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ননফ বাী ায-ংক্ষে 

(Executive Summary) 

 

 

প্রনি ফছয অআএভআনড কর্তবক এনডনভুক্ত চরভান প্রকল্পমূক্ষয ভধ্য ক্ষি নকছু ংখ্যক প্রকক্ষল্পয In-depth 

Monitoring কাজ অউটক্ষান বং এয ভাধ্যক্ষভ ব্যনক্ত যাভ বক ননক্ষ াগ কক্ষয ম্পাদন কযা ক্ষ  থাক্ষক। একআ 

ধাযাফানকিা  চরনি থ ব ফছক্ষয নননফড় নযফীেণ কাম বক্রভ নযচারনায জন্য প্রাথনভক ও গণনো ভন্ত্রণারক্ষ য প্রাথনভক 

নো নধদপ্তয কর্তবক ফাস্তফা নাধীন “যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  পুনঃননভ বাণ ও ংস্কায (২  ম বা ) ৩  ংক্ষানধি” 

ীল বক প্রকল্পটি In-depth Monitoring কাজ নযচারনায জন্য ননফ বাচন কযা ক্ষ ক্ষছ। দদক্ষয থ বনননিক ও 

াভানজক উন্ন ক্ষনয পূফ বিবআ র নোয ানফ বক উন্ন ন এফং এ কাক্ষজ াপল্য জবক্ষন নোয প্রাযনিক মাত্রা নক্ষক্ষফ 

প্রাথনভক নোয উন্ন ক্ষনয নফকল্প দনআ। এ রক্ষেে যকাক্ষযয প্রাথনভক ও গণনো ভন্ত্রণার  ধীন প্রাথনভক নো 

 কর্তবক ‘যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  পুনঃননভ বাণ ও ংস্কায- ২  ম বা  (৩  ংক্ষানধি)’ ীল বক প্রকল্পটি 

ফাস্তফা ক্ষনয জন্য গ্রণ কযা  । প্রকল্পটি প্রথক্ষভ ১১৮১৮৬.৬০ রে টাকা প্রাক্কনরি ব্যক্ষ  জুরাআ,২০০৬ দথক্ষক জুন,২০১১ 

িানযখ ম বন্ত ননধ বানযি নছর। যফিীক্ষি নডজাআন নযফিবন ও নিনযক্ত নফদ্যার  ন্তর্ভ বনক্তয কাযক্ষণ প্রকল্পটি নিনফায 

ংক্ষাধন কযা  । প্রকল্পটি ১৬৬৬৯০.৬০ রে টাকা প্রাক্কনরি ব্যক্ষ  জুরাআ,২০০৬ দথক্ষক জুন,২০১৬ দভ াক্ষদ ফাস্তফা ক্ষনয 

জন্য ননধ বাযণ কযা  । 

 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য  ক্ষরা- শক্ষায জন্য সুষ্ঠু ও উল্পমাগী শযল্পফ সৃশি কযায রল্পক্ষে জযাজীর্ ণ  যকাযী প্রাথশভক শফদ্যারয় 

বফন পুনঃ শনভ ণার্ কযা;  যকাযী প্রাথশভক শফদ্যারল্পয়য ছাত্র-ছাত্রীল্পেয জন্য স্যাশনটাযী ল্যাশিন শনভ ণার্ ও নরকূ স্থান; 

এফং শফদ্যারল্পয়য অসফাফত্র সযফযাহ কযা। 

 

প্রকক্ষল্পয মূর কাম বক্রভ ক্ষরা- ৫৬০০টি যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  পুনঃননভ বাণ স্যাননটাযী ল্যানিন, টিউফওক্ষ র স্থান 

কযা এফং ৫৬০০টি যকাযী প্রাথনভক নফদ্যারক্ষ য জন্য ২৬৮৮০০ দজাড়া উঁচু ননচু দফঞ্চ, ৩৩৬০০টি দচ ায এফং ২২৪০০টি 

দটনফর  এফং ৫৬০০টি নিক্ষরয অরনভযা যফযা কযা। 

 

নননফড় নযফীেণ কাক্ষজয উক্ষেশ্য: 

( প্রকল্পেয ংগ শবশিক অশথ ণক ও ফাস্তফ গ্রগশি যীক্ষা ও ম ণাল্পরাচনা কযা ; 

 প্রকল্পেয ককান ংগ ফাস্তফায়ল্পন শফরম্ব হল্পয়ল্পছ শকনা িা মাচাআ কযা এফং শফরম্ব হল্পর এয কাযর্সমূহ শচশিি কযা ; 

( প্রকল্পেয ধীল্পন কবৌি কাজ ও সযফযাহ কাল্পজয ভান যীক্ষা কযা এফং েযত্র েশরল্পরয কেশসশপল্পকন নুমায়ী 

সংগ্রহ কযা হল্পয়ল্পছ শকনা িা মাচাআ কযা; 

প্রকল্পেয ধীল্পন কবৌি শনভ ণার্ ও সযফযাহ কাল্পজয জন্য েযত্র েশরর প্রর্য়ল্পন সযকাযী শফদ্যভান প্রশকউযল্পভন্ট অআন 

(শশএ-২০০৬, শশঅয- ) নুসযর্ কযা হল্পয়ল্পছ শকনা িা মাচাআ কযা; 

প্রকে ফাস্তফায়ন প্রশিয়ায় সপরিা ও দুফ ণরিা (মশে থাল্পক) শচশিি কযা ; এফং 
প্রকক্ষল্পয দুফ বরিামূ ভাধাক্ষন মথামথ সুানয প্রণ ন কযা।  

 



 

ii 

ব্যনক্ত যাভ বক্ষকয কাম বনযনধ (TOR):  

যাভ বক কর্তবক প্রকল্পটিয দম কর কাম বক্রভ নননফড়বাদফ নযফীেণ কযা ক্ষ ক্ষছ- 

(১) নযফীেণ নডজাআন ও প্রশ্নভারা প্রণ ন এফং িা দটকননকোর কনভটিক্ষি ম বাক্ষরাচনাপূফ বক সুানযক্রক্ষভ নি ানযং 

কনভটিয ভাধ্যক্ষভ নুক্ষভাদন; 

(২) ভাঠ ম বাক্ষ  সুাযনবন এফং িথ্য ংগ্রকাযীগক্ষণয ভাধ্যক্ষভ িথ্য ংগ্র; 

(৩) দপাকা গ্রু নডকান-এয ভাধ্যদভ িথ্য ংগৃ; 

(৪) ংগৃীি িথ্য/উাত্তমূ নফক্ষেলণপুফ বক ংকরন/একনত্রকযণ কযা; 

(৫) ভাঠ ম বা  দথক্ষক ংগৃীি িক্ষথ্যয যীো ননযীোয উয নবনত্ত কক্ষয প্রনিক্ষফদন প্রণ ন; 

(৬) প্রনিক্ষফদক্ষনয প্রধান প্রধান প্রানপ্তমূ দটকননকোর কনভটিক্ষি মাচাআ ফাছাআ ও ম বাক্ষরাচনা কক্ষয নি ানযং কনভটিক্ষি 

নুক্ষভাদন কযা; 

(৭) ও াকবক্ষয যাভ ব নুমা ী প্রনিক্ষফদন চূড়ান্তকযণ এফং নুক্ষভাদক্ষনয জন্য প্রনিক্ষফদন উস্থান কযা। 

 

ভীো কাম বক্রক্ষভয ম বক্ষফেণঃ 

প্রকক্ষল্পয প্রধান ংগ ক্ষরা - যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  বফন পুনঃননভ বাণ ও অফাফত্র যফযা কযা। এখাক্ষি  নডনন 

নুমা ী ফযাে যাখা ক্ষ ক্ষছ ১৬০৩৪৮.১০ রে টাকা মা দভাট ফযাক্ষেয ৯৬.২০%। নমুনাভুক্ত ৭০টি নফদ্যারক্ষ য ভক্ষধ্য প্রাপ্ত 

িথ্য নুমা ী ৬৯টি নফদ্যারক্ষ  ননভ বাণ কাজ ভাপ্ত ক্ষ ক্ষছ। চট্টগ্রাভ দজরায অক্ষনা াযা থানায রকাটা যকাযী প্রাথনভক 

নফদ্যারক্ষ য ননভ বাণ কাজ চরভান যক্ষ ক্ষছ। প্রাপ্ত িথ্য নুমা ী দদখা মা  দম , ১৯টি নফদ্যারক্ষ  সুক্ষ  ানন প্রানপ্তয  ভস্যা, 

৭টি নফদ্যারক্ষ  নকছু নকছু  উঁচু-ননচু দফঞ্চ  দেঁক্ষক ও দপক্ষট দগক্ষছ , ৭টি নফদ্যারক্ষ  ট ক্ষরট ক্ষকক্ষজা , ৩টি নফদ্যারক্ষ  জরছাক্ষদ 

ানন জক্ষভ  অক্ষছ, ৬টি নফদ্যারক্ষ  দযজা -জানারা বাঙ্গা ও খক্ষ ড়া , ৯টি নফদ্যারক্ষ য দভক্ষঝ দদক্ষফ, দপক্ষট ও অস্তয উক্ষঠ 

দগক্ষছ, ৩টি নফদ্যারক্ষ  দদ ার, করাভ ও নবক্ষভ পাঁটা নযরনেি ক্ষ ক্ষছ।  ননক্ষে প্রকক্ষল্পয ফর ও দূফ বর নদক তুক্ষর ধযা ক্ষরা : 

প্রকক্ষল্পয ফর নদকঃ 

১) নফদ্যার গুক্ষরাক্ষি ন্যান্য ফছক্ষযয তুরনা  নতুন ছাত্র -ছাত্রী বনিবয প্রফণিা বৃনি দক্ষ ক্ষছ; 

২) নোয নযক্ষফক্ষ উন্ন ক্ষনয াাান ছাত্র-ছাত্রীক্ষদয নফদ্যারক্ষ  গভক্ষনয অগ্র বৃনি াক্ষে; 

৩) নফদ্যারক্ষ য ফকাঠাক্ষভাগি সুক্ষমাগ সুনফধা বৃনিয পক্ষর ছাত্র -ছাত্রীক্ষদয াক্ষয ায বৃনি দক্ষ ক্ষছ; 

৪) নফদ্যারক্ষ য অফাফক্ষত্রয ংকট ক্ষনকাংদ দূয ক্ষ ক্ষছ; 

৫) সুক্ষ  াননয সুব্যফস্থা ক্ষ ক্ষছ; 

৬) নোথীক্ষদয ফায সুক্ষমাগ সৃনি ক্ষ ক্ষছ; এফং 

৭) ট ক্ষরট সুনফধা পূক্ষফ বয তুরনা  বৃনি দক্ষ ক্ষছ। 



 

iii 

প্রকক্ষল্পয দুফ বর নদকঃ 

১) নননভ বি নফদ্যার  বফনগুক্ষরা যেণাক্ষফেক্ষণয জন্য ননভ বাণ যফিী ভক্ষ  যেণাক্ষফেণ খাক্ষি দকান অনথ বক ংস্থান 

না থাকা  বফনগুক্ষরা যেণাক্ষফেণ কযা িফ ক্ষে না। 

২) নযদন বি নফদ্যার মূক্ষয ভক্ষধ্য নিনটি নফদ্যার  বফক্ষনয ছাক্ষদয ননষ্কান াআমূ ফন্ধ ক্ষ  মাও া   এফং 

জরছাক্ষদ মথামথ দলাব না থাকা  এফং ননেভাক্ষনয ননভ বাণ াভগ্রী নদক্ষ  জরছাদ ননভ বাণ কযা  ছাক্ষদ ানন জক্ষভ 

থাক্ষক। 

৩) দলাক্ষযয ননক্ষচ ভাটি /ফানর Compaction না ও া , মথামথবাক্ষফ নকউনযং না কযা এফং ননেভাক্ষনয ননভ বাণ 

াভগ্রী ব্যফায কযায কাযক্ষণ কক্ষ কটি নফদ্যারক্ষ  দভক্ষঝ দদক্ষফ দগক্ষছ , দপক্ষট দগক্ষছ এফং দভক্ষঝয অস্তয উক্ষঠ দগক্ষছ। 

দমভন- কুনভল্লায কারীযফাজায যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার , নক্ষরক্ষটয জািী  নো দকন্দ্র ও নভযপুয যকাযী 

প্রাথনভক নফদ্যার  এফং টু াখারী দজরায গরানচা উক্ষজরায উত্তযপূফ ব াননট্ট যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  

উক্ষল্লখক্ষমাগ্য। 

৪) নযদন বি নফদ্যার গুক্ষরায ভক্ষধ্য নকছু নকছু নফদ্যারক্ষ  বফক্ষনয দযজা দবক্ষঙ্গ দগক্ষছ এফং ঠিকবাক্ষফ নপটিং না 

কযায কাযক্ষণ দযজা খুক্ষর দগক্ষছ। 

৫) ট ক্ষরক্ষটয দদ াক্ষর ানন দছাক কযা, প্যান দবক্ষঙ্গ মাও ায কাযক্ষণ ৭টি নফদ্যারক্ষ  ট ক্ষরট ব্যফায নুক্ষমাগী। 

৬) নযদন বি নফদ্যার গুক্ষরায ভক্ষধ্য ২টি নফদ্যারক্ষ য াননক্ষি অক্ষ বননক , ১টিদি দুগ বন্ধযুক্ত ানন , ১৬টি নফদ্যারক্ষ  

টিউফওক্ষ র ক্ষকক্ষজা নযরনেি ক্ষ ক্ষছ  

৭) নফদ্যারক্ষ য ছাত্র -ছাত্রীক্ষদয ফায জন্য য ফযাকৃি অফাফক্ষত্রয ভক্ষধ্য  নকছু নকছু নফদ্যারক্ষ য উঁচু-ননচু দফঞ্চ -এ 

ব্যফহৃি কাঠ ীজননং কযা  নন, নফধা  দেঁক্ষক/দপক্ষট দগক্ষছ।  

৮) নডননক্ষি ভাটি যীোয ংস্থান না থাকা  ভাটি যীো ছাড়াআ নযদন বি নফ দ্যার গুক্ষরায ভক্ষধ্য ৪৩টি 

নফদ্যারক্ষ  ভাটি যীো ছাড়াআ নিির পাউক্ষেন নফনি একিরা বফন ননভ বাণ কযা ক্ষ ক্ষছ। 

৯) প্রকল্পটিক্ষি ফিবভাক্ষন ৯ভ িভ প্রকল্প নযচারক কভ বযি অক্ষছন। ঘন ঘন প্রকল্প নযচারক নযফিবন কযা ক্ষর 

প্রকক্ষল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফা ন নফনিি  । 

১০) ননভ বাণ াভগ্রী ক্ষনক দেক্ষত্র  sample test এয নমুনা মথামথ কভ বকিবা কর্তবক  প্রিে ন কক্ষয  যীোগাক্ষয 

