ ১ ১০০.০%  ০.০২ ২.০০%  

১৮ ৪৭৯৫ �েজ� ইনেসি�ভ 
এলাওেয়� 

২২৩ ০ ০.০%  এলাওেয়� 
সং�া 

১ ১ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

১৯ ৪৮৪০ �ািত�িনক সামথ� 
�ি� 

১৩৩৪.৬৫ ১১৯৯.১৮ ৮৯.৮%   ১ ১ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

২০ ৪৮৪৮ িব�ালয় 
�ব�াপনা ও 
জবাবিদিহতা 

৫৫২৮.৭৫ ৩৯১৫.৬৮ ৭০.৮%  িশ�া 
�িত�ান 

১১৫২৪ ১০৪৩৪ ৯০.৫%  ০.০২ ১.৮১%  

২১ ৪৮৩৩ িশ�া সেচতনতা 
ও সামািজক 
উ�ু�করণ 

৩১০২.৩৯ ২৫৬৪.৩২ ৮২.৭%  িশ�া 
�িত�ান 

১১৫২৪ ৮৮০০ ৭৬.৪%  ০.০১ ০.৭৬%  
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�িমক 
নং 

অথ�-
�কাড 

কােজর অ� �া�িলত �য় 
(ল� টাকা) 
(২০০৮-�ন 

২০১৭) 

২০০৮-�ম 
২০১৭ পয�� 
খরচ (ল� 

টাকা) 

%  বা�ব ল�� 
ও অজ�ন 

পিরমােপর 
একক 

বা�ব ল�� 
(২০০৮-
২০১৭) 

বা�ব অজ�ন 
(২০০৮-
২০১৭) 

বা�ব 
অজ�ন %  

ওেয়ট �ণ� �কে�র 
বা�ব 

অ�গিত 
(%)  

২২ ৪৮৯৯ পিরবী�ণ ও 
��ায়ন 

৪১২১.৯৯ ৮২৬.৪৫ ২০.০%  িশ�া 
�িত�ান 

১১৫২৪ - ০.০%  ০.০১ ০.০০%  

(খ)  �লধন �য়: ৩৩০৮১৪.৬৯ ২৭১০৩৮.৮৮ ৮১.৯%        

২৩ ৭০৪৬ িব�ালয় �িবধা 
�ি� 

৫৮৬৫.৩৮ ৬৬৭৭.৩৪ ১১৩.৮%  িশ�া 
�িত�ােনর 
সং�া 

১২৮৫০ ১০৫৪৯ ৮২.১%  ০.০২ ১.৬৪%  

২৪ ৬৮০৭ যানবাহন ৭০৮.৮৩ ৬৩৮.৮৩ ৯০.১%  জীেপর 
সং�া 

১ ১ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

২৫ ৬৮১৫ কি�উটার ও 
একেসসিরজ 

২৫৩৩.৮৬ ৯৮২.০২ ৩৮.৮%  চালান 
সং�া 

১ ১ ১০০.০%  ০.০১ ১.০০%  

২৬ ৪৮২৪ আসবাবপ�  ও 
িফ�ং 

১৫৭.২৪ ৪৯.১ ৩১.২%  �সট সং�া ১ ১ ১০০.০%  ০.০০ ০.০০%  

  উপ-�মাট (�লধন 
�য়)  

৯২৬৫.৩১  উপ-�মাট 
(�লধন 
�য়) 

৯২৬৫.৩১  উপ-�মাট 
(�লধন �য়) 

৯২৬৫.৩১  উপ-�মাট 
(�লধন 
�য়) 

  সব �েমাট ৩৪০০৮০.০০ ২৭৯৩৮৬.১৭ ৮২.২%      ১ ৯৭.০০%  

 

উপেরা� ছক �থেক �তীয়মান হে� �য, ২০০৮ সােল �কে�র �� �থেক �ম ২০১৭ পয�� �কে�র �মাট �া�িলত �েয়র 

৮২.২% খরচ হয়। অপরিদেক এই একই সমেয় �মাট বা�ব কােজর অ�গিত �িত� উপাদােনর িবপরীেত ওেয়েটেজর মা�েম 

িহেসব কের �দখা যায় �কে�র সব �েমাট বা�ব কােজর অজ�ন হেয়েছ ৯৭% । 
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ি�তীয় অ�ায় 

�কে�র িনিবড় পিরবী�ণ কায�প�িত 
 

�কে�র িনিবড় পিরবী�ণ 

গত ২০০৮ সােলর �লাই মােস �� হেয় �ক��র কাজ ইিতমে� ৬৪� �জলার �মাট ২৫০� উপেজলায় িব�ত কেরেছ। 

আগামী ২০১৭সােলর িডেস�র মােস এই �কে�র কাজ �শষ হেত যাে�। আশা  করা যায় �ক��র িব িবষয়ব� ও ল��েক 

�ক� কের সফলভােব �শষ হেব। আইএমইিড জানেত চায় �য, ২০১৬ সােলর িডেস�েরর মে� �ক� ��াবনা অ�যায়ী কতটা 

সাফ� অিজ�ত হেয়েছ। পিরক�না ম�ণালেয়র অধীেন বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন (আইএমইিড) িবভাগ �সকােয়প 

�কে�র ২০১৬-২০১৭ অথ�বছেরর সরকারী বােজট িনিবড় পিরবী�েণর জ� এক� কম��িচ হােত িনেয়েছ।  

 

গেবষণার ধারণা ও প�িত 

দির� পিরবােরর �ছেলেমেয়েদর মা�িমক পয�ােয়র পড়ােলখা ভালভােব চািলেয় যাওয়ার লে�� মা�িমক িশ�া ও উ� 

মা�িমক অিধদ�র �সকােয়প বা�বায়েনর কাজ �� কের। �সকােয়েপর ��� ল�� ও টােগ�ট এবং মাইলে�ান আেছ। গত 

আট বছের �ক�� ল�� ও উে��েক সামেন িনেয় এিগেয় যাে�। �কে�র লে��র সােথ �লনা কের এর সফলতা/�থ�তা 

�দখার জ� আইএমইিড গেবষণার মা�েম পিরবী�েণর দািয়� পালন কের এবং গেবষণা �িত�ান ��পড এ লে�� 

�েয়াজনীয় প�িত �বহার কের।  

 

বত�মান �কে�র �েয়াজনীয় িবে�ষণ 

�কে�র �েয়াজনীয় িবে�ষণ িনে�া�ভােব করা হেয়েছ: 

 িশ�ার �ণগত মান এবং ��িণেভেদ অ�গিতর সােপে� �কে�র অিজ�ত ল�� পিরমাপ করা; 

 উপ�� �াথ�েদর মে� উপ�ি� ব�ন হয় িকনা তা িন�পণ করা; 

 ঝের পড়া �াস করা ও এ �াপাের সংি��েদর সেচতনতা �ি� করা হে� িক না তা �দখা; 

 িব�ালয় �ব�াপনা ও িশ�ণ-িশখন ফলাফেলর সফল পিরবী�ণ পিরমাপ করা; 

 �ািনেটশন �ব�া ও িনরাপদ পািন কম��িচর �ভাব িনধ�ারণ করা; 

 �ট�ার নিথেত উে�িখত িবওিকউ/�ওআর  বা�বায়েন সফলতার পিরমাপ; 

 অথ� ও �িকউরেম� কােজ িবলে�র ফেল বা�বায়ন সং�া� সম�া ও চ�ােল�, ইত�ািদ; 

 �সায়াট (SWOT)িবে�ষণ কের �কে�র সাথ�কতা িনধ�ারণ করা। 
 

গেবষণা প�িতর ধারণা 

গেবষণার ল�� পয�ােলাচনা �চক তািলকা �তরীেত সহায়তা কের। �চেকর ফলাফল আমােদরেক গেবষণা ��স�েহর উ�র 

�েঁজ �পেত সাহা� কের। ল�� �েরর সে� �লনা কের �চেকর বত�মান �র িক অব�ায় রেয়েছ তা জানা এবং এেদর মে� 

�য পাথ�ক� �দখা যায় তার কারণ অ�স�ান কের িস�া� �হণ করা হয়। 
 

   সারিণ ২.১: সাল িভি�ক �চকস�েহর মে� স�ক�   

�চক স�িক�ত 

 

সময় 
২০০৮  ২০১০ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

�চেকর বত�মান অজ�ন P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ল��মা�া T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Pi-Ti≠ O এর কারণ R1 R2 R3 R4 R5 R6 
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িস�া�(conclusion) C1 C2 C3 C4 C5 C6 

উপেরর Matrix এক� �চেকর জ� করা হেয়েছ। একইভােব সকল �চেকর ��ে� �েযাজ� হেব। গেবষণা প�িত িনধ�ারেণ 

উপেরর ধারণা �বহার করা হয়। 

 

�চক, উপা� চািহদা, উপাে�র উৎস এবং উপা� সং�েহর প�িত 

�কে�র ল��স�েহর �ন� ��ায়ন, �ভাব িবে�ষণ ও গেবষণার �েযাগ আমােদরেক �কে�র �িত� ল�� ও সকল লে��র 

�চক তািলকা �েঁজ �বর করেত সাহা� কের। গেবষক দল �কান এক� �চক �বর করার জ� স�া� মাঠ �থেক সরাসির ও 

িবিভ� �� �থেক �া� সবেচেয় িনভ�রেযা� ও উপ�� ত�াবলী িনব �াচন কের। পরবত�েত করণীয় িক তা িনেচর সারিণেত 

�দখােনা হেলা: 

 

  সারিণ ২: �চক, ত� চািহদা, তে�র উৎস এবং ত� সং�েহর প�িত 

গেবষণার �চকস�হ �চক িনধ�ারেণর জ� 
�েয়াজনীয় ত� 

তে�র উৎস ত� সং�েহর প�িত: 

গেবষণার পিরক�না 
1. D1 উৎস  
2. D2 "  
3.  "  
4.  "  

 

Di �চক িহসাব করার জ� �েয়াজনীয় এক বা একািধক �েয়াজনীয় ত� হেত পাের। 

উপেরর ধারণা �বহার কের �কান ত� কার কাছ �থেক িক প�েত সং�হ করা হেব তা �ক করা হেয়েছ।  

 

পিরবী�ণ কােজর জ� �ব�ত �চকস�হ 

বত�মান কাজ� “মা�িমক পয�ােয় সবার জ� িশ�া”ভালভােব অজ�েনর জ� �সকােয়েপর ল�� ও উে��েক সামেন িনেয় 

গেবষণা িবষয়ক �চক িনব �াচন করা হয়। �চক�েলা �ই রকেমর- �ণগত �চক এবং সং�াগত �চক। �কে�র নিথপ� ও 

অ�া� �িতেবদন িবেশষ কের অিজ�ত ফলাফল িবষয়ক �িতেবদনস�হ �ন� ��ায়ন করা �বশ সমেয়র �াপার। �ারি�ক 

�িতেবদেন �চেকর পিরমাপ িকভােব করা হেয়েছ এ সং�া� এক� গেবষণা পিরক�না জমা �দয়া হেব। 

 

�চকস�েহর তািলকা 

�ণগত �চক (Qualitative): 

 �কে�র নিথপ� পয�ােলাচনা, পিরবত�ন ও পিরবধ�ন করা; 

 �ক� বা�বায়ন, �য় পিরক�না, বা�বায়ন পিরক�না এবং চ�ােল�স�হ; 

 িবওিকউ/�ওআর  �কান সম�ার স�ুখীন হেয়েছ িকনা তা খিতেয় �দখা; 

 বা�বায়নকারীরা �কান সম�ার স�ুখীন হেলা িকনা এবং উপ�ি� িবতরেণ �কান িবল� হেয় থাকেল তা পয�ােলাচনা 

কের �দখা। 

 

সং�াগত �চক (Quantitative): 

 উপেজলা, �িত�ান, িবিভ� িশ�া মা�েম এবং আলাদাভােব �জ�াার িভি�ক ভিত� িনি�ত করেত ২০০৮ সাল 

�থেক �সকােয়েপর পিরবধ�ন; 
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  ও �সকােয়প বিহ� �ত িব�ালয় �থেক পাশ করা এবং ঝের পড়া; 

 �াথিমক, মা�িমক ও উ� মা�িমক ��িণেত উ�ীত হওয়া; 

 এসএসিস ও এইচএসিস পরী�ায় �মাট পােশর হার, দির� পিরবােরর �ছেলেমেয়েদর িবেশষ কের �সকােয়প �কে�র 

িব�ালেয়র িশ�েদর পােশর হার; এবং 

 �িত�ােনর �কার, �ব�াপনা, সাধারণ ও মা�াসা, িবভাগ িভি�ক �র, বাস�ােনর িভি�েত, ভিত� হেত পারা বা না 

পারা, পাহািড়, হাওড় এবং উপ�ল িভি�ক �িত�ান। 

 

�ভৗত �িবধািদ (Physical Facility): 

 গেড় কয়� �ল ভবন, ��িণকে�র আকার , ��িণকে�র সং�া, িব�ান গেবষণাাগার, �খলার মাঠ; 

 �িত�ানিভি�ক িব��েতর সংেযাগ; 

 �শৗচ�িবধা ও খাবার পািনর �িবধািদ; এবং 

 �াপটপ বা �ড�টপ কি�উটােরর �িবধা, ই�ারেনেটর �ব�া থাকা, ইত�ািদ। 

 

িশ�া �িত�ােন ভিত� (Enrolment): 

�জ�ারিভি�ক ভিত�; 

িশ�ক (Teachers): 

 �জ�ারিভি�ক িশ�ক এবং �েলর ধরন অ�যায়ী ছা�ছা�ী ভিত�র সং�া এবং �িশ�ণ�া� িশ�ক।  

িপএম� উপ�ি� (PMT Stipend): 

 উপ�ি�র টাকা �পেত অ�িবধার পয�ােলাচনা। 

�েলর �িবধািদ ও উ�য়ন (Improving School Facility): 

 নল�েপর �িবধা, আেস �িনক �ারা �িষত পািন িচি�তকরণ। 

 পয়ঃ�ণালীর �িবধা, িবিভ� �কােরর পায়খানা এবং এর মান। 

অিতির� �াস (Addition Class): 

 গড় ও আ�পািতক  হাের অিতির� �ােসর �িবধা। 

িশ�ক ও অিভভাবকেদর সংগঠন (Parent Teachers Association-PTA): 

 িপ�এ আেছ এবং তােদর কম��িচ আেছ এমন �েলর সং�া। 

উৎসাহ ভাতা (Incentive): 

 �র�ার: িপএম� উপ�ি�র িব�িত এবং এর মানস�ত চািহদা। 

পােঠর অভ�াস (Reading Habit): 

 িব�িত, পাঠাগােরর সহজ�া�তা, িশ�ণ-িশখন উপকরণ, পাঠাভ�াস কম��িচ, িব�সািহত� �কে�র অবদান। 

িব�ালয় �ব�াপনা (School Management): 

 কােজর মান, অ�ি�ত সভার সং�া ও আেলাচ� িবষয়ািদ এবং বািষ�ক উ�য়ন পিরক�না। 

িশ�া িবষয়ক সেচতনতা কম��িচ (Educational Awareness (EA) Programmes): 

 িব�ালয় ��কেহা�ারেদর মে� িশ�া সেচতনতা িবষয়ক কম��িচর আেয়াজন  করা এবং �সকােয়প িবষেয় ধারণা 

�দয়া। 

ইএিসএম, এসএ এবং আইিস� িবষয়ক অ�দান (Grants for EACM, SA and ICT): 
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 �েলর সং�া, কম��িচর মা�েম উপ�ত িশ�াথ�র সং�া 

 

 

িশ�ার মান (Education Quality): 

 িশ�া সং�া� সেচতনতা, ��ায়ন প�িত এবং িশ�াথ�েদর অংশ�হণ। 

�িত� সং�া� �চক (Performance Indicators): 

 িশ�ক -িশ�াথ�র অ�পাত 

 �ল-িশ�াথ�র অ�পাত 

 িব�ালয় �থেক পাশ ন�র �পেয়পড়ােলখা চািলেয় যাওয়া এবং ফলাফল ভাল করার হার 

 

উপাে�র উৎস, উপা� সং�হ এবং এই সং�া� কাজ 

 

সারিণ ২.৩: উপা� সং�েহর �চক, তে�র উৎস এবং ত� সং�েহর প�িত 

�চক/কাজ (Indicators/tasks) উৎস (Sources) 
উপা� সং�েহর প�িত 

(Methods of data collection) 
১.�কে�র িবেশষ ই���েলা পয�ােলাচনা করা
  
  

১. �ক� কায�ালয় 
২. উপেজলা িশ�া কম�কত�া 

১. িবিভ� (Secondary) উপা�, �চকিল� 
ও �ক� পিরচালক এবং উপ-পিরচালেকর 
সা�াৎকার 

২. উপাদান িভি�ক �ক� বা�বায়েনর 
অ�গিত  
 

১. �ক� কায�ালয় 
 

১. িবিভ� (ঝবপড়হফধৎু) উপা�, �চকিল� ও 
�ক� পিরচালেকর এবং উপপিরচালেকর 
সা�াৎকার 

৩. �ক� লে��র অ�গিতর মা�া পিরমাপ: 
ক. অিতির� �ােসর �ব�া 
খ. পােঠর অভ�াস 
গ. পড়ােলখার মান অ�যায়ী িবিভ� �েযাগ   
   �িবধা  �দান 
ঘ. উপ�ি�র �িবধা যাচাই  
ঙ. ঝের পড়া কমােত উপ�ি�র �ভাব যাচাই  
   করা 
চ. �মতা যাচাই 
ছ. খাবার পািন, পাঠাগার, িব�ান 
গেবষণাগার, �ছেলেমেয়েদর জ� আলাদা 
িব�ামাগার ও �শৗচাগার, �খলার মাঠ, 
ইত�ািদ �ভৗত �িবধার �ব�া করা  
 
 
 

ক. �কে�র বািষ�ক 
�িতেবদন 
খ.িশ�া �িত�ানস�হ  
(েসকােয়প তািলকা�� 
এবং অিতির� �ােসর 
অ�� �� িশ�া �িত�ান) 
গ. �ধান িশ�ক/ 
�পারভাইজার 
ঘ. উপেজলা মা�িমক 
িশ�া কম�কত�া 
ঙ. িশ�াথ� 
চ. িশ�াথ�র িপতামাতা 
ছ. কিমউিন� সদ��� 
জ. এসএমিস সদ��� 
 

ক. িবিভ� ��� �থেক �া� ত� 
খ. িশ�াথ�েদর সা�াৎকার 
গ. উপেজলা মা�িমক িশ�া কম�কত�া ও 
একােডিমক �পারভাইজােরর সা�াৎকার 
ঘ. িপতামাতা ও কিমউিন� সদ�েদর সােথ 
এফিজিড 
ঙ. এসএসিস সদ�েদর জ� এফিজিড 
চ. িশ�া �িত�ান জিরপ 
 

৪. �কে�র জ� �� সাম�ী ও �ি��ি� 
�সবা �হেণর জ� বত�মােন �য �িকউরেম� 
িনয়মাবলী আেছ (িপিপএ, িপিপআর ও 
উ�য়ন সহেযাগীেদর জ� নীিতমালা) 

�ক� কায�ালয় এবং 
বা�বায়নকারী �ি� 

অথ� সং�া� পয�ােলাচনার জ� �চকিল�, 
�িকউরেম� িরিভউ এবং বা�বায়নকারীেদর 
সােথ সা�াৎকার 
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�চক/কাজ (Indicators/tasks) উৎস (Sources) 
উপা� সং�েহর প�িত 

(Methods of data collection) 
�স�েলা অ�সরণ করা হেয়েছ িকনা তা  
পরী�া ও যাচাই কের �দখা। 
৫. �কে�র জ� �য়�ত /ৈতরী�ত 
��সাম�ী ও �সবাস�েহর মান এবং উপ�� 
/যেথ� জনবল �ারা এইসকল সাম�ী ও �সবা 
স�কভােব পিরচয�া করা হয় িকনা তা 
পরী�া কের �দখা। 
৬. �ট�ার নিথপে� উে�িখত 
��িসিফেকশন/িবওিকউ/�ওআর, মান এবং 
সং�া যাচাই কের �দখেত হেব �য �কে�র 
জ� এইসব সাম�ী �যাগাড় করা ও �সবা 
�হেণর সময় যথাযথ পিরবী�ণ করা হয় 
িকনা। 
৭. �ক� বা�বায়েনর সময় অথ� ছােড় িবল�, 
��সাম�ী সং�েহ িবল�, �ব�াপনার কােজ 
অদ�তা, �ক� কােজর খরচ �ি� বা 
বা�বায়েন বাড়িত সময় লাগার ফেল �য 
সকল সম�ার �ি� হেয়েছ এবং এসব িক 
িক কারেণ ঘটেছ তার কারণ অ�স�ান করা।
  
 
 
৮. �কে�র �টকসই অব�া  
 

ক. বত�মান �িতেবদন 
খ.জিরপ কাজ 
গ.�ক� কায�ালয় 
ঘ. বা�বায়নকারী �ি�
  
 

ক. বত�মান �িতেবদেনর পয�ােলাচনা 
খ .জিরপ কােজর িবে�ষণ 
গ. বা�বায়নকারী �ি�বেগ�র সােথ এফিজিড 
ঘ. জিরপ �থেক �া� ত�স�েক� 
��কেহা�ারেদর মতামত 

৯. সবল, �ব �ল, �েযাগ ও �ঁিক (SWOT)  
    যাচাই এবং �পািরশমালা �তরী করা
  

�সেক�ারী উপা�, 
িব�ালয়/মা�াসা, �িত�ান 
�ধান, িপতামাতা ও 
অ�া�েদর �থেক �া� 
ত�  

পয�ােলাচনা এবং সা�াৎকার, জিরপ 

১০. পােঠর অভ�াস িবষেয় পয�ােলাচনা
  

িশ�াথ�, িশ�ক, �িত�ান 
এবং বত�মােন �য সকল 
ত� রেয়েছ  

পয�ােলাচনা, সা�াৎকার ও এফিজিড 

১১. বা�বায়ন ও উপকারেভাগীেদর অ���ি�  
     িবষেয় যাচাই 
ক. িনরাপদ খাবার পািন 
খ. �সিনেটশন �িবধা  

ক. িশ�া �িত�ান 
খ. �ধান িশ�ক 
গ. ছা�-ছা�ী 
ঘ. িপতামাতা ও এসএমিস 
সদ��� 
 

ক. পয�েব�ণ 
খ. সা�াৎকার 
গ. এফিজিড 
ঘ. িশ�া �িত�ান জিরপ 
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�চক/কাজ (Indicators/tasks) উৎস (Sources) 
উপা� সং�েহর প�িত 

(Methods of data collection) 
১২. গিরব িশ�াথ�েদরেক উপ�ি� ও  
     অথ�ৈনিতক সহেযািগতা �দয়ার ফেল  
     ঝের পড়ার হার �ম�াসমান িকনা তা  
     যাচাই করা  

�সেক�াির উপা�, িব�ালয় 
এবং িপতামাতা  

পয�ােলাচনা এবং সা�াৎকার, �চকিল� এবং 
এফিজিড 

 

িনিবড় পিরবী�েণর জ� ন�না কাঠােমা (Sampling Design) 

বাংলােদেশর ৭� িবভাগ �থেক ন�না সং�হ করার িস�া� �মাতােবক �েত�ক িবভাগ এক এক� �র (Stratum) ধরা 

হেয়েছ এবং �মাট ৭� �র �থেক ত� সং�হ করা হেয়েছ। 

 

TOR অ�সরণ কের �েত�ক িবভাগ �থেক �দব প�িতেত ২� �জলা িনব �াচন করা হয়। িনব �ািচত �িত� �জলা �থেক �দব 

প�িতেত িতন� উপেজলা িনব �াচন করা হয়। িনব �ািচত �মাট উপেজলার সং�া ৪২ (৭×২×৩) � এবং �েত�ক উপেজলার 

সকল �সকােয়প িশ�া �িত�ান �থেক �দবন�না প�িতেত �েয়াজনীয় সং�ক িশ�া �িত�ান িনব �ািচত করা হয়। 

 

ন�নার আকার : 

�মাট কয়� �িত�ান ন�নায় অ�� �� করা হেব তা িনধ�ারেণর জ� িনে�র ফ� �লা �বহার করা হয়। 

n = ন�নায় িশ�া �িত�ানর সং�া হেল  

� =
����(def)

��
= 368 

�যখােন Z=1.96 for 95%  confidence level 

P = শতকরা কয়� �িত�ান ল�মা�া অজ�ন কেরেছ। আমরা  P=.80 ধেরিছ। 

Q = 1-P = 0.20 

Def = design effect = 1.5 

e= �েলর সেব �া� মা�া =0.05 

 

িবিভ� পয�ােয় ও িবিভ� ক�াটাগিরর িশ�া �িত�ােনর মে� ব�ন করার �িবধােথ� n= ৩৬৮ �ক �ি� কের �মাট ৩৮৪� 

িশ�া �িত�ান �নওয়া হয়। 

 

এলাকা িভি�ক ন�না িশ�া �িত�ােনর সং�া: 

সমতল এলাকা : ২৩৮ 

উপ�ল এলাকা :   ৬৪ 

হাওর এলাকা :   ৫৫ 

পাহাড়ী এলাকা :   ২৭ 

�মাট               :          ৩৮৪   

 

িশ�া �িত�ােনর ধরন অ�যায়ী ন�না �িত�ান: 

 

�িনয়ার  : ৪৩ 
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মা�িমক  :         ১৯০ 

উ�-মা�িমক : ২৪ 

মা�াসা  :        ১২৭ 

�মাট  :          ৩৮৪ 

�দব চয়ন প�িত অ�সরণ কের �িত�ান িনব �াচন করা হয়। 

 

কম�শালার আেয়াজন  

ইিতমে� আমরা  ময়মনিসংেহর ি�শােল এক� �ানীয় পয�ােয়র কম�শালা আেয়াজন  কেরিছ। �ানীয় পয�ােয়র কম�শালায় 

িবিভ� মা�িমক পয�ােয়র �ল ও মা�াসার িশ�ক, এমএমিস/এসএমিস সদ���, অিভভাবক�� এবং ম�ণালয় ও িশ�া 

িবভােগর কম�কত�া-িবেশষ�গণ উপি�ত িছেলন। গত ৩১ �ম ২০১৭ তািরখ ি�শাল উপেজলার ইউএনও অিফেসর সে�লন 

কে� অ�ি�ত হয়। 

 

ত� �াি�র �� এবং ��ািবত ন�না একক 

িনেচর সারণীেত �কান ক�াটাগিরর কতজন �থেক ত� আনা  হেব তা �দওয়া হেয়েছ। 

 

সারিণ ২.৪: িবিভ� ধরেনর উ�রদাতা, জিরেপর প�িত এবং সং�া 

�ম উ�রদাতােদর ধরন জিরেপর প�িত অংশ�হণকারীর সং�া 
১. িশ�া �িত�ােনর (িব�ালয় ও মা�াসা) ত�াবলী  সা�াৎকােরর জ� 

��প� 
৩৮৪ 

২. িশ�া �িত�ােনর �ধােনর সা�াৎকার 
 

সা�াৎকােরর জ� 
��প� 

৩৮৪ 

৩. িশ�াথ�েদর সা�াৎকার: �িত উপেজলায় ১� কের 
�মাট ৪২� িশ�া �িত�ােন জিরপ (২১� �ত 
অিতির� �ােসর �ব�া রেয়েছ এমন �িত�ান), �িত 
�িত�ান �থেক ২ জন ছা� ও ২ জন ছা�ী (�ি��া� ১ 
জন ছা� ও ১ জন ছা�ী) 

সা�াৎকােরর জ� 
��প� 

১৫৯  �ছেল=৮০ (উপ�ি�=৩৬), 
�মেয়=৭৯ (উপ�ি�=৩৮)  

৪. ঝের পড়া িশ�াথ�েদর সা�াৎকার: �িত উপেজলায় 
১� কের �মাট ৪২� িশ�া �িত�ােন জিরপ (২১� �ত 
অিতির� �ােসর �ব�া রেয়েছ এমন �িত�ান), �িত 
�িত�ান �থেক ঝের পড়া ১ জন ছা� ও ১ জন ছা�ী 

সা�াৎকােরর জ� 
��প� 

৭০ জন 

৫. উপেজলা মা�িমক িশ�া কম�কত�ার সা�াৎকার 
 

সা�াৎকােরর জ� 
��প� 

৪১ (১ জন নারী) 

৬. একােডিমক �পারভাইজােরর সা�াৎকার (�িত 
উপেজলায় ১ জন) 

সা�াৎকােরর জ� 
��প� 

৪০ জন 

৭. �ক� কায�ালয় জিরপ �ক� কায�ালেয়র 
�ক� পিরচালেকর 
সা�াৎকার �নয়া 

হয়। 

১ 

৮. িপতামাতা এবং �ানীয় �নতােন�ীেদর িনেয় এফিজিড 
(�িত �জলায় ১� �িত�ােন) 
 

এফিজিড �মাট ১৪০ জন ��ষ এবং ২৮ জন নারী 
অিভভাবক সদ� ১৪� এফিজিডেত 
অংশ�হণ কের। 

৯. এসএমিস/এমএমিস সদ�েদর এফিজিড (�িত �জলায় 
১� �িত�ােন) 
 

এফিজিড �মাট ১২৮ জন এসএমিস/এমএমিস 
সদে�র মে� ১১৪ জন ��ষ এবং ১৪ জন 
নারী সদ� িছেলন। 
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�ম উ�রদাতােদর ধরন জিরেপর প�িত অংশ�হণকারীর সং�া 
১০. �ক� পিরচালক / অিতির� পিরচালেকর সা�াৎকার সা�াৎকার ১ জন 
১১. �ানীয় পয�ােয় ি�শাল উপেজলা সে�লন কে� গত 

৩১ �ম ২০১৭ এক� �� আেলাচনা অ�ি�ত হয়। 
�ানীয় পয�ােয়র িবিভ� ��িণর �িতিনিধেদর 
অংশ�হেণ অ�ি�ত কম�শালায় আেলাচনা ও মতামত। 
 

কম�শালা অিভভাবক=১০ জন (১ জন নারী), 
এসএমিস/এমএমিস সদ�=১২ জন এবং 
িশ�ক=১২ জন (৪ জন নারী) এবং ১৬ 
জন পরামশ�ক, সরকারী কম�কত�া ও 
উপেজলা িনব �ািহ কম�কত�া। 

 

পরামশ�কেদর কায�াবলীস�হ 
 

পরামশ�ক�ে�র পিরচয় এবং গেবষণা কােজ দািয়�স�হ িনেচর সারিণেত �দখােনা হেলা। 

 

 

 

সারিণ ২.৫: পরামশ�ক�ে�র পিরচয় এবং গেবষণা কােজ দািয়� 

পরামশ�েকর নাম ও পদবী TOR অ�যায়ী পরামশ�কেদর �দ� দািয়�স�হ 
১.অ�াপক ড. আ� ইউ�ফ 
   �ধান পরামশ�ক (�ম িলডার) 

জিরেপর সািব �ক ত�াবধান। জিরপ পিরক�না, ত� িবে�ষণ ও িরেপাট� 
��তকরণ। 

২.অ�াপক ড. এস.এম. হািফ�র রহমান 
   িশ�া িবেশষ� 

জিরেপর সািব �ক ত�াবধান। জিরপ পিরক�না, ত� িবে�ষণ ও িরেপাট� 
��তকরণ। �ম িলডারেক সকল কােজ সহেযািগতা করেবন। 

৩.জনাব মা��র রহমান 
   �য় িবেশষ� 

�য় সং�া� যাবতীয় ত� সং�হ কররেবন ও ত� িবে�ষণ�ব�ক িরেপাট� 
িলখেবন এবং �ম িলডারেক সহেযািগতা করেবন। 

৪.ড. রিমজ আহেমদ 
   পিরসং�ানিবদ/ ত� িবে�ষক 

ত� সং�েহর ��মালা �ণয়ন, ত� িবে�ষণ, ও পিরসং�ানগত সকল �কার 
কাজ করেবন এবং সকলেক ত� সং�া� িবষয় সহেযািগতা করেবন। 

৫.�ণব �মার সরকার 
   পিরসং�ানিবদ 

উপা� সং�হ ও িবে�ষণ 

৬.অ�াপক ড. কাজী সােলহ আহেমদ 
   উপেদ�া 

�েমর সকল পরামশ�কেদরেক �েয়াজনীয় উপেদশ িদেয় সহেযািগতা করেবন। 

৭.�মাঃ নজ�ল ইসলাম খান 
   �কা-অিড�েনটর 

জিরপ কােজর সকল পয�ােয় �যাগােযাগ ও ত� সং�হ স�কতা িনি�ত 
করেবন। 

৮.ত� সং�হকারীগণ মাঠ পয�ােয় ত� সং�হ করেবন। 
৯.ডাটা এি� অপােরটর। ডাটা এি� কাজ করেবন। 
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�তীয় অ�ায় 

