
 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়েয অতা ২০১৫-১৬ থ থফছরযয এশডশভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যান  

প্রশতরফদরনয য ভন্ত্রণার/শফবাগশবশিক াযংরক্ষ 

 

 

ক্রঃ
নং 

ভন্ত্রণারয়
/বফবাগে

য 
নাভ 

মভাট 
ভাপ্ত 

প্রকগেয 
ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ ভূর ভয় ও ফযগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াে 
প্রকগেয 
ংখ্যা 

কাবযেযী 
ায়তা 
প্রকগেয 
ংখ্যা 

মেবডবএপ 
বুক্ত 

প্রকগেয 
ংখ্যা 

ভয় ও ফযয় 
উবয়ই 

বতক্রান্ত 
প্রকগেয ংখ্যা 

ভয় 
বতক্রান্ত 
প্রকগেয 
ংখ্যা 

ভয় 
বতক্রান্ত 
তকযা 
ায (%) 
ফববনম্ন- 
গফবাচ্চ 

ফযয় 
বতক্রান্ত 
প্রকগেয 
ংখ্যা 

ফযয় বতক্রান্ত 
তকযা ায 
(%) ফববনম্ন-

গফবাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
০১। বক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 
১০টি ৮ ২ - ৪বট ৬বট (২৫%)  

গত 
(১১৪.২৯

%)  

৫বট (০.৮১%) 
গত 

(৬২.০৫%) 

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যাঃ ১০বট 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ফযয় ও মভয়াদ ফৃবিয কাযণঃ বূবভ বধগ্রগন েবটরতা, মবাপ্ত ফযাগেয বাফ, মেন্ডায প্রদাগন ভস্যা 

ইতযাবদ। 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মক্ষগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবযঃ 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

ক্রবভক 
নং 

ভস্যা 
ক্রবভক 
নং 

সুাবয 

৩.১ প্রকল্পটিয আওতায় টনটভিত অফকাঠামভায 

যক্ষণামফক্ষমনয অবাফ।  
৩.১ প্রকমল্পয আওতায় টনটভিত অফকাঠামভায যক্ষণামফক্ষমনয 

প্রময়াজনীয় ফযফস্থা গ্রহণ কযা। 
৩.২ টনধিাটযত সভময় প্রকমল্পয অটিি সম্পন্ন না কযা। ৩.২ প্রকমল্পয Audit দ্রুত সম্পন্ন  কযা।  
৩.৩ প্রকল্প সভাটিয য টনধিাটযত সভময় টটসআয 

প্রপ্রযণ না কযা। 
৩.৩ প্রকল্প সভাটিয ০৩ ভামসয ভমধয প্রকল্প সভাটি প্রটতমফদন 

(PCR) আইএভইটিমত আফটিকবামফ প্রপ্রযণ কযা।  
৩.৪ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কামর টিটট’য সংস্থান 

অনুমায়ী সভয়ভত মিাি ফযাদ্দ না াওয়া। 
৩.৪         প্রকগেয নুকূগর বডবব’য ংস্থান নুমায়ী ভয়ভত 

মবাপ্ত ফযাে প্রদান ও থব ছাগেয বফলগয় প্রগয়ােনীয় 
উগদযাে গ্রণ কযা। 

৩.৫ উন্নয়ন প্রকমল্পয আওতায় ক্রয়কৃত মানফাহন 

সযকামযয প্রচটরত টনয়ভানুমায়ী প্রকল্প 

ফাস্তফায়মনাত্তয মিাময় সযকাযী টযফহন মুর 

স্থানান্তয না কযা।   

৩.৫ উন্নয়ন প্রকমল্পয আওতায় ক্রয়কৃত মানফাহন সযকামযয 

প্রচটরত টনয়ভানুমায়ী প্রকল্প ফাস্তফায়মনাত্তয মিাময় সযকাযী 
টযফহন মুর স্থানান্তমযয দমক্ষ গ্রহণ কযা।    

৩.৬             ইউটজটস’য আওতাধীন াফটরক 

টফশ্বটফদযারয়গুমরামত স্বতন্ত্র ইটিটনয়াটযং টিটবন 

থাকায যও প্রবৌত কামজয টিজাইন প্রনয়ণ ও 

প্রবৌত কাজ তত্ত্বাফধামনয জন্য থৃকবামফ 

যাভিক টনময়ামগয সংস্থান যাখা। 

৩.৬ ইউটজটস’য আওতাধীন াফটরক টফশ্বটফদযারয়গুমরামত স্বতন্ত্র 

ইটিটনয়াটযং টিটবন থাকায় প্রবৌত কাজ টনজস্ব জনফর দ্বাযা 
ফাস্তফায়মনয উমদযাগ গ্রহণ কযা। 

৩.৭          উন্নয়ন প্রকমল্পয টটসআয প্রনয়মণয প্রক্ষমে 

ফাস্তফায়ন মবাগয়  উদ্ভতু সভস্যাসহ 

৩.৭          উন্নয়ন প্রকমল্পয টটসআয প্রনয়মণয প্রক্ষমে ফাস্তফায়ন 
মবাগয় উদ্ভতু সভস্যাসহ ফাস্তফায়মনাত্তয মিাময় প্রকমল্পয 



ক্রবভক 
নং 

ভস্যা 
ক্রবভক 
নং 

সুাবয 

ফাস্তফায়মনাত্তয মিাময় প্রকমল্পয প্রবাফ প্রমভন-

উন্নয়মন নাযীয অংগ্রহণ, প্রকমল্পয প্রিকসই, 

দাটযদ্র টফমভাচমন বূটভকা, প্রেকমহাল্ডাযমদয 

অটবভত সংক্রান্ত তথযাটদ সংখযাগত আকাময 

সুটনটদিষ্টবামফ সটন্নমফ না কযা। 

প্রবাফ প্রমভন-উন্নয়মন নাযীয অংগ্রহণ, প্রকমল্পয প্রিকসই, 

দাটযদ্র টফমভাচমন বূটভকা, প্রেকমহাল্ডাযমদয অটবভত সংক্রান্ত 

তথযাটদ সংখযাগত আকাময সুটনটদিষ্টবামফ সটন্নমফ কযা। 

৩.৮ নুগভাবদত বডবব ’য ংস্থাগনয বতবযক্ত 
বনভবাণকাে ম্পন্ন কযা।  

৩.৮ প্রকল্প ফাস্তফায়মন উন্নয়ন টযকল্পনা ৃঙ্খরা অনুসযণ কযা। 

৩.৯ উফৃটত্ত প্রদান কামিক্রমভয প্রেকমহাল্ডায প্রমভন- 

সুটফধামবাগী টক্ষাথিী, টক্ষাপ্রটতষ্ঠান প্রধান, 

উমজরা ভাধযটভক টক্ষা অটপস, ফযাংক এফং 

প্রকল্প সংটিষ্টমদয ভমধয সভন্বময়য অবাফ। 

৩.৯ বটফষ্যমত উফৃটত্ত প্রদান কামিক্রমভয প্রেকমহাল্ডায প্রমভন- 

সুটফধামবাগী টক্ষাথিী, টক্ষাপ্রটতষ্ঠান প্রধান, উমজরা 

ভাধযটভক টক্ষা অটপস, ফযাংক কভিকতিা এফং প্রকল্প 

সংটিষ্টমদয ভমধয সভন্বয় প্রজাযদায কযা। 

৩.১০ প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী কতৃিক্ষ কতৃিক প্রকল্প 

টযদিন কামজ সহমমাটগতা না কযা। 
৩.১০ আইএভইটি কতৃিক প্রকল্প টযদিনকামর ফাস্তফায়নকাযী 

কতৃিক্ষ কতৃিক সাটফিক সহমমাগীতা প্রদান কযা। 
 
 



মবটন বগেয মটকই উন্নয়গনয েন্য প্রত্নতাবিক স্থান এফং বফগল ংস্কৃবতয বধকাযী ক্ষুদ্র োবতগোষ্ঠীয 
ংস্কৃবত ংযক্ষণ বফলয়ক (ংগাবধত) -ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

 
১.০ প্রকরেয নাভ                                    : ম থটন শরেয টটকআ উন্নরনয জন্য প্রত্নতাশিক স্থান এফং শফরল 

ংস্কৃশতয শধকাযী ক্ষুদ্র জাশতরগাষ্ঠীয ংস্কৃশত ংযক্ষণ শফলক 

(ংরাশধত) ীল থক প্রকে। 
 

২.০ প্রাশনক ভন্ত্রণার : শক্ষা ভন্ত্রণার।  
 

৩.০ ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরারদ শফশ্বশযার ভঞ্জুযী কশভন। 

 

৪.০ প্রকরেয ফস্থান : শররট (জজন্তানৄয) টভৌরবীফাজায (কভরগঞ্জ) শদনাজনৄয (নফাফগঞ্জ) 

খাগড়াছশড়, ফান্দযফান। 
৫.০।    প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্য              :    

                                                                                                                     (রক্ষ টাকা)  
প্রাক্কশরত ব্য 

প্রকৃত ব্য 

 

শযকশেত ফাস্তফানকার 

প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

শতক্রান্ত 

ব্য (মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাররয %) 

মূর 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

মূর 
ফ থরল 

ংরাশধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮১২.২৫ 

 

১৩৩৬.৯০ 

 
১৩১৬.২৯ 

 

  জুরাআ’২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৪ 

 

 জুরাআ’২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৫ 

 

 জুরাআ’২০০৯ 

রত 

শডরম্বয,২০১৫ 

 

৫০৪.০৪ 

(৬২.০৫%) 

১ ফছয ৬ 

ভা 

(৩০%) 

 

টনাট: (১) অররাচয প্রকেটি ফাস্তফারনয জন্য প্রকৃত ব্য ংরাশধত নুরভাশদত ব্য রক্ষা ৫০৪.০৪ রক্ষ টাকা বৃশি টররছ।  

 

        

৬.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত):  

            (রক্ষ টাকা) 
 

ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

DPP নুমাী 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

DPP নুমাী রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। বাতাশদ টথাক ৯.১০ ৪ জন ৯.১০ ৪ জন 

০২। শএআচশড স্করাযী ংখ্যা ১৮৫.৬০ ২২ জন ১৮৫.৬০ ২২ জন 

০৩। এভ শপর স্করাযী ংখ্যা ৫৪.৩০ ১২ জন ৫৪.৩০ ১২ জন 

০৪। শপল্ড াকথ এন্ড শপল্ড 

আনরবশিরগন 

টথাক ৩৩০.০০ টথাক ৩৩০.০০ টথাক 

০৫। স্থানী যাভ থক শফরলজ্ঞ 

ম্মানী 

ংখ্যা ২৯৪.০০ ৩ জন ২৯৪.০০ ৩ জন 

০৬। াকথ/টশভনায টথাক ২০.০০ টথাক ২০.০০ টথাক 

০৭। টিনাযী টথাক ৭.০০ টথাক ৭.০০ টথাক 

০৮। ফআ  প্রকানা, াভশকী এফং 

শপ্রন্ট 

ংখ্যা ৭০.০০ ১৫টি ৭০.০০ ১৫টি 

০৯। শপ ংস্কায ংখ্যা ১২.১৫ ৩টি স্থান ১২.১৫ ৩টি স্থান 

১০। ফআ াভশকী ক্র টথাক ৩০.০০ টথাক ৩০.০০ টথাক 

১১। শিাশযং কশভটিয দস্যরদয 

জন্য ম্মানী  

টথাক ২.০০ টথাক ২.০০ টথাক 

১২। প্রকে ফাস্তফান কশভটিয 

দস্যরদয জন্য ম্মানী 

টথাক ২.০০ টথাক ২.০০ টথাক 



ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

DPP নুমাী 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

DPP নুমাী রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

১৩। শফশফধ টথাক ১০.০০ টথাক ১০.০০ টথাক 

১৪। তথ্য ংগ্র  যীক্ষায মন্ত্রাশত টথাক ৪৬.৪০ টথাক ৪৬.৪০ টথাক 

১৫। শশিরভটিক ারব থ আকুরভন্ট টথাক ৫০.৩৫ টথাক ৫০.৩৫ টথাক 

১৬। খনন মন্ত্রাশত টথাক ১৪.০০ টথাক ১৪.০০ টথাক 

১৭। ১টি জী ক্র ১টি ভাআরক্রাফা 

 ১টি শক অ বাড়া 

ংখ্যা ১৮০.০০ ৩টি ১৮০.০০ ৩টি 

১৮। টটরপাযাশয কন্সট্রাকন 

শযরনারবন 

ংখ্যা ২০.০০ ৩টি ২০.০০ ৩টি 

 টভাট  ১৩৩৬.৯০  ১৩১৬.২৯  

      

  

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  

 
৮.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

৮.১। টভূশভঃ প্রত্নতাশিক গরফলণা  খনন প্রশক্রায ভাধ্যরভ প্রাপ্ত প্রত্নফস্ত্িয শফজ্ঞান শবশিক গরফলণায দ্বাযা স্পিবারফ 

আশতারয ধাযাফাশকতা, প্রাচীন ভাজ ব্যফস্থা, ভানফ ফশত, ভাআরগ্রন, কৃশল ব্যফস্থায ধযণ শযফতথন আতযাশদ পরকথ সুস্পি 

ধাযণা রাব কযা মা। নগযান, শযরফ শযফতথরনয ধযণ এফং প্রাপ্ত প্রত্নফ স্তুয ভাধ্যরভ আশতা  ংস্কৃশত নৄনগ থঠন আতযাশদ 

পরকথ ধাযণা রাব করয শক্ষাথীযা ম থটন শেরক উন্নরনয াাশ টদরয থ থননশতক প্রবৃশিরত ভূশভকা যাখরত ক্ষভ রফ।  

এছাড়া প্রত্নতাশিক এফং নৃতাশিক গরফলণায ভাধ্যরভ প্রত্নতি শফবাগ তথা জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয শ ক্ষায ভান উন্নন 

জাতীবারফ ম থটন শরেয টটকআ উন্নন ম্ভফ এফং মা জাতী যাজস্ব খারত ফদান যাখরত ক্ষভ রফ। 

শনফ থাশচত প্রত্নতাশিক খনন এফং নাশফস্কৃত প্রত্নস্থান খনরনয উরেশ্য এফং প্রাচীন ভানফরগাষ্ঠীয ফশত শফন্যা পরকথ জানায 

জন্য গরফলণায প্ররাজনীতা যররছ। দীঘ থ ভ ধরয শফশবন্ন কাযরণ ফাংরারদরয প্রত্নতাশিক  নৃতাশিক ভাঠকভ থ  গরফলণা 

কাজ ফরশরত শছর । কাযণ এরক্ষটত্র সুশফার করভ থয তুরনা অভারদয টদরয গরফলণায টক্ষরত্র ফরশরত শছর ন্যশদরক 

গরফলণা শযচারনায জন্য যাষ্ট্রী ফারজরটয শযভান খুফআ নগণ্য। ফতথভান যকায এআ প্রকরেয ভাধ্যরভ একটি ব্যাক জশয, 

নুন্ধান, খনন  গরফলণায জন্য দরক্ষ গ্রণ করযরছ। শফরল করয প্রাচীন থ থননশতক ব্যফস্থা, গৃারন  ফশত শফন্যা, 

কৃশল ব্যফস্থায শযফতথরনয ধাযা, শববান প্রশক্রা, ংস্কৃশতক মূল্যান, ভাজ ব্যফস্থায ধাযাফাশক উন্নন, ফাঙ্গারী জাশতয 

উৎশি শফশবন্ন শফরল ংস্কৃশতয শধকাযী ভানফরগাষ্ঠীয াশফ থক শচত্র শফরলকরয তারদয টগাষ্ঠীশচভত্মা, প্রাশনক কাঠারভা, 

খাযাবযা, ধভী এফং ংস্কৃশতয গুযম্নত্বনণ থ শদক  ভাভশক উশিদ  প্রাশণ জগরতয াশফ থক শফল প্রকরে শনরাশজত 

গরফলকরদয ভাধ্যরভ তুরর ধযা ম্ভফ ররছ।  ফাংরারদরয প্রাচীন আশতারয সূত্র  নৃতাশিক ভানফরগাশিয শকড়, ভাআরগ্রন,  

উৎশি এফং  ংস্কৃশত পরকথ রনক ভ্রাভত্ম ধাযণা এফং ভূর আশতা শরশফি কযা ররছ। দ ক্ষ গরফলক জতযীয ভাধ্যরভ ভূর 

তথ্য মূরয একটি শযস্কায  স্বচ্ছ্ব আশতা তুরর ধযা ম্ভফ। 

নফ থ বাযরত উচ্চ টেশণয ংস্কৃশত ধাযক ফাঙাশরযা ম্ভফত প্রা শতন াজায ফছয অরগ শিভফঙ্গ (নফ থ বাযত) া-ু যাজায 

শডশফরত ফফা কযত মা খনন কারজয ভাধ্যরভ প্রভাশণত ররছ। ন্যশদরক ফাংরারদর টমভন ভাস্থানগড়, ভনাভশত, 

াাযয, জজন্তানৄয, যম্নভা, বাযতফানা, মা অভারদয প্রচীন জনরদয ং এফং াংস্কৃশতক টগৌযফ প্রশতশনশধত্ব করযরছ থ থাৎ 

৬ষ্ঠ-৭তভ তরকয ভ প্রচীন ফাংরারদ জনদ মূ টমভন মৃি প্রত্নতাশিক স্থান শররফ প্রভাশণত শছর নুরূ বারফ 

ধভ থতাশিক শক্ষাীঠ শররফ প্রভাশণত ত। একারডশভক চাশদা নৄযরণ প্রত্নতাশিক উন্নন্নরন প্রকে গ্র টণয  ারথ জাতী চাশদা 
ংযক্ষণ কযরত  কাজ কযা  রে । াভাশজক, াংস্কৃশতক জ্ঞান, ংয ক্ষণ ম থটন শরেয উন্নরনয জন্য প্রাচীন ঐশতয এফং 

প্রাচীন স্থান ননযম্নিায অভারদয টদরয থ থনীশত ভজবুত  শফরফচনা শক্ষা ভন্ত্রণার রত অররাচয প্রকেটি গ্রণ  ফাস্তফান 

কযা ররছ। 

 

৯.০।  প্রকরেয উরেশ্যঃ  
 

1. জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয প্রত্নতি শফবারগয শক্ষাথীরদয প্রত্নতাশিক জশয, খনন ংস্কৃশতক কারজয শফলর উন্নশতাধরনয কযা;  

2. ম থটন শরেয টটকআ কযা; 
 



3. ফাংরারদরয শফরল ংস্কৃশতয জাশতরগাশষ্ঠয ংস্কৃশত পরকথ ধ্যানংযক্ষটণয ব্যফস্থা কযা; 

 

4. ১২ জন এভ. শপর শক্ষাথী এফং ২২ জন শএআচ. শড শক্ষাথী টক শডগ্রী প্রদান কযা এফং 

 

5. এছাড়া গরফলক প্রকরেয ভাধ্যরভ অভারদয প্রাচীন াংস্কৃশতক ঐশতয  াংস্কৃশতক শনযািা শনশিত কযরত একদর গরফলক জতযী 
কযা। 

6. প্রত্নতাশিক স্থান নুন্ধান থফা খনরনয ভাধ্যরভ ফাংরারদয প্রাচীন আশতা  ঐশতরযয ধাযাফাশক ম থা মূ শনভূ থরবারফ তুরর 
ধযা। 

 

     ১০।  নুরভাদন ম থাঃ  অররাচয প্রকেটি টভাট ৮১২.২৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর জুরাআ ২০০৯ রত জুন ২০১৪ ম থভত্ম টভারদ 

ফাস্তফারনয জন্য গত ১৭-০২-২০১০ তাশযরখ মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত । যফতীরত টভাট ১২৭৭.৯৫ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কশরত ব্যর জুরাআ ২০০৯ রত জুন ২০১ ৫ ম থভত্ম টভারদ ফাস্তফারনয জন্য প্রকরেয প্রথভ ংরাধন কযা ররছ। 

তঃয টভাট ১২৭৭.৯৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর জুরাআ ২০০৯ রত শডরম্বয ২০১৫ ম থভত্ম টভারদ ফাস্তফারনয জন্য 

প্রকরেয ২ ংরাধন কযা ররছ।  

 

 

১১।  প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকরেয মূর কাম থক্রভমূ র  ভাঠকভ থ, খনন  জাশততাশিক জশয, শফরল ংস্কৃশতয শধকাযী 

ভানফরগাষ্ঠী ফফাকাযী এরাকা ৫টি গরফলণা টকন্দ্র, এভশপর  শএআচশড স্করাযী, স্থানী যাভ থক বাতা, ফআ নৄত্মক  

াভশকী প্রকানা  পাদনা ব্য, ফআ নৄত্মক  াশকী ক্র, থাক/টশভনায, ১টি জী ক্র, ১টি ভাআরক্রাফা  ১টি 

শকঅ বাড়া, জ্বারানী  টভযাভত, তথ্য ংগ্র  শফরেলণ মন্ত্রাশত, িশতগত জশয  মন্ত্রাশত, খনন  জশয মন্ত্রাশত, 

শপ ংস্কায, শফশফধ ব্য, ভশনাযী দ্রব্যাশদ, বাতাশদ, শআশ  শঅআশ কশভটিয বাতা, স্থাী ৩টি গরফলণা টকন্দ্র পরতায 

ারথ সুন্দযবারফ মুদ কাম থক্রভ পন্ন কযা ররছ। 

 
 

১২। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব 

শনরাশজত শছররনঃ 

  

প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 
ধ্যাক ড: টভাস্তাশপজুয যভান 

ধ্যাক,জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযার 

০১-০৭-২০০৯ ৩১-১২-২০১৫ নণ থকারীন 

 

১৩। প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক ০৬/০৮/২০১৬ এফং ২৪/১২/২০১৬ তারযটখ মথাক্ররভ 

ফান্দযফান  খাগড়াছশড় টজরায কাম থক্রভ  রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। প্রকেটিয শনভ থাণ কাজ শক্ষা প্ররকৌর 

শফবারগয ভাধ্যরভ ফাস্তফান কযা ররছ। শযদ থনকারর শক্ষা প্ররকৌর শফবারগয ংশেি কভ থকতথা এফং ন্যান্য 

ংশেি কভ থকতথায ারথ অররাচনা কযা ররছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত 

প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণন কযা ররছ।  

 

১৪। মূল্যান িশত ( Methodology):  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ 

কযা ররছঃ 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশেি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 



১৫। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ   
 

১৫.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ১৩১৬.২৯ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয শডরম্বয, ২০১৫ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট  

১৩১৬.২৯ রক্ষ টাকা ( ৯৮.৪৫%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০ ০৯-২০১০ রত ২০১ ৫-২০১৬ ম থন্ত ভর ংরাশধত 

ফাশল থক উন্নন কভ থসূচীয অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ  

                                                                          (রক্ষ টাকা) 
 

অশথ থক ফৎয ংরাশধত ফযাে ফমুক্ত ব্য 

টভাট টাকা টাকা টভাট 

২০০৯-১০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 

২০১০-১১ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ 

২০১১-১২ ২৭৪.৬২ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১২-১৩ ২৪৩.৫৮ ২০০.০০ ২০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৫৩.৩০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১০৬.৪৫ ১২৭.৯৫ ১২৭.৯৫ 

২০১৫-২০১৬ ৫৮.৯৫ ৩৮.৩৪ ৩৮.৩৪ 

টভাট ১৩৩৬.৯০ ১৩১৬.২৯ ১৩১৬.২৯ (৯৮.৪৫%) 

 

১৬.০।   প্রধান প্রধান ংরগয অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফ টেলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত পশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন 

নুমাী এয অশথ থক গ্রগশত ১৩১৬.২৯ রক্ষ টাকা (৯৮.৪৫%) এফং ফাস্তফ গ্রগশত  ১০০%  পন্ন ররছ । 
প্রকেটিয ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থাক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ  

 

১৬.১.২ বাতাশদঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী বাতাশদ খারত ৯.১০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৯.১০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ 

থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  
 

১৬.১.৩ শএআচশড স্করাযীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শএআচশড স্করাযী ফাফদ ১৮৫.৬০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

১৮৫.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 
১৬.১.৪ এভ শপর স্করাযীঃ শডশশ’য ংস্থান এভ শপর স্করাযী নুমাী ৫৪.৩০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫৪.৩০রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ উব গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

             

১৬.১.৫  শপল্ড াকথ এন্ড শপল্ড আনরবশিরগনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শপল্ড াকথ এন্ড শপল্ড আনরবশিরগন ফাফদ ৩৩০.০০ 

রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৩৩০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ উব গ্রগশতআ ১০০% পন্ন 

ররছ।  

 

১৬.১.৬  াকথ/টশভনাযঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী াকথ/টশভনায ফাফদ ২০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ২০.০০  

রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

১৬.১.৭  ফআ  প্রকানা, াভশকী এফং শপ্রন্টঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী ফআ  প্রকানা, াভশকী এফং শপ্রন্ট ফাফদ ৭০.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ৭০.০০  রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 



 

১৬.১.৮  শপ ংস্কাযঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শপ ংস্কায ফাফদ ১২.১৫ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১২.১৫ রক্ষ টাকা 

ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

  

১৬.১.৯  ফআ াভশকী ক্রঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী ফআ াভশকী ক্র ফাফদ ৩০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৩০.০০  

রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

১৬.১.১০ শিাশযং কশভটিয দস্যরদয জন্য ম্মানীঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শিাশযং কশভটিয দস্যরদয জন্য ম্মানী ফাফদ 

২.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ২.০০  রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন 

ররছ।  

 

১৬.১.১১ তথ্য ংগ্র  যীক্ষায মন্ত্রাশতঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী তথ্য ংগ্র  যীক্ষায মন্ত্রাশত ফাফদ ৪৬.৪০ রক্ষ টাকা    

ফযারেয শফযীরত ৪৬.৪০  রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

১৬.১.১২ ১টি জী ক্র ১টি ভাআরক্রাফা  ১টি শক অ বাড়াঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী ১টি জী ক্র ১টি ভাআরক্রাফা  ১টি 

শক অ বাড়া ফাফদ ৫০.৩৫ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫০.৩৫  রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

১৬.১.১৩ টটরপাযাশয কন্সট্রাকন শযরনারবনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী টটরপাযাশয কন্সট্রাকন শযরনারবন ফাফদ ২০.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ২০.০০  রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

কারজয ভান রন্তালজনক ভরন ররছ। 

  

 
 

 
 

শচত্র: প্রকরেয অতা শনশভ থত গরফলণা টন্টায। 



১৭। প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ 
 

শযকশেত জথন 

১। জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয প্রত্নতি শফবারগয 

শক্ষাথীরদয প্রত্নতাশিক জশয, খনন ংস্কৃশতক কারজয 

শফলর উন্নশতাধরনয কযা; 

১। জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয প্রত্নতি শফবারগয শক্ষাথীরদয 

প্রত্নতাশিক জশয, খনন ংস্কৃশতক কারজয শফলর উন্নশত াধনকযা 

ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ যররছ; 

২।  ম থটন শরেয টটকআ উন্নন কযা; ২।  ম থটন শরেয টটকআ উন্নরন প্রকেটি শফরল ভূশভকা ারন 
করযরছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ যররছ; 

৩।  ফাংরারদরয শফরল ংস্কৃশতয জাশতরগাশষ্ঠয 
ংস্কৃশত পরকথ ধ্যানংযক্ষটণয ব্যফস্থা কযা; 

৩।  ফাংরারদরয শফরল ংস্কৃশতয জাশতরগাশষ্ঠয ংস্কৃশত পরকথ 

ধ্যন ংযক্ষটণয ব্যফস্থা কযা ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ 

যররছ; 

৪।  ১২ জন এভ. শপর শক্ষাথী এফং ২২ জন শএআচ. 

শড শক্ষাথী টক শডগ্রী প্রদান কযা এফং 

৪।  ১২ জন এভ. শপর শক্ষাথী এফং ২২ জন শএআচ. শড শক্ষাথী টক 

শডগ্রী প্রদান কযা ররছ ভরভ থ জানা মা এফং 

৫। এছাড়া গরফলকযা অভারদয প্রাচীন াংস্কৃশতক 
ঐশতয  াংস্কৃশতক শনযািা শনশিত কযরত একদর 

গরফলক জতযী কযা; 

৫। এছাড়া গরফলকযা অভারদয প্রাচীন াংস্কৃশতক ঐশতয  
াংস্কৃশতক শনযািা শনশিত কযরত একদর গরফলক জতযী কযা 

ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ যররছ; 

৬। প্রত্নতাশিক স্থান নুন্ধান থফা খনরনয ভাধ্যরভ 
ফাংরারদয প্রাচীন আশতা  ঐশতরযয ধাযাফাশক 

ম থা মূ শনভূ থরবারফ তুরর ধযা। 

৬। প্রত্নতাশিক স্থান নুন্ধান থফা খনরনয ভাধ্যরভ ফাংরারদয 
প্রাচীন আশতা  ঐশতরযয ধাযাফাশক ম থামূ শনভূ থরবারফ তুরর 

ধযায প্ররচিা চারারনা ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা ররছ। 
 

 

১৮। উরেশ্য শজথত না রর তায কাযণঃ প্ররমাজয ন। 

 
১৯। প্রকরেয প্রবাফঃ  অয়রাচ্য প্রকল্পটি ফাস্তফােয়নয পয়র জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয প্রত্নতি শফবারগয শ ক্ষাথীরদয 

উন্নশতাধরন খনন এফং াংস্কৃশতক তাৎম থ প্রচায কযরত াায্য কযরফ। এছাড়া ম থটন শরেয টটকআ উ ন্নরন এফং একদর গরফলক 

জতযী রফ মাযা প্রাচীন াংস্কৃশতক ঐশতয  াংস্কৃশতক শনযািা শনশিত কযরত  ক্ষভ রফ। এআ প্রকরেয তয ন্ত জরুযী কাযরণ উচ্চ 

শক্ষায ভান উন্নত এফং নতুন ধাযণা  শচ ন্তায দ্বায উরম্মাচন কযরফ মায ভাধ্যরভ জাতী পদ জথরন গুরু ত্বনণ থ  ভূশভকা টযরখরছ। 
এছাড়া প্রকরেয ভাধ্যরভ ফাংরারদরয শফশবন্ন শফশ্বশফযাররয  যািী প্রকরেয  ংস্থা মূরয দস্যরদযরক গরফলণা ংমৄক্ত  ট 

শফশ্বশফযাররয শক্ষায ভান উন্নন ম্ভফ  টরছ। একশদরক খনন প্রশক্রা গুরুত্ব  প্রাপ্ত প্রত্নস্থানরক টকন্দ্র করয এফং নৃতাশিক জনরগাষ্ঠীয 
াংস্কৃশত ংযক্ষণ  ৯২টি নৃরগািী (শফরল ংস্কৃশতয ভানফরগািীয ংস্কৃশতক) শচশিত কাযণ এফং তারদযরক টকন্দ্র করযআ ( Ethnic 

Tourism) টটকআ ম থটন শরেয শফকার গুরুত্বনন থ ভুশভকা যাখরফ। ন্যশদরক শফশ্বশফযারর  যারষ্ট্রয শ ক্ষায গুনগত ভান সুশনশিত 

কযরণয জন্য এআরূ গরফলণা প্রকে শফশ্বশফযারর য জন্য শযাম থ।  এয ভাধ্যরভ  ছাত্র-ছাত্রীযা নতুন প্রমৄশক্ত উিাফরনয ভাধ্যরভ টদরক 

উন্নরনয শদরক এশগর শনরত াায্য কযরফ।  

 

২০.০। ভস্যাঃ  

 ২০.১ প্রকেটিয অতা শনশভ থত গরফলণারকন্দ্র টভযাভত  যক্ষণারফক্ষরনয বারফ ব্যফারযয নুরমাগী র রড়রছ মা 

দ্রুত টভযাভত কযা প্ররাজন; 

 

২০.২ প্রকয়ল্পয External রডট এখনও ম্পন্ন েরন ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। অরথ েক স্বচ্ছতায স্বায়থ ে 

প্রকয়ল্পয রডট কাম েক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রয়োজন;  

 

২০.৩ প্রকল্পটি ভাপ্ত ে শডরম্বয, ২০১৫ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয 

কথা থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে  ০৮ ভা য়য (জুরাআ, ২০১৬-এ), শশঅয টপ্রযরণ শফরম্ব 

ঘটা ভীচীন ন। 



২১.০।  সুাশযঃ 

              ২১.১  প্রকেটিয অতা শনশভ থত গরফলণারকন্দ্র টভযাভত  যক্ষণারফক্ষরনয বারফ ব্যফারযয নুরমাগী র রড়রছ মা 

দ্রুত টভযাভত কযায শফলর ংশেি ভন্ত্রণার/ংস্থা প্ররাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ; 

২১.২    ভাপ্ত প্রকল্পটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ননফ থক  অআএভআরড-টত টপ্রযণ কযয়ত য়ফ;  

 

২১.৩ প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানপন্ন কযায ররক্ষয শফরদী শফশ্বশফযাররয ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায পকথ 

স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন রফ; 

২১.৪ বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) অআএভআরডয়ত অফরিকবায়ফ 

দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক  কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

২১.৫ নুরেদ ২১.১ রত ২১.৩ এয সুাশযমূ নুযণনফ থক তা অআএভআরড-দক ফশত কযরত রফ।  



Strengthening of Fisheries Research and Aqua-Garden for 

Biodiversity Conservation in Jahangirnagar University Campus 

(Revised) -ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

 
 

১.০ প্রকরেয নাভঃ  “Strengthening of Fisheries Research and Aqua-

Garden for Biodiversity Conservation in 

Jahangirnagar University Campus (Revised)” ীল থক 

প্রকে। 

 

২.০ প্রাশনক ভন্ত্রণারঃ  ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণার। 
৩.০ ফাস্তফানকাযী ংস্থাঃ   ফাংরারদ শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন/জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযার। 

৪.০ প্রকরেয ফস্থানঃ  জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযার কযাপা।  

৫.০।    প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্যঃ         

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকা) 
প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 
শতক্রান্ত  

ব্য (মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত ভ 

(মূর ফাস্তফান 

কাররয %) 
মূর  

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   

৫৫০.০০ 

 

৫৫০.০০ 

 
৫৪৫.৫৩ 

 

রটাফয, ২০১২ 

রত 

জুন,২০১৬ 

রটাফয, 

২০১২ 

রত 

জুন,২০১৬ 

রটাফয, 

২০১২ 

রত 

জুন,২০১৬ 

(-) ৪.৪৭ 

(০.৮১%) 

-- 

টনাট: প্রকেটি ম্পূণ থ শজশফ থ থারন ফাস্তফাশত ররছ। 

 

৬.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফা স্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

                                                                                     (রক্ষ টাকা)  
ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। বযাতাশদ ংখ্যা ২৩.৫২ ১০ জন ২২.০৫ 

(৯৩.৭৫%) 

১০ জন 

(১০০%) 

০২। যাচাযী টকশভকযার টথাক ৮.০০ টথাক ৮.০০ 

(১০০%) 

টথাক  

(১০০%) 

০৩। মানফান ব্য টথাক ২১.৬০ টথাক ২০.২৫ 

(৯৩.৭৫%) 

টথাক  

(১০০%) 

০৪। প্লান্ট এন্ড ীড টথাক ১০.০০ টথাক ১০.০০ 

(১০০%) 

১০০টি 

(১০০%) 

০৫। পযাটিরাআজায টথাক ৮.০০ টথাক ৮.০০ 

(১০০%) 

টথাক  

(১০০%) 

০৬। শপ/শপ পযাআ শএর টথাক ১২.৬০ টথাক ১২.৬০ 

(১০০%) 

টথাক  

(১০০%) 

০৭। শপ শপট টথাক ৫.৮৮ টথাক ৫.৮৮ 

(১০০%) 

টথাক  

(১০০%) 

০৮। ম্মানী (প্রধান আনরবটিরগটয) টথাক ১৬.৮০ টথাক ১৫.৭৫ টথাক  



ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(৯৩.৭৫%) (১০০%) 

০৯। ম্মানী 

(রমাগীআনরবটিরগটয) 

