
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন রফবাগ 

ভল্যায়ন সক্টয 

 

 

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা প্ররতদফদন  

“রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা”-ীল ষক প্রকল্প 

 

 

প্রস্তুতকযদণেঃ 

এদারদয়ট পয রযাচ ষ সেরনাং এন্ড করিউটায প্রদরাং (আট ষক) 

৬/রফ, যাজা শ্রীনাথ ষ্ট্রীট, রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 
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প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা প্ররতদফদন 

“রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা”-ীল ষক প্রকল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ভল্যায়ন সক্টয 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন রফবাগ (আইএভইরড) 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

যাভ ষক প্ররতষ্ঠান: 

এদারদয়ট পয রযাচ ষ সেরনাং এন্ড করিউটায প্রদরাং (আট ষক) 

৬/রফ, যাজা শ্রীনাথ ষ্ট্রীট, রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

 

  

আট টক-এয যাভ টকবৃন্দ: 

 

ড. সভােঃ আান াফীফ  

টিভ লরডায  মূল্যায়ন লফশলজ্ঞ 

 

প্রদপয ড. ভৄাম্মদ কাভার উরিন 

ভনস্তালিক লফশলজ্ঞ 

 

ারফনা াযরভন 

আথ ট-াভালজক লফশলজ্ঞ 

 

মভাাম্মদ আরযপ াত্তায 

ডাটা ব্যফস্থানা লফশলজ্ঞ 

আইএভইলড-য কভ টকতটাবৃন্দ: 

 

মফগভ সুলপয়া আলতয়া মাকালযয়া 

ভালযচারক   

মূল্যায়ন মক্টয 

 

জনাফ মভাোঃ মগারাভ কফীয 

লযচারক 

মূল্যায়ন মক্টয 

 

 

জনাফ মভা: মরার খান 

মূল্যায়ন কভ টকতটা 

মূল্যায়ন মক্টয 
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সূচীত্রেঃ 

ক্ররভক নাং সূচী রফফযণ দৌষ্ঠা নাং 

 রনফ ষাী াযাংদক্ষ (iii) 

 Abbreviations (vii) 

 

প্রথভ অধ্যায়: 

 

প্রকদল্পয রফফযণ (প্রবাফ ভল্যায়ন কাম ষক্রদভয আওতায় গৃীত) 

 

(১-৫) 

 ১.১ প্রকদল্পয টভূরভ ১ 

 ১.২ প্রকল্প রযরচরত ও সবৌগররক অফস্থান ১ 

 ১.৩ প্রকদল্পয ভর কাম ষক্রভ ২ 

 ১.৪ প্রকদল্পয রক্ষয ও উদিশ্য ২ 

 ১.৫ প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার (অদেদভাদন/াংদাধন) ২ 

 ১.৬ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ও অগ্রগরত ভয়কার (প্রাক্কররত ও ফাস্তফ) ৩ 

 ১.৭ প্রকদল্পয অথ ষায়দনয অফস্থা (প্রাক্কররত ও ফাস্তফ) ৩ 

 ১.৮ প্রকদল্পয কদিাদনন্ট রবরত্তক ব্যয় ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ৪ 

 ১.৯ প্রকল্প রযচারক াংক্রান্ত তথ্য ৫ 

রিতীয় অধ্যায়: প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা (৬-১৪) 

 ২.১ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায টভূরভ ৬ 

 ২.২ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায উদিশ্য ৬ 

 ২.৩ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায কভ ষরযরধ (TOR) ৭ 

 ২.৪ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায কভ ষ-রযকল্পনা ৮ 

 ২.৫ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায ধাযণাগত কাঠাদভা ৯ 

 ২.৬ প্রকল্প এরাকা ১০ 

 ২.৭ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায তথ্য াংগ্র দ্ধরত ও উকযণ  ১১ 

  ২.৭.১: প্রকশেয রগশেভ (Logframe) ১১ 

  ২.৭.২ ভীক্ষা কাদজয নভৄনা ও নভৄনায়ন সকৌর ১২ 

  ২.৭.৩ ভীক্ষা কাদজয জন্য রনফ ষারচত সবৌদগাররক এরাকা ১২ 

  ২.৭.৪ াংখ্যাতারিক (Quantitative Method) তথ্য াংগ্র ১৩ 

  ২.৭.৫ গুণগত তথ্য াংগ্র (Qualitative Method) উৎ এফাং আকায ১৩ 

 ২.৮ তথ্য প্ররক্রয়াকযণ ও রফদেলণ ১৪ 

 ২.৯ প্ররতদফদন ততরয ১৪ 

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকশেয আলথ টক কাম টক্রভ  ফাস্তফায়ন অগ্রগলত ম টাশরাচনা (১৫-২১) 

 ৩.১ বলভকা ১৫ 

 ৩.২ প্রকশেয ফাস্তফায়নকার লফরশেয কাযণ লফশেলণ ১৫ 

 ৩.৩ আলথ টক ব্যয়  ফাস্তফায়ন অগ্রগলত লফশেলণ (টিলল এফং ললআয অনুমায়ী) ১৬ 

 ৩.৪ যাজস্ব কশপাশনন্ট ১৭ 

 ৩.৫ কযালটার কশপাশনন্ট ২০ 

 ৩.৬ আলথ টক অগ্রগলত লফশেলণ (প্রকশেয উশেশ্য অনুমায়ী) ২১ 

চতুথ ট অধ্যায়: প্রকশেয প্রলকউযশভন্ট ম টাশরাচনা (২২-২৪) 

 ৪.১ বলভকা ২২ 

 ৪.২ ক্রয় প্রলক্রয়ায় ললএ-২০০৬ এফং ললআয-২০০৮ অনুযণ ংক্রান্ত ২২ 

 ৪.৩ ক্রয় কাম টক্রভ মাচাই ২২ 

 ৪.৪ প্রলকউযশভন্ট ম টাশরাচনা ২৪ 

ঞ্চভ অধ্যায়: প্রকদল্পয উদিশ্য অজষদনয ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ (২৫-২৭) 

 ৫.১ লশু লক্ষাশকন্দ্র স্থান  লযচারন ২৫ 

 ৫.২ লশু মকশন্দ্রয মবৌত অফকাঠাশভা সুলফধা ২৫ 

 ৫.৩ াভালজক উদ্বুদ্ধকযণ  গণমমাগাশমাগ ২৫ 

 ৫.৪ লশু নীলত প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ২৬ 

 ৫.৫ লশু একাশডভীশত লশু লফকা মকন্দ্র স্থান  লযচারন ২৬ 
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 ৭.১ প্রকে দ্বাযা লযচালরত লশু লক্ষা মকন্দ্র  ৩০ 
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রনফ ষাী াযাংদক্ষ 

ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফাং ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয উদযাদগ ফাাংরাদদ যকায ও ইউরনদপ- এয সমৌথ অথ ষায়দন রশুয 

রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা রদযানাদভ একটি প্রকল্প ফাস্তফালয়ত কদয। প্রকল্পটি জুরাই ২০০৬ দত রডদম্বয ২০১০ ম ষন্ত সভয়াদকাদর 

ফাস্তফায়দনয কথা থাকদরও প্রকল্প াংদাধন অদেদভাদদনয সপ্ররক্ষদত তা সপব্রুয়ারয ২০০৭ দত রডদম্বয ২০১৩ সভয়াদকাদর ভাপ্ত কযা য়। 

ফাাংরাদদ রশু একাদডভী ফাস্তফায়নকাযী াংস্থােঃ রদদফ সভাট ২৭টি এরাকা রনদয় প্রকল্পটি কাম ষক্রভ রযচারনা কযা য়। জন্ সথদক ছয় 

ফছয ফয়ী রশুদদয ফয় উদমাগী াযস্পারযক মত্ন এফাং রশু সুরব রক্ষায অদেকূর ও রনযাদ রযদফদ সকদন্দ্র, ফাড়ীদত এফাং 

করভউরনটি প্রাক-রক্ষা কাম ষক্রদভ অাংগ্রণ কযাদনা এফাং তাদদয বুরদ্ধবৃরত্তক, আদফরগক এফাং বালাগত ক্ষভতা উন্নয়দনয ভাধ্যদভ প্রাথরভক 

রফযারদয় ড়াশুনা কযায উদমাগী কদয গদড় সতারাই রছর এই প্রকদল্পয প্রধান উদিশ্য।  

প্রধানত দু’টি দ্ধরতদত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ, মথা াংখ্যাগত তথ্য াংগ্র ( Quantitative Method) ও গুণগত তথ্য াংগ্র 

(Qualitative Method)। াংখ্যাগত তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র রশু এফাং সকন্দ্র রক্ষকগদণয াভনা াভরন াক্ষাতকায গ্রণ কযা দয়দছ।  

গুণগত তথ্য াংগ্রদয জন্য সপাকা গ্রু আদরাচনা ( FGD) এফাং কী ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ ( KII) দ্ধরত ব্যফায কযা দয়দছ। এ ছাড়া 

প্রদয়াজনীয় দররর ও প্ররতদফদন (সমভন, টিররয রযদাট ষ, প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতদফদন, ECCD িরকষত নীরত, জাতীয় রক্ষানীরত-২০১০ 

এফাং জাতীয় রশুনীরত-২০১১ ইতযারদ) ম ষাদরাচনা কযা দয়দছ।   

প্রবাফ ভল্যায়দনয জন্য ১৪ টি সজরা সথদক সভাট ৫৪টি রশু রক্ষাদকন্দ্র  রনফ ষাচন কযা য়। রনফ ষারচত এরাকাগুদরা রটি কদ ষাদযন এফাং 

সৌযবা, াফ ষতয এরাকা (কক্সফাজায) এফাং াওয (রফগঞ্জ) অন্তর্ভ ষক্ত রছর। অবীক্ষায় অাংগ্রণকাযী রশুয ভদধ্য যীক্ষণদদর রছর 

সছদর ১৪৩জন  সভদয় ১৯৬ জন কদয সভাট ৩৩৯জন এফাং রনয়রন্ত্রতদদর রছর সছদর ১৪৭ জন ও সভদয় ১৮১ জন কদয সভাট ৩২৮ জন। 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা ব্র্যাক সথদক যীক্ষণদর ২৭১ জন ও রনয়রন্ত্রতদর সথদক ২৫৮  জন, গ্রাভীণ রক্ষা সথদক যীক্ষণদর ৫৭ জন ও 

রনয়রন্ত্রতদর সথদক ৫৮  জন এফাং  দ্ররক সথদক যীক্ষণদর ১১জন ও রনয়রন্ত্রতদর সথদক ১২জন রক্ষাথীয অবীক্ষা গ্রণ কযা য়।  

রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত গদড় ৩৩জন রক্ষাথী  অধ্যয়ন কযদত সদযদছ , সমখাদন কভদক্ষ ২৮জন সথদক দফ ষাচ্চ ৬০ জন  রক্ষাথী রছর 

ফদর সযকড ষ াওয়া সগদছ। রক্ষাথীদদয ভদধ্য প্ররত রক্ষাদকদন্দ্রয প্রায় অদধ ষক সভদয় রশু অাংগ্রণ কদযরছর। জরযকৃত সকন্দ্রগুদরায ভদধ্য 

৮৮% সকন্দ্রগুদরাদত প্ররতফন্ধী রশু এই প্রকদল্পয রক্ষা কাম ষক্রদভয আওতায় এদদছ। রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য 

সকন্দ্ররবরত্তক সম রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা য় তায সফরযবাগই এক কক্ষরফরষ্ট সেরণকক্ষ রযচাররত ত। সকন্দ্রগুদরায সফরয বাগ 

রছর আধা-াকা, টিদনয ছাউরন ও টিন সফরষ্টত কক্ষ । জরযকৃত ফগুদরা রশু রক্ষাদকদন্দ্র তবাগ ররজরস্টক যফযা রছর ফদর রযদাট ষ 

কযা য়। সেরণকক্ষ ররজরস্টদকয ভদধ্য রছর চাট ষ, সফাড ষ, ডাস্টায, করভ ও সরন্পর। এছাড়া সেরণকক্ষ সরখা ও অঙ্কদনয জন্য তবাগ সকদন্দ্র 

করভ, সরন্পর, কাগজ ও যরঙন সরন্পর যফযা কযা দয়রছর। সস্টণাযী এফাং ররজরস্টক ছাড়াও প্রায় ফগুদরা সখরায াভগ্রী রফতযণ 

কযা দয়রছর। রশুদদয জন্য ৮৮বাগ সকদন্দ্র একটি কদয ব্যফাযদমাগ্য টয়দরট রছর। রশুদদয জন্য ৮৬%  সকদন্দ্র রনযাদ খাফায ারনয 

ব্যফস্থা রছর।   

প্ররতটি সকন্দ্র ব্যফস্থানায জন্য একটি ম্যাদনজদভন্ট করভটি কাজ কদযদছ। ম্যাদনজদভন্ট করভটি গদড় ৪-৭ জন দস্য রছর। অদধ ষদকয সফর 

নাযী দস্য অন্তর্ভ ষক্ত রছদরন। সকন্দ্র ব্যফস্থানা করভটিয বাগুদরাদত আদরাচয রফলয়ফস্তু রক্ষাথীয উরস্থরত দত শুরু কদয সকদন্দ্রয 

রযদফ িরকষত রফলয়ারদ প্রাধান্য সদয়দছ। ব্যফস্থানা করভটিয বা ছাড়াও সকন্দ্রগুদরা রনয়রভত অরববাফক বায আদয়াজন কদয 

থাদক। এছাড়া সকন্দ্রগুদরা সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায জন্য ভরনটরযাং-এয ব্যফস্থা রযররক্ষত য়।  

অবীক্ষায পরাপর রফদেলদণ সদখা মায় সম, রতনটি উঅবীক্ষায় গদড় যীক্ষণদর ২৪.৩৩ এফাং রনয়রন্ত্রত দর ২৪.১৮ সদয়দছ। অথ ষাৎ রশু 

রফকা সকদন্দ্র অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীযা রনয়রন্ত্রত দর সথদক অদক্ষাকৃত বার পরাপর রযদ ষন কদযদছ। মরদও এই াথ ষকয 

রযাংখ্যাণগতবাদফ তাৎম ষদোণ ষ নয়, তবুও এটি প্রতীয়ভান কদয সম, সমখাদন ফতষভান প্রকদল্প অাংগ্রণকাযী রশুযা সফরযবাগই রনম্নরফত্ত 

কভ ষজীফী, ফরস্তফাীদদয ন্তানযা অন্যান্য াধাযণ রশুদদয ভম ষাদয় অথফা তায সথদক সফর াযদর ষতা প্রদ ষণ কদযদছ।  

অবীক্ষায রতনটিয ভদধ্য দু’টি উঅবীক্ষা মথা াদৃশ্য ও তফাদৃশ্য এফাং াংখ্যা রযয উঅবীক্ষায় প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায় অাংগ্রণকাযী 

রশুযা অদক্ষাকৃত বার কদযদছ। ধাযণা কযা মায়, রশু রফকা সকদন্দ্র গৃীত ব্দ রযচয়, গল্প সানা, গল্প ফরা, সখরাদরা, ছরফ আঁকা, 

প্রদ ষন ও ফণ ষনায কাম ষক্রভ এইফ রক্ষাথীদদয বালায ব্যফাদযয দক্ষতা ফাড়াদত াায্য কদযদছ। একইবাদফ রফরবন্ন ভতষ উকযণ াভগ্রী 

সমভন সরাদগা, ফ্লা কাড ষ ইতযারদয ভাধ্যদভ াংখ্যায ধাযণা, রচরিতকযণ এফাং প্রদয়াগ কাম ষক্রভ রক্ষাথীদদয ভদধ্য াংখ্যা রফলয়ক 

বুরদ্ধবৃরত্তক রফকাদক ত্বযারিত কদযদছ। 
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রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্পটিয উদিশ্য রছর প্রাযরিক স্তদয রশুয রফকাদয জন্য জনদচতনতা, জাতীয় নীরতভারায় প্রাযরিক 

রক্ষা অন্তর্ভ ষক্তকযদণয ভাধ্যদভ প্রাযরিক রক্ষাদক একটি রনয়রভত ও প্রারতষ্ঠারনক রূ সদয়ায জন্য এযাডদবাদকর কযা। গদফলণায় াংগৃীত 

তথ্যারদদক রথদভটিক রফদেলদণয ভাধ্যদভ সম গুরুত্বদোণ ষ রফলয়গুদরা উদঠ এদদছ তা রনদচ আদরাচনা কযা দরা-  

সফরযবাগ অরববাফক প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীয তথা সখদট খাওয়া, সছাট ব্যফায়ী রকাংফা গ্রাদভয গৃফদৄ এফাং তাদদয অদনদকযই বার রক্ষাগত 

অরবজ্ঞতা সনই। তদফ ফাস্তফায়ন াংস্থাগুদরায প্রদজক্ট প্রাযরিক কযাদিইন, রপল্ড ওয়াকষ এফাং ভাদয়দদয রনদয় ভাদফ প্রাক-প্রাথরভক 

রক্ষায প্ররত এক ধযদনয ইরতফাচক ধাযণা ততরয কযদত ক্ষভ দয়দছ।  

অরববাফকদদয াদথ দরীয় আদরাচনা সথদক এটা সুস্পষ্ট সম, ‘‘রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রদজক্ট িদকষ যারয ধাযণা না 

থাকদরও রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা অতযন্ত গুরুত্বদোণ ষ ফদর তাযা ভদন কদযন। অরববাফকযা ভদন কদযন ড়াশুনায রদক রদদয় সমভন 

রযফতষন এদদছ, সতভরন রযফতষন এদদছ রশুদদয আচায-আচযদণয রদক রদদয়ও।  রশুদকন্দ্র রফদল  কদয রল্প ও ফরস্ত এরাকায় 

সমখাদন ফাফা-ভা উবয়ই কাজ কদযন এফাং ন্তানদক সদখাশুনায কযায সকউ সনই সখাদন এয চারদা অতযারধক। কভ ষজীফী অরববাফকযা 

সছাট সছাট রশুদদয ঘদয সযদখ মাওয়ায় দুঘ ষটনায় ড়দত াদয আঙ্কায় অরববাফকযা এফ রশু রক্ষাদকন্দ্রদক স্বল্প ভদয়য জন্যও দরও 

রশুদদয আেয় রদদফ সদদখ।  

প্রদজদক্টয আওতায় ভাদয়দদয/ অরববাফকদদয যারয সকান প্ররক্ষণ প্রদান কযা না দরও প্ররত ভাদ রবন্ন রবন্ন রফলয় রনদয় অরববাফক 

সন ফা অরববাফক ভাদফ রযচাররত ত। রশুদদয রনয়রভত ভয়াদেমারয় স্কুদর াঠদনা, রযস্কায-রযচ্ছন্ন সালাক রযধান কযা,  

রশুয মত্ন সনয়া, নখ কাটা, দাঁত ভাজা, খাফায আদগ াত সধায়া ইতযারদ িদকষ অরববাফক সদন আদরাচনা কযা ত ফদর অরববাকযা 

অরবভত সদন। আয প্ররক্ষদণয রফলদয় জানা মায় সম, প্ররক্ষণ রযচাররত দয়দছ রক্ষক ও কভ ষকতষাবৃদেয ভাদঝ।  প্ররক্ষণগুদরাদত  

রশুদদয ভাদঝ পরপ্রসু াঠদান দ্ধরত িদকষ এখাদন রফস্তারযতবাদফ আদরাচনা কযা দয়দছ।  

অরববাফকযা রশু রক্ষাদকদন্দ্র আায য রশুদদয ভদধ্য ব্যাক রযফতষদনয নানারদক রনদয় উদেখ কদযদছন। তাদদয কথায় উদঠ এদদছ 

রশু রক্ষা কাম ষক্রভ কীবাদফ রশুদদয বুরদ্ধবৃরত্তক, আদফরগক, াভারজক এফাং বালাগত দক্ষতা বৃরদ্ধদত ায়তা কদযদছ।  

অরববাফকযা উবয়ই কভ ষজীফী ওয়ায় ও রক্ষাগত সমাগ্যতা না থাকায় রশুদদয সরখাড়ায রফলদয় ভয় ও াঠদাদন দমারগতা কযদত 

াযদতন না। প্রাইভারয স্কুদর বরতষয জন্য সম প্রাযরিক সমাগ্যতা থাকা আফশ্যক তা ব্র্যাক রযচাররত রশু রক্ষাদকদন্দ্র াঠদাদনয কাযদণ 

রনরিত কযদত সদযদছন ফদর অরববাফকযা জানান। আদগ সমখাদন রশুটি ঠিকবাদফ কথা গুরছদয় ফরদত াযত না, এখন স ‘‘ছড়া 

রখদছ, ড়রত াদয। াদতয সরখা সুেয দয়দছ ’’। ড়াদরখায প্ররত আগ্র ফাড়ায সছদন এফ রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা অফদান যাখদছ ফদর 

তাযা জানান।  

সকদন্দ্র অাংগ্রণকাযী রশুদদয ভদধ্য সমভন বালায রফকা দয়দছ সতভরন আদফগীয় রফকাদয রযফতষন রক্ষয কযা মায়। এক ভয় সম 

রশুযা ভফয়ী রশুদদয াদথ রভদত াদয না, ফ ভয় চুচা থাকত। এখাদন তথা রশু রক্ষাদকদন্দ্র এদ স বার কদযদছ।  সতভরন 

আদাদয ভাদেদলয াদথও সমাগাদমাগ স্থাদন ক্ষভ দচ্ছ।  রশুদদয ভাদঝ দমারগতাভরক ভদনাবাফ ততরয দয়দছ ফদর দরীয় 

আদরাচনায় উদঠ এদদছ। রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত প্রাযরিক অক্ষযজ্ঞান, বালায দক্ষতায াাার রশুদদয াভারজক রফকাদয উয 

সজায সদয়া দয়দছ। এখাদন রশুদদয অরববাফকদদয ন্ান কযা, কদরয াদথ রভদররভদ থাকা, ঝগড়া-ভাযাভারয না কযায রফলদয় 

অরবরত কযা ত। অরববাফকদদয াদথ দরীয় আদরাচনায়ও রশুদদয ভদধ্য এরূ আচযদণয প্ররতপরদনয উদেখ াওয়া মায়।  

সায়াত রফদেলণ (SWOT Analysis)  

ফর রদক:  এই প্রকদল্পয ফর রদকগুদরা দরা সমফ এরাকা দুগ ষভ ও প্রতযন্ত সখাদন এফ রশু রক্ষাদকন্দ্র স্থারত ওয়ায় রশুযা 

সরখাড়ায সুদমাগ াদচ্ছ। রনরযরফরর রযদফদ ফারড়য অরত রন্নকদট রক্ষাদকন্দ্রগুদরা অফস্থাদনয কাযদণ এফাং যাস্তা াযাাদযয ঝুঁরক 

রনদত য় না ফদর রশুদদয ভদধ্য সমভন রক্ষায প্ররত আগ্র সফদড়দছ সতভরন অরববাফকযাও দচতন দয়দছন।  ঝুঁরকদোণ ষ এরাকাগুদরা 

সমভন রততারয়, সজরখানা, াওড় ও উকূরীয় এরাকাদত সুরফধাফরিত রশুদদয এই রক্ষা কাম ষক্রদভয আওতায় রনদয় আা িফ 

দয়দছ। রক্ষদকযা এখাদন রশুদদয ভাতৃদস্দদ রক্ষা উকযদণয াাদয্য  াঠদান কদযন ফদর রশুদদয ভদধ্য  স্কুর বীরত ও জড়তা দূয 

দয়দছ। এফ রক্ষাদকদন্দ্র তবাগ বরতষ রনরিত কযায াাার রক্ষাথী ঝদয ড়া সযাধ কযা িফ দয়দছ।  

দূফ ষর রদক:   প্রকদল্পয দুফ ষর রদকগুদরা দরা, প্রকদল্পয সভয়াদ ২০১৩ াদর সল দয় মাওয়ায় ফতষভাদন অরধকাাং স্কুদরয কাম ষক্রভ 

রযচারনা ফন্ধ আদছ। অন্যরদদক প্রকদল্পয স্থারয়ত্ব কভ ওয়ায কাযদণ স্থায়ী সকান স্কুদরয অফকাঠাদভা গদড় উদঠরন। রশুদদয সালাক ও 

টিরপন  রফতযদণয ব্যফস্থা  রছর না। প্রকল্প সল দয় মাওয়ায় সে কণ ষাদযয সখরনাগুদরা দযাতন ও ব্যফাদযয অদেদাদমারগ দয় সগদছ। 



vi 

 

রক্ষকদদয সফতন কভ ওয়ায় তাদদয ভদধ্য চাকুরয রযফতষদনয প্রফণতা ফা সঝাঁক সফর সদখা মায়। প্রকদল্পয সুপরগুদরা রভরডয়ায় প্রচায 

কযা য় না ফদর এরাকায াধাযণ ভাদেল এ রফলদয় মদথষ্ট ওয়ারকফার নয় ।  

সুদমাগ: দুগ ষভ ও সুরফধাফরিত ভাদেদলয ঘনফরত এরাকায় অরধকাাং রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা অফস্থাদনয কাযদণ সুরফধাফরিত রশুযা এখাদন 

রফনা সফতদন রক্ষা রাদবয সুদমাগ াদচ্ছ। ভাদজয রনম্ন আদয়য রযফাদযয রশুদদয স্কুর গভন রনরিত কযা সগদছ। এরাকায় এফ স্কুর 

প্ররতষ্ঠায পদর কভ ষাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ। যািদর রফদল কদয রল্প এরাকা এফাং গাদভ ষন্ট পযাক্টরয াংরগ্ন এরাকায় ফাফা-ভা 

দীঘ ষ ভদয়য জন্য কদভ ষ রনদয়ারজত থাকায কাযদণ এফ এরাকায় রশু সকন্দ্রগুদরায ব্যাক চারদা যদয়দছ।  

ঝুঁরক: রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা ব্যাক সুদমাগ ও চারদা ততরয কযদরও সকন্দ্র কাম ষক্রভ সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায সক্ষদত্র ফহুভৄখী ঝুঁরকয কথা প্রবাফ 

ভল্যায়ন গদফলণায় উদঠ এদদছ। ফ ঝুঁরক সমভন যাজননরতক, অথ ষননরতক ঠিক সতভরন রকরূ তাও রনণ ষায়ক রদদফ কাজ কদয। প্রকল্প 

সল ওয়ায কাযদণ জনফর না থাকায় রক্ষাদকন্দ্রগুদরা চালু যাখা ভস্যা সদখা রদদয়দছ। স্থায়ী ফারো না ওয়ায় রশুদদয ঝদড় ড়ায 

ায সফর এফাং মা রশুদদয রক্ষা কাম ষক্রভ ব্যাত কদয। রক্ষাদকন্দ্র স্থাদনয সক্ষদত্র অদনক ভয় চারদাদেমায়ী ঘয াওয়া মায় না। রশুয 

বরতষয ভয় যাজননরতক স্তদক্ষ ও চাঁদা আদাদয়য রফলয়টিও এখাদন উদঠ এদছ।   

সুারযভারা :  

1. রশু রফকা এয জন্য রযচাররত সকন্দ্রগুদরা সফীয বাগ অফকাঠাদভা দযাতন এফাং রশুফান্ধফ নয়। সকন্দ্রগুদরায সফীয বাগই 

আধাাকা ফা কাঁচা ওয়ায় রশুদদয স্বাস্থয রনযাত্তায জন্য ঝরিঁদোণ ষ। স্কুদরয অফকাঠাদভা উন্নয়ন (বার ছাউরন রকাংফা াকা 

ছাদ) রশুদদয ফায জন্য বার চাটাই ফা সফদিয ব্যফস্থা কযা প্রদয়াজন।  

2. রশু রফকা সকন্দ্র ফভয় সখারাদভরা প্রস্ত থাকা উরচৎ মাদত রশু রফকাদয জন্য ফধযদনয রখন কভ ষকান্ড রযচারনা কযা 

িফ য়। সদক্ষদত্র সকন্দ্রগুদরা ফহুকক্ষ রফরষ্ট এফাং ম ষাপ্ত আদরা ফাতাদয ব্যফস্থা যদয়দছ এভন জায়গায় স্থান কযদর রশু 

রফকা কভ ষকান্ড অরধক দক্ষতায াদথ রযচারনা কযা িফ দফ। সখাদন সছাট দরদও একটি সখরায ভাঠ সযদখ রক্ষাদকন্দ্র  

স্থান কযায সুারয কযা দরা।  

3.  রশু রফকা কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য রশুদদয রশুদকন্দ্রটি একটি আযাভদায়ক ও প্রারন্তভয় স্থান ওয়া প্রদয়াজন। প্ররতটি 

রশু রক্ষাদকদন্দ্র ম ষাপ্ত পযান, রাইট- এয ব্যফস্থা কযদত দফ। 

4. যািদর রল্প ফা রফদলারয়ত এরাকা সমভন-গাদভ ষন্ট এফাং াওড়, রততারয়, সজরখানা ইতযারদ েীদত রশু সকন্দ্রগুদরায 

ব্যাক চারদা রক্ষ কযা মায়। এফ এরাকায় আদযা নতুন রশু রক্ষাদকন্দ্র স্থান ফা অরতরযক্ত রশু গ্রদণয ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযা 

সমদত াদয। এছাড়া ফন্ধ দয় মাওয়া ারাতাদরয রশু মত্নদকন্দ্রগুদরাদত রনরদ ষষ্ট জনফর রনদয়াগ কদয দনযায় চালু কযায 

ভাধ্যদভ রশুদকদন্দ্রয সফা অরধকতয প্রস্ত কযা সমদত াদয।  

5. ভানম্মত লক্ষা কাম টক্রশভয জন্য দক্ষ লক্ষক একটি পূফ টতট। দক্ষ লক্ষক মদয জন্য উযুক্ত ম্মানী  প্রশণাদনা আফলশ্যক। 

মকন্দ্রগুশরাশত লনয়লভত ফা দীঘ ট ভয়  দক্ষ লক্ষক লনশয়ালজত থাকায জন্য রক্ষকদদয ারযেরভক, প্ররক্ষণ, ও উকযদণয জন্য 

অথ ষ ফযাি ফাড়াদনা প্রদয়াজন। 

6. সফীযবাগ রযফায দরযদ্র ও রনম্নআদয়য কভ ষজীফী  ওয়ায কাযদণ রশুদদযদক মদথাযুক্ত খাফায যফাযাদয ব্যফস্থা কযদত 

ক্ষভ নয়। রশুযা দীঘ ষভয় রশুদকদন্দ্র অফস্থান কযায়, তাদদযদক উিীরত ও রখন উদাদমাগী যাখায জন্য  রশুদদয ারকা 

টিরপন-এয ব্যফস্থা কযা দযকায। 

7. প্ররক্ষণ সম সকাদনা কাম ষক্রদভয ক্ষভতা বৃরদ্ধ কদয। রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা একটি তুরনাভরক নতুন রফলয় ওয়াদত 

রক্ষকদদয উচ্চতয রফদল কদয রশু রক্ষা এফাং উকযণ ততরযয উয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা কযায ভাধ্যদভ রশু রক্ষাদক 

অরধক কাম ষকযী কযা সমদত াদয।  

8. প্রকদল্পয কাজ ঠিকবাদফ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকল্প মথামথ ভদয় শুরু কযা ফািনীয়। প্রকল্প প্রস্তাফ সপ্রযণ সথদক শুরু কদয প্রকল্প 

অদেদভাদন এফাং ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া জতয কযায সকৌর সফয কযা সমদত াদয।  

9. লশু লফকা কাম টক্রভ লক্ষাথীশদয বুলদ্ধবৃলিক, আশফলগক, াভালজক  বালাগত লফকাশ উন্নয়শনয ভাধ্যশভ লশুশক প্রাথলভক 

লক্ষা াপল্যজনকবাশফ চালরশয় মমশত ায়তা কশয। কর লশুশক এই ব্যফস্থানায আতায় আনায জন্য আশযা অলধক 

ংখ্যক লশু লক্ষা কাম টক্রভ গ্রণ কযা মমশত াশয। 

10.  একটি ভরিত াভারজক উিুদ্ধকযন, রযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযায রদক্ষয রফরবন্ন াংস্থায ভাধ্যদভ ভাদজয ফ ষস্তদযয 

ভাদেদলয দমারগতা এফাং দচতনতা বৃরদ্ধয জন্য অরধকতয এডদবাদকর কাম ষক্রভ গ্রণ কযা সমদত াদয।  

 



vii 

 

নাগরযক সুদমাগ সুরফধা সথদক  ফরিত রযফায সথদক আা রশুদদয ভাদঝ রক্ষায আদরা প্রদাদন এ প্রকল্প গ্রণ ভদয়াদমাগী রদ্ধান্ত রছর 

ফদর প্রতীয়ভান য়। রশু রক্ষাদক রক্ষায ভরধাযায় আনায জন্য এই ধযদনয আদযা প্রকল্প গ্রণ কযা সমদত াদয। তদফ মাযা রক্ষাদাদনয 

কাজটি কদযন সই কর রক্ষকদদয জীফনভান উন্নয়দন এফাং রক্ষা সকন্দ্রগুদরায সবৌত অফকাঠাদভা উন্নয়দন যকাযদক আদযা ভদনাদমাগী 

ওয়া উরচৎ। 
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প্রথভ অধ্যায়: প্রকল্প রফফযণ 

 

১.১ প্রকদল্পয টভূরভ: 

 

বফলিক অলবজ্ঞতা গুশরা লফশেলণ কযশর লযষ্কাযবাশফ মফাঝা মায় লশুয জ্ঞান  ভশনাাভালজক উন্নয়শন মকন্দ্রলবলিক লক্ষায 

প্রশয়াজনীয়তা অলযীভ। লফশল কশয সুলফধাফলঞ্চত লশুশদয মক্ষশে বশফই মকন্দ্রলবলিক লশু লক্ষা যফতীশত ঐ কর লশুশদয জন্য 

আীফ টাদস্বরূ শয় শঠ।  

বশফয প্রথভলদশকয ফছযগুশরাশত মম কর লশু আনুষ্ঠালনক মকন্দ্রলবলিক লক্ষায ভাধ্যশভ জ্ঞান  ভশনাাভালজক উন্নয়শনয জন্য ফয় 

উযুক্ত লক্ষা গ্রণ কশয, প্রাথলভক লফদ্যারশয় এই কর লশুয উচ্চ বলতটয ায, কভ পুনযাবৃলি এফং কভ ঝশয ড়া লযরলক্ষত য়। লশু 

লক্ষায় অংগ্রণকাযী লশুযা সু-স্বাশস্থযয অলধকাযী শয় থাশক। এছাড়া াভালজক মমাগাশমাশগয ভত লফশল লফলয়গুমরাশত তাযা দক্ষ 

শয় উশঠ। ফাংরাশদশয মপ্রক্ষাশট ংখ্যাগলযষ্ঠ লশু-লকশাযশদয জ্ঞান  ভশনাাভালজক উন্নয়ন ংক্রান্ত লক্ষাগ্রশণয সুশমাগ ীলভত। 

মদশয দালযদ্র আথ ট-াভালজক মপ্রক্ষাটই এই অফালঞ্চত দুদ টায মূর কাযণ। তাছাড়া আশযকটি গুরুত্বপূণ ট কাযণ লমশফ ফরা মায়, স্বাস্থয 

এফং লক্ষা ব্যফস্থা লযশফা প্রদানকাযী লশুলফকা ংলেষ্ট মফা প্রদাশনয দক্ষতা  ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রলক্ষণ গ্রণ না কযা। ালফ টক 

লফশফচনায় ফরা মায়, মমখাশন ংখ্যাগলযষ্ট লশু উযুক্ত লশু লক্ষা গ্রণ কযশত াযশছ না, মখাশন লংবাগ লশুশদয ম্ভাব্য লফকা 

ফাধাগ্রস্থ শত ফাধ্য। লশুশক মলদ ঠিক লশু লক্ষায ভাধ্যশভ ছয় ফছয ফয়শয ভশধ্যই প্রাথলভক লফদ্যারশয় বলতটয জন্য প্রস্তুত কযা য় 

তাশর লশুয কভ স্মৃলতলক্ত ায এফং কভ ঝশয ড়ায পরাপশর লফশল অফদান যাখশফ। 

 

ফাাংরাদদ ও ইউরনদদপয সমৌথ উদযাগ ও দমারগতায়, ২০০১-২০০৫ াদর তদফয উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম ষক্রভ গ্রণ কদয 

সফাগ্রণকাযীদদয জন্য রনযাদ, সুযরক্ষত, াভঞ্জস্যদোণ ষ এফাং উযুক্ত রযদফদ গবষধাযণ সথদক াঁচ ফছয ফয়ী রশুয ভানরক ও 

াভারজক উন্নয়দনয রদক্ষয রশুদদয রক্ষা প্রদান কযা য়। রশুদদয জ্ঞান ও াভারজক ভনন উন্নয়দনয রদক্ষয একটি পর প্রাথরভক রক্ষা 

কাম ষক্রভ গ্রণ এই প্রকদল্পয একটি অরফদচ্ছয অাং রছর। ২০০১ াদর মখন রশু রফকা রক্ষা প্রকল্প চালু কযা য়, তখন রশু রক্ষা 

রফলদয়য একটি কাঠাদভা খুদেঁ াওয়া রকাংফা সদদয সকাথাও রশু রক্ষারয় খু ুঁদজ াওয়া কষ্টকয রছর। সইজন্য জনদচতনতা সৃরষ্ট 

ব্যরতদযদক রফরবন্ন প্রকদল্পয গুরুত্বদোণ ষ কাম ষক্রভ াইরট প্রকল্প রদদফ রফরবন্ন সবৌগররক এরাকায অফস্থান সবদদয রবরত্তদত এই প্রকদল্প 

অন্তর্ভ ষক্ত কযা য়।  মরদও প্রকদল্পয অন্তর্ভ ষক্ত এফাং গ্রণকৃত কাম ষক্রভ গুদরা পর রছর ফরা মাদফ না, রকন্তু প্রকদল্পয রশু রফকা িরকষত 

রফলয়গুদরা সস্টকদাল্ডাযদদয ভাদঝ উদেখদমাগ্যবাদফ দচতনতা ততরযদত পর দয়দছ। প্রকল্পটি পরবাদফ অনগ্রয এরাকায় 

ফফাকাযী রশুদদয জন্য প্রাথরভক রক্ষা সকন্দ্র স্থাদনয ভাধ্যদভ স্কুর গভদন প্রস্তুরত উদযাদগয জন্য ভদডর ততরয কদযদছ। এই রশু 

রফকা সকন্দ্রগুদরা ম্প্রদায়, ফারড় ও করভউরনটি রবরত্তক প্রথভ সখায এক অনন্য সুদমাগ ও চারদা ততরয কদযদছ। তাই ভর চযাদরঞ্জ এখন, 

রশু রফকা রক্ষা রফলদয় সস্টকদাল্ডাদযয ভদধ্য দচতনতা  একটা সটকই থ সফয কযা এফাং এই কাম ষক্রভ আযও ম্প্রাযদণ ম ষাপ্ত 

দরেঁয সমাগান রনরিত কযা। 
 

১.২ প্রকল্প রযরচরত ও সবৌগররক অফস্থান:  

(ক) প্রকদল্পয নাভেঃ   রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা (৩য় াংদারধত) 

(খ) প্রারনক ভন্ত্রণারয়েঃ  ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(গ) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থােঃ  ফাাংরাদদ রশু একাদডভী 

(ঘ) প্রকল্প অন্তর্ভ ষক্ত এরাকােঃ  সভাট ২৭টি এরাকা রনদয় প্রকল্পটিয কাম ষক্রভ রযচারনা কযা দয়দছ। এরাকা গুদরা দরা- 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা রটি কদ ষাদযন ও াবায সৌযবা এফাং সুনাভগঞ্জ, সভৌরবীফাজায, 

রফগঞ্জ, রদরট, খুরনা, াতক্ষীযা, সবারা, টুয়াখারী, ফরযার, ঠাকুযগাঁও, নওগাঁ, যাংদয, নীরপাভাযী, 

রযাজগঞ্জ, কক্সফাজায, ভয়ভনরাং, জাভারদয, সনত্রদকানা, রকদাযগঞ্জ, সযদয, নাযায়ণগঞ্জ, গাজীদয 

সজরা। 
 (ঙ) প্রকদল্পয অাংীদাযী াংস্থােঃ ব্র্যাক, গ্রাভীণ রক্ষা, দ্রকী, রশু-ভাতৃ ইনরস্টটিউট-এয ভাধ্যদভ প্রকদল্পয অাংীদাযী াংস্থা রদদফ প্রাক-

প্রাথরভক সকদন্দ্র রক্ষা কাম ষক্রভ রযচাররত দয়দছ। 
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১.৩ প্রকদল্পয ভর কাম ষক্রভ: 

(ক) সকন্দ্ররবরত্তক রশু রক্ষা কভ ষসূরচ। প্রকদল্পয আওতায় ৮,৭৩১টি প্রাক-প্রাথরভক সকদন্দ্রয ভাধ্যদভ ১১.০০ রক্ষ রশুদক প্রাথরভক 

রফযারদয় বরতষয উদমাগী কদয সতারায রদক্ষয রক্ষা প্রদান;  

(খ) ফারড়দত, করভউরনটিদত ও রক্ষাদকদন্দ্র রশুয জন্য রশুফান্ধফ রযদফ ততরয এফাং রশুয মথামথ মত্নরফলদয় দচতনতা কাম ষক্রভ; 

(গ) Early Childhood Development (ECD) রফলয়ক এডদবাদকর, াভারজক উিুদ্ধকযণ ও গণদমাগাদমাগ 

 কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন; 

(ঘ) রশুয প্রাযরিক মত্ন ও রফকাদয ভরিত নীরত ২০১৩ প্রণয়ন; এফাং 

(ঙ) জাতীয় রক্ষানীরত-২০১০ ও জাতীয় রশুনীরত-২০১১ সত প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা অন্তর্ভ ষক্ত কযা; 

 

১.৪ প্রকদল্পয রক্ষয ও উদিশ্য: 

 

াভলগ্রক উশেশ্য: 

জন্ মথশক ছয় ফছয ফয়ী লশুশদয ফয় উমমাগী াযস্পলযক মত্ন এফং লশু সুরব লক্ষায অনুকূর  লনযাদ লযশফশ মকশন্দ্র, ফাড়ীশত 

এফং কলভউলনটিমত প্রাক-লক্ষা কাম টক্রশভ অংগ্রণ কযাশনা এফং তাশদয বুলদ্ধবৃলিক, আশফলগক এফং বালাগত ক্ষভতা উন্নয়শনয ভাধ্যশভ 

প্রাথলভক লফদ্যারশয় ড়াশুনা কযায উশমাগী কশয গশড় মতারা। 

 

সুরনরদ ষষ্ট উদিশ্য: 

(ক) প্রকল্প ফাস্তফায়ন এরাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা সকন্দ্র স্থান ও রযচারনায ভাধ্যদভ সভাট ১১.০০ রক্ষ রশুদক রক্ষা 

প্রদান; 

(খ)  রশুয প্রাযরিক রফকা রফলয়ক াভারজক উদ্ধুদ্ধকযণ এফাং গণদমাগাদমাগ কাম ষক্রভ অব্যাত যাখা ; 

(গ)  Early Learning and Development Standards (ELDS) অদেমায়ী ফাাংরাদদদ Early 

Childhood Care and Development (ECCD) পলকটত নীলত প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন এফং 

(ঘ) রশুয প্রাযরিক রফকা রফলয়ক সনটওয়াকষ রক্তারীকযণ এফাং ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফাং ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ াংরেষ্ট দমাগী াংস্থাগুদরায এ রফলদয় ক্ষভতা বৃরদ্ধয জন্য রশু একাদডরভদত প্রাযরিক রফকা সকন্দ্র স্থান ও 

রযচারনা কযা।  
 

১.৫ প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার (অদেদভাদন/াংদাধন):  

আদরাচয প্রকল্পটি ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফাং ফাাংরাদদ রশু একাদডরভয উদযাদগ ফাাংরাদদ যকায ও ইউরনদপ- এয সমৌথ 

অথ ষায়দন জুরাই’২০০৬ দত রডদম্বয’২০১০ ম ষন্ত সভয়াদকাদর ফাস্তফায়দনয কথা থাকদরও প্রকল্প াংদাধন অদেদভাদদনয সপ্ররক্ষদত তা 