�কে�র উে�� অজ�েনর অব�া পয�ােলাচনা ও পয�েব�ণ 
 

�িমকা: �কে�র িনিবড় পয�েব�ণ 

�সেক�াির এ�েকশন �কায়ািল� এ� একেসস ইনেহ�েম� �েজ� (�সকােয়প) শীষ�ক �ক��র বা�বায়ন কাল �লাই ২০০৮ 

�থেক িডেস�র ২০১৭। ছয়� উে��েক সামেন িনেয় ২০০৮ সােল এর কায��ম �� হয়।  �সকােয়প �কে�র �ময়াদ 

কেয়কবার �ি� করা হয় এবং এর যেথ� �যৗি�কতা িছল। িনিবড় পিরবী�েণর মা�েম উ�রদাতােদর মতামত যাচাই কের 

জানা যায় �য, �বিশরভাগ উ�রদাতাই মেন কেরন �সকােয়প �কে�র �ময়াদ �ি� স�ক িছল। তারা দািব কেরন, উপ�ি� 

�দান, অিতির� িশ�ক সহায়তা, িবিবধ �েনাদনা �দােনর ফেল িশ�ার মান উ�ত হেয়েছ এবং গিরব িশ�াথ�েদর 

অিভভাবকেদর আিথ �ক সহেযািগতা হে�। উে���েলার অজ�েনর লে�� চার� অে� িবভ� কায�কেমর আওতায়  ১৩� 

উপাে�র অধীেন �য সকল কায��ম সংঘ�ত হয় �স�েলা পয�ােলাচনা কের এই অ�ােয় তার ফলাফল বণ�না করা হল: 

 
�কে�র �মাট �া�িলত �য় ধরা হয় �মাট ৩৪০০৮০ ল� টাকা। ২০১৭ সােলর �ম মাস পয�� �ম�ি�ত �েয়র অ�গিত িছল 

২৭৯৩৮৬.১৭ ল� টাকা যাহা ল��মা�ার �লনায় ৮২.২% । এই সমেয় বা�ব ল��মা�ার �লনায় বা�ব অজ�ন ওেয়েটজ-

এর মা�েম িহসাব কের �দখা যায় ২০০৮ সােলর �লাই �থেক ২০১৭ সােলর �ম মাস নাগাদ �কে�র �মাট অজ�ন হয় 

৯৭.০০% । 

 
অ�িভি�ক ল��মা�া 

�থম অ�: িশ�ার মান উ�য়ন, িশখন ও িশখােনা �ি�য়া 

উপা�: িশ�াথ�, িশ�ক ও িশ�া �িত�ােন উ�ীপনা ভাতা (ইনেসি�ভ এওয়াড�) �দান 

�সরা িশ�াথ�, �সরা িশ�ক ও ��� িশ�া �িত�ান উ�ীপনা �র�ােরর উে�� হেলা �িত�ান, �ধান িশ�ক, িশ�াথ�, 

িব�ালয় �ব�াপনা কিম� �াের� �চার এেসািসেয়শন ও �ল/মা�াসায় িশ�া সহায়তা �দানকারীেদর অ��ািণত করা। 

মানস�ত িশ�া িবতরেণর মা�েম অিত উ� পয�ােয়র অজ�নেক বজায় �রেখ ও �সািরত কের এটা করা হয়। 

 
�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ২১১৫৫.২০ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিব ১৩৮১৬.৪৬ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ৭৩৩৮.৭৪ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ 

�মাট ১৯৭৫৯.৬৫ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৭৫.৬% । এ অে�র আওতায়  িন�িলিখত অ�গিত সািধত হেয়েছ: 

 

সারিণ ৩.১: িশ�াথ�, িশ�ক ও িশ�া �িত�ােন উ�ীপনা ভাতা �দােনর ল��মা�া ও অজ�ন 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
�সরা িশ�াথ�র �র�ার সং�া ৪৯৬৭০৬ ৫৬৫৫০৪ ১১৩.৯% 
িপএম� এসএসিস �র�ার সং�া ৫২৮১১৪ ৫০৩৬৩৭ ৯৫.৪% 
িশ�ক �র�ার সং�া ৫৯৮১ ৫৯৮১ ১০০.০% 
�িত�ান �র�ার সং�া ১০৩০৮ ৮৮০৯ ৮৫.৫% 

 

অজ�ন: 

�সরা িশ�াথ� �র�ােরর ��ে� ১১৪% অ�গিত সবেচেয় �বশী এবং �িত�ান �র�ােরর ��ে� সবেচেয় কম অজ�ন (৮৬%) 

পিরলি�ত হয়। িশ�ার মান উ�য়েনর ��ে� এই অজ�ন অত�� সে�াষজনক। 
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 �েত�ক িশ�াথ�র জ� গঠন�লক ��ায়েনর �ব�া রাখেত হেব এবং িশ�াথ� িবষয়ািদর ত� ভা�ার �তির, 
সংর�েনর জ� নিথ সংর�ণ করেত হেব।  

 গঠন�লক ��ায়েনর িভি�েত িশ�থ�র �ব �লতা সবলতা িন�পণ �ব �ক জ�ির িভি�েত কায�কির �ব�া করেত 
হেব। 

 িশ�াথ� �যন ��েমািদতভােব আনে�র  সােথ িশখন কায��েম অংশ�হণ করেত পাের তা িনি�ত করেত পাের। 

 সকল িশ�েকর জ� িশ�ায় িড�ী অব�ই িনি�ত করেত হেব। 

 িব�ালেয় র পিরেবশ িশ�া বা�ব িনি�ত করা 

 িশ�ানীিত, িশ�া�ম, পা���েকর িবষয় ব�র আেলােক  িশ�ক িশখন কায��মেযন িনি�ত কেরন �স িবষেয় 
�ব�াপনা কিম� �জারদার �িমকা রাখেবন। 

 িব�ালেয় িশ�ায় িড�ী এবং িশ�া অ�রাগীেদর িনেয় পরামশ�ক কিম� গঠন করেত হেব। যারা িশ�ক, অিভভাবক 
ও িশ�াথ�েদরেক পরামশ� �দান এবং সম�ার সমাধান করেবন। 
 

 

ইংেরজী, গিণত ও িব�ােন অিতির� সহায়তা (অিতির� �াস �চার বা এিস�) কায��ম 
 

�কে�র অিতির� �াশ িশ�ক কম��চীর (এিস�) ল�� হল িনব �ািচত �যসকল িশ�া �িত�ােন ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান 

িবষেয় �কান িবষয়িভি�ক িশ�ক �নই অথবা িবষয়িভি�ক িশ�ক অপয�া� রেয়েছ �সসকল �িত�ােন অিতির� িশ�ক 

সহায়তা �দান করা। চলমান অিতির� �াশ িবেশষ� িশ�ক বা এিস-আর�  কম��চী �ত�াহােরর পর �সকােয়প অিতির� 

�াশ িশ�ক কম��চী বা�বায়ন কের। িশ�া ও আথ �-সামািজক িদক িবেবচনা কের িনব �ািচত �িত�ানস�েহ ইংেরিজ, গিণত 

ও িব�ান িবষেয় অিতির� �াশ িশ�ক পদায়ন করা হয়। এিস� কম��চী বা�বায়ন হে� ৬৪� �জলার �মাট ৬৪� 

উপেজলায়। অিতির� �াশ িশ�ক কম��চী ২০১৭ িশ�াবষ� নাগাদ ২০০০� িশ�া �িত�ােন বা�বায়েনর পিরক�না থাকেলও 

এ পয�� ৬০০� �ত িরেসাস � �উটর এবং ১৬৫০�েত অিতির� �াস িশ�েকর মা�েম �াস পিরচালনা করা হয়। �য সকল 

িশ�া �িত�ােন িনয়িমত িবষয় িশ�ক �নই অথবা অপয�া� িশ�ক রেয়েছ �স�িলর জ� অ�ািধকার িভি�েত �ক� অিতির� 

��িণ িশ�ক তািলকা�� কের। তেব তািলকা�� হেত ত�েদরেক অব�ই অিতির� ��িণ িশ�ক-এর জ� �যা�তার 

িনধ�ািরত শত� �রণ করেত হয়।  

 

অিতির� িশ�ক �দয়ার ফেল িশ�াথ�রা অংক, ইংেরজী ও িব�ােন ভাল করেছ এবং পােশর হার �ি� �পেয়েছ। অিতির� 

�াস িশ�াথ�েদর �লখাপড়ার মান উ�য়েন িবেশষ অবদান রাখেছ বেল �ধান িশ�কগণ মেন কেরন। এিস�-র িশ�কেদর 

মে� ঝের পড়ার হার অেনক �বশী। িক� িক� িশ�া �িত�ােন (শতকরা ২.৫�) এইচএসিস পাশ িশ�কগণ অিতির� িশ�ক 

িহেসেব কাজ করেছন �যখােন ��নতম ��া�েয়ট িশ�ক থাকা বা�নীয়। িশ�ক�� অিতির� �াস পিরচালনা করায় তােদর 

পড়ােনার দ�তা �মা�েয় কমেছ এবং �ল �ােস পড়ােনার আ�হ ও কেম যাে�। উপর� �াস পয�ােয় পিরবী�ণ স�কভােব 

না হওয়ায় িশ�কেদর পড়ােনার �ব �লতা ও অমনেযাগ সকল ��কেহা�ারেদর নজের আেস  না  বেল িশ�াথ�রা মানস�ত 

িশ�া �থেক বি�ত হে�। �য সকল িশ�া �িত�ােন অিতির� িশ�ক (এিস�) �নই �স সকল �িত�ােনর িশ�াথ�রা 

মানস�ত িশ�া পাে� না। 
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িচ� ১:  অিতির� গিণত �াস, আমরাগািছয়া ব��িখ উ� িব�ালয়, শরণেখালা, বােগরহাট 

 

�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ৩৪৫১২.৪২ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিব ৫৮.৬২ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ৩৪৪৫৩.৮০ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ �মাট 

২৪৬৭৭.৫৯ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৭১.৫% । এ অে�র আওতায়  িন�িলিখত অ�গিত সািধত হেয়েছ: 

 

সারিণ ৩.২ : ইংেরজী, গিণত ও িব�ােন অিতির� সহায়তা (অিতির� �াস �চার বা এিস�) কায��ম 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
আর� ��া�াম �িত�ান সং�া ৪০২ ৬০০ ১৪৯.৩% 
অিতির� �াস সং�া ১০৫০০০০ ৯৫৪৫২৫ ৯০.৯% 
এিস� �িত�ান সং�া ২০০০ ১৬৫০ ৮২.৫% 
এিস� সং�া ৬০০০ ২৯০০ ৪৮.৩% 

 

অিতির� ��িণ িশ�ক কম��চীর কায��মস�হ: এ কম��চীর আওতায়  �দ� সহায়তাস�হ হ’ল: (ক) কািরগরী সহায়তা 

�দানকারী �িত�ান (�এ ফাম�) িনেয়াগ; (খ) কািরগরী সহায়তা �দানকারী �িত�ােনর মা�েম ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান 

িবষেয়র অিতির� ��িণ িশ�কগণেক �মৗিলক ও নবায়ন �িশ�ণ �দান; (গ) �ক��� িশ�া �িত�ানস�েহ িনয়িমত 

�ােসর আেগ এবং �েত�ক ��বার অথবা অ� ��র িদন�িলেত অিতির� �ােশর আেয়াজন  করা। অিতির� �শ�ী িশ�ক 

�িত স�ােহর �িবধাজনক �য �কান এক িদন �� �ভাগ করেত পারেবন; (ঘ) �িত�ানিভি�ক এইচ�/�পার, 

এসএমিস/এমএমিস, িপ�এ, িবএসেক, ইউএসইও, লাইে�িরয়ান, ��িত বা�বায়ন সহেযাগীেদর িনেয় অিতির� �াশ 

কম��চীর পিরিচিত অ��ান আেয়াজন  করা; (ঙ) �িত মােস িনয়িমত �াশ ছাড়াও কমপে� ১৬� অিতির� �াশ পিরচালনার 

জ� অিতির� �াশ িশ�কগণেক সংগ�ত ও উ��ু করা; (চ) ��িণ ক� সহায়তা �দােনর �ব�া করা; (ছ) িশ�ণ-িশখন 

উপকরণ সহায়তা �দান। 

 
অজ�ন:   

 অিতির� �াস পিরচালনার ফেল গিণত, ইংেরজী ও িব�ান িবষেয় �ব �ল িশ�াথ�রা িবিভ� �কৗশল িশেখেছ এবং 

তােদর অেনেকই ভাল ফল করেছ। অিভভাকেদর সােথ উ�ু� আেলাচনায় জানা যায়, �কান �কান িব�ালেয় িনজ 

উে�ােগ অিতির� �াস �নয়া হয় িবেশষ কের ইংেরজী, গিণত ও িব�ান িবষেয়। �য সকল িব�ালেয় অিতির� 

�াস �নয়ার �ব�া আেছ �সখানকার িশ�াথ�রা আেগর �চেয় দ� হে�। �াইেভট পড়ার চাপ কেমেছ। �ব �ল ও 
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অিনয়িমত িশ�াথ�র জ� অিতির� �াস অেনক সহায়ক হেয়েছ। �ব �ল ও িপিছেয় পড়া িশ�াথ�েদর জ� িবেশষ 

�িবধা হে� বেলেছন এক চ�থ�াংশ উ�রদাতা। সব উপেজলায় অিতির� িশ�ক �নই �স জ� অিতির� �ােসর 

�ব�া �নই। িশ�ার উ�য়েনর ��ে� এই �ব�া ����ণ� �িমকা রাখেছ। �ব �ল িশ�াথ�েদর উপি�িতর হার �ি� 

�পেয়েছ।  

 অিতির� িশ�ক �দয়ার ফেল িশ�াথ�রা অংক ও ইংেরজীেত ভাল করেছ এবং পােশর হার �ি� �পেয়েছ। অিতির� 

�াস িশ�াথ�েদর পড়ার মান উ�য়েন িবেশষ অবদান রেয়েছ বেল �ধান িশ�কগণ মেন কেরন।  

 বািহেরর ভাল ও অিভ� িশ�কগণ �বশী ফল�� বেল মেন কেরন �ধান িশ�কগণ।  

 �ক��� �লস�েহ িশ�া সেচতনতা ও কিমউিন� �মািবলাইেজশন সং�া� কাজ পিরচািলত হেয়েছ।  

 এসএমিস/এমএমিস সদ�েদর সােথ উ�ু� আেলাচনায় তারা বেলন, অিতির� �াস �নয়ার ফেল িশ�াথ�রা আেগর 

�চেয় দ� হে�, �াইেভট পড়ার চাপ কেমেছ, পড়ার �িত আ�হ  �বেড়েছ এবং িব�ালেয় �মেয় িশ�াথ�র সং�া 

�বেড়েছ ও পরী�ায় �তকােয�র সং�া �বেড়েছ।  

 �ব �ল ও অিনয়িমত িশ�াথ�র জ� অিতির� �াস অেনক সহায়ক হেয়েছ।  

 িপিছেয় পড়া িশ�াথ�রা �িতেযািগতায় িফের আসেত  �পেরেছ।  

 উপ�ি�র জ� গিরব অ��ল �মধাবী িশ�াথ�রা �লখাপড়ার �েযাগ পাে�, িশ�ার হার �বেড়েছ এবং িশ�ার �িত 

আ�হ  �ি� হেয়েছ।  

 ঝের পড়া �বিশরভাগ িশ�াথ� পড়ােলখা ন�ন কের �� করেত �পেরেছ, বা�িববাহ �রাধ হেয়েছ এবং িশ�াথ�েদর 

মে� ঝের পড়া কেমেছ। 

 

সম�াস�হ:  

 এিস�-র িশ�কেদর মে� চাকির ত�াগ করার হার অেনক �বশী।  

 িক� িক� িশ�া �িত�ােন (শতকরা ২.৫�) এইচএসিস পাশ িশ�কগণ অিতির� িশ�ক িহেসেব কাজ করেছন 

�যখােন ��নতম ��া�েয়ট িশ�ক থাকা বা�নীয়। 

 পিরবী�ণ �কমেতা না হওয়ায় এবং িশ�ক�� অিতির� �াস পিরচালনা করায় তােদর পড়ােনার দ�তা কমেছ 

এবং �ল �ােস পড়ােনার আ�হ  কেম যায়। 

 �য সকল �িত�ােন অিতির� �ােসর �ব�া �নই �সসব �িত�ােনর িশ�াথ�রা �িত�� হে�। 

 

পাঠাভ�ােসর উ�য়ন 

�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ১৮৩২৩.৭৭ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিব ৮৯৫.৮১ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ১৭৪২৭.৯৬ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ 

�মাট ১৫১৯৭.২১ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৮২.৯% । এ অে�র আওতায়   িন�িলিখত অ�গিত সািধত হেয়েছ: 

 

সারিণ ৩.৩: পাঠাভ�ােসর উ�য়ন 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
িশ�া �িত�ান সং�া ১১৫০০ ১১৯৮২ ১০৪.২% 
ছা�ছা�ী (�লাই ২০০৮-�ন ২০১৬) সং�া ৬১৩০৬১৯ ৬১৬২১৫০ ১০০.৫% 

 

অজ�ন: 
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 �মাট ১১৫০০ � লি��ত িশ�া �িত�ােনর �েল ১১৯৮২ �েত পাঠাভ�াস কম��িচ চলেছ এবং এ পয�� �মাট 

৬১৬২১৫০ জন িশ�াথ� পাঠাভ�াস �ােব �� হয়।  

 লে��র �লনায় ১২৭% বই যার পিরমাণ ৩৫,৬৩,৪১২ এই সকল �িত�ােনর ��াগাের পাঠােনা হয়।  

 িশ�াথ�েদর �র�ার িহেসেব লি��ত সং�ার �লনায় ১১৫% বই �দান করা হয় যার পিরমাণ ৩৪,৩৭,৭৬১ ।  

 িশ�াথ�েদর পড়ার অভ�াস গঠন িবষেয় আেলাচনায় অিভভাবকগণ বেলেছন, িশ�াথ�েদর পাঠাভ�াস উ�য়েন 

লাইে�িরর �ব�া করা হেয়েছ। লাইে�ির �থেক �নয়া বই িশ�াথ�রা এেক অে�র সােথ আদান �দান কের থােক; 

এেত তােদর মে� পড়ার অভ�াস �তির হে�। বই পড়ার অভ�ােসর ফেল িশ�াথ�েদর মে� গ� বলা, িবতক�, কিবতা 

আ�ি�  করার আ�হ  বাড়েছ। 

 শতকরা ৮১.১ জন িশ�াথ� জািনেয়েছ �য, তারা অ� িশ�াথ�েদর সােথ বই িবিনিময় কের এবং পছে�রেলখেকর 

বই �বর হেল তা যত �ত স�ব পাওয়ার �চ�া কের। তারা অ� বা�ােদর সােথ বেস বই পেড় । তারা বই সােথ কের 

বািড়িনেয় যায় এবং �শায়ার সময় বই পেড়। 

 �ক� কায��েমর ফেল িশ�াথ�েদর পাঠাভ�ােসর উ�িত হে�, ঝের পড়া িশ�াথ�র সং�া কেমেছ, বা� িববােহর 

হার কেমেছ, �েব �র �লনায় �মেয় িশ�াথ�র অংশ�হণ বাড়েছ। 

 পাঠাভ�ােসর উ�য়েনর উপর �সকােয়প �ক� যেথ� ��� িদেচছ। �া� ত� �থেক �তীয়মান হয় �য �ায় সব �েলই 

এ িবষেয় �ি� িদেয়েছন। পাঠাভ�াস কায��ম ��ুভােব করার জ� ৩৪ শতাংশ �েল লাইে�িরয়ান এবং ৫৩ শতাংশ 

�েল সহকারী িশ�ক এ দািয়� পালন কেরেছন। পাঠাভ�াস উ�য়েনর জ� িশ�াথ�রাও �� আেছন। গেড় ১৮২ জন 

িশ�াথ� (৯৭ ছা�ী) �� আেছন। �ধান িশ�েকর িরেপাট� অ�যায়ী িশ�াথ�রাও ��ায়ন পরী�ায় অংশ�হণ 

কেরেছন এবং ভালভােব কাজ করেছন এবং অেনক িশ�াথ� �ল �থেক কাজ করার জ� �র�ার �পেয়েছন। 

  ২০১৬ সােল �িত� িশ�া �িত�ান গেড় ২৪৬� বই সং�হ কেরেছ। বয়স ও �মধা অ�যায়ী বই সরবরাহ করার 

ফেল পােঠর অভ�ােসর উ�িত হেয়েছ। িশ�াথ�েদর পাঠাভ�াস উ�য়েন লাইে�িরর �ব�া করা হেয়েছ। বই পড়ার 

অভ�ােসর ফেল িশ�াথ�েদর মে� গ� বলা, িবতক�, কিবতা আ�ি�েত  আ�হ  বাড়েছ। িশ�াথ�রা দলব�ভােব 

�লখাপড়ার �েযাগ পাে�। 

 �বিশর ভাগ িশ�া �িত�ােনর লাইে�িরেত বই পড়ার পিরেবশ �নই।  

 

সম�াস�হ:  

 পাঠাভ�াস কায��েমর জ� �ায় ২০% িশ�াথ� �েযাগ পায়। ফেল �বশীর ভাগ িশ�াথ� পাঠাভ�ােসর �েযাগ �থেক 

বি�ত হে�। 

 িশ�াথ�র সং�ার �লনায় বই সরবরােহর পিরমাণ অেনক কম। 

 
�ণগত মানস�� িশ�ার ��ায়ন 

এই কম��িচর ল�� হেলা- ক. বাংলা, ইংেরজী ও গিণত িবষেয় যাচাই প� �তরী করা; খ.যাচাইপ� িদেয় যাচাই কাজ করা 

এবং উপা�স�হ �ি�য়াজাতকরণ ও িবে�ষণ করা; এবং গ. এই সকল িবষেয় সহেযাগীেদর সােথ মত িবিনময় করা। 

 

�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ১৬১৪.৮৭ ল� টাকার সং�ান রাখা হয় যার সবটাই 

িজওিব �থেক পাওয়া। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ �মাট ৯৩.৭৬ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র 

৫.৮% ।  

 



 

 
c„ôv 20 

 

  

মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর পিরবী�ণ ও ��ায়ন শাখা বাংলা, ইংেরজী ও গিণত িবষেয় িশ�াথ�েদর িশখেনর 

�ণগত মান যাচাইেয়র জ� িবষয় িভি�ক ��প� বা যাচাইপ� �তরী কের ন�না জিরেপর মা�েম িশ�াথ�েদর পরী�া �নয়া, 

ত� িবে�ষণ করা এবং �স�েলা িবিভ� মহেল িবতরণ কের মতামত �হণ কের। ২০১২ এবং ২০১৩ সােল �ই পয�ােয় এই 

পরী�া �নয়া হয়। জাতীয় পয�ােয় ২০১৬ সােল এই পরী�ার ফলাফল �কে�র অংশ�হণকারীেদর সােথ মত িবিনমেয়র 

মা�েম িফড�াক �নয়া হয়। 

 
ি�তীয় অ�: ই�িভং ই��ইেটবল এে�স ফর �া �ওর এ- �ল ইনভায়রনেম� 

গরীব িশ�াথ�েদর জ� িপএম� িভি�ক উপ�ি� 

িপএম� (�ি� িমন� �টি�ং) এক� দির� িচি�তকরণ/ সনা�করণ প�িত। এর উে�� হল সব �ািধক সং�ক দির� 

পিরবােরর িশ�াথ�েদর �সকােয়প �বিত�ত উপ�ি� ও �উশন �িবধার আওতায়  আনা । িপএম� পিরবারিভি�ক এক �সট 

পিরবত�নশীল চলেকর মা�েম �-�িতেবিদত তে�র িভি�েত �েত�ক আেবদনকারীর জ� ক�ােণর �যা�তা িনধ�ারণ কের। 

এই ক�ােণর �যা�তা িনণ�েয়র িভি�েত �মা�সাের আেবদনকারীেদর তািলকা�� করা হয়। তারপর িনধ�ািরত হয় �যা�তা 

িনণ�েয়র সীমা। �কান আেবদনকারীর ক�ােণর �যা�তা িনণ�য় যিদ এ সীমার সমান বা নীেচ থােক তেব ঐ আেবদনকারী 

িশ�াবেষ�র �িত� �সিম�াের উপ�ি� পােব। িক� এ জ� তােক িশ�াগত �যা�তা ও িনধ�ািরত শত� �রণ করেত অ�য়নরত 

থাকেত হেব। অিধক�, অ�ায়নরত �িবধােভাগীর �িত�ােন তার অ��েল �দান করা হেব �উশন অ�দানও।  

িপএম��েথ আেবদন করার জ� আ �হী িশ�াথ�েদর �যা�তা: 

 িন�িলিখত শত� �রণ করেল আ�হী  �াথ� িপএম� �েথ আেবদেনর �যা� িবেবিচত হেব: 

 ন�ন ৯০ �সহ ২১৫� উপেজলায় ২০১৫ সন হেত �� ৫ম ��িণেত প�য়া  দির�/ অ��ল পিরবােরর িশ�থ�রাই 

আেবদন করেব।  

 আেবদনকারীেক অব�ই দির�/ অ��ল পিরবােরর হেত হেব। িশ�া �িত�ানেক িনি�ত করেত হেব �য িপএম� 

�েথ ��িরত তািলকায় ��ল পিরবােরর �কান �ছেল �মেয়েক অ�� �� করা হয়িন।  

 
িপএম� ত� �দান করেত ছয়� ন�ন চলক সং�� করেত হেব। সং�� চলক স�হ হেলা:  

ক. �ল কেলেজ পেড় পিরবােরর এমন �ছেলেমেয়র সং�া; খ. িশ�াথ� িহজড়া িশ� িক না; গ. পিরবােরর �কউ িক 

কি�উটার �বহার করেছ িকনা; ঘ. পিরবাের উপাজ�নকারী �ি�র সং�া; ঙ. পিরবােরর সদ�েদর �বহােরর জ� আলাদা 

িনজ� টয়েলট আেছ িকনা; এবং চ. িশ�াথ� িছটমহেলর বািস�া িকনা। 

 

িপএম� �তিরেত �মাট ২৭� চলেকর ত� সং�হ করা হয়। এই ২৭� চলেকর মে� ১৯� িদেয় (�ি�) িশ�াথ�র আিথ �ক 

অব�া পিরমাপ করা হয় এবং বাকী ৮� হে� �ডেমা�ািফক চলক। ২৭� চলেকর িল� বা�বায়ন �া�েয়ল ২৯ ��ায় আেছ।  

 
�কে�র আও তায় এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ১৮৮৯০৮.৬ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিব ১০৯৮৩.৪৩ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ১৭৭৯২৫.১৭ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ 

�মাট ১৬২৮৫৪.০৫ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৮৬.২% । এ অে�র আওতায়  িন�িলিখত অ�গিত সািধত হেয়েছ: 

 

সারিণ ৩.৪: িপএম� িভি�ক উপ�ি� �া�গরীব িশ�াথ�র ল��মা�া ও অজ�ন 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
ছা�ছা�ী (�লাই ২০০৮- �ম 
২০১৭) 

সং�া ১০০৬২৭৫৪ ৯৭৬৩৩২১ ৯৭.০% 
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সারিণ ৩.৫ : ২০১৬ সােল পােশর হার িন��প: 

পরী�ার নাম 
 

পােশর হার (শতাংশ) 
�ছেল �মেয় উভয় 

SSC      সকল িশ�াথ� ৮৭ ৮৩ ৮৫ 
SSC      PMT িশ�াথ� ৭১ ৭১ ৭১ 
JSC      সকল িশ�াথ� ৮৯  ৮৬ ৮৮ 
JSC      PMT িশ�াথ� ৭৫ ৭৭ ৭৬ 

 ��:মাঠ জিরেপ �া� ফলাফল 

 

িপএম� িশ�াথ�েদর মে� �মেয়রা �ছেলেদর �লনায় ভাল করেছ।  

িশ�ার মােনা�য়েন �সকােয়প �কে�র ��� স�েক� অিভভাবকগণ বেলেছন- 

 উপ�ি�র মা�েম িশ�াথ�রা �লখাপড়ার ও িশ�া উপকরেণর �য় িনব �াহ করেত পারেছ। 

 অিভভাবকগণ আিথ �কভােব �িবধা পাে�ন। সামািজক উ�িত হে�, িশ�া িব�ার লাভ করেছ, ঝের পড়া িশ�াথ�র 

হার কমেছ, িশ�ার মান বাড়েছ। 

 িশ�া �িত�ােনর অবকাঠােমাগত উ�য়ন হে�। 

 িশ�াথ�রা আইিস� �িবধা পাে�। 

 �লখাপড়ার পাশাপািশ িবেনাদেনর �ব�া �ি� হেয়েছ। 

 
িনিবড় পিরবী�েণর মা�েম ৩৮৪� িশ�া �িত�ান �থেক �া� তে�র িভি�েত ষ� �থেক দশম ��িণেত িপএম�ধারী 

িশ�াথ�েদর ভিত� হার িবে�ষণ করেল �দখা যায় �য ২০০৮ �থেক ২০১৭ সাল পয�� �েত�ক বছেরই িপএম�ধারী ছাে�র 

�লনায় িপএম�ধারী ছা�ীর ভিত�র হার �বশী। যিদও ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সােল �মাট িপএম�ধারী ছা�ীর সং�া ২০০৮ 

সােলর �লনায় �াস �পেয়েছ, ত�ও ২০১৭ সাল পয��ও িপএম�ধারী ছা�ীর সং�া িপএম�ধারী ছাে�র �লনায় �বশী। উপেরর 

সারিণ �থেক �িতয়মান হয় �য ২০০৮ সােলর ১১০ জন �থেক িপএম�ধারী ছা�ীর সং�া �াস �পেয় ২০১৪ সােল ৮১ জন 

হয়, যা পরবত�েত ২০১৬ ও ২০১৭ সােল �ি� �পেয় যথা�েম ৮৯ ও ৯২ জন হয়। অ�িদেক, ২০০৮ সাল �থেক িপএম�ধারী 

ছাে�র সং�া �মাগত �ি� পাে�। �যখােন ২০০৮ সােল িপএম�ধারী ছাে�র সং�া ৫২ জন িছল তা ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ 

সােল �ি� �পেয় যথা�েম ৬৫, ৭৪ ও ৭৬ জেন উ�ীত হয়। ল�ণীয় �য, �মাট িপএম�ধারী ছা�ছা�ীর ভিত�র অ�পাত 

�িতবছরই এেকর অিধক িছল।  

 
�লখিচ� ৩.১: মা�িমক পয�ােয় ন�না িশ�া �িত�ানস�েহ ��িণিভি�ক িপএম�ধারী িশ�াথ�েদর ভিত�র হার 
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সারিণ-৩.৬: মা�িমক পয�ােয় ন�না িশ�া �িত�ানস�েহ ��িণিভি�ক ভিত��ত িপএম�ধারী িশ�াথ�েদর গড়সং�া 

বছর 
 

ষ� ��িণ স�ম ��িণ অ�ম ��িণ নবম ��িণ দশম ��িণ সকল ��িণ 
ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� 

২০১৭ ১৮ ২২ ২০ ২৫ ১৬ ২০ ১৪ ১৭ ১২ ১৩ ৭৬ ৯২ ১৬২ 
২০১৬ ২০ ২৬ ১৭ ২২ ১৫ ১৯ ১২ ১৩ ১১ ১২ ৭৪ ৮৯ ১৫৬ 
২০১৪ ১৬ ২২ ১৭ ২০ ১৩ ১৭ ১১ ১৪ ৮ ৯ ৬৫ ৮১ ১৪১ 
২০০৮ ১২ ২৯ ১১ ২৪ ১১ ২৩ ৯ ২৩ ৯ ১৬ ৫২ ১১০ ১৩২ 

 

িপএম�ধারী িশ�াথ�র সং�া িবেবচনায় িনেয় উ�মা�িমেকর িবিভ� ��িণেত �নরায় ভিত�র হার িবে�ষণ করেল �দখা যায় 

�য �মাট িপএম�ধারী িশ�াথ�েদর �নরায় ভিত�র হার ২০০৮ সােলর ০.২ জেনর �লনায় �ি� �পেয় ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ 

সােল যথা�েম ০.৭, ০.৮ ও ০.৭ জন হয়। এই বছর�েলােত িপএম�ধারী ছা�েদর �লনায় িপএম�ধারী ছা�ীেদর মােঝ 

�নরায় ভিত�র হার �বশী। অ�ম ��িণেত �মাট িপএম�ধারী িশ�াথ�েদর �নরায় ভিত�র  হার �লনা�লক �বশী। িল� 

িবভাজেনর িভি�েতও এই ��িণেত িপএম�ধারী ছা�ীর �নরায় ভিত�র হার িপএম�ধারী ছাে�র �লনায় অিধক। 

 

সারিণ-৩.৭: ��িণিভি�ক �ণরায় ভিত��ত িপএম�ধারী িশ�াথ�র গড়সং�া 

বছর 
 

ষ� ��িণ স�ম ��িণ অ�ম ��িণ নবম ��িণ দশম ��িণ সকল ��িণ 
ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী ছা� ছা�ী �মাট 