দপ্রনযি  নন। 

সুানযভারাঃ 

১)  নফদ্যার  বফন ননভ বাণ যফিী ভক্ষ  যেণাক্ষফেণ নননিি কযায জন্য যেণাক্ষফেণ খাক্ষি ফযাে যাখা 

প্রক্ষ াজন। 

২)  নফদ্যারক্ষ  ছাক্ষদয ানন ননষ্কাক্ষনয জন্য প্রক্ষ াজনী  দক্ষে দমভন - ছাক্ষদয ানন ননষ্কান াআগুক্ষরা  নযষ্কায 

যাখা, জরছাক্ষদ মাক্ষি ানন জক্ষভ না থাক্ষক দজন্য দলাব মথামথ ও া ফাঞ্ছনী ।  

৩) দলাক্ষযয ননক্ষচ ভাটি /ফানর Compaction না ও া , মথামথবাক্ষফ নকউনযং না কযা এফং ননেভাক্ষনয ননভ বাণ 

াভগ্রী ব্যফায কযায কাযক্ষণ কক্ষ কটি নফদ্যারক্ষ  দভক্ষঝ দদক্ষফ দগক্ষছ , দপক্ষট দগক্ষছ এফং দভক্ষঝ অস্তয উ দঠ দগক্ষছ , 

মা কাম্য ন । জরুযীনবনত্তক্ষি প্রক্ষকৌরগি নন ভ দভক্ষন প্রক্ষ াজনী  দভযাভক্ষিয দক্ষে গ্রণ কযক্ষি ক্ষফ।  



 

iv 

৪) বফক্ষনয দযজা  ব্যফহৃি নি ও া কাঠ নযফিবন ও ত্রুটিপূণ ব নপটিং  দভযাভক্ষিয উক্ষদ্যাগ গ্রণ কযক্ষি ক্ষফ 

(পৃষ্ঠা-২৬ নু: ৭.২.৬)। 

৫) দমফ নফদ্যারক্ষ  ব্যফায নুক্ষমাগী ট ক্ষরট যক্ষ ক্ষছ িা নঘ্রআ ংস্কাক্ষযয ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষি ক্ষফ।  (পৃষ্ঠা-২৬ 

নু: ৭.২.৭)। 

৬) নযদন বি নফদ্যার গুক্ষরায ভক্ষধ্য দমফ নফদ্যারক্ষ  অক্ষ বননক ও দুগ বন্ধযুক্ত ানন াও া দগক্ষছ দফ নফদ্যারক্ষ  

অক্ষ বননক ও দুর্গ্বমুক্ত টিউফওক্ষ র স্থান কযক্ষি ক্ষফ। এছাড়া দম দুটি নফদ্যারদ  টিউফওক্ষ র স্থান কযা  নন দ 

কর নফদ্যারক্ষ  টিউফওক্ষ র স্থাক্ষনয জন্য ংনেি কর্তবে দক প্রদ াজনী  দক্ষে গ্রণ কযক্ষি ক্ষফ (পৃষ্ঠা-২৬ 

নু: ৭.২.৮)। 

৭) নফদ্যারক্ষ য ছাত্র -ছাত্রীক্ষদয ফায জন্য যফযাকৃি দমফ উঁচু ননচু দফঞ্চ নি ক্ষ  দগক্ষছ িা  দভযাভক্ষিয উক্ষদ্যাগ 

গ্রণ কযক্ষি ক্ষফ (পৃষ্ঠা-২৭ নু: ৭.২.৯)। 

৮) ভাটি যীো ছাড়া বফন ননভ বাণ ঝুঁনকপূণ ব। বনফষ্যক্ষি বফন ননভ বাক্ষণয পূক্ষফ ব ভাটিয ধাযণেভিা ননরুণ কক্ষয বফন 

ননভ বাণ কযক্ষি ক্ষফ। 

৯) ঘন ঘন প্রকল্প নযচারক নযফিবন প্রকক্ষল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফা ক্ষনয ন্তযা । িাআ ঘন ঘন প্রকল্প নযচারক  নযফিবন 

নযায কযা ফাঞ্ছনী  ক্ষফ।  

১০) ননভ বাণ াভগ্রীয নফনবন্ন যীো ননযীোয জন্য নমুনা নুক্ষভানদি কভ বকিবায ভাধ্যক্ষভ যীোগাক্ষয দপ্রযণ কর 

দেক্ষত্র নননিি কযক্ষি ক্ষফ। 

১১) বনফষ্যক্ষি এ ধযক্ষণয প্রকক্ষল্পয নক্সা প্রণ ক্ষনয ভ  প্রনিফন্ধী নোথীক্ষদয জন্য  RAMP ননভ বাক্ষণয নফল টি 

নফক্ষফচনা কযা দমক্ষি াক্ষয। 

১২) বফদুেনিক ংক্ষমাগ সুনফধা থাকা ক্ষেও নফনননভ বি  পৄরফানড় া যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  বফনটিক্ষি বফদুেনিক 

কাজ কযা  নন। বনফষ্যক্ষি প্রকক্ষল্পয শুরুক্ষিআ বফদুেনিক কাজ প্রাক্করক্ষন ন্তভু বক্ত কযক্ষি ক্ষফ। 

১৩) প্রকল্পটিয ফাযফা য দভ  াদ বৃনি /ংক্ষাধন না কক্ষয একা নধক ম বাক্ষ  ফাস্তফা ন কযা দম দিা (পৃষ্ঠা-২৭ নু: 

৭.২.১২)। 

প্রকক্ষল্পয মূর উক্ষেশ্য ৫৬০০টি যকাযী প্রাথনভক নফদ্যার  পুনঃননভ বাণ ও ংস্কায কক্ষয নোয ভান উন্ন ক্ষন 

উযুক্ত নযক্ষফ সৃনি কযা। প্রকল্পটিও উক্ষেশ্য প্রনিারন কক্ষয মাক্ষে ভক্ষভ ব  প্রিী ভান ক্ষ ক্ষছ। প্রকল্পটি এ ম বন্ত র্তিী ফায 

ংক্ষাধন কযা ক্ষ ক্ষছ মা এ ধযক্ষনয একটি জ ননভ বাণধভী প্রকক্ষল্পয জন্য ননবক্ষপ্রি। প্রকল্প নযচারক ও এরনজআনড 

উবক্ষ য ভক্ষধ্য ংগনবনত্তক কাক্ষজ ভন্ব  কক্ষয ননএভ নুযণ কক্ষয কাক্ষজয ভান ফজা  দযক্ষখ ফাকী  কাজ নননদ বি 

ভক্ষ য ভক্ষধ্য ম্পক্ষন্নয উক্ষদ্যাগ গ্রণ কযক্ষি ক্ষফ  মাক্ষি কক্ষয ননধ বানযি দভ াদকার থ বাৎ জুন , ২০১৬ এয ভক্ষধ্য মাফিী  

কাজ ম্পাদনপূফ বক প্রকল্পটি ভাপ্ত কযা িফ  ।  উক্ষল্লখ্য দম , প্রকল্পটি প্রাথনভক নোয ভান ও ায উব ক্ষেক্ষত্র সুপর 

অন ক্ষন ফদান যাখক্ষফ ফক্ষর প্রিী ভান ক্ষে। এ জন্য  গুণগি ভান ফজা  দযক্ষখ প্রকক্ষল্পয কাজমূ ম্পাদক্ষনয উয 

ক্ষফ বাচ্চ গুরুত্বাক্ষযা কযক্ষি ক্ষফ। ংনেি ভন্ত্রণার , নধদপ্তয, এরনজআনড ও প্রকল্প নযচারক্ষকয ভক্ষধ্য ভন্ব াধন কক্ষয 

ননএভ নুযণ কক্ষয প্রকক্ষল্পয ননধ বানযি দভ াদ জুন ,২০১৬-এয ভক্ষধ্য প্রকল্পটি ভাপ্ত কযক্ষি ক্ষফ। 



 

১.১ প্রকল্পেয টভূমভ   

াযাল্পদল্প যকা রয প্রাথমভক মফদ্যারয়গুল্পরাল্পত ছাত্র-ছাত্রীল্পদয বমতিয ায ব্যাকবাল্পফ বৃমি াল্পে। দদল্পয এআ 

ক্রভফধ িভান মফদ্যারয়গাভী দছল্পর-দভল্পয়ল্পদয জন্য উল্পমাগী মযল্পফ সৃমি ও ফকাঠাল্পভা মনভ িাল্পণয রল্পযে জযাজীণ ি 

ফস্থায় থাকা যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয়গুল্পরাল্পক ংস্কায কভ িসূচীয অওতায় অনা মযাম ি ল্পয় ল্পে। 

১৯৯৩-৯৪ থ ি ফছল্পয যকাময প্রাথমভক মফদ্যারল্পয়য ফকাঠাল্পভাগত ম্প্রাযল্পণয প্রল্পয়াজনীয়তা বৃমি াওয়ায় 

যকাল্পযয মনজস্ব থ িায়ল্পন ‘যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় পুনঃমনভ িাণ ও ংস্কায প্রকে (১ভ ম িায়) ’ ীল ষক 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। এফং ৮৫৫১১৩৬.০০ রয টাকা ব্যল্পয় জুরাআ ১৯৯৪ দথল্পক জুন, ২০০৬ ভয়কার ম িন্ত 

ফাস্তফায়ন কযা য়। যফতীতত প্রাথমভক মযায ারফ ষক উন্নয়ল্পনয রল্পযে ২০০৫ াল্পর এরমজআমড কর্তিক ভগ্র 

ফাংরাল্পদল্প ফমস্থত যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয়মূল্পয মফদ্যভান দবৌত ফকাঠাল্পভায ফাস্তফ ফস্থায উয 

জযী কাজ মযচারনা কযা য়। এ জযীল্পয পরাপর দথল্পক দদখা মায় দম, উন্নয়ন ল্পমাগী ংস্থা এফং 

ফাংরাল্পদ যকাল্পযয থ িায়ল্পন যকাময প্রাথমভক মফদ্যারল্পয়য ব্যাক পুনঃমনভ িাণ, ংস্কায ও ম্প্রাযণ কযা 

ল্পরও দদল্পয অযও প্রায় ৯,০০০ যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় জযাজীণ ি ফস্থায় যল্পয় মায়। এয রযতপ্ররিতত 

মফদ্যভান যকাময প্রাথমভক মফদ্যারল্পয়য ভ ধ্য তত গ্রামধকায মবমিল্পত ৫, ১০০টি যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় 

পুনঃমনভ িাণ ও ংস্কাল্পযয রল্পযে প্রাথমভক ও গণমযা ভন্ত্রণারয় কর্তিক প্রণীত “যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় 

পুনঃমনভ িাণ ও ংস্কায (২য় ম িায়)” ীল িক প্রকেটি ফাস্তফায়তনয জন্য াতত ননয়া য়। 

১.২ প্রকে নুল্পভাদন ও ংতাধন ম ষায়ঃ 

প্রকল্পটি নভাট ১১৮১৮৬.৬০ রয টাকা  প্রাক্কররত ব্যল্পয় জুরাআ, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১১ দভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয 

রল্পযে ১৬-১০-২০০৬ তামযল্পখ নুমিত একল্পনক বফঠতক নুল্পভামদত য়। যফতীল্পত ফাস্তফতায অল্পরাল্পক টাআ 

মডজাআন মযফতিন মনমভ িতব্য মফদ্যারল্পয়য ংখ্যা বৃমিয কাযল্পণ প্রকেটি প্রথভফায গত ৩০-০৯-২০০৯ তামযল্পখ 

নুমিত একল্পনক বায় ১৩৯৬২৩.৫৫ রয টাকা প্রাক্কমরত ব্যল্পয় জুরাআ, ২০০৬ ল্পত জুন, ২০১২ ম িন্ত দভয়াল্পদয 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য প্রকল্পেয ১ভ ংল্পাধন নুল্পভাদন কযা য়। কমতয় কাযল্পণ পুনযায় ংল্পাধল্পনয জন্য প্রকেটি 

গত ১২-১০-২০১১ তামযল্পখ নুমিত মআম বায় ১ভ ংল্পামধত ব্যয় ১৩৯৬২৩.৫৫ রয টাকা মযফমতিত 

দযল্পখ জুরাআ,২০০৬ ল্পত জুন, ২০১৪ দভয়াল্পদ প্রকল্পেয ২য় ংল্পাধল্পনয জন্য সুাময কযা য় এফং মথামথ 

কর্তিয কর্তিক প্রকল্পেয ংল্পাধল্পনয প্রস্তাফ নুল্পভামদত য় এফং ১৬-১০-২০১১ তামযল্পখ ২য় ংল্পাধনীয ল্পয 

প্রামনক অল্পদ জাযী কযা য়। 

যফতীল্পত অযও ৫০০টি যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় প্রকল্পেয অওতায় এল্পন প্রকেভুক্ত দভাট মফদ্যা রতয়য ংখ্যা 

৫৬০০টি রনধ ষাযণপূফ ষক প্রকে ব্যয় ১৬৬৬৯০.৬০ রয টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ,২০০৬ দথল্পক জুন, ২০১৬ 

ম িন্ত পুনঃমনধ িাযণ কতয তৃতীয় ংতাধন মথামথ কতৃষি কতৃষক নুতভারদত য়। প্রাথমভক ও গণমযা 

ভন্ত্রণারয় কর্তিক গত ০৭ দল্পেম্বয,২০১৪ তামযল্পখ “যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় পুনঃমনভ িাণ ও ংস্কায-২য় ম িায় 

(৩য় ংল্পামধত) প্রকল্পেয প্রামনক অল্পদ জাযী কযা য়। 

১.৩  প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ  

প্রকেটি প্রাথমভক ও গণমযা ভন্ত্রণারল্পয়য ামফ িক মনল্পদ িনা ও তত্ত্বাফধাল্পন ফাস্তফাময়ত ল্পে। প্রাথমভক মযা 

মধদপ্তয ও স্থানীয় যকায প্রল্পকৌর মফবাগ-এয ভাধ্যল্পভ প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা ল্পে। দকন্দ্রীয় ম িাল্পয় 



প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ভমনটমযং ও ম িাল্পরাচনায জন্য প্রাথমভক ও গণমযা ভন্ত্রণারল্পয়য মচল্পফয বামতল্পে 

একটি অন্তঃভন্ত্রণারয় প্রকল্প মিয়ামযং কমভটি গঠন কযা ল্পয়ল্পছ। ংস্থা ম িাল্পয় প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন গ্রগমত 

ভমনটমযং এফং ফামল িক কভ িমযকেনা ততযীয জন্য প্রকে ফাস্তফায়ন কমভটি (মঅআম) গঠন কযা ল্পয়ল্পছ । 