সপব্রুয়ারয’২০০৭ দত রডদম্বয’২০১৩ সভয়াদকাদর ভাপ্ত কযা য়। 
 

প্রকল্প অদেদভাদন ও ফাস্তফায়নকারেঃ  

 প্রকল্প শুরু প্রকল্প ভারপ্ত 

(ক) ভর টিলল অনুমায়ী জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১০ 

(খ) ফ ষদল াংদারধত টিলল অনুমায়ী জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১৩ 

উৎ: (ললআয-২০১৩) 

 

  



3 

 

১.৬ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কার : 

(রক্ষ টাকায়) 

অদেদভাদদনয ম ষায় সভয়াদ  

 

অদেদভারদত ব্যয় 

সভাট টাকা  

রজওরফ 

(প্রোঃ াোঃ) 

হ্রা/বৃরদ্ধ (%) 

 

ভর রডররয  

তুরনায় 

ফ ষদল াংদারধত 

 রডরর’য তুরনায় 

ভর অদেদভারদত জুরাই-২০০৬  

শত  

লডশেয-২০১০ 

৭৮৩১.২০ 

৩৭১.৪০ 

(৭৪৫৯.৮০) 

-  

১ভ াংদাধন জুরাই-২০০৬  

শত  

লডশেয-২০১১ 

৭৪৭৮.৮৩ 

৩১৬.৬৯ 

(৭১৬২.১৪) 

১ফছয 

(২২.২২%) 

 

২য় াংদাধন জুরাই-২০০৬  

শত  

লডশেয-২০১২ 

৯৭৩৯.২৩ 

৩৮৫.৯০ 

(৯৩৫৩.৩৩) 

২ ফছয 

(৪৪.৪৪%) 

১ফছয 

(২২.২২%) 

৩য় াংদাধন জুরাই-২০০৬  

শত  

লডশেয-২০১৩ 

১৩৭৫২.০৯ 

৪৮৬.৬৬ 

(১৩২৬৫.৪৩) 

৩ ফছয 

(৬৬.৬৬%) 

২ ফছয 

(৪৪.৪৪%) 

উৎ: (ললআয-২০১৩) 

 

 

 

১.৭ প্রকল্প ব্যয়: 

প্রকল্প অদেদভারদত ফাদজট (প্রাক্কররত ব্যয়): 

 ভর 

(রক্ষ টাকায়) 

ফ ষদল াংদারধত 

(রক্ষ টাকায়) 

(ক) সভাট ৭৮৩১.২০ ১৩৭৫২.০৯ 

(খ) টাকা ৩৭১.৪০ ৪৮৬.৬৬ 

(গ) প্রকে াায্য ৭৪৫৯.৮০ ১৩২৬৫.৪৩ 

উৎ: (ললআয-২০১৩) 
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১.৮ প্রকদল্পয কদিাদনন্ট রবরত্তক ব্যয় ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত: 

প্রকদল্পয কদিাদনন্ট রবরত্তক ব্যয় ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরতেঃ (রর অদেমায়ী ফ ষদল াংদারধত)    (রক্ষ টাকায়) 

 

নাং ফ ষদল াংদারধত রর অদেমায়ী 

ব্যয় রফবাজন 

একক রর অদেমায়ী প্রাক্কররত প্রকৃত ফাস্তফায়ন রফচুযরতয 

প্রকৃত 

কাযণ 

(°) 

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভান (াংখ্যা) আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভান (াংখ্যা) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. কভ ষকতষায সফতন ৬ জন ৬৬ ৬  ৬৩.৪৮ ৬ -২.৫২ 

২. কভ ষচাযীয সফতন ৯ জন ৪৯.৩১ ৯ ৪৮.৮১ ৯ -০.৫০ 

৩. ফাড়ী বাড়া ফাফদ ২ জন ১১.৫৮ ২ ১০.০৫ ২ -১.৫৩ 

৪. উৎফ বাতা ফাফদ ১৫ জন ১৩.৫৪ ১৫ ১২.৫২ ১৫ -১.০২ 

৫. কভ ষকতষাদদয অন্যান্য আদেলরিক 

খযচ (রচরকৎা, সপ্রলণ রনদয়াগ এফাং 

ইতযারদ)   

২ জন ৮.১৬ ২ ৮.১৬ ২ ০০ 

৬. প্রকল্প ভারপ্ত সফরনরপট ১৩ জন ১৪.৭৯ ১৩ ১৪.৭৯ ১৩ ০০ 

৭. মাতায়াত ফাফদ ২০ জন ২২.২৯ ২০ ২১.২৯ ২০ -১.০০ 

৮. ফদরী/দায়ন ফাফদ ২ জন ০.৩৮ ২ ০.১৮ ২ -০.২০ 

৯. অরপ বাড়া HQ ২১.৮৭ HQ ২১.৮৭ HQ ০০ 

১০. অরতরযক্ত দারয়ত্ব বাতা ফাফদ ২জন ৪.১৩ ২ ৩.৭৪ ২ -০.৩৯ 

১১. ডাক সমাগাদমাগ ফাফদ LS ২১.০১ LS ১২.৯৭ LS -৮.০৪ 

১২. সটররদপান ফাফদ ২৩ সট ১৮.৬৬ ২৩ ১৭.৬৩ ২৩ -১.০৩ 

১৩. পযাক্স/ইন্টাযদনট ৪ সট ১.৩১ ৪ ১.১৪ ৪ -০.১৭ 

১৪. ারন HQ ৮.১০ HQ ৮.১০ HQ ০০ 

১৫. রফদুযৎ HQ ১০.৫৩ HQ ১০.৫৩ HQ ০০ 

১৬. গ্যা এফাং সদোর ১৭ গারড় ৪৬.৭৩ ১৭ ৪৫.৩৭ ১৭ -১.৩৬ 

১৭. ছাা এফাং প্রকানা HQ+8731 

ELCs 

৭২০.৭১ HQ+8731 

ELCs 

৭২০.৭১ HQ+8731 

ELCs 

০০ 

২০. সস্টনাযী ৬৫ জন ৩৬.০০ ৬৫ ৩৫.০২ ৬৫ -০.৯৮ 

২১. ফই এফাং াভরয়কী LS ১.৪০ LS ০.৯৪ LS -০.৪৬ 

২২. রফজ্ঞান ফাফদ LS ১.৫৯ LS ১.৫৯ LS ০০ 

২৩. সখরনা াভগ্রী 8731ELCs ১৬৬৪.৬৯ 8731ELCs ১৪১৮.০৫ 8731ELCs -

২৪৬.৬৪ 

২৫. প্ররক্ষণ ফাফদ ৮৭৩১ রক্ষক ১৭৭১.৯৪ ৮৭৩১ রক্ষক ১৬৬৬.৫০ ৮৭৩১ রক্ষক -

১০৫.৪৪ 

২৬. প্ররক্ষণ/রযদ ষন ফাফদ ১৩ জন ৪৬.৯০ ১৩ ২৬.৯০ ০৬ -২০.০০ 

২৭. বা/সরভনায ৪৬০০ জন ১৮৯.২৫ ৪৩০০ ১৮৯.২৫ ৪৩০০ ০০ 

২৮. আপ্যায়ন ফাফদ LS ৫.৬৫ LS ৫.১৬ LS -০.৪৯ 

২৯. অরতরযক্ত েভ ফাফদ LS ২.৭১ LS ২.৬৭ LS -০.০৪ 

৩০. ম্মানী/ রপ LS ৫.৮১ LS ৪.৬১ LS -১.২০ 

৩১. রক্ষকদদয ম্মানী ৮৭৩১ রক্ষক ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ রক্ষক ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ রক্ষক ০০ 

৩২. পদটাকর/ছাা LS ২.৭৯ LS ০.৪১ LS -২.৩৮ 

৩৩. করিউটায াভগ্রী LS ২.২০ LS ১.৯৭ LS -০.২৩ 

৩৪. করভটি রভটিাং ১৫৫ রভটিাং ৭১.৪৬ ১৫৫ রভটিাং ৭০.৬৫ ১৫৫ রভটিাং -০.৮১ 

৩৫. অন্যান্য (সযরজেঃ, ইনু্পদযন্প, ব্যাাংক, 

চাজষ, ট্যাক্স, কলন্টনশজলন্প 

এফাং ইতযারদ) 

৬৫ অরপ ২৬৪৪.০৬ ৬৫ অরপ ২৬৪৩.৯৫ ৬৫ অরপ -০.১১ 
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নাং ফ ষদল াংদারধত রর অদেমায়ী 

ব্যয় রফবাজন 

একক রর অদেমায়ী প্রাক্কররত প্রকৃত ফাস্তফায়ন রফচুযরতয 

প্রকৃত 

কাযণ 

(°) 

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভান (াংখ্যা) আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভান (াংখ্যা) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬. গাড়ী/কায যক্ষণাদফক্ষণ ১৭ গারড় ৩৩.৩১ ১৭ গারড় ২৩.২৩ ১৭ গারড় -১০.০৮ 

৩৭. আফাফত্র ৬৪ অরপ ১১.২৪ ৬৪ অরপ ১০.৬৭ ৬৪ অরপ -০.৫৭ 

৩৮. করিউটায ৬৫ অরপ ৬.৩৫ ৬৫ অরপ ৫.৪৫ ৬৫ অরপ -০.৯০ 

৩৯. অরপ দ্রফারদ ৬৫ অরপ ১২.১৬ ৬৫ অরপ ১০.২৮ ৬৫ অরপ -১.৮৮ 

৪০. অন্যান্য ৬৫ অরপ ১২.১৮ ৬৫ অরপ ৯.৬৪ ৬৫ অরপ -২.৫৪ 

৪১. ভাইদক্রাফা/ ভটয াইদকর ১ ভাইদক্রাফা 

এফাং ১৫ সভাটয 

াইদকর 

২৯.০৫ ১ ভাইদক্রাফা 

এফাং ১৫ সভাটয 

াইদকর 

২৯.০৫ ১ ভাইদক্রাফা 

এফাং ১৫ সভাটয 

াইদকর 

০০ 

৪২. করিউটায এফাং আদেলরিক 

দ্রব্যারদ 

২৪ সট ২৭.৪৬ ২৪ সট ২৭.৪৬ ২৪ সট ০০ 

৪৩. অরপ দ্রব্যারদ ৭১ সট ৮০.৬২ ৭১ সট ৮০.৬২ ৭১ সট ০০ 

৪৪. আফাফত্র ১৩৬ সট ৮.৯৮ ১৩৬ সট ৮.৯৮ ১৩১ সট ০০ 

৪৫. কযারটার ররড/বযাট       

৪৬. সভাট টাকা  (রক্ষ টাকায়)  ১৩,৭৫২.০৯  ১৩,৩৩৯.৫৮  ৪১২.৫১ 

উৎ: (ললআয-২০১৩) 

১.৯ প্রকল্প রযচারক াংক্রান্ত তথ্য: 

 

নং নাভ  

দফী (মফতন মের অনুমায়ী) 

মমাগদান তালযখ ফদরীয তালযখ ভন্তব্য 

১. মভাোঃ নুরুজ্জাভান, উলচফ 

 

১২.০৩.২০০৭ ০৩.০৩.২০১২ যুগ্ম-লচফ শদ শদান্নলত প্রাপ্ত য়ায় ভাশঝয 

লকছু ভয় জনপ্রান ভন্ত্রণারশয় দায়ন অফস্থায় 

লছশরন। ২. মভাোঃ নুরুজ্জাভান, যুগ্ম-লচফ 

 

০৯.০৪.২০১২ ১৮.০৩.২০১৩ 

৩. মভাোঃ নুরুজ্জাভান, লযচারক ১৯.০৩.২০১৩ ২০.০৭.২০১৩ লযচারক থাকাকারীন প্রকশে অলতলযক্ত দালয়ত্ব  

লশশফ প্রকে লযচারক লশশফ দালয়ত্ব ারন 

কশযশছন। 

৪. মভাোঃ কলপরউলেন কায়া, উলচফ 

 

২১.০৭.২০১৩ ৩১.১২.২০১৩ প্রকশেয মল ৫ভা এয দালয়ত্ব লতলন ারন 

কশযশছন। 

উৎ: (ললআয-২০১৩) 
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রিতীয় অধ্যায়: প্রকে প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা ও কভ ষ-দ্ধরত 

 

 

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায টভূরভ: 

প্রাক প্রাথরভক রক্ষা প্রাথরভক রফযারদয় াপল্যদোণ ষবাদফ সভৌররক রক্ষা অজষদন একটি প্রভারণত রবরত্ত। দৌরথফীজুদড় প্রাক প্রাথরভক রক্ষায 

এই প্রভারণত াপদল্য, ফাাংরাদদ যকায প্রাক প্রাথরভক রক্ষাদক অতযন্ত গুরুদত্বয াদথ রনদয়দছ। এই প্রদচষ্টায অাং রদদফ রশুয 

রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ সুরফধাফরিত জনদগাষ্ঠী, এরতভখানা, সজরখানা, চা-ফাগান, রততােী, ফাস্তুাযা আফান, ফরস্ত 

এরাকা, চয এরাকা, াাড়ী ও াওয এরাকাদক প্রাধান্য রদদয় সুরফধাফরিত রশুদদযদক রশু রক্ষা সদওয়া য়। এযই ধাযাফারকতায় 

আদরাচয প্রকল্পটিয কাদজয রক্ষয কতটুকু অরজষত দয়দছ এফাং এয িাব্য প্রবাফ রনণ ষয় কযায জন্য একটি ভীক্ষা িাদন কযা প্রদয়াজন 

ফদর ফাাংরাদদ যকায ভদন কদয । সই সপ্ররক্ষদত প্রস্তারফত প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা কাম ষক্রভ রযচরনায জন্য ভীক্ষায রনদভাক্ত উদিশ্য 

াভদন সযদখ গদফলণা সকৌর প্রস্তাফনা কযা য়েঃ  

 

 

২.২ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায উদিশ্য: 

১.  Revised Technical Project Proposal (RTPP) অদেমায়ী RTPP এয প্রধান Components/কাম ষাফরীয 

ফাস্তফায়ন অফস্থা ম ষাদরাচনা কযা; 

২.  প্রকদল্পয আওতায় ক্রয়ভ ( Procurement Process) অথ ষাৎ দযত্র আফান, দযদত্রয ভল্যায়ন, ক্রয় দ্ধরত অদেদভাদন, 

চুরক্ত িাদন প্রভৃরত) ররআয-২০০৮ অদেযণ কদয কযা দয়দছ রকনা তা যীক্ষা কযা;  

৩.  প্রকদল্পয পরপ্রসূতা/কাম ষকারযতা ( Effectiveness) রনণ ষয় কযা, মা রশুয রফকা ও রশু রক্ষায ভান বৃরদ্ধদত াায্য কযদফ;  

৪.  এই প্রকদল্পয আওতায় Early Learning and Development Standards (ELDS) অদেমায়ী ফাাংরাদদদ 

Early Childhood Care and Development (ECCD) িরকষত নীরত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন ; এফাং রশুয 

প্রাযরিক মত্ন ও রফকাদয ভরিত নীরত ২০১৩ প্রণয়ন কযা দয়দছ রকনা তায ম ষাদরাচনা ও ভল্যায়ন কযা; 

৫.  RTPP প্রকদল্পয ধাযণা (Concept), রডজাইন ও ফাস্তফায়ন এফাং এয অন্যান্য কাম ষক্রদভয ফরতা ও দুফ ষরতা রচরিত কযা;  

৬.  ফারড়, করভউরনটি এফাং রক্ষাদকদন্দ্র রশুয রশুফান্ধফ রক্ষায রযদফ ও ভান উন্নয়ন  এফাং ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযায জন্য প্রদয়াজনীয় 

সুারয প্রদান কযা; 

৭.  Early Childhood Development (ECD) রফলয়ক এডদবাকর, াভারজক উিুদ্ধকযণ ও গণদমাগাদমাগ রফলয় 

ম ষাদরাচনা কযা ও সুারয প্রদান কযা; 
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২.৩ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায কভ ষরযরধ (TOR): 

প্রকল্পটিয প্রবাফ ভল্যায়ন কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য যাভ ষক প্ররতষ্ঠান রনম্নরূ দারয়ত্ব ারন কযদফ, রকন্তু ীভাফদ্ধ নয়; 

 

(১) প্রকশেয টভূরভ, উদিশ্য, অদেদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ ষায়ন, ফছযরবরত্তক ফযাি চারদা, চারদা অদেমায়ী 

এরডর ফযাি, অফভৄরক্ত ও ব্যদয়য প্রারিক তথ্য ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

(২)  প্রকদল্পয উদিশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ; 

(৩)  প্রকদল্পয আওতায় িারদত রফরবন্ন ণ্য/কাম ষ ও সফা াংগ্রদয ( Procurement) মক্ষশে প্রচলরত ংগ্র আইন  লফলধভারা 

(PPR, উন্নয়ন শমাগীয গাইড রাইন ইতযালদ) প্রলতারন কযা শয়শছ লকনা ম লফলশয় ম টাশরাচনা  ম টশফক্ষণ; 

 (৪) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ষ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদত রনধ ষারযত সস্পররপদকন, গুণগত ভান ও রযভাণ অদেমায়ী 

প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র কযা দয়রছর রকনা তা মাচাই কযা; 

(৫) প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন িরকষত রফরবন্ন রফলয় সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প 

ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

 (৬) প্রকদল্পয ফররদক, দুফ ষররদক, সুদমাগ ও ঝুঁরক  (SWOT) লফশেলণ এফং বরফষ্যদত একই ধযদনয প্রকল্প গ্রণ  ও ফাস্তফায়দনয 

সক্ষদত্র মশথাযুক্ত সুালয প্রদান; 

 (৭) প্রকশেয প্রধান প্রধান কাশজয গুণগতভান  প্রলক্ষণ প্রদান ংক্রান্ত লফলশয়য উয ম টাশরাচন  ভতাভত; 

(৮) প্রকদল্পয সকান উদিশ্য অম্পূণ ষ থাকদর তায কাযণ ম ষাদরাচনা কযা। 

(৯)    ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কতৃষক আদযারত অন্যান্য াংরেষ্ট কাজ িাদন।  

(১০)  প্রকদল্পয অিরবরত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগরত (ফাস্তফ ও আরথ ষক) তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, রফদেলণ,াযণী/সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান 

ও ম ষাদরাচনা; 

(১১) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর আদেলরিক 

রফলয়ারদ রনদয় ম ষাদরাচনা/ম ষদফক্ষণ; 

(১২) প্রকে এরাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা মকন্দ্র স্থান, লযচারনায ংক্রান্ত, প্রাযরিক রফকা রফলয়ক াভারজক উদ্ধুদ্ধকযণ , 

নীরত প্রণয়ন, প্রাযলম্ভক লফকা মকন্দ্র স্থান  লযচারনা লফলয় ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ; 

(১৩) প্রকশেয আতায় পালদত মূর কাম টক্রভমূশয কাম টকালযতা  উশমালগতা লফশেলণ এফং লফশল পরতা (Success 

Stories মলদ থাশক) লফলশয় আশরাকাত; 

(১৪) উরেরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম ষদফক্ষদণয রবরত্তদত প্রশয়াজনীয় সুালয প্রকল্প এরাকা সথদক াংগৃীত তদথ্যয  রবরত্তদত ভল্যায়ন 

প্ররতদফদন প্রণয়ন ও ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কতৃষক অদেদভাদন গ্রণ; 

(১৫)  স্থানীয় ম ষাদয়য একটি ও জাতীয় ম ষাদয়য একটি কভ ষারা আদয়াজন কদয ভল্যায়ন কাদজয ম ষদফক্ষ ণ (Findings) ভ 

অফলত কযা  কভ টারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুালযমূ লফশফচনা কশয ভল্যায়ন প্রলতশফদনটি চূড়ান্তকযণ;  
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২.৪ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায কভ ষ-রযকল্পনা:  

নাং কাদজয রফস্তযণ ১ভ ভা ২য় ভা ৩য় ভা ৪থ ষ ভা 

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

 ১ভ ম ষাদয়য কাজ                 

১ প্রাযরিক কাজ এফাং রযকল্পনা প্রস্তুত কযা                  

২ আইএভইরড কতৃষদক্ষয াদথ প্রাথরভক বা                 

৩ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা দ্ধরত চূড়ান্তকযণ ও ফাস্তফায়ন 

রযকল্পনা প্রণয়ন 

                

৪ প্রকদল্পয রফরবন্ন ভাপ্ত প্ররতদফদন, ভাধ্যরভক উাত্ত ও 

অন্যান্য দমাগী তথ্য উাত্ত াংগ্র ও ম ষাদরাচনা কযা 

                

৫ আইএভইরড কতৃষদক্ষয াদথ ভীক্ষায 

রযকল্পনা(ইনদন রযদাট ষ)রনদয় আদরাচনা  

                

৬ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায রডজাইন ও প্রাযরিক প্ররতদফদদনয 

খড়া উস্থান কযা 

                

৭ ভীক্ষায রডজাইন ও প্রাযরিক প্ররতদফদন আইএভইরডয 

সটকরনকযার করভটিয অদেদভাদদনয জন্য স কযা 

                

৮ সটকরনকযার করভটিয অদেদভাদন ও যাভ ষ অদোদয 

রস্টয়ারযাং করভটিয অদেদভাদদনয জন্য স 

                

৯ প্রাথরভক/ভাঠ ম ষায় দত তথ্য াংগ্রকাযীদদয ওরযদয়দন্টন 

এফাং প্ররক্ষণ িাদন  

                

১০ ভীক্ষায উকযণ চূড়ান্তকযণ এফাং ভীক্ষায কাদজয রপ্র-

সটরস্টাং িন্ন কযা 

                

 ২য় ম ষাদয়য কাজ                 

১১ তথ্য-উাত্ত াংগ্রদয জন্য ভীক্ষায কাদজ তথ্য 

াংগ্রকাযীদদয ভাদঠ সপ্রযণ কযা  

(সপাকা গ্রু, রশু রক্ষা সকন্দ্র ম ষদফক্ষণ কযা সক 

স্টারড,কী ইনপযদভন্ট াক্ষাৎকায গ্রণ কযা) 

                

 ৩য় ম ষাদয়য কাজ                  

১২ করিউটাদয তথ্য এরি ও রফদেলদণয জন্য করিউটায 

সপ্রাগ্রাভ ততরয কযা 

                

১৩ তথ্য িাদনা ও সকারডাং কযা                 

১৪ তথ্য এরি ও প্ররক্রয়াকযণ                 

১৫ তথ্য রফদেলণ/াংদেলণ এফাং ছদক উস্থান          

 

        

১৬ প্ররতদফদদনয প্রাথরভক খড়া প্ররতদফদন িাদন কযা                 

১৭ ১ভ খড়া প্ররতদফদন অদেদভাদদনয জন্য সটকরনকযার 

করভটিদত উস্থান কযা 

                

১৮ সটকরনকযার করভটিয যাভ ষ  এফাং ভতাভত অন্তর্ভ ষক্ত কদয 

২য় খড়া প্ররতদফদন প্রস্তুত কদয রস্টয়ারযাং করভটিয 

অদেদভাদদনয জন্য উস্থান  

                

১৯ ২য় খড়া প্ররতদফদন সডররভরনদন স্থানীয় কভ ষারা কযা                 

২০ রস্টয়ারযাং করভটিয যাভ ষ  এফাং ভতাভত অন্তর্ভ ষক্ত কদয 

চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রস্তুত কযা 

                

২১ চূড়ান্ত খড়া প্ররতদফদন সডররভরনদন জাতীয় কভ ষারা 

কযা 

                

২২ চূড়ান্তবাদফ িাদন এফাং অদেদভাদনকৃত প্রবাফ ভল্যায়ন 

ভীক্ষা প্ররতদফদন স কযা 
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২.৫ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায ধাযণাগত কাঠাদভা (Conceptual Framework): 

একটি রভে গদফলণা দ্ধরত এই প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা রযচারনা কযদত ব্যফায কযা দয়দছ। এই ভীক্ষা কাদজয গদফলণায় তথ্য 

াংগ্রদয জন্য রযভাণগত ও গুণগত উবয় দ্ধরত ব্যফায কযা দয়দছ। রযভাণগত তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র  সুরফধাদবাগী রশু রফকাদয 

অবীক্ষা গ্রদণয জন্য প্রশ্নাফরীদত অন্তর্ভ ষক্ত কযা দয়দছ। অন্যরদদক গুণগত তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র  প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষাদদয াক্ষাৎকায 

(KII) গ্রণ এফাং সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) কদয তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ।  প্রাথরভক তথ্য াংগ্র উকযণ ছাডাও , এই প্রকদল্পয 

াদথ িরকষত রফরবন্ন ম ষাদরাচনা রযদাট ষ এফাং প্রকল্প াংরেষ্ট দররর ব্যফায ও ম ষাদরাচনা কযা দয়দছ।  এই কর রফদফচনায় রনদয় 

আদরাচয প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায় রনম্নফরণ ষত দ্ধরত অদেযণ কদয তথ্য াংগ্র কযা শয়শছ এফাং গদফলণায রনরদ ষষ্ট উদিশ্য রযভাদয জন্য 

তথ্য রফদেলণ কদয প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

কাম ষাফরী কভ ষ-দ্ধরত রফদেলণ 

(১) প্রকশেয টভূরভ, উদিশ্য, অদেদভাদন/াংদাধ ন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার ও অথ ষায়ন, 

ফছযরবরত্তক ফযাি চারদা, চারদা অদেমায়ী এরডর ফযাি, অফভৄরক্ত ও ব্যদয়য প্রারিক 

তথ্য ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

(২)  প্রকদল্পয উদিশ্য অজষদনয অফস্থা ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ; 

(৩)  প্রকদল্পয আওতায় িারদত রফরবন্ন ণ্য/কাম ষ ও সফা াংগ্রদয ( Procurement) 

মক্ষশে প্রচলরত ংগ্র আইন  লফলধভারা (PPR, উন্নয়ন শমাগীয গাইড রাইন ইতযালদ) 

প্রলতারন কযা শয়শছ লকনা ম লফলশয় ম টাশরাচনা  ম টশফক্ষণ; 

 (৪) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত ণ্য, কাম ষ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদত রনধ ষারযত 

সস্পররপদকন, গুণগত ভান ও রযভাণ অদেমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ 

াংগ্র কযা দয়রছর রকনা তা মাচাই কযা; 

(৫) প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন িরকষত রফরবন্ন রফলয় সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা 

ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরদ্ধ 

ইতযারদয কাযণ অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

 (৬) প্রকদল্পয ফররদক, দুফ ষররদক, সুদমাগ ও ঝুঁরক  (SWOT) লফশেলণ এফং বরফষ্যদত একই 

ধযদনয প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র মশথাযুক্ত সুালয প্রদান; 

 (৭) প্রকশেয প্রধান প্রধান কাশজয গুণগতভান  প্রলক্ষণ প্রদান ংক্রান্ত লফলশয়য উয 

ম টাশরাচনা  ভতাভত; 

(৮) প্রকদল্পয সকান উদিশ্য অম্পূণ ষ থাকদর তায কাযণ ম ষাদরাচনা কযা; 

(৯)   ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) কতৃষক আদযারত অন্যান্য াংরেষ্ট কাজ িাদন; 

(১০)  প্রকদল্পয অিরবরত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগরত (ফাস্তফ ও আরথ ষক) তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, 

রফদেলণ,াযণী/সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান ও ম ষাদরাচনা; 

(১১) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য 

প্রদয়াজনীয় জনফর আদেলরিক রফলয়ারদ রনদয় ম ষাদরাচনা/ম ষদফক্ষণ; 

(১২) প্রকে এরাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা মকন্দ্র স্থান, লযচারনায ংক্রান্ত, প্রাযরিক 

রফকা রফলয়ক াভারজক উিুদ্ধকযণ,  নীরত প্রণয়ন , প্রাযলম্ভক লফকা মকন্দ্র স্থান  

লযচারনা কযা লফলয় ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ; 

প্রাথরভক ও 

ভাধ্যরভক তথ্য 

উাত্ত অধ্যয়ন 

ও রফদেলণ 

এফাং রক 

ইনপযদভন্ট 

ইন্টাযরবউ  

(KII) 

রফলয়রবরত্তক 

রফদেলণ এফাং 

ফণ ষনাভরক 

রযাংখ্যান 

 

 

(১৩) প্রকশেয আতায় পালদত মূর কাম টক্রভমূশয কাম টকালযতা  উশমালগতা লফশেলণ এফং 

লফশল পরতা (Success Stories মলদ থাশক) লফলশয় আশরাকাত; 

(১৪) উরেরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম ষদফক্ষদণয রবরত্তদত প্রশয়াজনীয় সুালয প্রকল্প এরাকা সথদক 

াংগৃীত তদথ্যয  রবরত্তদত ভল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন ও ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) 

কতৃষক অদেদভাদন গ্রণ; 

(১৫)  স্থানীয় ম ষাদয়য একটি ও জাতীয় ম ষাদয়য একটি কভ ষারা আদয়াজন কদয ভল্যায়ন কাদজয 

ম ষদফক্ষণ (Findings) ভ অফলত কযা  কভ টারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুালযমূ 

লফশফচনা কশয ভল্যায়ন প্রলতশফদনটি চূড়ান্তকযণ; 

রশু জ্ঞান 

উন্নয়ন যীক্ষা, 

সপাকা গ্রু 

আদরাচনা 

এফাং রক 

ইনপযদভন্ট 

ইন্টাযরবউ  

(KII) 

 

 

রফলয়রবরত্তক 

রফদেলণ 
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২.৬ প্রকল্প এরাকা: 

প্রকদল্পয অন্তভূ ষক্ত ২৭টি সজরা/সৌয এরাকা সমখাদন ব্রাক, গ্রাভীণ রক্ত, দ্ররক এফাং আইরএভএ এয ায়তায় প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা 

দয়দছ।  

 াংদারধত প্রকল্প অদেমায়ী 

রনফ ষারচত এরাকা 

ফাাংরাদদদয ভানরচত্র 

রফবাগ/অির নাং সজরা  

 

 

 

 

 

 ভানরচত্র: প্রকল্প এরাকা। 

 রটি 

কদ ষাদযন/ 

সৌয এরাকা 

১ ঢাকা রটি কদ ষাদযন 

২ যাজাী রটি কদ ষাদযন 

৩ চট্টগ্রাভ রটি কদ ষাদযন 

৪ খুরনা রটি কদ ষাদযন 

৫ াবায সৌযবা 

ঢাকা  ৬ জাভারদয 

৭ সনত্রদকানা 

৮ রকদাযগঞ্জ 

৯ সযদয 

১০ নাযায়নগঞ্জ 

১১ গাজীদয 

১২ ভয়ভনরাং 

রদরট ১৩ সুনাভগঞ্জ 

১৪ রফগঞ্জ 

১৫ সভৌরবীফাজায 

১৬ রদরট 

ফরযার  ১৭ সবারা 

১৮ টুয়াখারী 

১৯ ফরযার 

খুরনা ২০ খুরনা 

২১ াতক্ষীযা 

যাজাী ২২ রযাজগঞ্জ 

২

৩ 

নওগাঁ 

যাংদয 

২৪ যাংদয 

২৫ নীরপাভাযী 

২৬ ঠাকুযগাঁও 

চট্টগ্রাভ 
২৭ কক্সফাজায 
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২.৭ প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায তথ্য াংগ্র দ্ধরত ও উকযণেঃ 

প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায জন্য প্রধা নত দু’টি দ্ধরতদত (ক) াংখ্যাগত তথ্য াংগ্র ( Quantitave Method) ও (খ) গুণগত তথ্য 

াংগ্র (Qualititative Method) তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। যাভ ষক প্ররতষ্ঠান তথ্য াংগ্রদয জন্য অবীক্ষা, কাঠাদভাফদ্ধ প্রশ্নত্র, 

সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) এফং প্রকল্প াংরেষ্ট ব্যরক্তদদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দয়দছ। এই গদফলণা কাদজ গুণগত এফাং াংখ্যাগত 

তথ্য এফাং এ জন্য মথামথ তথ্য াংগ্র, উকযণ, াংরেষ্ট রযভাদয রফরবন্ন রনদদ ষক ব্যফায কযা দয়দছ, সমন প্ররতদফদদন মথামথ পর 

রাব য়। ভীক্ষায় ব্যফহৃত  প্রশ্নত্র এফাং অবীক্ষায একটি সট ততরয কদয াংযুক্ত কযা দয়দছ। এগুদরাদক আইএভইরড’য াংরেষ্ট 

করভটি/কভ ষকতষাদদয ভতাভত ও রপল্ড সটদস্টয রবরত্তদত চূড়ান্ত কযা দয়দছ।  

সকায়ারন্টদটটিব দ্ধরতদত তথ্য াংগ্রদয সক্ষদত্র অবীক্ষা এফাং সকন্দ্র প্ররত ভীক্ষা  কযা দয়দছ। কর ধযদনয নভৄনা উত্তযদাতায কাছ সথদক 

তথ্য াংগ্র কযায জন্য কাঠাদভাফদ্ধ (Structured) প্রশ্নত্র ব্যফায কযা দয়দছ। 

সকায়াররদটটিব দ্ধরতদত তথ্য াংগ্রদয জন্য সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) এফাং কী ইনপযদভন্ট ইন্টাযরবউ (KII) দ্ধরত ব্যফায 

কযা দয়দছ। এ ছাড়া প্রদয়াজনীয় দররর ও প্ররতদফদন (সমভন, টিরর’য রযদাট ষ, প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতদফদন, Early Childhood 

Care and Development িরকষত  নীরত, জাতীয় রক্ষানীরত-২০১০ এফাং জাতীয় রশুনীরত-২০১১ ইতযারদ) ম ষাদরাচনা 

কযা দয়দছ। 

২.৭.১: প্রকশেয রগশেভ (Logframe) 

Input Indicator Output Indicator Outcome Indicator Impact Indicator 

১. ৮৭৩১টি  প্রাক-প্রাথরভক 

রক্ষা সকন্দ্র স্থান ও 

রযচারনায ভাধ্যদভ সভাট 

১১.০০ রক্ষ রশুদক রক্ষা 

প্রদান 

৮৭৩১টি লক্ষা মকন্দ্র স্থান 

কযা এফং লক্ষা কাম টক্রভ 

লযচারনা কযা 

 

 

লক্ষাথীয জ্ঞান অজটশনয 

সুশমাগ সৃলষ্ট 

প্রাথলভক লফদ্যারশয় বলতট সুশমাগ 

বতলয শয়শছ; 

াপল্যজনকবাশফ প্রাথলভক লক্ষা 

ভাপ্তকযণ; 

ঝশয ড়া হ্রা াশফ; 

২. লক্ষকশদয প্রলক্ষণ প্রলক্ষণ গ্রণ লক্ষা প্রদাশন দক্ষতা মফশড়শছ লক্ষা প্রদাশনয গুনগত ভান বৃলদ্ধ 

মশয়শছ 

৩. অরববাফকদদয উিুদ্ধকযণ         

এফাং গণদমাগাদমাগ দচতনতা 

সৃরষ্ট 

অলববাফক শচতনতা 

কাম টক্রভ (ভা ভাশফ); 

লশু লক্ষা লফলশয় স্থানীয় 

কলভটি গঠন এফং কাম টক্রভ 

চারাশনা; 

অলববাফকযা শচতন শয়শছ; 

লশু লক্ষা লফলশয় াধাযন 

ভানুশলয শচতনতা বৃলদ্ধ 

মশয়শছ; 

অলববাফকযা লশুশদয লশু লফকা 

মকশন্দ্র াঠাশফ 

৪. লক্ষা উকযণ ৮৭৩১ লক্ষা মকশন্দ্র লক্ষা 

উকযণ যফযা কযা 

লক্ষা গ্রশণ লশুযা আগ্রী 

শয়শছ; 

লশু উশমাগী লক্ষা কাম টক্রভ 

মফা মদয়া শয়শছ; 

লক্ষায লযশফ উন্নত শয়শছ; 

লক্ষায় লশুযা আগ্রী শয়শছ; 

লশুয ালফ টক লফকা অলজটত শমশছ; 

৫. Early Childhood 

Care & 

Development 

(ECCD) পলকটত নীলত 

প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

জাতীয় লক্ষা নীলত-২০১০ 

এফং জাতীয় লশু নীলত-২০১১ 

মত লশুয প্রাক-প্রাথলভক 

লক্ষা লফলয় অন্তবৄ টক্ত কযা; 

লশুয প্রাযলম্ভক মত্ন  

লফকাশয ভলিত নীলত-

২০১৩ প্রণয়ন কযা;  

লশু লক্ষায় জাতীয় ম টায় 

সুলনলদ টষ্ট নীলতভারা প্রণীত 

শয়শছ; 

লশু লক্ষা লফলয়ক জাতীয় 

ম টাশয় সুলনলদ টষ্ট লদকলনশদ টণা 

 কাম টক্রভ লচলিৃত শয়শছ; 

মদশয কর লশুয প্রাক-প্রাথলভক 

লক্ষায় অংগ্রশণয লনশ্চয়তা বতলয 

শয়শছ; 

প্রাক-প্রাথলভক লক্ষায় অংগ্রশণয 

ভাধ্যশভ প্রাথলভক লক্ষায় গুনগত  

লযভাণগত লযফতটন শয়শছ; 

৬. রশুয  প্রাযরিক রফকা 

রফলয়ক সনটওয়াকষ 

রক্তারীকযণ এফাং ভররা ও 

রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফাাংরাদদ রশু একাদডরভ 

াংরেষ্ট দমাগী াংস্থাগুদরায 

এ রফলদয় ক্ষভতা বৃরদ্ধয জন্য 

রশু একাদডরভদত প্রাযরিক 

রফকা সকন্দ্র স্থান ও 

রযচারনা কযা 

কভ টকতটাশদয প্রলক্ষণ প্রদান; 

রলজলস্টক াশাট ট প্রদান; 

 

লশু লক্ষা লফলশয় যকাযী 

এফং  মফযকাযী ংস্থা 

গুশরায ভশধ্য শমালগতা বৃলদ্ধ 

মশয়শছ 

লশু লক্ষা লফলময় লফলবন্ন 

ংস্থাগুশরায জ্ঞান এফং অলবজ্ঞতা 

অলধক কাম টকালযতায লত ব্যফায 

কযা ম্ভফ শয়শছ। 
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২.৭.২ ভীক্ষা কাদজয নভৄনা ও নভৄনায়ন সকৌরেঃ 

“রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা ” প্রকদল্প সফজ রাইন না থাকায়, ফতষভান প্রকল্প ভল্যায়ন গদফলণায় রনয়ন্ত্রণ অধ্যায়ন  (case control 

study) নকা অদেযণ কযা দয়দছ। এই সপ্রক্ষাদট গদফলণায জন্য অাংগ্রণকাযী রশুদদয দুটি বাদগ তথ্য াংগ্র কযা য়। একটি,  

“রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা” প্রকদল্প সুরফধাদবাগকাযীদদয দরদক (২০১৩ াদর ইএরররড রক্ষাপ্রাপ্ত ৫-৬ ফছদযয রশু, মাযা ফতষভাদন 

৯-১০ ফছদযয রশু) যীক্ষণদর এফাং  ভফয়ী সুরফধাদবাগী নয় (একই ফয়ী াধাযণ রশু মাযা ইএরর রক্ষাপ্রাপ্ত নয়) রনয়ন্ত্রণ দর 

রদদফ রফদফচনা কযা দয়দছ। প্রাক্কররত নভৄনায আকায রনধ ষাযদণ রনদম্ন ফরণ ষত ( Cochran, W.G. ,1972) পযভৄরা ব্যফায কযা 

দয়দছ। 

2

2 )1(

d

ppz
n


  

সমখাদন, 

n = প্রাক্কলরত নমুনা (The Estimated Sample Size) 

d = প্রালন্তক লফচ্যযলত (The Marginal Error) 

p= প্রশাযন অফ এক্সশাজড (Proportion of exposed)  

z = আদ ষভানকৃত রযরভত চরক, মা ৫% নীভায় ১.৯৬ (Value of the Standard Normal Deviate) 

z=১.৯৬, p=০.৫, d=০.০৫, প্রাক্কররত নভৄনায আকায ৭৭০ মথা ৩৮৫ জন ইএরর সুরফধাদবাগী রক্ষাপ্রাপ্ত রশু (২০১৩ াদর 

ইএরররড রক্ষাপ্রাপ্ত ৫-৬ ফছদযয রশু, মাযা ফতষভাদন ৯-১০ ফছদযয রশু)  এফাং ৩৮৫ জন একই ফয়ী াধাযন রশু (মাযা ইএরর 

রক্ষাপ্রাপ্ত নয়)।  

২.৭.৩ ভীক্ষা কাদজয জন্য রনফ ষারচত সবৌদগাররক এরাকা:  

যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ১৪টি সজরায ৭০টি রশু রফকা সকন্দ্র দত তথ্য াংগ্রদয রযকল্পনা প্রণয়ন কদয।  ২০০৬-২০১৩ াদর স্থারত এফাং 

চরভান রনফ ষারচত রশুদকন্দ্রগুদরায রকছু াংখ্যক ফতষভাদন চালু রছর না। এছাড়া অদনক সকন্দ্র ফন্ধ থাকায় ফা স্থানান্তরযত ওয়ায় াংরেষ্ট 

সকদন্দ্রয রক্ষক এফাং রক্ষাথীদদয রচরিত কযা িফ য়রন। সদক্ষদত্র ১৪টি সজরা সথদক ফ ষদভাট ৫৪টি সকন্দ্র তথ্য াংগ্র এফাং ৫০জন 

রক্ষদকয াক্ষাৎকায ( KII) সনয়া দয়দছ।   যাভ ষক প্ররতষ্ঠান ভগ্র সদদ ভীক্ষায জন্য ৭ রফবাগদক সছাট-ফড় রদদফ সমভন, ঢাকা 

রফবাগ সথদক ৩ সজরা, অফরষ্ট অন্যান্য রফবাগ সথদক ১টি কদয সজরা এফাং কর রটি কদ ষাদযন ও সৌয এরাকাদক ভীক্ষায এরাকা 

রদদফ রনফ ষাচন কযা য়।  উদেখ্য, প্রকদল্পয রক্ষয ও উদিদশ্যয গুরুত্ব রফদফচনায় দুগ ষভ রফরচ্ছন্ন এফাং ররছদয় ড়া জনদ রদদফ এই 

ভীক্ষায় রযাজগঞ্জ ও নওগায রফর এরাকা, রফগদঞ্জয াওয এরাকা এফাং কক্সফাজাদযয াাড়ী এরাকা অন্তর্ভ ষক্ত কযা দয়দছ। 

 

সটরফর-২.২: ভীক্ষা কাদজয জন্য রনফ ষারচত সবৌদগাররক এরাকা:  

ভীক্ষায জন্য রনফ ষারচত এরাকা 

(সজরা, রটি কদ ষাদযন এফাং 

সৌযবা) 

ভীক্ষায 

জন্য 

রনফ ষারচত 

রশু 

সকন্দ্র  

ভীক্ষায় 

প্রাপ্ত প্রকে 

দ্বাযা 

লযচালরত 

লশু মকন্দ্র  

িারদত ভীক্ষা কাদজয সকন্দ্র 

প্ররত তথ্য (াংখ্যা) 

ভন্তব্য 

রফবাগ/অি

র 

ক্ররভক 

সজরা াংখ্যা ংখ্যা সকন্দ্র 

রক্ষদকয 

াংখ্যা 

সকন্দ্র 

রক্ষাথীদদয 

াংখ্যা 

এপলজলড 

 রটি 

কদ ষাদযন/ 

সৌয 

এরাকা 

ঢাকা রটি কদ ষাদযন ৫ ৪ ৩ ৫৫ ১ এই প্রকে দ্বাযা লযচালরত শয়লছর 

এফং এখন চরভান আশছ এভন, মই 

কর মকন্দ্র শত তথ্য াংগ্র কযা 

দয়দছ। 

যাজাী রটি 

কদ ষাদযন 

৫ ৫ ৫ ৬০ ১ 

চট্টগ্রাভ রটি 

কদ ষাদযন 

৫ ৫ ৫ ৬০ ১ 

খুরনা রটি কদ ষাদযন ৫ ২ ২ ৩৪ - 

াবায সৌযবা ৫ ৫ ৫ ৬০ ১ 

ঢাকা নাযায়নগঞ্জ ৫ ৫ ৪ ৬০ - 

গাজীদয ৫ - - - - মকশন্দ্রয তালরকা  তথ্য াওয়া মায় নাই। 



13 

 

ভীক্ষায জন্য রনফ ষারচত এরাকা 

(সজরা, রটি কদ ষাদযন এফাং 

সৌযবা) 

ভীক্ষায 

জন্য 

রনফ ষারচত 

রশু 

সকন্দ্র  

ভীক্ষায় 

প্রাপ্ত প্রকে 

দ্বাযা 

লযচালরত 

লশু মকন্দ্র  

িারদত ভীক্ষা কাদজয সকন্দ্র 

প্ররত তথ্য (াংখ্যা) 