জন ৯.৬০ ১জন ৯.০০ 

(৯৩.৭৫%) 

১জন 

(১০০%) 

১০। কশন্টনরজন্সী টথাক ৩০.০০ টথাক ৩০.০০ 

(১০০%) 

টথাক  

(১০০%) 

১১। যাচাযী আকুআরভন্ট ংখ্যা ৫০.০০ ১৪৪টি ৫০.০০ 

(১০০%) 

১৪৪টি 

(১০০%) 

১২। আনশঞ্জাশযং মন্ত্রাং রট ১২.০০ রট 

 

১২.০০ 

(১০০%) 

রট 

(১০০%) 

১৩। শড টিউফরর ংখ্যা ১২.০০ ৩টি ১২.০০ 

(১০০%) 

৩টি 

(১০০%) 

১৪। শফযভান টরক, ডাআক 

নৄনঃখনন 

ংখ্যা ৬৫.০০ ৩টি ৬৫.০০ 

(১০০%) 

৩টি 

(১০০%) 

১৫। টড উআথ অয শশ টফঞ্চ টথাক ৬.০০ টথাক ৬.০০ 

(১০০%) 

টথাক 

(১০০%) 

১৬। টপনশং আউথ অযশশ 

শরায 

টথাক ১৪.০০ টথাক ১৪.০০ 

(১০০%) 

টথাক 

(১০০%) 

১৭। টরক টফশিত নেট াত টথাক ৫০.০০ টথাক ৫০.০০ 

(১০০%) 

টথাক 

(১০০%) 

১৮। কারবাট থ, ঝযনা ংখ্যা ৫.০০ ৩টি ৫.০০ 

(১০০%) 

৩টি 

(১০০%) 

১৯। যাচাযী ন্ড ংখ্যা ১৫.০০ ৪টি ১৫.০০ 

(১০০%) 

৪টি 

(১০০%) 

২০। প্রধান যাচাযী করপ্লক্স শনভ থাণ ংখ্যা ১৬৫.০০ ১টি ১৬৫.০০ 

(১০০%) 

১টি 

(১০০%) 

২১। াশন যফযা শরিভ, 

ারযন/টেরনজ 

টথাক ১০.০০ টথাক ১০.০০ 

(১০০%) 

টথাক 

(১০০%) 

 ফ থটভাট=  ৫৫০.০০ 

(১০০%) 

- ৫৪৫.৫৩ 

(৯৯.১৯%) 

(১০০%) 

 
৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  

 
৮.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ   

 

৮.১।  টভূশভঃ   ভৎস্য খাত কৃশল খারতয একটি উ-াখা। ভৎ খাত নৄশি, জফরদশক মূদ্রা জথন, স্বশনব থযতা এফং দাশযদ্র 

দূশযকযণ এফং রফ থাশয ৬% শজশডশ টত ফদান যাখরছ। ফাংরারদর ম থাপ্ত জরা যররছ টমটা ব্যফায করয এ খাতরক 

অয শক্তারী কযা মা। 

 

ফাংরারদর চারলয ভাধ্যরভ ভৎ খারতয উৎাদন বৃশি কযা রে। ভাছ প্রাশণজ টপ্রাটিরনয গুরুত্বনণ থ উৎ। ভারছ টপ্রাটিন, চশফ থ  

টশ্বতায ছাড়া যররছ অযন, কযারশাভ ম্যাগরনশাভ, পপযা, শজঙ্ক, দস্তা আতযাশদ। ফতথভান ফাংরারদর ভাছ খাা 

 ২৫ গ্রাভ জদশনক টমখারন অন্তজথাশতক বারফ স্বীকৃত ৩৮ গ্রাভ প্রশতশদন। তাছাড়া ফাংরারদর টভাট চাশদা ৭৯৪৫ টভ. টন 

প্রশতশদন শকন্তু উৎাদন ২২৭৬ টভ. টন। কারজআ ভারছয ম থাপ্ত ঘাটশত যররছ। ২০০৮-২০০৯ থ থ ফৎরয ৩২৪৩ টকাটি টাকায 

ভাছ যপ্তাশন কযা ররছ। কারজআ ভারছয উৎাদন ফাড়ারনা শত জরুযী। 

 



টরক্ষরত্র জাাঙ্গীযনগয শফশ্বাফযারর ২০০ একয জরা যররছ। এয ভরধ্য শকছু টরক প্রাশকৃশতক বাযণ্য শররফ ব্যফহৃত 

রে। শধকাং ভৎ চাল  গরফলণা কযা র থারক। এখানকায জরাগুশর ব্যফায করয ভৎস্য শফজ্ঞারনয গুরুত্বনণ থ 

গরফলণা ছাত্র-ছাত্রীরদয ংগ্ররণয ভাধ্যরভ ারত কররভ শক্ষা দান করয এ শফলর দক্ষ জনশক্ত গরড় টতারা ম্ভফ। তাছাড়া 

ফাংরারদরয উন্নত গুণাগুণ পন্ন ভৎ টানা উৎাদন কযা, টদী প্রজাশতয ভারছয ংযক্ষণ এফং শযরফ ফান্ধফ আরকা 

শরিভ জতযীরত ফদান যাখা। ফতথভারন শফশ্বশফযাররয প্রাশণশফযা শফবারগয ভৎস্য াখা রত ভৎস্য শফলর স্দাতরকািয শডগ্রী 

টদা । 

 

এখারন একটি ভৎস্য যাচাযী  গরফলণা টকন্দ্র এখানকায ছাত্র-ছাত্রীযা উন্নততয গরফলণায সুরমাগ বৃশিয ররক্ষয অররাচয 

“Strengthening of Fisheries Research and Aqua-Garden for Biodiversity Conservation in  

Jahangirnagar University Campus (Revised)” ীল থক প্রকেটি রটফয, ২০১২ রত জুন, ২০১৬ ম থন্ত টভাটদ গ্রণ  

ফাস্তফান কযা ররছ। 

 

৮.২ প্রকরেয উরেশ্যঃ প্রকরেয মূর উরেশ্যমূ শনম্নরূঃ 

1. কাশঙখত প্রজাশতয টজরনটিক পদ ক্ষুন্ন যাখা 

2. টদী প্রজাশতয ভারছয ংযক্ষণ  

3. শদকতয উন্নত ভাছ চাল িশত প্রণন কযা 

4. দূলণমূক্ত ব্রুড শপ উৎাদন কযা 

5. উন্নত গুণাগুণ পন্ন টানা উৎাদন কযা 

6. কযাপা টকশন্দ্রক টৌন্দম থ বৃশি কযা 

7. জরা টকশন্দ্রক এযাকুা গারড থন জতযী কযা 

8. ভৎস্য শফলর দক্ষ জনশক্ত জতযী কযা 

 
৮.৩। নুরভাদন ম থাঃ অররাচয প্রকেটি  টভাট ৫৫০.০০ রক্ষ (শজশফ) টাকা প্রাক্কশরত ব্যর রটাফয, ২০১২ রত জুন, 

২০১৬, টভারদ ফাস্তফারনয জন্য মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত ।  প্রকে টভারদ ৫৫০.০০ রক্ষ টাকা শক্ষা 

ভন্ত্রণার রত ফমুক্ত  এফং ৫৪৫.৫৩ রক্ষ টাকা ব্য কযা ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত (৯৯.১৯%)। প্রকরেয 

ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% ররছ। ব্যশত ৪.৪৭ রক্ষ টাকা টট্রজাযী চারারনয ভাধ্যরভ যকাশয টকালাগারয জভা টদা 

ররছ ভরভ থ প্রকে শযচারক জানান। 

 

৮.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভ 

 

 যাচাযী কভরপ্লক্স শনভ থাণ (১টি, ৩ তরা শবরত ২ তরা)  

 নৄকুয/টরক ংস্কায  

 যাচাযী মন্ত্রাশত (১৪৪টি) 

 প্ররকৌর মন্ত্রাশত  

 নেটাত শনভ থাণ  

 কারবাট থ/ পাউরন্টন (৩টি) 

 যাচাযী খনন (৪টি) 

 গবীয নরকূ  াপ স্থান (৩টি) 

 াটায াকুথররন শরিভ  

 অযশশ টড 

 অযশশ টপশঞ্চং  

 বাতাশদ  



 মূখ্য  রমাগী আনরবশিরগটরযয ম্মানী  

 মাতাাত ব্য  

 গারছয চাযা  ফীজ  

 ায, ভারছয টানা, ভারছয খায  ন্যান্য ব্য।  
 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকরেয সুষ্ঠ বারফ ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্ন-ফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয 

দাশরত্ব শনরাশজত শছররনঃ  
 

প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 
ধ্যাক ড: টভাঃ অব্দু ারাভ 

ধ্যাক  প্রাশণ শফযা শফবাগ,  

জাাঙ্গীয নগয শফশ্বশফযার। 

০১-০৭-২০১২ ৩০-০৬-২০১৬ নণ থকারীন 

 

৮.৬।  প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক ০৩/১১/২০১৬ তারযটখ রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। 

শযদ থনকারর প্রকে শযচারক, প্রকে ংশেি কভ থকতথাগণ এফং ন্যান্য ংশেি কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা 

কযা ররছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত মূল্যান 

প্রশতরফদনটি প্রণন কযা ররছ। 

 

৮.৭। মূল্যান িশত ( Methodology):  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ 

কযা ররছঃ 

 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশেি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 

৯.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ   

 

৯.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ৫৫০.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট  ৫৪৫.৫৩ 

রক্ষ টাকা  (৯৯.১৯%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০১২-১৩ রত ২০১-২০১৬ থ থ ফছয ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক 

উন্নন কভ থসূশচয অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ 

                                                                                                                          (রক্ষ টাকা) 

অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত নুরভাশদত  

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

এশডশ ফযাে 

ফমুশক্ত ব্য 

টভাট টভাট 

২০১২-২০১৩ ৯৮.২৮ ৯৮.২৮ ৯৮.২৮ ৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৪৮.২৮ ১৪৮.২৮ ১৪৮.২৮ ১৫০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১৫১.৭২ ১৫১.৭২ ১৫১.৭২ ২০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১৫১.৭২ ১৫১.৭২ ১৫১.৭২ ১৪৫.৫৩ 

টভাট ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৪৫.৫৩ 

(৯৯.১৯%) 



 

৯.২। প্রধান প্রধান রঙ্গয  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফ টেলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত পশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন 

নুমাী এয অশথ থক গ্রগশত ৫৪৫.৫৩ রক্ষ টাকা (৯৯.১৯%) এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। প্রকেটিয 
ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থাক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ  

 

৯.২.১ বযাতাশদঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী বযাতাশদ খারত ২৩.৫২ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ২২.০৫ রক্ষ টাকা ব্য 

ররছ থ থাৎ  অশথ থক গ্রগশত ৯৩.৭৫% এফং ফাস্তটফ ১০ জন এয শফযীরত ১০ জনরক বযাতাশদ প্রদান কযা 

ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.২ ম্মানী (প্রধান আনরবশিরগটয): শডশশ’য ংস্থান নুমাী ম্মানী (প্রধান আনরবটিরগটয) খারত ১৬.৮০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ১৫.৭৫ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৩% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। 

 

৯.২.৩ ম্মানী (রমাগী আনরবশিরগটয): শডশশ’য ংস্থান নুমাী ম্মানী (রমাগী আনরবটিরগটয) খারত ৯.৬০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ৯.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তটফ ১ জন এয 

শফযীরত ১ জনরক বযাতাশদ প্রদান কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৪ যাচাযী আকুআরভন্টঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী যাচাযী আকুআরভন্ট খারত ৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত  

৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তটফ ১৪৪টি যাচাযী আকুআরভন্ট এয শফযীরত 

১৪৪টি যাচাযী আকুআরভন্ট ক্র কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৫ আনশঞ্জাশযং মন্ত্রাংঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী আনশঞ্জাশযং মন্ত্রাং খারত ১২.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

১২.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। 

 

৯.২.৬ শড টিউফররঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শড টিউফরর খারত ১২.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১২.০০ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং এফং ফাস্তটফ ৩টি শড টিউফরর এয শফযীরত ৩টি শড 

টিউফরর স্থান কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৭ শফযভান টরক, ডাআক নৄনঃখননঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শফযভান টরক, ডাআক নৄনঃখনন খারত ৬৫.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ৬৫.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তটফ ৩টি শফযভান 

টরক, ডাআক নৄনঃখনন এয শফযীরত ৩টি শফযভান টরক, ডাআক নৄনঃখনন কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত 

১০০%।  

 

৯.২.৮ টপনশং আউথ অয শশ শরাযঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী টপনশং আউথ অয শশ শরায খারত ১৪.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ১৪.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৯ টরক টফশিত নেট াতঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী টরক টফশিত নেট াত খারত ৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। 

 

 

শচত্র: শনশভ থত টরক টফশিত নেট াত। 
 



৯.২.১০ কারবাট থ, ঝযনাঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী কারবাট থ, ঝযনা খারত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫.০০ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তটফ ৩টি কারবাট থ, ঝযনা এয শফযীরত ৩টি কারবাট থ, 

ঝযনা জতযী কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.১১ যাচাযী ন্ডঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী যাচাযী ন্ড খারত ১৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৫.০০ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তটফ ৪টি যাচাযী ন্ড এয শফযীরত ৪টি যাচাযী ন্ড 

জতযী কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

 
 

শচত্র: যাচাযী ন্ড। 
 

৯.২.১২ প্রধান যাচাযী কভরপ্লক্স শনভ থাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী প্রধান যাচাযী কভরপ্লক্স শনভ থাণ খারত ১৬৫.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ১৬৫.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তটফ ৩ তরা শবরত ২ তরা 

১টি প্রধান যাচাযী কভরপ্লক্স শনভ থাণ এয শফযীরত ১টি প্রধান যাচাযী করপ্লক্সআ শনভ থাণ কযা ররছ। থ থাৎ ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০%।  

 

 

 

শচত্র: শনশভ থত প্রধান যাচাযী কভরপ্লক্স। 
 

৯.২.১৩ াশন যফযা শরিভ, ারযন/টেরনজঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী াশন যফযা শরিভ, ারযন/টেরনজ 

খারত ১০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০%। 



 

 

 

 

শচত্র: শনশভ থত াশন যফযা শরিভ, ারযন/টেরনজ। 
 

  

 

 

শচত্র: শনশভ থত াশন যফযা শরিভ, ারযন/টেরনজ। 
 



১০.০। প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  
 

শযকশেত জথন 

      ১।  কাশিত প্রজাশতয টজরনটিক পদ ক্ষুন্ন যাখা 
১। কাশিত প্রজাশতয টজরনটিক পদ ক্ষুন্ন যাখায শফলর শফরলবারফ 

প্ররচিা গ্রণ কযা ররছ; 

২।  টদী প্রজাশতয ভারছয ংযক্ষণ  ২। টদী প্রজাশতয ভারছয ংযক্ষটণয প্ররচিা গ্রণ কযা ররছ; 

৩।  শদকতয উন্নত ভাছ চাল িশত প্রণন কযা  
৩। শধকতয উন্নত ভাছ চাল িশত প্রণন কযা ররছ ভরভ থ শশঅয-এ 

উরেখ কযা ররছ; 

      ৪।   দূলণমূক্ত ব্রুড শপ উৎাদন কযা ৪।  দূলণমূক্ত ব্রুড শপ উৎাদন কযা ররছ ভরভ থ শযদ থনকারর জানা মা; 

৫।  উন্নত গুণাগুণ পন্ন টানা উৎাদন কযা  
৫। উন্নত গুণাগুণ পন্ন টানা উৎাদন কযা ররছ এফং রে ভরভ থ 

শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ; 

৬।   কযাপা টকশন্দ্রক টৌন্দম থ বৃশি কযা ৬। কযাপা টকশন্দ্রক টৌন্দম থ বৃশি কযা ররছ; 

৭।   জরা টকশন্দ্রক এযাকুা গারড থন জতযী কযা ৭। জরা টকশন্দ্রক এযাকুা গারড থন জতযী কযা ররছ; 

৮।  ভৎস্য শফলর দক্ষ জনশক্ত জতযী কযা 
৮। ভৎস্য শফলর দক্ষ জনশক্ত জতযী কযা ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ 

কযা ররছ; 

 

১১.০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্রকরেয উরেশ্য শজথত ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ।  

 
১২.০।   প্রকরেয প্রবাফঃ   

 জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয প্রাশণশফযা শফবারগয শক্ষাথীযা গরফলণা  ারত কররভ শক্ষায কারজ যাশয সুশফধা 

ারে। প্রকেটি ক্রভফধ থভান চাশদা জনাধাযরনয টভৌশরক জ্ঞান,  গরফলণা, উন্নন াফশরক প্রশতষ্ঠান শররফ সুশফধা 

প্রদান কযরফ। অত্মকভ থংস্থারনয সুরমাগ সৃশি করযরছ।  রফ থাশয, শফশ্বজুরড় টভৌশরক এফং উিাফনী গরফলণা াধাযণত 

শফশ্বশফযার  শফশ্বশফযাররয শধভূক্ত গরফলণা প্রশতষ্ঠান কর্তথক শযচাশরত ।  জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয 

প্রাশণশফযা শফবারগয ছাত্র-ছাত্রীযা প্রাশটকযার, গরফলণা, টআারথ ভৎস্য উৎাদরনয উয উন্নত জ্ঞান, দক্ষতা  জথন 

কযরত াযরফ। ভৎস্য শফলর শজথত জ্ঞান প্রাশন্তক ভৎস্য চাশলরদয ভরধ্য প্রশক্ষরণয ভাধ্যরভ শফস্তায রাব কযরফ।  এআ 

প্রকরেয ভাধ্যরভ শক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী  গরফলকযা জ্ঞান  দক্ষতা বৃশিরত াতা ারে। অত্মকভ থংস্থারনয শফযাট 

ম্ভাফনা সৃশি ররছ।  জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযারর ছাত্ররদয াাাশ ছাত্রীযা ভানবারফ ভৎস্য শক্ষা সুরমাগ 

সুশফধা ারে। কভ থংস্থারনয টক্ষরত্র ণাতক  স্দা তটকািয ছাত্রীযা ভান ংখ্যক সুরমাগ রে। প্রাশণশফযা শফবারগয 

শডগ্রীধাযী ছাত্রীযা টদরয অথ থ-াভাশজয কভ থকারন্ড ংগ্ররণয সুরমাগ ারফন।  এআ প্রকরেয ছাত্র-ছাত্রীযা শডগ্রী 

জথরনয রয তযন্ত দক্ষতায ারথ কাজ কযরত এফং অথ থ-াভাশজক কাম থকরার ং গ্রণ করয জাতী  অথ থ-

াভাশজক উন্নরন গুরুত্বনণ থ ফদান যাখরফ।  প্রকে ফাস্তফারন ভারজয উয টকান প্রকায শযরফরয দূলরণয সৃশি 

শন। প্রকে ফাস্তফারনয পরর ছাত্র এফং শক্ষকরদয গরফলণা টজাযদায কযা ররছ। প্রকরেয ভাধ্যরভ শজথত জ্ঞান 

অত্মকভ থংস্থারনয সুরমাগ প্রদান কযরফ। ভৎস্য খাভায প্রশতষ্ঠায ভধ্যরভ দাশযদ্র শফরভাচরনয সুরমাগ সৃশি ররছ।  
 

১৩.০। ভস্যাঃ  

 

১৩.১ প্রকেটিয অতা শনশভ থত প্রধান যাচাযী করপ্লক্স বফরনয (৩ তরা শবরতয ২ তরা শনশভ থত) ছারদয উরযয যড টখারা 

ফস্থা যাখা ররছ মা, ভশযচা ধরয নি র মাায ম্ভফনা যররছ। বফনটি ৩ তরায কাজ পন্ন কযা প্ররাজন 

ভরভ থ প্রকে শযচারক জানান;  



 

১৩.২ প্রকয়ল্পয External রডট এখনও ম্পন্ন েরন ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। অরথ েক স্বচ্ছতায স্বায়থ ে 

প্রকয়ল্পয রডট কাম েক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রয়োজন;  

 

১৩.৩ প্রকল্পটি ভাপ্ত ে শডরম্বয, ২০১৫ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয 

কথা থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে  ০৮ ভা য়য (জুরাআ, ২০১৬-এ), শশঅয টপ্রযরণ শফরম্ব 

ঘটা ভীচীন ন। 

 

১৪.০।  সুাশযঃ  

 

১৪.১ প্রকেটিয অতা শনশভ থত প্রধান যাচাযী করপ্লক্স বফরনয (৩ তরা শবরতয ২ তরা শনশভ থত) ছারদয উরযয যড টখারা 

ফস্থা যাখা ররছ মা, ভশযচা রত যক্ষা াায জন্য অাততঃ ডাশভ ঢারা পন্ন করয যাখায প্ররাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ এফং শফশ্বশফযার কর্তথক্ষ যাজস্ব ফারজরটয অতা বফনটিয ৩ তরায কাজ পন্ন কযায 

প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ কযরফ; 

             ১৪.২ ভাপ্ত প্রকল্পটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন কযয়ত য়ফ।  
১৪.৩ প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানপন্ন কযায ররক্ষয শফরদী শফশ্বশফযাররয ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায পকথ 

স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ কযা ভীচীন রফ। 

১৪.৪ বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) অআএভআরডয়ত অফরিকবায়ফ 

দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক  কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

 

১৪.৫ ১৪.১ য়ত ১৪.৪ নুয়চ্ছয়দ ঈয়েরখত রফলয়ে গৃীত দয়ক্ষ অআএভআ রফবাগয়ক জরুযী শবশিরত ফরত কযয়ত য়ফ। 



ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযাররয শফরল উন্নন  

-ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 
   
১.০। প্রকয়ল্পয নাভ : “ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযাররয শফরল উন্নন” ীল থক প্রকে। 

২.০। ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরারদ শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন এফং ফাংরারদ কৃশল  শফশ্বশফযার। 
 

৩.০। প্রাশনক ভন্ত্রণার : শক্ষা ভন্ত্রণার। 

৪.০। প্রকরেয ফস্থান : “ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযার, ভভনশং। 

৫.০।   প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্যঃ 

          (রক্ষ টাকা) 
প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

হ্রাকৃত ব্য 

(মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাররয %) 

মূর  

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল ংরাশধত  

(টভাদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩২০.০০ 

-- 

২৩২০.০০ 

-- 
২৩২০.০০ 

 

জুরাআ,২০১২ 

রত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ,২০১২ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

জুরাআ,২০১২ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

-- ২ ফছয  

(১০০%) 

 

৬.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

           (রক্ষ টাকা) 
 

ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শশ নুমাী কারজয ংগ একক ফ থরল নুরভাশদত শডশশ 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৬) (৭) (৮) (৯) 

১. মানফান ক্র (একটি ফা  একটি ভাআরক্রাফা) ংখ্যা ৮০.০০ ২টি ৮০.০০ 

(১০০%) 

২টি 

(১০০%) 

২. নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ ফঃশভঃ ১৫২৯.৫৯ ৬৯১৭ 

ফঃশভঃ 

১৫২৯.৫৯ 

(১০০%) 

৬৯১৭ 

ফঃশভঃ 

(১০০%) 

৩. টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ররয ঊর্ধ্থমুখী 

ম্প্রাযণ 

 

ফঃশভঃ ৫৫২.১৩ ৩৩৬০ 

ফঃশভঃ 

৫৫২.১৩ 

(১০০%) 

৩৩৬০ 

ফঃশভঃ 

(১০০%) 

৪. অবযন্তশযণ অয.শ.শ.টযাড 

 

ফঃশভঃ ৬.৩৬ ৩০০ 

ফঃশভঃ 

৬.৩৬ 

(১০০%) 

৩০০ 

ফঃশভঃ 

(১০০%) 

৫. অবযন্তযীন াযরপ টেন ফঃশভঃ ৬.৪০ ২০০ 

ফঃশভঃ 

৬.৪০ 

(১০০%) 

২০০ 

ফঃশভঃ 

(১০০%) 

 

৬. ীভানা প্রাচীয শনভ থাণ ংখ্যা ২৬.৩৩ ৪৫০ 

ফঃশভঃ 

২৬.৩৩ 

(১০০%) 

৪৫০ 

ফঃশভঃ 

(১০০%) 

৭. অফাফত্র ক্র রট ১১৪.১৯ রট ১১৪.১৯ রট 

(১০০%) 



ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শশ নুমাী কারজয ংগ একক ফ থরল নুরভাশদত শডশশ 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

৮. টজনারযর কশন্টরজশন্স টথাক ৫.০০ টথাক ৫.০০ 

(১০০%) 

টথাক 

(১০০%) 

৯. প্রাআ কশন্টরজশন্স 

 

-- -- -- -- -- 

১০. শপশজকযার কশন্টনরজশন্স। -- -- -- -- -- 

   ২৩২০.০০  ২৩২০.০০   

  

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  
 

৮.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

 

৯.১। টভূশভঃ  ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযার এ উভারদরয কৃশল শক্ষায শত প্রাচীনতভ একটি শফযাাঠ। ১৯৬১-৬২ 

শক্ষাফল থ রত এটি মাত্রা শুরু করয। ফতথভারন এ শফশ্বশফযারর শক্ষাথীয ংখ্যা ৬২৯১ জন। এয ভরধ্য ছাত্র ৪০৮১ জন 

এফং ছাত্রী ২২১০ জন। এটি একটি অফাশক শফশ্বশফযার। এখারন ছাত্রীরদয জন্য ৩টি অফাশক রর টভাট ১১৭২ জন 

ছাত্রীয অফারনয ব্যফস্থা অরছ। শফনৄর ংখ্যক ছাত্রীয অফারনয ব্যফস্থা টনআ। তাআ ছাত্রীরদয এখারন ধ্যন কযরত 

দারুণ নুশফধা ম্ম খীন রত রে। এ কাযরণ শফরল করয ছাত্রীরদয জন্য একটি অফাশক ররয ংস্থান টযরখ 

“ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযাররয শফরল উন্নন” ীল থক শফশনরাগ প্রকেটি টভাট ২৪৯০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর 

নরবম্বয, ২০১১ রত জুন, ২০১৩ টভারদ ফাস্তফারনয শনশভরি অররাচয প্রকেটি গ্রণ  ফাস্তফান কযা ররছ। 

৯.২।  প্রকরেয উরেশ্যঃ  
 

১) ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা ম থন্ত ৪৮০ অরনয একটি নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ;  

২) শফযাভান টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ছাত্রী ররয ৪থ থ  ৫ভ তরা ম্প্রাযণ;  

৩) ভানফ পদ উন্নন; এফং 

৪) মানফান ক্র; 

৯.৩। নুরভাদন ম থাঃ অররাচয প্রকেটি  ২৩২০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর জুরাআ, ২০১২ রত জুন, ২০১৪  টভারদ 

ফাস্তফারনয জন্য গত ২৪/০৬/২০১২ তাশযরখ মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত । যফতীরত ব্য বৃশি ব্যশতরযরক 

প্রকরেয টভাদ ১ভ দপা জুরাআ, ২০১২ রত জুন, ২০১৫ ম থন্ত এফং ২ দপা ১ (এক) ফছয থ থাৎ জুন,২০১৬ ম থন্ত  

বৃশি কযা টরছ। 
 

৯.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ   
 

 ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা ম থন্ত ৪৮০ অরনয একটি নতুন  ছাত্রী র শনভ থাণ;  

 শফযাভান টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ছাত্রী ররয ৪থ থ  ৫ভ তরা ম্প্রাযণ;  

 ২টি মনফান  ক্র; 

 অবযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ; 

 টেন  ফাউন্ডাশয ার শনভ থাণ; 

 অফাফত্র ক্র; এফং 

 প্রশক্ষণ  গরফলণা আতযাশদ। 
 

 

৯.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব 

শনরাশজত শছররনঃ  



 

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 

১। প্ররপয ড. টভাঃ াভ উশেন 

শযচারক, শযকেনা  উন্নন 

ফাংরারদ কৃশল রফশ্বরফদ্যারে, 

ভভনশং।  

০১-০১-২০০৯ ২৬-১২-২০১২ খন্ডকারীন 

২। ড. দভাঃ যরফঈর আরাভ 

শযচারক, শযকেনা  উন্নন 

ফাংরারদ কৃশল রফশ্বরফদ্যারে, 

ভভনশং।  

২৭-১২-২০১২ ১০-০৪-২০১৩ খন্ডকারীন 

৩। প্ররপয টভাঃ অব্দুয যশদ 

শযচারক, শযকেনা  উন্নন 

ফাংরারদ কৃশল রফশ্বরফদ্যারে, 

ভভনশং।  

১০-০৪-২০১৩ ০৩-০৬-২০১৫ খন্ডকারীন 

৪। প্ররপয ড.  ংকয কুভায যাা 

শযচারক, শযকেনা  উন্নন 

ফাংরারদ কৃশল রফশ্বরফদ্যারে, 

ভভনশং।  

০৪-০৬-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬ খন্ডকারীন  

  
৯.৬। প্রকে শযদ থনঃ  প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড ’য উ-শযচারক জনাফ ভশউয যভান  কর্তথক ২৫/০৫/২০১৭ 

তারযয়খ রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। শযদ থনকারর প্রকে শযচারক  প্রকে ংশেি কভ থকতথাগরণয া টথ 

অররাচনা কযা ররছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত 

মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণন কযা ররছ।  

 
 

৯.৭। মূল্যান িশত (Methodology) :  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ কযা 

ররছঃ 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশস্দি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 
 

১০.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ  
 

১০.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ২৩২০.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,২০১ ৫ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট ২৩২০.০০ 

রক্ষ টাকা  (১০০%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০১২-১৩ রত ২০১৫-১৬ ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক উন্নন কভ থসূচীয 

অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ  



 

                                                                                    (রক্ষ টাকা)  
অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত ফযাে  রক্ষযভাত্রা ব্য  ফাস্তফ গ্রগশত 

টভাট টাকা 

(শজশফ) 

প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%) টভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১২-২০১৩ ১০০.০০ ১০০.০০ -- ৪.৩১% ১০০.০০ ১০০.০০ -- ৪.৩১% 

২০১৩-২০১৪ ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ -- ২২.৬৩% ৫২৫.০০ ৫২৫.০০ -- ২২.৬৩% 

২০১৪-২০১৫ ৮০০.০০ ৮০০.০০ -- ৩৪.৪৮% ৮০০.০০ ৮০০.০০ -- ৩৪.৪৮% 

২০১৫-২০১৬ ৮৯৫.০০ ৮৯৫.০০  ৩৮.৫৮% ৮৯৫.০০ ৮৯৫.০০  ৩৮.৫৮% 

টভাট ২৩২০.০০ ২৩২০.০০ -- ১০০% ২৩২০.০০ ২৩২০.০০ -- ১০০% 

 

১০.২। ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফটেলণ প্রকেটিয গ্রগশত পশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমাী ফাস্তফ 

গ্রগশত ররছ ১০০%। প্রকেটিয ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থাক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ  

 

১০.২.১ মানফান ক্র (একটি ফা  একটি ভাআরক্রাফা) : শডশশ’য ংস্থান নুমাী মানফান ক্র (একটি ফা  একটি 

ভাআরক্রাফা) খারত ৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৮০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% 

পন্ন ররছ এফং ফাস্তরফ ২টি মানফান ক্র (একটি ফা  একটি ভাআরক্রাফা)  এয শফযীরত ২টি মানফান ক্র (একটি ফা  

একটি ভাআরক্রাফা) ক্র কযা ররছ। 

 

১০.২.২ নতুন ছাত্রী র শনভ থাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ খারত ১৫২৯.৫৯ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

১৫২৯.৫৯ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ ৬৯১৭ 

ফঃশভঃ এয শফযীরত ৬৯১৭ ফঃশভঃ নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ  কযা ররছ। 

      

রচ্ত্র: রনরভ েত নতুন ছাত্রী র। 
 

১০.২.৩    টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ররয ঊর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ররয ঊর্ধ্থমুখী 

ম্প্রাযণ খারত ৫৫২.১৩ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫৫২.১৩ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত 



১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ররয ঊর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ ৩৩৬০ ফঃশভঃ এয  শফযীরত ৩৩৬০ 

ফঃশভঃ টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ররয ঊর্ধ্থমুখী ম্প্রাযণ কযা ররছ। 

 

       

রচ্ত্র: ম্প্রাশযত টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ র। 
 

১০.২.৪   অবযন্তশযণ অয.শ.শ.টযাডঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী অবযন্তশযণ অয.শ.শ.টযাড খারত ৬.৩৬ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৬.৩৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ অবযন্তশযণ 

অয.শ.শ.টযাড ৩০০ ফঃশভঃ এয শফযীরত ৩০০ ফঃশভঃ অবযন্তশযণ অয.শ.শ.টযাড শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১০.২.৫  অবযন্তযীন াযরপ টেনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী অবযন্তযীন াযরপ টেন খারত ৬.৪০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

৬.৪০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ অবযন্তযীন াযরপ টেন ২০০ 

ফঃশভঃ এয শফযীরত ২০০ ফঃশভঃ অবযন্তযীন াযরপ টেন শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১০.২.৬  ীভানা প্রাচীয শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী ীভানা প্রাচীয শনভ থাণ  খারত ২৬.৩৩ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

২৬.৩৩ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ ীভানা প্রাচীয শনভ থাণ  ৪৫০ 

ফঃশভঃ এয শফযীরত ৪৫০ ফঃশভঃ ীভানা প্রাচীয শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১০.২.৭ অফাফত্র ক্রঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী অফাফত্র ক্র খারত ১১৪.১৯ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১১৪.১৯ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ । 
 

১০.২.৮ টজনারযর কশন্টরজশন্সঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী টজনারযর কশন্টরজশন্স খারত ৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫.০০ 

রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ । 
 

 

১১.০ ক্র কাম থক্রভঃ প্রকরেয অতা ক্র কাম থক্রভ টিএভ িশতরত পন্ন কযা ররছ ভরভ থ শযদ থনকারর জানা মা।  

 



১২.০ । প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  
 

উরেশ্য প্রকৃত জথন 

১) ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা ম থন্ত ৪৮০ অরনয একটি 

নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ; 

 

১) ৫ তরা শবরতয উয ৪ তরা ম থন্ত ৪৮০ অরনয 

একটি নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ কযা ররছ; 

 

২) শফযাভান টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ছাত্রী ররয ৪থ থ  

৫ভ তরা ম্প্রাযণ; 

 

২) শফযাভান টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ছাত্রী ররয ৪থ থ 

 ৫ভ তরা ম্প্রাযণ কযা ররছ; 

 

৩) ভানফ পদ উন্নন; এফং ৩) ভানফ পদ উন্নন কযা ররছ; এফং 

৪) মানফান ক্র; ৪) মানফান ক্র কযা ররছ; 

 

১৩.০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্রকরেয উরেশ্য শজথত ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা ররছ। 

 শফযাভান টখ পশজরাতুরন্নছা মুশজফ ছাত্রী ররয ৪থ থ  ৫ভ তরা ম্প্রাযণ;  

 ২টি মনফান  ক্র; 

 অবযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ; 

 টেন  ফাউন্ডাশয ার শনভ থাণ; 

 অফাফত্র ক্র; এফং 

 প্রশক্ষণ  গরফলণা আতযাশদ। 

 

১৪.০। প্রকরেয cÖfve t অররাচয প্রকেটি ফাস্তফারনয পরর ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযাররয ফকাঠারভাগত টমভন-  ৪৮০ 

অরনয একটি নতুন  ছাত্রী র শনভ থাণ,শফযাভান ছাত্রী ররয ৪থ থ  ৫ভ তরা ম্প্রাযণ,  মনফান  ক্র, অবযন্তযীণ 

যাস্তা শনভ থাণ, অফাফরত্রয ংস্থাটনয ভাধ্যরভ শক্ষায শযরফগত  গুণগত ভান উন্নন াশধত ররছ। পরর দক্ষ 

জনফর জতযীয ভাধ্যরভ কভ থংস্থান জ রফ মা টদরয দাশযদ্র শফরভাচরন গুরুত্বনণ থ ভূশভকা ারন কযরফ।  