প্রকতল্পয শুরু নথতক দ্যাফরধ ম ষন্ত ৯ জন কভ ষকতষা প্রকল্প রযচারতকয দারয়তে রনতয়ারজত রছতরন। ফতষভাতন 

জনাফ নভাঃ এনাতয়ত নাাআন , যুগ্ম-রচফ প্রকল্প রযচারতকয দারয়তে রনতয়ারজত অতছন  (প্রকল্প রযচারকগতণয 

তাররকা রযরষ্ট –১)। 

 

১.৪ প্রকল্পেয উল্পেশ্য   

(ক)  মযায জন্য সুিু ও উল্পমাগী মযল্পফ সৃমি কযায রল্পযে জযাজীণ ি  যকাময প্রাথমভক মফদ্যারয় বফন 

পুনঃমনভ িাণ কযা; 

(খ)  যকাময প্রাথমভক মফদ্যারল্পয়য ছাত্র-ছাত্রীল্পদয জন্য স্যামনটাযী ল্যামিন মনভ িাণ ও নরকূ স্থান; এফং  

(গ)  মফদ্যারল্পয়য অফাফত্র যফযা কযা। 

 

১.৫ প্র কল্প এরাকাঃ 

 ভগ্র ফাংরাতদত ৭টি রফবাতগয ৬৪টি নজরায ৪৮৩টি উতজরায় প্রকতল্পয (তৃতীয় ংতাধনী নুাতয) ফ ষতভাট 

৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়তক প্রকতল্পয ন্তর্ভ ষক্ত কযা তয়তছ। ভগ্র ফাংরাতদ ব্যাী ‘যকাময 

প্রাথরভক রফদ্যারয় পুনঃরনভ ষাণ/ংস্কায ২য় ম ষায় (৩য় ংতাধনী)’ ীল ষক প্রকল্পটি ফাস্তফায়নাধীন অতছ। 

১.৬ প্র কতল্পয মূর কাম ষক্রভঃ 

(ক) ৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় পুনঃরনভ ষাণ কযা; 

(খ) ৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় স্যারনটাযী ল্যারিন স্থান; 

(গ) ৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় টিউফওতয়র স্থান; 

(ঘ) ৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয়য জন্য ২৬৮৮০০ নজাড়া উঁচু রনচু নফঞ্চ, ৩৩৬০০ টি নচয়ায এফং 

২২৪০০টি নটরফর যফযাকযণ এফং 

(ঙ) ৫৬০০টি রিতরয অররভযা যফযা কযা। 

  

১.৭ (ক) প্রকতল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ও ফাস্তফায়ন নভয়াদঃ 

 প্রকল্পটি ম্পূণ ষ ফাংরাতদ যকাতযয রনজস্ব (রজওরফ) থ ষায়তন ফাস্তফারয়ত তে। প্রকতল্পয প্রাক্কররত ব্যয় এফং 

ফাস্তফায়নকাতরয তথ্য রনম্নরূঃ 

(রি টাকায়) 

অযরডরর 

নুাতয প্রকল্প 

মফফযণ 

প্রকতল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ফাস্তফায়ন দভয়াদ 

দভাট মজওমফ শুরু ভামপ্ত 

মূর ১১৮১৮৬.৬০ ১১৮১৮৬.৬০ জুরাআ-২০০৬ জুন,২০১১ 

১ভ ংল্পামধত ১৩৯৬২৩.৫৫  ১৩৯৬২৩.৫৫ জুরাআ-২০০৬ জুন,২০১২ 

২য় ংতারধত ১৩৯৬২৩.৫৫  ১৩৯৬২৩.৫৫ জুরাআ-২০০৬ জুন,২০১৪ 

৩য় ংতারধত ১৬৬৬৯০.৬০ ১৬৬৬৯০.৬০ জুরাআ-২০০৬ জুন,২০১৬ 



 

১.৮ প্রকল্পেয ফতিভান ফাস্তফায়ন ম িায় : 

 প্রকতল্পয অওতায় দভাট ৫৬০০টি মফদ্যারতয় কাম ষক্রভ ফাস্তফাময়ত ল্পে। প্রকে রপ তত প্রাপ্ত ততথ্য নদখা মায় নম, 

নভ, ২০১৫ ম ষন্ত ক্রভপুরিত অরথ ষক গ্রগরত ১৩৭১৪৭.৯৬ রি টাকা থ ষাৎ ৮২.২৮% এফং ফাস্তফ গ্রগরত 

৯৩.৭৫%। 

 

১.৯ ফছযরবরিক রডরর, মূর এরডর ও ংতারধত এরডর নুমায়ী ফযাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় রফফযণী রনম্নরূঃ 

 

২০০৬-০৭ ৫২২১.২১ ১৪.০০ ৫.০০ ৪.০৭

২০০৭-০৮ ৩৪৮৫৪.৭১ ১০৮৬৫.০০ ৮১৩৫.০০ ৭৮৪১.৯৮

২০০৮-০৯ ৩৪৮৫৪.৭৮ ১৩০০০.০০ ৮০৩৬.০০ ৮০০৪.৮১

২০০৯-১০ ৩৫৯১৬.৫২ ১৮০০০.০০ ১৭১১৮.০০ ১৭০৬৭.২১

২০১০-১১ ৭৩৩৯.৪৫ ২৭৫০০.০০ ২৫০০০.০০ ২৪৯৩৬.২৫

২০১১-১২ -- ৩৯৮৮৫.০০ ৪৫৩৮৫.০০ ৪৫০৪২.১৫

২০১২-১৩ -- ২০০০০.০০ ১৯২৭৯.০০ ১৯০১৩.৭৬

২০১৩-১৪ -- ১৭০০০.০০ ১০০০০.০০ ৯৮৬৯.৬১

২০১৪-১৫ -- ৭৭১৪.০০ ৫৫০০.০০ ২১৯৫.২৬



 

২.১ প্রকতল্পয রনরফড় রযফীিণ (In-depth Monitoring) কাজ রযচারনা : 

প্ররত ফছয অআএভআরড কতৃষক এরডরর্ভক্ত চরভান প্রকল্পমূতয ভধ্য তত প্রকতল্পয গুরুে রফতফচনাপূফ ষক রকছু 

ংখ্যক প্রকতল্পয In-depth Monitoring কাজ অউটতার ষং এয ভাধ্যতভ ব্যরক্ত যাভ ষক রনতয়াগ কতয 

ম্পাদন কযা তয় থাতক। একআ ধাযাফারকতায় ২০১৪-১৫ থ ষ ফছতয রনরফড় রযফীিণ কাম ষক্রভ রযচারনায 

জন্য প্রাথরভক ও গণরিা ভন্ত্রণারতয়য প্রাথরভক রিা রধদপ্তয কতৃষক ফাস্তফায়নাধীন “যকাযী প্রাথরভক 

রফদ্যারয় পুনঃরনভ ষাণ ও ংস্কায-২য় ম ষায় (৩য় ংতারধত)” ীল ষক প্রকল্পটি In-depth Monitoring 

কাজ রযচারনায জন্য রনফ ষাচন কযা তয়তছ। 

 

২.২ রনরফড় রযফীিণ কাতজয উতদ্দশ্য (Objective of the assignment) : রনরফড় রযফীিণ কাজ 

রযচারনায মূর উতদ্দশ্যাফরী রছর রনম্নরূ: 

( ১ )  প্রকল্পেয  উল্পেশ্য ঠিকবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয  প্রকেটি মযচামরত ল্পে মক না তা যীযা কযা; 

( ২ ) প্রকল্পেয ংগ মবমিক অমথ িক ও ফাস্তফ গ্রগমত যীযা ও পুনঃমফল্পফচনা কযা;  

(৩ )  প্রকল্পেয দকান ংগ ফাস্তফায়ল্পন মফরম্ব ল্পয়ল্পছ মক  না তা মাচাআ কযা এফং মফরম্ব ল্পর এয কাযণমূ 

মচমিত কযা; 

( ৪ )  প্রকল্পেয ধীল্পন দবৌত ও  ন্যান্য অনুলমিক কা দজয ভান  যীযা ক

(৫) প্রকল্পেয ধীল্পন  মফদ্যভান  প্রমকউযল্পভন্ট অআন   (মমএ-

২০০৬, মমঅয-০৮) নুযণ কযা ল্পয়ল্পছ /  মক না, 

(৬)  প্রকে ফাস্তফায়ন প্রমক্রয়ায় পরতা ও দুফ িরতা (মমদ থাল্পক) মচমিত কযা;  

(৭) প্রকতল্পয দুফ ষরতামূ ভাধাতন মথামথ সুারয প্রণয়ন  । 

 

২.৩ ব্যরক্ত যাভ ষতকয কাম ষরযরধ (TOR): যাভ ষক কতৃষক প্রকল্পটিয নম কর কাম ষক্রভ রনরফড়বাতফ রযফীিণ কযা 

তয়তছ- 

(১) রযফীিণ রডজাআন ও প্রশ্নভারা প্রণয়ন এফং তা নটকরনকযার করভটিতত ম ষাতরাচনাপূফ ষক সুারযক্রতভ 

রিয়ারযং করভটিয ভাধ্যতভ নুতভাদন; 

(২) ভাঠ ম ষাতয় সুাযরবন এফং তথ্য ংগ্রকাযীগতণয ভাধ্যতভ তথ্য ংগ্র; 

(৩) নপাকা গ্রু রডকান-এয ভাধ্যতভ তথ্য ংগৃ; 

(৪) ংগৃীত তথ্য/উািমূ রফতেলণপূফ ষক ংকরন/একরিকযণ কযা; 

(৫) ভাঠ ম ষায় নথতক ংগৃীত ততথ্যয যীিা রনযীিায উয রবরি কতয প্ররততফদন প্রণয়ন; 

(৬) প্ররততফদতনয প্রধান প্রধান প্রারপ্তমূ নটকরনকযার করভটিতত মাচাআ ফাছাআ ও ম ষাতরাচনা কতয রিয়ারযং 

করভটিতত নুতভাদন কযা; 

(৭) ওয়াকষতয যাভ ষ নুমায়ী প্ররততফদন চূড়ান্তকযণ এফং নুতভাদতনয জন্য প্ররততফদন উস্থান কযা। 

 



২.৪ রনরফড় রযফীিতণয কভ ষরযকল্পনা: 

 

রফলয় জানুয়াযী ২০১৫ নপব্রুয়াযী,২০

১৫ 

ভাচ ষ,২০১৫ এরপ্রর,২০১৫ নভ,২০১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

১. ব্যরক্ত যাভ ষতকয াতথ অআএভআরডয চুরক্ত 

স্বািয 

                    

২. প্রকতল্পয ডকুতভন্টমূ রনযীিণ/ ম ষতফিণ ও 

ংরেষ্ট কভ ষকতষাগতণয ংতগ ম ষাতরাচনা 

                    

৩. আনতন রযতাট ষ ন 

 

                    

৪. নটকরনকযার করভটিয বা নুষ্ঠান 

 

                    

৫. রিয়ারযং করভটিয বা নুষ্ঠান 

 

                    

৬. তথ্য ংগ্রকাযী রনফ ষাচন ও তাতদয প্ররিণ 

প্রদান 

                    

৭. তথ্য ংগ্রকাযীয ভাধ্যতভ ভাঠ ম ষাতয় তথ্য 

ংগ্র 

                    

৮. যাভ ষক কতৃষক ভাঠ ম ষাতয় রযদ ষন ও 

কাতজয গুণগত ভান তত্ত্বাফধান ও মাচাআ 

ফাছাআ কতয ত্রুটিমূ নাক্তকযণ 

                    

৯. তথ্য ংকরন , তথ্য রনয়ন্ত্রণ , রফতেলণ, 

ভরষ্টকযণ; 

                    

১০. নটকরনকযার করভটিয বা নুষ্ঠান                     

১১. রিয়ারযং করভটিয বা নুষ্ঠান                     

১২.খড়া চূড়ান্ত প্ররততফদন কভ ষারায় উস্থান                      

১৩. খড়া চূড়ান্ত প্ররততফদন প্রণয়ন                      

১৪. চূড়ান্ত প্ররততফদন প্রণয়ন                      

 



এছাড়া ব্যরক্ত যাভ ষক কতৃষক রনম্নফরণ ষত ভয়সূচী নুমায়ী ভা ঠ ম ষাতয়য কাজ রযচারনা কযা য়। যাভ ষক কতৃষক ভাঠ 

ম ষাতয় কাম ষ রযচারনায় রপ ও রযদর ষত রফদ্যারয়মূঃ  

 

ক্র: 

নং 

তামযখ মযদ িল্পনয স্থান মফদ্যারল্পয়য নাভ 

মফবাগ দজরা উল্পজরা 

1.  ০৭ এরপ্রর,২০১৫ 

দথল্পক 

১৭ এমপ্রর, ২০১৫ 

ঢাকা ঢাকা দজরা াবায ১. নযরডও কতরানী যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

২. ফুরফারড়য়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৩. চাকুররয়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৪. ভারনকচন্দ্র যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৫. অসুররয়া যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

নকযানীগি ৬. অগাযনগয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৭. কুন্ডা যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৮. ফযআকারি যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৯. চারযগ্রাভ যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় * 

১০. নয়াফাজায যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

২. ১৮ দথল্পক ২১ এমপ্রর, 

২০১৫ 

যাজাী মযাজগঞ্জ াজাদপুয ১১. কাতানকামি দমযণ যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

৩. ২২, এমপ্রর, ২০১৫ খুরনা মল্পায মঝকযগাছা ১২. গুরফাগপুয যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৪. ২৩, এমপ্রর, ২০১৫ খুরনা মল্পায মঝকযগাছা ১৩. বয়নগয যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় 

৫. ২৪, ২৫ ও ২৬ 

এমপ্রর,২০১৫ 

ফমযার ফমযার দয ১৪. দগাল্পযাট দ: ফাসুমিয়া যকাযী 

প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৬. ২৭, ২৮ ও ২৯ এমপ্রর, 

২০১৫ 

চট্টগ্রাভ কুরভল্লা দয ১৫. ১৪ নম্বয অরীতরা 

৭. ৩০ এমপ্রর, - ৪ দভ,২০১৫ যংপুয যংপুয দয ১৬. মভস্ত্রাযীাো যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয় 

৮. ৫, ৬ ও ৭ দভ,২০১৫ মল্পরট  মল্পরট দয ১৭. জাতীয় মযা দকন্দ্র যকাযী প্রাথমভক 

মফদ্যারয় 

 

 

এছাড়া অআএভআরড কতৃষক রনতয়াগকৃত ৫ জন তথ্য ংগ্রকাযীতদয ভাধ্যতভ ১৪টি নজরায ২৬টি উতজরায ৬০টি রফদ্যারয় 

রযদ ষন কযা তয়তছ।  



Methodology) 

 

