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ননফ বাী ায-ংক্ষে 

নাযীয কভ মংস্থান  েভতায়ক্ষন  যকারযয বফববন্ন কাম মক্রক্ষভয অং বক্ষক্ষফ  “জেরাবববিক ভবরা কবিউটায 

প্রবেণ ২য় ম মায়  (১ভ ংক্ষাবধত )” প্রকল্পটি  ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণার য়য়য অধীন জাতীয় ভনরা ংস্থা কর্তবক 

ফাস্তফাবয়ত ক্ষয়ক্ষে। প্রকল্পটিয ভাধ্যক্ষভ ফাংরাক্ষদক্ষয নাযীক্ষদয েভতায়ক্ষন ায়তা কযায েন্য নাযীক্ষদয কবিউটায বফলক্ষয় 

প্রবেণ প্রদান , তাঁক্ষদয কভ মংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ  সৃবি, তথ্য-প্রমৄবিয জ্ঞান অেমক্ষন ধ্যান -ধাযণাগত বযফতমন াধন , আত্ম-

বনবমযীরতা অেমক্ষন উদু্বদ্ধ  ায়তা প্রদাক্ষনয উক্ষেক্ষে ৩০টি জেরা দক্ষয ৩০টি কবিউটায ল্যাফ প্রবেণ  জকন্দ্র স্থান 

কযা ক্ষয়ক্ষে। প্রাথবভকবাক্ষফ প্রকল্পটি ফাস্তফায়ক্ষনয েন্য জভাট ব্যয় ধযা য় ১৬৭৫ .৪৭ রে টাকা  এফং ফাস্তফায়নকার বনধ মাযণ 

কযা য় জুরাই, ২০০৮ জথক্ষক জুন, ২০১১। যফতীক্ষত ব্যয় বৃবদ্ধ না কক্ষয ১৬২২ .৯৪ রে টাকা প্রকৃত ব্যক্ষয় এফং অবতবযি ২ 

ফেয ভয় বনক্ষয় অথ মাৎ জুন , ২০১৩-য়ত প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন িন্ন য় ।প্রকক্ষল্পয অন্তর্ভ মি প্রধান কাম মক্রভগুক্ষরা ক্ষরা ন্যূনতভ  

এ. এ. ব া এফং ক্ষফ মাচ্চ ৪৫ ফেয ফয়ক্ষয নাযীক্ষদয কবিউটায প্রবেণ প্রদাক্ষনয েন্য জেরা দক্ষয ভবরা 

কবিউটায প্রবেণ জকন্দ্র স্থান, প্রবেণ কাম মক্রভ বযচারনায েন্য দে প্রবেক বনক্ষয়াগ ইতূাবদ। 
প্রকক্ষল্পয উক্ষেে :  

ক) ভবরাক্ষদয কভ মংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ এফং তাঁক্ষদযক্ষক জমাগাক্ষমাগ প্রমৄবি বনবময উক্ষযািা বক্ষক্ষফ গক্ষে জতারায রক্ষেূ  

তথ্য  জমাগাক্ষমাগ প্রমৄবি বো জদয়া; 

খ) জফকায ভবরাক্ষদয আত্ম-কভ মংস্থাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ স্ববনবময য়ায ব্যাাক্ষয উদু্বদ্ধকযণ; 

গ)  নাযীভােক্ষক ভানফ িক্ষদ বযণত কযায রক্ষেূ ধ্যান-ধাযণাগত বযফতমক্ষন উৎা জমাগাক্ষনা; 

ঘ) তথ্য প্রমৄবিয মথামথ ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ নাযীয েভতায়ক্ষন ফ মাত্মক প্রক্ষচিা জনয়া;                              

ঙ)  নাযীভাক্ষেয দাবযদ্র্ূ বফক্ষভাচন এফং স্ববনবমযতা অেমক্ষন ায়তা প্রদান কযা ;  

চ)  প্রকল্প ফহুমুখীকযণ এফং কবিউটায বোক্ষক ারনাগাদ কক্ষয ববফষ্যৎ চূাক্ষরঞ্জ জভাকাক্ষফরা কযা ;  

ছ) এই প্রবতষ্ঠানক্ষক মৃদ্ধকযক্ষণয রক্ষেূ বফববন্ন উন্নয়ন ক্ষমাগী ংস্থা , অংীদাযী প্রবতষ্ঠান , জদী-বফক্ষদী এনবে 

এফং ব্যফায়ী ংগঠনগুক্ষরায াক্ষথ বনবফে ংক্ষমাগ স্থান কযা; 

জ) ফববফ মক্ষে নতুন নতুন উদ্ভাফনা  তথ্য প্রমৄবিয ফ মক্ষল উন্নয়ক্ষনয বফলক্ষয় অফবত য়ায েন্য এফং ঐ প্রমৄবিক্ষক  

স্থানীয় বযক্ষফক্ষয াক্ষথ খা খাইক্ষয় েতয কযায েন্য এই প্রকক্ষল্পয প্রধান কাম মারক্ষয় একটি গক্ষফলণা জকাল 

স্থান। 
 

ভীোয উক্ষেে :  

ক)  প্রকক্ষল্পয বফববন্ন কক্ষিাক্ষনন্ট  প্রকৃত কাক্ষেয অফস্থা ম মাক্ষরাচনা , বফক্ষেলণ  মূল্যায়ন কযা এফং জকান কাম মক্রক্ষভ 

বফচ্যূবত ঘক্ষট থাকক্ষর তায কাযণ অনুন্ধান কযা;  

খ)  ক্রয় ংক্রান্ত কাম মাফবর  (দযত্র আফান , দযক্ষত্রয মূল্যায়ন , ভক্ষনানয়ন দ্ধবত , চ্যবি ইতূাবদ ) মথাথ ম ক্ষয়ক্ষে বকনা 

তা বনবিত কযা; 

গ) প্রবেক  বফববন্ন উকযণমূক্ষয গুণগত  বযভাণগত ভান বনবিত কযা;  

ঘ) প্রকৃত প্রবেণাথীয ংখ্যা, ঝক্ষয ো প্রবেণাথীয ংখ্যা বনণ ময় কযা  ঝক্ষয োয কাযণ বচবিত কযা; 

ঙ) ক্রয়কৃত উকযণমূ এখন চর আক্ষে বকনা তা বচবিত  ম মক্ষফেণ কযা;  



  

 II 

চ) প্রবেণপ্রাপ্ত নাযীক্ষদয কভ মংস্থান  আয়বৃবদ্ধ ম মাক্ষরাচনা কযা এফং  

ছ) প্রকল্পটি ফাস্তফমুখী  জটকই ক্ষয়ক্ষে বকনা তা বফক্ষেলণ কযা। 
 

ভীোদ্ধবত :  

“জেরাবববিক ভবরা কবিউটায প্রবেণ ২য় ম মায়  (১ভ ংক্ষাবধত)” প্রকক্ষল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীো কাম মক্রভ মূল্যায়ন 

জক্টক্ষযয বনেস্ব েনফর দ্বাযা বযচাবরত ক্ষয়ক্ষে ।ভীো বযচারনায েন্য বযংখ্যাক্ষনয সূত্র ব্যফায কক্ষয নমুনায ংখ্যা 

১২০০ বনধ মাযণ কযা ক্ষয়ক্ষে এফং সুবফধাক্ষবাগীক্ষদয দদফচয়ন দ্ধবতক্ষত বনফ মাচন কযা ক্ষয়ক্ষে । াাাব কক্ষিয়ায গ্রু 

বক্ষক্ষফ বফবব জথক্ষক প্রবেণপ্রাপ্ত প্রায় ভম বারয়য ৩০০ েন প্রবেণাথী এফং কক্ষরার গ্রু বক্ষক্ষফ কবিউটায প্রবেণ 

গ্রণ কক্ষযনবন এভন ৩০০ েন ববেত নাযীক্ষক দদফচয়ন দ্ধবতক্ষত বনফ মাচন কযা ক্ষয়ক্ষে এফং তাঁক্ষদয াোৎকায গ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষে। ভাঠ ম মাক্ষয় সুবনবদ মি প্রশ্নভারা ব্যফায কক্ষয সুবফধাক্ষবাগীক্ষদয াোৎকায গ্রণ , FGD (Focus Group 

Discussion), KII (Key Informant  Interview) এফং ক্ষযেবভক্ষন বযদ মন  ম মক্ষফেণপূফ মক বফববন্ন তথ্য 

ংগ্র কযা ক্ষয়ক্ষে। 
 

ভীোয পরাপর : 

১. প্রকল্প ফাস্তফায়ক্ষনয জভাট ফযােকৃত টাকায ৯৬.৮৬% অথ মাৎ ১৬২২.৯৪ রে টাকা ব্যয় কযা ম্ভফ ক্ষয়ক্ষে; 

মা রেূভাত্রায জচক্ষয় ভাত্র ৩.২% অথ মাৎ ৫২.৫১ রে টাকা কভ।  
২. প্রকক্ষল্পয প্রবকউযক্ষভন্ট ংক্রান্ত দবররাবদ যীোক্ষন্ত বযরবেত য় জম , াফবরক প্রবকউযক্ষভন্ট বফবধভারা , ২০০৮ 

(ববআয-২০০৮) এয বনয়ভ  প্রবফধান অনুযণপূফ মক এফং বনধ মাবযত জেববপক্ষকন  (বকছু ব্যবতক্রভ ব্যতীত ) 

অনুযণ কক্ষয োতীয় ভবরা ংস্থা কর্তমক গঠিত TOC এফং TEC এয ভাধ্যক্ষভ প্রকক্ষল্প ভস্ত ক্রয় িন্ন কযা 

ক্ষয়ক্ষে। 
৩. প্রকরেয আওতায় ক নিউটায প্রনক্ষণ য়কন্দ্রগুররারত প্রায় ৩০% কনিউটায নফকর থাকায় ল্যারফ কনিউটায ও 

প্রনক্ষণাথীয অনুাত ১:৩ মা কবিউটায প্রবেয়ণ প্রবতফন্ধকতা সৃনি করয। 
৪. প্রকেটি ফাস্তফায়ক্ষনয পরর ১১% প্রনক্ষণপ্রাপ্ত নাযীয কভ বংস্থান রয়রছ। 
৫. প্রকরেয পয়র চাকনযপ্রাপ্ত নাযীরদয ৬৭% ব্যনি ও ানযফানযক জীফরন আনথ বক অফদান যাখরত ক্ষভ রয়রছ।  

 

ফর নদক: 

১.  ববেত জফকায নাযীক্ষদয তথ্য  জমাগাক্ষমাগ প্রমৄু্বি বো প্রদান; 

২.  নাযী ভােক্ষক ভানফ িক্ষদ বযণত কযায ব্যাাক্ষয ধ্যানধাযণাগত বযফ মতন াধন; 

৩. তথ্য প্রমৄবি জ্ঞান অেমক্ষনয জেক্ষত্র নাযীক্ষদয ভক্ষধ্য আগ্র সৃবি; 

৪.  নাযীভাক্ষেয দাবযয দূযীকযণ  স্ববনবমযতা অেমক্ষন উদ্বুু্দ্ধকযণ; 

৫. ববেত জফকায নাযীক্ষদয কবিউটায প্রবেণ প্রদাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ কভ মংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃবি। 

 

 

 

 

 



  

 III 

দুফ বর নদক : 

১.  অম মাপ্ত প্রচাযণা; 

২.  প্রবেণাথী বনফ মাচক্ষন ত্রুটি; 

৩.  কবিউটায প্রবেণ জকক্ষন্দ্র বফকল্প বফদ্যূৎ ব্যফস্থা না থাকা; 

৪.  ল্যাক্ষফ কবিউটায স্বল্পতা; 

৫.  প্রবেণকারীন ব্যফাবযক ক্লাক্ষয ম মাপ্ত ভয়   সুক্ষমাগ না ায়া; 

৬. অম মাপ্ত   দ্যফ মর গবত িন্ন Internet ংক্ষমাগ; 

৭.  ল্যাফ রুক্ষভ একই ভয় ২০ েন প্রবেণাথীয েন্য স্থান ংকুরান না য়া; 

৮. প্রবেকক্ষদয ভায়নান্নয়ক্ষনয েন্য প্রক্ষয়ােনীয় প্রবেক্ষণয অবাফ; 

৯.  প্রকক্ষল্পয কাম মক্রভ চালু ক্ষত বফরম্ব য়া। 

 

সুাবয :  

১। চরভান প্রকয়েয  আওতায় প্রনক্ষরণয নফলয়টি  প্রবতটি জেরায স্থানীয় বত্রকায় প্রকা  প্রবতটি উক্ষেরা এফং 

ইউবনয়ন ম মাক্ষয় ভাইবকং  বরপক্ষরট বফতযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ ব্যাক প্রচাযণা চারাক্ষত ক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র ইউবনয়ন বযলদ  

উক্ষেরা বযলক্ষদয াায্য জনয়া জমক্ষত াক্ষয; 

২। প্রাথী বনফ মাচক্ষনয জেক্ষত্র ইংরযনজরত প্রাথনভক  জ্ঞান মাচাই কযায ব্যফস্থা থাকক্ষত ক্ষফ; 

৩। ব্যফাবযক ক্লা Continue কযায েন্য বফকল্প বফদ্যূৎ ব্যফস্থা জমভন- IPS ফা Generator এয ব্যফস্থা কযা জমক্ষত 

াক্ষয; 

৪।  প্ররয়াজনীয় ংখ্য ক কনিউটায অথ মাৎ েনপ্রবত একটি কবিউটাক্ষযয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ, বফকর কনিউটায এয 

ভয়ভয়তা জভযাভক্ষতয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ এফং প্ররয়াজরন Back up Support - এয জন্য অনতনযি কনিউটারযয 

ব্যফস্থা কযরত রফ; 

৫।  কবিউটায প্ররনক্ষণপ্রাপ্ত নাযীক্ষদয Refreshment Training- এয ব্যফস্থায Provision চরভান প্রকরেয অধীরন 

যাখরত রফ; 

৬।  Course Module-এ Outsourcing, Freelance, Graphics Design, Photoshop, Hardware 

Maintenance & Networking ইতূাবদ বফলয় অন্তর্ভ মি ফতমভান চাবদায াক্ষথ াভঞ্জস্য কযক্ষত ক্ষফ; 

৭। চরভান প্রনক্ষণ কাম বক্ররভ কনিউটায প্রনক্ষরণয াাান Basic English Course এয ব্যফস্থা কযা য়মরত 

ারয। 

৮। কবিউটায ল্যাক্ষফ Broad Band Internet Connection ফা Wifi zone কযা জমক্ষত াক্ষয। এক্ষেক্ষত্র য়জরা 

প্রারকয  কাম বাররয়য Broad Band Internet Connection টি Router-এয ভাধ্যক্ষভ ব্যফায কযা য়মরত 

ারয; 

৯। কবিউটায ল্যাক্ষফয Space বৃনি কযা প্ররয়াজন;  

১০। প্রকেটিয ননআয -এ ফনণ বত ফযাদ্দকৃত অথ ব , অফমুি অথ ব এ ফং ব্যনয়ত অরথ বয অাভঞ্জস্য তায নফলয়টি ংনিি 

ভন্ত্রণারয় এফং নযকেনা কনভরনয প্রনতনননধরদয ভন্বরয় বা অনুষ্ঠারনয ভাধ্যরভ ংরাধন কযরত রফ; 

১১। প্রবেকক্ষদয দেতা ফা েভতা বৃবদ্ধয েন্য প্রক্ষয়ােনীয় Training-এয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ এফং মথাভক্ষয় প্রকক্ষল্পয 

কাম মক্রভ শুরু কযক্ষত ক্ষফ। 
 

ফ বয়রল ফরা মায় য়ম , নকছু ীভাফিতা থাকররও অথ বাৎ ফগুররা উরদ্দ শ্য অনজবত না ররও প্রকেটি নাযীরদয ভারঝ 

তথ্য-প্রযুনিয জ্ঞান নফস্তারয গুরুত্বপূণ ব ভূনভকা য়যরখরছ। নাযীরদয কভ বংস্থারনয সুরমাগ সৃনি রয়রছ এফং তথ্য -প্রযুনিয ারথ 

তাঁয়দয একটি য়মাগারমাগ স্থানত রয়রছ। পরর নযফারযয অন্য দস্যরদয তথ্য -প্রযুনি জ্ঞান অজবরন তাঁযা ায়ক ভূনভকা 

ারন কযরত ক্ষভ রয়রছ।  



প্রথভ অধ্যায়  

প্রকল্পেয বফফযণ 

১.১। প্রকে গ্রল্পণয টভূমভ : 

  ফাাংরাল্পদল্পয জনাংখ্যায অল্পধ েকই নাযী। নাযীভাজ মক্ষাগত যমাগ্যতায় , বৃমিমূরক দক্ষতায় এফাং প্রমৄমিগত 

উন্নয়ল্পন যফ মমছল্পয় আল্পছ।  াতীতত নাযীতদয উন্নয়তনয ভরধাযা থথতে দূতয থযতে থেফরভাত্র গৃস্থারীয োতজ ীভাফদ্ধ 

যাো ততা। এতেতত্র তাঁতদয াবো, াজ্ঞতা, াদেতা াআতযাবদ ফাঁধায োযণ বততফ থদোতনা ততা। ফততভাতন 

েবিউটায  াঅাআটিয প্রায ঘটাতনায জন্য যোয ের্ততে বফববন্ন দতে থন য়া তর াবধোাং নাযী এেন 

েবিউটায বোয াতথ াবযবচত। যফইমজাং যঘালণা  Fourth World Conference on Women in 

1995- এ গৃীত Platform for Action অনুমায়ী দক্ষতা বৃমি , তথ্য-প্রমৄমিল্পত নাযীল্পদয প্রল্পফা বধকায মনমিত কল্পয 

নাযীয ক্ষভতায়ন কযা  অফশ্যক। থাআ রেয াজততন ফাাংরাল্পদল্পয নাযীল্পদয ক্ষভতায়ল্পন ায়তা কযায জন্য ভমরাল্পদয 

কমিউটায মফলল্পয় প্র মক্ষণ প্রদান , তাঁযদয কভ োংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃমি , আত্ম-মনব েযীরতা অজেল্পন উদ্বুি  ায়তা 

প্রদাল্পনয াাাম নাযী ভাজল্পক ভানফ িল্পদ মযণত কযায উল্পেল্পশ্য  ভমরা  মশু মফলয়ক ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন  

জাতীয় ভমরা াংস্থা কর্তেক ৩০৬.৮৫ রক্ষ টাকা ব্যল্পয় “যজরা মবমিক ভমরা কমিউটায প্রম ক্ষণ (১০টি যকন্দ্র )” 

প্রকেটি জুরাই, ২০০২ যথল্পক যেব্রুয়াময, ২০০৭ যভয়াল্পদ ফাস্তফাময়ত ল্পয়ল্পছ। উি ভাপ্ত প্রকল্পেয আতায় ঢাকা , চট্টগ্রাভ, 

যাজাী, খুরনা, ফমযার, মল্পরট, ফগুড়া, মদনাজপুয, ভয়ভনমাং এফাং পমযদপুয ১০টি যজরায় শুদৄ ভমরাল্পদয জন্য  

কমিউটায প্রমক্ষণ যকন্দ্র স্থান কযা য় এফাং যভাট ৩,৩১৮ জন ভমরাল্পক কমিউটায প্রমক্ষণ প্রদান কযা য়। ১ভ 

ম োল্পয়য প্রকেটি আন্ত:ভন্ত্রণারয় মূল্যায়ন কমভটি এফাং ফাাংরাল্পদ কমিউটায কাউমন্পর কর্তেক পৃথকবাল্পফ মূল্যায়ন কযা 

য়। দুটি মূল্যায়ন প্রমতল্পফদল্পনই প্রকেটিয কাম েক্রভ ম্প্রাযল্পণয জন্য সুাময কযা য়। এ সুামযল্পয যপ্রমক্ষল্পত প্রকল্পেয 

১ভ ম োল্পয়য ফাস্তফায়নকারীন অমবজ্ঞতা , জাতীয় ভমরা াংস্থায মফমবন্ন যজরা াখায চামদা , নাযী মক্ষায ায , 

জীফনভান, যবৌত অফকাঠাল্পভা , যমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা , কভ োংস্থাল্পনয সুল্পমাগ সৃমি ইতযা মদ মফলয় মফল্পফচনা কল্পয কাম েক্রভটি 

আয ২০টি যজরায় ম্প্রামযত কল্পয যভাট ৩০টি যজরায় ফ েল্পভাট ১৬৭৫.৪৭ রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যল্পয় জুরাই , ২০০৮ 

যথল্পক জুন, ২০১১ যভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য “যজরা মবমিক ভমরা কমিউটায প্রমক্ষণ (২য় ম োয়) (১ভ াংল্পামধত)” 

ীল েক  প্রকেটি গৃীত য়।  

 

১.২। প্রকল্পেয প্রামিক তথ্যামদ :  

 (i) প্রকল্পেয অফস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, মল্পরট, ফমযার, ভয়ভনমাং, ফগুড়া, 

পমযদপুয, মদনাজপুয, কুমভল্লা, যনায়াখারী, যাংপুয, টািাইর, কুমিয়া, 

াফনা, কুমড়গ্রাভ, নাল্পটায, রারভমনযাট, নীরপাভাযী, যনত্রযকানা, 

জয়পুযাট, গাইফান্ধা, যগাারগঞ্জ, নগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ, যবারা, গাজীপুয, 

ঞ্চগড় এফাং কক্সফাজায (যভাট ৩০টি যজরা)।  

 (ii) ভন্ত্রণারয়/মফবাগ : ভমরা  মশু মফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

 

 (iii) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : জাতীয় ভমরা াংস্থা। 

 

 

 



  

 

 

 

   প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকার: 
 

 

প্রাক্কমরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

যভাট 

মজমফ 

(প্র:া:) 

মযকমেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অমতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কমরত 

ব্যল্পয়য %) 

অমতক্রান্ত ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাল্পরয %) 

মূর 

যভাট 

মজমফ 

(প্র:া) 

ফ েল্পল 

াংল্পামধত 

যভাট 

মজমফ 

(প্র:া) 

মূর ফ েল্পল 

াংল্পামধত 

১৬৭৫.৪৭ 

১৬৭৫.৪৭ 

(-) 

১৬৭৫.৪৭ 

১৬৭৫.৪৭ 

(-) 

১৬২২.৯৪ 

১৬২২.৯৪ 

(-) 

জুরাই,০৮ 

ল্পত 

জুন, ১১ 

জুরাই,০৮ 

ল্পত 

জুন, ১৩ 

জুরাই,০৮ 

ল্পত 

জুন, ১৩ 

- ২ ফছয 

(৬৬.৬৭%) 

    [সূত্র: মমআয] 

 

১.৩। প্রকল্পেয উল্পেশ্য : 

ক)  ভমরাল্পদয কভ োংস্থাল্পনয সুল্পমাগ এফাং তাঁযদযল্পক যমাগাল্পমাগ প্রমৄমি মনর্বয উল্পযািা মল্পল্পফ গল্পড় যতারায 

 রল্পক্ষয  তথ্য  যমাগাল্পমাগ প্রমৄমি মক্ষা যদয়া; 

খ)  যফকায ভমরাল্পদয আত্ম-কভ োংস্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ স্বমনব েয য়ায ব্যাাল্পয উদ্বুিকযণ ; 

গ)  নাযীভাজল্পক ভানফ িল্পদ মযণত কযায রল্পক্ষয ধ্যানধাযণাগত মযফতেল্পন উৎা যমাগাল্পনা; 

ঘ)  তথ্য প্রমৄমিয মথামথ ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ নাযীয ক্ষভতায়ল্পন ফ োত্মক প্রল্পচিা যন য়া; 

ঙ)  নাযীভাল্পজয দামযদ্র্য মফল্পভাচন এফাং স্বমনব েযতা অজেল্পন ায়তা প্রদান কযা ; 

চ)   প্রকে ফহুমুখীেযণ এফাং কমিউটায মক্ষাল্পক ারনাগাদ কল্পয বমফষ্যৎ চযাল্পরঞ্জ যভাকাল্পফরা কযা ; 

ছ)   এই প্রমতষ্ঠানল্পক মৃিকযল্পণয রল্পক্ষয মফমবন্ন উন্নয়ন ল্পমাগী াংস্থা , অাংীদাযী প্রমতষ্ঠান, যদী-মফল্পদী 

 এনমজ  ব্যফায়ী াংগঠনগুল্পরায াল্পথ মনমফড় াংল্পমাগ স্থান কযা ; এফাং 

জ)  ফবমফ েযে নতুন নতুন উদ্ভাফনা  তথ্য প্রমৄমিয ফ েল্পল উন্নয়ল্পনয মফলল্পয় অফমত য়ায জন্য এফাং ঐ 

 প্রমৄমিল্পক স্থানীয় মযল্পফল্পয াল্পথ াভঞ্জস্য যযল্পখ জতয কযায জন্য এই প্রকল্পেয প্রধান কাম োরল্পয় একটি 

 গল্পফলণা যকাল স্থান। 

 

১.৪। প্রকে গ্রল্পণয যমৌমিকতা : বফশ্বায়তনয এাআযুতে নাযী ভাজল্পক উন্নয়ন েভ তোতেয ভরধাযায ফাাআতয থযতে াভবিে 

 থটোআ উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযী বোয উন্নয়ন, তাঁথদয েভতাবৃবদ্ধ, তথ্য-প্রযুবিতত দেতা া জেন বনবিতেযণ 

ভতয়য দাবফ।  নাযীয েভতায়ন, াবফ তে  থটোআ াথ তননবতে উন্নয়তনয জন্য প্রেল্পটিয ফাস্তফায়ন মথাথ ত  

যুতোতমােী। 

 

১.৫। মূল্যায়ন ভীক্ষায উল্পেশ্য : 

ে) প্রকল্পেয মফমবন্ন কল্পিাল্পনন্ট  প্রকৃত কাল্পজয অফস্থা ম োযরাচনা, মফল্পেলণ  মূল্যায়ন কযা এফাং যকান 

কাম েক্রল্পভ মফচ্যযমত ঘযট থাকল্পর তায কাযণ অনুন্ধান কযা; 

ে) ক্রয় াংক্রান্ত কাম োফমর (দযত্র আফান, দযল্পত্রয মূল্যায়ন, ভল্পনানয়ন িমত, চ্যমি ইতযামদ) মথাথ ে ল্পয়ল্পছ মকনা 

তা ম ততফেণ কযা; 

ে) প্রমক্ষক  মফমবন্ন উকযণমূল্পয গুণগত  মযভাণগত ভান মনমিত কযা; 

ঘ) প্রকৃত প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা, ঝল্পয ড়া প্রমক্ষণাথীয াংখ্যা মনণ েয় কযা  ঝথয ড়ায কাযণ মচমিত কযা; 

ঙ) ক্রয়কৃত উকযণমূ এখন চর আল্পছ মকনা তা মচমিত  ম ততফেণ কযা; 

চ) প্রমক্ষণপ্রাপ্ত নাযীযদয কভ োংস্থান  আয়বৃমি  ম োল্পরাচনা কযা; 

ছ) প্রকেটি ফাস্তফমুখী  যটকই ল্পয়ল্পছ মকনা তা মফল্পেলণ কযা। 



  

 

 

১.৬। প্রকল্পেয প্রধান প্রধান কল্পিাল্পনন্ট (াঅযমডমম অনুমায়ী) :  

 (রে টাোয়) 

ক্রবভে নাং াথ তননবতে থোড াাংতেয বফফযণ প্রাক্কবরত ব্যয় 

(১ভ াংতাবধত ানুতভাবদত 

বযভান াাংে বববিে 

থভাট টাো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ে) যাজস্ব োত :  

১ ৪৫০০ কভ েকতোল্পদয যফতন ৬৪ জন ৪২৮.৩২ 

২ ৪৬০০ কভ েচাযীল্পদয যফতন ৬৬ জন ১৭৬.২২ 

৩ ৪৭৩১ উৎফ বাতা ১৩০ জন ৩৮.৯০ 

৪ ৪৭৫৭ ইন্টাবন ত বাতা ৭৩০ জন ৪১.৭০ 

৫ ৪৮০১ টিএ/মডএ যথাক ৩৩.৪০ 

৬ ৪৮০৬ অমপ বাড়া ৩১ টি ১৮২.৭৫ 

৭ ৪৮১৫ ডাকটিল্পকট যথাক ৫.০৯ 

৮ ৪৮১৬ যটমরল্পপান ৩৫ টি 
৪৩.৩৬ 

ইন্টাযল্পনট ৩৩২ টি ভল্পডভ 

৯ ৪৮২১ মফদুযৎ, গ্যা  ামন যথাক ৩০.৬২ 

১০ ৪৮২৩ জ্বারানী ১টি ভাইল্পক্রা ৫.৩০ 

১১ ৪৮২৭ মুদ্র্ণ  প্রকানা যথাক ২২.০৮ 

১২ ৪৮২৮ যিনাযী যথাক ২০.১২ 

১৩ ৪৮২৯ গল্পফলণা ব্যয় যথাক ১.০০ 

১৪ ৪৮৩৩ প্রচায  মফজ্ঞান যথাক ২৪.৯১ 

১৫ ৪৮৪০ প্রমক্ষণ  মক্ষা পয ২৮০ জন ৫৪.০৪ 

১৬ ৪৮৪২ কভ োরা  যমভনায ৩২ টি ২২.০০ 

১৭ ৪৮৫৬ কাঁচাভার  খুচযা মন্ত্রাাং যথাক ১২.০০ 

১৮ ৪৮৮৩ ম্মানী/ামযশ্রমভক মপ যথাক ৬৮.৯৪ 

১৯ ৪৮৮৮ কমিউটায যঞ্জাভামদ যথাক ৩৫.৯৮ 

২০ ৪৮৯৩ গাড়ী বাড়া যথাক ১.০০ 

২১ ৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয়/মফমফধ যথাক ৫৬.৭৯ 

    থভযাভত  াংযেণ : 

