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ননফ বাী ায-ংক্ষে     

 

১৯৭১ াক্ষর ভান স্বাধীনতা যুক্ষেয ভয় াকানাদায ফাননী কর্তবক এক্ষদক্ষয ননযী ফাঙানরক্ষদয ননভ বভবাক্ষফ 

ফধ্যভূনভক্ষত ননক্ষয় তযা কযা ক্ষয়নছর। তাঁক্ষদয স্মৃনতভ ম্লান কক্ষয যাখায জন্য ফাংরাক্ষদ যকায নফনবন্ন ম বাক্ষয় 

াযাক্ষদক্ষয ফধ্যভূনভ ংযেণ  স্মৃনতস্তম্ভ  ননভ বাণ কযায নযক্পননা েনয়। গত ২৬/১২/২০০০ তানযক্ষখ তৎকারীন 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বানতক্ষে নুনিত ভনন্ত্রবায় প্রকক্ষ্পনয ভক্ষডর/নডজাআন চূড়ান্তবাক্ষফ ননফ বাচন কযা য়। ২০০০-

২০০১ াক্ষরয এনডনক্ষত “ভান স্বাধীনতা ংগ্রাক্ষভয ফধ্যভূনভ ংযেণ  স্মৃনতস্তম্ভ  ননভ বাণ” প্রকক্ষ্পনয নাভ নযফতবন 

কক্ষয ২০০০-২০০১ াক্ষরয ংক্ষানধত এনডনক্ষত “১৯৭১ এ ভান ভৄনিযুেকাক্ষর ানকস্তান ানাদায ফাননী কর্তবক 

গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূনভ ংযেণ  স্মৃনতস্তম্ভ  ননভ বাণ” কযা য়। ভৄনিযুে নফলয়ক ভন্ত্রণারক্ষয় ০৫-০৩-

২০০২ তানযক্ষখ অন্তঃভন্ত্রণারক্ষয়য বায ভাধ্যক্ষভ এ প্রক্পনটি নুক্ষভাদক্ষনয নোন্ত েনয়া ক্ষয়নছর। এ প্রকক্ষ্পনয 

ননন নযক্পননা কনভক্ষনয ভাধ্যক্ষভ ২৪-৮-২০০২ তানযক্ষখ নুক্ষভানদত য় মায অক্ষযানত ব্যয় ৫৯৭.৩৬ রাখ 

টাকা এফং নুক্ষভানদত ননন এয য নবনি কক্ষয প্রকৃত নন ততনয কযা য়। এ নযভানজবত নন ননক্ষয় 

নযক্পননা কনভক্ষন ১২-২-২০০৪ তানযক্ষখ অন্তঃভন্ত্রণারক্ষয়য একটি বা য় । বায সুানয নুমায়ী  ১৯৩ টি 

ফধ্যভূনভ েথক্ষক ৩৫ টি ফধ্যভূনভ ননফ বাচন কযা য় । 

 

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয ভর উক্ষেশ্য নছর, েম ফ উক্ষেক্ষশ্য স্মৃনতস্তম্ভ ভ নননভ বত ক্ষয়ক্ষছ তায পরতা কতখানন 

এফং এরাকায যুফভাক্ষজয ভানক্ষট এফ স্মৃনতস্তম্ভ  নক প্রবাফ েপক্ষরক্ষছ তায ফস্থা ভল্যায়ন কযা। এছাড়া এ প্রবাফ 

ভল্যায়ন ভীোয উক্ষেখক্ষমাগ্য উক্ষেশ্যভ রঃ প্রকক্ষ্পনয ধীক্ষন ফাস্তফানয়ত নফনবন্ন ঙ্গ  কভ বকাণ্ডভক্ষয 

রেযভাত্রা  প্রকৃত জবন মাচাআ এফং েকানধযক্ষনয নফচ্যযনত ফা প্রনতফন্ধকতা েথক্ষক থাকক্ষর তায কাযণ নচনিত কযা; 

প্রক্পন এরাকায় প্রকক্ষ্পনয ফতবভান নযনস্থনত েকভন তা ম বক্ষফেণ  ভন্তব্য কযা; প্রকক্ষ্পনয অতায় ংগ্র (ণ্য, 

েফা  ননভ বাণ কাম বক্রক্ষভয) েনত (দযত্র অহ্বান, দযত্র ভল্যায়ন, ক্রয় েনত নুক্ষভাদন, চ্যনিনাভা ম্পাদন 

প্রভৃনত) মথামথ ংগ্র েনত নুযণ কক্ষয কযা ক্ষয়ক্ষছ নকনা তা যীো কযা; প্রক্পন এরাকায ফতবভান ফস্থা  

প্রকক্ষ্পনয ননথত্র নুমায়ী SWOT (ফর, দুফ বর, সুক্ষমাগ এফং ঝুঁনক) নফক্ষেলণ কযা; প্রক্পন এরাকায় স্মৃনতস্তম্ভ  

স্থানায প্রবাফ ভল্যায়ন নফক্ষলত যুফভাক্ষজয উয প্রকক্ষ্পনয াভানজক-াংস্কৃনতক  ঐনতানক কাম বকানযতা 

মাচাআ কযা; প্রক্পন এরাকায ভর স্তম্ভ , চাযাক্ষয েদয়ার  ফকাঠাক্ষভা ননভ বাক্ষণয প্রবাফ ভল্যায়ন কযা এফং প্রক্পন 

কভ বকাণ্ডভক্ষয অয কাম বকয  েটকআ ব্যফস্থানা ননধ বাযণ  তা েথক্ষক অয বাক্ষরা প্রক্পন বনফষ্যক্ষত মাক্ষত 

ফাস্তফায়ন কযা মায় তায সুানযভারা প্রণয়ন কযা।     

 

ভল্যায়ন ভীোটিয ভাধ্যক্ষভ অনুিাননক  নানুিাননক াোৎকায মথা প্রশ্নাফনর, দরীয় অক্ষরাচনা ভাধ্যক্ষভ ভাঠ 

ভীো, প্রাথনভক  েক্ষকন্ডানয তথ্য ংগ্র, স্থানীয় ম বাক্ষয় কভ বারা, প্রনতক্ষফদন ম বাক্ষরাচনা এফং প্রক্পন এরাকায় 

নযদ বন আতযানদ কাম বক্রভ ারন কযা ক্ষয়ক্ষছ। নভৄনা ংগ্রক্ষয জন্য ংখ্যাগত  গুণগত, এ দুআ ধযক্ষনয েনত 

ব্যফায কযা ক্ষয়ক্ষছ। ভীো ংনেষ্ট নফক্ষলজ্ঞগক্ষণয ভতাভক্ষতয নবনিক্ষত ১৬-৫৯ ফয়ীভায উিযদাতাক্ষদয ভক্ষধ্য 

েথক্ষক ৫০ তাং নাযী উিযদাতা ননফ বাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া ৬০ ঊর্ধ্ব উিযদাতাক্ষদয ভক্ষধ্য েথক্ষক ৩০ তাং 

নাযী উিযদাতা ননফ বাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 

এ ভীোয় ৫৭৬ জন উিযদাতাক্ষদয কাক্ষছ েথক্ষক প্রশ্নভারায ভাধ্যক্ষভ ভৄক্ষখাভৄনখ াোৎকায গ্রণ কযা য়। 

ভীোয় ংগ্রণকাযীক্ষদয প্রায় কর উিযদাতা (৯৯.৭%) ভৄনিযুক্ষেয কথা শুক্ষনক্ষছন। েফনযবাগ উিযদাতা 

(৬৬.২%) ফাফা-ভা বাআক্ষফান, দাদা-দানদ  অত্মীয়স্বজক্ষনয কাক্ষছ েথক্ষক শুক্ষনক্ষছন। প্রায় ৭% উিযদাতা ফআ 

পুস্তক, েযনড, টিনব, নেকক্ষদয কাক্ষছ েথক্ষক শুক্ষনক্ষছন। উিযদাতাক্ষদয ৬৬.২% ঠিকবাক্ষফ ফরক্ষত েক্ষযনছক্ষরন 
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েম,  ১৯৭১ এয ৭আ ভাচ ব ফঙ্গফন্ধু বালণ নদক্ষয়নছক্ষরন। প্রায় ৪০% উিযদাতা ১৯৭১ এয ২৫ ে ভাচ ব নক ক্ষয়নছর তা 

জাক্ষনন না। প্রায় ৫০% ঠিকবাক্ষফ ফরক্ষত েক্ষযক্ষছন েম, ১৯৭১ এয ২৫ ে ভাক্ষচ ব াক্ষযন াচ বরাআট ফা ননযী 

ফাঙ্গানরক্ষদয উক্ষয গণতযা শুরু ক্ষয়নছর। প্রায় ৬১% উিযদাতা ১৯৭১ এয ১৪আ নডক্ষম্বয নক ক্ষয়নছর তা 

ঠিকবাক্ষফ ফরক্ষত াক্ষযনন। অভাক্ষদয স্বাধীনতা নদফ কক্ষফ এ প্রক্ষশ্নয উিক্ষয ভাত্র ৪৪% উিযদাতা ঠিকবাক্ষফ 

উিয নদক্ষত েক্ষযক্ষছন। উিযদাতাক্ষদয ক্ষধ বক্ষকয েফন (৫২%) ভৄনিযুক্ষে ীদ ফীযক্ষেিক্ষদয ম্পক্ষকব জাক্ষনন না ফা 

েকন তাঁক্ষদযক্ষক ফীযক্ষেি ফরা য় তা জাক্ষনন না। ভীোয় ংগ্রণকাযী ৫৭৬ জন উিযদাতায ভক্ষধ্য ভাত্র ০৪ 

জন উিযদাতা (০.৭%) ঠিকবাক্ষফ াত (০৭) জন ীদ ফীযক্ষেক্ষিয নাভ ফরক্ষত েক্ষযক্ষছন অয ৩১০ জন 

উিযদাতায (৫৪%) একজন (০১) ীদ ফীযক্ষেক্ষিয নাভ ফরক্ষত াক্ষযনন। উিযদাতাক্ষদয ভক্ষধ্য ৬০%-৬৫%ভক্ষন 

কক্ষযন েম, স্মৃনতস্তম্ভ টি জনগক্ষণয ভক্ষন ভান ভৄনিযুে ম্পক্ষকব জানায অগ্র বৃনে কক্ষযক্ষছ এফং স্মৃনতস্তম্ভ টি ১৯৭১ এ 

গণতযায নকায এরাকায কর ীক্ষদয স্মৃনত ধক্ষয যাখক্ষত েভ ক্ষে। প্রায় ৫০% উিযদাতা ভক্ষন কক্ষযন েম, 

এ স্মৃনতস্তম্ভ টি তরুণক্ষদয ৭১-এয েচতনায় উজ্জীনফত কযক্ষত েভ নকনা ে ম্পক্ষকব তাযা জাক্ষনন না।  

      

এ স্মৃনতস্তম্ভ টি স্মযণীয় কক্ষয যাখায জন্য অয নক নক ব্যফস্থা গ্রণ কযা উনচত এ প্রক্ষশ্ন েফনবাগ উিযদাতা ভক্ষন 

কক্ষযন েম, ফাগান এফং অক্ষরাকজ্জা, াকব, ননযািা বৃনে, স্মৃনত জাদুঘয  রাআক্ষেনয কযা উনচত। ভীোয় 

ংগ্রণকাযী ৩২% উিযদাতা ভক্ষন কক্ষযন েম, এ স্মৃনতস্তম্ভ টি ননয়নভত যেণাক্ষফেণ কযা য় না । প্রায় ৬৫% 

উিযদাতা ভক্ষন কক্ষযন েম, এ স্মৃনতস্তম্ভ টিয েকান ননযািা ব্যফস্থা েনআ। প্রায় ৬২%-৬৩% উিযদাতা ভক্ষন কক্ষযন 

েম, স্মৃনতস্তম্ভ টি  এয অক্ষাক্ষয স্থানগুক্ষরা নযছন্ন এফং স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরাক্ষত ভানুলজন েনা কক্ষয। প্রায় ৮৪% 

উিযদাতা ভান ভৄনিযুক্ষেয ভয় এ এরাকায় নক নক েনত ক্ষয়নছর তা নফস্তানযত ফরক্ষত াক্ষযন। উিযদাতাক্ষদয 

প্রায় ৭০% ভক্ষন কক্ষযন েম, তরুণযা ভৄনিযুে ম্পক্ষকব ফগত। এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয পরাপর এফং প্রনতটি 

নভৄনা ফধ্যভূনভ নযদ বক্ষন এটা স্পষ্টতআ প্রতীয়ভান ক্ষয়ক্ষছ েম, েফনযবাগ ফধ্যভূনভ ক্ষনকটা যনেত ফস্থায় 

ক্ষড় অক্ষছ, েফনযবাগ ফধ্যভূনভক্ষত েকান নাভ পরক ফা ননযািা েফষ্টনী ফা ীভানা প্রাচীয েনআ, েফনযবাগ 

স্মৃনতস্তম্ভ আ প্রচণ্ড েনাংযা  ভয়রা অফজবনা নযপূণ ব এফং ক্ষনকটা নযতযি স্থাক্ষনয ভত ফক্ষরায় ক্ষড় অক্ষছ।    

 

গণপূতব নধদপ্তক্ষযয mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g cÖK‡íi µq msµvšÍ ‡gvU ৩৫ wU c¨v‡K‡Ri ভক্ষধ্য ‰`ePqb 

c×wZ‡Z েযপুয, ভয়ভননং, নাক্ষটায, নদনাজপুয, গাআফান্ধা, চাঁাআনফাফগঞ্জ, পনযদপুয  ফাক্ষগযাট প্রনতটি 

েজরায ১ টি কক্ষয েভাট ৮ wU c¨v‡K‡Ri Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| G mKj c¨v‡KRmg~n ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv 

hvq †h, miKvwi µq bxwZgvjv Abymv‡i bgybv c¨v‡KR¸‡jvi µq cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  

 

ভীোয গুণগত তথ্য ংগ্রক্ষয ভয় উিযদাতাক্ষদয কাক্ষছ েথক্ষক প্রকক্ষ্পনয স্থানীয় ম বাক্ষয় ঠিকাদায ননক্ষয়াগ,   

ঠিকাদাযক্ষদয ক্ষমানগতা  ননয়ভ, ননভ বাণ াভগ্রীয গুণগত ভান আতযানদ ননক্ষয় নবক্ষমাগ উক্ষঠ এক্ষক্ষছ (এপনজনড 

২, ৩, ৬, ৯, ১০  ১২; ভৄখ্য ব্যনিফক্ষগ বয াোৎকায ১; েক স্টানড ১  ২) । যফতীক্ষত স্মৃনতস্তম্ভ ভ 

নযদ বনকাক্ষর এ ভস্ত নবক্ষমাক্ষগয তযতা মাচাআক্ষয়য জন্য ংনেষ্ট প্রক্পন এরাকায PWD নপক্ষ েখাঁজ ননক্ষয় এ 

ংক্রান্ত েকান উক্ষেখক্ষমাগ্য তথ্য ায়া মায়নন। তক্ষফ স্মৃনতস্তম্ভ ভ নযদ বনপূফ বক আনঞ্জননয়ায প্রদি তথ্যভ 

(ধ্যায় ৫, পৃিা ৩৫-৩৮) নফক্ষেলক্ষণ স্মৃনতস্তম্ভ ভক্ষয েম ফতবভান েফার দায নচত্র পৄক্ষট উক্ষঠক্ষছ তায দ্বাযা ভীোয 

গুণগত তথ্য ংগ্রক্ষয ভয় উক্ষঠ অা নবক্ষমাগ গুক্ষরায তযতা ায়া মায়।                
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প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় প্রতীয়ভান য় েম, এটি একটি যাষ্ট্রীয় এফং জাতীয় গুরুেপূণ ব প্রক্পন। ীনভত অকাক্ষয 

ক্ষর েকান েকান প্রক্পন এরাকায় তরুণ  যুফভাজ ৭১-এয েচতনায় উজ্জীনফত ক্ষয়ক্ষছ। ীনভত অকাক্ষয ক্ষর 

এ প্রক্পনটি ভান ভৄনিযুক্ষে ীদক্ষদয স্মৃনত স্থানীয় ম বাক্ষয় তুক্ষর ধযায েচষ্টা চারাক্ষে ।       

  

ক্ষনক েেক্ষত্রআ স্মৃনতস্তম্ভ  ততনযয জন্য ফধ্যভূনভয উযুি স্থান নচনিত য়নন। স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যনি  

ভৄনিক্ষমাোক্ষদয প্রকক্ষ্পনয াক্ষথ ংযুি কযা য়নন। প্রক্পনটিয ফাস্তফায়ক্ষন নফনবন্ন ধযক্ষনয ঙ্গনত নযরনেত 

ক্ষয়ক্ষছ। উযুি কর্তবক্ষেয কাক্ষছ প্রক্পনটি বুক্ষঝ েদয়া য়নন। প্রক্পন যফতী ভক্ষয় স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরায মথামথ 

যেণাক্ষফেণ  ননযািা নননিত কযা য়নন। ননভ বাণ াভগ্রীয গুণগত ভান নননিত কযা য়নন এফং প্রক্পন কাক্ষজয 

ম বাপ্ত তদাযনক  নজযদানযয বাফ নছর। েফনযবাগ ফধ্যভূনভক্ষত েকান নাভ পরক েনআ এফং প্রক্পন ঞ্চরক্ষক 

ম বটন খাক্ষতয াক্ষথ ংযুি কযা য়নন। প্রক্পন এরাকায় েকান ধযক্ষনয ভৄনিযুে নফলয়ক াঠাগায, মাদুঘয নকংফা 

েকান নান্দননক ভৄয যার ফা স্থানা ততনয কযা য়নন।     

 

এ স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরায অয উন্নয়নাধন কক্ষয ভগ্র েদক্ষয েকাটি েকাটি তরুণ  যুফভাজক্ষক ভান ভৄনিযুক্ষেয 

েচতনায় উদ্বুে কযা ম্ভ ফ। াযাক্ষদক্ষ ছনড়ক্ষয় থাকা ফধ্যভূনভভক্ষ স্মৃনতস্তম্ভ  ননভ বাণ কক্ষয প্রক্ষতযকটা স্থানক্ষক 

াভানজক  াংস্কৃনতক েকন্দ্র নক্ষক্ষফ গক্ষড় েতারা ম্ভ ফ। এ প্রকক্ষ্পনয ভাধ্যক্ষভ প্রনতটি েজরায নো 

প্রনতিানভক্ষয ছাত্রছাত্রীক্ষদযক্ষক ফছক্ষয একফায ফধ্যভূনভ নযদ বক্ষন ননক্ষয় অা ম্ভ ফ। বনফষ্যক্ষত এ প্রকক্ষ্পনয 

ভাধ্যক্ষভ স্থানীয় জনগণ, ভৄনিক্ষমাো, সুীর ভাজ, নফনবন্ন াভানজক প্রনতিান  স্থানীয় প্রাক্ষনয ভক্ষধ্য 

ভন্বয়াধন কযা ম্ভ ফ। ফধ্যভূনভভক্ষ নননভ বত স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরাক্ষক ম বটন খাক্ষতয াক্ষথ যুি কক্ষয ম বটন খাতক্ষক 

নিারী কযা ম্ভ ফ। নননভ বত স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরায াক্ষথ ভৄনিযুে নফলয়ক াঠাগায, মাদুঘয, ভৄিভঞ্চ  নভরনায়তন 

ততনয কক্ষয ফধ্যভূনভভক্ষক একটি “ভৄনিযুে চচ বা েকন্দ্র” নক্ষক্ষফ রূান্তনযত  কযা ম্ভ ফ।    

 

স্থানাগুক্ষরা ক্ষনকটা যনেত ফস্থায় ক্ষড় অক্ষছ এফং েফনযবাগ ফধ্যভূনভক্ষত ননযািা েফষ্টনী ফা ীভানা 

প্রাচীয েনআ । েফনযবাগ ফধ্যভূনভআ প্রচণ্ড েনাংযা  ভয়রা অফজবনা নযপূণ ব এফং ক্ষনকটা নযতযি স্থাক্ষনয ভত 

ক্ষয অক্ষছ। স্থানীয় নধফাীযা ফধ্যভূনভভক্ষ নননভ বত স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরায ব্যাাক্ষয নননফ বকায।   

  

এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য নফক্ষেলণ কক্ষয স্পষ্টতআ ফরা মায় েম, এ প্রক্পনটি েম উক্ষেক্ষশ্য 

গ্রণ কযা ক্ষয়নছর তা পুক্ষযাপুনয পর য়নন। এ প্রকক্ষ্পনয ভাধ্যক্ষভ দৃনষ্ট অকল বণ কযায ভত েকান াভানজক প্রবাফ 

এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় উক্ষঠ অক্ষনন। উিযদাতাক্ষদয াক্ষথ নননফড় অক্ষরাচনা কক্ষয এ প্রকক্ষ্পনয েতভন েকান 

উক্ষেখক্ষমাগ্য াংস্কৃনতক প্রবাফ নযরনেত য়নন। ভরত স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরাক্ষক ভাক্ষজয াংস্কৃনতক নযভণ্ডক্ষরয াক্ষথ 

ংযুি কযা য়নন। এ প্রক্পনটিয াক্ষথ ম বটন খাতক্ষক ংযুি কযা য়নন।    

 

ফধ্যভূনভভ ংযেণ  স্মৃনতস্তম্ভ  ননভ বাণ প্রক্পনটিক্ষক ভনন্বত ব্যফস্থানায নবতক্ষয অনা েমক্ষত াক্ষয েমখাক্ষন 

স্থানীয় প্রান, সুীর ভাক্ষজয দস্য  ভৄনিক্ষমাো ংদক্ষক ন্তর্ভ বি কযা েমক্ষত াক্ষয। েজরায ভানক উন্নয়ন 

বায় এক্ষজন্ডা এক্ষন ফধ্যভূনভভক্ষ ফনস্থত  স্মৃনতস্তম্ভ ভ সূচারুরূক্ষ নযচারনা কযায জন্য অক্ষরাচনা কযা এফং 

একটি ফাৎনযক ফাক্ষজক্ষটয ংস্থান যাখা েমক্ষত াক্ষয। স্থানীয় প্রান, ন্পনকরা একাক্ষডনভ ফা ভৄনিযুে ট্রাস্ট 

জাদুঘক্ষযয অক্ষয়াজক্ষন ভৄনিক্ষমাোক্ষদয দ্বাযা নফনবন্ন স্তক্ষযয (প্রাথনভক, ভাধ্যনভক  উচ্চভাধ্যনভক) নোথীক্ষদয 

ভৄনিযুক্ষেয স্মৃনতচাযণভরক নুিাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ ভৄনিযুক্ষেয ঘটনাগুক্ষরা োনান েমক্ষত াক্ষয। ফধ্যভূনভভক্ষ নননভ বত 

স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরায াক্ষথ ভৄনিযুে াঠাগায, মাদুঘয, ভৄিভঞ্চ/নভরনায়তন ততনয কক্ষয ফধ্যভূনভভক্ষক একটি 

“ভৄনিযুে চচ বা েকন্দ্র” নক্ষক্ষফ রূান্তনযত কযা ম্ভ ফ। স্মৃনতস্তম্ভ ভক্ষয অক্ষ াক্ষ ম বটন েকন্দ্র/নকননক স্পট  
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আতযানদ দ বনীয় স্থানা গক্ষড় েতারা েমক্ষত াক্ষয। ীদ ফীযক্ষেিক্ষদয ভৄযযার এফং এনটাপ স্মৃনতস্তক্ষম্ভ য াক্ষ 

স্থান কযা েমক্ষত াক্ষয। ফধ্যভূনভভক্ষ ননত প্রক্ষতযক ভৄনিক্ষমাোয নাভ অরাদা অরাদা কক্ষয েখাদাআ কক্ষয 

নরনফে কযা েমক্ষত াক্ষয। স্থানাগুক্ষরাক্ষত নাভ পরক রাগাক্ষনা  ননযািায জন্য ননয়নভত পুনর টক্ষরয ব্যফস্থা 

কযা েমক্ষত াক্ষয। স্মৃনতস্তম্ভ ভক্ষ ন্যযনতভ একজন নযেন্নতা কভী  একজন ননযািা কভী ননক্ষয়াগ কযা েমক্ষত 

াক্ষয। নকা নুমায়ী বার কক্ষয ীভানা প্রাচীয  দ বনাথীক্ষদয জন্য খাফাক্ষযয েকনিন  টয়ক্ষরক্ষটয ব্যফস্থা কযা 

েমক্ষত াক্ষয। ফধ্যভূনভভক্ষ ফাস্তফানয়ত এফং নতুন ফাস্তফায়ন ক্ষত মায়া স্মৃনতস্তম্ভ  ননভ বাণ  ংযেণ প্রক্পনটিক্ষক 

উযুি কর্তবে (ক্ষমভন েজরা/উক্ষজরা নযলদ) এয ননকট স্তান্তয কযা েমক্ষত াক্ষয। জাতীয়  স্থানীয়বাক্ষফ 

(উক্ষজরা  েজরা ম বাক্ষয়) “ফধ্যভূনভ স্মৃনতস্তম্ভ ভ ব্যফস্থানা কনভটি” গক্ষড় েতারা েমক্ষত াক্ষয। ননত 

ীদক্ষদয নযফাযক্ষক ব্যফস্থানায কাক্ষজ ংযুি কযা েমক্ষত াক্ষয।   

 

প্রকক্ষ্পনয ফ ঙ্গনবনিক ফাস্তফায়ন কযা দযকায এফং ভাঠ ম বাক্ষয় ব্যফস্থানায় দেতা ফাড়াক্ষনা েমক্ষত াক্ষয। নতুন 

প্রক্পন ফাস্তফায়ক্ষনয অক্ষগ ফধ্যভূনভয এরাকা ননধ বাযণ কক্ষ্পন নতুন ভীো এফং স্থানীয় ংগ্রণভরক নযক্পননা 

প্রক্ষয়াজন। বনফষ্যক্ষত েমক্ষকাক্ষনা প্রক্পন ফাস্তফায়ক্ষন প্রনকউযক্ষভি ংক্রান্ত নীনতভারা সুিুবাক্ষফ নুযণ কযা দযকায। 

স্মৃনতস্তম্ভ ভক্ষয নফত্রতা  বাফগাম্ভ ীম ব ফজায় যাখায জন্য দক্ষে গ্রণ কযা এফং েদক্ষয স্বাধীনতা নদফ, 

নফজয় নদফ এফং ন্যান্য নদফভ ফাআক্ষয উদমান না কক্ষয ফধ্যভূনভভক্ষ অক্ষয়াজন কযা েমক্ষত াক্ষয।  

প্রাথনভক  ভাধ্যনভক স্তক্ষযয াঠ্যপুস্তক্ষক ভৄনিযুক্ষেয ফধ্যভূনভভ ম্পক্ষকব নফস্তানযত অক্ষরাচনা ংক্ষমাজন কযা 

েমক্ষত াক্ষয। নো প্রনতিাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ নোথীক্ষদয ১৪আ নডক্ষম্বয স্মৃনতস্তম্ভ ভ নযদ বন কযাক্ষনা েমক্ষত াক্ষয। 

এ ব্যাাক্ষয যকানয প্রজ্ঞান জানযয ভাধ্যক্ষভ েজরায প্রনতটি স্কুর, কক্ষরজ  ভাদযাা েথক্ষক প্রনত ফছয একফায 

কক্ষয ক্ষর স্মৃনতস্তম্ভ ভ নযদ বন কযায জন্য ফরা েমক্ষত াক্ষয। াফনরক-প্রাআক্ষবট াট বনাযনক্ষয নবনিক্ষত

স্মৃনতস্তম্ভ গুক্ষরা ননভ বাণ  যেণাক্ষফেণ কযা েমক্ষত াক্ষয। এ ব্যাাক্ষয প্রফাী এফং স্থানীয় উক্ষযািাক্ষদয জনড়ত 

কযা েমক্ষত াক্ষয।  

 

ভীোয ভাধ্যক্ষভ প্রাপ্ত ংখ্যাগত  গুণগত তথ্যানদয উক্ষয নবনি কক্ষয ফরা মায় েম, ভীো েথক্ষক প্রাপ্ত তথ্যানদ 

নুমায়ী কাম বকয নযক্পননা গ্রণ কযক্ষর এফং এ ভীোয দ্বাযা প্রণীত সুানযভ ফাস্তফায়ন কযক্ষর প্রক্পনটিয 

যফতী ম বাক্ষয়য উক্ষেশ্যভ পূযণ ক্ষফ ফক্ষর অা কযা মায়।       
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 অধ্যায় ১ 

ভূমভকা 
 

১.১ টভূমভিঃ    
 

১৯৭১ ালর ভান স্বাধীনতা ংগ্রালভ াকানাদায ফামনী কর্তকৃ এলদলয মনযী ফাঙামরলক মনভভৃবালফ ফধ্যভূমভলত 

মনলয় তযা কযা লয়মছর। তাঁলদয স্মৃমতমূ অম্লান কলয যাখায জন্য ফাংরালদ যকায মফমবন্ন মাৃলয় াযালদলয 

“ভান স্বাধীনতা ংগ্রালভয ফধ্যভূমভ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয” আতাধীন ফধ্যভূমভলত স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ 

কযায মযকেনা গ্রণ কলযন। এয পরশ্রুমতলত গত ২৬/১২/২০০০ তামযলখ তৎকারীন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

বামতলে অনুমিত ভমন্ত্রবায় প্রকলেয মডজাইন চূড়ান্তবালফ মনফাৃচন কযা য়। ংস্কৃমত মফলয়ক ভাননীয় ভন্ত্রী 

ভলাদলয়য বামতলে ০৭/০১/২০০১ তামযলখ ৭ টি জজরায জজরা প্রাকলদয মনলয় স্থান মনফাৃচলনয জন্য একটি বা 

কযা য়। উক্ত বায গৃীত মদ্ধালন্তয ভাধ্যলভ ৭ টি জজরায ৯ টি  স্থালন স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃলণয প্রস্তাফ গ্রণ কযা য়। 

এফ স্মৃমতস্তম্ভমূ ঠিকবালফ মনভাৃলণয জন্য ২১/০৩/২০০১ তামযলখ ভন্ত্রণারলয় একটি বা অনুমিত য় এফং একটি 

উলদষ্টা কমভটি গঠন কযা য়। উক্ত কমভটিয ভাধ্যলভ প্রস্তামফত স্মৃমতস্তম্ভ মূলয মনভাৃণ কাজ তত্ত্বাফধান কযা য়। 

ংস্কৃমত মফলয়ক ভন্ত্রণারয় জদলয ৭ টি ব্যমক্ত ভামরকানাধীন ফধ্যভূমভ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃলণয জন্য প্রকে 

াযত্র মযকেনা কমভলন জপ্রযণ কলয। ২০০০-২০০১ ালরয এমডমলত “ভান স্বাধীনতা ংগ্রালভয ফধ্যভূমভ 

ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ” প্রকলেয নাভ আংমক মযফতনৃ কলয ২০০০-২০০১ ালরয ংলামধত এমডমলত 

“১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভ ংযক্ষণ  

স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ” প্রকলেয নাভ যাখা য়। মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারলয় ০৫-০৩-২০০২ তামযলখ আন্তিঃভন্ত্রণারলয়য 

বায ভাধ্যলভ এ প্রকেটি অনুলভাদলনয মদ্ধান্ত জনয়া লয়মছর। এ প্রকলেয মমম মযকেনা কমভলনয ভাধ্যলভ 

২৪-৮-২০০২ তামযলখ অনুলভামদত য় মায আলযামত ব্যয় ৫৯৭.৩৬রাখ টাকা এফং অনুলভামদত মমম এয য 

মবমি কলয প্রকৃত মম ততময কযা য়। এ মযভামজৃত মম মনলয় মযকেনা কমভলন ১২-২-২০০৪ তামযলখ 

আন্তিঃভন্ত্রণারলয়য একটি বা কযা য় । বায সুাময অনুমায়ী  ১৯৩ টি ফধ্যভূমভ জথলক ৩৫ টি ফধ্যভূমভ মনফাৃচন 

কযা য়।    

 

১.২ প্রকলেয মফফযণীিঃ  

 

  জটমফর ১.১: প্রকলেয মফফযণী 

 

প্রকলেয মফফযণী 

 প্রকলেয  নাভ  ১৯৭১-এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য  

ব্যফহৃত ফধ্যভূমভ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকে  

প্রামনক ভন্ত্রণারয় মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  

 

গণনত ৃঅমধদপ্তয   

প্রকলেয অফস্থান  ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য  

ব্যফহৃত ৩৫ টি ফধ্যভূমভ  
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১.৩ প্রকে ফাস্তফায়লনয জভয়াদ  ব্যয়িঃ     

 

জটমফর ১.২: প্রকে ফাস্তফায়লনয ভয়  ব্যয় 

প্রাক্কমরত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 

 

প্রকৃত ব্যয় 

(রক্ষ টাকায়) 

 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন

কার 

অমতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

মূর 

 

ফলৃল 

ংলামধত 

 

মূর 

 

ফলৃল 

ংলামধত 

১  ২   ৩ ৪  ৫  ৬  ৮  

জভাটিঃ৫৯৭.৩৬  

 

মজমফিঃ৫৯৭.৩৬  

 

জভাটিঃ ৫৭৪.৫৭  

 

মজমফিঃ ৫৭৪.৫৭   

 

জভাটিঃ ৫৭৪.৫৭  

 

মজমফিঃ ৫৭৪.৫৭   

 

জুরাই ২০০২ 

লত জুন 

২০০৪  

জুরাই ২০০২ 

লত জুন 

২০০৬  

 

জুরাই 

২০০২ লত 

জুন ২০০৮  

৪ ফছয 

(২০০%)  

 

উৎিঃ আইএভইমড কর্তকৃ প্রণীত ভাপ্ত প্রকলেয মূল্যায়ন প্রমতলফদন, জুন ২০০৮  

 

জটমফর ১.৩: প্রকলেয অঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ন  

  

প্রকলেয অঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ন মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয় লত প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রমতলফদন (মমআয) :  

  

ক্রমভক 

নং 

মম অনুমায়ী কালজয অঙ্গ একক মযকমেত রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়ন 

আমথকৃ ফাস্তফ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭  

১ জনফর  - ০.৯৪ - -  

২ ফাংরালদলয ফতৃ্র ফধ্যভূমভলত স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ ংখ্যা ৩৯৬.৫২ ৩৫ ৩৩  

৩ ভূমভ ব্যয়  একয ১২২.২৮ ১১.৫৪৯  - 

৪ মন্ত্রামত এফং আফাফত্র   ংখ্যা ৫.০০ ৩৭  ৩৭  

৫ মানফান      

 ক) ১ টি জী মএনমজ কনবানৃ  ংখ্যা ২৪.৬২ ১  ১  

 খ) মযচারনা  যক্ষণালফক্ষণ ব্যয়    LS ৩.০০ - - 
 গ) জ্বারানী  LS ৫.০০ - - 

৬ আনুলামঙ্গক ব্যয়   LS ১৭.২৫ - - 
 জভাট   ৫৭৪.৫৭ - - 

  

জটমফর ১.৪: প্রকলেয ফছয মবমিক ব্যয় 

 

অথফৃছয  ংলামধত ফযাদ্দ এফং ফাস্তফ অগ্রগমত ব্যয় এফং ফাস্তফ অগ্রগমত  

জভাট টাকা প্রািঃ ািঃ জভাট টাকা প্রািঃ ািঃ ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০২-০৩ ১৮২.৫০ ১৮২.৫০ - ১৭৭.০০ ১৭৭.০০ - ৯৬% 

২০০৩-০৪ ১০০.০০ ১০০.০০ - ৪৬.৮৭ ৪৬.৮৭ - ৪৭% 

২০০৪-০৫ ৩৫.০০ ৩৫.০০ - ১১.৯১ ১১.৯১ - ৩৪% 

২০০৫-০৬  ২৬৩.০০ ২৬৩.০০ - ২৩৮.০৪ ২৩৮.০৪ - ৯০% 

২০০৬-০৭ ৮০.০০ ৮০.০০ - ৩৮.৯৯ ৩৮.৯৯ - ৪৯% 

২০০৭-০৮ ৩১.০০ ৩১.০০ - ২১.৫৭ ২১.৫৭ - ৭০% 

 