 
১৫.০। ভস্যাঃ 

  

১৫.১। অররাচয প্রকরেয অতা ংগ শবশিক প্রাক্কশরত ব্য  প্রকৃত ব্য শশঅয-এ একআ টদখারনা ররছ;  

 

১৫.২। প্রকয়ল্পয External রডট এখনও ম্পন্ন েরন ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। অরথ েক স্বচ্ছতায স্বায়থ ে 

প্রকয়ল্পয রডট কাম েক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রয়োজন;  

১৫.৩। প্রকল্পটি ভাপ্ত ে জুন, ২০১৬ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয কথা 

থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে ১১ ভা য়য (টভ, ২০১৭-এ)। এয পরর মূল্যান প্রশতরফদন 
প্রণন শফরশম্বত  এফং অআএভআশড কর্তথক ভাপ্ত মূল্যান প্রশতরফদন ংক্রান্ত ংকরন নৄশস্তকা প্রণন শফরশম্বত 

, মা কাম্য নে; 

 

১৫.৪। রফশ্বরফদ্যারয়েয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতয়ত বৃরি ায়চ্ছ। তাআ প্রকয়ল্পয অওতাে রনরভ েত ফকাঠায়ভাভয়য 

Capacity ময়থষ্ট নে ভয়ভ ে প্রতীেভান ে।  

 



১৬.০।  সুাশযঃ 

 

১৬.১।   অররাচয প্রকরেয অতা ংগ শবশিক প্রাক্কশরত ব্য  প্রকৃত ব্য একআ টদখারনা ররছ মা ভন্ত্রণার খশতর 

টদখরত ারয; 

১৬.২।    ভাপ্ত প্রকল্পটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ননফ থক  অআএভআরড-টত টপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

 

১৬.৩। ফাংরারদ কৃশল  শফশ্বশফযাররক  অন্তজথাশতক ভানপন্ন কযায উরেযরশ্য শফরদী শফশ্বশফযাররয ারথ শক্ষা  

গরফলণা রমাশগতায পকথ স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ করয শক্ষায ভান ভরারমাগী  অধুশনক কযরত 

ব্যফস্থা শনরত রফ; 
 

১৬.৪। রফশ্বরফদ্যারয়েয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতয়ত বৃরি ায়চ্ছ। তাআ ফতেভান ফকাঠায়ভায়ত শতশযক্ত ংখ্যক 

শক্ষাথীরদয তীব্র অফাশক ংকট টভাকারফরা শফশ্বশফযার কর্তথক্ষ ভািায প্লযান নুমাী প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ 

কযরত ারযন; 

 

১৬.৫। বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) প্রনেনপূফ েক তা অআএভআরডয়ত 

অফরিকবায়ফ দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

 

১৬.৬। নুরেদ ১৬.১  রত ১ ৬.৫ এয সুাশযমূরয অররারক গৃীত দরক্ষ টয গ্রগশত অআএভআ শফবাগরক ফশত 

কযরত রফ। 



খ্ুরনা বফশ্ববফদযারগয়য ফকাঠাগভা উন্নয়ন (১ভ ংগাবধত)  
-ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

 
১.০ প্রকরেয নাভ : খুরনা শফশ্বশফযাররয ফকাঠারভা উন্নন (১ভ ংরাশধত) -ীল থক 

প্রকে। 
 

২.০ প্রাশনক ভন্ত্রণার : শক্ষা ভন্ত্রণার। 

 

৩.০ ফাস্তফানকাযী ংস্থা     : শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন/ খুরনা শফশ্বশফযার। 
 

৪.০ প্রকরেয ফস্থান : টগাোভাযী, খুরনা। 

 

৫.০ প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্য :  
 

                                                                                                                                 (রক্ষ টাকা)  
প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

ফশধ থত ব্য 

(মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাররয %) 

মূর  

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(টভাদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮০১০.০০ 

-- 

৮৬৪৬.৮৮ 

-- 
৮২৮৪.২৪ 

 

জুরাআ, ২০১০ 

রত 

জুন,২০১৪ 

জুরাআ, ২০১০ 

রত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ, ২০১০ 

রত 

জুন,২০১৬ 

৩৬২.৬৪ 

(৩.৪২%) 

২ ফছয 

(৫০%) 

 

৬.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

              (রক্ষ টাকা) 
 

ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শশ নুমাী 

কারজয ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। ভূশভ উন্নন ঘ:শভ: ৮৭.৫১ ৩৫০০৫ ঘ:শভ: ৮৫.৭০ 

(৯৮%) 

৩৫০০৫ ঘ:শভ: 

(১০০%) 

০২। তৃতীে একাদডরভক বফয়নয 

ফরষ্টাং রনভ োণ 

ফ: শভ: ১৯৩৫.২২ ১০৪৪৬ ফ: শভ: ১৯৩১.২২ 

(%৯৯) 

১০৪৪৬ ফ: শভ: 

(১০০%) 

০৩। টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফরনয 

ফশিাং শনভ থাণ 

ফ: শভ: ১০২৪.০০ ৩৮৪৪ ফ: শভ: ৯৫০.০০ 

(৯৩%) 

৩৮৪৪ ফ: শভ: 

(১০০%) 
০৪। ছাত্রী ররয (যাশজতা র) 

র্ততী  চতুথ থ তরা ম্প্রাযণ 

ফ: শভ: ৬০৩.৮০ ৪০০০ ফ: শভ: ৫০৯.০৯ 

(৮৪%) 

৪০০০ ফ: শভ: 

(১০০%) 

০৫। ছাত্র ররয (খান ফাাদূয 

অানউো র) চতুথ থ তরা 

ম্প্রাযণ 

ফ: শভ: ২০২.৩৮ ১২০০ ফ: শভ: ১৮২.৬২ 

(৯০%) 

১২০০ ফ: শভ: 

(১০০%) 

০৬। চাযতরা শফশি নতুন ছাত্র র 

শনভ থাণ, (ছতরা পাউরন্ডরনয  

৪০০ জন ছারত্রয জন্য) 

 

ফ: শভ: ১৭০০.০০ ৭৫০০ ফ: শভ: ১৬৯১.৭৪ 

(৯৯.৫১%) 

৫৯০৮ ফ: শভ: 

(৭৮.৭৭%) 

০৭। চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী র 

শনভ থাণ, (ছতরা পাউরন্ডরনয  

৪০০ জন ছাত্রীয জন্য) 

ফ: শভ: ১৭০০.০০ ৭৫০০ ফ: শভ: ১৬৯২.২১ 

(৯৯.৫৪%) 

৭৫০০ ফ: শভ: 

(১০০%) 

০৮। শতশথ বফন কাভ-ক্লাফ শনভ থাণ ফ: শভ: ২৯৫.০০ ১০০০ ফ: শভ: ২৮১.৭১ 

(৯৫.৫০%) 

১০০০ ফ: শভ: 

(১০০%) 



ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শশ নুমাী 

কারজয ংগ 

একক শযকশেত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

০৯। টকন্দ্রী ল্যাফরযটযী বফন 

শনভ থাণ 

ফ: শভ: ২১৪.০০ ৬০০ ফ: শভ: ২০৯.৮২ 

(৯৮.০৫%) 

৬০০ ফ: শভ: 

(১০০%) 

১০। টকন্দ্রী ীদ  শভনায শনভ থাণ 

(অংশক) 

ফ: শভ: ১০.০০ টথাক ৯.৯৯ 

(৯৯.৯০%) 

টথাক 

(১০০%) 

১১। শপটরন টন্টায শনভ থাণ ফ: শভ: ১১৪.০০ ২০০ ফ: শভ: ১১৩.৯১ 

(৯৯.৯২%) 

২০০ ফ: শভ: 

(১০০%) 

১২। গবীয নরকূ স্থান ফঃশভঃ ৫২.০০ ০১টি ৪৮.৬০ 

(৯৩.৪৬%) 

০১টি (১০০%) 

১৩। বযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ ফঃশভঃ ১১২.০০ ১৭৪১ ফ: শভ: ১০২.২৯ 

(৯১.৩৩%) 

১৭৪১ ফ: শভ: 

(১০০%) 

১৪। টেরনজ শনভ থাণ ফঃশভঃ ৬০.০০ টথাক ৪৩.২১ 

(৭২%) 

টথাক (১০০%) 

১৫। টখরায ভাঠ ম্প্রাযণ ফঃশভঃ ৩৪.৯৭ ১৩৯৮৬ ফ: শভ: ৩৩.৮৫ 

(৯৭%) 

১৩৯৮৬ ফ:শভ: 

(১০০%) 

১৬। শফদ্যযৎ রাআন যফযা টথাক ৪৫.০০ টথাক ৪৪.১৯ 

(৯৯.২০%) 

টথাক 

(১০০%) 

১৭। অফাফত্র ংখ্যা ৩৪৭.০০ ৬৩০৬ টি ২৭৩.১১ 

(৭৮.৭১%) 

২৭৯৭ 

( ৪৪.৩৫%) 

১৮। মানফান (ভাআরক্রাফা) ংখ্যা ৪০.০০ ০১টি ৩৭.৮৬ 

(৯৪.৬৫%) 

০১টি 

১৯। কনটিনরজশন্স টথাক ৭০.০০ টথাক ৪২.৪৭ 

(৬০.৬৭%) 

টথাক 

 ফ থরভাট=  ৮৬৪৬.৮৮  ৮২৮৪.২৪৪৩১ 

(৯৫.৮১%) 

 

 

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ   প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  
 

৮.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

 
 

৮.১। টভূশভঃ খুরনা রফশ্বরফদ্যারে ১৯৯০-৯১ দয়ন ৪টি রডররিয়ন ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী রনয়ে এয একায়ডরভক মাত্রা শুরু 

কয়য। ফতেভায়ন ১৮টি রডররিয়ন ৪৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ রফশ্বরফদ্যারয়ে েেন কযয়ছ। ছাত্র-ছাত্রী ংখ্যা বৃরি দয়রও 

এয ফকাঠায়ভাগত সুয়মাগ সুরফধা দতভন ঈন্নেন ঘয়টরন। এ রফশ্বরফদ্যারয়ে নতুন রকছু রডররিন দখারা য়েয়ছ, দমভন 

Computer Science and Engineering, Urban and Rural Planning, Architecture, 

Fisheries and Marine Research Technology, Forestry and Wood Technology, 

Biotechnology and Genetic Engineering আতযারদ। এ কর রডররিয়নয কাম েক্রভ মথামথবায়ফ 

রযচ্ারনায জন্য রফশ্বরফদ্যারয়েয ফতেভান ফকাঠায়ভাগত সুরফধারদ ম োপ্ত নে। াঠদায়নয প্রয়োজনীে সুরফধারদ সৃরষ্টয 

রয়ক্ষয রক্ষা ভন্ত্রণারে অয়রাচ্য প্রকল্পটি নুয়ভাদয়নয জন্য রযকল্পনা করভয়ন দযণ কয়য। প্রকল্পটি রফয়ফচ্নায়থ ে 

১৮/১১/২০০৯ তারযয়খ নুরিত প্রকল্প ভল্যােন করভটিয (রআর) বায রিায়েয দপ্ররক্ষয়ত প্রকয়ল্পয প্রস্তারফত ব্যে 

৯২.৬০ দকাটি টাকা য়ত হ্রা কয়য ৮০.১০ দকাটি টাকাে দমৌরিক ব্যে রনধাযণ কযা ে। যফতীয়ত গত 

১৬/০২/২০১৬ তারযয়খ প্রকল্পটিয ব্মে ৭.৯৫% ফরধ েত কয়য দভাট ৮৬৪৬.৮৮ রক্ষ টাকাে রনধ োযণপূফ েক এয ১ভ 

ংয়াধন নুয়ভারদত য়েয়ছ। 

 

৮.২।  প্রকরেয উরেশ্যঃ  
 

(ক)  ঈচ্চ রক্ষা ও গয়ফলণা প্রায  ঘটায়নায রয়ক্ষয খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভা সুরফধারদ সৃরষ্টকযণ; এফং 
 

(খ)   রফশ্বরফদ্যারে কযাম্পায়য করতে এরাকাে Earth Filling এয ভােয়ভ ভূরভ ঈন্নেন। 

 



৮.৩। নুরভাদন ম থাঃ  শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভরনয  অতা “খুরনা শফশ্বশফযাররয ফকাঠারভা উন্নন ” প্রকেটি 

জুরাআ, ২০১০ রত জুন, ২০১৪ টভারদ ৮০১০.০০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ থ শজশফ) প্রাক্কশরত ব্যর ফাস্তফারনয জন্য গত 

০৪.০৫.২০১০ তাশযরখ নুশষ্ঠত একরনক  বাে নুয়ভারদত ে। যফতীয়ত প্রকল্পটিয ব্যে বৃরি ব্যরতয়যয়ক ২ ফায়য ১ 

ফছয কয়য দভাট ২ ফছয দভোদ বৃরি কয়য জুন, ২০১৬ ম েে কযা য়েয়ছ। 

 

৮.৪।      প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ  প্রকরেয মূর কাম থক্রভমূ শনম্নরুঃ 
 

 (১)  ভূশভ উন্নন 

(২)  শফযভান ছাত্রী ররয ৩  ৪থ থ তরা 

(৩)  ছাত্র ররয ৪থ থ তরা 

(৪)  একারডশভক বফন 

(৫)  টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফন এফং শজভরনশাভ এয ম্প্রাযণ 

(৬)  চায তরা শফশি নতুন ছাত্র র 

(৭)  চায তরা শফশি নতুন ছাত্রী র 

(৮)  শতশথ বফন-কাভ-ক্লাফ শনভ থাণ 

(৯)   অন্তঃড়ক  টেরনজ শরিভ শনভ থাণ 

(১০)  টকন্দ্রী ীদ শভনারযয ভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ এফং 

(১১)  অফাফত্র  মন্ত্রাশত ক্র আতযাশদ। 

 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব 

শনরাশজত শছররনঃ  

 

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ  দশফ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 

১। ধ্যাক ড: টভাঃ াআনেশেন াা  

উাচাম থ।  

০৪-০৫-২০১০ ১৫-১০-২০১২ খন্ডকারীন 

২। ধ্যাক ড: টভাাম্মদ পারক 

উজ্জ্বাভান, উাচাম থ । 

১৫-১০-২০১২ ৩০-০৬-২০১৬ খন্ডকারীন 

 

৮.৬। প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক  ২৬-০৫-২০১৭ তারযখ রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। 

শযদ থনকারর প্রকে শযচারক    প্রকে ংশেি কভ থকতথাগণ এফং ন্যান্য ংশেি কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা 

কযা ররছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত মূল্যান 

প্রশতরফদনটি প্রণন কযা ররছ। 
 

৮.৭। মূল্যান িশত ( Methodolog):  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodolog নুযণ 

কযা ররছঃ 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশেি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 



৯.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ   

 

৯.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ৮৬৪৬.৮৮  রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,  ২০১৫ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট   ৮২৮৪.২৪ 

রক্ষ টাকা (৯৫.৮১%)।  প্রকেটিয নুকূরর ২০ ১০-২০১১ রত ২০১৫- ২০১৬ ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক উন্নন 

কভ থসূচীয অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ 

 

   

অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত ফযাে  রক্ষযভাত্রা ব্য  ফাস্তফ গ্রগশত 

টভাট টাকা 

(শজশফ) 

প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%) টভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১০-২০১১ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩.৪৭ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩.৬২ 

২০১১-২০১২ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ১১.৫৬ ১০০০.০০ ১০০০.০০ - ১২.০৭ 

২০১২-২০১৩ ১২৭০.০০ ১২৭০.০০ - ১৪.৬৯ ১২৭০.০০ ১২৭০.০০ - ১৫.৩৩ 

২০১৩-২০১৪ ৯৩৭.০০ ৯৩৭.০০ - ১০.৮৩ ৯৩৭.০০ ৯৩৭.০০ - ১১.৩১ 

২০১৪-২০১৫ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ - ২৭.৭৬ ২৪০০.০০ ২৪০০.০০ - ২৮.৯৭ 

২০১৫-২০১৬ ২৭৩৯.৮৮ ২৭৩৯.৮৮ - ৩১.৬৯ ২৩৭৭.২৪ ২৩৭৭.২৪ - ২৮.৭০ 

টভাট ৮৬৪৬.৮৮ ৮৬৪৬.৮৮ - ১০০% ৮২৮৪.২৪ ৮২৮৪.২৪ - ১০০% 

         
১০.০। ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফটেলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত পশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমাী এয 

অশথ থক গ্রগশত ৮২৮৪.২৪ রক্ষ টাকা ( ৯৫.৮১%) এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%  পন্ন ররছ  ভয়ভ ে ররঅয এ 

ঈয়েখ কযা য়েয়ছ। প্রকেটিয ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থাক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ   
 

১০.১ ভূশভ উন্ননঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী ভূশভ উন্নন খারত ৮৭.৫১ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৮৫.৭০  রক্ষ টাকা 

ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৮%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ ভূশভ উন্নরন ৩৫০০৫ 

ঘঃশভঃ এয শফযীরত ৩৫০০৫ ঘঃশভঃ ভূশভ উন্নন কযা ররছ। 

১০.২ তৃতীে একায়ডরভক বফয়নয ফরষ্টাং রনভ োণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী তৃতীে একায়ডরভক বফয়নয ফরষ্টাং 

রনভ োণ খারত ১৯৩৫.২২ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৯৩১.২২ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯% 

 ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ তৃতীে একায়ডরভক বফয়নয ফরষ্টাং রনভ োণ  ১০৪৪৬ ফঃশভঃ 

এয শফযীরত ১০৪৪৬ ফঃশভঃ একায়ডরভক বফয়নয ফরষ্টাং রনভ োণ কযা ররছ। 

১০.৩ টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফরনয ফশিাং শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফরনয ফশিাং 

রনভ োণ খারত ১০২৪.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৯৫০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৩% 

 ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফরনয ফশিাং রনভ োণ ৩৮৪৪ ফঃশভঃ এয 

শফযীরত ৩৮৪৪ ফঃশভঃ টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফরনয ফশিাং রনভ োণ কযা ররছ। 

 

রচ্ত্র: রনরভ েত টকন্দ্রী রাআরব্রযী বফন। 
 



১০.৪ ছাত্রী ররয (যাশজতা র) র্ততী  চতুথ থ তরা ম্প্রাযণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী ছাত্রী ররয (যাশজতা 

র) র্ততী  চতুথ থ তরা ম্প্রাযণ  খারত ৬০৩.৮০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫০৯.০৯ রক্ষ টাকা ব্য ররছ 

থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৮৪%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ ছাত্রী ররয (যাশজতা র) 

র্ততী  চতুথ থ তরা ম্প্রাযণ  ৪০০০ ফঃশভঃ এয  শফযীরত ৪০০০ ফঃশভঃ ছাত্রী ররয (যাশজতা র) র্ততী  

চতুথ থ তরা ম্প্রাযণ কযা ররছ। 

 

রচ্ত্র: রনরভ েত ছাত্রী র। 
 

১০.৫ ছাত্র ররয (খান ফাাদূয অানউো র) চতুথ থ তরা ম্প্রাযণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী ছাত্র ররয (খান 

ফাাদূয অানউো র) চতুথ থ তরা ম্প্রাযণ  খারত ২০২.৩৮ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৮২.৬২ রক্ষ টাকা 

ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯০%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ ছাত্র ররয (খান 

ফাাদূয অানউো র) চতুথ থ তরা ম্প্রাযণ ১২০০ ফঃশভঃ এয শফযীরত ১২০০ ফঃশভঃ ম্প্রাযণ কযা ররছ। 

 

১০.৬ চাযতরা শফশি নতুন ছাত্র র শনভ থাণ, (ছতরা পাউরন্ডরনয  ৪০০ জন ছারত্রয জন্য) : শডশশ’য ংস্থান নুমাী 

চাযতরা শফশি নতুন ছাত্র র শনভ থাণ  খারত ১৭০০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৬৯১.৭৪ রক্ষ টাকা ব্য ররছ 

থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৫১%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ চাযতরা শফশি নতুন ছাত্র র 

শনভ থাণ ৭৫০০.০০ ফঃশভঃ এয শফযীরত ৭৫০০ ফঃশভঃ শনভ থাণ  কযা ররছ। 

 

১০.৭ চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ, (ছতরা পাউরন্ডরনয  ৪০০ জন ছাত্রীয জন্য) : শডশশ’য ংস্থান নুমাী 

চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ  খারত ১৭০০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৬৯২.২১ রক্ষ টাকা ব্য ররছ 

থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৫৪%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী 

র শনভ থাণ  ৭৫০০.০০  ফঃশভঃ এয  শফযীরত ৭৫০০ ফঃশভঃ  শনভ থাণ   কযা ররছ।  এ ংরগয অতা শুধু দশক্ষন 

ব্লরকয ৫ভ তরায ছাদ  াশনয ট্াংশক শডশশ ’য ংস্থারনয শতশযক্ত শররফ শনভ থাণ কযা ররছ মা আরতাভরধ্য 

ভন্ত্রণাররয ভাধ্যরভ শনস্পশি কযা ররছ এফং এরক্ষরত্র শতশযক্ত থ থ ব্য শন ভরভ থ শযদ থনকারর জানা মা।  

 

 

রচ্ত্র: রনরভ েত চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী র। 



১০.৮ শতশথ বফন কাভ-ক্লাফ শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী শতশথ বফন কাভ-ক্লাফ শনভ থাণ  খারত ২৯৫.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ২৮১.৭১ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৫.৫০%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন 

ররছ এফং ফাস্তরফ শতশথ বফন কাভ-ক্লাফ শনভ থাণ  ১০০০ ফঃশভঃ এয  শফযীরত ১০০০ ফঃশভঃ শতশথ বফন কাভ-

ক্লাফ শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

 

রচ্ত্র: রনরভ েত শতশথ বফন কাভ-ক্লাফ। 
 

১০.৯ টকন্দ্রী ল্যাফরযটযী বফন শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী টকন্দ্রী ল্যাফরযটযী বফন শনভ থাণ  খারত ২১৪.০০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ২০৯.৮২ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৮.০৫%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% 

পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ টকন্দ্রী ল্যাফরযটযী বফন শনভ থাণ  ১০০০  ফঃশভঃ এয  শফযীরত ১০০০ ফঃশভঃ টকন্দ্রী 

ল্যাফরযটযী বফন শনভ থাণ কযা ররছ। 

                  

১০.১০ টকন্দ্রী ীদ  শভনায শনভ থাণ (অংশক) : শডশশ’য ংস্থান নুমাী টকন্দ্রী ীদ  শভনায শনভ থাণ (অংশক)  খারত 

১০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৯.৯৯ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯০%  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ টকন্দ্রী ীদ  শভনায শনভ থাণ (অংশক)  ১০০০  ফঃশভঃ এয  শফযীরত 

১০০০ ফঃশভঃ টকন্দ্রী ীদ  শভনায শনভ থাণ (অংশক) কযা ররছ। 

 

১০.১১ শপটরন টন্টায শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী শপটরন টন্টায শনভ থাণ (অংশক)  খারত ১১৪.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ১১৩.৯১ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.৯২%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন 

ররছ এফং ফাস্তরফ শপটরন টন্টায শনভ থা ণ ২০০ ফঃশভঃ এয  শফযীরত ২০০ ফঃশভঃ শপটরন টন্টায শনভ থাণ  কযা 

ররছ। 

 

 

রচ্ত্র: রনরভ েত শপটরন টন্টায। 
 



১০.১২ গবীয নরকূ স্থানঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী গবীয নরকূ স্থান  খারত ৫২.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

৪৮.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৩.৪৬%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং 

ফাস্তরফ ১টি গবীয নরকূ এয শফযীরত ১টি গবীয নরকূ স্থান কযা ররছ। 

 

১০.১৩ বযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী বযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ খারত ১১২.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ১০২.২৯ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯১.৩৩%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  

এফং ফাস্তরফ ১৭৪১ ফঃশভঃ বযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ শফযীরত ১৭৪১ ফঃশভঃ বযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১০.১৪ টেরনজ শনভ থাণঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী টেরনজ শনভ থাণ খারত ৬০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৩৩.৮৫ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৭২%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ টেরনজ শনভ থাণ 

এয শফযীরত টেরনজ শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১০.১৫ টখরায ভাঠ ম্প্রাযণঃ  শডশশ ’য ংস্থান নুমাী টখরায ভাঠ ম্প্রাযণ  খারত ৩৪.৯৭ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৩৩.৮৫ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৭%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং 

এফং ফাস্তরফ ১৩৯৮৬ ফঃশভঃ টখরায ভাঠ ম্প্রাযণ  এয শফযীরত ১৩৯৮৬ ফঃশভঃ টখরায ভাঠ ম্প্রাযণ  কযা 

ররছ। 

 

১০.১৬ শফদ্যযৎ রাআন যফযাঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শফদ্যযৎ রাআন যফযা খারত ৪৫.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

৪৪.১৯ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯.২০%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ 

শফদ্যযৎ রাআন যফযা এয শফযীরত শফদ্যযৎ রাআন যফযা কযা ররছ। 

 

১০.১৭ অফাফত্রঃ শডশশ ’য ংস্থান নুমাী অফাফত্র খারত ৩৪৭.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ২৭৩.১১ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৭৮.৭১%  ফাস্তফ গ্রগশত ৪৪.৩৫% পন্ন ররছ  এফং এফং ফাস্তরফ 

৬৩০৬টি অফাফত্র এয শফযীরত ২৭৯৭টি ক্র কযা ররছ। 

 

১০.১৮ মানফান (ভাআরক্রাফা) : শডশশ ’য ংস্থান নুমাী মানফান (ভাআরক্রাফা)  খারত ৪০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৩৭.৮৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৪.৬৫%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  

এফং এফং ফাস্তরফ ১টি মানফান (ভাআরক্রাফা) এয শফযীরত ১টি মানফান (ভাআরক্রাফা) ক্র কযা ররছ। 

 

১০.১৯ কনটিনরজশন্সঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী কনটিনরজশন্স খারত ৭০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৪২.৪৭ রক্ষ টাকা 

ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৬০.৬৭%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

 

১১.০। প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  
 

শযকশেত জথন 

(ক)  ঈচ্চ রক্ষা ও গয়ফলণা প্রায  ঘটায়নায 

রয়ক্ষয খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভা 

সুরফধারদ সৃরষ্টকযণ; এফং 

(ক)  ঈচ্চ রক্ষা ও গয়ফলণা প্রায  ঘটায়নায রয়ক্ষয খুরনা 

রফশ্বরফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভা সুরফধারদ সৃরষ্ট কযা য়েয়ছ ভয়ভ ে 

ররঅয এ ঈয়েখ কযা য়েয়ছ। 

(খ)   রফশ্বরফদ্যারে কযাম্পায়য করতে এরাকাে 

Earth Filling এয ভােয়ভ ভূরভ ঈন্নেন। 

 

(খ) রফশ্বরফদ্যারে কযাম্পায়য করতে এরাকাে Earth 

Filling এয ভােদভ ভূরভ ঈন্নেন কযা য়েয়ছ ভয়ভ ে ররঅয এ 

ঈয়েখ কযা য়েয়ছ। 

 

১২.০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্ররমাজয ন। 

 

১৩.০। প্রকরেয প্রবাফঃ অয়রাচ্য প্রকল্পটি ফাস্তফােয়নয পয়র (ক) ঈচ্চ রক্ষা ও গয়ফলণা প্রায  ঘটায়নায রয়ক্ষয খুরনা 

রফশ্বরফদ্যারয়েয ফকাঠায়ভা সুরফধারদ সৃরষ্ট ররছ;  (খ) রফশ্বরফদ্যারে কযাম্পায়য করতে এরাকাে ভূরভ ঈন্নেয়নয 



ভােয়ভ শক্ষা াক শযরফ টয উন্ন ন ররছ; গ) রফশ্বরফদ্যারে কযাম্পায় রক্ষাথীয়দয অফান সুশফধা বৃশি 

টররছ মা শক্ষা াক শযরফ উন্নটন ফদান যাখরফ ভরভ থ অা কযা মা।  

১৪। ভস্যাঃ  

১৪.১      শডশশ’য ংস্থান নুমাী ভভত ম থাপ্ত ফযাে াা মাশন পরস্বরু প্রকরেয টভাদ দ্যআ ফছয বৃশি কযটত ররছ; 

১৪.২     চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ  ংরগয অতা দশক্ষন ব্লরকয ৫ভ তরায ছাদ  াশনয ট্াংশক  শডশশ ’য 

ংস্থারনয শতশযক্ত শররফ শনভ থাণ কযা ররছ; এরক্ষরত্র শতশযক্ত থ থ ব্য শন এফং আরতাভরধ্য তা ভন্ত্রণাররয 

ভাধ্যরভ শনস্পশি কযা ররছ ভরভ থ শযদ থনকারর জানা মা। নুরভাশদত শডশশ ’য ংস্থারনয শতশযক্ত শনভ থাণকাজ 

পন্ন কযা টভারটআ কাম্য ন। 

 

১৪.৩     প্রকরেয অতা াশফ থক শনভ থাণ কারজয ভান রন্তালজনক ফরর ভরন রর স্থানাগুররায যক্ষণারফক্ষণ মরথি 

শযভারণ কযা না ভরভ থ শযরশক্ষত ররছ।  

 

১৪.৪ রফশ্বরফদ্যারয়েয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতয়ত বৃরি ায়চ্ছ। তাআ ফতেভান ফকাঠায়ভায়ত শতশযক্ত ংখ্যক 

শক্ষাথীরদয অফাশক ংকট শযরশক্ষত ররছ।  

 

১৪.৫    প্রকয়ল্পয External রডট ম্পন্ন দেয়ছ ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। তয়ফ প্রকয়ল্পয রডট প্ররতয়ফদন 

অআএভআরডয়ত াওো মােরন; 

 

১৪.৬ প্রকল্পটি ভাপ্ত ে জুন,২০১৬ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয কথা 

থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে ১১ ভা য়য (দভ,২০১৭-এ), মা কাম্য নে; 

১৫।  সুাশযঃ 

১৫.১  প্রকরেয নুকূরর শডশশ’য ংস্থান নুমাী ভভত ম থাপ্ত ফযাে প্রদান  থ থ ছারড়য শফলর বশফষ্যরত ভন্ত্রণার 

প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ কযরফ; 

 

১৫.২      চাযতরা শফশি নতুন ছাত্রী র শনভ থাণ ংরগয অতা শুধু দশক্ষণ ব্লরকয ৫ভ তরায ছাদ  াশনয ট্াংশক শডশশ’য 

ংস্থারনয শতশযক্ত শররফ শনভ থাণ কযা ররছ মা ভন্ত্রণাররয ভাধ্যরভ আরতাভরধ্য শনস্পশি কযা ররছ ভরভ থ 

শযদ থনকারর জানা মা। খুরনা শফশ্বশফযাররয অতা ফতথভান চরভান প্রকরেয ারথ জদ্বততায শফলটি 

ভন্ত্রণাররয ভাধ্যরভ শনস্পশি র থাকরর তা অআএভআশড’টক দ্রুত ফশত কযরত রফ; 

 

১৫.৩   প্রকরেয অতা দ্যআ তরা শবত শফশি একটি শপটরন টন্টায শনভ থাণ কযা ররছ। খুরনা শফশ্বশফযাররয ফতথভান 

চরভান প্রকরে ‘শজভরনশাভ শনভ থাণ ’ নারভ একটি ংগ ন্তভূ থক্ত যররছ। এরক্ষরত্র টকান জদ্বততা ঘরট থাকরর তা 

ভন্ত্রণাররয ভাধ্যরভ দ্রুত শনস্পশি করয অআএভআশড’টক ফশত কযরফ; 

১৫.৩     প্রকরেয অতা শনশভ থত স্থানামূরয যক্ষণারফক্ষরণয জন্য শফশ্বশফযার কর্তথক্ষ প্ররাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ ;  

 

১৫.৪ রফশ্বরফদ্যারয়েয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতয়ত বৃরি ায়চ্ছ। তাআ ফতেভান ফকাঠায়ভায়ত শতশযক্ত ংখ্যক 

শক্ষাথীরদয তীব্র অফাশক ংকট টভাকারফরা শফশ্বশফযার কর্তথক্ষ প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ কযরত ারয ; 

 

১৫.৫    ভাপ্ত প্রকল্পটিয রডট প্ররতদফদন অআএভআরডয়ত  দ্রুত টপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

 

১৫.৬ বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) অআএভআরডয়ত অফরিকবায়ফ 

দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক  কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

 

 ১৫.৭    প্রশতষ্ঠানটি অন্তজথাশতক ভানপন্ন কযায ররক্ষয শফরদী শফশ্বশফযাররয ারথ শক্ষা  গরফলণা রমাশগতায পকথ 

স্থান কযায ররক্ষয দরক্ষ গ্রণ করয শক্ষায ভান ভানুরমাশগ  অধুশনক কযরত ব্যফস্থা শনরত রফ; 

 

১৫.৮ নুরেদ ১ ৫.১ রত ১ ৫.৭ এয সুাশযমূ  নুযরণ এফং মথাথ থ ফাস্তফারন ভন্ত্রণার/ংস্থা শধকতয অন্তশযক 

রফ।  



াাঁচটি াফটরক টফশ্বটফদযারময় নতুন টফবাগ চারকুযমনয রমক্ষয অফকাঠামভাগত ও রযাফমযিযী সুটফধাটদয 

সটৃষ্টকযণ -ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 
 
১.০। প্রকরেয নাভ  : “াঁচটি াফশরক শফশ্বশফযারর নতুন শফবাগ চালুকযরণয ররক্ষয ফকাঠারভা 

সুশফধাশদ সৃশিকযণ” ীল থক প্রকে। 

 

২.০। প্রাশনক ভন্ত্রণার : ভােরভক ও ঈচ্চ রক্ষা রফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণার।  

 

৩.০। ফাস্তফানকাযী ংস্থা : ফাংরারদ শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন।  

 

৪.০। প্রকরেয ফস্থান : ফাংরারদ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার, যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, খুরনা প্ররকৌর  

প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার  প্রকে ফাস্তফান 

আউশনট (শঅআআউ)। 

 

৫.০। প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্য :  

                                                                                                                      (রক্ষ টাকা)  
প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত 

ফাস্তফান 

কার 

শতক্রান্ত  

ব্য (মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত ভ 

(মূর ফাস্তফান 

কাররয %) 
মূর  

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪৬০৩.০০ 

 

১৫০০০.০০ ১৪৯৭৫.০৮ জুরাআ,২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৩  

জুরাআ,২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৬  

৩৯৭.০০ 

(২.৭২%) 

৩৬ ভা 

(৭৫%) 

 

 

৬.০। টভূশভঃ  

গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয ফাংরারদ প্ররকৌর শফশ্বশফযার এফং যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ গ্লা এন্ড শযাশভক আশঞ্জশনাশযং চালু কযণ  এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভ 

শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ ; টদর খশনজ পদ অযণ  উন্নরনয টক্ষরত্র দক্ষ প্রমৄশক্তশফদ জতযী য 

ররক্ষয চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং আশঞ্জশনাশযং চালুকযণ 

এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ; টদর চাভড়া শরেয উন্নরনয 

জন্য প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার 

শডাট থরভন্ট ফ টরদায আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ 

সুশফধা সৃশিকযণ; টদর ফস্ত্র শরেয উন্নরনয জন্য ফস্ত্র প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ 

ম্প্রাযরণয ররক্ষয ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টটক্সটাআর আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ 

জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকয টণয ররক্ষয শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন 

১৪৬০৩.০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর জু রাআ, ২০০৯ টথরক জুন, ২০১ ৬ টভারদ অররাচয প্রকেটি গ্রণ  

ফাস্তফান কযা ররছ। 
 

 

৬.১ প্রকরেয উরেশ্যঃ  
 

(ক) টদর গ্লা  শযাশভক প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয ফাংরারদ 

প্ররকৌর শফশ্বশফযার এফং যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ গ্লা এন্ড শযাশভক 

আশঞ্জশনাশযং চালুকযণ  এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভ শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ;  

 
   