৩.১ উাি ংগ্রতয দ্ধরতঃ 

রনরফড় রযফীিণ কাতজ প্রকল্প ম্পরকষত উাি/তথ্য ংগ্রতয জন্য  Quantitative (ংখ্যাগত) ও 

Qualitative (গুণগত) উবয় দ্ধরত নুযণ  কযা তয়তছ। Quantitative উাি ংগ্রতয জন্য প্রকল্প 

সুরফধাতবাগী থ ষাৎ নমু নার্ভক্ত প্রা থরভক রফদ্যারতয়য প্রধা ন রিকগণ এফং  ছাি-ছািীতদযতক Structured 

প্রশ্নভারায াাতে ািাৎকায গ্রণ কযা তয়তছ।  যরদতক Qualitative দ্ধরত নুযণপূফ ষক রনফ ষাী 

প্রতকৌরী, উতজরা প্রতকৌরী , এররজআরড, উতজরা রিা কভ ষকতষা এফং  প্রকল্প রযচারকতক In-depth 

ািাৎকায গ্রতণয ভাধ্য নভ তথ্য ংগ্র কযা তয়তছ। এতদ্ব্যতীত, ংরেষ্ট ব্যরক্তফতগ ষয ভন্বতয় ৮টি Focus 

Group Discussion (FGD) রযচারনা কযা তয়তছ। 

মনমফে মযফীযণ কাজ মযচারনায জন্য প্রাআভাযী ও দল্পকন্ডাযী উবয় ধযতনয উাি ব্যফায কযা তয়তছ। 
প্রকে ব্যফস্থানা ও প্রকে ংমিি কভ িকতিাগল্পণয মনকট তত মনমদ িি ছল্পক এফং ভাঠ ম িাল্পয় তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয 

ভাধ্যল্পভ নমুনা মবমিল্পত মফমবন্ন উল্পজরায় প্রকেভুক্ত যকাময প্রাথমভক মফদ্যা রতয়য প্রধান রিক ও ছাি -ছািী 

এফং ংমিি মপল্পয কভ িকতিাগল্পণয মনকট ল্পত প্রাথমভক উাি ংগ্র কযা য়। এছাড়া, দল্পকন্ডাযী উাি 

মল্পল্পফ প্রকে দমরর ও প্রকে ংক্রান্ত মফমবন্ন প্রমতল্পফদন, অআএভআমড ’য রযদ ষন প্রমতল্পফদন আতযারদ রফতফচনা 

কযা য়।  

 

৩.২ নমুনা অকায এফং নমুনায়ন ( Sample Size & Sampling): 

রনরফড় রযফীিণ কাতজয Terms of Reference (ToR) নুমায়ী নদতয ৭টি মফবাল্পগয প্ররতটি রফবাগ 

নথতক ২টি কতয নজরা রততফ ১৪টি নজরা, প্ররতটি নজরা নথতক ২টি কতয উতজরা রততফ ২৮টি উতজরা এফং 

প্ররতটি উতজরা নথতক কভতি ২টি কতয রফদ্যারয় নভাট ৫৬টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়তক রনরফড় 

রযফীিণ কাতজয জন্য প্রাথরভকবাতফ নমুনার্ভক্ত কযা য়। যফতীতত রনরফড় রযফীিণ কাম ষক্রতভয রিয়ারযং 

করভটিয বায় ঢাকা রফবাগ নথতক ১০টি ও চট্টগ্রাভ রফবাগ তত ৪টি কতয নভাট ১৪টি রফদ্যারয় ন্তর্ভ ষক্ত কতয 

নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয় ংখ্যা ৭০টিতত উন্নীত কযা য়। নমুনায়তনয নিতি Multistage sampling method 

নুযণ কযা তয়নছ। এআ দ্ধরততত ১ভ ধাত নমুনার্ভক্ত নজরাতক Primary sampling unit রততফ 

রনধ ষাযণ কযা য়। যফতী ধাত নমুনার্ভক্ত উতজরামূতক secondary sampling unit রততফ 

রফতফচনায় অনা য় এফং ফ ষতল নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়গুতরাতক ultimate Sampling unit রততফ ধযা 

য়। নমুনার্ভক্ত রফদ্যারতয়য রফস্তারযত তথ্য রনতম্নয াযণীতত রন্নতফ কযা রঃ 



াযণী-১: নমুনায অকায 

ক্র: নং মফবাগ মযদ িল্পনয অওতাভুক্ত 

দজরায ংখ্যা 

মযদ িল্পনয 

অওতাভুক্ত 

উতজরা ংখ্যা 

রযদ ষতনয অওতার্ভক্ত 

মফদ্যারয় ংখ্যা 

১ ঢাকা ২ ২ ১৮ 

২ চট্টগ্রাভ ২ ২ ১২ 

৩ যাজাী ২ ২ ৮ 

৪ খুরনা ২ ২ ৮ 

৫ মল্পরট ২ ২ ৮ 

৬ ফরযার ২ ২ ৮ 

৭ যংপুয ২ ২ ৮ 

দভাট ৭ টি ১৪টি ২৮টি ৭০টি 

 

৩.৩  উাি ংগ্রকাযীতদয রনতয়াগ ও প্ররিণ:  

নভাট ৫ জন তথ্যংগ্রকাযী ভাঠ ম ষাতয় তথ্য /উাি ংগ্রতয কাতজ রনতয়ারজত রছতরন। তাতদয রিাগত 

নমাগ্যতা ন্যযনতভ স্দাতক রডগ্রী রনধ ষাযণ কযা থাকতরও তাযা প্রততযতকআ স্দাততকািয রডরগ্রধাযী রছতরন। তথ্য/উাি 

ংগ্র কাম ষক্রতভয শুরুতত তথ্য ংগ্রকাযীতদযতক তথ্য ংগ্র নয জন্য প্রণীত কর প্রশ্নভারায উয প্ররিণ 

প্রদান কযা য়। তাতদযতক প্রদি প্ররিতণয মূর রফলয়ফস্তু রছর রনম্নরূ : 

 

( ১ ) প্রকল্পেয উল্পেশ্য, ও কাম িক্রভ; 

( ২ ) তথ্য ংগ্রল্পয উল্পেশ্য, িমত ও ম্ভাব্য উদ্ভূত ভস্যা; 

( ৩ ) াযাৎকায গ্রল্পণয দকৌর; 

( ৪ ) ংমিি মপল্পয কভ িকতিাগল্পণয ল্পি দমাগাল্পমাগ; 

( ৫ ) উিযদাতাল্পদয ল্পি দমাগাল্পমাগ স্থান; 

(৬ ) মফমফধ। 

 

৩.৪ উাি ংগ্র কাজ রযচারনা ও তত্ত্বাফধানঃ 

 উাি ংগ্রকাযীগণ কতৃষক  ভাঠ ম ষাতয়য কর প্রশ্নভারা পূযণপূফ ষক প্রশ্নভারায ঠিকতা মাচাআ কযা  য়। ভাঠ 

ম ষাতয় মাচাআতয়য য চূড়ান্ত প্রশ্নভারায ভাধ্যতভ কর তথ্যংগ্রকাযী কতৃষক নমুনার্ভক্ত ৭০টি যকাময প্রাথরভক 

রফদ্যারয় রযদ ষন এফং  ংরেষ্ট নজরা  রনফ ষাী প্রতকৌরী , উতজরা প্রতকৌরী , উতজরা রিা কভ ষকতষা ও 

রফদ্যারতয়য প্রধান রিকগতণয ািাৎকায গ্রতণয ভাধ্যতভ  তথ্য/উাি ংগ্র কযা য়। উাি ংগ্র কাতজয 

ম ষতফিণ কাম ষক্রভ ন্তর্ভ ষক্ত রছর।  তথ্য ংগ্রকাতর ব্যরক্ত যাভ ষক এফং  অআএভআরডয ংরেষ্ট কভ ষকতষাগণ 

কতৃষক তথ্যংগ্র কাতজয তত্ত্বাফধান কযা য়।  

৩.৫ দপাকা গ্রু অল্পরাচনাঃ 

ীমভত ভল্পয়য ভল্পধ্য মনমদ িি ছল্পক প্রণীত প্রশ্নভারায ভাধ্যল্পভ  ংমিি কল্পরয মনকট দথল্পক কর তথ্যামদ ংগ্র 

কযা ফ ভয় ম্ভফয ল্পয় উল্পঠ না। এ দযল্পত্র Focus Group Discussion (FGD) তথ্য ংগ্রতয 

নিতি একটি কাম ষকযী নকৌর।  নভাট ৮টি FGD নুষ্ঠাতনয ভাধ্যতভ উিযদাতাতদয ংতগ বফঠতকয ভাধ্যতভ 

অতরাচনা কতয তথ্য ংগ্র কযা  য়। এআ রনরফড় রযফীিণ কাতজ FGD নুষ্ঠাদনয ভাধ্যল্পভ প্রকল্প ংরেষ্ট 



কভ ষকতষা, প্রধান রিক , রববাফক ও রফদ্যারয় ব্যফস্থানা করভটিয দস্যগতণয ল্পি তফঠল্পকয ভাধ্যল্পভ 

অল্পরাচনা কল্পয মফমবন্ন তথ্য ংগ্র কযা তয়তছ। 
৩.৬ রযদ ষনঃ 

যাভ ষক কতৃষক ৭টি রফবাতগয ৭টি নজরায ৯টি উতজরায ১০টি রফদ্যারয় রযদ ষন কযা য় (রযরষ্ট-২। এছাড়া 

অআএভআরড কতৃষক রনতয়াগকৃত ৫ জন তথ্য ংগ্রকাযী কতৃষক ১৪টি নজরায ২৮টি উতজরায নভাট ৬০টি 

রফদ্যারয় রযদ ষন কযা তয়তছ। 

৩.৭ উাি প্ররক্রয়াকযণ, রফতেলণ ও প্ররততফদন প্রণয়নঃ 

ভাঠ ম ষায় তত তথ্য ংগ্রকাযীগণ কতৃষক প্রশ্নভারায ভাধ্যতভ ংগৃীত উািমূ ম্পাদনা কতয এফং 

নচকররি ও নপাকা গ্রুতয ভাধ্যতভ প্রাপ্ত তথ্যমূ প্ররক্রয়াকযতণয য ংগৃীত তথ্য/উাি রফতেলণ কতয 

প্ররততফদন প্রণয়ন কযা তয়তছ। 



প্রকতল্পয অরথ ষক ও ফাস্তফ গ্রগরত 

 

৪.১। প্রকল্পেয িরবরিক ফাস্তফায়ন গ্রগরতঃ (প্রকে মযচারল্পকয মপ ল্পত প্রাপ্ত নভ, ২০১৫ ম িন্ত তল্পথ্যয মবমিল্পত) 

 

াযণী-৪.১ : প্রকল্পেয িরবরিক ফাস্তফায়ন গ্রগরত 

(রয টাকায়) 

ক্র: 

নং 

মডমম নুমায়ী 

ল্পিয নাভ 

ংখ্যা/ 

মযভাণ 

মম 

নুমায়ী 

প্রাক্করন 
জুন, ১৪ ম িন্ত 

ক্রভপুমঞ্জত গ্রগমত 

চরমত ২০১৪-১৫ 

ফছল্পয রযেভাত্রা 

চররত থ ি ফছল্পযয 

নভ,২০১৫ ম িন্ত 

গগ্রমত 

চররত 

নভ,২০১৫ 

ম ষন্ত 

ক্রভপুরিত 

ব্যয় 

   

দভাট অমথ িক ফাস্তফ 

(ংল্পগ

য %) 

অমথ িক ফাস্তফ অমথ িক ফাস্তফ 

(ংল্পগয 

%) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১. জনফর ৯ ৩৫৮.৫৩ ১৭৬.৫৩ -- ৫৭.৪৫ -- ৩০.৬৫ -- ২০৭.১৮ 

(৫৮%) 

০২. কমন্টনল্পজমি দথাক ৩১২.০৭ ১০৭.০৭ -- ৫৬.৫৫ -- ১৯.২৭ -- ১২৬.৩৪ 

(৪০%) 

০৩. দভমনাযী এন্ড 

আকুআল্পভন্ট  

(পল্পটাকময়ায ২টি, 

কমিউটায ২টি, 

এয়াযকমন্ডন ২টি, 

পোক্স দভরন ২টি) 

১৩টি ১১.৬২ ৫.৫৪ -- ৬.০৮ ৭ ৪.৩১ -- ১০.৩৯ 

০৪. ৫৬০০ যকাময 

প্রাথমভক মফদ্যারল্পয় 

পুনঃমনভ িাণ ও 

পামন িচায যফযা 

৫৬০০টি 

মফদ্যারয় 

১৬০৩৪৮.১০ ১২৮৯২৭.০০ ৪৯৮৪ 

(৮৯%

) 

৫২৫৯.৯

২ 

১৬০টি 

(১০০

%) 

নতুন 

৫০০ 

(২০%) 

৫২৫৯.৯২ ১৪১ 

(১০০%) 

১৩৪১৮৬.৯২ 

(৮৩.৭০%) 

০৫. দপ্রাল্পপনার মপ @ 

২.০০% 

৩২৫৫.০৬ ২৫৬৩.৭০ -- ১২০.০০ -- ৫৪.০০ -- ২৬১৭.৭০ 

০৬. প্রাআ এল্পস্কল্পরন @ 

১.০০% 

৮০১.৭৪ -- -- ০.০০ -- -- -- ০.০০ 

০৭. মপমজকোর 

কনটিনল্পজমি 

@ 

১.০০% 

১৬০৩.৪৮ -- -- ০.০০ -- -- -- ০.০০ 

 দভাটঃ -- ১৬৬৬৯০.৬০ ১৩১৭৭৯.৮৪ -- ৫৫০০.০০ -- ৫৩৬৮.১৫ 

(৯৭.৬০%) 

৫৮% ১৩৭১৪৮.০০ 

(৮২.২৪%) 

 

 প্রকল্পটিয জুন, ২০১৪ ম ষন্ত ক্রভপুরিত অরথ ষক গ্রগরত ১৩১৭৭৯.৮৪ (৭৯%) এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৮৯%। চররত 

(২০১৪-১৫) থ ষ ফছতয প্রকতল্পয নুকূতর ৫৫০০.০০ রক্ল টাকা ফযাতদ্দয রফযীতত নভ, ২০১৫ ম ষন্ত ব্যয় তয়তছ 

৫৩৬৮.১৫ রি টাকা। চররত থ ষ ফছতযয নভ, ২০১৫ ম ষন্ত ক্রভপুরিত অরথ ষক গ্রগরত তয়তছ ১৩৭১৪৭.৯৬ রি টাকা 

(৮২.২৪%) এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৯৩.৭৫%। 



৪.২ প্রকতল্পয ঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন গ্রগরতয রফফযণঃ 

৪.২.১ জনফর : 