উৎিঃ আইএভইমড কর্তকৃ প্রণীত ভাপ্ত প্রকলেয মূল্যায়ন প্রমতলফদন, জুন ২০০৮  
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১.৪ প্রকলেয মূর উলদ্দশ্যিঃ 

১৯৭১ ালর ামকস্তান ানাদায ফামনী  তালদয জদায যাজাকায, আরফদয  আরাভ ফামনী কর্তকৃ গণতযায 

জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূলয ভলধ্য এ মনৃ্ত মচমিত ১৯৩ টি ফধ্যভূমভয ভলধ্য ৩৫ টি ফধ্যভূমভলত স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ  

তা ংযক্ষণ কযা। 

 

১.৫ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায মূর উলদ্দশ্যিঃ  
 

জম ভস্ত উলদ্দশ্য এফ স্মৃমতস্তম্ভ মনমভতৃ লয়লছ তায পরতা কতখামন এফং এরাকায মৄফভালজয ভানলট এ 

কভসৃূমচ মক প্রবাফ জপলরলছ তায অফস্থা মূল্যায়ন কযা। 

 

১.৬ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায ামফকৃ উলদ্দশ্যমূ (ToR অনুমায়ী):     

 

ক প্রকলেয অধীলন ফাস্তফাময়ত মফমবন্ন অঙ্গ  কভকৃাণ্ডমূলয রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত অজনৃ মাচাই এফং  

জকান ধযলনয মফচ্যযমত ফা প্রমতফন্ধকতা জথলক থাকলর তায কাযণ মচমিত কযা।  

খ প্রকে এরাকায় প্রকলেয ফতভৃান মযমস্থমত জকভন তা মলৃফক্ষণ  ভন্তব্য কযা।  

গ প্রকলেয আতায় ংগ্র (ণ্য, জফা  মনভাৃণ কামকৃ্রলভয) দ্ধমত (দযত্র আহ্বান, দযত্র মূল্যায়ন,  

ক্রয় দ্ধমত  

অনুলভাদন, চ্যমক্তনাভা ম্পাদন প্রভূমত) মথামথ ংগ্র দ্ধমত অনুযণ কলয কযা লয়লছ মকনা তা যীক্ষা 

কযা।   

ঘ প্রকে এরাকায ফতভৃান অফস্থা  প্রকলেয নমথত্র অনুমায়ী  SWOT (ফর, দুফরৃ, সুলমাগ এফং ঝুঁমক)  

মফলেলণ কযা।   

ঙ প্রকে এরাকায় স্মৃমতস্তম্ভ স্থানায প্রবাফ মূল্যায়ন মফললত মৄফভালজয উয এ প্রকলেয  

াভামজক-ংস্কৃমতক  ঐমতামক কামকৃামযতা মাচাই কযা।   

চ প্রকে এরাকায মূর স্তম্ভ, চাযালয জদয়ার  অফকাঠালভা মনভাৃলণয প্রবাফ মূল্যায়ন কযা।  

ছ  প্রকে কভকৃাণ্ডমূলয আয কামকৃযী  জটকই ব্যফস্থানা মনধাৃযণ  তা জথলক আয বালরা  

প্রকে বমফষ্যলত মালত ফাস্তফায়ন কযা মায় তায সুামযভারা প্রণয়ন কযা। 

 

১.৭ প্রকলেয অঙ্গিঃ 

 

প্রকলেয প্রধান অঙ্গমূিঃ 

ক ভূমভ অমধগ্রণ/ ভূমভক্রয়  

খ নতকৃাজ   

১ মূর স্তম্ভ 

২ চাযালয জদয়ার, তাকা যাখায স্থান এফং জফদীমূর  

৩ জকন্দ্রীয় চেয 

৪ মূর প্রলফ থ  

৫ অমবফাদন গ্রলণয স্থান   

গ ভীক্ষা  নকা   
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cÖKí ev¯Íevq‡b cÖwKDi‡g›U cÖwµqv 

1.৮  cÖwKDi‡g›U cÖwµqv   

গণনত ৃ অমধদপ্তলযয mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g cÖK‡íi µq msµvšÍ ‡gvU ৩৫ wU c¨v‡K‡Ri ভলধ্য ‣`ePqb 

c×wZ‡Z জযনৄয, ভয়ভনমং, নালটায, মদনাজনৄয, গাইফান্ধা, চাঁাইনফাফগঞ্জ, পমযদনৄয  ফালগযাট প্রমতটি 

জজরায ১ টি কলয জভাট ৮ wU c¨v‡K‡Ri Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| G mKj c¨v‡KRmg~n ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq 

†h, miKvwi µq bxwZgvjv Abymv‡i bgybv c¨v‡KR¸‡jvi µq cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  

cÖwKDi‡g›U msµvšÍ ª̀e¨, gvjvgvj, †mev I wbg©vY Kv‡R জকন্দ্রীয় অমপলয cÖK‡íi Kg©KZ©viv wcwcএ 2003 I 

মমআয 2008 AbymiY কলযলছন ফলর cÖZxqgvb লয়লছ|  

ভীক্ষায গুণগত তথ্য ংগ্রলয ভয় উিযদাতালদয কালছ জথলক প্রকলেয স্থানীয় মাৃলয় ঠিকাদায মনলয়াগ,  

ঠিকাদাযলদয অলমামগতা  অমনয়ভ, মনভাৃণ াভগ্রীয গুণগত ভান ইতযামদ মনলয় অমবলমাগ উলঠ এললছ (এপমজমড 

২, ৩, ৬, ৯, ১০  ১২; মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকায ১; জক স্টামড ১  ২) । যফতীলত স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদনৃকালর 

এ ভস্ত অমবলমালগয তযতা মাচাইলয়য জন্য ংমেষ্ট প্রকে এরাকায PWD অমপল জখাঁজ মনলয় এ ংক্রান্ত জকান 

উলেখলমাগ্য তথ্য ায়া মায়মন। তলফ স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদনৃনফকৃ ইমঞ্জমনয়ায প্রদি তথ্যমূ (অধ্যায় ৫, নিা ৩৫-

৩৮) মফলেললণ স্মৃমতস্তম্ভমূলয জম ফতভৃান জফার দায মচত্র নেলট উলঠলছ তায দ্বাযা ভীক্ষায গুণগত তথ্য ংগ্রলয 

ভয় উলঠ আা অমবলমাগ গুলরায তযতা ায়া মায়।                 

 

ামফকৃ মদক মফলফচনা কযলর এটি স্পষ্টতই প্রতীয়ভান জম, এ প্রকলেয প্রমকউযলভনট প্রমক্রয়া মলথষ্ট ঙ্গমতনণ ৃ

মছর। মকন্তু প্রাপ্ত তথ্য মফলেললণ জদখা মায় জম, প্রমকউযলভনট প্রমক্রয়া মলথষ্ট ঙ্গমতনণ ৃথাকা লত্ত্ব স্থানীয় মাৃলয় 

ঠিকাদাযলদয অলমামগতা  অমনয়লভয কাযলণ প্রকেটিয উলদ্দশ্য অমজতৃ য়মন (দ্রষ্টব্যিঃ অধ্যায় ৫- স্মৃমতস্তম্ভমূ 

মযদলৃন প্রাপ্ত তথ্য)। Case study মললফ স্থানীয় মাৃলয় মলৃফক্ষণ কলয জদখা জগলছ জম, জফাতরগাড়ী, তয়দনৄয, 

নীরপাভাযীলত স্থানীয় ংদ দলেয চাল লড় স্মৃমতস্তম্ভটিয নকালত ব্যতযয় ঘলটলছ। একইবালফ চাঁচড়া, 

যায়াড়া, জকালতায়ামর, মলায এয স্মৃমতস্তম্ভটিয নকালত ব্যতযয় ঘলটলছ কাযণ জখালন একটি ভমিয মছর। ইলে 

কযলরই মলায এয স্মৃমতস্তম্ভটি একটু উিয মকংফা দমক্ষলণ ফড় জায়গায় কযা জমত।  
 

1.৯  cÖK‡íi A_©vqb m¤ú‡K© ch©v‡jvPbv  

cÖK‡íi A_©vq‡bi Drm g~jZ wRIweÕi wbR¯̂ Znwej| cÖKíwUi †gvU eivÏ ৫৭৪.৫৭ j¶ UvKv| cÖKíwUi †gvU 

প্রকৃত ব্যয় ৫৭৪.৫৭ j¶ UvKv| জমভয দাভ ছাড়া (জকান জকান জায়গায়) প্রমতটি স্মৃমতস্তম্ভ ততময কযলত প্রায় ১১ 

রাখ ৩৩ াজায টাকা ব্যয় লয়লছ।  
 

1.১০  cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi Ae ’̄v ch©v‡jvPbv I ch©‡e¶Y  

প্রকে ফাস্তফায়লন DPP-এয কভৃমযকেনা এ জকান জকান †¶‡Î ব্যতযয় ঘলটলছ, প্রকে ফাস্তফায়লন জফম ভয় 

জরলগলছ এফং ফধ্যভূমভ মনফাৃচন প্রমক্রয়ায় জকান জকান †¶‡Î ত্রুটি মছর (দ্রষ্টব্যিঃ অধ্যায় ৫- স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদলৃন 

প্রাপ্ত তথ্য)।  
 

১.১১  cÖK‡íi কাজ মফরলেয কাযণ   

মকছু মকছু স্থান ব্যমক্ত ভামরকানাধীন য়ায় জমভ অমধগ্রলণ ভো, নকায় জটিরতা (লমভন ীভানা প্রাচীয 

নকায় মছরনা), ঘনঘন মমড মযফতনৃ, টাকা ছাড়কযলণ মফরে (লটমফর ১.৪), মনভাৃণ াভগ্রীয গুণগত ভান মাচাইলয়য 

ঘাটমত, মাৃপ্ত  কামকৃযী বায ঘাটমত, আলরাচনা  মযকেনায ঘাটমত, দাময়লে অফলরা ইতযামদ কাযলণ প্রকে 

ফাস্তফায়লন মফরে লয়লছ। প্রকেটিয এ অফস্থায জন্য জকান ধযলনয ামস্তমূরক ব্যফস্থায কথা জানা মায়মন।  
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১.১২  প্রকলেয ভাধ্যলভ উন্নয়লনয জন্য মনফাৃমচত ৩৫ টি ফধ্যভূমভয তামরকা 
 

জটমফর ১.৫ : প্রকলেয ভাধ্যলভ উন্নয়লনয জন্য মনফাৃমচত ৩৫ টি ফধ্যভূমভয তামরকা  
 

ক্রমভক নং ফধ্যভূমভয নাভ 

০১ যাজাী মফশ্বমফদ্যারয় ফধ্যভূমভ।  

০২ মুমরভফাজায/ ময়ারফামড় ফধ্যভূমভ, মভযনৄয, ঢাকা।   

০৩ চ্যকনগয ফধ্যভূমভ, খুরনা। 

০৪ চট্টগ্রাভ াাড়তমর ফধ্যভূমভ, চট্টগ্রাভ।  

০৫ মলরট কযালডট কলরজ ংরগ্ন ফধ্যভূমভ, মলরট।   

০৬ মফগঞ্জ ফধ্যভূমভ, মফগঞ্জ। 

০৭ ফমযার ফধ্যভূমভ, ফমযার।  

০৮ দানাাটুমর ইউমনয়লন দুরমদয়া মিজ ংরগ্ন ফধ্যভূমভ, মকলাযগঞ্জ।   

০৯ ভামনকগঞ্জ উলজরা অমপ জথলক ১৫০ গজ নলফ ৃমফআযমডমফ স্থানীয় এরাকা, ভামনকগঞ্জ।  

১০ চকদুলু নাযায়ণনৄয ফধ্যভূমভ, নফাফগঞ্জ, মদনাজনৄয।  

১১ ১ নং আভযখানা মফমডআয ীভান্ত পামড়য উিয মিলভ চায়াই নদীয ালড় ঈদগা ভাঠ ংরগ্ন ফধ্যভূমভ, ঞ্চগড় 

দয।  

১২ মুমন্পগঞ্জ দয, যগঙ্গা মডমগ্র কলরজ ফধ্যভূমভ, মুমন্পগঞ্জ।  

১৩ মফলয়খামর ফাজায ীদ জগারাভ জভাস্তপা উচ্চ মফদ্যারয় ফধ্যভূমভ, মঝনাইদ।   

১৪ যননৄয জস্টলনয মিলভ মফমডআয কযালম্পয াভলন গণকফয, চাাইনফাফগঞ্জ  

১৫ যসূরনৄয পমকযাট জযর জস্টলনয াল, কুমভো।  

১৬ জফাতরগাড়ী, তয়দনৄয, নীরপাভাযী। 

১৭   ভলয নগয, কভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায।  

১৮ জাাগদর যকাময কলরজ ংরগ্ন ফড়নৄকুলযয দমক্ষণাড়  ফযছাকাঠী, জনছাযাফাদ, মলযাজনৄয।   

১৯ চাঁচড়া যায়াড়া, জকালতায়ামর, মলায।  

২০ ঠাটভাময ফধ্যভূমভ, ফাজাযাট, কুমড়গ্রাভ।  

২১ যাজফাড়ী জযরলয় জস্টলনয স্থানীয় এরাকা, যাজফাড়ী।   

২২ পমযদনৄয য জথলক ৩০ মক: মভ: দমক্ষলণ জকাদারা গ্রাভ, নগযকািা, পমযদনৄয।   

২৩ মযাজুলদ্দৌো ক্লাফভাঠ, ফিয, নাযায়ণগঞ্জ।  

২৪ গান্ধীয ঈদগা, নযমংদী দয, নযমংদী। 

২৫ াাায াাড়নৄকুয (জফাই মফর), াাায, নগাঁ।  

২৬ নেরফাগান, নালটায দয, নালটায।   

২৭ ফগুড়া জযর জস্টলনয মিভ াল, ফগুড়া দয, ফগুড়া।  

২৮ ভাজাড়া, আটঘমযয়া, াফনা।  

২৯ জযনৄয মঝনাইগামত জযালড জযনৄয জথলক ১৮ মকিঃ মভিঃ উিয মদলক যাস্তায মিভ াল, মঝনাইগামত, জযনৄয।   

৩০  ভয়ভনমং জজরা মযলদ ডাকফাংরা ংরগ্ন থানা জযাড, ভয়ভনমং দয, ভয়ভনমং।  

৩১ ফালগযাট ডাক ফাংরা, ফালগযাট দয, ফালগযাট।  

৩২ কাভার কাছনা শ্মান, জকালতায়ামর, যংনৄয।   

৩৩ গৃমযধাযীনৄয, রাফাড়ী, গাইফান্ধা।  

৩৪ সুখাননৄকুয, ঠাকুযগাঁ দয, ঠাকুযগাঁ।  

৩৫ জয়নৄযাট জজরায দয উলজরায াগরা জদয়ান গ্রালভয ফধ্যভূমভ (কলরজ ভাঠ প্রালন্ত ফধ্যভূমভ ীভানা প্রাচীয 

মনভাৃণ)  
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১.১৩ অফস্থান মচত্রিঃ ফাংরালদলয ভানমচলত্র ভীক্ষায জন্য মনফাৃমচত ১২ ফধ্যভূমভয অফস্থান 

 

 

 

 

 

 

  

প্রকে এরাকায 

অফস্থান  

◊ 

ভীক্ষা এরাকায 

অফস্থান  
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অধ্যায় ২  

ভীক্ষা দ্ধমত  কামৃমযকেনা  
 

 

এ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় অংগ্রণমূরক দ্ধমত ব্যফায কযা লয়লছ। এ দ্ধমতটি আইএভইমড এফং মুমক্তমৄদ্ধ 

মফলয়ক ভন্ত্রণারয়  গণনত ৃ অমধদপ্তলযয ংমেষ্ট কভকৃতাৃলদয প্রকে ফাস্তফায়লনয অফস্থা মূল্যায়ন, পরাপর  

ায়তা ংক্রান্ত মফললয় ধাযাফামকবালফ ম্পৃক্ত কলযলছ। মূল্যায়ন ভীক্ষাটিয ভাধ্যলভ আনুিামনক  অনানুিামনক 

াক্ষাৎকায মথা দরীয় আলরাচনা, প্রশ্নাফরীয ভাধ্যলভ ভাঠ ভীক্ষা, প্রাথমভক  জলকন্ডাময তথ্য ংগ্র, স্থানীয় মাৃলয় 

কভৃারা, প্রমতলফদন মাৃলরাচনা এফং প্রকে এরাকায় মযদনৃ ইতযামদ কামকৃ্রভ ারন কযা লয়লছ। নমুনা ংগ্রলয 

জন্য ংখ্যাগত  গুণগত এ দুই ধযলনয দ্ধমতই ব্যফায কযা লয়লছ।  
 

২.১ ধাযণাগত কাঠালভািঃ 

মনলে ফমণতৃ মফস্তামযত সূচক মফলেললণয ভাধ্যলভ প্রকেটিয মূর রক্ষয  প্রবাফ মূল্যায়ন মফলয়টি মযভা কযা লয়লছ। 
 

জটমফর ২.১ : প্রকেটিয মূর রক্ষয  প্রবাফ মূল্যায়ন মফলয়টি মযভা কযায ধাযণাগত কাঠালভা 

Input Output Outcome Impact 
ক খ গ ঘ 

  

 

 

 

 

১.মনভাৃণ 

াভগ্রী 

 

২. শ্রমভক 

 

৩.ইলরলরা- 

জভকামনকার  

াভগ্রী 

 

৪.স্থাতয 

াভগ্রী  

 জফা 

 

৫.জমভ  

 মূরধন 

 

১. ভান স্বাধীনতা  

ংগ্রালভ ীদ 

মুমক্তলমাদ্ধালদয স্মযলণ  

মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয়   

লমামগতায় মডমিউমড  

কর্তকৃ ৩৫ টি ফধ্যভূমভলত  

স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ 

 

২. মূর স্তম্ভ ততময  

 

৩. চাযালয জদয়ার  

ততময 

 

৪. তাকা যাখায স্থান  

এফং জফদীমূর ততময 

 

৫. জকন্দ্রীয় চেয ততময 

 

৬. মূর প্রলফ থ ততময 

 

৭. অমবফাদন গ্রলণয  

স্থান ততময 

১. ১২ টি  ভীক্ষা এরাকায়  

ফধ্যভূমভয ভলধ্য স্মৃমতস্তম্ভ  

মনমভতৃ লয়লছ।  
 

২. ফ জায়গায় ৩৫ নেট উঁচ্য  

স্তম্ভ মনমভতৃ য়মন।  
 

৩. ১২ টি  ভীক্ষা এরাকায় জকাথা  

৫ নেট উচ্চতায জফষ্টনী জদয়ার  

মনমভতৃ য়মন। 
 

৪. ফ জায়গায় তাকা যাখায  

স্থান মনমভতৃ য়মন। 
 

৫. ফ জায়গায় ৬০ নেট x ৩০ নেট 

মূর প্রলফ থ মনমভতৃ য়মন।  
 

৬. ফ জায়গায় ৮০ নেট x ৮০ নেট 

জকন্দ্রীয় চেয  অমবফাদন   

গ্রলণয স্থান মনমভতৃ য়মন।  
 

৭. এরাকায ভানুললদয ভলধ্য  

বারবালফ লচতনতা সৃমষ্ট য়মন।  

 

১. ভান স্বাধীনতা মৄলদ্ধ  

ীদলদয আত্মতযালগয কামনী  

জদল এফং মফলদল ভানুল  

বারবালফ জানলত ালযমন।  

 

২. ৩৫ টি ফধ্যভূমভলত স্মৃমতস্তম্ভ  

মনমভতৃ য়ায কাযলণ  ঐ  

এরাকামূলয তরুণ  মৄফভাজ  

ভান মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনায়   

বারবালফ উজ্জীমফত য়মন।  

 

৩. ফধ্যভূমভলত স্মৃমতস্তম্ভ  

মনমভতৃ য়ায কাযলণ ঐ 

 এরাকামূলয তরুণ, মৄফভাজ  

এফং আাভয জনাধাযণ  

ভান মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনায়  

আাব্যঞ্জকবালফ উজ্জীমফত য় নাই। 
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২.২ তথ্য ংগ্রলয কামৃদ্ধমতিঃ   

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় তথ্য ংগ্র  পরাপর মনরূলণয জন্য মনেরূ দ্ধমতমূ অনুযণ কযা লয়লছিঃ  
 

(১) নমথ অনুন্ধানিঃ ফামযক  আমথকৃ রক্ষযভাত্রামূলয মফযীলত প্রকৃত অগ্রগমত মনরূলণয উলদ্দশ্য প্রাথমভকবালফ 

প্রাপ্ত নমথমূ (লমভনিঃ মডমম, মমআয ইতযামদ) মাৃলরাচনা কযা লয়লছ।   
 

(২) ংখ্যাগত ভীক্ষািঃ প্রকে এরাকামূলয ৩ ধযলনয ফয়ীভায উিযদাতালদয জথলক অনুলভামদত প্রশ্নভারায 

ভাধ্যলভ প্রকলেয াপল্য ম্পলক ৃতথ্যামদ ংগ্র কলয প্রকলেয প্রবাফ ম্পলক ৃমূল্যায়ন কযা লয়লছ।    
 

(৩) মলৃফক্ষণ জচকমরস্টিঃ মলৃফক্ষলণয জন্য জচকমরলস্টয ভাধ্যলভ নমুনাময়ত প্রকে এরাকায় মনমভতৃ স্থানায ফতভৃান 

অফস্থা নানামফধ মফললয় তথ্য ংগ্র কযা লয়লছ। লযজমভন মলৃফক্ষণ, মফমবন্ন জযমজস্টায যীক্ষা-মনযীক্ষা  

স্থানীয় মাৃলয় আলরাচনা কলয এ জচকমরস্ট নযণ কযা লয়লছ। নমুনাময়ত প্রকে এরাকা এই কামকৃ্রলভয আতায় 

মছর।  
 

(৪) দরীয় আলরাচনািঃ গুণগত মফলেললণয জন্য ভীক্ষা জজরামূলয ভলধ্য প্রমতটি জজরায় (১২ টি জজরায়) দরীয় 

আলরাচনা কযা লয়লছ। প্রলতযক দরীয় আলরাচনায় ৮-১০ জন অংগ্রণকাযী মছর। দরীয় আলরাচনায 

অংগ্রণকাযীলদয মনলয় দরীয় আলরাচনাগুলরা এভন একটি স্থালন কযা লয়মছর মালত কর ধযলনয অংগ্রণকাযী 

লজ অংগ্রণ কযলত জলযলছ এফং অফালধ ভতাভত মদলত জলযলছ। অনুলভামদত গাইডরাইন অনুমায়ী প্রকলেয 

প্রবাফ মূল্যায়লনয জন্য দরীয় আলরাচনা কযা লয়লছ। দরীয় আলরাচনায় মনলোক্ত ধযলনয উিযদাতাগণ অংগ্রণ 

কলযমছলরনিঃ     
 

ক. ফীয মুমক্তলমাদ্ধা;  

খ. মক্ষক;  

গ. মক্ষাথী;  

ঘ. স্থানীয় প্রান;  

ঙ. স্থানীয় জনপ্রমতমনমধ   

চ. স্থানীয় ব্যমক্তফগ ৃ 
 

(৫) মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকাযিঃ  প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পমকতৃ মফমবন্ন মফলয় মনলয় মনলোক্ত ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকায 

জনয়া লয়লছিঃ  
 

ক. মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারলয়য প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ;  

খ. গণনত ৃঅমধদপ্তলযয প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ;  

গ. মযকেনা কমভলনয প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ;  

ঘ. আইএভইমড এয প্রমতমনমধ 
 

(৬) জক স্টামডিঃ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়লনয জন্য ভীক্ষায় মনলোক্ত ধযলনয উিযদাতালদয জক স্টামড কযা লয়লছিঃ 
 

ক. ফীয মুমক্তলমাদ্ধা;  

খ. ফীযাঙ্গনা    
 

(৭) কভৃারািঃ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়লনয জন্য স্থানীয় মাৃলয় একটি কভৃারা কযা লয়লছ।  
 

২.৩ ভীক্ষায উিযদাতাগলণয নমুনা জশ্রণীমফন্যািঃ   
 

ভীক্ষায জনলগািী মছর ১৬-২৯, ৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃএই ৩ ধযলনয ফয়ীভায।  
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২.৪ নমুনা জজরামূিঃ  
 

জটমফর ২.২ : নমুনা জজরামূ 
 

ক্রমভক নং মফবাগমূ নমুনা জজরায ক্রমভক নং জজরামূ 

১  

ঢাকা 

১ ঢাকা 

২ পমযদনৄয 

৩ মকলাযগঞ্জ  

২ মলরট ৪ মফগঞ্জ 

৩ চট্টগ্রাভ ৫ কুমভো 

৪ ফমযার ৬ ফমযার 

৫ খুরনা ৭ মলায 

৬ ভয়ভনমং ৮ জযনৄয  

 

৭ 

 

যাজাী 

 

৯ নালটায  

 ১০ ফগুড়া 

 

৮ 

 

যংনৄয  

 

১১ গাইফান্ধা 

১২ নীরপাভাযী   
 

২.৫ ংখ্যাগত ভীক্ষায নমুনা আকাযিঃ 
 

মূল্যায়লনয ংখ্যাগত ভীক্ষায জন্য মনলেয সূত্র অনুমায়ী নমুনা ংখ্যা মনধাৃযণ কযা লয়লছিঃ   
 

1

where,  

n= required sample size 

p= in the absence of any information on p it is considered 50% or .50 

e = margin of error=5% 

Z= 1.96 which corresponds to the 95% confidence level at 5% significance level 

Deff (Design Effect) = 1.5  

 

n  = p (1-p)Z ²× Deff 

           e² 

=  .50 (.50) × (1.96)²×1.5 

              (.05) ² 

= 576  

 

মতন ধযলনয ফয়ীভা অনুমায়ী নমুনা ংখ্যায মফতযণিঃ 

১৬-২৯  = .৪৫× ৫৭৬ =  ২৫৯   

৩০-৫৯ = .৩৭× ৫৭৬ = ২১৩ 

৬০ ঊর্ধ্=ৃ .১৮× ৫৭৬ = ১০৪ 

ফলৃভাট   =  ৫৭৬
2
  

  

                                                           
1
Fisher, R.A. (1973). Statistical Methods and Scientific Inference, 3

rd
 ed. Hafner Press, London.

2
মফমফএ কর্তকৃ প্রণীত জাতীয় আদভশুভাময ২০১১ এয তথ্য এফং মমএ দ্ধমত অনুযণ কলয নমুনায আকায মনধাৃযণ কযা লয়লছ।  

Deff
e

Zpp
n 




2

2)1(
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ভীক্ষায় অন্তর্ভকৃ্ত নাযী  নৄরুললদয তকযা বাগিঃ 
 

জটমফর ২.৩ : ভীক্ষায় অন্তর্ভকৃ্ত নাযী  নৄরুললদয তকযা বাগিঃ 
 

ক্রমভক 

নং 

 

ফয়ীভা  

তকযা বাগ  

নৄরুল  নাযী  

০১ ১৬-২৯   ৫০% ৫০%  

০২ ৩০-৫৯ ৫০% ৫০%  

০৩ ৬০ ঊর্ধ্ ৃ ৭০% ৩০%
3
 

 ফধ্যভূমভয ২ মক.মভ এয ভলধ্য তথ্য জনয়া লয়লছ।  

 ১ভ ফামড়লত (১৬-২৯), ২য় ফামড়লত (৩০-৫৯) এফং ৩য় ফামড়লত (৬০ ঊর্ধ্)ৃ ফয়ীভা অনুমায়ী উিযদাতা 

ফাছাই কযা লয়লছ।   

 ১ভ ফাড়ীলত নৄরুল এফং ২য় ফামড়লত নাযী উিযদাতা ফাছাই কযা লফ (১৬-২৯ এফং ৩০-৫৯ ফয়ীভায 

জক্ষলত্র) মকন্তু ৬০ ঊর্ধ্ৃ ফয়ীভায জক্ষলত্র প্রমত ৩ ফামড় অন্তয একজন নাযী উিযদাতা ফাছাই কযা লয়লছ। 
 

bgybv evQvB Ges MYbv Kivi Rb¨ GKwU mymw¾Z cwimsL¨v‡bi g~jbxwZ AbymiY K‡i bgybv evQvB Ges MYbv 

Kiv লয়লছ। ভীক্ষা KvR সুিু cwiKíbv Ges mwVKfv‡e ev Í̄evqb কযা লয়লছ hv‡Z ‡Kvb iKg fzj ÎæwU bv 

_v‡K| DcKvi‡fvMx cwiev‡ii ZvwjKv we`¨gvb bv _vKvq G mgxÿv Kvh©µ‡gi Rb¨ Cluster sampling 

e¨envi কযা লয়লছ।  GLv‡b cvov‡K Cluster wnmv‡e MY¨ Kiv লয়লছ।    
 

২.৬ ংখ্যাগত ভীক্ষায নমুনা মফতযণিঃ    

জভাট নমুনা ংখ্যা ৫৭৬ জক ১২টি ভীক্ষা এরাকায় আনুামতক ালয মফতযণ কযা লয়লছ। ফধ্যভূমভয আলালয 

প্রমতটি ভীক্ষা এরাকালক ২ মকিঃ মভিঃ ব্যাাধ ৃধলয চাযটি বালগ বাগ কলয প্রমতটি জথলক Systematic Random

দ্ধমতলত ১২টি মযফাযলক ভীক্ষায জন্য মনফাৃচন কযা লয়লছ। ংলক্ষল প্রমত এরাকালক ৪ টি াড়ায় বাগ কলয 

প্রলতযক বালগয ফামড়গুলরায শুরু-জল মকংফা ভাঝাভামঝ জথলক ১ ঘয যয Systematic Random দ্ধমতলত 

১ জন নৄরুল  ১ জন ১৬-৫৯ ফয়ীভায নাযী  ৩ ঘয যয ১ জন ৬০ ঊর্ধ্ৃ নাযীলক াক্ষাৎকালযয জন্য 

মনফাৃমচত কযা লয়লছ। অথাৃৎ ১ভ ফামড়লত (১৬-২৯), ২য় ফামড়লত (৩০-৫৯) এফং ৩য় ফামড়লত (৬০ ঊর্ধ্ৃ) ফয়ীভা 

অনুমায়ী উিযদাতা ফাছাই কযলত লয়লছ। নাযী উিযদাতালদয জন্য ভাঠ মাৃলয় নথক নমুনা কাঠালভা ব্যফায কযা 

লয়লছ। ১২ টি নমুনা এরাকায ৪৮ টি াড়ালত ৫৭৬জন উিযদাতায উয ভীক্ষা মযচারনা কযা লয়লছ। ভীক্ষা 

ংমেষ্ট মফললজ্ঞগলণয ভতাভলতয মবমিলত ১৬-৫৯ ফয়ীভায উিযদাতালদয ভলধ্য জথলক ৫০ তাং নাযী 

উিযদাতা মনফাৃচন কযা লয়লছ। এছাড়া ৬০ ঊর্ধ্ ৃউিযদাতালদয ভলধ্য জথলক ৩০ তাং নাযী উিযদাতা মনফাৃচন 

কযা লয়লছ।  
 

২.৭ মলৃফক্ষণ নমুনায আকায  মফতযণিঃ  
 

প্রকলেয আতায় থাকা ৩৫টি ফধ্যভূমভয ভলধ্য জথলক ভীক্ষায জন্য জফলছ জনয়া এক-র্ততীয়াং অথাৃৎ ১২টি 

ফধ্যভূমভলত মলৃফক্ষণ জচকমরলস্টয দ্বাযা প্রকে ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা লয়লছ।  অথাৃৎ ১২ × ১ = ১২ টি মলৃফক্ষণ।  
 

  

                                                           
3
১৯৭১ এ নাযীলদয গৃকভ ৃব্যমতত ফাইলয ংমেষ্টতা কভ মছর, এই দৃমষ্টলকাণ জথলক ৬০ ঊর্ধ্ৃ নাযী উিযদাতালদয ৫০ তাংলয মযফলত ৃ৩০ 

তাং মনফাৃমচত কযা লয়লছ।  
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২.৮ গুণগত ভীক্ষায নমুনা আকায  নমুনা মফতযণিঃ 
 

জটমফর ২.৪ : গুণগত ভীক্ষায নমুনা আকায  নমুনা মফতযণিঃ 

মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ  াক্ষাৎকায দরীয় আলরাচনা জক স্টামড 

০৪ জন  ১২ টি ০৪ টি  
 

২.৯ দরীয় আলরাচনায নমুনায আকায  মফতযণিঃ 
 

প্রকলেয আতায় থাকা ৩৫টি ফধ্যভূমভয ভলধ্য ভীক্ষা জজরামূলয ভলধ্য প্রমতটি জজরায় (১২ টি জজরায়) দরীয় 

আলরাচনা কযা লয়লছ। 
 

২.১০ মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকালযয নমুনায আকায  মফতযণিঃ  

প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পমকতৃ মফমবন্ন মফলয় মনলয় ০৪ জন মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকায জনয়া লয়লছ। 
 

২.১১ জক স্টামডয নমুনায আকায  মফতযণিঃ  

প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়লনয জন্য ভীক্ষায় জভাট ০৪ টি জক স্টামড কযা লয়লছ।   

জটমফর ২.৫: মযভাণগত/ংখ্যাগত ভীক্ষা দ্ধমত  অনুমভত নমুনা ংখ্যা  

ক্রমভক   ভীক্ষা  প্রণারী ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী     নমুনায আকায  

 

 

০১ 

 

ংখ্যাগত ভীক্ষা  

ক. ১৬-২৯ ফয়ম নাযী  নৄরুল  

খ. ৩০-৫৯ ফয়ম নাযী  নৄরুল     

গ. ৬০ ফছলযয উদ্ধৃ  নাযী  নৄরুল      

 

ফয়ীভা অনুমায়ী  

১৬-২৯  =  ২৫৯      

৩০-৫৯  =  ২১৩ 

৬০ ঊর্ধ্ৃ  =  ১০৪ 

 

 

 

 

০২ 

 

মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ 

াক্ষাৎকায  

ক. মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারলয়য প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ   

খ. গণনত ৃঅমধদপ্তলযয প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ   

গ. মযকেনা কমভলনয প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ   

ঘ. আইএভইমড এয প্রমতমনমধ 

 

জভাট   

১+১+১+১ =৪   

০৩ দরীয় আলরাচনা  ক. ফীয মুমক্তলমাদ্ধা; খ. মক্ষক; গ. মক্ষাথী; ঘ. স্থানীয় 

প্রান; ঙ. স্থানীয় জনপ্রমতমনমধ; চ. স্থানীয় ব্যমক্তফগ ৃ  

প্রমতটি  জজরায় একটি কলয  

( জভাট=১২ টি)  

  

 

 

 

 

০৪ 

 

জক স্টামড  

ক. ফীয মুমক্তলমাদ্ধা; খ. ফীযাঙ্গনা   

(লটকমনকযার কমভটিয বায় ২ জন মৄদ্ধমশুলক জক স্টামড 

কযায জন্য ফরা লয়মছর মকন্তু উমৄক্ত কাউলক খু ুঁলজ না 

ায়ায় তা কযা ম্ভফ য়মন)     

জভাট  

২+২ = ৪   

 

০৫ 

 

স্থানীয় মাৃলয় কভৃারা  

ক. ফীয মুমক্তলমাদ্ধা; খ. মক্ষক; গ. মক্ষাথী; ঘ. স্থানীয় 

প্রান; ঙ. স্থানীয় জনপ্রমতমনমধ; চ. স্থানীয় ব্যমক্তফগ;ৃ  

ছ. আইএভইমড প্রমতমনমধ 

 

 