(খ) টদর খশনজ পদ অযণ  উন্নরনয টক্ষরত্র দক্ষ প্রমৄশক্তশফদ জতযী এফং ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ 

ম্প্রাযরণয ররক্ষয চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং 

আশঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ;  

 

 



(গ) টদর চাভড়া শরেয উন্নরনয জন্য প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয 

খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টরদায আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী 

টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ; 

(ঘ) টদর ফস্ত্র শরেয উন্নরনয জন্য ফস্ত্র প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয 

ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টটক্সটাআর আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য 

প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ; 

 

৭.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত)

 

        (রক্ষ টাকা) 
 

ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী শযকশেত 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। শপাযরদয টফতন 

 

ংখ্যা ৪.০০ ৪ জন ১.৮৭ 

(৪৭%) 

৪ জন 

(১০০%) 

০২। কভ থচাযীরদয টফতন ংখ্যা ৭.০০ ০৩ জন ৪.৯১ 

(৭০%) 

৩ জন 

(১০০%) 

০৩। শ অআ আউ শপ বাড়া - - - - - 

 

০৪। টিানাযী টথাক ২৫.৫০ টথাক  

(০.১৭) 

২০.৩৫ 

(৮০%) 

টথাক (০.১৭) 

(১০০%) 

০৫। উচ্চতয গরফলণা  প্রশক্ষণ 

(স্থানী  অন্তজথাশতক) 

টথাক ৮৭.৬০ টথাক  

(০.৫৮) 

৮৭.৬০ 

(১০০%)  

টথাক (০.৫৮) 

(১০০%) 

০৬। ফআ  াভশকী টথাক ১৯১.৭৫ টথাক  

(১.২৮) 

১৯১.৭৫ 

(১০০%)  

টথাক (১.২৮) 

(১০০%) 

০৭। টশভনায  াকথ টথাক ৫২.০০ টথাক  

(০.৩৫) 

৫২.০০ 

(১০০%)  

টথাক (০.৩৫) 

(১০০%) 

০৮। টট্রশনং এয টভরটশযার  রট ৪০.৫৭ 

 

রট 

(০.২৭) 

৪০.৫৭ 

(১০০%) 

রট (০.২৭) 

(১০০%) 

০৯। কাশযকুরাভ টডরবররারভন্ট ফঃশভঃ ৯০.৭৯ ০.৬১ ৯০.৭৯ 

(১০০%) 

০.৬১ 

(১০০%) 

১০। কশন্টরজশন্স টথাক ১১৮.০২ ০.৭৯ ১০৭.৩৮ 

 

০.৭৯ 

(১০০%) 

১১। জফজ্ঞাশনক/ল্যাফ মন্ত্রাশত ংখ্যা ৮০১২.৩৬ ৯৪৩টি 

 

৮০১২.৩৬ ৯৪৩টি 

(১০০%) 

১২। শপ মন্ত্রাশত ংখ্যা ৩.০০ ৮টি 

 

-- -- 

১৩। অফাফত্র ংখ্যা ১৮৯.৯০ ৩৪৭৫টি 

 

১৮৭.৯৯ ৩৪৪২ টি 

১৪। একারডশভক বফন ম্প্রাযণ ফঃশভঃ ২৭৬৫.৫৫ ১৩৭৯৪ ফঃশভঃ 

 

২৭৬৫.৫৫ 

(১০০%)  

১৩৭৯৪ ফঃশভঃ 

(১০০%) 

১৫। একারডশভক বফন শনভ থাণ ফঃশভঃ ১৫১৩.৩৫ ৮৩৯৩ ফঃশভঃ 

 

১৫১৩.৩৫ 

(১০০%)  

৮৩৯৩ ফঃশভঃ 

(১০০%) 

১৬। াকথ বফন শনভ থাণ ফঃশভঃ ১৫২৪.২৩ ৬৩০০ ফঃশভঃ 

 

১৫২৪.২৩ 

(১০০%)  

৬৩০০ ফঃশভঃ 

(১০০%) 

১৭। বযন্তশযন যাস্তা াশব থ শভটায ৬৩.৫২ ৪৬৭৫ শভটায 

 

৬৩.৫২ 

(১০০%)  

৪৬৭৫ শভটায 

(১০০%) 

১৮। আউটিশরটি াশব থ টথাক ৩১০.৮৬ ২.০৭ ৩১০.৮৬ ২.০৭ 



ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী শযকশেত 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

 (১০০%)  (১০০%) 

 ফ থরভাট=  ১৫০০০.০০ ১০০% ১৪৯৭৫.০৮ 

(৮২.০৩%) 

৯৯.৮৩% 

 

৮.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  

 

৯.০ াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  
 

৯.১ নুরভাদন ম থাঃ  

অররাচয প্রকেটি ১৪৬০৩.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর প্রকেটি জানুাযী,২০০৯ রত জুন,২০১৩ টভারদ ফাস্তফারনয জন্য গত 

০৬-১০-২০০৯ তাশযরখ একরনক কর্তথক নুরভাশদত । যফতীরত ২ (দ্যআ) দপা  (১ভ দপা ১ ফছয  ২ দপা ২ ফছয) টভাট ৩ 

(শতন) ফছয ব্য বৃশি ব্যশতরযরক প্রকরেয টভাদ জুন, ২০১৬ ম থন্ত ফশধ থত কযা ।   

 

৯.২ প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ  

 

 একারডশভক বফন শনভ থাণ, একারডশভক বফন ম্প্রাযণ, গরফলণাগায  াকথ শনভ থাণ, শফযভান গরফলণাগারযয 

ম্প্রাযণ, অফাফত্র, ফআ  াভশকী, জফজ্ঞাশনক/গরফলণা মন্ত্রাশত, শক্ষা উকযণ এফং টিনাযী ংগ্র, 

কাশযকুরাভ উন্নন, গরফলণা  প্রশক্ষরণয ব্যফস্থা কযণ (টদী  শফরদী), টশভনায  াকথ, যাস্তা শনভ থাণ, 

গ্যা-াশন-টটশররপান  শফদ্যযৎ ংরমাগ, PIU এয জন্য জনফর রনয়োগ, রপ বাড়া আতযারদ। 

  

৯.৩ প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব 

শনরাশজত শছররনঃ 

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 

১। টভাাম্মদ আব্রযাশভ কশফয 

শযচারক (থ থ  প্রান) 
৩১-০১-২০১২ ২৮-০১-২০১৩ খন্ডকারীন 

২। অব্দুয টযজ্জাক 

শযচারক (শযকেনা   উন্নন) 
২৯-০১-২০১৩ ৩০-০৬-২০১৬ খন্ডকারীন 

 

 

১০.০। প্রকে শযদ থনঃ  প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক গত ১৪ -০৩-২০১৭, ১৭-০৩-২০১৭, ১১-০২-২০১৭  

০৬/০৫/২০১৭ তারযয়খ মথাক্ররভ চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার; খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার; 

যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার  এফং ঢাকা  প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার; রযজশভরন শযদ থন কযা 

ররছ। শযদ থনকারর প্রকে ংশেি কভ থকতথাগণ   শফশ্বশফযারমূরয কভ থকতথাগণ উশস্থত শছররন।  m‡iRwg‡b 

cwi`k©‡b wb¤œwjwLZ শফশ্বশফযারমূরয উরেখরমাগ্য AsMmg~n cwi`k©b Kiv n‡q‡Q hvi weeiY wb¤œiƒct

১০.১      চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারঃ   রডরর’য ংস্থান নুমােী প্রকরেয অতা এ শফশ্বশফযাররয টভাট 

প্রাক্কশরত ব্য ২৭১১.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত জুন,২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত গ্রগশত ২৭১১.০০ রক্ষ টাকা  

থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% শজথত ররছ  ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ। প্রকরেয অতা 

চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং আশঞ্জশনাশযং চালুকয টণয জন্য 

প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ কযা ররছ। 



              

 

রচ্ত্র: রনরভ েত শডাট থরভন্ট ফ টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং আশঞ্জশনাশযং বফন। 

 

১০.২      খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারঃ   রডরর’য ংস্থান নুমােী প্রকরেয অতা এ শফশ্বশফযাররয টভাট 

প্রাক্কশরত ব্য ৪০৫৬.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত জুন,২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত গ্রগশত ৪০৫৬.০০ রক্ষ টাকা  

থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% শজথত ররছ  ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ। প্রকরেয অতা 

খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টরদায আঞ্জশনাশযং  চালুকয টণয জন্য প্ররাজনী টবৌত 

ফকাঠারভা শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

 

           

 

রচ্ত্র: রনরভ েত শডাট থরভন্ট ফ টরদায আঞ্জশনাশযং বফরনয পরক। 

 

          

 

রচ্ত্র: রনরভ েত শডাট থরভন্ট ফ টরদায আঞ্জশনাশযং বফন। 

 



১০.৩     যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারঃ  রডরর’য ংস্থান নুমােী প্রকরেয অতা এ শফশ্বশফযাররয টভাট 

প্রাক্কশরত ব্য ২৬১১.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত জুন,২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত গ্রগশত ২৬১১.০০ রক্ষ টাকা  

থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% শজথত ররছ  ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ। প্রকরেয অতা 

যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ গ্লা এন্ড শযাশভক আশঞ্জশনাশযং  চালুকযটণয জন্য 

প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১০.৩      ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারঃ   রডরর’য ংস্থান নুমােী প্রকরেয অতা এ শফশ্বশফযাররয টভাট 

প্রাক্কশরত ব্য ৩১০৩.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত জুন,২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত গ্রগশত ৩১০৩.০০ রক্ষ টাকা  

থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% শজথত ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ। প্রকরেয অতা ঢাকা 

প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টটক্সটাআর আঞ্জশনাশযং চালুকয টণয জন্য শফযভান একারডশভক 

বফরনয ৫ভ তরা  ৬ষ্ঠ তরা (শিভ ং) শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

 

 রচ্ত্র: ম্প্রারযত শফযভান একারডশভক বফরনয ৫ভ তরা  ৬ষ্ঠ তরা (শিভ ং)।  

 

১১.০। মূল্যান িশত  (Methodology)   মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত (Methodology) নুযণ কযা ররছঃ 

 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশস্দি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 

১২.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ   

 

১২.১ অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ১৫০০০.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,  ২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট  ১৫০০০.০০ রক্ষ 

টাকা (১০০%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০০৮-২০০৯ রত ২০১৪-২০১৫ ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক উন্নন কভ থসূ শচয অতা 

ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ  



                                                                              (রক্ষ টাকা)  

অশথ থক 

ফৎয 

নুরভাশদত মূর 

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

নুরভাশদত 

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

এশডশ ফযাে 
ফমুশক্ত 

ব্য 

 টভাট টভাট 

২০০৯-২০১০ ১০০.০০ ১০০.০০  ২৫০.০০ ২৫০.০০ 

২০১০-২০১১ ৩৫০১.১২ ৩৫০১.১২  ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১১-২০১২ ৫৪৭২.৩৬ ৫৪৭২.৩৬  ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৫৫২৯.৫২ ৫৫২৯.৫২  ১২২৫.০০ ১২২৫.০০ 

২০১৩-২০১৪ ০০ ০০  ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

২০১৪-২০১৫ ০০ ০০  ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ 

২০১৫-২০১৬ ০০ ০০  ৫৫২৫.০০ ৫৫২৫.০০ 

টভাট ১৪৬০৩.০০ ১৪৬০৩.০০  ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ 

        

 

১২.২ ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফ টেলণঃ প্রকরেয প্রধান প্রধান ংরগয গ্রগশত শনরম্ন টদা র- 

 

১২.২.১ শপাযরদয টফতনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী শপাযরদয টফতন খারত ৪.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১.৮৭ 

রক্ষ টাকা ব্য ররছ  অশথ থক গ্রগশত ৪৭% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ ৪ জন শপারযয এয  শফযীরত ৪ জন 

শপারযয টফতন প্রদান কযা ররছ। 

       

১২.২.২  কভ থচাযীরদয টফতনঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী কভ থচা যীরদয টফতন খারত ৭.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৪.৯১ 

রক্ষ টাকা ব্য ররছ  অশথ থক গ্রগশত ৭০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ ৩ জন কভ থচাযীয এয শফযীরত ৩ জন 

কভ থচাযী-টক  টফতন প্রদান কযা ররছ। 

        

১২.২.৩ টিানাযীঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী টিানাযী খারত ২৫.৫০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ২০.৩৫ রক্ষ টাকা 

ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৮০%  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

 

১২.২.৪ উচ্চতয গরফলণা  প্রশক্ষণ (স্থানী  অন্তজথাশতক) : শডশশ’য ংস্থান নুমাী উচ্চতয গরফলণা  প্রশক্ষণ (স্থানী 

 অন্তজথাশতক)  খারত ৮৭.৬০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৮৭.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ । 
 

১২.২.৫ ফআ  াভশকীঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী ফআ  াভশকী খারত ১৯১.৭৫ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৯১.৭৫ 

রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

 

১২.২.৬ টশভনায  াকথঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী টশভনায  াকথ  খারত ৫২.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৫২.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ । 
 

১২..৭ টট্রশনং এয টভরটশযারঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী টট্রশনং এয টভরটশযার  খারত ৪০.৫৭ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৪০.৫৭ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

 

১২.২.৮ কাশযকুরাভ টডরবররারভন্টঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী কাশযকুরাভ টডরবররারভন্ট  খারত ৯০.৭৯ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ৯০.৭৯রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 
 



১২..৯ কশন্টরজশন্সঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী কশন্টরজশন্স খারত ১১৮.০২ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১০৭.৩৮ রক্ষ টাকা 

ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯১% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 
  

১২.২.১০ জফজ্ঞাশনক/ল্যাফ মন্ত্রাশতঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী জফজ্ঞাশনক/ল্যাফ মন্ত্রাশত খারত ৮০১২.৩৬ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৮০১২.৩৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

১২.২.১১ অফাফত্রঃ শডশশ’য ংস্থান নুমাী অফাফত্র খারত ১৮৯.৯০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৮৭.৯৯ রক্ষ 

টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৯৯% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

 

১২.২.১২ একারডশভক বফন ম্প্রাযণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী একারডশভক বফন ম্প্রাযণ  খারত ২৭৬৫.৫৫ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ২৭৬৫.৫৫ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ 

একারডশভক বফন  ১৩৭৯৪ ফঃশভঃ এয শফযীরত ১৩৭৯৪ ফঃশভঃ একারডশভক বফন ম্প্রাযণ কযা ররছ। 

 

১২.২.১৩ একারডশভক বফন শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী একারডশভক বফন শনভ থাণ  খারত ১৫১৩.৩৫ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ১৫১৩.৩৫ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ একারডশভক 

বফন শনভ থাণ ৮৩৯৩ ফঃশভঃ এয শফযীরত ৮৩৯৩ ফঃশভঃ একারডশভক বফন শনভ থাণ  কযা ররছ। 

 

১২.২.১৪ াকথ বফন শনভ থাণঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী াকথ বফন শনভ থাণ  খারত ১৫২৪.২৩ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ১৫২৪.২৩ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ াকথ 

বফন শনভ থাণ ৬৩০০ ফঃশভঃ এয শফযীরত ৬৩০০ ফঃশভঃ াকথ বফন শনভ থাণ কযা ররছ। 

 

১২.২.১৫ বযন্তশযন যাস্তা াশব থঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী বযন্তশযন যাস্তা াশব থ  খারত ৬৩.৫২ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৬৩.৫২ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ  এফং ফাস্তরফ বযন্তশযন যাস্তা 

াশব থ ৪৬৭৫ শভটায এয শফযীরত ৪৬৭৫ শভটায বযন্তশযন যাস্তা াশব থ কযা ররছ। 

 

১২.২.১৬ আউটিশরটি াশব থঃ  শডশশ’য ংস্থান নুমাী আউটিশরটি াশব থ  খারত ৩১০.৮৬ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

৩১০.৮৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

১৩.০।  প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  

 

শযকশেত জথন 

(ক) টদর গ্লা  শযাশভক প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি 

টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয ফাংরারদ 

প্ররকৌর শফশ্বশফযার এফং যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ গ্লা এন্ড শযাশভক 

আশঞ্জশনাশযং চারযণ  এ জন্য প্ররাজনী টবৌত 

ফকাঠারভ শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ;  

 

(ক) টদর গ্লা  শযাশভক প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি টক্ষরত্র 

গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয ফাংরারদ প্ররকৌর 

শফশ্বশফযার এফং যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর 

শডাট থরভন্ট ফ গ্লা এন্ড শযাশভক আশঞ্জশনাশযং চারযণ  এ জন্য 

প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভ শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশি 

কযা ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ; 

 

(খ) টদর খশনজ পদ অযণ  উন্নরনয টক্ষরত্র দক্ষ 

প্রমৄশক্তশফদ জতযী এফং ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ 

ম্প্রাযরণয ররক্ষয চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং 

(খ) টদর খশনজ পদ অযণ  উন্নরনয টক্ষরত্র দক্ষ প্রমৄশক্তশফদ 

জতযী এফং ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয 

চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ 

টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং আশঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য 



শযকশেত জথন 

আশঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত 

ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ; 

প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশি  

কযা ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ; 

(গ) টদর চাভড়া শরেয উন্নরনয জন্য প্রমৄশক্তশফদ জতযী  

ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয খুরনা 

প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টরদায 

আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত 

ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ; 

 

(গ) টদর চাভড়া শরেয উন্নরনয জন্য প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি 

টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয খুরনা প্ররকৌর  

প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টরদায আঞ্জশনাশযং চালুকযণ 

এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য 

সুরমাগ সুশফধা সৃশি কযা ররছ  ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা 

ররছ; 

(ঘ) টদর ফস্ত্র শরেয উন্নরনয জন্য ফস্ত্র প্রমৄশক্তশফদ জতযী 

 ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয 

ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ 

টটক্সটাআর আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী 

টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা 

সৃশিকযণ। 

(ঘ) টদর ফস্ত্র শরেয উন্নরনয জন্য ফস্ত্র প্রমৄশক্তশফদ জতযী  

ংশেি টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয ঢাকা প্ররকৌর 

 প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টটক্সটাআর আঞ্জশনাশযং 

চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  

ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশি কযা ররছ  ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ 

কযা ররছ। 
 

১৪.০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্রকরেয উরেশ্য শজথত ররছ ভরভ থ উরেখ কযা ররছ। 
 

১৫.০। প্রকরেয প্রবা ফঃ অয়রাচ্য প্রকল্পটি ফাস্তফােয়নয পয়র (ক) ফাংরারদ প্ররকৌর শফশ্বশফযার এফং যাজাী প্ররকৌর 

 প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর শডাট থরভন্ট ফ গ্লা এন্ড শযাশভক আশঞ্জশনাশযং চালু কযণ  এ য জন্য প্ররাজনী টবৌত 

ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ  কযা ররছ ; খ) চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযারর 

শডাট থরভন্ট ফ টরট্রাশরাভ এন্ড ভাআশনং আশঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ 

 ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ  কযা ররছ; (গ) টদর চাভড়া শরেয উন্নরনয জন্য প্রমৄশক্তশফদ জতযী  ংশেি 

টক্ষরত্র গরফলণা কাম থক্রভ ম্প্রাযরণয ররক্ষয খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টরদায 

আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ  কযা 

ররছ; (ঘ) ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার শডাট থরভন্ট ফ টটক্সটাআর আঞ্জশনাশযং চালুকযণ এফং এ জন্য 

প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা শনভ থাণ  ন্যান্য সুরমাগ সুশফধা সৃশিকযণ  কযা ররছ ; য়ফ োরয, প্রকেটি াচটি 

াফশরক শফশ্বশফযারট শক্ষা সুশফধাশদ উন্ননকরে ােক ভূশভকা ারন করযরছ।    

১৬। ভস্যাঃ  

১৬.১  অররাচয প্রকেটি ফাস্তফানকারর শডশশ’য ংস্থান নুমাী ভভত ম থাপ্ত ফযাে াা মাশন । পরর প্রকরেয 
টভাদ ২ দপা  ৩ ফছয বৃশি কযরত ররছ; 

 

১৬.২ প্রকয়ল্পয External রডট এখনও ম্পন্ন েরন ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। অরথ েক স্বচ্ছতায স্বায়থ ে 

প্রকয়ল্পয রডট কাম েক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রয়োজন; 

 

১৬.৩ প্রকল্পটি ভাপ্ত ে জুন,২০১৬ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয কথা 

থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে ০৯ ভা য়য (ভাচ্ ে,২০১৭-এ), মা কাম্য নে; 

১৭।  সুাশযঃ 

 

১৭.১  নুরভাশদত প্রকরেয নুকূরর শডশশ ’য রক্ষযভাত্রা/ ংস্থান নুমাী এভটিশফএপ ভন্ত্রণার শররফ ভভত 

প্ররাজনী ফযাে প্রদান  থ থ ছারড়য শফলর বশফষ্যরত ভন্ত্রণার প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ কযরফ  এফং থ থফছরযয 

ম্ভাব্য ফযাে প্রাশপ্তয উয শবশি করয গ্রাশধকায শবশিরত নতুন প্রকে গ্রণ/নুরভাদন কযরত রফ;  



 

১৭.২ ভাপ্ত প্রকল্পটিয দ্রুত External Audit ম্পন্নপূফ েক  অআএভআরড-দত দপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

 

 

১৭.৩ বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) অআএভআরডয়ত অফরিকবায়ফ 

দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক  কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

 

১৭.৪। নুরেদ ১৭.১ রত ১৭.৩ এয সুাশযমূ  নুযরণ এফং মথাথ থ ফাস্তফারন ভন্ত্রণার/ংস্থা শধকতয অন্তশযক 

রফ।  



ইভপ্রবুমভন্ি অফ প্রগ্রইন টরগুভস্ থ্রু ট্রান্সপযমভন  
-ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

     

১.০।    প্রকরেয নাভঃ      “Improvement of Grain Legumes Throuth   

                                                             Transformation ” -ীল থক প্রকে।  

 

২.০ প্রাশনক ভন্ত্রণারঃ  ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণার। 
৩.০ ফাস্তফানকাযী ংস্থাঃ   ফাংরারদ শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন / ঢাকা শফশ্বশফযার। 

৪.০ প্রকরেয ফস্থানঃ  ঢাকা শফশ্বশফযার কযাপা।  

৫.০।    প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্যঃ         

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকা) 
প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

শতক্রান্ত  ব্য 

(মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত ভ 

(মূর ফাস্তফান 

কাররয %) 
মূর  

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   
২০৬.১৪ 

 

 

২০৬.১৪ ২০৬.১৪ জুরাআ,২০০৭ 

রত  

জুন,২০১১ 

জুরাআ,২০০৭ 

রত  

জুন,২০১৫ 

জুরাআ,২০০৭ 

রত  

জুন,২০১৫ 

-- -- 

 

৬.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফা স্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

 
                                                                                         (রক্ষ টাকা)  
ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১। প্ররজট আননৄট জনফর  ৪০.২৩৭ ৮ ৪০.২৩৭ ৮ 

০২। প্ররজট আননৄট আকুআরভন্ট  ৪৫.১৬৬ ৯ ৪৫.১৬৬ ৯ 

০৩। প্ররজট আননৄট প্রশক্ষণ  ১৪.০৬ ৬ ১৪.০৬ ৬ 

০৪। াপ্লাআ এযান্ড টভরটশযার  ৪৬.৩১৯ ২২.৪৭% ৪৬.৩১৯ ২২.৪৭% 

০৫। কন্ট্রাকচুার াশব থর  ৫.৭৭২ ২.৮০% ৫.৭৭২ ২.৮০% 

০৬। টদরয ভরধ্য ভ্রভন  ০.১৪৫ ০.০৭% ০.১৪৫ ০.০৭% 

০৭। ট্রান্সরারটন শজনত্র  ০.১৫ ০.০৭% ০.১৫ ০.০৭% 

০৮। রযাক্ষ ব্য   ৯.৮৪ ৪.৭৭% ৯.৮৪ ৪.৭৭% 

০৯। টযরনাশবরন প দা শস্কন 

াউজ 

 ২.৮০১ ১.৩৬% ২.৮০১ ১.৩৬% 

১০। দেয়ানাযী এযান্ড রফরফধ  ৯.৫১ ৪.৬১% ৯.৫১ ৪.৬১% 

১১। ররড বযাট  ৩২.১৪ ১৫.৫৯% -- -- 

 ফ থটভাট=  ২০৬.১৪ ১০০% ১৭৪.০০ ৮৪.৪১ 

 



৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  

 
৮.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ   

 

 ৮.১।    টভূশভঃ ডার  ফাংরারদরয একটি তযন্ত গুরুত্বনণ থ খায পর। ফাংরারদ নশথফীয  রনক উন্নীর টদর 

অশভল জাতী খারযয স্বেতা যররছ। ডাররক “গশযরফযয ভাং” ফরা । ভাংরয ন্যা ডারর প্রচুয শযভারন অশভল থারক 

থচ ভাংর রক্ষা ডাররয  দাভ কভ। তাছাড়া ডারর টফ শকছু খশনজ উাদান এফং শফ শবটাশভন াা মা। উযন্ত ডার 

পর নাআরট্রারজন ংফন্ধরনয ভাধ্যরভ জশভয উফ থযতা বৃশি করয থারক। অভারদয প্রশতশদরনয খায তাশরকা ডাররয শফরল স্থান 

যররছ। অভযা প্রশতশদন টকান টকান বারফ ডার টখরত বযস্থ। ডার জারতয পর ফাতা টথরক নাআরট্রাজন ংফি কযরত ারয। 

এবারফ ডার জাতী পররয ছত্রাক  ফারাআ প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফরনয ভাধ্যরভ ভসুয, টছারা  মুগ ডাররয উৎাদন 

বৃশি; ফারারটকরনারশজ প্ররারগয ভাধ্যরভ টযাগ-প্রশতরযাধী শজন ডার জাতী পরর প্রশতস্থান এফং ট্রান্সপযরভরনয ভাধ্যরভ 

ছত্রাক  কীট প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফন;  শযরফরয জন্য ক্ষশতকয পানশজাআড  আনরশটাআড ব্যফায হ্রা কযা 

এফং শযরফ ফান্ধফ টযাগ প্রশতরযাধী ডাররয চাল বৃশি য ররক্ষয অররাচয প্রকেটি টভাট ২০৬.১৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর এফং 

জুরাআ, ২০০৭ রত জুন, ২০১৫ ম থন্ত টভারদ গ্রণ  ফাস্তফান কযা ররছ। 

 

৮.২ প্রকরেয উরেশ্যঃ 

  

9. ছত্রাক  ফারাআ প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফরনয ভাধ্যরভ ভসুয, টছারা  মুগ ডাররয উৎাদন বৃশি;  

10. ফারারটকরনারশজ প্ররারগয ভাধ্যরভ টযাগ-প্রশতরযাধী শজন ডার জাতী পরর প্রশতস্থান এফং 

ট্রান্সপযরভরনয ভাধ্যরভ ছত্রাক  কীট প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফন;  

11. শযরফরয জন্য ক্ষশতকয পানশজাআড  আনরশটাআড ব্যফায হ্রা কযা এফং শযরফ ফান্ধফ টযাগ 

প্রশতরযাধী ডাররয চাল বৃশি কযা। 

 
৮.৩। নুরভাদন ম থাঃ অররাচয প্রকেটি  টভাট ২০৬.১৪  রক্ষ (শজশফ) টাকা প্রাক্কশরত ব্যর জুরাআ,  ২০ ০৭ রত জুন, 

২০১২, টভারদ ফাস্তফারনয জন্য মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক নুরভাশদত ।  যফতীরত প্রকে টভারদ শতন ফছয ফশধ থত 

করয জুন, ২০১৫ ম থন্ত কযা ।  

 

৮.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভ 

 

 প্ররজট আননৄট জনফর; 

 প্ররজট আননৄট আকুআরভন্ট; 

 প্ররজট আননৄট প্রশক্ষণ; 

 াপ্লাআ এযান্ড টভরটশযার; 

 কন্ট্রাকচুার াশব থর; 

 টদরয ভরধ্য ভ্রভন; 

 ট্রান্সরারটন শজনত্র; 

 রযাক্ষ ব্য ; 

 টযরনাশবরন প দা শস্কন াউজ; 

 দেয়ানাযী এযান্ড রফরফধ; 
 



 

৮.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ  প্রকরেয সুষ্ঠ বারফ ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্ন-ফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয 

দাশরত্ব শনরাশজত শছররনঃ  
 

প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 
ড: যাখা শয যকায  

ধ্যাক 

 উশিদ শফযা শফবাগ,  

ঢাকা শফশ্বশফযার। 

০১-০৭-২০০৭ ৩০/০৬/২০১৫ নণ থকারীন 

 

৮.৬।   প্রকে শযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক ২৬/০৩/২০১৭ তারযটখ রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। 

শযদ থনকারর প্রকে শযচারক, প্রকে ংশেি কভ থকতথাগণ এফং ন্যান্য ংশেি কভ থকতথাগরণয শত অররাচনা 

কযা ররছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত মূল্যান 

প্রশতরফদনটি প্রণন কযা ররছ। 

 

৮.৭। মূল্যান িশত ( Methodology):  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ 

কযা ররছঃ 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশেি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 

৯.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ   

 

৯.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ২০৬.১৪ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,২০১৫ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট  ১৭৪.০০ 

রক্ষ টাকা  (৮৪.৪১%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০০৮-০৯ রত ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছয ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক 

উন্নন কভ থসূশচয অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ 

                                                                                                                          (রক্ষ টাকা) 

অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত এশডশ ফযাে ফমুশক্ত ব্য 

টভাট টভাট 

২০০৮-২০০৯ - - - 

২০০৯-২০১০ ৫৭.৩১৩ ১৭৪.০০ ৫৭.৩১৩ 

২০১০-২০১১ ১৬.৬১৩ - ১৬.৬১৩ 

২০১১-২০১২ ২৬.৭৬৩ - ২৬.৭৬৩ 

২০১২-২০১৩ ৩৭.৬০৫ - ৩৭.৬০৫ 

২০১৩-২০১৪ ২২.২৪৩ - ২২.২৪৩ 

২০১৪-২০১৫ ৪৫.৬০২ - ১৩.৪৬৩ 

টভাট ২০৬.১৪ ১৭৪.০০ ১৭৪.০০ 

 



৯.২। প্রধান প্রধান রঙ্গয  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফ টেলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত পশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন 

নুমাী এয অশথ থক গ্রগশত ১৭৪.০০ রক্ষ টাকা (৮৪.৪১%) এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। প্রকেটিয 
ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থাক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ  

 

৯.২.১ প্ররজট আননৄট জনফর:  শডশশ’য ংস্থান নুমাী প্ররজট আননৄট জনফর খারত ৪০.২৩৭ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

 ৪০.২৩৭  রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ  অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.২ প্ররজট আননৄট আকুআরভন্ট: শডশশ’য ংস্থান নুমাী প্ররজট আননৄট আকুআরভন্ট  খারত ৪৫.১৬৬ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ৪৫.১৬৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। 

 

৯.২.৩ প্ররজট আননৄট প্রশক্ষণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী প্ররজট আননৄট প্রশক্ষণ খারত ১৪.০৬ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ১৪.০৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৪ াপ্লাআ এযান্ড টভরটশযার: শডশশ’য ংস্থান নুমাী াপ্লাআ এযান্ড টভরটশযার খারত ৪৬.৩২ রক্ষ টাকা ফযারেয 

 শফযীরত  ৪৬.৩২ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৫ কন্ট্রাকচুার াশব থর: শডশশ’য ংস্থান নুমাী কন্ট্রাকচুার াশব থর খারত ৫.৭৭ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

 ৫.৭৭ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত  ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। 

 

৯.২.৬ টদরয ভরধ্য ভ্রভন: শডশশ’য ংস্থান নুমাী টদরয ভরধ্য ভ্রভন  খারত ০.১৫ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ০.১৫ 

 রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৭ ট্রান্সরারটন শজনত্র: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ট্রান্সরারটন শজনত্র খারত ০.১৫ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

০.১৫ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

 

৯.২.৮ রযাক্ষ ব্য: শডশশ’য ংস্থান নুমাী রযাক্ষ ব্য খারত ৯.৮৪ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৯.৮৪ রক্ষ টাকা ব্য 

ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

 

৯.২.৯ টযরনাশবরন প দা শস্কন াউজ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী টযরনাশবরন প দা শস্কন াউজ খারত ২.৮০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ২.৮০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%। 

 

 

৯.২.১০ দেয়ানাযী এযান্ড রফরফধ : শডশশ’য ংস্থান নুমাী দেয়ানাযী এযান্ড রফরফধ খারত ৯.৫১ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৯.৫১ রক্ষ টাকা ব্য ররছ থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০%।  

   

১০.০। প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  
 

শযকশেত জথন 

১.  ছত্রাক  ফারাআ প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফরনয ভাধ্যরভ 

ভসুয, টছারা  মুগ ডাররয উৎাদন বৃশি; 

১.  ছত্রাক  ফারাআ প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফরনয ভাধ্যরভ 

ভসুয, টছারা  মুগ ডাররয উৎাদন বৃশি টররছ ভরভ থ শশঅয-এ 

উরেখ কযা ররছ; 

২. ফারারটকরনারশজ প্ররারগয ভাধ্যরভ টযাগ-প্রশতরযাধী শজন ডার 

জাতী পরর প্রশতস্থান এফং ট্রান্সপযরভরনয ভাধ্যরভ ছত্রাক  

কীট প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফন; 

২. ফারারটকরনারশজ প্ররারগয ভাধ্যরভ টযাগ-প্রশতরযাধী শজন ডার 

জাতী পরর প্রশতস্থান এফং ট্রান্সপযরভরনয ভাধ্যরভ ছত্রাক  

কীট প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফন কযা ররছ ভরভ থ শশঅয-এ 

উরেখ কযা ররছ; 

৩.শযরফরয জন্য ক্ষশতকয পানশজাআড  আনরশটাআড 

ব্যফায হ্রা কযা এফং শযরফ ফান্ধফ টযাগ প্রশতরযাধী ডাররয চাল 

বৃশি কযা। 

৩.শযরফরয জন্য ক্ষশতকয পানশজাআড  আনরশটাআড ব্যফায 

হ্রা কযা এফং শযরফ ফান্ধফ টযাগ প্রশতরযাধী ডাররয চাল বৃশি 

কযা ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ। 



১১.০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্রকরেয উরেশ্য শজথত ররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ কযা ররছ।  

 

১২.০। প্রকরেয প্রবাফঃ   

অররাচয প্রকেটি ফাস্তফারনয পরর ডার জাতী পররয ছত্রাক  ফারাআ প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফরনয ভাধ্যরভ ভসুয, 

টছারা  মুগ ডাররয উৎাদন বৃশি  টররছ ফারারটকরনারশজ প্ররারগয ভাধ্যরভ টযাগ-প্রশতরযাধী শজন ডার জাতী পরর 

প্রশতস্থান এফং ট্রান্সপযরভরনয ভাধ্যরভ ছত্রাক  কীট প্রশতরযাধক ডাররয জাত উিাফন;  শযরফরয জন্য ক্ষশতকয 

পানশজাআড  আনরশটাআড ব্যফায হ্রা টররছ এফং শযরফ ফান্ধফ টযাগ প্রশতরযাধী ডাররয চাল বৃশি  কযা ররছ মা 

টদরয ডাররয চাশদা টভটারত গুরুত্বনণ থ ফদান যাখরফ ভরভ থ অা কযা মা।  

১৩.০। ভস্যাঃ  

 ১৩.১ অররাচয প্রকেটিয অতা প্ররাজনী যাাশনক দব্য প্রাশপ্ত কিাধ্য ররছ; 

 ১৩.২ প্রকরেয অতা ক্রকৃত আকুআরভন্ট টভযাভরতয জন্য টটকশনকযার াতা প্রাশপ্তরত রনক টফগ টরত ররছ; 

 ১৩.৩ প্রকয়ল্পয External রডট ম্পন্ন দেয়ছ ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। তয়ফ প্রকয়ল্পয রডট প্ররতয়ফদন 

অআএভআরডয়ত াওো মােরন; 