 প্রকতল্পয অওতায় ৯ জন কভ ষকতষা/কভ ষচাযী রনতয়াগ প্রদাতনয ংস্থান রছর। তন্তধ্য ফতষভাতন ৬ জন 

কভ ষকতষা/কভ ষচাযী রনতয়াগ নদয়া য় এফং ৩ জন কভ ষকতষা/কভ ষচাযী নপ্রলতণ রনতয়ারজত রছতরন। ফতষভাতন নপ্রলতণ 

রনতয়ারজত (নমভন- রনফ ষাী প্রতকৌরী, একাউতন্টন্ট এফং করম্পউটায াতযটয) পূফ ষ তদ চতর মাওয়ায় ফতষভাতন 

৩টি দ খারর অতছ এফং এয রফযীতত ব্যয় রনধ ষারযত রছর ৩৫৮.৫৩ রি টাকা এফং নভ, ২০১৫ ম ষন্ত এখাতত 

ব্যয় তয়তছ ২০৭.১৮ রি টাকা মা নভাট ফযাতদ্দয ৫৮%। 

 

৪.২.২ করন্টনতজরন্প: 

 প্রকতল্পয নুতভারদত রডররতত করন্টনতজরন্প খাতত ৩১২.০৭ রি টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। নভ, ২০১৫ ম ষন্ত 

এখাতত ব্যয় তয়তছ ১২৬.৩৪ রি টাকা মা ফযাতদ্দ ৪০%। 

 

৪.২.৩ নভরনারযজ এন্ড আকুআতভন্টঃ 

 প্রকতল্পয অওতায় নভরনাযীজ এন্ড আকুআতভন্ট (পতটাকরয়ায-২টি, করম্পউটায-২টি, এয়াযকরন্ডনায-২টি, 

পযাক্স নভরন-২টি) ক্রয় কযা তয়তছ এফং ক্রয় কাতজ ররঅয ২০০৮ এফং ররএ ২০০৬ নুযণ কযা 

তয়তছ। ততফ নভরনারযজগুতরায ভতধ্য ১টি এর ও দুটি পতটাকরয়ায নভরন ব্যফায নুতমাগী াওয়া নগতছ। 

ফাকী মন্ত্রারতগুতরা চালু অতছ। এআ খাতত নভাট ফযাদ্দ রছর ১১.৬২ রি টাকা। নভ, ২০১৫ ম ষন্ত ব্যয় ১০.৩৯ 

রি টাকা মা নভাট ফযাতদ্দয ৮০%। 

 

৪.২.৪ ৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় পুন:রনভ ষাণ ও অফাফি যফযা: 

 প্রকতল্পয ফ ষতল নুতভারদত রডররতত পূতষ কাজ ও অফাফি যফযা খানত ৫৬০০টি রফদ্যারয় পুনঃরনভ ষাণ, 

অফাফি যফযা, টিউফওতয়র স্থান, ল্যারিন রনভ ষাণ ফাফদ নভাট ফযাদ্দ রছর ১৬০৩৪৮.১০ রি টাকা। নভ, 

২০১৫  ভতয় ৫১৪৪টি রফদ্যারয় পুনঃরনভ ষাণ, অফাফি যফযা, টিউফওতয়র স্থান, ল্যারিন রনভ ষাণ কযা 

তয়তছ। ফাকী ৪৫৬টি রফদ্যারতয়য কাজ প্ররক্রয়াধীন অতছ। এখাতত নভাট ১৩৪১৮৬.৯২ রি টাকা ব্যয় তয়তছ, মা 

ফযাতদ্দয ৮৩.৭০% এফং ফাস্তফ গ্রগরত ৯৩.৭৫%। 

 

৪.২.৫ প্রতপনার রপ: 

প্রকতল্পয ফ ষনল নুতভারদত রডররতত প্রতপনার রপ ২% ফাফদ ৩২৫৫.০৬ রি টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। নভ, 

২০১৫ ম ষন্ত এ খাতত ক্রভপুরিত ব্যয় নদখাতনা তয়তছ ২৬১৭.৭০ রি টাকা, মা ফযাতদ্দয ৮০%।  

 

৪.২.৬ প্রাআ এতস্কতরন রপ: প্রকতল্পয ফতল নুতভারদত রডররতত প্রাআ এতস্কতরন রপ ফাফদ ৮০১.৭৪ রি টাকা 

ফযাদ্দ যাখা য়। নভ, ২০১৫ ম ষন্ত এ খাতত নকান ব্যয় য়রন। 

 

৪.২.৭ রপরজকযার কনটিনতজরন্প রপ: 

প্রকতল্পয ফতল নুতভারদত রডররতত প্রাআ এতস্কতরন রপ ফাফদ ১৬০৩.৪৮ রি টাকা ফযাদ্দ যাখা য়। নভ, 

২০১৫ ম ষন্ত এ খাতত নকান ব্যয় য়রন। 

 



৪.৩। প্রকতল্পয রিযভািা ও জষন:  

 

াযণী-৪.২: রিযভািা ও জষন 

 

প্রকতল্পয রিযভািা (রডরর নুমায়ী) নভ,২০১৫ ম ষন্ত জষন 

(প্রকল্প রযচারতকয দপ্তয তত প্রাপ্ত ততথ্যয 

রবরিতত) 

ব্যরক্ত যাভ ষতকয  

ভন্তব্য 

৫৬০০টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় 

পুনঃরনভ ষাণ 

৫১৪৪টি রফদ্যারয় পুন:রনভ ষাণ কাজ ১০০% 

ম্পন্ন তয়তছ। 

নমুনার্ভক্ত ৭০টি রফদ্যারতয়য 

ভতধ্য ১টি রফদ্যারতয়য কাজ 

চরভান যতয়তছ। ১৯টি 

রফদ্যারতয় সুতয় ারনয 

ভস্যা, ৭টি রফদ্যারতয় 

অফাফতি ভস্যা , ৭টি 

রফদ্যারতয় টয়তরট 

তকতজা, ৩টি রফদ্যা রতয় 

জরছাতদ ারন জতভ , ৬টি 

রফদ্যারতয় দযজা -জানারায় 

বাঙ্গা ও খত ড়া , ৯টি 

রফদ্যারতয়য নভতঝ নদতফ , 

নেঁনট নগতছ, অস্তয উতঠ 

নগতছ, ৩টি রফদ্যারতয় 

নদয়ার, করাভ ও ফীতভ  

পাঁটা রযররিত তয়তছ।  

২টি রফদ্যারতয় রিতরয 

অরভাযী যফযা কযা 

য়রন। 

৫৬০০টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয় 

স্যারনটাযী ল্যারিন স্থান; 

৫১৪৪টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয় 

স্যারনটাযী ল্যারিন স্থান কাজ ১০০% 

ম্পন্ন তয়তছ; 

৫৬০০টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয় 

টিউফওতয়র স্থান; 

৫১৪৪টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয় 

টিউফওতয়র স্থান কাজ ১০০% ম্পন্ন 

তয়তছ; 

৫৬০০টি যকারয প্রাথরভক 

রফদ্যারতয়য জন্য ২৬৮৮০০ নজাড়া উঁচু 

রনচু নফঞ্চ, ৩৩৬০০ টি নচয়ায এফং 

২২৪০০টি নটরফর যফযাকযণ; 

৫১৪৪টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয়য জন্য 

২৪৬৯১২ নজাড়া উঁচু রনচু নফঞ্চ, ৩০৮৬৪টি 

নচয়ায এফং ২০৫৭৬টি নটরফর 

যফযাকযণ; এফং 

৫৬০০টি রিতরয অররভযা যফযা; ৫১৪৪টি রিনরয অররভযা যফযা; 

 



ভীিায পরাপর 

৫.১ পূতষ ও যফযা কাতজয গুণগত ভানঃ 

৫.১.১ রনফ ষাী প্রতকৌরীঃ  

 াযাতদতয ৭টি রফবাতগয নমুনার্ভক্ত ১৪টি নজরায ১৪জন রনফ ষাী প্রতকৌরী এররজআরড-এয রনকট নথতক তথ্য 

ংগ্র কযা য়। রনফ ষাী প্রতকৌরীয রনয়ন্ত্রণাধীন উতজরায উতজরা প্রতকৌরীগণ যারয রনফ ষাী প্রতকৌরীয 

তত্ত্বাফধাতন নথতক প্রকতল্পয রনভ ষাণ ও যফযা কাজ ম্পন্ন কতয থাতকন।  

 (১)  প্রকতল্পয অওতায় পূতষ কাজ চরাকাতর রফরবন্ন গুরুেপূণ ষ নরথ, নমভন- (ক) কযাফআ, (খ) ব্যাংক নিটতভন্ট, 

(গ) এতরাতকন ও রডফা ষতভন্ট দররর, (ঘ) গুড এয নিতি চারান আতযারদ উতজরা প্রতকৌরী 

এররজআরডয রপ কতৃষক ংযিণ কযা য়।  

 (২)  পূতষ ও যফযা কাতজয গুণগতভান ম্পতকষ রনফ ষাী প্রতকৌরীগতণয রনকট নথতক তথ্য ংগ্র কযা 

তয়তছ। এছাড়া ভাটি যীিা, ফকাঠাতভা ও স্থাতয নকা নমুনা যীিায রযতাট ষ, রফরবন্ন ম ষাতয় 

সুাযরবন এফং নবৌত ও যফযা কাতজয গুণগতভান ম্পতকষ রফস্তারযত তথ্য (মযমি-৩)। 

 

৫.১.২ উতজরা প্রনকৌরী(এররজআরড তত প্রাপ্ত): 

 (ক)  নমুনার্ভক্ত ২৮টি উতজরায উতজরা প্রতকৌরী এররজআরড-এয রনকট তত প্রাপ্ত ততথ্য জানা মায় নম, 

প্রকতল্পয প্রাযতম্ভ রদ্ব্তর রফরষ্ট টাআ বফন রনভ ষাতণয ভয় ভাটি যীিা কযায নকান ংস্থান রছর না। 

পতর উক্ত টাআ বফতনয জন্য ভাটি যীিা কযা য়রন। 

 (খ)  ৪-৬ তরা পাউতন্ডন রফরষ্ট বফনগুতরাতত ভাটি যীিা কতয নুতভারদত নকা নুাতয বফন রনভ ষাণ 

কযা তয়তছ।  

 (গ)  নমুনার্ভক্ত ৭০টি রফদ্যারয় বফন রনভ ষাণ-এয প্রাক্কররত মূল্য, নটন্ডায মূল্য এফং অরথ ষক ও ফাস্তফ গ্রগরত 

ংক্রান্ত ততথ্য নদখা মায়, ৬৯টি রফদ্যারতয় অরথ ষক গ্রগরত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগরত ১০০% 

(রযরষ্ট-৪)। 

 (ঘ) দুটি রফদ্যারতয়য রনভ ষাণ কাজ চরভান যতয়তছ (চট্টগ্রাতভয অতনায়াযা থানায রকাটা এফং কুরভল্লা দয 

উতজরায ফড় অরভপুয যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়। 

 (ঙ)  দযল্পত্র মমঅয ২০০৮ ও মমএ ২০০৬ (ফ িল্পল) নুসৃত ল্পয়ল্পছ ; 

 (চ) দযত্র ফহুর প্রচামযত দুআটি তদমনক মত্রকায় প্রচামযত ল্পয়ল্পছ; 

 (ছ)  দযত্র প্রকা ও গ্রল্পণয ভল্পধ্য ১৪/২১ মদন ভয় মছর , দযত্র দখারায ভয় ফর:দস্য একজন ৩ জন 

দস্য উমস্থত মছর; 

 (জ)  প্ররতটি দযতিয মূল্য ১.০০ নকাটি টাকায রনতচ ওয়ায় দযিমূ ররটিআউ এয ওতয়ফ াআতট প্রকা 

কযায প্রতয়াজন য়রন। 

 (ঝ)  ফমঃদস্য রততফ কভল্পয ২জন দযত্র মূল্যায়ন কমভটি ৫জন দস্য উরস্থরত রছতরন।  

 



 

৫.২ ক্রয় কাম ষক্রভ রযফীিণ 

 রযদর ষত ৭০টি রফদ্যারতয়য (টয়তরট, টিউফওতয়র স্থান ও অফাফি যফযা) রনভ ষাণ কাজ এররজআরডয 

উতজরা প্রতকৌরীয ভাধ্যতভ প্রধান কাম ষারয় কতৃষক নুতভারদত নক্সা রডজাআন ও প্রাক্করন নুাতয উন্ুক্ত 

দযি দ্ধরতয ভাধ্যতভ দযি অহ্বান, রিকায় রফজ্ঞরপ্ত প্রকা, ররঅয,২০০৮ ও ররএ,২০০৬ নুযণ 

কতয দযি মূল্যায়ন প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযা তয়তছ। কাম ষাতদত প্রদি রনধ ষারযত ভয় ভারপক ও প্রতয়াজনীয় নিতি 

ভয় ফধ ষনপূফ ষক ৬৯টি রনভ ষাণ কাজ ম্পন্ন কযা য় এফং ১টি রফদ্যারতয়য রনভ ষাণ কাজ চরভান যতয়তছ। রনতম্ন 

১২টি প্যাতকতজয দযি ও ঠিকাদায রনতয়াগ রযফীিণ ংক্রান্ত তথ্য রররফদ্ধ কযা র- 

 

ক্রয় ংক্রান্ত কাম ষক্রভ (দযি ও ঠিকাদায রনতয়াগ) রযফীিণ (প্রকল্পর্ভক্ত রফরবন্ন নজরায় নভাট ১০টি প্যাতকতজয উয নক িযারড) 

ক্র: 