ভন্তব্য 

রফবাগ/অি

র 

ক্ররভক 

সজরা াংখ্যা ংখ্যা সকন্দ্র 

রক্ষদকয 

াংখ্যা 

সকন্দ্র 

রক্ষাথীদদয 

াংখ্যা 

এপলজলড 

ভয়ভনরাং ৫ - - - - মকশন্দ্রয তালরকা  তথ্য াওয়া মায় নাই। 

রদরট রফগঞ্জ (াওড়) 

) 

৫ ৫ ৫ ৬০ -  

ফরযার ফরযার ৫ ৫ ৫ ৬০ - 

খুরনা খুরনা ৫ ৫ ৪ ৬০ ১ দালয়ত্বপ্রাপ্ত লক্ষকশক ায়া মায় নাই। 

০ 
যাজাী রযাজগঞ্জ/নওগাঁ (রফর) ৫ ৩ ৩ ৩৬ ১ লক্ষাথী খুশেঁ ায়া মায় নাই। 

 যাংদয ঠাকুযগাঁও ৫ ৫ ৫ ৬০   -  

চট্টগ্রাভ কক্সফাজায (াাড়ী) ৫ ৫ ৪ ৬০ - দালয়ত্বপ্রাপ্ত লক্ষকশক ায়া মায় নাই। 

 

ফ ষদভাট ১৪ ৭০ ৫৪ ৫০ ৬৬৭ ৬  

*১৪টি সজরায ৭০টি রশু রফকা সকন্দ্র দত  প্রাক্কলরত নমুনা ংখ্যা ৭৭০ শর ৬৬৭ জশনয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা শয়শছ। কাযণ মকান 

মকান লনফ টালচত মজরায় প্রকে দ্বাযা লযচালরত (২০১৩ াশরয পুযাশনা) মকশন্দ্রয নাভ ায়া মায় নাই এফং লকছু লকছু মকশন্দ্র লক্ষাথী খুশেঁ 

ায়া মায় নাই।  

 

২.৭.৪ াংখ্যাতারিক (Quantitative Method) তথ্য াংগ্র  

ভাঠ ম ষাদয় তথ্য াংগ্রদয কাজ ৪ প্তাদয ভদধ্য সভাট ৬৬৭ জদনয অবীক্ষা গ্রণ কযা দয়দছ। তথ্য াংগ্রকাযী রনধ ষারযত এরাকায় 

কার/রফকার একই রদদন রপডব্যাদকয ব্যফস্থা কযা দয়দছ।  ভাঠ ম ষাদয় প্ররতটি দোযণকৃত প্রশ্নত্র রদন সদল িাদনা এফাং িা দনায 

উদিদশ্য ভাঠ ম ষাদয় থাকাকারীনই র্ভরগুদরা াংদাধন কযা দয়দছ ও সমগুদরা াংদাধন িফ না সদক্ষদত্র দনযায় তথ্য াংগ্র কদয 

অম্পূণ ষ প্রশ্নত্র ফাদ সদয়া দয়দছ। সমভন, ১. উত্তযরফীন প্রশ্নত্র, ২. অম্পূণ ষ উত্তয, ৩. উত্তয মথাথ ষ নয়, অাভঞ্জস্য ফা ক্র রচি সদয়া 

উত্তয ইতযারদ। 

তথ্য াংগ্রদয দ্ধরত তথ্য দাতা/ তথ্য প্রদানকাযী অাংগ্রণকাযী/তথ্যদাতায াংখ্যা 

অবীক্ষা  যীক্ষণ দর লশু ৩৩৯ 

রনয়ন্ত্রণ দর লশু ৩২৮ 

সকন্দ্র প্ররত ভীক্ষা (সকআইআই) মকন্দ্র লক্ষক ৫০ 

 

২.৭.৫ গুণগত তথ্য াংগ্র (Qualitative Method) উৎ এফাং আকায: 

  

সকায়াররদটটিব তথ্য াংগ্রদয আওতায় সপাকা দর আদরাচনা, স্থানীয় ম ষাদয় কভ ষারা এফাং কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযরবউ িন্ন কযা 

দয়দছ।  

তথ্য াংগ্রদয দ্ধরত তথ্য দাতা/ তথ্য প্রদানকাযী অাংগ্রণকাযী/তথ্যদাতায াংখ্যা 

সপাকা গ্রু 

আদরাচনা (FGD) 

করভউরনটিয জনগণ (অরববাফক, জনপ্ররতরনরধ, ভাজকভী, 

রক্ষক ইতযারদ) 

৫টি সজরায় ৫টি সপাকা গ্রু আদরাচনা  

(২টি রটি/সৌয এরাকায় এফাং ৩টি অন্যান্য 

সজরা ম ষাদয়) 

কী ইনপযদভন্ট 

ইন্টাযরবউ (KII) 

 

প্রকল্প াংরেষ্ট যকাযী উর্ধ্ষতন কভ ষকতষা, ভররা ও রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফাং ভারযচারক/রযচারক, 

ফাাংরাদদ রশু একাদডভী 

প্ররতটি াংস্থা দত ১জন কদয সভাট ২জন 

সজরা রশু রফলয়ক কভ ষকতষা প্ররতটি সজরা দত ১জন কদয সভাট ১৪জন 
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প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী/দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা, মপ্রাগ্রাভ সকা-

অরড ষদনটয 

প্ররতটি ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা দত ১জন কদয 

সভাট ৪জন 

সকন্দ্র রক্ষক/রযচারক/দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা প্ররত সকদন্দ্রয জন্য ১জন কদয সভাট ৫০জন 

সক স্টারড ভগ্র ভীক্ষা মথশক প্রাপ্ত তে ভগ্র ভীক্ষা এরাকাভূক্ত ৫টি সকন্দ্র দত ৫টি  

 

 সপাকা গ্রু আদরাচনা  

সপাকা গ্রুদয জন্য ৫টি সজরায় ৬টি সপাকা গ্রু আদরাচনা (FGD) লযচারনা কযা  দয়দছ। প্রকদল্পয সুরফধাদবাগী এফাং সুরফধাফরিত 

রশু রযফাদযয দস্য, স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ, ভাজকভী, সাজীফী, রক্ষক ও যকাযী প্ররতরনরধ  ১০-১২ জনদক রনদয় সপাকা গ্রু 

আদরাচনা ( FGD) অদেরষ্ঠত দয়দছ। সপাকা গ্রু আদরাচনা অদেষ্ঠান রযচাররত য় যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয দরদনতায সনতৃদত্ব  ও 

প্ররতরনরধদদয ারফ ষক দমারগতায়।  সপাকা গ্রু আদরাচনায প্রধান প্রধান দয়ন্টভ ররদখ তা সথদক গুণগত ভাদনয রকছু তথ্য াংগ্র 

কযা দয়দছ।  

 কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযরবউ  

সভাট ৭০টি কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযরবউ ( KII) কযা দয়দছ। তন্দধ্য ৫০টি রশু রক্ষা সকদন্দ্রয রক্ষক/রযচারদকয দি কযা দয়দছ। 

ফারক ০৬ প্রকল্প াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রশু একাদডভী, ফাস্তফায়নকাযী ায়ক াংস্থা এফাং ১৪টি সজরা/উদজরা ম ষাদয় অন্যান্য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষাদদয াদথ িাদন কযা দয়দছ। 

 

 স্থানীয় ম ষাদয় কভ ষারা আদয়াজন 

ভাঠ ম ষাদয়য ফাস্তফ তথ্য প্রারপ্তয সুরফধাদথ ষ উদজরা রনফ ষাী কভ ষকতষায বারতদত্ব সজরা দদয একটি স্থানীয় কভ ষারায আদয়াজন 

কযা দয়দছ। এই কভ ষারায় অাংগ্রণকাযী রছদরন উদজরা রনফ ষাী কভ ষকতষা, সজরা রশু একাদডভীয কভ ষকতষা, আইএভইরডয 

প্ররতরনরধ, স্থানীয় ম টাশয়য লক্ষক, এনলজ কভী, অলববাফক, যাজননলতক ব্যলক্ত ইতযালদ  মভাট ৩০-৩৫ জন। 

 সক স্টারড 

প্রকল্পটি ভল্যায়দনয জন্য ৫টি সজরায় সভাট ৫টি সক স্টারড কযা দয়দছ।  

 

২.৮ তথ্য প্ররক্রয়াকযণ ও রফদেলণ 

তথ্য াংগ্র এফাং তথ্য করিউটাদয ইনদট কযায কাজটি ভকারীন প্রযুরক্তয ভাধ্যদভ মথাভদয় িন্ন কযা দয়দছ। ভাঠকভ ষ ফা 

রপল্ডওয়াকষ িন্ন কযায য তথ্যত্রগুদরা যাভ ষদকয রনকট াঠাদনা দয়দছ। তথ্য প্ররক্রয়া কযায জন্য এই প্ররক্রয়া ব্যফায কদয 

সকন্দ্রীয় িাদনায জন্য সকারডাং অদেমায়ী প্রদশ্নাত্তদযয কাজ িন্ন কযা য় এফাং িাদনায ভয় করিউটায সপ্রাগ্রাদভ অিরত সদখা 

দয়দছ। এই কাদজ ফসৄর ব্যফহৃত পটওয়যায (সমভন, spss) তথ্য এরিয কাদজ ব্যফায কযা দয়দছ। মতদূয িফ করন্ডনার ররজকযার 

সযঞ্জ মাচাই প্ররক্রয়া উক্ত সপ্রাগ্রাদভ অিীভূত কযা দয়দছ। র্ভরভ মাদত এরিয ভয়ই ফাদ সদয়া মায়। গুণগত মাচাইদয়য উদিদশ্য ২০% 

তথ্যত্র দনযায় তদফচয়দনয ভাধ্যদভ এরি কযা দয়দছ। মরদ র্ভর সদখা সগদছ তদফ তাৎক্ষরণকবাদফ তায প্ররতরফধাদনয ব্যফস্থা সনয়া দয়দছ।   

 

২.৯ প্ররতদফদন ততরয  

প্ররতষ্ঠাদনয যাভ ষক তথ্য প্ররক্রয়াকযণ এফাং সডরক্রটিব রযদ ষাট প্রস্তুত কদযদছন। প্ররতদফদনটি কদয়কটি অধ্যাদয় রফদত দয়দছ। টিরর 

ফাস্তফায়দনয সক্ষদত্র ফাস্তফ অফস্থা, উচ্চ ম ষাদয়য কভ ষকতষাদদয অরবভত, সুরফধাদবাগীদদয ভতাভত ইতযারদ গুরুদত্বয াদথ ফণ ষনা কযা দয়দছ। 

রশু রক্ষা সকদন্দ্রয সবৌত অফস্থা, রক্ষাক্রদভয রচত্র, াঠ্যদস্তক, রক্ষা উকযণ, রক্ষক প্ররক্ষণ ইতযারদ রফলদয় প্রাপ্ত তথ্য রফদেলণ 

ক্রভাদোদয াজাদনা দয়দছ। 
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র্ততীয় অধ্যায়: প্রকশেয আলথ টক কাম টক্রভ  ফাস্তফায়ন অগ্রগলত ম টাশরাচনা 

 

বলভকা: 

“লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা” ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায প্রধান প্রধান উশেশশ্যয অন্যতভ প্রকশেয ালফ টক ফাস্তফায়শন 

প্রধান অঙ্গমূশয আলথ টক কাম টক্রভ ফাস্তফায়ন, অগ্রগলত ম টশফক্ষণ  ম টাশরাচনা এফং এয কাম টকালযতা, লফচ্যযলত  প্রলতফন্ধকতায 

কাযণমূ লফশেলণ এ অনুশেশদয অন্যতভ অং। এ উশেশশ্য প্রকশেয আযটিলল, ললআয, প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তটক 

প্রকালত প্রলতশফদন, াভলয়কী, লযশাট ট ইতযালদ ম টাশরাচনা কশয প্রাপ্ত তোলদ লনশে ফণ টনা কযা শরা। 

৩.২ প্রকশেয ফাস্তফায়নকার লফরশেয কাযণ লফশেলণ: 

র্ততীয় ংশালধত প্রকশেয প্রাক্কলরত প্রকে ফাস্তফায়নকার ০৭ ফছয ০৬ ভাশয লফযীশত প্রকৃত প্রকে ফাস্তফায়নকার ০৭ ফছয, মা 

প্রাক্কলরত মূর প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়কাশরয তকযা ১৫৫.৫৫ বাগ। লকন্তু প্রকৃত প্রকে ফাস্তফায়নকার ংশালধত প্রকে ফাস্তফায়ন 

ভয়কাশরয তকযা ৯৩.৩৩ বাগ। অেটাৎ ংশালধত প্রকশেয প্রাক্কলরত ফাস্তফায়ন ভয়কাশরয ভশধ্যই প্রকেটি মল কযা শয়শছ, মলদ 

মূর প্রকশেয কাজটি প্রায় ৮ ভা শয শুরু কযা শয়লছর জুরাই ২০০৬ এয লযফশতট মপব্রুয়ালয ২০০৭ াশর। প্রকে অনুশভাদন প্রলক্রয়ায় 

লফরে য়ায় প্রকেটি ৮ভা শয শুরু কযা শয়শছ। 

াযলণ ৩.১: প্রকশেয ফাস্তফায়নকার  লফরেকাশরয লফচ্যযলতয লযভাণ 

লফফযণ 

টিলল অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ন কার লফচ্যযলতয 

লযভাণ (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কাশরয %) 

প্রকল্প শুরু প্রকল্প ভারপ্ত 
প্রকে ফাস্তফায়ন 

ভয়কার 

১. ভর (প্রাক্কররত ফাস্তফায়ন কার) জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১০ ০৪ ফছয ০৬ ভা 

১৫৫.৫৫ ২. ফ ষদল াংদারধত (প্রকল্প ফাস্তফায়ন কার) জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১৩ ০৭ ফছয ০৬ ভা 

৩. প্রকৃত (প্রকল্প ফাস্তফায়ন কার) সপব্রুয়াযী, ২০০৭ রডদম্বয, ২০১৩ ০৭ ফছয 

উৎ:: (ললআয-২০১৩) 

প্রকেটি লতনফায ংশালধত য়। প্রথভ ংশাধশন প্রকেটি জুরাই ২০০৬ শত লডশেয ২০১০ এয লযফশতট লডশেয ২০১১ ম টন্ত মভয়াদ 

বৃলদ্ধ কযা য়। ১৯ ভাচ ট ২০১২ তালযশখ লদ্বতীয় ংশালধত প্রকেটিয মভয়াদ লডশেয ২০১২ ম টন্ত বৃলদ্ধ কযা য় এফং ২৬ লডশেয ২০১২ 

তালযশখ র্ততীয় ংশালধত প্রকেটি লযকেনা ভন্ত্রী ভশাদয় দ্বাযা আশযা এক ফছয অেটাৎ লডশেয ২০১৩ ম টন্ত মভয়াদ বৃলদ্ধয অনুশভাদন 

কযা য়।  

াযলণ ৩.২: প্রকশেয মভয়াদকার 

লফফযণ 
টিলল অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ন কার 

প্রকল্প শুরু প্রকল্প ভারপ্ত মভয়াদ বৃলদ্ধয লযভাণ 

মূর প্রকে ফাস্তফায়নকার জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১০ - 

১ভ ংশালধত প্রকে ফাস্তফায়নকার জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১১ এক ফছয 

২য় ংশালধত প্রকে ফাস্তফায়নকার জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১২ এক ফছয 

৩য় ংশালধত প্রকে ফাস্তফায়নকার জুরাই, ২০০৬ রডদম্বয, ২০১৩ এক ফছয 

উৎ:: (ললআয-২০১৩) 

 

এখাশন উশেখ্য মম, প্রকেটিয ২য় ংশালধত টিলল অনুমায়ী প্রকেটি লডশেয ২০১২ াশর ভাপ্ত য়ায কথা লছর। মই লযকেনায 

অং লশশফ ফাংরাশদ যকায  ইউলনশপ এয মমৌথ উশদ্যাশগ ২০১২-২০১৬ মভয়াদকাশর United Nations 

Development Assistance Framework (UNDAF) এয আশরাশক Early Childhood Development 
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(ECD) এফং  Comprehensive Early Childhood Care and Development (ECCD) Policy উন্নয়ন 

লফলয়ক প্রকে চালু কযায লফলশয় নীলতগত লদ্ধান্ত গ্রণ কযা শয়লছর। লকন্তৃ প্রকেটি চরাকরীন ইললড লরল অনুশভাদশনয ম টায় থাকায় 

ফাংরাশদ যকায  ইউলনশপ আশরাচয প্রকশেয মভয়াদ ফলধ টত কশয তাশত ইলললড লরলয াভগ্রীভ লফলয় অন্তবৄ টক্ত কশয প্রকেটিয 

৩য় ংশাধনপূবৃক ১ ফছয ভয়বৃলদ্ধয লফলশয় প্রকেটিয লস্টয়ালযং কলভটি নীলতগত অনুশভাদন কশয। প্রকেটি চরাকারীন ভশয়ই প্রাথলভক 

লক্ষা অলধদপ্তয তাশদয আতাধীন প্রাথলভক লফদ্যারয়গুশরাশত প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা কাম টক্রভ চালু কশযলছর। তায লযশপ্রলক্ষশত ইউলনশপ 

আশরাচয প্রকশেয ফলধ টত মভয়াদকাশর প্রাথলভক লক্ষা অলধদপ্তযবৄক্ত মম কর এরাকায় প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা কাম টক্রভ চালু লছর তায ফাইশয 

দূগ টভ ম কর (মমভন চয, াাড়ী এরাকা, ায ইতযালদশত) এরাকায় নতুন কশয লশু  লফকা লক্ষাশকন্দ্র চালু এফং নতুন কশয ফাড়লত 

৫ লভলরয়ন ভালকটন ডরায (৪০৫০.০০ রক্ষ টাকা) অনুদান প্রদাশন ম্মলত জ্ঞান কশয।  

প্রকশেয ভাধ্যশভ ফাস্তফায়নাধীন ইএরলগুশরা প্রাথলভক লক্ষা অলধদপ্তশযয কভ টএরাকায ফাইশয লযচারনা কযা শফ এফং বদ্বততায সৃলষ্ট 

শফ না লফশফচনায় নতুন কশয আশযা াতটি উশজরায় ১৩৭৪টি মকন্দ্র এফং ঢাকা  ভয়ভনলং এয গাশভ টন্ট েী এরাকায় ১২টি মকন্দ্র 

মভাট ১৩৮৬টি নতুন মকন্দ্র ংযুক্ত কশয প্রকেটি মভয়াদকার  কাম টক্রশভয আনুালতকাশয অথ ট ফযাে ফাড়াশনা য়। 

প্রকশেয কাম টক্রভ অনুমায়ী অথ ট ফযাে এফং মভয়াদকার বৃলদ্ধ য়ায় তা মূর প্রকশেয চরভান কশপাশনন্ট অনুয়ায়ী ব্যয় বৃলদ্ধ স্বাবালফক 

লফলয় লছর ফশর প্রতীয়ভান য়। এশত প্রকশে মছশন অলতযক্ত অথ ট অচয় ফা প্রাক্কলরত অভাপ্ত মকান কাশজয ংলেষ্টতা লছর না। 

 

৩.৩ আলথ টক ব্যয়  ফাস্তফায়ন অগ্রগলত লফশেলণ (টিলল এফং ললআয অনুমায়ী): 

র্ততীয় ংশালধত প্রকশেয প্রাক্কলরত প্রকে ব্যয় ১৩৭৫২.০৯ রক্ষ টাকায লফযীশত প্রকৃত ব্যশয়য লযভাণ লছয ১৩৩৩৯.৫৯ রক্ষ টাকা, মা 

প্রাক্কলরত মূর ব্যশয়য তকযা ১৭০.৩৪ বাগ। উক্ত প্রকে ব্যয়শক মূরত যাজস্ব  কযালটার কশপাশনন্ট দুই বাশগ উস্থান কযা শয়শছ। 

াযণী ৩.৩: প্রকশেয আলথ টক অগ্রগলত           (রক্ষ টাকায়) 

  প্রাক্কলরত ব্যয় প্রকৃত ব্যশয়য লযভাণ লফচ্যযলতয লযভাণ (মূর 

ফযাশেয %)   মূর ফ টশল ংশালধত 

লজলফ ৩৭১.৪ ৪৮৬.৬৬ ৪৫৫.৬২ ১২২.৬৮ 

প্রকে াায্য ৭৪৫৯.৮ ১৩২৬৫.৪৩ ১২৮৮৩.৯৬ ১৭২.৭১ 

মভাট ৭৮৩১.২ ১৩৭৫২.০৯ ১৩৩৩৯.৫৮ ১৭০.৩৩ 

উৎ:: (৩য় ংশালধত টিলল-২০১৩) 

মূর প্রকেটি অনুশভাদশনয ভয় মভাট প্রকে ব্যয় 7831.3 রক্ষ টাকা ধযা য়েছির। যফর্তীকায়র ছকছু জেরায দূগ গভ এরাকায়ক (জমভন 

ছয়রয়টয জগাোইনঘাট, ছফগয়েয ফাছনোযেন , কক্সফাোয়যয জটকনাপ ইর্তযাছি ) এফং ছকছু জেরায ছফয়ল অঞ্চর (জমভন ঢাকায ছভযপুয 

এফং ভেভনছংয়য বালুকায গা জভ গন্ট ল্লী এরাকা ) প্রকয়েয অন্তর্ভ গক্ত কযায কাযয়ে জভোিবৃছিয ায়ে ায়ে অনুাছর্তক ায়য ব্যে বৃছি 

কযা য়েয়ি। ছকন্তু রক্ষনীে ছফলে য়রা, প্রকয়েয মূরধন খায়র্ত অে গ বৃছিয জেয়ে যােস্ব খায়র্ত অে গ বৃছি জফী ছফয়ফেনা কযা য়েয়ি।  
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াযণী ৩.৪: প্রকশেয আলথ টক অগ্রগলত  

(রক্ষ টাকায়) 

অথ ষ ফছয 
ফ টশভাট 

ফযাে 

ব্যয় 

বৃলদ্ধয 

লযভা

ণ (মূর 

টিল

ল-য 

%) 

টিলল অনুমায়ী টিলল অনুমায়ী 

আলথ টক ফযাে (যাজস্ব খাশত) আলথ টক ফযাে (মূরধন খাশত) 

মভাট লজলফ 
প্রকে 

াায্য 

ফযাে 

বৃলদ্ধয 

লযভাণ 

(মূর 

টিলল-য 

%) 

মভাট 
লজ

লফ 

প্রকে 

াায্য 

ফযাে 

বৃলদ্ধয 

লযভাণ 

(মূর 

টিলল-য 

%) 

  (১)+(৫)   (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

মূর টিলল 
7831.২০ 100.0 ৩৪১.৫ ৩৪১.৫ ০ 100 ৭৪৮৯.৮ ৩০.০০ ৭৪৫৯.৮ 100 

১ভ ংশালধত 

টিলল 
7478.8৩ 95.5 ৭৩৩৮.০৪ 

৩০৮.৫

৫ 
৭০২৯.৪৮ 2148.77 ১৪০.৭৯ ৮.১৩ ১৩২.৬৬ 1.88 

২য় ংশালধত 

টিলল 
9739.2৩ 124.4 ৯৫৯২.৪৪ ৩৭৮.৭৭ ৯২১৩.৬৭ 2808.91 ১৪৬.৭৯ ৭.১৩ ১৩৯.৬৬ 1.96 

৩য় ংশালধত 

টিলল 
13752.০৯ 

175.

6 
১৩৫৯৮.৮৫ ৪৭৯.৫৩ 

১৩১১৯.৩

২ 
3982.09 ১৫৩.২৪ ৭.১৩ ১৪৬.১১ 2.05 

উৎ:: (৩য় ংশালধত টিলল-২০১৩) 

 

টিলল ম টাশরাচনা কশয মদখা মায় মম, র্ততীয় ংশাধনীশত প্রকশেয মূরধন খাশত মূর টিলল-য ভাে ২.০৫ তাং বৃলদ্ধ কযা শয়শছ। 

অথচ যাজস্ব খাশত ব্যয় বৃলদ্ধ কযা শয়শছ প্রায় ৪৯৫.৫ তাং। এই লফার ব্যফধাশনয কাযণ খু ুঁজশত লগশয় মদখা মায় মম, যাজস্ব খাশতয 

ফাশজট শত প্রকশেয মূর কাম টক্রভ লশু লক্ষা মকশন্দ্রয লক্ষা কাম টক্রভ লযচারনা, লক্ষকশদয মফতনালদ, প্রলক্ষণ ব্যয় এফং লশু মকন্দ্র 

গুশরায জন্য মখরনা ক্রয়  লযচারন ব্যয় ফাফদ মাফতীয় খযচ কযা শয়শছ। মা এই প্রকশেয মূর উশেশ্য পূযশণ চারক লশশফ কাজ 

কশযশছ। মূরধন খাশত অথ ট ফযাে কভ ধযায কাযশণ প্রকাযাশন্ত নানালফধ অপ্রশয়াজনীয় খযশচয অচয় মযাধ শয়শছ ফশর প্রতীয়ভান য়। 

৩.৪ যাজস্ব কশপাশনন্ট য়াযী অগ্রগলত লফফযণ: 

যাজস্ব কশপাশনন্ট এয আতায় মূরত প্রকে অলপ এফং প্রলক্ষণ মকশন্দ্রয জন্য লফলবন্ন প্রকায ছাা  প্রকানায়, মখরনা াভগ্রী ক্যয়, 

লক্ষক প্রলক্ষণ, লক্ষকশদয ম্মানী, প্রালনক ব্যয় এফং অন্যান্য ব্যয় অন্তবৄ টক্ত লছর। যাজস্ব কশপাশনশন্টয প্রকৃত ব্যয় মভাট ব্যশয়য 

তকযা ৯৭ লছর। 

াযণী ৩.৫: যাজস্ব কশপাশনন্ট (রক্ষ টাকায়) 

নাং 
ফ ষদল াংদারধত রর 

অদেমায়ী ব্যয় রফবাজন 
একক 

রক্ষযভাত্রা  

(রর অদেমায়ী প্রাক্কররত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়শনয ায 

(%) 
তকযা 

ফযাে 

 
আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 
আলথ টক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬       

১ কভ ষকতষায সফতন ৬ জন ৬৬  ৬ ৬৩.৪৮ ৬ 96.18 100 0.48 

২ কভ ষচাযীয সফতন ৯ জন ৪৯.৩১ ৯ ৪৮.৮১ ৯ 98.99 100 0.36 

৩ ফাড়ী বাড়া ফাফদ ২ জন ১১.৫৮ ২ ১০.০৫ ২ 86.79 100 0.08 

৪ উৎফ বাতা ফাফদ ১৫ জন ১৩.৫৪ ১৫ ১২.৫২ ১৫ 92.47 100 0.10 
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নাং 
ফ ষদল াংদারধত রর 

অদেমায়ী ব্যয় রফবাজন 
একক 

রক্ষযভাত্রা  

(রর অদেমায়ী প্রাক্কররত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়শনয ায 

(%) 
তকযা 

ফযাে 

 
আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 
আলথ টক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

৫ 

কভ ষকতষাদদয অন্যান্য 

আদেলরিক খযচ 

(রচরকৎা, সপ্রলণ রনদয়াগ 

এফাং ইতযারদ)   

২ জন ৮.১৬ ২ ৮.১৬ ২ 100.00 100 0.06 

৬ প্রকল্প ভারপ্ত সফরনরপট ১৩ জন ১৪.৭৯ ১৩ ১৪.৭৯ ১৩ 100.00 100 0.11 

৭ মাতায়াত ফাফদ ২০ জন ২২.২৯ ২০ ২১.২৯ ২০ 95.51 100 0.16 

৮ ফদরী/দায়ন ফাফদ ২ জন ০.৩৮ ২ ০.১৮ ২ 47.37 100 0.00 

৯ অরপ বাড়া HQ ২১.৮৭ HQ ২১.৮৭ HQ 100.00   0.16 

১০ অরতরযক্ত দারয়ত্ব বাতা  ২জন ৪.১৩ ২ ৩.৭৪ ২ 90.56 100 0.03 

১১ ডাক সমাগদমাগ ফাফদ LS ২১.০১ LS ১২.৯৭ LS 61.73   0.15 

১২ সটররদপান ফাফদ ২৩ সট ১৮.৬৬ ২৩ ১৭.৬৩ ২৩ 94.48 100 0.14 

১৩ পযাক্স/ইন্টাযদনট ৪ সট ১.৩১ ৪ ১.১৪ ৪ 87.02 100 0.01 

১৪ ারন HQ ৮.১ HQ ৮.১ HQ 100.00   0.06 

১৫ রফদুযৎ HQ ১০.৫৩ HQ ১০.৫৩ HQ 100.00   0.08 

১৬ গ্যা এফাং সদোর ১৭ গারড় ৪৬.৭৩ ১৭ ৪৫.৩৭ ১৭ 97.09 100 0.34 

১৭ ছাা এফাং প্রকানা 
HQ+8731 

ELCs 
৭২০.৭১ 8731 ৭২০.৭১ 8731 100.00 100 5.24 

২০ সস্টনাযী ৬৫ জন ৩৬. ৬৫ ৩৫.০২ ৬৫ 97.28 100 0.26 

২১ ফই এফাং াভরয়কী LS ১.৪ LS ০.৯৪ LS 67.14   0.01 

২২ রফজ্ঞান ফাফদ LS ১.৫৯ LS ১.৫৯ LS 100.00   0.01 

২৩ সখরনা াভগ্রী 
8731ELC

s 
১৬৬৪.৬৯ 8731 ১৪১৮.০৫ 8731 85.18 100 12.10 

২৫ প্ররক্ষণ ফাফদ ৮৭৩১ রক্ষক ১৭৭১.৯৪ ৮৭৩১ ১৬৬৬.৫ ৮৭৩১ 94.05 100 12.88 

২৬ প্ররক্ষণ/রযদ ষন ফাফদ ১৩ জন ৪৬.৯ ১৩ ২৬.৯ ৬ 57.36 
46.15

38 
0.34 

২৭ বা/সরভনায ৪৬০০ জন ১৮৯.২৫ ৪৩০০ ১৮৯.২৫ ৪৩০০ 100.00 100 1.38 

২৮ আপ্যায়ন ফাফদ LS ৫.৬৫ LS ৫.১৬ LS 91.33   0.04 

২৯ অরতরযক্ত েভ ফাফদ LS ২.৭১ LS ২.৬৭ LS 98.52   0.02 

৩০ ম্মানী/ রপ LS ৫.৮১ LS ৪.৬১ LS 79.35   0.04 

৩১ রক্ষকদদয ম্মানী ৮৭৩১ রক্ষক ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ 100.00 100 43.91 

৩২ পদটাকর/ছাা LS ২.৭৯ LS ০.৪১ LS 14.70   0.02 

৩৩ করিউটায াভগ্রী LS ২.২ LS ১.৯৭ LS 89.55   0.02 

৩৪ করভটি রভটিাং ১৫৫ রভটিাং ৭১.৪৬ ১৫৫ ৭০.৬৫ ১৫৫ 98.87 100 0.52 

৩৫ 

অন্যান্য (সযরজেঃ, ইনু্পদযন্প, 

ব্যাাংক, চাজষ, ট্যাক্স, 

করন্টনসজরন্প এফাং ইতযারদ) 

৬৫ অরপ ২৬৪৪.০৬ ৬৫ ২৬৪৩.৯৫ ৬৫ 100.00 100 19.23 
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নাং 
ফ ষদল াংদারধত রর 

অদেমায়ী ব্যয় রফবাজন 
একক 

রক্ষযভাত্রা  

(রর অদেমায়ী প্রাক্কররত) 
প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়শনয ায 

(%) 
তকযা 

ফযাে 

 
আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 
আলথ টক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

৩৬ গাড়ী/কায যক্ষনাদফক্ষণ ১৭ গারড় ৩৩.৩১ ১৭ ২৩.২৩ ১৭ 69.74 100 0.24 

৩৭ আফাফত্র ৬৪ অরপ ১১.২৪ ৬৪ ১০.৬৭ ৬৪ 94.93 100 0.08 

৩৮ করিউটায ৬৫ অরপ ৬.৩৫ ৬৫ ৫.৪৫ ৬৫ 85.83 100 0.05 

৩৯ অরপ দ্রফারদ ৬৫ অরপ ১২.১৬ ৬৫ ১০.২৮ ৬৫ 84.54 100 0.09 

৪০ অন্যান্য ৬৫ অরপ ১২.১৮ ৬৫ ৯.৬৪ ৬৫ 79.15 100 0.09 

৪১ 
ভাইদক্রাফা/ ভটয 

াইদকর 

১ ভাইদক্রাফা 

এফাং ১৫ সভাটয 

াইদকর 

২৯.০৫ ১৬ ২৯.০৫ ১৬ 100.00 100 0.21 

৪২ 
করিউটায এফাং 

আদেলরিক দ্রফারদ 
২৪ সট ২৭.৪৬ ২৪ ২৭.৪৬ ২৪ 100.00 100 0.20 

৪৩ অরপ দ্রফারদ ৭১ সট ৮০.৬২ ৭১ ৮০.৬২ ৭১ 100.00 100 0.59 

৪৪ আফাফত্র ১৩৬ সট ৮.৯৮ ১৩৬ ৮.৯৮ ১৩৬ 100.00 100 0.07 

৪৫ কযারটার ররড/বযাট               0.00 

 ৪

৬ 
উ-মভাট   ১৩৫৯৯   ১৩৩৩৭   98.08   98.89 

 
ফ ষসভাট টাকা     ১৩,৭৫২.০৯   ১৩,৩৩৯.৫৮   97.00   100.00 

উৎ:: (ললআয-২০১৩) 

৩.৪.১ প্রলক্ষণ ব্যয়: 

যাজস্ব খাশত অন্যতভ ফড় খাত শে প্রলক্ষণ ব্যয় (১২.৮৮%)। আশরাচয প্রকশেয আতায় টিললশত প্রলক্ষণ ব্যয় ফাফদ ১৭৭১.৯৪ রক্ষ 

টাকা ফযাে লছর। এখাশত ১৬৬৬.৫০ রক্ষ টাকা (উক্ত খাশত ফযােকৃত অশথ টয ৯৪.০৫%) ব্যশয় ৮৭৩১ জন মকন্দ্র লক্ষক লশু লক্ষা 

লফলয়ক প্রলক্ষণ মকা ট, য়াকট  মলভনায ফা কনপাশযন্প পন্ন কযা য়। প্রলক্ষণ ব্যশয়য লংবাগ (১৭৭০.৩২ রক্ষ টাকা) অং 

ইউলনশশপয অনুদান ায়তা পাশেয য়ায় তা ইউলনশশপয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কযা শয়শছ। 

৩.৪.২ মখরনা াভগ্রী: 

আশরাচয প্রকশেয আতায় টিললশত মখরনা াভগ্রী ফাফদ ১৬৬৪.৬৯ রক্ষ টাকা ফযাে, মা লছর মভাট ফযাশেয তকযা ১২.১০। এয 

লফযীশত ১৪১৮.০৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ, মা উক্ত খাশত প্রাক্কলরত আলথ টক ব্যশয়য তকযা ৮৫.১৮ বাগ এফং প্রকৃত লযভাশনয 

তকযা ১০০ বাগ। মখরনা াভগ্রী ব্যশয়য ম্পূণ ট অং ইউলনশশপয অনুদান ায়তা পাশেয য়ায় তা ইউলনশশপয লনজস্ব আলথ টক 

গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কযা শয়শছ। 

৩.৪.৩ ছাা  প্রকানা: 

প্রকশেয আতায় টিললশত ছাা  প্রকানা ব্যয় ফাফদ মভাট ফযাশেয ৫.২৪%। এ খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় ৭২০.৭১ রক্ষ টাকায লফযীশত 

৭২০.৭১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ, মা উক্ত খাশত প্রাক্কলরত লশফ অনুমায়ী প্রকৃত ব্যশয় ১০০ বাগ পালদত শয়শছ। খযশচয লযভাশণয 

লদক মথশক এটি যাজস্ব কশপাশনশন্টয আতায় ঞ্চভ খাত। ছাা  প্রকানা ব্যশয়য লংবাগ (৭২০.২৬ রক্ষ টাকা) অং ইউলনশশপয 

অনুদান ায়তা পাে য়ায় তা ইউলনশপ তাশদয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কশযশছ। 

৩.৪.৪ লক্ষকশদয ম্মানী ব্যয়: 

প্রকশেয আতায় টিললশত লক্ষকশদয ম্মানী ব্যয় মভাট ফযাশেয ৪৩.৯১%। এ খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় ৬০৩৮.০৬ রক্ষ টাকায লফযীশত 

৬০৩৮.০৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ, মা প্রাক্কলরত ব্যশয়য তকযা ১০০ বাগ এফং প্রকৃত ব্যশয়য (লযভাশণয) ১০০ বাগ। খযশচয 
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লযভাশণয লদক মথশক এটি যাজস্ব কশপাশনশন্টয আতায় শফ টাচ্চ খাত। লক্ষকশদয ম্মানী ব্যশয়য ম্পূণ ট (৬০৩৮.০৬ রক্ষ টাকা) অং 

ইউলনশশপয অনুদান ায়তা পাে য়ায় তা ইউলনশপ তাশদয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কশযশছ। 

৩.৫ কযালটার কশপাশনন্ট য়াযী অগ্রগলত: 

কযালটার কশপাশনন্ট এয আতায় মূরত ফাংরাশদ লশু একাশডভী এফং লশু লফকা মকন্দ্রমূশয আঞ্চলরক অলপগুশরায ক্ষভতা 

বৃলদ্ধ, লযঅগ টানাইশজন  আদৄলনকায়ণ কযা শয়শছ। কযালটার কশপাশনন্ট খাশত  প্রাক্কলরত ব্যয় ১৫৩.২৪ রক্ষ টাকা, মা ফ টশভাট প্রকে 

ব্যশয়য তকযা ১.১১ বাগ। কযালটার কশপাশনন্ট খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় এয লফযীশত প্রকৃত ব্যয় কত শয়শছ তা জানা ম্ভফ য় নাই। 

কাযণ এ খাশত ফযােকৃত পুশযা টাকা ইউলনশশপয অনুদান প্রাপ্ত য়ায় তা ইউলনশশপয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কযা 

শয়শছ। আয এ ংক্রান্ত মকাশনা তে ইউলনশপ শত ংগ্র কযা ম্ভফ য় নাই। তশফ এ ংক্রান্ত তে প্রকশেয ংগ্রশয নাই ফশর 

দালয়ত্বীর কভ টকতটায াশথ কথা ফশর জানা মগশছ। ফাংরাশদ লশু একাশডভী প্রকে ফাস্তফায়নকাযী কর্তটক্ষ শর অনুদাশনয ম্পূণ ট অথ ট 

ইউলনশশপয লনজস্ব তিাফধাশন ব্যয় কযা শয়শছ। প্রকশেয দালয়ত্বীর কভ টকতটাশদয াশথ কথা ফশর জানা মগশছ মম, উক্ত খাশত 

ফাস্তফায়শনয ায (লযভাণ) মভাট প্রকৃত ব্যশয়য তকযা ১০০ বাগ। এ অশঙ্গয উাদানমূশয ফণ টনা লনেরূোঃ 

াযলণ ৩.৬: কযালটার কশপাশনন্ট (রক্ষ টাকায়) 

নাং ফ ষদল াংদারধত রর 

অদেমায়ী ব্যয় রফবাজন 

একক রক্ষযভাত্রা  

(রর অদেমায়ী প্রাক্কররত) 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়শনয ায 

(%) 
তকযা 

ফযাে 

  

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 

আরথ ষক 

(টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) আলথ টক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

১ ভটয/কায ১ ভাইশক্রা  ১৫ 

ভটয াইশকর 

২৯ ১৬ 

_ 

১৬ 

  100 0.21 

২ কযাশভযা ০ ০ ০ _ ০ 
  100 0.00 

৩ কলপউটায এফং এশক্সলয ২৪ মট ২৭.৪৬ ২৪ _ ২৪ 
  100 0.20 

৪ কলপউটায পটয়ায ০ ০. ০ _ ০ 
  100 0.00 

৫ অলপ যিাভালদ ৭১ মট ৮০.৬২ ৭১ _ ৭১ 
  100 0.59 

৬ আফাফে ১৩৬ মট ৮.৯৮ ১৩৬ _ ১৩৬ 
  100 0.07 

৭ কযালটার ললডবযাট   ৭.১৩   _   
  100 0.05 

  উ-মভাট   ১৫৩.২৪         100 1.11 

  ফ টশভাট (প্রকে ফযাে)   ১৩৭৫২.০৯         100 100.00 

উৎ: (৩য় ংশালধত টিলল-২০১৩) 

৩.৬ আলথ টক অগ্রগলত লফশেলণ (প্রকশেয উশেশ্য অনুমায়ী) 

াযলণ ৩.৭: প্রকশেয আলথ টক ফছয অনুমায়ী অগ্রগলত লফশেলণ (রক্ষ টাকায়) 

নাং 

অথ ষ ফছয 

মূর টিলল অনুমায়ী 

আলথ টক (ব্যয়  ফাস্তফায়ন) অগ্রগলত 

ংশালধত টিলল অনুমায়ী 

আলথ টক (ব্যয়  ফাস্তফায়ন) অগ্রগলত 

মভাট লজলফ 
প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগলত 

(%) 

মভাট লজলফ 
প্রকে 

াায্য 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগলত 

(%) 

১ ২০০৬-২০০৭ ৫২০.০০ ৯০.৩০ ৪২৯.৭০ 6.64 ১৯১.১৫ ৪.৪৯ ১৮৬.৬৬ 1.39 

২ ২০০৭-২০০৮ ১৫৫৮.৬০ ৮৫.৯০ ১৪৭২.৭০ 19.90 ৮৬৮.৮৫ ৪২.৮৫ ৮২৬.০০ 6.32 

৩ ২০০৮-২০০৯ ১৯৮৩.১০ ৭১.০০ ১৯১২.১০ 25.32 ২৩০১.৪৫ ৭০.৪৫ ২২৩১.০০ 16.74 

 ৪ ২০০৯-২০১০ ২০৭৩.১০ ৭২.৫০ ২০০০.৬০ 26.47 ১৬৭৮.৩০ ৬৫.০০ ১৬১৩.৩০ 12.20 

 ৫ ২০১০-২০১১ ১৬৯৬.৪০ ৫১.৭০ ১৬৪৪.৭০ 21.66 ১২৭১.৯২ ৭১.৯২ ১২০০.০০ 9.25 
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 ৬ ২০১১-২০১২ ০ ০ ০ 0.00 ২১৭১.৮৯ ৭১.৮৯ ২১০০.০০ 15.79 

 ৭ ২০১২-২০১৩ ০ ০ ০ 0.00 ২৩৭০.০০ ৭০.০০ ২৩০০.০০ 17.23 

 ৮ ২০১৩-২০১৪ ০ ০ ০ 0.00 ২৮৯৮.৫৩ ৯০.০৬ ২৮০৮.৪৭ 21.08 

  মভাট ৭৮৩১.২০ ৩৭১.৪০ ৭৪৫৯.৮০ 100.00 ১৩৭৫২.০৯ ৪৮৬.৬৬ ১৩২৬৫.৪৩ 100.00 

উৎ: (ললআয-২০১৩) 

 

আশরাচয প্রকেটি ৩ ফায ফলধ টত টাকায অংশক ংশালধত শর প্রকশেয মূর অথ ট মূরত বফশদলক মুদ্রা লফলনভয়-ায টাকা–ডরায এফং 

ডরায-টাকা এয তাযতশেয (২০০৬-২০১২ ম টন্ত ১ইউএলড=৬৬.৯০ টাকা এফং ২০১৩ াশর ১ইউএলড=৮১.০১১ টাকা াশয) জন্য 

লফলনভয় রাশবয কাযশণ টাকায় অথ ট বৃলদ্ধ মশয়শছ। পশর প্রকশে সৃষ্ট অলতলযক্ত তলফশরয ভাধ্যশভ প্রকশেয আতায় আলথ টক কাম টক্রভ 

ফাস্তফালয়ত শয়শছ এফং ম কাযশণ লকছু মক্ষশে প্রকশেয অনুদান ফযাে ব্যয় কভ মদখা লগশয়শছ। এছাড়া প্রকশেয অলধকাং ব্যয় লক্ষক 