 ১৩.৩ প্রকল্পটি ভাপ্ত ে জুন, ২০১৫ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয কথা 

থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে ১ ফছয ০৮ ভা য়য (টপবুাশয, ২০১৭-এ), শশঅয টপ্রযরণ 

শফরম্ব ঘটা ভীচীন ন। 

 

 ১৪.০।  সুাশযঃ 

  ১৪.১ প্রকরেয অতা ক্রকৃত আকুআরভন্ট টভযাভরতয জন্য টটকশনকযার াতা প্রাশপ্তরত ভন্ত্রণার রত একটি টকশন্দ্র 

টটকশনকযার ানা নৄর গঠন কযা টমরত ারয মা বশফষ্যরত টমরকান প্রকরেয আকুআরভন্ট টভযাভত পশকথত কারজ 

ব্যফায কযা টমরত ারয; 

              ১৪.২ ভাপ্ত প্রকল্পটিয রডট প্ররতয়ফদন অআএভআরডয়ত  দ্রুত টপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

১৪.৩ বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) অআএভআরডয়ত অফরিকবায়ফ 

দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক  কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

১৪.৪ ১৪.১ য়ত ১৪.৩ নুয়চ্ছয়দ ঈয়েরখত রফলয়ে গৃীত দয়ক্ষ অআএভআ রফবাগয়ক জরুযী শবশিরত ফরত কযয়ত য়ফ। 

 
 



জাহাঈীযনগয টফশ্বটফদযারময়য প্রবৌত অফকাঠামভা সুটফধা ফৃটি  
-ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

 
১.০। প্রকয়ল্পয নাভ : জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযাররয টবৌত ফকাঠারভা সুশফধাশদ বৃশি -ীল েক প্রকল্প। 

২.০। ফাস্তফানকাযী ংস্থা : শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন এফং জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযার। 
 

৩.০। প্রাশনক ভন্ত্রণার : ভেরভক ও ঈচ্চ রক্ষা রফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণার। 

৪.০। প্রকরেয ফস্থান : াবায, ঢাকা।  
 

৫.০।   প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্যঃ 

          (রক্ষ টাকা) 
প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

হ্রাকৃত ব্য 

(মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাররয %) 

মূর  

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল ংরাশধত  

(টভাদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৯২৭.০০ ৭৯২৭.০০ ৭৯২৭.০০ জানুাযী,২০১২ 

রত 

জুন,২০১৬ 

-- জানুাযী,২০১২ 

রত 

জুন,২০১৬ 

-- -- 

 

৬.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত): 

 
             (রক্ষ টাকা) 

ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শশ নুমাী কারজয ংগ একক ফ থরল নুরভাশদত শডশশ 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  

(%) 

ফাস্তফ (%) অশথ থক  

(%) 

ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৬) (৭) (৮) (৯) 

ক্র: 

নং 
শশ নুমাী কারজয ংগ 

১. কশন্টনরজশন্স  দথাক ৩.০০ দথাক ৩.০০ দথাক 

২. গ্যা রাআন ফশধ থতকযণ যা: রভ: ৪০.০০ ২৮১১ যা: রভ: ৪০.০০ ২৮১১ যা: রভ: 

৩. শপ টিনাযীজ ংখ্যা ৮.০০ ৩১ টি ৮.০০ ৩১ টি 

৪. ফআ এফং জান থার ংখ্যা ৫০.০০ দথাক ৫০.০০ দথাক 

৫. শপ মন্ত্রাশত ংখ্যা ৮.০০ ১১ টি ৮.০০ ১১টি 

৬. অফাফত্র ংখ্যা ২৮০.০০ ৬৭০৬ টি ২৮০.০০ ৬৭০৬ টি 

৭. ট্রান্সপভ থায স্থান এফং জফদ্যযশতক রাআন ম্প্রাযণ ংখ্যা ৩০.০০ ৪৫৮ যা: রভ: ৩০.০০ ৪৫৮ যা: রভ: 

৮. গবীয নরকু স্থান এফং াশনয রাআন ম্প্রাযণ ংখ্যা ৬০.২০ ১০০০ যা: রভ: ৬০.২০ ১০০০ যা: রভ: 

৯. প্রাশনক বফন ম্প্রাযণ ফ: রভ: ৯০০.০০ ৬৯১০ ফ: রভ: ৯০০.০০ ৬৯১০ ফ: রভ: 

১০. ছাত্রী র শনভ থাণ ফ: রভ: ১২৮৮.৬০ ৭৫১২ ফ: রভ: ১২৮৮.৬০ ৭৫১২ ফ: রভ: 

১১. প্ররবাি এয ফাংররা শনভ থাণ ফ: রভ: ৪৮.৪৩ ২৮০ ফ: রভ: ৪৮.৪৩ ২৮০ ফ: রভ: 

১২. াউ টিউটয টকাাট থায শনভ থাণ ফ: রভ: ১৫৬.২০ ৯২৯.৩৬ ফ: রভ:  ১৫৬.২০ ৯২৯.৩৬ ফ: রভ:  

১৩. ৫২৫ টফরডয ছাত্র র শনভ থাণ ফ: রভ: ১২৮৮.৬০ ৭৫১২ ফ: রভ: ১২৮৮.৬০ ৭৫১২ ফ: রভ: 

১৪. শক্ষক  কভ থকতথারদয ফা বফন শনভ থাণ ফ: রভ: ১৮৩.৯০ ১১১৫.২০ ফ: রভ:  ১৮৩.৯০ ১১১৫.২০ ফ: রভ:  

১৫. ৩ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায শনভ থাণ ফ: রভ: ৯৮.৫৩ ৫৯৪.৭২ ফ: রভ:  ৯৮.৫৩ ৫৯৪.৭২ ফ: রভ:  

১৬. ৪থ থ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায শনভ থাণ ফ: রভ: ৬২.১০ ৩৭১.৭৫ ফ: রভ:  ৬২.১০ ৩৭১.৭৫ ফ: রভ:  

১৭. টভশডকযার টন্টায বফন শনভ থাণ ফ: রভ: ১০০.০০ ৪৫০ ফ: রভ: ১০০.০০ ৪৫০ ফ: রভ: 



ক্রশভক 

নং 

নুরভাশদত মূর শশ নুমাী কারজয ংগ একক ফ থরল নুরভাশদত শডশশ 

ংস্থান 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  

(%) 

ফাস্তফ (%) অশথ থক  

(%) 

ফাস্তফ (%) 

১৮. ড: ারজদ শভা শফজ্ঞান গরফলণা টকন্দ্র ম্প্রাযণ ফ: রভ: ৫০০.০০ ২৭৪৬ ফ: রভ: ৫০০.০০ ২৭৪৬ ফ: রভ: 

১৯. যান বফন ম্প্রাযণ ফ: রভ: ১১৮.৪৩ ৯০০ ফ: রভ: ১১৮.৪৩ ৯০০ ফ: রভ: 

২০. াভাশজক শফজ্ঞান নুলদ বফন শনভ থাণ ফ: রভ: ৩০০.০০ ২১২৫ ফ: রভ: ৩০০.০০ ২১২৫ ফ: রভ: 

২১. করা  ভানশফক বফন ম্প্রাযণ ফ: রভ: ৮৭২.২১ ৬৭০০ ফ: রভ: ৮৭২.২১ ৬৭০০ ফ: রভ: 

২২. শজরশজকযার শফজ্ঞান  কশপউটায ারন্স এন্ড 

আশঞ্জশনাশযং বফন ম্প্রাাযণ 

ফ: রভ: ৯৭৩.০০ ৭৩০০ ফ: রভ: ৯৭৩.০০ ৭৩০০ ফ: রভ: 

২৩. ফারারশজকযার শফজ্ঞান নুলদ বফন ম্প্রাযণ ফ: রভ: ৫০৭.৮০ ২৩৫০ ফ: রভ: ৫০৭.৮০ ২৩৫০ ফ: রভ: 

২৪. টযাড শনভ থাণ ফ: রভ: ৫০.০০ ৩৩৯৫ ফ: রভ: ৫০.০০ ৩৩৯৫ ফ: রভ: 

টভাট  ৭৯২৭.০০ ১০০% ৭৯২৭.০০ ১০০% 

 

 

৭.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ জানা টগরছ।  
 

 

৮.০। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

 

৭.১। টভূশভঃ জাাংগীযনগয শফশ্বশফযার ১৯৭০ ারর ঢাকা টজরায াবায উরজরা প্রশতশষ্ঠত । ফতথভারন 

এখারন ৫ টি নুলরদয অতা ৩২ টি শফবারগ প্রা ১১,৪৪০ জন শক্ষাথী ধ্যন কযরছ। এ শফশ্বশফযারর ১২ টি 

অফাশক র (৭ টি ছাত্র র  ৫ টি ছাত্রী র) যররছ। শফশ্বশফযাররয শক্ষক-কভ থকতথায ংখ্যা ৭৯৫ জন এফং 

কভ থচাযীয ংখ্যা ১৩৩৭ জন। এখারন ৬৭৫৭ জন শক্ষাথীয অফারনয ব্যফস্থা ফতথভারন শফযভান অরছ মা টভাট 

শক্ষাথীয ৫৯ বাগ। শক্ষক  কভ থকতথারদয অফারনয ব্যফস্থা অরছ টভাট ংখ্যায ভাত্র ৩৪ বাগ এফং কভ থচাযীরদয 

অফারনয ব্যফস্থা অরছ তকযা ১৬ বাগ। শফশ্বশফযারটি ম্পুণ থবারফআ একটি অফাশক শফশ্বশফযার এফং অফাশক 

শফশ্বশফযার শররফ একারডশভক বফন  র ংখ্যা বৃশি না করয ছাত্র-ছাত্রী বশতথয জন্য অন ংখ্যা বৃশি কযা ম্ভফ 

ন। তাআ টবৌত ফকাঠারভা উন্নরনয ভাধ্যরভ শধক ংখ্যক শক্ষাথীয বশতথয ররক্ষয ৭৯.২৭ টকাটি টাকা প্রাক্কশরত 

ব্যর জানুাশয, ২০১২ রত জুন, ২০১৬ টভারদ ফাস্তফারনয জন্য অররাচয প্রকেটি গৃীত  ফাস্তফাশত ররছ। 

 
৯.২।  প্রকরেয উরেশ্যঃ  

 

১) গরফলণা  উন্ননমূরক ংস্থায গরফলনা কারজ াতায জন্য ড: ারজদ শভা গরফলণা টকরন্দ্রয ম্প্রাযণ;  

২) অন্তজথাশতক কভ থারা, টশভনায, শরপাশজাভ এফং াযষ্পশযক গরফলণামূরক প্রকে  কভ থসূচী ফাস্তফারনয 

জন্য রমাশগতামূরক শযরফ সৃশি কযা; 

৩) টদ-শফরদর শফজ্ঞান  কাশযগযী/অআশটিয টক্ষরত্র দক্ষ জনফররয চাশদা টভটারনা; 

৪) শক্ষাথী বশতথয ায বৃশি কযায জন্য নতুন র স্থান  একারডশভক বফরনয ম্প্রাযণ;  

৫) অফাশক সুশফধা বৃশি কযা; 

৬) নতুন শভররশনারভয চযাররঞ্জ টভাকাশফরা কযায জন্য শফশ্বশফযাররক উচ্চ শক্ষা এফং টন্টায ফ এরক্সররন্স     

শররফ উন্নন কযা, আতযাশদ।   

 

৭.৩।  নুরভাদন ম থাঃ অররাচয প্রকেটি  দভাট ৭৯২৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কশরত ব্যর জানুাযী, ২০১২ রত জুন,২০১৬  টভারদ 

ফাস্তফারনয জন্য গত ২৪-০১-২০১২ তাশযরখ একরনক কর্তথক নুরভাশদত । প্রকেটি শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন এফং 

জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযার রত ফাস্তফান কযা ররছ। 
 



৭.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ   
 

 ৫২৫ অরনয একটি ছাত্রী র; 

 ৫২৫ অরনয একটি ছাত্র র; 

 প্ররবাি ফাংররা; 

 শক্ষক  কভ থকতথা টকাাট থায; 

 র্ততী  চতুথ থ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায; 

 ড: ারজদ শভা শফজ্ঞান গরফলণা টকন্দ্র; 

 প্রাশনক বফন; 

 যান বফরনয ম্প্রাযণ; 

 টভশডকযার টন্টায বফন; 

 াভাশজক শফজ্ঞান নুলদ বফরনয ম্প্রাযণ; 

 করা  ভানশফকী নুলদ বফরনয ম্প্রাযণ; 

 শজরশজকযার  কশপউটায ারন্স বফরনয ম্প্রাযণ; 

 জীফ শফজ্ঞান নুলদ বফরনয ম্প্রাযণ। 

 

 

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব 

শনরাশজত শছররনঃ  

 

ক্র: 

নং 
প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 

১। জনাফ টভাঃ অরনাারুর আরাভ 

শযচারক, শযকেনা  উন্নন।  
২৪/০১/২০১২ ৩০-০৯-২০১৫ নণ থকারীন 

২। আশঞ্জশনায জনাফ টভা: নাশয ঈেীন  

রযচ্ারক, শযকেনা  উন্নন। 
০৫-১০-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬ নণ থকারীন 

  
৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ  প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড ’য উ-শযচারক জনাফ ভশউয যভান  কর্তথক ২৪/০৫/২০১৭ 

তারযয়খ রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। শযদ থনকারর প্রকে শযচারক  প্রকে ংশেি কভ থকতথাগরণয া টথ 

অররাচনা কযা ররছ। রযজশভরন শযদ থন  প্রকে ভাপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয) রত প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত 

মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণন কযা ররছ।  

 
 

৭.৭। মূল্যান িশত (Methodology):  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ কযা 

ররছঃ 

 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশস্দি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 



৮.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশতঃ  
 

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ৭৯২৭.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট ৭৯২৭.০০  

রক্ষ টাকা  (১০০%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০১১-১২ রত ২০১৫-১৬ ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক উন্নন কভ থসূচীয 

অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ  

                                                                                    (রক্ষ টাকা)  
অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত ফযাে  রক্ষযভাত্রা ব্য  ফাস্তফ গ্রগশত 

টভাট টাকা (শজশফ) প্রঃ াঃ ফাস্তফ (%) টভাট টাকা প্রঃাঃ ফাস্তফ (%) 

২০১১-১২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ -- ৩.৭৮% ৩০০.০০ ৩০০.০০ -- ৩.৭৮% 

২০১২-১৩ ৬০০.০০ ৬০০.০০ -- ৭.৫৭% ৬০০.০০ ৬০০.০০ -- ৭.৫৭% 

২০১৩-১৪ ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ -- ১৫.৭৭% ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ -- ১৫.৭৭% 

২০১৪-১৫ ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ -- ৩৭.৮৫% ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ -- ৩৭.৮৫% 

২০১৫-১৬ ২৭৭৭.০০ ২৭৭৭.০০ -- ৩৫.০৩% ২৭৭৭.০০ ২৭৭৭.০০ -- ৩৫.০৩% 

টভাট ৭৯২৭.০০ ৭৯২৭.০০ -- ১০০% ৭৯২৭.০০ ৭৯২৭.০০ -- ১০০% 

 

৮.২। ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশতয শফ টেলণঃ প্রকেটিয গ্রগশত পশকথত ফ থরল প্রাপ্ত প্রশতরফদন নুমাী 

ফাস্তফ গ্রগশত ররছ ১০০%। প্রকেটিয প্রধান প্রধান ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন ম থাক্ররভ ফণ থনা 

কযা রঃ  

 

৮.২.১  প্রাশনক বফন ম্প্রাযণ:  শডশশ’য ংস্থান নুমাী প্রাশনক বফন ম্প্রাযণ ফাফদ ৯০০.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ৯০০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান 

নুমাী ৬৯১০ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৬৯১০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন 

ররছ।  

৮.২.২ ছাত্রী র শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ছাত্রী র শনভ থাণ ফাফদ ১২৮৮.৬০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 

১২৮৮.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান নুমাী ৭৫১২ ফগ থ 

শভটায এয শফযীরত ৭৫১২ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

            

 

রচ্ত্র: রনরভ েত ছাত্রী র। 

  



৮.২.৩ প্ররবাি এয ফাংররা শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী প্ররবাি এয ফাংররা শনভ থাণ ফাফদ ৪৮.৪৩ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ৪৮.৪৩ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান নুমাী 

২৮০ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ২৮০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

৮.২.৪ াউ টিউটয টকাাট থায শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী াউ টিউটয টকাাট থায শনভ থাণ ফাফদ ১৫৬.২০ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ১৫৬.২০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয 

ংস্থান নুমাী ৯২৯.৩৬ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৯২৯.৩৬  ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত 

১০০% পন্ন ররছ।  

 

                

 

রচ্ত্র: রনরভ েত াউ টিউটয টকাাট থায। 

 

৮.২.৫ ৫২৫ টফরডয ছাত্র র শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ৫২৫ টফরডয ছাত্র র শনভ থাণ ফাফদ ১২৮৮.৬০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ১২৮৮.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান 

নুমাী ৭৫১২ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৭৫১২ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন 

ররছ।  

 

              

রচ্ত্র: রনরভ েত ৫২৫ টফরডয ছাত্র র। 

 

৮.২.৬ শক্ষক  কভ থকতথারদয ফা বফন শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী শক্ষক  কভ থকতথারদয ফা বফন শনভ থাণ  ফাফদ 

১৮৩.৯০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ১৮৩.৯০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ 

শডশশয ংস্থান নুমাী ১১১৫.২০ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ১১১৫.২০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  



            

 

রচ্ত্র: রনরভ েত শক্ষক  কভ থকতথারদয ফা বফন। 

 

৮.২.৭ ৩ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান ৩ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায শনভ থাণ ফাফদ ৯৮.৫৩ 

রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৯৮.৫৩ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয 

ংস্থান নুমাী ৫৯৪.৭২ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৫৯৪.৭২  ফগ থ শভটায আ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত 

১০০% পন্ন ররছ।  

 

৮.২.৮ ৪থ থ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ৪থ থ টেণীয কভ থচাযীরদয টকাাট থায শনভ থাণ  ফাফদ 

৬২.১০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৬২.১০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ 

শডশশয ংস্থান নুমাী ৩৭১.৭৫ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৩৭১.৭৫  ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

 

৮.২.৯ টভশডকযার টন্টায বফন শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী টভশডকযার টন্টায বফন শনভ থাণ ফাফদ ১০০.০০ রক্ষ টাকা 

ফযারেয শফযীরত ১০০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান 

নুমাী ৪৫০ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৪৫০  ফগ থ শভটায আ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন 

ররছ।  

 

৮.২.১০ ড: ারজদ শভা শফজ্ঞান গরফলণা টকন্দ্র ম্প্রাযণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ড: ারজদ শভা শফজ্ঞান গরফলণা 

টকন্দ্র ম্প্রাযণ ফাফদ ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৫০০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক 

গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান নুমাী ২৭৪৬ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ২৭৪৬  ফগ থ শভটায আ শনভ থাণ 

কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

              

 

রচ্ত্র: ম্প্রাশযত ড: ারজদ শভা শফজ্ঞান গরফলণা টকন্দ্র । 

 



৮.২.১১ যান বফন ম্প্রাযণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী যান বফন ম্প্রাযণ ফাফদ ১১৮.৪৩ রক্ষ টাকা ফযারেয 

শফযীরত ১১৮.৪৩ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয ংস্থান নুমাী 

৯০০ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৯০০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

৮.২.১২ াভাশজক শফজ্ঞান নুলদ বফন শনভ থাণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী াভাশজক শফজ্ঞান নুলদ বফন শনভ থাণ  ফাফদ 

৩০০.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৩০০.০০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ 

শডশশয ংস্থান নুমাী ২১২৫ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ২১২৫  ফগ থ শভটায আ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ 

গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ।  

৮.২.১৩ করা  ভানশফক বফন ম্প্রাযণ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী করা  ভানশফক বফন ম্প্রাযণ ফাফদ ৮৭২.২১ রক্ষ 

টাকা ফযারেয শফযীরত ৮৭২.২১ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ১০০% এফং ফাস্তরফ শডশশয 

ংস্থান নুমাী ৬৭০০ ফগ থ শভটায এয শফযীরত ৬৭০০ ফগ থ শভটাযআ শনভ থাণ কযা ররছ থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% 

পন্ন ররছ।  

 

       

রচ্ত্র:  ম্প্রাশযত করা  ভানশফক বফন । 

 

৯.০ । প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  
 

উরেশ্য প্রকৃত জথন 

গরফলণা  উন্ননমূরক ংস্থায গরফলনা কারজ 

াতায জন্য ড: ারজদ শভা গরফলণা টকরন্দ্রয 

ম্প্রাযণ ; 

গরফলণা  উন্ননমূরক ংস্থায গরফলনা কারজ াতায জন্য ড: 

ারজদ শভা গরফলণা টকরন্দ্রয ম্প্রাযণ  কযা ররছ ভরভ থ 

শশঅরয উরেখ কযা ররছ; 

অন্তজথাশতক কভ থারা, টশভনায, শরপাশজাভ এফং 

াযষ্পশযক গরফলণামূরক প্রকে  কভ থসূচী ফাস্তফারনয 

জন্য রমাশগতামূরক শযরফ সৃশি কযা ; 

অন্তজথাশতক কভ থারা, টশভনায, শরপাশজাভ এফং াযষ্পশযক 

গরফলণামূরক প্রকে  কভ থসূচী ফাস্তফারনয জন্য  রমাশগতামূরক 

শযরফ সৃশি কযা ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা ররছ; 

টদ-শফরদর শফজ্ঞান  কাশযগযী/অআশটিয টক্ষরত্র দক্ষ 

জনফররয চাশদা টভটারনা ; 

টদ-শফরদর শফজ্ঞান  কাশযগযী/অআশটিয টক্ষরত্র দক্ষ জনফররয 

চাশদা টভটারনা ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা ররছ;  

শক্ষাথী বশতথয ায বৃশি কযায জন্য নতুন র স্থান  

একারডশভক বফরনয ম্প্রাযণ ; 

শক্ষাথী বশতথয ায বৃশি কযায জন্য নতুন র স্থান  একারডশভক 

বফরনয ম্প্রাযণ কযা ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা ররছ; 

অফাশক সুশফধা বৃশি কযা ; অফাশক সুশফধা বৃশি কযা  ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা 

ররছ;  

নতুন শভররশনারভয চযাররঞ্জ টভাকাশফরা কযায জন্য 

শফশ্বশফযাররক উচ্চ শক্ষা এফং টন্টায ফ এরক্সররন্স     

শররফ উন্নন কযা, আতযাশদ।   

নতুন শভররশনারভয চযাররঞ্জ টভাকাশফরা কযায জন্য 

শফশ্বশফযাররক উচ্চ শক্ষা এফং টন্টায ফ এরক্সররন্স     শররফ 

উন্নন কযা, আতযাশদ  কযা ররছ ভরভ থ শশঅরয উরেখ কযা 

ররছ।   
 



১০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্ররমাজয ন। 

 

১১। প্রকরেয  প্রবাফ t অররাচয প্রকেটি ফাস্তফারনয পরর ফাংরারদ কৃশল শফশ্বশফযাররয ফকাঠারভাগত টমভন-  ৫২৫ 

অরনয একটি ছাত্রী র শনভ থাণ, ছাত্র র শনভ থাণ, শক্ষক  কভ থকতথা টকাাট থায  শনভ থাণ, গরফলণা টকন্দ্র শনভ থাণ,  

শফযাভান  শফশবন্ন নুলদ বফরনয ম্প্রাযণ, অবযন্তযীণ যাস্তা শনভ থাণ, অফাফরত্রয ংস্থা টনয ভাধ্যরভ শক্ষায 

শযরফগত  গুণগত ভান উন্নন াশধত ররছ। পরর দক্ষ জনফর জতযীয ভাধ্যরভ কভ থংস্থান জ রফ মা টদরয 

দাশযদ্র শফরভাচরন গুরুত্বনণ থ ভূশভকা ারন কযরফ ভরভ থ অা কযা মা। 

 

১২। ভস্যাঃ  

 

১২.১। অররাচয প্রকে ফাস্তফান কারর শডশশ’য ংস্থান নুমাী ভভত ম থাপ্ত ফযাে াা মাশন ভরভ থ জানা মা; 

 

১২.২ অররাচয প্রকরেয অতা কশত ংরগয ফাস্তফ কাজ প্রকে ভাশপ্তয রয পন্ন কযরত শযদ থকারর রক্ষণী 

শছর মা কাম্য ন; 

১২.৩। প্রকয়ল্পয External রডট এখনও ম্পন্ন েরন ভয়ভ ে ররঅয যীক্ষায়ে দদখা মাে। অরথ েক স্বচ্ছতায স্বায়থ ে 

প্রকয়ল্পয রডট কাম েক্রভ মথাীঘ্র ম্পন্ন কযা প্রয়োজন; 

১২.৪। প্রকল্পটি ভাপ্ত ে জুন, ২০১৬ ায়র। প্রকল্প ভারপ্তয য  অআএভআরডয়ত ০৩ ভায়য ভয়ে ররঅয দপ্রযয়ণয কথা 

থাকয়রও অআএভআরডয়ত ররঅয াওো মাে প্রাে ১১ ভা য়য (টভ, ২০১৭-এ)। এয পরর মূল্যান প্রশতরফদন 
প্রণন শফরশম্বত  এফং অআএভআশড কর্তথক ভাপ্ত মূল্যান প্রশতরফদন ংক্রান্ত ংকরন নৄশস্তকা প্রণন শফরশম্বত 

, মা কাম্য নে; 

 

১২.৫। রফশ্বরফদ্যারয়েয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতয়ত বৃরি ায়চ্ছ। তাআ প্রকয়ল্পয অওতাে রনরভ েত ফকাঠায়ভাভয়য 

Capacity ময়থষ্ট নে ভয়ভ ে প্রতীেভান ে।  

 

১৩।  সুাশযঃ 

১৩.১।  প্রকরেয নুকূরর শডশশ’য ংস্থান নুমাী ভভত ম থাপ্ত ফযাে প্রদান  থ থ ছারড়য শফলর বশফষ্যরত ভন্ত্রণার 

প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ কযরফ; 

 

১৩.২ অররাচয প্রকরেয অতা কশত ংরগয ফাস্তফ কাজ প্রকে ভাশপ্তয রয পন্ন কযরত শযদ থকারর রক্ষণী 

শছর। বশফষ্যরত এ ধযণয ংস্কৃশত শযারয ভন্ত্রণার জাাঙ্গীযনগয শফশ্বশফযার কর শফশ্বশফযাররক 

প্ররাজনী শনরদ থনা প্রদান কযরফ; 

 

১৩.৩। ভাপ্ত প্রকল্পটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ননফ থক  অআএভআরড-টত টপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 
 

১৩.৪। রফশ্বরফদ্যারয়েয ছাত্র-ছাত্রীয ংখ্যা দ্রুত গরতয়ত বৃরি ায়চ্ছ। তাআ ফতেভান ফকাঠায়ভায়ত শতশযক্ত ংখ্যক 

শক্ষাথীরদয তীব্র অফাশক ংকট টভাকারফরা শফশ্বশফযার কর্তথক্ষ ভািায প্লযান নুমাী প্ররাজনী উরযাগ গ্রণ 

কযরত ারযন; 

 

১৩.৫। বরফষ্যয়ত দকান প্রকল্প ভারপ্তয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (PCR) প্রনেনপূফ েক তা অআএভআরডয়ত 

অফরিকবায়ফ দপ্রযণ কযায ব্যাায়য ভন্ত্রণারেয়ক কাম েকযী ভূরভকা ারন কযয়ত য়ফ; 

 

১৩.৬। নুরেদ ১ ৩.১ রত ১৩.৫  এয সুাশযমূরয অররারক গৃীত দরক্ষ টয গ্রগশত  অআএভআ শফবাগরক ফশত 

কযরত রফ। 
    



   াফটরক টফশ্বটফদযারয়সভূমহয উন্নয়ন -ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 
 

১.০।    প্রকরেয নাভ:    াফররক রফশ্বরফদ্যারেভয়য ঈন্নেন -ীল েক প্রকল্প। 

 

২.০। প্রাশনক ভন্ত্রণার:  ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণার।  

 

৩.০। ফাস্তফানকাযী ংস্থা:  শফশ্বশফযার ভঞ্জুযী কশভন। 
 

   

৪.০। প্রকরেয ফস্থান:  ঢাকা শফশ্বশফযার, চট্টগ্রাভ শফশ্বশফযার,  াজারার শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার, জাতী শফশ্বশফযার, াজী টভাঃ দারন শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার, ভারানা বাানী শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার , টুাখারী 

শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার , চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, 

যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার, ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার , টনাাখারী টুাখারী 

শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার , জাতী কশফ নজরুর আরাভ শফশ্বশফযার, 

চট্টগ্রাভ টবরটশযনাযী এন্ড এশনরভর াররন্স শফশ্বশফযার  শঅআআউ। 
 

 

৫.০।    প্রকরেয ফাস্তফান ভ  
ব্য: 

  

 (রক্ষ টাকা) 

প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত ফাস্তফান 

কার 

শতক্রান্ত  

ব্য (মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাররয %) 

মূর  

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   

৪৪৪০০.০০ 

 

৪৫৩৫৭.০০ ৪৫১৯৩.৯৩ জানুাযী,২০০৯ 

রত 

জুন,২০১২  

জানুাযী,২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৬ 

জানুাযী,২০০৯ 

রত 

জুন,২০১৬ 

৯৫৭.০০ 

(২.১৬%) 

৪৮ ভা 

(১১৪.২৯%) 

 

৬.০। টভূশভ: উচ্চ শক্ষায গুণগত ভারনান্নরনয ভাধ্যরভ শক্ষাখারতয উন্নননফ থক দক্ষ জনশক্ত জতযী কযা যকারযয 

রফ থাচ্চ প্রাশধকাযভূক্ত কাম থক্ররভয ভরধ্য ন্যতভ। এ ররক্ষয যকায নতুন নতুন টটকশনকযার  াধাযন শফশ্বশফযার 

জতযী করয উচ্চ শক্ষায প্রারযয ভাধ্যরভ টদর দক্ষ জনশক্ত বৃশিয প্ররচিা ব্যাত টযরখরছ। এ ররক্ষয শক্ষা 

ভন্ত্রণার ঢাকা শফশ্বশফযার, ফাংরারদ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, চট্টগ্রাভ শফশ্বশফযার, াজারার শফজ্ঞান 

 প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, জাতী শফশ্বশফযার, াজী টভাাম্মদ দারন শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, ভারানা 

বাানী শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, টুাখারী শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার, যাজাী প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, টনাাখাশর শফজ্ঞান 

 প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার, জাতী কশফ কাজী নজরুর শফশ্বশফযার এফং চট্টগ্রাভ টবরটশযনাযী এন্ড এযাশনরভর াররন্স 

শফশ্বশফযাররয প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা জতযী করয একারডশভক  অফাশক ব্যফস্থা উন্নরনয ররক্ষয অররাচয 

প্রকেটি গ্রণ কযা ররছ। 
 

 



৬.১ প্রকরেয উরেশ্য:  
 

শক্ষাদান  শক্ষা গ্ররণয শযরফ উন্নতকযণ এফং শফশ্বশফযারমূরয ক্ষভতা বৃশি কযা।  সুশনশদ থি উরেশ্যমূ  

রেঃ 

(ক) শক্ষক  ছাত্র ছাত্রীরদয ম থাপ্ত ফকাঠারভাগত সুশফধা প্রদান কযা; 

(খ) ছাত্র  ছাত্রীরদয অফান সুশফধা প্রদান কযা; 

(গ) শক্ষকরদয প্রশক্ষণ, উচ্চ শক্ষা  গরফলণায সুশফধা প্রদান কযা; এফং 

(ঘ) শক্ষক  ছাত্র ছাত্রীরদয রাআরব্রযী সুশফধা প্রদান কযা। 

 

৭.০। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত)

 

         (রক্ষ টাকা) 
 

ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী শযকশেত 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

০১. শপাযরদয টফতন ংখ্যা ৯.০০    ৪ জন ২.৫২ ২ জন 

০২. কভ েচ্াযীয়দয দফতন ংখ্যা ১৫.০০ ৪ জন ৭.০০ ৪ জন 

৩. গ্যা রাআন (ভাওরানা বাানী) দথাক ৬১.৪৬ দথাক ৬১.৪৬ ১০০% 

০৪. জ্বারানী, লুরিয়কন্ট  দথাক ৪৩.০০ দথাক ৩৩.৯৪ ৭৮.৯৩% 

০৫. রপ্ররন্টং  দথাক ২০.০০ দথাক ২০.০০ ১০০% 

০৬. দেনাযী দথাক ৪৪.৫০ দথাক ৩৯.২৪ ৮৮.১৮% 

 ০৭. ঈচ্চতয গয়ফলণা দথাক ৯৪.৭০ দথাক ৯৪.৭০ ১০০% 

০৮.  ফআ ও জান োর দথাক ৩৩৮.২৫ দথাক ৩৩৪.৯৭ ৯৯.০৩% 

০৯. দখরাধুরা যঞ্জাভ দথাক ১০.০০ দথাক ৪.৮৭ ৪৮.৭০% 

১০. ঈচ্চতয প্ররক্ষণ দথাক ৪৩৩.০০ দথাক ৪০৩.০০ ৯৩.০৭% 

১১.  ায়যটিং কষ্ট দথাক ১০০.৩৯ দথাক ৯০.৫১ ৯০.১৬% 

১২. কনারয়টরি দথাক ২২৪.৭০ দথাক ২২১.০৪ ৯৮.৩৭% 

১৩.  মানফান ংখ্যা ৫৬৭.০৭ ১২টি ৫৬৬.৯৯ ৯৯.৯৮% 

১৪. বফজ্ঞারনক মন্ত্রারত দথাক ৩৯২.৪০ দথাক ৩৮৩.৬৩ ৯৭.৭৬% 

১৫. প্রয়কৌর মন্ত্রারত (কুয়েট) দথাক ৩৫.০০ দথাক ৩৫.০০ ১০০% 

১৬. রপ মন্ত্রারত দথাক ৩৪৮.০০ দথাক ৩৪৩.৫৬ ৯৮.৭২% 

১৭. অফাফত্র দথাক ১৫২৫.০৪ দথাক ১৫২৩.৮৩ ৯৯.৯২% 

১৮. দটররয়পান এক্সয়চ্ঞ্জ (রএরফএক্স) দথাক ৮১.১০ দথাক ৭৮.৩১ ৯৬.৫৬% 

১৯. ররপট ংখ্যা ১০৩.০০ ২টি ১০৩.০০ ১০০% 

২০. জরভ রধগ্রণ একয ২৫২১.৫৩ ৩১.৩১ একয ২৫২১.৫৩ ১০০% 

২১. ভূশভ ঈন্নেন রক:রভ: ২৯৪.৪২ ১৯২৯৭ রক:রভ: ২৯৩.১৯ ৯৯.৫৮% 

২২. রপ বফন ফ:রভ: ১৬৪০.৩৮ ১৩৬৫৫ ফ:রভ: ১৬৩১.৮৮ ৯৯.৪৮% 

২৩. অফারক বফন ফ:রভ: ১৮৬৫৬.৬৯ ৯৮৬৫৮ ফ:রভ: ১৮৬৩১.৭৯ ৯৯.৮৭% 

২৪. একায়ডরভক বফন ফ:রভ: ১০২৯৫.৫৯ ৫৮১৮৫ ফ:রভ: ১০২৯৫.৫৯ ১০০% 

২৫. ন্যান্য বফন ফ:রভ: ৬৬১৫.৫৪ ৩০৭৩৮ ফ:রভ: ৬৫৯৬.৯৩ ৯৯.৭২% 

২৬. বযেরযন যাস্তা ফ:রভ: ১৭১.৬৩ ১১২৩৬ ফ:রভ: ১৬৬.৬৩ ৯৭.০৯% 

২৭. দেয়নজ রয়ষ্টভ ফ:রভ: ৭৬.৬৫ ১৫৫ ফ:রভ: ৭৬.৬৫ ১০০% 



ক্রশভক 

নং 

ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী কারজয ংগ 

একক ফ থরল ংরাশধত নুরভাশদত 

শডশশ নুমাী শযকশেত 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক  ফাস্তফ (%) 