২২ ৪৯০১ যভাটযমান (যক্ষণাল্পফক্ষণ) ১ টি ৫.৬০ 

২৩ ৪৯০৬ আফাফত্র (যক্ষণাল্পফক্ষণ) ২০৬৬ টি ৩.৯৯ 

২৪ ৪৯১১ কমিউটায াভগ্রী ১৯৭৫ টি ১৪.৯৭ 

২৫ ৪৯১৬ যভমনামযজ  মন্ত্রামত (যক্ষণাল্পফক্ষণ) ৩৪১ টি ৯.১৪ 

উতভাট (যাজস্ব): ----------- ১৩৩৮.২২ 

ে) ভরধন োত :  

২৬ ৬৮১৩ যভমনামযজ  মন্ত্রামত ক্রয় ৩৪১ টি ৬১.৩৩ 

২৭ ৬৮১৫ কমিউটায  মন্ত্রাাং ক্রয় ১৯৭৫ টি ২০৩.০৯ 

২৮ ৬৮২১ আফাফত্র  (ক্রয়) ২০৬৬ টি ৭২.৮৩ 

উতভাট (ভরধন): ------------ ৩৩৭.২৫ 

ফ ততভাট (যাজস্ব +ভরধন) : ----------- ১৬৭৫.৪৫ 

[সূত্র: মডমম] 

 

 

 



  

 

বিতীয় াধ্যায় 

মূল্যায়ন ভীক্ষা কাম েক্রভ মযচারনা িমত 

 

২.১। ভীক্ষায় ব্যফহৃত বনতদ তেভ:  

যজরাম োল্পয় মমক্ষত নাযীল্পদয কমিউটায প্রমক্ষণ  প্রদাল্পনয অন্যতভ উল্পেশ্য মছর নাযীল্পদয আয়বৃমি , ক্ষভতা অজেল্পনয 

ভাধ্যল্পভ ক্ষভতায়ন। প্রকেটিয আতায় যদল্পয ৩০টি যজরায় কমিউটায যন্টায স্থান কল্পয ন্যযনতভ এএম া  

১৫,০০০ নাযীল্পদয প্রমক্ষণ যদয়া য়। প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যায়ল্পন ইনপুট , আউটপুট, আউটকাভ  ইভল্পক্ট 

মনল্পদ েকগুল্পরা ছক আকাল্পয যদয়া ল্পরা :  

 

াআনপুট/প্রেতল্পয োম তক্রভ াঅউটপুট বনতদ তে াঅউটোভ বনতদ তে াআভতক্ট বনতদ তে 

■ েবিউটায ল্যাফ স্থান 

■ েবিউটায  

■ াআন্টাযতনট াংতমাে 

■ প্রবেণ োম তক্রভ বযচারনা 

■ জনফর বনতয়াে 

■ র্তণভর ম তাতয় ফ তাদৄবনে 

প্রযুবিয যফায  

■ প্রবেতেয াংখ্যা 

■ েবিউটায িবেতত 

যঞ্জাভামদয াফস্থা 

■Word Processing 

 ব্যফাল্পয দক্ষতা 

■MS Excel ব্যফাল্পয 

দক্ষতা 

■MS Power point 
ব্যফাল্পয দক্ষতা 

■Internet ব্যফাল্পয 

দক্ষতা 

 

■ প্রমক্ষণাথীল্পদয 

কভ োংস্থান ফা 

আয়বৃমি 

 

■ বযফাতয 

প্রবেণাথীয ভূবভো বৃবদ্ধ 

থতয়তছ। 

■ েভ ততেতত্র েবিউটায 

প্রবেণপ্রাপ্ত নাযীয 

াংখ্যা বৃবদ্ধ  থতয়তছ। 

 

 

২.২। কভ েমযকেনা :  মনল্পেফমণ েত ভয়সূমচ অনুয়ায়ী ভীক্ষায কাম েক্রভ ি ন্ন কযা য় : 
 

ক্র: নাং কভ েতামরকা / যফযাল্পমাগ্য মফলয়  ভয়ীভা 

০১ প্রশ্নভারা প্রণয়ল্পনয জন্য মপল্ড যটস্ট  ২৩ নল্পবম্বয, ২০১৪  ১-২ 

জানুয়াযী, ২০১৫ তাবযে ম্পূণ ত েযা 

তয়তছ। 

০২ প্রশ্নভারা প্রণয়ন েযা তয়তছ  

০৩ যটকমনকযার কমভটিয জন্য খড়া প্রাযমিক  প্রমতল্পফদন প্রণয়ন                                                     

০৪ ভাঠকভীল্পদয মনল্পয়াগ  ১৫ জানুয়াযী, ২০১৫ 

০৫ যটকমনকযার কমভটিয সুামযক্রল্পভ াংল্পামধত প্রাযবম্ভে 

প্রমতল্পফদন মস্টয়ামযাং কমভটিল্পত উস্থান  

 

০৬ ভাঠকভীল্পদয প্রমক্ষণ  ১৫-১৬ থপব্রুয়াময, ২০১৫ 

০৭ তথ্য  উাি াংগ্র  ১৭ যপব্রুয়াময, ২০১৫  থথতে ১৮ ভাচ ত 

এয ভল্পধ্য েযা তয়তছ 

০৮ যকামডাং, কমিউটাল্পয উাি ধাযণ  প্রমক্রয়াকযণ ২৫ ভাচ ত, ২০১৫ থথতে ০৭ এবপ্রর, 

২০১৫ এয ভল্পধ্য েযা তয়তছ 

০৯ খড়া প্রমতল্পফদন প্রস্তুত  ২০ এবপ্রর, ২০১৫ এয ভল্পধ্য  

১০ যটকমনকযার কমভটি বায যাভল্প েয মবমিল্পত চূড়ান্ত খড়া 

প্রমতল্পফদন ততময  

২২ এমপ্রর, ২০১৫ এয ভল্পধ্য 

১১ মস্টয়ামযাং কমভটি বায যাভল্প েয মবমিল্পত চূড়ান্ত খড়া 

প্রমতল্পফদন ততময 

১১ জুন, ২০১৫ 

১২ প্রচাযণা কভ োরায যাভ ে অনুমায়ী প্রমতল্পফদন চূড়ান্ত কযা  ৩০ জুন, ২০১৫ এয ভল্পধ্য 

 



  

 

 

২.৩। মূল্যায়ন িমত ( থভথতডারবজ) : 
 

২.৩.১। নমুনায াঅোয বনধ তাযণ : ভীক্ষাটিল্পত মনেমরমখত মযাংখ্যান-এয সূত্র ব্যফায কল্পয নমুনায আকায মনধ োযণ কযা 

ল্পয়যছ।  

 

 Z
2 .

p.q. N 

n
1
  =   

 e
2 

 (N-1)+Z
2
 .p.q  

 

যমখাল্পন,  

n = নমুনায আকায (মা মনধ োযণ কযা ল্পফ) 

N = ভগ্রক / জনাংখ্যায াংখ্যা 

p = নমুনায অনুাত / অাং 

q = ১ - p 

Z = প্রদি মনব েয ভাত্রায় মযমভত মফচ্যযমত  

 

যমল্পতু P অজানা, তাই  P = ০.৩ পল্পর, n (নমুনায াংখ্যা) তফ তাচ্চ ল্পফ এফাং নমুনা কাবিত মনব েযতা মদল্পফ। 

 

এই ভীক্ষায যক্ষল্পত্র  

 

N = ১৫০০০ 

p = ০.৩  

q = ০.৭ 

Z = ১.৯৬ (৯৫% মনব েয ভাত্রায় মযমভত মফচ্যযমত ) 

e = ০.০২৫ (প্রাবিে ত্রুটি ) 

 

১ নাং ভীকযল্পণ এফ ভান ফমল্পয় াই  

 

 (1.96)
2
 X 0.3 X 0.7 X 15000 

n  =  

 (0.025)
2 X (15000 - 1) + (1.96)2 X (0.3) (0.7) 

  

    = 1189   

 

 

২.৩.২। স্টাবড বডজাাআন : প্রেল্পটিয াবফ তে প্রবাফ ভল্যায়তনয জন্য  Treatment Group মল্পল্পফ জাতীয় ভমরা 

াংস্থা কর্তেক ফাস্তফাময়ত “থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র '' ীল তে প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণপ্রাপ্ত 

১২০০ জন ভবরায াোৎোয িণ েযা তয়তছ এফাং Comparable Group  মল্পল্পফ ফাাংরাল্পদ কমিউটায 

কাউমন্পর এয আতায় একই যকা ে ভমডউর (Fandamental Course)–এয উয প্রমক্ষণপ্রাপ্ত ৩০০ জন নাযী এফাং 

Control Group মল্পল্পফ কমিউটায প্রমক্ষণ ায়মন এভন ৩০০ জন নাযীয াক্ষাৎকায যনয়া য়। উি প্রকল্পেয 

প্রবাফ মূল্যায়ল্পন তথ্য প্রদানকাযীয আল্পয়য মযফ েতল্পনয অফস্থা মযভাল্প Difference-in-Differences Model 

ব্যফায কযা য়। এল্পক্ষল্পত্র Baseline data ায়ায জন্য প্রমক্ষণ প্রামপ্তয পূল্পফ ে  ল্পয প্রমক্ষণাথীয আল্পয়য অফস্থা 

জানায জন্য Recall Method অনুযণ কযা য়। ভীক্ষাটি ভামযচারক, মূল্যায়ন যক্টয, আইএভইমড এয যাময 

তত্ত্বাফধাল্পন যক্টল্পযয মনজস্ব জনফর দ্বাযা মযচামরত ল্পয়ল্পছ। 

                                                 
1
 CR Kothari, Research Methodology Methods of Techniques (New Delhi : Wishasau Prakashan,1996), 219 



  

 

২.৩.৩। নভৄনা াংি দ্ধবত : বযাংখ্যান-এয সূত্রানুাতয ১২০০ জন সুবফধাতবােীয াো ৎোয িণ েযা  তয়তছ। 

এতেতত্র প্রবতটি েবিউটায প্রবেণ থেতন্দ্র যবেত তাবরো থথতে সুবফধাতবােীতদয দদফচয়তনয (Random 

Sampling) ভাধ্যতভ নভৄনাভ াংি েযা তয়তছ।  
 

২.৪। মফবাগ/থজরা মবমিক প্রকে এরাকা: 

 

ক্রবভে নাং বফবাে থজরা থভাট প্রবতষ্ঠান াংখ্যা 

০১  

 

যাজাী 

যাজাী  

 

৬টি 

নগাঁ 

ফগুড়া 

নাল্পটায 

াফনা 

জয়পুযাট 

০২  

 

 

যাংপুয 

ঞ্চগড়  

 

 

৭টি 

মদনাজপুয 

যাংপুয 

নীরপাভাযী 

গাইফান্ধা 

রারভমনযাট 

কুমড়গ্রাভ 

০৩  

 

 

ঢাকা 

ঢাকা  

 

 

৮টি 

যগাারগঞ্জ 

ভয়ভনমাং 

যনত্রল্পকানা 

নাযায়ণগঞ্জ 

পমযদপুয 

গাজীপুয 

টািাইর 

০৪  

 

চট্টিাভ 

চট্টগ্রাভ  

 

৪টি 

কুমভল্লা 

যনায়াখারী 

কক্সফাজায 

০৫ খুরনা খুরনা ২টি 

কুমিয়া 

০৬ ফবযার যবারা ২টি 

ফমযার 

০৭ বতরট মল্পরট ১টি 

                                     ফ ততভাট :  ৩০টি 



  

 

২.৪.১।  প্রেতল্পয াঅতাভূি থজরাভ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

২.৫। তথ্য াংগ্রল্পয জন্য বনধ তাবযত থজরাভ: 

 

ক্রবভে 

নাং 

বফবাে থজরা থভাট 

প্রবতষ্ঠান 

াংখ্যা 

 থভাট মনফ োমচত 

থজরায াংখ্যা 

মফমম’য 

থেন্দ্র াংখ্যা 

০১ যাজাী যাজাী, নগাঁ, ফগুড়া, নাল্পটায, াফনা, 

জয়পুযাট 

৬টি ২টি ১টি 

০২ যাংপুয ঞ্চগড়, মদনাজপুয, যাংপুয, নীরপাভাযী, 

গাইফান্ধা, রারভমনযাট, কুমড়গ্রাভ  

৭টি ২টি বফবব  

থেন্দ্র থনাআ 

০৩ ঢাো ঢাকা, যগাারগঞ্জ,ভয়ভনমাং, যনত্রল্পকানা, 

নাযায়ণগঞ্জ, পমযদপুয,   গাজীপুয,  টািাইর 

৮টি ৩টি ২টি 

০৪ চট্টিাভ চট্টগ্রাভ, কুমভল্লা, যনায়াখারী,  কক্সফাজায ৪টি ২টি ১টি 

০৫ খুরনা খুরনা, কুমিয়া ২টি ১টি ১টি 

০৬ ফবযার যবারা, ফমযার ২টি ১টি ১টি 

০৭ বতরট মল্পরট ১টি ১টি ১টি 

থভাট ০৭টি 

বফবাে 

৩০টি   থজরা ৩০টি ১২টি ৭ টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

২.৫.১। তথ্য াংিতয জন্য বনফ তাবচত থজরা  থযেতডন্ট এয াংখ্যা :  
 

বফবাে প্রকেভুি 

ফ ততভাট  
থজরায

াংখ্যা 

প্রেল্পভুি 

ফ ততভাট 

প্রমতষ্ঠাল্পনয 

াংখ্যা 

ভীক্ষায 

জন্য 

বনফ তাবচত 

থজরায 

াংখ্যা 

প্রেল্পভুি 

বনফ তাবচত 

প্রমতষ্ঠাল্পনয 

াংখ্যা 

প্রেল্পভুি 

বনফ তাবচত 

প্রবেণাথীয 

াংখ্যা 

(মিটল্পভন্ট গ্রু) 

 

(মাযা প্রবেণ 

িণ েতযবন) 

কল্পরার গ্রু 

 

মফমম এয 

আতায় 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

প্রমক্ষণাথী 

(কল্পিয়াল্পযফর 

গ্রু) 

বনফ তাবচত 

প্রবেতেয 

াংখ্যা 

(প্রেল্পভুি) 

বে-

াআনপযতভন্ট 

াংখ্যা 

(প্রেল্পভুি) 

প্রবতষ্ঠান 

প্রধাতনয 

াোৎোয 

(প্রেল্পভুি) 

এপবজবড 

 

াাংিণোযীয 

াংখ্যা 

 

থভাট 

থযেতড

ন্ট 

াংখ্যা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৬টি ৬টি ২টি ২টি ১০০×২=২০০ ২৫×২=৫০ ৫০×১=৫০ ২×২=৪  ২ ২ 

(১০×২)=২০ 

৩২৬ 

৭টি ৭টি ২টি ২টি ১০০×২=২০০ ২৫×২=৫০ বফবব থেন্দ্র 

থনাআ 

২×২=৪ ২ ২ 

(১০×২)=২০ 

২৭৬ 

৮টি ৮টি ৩টি ৩টি ১০০×৩=৩০০ ২৫×৩=৭৫ ২৫×২=৫০ ২×২=৬ ৩ ৩ 

(১০×৩)=৩০ 

৫০২ 

৪টি ৪টি ২টি ২টি ১০০×২=২০০ ২৫×২=৫০ ৫০×১=৫০ ২×২=৪ ০৫ ২ ২ 

(১০×২)=২০ 

৩২৬ 

২টি ২টি ১টি ১টি ১০০ ×১=১০০ ২৫×১=২৫ ৫০×১=৫০ ২×১=২ ১ ১ 

(১০×১)=১০ 

১৮৮ 

২টি ২টি ১টি ১টি ১০০ ×১=১০০ ২৫×১=২৫ ৫০×১=৫০ ২×১=২ ১ ১ 

(১০×১)=১০ 

১৮৮ 

১টি ১টি ১টি ১টি ১০০ ×১=১০০ ২৫×১=২৫ ৫০×১=৫০ ২×১=২ ১ ১ 

(১০×১)=১০ 

১৮৮ 

৩০টি ৩০টি ১২টি ১২টি ১২০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন ২৪ জন ৫ জন ১২ জন ১২০ জন ১৯৪৯ জন

 

২.৬। উিযদাতা মনফ োচন  : থভাট প্রমক্ষণল্পকল্পন্দ্রয াংখ্যা থথতে তদফচয়ন (Random Sympling) দ্ধবত 

ানুযণপূফ তে প্রতয়াজনীয় াংখ্যে প্রবতষ্ঠান  উিযদাতা বনফ তাচন েযা তয়তছ উিযদাতা মনফ োচল্পনয যক্ষল্পত্র  বতনটি 

বফলয়তে মফল্পফচনা কযা তয়তছ। 

ক) প্রাবনে বফবাে  

খ) সুবফধাতবােী াংখ্যা এফাং  

গ) উিযদাতায াফস্থান  

ভাঠ ম তাতয় প্রেল্প াংবিষ্ট েভ তেততােতণয াতথ থমাোতমাে েতয  ভল্যায়ন থক্টতযয েভ তেততােণ বনধ তাবযত তথ্য াংি 

েতযতছন।        

 

২.৭। মপল্ড যটস্ট : এই ভীক্ষায জন্য প্রশ্নভারা প্রণয়ল্পনয মনমভি মূল্যায়ন যক্টল্পযয কভ েকতোগণ ২৩ নল্পবম্বয ২০১৪ 

তামযল্পখ ঢাো বফবাতেয োজীপুয থজরা এফাং ১-২ থপব্রুমাযী ২০১৫ ফবযার থজরায  প্রকল্পেয আতাভুি “যজরা বববিে 

ভমরা কমিউটায প্রমক্ষণ যকন্দ্র” মযদ েন  ম েল্পফক্ষণপূফ তে বপল্ড থটস্ট েযা য়। 
 

২.৮। প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ : েড়া প্রশ্নভারা  প্রেতল্পয রেয  উতেতেয াঅতরাতে প্রণয়ন েযা তয়তছ। এ প্রশ্নভারা 

থটেবনেযার েবভটিতত ম তাতরাচনা েতয তাঁতদয ভতাভততয বববিতত াংতাধনপূফ তে বস্টয়াবযাং েবভটিতত চূড়াি 

ানুতভাদন েযা য়। প্রেল্প থথতে সুবফধািণোযী  (মিটম্যান্ট গ্রু), কমিউটায প্রমক্ষণ ায়মন এভন প্রমতমনমধ (কল্পরার 

গ্রু), ফাাংরাতদ েবিউটায োউবন্পতরয াঅতায় প্রবেণপ্রাপ্ত নাযী  (েতিয়ায গ্রু) , প্রেল্পাংবিষ্ট েভ তেততা (থজরা 

ম তাতয়), প্রেল্প থেন্দ্র াবপতয েভ তেততাতদয জন্য পৃথে প্রশ্নভারা প্রণয়ন েযা য়।  

২.৯। তথ্য াংগ্রকাযীল্পদয মনল্পয়াে  প্রমক্ষণ  : এই ভীক্ষায জন্য  ফাস্তফায়ন বযফীেণ  ভল্যায়ন বফবা থেয ভল্যায়ন 

থক্টয থথতে ১ ৪ জন তথ্যাংগ্রকাযী মথামথ বনয়তভ বনতয়াে প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ াঅাআএভাআবড ের্ততে বনতয়ােকৃত তথ্য 

াংিোযীতদযতে (Data Collector) প্রস্তাবফত োম তক্রতভয য ০ ২ পূণ ে েভ তমদফল্পয প্রবেণ প্রদান েযা য়। 

প্রবেণ োম তক্রতভ প্রেল্প াংবিষ্ট াঅাআএভাআবড ’য েভ তেততােণ ভল্যায়ন ভীো  সুষ্ঠুবাতফ বযচারনায রতেয বদে 

বনতদ তনা প্রদান েতযন। প্রবেণ োম তক্রতভ থমফ বফলয় ািভু তি েযা য় তায ভতধ্য প্রধান প্রধান তরা-  প্রেতল্পয উতেে 



  

 

 ফাস্তফায়ন দ্ধবত, ভীোটি ভল্যায়তনয উতেে, প্রশ্নভারা িতেত স্পষ্ট ধাযণা, াোৎোয িতণয থেৌর , যপাকা 

গ্রু মডকান  দ্ধবত াআতযাবদ। তথ্য াংগ্রকাযীল্পদয মযচয়ত্র প্রদানপূফ েক ভাঠম োল্পয় তথ্য াংগ্রল্পয জন্য যপ্রযণ কযা 

য়। 

 

২.১০। তথ্য াংি   ভাঠ োম তক্রভ তদাযবে  : এাআ ভীোটি বযচারনায জন্য াোৎ প্রদানোযীতদয ধযন ানুমায়ী 

ববন্ন ববন্ন প্রশ্নত্র প্রণয়ন েযা য়। বস্টয়াবযাং েবভটি ের্ততে ানুতভাবদত চূড়াি প্রশ্নভারায (Questionnaire) ভাধ্যতভ 

প্রবেণাথীতদয  বনফ তাবচত েতরয বনেট থথতে  যাবয াোৎোয িণ েতয তথ্য াংি েযা য়।  ভাঠম োল্পয় 

কাম েক্রভ মযচারনায জন্য প্রেতল্পয াঅতায় যফযাকৃত উেযতণয যচকমরি, মনফ োমচত নমুনায আকায, যজরা 

প্রবতষ্ঠাতনয নাভ, ঠিকানা এফাং মনমদ েি াংখ্যক প্রশ্নভারা যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। মূল্যায়ন যক্টল্পযয কভ েকতোগণ ভাঠ

ম োল্পয় উমস্থত যথল্পক তথ্য াংগ্র োম তক্রভ মযফীক্ষণ কল্পযন।  

 

২.১১। থপাো গ্রু  াঅতরাচনা (এপমজমড)  থোঅাআাঅাআ :  

২.১১.১। থপাো গ্রু  াঅতরাচনা (FGD): 

 ভীোয় থভাট ১২টি থপাো গ্রু  এয াংল্পগ আল্পরাচনা  কযা ল্পয়ল্পছ।  প্রবতটি থপাো গ্রু এয দস্য াংখ্যা বছর ৮  

থথতে ১ ০ জন। ততফ, থোন থোন থেতত্র তায থফব বছর। এপবজবডগুতরা তথ্য াংিোযী থদয ায়তায় প্রেল্প 

াবপগুতরাতত বযচারনা  েযা তয়তছ মাতত  কর াাংিণোযী/উিযদাতা, াবববাফেেণ, স্থানীয় গণ্যভান্য 

ব্যমিফথে তয অাংগ্রণ বনবিত য়। মূল্যায়ন যক্টল্পযয কভ েকতোেণ তথ্য াংিোযীতদয ায়তায় এপমজমড থন 

বযচারনা েতযন। এাআ এপবজবড বা গুতরা এভনবাতফ বযচারনা েযা তয়তছ মাতত ের াাংিণোযী স্বাধীনবাতফ 

তাঁতদয ভতাভত প্রদান েযতত াতযন।  আইএভইমড’য েভ তেততােণ উবস্থত েরতে াঅতরাচনায শুরুতত এ প্রেল্প িতেত 

 এয উতেে বফলতয়  াফেত েতযন। তথ্য াংগ্রকাযীেণ াঅতরাচনায গুরুত্বপূণ ে বফলয়গুতরা বরবফদ্ধ েতযন। এপবজবডয 

ভাধ্যতভ বনতে ফবণ তত বফলয়গুতরায ানুন্ধান েযা তয়তছ।  

 

■ প্রকল্পেয কাল্পজয রেযয তুরনায় প্রকৃত অজেন কতটুকু;  

■ েভ তাংস্থাতনয  াঅয় মক মযভাণ বৃমি যল্পয়ল্পছ  

■ প্রমক্ষল্পণয পল্পর ভাল্পজয মক উকায ল্পয়ল্পছ  
■ প্রকল্পেয মফমবন্ন কাম েক্রভ ফাস্তফায়নকাল্পর মক ধযথনয ফর, দুফ ের মদক ফা ঝুঁমক মছর; 

 

২.১১.১। েী াআনপযতভন্ট াআন্টাযববউ (KII) : 

যভাট ৫টি যকআইআই াথ তাৎ প্রেল্প াংবিষ্ট ০৫  জন ব্যবিয  াক্ষা কায িণ েযা ল্পয়ল্পছ। তাঁতদযবনেট থথতে থমফ 

তথ্য াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ- 

■ প্রকেটি ামফ েক কাম েক্রভ ম্পূণ েবাল্পফ ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ মকনা;  

■ প্রকেটিয ক্রয় োম ত িল্পকে;  

■ প্রকেটিয মফমবন্ন অল্পিয ফতেভান অফস্থা িল্পকে; 

২.১২। তথ্য প্রবক্রয়ােযণ  বফতিলণ (ডাটা এবি  এনারাাআব):  

প্রশ্নভারা ফাছাাআেযণ  থোবডাং  : প্রবতটি প্রশ্নভারা  েবিউটাতয এমর যদয়ায  পূতফ তাআ ফাছাাআেযণ  থোবডাংতয়য োজ 

ম্পূণ ত েযা য়। থোবডাং োজ যাবয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত েভ তেততায তত্ত্বাফধাতন িন্ন েযা তয়তছ।

ডাটা এমর: থোবডাংকৃত তথ্য ডাটা াাতযটতযয ায়তায় েবিউটাতয SPSS/MS Excel পটয়যাতযয ভাধ্যতভ 

এবি থদয় য় এফাং তথ্য-উািভ প্রবক্রয়ােযণ েযা তয়তছ। 

মূল্যায়ন ভীক্ষাটি প্রণয়ল্পনয মনমভি উমযউি িমত মথামথবাল্পফ অনুযণ পূফ তে ভাঠম তাতয় প্রাপ্ত তথ্য উািভ  

ম ততফেণ  বফতিলণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 



  

 

র্ততীয় াধ্যায়  
প্রকল্পেয আমথ েক অগ্রগমত ম োল্পরাচনা  মফল্পেলণ 

 

৩.১।  প্রকল্পেয অনুকূল্পর আযএমডম ফযাে, অর্থ অফমুি  াভমগ্রক ব্যয় :  অনুল্পভামদত আযমডমম-যত প্রকল্পেয 

যভাট অনুল্পভামদত ব্যল্পয়য ফছয মবমিক আমথ েক মফন্যা কযা আল্পছ। এই আমথ েক মফন্যা অনুমায়ী জুন, ২০১৩ ম েন্ত 

১৬৭৫.৪৭ রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা াঅতছ । উি ভয় ম েন্ত প্রকল্পেয অনুকূল্পর যভাট ১৭৮৬.৭৫ রক্ষ টাকা ফযাে 

প্রদান কযা য় (ববাঅয থথতে প্রাপ্ত তথ্য) । ম েল্পরাচনায় যদখা মায় যম, ফযাল্পেয অমতমযি টাকা অফমুি কযা ল্পয়ল্পছ। 

বনতে ফযাে, অথ ে অফমুি  ব্যয় িমকেত তথ্যামদ প্রদান কযা ল্পরা:  

    (রে টাোয়)  

াথ তফছয আযমডমম’য াংস্থান অথ ে অফমুি ফছয বববিে ব্যয় 

থভাট টাো ব.এ ফাস্তফ% থভাট টাো ব.এ ফাস্তফ % 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০০৮-০৯ ৩৩৬.০০ ৩৩৬.০০  ২০.০৫ % ৩৩৬.০০ ২৩১.৯৫ ২৩১.৯৫  ১৩.৮৫ % 

২০০৯-১০ ৩৪৭.০০ ৩৪৭.০০  ২০.৭১ % ৩৪৫.৭৫ ৩১৯.৩০ ৩১৯.৩০  ১৯.০৫ % 

২০১০-১১ ২৫০.০০ ২৫০.০০  ১৪.৯২ % ২৪৮.০০ ২২৮.৫৪ ২২৮.৫৪  ১৩.৬৪ % 

২০১১-১২ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০  ২২.৬৮ % ৩৮০.০০ ৩৭৬.১২ ৩৭৬.১২  ২২.৪৫ % 