প্রলক্ষণ, লক্ষকশদয ম্মানী, প্রকানা  লশুশদয মখরনা াভগ্রী (১২.৮৮+৪৩.৯১+৫.২৪+১২.১০)= ৭৪.১৩% প্রলক্ষণ  লক্ষা 

উকযণ ংলেষ্ট য়ায় তা প্রকে ফাস্তফায়শন পরপ্রসূ শয়শছ। পশর প্রকশেয লকছু অং অব্যফিৃত মথশক মগশর প্রকশেয কর অঙ্গ 

তথা কর উশেশ্যই মথামথবাশফ ফাস্তফালয়ত শয়শছ। 
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চতুথ ট অধ্যায়: প্রকশেয প্রলকউযশভন্ট ম টাশরাচনা 

 

প্রকেটি ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ফাংরাশদ লশু একাশডভী শর প্রলকউযশভন্ট ংক্রান্ত কাম টক্রভ পাদন কশযশছ ইউলনশপ। প্রকশেয 

দলররালদ ম টাশরাচনা কশয বুঝা মায় মম, প্রলকউযশভন্ট এয লনয়ভ  প্রলফধান অনুযণপূফ টক ক্রয় কাম টক্রভ পন্ন কযা শয়শছ। প্রকেটিয 

অধীশন টিলল অনুমায়ী লশু মকশন্দ্রয লক্ষকশদয ম্মানী, প্রলক্ষণ, মকশন্দ্রয জন্য মখরনা, লখন উকযণ এফং লফলবন্ন অলপলয়ার 

আফাফে ক্রয় কযায লযকেনা অনুমায়ী প্রাক্কলরত রক্ষযভাো  প্রকৃত ফাস্তফায়ন লচে লনশে উস্থান কযা শরাোঃ 

 

৪.২ ক্রয় প্রলক্রয়ায় ললএ-২০০৬ এফং ললআয-২০০৮ অনুযণ ংক্রান্ত: 

টিলল অনুমায়ী প্রকেটি শুরু য় ২০০৬ াশরয জুরাই শত। প্রকে ফাস্তফায়শনয ৩টি ম টায় মথাোঃ প্রকে অনুশভাদন, ক্রয় প্রলক্রয়াকযণ এফং 

ফাস্তফায়ন ম টায় লফশফচনা কযশর ৩ ফছশযয ভশধ্য প্রকশেয ক্রয় প্রলক্রয়াকযণ এফং ফাস্তফায়শনয জন্ম লনধ টালযত লছর ফশর লফশফচনা কযা 

মায়। 

াফলরক প্রলকউযশভন্ট মযগুশরান, ২০০৩ (মশন্ফেয, ২০০৩) জাযী য়ায য কর যকালয ক্রয় কাশজ ইা ফাধ্যতামূরক কযা শর 

বফশদলক াায্যপুষ্ঠ প্রকশেয জন্য উক্ত মযগুশরান এয ধাযা-৪ অনুমায়ী ক্রয় কাশজ এ মযগুশরান অনুযণ ফাধ্যতামূরক কযা য়লন। 

যফতীশত জাযীকৃত াফলরক প্রলকউযশভন্ট আইন-২০০৬ এয ধাযা ৩ (২)(ঘ) অনুমায়ী বফশদলক াায্যপুষ্ট প্রকশে এ আইন তথা ললএ 

এয প্রশমাজযতা ফাধ্যতামূরক কযা য়লন। তায শয জাযীকৃত ললআয-২০০৮ এ বফশদলক াায্যপুষ্ট প্রকশেয জন্য ক্রয় কাশজ এ 

মযগুশরান অনুযণ ফাধ্যতামূরক কযা য়লন। 

ইএরললড প্রকেটি মমশতু ইউলনশপ  ফাংরাশদ যকাশযয মমৌথ অথ টায়শন ফাস্তফালয়ত শয়শছ, তাই উক্ত ধাযা অনুমায়ী এ প্রকশে 

ললআয-২০০৮ এফং ললএ-২০০৬ এয প্রশমাজযতা ইউলনশপ  লজলফ’য পালদত ঋণ-চ্যলক্তয উয লনব টযীর। 

৪.৩ ক্রয় কাম টক্রভ মাচাই: 

ললআয, টিলল ইতযালদ প্রলতশফদন মাচাই কশয ললআয অনুযণ  ক্রয় প্রলক্রয়া ংক্রান্ত লনেফলণ টত তে ায়া মায়। 

 

৪.৩.১ যাজস্ব কশপাশনন্ট এয আতায় ক্রয়: 

যাজস্ব কশপাশনন্ট এয আতায় মূরত প্রকে অলপ এফং প্রলক্ষণ মকশন্দ্রয জন্য লফলবন্ন প্রকায ছাা  প্রকানায়, মখরনা াভগ্রী ক্রয়, 

লক্ষক প্রলক্ষণ, লক্ষকশদয ম্মানী, প্রালনক ব্যয় এফং অন্যান্য ব্যয় অন্তবৄ টক্ত লছর। যাজস্ব কশপাশনশন্টয প্রকৃত ব্যয় প্রকশেয মভাট 

ব্যশয়য তকযা ৯৭ বাগ লছর। লকন্তু যাজস্ব কশপাশনশন্টয আতায় লক্ষকশদয ম্মানী, প্রলক্ষণ, মখরনা াভগ্রী ক্রয় ফাফদ ফযােকৃত 

ফাশজট ংস্থান কযা শয়শছ ইউলনশশপয অনুদান পাে শত। লনশেয ছশক এ ংক্রান্ত তে লচে উস্থান কযা শরা। 
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াযণী ৪.১: যাজস্ব কশপাশনন্ট এয আতায় ক্রয়কৃত ণ্য  মফা (রক্ষ টাকায়) 

নাং 
ফ ষদল াংদারধত রর অদেমায়ী 

ব্যয় রফবাজন 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ক্রয় 

(লল অনুমায়ী প্রাক্কলরত) 

আরথ ষক (টাকা) 
রযভাণ 

(াংখ্যা) 
ক্রয় (টাকা) 

রযভাণ 

 (াংখ্যা) 

১. ছাা এফাং প্রকানা ৭২০.৭১ ৮৭৩১ ৭২০.৭১ ৮৭৩১ 

২. সখরনা াভগ্রী ১৬৬৪.৬৯ ৮৭৩১ ১৪১৮.০৫ ৮৭৩১ 

৩. প্ররক্ষণ ফাফদ ১৭৭১.৯৪ ৮৭৩১ ১৬৬৬.৫ ৮৭৩১ 

৪. রক্ষকদদয ম্মানী ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ 

  
প্রকদল্পয ফযাি (ফ ষদভাট)  

১৩,৭৫২.০৯   ১৩,৩৩৯.৫৮   

 

৪.৩.১.১ প্রলক্ষণ ব্যয়: 

যাজস্ব খাশত অন্যতভ ফড় খাত শে প্রলক্ষণ ব্যয় (১২.৮৮%)। আশরাচয প্রকশেয আতায় টিললশত প্রলক্ষণ ব্যয় ফাফদ ১৭৭১.৯৪ রক্ষ 

টাকা ফযাে লছর। এখাশত ১৬৬৬.৫০ রক্ষ টাকা (উক্ত খাশত ফযােকৃত অশথ টয ৯৪.০৫%) ব্যশয় ৮৭৩১ জন মকন্দ্র লক্ষক লশু লক্ষা 

লফলয়ক প্রলক্ষণ মকা ট, য়াকট  মলভনায ফা কনপাশযন্প পন্ন কযা য়। প্রলক্ষণ ব্যশয়য লংবাগ (১৭৭০.৩২ রক্ষ টাকা) অং 

ইউলনশশপয অনুদান ায়তা পাশেয য়ায় তা ইউলনশশপয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কযা শয়শছ।  

৪.৩.১.২ মখরনা াভগ্রী: 

আশরাচয প্রকশেয আতায় টিললশত মখরনা াভগ্রী ফাফদ ১৬৬৪.৬৯ রক্ষ টাকা ফযাে, মা লছর মভাট ফযাশেয তকযা ১২.১০ বাগ। এয 

লফযীশত ১৪১৮.০৫ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ, মা উক্ত খাশত প্রাক্কলরত আলথ টক ব্যশয়য তকযা ৮৫.১৮ বাগ এফং প্রকৃত লযভাশনয 

তকযা ১০০ বাগ। মখরনা াভগ্রী ব্যশয়য ম্পূণ ট অং ইউলনমশপয অনুদান ায়তা পাশেয য়ায় তা ইউলনশশপয লনজস্ব আলথ টক 

গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কযা শয়শছ।  

৪.৩.১.৩ ছাা  প্রকানা: 

প্রকশেয আতায় টিললশত ছাা  প্রকানা ব্যয় ফাফদ মভাট ফযাশেয ৫.২৪%। এ খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় ৭২০.৭১ রক্ষ টাকায লফযীশত 

৭২০.৭১ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ, মাক উক্ত খাশত প্রাক্কলরত ব্যশয়য তকযা ১০০ বাগ এফং প্রকৃত ব্যশয়য (লযভাশণয) ১০০ বাগ। 

খযশচয লযভাশণয লদক মথশক এটি যাজস্ব কশপাশনশন্টয আতায় ঞ্চভ খাত। ছাা  প্রকানা ব্যশয়য লংবাগ (৭২০.২৬ রক্ষ টাকা) 

অং ইউলনশশপয অনুদান ায়তা পাে য়ায় তা ইউলনশপ তাশদয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কযা শয়শছ। 

৪.৩.১.৪ লক্ষকশদয ম্মানী ব্যয়: 

প্রকশেয আতায় টিললশত লক্ষকশদয ম্মানী ব্যয় মভাট ফযাশেয ৪৩.৯১%। এ খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় ৬০৩৮.০৬ রক্ষ টাকায লফযীশত 

৬০৩৮.০৬ রক্ষ টাকা ব্যয় কযা শয়শছ, মা প্রাক্কলরত ব্যশয়য তকযা ১০০ বাগ এফং প্রকৃত ব্যশয়য (লযভাশণয) ১০০ বাগ। খযশচয 

লযভাশণয লদক মথশক এটি যাজস্ব কশপাশনশন্টয আতায় শফ টাচ্চ খাত। লক্ষকশদয ম্মানী ব্যশয়য ম্পূণ ট (৬০৩৮.০৬ রক্ষ টাকা) অং 

ইউলনশশপয অনুদান ায়তা পাে য়ায় তা ইউলনশপ তাশদয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় কশযশছ। 
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৪.৩.২ কযালটার কশপাশনন্ট এয আতায় ক্রয়: 

কযালটার কশপাশনন্ট এয আতায় মূরত ফাংরাশদ লশু একাশডভী এফং লশু লফকা মকন্দ্রমূশয আঞ্চলরক অলপগুশরায ক্ষভতা 

বৃলদ্ধ, লযঅগ টানাইশজন  আদৄলনকায়ন কযা শয়শছ। কযালটার কশপাশনন্ট খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় ১৫৩.২৪ রক্ষ টাকা, মা ফ টশভাট প্রকে 

ব্যশয়য তকযা ১.১১ বাগ। কযালটার কশপাশনন্ট খাশত প্রাক্কলরত ব্যয় এয লফযীশত প্রকৃত ব্যয় (ক্রয়) কত শয়শছ তা জানা ম্ভফ য় 

নাই। কাযণ এ খাশত ফযােকৃত পুশযা টাকা ইউলনশশপয অনুদান প্রাপ্ত য়ায় তা ইউলনশশপয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী ব্যয় 

কযা শয়শছ। আয এ ংক্রান্ত মকাশনা তে ইউলনশপ শত ংগ্র কযা ম্ভফ য় নাই। এ ংক্রান্ত তে প্রকশেয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

ফাংরাশদ লশু একাশডভীয ংগ্রশ নাই ফশর দালয়ত্বীর কভ টকতটায াশথ কথা ফশর জানা মগশছ। ফাংরাশদ লশু একাশডভী প্রকে 

ফাস্তফায়নকাযী কর্তটক্ষ শর অনুদাশনয ম্পূণ ট অথ ট ইউলনশশপয লনজস্ব নীলতভারা অনুমায়ী ব্যয় কযা শয়শছ। প্রকশেয দালয়ত্বীর 

কভ টকতটাশদয াশথ কথা ফশর জানা মগশছ মম, উক্ত খাশত ফাস্তফায়শনয ায (ফাস্তফ লযভাণ) মভাট প্রকৃত ব্যশয়য তকযা ১০০ বাগ। এ খাশত 

ক্রয়কৃত উাদানমূশয ফণ টনা লনেরূোঃ 

াযলণ ৪.২: কযালটার কশপাশনন্ট য়াযী ক্রয় কাম টক্রভ (রক্ষ টাকায়) 

নাং 
ফ ষদল াংদারধত রর অদেমায়ী ব্যয় 

রফবাজন 

রক্ষযভাত্রা  

(রর অদেমায়ী প্রাক্কররত) 
প্রকৃত ক্রয় 

আরথ ষক (টাকা) 
রযভাণ 

(াংখ্যা) 
ক্রয় (টাকা) 

রযভাণ 

(াংখ্যা) 

১ ভটয/কায ২৯ ১৬ _ ১৬ 

২ কযাশভযা ০ ০ _ ০ 

৩ কলপউটায এফং এশক্সলয ২৭.৪৬ ২৪ _ ২৪ 

৪ কলপউটায পটয়ায ০ ০ _ ০ 

৫ অলপ যিাভালদ ৮০.৬২ ৭১ _ ৭১ 

৬ আফাফে ৮.৯৮ ১৩৬ _ ১৩৬ 

৭ কযালটার ললডবযাট ৭.১৩   _   

  ফ টশভাট (প্রকে ফযাে) ১৩৭৫২.০৯       

 

৪.৪ প্রলকউযশভন্ট ম টাশরাচনা: 

এই প্রকশেয আতায় দুই ধযশনয ফাশজট ফযাে লছর, একটি যাজস্ব খাত এফং অন্যটি মূরধন খাত। মূরধন খাশতয ফযাে লদশয় াধাযণত 

প্রশয়াজনীয় ণ্য, মফা এফং কাজ ক্রয় কযা শয় থাশক। আয যাজস্ব খাশতয ফযাে লদশয় কভ টকতটা/কভ টচাযীশদয মফতনালদ, অলপ বাড়া, 

অলপ যিাভালদ মভযাভত  আনুললঙ্গক খযচ কযা শয় থাশক। 

এই প্রকশেয মূরধন খাশতয প্রায় পুশযাটাই লছর ইউলনশশপয আলথ টক অনুদান। পশর ইউলনশশপয লনজস্ব তিাফধাশন/উশদ্যাশগ মূরধন খাত 

শত প্রলকউয কযা শয়শছ, এখাশন ফাংরাশদ লশু একাশডভী ফা প্রকশেয মড অলপশয মকাশনা প্রকায ংলেষ্টতা লছর না।  ইউলনশশপয 

নীলতগত কাযশণ, তাশদয কাছ মথশক  এ কর প্রলকউযশভন্ট ংক্রান্ত তে ংগ্র কযা ম্ভফ য় নাই। তশফ প্রকশেয কভ টকতটাশদয াশথ 

কথা ফশর জানা মগশছ মম, ইউলনশপ তাশদয লনজস্ব আলথ টক গাইডরাইন অনুমায়ী কর প্রলকউযশভন্ট পাদন কশযশছ এফং প্রকশেয 

চালদা মভাতাশফক মাফতীয় লজলনশয মমাগান লদশয়শছ। 
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িভ অধ্যায়: প্রকদল্পয উদিশ্য অজষদনয ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ  

২০০৬-২০১৩ ম ষন্ত রযচাররত “রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা ” প্রকল্পটিয উদিশ্য অজষদনয ম ষাদরাচনা কযায জন্য প্রকল্পটিয রশু রক্ষা 

কাম ষক্রভ ও প্ররকউযদভন্ট এয উয একটি প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা িাদন কযা দয়দছ। এই অধ্যাদয় প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষায় প্রাপ্ত 

পরাপর এয রবরত্তদত  প্রকল্পটিয উদিশ্য অজষদনয ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ উস্থান কযা দফ।  

 

৫.১ লশু লক্ষাশকন্দ্র স্থান  লযচারন: 

এই প্রকশেয মূর উশেশ্যগুশরা ভশধ্য অন্যতভ প্রধান লছর দুগ টভ, প্রালন্তক, লফশলালয়ত (লে  গাশভ টন্ট) এরাকা এফং সুলফধা ফলঞ্চত 

এরাকায় াযাশদ ব্যাী ৮৭৩১ টি লশুশকন্দ্র স্থান  লযচারনায ভাধ্যশভ ১১ রক্ষ লশুশক লক্ষা প্রদান কযা। প্রকশে টিলল, লফলবন্ন 

াভলয়কী, প্রকল্ ংলেষ্ট কভ টকতটাশদয াক্ষাৎকায, মজরা লশু একাশডভীয কভ টকতটা  ভাঠ ম টাশয়য ভীক্ষা শত জানা মগশছ মম,  

প্রকেটিয ভাধ্যশভ তবাগ মকন্দ্র স্থান কযা ম্ভফ শয়শছ। মূল্যায়ন গশফলণায় লনফ টালচত ৭০টি মকন্দ্রগুশরায ভশধ্য রনফ ষারচত ৭০ টি সকদন্দ্রয 

ভদধ্য ৫৪ টি সকন্দ্র দত তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। মকন্দ্রগুশরা ২০০৬ মথশক ২০১৩ ম টন্ত ভশয়য ভশধ্যই কাম টকয লছর, লকন্তু ফতটভাশন মকান  

মকান মকশন্দ্র অনুদান ফা প্রকে  ভালপ্তয কাযশণ ফন্ধ ফা স্থানান্তলযত শয়শছ। ফাস্তফায়নকাযী ংলেষ্ট ংস্থা  এনলজ, প্রাক্তন লক্ষাথী এফং 

অলববাফকশদয াশথ কথা ফশর (মকআইআই) মকন্দ্রগুশরায অফস্থান লনলশ্চত কযা লগশয়শছ। মই লশশফ মূল্যায়ন ভীক্ষায় লনফ টালচত লশু 

লক্ষাশকন্দ্রগুশরায তবাগ ফাস্তফালয়ত শয়শছ। একই বাশফ, প্রলতটি মকশন্দ্র লক্ষাথীয ংখ্যা গশড় ৩৩ জন অধ্যয়ন কশযশছ। এই লশশফ 

লশুশক প্রাথলভক লফদ্যারশয় বলতট উশমাগী কশয মতারায রশক্ষয লশু মকন্দ্র লযচালরত লক্ষা কাম টক্রশভ অংগ্রণকাযী লশুয ংখ্যা প্রকে 

প্রাক্কলরত (টিললশত প্রাক্কলরত প্রলতটি মকশন্দ্রয গড় লশু লক্ষাথী ৩০জন)  লশুয ংখ্যায তবাগ লনলশ্চত শয়শছ। উযন্তু ২০০৬ মথশক 

২০১৩ ম টন্ত প্রকেটিয ংশালধত প্রলতটি মপশজ  আশযা অলতলযক্ত লশু মকন্দ্র স্থাশনয ভাধ্যশভ প্রাক্কলরত লশু ংখ্যা মথশক আশযা অলধক 

ংখ্যক লশুশক লশুলক্ষা কাম টক্রশভ অন্তবৄ টক্ত কযা শয়মছ। জলযকৃত মকন্দ্রগুশরায তে অনুমায়ী ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাগুশরা একটি 

কলভটিয ভাধ্যশভ প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা ভালপ্তয য লশুশদযশক প্রাথলভক লফদ্যারশয় বলতটশত ায়তা কশযশছ। লশু একাশডভীয ংলেষ্ট 

কভ টকতটা এফং অলববাফকশদয মপাকাগ্রু মথশক লশুশদয লশু মকন্দ্র মথমক লনকটস্থ প্রাথলভক লফদ্যারশয় বলতটয লফলয়টি লনলশ্চত কযা 

মগশছ। য এফং লোঞ্চর লকছু এরাকায় বাভান অলববাফকশদয  মক্ষশে তবাগ লক্ষাথীশক প্রাথলভক লফদ্যারশয় বলতটয লফলয়টি 

ফ টশক্ষশে লচলিত কযা ম্ভফ য়লন। 

 

প্রকেবৄক্ত লশু লক্ষাশকন্দ্রগুশরা লযচারন ব্যফস্থা ম টশফক্ষশণয জন্য প্রলতটি মজরায় অলতলযক্ত মজরা প্রাশকয বালতশত্ব একটি কলভটি 

গঠন কযা শয়লছর লকন্তু প্রকে ভালপ্তয য তবাগ মকন্দ্র চালু যাখা ম্ভফ য় নাই। কাযণ মকন্দ্রগুশরায জন্য অথ টায়ন এফং লযচারন ব্যয় 

লনফ টাশয মকাশনা ব্যফস্থা বতলয না য়ায় উক্ত কলভটি আয মকাশনা কাম টকয বলভকা ারন কযশছ না। উশেখ্য, এই প্রকশেয ভাধ্যশভ ১১ 

রশক্ষয অলধক লশুশক প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা প্রদান কযা শয়শছ, মলদ এ ংক্রান্ত মকাশনা ঠিক লযংখ্যান ায়া ম্ভফ য় নাই। 

 

 

৫.২ লশু মকশন্দ্রয মবৌত অফকাঠাশভা সুলফধা: 

লশুশকন্দ্রগুশরায অলধকাংই লছর এক কশক্ষয মমখাশন গশড় ৩৩জন লক্ষাথী াঠ গ্রণ কশযশছ। এই মেলণকক্ষগুশরায মফলয বাগই লছর 

কাঁচা (২০%) এফং আধা-াকা (৬৮%) মায মফীয বাগ মকশন্দ্র বফদুযলতক ংশমাগ থাকশর বফদুযলতক াখা লছর না। ৮৮ বাগ মকশন্দ্র 

টয়শরট এফং ৮৬ বাগ মকশন্দ্র খাফায ালনয ব্যফস্থা থাকশর মকাশনা মকশন্দ্রই দুপুশযয টিলপন/খাফাশযয ব্যফস্থা লছর না। 

  

৫.৩ াভালজক উদ্বুদ্ধকযণ  গণমমাগাশমাগ: 

াভালজক উদ্বুদ্ধকযশণয লফলশয় লফলবন্ন ধযশনয ভতাভত ায়া মগশছ। প্রকেটিশত কভ টযত কভ টকতটাবৃশন্দয দালয়ত্বকার দীঘ ট না য়ায় 

াভালজক উদ্বুদ্ধকযণ কাম টক্রভ পূণ টাঙ্গবাশফ ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়লন। তশফ মকশন্দ্রয লক্ষকযা ফালড় ফালড় লগশয় ভাশয়শদযশক প্রাক-প্রাথলভক 

লক্ষায গুরুত্ব  তাশদয ন্তানশদয এই লক্ষায় উদ্বুদ্ধ কযা শয়শছ। লশু লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষায গুরুত্ব লফশফচনায় লফলবন্ন কালযকুরাভ 

(এভলফলফএ, নাল টং মকা ট, ফাংরাশদ োউট) অন্তবৄ টক্ত কযা শর ব্যাকবাশফ জনশচতনতামূরক গণশমাগাশমাগ কাম টক্রভ চরভান যাখা 

য় নাই। 
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৫.৪ জাতীয় লক্ষানীলত   লশু নীলত প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন: 

এই প্রকশেয ভাধ্যশভ ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় সথদক ‘‘রশুয প্রাযরিক মত্ন ও রফকাদয ভরিত নীরত ২০১৩’’প্রণয়ন কযা দয়দছ। 

উক্ত নীরতদত ভরিত ইররড রফলয়ক কাম ষক্রদভয গুরুত্বনীরত রনধ ষাযণী ম ষায় সথদক রযফায ম ষন্ত ভানবাদফ দচতনতা সৃরষ্টয উদযাগ 

গ্রদণয কথা ফরা দয়দছ। াভারজক দচতনতা ততরয ারফ ষক উিুদ্ধকযণ, রযকল্পনা প্রণয়দন াঁচটি রফলয় রফদফচনা কযদত ফরা দয়দছ। 

 

ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় সথদক জাতীয় রশু নীরত-২০১১ প্রণয়ন কযা দয়দছ। উক্ত নীরতয অদেদচ্ছদ-৬.৪ এ ৩-৫ ফছয ফয়ী রশুয 

রফকাদ প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা, এফ সকদন্দ্রয রক্ষকদদয সভৌররক প্ররক্ষণ প্রদাদনয উদযাগ গ্রণ কযা, রশুয 

ফ ষজনীন ভানরফক রফকাদয রযদফ রনরিতকযদণয উদযাগ গ্রণ এফাং কাম ষক্রভ ম্প্রারযত কযায রফলদয় ফরা দয়দছ। 

 

লক্ষা ভন্ত্রণারয় কতৃষক জাতীয় রক্ষানীরত ২০১০ প্রণয়ন কযা দয়দছ। উক্ত নীরত মত লশুয লফকাশ প্রাক-প্রাথলভক লক্ষায রক্ষয-উশেশ্য, 

মকৌর, যাশেয দালয়ত্ব, লফলবন্ন ধাযায ভিয়, লক্ষাক্রভ  াঠ্যসূলচ, বলতটয ফয়, লফদ্যারশয়য লযশফ, লক্ষা াভগ্রী, ঝশয ড়া ভস্যা 

ভাধান, আলদফাী লশু, প্রলতফন্ধী লশু, থলশু  অন্যান্য অলতফলঞ্চত লশু, লখন দ্ধলত, লক্ষক লনফ টাচন এফং অন্যান্য লফলয় অন্তবৄ টক্ত 

কযা শয়শছ। জাতীয় লক্ষানীলত-২০১০ এ ৫+ ফছয ফয়ী লশুশদয জন্য এক ফছশযয প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা চালুয লফলশয় ফরা শয়শছ এফং 

অগ্রগলত াশশক্ষ যফতীকাশর তা ৪+ ফছয ফয়ী লশুশদয জন্য চালু কযায লফলশয় ফরা শয়শছ। 

 

 

৫.৫ লশু একাশডভীশত লশু লফকা মকন্দ্র স্থান  লযচারন: 

এই প্রকশেয ভাধ্যশভ মজরা লশু একাশডভীগুশরাশত লশু লক্ষাশকন্দ্র স্থান কযা শয়শছ এফং লনয়লভতবাশফ লশু লক্ষা কাম টক্রভ লযচারনা 

কযা শে। উশেখ্য, এই প্রকশেয ভাধ্যশভ লশু একাশডভীয লশু লক্ষা প্রদাশনয ক্ষভতা বৃলদ্ধ মশয়শছ। 

  

৫.৬ প্রকশেয ক্রয় প্রলক্রয়া অনুশভাদন  পাদন: 

একটি প্রকশেয মূরধন খাশতয ফযাে শত াধাযণত মাফতীয় প্রশয়াজনীয় লজলনে ক্রয় কযা য়। এই প্রকশে মূরধন খাশত মভাট ফযাে 

লছর ১৫৩.২৪ রক্ষ টাকা, মা মভাট প্রকে ফযাশেয তকযা ভাে ১.১১ বাগ। আফায এই ১.১১ বাগ ফযাশেয প্রায় পুশযাটাই লছর 

ইউলনশশপয অনুদান পাে। মম কাযশণ এই প্রকশেয প্রশয়াজনীয় লজলনে ইউলনশপ তায লনজস্ব তিাফধাশন ক্রয় কশযশছ। পশর এই 

প্রকশেয আতায় ক্রয় প্রলক্রয়া পশকট লফস্তালযত তে জানা ম্ভফ য় নাই। তশফ মকন্দ্র লক্ষক, মজরা লশু একাশডভীয কভ টকতটা এফং 

প্রকে ংলেষ্ট কভ টকতটাশদয াশথ কথা ফশর জানা মগশছ মম, লশু মকশন্দ্রয চালদা মভাতাশফক এফং প্রকে কর্তটক মূরধন খাশত ফযােকৃত 

মাফতীয় লজলন শেয তবাগ মমাগান ভয়ানুমায়ী ইউলনশপ পাদন কশযশছ। 

 

 

৫.৭ লশু লক্ষায লযশফ  ভান উন্নয়ন: 

লশু মকন্দ্রগুশরা অস্থায়ী লবলিশত বাড়া ফাায় গশড় উঠায কাযশণ অলধকাং লশু লফকাশকন্দ্র লফলুপ্ত শয়শছ এফং স্থান লযফতটন য়ায় 

মকন্দ্রগুশরায াভগ্রীক লযশফ লচলিতকযণ প্রলক্রয়াগত জটিরতায লফলয় মা স্থান মবশদ আশলক্ষক ফশট। ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী লক্ষক 

 লক্ষাথীশদয ভতাভত অনুমায়ী মকন্দ্রগুশরায লক্ষায ভান মশথষ্ট বার এফং ভশয়াশমাগী লছর। 

 

৫.৮ লক্ষক লনশয়াগ  প্রলক্ষণ: 

লশু লক্ষা মকন্দ্রগুশরাশত প্রকে ায়তাকাযী ংস্থা তাশদয লনজস্ব তিাফধাশন লক্ষক লনশয়াগ লদশয়শছ, তশফ এশক্ষশে মজরা লশু লক্ষা 

কলভটি ম টশফক্ষশকয বলভকা ারন কশযশছ। মকন্দ্র লক্ষশকয মফলয বাগই ভাধ্যলভক ফা উচ্চ-ভাধ্যলভক া লছর, লকছু মক্ষশে স্দাতক া 

কযা লক্ষক মদখা মগশছ। ৯৮ বাগ মকন্দ্র লক্ষশকযা লশুয লখন, লশু াঠ্যক্রভ মরথ এে াইলজন, লফলয়গত এফং মনর্তশত্বয উয 

প্রলক্ষণ মশয়লছশরন। লক্ষকশদয মফতন-বাতালদ গশড় ফছশয প্রায় লফ াজায টাকা, মা লক্ষকশদয লযেশভয তুরনায় অপ্রতুর ফশর 

মকআইআই এফং এপলজলডশত আশরাচনায় উশঠ এশশছ। মম কাযশণ লক্ষশকযা মকন্দ্রগুশরাশত লনয়লভত ফা দীঘ ট ভয় লনশয়ালজত থাকশত 

াশযনলন। এশত লশু লক্ষা কাম টক্রভ অব্যত বাশফ গুণগতভান ধশয যাখশত াশযলন। 
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৫.৯ লশু মকশন্দ্রয মখরনা াভগ্রী: 

ভীক্ষায় অংগ্রণকাযী লক্ষক, লক্ষাথী, মজরা লশু একাশডভীয কতটকতটা  প্রকে ংলেষ্ট কভ টকতটাশদয ভতাভত অনুমায়ী লশু 

মকন্দ্রগুশরাশত লক্ষাথীয আনুালতক াশয ইউলনশপ মখরনা াভগ্রী যফযা কশযশছ। লকন্তু প্রশয়াজনীয় ংযক্ষশণয অবাশফ তায অলধকাং 

নষ্ট ফা ব্যফায অনুমমাগী শয় মগশছ।   

 

৫.১০ লখন  লক্ষা উকযণ: 

প্রকেবৄক্ত ফগুশরা মকশন্দ্রই তবাগ লখন  লক্ষা উকযণ যফযা কযা শয়শছ। মেলণকশক্ষয লক্ষা উকযণ লশশফ মফাড ট, চাট ট, 

ডাস্টায, মলন্পর, যলঙন মলন্পর ইতযালদ যফযা কযা শয়শছ। 
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লষ্ঠ অধ্যায়: প্রকদল্পয ফর, দুফ ষর, সুদমাগ ও ঝুঁরক রফদেলণ (SWOT Analysis) 

“রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা ” প্রকল্পটিয প্রবাফ মূল্যায়ন ম ষাদরাচনা কযায জন্য প্রকল্পটিয রশু রক্ষাদকন্দ্র, সজরা রশু একাদডভী, 

প্রকল্প অরপ এফাং প্রকল্প াংরেষ্ট ায়তাকাযী অন্যান্য াংস্থায এয উয একটি প্রবাফ ভল্যায়ন ভীক্ষা িাদন কযা দয়দছ। এই 

অবীক্ষায় সকআইআই এয জন্য রনফ ষারচত সকন্দ্র রক্ষক, প্রকল্প াংরেষ্ট কভ ষকতষা, সজরা/উদজরা রশু একাদডভীয কভ ষকতষা অথফা 

সজরা/উদজরা রক্ষা কভ ষকতষা, প্রকল্প ায়তাকাযী কভ ষকতষা এফাং স্থানীয় ম ষাদয়য ভতরফরনভয় কভ ষারা ও সপাকা গ্রু আদরাচনা দত  

প্রাপ্ত পরাপর এয রবরত্তদত প্রকল্পটিয ফর রদক, দুফ ষর রদক, সুদমাগ ও ঝুঁরিঁ  এই অধ্যাদয় উস্থান কযা দরা।  

৬.১ ফর রদক: 

 দুগ ষভ ও প্রতযন্ত সমফ এরাকায় এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ রশু রক্ষাদকন্দ্র স্থারত ওয়ায় রশুযা সরখাড়ায সুদমাগ সদয়দছ।  

 রনরযরফরর রযদফদ ফারড়য অরত রন্নকদট রক্ষাদকন্দ্রগুদরা অফস্থাদনয কাযদণ এফাং যাস্তা াযাাদযয ঝুঁরক রনদত য় না ফদর 

রশুদদয ভদধ্য রক্ষায প্ররত আগ্র সফদড়দছ সতভরন অরববাফকযাও দচতন দয়দছন।  

 ঝুঁরকদোণ ষ এরাকাগুদরা সমভন রততা েী, সজরখানা, াওয ও উকূরীয় এরাকাগুদরাদত সুরফধাফরিত রশুদদয এই রক্ষা 

কাম ষক্রদভয আওতায় রনদয় আা িফ দয়দছ।  

 এ কর রশুদকদন্দ্র রক্ষকযা রশুদদয ভাতৃদস্দদ রক্ষা উকযদণয াাদয্য াঠদান কযান ফদর রশুদদয ভদধ্য স্কুর বীরত ও 

জড়তা দূয দয়দছ।  

 এফ রক্ষাদকদন্দ্রয ভাধ্যদভ প্রাথরভদক তবাগ বরতষ রনরিত কযায াাার রক্ষাথী ঝদয ড়া সযাধ কযা িফ দয়দছ।  

 এছাড়াও রশু রক্ষাদকন্দ্র কাম ষক্রভ রশুদদয াভারজকীকযদণ রফদল ায়তা কযদছ।  

 রক্ষাথীযা এখন াঠ্যক্ররভক কাম ষক্রদভ স্বতেঃস্ফূতষবাদফ অাংগ্রণ কদয। রক্ষায গুণগত ভান সমভন বৃরদ্ধ সদয়দছ সতভরন 

রশুযা রযদফ দচতন ও স্কুরভৄখী দয়দছ।  

 রক্ষা উকযদণয াাার এখাদন রনয়রভত ওজন ভাায সভরদনয াাদয্য রশুদদয স্বাবারফক রফকাদয প্ররত নজয যাখা 

য়।  

 রক্ষক-রক্ষাথীয অদোত এখাদন অন্যান্য স্কুদরয তুরনায় কভ ওয়ায় রক্ষকযা সফর ভদনাদমাগ রদদত াদয।  

 রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত রশুদদয জন্য সে কণ ষায স্থান কযা দয়দছ মা রশু রফকাদয জন্য অতযন্ত গুরুত্বদোণ ষ।  

 এফ রশু রক্ষাদকদন্দ্র অরববাফক সন ফা ভাদফদয ভাধ্যদভ রযফাযদক রশুফান্ধফ কদয গদড় তুরদত ায়তা কযা দয়দছ।   

 প্ররতফন্ধী রশুদদয স্বাবারফক জীফন মাদনয সক্ষদত্রও গুরুত্বদোণ ষ ভূরভকা সযদখদছ। 

 প্রাযরিক রক্ষা িদকষ জনদচতনতা ততরয দয়দছ। পদর করভউরনটিয িৃক্ততা বৃরদ্ধ সদয়দছ। 

 

৬.২ দূফ ষর রদক: 

 প্রকদল্পয সভয়াদ রডদম্বয ২০১৩ াদর সল দয় মাওয়ায় এফাং সকন্দ্রগুদরা বরফষ্যদত রযচারন রফলদয় রদকরনদদ ষনা/অথ ষায়দনয 

ব্যফস্থা না থাকায় ফতষভাদন অরধকাাং স্কুদরয কাম ষক্রভ রযচারনা ফন্ধ আদছ।  

 প্রকদল্পয স্থারয়ত্ব কভ ওয়ায় এফাং অফকাঠাদভা উন্নয়ন খাদত সকাদনা ফযাি না থাকায কাযদণ স্থায়ী সকান স্কুদরয অফকাঠাদভা 

গদড় উদঠরন।  

 রশু রক্ষাদকন্দ্র রযচারনায জন্য অরধকাাং সক্ষদত্র বাড়া কযা এক কদক্ষয কাঁচা ফারড় (টিদনয ছাদ, ভাটিয সভদঝ) রকাংফা আধা-

াকা ফারড় সমখাদন রশুদদয ফায জন্য সফদিয ব্যফস্থা নাই,  দৈযনতভ ফায বার চাটাই-এয ব্যফস্থাও সকাথাও সকাথাও দূয 

ব্যাায রছর। 

 সেরণকক্ষগুদরা টিদনয ছাদ িাযা রনরভ ষত ওয়ায় এফাং রফদুযদতয াংদমাগ ও পযাদনয ব্যফস্থা না থাকায় গ্রীদেয ভয় রশুযা তীব্র 

গযদভ কষ্ট ায়। মা রশুদদয াদঠয ভদনাদমাদগয অন্তযায়।  

 রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনায ভয়সূচী ২ ঘণ্টায সফর দর রশুযা াদঠ আগ্র ফা ভদনাদমাগ ারযদয় সপদর।   

 রশুদদয সালাক ও টিরপন রফতযদণয ব্যফস্থা রছর না।  

 প্রকল্প সল দয় মাওয়ায় সে কন ষাদযয সখরনাগুদরা দযাতন ও ব্যফাদযয অদেদাদমাগী দয় সগদছ।  

 রক্ষকদদয সফতন কভ ওয়ায় তাদদয ভদধ্য চাকুরয রযফতষদনয প্রফণতা ফা সঝাঁক সফর সদখা সগদছ।  

 প্রকদল্পয সুপরগুদরা রভরডয়ায় প্রচায কযা য় নাই ফদর এরাকায াধাযণ ভাদেল এ রফলদয় মদথষ্ট অফগত নয় ।  
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৬.৩ সুদমাগ: 

 দূগ ষভ ও প্রতযন্ত এরাকা এফাং সুরফধাফরিত ভাদেদলয ঘনফরত এরাকায় অরধকাাং রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা অফস্থাদনয কাযদণ 

সুরফধাফরিত রশুযা এখাদন রফনা সফতদন রক্ষা রাদবয সুদমাগ াদচ্ছ।  

 ভাদজয রনম্ন আদয়য রযফাদযয রশুদদয স্কুর গভন রনরিত কযা সগদছ।  

 ররছদয় থাকা এফ এরাকায় রশু রক্ষাদকন্দ্র প্ররতষ্ঠায পদর কভ ষাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট দয়দছ।  

 এই ধযদনয প্রকল্প রযচারনায পদর রশুয রফকাদ নতুন নতুন নীরত  ততরয দয়দছ এফাং দচ্ছ।  

 যািদর রফদল কদয রল্প এরাকা এফাং গাদভ ষন্ট পযাক্টরয াংরগ্ন এরাকায় ফাফা-ভা দীঘ ষ ভদয়য জন্য কদভ ষ রনদয়ারজত 

থাকায কাযদণ এফ এরাকায় রশু সকন্দ্রগুদরায ব্যাক চারদা ততরয দয়দছ।  

 এ কর রফদলারয়ত (রল্প ও গাদভ ষন্ট) এরাকায় রনদয়ারজত েভজীফী ভাদেদলযা সফরযবাগই স্থানীয় নয় এফাং অরধকাাং 

গ্রাভাির সথদক আা বাভান েভজীফী। এরূ রযফাদযয ন্তান সদখবার কযায জন্য অরতরযক্ত ারযফারযক দস্য থাদক না 

এফাং ফাফা-ভাও ন্তানদক ভয় রদদত াদযন না। পদর রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা এফ অফস্থাদন রশু রক্ষা ছাড়াও রদফা মত্ন সকন্দ্র 

রদদফও ব্যাক ভূরভকা যাখায সুদমাগ ততরয দয়দছ।  

 

৬.৪ ঝুঁরক: 

 

 রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা ব্যাক সুদমাগ ও চারদা ততরয কযদরও সকন্দ্র কাম ষক্রভ সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায সক্ষদত্র ফহুভৄখী ঝুঁরকয কথা 

প্রবাফ ভল্যায়ন গদফলণায় উদঠ এদদছ। এফ ঝুঁরক সমভন যাজননরতক, অথ ষননরতক ঠিক সতভরন সকদন্দ্রয ারযারবষক রযদফ 

রকরূ তাও রনণ ষায়ক রদদফ কাজ কদয।  

 রশু সকদন্দ্রয অফস্থানগত কাযদণও সমভন সযর রাইদনয াদ রশু সকন্দ্র অফরস্থত ওয়ায় রফযারদয়য রযদফ ঝুঁরকদোণ ষ রছর।  

 অদনক সক্ষদত্র প্রকল্প সল ওয়ায কাযদণ জনফর না থাকায় রক্ষাদকন্দ্রগুদরা চালু যাখা িফ য় নাই।  

 এছাড়াও রনম্ন আদয়য ভাদেলগুদরা স্থায়ী ফারো না ওয়ায় রশুদদয ঝদড় ড়ায ায সফর এফাং মা রশুদদয রক্ষা কাম ষক্রভ 

ব্যাত কদয।  

 রক্ষাদকদন্দ্র স্থাদনয সক্ষদত্র অদনক ভয় চারদাদেমায়ী ঘয াওয়া মায় না।   

 রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত ীরভত াংখ্যক আন থাকায কাযদণও অদনদক রশুয বরতষয ব্যাাদয স্বজনপ্রীরতয অরবদমাগ াওয়া 

সগদছ। 

 রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত ীরভত াংখ্যক আন থাকায কাযদণও অদনদক রশুয বরতষয সুদমাগ দত ফরিত দয়দছ। 

 রশুয বরতষয ভয় যাজননরতক স্তদক্ষ ও চাঁদা আদাদয়য রফলয়টিও উদঠ এদছ। 

 প্ররতফরন্ধ/রখচুরন সযাদগ আক্রান্ত রশুযা আদোরতক াদয সফর সুদমাগ ায় না ফদর তাযা রশু রক্ষা প্রারপ্তদত ফরিত য়। 

 এছাড়াও রশু রক্ষাথী অন্যত্র বরতষ ওয়া ও সকন্দ্র তযাগ কদয অন্যত্র চদর মাওয়াও এফ  রশু রক্ষাদকদন্দ্রয জন্য একটি ফড় 

চযাদরঞ্জ ততরয য়।  
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প্তভ অধ্যায়: ভীক্ষায ভাধ্যদভ প্রাপ্ত তদথ্যয উস্থান, রফদেলণ ও ম ষাদরাচনা  

রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্পটি ভল্যায়দনয জন্য প্রকল্পটি ২০০৬-২০১৩ ম ষন্ত রযচাররত রশু রক্ষা কাম ষক্রভ ভল্যায়দনয জন্য দু’টি 

দ্ধরত ব্যফায কযা দয়দছ; প্রথভটি রযভাণগত এফাং রিতীয়টি গুণগত দ্ধরতয াাদয্য । এই পরাপর অধ্যাদয় প্রথদভ রযভাণগত এফাং 

দয গুণগত তথ্য রফদেলণ কদয উস্থান কযা দফ।  

৭.১ প্রকল্প িাযা রযচাররত রশু রক্ষা সকন্দ্র: 

রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষায  প্রকদল্প রযচাররত াতটি রফবাগ দত রনফ ষারচত ৭০ টি সকদন্দ্রয ভদধ্য ৫৪ টি সকন্দ্র দত তথ্য াংগ্র কযা 

িফ দয়দছ। এই সকন্দ্রগুদরায ভধ্য সথদক প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা ব্র্যাক-এয সকন্দ্র রছর ফ ষারধক (৪২)। এছাড়াও গ্রাভী ণ রক্ষা, দ্ররক 

এফাং আইরএভএইচ এয অল্প রকছু াংখ্যক রশু রক্ষাদকন্দ্র রছর  (সটরফর-৭.১)। উদেখ্য সম, এই প্রকদল্পয অথ ষায়দন শুরু দয়রছর এফাং 