২৮. ারন যফযা দথাক ৩৭৬.৯৬ দথাক ৩৭৬.৭১ ৯৯.৯৩% 

২৯. বফদ্যযরতক কাজ (৩টি রফশ্বরফদ্যারে) দথাক ২৪২.০০ দথাক ২৪২.০০ ১০০% 

৩০. ন্যান্য ফ:রভ: ২০.০০ ৮০৩ ফ:রভ: ১৩.৪৬ ৬৭.৩০ % 

 ফ থটভাট ১০০% ৪৫৩৫৭.০০ ১০০% ৪৫১৯৩.৯৩ 

(৯৯.৬৪%) 

৯৯.৬৪% 

 

৮.০। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণ: প্রকরেয অতা টকান কাজ ভাপ্ত টনআ ভরভ থ প্রাপ্ত শশঅয এ উরেখ কযা ররছ। 

প্রকরেয অতা টভাট ১৪টি শফশ্বশফযারর টবৌত কাম থক্রভ ন্যান্য কাম থক্রভ ফাস্তফাশত ররছ, এয ভরধ্য টভাট ০৬টি 

শফশ্বশফযারর ফাস্তফাশত কাম থক্রভ রযজশভরন শযদ থন কযা ররছ। শযদ থনকারর টদখা টগরছ টম, চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  

প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযাররয  ঈ-প্রকয়ল্পয অওতাে দবৌত কাজ পাদরন নুয়ভারদত অযরডরর নুযণ কযা েরন। নুয়ভারদত 

রযভান ও রনধ োরযত রক্ষযভাত্রায তুরনাে কভ কাজ কযা য়েয়ছ। দমভন: নুয়ভারদত অযরডররয়ত তৃতীে ও ৪থ ে দেণীয 

কভ থচাযী কভ েকতোয়দয জন্য ৪টি ৫ তরা বফন রনভ োয়ণয রফলে ঈয়েখ থাকয়রও ২টি বফন ম্পূণ েরুয় ম্পন্ন কযা য়েয়ছ; ১টি 

বফন ৫ তরায রযফয়তে ৪ তরা কযা য়েয়ছ। ০১টি বফন ৫ তরায রযফয়তে ১ তরা কযা য়েয়ছ। যরদয়ক একায়ডরভক বফয়নয 

২ে তরা দথয়ক ১০তরা ম েে ম্পাদয়নয রফলয়ে অযরডররয়ত ঈয়েখ থাকয়রও তা ২ে তরা দথয়ক ৭ভ তরা ম েে ম্পন্ন কযা 

য়েয়ছ। এ রফলেটি রনয়ে অয়রাচ্নাকায়র উ-প্রকল্প রযচ্ারক জানান দম, ংয়ারধত রডররয়ত প্রয়োজনীে থ ে ফযাদ্দ না 

াওোে ম্পূণ ে কাজ কযা ম্ভফ  রন। যশদরক জাতী কশফ কাজী নজরুর আরাভ শফশ্বশফযাররয উ- প্রকয়ল্পয অওতাে 

ফাস্তফারেত ছাত্রী দায়ের রনভ োণ কাজটি দকফরভাত্র ৩ তরা ম েে দেভ োকচ্ায ম্পন্ন কযা য়েয়ছ, বযেযীণ দদোর, ও 

রপরনরং কাজ ম্পন্ন কযা েরন। ফতেভায়ন ঈি োকাচ্ায়যয উয়য ন্য প্রকয়ল্পয অওতাে অয়যা ৩ তরা রনভ োয়ণয কাজ 

চ্রভান যয়েয়ছ। প্রকল্প ংরিষ্ট কভ েকতোগণ জানান দম, বাটিকার এক্সয়টনয়নয রিাে থাকাে শুধুভাত্র দেভ োকচ্ায কযা 

য়েয়ছ। প্রকৃতয়ক্ষ ঈি কাজটি নুয়ভারদত রডরর/অযরডরর নুায়য পুয়যাপুরযবায়ফ ম্পন্ন না কয়যআ প্রকল্প ভাপ্ত কযা 

য়েয়ছ। একআবারফ, ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযাররয উ-প্রকরেয অতা একটি ৩ তরা ছাত্র দায়ের রনভ োয়নয 

ংস্থান থাকয়রও ঈি বফয়নয ২ে তরা ম েে ম্পূণ ে এফং ৩ে তরায য়ধ েক ম্পন্ন কযা য়েয়ছ, থ োৎ নুয়ভারদত অযরডরর 

নুমােী ম্পন্ন কযা েরন। 

 

৯.০  াধাযণ ম থরফক্ষণ:  

৯.১ নুরভাদন ম থা: অররাচয প্রকেটি ৪৪৪০০.০০ রক্ষ টাকা  প্রাক্কশরত ব্যর জানুাযী, ২০০৯ রত জুন,২০১২  টভারদ 

ফাস্তফারনয জন্য গত ১৩.০১-২০০৯  তাশযরখ একরনক কর্তথক নুরভাশদত । যফতীরত প্রকেটি টভাট ৪৫৩৫৭.০০ রক্ষ টাকা 

প্রাক্কশরত ব্যর ভন্ত্রণার রত ১ভ ংরাধন নুরভাশদত । তঃয প্রকেটিয টভাদ ০৩ (শতন) দপা টভাট ০৪ (চায) 

(১ফছয+২ফছয+১ফছয) ফছয থ থাৎ জুন, ২০১৬ ম থন্ত ফশধ থত কযা । 

 

৯.২  প্রকরেয মূর কাম থক্রভ: 

ঢাকা শফশ্বশফযার ; ফাংরারদ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; চট্টগ্রাভ শফশ্বশফযার ; াজারার শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার; জাতী শফশ্বশফযার; াজী টভাাম্মদ দারন শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; ভারানা বাানী শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত 

শফশ্বশফযার; টুাখারী শফজ্ঞান  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; যাজাী প্ররকৌর  

প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; টনাাখাশর শফজ্ঞান  

প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার ; জাতী কশফ কাজী নজরুর  আরাভ  শফশ্বশফযার ; এফং চট্টগ্রাভ টবরটশযনাযী এন্ড এযাশনরভর াররন্স 

শফশ্বশফযাররয প্ররাজনী টবৌত ফকাঠারভা জতযী করয একারডশভক  অফাশক ব্যফস্থা উন্নন কযা। 

 



৯.৩ প্রকে ব্যফস্থানা: প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব শনরাশজত 

শছররন: 

 

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 

১। এ.এভ. ওোয়জদ অরী 

প্রকে রযচ্ারক  

শফশ্বশফযার ভঞ্জুশয কশভন 

০১-০৭-২০০৯ ৩০-০৯-২০১৪ শতশযক্ত দাশত্ব 

২। নূয টভাাম্মদ টভাো 

উ-শযচারক 

শফশ্বশফযার ভঞ্জুশয কশভন 

০১-১০-২০১৪ ৩০-১২-২০১৪ শতশযক্ত দাশত্ব 

৩। টদান টগারাভ ারযাায 

উ-শযচারক 

শফশ্বশফযার ভঞ্জুশয কশভন 

০১-০১-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৬ শতশযক্ত দাশত্ব 

 

 

 

১০.০। প্রকে শযদ থন:  প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআশড কর্তথক গত ১৬-০৯-২০১৭, ১৭-০৯-২০১৭, ১৮-০৯-২০১৭, ২১-০৯-

২০১৭, ২৩-০৯-২০১৭ এফং ২৪-০৯-২০১৭ তারযয়খ মথাক্ররভ “ চট্টগ্রাভ টবরটশযনাযী এন্ড এশনরভর াররন্স 

শফশ্বশফযার”, “চট্টগ্রাভ শফশ্বশফযার  (াটাজাযী) ”, “চট্টগ্রাভ প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার” , “ জাতী কশফ 

নজরুর আরাভ শফশ্বশফযার ”, “ঢাকা প্ররকৌর  প্রমৄশক্ত শফশ্বশফযার”  এফং “ঢাকা শফশ্বশফযার ” রযজশভরন 

শযদ থন কযা ররছ। শযদ থনকারর প্রকে ংশেি কভ থকতথাগণ  শফশ্বশফযারমূরয কভ থকতথাগণ উশস্থত শছররন। 

শফশ্বশফযারমূরয উরেখরমাগ্য ংগমূ শযদ থন কযা ররছ মায শফফযণ 
শনম্নরু:

১০.১ চ্ট্টগ্রাভ দবয়টরযনাযী এন্ড এরনয়ভর ায়েয়ি রফশ্বরফদ্যারে: চ্ট্টগ্রাভ দবয়টরযনাযী এন্ড এরনয়ভর ায়েয়ি 

রফশ্বরফদ্যারয়েয প্রকল্প এরাকা গত ১৬-০৯-২০১৭ তারযয়খ য়যজরভয়ন রযদ েন কযা ে। ঈি রফশ্বরফদ্যারদেয ঈ-

প্রকয়ল্পয দভাট প্রাক্কররত ব্যে ৪৩.৪১ দকাটি টাকা। ঈ-প্রকল্পটি ১ ফায ংয়াধয়নয াাার ১ফায অে:খাত ভন্বে 

কযা য়েয়ছ। ঈ-প্রকয়ল্পয অওতাে ৬৬.৭২ রক্ষ টাকায ফআ ও জান োর, ১২৭.৯২ রক্ষ টাকায মানফান (১টি রভরনফা 

ও ১টি ফা), ২৪৭.৩৯ রক্ষ টাকায বফজ্ঞারনক মন্ত্রারত, ২৯.৪১ রক্ষ টাকায রপ মন্ত্রারত, ২১১.৫৫ রক্ষ টাকায 

অফাফত্র ক্রে কযা য়েয়ছ। এছাড়া, ৬৬৯.৩১ রক্ষ টাকা াটাজাযী ঈয়জরা ও কক্সফাজায দজরাে ১৫.২০ একয 

জরভ রধগ্রণ কযা য়েয়ছ দমখায়ন রফশ্বরফদ্যারয়েয ঈ-কযাম্পা কাম েক্রভ রযচ্ারনায রনরভত্ত ফকাঠায়ভাগত 

সুরফধা সৃরষ্টয কাম েক্রভ চ্রভান যয়েয়ছ। প্রকয়ল্পয অওতাে দবৌত কায়জয ভয়ে প্রারনক বফয়নয ২০০০ ফঃ রভঃ 

ঈধ্বভখী ম্প্রাযণ, ২২৭২ ফঃ রভঃ ছাত্র দায়ের রনভ োণ (৩ে তরা), ৬০০ ফঃ রভঃ বাআ চ্যায়িরয ফাংয়রা রনভ োণ 

(১ভ তরা), ১৩৫৮ ফঃরভঃ ৩ে ও ৪থ ে দেণীয কভ েচ্াযী দকাোটায রনভ োণ (৫ তরা), ৯০০ ফঃ রভঃ োপ ডযয়ভটযী 

রনভ োণ (২ তরা ম েে), ৪০০০ ফঃ রভঃ প্রারনক বফন রনভ োণ (৫ তরা), ৮০৩ ফঃ রভঃ দবয়টরযনাযী াাতায়রয 

Horizontal এক্সানন (৩ে তরা), বযেযীন যাস্তা রনভ োণ ও অন্ডাযগ্রাঈন্ড াটায ট্াংক রনভ োণ ের্ভ েি 

যয়েদছ। এছাড়াও, প্রকয়ল্পয অওতাে ৩৫০ দকরব ১টি ট্ািপাযভায ও ১টি দজরায়যটয ক্রে কযা য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয 

অওতাে দবৌত কায়জয রডজাআন প্রনেণ ও কাজ তত্ত্বাফধারনয জন্য যাভা েক খায়ত ৪১.৯৯ রক্ষ টাকা ব্যে কযা 

য়েয়ছ। প্রকল্পটি জুন/২০১৬ এ ভাপ্ত য়রও প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত গাড়ী যকায়যয প্রচ্ররত রনেভানুমােী 

রযফন পুয়র স্থানােয়যয দকান দয়ক্ষ গ্রণ কযা েশন। প্রকল্প চ্রাকারীন ও ফাস্তফােয়নাত্তয দকান ম থারআ দকান 

প্রকায রডট কযা েরন। প্রকল্প চ্রাকারীন ভয়ে অআএভআরড, ভন্ত্রণারে ও আঈরজর কতৃেক একারধকফায রযদ েয়নয 

রফলয়ে ররঅয এ ঈয়েখ্য কযা য়রও এফ রযদ েয়নাত্তয প্ররতয়ফদয়নয সুারযয়য অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা 

অআএভআরডয়ক ফরত কযা েরন। রযদ েনকায়র প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত বফজ্ঞারনক মন্ত্রারত, রপ মন্ত্রারত ও 

অফাফয়ত্রয েক দযরজোয ও ফন্টয়নয রাফ ংক্রাে তথ্য াওো মােরন। প্রকল্ ফাস্তফােনকারীন ভয়ে দকান 

ধযয়ণয ভস্যায  সৃরষ্ট েরন ফয়র ররঅয-এ ঈয়েখ কযা য়রও (ক্ররভক-৫) প্রকল্পটি ১ ফায ংয়াধন ও ১ ফায 



অে:খাত ভন্বে কযায রফলেটি যস্পযশফরযাধী ফয়র প্ররতেভান ে। প্রকয়ল্পয অওতাে দবৌত কাম েক্রভ রফরচ্ছন্নবায়ফ 

ম্পদয়নয জন্য রযকল্পনা কযা য়েয়ছ থ োৎ দকান বফয়নয ১/২ টি দলায ঈধ্বেভখী ম্প্রাযণ, অফায দকান বফয়নয 

অংরক horizontal ম্প্রাযণ, এয়ত কয়য কায়জয গুণগত ভান রযভা কযা তথা প্রকল্প ভরনটরযং ফাধাগ্রস্থ 

য়েয়ছ ভয়ভ ে প্ররতেভান ে। ঈয়েখ্য, প্রকয়ল্পয অওতাে ম্পারদত রফরবন্ন বফয়নয ১/২ টি দলায়যয ঈয ফতেভায়ন 

ন্যান্য প্রকয়ল্পয অওতাে ১/২ ফা একারধক দলায রনভ োণ কযা য়েয়ছ। এয়ত কয়য কায়জয শনভ থাণগত রফচ্যযরতয দমভন 

ম্ভাফনা যয়েয়ছ ঠিক দতভরন প্রকল্প ভরনটরযং এয দক্ষয়ত্র রফঘ্নতায সৃরষ্ট য়েয়ছ ভয়ভ ে প্ররতেভান ে।  

 

 

  

শচত্রঃ১-শনশভ থত ছাত্র টারির।    শচত্রঃ২-শনশভ থত ছাত্রী টারির।  

 

  ১০.২ চ্ট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারে: প্রকয়ল্পয চ্ট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারে ঈ প্রকল্প এরাকা গত ১৭/০৯/২০১৭ তারযয়খ য়যজরভয়ন 

রযদ েন কযা ে। রযদ েনকায়র রফশ্বরফদ্যারয়েয রযচ্ারক (রযকল্পনা ও ঈন্নেন) এফং প্রকল্প রযচ্ারক জনাফ 

দভাঃ নূয অম্মদ ও প্রধান প্রয়কৌরী জনাফ দভাঃ অবু াইদ দায়ন ঈরস্থত রছয়রন। চ্ট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়েয বাআ 

চ্যায়িরয জনাফ প্রয়পয ড. দভাঃ আপরতখায ঈরদ্দন দচ্াধুযী’য ায়থ প্রকয়ল্পয ারফ েক রফলে রনয়ে অয়রাচ্না কযা ে। 

ঈ-প্রকয়ল্পয দভাট প্রাক্কররত ব্যে রছর ২০.৩৫ দকাটি টাকা (১ভ ংয়ারধত) অযরডরর নুমােী, এয ভয়ে ম্পূণ থ 

টাকাআ ব্যে য়েয়ছ। থ োৎ ফাস্তফােয়নয ায ১০০%। ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে যাভ েক খায়ত ২০.০০ রক্ষ টাকা, 

রজভন্যারোয়ভয মন্ত্রারত খায়ত ৩০.০০ রক্ষ টাকা, অফাফত্র খায়ত ৫০.০০ রক্ষ টাকা, একায়ডরভক বফয়নয ৫ভ ও 

৬ষ্ট তরায উধ্বেভখী ম্প্রাযণ (৭২৩৯ ফ:রভ:) খায়ত ১০২৩.০০ রক্ষ টাকা, রজভন্যারোভ রনভ োণ খায়ত (২৯৭৫ ফ:রভ: 

২ তরা) ৮৯৫.০০ রক্ষ টাকা, অযরর ওোটায ট্াংক (২টি) খায়ত ৭.০০ রক্ষ টাকা, রপরজকযার করন্টনয়জিী খায়ত 

৩.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রাআজ করন্টনয়জিী খায়ত ৭.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েদছ। ঈপ্রকয়ল্পয দবৌত কাজ এফং মন্ত্রারত 

ক্রে PPR-2008 এয অয়রায়ক রনধ োরযত প্ররক্রোে পন্ন কযা য়েয়ছ। ২০১১-১২ থ ে ফছয য়ত ২০১৩-১৪ থ ে 

ফছয ম েে external Audit ম্পন্ন কযা  য়েয়ছ। রযদ েনকায়র প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত মন্ত্রারত ও 

অফাফয়ত্রয েক দযরজোয ও রফরবন্ন দপ্তয়য ফন্টয়নয তাররকা াওো মােশন। রজভন্যারোয়ভয জন্য ক্রেকৃত 

দফরকছু মন্ত্রারত এখনও প্যায়কট অকায়য যাখা অয়ছ, থ োৎ ব্যফায কযা য়চ্ছ না ভয়ভ ে দদখা দগয়ছ। ঈন্নেন প্রকল্প 

ফাস্তফােয়ন থ ে ভন্ত্রণারয়েয রনয়দ েনা দভাতায়ফক প্রকল্প রযচ্ারয়কয ঈয অরথ েক ক্ষভতা  েন না কয়য 

রফশ্বরফদ্যারয়েয রনধ োরযত িরতয়ত ক্রে কাম েক্রভ প্রশক্রোকযণ ও নুয়ভাদন এফং ব্যে রনফ ো কযা য়েয়ছ ভয়ভ ে 

প্রতীেভান য়েয়ছ। ঈন্নেন প্রকল্প ফাস্তফােন ত্বাযারন্বত কযা প্রকয়ল্পয সুি ু ব্যফস্থানায জন্য ঈন্নেন ফায়জয়টয 

অওতাে ফাস্তফােনাধীন প্রকয়ল্প যকায়যয রনধ োরযত রযত্র ও নারতভারা নুযণ কযা ফাঞ্চনীে।    



  

    শচত্রঃ৩-শনশভ থত শজভন্যাশাভ বফন।   শচত্রঃ৪-একারডশভক বফরনয উর্ধ্মুখী পাযণ। 

 

১০.৩  চ্ট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে: চ্ট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারয়ে ফাস্তফারেত ঈপ্রকয়ল্পয কাম েক্রভ 

গত ১৮/০৯/২০১৭ তারযয়খ য়যজরভয়ন রযদ েন কযা ে। চ্ট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফরশ্বরফদ্যারে ঈপ্রকয়ল্পয 

দভাট প্রাক্কররত ব্যে ৪০.২৪ দকাটি টাকা, এয ভয়ে ব্যে য়েয়ছ ৪০.২৪ দকাটি টাকা থ োৎ অরথ েক গ্রগরতয ায 

১০০%। প্রকয়ল্পয অওতাে ঈচ্চতয গয়ফলণা খায়ত ৯.৭০ রক্ষ টাকা, ফআ ও জান োর খায়ত ৩০.০০ রক্ষ টাকা, ঈচ্চ 

রক্ষা ও প্ররক্ষণ খায়ত ৯.০০ রক্ষ টাকা, রযচ্ারনা ব্যে ৯.৩০ রক্ষ টাকা, রপ মন্ত্রারত খায়ত ৩৯.৯৬ রক্ষ টাকা, 

মানফান খায়ত ৬৮.১৮ রক্ষ টাকা, অফাফত্র খায়ত ২১.৭৪ রক্ষ টাকা, ভূরভ ঈন্নেন খায়ত ৯.৯৬ রক্ষ টাকা ব্যে 

য়েয়ছ। এছাড়া, দবৌত কায়জয অওতাে প্রারনক বফন (১টি ৩ তরা) খায়ত ৫২৪.৯৬ রক্ষ টাকা, রক্ষক ও 

কভ েকতোয়দয অফারক বফন (২টি ৫ তরা বফন, ২৯৮৩ ফ:রভ:) খায়ত ৬৭১.৭৪ রক্ষ টাকা, তৃতীে ও ৪থ ে দেণীয 

কভ েকতো কভ েচ্াযীয়দয জন্য অফারক বফন (৪টি ৫ তরা বফন, ৩৮৮৫ ফ:রভ:) খায়ত ৮১৭.৫০ রক্ষ টাকা, একায়ডরভক 

বফয়নয ঈধ্বেভখী ম্প্রাযণ (২ে তরা দথয়ক ১০ভ তরা, ৮৫৫৪ ফ:রভ:) খায়ত ১১৫০.০০ রক্ষ টাকা, রাআয়িযী বফন 

রনভ োণ (৫ তরা রবয়তয ঈয ৩ তরা, ২২২৯ ফ:রভ:) খায়ত ৫২৫.০০ রক্ষ টাকা, অবযেযীন যাস্তা রনভ োণ (১২০০ 

ফ:রভ:) খায়ত ১৮.৩৫ রক্ষ টাকা, দেন ও কারবাট ে শনভ থাণ খায়ত ১৩.৬৫ রক্ষ টাকা, রড টিঈফওয়ের ও ওোটায 

শট্রাটয়ভন্ট খায়ত ১০৪.৯৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। রযদ েন কায়র প্রকয়ল্পয ঈপ্রকল্প রযচ্ারক জনাফ ড. প্রয়পয 

সুদী কুভায ার, ঈ রযচ্ারক (রযকল্পনা ও ঈন্নেন) এফং প্রধান প্রয়কৌরী ঈরস্থত রছয়রন। ঈচ্চতয গয়ফলণা 

এফং ঈচ্চ রক্ষা ও প্ররক্ষণ খায়ত ব্যয়েয তথ্যারদ এফং এয অঈটপুট াওো মােরন। ফআ ও জান োর, অফাফত্র ও 

রপ আকুযআয়ভন্ট ক্রয়েয তথ্যারদ ংক্রাে েক দযরজোয না াওোে এ ংক্রাে ঠিক তথ্য জানা মারন। ঈ 

প্রকয়ল্পয অওতাে দবৌত কাজ নুয়ভারদত রডরর নুযণ কযা েরন। নুয়ভারদত রযভান ও রনধ োরযত রক্ষযভাত্রায 

তুরনাে কভ কাজ  কযা য়েয়ছ। দমভন: নুয়ভারদত রডররয়ত তৃতীে ও ৪থ ে দেণীয কভ থকতথা   কভ েকতোয়দয জন্য 

৪টি ৫ তরা বফন রনভ োয়ণয রফলে ঈয়েখ থাকয়রও ২টি বফন ম্পূণ েরুয় ম্পন্ন কযা য়েয়ছ; ১টি বফন ৫ তরায 

রযফয়তে ৪ তরা কযা য়েয়ছ। ০১টি বফন ৫ তরায রযফয়তে ১ তরা কযা য়েয়ছ। যরদয়ক একায়ডরভক বফয়নয ২ে 

তরা দথয়ক ১০তরা ম েে ম্পাদয়নয রফলে রডররয়ত ঈয়েখ থাকয়রও তা ২ে তরা দথয়ক ৭ভ তরা ম েে ম্পন্ন কযা 

য়েয়ছ। এ রফলেটি রনয়ে অয়রাচ্নাকায়র প্রকল্প রযচ্ারক জানান দম, ংয়ারধত রডররয়ত প্রয়োজনীে থ ে ফযাদ্দ 



াওোে ম্পূণ ে কাজ কযা মােরন। নুয়ভারদত রডরর নুযণ না কয়য দবৌত কাজ ম্পাদয়নয রফলেটি 

ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক তদে কয়য দদখা প্রয়োজন। চ্ট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারয়ে ফাস্তফােনাধীন ঈন্নেন 

প্রকয়ল্প ঈন্নেন প্রকল্প ফাস্তফােন রযত্র, নীরতভারা ও রনয়দ েনা ও রশঅয নুযণ না কয়য রফশ্বরফদ্যারয়ে প্রচ্ররত 

িরত নুযণ কযাে প্রকল্প ফাস্তফােন রফররিত য়চ্ছ এফং প্রকল্প ব্যফস্থানা প্ররতকূরতায সৃরষ্ট  য়চ্ছ ভয়ভ ে 

প্রতীেভান য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত গাড়ী ঈন্নেন প্রকয়ল্পয ক্রেকৃত গাড়ী স্তােয়যয রনয়দ েনা দভাতায়ফক 

দকান ব্যফস্থা দ্যাফরধ গ্রণ কযা েরন। 

 

  

       শচত্রঃ৫-তরায শযফরতথ শনশভ থত ১তরা টকাাট থায বফন।  শচত্রঃ৬-শনশভ থত প্রাশনক শফশ্বশফযার।  

 

১০.৪  জাতীে করফ কাজী নজরুর আরাভ রফশ্বরফদ্যারে: জাতীে করফ কাজী নজরুর আরাভ, রত্রার, ভেভনরংয় প্রকয়ল্পয 

অওতাে ঈপ্রকয়ল্পয ফাস্তফােনাধীন কাম েক্রভ গত ২১/০৯/২০১৭ তারযয়খ য়যজরভয়ন রযদ েন কযা ে। 

রযদ েনকয়র ঈরযচ্ারক (রযকল্পনা), দডপুটি প্রধান প্রয়কৌরী, কাযী প্রয়কৌরী ংরিষ্ট কভ েকতোগণ 

ঈরস্থত রছয়রন। ঈি ঈপ্রকয়ল্পয দভাট প্রাক্কররত ব্যে রছর ৪২.৪২ দকাটি টাকা মায ম্পূণ ে থ েআ ব্যে য়েয়ছ। 

ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে যাভ েক খায়ত ৪৯.৮২ রক্ষ টাকা, গাড়ী ক্রে (২টি রভরনফা) খায়ত ৮১.৩৮ রক্ষ টাকা, 

বফজ্ঞারনক মন্ত্রারত খায়ত ১০.০০ রক্ষ টাকা, রপ মন্ত্রারত খায়ত ১৫.০০ রক্ষ টাকা, অফাফত্র খায়ত ৭৮.২০ রক্ষ 

টাকা এফং দবৌত কায়জয অওতাে ভূরভ রধগ্রণ (১৫ একয) খায়ত ৭৬২.২২ রক্ষ টাকা, ভূরভ ঈন্নেন খায়ত ১৮১.০৩ 

রক্ষ টাকা, ছাত্র দায়েয়রয ঈধ্বেভখী ম্প্রাযণ (৪থ ে ও ৫ভ তরা) খায়ত ১৮১.৩৯ রক্ষ টাকা, ছাত্রী দাদেয়রয ঈধ্বেভখী 

ম্প্রাযণ (৩থ ে  ৫ভ তরা) খায়ত  ২৪১.০০ রক্ষ টাকা, ছাত্রী দায়েয়রয (৪থ ে তরা ম েে) রনভ োণ খায়ত ৬০১.০৩ রক্ষ 

টাকা, বাআ চ্যায়িরয়যয অফারক বফন (২ে তরা) খায়ত ১৩০.০৯ রক্ষ টাকা, রক্ষক দকাোট োয (২ে তরা) রনভ োণ 

খায়ত ১৬০.২০ রক্ষ টাকা, রপায োপ দকাোট োয (২ে তরা) রনভ োণ খায়ত ১৬১.০০ রক্ষ টাকা, োপ দকাোটায 

(৫ভ তরা) রনভ োণ খায়ত ৩৩০.০০ রক্ষ টাকা, রফজ্ঞান বফয়নয উধ্বেভখী ম্প্রাযণ (৪থ ে ও ৫ভ তরা) খায়ত ২১২.০০ 

রক্ষ টাকা, রপ বফদনয উধ্বেভখী ম্প্রাযণ (৪থ ে ও ৫ভ তরা) খায়ত ১৯৬.০০ রক্ষ টাকা, রাআয়িযী বফন (৩ তরা) 

রনভ োণ খায়ত ৫৫৮.০০ রক্ষ টাকা, দভরডয়কর দন্টায রনভ োণ খায়ত ৮৪.০০ রক্ষ টাকা, গাড ে দযাভ রনভ োণ খায়ত ৯.০০ 

রক্ষ টাকা, গ্যায়যজ রনভ োণ খায়ত ৯.০০ রক্ষ টাকা, ফাঈন্ডাযী ওোর রনভ োণ খায়ত ১৩.০০ রক্ষ টাকা, ীদ রভনায 



রনভ োণ খায়ত ৩০.০০ রক্ষ টাকা, বযেযীণ যাস্তা রনভ োণ খায়ত ৫০.০০ রক্ষ টাকা, দেয়নজ ও কারবাট ে রনভ োণ খায়ত 

১০.০০ রক্ষ টাকা, রড টিঈফওয়ের স্থান খায়ত ৩০.০০ রক্ষ টাকা, দজনায়যটয াফয়েন স্থান খায়ত ৩৮.০০ 

রক্ষ টাকা এফং আয়রশিক দভআন রাআন স্থান খায়ত ১০.০০ রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। রফশ্বরফদ্যারয়েয রনজস্ব 

আরঞ্জরনোরযং দট অ থাকায যও ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে যাভ েক দফা খায়ত ৪৯.৮২ রক্ষ টাকা ব্যয়েয রফলেটি 

দমৌরিক ভয়ভ ে প্রতীেভান ে না। প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত মানফান প্রকল্প দয়ল রনধ োরযত রনেভানুমােী স্তােয়যয 

দয়ক্ষ গ্রণ কযা েরন। শযদ েনকায়র ঈকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত অফাফয়ত্রয েক দযরজোয প্রদ েন কযয়ত 

ায়যনরন। প্রকয়ল্পয অওতাে ফাস্তফারেত ছাত্রী দায়ের রনভ োণ কাজটি দকফরভাত্র ৩ তরা ম েে দেভ োকচ্ায ম্পন্ন 

কযা য়েয়ছ, বযেযীণ দদোর ও রপরনরং কাজ ম্পন্ন কযা েরন। ফতেভায়ন ঈি োকাচ্ায়যয উয়য ন্য প্রকয়ল্পয 

অওতাে অয়যা ৩ তরা রনভ োয়ণয কাজ চ্রভান যয়েয়ছ। প্রকল্প ংরিষ্ট কভ েকতোগণ জানান দম, বাটি থকার এক্সয়টনয়নয 

রিাে থাকাে শুধুভাত্র দেভ োকচ্ায কযা য়েয়ছ। প্রকৃতয়ক্ষ ঈি কাজটি নুয়ভারদত রডরর/অযরডরর নুায়য 

পুয়যাপুরযবায়ফ ম্পন্ন না কয়যআ প্রকল্প ভাপ্ত কযা য়েয়ছ। প্রকল্প কাম েক্রয়ভয দকান রডট কযায়না েরন। প্রকয়ল্পয 

অওতাে স্থারত রড টিঈফওয়েরটি এখনও ারন রাআয়ন ংযুি কযা েরন পয়র এয সুপর এখনও রনরিত কযা 

মােরন। 

 

  

শচত্রঃ৭-শনশভ থত শক্ষক টকাাট থায।    শচত্রঃ৮-শনশভ থত ছাত্রী টারির।  

 

১০.৫  ঢাকা প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে  (ডুয়েট):  ঢাকা প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারে (ডুয়েট), গাজীপুয প্রকয়ল্পয 

অওতাে ঈপ্রকয়ল্পয ফাস্তফােনাধীন কাম েক্রভ গত ২৩/০৯/২০১৭ তারযয়খ য়যজরভয়ন রযদ েন কযা ে। প্রকয়ল্পয 

অওতাে ঢাকা প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারয়ে ফাস্তফারেত ঈপ্রকয়ল্পয ফ েয়ল ংয়ারধত অযরডরর নুমােী 

দভাট প্রাক্কররত ব্যে ৪৩.৪৬ দকাটি টাকা মা ম্পূণ েরুয় ব্যে কযা য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয অওতাে ফআ ও জান োর ক্রে খায়ত 

৮.০০ রক্ষ টাকা, রযচ্ারনা ব্যে খায়ত ১০.০০ রক্ষ টাকা, মানফান ক্রে খায়ত ৬০.০০ রক্ষ টাকা, অফাফত্র ক্রে 

খায়ত ১৪.৯৭ রক্ষ টাকা, ভূরভ রধগ্রণ খায়ত (০৩ একয) ১০৯০.০০ রক্ষ টাকা এফং ভূরভ ঈন্নেন খায়ত ১০.০০ রক্ষ 

টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। এছাড়া, পূতে কায়জয অওতাে ছাত্র দায়ের রনভ োণ (৩ তরা) খায়ত ৭৮০.১৯ রক্ষ টাকা, ছাত্রী 

দায়ের রনভ োণ  (২ে তরা) খায়ত ৬৭৩.৩৬ রক্ষ টাকা, রক্ষক ও কভ েকতোগয়ণয দকাোট োয়যয উধ্বেভখী ম্প্রাযণ 



(২ে দথয়ক ৫ভ তরা) খায়ত ৫০৭.১০ রক্ষ টাকা, ১ভ দেণীয কভ েকতোগয়ণয জন্য দকাোট োয রনভ োণ (২ে তরা) খায়ত 

৩১৬.০০ রক্ষ টাকা, তৃতীে ও ৪থ ে দেণীয কভ েচ্াযীয়দয োপ দকাোট োয়যয ম্পন্ন কাজ ম্পন্নকযণ (নীচ্ তরা দথয়ক 

২ে তরা) খায়ত ২৯০.০০ রক্ষ টাকা এফং একায়ডরভক বফয়নয উধ্বেভখী ম্প্রাযণ (৩ে ও ৪থ ে তরা) খায়ত ৫৮৫.৩৮ 

রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে জরভ রধগ্রণ খায়ত ০৩ একয রনধ োযণ থাকয়র  জরভ রধগ্রণ 

কযা য়েয়ছ ১.১৩ একয। ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে দবৌত কাজভ রফরছন্নবায়ফ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ মায পয়র প্রকল্প 

ভরনটরযং ও তিাফধান কাম েক্রভ ব্যত য়েয়ছ ভয়ভ ে প্রতীেভান ে। একটি ৩ তরা ছাত্র দায়ের রনভ োয়নয ংস্থান 

থাকয়রও ঈি বফয়নয ২ে তরা ম েে ম্পূণ ে এফং ৩ে তরায য়ধ েক ম্পন্ন কযা য়েয়ছ, থ োৎ নুয়ভারদত 

অযরডরর নুমােী ম্পন্ন কযা েরন। প্ররতিানটিয়ত ঈন্নেন প্রকল্প ফাস্তফােয়ন যকায়যয রফদ্যভান রযত্র, 

নীরতভারা ও রশঅয নুযণ না কয়য রফশ্বরফদ্যারয়েয প্রচ্ররত রফরধ নুযণ কযা য়চ্ছ, পয়র প্রকল্প ফাস্তফােয়ন 

ধীযগরত নানাভৄখী প্ররতফিকতায সৃরষ্ট য়চ্ছ। 

 

  

শচত্রঃ ৯-প্রকরেয অতা ডুররটয জন্য শধগ্রণকৃত 

ভূশভ। 

শচত্রঃ১০-ডুররট শনশভ থত ছাত্র টারির। 

 

 

১০.৬   ঢাকা শফশ্বশফযার:  ঢাকা রফশ্বরফদ্যারয়েয উপ্রকল্প এরাকায ফাস্তফােনাধীন কাম েক্রভ গত ২৪/০৯/২০১৭ তারযদখ 