২০১২-১৩ ৪৭৭.০০ ৪৭৭.০০  ২৮.৪৭ % ৪৭৭.০০ ৪৬৭.০৫ ৪৬৭.০৫  ২৭.৮৮ % 

যভাটঃ ১৭৯০.০০ ১৭৯০.০০  ১০৬.৮৩% ১৭৮৬.৭৫ ১৬২২.৯৬ ১৬২২.৯৬  ৯৬.৮৭% 

 সূত্র : ববাঅয (০৯ মডল্পম্বয ২০১৩) 

 

উমযউি তথ্যামদ মফল্পেলল্পণ  যদখা মায় যম , প্রেল্প শুরু যথল্পক ২০১২-২০১৩ অথ ে ফছয ম েন্ত আযমডমমল্পত 

১৭৯০.০০ রক্ষ টাকায াংস্থান  যাো তয়বছর। তল্পফ আযমডমব’যত ফযােকৃত অল্পথ েয ভল্পধ্য অফমুি য় ১৭৮৬.৭৫ রক্ষ 

টাকা (৯৯.৮১%) এফাং অফমুিকৃত অল্পথ েয ভল্পধ্য ব্যয় য় ১৬২২.৯৬ রক্ষ টাকা  (৯০.৮৩%), মা আযমডমম ফযাল্পেয 

৯০.৬৬%। অফমি টাকা যপযত প্রদান কযা য়। তল্পফ, আযমডমমল্পত াংস্থানকৃত ১৬৭৫.৪৭ রক্ষ টাকায অনু কূতর 

১৭৮৬.৭৫ রক্ষ টাকা াথ তা  ১১১.২৮ রে টাো াবতবযি ফযাযেয মফলয়টি ম ততফেতণ উতঠ াঅত।  

 

৩.২।    জুন, ২০১৩ ম তি প্রেতল্পয অাংগমবমিক ফাস্তফায়ন রক্ষযভাত্রা  ব্যয় : 

জুন, ২০১৩ ম তি প্রেতল্পয থভাট ক্রভপুবঞ্জত ব্যয় ১৬২২.৯৪ রে টাো , মা থভাট াংল্পামধত প্রেল্প ব্যতয়য 

৯৬.৮৭%। এাআ ব্যতয়য প্রধান প্রধান োততয ভতধ্য কভ েকতো-কভ েচাযী থভাট ১৩০ জতনয থফতন-বাতাবদ োতত ব্যয় ধযা 

মছর ৬০৪.৫৪ রক্ষ টাকা (মডমম অনুমায়ী)। প্রকৃত ব্যয় ল্পয়ল্পছ ৫৯৮.৭৩ রক্ষ টাকা, প্রবেণতেন্দ্র বাড়া ফাফদ ব্যয় 

১৮২.৭০৩ রে টাো, থভযাভত  াংযেণ োতত ব্যয় ৩৩.২৬৪৮৪ রে টাো। ভরধন োতত  ব্যয় ৩১০.৫৯ রে টাো ( 

৯২.০৯%), থটবরতপান  াআন্টাযতনট োতত ৪০.৮৫৪৯৩ রে টাো ( ৯৪.২১%), ভৄদ্রণ  প্রোনা এফাং বফজ্ঞান োতত 

ব্যয় ৪৬.১৭৯৩৪ রে টাো। আযমডমম অনুমায়ী জুন, ২০১৩ ম েন্ত প্রকল্পেয খাতয়াযী আমথ েক ফযাে  ফাস্তফ ব্যয় 

মনল্পে যদয়া তরা: 

(রে টাোয়) 
ক্রবভে 

নাং 

াথ তননবতে 

থোড 

াাংতেয বফফযণ প্রাক্কবরত ব্যয় 

(১ভ াংতাবধত ানুতভাবদত 

ফাস্তফ াঅবথ তে ব্যয় 

বযভাণ াাংে বববিে 

থভাট টাো 

ফাস্তফ আমথ েক ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ে) যাজস্ব োত :      

১ ৪৫০০ কভ েকতোল্পদয যফতন  ৬৪ জন  ৪২৮.৩২ ৬৪ জন ৪২৬.১১৪৩২ 

২ ৪৬০০ কভ েচাযীল্পদয যফতন  ৬৬ জন  ১৭৬.২২ ৬৬ জন ১৭২.৬২০৫৬ 

৩ ৪৭৩১ উৎফ বাতা  ১৩০ জন ৩৮.৯০ ১৩০ জন ৩৮.৯০ 

৪ ৪৭৫৭ ইন্টানী বাতা  ৭৩০ জন ৪১.৭০ ৭৩০ জন ৪০.৯৭ 

৫ ৪৮০১ টিএ/মডএ  যথাক ৩৩.৪০ যথাক ৩০.৩৯ 

৬ ৪৮০৬ অমপ বাড়া  ৩১ টি ১৮২.৭৫ ৩১ টি ১৮২.৭০৩ 

৭ ৪৮১৫ ডাকটিল্পকট  যথাক ৫.০৯ যথাক ৫.০৯ 

৮ ৪৮১৬ যটমরল্পপান  ৩৫ টি ৪৩.৩৬ ৩৫ টি  



  

 

ইন্টাযল্পনট  ৩৩২ টি ভল্পডভ ৩৩২ টি ভল্পডভ ৪০.৮৫৪৯৩ 

৯ ৪৮২১ মফদুযৎ, গ্যা  ামন  যথাক ৩০.৬২ যথাক ৩০.৪০০৮৯ 

১০ ৪৮২৩ জ্বারানী ১টি ভাইল্পক্রা ৫.৩০ ১টি ভাইল্পক্রা ৪.০৩৭২৮ 

১১ ৪৮২৭ মুদ্র্ণ  প্রকানা যথাক ২২.০৮ যথাক ২১.৪৩৪ 

১২ ৪৮২৮ যিনাযী যথাক ২০.১২ যথাক ১৯.৮৫৯৫৪ 

১৩ ৪৮২৯ গল্পফলণা ব্যয় যথাক ১.০০ যথাক ১.০০ 

১৪ ৪৮৩৩ প্রচায  মফজ্ঞান যথাক ২৪.৯১ যথাক ২৪.৭৪৫৩৪ 

১৫ ৪৮৪০ প্রমক্ষণ  মক্ষা পয ২৮০ জন ৫৪.০৪ ২৮০ জন ৫৪.০৩৮০৮ 

১৬ ৪৮৪২ কভ োরা  যমভনায ৩২ টি ২২.০০ ৩২ টি ২২.০০ 

১৭ ৪৮৫৬ কাঁচাভার  খুচযা মন্ত্রাাং যথাক ১২.০০ যথাক ১১.৫২ 

১৮ ৪৮৮৩ ম্মানী/ামযশ্রমভক মপ যথাক ৬৮.৯৪ যথাক ৬০.১৪৩৫ 

১৯ ৪৮৮৮ কমিউটায যঞ্জাভামদ যথাক ৩৫.৯৮ যথাক ৩৫.৭৫০১৯ 

২০ ৪৮৯৩ গাড়ী বাড়া যথাক ১.০০ যথাক ০.০০ 

২১ ৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয়/মফমফধ যথাক ৫৬.৭৯ যথাক ৫৬.৭৮৬০৩ 

    থভযাভত  াংযেণ : 

২২ ৪৯০১ যভাটযমান (যক্ষণাল্পফক্ষণ) ১ টি ৫.৬০ ১ টি ৫.৪৫৬৫ 

২৩ ৪৯০৬ আফাফত্র (যক্ষণাল্পফক্ষণ) ২০৬৬ টি ৩.৯৯ ২০৬৬ টি ৩.৭২২৬৭ 

২৪ ৪৯১১ কমিউটায াভগ্রী ১৯৭৫ টি ১৪.৯৭ ১৯৭৫ টি ১৪.৯৫৩৮৯ 

২৫ ৪৯১৬ যভমনামযজ  মন্ত্রামত 

(যক্ষণাল্পফক্ষণ) 

৩৪১ টি ৯.১৪ ৩৪১ টি ৯.১৩১৭৮ 

উতভাট (যাজস্ব): ----------- ১৩৩৮.২২ ---------- ১৩১২.৩৫ 

ে) ভরধন োত :  

২৬ ৬৮১৩ যভমনামযজ  মন্ত্রামত ক্রয় ৩৪১ টি ৬১.৩৩ ৩৪১ টি ৪৯.৮০ 

২৭ ৬৮১৫ কমিউটায  মন্ত্রাাং ক্রয় ১৯৭৫ টি ২০৩.০৯ ১৯৭৫ টি ১৮৯.৯৬ 

২৮ ৬৮২১ আফাফত্র  (ক্রয়) ২০৬৬ টি ৭২.৮৩ ২০৬৬ টি ৭২.৮৩ 

উতভাট (ভরধন): ------------ ৩৩৭.২৫ --------- ৩১০.৫৯ 

ফ ততভাট (যাজস্ব +ভরধন) : ----------- ১৬৭৫.৪৭ --------- ১৬২২.৯৪ 

 সূত্র : ববাঅয (০৯ বডতম্বয ২০১৩) 

 

৩.৩।  প্রেতল্পয াঅবথ তে  ফাস্তফ ািেবত :  

৩.৩.১  প্রেতল্পয াঅবথ তে অগ্রগমত: প্রেল্পটিয থভাট ানুতভাবদত ব্যয় ১৬৭৫ .৪৭ রে টাো। প্রেতল্পয ানুকূতর ছাড় েযা 

তয়তছ ১৭৮৬ .৭৫ রে টাো । প্রেল্প ফাস্তফায়তন ব্যয় তয়তছ ১৬২২ .৯৪ রে টাো মা থভাট প্রাক্কবরত ব্যতয়য 

৯৬.৮৬%। ততফ প্রেল্প াবপ থথতে জানা মায় থম, াব্যবয়ত ৫২.৫১ রক্ষ টাো বজবফ তবফতর জভা থদয়া 

তয়তছ।  

 

৩.৩.২। প্রেতল্পয ফাস্তফ ািেবত :  

 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় েভ তেততা  েভ তচাযীতদয থফতন এফাং াআন্টানী বাতা ফাফদ ফযাে বছর ৬৪৬ .২৪ 

রে টাো। এ োতত  ব্যয় তয়তছ  ৬৩৯.৭০৪ রে টাো। াথ তাৎ এ াতে াব্যবয়ত যতয়তছ ৬.৫৩৫ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় TA/DA োতত থথাে ফযাে বছর ৩৩.৪০ রে টাো। এ োতত ব্যয় তয়তছ 

৩০.৩৯ রে টাো। াথ তাৎ এ াতে াব্যবয়ত যতয়তছ ৩.০১ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় াবপ বাড়া ফাফদ ফযাে বছর ১৮২ .৭৫ রে টাো।  এ োতত ব্যয় তয়তছ 

১৮২.৭০৩ রে টাো। াথ তাৎ এ াতে াব্যবয়ত যতয়তছ ০.০৪৭ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় ডাে টিবেট ফাফদ ফযাে বছর ৫ .০৯ রে টাো। এ োতত ব্যয় তয়তছ ৫ .০৯ রে 

টাো। াথ তাৎ এ াতে থোন টাো াব্যবয়ত য়বন।  
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায়  থটবরতপান  াআন্টাযতনট ফাফদ ফযাে বছর ৪৩ .৩৬ রে টাো । এ োতত ব্যয় 

তয়তছ ৪০.৮৫৪৯৩ রে টাো। এ াতে াব্যবয়ত যতয়তছ ২.৫০৫০৭ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় বফদ্যযৎ , গ্যা, াবন, জ্বারাবন  ফাফদ ফযাে বছর ৩৫ .৯২ রে টাো। এ োতত ব্যয় 

তয়তছ ৩৪.৪৩৮১৭ রে টাো। এ াতে াব্যবয়ত যতয়তছ ১.৪৮১৮৩ রে টাো। 
 ভৄদ্রণ  প্রোনা এফাং থস্টনাযী ফাফদ থথাে ফযাে বছর ৪২ .২০ রে টাো। এ োতত ব্যয় তয়তছ ৪১ .২৯৩৫৪ 

রে টাো।  াথ তাৎ এ াতে াব্যবয়ত  যতয়তছ ০.৯০৬৪৬ রে টাো। 



  

 

 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় েতফলণা োতত থথাে ফযাে বছর ১ .০০ রে টাো এফাং এ োতত ব্যয় তয়তছ 

১.০০ রে টাো। এ াতে থোন টাো াব্যবয়ত য়বন। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায়  প্রচায  বফজ্ঞান থথাে ফাফদ ফযাে বছর ২৪ .৯১ রে টাো । এ োতত ব্যয় 

তয়তছ ২৪.৭৪৫৩৪ রে টাো। এ াতে  াব্যবয়ত যতয়তছ ০.১৬৪৫৬ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ , বো পয, েভ তারা  থবভনায ফাফদ ফযাে বছর ৭৬ .০৪ রে 

টাো।  এ োতত ব্যয় তয়তছ ৭৬.০৪ রে টাো। এ াতে থোন টাো াব্যবয়ত য়বন। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায়  খুচযা মন্ত্াাং  েবিউটায যঞ্জাভাবদ ফাফদ ফযাে বছর ৪৭ .৯৮ রে টাো। এ 

োতত ব্যয় তয়তছ ৪৭.২৭০১৯ রে টাো। এ াতে  াব্যবয়ত যতয়তছ ০.৭০৯৮১ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় ম্মানী /াবযশ্রবভে বপ ফাফদ থথাে ফযাে বছর ৬৮ .৯৪ রে টাো। এ োতত ব্যয় 

তয়তছ ৬০.১৪৩৫ রে টাো। এ াতে  াব্যবয়ত যতয়তছ ৮.৭৯৬৫ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায়  োড়ী বাড়া ফাফদ থথাে ফযাে বছর ১ .০০ রে টাো।  এ োতত থোন ব্যয় য়বন; 

এ াতে  াব্যবয়ত যতয়তছ ১.০০ রে টাো। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায়   বফবফধ োতত  ফযাে বছর ৫৬.৭৯ রে টাো। এ োতত ব্যয় তয়তছ ৫৬ .৭৯ রে 

টাো; এ াতে  থোন াব্যবয়ত য়বন। 
 বডববতত প্রেতল্পয াঅতায় থভাটযমান , াঅফাফত্র, থভবনাবযজ  মন্ত্াবত থভযাভত  যেণাতফেণ ফযাে 

বছর ৩৩.৭ রে টাো। এ োতত ব্যয় তয়তছ ৩৩.২৬৪৭৭ রে টাো। এ াতে াব্যবয়ত যতয়তছ ০ .৪৩৫২৩ রে 

টাো। 
 

উমৄ েি আল্পরাচনায় যদখা মায় যম , গাড়ীবাড়া ফাফদ অল্পথ েয াংস্থান থাকল্পর এ  খাল্পত যকান ব্যয় য়মন অথ োৎ 

আমথ েক অগ্রগমত য়মন। তল্পফ , প্রকল্পেয অন্যান্য অাংল্পগয দুই একটি ছাড়া ফাকী ফগুল্পরা অাংল্পগয আমথ েক 

অগ্রগমত প্রায় ৯৫ তাাংল্পয উয এফাং প্রকল্পেয ামফ েক আমথ েক অগ্রগমত প্রায় ৯৬.৮৬ তাাং। সুতযাাং 

প্রকেটি আমথ েক োম তক্রতভয অগ্রগমত তিালজনে।  

 

৩.৪। প্রকল্পেয ক্রয় প্রমক্রয়া :  

প্রকল্পেয অধীল্পন ভারাভার /মন্ত্রামত ক্রল্পয়য যক্ষল্পত্র মমআয-২০০৮ অনুযণ কযা ল্পয়ল্পছ মক না এফাং অনুযণ কযা না 

ল্পয় থাকল্পর, মক মক ব্যতযয় ল্পয়ল্পছ , যটা জানায জন্য যচিা কযা য়।  মমআয-২০০৮ অনুমায়ী ক্রয় প্রমক্রয়া িমকেত 

তথ্যামদ াংগ্রল্পয জন্য প্রকে  মযচারল্পকয দপ্তয থথতে প্রল্পয়াজন অনুমায়ী ক্রয় িমকেত কাগজত্রামদ  যীক্ষা-মনযীক্ষা 

কযা য়। প্রকে অমপ যথল্পক প্রল্পমাজনীয় ক্রয় াংক্রান্ত কাগজত্র প্রদাল্পনয যক্ষল্পত্র কারল্পক্ষ ণ কযা ল্পর যফ েতীল্পত তা 

যফায কযা য়। প্রকে অমপ থথতে যম কর নমুনা াংগ্র কযা  য় তা মনয়ভতামন্ত্রকবাল্পফ াংযমক্ষ ত মছর না  এফাং 

ম োপ্ত নয়। মনথে প্রকল্পেয ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য তুল্পর ধযা র :  

 

বনফ তাবচত প্যাল্পকজবববিে তথ্য: 

প্রকে কর্তেক্ষ কর্তেক প্রণীত ফামল েক ক্রয় মযকেনায ভধ্য থথতে তদফচয়ন িমতল্পত  মকছু প্যাযকল্পজয তথ্য াংগ্র পূফ েক 

ম োল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ। মনথে প্যাল্পকজগুল্পরায মফল্পেলণ মবমিক আল্পরাচনা কযা ল্পরা :  

 

ক। মল্পযানাভ   : প্যাল্পকজ “মজমড-১: (এয াধীন ৩১৩টি েবিউটায  ৩১৩টি ায়াযবি ক্রতয়য জন্য 

      দযত্র াঅফান।) 

আযমডমম প্রাক্বমরত ব্যয়  : ১৫৩.২৩ রক্ষ টাকা। 

াংখ্যা    : ৪২৬ টি কমিউটায যট।  

আযমডমম অনুমায়ী প্রাক্বমরত 

প্যাল্পকজ মূল্য   : ১১২.৫৮ রক্ষ টাকা। 

াংখ্যা    : ৩১৩ টি (েবিউটায  ায়াযবি) কমিউটায যট।  

 

 প্যাল্পকজ/দযত্রটিয যভাট মূল্য ১১২.৫৮ রক্ষ টাকা মফধায় মমআয-২০০৮ অনুমায়ী ফহুর প্রচামযত ১টি জাতীয় 

তদমনক ফাাংরা মত্রকা, ১টি ইাংল্পযমজ তদমনক মত্রকা  মমটিইউ এয ল্পয়ফ াইল্পড মফজ্ঞমপ্ত প্রো েযা য়। 

 

অনুল্পভামদত মডমমল্পত উমল্লমখত প্যাল্পকজটিয যক্ষল্পত্র যকান িমতল্পত ক্রয়কাম ে িন্ন কযা থয়তছ য মফলল্পয় যকান মকছু 

উল্পল্লখ কযা যনই। ফাস্তফ যক্ষল্পত্র OTM প্রমক্রয়ায ভাধ্যল্পভ প্যাল্পকজটি ক্রয় প্রমক্রয়া িন্ন কযা য়। গত ১৮/১১/২০০৮ 



  

 

তামযখ তদমনক ভকার, তদমনক ইল্পিপাক, The Daily Star মত্রকায়  CPTU এয ল্পয়ফাইথট প্রকাল্পয জন্য 

অনুল্পযাধ জামনল্পয় প্রকে মযচারে ভল্পাদযয়য দপ্তয থথতে মচঠি প্রদান কযা য়। নমথ যথল্পক দৃশ্যভান যম, ২৮ নল্পবম্বয 

২০০৮ তামযল্পখ দযতত্রয মফজ্ঞমপ্ত তদমনক ভকার মত্রকা  CPTU এয ল্পয়ফাইট প্রকা য়। তল্পফ, The Daily 

Star মত্রকায়  প্রকাল্পয যকান কম নমথল্পত ায়া মায়মন।   
 

২০ নল্পবম্বয ২০০৮ তামযখ যথল্পক দযত্র মফক্রয় আযি য় , মা ১৪/১২/২০০৮ তামযখ মফকার ৫.০০ ঘটিকায় যল য়। 

দযত্র গ্র যণয যল ভয় মছর  ১৫/১২/২০০৮ তামযখ দুপুয ১২.৩০ মভমনট ম েন্ত। প্রকে প্রধান কাম োরল্পয় যথল্পক প্রাপ্ত 

দযত্র প্রমক্রয়াকযণ িমকেত কাগজত্রামদ যীক্ষা কল্পয যদখা মায় যম, প্যাল্পকজ নাং GD-1 যভাট ৬ টি দযত্র মফমক্র 

কযা য় এফাং ৬টি দযত্র জভা  থড়। ১৫/১২/২০০৮ তামযখ দ্যপুয ২০.৩০ বভবনতট দযত্র উন্ুি েবভটিয বা ানুবষ্ঠত 

য়। উি বায় দযত্র উনু্ি েভটিয ০৫ জন দস্য উবস্থত বছর এফাং ৬টি দযদাতা প্রবতষ্ঠাতনয ভতধ্য ৬টি প্রবতষ্ঠাতনয 

প্রবতবনবধ উবস্থত বছর। এল্পক্ষল্পত্র যদখা মায় যম , মত্রকায় প্রকাল্পয ১৪ মদফ য মমআয অনুমায়ী মথামথ ভয় দযত্র 

উন্ুি কযা ল্পয়ল্পছ।   
 

০৪/০১/২০০৯ তামযখ বফোর ০৩.০০ ঘটিোয় দযত্র ভল্যায়ন েবভটিয বা ানুবষ্ঠত য় । উি বায় দযত্র ভল্যায়ন 

েভটিয ০৭ জন দস্য উবস্থত বছর, মায ভতধ্য ফবদস্য ৩ জন জনাফ থভা: থভাছতর উবেন, ববনয়য বতষ্টভ এনাবরষ্ট, 

বএবব, জনপ্রান  ভন্ত্ণারয়, থভা: বভজানুয যভায, ববনয়য থপ্রািাভায, ফাাংরাতদ েবিউটায োউবন্পর এফাং 

জনাফ থভা: াঅবভনুর াআরাভ, োযী বযচারে (প্রবেউযতভন্ট), প্রাথবভে বো াবধদপ্তয। Public Procurement 

Rules 2008 এয Rule - ৮(১৩) (ে, ে) অনুমায়ী মূল্যায়ন কমভটিয মূল্যায়ন কাম ে িন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। অত্র কমভটি 

ফ েম্মমত ক্রল্পভ প্যাল্পকজ নাং GD-1-এয াধীন ৩১৩টি েবিউটায  ৩১৩টি ায়াযবি ক্রতয় জন্য ফ েমনন্ 

দযদাতা প্রমতষ্ঠান Flora Limited দাবেরকৃত থভাট ভল্য ৯৫,৩৮,০৪৯ রে টাো যক কাম োল্পদ প্রদাল্পনয সুাবয েযা 

য়। এোতন এেটি বফলয় রেয েযা মায় থম, েত ১৫/১২/২০০৮ তাবযে দযত্র উনু্িেযণ েবভটিয বায় দযত্র উনু্ি 

েযা। বেন্তু দীঘ ত ১৯ বদন তয ০৪/০১/২০০৯ তাবযে ভল্যায়ন েবভটিয বা ানুবষ্ঠত য় এফাং ঐবদনাআ  Head of the 

Procuring Entity (HOPE) কর্তেক অনুল্পভামদত য়।   

              

খ। মল্পযানাভ  : প্যাল্পকজ “মজমড-৯-এয অধীন ২০টি মস্টর আরমভযা, ২০টি মস্টর পাইর যকমফল্পনট, ৪০ টি 

যল্পক্রটাময যটমফর, ৪০টি  মযবরমফাং যচয়ায, ৬০০টি যচয়ায, ২৫০ টি কমিউটায যটমফর, ২১টি 

মপ্রন্টায যটমফর, ২১টি যনাটি যফাড ে এফ আফাফত্য ক্রয় কযা য়। 

আযমডমম প্রাক্বমরত ব্যয়  : ৭২.৮৩ রক্ষ টাকা। 

আযমডমম অনুমায়ী াংখ্যা : ২০৬৬ টি আফাফত্র।                  
 

মডমমল্পত উমল্লমখত প্যাল্পকল্পজয যক্ষল্পত্র যকান্ িমতল্পত ক্রয়কাম ে িন্ন কযা ল্পফ য মফলল্পয় যকান মকছু উল্পল্লখ 

কযা যনই। ফাস্তফ যক্ষল্পত্র প্যাল্পকজটি OTM প্রমক্রয়ায ভাধ্যল্পভ ক্রয় প্রমক্রয়া িন্ন কযা য়। প্যাল্পকজটি গত 

৩১/০৩/২০০৯ তামযখ তদমনক ভকার  The Daily Star মত্রকায় প্রকাল্পয জন্য অনুল্পযাধ জামনল্পয় প্রকে 

মযচারে ভল্পাদযয়য দপ্তয যথল্পক মচঠি প্রদান কযা য়। ক্রয় াংক্রান্ত পাইল্পর মত্রকায় মফজ্ঞমপ্ত প্রকাল্পয যকান কম 

ায়া মায়মন।   
 

৩১ ভাচ ে ২০০৯ তামযখ যথল্পক দযত্র মফক্রয় আযি য়, মা ১৯ এমপ্রর ২০০৯ মফকার ৫.০০ ঘটিকায় যল য়। 

দযত্র গ্রল্পণয যল তামযখ ২০ এমপ্রর ২০০৯ তামযখ দুপুয ১২.৩০ মভমনট ম েন্ত। প্রকে প্রধান কাম োরল্পয় যথল্পক প্রাপ্ত 

দযত্র প্রমক্রয়াকযণ িমকেত কাগজত্রামদ যীক্ষা কল্পয যদখা মায় যম, আযমডমম যত আফাফত্র ক্রল্পয়য জন্য 

মনধ োমযত প্যাল্পকজ ল্পরা ১২নাং মকন্তু ফাস্তফ যক্ষল্পত্র মছর প্যাল্পকজ নাং GD-৯। প্যাল্পকজ নাং GD-৯ যভাট ৫ টি দযত্র 

মফমক্র কযা য় এফাং ৩টি দযত্র জভা  যড়। ২০ এমপ্রর ২০০৯ তামযখ মফকার ০৩.০০ বভবনতট দযত্র উন্ুি  েবভটিয 

বা ানুবষ্ঠত য় । উি বায় দযত্র উনু্ি েভটিয ০৫ জন দস্য উবস্থত বছর এফাং ৫টি দযদাতা প্রবতষ্ঠাতনয ভতধ্য 

৩টি প্রবতষ্ঠাতনয প্রবতবনবধ উবস্থত বছর।   
 

২৮ এমপ্রর ২০০৯ তামযখ বফোর ০৩.০০ ঘটিোয় দযত্র ভল্যায়ন েবভটিয বা ানুবষ্ঠত য়। উি বায় দযত্র ভল্যায়ন 

েভটিয ০৬ জন দস্য উবস্থত বছর, মায ভতধ্য ফব দস্য ২ জন জনাফ থভা: থভাছতর উবেন, ববনয়য বতষ্টভ এনাবরষ্ট, 

বএবব, (জনপ্রান ভন্ত্ণারয়) থভা: বভজানুয যভায এফাং ববনয়য থপ্রািাভায, ফাাংরাতদ েবিউটায োউবন্পর।  

 

 



  

 

Public Procurement Rules  2008 এয Rule - ৮(১৩) (ে, ে) অনুমায়ী মূল্যায়ন কমভটিয মূল্যায়ন কাম ে িন্ন 

কযা ল্পয়ল্পছ। অত্র কমভটি ফ েম্মমত ক্রল্পভ প্যাল্পকজ নাং GD-৯ : এয াধীন ২০টি মস্টর আরমভযা, ২০টি মস্টর পাইর 

যকমফল্পনট, ৪০ টি যল্পক্রটাময যটমফর, ৪০টি  মযবরমফাং যচয়ায, ৬০০টি যচয়ায, ২৫০ টি কমিউটায যটমফর, ২১টি মপ্রন্টায 

যটমফর   ২১টি যনাটি যফাড ে ক্রতয় এেভাত্র থযনবব দযদাতা প্রমতষ্ঠান াতটাবফ বরবভতটড মায দাবেরকৃত থভাট ভল্য 

৩১,২৮,৯৫৪ টাো যক কাম োল্পদ প্রদাল্পনয জন্য সুাবয প্রদান েতয। নবথ থথতে দৃেভান থম, দাবেরকৃত ৩টি দযদাতা 

প্রবতষ্ঠাতনয ভতধ্য ফ তবনন্  (১ভ  ২য়) দযদাতা  ২টি প্রবতষ্ঠান নন-থযনবন্পব য়। ভল্যায়ন প্রবততফদন ম তাতরাচনায় 

থদো মায় থম, ১ভ ফ তবনন্ দযদাতা থভা ত যভাত বস্টর াউজ দযত্র প্রস্তাতফয াতথ থম ের ডকুতভন্ট চায়া তয়তছ 

তায ভতধ্য ১০টি ডকুতভ ন্ট পূযণ েতযবন এফাং ২য় ফ তবন ে দযদাতা প্রবতষ্ঠান াঅপতাফ াতটাতভাফাাআর  (নাবানা পাবন তচায) 

এয দাবেরকৃত দযত্র প্রস্তাতফয াতথ Certificate of ISO 9001-2000 এয Validity upto 2008 মা 

ারনাগাদ যনই এফাং Manufacturer Authorization letter াংমৄি যনই।  

 

 উল্পল্লখ্য, এফ কমিউটায  আফাফত্র মফমবন্ন প্রমক্ষণ যকল্পন্দ্র যফযা কযা ল্পয়ল্পছ। নমুনাময়ত যকন্দ্রগুল্পরা 

ল্পযজমভল্পন মযদ েন  তথ্য াংগ্রকাল্পর যদখা মায় যম, প্রমক্ষণ যকন্দ্রগুল্পরাযত যমফ কমিউটায  আফাফত্র যপ্রযণ 

কযা ল্পয়ল্পছ যগুল্পরায গুণগতভান মনল্পয় সুমফধাল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য অল্পন্তাল যদখা মায়।  

 

ক্রয় োম তক্রতভয তথ্যাবদ  যীক্ষাল্পন্ত যদখা মগল্পয়ল্পছ, ১৭.০৫.২০০৯ তামযল্পখ কমিউটায যফাযকাযী প্রমতষ্ঠান যলাযা মর. 