এখনও সম কর সকন্দ্র চালু আদছ সকফরভাত্র সই কর সকদন্দ্র জরয কাজ িাদন কযা দয়দছ।  

সটরফর-৭.১ : ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা রযচাররত রশু রক্ষা সকদন্দ্রয াংখ্যা  

ক্ররভক াংখ্যা  ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা রশু রক্ষাদকদন্দ্রয াংখ্যা 

১. ব্র্যাক ৪২ 
২. গ্রাভীণ রক্ষা ৫ 
৩. দ্ররক ৩ 
৪. আইরএভএইচ ৪ 

    

 

                                        লচে ৭.১: ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা লযচালরত লশু লক্ষা মকশন্দ্রয ংখ্যা 

 

৭.২ সকন্দ্র পযারররটিজ: 

রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত গদড় ৩৩জন রক্ষাথী অধ্যয়ন কযদত সদযদছ, সমখাদন কভশক্ষ ২৮জন সথদক দফ ষাচ্চ ৬০ জন রক্ষাথী রছর ফদর 

সযকড ষ াওয়া সগদছ। রক্ষাথীদদয ভদধ্য প্ররত রক্ষাদকদন্দ্রয প্রায় অদধ ষক সভদয় রশু অাংগ্রণ কদযরছর (গদড় সভদয় রশু ১৮ জন, গদড় 

সকদন্দ্র সভাট রশু াংখ্যা ৩৩ জন)। জরযকৃত সকন্দ্রগুদরায ভদধ্য ৮৮% সকন্দ্রগুদরাদত প্ররতফন্ধী রশু এই প্রকদল্পয রক্ষা কাম ষক্রদভয 

আওতায় এদদছ। 

রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য সকন্দ্ররবরত্তক সম রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা য় তায সফরযবাগই এক 

কক্ষরফরষ্ট সেরণকক্ষ রযচাররত ত। সকন্দ্রগুদরায সফরয বাগ রছর আধা-াকা, টিদনয ছাউরন ও টিন সফরষ্টত কক্ষ (সটরফর-৭.২ )।  

 

 

৭৮%

৯%

৬%
৭%

ব্র্যাক

গ্রাভীন শিক্ষা

পুলশক

আইশিএভএইচ
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সটরফর-৭.২ : সকন্দ্রগুদরায অফকাঠাদভাগত তথ্যারদ 

 াকা (%) আধা-াকা/ টিন সড (%) কাঁচা ও অন্যান্য (%) 
সেরণকক্ষ ১২ ৬৮ ২০ 

 ছাদ ০ ১০০ ০ 
  সদয়ার ১২ ৮০ ০৮ 

 

 

লচে ৭.২: মকন্দ্রগুশরায অফকাঠাশভা তোলদ 

জরযকৃত ফগুদরা রশু রক্ষাদকদন্দ্র তবাগ ররজরস্টক যফযা রছর ফদর রযদাট ষ কযা য়। সেরণকদক্ষয ররজরস্টদকয ভদধ্য রছর চাট ষ, 

সফাড ষ, ডাস্টায, করভ ও সরন্পর। এছাড়া সেরণকক্ষ সরখা ও অাংকদনয জন্য তবাগ সকদন্দ্র করভ, সরন্পর, কাগজ ও যরঙন সরন্পর 

যফযা কযা দয়রছর। সস্টনাযী এফাং ররজরস্টক ছাড়াও প্রায় ফগুদরা সখরায াভগ্রী রফতযণ কযা দয়রছর। তদফ সকান সকদন্দ্রই রশুদদয 

জন্য খাফায যফযাদয ব্যফস্থা রছর না। রশুদদয জন্য ৮৮বাগ সকদন্দ্র একটি কদয ব্যফাযদমাগ্য টয়দরট রছর। রশুদদয জন্য ৮৬%  

সকদন্দ্র রফশুদ্ধ ারনয ব্যফস্থা রছর।   

৭.৩ সকদন্দ্রয ব্যয় রফলয়ক: 

প্রকদল্পয অধীদন রযচাররত রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরায ভদধ্য ৯৮বাগ সকন্দ্রই রছর বাড়াকৃত। বাড়াকৃত সকদন্দ্রগুদরায গড় বাড়া ফছদয ১৩,৩৮৩ 

টাকা। ফ ষরনম্ন ৩,০০০ সথদক দফ ষাচ্চ ৫৪,০০০ টাকা ম ষন্ত সকন্দ্র ফাফদ ফছদয প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়াও প্ররতটি সকদন্দ্রয জন্য ভারক 

ইউটিররটি রফর (রফদুযৎ, ারন, গ্যা), রক্ষক সফতন বাতারদ, রক্ষা উকযণ ক্রয় ও সভযাভত, সখরনা াভগ্রী ক্রয় ও সভযাভত এফাং 

সস্টনাযী াভগ্রী ফাফদ খযচারদ যদয়দছ। রক্ষদকয সফতন-বাতারদ ফাৎরযক ১২,৬০০ সথদক ২৮,৮০০ টাকা এফাং গদড় প্রায় ২০,৬৮৩ 

টাকা ফাৎরযক বাদফ রযদাধ কযা দয়রছর। 

সটরফর ৭.৩:  রশু রক্ষাদকদন্দ্র খাতওয়ারয ব্যয় (ফাৎরযক) 

খাতওয়ারয  ব্যয় ফ ষরনম্ন দফ ষাচ্চ গড় 

সকন্দ্র বাড়া ফাফদ ৩,০০০ ৫৪,০০০ ১৩,৩৮৩ 

ইউটিররটি রফর ২,৪০০ ২,৪০০ ২,৪০০ 
রক্ষকদদয সফতন বাতারদ ১২,৬০০ ২৮,৮০০ ২০,৬৮৩ 
রক্ষা উকযণ ক্রয় ও সভযাভত ১,০০০ ১০,০০০ ৫,৩৮৮ 
সখরনা াভগ্রী ক্রয় ও সভযাভত ৫০০ ২,০০০ ১,৫৭১ 
সস্টনাযী াভগ্রী ১,০০০ ৪,০০০ ২,৫১২ 

 

১২

৬৮

২০

০

১০০

০
১২

৮০

৮

াকা (%) আধা-াকা/ টিন 
শিড (%)

কাাঁচা ও অনযানয 
(%)

শেশিকক্ষ

ছাদ

শদয়াল
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লচে ৭.৩: লশু মকশন্দ্রয খাতয়ালয ব্যয় 

 

রক্ষা উকযণ ও সখরনা াভগ্রী ক্রয় ও সভযাভত ফাফদ  গদড়  ফাৎরযক ৫,৩৮৮ ও ১,৫৭১ টাকা খযচ কযা দয়রছর।  এছাড়া সকন্দ্রগুদরা 

সস্টনাযী াভগ্রী  ক্রয় ফাফদ   ফছদয ১,০০০ টাকা দত ৪,০০০ টাকা ব্যয় কদযরছর।  

৭.৪ সকন্দ্র ব্যফস্থানা: 

প্ররতটি সকন্দ্র ব্যফস্থানায জন্য একটি ম্যাদনজদভন্ট করভটি কাজ কদযদছ। ম্যাদনজদভন্ট করভটি গদড় ৪-৭ জন দস্য রছর। এদদয ভদধ্য 

অদধ ষদকয সফর নাযী দস্য অন্তর্ভ ষক্ত রছদরন। জরযকৃত সকন্দ্রগুদরাদত ংযলক্ষত সযকড ষ অদোদয ২০১৩ াদর সকন্দ্রদবদদ দফ ষাচ্চ ৩টি 

সথদক ১২টি ম্যাদনজদভন্ট করভটিয বা অদেরষ্ঠত দয়দছ। বাগুদরাদত উরস্থত অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা ৩ সথদক ৩০ জন রছর মা গদড় প্রায় 

বা প্ররত ৭ জন। সকন্দ্র ব্যফস্থানা করভটিয বাগুদরাদত আদরাচয রফলয়ফস্তু রক্ষাথীয উরস্থরত দত শুরু কদয সকদন্দ্রয রযদফ িরকষত 

রফলয়ারদ প্রাধান্য সদয়দছ (সটরফর ৭.৪)।   

সটরফর ৭.৪ : সকন্দ্র ব্যফস্থানা করভটিয বাগুদরাদত আদরাচয রফলয়ফস্তু 

ক্ররভক নাং আদরাচয রফলয়ফস্ত্ত্ত তকযা ায (%) 

১ রযস্কায-রযচ্ছন্নতা ৫২ 
২ ড়াশুনায ভান ৩৮ 
৩ রক্ষাথীয উরস্থরত ৩০ 
৪ রযদফ ঠিক যাখা ২৬ 
৫ টয়দরট িরকষত ২২ 
৬ রক্ষাথীযা ফারড়দত ড়াশুনা কদয রকনা  ২০ 
৭ দরষ্ট িরকষত ১০ 

 

 

 

৩,০০০ ২,৪০০

১২,৬০০

১,০০০ ৫০০ ১,০০০

৫৪,০০০

২,৪০০

২৮,৮০০

১০,০০০

২,০০০ ৪,০০০

১৩,৩৮৩

২,৪০০

২০,৬৮৩

৫,৩৮৮
১,৫৭১ ২,৫১২

শকন্দ্র বাড়া ফাফদ ইউটিশলটি শফল শিক্ষকদদর শফতন 
বাতাশদ

শিক্ষা উকরি ক্রয় 
ও শভরাভত

শেলনা িাভগ্রী ক্রয় 
ও শভরাভত

শেিনারী িাভগ্রী

িফবশনভি িদফবাচ্চ গড়
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লচে ৭.৪: মকন্দ্র কলভটি বায আশরাচয লফলয়  

 

উদযাক্ত সটরফর ৭.৪ দত দজই অদেদভয় ব্যফস্থানা করভটিয আদরাচনা বায় লযষ্কায-রযচ্ছন্নতা দফ ষাচ্চ গুরুত্বকাদয আদরারচত 

য়। প্রায় ফগুদরা সকদন্দ্র ৫২% আদরাচনা সকদন্দ্রয রযস্কায-রযচ্ছন্নতারফলয়ক। রযস্কায-রযচ্ছন্নতায য সকদন্দ্রয রক্ষায ভান রিতীয় 

প্রধান আদরাচয রফলয় (৩৮%)। ব্যফস্থানা করভটিয বা ছাড়াও সকন্দ্রগুদরা রনয়রভত অরববাফক বায আদয়াজন কদয থাদক। গদড় প্ররতটি 

সকদন্দ্র প্রায় ১২টি অরববাফক বা অদেরষ্ঠত য়। এছাড়া সকন্দ্রগুদরা সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায জন্য ভরনটরযাং-এয ব্যফস্থা রযররক্ষত য়। গদড় 

ফছদয ৬৫ফায রযদ ষদনয সযকড ষ াওয়া মায়। এই রযদ ষনগুদরায উদিশ্য রছর যাভ ষ প্রদান (৬৬%), রনয়রভত ফা রুটিন ম ষদফক্ষদণয 

অাং (১৬%) এফাং আকরিক ম ষদফক্ষণ (১৬%)। 

সটরফর ৭.৫: ব্যফস্থানা করভটিয রযদ ষদনয যাভ ষ প্রদাদনয সক্ষত্র ভ  

ক্ররভক নাং যাভ ষ প্রদাদনয সক্ষত্র তকযা (%) 

১ রশুদদয প্ররত নজয যাখা ৪৪ 
২ স্কুদর রশুদদয ঠিকভদতা াঠাদনা ৪০ 
৩ উরস্থরত সমন বার থাদক ৪০ 
৪ লযষ্কায-রযচ্ছন্নতা ৩২ 
 ৫ ড়াশুনায রফলদয় রনদদ ষনা রদদয়দছন ২৮ 
৬ নাযীদদয আদয়য াংস্থান ১৬ 
৭ উকযদণয ব্যফায রফলয়ক ১৬ 
৮ সাভ রবরজট রফলয়ক ৪ 

  

 

 

 

 

 

০
১০
২০
৩০
৪০
৫০
৬০ ৫২

৩৮
৩০ ২৬ ২২ ২০

১০



34 

 

 

 

লচে ৭.৫:ব্যফস্থানা কলভটিয লযদ টশনয যাভশ টয মক্ষেমূ  

 

সকন্দ্র ম ষদফক্ষদণয ভাধ্যদভ রযদ ষককযা রক্ষকদদযদক রক্ষাথীয উরস্থরত, রখন, উকযণ, সুযক্ষা এফাং লযষ্কায-রযচ্ছন্নতা রফলদয় 

যাভ ষ প্রদান কদযন (সটরফর ৫.৫)। রক্ষকযাও সকদন্দ্র াঠদান ছাড়াও রনয়রভত সাভ রবরজট ফা ফারড় ফারড় রগদয় রক্ষাথীদদয িদকষ 

সখাঁজখফয যাখায ব্যফস্থা রছর। প্রায় তবাগ সকদন্দ্র সাভ রবরজট কাম ষক্রভ রযচারনা কযদত সদখা সগদছ। অদনক রক্ষক জারনদয়দছন 

রক্ষাথীযা অদেরস্থত থাকদর  রফদল কদয যয রতনরদন রশু রক্ষাদকদন্দ্র না আদর রক্ষকযা সাভ রবরজট কযদতন।  

৭.৫ সকন্দ্র রক্ষক রফলয়ক: 

জরযকৃত ৫৪ টি সকদন্দ্রয প্ররতটিদত তবাগ নাযী রক্ষক রছদরন। রক্ষদকয াংখ্যা সকন্দ্রপ্ররত একজন দত শুরু কদয দফ ষাচ্চ রতনজন 

াওয়া সগদছ। সকন্দ্রগুদরায প্রায় ৯২ বাগই সকান কারয রক্ষক রছদরন না। তদফ রতনটি সকদন্দ্র একজন কদয কারয রক্ষক াঠদাদন 

রনদয়ারজত রছদরন। রক্ষকদদয গড় ফয় ২৮ ফছয এফাং ফয়দয রফস্তৃরত ১৮-৪০ ফছয। রক্ষকদদয রক্ষাগত সমাগ্যতা সফরযবাগ সক্ষদত্র 

দৈযনতভ এএর া। রক্ষকদদয গড় ইয়ায অফ স্কুররাং এগাদযা ফছয ছয় ভা। তদফ দফ ষাচ্চ দতয ফছয ফা স্দাতক ফা স্দাতদকাত্তয 

াঠযত ফা িন্ন রক্ষকও াঠদান কাদজ রনদয়ারজত রছদরন। রক্ষাগত সমাগ্যতা ছাড়াও সফরযবাগ রক্ষকই াংরেষ্ট রফলদয় প্ররক্ষণ 

গ্রণ কদযরছদরন।  রক্ষকযা প্রকদল্পয অধীদন  রফলয়গত এফাং সনতৃদত্বয  উয প্ররক্ষণ সদয়রছদরন।  

৭.৬ রক্ষাথী এফাং রক্ষা কাম ষক্রদভয ভান িরকষত: 

রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকদল্প ২০০৬-২০১৩ ার ম ষন্ত রশু রক্ষা কাম ষক্রভ অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীদদয উদয কতটুকু প্রবাফ 

সযদখদছ তা ভল্যায়ন কযা রছর এই গদফলণায অন্যতভ উদিশ্য। রক্ষা এফাং রখদনয প্রদয়াগকৃত ইন্টাযদবনন পরাপর, ভল্যায়ন একটি 

অতযন্ত জটির প্ররক্রয়া। রখন প্ররক্রয়া সমভন একটি ভয়া মক্ষ প্ররক্রয়া ঠিক সতভরন উক্ত রখদনয ভাধ্যদভ রক্ষাথীয কারিত আচযদণয 

রযফতষন ভল্যায়ন একটি দীঘ ষদভয়ারদ প্ররক্রয়া। ফতষভান গদফলণায় ভল্যায়নকৃত রশুযা ২০১৩ াদর রশু রক্ষাদকন্দ্র দত াঠ িন্ন কযা 

ফতষভাদন তাযা  ৮-৯ ফছয ফয়ী এফাং তাদদয অদনদক প্রাথরভক রফযারদয় তৃতীয় ও চতুথ ষ সেরণদত অধ্যয়ণযত যদয়দছ। এই দীঘ ষ ভদয় 

রশু রক্ষাদকদন্দ্র ঠিত রফলয়ফস্তু রফস্মৃরতজরনত এফাং রক্ষাথীদদয ফয়দয াদথ াদথ রযণভদনয কাযদণ উক্ত ঠিত রফলয়গুদরা রদদয় 

তাদক ভল্যায়ন কযা ভীচীন নয়। সদক্ষদত্র ফতষভান গদফলণায় আভযা রক্ষাথীদদয একটি ভদনানফজ্ঞারনক অবীক্ষা (ওদয়রায বুরদ্ধভত্তা 

অবীক্ষা) ব্যফায কদয রশুয আত্মস্থ ফ্লুরয়ড বুরদ্ধভত্তা রযভা কযা দয়দছ। এই অবীক্ষায ভাধ্যদভ রক্ষাথীয বালাগত, স্মৃরত, সফাধগম্যতা 

এফাং াধাযণ গারণরতক রফলয়ক প্রশ্নভারা রদদয় তায সভৌররক রখন সমাগ্যতাদক রনণ ষয় কযা দয়দছ।  
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তথ্য াংগ্রদয জন্য ৭০টি রক্ষাদকদন্দ্রয ৪২০ জন ২০০৬-২০১৩ ার ম ষন্ত রশু রক্ষাদকদন্দ্র অাংগ্রণকাযীদদয ভধ্য সথদক ৫৪ টি সকন্দ্র 

দত ৩২৮ জনদক রচরিত কযা িফ য়। সকন্দ্রগুদরা অস্থায়ীরবরত্তদত গদড় উঠায কাযদণ অদনক রশুরফকাদকন্দ্র রফলুরপ্ত এফাং স্থান 

রযফতষন ওয়ায় সকন্দ্রগুদরায ভাধ্যদভ রশুদদয রচরিত কযা িফ য়রন। আফায একইবাদফ  গত রতন ফছদয সমভরন রফরবন্ন কাযদণ 

রক্ষদকয চাকুরয রযফতষন, অন্য এরাকায় গভন ও রফফা জরনত কাযদণ রযফতষন দয়দছ ঠিক সতভরন রক্ষাথীদদয রযফাযভ 

কভ ষজীফী, কখদনা বাভান ওয়াদত স্থান রযফতষন ফা কভ ষ রযফতষদনয কাযদণ অন্যত্র চদর সগদছ। পরশ্রুরতদত অদনক ভয় ফারড় ফারড় 

রগদয়ও রশুদকদন্দ্রয প্রাক্তন রক্ষাথীদদযদক রচরিত কযা িফ য়রন।  

তুরনাভরক রফচাদযয জন্য রশু রক্ষাদকদন্দ্র অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীয াদথ ভফয়র রশুরক্ষা গ্রণ কদযরন এভন রক্ষাথীদদযদকও 

অবীক্ষাটিয আওতায় আনা দয়রছর। রশু রক্ষা গ্রণকাযী রক্ষাথীদদযদক যীক্ষণদর রদদফ ৩৩৯ জনদক নাক্ত কদয এফাং  একই 

এরাকায় ভফয়র রশু মাযা প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা গ্রণ কদযরন এভন রক্ষাথীদদযদক রনয়রন্ত্রতদর রদদফ ৩২৮ জন কদয ফ ষদভাট ৬৬৭  

জন রক্ষাথীয অবীক্ষা গ্রণ কযা দয়রছর।   

সটরফর ৭.৬: অবীক্ষায় অাংগ্রণকাযী রশুয াংখ্যা 

ররি সছদর সভদয় সভাট 

যীক্ষণদর ১৪৩ ১৯৬ ৩৩৯ 
রনয়রন্ত্রতদর ১৪৭ ১৮১ ৩২৮ 

 

 

লচে ৭.৬: অবীক্ষায় অাংগ্রণকাযী রশুয াংখ্যা 

 

রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী সভাট চাযটি াংস্থা 

সথদক রতনটি  ব্র্যাক,  গ্রাভীণ রক্ষা এফাং দ্ররক সথদক প্রাক্তণ রক্ষাথীদদয 

সনয়া দয়দছ। ভাতৃস্বাস্থয ইনরস্টটিউট যদকরন্দ্রক এফাং সফরযবাগ বাভান 

রযফাযদক রক্ষয কদয রযচাররত ওয়ায় প্রকল্প ভদয়য প্রাক্তণ 

রক্ষাথীদদয রচরিত কদয অবীক্ষা গ্রণ কযা িফ য়রন। অবীক্ষা 

অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীদদয একটি ফড় অাং ব্র্যাক রযচাররত সকন্দ্রগুদরা 

সথদক সনয়া দয়দছ। রনদম্ন সকন্দ্ররবরত্তক রশুয াংখ্যা সদয়া দরা  
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লচে ৭.৭: একটি মকশন্দ্র ভীক্ষা গ্রণ। 
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সটরফর ৭.৭: ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা অদেমায়ী রক্ষাথীদদয াংখ্যা 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা যীক্ষণদর রনয়রন্ত্রতদর  সভাট 

ব্র্যাক ২৭১ ২৫৮ ৫২৯ 
গ্রাভীণ রক্ষা ৫৭ ৫৮ ১১৫ 
দ্ররক ১১ ১২ ২৩ 
ভাতৃস্বাস্থয ইনরস্টটিউট ০ ০ ০ 
সভাট ৩৩৯ ৩২৮ ৬৬৭ 

 

অবীক্ষায অাংগ্রণকাযী প্ররতটি রশুদক এককবাদফ অবীক্ষা সনয়া দয়দছ। প্ররতটি অবীক্ষায রতনটি অাং। াদৃশ্য ও তফাদৃশ্য অবীক্ষায 

ভাধ্যদভ রশুয বালাগত, সফাধগম্যতা এফাং সমাগাদমাগ দক্ষতা রযভা কযা য়। রিতীয় াংখ্যা রযয অবীক্ষায ভাধ্যদভ রক্ষাথীয 

াংখ্যাজ্ঞান ও স্মৃরত রক্তয রযভা কযা দয়দছ  এফাং াধাযণ গারণরতক অবীক্ষায ভাধ্যদভ রক্ষাথীয তদনরেন গারণরতক ভস্যা 

ভাধাদনয  দক্ষতা রযভা কযা দয়দছ।  

অবীক্ষায পরাপর রফদেলদণ সদখা মায় সম, রতনটি উঅবীক্ষায় গদড় যীক্ষণদর ২৪.৩৩ এফাং রনয়রন্ত্রত দর ২৪.১৮  সদয়দছ। অথ ষাৎ রশু 

রফকাদকদন্দ্র অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীযা রনয়রন্ত্রত দর সথদক অদক্ষাকৃত বার পরাপর রযদ ষন কদযদছ। মরদও এই াথ ষকয 

রযাংখ্যাণগতবাদফ তাৎম ষদোণ ষ  নয়, তবুও এটি প্রতীয়ভান কদয সম, সমখাদন ফতষভান প্রকদল্প অাংগ্রণকাযী রশুযা সফরযবাগই রনম্নরফত্ত 

কভ ষজীফী, ফরস্তফাীদদয ন্তানযা অন্যান্য াধাযণ রশুদদয ভম ষাদয় অথফা তায সথদক সফর াযদর ষতা প্রদ ষন কদযদছ। সপাকা গ্রু ও 

KII-সত উদঠ এদদছ রশু রক্ষাদকদন্দ্র অাংগ্রদণ সুদমাগপ্রাপ্ত প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীয রশুযা রশু রক্ষাদকদন্দ্র অরজষত বালা জ্ঞান, াভারজক, 

আদফরগক দক্ষতা এফাং সৃজনীরতা রশুদক প্রাথরভক রক্ষায জন্য ব্যাক প্রস্তুরত অজষদন ায়তা কদযদছ। রফযারয় এফাং রখদনয প্ররত 

সপ্রলণা রফযারদয় াফরীর অাংগ্রণ রক্ষাথীয রখনদক ত্বযারিত কদযদছ। পরশ্রুরতদত, অথ ষননরতক ও াভারজকবাদফ ররছদয় থাকদরও 

রফযারদয় তাযা অন্যান্য াঠীদদয াদথ বুরদ্ধবৃরত্তক, আদফরগক এফাং াভারজক রফকাদ ভকক্ষ অথফা ছারড়দয় রগদয়দছ।  

সটরফর ৭.৮:  অবীক্ষায পরাপর 

অবীক্ষায ধযণ যীক্ষণদর রনয়রন্ত্রত দর 
াদৃশ্য ও তফাদৃশ্য উঅবীক্ষা ৪.৮৮ ৪.৬১ 
াংখ্যা রযয উঅবীক্ষা ৯.৪৮ ৯.১৫ 
গারণরতক উঅবীক্ষা ৯.৯৭ ১০.৪২ 
গড় ২৪.৩৩ ২৪.১৮ 

 

অবীক্ষায রতনটিয ভদধ্য দু’টি উঅবীক্ষা মথা াদৃশ্য ও তফাদৃশ্য এফাং াংখ্যা রযয উঅবীক্ষায় প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায় অাংগ্রণকাযী 

রশুযা অদক্ষাকৃত বার কদযদছ। এই দু’টি অবীক্ষায ভাধ্যদভ রক্ষাথীদদয বালাগত দক্ষতা, ব্দ বান্ডায, তুরনা কযায ক্ষভতা, সমৌরক্তক 

রচন্তায দক্ষতা রযভা কযা য়। ধাযণা কযা মায়, রশু রফকা সকদন্দ্র গৃীত ব্দ রযচয়, গল্প সানা, গল্প ফরা, সখরাদরা, ছরফ আঁকা, 

প্রদ ষন ও ফণ ষনায কাম ষক্রভ এইফ রক্ষাথীদদয বালায ব্যফাদযয দক্ষতা ফাড়াদত াায্য কদযদছ। একইবাদফ রফরবন্ন ভতষ উকযণ াভগ্রী 

সমভন সরাদগা, ফ্লা কাড ষ ইতযারদয ভাধ্যদভ াংখ্যায ধাযণা, রচরিতকযণ এফাং প্রদয়াগ কাম ষক্রভ রক্ষাথীদদয ভদধ্য াংখ্যা রফলয়ক 

বুরদ্ধবৃরত্তক রফকাদক ত্বযারিত কদযদছ। এছাড়াও সপাকা গ্রু ও সকআইআই াক্ষাতকাদযয ভাধ্যদভ প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায় অাংগ্রণকাযী 

রশুদদয াভারজক ও আদফরগক দক্ষতা রফকাদয রফলয়টি প্রতীয়ভান য়। অরববাফক এফাং ভাদয়দদয কথায় রযদৃরষ্টত য় সমফ রশু 

সকদন্দ্রয রক্ষাকাম ষক্রদভ অাংগ্রদণয আদগ ভফয়ী রশুদদয াদথ রভদত াযত না, দজই কথা ফরত না এফাং ফয় অদেমায়ী 

খারনকটা চুচা সদখা সমত, সফ রশুযা এখন প্রাণফন্ত দমারগতাবাফান্ন। এছাড়াও াভারজক রফকাদয অাং রদদফ রক্ষাথীদদয 

এই কাম ষক্রভ ফরভৄ ষখী দত াায্য কদযদছ। সমভন ভাদয়দদয কথাভদত, রক্ষাথীযা ফড়দদয ারাভ সদয়া, শুদ্ধবালায় কথা ফরা, অারীন 

ব্দ ব্যফায না কযা। দৃশ্যত গদফলণায় উদঠ এদদছ সম রশু সকন্দ্রগুদরা রক্ষাথীয ারফ ষক রফকা তথা বুরদ্ধবৃরত্তক, আদফরগক, ভানরক, 

াভারজক রফকাদ প্রভূত ইরতফাচক ভূরভকা সযদখদছ।    
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৭.৭ াভারজক উিুদ্ধকযণ: 

রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্পটিয উদিশ্য রছর প্রাযরিক স্তদয রশুয রফকাদয জন্য জনদচতনতা, জাতীয় নীরতভারায় প্রাযরিক 

রক্ষা অন্তর্ভ ষক্তকযদণয ভাধ্যদভ প্রাযরিক রক্ষাদক একটি রনয়রভত ও প্রারতষ্ঠারনক রূ সদয়ায জন্য এযাডদবাদকর কযা। ফতষভান ভল্যায়ন 

গদফলণাটি উক্ত উদিশ্য কতটা ফাস্তফারয়ত দয়দছ তা রনরূদণয জন্য াংরেষ্ট কভ ষকতষা মথা ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা, ফাাংরাদদ রশু 

একাদডরভ, রক্ষাদকন্দ্র রযচারনাকাযী সফযকারয াংস্থা ব্র্যাক, গ্রাভীণ রক্ত, দ্ররক ও আইরএভএইচ এফাং াংরেষ্ট যকারয কভ ষকতষা 

সমভন কারয সজরা প্রাথরভক রক্ষা অরপায, সকন্দ্র ভিয়কারয, সকন্দ্র রযচারনাকাযীদদয Key Informant রদদফ াক্ষাৎকাদযয 

ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযা দয়দছ। এছাড়া প্রকল্প াংরেষ্ট প্রকানা, রযদাট ষ এফাং দরররারদ সথদক াভারজক উিুদ্ধকযদণয রফলয়টিদক 

রফদেলণ কযা দয়দছ।  

াভারজক উিুদ্ধকযণ ফা সভারফরাইদজদনয জন্য সকান সকান ধযদনয প্রদচষ্টা ফা Initiative াদত সনয়া দয়দছ তায প্রতুযত্তদয রবন্ন রবন্ন 

ভতাভত এদদছ। রতনটি জাতীয় প্রদচষ্টা মথা জাতীয় রক্ষানীরত ২০১৩ সত প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা অন্তর্ভ ষক্তকযণ, জাতীয় রক্ষাক্রভ ও 

াঠ্যদস্তক সফাড ষ কতৃষক প্রাক-প্রাথরভক রক্ষাক্রভ ততরয এফাং প্রাযরিক রখন ও রফকাদয আদর ষক ভান ( ELDS) প্রণয়দনয কাম ষকারযতা 

িদকষ ভতাভত গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটিদত কভ ষযত কভ ষকতষাবৃদেয দারয়ত্বকারীন ভয় প্রায়ই দীঘ ষ না ওয়াদত প্রকল্পটি াভারজক 

উিুদ্ধকযদণয গৃীত কাম ষক্রভ িদকষ দোণ ষািবাদফ ওয়ারকফার রছর না। তদফ অাংগ্রণকাযী কভ ষকতষাদদয তথ্যারদ সথদক প্রতীয়ভান য় 

ফতষভান প্রকদল্পয ভাধ্যদভ  ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় সথদক ‘‘রশুয প্রাযরিক মত্ন ও রফকাদয ভরিত নীরত ২০১৩’’ প্রণয়ন কযা 

দয়দছ। উক্ত নীরতদত ভরিত ইররড রফলয়ক কাম ষক্রদভয গুরুত্বনীরত রনধ ষাযণী ম ষায় সথদক রযফায ম ষন্ত ভানবাদফ দচতনতা সৃরষ্টয 

উদযাগ গ্রদণয কথা ফরা দয়দছ। াভারজক দচতনতা ততরয ারফ ষক উিুদ্ধকযণ, রযকল্পনা প্রণয়দন াঁচটি রফলয় রফদফচনা কযদত ফরা 

দয়দছ। রফলয়গুদরা দরা 

 সকরন্দ্রয়বাদফ একটি ভরিত াভারজক উিুদ্ধকযণ, রযকল্পনা প্রণয়ন কযা, মাদত ফাস্তফায়নকাযী রফরবন্ন াংস্থা তা অদেযণ 

কদয রনজস্ব রযকল্পনা প্রণয়ন কযদত াদয। 

 নীরত ফাস্তফায়নদক ত্বযারিত কদয অগ্রারধকায রবরত্তদত এইরূ ইসুযদত রযকল্পনা প্রণয়ন।  

 রযকল্পনা প্রণয়দন জ্ঞান, দক্ষতা এফাং আচযরণক রযফতষনদক ভানবাদফ রফদফচনা কযা।  

 সফযকারয খাদতয অাংগ্রণ  িাব্য কর রভরডয়া ব্যফায কযা এফাং এ রদক্ষয অাংীদারযত্ব ততরয এফাং  

 তথ্য প্রযুরক্ত ও জনিদ িাব্য কর যকারয সুরফধায দফ ষাচ্চ ব্যফায রনরিত কযা। (ভররা ও রশু রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ২০১৩) 

এই ধাযাফারকতায় দুই ফছদযয প্রাক-প্রাথরভক -এয ধাযণা এফাং কারযকুরাভ উন্নয়ন কযা য়। এছাড়া MBBS Course, Nursing 

Course,  Girls Guide ও  Bangladesh Scout এ রশুয রফকা ও মত্ন রফলদয়য সকা ষ অন্তর্ভ ষক্ত কযা দয়দছ। জাতীয় জনাংখ্যা 

গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউট ( NIPORT)-এয রফরবন্ন প্ররক্ষদণ ELCD রফলয় অন্তর্ভ ষক্ত কযা দয়দছ।  রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষায 

গুরুত্ব রফরবন্ন াংরেষ্ট সকাদ ষ অন্তর্ভ ষক্ত কযা ছাড়াও জনদচতনতাভরক নানা ধযদনয কাম ষক্রভ রযচারনা কযা দয়রছর। সমভন াফতষয 

চট্টগ্রাভ, যািাভাটি, খাগড়াছরড় ও ফােযফান সজরায ফ উদজরাদত এযাডদবাদকর বা কযা দয়রছর। ভাঠ ম ষাদয় ফাস্তফায়নকাযী 

াংস্থাগুদরা করভউরনটি ম্যাদনজদভন্ট করভটিয ভাধ্যদভ সপ্রাগ্রাভ রভটিাং কদয সকন্দ্র স্থানকাযী এরাকায় রশু রফকা কাম ষক্রভটিয রযরচত 

কদযন। এছাড়াও ফারড় ফারড় রগদয় ভাদয়দদযদক প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায গুরুত্বও তাদদয ম্মানদক এই রক্ষায় উিুদ্ধ কযা য়।  

 

৭.৮ প্ররক্ষণ কাম ষক্রভ:  

রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকদল্প রশুয রফকা এফাং রশুয রখদন দক্ষ জনফর গদড় সতারায রদক্ষয প্ররক্ষণদক রফদল গুরুত্ব সদয়া 

য়। ভরত প্ররক্ষণ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয একটি অন্যতভ ভর উাদান। ফতষভান প্রকল্প ভল্যায়দন ২০০৬-২০১৩ ার ম ষন্ত প্রকল্প অধীনস্থ 

রক্ষক এফাং াংরেষ্ট কভ ষকতষাবৃে উবয়ই প্রকল্প াংরেষ্ট রফরবন্ন ধযদনয প্ররক্ষণ সদয়রছদরন। প্ররক্ষদণয  প্রধান প্রধান রফলয়ফস্তু রছর রশু 

রক্ষাক্রভ, রক্ষক প্ররক্ষণ (মথা টিওটি, দনয রদনব্যার সখরাদরা), রশু অরধকায ও সুযক্ষা, রফলয় রবরত্তক প্ররক্ষণ (মথা চারু ও কারু) 

এফাং ব্যফস্থানা (মথা আইরটি ও রাইদব্ররয ব্যফস্থানা, দুদম ষাগ ব্যফস্থানা)। এছাড়াও  রযকল্পনা, কারযকুরাভ উন্নয়দনয উয কভ ষকতষাযা 

প্ররক্ষণ সদয়রছদরন। প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকল্প কভ ষকতষাযা আদযা কদয়ক ধযদনয প্ররক্ষদণয জন্য সুারয কদযন। 

কভ ষকতষাযা রক্ষকদদয উচ্চতয প্ররক্ষণ, উকযণ ততরয ও উন্নয়দনয উয প্ররক্ষণ,  সল্থ এন্ড াইরজন এফাং াংরেষ্ট কর কভ ষকতষায 

প্ররক্ষদণয উয রফদল গুরুত্বাদযা কদযন।  
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প্রকল্প আওতাধীন প্রায় কর রক্ষকবৃেই াংরেষ্ট রফলদয় প্ররক্ষণ গ্রণ কদযরছদরন।  রক্ষকযা াধাযণত রফলয়গত এফাং সনতৃদত্বয  উয 

প্ররক্ষণ সদয়রছদরন। প্রায় ৯৮ বাগ রক্ষকই সকান না সকান ধযদনয প্ররক্ষণ গ্রণ কদযরছদরন  (সটরফর-৫.৯)।  

সটরফর-৭.৯ : প্ররক্ষদণয ধযণ ও প্ররক্ষণ গ্রণকৃত রক্ষদকয াংখ্যা (তকযায়)  

প্ররক্ষদণয ধযণ প্ররক্ষণ গ্রণকৃত রক্ষদকয াংখ্যা (তকযায়)  

যাঁ না 

রফলয়গত প্ররক্ষণ ৯২% ২% 
সনতৃদত্বয প্ররক্ষণ ৫৪% ৩২% 

  

 

লচে ৭.৮: প্রলক্ষণ গ্রণকৃত লক্ষক ংখ্যা 

 

লচে ৭.৯: প্রলক্ষণ ধযণ  গ্রণকৃত লক্ষক ংখ্যা  

৯৮%

২%

হযাাঁ

না

০

৫

১০

১৫

২০

২৫

৩০

৩৫

৪০

৪৫

শফষয়গত প্রশিক্ষি শনতৃদের প্রশিক্ষি

৪২

৪

২৬

১

ব্র্যাক

গ্রাভীন শিক্ষা
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৭.৯ প্রকদল্পয গুণগত রফদেলণ: 

‘‘রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রকদল্প প্রধান প্রধান প্রবাফভ  

গুণগত তথ্যারদয জন্য সপাকা গ্রু এফাং সকআইআই ( KII)- সথদক প্রাপ্ত তথ্যারদ রফদেলণ কদয প্রকদল্পয প্রবাফ িদকষ কতকগুদরা 

গুরুত্বদোণ ষ রফলয় উদঠ এদদছ। ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা, 

রযাজগঞ্জ এফাং যাজাী সজরায অরববাফক ও 

স্থানীয়দদয রনদয় ৬টি  সপাকা গ্রু ফা দরীয় আদরাচনা 

রযচারনা কযা দয়রছর। দরীয় আদরাচনায জন্য ২০০৬-

২০১৩ ার ম ষন্ত প্রকল্পটি চরাকারীন ভদয়য রশুদদয 

ফাফা-ভা, অরববাফক, রফদযাৎাী, স্থানীয় সনতৃবৃে, 

রফযারদয়য রক্ষকযা অাংগ্রণ কদযন। তাদদয 

আদরাচনায় উদঠ আা তথ্যারদদক রথদভটিক রফদেলদণয 

ভাধ্যদভ সম গুরুত্বদোণ ষ রফলয়গুদরা উদঠ এদদছ তা রনদচ 

আদরাচনা কযা দরা-  

 ৭.৯.১ রশুয রফকা এফাং প্রদজক্ট িদকষ দচতনতা    

সফরযবাগ অরববাফক প্রারন্তক জনদগাষ্ঠীয তথা সখদট খাওয়া, সছাট ব্যফায়ী রকাংফা গ্রাদভয গৃফদৄ এফাং তাদদয অদনদকযই  বার রক্ষাগত 

অরবজ্ঞতা সনই। তদফ ফাস্তফায়ন াংস্থাগুদরায প্রদজক্ট প্রাযরিক কযাদিইন, রপল্ড ওয়াকষ এফাং ভাদয়দদয রনদয় ভাদফ প্রাক-প্রাথরভক 

রক্ষায প্ররত এক ধযদনয ইরতফাচক ধাযণা ততরয কযদত ক্ষভ দয়দছ। অদনদক স্বতেঃস্ফূতষবাদফ রশুয রক্ষায প্রদয়াজনীয়তায কথা 

ফদরদছন।  

রশু রক্ষাদকদন্দ্রয উদমারগতা প্রদি রপদযাজা-২, চট্টগ্রাভ সকদন্দ্রয একজন অরববাফক ফদরন, ‘‘আভযা ফাই সতা আয ররক্ষত না। 

আভযা আভাদদয ফাচ্চাদদয প্রথদভ সম অক্ষয সখাদত (াদতখরড়) য়, তা সতা জারনদন, সটা আা (ব্র্যাক স্কুদরয রক্ষক) এখাদন 

সখাদচ্ছ।’’ রশুদকন্দ্রটি সম অত্র এরাকায় রশুদদয ভদধ্য রক্ষা রফস্তাদযয কাজ কযদছ তা উদেখ কদযন আদযকজন অরববাফক। তাযা 

জানান সম, আদগ রশুযা ঠিক ভদতা ড়াশুনা কযদত চাইদতা না। অরববাফকবৃদেয রনজ রনজ কভ ষ ব্যস্ততায কাযদণ স্কুদর াঠাদনা ও ঘদয 

ড়দত ফাদনা ও ড়া সদরখদয় সদয়ায কাজটি ঠিক ভদতা কযদত াযদতন না। সদক্ষদত্র এই  রশু রক্ষাদকদন্দ্রয  আাযা  তাদদয 

(অরববাফকদদয) বুরঝদয় রশুদদয রক্ষাদকদন্দ্র আদত উিুদ্ধ কদযদছন। দফ ষারয, রশুযা রনয়রভত রশু রক্ষাদকদন্দ্র আদছ রকনা তা 

পদরাআ কযায জন্য রক্ষকযা রনয়রভত সাভ রবরজট কযদতন ফদর জানান রযাজগঞ্জ সজরায কুটিফারড় রপ্র-প্রাইভারয স্কুদরয  একজন 

অরববাফক। রতরন আদযা জানান, রশুদদয াাার অরববাফকদদয রনদয় ভাদ একফায অরববাফক ভাদফদয আদয়াজন কযা ত এফাং 

রশুদদয ভাদঝ রফনাভদল্য ফই রফতযণ কযা দয়দছ। এফ রশুদদয রক্ষাদকদন্দ্রয রখন রযদফ ও রখন দ্ধরত িদকষ  যাজাী 

সজরায নাদভাবদ্রা ব্র্যাক রপ্র-প্রাইভারয স্কুদর  আদয়ারজত দরীয় আদরাচনায় অাংগ্রণকাযী একজন অরববাফক ফদরন, ‘‘এখাদন রশুদদয 

রফদনাদদনয ভাধ্যদভ সমভন সখরাদরা, ছরফ আঁকা, গল্প ফরায ভাধ্যদভ আনেঘন রযদফদ রশুদদয সখাদনা ত’’।    

রচত্র ৫.১০: টিভ ররডায একটি এপরজরড রযচারনা। 

সক স্টারড-০১: 

(সভধাকচ্ছরয়া প্রাক-প্রাথরভক রফযারয়, কক্সফাজায) 

 
কক্সফাজায সজরায চকরযয়া উদজরায় ‘‘রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রকদল্পয রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্র্যাদকয াঁচটি 

প্রাক-প্রাথরভক রফযারদয়য একটি দরা সভধাকচ্ছরয়া প্রাক-প্রাথরভক রফযারয়। রশু রক্ষাদকন্দ্রটি াাদড়য  উয অফরস্থত। অদনক উঁচু-রনচু 

ইট রফছাদনা থ সরযদয় স্কুদর সমদত য়। াাদড়য উদয অদনক দূদয দূদয এক একটি ফারড় সদখা মায়। এযকভই দুগ ষভ এরাকায় রশু 

রক্ষাদকন্দ্রটি অফরস্থত। ভাটিয ততরয রক্ষাদকন্দ্রটি রছর সফ রছভছাভ এফাং প্রারন্তদায়ক। রক্ষাদকন্দ্রটিয সভদঝদত চট রফছাদনা সমখাদন ৩০/৪০ 

টি রশু সগার দয় ফদ প্রকল্প ভল্যায়ন গদফলণায জন্য রযদ ষনকারীন ভয়ও রক্ষা কাম ষক্রদভ অাংগ্রণ কযরছর। প্রদতযকটি রশুয াভদন 

রছর ফই-খাতা, গণনায জন্য ফাঁদয কাঠি ও সরন্পর। এছাড়াও এই রক্ষাদকদন্দ্র রশুদদয জন্য যদয়দছ সখরনা াভগ্রী। রশুযা সফ  ভনদমাদগয 

াদথ  তাদদয রক্ষদকয রনদদ ষনা অদেমায়ী রক্ষা কাম ষক্রদভ অাংগ্রণ কযরছর। এই সকদন্দ্র ফদই ২০০৬-২০১৩ ার ম ষন্ত রক্ষা কাম ষক্রদভ 

অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীদদয অবীক্ষা গ্রণ কযা দয়রছর মাযা ফতষভাদন প্রাথরভক রফযারদয় তৃতীয় রকাংফা চতুথ ষ সেরণদত অধ্যয়ণযত আদছ। 

অবীক্ষায় মাযা প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা কাম ষক্রদভ অাংগ্রণ কদযরন তাদদয তুরনায় ব্র্যাদকয প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা কাম ষক্রদভ অাংগ্রণ কদযদছ 

তাযা সফ বার কদযরছর। রযদ ষন চরাকারীন ভদয় আদ-াদয অদনক অরববাফকও এদরছদরন, তাযা স্কুরটি মাদত ফন্ধ না দয় মায় এফাং 

দোদফ ষয ন্যায় প্রকল্পাধীন সথদক সুষ্ঠুবাদফ রযচাররত য় তায দক্ষ ভত প্রকা কদযন। 
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৭.৯.২ রশুয রফকা িদকষ  ধাযণা, দচতনতা এফাং চারদা 

অরববাফকদদয াদথ দরীয় আদরাচনা সথদক এটা সুস্পষ্ট সম, ‘‘রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রদজক্ট িদকষ যারয ধাযণা না 

থাকদরও রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা অতযন্ত গুরুত্বদোণ ষ ফদর তাযা ভদন কদযন। আট ফছয মাফৎ প্রদজদক্টয আওতায় স্কুরটি রযচাররত 

দয় আদছ উদেখ কদয সমাগীদার ব্র্যাক রপ্র-প্রাইভারয স্কুর রশু রক্ষাদকদন্দ্রয (খুরনা)  একজন অরববাফক ( অঞ্জু) ফদরন, এখাদন 

রক্ষকযা রনদজদদয ন্তাদনয ভদতা কদয রশুদদয ড়াশুনা কযায়। এজন্য রশুদদয অদনক উন্নরত দয়দছ। এই রযফতষন সমভন এদদছ 

ড়াশুনায রদক রদদয়, সতভরন রযফতষন এদদছ রশুদদয আচায-আচযদণয রদক রদদয়ও।  অরববাফকযা আদযা ফদরন, ব্র্যাক স্কুদর ড়াশুনা 

সখায কাযদণ এখান সথদক অরজষত জ্ঞান রশুদদয প্রাইভারয স্কুদর বরতষ দত ায়তা কযদছ।  

আদরাচনায় আদযকটি গুরুত্বদোণ ষ রফলয় উদঠ এদদছ সম, যািদর রশু রক্ষায ব্যাক চারদা যদয়দছ। রশুদকন্দ্র রফদল কদয রল্প ও ফরস্ত 

এরাকায় সমখাদন ফাফা-ভা উবয়ই কাজ কদযন এফাং ন্তানদক সদখাশুনায কযায সকউ সনই সখাদন এয চারদা অতযারধক। কভ ষজীফী 

অরববাফকযা সছাট সছাট রশুদদয ঘদয সযদখ মাওয়ায় দুঘ ষটনায় ড়দত াদয আঙ্কায় অরববাফকযা এফ রশু রক্ষাদকন্দ্রদক স্বল্প ভদয়য 

জন্যও দরও রশুদদয আেয় রদদফ সদদখ।  

সক স্টারড-০২: 
(নাদভাবদ্রা ব্র্যাক প্রাক-প্রাথরভক রফযারয়, যাজাী) 

 
নাদভাবদ্রা ব্র্যাক প্রাক-প্রাথরভক রফযারয়টি যাজাী সজরায দ্মা আফারক এরাকায় অফরস্থত। এই স্কুদরয প্ররতষ্ঠায প্রায় প্রাযরিক ম ষায় সথদক 

রশুদদয ভাদঝ রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কদয আদছন রক্ষক সভাছােঃ রাকী আক্তায।  রতরন জানান সম, স্কুরটি তাযই াত রদদয় প্ররতরষ্ঠত 

য়। রশু রক্ষাদকন্দ্রটি প্রথভ সম বাড়াকৃত ফারড়দত রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা শুরু কদয সটিয জন্য বাড়া ফাফদ ৩০০ টাকা ভারক াদয প্রদান 

কযদত ত। রফযারয়টিয সদয়ার ইট, সভদঝ াকা এফাং ছাদ টিদনয রনরভ ষত রছর। রকন্তু যফতী ম ষাদয় ফারড়য ভাররদকয রফদল প্রদয়াজদন 

রক্ষাদকদন্দ্রয স্থান রযফতষন কযদত য়। অতেঃয রফযারয়টি সযর রাইদনয াদ বাড়া কযা ঘদয দনযায় কাম ষক্রভ শুরু কদয। এখাদন দু’ফছয 

াঠদান কাম ষক্রভ রযচারনা কযা দরও নানারফধ ভস্যা সমভন রক্ষাদকদন্দ্রয সৌচাগায কাঁচা, সভদঝ ভাটি রনরভ ষত, সেন চরাচদরয কাযদণ তীব্র 

ব্দ ও রশুযা সকৌতুরফত সেন চরাচদরয ভয় জানারা রদদয় সদখায জন্য ট্টদগার শুরু কযা সথদক শুরু কদয রক্ষাদকদন্দ্র মাতায়াদতয জন্য 

যাস্তা াযাাদযয ঝুঁরক রনদত ত ফদর অরববাফকদদয অরবদমাদগয সপ্ররক্ষদত যফতীদত রক্ষাদকন্দ্রটিয স্থান রযফতষন কদয ফতষভান স্থাদন 

স্থানান্তরযত কযা য়। ২০১৩ াদরয ব্র্যাক প্রাক-প্রাথরভক রক্ষাদকদন্দ্রয রক্ষাথীদদয ফতষভান অফস্থা িদকষ রতরন আদযা জানান, এই 

রক্ষাদকদন্দ্র াঠ ভাপ্তকাযী রক্ষাথীযা নাদভাবাদ্র যকারয প্রাথরভক রফযারদয় চতুথ ষ সেরণদত অধ্যয়ণযত আদছ। তাযা প্রদতযদক রনজ রনজ 

সেরণদত াদঠয সক্ষদত্র রফদল াযদর ষতা প্রদ ষদনয াাার সভধাতাররকায় প্রথভ সথদক দভ স্থাদনয ভদধ্য আদছ।  এছাড়া এই রশু 

রক্ষাদকন্দ্র সথদক াঠভাপ্তকাযী এক রক্ষাথী (ইভৄ) াঠ্যক্রদভ রফদল াযদর ষতা প্রদ ষন কদয দদতয সজরা ম ষাদয় প্রথভ ও জাতীয় ম ষাদয় 

রিতীয় স্থান অরধকায কদয। এই প্রকদল্পয আওতায় দনযায় রশু রক্ষাদকন্দ্র স্থাদনয আরজষ জারনদয় রতরন ফদরন, এই রশু রক্ষাদকদন্দ্র 

ড়াদরখায াাার রশুদদয গল্প ফরা, নাচ-গান ইতযারদ রফলদয়ও প্ররক্ষণ সদয়া য়।  

সক স্টারড-০৩: 
(শ্মানঘাট রপ্র-প্রাইভাযী স্কুর, ফরযার) 

শ্মানঘাট রপ্র-প্রাইভাযী স্কুর ফরযার দয উদজরায শ্মানঘাট এরাকায় অফরস্থত। এই রশু রক্ষাদকদন্দ্রয দারয়ত্ব ারন কযদছন রক্ষক 

টুিা যাণী। রতরন ফতষভাদন এভ.রফ.এ অধ্যয়ণযত। রতরন রফলয়রবরত্তক প্ররক্ষদণয াাার ররডাযী রনদয়ও কাজ কযায সুদমাগ সদয়দছন 

ফদর জানান। শ্মানঘাট রপ্র-প্রাইভাযী স্কুদরয সভদঝ ভাটিয, সদয়ার ও ছাদ টিদনয রনরভ ষত। সেরণকদক্ষয ম ষাপ্ত আদরা প্রদফদয ব্যফস্থা থাকদরও 

গ্রীেকাদর সকদন্দ্রয রযদফ প্রচন্ড গযভ ওয়ায কাযদণ সভয় রশুদদয ভাদঝ রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা দুরূ দয় উদঠ। বাড়াকৃত এই 

রক্ষাদকদন্দ্র রশুদদয সখরায জন্য সকান ভাঠ না থাকদরও নানা ধযদনয রক্ষা উকযদণয উরস্থরত রক্ষয কযা সগদছ। অত্র এরাকায রশুদদয 

প্রাথরভক রক্ষায় গভন উদমাগী কদয গদড় তুরদত এই রশু রক্ষাদকন্দ্রটি ভৄখ্য ভূরভকা যাখদছ ফদর রক্ষক টুিা যাণী ভদন কদযন। রতরন 

জানান, স্কুদরয অফকাঠাদভাগত রযদফদয উন্নয়ন ঘটাদত াযদর এটি রশুদদয প্রাক-প্রাথরভক রক্ষায় আদযা ইরতফাচক ভূরভকা যাখদত ক্ষভ 

দফ।   
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৭.৯.৩ প্ররক্ষণ ও রযফতষন 

প্রদজদক্টয আওতায় ভাদয়দদয/ অরববাফকদদয যারয সকান প্ররক্ষণ প্রদান কযা না দরও প্ররত ভাদ রবন্ন রবন্ন রফলয় রনদয় অরববাফক 

সন ফা অরববাফক ভাদফ রযচাররত ত। রশুদদয রনয়রভত ভয়াদেমারয় স্কুদর াঠদনা, লযষ্কায-রযচ্ছন্ন সালাক রযধান কযা,  

রশুয মত্ন সনয়া, নখ কাটা, দাঁত ভাজা, খাফায আদগ াত সধায়া ইতযারদ িদকষ অরববাফক সদন আদরাচনা কযা ত ফদর অরববাকযা 

অরবভত সদন। আয প্ররক্ষদণয রফলদয় জানা মায় সম, প্ররক্ষণ রযচাররত দয়দছ রক্ষক ও কভ ষকতষাবৃদেয ভাদঝ।  প্ররক্ষণগুদরা রছর 

রফলয়রবরত্তক। রশুদদয ভাদঝ পরপ্রসু াঠদান দ্ধরত িদকষ এখাদন রফস্তারযতবাদফ আদরাচনা কযা দয়দছ। সমাগীদার ব্র্যাক রপ্র-

প্রাইভারয স্কুর রশুদকদন্দ্রয (খুরনা) একজন  প্ররক্ষণপ্রাপ্ত রক্ষক (প্রীরতরতা) ফদরন, ‘‘এই প্ররক্ষদণয পদর সেরণকক্ষ রশুদদয ভাদঝ 

াঠদান কাম ষক্রভ রযচারনা কযা জ দয়দছ। এছাড়াও রকবাদফ রীড (সনতৃত্ব) রদদত য় তাও এই  প্ররক্ষদণয ভাধ্যদভ সজদনরছ।’’  

রশুদদয সেরণকদক্ষ াঠদান কযায াাার রক্ষকদদয রনয়রভত সাভ রবরজট কযদত ত। অরববাফকযা ভদন কদযন, সমফ রশুযা 

রনয়রভত স্কুদর মায় না তাদদয জন্য সাভ রবরজট-এয দযকায আদছ। রনয়রভত সাভ রবরজট কযায কাযদণ একরদদক সমভন স্কুদর 

রক্ষাথীদদয উরস্থরত বৃরদ্ধ সদয়দছ, অন্যরদদক আাদদয (রক্ষক) াদথ রশুদদয বার িকষ ততরয দয়দছ।  

৭.৯.৪ রশুদদয আচযদণয রযফতষন 

অবীবাফকযা রশু রক্ষাদকদন্দ্র আায য রশুদদয ভদধ্য ব্যাক রযফতষদনয নানারদক রনদয় কথা ফদরদছন। তাদদয কথায় উদঠ এদদছ 

রশু রক্ষা কাম ষক্রভ কীবাদফ রশুদদয বুরদ্ধবৃরত্তক, আদফরগক, াভারজক এফাং 

বালাগত দক্ষতা বৃরদ্ধদত ায়তা কদযদছ।  

৭.৯.৪.১ জ্ঞানীয় ফা বুরদ্ধবৃরত্তক রযফতষন 

আদগই উদেখ কযা দয়দছ সম, অরববাফকযা উবয়ই কভ ষজীফী ওয়ায় ও 

রক্ষাগত সমাগ্যতা না থাকায় রশুদদয সরখাড়ায রফলদয় ভয় ও াঠদাদন 

দমারগতা কযদত াযদতন না। প্রাইভারয স্কুদর বরতষয জন্য সম প্রাযরিক 

সমাগ্যতা থাকা আফশ্যক তা ব্র্যাক রযচাররত রশু রক্ষাদকদন্দ্র াঠদাদনয 

কাযদণ রনরিত কযদত সদযদছন ফদর অরববাফকযা জানান। আদগ সমখাদন 

রশুটি ঠিকবাদফ কথা গুরছদয় ফরদত াযত না, এখন  স ‘‘ছড়া রখদছ, ড়রত াদয। াদতয সরখা সুেয দয়দছ’’- ফদর জানান সগন্ডা-

ই-ব্লক, াবায, ঢাকা রশু রক্ষাদকদন্দ্রয একজন অরববাফক। ড়াদরখায প্ররত আগ্র ফাড়ায সছদন এফ রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা অফদান 

যাখদছ ফদর তাযা জানান। রশুযা এফ রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত নতুন নতুন রফলয় িদকষ রখদত াযদছ। তাদদয ভদধ্য রফরবন্ন রফলয় িদকষ 

জানায সকৌতুর সদখা রদদয়দছ। তাই সমদকান নতুন সকান রজরন সদখদরই এখন তাযা তাদদয অরববাফকদদয নানা ধযদনয প্রশ্ন কদয। 

রপদযাজা-২, চট্টগ্রাভ রশু রক্ষাদকদন্দ্রয অরববাফকদদয ভদত,  

‘‘এই কাম ষক্রভ রশুদক সরখাড়ায সক্ষদত্র রফদলবাদফ ায়তা কদযদছ। কাযণ স এখন অক্ষয রচনদত াদয, সছাট সছাট ফানান কযদত 

াদয। সমাগ-রফদয়াগ কযদত াদয। সমগুদরা তাদক প্রাইভারয স্কুদর বরতষ দত ায়তা 

কযদফ’’। 

সগন্ডা-ই-ব্লক, াবায, ঢাকা  রশু রক্ষাদকদন্দ্রয একজন অরববাফক এভনও ভদন 

কদযন সম, রশু রক্ষাদকদন্দ্র  আায পদর তায ন্তান ‘‘আদগ রকছু জানতু না, এন 

জাদন অন্য স্কুদরয সারাারনয সচদয় সফর’’।  এফ রশু রক্ষাদকদন্দ্র অধ্যয়দনয 

কাযদণ  এফ রশুদদয জ্ঞানীয় রফকা সমভন অন্যান্য স্কুদরয রক্ষাথীদদয তুরনায় 

সফর ফদর অরববাফকযা দারফ কযদছন সতভরন যাজাী সজরায নাদভাবদ্রা ব্র্যাক রপ্র-

প্রাইভারয স্কুদরয একজন অরববাফক ফদরন, ‘‘প্রাথরভক রফযারদয়য রক্ষকযা এফ 

রক্ষাদকদন্দ্রয রশুদদয যীক্ষা ছাড়াই বরতষয সমাগ্য ফদর রফদফচনা কদয, ফারকদদয 

যীক্ষা সনয়’’। ব্র্যাক স্কুর সথদক প্রস্তরত রনদয় প্রাথরভক রফযারদয় গভন কযদছ ফদর 

এই রশুযা প্রথভ সেরণদত তাদদয দক্ষতায প্রভাণ যাখদত াযদছ ফদর রযাজগঞ্জ 

সজরায কুটিফারড় ব্র্যাক রপ্র-প্রাইভারয স্কুদরয একজন অরববাফক জানান।       

 

 

রচত্র ৭.১১: দ্ররকয একটি সকদন্দ্রয রক্ষা উকযণ। 

রচত্র ৭.১৩: রশু সকদন্দ্রয ব্লক ও নাড়াচাড়ায কণ ষায। 
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৭.৯.৪.২ বালায দক্ষতা  

রশুদদয প্রাথরভকবাদফ বালায চচ ষা শুরু য় তায ফারড়দতই। অদনক সক্ষদত্র সদখা মায়, ফাফা-ভা উবদয় কভ ষজীফী দর রশুযা বালা ব্যফাদয 

দক্ষতা অজষন কযদত রকছুটা ররছদয় থাদক অন্যান্য রশুদদয তুরনায় মাদদয ফাফা-ভা উবদয় কভ ষজীফী নয়।  ELCDP  ফা ‘‘রশুয রফকাদ 

প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রদজক্ট রযচারনায পদর কভ ষজীফী অরববাফকযা তাদদয রশুদদয ভদধ্য বালায ব্যফাদযয াযিভতায় রযফতষন রক্ষয 

কদযদছন। সগন্ডা-ই-ব্লক, াবায,ঢাকা রশু রক্ষাদকদন্দ্রয একজন অরববাফক ফদরন সম, ‘‘ঢাকায় এর বালা ররদছ’’।  

শুদৄভাত্র বালা রক্ষা নয় রশুয গুরছদয় কথা ফরদত াযায রফলদয় রপদযাজা-২, চট্টগ্রাভ রশু রক্ষাদকদন্দ্রয একজন অরববাফক 

ফদরন,‘‘বালা ব্যফাদযয সক্ষদত্র দোদফ ষয তুরনায় অদনক সুেয কদয গুরছদয় কথা ফরদত াদয’’। এ রফলদয়  যাজাী সজরায নাদভাবদ্রা ব্র্যাক 

রপ্র-প্রাইভারয স্কুদরয  একজন অরববাফক আদযা ফদরন, ‘‘তায ন্তান এখন শুদ্ধ উচ্চাযদণ কথা ফরদত াদয’’। রতরন  ভদন কদযন তায 

ন্তাদনয এই ধযদনয উন্নরতয জন্য  ব্র্যাক রযচাররত স্কুদরয রক্ষকদদয অফদান অনস্বীকাম ষ।   

সক স্টারড-০৪:  
(দ্রফারড়য়া ব্র্যাক রপ্র-প্রাইভারয স্কুর, রফগঞ্জ) 

 

দ্রফারড়য়া ব্র্যাক রপ্র-প্রাইভারয স্কুর রছর ‘‘রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রকদল্পয প্রবাফ ভল্যায়দনয জন্য রনফ ষারচত ৫৪ টি সকদন্দ্রয একটি। এটি 

রফগঞ্জ সজরায রাখাই উদজরাদত অফরস্থত। দয সথদক রাখাই উদজরায দূযত্ব প্রায় ২০ রক.রভ.। রাখাই ভরত াওয এরাকা। তাই অফস্থানগত 

রদক সথদক ফরা মায় ব্র্যাক রযচাররত দ্রফারড়য়া ব্র্যাক রপ্র-প্রাইভারয রশু রক্ষাদকন্দ্রটি সফ প্রতযন্ত এরাকাদতই অফরস্থত। এরাকাটি এতটাই 

প্রতযন্ত সম ফদচদয় কাদছয াতাদর সমদত দর প্রায় ৩৫ রক.রভ. ারড় রদদত য়। এখানকায অরধকাাং ভাদেদলয জীরফকা কৃরল ফা ভৎস্য 

রকায। রশু রক্ষাদকন্দ্রটি িদকষ জানা মায়, এটি ২০০৭ াদর UNICEF-এয দমারগতায় প্ররতরষ্ঠত য় এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ অদেমায়ী ২০১৩ 

ার ম ষন্ত চালু রছর। এই রক্ষাদকন্দ্রটি রযচারনা ও রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনায দারয়দত্ব রনদয়ারজত একভাত্র রক্ষক, রমরন প্রকদল্পয শুরু সথদক 

সল অফরধ দারয়দত্ব রনদয়ারজত রছদরন, জানান প্রকদল্পয সভয়াদ সল ওয়ায যও রশু রক্ষাদকন্দ্রটি চালু যাখায প্রদচষ্টা রদদফ রক্ষাথীদদয 

কাছ সথদক ভারক ১৫০ টাকা কদয সনয়া ত। রক্ষাথীদদয রযফাদযয আরথ ষক অফস্থা এতটাই করুণ  সম তাদদয দক্ষ রক্ষায এই ব্যয় ফন কযা 

িফ না ওয়ায় রক্ষাথীযা অন্যত্র চদর মায়। ফতষভাদন রশু সকন্দ্রটিয কাম ষক্রভ ম্পূণ ষবাদফই ফন্ধ আদছ। ২০১৩ ার দত  রক্ষাদকন্দ্রটি ফন্ধ 

থাকায় এটি ফতষভাদন র্ধ্াংস্তুদ রযণত দয়দছ। প্ররতরষ্ঠত ওয়ায ভয় এই সকন্দ্রটি ৩০জন রক্ষাথী রনদয় মাত্রা শুরু কদয মায ভদধ্য একজন 

রক্ষাথী রছর রফদল চারদািন্ন রশু। এই রক্ষাদকদন্দ্র ৩ ঘণ্টাব্যার রশুদদয ভাদঝ রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা ত। রশু সকন্দ্রটিয সছদন 

দকুয, াভদন ফারড় এফাং ফারড়য উঠান। ডাদন যান্নাঘয ও সগায়ার ঘয, ফাদয় কদয়ক গজ দূদয যাস্তা। সকন্দ্রটিয সদয়ার ও ছাদ টিন রনরভ ষত এফাং 

সভদঝ ভাটিয। এককক্ষ রফরষ্ট এই রশু রক্ষাদকদন্দ্র সকান রাইট ও পযাদনয ব্যফস্থা নাই।  এভনরক রক্ষাদকন্দ্রটিদত রক্ষাথীদদয জন্য সকানরূ 

ানীয় জদরয রকাংফা টয়দরদটযও ব্যফস্থা রছর না। তাই রক্ষা কাম ষক্রভ চরাকারীন ভদয় ক্ষুধা আয তৃষ্ণা সভটাদনায জন্য রক্ষাথীযা রনজ রনজ 

গৃ দত খাফায ও ারন ফন কদয রনদয় আদত ত। রকন্তু প্রাকৃরতক কাদজয রফদল প্রদয়াজন দর রক্ষাথীযা একফায ফারড় সগদর আয রপদয 

আত না ফদর রক্ষক স্বপ্না আা জানান। তায াদথ কথদাকথদন ফতষভাদন রক্ষাদকন্দ্রটি ফন্ধ থাকায রফলদয় আদযা জানা মায়, এরাকায় 

ফফাকাযীদদয সফরযবাগ ভাদেদলয রক্ষাগত সমাগ্যতা সতভন না থাকায় ফারড়দত রশুদদয প্রাথরভক অক্ষযজ্ঞান সদয়ায ভদতা সরাদকয অবাদফয 

কাযদণ ৩-৫ ফছয ফয়ী রশুযা এখন অর ভয় কাটাদচ্ছ। রতরন রশুদদয জন্য রফদুযৎ, টিউফওদয়র ও খাফাদযয ব্যফস্থা কদয রশু রক্ষাদকন্দ্রটি 

দনযায় চালুয জন্য সজাড় দারফ জানান।           
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৭.৯.৪.৩ আদফগীয় রফকা 

অরববাফকযা সাগত ব্যস্ততায কাযদণ রশুদদয গুণগত ভয় ( Quality Time) রদদত াদয না ফদর অদনক ভয় রশুদদয াভরগ্রক 

রফকা ফাধাপ্রাপ্ত য়। এফ রশুদদয ভদধ্য সমভন বালায রফকা 

ফাধাগ্রস্থ য় সতভরন আদফগীয় রফকা ফাধাগ্রস্থ য়। এফ রশুযা 

ভফয়ী রশুদদয াদথ রভদত াদয না। ফ ভয় চুচা 

থাকত। তাযয এখাদন তথা রশু রক্ষাদকদন্দ্র এদ স বার 

কদযদছ।  এ রফলদয়  যাজাী সজরায নাদভাবদ্রা ব্র্যাক রপ্র-

প্রাইভারয স্কুদরয  একজন অরববাফক ফদরন, রশুযা সমভন শুদ্ধ 

বালায় কথা ফরদত াযদছ, সতভরন আদাদয ভাদেদলয াদথও 

সমাগাদমাগ স্থাদন ক্ষভ দচ্ছ।  রশুদদয ভাদঝ 

দমারগতাভরক ভদনাবাফ ততরয দয়দছ ফদর দরীয় আদরাচনায় 

উদঠ এদদছ। অরববাফকযা ভদন কদযন তাদদয ন্তানযা ‘‘ফয় 

অদোদত ভানরক রদক সথদক সফ রযক্ক দয়দছ। স তায 

ফন্ধুদদয াদথ সখরদত মায়। তকষ কযদত াদয’’।  

৭.৯.৪.৪ াভারজক রফকা 

রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরাদত প্রাযরিক অক্ষয জ্ঞান, বালায দক্ষতায 

াাার রশুদদয াভারজক রফকাদয উয সজায সদয়া দয়দছ। 

এখাদন রশুদদয অরববাফকদদয ন্ান কযা, কদরয াদথ 

রভদররভদ থাকা, ঝগড়া-ভাযাভারয না কযায রফলদয় অরবরত কযা 

ত। অরববাফকদদয াদথ দরীয় আদরাচনায়ও রশুদদয ভদধ্য এরূ 

আচযদণয প্ররতপরদনয উদেখ াওয়া মায়। সমভন সগন্ডা-ই-ব্লক, 

াবায,ঢাকা রশু রক্ষাদকদন্দ্রয একজন অরববাফক ফদরদছন, তায 

ন্তান “ভয়-ভৄরযদেদদয স্যারাভ সদয়। আেযু াদথ বার ব্যফায 

কদয’’।  

 

এছাড়াও রশু রক্ষাদকদন্দ্র  নানা ধযদনয কাম ষক্রদভয ভাধ্যদভ রক্ষাথীযা রফরবন্ন জীফন দক্ষতাও অজষন কদযদছ। সগন্ডা-ই-ব্লক, াবায, ঢাকা 

রশু রক্ষাদকদন্দ্রয একজন অরববাফক তায ন্তাদনয দচতনতা বৃরদ্ধয প্রদি ফদরন, ‘‘আদগ দাঁত ভাজতু না, এন কওন রাদগ না।’’  

 

  

 

 

  

রচত্র ৭.১৪: রশু সকদন্দ্রয কল্পনায কন ষায। 

রচত্র ৭.১৫: রশু সকদন্দ্রয রখন প্ররক্রয়া। 

সক স্টারড-০৫: 
(রপদযাজা-১ ও রপদযাজা-২  রশু রক্ষাদকন্দ্র, চট্টগ্রাভ) 

 
কক্সফাজাদযয রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা প্রকদল্পয সভয়াদ সল দরও রক্ষা কাম ষক্রভ চালু যদয়দছ রকাংফা নতুন সকন্দ্র চালু কযা দয়দছ। রকন্তু চট্টগ্রাভ 

রটি কদ ষাদযদনয রফরবন্ন এরাকায় অফরস্থত রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরায সকানটিই চালু রছর না। এ ব্যাাদয প্রকল্প কভ ষকতষা জানায় সম, প্রকল্প সল 

দয় মাওয়ায য সথদক তাযা রশু রক্ষাদকন্দ্রগুদরা ফন্ধ কদয রদদয়দছন। তদফ সমফ এরাকায অরববাফকযা টাকা রদদচ্ছ শুদৄভাত্র সখাদন এখদনা 

রক্ষা কাম ষক্রভ অব্যাত আদছ রকাংফা নতুন রক্ষাদকন্দ্র স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা কাম ষক্রভ রযচারনা কযা দচ্ছ।  রপদযাজা-১ ও 

রপদযাজা-২  রশু রক্ষাদকন্দ্র দু’টি  চট্টগ্রাভ রটি কদ ষাদযদনয ভদধ্য এফাং একই ফারড়দত অফরস্থত রছর । সজন্য  রক্ষাদকন্দ্র দু’টিয রক্ষা 

কাম ষক্রভ একটিয কাদর এফাং অযটি রফকাদর রযচাররত ত। তদফ ফতষভাদন দু’টি রক্ষাদকদন্দ্রযই রক্ষা কাম ষক্রভ ফন্ধ আদছ এফাং রফযারদয়য 

ঘযটি রযতযক্ত অফস্থায় আদছ। রফযারয় ঘদযয টিদনয ছাদ খুদর দড়দছ। ‘‘রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ প্রকদল্পয ভল্যায়ন গদফলণায 

দযজরভদন রফযারয় রযদ ষদন সগদর আদ-াদয স্থানীয়যা জদড়া দয় রফযারয়টি আফায চালু দফ রকনা জানদত চান। তাযা সফ আগ্রদয 

াদথ জানান সম, প্রকল্পটি চালু থাকদর ফরস্তয তদরযদ্র ভাদেদলয সছাট সছাট রশুযা এখাদন আনদেয াদথ ড়দত াযত। সজন্য রশু 

রক্ষাদকদন্দ্রয রক্ষা কাম ষক্রভ দনযায় চালু কযায জন্য আরজষ জানান গদফলকদদরয কাদছ।   
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অষ্টভ অধ্যায়: সুারযভারা ও উাংায 
 

প্রবাফ ভল্যায়ন গদফলণায় ারতয ম ষাদরাচনা, ভাঠ ম ষাদয়য তথ্যারদ এফাং আদয়ারজত স্থানীয় ভতরফরনভয় ওয়াকষ-এয আদরাদক 

রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা প্রকদল্পয ভাধ্যদভ দফ ষাচ্চ সুদমাগ ও দক্ষতা বৃরদ্ধয জন্য রনদম্নাক্ত সুারযগুদরা কযা দরা- 

 

৮.১ সুারযভারা: 

 

১. রশু রফকা এয জন্য রযচাররত সকন্দ্রগুদরা সফীয বাগ অফকাঠাদভা দযাতন এফাং রশুফান্ধফ নয়। সকন্দ্রগুদরায সফীয বাগই 

আধাাকা ফা কাঁচা ওয়ায় রশুদদয স্বাস্থয রনযাত্তায জন্য ঝূরিঁদোণ ষ। স্কুদরয অফকাঠাদভা উন্নয়ন (বার ছাউরন রকাংফা াকা 

ছাদ) রশুদদয ফায জন্য বার চাটাই ফা সফদিয ব্যফস্থা কযা প্রদয়াজন।  

২. রশু রফকা সকন্দ্র ফভয় সখারাদভরা প্রস্ত থাকা উরচৎ মাদত রশু রফকাদয জন্য ফধযদনয রখন কভ ষকাণ্ড রযচারনা কযা 

িফ য়। সদক্ষদত্র সকন্দ্রগুদরা ফহুকক্ষ রফরষ্ট এফাং ম ষাপ্ত আদরা ফাতাদয ব্যফস্থা যদয়দছ এভন জায়গায় স্থান কযদর রশু 

রফকা কভ ষকাণ্ড অরধক দক্ষতায াদথ রযচারনা কযা িফ দফ। সখাদন সছাট দরও একটি সখরায ভাঠ সযদখ রক্ষাদকন্দ্র  

স্থান কযায সুারয কযা দরা।  

৩. রশু রফকা কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য রশুদদয রশুদকন্দ্রটি একটি আযাভদায়ক ও প্রারন্তভয় স্থান ওয়া প্রদয়াজন। প্ররতটি রশু 

রক্ষাদকদন্দ্র ম ষাপ্ত পযান, রাইট- এয ব্যফস্থা কযদত দফ। 

৪. যািদর রল্প ফা রফদলারয়ত এরাকা সমভন-গাদভ ষন্ট এফাং াওড়, রততারয়, সজরখানা ইতযারদ েীদত রশু সকন্দ্রগুদরায 

ব্যাক চারদা রক্ষ কযা মায়। এফ এরাকায় আদযা নতুন রশু রক্ষাদকন্দ্র স্থান ফা অরতরযক্ত রশু গ্রদণয ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযা 

সমদত াদয। এছাড়া ফন্ধ দয় মাওয়া ারাতাদরয রশু মত্নদকন্দ্রগুদরাদত রনরদ ষষ্ট জনফর রনদয়াগ কদয দনযায় চালু কযায ভাধ্যদভ 

রশুদকদন্দ্রয সফা অরধকতয প্রস্ত কযা সমদত াদয।  

৫. ভানম্মত লক্ষা কাম টক্রশভয জন্য দক্ষ লক্ষক একটি পূফ টতট। দক্ষ লক্ষকশদয জন্য উযুক্ত ম্মানী  প্রশণাদনা আফলশ্যক। 

মকন্দ্রগুশরাশত লনয়লভত ফা দীর্ঘ ভয় দক্ষ লক্ষক লনশয়ালজত থাকায জন্য রক্ষকদদয ারযেরভক, প্ররক্ষণ, ও উকযদণয জন্য 

অথ ষ ফযাি ফাড়াদনা প্রদয়াজন। 

৬. সফরযবাগ রযফায দরযদ্র ও রনম্নআদয়য কভ ষজীফী  ওয়ায কাযদণ রশুদদযদক মদথাযুক্ত খাফায যফাযাদয ব্যফস্থা কযদত 

ক্ষভ নয়। রশুযা দীঘ ষভয় রশুদকদন্দ্র অফস্থান কযায়, তাদদযদক উিীরত ও রখন উদাদমাগী যাখায জন্য  রশুদদয ারকা 

টিরপন-এয ব্যফস্থা কযা দযকায। 

৭. প্ররক্ষণ সম সকাদনা কাম ষক্রদভয ক্ষভতা বৃরদ্ধ কদয। রশু রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা একটি তুরনাভরক নতুন রফলয় ওয়াদত 

রক্ষকদদয উচ্চতয রফদল কদয রশু রক্ষা এফাং উকযণ ততরযয উয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা কযায ভাধ্যদভ রশু রক্ষাদক 

অরধক কাম ষকযী কযা সমদত াদয।  

৮. প্রকদল্পয কাজ ঠিকবাদফ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রকল্প মথামথ ভদয় শুরু কযা ফািনীয়। প্রকল্প প্রস্তাফ সপ্রযণ সথদক শুরু কদয প্রকল্প 

অদেদভাদন এফাং ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া জতয কযায সকৌর সফয কযা সমদত াদয।  

৯. লশু লফকা কাম টক্রভ লক্ষাথীশদয বুলদ্ধবৃলিক, আশফলগক, াভালজক  বালাগত লফকাশ উন্নয়শনয ভাধ্যশভ লশুশক প্রাথলভক 

লক্ষা াপল্যজনকবাশফ চালরশয় মমশত ায়তা কশয। কর লশুশক এই ব্যফস্থানায আতায় আনায জন্ম আশযা অলধক 

ংখ্যক লশু লক্ষা কাম টক্রভ গ্রণ কযা মমশত াশয। 

১০. একটি ভরিত াভারজক উিুদ্ধকযণ, রযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযায রদক্ষয রফরবন্ন াংস্থায ভাধ্যদভ ভাদজয ফ ষস্তদযয 

ভাদেদলয দমারগতা এফাং দচতনতা বৃরদ্ধয জন্য অরধকতয এডদবাদকর কাম ষক্রভ গ্রণ কযা সমদত াদয।  
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৮.২ উাংায: 

 

দুগ ষভ এরাকায প্রারন্তক জনগণ, রনম্নরফত্ত ফরস্তফাী, সজরখানা ও রততা েীয রশুযা রক্ষায সুদমাগ প্রারপ্ত দত ফরিত। রশুদদয রক্ষা 

গ্রদণ উৎারত কযদত এফাং স্কুরগাভী কযদত “রশুয রফকাদ প্রাযরিক রক্ষা’’ ীল ষক প্রকল্পটি যকাদযয একটি ভৎ উদযাগ। সমখাদন 

নাগরযক সুদমাগ সুরফধা সথদক রশুযা ফরিত, সখাদন রশুদদয ভাদঝ রক্ষায আদরা প্রদাদন এ প্রকল্প গ্রণ ভদয়াদমাগী রদ্ধান্ত রছর ফদর 

প্রতীয়ভান য়। 

 

রশু রক্ষাদক রক্ষায ভরধাযায় আনায জন্য এই ধযদনয আদযা প্রকল্প গ্রণ কযা সমদত াদয। তদফ মাযা রক্ষাদাদনয কাজটি কদযন সই 

কর রক্ষকদদয জীফনভান উন্নয়দন এফাং রক্ষা সকন্দ্রগুদরায সবৌত অফকাঠাদভা উন্নয়দন যকাযদক আদযা ভদনাদমাগী ওয়া উরচৎ।  

 

ফদদল ফরা মায়, নানা যকভ ীভাফদ্ধতায ভাদঝও এই ধযদনয প্রকল্প রশু রক্ষাদক রক্ষায ভরধাযায় চাররত কযদত অগ্রণী ভূরভকা 

যাখদফ।  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

 

লশুয বালাগত  গালণলতক ধাযণায অলবক্ষা 

 

1. Similarities    

আইশটভ লযচারনা  

নমুনা: 

ফলুন, কীবাশফ রার  নীশরয াদৃশ্য আশছ? মকভন কশয এযা একই যকভ? 

ঠিক প্রলতলক্রয়া [যং ব্দটিয াশথ পলকটত মম মকান প্রলতলক্রয়া]: ফলুন, চশরা আশযকটি মচষ্টা কলয। মথাথ ট শুযয আইশটভ লযচারনা 

করুন। 

বৄর প্রলতলক্রয়া [যং ব্দটিয ছাড়া অন্য মম মকান প্রলতলক্রয়া] ফা প্রলতলক্রয়া কযশত ব্যথ ট শর: ফলুন, রার এফং নীর দুটিই যং। মথাথ ট শুরুয 

আইশটভ লযচারনা করুন।  

৬-৮ *আইশটভ ১. 

বুরন, মকভন কশয একটি করা এফং আশর একই যকভ?  

ঠিক প্রলতলক্রয়া [১ শয়শন্টয মম মকান প্রলতলক্রয়া]: ফলুন, চশরা আশযকটি মচষ্টা কলয।  

লযফলতট মথাথ ট আইশটভ লযচারনা করুন।  

 

*বৄর প্রলতলক্রয়া ফা প্রলতলক্রয়া কযশত ব্যথ ট শর: ফলুন, করা এফং আশর দুইটিই পর মা তুলভ মখশত ায। যফতী মথাথ ট আইশটভ 

লযচারনা করুন।  

 

১ শয়ন্ট:  

পর; খাদ্য; তুলভ মখশত াযশফ এভন ফস্তু; আাযশমাগ্য 

(গাশছ ফড় য়, গাছ মথশক আশ) 

স্বাদ (বার, লভলষ্ট); লভলষ্ট 

স্বাস্্থমকয; পুলষ্টকয; (লভনাশযর, লবটালভন) আশছ 

(লফলচ, মখাা, চাভড়া) আশছ 

এভন ফস্তু মা তুলভ (পালর, টুকযা) কযশত ায 

0 শয়ন্ট: 

মতাভায জন্য বার  

একই যং; লুদ 

যাশরা; চাফাশনা মায় 

মগার; মছাট; নযভ 

গব্জ 

রযরষ্ট নাং-১ 
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*আইশটভ ২ 

ফলুন, মকভন কশয করভ এফং মলন্পর একই যকভ? 

ঠিক প্রলতলক্রয়া[ ১- শয়শন্টয মম মকান প্রলতলক্রয়া]: ফলুন চশরা আশযকটি মচষ্টা কলয। যফলতট মথাথ ট আইশটভ লযচারনা করুন।  

*বৄর প্রলতলক্রয়া ফা প্রলতলক্রয়া কযশত ব্যথ ট শর: একটি করভ এফং মলন্পর দুইটিই 

এভন লজলন মা লদশয় তুলভ লরখশত ফা আকশত ায। যফতী মথাথ ট আইশটভ লযচারনা করুন।  

১ শয়ন্ট: 

মা তুলভ (লরখশত, আকশত, যং কযশত) ায 

মরখায উকযণ; আকায উকযণ 

(স্কুর, অলপ, লচেকরা)-এয  জন্য যফযা কযা য় 

[মরখায ফন টনা প্রদান কযা] 

0 শয়ন্ট: 

মায (একটি লচলিত প্রান্ত, ইশযজায) আশছ 

মায ভশধ্য (কালর, ী)আশছ 

একই যকভ (আকায, আকৃলত); মাজা; রো; মগার 

যং;যং; য় 

আইশটভ ৩-২৩ 

প্রলতটি আইশটভ লশুশক শড় মানান। মলদ অবীক্ষা লযচারনা ফন্ধ কযায ভানদে পুযন না য় তাশর যফলতট মথাথ ট আইশটভ লযচারনা 

করুন।  

 

৯-১১  ৩. জাভা  জুতা মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট: 

কাড়; মাাক; আবৃত কশয; মাাক-লযেদ 

এগুশরা লযধান কযা য় 

মতাভায (মাাক, লযেশদয) অং 

ইউলনপশভ টয অং 

১ শয়ন্ট: 

লযশধয় ফস্ত্র 

এগুশরা যা য়; মতাভায যীয (এয ভধ্য লদশয় মায়, ঢাশক)) 

(মতাভায, মতাভায যীয) মক যক্ষা কশয; মতাভাশক উষ্ণ যাশখ 

(মতাভায যীশয, একজন ব্যলক্তয যীশয) ঠিকভত রাশগ 

০ শয়ন্ট 

টাই; মচইন মখারা ফন্ধ কযা; মফাতাভ 

চাভড়া; কাড়; মপলিক মথশক বতযী; মরাই কযা  

টাকায মূল্য; তুলভ এগুশরা লকনশত ায 

নযভ; একই যং 

এগুশরা ফাইশয ব্যফায কযা য় 

[জুতা ফা জাভায লদশক শয়ন্ট কযা] 

৪. মকভন কশয দুধ  ালন একই যকভ? 

* বৄর প্রলতলক্রয়া ফা প্রলতলক্রয়া কযশত ব্যথ ট শর: ফলুন দুধ  ালন দুইটিই তযর এফং তুলভ তা ান কযশত ায। যফতী মথাথ ট আইশটভ 

লযচারনা করুন।  

১ শয়ন্ট 

তযর; ানীয় 

মতাভায জন্য বার; স্বাস্থযকয; পুলষ্টকয 

ান কযায লজলনল; মফবাশযজ, এভন লজলনল মা তুলভ ান কযশত ায  

[ালন ান কযায ফন টনা মদয়া] 
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০ শয়ন্ট 

মবজা; ালন আশছ 

তুলভ এশক(ঢারশত, উশচ মপরশত)ায 

একটি (কাটু টশন জশগ)থাশক 

লবটালভন থাশক 

াদা;ঠাণ্ডা 

 

 

১২-১৬  ৫. মকভন কশয প্রজালত এফং মভৌভালছ একই যকভ? 

২ শয়ন্ট: 

তঙ্গ; ক্ষুদ্র কীট 

১ শয়ন্ট: 

প্রাণী; জীফ 

তাশদয াখা আশছ; মা উড়শত াশয 

(৬ া, লফবক্ত যীয)আশছ 

মযভ গুটি মথশক(এশশছ, এশত থাশক) 

(ভদৄ, যাগ)ংগ্র কশয; পৄশরয যাগায়ন কশয  

শুঙ্গ ফা হুর আশছ 

0 শয়ন্ট 

পৄশরয (ভত এক জাতীয়, শয ফশ, মথশক খায়) 

ভদৄ (বতযী, ংগ্র) কশয 

হুর পৄটায় 

৬. ীত গ্রীষ্ম মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট: 

ঋতু ফছশযয ঋতু কার 

১ শয়ন্ট: 

ফছশযয(ভয়, অং, ধযন) 

আফায়া, আফায়া লযফলতটত য়:জরফায়ু 

গ্রীষ্ম, ফল টা,যৎ, মভন্ত, ীত, ফশন্তয অং 

[অফশ্যই ছয় ঋতুয নাভ ফরশত শফ] 

শয়ন্ট: 

প্রকৃলতয অং 

অফকা, লফযলত 

ভামূ 

লদন, প্তা, ফছয 

ভজা কযা; ফাইশয মমশত ালয এফং মখরা কযশত ালয 

(মভঘ, সূম ট,বৃলষ্ট) থাশক 

ফাতা ফশ; ঠাণ্ডা 

৭.ইদুয এফং লফড়ার মকভন কশয একই যকভ? 