২০১৭ ০.০ ০.১ ০.১ ০.১ ০.১ ০.২ ০.০ ০.০ ০.০ ০.১ ০.৩ ০.৪ ০.৭ 
২০১৬ ০.১ ০.১ ০.১ ০.১ ০.১ ০.২ ০.০ ০.১ ০.১ ০.১ ০.৩ ০.৫ ০.৮ 
২০১৪ ০.১ ০.১ ০.১ ০.১ ০.১ ০.১ ০.০ ০.১ ০.০ ০.০ ০.৩ ০.৪ ০.৭ 
২০০৮ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.১ ০.১ ০.২ 

 

সম�াস�হ: 

 িপএম� প�িতেত ��ত গিরব িশ�াথ� িনব �াচন করার িনতা�ই জ� িশ�াথ�র এবং তােদর অিভভাবকেদর �েথ 

উপি�ত হেয় দ�তার সােথ ফরম �রণ কের জমা �দয়ার উপর িনভ�র কের এবং পরবিত�েত এলিজইিডর �েকৗশলীর 

মা�েম সকল ত� ঢাকায় আউটেসািস�ং কের �ি�য়াজাত করা হয় যা �বই যাি�কভােব করা হয়। এই প�িতেত 

িশ�ক, এসএমিস ও িশ�া কম�কত�ােদর পে� িনরেপ� মতামত �দয়া �বই ��হ �াপার।  

 

গরীব িশ�াথ�েদর জ� িপএম� িভি�ক �উশন িফ 

�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ২০১৫৬.৭৬ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

স�ণ� অথ�ই িজওিবর অংশ। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ �মাট ১৯২০২.৬১ ল� ল� টাকা যা �মাট 

�া�িলত �েয়র ৯৫.৩% । এ অে�র আওতায়  িন�িলিখত অ�গিত সািধত হেয়েছ: 

 

সারিণ-৩.৮ : িপএম� িভি�ক �উশন িফ �া� গরীব িশ�াথ�র ল��মা�া ও অজ�ন 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
ছা�ছা�ী (�লাই ২০০৮- �ম ২০১৭) সং�া ১১১২৩৬৩৫ ১০৭৭২৭৫৮ ৯৬.৮% 

 

অজ�ন: 

�ক� সমেয় এই কায��েম অজ�ন �বই সে�াষজনক (অজ�ন ৯৭%) । 
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িশ�াথ�েদর জ� সাধারণ উপ�ি� 
�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ৪১৫৪.৫৬ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিবর অংশ ১১১৩৩.১৮ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ৪১৫৪.৫৬ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় 

হেয়েছ �মাট ১০২৮৫.৮ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৬৭.৩% । এ অে�র আওতায়  িন�িলিখত অ�গিত সািধত 

হেয়েছ: 

 

সারিণ-৩.৯: সাধারণ উপ�ি� িভি�ক �উশন িফ �া� গিরব িশ�াথ�র ল��মা�া ও অজ�ন 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
ছা�ছা�ী (�লাই ২০০৮- �ম ২০১৭) সং�া ৩৫০০০০ ৬৭৭২২৯ ১৯৩.৫% 

 

অজ�ন: 

এই কায��েমর মা�েম ৩৫০০০০ জন িশ�াথ�র ল��মা�ার পিরবেত� ৬৭৭২২৯ জনেক (১৯৩.৫%) সাধারণ �ি� �দান করা 

হয় যা কায��েমর আশাতীত  অজ�ন সাধন কের (১৯৩.৫%) । 

 

�তীয় অ�: �িত�ােনর সামথ� �ি� 
এই উপাদান� বা�বায়েনর জ� �য সকল ল��মা�াস�হ িনধ�ারণ করা হেয়েছ �স�েলা হেলা: ক. িশ�া �িত�ােনর সামথ� 

�ি�, খ. িশ�া �িত�ােনর �ব�াপনার জবাবিদিহতা এবং গ. িশ�া সেচতনতা এবং কিমউিন�র স�ৃ�করণ। 

 

িশ�া �িত�ােনর সামথ� �ি� 
�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ১৩৩৪.৬৫ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিবর অংশ ৮০.১৭ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ১২৫৪.৪৮ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ 

�মাট ১১৯৯.১৮ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৮৯.৮% ।  

 

ন�না জিরেপর মা�েম �া� উপা� �থেক জানা যায় �য, �ায় ৯১ শতাংশ িশ�া �িত�ােন লাইে�ির �িবধা আেছ এবং �িত� 

�িত�ােন গেড় ১৫৬০� বই আেছ, ৫৬ শতাংশ �েল �ড�টপ কি�উটার আেছ এবং �িত�ােন গেড় ৪.২৭ � কি�উটার 

রেয়েছ, ৬৭ শতাংশ �েল �লপটপ �িবধা আেছ এবং গেড় ৩.৪ � �লপটপ কি�উটার রেয়েছ, ৫৭ শতাংশ �েল ি��ার 

আেছ এবং �িত� �িত�ােন গেড় ১.৪ � ি��ার রেয়েছ এবং �ায় ৬১ শতাংশ �েল মাল�িমিডয়ার �েযাগ রেয়েছ এবং 

গেড় �িত�ােন ১.৫ � মাল�িমিডয়া �েজ�র রেয়েছ। িবে�ষেণ �দখা যায় �সকােয়প �লস�হ িশ�া সহায়ক পিরেবশ 

�তিরেত ইিতমে� অেনক সফলতা অজ�ন কেরেছ যা �শসংসনীয়। 

 

�ায় ৯৬ শতাংশ �েল পিরচালনা কিম� রেয়েছ এবং �িত� �িত�ােন ২০১৬ সােল গেড় ৮.৮� সভা কেরেছ এবং �ায় ৮৮ 

শতাংশ িস�া�ই বা�বায়ন করা হেয়েছ। িপ�এ সােভ� �থেক �া� ত� অ�যায়ী ৯৮ শতাংেশর �বশী �িত�ােন িপ�এ রেয়েছ 

এবং বছের গেড় ৮� সভা কেরেছ। �লাই-িডেস�র ২০১৬ সােল (৬ মাস) এক� �িত�ান গেড় ৩৭১৫ টাকা ��া� িহেসেব 

�পেয়েছ। উপের উে�িখত ত� �থেক �দখা যায় �য, পিরচালনা কিম� এবং িপ�এ ভালভােব কাজ করেছ। 

 

িব�ালেয় অিভভাবক-িশ�ক সমােবশ আেয়াজন  ও তার �িবধা িবষেয় এসএমিস সদ�গণ বেলন - 

 অিভভাবক-িশ�ক সমােবেশর মা�েম িব�ালয় এবং িশ�াথ�েদর িবিভ� সম�া িবষেয় মতামত িবিনময় হয় 

 বা� িববাহ ব�, �েল িশ�াথ�েদর উপি�িত �ি�, ইভ�িজং, ঝের পড়া �রাধ িবষেয় অিভভাবক সমােবশ এক� 
িবেশষ �িমকা রােখ। 

 সািব �কভােব সামািজক সেচতনতা �ি� পাে�। 

 

সম�াস�হ: 
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 িশ�ক ও অিভভাবকেদর জ� সমােবেশর আেয়াজন  করা এক� ক�ন কাজ। 

 

 

 

িব�ালয় �ব�াপনা ও জবাবিদিহতা 
 

এই কায��েমর আওতায়  �যসকল কােজর পিরক�না করা হেয়িছল �স�েলা হেলা: ক. �িত মােস আইিস� বাবদ সহায়তা 

৮০০ টাকা �িত িশ�া �িত�ান ও এসএমিস/এমএমিসেক �দান করা; খ.িব��ৎ সংেযাগ রেয়েছ এমন িশ�া �িত�ােনর 

�ধানেক আইিস� �িশ�ণ �দয়া, গ. ২১৫� উপেজলার �িত�েত ২� �িত�ােন ��িণকে� �াট� �বাড� �াপন করা এবং 

ঘ.অিভভাবকেদর সমােবশ আেয়াজন  এবং িশ�া �িত�ােনর অজ�েনর ত� িবতরেণর জ� �েত�ক অিভভাবক-িশ�ক 

পষ�দেক বছের ৫০০০ টাকা �দান করা। 

 

�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ৫৫২৮.৭৫ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিবর অংশ ৩৬০৭.১১ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ১৯২১.৬৪ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় 

হেয়েছ �মাট ৩৯১৫.৬৮ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৭০.৮% । এই কায��ম� ১০৪৩৪� িশ�া �িত�ােন বা�বািয়ত 

হয় যা �মাট পিরক�নার ৯০.৫% ।  

 

ন�নায়ন�ত িব�ালয়স�হ জিরেপ �দখা যায় এসএমিস সদ�েদর মে� ১৯% সদ� �াতক পাশ, উ�মা�িমক পাশ ১৫% 

এসএসিস পাশ ১৮% এবং প�ম ��িণ পাশ ৪৪% বািক সদ� িনর�র। 

 

 

 

সম�া: 

 �ক��� িব�ালয়�েলােত আইিস� িবষয়ক জনবেলর অভােব আইিস� কায��ম পিরচালনা করা স�ব হে� না। 

ফেল িশ�া �িত�ান�েলা তােদর বরা��ত অথ� খরচ করেত পেরেছ না। 

 

িশ�া সেচতনতা ও সামািজক উ�◌ু�করণ 
 

�সকােয়প�� সকল �যা� িশ�া �িত�ােনর িপ�এ-�ক স�ত �ি�য়া অ�সরেণ �ক� �ময়ােদ �িত বছর ৫০০০.০০ (প�চ 

হাজার) টাকা ইএিসএম অ�দান �দান করা হয়। িপ�এ সামািজক সমােবশ�লক কায��ম বা�বায়েনর জ� এ অ�দান 

�বহার কের। এ কায��েমর মে� অ�� �� থাকেব ঝের পড়া িশ�াথ�েদর িশ�া �িত�ােন িফিরেয় আনা , অ�তঃপে� 

�িত�ােনর আওতাধীন এলাকায় �মেয় িশ�াথ�েদর উত�� করার (ইভ-�িজং) �বণতা �রাধ এবং উপেজলা পয�ােয় 

িশ�ােমলার আেয়াজেন  সহায়তা �দান। এ অ�দান সরাসির িপ�এ �াংক িহসাব-এ ��রণ করা হয়। �াংক িহসাব� 

পিরচািলত হয় িপ�এ সভাপিত ও সদ�-সিচেবর �যৗথ �া�ের। 

 

�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ৩১০২.৩৯ ল� টাকার সং�ান রাখা হয়। এর মে� 

িজওিবর অংশ ১৮৮৬.৪৫ ল� টাকা এবং �ক� সাহা� ১২১৫.৯৪ ল� টাকা। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় 

হেয়েছ �মাট ২৫৬৪.৩২ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৮২.৭% । এই কায��ম� ৮৮০০ � িশ�া �িত�ােন বা�বািয়ত 

হয় যা �মাট পিরক�নায় উে�িখত ১১৫২৪ � িশ�া �িত�েনর �লনায় ৭৬.৪% । এই কায��েমর আওতায়  ১ ল� ২০ হাজার 

�পা�ার ও আড়াই ল� িলফেলট িবতরণ করা হয় বা�বায়ন�ত িশ�া �িত�ান�েলােত।  
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গত ২০১৬ সােলর িডেস�র পয�� ২১৫� উপেজলায় �মাট ১১,৭৫০� �িত�ােন িপ�এ গঠন করা স�ব হেয়েছ এবং এেদর 

মে� ৯,৫০০�র �াংক একাউ� �খালা হেয়েছ। এসকল �িত�ােনর মে� ১০,৪৭৯�েত �সা�াল অিডট হেয়েছ এবং ৬,৩৩৪ 

�েত আইিস� ��া� পাওয়া �গেছ। (��: এসএমএ �ফাকাল পারসন) 

 

 

 

 

 

সারিণ-৩.৯: িশ�া সেচতনতা ও সামািজক উ�ু�করণ সং�া� �চকস�েহর ল��মা�া ও অজ�ন 

কায��ম একক ল��মা�া অজ�ন অজ�েনর হার %)  
িশ�া �িত�ান (�লাই ২০০৮- �ম ২০১৭) সং�া ১১৫২৪ ৮৮০০ ৭৬.৪% 
�পা�ার সং�া ১২০০০০ ১২০০০০ ১০০% 
িলফেলট সং�া ২৫০০০০ ২৫০০০০ ১০০% 

 

অজ�ন: 

ন�না িব�ালয় স�হ �থেক সা�াৎকার ও উ�ু� আেলাচনার মা�েম �া� ত� িবে�ষণ �ব �ক অজ�ন স�হ পিরলি�ত হয়:  

 

 এলাকার গ�মা� �ি� এবং অিভভাবক�ে�র িবিভ� অ��ােন/�র�ার িবতরণীেত অংশ�হণ �ি� পাে�। 

 অিভভাবকেদর সােথ �ািত�ািনক �যাগােযাগ �ি� পাে�। 

 ছা�-ছা�ীেদর �সকােয়প কায��েম উৎসাহ বাড়েছ। 

 অিভভাবকেদর িশ�া িবষেয় সেচতনতা এেসেছ এবং তােদর �ি�ভি�র পিরবত�ন হেয়েছ। অিভভাবকেদর 

সেচতনার কারেণ িশ�ার হার �বেড়েছ।  

 িশ�াথ�েদর বািড়েত এবং �েল �লখাপড়া িনেয় অিভভাবক িশ�কেদর মতামত িবিনময় হয়। 

 বা� িববাহ ব� িবষেয় অিভভাবক সমােবশ এক� িবেশষ �িমকা রােখ। 

 সািব �কভােব সামািজক সেচতনতা �ি� পায়। 

 �েল উপি�িত �ি� পায়। 

 িব�� খাবার পািন, �শৗচাগার, িব��ৎ, ��াগার এর উ�য়ন হেয়েছ। 

 উপ�ি�র �িবধার কারেণ �মেয় িশ�াথ�েদর উপি�িত �বেড়েছ, ঝের পড়া কেমেছ। 

 িশ�ামান উ�য়ন ও পরী�ায় পােশর হার �বেড়েছ। 

 িপিছেয় পড়া িশ�াথ�েদর জ� অিতির� �াস �যমন-গিণত, িব�ান, ইংেরিজ িবষেয় �াস �নয়ার �াপাের ��� 

�দয়া হে�। 

 

সামািজক িনরী�া (�সাসাল অিডট) 
 

সামািজক িনরী�ার সদ�গণ িব�ালেয়র জ� িবিভ� উৎস হেত �া� অ�দান স�ক কােজ �য় করা হেয়েছ িকনা ইত�ািদ 

পরী�া বা পয�েব�ণ কেরন। �স জ� অ�দান পাওয়া �গেছ �সই কােজ খরচ হেয়েছ িকনা �সটা পয�েব�ণ কেরন। খরচ বা 

�য় হেল কত টাকা �য় হেয়েছ �সটা �দেখন। কােজর মান �কমন হে�/ কাজ চলাকালীন সমেয় উ� �ান সেরজিমেন 

পিরদশ�ন কেরন ও পয�েব�ণ কেরন। যাবতীয় িবষয় স�ক ভােব স�� হেয়েছ বা হে� িকনা �সটা তারা িনরী�া কেরন। 

�রিজ�ার খাতায় আয় -�েয়র িহসাব িনরী�া কেরন। �সাশাল অিডট িরেপাট� এ সদ�গণ �া�র কেরন। সামািজক িনরী�ার 

কারেণ �ন�িত �কান �েযাগ থােক না। �েত�ক� কাজ �যমন যথাযথভােব সমপ� হয় �তমন মান �ক থােক। সামািজক 

িনরী�া থাকার কারেণ কােজর ��ায়ন যথাযথভােব হয়। এখােন �কান অব��ায়ণ করার �েযাগ নাই। তাই িব�ালেয়র 

�িত� কােজর ��ে� সামািজক িনরী�ার �িমকা অপিরহায�। ৭০% িব�ালেয় �সা�াল অিডট স�� হে�।  
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িশ�া অ�রাগী �ি�বগ� এখন িব�ালেয়র সােথ স��ৃ হেত আ�হী  হন না। পারদশ� ও ভাল িশ�ক িব�ালেয় অস� 

িনেয়ােগর কারেণ আসেত  পােরন না। �ানীয় িব�বান ও �ভাবশালীর দখেল থাকার জ� িব�ালেয় মান স�� িশ�া কায��ম 

চলেত পারেছ না। 

 

�ভৗত ও অ�া� �িবধািদর উ�য়ন  
�কে�র ৪� অে�র ১৩� উপাে�র মে� �ল পিরেবশ উ�য়ন (আইএসএফ) অ�তম ����ণ� উপা�। আইএসএফ কম��িচর 

�ল উে�� হেলা: িশ�াথ�েদর জ� িনরাপদ পিরেবশ, পানীয় জল সরবরাহ, �ািনেটশন ও অবকাঠােমাগত �িবধা িনি�ত 

করা। এেত িশ�াথ�েদর কােছ িশ�া �িত�ান আকষ �ণীয়, িনরাপদ ও �া���দ �তীয়মান হয়। �কে�র আওতায়  অেপ�া�ত 

অন�সর �িত�ান�িল �লখাপড়ার উ�ত পিরেবশ িনি�ত করেত চািহদা অ�যায়ী আইএসএফ কায��েমর জ� �েয়াজনীয় 

বরা� �দান করা হয়। এ বরা� িশ�া �িত�ােনর পিরেবশ উ�য়ন ছাড়াও িশ�াথ�েদরেক িব�ালয়�খী করেত এবং িশ�ার 

�ণগত মান অজ�েন সহায়ক। 

 

�মাট ১১,৫২৪ � িশ�া �িত�ােনর জ� এই উপাে�র কায��ম বা�বাযন করা হয়। ৩য় সংেশািধত বােজেট �মাট ৫৮৬৫.৩৮ 

ল� টাকা ধরা হেয়েছ যার মে� ৯০০.২৯ ল� টাকা িজওিবর এবং বাকী টাকা �ক� সাহা�। ৬৬৭৭.৩৪ ল� টাকা �ম 

২০১৭ পয�� খরচ হেয়েছ যা বােজেটর ১১৩.৮% । 

 

এই কায��েমর আওতায়  ক) খাবার পািন ও ি��র িবিশ� পায়খানা �াপেনর জ� এবং �ছেলেমেয়েদর জ� আলাদা পায়খানা 

�তরী (পািনর �ব�াসহ); খ) �টকিনক�াল পরামশ�ক-এর �সবার মা�েম আেস �িনক, লবণা�তা এবং �া�ািনজ �ারা পািনর 

�উবওেয়ল �িষত িকনা তা �িত�ােনর প� �থেক পরী�া কের �দখা এবং গ) িবিভ� কােজর পরী�া কের �দখার জ� মাঠ 
পরী�ার য�পািত িনি�ত করা। 

 

��িণক� সং�ার হেয়েছ ১০৭০ �র �েল ৮৭০ � ��িণক� (৮১.৩%) । ওয়াটার পা� ও �াংক সং�ার হেয়েছ ২৪০০ �র 

�েল ১৪৮৭ � (৬১.৯%), �লা ক� ওয়াশ �ক ৮০০ �র �েল ৬০৪ � (৭৫.৫%), গভীর নল�প ১৬২০ �র �েল হেয়েছ 

১৪৮৭ � (৯১.৮%), �ইন �াি�ন ১৮৬৫ �র �েল ১৮২৬ � (৯৭.৯%), ১০২০ � �ােলা �উবওেয়ল-এর �েল ৯৮০ � 

(৯৬.১%), ওয়াটার িপউিরফায়ার ১৭৬০ �র �েল ১৩৬৫ � (৭৭.৬%), �রইন ওয়াটার হারেভি�ং ১১৫ �র �েল ৬৯ � 

(৬০%), আেস �িনক �ট.িকটস ১৫৮৫�র �েল  ৯০৫ � এবং �া�ািনস িকটস ৪৬০ � সং�ার করা হেয়েছ। 

 

�ক� এলাকায় ২০১০ সােল ৭৮% িব�ালেয় িনরাপদ খাবার পািন সরবরাহ করা হয় যা ২০১২ সােল �বেড় ৯৩% -এ 

দ�িড়েয়েছ এবং ২০১৫ সােল ৯৫% এ এেস উ�ীত হয়। ২০০৯ সােল �ক� এলাকায় ৯০% িব�ালেয় �ছেলেমেয়েদর জ� 

আলাদা �াি�েনর �ব�া িছল যা ২০১২ সােল �বেড় ৯৬% এবং ২০১৬ সােল ৯৮% এ দ�িড়েয়েছ। (��: �বনেবইস) �াথিমক 

িব�ালেয়র �ায় টয়েলট পির�ার করার জ� �◌ুেড� ি�েগট �তরী করেত হেব। িব�ালেয়র �াউটেদরেক স��ৃ কের 

�ম গঠন �ব �ক টয়েলট পির�ার রাখা �যেত পাের।  

 

িশ�া �িত�ােন িশ�ার �ভৗত �িবধািদর উ�য়ন: 

আরিডিপিপ অ�যায়ী ২০১৬ সােলর ল�� িছল ২১৫� ওয়াশ �ক �তরী করা এবং ২০১৭ সােলর মাচ� মাস নাগাদ ২১৪� �ক 

�তরী করা হেয়েছ। এই সমেয় ৮০০� লি��ত �� খরেচর ওয়াশ �েকর মে� ৭৮৮� �তরী করা স�ব হেয়েছ। এই সমেয়র 

মে� ১০৭০� �াস�েমর মে� ১০৬৫�র উ�য়ন কাজ �শষ হেয়েছ। �ছাট �উবওেয়ল ৯৮০� (৯৬%) এবং গভীর নল�প 

�ািপত হেয়েছ ১৬২০�র মে� ১৫৮৭� (৯৮%) । ২০১৭ সােলর মাচ� পয�� ১৮৬৫�র মে� ১৮২৬� (৯৮%) �জাড়া �াি�ন 

�তরী করা হেয়েছ এবং ২৪০০� পািনর পাে�র �েল ১৭৮৩� �াপন করা হেয়েছ। 
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২০১৭ সােলর মাচ� নাগাদ ৪০০� �সালার ওয়াটার ি�টেম� �া� বসােনার কথা থাকেলও ২৬০� বসােনা স�বপর হেয়েছ 

এবং �মাট ৪৬০� �া�ািনজ �টে�র সব কয়� করা স�ব হেয়েছ। এছাড়া এই সমেয়র মে� ৯০৫� আেস �িনক �ট� স�� 

হেয়েছ। পািন �শাধন য� ১৭৬০�র মে� ১৩৬৫� জায়গায় বসােনা স�ব হেয়েছ। (��: �সকােয়প �িতেবদন) 

 

আন�ময়  �লখাপড়ার জ� অবকাঠােমা �ব�ার উ�িত করেত হেব। �মেয়েদর টয়েলট সং�া আরও  বাড়ােত হেব। জিরেপর 

উ�রদাতােদর অেনেকই মেন কেরন, �ািনেটশন ও �েপয় জেলর �ব�া কের িশ�াথ�েদর �াে��র উ�িত হে�। 

 

�েত�ক িব�ালেয় �ভৗত�িবধািদ ও উ�য়ন�লক কায��ম �নই, তেব িক� িক� িব�ালেয় এই �িবধািদ রেয়েছ এবং ভিব�েত 

�েত�ক িব�ালেয় চািহদা �মাতােবক �ভৗত�িবধািদ ও উ�য়ন কায��ম �হেণর জ� পরামশ� �দান করা হেলা। �কে�র 

�ভৗত�িবধািদ ও উ�য়ন কােজর ফেল িব�ালেয় �মেয় িশ�াথ�েদর উপি�িত �বেড়েছ, িব�ালেয় িশ�া িবষয়ক 

সেচতনাতা�লক ��া�াম হে�। বা�িববাহ �রাধ �সিমনার, ��েরাপন ইত�ািদর �ভােব �মেয়রা উ� িশ�ায় আ�হী  হে�। 

মােঝ মােঝ অিভভাবক সমােবশ আেয়াজন  করা হয় এবং এেত ইভ�িজং,বা� িববাহ, ঝের পড়া িক�টা হেলও �রাধ হে�। 

 

িশ�াথ�েদর সােথ আেলাচনায় �া� তে�র িভি�েত িশ�া �িত�ােনর অবকাঠােমাগত �েযাগ �িবধা িবষেয় জানা যায় �য 

তারা, ��িণক�, �খলার মাঠ এবং িব�� খাবার পািন এই িতন �ভৗত �িবধািদরিবষেয় িশ�াথ�রা স �বািধক সে�াষ �কাশ 

কেরেছ।  

 

এসএমিস/এমএমিস সদ� এবং অিভভাবকেদর সােথ উ�ু� আেলাচনায় তােদর মতামত জানা যায়। তারা �ক� কােজর 

ফেল অবকাঠােমাগত অ�গিত স�েক� জানা যায় �য, �কে�র কায��েম নল�প, ভবন �মরামত, �শৗচাগার, িব��ৎ, ��াগার 

�ব�া রেয়েছ, �মেয় িশ�াথ�রা আলাদা টয়েলট �িবধা পাে�, ফেল �মেয় িশ�াথ�র উপি�িত �বেড়েছ এবং িশ�াথ�রা 

��াগার �িবধা পাে�, ফেল পড়ার �িত তােদর আ�হ  বাড়েছ। 

 

ন�না িশ�া �িত�ানস�েহ অবকাঠােমাগত পিরি�িতর িদেক তাকােল �দখা যায় �য, �ায় ৬০ শতাংশ িশ�া �িত�ােনর 

পাকা দালান রেয়েছ। �ায় ৯৩ শতাংশ িশ�া �িত�ােন নল�প িব�মান। �া��স�ত পায়খানা রেয়েছ ৯৩ শতাংশ �িত�ােন। 

এিদেক, ছা�ীেদর জ� �থক �া��স�ত পায়খানা রেয়েছ �ায় ৮৬ শতাংশ �িত�ােন। �ায় ৯৬ শতাংশ িশ�া�িত�ােন 

�খলার মাঠ আেছ। অথ�াৎ অবকাঠােমাগত পিরবত�ন িবেবচনায় িনেয় বলা যায় �য জিরপ�ত িশ�া�িত�ান�েলােত সা�িতক 

সমেয় উে�খেযা� উ�য়ন ঘেটেছ। 

 

সম�া: 

 টয়েলেটর পির�ার-পরি��তার িবষেয় িশ�াথ�রা স �বািধক অসে�াষ �কাশ কেরেছ। 

 

 

চ�থ� অ�: পিরবী�ণ ও ��ায়ন 
�কে�র আওতায়  এই কায��েমর জ� অ�েমািদত িডিপিপেত �মাট ৪১২১.৯৯ ল� টাকার সং�ান রাখা হয় যা �ক� 

সাহাে�র অংশ। �কে�র �� �থেক এ পয�� এ খােত �য় হেয়েছ �মাট ৮২৬.৪৫ ল� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ২০% । 

�মাট ১১৫২৪� িশ�া �িত�ােন পিরবী�ণ কাজ� হওয়ার কথা থাকেলও �মাট অিজ�ত �িত�ােনর সং�া অিধদ�েরর �ম 

২০১৭-এ �িতেবদেন উে�খ �নই। 

 

পয�েব�ণ ও ��ায়ন সাধারণতঃ �ইভােব করা হে�। শতকরা ২৭ জন �ধান িশ�ক জািনেয়েছন �েলর ২-৩ জন িশ�ক 

এর উপর মিনটিরং করার দািয়� �দওয়া হেয়েছ এবং তারা িনয়িমত মিনটিরং এর কাজ কের থােকন। শতকরা ৩৫ জন 

�ধান িশ�ক জািনেয়েছন, িনয়িমত মিনটিরং হয় িক� িকভােব মিনটিরং হয় তা উে�খ কেরন নাই। �ধান িশ�কগণ 
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পয�েব�ণ উ�য়েনর জ� িক� �পািরশ কেরেছন: �যমন-িনয়িমত পয�েব�ণ এবং �ব�াপনা কিম�র মা�েম িশ�কেদর 

সহায়তা করা। 

 

সম�াস�হ: 

 িনয়িমতভােব �িত� িশ�া �িত�ােন পিরবী�ণ কায��ম স�� হয় না কারণ �ানীয়ভােব জনবেলর অভাব এবং 

সম�েয়র ঘাটিত রেয়েছ। 

 পিরবী�ণ কােজর জ� �কান �িনিদ�� পিরক�না �নই। 

 

 

 

 

 

 

 

আরিডিপিপ অ�যায়ী �কে�র উে�� ও অজ�ন 
�িমক 

নং 
আরিডিপিপ অ�যায়ী �কে�র 

উে�� 
অজ�ন 

১ িশ�ার �ণগতমান িবেশষ কের 
মা�িমক পয�ােয় (ে�ড ০৬ 
�থেক ১০) অিতির� �াস 
সংগঠেনর মা�েম িশ�ণ-িশখন 
�ি�য়ার উ�য়ন, পাঠাভ�াস 
উ�য়ন ও একােডিমক �িতে�র 
িভি�েত �েণাদনা �দান 

মা�িমক পয�ােয় ইংেরজী, গিণত এবং িব�ান িবষেয় অিতির� �াস �নয়ার 
জ� িরেসাস � �চার �নয়া হয় ৬০০� �িত�ােন এবং ১৬৫০� �িত�ােন 
অিতির� িশ�ক িনেয়ােগর মা�েম �মাট ৯৫৪৫২৫� �াস, ১৩০০� এিস� 
��া�াম আেয়াজন করা হয় এবং ২৯০০ জন এিস� িন�� হয়। �সরা ছা� 
৫৬৫৫০৪ জন, িপএম� উপ�ি��া� এসএসিস পাশ িশ�াথ� ৫০৩৬৩৭ জন, 
িজিপএ ১৫৫ জন এবং ৮৮০৯� িশ�া �িত�ানেক �র�ার �দান করা হয়। 
িশ�াথ�েদর মে� পাঠাভ�াস �ি�র লে�� িব� সািহত� �কে�র সহেযািগতায় 
১১৯৮২� মা�িমক িশ�া �িত�ােন �মাট ৬১৬২১৫০ জন িশ�াথ�েক বই 
পড়া কায��েম স��ৃ করা হয়। এর ফেল বলা যায় �য, িতন� কায��েম 
অ�িভি�ক বা�ব অ�গিত পিরলি�ত হয় যথা�েম ৯৪%, ৯০% এবং 
১০৪% যা �থেক �তীয়মান হয় �য, �ক� উে��র �বশীরভাগ অিজ�ত 
হেয়েছ। 

২ দির� ছা�-ছা�ীেদর �ি� ও 
�েণাদনা �দান, �ামীণ ও 
�সিমআরবান এলাকার িশ�া 
�িত�ােনর িবপরীেত �বতন 
�িবধা (�উশন) �দােনর 
মা�েম িশ�ার ��ে� সকেলর 
সমান �েবশািধকার িনি�ত 
করা 

�ক� সমেয় গরীব িশ�াথ�েদরেক উপ�ি� �দােনর জ� �েথর মা�েম 
ফরম �রণ কের �ি� িম� �টি�ং (িপএম�) প�িতেত ��ািরং কের িনব�াচন 
করা হয়। একজন �ক� এলাকা�� দির� বা �� �-েগাি��� িশ�াথ� 
িশ�াকােল অিববািহত থাকা, িনয়িমত �ােস উপি�ত থাকা, ৫ম-৯ম ��িণর 
িশ�াথ� হেল ৬� �থেক ১০ ��িণ পয�� যথা�েম ১০০ টাকা, ১২৫ টাকা, 
১৬০ টাকা, ১৮০ টাকা এবং ২০০ টাকা মািসক উপ�ি� �দয়া হয়। এই 
উপ�ি� ২০০৮ �থেক �ম ২০১৭ পয�� �মাট ৯৭৬৩৩২১ জনেক �দান করা 
হয়। ৬� �তেক ৮ম �ােসর িশ�াথ�রা �উশন পােব মােস ২৫ টাকা কের 
এবং ৯ম �থেক ১০ম ��িণ পয�� ৩০ টাকা কের �উশন িফ �দান করা হয়। 
�ক� কােল �মাট ১০৭৭২৭৫৮ জন িশ�াথ� �উশন িফ’র আওতা�� 
হেয়েছ। এসমেয় সাধারণ �ি� �পেয়েছ �মাট ৬৭৭২২৯ জন িশ�াথ�। এর 
ফেল বলা যায়, িপএম� উপ�ি� ৯৭%, িপএম� িভি�ক �উশন ৯৬.৮% 
এবং সাধারণ উপ�ি� ১৯৩.৫% অিজ�ত হেয়েছ। এর মা�েম �কে�র এই 
উে��� শতভাগ অিজ�ত হেয়েছ বলা �যেত পােও যার ফেল অগিণত গিরব 
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�িমক 
নং 