 আফাফত্র যফযাকাযী প্রমতষ্ঠান অল্পটামফ মরল্পভল্পটড মফর দামখর কল্পয। কমিউটায যফাযকাযী প্রমতষ্ঠান যলাযা 

মর. ৯৫,৩৮,০৪৯ টাকায মফর দামখর কল্পয মায যথল্পক আয়কয  বযাট কতেন কল্পয ১৮.০৫.০৯ তামযখ যচল্পক 

৮৯,৪১,৯২০ টাকায মফর মযল্পাধ কযা য় এফাং   আফাফত্র যফযাকাযী প্রমতষ্ঠান অল্পটামফ মরল্পভল্পটড মজমড-৯ এয 

যভাট মফর ৩১,২৮,৯৫৪ টাো ছাড়া চট্টগ্রাভ প্রবেণ াবপতয  জন্য আল্পযা অমতমযি ২,৮০,৩৭২/- টাকা অনুল্পভামদত 

বনবদ তষ্ট বযভাতণয াবতবযি াঅফাফত্র ক্রয় েযা য়।  ফ েযভাট মফর ফাফদ ৩৫,৯৫,৬৯৫ টাকা দামখর কল্পয। মায যথল্পক 

আয়কয  বযাট কতেন কল্পয ৩০.০৬.০৯ তামযখ যচল্পক ৩৪,৫১,৮৬৭ টাকায মফর মযল্পাধ কযা  

 

প্রেতল্পয াধীতন ভারাভার ক্রয় াংক্রাি তথ্যাবদ যীো য মনমভি দদফচয়তনয ভাধ্যতভ দ্যটি প্যাতেজ 

মনফ োচনপূফ েক ম তাতরাচনা েতয থদো মায় থম,  দযত্র উন্ুিকযণ কমভটি গঠন  প্রল্পয়াজনীয় দমররামদ াংযল্পক্ষণ ব্যতীত 

অন্য কর যক্ষল্পত্র Public Procurement Rules  2008 এয অনুযণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 



  

 

৩.৫।  FGD (Focus Group Discussion) ফা দরগত আল্পরাচনা:  

ববন্ন ববন্ন ধযথনয াোৎোয িণ ছাড়া দরেত াঅতরাচনা ( Focus Group Discussion) এয  ভাধ্যতভ তথ্য 

াংি েযা য়। নভৄনাবয়ত ১২টি থেতন্দ্রয ভতধ্য ১০টি থেতন্দ্র (েক্সফাজায, থবারা, থোারেঞ্জ, পবযদপুয, বতরট, কুমিয়া, 

যনত্রল্পকানা, ঞ্চগড়, নাল্পটায, জয়পুযাট ) দরেত াঅতরাচনা বযচা বরত য়। দরেত াঅতরাচনা বযচারনা দ্ধবত  

থমফ বফলয় ািভু তি বছর এফাং মাতদযতে বনতয় াঅতরাচনা য় তায বফস্তাবযত বফফযণ  দরগত আল্পরাচনা বা য 

ভতাভতগুল্পরা মনথে যদয়া তরা: 

 

 মূল্যায়ন ভীক্ষায  কাম েক্রল্পভয আতায় দদফচয়তনয ভাধ্যতভ ১২টি যজরা মনফ োমচত কযা য় , এয ভল্পধ্য যথল্পক 

১০টি যজরায় দরীয় আল্পরাচনা অনুমষ্ঠত য়। প্র মক্ষণ যকল্পন্দ্র অনুমষ্ঠত এ বাগুল্পরাল্পত মফমবন্ন ম োল্পয়য যভাট প্রায় ১২০ 

জন প্রমতমনমধ অাংগ্রণ কল্পযন। যমফ প্রমতষ্ঠাল্পনয প্রমতমনমধ অাংগ্রণ কল্পযন , তায ভল্পধ্য যল্পয়ল্পছ - জাতীয় ভমরা 

াংস্থায াংমেি যজরা যচয়াযম্যান , যজরা কভ েকতো , কল্পরজ/স্কুর মক্ষক , স্থানীয় মনফ োমচত  জনপ্রমতমনমধ (ভমরা  পুরুল 

কাউমন্পরয)  এনমজ প্রমতমনমধ। এছাড়া প্রমতটি FGD-যত ৫-৭ জন মনফ োমচত সুমফধাল্পবাগী অাংগ্রণ কল্পযন।  

 

 বায শুরুল্পত ঞ্চারনোযী উবস্থত েরতে প্রকেটি প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয উতেে  িল্পকে াফবত 

েতযন। এ প্রেল্প িতেত মকবাল্পফ জা নল্পত যল্পযল্পছন , এয জফাতফ প্রমক্ষণ যকল্পন্দ্র প্রদব তত ব্যানায, ফন্ধু-ফান্ধফ, 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত নাযী , জাতীয় ভমরা াংস্থায কভ েকতো/কভ েচাযীল্পদয মফমবন্ন স্কুর -কল্পরল্পজ প্রচায , যাস্টায  বরপতরট 

ইতযামদয ভাধ্যল্পভ তাঁযা যজল্পনল্পছন ফল্পর জানান। প্রমক্ষণ কাম েক্রভটি যজরা ম ো যয় য়ায় উল্পজরা ম োল্পয়য নাযীযা এ 

প্রমক্ষণ িল্পকে অফগত নয়। তল্পফ অল্পনল্পক ফল্পরন যম উল্পজরা ম োল্পয় দূযল্পত্বয জন্য আল্পত াল্পয না। য  যক্ষল্পত্র 

উল্পজরা ম োল্পয় প্রবেণটি বযচাবরত তর তাঁযদয জন্য আল্পযা বাল্পরা ল্পতা। 

 

াাংোযীতদয ভতধ্য থেউ থেউ ফল্পরন, প্রকে িল্পকে তাযা মফস্তামযত জাল্পনন না। দরগত বায এ 

আল্পয়াজনল্পক প্রাংা কল্পয ফল্পরন যম, এ বায ভাধ্যল্পভ প্রকে িল্পকে মফস্তামযত জানায সুল্পমাগ যয়ল্পছ। বায় 

অাংগ্রণকাযী জাতীয় ভমরা াংস্থায প্রমতমনমধ, স্কুর/কল্পরজ মক্ষক প্রকেটিয ভাধ্যল্পভ যদল্পয আথ ে-াভামজক অফস্থায 

যপ্রমক্ষল্পত একটি ভল্পয়াল্পমাগী ফাস্তফ দল্পক্ষ যনয়া ল্পয়ল্পছ ফল্পর ভতাভত ব্যি কল্পযন।  

 

এ প্রকল্পেয পর ফাস্তফায়ন ভমরাল্পদয প্রমৄমিগত দক্ষতা বৃমিয যক্ষল্পত্র অতযন্ত কাম েকবয ভূমভকা যাখল্পছ এফাং এ 

ধযল্পনয কাম েক্রল্পভয ব্যামপ্ত আল্পযা বৃমি কযল্পত াযল্পর মমক্ষত ভমরাযা মনল্পজল্পদযল্পক আল্পযা উল্পেযগী কল্পয গল্পড় তুরল্পত 

াযল্পফ ফল্পর তাযাঁ ভল্পন কল্পযন। তল্পফ প্রমক্ষল্পণয যকা ে মফলল্পয় আল্পযা আদৄমনক কযায যাভ ে প্রদান কল্পযন। তাঁযা আয 

ফল্পরন যম, প্রমক্ষণ গ্রল্পণয পল্পর তাল্পদয প্রমৄমিগতজ্ঞান বৃমিয পল্পর যকউ যকউ ইল্পতাভল্পধ্য প্রমক্ষণরব্ধ জ্ঞান কাল্পজ 

রামগল্পয় আত্ম-কভ োংস্থাল্পনয ব্যফস্থা কযল্পত যল্পযল্পছন। তল্পফ প্রমক্ষণ প্রাপ্ত নাযীল্পদয মযকমেত বাল্পফ কাল্পজ বনযুি েযায 

থেযত্র প্রতয়জনীয় ব্যফস্থা িতণয জন্য উবস্থত েতর ভতাভত ব্যি কল্পযন। 

 

 তাযা আয ফল্পরন যম, প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পয অল্পনল্পক আফায পু ুঁমজয অবাল্পফ যতভন যকান মকছু কযল্পত াল্পয না। 

দমযদ্র এফ ভমরাযা আমথ েক ল্পমামগতা থযর প্রমক্ষণরব্ধ জ্ঞানল্পক কাল্পজ রামগল্পয় আত্ম-কভ োংস্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ তাঁযদয 

আমথ েক অস্বচ্ছরতা ফহুরাাংল্প কমভল্পয় আনল্পত ক্ষভ ল্পফন। ঋণ প্রদান কাম েক্রল্পভয য গুরুত্বাল্পযা কল্পয যফতী একই 

ধযল্পনয প্রকল্পেয অধীল্পন ঋণ প্রদান কাম েক্রভ চালু কযা ল্পর প্রমক্ষণ কাম েক্রল্পভয কাম েকামযতা আল্পযা অল্পনক বৃমি াল্পফ 

ফল্পর তাঁযা অমবভত ব্যি কল্পযন। 

 

 স্থানীয় প্রমতমনমধয ভল্পধ্য অল্পনল্পকয ভল্পত ল্যাফগুতরা াঅতযা াঅদৄবনে সুতমােসুবফধা াতফাোঠাতভােত উন্নয়ন 

কযা দযকায। তাযা ফল্পরন যম, বাড়াকৃত ফাড়ীল্পত প্রমক্ষণ যদয়া ল্পচ্ছ, মকন্তু একাংল্পগ ২০ জন কল্পয প্রমক্ষণাথীয জন্য 

যম জায়োয দযকায অল্পনক যকল্পন্দ্রই তা যনই। প্রল্পয়াজল্পনয তুরনায় যছাট কল্পক্ষ ২০ জন কল্পয প্রমক্ষণাথী ফায ব্যফস্থা 

কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ তাযা এফ নাযীল্পদয আত্ম-কভ োংস্থাল্পনয জন্য এ প্রকেটিল্পক একটি কাম েকযী দল্পক্ষ ফল্পর ভল্পন 

কল্পযন। অস্থায়ী বাড়া ফাড়ীয মযফল্পতে স্থায়ী কভল্পেল্পক্স এ জাতীয় কভ েসূমচ ফাস্তফায়ন কযা মথামথ ল্পফ ফল্পর তাযা ভত 

ব্যি কল্পযন। যদম-মফল্পদম মফমবন্ন এনমজ এয ভাধ্যল্পভ কভ েল্পক্ষল্পত্র একর প্রমক্ষণাথীল্পদয িৃি কযল্পত াযল্পর তাঁযা 

প্রমক্ষণরব্ধ জ্ঞান কাল্পজ রামগল্পয় আত্ম-কভ োংস্থাল্পনয ব্যফস্থা কযল্পত ক্ষভ ল্পফ। অমধকন্তু  তাঁযা প্রমক্ষণ কাম েক্রল্পভ আয 

অমধক কাম েকযী যকা ে াংল্পমাজনপূফ েক মডযোভা যকাল্প ে উমন্নত কযায যাভ ে যদন। 

  



  

 

দরগত আল্পরাচনায় অাংগ্রণকাযী প্রমক্ষণপ্রাপ্তল্পদয ভধ্য থথতে যকউ যকউ  ফল্পরন যম, প্রমক্ষণাথী মনফ োচল্পনয 

ভয় ক্ষ-ামতত্ব য়ায় অল্পনক সুমফধাফমঞ্চত  যমাগ্য প্রাথী প্রমক্ষণ গ্রল্পণয সুল্পমাগ যথল্পক ফমঞ্চত য়  । এল্পত 

স্বাবামফকবাল্পফ প্রমক্ষণ গ্রল্পণ ইচ্ছুক প্রাথীল্পদয ভল্পধ্য মফরূ প্রমতমক্রয়া যদখা যদয়। প্রাথী মনফ োচন আল্পযা স্বচ্ছবাল্পফ য়া 

দযকায। তাই প্রকৃত অবীি নাযীল্পদয প্রমক্ষণাথী মাল্পফ মনফ োচন কযা দযোয। প্রমক্ষণ যকল্পন্দ্রয ম োপ্ত চর 

কমিউটায, ভামিমভমডয়া ক্লারুভ প্রমক্ষণ উল্পমাগী মযল্পফ মনমিত কযায মফলল্পয় ভতাভত থদন। ভয়ভথতা 

াটি েমপল্পকট প্রদাল্পনয কথা ফল্পরন। তল্পফ মকছু মকছু অসুমফধা ল্পত্ত্ব তাঁযা মথামথবাল্পফ প্রমক্ষণ িন্ন কল্পযল্পছন ফল্পর 

জামনল্পয়যছন। 

 

 জাতীয় ভমরা াংস্থায প্রমতমনবধতদয েবিউটায ল্যাফ রুতভয থস্প বৃবদ্ধয বফলতয় বজজ্ঞাা েযা তর তাঁযা  

ফল্পরন যম, প্রবেণ োম তক্রভটি বাড়া ফাবড়তত বযচাবরত তে এফাং ফতেভাল্পন ফাড়ী বাড়া বৃমি ায়ায কাযল্পণ এফ 

ফাড়ী যছল্পড় নতুন ফাড়ীল্পত যগল্পর ফাাবাড়া ৪০%-৫০% অমতমযি প্রল্পয়াজন ল্পফ। মকন্তু অনুল্পভামদত আযমডমমল্পত এ 

ফাড়মত অল্পথ েয াংস্থান যনই ফল্পর তাঁযা ভত যদন। তাই মকছু মকছু অসুমফধা থাকা ল্পত্ত্ব ফতেভান বাড়াকৃত ফাড়ী মযফতেন 

কযা ল্পচ্ছ না। 

 

 প্রমক্ষণ কাম েক্রভ গ্রল্পণয যক্ষল্পত্র যকান ধযল্পনয অসুমফধা/ফাধা-মফমি আল্প মকনা এ মফলযয় প্রমক্ষণাথীল্পদয 

াল্পথ ভত মফমনভয় কাল্পর তাঁযা জানান যম, প্রমক্ষণ গ্রণ কযায পূল্পফ ে এফাং প্রমক্ষণ গ্রণকাল্পর ভা-ফাফা, স্বাভীয আমি 

মছর। মকন্তু প্রমক্ষণ িতণয পতর নাযীতদয েভ তাংস্থাতনয সুতমাে সৃবষ্টয াাাব প্রযুবিয জ্ঞান বফস্তাতয বফতল ভূবভো 

যাোয় াবববাফেথত্বয দৃবষ্টববেয বযফ ততন তচতনতা বৃবদ্ধ থতয়তছ।  ততফ াবধোাং প্রবেণাথী জতয উাতয়  

কমিউটায ক্রল্পয়য জন্য এোআ ধযতনয প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ঋণ প্রদান অথফা ঋণ প্রদানোযী াংস্থায াল্পথ ভন্বয়/মরাংক এয 

ব্যফস্থা েযায বফলতয় গুরুত্ব াঅতযা েতযন। 

 

 

 

 



  

 

চতুথ ত াধ্যায় 

াংগৃীত ততথ্যয  বফতিলথণ প্রাপ্ত পরাপর  

ভমরা  মশু মফলয়ক ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন জাতীয় ভমরা াংস্থা কর্তেক “থজরাবববিে ভবরা েবিউটায 

প্রবেণ (২য় ম তায়) (১ভ াংতাবধত)” প্রেল্পটিয ান্যতভ উতেে বছর থফোয ভবরাতদয াঅত্মেভ তাংস্থাতনয ভাধ্যতভ 

স্ববনবতয য়ায ব্যাাতয উদু্ভদ্ধ েযা এফাং তাঁতদযতে থমাোতমাে প্রযুবি বনবতয উতযািা বততফ েতড় থতারায রতেয তথ্য 

 থমাোতমাে প্রযুু্বিয বো  থদয়া।  প্রেল্পটিয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় বিটতভন্ট গ্রু বাতফ প্রেতল্পয াঅতায় 

প্রবেণপ্রাপ্ত ১২০০ জন নাযী, েতিয়ায গ্রু বততফ ফাাংরাতদ েবিউটায োউবন্পর (বফবব) থথতে ভম তাতয়য 

প্রবেণ-িণোযী ৩০০ জন নাযী এফাং েতিারগ্রু বততফ কমিউটায প্রবেণ-িণ েতযবন এভন ৩০০ জন  

প্রবতবনবধতদয াোৎোয িতণয ভাধ্যতভ তথ্য াংি েযা য় এফাং তাঁতদয ভতাভততয তুরনাভরে বফতিলণ েযা 

তয়তছ। এ ের তথ্য থথতে প্রেল্প ফাস্তফায়তনয পতর প্রবাথফয ভাত্রা উরবি েযা মায়। 
 

৪.১ । উিযদাতা িমকেত তথ্য :  
 

৪.১.১। উিযদাতায ফয়:  

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় প্রাপ্ত ততথ্য থদো মায় থম, থজরাবববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ থেতন্দ্রয 

প্রবেণাথী  বফবব থথতে প্রবেণ-প্রাপ্ত প্রবেণাথীতদয ফয়তয েড় বছর মথাক্রতভ ২৪.০৭ ফছয  ২৪.১৫ ফছয। 
াযতে েবিউটায প্রবেণ িণ েতযবন এভন প্রবতবনবধতদয েড় ফয় ২১.৮৩ ফছয। উিযদাতাতদয ফয়তয বফন্যা 

বনতে ৪.১ নাং াযণীতত উস্থান েযা তরা। 
াযবণ ৪.১: উিযদাতাতদয ফয়তয বফন্যা 

ফয় সুবফধাতবােী প্রবেণাথী বফবব-এয প্রবেণাথী প্রবেণ িণ েতযবন এভন 

প্রবতবনবধ 

েড়° াঅদ ত বফচ্যযবত ২৪.০৭°৪.৩ ২৪.১৫°৩.৮ ২১.৮৩°৪.৮ 

 

৪.১.২। দফফাবে াফস্থা :  

প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ প্রাপ্ততদয ৬৯% াবফফাবত, ৩০% বফফাবত, ০.৪% বফধফা   ০.৩% বডতবাী। 
বফবব থথতে প্রবেণ প্রাপ্ততদয ৭৬% াবফফাবত, ২৪% বফফাবত।এতেতত্র রেণীয় থম , প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ -

প্রাপ্ত নাযীতদয ভতধ্য াবফফাবততদয াংখ্যা বফফাবততদয তুরনায় ৩৯% থফব। উিযদাতাতদয দফফাবে াফস্থা িবেতত 

তথ্য াযবণ ৪.২ নাং - এ উতেে েযা তয়তছ। 

াযবণ ৪.২: উিযদাতাতদয দফফাবে াফস্থা 

দফফাবে াফস্থা 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী 

(%) 

বফবব-এয প্রবেণাথী 

(%) 

প্রবেণ িণ েতযবন এভন 

প্রবতবনবধ (%) 

াবফফাবত ৮৩০ (৬৯.২) ২২৪ (৭৪.৭)  ২২৯(৭৬.৩) 

বফফাবত ৩৬২ (৩০.১) ৭৪ (২৪.৬) ৭১ (২৩.৭) 

বফধফা ৫ (০.৪) ০(০.০) ০ (০.০) 

তারােপ্রাপ্ত ৩(০.৩) ২(০.৭) ০ (০.০) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 

৪.১.৩ । উিযদাতায বোেত থমাগ্যতাাঃ  

প্রেতল্পয ভাধ্যতভ মাযা ন্যযনতভ এ. এ. ব া তাঁতদযতে প্রবেণ থদয়া তয়তছ। বোেত থমাগ্যতায াতথ 

প্রবেতণয িেত বনণ তয় েযায রতেয উিযদাতাতদয বো িবেতত তথ্য াংি েযা য়। প্রাপ্ত ততথ্য বযরবেত য় 

থম, এাআচ. এ. ব া নাযীতদয ভতধ্য প্রবেণ িতণয ায থফব। এ ম তাতয় রেণীয় থম, প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ 

িণোযী াতধ ততেয থফব (৫৩%) এাআচ. এ. ব া এফাং বফ ব ব এয াঅতায় প্রবেণ িণোযী (৪৫%) এাআচ. 

এ. ব া। ান্যবদতে প্রেতল্পয াঅতায় ৭% প্রবেণাথী এ. এ. ব া বছতরন এফাং ২৭% প্রবেণাথী 

স্দাতে/ভম তাতয়য বছতরন এফাং বফ ব ব এয ২% বছতরন এ. এ. ব া এফাং ৩৩% প্রবেণাথী 

স্দাতে/ভম তাতয়য বছতরন। উিযদাতাতদয বোেত থমাগ্যতায তথ্য াযবণ ৪.৩ নাং - এ উতেে েযা তয়তছ। 



  

 

াযবণ ৪.৩: উিযদাতাতদয বোেত থমাগ্যতা 

বোেত থমাগ্যতা 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী 

(%)  

বফবব-এয প্রবেণাথী 

(%)  

প্রবেণ িণ েতযবন 

এভন প্রবতবনবধ (%)  

এ. এ. ব ফা ভতুল্য ৮০ (৬.৭) 

 

৬(২.০) 

 

৮৩ (২৭.৭) 

 এাআচ. এ. ব ফা ভতুল্য ৬৩২ (৫২.৭) 

 

১৩৬ (৪৫.৩) 

 

১৫০ (৫০.০) 

 স্দাতে ফা ভতুল্য ৩২৪ (২৭.০) 

 

৯৮ (৩২.৮) 

 

৫০ (১৬.৭) 

 স্দাততোিয ফা ভতুল্য ১৫৫ (১২.৮) 

 

৫২ (১৭.৩) 

 

১৫ (৫.০) 

 বডতলাভা ৬ (০.৫) ৪ (১.৩) ১(০.৩) 

োবযেবয ৩ (০.৩) ৪ (১.৩) ০ (০.০) 

ান্যান্য ০ (০.০) ০ (০.০) ১ (০.৩) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 

 

৪.১.৪। উিযদাতাতদয থা াংক্রাি তথ্যাঃ  

প্রেতল্পয সুবফধাতবােীতদয ৬৯% ছাত্রী, ১০% থফোয, ১৪% চােবযজীফী, ৬% গৃবনী, ০.৩% ব্যফায়ী  

০.৩% নাযী উতযািা। BCC– থথতে প্রবেণ প্রাপ্ত নাযীতদয ৬৯% ছাত্রী, ১০% থফোয, ১১% চােবযজীফী, ৬% 

গৃবনী, ২% ব্যফায়ী এফাং ০.৩% নাযী উতযািা। ান্যবদতে মাযা েবিউটায প্রবেণ ায়বন এভন নাযী প্রবতবনবধতদয 

৭৯% ছাত্রী, ২% থফোয, ১১% চােবযজীফী এফাং ৮% গৃবনী।  রেণীয় থম , প্রততযে গ্রুতয উিযদাতাতদয ভতধ্য দ্যাআ -

র্ততীয়াাংাআ ছাত্রী এফাং এেদভাাং চােবযজীফী।  উিযদাতাতদয থােত বফফযণ বনতেয াযবণ ৪. ৪ নাং -এ উস্থান 

েযা তয়তছ। 
 

াযবণ ৪.৪: উিযদাতাতদয থায বফফযণ 

থা 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী 

(%) 

বফবব-এয প্রবেণাথী 

(%) 

প্রবেণ িণ েতযবন এভন 

প্রবতবনবধ (%)  

ছাত্রী ৮২৫ (৬৮.৮) 

 

২০৮(৬৯.৩) ২৩৬ (৭৮.৭) 

থফোয ১২২(১০.২) ৩১(১০.৩) ৭(২.৩) 

চােবযজীফী ১৬৬ (১৩.৮) ৩২ (১০.৭) ৩৪ (১১.৩) 

ব্যফায়ী ৪(০.৩) ৭(২.৪) ০(০.০) 

নাযী উতযািা ৪(০.৩) ১(০.৩) ০(০.০) 

গৃবনী ৬৯(৫.৮) ১৯(৬.৩) ২৩ (৭.৭) 

ান্যান্য ১০(০.৮) ২(০.৭) ০(০.০) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 

৪.২ । প্রবেণ াংক্রাি তথ্য : 

 

৪.২.১। েবিউটায প্রবেণ োম তক্রতভয প্রচাযণা াংক্রাি তথ্যাঃ  

যজরামবমিক ভমরা কমিউটায প্রমক্ষণ কাম েক্রল্পভয প্রচাযণা খুফই ী মভত আকাল্পয য় মা শুদৄভাত্র যজরা 

ল্পযাআ ীভাফি। ভীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মফল্পেলণ কযল্পর যদখা মায় যম , থজরাবববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র 

থথতে প্রবেণ প্রাপ্ততদয ৪৯% প্রবেণ িতেত ফন্ধু/ফান্ধতফয ভাধ্যতভ, ২৮% থাস্টায/ব্যানায থথতে, ১৮% াঅত্মীতয়য 

ভাধ্যতভ থজতনতছ। ান্যবদতে BCC–এয প্রবেণাথীতদয ৬৪% ফন্ধু/ফান্ধতফয ভাধ্যতভ, ১৯% াঅত্মীতয়য ভাধ্যতভ, ১১% 

থাস্টায/ব্যানায থথতে এফাং ৪% বত্রোয ভাধ্যতভ থজতনতছ। এতেতত্র রেণীয় থম, দ্যাআ গ্রুতয থেউ থযবড/থটবরববন-

এয ভাধ্যতভ প্রবেণ িতেত জাতন বন। ততফ BCC– এয  বেছু প্রবেণাথী (৪%) বত্রোয ভাধ্যতভ জানতর  

থজরাবববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ থেতন্দ্রয থেউ বত্রোয ভাধ্যতভ প্রবেণ িতেত াফবত য়বন।  
 



  

 

াযবণ ৪.৫: েবিউটায প্রবেণ োম তক্রতভয প্রচাযণায ভাধ্যভ 

প্রবেণ িতেত জানায ভাধ্যভ সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) বফবব-এয প্রবেণাথী (%)  

বত্রো ০(০.০) ১১ (৩.৭) 

 থটবরববন ০(০.০) ০(০.০) 

 থাস্টায/ব্যানায ৩৩২. (২৭.৭) ৩২ (১০.৭) 

 ফন্ধুফান্ধফ ৫৮৮ (৪৯.০) 

 

১৯১ (৬৩.৭) 

 থযবড ০(০.০) ০(০.০) 

 াঅত্মীয়স্বজন ২২১ (১৮.৪) 

 

৫৬ (১৮.৭) 

 ান্যন্য ৫৯ (৪.৯) 

 

১০ (৩.৩) 

 থভাট  ১২০০ ৩০০ 

 

াযবণ ৪.৬: েবিউটায প্রবেণবফীন প্রবতবনবধযা এাআ প্রবেণ োম তক্রভ িতেত াফবত বেনা 
 

াঅবন থজরা বববিে েবিউটায প্রবেণ 

িতেত জানততন বেনা 

েণাংখ্যা  তেযা ায  

যাঁ ২৭৭ ৯২.৩ 

না ২৩ ৭.৭ 

থভাট ৩০০ ৩০০ 

 

                               

 

চাট ে-১: থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ িতেত জানততন বেনা  
 

সুতযাাং উমযউি পরাপর যথল্পক প্রতীয়ভান য় যম , প্রমক্ষণ কাম েক্রল্পভয প্রচাযণা উল্পজরা  ইউমনয়ন ম োল্পয় 