জভাট= ১  

 

০৬  

 

মলৃফক্ষণ  

ক. ঢাকা (মভযনৄয); খ. ঢাকা (মকলাযগঞ্জ);  

গ. ঢাকা (পমযদনৄয);  ঘ.ভয়ভনমং (লযনৄয);  

ঙ. মলরট (মফগঞ্জ); চ. চট্টগ্রাভ (কুমভো)  

ছ. ফমযার (দয); জ. খুরনা  মলায);  

ঝ. যাজাী (নালটায) ঞ. যাজাী (ফগুড়া);  

ট. যংনৄয (গাইফান্ধা); ঠ. যংনৄয (নীরপাভাযী) 

 

জভাট  

১২× ১ = ১২   
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২.১২ ভীক্ষায প্রশ্নত্রিঃ  

প্রকেটিয সুি ুভীক্ষা  তথ্য ংগ্রলয রলক্ষয প্রশ্নাফমর  জচকমরস্ট উবয় জকৌর ব্যফায কযা লয়লছ। জমভনিঃ 

ক. ংখ্যাগত ভীক্ষায প্রশ্নভারা;  

খ. মলৃফক্ষণ জচকমরস্ট;  

গ. মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকালযয প্রশ্নভারা;  

ঘ. দরীয় আলরাচনায প্রশ্নভারা;    

ঙ. জক স্টামডয জচকমরস্ট। 
 

২.১৩ তথ্য ংগ্রকাযীগণিঃ  

এ ভীক্ষায জন্য ০৬ জন তথ্য ংগ্রকাযী অনুলভামদত প্রশ্নভারা মদলয় তথ্যংগ্র কলযলছ।  এছাড়া  ০১ জন  

ইমঞ্জমনয়ায মনফাৃমচত প্রকে এরাকায স্মৃমতস্তম্ভগুলরা লযজমভলন মযদনৃ কলযলছ।    
 

২.১৪ তথ্য ংগ্রকাযীলদয প্রমক্ষণিঃ  

তথ্য ংগ্রকাযীলদয প্রমক্ষণ কভসৃূমচলত মনলোক্ত মফলয়মূ অন্তর্ভকৃ্ত কযা লয়লছিঃ  

ক. ভীক্ষায টভূমভ এফং উলদ্দশ্য;  

খ. ভীক্ষা দ্ধমত;  

গ. ভীক্ষায প্রশ্নত্র;  

ঘ. উিযদাতায জশ্রণীমফন্যা;  

ঙ. উিযদাতালক প্রশ্ন কযায ধযন  

চ. তথ্য ংগ্রলয দ্ধমত এফং ধযন;  

ছ. উিয মরমফদ্ধকযণ;  

জ.নযণকৃত প্রশ্নত্র ভীক্ষা প্রমতলফদন জভাদালনয মফলয়মূ।  
 

 

২.১৫ তথ্য ংগ্রকাযীলদয প্রধান দাময়েমূিঃ 

ক. ভীক্ষা এরাকায ফামড়মূল মগলয় মতন ধযলনয ফয়ীভা (১৬-২৯, ৩০-৫৯ এফং ৬০ ঊর্ধ্ৃ) অনুমায়ী উিযদাতা 

মনফাৃচন কযা লয়লছ।    

খ. মনফাৃমচত উিযদাতায মনকট লত যাময াক্ষাৎকালযয ভাধ্যলভ তথ্য ংগ্র কযা লয়লছ।     

গ. প্রশ্নাফমরয উিয ঠিকবালফ জযকড ৃএফং মরমফদ্ধ কযা লয়লছ।     

ঘ. উিলযয ম্পূণতৃা মনমিত কলয প্রশ্নাফমরয ঠিকতায ভান মনমিত কযা লয়লছ।     

ঙ. ংগৃীত ম্পূণ ৃপ্রশ্নভারা যাভলৃকয মনকট জভা জদয়া লয়লছ।    

চ. ংগৃীত তলথ্য জগানীয়তা এফং ব্যমক্তগত তথ্যামদ জগান যাখা লয়লছ।   

 

২.১৬ ভীক্ষা উকযলণয ভাঠ যীক্ষািঃ  

প্রকৃত তথ্য ংগ্রলয নলফ ৃভীক্ষা উকযণমূ (প্রশ্নত্র, জচকমরস্ট) ৩ জন কাযী মনলয় ভাঠ মাৃলয় যীক্ষা কযা 

লয়লছ। এ ভীক্ষায় ব্যফহৃত প্রশ্নভারা  অন্যান্য জচকমরস্টমূলয উলমামগতা (াইরটিং) ঢাকায মভযনৄযস্থ ফধ্যভূমভ 

 স্মৃমতস্তম্ভ এরাকায় গত ২৯ নলবেয ২০১৫   মফগঞ্জ ফধ্যভূমভলত গত ৪ মডলেয ২০১৫ জত মাচাই কযা লয়লছ। 

াইরটিং এয প্রাপ্ত পরাপলরয উয মবমি কলয এ ভীক্ষায ব্যমক্ত যাভকৃ অধ্যাক ড. এ এ এভ আভানুো এ 

ভীক্ষায় ব্যফহৃত প্রশ্নভারা  অন্যান্য জচকমরস্টমূ ংলাধন  মযভাজৃন কলযলছন। 
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২.১৭ ভান মনয়ন্ত্রণ  যীক্ষণিঃ  

আইএভইমডয মূল্যায়ন জক্টলযয কভকৃতাৃগণ এফং ব্যমক্ত যাভকৃ তথ্যংগ্র চরাকালর ভাঠ মাৃলয় মযদনৃ 

কলযলছন। তথ্যংগ্রকাযীলদয অফস্থানস্থর লযজমভলন মলৃফক্ষণ কলযলছন এফং স্থানীয় প্রালনয ালথ জমাগালমাগ 

যক্ষা কলযলছন। তথ্য কমম্পউটালয মরমফদ্ধ কযায নলফইৃ নযণকৃত প্রশ্নভারামূ বালরাবালফ মাচাই ফাছাই কযা 

লয়লছ। প্রমতলফদন জরখায আলগ ংগৃীত তথ্যমূ নৄনযায় বারবালফ মাচাই ফাছাই কযা লয়লছ। 
 

২.১৮ তথ্য ব্যফস্থানা, মফলেলণ এফং প্রমক্রয়াকযণিঃ  
 

ভাঠ মাৃলয়য প্রাপ্ত c~iYK…Z c Ökœvewj we‡køl‡Yi Rb¨ wb‡¤œi Kvh©µg¸‡jv M ÖnY Kiv লয়লছ। 
 

প্রশ্নাফমর m¤úv`bv I †KvwWst  

cÖwZwU cÖkœvewj Kw¤úDUv‡i এমিয c~‡e©B m¤úv`bv I †KvwWs‡qi KvR Kiv লয়লছ।    

Z_¨ Kw¤úDUv‡i এমি  we‡kølYt 

m¤úvw`Z I ‡KvwWs Z_¨ c Ökœvewj Abyhvqx জডটা Acv‡iU‡ii gva¨‡g Kw¤úDUv‡ii mdUIq¨v‡i এমি Kiv লয়লছ। 

SPSS c¨v‡KR জডটা Gw›Uªi Rb¨ e¨envi Kiv লয়লছ। wdª‡Kv‡qwÝ †Uwej mg Í̄ ‡fwi‡qe‡j Ges ক্র ‡Uwej hv 

g~j¨vqb mgxÿvi D‡Ï‡k¨i mv‡_ mvgÄm¨c~Y©, Zv প্রণয়ন Kiv লয়লছ। gvV ch©vq লত জম উাি msMÖn Kiv n‡q‡Q 

Zv mvgwóK we‡kølY Kiv লয়লছ এফং DcvË¸‡jv ‡Rjv, ফয়ীভা I wj½ ‡f‡` নথক Kiv লয়লছ। G Kv‡Ri Rb¨ 

Kw¤úDUvi ‡c ÖvMÖvg e¨envi Kiv লয়লছ। cÖv_wgK DcvË ‡Uwej mg Í̄ c Öavb m~P‡Ki Rb¨ •Zwi Kiv লয়লছ। 

জলকন্ডাময we‡køl‡Yi Z_¨ I c Öv_wgK we‡køl‡Yi Dcv‡Ëi mv‡_ Zzjbvc~e©K we Í̄vwiZ ‡Uwej, eY©bv I we‡kølY 

Kiv লয়লছ। 

২.১৯ প্রমতলফদন প্রণয়নিঃ   
 

আইএভইমডলত উস্থান কযায উলদ্দলশ্য যাভকৃ মনলোক্ত প্রমতলফদনমূ জ কলযলছনিঃ  
 

ক. প্রাযমম্ভক প্রমতলফদনিঃ 

চ্যমক্ত স্বাক্ষলযয যফতী ১৫ কামমৃদফলয ভলধ্য আইএভইমড জত প্রাযমম্ভক প্রমতলফদন জ কযা লয়লছ। প্রমতলফদলন 

মফস্তামযত ভীক্ষা দ্ধমত এফং কাম-ৃমযকেনায ধাযণা প্রদান কযা লয়লছ।  
 

খ. খড়া ভীক্ষা প্রমতলফদনিঃ   

খড়া ভীক্ষা প্রমতলফদন ২৪ এমপ্রর ২০১৬ এয ভলধ্য জভা জদয়া লয়লছ। প্রমতলফদলন ভীক্ষা পরাপর ংগৃীত 

তথ্যামদয আলরালক মফলেলণ কযা লয়লছ।  
 

গ. চূড়ান্ত প্রমতলফদনিঃ     

ভীক্ষায খড়া প্রমতলফদলনয উয জাতীয় কভৃারায় অংগ্রণকাযীলদয যাভলযৃ উয মবমি কলয ভীক্ষা 

প্রমতলফদন  ১৫ জভ ২০১৬ এয ভলধ্য চূড়ান্ত কযা লয়লছ।  
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অধ্যায়িঃ ৩ 

প্রাপ্ত তলথ্যয ংখ্যাগত মফলেলণ 
 

 

৩.১ উিযদাতালদয জনংখ্যাতামত্ত্বক াভামজক টভূমভ   
 

এ ভীক্ষায় ৫৭৬ জন উিযদাতালদয কালছ জথলক প্রশ্নভারায ভাধ্যলভ মুলখামুমখ াক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। 

উিযদাতালদয ভলধ্য ২৮৫ জন মছলরন মফমবন্ন ফয়ম নাযী  ২৯১ জন মফমবন্ন ফয়ম নৄরুল। উিযদাতালদয ভলধ্য ১৬ 

জথলক ২৯ ফছলযয উিযদাতা মছলরন ৪৫.৪%, ৩০ জথলক ৫৯ ফছলযয উিযদাতা মছলরন ৩৭.৩% এফং ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

প্রফীণ উিযদাতা মছলরন প্রায় ১৭% (লটমফর ৩.১) (লরখমচত্রিঃ ৩.১)। উিদাতালদয প্রায় ১৩% মনযক্ষয। মনযক্ষযতায 

মযভাণ ৬০ ঊর্ধ্ৃ প্রফীণলদয মবতলয জফম। জফমযবাগ উিযদাতায় ফমৃনে ৫ভ জশ্রমণ মনৃ্ত  লফাৃচ্চ স্দাতলকািয 

মনৃ্ত (লটমফর ৩.১) (লরখমচত্রিঃ ৩.২)। উিযদাতালদয জফমযবাগই মছলরন গৃমণী (২৫.৩%), ছাত্র (২২.২%), 

চাকমযজীফী (১২.৮%)  ব্যফায়ী (১১.৫%)। ভীক্ষায় অেফয়ীলদয ভলধ্য জফমযবাগ মছলরন ছাত্র (৪৭.৭%) আয 

ফয়স্কলদয মবতলয জফমযবাগ মছলরন গৃমণী (৩৫.১%)  (লটমফর ৩.১) (লরখমচত্রিঃ ৩.৩)।   
 

ভীক্ষায় ৪৩% উিযদাতায ভামক আয় ৬ জথলক ১৫ াজায, ২৭.৩% উিযদাতায ভামক আয় ৫ াজালযয মনলচ 

এফং ১৩.৪% উিযদাতায ভামক আয় মছর ১৬ জথলক ২০ াজায। ভীক্ষায় প্রায় ১৪% উিযদাতায ভামক আয় 

২১ জথলক ৫০ াজায (লটমফর ৩.২) (লরখমচত্রিঃ ৩.৪)।  এ ভীক্ষায় প্রায় ৬১% উিযদাতা মফফামত এফং প্রায় 

৩২% উিযদাতা অমফফামত। মফফামতলদয ভলধ্য প্রায় ৯০% ৩০ জথলক ৫৯ ফছয ফয়ম এফং অমফফামতলদয ভলধ্য 

প্রায় ৬৫% ১৬ জথলক ২৯ ফছয ফয়ম (লটমফর ৩.১  ৩.২)।  
 

 জটমফর ৩.১  উিযদাতালদয  জজন্ডায  ফয়ীভা   

 

জরখমচত্রিঃ ৩.১ উিযদাতালদয ফয় এফং জজন্ডায  

 

 

  

০.০০% 

৫০.০০% 

১০০.০০% 

১৬-২৯  

৩০-৫৯ 

৬০+ 

৪৫.৩০% 

৩৭.৫০% 

১৭.২০% 

৪৬.৪০% 

৩৭.১০% 

১৬.৫০% 

নাযী  নৄরুল  

উিযদাতালদয 

ফয়ীভা 

উিযদাতালদয মরঙ্গ  

জভাট নাযী নৄরুল 

১৬-২৯ ৪৫.৩% ৪৬.৪% ৪৫.৪% 

৩০-৫৯ ৩৭.৫%  ৩৭.১%  ৩৭.৩%  

৬০ ঊর্ধ্ ৃ ১৭.২%  ১৬.৫%  ১৬.৮%  

জভাট (২৮৫) ১০০.০%  (২৯১) ১০০.০% (৫৭৬) ১০০.০% 
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জরখমচত্রিঃ ৩.২ উিযদাতালদয মক্ষাগত জমাগ্যতা 

 

 

 

জরখমচত্রিঃ ৩.৩ উিযদাতালদয জা 

 

 
জরখমচত্রিঃ ৩.৪ মযফালযয ভামক আয় 

 

 
  

মনযক্ষয ৫ভ জশ্রমণ মনৃ্ত ৮ভ জশ্রমণ মনৃ্ত  ভাধ্যমভক উচ্চ ভাধ্যমভক স্দাতক স্দাতলকািয  অন্যান্য 

৬০+ ৩৯.২০% ১৯.৬০% ১১.৩০% ৬.২০% ৯.৩০% ৬.২০% ৩.১০% ৫.২০% 

৩০-৫৯ ১৩.৫০% ২২.৩০% ১৩.০০% ১৪.৯০% ১৩.০০% ৮.৪০% ৬.৫০% ৮.৩০% 

১৬-২৯ ২.৭০% ৪.৯০% ১২.৯০% ১৪.০০% ২৫.৪০% ১৬.৭০% ১৯.৭০% ৩.৮০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

২২% 

১৩% 
১১% 

৭% 

২% 

৭% 

১% 

২৫% 

৬% ৬% 

০.০০% 

৫.০০% 

১০.০০% 

১৫.০০% 

২০.০০% 

২৫.০০% 

৩০.০০% 

৩.৬০% 

২৭.৩০% 

৪২.৭০% 

১৩.৪০% 

৬.৪০% 

২.৪০% ১.৪০% 
২.৮০% 

০.০০% 

৫.০০% 

১০.০০% 

১৫.০০% 

২০.০০% 

২৫.০০% 

৩০.০০% 

৩৫.০০% 

৪০.০০% 

৪৫.০০% 

জকান আয় জনই  ৫ াজালযয 

মনলচ 

৬ জথলক ১৫ 

াজায 

১৬ জথলক ২০ 

াজায  

২১ জথলক ৩০ 

াজায 

৩১ জথলক ৪০ 

াজায 

৪১ জথলক ৫০ 

াজায  

৫০ াজালযয 

উলয  
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জটমফর ৩.২  উিযদাতালদয আথৃাভামজক তথ্যাফমর 

উিলযয ধযন উিযদাতালদয ফয়ীভা জভাট 

১৬-২৯ ৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

মক্ষাগত জমাগ্যতা 

মনযক্ষয ২.৭% ১৩.৫% ৩৯.২% ১২.৮% 

৫ভ জশ্রমণ মনৃ্ত ৪.৯% ২২.৩% ১৯.৬% ১৩.৯% 

৮ভ জশ্রমণ মনৃ্ত ১২.৯% ১৩.০% ১১.৩% ১২.৭% 

ভাধ্যমভক ১৪.০% ১৪.৯% ১৪.৯% ১৩.০% 

উচ্চ ভাধ্যমভক ২৫.৪% ১৩.০% ৯.৩% ১৮.১% 

স্দাতক ১৬.৭% ৮.৪% ৬.২% ১১.৮% 

স্দাতলকািয ১৯.৭% ৬.৫% ৩.১% ১২.০% 

অন্যান্য ৩.৮% ৮.৩% ৫.২% ৫.৭% 

জভাট (২৬৮)  ১০০.০% (২১৫) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৬) ১০০.০% 

তফফামক অফস্থা 

অমফফামত ৬৪.৮% ৪.৭% ১.০% ৩১.৬% 

মফফামত ৩৪.৫% ৮৯.৩% ৭০.১% ৬০.৯% 

মফধফা ০.৮% ৫.১% ২৫.৮% ৬.৬% 

মফত্নীক ০.০% ০.৯% ৩.১% ০.৯% 

জভাট (২৬৪) ১০০.০% (২১৫) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৬) ১০০.০% 
 

৩.২  ভান মুমক্তমৄদ্ধ ংক্রান্ত ধাযণা   

এ ভীক্ষায় প্রায় কর উিযদাতায় (৯৯.৭%) মুমক্তমৄলদ্ধয কথা শুলনলছন (লটমফর ৩.৩)। জফমযবাগ উিযদাতা 

(৬৬.২%)  ফাফা-ভা, বাইলফান, দাদা-দামদ  আত্মীয়স্বজলনয কালছ জথলক শুলনলছন (জরখমচত্র ৩.৫)। উিযদাতালদয 

একটি উলেখলমাগ্য ংখ্যক অং (n=107) মনলজই শুলনলছ, জদলখলছন অথফা মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কলযলছন । প্রায় 

১৭% উিযদাতা মনলজই জদলখলছন ফা শুলনলছন ফা অংগ্রণ কলযলছন । প্রায় ৭% উিযদাতা ফই  নৄস্তক, জযমড, 

টিমব, মক্ষকলদয কালছ জথলক শুলনলছন । ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী ৫৭৬ জলনয ভলধ্য ১৭৪ মুমক্তমৄলদ্ধয আলগ 

জন্গ্রণ কলযমছর। এলদয ভলধ্য জফমযবাগই (৩৪%) ফলরলছ মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় তালদয ফয় মছর ১ জথলক ১০ ফছয, 

৩১% ফলরমছর তালদয ফয় মছর ১১ জথলক ২০ ফছয এফং ২৬% ফলরলছ তালদয ফয় মছর ২১ জথলক ৩০ ফছয। 

উিযদাতালদয ৬৬.২% ঠিকবালফ ফরলত জলযমছলরন জম, ১৯৭১ এয ৭ই ভাচ ৃফঙ্গফন্ধু বালণ মদলয়মছলরন। প্রায় 

৩৪% উিযদাতা ঠিক উিয মদলত ালযমন। প্রায় ১৯% উিযদাতা ভলন কলযন জম, ১৯৭১ এয ৭ই ভাচ ৃ

বুমদ্ধজীফীলদয তযা কযা লয়মছর (জরখমচত্র ৩.৬)। প্রায় ৪০% উিযদাতা ১৯৭১ এয ২৫ জ ভাচ ৃ মক লয়মছর তা 

জালনন না। মাযা জালনন না তালদয ভলধ্য জফমযবাগই নাযী (প্রায় ৫০%)।    

উিযদাতালদয প্রায় ৫০% ঠিকবালফ ফরলত জলযমছর জম, ১৯৭১ এয ২৫ জ ভালচ ৃঅালযন াচরৃাইট ফা মনযী 

ফাঙামরলদয উলয গণতযা শুরু লয়মছর (লটমফর ৩.৩) (জরখমচত্র ৩.৭)।  একইযকভবালফ প্রায় ৬১% উিযদাতা 

১৯৭১ এয ১৪ই মডলেয মক লয়মছর তা ঠিকবালফ ফরলত ালযমন। শুদৄভাত্র ২৬% উিযদাতা এ প্রলশ্নয উিলয 

ঠিকবালফ ফলরলছন জম, ঐ মদন বুমদ্ধজীফীলদযলক  তযা কযা লয়মছর। এ প্রলঙ্গ প্রফীণলদয তুরনায় ১৬ জথক ২৯ 

ফছয ফয়স্ক উিযদাতাযা ঠিক উিয জফম মদলয়লছন (জরখমচত্র ৩.৮)।  আভালদয স্বাধীনতা মদফ কলফ এ প্রলশ্নয 

উিলয ভাত্র ৪৪% উিযদাতা ঠিকবালফ ফরলত জলযলছন জম, ২৬ এ ভাচ।ৃ প্রায় ৫৬% উিযদাতা এ প্রলশ্নয উিয  
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জালন না ফা র্ভর উিয মদলয়লছন। এ প্রলঙ্গ প্রফীণলদয তুরনায় ১৬ জথলক ২৯ ফছয ফয়স্ক উিযদাতাযা ঠিক উিয জফম  

মদলয়লছন (জরখমচত্র ৩.৯)। আভালদয মফজয় মদফ কলফ এয উিলয প্রায় ৭০% উিযদাতা ঠিক উিয মদলয়লছন। প্রায় ২৪% 

উিযদাতা আভালদয মফজয় মদফ কলফ তা জালননা এফং প্রায় ৭ তাং উিযদাতা এ প্রলশ্নয র্ভর উিয মদলয়লছন (জরখমচত্র 

৩.১০)। উিযদাতালদয অলধলৃকয জফম (প্রায় ৫২%) ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ ফীযলশ্রিলদয ম্পলকৃ জালনন না ফা জকন 

তাঁলদযলক ফীযলশ্রি ফরা য় তা জালনন না।  প্রায় ৪৮% উিযদাতা ফলরলছন জম, তাযা মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ লয়লছন ফা ফড় 

অফদান জযলখলছন । ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী ৫৭৬ জন উিযদাতায ভলধ্য ভাত্র ০৪ জন উিযদাতা (০.৭%) ঠিকবালফ াত 

(০৭) জন ীদ ফীযলশ্রলিয  নাভ ফরলত জলযলছন আয ৩১০ জন (৫৪%) উিযদাতালদয ভলধ্য একজন (০১) ীদ 

ফীযলশ্রলিয নাভ  ফরলত ালযমন (জরখমচত্র ৩.১১) (লটমফর ৩.৩) ।       

  

জটমফর ৩.৩  উিযদাতালদয ভান মুমক্তমৄদ্ধ ংক্রান্ত ধাযণা 

উিলযয ধযন উিযদাতালদয ফয়ীভা  জভাট 

১৬-২৯ ৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

আমন ভান মুমক্তমৄলদ্ধয কথা শুলনলছন মক ? 

যাঁ ১০০.০% ৯৯.১% ১০০.০% ৯৯.৭% 

না ০.০% ০.৯% ০.০% ০.৩% 

জভাট (২৬৪) ১০০.০% (২১৫) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৬) ১০০.০% 

ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায ফয় কত মছর ? 

উিযদাতালদয 

মুমক্তমৄদ্ধকারীন 

ফয়ীভা   

উিযদাতালদয ফয়ীভা জভাট 

৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

১-১০ ৬৫.১% ০.০% ৩৩.৯% 

১১-২০ ৩২.৬% ২৯.৪%   ৩০.৫% 

২১-৩০ ২.৩% ৫১.৮% ২৬.৪% 

৩১ ঊর্ধ্ৃ  ০.০% ১৮.৮% ৯.২% 

জভাট (৮৯)  ১০০%  (৮৫) ১০০%   (১৭৮) ১১%   

ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ ফীযলশ্রিলদয ম্পলকৃ জালনন মক? জকন তাঁলদযলক ফীযলশ্রি ফরা য় ? 

উিয জদয়মন .৪ %  .৫ %  .০ %   

তাঁযা ীদ লয় জগলছন  ৫৮.৩%  ৩৩.৮%  ২৪.৭%  

না ৩৬.৪%  ৬২.০%  ৭২.২%  

গণতযা ০.৪% ০.০%   ০.০%  

ফড় অফদালনয জন্য ৪.৫%  ৩.৩%  ২.১%  

জামননা ০.০%  ০.৫%  ১.০%   

জভাট (২৬৪) ১০০.০%  (২১৩) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 
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জরখমচত্র ৩.৫  ভান মুমক্তমৄলদ্ধয কথা আমন কায কাছ জথলক শুলনলছন? 

 

 

জরখমচত্রিঃ ৩.৬  ১৯৭১ এয ৭ই ভাচ ৃমক লয়মছর ?    

 

 

জরখমচত্রিঃ ৩.৭  ১৯৭১ এয ২৫ ই ভাচ ৃমক লয়মছর 

 
 

  

০.২০% 
৩.৭%  

৬৬.২০%  

১৮.৬০% 

০.৯০%  
৫.৬০%  

২.৪০%  ০.৩০%  ০.২০%  ০.৩০%  ১.৬০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

৭০.০০% 

3.70% 

66.20% 

18.60% 

0.90% 

5.60% 

1.60% 2.40% 
0.30% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

মৄদ্ধ  ফঙ্গফন্ধু বালণ 

মদলয়মছলরন  

বুমদ্ধজীফীলদয 

তযা কযা 

লয়মছর  

ঢাকায় বা/ 

আলিারন 

লয়মছলরা 

স্বাধীনতা 

জঘালণা 

কলযমছর  

যাজধানী দখর 

কলযমছর  

ফঙ্গফন্ধুয জন্ 

লয়মছর  

আলিারন 

লয়মছর  

অন্যান্য 

০.৫০% 

৪২.৭০% 

৬.১০% 

৩.১০% 

৫.৯০% 

০.৭০% ০.৩০% ০.২০% 

৪০.৪০% 

০.০০% 

৫.০০% 

১০.০০% 

১৫.০০% 

২০.০০% 

২৫.০০% 

৩০.০০% 

৩৫.০০% 

৪০.০০% 

৪৫.০০% 

উিয জদয়মন  কারযামত্র/ অালযন 

াচরৃাইট  

গণতযা স্বাধীনতা মদফ   াঞ্জামফ/াভরা 

কলযমছর  

ফঙ্গফন্ধুলক ধলয মনলয় 

মগলয়মছর  

ামকস্থামনযা এলমছর  অন্যান্য  জামননা 
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জরখমচত্রিঃ ৩.৮  ১৯৭১ এয ১৪ই মডলেয মক লয়মছর ? 

 

 
জরখমচত্রিঃ ৩.৯  আভালদয স্বাধীনতা মদফ কলফ ? 

 

 
 

জরখমচত্রিঃ ৩.১০  আভালদয মফজয় মদফ কলফ ? 

 
 

জরখমচত্রিঃ ৩.১১  কলয়কজন ীদ ফীযলশ্রলিয  নাভ ফলুন 

৫.২০% 
১.৭০% ০.৯০% 

২৬.০০% 

০.৯০% 
৩.৭০% 

৬১.০০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

৭০.০০% 

উিয জদয়মন  আত্মভণৃ মৄদ্ধ ভাপ্ত  বুমদ্ধজীফী তযা  মৄদ্ধ শুরু  মফজয় মদফ  জামননা  

৫.৬০% 

০.৯০% 

৪৩.৬০% 

৫.৭০% 

১০.৫০% 

৩৩.৮০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

উিয জদয়মন  আত্মভণৃ  ২৬ এ ভাচ ৃ ২১ এ জপব্রুয়াময  মফজয় মদফ  জামননা  

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

৭০.০০% 

উিয জদয়মন  ১৬ মডলেয  ২৬ এ ভাচ ৃ ২১ এ জপব্রুয়াময  জামননা  

৫.০০% 

৬৮.৬০% 

৩.১০% ৪.২০% 

২৩.৫০% 

5.20% 

8.90% 9.60% 
6.80% 

5.20% 
2.10% 

0.70% 

7.50% 

54.00% 

এক (১)  জলনয নাভ 

ফলরলছন 

দুই (২)   জলনয নাভ 

ফলরলছন 

মতন (৩)  জলনয 

নাভ ফলরলছন 

চায (৪)   জলনয 

নাভ ফলরলছন 

াঁচ (৫)   জলনয 

নাভ ফলরলছন 

ছয় (৬)   জলনয নাভ 

ফলরলছন 

াত (৭)   জলনয 

নাভ ফলরলছন 

ভলন ড়লছনা   জকান নাভই ফরলত 

ালযমন   
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৩.৩ উিযদাতালদয মনজ এরাকায় ংগঠিত গণতযা, ফধ্যভূমভ  ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভ ংক্রান্ত ধাযণা  

ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী উিযদাতালদয ভলধ্য জফমযবাগই (৮৮.২%) ফলরলছন জম, ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয 

ভয় তালদয এরাকায় ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ জকান গণতযা লয়মছর (জরখমচত্র ৩.১২)। ভীক্ষায় ৬৮% 

উিযদাতা গণতযায মকায ীদলদয রা জকাথায় যাখা লয়মছর তা জানলতন (লটমফর ৩.৪) ।       
 

প্রায় ৫০% ফলরলছন ফধ্যভূমভ ফরলত “গণকফয” জক জফাঝায় (জরখমচত্র ৩.১৩)। প্রায় ৮২% উিযদাতা ফলরলছ জম, 

তাঁলদয এরাকায় ফধ্যভূমভ আলছ এফং ৯৩% উিযদাতা ফলরলছন তাঁলদয এরাকায় ফধ্যভূমভলত ভান মুমক্তমৄলদ্ধ 

ীদলদয স্মযলণ স্মৃমতস্তম্ভ আলছ। তলফ, প্রায় ৭৪% উিযদাতা ফলরলছন জম, জ স্মৃমতস্তলম্ভয নাভ তাযা জালনন না 

(জরখমচত্র ৩.১৪)।  ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী  ৮৩% উিযদাতা ভলন কলযন জম,  ীদলদয স্মৃমত ধলয যাখায জন্য 

স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ কযা লয়লছ (জরখমচত্র ৩.১৫)।         
 

এ ভীক্ষায় ৯১% উিযদাতা ফলরলছন জম, তাযা স্মৃমতস্তম্ভটিলত মগলয়লছন। উিযদাতালদয প্রায় ৫০% একা মযদনৃ 

কলযলছন, ২৪% মযফালযয দেলদয ালথ মগলয়লছন  এফং ২০% ফন্ধুলদয ালথ মগলয়লছন। ভাত্র ৪% উিযদাতা 

ফলরলছন তাযা মক্ষা প্রমতিালনয ালথ মগলয়লছন । ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী ৭১% উিযদাতা ফলরলছন স্থানটিয 

ভামরক যকায । ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী ৮২% উিযদাতা ভলন কলয জম, স্মৃমতস্তম্ভটি জদখলত এখালন জরাকজন 

আল । অন্য এক প্রলশ্নয উিলয ৬৮% উিযদাতা ফলরন জম, এটি ম্পলক ৃস্থানীয় জনগণ লচতন (লটমফর ৩.৪) ।     

 

জরখমচত্রিঃ ৩.১২  ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায এরাকায় ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ জকান গণতযা লয়মছর? 
 

 
 

 

জরখমচত্রিঃ ৩.১৩ ফধ্যভূমভ ফরলত মক জফাঝায়? 

 

  

৮৮.২০% 

৫.৯০% ৫.৯০% 

যাঁ  না   জামননা  

১২% 

৫০%  

১% 

১% 

৬% 

৩০% 

উিয জদয়মন  

গণকফয  

জরাকজন থালক  

পাকা জায়গা  

অন্যান্য 

জালননা  
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জরখমচত্রিঃ ৩.১৪  এ স্মৃমতস্তলম্ভয নাভ আনায জানা আলছ ?   
 

 

জরখমচত্রিঃ ৩.১৫ আমন জালনন মক এ স্মৃমতস্তম্ভ এখালন জকন মনভাৃণ কযা লয়লছ? 

 

 

জটমফর ৩.৪ উিযদাতালদয মনজ এরাকায় ংগঠিত গণতযা, ফধ্যভূমভ  ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভ ংক্রান্ত ধাযণা 

উিলযয ধযন উিযদাতালদয ফয়ীভা জভাট 

১৬-২৯ ৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

গণতযায মকায জভস্ত ীদলদয রা জকাথায় যাখা লয়মছর আমন জালনন ? 

াঁ ৫৬.৮% ৭২.৪% ৮৬.২% ৬৮.০% 

না ২৫.৬% ২২.২% ১১.৭% ২১.৭% 

জামননা ১৭.৬% ৫.৪% ২.১% ১০.৩% 

জভাট (২২৭) ১০০.০% (১৮৫) ১০০.০% (৯৪) ১০০.০% (৫০৬) ১০০.০% 

আনালদয এরাকায় জকান ফধ্যভূমভ আলছ ? 

াঁ ৮৪.৮% ৭৮.৯% ৭৬.৩% ৮১.৫% 

না ৯.৮% ১৫.৫% ১৬.৫% ১৩.১% 

জামননা ৫.৩% ৪.৭% ৭.২% ৫.৪% 

জভাট (২৬৪) ১০০.০% (২১৩) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৪) ১০০.০%  

আনালদয এরাকায় ফধ্যভূমভলত ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদলদয স্মযলণ জকান স্মৃমতস্তম্ভ আলছ ? 

যাঁ ৯৩.২% ৯০.৬% ৮৭.৬% ৯১.৩% 

না ৬.১% ৭.৫% ৯.৩% ৭.১% 

জামননা ০.৮% ১.৯% ৩.১% ১.৬% 

জভাট (২৬৪) ১০০.০% (২১৩) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৪) ১০০.০% 

২৬.১০% 

৭৩.৯০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

৭০.০০% 

৮০.০০% 

যাঁ না  

৮২.৫০% 

১.৫০% ২.৯০% 
৮.৮০% 
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আমন স্মৃমতস্তম্ভটিলত কখন মগলয়লছন ? 

যাঁ ৯২.৩% ৯৩.৮% ৮১.২% ৯১.০% 

না ৭.৭% ৬.২% ১৮.৮% ৯.০% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

কালদয ালথ মগলয়লছন ? 

একা ৪১.০% ৫৮.০% ৫৮.০% ৪৯.৯% 

মযফায ১৯.৮% ২৬.৫% ৩০.৪% ২৩.৯% 

ফন্ধু ৩৪.৮% ৬.১% ৫.৮% ১৯.৭% 

মক্ষা প্রমতিান ৩.১% ৫.৫% ০.০% ৩.৬% 

অন্যান্য ১.৩% ৩.৯% ৫.৮% ২.৯% 

জভাট (২২৭) ১০০.০% (১৮১) ১০০.০% (৬৯) ১০০.০% (৪৭৭) ১০০.০% 

স্থানটিয ভামরক জক ফা কাযা ফলর আনায ধাযণা ? 