আরিডিপিপ অ�যায়ী �কে�র 
উে�� 

অজ�ন 

িশ�াথ� ঝের পড়া �থেক র�া �পেয়েছ এবং অেনেকরই পড়ােলখায় আ�হ 
উ�ীপনা �বেড়েছ। 

৩ �েণাদনা �দান এবং একই সে� 
অিভভাবক ও কিমউিন�র মে� 
সেচতনতা �ি�র মা�েম 
মা�িমক পয�ােয় িশ�াথ�েদর 
ঝের পড়ার হার কমােনা 

অিভভাবক ও কিমউিন�র মে� সেচতনতা �ি�র লে�� ৮৮০০� িশ�া 
�িত�ােন সেচতনতা�লক �িশ�ণ ও �চারকাজ পিরচালনা করা হয়। এই 
কায��ম�েত ৭৬.৪% বা�ব িভি�ক অজ�ন স�ব হেয়েছ যা �থেক বলা যায় 
�য, �কে�র এই উে��� �ায় িতন চ�থ�াংশর �বশী অিজ�ত হেয়েছ। 

৪ মা�িমক পয�ােয় িব�ালয় 
�ব�াপনা, পিরবী�ণ ও িশ�ণ-
িশখন ফলাফল ��ায়ন 
স�মতা শি�শালী করা 

িব�ালয় �ব�াপনা ও জবাবিদিহতা �ি�র লে�� ১০৪৩৪� �িত�ােন 
�িশ�ণ �দয়া হয় এবং ৯০.৫% বা�ব িভি�ক অজ�ন স�ব হেয়েছ। এর ফেল 
বলা যায় �কে�র অিধকাংশ উে��ই অিজ�ত হেয়েছ। 

৫ িব�ালেয় �েপয় পািন ও 
�ািনেটশন �িবধা �দােনর 
মা�েম ন�ন িশ�াথ�েদর 
আকষ �ণ করা এবং িব�মান 
িশ�াথ�েদর িবেশষ কের 
ছা�ীেদর ধের রাখা 

িশ�া �িত�ােন ছা�ীেদর ধের রাখার লে�� ১০৫৪৯� �িত�ােন খাবার পািন 
ও �ািনেটশন �িবধা �দান করার ফেল িশ�াথ�েদর ভিত�ও হার �বেড় যায়। 
এই কায��ম� �মাট ৮২% অ�গিত হেয়েছ। ফেল বলা যায়, িনয়িমতভােব 
�কে�র কাজ পিরচািলত হওয়ায় অজ�নও �বশ ভাল হেয়েছ। ফেল ছা�ীেদর 
মে�  িশ�া �িত�ােনর �িত আ�হ �বেড়েছ। 

৬ পিরবী�ণ ও ��ায়ন কায��ম 
�ািত�ািনকীকরেণর মা�েম 
মা�িমক ও উ� িশ�া 
অিধদ�েরর স�মতার উ�য়ন ও 
শি�শালী করা 

পিরবী�ণ ও ��ায়ন কায��ম �ািত�ািনকীকরেণর লে�� �ক� হেত িতন 
পয�ােয় ��ায়ন কাজ সংঘ�ত হয়। এছাড়া িনয়িমত পিরবী�ণ চলমান 
থাকায় �া�িলত �েয়র ২০% অিজ�ত হয়। পিরবী�ণ কােজর �ব �লতা 
থাকায় �ক� �িত�� হে� এবং ল�� অজ�েন বাধা �ি� হে�। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িচ�-২: রােয়�া দা�ল �হদােয়ত �নসা��ল ফািজল মা�াসা; এিস� িশ�কেদর  
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িচ� ২: ��িণক� ও িশ�কগণ; শরণেখালা, বােগরহাট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িচ�-৩: ধানসাগর ইউনাইেটড মা�িমক িব�ালয়, শরণেখালা, বােগরহাট (ইআইআইএন: ১১৫২৩৩) 

 

 

িচ�-৪: �ল ভবন  (�সকােয়প), পাকিসয়া সি�লনী বািলকা উ� িব�ালয়, শাশ �া, যেশার 
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িচ�-৫: �ল ভবন (�সকােয়প), পাকিসয়া সি�লনী বািলকা উ� িব�ালয়, শাশ �া, যেশার 

 

িচ�-৬: ওয়াশ �ক, আমরাগািছয়া ব��িখ উ� িব�ালয়, শরণেখালা, বােগরহাট 
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 িচ�-৭: উ�ত ওয়াশ �ক (িনম�ান কাল: ২০১৬), রিহম�র আিলম মা�াসা, শাশ �া, যেশার 

 

 

 

িচ�-৮: চ�দপাড়া মা�িমক িব�ালয়, �চৗগাছা, যেশার, িনম�াণকাল: ২০১৫-২০১৬ 

আইএসএফ-এর আওতায়  িনিম�ত ওয়াশ�ক (িভতেরর অংেশর ছিব) 
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চ�থ� অ�ায় 

�কে�র �িকউরেম� িবষেয় িনিবড় পিরবী�ণ 
 

িনে� উেলিখত ৪� িবষেয়র উপর ত� সং�হ, ত� িবে�ষণ, পয�েব�ণ ও নিথস�হ পয�ােলাচনা কের �কে�র �িকউরেম� 

িবষেয় পিরবী�ণ �িতেবদন� �তির করা হল। 

১. �কে�র জ� �� সাম�ী ও �ি��ি� �সবা �হেণর জ� বত�মােন �য �িকউরেম� িনয়মাবলী আেছ (িপিপএ, 

িপিপআর  ও উ�য়ন সহেযাগীেদর জ� নীিতমালা) �স�েলা অ�সরণ করা হেয়েছ িকনা তা পরী�া ও যাচাই কের 

�দখা। 

২. �কে�র জ� �য়�ত /�তরী�ত ��সাম�ী ও �সবাস�েহর মান এবং উপ�� /যেথ� জনবল �ারা এই সকল সাম�ী 

ও �সবা স�কভােব পিরচয�া করা হয় িকনা তা পরী�া কের �দখা। 

৩. �ট�ার নিথপে� উে�িখত ��িসিফেকশন/িবওিকউ/�ওআর , মান এবং সং�া যাচাই কের �দখেত হেব �য �কে�র 

জ� এইসব সাম�ী �যাগাড় করা ও �সবা �হেণর সময় যথাযথ পিরবী�ণ করা হয় িকনা। 

৪. �ট�ার নিথপে� উে�িখত ��িসিফেকশন/িবওিকউ/�ওআর , মান এবং সং�া যাচাই কের �দখেত হেব �য �কে�র 

জ� এইসব সাম�ী �যাগাড় করা ও �সবা �হেণর সময় যথাযথ পিরবী�ণ করা হয় িকনা। 
 

�কে�র �য় কায��ম পিরচালনার জ� একজন অিফসার এবং �ি� পরামশ�ক কাজ করেছন। �কে�র �� �থেক ২০১৪-

২০১৫ অথ� বছর পয�� �চিলতপ�িতেত এর �য় �ি�য়া স�� করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অথ� বছর পয�� �য় �ি�য়া 

পিরবী�েণর জ� দাতা সং�া (িব��াংক) এর অনলাইন �পাট�াল SEPA �থেক �য় পিরক�নার ি�� কিপ সং�হ করা 

হয়, যা পয�েব�ণ কের িন��প ত� পাওয়া �গেছ। 
 

২০১৪-২০১৫ পয�� �ােকেজর িববরণী 

িবষয় সমা� চলমান/�ি�য়াধীন �মাট 
প� ১৪৪ - ১৪৪ 
�সবা - - - 
ফাম� ০৮ ০১ ০৯ 
�ি� ৩৮ ০৬ ৪৪ 

 

�া� Procurement Plan পয�ােলাচনা কের �দখা যাে� �য িনে� বিণ�ত �সবা �ােকজস�হ বাদ �দয়া হেয়েছ। 

�সবা �েয়র বাদ �দয়া �ােকেজর তািলকা িন��প: 

�ােকজ নং িববরণী �া�িলত �য় 
(ল� টাকায়) 

বািতেলর কারণ 

S 30.1 Additional Class 
Teacher English 

২,০০০.০০ কািরগির ��ায়েনর পর দাতাসং�া �থেক উপ��  
ফাম� না পাওয়া এবং সময় ��তার কারণ �দিখেয় 
িবিভ� �মাডািল�েত অথ� �য় করার পরামশ� িদেয় 
�ােকজ বাদ �দয়া হেয়েছ।  

S 30.2 Additional Class 
Teacher Math 

১,৮০০.০০ একই 

S 30.3 Additional Class 
Teacher Science 

১,৮০০.০০ একই 

S 31 Management 
consultant SEQAEP  

২,৩৭৫.০০ দাতা সং�া �থেক বাদ �দয়া হেয়েছ। 
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�ােকজ নং িববরণী �া�িলত �য় 
(ল� টাকায়) 

বািতেলর কারণ 

S 2.2 Education 
Awareness 

১,২৩৬.০০ একই 

S 2.3 Community 
Mobilization 

৮২৪.০০ একই 

 

বড় �সবা �ােকজস�হ �য় স�� না হওয়ায় �ক� বা�বায়েনর জ� িবিভ� �মাডািল�েত অথ� �য় করা হেয়েছ। �সবা �য় 

কায��ম �� করার �েব � market Survey করা হেল �যা� ফাম� পাওয়া স�ব হেতা। এ ছাড়া �দশী/িবেদশী �সবা 

পরামশ�ক ফাম� স�েক� ধারণা পাওয়া �যত। যা �থেক পরবত� করণীয় িনধ�ারণ করা �যত। �সে�ে� সময় ��পণ হেতা না। 

ভিব�েত �য় পি�য়া �� করার �েব � Market Survey অথবা Request for Information (RFI) 

অ�সরণ করা �যেত পাের। 

SEPA �য় পিরক�না �থেক ছয়� �ােকজ পয�ােলাচনা কের িনে� বিণ�ত ত� পাওয়া �গেছ: 

উপেরা� ত�া�যায়ী �ােকজ G ৭.৬ � ০৬ অে�াবর ২০১৫ তািরখ িব�াপন �কাশ করার জ� িনধ�ািরত হেলও ০৩ 

�ফ�য়াির ২০১৬ তািরখ িব�াপন �কাশ করা হেয়েছ। অথ�াৎ �ায় চার মাস িবলে� িব�াপন �কাশ করা হেয়েছ। �য় কায��েম 

এ ধরেনর িবল� কা� নয়। 

�য় কম�কত�ার ব�� অ�যায়ী বাজার যাচাই কের official estimate �তরীেত িবল� হওয়ায় �য় কায��ম �� 

করেত িবল� হেয়েছ। �কে�র বাজার যাচাই কিম�র কায��ম তরাি�ত করা �েয়াজন। 

উপেরা� ত� �থেক আেরা  �দখা যায় িব�ান �কাশ �থেক �ি� স�� পয�� গেড় �ায় ৮৪ িদন সময় �লেগেছ। দরপ� 

��ায়ন তরাি�ত করা হেল সময় কমােনা �যত। ভিব�েত দরপ� ��ায়ন �ততর করা �েয়াজন।  

�কে�র ২০১৪-২০১৬ অথ� বৎসের �য় পিরক�না পয�ােলাচনা কের িন� বিণ�ত ত� পাওয়া �গেছ।  

  Procurement Status for FY 2014 – 2015  
(Goods) 

BDT in Lac 
Number of 
completed 
Package 

Source of 
Fund 

Estimated Actual 
% of estimate 

cost 

 
21 

GoB  173.71 147.88 85.13 
RPA  1,756.39 1,495.32 85.14 
Total   1,756.39 1,643.20 93.56 

 

�লখিচ� ৪.১: �কে�র জ� �েয়র ��ে� ৯১% অথ� িপআরএ  �থেক �য় করা হয়। অবিশ� ০৯% অথ� িজওিব �থেক �য় 

করা হয়। 
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উপেরা� ত�া�যায়ী ২০১৪-২০১৫ অথ� বৎসের প� (Goods) �েয়র ��ে� �া�িলত �েয়র �ায় ৯৩.৫৬% �ি� স�� 
করা স�ব হেয়েছ।   

�য় পি�য়ায় অিধকতর ��তা আ নয়েনর লে�� ২০১৫-২০১৬ অথ� বছর �থেক িজিপ চা� করা হেয়েছ। e-GP চা� করার 
�েব � সংি��েদর এ িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। e-GP Procurement Plan �থেক �া� ত� িন��প: 

িবষয় সমা� চলমান / �ি�য়াধীন �মাট 
প� ০৫ ০৪ ০৯ 

 

E-GP Procurement Plan হেত ২� �ােকজ পয�ােলাচনা কের িনে�র ত� পাওয়া �গেছ: 

 
2015-16, 2016-17 Procurement Plan এর পয�ােলাচনা 

Package 
no 

Description Bid opening 
Contract 
signing 

Days 

G 24.3.4 Printing and supply of 
certificates for  students of 
classes 6-10 

23/01/2016 15/03/2016 52 

G 11.5 Awareness Material- booklet 
(Name:Jete Hobe Bohudur) 

26/01/2017 23/03/2017 56 

 

উপেরা� ত�া�যায়ী এ ১১.৫ �ােকজ�র ১৫ অে�াবর ২.১৬ তািরখ দরপ� উ�ু� করার জ� িনধ�ািরত করা িছল। অথচ 

�ায় িতন মাস পর অথ�াৎ ২৬ জা�য়াির ২০১৭ তািরখ দরপ� উ�ু� করা হেয়েছ। এ ধরেনর িবল� �কে�র উে�� বা�বায়েন 

িব� �ি� কের থােক।�কে�র �য় কায��ম �য় পিরক�না অ�যায়ী স�� হওয়া �েয়াজন। 

 

উপেরা� ত� �থেক আেরা  �দখা যায় দরপ� �হণ �থেক �ি� �া�র পয�� গেড় ৫৪ িদন সময় �লেগেছ। দরপ� ��ায়ন 

�ত করা হেল আেরা  কম সমেয় �ি� �া�র করা স�ব হেতা। দরপ� ��ায়ন তরাি�ত করার �পািরশ করা হেলা। 

 

�ক� �থেক ত� উপা� এবং বা�বায়নকারীেদর সােথ সা�াৎকারের ভি�িতেত বলা যায় �ক�ের �য় ক�ায�ম �ে�মেত 

দাতা সং�া এবং বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা অ�সরন করা হে�।তেব ��� িবেশেষ �য় কায��ম িবল� হেয়েছ।  

 

Community Participation এর আওতায়  Improving School Facilities সাবকমেপােন� এর 

আওতায়  �হীত কায��ম িন��প:   

Activities 
RDPP 

Provision 
up to 2017 

Cumulative up 
to December 

2016 

Target and Progress achieved 
for the FY 2016-17 

Cumulative 
up to April 

2017 Target Progress 
Wash block 215 212 03 03 215 
Low Cost Wash 
Block  

800 600 200 200 800 

Class room 
Improvisation  

1070 
(Additional 

07) 

868 200 
(Additional 

07) 

200 
(Additional 07) 

10778 
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Activities 
RDPP 

Provision 
up to 2017 

Cumulative up 
to December 

2016 

Target and Progress achieved 
for the FY 2016-17 

Cumulative 
up to April 

2017 Target Progress 
Shallow Tube-
well 

1020 980 - - 980 

Deep Tube Well 1620 1487 100 100 1587 
Twin Latrine  1865 1826 - - 1826 
Rain Water 
Harvesting 

115 69 - - 69 

Water Pump & 
Water Tank 

2400 1783 - - 1783 

Solar Water 
Treatment 

400 160 100 100 260 

Manganese test  460 460 - - 460 
Awareness 
Materials   

LS LS - - - 

Arsenic Test 905 
Kits/Boxes 

905 Kit/Boxes 
(100) 

- - 905 
kit/boxes 

Water Purifier  1760 1365 - - 1365 
Total 12630 10715 610 610 11325 

 

১. িডপ�উবওেয়ল এর ��ে� �া�লিত �ােয়র ৯০% এবং অ�া� কায��েমর জ� ৮০% অথ� �ক� �থেক  �দান করা 

হয় অবিশ� অথ� সংি�� িশ�া �িত�ান ক��ক িনব �াহ করা হয়।  �ক� �থেক িকি� িভি�েত অথ� পিরেশাধ করা হয়। 

�ক� সংি�� কম�কত�ােদর মা�েম িনম�াণ/�াপন কায��ম িনিবড়ভােব পয�েব�ণ করা হয়। কম�কত�ােদর পয�েব�েণর 

�মাণ িহেসেব �মন আেদশ ও �মন �িতেবদন �পশ করা হয়। এছাড়া এ কায��ম বা�বায়েন Directorate of 

Public Health and Engineering (DPHE)এর সহেযািগতা �নয়া হেয় থােক। 

Community Participation এর আওতায়  �ইন �াি�ন িনম�ান, �উবেয়ল �াপন এবং সংি�� অ�া� 

কায��েমর জ� �থক Operational Manual ��ত করা হেয়েছ। Operational Manual 

অ�সরন কের কায��ম পিরচালনা করা হে�। 

 

২. �কে�র �য় পিরক�না পয�ােলাচনা কের �দখা যায়, �কে�র আওতায়  গাড়ী, কি�উটার ই�পেম�, স�ওয়ার, বই 

ও সংি�� সাম�ী, ফািন �চার, আেস �িনক �ট� িকটস  ইত�ািদ �বািদ �য় করা হেয়েছ। এছাড়া �কে�র িবিভ� কম��চী 

বা�বায়েনর জ� ফাম� এবং �ি� পরামশ�ক িনেয়াগ করা হেয়েছ। �কে�র �ক �রিজ�াের �লধন সাম�ীর তািলকা 

িলিপ� করা হেয়েছ। �বািদ িবতরেনর জ� �রিজ�ার �বহার করা হয়, মাঠ পয�ােয়র জ�িবতরেণর ��ে� �রিজ�ার 

�বহার করা হেয়েছ। �সবা �দানকারীেদর িবিভ� িরেপ �াট সংর�ণ করা হেয়েছ। ফাম� ও �ি� পরামশ�ক কায��াম 

পিরবী�ন করা হয়। �ক�ের �ধান ক�াযালয় এবং মাঠ প �যায়ের �া� ত�ের ভি�িতেত বলা যায় �য়�ত ��সাম�ী 

ও �সবাস�হ সঠিকভােব পিরচয�া করা হ�। 

 

৩. �ট�ার নিথপে� উে�িখত ��িসিফেকশন/িবওিকউ/�ওআর , মান এবং সং�া যাচাই কের �দখেত হেব  �য 

�কে�র জ� এইসব সাম�ী �যাগাড় করা ও �সবা �হেণর সময় যথাযথ পিরবী�ণ করা হয় িকনা। 

 �কে�র আওতায়  প�/��ািদ সং�েহর জ� বাজার যাচাই ও অিফিসয়াল cost estimate �তিরর জ� �থক 

কিম� রেয়েছ। বাজার যাচাই কিম�র মতামেতর িভি�েত �য় কায��ম �� করা হয়। বাজার যাচাই কিম� িবলে� 

িরেপাট� �দান করেল সময়মত �য় কায��ম �� করা স�ব হয় না। বাজার যাচাই কিম� কায��ম সময়মত স�� 

করার �পািরশ করা হেলা। 
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 �য়�ত ��ািদ সরবরােহর সময় িরিসিভং ও মান যাচাই কিম�র মা�েম �হণ করা হেয়েছ। িরিসিভং কিম� 

সরবরাহ�ত ��ািদ ��িসিফেকশেনর সােথ িমল আেছ বেল �ত�ায়ন কের। এছাড়া মান যাচাই কিম� ���র মান 

যাচাই কের িরেপাট� �দান কের। �য়�ত ��ািদ �ক �রিজ�ােরও এি� করা হয় এবং তা ির�ইিজসেনর মা�েম 

িবতরণ করা হয়। 

 

 ফাম� ও �ি� পরামশ�কেদর কায��ম পিরবী�ন করার জ� কম�কত�ােদর দািয়� ব�ন করা আেছ। এছাড়া কম�কত�াগণ 

মাঠ পয�ােয় পিরদশ�েনর মা�েমও পরামশ�কেদর কায��ম পিরবী�ণ কেরন। সংি�� কম�কত�ােদর মতামেতর িভি�েত 

পরামশ�কেদর িবল �দান করা হয়। 

 

 �ক�ের আওতায়  �বািদ এবং সেবাস�হ �য়ের জ� �য সকল ��সিফিকেশন ও টিওআর ন�না ভি�িতেত যাচাই 

করা হেয়েছ। ��সিফিকেশন �তিরর জ� �থক কিম� রেয়েছ। কিম�র মতামেতর িভি�েত ��সিফিকেশন �তির 

করা হয়। 

 

 �ক�ের আওতায়  �য সকল �বািদ �য় করা হেয়েছ তার ব �ণনা �য় পরিক�না উ�েখ রেয়েছ। �ক� �থেক �া� ত� 

যাচাই কের দেখা যায় ��ািদ �েয়র জ� ��ত�ত ��িসিফেকশন চািহদার সােথ সংগিত�ণ� এবং �স অ�যায়ী 

�বািদ সং�হ করা হয়েছ। 

 

 ব �ণিত �ওআর  অ�সরণ কের �সবা �য় করা হয়েছ। �ওআের  ব �ণিত deliverables অ�যায়ী �সবা �হণ করা 

হয়েছ। উে��েসবা�েয়র জ� �ওআর  �কে�RDPP �ত সং�� রেয়েছ যা ECNECক��ক অ�েমাদিত হয়েছ। 

 

 �কে�র আওতায়  �াবািদ �েয়র ��িসিফেকশন ও �ওআর  �তরীর ��ে� িব��াংক এবং িপিপআর -২০০৮ 

নীিতমালা অ�সরণ করা হেয়েছ। ��ািবত বরাে�র সােথ সংগিত �রেখ ��িসিফেকশন ও �ওআর  ��ত করা হেয়েছ। 

 

৪. �ক� বা�বায়েনর সময় অথ� ছােড় িবল�, ��সাম�ী সং�েহ িবল�, �ব�াপনার কােজ অদ�তা, �ক� কােজর খরচ 

�ি� বা বা�বায়েন বাড়িত সময় লাগার ফেল �য সকল সম�ার �ি� হেয়েছ এবং এসব িক িক কারেণ ঘটেছ তার 

কারণ অ�স�ান করা। 

 

 �া� ত�া�যায়ী �কে�র সংি�� কম�কত�ার িনকট হেত এি�ল ২০১৭ পয�� আিথ �ক অ�গিত িন��প: 
   BDT in Lac 

Source of Fund Project cost 
Cost incurred up to 

April 2017 
% of project cost 

incurred 
GoB 69,764.28 58,423.23 83.74 
RPA 270,315.72 207,017.88 76.58 
Total 340,080.00 265,441.11 78.05 
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উপেরা� ত�া�যায়ী এি�ল ২০১৭ পয�� িজওিব খােত ৮৩.৭৪% আর  িপএ খােত ৭৬.৫৮% �মাট �া�িলত �েয়র ৭৮.০৫% 

অথ� �য় করা হেয়েছ। 

 

�কে�র ৩য় সংেশাধেনর �য সকল কারণ উে�খ করা হেয়েছ তার সােথ অথ� ছােড় িবল� বা ��সাম�ী সং�েহর �কান স�ক� 

পাওয়া যায়িন। এছাড়া �ক� সংি��েদর ব�� অ�যায়ী অথ� ছাড় বা ��সাম�ী সং�েহ উে�খেযা� �কান িবল� হয়িন। 

 

এছাড়া অিতির� কায��ম �� হওয়ায় এবং তা বা�বায়েনর জ� অিতির� সমেয়র �েয়াজন হেয়েছ। �কে�র অিতির� 

কায��ম বা�বায়ন ও Cost Category reallocation/readjustment এর জ� Additional 

Financing Agrement �া�িরত হেয়েছ।  

 

�কে�র সংি�� কম�কত�ােদর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় �কে�র Financing Agreement (ঋণ �ি�)-এর 

�নরায় Cost category reallocation / readjustment করা �েয়াজনীয়তা �দখা িদেয়েছ।  

 

উে�� �য় সংেশাধনীর ��ে� ও Financing Agreement এর Cost category reallocation / 

readjustment এর �েয়াজন হেয়িছল। 

 

�ক� বা�বায়নকােল বার বার Financing Agreement এর Cost category reallocation / 

readjustment আিথ �ক পিরক�নার �ব �লতার বিহঃ�কাশ। 

 

Financing Agreement এর খসড়া �তিরর সময় যথাযথভােব খাত ওয়াির �া�িলত �য় ��ত করার �পািরশ 

করা হল। 
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প�ম অ�ায় 

�ক� বা�বায়েন �িতব�কতা 
 

পট�িম 

িশ�াে�ে� অ�া� অেনক �কে�র মেতা �সকােয়প �ক� বা�বায়েনও নানা ধরেনর �িতব�কতা �চােখ পেড়। এই সকল 

�িতব�কতা থাকার ফেল �কে�র �াভািবক গিত বাধা�� হয়। একােডিমক �পারভাইজারগণ বেলেছন �য, �কে�র ওয়াড� 

সভা অ��ােন উপেজলা একােডিমক �পারভাইজারেদর ডাকা হয় না, জনবল কম থাকার জ� িনয়িমতভােব িব�ালয় 

পিরদশ�ন করা স�ব হয় না, িপএম� বাছাইেয় সম�ার কারেণ অেনক গিরব িশ�াথ�রা উপ�ি� পাে� না। ডাচ বাংলা 

�াংেকর মা�েম উপ�ি� িবতরণ �ব�ায় সম�া রেয়েছ বেল জািনেয়েছন িক� সং�ক উ�রদাতা। �িতব�কতা �নই 

বেলেছন ১৭.৫% উ�রদাতা। পাব �ত� অ�েল �েগাি�র সকলেক উপ�ি� �দয়া হয় িক� �সিলম ও িহ� িশ�াথ�েদর উপ�ি� 

�দয়া হয় না বেল উে�খ কেরেছন কেয়কজন উ�রদাতা। 

 

�কে�র �ব �লতাস�হ  

১.১ অিতির� িশ�ক মিনটিরং-এ �ব �লতা: 

 অিতির� িশ�কগণ যারা িব�ালেয় অিতির� �াস পিরচালনা করায় িনেয়ািজত আেছন তােদরেক মিনটিরং করার 

�ব�া �বই �ব �ল বেলেছন।  

 মিনটিরং �ব�া �েয়াজেনর �লনায় �বই �ব �ল। 

 সকল �িত�ােন অিতির� ��িণ িশ�ক িনেয়াগ করা হয় না 

 

িব�ালেয় পাঠাভ�াস কম��িচ 

 লাইে�িরেত সম�া এবং �ব�াপনা সম�া।  

 িশ�কেদর স�ানী �ি� করার �েয়াজনীয়তার কথা বেলেছন ৪% উ�রদাতা।  

 িশ�াথ�েদর �র�ার �দােনর �ব�া করার কথা বেলেছন ৪% উ�রদাতা।  

 সােথ সােথ �ধান িশ�ক ও সংগঠেনর �মা�েভশনাল ওয়াক�শপ করা �েয়াজন মেন কেরন ৪% উ�রদাতা। জনবল 

বাড়ােনার কথা বেলেছন ৪% উ�রদাতা। এ িবষেয় �দখভাল করার জ� একােডিমক �পার ভাইজারেদরেক দািয়� 

�দওয়া �যেত পাের বেলেছন ২% উ�রদাতা। 

 পাঠাভ�াস কায��েমর জ� �ায় ২০% িশ�াথ� �েযাগ পায়। ফেল �বশীর ভাগ িশ�াথ� পাঠাভ�ােসর �েযাগ �থেক 

বি�ত হে�। 

 িশ�াথ�র সং�ার �লনায় বই সরবরােহর পিরমাণ অেনক কম। 

 

িপএম� উপ�ি� ও �উশন িফ 

 িপএম� প�িতর মা�েম অিভভাবেকরা ত� �গাপন করার �বােদ উপ�ি�র তািলকা�� হয়; 

 �সকােয়েপর কােজর পিরিধ �বশী িক� মাঠ পয�ােয় জনবল কম;  

 অবকাঠােমা পয�া� নয় এবং সকল িশ�াথ�েক উপ�ি� �দয়া হয় না;  

 �মাবাইল �াংিকং-এর মা�েম উপ�ি�র টাকা �হণ ক�সা�; 

 �েয়াজেনর �লনায় িশ�া�ি� কম, িপএম� প�িতর �বহাের �◌�ু, �ি� �দােন মােঝ মােঝ িবল� হয়। 
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 িপএম� প�িতেত ��ত গিরব িশ�াথ� িনব �াচন করার জ� িশ�াথ�র এবং তােদর অিভভাবকেদর �েথ উপি�ত 

হেয় দ�তার সােথ ফরম �রণ কের জমা �দয়ার উপর িনভ�র কের। 

 পরবিত�েত এলিজইিডর �েকৗশলীর মা�েম সকল ত� ঢাকায় আউটেসািস�ং কের �ি�য়াজাত করা হয় যা �বই 

যাি�কভােব করা হয়।  

 এই প�িতেত িশ�ক, এসএমিস ও িশ�া কম�কত�ােদর পে� িনরেপ� মতামত �দয়া �বই ��হ �াপার।  

 

িশ�া �িত�ােনর সামথ� �ি� 

 িশ�ক ও অিভভাবকেদর জ� সমােবেশর আেয়াজন  করা এক� ক�ন কাজ। 

 

িব�ালয় �ব�াপনা ও জবাবিদিহতা 

 আইিস� িবষয়ক জনবেলর অভােব কায��ম পিরচালনা করা স�ব হে� না। ফেল িশ�া �িত�ান�েলা বরা��ত 

টাকা পায় না। 

 

�ভৗত ও অ�া� �িবধািদর উ�য়ন  

 টয়েলেটর পরি�ার-পরি��তার বিষেয় িশ�াথ�রা স �বাধিক অসে�াষ �কাশ কেরেছ। 

 িনয়িমতভােব �িত� িশ�া �িত�ােন পিরবী�ণ কায��ম স�� হয় না কারণ �ানীয়ভােব জনবেলর অভাব এবং 

সম�েয়র ঘাটিত রেয়েছ। 

 পিরবী�ণ কােজর জ� �কান �িনিদ�� পিরক�না �নই। 

 

চ�থ� অ�: পিরবী�ণ ও ��ায়ন 

 �ব�াপনার মান যাচাই:  

 �ব�াপনার �ণা�ণ সং�া� মতামত জিরেপ �দখা যায় ৮৭.৮% উ�রদাতাই �ব�াপনা ভাল বেল উে�খ কেরন 

এবং শতকরা ১২.২ ভাগ মেন কেরন �য �ক� �ব�াপনা ভালভােব পিরচািলত হে� না। �ব�াপনার �ব �লতা 

িহেসেব �বশীর ভাগ িশ�াথ�র হােত �মাবাইল না থাকার কারেণ অিভভাবকগণ তােদর ই�ামত টাকা �েল িনেজরাই 

খরচ কের থােক যা িশ�াথ�রা জানেত পাের না। বা�িববাহ ও দির�তার কারেণ উপ�ি� �দওয়ার পরও িশ�াথ� 

ঝের পড়েছ। 
 

�িকউরেম� 

 �য় পিরক�না অ�যায়ী িনধ�ািরত সমেয় �য় কায��ম �� না করা 

 বড় �সবা �ােকজ �য় পিরক�না �থেক বাদ �দয়া 

 �য় �ি�য়া এবং িবল �দােনর জ� �থক নিথ �বহার করা 

 �সবা �েয়র ��ে� উপ�� পরামশ�ক না পাওয়া।  

 

ঝের পড়া িশ�াথ�েদর জরীপ ও ত� িবে�ষণ 

�ভৗেগািলক অব�ার িদক িদেয় িবেবচনা করেল �দখা যায় ঝের পড়ার হার চর অ�েল সবেচেয় �বশী যিদও ২০০৮ এবং 

২০১৪ সােলর �লনায় ২০১৬ সােল �ছেলেদর ঝের পড়ার হার �মেয়েদর �চেয় �বশী। উপ�ল, হাওড় এবং পাহািড় এলাকায় 
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ঝের পড়ার হার চর এলাকার হােরর �চেয় অেধ�ক। উপ�ল ও পাহািড় এলাকায় মা�িমক পয�ােয় ঝের পড়ার হার �ছেলেদর 

�লনায় �মেয়েদর �বশী। 

 

 

সারিণ-৫.১: �ভৗেগািলক অব�া, �জ�ার ও বছর িভি�ক ঝের পড়ার হার 

বছর 

সমতল 
(২২৪� 
�িত�ান 

উপ�ল এলাকা 
(৬৪� �িত�ান) 

হাওড়/িবল এলাকা 
(৫৫� �িত�ান) 

পাহািড় এলাকা 
(২৮� �িত�ান) 

নদীর চর এলাকা 
(১৩� �িত�ান) 

সারা �দশ 
(৩৮৪� �িত�ান) 

�ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �মাট 

২০১৬ ১৯.১ ১৯.৮ ১৮.৩ ১৯.২ ১৮.৪ ১৮.০ ১৬.২ ১৯.৭ ৩৩.৭ ২৭.৬ ১৯.৩ ১৯.৭ ৩৯.০ 

২০১৪ ১৭.৬ ১৭.৫ ১৪.৪ ১৭.২ ১৪.৩ ১৫.১ ১৫.২ ২১.১ ৩৫.১ ৩৬.২ ১৬.৯ ১৭.৮ ৩৪.৭ 

২০০৮ ১৯.৩ ১৭.০ ১৮.০ ১৩.৯ ১২.৩ ১২.০ ১৩.৪ ১২.৮ ৩৫.৫ ২৪.৭ ১৭.৩ ১৫.৮ ৩৩.১ 

 

২০১৬ সােল িশ�াথ�রা সবেচেয়েবশী ঝের পড়েছ (৬১.৪%) । ২০১৭ সােল ঝের পড়ার হার ২১.৪% । ঝের পড়ার হার সবেচেয় 

কম ছিল ২০১৩ সােল। সারণী ৯ বি�েষণ করেল দেখা যাে� �য, ২০১৩ সাল �থেক �িত বছর ঝের পড়ার হার �বেড়েছ ২০১৬ 

সােল এই হার স �বািধক �পৗঁছায় এবং ২০১৭ সােল তা আবারও  উ�েখেযা� হাের �াস পায়। 

 

সারিণ- ৫.২: ��িণিভি�ক, �জ�ার ও বছর িভি�ক ঝের পড়া িশ�াথ�েদর সং�া 

বছর 
 

ষ� ��িণ স�ম ��িণ অ�ম ��িণ নবম ��িণ দশম ��িণ সকল ��িণ 
�ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় 

২০১৬ ৪.৪ ৪.৩ ৪.০ ৪.২ ৪.৫ ৪.৩ ৩.১ ৩.৬ ৩.৩ ৩.৩ ১৯.৩ ১৯.৭ 
২০১৪ ৩.৫ ৪.১ ৩.৯ ৩.২ ৪.১ ৪.০ ২.৮ ৩.২ ২.৫ ৩.৪ ১৬.৯ ১৭.৮ 
২০০৮ ৪.০ ৩.৩ ৩.৮ ৩.৫ ৩.১ ৩.১ ৩.৭ ২.৯ ২.৮ ৩.০ ১৭.৩ ১৫.৮ 

 

সারিণ- ৫.৩: ��িণিভি�ক ও �জ�ারিভি�ক শহেরর এলাকার িশ�া �িত�ােন ঝের পড়া িশ�াথ�েদর গড় সং�া 

বছর 

 

ষ� ��িণ স�ম ��িণ অ�ম ��িণ নবম ��িণ দশম ��িণ সকল ��িণ 

�ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় �ছেল �মেয় 

২০১৬ ৫.৪ ৪.৭ ৪.৩ ৪.১ ৪.৫ ৩.৬ ৪.০ ২.৭ ২.৯ ৪.৬ ২১.০ ১৯.৬ 

২০১৪ ৬.০ ৬.৫ ৬.৬ ৬.০ ৭.১ ৫.৫ ৫.০ ৩.০ ২.৬ ৪.৬ ২৭.৩ ২৫.৬ 

২০০৮ ৮.৬ ৫.৩ ৭.৮ ৩.১ ৯.৮ ৪.৫ ৬.৯ ৪.৫ ২.৩ ২.৮ ৩৫.৩ ২০.২ 

 

ঝের পড়ার কারণস�হ স�েক� �য সকল িশ�াথ� জিরপ�ত �িত�ান �থেক ঝের পেড়েছ তােদর মতামত িভি�েত ঝের 

পড়ার স�া� কারণস�হ িনেচর সারিণেত এখােন �েল ধরা হল। এই সকল ঝের পড়া িশ�াথ�েদর মে� অিধকাংশই তােদর 

এমন ইে� �� কেরন �য, �েযাগ �পেল তারা আবার  � � িশ�া �িত�ােন বা অ� �কান �েযা� �িত�ােন ভিত� হেয় 

পড়ােলখা চািলেয় যােব। 
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সারিণ- ৫.৪: এলাকা িভি�ক ঝের পড়ার কারণ (একািধক উ�র �হণেযা�) 

ঝের পরার কারণ  
এলাকা িভি�ক ঝের পড়ার কারণ 

সমতল হাওড়/িবল 
এলাকা 

পাহািড়  
এলাকা 

নদীর চর  
এলাকা  

উপ�ল  
এলাকা  

�মাট 

মাবাবার অ��তার কারেণ তােদর �দখােশানা 
করেত হয় 

৫.০ ০.০ ১৪.৩ ০.০ ০.০ ২.৬ 

পিরবার অিশি�ত, অসেচতনতা ২৭.৫ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ৮.৫ 
পড়ােশানার আ�হ  নাই, িব�ালয় বািড় �থেক �ের ২৫.০ ০.০ ৭১.৪ ০.০ ১০.০ ১২.০ 
বা� িববাহ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ 
িবেদশ গমন ২০.০ ০.০ ০.০ ২৫.০ ০.০ ৮.৫ 
বখােটেদর উৎপাত ০.০ ০.০ ০.০ ২৫.০ ০.০ ০.৯ 
ধম�য় �গাড়ামী ২.৫ ০.০ ১৪.৩ ০.০ ১০.০ ২.৬ 
উ�র নাই/উ�র স�ক নয় ২.৫ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.৯ 
মাবাবার অ��তার কারেণ তােদর �দখােশানা 
করেত হয় 

৫.০ ০.০ ১৪.৩ ০.০ ০.০ ২.৬ 

পিরবার অিশি�ত, অসেচতনতা ২৭.৫ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ৮.৫ 
 
ঝের পড়া িশ�াথ�রা �যসব সহেযািগতা �পেল আবােরা  িব�ালয় বা মা�াসায় পড়ােলখা �� করেত ��ত রেয়েছ �স�েলা 

িনেচর সারিণেত উে�খ করা হেলা: 

 

   সারিণ- ৫.৫: ঝের পড়া �ছেলেমেয়েদর জ� সহেযািগতার ধরন 

সহেযািগতার ধরণ িশ�াথ� %  
অথ�ৈনিতক/আিথ �ক সহায়তা ৫২.১ 
খা� ১.১ 
উপ�ি� ৬.৪ 
বই, খাতা কলম, �ল ��স ১৩.৮ 
সামািজক সাহা� সহেযািগতা ও পািরবািরক সহেযািগতা। ৯.৬ 
উ�র নাই ১৭.০ 
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ষ� অ�ায় 
�কে�র সবল, �ব �ল, �েযাগ ও �িঁক (SWOT) 

 

�কে�র সবল, �ব �ল, �েযাগ ও �িঁক িন�পন করার জ� গেবষণা দল �কে�র িরেপাট�, �ক� পিরচালেকর সা�াৎকার, 

�ধান িশ�ক, উপেজলা িশ�া অিফসার, একােডিমক �পারভাইজার, �ব�াপনা কিম�র এবং অিভভাবকেদর সােথ আলাপ  

আেলাচনা �থেক �া� ত� পয�ােলাচনা কের িনে�া� SWOT িন�পন করা হেয়েছ। 

 

সবল িদক (Strengths) 

 �সকােয়প �কে�র উে�� মা�িমক পয�ােয় িশ�ার �ণগতমান উ�ত  কের �দেশ দ� মানবস�দ গঠেন সহায়তা 

করা যা সরকােরর িবিভ� উ�য়ন নীিতমালা �যমন স�ম প�বািষ�ক পিরক�না, পাস ��াি�ভ ��ান ২০১০-২১ এর 

সােথ পির�ণ�ভােব স�িত�ণ�।  

 জাতীয় িশ�ানীিত ২০১০ এ মা�িমক পয�ােয় িশ�ার মান �ি�করেণ �হীত নীিত ল��স�হ অজ�েন �সকােয়প �ক� 

����ণ� �িমকা পালন কের আসেছ, �যেহ� িশ�ানীিতেত �হীত অ�ািধকার�লক মা�িমক িশ�া সং�া� 

কায��ম�েলা বা�বায়নই �কে�র �ধান ল�� ও উে��। 

 �দেশর দির� জনেগা�ীর মা�িমক পয�ােয় িশ�া�হেণর উ�িতকরেণ �সকােয়প �কে�র �িমকা অন�ীকায�। �যখােন 

দির� পিরবােরর িশ�াথ�েদর মা�িমক পয�ােয় ঝের পড়ার হার অেনক �বশী িছল তা �কে�র �ভােব অেনকাংেশ 

�াস �পেয়েছ।  

 নারী ও িপিছেয় পড়া িশ�াথ�েদর অংশ�হণ �ি� �পেয়েছ; 

 ইংেরিজ, গিণত ও িব�ানিবষেয় অ�তকােয�র হার কেমেছ, ভীিত �র হে�, �াইেভট পড়ার �বণতা কমেছ; 

 িব�ালয়পিরেবশ �যমন: �ািন�শন ও িনরাপদ পানীয় জেলর �ব�া করার ফেল িশ�াথ�রা পড়ােলখা চািলেয় 

যাবার জ� �া��স�ত পিরেবশ পাে�; 

 �ক��� সকল �িত�ােন িপ�এ গঠন হেয়েছ এবং িপ�এ’র মা�েম িশ�াথ�েদর িব�ালেয় উপি�িত বাড়েছ, 

ঝের পড়া কমেছ, ইভ�িজং ও বা�িববাহ �রাধ হে� এবংসামািজক িনরী�ার মা�েম �িত�ােনর জবাবিদিহতা 

িনি�ত করা যাে�। 

�ব �ল িদক (Weaknesses) 

 �কে�র ল�� উে��স�েহর ���তা থাকা সে�ও মাঠ পয�ােয় তা বা�বায়েন িক�টা অদ�তা পিরলি�ত হয়। 

এর �ধান কারণ �ত�� অ�েল িশ�া �িত�ানস�েহ পয�া� দ� িশ�ক, িশ�ািবষয়ক ও সি�য় �ব�াপনা কিম�  

ও িশ�া উপকরেণর ঘাটিতর ফেল �� �কে�র �িবধা �দােন �িতব�কতা। 

 �ক� বা�বায়ন পিরক�না ও কাঠােমা �িচি�ত হওয়া সে�ও �ত�� অ�েল িশ�া �িত�ানস�েহ �ক� কায��ম 

পিরচালনায় স�ৃ� ��েহা�ারেদর মােঝ সম�য়হীনতা পিরলি�ত হয় যা �কে�র সাম�ীক সফলতােক বাধা�� 

কের।  

 ��পদ �রেণ দীঘ���তার ফেল �ক� কায��ম পিরচালনা �াহত হয়। 

 আইিস� িবষেয় দ� িশ�ক না থাকার কারেণ ��ি� �বহাের ও মিনটিরং এবং িরেপাট� আদান-�দােন সম�ার 

স�ুখীন হেত হয়; 

 চাকিরর অিন�য়তার জ� এিস� িশ�কেদর চাকির ত�ােগর হার অেনক �বশী; 
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�েযাগ (Opportnunities) 

 �কে�র কায��ম িশ�া িবষয়ক �টকসই উ�য়ন ল��মা�া (ল��-৪) অজ�েন ����ণ� সহায়ক �িমকা 

পালন করেছ, যা সহ�াি�ক উ�য়ন ল��মা�া অজ�েন সাফে�র �ায় �টকসই উ�য়ন ল��মা�া অজ�েন 

সাহা� করেব; 

 �সকােয়প �কে�র ফেল মা�িমক পয�ােয় িশ�াথ�েদর দ�তা�ি� পােব যা িশ�াথ�েদর কম��খী �ান�ি� 

করেব এবং কম�সং�ােনর �েযাগ �তিরর মা�েম �দেশর সামি�ক অথ�ৈনিতক উ�য়ন তরাি�ত করেব;  

 গরীব িশ�াথ� ও তােদর অিভভাবকেদর মােঝ িশ�ার আ�হ  �ি� পাওয়া, তােদর পড়া�নায় ভিত�র হার 

উে�খেযা� হাের বাড়েব, ঝের পড়া �রাধ হেবএবং পড়ার মান উ�র উ�র বাড়েব; 

 �কে�র স�সাণ চািহদা �ি� কারেণ স�সািরত হেব; 

 পয�ায়�েম আ�িলক  �বষ� �র হেব; এবং 

 �লখাপড়া ছাড়া Co-curricular activities স�সািরত হে�। 

 

�িঁক (Threats) 

 �কে�র আওতাধীন �ত�� অ�েল িশ�া উপকরণ ও দ� িশ�েকর িনরবি�� সরবরাহ িনি�ত না হওয়ার ফেল 

�কে�র সামি�ক সাফে�র উপর �নিতবাচক �ভাব পড়েত পাের। 

 �কে�র আওতাধীন িশ�া�িত�ােন �দ� �িবধাস�হ �টকসই না হেল �কে�র সময়কাল  �শেষ মা�িমকপয�ােয় 

সাফ� বজায় নাও থাকেত পাের। যা �দেশর সামি�ক িশ�া�ব�ােক চ�ােলে�র স�ুখীন করেত পাের। 

 �সকােয়প স�সারেণর সােথ সােথ অ�া� �েযাগ�িবধা �ি� সমান তােল না হেল �া� ফলাফেলর উপর �নিতবাচক 

�ভাব পড়েব। 

 ইংেরিজ, গিণত ও িব�ােনর িশ�ক সম�া �র করা না হেল �লখাপড়ার মান �াস পােব এবং গরীব ঘেরর িশ�রা 

অিধকতর �িত�� হেব। 

 আইিস� িবষেয় দ� িশ�ক �য সম� �েল থাকেব না �স সম� �ল �িত�� হেব। 

 এিস�-র িশ�কেদর মে� চাকির ত�ােগর হার অেনক �বশী, তােদর চাকিরর িন�য়তা এবং উ�ীপনা�লক �েযাগ-

�িবধা �দান করেত হেব, অবসর�া� দ� ও অিভ� িশ�কেদর ম� �থেক অিতির� িশ�ক িনেয়াগ �দােনর 

�ব�া করেত হেব, ACT teacher িনেয়ােগ সতক�তা অবল�ন না করেল �ছেল-�মেয়েদর িশ�ায় ভীিত কমােনার 

পিরবেত� ভীিত �বেড় যােব এবং িশ�ায় আ�হ  কেম যােব। 
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স�ম অ�ায় 
�ক� �শেষ �ক��� কায��েমর এি�ট ��ান 

 

িডিপিপ অ�যায়ী �ক� �শেষ বত�মান �ক� পিরচালক িবভাগীয় কম�কত�া িহসােব কাজ কের যােবন। িতিন �ড�েটশেন 

িবভাগীয় কম�কত�া িহেসেব কাজ করেবন। �ক� �শেষ �ক�� �রিভিনউ বােজেট অ�� �� করা হেব।বাংলােদশ সরকার 

ইিতমে� �াইেপ� ��া�ামেক মা�িমক উ�মা�িমক পয�ােয় �ািত�ািনক �প �দওয়ার জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 

কেরেছ। এ জ� �েত�ক উপেজলায় ৬ জেনর �ায়ী �ব�া �রিভিনউ বােজেট এর মে� অ�� �� করার �ব�া �হণ করা 

হে�। এ �াপাের অথ� ম�ণালয় �থেক �ব িশ�ই িনব �াহী আেদশ জাির করা হেব। ইিতমে� বাংলােদেশর মা�িমক পয�ােয় 

চার� �াইেপ� �েজ�েক হারেমানাইেজশন করার উে�ে� �সিসপ এর মা�েম িরিভউ করা হেয়েছ এবং িরিভউ �শেষ 

�পািরশ করা হয় �য বত�মােন ৪�র পিরবেত� �সকােয়প �েজ� িপএম� প�িত অ�সরণ কের সারা �দেশ উপ�ি� �দওয়ার 

জ� ��া�াম িহসােব কাজ করেব।  
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অ�ম অ�ায় 
�পািরশমালা 

 

�কে�র সকল উপাদানস�হ িনিবড় পয�েব�ণ�ব�ক গেবষক দল িন�িলিখত �পািরশস�হ উপ�াপন করেছ: 

 

��েময়াদী �পািরশমালা: 

 �য সকল িশ�েকর িবষয় িভি�ক �িশ�ণ �নই তােদর জ� �িশ�ণ আেয়াজন  করেত হেব; 

 পাঠাভ�াস স�সািরত করার জ� �ক� �থেক লাইে�ির কে�র �েয়াজনীয় বসার �ব�াসহ পড়ার উপেযাগী 
পিরেবশ গেড় �লেত হেব,পয�া� আকষ �ণীয় বই সরবরাহ করেত হেব এবং সকল িশ�াথ�েদর জ� িনয়িমত �ািড 
সােক�েলর আেয়াজন  করেত হেব; 

 মিনটিরং �ব�া আেরাও  �জারদার করার জ� দীঘ�েময়ািদ পিরক�না �হণ করা দরকার; 

 �য সকল �িত�ােন অিতির� �ােসর �ব�া �নই তােদর জ� অিতির� �ােসর �ব�া করেত হেব; 

 এিস�-র িশ�কেদর মে� চাকির ত�ােগর হার অেনক �বশী, তােদর চাকিরর িন�য়তা এবং উ�ীপনা�লক �েযাগ-
�িবধা �দান করেত হেব, অবসর�া� দ� ও অিভ� িশ�কেদর ম� �থেক অিতির� িশ�ক িনেয়াগ �দােনর 
�ব�া করেত হেব; 

 মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�ের �থক �য় শাখা গঠন করেত হেব এবং �য় সং�া� কম�কত�ােদর �েয়াজনীয় 

�িশ�েণর �ব�া করেত হেব; 

 অিভভাবক-িশ�া এেসািসেয়শন কায��ম আরও  গিতশীল করা �েয়াজন। উপ�ি� পিরমাণ বাড়ােনা দরকার; 

 িশ�ক এবং বা�বায়নকারী কম�কত�ােদর পদ �� হওয়ার সােথ সােথ তা �রণ করেত হেব এবং �সজ� এক� 

�থক �ল গঠন করেত হেব; 

 উপেজলা মা�িমক িশ�া কম�কতােদরেক �কে�র আওতায়  পিরচািলত িশ�া কায��েমর তদারিক �জারদার 

করেত হেব; 

 িব�ালয়�েলােত �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়েন আেরা  �বশী পিরমাণ কায��ম �যমন- ��িণক�, �খলার মাঠ, �েল 
যাতায়ােতর রা�া (স�েকা, কালভাট� ও ি�জ), টয়েলট, ওয়াশ �ক বাউ�াির �দয়াল, �সালার িব��ৎ ও ই�ােন�ট এর 
�ব�া করেত হেব; 

 সকল �েরর পয�েব�ণ কায��ম আ �িনক ��ি� �বহার কের �িতেবদন জবাবিদিহতার মা�েম স�� করেত 

হেব; 

 ��ায়ন কায��ম পিরচালনার জ� িশ�কেদর ��ায়ন িবষেয় হােত কলেম �িশ�ণ িদেত হেব; এবং 

 ��ায়েনর �ফল জানবার জ� িশ�াথ�, অিভভাবক, এসএমিস সদ�গণেক সেচতন কের �লেত হেব।  

 

দীঘ�েময়াদী �পািরশমালা 

 িপএম� প�িত� িশ�াথ� িনব �াচন ও উপ�ি� িবতরণ �ব�া �ক��েক আেরাও  �জারদার করার জ� িরিভউ করা 

উিচত। এ জ� অেনক�েলা চলক �েগাপেযাগী করেত হেব এবং ৬� ন�ন চলক সং�� করার জ� �পািরশ করা 

হেলা �য�েলা হেলা- ক. �ল কেলেজ পেড় পিরবােরর এমন �ছেলেমেয়র সং�া; খ. িশ�াথ� িহজড়া িশ� িক না; 

গ. পিরবােরর �কউ িক কি�উটার �বহার করেছ িকনা; ঘ. পিরবাের উপাজ�নকারী �ি�র সং�া; ঙ. পিরবােরর 

সদ�েদর �বহােরর জ� আলাদা িনজ� টয়েলট আেছ িকনা; এবং চ. িশ�াথ� িছটমহেলর বািস�া িকনা। 

 উপ�ি� ও �উশন িফ কায��ম আেরা  আকষ �ণীয় ও কায�কর করার িনিমে� ষ� �থেক দশম ��িণ পয�� উপ�ি� ও 
�উশন িফ �ি� করা �যেত পাের। িবিভ� ��িণেত �েত�ক িশ�াথ�র জ� বািষ�ক উপ�ি�র পিরমাণ হেব- (ক) ষ� 
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��িণ- ১৫০০ টাকা �থেক ৪৪০০ টাকা,(খ) স�ম ��িণ- ১৮০০ টাকা �থেক ৪৪০০ টাকা,(গ) অ�ম ��িণ- ২২২০ 
টাকা �থেক ৫০২০ টাকা,(ঘ) নবম ��িণ- ২৫২০ �থেক ৬৪০০ টাকা এবং (ঙ) দশম ��িণ-৩৫১০ টাকা �থেক ৭৪০০ 
টাকা; 

 �ক� বা�বায়ন পিরক�না ও কাঠােমা �িচি�ত হওয়া সে�ও �ত�� অ�েল িশ�া �িত�ানস�েহ �ক� কায��ম 

পিরচালনায় স�ৃ� ��েহা�ারেদর মােঝ সম�য়হীনতা পিরলি�ত হয় যা �কে�র সাম�ীক সফলতােক বাধা�� 

কের, মাঠ পয�ােয় সম�য়হীনতা �র করার জ� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব; 

 �কে�র িবিভ� কায��েম উপেজলা একােডিমক �পারভাইজারেদর অ�� �� করেত হেব; 

 �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়েন আেরা  �বশী পিরমাণ কায��ম হােত �নয়া উিচত; 

 দরপ� ��ায়ন �ি�য়া �ত স�� করেত হেব; 

 িশ�া �িত�ােনর িবিভ� কিম�েত িশ�া�রাগী �ি�বগ� যােত স�ৃ� হেত পােরন �স �ব�া করেত হেব; 

 িব�ালয় পিরচালনায়  কিম� �তিরর ��ে� �ানীয অবসর�া� কেলজ, �ল, িব�িব�ালেয়র িশ�কেদর স��ৃ 

হবার �েযাগ রাখেত হেব; 

 �িশ�ণ �া� এসএমিস সদ�গণ �নরায় কিম�েত থাকেবন এ �ব�া রাখা এবং ন�নেদর অিত�ত �িশ�ণ �ব�া  

রাখেত হেব; 

 িশ�া �িত�ােনর টয়েলট িনয়িমত পির�ার-পির�� রাখার জ� �াউট দলেক �বহার করা �যেত পাের অথবা 
িব�ালেয়র ছা�-ছা�ীেদর মা�েম ���ােসবক দল গঠন করা �যেত পাের; 

 মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�ের �থক �য় শাখা গঠন করেত হেব এবং �য় পিরক�না অ�যায়ী �য় কাজ স�� 

করেত হেব; 

 �সবা �য় কায��েমর ��ে� মােক�ট সােভ� করেত হেব; এবং 

 �য় �ি�য়া সংি�� সকল কম�কত�ােদর উপ�� �িশ�ণ �দান করেত হেব। 
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Annex  - 1 
‡mU- 1 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 

we`¨vj‡qi Z_¨cÎ 
 

¯‹zj/gv ª̀vmvi bvg: ----------------------------------------------------------------------------------- 
EIIN: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
cÖwZôv‡bi aib: gva¨wgK/ gva¨wgK/ gva¨wgK/ gv`ªvmv 
Dc‡Rjv: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
‡Rjv: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEQAEP ïiæi mgqKvj: ------------------------------------------------------------ 
 
mviYx 1: ‡kÖwYwfwËK wkÿv_©xi msL¨v 

eQi wkÿv_©xi msL¨v 6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q 

2017              

2016              

2014              

2008              

 

mviYx 1.1: ‡kÖwYwfwËK cyYtfwZ©K…Z (Repeaters) wkÿv_©xi msL¨v 

eQi 
6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 

‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q 

2017           

2016           

2014           

2008           
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mviYx 1.2:  ‡kÖwYwfwËK wcGgwU wkÿv_©xi msL¨v 
eQi wkÿv_©xi msL¨v 6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q 

2017              

2016              

2014              

2008              

 

 

mviYx 1.3:  wcGgwU wkÿv_©x‡`i gv‡S cyYtfwZ©K…Z wkÿv_©xi msL¨v 
eQi wkÿv_©xi msL¨v 6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q 

2017              

2016              

2014              

2008              

 

 

mviYx 2:  RwicK…Z cÖwZôv‡b wkÿK msL¨v 

eQi 
wkÿK 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

2017    

2016    

2014    

2008    
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mviYx 3:  RwicK…Z we`¨vj‡q cÖwZ †kªwY‡Z wkÿv_©x Dcw ’̄wZi nvi (A‡±vei gv‡mi) 

eQi 
Dcw¯’wZi nvi 

6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 
‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q ‡Q‡j ‡g‡q 

2017           

2016           

2014           

2008           

 

mviYx 3.1:  wcGgwU wkÿv_x©‡`i Dcw¯’wZi nvi (A‡±vei gv‡mi) 
 

eQi 
Dcw¯’wZi nvi 

6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 

2017 
          

2016 
          

2014 
          

2008 
          

 

mviYx 4:  ‡kªwYwfwËK cÖwZ eQi S‡i cov wkÿv_©xi msL¨v 

eQi 
S‡i cov wkÿv_©xi msL¨v 

6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 

2017 
          

2016 
          

2014 
          

2008 
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mviYx 4.1:  wcGgwU wkÿv_©x‡`i ‡kªwYwfwËK cÖwZ eQi S‡i covi msL¨v 

eQi 
S‡i cov wkÿv_©xi msL¨v 

6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 
‡Q‡j ‡g‡q 

 

2017 
          

2016 
          

2014 
          

2008 
          

 

 

mviYx 5:  2008, 2014 I 2016 mv‡j GmGmwm cixÿvq K…ZKvh© wkÿv_©xi msL¨v 

eQi 10g †kªwY‡Z †gvU wkÿv_©x msL¨v GmGmwm cixÿvq K…ZKvh© wkÿv_©x msL¨v G+ 
AR©bKvix 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU 

2016        

2014        

2008        

 

mviYx 5.1:  wcGgwU wkÿv_©x‡`i 2008, 2014 I 2016 mv‡j GmGmwm cixÿvq K…ZKvh© wkÿv_©xi msL¨v 

eQi 10g †kªwY‡Z †gvU wkÿv_©x msL¨v GmGmwm cixÿvq K…ZKvh© wkÿv_©x msL¨v G+ 
AR©bKvix 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU 

2016        

2014        

2008        
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mviYx 6:  2008, 2014 I 2016 mv‡j †RGmwm cixÿvq K…ZKvh© wkÿv_©xi msL¨v 

eQi 8g †kªwY‡Z †gvU wkÿv_©x 
msL¨v 

‡RGmwm cixÿvq K…ZKvh© 
wkÿv_©x msL¨v 

G+ 
AR©bKvix 

e„wËcÖvß wkÿv_©xi msL¨v 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU  ‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU 

2016           

2014           

2008           

 

mviYx 6.1:  wcGgwU wkÿv_©x‡`i g‡a¨ (2008, 2014 I 2016) mv‡j †RGmwm cixÿvq K…ZKvh© wkÿv_©xi msL¨v 

eQi 8g †kªwY‡Z †gvU wkÿv_©x 
msL¨v 

‡RGmwm cixÿvq K…ZKvh© 
wkÿv_©x msL¨v 

G+ 
AR©bKvix 

e„wËcÖvß wkÿv_©xi msL¨v 

‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU ‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU  ‡Q‡j ‡g‡q ‡gvU 

2016           

2014           

2008           

 

 

mviYx 7:  we`¨vj‡qi AeKvVv‡gvMZ myweav (eZ©gvb) 

AeKvVv‡gvMZ myweav wUK wPý w`b 

¯‹z‡ji aiY cvKv/ †mwgcvKv/ KuvPv 

wUDeI‡qj Av‡Q wKbv?   nu¨v       bv 

m¨vwbUwi Uq‡jU Av‡Q wKbv?   nu¨v       bv 

‡g‡q‡`i Rb¨ Avjv`v m¨vwbUwi Uq‡jU Av‡Q wKbv?   nu¨v       bv 

we`¨vj‡q †Ljvi gvV Av‡Q wKbv?   nu¨v       bv 
 

 

 

 

 

mviYx 8: cÖwkÿY cÖvß wkÿK msL¨v I cÖwkÿ‡Yi aiY 
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cÖwkÿ‡Yi aiY cÖwkwÿZ wkÿK msL¨v 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

    

    

    

    

 

mviYx 9:  weGW I GgGW cÖvß wkÿK msL¨v  

mvwU©wd‡K‡Ui bvg wkÿK msL¨v 

weGW  

GgGW  

weGW I GgGW  

 

mviYx 10: eZ©gvb KwgwUi m`m¨, hviv wkÿK bvb, Zuv‡`i wkÿvMZ †hvM¨Zv  (†gvU 8 Rb) 

¯œvZK I Z`ya© GBPGmwm GmGmwm 5g †kÖwY AÿiÁvb Av‡Q wbiÿi 

      

      

      

 

 11: †mvk¨vj AwWU (2016 mv‡ji) 

K. †mvk¨vj AwW‡Ui Rb¨ cÖvß Aby`vb: ---------------------- UvKv 

L. †mvk¨vj AwWU wi‡cvU© ˆZwi n‡qwQj wKbv?   nu¨v       bv 

 

12: AvBwmwU mnvqZv: 

K. AvBwmwUi ZË¡veavq‡b eZ©gv‡b †KD Av‡QwKbv?    nu¨v       bv 

L. RyjvB-wW‡m¤^i 2016 †Z cvVv‡bv B‡gB‡ji msL¨v: ---------------- 

 
cÖwZôvb cÖav‡bi  ¯^vÿi;  
ZvwiL:  



 

 
c„ôv 7 

 

  

        ‡mU- 2 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 08 

cÖavb wkÿK/wkÿK Gi cÖkœgvjv 
 
¯‹zj/gv ª̀vmvi bvg: ----------------------------------------------------------------------------------- 
EIIN: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
cÖwZôv‡bi aib: gva¨wgK/ gva¨wgK/ gva¨wgK/ gv`ªvmv 
Dc‡Rjv: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
‡Rjv: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEQAEP ïiæi mgqKvj: ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
mviYx 1: cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK myweav mgyn  

GKv‡WwgK myweav mg~n  

we`¨vj‡q mßv‡n †gvU KZ NÈv cov‡bv nq mgq 

mßv‡n AwZwi³ †kÖwY N›Uv (‡mKv‡q‡ci Aax‡b) wekÖvg mgq 

mßv‡n wekÖvg (Tifin time)  mgq 

GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi Av‡Q wKbv? nu¨v     bv  

cÖ‡MÖm wi‡cvU© Av‡Q wKbv? nu¨v     bv  

we`¨vj‡q MÖš’vMv‡i eB Gi msL¨v  msL¨v: 

MÖš’vMvi KZ N›Uv (mßv‡n) †Lvjv _v‡K?  mgq 

mKv‡q‡ci Aax‡b cv‡Vi Avf¨v‡mi DbœwZ n‡q‡Q wKbv?  nu¨v     bv  
hw` nu¨v nq, wKfv‡e? 

AvBwU myweav Av‡Q wKbv? 

c„_K Kw¤úDUvi iæg Av‡Q?    