কযা যগল্পর আল্পযা যফম Targeted Population অথ োৎ মমক্ষত  সুমফধাফমঞ্চত নাযীল্পদয প্রমক্ষল্পণয আতায় আনা 

িফ ল্পফ এফাং প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্য ফাস্তফাময়ত ল্পফ।  
 

৪.২.৩ । প্রবেতণয বফলয়  ব্যফাবযে ক্লাতয তথ্য :  

প্রবেণাথীযা ল্যাতফ াতত েরতভ বো থতয়তছ বেনা, থতয় থােতর থোন থোন বফলতয়য য ব্যফাবযে 

ক্লা তয়তছ াঅয না তর োযণ বে বে– এ বফলতয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায় থজরাবববিে ভবরা 

েবিউটায প্রবেণ থেতন্দ্রয প্রবেণাথীতদয ৯৯% ব্যফাবযে ক্লাতয সুতমাে থতয়তছ এফাং  তাঁতদয ভাতঝ  ৯৯% েী 

থফাতড তয ব্যফায এফাং টাাআবাং প্রযােটি, ৯৮%  Microsoft Word, ৯৬% Microsoft Excel, ৯৭%, MS 

Power Point ৯২%, MS Access এফাং ৮৪% াআন্টাযতনট ব্রাউবজাং  থনটয়াবেতাং এয োজ ল্যাতফ াতত েরতভ 

বতেতছ। াযবদতে BCC– এয প্রবেণাথীতদয ৯৮%  ব্যফাবযে ক্লাতয সুতমাে থতয়তছ। তাঁতদয ভতধ্য ৯৬% 

েীতফাড ত ব্যফায  টাাআবাং প্রযােটি, ৯৯ Microsoft Word, ১০০% Microsoft Excel, ৯৯% MS Power 

Point, ৯৬% MS Access ফা Data base Management এফাং ৯৭% Internet Browsing ব্যফাবযে 

ক্লাত বতেতছ ফতর ভত বদতয়তছ। এতেতত্র এেজন এোবধে উিয বদতয়তছন। সুতযাাং ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য থথতে থফাঝা 

মায়, প্রায় বনযানব্বাআ তাাং (৯৯%) প্রবেণাথী বফববন্ন বফলতয় ব্যফাবযে ক্লাতয সুতমাে থতয়তছন। ততফ াল্প বেছু 

প্রবেণাথী ফভয় ব্যফাবযে ক্লাতয সুতমাে ায়বন ফতর জাবনতয়তছন। প্রবেণাথীযা ল্যাতফ থমফ  বফলতয়য য 

ব্যফাবযে ক্লা েতযতছন তায বফফযণ াযবণ ৪.৭- এ উস্থান েযা তরা। 

 



  

 

াযবণ ৪.৭: ল্যাতফ ব্যফাবযে ক্লাতয বফফযণ 

থোন বফলতয়য উয ল্যাতফ াতত েরতভ প্রবেণ 

িণ েতযতছন 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী  বফবব-এয প্রবেণাথী  

Windows XP  Professional ১০৯০ (৯০.৮) ২৭৫ (৯১.৭) 

Keyboard Familiarization and Typing 

Practice 
১১৮২ (৯৮.৫) ২৭৯ (৯৩.০) 

Microsoft Word ১১৭৯ (৯৮.৩) ২৯২ (৯৭.৩) 

Microsoft Excel ১১৪৭ (৯৫.৬) ২৯২ (৯৭.৩) 

Microsoft Power Point ১১৬৩ (৯৬.৯) ২৮৯ (৯৬.৭) 

Database Management in MS Access ১১০৮ (৯২.৩) ২৮২ (৯৪.০) 

Networking and Internet Basics ১০১১ (৮৪.৩) ২৮৫ (৯৫.০) 

Other ২৩ (১.৯) ১৭ (৫.৭) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

* এোবধে উিয 
 

৪.২.৪ । প্রবেণ চরাোরীন যফযাকৃত ম্যানুয়ার িবেতত :  

প্রবেণাথীতদয থোন প্রোয েবিউটায প্রবেণ িবেতত ম্যানুয়ার থদয়া তয়তছ বেনা, থদয়া তর বে 

ধযযনয ম্যানুয়ার  থদয়া তয়তছ– এ বফলতয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায়, এ প্রেতল্পয এয ১২০০ জন প্রবতবনবধয 

ভতধ্য ৯৬% এফাং BCC-এয  ৩০০ জতনয ভতধ্য ১০% প্রবতবনবধ প্রবেণ ম্যানুয়ার প্রাবপ্তয েথা স্বীোয েতযতছন। ততফ 

DWCTC-এয ৭৩% থেফর প্রবেণ ীট, ১১% থোন ফাআ এফাং ০.২% থেফর CD থতয়তছন। ান্যবদতে BCC-

এয  ২২% থেফর ফাআ, ১২% থেফর প্রবেণ ীট  ১% থেফর CD থতয়তছন। BCC-এয থেতত্র  ফাআ  প্রবেণ 

ীট উবয়াআ থতয়তছন ২২%, ফাআ, CD   প্রবেণ ীট থতয়তছন ১৩%, ফাআ  ান্যান্য বজবন থতয়তছন ৭%, 

প্রবেণীট  ান্যান্য বজবন থতয়তছন ৪%, ফাআ, প্রবেণীট  ান্যান্য বজবন থতয়তছন ১০%। 
 

াযবণ ৪.৮: েবিউটায প্রবেণ িবেতত ম্যানুয়ার প্রাবপ্তয াংখ্যা 

েবিউটায প্রবেণ িবেতত থোন ম্যানুয়ার থতয়তছন 

বেনা? 

সুবফধাতবােী প্রবেণাথী 

(%) 

বফবব-এয প্রবেণাথী 

(%) 

যাঁ ১১৫৪ (৯৬.২) ২৯৩ (৯৭.৭) 

না ৪৬ (৩.৮) ৭ (২.৩) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 

াযবণ ৪.৯: প্রকল্পে প্রাপ্ত ম্যানুয়াযরয ধযনমূ  
 

বে ধযতণয ম্যানুয়ার থতয়তছন সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) বফবব-এয প্রবেণাথী (%) 

শুদৄ ফাআ ১২৪ (১০.৭) ৬৮ (২৩.২)  

শুদৄ ববড ২ (০.২) ০(০.০) 

শুদৄ প্রবেণ ীট ৮৪০ (৭২.৮) ৩৪ (১১.৬) 

ান্যান্য ৪ (০.৩) ২ (০.৭) 

ফাআ এফাং ববড ০(০.০) ৪ (১.৪) 

ফাআ এফাং প্রবেণ ীট ০(০.০) ৬৬ (২২.৪) 

ফাআ এফাং ান্যান্য ০(০.০)  ১৯ (৬.৫) 

প্রবেণ ীট এফাং ান্যান্য ০(০.০) ১২ (৪.১) 

ফাআ, ববড এফাং প্রবেণ ীট ০(০.০) ৩৯ (১৩.৩) 

ফাআ, ববড এফাং ান্যান্য ০(০.০) ৪ (১.৪) 

ফাআ, প্রবেণ ীট এফাং ান্যান্য ০(০.০) ২৮ (৯.৬) 

ফাআ, ববড, প্রবেণ ীট  এফাং ান্যান্য ০(০.০) ১৭ (৫.৮) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 



  

 

৪.৩ । প্রবেণ োম তক্রতভ াাংিণ  প্রবতফন্ধেতাাঃ  

 

৪.৩.১ । প্রবেণ োম তক্রতভ নাযীতদয াাংিণাঃ  

ক্লাতয উবস্থবত  থো ত িন্ন েযায প্রফণতা থথতে প্রবেণ োম তক্রতভ নাযীতদয াাংিণ বনবিত য়। 
ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য-বফতিলণ েযতর থদো মায় প্রেতল্প সুবফধাতবােী প্রবেণাথীতদয প্রবত ব্যাতচ েতড় প্রায় ৩৮জন (৪০ 

জতনয ভতধ্য) উবস্থত থােথতা এফাং তাঁতদয েতরাআ থো ত িন্ন েতযতছন। পতর নাযীতদয েবিউটায প্রবেতণয প্রবত 

তীব্র াঅিতয ব্যাাযটি তজাআ ানুতভয়। ান্যবদতে েবিউটায প্রবেণ িণ েযতত াতযবন এভন প্রবতবনবধতদয 

তেযা বনযানব্বাআবাে (৯৯%) এাআ প্রবেণ িতণ তীব্র াঅি প্রো েতযতছন। 
 

াযবণ ৪.১০: প্রবতব্যাতচ প্রবেণাথীতদয উবস্থবত 

প্রবত ব্যাতচ প্রবেণাথীতদয েড় উবস্থবত সুবফধাতবােী প্রবেণাথী বফবব-এয প্রবেণাথী 

ভধ্যে (প্রথভ থোয়াট তাাআর, র্ততীয় থোয়াট তাাআর)  ৩৭.৫ (৩৪,৪০)  ২০ (১৮,২০) 

 

 

াযবণ ৪.১১: প্রবেণ োম তক্রতভ নাযীতদয াঅি 

 

াঅবন েবিউটায প্রবেণ িতণ াঅিী বেনা েণাংখ্যা তেযা ায 

যাঁ ২৯৭   ৯৯.০ 

না ৩ ১.০  

থভাট ৩০০ ১০০.০  

 

                          

 

চাট ে-২: েবিউটায প্রবেতণ নাযীতদয াঅি 
 

প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ োম তক্রভটি থেফর নাযীতদয জন্য য়ায় প্রবেণ িতণ নাযীতদয াাংিণ 

াতনোাংত বৃবদ্ধ থতয়তছ। ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায় যম, প্রকল্পেয আতায়  প্রমক্ষণ প্রাপ্ত ১২০০ 

নাযীয ভল্পধ্য ২০১ জন মফমম িল্পকে জানায য প্রকল্পেয আতায় প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযন। অন্যমদল্পক মফমম যথল্পক 

প্রমক্ষণ প্রাপ্ত নাযীল্পদয ৩০০ জল্পনয ভল্পধ্য ৪১ জন যজরামবমিক ভমরা কমিউটায প্রমক্ষণ যকন্দ্র িল্পকে জানায য 

মফমম যথল্পক প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযন। তাঁল্পদয াংমেি প্রমক্ষণ যকন্দ্র যথল্পক প্রমক্ষণ গ্রণ কাযণমূ াযমণ -৪.৩.৩ যত 

ফণ েনা কযা ল্পয়ল্পছ। থমফ প্রবেণাথী বফ ব ব’য প্রবেণ োম তক্রভ িতেত জানায য থজরাবববিে েবিউটায 

প্রবেণ থেন্দ্র থথতে প্রবেণ িণ েতযতছন তাঁতদয বফযাব তাাংতয (৮২%) ভতত এাআ প্রবেণ োম তক্রভটি  থেফর 

ভবরাতদয জন্য য়ায় তাঁযা প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ িণ েতযতছন। 



  

 

াযবণ ৪.১২: “থজরাবববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র” থথতে প্রবেণ িযণয কাযণমূ 

প্রবেণ িতণয োযণ 

 

সুবফধাতবােী 

প্রবেণাথী 

(n=২০১) 

প্রবেণ িতণয োযণ 

 
বফবব-এয প্রবেণাথী  

এ প্রবেণ োম তক্রভ থেফর 

ভবরাতদয জন্য 
১৬৫ (৮২.১) 

এ প্রবেণ োম তক্রভ থেফর ভবরাতদয 

জন্য 
১ (২.৩) 

বফবব’য প্রবেণ থেন্দ্র 

াঅভায ফাা থথতে াতনে 

দূতয াফবস্থত 

১০১ (৫০.২) 
বফবব’য প্রবেণ থেন্দ্র াঅভায ফাা 

থথতে বনেতট াফবস্থত 
২৯ (৬৭.৪) 

এোতন বফবব এয তুরনায় 

েযচ েভ 
৯৩ (৪৬.৩) 

এোতন  “াঅবন থজরাবববিে ভবরা 

েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র”এয তুরনায় 

েযচ েভ 

০(০.০)  

বফবব’য তুরনায় বাতরা  ০(০.০) 

“াঅবন থজরাবববিে ভবরা 

েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র” এয তুরনায় 

বাতরা  

১৯ (৪৪.২) 

ান্যান্য ১৮ (৯.০) ান্যান্য ৩ (৭.০) 

থভাট 
n=২০১ 

(১০০%) 
 n=৪১ (১০০%) 

*এোবধে উিয 

 

 

চাট ে-৩: প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ িতণ াঅিতয তুরনাভরে ফণ তনা 

 

৪.৩.৪। প্রবেতণ দেতা াজততন বোেত থমাগ্যতায প্রবাফাঃ  

প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেতণয পতর চােবয প্রাপ্ততদয বোেত থমাগ্যতা বফতিলণ েযতর থদো মায়, চােবয 

প্রাপ্ততদয তফ তাচ্চ াংখ্যা  (৩৬%) প্রবেণাথীয বোেততমাগ্যতা তে এাআচ.এ.ব া । ান্যবদতে ভাস্টা ত বডবিধাযী 

প্রবেণাথীতদয ৩৮ জন চােবয থতয়তছন। ততফ এাআচ. এ. ব.  ভাস্টা ত বডবিপ্রাপ্ত প্রবেণাথী বছর মথাক্রতভ ৬৩২ 

জন  ১৫৫ জন। পতর এাআচ. এ. ব.  ভাস্টা ত উিীণ ত প্রবেণাথীতদয চােবয প্রাবপ্তয ায মথাক্রতভ ৮%  ২৫%। 
াঅফায ানা ত (ম্মান) বডবিপ্রাপ্তথদয চােবয প্রাবপ্তয ায ১১.৪%। পতর ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য থথতে থদো মায় প্রবেণ 

িতণ দেতায য বোেত থমাগ্যতায মতথষ্ট প্রবাফ যতয়তছ। 
 



  

 

াযবণ ৪.১৩: বফববন্ন বোেত থমাগ্যতায প্রবেণাথীয চােবয প্রাবপ্তয বফফযণাঃ 

বোেত থমাগ্যতা 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%)  বফবব-এয প্রবেণাথী (%)  

প্রমক্ষণ প্রাপ্ত চাকযী প্রাপ্ত প্রমক্ষণ প্রাপ্ত চাকযী প্রাপ্ত 

এ. এ. ব ফা 

ভতুল্য 

৮০ (৬.৭) 

 
৩ ( ২.৩) 

৬(২.০) 

 
০ (০.০) 

এাআচ. এ. ব ফা 

ভতুল্য 

৬৩২ (৫২.৭) 

 
৪৭ (৩৬.৪) 

১৩৬ (৪৫.৩) 

 
৮ (১৮.২) 

স্দাতে ফা ভতুল্য 
৩২৪ (২৭.০) 

 
৩৭ (২৮.৬) 

৯৮ (৩২.৮) 

 
১৩ (২৯.৫) 

স্দাততোিয ফা 

ভতুল্য 

১৫৫ (১২.৮) 

 
৩৮ (২৯.৫) 

৫২ (১৭.৩) 

 
১৯ (৪৩.২) 

বডতলাভা ৬ (০.৫) ২ (১.৬) ৪ (১.৩) ১ (২.৩) 

োবযেবয ৩ (০.৩) ২ (১.৬) ৪ (১.৩) ০ (০.০) 

ান্যান্য ০ (০.০) ০ (০.০) ০ (০.০) ৩ (৬.৮) 

 n=১২০০ (১০০%) n=১২৯ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) n=৪৪ (১০০%) 

 
 

৪.৩.৫ । প্রবেণ োম তক্রতভ াাংিতণ প্রবতফন্ধেতাাঃ 

 বফশ্বায়তনয এ যুতে তথ্য-প্রযুবিয জ্ঞান ছাড়া াবফ তে উন্নয়ন ম্ভফ নয় ফতর েণভানুতলয ভতধ্য ধাযণায সৃবষ্ট 

তয়তছ। এাআ প্রবেণ োম তক্রভ তথ্য-প্রযুু্বিয জ্ঞান াজততন ভাতজ তচতনতা বৃবদ্ধতত াতনোাংত ায়ে ভূবভো ারন 

েতযতছ। পতর এাআ প্রবেণ োম তক্রতভ াাংিতণ নাযীতদয উতেেতমাগ্য থোন প্রবতফন্ধেতায ম্মুেীন তত য়বন। 
ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায়, প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণাথীয ১%  BCC–এয প্রবেণাথীয ভাত্র 

০.০৭% াবযফাবযে  াভাবজে ফাঁধায েথা উতেে েতযতছন। ান্যবদতে েবিউটায প্রবেণ িণ েতযবন এভন 

প্রবতবনবধতদয ২০% ববতত বপ থফব য়া, ৩৫% াঅন াংখ্যা ীবভত য়া, ৭৪% ক্লা ববডউতরয াতথ বনতজতদয 

ভতয়য এডজাস্টম্যান্ট েযতত না াযা, ১২% ববততয জন্য বনফ তাবচত েবিউটায প্রবেণ িতণ ান্যতভ প্রধান ফাঁধা 

বততফ বচবিত েতযতছন। 
 

াযবণ ৪.১৪: প্রবেণ োম তক্রতভ াাংিতণ প্রবতফন্ধেতাভ (েবিউটায প্রবেণ িণ েতযনবন এভন প্রবতবনবধয জন্য) 

প্রবেণ োম তক্রতভ াাংিণ না েযায োযণ েণাংখ্যা তােযা ায 

ববতত পী থফম ৪৭  ২০.৩ 

াঅন াংখ্যা ীবভত বছর ৮০ ৩৪.৬ 

প্রবেতণয ববডউর টাাআতভয াতথ বনতজয ভতয়য এডজাস্ট না 

য়া 

১৭১ ৭৪.০ 

ান্যান্য ২১ ৯.১ 

ববততয জন্য বনফ তাবচত নবন ২৮ ১২.১ 

* এোবধে উিয 

 

চাট ে-৪: প্রবেণ োম তক্রতভ াাংিতণ প্রমক্ষণাথীল্পদয প্রবতফন্ধেতাভ 

 



  

 

৪.৪ । প্রবেণ োম তক্রতভ ব্যফস্থানা াংক্রাি :  
 

৪.৪.১। প্রবেণ োম তক্রতভয ন্তুবষ্টয বফফযণ:  

এ প্রবেণ োম তক্রতভ নাযীতদয াাংিতণয থেতত্র ব্যাে াড়া ায়া থেতছ। প্রেল্পটিয পতর ভাতজ বফতল 

েতয নাযীতদয ভতধ্য তথ্য প্রযুু্বিয জ্ঞান াজততনয ব্যাে াঅি সৃবষ্ট তয়তছ। এাআ প্রবেণ োম তক্রতভয পতর তথ্য-প্রযুবি 

িতেত নাযীতদয দৃবষ্ট ববেয াতনে বযফ ততন তয়তছ । প্রেতল্পয সুবফধাতবােীতদয তেযা প্রায় এোনব্বাআ বাোআ 

(৯১%) এাআ প্রবেণ োম তক্রতভ ন্তুষ্ট ফতর াববভত থদন। সুতযাাং প্রবেতণ তাঁতদয ন্তুবষ্টয বচত্র থথতে প্রেতল্পয 

িণতমাগ্যতা প্রভাবণত। 
াযবণ ৪.১৫: প্রবেণ োম তক্রতভ নাযীতদয ন্তুবষ্টয বফফযণ 

 

াঅবন এাআ প্রবেণ োম তক্রতভ ন্তুষ্ট 

বেনা 

সুবফধাতবােী প্রবেণাথী বফবব-এয প্রবেণাথী 

যাঁ ১০৯৬ (৯১.৩) 

 

২৭৬ (৯২.০) 

না ১০৪ (৮.৭) ২৪ (৮.০) 

 

 

n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 

 

                            

চাট ে-৫: প্রবেণ োম তক্রতভ নাযীতদয ন্তুবষ্টয বফফযণ 

৪.৪.২ । প্রবেণ োম তক্রতভয ব্যফস্থানােত ত্রুটিাঃ  

থোন োম তক্রতভয পরতা বযেবল্পত  সুষ্ঠু ব্যফস্থানায য াতনোাংত বনবতযীর। প্রেতল্পয াঅতায় 

প্রবেণ োম তক্রতভ ব্যফস্থানােত বেছু ত্রুটি রেণীয়। ভীোয প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায়, থমফ প্রবেণাথী 

(০.৪%) ব্যফাবযে ক্লা থথতে ফবঞ্চত তয়তছন তাঁতদয াবধোাং াথ তাৎ ৯০% াম তাপ্ত েবিউটায াংখ্যাতে োযণ 

বততফ বচবিত েতযতছন। তাঁতদয ভতধ্য াতনতোআ াঅফায েবিউটায বফের থাো, বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা না থাো এফাং 

ল্যাতফ ম তাপ্ত াঅন না থাোতে োযণ বততফ বচবিত েতযতছন। ব্যফস্থানােত ত্রুটি াযবণ ৪.৮ -এ উতেে েযা তরা।  
 

াযবণ ৪.১৬: ব্যফাবযে ক্লাতয সুতমাে না ায়ায োযণ ভ 

ব্যফাবযে ক্লাতয সুতমাে না ায়ায 

োযণ 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (n=১০)   বফবব-এয প্রবেণাথী (n=৬)  

াম তাপ্ত েবিউটায াংখ্যা ৯ (৯০.০)  ৬(১০০.০) 

াতনে েবিউটায বফের বছর ৪(৪০.০) ৩ (৫০.০) 

বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা না থাো ৮ (৮০.০) ৫ (৮৩.৫) 

ল্যাতফ াঅন াংখ্যা ীবভত  ৪(৪০.০) ০(০.০) 

প্রবেে ভয়ভত উবস্থত না য়া ৬(৬০.০) ০(০.০) 

ান্যান্য ০(০.০) ০(০.০) 

 n=১০ (১০০%) n=৬ (১০০%) 

 
 

ান্যবদতে থমফ প্রবেণাথী প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ োম তক্রতভ ন্তুষ্ট নয় ফতর জাবনতয়তছন [সূত্র ৪.৪.৩ 

াযবণ]-তাঁতদয ান্তুবষ্টয োযণভ বফতিলণ েযতর থদো মায়, তাঁতদয ২৬% মথাভয় াটি তবপতেট না থদয়া, ৬৩% 

মথাভতয় বফের েবিউটায থভযাভত না েযা, ৭৩% বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা না থাো, ৭৫% াম তাপ্ত প্রবেে এফাং 

৫৩% াবনয়বভত ক্লা য়াতে োযণ বততফ বচবিত েতযতছন। প্রবেণ থেন্দ্রগুতরা ম ততফেণ েতয থদো মায় থম, 



  

 

প্রায় ৩০% েবিউটায বফের থাো য় ল্যাফগুতরাতত েবিউটায  প্রবেণাথীয ানুাত ১:৩ এফাং থোন থোন ল্যাতফ 

১:৪ (বফববন্ন েবিউটায ল্যাতফয াফস্থা বচতত্র থদোতনা তয়তছ)।  

উবযউি াব্যফস্থানাগুতরা বফববতত বেছুটা থদো মায়, ততফ থোতন এয ভাত্রা াবত নেণ্য। সুতাযাাং থজরাবববিে 

েবিউটায প্রবেণ োম তক্রভতে াঅয পর  নাযীয েভতায়তন ায়ে েযায জন্য উবযউি াব্যফস্থাত্রুটিগুতরা দূয 

েতয াঅয যুতোযুেী েযা প্রতয়াজন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

বচত্র - ১ (প্রবেণতেন্দ্র,চট্টিাভ)               বচত্র -২ (প্রবেণতেন্দ্র,পবযদপুয)         বচত্র-৩ (প্রবেণতেন্দ্র,  বতরট) 

 

াযবণ ৪.১৭: প্রবেণ োম তক্রতভ ন্তুষ্ট না য়ায োযণ ভ 

োযণভ সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) বফবব-এয প্রবেণাথী (%) 

মথাভতয় বফের েবিউটায থভযাভত না 

েযা 

৬৬ (৬৩.৫) ১০(৪১.৭) 

বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা না থাো ৭৬ (৭৩.১) ৭(২৯.২) 

াম োপ্ত প্রবেে ৭৮ (৭৫.০) ২(৮.৩) 

বনয়বভত ক্লা না য়া ৫৫(৫২.৯) ১২(৫০.০) 

মথভতয় াটি তবপতেট না থদয়া ২৭ (২৬.০) ১৬(৬৬.৭) 

ান্যান্য ১৩ (১২.৫) ০(০.০) 

 n=১০৪ (১০০%) n=২৪ (১০০%) 

 

৪.৪.৪ । প্রবেণ োম তক্রভ াঅয উন্নত েযায উায়াঃ 

ভীোয় প্রবেণ োম তক্রভ াঅয উন্নত েযায ব্যাাতয প্রবেণাথীতদয ভতাভত  যাভ ত চায়া তর তাঁতদয 

৯৪% ল্যাতফ েবিউটায াংখ্যা বৃবদ্ধ েযায যাভ ত থদন, ৮২% বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থায েথা ফতরন, ৫৯% ম তাপ্ত  দে 

প্রবেতেয ব্যফস্থা েযায জন্য ভত থদন। বেে স্বল্পতা   থরাডতবডাং এয জন্য প্রবেণ োম তক্রভ ব্যাত য়, তাাআ 

তাঁতদয ৪৬% বনয়বভত ক্লা বনবিত েযায প্রবত ভতাভত থদন। প্রবেণ োম তক্রভতে েভ তভৄেী  যুতোযুেী েযায জন্য 

িাবপক্স বডজাাআন, বিল্যান্প, াঅউটতাব তাং বফলতয় প্রবেণ থদয়ায জন্য ভততদন তেযা ৭৫ বাে প্রবেণাথী এফাং 

াফ তেবণে  াআন্টাযতনট োতনেন  ায়ায জন্য য়াাআপাাআ চালুেযতণয জন্য তাঁতদয তেযা ৮১ বাে ভতাভত থদন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

াযবণ ৪.১৮: প্রবেণ োম তক্রভ উন্নত েযায থেতত্র প্রবেণাথীতদয ভতাভত িমকেত তথ্য 

প্রবেণাথীতদয ভতাভত 

 

সুবফধাতবােী প্রবেণাথী 

(%) 

বফবব-এয প্রবেণাথী (%) 

ল্যাতফ েবিউটায াংখ্যা বৃবদ্ধ  াঅদৄবনোয়ন  ১১৩৩ (৯৪.৪)  ২৪৫ (৮০.৭)  

বফেল্প বফদ্যযৎ-এয ব্যফস্থা েযা ৯৮৮ (৮২.৩) ২৩৯ (৭৯.৭) 

ম তাপ্ত  দে প্রবেে বনতয়াে ৭০৯ (৫৯.১) ১৮৮ (৬২.৭) 

বনয়বভত ক্লাতয বনিয়তা ৫৫০ (৪৫.৮) ১৫৬ (৫২.০) 

য়াাআ-পাাআ এয ব্যফস্থা েযা ৯৬৮ (৮০.৭) ২০৪ (৬৮.০) 

িাবপক্স বডজাাআন, বিল্যান্প  াঅউটতাব তাং বফলয়ে 

প্রবেণ দান 

৯০১ (৭৫.১) ০(০.০) 

ান্যান্য ২৩ (১.৯) ০(০.০) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

* এোবধে উিয 

সুতযাাং ভীোয় প্রাপ্ত প্রবেণাথীতদয ভতাভত বফতিলণ েতয উযুি ব্যফস্থা িতণয ভাধ্যতভ প্রবেণ 

োম তক্রভতে াঅয থফব াঅদৄবনে  েভ তভৄেী েতয েতড় তুরতত তফ। 
 

৪.৫ । প্রবেে িবেতত তথ্য : 

৪.৫.১। বেেতদয দেতাাঃ  

ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায়, প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণাথীতদয াবধোাংাআ াথ তাৎ বেছু 

ব্যবতক্রভ ব্যতীত তেযা নব্বাআবাে (৯০%) প্রবেণাথী প্রবেেতদয দেতায ব্যাাতয াআবতফাচে ধাযণা প্রদ তন 

েতযতছন। এতেতত্র বনতেয াযবণ ৪.৫.২ থথতে প্রবেেতদয দেতায ব্যাাতয প্রবেণাথীতদয াববভততয তুরনাভরে 

বচত্র ফণ তনা েযা তরা। ততফ প্রবেেতদয াতথ েথা ফতর জানা মায় থম, তাতদয াঅয উন্নত  াঅদৄবনে তথ্য- প্রযুবিয 

প্রতয়াে বফলয়ে  াবপ ব্যফস্থানা িবেতত প্রবেথণয ব্যফস্থা েযা উবচত । 
াযবণ ৪.১৯: প্রবেেতদয দেতা িবেতত বফফযণ 

প্রবেেতদয দেতা িতেত প্রবেণাথীতদয ভতাভত সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) 
বফবব-এয প্রবেণাথী 