উিয জদয়মন ৮.০% ৯.৪% ১৩.৪% ৯.৪% 

যকায ৭০.১% ৭৪.৬% ৬৭.০% ৭১.৩% 

জনগণ  ৯.৮% ৮.০% ১১.৩% ৯.৪% 

জামন না ১২.১% ৮.০% ৮.২% ৯.৯%  

জভাট (২৬৪) ১০০.০%  (২১৩) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৪)  ১০০.০% 

 

৩.৪ স্মৃমতস্তলম্ভয প্রবাফমূ    

উিযদাতালদয ভলধ্য ৬০% ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটি জনগলণয ভলন ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ জানায আগ্র  বৃমদ্ধ কলযলছ 

(লটমফর ৩.৫.১)। উিযদাতালদয ৬৫% ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটি এ স্থালন ১৯৭১ এ গণতযায মকায এরাকায ভস্ত 

ীলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ লে (জরখমচত্র ৩.১৬)। তলফ প্রায় ৫০% উিযদাতা ভলন কলযন জম এ স্মৃমতস্তম্ভটি তরুণলদয 

৭১ এয জচতনায় উজ্জীমফত কযলত ক্ষভ মকনা জ ম্পলকৃ তাযা জালনন না।    
 

প্রায়  ৩৪% উিযদাতা ভলন কলযন জম, আয জফম কলয জানালনায ভাধ্যলভ এফং ১৮% ভলন কলযন জম, জফম কলয ইমতা 

তুলর ধযায ভাধ্যলভ স্মৃমতস্তম্ভটি তরুণলদয ৭১-এয জচতনায় উজ্জীমফত কযলত ক্ষভ লফ (লটমফর ৩.৫.১)।       
 

প্রায় ৬০% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এ এরাকায জনগলণয ভলধ্য ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ 

জানায আগ্র বৃমদ্ধ জলয়লছ। জফীযবাগ উিযদাতা (৭২%) ভলন কলযন নতুন প্রজলেয তরুণ তরুণী এফং ছাত্র ছাত্রীলদয ভালঝ 

এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ জানায আগ্র বৃমদ্ধ জলয়লছ (জরখমচত্র ৩.১৭)। এ স্মৃমতস্তম্ভটি স্মযণীয় 

কলয যাখায জন্য আয মক মক ব্যফস্থা গ্রণ কযা উমচত এ প্রলশ্ন জফমযবাগ উিযদাতা ভলন কলযন জম, ফাগান এফং 

আলরাকজ্জায ব্যফস্থা কযা, মনয়মভত ংস্কায কযা, াকৃ ততময কযা, মনযািা বৃমদ্ধ কযা, স্মৃমত জাদুঘয  রাইলিময কযা 

উমচত ।    
 

এ ভীক্ষায় ৮২% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটিলক জকন্দ্র কলয এখালন নতুন জদাকানাট  ফা ব্যফা প্রমতিান 

গলড় উলঠমন  এফং ৫০% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটিয কাযলণ এ এরাকায ালথ জনগলণয জমাগালমাগ ফা 

মাতায়াত বৃমদ্ধ ায়মন। ৬৫% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এখানকায জনগলণয ভালঝ ভান 

মুমক্তমৄলদ্ধয ইমতা ম্পলকৃ জানায আগ্র জফলড়লছ। ৮২% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটিলক জকন্দ্র কলয এখালন 

নতুন জদাকানাট ফা ব্যফা প্রমতিান গলড় উলঠমন এফং ৫০% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটিয কাযলণ এ এরাকায 

ালথ জনগলণয জমাগালমাগ ফা মাতায়াত বৃমদ্ধ ায়মন । প্রায় ৬৫% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর 

এখানকায জনগলণয ভালঝ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ইমতা ম্পলকৃ জানায আগ্র জফলড়লছ। প্রায় ৪৪% উিযদাতা ভলন কলযন জম, 

ভান মুমক্তমৄলদ্ধয স্মৃমত ধলয যাখায জন্য এ এরাকায় বৃিয প্রকে জনয়া দযকায (লটমফর ৩.৫.২)।      
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জরখমচত্রিঃ ৩.১৬ আনায ভলত স্মৃমতস্তম্ভটি মকবালফ তরুণলদয ৭১ এয জচতনায় উজ্জীমফত কযলত ক্ষভ লফ 

 

জরখমচত্রিঃ ৩.১৭  স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এ এরাকায কালদয ভলধ্য ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলক ৃজানায আগ্র বৃমদ্ধ জলয়লছ  ? 

 

 
 

৩.৫ স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ, মযলফ  মযেন্নতা ংক্রান্ত ধাযণা        
 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিয অফস্থা জদখায জন্য যকামযবালফ জকউ মযদলৃন আল মকনা এ প্রলশ্নয উিলয প্রায় ৪০% এয জফম 

উিযদাতা ভলন কলযন জম, জকউ যকামযবালফ মযদলৃন আলন না এফং প্রায় ৬০% ভলন কলযন জম, যকামযবালফ 

মযদলৃন আল । এ ভীক্ষায় ৩২% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনয়মভত যক্ষণালফক্ষণ কযা য় না । 

এছাড়া ৫৫% উিযদাতা ভলন কলযন জম, এ স্মৃমতস্তম্ভটিয যক্ষণালফক্ষলণয দাময়ে যকালযয। এছাড়া প্রায় ২২% 

উিযদাতা ভলন কলযন জম, শুদৄ যকায নয়, ালথ জনগলণয দাময়ে যলয়লছ। এ স্মৃমতস্তম্ভটিয জকান মনযািা 

ব্যফস্থা আলছ মকনা এ প্রলশ্নয উিলয প্রায় ৬৫% উিযদাতা “না” ফলরলছন । স্মৃমতস্তম্ভটিয ামফকৃ মযলফ বালরা 

ফলর ভলন কলয প্রায় ৫০% উিযদাতা। অন্যমদলক প্রায় ৬৩% উিযদাতা ভলন কলযন স্মৃমতস্তম্ভটি  এয আলালয 

স্থানগুলরা অমযেন্ন। উিযদাতালদয প্রায় ৫৯% ভলন কলয জম, স্মৃমতস্তম্ভগুলরালত জকান ধযলনয অপ্রীমতকয 

কামকৃরা য় না। অন্যমদলক ৬২% উিযদাতা ফলরলছন জম, স্মৃমতস্তম্ভগুলরালত মফমবন্ন ধযলনয অপ্রীমতকয 

কামকৃরা লয় থালক।  (লটমফর ৩.৬)      

৪.৪০% 

৩৩.৯০% 

১৭.৭০% 

৪.০০% 
৫.২০% 

১.৮০% 
৪.৮০% ১.৫০% 

১০.৭০% 

২.৬০% 

উিয জদয়মন  জফম কলয 

জানালনায 

ভাধ্যলভ  

ইমতা তুলর 

ধযলত লফ  

এভমনলতই 

লফ  

মভমডয়ায 

ভাধ্যলভ  

অনুিান 

ারলনয 

ভাধ্যলভ  

মদফ  

ারলনয 

ভাধ্যলভ 

ইমতা মক্ষা  অন্যান্য জামননা  

৪.৯০% 

৭২.২০% 

১১.৪০% 

০.৭০% 

৮.৮০% 

২.০০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

৭০.০০% 

৮০.০০% 

উিয জদয়মন নতুন প্রজলেয ভালঝ জনগলনয ভালঝ ফায ভালঝ অন্যান্য জামননা 
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জটমফর ৩.৫.১ স্মৃমতস্তলম্ভয  াভামজক   াংস্কৃমতক প্রবাফমূ 

উিলযয ধযন উিযদাতালদয ফয়ীভা জভাট 

১৬-২৯ ৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

াভামজক প্রবাফমূ 

স্মৃমতস্তম্ভটি জদখলত এখালন জরাকজন আল  মক? 

যাঁ ৮০.৯% ৮৪.৫% ৭৬.৫% ৮১.৫% 

না ১০.৬% ১০.৪% ৮.২% ১০.১% 

জামন না ৮.৫% ৫.২% ১৫.৩% ৮.৩% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

এটি ম্পলক ৃস্থানীয় জনগণ মক লচতন ফলর আমন ভলন কলযন ? 

যাঁ ৬৫.৪% ৭২.০% ৬৪.৫% ৬৭.৫% 

না ১৯.৫% ১৫.০% ৮.২% ১৬.০% 

জামন না ১৫.০% ১৩.০% ২৭.১% ১৬.২% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

আমন মক ভলন কলযন এ স্মৃমতস্তম্ভটি জনগলণয ভলন ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলক ৃজানায  আগ্র বৃমদ্ধ কলযলছ ? 

যাঁ ৫৯.৩% ৬৩.৭% ৫৫.৩% ৬০.৩% 

না ১৬.৭% ১৩.০% ১২.৯% ১৪.৭% 

জামন না ২৪.০% ২৩.৩% ৩১.৮% ২৫.০% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

াংস্কৃমতক প্রবাফমূ 

এ স্মৃমতস্তম্ভটি মক এ স্থালন ১৯৭১ এ গণতযায মকায আনায এরাকায ভস্ত ীলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ 

লয়লছ ফলর আমন ভলন কলযন  ? 

যাঁ ৬৮.৭% ৬৪.২% ৫৫.৩% ৬৪.৯% 

না ১১.৪% ১৪.৫% ১১.৮% ১২.৬% 

জামন না ১৯.৯% ২১.২% ৩২.৯% ২২.৫% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

আমন মক ভলন কলযন এ স্মৃমতস্তম্ভটি তরুণলদয ৭১ এয জচতনায় উজ্জীমফত কযলত ক্ষভ ? 

যাঁ ৫৭.৩% ৪৮.২% ৪৩.৫% ৫১.৭% 

না ১৩.৮% ১৬.১% ১১.৮% ১৪.৩% 

জামন না ২৮.৯% ৩৫.৮% ৪৪.৭% ৩৪.০% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

আমন মক ভলন কলযন এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এ এরাকায জনগলণয ভলধ্য ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলক ৃজানায 

আগ্র বৃমদ্ধ জলয়লছ ? 

যাঁ ৫৯.৩% ৫৯.১% ৫৪.১% ৫৮.৪% 

না ১৫.০% ১৫.৫% ১১.৮% ১৪.৭% 

জামন না ২৫.৬% ২৫.৪% ৩৪.৬% ২৬.৯% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

এ স্মৃমতস্তম্ভটি স্মযণীয় কলয যাখায জন্য আয মক মক ব্যফস্থা গ্রণ কযা উমচত? 

ফাগান এফং আলরাকজ্জা   ২.১% ২.৬% ২.২% ২.৩% 

নাভ পরক ১৫.১% ৬.১% ৮.৭% ১.৮% 

াক ৃততময কযা ১৬.৪% ১৩.২% ১৫.২% ১৫.০% 
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মযষ্কায কযা ৪.৮% ৩.৫% ৮.৭% ৪.৯% 

রাইটিং ৬.২% ৩.৫% ৪.৩% ৪.৯% 

মনযািা বৃমদ্ধ কযা ১৮.৫% ২৮.১% ১৩.০% ২১.২% 

াজালনা ০.০% ১.৮% ০.০% ০.৭% 

ঘা রাগালনা ০.০% ১.৮% ২.২% ১.৬% 

মফলনাদন  ০.০% ০.০% ২.২% ০.৩% 

ছাত্র-ছাত্রী মনলয় আা ০.৭% ০.৯% ০.০% ০.৭% 

স্মৃমত জাদুঘয ১৩.০%  ১০.৫% ১৩.০% ১২.১% 

রাইলিময ৪.১% ৭.০% ৮.৭% ৫.৯% 

জভাট ১৪৬ ১১৪ ৪৬ ৩০৬ 

৩.৫.২ স্মৃমতস্তলম্ভয  অথনৃনমতক  ঐমতামক প্রবাফমূ 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিলক জকন্দ্র কলয মক এখালন নতুন জদাকানাট  ফা ব্যফা প্রমতিান গলড় উলঠলছ ? 

যাঁ ১৭.৫% ১৮.১% ২০.০% ১৮.১% 

না ৮২.৫% ৮১.৯% ৮০.১% ৮১.৯% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিয কাযলণ মক এই এরাকায ালথ জনগলণয জমাগালমাগ ফা মাতায়াত বৃমদ্ধ জলয়লছ? 

যাঁ ৫০.৮% ৫১.৮% ৫৭.৬% ৫২.৩% 

না ৪৯.২% ৪৮.২% ৪২.৪% ৪৭.৭% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩)১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

ঐমতামক প্রবাফমূ 

এ স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এখানকায জনগলণয ভালঝ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ইমতা  ম্পলক ৃজানায আগ্র জফলড়লছ 

ফলর আমন ভলন কলযন ? 

যাঁ ৬২.৬% ৬৭.৪% ৬২.৪% ৬৪.৭% 

না ৯.৮% ৬.৭% ৭.১% ৮.২% 

জামন না ২৭.৬% ২৫.৯% ৩০.৬% ২৭.৫% 

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০% (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

আনায ভলত ভান মুমক্তমৄলদ্ধয স্মৃমত ধলয যাখায জন্য আনায এরাকায় আয মক মক দলক্ষ জনয়া দযকায?  

উিয জদয়মন ১৮.২% ১৮.৮% ২৭.৮% ২০.০% 

াক ৃততময ১.১% ২.৮% ০.০% ১.৬% 

যাস্তায উন্নয়ন কযা .৮% ০.৯% ০.০% ০.৭% 

স্কুর ততময ১.৫% .০% ১.০% ১.০% 

সুিয কযলর লফ ৫.৭% ৬.৬% ৭.২% ৬.৩% 

অনুিান কযা ৬.৮% ১.৪% ৩.১% ৪.২% 

এবালফ থাকলরই বালরা য়  ১.১% ০.৫% ২.১% ১.০% 

বৃিয প্রকে জনয়া দযকায ৪৭.০% ৪৫.৫% ৩৩.৬% ৪৪.১% 

ীদ মভনায মনভাৃণ  ১.৯% ৩.৮% ৩.১% ২.৮% 

অন্যান্য ৫.৭% ১১.৩% ৭.২% ৮.০% 

জামন না ৫.৭% ১১.৩% ৭.২% ৮.০% 

জভাট (২৬৪) ১০০.০%  (২১৩) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% (৫৭৪)  ১০০.০% 
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জটমফর ৩.৬ স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ, মযলফ  মযেন্নতা ংক্রান্ত ধাযণা  

উিলযয ধযন উিযদাতালদয ফয়ীভা জভাট 

১৬-২৯  ৩০-৫৯  ৬০ ঊর্ধ্ ৃ

এ স্মৃমতস্তম্ভটিয অফস্থা জদখায জন্য যকামযবালফ জকউ মক মযদলৃন আল? 

যাঁ  ৫৮.৫%  ৫৭.৫%  ৫৭.৬%  ৫৮.০%  

না ২২.০%  ২৫.৪%  ২৪.৭%  ২৩.৭%  

জামন না ১৯.৫%  ১৭.১%  ১৭.৬%  ১৮.৩%  

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০%  (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিয মনয়মভত যক্ষণালফক্ষণ কযা য় মক? 

যাঁ ৩১.৭%  ২৯.০%  ৩৬.৫%  ৩১.৫%  

না ৬৮.৩%  ৭১.০%  ৬৩.৫%  ৬৮.৫%  

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০%  (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিয যক্ষণালফক্ষলণয দাময়ে কায ফলর আমন ভলন কলযন ? 

উিয জদয়মন ১.৩%  ০.০%  ০.০%  ০.৬%  

যকায ৫৩.৮%  ৫১.৮%  ৬৮.৫%  ৫৫.২%  

যকায  জনগন ২৪.০%  ২১.৪%  ১৬.৫%  ২১.৮%   

জচয়াযম্যান ফা 

জভোয  

১৪.১%  ২৩.১%  ১২.৯%  ১৭.০%  

প্রান ৩.৮%  ৩.৬%  ৩.২%  ৩.৬%  

স্কুলরয মক্ষক ১.৩%  ০.০%  ০.০%  ০.৬%  

অন্যান্য ১.৩ %  ০.০%  ০.০% ০.৬% 

জামন না .০%  ০.০%  ৩.২%  ০.৬% 

জভাট ৭৮ ৫৬ ৩১ ১৬৫ 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিয জকান মনযািা ব্যফস্থা আলছ মক?  

যাঁ ২৪.০%  ২৩.৮%  ২৯.৪%  ২৪.৮%  

না ৬৬.৩%  ৬৭.৪%  ৫৭.৬%  ৬৫.৩%  

জামন না ৯.৮%  ৮.৮%  ১২.৯%  ৯.৯%  

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০%  (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

স্মৃমতস্তম্ভটিয ামফকৃ মযলফ আনায কালছ জকভন ফলর ভলন য় ? 

বালরা ৫০.৪%  ৪৫.৬%  ৫৭.৬%  ৪৯.৮%  

খাযা ১৮.৭%  ১৪.০%  ১৭.৬%  ১৬.৮%  

জভাটামুটি ৩০.৯%  ৪০.৪%  ২৪.৭%  ৩৩.৪%  

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০%  (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

স্মৃমতস্তম্ভটি  এয আলালয স্থানগুলরালক মক আনায কালছ মযছন্ন ফলর ভলন য় ? 

যাঁ ৩৬.৬%  ৩৫.৮%  ৪৩.৫%  ৩৭.৪%  

না ৬৩.৪%  ৬৪.২%  ৫৬.৬%  ৬২.৬%  

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০%  (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 

এ ফধ্যভূমভ জক জকন্দ্র কলয এখালন মক জকানধযলনয  অপ্রীমতকয কামকৃরা য় ? 

যাঁ ৩০.১%  ২১.২%  ৮.২%  ২৩.৩%  

না ৫৪.১%  ৬১.১%  ৬৮.২%  ৫৯.২%  

জামন না ১৫.২%  ১৭.৬%  ২৩.৫%  ১৭.৭%  

জভাট (২৪৬) ১০০.০% (১৯৩) ১০০.০%  (৮৫) ১০০.০% (৫২৪) ১০০.০% 
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মক ধযলনয অপ্রীমতকয কামকৃরা াধাযণত এখালন লয় থালক ?  

উিয জদয়মন  ৪.১%  ০.০%  ০.০%  ২.৫%  

জনা , মফমড় 

মগালযট  

৫৯.৫%  ৬৫.৯%  ৭১.৪%  ৬২.৩%  

মছনতাই , ভাযাভাময  ১৩.৫%  ২২.০%  ১৪.৩%  ১৬.৪%  

অন্যান্য ৬.৮%  ৭.৩%  .০%  ৬.৬%  

জামন না ১৩.৫%  ৪.৯%  ১৪.৩%  ১০.৭%  

জভাট ৭৪ ৪১ ৭ ১২২ 

 

  

৩.৬ ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় ৬০ ফছলযয অমধক জনলগািীয ধাযণা   
 

এ ভীক্ষায় ৬০ ঊর্ধ্ৃ উিযদাতালদয (৫৭৬ জন উিযদাতালদয ভলধ্য জভাট ৯৭ জন মছর ৬০ ঊর্ধ্ৃ) ভলধ্য প্রায় ৯৬% 

ভান মুমক্তমৄদ্ধ জদলখলছন। তলফ তাঁলদয ভলধ্য প্রায় ৭০% উিযদাতা মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কলযন মন। প্রায় ৫৮%  

উিযদাতালদয মযমচত আত্মীয়স্বজন মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ লয়লছন । ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় উিযদাতলদয এরাকায় মক 

মক ক্ষমত লয়মছর তা মফস্তামযত ফরলত ালযমন প্রায় ৮৪% উিযদাতা। প্রায় ৫৪% উিযদাতালদয ভান মুমক্তমৄলদ্ধ 

অং জনয়া মুমক্তমৄদ্ধালদয ালথ মযচয় আলছ । মুমক্তমৄলদ্ধ অং জনয়া উিযদাতায এরাকায কলয়কজন ফীয 

মুমক্তলমাদ্ধায নাভ ফরলত জলযলছন প্রায় ৯০% উিযদাতা।  প্রায় ৭০% উিযদাতা ভলন কলযন জম, তরুণযা মুমক্তমৄদ্ধ 

ম্পলক ৃঅফগত। উিযদাতালদয ৭৩% ভলন কলযন জম তরুণযা এ প্রকলেয পলর মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনায় উদ্বদু্ধ লয়লছ ।   

(লটমফর ৩.৭)  

 

 

জটমফর ৩.৭ ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় ৬০ ফছলযয অমধক জনলগািীয ধাযণা   

উিলযয ধযন উিযদাতালদয ফয়ীভা জভাট 

৬০ ঊর্ধ্ ৃ

আমন ভান মুমক্তমৄদ্ধ জদলখলছন ? 

যাঁ ৯৫.৫% ৯৫.৫%  

না ৪.১% ৪.১% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 

আমন ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কলযমছলরন ?  

যাঁ ২৯.৫% ২৯.৫% 

না ৭০.৫% ৭০.৫% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 

১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় এ এরাকায় জকান মৄদ্ধ লয়মছর ? 

যাঁ ৭৮.৪% ৭৮.৪% 

না ২১.৬% ২১.৬% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 

আনায মযমচত জকউ মক ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ লয়লছন ? 

যাঁ ৫৭.৭% ৫৭.৭% 

না ৪২.৩% ৪২.৩% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 
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ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় এ এরাকায় মক মক ক্ষমত লয়মছর? 

উিয জদয়  মন ৮৩.৯% ৮৩.৯% 

ফামড়ঘয নৄমড়লয় মদলয়মছর/ জবলঙ্গ 

মদলয়মছর 

৫.৪% ৫.৪% 

লুটাট ৫.৪% ৫.৪% 

ভানুলজন ধলয মনলয় জগমছর ১.৮% ১.৮% 

গুমর কলযমছর ৩.৬% ৩.৬% 

জভাট ৫৬ ৫৬ 

ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অং জনয়া জকান ফীয মুমক্তলমাদ্ধায ালথ আনায মযচয় আলছ ? 

যাঁ ৫৩.৬% ৫৩.৬% 

না ৪৬.৪% ৪৬.৪% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 

ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অং জনয়া আনায এরাকায কলয়কজন ফীয মুমক্তলমাদ্ধায নাভ ফরলত াযলফন ? 

উিয জদয় মন ১.৯% ১.৯% 

যাঁ ৯০.৪% ৯০.৪% 

না ১.৯% ১.৯% 

জামন না ৫.৮% ৫.৮% 

জভাট ৫২ ৫২ 

আনায এরাকায় তরুণ প্রজন্ ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় অফগত মক? 

যাঁ ৬৯.১% ৬৯.১% 

না ৩০.৯% ৩০.৯% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 

আনায এরাকায় তরুণ প্রজন্ ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় উদ্বদু্ধ লয়লছ মক? 

যাঁ ৭৩.২% ৭৩.২% 

না ২৬.৮% ২৬.৮% 

জভাট (৯৭) ১০০.০% (৯৭) ১০০.০% 
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অধ্যায়িঃ ৪ 

এপমজমড, মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকায, স্থানীয় কভৃারা 

 জক স্টামড জথলক প্রাপ্ত তলথ্যয মফলেলণ 
 

৪.১ দরীয় আলরাচনা জথলক প্রাপ্ত তথ্য    

এপমজমডিঃ ১, স্থানিঃ  আভতরী যকাময প্রথমভক মফদ্যারয়, ফাহুফর, মফগঞ্জ, তামযখিঃ ২৬- ০৩-২০১৬  

 দরীয় আলরাচনায শুরুলতই ফীয মুমক্তলমাদ্ধা  প্রাক্তন জচয়াযম্যান আবুর ামভ উক্ত প্রকেটিয ধাযণায কথা 

ব্যক্ত কলযন। মতমন ফলরন যাজাকায, আরফদয  াকফামনীয মনভভৃবালফ তযামলজ্ঞয এক জরন্ত াক্ষী র এ 

স্থানটি।     

 প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তা ম্পলক ৃ এক ফীয মুমক্তলমাদ্ধা নলয জগায়ারা ফলরন জম, আভযা জতা ভলযই মালফা, 

আভালদয নামত-নাতমনযা জমন মৄদ্ধ ম্পলক ৃজানলত ালয তায জন্য এ স্তলম্ভয গুরুে অলনক জফম।   

 আিঃ রমতপ ফলরন জম, মৄদ্ধ জল লয়লছ ৪৫ ফছয আলগ, ক্ষত মুলছ মায়মন, আয এ স্তম্ভটি জদখলরই ১৯৭১ 

ফফযৃতায মচত্র জচালখ জবল লঠ। তাই এটিয প্রলয়াজনীয়তা অতযামধক। কলরজ সয়া মক্ষাথী জযাদ ব্যনাজী 

ফলরন, আমভ মৄদ্ধ জদমখমন, আভালদয প্রজলন্য জকউই মৄদ্ধ জদলখমন, তযামজ্ঞ জদলখমন, ফফযৃতা জদলখমন, তাই এ 

স্তম্ভটা জদখলরই তালদয কথা ভলন লড় মাযা মনভভৃবালফ মৃতুযফযণ কলযলছন এখালন।  

 আভতমর চা ফাগালনয ম্যালনজায ফলরন জম, জম ভৎ উলদ্দশ্য মনলয় এ মভনাযটি মনভাৃণ কযা লয়লছ তা আলদৌ 

পর য়মন। আালয জরাকজনই এ ম্পলক ৃ জতভন বালরা জালন না। জকননা এয ম্পলক ৃতালদয মকছুই 

জানালনা য়মন এফং এখালন জকান মদফ উদমান কযা য়না।   

 তায ফক্তব্য ভথনৃ কলয কাযী মমক্ষকা সুপ্রীয়া যাণী জদফ ফলরন উলদ্দশ্য ভৎ লর যক্ষণালফক্ষণ  

তদাযমকয অবালফ উলদ্দশ্য ফাস্তফায়ন য়মন। স্থানীয় জভোয শ্রীকুভায ফলরন স্মৃমতস্তম্ভটিয ীভানাটুকুই জঙ্গলরয 

আস্তযন লড় রতাাতায় জঢলক জগলছ। মায পলর জদখা মায় জম, স্তম্ভটি ঘন জঝাঝালড়য ভলধ্য অফস্থান কযলছ। 

তায ভলত স্তম্ভটিয ফতভৃান অফস্থা জতভন বালরা জনই।  

 স্কুলরয প্রধান মক্ষক আব্দুর কুদ্দু ফলরন জম, স্তম্ভটিয গুরুে, তাৎম ৃ  উলদ্দশ্য ম্পলক ৃ আভতরী গ্রালভ 

ফফাকাযী ৫% জরাক ঠিকবালফ ফরলত াযলফ না।     

 এমদলক রমতপ নূয ফলরন, মভনাযটি জবলঙ মালে, জরা লড় জৌিম ৃ নষ্ট লয় মালে। মতমন ফলরন জম, 

মযলফ অতযন্ত বালরা মকন্তু াালড়য অলনক উচ্যলত স্তম্ভটিয অফস্থান। তাই দূয-দূযান্ত জথলক জছলর জভলয়যা 

এখালন এল অনফধ কালজ মরপ্ত য়। মায অলনক অলনক প্রভাণ আভযা মনলজযাই। ন্ধযা য়া ভালনই স্তম্ভটিয 

াভলনয ভতর াকা অংটিলত ভদ, জুয়া, গাঁজায আয ফল। তা জখরা জতা াধাযণ লয় জগলছ। এখন জতা 

মযফালযয জরালকযাই মশুলদয ইখালন জমলত জদয় না কাযণ ইখালন নামক খাযা জরালকয আড্ডাখানা।  

এপমজমডিঃ ২, স্থানিঃ চাঁচড়া, যায়াড়া, মলায, তামযখিঃ ২৫- ০২-২০১৬ 

 ২০০৩ ালর চাঁচড়া যায়াড়া কারীতরা স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃণ কযা য়। প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তা অমযীভ। 

প্রকেটি মনভাৃলণয উলদ্দশ্য পর লয়লছ ফলর আমভ ভলন কময না। কাযণ শুদৄ একটা স্মৃমতস্তম্ভ মদলয় স্মৃমত ধলয 

যাখা ম্ভফ নয়। এয জন্য আয জমভ অমধগ্রণ কলয জখালন প্রাচীয মদলয় স্থান কযলত লফ মুমক্তমৄদ্ধ ংক্রান্ত 

জাদুঘয  রাইলিময। াল থাকলফ নেলরয ফাগান  ফায জায়গা, ানীয় জলরয ব্যফস্থা, মফদুযলতয ব্যফস্থা 

এফং  প্রাচীয জগলটয ব্যফস্থা। এছাড়া াফকৃ্ষমণক জরাক মনমৄক্ত যাখলত লফ স্মৃমতস্তম্ভটি মনযািা প্রদান  

মযষ্কায মযেন্ন যাখায জন্য।  
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 আলর প্রকেটি মযকেনা  ফাস্তফায়ন কালর আভালদযলক জানালনা য়মন। প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা ফরলত 

জগলর খুফ বালরা না। খুফই ংকীণ ৃস্থালন মনভাৃণ কযা লয়লছ। একজন মনযািাকভী মনমৄক্ত কযা লর নাই 

জকান মযেন্নতা কভী এফং জকানধযলনয যক্ষণালফক্ষণ কযা য় না। াল থাকা মন্দুলদয কারী ভমিলযয 

কাযলণ য়ত তাযা মযষ্কায কলয যালখন। প্রকেটি মনভাৃণকালর ভারাভার  ঠিকাদায মনফাৃচলনয ভানদণ্ড ঠিক 

মছর না। জম ধযলনয কংমক্রট  ভারাভার প্রলয়াজন মছর তা ঠিক মছর মকন্তু বালরা মছর না। দরীয় ঠিকাদায 

অলনক ভয় বার কাজ কলয না। উকযলণয ভান খুফ একটা বালরা মছর না। স্মৃমতস্তম্ভটিলত প্রলয়াজন মছর 

জলালয টাইর রাগালনা, জদয়ালর মুয যার ততময কযা; মকন্তু তা কযা য়মন। ইট মদলয় জদয়ার ততময লয়লছ 

এফং জলালয শুদৄভাত্র মলভন্ট রাগালনা।  

 স্মৃমতস্তম্ভটি ১৯৭১ ালর গণতযায মকায ীদলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ। মকন্তু শুদৄ স্মৃমতস্তম্ভটি মদলয় 

ম্ভফ নয়। খালন প্রলয়াজন এভন মকছু মনদনৃ মা মৄদ্ধলক মনলদৃ কযলফ। স্মৃমতস্তম্ভটিলত পরক থাকলফ, 

জদয়ালর মুয যার ততময কযলত লফ, াক ৃ মটৃন জকন্দ্র মললফ গলড় তুরলত লফ, জমখালন ভানুল জফড়ালত 

আলফ, এ স্মৃমতস্তম্ভটিয ম্পলক ৃজানলত চাইলফ এফং তালদয ভলধ্য  জদলপ্রভ জাগ্রত লফ।   

এপমজমডিঃ ৩, দানাাটমর যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়, মকলাযগঞ্জ, তামযখিঃ ২৪- ০২-২০১৬ 

 প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তা তুলর ধলযন স্থানীয় মফমষ্ট ব্যমক্ত তাজুর ইরাভ। মতমন ফলরন মৄলদ্ধয ভয় 

াঞ্জাফীলদয বয়াফতা এ জদলয ভানুল মালত র্ভলর না মায় তায জন্য এ স্মৃমতস্তম্ভটিয প্রলয়াজনীয়তা আলছ। 

 প্রকেটি জম উলদ্দলশ্য মনভাৃণ কযা লয়লছ তায ১%  পর য়মন ফলর ভলন কলযন ফীয মুমক্তলমাদ্ধা ছপয 

উমদ্দন। মতমন ফলরন স্তম্ভটি ফানালরই কাজ জল নয়। চাই মথামথ মূল্যায়ন। স্তম্ভটিয ফতভৃান অফস্থা তুলর 

ধযলত মগলয় ফীয মুমক্তলমাদ্ধা ছমপয উমদ্দন ফলরন, এটি মনভাৃণ কযায জচলয় না কযাই বালরা মছর। এটিয 

ফতভৃান অফস্থা অতযন্ত নাজুক, জনাংযা, বাঙা, ভর-মুত্র, টয়লরলটয ্ামকি  জথলক অমফযত জনাংযা ামন চ্যইলয় 

ড়লছ। মাযা াক ফামনীয ালত মনিুযবালফ তযায মকায লয়মছর, আজ তালদয এবালফই োন জানালনা 

লে। এটি অতযন্ত দুিঃলখয।   

 স্থানীয় মফমষ্ট ব্যমক্ত আমভয জালন ফলরন স্তম্ভটিয নফাৃংল টয়লরলটয ্ামকি  থাকলর এ প্রকেটি কতটুকু 

পরতা জলয়লছ তা আয ব্যাখ্যা কযলত লফ না। মতমন ফলরন ন্ধযালফরা জতা দূলযয কথা মদলনয জফরায় 

জকউ মাতায়াত কলয না এত মফশ্রী অফস্থা থাকায কাযলণ।    

 এমদলক মমক্ষকা আপলযাজা আক্তায ফলরন, জম উলদ্দলশ্য স্তম্ভটি মনভাৃণ কযা লয়লছ তা কখলনা পর লফ না 

মমদ না এয ংস্কায  মথামথ যক্ষণালফক্ষণ কযা য়।   

 এ জক্ষলত্র উলজরা কাযী মক্ষা অমপায জনাফ কমফরুর ইরাভ তায ফক্তলব্য ফলরন, জম উলদ্দলশ্য এটি 

মনভাৃণ কযা লয়লছ তা একটু পরতায মুখ জদলখলছ ফলর আমভ ভলন কময না। কাযণ এয ামযামশৃ্বক অফস্থা 

অতযন্ত জনাংযা মা ফলর জল কযা মালফ না।  স্মৃমতস্তম্ভটিলত ভয়রা ামন এল জভা লয় থালক।  

 জনাফ রুকন মভয়া ফলরন, প্রকৃতলক্ষ জম স্থানটিলত স্তম্ভটি মনভাৃণ কযা লয়লছ, জখালন জকান ফধ্যভূমভই জনই। 

তলফ এটিয ২০০ গজ মিলভ জযরমিলজয উয জথলক ভযা রা জপরা লতা ফলর জালনন। তায কথালক 

ভথনৃ কলযন আাদ, স্থানীয় জভোয আমরমুয যভজান। এখালন স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয ভয় স্থানীয় জনগণলক 

ম্পৃক্ত কযা য়মন। মায পলর জকউ এয ম্পলক ৃবালরা ধাযনা ব্যক্ত কযলত াযলছনা ফলর ভত প্রকা কলযন 

মতমন।  

 তায কথালক ভথনৃ মদলয় প্রধান মমক্ষকা ছাভসুন্নাায জফগভ ফলরন, এটিয অফস্থা খুফই খায। খালন 

মায়াই মায় না।  

 এ প্রকেটিলত মলথষ্ট অথ ৃফযাদ্দ মছর মকন্তু কাজ লয়লছ মনেভালনয উকযণ মদলয়। জকননা ভাত্র কলয়ক ফছলযয 

ব্যফধালনই এয মনলচয টাইর গুলরা উলঠ জগলছ ফলর দামফ কলযন মুমজফয যভান।  
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 মক্ষাথী জাাগ মভয়া ফলরন, এ প্রকেটিয ভাধ্যলভ মনমিতবালফই মৄফ ভাজ  যফতী প্রজন্ ভান 

মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় াক ফামনীয ফফযৃতা ম্পলক ৃজানলত াযলফ। তলফ স্মৃমতস্তম্ভটিয ংস্কালযয প্রলয়াজন।  

 প্রকেটিয মযেন্নতা মনলয় মক্ষাথী আপলযাজা আক্তায ফলরন এ স্মৃমতস্তম্ভটি জকান ীদলদয স্মযলণ মনভাৃণ 

কযা য়মন। মমদ তাই ত তালর এটিয মযচমাৃ থাকত। স্কুলরয জছাট জছাট জছলরযা স্তলম্ভয উয ফল ফা 

দামড়লয় প্রাফ কযত না। ফতভৃালন স্তলম্ভয মা অফস্থা তা জদলখ ভলন য়, এটি ভয়রায স্তুলয উয দামড়লয় 

থাকা জকান স্তম্ভ।  

এপমজমডিঃ ৪ স্থানিঃ নগযকািা, পমযদনৄয, তামযখিঃ ২৯- ০২-২০১৬ 

 ১৯৭১ ালরয ১রা জুন পমযদনৄলযয নগযকািায় ামকস্তামন ানাদায ফামনী  এ জদীয় মকছু যাজাকায 