†W¯‹Uc Kw¤úDU‡ii msL¨v : 

j¨vcU‡ci msL¨v : 

wcÖ›Uv‡ii msL¨v :  

gvwë wgwWqv cÖ‡R±‡ii msL¨v :  

Ab¨vb¨ 

nu¨v     bv  
nu¨v     bv  
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mviYx 2: RwicK…Z ¯‹zj mgy‡n ¯‹zj g¨‡bR‡g›U KwgwU  

welq  wUK wPý w`b 

¯‹zj g¨‡bR‡g›U KwgwU Av‡Q wKbv? nu¨v     bv  

MZ eQi ¯‹zj g¨‡bR‡g›U KwgwUi mfvi msL¨v: msL¨v: 

g¨‡bR‡g›U KwgwUi wm×všÍ ev¯Íevq‡bi nvi (%)  

 

mviYx 3: ‡mKv‡qc cÖK‡íi Aax‡b ¯‹zj Gi cÖvß mnvqZv  

mnvqZv weeiY mnvqZvi gvb 

   

   

   

   

 

mviYx 4: AwZwi³ †kÖwY wkÿK 

welq  wkÿ‡Ki bvg 

‡Kvb †Kvb 

†kÖwY‡Z 

K¬vm 

wb‡q‡Qb 

AwZwi³ wkÿK 

evwni †_‡K 

wb‡qMK…Z -1 

¯‹z‡ji wkÿK Øviv 

cwiPvwjZ -2 

m‡ev©”P 

wkÿv 

 G wel‡q 

cwVZ †Kvm© 

mg~n (by¨YZ 

300 b¤̂i) 

RyjvB - wW‡m: 

2016 †Z †bqv 

†gvU AwZwi³ 

K¬vm 

 

Bs‡iRx 

      

      

      

 

MwYZ 

      

      

      

 

weÁvb 
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mviYx 5: GmGgwm / GgGgwm I wcwUG 

KwgwU msL¨v 

K. cÖwZôv‡b e¨e ’̄vcbv KwgwUi aib  

L. 2016 RyjvB- wW‡m¤^i mg‡q mfvi msL¨v  

M. mfvi weeiY wbqwgZ wjwce× Kiv n‡q‡Q wKbv?  nu¨v     bv  

N. cÖwZôv‡b wcwUG Av‡Q wKbv?  nu¨v     bv  

O. mfvi msL¨v (2016 RyjvB- wW‡m¤^i)  

P. MZ Qq gv‡m cÖvß wcwUG MÖvÛ  

 

6: wkÿv m‡PZbZv I KwgDwbwU †gvwejvB‡Rkb (BG wm Gg)  

K. 2016 RyjvB- wW‡m¤‡̂i cÖvß Aby`vb: ---------------------------- 

L. cÖvß Aby`vb †_‡K e¨q: ----------------------------------------- 

 

mviYx 7: KZRb wkÿv_©x Ô†miv wkÿv_©xÕ cyi®‹vi AR©b K‡i‡Q? 

eQi QvÎ QvÎx ‡gvU 

2015     

2016    

 

8 : Ô†miv wkÿv_©xÕ cyi®‹vi  cÖ`vb Dcj‡ÿ we`¨vj‡q †Kvb Abyôvb nq wKbv?     nu¨v     bv  

 
mviYx 9: cvVvf¨vm Gi DbœwZ  

K. 2016 mv‡j cvVvf¨v‡mi DbœwZi Rb¨ msMVK wnmv‡e †K  

    KvR K‡i‡Qb?  

(MÖš’vMvwiK/ mnKvwi wkÿK/ Ab¨ †KD) 

L. Gi mv‡_ KZ Rb wkÿv_©x hy³ wQj? ‡Q‡j ............ †g‡q .......... †gvU ........... 

M. g~j¨vqb cixÿvq Ask †bqv wkÿv_©xi msL¨v: ‡Q‡j ............ †g‡q .......... †gvU ........... 

N. 2016 mv‡j cÖ`Ë cyi®‹v‡ii msL¨v: msL¨v: 

O. GwmGd wn‡m‡e wek^ mvwnZ¨ †K› ª̀ †_‡K cÖvß eB‡qi msL¨v: msL¨v: 



 

 
c„ôv 10 

 

  

 

 

10: ch©‡eÿY I g~j¨vqb †KŠkj  

K. ch©‡eÿY †KŠkj (eY©bv Kiæb):-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L. g~j¨vqb †KŠkj (eY©bv Kiæb): --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11: wKfv‡e GB e¨e ’̄vi DbœwZ Kiv hvq? (‡mKv‡qc cÖK‡íi DbœwZi †KŠkj) 

K. ch©‡eÿY †KŠkj (eY©bv Kiæb):-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L. g~j¨vqb †KŠkj (eY©bv Kiæb): --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mviYx 12: ‡mKv‡qc cÖK‡íi mej w`K I `ye©j w`K D‡jøL Kiæb| 

mej w`K  `ye©j w`K 

  

  

 

mviYx 13: ‡mKv‡qc cÖK‡íi DbœwZi Rb¨ Avcbvi civgk© : 
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cÖwZôvb cÖav‡bi  ¯^vÿi;  

ZvwiL:  
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‡mU - 3 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 

wkÿv_©x‡`i mvÿvrKv‡ii Rb¨ cÖkœcÎ 
 

cÖwZ cÖwZôv‡b †gvU 4 Rb (2 Rb †Q‡j Ges 2 Rb †g‡q), e„wËcÖvß 2 Rb Ges e„wË cvqwb 2 Rb| 
 
wkÿv_©xi bvg: -----------------------------------------------‡Q‡j/ †g‡q ------------- eqm: --------- 

weevwnZ /AweevwnZ: ---------------   e„wËcÖvß:    nu¨v / bv      ‡kÖwY: ----------------------------------- 

wkÿv cÖwZôv‡bi bvg: ------------------------------------------- Dc‡Rjv: --------------------------- 

EIIN: ------------------------------------- 

 

cwievi welqK Z_¨ 

1. cwievi cÖav‡bi wkÿv (me©‡kl cvk) : ----------------------- 

2. cwievi cÖav‡bi †ckv: -------------------------------------- 

3. cwiev‡ii m`m¨ msL¨v:----------------- Rb 

4. evwo-N‡ii aib: (i). KuvPv    (ii). Avav cvKv    (iii).  cvKv 

5. Lv‡`¨i ch©vßZv:   

i. 9 gvm a‡i msK‡U _v‡K 

ii. 6 gvm a‡i msK‡U _v‡K 

iii. 3 gvm a‡i msK‡U _v‡K 

iv. ‡Kvb Lv`¨ msKU ‡bB 

(cwiev‡ii Lv`¨ msKU ej‡Z gvwmK Avq gvwmK Li‡Pi †P‡q Kg nIqv‡K eySvq) 

6. we`y¨r ms‡hvM:  Av‡Q / ‡bB 

7. ‡gvU †gvevBj †dvb †m‡Ui msL¨v---------- wU 

8. wfwRwW/ wfwRGd KvW©avix wK bv:  nu¨v     bv 

 

covi gvb welqK Z_¨ 

1. MZ evwl©K cixÿvq †Zvgvi cÖvß GPA D‡jøL Ki| -------------------- 
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2. MZ 7 w`‡b †gvU KZ w`b K¬vm n‡q‡Q? --------------------------- w`b  

3. Zzwg KZ w`b K¬v‡m Dcw¯’Z wQ‡j --------------------------------- w`b 

4. †kÖYx K‡ÿ K¬vm PjvKvjxb mg‡q Kviv ch©‡eÿ‡b Av‡mb? 

K. cÖavb wkÿK  

L. g¨v‡bR‡g›U KwgwUi m`m¨ 

M. GKv‡WwgK mycvifvBRvi 

N. Ab¨vb¨ 

 

5. we`¨vj‡q AwZwi³ K¬v‡mi e¨e ’̄v Av‡Q wK bv?   nu¨v         bv   

 

6. welq wfwËK K…wZ‡Z¡i Z_¨: 

welq AwZwi³ K¬vm MZ evwl©K cixÿvq covi gvb 
Lyefvj/ fvj/ †gvUvgywU 

/Lvivc/Lye Lvivc 
 MZ mßv‡n KqwU 

K¬vm n‡qwQj  
Zzwg KqwU K¬v‡m 
Dcw¯’Z wQ‡j 

‡gvU b¤̂i cÖvß b¤^i 

Bs‡iRx      

MwYZ      

weÁvb      

 

7. ‡Kvb welq cov‡bv †Zvgvi Lye fvj jv‡M? ----------------------------------------------- 

8. fvj jvMvi KviY ---------------------------------------------------------------------- 

9. wb‡Pi †fŠZ myweavw`i gvb †Kgb? 

†fŠZ myweav Lye fvj fvj ‡gvUvgywU Lvivc Lye Lvivc 

†kÖYxKÿ      

MÖš’vMvi      

†Ljvi gvV      

(Uq‡jU) cwi®‹vi 

cwi”QbœZv †Kgb 

     

weï× Lvevi cvwb       

Ab¨vb¨      

 

 

10. mnwkÿv (†Kv-KvwiKz¨jvi) wK wbqwgZ nq?     nu¨v       bv 

 

11. mnwkÿv wbqwgZ n‡j wK wK ? (mn wkÿvi bvg ej) 

K. --------------------- w`b 
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L. --------------------- w`b 

covi Af¨vm: 

12. MZ wZb gv‡m KZwU eB c‡oQ? 

13. MZ eQi GKB mg‡q KZwU eB c‡owQ‡j? 

14. Ab¨ wkÿv_©x‡`i mv‡_ †Kvb eB wewbgq Ki wK bv? 

15. Ab¨ ev”Pv‡`i mv‡_ GKmv‡_ e‡m co wK bv? 

16. ‡eov‡Z †M‡j wK mv‡_ K‡i eB wb‡q hvI? 

17. ‡kvqvi mgq eB co wK bv? 

18. cQ‡›`i †Kvb †jL‡Ki eB †ei n‡j Zv ZvovZvwo cvIqvi †Póv K‡iQ wK bv? 
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‡mU- 4 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 

 
 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Kg©KZ©vi mvÿvrKvi cÖkœgvjv 
 

(K)   e¨w³MZ Z_¨t 

1. bvg: 

Dc‡Rjv :  

‡Rjv: 

2. wj½: cyiæl/gwnjv 

3. me©‡kl wkÿvMZ †hvM¨Zv 

 (1) mœvZK (2) mœvZ‡KvËi (3) Gg wdj 

4. ‡ckvMZ †hvM¨Zv: (১) wসএনএড (২) wবএড (৩) এমএড 

5. wkÿv wefv‡M †gvU PvKzix Kvj|  --- বছর ।  G Dc‡Rjvq KZ gvm a‡i Av‡Qb?  

 

(L)     SEQAEP Gi cÖfve 

6. Avcwb wK g‡b K‡ib ÷vB‡c‡Ûi UvKv h_vh_fv‡e e¨eüZ n‡”Q?    nu¨v      bv 

 bv n‡j Amyweav †Kv_vq? 

7. Avcwb wK g‡b K‡ib, e¨e ’̄vcbv fvjfv‡e n‡”Q?  nu¨v      bv 

 bv n‡j Amyweav †Kv_vq? 

8. wkÿv_©xiv wKfv‡e DcK…Z n‡”Q? 

 (1) covïbv Pvjv‡”Q 

 (2) fwZ© nIqvi my‡hvM †c‡q‡Q 

 (3) covïbvi DbœwZ n‡”Q 

9. Program Gi mdjZvi Rb¨ Avcbvi mycvwik: ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Avcwb wK g‡b K‡ib PMT c×wZi cwieZ©b `iKvi?      nu¨v      bv 

 nu¨v n‡j †Kb? ------------------------------------------------------------------------------- 

11. Stipend cvIqvi †hvM¨ †Kvb QvÎ-QvÎx wক বাদ c‡o‡Q?     nu¨v      bv 

 nu¨v n‡j 2016 mv‡j AvbygvwbK Avcbvi Dc †Rjvq KZRb wkÿv_©x ev` c‡o‡Q? ------------- Rb 

 

(M) weZiY cÖwµqv 

12. GB Dc‡Rjvq Dce„wË weZiY c×wZ fvjfv‡e Pj‡Q wK bv?  nu¨v      bv 

hw` bv nq,Zvi e¨vL¨v : --------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

13. weZiY e¨e ’̄vq †Kvb mgm¨v nq wK bv ? nu¨v      bv 

nu¨v n‡j mgm¨v¸‡jv D‡jøL K�ন: ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. SEQAEP  cÖK‡íi gva¨‡g  Non financial wK wK myweav †`Iqv n‡”Q? D‡jøL Kiæb| 

 

(N) cwiexÿY I g~j¨vqb ((M & E) 

15. Dc‡Rjv ch©v‡q SEQAEP Gi Rb¨ M & E Av‡Q wK?  nu¨v      bv 

hw` nu¨v nq, Zv n‡j wK wK welq Rvbv hv‡”Q? -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEQAEP Gi mবল ও `ye©j w`K¸wj wK wK? we¯ÍvwiZfv‡e ejyb: -----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

(O). mdjZv I mycvwik:  

16. SEQAEP Gi mdjZv: 

 (1) ................................................ 

 (2) ................................................ 

 (3) ................................................ 
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17. SEQAEP Gi Dbœq‡bi Rb¨ Avcbvi mycvwik:  

 1..................................................................... 

 2.. ................................................................. 

 3................................................................... 

 

18. SEQAEP wK Mixe I wkÿvq AvMÖnx †Q‡j-†g‡q‡`i‡K wkÿv Pvwj‡q hvIqvi Rb¨ h_vh_fv‡e KvR  

Ki‡Q?  nu¨v      bv 

 

20. SEQAEP cÖK‡íi Kvi‡Y wb‡¤œv³ welq mg~‡n Avcbvi gZvgZ w`b 

 K. cvVvf¨vm MVb Kvh©µg DbœwZ n‡q‡Q wKbv? nu¨v      bv 

 L. WªcAvDU Kg‡Q wKbv ?   nu¨v      bv 

 M. †g‡q‡`i msL¨v e„w× mnvqK wKbv?   nu¨v      bv 

 N. †g‡q‡`i Rb¨ c„_K Uq‡jU e¨e ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q wKbv? nu¨v      bv 
 

Z_¨ w`‡q Kv‡R mnvqZv Kivi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev`| 

 

Z_¨msMÖnKvixi bvg :    ¯^vÿi:    ZvwiL: ..................... 

 

Dc‡Rjv  gva¨wgK Awdmv‡ii mvÿi: 

ZvwiL: ............................. 
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‡mU - 5 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi 

wbweo cwiexÿY 

 GKv‡WwgK mycvifvBRvi mvÿvrKvi 
 

1. 2008 mv‡ji ci ‡_‡K cybivq ‡mKv‡qc-cÖ‡R‡±i mgqea©b m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ Kx? 

2. GB cÖ‡R± ev¯Íevq‡b Kx ai‡bi cÖwZeÜKZvi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q? 

3. Avcbvi AvIZvaxb we`¨vjqMy‡jv KZ mgq ci ci cwi`k©b K‡ib? 

4. cwi`k©†b Kx Kx welq g~j¨vqb K‡ib?-e¨vL¨v Kiæb| 

5. wkÿvq mgZv I mvg¨Zvi †cÖwÿ‡Z Avcbvi AvIZvaxb we`¨vjqMy‡jvi Ae ’̄v e¨vL¨v Kiæb| 

6. Avcbvi AvIZvaxb we`¨vjq My‡jv‡Z wkÿv_x©‡`i we`¨vj‡qi ‡fŠZ myweavw` jvf m¤ú‡K© ejyb| 

7. wkÿvi ‡ÿ‡Î AwffveK‡`i „̀wófw½ cwieZ©‡b wkÿv welqK m‡PZbZvg~jK Kvh©µ‡gi cÖfve we¯ÍvwiZfv‡e 
ejyb| 
8. we`¨vj‡q wkÿvi ‡ÿ‡Î Dce„wËi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Kiæb| 
9. ‡mKv‡qc cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j   

 wkÿvi gvb Gi Dci wK cÖfve †dj‡Q 
 we`¨vjq e¨e ’̄vcbvi ¸YMZgvb Gi cwieZ©b wK cÖfve †d‡j‡Q? 

 
10. ̀ ~e©j wkÿv_©x‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ we‡kl K¬vm Bs‡iwR Ges MwbZ GB¸‡jv wkÿv_©x‡`i KZUv mnvqZv K‡i GB 

m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ| 

11. ‡mKv‡qc cÖ‡R‡±i gva¨‡g wb‡qvMK…Z wkÿKMb wbqwgZ K¬vm †bb wKbv G wel‡q †Kvb gwbUwis e¨e ’̄v Kvh©Kix 

Av‡Q wKbv? 

12. we`¨vj‡q cvVvf¨vm Kg©m~wP wbqwgZfv‡e gwbUwis Kiv nq wKbv? GwU AviI Kvh©Ki Kivi Dcvq wK? 

13. SEQAEP cÖK‡íi Kvi‡Y wb‡¤œv³ welq mg~‡n Avcbvi gZvgZ w`b 

K. cvVvf¨vm MVb Kvh©µg DbœwZ n‡q‡Q wKbv? nu¨v      bv 
 L. WªcAvDU Kg‡Q wKbv ?   nu¨v      bv 
 M. †g‡q‡`i msL¨v e„w× mnvqK wKbv?   nu¨v      bv 
 N. †g‡q‡`i Rb¨ c„_K Uq‡jU e¨e ’̄vi DbœwZ n‡q‡Q wKbv? nu¨v      bv 
 
14. me‡P‡q Mwie QvÎ-QvÎxiv ev` c‡o _vK‡j Zvi cÖavb KviY? 

GKv‡WwgK mycvifvBRvi ¯^vÿi: 
ZvwiL: 
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‡mU- 6 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 

S‡i cov wkÿv_©x‡`i Rb¨ cÖkœgvjv 
 

 

¯‹zj/gv ª̀vmvi bvg  : 

EIIN    :  

wkÿv_©xi bvg   : 

wcZv    : 

gvZv    : 

MÖvg    : 

‡gvevBj  b¤̂i  (wcZv/gvZv) : 

 

 

cwievi welqK Z_¨ 

1. cwievi cÖav‡bi wkÿv (me©‡kl cvk) :------------------------------------------ 

2. cwievi cÖav‡bi †ckv: -------------------------------------------------------- 

3. cwiev‡ii m`m¨ msL¨v: --------------------- Rb 

4. evwo-N‡ii aib:  (i). KuvPv    (ii). Avav cvKv     (iii).  cvKv  

5. Lv‡`¨i ch©vßZv:   

i. 9 gvm a‡i msK‡U _v‡K 

ii. 6 gvm a‡i msK‡U _v‡K 

iii. 3 gvm a‡i msK‡U _v‡K 

iv. ‡Kvb Lv`¨ msKU ‡bB 

(cwiev‡ii Lv`¨ msKU ej‡Z gvwmK Avq gvwmK Li‡Pi †P‡q Kg nIqv‡K eySvq) 

6. we ỳ¨r ms‡hvM Av‡Q wKbv?  nu¨v bv 

7. ‡gvU †gvevBj †dvb †m‡Ui msL¨v--------------- wU 
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8. wfwRwW/ wfwRGd KvW©avix wK bv:  nu¨v bv 

 

S‡i cov wkÿv_©xi Z_¨: 

1. S‡i covi mgq †Kvb †kÖwY‡Z co‡Z? 

2. ‡Kvb mv‡j S‡i c‡o‡Qv? 

3. ÷vB‡cÛ cÖvß wQ‡j wK bv? :  nu¨v bv 

4. S‡i covi KviY D‡jøL Kiæb (fvjfv‡e Rvbyb) 

1g KviY: ---------------------------------------------------------------------------------2q 

KviY: ----------------------------------------------------------------------------------3q 

KviY: ----------------------------------------------------------------------------------4_© 

KviY: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. cov Pvwj‡q hvIqvi Rb¨ †Kvb mn‡hvwMZvi cÖ‡qvRb wQj wK bv?   nu¨v bv  

6. nu¨v n‡j mn‡hvwMZv¸‡jv D‡jøL Kiæb: (1)   (2)   (3) 

7. GB mn‡hvwMZv¸‡jv ‡c‡j wK cybivq cov ïiæ Ki‡e?   nu¨v bv 
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‡mU - 7 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 

A_©‰bwZK ch©v‡jvPbvi Rb¨ ‡PKwj÷  

 
cixÿvg~jK bw_cÎ ZvwjKv civgk©K Øviv ch©v‡jvPbv Kiv n‡e:  

1. cÖKí Dbœqb cÖ Í̄vebv 
2. A_©‰bwZK Pzw³ 
3. A_©‰bwZK AMÖMwZi cÖwZ‡e`b 
4. cÖwZ‡e`b weZib  
5. Gd.G.wc.G.wW AwWU wi‡cvU©   
6. Kbmvj‡U›U‡`i cÖ‡qvRbxq cÖK‡íi Pzw³ msµvšÍ / Ab¨vb¨ cÖvmw½K A_©‰bwZK Z_¨ ch©v‡jvPbv 

 
cixÿg~jK Z_¨ ZvwjKv msMÖn Kiv 

1. cÖK‡íi LiP:  
jÿ UvKvq 

wWwcwc ‡gvU wRIwe wcG AviwcG  
g~j     
1g ms¯‹iY     
2q ms¯‹iY     

 
2. Dcv`vb wfwË‡Z µgcywÄZ AMÖMwZ cÖwZ‡e`b wW‡m¤^i 2016: 

jÿ UvKvq 

bs Dcv`vb 
wWwcwc e›Ub e¨q 

ev¯Íe 
AMÖMwZ wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
‡gvU wRIwe 

wcG 

(AviwcG) 
‡gvU 

K) ivR¯ ̂     

     

     

     

     
L) g~jab     

     

     

     

Price  Contingensy      

Physical 
Contingency 

    

me© †gvU     
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A_©‰bwZK ch©v‡jvPbvi Rb¨ Z_¨ †PKwj÷ 
cixÿvg~jK bw_cÎ ZvwjKv, civgk©K Øviv ch©v‡jvPbv Kiv n‡e: 

 
1. cÖK‡íi µq cwiKíbv, evwl©K µq cwiKíbv, AvbygvwbK `vßwiK LiP  
2. †cÖm cÖwKDi‡g›U †bvwUm wmwcwUBD I‡qemvBU Ges Ab¨vb¨ wgwWqv cÖKvkbv  

 G·‡cÖkb Ae B›Uv‡i÷ Gi Avgš¿Y weÁwß  
cÖvK †hvM¨Zv Avgš¿Y weÁwß  
`icÎ AvnŸvb weÁwß     

3.   †mev Pzw³ 

 mswÿß ZvwjKv g~j¨vqb 
cÖ¯Íve Ges mswÿß ZvwjKv Rb¨ Aby‡iva 
cÖ¯Ív‡ei g~j¨vqb  

Av‡jvPbvi gva¨‡g Minutes 
¯^vÿwiZ Pzw³ 

4. cY¨ Ges Kv‡Ri Pzw³  
 
cÖvK-‡hvM¨Zv bw_cÎ 

e¨L¨v  Aby‡iva Ges Rvwi 
ms‡hvRb Rvwi 
cÖvK-`icÎ mfv 

cÖvK-‡hvM¨Zv g~~j¨vqb e¨L¨v  Aby‡iva Ges cÖvwß 
‡hvM¨Zv m¤úbœ wVKv`vi Aby‡gv`b (mieivnKvix hw` cÖ‡hvR¨ nq) 

`i-c‡Îi bw_cÎ e¨L¨v  Aby‡iva Ges Rvwi 
ms‡hvRb Rvwi 

Minutes Gi cÖvK-`icÎ mfv 
`i-c‡Îi g~~j¨vqb  `i-c‡Îi D‡b¥v³Kib cÖwZ‡e`b 

e¨L¨v  Aby‡iva Ges cÖvwß 

`icÎ mgš^q mfv, †hLv‡b cÖ‡hvR¨  Minutes  
cÖvß Awf‡hvM Ges cÖwZwµqv  
g~j¨vqb wi‡cvU© Ges Aby‡gv`‡bi Kwc 
Pyw³ cÖ`vb weÁwß 
¯^vÿwiZ Pzw³ 

Kbmvj‡U›U‡`i cÖ‡qvRbxq cÖK‡íi Pzw³ msµvšÍ / Ab¨vb¨ cÖvmw½K A_©‰bwZK bw_cÎ ch©v‡jvPbv  
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K: c„_K Pzw³ ch©v‡jvPbv 
1g- mvaviY 

 

ch©v‡jvPbvi Z_¨   

Pzw³i cÖm‡½  

Pzw³i cwigvb 
[wewWwU____________________________ 

(Gdwm mgZ~j¨ cÖKvk) 

cÖwKDi‡g›U cÖKvi  GbwmwU/AvBwmwU 

cÖwKDi‡g›U ‡kÖYx cY¨ /Kvh©/ †mev  

cÖwKDi‡g›U c×wZ 

I.wU.Gg/Gj.wU.Gg/Avi.Gd.wKD.Gg/ wcW.wc.Gg 

wKD.wm.we.Gm/ Gd.we.Gm/ Gj.wm.Gm/ Gm.Gm.Gm/AvB.wm.Gm/ 

wm.wKD.we.Gm/wm.Gm.I.Gm/wW.wm.Gm 

cÖwKDi‡g›U D‡Ïk¨ 
ivR¯^ Dbœqb 

cÖwKDi‡g›U A_©vq‡bi e¨e ’̄v  

 
 
2q- AvBb I wewa †g‡b Pjv 

 

   cÖ‡qvM‡hvM¨ ms ’̄vb  cÖK…Z 

1.0 cÖKyi‡g›U cwiKíbv    
1.1 evwl©K µq cwiKíbvi Ae ’̄v :   
2.0 cÖwKDi‡g›U my‡hvM    
2.1 msev`c‡Î weÁvcb :   
2.2 wm.wc.wU.BD Gi I‡qemvB‡U weÁvcb  :   
2.3 `icÎ/cÖ¯Íve Abym„Z wcwcAvi, 2008 :   
2.4 `icÎ/cÖ¯Íve Abym„Z `vZv bxwZi wb‡ ©̀wkKv,  2008  :   
3.0 `icÎ/cÖ¯Íve Dc¯’vcb    
3.1 weµq bs/ `icÎ/ cÖ¯Íve bw_cÎ Bmy¨ KiY :   
3.2 `icÎ/ civgk©K‡`i Ask MÖnY :   
3.3 cÖ¯ÍwZ Ges  Dc¯’vc‡bi Rb¨ gÄywicÖvß w`bmg~n :   
4.0 wU.I.wm/ wc.I.wm Ges wU.B.wm/wc.B.wm Gi MVb     
4.1 wU.I.wm/ wc.I.wm Gi m`m¨ msL¨v  :   
4.2 wU.B.wm/wc.B.wm Gi m`m¨ msL¨v :   
4.3 wU.B.wm/wc.B.wm Gi m`m¨ msL¨v  :   
4.4 wU.B.wm/wc.B.wm Gi ewnivMZ m`m¨ msL¨v  :   
4.5 wU.B.wm/wc.B.wm Gi KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b :   
5.0 `icÎ/ cÖ Í̄ve g~j¨vqb    
5.1 D‡Øvawb I mgvwßi g~j¨vqb `vwL‡ji gÄywicÖvß w`bmg~n   :   
5.2 D‡Øvawb I mgvwßi g~j¨vqb `vwL‡ji cÖK…Z w`b :   
5.3 `icÎ/ cÖ Í̄ve Gi Responsiveness  :   
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   cÖ‡qvM‡hvM¨ ms ’̄vb  cÖK…Z 

5.4 
wU.B.wm/wc.B.wm Gi Øviv mycvwikK…Z `icÎ/cÖ¯Íve Gi 
cyb-AvnŸvb 

:  
 

5.5 cÖwKDi‡g›U Kvh©weeiYx bvKP/evwZj  :   
6.0 `icÎ/cÖ¯Íve Aby‡gv`b     
6.1 g~j¨vqb I Aby‡gv`‡bi g‡a¨ cÖK…Z w`b  :   
6.2 Aby‡gv`b KZ©„c‡ÿi Aw_©K ÿgZv  :   
6.3 KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`b  :   
6.4 g~j¨vqb wi‡cvU© AA  K mivmwi cvVv‡bv n‡q‡Q :   

6.5 
Gb.I.G / wc.I/ Pzw³ ¯^vÿi/Gj.I.AvB Bmy¨Ki‡Yi 
cÖK…Z w`b   

:  
 

6.6 AA Øviv Pzw³ Ac©‡bi wm×v‡šÍi  cÖK„Z w`b   :   

6.7 
AA e¨ZxZ KZ…©cÿ g~j¨vqb wi‡cv‡U©i hw` AwZwi³ 
ch©v‡jvPbv K‡i _‡K 

:  
 

6.8 
hw` AA ‡_‡K DPz A_ev bxPz c‡`i KZ…©c‡ÿi 
`icÎ/cÖ¯Ív‡ei Aby‡gv`b _v‡K  

:  
 

7.0 Pzw³ cÖ`vb    

7.1 
cÖKzi‡g›U cÖwµqv cwiPvjbvi mgq  Gb.I.G / wc.I/ 
Pzw³ ¯^vÿi/Gj.I.AvB †Lvjv Ges Bmy¨Ki‡Yi g‡a¨ 
cÖK…Z w`b   

:  
 

7.2 
Gb.I.G / wc.I/ Pzw³ ¯^vÿi/Gj.I.AvB Bmy¨KiY Ges 
AvB.Gd.wU / Avi.Gd.wc Gi g‡a¨ cÖK…Z w`b   :  

 

7.3 
wm.wc.wU.BD/ I‡qemvBU/ wc.B/ Avb¨vb¨ cÖ`v‡bi 
cÖKvkbv  :  

 

7.4 Pzw³ cÖ`v‡b cÖv_wgK `icÎ/cÖ¯Ívebv †gq`   :   
8.0 Pzw³ mgcœœ    
8.1 g~j Pzw³ mieivn /m¤úv`b/ wewjKi‡bi wbw`©ó mgq    :   
8.2 mieivn /m¤úv`b/ wewjKi‡bi cÖKzZ w`b  :   
8.3 Gj.wW cwigvb avh©  :   
9.0 Awf‡hvM I Av‡e`b     
9.1 Awf‡hvM hw` _v‡K, Zvi Kvib  :   
9.2 wewa Abyhvqx Awf‡hv‡Mi mgvavb  :   
9.3 Awf‡hv‡Mi mgvav‡b wm×v‡šÍi cwieZ©b  :   
9.4 ¯^vaxb wiwfD c¨‡b‡j  Av‡e`b  :   
9.5 wiwfD c¨‡b‡j  wm×všÍ ch©v‡jvPbv Ges Abymib  :   
10.0 Pzw³ ms‡kvab     
10.1 Pzw³i mgq evov‡bv   :   

10.2 
‡fwi‡qkb /AwZwi³ KvR/ cybive„wË/ Kvh©v‡`k BZ¨vw` 
ˆZix  :  

 

10.3 Pvwn`v Abyhvqx cwigvb :   
11.0 AwggvswmZ Pzw³ we‡iva     
12.0 cÖZviYv ỳbx©wZ    
13.0 cÖwKDi‡g›U e¨e ’̄vcbv ÿgZv    
13.1 GBP.Avi.wW. myweav :   

13.2 cÖwKDi‡g›U U cÖwkÿY cÖvß ÷vd :   
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L. cÖKzi‡g›U cÖdvBj ch©v‡jvPbv   

wefvM ch©v‡jvPbvi mgq cÖwKDi‡g›U msL¨v  

 I.wU.Gg.Gm  Gj.wU.Gg Avi.Gd.wK Gm.Gm AvB.wm.wU. ‡gvU 

Kvh©        
cY¨        
†mev        
civgk©K cÖwZôvb       
e¨w³MZ civgk©K        
Ab¨vb¨        
†gvU       

 

 
wefvM 

ch©v‡jvPbvi mgq cÖwKDi‡g›U msL¨v  

I.wU.Gg.Gm  Gj.wU.Gg Avi.Gd.wK Gm.Gm AvB.wm.wU. ‡gvU 

Kvh©        
cY¨        
†mev        
civgk©K cÖwZôvb       
e¨w³MZ civgk©K        
Ab¨vb¨        
†gvU       

 
 
 

 
wefvM 

ch©v‡jvPbvi mgq cÖKzi‡g›U msL¨v 

I.wU.Gg.Gm  Gj.wU.Gg Avi.Gd.wK Gm.Gm AvB.wm.wU. ‡gvU 
Kvh©        
cY¨        
†mev        
civgk©K cÖwZôvb       
e¨w³MZ civgk©K        
Ab¨vb¨        
†gvU       

 

M. †Kv‡Ukb c×wZ ch©v‡jvPbvi Rb¨ Pzw³ cÖ`vb AvnŸvb  

ch©v‡jvPbvi ZvwiL : 

 
ch©v‡jvPbv Kvixi bvg : 

Pzw³i bs I ZvwiL : 

 

Pzw³i cwigvb:  

Pzw³Kvixi bvg I wVKvbv:  

 
 
cÖwKDi‡g›U c×wZ:  AvšÍ©RvwZK      RvZxq  
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welq gZvgZ I djvdj 

 
AvnŸvb cÎ ‡cÖi‡Yi ms ’̄vi msL¨v   
‡Kv‡Ukb `vwL‡j mgq wba©vib   
†Kv‡Uk‡bi Ae ’̄v hvPvB (g~j¨vqb bq); 
†Kv‡Ukb `vwLjKvixi bvg  

 

†Kv‡Ukb g~j¨vqb wi‡cvU© I ZvwiL ; gšÍe¨ hw` 
_v‡K  

 

Pzw³ ¯^vÿi/ µq Av‡`k bw_   
wRwbmc‡Îi wej, hw` _v‡K  
mieivn iwk` ev ‡÷vi iwk`    
cÖK…Z mgvwßi ZvwiL   
†c‡g‡›Ui mgqvbyeZ©xZv  
Ab¨vb¨ welq  
me©m¤§wZµ‡g cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY  
nu¨v A_ev bv (e¨L¨v) 
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N.  mvgMÖx / Kv‡Ri Pzw³ cieZ©x ch©v‡jvPbv  
 
ch©v‡jvPbvi ZvwiL : 

 
ch©v‡jvPbvKvixi bvg : 

Pzw³i bs I ZvwiL : 

 

Pzw³i cwigvb:  