(%) 

প্রবেেেণ মত্নোতয প্রবেণ থদন ১১৭৮ (৯৮.২) ২৮৪ (৯৪.৭) 

েবিউটায বফলতয় াঅতডট বো দান েতযন ১০৬২ (৮৮.৫) ২৬৪ (৮৮.০) 

েবিউটায বফলতয় ব্যফাবযে বো থদন ১১৯৪ (৯৬.৫) ২৯৭ (৯৯.০) 

প্রবেণাথীতদয েবিউটায বফলতয় দেতা মাচাাআ েতযন ১১৫৮ (৯৬.৫) ২৮৫ (৯৫.০) 

াঅদৄবনে বফলয়  প্রবেণাথীতদয চাবদানুমায়ী াঠ 

দান েতযন 
১০২২ (৮৫.২) ২৫৪ (৮৪.৭) 

দ্যফ তর ছাত্রীতদয জন্য াবতবযি ভয় প্রবেণ দান 

েতযন 
১০০২ (৮৩.৫) ২৪২ (৮০.৭) 

প্রবেণাথীযা থোন বফলতয় পুতযাপুবয বুঝায াঅে ম তি  

তা বনতয় াঅতরাচনা েতযন 
১০৮০ (৯০.০) ২৬২ (৮৭.৩) 

ের ভস্যা ের্ততেতে াফবত েতযন। ১১৪৫ (৯৫.৪) ২৭৮ (৯২.৭) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

* এোবধে উিয 



  

 

৪.৬ । প্রবেণপ্রাপ্ত নাযীতদয েভ তাংস্থান াংক্রাি :  

 

৪.৬.১। নাযীতদয ব্যবি  াবযফাবযে জীফতন এাআ প্রবেণ োম তক্রতভয প্রবাফাঃ  

প্রেতল্পয উতেেগুতরায ভতধ্য ান্যতভ উতেে বছর তথ্য  থমাোতমাে প্রযুবি বো থদয়া এফাং থফোয 

ভবরাতদয াঅত্ম-েভ তাংস্থাতনয ভাধ্যতভ স্ববনবতয য়ায ব্যাাতয উিুদ্ধেযথণয ভাধ্যতভ  ভবরাতদয েভ তাংস্থাতনয সুতমাে 

সৃবষ্ট এফাং তাঁতদযতে থমাোতমাে প্রযুবি বনবতয উতযািা বততফ েতড় থতারা। প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণ োম তক্রতভয 

পতর নাযীতদয স্ববনবতয য়ায় ব্যাাতয তচতনতা বৃবদ্ধ   ভানফিতদ বযণত েযায রতেয ধ্যান-ধাযণােত বযফততন 

াঅথর েভ তাংস্থাতন এয াফদান উতেেতমাগ্য নয়। প্রেতল্পয াঅতায় েবিউটায প্রবেণ িতণয পতর যোযী, 

থফযোযী, এনবজ - থত  চােবয প্রাবপ্তয ায ১১% ান্যবদতে বফবব থথতে প্রবেণ প্রাপ্ততদয চােবয/বনজস্ব 

েভ তাংস্থাতনয ায ১৫%। পতর ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য থথতে থদো মায় বফবব থথতে প্রবেণ িতণয পতর চােবয/বনজস্ব 

েভ তাংস্থাতনয ায ৪% থফব। 
াযবণ ৪.২০: প্রবেণ িতণয পতর চােবয/বনজস্ব েভ তাংস্থান : 

েবিউটায প্রবেণ িতণয 

পতর থোন চােবয থতয়তছন 

বেনা  

সুবফধাতবােী 

প্রবেণাথী  
বফবব-এয প্রবেণাথী  

েবিউটায প্রবেণ িণ 

েতযবন এভন প্রবতবনবধ 

যাঁ ১২৯ (১০.৭)  ৪৪ (১৪.৭)  ০(০.০)  

না ১০৭১ (৮৯.৩)  ২৫৬ (৮৫.৩)  ৩০০ (১০০.০)  

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

 

াযবণ ৪.২১: প্রবেতণয পতর প্রাপ্ত বফববন্ন প্রোয চােবয/বনজস্ব েভ তাংস্থাতনয বফফযণাঃ 

বে ধযতনয চােবয থতয়তছন সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) বফবব-এয প্রবেণাথী (%) 

প্রাাআতবট চােবয ৭৪ (৫৭.৪) ১৬ (৩৬.৪) 

যোবয চােবয ৩৭ (২৮.৭) ১৪ (৩১.৮) 

এনবজ ১২ (৯.৩) ৪ (৯.২) 

বনজস্ব ব্যফা ৪ (৩.১)  ৮ (১৮.২) 

াাংীদাবয ব্যফা ০(০.০) ১ (২.২) 

ান্যান্য ২ (১.৬) ১ (২.২) 

 n=১২৯ (১০০%) n=৪৪ (১০০%) 

 

 

  চাট ে-৬: প্রবেণপ্রাপ্ততদয  চােবয/বনজস্ব েভ তাংস্থাতনয বফফযণ 

েবিউটায প্রবেণ িতণয পতর ৯% প্রবেণাথীয াঅয় বৃবদ্ধ থতয়তছ। পতর বযফাতয তাঁতদয াফদান  

াবযফাবযে বদ্ধাি িতণ  াাংিণ বৃবদ্ধ তয়তছ । চােবযপ্রাপ্ততদয ৩৩% থেফর ব্যাবিেত জীফতন এফাং ৬৭% 

(৮৬জন) ব্যবিজীফতনয াাাব বযফাতয াবথ তে াফদান যােতত েভ। ততফ, াবধোাং সুবফধাতবােী বযফাতয 



  

 

াঅবথ তে াফদান যােতত না াযতর ানরাাআতন চােবযয াঅতফদন েযা, বফববন্ন যীোয পরাপর জানা, থদব-বফতদী 

েফযােফয জানা, বযফাতযয ান্যান্য দস্যতদয েবিউটায বফলতয় বোদান প্রভৃবত থেতত্র থফ াফদান যােতছ। 
ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায়, প্রেতল্পয াঅতায় প্রবেণপ্রাপ্ত নাযীতদয ৬৬% বযফাতয ান্যান্য 

দস্যতদয েবিউটায বো বদতয় থাতে মা তথ্য-প্রযুবি জ্ঞান াজততন াঅি  তচতনতা বৃবদ্ধতত ায়ে। 
 

াযবণ ৪.২২: সুবফধাতবােীতদয দদনবিন জীফতন েবিউটায প্রবেতণয প্রবাফাঃ 
 

দদনবিন জীফতন প্রবেতণয প্রবাফ সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) বফবব-এয প্রবেণাথী (%) 

াঅয় বৃবদ্ধ ১০৯ (৯.১) ৪৫ (১৫.০) 

ানরাাআতন চােবযয /ববততয াঅতফদন ৮০৩ (৬৬.৯) ২২৩ (৭৪.০) 

থভাফাাআর ব্যাাংবোং েযতত াযা ৫৪০ (৪৫.০) ২০৩ (৬৭.৭) 

ানরাাআতন যীোয পরাপর জানা ৯৯২ (৮২.৭) ২৬৮ (৮৯.৩) 

থদী-বফতদী েফযােফয জানা ৭১৮ (৫৯.৮) ২০২ (৬৭.৩) 

বযফাতযয ান্যান্য দস্যতদয  েবিউটায 

বোদান 
৭৮৭ (৬৫.৬) ২০১ (৬৭.০) 

ান্যান্য ১৫ (১.৩) ৩ (১.০) 

 n=১২০০ (১০০%) n=৩০০ (১০০%) 

*এোবধে উিয 

 

াযবণ ৪.২৩: বযফাতয প্রবেণাথীতদয াঅবথ তে াফদানাঃ 

 
বযফাতয সুবফধাতবােীয াঅবথ তে 

াফদান 
সুবফধাতবােী প্রবেণাথী (%) বফবব-এয প্রবেণাথী (%) 

প্রবেণ িতণয পূতফ ত েড় াফদান ১৩৯০.৭০ ৬১৫৯.২ 

প্রবেণ িতণয য েড় াফদান ৯০৭৪.৪২  ১৫৭৩৮.২ 

 n=৮৬ (১০০%) n=৩৮ (১০০%) 

 

 

চাট ে-৭: বযফাতয প্রবেণপ্রাপ্ত  চােবযজীফী নাযীতদয াঅবথ তে াফদান 

 

ান্যবদতে থমফ প্রবতবনবধযা েবিউটায প্রবেণ িণ েতযনবন তাঁযা েবিউটায প্রবেণ না থাোয থমফ 

ভস্যায ম্মুেীন তেন থগুতরা বফতিলণ েযতর এাআ প্রবেণ োম তক্রতভয তাৎম ত  প্রবাফ ানুধাফন েযা মায়।  
ভীোয় প্রাপ্ত তথ্য বফতিলণ েযতর থদো মায় থম, েবিউটায প্রবেণ িণ েতযনবন এভন প্রবতবনবধতদয ৩৭% 

েভ ততেতত্র বফববন্ন ভস্যায ম্মুেীন ন ফতর ভত থদন এফাং ৮৮% ানরাাআন তথ্য-থমাোতমাতে াাভতথ্যতয েথা জানান 



  

 

মা েবিউটায প্রবেণ প্রাপ্ত নাযীযা তজাআ েযতত াতযন। সূতযাাং ফরা মায় থম, নাযীতদয ব্যবি  াবযফাবযে জীফতন 

েবিউটায প্রবেণ োম তক্রতভয ব্যাে  সুদূয প্রাযী প্রবাফ যতয়তছ।  
 

াযবণ ৪.২৪: েবিউটায প্রবেণ না থাোয় থমফ ভস্যায ম্মুেীন নাঃ 
 

েবিউটায প্রবেণ না থাোয ভস্যা েণাংখ্যা  তেযা ায 

েভ ততেতত্র ভস্যায ম্মুেীন য়া ১০৩ ৩৭.২ 

তথ্য-থমাোতমাতেয ভস্যা ২৪৪ ৮৮.১ 

ান্যান্য ১০১ ৩৬.৫ 

*এোবধে উিয 

 

 

চাট ে-৮: েবিউটায প্রবেণ না থাোয ভস্যাভ 

 

 

উমযউি আল্পরাচনায় প্রতীয়ভান য় যম , েবিউটায প্রবেণমফীন নাযীযা কভ েল্পক্ষল্পত্র মফমবন্ন ভস্যায 

মু্মখীন ন।  অন্যমদল্পক কমিউটায প্রমক্ষণপ্রাপ্ত নাযীযা কভ েল্পক্ষল্পত্রয াাাম ামযফামযক জীফল্পন যফ উকৃ ত 

ল্পয়ল্পছন যমভন- মযফাল্পযয অন্যান্য দস্যল্পদয কমিউটায মফলল্পয় মক্ষা প্রদান , মফমবন্ন যীক্ষায পরাপর জানা , চাকুমযয 

জন্য অনরাইল্পন আল্পফদন , জাতীয়  আন্তজো মতক খফযা খফয  ইতযামদ মফলল্পয় জানা । সুতযাাং নাযীল্পদয ব্যমি  

ামযফামযক জীফল্পন কমিউটায প্রমক্ষণ কাম েক্রভ তথা প্রকেটিয ব্যাক  সুদূয প্রাযী প্রবাফ যল্পয়ল্পছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ঞ্চভ াধ্যায় 
 

প্রেতল্পয বফববন্ন বদে  সুাবয 

 
 

ফাাংরাতদত ব্যবি  প্রাবতষ্ঠাবনে উবয় ম তাতয় তথ্য াংি  যেণাতফেণ খুফাআ দ্যফ তর।  এ োযতণ  থজরাবববিে ভবরা 

েবিউটায প্রবেণ থেতন্দ্রয বফববন্ন যঞ্জাভাবদ, প্রবেণপ্রাপ্ততদয দেতা, চােবযপ্রাবপ্ত, াঅয়, ব্যবি  াবযফাবযে 

জীফতন-এয প্রবাফ, প্রবেণ িণোরীন ভস্যাভ এফাং এোআযেভ তথ্যাবদ বফবব’য প্রবেণাথীতদয বনেট থথতে  

াংি  েবিউটায প্রবেণ িণ েতযনবন এভন প্রবতবনবধতদয বনেট থথতে েবিউটায প্রবেণ িবেতত ভতাভত 

মাচাাআ েযা প্রকৃতাআ খুফ েঠিন। এ ভস্ত ভস্যা তত্ত্ব  াতযি াঅিবযেবাতফ বনবতযতমাগ্য তথ্য াংি েযা তয়তছ। 
ভীোয় প্রাপ্ত পরাপর থথতে প্রতীয়ভান য় থম, েবিউটায প্রবেণ োম তক্রভটি বযচারনায পতর নাযীতদয ভতধ্য তথ্য-

প্রযুবিয জ্ঞান াজততন থঝাঁে  তচতনতা বৃবদ্ধ থতয়তছ। খুফ থফব াংখ্যে না তর  াতনে ভবরায েভ তাংস্থান 

তয়তছ, াতনতে দদনবিন োজেতভ ত তথ্য-প্রযুবিয ব্যফায  বযফাতয ান্যতদয েবিউটায িবেতত বফলতয় বো 

প্রদাতন ভথ ত তয়তছন। াযবদতে ল্যাতফ েবিউটায াংখ্যায স্বল্পতা, ল্যাফ রুতভ থস্প েভ, েবিউটায বফের থাো, 

দ্যফ তর াআন্টাযতনট াংতমাে, াঅদৄবনে েভ তভৄেী বেছু থো ত চালু না থাো, প্রবেেতদয দেতা বৃবদ্ধয জন্য প্রতয়াজনীয়  

প্রবেতণয ব্যফস্থা না থাো াআতযাবদ াসুবফধা বফযভান। তফ তাবয প্রেল্পটি ফাস্তফায়তনয পতর তথ্য-প্রযুবিয জ্ঞান াজততন 

নাযীতদয ধ্যান-ধাযণােত বযফততন রেণীয় এফাং নাযীতদয েভ তাংস্থাতনয পতর  তাঁতদয  েবিউটায প্রবেণ োম তক্রভ 

িতেত বযফায  ভাতজয াআবতফাচে দৃবষ্টববেয সৃবষ্ট তয়তছ। এ াধ্যাতয় প্রেতল্পয বফববন্নবদে  সুাবযভ ফণ তনা 

েযা তরাাঃ  

 

৫.১। ফর বদোঃ 

ে) ববেত থফোয নাযীতদয তথ্য  থমাোতমাে প্রযুু্বি বো দান;  

ে) নাযী ভাজতে ভানফ িতদ বযণত েযায ব্যাাতয দৃবষ্টববেয বযফ ততন াধন;  

ে) তথ্য প্রযুবি জ্ঞান াজততনয থেতত্র নাযীতদয ভতধ্য াঅি সৃবষ্ট; এফাং  

ঘ) েভ তাংস্থাতনয ভাধ্যতভ নাযীথদয দাবযয দূযীেযণ  স্ববনবতযতা াজততন উিুদ্ধেযণ।  

৫.২। দূফ তর বদে :    

 

১। উতেে ভতয ফাস্তফায়ন ভস্যা: প্রেতল্পয উতেতেগুতরায ভতধ্য ান্যতভ দ্যটি উতেে তে - এেটি েতফলণা থোল 

স্থান এফাং প্রবেণ থেন্দ্রগুতরাতে উন্নত েযায জন্য বফববন্ন থদী-বফতদী প্রবতষ্ঠাতনয াতথ থমাোতমাে স্থান েযা। 
বেন্তু এ উতেে দ্যটিয এেটি ফাস্তফাবয়ত য়বন। 
 

২। াম তাপ্ত প্রচাযণা : থজরা ম তাতয় ভবরা েবিউটায প্রবেণ োম তক্রতভয প্রচাযণা খুফাআ ীবভত াঅোতয য়, মা থেফর 

থজরা তয ীভাফদ্ধ। প্রবেণাথীতদয াতথ েথা ফতর জানা মায় তাতদয প্রায় ৯৫ তাাং এাআ প্রবেণ িতেত 

থজতনতছ তাতদয ফান্ধফী, ফড় থফান ফা াঅত্মীতয়য ভাধ্যতভ। মথামথ প্রচাযণায াবাতফ তযয ফাাআতয ান্যান্য উতজরা ফা 

াআউবনয়ন থথতে প্রবেণাথী াথ তাৎ Targeted Population াঅতছনা।  
 

৩। প্রাথী বনফ তাচনাঃ  প্রাথী বনফ তাচন াতনেটা “াঅতে াঅতর াঅতে ববতত”-এয বববিতত য়। পতর সুমফধাফমঞ্চত  যমাগ্য 

প্রাথী  াঅতত াযতছনা। 

 

৪। বফদ্যযৎ ভস্যাাঃনফদ্যযবতে থরাডতবডাং এয থেতত্র বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা না থাোয় প্রবতবনয়ত প্রবেণ োম তক্রভ ব্যাত 

য়। ২.৩০ ঘন্টায ক্লাত ১ ঘন্টা থরাডতবডাং তর প্রায় ৪০% Class time বফদ্যযৎবফীন াফস্থায় বযচাবরত য়। পতর 

ব্যফাবযে ক্লাতয থেতত্র প্রবেণাথীেণ ম তাপ্ত ভয় ান না মা তাঁথদয দেতা বৃবদ্ধতত ািযায় সৃবষ্ট েযতছ। 
 



  

 

৫। েবিউটায স্বল্পতাাঃ প্রেতল্পয াঅতায় প্রবত ব্যাতচ ২০ জন প্রবেণাথীয বফযীতত ১০টি েবিউটায যফযা েযা 

তয়তছ। াথ তাৎ প্রবেণাথী  েবিউটাতযয ানুাত ১:২। বেন্তু ভীোয় থদো মায় থম, প্রবতটি ল্যাতফয প্রায় ৫০% 

েবিউটায বফের। পতর ৫০% েবিউটায বফের থােতর ব্যফাবযে ক্লাত েবিউটায  প্রবেণাথীয ানুাত 

দাড়ায় ১:৪, পতর াতত েরতভ থোয োম তক্রভ ব্যত য়। 
 

৬। ব্যফাবযতেয বযফততত তাবত্ত্বে প্রবেণ োম তক্রভাঃ ৫০% েবিউটায বফের থাোয়, থরাডতবডাং এফাং াঅদৄবনেযুতে 

ফ তাবধে ব্যফহৃত Outsourcing & Freelance, Photoshop, Graphics Design াআতযাবদ Course 

Module-এ না থাোয় প্রবেণাথীযা োম তত েভ তভৄেী তত াযতছ না। 
 

৭। াম তাপ্ত Internet াংতমাোঃ প্রবতটি ল্যাতফ ১০টি েবিউটায এয বফযীতত ২-৪টি Modem যফযা েযা তয়তছ 

মা বেনা াঅফায প্রতয়াজনীয় Recharge এয াবাতফ াব্যফহৃত থাতে। পতর প্রবেণাথীযা ব্যফাবযে ক্লাত Internet 

browsing েযতত াতয না ফরতরাআ চতর।  
 

৮। ল্যাফ রুতভয থস্প েভ য়াাঃ েবিউটায ল্যাফগুতরা ম তাপ্ত জায়োয াবাতফ এোআ াতথ  ১০টি েবিউটায  ২০ 

জন প্রবেণাথীয স্থান াংকুরান তে না। পতর প্রবেণ োম তক্রভ সুষ্ঠুবাতফ বযচাবরত য়বন।  
 

৯। প্রবেেতদয াদেতাাঃ  

(ে) বেছু োযী থপ্রািাভাতযয েবিউটায বফলতয় িযাজুতয়ন থনাআ, থেফর াঅাআটি বফলতয় এে ফছতযয 

    MS Degree াঅতছ।  
(ে) তাঁতদয াবপ ব্যফস্থানা  প্রাবনে োম তক্রভ বযচারনা িবেতত থোনরূ প্রবেণ থনাআ বফধায় বফববন্ন তথ্য 

াংযেতণয থেতত্র দ্যফ তরতা বযরবেত তয়তছ। 
(ে) প্রযুবিয াঅদৄবনে প্রতয়াে িতেত তাঁতদয থোন প্রবেতণয ব্যফস্থা থনাআ।  

 

১০। প্রেতল্প োম তক্রভ চালু তত বফরম্ব য়াাঃ প্রেল্প শুরুয প্রায় এেফছতয প্রেতল্পয াঅতায় প্রতয়াজনীয় যঞ্জাভাবদ 

থমভন- েবিউটায, পাবন তচায াআতযাবদয ব্যফস্থা না  েযায় প্রেল্প চালু তত ভতয়য াচয় য়, মা প্রেতল্পয যফতী 

োম তক্রতভ থনবতফাচে প্রবাফ থপতর।  
 

৫.৩। সুাবয :  

 

১।  চরভান প্রেযেয  আতায় প্রমক্ষল্পণয মফলয়টি প্রবতটি থজরায স্থানীয় বত্রোয় প্রো  প্রবতটি উতজরা এফাং 

াআউবনয়ন ম তাতয় ভাাআবোং  বরপতরট বফতযতণয ভাধ্যতভ ব্যাে প্রচাযণা চারাতত তফ। এতেতত্র াআউবনয়ন বযলদ  

উতজরা বযলতদয াায্য থনয়া থমতত াতয; 

২।  প্রাথী বনফ তাচতনয থেতত্র ইাংল্পযমজল্পত প্রাথমভক  জ্ঞান মাচাই েযায ব্যফস্থা থােতত তফ; 

৩।  ব্যফাবযে ক্লা Continue েযায জন্য বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা থমভন- IPS ফা Generator এয ব্যফস্থা েযা 

 থমতত াতয; 

৪।  প্রল্পয়াজনীয় াংখ্যাক কমিউটায াথ তাৎ জনপ্রবত এেটি েবিউটাতযয ব্যফস্থা েযতত তফ, বফের কমিউটায এয 

ভয়ভযতা থভযাভততয ব্যফস্থা েযতত তফ এফাং প্রল্পয়াজল্পন Back up Support - এয জন্য অমতমযি 

কমিউটাল্পযয ব্যফস্থা কযল্পত ল্পফ; 

৫।  েবিউটায প্ররমক্ষণপ্রাপ্ত নাযীতদয Refreshment Training- এয ব্যফস্থায Provision চরভান প্রকল্পেয 

অধীল্পন যাখল্পত ল্পফ; 



  

 

৬।  Course Module-এ Outsourcing, Freelance, Graphics Design, Photoshop, Hardware 

Maintenance & Networking াআতযাবদ বফলয় ািভু তি ফততভান চাবদায াতথ াভঞ্জস্য েযতত তফ; 

৭।  চরভান প্রমক্ষণ কাম েক্রল্পভ কমিউটায প্রমক্ষল্পণয াাাম Basic English Course এয ব্যফস্থা কযা 

 যমল্পত াল্পয। 

৮।  েবিউটায ল্যাতফ Broad Band Internet Connection ফা Wifi zone েযা থমতত াতয। এতেতত্র যজরা 

প্রাল্পকয  কাম োরল্পয়য Broad Band Internet Connection টি Router-এয ভাধ্যতভ ব্যফায কযা 

যমল্পত াল্পয; 

 

৯।  েবিউটায ল্যাতফয Space বৃমি কযা প্রল্পয়াজন;  

১০।  প্রকেটিয মমআয-এ ফমণ েত ফযােকৃত অথ ে, অফমুি অথ ে এফাং ব্যময়ত অল্পথ েয অাভঞ্জস্যতায মফলয়টি াংমেি 

ভন্ত্রণারয় এফাং মযকেনা কমভল্পনয প্রমতমনমধল্পদয ভন্বল্পয় বা অনুষ্ঠাল্পনয ভাধ্যল্পভ াংল্পাধন কযল্পত ল্পফ; 

১১।   প্রবেেতদয দেতা ফা েভতা বৃবদ্ধয জন্য প্রতয়াজনীয় Training-এয ব্যফস্থা েযতত তফ এফাং মথাভতয়  

প্রেতল্পয োম তক্রভ শুরু েযতত তফ। 
 

 

উাংায :  

প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর প্রমক্ষণপ্রাপ্ত নাযীল্পদয ১১ তাাংল্পয কভ োংস্থান ল্পয়ল্পছ এফাং তথ্য -প্রমৄমিয জ্ঞান অ জেল্পন 

ল্পচতনতা বৃমি নাযীভাজযক ভানফিল্পদ মযণত কযায রল্পক্ষয দৃবষ্টববেয মযফ েতন ল্পয়ল্পছ মা প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয 

াল্পথ িমতপূণ ে। ভীক্ষায পরাপর যথল্পক প্রতীয়ভান য় যম , প্রকল্পে আতায় ভমরাযদয কমিউটায প্রমক্ষণ প্রদা থনয 

মফলল্পয় প্রচাযণাগত দুফ েরতা মছর এফাং প্র বক্ষণ যকল্পন্দ্রয ল্যাফগুল্পরায প্রায় ৩০ তাাং কমিউটায অল্পকল্পজা ফা 

যভযাভতাধীন মছর। পল্পর সুষ্ঠু প্রমক্ষণ প্রদাল্পনয যক্ষল্পত্র অল্পনকটা প্রমতফন্ধকতায মু্মখীন ল্পত ল্পয়ল্পছ। ল্পফ োময ফরা মায় 

যম, প্রকল্পে উল্পেশ্যগুল্পরায তবাগ ফাস্তফায়ন না ল্পর  প্রকেটিয পল্পর ভাল্পজ মফল্পল কল্পয নাযীভাল্পজ স্বমনব েযতা 

অজেল্পন তথ্য  প্রমৄমিয জ্ঞান অজেন  ব্যফাল্পযয গুরুত্ব িল্পকে ল্পচতনতা সৃমি ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয দূফ ের মদকগুল্পরায 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা যগল্পর , বফববন্ন উন্নয়ন তমােী াংস্থা , াাংীদাযী প্রবতষ্ঠান, থদী-বফতদী এনবজ  ব্যফায়ী 

াংেঠনগুতরায াতথ বনবফড় াংতমাে স্থাতন য ভাধ্যতভ েভ তাংস্থাতনয সুতমাে সৃবষ্ট  েযা থেতর,ফববফ ততশ্ব নতুন নতুন 

উদ্ভাফনা  তথ্য প্রযুবিয ফ ততল উন্নয়তনয বফলতয় াফবত য়ায জন্য এফাং ঐ প্রযুবিতে  স্থানীয় বযতফতয াতথ 

াভঞ্জস্য থযতে জতয েযায জন্য এাআ প্রেতল্পয প্রধান োম তারতয় এেটি েতফলণা থোল স্থান  েযা তর  উমযউি 

সুামযগুল্পরায ফাস্তফায়ন মনমিত কযা যগল্পর  তথ্য-প্রমৄমি মনব েয কভ োংস্থান সৃমি নাযীয ক্ষভতায়ন িফ ল্পফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

লষ্ঠ াধ্যায় 

বযবষ্ট -১ : সুমফধাল্পবাগীল্পদয জন্য প্রশ্নভারা : 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ 

মূল্যায়ন যক্টয 

যল্পয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

FORM - A 
 

৭.১। প্রেতল্পয াঅতায় সুমফধাল্পবাগীল্পদয জন্য প্রশ্নভারা : 

 

আভযা মযকেনা ভন্ত্র ণারল্পয়য আইএভইমড ’য ক্ষ যথল্পক ভাঠ ম োল্পয় প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায তথ্যাংগ্রল্পয উল্পেল্পশ্য 

এল্পমছ। আনাযা জাতনন থম  , ভবরা  বশু বফলয়ে ভন্ত্ণারতয়য াধীন জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে ফাস্তফাবয়ত 

“থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ'' ীল তে প্রেতল্পয ভাধ্যতভ  ফাাংরাতদতয বনফ তাবচত ৩০টি থজরায় ১৫০০০ 

াজায ভবরাতদয েবিউটায প্রবেতণয ভাধ্যতভ াঅত্নবনবতযীর েতয েতড় থতারায রতেয েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র 

চালু েযা তয়তছ। প্রবেতণয পল্পর েবিউটায প্রবেে/প্রবেণাথীতদয দেতা  প্রবেতণয গুণেতভান, তাঁতদয 

ন্তুবষ্ট এফাং প্রবেণোরীন ভস্যা াআতযাবদ বফলতয় াঅনাতদয ভতাভত এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় বফতল ভূবভো 

যােতফ। এ ব্যাাতয াঅনায াঅিবযে ল্পমামগতা এোি কাম্য। উতেখ্য থম, াঅনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাল্পজ 

ব্যফহৃত ল্পফ এফাং আনায যদয়া তথ্য ম্পূণ ে যগান  যাখা ল্পফ।

 

ে। বফবাতেয তথ্য : 

১ বফবাে: থজরা: উতজরা: াআউবনয়ন : 

ে। াবযফাবযে (াধাযণ) তথ্য : 

ক্র 

নাং 

          

          নাভ 

ফততভান  

ফয় 

তফফাম

ক 

অফস্থা 

বোেত 

থমাগ্যতা 

(ফ ত থল 

বডিী) 

থা  

 

াঅতয়য বফফযণ (টাোয াাংতে) 

প্রমক্ষণ 

গ্রল্পণয পূতফ ত  

(ভামক) 

প্রমক্ষণ 

গ্রল্পণয ল্পয 

(ভামক) 

১ উিযদাতা        

২ বতা :        

৩ ভাতা :       

৪ স্বাভী :       

৫ থছতর :  

াংখ্যা 

....... জন       

৬ থভতয় : ....... জন       

 

থোড ব্যফায েতয পূযণ েযতত তফ:   

যা /াঅতয়য উৎ : ছাত্রী - ১, থফোয -২, চাকময - ৩, ব্যফা - ৪,  উল্পযািা - ৫, গৃস্থরী - ৬, অন্যান্য - ৭ 

তফফামক অফস্থা  : অমফফামত - ১, মফফামত-  ২,  মফধফা - ৩, তারাকপ্রাপ্ত - ৪, পৃথক-  ৫ 

মক্ষাগত যমাগ্যতা  : ভাধ্যমভক ফা ভতুল্য - ১, উচ্চ ভাধ্যমভক ফা ভতুল্য - ২, স্দাতক ফা ভতুল্য - ৩,  স্দাতল্পকািয ফা ভতুল্য - ৪,  

মডল্পোভা - ৫, যবাল্পকনার - ৬, অন্যান্য - ৭ 

 

 

 



  

 

ে। েবিউটায প্রবেণ াংক্রাি তথ্য : 

১ থম প্রবতষ্ঠান থথতে প্রবেণ থতয়তছন তায নাভ  

২ এ প্রবেণ িততে বেবাতফ 

থজথনতছন ?