২. শয়ন্ট: 

স্তন্যায়ী প্রানী; উষ্ন যশক্তয প্রানী; মভরুদেী প্রানী 

প্রানী; জীফ; চতুস্পদী প্রানী; 

জীফন্ত 

১. শয়ন্ট:  

মালা, তুলভ তাশদয পুলশত ায 
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(মগাঁপ, মরজ, মরাভ) আশছ [উবশয়য একই াযীলযক বফলশষ্টযয নাভ ফরা] 

াভাগুলড় লদশয় চশর; মদৌড়ায় আচড়ায় [উবশয়য একই ধযশনয আচযশনয নাভ ফরা] 

লনাচয; অন্ধকাশয মদখশত াশয; যাশত লক্রয় থাশক 

উবশয়ই মছাট 

 

 

0 শয়ন্ট: 

ফাায় ফা কশয; গ্রালরত 

লনয খায়; খাফায চ্যলয কশয, 

একই যকভ গাশয়য যং (মম মকান যং এয নাভ ফরা) 

মখরা কশয; তুলভ তাশদয াশথ মখরা কয 

ত্রু; তাযা এশক অযশক (ধায়া, ঘৃনা) কশয 

৮ . কনুই এফং াটু মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট: 

লন্ধ; যীশযয অং মা মজাড়া রাগাশনা 

যীশযয অং মা (বাজ কযা, ফাঁকাশনা) মায়; এভন একটি স্থান মমখাশন ফাহু বাঁজ কযা মায় 

মমখাশন াড় মজাড়া মরশগশছ; মতাভায ফাহু ফা াশয়য উবয় অংশক একশে ধশয ধশয যাশখ; ফাহুয ভধ্যভ অং 

(কব্জা, ফর এফং মকাটশযয ভত) কাজ কশয 

১ শয়ন্ট : 

মতাভাশক বাঁজ কযশত াায্য কশয; বাঁজ কযা মায় 

যীশযয অং মা াড়শক ংযুক্ত কশয  

যীশযয অং মা (নাড়াশনা মাম, নভনীয়) 

ফাহুয অং 

মতাভায যীশযয (াশথ ংযুক্ত, অং) 

(মকাটয, লরগাশভন্ট, ভাংশী, াশড়য াশথ ংযুক্ত াদা তন্ত্র ফা কাটি টশরজ) আশছ 

াড় মা (ংযুক্ত, বাজ কযা মায়, নাড়াশনা মায়, দুশটা াড়শক ধশয যাশখ) 

মতাভাশক নাড়াচাড়া কযশত াায্য কশয, এয ভাধ্যশভ নাড়াচাড়া কযশত ায; দুইটিযই  

নাড়াচাড়া কযায প্রশয়াজন আশছ  

0 শয়ন্ট 

নাড়াচাড়া কশয  

তাযা ংয্ুক্ত 

াড় 

মগার; ফাঁকা; ক্ত; চাভড়া দ্বাযা আবৃত 

বাঙ্গা;ব্যাথা াশফ; তুলভ (ব্যাথা মশত, শড় মমশত) ায 

তুলভ তাশদয ব্যফায কযশত ায 

৯ কাশঠয তক্তা এফং ইট মকভন কশয একই যকভ? 

১ শয়ন্ট :  

ফাড়ী ফানাশনায জন্য (উাদান, মমাগান মদয়, উৎালদত ফস্তু) 

মকান (লফলডং, কাঠাশভা, মদয়ার, মফড়া/ীভানা মদয়ার) ফানাশনায জন্য ব্যফসৄত উাদান 

১ শয়ন্ট: 

উাদান, পদ; মমাগান; জড় ফস্তু 

এগুশরা লদশয় লজলনল (ফানাশনা য়) 

লফলডং এয (জন্য, ব্যফায কযা য়, অং); মতাভায ফাায অং 

(ফাড়ী, লফলডং) ফানাশনায জন্য ব্যফায কযা য় 

কনস্ট্রাকশন ব্যফসৄত য়; লফলডং ফানাশনায উাদান 
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(পাউশেন, মদয়ার, ীভানা মদয়াশরয) অং  

0 শয়ন্ট 

বতযী কযা  

এগুশরা ব্যফায কযশত ায 

ক্ত, বাযী; কঠিন; অভসৃন; ভানুশলয মতযী; ক্ত 

প্রাকৃলতক উাদান, পৃলথফীয উাদান 

১০. মকভন কশয কলফ এফং লচেকয একই যকভ শফ? 

২ শয়ন্ট : 

তাযা লশেয ভাধ্যশভ লনশজশদয প্রকা কশয  

লেী; লশেয দক্ষ ব্যলক্ত 

(লে, লশেয কাজ) সৃলষ্ট কশয; সৃজনীর লফলয় বতযী কশয: সৃষ্টা 

চাকুযী; মা; মাদায 

এভন লজলনল বতযী কশয মা ভানুল (উশবাগ, প্রংা) কশয  

১ শয়ন্ট : 

লেশফাধপন্ন; লফশল কভ টদক্ষতা পন্ন; সৃজনীর; কেনালক্তপন্ন; প্রকা কযায ক্ষভতা পন্ন 

ফস্ত্র (প্রকা কশয, ফন টনা কশয, জানায়); তাশদয দৃলষ্টবলঙ্গ প্রদান কশয  

(অনুবলত, আশফগ) প্রকা কশয  

মশন্ত্রয (বতযী, নকা) কশয 

তাশদয লে লদশয় অজটন উ টাজন কশয; লে লফক্রয় কশয  

০ শয়ন্ট: 

লে : লশেয দ্বাযা এটা কযশত য় 

(আশফগ, অনুবলত) মদখায়, আশফগীয় 

তাশদয (ভন, াত) লদশয় কাজ কশয  

ভানুলশক উৎালত কশয  

যং কশয; মরশখা; (মলন্পর, করভ,িা) ব্যফায কশয 

তাযা লফখ্যাত ব্যলক্ত; অশনক টাকা উ টাজন কশয  

১১. াাড় এফং নদী মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

(মবৌগলরক, প্রাকৃলতক) বফলষ্টযপূন ট (পৃলথফী, লফি, বলভয) বফলষ্টয 

প্রাকৃলতক ব-দৃশ্য; বলভয (বফলষ্টয, গঠন 

বশগার; মবৌগলরক (স্থান, লফলয়) 

(বখশেয, পৃলথফীয উলযবাশগয) অং; বৄখে 

(প্রকৃলত, লভফা, পৃলথফীয অবযন্তশয মেট নাড়াচাড়ায) ভাধ্যশভ সৃলষ্ট 

(প্রকৃলত, লযশফ, জনীন প্রান্তয) এয অং  

১.শয়ন্ট : 

বলভয য অফলস্থত; (পৃলথফী, বলভ, লফি) এয অং াযীলযক বফলষ্টয 

প্রকৃলত; প্রাকৃলতক, প্রাকৃলতক পদ 

বলভয; (স্ত; বফলষ্ট) 

(কযাপ, লফশনাদন, ছুটি কাটাশনা, মফড়াশনা) এয জন্য 

বলভ;বলভয ীভানা লনধ টাযন; ভানলচে 

দৃশ্য; লযশফলষ্টত 

আফায়ায দ্বাযা সৃলষ্ট 

০ শয়ন্ট : 

(মায়া, ভজা কযা, আশযান কযায) জায়গা 

ফাইশয; (ফন, মদ) এয মবতশয  

(াথয, ালন, াাড়, শু) আশছ 
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ফড়; উচ্য; চড়া  

১২. একটি আঁকা ছলফ  একটি মুলতট মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

লেকরা; লেকভ ট; লশেয (কাজ, প্রকা) 

বলেক (প্রকা, অঙ্কন, সৃলষ্ট); লেীয দ্বাযা (বতযী, সৃলষ্ট) 

লে; অফশ্যই লে দ্বাযা এগুশরা কযশত শফ 

সৃজনীর কাজ 

১ শয়ন্ট : 

বলেক; সৃজনীর 

সৃলষ্ট: ভানুশলয বতযী; তুলভ এগুশরা বতযী কযশত ায 

(ধাযনা, আশগক, অনুবলতয) প্রকা 

ংশকত ফা লচি, াংশকলতক 

মকান লকছুয (প্রলতলনলধত্ব কযা, স্মৃলতযক্ষামূরক স্মাযক) 

একটি জাদুঘশয থাশক, শত াশয মকান লেকভ ট 

০ শয়ন্ট : 

অলবব্যলক্ত, অনুবলত; ইশভজ 

তুলভ এগুশরা (যং কযশত, আঁকশত, বতযী কযশত) ায 

(ভানুল, গে, নকা) মদখাশনা 

ছলফ; আঁকা; বাোম ট  

মা তুলভ মদখশত া; দুইটিই তুলভ মদখশত ায 

১৩. ফযপ  ফাষ্প মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

ালনয (ম টায়, অফস্থা); ালনয লফলবন্ন (রূ,ম টায়) 

চযভ তাভাোয় ালনয অফস্থা 

ালনয রূশয ভশধ্য লযফতন ট 

১ শয়ন্ট : 

ালন; ালনয বতযী; ালন মথশক সৃলষ্ট 

তাভাোয চযভ ম টায় 

ালনয চশক্রয একটি অং 

দাশথ টয (রূ, ম টায়, অফস্থা) 

তযশর লযনত শত াশয 

এগুশরায ভশধ্য কযালভশকর আশছ 

০ শয়ন্ট 

মবজা; আদ্র 

তযর 

তাভাো আশছ: তাভাো 

একটি আশযকটি বতযী কযশত াশয 

(মধায়া, কুয়াা) বতযী কশয: (জরীয় ফাষ্প, মধায়া) লন:সৃত কশয 

১৪. যাগ  আনন্দ মকভন কশয একই যকভ? 

২. শয়ন্ট : 

আশফগ, আশফগীয় (প্রলতলক্রয়া, প্রকা) 

অনূবলত: তুলভ মকভন অনুবফ কয তায (রক্ষন, প্রকা) 

ভশনয বাফ; ভানলক অফস্থা; ভানলকবাশফ লকবাশফ তুলভ অনুবফ কযশফ তায ন্থা 

অনুবফ কযায উায় প্রলতলক্রয়া কযশফ, তায ংশকত 

১ শয়ন্ট : 
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অলবব্যলক্ত প্রকা; তুলভ উবয়শকই প্রকা কযশত ায, 

তুলভ মকভন অনুবফ কযশছা; লকবাশফ তুলভ অনুবফ কযশফ তায ন্থা 

প্রলতলক্রয়া; ভশনাবাফ 

মভৌলখক অলবব্যলক্ত, মতাভায মুশখয লদশক তাকাশর মদখা মায় 

মতাভায অবযন্তশয 

লচন্তা  

০ শয়ন্ট: 

 এভন লজলন মায ভাধ্যশভ ভন লনয়ন্ত্রন কযা মায় 

লক্রয়া,আচযন, তুলভ মা কয 

মতাভায দুশটাই থাকশত াশয: মতাভায মক্ষশে ঘটশত াশয  

মচাযা  

মতাভায (ইশভজ, ব্যলক্তত্ব, মভজাশজয) অং 

মতাভায জীফশনয অং 

১৫. ফন্যা এফং অনাবৃলষ্ট মকন একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

প্রাকৃলতক দুশম টাগ; ালনয াশথ পক্ট প্রাকৃলতক দুশম টাগ 

খাযা আফায়া; 

(আফায়া, প্রকৃলত, ালনয) কাযশণ ঘশট 

(আফায়া, প্রকৃলত, ালনয) চযশভ রূ 

প্রকৃলতয (রূ,প্রবাফ)  

১ শয়ন্ট : 

(বৃলষ্ট, ীরাফল টন) এয জন্য য়; (বৃলষ্ট, অলতবৃলষ্ট) াশথ পলকটত 

(ালন, বৃলষ্টয) এয াশথ পলকটত (ভস্যা, দুঘ টটনা) 

আফায়ায (অফস্থা, ধযন); (আফায়া, জরফায়ু)এয াশথ পলকটত 

লফধ্বস্ততা, দুশম টাগ,ধ্বংশয) কাযণ; (খাভায, শস্যয) ধ্বং কশয  

বলভয (দা, অফস্থা) 

চযভ; দুটিই মকান লকছুয খাযা অফস্থা  

০ শয়ন্ট : 

ালনয াশথ পলকটত 

ট্রাশজলড; ভস্যা; খাযা অফস্থা 

ক্ষলতকয: লফদজনক, ঝুলকপূন ট 

ঋতুকারীন; ঋতুশত আশ; ঋতু 

(ভানুল, ভাটি, প্রকৃলত, পৃলথফী) এয য প্রবাফ মপশর 

 

১৬. যাফায এফং কাগজ মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

গাছ মথশক বতযী য়; গাছ মথশক উৎন্ন দ্রব্য; গাছ মথশক এশশছ  

প্রাকৃলতক পদ মথশক উৎন্ন দ্রব্য; পৃকৃলত মথশক বতযী; লযশফ মথশক মনয়া শয়শছ 

গাছারা মথশক বতযী য় 

১ শয়ন্ট : 

উাদান; বজলফক উাদান; উাদান মা তুলভ ব্যফায কয 

কাঠ মথশক এশশছ, ড়াশুনায় ব্যফাম ট লজলন 

ভানুশলয বতযী; উৎাদন কযা য় 

(ফস্তু, দ্রব্য) বতযী কযায জন্য ব্যফসৄত য় 
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০ শয়ন্ট : 

অশনক কাশজ ব্যফসৄত য়; (স্কুর, অলপ) এ ব্যফায কযা য় 

(পূনব্যটফাশযয জন্য প্রলকয়াজাত কযা, মাড়াশনা) মায় 

(স্কুর, অলপশ) যফযা কযা য়; ফস্তু; মরখায যজ্ঞাভ  

রুক্ষ, ভসৃন; নভনীয়; াতরা 

উাদান; মকলভশকর 

১৭. রফন এফং ালন মকভন কশয একই যকভ শফ? 

২. শয়ন্ট : 

জীফন ধাযশনয জন্য এগুশরা প্রশয়াজনীয় 

যাায়লনক উাদান 

যীশয এগুশরা চালদা আশছ; যীশযয জন্য প্রশয়াজন 

১. শয়ন্ট : 

লভলেত; উাদান, লফজ্ঞানম্মত লভেণ 

(উাদান,অনু) আশছ 

ভানুল আায ফা ান কশয; মবাজয 

আভাশদয যীশযয জন্য বার 

(লভনাশযর, পুলষ্টকয উাদান)আশছ 

প্রাকৃলতক উাদান; প্রকৃলত দ্বাযা বতযী 

মুশদ্র ায়া মায়; মুশদ্রয অং 

যান্নায উাদান; উকযন লাশফ ব্যফসৄত য় 

যীয ঘভ টাক্ত য় 

০ শয়ন্ট : 

উাদান: যাায়লনক; খলনজ 

পদ; উাদান 

অঙ্গগত (লভেন, উাদান) 

দ্রফীবত; ফস্তু দ্রফীবত কযশত াশয 

খাফাশযয মটলফশরয উয থাশক 

১৮. ভ্রকুটি এফং াল মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

মভৌলখক অলবব্যালক্তয; মতাভায (মচাযা, মুখ, মঠাঁট) লদশয় তুলভ মম অলবব্যালক্ত প্রকা কয 

মতাভায (মচাযা, মুখ, মঠাঁট) লদশয় অনুবলত মমভন কশয প্রকা কয 

(আশফগ, বাফ, অনুবলত) মদখাশনা; (আশফগ, বাফ, অনুবলতয) রক্ষণ 

(অনূবলত, আশফগ, বাফ)এয ফনন টা মদয়ায জন্য অঙ্গবলঙ্গ কযা  

াযীলযকবাশফ আশফশগয প্রকা মদখাশনা 

 

১ শয়ন্ট : 

মচাযা; মতাভায (মুখভণ্ডর, মুখ) মমভন মদখশত 

অলবব্যালক্ত; প্রলতলক্রয়া, আশফগ; অনুবলত; ভশনয বাফ 

যীশযয অলবব্যালক্ত/বালা; অঙ্গবলঙ্গ; মভৌলখক অঙ্গবলঙ্গ 

মখন তুলভ (দু:লখত এফং সুখী, লফলন্ন ফা খুী)  তখন তুলভ এগুশরা কয 

মলদ মকউ (দু:লখত ফা সুখী, লফলন্ন ফা খুী) য় তা তুলভ মকভন কশয চরশফ 

মচাযায আকৃলত কযায ন্থা; মচাযায (নাড়াচাড়া, প্রলতলক্রয়া, লক্রয়া) 

০ শয়ন্ট : 

নাড়াচাড়া: লক্রয়া কাম টাফরী 
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লকন্তু তুলভ কয; তুলভ এগুশরা কয 

[ভ্রকুটি এফং ালয ফন টনা মদয়া]  

১৯. প্রথভ এফং মল মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট :  

চযভ; চযভ অফস্থান 

মল শয়ন্ট; ংখ্যায ধাযাফালকতায মল শয়ন্ট; (একটি ক্রভ, একটি ললযজ, একটি রাইন, একটি ালয) এয মল 

একটি (ললযজ, ধাযাফালকতায) অফস্থান 

ম্পূন ট লফযীত অফস্থান; লফযীত স্থান 

কারানুক্রলভক ধাযাফালকতায অং 

১ শয়ন্ট : 

মল; উবশয়ই মল 

দভম টাদা; অফস্থান; মেণীকযণ 

ক্রভ; ফস্তু ক্রভানুাশয যাশখ; ক্রশভয প্রলতলনলধত্ব কশয  

ধাযাফালকতায়; ধাযাফালকবাশফ কযা য় 

অফস্থান; মকান (প্রলতশমাগীতা, মখরা, প্রলতদ্বলন্দতা) মত অফস্থান 

মকান (প্রলতশমাগীতা, মখরা, োযাথন, ালয) মত স্থান 

(ভয়, ালয, প্রলতশমাগীতা) মত শয়ন্ট ায়া; শয়ন্ট লনশদ ট কশয  

একটি  মেশর থাশক; একটি ংখ্যা মেশরয অং 

০ শয়ন্ট : 

স্থান; শয়ন্ট  

একটি ালযয ভশধ্য 

ংখ্যায ক্রভ 

একটি (নাভ, ভশয়য) ভশধ্য কযা উলচত 

ংখ্যা 

প্রলতশমাগীতা; প্রলতদ্বলন্দতা 

(তুলভ, মকানলকছুশত অফস্থান) মকাথায় আছ/আশছ তা মদখা 

মতাভায ারা  

২০. প্রলতশাধ গ্রণ এফং ক্ষভা যায়ণতা মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

মলদ মকউ মতাভায াশথ খাযা লকছু কশয  তাশর (তুলভ লক কযশফ তা ছন্দ কযশত ায, তুলভ মা কযশত ায) 

ভস্যায াশথ (মভাকাশফরা অলবশমাজন) কযায থ; ভস্যায ভাধান 

(মযাশগয, ভাযাভালযয, ব্যাথায, খাযা লকছুয) প্রলত প্রলতলক্রয়া 

১ শয়ন্ট : 

কষ্ট াফায (পরাপর, লযনলত) 

লদ্ধান্ত; ছন্দ;্ ইো 

প্রলতলক্রয়া কযায উায়, প্রলতলক্রয়া 

কাজ; লক্রয়া  

তুলভ কাউশক (লদশত, কযশত) াযশফ 

০ শয়ন্ট : 

এক ধযশনয ঙ্কে 

অনূবলত; আশফগ 

লচন্তা; দৃলষ্টবলঙ্গ; অলবব্যলক্ত 

মতাভায এফং অশন্যয াশথ কযা য় 

ভানফীয় বফলষ্টয 

২১. ম্মলত এফং ীভাফদ্ধতা মকভন কশয একই যকভ? 



55 

 

২ শয়ন্ট : 

লনয়ন্ত্রশণয দ্ধলত: আচযণ লনয়ন্ত্রশণয ন্থা 

(তুলভ কী কযশত ায, আভযা মকভন আচযন কযশফা)তায ীভা লনধ টাযণ কযা  

ীভানা; গাইডরাইন; লযভাক 

লনয়ভ; আইন; লনয়ন্ত্রণ; স্বাধীনতায ভাো 

(অনুশভাদন,ক্ষভতা প্রদান কযা, স্বীকৃলত) এয অফস্থা  

১ শয়ন্ট : 

শৃঙ্খরা লযভা কযা  

(কৃর্তক্ষ,লনয়ন্ত্রণ)এয ামথ পলকটত 

আশদ মদয়া; লনশদ টনা মদয়া  

তুলভ মা কযশত চা তা প্রতযাা কযা; প্রতযাা লনধ টাযণ কযা  

আদ ট (আচযন, কাজ) এয াশথ পলকটত; আচযশণয পরাপর 

মকান লকছু কযশত অনুশভাদন কযা; মতাভাশক মকান লকছু কযশত মদয়া (অনুভলতয য গুরুত্ব মদয়া)  

প্রলতফন্ধকতা; মতাভায কাজ লনয়ন্ত্রণ কশয; ীভানা (লনধ টাযণ কযা) ীভাফদ্ধতায উয গুরুত্ব মদয়া)  

০ শয়ন্ট : 

(ফাফা-ভা, লক্ষক, ফড়যা) তাযা মতাভাশক এগুশরা মদয় 

মতাভাশক মদয়া য় এভন; ফস্তু মা মতাভাশক মদয়া য় 

ভাশজয জন্য প্রশয়াজন 

একটি ছাড়া আশযকটি য় না 

তুলভ মম লজলন (অজটন কয, **) 

তুলভ মম কাজ (কযশত, না কযশত ) ায 

২২. ফাস্তফতা এফং স্বপ্ন মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

মচতনায (অফস্থা, মেভ); (ভানলক, ভশনাগত)অফস্থা 

পৃলথফীশক (প্রতযক্ষ কযায, মদখায) উায়; আভাশদয মকান লকছু মদখায ন্থা 

ভশনয অফস্থা  

১ শয়ন্ট : 

মতাভায (ভলস্তে, ভাথা, ভমনয) ভশধ্য; মতাভায ( ভলস্তে, ভাথা, ভন) লনশয় কাজ কযা  

লচন্তায রূ 

লচন্তা; ধাযণা, অনুবলত; দৃলষ্ট 

ভানুশলয দ্বাযা (অলবজ্ঞতারদ্ধ, দুলষ্টশগাচয) য়া 

মতাভায দ্বাযা দুইটিই (ছলফ মদখা, মদখা, অলবজ্ঞতা য়া) য়  

দুইটিয ভশধ্য তুলভ ফা কয; মতাভায জীফন মান কযায ন্া  

আভযা মম স্থাশন থাকশত ালয; তুলভ মকাথায় আছ ম অফস্থা  

০ শয়ন্ট : 

(ফাস্তফ, তয ফাস্তলফক, লভো, অরীক) ভশন য় 

মতাভায জীফনশক প্রবালফত কশয; মতাভায বলফষ্যশতয াশথ পলকটত 

একশঘশয়; মযাভাণ্ঞকয; বীলতকয 

২৩. স্থান এফং ভয় মকভন কশয একই যকভ? 

২ শয়ন্ট : 

ভাো; ধাযাফালকতায অং 

এভন লজলন মায় দ্বাযা আভযা ীভাফদ্ধ 

আভাশদয অলস্তত্ব লযপূন ট কশয  

১ শয়ন্ট : 

লযভা কযা শয়শছ; লযভা 
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(অলবকল ট, অশক্ষফাদ, বয) দ্বাযা প্রবালফত য় 

অীভ; মকানটাই চযভ না  

ীভাফদ্ধ; এভন লজলন মা মল শয় মায় 

লফমূতট; ফাস্তশফ উলস্থত না; মদখা ফা স্পট কযা মায় না  

দুইটিয ভধ্য লদশয় (চরা, ভ্রভন কযা) মায় 

০ শয়ন্ট : 

অলযাম ট; লস্থয 

লনয়ন্ত্রণ কযা মায় না; এভন লকছু মা আভযা লযফতটন কযশত ালয না  

চরভান; নাড়াচাড়া কশয  

দুইটিই (ব্যফায, গ্রণ, পূযণ) কযা য় 

লক্ত; দাথ ট 

(লফজ্ঞান, দাথ ট লফজ্ঞান)এয অং 

জগশতয ভশধ্য; প্রাকৃলতক আশ্চম ট 

অলযলচত; অনালফস্কৃত 

দুশটায দ্বাযা ড়া মায় 

ফড়; মছাট; দ্রুত রো  

 

আইশটভ লযচারনা  

৬-১৬ ফলুন, আলভ লকছু ংখ্যা ফরশফা। তকটবাশফ মান এফং মখন আলভ ফরশফা, আলভ ফরায ঠিক যযই তুলভ তা ফরশফ। আলভ মা 

ফশরলছ তুলভ তা ফরশফ। আইশটভ ১ এয প্রশচষ্টা ১ প্রময়াগ করুন।  

প্রলতটি আইশটশভয প্রশচষ্টা ১ এফং প্রশয়াগ করুন । মলদ আইশটভ লযচারনা ফন্ধ কযায ভানদণ্ড সৃলষ্ট না য় তশফ 

যফতী প্রশমাজয আইশটভ মমশত শফ। ভশন যাখশত শফ Digit Span Forward এ লশুয কাম টপাদশনয যস্পয লনব টয কযশফ 

Digit Span Backward প্রশয়াগ কযা শফ লক না।  

আইশটভ  প্রশচষ্টা  

১. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

2-9 

4-6 

২. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

3-8-6 

6-1-2 

৩. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

3-4-1-7 

6-1-5-8 

৪. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

8-4-2-3-9 

5-2-1-8-6 

৫. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

3-8-9-1-7-4 

7-9-6-4-8-3 

৬. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

5-1-7-4-2-3-8 

9-8-5-2-1-6-3 

৭. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

1-8-4-5-9-7-6-3 

2-9-7-6-3-1-5-4 

৮. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

5-3-8-7-1-2-4-6-9 

4-2-6-9-1-7-8-3-5 

  

  

 

 

Digit Span Backward 

6-16 

৬-১৬ নমুনা  
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প্রশচষ্টা ১ 

ফলুন, এখন আলভ আশযা লকছু ংখ্যা ফরশফা। লকন্তু এইফায মখন আভায ফরা মল শফ, তুলভ ংখ্যাগুশরা 

উশেবাশফ ফরশফ। মলদ আলভ ফলর 8-2 তুলভ কী ফরশফ?  

ঠিক প্রলতলক্রয়া [8-2]: ফলুন, ঠিক ফশরছ। প্রশচষ্টা ১ প্রশয়াগ করুন। 

 

বৄর প্রলতলক্রয়া : ফলুন, এটা ঠিক য়লন। আলভ ফশরলছ 8-2, তাশর তুলভ উশোবাশফ, ফরশফ, মতাভায ফরা উলচত 8-2। চশরা আফায মচষ্টা 

কলয:8-2 

ঠিক প্রলতলক্রয়া [8-2] : ফলুন, ঠিক ফশরছ। প্রশচষ্টা ২ প্রশয়াগ করুন।  

বৄর প্রলতলক্রয়া : ফলুন এটা ঠিক য়লন। আলভ ফশরলছ 8-2, তাশর তুলভ উশোবাশফ ফরশফ, মতাভায ফরা উলচত 8-2। প্রশচষ্টা ২ প্রশয়াগ 

করুন।  

প্রশচষ্টা ২ 

ফলুন, চশরা এই ংখ্যাগুশরা মচষ্টা কলয। ভশন মযশখা, মতাভাশক মগুশরা উশোবাশফ ফরশত শফ : 5-6 

ঠিক প্রলতলক্রয়া [5-6] : ফলুন, ঠিক ফশরছ। আইশটভ ১ এয প্রশচষ্টা ১ প্রশয়াগ করুন।  

বর প্রলতলক্রয়া : ফলুন, এটা ঠিক য়লন। আলভ ফশরলছ 5-6, তাশর তুলভ উশোবাশফ ফরশফ, মতাভায ফরা উলচত 5-6। 

চশরা আফায মচষ্টা কলয: 5-6 

ঠিক প্রলতলক্রয়া [5-6] : ফলুন, ঠিক ফশরছ। আইশটভ ১ এয প্রশচষ্টা ১ প্রশয়াগ করুন।  

বৄর প্রলতলক্রয়া : ফলুন, এটা ঠিক য়লন। আলভ ফশরলছ 5-6, তাশর তুলভ উশোবাশফ ফরশফ, মতাভায ফযা উলচত 5-6। 

আইশটভ ১ এয প্রশচষ্টা ১ প্রশয়াগ করুন।  

আইশটভ  প্রশচষ্টা  

১. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

2-1 

1-3 

২. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

3-5 

6-4 

৩. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

5-7-4 

2-5-9 

৪. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

7-2-9-6 

8-4-9-3 

৫. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

4-1-3-5-7 

9-7-8-5-2 

৬. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

1-6-5-2-9-8 

3-6-7-1-9-4 

৭. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

8-5-9-2-3-4-7 

4-5-7-9-2-8-1 

৮. প্রশচষ্টা ১ 

    প্রশচষ্টা ২ 

6-9-1-7-3-2-5-8 

3-1-7-9-5-4-8-2 
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াধাযণ লনশদ টনা :  

একটি আইশটভ শুদৄ একফাযই পুনযাবৃলি কযা মমশত াশয। এই পুনযাবৃলি তখনই কযা মাশফ মলদ লশু অনুশযাধ কশয ফা মলদ লশু 

আইশটভটি স্পষ্টতই বুঝশত না াশয। মাই মাক, আইশটভটি পুনযাবৃলি কযায ভয় ভয় গণনা কযা অব্যাত যাখশফন। প্রথভফায আইশটভ 

ড়ায মশল ফ মক্ষশে ভয় গণনা কযা শুরু করুন এফং লশুয প্রলতলক্রয়া মল না য়া ম টন্ত ফা ৩০ ম: ম টন্ত ভয় অব্যাত যাখুন।  

 

আইশটভ ১-৫ ম টন্ত উেীক ফইশয়য ছলফ উস্থান করুন। আইশটভ ৬-৩৪ ম টন্ত মকান ছলফ মনই, এগুশরা ফাচলনকবাশফ উস্থান করুন।  

মকান আইশটশভয জন্য লশুশক মলন্পর ফা কাগজ ব্যফায কযশত মদয়া মাশফ না, লকন্তু লশুশক মটলফশর আঙুর লদশয় লরখশত লনরুতালত 

কযশফন না।  

মলদ লশু ভয় ীভায ভশধ্য তায প্রলতলক্রয়া স্বত:স্ফুতটবাশফ লযফতটন কশয, লদ্বতীয় প্রলতলক্রয়ায জন্য নেয প্রদান করুন। মলদ লশু দুটি 

উিশযয ভশধ্য মকানটি মূর প্রলতলক্রয়া তা লনশদ ট না কশয, ফলুন, তুলভ ফশরশছা [লশুয প্রলতলক্রয়া উশেখ করুন] এফং তুলভ আফায ফশরশছা 

[লশুয প্রলতলক্রয়া উশেখ করুন]। তুলভ মকানটি ফরশত চাইশছা? 

লশুয ফ টশল প্রলতলক্রয়াশত মোয প্রদান করুন।  

আইশটভ ১-৩ ম টন্ত শরা মখাশনায আইশটভ। মলদ লশু ৩০ মশকশেয ভশধ্য প্রলতলক্রয়া না কশয ফা বৄর প্রলতলক্রয়া কশয তাশক ঠিক 

পরাপরজ্ঞান প্রদান করুন। এছাড়া এই উ-অবীক্ষাশত আয মকান শমাগীতা কযশফন না।  

মোলযং 

লশু ম একক উশেখ না কশয ফা বৄর একক ফশর, তশবুা মলদ তায প্রলতলক্রয়া ংখ্যাগতবাশফ শুদ্ধ য় তা ঠিক প্রলতলক্রয়া লশশফ গণনা 

করুন। মম আইশটভগুশরাশত টাকা ফা ভশয়য একক উশেখ আশছ মখাশন লফকে ংখ্যাগত প্রলতলক্রয়া গ্রনশমাগ্য শফ মলদ তা ঠিক একক 

য় (১ টাকা=২টি ৫০ য়া=৪টি ২৫ য়া)।  

মলদ লশু লনলদ টষ্ট ভয়ীভায ভশধ্য স্বত:পৄতটবাশফ মকান বৄর উিযশক ঠিক কশয ফশর, ম ১ শয়ন্ট মোয াশফ।  

ঠিক প্রলতলক্রয়ায জন্য ১ শয়ন্ট এফং বৄর প্রলতলক্রয়ায জন্য ফা মকান প্রলতলক্রয়া না কযশর ০ শয়ন্ট াশফ।  

 

আইশটভ  ঠিক প্রলতলক্রয়া  

১. লভনায ৫টি ফই লছর । ম একটি ালযশয় মপরশরা । তশফ তায আয কয়টি ফই অফলষ্ট যইশরা ? ৪ 

২ ২টি যং মলন্পর এফং ৩টি যং মলন্পর লভশর কয়টি শফ ? ৫ 

৩. মলদ আলভ একটি আশরশক ভাঝখাশন কাটি, তাশর কয় টুকযা শফ ? ২ 

৮-৯           ৪. ভালনশকয কাশছ ৫টি লফলেট আশছ। ১টি যলপকশক লদশয়শছ এফং ১টি যলনশক লদশয়শছ, তায কাশছ 

আয কয়টি লফলেট অফলষ্ট আশছ ? 

৩ 

৫. লযপাশতয ৪টি য়া লছর এফং তায ভা তাশক আশযা ২টি য়া লদশয়শছ, তায কাশছ মভাট 

কয়টি য়া আশছ ? 

৬ 

১০-১৬      ৬ মলদ মতাভায কাশছ ১০টি চকশরট থাশক এফং তুলভ ৩টি চকশরট মখশয় মপশরা। তশফ মতাভায 

কাশছ আয কয়টি চকশরট অফলষ্ট থাকশফ ? 

৭ 

৭. মলদ মতাভায প্রশতযকটি াশত ৩টি মলন্পর থাশক তশফ মতাভায কাশছ মভাট কয়টি মলন্পর থাকশফ 

? 

৬ 

৮ মলরশভয কাশছ ৮টি ভাকটায লছশরা এফং ম আশযা ৬টি লকনশরা। তায মভাট কতটি ভাকটায 

আশছ? 

১৪ 

৯ একটি গালড় যাখায স্থাশন ৩টি গালড় যাখা শরা, মমখাশন আশগ মথশকই ১২টি গালড় লছশরা। 

মখাশন মভাট কতটি গালড় লছর।  

১৫ 

১০ জলভর মাভফায ১০ টি লস্টকায অজন ট কশয এফং ভঙ্গরফায ১৫ টি লস্টকায অজটন কশয। ম 

মভাট কয়টি লস্টকায অজটন কযর ।  

২৫ 

১১ আলনকায ১২টি মফলুন আশছ এফং ম ৫টি মফলুন লফলক্র কশয মদয় । তায কতটি মফলুন ফালক 

থাকর ? 

৭ 

১২ যলভা মকান মদাকান মথশক ৪টি আশর লকনশরা এফং অন্য আশযকটি মদাকান মথশক ২টি 

আশর লকনশরা। তায ভা তাশক আশযা ৩টি আশর লদশরন । তায মভাট কতটি আশর আশছ ? 

৯ 

১৩. একটি ভাশঠ ৩টি গরু আশছ । আশযা ৪টি গরু ভাশঠ আশরা এফং তখন ২টি গরু চশর মগর । ভাশঠ 

কতটি গরু আশছ ? 

৫ 

১৪ ৩০ জন ছাে/ ছােী কযাযাশত প্রলক্ষশণ তালরকাবূক্ত য় । এক প্তা য, ১১ জন প্রলক্ষন তযাগ 

কশয । মেনীশত কতজন ছাে/ ছােী ফাকী থাশক ? 

১৯ 

১৫ তভার একটি মখরায় ১৭ শয়ন্ট অজটন কযশরা এফং আযএকটি মখরায় ১৫ শয়ন্ট অজটন ৩২ 
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কযশরা। ম মভাট কত শয়ন্ট অজটন কযশরা ? 

১৬. আশয়া ভাটিশত ৮টি ালখ মদশখলছর । ৪টি ালখ উশয মগর। আশযা ২টি ালখ উশয এশ ফশরা 

। ম এখন কয়টি ালখ মদখশছ ।  

৬ 

১৭. একটি মভরায় ৮টি লফলবন্ন প্রলতশমাগীতা আশছ। মলদ প্রলত প্রলতশমাগীতায় ৩টি কশয লপতা 

পুযোয লাশফ মদয়া য়, তশফ মভরায় মভাট কতটি লপতা পুযোয লাশফ মশদায়া য় ? 

২৪ 

১৮. মলদ তুলভ ৪০ য়া দশয ২টি করভ ক্রয় কয, তশফ ১টাকা মথশক কত য়া মপযত াশফ? ২০ য়া 

১৯. মযালজনা ২টাকা দশয ৩টি কলভক ফই ক্রয় কযশরা এফং ৭ টাকা দশয ১টি মখরনা ক্রয় কযশরা। 

ম ২০ টাকা মথশক কত টাকা মপযত াশফ? 

৭ 

২০. সুলভ ৩০ টাকা আয় কযশরা এফং অশধ টক টাকা খযচ কশয মপরর। প্রলতটি োগালজশনয দাভ ৫ 

টাকা। তায কাশছ মম লযভান টাকা ফালক আশছ তা লদশয় ম কয়টি োগালজন ক্রয় কযশত 

াযশফ? 

৩ 

২১. মকান লফদ্যারশয়য প্রলত মেণীকশক্ষ ২৫ জন ছাে/ছােী আশছ। মলদ পুশযা লফদ্যারশয় ৫০০ জন 

ছাে/ছােী থাশক তশফ লফদ্যারশয় মভাট কতটি মেণীকক্ষ আশছ? 

২০ 

২২. জালশদয কাশছ মতুয মচশয় লদ্বগুন লযভান টাকা আশছ। জালশদয ১৭ টাকা আশছ। মতুয কত 

টাকা আশছ? 

৮.৫০ 

২৩. একটি লযফায গালড় চালরশয় ৩ঘন্টা চরর এফং লফোশভয জন্য থাভর। তাযয আশযা ২ ঘন্টা 

চরর। তাযা মভাট ৩০০ ভাইর চরর। তাশদয গালড় চারাশনায গড় গলত কত লছর? 

৬০ 

২৪. নতুন লাশফ ১টি াইশকশরয মম মূল্য লছর তায ৩ বাশগয ১ বাগ মূশল্য ফলয ১টি পূফ ট ব্যফসৄত 

াইশকর ক্রয় কযশরা। ম ২০ টাকা মূল্য লদর। াইশকরটিয নতুন অফস্থায় মূল্য কত লছর? 

৩০ 

২৫. মবায ৪টা মথশক কার ৮টায ভশধ্য তাভাো ১২ লডলগ্র বৃলদ্ধ ায়। ৮ টা মথশক ১১টায ভশধ্য তা 

৯ লডলগ্র ফাশড়। গশড় প্রলত ঘন্টায় কত লডলগ্র তাভাো বৃলদ্ধ ায়? 

৩ 

২৬. একটি মখরনা মা াধাযনত ৪০ টাকায় লফলক্র য় হ্রাকৃত মূশল্য লফক্রশয়য ভয় তা ১৫% কশভ 

মায়।  হ্রাকৃত মুশল্য মখরনায মূল্য কত? 

৩৪ 

২৭ ছয়জন মরাক ৪০টি গালড় ৪লদশন লযোয কশয। ৪০ টি গালড় অশধ টক লদশন লযোয কযশত/দৄশত 

কতজন মরাক রাগশফ? 

৪৮ 

২৮ ানু একটি ২ ঘন্টায ফ্লাইট এ ফালড়শত আশছ। জলভ লফভান ফন্দয মথশক ১৫০ ভাইর দুশয 

থাশক। জলভ ৬০ ভাইর মফশগ গালড় চারায়। মলদ ানু দুপুয ৩ টায ফ্লাইশট লফভানফন্দয তযাগ 

কশয তশফ লফভানফন্দশয ৩০ লভলনট আশগ মৌছাশনায জন্য জলশভয কখন মফয মায়া উলচত? 

২.০০ 

২৯. ফলয কাজ মথশক মফয মায়ায এক ঘন্টা পূশফ ট দাউদ মফয য়। দাউদ গালড় চারায় ঘন্টায় ৪০ 

ভাইর মফমগ এফং ফলয চারায় ঘন্টায় ৬০ ভাইর মফশগ। তাযা দুজনই মলদ একই লদশক মায় 

তশফ দাউদ মাফায ৫ ঘন্টা য ফলয কত াভশন থাকশফ?  