Pzw³Kvixi bvg I wVKvbv:  

 
cÖwKDi‡g›U c×wZ:     AvB.wm.wU.    I.wU.Gg.    Gj wU.Gg       mimwi Pzw³ Ab¨b¨    wbw`©ó Kiæb ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 
wefvM :   cY¨      Kvh©       †mev  

 
welq gZvgZ I djvdj 

 
cÖwKDi‡g›U bw_cÎ   
weÁwß   
cÖvK/cieZx© †hvM¨Zv  
`icÎ `vwL‡ji mgq wba©vib  
`icÎ †Lvjv Ges  `icÎ †Lvjvi wbw`©ó mgq  
`icÎ wmKzwiwU `wjj  
we.B wi‡cvU© `ic‡Îi Ae ’̄v hvPvB; `icÎ `vwLjKvixi bvg  
Pz„w³i bw_cÎ  
e¨vs‡Ki AbvcwËcÎ hw` _v‡K (Pzw³‡Z cÖ‡qvRb †bB)  
AMÖxg cwi‡kva Aw½Kvi weeiY Ges ‡iKW©  
wbivcËv weeiY I †iKW©   
mZwK©Kib Ges Ab¨b¨ welq  
Pzw³i m¤úv`‡bi ZvwiL  
mgvwßi cÖK…Z ZvwiL  
wRwbmc‡Îi wej hw` _v‡K  
mieivn iwk`  
ÿwZc~iY weeiY Ges wej‡¤̂i mZwK©KiY  
A_© cwi‡kv‡ai mgqvbyeZ©xZv   
Ab¨b¨ welq  
me©m¤§wZµ‡g cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY  
nu¨v A_ev bv (e¨vL¨v) 
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O. civgk©‡Ki Pzw³ ch©v‡jvPbv 
 
ch©v‡jvPbvi ZvwiL : 
 

ch©v‡jvPbvKvixi bvg : 

Pzw³i bs I ZvwiL : 

 

Pzw³i cwigvb:  

Pzw³Kvixi bvg I wVKvbv:  

 
cÖwKDi‡g›U c×wZ: wKD.wm.we.Gm/ w¯’i ev‡RU/GKK Drm/wm.I/b~¨YZg e¨q/ Ab¨b¨ / wbw`©ó Kiæb ------ 
wefvM :  cÖwZôvb / e¨w³MZ  

 
welq gZvgZ I djvdj 

 
cÖwKDi‡g›U bw_cÎ   
weÁwß   
cÖ¯Íve AvnŸvb  
bvg msL¨v Gi hvPvB evQvB   
cÖ¯Íve `vwL‡ji mgq wba©viY   
gyj¨vq‡bi gvb`Û  
KvwiMwi g~j¨vqb  
g~j¨vqb wi‡cv©U Ges gZvgZ hw` _v‡K  (cÖ¯Ív‡ei Ae ’̄v hvPvB)  
Avw_©K `icÎ †Lvjv  
mshy³ gvb Ges LiP g~j¨vqb   
¯^vÿwiZ Pzw³i bw_cÎ   
AMÖxg cwi‡kva A½xKvi weeiY Ges ‡iKW©  
mZwK©KiY Ges Ab¨vb¨ welq   
Pzw³i m¤úv`‡bi ZvwiL  
mgvwßi cÖK…Z ZvwiL  
AvDUcyU / cÖwZ‡e`b  
A_© cwi‡kv‡ai mgqvbyeZ©xZv   
Ab¨vb¨ welq  
me©m¤§wZµ‡g cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY  
nu¨v A_ev bv (e¨vL¨v) 
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P.  cÖwZ‡e`b msµvšÍ   
 

µq cÖKiY bs  

Ae ’̄vb  
wfwR‡Ui ZvwiL   
Pzw³i ZvwiL   
Pzw³ m¤úv`‡bi ZvwiL (cÖK…Z)  
cÖK…Z m¤úv`‡bi ZvwiL   
Pzw³i g~j¨   
P~ovšÍ Pzw³i g~j¨   
mieivnKvwi / Pzw³Kvix  
AvMgb ZvwiL  
cÖKí AvMg‡bi ZvwiL   
Kv‡Ri my‡hvM  
DcKiY (mieivn Ges gvb)  
KvwiMwi `ÿZvi gvb  
wbg©vY Z`viwK  
mgq ‡kl nIqv  

AwZwi³ LiP (Cost overruns )  
NvUwZ /LuyZ  wbixwÿZ  
Pzw³Kvixi A_© cwi‡kv‡ai mgqvbyeZ©xZv  
mycvwik Ges gZvgZ  
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‡mU - 8 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi 
wbweo cwiexÿY 

Db¥y³ Av‡jvPbv wb‡`©kbv (AwffveK, ¯’vbxq †bZv‡bÎxe„›`) 

 

1. SEQAEP- cÖ‡R± m¤ú‡K© Avcbv‡`i aviYv e¨³ Kiæb| 
- Kvh©µg 
- cÖ‡qvRbxqZv 
- cÖfve 

2. wkÿvi gv‡bvbœq‡b Avcbvi GjvKvi we`¨vj‡q SEQAEP- cÖ‡R‡±i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Kiæb| 

3. we`¨vj‡q wbqwgZ †Kvb †Kvb wel‡qi AwZwi³ K¬vm AbywôZ nq ? wbqwgZ G K¬vm¸‡jv AbywôZ nq wK bv?  

Gi cÖfve wK?  

4. covi Af¨vm MV‡b we`¨vjq wK ai‡bi Kg©Kv‡Ûi Av‡qvRb n‡q‡Q? wkÿv_x©‡`i covi Af¨vm MV‡b G‡Z 

†Kvb myweav n‡”Q wK bv? 

5. PMT Stipend- ‡_‡K cÖvß A_© wKfv‡e e¨q Kiv nq?  

6. AwffveK- wkÿK mgv‡e‡k wK AskMÖnY K‡ib? Gi d‡j wK wK myweav nq? 

7. SEQAEP ev¯Íevqb ïiæi ci we`¨vj‡q wK wK Dbœqb n‡q‡Q? 

 weï× Lvevi cvwb 

 ‡kŠPvMvi 

 we ỳ¨r 

 Mªš’vMvi 
GB e¨e ’̄v¸‡jvi d‡j †g‡q wkÿv_©x‡`i AskMÖnY ev Dcw¯’wZ wK ‡e‡o‡Q? 

8. GB e¨e ’̄v¸‡jvi d‡j wkÿv_©x we‡kl K‡i †g‡q‡`i AskMÖn‡Y wK cÖfve co‡Q? 

9. SEQAEP Gi Kvh©µg mwVKfv‡e m¤ú‡bœi Rb¨ Avcbv‡`i civgk©¸‡jv ejyb 
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‡mU - 9 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GKz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi 

wbweo cwiexÿY 

Db¥y³ Av‡jvPbv wb‡`©kbv (GmGgwm/GgGgwm/wRwe) 
 

1. ‡mKv‡qc - cÖ‡R± m¤ú‡K© Avcbv‡`i avibv e¨³ e¨vL¨v Kiæb| 
 - Kvh©µg 
 - cÖ‡qvRbxqZv 
 - cÖfve 
2. Avcbv‡`i ¯‹z‡j ‡mKv‡qc - Gi †Kvb †Kvb Kvh©µg wbqwgZ cwiPvwjZ n‡”Q/ n‡”Q bv? ZvwjKv Kiæb- 
  wbqwgZ n‡”Q       wbqwgZ n‡”Q bv 
.........................................................          ……………………………………… 
……………………………………….          ……………………………………… 
 
3. we`¨vj‡q †Kvb †Kvb wel‡qi AwZwi³ K¬vm (Additional Class) AbywôZ nq? Kvh©µg wbqwgZ cwiPvwjZ 

n‡”Q Kx bv ? wkÿv_x©‡`i wkL‡b AwZwi³ K¬v‡mi f~wgKv e¨vL¨v Kiæb|  

4. Avcbv‡`i we`¨vj‡q wkÿv_x©‡`i Stipend Kxfv‡e †`qv nq? wbqwgZ †`qv n‡”Q wK? wkÿv_x©‡`i coïbvq 

Stipend Gi f~wgKv D‡jøL Kiæb| 

5. S‡i covi †ÿ‡Î Stipend KZUzKz Kvh©Ki n‡”Q ? 

6. Avcbv†`i we`¨vj‡q wK †Kvb ai‡bi covi Af¨vm MVb g~jK †cÖvMªvg Av‡Q? Abyôvb Pj‡Q? wkÿv_x©‡`i 

covi Af¨vm MV‡b Gme †cÖvMªvg †_‡K wK jvf n‡”Q? 

7. Avcbv‡`i we`¨vjq †Kvb cyi®‹vi AR©b K‡i‡Q wK? †c‡j ‡m¸‡jv wK wK ? 

8. Avcbv‡`i we`¨vj‡q ‡fŠZ myweavw`i Dbœq‡b ‡mKv‡qc – wK Kvh©µg wb‡”Q?  

 bjKzc 

 feb †givgZ 

 ‡kŠPvMvi 

 we ỳ¨r 

 Mªš’vMvi 

    GB e¨e ’̄v¸‡jvi d‡j †g‡q wkÿv_©x‡`i AskMÖnY ev Dcw ’̄wZ wK ‡e‡o‡Q? 
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9. Avcbv‡`i we`¨vj‡q AwffveK- wkÿK mgv‡ek Av‡qvRb Kiv nq wK? wkÿv_x©‡`i covïbvq g‡bv‡hvMx 

Ki‡Z G‡Z myweav n‡”Q wK? |  

10. Avcbvi we`¨vj‡q AbywôZ wkÿvwelqK m‡PZbZv g~jK ‡cÖvMÖvg wK n‡”Q? n‡j G¸‡jv wK? Gi cÖfve  

wK?  

11. Avcbviv †Kvb Social Audit Gi e¨e ’̄v K‡ib wK? Gi f~wgKv e¨vL¨v Kiæb| 

12. ‡mKv‡qc Gi jÿ¨ AR©‡b Avcbv‡`i f~wgKv e¨vL¨v Kiæb| 

13. ‡mKv‡qc Gi Kvh©µg mwVKfv‡e m¤ú‡bœi Rb¨ Avcbvi civgk© wK? 
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‡mU - 10 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†m‡KÛvwi GWz‡Kkb †KvqvwjwU GÛ G¨vK‡m&m Bbn¨vÝ‡g›U cÖ‡R± Gi wbweo cwiexÿY 

 

� কí cwiPvj‡Ki cÖkœgvjv 
 

1. Dc‡Rjv wbe©vPb c×wZ m¤ú‡K©  we¯ÍvwiZ ejyb| 2004 Ges 2016 mv‡j wKfv‡e wbe©vwPZ  

n‡qwQj ? 

2. Poverty Mapping Abyhvqx evsjv‡`‡ki Dc‡Rjv Gi ZvwjKv w`b| 

3. wbe©vwPZ †Kvb Dc‡Rjv KZwU PMT  †`Iqv n‡e Zv wba©vib Kiv nq wKfv‡e we¯ÍvwiZ ejyb| 

4. ¯‹zj ¸‡jvi g‡a¨ e›U‡bi cÖwµqv wK? 

5. PMT cÖvß †Kvb wkÿv_©x hw` †Kvb Kvi‡Y kZ© c~iY bv Kiv ev Ab¨ Kvi‡Y ev` c‡ড়| Z‡e Zvi cwie‡Z© 

staipend Kv‡K †`Iqv n‡e| Zv wbe©vPb Kiv nq wKfv‡e ? 

6. Additional Class Teacher  c×wZ‡Z eZ©gv‡b KqwU ¯‹yj AšÍf©y³| ¯‹zj I wkÿK wb‡qvM cÖwµqv 

D‡jøL Kiæb| 

7. SEQAEP cÖK‡íi ~̀e©j w`K, mdj w`K ¸‡jv D‡jøL Kiæb| 

8.  fwel¨‡Z SEQAEP cÖK‡íi m¤úªmviY Kivi Rb¨ Avcbvi cÖ‡qvRbxq mycvwik w`b| 
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Annex - 2 

Section 6. Terms of Reference 
 

For In-depth Monitoring of the project: 

     “Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP)” 3rd Revision  

1.  Background: 

 

Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) under the Ministry of Planning has 
undertaken a  program  to  monitor  an  ongoing  project  titled “Secondary Education Quality and 
Access Enhancement Project (SEQAEP)” in-depth under revenue budget in FY 2016-17 (Details of 
the project can be seen  in  ANNEX-1). It  will  support  the  development of  IMED  as  an  central  
organization  entrusted  with monitoring of the development projects in public sector, line Ministry 
/Division (Ministry of Education) and the Agency  (Directorate of Secondary & Higher Education) 
responsible for implementation of the Project in the field of monitoring of the project.  

2.     TOR of the current Assignment: 

 i) Review and present project related information (Background, objectives, 
Approval/Revision status, financing etc); 

ii) Collect, review, analyze and present with graphical/ Tabular form of data in regards to 
overall and component wise implementation progress (financial & physical) of the 
project; 

iii) Assess the level of attainment of the  project objectives; 

iv) Examine and review the tender documents to verify whether the existing procurement 
rules (PPA, PPR & Development partners’ guidelines) were followed/ are being 
followed in procuring goods and intellectual services under the project; 

v) Examine/Review the status of goods and services procured/are being procured under 
the project and its proper maintenance with necessary/ appropriate manpower; 

vi) Examine and review whether specification / BOQ / TOR, quality and quantity as 
mentioned in Tender documents are being monitored/examined properly in procuring 
goods and services under the project; 

vii) Examine whether there exists any problem(s) in implementation of the project in 
terms of delay in financing, delay in procuring goods, services, managerial 
inefficiency, increase of project cost or implementation period and analyze the reasons 
responsible for; 

viii) Suggest for sustainability of the facilities/benefits accrued/created through 
implementation of the project; 

ix) Apply SWOT analysis of the project; 

x) Review the measures how effectively taken for developing reading habits among the 
students to improve quality of education. 



 

 
c„ôv 2 

 

  

xi) Assess whether the number of students especially girl students are increasing by 
providing safe drinking water & sanitation facilities in the school premises. 

xii) Assess whether the drop-out rate is in decreasing trend due to  providing stipend, 
incentive etc. among the poor students; 

xiii) Make review on the basis of different findings obtained from this study and 
recommend measures/lessons for more effective implementation of the project. 

 

3. Scope of Services: 

The consultant shall prepare the study design and plan field works considering the following 
components of the project. Sampling of the in-depth study should be made on the basis of 
coverage of work mentioned below: 

Sl. No Coverage of work Area Coverage 

i. Project activities as are implemented / achieved as targeted in 
the Project and its present functional status in the areas that 
would be sampled for study. 

From each division 
at least 02 districts; 
From each district 
at least 03 
upazillas; The 
areas like Coastal, 
Haor and Hilly area 
will have to be 
represented. 

ii. 

 

Assessing whether the objectives of the project on socio-
economic development by contributing to poverty reduction 
through generating employment & self employment 
opportunities. 

iii. Interviewing  the stake holders and visiting their projects. 
 

iv. Conducting in-depth discussions/FGD and consultative 
meetings with key officials, public representatives,  local 
administration, NGOs personnel, upazilla DYD officer , Other 
Service Providers etc. 

v Secondary data collection and analysis for progress and 
process of procurement 

vi. Collection of data related to equipment procured. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Responsibilities of the Consulting Firm: 

i. The consultant has to submit detail study design outlining the target groups, respondents, 
method of data collection, statistical tools to be applied in data analysis within 15 days 
of the notification of award. 

ii. The consultant has to submit an action plan and Gantt chart along with RFP. 
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iii. Consulting Firm will have to train field staff to be recruited for data collection.  
iv. Consulting Firm will have to meet the project authorities and shall make field visits, if 

and when necessary.  
v. Consulting Firm will review the strengths and weaknesses of project activities.   

vi. Consulting Firm will do data collection, data processing and data analysis works etc by 
itself.   

vii. Consulting Firm will have to prepare report based on the data collected from the project 
area and get approval from the authority concerned.    

viii. Consulting Firm will also have to present the draft report in the national level 
workshop for dissemination of the study findings and finalize the report incorporating 
workshop inputs.   

ix. Consulting Firm will have to provide necessary no. of copies for meeting, arrange local 
level workshop.                                                                                                                             

x. Consultant will have to Submit twenty five (25) printed copies (20 copies will be 
written in Bangla and 5 copies will be written in English) of the final report will be 
submitted to the Director General, Education and Social Sector, IMED. Printing cost 
will be borne by the Consulting Firm. 

xi. Any other related works assigned by the approval authority. 

xii. The duration of the assignment will be 4 (four) months from the date of signing the 
contract. 

 

5. Nature and qualification consultant firm as well as the consultants: 
 

Sl. 
No. 

Consultant firm 
Consultant 

Educational qualification Experience 

1. Consultant firm  At least 3 years Experience in 
consulting research and project 
monitoring & evaluation studies. 

2.  

i) Team Leader 

 

 

At least Master Degree of any 
branch of social science/Business 
studies/IBA.  Ph.D degree in 
relevant field will be given 
preference. 

 

 Clear concept in project 
implementation, monitoring & 
evaluation and having at least 
10 years experience in the 
field; 

 Experience of working as 
Team Leader; 

 Practical knowledge of using 
computer; 

 Having special skill in report 
presentation. 
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ii) Educationist 

 

 

At least Master Degree in 
Education from any recognized 
University. 

At least five years Experience in 
Educational research, especially 
involvement in 
management/implementation of 
any secondary Education related 
programme(s). 

Five years experience in 
procurement  related activities. 

 

  

iii) Procurement    
Specialist 

 

At least Master degree in any 
disciple from any recognized 
University. 

Five years experience in 
procurement related activities. 
Knowledge in PPR, PPA & 
Development partner’s 
guideline. 

  

iv) Statistician 

 

Master degree in 
statistics/applied statistics from 
any  recognized University. 

 Three years experience 

 in data collection, data analysis 
and Management. 

 Skill in report writing and 
presentation. 

 Practical knowledge in 
computer use. 

 

6.      Methodology: 

The Methodology should be a sound one mentioning target group/respondents, method of data 
collection (Questionnaire survey/ interview FGD/open discussion), statistical tools such as 
descriptive analysis, regression analysis, ANOVA, PCA etc. and sufficient to meet the 
objectives of this assignment. It is also necessary mentioning precision level and level of 
significance used for determining the sample size. Sampling technique to be followed for 
collecting data should also be mentioned in the methodology. List of relevant indicators in 
conformity with this in-depth should be determined and reported in the inception report.  The 
data collection method for the study should be of both qualitative and quantitative nature. Since 
the purpose of the assignment is to assess the implementation status of the components the 
project, it is desirable that an appropriate design should be used which must cover the changes 
occurred due to interventions of the major components of the project. 

 

7.  List of reports, Schedule of Deliveries, Period of Performance: 

1. Following are the primary identified outputs, which could be redesigned and extended on the 
basis of the needs of in-depth monitoring to achieve its objectives. 

 

i)  Inception Report 

ii) 1st Draft Report 

iii) 2nd Draft Report 
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iv)  Final Report 

 

2. Fifteen (15) copies of inception report including study design and data collection instruments 
(DCIs) should be submitted within Fifteen (15) days after signing of contract agreement for 
approval. The report will be written in Bangla language. The report will include the work plan 
along with detailed task, specific manpower allocation and details of surveys and data collection 
needed, actions to be taken and progress on these activities. Staffing requirements, transport, 
office accommodation, logistic support and other relevant matters should also be mentioned. 

3. The firm will prepare the draft study design and questionnaires for collecting data and obtain 
approval of the Technical and Steering Committee before collection of data from field level (15 
number of study design and set of questionnaire will have to be provided for each meeting). 

4. 1st Draft report should be submitted within Seventy Five (75) days & 2nd draft report should be 
submitted within Ninety (90) days after signing of contract agreement for approval. 1st Draft & 
2nd draft report should be prepared and placed to the Technical and Steering Committee for 
approval (Required number of copies will have to provide for each meeting). 

5.     Before submission of the final report, a workshop/seminar will be organized by the Education 
and Social Sector to disseminate the study findings. Required number of copies of 2nd draft report 
should be submitted for distribution among the participants of the workshop/seminar. Output of 
the Workshop/Seminar would be incorporated in the final report. Workshop cost will be borne 
by the consulting firm and should be reported in financial proposal. 

6. Report will be written in both English & Bengali. Printed fifty (60) copies (40 copies will be 
written in Bangla and 20 copies will be written in English) of the final report will be submitted 
to the Director General, Education and Social Sector, IMED within hundred (100) days after 
signing of contract agreement for approval. Printing cost will be borne by the firm. 

 

8.Data, Personnel, Facilities and Local Services to be provided by the Client: 

 

    The client will provide the following project related documents; if available; 
 

i)    Project document (DPP/RDPP); 
 

ii)    DYD  Loan Disbursement Guideline and other documents; 
 

iii)    Assistance for communicating different stakeholders of the project.                                    
Project Brief 

 
 

01.   Name of the Project :  “Secondary Education Quality and Access Enhancement 
Project (SEQAEP)” 3rd Revision 

02. Sponsoring   
Ministry/Division 

:   Ministry of  Education 

03. Executing Agency : Directorate of Secondary & Higher Education 
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04.   Location of the Project : Division District Upazila 

1 2 3 

All divisions All Bangladesh 64 districts 250 
Upazila 

05.    Estimated Cost 

   (In Lakh taka) 

: Original Last Revised 
 

a) Total : Tk. 118176.30 Tk. 340080.00 

b) GOB : Tk. 118176.30 Tk. 340080.00 

c) Project Aid : - - 

06.  Implementation Period : Original Revised 
 

a) Date of commencement  July, 2008 July, 2008 

  b)   Date of completion  June,2014 December, 2017 
 

07. Background :  

Bangladesh has recorded an impressive progress in poverty reduction and certain human 
development outcomes. Gross primary enrolment rate is around 90%, secondary enrolment is 
more than doubled since independence and the Millennium Development Goal (MDG) gender 
parity target5 has already been achieved at both the primary (Grade 1-5) and secondary (Grade 
6-10) education level. Much of the achievement in the three-fold increases in overall secondary 
enrolments and seven fold increases in female component in 1980 has been a result of 
successful expansion of the private sector via supply side incentives and a gender targeted 
program since the early 1993-2001) where IDA funded implementation in 119 Upazilas while 
GoB and other development partners financed the intervention in the remaining Upazilas. The 
2nd phase of the project FSSAP II (2002-2008) has helped to sustain the previous intervention 
in the remaining Upazilas. 

GoB is committed to increase access in secondary education to poor girls and boys, raise 
student learning levels and ensure greater accountability at school level. Thus Secondary 
education quality and access enhancement project is the first of its kind in Bangladesh which 
would contribute substantially to GoB’s efforts in ensuring education for all at secondary level. 
The objective of the project is to improve quality of schooling, strengthen capacity to 
systematically assess and monitor learning outcomes and to improve equitable access in project 
Upazilas. 

 

09.      Objectives of the Project:  

 

1. Improvement of the quality of education, particularly, the teaching learning process 
through arranging additional classes at the secondary level (Grades 6-10), development 
of reading habits and providing incentives based on academic performance. 
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2. Ensuring equitable access by providing stipends and incentives to the poor boys and girls 
students, subvention against tuition fees to institutions at the rural and semi-urban areas. 

3. Reduction of the drop-out rates at the secondary level by providing incentives and 
simultaneously  creating awareness among the parents and community; 

4. Strengthening the capacity of school management, monitoring and assessing teaching 
learning outcomes at the secondary level; 

5. Attracting new and retaining existing students especially girl students in schools through 
the provision of safe drinking water and sanitation facilities etc. 

6. Improving and strengthening the capacity of DSHE through institutionalization of 
monitoring and evaluation activities. 

------   
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Annex -3 

List of sample schools by division, district, upazila, type of institute and geographical area. 

 
DIVISION DISTRICT Upazila/Thana EIIN INSTITUTE_NAME 

Type of 
Institution 

Level LOCATION MANAGEMENT 
Geographica

l Area 

1.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101298 KERAMAT GONJ SECOUNDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

2.  
        

 
 

3.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101299 SHASHI  BHUSION  HIGH  SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

4.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101311 

WEST DHALCHAR SECOUNDARY 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

5.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101322 KUKURI MUKARI SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

6.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101348 OSMANGONJ IDIAL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

7.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 130815 OMRABAJ JUNIOUR HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

8.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101420 

DAKSHIN CHARFASHION MOHILA 
DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

9.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101379 

WEST JINNAHGAR NURIA ALIM 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

10.  
BARISAL BHOLA CHAR FASSON 101393 

DAKHIN ASLAMPUR MOBARAK ALI 
DAKHIL MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

11.  
BARISAL BHOLA LALMOHAN 101511 PANGASHIA SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

12.  
BARISAL BHOLA LALMOHAN 101497 DEBIR CHAR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

13.  
BARISAL BHOLA LALMOHAN 101490 

ROYCHAND UDOY CHANDRA 
SECONDARY SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

14.  BARISAL BHOLA LALMOHAN 101499 HAZIR HAT T.A HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

15.  

BARISAL BHOLA LALMOHAN 101488 LALMOHAN SECONDARY SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

16.  
BARISAL BHOLA LALMOHAN 101517 ACOTA BAZAR JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

17.  
BARISAL BHOLA LALMOHAN 101558 

LEZ SAKINA DARUSSANANh DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

18.  

BARISAL BHOLA LALMOHAN 101527 
LAL MOHON ISLAMIA KAMIL 
MADRASHA 

Madrasha Kamil 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 
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19.  
BARISAL BHOLA LALMOHAN 101529 LORD HARDING FAZIL MADRASHA Madrasha Fazil RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

20.  
BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101604 

CHAR JAHIR UDDIN JUNIOR HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

21.  

BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101598 FAZILATUN NESSA GOVT GIRLS SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

22.  
BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 135341 

NISHCHINTPUR SIKDERBAZAR SESDP 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

23.  
BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101600 

WEST KORAL MARAEYSIN GONG HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

24.  BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101602 CHANCHRA ADARSHA  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

25.  
BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101594 PANCHA PALLI SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

26.  BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101608 DABIPUR  ILAMIA  FAZIL MADRASA Madrasha Fazil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

27.  

BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101609 CHANDPUR ISLAMIA FAZIL MADRASHA Madrasha Fazil 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

28.  
BARISAL BHOLA TAZUMUDDIN 101614 

MOHAMMAD BHELA OMARIYA ISLAMIA 
DAKHIL MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

29.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102127 

GULI AULIAPUR MODEL SCHOOL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

30.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102120 KHARIZA BETAGI SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

31.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102126 RONGOPALDI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

32.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102129 BETAGI ShIKDARIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

33.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102131 

UTTER ADAMPUR JUNIOR GIRLS 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

34.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102132 SHANKIPUR secondary SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

35.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102144 CHAR HOSNABAD ALIM MADRASAH Madrasha Alim RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

36.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102145 

KHALISHA KHaLI NESARIA DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

37.  
BARISAL PATUAKHALI DASHMINA 102146 ADAM PURA ISLAMIA FAZIL MADRASHA Madrasha Fazil RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

38.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102337 

ULANIA HAT HIGH SCHOLL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

39.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102238 BASHBARIA secondary SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 
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40.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102242 PANPATTY SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

41.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102244 PANKHALI PANZATIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

42.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102250 RATANDI TALTALI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

43.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102266 KOTKHALI JR. GIRL'S HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

44.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102306 

CHINIKANDI SALIHIA DAKHIL 
MADRASH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

45.  
BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102310 

MODDHO  PATABUNIA  GAZIA  DAKHIL  
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

46.  

BARISAL PATUAKHALI GALACHIPA 102293 
GALACHIPA NUTAN  JAME MASZID 
ATTached ALIM MADRASA 

Madrasha Alim 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

47.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102341 DHULASAR SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

48.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102342 HAZIPUR SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

49.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102343 TEGACHIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

50.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102344 MOHIPUR CO OPaReTIVE HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

51.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102366 

MENHAZPUR HAKKANI JUNOIR HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

52.  

BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102338 
KHEPUPARA MODEL SCHOOL AND 
COLLEGE 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

53.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102371 

DAULATPUR SALEHIA ISLAMIA ALIM 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

54.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102373 

Eakub Ali Talukder ISLaMiA ALIM 
MADRASaH 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

55.  
BARISAL PATUAKHALI KALA PARA 102374 

CHAKA MOYA  NEOWAPARA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

56.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 131264 

BAITUSH SHARAF AL AMIN ISLAMI 
ACADEMY 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

57.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 107320 NASER HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

58.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 107335 MUSAPUR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

59.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 135106 

SHOHID MUKTIJUDDA A.S.I HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

60.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 131297 

PASHCHIM CHARKAKRA PANDITER 
HAT SECONDARY SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 
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61.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 107355 

BHUIYAN SELINA AKHTER 
MULTILATERAL MOHILA  dakhil 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

62.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 107354 

MOHAMMADIA ISLAMIA DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

63.  CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 107346 BAMNI ASSIRIA  FAZIL MADRASHA Madrasha Fazil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

64.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 107349 

JAMIA SHARAFATIA ISLAMIA FAZIL 
MADRASHA 

Madrasha Fazil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

65.  
CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGANJ 131626 

RUPNAGAR TALIMUL QURAN DAKHIL 
MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

66.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107417 MAIJDEE  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

67.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107421 

HATIYA UNION MODEL PILOT HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

68.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107422 

CHAR ISWAR ROY AFAZIA HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

69.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107423 SUKHCHAR MOFIZIA HIGH SHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

70.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107425 

BURIRCHAR SAHEED ALI AHMED 
MEMORIAL H\S 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

71.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107439 

NANDA KUMAR JUNIOR GIRLS HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

72.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107446 BIRBIRI AKBARIA DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

73.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107449 

BURIRCHAR AHMADIA ALIM 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

74.  
CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA 107450 

CHAR CHANGA ISLAMIA FAZIL 
MADRASAH 

Madrasha Fazil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

75.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107520 

PURBA  CHARBATA  HIGH  SCHOOL  
AND  COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

76.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107563 CHAR  CLERK  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

77.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107584 KERAMOTPUR M.S. HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

78.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107602 

HAZI MOSHAREF HOSSAN  HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

79.  

CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107562 SHAHID JOYNAL ABEDIN HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

80.  

CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 131289 
CHAR JABBAR UNION JUNIOR HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

OTHER 
POURA AREA 

NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

81.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107611 

CHARCLARK JANATA BAZAR FAKHRUL 
ISLAM DAKHIL MA: 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 
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82.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107617 

BAITUS SAIF ISLAMIA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

83.  
CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR 107627 

CHAR CLARKE ISLAMIA DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

84.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

132144 
SRIJONEE TRUST SCHOOL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

85.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107700 
DABUA BARIKHA BHANU PUR HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

86.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107702 GHAGRA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

87.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107703 BETBUNIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

88.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107704 
UTTAR MUBACHRI JUNIOR HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

89.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107705 HARANGI PARA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

90.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107714 
BETBUNIA MOINUL ULAM REZVIA 
SAYEDIA DAKHIL MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

91.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107715 
BETBUNIA  gaucia  ahamadia  
RAHAMANIA  SUnNiA DAKH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

92.  

CHITTAGONG RANGAMATI 
KAWKHALI 
(BETBUNIA) 

107713 
SIDDIQUE-E-AKBER DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

93.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107744 

VAShANNYA ADAM ISLAMI HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

94.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107745 

UGAL CHARI MOHAJAN PARA HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

95.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107747 KATTALI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HILLY AREA 

96.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107748 KARALLYA CHARY R.S.HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HILLY AREA 

97.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107750 MAINIMUKH MODEL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HILLY AREA 

98.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107754 MOHAL CHARI JUNIOR HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

99.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107759 MAINIMUKH ISLAMIA ALIM MADRASH Madrasha Alim RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HILLY AREA 

100.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107760 

BAITUSh SHOROF jABBARIA ADARSHA 
DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

101.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 107762 

POSCHIM SONAI MOHMMODIA 
rahmania DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

102.  
CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU  UPAZILA 135076 

JALIAPARA BONGaBaNDU DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 
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103.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

RAJASTHALI  
UPAZILA 

107782 
ADVENTIST HILL TRACTS SEMINARY 
AND SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

104.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

RAJASTHALI  
UPAZILA 

107784 BANGAL HALIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

105.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

RAJASTHALI  
UPAZILA 

107785 
RAJASTHALI UPAJATIO ABASIKH HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

106.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

RAJASTHALI  
UPAZILA 

107786 GAINDYA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

107.  
CHITTAGONG RANGAMATI 

RAJASTHALI  
UPAZILA 

107787 GHELA CHARI JUNIOR HIGH SCHOOL School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

108.  