নং 

কাতজয 

নাভ 

কাজ 

ম্পাদতনয 

তারযখমূ 

দযি প্রকারত 

রিকায নাভ 

ংখ্যা -দযি মূল্যায়ন 

করভটিতত দস্য 

ংখ্যা 

-দযি মূল্যায়ন 

করভটিতত 

ফরযাগত দস্য 

ংখ্যা 

-প্রাক্কররত ব্যয় 

-প্রকৃত ব্যয় 

কাম ষাতদ 

নুতভাদনকাযী 

রনতয়াগকৃত ঠিকাদাযী 

প্ররতষ্ঠাতনয নাভ 

-দযি অহ্বান 

-দযি নখারা 

-দযিমূল্যায়ন 

-কাম ষাতদ 

-কাজ ভারপ্ত 

-রফরক্র 

-জভা/প্রারপ্ত 

-

নযনরব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

(১) নওয়াাড়া 

ভতডর 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

মতায 

- ১৩/১১/২০০৭ 

- ৩১/১২/২০০৭ 

- ১১/০১/২০০৮ 

- ২০/৩/২০০৮ 

- ১৯/২/২০০৯ 

ফাংরাতদ 

ফজাযবায 

এফং বদরনক 

ভকার 

- ৫ 

- ৫ 

- ৫ 

-৫ 

-২ 

১৫২৭০০০.০০ 

১৪১৪১৬১.০০ 

প্রধান প্রতকৌরী 

এররজআরড 

নভা ষ মমুনা 

এন্টাযপ্রাআজ 

(২) নপ্রভফাগ 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

মতায 

- ১৩/১১/২০০৭ 

- ৩১/১২/২০০৭ 

- ১১/১/২০০৮ 

- ২০/৩/২০০৮ 

- ২৫/১/২০০৯ 

ফাংরাতদ 

ফজাযবায 

এফং বদরনক 

ভকার 

- ৬ 

- ৫ 

- ৫ 

-৫ 

-২ 

১৫২৭০০০.০০ 

১২৮৩৭৭০.০০ 

প্রধান প্রতকৌরী 

এররজআরড 

নভা ষ রফষ্ণুদ দা 

(৩) গুরফাগ 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

মতায 

- ১৬/৯/২০০৭ 

- ২৮/১০/০৭ 

- ৮/১১/২০০৭ 

- ১৪/১১/২০০৭ 

- ২০/৪/২০০৮ 

বদরনক অভায 

নদ এফং 

পাআন্যান্পরয়ার 

এক্সতপ্র 

- ৪ 

- ৪ 

- ৪ 

-৫ 

-২ 

১৪০৭০০০.০০ 

১৩৫২৯২০.০০ 

প্রধান প্রতকৌরী 

এররজআরড 

নভা ষ অব্দু াভাদ 

(৪) কুররয়া 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

মতায 

২১/১০/২০০৭ 

১২/১২/২০০৭ 

২/১/২০০৮ 

১৩/০১/২০০৮ 

২৫/৯/২০০৯ 

ফাংরাতদ 

ফজাযবায 

এফং বদরনক 

অভায নদ 

- ৬ 

- ৬ 

- ৬ 

-৫ 

-২ 

১৫৫০০০০.০০ 

১৩২৮৬৮১.০০ 

 

প্রধান প্রতকৌরী 

এররজআরড 

নভা ষ অব্দু াভাদ 

(৫) দকানাফােী, 

কাভাযখি, 

মযাজগঞ্জ 

২০/১০/২০০৯ 

২৪/১১/২০০৯ 

০৮/১২/২০০৯ 

০৩/০৩/২০১০ 

২৮/০৯/২০১০ 

ফাংরাল্পদ 

ফজাযবায এফং 

তদমনক অভায 

দদ 

-৪ 

-৪ 

-৪ 

-৫ 

-২ 

 

২৭৫২০০০ 

২৭২২৭৩৭ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি খান 

কিিাকন 

(৬) চন্দ্রাকুভায, 

ফারাগঞ্জ, 

মল্পরট 

১৫/০৯/২০১১ 

২৮/০৯/২০১১ 

০৪/১০/২০১১ 

২০/১১/২০১১ 

২০/০৫/২০১২ 

ফাংরাল্পদ 

ফজাযবায এফং 

তদমনক অভায 

দদ 

-৬ 

-৬ 

-৬ 

-৫ 

-২ 

 

৩৯০৫০০০ 

৩৯৩৫০০০ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি দজ অয 

এন্টাযপ্রাআজ 



(৭) তাজপুয 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয় 

ফারাগঞ্জ, 

মল্পরট 

২১/১১/২০১১ 

১০/১১/২০১১ 

১৩/১১/২০১১ 

০৩/০১/২০১২ 

২৯/০৬/২০১২ 

ফাংরাল্পদ 

ফজাযবায এফং 

তদমনক অভায 

দদ 

-৩ 

-৩ 

-৩ 

-৫ 

-২ 

 

২৬৩৩৫০০ 

২৫৮১৯৪৪ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি ভাফুজ 

দিডা ি 

(৮) জারারপুয, 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয় 

ছাতক, 

সুনাভগঞ্জ 

২৪/১২/২০০৯ 

০৬/০১/২০১০ 

১৪/০১/২০১০ 

০১/০২/২০১০ 

১০/০১/২০১১ 

 

 

ফাংরাল্পদ 

ফজাযবায এফং 

তদমনক অভায 

দদ 

-৩ 

-৩ 

-৩ 

-৫ 

-২ 

 

২৩৬৭০০০ 

২৩০৫৩০০ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি তাল্পযক 

এন্টাযপ্রাআজ 

(৯) অরভপুয 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয় 

কুমভল্লা 

দয 

১২/০২/২০১২ 

২৯/০২/২০১২ 

১৪/০৩/২০১২ 

২০/০৩/২০১২ 

২৭/১১/২০১২ 

ফাংরাল্পদ 

ফজাযবায এফং 

তদমনক অভায 

দদ 

-১০ 

-১০ 

-১০ 

-৫ 

-২ 

 

৩৯৯৫০০০ 

৩৯৯০০০০ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি দরাকভান 

দিডা ি 

(১০ মভযপুয 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

মল্পরট 

০৬/১১/২০০৯ 

২৬/১১/২০০৯ 

০৭/১২/২০০৯ 

০৯/০২/২০১০ 

০২/০৬/২০১১ 

ফাংরাল্পদ 

ফজাযবায এফং 

তদমনক ভকার 

-৩ 

-৩ 

-৩ 

-৫ 

-২ 

 

২৬৪৬৪২২ 

২৬৪৩৮০৮ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি দভঘনা 

এন্টাযপ্রাআজ 

(১১) যতন কারি 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

রযাজগি 

২১-১০-২০০৯ 

০৮-১১-২০০৯ 

৩০-১২-২০০৯ 

০৮-০২-২০১০ 

১৩-১১২০১০ 

বদরনক ভানফ 

জরভন এফং 

রনউজ টুতড 

-৩ 

-৩ 

-৩ 

-৫ 

-২ 

 

২৭৫২০০০.০০ 

২৭৫১৯৬৮.০০ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি জহুরুর 

আরাভ 

(১২) যুগনীদ 

যকাযী 

প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, 

রযাজগি 

২১-১০-২০০৯ 

০৮-১১-২০০৯ 

৩০-১২-২০০৯ 

১০-০৩-২০১০ 

২৫-১২-২০১০ 

বদরনক ভানফ 

জরভন এফং 

রনউজ টুতড 

-৪ 

-৪ 

-৪ 

-৫ 

-২ 

 

২৭৫২০০০.০০ 

২৭৫১৯৪৯.০০ 

প্রধান প্রল্পকৌরী দভা ি দীপ্ত 

এন্টাযপ্রাআজ 

 

রনতম্ন একটি প্যাতকতজয পূণ ষাঙ্গ নকআ িারডয রফফযণ নদয়া র- 

(১)  কাতজয নাভ: ননায়াাড়া ভতডর এ নপ্রভফাগ যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়, পুনঃরনভ ষাণ ও ংষ্কায 

(২)  নটন্ডায অহ্বানকাযী কভ ষকতষায নাভ: নভাঃ রযফুর আরাভ খান, উতজরা প্রতকৌরী, বয়নগয মতায। 

(৩)  নটন্ডাতযয স্মাযক নং-এররজআরড/আউআ/এরফএআচ/২০০৭/৫৯৬, তারযখ- ১৩-১১-২০০৭ 

(৪)  নটন্ডায রফজ্ঞরপ্ত প্রকাতয বদরনক রিকায় নাভ : ফাংরাতদ ফজাযবায, বদরনক অভায নদ। 

(৫)  াঁচ দস্য রফরষ্ট মূল্যায়ন করভটি (টিআর)-নত ন্তর্ভ ষক্ত দস্যগতণয রফফযণ রনম্নরূ (উতজরা ম ষাতয়): 

 

(ক) উতজরা প্রতকৌরী, বয়নগয উতজরা, স্থানীয় যকায প্রতকৌরী রফবাগ, অহ্বায়ক 

(খ) কাযী/উ-কাযী প্রতকৌরী, বয়নগয উতজরা, স্থানীয় যকায প্রতকৌরী রফবাগ,দস্য-রচফ 

(গ) উতজরা রিা কভ ষকতষা, বয়নগয উতজরা, দস্য 

(ঘ)  উতজরা কৃরল কভ ষকতষা, বয়নগয উতজরা, দস্য  

(ঙ)  কাযী/উকাযী প্রতকৌরী, জনস্বাস্থয প্রতকৌর রধদপ্তয, দস্য 



নকআ িারডয পরাপরঃ 

 (১) রফজ্ঞরপ্ততত গুড রততফ প্রকারত অআএপটি নফাধগম্য নয়। কাযণ উরল্লরখত কাতজয ধযন ওয়াকষ 

কযাটাগযীয তরও গুড কযাটাগযীতত তয়তছ সুতযাং কাতজয ধযণ নুমায়ী নটন্ডায রফজ্ঞরপ্ত প্রকারত 

য়রন।  

(২) নপ্রভফাগ যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয় নটন্ডায ওতরনং ীতটয তথ্য নুমায়ী প্রতীয়ভান য় নম, নভাট 

৬টি দযি রজরএঅযঅযটি/ রডরিউরড-১/৪০৫ নম্বয প্যাতকতজ জভা তড়। নটন্ডায ওতরনং করভটি 

(১) নভা ষ নতবর আতরতবন, ননায়াাড়া এফং (২) যাা এন্টাযপ্রাআজ, রতযাভনী, খুরনা- এ দারখরকৃত 

দযতি গারণরতক ংতাধতনয রফলয়টি উতল্লখ কতযতছন। নটন্ডায আবযালুতয়ন করভটি জভাকৃত দযতি 

উরল্লরখত দুটি ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান অতযা একটি ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান নভা ষ মমুনা এন্টাযপ্রাআজ, 

বয়নগয, মতায-নক গারণরতক ংতাধন কতযতছন মা নটন্ডায ওতরনং করভটিয ফক্ততব্যয াতথ 

ভািস্যপূণ ষ। 

(৩) রফজ্ঞরপ্ততত উতল্লখ্য, নটন্ডায ররকউরযটিয রযভাণ এয রত ওতরনং ীতট প্রদর ষত নটন্ডায 

ররকউরযটিয নকান রভর ননআ। 

নকআ িারডয সুারযঃ  

(ক) দযিটি রছর ওয়াক ষ কযাটারযয। রকন্তু ংফাদতিয রফজ্ঞরপ্ততত গুড উতল্লখ কযা তয়তছ মা রফরধ ম্মত 

নয়। 

(খ) নটন্ডায ওতরনং ীতটয াতথ আবযালুতয়ন ীতটয গড় রভর গ্রণতমাগ্য নয়। 

(গ) দযিটিতত প্রদর ষত জাভানততয রযভাতণয াতথ ওতরনং ীতটয জভাকৃত জাভানততয গড়রভর থাকা উরচত 

নয়।  

৫.৩ দবৌত কাল্পজয গুণগত ভান : 

প্ররতটি রফদ্যারতয় রতনটি নেণীকি একটি রিঁরড়ঘয রফরষ্ট বফন রনভ ষাণ কযা তয়তছ ভতভ ষ রযররিত তয়তছ। 

এছাড়া প্ররতটি রফদ্যারতয় ৪৮ নজাড়া উচু রনচু নফঞ্চ, ৬টি নচয়ায, ৪টি ও ১টি কতয রিতরয অররভযা যফযা কযা 

তয়তছ। রনভ ষাণ কাতজয জন্য ১২ ধযতনয টাআ রডজাআতনয ভধ্য তত প্রতয়াজনভারপক একটি রডজাআন নুযণ 

কতয নতুন বফন রনভ ষাণ কযা তয়তছ। প্ররতটি ১তরা বফতনয অয়তন ১৮০০-২০০০ ফ:ফুট এফং ২য় তরা বফতনয 

নিতি ৩৬০০-৪০০০ ফ:ফুট রফরষ্ট। নবৌত কাতজয গুণগত ভান-এয রফবাগওয়াযী রফফযণ (রযরষ্ট-৬)। 

 

নমুনার্ভক্ত ৭০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় রযদ ষন কতয নদখা মায় নম, প্রকতল্পয অওতায় রনরভ ষত বফনমূ 

কভতি ১ নথতক ৫ ফছয পূতফ ষ রনভ ষাণ কাজ ম্পন্ন তয়তছ। তাআ রযদ ষতনয ভয় নকান রনভ ষাণ াভগ্রী 

দৃরষ্টতগাচয না ওয়ায় ভাঠ ম ষায় নথতক যীিা রনযীিায নকান সুতমাগ াওয়া মায়রন। পতর রনরভ ষত বফনগুতরা 

রনভ ষাণ যফতী রফদ্যভান ফস্থায় রনভ ষাতণয গুণগত ভান যীিা রনযীিা কযায প্রতচষ্টা ননয়া য়। ারফ ষকবাতফ 

বফনগুতরা প্রণীত ড্ররয়ং রডজাআতনয াতথ াভিস্যপূণ ষ াওয়া মায়।  

 



বফন রনভ ষাণকারীন ভতয় ম্পারদত রনম্নফরণ ষত নটিমূতয রযতাট ষ ংগ্র কতয নগুতরা যীিা রনযীিাপূফ ষক 

বফতনয রনভ ষাণ াভগ্রীয ভান তন্তালজনক ফতর প্রতীয়ভান য়। নম কর রনভ ষাণ াভগ্রীয নটি রযতাট ষ 

ম ষাতরাচনা কযা য় নগুতরায রফফযণ রনতম্ন প্রদান কযা রঃ 

 

 

রফদ্যারতয়য নাভ যীিায রফফযণ ন্যন্যতভ নমাগ্যতা পরাপর ভন্তব্য 

নগাতয াট যকাযী 

প্রাথরভক রফদ্যারয়, 

ফরযার দয উতজরা 

Compressive strength 

test of concrete; 

 

2500 PSI 3042.8 PSI 

প্রাপ্ত পরাপর 

তন্তালজনক 

রযররিত তয়তছ 

Compressive strength 

test of Cement; 

2500 PSI 2963 PSI 

FM test of local sand FM 1.2 FM 1.5 

FM test of course sand FM 2.50 FM 2.59 

Compressive strength 

test of Brick; 

2000 PSI 2507 PSI 

Water absorption test of 

Brick 

15% 14.72% 

কাজীপুযা যকাযী 

প্রাথরভক রফদ্যারয় 

রযাজগি নজরায 

কাভাযখি উতজরা 

Compressive strength 

test of Brick; 

2000 PSI 2330 PSI 

Tensile strength test of 

M.S bar. 

600 Mpa 632 Mpa 

Consistency and time of 

setting test 

Inl. Setting 

time 45 min 

Final setting 

340 min. 

Inl. Setting 

time 154 min 

Final setting 

255 min. 