বত্রোয় টিববতত থাষ্টায/ 

ব্যানায 

ফন্ধুয 

োতছ 

থযবড আত্মীল্পয়য ান্যান্য 

৩ াঅবন েত বদন/ভাতয জন্য প্রবেণ যল্পয়ল্পছন? .............. মদন ..................  ভা 

৪ এ প্রবেণ িতণ াঅবন েত টাো ববতত বপ প্রদান েতযতছন?  .................. টাো 

৫ এ প্রবেণ িণ েযতত থোন প্রোয ফাঁধায ম্মুেীন তয়তছন বে? (যাঁ তর, ৬নাং প্রতশ্ন মান, 

বে ধযতণয ফাঁধা?) 

যাঁ-১ না-২ 

৬ (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ে বযফায থথতে প্রবেণ িণ েযতত না থদয়া 

ে াভাবজে বাতফ ফাধাঁ সৃবষ্ট য়া 

ে অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

৭ আমন েততভ ব্যাতচ প্রবেণ িণ েতযতছন? .. তভ  ...............ভা ........... ার

৮ াঅনায ব্যাতচ েতজন প্রবেণাথী বছর .........জন বনয়বভত উবস্থত থেততা েতজ  ন (ম্ভাব্য) ....... জন 

 

৯ থোন থোন মফলল্পয়য উয প্রবেণ থতয়তছন? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

Windows XP Professional  

Keyboard Familiarization and Typing Practice 

Microsoft Word  
Microsoft Excel  

Microsoft PowerPoint 

Database Management in MS Access 

ছ) Networking and Internet Basics 

জ) অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

 

১০ ল্যাতফ াতত েরতভ প্রবেণ থতয়তছন বেনা?(উিয যাঁ তর ১১ নাং প্রতশ্ন মান) (উিয না

তর ১২ নাং প্রতশ্ন মান)

যাঁ-১ না-২ 

 
১১ (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

Windows XP Professional  

Keyboard Familiarization and Typing Practice 

Microsoft Word  
Microsoft Excel  

Microsoft PowerPoint 

Database Management in MS Access 

ছ) Networking and Internet Basics 

জ) অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

 



  

 

১২ বে োযযণ ানবন (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে) ল্যাতফ েবিউটায েভ বছর  

ে) েবিউটায নষ্ট বছর  

ে বফদ্যযৎ ভস্যা   

ঘ ফায ব্যফস্থায াবাফ  

ঙ প্রবেে ভয় ভত উবস্থত থােত না  

চ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

১৩ প্রবেতণ াঅবন ন্তুি মকনা? না ল্পর, কাযণগুল্পরা মক?(১৪ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

১৪ (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)  

প্রমক্লণ যল্পল ঠিক ভল্পয় াটি েমপল্পকট না ায়া  

খ  ভয় ভত কমিউায যভযাভত না কযা  

গ    থজনাতযটয ব্যফস্থা না থাো  

ঘ বেে াংেট  

ঙ বনয়বভত ক্লা না য়া  

চ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

১৫ প্রবেণ এয বফলয়গুতরা াঅতযা বেবাতফ উন্নত েযা মায় ফতর ভতন েতযন?(াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে ল্যাতফ েবিউটাতযয াংখ্যা বৃবদ্ধ  াঅদৄবনে েযা  

ে   বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা থাো  

ে   ম তাপ্ত  দে বেে থাো  

ঘ বনয়বভত ক্লা য়া  

ঙ য়াাআ পাাআ এয ব্যফস্থা থাো  

চ যকা ে এয বৃমি কযা   

ছ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

১৬ থোন েবিউটায/মন্ত্াবদ নষ্ট তর ভয়ভত থভযাভত েযা ততা বেনা?  যাঁ-১ না-২ 

১৭ একটি কমিউটায কতজন প্রবেণাথী এে তে ব্যফায েতযতছন? .............. জন 

১৮ ল্যাতফ াআন্টাযতনট ব্যফায েযতত থদয়া ততা বেনা? (উিয যাঁ তর ১৯-২০ নাং প্রতশ্ন 

মান এফাং না তর ২১ নাং প্রতশ্ন মান) 

যাঁ-১ না-২ 

১৯ উিয যাঁ ল্পর, মদল্পন কত ভয় ব্যফায কযল্পত যদয়া ল্পতা  ? বদতন ........ঘন্টা

২০ াআন্টাযতনতটয েবত থেভন বছর?  বাতরা থভাটাভৄটি ভি 

২১ উিয না তর, োযণ বে? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে াআন্টাযতনট াংতমাে বছর না 

ে ভতডতভ বযচাজত েযা ততা না 

ে যনট মবমিক প্রমক্ষণ ক্লা কভ ল্পতা 

ঘ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 



  

 

২২ প্রবেতণয থোন ম্যানূয়ার থতয়তছন বেনা?(উিয যাঁ ল্পর ২৩ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

২৩ বে ধযতনয ম্যানূয়ার থতয়তছন? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে 

বচি বদন) 

ফাআ ববড প্রবেণ ীট ান্যান্য 

২৪ ফাবড়তত বফদুয  াংতমাে াঅতছ বে? াঅতছ নাাআ প্রবক্রয়াধীন 

২৫ আনায ফাড়ীল্পত মনজস্ব কমিউটায আল্পছ মক? (উিয যাঁ ল্পর ২৬-২৮ নাং প্রতশ্ন মান 

এফাং না তর ২৯ নাং প্রতশ্ন মান))

যাঁ-১ না-২ 

২৬ েবিউটাযটি বেবাতফ 

যল্পয়ল্পছন?

মনল্পজয অল্পথ ে ক্রয় 

কযা 

এনবজ 

ঋণ 

থফযোবয 

বাতফ 

যোযী 

বাতফ 

আত্মীল্পয়য 

যদয়া 

ান্যা

ন্য 

২৭   কমিউটাল্পয ইন্টাযল্পনট াংল্পয়াগ আল্পছ মক? যাঁ-১ না-২ 

২৮ উিয যাঁ ল্পর, কত ভয় ব্যফায কল্পযন ? বদতন.........ঘন্টা

২৯ কমিউটায প্রমক্ষল্পকয কভ েদক্ষতা িল্পকে মক্ষাথীল্পদয ধাযণা/ভতাভত যাঁ-১ না-২ 

ক)  মত্নকাল্পয প্রমক্ষণ প্রদান কল্পযন   

খ)  কমিউটায মফলয়ক আল্পডট িল্পকে অফমত কল্পযন 

গ)  াল্পত করল্পভ কমিউটায মফলয়ক কাজগুল্পরা যদখান 

ঘ)  মক্ষাথীল্পদয কমিউটায িমকেত কাল্পজয দক্ষতা মূল্যায়ন কল্পযন 

ঙ) কমিউটায মফলয়ক ফতেভান কাল্পজয প্রফণতা এফাং মক্ষাথীল্পদয আগ্র অনুমায়ী 

অনুীরন প্রদান কল্পযন 

চ)  দুফ ের মক্ষাথীল্পদয জন্য অমতমযি ভয় প্রদান কল্পযন 

ছ)  বোথীতদয েবিউটায বফলয়ে ভস্যা  না বুঝায বফলয়গুতরা ম তাতরাচনা েতয 

বো প্রদাতনয দ্ধবত বযফ ততন েতযন 

জ)  েবিউটায ল্যাতয মাফতীয় ভস্যা ভাধাতনয বফলয় বনতয় প্রবতষ্ঠান প্রধানতে 

াফবত েতযন 

ঝ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

৩০ াঅবন বে “ফাাংরাল্পদ কমিউটায কাউমন্পর” কর্তেক কমিউটায প্রমক্ষণ  

িতেত জানততন বে? উিয যাঁ ল্পর ৩১-৩৩ নাং প্রতশ্ন মান) 

যাঁ-১ না-২ 

 

৩১ এ িল্পকে বেবাতফ থজথনতছন 

?

বত্রোয় টিববতত থাষ্টায / 

ব্যানায 

ফন্ধুয 

োতছ 

থযবড ান্যান্য 

 

৩২ “ফাাংরাল্পদ কমিউটায কাউমন্পর” িতেত েেন থজতনতছন? 

“থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ ” যথল্পক প্রবেণ িতণয - 

পূতফ ত তয

 

৩৩ পূতফ ত তর, থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ” প্রেল্প থথতে প্রবেণ িতণ াঅিী তরন থেন? (াংবিষ্ট উিতযয 

াত টিে বচি বদন) 

ে এ প্রকে শুদৄভাত্র ভমরাল্পদয জন্য তাই   

ে মফমম প্রমক্ষণ যকন্দ্র আভায ফাা যথল্পক অল্পনক দূল্পয   

ে মফমম যথল্পক এখাল্পন খযচ কভ  

ঘ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

 

 

 



  

 

ঘ। েভ তাংস্থান িবেতত তথ্য : 

১ এ প্রবেতণয পতর াঅনায থোন েভ তাংস্থান এয ব্যফস্থা তয়তছ বে? 

(উিয  তর, ২  ৩  নাং প্রতশ্ন মান এফাং উিয না তর ৪ নাং প্রতশ্ন মান)  

যাঁ-১ না-২ 

 

২ েভ তাংস্থাতনয ধযন বে ?  চাকময ব্যফা ান্যান্য

থফযোবয  যোবয এনবজ বনজস্ব বাতফ অাংীদাযী 

 

৩ েী েী প্রবেণ োতজ রাোতত থতযতছন?(াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ক) Windows XP Professional  

খ) Keyboard Familiarization and Typing Practice 

গ) Microsoft Word  
ঘ) Microsoft Excel  

ঙ) Microsoft PowerPoint 

চ) Database Management in MS Access 

ছ) Networking and Internet Basics 

জ) অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 
 

৪ াঅবন থম বফলয়গুতরায য প্রবেণ থতয়তছন থগুতরা ফততভাতন ব্যফায েযতত 

াতযন বে ? 

ব্যফায 
াবয াবয না 

ক) Windows XP Professional    

খ) Keyboard Familiarization and Typing Practice 

গ) Microsoft Word  
ঘ) Microsoft Excel  

ঙ) Microsoft PowerPoint 

চ) Database Management in MS Access 

ছ) Networking and Internet Basics 

জ) অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 
 

৫ াঅনাতে থোন প্রোয েভ তাংস্থাথনয থেতত্র তথ্য ায়তা েযা তয়তছ বে?(উিয  

তর, ৬ নাং প্রতশ্ন মান) 

যাঁ-১ না-২ 

 

৬ বে ধযতনয ায়তা? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ে থফযোবয চােবয প্রাবপ্ততত থমাোতমাে স্থান েযা  

ে যোবয চােবয প্রাবপ্ততত থমাোতমাে স্থান েযা  

ে থদব-বফতদী এনবজ গুতরাতত চােবয প্রাবপ্ততত  অগ্রণী ভূমভকা যাখা  

ঘ ঋণ িতণয থেতত্র প্রল্পয়াজনীয় তথ্য যফায কযা  

ঙ উতযািা বততফ েতড় থতারায থেতত্র প্রল্পয়াজনীয় যাভ ে প্রদান  

চ ান্যান্য(সুবনবদ তষ্টবাতফ ফলুন) 

 

৭ এ প্রবেণ াঅনায জীফনমাত্রায় থোন প্রবাফ থপতরতছ বে? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ক াঅয় বৃবদ্ধ ল্পয়ল্পছ

খ অন রাইল্পন চাকময/ বমতেয জন্য দযখাস্ত কযল্পত াযা

গ যভাফাইর ব্যাাংমকাং কযল্পত াযা  

ঘ  ইন্টায যনল্পটয ভাধ্যল্পভ যীক্ষায পরাপর জানা

ঙ  জাতীয় আন্তজোমতক গুরুত্বপূর্ণ খফযাখফয/যেমকাং মনউজ জানা

চ বযফাতযয ান্য দস্যতদয েবিউটায বফলয়ে বোদান  

ছ ান্যান্য(সুবনবদ তষ্টবাতফ ফলুন) 



  

 

৮ এ প্রবেতণয পতর বযফাতয াঅনায াফদান েতটুকু? (টাোয াাংতে) পূতফ ত ফততভাতন 

 
৯ ামযফামযক মিান্ত গ্রল্পণ আনায অাং গ্রণ আল্পছ মক? পূতফ ত ফততভাতন 

মছর মছর না আল্পছ নাই 

 

 

 

 

 
তথ্যাংিোযীয স্বােয উিযদাতায স্বােয 

তথ্যাংিোযীয নাভ : উিযদাতায নাভ : 

থভাফাাআর নম্বয : থভাফাাআর নম্বয : 

(মবদ থাতে) 

তাবযে:  তাবযে:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বযবষ্ট -২ : বফবব’য াঅতায় প্রবেণপ্রাপ্ত সুমফধাল্পবাগীল্পদয জন্য প্রশ্নভারা : 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ 

মূল্যায়ন যক্টয 

যল্পয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

    FORM - B 
৭.২। বফবব’য াঅতায় প্রবেণপ্রাপ্ত সুমফধাল্পবাগীল্পদয জন্য প্রশ্নভারা : 



  

 

 

আভযা মযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য আইএভইমড ’য ক্ষ যথল্পক ভাঠ ম োল্পয় প্রবাফ মূল্যায়ন  ভীক্ষায তথ্যাংগ্রল্পয উল্পেল্পশ্য 

এল্পমছ। আনাযা জাতনন থম  , ভবরা  বশু বফলয়ে ভন্ত্ণারতয়য াধীন জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে ফাস্তফাবয়ত 

“থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ'' ীল তে প্রেতল্পয ভাধ্যতভ  ফাাংরাতদতয বনফ তাবচত ৩০টি থজরায় ১৫০০০ 

াজায ভবরাতদয েবিউটায প্রবেতণয ভাধ্যতভ াঅত্নবনবতযীর েতয েতড় থতারায রতেয েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র 

চালু েযা তয়তছ। প্রবেতণয পল্পর েবিউটায প্রবেে/প্রবেণাথীতদয দেতা  প্রবেতণয গুণেতভান, তাঁতদয 

ন্তুবষ্ট এফাং প্রবেণোরীন ভস্যা াআতযাবদ বফলতয় াঅনাতদয ভতাভত এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় বফতল ভূবভো 

যােতফ। এ ব্যাাতয াঅনায াঅিবযে ল্পমামগতা এোি কাম্য। উতেখ্য থম, াঅনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাল্পজ 

ব্যফহৃত ল্পফ এফাং আনায যদয়া তথ্য ম্পূণ ে যগান যাখা ল্পফ।

 

ে। বফবাতেয তথ্য : 

১ বফবাে: থজরা: উতজরা: াআউবনয়ন : 

 

ে। াবযফাবযে (াধাযণ) তথ্য : 

ক্র 

নাং 

          

          নাভ 

ফততভান  

ফয় 

তফফাম

ক 

অফস্থা 

 

বোেত 

থমাগ্যতা 

(ফ ত থল 

বডিী) 

থা  

 

াঅতয়য বফফযণ (টাোয াাংতে) 

প্রমক্ষণ 

গ্রল্পণয পূতফ ত  

(ভামক) 

প্রমক্ষণ 

গ্রল্পণয ল্পয 

(ভামক) 

১ উিযদাতা        

২ বতা :        

৩ ভাতা :       

৪ স্বাভী :       

৫ থছতর :  

াংখ্যা 

....... জন       

৬ থভতয় : ....... জন       

 

থোড ব্যফায েতয পূযণ েযতত তফ:   

যা /াঅতয়য উ  : ছাত্রী - ১, থফোয -২, চাকময - ৩, ব্যফা - ৪,  উল্পযািা - ৫, গৃস্থরী - ৬, অন্যান্য - ৭ 

তফফামক অফস্থা  : অমফফামত - ১, মফফামত-  ২,  মফধফা - ৩, তারাকপ্রাপ্ত - ৪, পৃথক-  ৫ 

মক্ষাগত যমাগ্যতা  : ভাধ্যমভক ফা ভতুল্য - ১, উচ্চ ভাধ্যমভক ফা ভতুল্য - ২, স্দাতক ফা ভতুল্য - ৩, স্দাতল্পকািয ফা ভতুল্য - ৪, 

 মডল্পোভা - ৫,  যবাল্পকনার - ৬, অন্যান্য - ৭ 

 

 

 

ে। েবিউটায প্রবেণ াংক্রাি তথ্য : 

১ থম প্রবতষ্ঠান থথতে প্রবেণ থতয়তছন তায 

নাভ 

  

২ এ প্রবেণ িততে বেবাতফ থজথনতছন ? বত্রোয় টিববতত থাষ্টায / 

ব্যানায 

ফন্ধুয 

োতছ 

থযবড আত্মীযয়

য 

ান্যান্য 

৩ আমন কত ঘন্টা / মদন  প্রমক্ষণ মনল্পয়ল্পছন? ২৮ বদন  ৩ ঘন্টা = ৮৪ ঘন্টা ৭৮ বদন  ৪ ঘন্টা = ৩১২ ঘন্টা 



  

 

৪ এ প্রবেণ িতণ াঅবন েত টাো ববতত বপ প্রদান েতযতছন?  ............... টাো 

৫ এ প্রবেণ িণ েযতত থোন প্রোয ফাঁধায ম্মুেীন তয়তছন বে?(যাঁ তর, ৬নাং প্রতশ্ন 

মান)  

যাঁ-১ না-২ 

৬ বে ধযতণয ফাঁধা? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ে বযফায থথতে প্রবেণ িণ েযতত না থদয়া  

ে াভাবজে বাতফ ফাধাঁ সৃবষ্ট য়া  

ে অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

৭ াঅবন েততভ ব্যাতচ প্রবেণ িণ েতযতছন? .. তভ  ............ভা ........... ার

৮ াঅনায ব্যাতচ েতজন প্রবেণাথী বছর ......জন বনয়বভত উবস্থত থেততা েতজ  ন (ম্ভাব্য) ..... জন 

৯ থোন থোন মফলল্পয়য উয প্রবেণ থতয়তছন?(াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে Concepts of Computers and its operation 

ে Fundamentals of Operating System 

ে MS-WORD with Unicode Bangla Typing 

ঘ MS-EXCEL 

ঙ Database Management using MS-Access 

চ MS-Power Point 

ছ Hardware Maintenance & Troublshooting 

জ Internet & e-mail 

ঝ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

 

১০ ল্যাতফ াতত েরতভ প্রবেণ থতয়তছন বেনা? (উিয যাঁ তর ১১ নাং প্রতশ্ন মান) (উিয না

তর ১২ নাং প্রতশ্ন মান)

যাঁ-১ না-২ 

 

১১ (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ে Concepts of Computers and its operation 
ে Fundamentals of Operating System 

ে MS-WORD with Unicode Bangla Typing 

ঘ MS-EXCEL 

ঙ Database Management using MS-Access 

চ MS-Power Point 

ছ Hardware Maintenance & Troublshooting 

জ Internet & e-mail 

ঝ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

 

১২ বে োযতণ ানবন? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে) ল্যাতফ েবিউটায েভ বছর  

ে) েবিউটায নষ্ট বছর  

ে বফদ্যযৎ ভস্যা   

ঘ ফায ব্যফস্থায াবাফ  

ঙ প্রবেে ভয় ভত উবস্থত থােত না  

চ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 



  

 

 

১৩ প্রবেতণ াঅবন ন্তুি মকনা?(না তর, ১৪ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

১৪ োযণেতরা বে? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 
ক) প্রমক্ষণ যল্পল ঠিক ভল্পয় াটি েমপল্পকট না ায়া  

খ)  ভয় ভত কমিউায যভযাভত না কযা  

গ)    থজনাতযটয ব্যফস্থা না থাো  

ঘ) বেে াংেট  

ঙ) বনয়বভত ক্লা না য়া  

চ) অন্যান্ম (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

১৫ প্রবেণ এয বফলয়গুতরা াঅতযা বেবাতফ উন্নত েযা মায় ফতর ভতন েতযন? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে) ল্যাতফ েবিউটাতযয াংখ্যা বৃবদ্ধ  াঅদৄবনে েযা  

ে)   বফেল্প বফদ্যযৎ ব্যফস্থা থাো  

ে)   ম তাপ্ত  দে বেে থাো  

ঘ) বনয়বভত ক্লা য়া  

ঙ) য়াাআ পাাআ এয ব্যফস্থা থাো  

চ) অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

১৬ যকান কমিউটায/মন্ত্রামদ নি ল্পর ভয়ভত যভযাভত কযা ল্পতা মকনা? যাঁ-১ না-২ 

১৭ একটি কমিউটায কতজন প্রমক্ষণাথী এক ল্পি ব্যফায কল্পযল্পছন? .............. জন 

 

১৮ ল্যাতফ াআন্টাযতনট ব্যফায েযতত থদয়া ততা বে ?(উিয যাঁ তর ১৯-২০ নাং প্রতশ্ন 

মান এফাং না তর ২১ নাং প্রতশ্ন মান)

যাঁ-১ না-২ 

 

১৯ উিয যাঁ তর, েত ভয় ব্যফায েযতত থদয়া ততা? বদতন ........... ঘন্টা

২০ াআন্টাযতনতটয েবত থেভন বছর?  বাতরা থভাটাভৄটি ভি 

২১ উিয না তর, োযণ বে? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে াআন্টাযতনট াংতমাে বছর না 

ে ভতডতভ বযচাজত েযা ততা না 

ে যনট মবমিক প্রমক্ষণ ক্লা কভ ল্পতা 

ঘ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

২২ প্রবেতণয থোন ম্যানূয়ার থতয়তছন বেনা? (উিয যাঁ তর ২৩ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

২৩ বে ধযতনয ম্যানূয়ার থতয়তছন? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে 

বচি বদন)  

ফাআ ববড প্রবেণ ীট ান্যান্য 

 

২৪ ফাবড়তত বফদ্য  াংতমাে াঅতছ বে? াঅতছ নাাআ প্রবক্রয়াধীন 

২৫ আনায ফাড়ীল্পদ মনজস্ব কমিউটায আল্পছ মক? (উিয যাঁ তর ২৬-২৮ নাং প্রতশ্ন মান 

এফাং না তর ২৯ নাং প্রতশ্ন মান) 

যাঁ-১ না-২ 



  

 

২৬ েবিউটাযটি বেবাতফ যল্পয়ল্পছন? মনল্পজয অল্পথ ে 

ক্রয় কযা 

এনবজ 

ঋণ 

থফযোবয 

বাতফ 

যোযী 

বাতফ 

আত্মীল্পয়য 

যদয়া 

ান্যা

ন্য 

২৭ েবিউটাতয াআন্টাযতনট াংতমাে াঅতছ বে? যাঁ-১ না-২ 

২৮ উিয যাঁ তর, েত ভয় ব্যফায েতযন? বদতন ........ ঘন্টা

 

২৯ কমিউটায প্রমক্ষল্পকয কভ েদক্ষতা িল্পকে মক্ষাথীল্পদয ধাযণা/ভতাভত যাঁ-১ না-২ 

ক)  মত্নকাল্পয প্রমক্ষণ প্রদান কল্পযন   

খ)  কমিউটায মফলয়ক আল্পডট িল্পকে অফমত কল্পযন 

গ)  াল্পত করল্পভ কমিউটায মফলয়ক কাজগুল্পরা যদখান 

ঘ)  মক্ষাথীল্পদয কমিউটায িমকেত কাল্পজয দক্ষতা মূল্যায়ন কল্পযন 

ঙ) কমিউটায মফলয়ক ফতেভান কাল্পজয প্রফণতা এফাং মক্ষাথীল্পদয আগ্র অনুমায়ী 

অনুীরন প্রদান কল্পযন 

চ)  দুফ ের মক্ষাথীল্পদয জন্য অমতমযি ভয় প্রদান কল্পযন 

ছ)  বোথীতদয েবিউটায বফলয়ে ভস্যা  না বুঝায বফলয়গুতরা ম তাতরাচনা েতয 

বো প্রদাতনয দ্ধবত বযফ ততন েতযন 

জ)  েবিউটায ল্যাতয মাফতীয় ভস্যা ভাধাতনয বফলয় বনতয় প্রবতষ্ঠান প্রধানতে 

াফবত েতযন 

ঝ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

 

৩০ াঅবন বে “থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ” িতেত জানততন বে? উিয 

যাঁ তর, ৩১-৩৩ নাং প্রতশ্ন মান) 

যাঁ-১ না-২ 

 

৩১ এ িল্পকে বেবাতফ থজথনতছন ? বত্রোয় টিববতত থাষ্টায / 

ব্যানায 

ফন্ধুয 

োতছ 

থযবড ান্যান্য 

 

৩২ “থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ” িতেত েেন থজতনতছন? 

“ফাাংরাল্পদ কমিউটায কাউমন্পর” যথল্পক প্রবেণ িতণয - 

পূতফ ত তয

৩৩ পূতফ ত তর, “ফাাংরাল্পদ কমিউটায কাউমন্পর” থথতে প্রবেণ িতণ াঅিী তরন থেন?  

(াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ে এ প্রকে শুদৄভাত্র ভমরাল্পদয জন্য তাই   

ে মফমম প্রমক্ষণ যকন্দ্র আভায ফাা যথল্পক অল্পনক দূল্পয   

ে মফমম যথল্পক এখাল্পন খযচ কভ  

ঘ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 
 

ঘ। েভ তাংস্থান িবেতত তথ্য : 

 

১ এ প্রবেতণয পতর াঅনায থোন েভ তাংস্থান এয ব্যফস্থা তয়তছ বে? 