৪০ 
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Scoring Sheet 

2. Similarities    

আযম্ভ 

ফয় ৬-৮। নমুনা, তাযয 

আইশটভ ১ 

ফয় ৯-১১। নমুনা, তাযয 

আইশটভ ৩ 

ফয় ১২-১৬। নমুনা তাযয 

আইশটভ ৫ 

উশো লদশক ** 

ফয় ৯-১৬। মলদ প্রথভ দুটি  

আইশটভ মোয ০ ফা ১ শয়ন্ট 

ায়, উশো লদক মথশক অবীক্ষা 

লযচারনা কযশর মতক্ষন ম টন্ত 

না য য দুটি  আইশটশভ 

ম্পূন ট মোয ায়  

ফয় ১২-১৬। নমুনা তাযয 

আইশটভ ৫ 

অবীক্ষা ফন্ধ কশয মদয়া  

য য ৫টি আইশটশভ ০ মোয 

মশর এই অবীক্ষা লযচারনা 

ফন্ধ করুন 

মোয 

আইশটভ ১-২২ মোয ০ ফা 

১শয়ন্ট 

আইশটভ ৩-৩০ 

মোয ০,১ ফা ২ শয়ন্ট 

রার-নীর   

১. করা-আশর  ০           ১           

২. করভ-মলন্পর  ০           ১           

৩. জাভা-জুতা  ০           ১          ২ 

৪. দুধ-ালন  ০           ১           

৫. প্রজালত-মভৌভালছ  ০           ১          ২ 

৬. ীত-গ্রীষ্ম  ০           ১          ২ 

৭. ইদুয-লফড়ার  ০           ১          ২ 

৮. কনুই-াটু  ০           ১          ২ 

৯.  কাশঠয তক্তা-ইট  ০           ১          ২ 

১০. কলফ-লচেকয  ০           ১          ২ 

১১. াাড়-নদী  ০           ১          ২ 

১২. আকা ছলফ-মূলতট  ০           ১          ২ 

১৩. ফযপ-ফাষ্প  ০           ১          ২ 

১৪. যাগ-আনন্দ  ০           ১          ২ 

১৫. ফন্যা-অনাবৃলষ্ট  ০           ১          ২ 

১৬. যাফায –কাগজ  ০           ১          ২ 

১৭. রক্ষন-ালন  ০           ১          ২ 

১৮. ভ্রুকুটি-াল  ০           ১          ২ 

১৯. প্রথভ-মল  ০           ১          ২ 

২০. প্রলতশাধ গ্রন 

      ক্ষভা যায়নতা 

 ০           ১          ২ 

২১. ম্মলত-ীভাফদ্ধতা  ০           ১          ২ 

২২. ফাস্তফতা-স্বপ্ন  ০           ১          ২ 

২৩. স্থান-ভয়  ০           ১          ২ 

 

2. Digit Span  

আযম্ভ 

ফয় ৬-১৬।  

Forward: আইশটভ ১ 

Backword: নমুনা তাযয 

আইশটভ ১ 

অবীক্ষা ফড় কশয মদয়া শফ 

Forward: একটি 

আইশটশভয দুটি প্রশচষ্টাশক০ মোয মশর 

Backword: একটি 

আইশটশভয দুটি প্রশচষ্টাশক ০ মোয মশর 

মোয 

প্রলতটি আইশটশভয মোয ০ ফা ১ শয়ন্ট 

মভাট মোয শফ DS Forward 

Backword: মোয লভশর  

 

 

১. 2-9 ০  ১  

০  ১  ২ 

 8-2   

4-6 ০  ১ 5-6   

২. 3-8-6 ০  ১  

০  ১  ২ 

১. 2-1 ০  ১  

০  ১  ২ 6-1-2 ০  ১ 1-3 ০  ১ 

৩. 3-4-1-7 ০  ১  

০  ১  ২    

২. 3-5 ০  ১  

০  ১  ২ 6-1-5-6 ০  ১ 6-4 ০  ১ 
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৪. 8-4-2-3-9 ০  ১  

০  ১  ২ 

৩. 5-7-4 ০  ১  

০  ১  ২    5-2-1-8-6 ০  ১ 2-5-9 ০  ১ 

৫. 3-8-9-1-7-4 ০  ১  

০  ১  ২ 

৪. 7-2-9-6 ০  ১  

০  ১  ২ 7-9-6-4-8-3 ০  ১ 8-4-9-3 ০  ১ 

৬. 5-1-7-4-2-3-8 ০  ১  

০  ১  ২ 

৫. 4-1-3-5-7 ০  ১  

০  ১  ২ 9-8-5-2-1-6-3 ০  ১ 9-7-8-5-2 ০  ১ 

৭. 1-8-4-5-9-7-8-3 ০  ১  

০  ১  ২ 

৬. 1-6-5-2-9-8 ০  ১  

০  ১  ২ 2-9-7-6-3-1-5-4 ০  ১ 3-6-7-1-9-4 ০  ১ 

৮. 5-3-8-7-1-2-4-6-9 ০  ১  

০  ১  ২ 

৭. 8-5-9-2-3-4-6 ০  ১  

০  ১  ২ 4-2-6-9-1-7-8-3-5 ০  ১ 4-5-7-9-2-8-1 ০  ১ 

    ৮. 6-9-1-7-3-2-5-8 ০  ১  

০  ১  ২     3-1-7-9-5-4-8-2 ০  ১ 

                                মভাট মোয   

                             ( শফাচ্চ=৩২   

 

 ৩. Arithmetic  

আযম্ভ 

ফয় ৬-৭। আইশটভ ৩ 

ফয় ৮-৯। আইশটভ ৯ 

ফয় ১০-১৬। আইশটভ ১২ 

উশো লদশক ** 

ফয় ৯-১৬। মলদ প্রথভ দুটি  

আইশটভ মোয ০ ফা ১ শয়ন্ট 

ায়, উশো লদক মথশক অবীক্ষা 

লযচারনা কযশর মতক্ষন ম টন্ত 

না য য দুটি  আইশটশভ 

ম্পূন ট মোয ায়  

 

অবীক্ষা ফন্ধ কশয মদয়া শফ 

য য ৫টি আইশটশভ ০ মোয 

মশর  

মোয 

আইশটভ ১-৪ মোয 

০ ফা ১শয়ন্ট 

আইশটভ ১-৪: মোয ০, 

১ ফা ২ শয়ন্ট 

 

 

      

১ ৪. ফই  ০    ১ ১৬ মদখশছ ০    ১ 

২ ৭. যং মলন্পর ০    ১ ১৭ ২২. লপতা ০    ১ 

৩ ৮. টুকযা  ০    ১ ১৮ ২৩. করভ ০    ১ 

৪ ৯. লফস্কুট ০    ১ ১৯ ২৪. লযফতটন ০    ১ 

৫ ১০. য়া  ০    ১ ২০ ২৫. োগালজন ০    ১ 

৬ ১১.চকশরট ০    ১ ২১ ২৬. মেণীকক্ষ ০    ১ 

৭ ১২. মলন্পর ০    ১ ২২ ২৭. টাকা  ০    ১ 

৮ ১৩. ভাকটায ০    ১ ২৩ ২৮. গালড় চারাশনা ০    ১ 

৯ ১৪. গালড় ০    ১ ২৪ ২৯. ফাইাইশকর ০    ১ 

১০ ১৫. লস্টকায ০    ১ ২৫ ৩০. তাভাো ০    ১ 

১১ ১৬. মফলুন ০    ১ ২৬ ৩১. মখরা ০    ১ 

১২ ১৭. আশর ০    ১ ২৭ ৩২. গালড় লযোয ০    ১ 

১৩ ১৮. গরু ০    ১ ২৮ ৩৩. লফভান ভ্রভন ০    ১ 

১৪ ১৯. ছাে ০    ১ ২৯ ৩৪. কাজ ০    ১ 

১৫ ২০. শয়ন্ট ০    ১   ০    ১ 

                                                     

মভাট মোয= 

 

                                                   

(শ্টাচ=২৯) 
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

মূল্যায়ন মক্টয 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

 

রনফ ষারচত প্রাক-প্রাথরভক সকন্দ্র িরকষত তথ্য াংগ্র 

সকন্দ্র রক্ষক/রযচারক এয জন্য সচকররস্ট এফাং সকদন্দ্রয সযকড ষ মাচাই-ফাছাই কযণ) 

 
আনাদক শুদবচ্ছা, আভাদদয গদফলণায় অাং দমারগতা কযায জন্য। ফতষভাদন আভযা রশু রফকা প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্পটিয প্রবাফ 

ভল্যায়ন গদফলণা কাজ কযরছ। এই গদফলণায় আনায ভতাভত অতযন্ত ভল্যফান এফাং বরফষ্যৎ রদক রনদদ ষনায় গুরুত্বদোন ষ অফদান যাখদফ। 

আনাদক এই ভদভ ষ অরিকায ও রনিয়তা প্রদান কযরছ সম , এই গদফলণায় আনায ভতাভত শুদৄভাত্র গদফলণাকাদম ষ  ব্যফহৃত কযা দফ 

এফাং আনায রযচয় দফ ষাচ্চ সগানীয় যাখা দফ। 

 

 

 

 

 

 

সকন (ক): সকন্দ্র রচরিতকযণ 

 
ক্রভ প্রশ্ন ইউরনট সকাড 

ক১ 
সকদন্দ্রয নাভ  নাভ  

 
ক৩ সকদন্দ্রয ধযণ 

 

 

ব্র্যাক= ১, গ্রাভীন রক্ষা=২, দ্রকী=৩, রশু-ভাতৃ ইনরস্টটিউট=৪, অন্যান্য=৫  

ক৪ রফবাগ 

 

যাংদয= ১, যাজাী= ২, খুরনা= ৩, ফরযার= ৪, ঢাকা= ৫, ভয়ভনরাং= ৬, 

রদরট= ৭, চট্টগ্রাভ= ৮ 
 

 
ক৫ 

সজরা 

 

 

 

ঠাকুযগাঁও= ১, জয়দযাট= ২, গাইফান্ধা= ৩, চাঁাই নফাফগঞ্জ= ৪, রযাজগঞ্জ= ৫, নযরাংদী= ৬, সভদযদয= ৭, 

নড়াইর= ৮, পরযদদয= ৯, খুরনা= ১০, রদযাজদয= ১১, সবারা= ১২, রকদাযগঞ্জ= ১৩, সনত্রদকাণা= ১৪, 

জাভারদয= ১৫, কুরভরস্দা= ১৬, রফগঞ্জ= ১৭, সুনাভগঞ্জ= ১৮, যাঙাভাটি= ১৯, কক্সফাজায= ২০ 

 

 

ক৬ 
উদজরা 

 

 

ীযগঞ্জ= ১, াঁচরফরফ= ২, াঘাটা= ৩, রফগঞ্জ= ৪, যায়গঞ্জ= ৫, ভনযরদ= ৬, সভদযদয দয= ৭, সরাাগড়া= 

৮, সফায়ারভারয= ৯, ফটিয়াঘাটা= ১০, ভঠফারড়য়া= ১১, সবারা দয= ১২, সবৌযফ= ১৩, দুগ ষাদয= ১৪, ভাদাযগঞ্জ= 

১৫, সাভনা= ১৬, রফগঞ্জ দয= ১৭, ছাতক= ১৮, কাপ্তাই= ১৯, ভদখারী= ২০ 

 

 

ক৭ সৌযবা/ইউরনয়ন 

 

নাভ  

 
ক৮ ভরস্দা/াড়া/গ্রাভ 

 

নাভ  

 
ক৯ রফযারদয়য অফস্থান 

 

১= য, ২= গ্রাভ  

 
 

  

তারযখ: 

তথ্যদাতায নাভ: 

দফী ও প্ররতষ্ঠাদনয নাভ: 

সভাফাইর নম্বয: 

 
 

রযরষ্ট  নাং-০২ 
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সকন (খ): সকদন্দ্রয ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা 

( সকদন্দ্রয নরথ সদদখ রনরিত দত দফ) 
 
 

রপট 

 

সভাট 

(ছাত্র- ছাত্রী) 

 

ছাত্র 

 

ছাত্রী 

 

প্ররতফন্ধী রক্ষাথী  

 

১= একটি  

২= দুইটি 

 

 

  ১=যাঁ  

২= না 

যাঁ শর কত জন লরখুন 

 
সকন (গ): রক্ষক  

 

ক্রভ প্রশ্ন 

ইউরনট 

সকাড 

গ১ 

এই সকদন্দ্র আদেষ্ঠারনকবাদফ কতজন রক্ষদকয দ 

ফযাি রছর? 

সভাট াংখ্যা: 

 

নাযী রক্ষক াংখ্যা: 

 

 

গ২ 

রক্ষক কাযী রছর রকনা? 

১=যাঁ  

২= না 

যাঁ শর কত জন লরখুন 

 

গ৩ 

ছাত্র রক্ষক অদোত 

ররখুন: 
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গ৪) সকদন্দ্রয কর রক্ষদকয জন্য রনদম্নয াযরণটি দোযণ করুন: 

 

নাং 

গ৪ ক গ৪ খ গ৪ গ গ৪ ঘ গ৪ চ গ৪ ছ গ৪ জ 

নাভ 

 

 

প্রররক্ষত=১ 

প্রররক্ষত নয়=২ 

ররি 
১= দযম্নল 
২= নাযী 

 

 

ফয় 
(ফছয) 

 

 

 

দফ ষাচ্চ 

রক্ষাগত 

সমাগ্যতা 

 

 

রফলয়রবরত্তক 

প্ররক্ষণ 

 

 

 

সনতৃত্ব 

গুণাফরীয ওয 

প্ররক্ষণ 

 

১ 
  

 

     

২   

 

     

 
সকন (ঘ): পযারররটিজ 

 

ক্রভ প্রশ্ন ইউরনট সকাড 

ঘ১ 
সকদন্দ্রয প্রাক-প্রাথরভক সেনীয কক্ষটি রক ধযদনয রছর? 

াকা=১, আধা-াকা=২, কাঁচা=৩  

ঘ২ কক্ষটিয ছাদ রক ধযদনয  রছর? 

 

াকা=১, টিনদড =২, অন্যান্য=... ... 

(ররখুন) 

 

ঘ৩ সেনী কক্ষটিয সদয়ার রক ধযদনয রছর? 

 

াকা=১, টিনদড =২, অন্যান্য=... ... 

(ররখুন) 

 

 

ঘ৪ 

 

সেণীকক্ষ  রক্ষা উকযণ রছর রকনা? 

 

১=যাঁ , ২= না, যাঁ শর রক রছর লরখুন 

০= একটিও না 

 

ঘ৫ ছাত্র-ছাত্রীদদয ব্যফাদযয জন্য টয়দরট রছর রকনা?   ১= যাঁ, ২= না  

ঘ৬ টয়দরটগুদরা ব্যফাযদমাগ্য রছর রকনা?  ১= যাঁ, ২= না  

ঘ৭ সকদন্দ্র কতটি সেণী কক্ষ রছর?  াংখ্যা:  

ঘ৮ সকদন্দ্র রনযাদ ারনয যফযা রছর রকনা?  ১= যাঁ, ২= না  

ঘ৯ রশুদদয জন্য রফস্রাদভয সকান ব্যফস্থা রছর রকনা? 
১=যাঁ ২= না যাঁ শর রক রছর ররখুন   

ঘ১০ রশুদদযদক সকান খাফায সদয়া ত রকনা? 
১=যাঁ ২= না যাঁ শর রক সদয়া ত ররখুন  

ঘ১১ এই সকদন্দ্র সখরায ভাঠ ফা সখরাদরা কযায রনরদ ষষ্ট সকাদনা স্থান 

আদছ রকনা?   

 

১= যাঁ, ২= না  

ঘ১২ কী কী ধযদনয সখরায উকযণ যদয়দছ? (উত্তয একারধক দত 

াদয) 

ররখুন:  

 

 

ঘ১৩ 
রশুদদয সরখা ফা অঙ্কদনয জন্য কাগজ, সরন্পর, যাং সরন্পর 

ইতযারদ সকন্দ্র যফযা দতা রকনা? 

১= যাঁ, ২= না 

 

 

   ঘ১৪ সকন্দ্রটি রক বাড়া ফারড়দত অফরস্থত রছর? ১= যাঁ, ২= না  
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সকন (ঙ): প্ররতষ্ঠান রযচারনায খযচ 

 
ক্রভ প্রশ্ন টাকা রযভান টাকা 

ঙ১ 
সকন্দ্রটি মরদ বাড়া ফারড় দয় থাদক তাদর এয ভারক বাড়া কত টাকা 

রছর? 

াংখ্যা:..............................X 

১২ 

 

ঙ২ 
সকন্দ্রটিয ভারক ইউটিররটি রফর (রফদুযত, ারন, গ্যা, ইন্টাযদনট 

ইতযারদ) কত টাকা রছর? 

াংখ্যা:..............................X 

১২ 

 

ঙ৩ রক্ষদকয ভারক সফতন কত টাকা রছর? 
াংখ্যা:..............................X 

১২ 

 

ঙ৪ কর কভ ষচারযদদয ভারক সফতন কত টাকা রছর? 
াংখ্যা:..............................X 

১২ 

 

ঙ৫ রক্ষা উকযণ ক্রয় ও সভযাভত ফাফদ ফাৎরযক খযচ কত টাকা দতা? 
াংখ্যা: 

 

 

ঙ৬ সখরনা াভগ্রী ক্রয় ও সভযাভত ফাফদ ফাৎরযক খযচ কত টাকা দতা? 
াংখ্যা: 

 

 

ঙ৭ 
সস্টনাযী াভগ্রী (কাগজ, করভ, চক, সরন্পর, যাং সরন্পর ইতযারদ) ক্রয় 

ফাফদ ফাৎরযক খযচ কত টাকা রছর? 

াংখ্যা:  

 

 

ঙ৮                                               প্ররতষ্ঠান রযচারনায ফাৎরযক সভাট খযচ:  

 
 

সকন (চ): প্ররতষ্ঠান ও  ব্যফস্থানা 

 
ক্রভ প্রশ্ন ইউরনট সকাড 

চ১ 
সকন্দ্র ম্যাদনজদভন্ট করভটি আদছ রক? ১= যাঁ, ২= না  

চ২ মরদ থাদক দস্য াংখ্যা কত?  াংখ্যা:  

চ৩ নাযী দদস্যয াংখ্যা? াংখ্যা:  

চ৪ ২০১৩ িাদল শকন্দ্র ভযাদনজদভন্ট কশভটি কতফার িবা 
কদরদছন?  

াংখ্যা:  

চ৫ ফ ষদল বায় কতজন দস্য অাং সনন?  াংখ্যা:  

চ৬ 
কতজন দস্য ভাদ অভত্মত একফায সকদন্দ্রয কাজ রযদ ষন 

কদযন?  

 

াংখ্যা: 

 

০= একফাযও না 

 

চ৭ অরধকাাং বায় আদরারচত দুটি প্রধান রফলয় রক রছদরা?  

 

 

ররখুন:   

 

 

 

চ৮ সকদন্দ্র  প্যাদযরন্টাং সন অদেরষ্ঠত য় রকনা ?  

 

১= যাঁ,  

২= না 

 

চ৯ ২০১৩ িাদল কতটি প্যাদযরনটাং  সন অদেরষ্ঠত দয়দছ? 

 

াংখ্যা: 

 

 

চ১০ 

 

 

ফ ষদল প্যাদযরন্টাং  সদন কত জন অাংগ্রণ কদযন?  

 

 

০= খুফ াভান্য কদয়কজন,  

১= অদধ ষদকয কভ,  

২= প্রায় অদধ ষক,  
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সকন (ছ): তিাফধান ও জফাফরদরতা  
 

ক্রভ প্রশ্ন ইউরনট ভান 

ছ১ 
২০১৩ াদর কভ ষকতষাগণ কতফায এই সকন্দ্র 

রযদ ষন কদযদছন? 

াংখ্যা: 

 

 

ছ২ 

রযদ ষনকাযীয ফ ষদল রযদ ষদনয উদিশ্য রক 

রছদরা?  

 

 

 

 

১=যম্নটিন রযদ ষন;  

২= উদদভরক রযদ ষন;  

৩=আকরিক রযদ ষন,  

৪= অন্যান্য  

......................................................... 

 

ছ৩ 

রযদ ষন সদল কী ধযদনয ভতাভত/রপডব্যাক 

রদদয়দছন? 

ররখুন:  

 

 

ছ৪ 

আরন সাভ রবরজট কদযন রক না? 

 

১= যাঁ,  

২= না 

 

ছ৫ 

গত ভাদ কতফায সাভ রবরজট কদযদছন? 

 

াংখ্যা: 

 

 

 
সকন (জ): প্রকশেয ফর, দূফ টর, সুশমাগ  ঝুলিঁ লফশেলণ 

জ১. প্রকশেয ফর (strenght) লদকগুশরা লকলক? 
  

জ২. প্রকশেয দূফ টর (weakness) লদকগুশরা লকলক? 
  

জ৩. প্রকশেয কাযশন লকলক সুশমাগ (oppourtunity) সৃলষ্ট শয়শছ? 
  

জ৪. প্রকশেয ঝুলিঁপূন ট (threat) লদকগুশরা লকলক? 
  

  
 

দমারগতায জন্য আনাদক ধন্যফাদ। 
  

তারযখ: 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ: 

সভাফাইর নম্বয: 
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

মূল্যায়ন মক্টয 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

মপাকা গ্রু আশরাচনা (FGD) 

ভীক্ষাত্র: অরববাফক ও করভউরনটি ররডায  

আনাদক শুদবচ্ছা, আভাদদয গদফলণায় অাং দমারগতা কযায জন্য। ফতষভাদন আভযা রশু রফকা প্রাযরিক রক্ষা প্রকল্পটিয প্রবাফ 

ভল্যায়ন গদফলণা কাজ কযরছ। এই গদফলণায় আনায ভতাভত অতযন্ত ভল্যফান এফাং বরফষ্যৎ রদক রনদদ ষনায় গুরুত্বদোন ষ অফদান যাখদফ। 

আনাদক এই ভদভ ষ অরিকায ও রনিয়তা প্রদান কযরছ সম , এই গদফলণায় আনায ভতাভত শুদৄভাত্র গদফলণাকাদম ষ  ব্যফহৃত কযা দফ 

এফাং আনায রযচয় দফ ষাচ্চ সগানীয় যাখা দফ। 

 

তে প্রদানকাযীয নাভ: 

লশু মকশন্দ্রয নাভ:  

মজরা: 

উশজরা: 

লরঙ্গ: পুরুল/ভলরা 

ফয়: 

মভাফাইর নেয: 

 

প্রশ্ন রফফযণ 

 

ভন্তব্য 

 

১. ELCD প্রদজদক্টয ভাধ্যদভ সম রশুদকন্দ্রটি রযচাররত দচ্ছ এ 

িদকষ আরন রক রক জাদনন? 

 

 

২. ELCD প্রদজদক্টয ভাধ্যদভ সম রশুদকন্দ্রটি রযচাররত দচ্ছ এ 

িদকষ আরন রক রক জাদনন? 

 

 

৩.ELCD সন্টাদয মাওয়ায কাযদন আনায রশুয ভদধ্য রক রক 

ধযদনয রযতষন সদখদছন? prob করুন: 

-জ্ঞানীয় রদক সথদক রক ধযদনয রযফতষন রক্ষয কদযদছন 

- বালায দক্ষতায সক্ষদত্র দোদফ ষয তুরনায় কতটুকু উন্নরত াধন 

দয়দছ 

- াভারজক সমাগাদমাগ, আচায-ব্যফাদয নতুন রক রযতষন রক্ষয 

কদযদছন 

- ভানরক রদক সথদক আনায রশু কতটুকু সমাগ্য দয় উঠদছ 

 

৪. এই কাম ষক্রভ আনায রশুদক সরখাড়ায সক্ষদত্র কতটুকু ায়তা 

কযদছ? (prob করুন: প্রাইভাযী স্কুদর বরতষয জন্য কতটুকু ায়তা 

কযদফ ফদর ভদন কদযন?) 

 

৫. এই রক্ষা কাম ষক্রদভয ভাধ্যদভ আনাযা সকান প্ররক্ষন সদয়দছন 

রকনা? এই প্ররক্ষনগুদরা কতটুকু কাম ষকযী ফদর আনাযা ভদন কদযন?  

 

 

৬.   

৭. অরববাফক সদন রক রক রফলয় রনদয় আদরাচনা য়? এই 

সনগুদরা কতটুকু কাম ষকযী ফদর আনাযা ভদন কদযন? 

 

রযরষ্ট  নাং-০৩ 
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৮. রক্ষকযা রক রনয়রভত সাভ রবরজট কদযন? এই সাভ রবরজট 

কতটুকু কাম ষকযী? এই ধযদনয আয রক রক কাজ কযা সমদত াদয?  

 

 

৯. এই প্রদজদক্টয কাযদন এরাকায রশুদদয ভাদঝ দোদফ ষয তুরনায় রক 

রক ধযদনয ারফ ষক রযফতষন এদদছ? 

 

১০. ফতষভান সন্টাদযয কাম ষক্রভগুদরায উন্নরতয জন্য আয রক রক 

দদক্ষ সনয়া উরচত ফদর আরন ভদন কদযন? 

 

 

 

১০. এই  প্রকশেয ফর, দূফ টর, সুশমাগ  ঝুলিঁ লফলশয় আনায ভতাভত লক? 

১. প্রকশেয ফর (strenght) লদকগুশরা লকলক? 
  

২. প্রকশেয দূফ টর (weakness) লদকগুশরা লকলক? 
  

৩. প্রকশেয কাযশন লকলক সুশমাগ (oppourtunity) সৃলষ্ট শয়শছ? 
  

৪. প্রকশেয ঝুলিঁপূন ট (threat) লদকগুশরা লকলক? 
  

  
 

দমারগতায জন্য আনাদক ধন্যফাদ। 
 

  
তারযখ: 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ: 

সভাফাইর নম্বয: 
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

 

 

প্রকশেয ফাস্তফায়ন, ফযাে এফং ব্যয় ংক্রান্ত: প্রকে ংলেষ্ট কভ টকতটাশদয জন্য KII মচকলরস্ট 

 

তেদাতায নাভ:                                                                   মজরায নাভ:                                             

 

তেদাতায দফী:                                                                 উশজরায নাভ: 

 

অলপ ঠিকানা:                                                                    প্রলতষ্ঠাশনয নাভ 

 

তেদাতায মভাফাইর নেয: 

 

 

 

লফফযণ: ১=যাঁ, ২=না, (ভন্তব্য মলদ থাশক) 

১. প্রকশেয ধাযনা, লযকেনা  উশেশ্য: 
  

১.১ কশপাশনন্ট অনুাশয প্রকশেয কর কাজ পূণ টবাশফ ফাস্তফায়ন ম্ভফ শয়শছ 

লকনা; না শয় থাকশর কাযন লক? 
  

১.২ লডলল অনুাশয প্রকশেয উশেশ্য অলজটত শয়শছ লকনা; না শয় থাকশর 

কাযন লক?   

১.৩ এই  প্রকশেয ভাধ্যদভ আনায জানা ভদত সকান ধযদনয ররর 

এডদবাদকর কযা দয়দছ? 

 
১.৪ ELCD প্রদজদক্টয ভাধ্যদভ রক ধযদনয াভারজক 

সভারফরাইদজন কাম ষক্রভ যদয়দছ? এ ধযদনয সপ্রাগ্রাভ প্রকল্পটি 

ফাত্মফায়দনয জন্য মদথষ্ট রকনা? ফতষভান প্রকদল্পয অধীদন 

একটি জাতীয় রক্ষানীরত (২০১৩), প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা 

সেভওয়াকষ ( ELDS) এফাং NCTB Pri-Primary 

Curriculum ততযী কযা দয়দছ।এই রতনটি জাতীয় প্রদচষ্টায 

কাম ষকারযতা িদকষ আনায ভতাভত রক? prob করুন: 

- জাতীয় রক্ষানীরত (২০১৩) 

-প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা সেভওয়াকষ (ELDS)    

-NCTB Pri-Primary Curriculum 

 
২. প্রকে ব্যফস্থানা  ফাস্তফায়ন: 

  

২.১ ভাঠ ম টাশয়য প্রকশেয ালফ টক ব্যফস্থানা  ফাস্তাফয়শনয দালয়ত্ব মকান 

অলপ/কভ টকতটায উয ন্যাস্ত লছর? 
  

২.২ দালয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলক্ত লকলক লফলশয় দালয়ত্ব ারন কযায কথা লছর? 
  

২.৩ আলন লক ভশন কশযন দালয়ত্ব ঠিকবাশফ ারন কযা শয়শছ? 
  

রযরষ্ট নাং-৪ 
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২.৪ দালয়ত্ব ারন এফং প্রকে ফাস্তফায়শন প্রধান প্রধান ভস্যা/ফাঁধাগুশরা লক 

লছর?   

২.৫ ো ভাধাশন মকাশনা কাম টকয লকলক দশক্ষ গ্রণ কযা শয়লছর? 
  

২.৬ ভাপ্ত কাশজয যক্ষণাশফক্ষন/চরভান যাখায জন্য প্রকশেয ভাধ্যশভ মকাশনা 

ব্যফস্থা কযা শয়শছ লকনা?   

২.৭ ভাপ্ত প্রকশেয কাজ/উশেশ্য চরভান যাখায জন্য যক্ষণাশফক্ষণ কাম টক্রভ 

মশথষ্ট লকনা; না শর কাযণ  কযণীয় লক ফশর ভশন কশযন? 
  

৩. প্রকশেয কশপাশনন্ট অনুাশয প্রকশেয ফাস্তফায়ন  ফতটভান অফস্থা: 
  

৩.১ প্রকে ফাস্তফায়শন কশপাশনন্ট অনুাশয প্রকে ফাস্তফায়ন কযা শয়শছ 

লকনা?   

৩.২ না শর, লকলক কশপাশনন্ট ফাস্তফায়ন কযা মায়লন? 
  

৩.৩ প্রকশেয কশপাশনন্ট অনুমায়ী ফাস্তফায়ন না কযায জন্য মূরত দায় কায 

ফশর ভশন কশযন?   

৪. প্রকে কভ টকতটায প্রলক্ষণ: 
  

৪.১ প্রকশেয কাশজ লনশয়ালজত কভ টকতটা প্রলক্ষণ লনশয়শছন লকনা? 
  

৪.২ প্রকশেয কাশজ লনশয়ালজত কতজন কভ টকতটা প্রলক্ষণ লনশয়শছন? 
  

৪.৩ প্রকশেয কভ টকতটাযা লকলক লফলশয় প্রলক্ষণ মশয়শছন? 
  

৪.৪ কতজন কভ টকতটা মদশ এফং কতজন লফশদ শত প্রলক্ষণ মশয়শছন? 
  

৪.৫ প্রকশেয জন্য দযকায লছর লকন্তু প্রলক্ষণ মদয়া য়লন , এভন মকাশনা লকছু 

লছর ফশর লক ভশন কশযন? 
  

৪.৬ আশযা কাউশক প্রলক্ষণ মদয়া দযকায লছর লকন্তু মদয়া য়লন এভন লফলশম 

আনায মকাশনা ভন্তব্য আশছ লক? 
  

৪.৭ থাকশর লকলক? 
  

৫. আলথ টক ব্যয়  ক্রয় প্রলক্রয়া: 
  

৫.১ ভাপ্তকৃত প্রকে অথ ট ব্যশয় প্রধান প্রধান ভস্যা  সুালযগুশরা লক লক? 
  

৫.২ ণ্য, মফা  কাম ট ক্রয় প্রলক্রয়ায় যকাযী নীলতভারা (ললআয-২০০৮) 

মথামথবাশফ অনুযণ কযা শয়শছ লকনা? 
  

৫.৩ না শয় থাকশর লক লক ধযশনয ফা মকাথায় ব্যতযয় শয়লছর? 
  

৫.৪ ভয় এফং চ্যলক্তমূল্য ঠিক মযশখ কাজ ভাপ্ত কযা ম্ভফ শমলছর লকনা? 
  

৫.৫ না শম থাকশর লকলক কাযশণ ম্ভফ য়লন ফশর ভশন কশযন? 
  

৫.৬ চ্যলক্ত অনুমায়ী শণ্যয গুনগত ভান  মস্পললপশকন ঠিক মযশখ কাজ 

পাদন কযা ম্ভফ শমশছ লকনা? 
  

৫.৭ না শয় থাকশর লনয়ভ মভাতাশফক মকাশনা ব্যফস্থা গ্রণ কযা শয়লছর 

লকনা?   

৫.৮ প্রকে ফাস্তফায়শন আলথ টক ফযাদ্ধ  ব্যফস্থানা লফলশয় মকাশনা ভস্যা 

শয়শছ লকনা শর লক ধযশনয ভাধান গ্রণ কযা শমশছ? 
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৬. প্রকশেয ফর, দূফ টর, সুশমাগ  ঝুলিঁ লফশেলণ: 
  

৬.১ প্রকশেয ফর (strenght) লদকগুশরা লকলক? 

 

 

  

৬.২ প্রকশেয দূফ টর (weakness) লদকগুশরা লকলক? 

 

 

  

৬.৩ প্রকশেয কাযশন লকলক সুশমাগ (oppourtunity) সৃলষ্ট শয়শছ? 

 

 

  

৬.৪ প্রকশেয ঝুলিঁপূন ট (threat) লদকগুশরা লকলক? 

 

 

  

৭. প্রকে উন্নয়শন সুালযভারা: 

 

 

 

 

  

৭.১ বলফষ্যশত একই ধযশনয প্রকে গ্রশণয মক্ষশে কাম টকয  মটকই কযায 

লফলশয় আলন লকলক লফলয়  সুালয কযশফন? 

 

 

 

 

  

 

 

দমারগতায জন্য আনাদক ধন্যফাদ। 
 

 

  

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ: 

 

সভাফাইর নম্বয: 

 

তারযখ: 
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

মূল্যায়ন মক্টয 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

 

ললআয ২০০৮ এফং উন্নয়ন শমাগীয গাইড রাইন অনুমায়ী ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত তোফরী মচকলরস্ট 

 

 

তেদাতায নাভ:   

তেদাতায দফী:   

প্রলতষ্ঠাশনয নাভ:   

তেদাতায মভাফাইর নেয:   তালযখ: 

 

 

  লফলয়ালদয লফফযণ: ভন্তব্য 

ক প্রকশেয দযে আহ্বান ংক্রান্ত তে   

  ১. প্যাশকজ/দযে নং   

  ২. কাশজয ধযন ণ্য, কাম ট  মফা ণ্য / কাম ট / মফা 

  ৩. দযে অনুমায়ী কাশজয প্যাশকশজয নাভ   

  ৪. প্রলতটি প্যাশকশজ কতটি কশয রট আশছ   

  ৫. ক্রয় দ্ধলত   

  

৬. দযে লেকায় প্রকা কযা শয়শছ লকনা? প্রকাশয তালযখ  লেকায নাভ 

(লেকায কল ংগ্র করুন)   

  

৭. দযে (১মকাটি টাকায উশয) ললটিইউ এয শয়ফাইশট প্রকা কযা 

শয়শছ লকনা?   

  ৮. লডটিল অনুমায়ী ক্রয় দ্ধলত   

      

খ. দযে দালখর ংক্রান্ত তে   

  ১. দযে লফক্রয় শুরুয তালযখ   

  ২. দযে লফক্রশয়য মল তালযখ  ভয়   

  ৩. দযে গ্রশনয মল তালযখ  ভয়   

  ৪. কতগুশরা দযে লফক্রয় কযা শমশছ   

  ৫. কতগুশরা দযে জভা শড়শছ   

  ৬.পুনোঃদযে আহ্বান কযা শয়শছ লকনা?   

      

গ. দযে উন্ুক্তকযণ  মূল্যায়ন তে   

  ১. দযে উন্ুক্ত কলভটি (PoC) এয কতজন দস্য ভিশয় গঠিত শয়শছ?   

  

২. দযে মূল্যায়ন কলভটি (PEC) শত ১জন দস্য দযে উন্ুক্ত কলভটিশত 

অন্তবৄ টক্ত কযা শয়শছ লকনা?   

  ৩. দযে মখারায ভয়  তালযখ   

  ৪. দযে উন্ুক্তকযণ কলভটিয কতজন দস্য উন্ুক্তকযশণ উলস্থত লছর?   

  ৫. মযনলব দযে দাতায ংখ্যা কত?   

  ৬. নন-মযনলব দযে দাতায ংখ্যা কত?   

রযরষ্ট নাং-০৫ 
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ঘ. মূল্যায়ন তে:   

  ১. দযে মূল্যায়ন কলভটি (TEC) এয কতজন দস্য ভিশয় গঠিত শয়শছ?   

  

২. দযে মূল্যায়ন কলভটিশত অে দপ্তশযয ফাইশযয দপ্তয শত ২জন দস্য 

অন্তব্ৄক্ত লছর লকনা?   

  ৩. দযে মূল্যায়ন কলভটিয বায তালযখ  ভয়   

  

৪. দযে মূল্যায়ন লযশাট ট কত তালযশখ মথামথ কর্তটশক্ষয লনকট জভা মদয়া 

শয়লছর?   

  

৫. দযে Delegation of Financial Power অনুমায়ী মথামথ 

কর্তটক্ষ কর্তটক অনুশভাদন শয়শছ লকনা?   

  ৬. কত তালযশখ দযে চূড়ান্ত দযে চূড়ান্ত অনুশভাদন শয়শছ?   

      

ঙ. কাম টাশদ প্রদান ংক্রান্ত তে   

  

১. কত তালযশখ Notification of Award জালয কযা শয়শছ? 

(কাম টলফফযণী অনুশভাদন)   

  

২. Initial Tender Validity Period এয ভশধ্য contract 

award শয়শছ লকনা?   

  ৩. প্রাক্কলরত মূল্য (টাকা) কত লছর?   

  ৪. উদ্ধুতদয (টাকা) কত লছর?   

  ৫. চ্যলক্তমূল্য (টাকা) কত লছর?   

  ৬. চ্যলক্ত অনুমায়ী কাজ মল কযায তালযখ কত লছর?   

  ৭. চ্যলক্ত স্বাক্ষশযয তালযক   

  ৮. কাম টাশদ অনুমায়ী কাজ শুরুয তালযখ   

  ৯. ফাস্তশফ কাজ ভালপ্তয তালযখ কত লছর?   

  ১০. কাজ ভাপ্ত লফরে শয় থাকশর কাযন লকলক?   

  ১১. কাজটি মূর ঠিকাদায ভাপ্ত কশযশছ লকনা?   

  ১২. কাজ ভালপ্তয তালযখ?   

চ. লফর প্রদান ংক্রান্ত তে   

  

১. প্রকশেয প্রশকৌরী/দালয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা কর্তটক কাজটি ম্পূন টবাশফ ভাপ্ত ভশভ ট 

প্রতযয়শণয তালযখ কত?   

  ২. ঠিকাদাশযয চূড়ান্ত লফশরয লযভান  তালযখ কত?   

  ৩. কতটনকৃত (আমকয+বযাট) এয লযভান কত?   

  ৪. লফরশম্ভ মকান লফর লযশাধ কযা শয়শছ লকনা?   

  ৫. লফরশে লফর লযশাশধয জন্য মকান ইন্টাশযস্ট প্রদান কযা শয়শছ লকনা?   

  ৬. চূড়ান্ত লফর লযশাশধয তালযখ  লযভান কত?   

ছ. দযশেয প্রণশমাগ্যতা  স্বেতা ংক্রান্ত তে   

  

১. দযে প্রলক্রয়াকযশণয মকান ম টাশয় মকান ধযশনয অলনয়ভ শয়শছ লকনা এ 

লফলশয় লকছু জাশনন লক?   

  

২. মকান অলনয়ভ শয় থাকশর তা লক ধযশণয এফং মকান ম টাশয় শয়শছ? ম 

লফলশয় লকছু জাশনন লকনা?   

  

৩. দযে প্রলক্রয়াকযশণয মকান Award Modification কযশত শয়শছ 

লকনা?   

  ৪. মকান অলবশমাগ থাকশর তা লভটাশনা শয়শছ লকনা?   
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

লডলল, টিলল এফং আযটিলল অনুমায়ী ণ্য, কাম ট  মফা লযভান  গুনগতভান ংক্রান্ত তোফরী ম টাশরাচনা মচকলরস্ট 

 

তেদাতায নাভ:   

তেদাতায দফী:                                                                                                                             

প্রলতষ্ঠাশনয নাভ:   

তেদাতায মভাফাইর নেয:                                                                                                               

তালযখ:   

  

অথ ট ফযাশেয উৎ: যাজস্ব / মূরধন / বফশদলক াায্য / বফশদলক অনুদান 

                ১ভ ংশালধত ২য় ংশালধত ৩য় ংশালধত 

খাত নং অঙ্গ 
মবৌত 

(ংখ্যা/লযভান) 
আলথ টক (টাকা) 

মবৌত 

(ংখ্যা/লযভান) 
আলথ টক (টাকা) 

মবৌত 

(ংখ্যা/লযভান) 
আলথ টক (টাকা) 

   
রক্ষযভাে অজটন ফযাে প্রাক্কলরত ব্যয় 

প্রকৃত 

খযচ 
রক্ষযভাে অজটন ফযাে 

প্রাক্কলরত 

ব্যয় 

প্রকৃত 

খযচ 
রক্ষযভাে অজটন ফযাে 

প্রাক্কলরত 

ব্যয় 

প্রকৃত 

খযচ 

                                    

ণ্য 

১                                 

২                                 

৩                                 

৪                                 

৫                                 

৬                                 

৭                                 

৮                                 

৯                                 

কাম ট 
১                                 

২                                 

রযরষ্ট নাং-০৬ 
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৩                                 

৪                                 

৫                                 

৬                                 

৭                                 

৮                                 

৯                                 

১০                                 

১১                                 

১২                                 

মফা 

১                                 

২                                 

৩                                 

৪                                 

৫                                 

৬                                 

৭                                 

৮                                 

৯                                 

১০                                 

১১                                 

প্রকে 

অলপ

 

এফং 

জনফ

র 

ংক্রা

ন্ত 

১                                 

২                                 

৩                                 

৪                                 

৫                                 

৬                                 
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

মূল্যায়ন মক্টয 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

 

প্রকে ফাস্তফায়ন  ায়তাকাযী ংস্থা কর্তটক ব্যয় এফং কাম টক্রভ অগ্রগলত ভীক্ষা মচকলরস্ট 

 

তেদাতায নাভ:   

তেদাতায দফী:   

প্রলতষ্ঠাশনয নাভ:   

তেদাতায মভাফাইর নেয:   তালযখ: 

 

 

নং 
ংস্থায নাভ 

ফ
য
াশ

ে
য
 

লয
ভ

ান
 

ব্য
শ
য়
য
 

লয
ভ

ন
া 

১ভ ংশালধত প্রকশেয আতাবৄক্ত 

(ংখ্যা) 

২য় ংশালধত প্রকশেয 

আতাবৄক্ত (ংখ্যা) 

৩য় ংশালধত প্রকশেয 

আতাবৄক্ত (ংখ্যা) 
মূর প্রকশেয আতাবৄক্ত (ংখ্যা) 

মজ
র

া 

উ


শ
জ

র
া 

ল
শু

 ল


ক্ষ
া 

মক
ন্দ্র

 

প্র
ল

ক্ষ
ণ
াথ

ী 

ল
শু

 

মজ
র

া 

উ


শ
জ

র
া 

ল
শু

 ল


ক্ষ
া 

মক
ন্দ্র

 

প্র
ল

ক্ষ
ণ
াথ

ী 

ল
শু

 

মজ
র

া 

উ


শ
জ

র
া 

ল
শু

 ল


ক্ষ
া 

মক
ন্দ্র

 

প্র
ল

ক্ষ
ণ
াথ

ী 

ল
শু

 

মজ
র

া 

উ


শ
জ

র
া 

ল
শু

 ল


ক্ষ
া 

মক
ন্দ্র

 

প্র
ল

ক্ষ
ণ
াথ

ী 

ল
শু

 

১ 

ফাংরাশদ লশু একাশডভী, 

প্রধান কাম টারয়                                     

২ 

ফাংরাশদ লশু একাশডভী, 

মজরা কাম টারয়                                     

৩ ইউলনশপ                                     

৪ 

লভিত ভাজ উন্নয়ন 

(ICDP)                                     

৫ 

লশু ভার্ত স্বাস্থয ইনলস্টটিউট 

(ICMII)                                     

রযরষ্ট নাং-০৭ 
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৬ 

জাতীয় জনংখ্যা গশফলণা  

ইনলস্টটিউট (NIPORT)                                     

৭ ঢাকা লটি কশ টাশযন                                     

৮ চট্টগ্রাভ লটি কশ টাশযন                                     

৯ খুরনা লটি কশ টাশযন                                     

১০ যাজাী লটি কশ টাশযন                                     

১১ িাক                                     

১২ গ্রাভীন লক্ত                                     

১

৩ পৄরলক                                     

১৪ 

লক্ষা উন্নয়ন ইনলস্টটিউট, িাক 

লফিলফদ্যারয় (IED-BU)                                     

                                        

                                        

 

ডকুশভন্ট প্রদানকাযী কভ টকতটায নাভ: 

 

দফী: 

 

ডকুশভন্ট ম টাশরাচনাকাযীয নাভ: 
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গণপ্রজান্ত্রী ফাংরাশদ যকায 

লযকেনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন লফবাগ 

"লশুয লফকাশ প্রাযলম্ভক লক্ষা"- ীল টক প্রকশেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষাে 

 

ডকুশভন্ট ম টাশরাচনা মচকলরস্ট 

 

ডকুশভন্ট প্রদানকাযী কভ টকতটায নাভ: 

দফী: 

ডকুশভন্ট ম টাশরাচনাকাযীয নাভ: 

 

ক্রলভক 

নং 
ম টাশরাচনায লফলল 

মম কর প্রলতশফদন/ডকুশভন্ট মাচাই 

কযা শফ 
মাশরাচনা কযা শয়শছ 

      যাঁ না  ভন্তব্য 

১ 

পাদনকৃত কর কাশজয 

ফাস্তফ  আলথ টক অগ্রগলত 

ম টাশরাচনা 

১. লডলল প্রণয়ন, দালখর  

অনুশভাদন ংক্রান্ত তোলদ; 

   ২. ফাৎলযক অগ্রগলতয 

প্রলতশফদনমূ;       

৩. প্রকে ভালপ্ত প্রলতশফদন 

(ললআয)       

৪. মূর লডলল       

৫. ংশালধত লডলল       

৬. অথ ট ফযাে  ছাড় ংক্রান্ত       

৭. ELCD কভ টসূলচ এফং তায 

ফাস্তফায়ন লচে       

৮. কভ টসূলচয আতায় প্রলক্ষণ, 

প্রলক্ষণাথীয তালরকা এফং অগ্রগলত 

লযশাট ট       

২ 

ক্রয় প্রলক্রয়াকযণ  

কাম টাশদ প্রদাশন ললআয 

২০০৮ এফং অন্যান্য 

গাইডরাইন মথামথবাশফ 

অনুযন কযা শয়শছ 

লকনা? 

১. দযে আহ্বাশনয লফজ্ঞলপ্ত মু       

২. দযশেয প্যাশকজ লনধ টাযশনয 

লবলি তথা প্রাক্করনমূ       

৩. দযে মূল্যায়ন কলভটি (টিইল) 

গঠন এফং কাম টক্রভ ংক্রান্ত       

৪. দযে মূল্যায়ন প্রলক্রয়া মূ       

৫. দযে অনুশভাদন        

৬.দযশেয কাম টাশদ প্রদান ংক্রান্ত       

৭. দযে লনষ্পলিশত মকানরূ 

জটিরতা ংক্রান্ত তোলদ;       

 

  

রযরষ্ট নাং-০৮ 
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লযলষ্ট-০৯: ভীক্ষা কাশজয ধাযনকৃত লকছু ছলফ 

 

 

 

  

 
 

লচে: ফলযার াফলরক রাইশিলফশত আশয়ালজত স্থানীয় ম টাশয়য ভতলফলনভয় কভ টারা। 

 
 

লচে: লশু লফকা মকশন্দ্র াঠদান এয ধাযনকৃত ছলফ। 
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লচে: লশু লফকা মকশন্দ্রয ফালযক দৃশ্যভান অফস্থা। 

  

লচে: দুটি লশু মকশন্দ্রয লবতশযয াজজ্জা এফং অফগঠন অফস্থা। 
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লচে: লশু লফকা মকশন্দ্র লশুশদয মখরায তাশর তাশর লক্ষা গ্রণ। 

 

  

ছলফ: ভীক্ষা কাশজ মকশন্দ্র লবতশয  ফালশয ধাযনকৃত ছলফ। 