আরফদযলদয লমামগতায় ভমরা  মশু ৩৮ জনলক এক রাইলন দাঁড় কমযলয় গুমর কলয তযা কলয। 

ফধ্যভূমভটি ৭১ এ ীদলদয স্মৃমত যক্ষায় মফলল ভূমভকা ারন কযলছ।    

 প্রকেটিয উলদ্দশ্য পর লয়লছ। মকন্তু স্মৃমতস্তম্ভটি তখনই মযনণ ৃরূ জনলফ মখন জখালন ম্পূণ ৃ মনযািা 

ব্যফস্থা থাকলফ, থাকলফ মযেন্নতা কভী, থাকলফ মফদুযলতয ব্যফস্থা, আলাল াক ৃ নেলরয ফাগান, মটৃন 

জকন্দ্র, মুক্তভঞ্চ, রাইলিময, জরাকভাগভ। তখনই এয উলদ্দশ্য ম্পূণ ৃ পর লফ। অন্যথায় ভলন লফ 

স্মৃমতস্তম্ভটি শুদৄ একটা ইট াথলযয ততময স্তম্ভ। জজন্য দলক্ষ গ্রণ কযলত লফ এফং ব্যাকবালফ প্রচায 

চারালত লফ।       

 প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা খুফই জাচনীয়। এটা শুদৄ মনভাৃণ লয়লছ জনই জকান মনযািা ব্যফস্থা, জনই জকান 

তদাযমক, খানকায মযলফ ভলনাযভ লর যক্ষণালফক্ষলণয অবালফ অফলমরত লয় আলছ। ফাইলযয প্রাচীলয 

জম যড ব্যফায কযা লয়লছ তা খল খল ড়লছ। প্রকেটি ফাস্তফায়লনয ভয় আভালদয জানালনা য়মন। 

যফতীলত জানা মায় গণনত ৃ মফবাগলক দাময়ে জদয়া য়। মকন্তু তাযা জরাকারবালফ ঠিকাদায ঠিক কলয 

মনেভালনয  স্বে খযলচ কাজ কযায়। জখালন স্থানীয় জনগণ  মুমক্তলমাদ্ধা ংলদয অংগ্রণ এয 

প্রলয়াজনীয়তা মছর ফলর আমভ ভলন কময। ভারাভার  ঠিকাদায মনফাৃচলনয ভানদণ্ড ঠিক মছর না। মমদ থাকত 

তলফ সুিযবালফ  ভজবুতবালফ কাজটি ম্পূণ ৃকযা থাকত। স্থানাগুলরালত পাটর ধলযলছ, ালয জদয়ালর 

ব্যফহৃত যডগুলরা জদয়ার জথলক খল খল ড়লছ। বালরা জকান জগট ততময কযা য়মন। বাস্কম ৃ মুয যার 

ততময কযলত লফ।  

এপমজমডিঃ ৫, স্থানিঃ  জজারগাঁ যকাযী প্রাথমভক মফদ্যারয়, মঝনাইগাতী, জযনৄয, তামযখিঃ ২১- ০২-২০১৬ 

 জযনৄয জজরা মুমক্তলমাদ্ধা কভান্ডায এ, এ, এভ, নুরুর ইরাভ মলযা ফলরন জম, প্রকেটি ম্পলক ৃমতমন মকছুটা 

জানলতন তলফ নৄলযানৄময নয়। মতমন আয ফলরন মযকেনা আয ফাস্তফায়লনয ভালঝ মফস্তয াথকৃয থাকায় 

এভন জৌধ ম্পলক ৃআল-ালয ভানুললয বালরা ধাযণা জনই।   

 প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তায গুরুে তুলর ধলয মমক্ষকা উলে কুরসুভ মনা ফলরন, এটিয গুরুে অলনক, তলফ 

যকায মথামথ যক্ষনালফক্ষলণয দলক্ষ না মনলর এ প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তা ফলর মকছুই থাকলফনা। এমদলক 

কলরজ সয়া মক্ষাথী ামফনা ইয়ামভন ফলরন, তায ভত অলনলকই মুমক্তমৄলদ্ধয ঠিক ইমতা জালন না। 

এভন মক অত্র এরাকায অলনক মক্ষাথীই ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভটিয মনভাৃলণয কাযন ম্পলক ৃজালন না। 

জতভমনবালফ মুমক্তমৄলদ্ধয ঠিক ইমতা জকউ ঠিকবালফ জালন না।   

 প্রকেটিয পরতা মনলয় লি  ংয় প্রকা কলযন এরাকায মফমষ্ট ব্যমক্ত জভায়ালজ্জভ জালন। মতমন 

ফলরন, এ প্রকে জম উলদ্দলশ্য মনভাৃণ কযা লয়লছ তা নৄলযানৄময পর য়মন। কাযণ মললফ মতমন উলেখ কলযন 

এ স্মৃমতলৌধটি অমত্ন আয অফলরায় লড় থাকায নানান মদক। তায কথালক ভথনৃ মদলয় অনা ৃ সয়া 

মক্ষাথী যালদুর ইরাভ তায অমবভত ব্যক্ত কলযন, মথামথ ংযক্ষলণয জন্য ব্যফস্থা জনয়ায জন্য দামফ 

জানান।  
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 প্রকেটি লযজমভলন মযদনৃ কলয আলরাচনায় অংগ্রণকাযী কর আলরাচক এ মদ্ধালন্ত একভত লয়লছন 

জম, উক্ত প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা খুফই নাজুক। কাযণ মললফ তাযা দামফ কলযন এ স্মৃমতলৌলধয চাযালয 

জফার অফস্থায কথা। প্রকেটিয নফমৃদলকয জায়গা জফদখর লয় াঁক ফমজয চাল চরলছ। প্রকেটিয মছলন 

মত্রতত্র ভরমুত্র, আফজনৃা লড় আলছ। এভনমক জফদীয মনলচয অং আালয জরাকজন মনলজয কালজ 

ব্যফায কলয আলছ ফলর কলরয অমবভত।  

 মকািায আরী ফলরন, আজকার স্মৃমতলৌধ য়া ভালনই আফজনৃায স্তু ততময কযা। গরু ছাগর আয ভানুললয 

ভর-মুত্র ছাড়া আয মক লত ালয? এ মদলক এ প্রলশ্নয আলরালক ফীয মুমক্তলমাদ্ধা মদুর ইরাভ ফলরন, মৄলদ্ধয 

ভয় জমখালন ত ত ভানুল জক ভাটি চাা জদয়া লয়লছ জখালন আজ আফজৃনায স্তু ! বাফলত অফাক 

রালগ। আয এ জন্যই মক মৄদ্ধ কলযমছরাভ ?   

এপমজমডিঃ ৬, স্থানিঃ ইউএন অমপ, ফমযার, তামযখিঃ ২২- ০২-২০১৬    

 ফধ্যভূমভ ফরলত শুদৄভাত্র ফমযালরয মত্র জগাডাউন নদীয ালড়য ফধ্যভূমভ জফাঝায় না। এছাড়া নৄটিয়ালত  

একালথ অলনকজনলক তযা কযা য়। জখালন একটা স্মৃমতস্তম্ভ য়া দযকায। কাযণ টা  একটা 

ফধ্যভূমভ। আভানতগঞ্জ মফদুযৎ উন্নয়ন জফাড ৃঅমপল ামকস্তানী ানাদায ফামনীয কযাম্প মছর। জখালন খালরয 

উয জজটিলত গণতযা কযত। আভানতগঞ্জ ভামুমদয়া ভাদ্রাা প্রাঙ্গলণ খালরয উয কালঠয মিলজয উয 

যাজাকায ফামনী গণতযা কযত। ২০০৩ ালর ফধ্যভূমভ ম্পলক ৃমুমক্তলমাদ্ধালদয অগ্রণী ভূমভকা থাকা দযকায 

মছর। মুমক্তলমাদ্ধা ংদলক জকান মকছু জানালনা য়মন।  

 আমভ একভত মুমক্তলমাদ্ধালদয ালথ আভালদয  জানালনা উমচত মছর। স্মৃমতস্তম্ভটি প্রথভ গণনত ৃ মফবাগ 

২০০৩ ালর ফাস্তফায়ন কলয। জমখালন অথ ৃফযাদ্ধ মছর ১৬ রক্ষ ৪১ াজায ৬২৮ টাকা। আভায ভলন য় না 

এত টাকা খালন ব্যয় কযা লয়লছ। অথ ৃ ফযাদ্দ ঠিক থাকলর কাজ কযা য়মন। খানকায 

ভারাভার/ঠিকাদায মনমৄক্ত ঠিক মছর ফলর ভলন য়না। মকছু ব্যমক্ত প্রতাযণায ভাধ্যলভ স্মৃমতস্তম্ভটিলক 

অলগাছালরা কলয জযলখলছ। তাযা আভালদয স্বলেয স্মৃমতস্তম্ভটিলক ফাস্তলফ রূ ধাযন কযলত জদয়মন।   

 প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা খুফই খাযা। স্মৃমতস্তলম্ভয মনভাৃলণয জন্য জম ইট াথয মলভন্ট ব্যফায কযা লয়লছ 

তা অমত াভান্য মা ফাইলয জথলক জদখলর জফাঝা মায়। মমদ খালন বালরা কংমক্রট ব্যফায কযা লতা তালর 

ালয ততময প্রাচীযগুলরা লজ জবলঙ্গ লড় থাকত না। আলর খালন জম মক চ্যমক্ত লয়মছর তা আভালদয 

জানালনা য়মন। আভযা স্মৃমতস্তম্ভটি ম্পলক ৃজানতাভ না।  

 স্মৃমতস্তম্ভটি খালন ততময কযা লয়লছ,  জনই জকান মনযািা ব্যফস্থা, জনই জকান প্রযী, জনই জকান মযেন্নতা  

কভী নাই। প্রাকৃমতক মযলফ বালরা মকন্তু ভয়রা আফজৃনায জন্য জনাংযা থালক ফভয়। একজন জরাক যাখা 

প্রলয়াজন জম ফভয় মযষ্কায কলয যাখলফ। আয মনযািা ফামনীয অবালফ এখালন গলড় উঠলছ জুয়ায 

আড্ডাখানা, জছলর-জভলয়লদয অনফধ জভরালভা, ভাদক জফন, গাঁজা নানামফধ খাযা কাজমূ। জটি 

দৃশ্যভান কযলত লফ জদলখ জমন জফাঝা মায় মৄদ্ধ লয়লছ, ভলন প্রশ্ন জালগ।     

 মুমক্তমৄলদ্ধয উলেখলমাগ্য ব্যমক্তলদয মচত্র আঁকলত লফ পরক আকালয এফং পরলক উলেখ থাকলফ ব্যমক্তয জন্, 

মৃতুয ার, মযচয়। ালয জদয়ারটি মুমক্তমৄলদ্ধয মচত্র মদলয় জভাড়ালনা থাকলত লফ। য়াদা য়ালর মুয যার 

কযলত লফ। এভন মকছু স্মৃমতপরক ততময কযলত লফ মা জদখলরই জচালখ জবল লঠ মুমক্তমৄলদ্ধয মচত্র।  

এপমজমডিঃ ৭, স্থানিঃ ইউএন অমপ,  জফাতরগাযী, তয়দনৄয, নীরপাভাযী, তামযখিঃ ২৪- ০২-২০১৬  

 ইউ, এন,  ফলরন, এ প্রকেটি ম্পলক ৃআভায জকান ধাযণা জনই। আনালদয ভাধ্যলভ প্রথভ জানলত াযরাভ।  

 ফধ্যভূমভটি ম্পলক ৃউলজরা জচয়াযম্যান ালদ ফলরন, জফাতরগাড়ী জম একটি ফধ্যভূমভ এরাকা, নতুন প্রজন্ 

ফাই জালননা এ মফলয়টা। নতুন প্রজন্লক তুলর ধযায জন্য এ ধযলনয প্রকলেয প্রলয়াজনীয়তা অলনক জফম।  
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 াংফামদক তায ফক্তলব্যয ভলধ্য ফলরন জম আভালদয এখালন ফধ্যভূমভয উয স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃলণয জন্য যকাময  

জকান প্রকে আল মন। আভযা এভ, ম, ভলাদলয়য কাছ জথলক মকছুটা অনুদান মনলয় স্মৃমতস্তম্ভটি কলযমছ। তলফ 

এখন ম্পূণ ৃকযলত াময নাই।   

এপমজমডিঃ ৮, স্থানিঃ ইউএন অমপ, নের ফাগান, নালটায দয, নালটায, তামযখিঃ ০৩- ০৩-২০১৬   

 ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর এখালন অলনক জরাকলক তযা কযা লয়মছর। জ স্মৃমত ধলয যাখায জন্য এ 

স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃণ কযা লয়লছ। এখালন অলনক মন্দু ভানুললক ধলয মনলয় আা য়। তালদয দ্বাযা উলজরা 

মযললদয মবতলয ভমজদটি ততময কমযলয়  জনয়া য়। তাযয তাঁলদয তযা কযা য়। স্মৃমতস্তম্ভটিয 

প্রলয়াজনীয়তা অলনক জফম। কাযণ এ স্মৃমতস্তম্ভটি ততমযয পলর ফাই জভাটামুটি ফধ্যভূমভ ম্পলক ৃ জানলত 

াযলছ।  

 এ স্মৃমতস্তম্ভটি আয আলগ য়া উমচত মছর। ছাত্র-ছাত্রীযা এখন এ স্মৃমতলৌধ ম্পক ৃমজজ্ঞাা কলয। তাযা 

এখন এ স্মৃমতস্তম্ভটিয ম্পলক ৃ জানলত অলনক আগ্রী। এ জথলক জফাঝা মায় এ স্মৃমতস্তম্ভটিয প্রলয়াজনীয়তা 

অলনক। প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা খুফ বালরা ফরা মায় না। কাযণ প্রকে ফাস্তফায়ন কযায য এ স্মৃমতস্তম্ভটি 

ংযক্ষলণয একটা ব্যফস্থা কযা দযকায মছর, মকন্তু জটা য়মন।    

 প্রলতযক ফছয একটা ফালজট জদয়া দযকায। মায দ্বাযা এটালক যং কযা, জভযাভত কযা, মনযািাকভী জদয়া 

মায়।  

 ভারাভার  ঠিকাদায মনফাৃচলনয ভানদণ্ড ঠিক মছর না, ঠিক থাকলর কাজটি আয বালরা লতা  ভানেত 

লতা। টাকা জখলয় ঠিকাদায মনলয়াগ মদলয়লছ ইমঞ্জমনয়ায। স্মৃমতস্তম্ভটি জদলখ ভলন য় জম, এয মনভাৃলণয 

উকযণগুলরায গুনগতভান বার মছর না।    

এপমজমডিঃ ৯, স্থানিঃ ইউএন অমপ, গৃমযধাযীনৄয, রাফাড়ী, গাইফান্ধা, তামযখিঃ ২৪- ০২-২০১৬ 

 এখালন একালথ প্রায় ১৫০ জন জরাকলক মনভভৃবালফ তযা কযা য়। স্বাধীনতায য ১০-১৫ ফছয ভানুল বলয় 

ই মদলক জমত না। এটা বয়ংকয জায়গা নালভই মযমচত। প্রকেটিয উলদ্দশ্য এখলনা মযনণবৃালফ পর 

য়মন। কাযণ ভানুল এখলনা মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনায় মযনণবৃালফ উজ্জীমফত য়মন।     

 আভালদয ভলন য় প্রকেটিয অথ ৃফযাদ্দ মলথষ্ট মছর না। কাযণ এয ালথ মমদ াক ৃকযায জন্য মকছু টাকা 

মদত তালর প্রকেটিয অথ ৃফযাদ্দ ঠিক লতা। ভারাভার  ঠিকাদায মনফাৃচলনয ভানদণ্ড ঠিক মছর না, ঠিক 

থাকলর কাজটি আয বালরা  ভানেত  লতা। স্মৃমতস্তম্ভটি জদলখ ভলন য় এয মনভাৃলণয উকযণগুলরায 

গুনগতভান বালরা মছর না। স্মৃমতস্তম্ভগুলরা ভালজয উয অলনক প্রবাফ জপলরলছ। অলনলক জানত না এই 

জায়গায় আলর মক লয়মছর। এ স্মৃমতস্তম্ভ ততময কযায় ফাই জানলত াযলছ জম, এখালন মৄলদ্ধয নাযকীয় 

তযামজ্ঞ চারালনা লয়মছর।  

 তলফ এখানকায ামফকৃ মযলফ বালরা না। জঝাঝাড়, জঙ্গলর বযনৄয। আমভ শুলনমছ ন্ধায য অলনলক 

এখালন জনা কলয। অলনক অমববাফক তালদয ন্তানলদযলক এ স্মৃমতলৌলধ আলত জদয় না। এয জন্য ামফকৃ 

মযলফ দায়ী। স্মৃমতস্তলম্ভয মনযািা ব্যফস্থা জনই ফরলরই চলর। এয চাযমদলক মগ্রর জদয়া লয়মছর। তা 

জনালখায জছলরযা জবলঙ মনলয় জগলছ।  

 মাযা মৄদ্ধ কলযলছন  ীদ লয়লছন তালদয তথ্য নাভপরলক উলেখ কযলর মফলয়টি আয বালরা  তথ্য 

মৃদ্ধ লতা। এখালন গণতযাটি কলফ লয়মছর, মকবালফ লয়মছর, কালদযলক ভাযা লয়মছর ইতযামদ মফলয়গুলরা 

এখালন মরমখত আকালয যাখলত লফ।  
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এপমজমডিঃ ১০, স্থানিঃ ইউএন অমপ,  ফগুড়া দয, ফগুড়া, তামযখিঃ ০৮- ০৩-২০১৬  

 ফধ্যভূমভয উয স্মৃমতলৌধ মনভাৃণ কযায প্রলয়াজনীয়তা অনস্বীকাম।ৃ ফধ্যভূমভ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ 

প্রকেটি যকালযয একটা ভান উলদ্যাগ। এ উলদ্যাগটা আয আলগ মনলর বার লতা। তলফ প্রকেটিয উলদ্দশ্য 

এখলনা মযনণবৃালফ পর য়মন। কাযণ ভানুল এখলনা মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনায় উজ্জীমফত য় মন।  

 যকালযয অথ ৃফযাদ্দ ঠিক মছর। ভারাভার  ঠিকাদায মনফাৃচলনয ভানদণ্ড ঠিক মছর না। ঠিক থাকলর কাজটি 

আয বার  ভানেতঅলত াযত। স্মৃমতস্তম্ভটিয মনভাৃণ াভগ্রীয গুণগতভান বার মছর না। উলয একটি 

টাইর খল লড়লছ। এয যং কালরা এফং খলয়ময য়ায কথা মকন্তু যং কযা লয়লছ দৄয।   

 এয জন্য জকান মনযািা কভী জনই। জকান মযেন্নতা কভী জনই। আমভ মতটুকু জামন এখালন প্রমতমনয়ত ভদ, 

জুয়া, গাঁজা, তা ইতযামদ অপ্রীমতকয কামকৃরা য়। মুমক্তমৄলদ্ধয ভান এ স্মৃমতস্তলম্ভ মমদ এ যকভ ঘটনা ঘলট, 

এটা অতযন্ত মযতালয মফলয়। ন্ধযা লর এখালন ভাদলকয জনায় জছলরযা জভলত থালক, এটা খুফই মযতালয 

মফলয় এ ভান স্মৃমতস্তলম্ভয এ মক অফস্থা? এখালন মযক্সা যাখা য়। স্মৃমতস্তম্ভটি এখন মযক্সায গ্যালযজ লয় 

জগলছ। এখানকায স্থানীয় জরালকযা এ স্মৃমতস্তম্ভলক ইোভত ব্যফায কলয। স্মৃমতস্তম্ভটিলক োন কযলত লফ 

তাযা তা জফালঝনা। এ স্মৃমতস্তম্ভ যক্ষণালফক্ষণ এফং মলৃফক্ষলণয দাময়ে প্রানলক জদয়া উমচত।    

 জম স্মৃমতস্তম্ভটা এখালন কযা লয়লছ এয াল নাভপরক রাগালর মফলয়টা আয কামকৃযী লফ। এখালন একটি 

ফড় জগট কলয মদলর বার য়। একটা জাদুঘয  রাইলিময কযলর এ স্মৃমতস্তম্ভটা আয তথ্য মৃদ্ধ লফ।  

এপমজমডিঃ ১১, স্থানিঃ  মভযনৄয উদয়ন স্কুর, ঢাকা, তামযখিঃ ০১- ০৩-২০১৬    

 প্রকেটি জম উলদ্দলশ্য এখালন মনভাৃণ কযা লয়লছ তা তবাগ পর নয়। তলফ স্মৃমতস্তম্ভটি জদখলত দূয দুযান্ত 

জথলক ভানুল আল। আকমরভা খাতুন তায ফক্তলব্য ফলরন প্রকেটি জম উলদ্দলশ্য মনভাৃণ কযা লয়লছ তা আজ 

পর। প্রধান মক্ষক এ, এভ নজরুর ইরাভ এই স্মৃমতস্তম্ভটিয ফতভৃান অফস্থা তুলর ধলযন। স্মৃমতস্তম্ভটি সুিয 

একটি মযলফল অফমস্থত এটি জদখলত দূয-দূযান্ত জথলক জরাকজন এখালন আল । স্মৃমতস্তম্ভটি মনে এরাকায় 

য়ায় ফলাৃকালর এয ভলধ্য ামন থালক, তখন জকউ জখালন জমলত ালয না।     

 তায কথালক ভথনৃ মদলয় যমফউর ইরাভ ফলরন জম, স্মৃমতস্তম্ভটি আলগয জচলয় এখন অলনক বালরা তলফ এটি 

জমন আয বালরা কযা মায় জ ব্যাালয যকাময সুু্নজয আা কলযন।  

 ফীয মুমক্তলমাদ্ধা আইজুো ালটায়াযী ফলরন জম, এটি এখালন য়ায পলর আজ জদ মফলদ জথলক এখালন 

জরাকজন আল এটি জদখায জলন্য, এটিই ফা কভ মকলয। আভালদয ভালজ এ ফধ্যভূমভয উয মনমভতৃ 

স্মৃমতস্তম্ভ মলথষ্ট প্রবাফ জপলরলছ। এ ফধ্যভূমভয চাযমদলকই অলনকটা দখর লয় এয জছাট আকায লয় জগলছ। 

তাই প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা মনলত যকালযয প্রমত দামফ জানান মতমন। তায কথালক ভথনৃ জদন ফাই, ফাই চান 

জম এ স্মৃমতস্তম্ভটিয আয়তন আলযা ফড় কযা উক।  

 যমফউর ইরাভ ফলরন জম, স্মৃমতস্তম্ভটিয একজন মনযািা কভী  একজন জকয়াযলটকায আলছন। তাযা 

াফকৃ্ষমণক এয জদখবার কলযন। তাই এটিলক আয আকলণৃীয় স্থালন রূান্তয কযা জাক। মনযািা কভী এফং 

জকয়াযলটকায থাকায কাযলণ এখালন জকান অপ্রীমতকয ঘটনা ঘলট না।     

এপমজমডিঃ ১২, স্থানিঃ  যসুরনৄয, কুমভো, তামযখিঃ ০৫- ০৩-২০১৬  

 ১৯৭১ ালর ামকস্তান ানাদায ফামনী আভড়াতরী ইউমনয়লনয যসুরনৄয জযরলস্টলনয াল অলনক জরাকলক 

গণতযা কলয। এছাড়া টভছভ মিলজয াল এক রাইলন দাড় কমযলয় অলনক জরাকলক গণতযা কলয।  

প্রকেটি মনভাৃলণয উলদ্দশ্য পর লয়লছ মকন্তু মনভাৃণ কালজ পাঁমক জদয়া লয়লছ । জমটা জদখলর ভলন য় এটা 

একটা ১০০ ফছলযয নৄযলনা ইলটয স্তম্ভ। জদখলর ভলন য়না এটা ীদলদয স্মৃমতস্তম্ভ। এ গুলরালত খুফই 

মনেভালনয কংমক্রট ব্যফায কযা লয়লছ। স্মৃমতস্তম্ভটি অফলমরত, জকান মনযািা ব্যফস্থা জনই, জনই জকান 

মযেন্নতা কভী। মাযা আভালদয জদলয জন্য জীফন মদর তালদয স্মযলণয জন্য ততময স্মৃমতস্তলম্ভয আজ এ মক 
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ার। ততময লয়লছ ভাত্র মকন্তু যক্ষণালফক্ষলণয জকউ জনই। অফলমরত অফস্থায় লড় আলছ। মনভাৃণ প্রকেটি আজ 

দুদৃাগ্রস্থ। তালর আজ আভযা জকভন োন কযরাভ। প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা খুফই জাচনীয়। ফধ্যভূমভলত 

গাছারা জলন্লছ, প্রাচীলযয আয খাযা অফস্থা, জবলঙ্গ ভাটিলত লড় যলয়লছ। মনভাৃণকৃত মভনালয রাগালনা 

য়মন জকান টাইর। জম ফ কংমক্রট ব্যফায কযা লয়লছ তা খুফই মনে ভালনয। মলভলন্টয ব্যফায অমত 

াভান্য  মনে ভালনয। খুফ লজই গরু ছাগর প্রলফ কলয।       

 আভযা ১৫ জলনয একটি টিভ স্মৃমতস্তম্ভটি জদখলত মগলয়মছরাভ এফং জানলত জলযমছ জম, আিঃ যমদ নালভয  

একজন াফকিাকটায এটা মনভাৃলণয দাময়লে মছর। মযকেনা এফং ফাস্তফায়লনয ভলধ্য ব্যফধান মছর অলনক। 

এখানকায মভনাযটিলত জদয়ায কথা মছর টাইর মকন্তু তা জদয়া য়মন। মফদুযলতয ব্যফস্থা জনই। প্রকেটি  

ফাস্তফায়লন স্থানীয় জনগণলক জানালনা য়মন। স্থানীয় জনগলণয জকান ভূমভকা মছর না। এভনমক মুমক্তমৄদ্ধ 

মফলয়ক ংদ  ভানগয কভান্ডাযলক  জানালনা য়মন। স্মৃমতস্তম্ভগুলরায উকযলণয গুণগতভান মছর খুফই 

মনেভালনয। আজ খালন জগলর জফাঝা মায় মক ধযলনয উকযণ ব্যফায কযা লয়লছ। মভনালয াত মদলর 

মলভন্ট খল লড়। প্রাচীলযয অফস্থা আয খাযা। বাঙ্গা কলয়কটা মরায লড় আলছ ভাত্র।   

 চ্যমক্ত অনুমায়ী জকান কাজই য়মন। জম চ্যমক্তলত প্রাচীয জদয়া, টাইর রাগালনা জগট থাকায কথা তায জকান 

অমস্তেই জনই স্মৃমতস্তলম্ভয মবতয। জদখলর ভলন য় ইট াথলযয স্তম্ভ। এখালন প্রমতমদনই মছনতাই, ডাকামত য়। 

ন্ধযায য অফাধ জভরালভা রক্ষয কযা মায় আয   ভদ, গাঁজা জফন জতা প্রমতমদলনয ব্যাায। জদয়ারই জতা 

বাঙ্গা, তায মনযািা আয মক থাকলফ।   
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৪.২ মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ কাছ জথলক প্রাপ্ত পরাপরিঃ  

মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াক্ষাৎকাযিঃ ০১  

মৄগ্ম-প্রধান, মযকেনা কমভন, ফলরনিঃ তরুণ প্রজলন্য জন্য খুফই গুরুেনণ ৃএকটি প্রকে এটি। মকন্তু PWD এয 

দাময়লে অফলরায়, ঠিক নজযদামযয অবালফ  দুনীমতয জন্য তবাগ পর য়মন প্রকেটি। প্রকেটিয মযকেনা 

 ফাস্তফায়লনয ভলধ্য ব্যফধান আলছ উলেখ কলয মতমন ফলরন জম, মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয়, LGED, PWD,

স্থানীয় মাৃলয় ঠিকাদাযযা, জকউই বারবালফ কাজ কলযমন। তাঁয ভলত ফযাদ্দ ঠিকই মছর মকন্তু প্রকে মফরমেত 

য়ায় খযচ জফলড় মগলয়মছর। তাঁয ভলত প্রকেটিয ফাস্তফায়লন জফ মকছু দুফরৃ মদক যলয়লছ জমভন অদক্ষ, অনমবজ্ঞ 

ঠিকাদায মনলয়াগ, মনভাৃণ াভগ্রীয গুণগত ভালনয ঘাটমত, দুনীমত, মাৃপ্ত  কামকৃযী বায ঘাটমত, আলরাচনা  

মযকেনায ঘাটমত, দাময়লে অফলরা ইতযামদ। এছাড়া ভাঠ মাৃলয় জমভ অমধগ্রলণ মকছু ভো মছর ফলর জানান 

মতমন। জফমযবাগ ভানুলই জালন না প্রকেটি, ফধ্যভূমভ ফা স্মৃমতস্তম্ভগুলরা ম্পলক।ৃ মাৃপ্ত প্রচায জনই, জমাগালমাগ 

ব্যফস্থায জফার দা, জরাকারয় জথলক দূলয, অযমক্ষত  অফলরায় প্রায় মযতযাক্ত অফস্থায় লড় আলছ। মতমন ভলন 

কলযণ জম গণতযা  ফধ্যভূমভমূ ম্পলক ৃলয়ফাইট জডলবর কযা উমচত। মাৃপ্ত প্রচালযয ভাধ্যলভই জকফর 

ফায কালছ জভলজটা জদয়া ম্ভফ ফলর মতমন ভলন কলযন।     
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মনফাৃী  প্রলকৌরী, গণনত ৃঅমধদপ্তয এয কালছ প্রকেটিয নীমতভারা  ফাস্তফায়ন ম্পমকতৃ মফললয় মজলজ্ঞ কযা 

লর প্রকেটিয গুরুে ম্পলক ৃ মতমন ফলরন জম, ফধ্যভূমভগুলরায স্মৃমত ংযক্ষণ কযা  তা ভানুললয ভালঝ ছমড়লয় 

জদয়া, গণতযাগুলরায ালথ নতুন প্রজন্লক মযমচত কযালনায জন্য এ প্রকেটি খুফ গুরুেনণ।ৃ  তাঁয ভলত প্রকেটি 

পর লয়লছ তলফ যক্ষণালফক্ষলণ ভাঠমাৃলয় আয গুরুে জদয়া উমচত মছর ফলর মতমন ভলন কলযন। প্রকেটিয 

ফতভৃান অফস্থা মনলয় মতমন ফলরন জম, অমধকাংই ভাপ্ত মকন্তু মনচ্য জায়গা, ব্যয়বৃমদ্ধ, নকায় জটিরতা (লমভন 

ীভানা প্রাচীয মছরনা নকায়) ইতযামদ কাযলণ মকছু মকছু অং এখলনা ফামক আলছ। ফযাদ্দ ম্পলক ৃমতমন ফলরন  

জম, ফযাদ্দ মাৃপ্ত মছর। ণ্য  ঠিকাদায  মনফাৃচলনয ভানদন্ড ম্পলক ৃ মতমন ফলরন জম, তখনকায (২০০২) এয  

মমআয (২০০৩) অনুমায়ী দযত্র আহ্বান কলয ঠিকাদায জনয়া লয়মছর। প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানা 

ম্পমকতৃ জকান ভো লয়মছর মক না এ প্রলশ্নয উিলয মতমন ফলরন জম, ঘনঘন মমড মযফতনৃ একটি ভো মছর। 

প্রকেটিয প্রবাফ আলছ তলফ তা মনয়মভত না, মদফমবমিক। স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ  মনযািা ংক্রান্ত মফললয় 

মতমন ফলরনিঃ এটা জভালট লন্তালজনক না। স্থানীয় প্রালনয এ মফললয় ভলনালমাগী য়া উমচত। মতমন আয 

ফলরন জম, প্রকলেয উলদ্দশ্য, ইমতা ম্পলক ৃবা, জমভনায, চরমচলত্রয ভাধ্যলভ তরুণ প্রজন্লক জানালনা উমচত। 

এটা মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারলয়য দাময়ে।       
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মযচারক, আইএভইমড, ফলরনিঃ ফধ্যভূমভমূলক ংযক্ষণ এফং মৄফভাজলক ৭১ এয জচতনায় উদ্বদু্ধ কযায় মছর এ 

প্রকলেয উলদ্দশ্য। প্রকেটি তাঁয দৃমষ্টলত খুফই গুরুেনণ।ৃ তাঁয ভলত প্রকেটি অমধকাং জক্ষলত্রই পর তলফ মকছু 

ব্যথতৃা আলছ  জমভন যক্ষণালফক্ষলণয ঘাটমত, স্থানীয় জনগণলক  মটৃন খাত জক প্রকলেয ালথ ংমৄক্ত না কযা 

ইতযামদ। প্রকলেয ফযাদ্দ মাৃপ্ত মছর ফলর মতমন ভলন  কলযন। তাছাড়া ণ্য  ঠিকাদায  মনফাৃচন ম্পলক ৃ মতমন 

ফলরন জম, মমআয অনুযণ কযা লয়মছর। প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানা ম্পমকতৃ ভোয মফললয় মতমন ফলরন 

জম মকছু স্থান ব্যমক্ত ভামরকানাধীন য়ায় জমভ অমধগ্রলণ য়ত ভো লয় থাকলত ালয, আয এছাড়া স্থানীয় 

মাৃলয় এ স্মৃমতস্তম্ভগুলরায জকান কমভটি জনই, জদখা জানায জকউ জনই। প্রকেটিয মফমবন্ন প্রবাফ ম্পলক ৃমতমন ফলরন 

জম, তরুণ প্রজন্লক ৭১ এয জচতনায় উদ্বদু্ধ কযলত মনিঃলিল এটি একটি দারুণ দলক্ষ। মতমন ফলরলছন জম,  

আভালদয ৭১ এয জচতনা  ংস্কৃমত মফকাল  চচাৃয় এটি গুরুেনণ ৃ ভূমভকা যাখলত ক্ষভ। স্মৃমতস্তলম্ভয 

যক্ষণালফক্ষণ  মনযািা ংক্রান্ত মফললয় মতমন ফলরন জমলতু একটা লযজমভলন জদমখমন এখলনা তাই এ মফললয় 

মকছু ফরলত াযফ না।  তলফ তাঁয ধাযণা স্মৃমতস্তম্ভগুলরায মনযািা খুফ একটা বালরা না।    
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উ প্রধান, মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয় জক প্রকেটিয নীমতভারা  ফাস্তফায়ন ম্পমকতৃ মফললয় মজলজ্ঞ কযা লর 

মতমন শুরুলতই ফলরন জম, এ প্রকে অলনক আলগ জল লয়লছ (২০০৬/২০০৮) আয মতমন এ প্রকলেয ালথ জ ভয় 

মৄক্ত মছলরন না তাই মতমন মকছুই ফরলত াযলফন না। মতমন ফলরন জম, প্রকেটি মনিঃলিল গুরুেনণ ৃ মকন্তু এয জফম 

আয মকছু মতমন জালনন না। প্রকেটিয ফাস্তফায়ন ম্পলক ৃআলরাকাত কযলত অনুলযাধ কযা লর মতমন ফলরন জম, 

এটা ম্পলক ৃতাঁয জকান ধাযণা জনই, PWD ফরলত াযলফ। প্রকেটিয াভামজক প্রবাফ ম্পলক ৃতাঁয কালছ মজলজ্ঞ 

কযলর মতমন ফলরন আমভ কখন জদখলত মায়মন তাই ধাযণা জনই। এ স্মৃমতস্তম্ভগুলরা  ১৯৭১ এ গণতযায মকায 

ভস্ত ীলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ লফ ফলর মতমন ভলন কলযন। স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ  মনযািা ংক্রান্ত 

মফললয় মতমন ফলরনিঃ আমভ মাইমন তাই ফরলত াযফ না।  
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স্থানীয় কভৃারা জথলক প্রাপ্ত তথ্য  

 

৪.৩ স্থানীয় কভৃারা জথলক প্রাপ্ত পরাপর   

গত ১৭ই এমপ্রর ২০১৬ তামযলখ “১৯৭১-এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য 

ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ” ীলকৃ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা এয অং মললফ 