Compressive strength 

test of Cement; 

2500 PSI 3250 PSI 

যুগনীদ 

 

Compressive strength 

test of Brick; 

2000 PSI 2250 PSI 

Water absorption test of 

Brick 

15% 16.05% 

FM test of local sand 1.00 1.05 

Tensile strength test of 

M.S bar. 

600 Mpa 632.4 Mpa 

Compressive strength 

test of Cement; 

2500 PSI 3125 PSI 

 

প্রাপ্ত তথ্য রফফযণী তত প্রতীয়ভান য় নম, প্রাপ্ত রনভ ষাণ াভগ্রীয নটি রযতাট ষ এয পরাপর মথামথ ভানম্পন্ন।



৫.৪। উতজরা রিা কভকতষাঃ  

 

৫.৪.১ উল্পজরা মযা কভ িকতিা কতৃষক ভরনটরযং ংক্রান্ত তথ্যঃ 

১) তবাগ রফদ্যারতয়য রযতফ রিা উতমাগী, 

২) তকযা ৫৭ বাগ রফদ্যারতয় এখনও নেণীকতিয ংকট যতয়তছ, 

৩) তকযা ৭৪ বাগ রফদ্যারতয় সুতয় ারনয ব্যফস্থা যতয়তছ, 

৪) তকযা ৭৪ বাগ রফদ্যারতয়য অফাফতিয ংকট যতয়তছ, 

৫) তকযা ৬৪ বাগ রফদ্যারতয় টয়নরট-এয সুব্যফস্থা যতয়তছ এফং 

৬) তকযা ১০০% রফদ্যারতয় রিাথীতদয অগভতন অগ্র বৃরদ্ধ নতয়তছ।  

৭) উতজরা রিা কভ ষকতষাগণ প্ররত ফছয নভাট রফদ্যারতয়য গতড় ৩০% রফদ্যারয় রযদ ষন কতয থাতকন। 

 

প্রকতল্পয অওতায় রফদ্যারতয়য ফকাঠাতভাগত সুরফধা/সুরফধা ম্পতকষ ভতাভত: 

চাট ষ নং-১ 

১ ০০

০

৫ ৭

৪ ৩

৭৪

২৬

৭৪

২৬

৬ ৪

৩ ৬

১ ০০

০
০

১ ০

২০

৩ ০

৪ ০

৫০

৬ ০

৭০

৮ ০

৯ ০

১ ০০

(1)   বিদ্যায়ের

পবরয়িল বলক্ষা

উপয়যাগী

(2)  শ্রেণী কয়ক্ষর

সংকট 
(৩ ) সয়ুপে পাবির

সংস্থাি রয়েয়ে
(৪ ) আসিািপয়ের

সংস্থাি আয়ে
(৫ ) টেয়ট

সবুিধার সিুযিস্থা

রয়েয়ে

(৬ ) বিদ্যায়ে

আগময়ি

বলক্ষার্থীয়দ্র আগ্রহ

িবৃি পায়ে

হযা

িা

  



৫.৪.২ মফগত ৪ ফৎল্পয ভানী যীযায তথ্যঃ  

চাট ষ নং-২ : ভানী যীযায় াতয ায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নমুনার্ভক্ত রফদ্যারতয় ঞ্চভ নেণীয ভানী যীিায় গত ৪ ফছতযয তথ্য নথতক প্রতীয়ভান য় নম, ২০১১ াতর 

াতয ায ৯৭.১০%, ২০১২ াতর াতয ায ৯৭.২০, ২০১৩ াতর ৯৮.৬০ থাকতরও ২০১৪ াতর ক্রভান্বতয় 

রিায ায বৃরদ্ধ নতয় ৯৯.৭০% এ উন্নীত তয়তছ। 

 

৫.৪.৩ অফাফতিয গুণগত ভান ম্পরকষত : 

চাট ষ নং-৫.৬ :  

৫

৬ ৮

২০

৭

খুি ভা

ভা

শ্রমাটামটুি

খারাপ

 
 

নমুনার্ভক্ত ৭০টি রফদ্যারতয়য ভতধ্য দুটি রফদ্যারতয়য রনভ ষাণ কাজ চরভান থাকায় অফাফি যফযা কযা ম্ভফ য়রন । 

প্রকতল্পয অওতায় প্রতদয় অফাফতিয গুণগত ভান খুফ বার ৫%, বার ৬৮%, নভাটামুটি বার ২০% এফং খাযা ৭%। 

প্রাপ্ত ততথ্য নদখা মায় নম, রনরভ ষত বফতনয গুণগত ভান নভাটামুটি তন্তালজনক তরও করতয় রফদ্যারতয় নফরকছু ত্রুটি/রফচুযরত 

রযররিত তয়তছ। ততফ রতরযক্ত নেণীকি রনভ ষাতণয পতর াঠদাতন তা ায়ক ভূরভকা যাখতছ। এয পতর নেণীকতি 

াঠদাতন ারফ ষক রযতফগত উন্নরত ারধত তয়তছ। 

2009.5

2010

2010.5

2011

2011.5

2012

2012.5

2013

2013.5

2014

2014.5

1 2 3 4

Series2

 

৯৯.৭০% 

৯৮.৬০ 

১০০ 

৯০ 

৮০ 

৭০ 

৬০ 

৫০ 

৪০ 

৩০ 

২০ 

১০ 

 

৯৭.২০ 

৯৭.১০ 

াতয ায 



৫.৪.৪ রফদ্যারয় প্রধান রিকগতণয রনকট তত প্রাপ্ত তথ্যঃ  

   প্রধান রিকগণ প্রকতল্পয ভাধ্যতভ রনরভ ষত বফতনয গুণগতভান তন্তালজনক ফতর উতল্লখ কতযতছন-  

১) প্রকল্পেয ভা ধ্যদভ প্রাপ্ত সুমফধামদ প্রামপ্তয পল্পর ছাত্রীল্পদয ফামল িক পরাপল্পর উন্নমত ল্পয়ল্পছ,  

২) সুল্পয় ামন য সুব্যফস্থা ল্পয়ল্পছ, 

৩) টয়ল্পরট সুমফধা বৃমি দল্পয়ল্পছ , 

৪) প্রাপ্ত সুরফধারদয পতর ছাত্র-ছাত্রীল্পদয দরখাোয প্রমত অগ্র বৃমি দল্পয়ল্পছ , 

৫) ছাি-ছািীতদয ফায ংস্থান তয়তছ এফং রিাথীতদয দরখাোয সুিয মযল্পফল্পয সৃমি ল্পয়ল্পছ , 

৬) ভাি ১০% রফদ্যারতয় যিণাতফিণ কাতজয জন্য ব্যফস্থা অতছ। 

 ৭) অফাফতিয গুণগতভান ম্পতকষ নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়গুতরায ভতধ্য ৭টি রফদ্যারতয়য অফাফতিয 

গুণগতভান ত্রুটি রযররিত তয়তছ। রফদ্যারয়গুতরা তরা- াবায উতজরায নদাাআদ এফং 

নকযানীগতিয নয়াফাজায, রযাজগতিয কাভাযখতিয কারজপুযা, াজাদপুতযয কাতানকারি দরিণ ও 

যুগরন ঢাকা যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় উতল্লতখ্যাগ্য। 

 

৫.৪.৫ ছাত্র-ছাত্রীল্পদয মনকট ল্পত প্রাপ্ত তথ্যঃ  

নমুনার্ভক্ত ৭০টি মফদ্যারয়  নথতক ২১০ জন ছাত্রছাত্রীয মনকট দথল্পক তথ্য /উাি ংগ্র কযা য়। প্রমতটি 

মফদ্যারল্পয়য ৩ জন ছাত্র /ছাত্রীয কাছ দথল্পক প্রশ্নভারায ভাধ্যল্পভ  ািাৎকাযপূফ ষক তথ্য ংগ্র কযা য়। প্রাপ্ত তথ্য 

রনতম্ন নদয়া রঃ 

১) তবাগ রফদ্যারতয় অগভল্পন রিাথীতদয অগ্র বৃমি নতয়তছ, 

২) ৭৪% রফদ্যারতয়য সুল্পয় ারন াতে, 

৩) ৬৪% রফদ্যারতয় ম ষাপ্ত টয়তরট ব্যফস্থা তয়তছ, 

৪) প্রকতল্পয ভাধ্যতভ প্রাপ্ত সুরফধা প্রারপ্তয পতর রিায রযতফ ও ভান উন্নয়ন ঘতটতছ এফং 

৫) পূতফ ষয তুরনায় রনয়রভত উরস্থরত বৃরদ্ধ নতয়তছ। 

 



Focus Group Discussion (FGD) ংক্রান্ত তথ্য 

   

 রচি: ফুরফারড়য়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়, াবায ও নয়াফাজায যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় নুরষ্ঠত নপাকা গ্রু 

অতরাচনা বায় কভ ষকতষাবৃি 

  

৬.১ Focus Group Discussion (FGD) ংক্রান্ত তথ্যঃ 

নমুনার্ভক্ত ৭০টি রফদ্যারতয়য ভতধ্য নভাট ৮টি রফদ্যারতয় এপরজরড নতনয অতয়াজন কযা য় , রনধ ষারযত ভতয় 

রফদ্যারয় ঙ্গতন এপরজরডয নতন প্রকতল্পয সুরফধাতবাগী রববাফকবৃি , রফদ্যারয় ম্যাতনজতভন্ট করভটিয  

(এএভর) বারত, প্রধান রিক ও রফরষ্ট ব্যরক্তফগ ষ  নপাকা গ্রু অতরাচনায় ংগ্রণ কতযন ,  প্ররতটি 

নপাকা গ্রু অতরাচ না ১-২ ঘণ্টা স্থায়ী রছর , প্ররত নতন ৮-১২ জন ংগ্রণকাযী  উরস্থত রছতরন। 

নপাকাগুতয জন্য রনফ ষারচত রফদ্যারয়মূ এফং উরস্থত ব্যরক্তফতগ ষয তাররকা (রযরষ্ট-৫)। 

৬.২ 

 য য

 য

 য

 রিায ায বৃরদ্ধতত ফদান যাখতফ ফতর ভতন কতযন।



প্রকতল্পয ফর রদক ও দুফ ষর রদক 

 

 রনরফড় রযফীিণ কাতজয উতদ্দশ্য রছর প্রকল্প ফাস্তফায়তন গরত/পরতা এফং দুফ ষরতা রচরিত কযা। প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী কতৃষি এফং প্রকল্প সুরফধাতবাগী কতরয রনকট নথতক প্রকল্প ম্পরকষত রফরবন্ন রফলতয় তথ্য 

ংগ্র কযায জন্য প্রতচষ্টা গ্রণ কযা তয়তছ। ংরেষ্ট কতরয রনকট নথতক প্রাপ্ত তথ্যারদ ম ষাতরাচনা কতয 

প্রকতল্পয পর রদক ও দুফ ষর রদক রচরিত কযা তয়তছ, মা ম ষায়ক্রতভ রনতম্ন ফণ ষনা কযা রঃ 

৭.১ প্রকতল্পয ফর রদকঃ 

৭.১.১ রফদ্যারয়গুতরাতত ন্যান্য ফছতযয তুরনায় নতুন ছাি-ছািী বরতষয প্রফণতা বৃরদ্ধ নতয়তছ, 

৭.১.২ রফদ্যারতয়য ফকাঠাতভাগত সুতমাগ সুরফধা বৃরদ্ধয পতর ছাি-ছািীতদয াতয ায বৃরদ্ধ নতয়তছ। 

৭.১.৩ রিায রযতফত উন্নয়তনয াাার ছাি-ছািীতদয রফদ্যারতয় গভতনয অগ্র বৃরদ্ধ াতে; 

৭.১.৪ রফদ্যারতয়য অফাফতিয ংকট তনতকাংত দূয তয়তছ। 

৭.১.৫ সুতয় ারনয ংস্থান তনকাংত সুব্যফস্থা তয়তছ। 

৭.১.৬ রিাথীতদয ফায সুতমাগ সৃরষ্ট তয়তছ; 

৭.১.৭ টয়তরট সুরফধা পূতফ ষয তুরনায় বৃরদ্ধ নতয়তছ।  

 

৭.২ প্রকতল্পয দুফ ষর রদকঃ 

৭.২.১ প্রতয়াজনীয় যিণাতফিতণয বাফঃ রনরভ ষত রফদ্যারয় বফন যিণাতফিতণয জন্য নকান অরথ ষক খাত না থাকায় 

বফনগুতরা যিণাতফিণ রফরিত তে। নছাটখাতটা ত্রুটি রফচুযরত তাৎিরণকবাতফ নভযাভত ংষ্কায না কযায কাযতণ 

বফতনয স্থারয়তেয জন্য ঝুঁরকপূণ ষ তয় ড়তছ। 

৭.২.২ ভাটি যীিা না কতয বফন রনভ ষাণ/ম্প্রাযণঃ নমুনার্ভক্ত ৭০টি রফদ্যারতয়য ভতধ্য ৪৩টি রফদ্যারতয় ভাটি যীিা 

ছাড়াআ বফন রনভ ষাণ/ম্প্রাযণ কযা তয়তছ। প্রকতল্পয রডররতত ভাটি যীিায ংস্থান না থাকায় ভাঠ ম ষাতয়য 

প্রতকৌরীগণ ভাটি যীিা ছাড়াআ রনভ ষাণ কাজ ম্পন্ন কতযতছন। 

৭.২.৩ ভাঠ ম ষাতয় তদাযরক নজাযদায না কযাঃ প্রকল্প রযচারতকয কাম ষারয় তত ভগ্র ফাংরাতদতয ভাঠ ম ষাতয়য 

প্রকতল্পয অওতায় রফদ্যারয়মূতয রনভ ষাণ কাজ ভরনটরযং-এয বাফ রযররিত তয়তছ। 

৭.২.৪ রনভ ষাণ াভগ্রীয নটি রযতাট ষ প্রারপ্তঃ রনভ ষাণ াভগ্রীয রফরবন্ন যীিা রনযীিায নমুনা নুনভারদত কভ ষকতষায 

ভাধ্যতভ যীিাগাতয তনক নিতি নপ্রযণ রনরিত য় না। নমভন- ভাগুযা নজরায াররকা উতজরায ীভাখারী 

যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয়য রনভ ষাণ াভগ্রীয নটি sample ীর ছাড়াআ নমুনা যীিাগাতয নপ্রযণ কযা য়। 



 

  রচি: াবাতযয নদাাআদ যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয়য ছাতদ জতভ থাকা ারন। 

৭.২.৫ ছাতদ ারন জভাঃ  নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়মূতয ভতধ্য ৩টি রফদ্যারতয়  নমভন- াবায উতজরায নদাাআ ও 

অশুররয়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় এফং ফগুড়া নজরায নানাতরা উতজরা রনরিতপুয যকাময প্রাথরভক 