(উিয  তর, ২  ৩  নাং প্রতশ্ন মান এফাং না তর ৪ নাং প্রতশ্ন মান)  

যাঁ-১ না-২ 

 

২ েভ তাংস্থাতনয ধযন বে?  চাকময ব্যফা ান্যান্য

থফযোবয  যোবয এনবজ বনজস্ব বাতফ অাংীদাযী 

 



  

 

৩ েী েী প্রবেণ োতজ রাোতত থতযতছন?(াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে Concepts of Computers and its operation 

ে Fundamentals of Operating System 

ে MS-WORD with Unicode Bangla Typing 

ঘ MS-EXCEL 

ঙ Database Management using MS-Access 

চ MS-Power Point 

ছ Hardware Maintenance & Troublshooting 

জ Internet & e-mail 

ঝ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন)

 

৪ াঅবন থম বফলয়গুতরায য প্রবেণ থতয়তছন থগুতরা ফততভাতন ব্যফায েযতত 

াতযন বে ? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ব্যফায 
াবয াবয না 

ে Concepts of Computers and its operation   

ে Fundamentals of Operating System 

ে MS-WORD with Unicode Bangla Typing 

ঘ MS-EXCEL 

ঙ Database Management using MS-Access 

চ MS-Power Point 

ছ Hardware Maintenance & Troublshooting 

জ Internet & e-mail 

ঝ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 
 

৫ এ প্রবেণ াঅনায জীফনমাত্রায় থোন প্রবাফ থপতরতছ বে? (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন) 

ক াঅয় বৃবদ্ধ ল্পয়ল্পছ

খ অন রাইল্পন চাকময/ বমতেয জন্য দযখাস্ত কযল্পত াযা

গ যভাফাইর ব্যাাংমকাং কযল্পত াযা  

ঘ  ইন্টায যনল্পটয ভাধ্যল্পভ যীক্ষায পরাপর জানা

ঙ  জাতীয় আন্তজোমতক গুরুত্বপূণ ে খফযাখফয/যেমকাং মনউজ জানা

চ বযফাতযয ান্য দস্যতদয েবিউটায বফলয়ে বোদান  

ছ ান্যান্য(সুবনবদ তষ্টবাতফ ফলুন) 

 
 

৮ এ প্রবেতণয পতর বযফাতয াঅনায াফদান েতটুকু? (টাোয াাংতে) পূতফ ত ফততভাতন 

 

৬ এ প্রবেতণয পতর  বযফাতয াঅনায াফদান েতটুকু?(টাোয াাংতে) পূতফ ত ফততভাতন 

 

৭ ামযফামযক মিান্ত গ্রল্পণ আনায অাং গ্রণ আল্পছ মক? পূতফ ত ফততভাতন 

মছর মছর না আল্পছ নাই 

 

 

 

 

 
তথ্যাংিোযীয স্বােয উিযদাতায স্বােয 



  

 

তথ্যাংিোযীয নাভ : উিযদাতায নাভ : 

থভাফাাআর নম্বয : থভাফাাআর নম্বয : 

(মবদ থাতে) 

তাবযে:  তাবযে:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বযবষ্ট -৩ : কমিউটায প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযমন তাল্পদয জন্য প্রশ্নভারা: 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ 

মূল্যায়ন যক্টয 

যল্পয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

    FORM - C 
৭.৩। কমিউটায প্রমক্ষণ গ্রণ কল্পযমন তাল্পদয জন্য প্রশ্নভারা:  

 

আভযা মযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য আইএভইমড’য ক্ষ যথল্পক ভাঠ ম োল্পয় প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায তথ্যাংগ্রল্পয উল্পেল্পশ্য 

এল্পমছ। আনাযা জাতনন থম  , ভবরা  বশু বফলয়ে ভন্ত্ণারতয়য াধীন জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে ফাস্তফাবয়ত 

“থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ'' ীল তে প্রেতল্পয ভাধ্যতভ  ফাাংরাতদতয বনফ তাবচত ৩০টি থজরায় ১৫০০০ 



  

 

াজায ভবরাতদয েবিউটায প্রবেতণয ভাধ্যতভ াঅত্নবনবতযীর েতয েতড় থতারায রতেয েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র 

চালু েযা তয়তছ। প্রবেতণয পল্পর েবিউটায প্রবেে/প্রবেণাথীতদয দেতা  প্রবেতণয গুণেতভান, তাঁতদয 

ন্তুবষ্ট এফাং প্রবেণোরীন ভস্যা াআতযাবদ বফলতয় াঅনাতদয ভতাভত এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় বফতল ভূবভো 

যােতফ। এ ব্যাাতয াঅনায াঅিবযে ল্পমামগতা এোি কাম্য। উতেখ্য থম, াঅনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাল্পজ 

ব্যফহৃত ল্পফ এফাং আনায যদয়া তথ্য ম্পূণ ে যগান যাখা ল্পফ।

 

ে। বফবাতেয তথ্য : 

১ বফবাে: থজরা: উতজরা: াআউবনয়ন : 

ে। াবযফাবযে (াধাযণ) তথ্য : 

ক্র 

নাং 

          

          নাভ 

ফততভান  

ফয় 

তফফাম

ক 

অফস্থা 

 

বোেত 

থমাগ্যতা 

(ফ ত থল 

বডিী) 

থা  

 

াঅতয়য বফফযণ (টাোয াাংতে) 

প্রমক্ষণ 

গ্রল্পণয পূতফ ত  

(ভামক) 

প্রমক্ষণ 

গ্রল্পণয ল্পয 

(ভামক) 

১ উিযদাতা        

২ বতা :        

৩ ভাতা :       

৪ স্বাভী :       

৫ থছতর :  

াংখ্যা 

....... জন       

৬ থভতয় : ....... জন       

 

থোড ব্যফায েতয পূযণ েযতত তফ:   

যা /াঅতয়য উ  : ছাত্রী - ১, থফোয -২, চাকময - ৩, ব্যফা - ৪,  উল্পযািা - ৫, গৃস্থরী - ৬, অন্যান্য - ৭ 

তফফামক অফস্থা  : অমফফামত - ১, মফফামত-  ২,  মফধফা - ৩, তারাকপ্রাপ্ত - ৪, পৃথক-  ৫ 

মক্ষাগত যমাগ্যতা  : ভাধ্যমভক ফা ভতুল্য - ১, উচ্চ ভাধ্যমভক ফা ভতুল্য - ২, স্দাতক ফা ভতুল্য - ৩, স্দাতল্পকািয ফা ভতুল্য - ৪, 

 মডল্পোভা - ৫, যবাল্পকনার - ৬, অন্যান্য - ৭ 

 

 

 

 

ে। উিযদাতায েভ তাংস্থান িবেতত তথ্য:  

 

১ াঅনায ফততভান োতজয উয থোন প্রবেণ াঅতছ বে? (উিয যাঁ  তর,  ২নাং প্রতশ্ন 

মান)

যাঁ-১ না-২ 

 

২ থোন ধযতণয প্রবেণ াঅতছ ?

 

৩ থোথা থথতে প্রবেণ থতয়তছন?

 

৪ াঅবন েত বদন / ভাতয প্রবেণ থতয়তছন? ................. বদতন ..................  ভা 

 

৫ েবিউটয প্রবেণ না থাোয় াঅনায থোন াসুবফধা তে বে?(উিয যাঁ  তর, ৬নাং যাঁ-১ না-২ 



  

 

প্রতশ্ন মান) 

 

৬ (উযুি োযতণ টিে বচি বদন)

ে েভ তস্থতর োতজ াসুবফধা  

ে থমাোতমাে  তথ্য াঅদান-প্রদাতনয থেতত্র  

ে  

ঘ ান্যান্য :  
 

৬ জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে াঅতয়াবজত “থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ'' 

িতেত জানততন বে? (উিয তর, ৭ নাং প্রতশ্ন মান) 

যাঁ-১ না-২ 

 

৭ প্রবেণটি াঅবন িণ েতযন বন থেন? (উযুি োযতণ টিে বচি বদন)  

ে ববতত বপ থফব বছর?  

ে ফাছাাআ যীোয় বনফ তাবচত ন বন?  

ে াঅন াংখ্যা ীবভত বছর?  

ঘ ক্লা ভতয়য াতথ াঅনায ভতয়য বভর বছর না?  

ঙ ান্যান্য : 

 

৮ েবিউটায প্রবেণ না থাোয় াঅনায াঅতয়য থেতত্র থোন প্রবাফ তযতছ বে?  

(উিয যাঁ  তর,  উযুি োযতণ টিে বচি বদন) 

যাঁ-১ না-২ 

ে াঅয় েযতত না াযা   

ে াঅয় েভ য়া   

ে াঅয় াবযফতীত াঅতছ   

ঘ ান্যান্য : 

 

৯ াঅবন েবিউটায প্রবেণ িণ েযতত াঅিব বে? (উিয তর, ১০ নাং প্রতশ্ন 

মান) 

যাঁ-১ না-২ 

 

 

 

১০ (াংবিষ্ট উিতযয াত টিে বচি বদন)

ে Windows  

ে Keyboard Familiarization and Typing Practice  

ে Microsoft Word  

ঘ Microsoft Excel  

ঙ Microsoft PowerPoint  

চ Database Management in MS Access  

ছ Networking and Internet Basics  

জ Hardware Maintenance and Trouble Shooting  

ঝ Graphic Design  

ঞ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 

 

১১ প্রবেণ িবেতত াঅয বে দতে িণ েযতর াঅনায জন্য প্রবেণ প্রাবপ্ত জ য়?  



  

 

ে থো ত বপ হ্রা েযতর 

ে ান্ধযোরীন ব্যাচ থােতর 

ে াঅন াংখ্যা বৃবদ্ধ তর 

ঘ অন্যান্য (সুমনমদিে কল্পয ফলুন) 
 

  

 

 

তথ্যাংিোযীয স্বােয উিযদাতায স্বােয 

তথ্যাংিোযীয নাভ : উিযদাতায নাভ : 

থভাফাাআর নম্বয : থভাফাাআর নম্বয : 

(মবদ থাতে) 

তাবযে:  তাবযে:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বযবষ্ট -৪ : প্রকে াংমেি কভ েকতোল্পদয জন্য প্রশ্নভারা   

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ 

মূল্যায়ন যক্টয 

যল্পয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 FORM - D 
৭.৪। প্রকে াংমেি কভ েকতোল্পদয জন্য প্রশ্নভারা :  

 

আভযা মযকেনা ভন্ত্রণারল্পয়য আইএভইমড ’য ক্ষ যথল্পক ভাঠ ম োল্পয় প্রবাফ মূল্যায়ন  ভীক্ষায তথ্যাংগ্রল্পয উল্পেল্পশ্য 

এল্পমছ। আনাযা জাতনন থম  , ভবরা  বশু বফলয়ে ভন্ত্ণারতয়য াধীন জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে ফাস্তফাবয়ত 

“থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ'' ীল তে প্রেতল্পয ভাধ্যতভ  ফাাংরাতদতয বনফ তাবচত ৩০টি থজরায় ১৫০০০ 

াজায ভবরাতদয েবিউটায প্রবেতণয ভাধ্যতভ াঅত্নবনবতযীর েতয েতড় থতারায রতেয েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র 



  

 

চালু েযা তয়তছ। প্রবেতণয পল্পর েবিউটায প্রবেে/প্রবেণাথীতদয দেতা  প্রবেতণয গুণেতভান, তাঁতদয 

ন্তুবষ্ট এফাং প্রবেণোরীন ভস্যা াআতযাবদ বফলতয় াঅনাতদয ভতাভত এ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীোয় বফতল ভূবভো 

যােতফ। এ ব্যাাতয াঅনায াঅিবযে ল্পমামগতা এোি কাম্য। উতেখ্য থম, াঅনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষায কাল্পজ 

ব্যফহৃত ল্পফ এফাং আনায যদয়া তথ্য ম্পূণ ে যগান যাখা ল্পফ।

প্রেল্প াংমেি স্থানীয় ম োল্পয় কভ েকতোল্পদয জন্য প্রশ্নভারা : (কাযী যপ্রাগ্রাভায  প্রমক্ষক) 

 

ে। বফবাতেয তথ্য : 

১ বফবাে: থজরা: 

 

ে। াংবিষ্ট েভ তেততায বযচয় :  

নাং ততথ্যয বফফযণ 

১ নাভ  

২ দফী  

৩ ফয় .................. ফছয বেেত থমাগ্যতা (ফ ত থল বডবি)  

৪ এ প্রেতল্প থমােদাতনয তাবযে  

৫ েত ভা/ফছয ধতয এ প্রেতল্প চােবয েযতছন ................ ভা ................. ফছয 

৬ েত ভা/ফছয ধতয এ তদ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত াঅতছন ................ ভা ................. ফছয 

 

ে। প্রেল্প াংবিষ্ট তথ্য : 

 

১ াঅনায এ েবিউটায ল্যাফটি এ প্রেতল্পয থোন থপাআতজ স্থাবত তয়তছ? .............. থপাআতজ 

 

২ এ েবিউটায ল্যাফটি থোন াতর স্থাবত তয়তছ? ................ াতর 

 

৩ এ েবিউটায ল্যাফটি বে মথাভতয় স্থাবত তয়তছ বেনা?    যাঁ-১ না-২ 

 

৪ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

৫ এ প্রবেণ িতেত থোন প্রচাতযয ব্যফস্থা বছর বে ? (যাঁ তর, ৬নাং প্রতশ্ন মান এফাং না 

তর, ৭ নাং প্রতশ্ন মান)  

যাঁ-১ না-২ 

 

৬ বে ধযতনয প্রচায েযা তয়তছ? বত্রোয় টিববতত থাষ্টায / 

ব্যানায 

ভাাআবোং থযবড যােবফর ান্যান্য 

 

৭ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

৮ প্রবেণাথী বনফ তাচন বডবব ানুমায়ী তয়বছ বে? (উিয না তর, ৯ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

 

৯ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  



  

 

১০ প্রবেণাথী বনফ তচতন থোন প্রোয ফাঁধায ম্মুেীন তয়তছন বে? (যাঁ তর, ১১নাং প্রতশ্ন মান)  যাঁ-১ না-২ 

১১ বে ধযথনয ফাঁধা?(বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

১২ প্রবেণ থতল বনধ তাবযত ভতয় াটি েবপতেট প্রদান েযা তমতছ বে? (না তর, ১৩ নাং প্রতশ্ন 

মান)  

যাঁ-১ না-২ 

 

১৩ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

১৪ ভবডউর ানুমায়ী ের বফলয় প্রবেণ প্রদান েতযতছন বে?(না তর, ১৫নাং প্রতশ্ন মান)  যাঁ-১ না-২ 

 

১৫ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

১৬ ল্যাতফ াতত েরতভ প্রবেণ বদতয়তছন বেনা? (উিয না তর ১৭ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

 

১৭ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

১৮ প্রবেণদাতন ন্তুি  ( ১৯ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

 

১৯ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

২০ প্রবেণ (বনতচয েরাতভ বরখুন)

  

 

২১ ল্যাতফ াআন্টাযতনট ব্যফায েযতত থদয়া ততা বে ?(উিয যাঁ তর ১৯-২০ নাং প্রতশ্ন মান 

এফাং না তর ২১ নাং প্রতশ্ন মান)

যাঁ-১ না-২ 

 

১৯ উিয যাঁ তর, েত ভয় ব্যফায েযতত থদয়া ততা? বদতন ........... ঘন্টা

২০ াআন্টাযতনতটয েবত থেভন বছর?  বাতরা থভাটাভৄটি ভি 

২১ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

২২ প্রবেতণয থোন ম্যানূয়ার বদতয়তছন বেনা ? উিয যাঁ তর, ২৩ নাং প্রতশ্ন মান) যাঁ-১ না-২ 

২৩ বে ধযতনয ম্যানূয়ার বদতয়তছন? (াংবিষ্ট ভতাভতত াত টিে 

বচি বদন)  

ফাআ ববড প্রবেণ 

ীট 

ান্যান্য 

 

২৪ প্রবেণাথীতদয থোন ডাটা থফাআজ তথ্য াংযেণ েযা তমতছ বে?  যাঁ-১ না-২ 

 



  

 

২৫ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 

২৬ ল্যাফটি স্থাতন বডবব’য Specification অনুমায়ী কমিউটায  অন্যান্য মন্ত্রাাং 

যল্পয়ল্পছন মক? (উিয যাঁ ল্পর, ২৭ নাং  মান, এফাং না ল্পর ২৮ নাং মান) 

যাঁ-১ না-২ 

 

২৭ বে বে যঞ্জাভাবদ থতয়তছন এফাং ফতেভান য ের যঞ্জাভাবদ অফস্থা িল্পকে ফলুন।  (াংবিষ্ট েরাতভ াংখ্যায় 

বরখুন)

  স্থাণোরীন বচত্র ফততভান বচত্র 

নাং যঞ্জাভাবদ াংখ্যা চর াচর াংখ্যা চর াচর েতবদন 

মাফত 

াচর

ে Computers 

ে UPSs  

ে Power Strips 

ঘ Laser printers 

ঙ  Pen drive 

চ Scanner 

ছ Modem 

জ Air conditioners 

ঝ Heat Transfer Machine 

ঞ Photo Printers 

ট Electric Fan 

ঠ Wall Clock 

ড Emergency Light 

ঢ Computer Hardware and 

Networking Tool Box 

ণ Multimedia Presentation 

System 
ত Furniture 

থ Laptops 

দ Others : 

২৮ না তর, োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

 
২৯  যঞ্জাভাবদ াচর থাোয োযণ বে? (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

৩০ েবিউটায ল্যাতফয যঞ্জাভাবদ াঅতিতডন এফাং  যেণাতফেতণয জন্য ম তাপ্ত পাে 
যল্পয়ল্পছন বেনা? 

যাঁ-১ না-২ 

 
৩১ ে ে (বনতচয েরাতভ বরখুন) 

  

৩২ ল যাঁ-১ না-২ 



  

 

৩৩ না তর, োযণ বে? (বনতচয পাঁো েরাতভ বরখুন) 

  

 
৩৪  ল যাঁ-১ না-২ 

৩৫  

৩৬ েবিউটাতযয য়াতযবন্ট ববযয়ড এয বফলয়টি জাতনন বে? যাঁ-১ না-২ 

 
৩৭ যাঁ-১ না-২ 

 
৩৮ না তর, োযণ বে? (বনতচয পাঁো েরাতভ বরখুন) 

  

৩৯  প্রবেণ থতল যাঁ-১ না-২ 

৪০  (বনতচয পাঁো েরাতভ বরখুন) 

  

৪১ না তর, োযণ বে? (বনতচয পাঁো েরাতভ বরখুন) 

  

 
৪২  ত্রুটি  দুফ েরতা রক্ষয যাঁ-১ না-২ 

৪৩ ধযল্পনয দ্য উযুি োযতণ টিে বচি বদন)

ে ফ্ট য়যা

ে ফ্ট য়যা

ে 

ঘ 

ঙ ান্যান্য : 
 
৪৪ রু   

(বনতচয পাঁো েরাতভ বরখুন) 

  

 

তথ্যাংিোযীয স্বােয উিযদাতায স্বােয 

তথ্যাংিোযীয নাভ : উিযদাতায নাভ : 

থভাফাাআর নম্বয : থভাফাাআর নম্বয : 



  

 

(মবদ থাতে) 

তাবযে:  তাবযে:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বযবষ্ট -৫ : যপাকা গ্রু আল্পরাচনায জন্য প্রশ্নভারা  
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায 

মযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন মযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মফবাগ 

মূল্যায়ন যক্টয 

যল্পয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

FORM - F 

৭.৫। যপাকা গ্রু আল্পরাচনা : 

াঅভযা বযল্পনা ভন্ত্ণারতয়য াঅাআএভাআবড-এয ে থথতে ভাঠ ম তাতয় প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায তথ্যাংগ্রল্পয উতেতে 

এতবছ। াঅনাযা জাতনন থম  , ভবরা  বশু বফলয়ে ভন্ত্ণারতয়য াধীন জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে ফাস্তফাবয়ত 

“থজরা বববিে ভবরা েবিউটায প্রবেণ'' ীল তে প্রেতল্পয ভাধ্যতভ  ফাাংরাতদতয বনফ তাবচত ৩০টি থজরায় ১৫০০০ 

াজায ভবরাতদয েবিউটায প্রবেতণয ভাধ্যতভ াঅত্নবনবতযীর েতয েতড় থতারায রতেয েবিউটায প্রবেণ থেন্দ্র 

চালু েযা তয়তছ। এ প্রবেতণয পতর েবিউটায প্রবেে/প্রবেণাথীতদয দেতা  তাতেঁয প্রবেতণয গুণেতভান, 

তাতেঁয ন্তুবষ্ট এফাং প্রবেণোরীন ভস্যা াআতযাবদ বফলতয় াঅনাতদয ভতাভত এ প্রেল্প ভল্যায়তন বফতল ভূবভো 

যােতফ। এ ব্যাাতয াঅনায/াঅনাতদয াঅিবযে তমাবেতা এোি োম্য। উতেখ্য থম, াঅনায/াঅনাতদয ভতাভত 

শুদৄভাত্র ভীক্ষায োতজ ব্যফ  তফ এফাং াঅনায/াঅনাতদয থদয়া ের তথ্য থোন যাো তফ। 

 



  

 

ে। বফবাতেয তথ্য : 

১ বফবাে: থজরা: 

৩ প্রবেে/প্রবেণাথীয  
 থ িতেত াঅনাতদয ভতাভত বদন।

  

৪ প্রবেণাথী বনফ তাচন প্রবক্রয়া মথামথ বছর বেনা, থ িতেত াঅনাতদয ভতাভত বদন।  

  

৫ ভবরাতদয েবিউটায প্রবেণ ব্যফস্থা িতেত াঅনাতদয ভতাভত ফলুন।  

  

৬ েবিউটায প্রবেতণয ভাধ্যতভ ভবরাতদয াঅয় বৃবদ্ধ  প্রযুবিয াতথ ি মকেত েযায থম ব্যফস্থা যোয  িণ 

েতযতছন থ িতেত াঅনাতদয ভতাভত ফলুন। 

  

৭ প্রবেণ িণ েযতত বেতয় থোন াবতবযি বপ ফা থোন সুাবয প্রতয়াজন তমতছ বেনা, থ িতেত াঅনাতদয ভতাভত 

ফলুন।  

  

৭ এ প্রবেণ এয প্রতয়াজনীয়তা িতেত াঅনাতদয ভতাভত ফলুন।  

  

৮ েতণ  প্রবেে/প্রবেণাথীতদয থেতত্র েয

 াঅনাতদয েরুন  
  

৯ ে  দ্য ে  
থ িতেত াঅনাতদয ভতাভত বদন।

  

১০  থ িতেত াঅনাতদয ভতাভত বদন।

  

১১ উন্নত  
  

ে                             
 

(FGD)

দফী 

ে FGD 

FGD



  

 

  দফী /দবফ 

 

 

FGD বযচারনায োাআডরাাআন 

 

প্রেল্পভুি থভাট ৩০টি থজরায ভতধ্য ভীোটি ভল্যায়তনয জন্য নভৄনাবয়ত ১২টি  থজরায প্রবতটিতত এেটি েতয FGD 

বা বযচারনা েযা তফ। প্রবতটি FGD-থত বনতোি াংস্থাগুতরা তত থভাট ১৫-২০ জতনয প্রবতবনবধত্ব থােতফাঃ 

 

(ে) জাতীয় ভবরা াংস্থায থজরা োম তারতয়য প্রবতবনবধ - ১ জন 

(ে) স্থানীয় বনফ তাবচত জন প্রবতবনবধ (১ জন পুরুল+১ জন ভবরা) - ২ জন 

(ে) চরভান প্রবেণাথীতদয ভধ্য তত - ৫ জন 

(ঘ) প্রবেণ ভাপ্তোযীতদয ভধ্য তত - ৭ জন 

(ঙ) স্কুর বেে - ১ জন 

(চ) স্থানীয় এনবজ প্রবতবনবধ - ১ জন 

(ছ) Local Project Implementation Committee - এয প্রবতবনবধ  

(মবদ থাতে) 

- ১ জন 



  

 

FGD বায স্থান  তাবযোঃ  থেতন্দ্রয প্রবেে তথ্য াংিোযীতদয এফাং াংবিষ্ট ান্যান্যতদয াতথ াঅতরাচনা েতয 

সুবফধাজনে স্থান, বায তাবযে  ভয় বনধ তাযণ ে থযতছন। তথ্য াংিোযীেণ াংবিষ্ট থেতন্দ্রয প্রবেে এয ায়তায় 

FGD বযচারনায দাবয়ত্ব  ারন েতযতছয  এফাং তথ্য াংিোযীেণ বনধ তাবযত ছতে FGD-থত াঅতরাচনায 

বফলয়ভতয বববিতত ভতাভত বরবফদ্ধ েথযন। ভল্যায়ন থক্টতযয েভ তেততােণ ের FGD-যত অাংগ্রণ কযযল্পছন। 

FGD বা বযচারনাাঃ 

বায শুরুতত উবস্থত েরতে ারাভ জাবনতয় বনতজয বযচয় বদতয় , প্রেল্পটি িততে থোরাতভরা াঅরা-াঅতরাচনা  

যাবয াাং িতণয ভাধ্যতভ তথ্য াংি েযা FGD ভর উতেে। ভবরা  বশু বফলয়ে ভন্ত্ণারতয়য াধীতন 

জাতীয় ভবরা াংস্থা ের্ততে “যজরা মবমিক ভমরা  কমিউটায প্রমক্ষণ (২য় ম োয়) (১ভ াংল্পামধত)” ীল তে প্রেল্পটি 

ফাস্তফায়ন েযা তয়তছ। এাআ প্রেতল্পয ভর উতেে র ভমরাল্পদয কভ োংস্থাল্পনয সুল্পমাগ , তাঁল্পদযল্পক যমাগাল্পমাগ প্রমৄমি 

মনব েয উল্পযািা মল্পল্পফ গল্পড় যতারায , যফকায ভমরাল্পদয আত্ম -কভ োংস্থাল্পনয ভাধ্যল্পভ স্বমনব ে য েযা, নাযীভাজল্পক 

ভানফ িল্পদ মযণত কযায , তথ্য প্রমৄমিয মথামথ ব্যফাল্পযয ভাধ্যল্পভ নাযীয ক্ষভতায়ন , নাযীভাল্পজয দামযদ্র্য মফল্পভাচন 

এফাং স্বমনব েযতা অজেল্পন ায়তা েযা।  

 

এাআ প্রেল্পটিয ফাস্তফায়ন মথামথবাতফ  থয়তছ বে-না, প্রেল্প ফাস্তফায়তন াঅনাতদয ধাযণা  প্রেল্প ফাস্তফায়ন াঅতযা 

োম তেযীবাতফ বযচারনায জন্য াঅনাতদয সুবচবিত ভতাভত বফবনভয় েযায জন্য বযেল্পনা ভন্ত্ণারতয়য াধীন 

ফাস্তফায়ন বযফীেণ  ভল্যায়ন বফবাে (াঅাআএভাআবড) প্রেল্প টিয ভল্যায়ন  োম তক্রভ  বযচারনা েযতছ । এযাআ াাং 

বততফ াঅজতেয এাআ দরেত াঅতরাচনা/ভত বফবনভয় বা। াঅনাতদয সুবচবিত ভতাভত এাআ প্রেল্প ফাস্তফায়তন এফাং 

ববফষ্যতত াঅতযা দেতায াতথ প্রেল্প প্রণয়তন মথামথ ভূবভো যােতফ ফতর াঅভা থদয বফশ্বা। তাাআ াঅনাতদয স্বতাঃস্ফুতত 

তমাবেতা এোিবাতফ োভনা েযবছ। 
 

বা শুরুয াতথ াতথ বায় াাংিণোযীয উবস্থবত াংযেতণয জন্য বনবদ তষ্ট ছেটি ( Attendance Sheet) 

বফতযণ েযা  তয়তছ  এফাং উা পুযণ  স্বােতযয য াংি েযা  তয়তছ । বায াঅতরাচনা থভাতাতফে FGD-থত 

াাংিতণয জন্য উবস্থত েরতে ধন্যফাদ জাবনতয় বায ভাপ্ত থঘালণা েযা য়। 
 

FGD-থত াঅতরাচনায বফলয়ভাঃ 

(১) প্রবেণ থেন্দ্র িতেত াঅতে থথতে জানততন বে-না ?  

(২) বেবাতফ জানতত থতযতছন ?  

(৩) প্রবেণ থেতন্দ্র োতদযতে েতবদতনয জন্য প্রবেণ থদয়া য় এ বফলতয় তাতদয জানা াঅতছ বে-না?  

(৪) এাআ থেন্দ্র তত প্রবেণ িণ েতযতছন এভন ভবরাতদযতে বচতনন বে-না ?  

(৫) প্রবেণ ভাপ্তোযী ভবরাতদয ফততভান াঅথ ত-াভাবজে াফস্থা িতেত তাতদয ভতাভত ?  

(৬) এ ধয থণয োম তক্রভ াঅতযা প্রতয়াজন বে-না ?  

(৭) প্রবেতণয জন্য প্রবেণাথী বনফ তাচতনয দ্ধবত িতেত জানা (বনয়ভ থভাতাতফে প্রবেণাথী বনফ তাচন েযা য় 

বে-না) ? 

(৮) প্রবেণ থেতন্দ্রয প্রবেণ প্রদান োম তক্রভ িতেত ভতাভত (থেতন্দ্রয বযচারনা, প্রবেতণয মন্ত্াবত, দ্যাআ 

বপতট চরা, প্রবেতণয থভয়াদ াআতযাবদ) ?  

(৯) প্রবেণ থেতন্দ্রয বার  োযা বদে িতেত ভতাভত।  

(১০) প্রবেণ থেন্দ্রটিতত াঅতযা োম তেযীবাতফ প্রবেণ প্রদান এফাং এয াভবিে উন্নয়তনয জন্য যাভ ত।  

(১১) থদতয াঅথ ত-াভাবজে াফস্থায থপ্রবেতত প্রবেণ োম তক্রতভয প্রতয়াজনীয়তা।  

(১২) প্রবেণ থেতন্দ্রয স্থান বনফ তাচন। 

(১৩)  প্রমতষ্ঠানল্পক মৃিকযল্পণয রল্পক্ষয মফমবন্ন উন্নয়ন ল্পমাগী াংস্থা , অাংীদাযী প্রমতষ্ঠান, যদী-মফল্পদী 

এনমজ   

 ব্যফায়ী াংগঠনগুল্পরায াল্পথ মনমফড়  াংল্পমাগ স্থান েযা বফলতয় ভতাভত। 