কুমভো আদ ৃ দয উলজরা মযলদ মভরনায়তলন একটি স্থানীয় কভৃারা অনুমিত য়। উক্ত কভৃারায় 

বামতে কলযন কুমভো আদ ৃদয উলজরায মনফাৃী কভকৃতাৃ জনাফ লুৎনেন নাায। উক্ত বায় প্রধান অমতমথ 

মললফ উমস্থত মছলরন জনাফ আর ভামুন, মযচারক (মৄগ্ম মচফ), ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ 

(আইএভইমড), অনুিালন মফলল অমতমথ মললফ উমস্থত মছলরন মযকেনা ভন্ত্রণারলয়য মূল্যায়ন জক্টলযয 

জপ্রাগ্রাভায জনাফ জভাােদ জভায়ালজ্জভ জালন এফং মূল্যায়ন কভকৃতাৃ জনাফ জভািঃ জরার খান। মফলল অমতমথ 

মললফ আলযা উমস্থত মছলরন কুমভো আদ ৃ দয উলজরায উলজরা জচয়াযম্যান জনাফ আমভনুর ইরাভ 

টুটুর, ভমরা বাই জচয়াযম্যান জনাফ জালন আযা ফকুর এফং উলজরা মুমক্তলমাদ্ধা কভান্ডায জনাফ জভািঃ 

াজাান াজু।   

উক্ত অনুিালন প্রধান ফক্তা মললফ উমস্থত মছলরন ঢাকা মফশ্বমফদ্যারলয়য অধ্যাক  এ ভীক্ষায ব্যমক্ত যাভকৃ 

ড. এ এ এভ আভানুো। অতযন্ত প্রাণফন্ত এ স্থানীয় কভৃারায় আয অংগ্রণ কলযন স্থানীয় ফীয মুমক্তলমাদ্ধাবৃি, 

মভমডয়ায প্রমতমনমধ, মক্ষকভন্ডরী, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যমক্তফগ ৃ এফং ছাত্র-ছাত্রী ৪০ জন দে। আলরাচনায 

শুরুলতই স্থানীয় মুমক্তলমাদ্ধা  মভমডয়া কভীযা ছাড়া অংগ্রণকাযীলদয প্রায় ৯০ তাং দেই ফলরন কুমভোয 

যসুরনৄলয অফমস্থত স্থানীয় ফধ্যভূমভয স্মৃমতস্তলম্ভয কথা জালনন না  কখলনা জখালন মান মন। ইযাত জাান, 

কাযী মমক্ষকা কুমভো, মতমন ফলরমছলরন- এ বালত উমস্থত য়ায নফ ৃ মুসৄত ৃ মনৃ্ত মতমন জানলতন না 

ফধ্যভূমভটি জকাথায় মক অফস্থায় আলছ। মতমন ইন্টাযলনট জথলক খু ুঁলজ জদলখ এললছন কুমভোয জকাথায় এটি অফমস্থত। 

সুদীপ্ত ার, ভৎে ম্প্রাযণ অমপায; মতমন ফলরমছলরন কুমভোয় জম জকান ফধ্যভূমভ আলছ এটাই তাঁয জানা 

মছরনা। তাঁয ভলত তালর াধাযণ জনগলণয অফস্থা মক আনাযাই বুলঝ জনন। উমস্থত কলর এ কথায ালথ 

একভত জালণ কলযন।       

অংগ্রণকাযীলদয ভলত, এ স্মৃমতস্তম্ভটি স্থানীয় জনগণ  মৄফভালজয মবতলয ভান মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনা উজ্জীমফতকযলণ 

জকান ধযলনয ভূমভকা ারন কলযমন। অমধকাংলয ভলত কাউলক মফলল কলয জনাধাযণলক জানালনায জন্য জকান 

ধযলনয দলক্ষ গ্রণ কযা য়মন।         

জভাােদ ভয পারুক (ভফায় মফবাগ) ফলরন, মৄফ ভাজলক জানালনায জন্য জকান মাৃয় জথলক জকান দলক্ষ 

জনয়া য়মন, মমদ মতমন মানমন তলফ তাঁয ভলন য় জম, মৄফ ভাজলতা লযয কথা, গণ্যভান্য মাযা আলছন তাযাই 

জতা মানমন। একজন মুমক্তলমাদ্ধা ফলরন এ স্মৃমতস্তলম্ভয মনভাৃণ উকযণ খুফ মনেভালনয মছর এফং এটি ততময কযলত 

২/৩ রাখ টাকায জফম খযচ য়ায কথা নয়। অন্য একজন মুমক্তলমাদ্ধা ফলরন, এটি ফানালত ফড়লজায ৫ রক্ষ টাকা 

খযচ লয়লছ, ফামক টাকা ঠিকাদালযযা জরাাট কলয মদলয়লছ। উমস্থত অন্যান্য মুমক্তলমাদ্ধাযা এ মফললয় একভত 

লয়লছন। মগয়াউমদ্দন খান (লডনৄটি কভান্ডায) ফলরমছলরন জম, এয মনভাৃণ প্রকে দরীয়বালফ মনলয়াগপ্রাপ্ত ঠিকাদালযয 

ভাধ্যলভ কযালনা লয়লছ মা জকানবালফই কাম্য নয় এফং এরাকায গণ্যভান্য ব্যমক্তফগলৃক অফমত কযা য়মন, মায 

জন্য অফকাঠালভা এত দুফরৃ লয়লছ ফলর মতমন ভলন কলযন। অংগ্রণকাযী অন্যান্য মুমক্তলমাদ্ধা কভান্ডাযগণ এ 

স্মৃমতস্তলম্ভয মনভাৃণ প্রমক্রয়ায মফললয় ব্যাক অলন্তাল প্রকা কলযলছন। অংগ্রণকাযীলদয প্রায় ফাই ফলরলছন জম, 

এ স্মৃমতস্তলম্ভয জকান মযষ্কায মযেন্নতা অথফা ংযক্ষলণয জন্য জকান জরাক জনই। মনযািায অবালফ জকউ জখালন 

মফলকলর ফা ন্ধযায লয জমলত চান না। ফাই ফলরলছন জম, ন্ধযায লয এ স্মৃমতস্তলম্ভয জফদীলত এল স্থানীয় 

ফখালটযা আড্ডা জদয় এফং মফমবন্ন অপ্রীমতকয কভকৃালন্ড মরপ্ত য় এফং এগুলরা জদখায জন্য ইউমনয়ন মযলদ অথফা 

জজরা প্রান জথলক জকান ধযলনয উলদ্যাগ জনয়া য়মন। এ ফধ্যভূমভয প্রমত ভানুললয জকান আগ্র জনই।     
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অমধকাং দে ভলন কলযন জম, এ ফধ্যভূমভটি মনভাৃলণয ভয় কালজয ভান ফ মকছুই খুফ মনেভালনয মছর। এয 

প্রধান কাযণ দরীয় মবমিলত মনলয়াগপ্রাপ্ত স্থানীয় ঠিকাদাযলক মদলয় কাজ কযালনা এফং স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যমক্ত 

মুমক্তলমাদ্ধা ংলদয কাউলক এয মনভাৃণ অথফা ব্যফস্থানায ালথ জমড়ত না কযা। বায় অংগ্রণকাযীযা আলযা 

ভত প্রকা কলযলছন জম, কুমভোলত অফমস্থত আলযা জফ কলয়কটি ফধ্যভূমভ যলয়লছ জমখালন ত ত মুমক্তলমাদ্ধালদয 

ধলয এলন তযা কযা য়, কাউলক কাউলক জীফন্ত কফয জদয়া য়। এ ভস্ত ফধ্যভূমভ গুলরালত নতুন কলয 

স্মৃমতলৌধ মনভাৃলণয জন্য বা জথলক অনুলযাধ জানালনা য়।   

বায় উমস্থত মফমবন্ন জটমরমবন এফং মত্রকায াংফামদকযা ভলন কলযন জম, যসুরনৄলযয ফধ্যভূমভলত অফমস্থত 

মুমক্তমৄদ্ধ স্মৃমতস্তম্ভটি বৃিয কুমভো অঞ্চলর শুদৄভাত্র মযকেনায অবালফ স্থানীয় জনগণ মকংফা তরুন ভাজলক ৭১ 

জচতনায় উদ্বদু্ধ কযলত ক্ষভ য়মন মকংফা এয জকান াভামজক, াংস্কৃমতক মকংফা ভনস্তামেক প্রবাফ এ অঞ্চলর জনই 

ফরলরই চলর। এ স্মৃমতলৌধলক জকন্দ্র কলয জকান মটৃন কভকৃান্ড গলড় লঠমন।  

উলজরা ভমরা বাই জচয়াযম্যান ফলরন জম; “১৯৭১-এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ 

গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ“ প্রকেটি তাঁয এরাকায় ফরায ভত জকান প্রবাফ 

জপরলত ালযমন।     
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জক স্টামড জথলক প্রাপ্ত তথ্য 

 

৪.৪ জক স্টামডয পরাপর  

জক স্টামড ০১  

জনাফ জভািঃ াজাান াজু, উলজরা মুমক্তলমাদ্ধা কভান্ডায     

তরুণ এফং মৄফ ভাজলক স্মৃমতস্তলম্ভয মফললয় জানালনায জন্য জকউ দলক্ষ জনয়মন। স্থানীয় ব্যমক্তযা এখালন মান মন। 

স্মৃমতস্তলম্ভয মফললয় যকায মমযয়া না। তাঁয ভলত এ স্মৃমতস্তলম্ভয মনভাৃণ উকযণ খুফই মনে ভালনয মছর এফং এটি 

ফানালত ৩/৪ রাখ টাকা জরলগলছ। অফমষ্ট টাকা ঠিকাদালযযা এফং ইমঞ্জমনয়াযযা জরাাট কলয মদলয়লছ। তায ভলত মনভাৃণ  

কাজ দরীয় মনলয়াগপ্রাপ্ত ঠিকাদালযয ভাধ্যলভ কযালনা লয়লছ এফং তালদয মকংফা এরাকায ব্যমক্তফগলৃক অফমত কযা য়মন 

পলর অফকাঠালভা ফা অন্যান্য কাঠালভা দুফরৃ লয়লছ। জজরায মুমক্তলমাদ্ধালদয মবতয এ স্মৃমতস্তলম্ভয মনলয় অলন্তাল আলছ। 

তায ভলত এ স্মৃমতস্তম্ভ ংযক্ষলণয জন্য জকউ জনই ফা মনযািায কাযলণ মযফায মনলয় জকউ জখালন মফলকলর ফা ন্ধযায় 

জমলত চান না। ন্ধযায লয এ স্মৃমতস্তলম্ভয জফদীলত এল স্থানীয় ফখালট  যংফাজযা ভো কলয এফং মফমবন্ন কভকৃালন্ড মরপ্ত 

য় এফং এগুলরা জদখায জন্য ইউমনয়ন মযলদ অথফা জজরা প্রান জথলক জকান ধযলনয উলদ্যাগ জনয়া য়মন পলর এ 

ফধ্যভূমভ ব্যাালয এরাকায ভানুললয জকান আগ্র জনই।      

জনাফ াজুয ভলত কুমভোলত আয অলনক ফধ্যভূমভ যলয়লছ, জগুলরালক উন্নয়লনয আতায় আনা দযকায। মতমন ফলরন 

জম, জমলতু  যসূরনৄলয অফমস্থত এ ফধ্যভূমভটিয ালথ স্থানীয় মুমক্তলমাদ্ধা াংলদয কাউলক ংমৄক্ত কযা য়মন, জলতু 

স্থানীয় মুমক্তলমাদ্ধাযা আগ ফামড়লয় এ ব্যাালয জকান দলক্ষ মনলত চায় না। তায ভলত এ স্মৃমতস্তম্ভটি বৃিয কুমভো অঞ্চলরয 

তরুণ  মৄফ ভালজয উলয জকান প্রবাফ জপলরমন। ফতভৃালন এটি জম অফস্থায় আলছ তালত বমফষ্যলত এ স্মৃমতস্তম্ভটি ভান 

মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ জকানধযলনয াভামজক, অথনৃনমতক এফং তরুণ ভালজয ভানলট প্রবাফ জপরলত াযলফ না।    

জক স্টামড ০২   

মগয়াউমদ্দন খান, জডনৄটি কভান্ডায কুমভো জজরা কভান্ড   

জনাফ মগয়াউমদ্দন খান বৃিয কুমভো জজরায একজন সুমযমচত মুমক্তলমাদ্ধা কভান্ডায। অতযন্ত দুিঃলখয ালথ মতমন ফলরন 

জম, কুমভোয মফমবন্ন স্থালনই অংখ্য ফধ্যভূমভ যলয়লছ জমখালন াজায াজায ভানুললক গণকফয জদয়া য় মকন্তু স্বাধীনতায 

৪৫ ফছয লয জগুলরা অফলরায় অযমক্ষত অফস্থায় আলছ।   

কুমভোয যসুরনৄলয অফমস্থত ফধ্যভূমভটিয স্থান আভালদয মজলজ্ঞ না কলয মনফাৃচন কযা য়। জক ফা কাযা এ স্থান মনফাৃচন ফা 

এটি  প্রমতিায ালথ জমড়ত মছর আভায জানা জনই। শুদৄভাত্র মযকেনায অবালফ যকালযয এভন সুিয একটি প্রকে ভালজ 

জকান ধযলনয অফদান যাখলত াযলছ ফলর আমভ ভলন কময না। মুমক্তমৄলদ্ধয স্মৃমত এবালফ ংযমক্ষত য় না। এ ফধ্যভূমভলত 

এভন জকান আকলণৃীয় মকছু নাই মালত তরুণ ভাজ আকৃষ্ট লত ালয। জনাংযা মযলফ, মনযািায অবাফ, স্থানীয় 

ফখালটলদয আনালগানা এফং আলাল জকান ধযলনয নাগমযক সুলমাগসুমফধায অবালফ বৃিয কুমভো অঞ্চলরয াধাযণ ভানুল  

এফং দনৃাথীযা জকান ধযলনয আগ্র প্রকা কলয না। প্রায় মযতযাক্ত এ ফধ্যভূমভলত ন্ধযায লয মফমবন্ন অপ্রীমতকয 

কামকৃরা  ভাদলকয জভজভাট আয ফল ফলর শুলনমছ, মা এযকভ একটি স্থালন কখনই কাম্য নয়।  

যকালযয প্রায় ১৬ রক্ষ টাকা ফালজলট এযকভ একটি প্রকে ২০০৪ ালর আয ফড় মযলয  নািমনকবালফ কযা জমত। 

আভায ধাযণা এ প্রকলে শুদৄভাত্র মফএনম-জাভায়াত যকালযয দরীয় ঠিকাদায মনলয়ালগয কাযলণ ৩/৪ রাখ টাকায জফম 

খযচ লয়লছ। স্থানীয় ইউমনয়ন  উলজরা মযলাধ এফং জজরা প্রালনয কভকৃতাৃলদয মুমক্তমৄদ্ধ অথফা ফধ্যভূমভ ম্পলকৃ 

জকান আগ্র জনই, তাযা জমটুকু কলযন তা শুদৄভাত্র জরাক জদখান অথফা যাষ্ট্রীয় ফাধ্যফাধকতায কাযলণ দায়াযা জগালছয।     

যসূরনৄয ফধ্যভূমভটি স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যমক্তলদয ভন্বলয় গঠিত একটি কমভটিয ভাধ্যলভ ংস্কায কলয জজরা মুমক্তলমাদ্ধা 

ংলদয ালত তুলর জদয়া উমচত। ফঙ্গফন্ধুয কন্যা জদলনত্রী জখ ামনা ক্ষভতায় থাকাকারীন মুমক্তমৄলদ্ধয ফধ্যভূমভগুলরায 

ংযক্ষলণয জন্য জাতীয় ংলদ একটি আইন া কযা দযকায। ফ মশুলদয স্কুলরয ভাধ্যলভ ফাধ্যতামূরকবালফ এ 

ফধ্যভূমভগুলরা মযদলৃনয ব্যফস্থা কযা উমচত।       
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জক স্টামড ০৩  

ফীযাঙ্গনালদয কথা 

ফাংরালদলয মুমক্তমৄদ্ধকালর াকফামনী  তালদয এলদীয় জদাযলদয মযচামরত নৃংতায মকায লয় চযভ দুিঃখ-কষ্ট-

গ্লামনয অতলর মনমক্ষপ্ত লয়মছলরন রক্ষ নাযী। মমদ এ ভীক্ষায উলদ্দশ্য মছরনা, তবু মস্টয়ামযং কমভটিয অনুলযালধ আভযা 

কলয়কজন ফীযাঙ্গনায ালথ তালদয ফতভৃান জীফন  এরাকায় অফমস্থত ফধ্যভূমভ ম্পলকৃ কথা ফরায জচষ্টা কলযমছ। প্রথভত 

তাঁযা মফমবন্ন ব্যমক্তগত কাযলণ তালদয মযমচমত প্রকা কযলত চানমন এফং জকান ধযলনয ছমফ এফং জযকডকৃৃত ফক্তব্য মদলত 

চানমন।   
 

মফগলঞ্জয যাখাভমন জতভমন একজন ফীযাঙ্গনা। চা ফাগালন জফলড় ঠা যাখাভমনয ফয় ৬০ ফছয। স্থানীয় যাজাকাযযা 

যাখাভমনলক ১৯৭১ ালরয জুন ভালয মদলক ামকস্তান ানাদায ফামনীয কযালম্প জজায কলয তুলর মনলয় মায়। যফতীলত 

জদ স্বাধীন য়ায আগ মনৃ্ত ঐ কযালম্প প্রায় ১০-১২ জন ামকস্তান ানাদায তন্য  তালদয এলদীয় জদায যাজাকাযযা  

মনভভৃ মনমাৃতন চারায়। তালদয মনমাৃতলন যাখাভমন গবফৃতী ন এফং যফতীলত তায জকালর এক মৄদ্ধমশু জন্ জনয়। 

াভামজক ফঞ্চনায মকায লয় মৄদ্ধমশু তায ঐ জছলরটি ৩/৪ ফছয ফয়ল ভাযা মায়। মৄলদ্ধয য যাখাভমনয একটি মফলয় 

লয়মছর। মকন্তু মফলয়টি জটলকমন ফযং াঞ্জামফযা মৄদ্ধকারীন ভলয় যাখাভমনলক জখলত মদত, ড়লত মদত মকন্তু স্বাধীন 

ফাংরালদলয ভালজ যাখাভমনয জকান স্থান য়মন। স্বাধীনতায লয যাখাভমন স্থানীয় মুমক্তলমাদ্ধা কভান্ডাযলদয ালথ 

জমাগালমাগ কলযলছন মকন্তু জকউ যাখাভমনলক জকান াায্য কলযন মন।  

 

মতমন ফলরন জম, আয়াভীরীগ যকালযয ভয় শুদৄভাত্র মুমক্তলমাদ্ধা ংলদয জনতাযা একটি বাতায ব্যফস্থা কলয মদলয়লছন 

মকন্তু তা মদলয় আভায মচমকৎা ফা ংায চলরনা। াংফামদকযা আল, াক্ষাৎকায জনয়, গলফলকযা আল কথা ফরলত, মকন্তু 

আভায বালগ্যয জকান মযফতনৃ য়না। এ ভাজ আভালদযলক গ্রণ কলযমন। আভায মযফায আভালক গ্রণ কলযমন।     
 

শুলনমছ আভালদয এরাকায আলাল প্রমতটি চা ফাগালনই অলনক ভানুললক জভলয জপরা লয়মছর জভয়। মকন্তু যকায 

জখালন মকছু কলযলছ মকনা তা ম্পলক ৃ আভায জকান ধাযণা জনই। আভালক জকউ কখন জকান অনুিান ফা জকাথা 

দায়াত জদয় না, আমভ মকছুই জামন না, মকছুই ফরলত াযফ না। যকায মমদ মকছু কলয তালর জতা বালরায় তলফ তায 

আলগ আভালদয জেঁলচ থাকায ব্যফস্থা কলয মদলরই বালরা য়।    

 

জক স্টামড ০৪    

চম্পা যানী  এয ফামড় ফাহুফর, মফগঞ্জ। তাঁয ফতভৃান ফয় ৬৫ ফছয। মৄলদ্ধয ভয় তাঁয ফয় মছর ২০ ফছয। মতমন ঠিক ভলন 

কলয ফরলত ালযনমন, তলফ আনুভামনকবালফ ১৯৭১ এ ভাঝাভমঝ ভলয়, স্থানীয় যাজাকাযযা তালক ধলয মনলয় ামকস্তান 

জনাফামনীয ঘাটিলত জযলখ আল। জখালন তালক অকথ্য  মনভভৃ অতযাচালযয ভলধ্য প্রমতটি মদন কাটালত লতা। মৄলদ্ধয 

জলমদলক মতমন গবফৃতী লয় ড়লর ামকস্তান জনাফামনী  তালদয জদায যাজাকায  আরফদয ফামনীয মনমাৃতলন 

তাঁয গলবযৃ ন্তান নষ্ট লয় মায়। মৄদ্ধ জলল আয অলনক নাযীয ালথ তাঁযা ানাদায ফামনীয ঘাটি জথলক উদ্ধায কযা য়।    
 

চম্পা যানী ফলরন জম, “প্রচণ্ড অসুস্থ মছরাভ তবু ফাফা-ভা ফামড়লত উঠলত জদয়মন, জকান আত্মীয় স্থান জদয়মন ফামড়লত। তাই 

ফাধ্য লয় জযরলয় জস্টলন থাকা শুরু কময, এছাড়া আয জকাথায় থাকতাভ ? জকাথায় জমতাভ অসুস্থ যীলয ? তখন আভালক 

মবক্ষা কলয জখলত লতা। এবালফ ঠিক কত ফছয জগলছ ভলন কলয ফরলত াযফ না আমভ । তাযয একমদন শুনরাভ মৄলদ্ধ 

ক্ষমতগ্রস্তলদয নামক মক ফ বাতা-টাতা মদলফ, গ্রালভয এক জভোয মযমচত মছর, মক মক জমন কাড ৃকলয মদর, জফ মকছু টাকা 

াইতাভ প্রমত ভাল, একরা ভানুল চলর মাইত বারই। তলফ তখলনা মবক্ষা কযতাভ আমভ। লয, অলনক লয, নফৃমযমচত 

এক মযক্সায়ারায ালথ মফলয়য য মবক্ষা কযা জছলড় জদই। তায ঘলয ২ জছলর আভায। ২ জনই জছাট থাকলত ভাযা জগলছ। 

এফ ফীযাঙ্গনা মপযঙ্গানা ফলর াংফামদক আল, ঐ ঢাকা জথলক জরাক আল কথা ফরলত, মক রাব কথা ফলর ? টাকা মদলফ 

না খাইলত মদলফ ?”    
 

চম্পা যানী জফম আয মকছু ফরলত না চায়ায় তায াক্ষাৎকায এখালনই জল কযলত য়।    
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অধ্যায়িঃ ৫ 

স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদলৃন প্রাপ্ত তথ্য 

 

৫.১ স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদলৃন প্রাপ্ত তথ্য 

 

ফগুলরা ফধ্যভূমভই জুরাই ২০০২ লত জুন ২০০৮ এয ভলধ্য প্রমতমিত লয়লছ।   

স্মৃমতস্তম্ভ নাভিঃ ফমযার ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ ফমযার দয,  জজরা: ফমযার, মফবাগিঃ ফমযার   

 

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর  

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ 

ামনয  

ব্যফস্থা 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা  

মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

মূর প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৫ 

তাং 

ফা ০.০৩ 

একয 

 

 

 

 

তদঘযৃ  ৭ নেট ৪ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ৬ নেট ৪ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২২ নেট 

জনই    তদঘযৃ  ৫.৫ 

নেট 

প্রস্থ ৪ নেট 

উচ্চতা ৩ নেট 

২ ইমঞ্চ 

তদঘযৃ  ২৪ 

নেট 

প্রস্থ ২৪ নেট  

উচ্চতা ১৫ 

নেট 

তদঘযৃ  ২২ 

নেট ৪ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২ নেট 

৪ ইমঞ্চ 

জনই জযাজীণ ৃ  জনই জনই জনই াকা যাস্তা 

ভা ঠিক 

জনই  

 

 

এ ফধ্যভূমভলত খুফ বার ভালনয কংমক্রট ব্যফায কযা য় মন। এখালন জকান ফাউন্ডাময য়ালরয কাজ কযা য় মন। এ 

ফধ্যভূমভয স্মৃমতস্তম্ভটি টাইর দ্বাযা জফমষ্টত। মকন্তু ম্যালানাযী (Masonry) কাজ বার কযা য়মন। টাইরগুলরা 

স্তম্ভ জথলক খুলর ড়লছ। এ ফধ্যভূমভলত বার ভালনয ইট, ফামর, মলভন্ট ব্যফায কযা য়মন। এ ফধ্যভূমভয দযলত্র 

অলনক অমনয়লভয অমবলমাগ ায়া মায়। এ ফধ্যভূমভয ফতভৃান অফস্থা জযাজীণ।ৃ এ ফধ্যভূমভয মনভাৃণ কালজ জতভন 

জকান যড ব্যফায কযা য়মন। 

 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ পমযদনৄয ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ  নগযকািা, জজরা: পমযদনৄয, মফবাগিঃ ঢাকা    

  

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা 

 মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

মূর প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১২ 

তাং 

তদঘযৃ  ৭ 

নেট 

প্রস্থ ৬ 

নেট 

উচ্চতা 

২০নেট 

তদঘযৃ  ৮০ 

নেট  

প্রস্থ৮০নেট 

উচ্চতা ৫ 

নেট 

তদঘযৃ  ৫  

নেট  

প্রস্থ ৫ নেট 

১ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ৫ 

নেট  

তদঘযৃ  ২৩ 

নেট 

প্রস্থ ২৩ 

নেট 

উচ্চতা৩ 

নেট 

তদঘযৃ  

৩২ 

নেট৬ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২২ 

নেট 

৮ইমঞ্চ  

নাই

  

জভাটামুটি

  

 

  

জনই

  

জনই

  

জনই

  

াকা 

যাস্তা 

ভা ঠিক 

জনই 

 

 

এ স্মৃমতস্তলম্ভয মূর স্তলম্ভয তদঘযৃ ৭ নেট প্রস্থ ৬ নেট  উচ্চতা ২০ নেট। এ ফধ্যভূমভয জায়গা জভাটামুটি বার যলয়লছ। এ 

ফধ্যভূমভয ীভানা প্রাচীলযয তদঘযৃ ৮০ নেট  প্রস্থ ৮০ নেট মা জভাটামুটি ঠিক আলছ। তাকালফদীয তদঘযৃ ৫ নেট ১ 

ইমঞ্চ, প্রস্থ ৪ নেট ২ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা ৫ নেট। ক্ষান্তলয, মূর জফদীয তদঘযৃ ২৩ নেট, প্রস্থ ২৩ নেট  উচ্চতা ৩ নেট। 

আফায মূর জকন্দ্রীয় চেলযয তদঘযৃ ৩২ নেট ৬ ইমঞ্চ, প্রস্থ ২২ নেট ৮ ইমঞ্চ। এখালন মভনাযটি টাইর দ্বাযা জফমষ্টত। 

মকন্তু ফধ্যভূমভটিয অফকাঠালভা দুফরৃ য়ায় টাইরগুলরা খুলর ড়লছ। ইট, ফামর, মলভন্ট দুফরৃ য়ালত 

অফকাঠালভায অফনমত ঘটলছ। এখালন কংমক্রট খুলর ড়লছ।     
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স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ মলায ফধ্যভূমভ (চাঁচড়া যায়াড়া, কামরতরা, দয), জজরা: মলায, মফবাগিঃ খুরনা    

   

 

জমভয 

মযভাণ  

মুর 

স্তম্ভ 

ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

জকন্দ্রীয় চেয টয়রলট/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা  

মনযািা 

কভীয  ংখ্যা 

মূর প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৫.৫ 

তাং 

তদঘযৃ  ৭ নেট 

প্রস্থ ৬ নেট 

উচ্চতা ১২নেট 

জনই জনই   তদঘযৃ  ৭ 

নেট 

প্রস্থ ৬ নেট 

উচ্চতা 

২নেট  

তদঘযৃ ৭৭ নেট 

প্রস্থ ৫৫ নেট 

জনই

  

জভাটামুটি

  

জভাটামুটি

  

জনই জনই জনই াকা যাস্তা 

ভা ঠিক 

জনই 

 

এ স্মৃমতস্তলম্ভয জভাট জায়গায মযভান রিঃ ৫.৫ তাং। মূরস্তলম্ভয তদঘযৃ র ৭ নেট, প্রস্থ ৬ নেট এফং উচ্চতা ১২ 

নেট। এ ফধ্যভূমভয জায়গা খুফই ংকীণ।ৃ এখালন প্রস্তামফত নকা অনুমায়ী স্মৃমতস্তম্ভ গলড় লঠ মন। এখালন জকান 

তাকা জফদী স্থান কযা য়মন। মূর জফদীয তদঘযৃ ৭ নেট, প্রস্থ ৬ নেট এফং উচ্চতা ২ নেট। তাযয নৄলযা জায়গায 

ভা মনলয় তদঘযৃ ায়া জগলছ ৯৭ নেট এফং প্রস্থ ৫৫ নেট। এখালন ইট, ফামর  মলভন্ট খুফ বার ভালনয ব্যফায কযা 

য়মন। জতভন অফকাঠালভাগত কাজ কযা য়মন ফরলরই চলর। এ স্মৃমতস্তম্ভটি নালভ ভাত্র স্মৃমতস্তম্ভ।  
 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ গাইফান্ধা ফধ্যভূমভ,  উলজরািঃ রাফামড়,  জজরািঃ গাইফান্ধা, মফবাগিঃ যংনৄয    
 

 

জমভয 

মযভাণ  

মুর 

স্তম্ভ 

ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রা

ভাগায  

মযেন্নতা  

মনযািা কভীয  

ংখ্যা 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১০ 

তাং 

তদঘযৃ  ৭ 

নেট 

প্রস্থ ১ নেট 

৭ ইমঞ্চ 

উচ্চতা 

২০নেট 

তদঘযৃ 

৮৪নেট  

প্রস্থ ৭১ নেট 

উচ্চতা 

৫নেট 

তদঘযৃ  ৫নেট 

প্রস্থ ৪নেট 

উচ্চতা ২.৫ নেট

  

তদঘযৃ ২৩ নেট 

৮ ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২৩ নেট 

৮ ইমঞ্চ উচ্চতা 

১২নেট

  

তদঘযৃ 

২৯নেট ৬ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২৩ 

নেট 

জনই 

  

খাযা

 

  

বার জনই জনই জনই কাঁচা 

 

এ ফধ্যভূমভ গাইফান্ধা জজরায রাফাড়ী উলজরায় অফমস্থত। এ ফধ্যভূমভলত ইট, ফামর  মলভন্ট জতভন বার ব্যফায  

কযা য়মন। এখন ফাউন্ডাময য়ালরয কাজ ফামক আলছ। তলফ এয মূরস্তলম্ভয নীলচয মদলক দুফরৃ লয় ড়লছ। এ স্তলম্ভয 

ফতভৃান অফস্থা খুফই নাজুক। এ স্তলম্ভয জদয়ার ধীলয ধীলয ধল ড়লছ। মূরত এ ফধ্যভূমভলত জকান পরক জনই। এখালন 

ীভানা প্রাচীলযয উচ্চতায ভা ঠিক আলছ।    
 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ ফগুড়া ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ ফগুড়া দয, জজরািঃ ফগুড়া, মফবাগিঃ যাজাী     
 

 

জমভয 

মযভাণ  

মুর 

স্তম্ভ 

ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা 

 

মনযািা 

কভীয 

ংখ্যা 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৫ 

তাং 

তদঘযৃ ৭ নেট 

প্রস্থ ১ নেট ৮ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২১নেট 

৮ ইমঞ্চ 

জনই

  

 

তদঘযৃ ৪নেট ৬ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২৪ নেট 

উচ্চতা ১৬ নেট  

তদঘযৃ ৪৬ 

নেট  

প্রস্থ ৪৬ নেট 

উচ্চতা ৭ 

নেট ৬ ইমঞ্চ

  

তদঘযৃ  

২৭নেট ৬ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২২ নেট 

৬ ইমঞ্চ 

জনই খাযা

  

জভাটামুটি জনই জনই জনই কাঁচা  

 

এ ফধ্যভূমভটি ফগুড়া লযয ফলচলয় ফড় ফধ্যভূমভ। এ ফধ্যভূমভ ৫ তাং জায়গায উয প্রমতমিত। এ স্মৃমতস্তলম্ভয মভনায 

জযাজীণ ৃঅফস্থায় অফস্থান কযলছ। মূরস্তলম্ভয তদঘযৃ ৭ নেট প্রস্থ ১ নেট ৮ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা র ২১ নেট ৮ ইমঞ্চ। এ স্তলম্ভয 

জকান প্রকায ীভানা প্রাচীয জনই। তাকা জফদীয তদঘযৃ ৪ নেট ৬ ইমঞ্চ, প্রস্থ ২ নেট ৪ ইমঞ্চ উচ্চতা ১ নেট ৬ ইমঞ্চ। মূর 

জফদীয তদঘযৃ ৪৬ নেট, প্রস্থ ৪৬ নেট এফং উচ্চতা ৭ নেট ৬ ইমঞ্চ। মূর গঠলনয তদঘযৃ ২৭ নেট ৬ ইমঞ্চ  এফং প্রস্থ ২২ নেট ৬ 

ইমঞ্চ। এ ফধ্যভূমভয জতভন জকান কাজ কযা য়মন। এটিয ফতভৃান অফস্থা খুফই খাযা। এখালন, ইট, ফামর  মলভন্ট জতভন 

বারবালফ ব্যফায কযা য়মন। এটিয চাযালয মযলফ খুফই খাযা। মভনায মমদ টাইর দ্বাযা জফমষ্টত তায য 

টাইর গুলরা খল খল লড় মালে। এখালন ভয়রা আফজৃনায স্তু লড় আলছ।   
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স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ কুমভো ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ কুমভো দয, জজরািঃ কুমভো, মফবাগিঃ চট্টগ্রাভ    
 

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

জফমদমুর  

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ 

ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা 

/মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৫ 

তাং 

তদঘযৃ ৭ নেট ১ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ ১ নেট ৪ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২১ 

নেট ৮ ইমঞ্চ 

তদঘযৃ ৪৩ নেট ২ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ  ৬০ নেট ৩ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২ নেট ৪ 

ইমঞ্চ  

তদঘযৃ ৪ নেট  

প্রস্থ ৪ নেট 

উচ্চতা ৩ 

নেট

 

  

তদঘযৃ ৪৭ নেট 

৮ ইমঞ্চ  

প্রস্থ ২৬ নেট 

৭ ইমঞ্চ 

উচ্চতা ৪ নেট 

তদঘযৃ 

১০৩ নেট 

৮ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ 

২২নেট 

জনই  

  

বার জনই জনই জনই জনই াকা 

যাস্তা 

ভা 

ঠিক 

জনই 

 

এ ফধ্যভূমভটি কুমভো লযয যসুরনৄয গ্রালভ অফমস্থত। এ ফধ্যভূমভয জমভয মযভাণ ১৫ তাং। এটিয মূর স্তলম্ভয তদঘযৃ ৭ 

নেট ১ ইমঞ্চ প্রস্থ ১ নেট ৪ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা র ২১ নেট ৮ইমঞ্চ। এ স্মৃমতস্তলম্ভয ীভানা প্রাচীলযয তদঘযৃ ৪৩ নেট ২ ইমঞ্চ প্রস্থ 

৬০ নেট ৩ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা ২ নেট ৪ ইমঞ্চ। এখালন ীভানা প্রাচীলযয ভা ঠিক জনই। এয তাকা জফদীয তদঘযৃ ৪ নেট প্রস্থ 

৪ নেট এফং উচ্চতা ৩ নেট। আফায মূর জফদীয তদঘযৃ ৪৭ নেট ৮ ইমঞ্চ, প্রস্থ ২৬ নেট ৭ ইমঞ্চ উচ্চতা ৪ নেট। মূর উঠালনয 