রফদ্যারতয়য ছাতদ ারন জতভ থাকতত নদখা  নগতছ। বরফষ্যতত অযরর ছাতদ ারন জতভ থাকতত থাকতত কংরক্রট -

এয যডগুতরাতত ভরযচা ধতয অযরর ছাদ নষ্ট তফ। 

 

 রচি: নকযানীগি উতজরায ফাযআকারি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয়য নভতঝ নপতট নগতছ। 

৭.২.৬ বফতনয নভতঝ নদতফ মাওয়াঃ নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়মূতয ভতধ্য ১২টি রফদ্যারনয় নভতঝ ত্রুটি রযররিত তয়তছ।  

নমভন-নকযানীগি উতজরায ফাযআকারি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় , গাজীপুয নজরায াবফয , নটাক ও 

কাারয়া ভতডর যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় , কুরভল্লা দয উতজরায কাররযফাজায যকাময প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, রতরট নজরায দয উতজরায জাতীয় রিা নক ন্দ্র, রভযপুয যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়, মতাতযয 

বয়নগয নপ্রভফাগ যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় , ফরযার দয উতজরায চয অআচা এফং ফাবুগতিয 



চযজাাপুয এফং টুয়াখারী নজরায গরারচায উিযপূফ ষ ানরট্ট যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয়য নেণী কতিয 

নভতঝ নদতফ  নগতছ। নদতফ মাওয়া এফং ফড় ধযতনয গতষ তয় মাওয়া এফং অস্তয উতঠ মাওয়া নেণীকিগুতরাতত 

নেণীয স্বাবারফক কাজকভ ষ কযা কঠিন তয় উঠতছ।  

   

 ছরফ : নয়ফাজায যকারয প্রাথরভক রফদ্যারতয় ব্যফহৃত দযজা ও জানারা। 

৭.২.৭ বফতনয দযজা জানারায় ত্রুটিঃ নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়মূতয ভতধ্য ৫টি রফদ্যারতয় দযজা জানারায় ত্রুটি রযররিত 

তয়তছ। এয ভতধ্য উতল্লখতমাগ্য তে ঢাকা  নজরায াবায উতজরায চাকুররয়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় , 

নকযানীগতিয নয়াফাজায ও চারযগ্রাভ যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়, ভাগুযা নজরায শ্রীপুয উতজরায শ্রীপুয ভতডর 

যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় , রযাজগতিয কাভাযখি উতজরায নকানাফারড় যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়  

আতযারদ। ত্রুটিযুক্ত দযজা রিাথীতদয দুঘ ষটনায রকায তত াতয।  

৭.২.৮ ব্যফায নুতমাগী  টয়তরটঃ নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়মূতয ভতধ্য ৭টি রফদ্যারতয় টয়তরট এতকফাতযআ ব্যফায 

নুতমাগী। এয ভতধ্য উতল্লখতমা গ্য তে ফরযার দয উতজরায চয অআচা , নগাতয াট যকাময প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, ফাবুগতিয চযজা াপুয যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়  উতল্লখ্যতমাগ্য। তকতজা ফস্থায় অতছ ২২টি 

রফদ্যারতয় টয়তরট ব্যফস্থা ম ষাপ্ত।  

৭.২.৯ সুতয় ারনয ভস্যাঃ  াবাতযয নযরডও কতরানী ও গাজীপুয দতযয  অভফাগ যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় 

টিউফওতয়র স্থান কযা য়রন এফং গাজীপুয দতযয নবাগড়া , চট্টগ্রাতভয ফাঁখারী ভারনকাঠান , মতাতযয 

শ্রীপুতয ছারফনগয, ফরযাতরয চযঅআচা, টুয়াখারীয গরারচায গজাররয়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় আতযারদ। 



  

রচি: নকযাণীগতিয চারযগ্রাভ,ফাড়আকারি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় ত্রুটিপূর্ণষ অফাফি এফং তগাছাতরাবাতফ যাখা নষ্ট ওয়া পারন ষচায। 

৭.২.১০ রনম্নভাতনয অফাফি যফযাঃ নমুনার্ভক্ত রফদ্যারয়মূতয ভতধ্য ৫টি রফদ্যারতয় অফাফতিয ভান 

রনম্নভাতনয রযররিত তয়তছ।  রফদ্যারয়গুতরা তে াবায উতজরা য চাকুররয়া , নদাাআদ যকাময প্রাথরভক 

রফদ্যারয়, রযাজগি নজরায কাভাযখি উতজরায কারজপুযা , াজাাদপুয উতজরায কাতানকারি এফং 

যুগরনঢাা যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় আতযারদ। উরল্লরখত রফদ্যারয়গুতরাতত যফযাকৃত অফাফি রিাথীতদয 

ব্যফায কযতত সুরফধা তে। নকযানীগতিয চারযগ্রাভ ১টি রিতরয অররভযা , ৩টি নচয়ায ও ১টি নটরফর কভ 

যফযা কযা তয়তছ এফং নয়াফাজায যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় ১টি রিতরয অররভযা ও ২টি নচয়ায  কভ 

যফযা কযা তয়তছ । পতর রফদ্যারতয়য জরুযী কাগজি ংযিণ এফং প্রতয়াজনীয় সুরফধা নথতক ফরঞ্চত তে । 

ফগুড়া নজরায গাফতরী উতজরায ভাসুরি ম্যাফজান যকায প্রাথরভক রফদ্যারতয় ৪৮ নজাড়া উঁচুরনচু নফঞ্চ 

যফযাতয কথা থাকতরও ভাি ৩৮ নজাড়া যফযা কযা তয়তছ। ফাকী ১০ নজাড়া নফঞ্চ যফযা না কযায 

কাযতণ রিাথীতদয ফায স্থান ংকুরান তে না।  

৭.২.১১ বফদুযরতক কাজ ম্পন্ন না  ওয়াঃ াবায উতজরায ফুরফারড়য়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারতয় বফদুযরতক 

ংতমাতগয সুরফধা থাকা তত্ত্বও রফদ্যারতয় বফদুযরতক কাজ ম্পন্ন কযা য়রন। পতর ছাি-ছািীগণ বফদুযরতক 

সুরফধা নথতক ফরঞ্চত তে।  

৭.২.১২ রফদ্যারয় ংরগ্ন ফাজাযঃ মতায নজরায বয়নগয উতজরায ননায়াা ড়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয়টি ফাজায 

ংরগ্ন ওয়ায় রিায রযতফ নষ্ট তে। 

৭.২.১৩ ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক ফদরীঃ  ফতষভাতন প্রকল্পটিতত ৯ভ তভ প্রকল্প রযচারক কভ ষযত অতছন। প্রকল্পটিতত ঘন 

ঘন প্রকল্প রযচারক রযফতষন তয়তছ ফতর প্রতীয়ভান য়।  

৭.২.১৪ RAMP –এয নুরস্থ রতঃ তনক রফদ্যারতয় প্ররতফন্ধী রিাথীতদয জন্য RAMP রনভ ষাণ কযা য়রন। 

প্রকতল্পয অওতায় রনরভ ষতব্য কর রফদ্যারয় বফতন RAMP রনভ ষাণ ন্তর্ভ ষরক্ত রছর না। এটি রডজাআনগত দুফ ষরতা 

রততফ রচরিত কযা মায়।  

৭.২.১৫ প্রকল্প ফাস্তফায়তন ভয় নিণঃ  প্রকল্পটিয জুরাআ , ২০০৬ নথতক শুরু তয় জুন ,২০১১ নত ভাপ্ত ওয়ায কথা 

থাকতরও প্রকল্পটি এ ম ষন্ত তৃতীয়ফায ংতারধত তয় ফ ষতল জুন , ২০১৬ ভারপ্তয জন্য রনধ ষারযত অতছ। 

প্রকল্পটিয মূর ফাস্তফায়তনয ১০০% ভয় বৃরদ্ধ কযা তয়তছ। এটি প্রকতল্পয পর ফাস্তফায়তনয নিতি ন্তযায়। মা 

এ ধযতনয একটি জ রনভ ষাণধভী প্রকতল্পয জন্য নরবতপ্রত।  প্রতটাটাআ রডজাআন দ্ব্াযা প্রকতল্পয কাজ শুরু কযা 

তর ভাঠ ম ষাতয়য ফাস্তফ ফস্থায রযতপ্ররিতত রফদ্যারয় বফতনয পূতফ ষয structure এফং বফন রনভ ষাতণয জন্য 

প্রতয়াজনীয় স্থান ংকুরান না ওয়ায় ফাস্তফতায রবরিতত রডজাআন রযফতষন কযা এফং রতরযক্ত ৫০০টি 

রফদ্যারয় প্রকতল্প ন্তর্ভ ষরক্তয কাযতণ ভয় বৃরদ্ধয প্রতয়াজন তয়তছ ফতর প্রকল্প রযচারক জানান।  



সুারযভারা 

 

প্রকল্প চরাকারীন ভতয় ংতাধনতমাগ্য সুারযঃ

৮.১ প্ররতটি রফদ্যারতয়য াঠদান রনরফ ষি কযায রতিয  প্ররতটি নেণী কতিয প্রতয়াজন নুাতয উঁচু রনচু নফঞ্চ  প্রকল্প 

ংস্থান নুমায়ী কর অফাফি যফযা কযতত তফ।  এছাড়া প্রকতল্পয অওতায় যফযাকৃত নষ্ট তয় মাওয়া 

উঁচু-রনচু নফঞ্চ নভযাভত কযতত তফ।  

৮.২ নম কর রফদ্যারতয়য ছাতদ ারন জতভ থাতক ন কর রফদ্যারতয়য ছাতদয ারন রনষ্কাতনয জন্য রনষ্কান াআ 

রযষ্কায যাখায রনরভি প্রতয়াজনীয় দতি গ্রণ কযতত তফ। 

৮.৩ নম কর রফদ্যারয় বফতনয  দযজা নেঁতক, নবতঙ্গ ও খত তড়তছ নগুতরা মথামথবাতফ  নভযাভত ও ংষ্কায কযতত 

তফ, এছাড়া নমফ রফদ্যারতয়য নলায আততাভতধ্য নষ্ট তয় নগতছ তা জরুযীরবরিতত নভযাভত ক যতত তফ এফং 

রফনষ্ট টয়তরট ংস্কাতযয উতদ্যাগ গ্রণ কযতত তফ। 

৮.৪ রযদর ষত নমফ রফদ্যারতয় এখনও সুতয় ারনয ব্যফস্থা য়রন , ন কর রফদ্যারতয় টিউফওতয়র স্থান কতয 

থফা ংষ্কায কতয সুতয় ারনয ব্যফস্থা গ্রণ কযতত তফ।  

৮.৫ ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক রযফতষন  প্রকতল্পয সু ষ্ঠু ফাস্তফায়তনয ন্তযায়। তাআ ঘন ঘন প্রকল্প রযচারক ফদরী 

রযায কযতত তফ। 

 

বরফষ্যতত ভধভী প্রকল্প গ্রতণয নিতি সুারযঃ 

৮.৬ রনভ ষাণ যফতী ভতয় যিণাতফিণ রনরিত কযায জন্য যিণাতফিণ খাতত  ম ষাপ্ত ফযাদ্দ যাখা প্রতয়াজন।  

৮.৭  ভাটি যীিা ছাড়া বফন রনভ ষাণ  ঝুঁরকপূণ ষ। বরফষ্যতত বফন রনভ ষাতণয পূতফ ষ ভাটি যীিা কতয ভাটিয ধাযণিভতা 

রনরুণ কতয বফন রনভ ষাতণয কাজ কযা ভীচীন তফ।  

৮.৮ রিাথী ংখ্যা রফতফচনা কতয কর রফদ্যারতয় নকফর ভাি রতন কি রফরষ্ট বফন রনভ ষাণ না কতয 

প্রতয়াজনীয়তায রনরযতখ নেণীকতিয ংখ্যা রনধ ষাযণ কযতত তফ।  

৮.৯ প্রকল্প রযচারতকয কাম ষারয় তত ভাঠ ম ষাতয়য ফাস্তফায়ন কাম ষক্রতভয তদাযরক নজাযদায কযতত তফ।  

৮.১০ ফুরফারড়য়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় , াবায প্রকতল্পয অওতার্ভক্ত নমফ রফদ্যারতয় বফদুযরতক ংতমাতগয 

সুরফধা থাকা তত্ত্বও বফদুযরতক কাজ কযা য়রন। নকর রফদ্যারতয়য বফদুযরতক কাজ ম্পন্ন কযতত তফ।  

৮.১১ মতায নজরায বয়নগয উতজরায ননায়াাড়া যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় নমফ রফদ্যারয় ফাজায ংরগ্ন 

নফ রফদ্যারতয় রিা রযতফ মুন্নত যাখায রতিয ীভা না প্রাচীয রনভ ষাণ কযা প্রতয়াজন। 

৮.১২ বরফষ্যতত প্রকতল্পয বফতনয নক্সা প্রণয়তনয ভয় প্ররতফন্ধী রিাথীতদয জন্য RAMP রনভ ষাতণয ংস্থান যাখতত 

তফ। 

৮.১৩ বরফষ্যতত দযতি ওয়াক ষ কযাটারযয স্থাতন গুডস্ উতল্লখ কযা, নটন্ডায ওতরনং ীতটয াতথ আবযালুতয়ন ীতটয 

গড় রভর আতযারদ ধযতনয কর প্রকায ত্রুটি রফচুযরত রযায কযতত তফ।  

 

 



 

উংায 

প্রকতল্পয মূর উতদ্দশ্য ৫৬০০টি যকাময প্রাথরভক রফদ্যারয় পুনঃরনভ ষাণ ও ংস্কায কতয রিায ভান উন্নয়তন উযুক্ত 

রযতফ সৃরষ্ট কযা। প্রকল্পটি মথাযীরত এয  উতদ্দশ্য প্ররতারন কতয  কাম ষক্রভ রযচাররত কযতছ  ভতভ ষ প্রতীয়ভান তয়তছ। 

প্রকল্পটি এ ম ষন্ত তৃতীয়ফায ংতাধন কযা তয়তছ মা এ ধযতনয একটি জ রনভ ষাণধভী প্রকতল্পয জন্য নরবতপ্রত। প্রকল্প 

রযচারক ও এররজআরড উবতয়য ভতধ্য ংগরবরিক কাতজ ভন্বতয়য ভাধ্যতভ প্রকতল্পয ররএভ নুযণ কতয কাতজয ভান 

ফজায় নযতখ ফাকী কাজ রনরদ ষষ্ট ভতয়য ভতধ্য ম্পনন্নয উতদ্যাগ গ্রণ কযতত তফ। মাতত কতয রনধ ষারযত নভয়াদকার থ ষাৎ 

জুন, ২০১৬ এয ভতধ্য মাফতীয় কাজ ম্পাদনপূফ ষক প্রকল্পটি ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়। 

 