CHITTAGONG RANGAMATI 
RAJASTHALI  
UPAZILA 

107783 
RAJASTHALI TAITONG PARA GOVT. 
HIGH SCHOOL 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

GOVERNMENT 

HILLY AREA 

109.  DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112979 SATGOAN M B P HIGH sCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

110.  DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112977 KUTUBPUR PABLIC HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

111.  DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 133260 PANCHHAT HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

112.  
DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112984 

ABDUL JABBAR RABEYA KHTUN GIRLS 
HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

113.  DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112981 JAGANNATH PUR M U S HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

114.  
DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112985 

NAYAGAON NIMNA MADHAMIK 
BIDDALAY 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

115.  DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112988 NURPUR  BOALI  DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

116.  
DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 112987 

KRISHNAPUR DARUL ULUM ISLAMIA 
ALIM MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

117.  DHAKA NETRAKONA KHALIAJURI 110341 PANCHHAT DKAHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

118.  DHAKA NETRAKONA MADAN 113081 FATHEPUR S.A.C HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

119.  DHAKA NETRAKONA MADAN 113084 MAGHAN HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

120.  DHAKA NETRAKONA MADAN 113088 GOBINDA SREE HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

121.  DHAKA NETRAKONA MADAN 113089 PADAMSREE A U KHAN HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

122.  
DHAKA NETRAKONA MADAN 113094 

CHOWDHURY TALE HOSSAIN MICHHIL 
JAN ACADEM 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

123.  
DHAKA NETRAKONA MADAN 130687 

BAGJAN KUTUREEKONA MODEL HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

124.  DHAKA NETRAKONA MADAN 113096 BASTA ISLIMIA DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

125.  DHAKA NETRAKONA MADAN 113097 KADAM SREE DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

126.  
DHAKA NETRAKONA MADAN 113099 

GOBINDASREE DARUL LILUM DAKIHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

127.  DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113109 SAMAJ HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 
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128.  DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113110 KHURSHIMUL  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

129.  
DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113111 

SHAHID SMRITY HIGH 
SCHOOL,KULPATAK 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

130.  DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113112 SHYAMPUR UNION HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

131.  DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113113 BARO PAIKURA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

132.  
DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113122 NARAICH JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

133.  DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113125 KHALUA DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

134.  DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113126 MAGHAN DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

135.  
DHAKA NETRAKONA MOHANGANJ 113127 

JAYPUR JAMILA TUL ULUM DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

136.  
DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114015 

KHANDAKER KULSUM ZAMAN HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

137.  
DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114016 

FALDA RAMSUNDAR UNION HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

138.  DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114017 PALShIA RANI DINAMONI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

139.  DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114018 GOBINDASHI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

140.  DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114020 GABSARA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

141.  
DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114022 SHUSHUA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

142.  DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114005 BM DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

143.  DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114042 BATUA POLISA DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

144.  DHAKA TANGAIL BHUAPUR 114043 KONABARI DAKHIL MADRASA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

145.  
DHAKA TANGAIL KALIHATI 114354 

NARANDIA T.R.K.N UCHCHA 
;MADHAMIC BIDYAL 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

146.  
DHAKA TANGAIL KALIHATI 114314 

SAYADA NURJAHAN HIGH SCHOOL, 
KURUA 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

147.  DHAKA TANGAIL KALIHATI 114304 GHARIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

148.  
DHAKA TANGAIL KALIHATI 114307 

SHAHID ABUL KALAM AZAD HIGH 
SCHOOL,BANGRA 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

149.  DHAKA TANGAIL KALIHATI 114305 CHARAN HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

150.  
DHAKA TANGAIL KALIHATI 114294 

NAGBARI HASINA CHOWDHURY HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

151.  
DHAKA TANGAIL KALIHATI 114276 

KASTURIPARA ADARSHA JUNIOR GIRLS 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

152.  DHAKA TANGAIL KALIHATI 114342 JABRAJAN B, H, DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

153.  
DHAKA TANGAIL KALIHATI 114338 

SAHADEBPUR DARUSSUNNAH DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

154.  DHAKA TANGAIL KALIHATI 114341 SATIHATI G.R.M. DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 
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155.  

DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114460 
MADHUPUR SHAHID SMRITY HIGHER 
SECONDARY SCHOL 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

156.  DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114399 EDILPUR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

157.  DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114368 BHUTIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

158.  DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114367 SHOLKURI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HILLY AREA 

159.  
DHAKA TANGAIL MADHUPUR 136912 SHALIKA JAFAR ALI  JUNIOR  SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

160.  DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114382 KALAMAJHI GIRSL'S HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

161.  
DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114430 

CHAPAID PIRIJPUR M.I DAKHIL 
MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

162.  
DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114437 

SUNAMGONJ DEMOKHI DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HILLY AREA 

163.  
DHAKA TANGAIL MADHUPUR 114435 

GASABARI UTTARPARA DAKHIL 
MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

164.  KHULNA BAGERHAT KACHUA 114932 JOBAI ADARSHA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

165.  
KHULNA BAGERHAT KACHUA 114940 SANGDIA ADARSHA JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

166.  KHULNA BAGERHAT KACHUA 114933 GAZALIA IDEAL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

167.  KHULNA BAGERHAT KACHUA 114938 BARUIKHALI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

168.  KHULNA BAGERHAT KACHUA 114941 B. C. VASHA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

169.  KHULNA BAGERHAT KACHUA 114937 SHAHID ABDUL JALIL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

170.  
KHULNA BAGERHAT KACHUA 114946 

TENGRAKHALI HOSSAINiA ALIM 
MADRASAH 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

171.  
KHULNA BAGERHAT KACHUA 114947 

MADHABKATHI AHMADIA FAZIL 
MADRASHA 

Madrasha Fazil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

172.  KHULNA BAGERHAT KACHUA 114945 NURJAHANPUR DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

173.  KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114965 K.N.A.S.A HAMID HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

174.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114962 

NASHUKHALI SOCIAL WELFARE HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

175.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114959 

KACHURIA BAZAR H S M M SECONDARY 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

176.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114973 

GIRISHNAGAR GARFA SECONDARY 
HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

177.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114957 

DARIALA KACHNA KUSHLA 
SECONDARY SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

178.  

KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114954 
WAZED MEMORIAL MODEL HIGH 
SCHOOL 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 



  
c„ôv 9 

 

  

179.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114969 

BHANDERKHOLA JUNIOR GIRLS HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

180.  KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114977 KAHALPUR ALIM MADRASHA Madrasha Alim RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

181.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114979 

CHARKULIA MOHELA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

182.  
KHULNA BAGERHAT MOLLAHAT 114978 

RAJPAT SHARULIA AKBARIA DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

183.  
KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115228 

AMENA MEMORIAL GIRLS JUNIOR HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

184.  
KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115230 

AMRAGACHHIA MULTILATERAL HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

185.  KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115231 KHONTA  KATA  SECDAARY  SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

186.  KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115232 RAJAPUR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

187.  KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115233 DHANSAGAR UNITED HIGH SCHOOL, School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

188.  
KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115235 

DHANSAGAR RADHALAXMI JUNIOR 
GIRLS HIGH SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

189.  
KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115245 

DHANSAGAR NALBUNIA  ALIM 
MADRASAH 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

COASTAL 
AREA 

190.  
KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115246 

KHADA ALHAZ GAGON MAMOREAL 
DAKHIL MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

191.  
KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA 115247 

RAYENDA DARUL HEDAYET NESARUL 
ULUM FAZIL MADRASHA 

Madrasha Fazil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

192.  

KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115647 
CHOWGACHA HAZI SARDAR MATRAZ 
ALI HIGH SCHOOL 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

193.  KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115690 GARIBPUR ASARSHA BIDYAPITH School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

194.  KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115645 MASHILA SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

195.  KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115586 SAMMILANI HIGH SCHOOL. DHULIANI School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

196.  

KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115656 
CHOWGAHA SARA PILOT GIRLS HIGH 
SCHOOL 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

197.  
KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 131191 KHARINCHA JUNIOR GIRL'S SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

198.  KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115697 D.M.C.U ALIM MADRASHA Madrasha Alim RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

199.  
KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115700 

GUATOLI MAKANUSSUNNAT DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

200.  KHULNA JESSORE CHAUGACHHA 115701 R.P.U.ISLAMIA DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

201.  
KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116123 

GOPALPUR M.L. HIGH SCHOOL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

202.  KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116180 BAKOSHPOL ADARSA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 
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203.  KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116218 MASWIMNAGAR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

204.  KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116152 NAGOR GHOPE HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

205.  KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116199 KANTALTALA GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

206.  KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116171 MURAGACHA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

207.  

KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116230 
MOHADEBPUR ADARSHA SECONDARY 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

208.  
KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116299 

LAXMANPUR R.ADARSHA MOHILA 
MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

209.  
KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116287 

HELANCHI KRISHABATI BALIKA 
DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

210.  
KHULNA JESSORE MANIRAMPUR 116292 

DHALIGATI SUNDAL PUR ALIM 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

211.  
KHULNA JESSORE SHARSHA 116389 LAKSHANPUR SCHOOL AND COLLAGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

212.  KHULNA JESSORE SHARSHA 116331 SHARATALA secondary SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

213.  KHULNA JESSORE SHARSHA 116341 GORPARA  SECONDARY  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

214.  
KHULNA JESSORE SHARSHA 137044 BARNAMALA BIDYAPITH, ULASHI School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

215.  
KHULNA JESSORE SHARSHA 116336 

BAROPOTA UNITED SECONDARY 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

216.  
KHULNA JESSORE SHARSHA 116332 

KERALKHALI PARIARGHOPE  
SECONDARY  SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

217.  

KHULNA JESSORE SHARSHA 116377 
GOKARNA SHARATALA DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil 
OTHER 
POURA AREA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

218.  KHULNA JESSORE SHARSHA 116364 SAMTA SIDDIKIA  FAZIL MADRASAH Madrasha Fazil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

219.  

KHULNA JESSORE SHARSHA 116370 
BENAPOLE MOHILA SENIOR 
MADRASHA 

Madrasha Alim 
OTHER 
POURA AREA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

220.  
RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119163 

ADAMDIGHI (PILOT) GIRLS HIGH 
SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

221.  RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119122 SHAOL BILATERAL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

222.  
RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119126 

PRANNATHPUR  BOHOMOKI  HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

223.  RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119118 CHHATIN GRAM HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

224.  RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119128 KAIKURI R.M.HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

225.  
RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119137 TARTA JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

226.  RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119149 CHENCHUA DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 
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227.  RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119151 ANTAHAR ISLAMIA DAKIL MADRASA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

228.  
RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI 119145 

DHAMAIL GHORAdAH SIDDQUIA dakhil 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

229.  

RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119406 
DHUNAT PILOT GIRLS SCHOOL & 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

230.  
RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119369 

JALSUKA MOjAHAR ALI MEMORIAL 
HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

231.  RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119340 BERER BARI B L HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

232.  RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119349 NATABARI B L HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

233.  RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119368 HIJULI SAGATIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

234.  
RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119357 

RANGAMATI ABUL HOSSAIN ZOHURA 
HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

235.  
RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119373 ANARPUR JUNIOR SHCOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

236.  RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119393 BILCHAPRI DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

237.  RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119374 JHINAI ISLAMIA FAZIL MADRASAh Madrasha Fazil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

238.  RAJSHAHI BOGRA DHUNAT 119377 BERERBARI SENIOR ALIM MADRASH Madrasha Alim RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

239.  
RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119914 HABIBPUR HIGH SCHOOL & COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

240.  
RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119862 ROKEYA SATTAR SECONDARY SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

241.  RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119847 DOPARA ABDUL HANNAN HIGH SCOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

242.  RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119839 DEULY HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

243.  RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119820 DARIDAHA DWI MUKHI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

244.  RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119837 CHANDIHARA GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

245.  
RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119849 GANGANAGOR  GIRL'S HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

246.  
RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119901 

BALA BOTTRISH ISLAMIA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

247.  
RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119895 

CHANDER BAKSON M.S.M DAKHIL 
MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

248.  
RAJSHAHI BOGRA SHIBGANJ 119894 

UTTAR SHAMPUR GAZI SHAH 
SALAUDDIN DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

249.  

RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128048 CHAR JAJURIA JUNIOR GIRLS SCHOOL School 
Junior 
Secondary 

UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

250.  RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 135496 NEW LIGHT MODEL SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 



  
c„ôv 12 

 

  

251.  RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128041 MEHER UN NESSA GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

252.  RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128036 BETIL  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

253.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128044 

R P N SHAhID SHAHJAHAN KABIR HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

254.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128032 

SODIA DEWAN TALA SHANKARHATI  
HICH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

255.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128072 POYLA DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

256.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128063 MURAD PUR DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

257.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ CHAUHALI 128055 

SHAMBHUDIA AZIZIA ALIM SENIOR 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

258.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128363 THUTIA HIGH SCHOOL & COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

259.  RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 131095 SOYEDPUR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

260.  RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128311 NUKALI MULTLATARAL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

261.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128310 

MALOTIDANGA PURBOPARA HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

262.  RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128327 SHIBPUR  GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

263.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128330 DAYA IDEAL JUNIOR GIRLS SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

264.  RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128342 JOGTALA DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

265.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128337 

SAHRUPPUR KASHINATHPUR A.MAZID 
DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

266.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ SHAHJADPUR 128332 

NANDALALPUR WARESIA ALIM 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

267.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128685 BARAHAR SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

268.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128578 

PROTAP MOHIUDDIN MEMORIYAL 
HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

269.  

RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128608 
GHATINA MULTILATERAL HIGH 
SCHOOL 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

270.  RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128557 MOHONPUR K.M. INSTITUTION School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

271.  RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128603 TALIPARA MADHAMIC BIDYANIKATON School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

272.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 137268 ULLAPARA MADHYAMIK BIDDYALAYA School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

273.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128632 

HAZI HAZRAT ALI CHOWBILA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

274.  
RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128652 

POSCHIM MOHESHPUR DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

275.  RAJSHAHI SIRAJGANJ ULLAH PARA 128649 BHENGRY DAKHIL MADRASA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 
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276.  
RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120136 BEJORA SCHOOl SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

277.  RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120160 DHARAPATYA GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

278.  RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120163 HALJAY HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

279.  RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120141 ROGHUPUR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

280.  RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120153 KALIAGONJ S.C HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

281.  
RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120178 DAKSHIN MERA GAON JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

282.  
RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120181 

AGRA BALIADHIGI GAFURIA 
DARUSSUNNAT DAKHIL MADRASH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

283.  RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120190 OKRA RAHAMANIA DAKIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

284.  RANGPUR DINAJPUR BIRAL 120192 JAGOTPUR DAKIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

285.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120546 SADIPUR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

286.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120553 BOGDAIR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

287.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120576 SuNDRY HOIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

288.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120544 JOYNANDA S.C. HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

289.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120573 ISHANPUR GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

290.  
RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120541 TARALA GIRLS JUNIOR HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

291.  

RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120587 KAHAROL BAZAR FAZIL MADRASAH Madrasha Fazil 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

292.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120585 MUKUNDAPUR 2ND ALIM maDRASAH Madrasha Alim RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

293.  RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120592 CHAMDARI DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

294.  
RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE 120586 

BALARAMPUR ISHWAR GRAM DALUL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

295.  
RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120704 

JAMIR UDDIN SHAH GIRLS HIGH 
SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

296.  RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120608 KHAMAR PARA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

297.  
RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120659 

HASEMPUR AOUKARA MOSHJID HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

298.  RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120630 RAMNAGAR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

299.  RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120641 DAKSHIN GARPARA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

300.  
RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120626 GARPARA JUNIOR SECONDARY SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

301.  
RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120682 

RAMNAGAR SIDDIKIA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 
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302.  
RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120684 

BHABKI BABAR ALI SHAH B/L DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

303.  RANGPUR DINAJPUR KHANSAMA 120688 HOSSAIN PUR DHAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

304.  
RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124770 NAUTARA GIRLS SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

305.  

RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124781 DIMLA HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

306.  
RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 134770 DIMLA NIJPARA JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

307.  

RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124775 DIMLA  ADARSHA HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

308.  

RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124754 DIMLA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

309.  
RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124783 TAPAKHARI BARI HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

310.  

RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124809 DIMLA NIZPARA FAZIL MADRASAH Madrasha Fazil 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

311.  
RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124821 

TITPARA BAR JUMMA DARUS SALAM 
DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

312.  
RANGPUR NILPHAMARI DIMLA UPAZILA 124820 

AKASHKURI MUNSHIPAR DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

313.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124927 

SHOULMARI GIRLS SCHOOL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

314.  

RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124923 CHERANGA JHARAPARA HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

315.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124941 

DAKSHIN PAITKAPARA JUNIOR GIRLS 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

316.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124910 KANTHALI S.C HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
PLAIN LAND 

317.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124924 

KHARIZA GOLNA DIGHIR PAR GIRLS 
HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

318.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124900 SHIMUL BARI S.C HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
PLAIN LAND 

319.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124947 

CHHIT MIRGANJ SHALONGRAM FAZIL 
MADRASAH 

Madrasha Fazil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 



  
c„ôv 15 

 

  

320.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124968 

SHIMUL  BARI  KASHIM  BAZAR  DAKHIL  
MADRSSHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

321.  
RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA UPAZILA 124946 GOLMONDA FAZIL MADRASHA Madrasha Fazil RURAL 

NON-GOVERNMENT 
PLAIN LAND 

322.  

RANGPUR NILPHAMARI 
NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125060 SAMIR UDDIN SCHOOL AND COLLEGE 
School and 
College 

Higher 
Secondary 

DISTRICT 
SADAR 
POURA NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

323.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125063 BAHALIPARA JU SCHOOL School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

324.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125092 
BISHMURY CHANDER HAT HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

325.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125080 
MUSHROT GOREGRAM DUKURI 
RAMKALA MDR HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

326.  

RANGPUR NILPHAMARI 
NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125061 NILPHAMARI GOVT. HIGH SCHOOL School Secondary 
DISTRICT 
SADAR 
POURA GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

327.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125119 
GORE GARAM NIJPARA GIRLS HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

328.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125149 
MAZDANGA TAYMUNNESA D K M 
DAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

329.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125150 
LAKSHMICHAP D. D.S. DAKHIL 
MADRASAHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

330.  
RANGPUR NILPHAMARI 

NILPHAMARI SADAR 
UPAZ 

125176 
SHODEB BARA GACHA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

331.  
SYLHET SUNAMGANJ DERAI 133900 BANGLADESH FEMALE ACADEMY 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

332.  SYLHET SUNAMGANJ DERAI 129864 BRAJENDRAGANJ R.C. HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

333.  SYLHET SUNAMGANJ DERAI 129874 RAFINAGAR UNION HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

334.  SYLHET SUNAMGANJ DERAI 129868 JAGDAL AL-FARUQUE HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

335.  SYLHET SUNAMGANJ DERAI 134320 MOKSADPUR  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

336.  
SYLHET SUNAMGANJ DERAI 134943 KULOnj  MODEL HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

337.  
SYLHET SUNAMGANJ DERAI 129879 

SHAMARCHAR ISLAMIA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

338.  SYLHET SUNAMGANJ DERAI 129881 HAYDARIA DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

339.  SYLHET SUNAMGANJ DERAI 129880 DHAL ASROM DHAKIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

340.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129947 

NAYABANDAR B\L HIGH SCHOOL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

341.  

SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129960 KESHOBPUR  HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 
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342.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129942 SAFAT ULLAH HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HAOUR/BIL 

343.  

SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129939 SWARUP CHANRA GOVT HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

344.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129941 PAILGAON BRAJANATH HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HAOUR/BIL 

345.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129950 CHILAURA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 
HAOUR/BIL 

346.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129977 

SHAHJALAL JAMEA DEENIA DHAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

347.  

SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129963 
EKORCHHOI JAMEYA ISLAMIA SE Alim 
MADRASAH 

Madrasha Alim 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

348.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 129967 

ROSULPUR BONGAWN ISLAMIA DAKHIL 
MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

349.  
SYLHET SUNAMGANJ JAGANNATHPUR 134052 

AKILPUR SHAH SAMSUDDIN AU JA AL 
ISLAMIA ACADEMY 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

350.  
SYLHET SUNAMGANJ SULLA 129998 

SAWDHERSREE HIGH SCHOOL AND 
COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

351.  SYLHET SUNAMGANJ SULLA 130005 ASLAM UDDIN PUBLIC HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

352.  SYLHET SUNAMGANJ SULLA 130002 GIRIDHAR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

353.  
SYLHET SUNAMGANJ SULLA 129997 

BALARAMPUR PUBLIC JUNIOR HIGH 
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

354.  SYLHET SUNAMGANJ SULLA 130004 MAMUD NAGOR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

355.  
SYLHET SUNAMGANJ SULLA 136797 

PRATAPPUR PUBLIC JUNIOR HIGH 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

356.  

SYLHET SUNAMGANJ SULLA 130009 
SHALLA HASIMIA ISLAMIA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

357.  SYLHET SUNAMGANJ SULLA 130008 DAMPUR ATPARA DAKHIL MADRASHA Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

358.  
SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130144 DUBAG HIGH SCHOOL & COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

359.  
SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130129 BIBIRAI JUNIOR HIGH SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

360.  
SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130157 KUSHIARA MODEL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL 

NON-GOVERNMENT 

RIVER 
SITE/CHAR 

361.  
SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130148 

KURAR BAZAR DBI PAKSHIK HIGH  
SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

362.  SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130143 LAUTA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HILLY AREA 
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363.  

SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130142 
PANCHAKHANDA HARAGOVINDA HIGH 
SCHOOL 

School Secondary 
UPAZILA 
SADAR PORA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

364.  
SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 130169 

PURBA MURIA HIZFUL QURAN 
DHAKHIL MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

365.  SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 135055 BORDESH DAKHIL MADRASAH Madrasha Dakhil RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

366.  
SYLHET SYLHET BEANI BAZAR 133804 

CHARKHAI JAMEA ISLAMIA DAKHIL 
MADRASA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

367.  
SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130223 

SHAHEED SMRITY TUKER BAZAR HIGH 
SCHOOL AND COLLEGE 

School and 
College 

Higher 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

368.  SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130230 KALABARI  HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

369.  SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130226 DOLOIR GOAN HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

370.  

SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 136854 
DIGOL BAKERPAR FADERGAON JUNIOR 
SCHOOL 

School 
Junior 
Secondary 

OTHER 
POURA AREA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

371.  SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130225 DHALAR PAR HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

372.  SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130228 TELIKHAL HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT HAOUR/BIL 

373.  
SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130232 CHATIBOHOR JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

HAOUR/BIL 

374.  
SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130233 

PARUA NOWAGOAN ISLAMIA DAKHIL 
MADRASHA 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

375.  
SYLHET SYLHET COMPANIGANJ 130234 

KATHALBARI CHOWMUHANI BAZAR 
DAKHIL MADRASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

376.  

SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130340 JAINTAPUR GOVT. HIGH SCHOOL School Secondary 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

377.  
SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 136313 M  AHMED PUBLIC JUNIOR SCHOOL School 

Junior 
Secondary 

RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

378.  SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130343 CHIKNAGOOL ADARSHA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

379.  
SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130349 

ROMJAN RUPJAN BAGER KHAL 
ACADEMY 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

380.  SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130339 CENTRAL JANITIA HIGH SCHOOL School Secondary RURAL NON-GOVERNMENT PLAIN LAND 

381.  
SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130345 

BRIGADIAR MOJUMDER BIDYA 
NIKETON HIGH SCHOOL 

School Secondary RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

382.  

SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130351 
JOINTA DAURS SUNNAH JAMEA 
ISLAMIA DAKHIL MADRASAH 

Madrasha Dakhil 
UPAZILA 
SADAR NOT 
POURA 

NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 

383.  
SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130353 

SHENGRAM MOHAMMADIA SALAFIA 
DAKHIL MARASAH 

Madrasha Dakhil RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 
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384.  
SYLHET SYLHET JAINTIAPUR 130350 

KHORIL NEJAMUL ULUM ALIM 
MADRASHA 

Madrasha Alim RURAL 
NON-GOVERNMENT 

PLAIN LAND 
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Annex  - 4 
 

ন�নায়ন�ত �িত�ানর ম� �থেক ২২ � �িত�ােনর নাম �কানা ও �ফান ন�র িনে� �দয়া হল: 

১। �মাঃ শাহা�ি�ন, �ধান িশ�ক 
 পাকিসয়া সি�লনী বািলকা উ� িব�ালয় 
  �মাবাইল: ০১৭১১-২৬৫২৭৭ 
 উপেজলা- শfশ �া, �জলা- যেশার। 
  
 
২। �মাঃ শিহ��াহ, অ�� 
 রিহম�র আিলম মা�াসা 
 ০১৭৭-৯৭০৭০৮  
 উপেজলা- শfশ �া, �জলা- যেশার। 
 
  
৩। �মাঃ শিফ�ল ইসলাম, �ধান িশ�ক 
 চ�দপাড়া মা�িমক িব�ালয় 
 ০১৭২৪-১১০৮২৮   
 উপিজলা- �চৗগাছা, �জলা- যেশার। 
 
 
৪। �মাঃ আিম�ল ইসলাম, �দান িশ�ক  
 ধানসাগর ইউনাইটড মা�িমক িব�ালয় 
 �মাবাইল- ০১৭২৪৪-৫৯২৭১  
 উপেজলা-শরণেখালা, �জলা- বােগরহাট। 
 
৫।  �মাঃ ছােদহ আহা�দ, অ�� 
 রােয়�া দা�ল �হদােয়ত �নসা��ল ফািজল মা�াসা, । 
 �মাবাইল-০১৭১৩-৭২০৬৭৬ 
 উপেজলা-শরণেখালা, �জলা- বােগরহাট। 
 
৬। �পন �মার হালদার 
 �ধান িশ�ক (ভার�া�) 
 আমড়াগািছযা ব��খী উ� িব�ালয় 
 �মাবাইল- ০১৯২৭-৬৭৩৭৫৪  
 উপেজলা-শরণেখালা, �জলা- বােগরহাট। 
 
 
৭। এস.এম. ফিরদ আহেমদ (�ধান িশ�ক)। 
 ওয়ােজদ �মেমািরয়ালা মধিশ মা�িমক িব�ালয়, 
 �মাবাইল: ০১৭৪০৬১৬০৮৬ 
 �জলা: বােগরহাট 
 উপেজলা: �মা�াহাট 
 
 
 
 
   

৮। �মাঃ জিমর �হােসন, �ধান িশ�ক  
 দািরয়ালা কাচনা �শলা মা�িমক িব�ালয় 
  �মাবাইল: ০১৭১৭-৭৫৩২৩২ 
 �জলা: বােগরহাট 
 উপেজলা: �মা�াহাট 
 
 
৯। �মাঃ না�া িময়া 
  �ধান িশ�ক 
  রাজা�র মা�িমক িব�ালয় 
 �মাবাইল- ০১৭২০০০২৫৪৪। 
 উপেজলা: শরণেখালা 
 
১০। �মাঃ আিম�ল ইসলাম, �ধান িশ�ক, 
 ধানসাগর ইউনাইেটড মা�িমক িব�ালয়, 
 �মাবাইল- ০১৭২৪৪৫৯২৭১। 
 উপেজলা: শরণেখালা 
 
  
১১। �মাঃ �লতান আলী, �ধান িশ�ক,  
 বা�ইখালী মা�িমক িব�ালয়, ক�য়া, বােগরহাট 
 �মাবাইল- ০১৮৬২৯৯। 
 উপেজলা- ক�য়া 
 
১২। ভী�েদব ম�ল, 
 �জাবাই আদশ� সাঃ িব�ালয়, ক�য়া, বােগরহাট 
 �মাবাইল-০১৯১৫-৫৯৯৩১৯। 
 �জলা-টা�াইল 
 উপেজলা- ম��র 
 
১৩। �মাঃ বজ�র রশীদ খান, অ��  
 ম��র শহীদ �িত উ� মা�িমক িব�ালয়, 
 �মাবাইল ----- 
 উপেজলা- �ঞা�র 
 
১৪। খ�কার �মাহা�দ আলী, �ধান িশ�ক 
 �গািব�াসী উ� িব�ালয়  
 �মাবাইল -------- 
 �জলা- িনলফামারী 
 উপেজলা- িডমলা 
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১৫।      �মাঃ �ৎ�র রহমান, �ধান িশ�ক (ভার�া�),  
 িডমলা উ� িব�ালয়,  
 �মাবাইল- ----- 
 �জলা- িনলফামারী 
 উপেজলা- িডমলা 
 
১৬। �মাঃ �মসবা�ল হক, অ�� 
 ছিমর উি�ন �ল এ� কেলজ 
 �মাবাইল- ০১৭১১৬-৩৬২১০৫। 
 উপেজলা-িনলফামারী সদর 
 
১৭। এ.িব.এম. শিফ�ল ইসলাম, �ধান িশ�ক, 
 এস.িড.আর উ� িব�ালয়,  
 �মাবাইল- ০১৭২৬-১১৭৮১৬। 
 উপেজলা-িনলফামারী সদর 
  
১৮। �মাঃ আিতয়ার রহমান  
 �ক�ড়ী আর, এম. উ� িব�ালয়,  
 �ধান িশ�ক, �মাবাইল-০১৭৩৩-৬২১৮৮২। 
 �জলা-ব�ড়া 
 উপেজলা- আদমদীিঘ 
 
১৯। �মাঃ সািহ�র রহমান, �ধান িশ�ক, 
 চি�হারা বািলকা উ� িব�ালয়,  
 িশবগ�, ব�ড়া, �মাবাইল- ০১৭১৫-৭৯১৩৪৫। 
 উপেজলা-িশবগ� 
 
২০। �মাঃ নওয়াব আলী, মহ: পধান িশ�ক, 
 ঘাবীব�র উ� িব�ালয় ও কেলজ, বিড়য়াহাট,  
 �মাবাইল-০১৭২৯-৭২৫৯৯১। 
 উপেজলা-িশবগ� 
  
২১। মেহষচ� রায়, �ধান িশ�ক,  
 হালজায় উ� িব�ালয়, 
 �মাবাইল- ০১৭৪০০১০২৮৪। 
 �জলা-িদনাজ�র 
 উপেজলা- িবরল 
  
২২। তাপস রায়, �ধান িশ�ক, 
 জয়ন� এম.িস.উ� িব�ালয়, 
 �মাবাইল- ০১৭৩৪৩৭৭১৫৭ 
 উপেজলা-বাহােরাল 
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রাজা�র মা�িমক িব�ালয়, শরণেখালা, বােগরহাট 

এিস� িশ�ক িনেয়াগ: �সকােয়প �ক� হেত অ� িব�লেয় ইংেরজী, গিণত ও িব�ােনর িতন জন িশ�ক িনেয়াগ �দওয়া 

হয় । এেদর মে� ইংেরজী, ও িব�ােনর �ই জন িশ�ক ত�ন এবং অংেকর িশ�ক িছেলন বয়�। িযিন অ� উপেজলার অ� 

এক� মা�িমক িব�ালেয়র অবসর �া� �ধান িশ�ক িছেলন। ২০ িকেলািমটার �র হেত কম��েল যাতায়াত সম�া এবং 

�’বার ��াক করার কারেণ গত ৩ এি�ল ২০১৭ তািরেখ িতিন পদত�াগ কেরন। বত�মােন উ� পদ� �� আেছ। 

�ভৗত অবকাঠােমা: অ� �ল ২০১৭ সােল ��িণক� �মরামত এবং সং�ার বাবদ �সকােয়প হেত বরা� পায়। কাজ �শষ 

করার তািরখ িছল ২৫/৪/২০১৭ । এ �াপাের �ধান িশ�ক উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার ক��ক �মৗিখকভােব অবগত 

হন। িক� �ধান িশ�ক িচ� হােত পান �ম মােস। উ� কাজ স�� হেয়েছ �ন মােস। 

�মাবাইল �ংিকং: অ� �েল �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম টাকা �দওয়া �� হওয়ার পর ছা�েদর উপি�ািতর উপর �ভাব 

পেড়েছ। িব�ালেয় উপি�িতর হার িশ�ক ক��ক িনয়�ণ করা আেগর মত স�ব হে� না। 
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	সারণি ১.১: প্রকল্পের অনুমোদন ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
	এলাকা ভিত্তিক সেকায়েপভুক্ত মাধ্যমিক, উচ্চ মধ্যিমিক স্কুল ও মাদ্রাসার সংখ্যা
	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ
	সেকায়েপ প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:
	 শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিখন ও শিখানো প্রক্রিয়া
	 বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ ও সমতা অর্জনে উন্নতি
	 প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বৃদ্ধি
	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা
	১ম অঙ্গ: শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিখন ও শিখানো প্রক্রিয়া
	লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:
	১.	শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেউদ্দীপনা ভাতা প্রদান;
	২.	ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন;
	৩.	শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাসের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ; এবং
	৪.	শিক্ষার মান উন্নয়ন পরিমাপ।
	২য় অঙ্গ: বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ ও সমতা অর্জনে উন্নতি
	লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:
	১.	গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য স্টাইপেন্ড এবং বেতন
	২.	সাধারণ বৃত্তি এবং বেতন
	৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি
	৩য় অঙ্গ: প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বৃদ্ধি
	লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:
	১.	প্রকল্প বাস্তবায়ন
	২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বৃদ্ধি
	৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা
	৪.	শিক্ষা সচেতনতা এবং কমিউনিটির সম্পৃক্তকরণ
	৪র্থ অঙ্গ: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
	লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:
	১.	পরিবীক্ষণ
	২.	মূল্যায়ন
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