তদঘযৃ ১০৩ নেট ৮ ইমঞ্চ এফং প্রস্থ ২২ নেট। যাস্তা াকা। তলফ এ স্মৃমতস্তলম্ভয টাইর জবলঙ্গ ড়লছ। ীভানা প্রাচীয 

জবলঙ্গ লড় আলছ।   
 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ মকলাযগঞ্জ ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ মকলাযগঞ্জ দয, জজরািঃ মকলাযগঞ্জ, মফবাগিঃ ঢাকা   
 

 

জমভয 

মযভাণ  

 

মুরস্তম্ভ 

 

ীভানা  

প্রাচীয 

 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

 

টয়রলট/ 

ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায   

মযেন্নতা 

/মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৪ 

তাং 

তদঘযৃ ৭ নেট ১০ ইমঞ্চ 

প্রস্থ ১ নেট ৬ ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২৪ নেট  

জনই জনই তদঘযৃ ১১ নেট ৭ 

ইমঞ্চ  

প্রস্থ ১০ নেট ১ ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২ নেট  

জনই জনই জনই বার নয় জনই জনই জনই জনই 

 

এ ফধ্যভূমভয জমভয মযভাণ ৪ তাং। এ মূরস্তলম্ভয তদঘযৃ ৭ নেট ১০ ইমঞ্চ, প্রস্থ ১ নেট ৬ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা র ২৪ নেট। 

এটি মূরত মকলাযগঞ্জ লযয দানাাটুমর গ্রালভ অফমস্থত। তলফ এয জকান প্রমতিা ার জানা ম্ভফ য়মন। এ ফধ্যভূমভয 

জকান ীভানা প্রাচীয জনই। এয মভনায  মনভাৃণ কযা য়মন। এ ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তলম্ভয অফস্থা বালরা নয়। অমত্ম, 

অফলরা  জনাংযা অফস্থায় মফৃমত এ ফধ্যভূমভটি। এ ফধ্যভূমভয মূর জফদীয তদঘযৃ ১১ নেট ৭ ইমঞ্চ, প্রস্থ ১০ নেট ১ ইমঞ্চ 

এফং উচ্চতা ২ নেট। এয উঠান জনই। এ ফধ্যভূমভলত আা মায়ায জন্য জকান প্রকায যাস্তা জনই।   
 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ জযনৄয ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ মঝনাইগামত,   জজরািঃ জযনৄয, মফবাগিঃ ঢাকা    
  

 

জমভয 

মযভাণ  

 

মুর 

স্তম্ভ 

 

ীভানা  

প্রাচীয 

 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

 

টয়রলট/ 

ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা 

/মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৯ 

তাং 

তদঘযৃ ৭ নেট 

প্রস্থ ১ নেট ৬ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২২ নেট 

৮ ইমঞ্চ 

  

তদঘযৃ ১৬ নেট 

প্রস্থ ৭ নেট ৬ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা  ২ নেট 

৭ ইমঞ্চ 

  

তদঘযৃ ৪ নেট ৩ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ  ৪ নেট ৩ 

ইমঞ্চ 

উচ্চতা ২ নেট ৭ 

ইমঞ্চ  

তদঘযৃ ৪৬ নেট 

৩ ইমঞ্চ  

প্রস্থ ২৬ নেট 

৯ ইমঞ্চ 

উচ্চতা ৭ নেট 

৬ ইমঞ্চ 

তদঘযৃ ৬৫ 

নেট 

প্রস্থ  ২২ 

নেট ৭ 

ইমঞ্চ 

 

জনই  

 

 

 

  

খাযা বার জনই  জনই জনই কাঁচা 

যাস্তা 

 

এ ফধ্যভূমভ জযনৄয জজরায মঝনাইগামত জযালড অফমস্থত। এ ফধ্যভূমভ জভাট ১৯ তাং জায়গায উয প্রমতমিত। এয 

মূরস্তলম্ভয তদঘযৃ ৭ নেট, প্রস্থ ১ নেট ৬ ইমঞ্চ, এফং উচ্চতা র ২২ নেট, প্রস্থ ১ নেট ৬ ইমঞ্চ। ীভানা প্রাচীয এয তদঘযৃ ১৬ নেট 

প্রস্থ ৭ নেট ৬ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা ২ নেট ৭ ইমঞ্চ। উচ্চতায ভা ঠিক আলছ। তাকা জফদীয তদঘযৃ ৪ নেট ৩ ইমঞ্চ প্রস্থ ৪ নেট ৩ 

ইমঞ্চ এফং উচ্চতা ২ নেট ৭ ইমঞ্চ। মূর জফদীয তদঘযৃ ৪৬ নেট ৩ ইমঞ্চ প্রস্থ ২৬ নেট ৯ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা র ৭ নেট ৬ ইমঞ্চ 

মনৃ্ত। আফায মূর উঠালনয তদঘযৃ ৬৫ নেট এফং প্রস্থ র ২২ নেট ৭ ইমঞ্চ। এ স্মৃমতস্তলম্ভ মায়া আায জন্য জকান প্রকায 

যাস্তাঘাট জনই । এয মযলফ খুফ একটা বার নয়।  
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স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ নীরপাভাযী ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ তয়দনৄয, জজরািঃ নীরপাভাযী, মফবাগিঃ যংনৄয   

  

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায   

মযেন্নতা 

/মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৪০ 

তাং 

তদঘযৃ ১ 

নেট প্রস্থ 

১ নেট  

উচ্চতা 

২২ নেট 

তদঘযৃ ২৮ নেট 

প্রস্থ ২৫ নেট 

৪ ইমঞ্চ 

উচ্চতা  ৩ 

নেট ৬ ইমঞ্চ 

  

তদঘযৃ  ২ 

নেট ৩ 

ইমঞ্চ 

প্রস্থ  ২ নেট 

৩ ইমঞ্চ 

উচ্চতা ৩.৫ 

নেট 

তদঘযৃ 

২৮নেট 

প্রস্থ ২৫নেট 

৪ ইমঞ্চ 

উচ্চতা ১৮ 

নেট 

জনই  

  

জনই  খুফ 

খাযা

  

জভাটামুটি

  

জনই  জনই  জনই  কাঁচা 

যাস্তা 

 

এ ফধ্যভূমভ নীরপাভাযী জজরায তয়দনৄয উলজরায় অফমস্থত। এ ফধ্যভূমভয জতভন জকান কাজ কযা য়মন। ফতভৃালন 

মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভটি মনধাৃমযত নকা অনুমায়ী য়মন, স্থানীয় জরালকযা এটি মনলজলদয ভত কলয মনভাৃণ কলযলছন। এ 

ফধ্যভূমভয জায়গায মযভান ৪০ তাং। তলফ জায়গাটি রোরমেবালফ অফমস্থত। এয জকান ীভানা প্রাচীয জনই। এ 

ফধ্যভূমভয ফতভৃান অফস্থা খুফ খাযা। এটা জকান স্মৃমতস্তম্ভ মালফ এরাকাফাীয কালছ জতভন মূল্যায়ন ায়মন। মনধাৃমযত 

নকায জকান মকছুই এখালন খু ুঁলজ ায়া মায়মন।    

 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ নালটায ফধ্যভূমভ, নের ফাগান, উলজরািঃ নালটায দয, জজরািঃ নালটায, মফবাগিঃ  যাজাী   
 

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয  

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় চেয 

টয়রলট 

/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভা

গায   

মযেন্নতা 

/মনযািা 

কভীয  ংখ্যা 

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১২ 

তাং 

তদঘযৃ ৭ নেট 

প্রস্থ ১ নেট ৬ 

ইমঞ্চ উচ্চতা 

২২ নেট 

 

তদঘযৃ 

৫৫ নেট 

প্রস্থ ৫৫ নেট  

উচ্চতা  ৫ নেট 

  

তদঘযৃ 

৬ নেট 

প্রস্থ  ৫ নেট  

উচ্চতা ৩ নেট  

তদঘযৃ ৪০ 

নেট, প্রস্থ ৪০ 

নেট, উচ্চতা 

১ নেট  

তদঘযৃ ২২ নেট 

৮ ইমঞ্চ 

প্রস্থ ২২ নেট  

 

জনই 

 

  

জভাটামুটি বার জনই  জনই  জনই  াকা 

যাস্তা 

ভা 

ঠিক 

জনই  

এটি নালটায লযয ফলচলয় ফড় ফধ্যভূমভ। এয স্মৃমতস্তম্ভটি জভাট ১২ তাং জায়গায উয প্রমতমিত। এটি জদখলত 

সুিয লর অফকাঠালভাগতবালফ অলনক দুফরৃ। এটি জদখলত জফ জচালখ ড়ায ভলতা। কাযণ, এটি লযয জভইন 

জযালডয ালই অফমস্থত। ীভানা প্রাচীলযয তদঘযৃ র ৫৫ নেট এফং প্রস্থ ৫৫ নেট এফং উচ্চতা র ৫ নেট। তাকা 

জফদীয মযভা মনলয় জদখা জগর এয তদঘযৃ ৬ নেট এফং প্রস্থ ৫ নেট এফং উচ্চতা ৩ নেট ১ ইমঞ্চ। মূরস্তলম্ভয তদঘযৃ ৭ 

নেট ১ ইমঞ্চ, প্রস্থ ১ নেট ৬ ইমঞ্চ এফং উচ্চতা ২২ নেট। উঠালনয তদঘযৃ ২২ নেট ৮ ইমঞ্চ এফং প্রস্থ ১২২ নেট। ইট, ফামর 

 মলভন্ট খুফ বার ভালনয ব্যফায কযা য়মন।    
 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ মফগঞ্জ ফধ্যভূমভ, উলজরািঃ ফাহুফর, জজরািঃ মফগঞ্জ, মফবাগিঃ মলরট  
 

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয  

তাকা 

জফমদ   

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় চেয 

টয়রলট 

/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা 

/মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা  

মূর 

প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

২০  

তাং 

তদঘযৃ ৫ 

নেট 

প্রস্থ ৫ নেট  

উচ্চতা ৩৫  

নেট

  

তদঘযৃ ৫৫ 

নেট 

প্রস্থ ৫৫ নেট  

উচ্চতা ৫ 

নেট 

  

তদঘযৃ ৬ 

নেট 

প্রস্থ  ৫ নেট  

উচ্চতা ৩ 

নেট ১ ইমঞ্চ 

তদঘযৃ ৪০ 

নেট 

প্রস্থ ৪০ নেট  

উচ্চতা ২  

নেট 

তদঘযৃ ৮০ নেট 

প্রস্থ ৮০  

  

জনই 

 

  

জভাটামুটি খাযা  জনই জনই  জনই  জনই 

 

এ স্মৃমতস্তম্ভটিলত খুফ বার ভালনয কংমক্রট ব্যফায কযা য়মন। এ ফধ্যভূমভয স্মৃমতস্তম্ভটি টাইর দ্বাযা জফমষ্টত। মকন্তু 

ম্যালানাযী (Masonary) কাজ বার কযা য়মন। টাইরগুলরা মভনায স্তম্ভ জথলক খুলর ড়লছ। এটি মনভাৃলণ বার ভালনয 

ইট, ফামর, মলভন্ট ব্যফায কযা য়মন এফং এয দযলত্র অলনক অমনয়লভয অমবলমাগ ায়া জগলছ স্থানীয়লদয কালছ। এ 

স্মৃমতস্তম্ভটিয ফতভৃান অফস্থা খুফ জযাজীণ।ৃ    
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স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ জোদখানা ফধ্যভূমভ, মভযনৄয, ঢাকা  

 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রলট/ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভা

গায  

মযেন্ন

তা 

মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

মূর প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১৫ 

তাং  

 

 

 

 

তদঘযৃ ৪ নেট  

প্রস্থ ৪ নেট 

উচ্চতা ২৫ নেট 

তদঘযৃ  ৯০ নেট  

প্রস্থ ৮২ নেট 

উচ্চতা  

১২ নেট 

তদঘযৃ  ৫.৫ নেট 

প্রস্থ ৪ নেট 

উচ্চতা ৩ নেট 

২ইমঞ্চ 

তদঘযৃ  ৭ নেট  

প্রস্থ ৭ নেট 

উচ্চতা ৩ 

নেট 

জনই জনই বালরা বালরা  বালরা  বালরা  বালরা  াকা যাস্তা 

ভা ঠিক 

জনই  

 

এ ফধ্যভূমভলত খুফ বার ভালনয কংমক্রট ব্যফায কযা লয়লছ। এ ফধ্যভূমভয স্মৃমতস্তম্ভটি টাইর দ্বাযা জফমষ্টত। 

ম্যালানাযী (Masonary) কাজ বার কযা লয়লছ। তলফ জায়গায অবালফ, এটি অন্যান্য ফধ্যভূমভয ভলতা একই 

মডজাইলন মনভাৃণ কযা য়মন। 
 

৫.২ স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদলৃন প্রাপ্ত মফচ্যযমতমু  

 

ক্রমভক 

নং 

মডমময 

অঙ্গমূ 

মযভা  ঠিক আলছ মফচ্যযমত  

০১ মূর স্তম্ভ  ৩৫ নেট উঁচ্য ২ টি ১০ টি 

০২ চাযালয জদয়ার  ৫ নেট উঁচ্য ২  টি ১০ টি 

০৩ তাকা যাখায  

স্থান  

তদঘযৃ ৫ নেট,  

প্রস্থ  ৫ নেট  

উচ্চতা ৩ নেট 

৭ টি ৫ টি 

০৪ জফদীমূর মডমমলত ভা জনই এক এক জায়গায় এক 

এক যকভ  

এক এক জায়গায় এক এক 

যকভ 

০৫ জকন্দ্রীয় চেয তদঘযৃ ৮০ নেট  প্রস্থ 

৮০ নেট 

১ টি ১১ টি 

০৬ মূর প্রলফ থ  ৬০ নেট  x ৩০ নেট ০০ ১২ টি 

০৭ অমবফাদন গ্রলণয 

স্থান   

মডমমলত ভা জনই জকাথায় আলছ জকাথায় নাই 

০৮ জমভয মযভাণ   মডমমলত উলেখ জনই এক এক জায়গায় এক 

এক যকভ 

(এ স্মৃমতস্তম্ভমূ 

highest ৪০ তাং  

lowest ৪ তাং 

জায়গায উয প্রমতমিত)। 

এক এক জায়গায় এক এক 

যকভ 
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অধ্যায়িঃ ৬ 

প্রকলেয ফর (Strength), দুফরৃ (Weakness), সুলমাগ (Opportunity)

 ঝুঁমকয (Threat) মাৃলরাচনা  

৬.১ প্রকলেয ফর মদকমূ (Strengths) 

 প্রকেটি একটি যাষ্ট্রীয় এফং জাতীয় গুরুেনণ ৃপ্রকে।   

 প্রকেটিয কাযলণ ীমভত আকালয লর জকান জকান প্রকে এরাকায় তরুণ এফং মৄফভাজ ৭১ এয জচতনায় 

উজ্জীমফত লয়লছ । 

 ীমভত আকালয লর এ প্রকেটি ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদলদয স্মৃমত স্থানীয় মাৃলয় তুলর ধযায জচষ্টা চারালে।   
 

৬.২ প্রকলেয দুফরৃ মদকমূ (Weaknesses) 

 অলনক জক্ষলত্রই স্মৃমতস্তম্ভ ততমযয জন্য ফধ্যভূমভয উমৄক্ত স্থান মচমিত য়মন । 

 স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যমক্ত  মুমক্তলমাদ্ধালদয প্রকলেয ালথ ংমৄক্ত কযা য়মন । 

 প্রকেটিয ফাস্তফায়লন মফমবন্ন ধযলনয অঙ্গমত  ংমেষ্ট কর্তৃলক্ষয দাময়লে অফলরা মযরমক্ষত লয়লছ । 

 উমৄক্ত কর্তৃলক্ষয কালছ প্রকেটি স্তান্তয কযা য়মন ।  

 প্রকে যফতী ভলয় স্মৃমতস্তম্ভগুলরায মথামথ যক্ষণালফক্ষণ  মনযািা মনমিত কযা য়মন ।   

 মনভাৃণ াভগ্রীয গুণগত ভান মনমিত কযা য়মন এফং প্রকে কালজয মাৃপ্ত তদাযমক  নজযদামযয অবাফ মছর ।  

 জফমযবাগ ফধ্যভূমভলত জকান নাভ পরক জনই এফং প্রকে অঞ্চরলক মটৃন খালতয ালথ ংমৄক্ত কযা য়মন । 

 প্রকে এরাকায় জকান ধযলনয মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক াঠাগায, মাদুঘয মকংফা জকান নািমনক মুয যার ফা স্থানা ততময 

কযা য়মন। 
 

৬.৩ প্রকলেয সুলমাগমূ (Opportunities) 

 এ প্রকেটিয আয উন্নয়নাধন কলয ভগ্র জদলয জকাটি জকাটি তরুণ  মৄফভাজলক ভান মুমক্তমৄলদ্ধয জচতনায় 

উদ্বুদ্ধ কযা ম্ভফ ।   

 াযালদল ছমড়লয় থাকা ফধ্যভূমভমূল স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ কলয প্রলতযকটি স্থানলক াভামজক  াংস্কৃমতক জকন্দ্র 

মললফ গলড় জতারা ম্ভফ ।  

 এ প্রকলেয ভাধ্যলভ প্রমতটা জজরায মক্ষা প্রমতিানমূলয ছাত্র-ছাত্রীলদযলক ফছলয একফায ফধ্যভূমভ মযদলৃন 

মনলয় আা ম্ভফ ।   

 এ প্রকলেয ভাধ্যলভ স্থানীয় জনগণ, মুমক্তলমাদ্ধা, সুীর ভাজ, মফমবন্ন াভামজক প্রমতিান, স্থানীয় প্রান  

যকালযয ভলধ্য ভন্বয়াধন ম্ভফ।  

 ফধ্যভূমভমূল মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভগুলরালক মটৃন খালতয ালথ মৄক্ত কলয মটৃন খাতলক মক্তারী কযা ম্ভফ । 

 মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ালথ মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক াঠাগায, মাদুঘয, মুক্তভঞ্চ  মভরনায়তন ততময কলয 

ফধ্যভূমভমূলক একটি “মুমক্তমৄদ্ধ চচাৃ জকন্দ্র” মললফ  রূান্তমযত কযা ম্ভফ।   
 

৬.৪ প্রকলেয ঝুঁমকমূ (Threats)  

 স্থানাগুলরা অলনকটা অযমক্ষত অফস্থায় লড় আলছ এফং জফমযবাগ ফধ্যভূমভলত মনযািা জফষ্টনী ফা ীভানা প্রাচীয 

জনই । 

 জফমযবাগ ফধ্যভূমভই প্রচণ্ড জনাংযা  ভয়রা আফজৃনা মযনণ ৃএফং জদখলত অলনকটা মযতযক্ত স্থালনয ভত।   

 স্থানীয় অমধফাীযা ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ব্যাালয মনমফকৃায।    
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অধ্যায়িঃ ৭ 

সুাময  উংায 
 

৭.১ ভূমভকািঃ  
 

প্রকেটি ফাংরালদলয ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ীদলদয জাতীয় আত্মতযালগয স্মৃমত ংযক্ষণ  তরুণ প্রজন্লক ৭১-এয 

জচতনায় উদু্বদ্ধকযলণ জাতীয়  আন্তজৃামতকবালফ গুরুে ফন কলয। জ  মযলপ্রমক্ষলত মুমক্তমৄদ্ধ ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ 

গৃীত এ প্রকেটি প্রামঙ্গক মছর।    

 

৭.২ ফধ্যভূমভলত অফমস্থত স্মৃমতস্তম্ভমূলয ফতভৃান অফস্থািঃ  
    

এ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায পরাপর এফং প্রমতটি নমুনা ফধ্যভূমভ মযদলৃন এটা স্পষ্টতই প্রতীয়ভান লয়লছ জম, 

ফধ্যভূমভগুলরা অলনকটা অযমক্ষত অফস্থায় আলছ, জফীযবাগ ফধ্যভূমভলত জকান নাভ পরক জনই, জফমযবাগ 

ফধ্যভূমভলত মনযািা জফষ্টনী ফা ীভানা প্রাচীয জনই, প্রচণ্ড জনাংযা  ভয়রা আফজনৃা মযনণ ৃ এফং অলনকটা 

মযতযক্ত স্থালনয ভত অফলরায় লড় আলছ। জফমযবাগ ফধ্যভূমভই ন্ধযায লয ভাদকলফীলদয আড্ডায় মযণত 

য়। মকলাযগলঞ্জ অফমস্থত ফধ্যভূমভটিলত ল্যামিলনয সুয়ালযজ রাইন ংমৄক্ত কলয জদয়া লয়লছ। ফগুড়ায 

ফধ্যভূমভলত স্মৃমতস্তম্ভ এরাকাটি ফতভৃালন মযকা এফং জটলম্পায গ্যালযজ মললফ ব্যফহৃত লে। স্থানীয় অমধফাীযা 

ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ব্যাালয মনমফকৃায। শুদৄভাত্র দুই-একটি স্থালন স্থানীয় প্রান  মুমক্তলমাদ্ধা 

ংলদয মনজস্ব উলদ্যালগ মফমবন্ন জাতীয় মদফ ারন কযা য়।    

 

৭.৩ প্রকে ব্যফস্থানা  ফাস্তফায়ন      
 

প্রকেটিয ফাস্তফায়লন মফমবন্ন ধযলনয অঙ্গমত মযরমক্ষত লয়লছ। মফললত ফধ্যভূমভয উমৄক্ত স্থান মনফাৃচন না 

কযা, দরীয় ঠিকাদায মনফাৃচন, মনভাৃণ াভগ্রীয গুণগত ভান মনমিত না কযা, প্রকে কালজয মাৃপ্ত তদাযমক  

নজযদামযয অবাফ, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যমক্ত  মুমক্তলমাদ্ধালদয প্রকলেয ালথ ংমৄক্ত না কযা, প্রকলেয ত্রুটিনণ ৃ

নকা প্রণয়ন, উমৄক্ত কর্তৃলক্ষয কালছ প্রকেটি বুলঝ না জদয়া, প্রকে যফতী ভলয় স্মৃমতস্তম্ভগুলরায মথামথ 

যক্ষণালফক্ষণ  মনযািা মনমিত না কযা, প্রকে অঞ্চরলক মটৃন খালতয ালথ ংমৄক্ত না কযলত াযা, প্রকে 

এরাকায় জকান ধযলনয মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক াঠাগায, মাদুঘয মকংফা জকান নািমনক মুয যার ফা স্থানা ততময না কযা 

ইতযামদ মফলয়গুলরা এ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় প্রকে ব্যফস্থানা  ফাস্তফায়লনয ত্রুটিমূ মললফ উলঠ এললছ। 

প্রকলেয ভাধ্যলভ ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভ মক কাযলণ কালযা কালছ স্তান্তয কযা য়মন - এ মফললয় মফস্তামযত 

তথ্য ংমেষ্ট কর্তৃলক্ষয কালছ জথলক ায়া মায়মন।    

 

৭.৪ প্রকলেয প্রবাফ  

 

াভামজক প্রবাফ    
 

এ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য (FGD, KII, Case Study) মফলেলণ কলয স্পষ্টতই ফরা মায় 

জম, এ প্রকেটি জম উলদ্দলশ্য গ্রণ কযা লয়মছর তা পর য়মন। কাযণ অমধকাং উিযদাতালদয ভালঝই মুমক্তমৄদ্ধ, 

আভালদয জাতীয়বালফ গুরুেনণ ৃ মদফ, ঐ এরাকায় অফমস্থত ফধ্যভূমভ ফা স্মৃমতস্তম্ভ ইতযামদ মফললয় লচতনতা  

মাৃপ্ত জ্ঞালনয অবাফ মযরমক্ষত লয়লছ। এ প্রকলেয ভাধ্যলভ দৃমষ্ট আকলণৃ কযায ভত জকান াভামজক প্রবাফ এ 

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় উলঠ আলমন।   
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াংস্কৃমতক প্রবাফ   
 

উিযদাতালদয ালথ মনমফড় আলরাচনা কলয এ প্রকলেয জতভন জকান উলেখলমাগ্য াংস্কৃমতক প্রবাফ মযরমক্ষত 

য়মন। মূরত স্মৃমতস্তম্ভগুলরালক ভালজয াংস্কৃমতক মযভণ্ডলরয ালথ ংমৄক্ত কযা য়মন। মায পলর ৭১-এয 

জচতনা মফকাল এ প্রকেটি প্রবাফ যাখলছ না।    

 

প্রকলেয াভমগ্রক াপল্যিঃ  
  

াভমগ্রক মদক মফলফচনা কযলর এ প্রকেটি ভালজ জতভন জকান প্রবাফ যাখলত ালযমন এফং জম ভস্ত উলদ্দলশ্য  

প্রকেটি গৃীত লয়মছর তায অমধকাংই পর য়মন। পলর এ প্রকলেয ২য় মাৃলয় কাজ শুরু কযায আলগ ১ভ 

মাৃলয়য কালজয ভস্ত ব্যথতৃায উলয ব্যাক  মফস্তামযত মাৃলরাচনা  ভীক্ষায প্রলয়াজন যলয়লছ।   

 

৭.৫ প্রমকউযলভন্ট কামকৃ্রভিঃ   
   

ামফকৃ মদক মফলফচনা কযলর এটা স্পষ্টতই প্রতীয়ভান জম এ প্রকলেয প্রমকউযলভনট প্রমক্রয়া মলথষ্ট ঙ্গমতনণ ৃ

মছর। মমদ ভীক্ষায শুরুলত এ প্রকলেয প্রমকউযলভনট ংক্রান্ত জকান কাগজত্র ায়া মায়মন। তলফ যফতীলত 

এ প্রকে ংমেষ্ট গণনত ৃ মফবালগয মনফাৃী প্রলকৌরী  কভকৃতাৃযা প্রমকউযলভনট ংক্রান্ত কাগজত্র যফযা 

কলযলছন।  এ ভস্ত তথ্য মফলেললণ জদখা মায় জম, প্রমকউযলভনট প্রমক্রয়া মলথষ্ট ঙ্গমতনণ ৃথাকা লত্ত্ব স্থানীয় 

মাৃলয় ঠিকাদাযলদয অলমামগতা  অমনয়লভয কাযলণ প্রকেটিয আাব্যঞ্জক পরাপর অমজৃত য়মন।     

৭.৬ চযালরঞ্জিঃ  
 

ফতভৃালন ফধ্যভূমভমূল স্মৃমতস্তম্ভগুলরা জম মাৃলয় যলয়লছ তায ংস্কায াধন কলয একটি সুিু ব্যফস্থানায মবতলয 

না মনলয় আলর এ স্থানাগুলরা অফলরায় অমচলযই কালরয গহ্বলয ামযলয় মালফ। এছাড়া ২য় মাৃলয় গৃীত 

প্রকেমূ এ ভীক্ষায পরাপলরয মবমিলত একটি সুি ুব্যফস্থানায ভাধ্যলভ ফাস্তফাময়ত কযা একটি ফড় চযলরঞ্জ।     

 

৭.৭ সুামযমূ   

 

মনভাৃণ, ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা ংক্রান্ত সুামযমূিঃ  

 

১. ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকেটিলক ভমন্বত ব্যফস্থানায মবতলয আনা জমলত ালয জমখালন 

স্থানীয় প্রান, সুীর ভালজয দে  মুমক্তলমাদ্ধা ংদলক অন্তর্ভকৃ্ত থাকলফ। জজরায ভামক উন্নয়ন বায় 

এলজন্ডা এলন ফধ্যভূমভমূল অফমস্থত স্মৃমতস্তম্ভমূ সূচারুরূল মযচারনা কযায জন্য আলরাচনা কযা এফং একটি 

ফাৎমযক ফালজলটয ংস্থান কযা জমলত ালয।    

২. স্থানীয় প্রান, মেকরা একালডমভ ফা মুমক্তমৄদ্ধ িাস্ট জাদুঘলযয আলয়াজলন মুমক্তলমাদ্ধালদয দ্বাযা মফমবন্ন স্তলযয 

(প্রাথমভক, ভাধ্যমভক  উচ্চভাধ্যমভক) মক্ষাথীলদয মুমক্তমৄলদ্ধয স্মৃমতচাযণমূরক অনুিালনয ভাধ্যলভ মুমক্তমৄলদ্ধয 

ঘটনাগুলরা জানান জমলত ালয।     

৩. ফধ্যভূমভমূল মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ালথ মুমক্তমৄদ্ধ াঠাগায, মাদুঘয, মুক্তভঞ্চ/মভরনায়তন ততময কলয 

ফধ্যভূমভমূলক একটি “মুমক্তমৄদ্ধ চচাৃ জকন্দ্র” মললফ রূান্তমযত কযা ম্ভফ; স্মৃমতস্তম্ভমূলয আল াল মটৃন 

জকন্দ্র/মকমনক স্পট ইতযামদ দনৃীয় স্থানা গলড় জতারা জমলত ালয।  

৪. স্মৃমতস্তম্ভমূল নূযনতভ একজন মযেন্নতা কভী  একজন মনযািা কভী মনলয়াগ কযা জমলত ালয।  

৫. নকা অনুমায়ী বার কলয ীভানা প্রাচীয  দনৃাথীলদয জন্য খাফালযয জকমন্টন  টয়লরলটয ব্যফস্থা কযা জমলত 

ালয। 

৬. স্থানাগুলরালত নাভ পরক রাগালনা  মনযািায জন্য মনয়মভত নৄমর টলরয ব্যফস্থা কযা জমলত ালয। 
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৭. ফধ্যভূমভমূল ফাস্তফাময়ত এফং নতুন ফাস্তফায়ন লত মায়া স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ  ংযক্ষণ প্রকেটিলক উমৄক্ত 

কর্তৃক্ষ (লমভন জজরা/উলজরা মযলদ) এয মনকট স্তান্তয কযা জমলত ালয। 

৮. জাতীয়  স্থানীয়বালফ (উলজরা  জজরা মাৃলয়) “ফধ্যভূমভ স্মৃমতস্তম্ভমূ ব্যফস্থানা কমভটি” গলড় জতারা 

জমলত ালয। মনত ীদলদয মযফাযলক ব্যফস্থানায কালজ ংমৄক্ত কযা জমলত ালয।  

৯. প্রকলেয নতুন মডমময প্রলয়াজনীয় ংলাধন কযা জমলত ালয। এ ভীক্ষায পরাপর নতুন মডমমলত 

ংলমাজন কযা জমলত ালয। 

১০. প্রকলেয ফ অঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ন কযা দযকায এফং ভাঠ মাৃলয় ব্যফস্থানায় দক্ষতা ফাড়ালনা জমলত ালয। 

১১. নতুন প্রকে ফাস্তফায়লনয আলগ ফধ্যভূমভয এরাকা মনধাৃযণকলে নতুন ভীক্ষা এফং স্থানীয় অংগ্রণমূরক 

মযকেনা প্রলয়াজন।   
 

প্রকে প্রমকউযলভন্ট ংক্রান্ত সুামযমূিঃ  
 

১২. বমফষ্যলত জমলকালনা প্রকে ফাস্তফায়লন প্রমকউযলভন্ট ংক্রান্ত নীমতভারা সুিুবালফ অনুযণ কযা দযকায।  
 

অন্যান্য সুামযমূিঃ    
 

১৩. ফধ্যভূমভমূল মনত প্রলতযক মুমক্তলমাদ্ধায নাভ আরাদা আরাদা কলয জখাদাই কলয মরমফদ্ধ কযা জমলত ালয।  

১৪. ীদ ফীযলশ্রিলদয মুযযার এফং এমটাপ স্মৃমতস্তলম্ভয াল স্থান কযা জমলত ালয।  

১৫. মক্ষা প্রমতিালনয ভাধ্যলভ মক্ষাথীলদয ১৪ই মডলেয স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদলৃন জনয়া জমলত ালয। এ ব্যাালয 

যকাময প্রজ্ঞান জামযয ভাধ্যলভ জজরায প্রমতটি স্কুর, ভাদযাা, কলরজ জথলক প্রমত ফছয একফায কলয লর 

স্মৃমতস্তম্ভমূ মযদনৃ কযায জন্য ফরা জমলত ালয।   

১৬. স্থানীয় প্রান, মেকরা একালডমভ ফা মুমক্তমৄদ্ধ িাস্ট জাদুঘলযয আলয়াজলন মুমক্তলমাদ্ধালদয দ্বাযা মফমবন্ন স্তলযয 

(প্রাথমভক, ভাধ্যমভক  উচ্চভাধ্যমভক) মক্ষাথীলদয মুমক্তমৄলদ্ধয ঘটনাগুলরা জানান জমলত ালয।     

১৭. প্রাথমভক  ভাধ্যমভক স্তলযয াঠ্যনৄস্তলক মুমক্তমৄলদ্ধয ফধ্যভূমভমূ ম্পলক ৃমফস্তামযত আলরাচনা থাকলত ালয।    

১৮. াফমরক-প্রাইলবট াটনৃাযমলয মবমিলত স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মনভাৃণ  যক্ষণালফক্ষণ কযা জমলত ালয। এ ব্যাালয 

প্রফাী এফং স্থানীয় উলদ্যাক্তালদয জমড়ত কযা জমলত ালয।  

১৯. ফধ্যভূমভ ম্পলক ৃজনগণলক লচতন কযলত স্থানীয় মাৃলয় ধভীয় ব্যমক্তলদয প্রমক্ষণ জদফায মফলয়টি মচন্তা কযা 

জমলত ালয।  

২০. স্মৃমতস্তম্ভমূলয মফত্রতা  বাফগাম্ভীম ৃফজায় যাখায জন্য দলক্ষ গ্রণ কযা এফং জদলয স্বাধীনতা মদফ, 

মফজয় মদফ এফং অন্যান্য মদফমূ ফাইলয উদমান না কলয ফধ্যভূমভমূল আলয়াজন কযা জমলত ালয।  
২১. মুমক্তমৄলদ্ধয ফধ্যভূমভগুলরায ংযক্ষলণয জন্য জাতীয় ংলদ একটি আইন া কযা দযকায। 

 

৭.৮ উংাযিঃ  
 

ভীক্ষায ভাধ্যলভ প্রাপ্ত ংখ্যাগত  গুণগত তথ্যামদয উলয মবমি কলয ফরা মায় জম, জম ভস্ত উলদ্দলশ্য এ প্রকেটি 

গ্রণ কযা লয়মছর তা অলনকাংলই নযণ য়মন। এভতাফস্থায় এ প্রকলেয ২য় মাৃলয় কাজ শুরুয নলফ ৃএ ভীক্ষা 

জথলক প্রাপ্ত তথ্যামদয উলয মবমি কলয কামকৃয মযকেনা গ্রণ কযলর এফং এ ভীক্ষায দ্বাযা প্রণীত সুামযমূ 

ফাস্তফায়ন কযলর প্রকেটিয যফতী মাৃলয়য উলদ্দশ্যমূ নযণ লফ ফলর আা কযা মায়।        
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ংমৄমক্ত ০১ মলৃফক্ষণ জচকমরস্ট  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ   মূল্যায়ন মফবাগ  

জলয ফাংরা নগয, ঢাকা  

 

১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ 

মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা 

 

মলৃফক্ষণ জচকমরস্ট  

 

স্মৃমতস্তলম্ভয নাভিঃ                                                                        

উলজরািঃ                  জজরািঃ                 মফবাগিঃ                 প্রমতিায ারিঃ 

জমভয 

মযভাণ  

মুরস্তম্ভ ীভানা  

প্রাচীয 

তাকা 

জফমদ  

 

জফমদমুর 

 

জকন্দ্রীয় 

চেয 

টয়রট/

ামনয  

ব্যফস্থা 

 

ফতভৃান  

অফস্থা 

 

মযলফ  

 

মফদুযৎ  

ব্যফস্থা 

 

মফশ্রাভাগায  

মযেন্নতা 

মনযািা 

কভীয  

ংখ্যা 

মূর প্রলফ 

থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তদঘযৃ  

প্রস্থ  

উচ্চতা  

তদঘযৃ  

প্রস্থ  

উচ্চতা  

তদঘযৃ  

প্রস্থ 

উচ্চতা  

তদঘযৃ 

প্রস্থ 

উচ্চতা  

তদঘযৃ  

প্রস্থ  
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ংমৄমক্ত ০২ ভীক্ষা প্রশ্নভারা 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ   মূল্যায়ন মফবাগ  

  জলয ফাংরা নগয, ঢাকা  

 

১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্য ভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ 

মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা 

 

 ভীক্ষায জন্য প্রশ্নাফমর 

েমত ত্র    

আভযা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয মযকেনা ভন্ত্রণারলয়য “ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ” জথলক  এলমছ। 

আভযা একটা ভীক্ষায কাজ কযমছ মায মফলয় লে-১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ 

গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন। আভযা এখালন এলমছ 

আনালদয ালথ কথা ফরায জন্য। আনালদয জদয়া মূল্যফান তথ্য  ভতাভত আভালদয াায্য কযলফ ১৯৭১ এ ভান 

মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয 

প্রবাফ মূল্যায়লন। আনায জদয়া তথ্য  ভতাভত ম্পূণ ৃজগান থাকলফ এফং শুদৄভাত্র ভীক্ষায কালজ ব্যফায কযা লফ। 

সুতযাং আমন মনমদৃ্বধায়  জখারালভরাবালফ আভালদয ালথ কথা ফরলত ালযন। এখালন আনায অংগ্রণ ম্পূণ ৃঐমেক। 

আনায কালছ অপ্রীমতকয ভলন লর ফা জমলকান জরুময কাযলণ আমন াক্ষাৎকাযটি ফন্ধ কযলত ালযন। আমন অনুভমত 

মদলর আভযা শুরু কযলত াময।  

 

যাঁ (   )                                                        না (   )  

 

উিযদাতায জকাড নং  (    ) 

 

নাভিঃ 

 

জভাফাইরিঃ      

 

স্থানিঃ      

 

তামযখিঃ 
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জকন ০১: উিযদাতায আথ-ৃাভামজক টভূমভ (ফায জন্য প্রলমাজয)    

ক্রমভক  প্রশ্ন  উিয এয ধযন জকাড  মস্ক 

১০১ নণফৃয়    

 

  

 

১০২ 

 

মরঙ্গ  

নাযী  ১  

নৄরুল  ২ 

   ১০৩ মক্ষাগত জমাগ্যতা     

 

 

১০৪ জা    

১০৫ মযফালযয ভামক আয়     

১০৬ তফফামক অফস্থা       

জকন ০২: ভান মুমক্তমৄদ্ধ ংক্রান্ত ধাযণা (ফায জন্য প্রলমাজয)     

 

২০১ 

 

আমন ভান মুমক্তমৄলদ্ধয কথা শুলনলছন মক ? 