য়যজরভয়ন রযদ েন কযা ে। প্রকয়ল্পয অওতাে ঢাকা রফশ্বরফদ্যারয়ে ফাস্তফারেত ঈপ্রকয়ল্পয দভাট প্রাক্কররত ব্যে 

২৯.২৩ দকাটি টাকা মায ম্পূণ ে থ ে ব্যে য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয অওতাে যাভ েক রপ খায়ত ৪৮.০০ রক্ষ টাকা , 

অফাফত্র খায়ত ১৪৭.০০ রক্ষ টাকা , ররপট স্থান খায়ত ১০৩.০০ রক্ষ টাকা , আয়রশিদকর আকুযআয়ভন্ট  

(দজনায়যটয ৪০০ দকরব াফয়েন) খায়ত ১৬১.০০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। এছাড়া , পূতে কায়জয অওতাে জগন্নাথ 

য়র ১০ তরা পাঈয়ন্ডয়ন ৮ তরা বফন রনভ োণ খায়ত ২৪৬৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। ররঅয এয তথ্যভয়ত 

প্রকয়ল্পয দকান রড ট কযায়না েরন। তয়ফ রযদ েনকায়র কভ েকতোগণ জারনয়েয়ছন দম , ঈন্নেন ফায়জয়টয অওতাে 

অয়রাচ্য প্রকয়ল্পযও রডট কযা য়েয়ছ। প্রকয়ল্পয থ োেয়ন রনজস্ব তরফর য়ত ংস্থায়নয প্রস্তাফ না থাকয়রও ঈি 



ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে পূতে কায়জ রফশ্বরফদ্যারয়েয তরফর য়ত ৬৬০.৮৬ রক্ষ টাকা ব্য ফায কযা য়েয়ছ। 

রযদ েনকায়র রনরভ েত বফয়ন যফযাকৃত অফাফত্র (দচ্োয, দটরফর, খাট, বুকয়রফ্) দদখা দগয়রও অফাফয়ত্রয 

েক দযরজোয দদখায়ত ায়যনরন। ংরিষ্ট য়রয প্রয়বাে জনাফ প্রয়পয ড .ীভ যাে জানান দম , য়র প্রকয়ল্পয 

অওতাে রনরভ েত বফনটি ছাত্রয়দয অফারক  ংকট রনযয়ন গুরুত্বপূণ ে ভূরভকা ারন কযয়ছ। বফয়নয রনভ োণ কাজ 

য়োলজনক ফয়র রতরন ভেব্য কয়যন। আয়রকরিক াফ-দেন বফন ও দজনায়যটয ৪০০ দকরব াফ-দেনটি রক্রে 

যররছ ভয়ভ ে রযদ েনকায়র টদখারগরছ। 

 

  

            শচত্রঃ১১-শনশভ থত ছাত্র টারির।    শচত্রঃ১২-টজনারযটয ৪০০ টকশব াফ-টিন। 

 
 

১১.০। মূল্যান িশত ( Methodology)  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণরন শনরম্নাক্ত িশত ( Methodology) নুযণ 

কযা ররছ: 

(ক) শডশশ, অযশডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশেি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 
 

 

১২.০। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশত:   

১২.১ অশথ থক গ্রগশত: প্রকেটিয ফ থরল নুরভাশদত প্রাক্কশরত ব্য শছর ৪৫৩৫৭.০০ রক্ষ টাকা। শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত 

ভাশপ্ত প্রশতরফদন রত টদখা মা টম, প্রকেটিয জুন,  ২০১৬ ম থন্ত ক্রভনৄশঞ্জত অশথ থক গ্রগশত ররছ টভাট  ৪৫১৯৩.৯৩ রক্ষ 

টাকা (৯৯.৬৪%)। প্রকেটিয নুকূরর ২০ ০৮-২০০৯ রত ২০১৫- ২০১৬ ম থন্ত ভর ংরাশধত ফাশল থক উন্নন কভ থসূ শচয 

অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা র:  

                                                                                           (রক্ষ টাকা) 

অশথ থক 

ফৎয 
   নুরভাশদত মূর 

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

নুরভাশদত  

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

এশডশ ফযাে 

ফমুশক্ত ব্য 

 টভাট টভাট 

২০০৮-২০০৯ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

২০০৯-২০১০ ২৯৩২.০০ ২৯৩২.০০ ২৯৩২.০০ ২৯৩২.০০ ২৯৩২.০০ 



অশথ থক 

ফৎয 
   নুরভাশদত মূর 

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

নুরভাশদত  

শডশশ’য  ংস্থান 

ংরাশধত 

এশডশ ফযাে 

ফমুশক্ত ব্য 

 টভাট টভাট 

২০১০-২০১১ ৭২১৪.০০ ৭২১৪.০০ ৭২১৪.০০ ৭২০৮.০০ ৭২০৮.০০ 

২০১১-২০১২ ৬৯০০.০০ ৬৯০০.০০ ৬৯০০.০০ ৬৮৯৬.০০ ৬৮৯৬.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৯৯৮.০০ ৩৯৯৮.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৬৪০০.০০ ৬৪০০.০০ ৬৪০০.০০ ৬৩৮৮.০০ ৬৩৮৮.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১০৬০০.০০ ১০৬০০.০০ ১০৬০০.০০ ১০৫৯৩.০০ ১০৫৯৩.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৭০১১.০০ ৭০১১.০০ ৭০১১.০০ ৬৮৭৮.৯৩ ৬৮৭৮.৯৩ 

টভাট ৪৫৩৫৭.০০ ৪৫৩৫৭.০০ ৪৫৩৫৭.০০ ৪৫১৯৩.৯৩ ৪৫১৯৩.৯৩ 

               

 

১৩.০।  প্রকরেয উরেশ্য  জথন: 
 

শযকশেত জথন 

রক্ষাদান ও রক্ষা গ্রয়ণয রযয়ফ ঈন্নতকযণ এফং 

রফশ্বরফদ্যারেভয়য ক্ষভতা বৃরি কযা। 

রক্ষাদান ও রক্ষা গ্রয়ণয রযয়ফ ঈন্নতকযণ এফং 

রফশ্বরফদ্যারেভয়য ক্ষভতা বৃরি কযা ররছ ভরভ থ 

শশঅয  এ উরেখ কযা ররছ। 

 

১৪.০। উরেশ্য শজথত না রর উায কাযণঃ প্ররমাজয ন। 

 

১৫.০। প্রকরেয প্রবা ফ: অয়রাচ্য প্রকল্পটি ফাস্তফােয়নয পয়র (ক) ছাত্ররদয শবজ্ঞা এফং দক্ষতারক প্রগাঢ় কযায ররক্ষয 

তারদযরক াতা প্রদান কযা  ররছ, মায পরর তাযা টদরয অথ থ-াভাশজক উন্নরন গুরুত্বনণ থ ভূশভকা যাখরছ ভরভ থ 

জানা টগরছ; (খ)  অধুশনক শফজ্ঞান  প্রমৄশক্তয উন্নশতয শফলর ভাভশক জ্ঞান এফং শবজ্ঞাতা জথরনয উরেরশ্য 

ছাত্র-ছাত্রীরদয দক্ষতা বৃশি টররছ ভরভ থ শশঅয-এ উরেখ অরছ; (গ) উচ্চ শক্ষায টক্ষরত্র শফশবন্ন শফলর উচ্চতয 

গরফলণা এফং ধ্যরন রমাশগতা সৃশি কযা য়েয়ছ। ফ েরয , প্রকেটি াফশরক শফশ্বশফযারমূরয শক্ষা সুশফধাশদ 

উন্ননকরে ােক ভূশভকা ারন কযরছ।    

 

১৬।  সুাশয:  
 

 ১৬.১  দবৌত কায়জয গুণগত ভান ফজা যাখা, ঈন্নেন প্রকল্প সুি ুভরনটরযং তথা প্রকয়ল্পয সুরনরদ েষ্ট প্রবাফ রনরুয়নয সুরফধায়থ ে 

বরফষ্যয়ত রফরচ্ছন্নবায়ফ দবৌত কায়জয রযকল্পনা রযায কয়য রফশ্বরফদ্যারে/ংস্থা তথা ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক ঈন্নেন 

প্রকল্প গ্রয়ণ দচ্তনতা ফরিন কযা; 

১৬.২ ঈন্নেন প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত মানফান যকায়যয প্রচ্ররত রনেভানুমােী প্রকল্প ফাস্তফােয়নাত্তয ম োয়ে যকাযী 

রযফন পুয়র স্থানােয়যয দয়ক্ষ গ্রণ কযা;    

১৬.৩ আঈরজর’য অওতাধীন াফররক রফশ্বরফদ্যারেগুয়রায়ত স্বতন্ত্র আরঞ্জরনোরযং রডরবন থাকায যও দবৌত কায়জয 

রডজাআন প্রনেণ ও দবৌত কাজ তত্ত্বাফধায়নয জন্য পৃথকবায়ফ যাভ েক রনয়োয়গয রফলেটি ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক 

অআএভআরড’দক ফরত কযা; 

১৬.৪ ঈন্নেন প্রকল্প, ফাস্তফােন ও ফাস্তফােয়নাত্তয ম োয়ে রনেভানুমােী রনধ োরযত ভয়েয ভয়ে শডট কাজ ম্পদান কযা; 

১৬.৫     আঈরজর, ভন্ত্রণারে/রফবাগ ও অআএভআরড কতৃেক প্রকল্প চ্রাকারীন ভয়ে রযদ েনপূফ েক দমভস্ত প্ররতয়ফদন দপ্রযণ 

কযা য়েয়ছ তায সুারযয়য অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা দ্রুততভ ভয়েয ভয়ে অআএভআরড’দক ফরত কযা; 



 ১৬.৬ প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত অফাফত্র, অরপ মন্ত্রারত ও বফজ্ঞারনক মন্ত্রারতয েক দযরজোয ও রফরবন্ন দপ্তয়য 

ফন্টয়নয দযরজোয দভাতায়ফক ঠিক তাররকা অআএভআরড’দত দপ্রযণ কযা; 

১৬.৭     ঈন্নেন প্রকয়ল্পয ররঅয প্রনেয়ণয দক্ষয়ত্র ফাস্তফােন ম থার  ঈদ্ভুত ভস্যা ফাস্তফােয়নাত্তয ম োয়ে প্রকয়ল্পয প্রবাফ 

দমভন-ঈন্নেদন নাযীয ংগ্রণ, প্রকয়ল্পয দটকআ, দারযদ্র রফয়ভাচ্য়ন ভূরভকা, দেকয়াল্ডাযয়দয রবভত ংক্রাে 

তথ্যারদ ংখ্যাগত অকায়য সুরনরদ েষ্টবায়ফ রন্নয়ফ কযা; 

 ১৬.৮    অআএভআরড’য রযত্র নুমােী প্রকল্প দভোদ দল ওোয ০৩ ভায়য ভয়ে প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন অআএভআরড’দত 

দপ্রযয়ণয রনয়দ েনা থাকয়রও অয়রাচ্য প্রকয়ল্পয ররঅয ১১ ভা য গত ১১/০৯/২০১৭ তারযয়খ াওো দগয়ছ। ভাপ্ত 

প্রকল্প ভল্যােন ও এয প্রবাফ রনরুয়নয সুরফধায়থ ে বরফষ্যয়ত ভাপ্ত প্রকয়ল্পয ররঅয রনধ োরযত ভয়েয ভয়ে 

ফাস্তফােনকাযী ংস্থা তথা ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক অআএভআরড’দত দপ্রযয়ণ তকেতা ফরিন কযা; 

১৬.৯ প্রকয়ল্পয অওতাে ক্রেকৃত মন্ত্রারত, অফাফত্র ও রনরভ েত ফকাঠায়ভা দম ঈয়দ্দয়ি কযা য়েয়ছ, ক্রে ফা রনভ োয়ণয 

য দ্রুততভ ভয়েয ভয়ে তা দ ঈয়দ্দি জেয়ন ব্যফায রনরিত কযা; 

১৬.১০ াফররক রফশ্বরফদ্যারে কতৃেক যকায়যয ঈন্নেন ফায়জয়টয অওতাে গৃীত ঈন্নেন প্রকল্প ফাস্তফােয়ন ঈন্নেন প্রকল্প 

নুয়ভাদন, প্ররক্রোকযণ ও ংয়াধন রযত্র, ঈন্নেন প্রকয়ল্পয থ ে ব্যফায রনয়দ েরকা, অরথ েক ক্ষভতা  েন 

নীরতভারা নুযয়ণয রফলেটি রফশ্বরফদ্যারে ভঞ্জুযী করভন তথা ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক রনরিত কযা; 

১৬.১১ চ্ট্টগ্রাভ প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারয়ে ফাস্তফারেত ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে ঈচ্চতয গয়ফলণা, ঈচ্চ রক্ষা ও প্ররক্ষণ 

খায়ত ব্যরেত য়থ েয এফং দবৌত কাজ নুয়ভারদত রডরর নুযণ না কয়য কভ কাজ কযায রফলেটি ভন্ত্রণারে/রফবাগ 

কতৃেক তদে কয়য দ্রুততভ ভয়েয ভয়ে অআএভআরড’দক ফরত কযা; 

১৬.১২ জাতী উ প্রকয়ল্পয অওতাে রনরভ েত ৩ তরা ছাত্রী দায়েয়রয কাজ ম্পূণ েরুয় দল না কয়য (দকফরভাত্র দেভ 

োকচ্ায কযা য়েয়ছ) প্রকল্প ভাপ্ত কযায রফলেটি ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক তদে কয়য অআএভআরড’দক ফরত কযা;  

১৬.১৩ রফশ্বরফদ্যারেগুয়রায়ত ফাস্তফারেত ঈন্নেন প্রকয়ল্পয ক্রে কাম েক্রভ আ-রজরয়ত ম্পাদন কযায রফলেটি রনরিত কযা; 

১৬.১৪ ঢাকা প্রয়কৌর ও প্রযুরি রফশ্বরফদ্যারয়ে ফাস্তফারেত ঈপ্রকয়ল্পয অওতাে রনরভ েত ছাত্র দায়ের নুয়ভারদত 

অযরডরর নুযণ না কয়য ৩ তরায রযফয়তে অড়াআ তরা রনভ োয়নয রফলেটি ভন্ত্রণারে/রফবাগ কতৃেক তদে কয়য 

অআএভআরড’দক ফরত কযা; এফং 

১৬.১৫ নুরেদ ১৬.১ রত ১৬.১৪ এয সুাশযমূ  নুযণ এফং তায অররারক গৃীত ব্যফস্থা  অআএভআশড ’টক ফশত 

কযা। 

 

 



প্রিকটনকযার এন্ি প্রবামকনার এিুমকন এন্ি প্রট্রটনং (টিটবইটি) টযপভি ইন ফাংরামদ 
-ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

 
প্রকয়ল্পয নাভ: দটকরনকযার এন্ড দবায়কনার এডুয়কন এন্ড দিরনং (টিরবআটি) রযপভ ে আন ফাংরায়দ 

 

১। প্রকয়ল্পয ফস্থান               : ভগ্র ফাংরায়দ। 

 

২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা   : কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয। 

 

৩। প্রারনক রফবাগ/ভন্ত্রণারে             : কারযগরয ও ভাদযাা রক্ষা রফবাগ/রক্ষা ভন্ত্রণারে। 

 

৪। প্রকয়ল্পয ফাস্তফােন ভে ও ব্যে        :   

                                                                                      (রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে নুয়ভারদত 

ফাস্তফােনকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

রতক্রাে 

ব্যে (ভর 

নুয়ভারদত 

ব্যয়েয %) 

রতক্রাে ভে 

(ভর নুয়ভারদত 

ফাস্তফােনকায়রয 

%) 

ভর ফ েয়ল ংয়ারধত ভর ফ েয়ল 

ংয়ারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

দভাট ১৩৬০০.০০ দভাট ১৩৬০০.০০ ১৩২৯৯.৭৮ জানুোরয 

২০০৮ 

য়ত 

রডয়িয 

২০১৩ 

জানুোরয 

২০০৮ 

য়ত 

রডয়িয 

২০১৫ 

জানুোরয 

২০০৮ য়ত 

রডয়িয 

২০১৫ 

--- ২৪ ভা 

(২৫%) 

রজওরফ ৮৫০.০০ রজওরফ ৮৫০.০০ 

রএ ১২৭৫০.০০ রএ ১২৭৫০.০০ 

 

৫। প্রকয়ল্পয থ োেন                        : ফাংরায়দ যকায এফং আর-অআএরও 

৬। প্রকয়ল্পয ঙ্গরবরত্তক ফাস্তফােন       : (ররঅয নুমােী)(রক্ষ টাকাে) 

 

ক্ররভ

ক নং 
প্রকয়ল্পয ঙ্গ একক 

নুয়ভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

দভাট রজওরফ 
প্রকল্প 

াায্য 
অরথ েক ফাস্তফ 

১ অেজোরতক যাভ েক ৩৬০ 

mm 

২৪০০.০০ --- ২৪০০.০০ ৬৩১৪.০০ ২৮৪ (৭৮.৮৮%) 

২ দদীে যাভ েক ও 

প্রয়পনার 

৩৩০০ 

mm 

১৬৫০.০০ --- ১৬৫০.০০ ১৫৮১.০০ ২৩৯০(৭২.৪২%) 

৩ দপ্রাগ্রাভ রপায ৩০০ 

mm 

৩৬০.০০ --- ৩৬০.০০ ৪২১.০০ ২৪৫(৮৬.৬৭%) 

৪ প্ররক্ষণাথী বাতা ৬০০০ 

mm 

৬০০.০০ --- ৬০০.০০ ৫৪৫.০০ ৪৭২৬(৭৮.৭৭%) 

৫ স্থানীে ও বফয়দরক 

ভ্রভন 

LS ২৩৯.০০ --- ২৩৯.০০ ২৪৩.৭৫ ১০০% 

৬ প্ররতয়ফদন ও 

দমাগায়মাগ 

LS ২০.০০ --- ২০.০০ ৮৪.০০ ১০০% 

৭ ওোকে (জাতীে) --- ১০২.৮৩ --- ১০২.৮৩ ৮৮৬.০০ ১০০% 

৮ জরয ও গয়ফলণা ৬ ৩৫০.০০ --- ৩৫০.০০ ৩৪৫.০০ ৬ (১০০%) 

৯ রফরফধ ৬০০ 

mm 

১১৭.০০ --- ১১৭.০০ ১২৪.৫০ ৫৭০(৯৫%) 

১০ দপয়রার ও রক্ষা 

পয 

২১ 

mm 

 ---  ৩৩২.৫৩ ১০০% 

১১ ভল্যােন ও রডট LS ২৫৫.০০ --- ২৫৫.০০ ২৩৯.৫০ ১০০% 

১২ জ্বারারন ও লুরিয়কন্ট LS ৪৫.০০ --- ৪৫.০০ ৪৩.৫০ ১০০% 



ক্ররভ

ক নং 
প্রকয়ল্পয ঙ্গ একক 

নুয়ভারদত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

দভাট রজওরফ 
প্রকল্প 

াায্য 
অরথ েক ফাস্তফ 

১৩ অনুলরঙ্গক LS ১৭০.০০ --- ১৭০.০০ ১৫২.০০ ১০০% 

১৪ রপ এয়কায়ভায়ডন 

ও অনুলরঙ্গক 

৯৬ 

mm 

২৫০.০০ ২৫০.০০ --- ২৫০.০০ ৯৬ (১০০%) 

১৫ দফতন ও বাতা ৯৬ 

mm 

৩০০.০০ ৩০০.০০ --- ৩০০.০০ ৯৬ (১০০%) 

১৬ ররড এন্ড বযাট LS ৩০০.০০ ৩০০.০০ --- --- --- 

১৭ প্ররক্ষণ যঞ্জাভ এফং 

অফাফত্র 

৮৫০+

৩৫০=

১২০০ 

৬২৯১.১৭ --- ৬২৯১.১৭ ১৩৩৬.০০ ১১২৪ 

(৯৩.৬৭%) 

১৮ রপ যঞ্জাভ ৬০ ৫০.০০ --- ৫০.০০ ৫০.০০ ৫১ (৮৫%) 

১৯ মানফান ৫ ১০০.০০ --- ১০০.০০ ৫২.০০ ৩ (৬০% 

                      দভাট  ১৩৬০০.

০০ 

  ১৩২৯৯.৭৮ ৯৯.৯০% 

 

৭। প্রকয়ল্পয টভূরভ: 

 

ফাংরায়দ একটি স্বয়ল্পান্নত দদ। াম্প্ররতককায়র দদটি রফরবন্ন সূচ্য়ক ঈন্নেনীর দদগুয়রায দচ্য়ে য়নক এরগয়ে দগয়ছ।  তয়ফ 

এ ঈন্নেয়নয ধাযাে এখনও দফ রকছূ চ্যায়রঞ্জ রফদ্যভান। দমভন - কারযগরয দক্ষতা , রফশ্বােন, ফাধ ফারনরজযক  প্ররতয়মারগতা 

আতযারদ। বফয়দরক কভ েংস্থান এখন দদটিয রজরডর প্রবৃরিয ফড় ংীদায। প্ররতফছয এ খায়ত দদটি রফপুর  রযভান 

বফয়দরক ভৄদ্রা জেন কয়য। ফাংরায়দয়য কয়েক রফররেন দরাক রফয়শ্বয ১০০ টিয রধক দদয় কভ েযত অয়ছ মায়দয  প্রাে 

৫১%দক্ষ এফং ফারকযা ধ ে -দক্ষ থফা দক্ষ। মরদ দদয়য জনয়গািীয কারযগরয খায়ত দক্ষতা অয়যাও বৃরি কযা মাে  তয়ফ 

দদটিবফয়দরক ফারণজয ও কভ েংস্থান খায়ত অয়যাও দফর ফদান যাখয়ত াযয়ফ। দদয়য কারযগরয রক্ষা খাত দদীে  ফাজায 

এফং অেজোরতক ফাজায ব্যফস্থায ায়থ ম োপ্ত রযভায়ণ াভঞ্জস্যপূন ে নে। তাআ এ খায়তয অয়যাও ংস্কায প্রয়োজন।  এ রয়ক্ষয 

টিরবআটি রযপভ ে প্রকল্পটি গ্রন কযা য়েয়ছ। 

 

৮। প্রকয়ল্পয ঈয়দ্দি: 

 

৮.১। দকন্দ্রীে এফং রফয়কন্দ্রীকৃত ম োয়ে টিরবআটি ররর ও ব্যফস্থা ম োয়রাচ্না কযা এফং রিারী কযা ; 

 

৮.২। টিরবআটিয ংয়ফদনীরতা, ভান ও প্রারঙ্গকতা বৃরি কযা; 

 

৮.৩। ব্যফস্থাক ও রক্ষকয়দয জ্ঞান ও দক্ষতা বৃরিয ভােয়ভ টিরবআটি প্ররতিানভয়ক রিারী কযা ; 

 

৮.৪। সুরফধাফরঞ্চত গ্রয়দয টিরবআটি প্ররতিায়ন েভূ েরি বৃরি কযা; 

 

৮.৫। জাতীে ও অেজোরতক চ্াকরযয ফাজায রবরত্তক প্ররক্ষণ ব্যফস্থা প্ররতিা কযা। 

 

৯। নুয়ভাদন ম োে: 

 

 ফাস্তফােনকার নুয়ভাদয়নয তারযখ 

ভর জানুোরয ২০০৮ য়ত রডয়িয ২০১৩ ১৩/০৫/২০০৮ 

১ভ ংয়ারধত জানুোরয ২০০৮ য়ত রডয়িয ২০১৫ ১৫/০৬/২০১৫ 

 



১০। প্রকয়ল্পয ভর কাম েক্রভ: 

 

 *যাভ েক কাম েক্রভ 

 *প্ররক্ষণ প্রদান 

 *মানফান ক্রে/ ংগ্রকযণ 

 *জরয ও গয়ফলণা 

 *প্ররক্ষণ যঞ্জাভ এফং অফাফত্র ক্রে 

 

১১। প্রকল্প ফাস্তফােন:  প্রকল্পটি সুিুবায়ফ ফাস্তফােয়নয জন্য রনয়মাি কভ েকতো প্রকল্প রযচ্ারয়কয দারেত্ব ারন কয়যন - 

 

ক্ররভক কভ েকতোয নাভ ও দরফ দারেত্ব গ্রণ দারেত্ব স্তােয দরেয়ত্বয ধযন 

১ দভা: অবুর ফাায (প্রয়পয),  

ভারযচ্ারক 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয  

০১/০১/২০০৮ ২৪/১১/২০০৮ রতরযি দারেত্ব 

২ রনতাআ চ্ন্দ্র সূত্রধয (প্রয়পয),  

ভারযচ্ারক 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয 

২৩/০২/২০০৯ ০৪/০১/২০১১ রতরযি দারেত্ব 

৩ দভা: অবুর কায়ভ (প্রয়পয),  

ভারযচ্ারক 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয 

০৫/০১/২০১১ ২১/০৩/২০১২ রতরযি দারেত্ব 

৪ দভা: াজাান রভঞা, ভারযচ্ারক 

(রতরযি দারেত্ব) 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয 

২১/০৩/২০১২ ২৮/০৬/২০১৫ রতরযি দারেত্ব 

৫ য়াক কুভায রফশ্বা, রতরযি 

রচ্ফ, রক্ষা ভন্ত্রণারে, ভারযচ্ারক 

(রতরযি দারেত্ব) 

কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয 

২৯/০৬/২০১৫ ৩১/১২/২০১৫ রতরযি দারেত্ব 

 

১২। ভল্যােন িরত: ভল্যােয়নয দক্ষয়ত্র রনয়মাি িরত নুযণ কযা য়েয়ছ- 

 

ক. ররঅয ম োয়রাচ্না; 

খ. ররঅয প্রারপ্তয য য়যজরভন রযদ েন। 

 

১৩। প্রকল্প রযদ েন: প্রকল্পটি রযদ েয়নয রয়ক্ষয ২৩/১১/২০১৭ তারযয়খ প্রকল্প রযচ্ারক (ফতেভান কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয়যয 

ভারযচ্ারক) এয ায়থ দমাগায়মাগপূফ েক তায দপ্তয়য মাওো ে রকন্তু প্রকল্প রযচ্ারক রযদ েন কায়জ য়মারগতা  কয়যনরন। 

 

১৪.০। াধাযন ম েয়ফক্ষণ: 

 

১৪.১। প্রকয়ল্পয ঈয়দ্দয়িয রফযীয়ত জেন: প্রাপ্ত ররঅয নুায়য- 

 

ক্ররভক ঈয়দ্দি জেন 

১ দকন্দ্রীে এফং রফয়কন্দ্রীকৃত ম োয়ে টিরবআটি 

ররর ও ব্যফস্থা ম োয়রাচ্না কযা এফং 

রিারী কযা; 

জাতীে দক্ষতা ঈন্নেন ররর ২০১১ া কযা ে এফং  ‘দক্ষতা 

ঈন্নেন িরত’ প্ররতিা কযা ে  

২ টিরবআটিয ংয়ফদ নীরতা, ভান ও 

প্রারঙ্গকতা বৃরি কযা; 

 

ন্যানার দটকরনকযার এন্ড দবায়কনার দকাোরররপয়কন 

দেভওোকে প্ররতিা কযা ে এফং টিরবআটিয়ত ন্যানার দকাোররটি 

এরঈয়যি রয়েভ প্ররতিা কযা ে 



ক্ররভক ঈয়দ্দি জেন 

৩ ব্যফস্থাক ও রক্ষকয়দয জ্ঞান ও দক্ষতা 

বৃরিয ভােয়ভ টিরবআটি প্ররতিা নভয়ক 

রিারী কযা  

২ স্তয রফরষ্ট আনোকটয দিরনং রয়েভ চ্ালু কযা য়েয়ছ 

৪ সুরফধাফরঞ্চত গ্রয়দয টিরবআটি প্ররতিায়ন 

েভূ েরি বৃরি কযা; 

সুরফধাফরঞ্চত গ্রয়দয টিরবআটি প্ররতিায়ন েভূ েরি বৃরি দয়েয়ছ 

৫ জাতীে ও অেজোরতক চ্াকরযয ফাজাযভখী 

প্ররক্ষণ ব্যফস্থা প্ররতিা কযা।  

প্রকয়ল্পয অওতাে গৃীত প্ররক্ষণ ব্যফস্থা জাতীেবায়ফ স্বীকৃত এফং 

অেজোরতকবায়ফ রফশ্বায়মাগ্য এফং জাতীে ও অেজোরতক চ্াকরয 

ফাজাযভখী 

 

১৪.২। ঈয়দ্দি রজেত না য়র তায কাযণ:  ররঅয ম োয়রাচ্না কয়য প্রকয়ল্পয ঈয়দ্দি রজেত য়েয়ছ ফয়র প্রতীেভান য়েয়ছ। 

 

১৪.৩। ভরনটরযং: প্রাপ্ত ররঅয নুমােী প্রকল্পটি  অআএভআরডয দকান কভ েকতো দ্বাযা রযদ েন কযা েরন। তয়ফ  কারযগরয 

রক্ষা দফাড ে, কারযগরয রক্ষা রধদপ্তয এফং অআএরও এয রফরবন্ন কভ েকতো দ্বাযা একারধকফায রযদ েন কযা য়েয়ছ।তয়ফ প্রকল্প 

রযদ েন প্ররতয়ফদন এ রফবায়গ াওো মােরন। 

 

১৪.৪। রডট: (প্রাপ্ত ররঅয নুমােী) 

 

১৪.৪.১। আন্টাযনার রডট       :  প্রকল্পটিয দকান  আন্টাযনার রডট েরন। 

১৪.৪.২। এক্সটান োর রডট       : *দভ ২০১৪ অআএরও কতৃেক রডট কযা ে। 

                            *দভ ২০১৪ রফয়দী াায্যপুষ্ট প্রকয়ল্পয রডট রফবাগ (পাাড) কতৃেক রডট কযা ে। 

 

১৪.৫। প্রকয়ল্পয অওতাে গৃীত ক্রে কাম েক্রভ: 

 

য়ঙ্গয নাভ ক্রয়েয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ক্রে 

প্ররক্ষণ যঞ্জাভ ও অফাফত্র ১২০০টি ১১২৪টি 

রপ যঞ্জাভ ৬০টি ৫১টি 

জ্বারারন ও লুরিয়কন্ট দথাক দথাক (১০০%) 

 

১৪.৬। কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণ: প্রকয়ল্পয কর য়ঙ্গয কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ ভয়ভ ে ররঅয ম োয়রাচ্নাে প্রতীেভান 

য়েয়ছ। 

 

১৪.৭। ফযাদ্দ ব্যরেত থাকয়র তায রফফযণ: (রক্ষ টাকাে) 

 

 ফযাদ্দ ব্যরেত 

প্রকল্প াায্য ১২৭৫০ ০.২২ 

রজওরফ ৮৫০ ৩০০ 

 

১৪.৮। মানফান  স্থানােয: কারযগরয ও ভাদযাা রক্ষা রফবায়গয ০৯/১১/২০১৭ তারযয়খয ৩৭.০০.০০০০.১২৪.১৭.০১৮.১৭ নং 

স্মাযক দভাতায়ফক দপ্ররযত  ত্র য়ত জানা মাে প্রকয়ল্পয জন্য টিরর নুমােী প্রকয়ল্পয জন্য ৫ টি মানফান ংগ্রয়য ঈয়েখ 

থাকয়রও প্রকল্প চ্রাকারীন  ৩টি মানফান ংগ্র কযা ে । প্রকল্প ভারপ্তয য ংগ্রতকৃত ৩টি মানফান কারযগরয রক্ষা 

রধদপ্তয কতৃেক ফাস্তফােনাধীন রস্কর পয এভিেয়ভন্ট এন্ড দপ্রাডাকটিরবটি (রফএআর) প্রকয়ল্প স্থানােয কযা ে। 

 

১৪.৯। প্রকয়ল্পয প্রবাফ: প্রকয়ল্পয অওতাে গৃ ীত প্ররক্ষণ কাম েক্রভ প্ররক্ষণাথীয়দয কা রযগরয দক্ষতা বৃরিয়ত ােক য়েয়ছ। 

পয়র অেজোরতক েভফাজায়য তায়দয জ  প্রয়ফারধকায  রনরিত য়েয়ছ। ফতেভায়ন অে জোরতক েভফাজায়য  ফাংরায়দী 

কভীয়দয  চ্ারদা ও কভ েংস্থান ঈধ্বেভখী। কারযগরয দক্ষতা বৃরিয ভােয়ভ প্রকল্পটি এয়ত গুরুত্বপূণ ে ফদান দযয়খ দছ ফয়র 

প্রতীেভান য়েয়ছ। 

 



১৫। ভস্যা: 

 

১৫.১। প্রকল্পটি ২০১৫ ায়রয রডয়িয ভায় ভাপ্ত য়রও প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতয়ফদন (ররঅয) অআএভআরডয়ত দপ্রযণ কযা ে  

০৯/১১/২০১৭ তারযয়খ মা অআএভআরডয়ত াওো মাে ১৫/১১/২০১৭ তারযখ । প্রকল্প ভারপ্তয ৩ ভায়য ভয়েররঅয দপ্রযয়ণয 

ফােফাধকতা থাকা য়ত্ত্বও ১ ফছয ১০ ভা য ররঅয দপ্রযণ কযা য়েয়ছ। এত রফরয়ি ররঅয দপ্রযণ কযা                                

য়র ভাঠ ম োয়ে রযদ েন কয়য ফাস্তফােন ম্পয়কে ফরত ওো মাে না; 

 

১৫.২। প্রকল্পটিয ৮ ফছয ফাস্তফােনকায়র ৫ জন কভ েকতো রফরবন্ন  ভে  প্রকল্প রযচ্ারক রয়য়ফ দারেত্ব ারন কয়যন। ফাযফায  

প্রকল্প রযচ্ারক রযফতেন প্রকল্প ফাস্তফােন কাম েক্রয়ভয গ্রগরতয়ক ভন্থয কয়য এফং প্রকয়ল্পয কারিত রক্ষয জেনয়ক ফাধাগ্রস্থ 

কয়য;  

 

১৫.৩। প্রকল্প ফাস্তফােনকাযী কতৃেক্ষ রযদ েন কায়জ য়মারগতা না কযাে প্রক দল্পয ক্রে কাম েক্রভ ও প্ররক্ষণ কাম েক্রভ 

মথামথবায়ফ ম্পাদন কযা য়েয়ছ রকনা তা রনণ েে কযা মােরন; 

 

১৫.৪।  প্রকয়ল্পয রজওরফ খায়তয ব্যরেত ৩০০.০০ রক্ষ টাকা যকারয দকালাগায়য জভা দদো য়েয়ছ রকনা তা ররঅয়য ঈয়েখ  

কযা েরন; (১৪.৭) 

 

১৫.৫।  জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ০৮/০১/২০০৬ তারযয়খয রযত্র নুমােী প্রকয়ল্পয জন্য ংগ্রকৃত মানফান রযফন পুয়র  

জভা দদোয রফধান থাকয়রও তা প্ররতারন না কয়য মানফান ন্য প্রকয়ল্প স্থানােয কযা য়েয়ছ। (১৪.৮) 

 

১৬। অআএভআরডয ভতাভত/ সুারয: 

 

১৬.১।প্রকল্প ভারপ্তয ৩ ভায়য ভয়েররঅয দপ্রযয়ণয ফা েফাধকতা থাকা য়ত্ত্বও ১ ফছয ১০ ভা য ররঅয দপ্রযণ কযা  

য়েয়ছ। রফরয়ি ররঅয দপ্রযয়ণয রফলেটি ভন্ত্রণারে খরতয়ে দদয়খ প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রনকযয়ফ; 

 

১৬.২। প্রকয়ল্পয সুিু ফাস্তফােয়নয স্বায়থ ে ফাযফায প্রকল্প রযচ্ারক রযফতেন না কযায রফল দে ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রন               

কযয়ফ; 

 