যাঁ  ১ উিয “না” লর 

ধন্যফাদ জামনলয় 

াক্ষাৎকাযটি ফন্ধ 

করুন 

না ২ 

২০২ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায ফয় কত মছর ?    

২০৩ আমন জকাথা লত ভান মুমক্তমৄলদ্ধয কথা শুলনলছন ?   

২০৪  ১৯৭১ এয ৭ই ভাচ ৃমক লয়মছর ?  

২০৫  ১৯৭১ এয ২৫ ই ভাচ ৃমক লয়মছর ?  

২০৬  ১৯৭১ এয ১৪ই মডলেয মক লয়মছর ?  

 ২০৭  আভালদয স্বাধীনতা মদফ কলফ ?  

২০৮ আভালদয মফজয় মদফ কলফ ?  

২০৯ ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ ফীযলশ্রিলদয ম্পলকৃ জালনন মক? জকন তাঁলদযলক ফীযলশ্রি 

ফরা য় ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১০  কলয়কজন ীদ ফীযলশ্রলিয  নাভ ফলুন  

জকন ০৩: উিযদাতায মনজ এরাকায় ংগঠিত গণতযা ংক্রান্ত ধাযণা (ফায জন্য প্রলমাজয)     

৩০১ ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায এরাকায় ামকস্তান ানাদায ফামনী  কর্তকৃ জকান 

গণতযা লয়মছর ? 

যাঁ   ১ উিয 

“না/জামননা” 

লর ৪০১  এ মান 

না   ২ 

জামননা  ৯৯  

৩০২  গণতযাটি ফা গণতযাগুলরা জমখালন ংগঠিত লয়মছর জই স্থানমূলয নাভ মক ?   

৩০৩  গণতযায মকায জভস্ত ীদলদয রা জকাথায় যাখা লয়মছর আমন জালনন ? 

 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

জকন ০৪: উিযদাতায মনজ এরাকায় অফমস্থত ফধ্যভূমভ ংক্রান্ত ধাযণা (ফায জন্য প্রলমাজয)        

 ৪০১  ফধ্যভূমভ ফরলত মক জফাঝায় ? 

 

 

 

  

 

৪০২ 

 

আনালদয এরাকায় জকান ফধ্যভূমভ আলছ ?   

 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

জকন ০৫: উিযদাতায মনজ এরাকায় ফধ্যভূমভলত মনমভতৃ স্মৃমতস্তম্ভ ংক্রান্ত ধাযণা (ফায জন্য প্রলমাজয)         

 
 

৫০১ 

 

আনালদয এরাকায় ফধ্যভূমভলত ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদলদয স্মযলণ জকান স্মৃমতস্তম্ভ আলছ ? 

যাঁ   ১ উিয “না/ 

জামননা” লর  

ধন্যফাদ জামনলয় 

াক্ষাৎকাযটি ফন্ধ 

করুন 

 

না  ২ 

জামননা  

 

৯৯  

৫০২ এই স্মৃমতস্তলম্ভয নাভ জানা আলছ আনায ? যাঁ   ১  

না  ২ 

৫০৩ এই স্মৃমতস্তম্ভ এখালন জকন মনভাৃণ কযা লয়লছ আমন জালনন ?   

 

৫০৪ 

 

আমন স্মৃমতস্তম্ভটিলত কখন মগলয়লছন ? 

যাঁ    ১ উিয “না/ 

জামননা” লর 

৬০১ এ মান 
না  ২ 

 ৫০৫  কালদয ালথ মগলয়লছন ?    

৫০৬ স্থানটিয ভামরক জক ফা কাযা ফলর আনায ধাযণা ?   

জকন ০৬ : স্মৃমতস্তলম্ভয প্রবাফমূ   

 
াভামজক প্রবাফমূ  

 

 ৬০১ 

 

স্মৃমতস্তম্ভটি জদখলত এখালন জরাকজন আল  মক? 

যাঁ    ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

  যাঁ   ১  
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৬০২ এটি ম্পলকৃ স্থানীয় জনগণ মক লচতন ফলর আমন ভলন কলযন ? না  ২ 

জামননা  ৯৯  

 

৬০৩ 

আমন মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভটি জনগলণয ভলন ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ জানায আগ্র 

বৃমদ্ধ কলযলছ ? 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

াংস্কৃমতক প্রবাফমূ 

 

৬০৪ 

এই স্মৃমতস্তম্ভটি মক এইস্থালন ১৯৭১ এ গণতযায মকায আনায এরাকায ভস্ত ীলদয স্মৃমত 

ধলয যাখলত ক্ষভ লয়লছ ফলর আমন ভলন কলযন ? 

 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

 

৬০৫ 

আমন মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভটি তরুণলদয ৭১ এয জচতনায় উজ্জীমফত কযলত ক্ষভ ? 

 

যাঁ   ১ উিয “না/জামননা” 

লর ৬০৭ এ মান 
না  ২ 

জামননা  ৯৯  

৬০৬ উিয যাঁ লর, মকবালফ?                  

 
 

৬০৭ 

আমন মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এই এরাকায জনগলণয ভলধ্য ভান 

মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ জানায আগ্র বৃমদ্ধ জলয়লছ ? 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

৬০৮ উিয যাঁ লর মকবালফ এফং কালদয ভলধ্য ?  
 

৬০৯ এই স্মৃমতস্তম্ভটি স্মযণীয় কলয যাখায জন্য আয মক মক ব্যফস্থা গ্রণ কযা  উমচত? 
 

অথনৃনমতক প্রবাফমূ 

৬১০ এই স্মৃমতস্তম্ভটিলক জকন্দ্র কলয মক এখালন নতুন জদাকানাট  ফা ব্যফা প্রমতিান গলড় উলঠলছ?   

  

যাঁ   ১  

না  ২ 

৬১১ এই স্মৃমতস্তম্ভটিয কাযলণ মক এই এরাকায ালথ জনগলণয জমাগালমাগ ফা মাতায়াত বৃমদ্ধ 

জলয়লছ? 

যাঁ   ১  

না  ২ 

ঐমতামক প্রবাফমূ 

৬১২  এই স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর এখানকায জনগলণয ভালঝ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ইমতা  ম্পলকৃ 

জানায আগ্র জফলড়লছ ফলর আমন ভলন কলযন ? 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

 ৬১৩  আনায ভলত ভান মুমক্তমৄলদ্ধয স্মৃমত ধলয যাখায জন্য আনায এরাকায় আয মক মক দলক্ষ 

জনয়া দযকায? 

 

  

জকন ০৭   : স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ ংক্রান্ত ধাযণা (ফায জন্য প্রলমাজয)         

 

৭০১ 

 

এই স্মৃমতস্তম্ভটিয অফস্থা জদখায জন্য যকামযবালফ জকউ মক মযদলৃন  আল ? 

যাঁ   ১  

না  ২ 

৭০২ এই স্মৃমতস্তম্ভটিয মনয়মভত যক্ষণালফক্ষণ কযা য় মক? 
যাঁ   ১ 

 
না  

 

২ 

৭০৩ এই স্মৃমতস্তম্ভটিয যক্ষণালফক্ষলণয দাময়ে কায ফলর আমন ভলন কলযন ?   

 

৭০৪  

 

এই স্মৃমতস্তম্ভটিয জকান মনযািা ব্যফস্থা আলছ মক? 

যাঁ   ১  

না  ২ 

জামননা  ৯৯  

জকন ০৮ : স্মৃমতস্তলম্ভয মযলফ ওঁ মযেন্নতা ংক্রান্ত ধাযণা (ফায জন্য প্রলমাজয)          

  

৮০১ 

 

স্মৃমতস্তম্ভটিয ামফকৃ মযলফ আনায কালছ জকভন ফলর ভলন য়? 

বালরা  ১   

খাযা ২ 

জভাটামুটি  ৩ 

৮০২ স্মৃমতস্তম্ভটি  এয আলালয স্থানগুলরালক মক আনায কালছ মযছন্ন ফলর ভলন য় ? 

(মলফক্ষণ করুন)  

যাঁ   ১  

না  ২ 

৮০৩ স্মৃমতস্তম্ভটিয ালথ মক জকান ফাগান, াক,ৃ নৄকুয, জরক, ভঞ্চ ফা মযলাট ৃআলছ ? 

 

 

   

৮০৪ এই ফধ্যভূমভ জক জকন্দ্র কলয এখালন মক জকানধযলনয অপ্রীমতকয কামকৃরা য় ? যাঁ   ১ “না/জামননা” লর 

৯০১ এ মান 
না  ২ 

জামননা  ৯৯  

৮০৫ মক ধযলনয কামকৃরা াধাযণত এখালন লয় থালক ?  
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জকন ০৯: শুদৄভাত্র ৬০ ফছলযয অমধক জনলগািীয জন্য     

৯০১ আমন ভান মুমক্তমৄদ্ধ জদলখলছন ? যাঁ  ১  

না ২ 

৯০২ আমন ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কলযমছলরন ? যাঁ  ১  

না ২ 

৯০৩ ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় এই এরাকায় জকান মৄদ্ধ লয়মছর ? যাঁ  ১  

না ২ 

৯০৪  আনায মযমচত জকউ মক ভান মুমক্তমৄলদ্ধ ীদ লয়লছন ? যাঁ  ১  

না ২ 

৯০৫  ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় এই এরাকায় মক মক ক্ষমত লয়মছর?   

৯০৬ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায মযফালয মক ধযলনয ক্ষমত লয়মছর?    

৯০৭ 

 

ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অং জনয়া জকান ফীয মুমক্তলমাদ্ধায ালথ আনায মযচয় আলছ ? যাঁ  ১  

না ২ 

৯০৮ ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অং জনয়া আনায এরাকায কলয়কজন ফীয মুমক্তলমাদ্ধায নাভ ফরলত 

াযলফন ? 

 

  

৯০৯ আনায এরাকায় তরুণ প্রজন্ ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় অফগত মক?   যাঁ ১  

না ২ 

৯১০   আনায এরাকায় তরুণ প্রজন্ ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় উদ্বুদ্ধ লয়লছ মক?   যাঁ ১  

না ২ 

৯১১  মমদ না য়, তালর তরুণ প্রজন্লক ভান মুমক্তমৄদ্ধ মফললয় অফগত ফা উদ্ভুদ্ধ কযায জন্য মক 

মক কযা দযকায? 

 

 

এই  ভীক্ষায় অংগ্রলণয জন্য আনালক অংখ্য ধন্যফাদ  

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ 

জভাফাইর নং: 

স্বাক্ষযিঃ   

তামযখিঃ  
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ংমৄমক্ত ০৩ মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ জন্য প্রশ্নাফমর  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ   মূল্যায়ন মফবাগ  

  জলয ফাংরা নগয, ঢাকা  

 

১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্য ভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ 

মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষা 

 

 

মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ জন্য প্রশ্নাফমর     

মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ ধযনিঃ 

ক. মুমক্তমৄদ্ধ মফলয়ক  ভন্ত্রণারলয়য প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ   

খ. মযকেনা কমভলনয প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ   

গ. প্রকে মযচারক   

ঙ. গণনত ৃঅমধদপ্তলযয প্রকে ংমেষ্ট প্রমতমনমধ  

 

েমত ত্র                                     

আভযা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয মযকেনা ভন্ত্রণারলয়য “ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ” জথলক  এলমছ। 

আভযা একটা ভীক্ষায কাজ কযমছ মায মফলয় লে- ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ 

গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন। আভযা এখালন এলমছ 

আনালদয ালথ কথা ফরায জন্য। আনালদয জদয়া মূল্যফান তথ্য  ভতাভত আভালদয াায্য কযলফ ১৯৭১ এ ভান 

মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয 

প্রবাফ মূল্যায়লন। আনায জদয়া তথ্য  ভতাভত ম্পূণ ৃজগান থাকলফ এফং শুদৄভাত্র ভীক্ষায কালজ ব্যফায কযা লফ। 

সুতযাং আমন মনমদৃ্বধায়  জখারালভরাবালফ আভালদয ালথ কথা ফরলত ালযন। এখালন আনায অংগ্রণ ম্পূণ ৃঐমেক। 

আনায কালছ অপ্রীমতকয ভলন লর ফা জমলকান জরুময কাযলণ আমন াক্ষাৎকাযটি ফন্ধ কযলত ালযন। আমন অনুভমত 

মদলর আভযা শুরু কযলত াময।  

 

যাঁ   (  )                                               না  (  )                 

 

মুখ্য ব্যমক্তফলগযৃ াধাযন তথ্যাফরী 

  

নাভ ফয় মক্ষাগত জমাগ্যতা জা জভাফাইর 
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ক. প্রকে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ধাযণা  

ক (১) আমন মক দয়া কলয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তামন ানাদায ফামনী কর্তকৃ 

ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকেটি  ম্পলক ৃআভালদয জক ফরলফন ?  

ক (২) আনায ভলতপ্রকেটিয গুরুে কতখামন ? 

ক (৩) প্রকেটি জম উলদ্দশ্য কযা লয়লছ জটি পর লয়ছ ফলর মক আমন ভলন কলযন ?   

ক (৪) প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা জকভন ফলর আনায ধাযণা ?  

ক (৫) আনাযজানাভলত প্রকেটিয মযকেনা   ফাস্তফায়লনয দাময়লে কাযা মছলরন ? 

ক (৬) আনালদয  জানাভলত প্রকেটিয মযকেনা  ফাস্তফায়লনয ভলধ্য মক জকান ব্যফধান আলছ ?  

খ. প্রকেটিড় ফাস্তফায়লন ফর, দুফরৃ, ঝুঁমক ওঁ ম্ভাফনা ম্পলক ৃআলরাকাত  

খ  )১ ( আমন মক ভলন কলযন প্রকেটিয ফযাদ্দ মাৃপ্ত মছর ?  

খ  )২( ণ্য  ঠিকাদায  মনফাৃচলনয ভানদন্ড মক ঠিক মছর ? 

খ  )৩ ( প্রকেটি ফাস্তফায়লন জকান ধযলনয প্রমতকূরতায েুখীন লেন ? 

খ  )৪ ( ঝমক  প্রমতকূরতা জভাকালফরায় গৃীত জকৌরমূ মক মক মছর ফলর আনায ধাযণা ? 

খ  )৫ ( প্রকেটি ফাস্তফায়লন স্থানীয় জনগণ অংগ্রণ কলযমছর মক ? 

খ  )৬ ( স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মনভাৃলণয উকযলণয গুণগতভান জকভন মছর ? 

খ  )৭( প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানা ম্পমকতৃ জকান ভো লয়মছর মক না? 

খ  )৮ ( চ্যমক্ত অনুমায়ী ফ কাজ কযা ম্ভফ লয়মছর মক ? 

প্রকেটিয প্রবাফমূ  

গ . াভামজক প্রবাফিঃ 

গ  )০১(  আমন মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরা  ভালজয উয জকান প্রবাফ যাখলত জলযলছ ? 

গ  )০২ ( আমন মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরা জনগলণয মফলল কলয  মৄফভালজয ভলন ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলক ৃজানায আগ্র বৃমদ্ধ 

কলযলছ ? 

ঘ. াংস্কৃমতক প্রবাফিঃ 

ঘ  )১(  আমন মক ভলন কলযন  এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরা  ১৯৭১ এ গণতযায মকায ভস্ত ীলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ লফ ? 

ঙ. অথনৃনমতক প্রবাফিঃ    

ঙ )১ (  আনায  জানাভলত এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরালক জকন্দ্রকলয মক জকান অথনৃনমতক অফকাঠালভা (ফাজায, জদাকানাট) গলড় উলঠলছ ?     

 ঙ  )২ (  স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মনভাৃলণয পলর মক জই স্থানগুলরালত জরাকজলনয মাতায়াত  বৃমদ্ধ জলয়লছ ? 

চ. স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ  মনযািা ংক্রান্ত ধাযণািঃ  

চ (১) স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ামফকৃ মযলফ আনায কালছ জকভন ফলর ভলন য়? 

 (স্মৃমতস্তম্ভগুলরায মযছন্নতায জন্য মক মাৃপ্ত মযভাণ মযছন্নতাকভী আলছ, জকানধযলনয অাভামজক কামকৃরা য় মকনা)    

চ (২) স্মৃমতস্তম্ভগুলরায  মনযািা ব্যফস্থা মক আনায কালছ মাৃপ্ত ভলন য় ? 

 (মাৃপ্ত মযভাণ মনযািাকভী, চাযাল মনযািা জদয়ার)   

ছ.স্মৃমতস্তম্ভগুলরা যক্ষণালফক্ষণ  উন্নতকযলণয জন্য জকৌরগত সুাময  নীমতভারািঃ  

ছ )১(  স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মকবালফ আয তথ্যমৃদ্ধ কযা মায় ? 

ছ  )২ ( স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মকবালফ বারবালফ নতুন প্রজলন্য কালছ তুলর ধযা মায় জমন তাযা ইমতা ম্পলক ৃজানলত উজ্জীমফত য় ? 

ছ )৩(  স্মৃমতস্তম্ভগুলরায যক্ষনালফক্ষন   উন্নতকযলণয জন্য মক মক নীমতভারা  আইনগত মদ্ধান্ত গ্রণ কযা জমলত ালয ? 

ছ  )৪ ( স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মলৃফক্ষলণয দাময়ে মকবালফ গ্রণ কযা উমচত ফলর আমন ভলন কলযন ? 

 

অংগ্রলণয জন্য আনালক অংখ্য ধন্যফাদ  

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ 

 

জভাফাইর নং:    স্বাক্ষযিঃ     তামযখিঃ  
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ংমৄমক্ত ০৪ দরীয় আলরাচনায জন্য প্রশ্নাফমর 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ  

  জলয ফাংরা নগয, ঢাকা  

 

১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন 

ভীক্ষা  

দরীয় আলরাচনায জন্য প্রশ্নাফমর      

দরীয় আলরাচনায় অংগ্রনকাযীলদয ধযনিঃ  

ক. ফীয মুমক্তলমাদ্ধা; খ. মক্ষক; গ. মক্ষাথী; ঘ. স্থানীয় প্রান; ঙ. স্থানীয় জনপ্রমতমনমধ; চ. স্থানীয় ব্যমক্তফগ ৃ  

েমত ত্র    

আভযা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয মযকেনা ভন্ত্রণারলয়য “ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ” জথলক  এলমছ। আভযা একটা ভীক্ষায কাজ কযমছ 

মায মফলয় লে -  ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয 

প্রবাফ মূল্যায়ন। আভযা এখালন এলমছ আনালদয ালথ কথা ফরায জন্য। আনালদয জদয়া মূল্যফান তথ্য  ভতাভত আভালদয াায্য কযলফ ১৯৭১ এ ভান 

মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়লন। আনায জদয়া 

তথ্য  ভতাভত ম্পূণ ৃজগান থাকলফ এফং শুদৄভাত্র ভীক্ষায কালজ ব্যফায কযা লফ। সুতযাং আমন মনমদ্বৃধায়  জখারালভরাবালফ আভালদয ালথ কথা ফরলত 

ালযন। এখালন আনায অংগ্রণ ম্পূণ ৃঐমেক। আনায কালছ অপ্রীমতকয ভলন লর ফা জমলকান জরুময কাযলণ আমন াক্ষাৎকাযটি ফন্ধ কযলত ালযন। 

আনাযা অনুভমত মদলর আভযা আলরাচনাটি শুরু কযলত াময।  

যাঁ   (  )                                               না  (  )  

স্থানিঃ           তামযখিঃ 

দরীয় আলরাচনায জন্য উমস্থত ব্যমক্তফলগযৃ াধাযন তথ্যাফরী  

ক্রমভক নং নাভ ফয় মক্ষাগত 

জমাগ্যতা 

দফী  জা জভাফাইর  

১       

২       

৩       

৪       

৫       

৬       

৭       

৮       

৯       

১০       

 

ক . ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকে ম্পমকৃত ধাযণা 

  

 

 

 

 

ক )১(  ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী  তালদয জদায যাজাকায, আরফদয, আরাভ ফামনী কর্তকৃ ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ 

 স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকেটি ম্পলকৃ আনালদয ধাযণা আলছ? 

ক (২) আনাযলদয ভলত প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তা কতখামন ?  

ক (৩) প্রকেটি জম উলদ্দল কযা লয়লছ জটি পর লয়লছ ফলর মক আমন ভলন কলযন ?  

খ.প্রকেটিয নীমতভারা  ফাস্তফায়নম্পমকৃত ধাযণা    

খ )১ (  আমন মক দয়া কলয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  

স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকেটি ম্পলকৃ ফরলফন ?  

খ  )২ ( প্রকেটিয ফতভৃান অফস্থা জকভন ?  

খ  )৩ ( আনালদয জানাভলত প্রকেটিয মযকেনা   ফাস্তফায়লনয দাময়লে কাযা মছলরন ? 

খ (৪) আনালদয জানাভলত প্রকেটি ংযক্ষলণ মক মক আইনগত দলক্ষ যলয়লছ ? 

খ (৫) আনালদয  জানাভলত প্রকেটিয মযকেনা  ফাস্তফায়লনয ভলধ্য মক জকান ব্যফধান আলছ? 

গ. প্রকেটিয ফাস্তফায়লন ফর, দুফরৃ,ঝমক  ম্ভাফনা ম্পলকৃ আলরাকাত  

গ )১(  আনাযা মক ভলন কলযন প্রকেটিয অথ ৃফযাদ্দ মাৃপ্ত মছর ? 

গ )২(  ভারাভার  ঠিকাদায  মনফাৃচলনয ভানদন্ড মক মছর ? 
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গ  )৩ ( প্রকেটি ফাস্তফায়লন জকান ধযলনয প্রমতকূরতায েুখীন লেন ? 

গ  )৪ ( ঝুঁমক  প্রমতকূরতা জভাকালফরায় গৃীত জকৌরমূ ? 

গ  )৫ ( প্রকেটি ফাস্তফায়লন স্থানীয় জনগণ অংগ্রণ কলযমছর মক ? 

গ  )৬ ( স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মনভাৃলণয উকযলণয গুণগতভান জকভন মছর ? 

গ  )৭ ( প্রকে ফাস্তফায়ন  ব্যফস্থানা ম্পমকৃত জকান ভো লয়মছর মক না? 

গ  )৮ ( চ্যমক্ত অনুমায়ী ফ কাজ কযা ম্ভফ লয়মছর মক ? 

প্রকেটিয প্রবাফমূ  

ঘ .াভামজক প্রবাফিঃ  

ঘ )১(  আনাযা মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ভালজয উয জকান প্রবাফ যলয়লছ ? 

ঘ )২ (  আনাযা  মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরা জনগলণয মফলল কলয মৄফভালজয ভলন ভান মুমক্তমৄদ্ধ ম্পলকৃ জানায আগ্র বৃমদ্ধ কলযলছ ? 

ঘ (৩) এই স্মৃমতস্তম্ভগুরমক এইস্থালন ১৯৭১ এ গণতযায মকায ভস্ত ীলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ ?  

ঙ.াংস্কৃমতক প্রবাফিঃ 

ঙ  )১( আনাযা মক ভলন কলযন এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরা ১৯৭১ এ গণতযায মকায ভস্ত ীলদয স্মৃমত ধলয যাখলত ক্ষভ লফ ? 

ঙ (২)  মৄফভাজলক ৭১ এয জচতনায় উজ্জীমফত কযলত ক্ষভ লয়লছ /লে ? 

চ. অথনৃনমতক প্রবাফিঃ  

চ )১ (  আনায  জানাভলত এই স্মৃমতস্তম্ভগুলরালক জকন্দ্রকলয মক জকান অথনৃনমতক অফকাঠালভা (ফাজায, জদাকানাট) গলড় উলঠলছ ?       

চ )২ (  এই স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃলণয পলর মক এখালন জনগলণয মাতায়াত বৃমদ্ধ জলয়লছ ? 

ছ. স্মৃমতস্তলম্ভয যক্ষণালফক্ষণ   মনযািা ংক্রান্ত ধাযণা   

ছ (১) স্মৃমতস্তম্ভগুলরায ামফকৃ মযলফ আনালদয কালছ জকভন ফলর ভলন য়?  

 (স্মৃমতস্তম্ভগুলরায মযছন্নতায জন্য মক মাৃপ্ত মযভাণ মযছন্নতাকভী আলছ, জকানধযলনয অাভামজক কামকৃরা য় মকনা)    

ছ (২) স্মৃমতস্তম্ভগুলরায  মনযািা ব্যফস্থা মক আনালদয কালছ মাৃপ্ত ভলন য় ?  

 (মাৃপ্ত মযভাণ মনযািাকভী, চাযাল মনযািা জদয়ার)   

ছ.স্মৃমতস্তম্ভগুলরা যক্ষণালফক্ষণ  উন্নতকযলণয জন্য জকৌরগত সুাময  নীমতভারািঃ  

ছ )১(  স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মকবালফ আয তথ্যমৃদ্ধ কযা মায় ? 

ছ  )২ ( স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মকবালফ আয বারবালফ নতুন প্রজলন্য কালছ তুলর ধযা মায় জমন তাযা ইমতা ম্পলকৃ জানলত উজ্জীমফত য় ? 

ছ )৩(  স্মৃমতস্তম্ভগুলরায যক্ষনালফক্ষন   উন্নতকযলণয জন্য মক মক নীমতভারা  আইনগত মদ্ধান্ত গ্রণ কযা জমলত ালয ? 

ছ  )৪ ( স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মলৃফক্ষলণয দাময়ে মকবালফ গ্রণ কযা উমচত ফলর আনাযা ভলন কলযন ? 

 

অংগ্রলণয জন্য আনালদযলক অংখ্য ধন্যফাদ  

 

 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ 

 

জভাফাইর নং:    স্বাক্ষযিঃ      তামযখিঃ  
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ংমৄমক্ত ০৫ জক স্টামডয জন্য প্রশ্নাফমর      

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ  

  জলয ফাংরা নগয, ঢাকা  

১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়ন 

ভীক্ষা 

জক স্টামডয জন্য জচকমরস্ট  

েমত ত্র   

আভযা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয মযকেনা ভন্ত্রণারলয়য “ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ” জথলক  এলমছ। আভযা একটা ভীক্ষায কাজ কযমছ 

মায মফলয় লে- ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয 

প্রবাফ মূল্যায়ন। আভযা এখালন এলমছ আনালদয ালথ কথা ফরায জন্য। আনালদয জদয়া মূল্যফান তথ্য  ভতাভত আভালদয াায্য কযলফ ১৯৭১ এ ভান 

মুমক্তমৄদ্ধকালর ামকস্তান ানাদায ফামনী কর্তকৃ গণতযায জন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ ংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভাৃণ প্রকলেয প্রবাফ মূল্যায়লন। আনায জদয়া 

তথ্য  ভতাভত ম্পূণ ৃজগান থাকলফ এফং শুদৄভাত্র ভীক্ষায কালজ ব্যফায কযা লফ। সুতযাং আমন মনমদ্বৃধায়  জখারালভরাবালফ আভালদয ালথ কথা ফরলত 

ালযন। এখালন আনায অংগ্রণ ম্পূণ ৃঐমেক। আনায কালছ অপ্রীমতকয ভলন লর ফা জমলকান জরুময কাযলণ আমন াক্ষাৎকাযটি ফন্ধ কযলত ালযন। 

আমন অনুভমত মদলর আভযা শুরু কযলত াময।   

যাঁ   (  )                                               না  (  ) 

উিযদাতায জকাড নং  (       )  নাভিঃ               ফয়িঃ       জািঃ       জভাফাইরিঃ           ফতভৃান ঠিকানািঃ      

 

ক. উিযদাতায মনজ এরাকায় ংগঠিত ভান মুমক্তমৄলদ্ধয মচত্রিঃ  

ক .১ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায ফয় কত মছর ? 

ক ২. মৄলদ্ধ মায়ায জপ্রযনা জক মছর ?  

ক .৩  ১৯৭১ এ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় এই এরাকায় ংগঠিত মৄদ্ধটি ম্পলকৃ ংলক্ষল ফলুন? 

ক .৪  জকভন ফয়ী জরাকজন মুমক্তমৄলদ্ধ জফী অংগ্রণ কলযমছলরন? 

ক .৫  আনায মযফালযয জকান দে মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কলযমছর   ?  

ক .৬ আনালদয এরাকালত কতজন জরাক ভান মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কলযমছলরন? 

ক ৭. আনায এরাকায় জকাথায় জকাথায় মৄদ্ধ লয়মছর ?  

ক .৮  মৄলদ্ধয ভয় আনায জীফন জকভন মছর ? 

ক .৯  মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় মক ধযলনয মংতা লয়মছর ? 

ক ১০. মুমক্তমৄলদ্ধ আনালদয এরাকায় মক মক ক্ষয়ক্ষমত লয়মছর ?  

ক .১১  মুমক্তমৄলদ্ধ অংগ্রণ কযায জন্য আনালক  আনায মযফালযয কাউলক মক জকান মংতায মকায লত লয়মছর ?  

খ .এরাকায় ংগঠিত গণতযািঃ 

খ  এ ১৯৭১ .১ ভান মুমক্তমৄলদ্ধয ভয় আনায এরাকায় ানাদায ফামনী কর্তকৃ জকান গণতযা লয়মছর ?  

খ .২ গণতযাগুলরা জকাথায় ংগঠিত লয়মছর ?  গণতযাগুলরা জমখালন ংগঠিত লয়মছর জই জায়গাগুলরায নাভ ফরলফন মক? 

খ ৩. জই গণতযাগুলরায় আনুভামনক কতজন ীদ লয়মছলরন ?  গণতযায মকায ীদলদয রা জকাথায় যাখা লয়মছর? 

খ ৪ আনালদয এরাকায় কতগুলরা ফধ্যভূমভ আলছ ?   

খ .৫  ফধ্যভূমভয উয জম স্মৃমতস্তম্ভটি মনভাৃণ  কযা লয়লছ জটি ম্পলকৃ জালনন ? আমন স্মৃমতস্তম্ভটিলত কখন জগলছন ? প্রকেটিয প্রলয়াজনীয়তা কতখামন ? 

গ .স্মৃমতস্তম্ভটিয প্রবাফমূ 

গ .১   এই স্মৃমতস্তম্ভটিয মক এখানকায ভালজয উয জকান প্রবাফ যলয়লছ ?  

গ .২  এই স্মৃমতস্তম্ভটি মক তরুণলদয ৭১ এয জচতনায় অনুপ্রামণত কযলত ক্ষভ ? 

গ .৩  এই স্মৃমতস্তম্ভটিয জন্য মাৃপ্ত যক্ষণালফক্ষণ ব্যফস্থা আলছ ফলর ভলন য় মক আনায ? 

গ .৪   এই স্মৃমতস্তম্ভটিয ামফকৃ মযলফ আনায কালছ জকভন ফলর ভলন য় ? 

গ .৫  এই স্মৃমতস্তম্ভটিয যক্ষণালফক্ষলণ জকান ধযলনয ত্রুটি আনায জচালখ লড়লছ মক ?  

গ .৬  এই স্মৃমতস্তম্ভটিয মনযািা ব্যফস্থা মক আনায কালছ মাৃপ্ত ভলন য় ?  

ঘ.স্মৃমতস্তম্ভটিয যক্ষণালফক্ষণ  উন্নতকযলণয জন্য জকৌরগত সুাময 

ঘ .১ স্মৃমতস্তম্ভটিয যক্ষণালফক্ষণ  উন্নতকযলণয জন্য জকৌরগত সুামযমূ মক মক ?  

ঘ .২ স্মৃমতস্তম্ভটি মকবালফ আয তথ্যমৃদ্ধ কযা মায় ? 

ঘ .৩ স্মৃমতস্তম্ভটি মকবালফ আয বারবালফ নতুন প্রজলন্য কালছ তুলর ধযা মায় জমন তাযা ইমতা ম্পলকৃ জানলত উজ্জীমফত  য়?  

ঘ .৪ স্মৃমতস্তম্ভটি যক্ষণালফক্ষণ  উন্নতকযলণয জন্য মক মক নীমতভারা  আইনগত মদ্ধান্ত গ্রণ কযা প্রলয়াজন ফলর আমন ভলন কলযন ? 

ঘ .৫ স্মৃমতস্তম্ভগুলরা মলৃফক্ষলণয দাময়ে মকবালফ গ্রণ কযা উমচত ?     

অংগ্রলণয জন্য আনালদযলক অংখ্য ধন্যফাদ  

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভিঃ 

জভাফাইর নং:    স্বাক্ষযিঃ      তামযখিঃ  
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ংমৄমক্ত ০৬ পলটা গ্যারামযিঃ   

 

কুমভো যসুরনয ফধ্যভূমভ                                ফমযার ফধ্যভূমভ 

 

 

 

 

 

 

 

ফগুড়া ফধ্যভূমভ                                        পমযদনৄয ফধ্যভূমভ 
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মফগঞ্জ ফধ্যভূমভ                                           গাইফান্ধা ফধ্যভূমভ 

 

 

নীরপাভাযী ফধ্যভূমভ                                   মলায ফধ্যভূমভ 
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মকলাযগঞ্জ ফধ্যভূমভ                                   মভযনৄয ফধ্যভূমভ 

 

 

    

নালটায ফধ্যভূমভ                                    জযনৄয ফধ্যভূমভ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ড. এ এস এম আমানুল্লাহ 

অধ্যাপক 

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  