১৬.৩।প্রকয়ল্পয  রজওরফ খায়তয ব্যরেত  ৩০০.০০ রক্ষ  টাকা প্রকল্প কতৃেক্ষ যকারয দকালাগায়য জভা কয়যয়ছ রকনা রফলেটি 

ভন্ত্রণারে খরতয়ে দদয়খ প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রনপূফ েক অআএভআরডয়ক ফরত কযয়ফ; 

 

১৬.৪।প্রকয়ল্পয জন্য ংগ্রকৃত মানফান রযফন পুয়র জভা দদোয রফধান থাকয়রও তা না কয়য মানফান ন্য প্রকয়ল্প স্থানােয 

কযায কাযণ খরতয়ে দদয়খ ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রনপূফ েক অআএভআরডয়ক ফরত কযয়ফ; 

 

১৬.৫। ঈযু েি সুারযয়য অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা ম্পয়কে ংরিষ্ট ভন্ত্রণারে অগারভ ১ ভায়য ভয়ে অআএভআরডয়ক ফরত 

কযয়ফ। 



স্দাতক (া) ও ভভান মবাগয়য বক্ষাথবীগদয উফৃবি প্রদান (১ভ ংগাবধত)  
-ীলবক প্রকে ভাবপ্ত ভরূযায়ন প্রবতগফদন 

 
১।       প্রকরেয নাভঃ   স্দাতক (া)  ভভান ম থারয শক্ষাথীরদয উবৃশি প্রদান (১ভ ংরাশধত)।
    

২। (ক) প্রাশনক ভন্ত্রণারঃ  শক্ষা ভন্ত্রণার।  

 (খ) ফাস্তফানকাযী ংস্থাঃ  ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শধদপ্তয। 
 

৩। প্রকরেয ফস্থানঃ   ভগ্র ফাংরারদ। 

 
৪।    প্রকরেয ফাস্তফান ভ  ব্যঃ 

(রক্ষ টাকা) 

প্রাক্কশরত ব্য প্রকৃত ব্য  

 

শযকশেত ফাস্তফানকার প্রকৃত 

ফাস্তফান কার 

শতক্রান্ত 

ব্য (মূর প্রঃ 

ব্যরয %) 

শতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাররয %) 

মূর  

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাশধত 

দভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাশধত  

(টভাদ বৃশি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪২৯৬.০০ 

৩৪২৯৬.০০ 

-- 

৫০১২৬.০০ 

৫০১২৬.০০ 

-- 

২৮৯৫৪.৭০ 

 

জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

-- -- 

 

৫। প্রকরেয ংগশবশিক ফাস্তফান (শক্ষা ভন্ত্রণার রত প্রাপ্ত প্রকে ভাশপ্ত প্রশতরফদন (শশঅয)-এয শবশিরত):  

        

                                                                                                                             (রক্ষ টাকা) 

ক্রশভক 

নং 

ফ থরল নুরভাশদত প্রকে নুমাী 

কারজয ংগ 

ংখ্যা/ 

শযভাণ 

ফ থরল নুরভাশদত প্রকে 

নুমাী  রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

1.  কভ েকতোয়দয টফতন ০৮ জন ৮২.৪৩ ০৮ জন ৫১.৭৭ ০৪ জন 

2.  কভ থচাযীরদয টফতন ০৩ জন ১০.৫০ ০৩ জন ৭.৬৯ ০৩ জন 

3.  বাতাশদ ১১ জন ৪৯.২৬ ১১ জন ৫৩.০৬ ০৭ জন 

4.  শঅআআউ শযচারনা ব্য  টথাক ১৫২.৪৫ টথাক ৬৯.৪৬ টথাক 

5.  াকথ ৬৪টি ২০৪.০০ ৬৪টি ৯৬.৮৪ ৫৪টি 

6.  পযভ  শরপররট শপ্রশন্টং টথাক ৪৫.০০ টথাক ১৪.৯৫ টথাক 

7.  ব্যাংক াশব থ চাজথ @ ২.৫% টথাক ১২০০.৬০ টথাক ৫২৫.১২ টথাক 

8.  
উবৃশি শফতযরণ উরজরা শপরয 

জন্য কশন্টনরজশন্স 

টথাক ১৯২.৮০ টথাক ১৮৮.৬০ টথাক 

9.  
ডাটা এশন্ট এন্ড প্ররশং এয জন্য 

কশন্টনরজশন্স 

টথাক ৪১.৮২ টথাক ২৩.৫১ টথাক 

10.  র্ততী শররঙ্গয শক্ষাথীরদয জন্য ব্য টথাক ১২.০০ টথাক -- টথাক 

11.  ভাউশ এয জন্য কশন্টনরজশন্স টথাক ২.০০ টথাক ২.০০ টথাক 



ক্রশভক 

নং 

ফ থরল নুরভাশদত প্রকে নুমাী 

কারজয ংগ 

ংখ্যা/ 

শযভাণ 

ফ থরল নুরভাশদত প্রকে 

নুমাী  রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ফাস্তফান 

অশথ থক  ফাস্তফ অশথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৭) (৬) 

12.  অঈট দার েং কভ েচ্াযীয়দয দফতন ০৬ জন ১৫.৪২ ০৬ জন  

৩০.৩৯ 

০৬ জন 

13.  অঈট দার েং কভ েচ্াযীয়দয বাতা ০৬ জন ২২.০০ ০৬ জন ০৬ জন 

14.  টভযাভত  ংযক্ষণ টথাক ৫.৫০ টথাক ৩.৭৫ টথাক 

15.  অশথ থক াায্য (উবৃশি, টিউন শপ, 

ফআ-নৄস্তক ক্র, যীক্ষায শপ) 

৮৫৪৫২৬ 

জন 

৪৮০২৪.৩

৬ 

৮৫৪৫২৬ জন ২৭৮২১.৭০ ৫০১৭৭৫ জন 

16.  অফাযত্র (শঅআআউ) ৩৮টি ৪.৩৬ ৩৮টি ৪.৩৬ ৩৮টি 

17.  রপ মন্ত্রারত ১২টি ৬.৮৫ ১২টি ৬.৮৫ ০৪টি 

18.  করম্পঈটায, ল্যাট, আঈরএ, রপ্রন্টায 

(রঅআআঈ ও ভাঈরয জন্য) 

১৩ টট ৭.১৫ ১৪ টট ৭.১৫ ১৪ টট 

19.  রঅআআঈ এয জন্য জী ০১টি ৪৭.৫০ ০১টি ৪৭.৫০ ০১টি 

 টভাট =  ৫০১২৬.০০ -- ২৮৯৫৪.৭০ 

(৫৭.৭৬%) 

-- 

 
৬। কাজ ভাপ্ত থাকরর তায কাযণঃ  

 জুরাআ ২০১১ টথরক জুন ২০১৬ টভারদ ফাস্তফাশত অররাচয এ প্রকেটিয নুরভাশদত ব্য ৫০১২৬.০০ রক্ষ টাকায 

শফযীত প্রকৃত ব্য ররছ ২৮৯৫৪.৭০ রক্ষ টাকা, মা মূর নুরভাশদত ব্য ফযারিয ৫৭.৭৬%। মূরতঃ ‘ প্রধানভন্ত্রীয 

রক্ষা ােতা িাে’ -এয গত ২৪/০৪/২০১৬ তারযয়খ নুরিত ঈয়দষ্টা রযলয়দয ৩ে বাে গৃীত রিাে নুমােী 

অদরাচ্য প্রকয়ল্পয দভোদ বৃরিয কাম েক্রভ স্থরগত কয়য জুরাআ, ২০১৬ য়ত প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা ােতা িাে কতৃেক 

ঈবৃরত্ত কাম েক্রভ রযচ্ারনা কযা ে। তরফ অররাচয প্রকরেয থ থফছযশবশিক ংরাশধত এশডশরত ফযারেয 

শফযীরত তবাগ থ থছাড় এফং তবাগ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ররছ ভরভ থ শশঅয -এ উরেখ কযা ররছ।   

 
 

 

৭। াধাযণ ম থরফক্ষণঃ  

 
৭.১। টভূশভঃ  

 

রক্ষায়ক অযও ঈৎারত কযায রয়ক্ষয ফতেভায়ন রক্ষা ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ৪টি প্রকয়ল্পয ভােয়ভ ভােরভক ও ঈচ্চ 

ভােরভক ম োয়েয ছাত্র-ছাত্রীয়ক ঈবৃরত্ত প্রদান কযা য়চ্ছ। ঈবৃরত্ত কাম েক্রভ স্দাতক ম েে ম্প্রাযণ এফং রফনা দফতয়ন 

রক্ষা গ্রয়ণয সুয়মাগ সৃরষ্ট ও ঈবৃরত্ত প্রদায়নয রয়ক্ষয ৩৪২.৯৬ দকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যয়ে জুরাআ ২০১১ য়ত জুন, 

২০১৬ দভোয়দ ফাস্তফােয়নয রনরভত্ত ম্পূণ ে রজওরফ থ োেয়ন “স্দাতক (া) ও ভভান ম োয়েয ছাত্রীয়দয ঈবৃরত্ত 

প্রদান প্রকল্প”-ীল েক প্রকল্পটি গ্রণ কযা ে। রজওরফ থ োেয়নয অয়রাচ্য এ প্রকয়ল্প ভরতঃ ‘প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা ােতা 

িাে’ য়ত ঈবৃরত্ত প্রদান কযা য়েয়ছ। যফতীয়ত প্রকল্পটি দভাট ৫০১.২৬ দকাটি টাকা (রজওরফ ২০.৯০ দকাটি টাকা 

এফং প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা ােতা িাে (নুদান) ৪৮০.৩৬ দকাটি টাকা) প্রাক্কররত ব্যয়ে ১ জুরাআ, ২০১১ য়ত ৩০ জুন, 

২০১৬ দভোয়দ ংয়াধন কযা ে। ংয়াধয়নয য প্রকয়ল্পয অওতাে ঈ-বৃরত্ত প্রদায়নয দক্ষয়ত্র দভয়েয়দয ৭৫% এফং 

দছয়রয়দয ২৫% এয ংস্থান যাখা ে।  

 



৭.২।  প্রকরেয উরেশ্যঃ  

 স্দাতক ম োয়ে ছাত্র-ছাত্রীয়দয বরতেয ায বৃরি কযা; 

 চাকুরিি সুয াগ এবং উপার্জ ন ক্ষমতা বৃরি কিা; 

 দছাট রযফায এফং জম ায রনেন্ত্রণ কযা; 

 দদয়য দারযদ্রয রফয়ভাচ্ন কযা; 

 দজন্ডায ভতা ও ক্ষভতােন জেন কযা; 

 অথ ে-াভারজক ফস্থায ঈন্নেন কযা। 

 
৭.৩। নুরভাদন ম থাঃ  

 অররাচয  প্রকেটি টভাট ৩৪২৯৬.০০ রক্ষ টাকা  প্রাক্কশরত ব্যর জুরাআ, ২০১১ রত জুন, ২০১ ৬ টভারদ ফাস্তফারনয 

জন্য গত ১৩/০৯/২০১১ তাশযরখ নুশষ্ঠত একরনক বা নুরভাশদত ।  যফতীরত টভাট প্রাক্কশরত ব্য  

৫০১২৬.০০ রক্ষ টাকা শনধ থাযণনফ থক জুরাআ, ২০১১ রত জুন, ২০১ ৬ টভারদ ফাস্তফারনয জন্য গত ২৩/১২/২০১৪ 

তাশযরখ নুশষ্ঠত একরনক বা প্রকেটি ংরাধন কযা । তঃয, ‘ প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা ােতা িাে’ -এয গত 

২৪/০৪/২০১৬ তারযয়খ নুরিত ঈয়দষ্টা রযলয়দয ৩ে বাে গৃীত রিাে নুমােী অয়রাচ্য প্রকয়ল্পয দভোদ বৃরিয 

কাম েক্রভ স্থরগত কয়য জুরাআ, ২০১৬ য়ত প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা ােতা িাে কতৃেক ঈবৃরত্ত কাম েক্রভ রযচ্ারনা কযা 

ে। 

 

৭.৪। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ  

প্রকরেয মূর কাম থক্রভগুররা ররা - কভ েকতো  কভ থচাযীরদয টফতন   বাতাশদ, শঅআআউ শযচারনা ব্য, াকথ, 

পযভ  শরপররট শপ্রশন্টং, ব্যাংক াশব থ চাজথ @ ২.৫%, উবৃশি শফতযরণ উরজরা শপরয জন্য কশন্টনরজশন্স, 

ডাটা এশন্ট এন্ড প্ররশং এয জন্য কশন্টনরজশন্স , র্ততী শররঙ্গয শক্ষাথীরদয জন্য ব্য , ভাউশ এয জন্য কশন্টনরজশন্স , 

অঈট দার েং কভ েচ্াযীয়দয দফতন , অঈট দার েং কভ েচ্াযীয়দয বাতা, টভযাভত  ংযক্ষণ , অশথ থক াায্য (উবৃশি, 

টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র, যীক্ষায শপ) , অফাযত্র (শঅআআউ) , রপ মন্ত্রারত, করম্পঈটায, ল্যাট, 

আঈরএ, রপ্রন্টায (রঅআআঈ ও ভাঈরয জন্য), রঅআআঈ এয জন্য জী -১টি প্রভৃরত। 

 

 
 

   

৭.৫। প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকরেয সুষ্ঠ  ফাস্তফারনয জন্য প্রকে টভারদ শনম্নফশণ থত কভ থকতথা প্রকে শযচাররকয দাশরত্ব 

শনরাশজত শছররনঃ 

  

ক্র: নং প্রকে শযচাররকয  নাভ দাশত্ব গ্রণ দাশত্ব স্তান্তয ভন্তব্য 

১। জনাফ জদ টভাঃ টভাজারম্মর ক 

ধ্যাক (ফাংরা) 

২৩.০৫.২০১২ ৩০.০৬.২০১৬ নণ থকারীন 

  

 

৭.৬। প্রকে শযদ থনঃ  অররাচয প্রকরেয অতা  যংনৄয   রারভশনযাট টজরা গৃীত কাম থক্রভ গত  ১৮-১০-২০১৭ 

তাশযরখ এফং শররট  সুনাভগঞ্জ টজরা  গৃীত কাম থক্রভ  মথাক্ররভ  গত ১১-১০-২০১৭   ১২-১০-২০১৭ তাশযরখ  

রযজশভন শযদ থন কযা । শযদ থ নকারর প্রকে ংশেি কভ থকতথাগণ , শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূরয ধ্যক্ষ  ন্যা ন্য 

শক্ষকবৃন্দ উশস্থত শছররন। প্রকেটিয অতা শযদ থনকৃত শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূরয শফফযণ শনম্নরূঃ  

 

৭.৬.১  যংনৄয টজরায কাম থক্রভ: 

ক) কাউশনা রডগ্রী কররজ: এ প্রশতষ্ঠানটি ১৯৭২ ারর স্থাশত ররছ।  উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায 

শপ ফাফদ ফাশল থক শক্ষাথী প্রশত টভাট ৪৯০০ টাকা ারয ২০১৪-১৫ শক্ষাফরল থয ৩৮০ জন শক্ষাথীয ভরধ্য (ছাত্র ২৩৫ জন  ছাত্রী 

১৪৫ জন) ১১৮ জন শক্ষাথীরক টভাট ৫,৭৮,২০০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। একআবারফ ২০১৩-১৪ শক্ষাফরল থয ৩৯০ জন 

শক্ষাথীয ভরধ্য (ছাত্র ২৬৯ জন  ছাত্রী ১২১ জন) ১২৯ জন শক্ষাথীরক (ছাত্র ৪৯ জন  ছাত্রী ৮০ জন) টভাট ৬,৩২,১০০/- টাকা 



প্রদান কযা ররছ। উরেখ্য টম, এ প্রশতষ্ঠারনয  ২০১৪-১৫, ২০১৩-১৪ ও ২০১২-১৩ রক্ষাফয়ল েয ফ েয়ভাট ৬০ জন চূড়াে 

ভয়নানীত রক্ষাথী ঈবৃরত্তয টাকা ােরন জানা মাে। 

 

খ) ধা-াতগাড়া ফােতুর ভৄকাযযভ ভয়ডর কারভর ভাদযাাঃ এ প্রশতষ্ঠারন টভাট  শক্ষাথীয ংখ্যা ৫৩২ জন ( ছাত্র 

৪১২ জন  ছাত্রী ১২০ জন)। প্রশতষ্ঠানটিরত  উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১২-১৩ 

থ থফছরয ২১ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী) টভাট ১,১৮,০২০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। একআবারফ ২০১৩-১৪ থ থফছরয ৪৯ জন 

শক্ষাথীরক (ছাত্র ১২ জন  ছাত্রী ৩৭ জন) টভাট ২,৭৫,৩৮০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। তরফ উবৃশি শফতযণ কাম থক্রভ ডাচ-

ফাংরা ব্যাংরকয টভাফাআর ব্যাশকং-এয অতা মাা ২০১৪-১৫ থ থফছরয প্রশতষ্ঠান শবশিক শফতযণকৃত রথ থয শযভান 

শযদশ থত প্রশতষ্ঠান  উরজরা ভাধ্যশভক শক্ষা শপ রত াা মাশন। 

 

৭.৬.২ রারভশনযাট টজরায কাম থক্রভ:  

 

ক) রারভশনযাট অদ থ শডগ্রী কররজ: এ প্রশতষ্ঠারন উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১২-১৩ 

থ থফছরয ১৩৯ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী ১০৬ জন  ছাত্র ৩৩ জন) টভাট ৫,৩৩,৯০০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। একআবারফ 

২০১৩-১৪ থ থফছরয ১১৫ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী ৭৯ জন  ছাত্র ৩৬ জন) টভাট ৬,০৫,২৬০/- টাকা এফং ২০১৪-১৫ থ থফছরয 

৪০ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী ২৬ জন  ছাত্র ১৪ জন) টভাট ১,৯৬,০০০/- টাকা শফতযণ কযা ররছ। 

 

খ) াশিফাড়ী শডগ্রী কররজ: এ প্রশতষ্ঠারন উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১২-১৩ থ থফছরয 

১০৫ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী) টভাট ৫,৯০,১০০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। একআবারফ ২০১৩-১৪ থ থফছরয ১৫৭ জন শক্ষাথীরক 

(ছাত্রী ১৪৫ জন  ছাত্র ১২ জন) টভাট ৮,৮২,৩৪০/- টাকা শফতযণ কযা ররছ। তরফ উবৃশি শফতযণ কাম থক্রভ ডাচ-ফাংরা 

ব্যাংরকয টভাফাআর ব্যাশকং-এয অতা মাা ২০১৪-১৫ থ থফছরয প্রশতষ্ঠান শবশিক শফতযণকৃত রথ থয শযভান শযদশ থত 

প্রশতষ্ঠান  উরজরা ভাধ্যশভক শক্ষা শপ রত াা মাশন। 

 

৭.৬.৩ শররট টজরায কাম থক্রভ:  

 

ক) নুযজাান টভরভাশযার ভশরা শডগ্রী কররজ:  এ প্রশতষ্ঠানটি ২০০০ ারর স্থাশত ররছ।  এ প্রশতষ্ঠারন উবৃশি, 

টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১২-১৩ শক্ষাফরল থয ৫৩ জন শক্ষাথীরক টভাট ১,২৭,২০০/- টাকা প্রদান 

কযা ররছ। একআবারফ ২০১৩-১৪ শক্ষাফরল থয ১৪০ জন শক্ষাথীরক টভাট ৬,৮৬,০০০/- টাকা শফতযণ কযা ররছ। 

 

খ) ভআনউশেন অদ থ ভশরা কররজ: এ প্রশতষ্ঠারন উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১৩-১৪ 

থ থফছরয শফশবন্ন শক্ষাফরল থয টভাট ৬২ জন শক্ষাথীরক টভাট ৩,২০,৩৪০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। তরফ উবৃশি শফতযণ 

কাম থক্রভ ডাচ-ফাংরা ব্যাংরকয টভাফাআর ব্যাশকং-এয অতা মাা ২০১৪-১৫ থ থফছরয প্রশতষ্ঠান শবশিক শফতযণকৃত রথ থয 

শযভান শযদশ থত প্রশতষ্ঠান  উরজরা ভাধ্যশভক শক্ষা শপ রত াা মাশন। 

 

গ) ভদনরভান কররজ:  এ প্রশতষ্ঠারন উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১৩-১৪ থ থফছরয 

শফশবন্ন শক্ষাফরল থয টভাট ৪৮৩ জন শক্ষাথীরক টভাট ২৭,১৪,৪৬০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। তরফ উবৃশি শফতযণ কাম থক্রভ 

ডাচ-ফাংরা ব্যাংরকয টভাফাআর ব্যাশকং-এয অতা মাা ২০১৪-১৫ থ থফছরয প্রশতষ্ঠান শবশিক শফতযণকৃত রথ থয শযভান 

শযদশ থত প্রশতষ্ঠান  উরজরা ভাধ্যশভক শক্ষা শপ রত াা মাশন। 

 

৭.৬.৪ সুনাভগঞ্জ টজরায কাম থক্রভ:  

 

ক) ফাদাঘাট শডগ্রী কররজ:  প্রশতষ্ঠানটি সুনাভগঞ্জ টজরায তাশযনৄয উরজরা ১৯৯৪ স্থাশত ররছ। এ প্রশতষ্ঠারন 

উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র এফং যীক্ষায শপ ফাফদ ২০১৩-১৪ শক্ষাফরল থয ৪২ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী ৩৫ জন  ছাত্র ৭ 

জন) টভাট ২,০৫,৮০০/- টাকা প্রদান কযা ররছ। একআবারফ ২০১৪-১৫ শক্ষাফরল থয ৬৪ জন শক্ষাথীরক (ছাত্রী ৫৪ জন  ছাত্র 

১০ জন)  টভাট ৩,১৩,৬০০/- টাকা শফতযণ কযা ররছ। 



 

৭.৭। মূল্যান িশত ( Methodology) :  মূল্যান প্রশতরফদনটি প্রণটণ শনরম্নাক্ত িশত (Methodology) নুযণ কযা 

ররছঃ 

(ক) শডশশ, ভশনটশযং শযরাট থ  শফশবন্ন বা প্রকাশত প্রশতরফদন ম থাররাচনা;  

(খ) ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয ম থাররাচনা; 

(গ) PEC, Steering Committee  শফশবন্ন গুরুত্বনণ থ বায কাম থশফফযণী ম থাররাচনা; 

(ঘ) কারজয ভান  ফাস্তফ গ্রগশত মাচাআ  তথ্য ংগ্ররয জন্য রযজশভরন শযদ থন; এফং  

(ঙ) প্রাপ্ত তরথ্যয শবশিরত ংশেি কভ থকতথারদয ারথ অররাচনা। 

 

৮। প্রকরেয অশথ থক  ফাস্তফান গ্রগশত শফরেলণঃ   
 

৮.১। অশথ থক গ্রগশতঃ  জুরাআ ২০১১ টথরক জুন ২০১৬ টভারদ ফাস্তফাশত অররাচয এ প্রকেটিয নুরভাশদত ব্য 

৫০১২৬.০০ রক্ষ টাকায শফযীত প্রকৃত ব্য ররছ ২৮৯৫৪.৭০ রক্ষ টাকা, মা নুরভাশদত ব্য ফযারিয ৫৭.৭৬%। 

মূরতঃ ‘প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা ােতা িাে’ -এয গত ২৪/০৪/২০১৬ তারযয়খ নুরিত ঈয়দষ্টা রযলয়দয ৩ে বাে 

গৃীত রিাে নুমােী অয়রাচ্য প্রকয়ল্পয দভোদ বৃরিয কাম েক্রভ স্থরগত কয়য জুরাআ, ২০১৬ য়ত প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা 

ােতা িাস্ট কতৃেক ঈবৃরত্ত কাম েক্রভ রযচ্ারনা কযা ে। তরফ অররাচয প্রকরেয থ থফছযশবশিক ংরাশধত 

এশডশরত ফযারেয শফযীরত তবাগ থ থছাড় এফং তবাগ অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত ররছ ভরভ থ শশঅয -এ 

উরেখ কযা ররছ।  ররঅয এ ঈয়েরখত প্রকেটিয নুকূরর ২০ ১১-১২ রত  ২০১৫-১৬ থ থফছয  ম থন্ত ভর 

ংরাশধত ফাশল থক উন্নন কভ থসূচীয অতা ফযাে, ফমুশক্ত  ব্য শনরম্ন টদখারনা রঃ  

                                                                                                                                        (রক্ষ টাকা) 

অশথ থক 

ফৎয 

ংরাশধত ফযাে থ থছাড় ব্য 

টভাট টাকা প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা 

াতা ট্রাি 

টভাট টাকা প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা 

াতা ট্রাি 

২০১১-১২ ১.০০ ১.০০ - ১.০০ ১.০০ ১.০০ - 

২০১২-১৩ ৭৪৫২.৩২ ১৫৭.০০ ৭২৯৫.৩২ ৭৪৫২.৩২ ৭৪৫২.৩২ ১৫৭.০০ ৭২৯৫.৩২ 

২০১৩-১৪ ৯৪৬৫.০০ ৩০০.০০ ৯১৬৫.০৩ ৯৪৬৫.০০ ৯৪৬৫.০০ ৩০০.০০ ৯১৬৫.০৩ 

২০১৪-১৫ ১১৭৩৬.০০ ৩৭৫.০০ ১১৩৬১.৩৫ ১১৭৩৬.০০ ১১৭৩৬.০০ ৩৭৫.০০ ১১৩৬১.৩৫ 

২০১৫-১৬ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ - 

টভাট ২৮৯৫৪.৭০ ১১৩৩.০০ ২৭৮২১.৭০ ২৮৯৫৪.৭০ ২৮৯৫৪.৭০ 

(১০০%) 

১১৩৩.০০ ২৭৮২১.৭০ 

                                                                             

৮.২।    প্রধান প্রধান ংরগয  অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শফরেলণঃ  প্রকেটিয ঙ্গশবশিক অশথ থক  ফাস্তফ গ্রগশত শনরম্ন 

ম থাক্ররভ ফণ থনা কযা রঃ 

8.2.1 কভ েকতো ও কভ েচ্াযীয়দয টফতন: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ১১ জনফর (কভ েকতো ও কভ েচ্াযী) এয টফতন বাতা ফাফদ ৯২.৯৩ 

রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত শশঅয -এ ফাস্তফ গ্রগশতরত ০৭ জনফর এফং ৫৯.৪৬ রক্ষ টাকা ব্য টদখারনা ররছ।  

8.2.2 বাতাশদ: শডশশ’য ংস্থান নুমাী  ১১ জনফয়রয জন্য বাতাশদ ফাফদ  ৪৯.২৬ রক্ষ টাকা টথাক ফযারেয শফযীরত 

৫৩.০৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ, মা এ ংরগয ফযারেয ৭.৪১% টফশ।  
8.2.3 শঅআআউ শযচারনা ব্য: শডশশ’য ংস্থান নুমাী শঅআআউ শযচারনা ব্য  ফাফদ ১৫২.৪৫ রক্ষ টাকা টথাক ফযারেয 

শফযীরত ৬৯.৪৬ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৪৫.৫৬%। 



8.2.4 াকথ: াকথ ফাফদ শডশশ’য ংস্থান নুমাী ২০৪.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ৯৬.৮৪ রক্ষ টাকা ব্য 

ররছ। শডশশ’টত ৬৪টি াকথ কযায রক্ষযভাত্রায শফযীরত ৫৪টি াকথ কযা ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত 

৪৭.৪৮% থ থাৎ ফাস্তফ গ্রগশত ৮৪.৩৮%। 
8.2.5 পযভ  শরপররট শপ্রশন্টং: শডশশ’য ংস্থান নুমাী  পযভ  শরপররট শপ্রশন্টং  ফাফদ  ৪৫.০০ রক্ষ টাকা টথাক 

ফযারেয শফযীরত ১৪.৯৫ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ অশথ থক গ্রগশত ৩৩.২২%। 
8.2.6 ব্যাংক াশব থ চাজথ @ ২.৫%: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ব্যাংক াশব থ চাজথ ফাফদ ১২০০.৬০ রক্ষ টাকা টথাক ফযারেয 

শফযীরত ৫২৫.১২ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ এরক্ষরত্র অশথ থক গ্রগশত ৪৩.৭৪%। 
8.2.7 উবৃশি শফতযরণ উরজরা শপরয জন্য কশন্টনরজশন্স: শডশশ’য ংস্থান নুমাী উবৃশি শফতযরণ উরজরা শপরয জন্য 

কশন্টনরজশন্স ফাফদ ১৯২.৮০ রক্ষ টাকা  টথাক  ফযারেয শফযীরত ১৮৮.৬০ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। এরক্ষরত্র অশথ থক 

গ্রগশত ৯৭.৮২%। 
8.2.8 ডাটা এশন্ট এন্ড প্ররশং এয জন্য কশন্টনরজশন্স: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ডাটা এশন্ট এন্ড প্ররশং এয জন্য কশন্টনরজশন্স 

৪১.৮২ রক্ষ টাকা টথাক ফযারেয শফযীরত ২৩.৫১ রক্ষ টাকা ব্য ররছ। থ থাৎ এরক্ষরত্র অশথ থক গ্রগশত ৫৬.২২%। 

8.2.9 অশথ থক াায্য (উবৃশি, টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র, যীক্ষায শপ): শডশশ’য ংস্থান নুমাী 854526 জরনয উবৃশি, 

টিউন শপ, ফআ-নৄস্তক ক্র, যীক্ষায শপ  ফাফদ 48024.36 রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত 501775 জনরক টভাট  

27821.7 রক্ষ টাকা টদা ররছ। থ থাৎ এরক্ষরত্র অশথ থক গ্রগশত ৫৭.৯৩% এফং ফাস্তফ গ্রগশত ৫৮.৭২% পন্ন 

ররছ। 

8.2.10 রঅআআঈ এয জন্য জী: শডশশ’য ংস্থান নুমাী ১টি জী ক্র ফাফদ ৪৭.০০ রক্ষ টাকা ফযারেয শফযীরত ম্পূন থ 

ফযােআ জী ক্রর ব্য কযা ররছ। থ থাৎ অশথ থক এফং ফাস্তফ গ্রগশত ১০০% পন্ন ররছ। 

 

৯।  প্রকরেয উরেশ্য  জথনঃ  
 

শযকশেত উরেশ্য জথন 

(ক)  উবৃশি প্রদারনয ভাধ্যরভ স্দাতক (া) ম থারয 

শক্ষাথী বশতথয ায বৃশি কযা; 

(ক)  উবৃশি প্রদারনয ভাধ্যরভ স্দাতক (া) ম থারয শক্ষাথী 

বশতথয ায বৃশি টররছ ভরভ থ শশঅয এ উরেখ কযা 

ররছ;  

(খ)  কভ থংস্থান  ঈাজেন ক্ষভতা  বৃশিরত াতা 

কযা; 

(খ)  কভ থংস্থান  ঈাজেন ক্ষভতা  বৃশিরত াক ররছ  

ভরভ থ শশঅয এ উরেখ কযা ররছ; 

(গ)  উবৃশি গ্রণকাযী শক্ষাথীরদয শফরলবারফ 

টভররদয শডগ্রী ম থন্ত টরখাড়া মৄক্ত টযরখ টছাট 

শযফায  জনংখ্যা বৃশি শনন্ত্ররন াতা 

কযা;  

(গ)  উবৃশি গ্রণকাযী শক্ষাথীরদয শফরলবারফ টভররদয 

শডগ্রী ম থন্ত টরখাড়া মৄক্ত টযরখ টছাট শযফায  

জনংখ্যা বৃশি শনন্ত্ররন াক ররছ ভরভ থ শশঅয 

এ উরেখ কযা ররছ;  

(ঘ)  অথ থ-াভাশজক উন্নরন টভররদয ংগ্রণ বৃশি 

তথা দজন্ডায ভতা ও নাযীয ক্ষভতান বৃশি 

কযা;  

 

(ঘ)  অথ থ-াভাশজক উন্নরন টভররদয ংগ্রণ বৃশি তথা 

দজন্ডায ভতা ও নাযীয ক্ষভতান বৃশি ররছ ভরভ থ 

শশঅয এ উরেখ কযা ররছ; 

(ঙ)  উবৃশিয ভাধ্যরভ অশথ থক সুশফধা শদর দাশযদ্রয 

দ্যযীকযণ কাম থক্রভরক তযাশিত কযা; 

(ঙ)  উবৃশিয ভাধ্যরভ অশথ থক সুশফধা শদর দাশযদ্রয দ্যযীকযণ 

কাম থক্রভরক তযাশিত ররছ ভরভ থ শশঅয এ উরেখ 

যররছ। 

(চ)   অথ ে-াভারজক ফস্থা  মূল্যরফারধয উন্নন; 

 

(চ)   অথ ে-াভারজক ফস্থা  মূল্যরফারধয উন্নন ররছ  ভরভ থ 

শশঅয এ উরেখ কযা ররছ। 
 

ভয়ভ ে ররঅয- এ ঈয়েখ অয়ছ । তযব 

প্রকেটি ফাস্তফারনয পরর স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে শক্ষাথীয ে-অউরটয ায হ্রা, অত্ম-কভ েংস্থান 



তথা কভ েংস্থায়নয সুয়মাগ বৃরি, নাযী ক্ষভতান বৃশি এফং রফ থাশয  াভাশজক রচতনতা বৃশি  শফলক টকান 

ভীক্ষা শযচারনা ংক্রান্ত তথ্য শশঅযএ উরেখ টনআ ফা ংশেি কভ থকতথাগণ এ পরকথ সুশনশদ থিবারফ জানারত 

ারযনশন। 

 

১১।   প্রকরেয প্রবাফঃ ভন্ত্রণার কর্তথক টপ্রশযত শশঅয-এ শনরম্নাক্ত প্রতযক্ষ  রযাক্ষ প্রবাফমূ উরেখ কযা ররছ টম, 

 

১১.১।  প্রতযক্ষ প্রবাফঃ 

 

 স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে ছাত্রী বরতেয ায ২০১১ ার দথয়ক ২০১৫ ায়র বৃরি দয়েয়ছ ৩৬.৫০% (ঈৎ: 

ব্যানয়ফআ); 

 স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে ছাত্র বরতেয ায ২০১১ ার দথয়ক ২০১৫ ায়র বৃরি দয়েয়ছ ৪৩.৫৯% (ঈৎ: 

ব্যানয়ফআ); 

 স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে ছাত্র-ছাত্রীয ে অউট টযট করভরছ; 

 স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে ছাত্র ও ছাত্রী বরতেয নুায়তয ব্যফধান কয়ভয়ছ। 

 

১১.২। য়যাক্ষ প্রবাফঃ 

 উবৃশি সুশফধারবাগীরদয ভরধ্য াভাশজক রচতনতা বৃশি টররছ, মা তাঁরদয শফফারক শযনত ফর শনররছ; 

 স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে রক্ষাথীয়দয অত্ম-কভ েংস্থান তথা কভ েংস্থায়নয সুয়মাগ বৃরি কয়যয়ছ; 

 ছাত্রীয়দয ভয়ে য়চ্তনতা বৃরি, মা দভায়টয ওয জনংখ্যা বৃরিয ায হ্রায় প্রবাফ দপয়রয়ছ। 

 

১২। ভস্যাঃ  

12.1 অররাচয এ প্রকরেয অতা ঈবৃরত্তয সুরফধাপ্রাপ্ত রযদর েত কয়রজভয় ঈয়েখ্যয়মাগ্য ংখ্যক রক্ষাথী ঈবৃরত্ত 

প্রারপ্তয জন্য চূড়ােবায়ফ ভয়নানীত য়েও ঈবৃরত্তয টাকা াআরন ফয়র জানা মাে। এয়েঁয ভয়ে য়নয়কআ প্রথভ রকরস্তয 

টাকা দয়েও য়যয রকরস্ত য়ত টাকা াআরন ফয়র প্রতীেভান ে। রফয়ল কয়য, বদফচ্েয়নয রবরত্ত রযদর েত 

কয়রজভয়য ভয়ে কাঈরনো রডগ্রী কয়রজ, যংপুয এয ২০১৪-১৫, ২০১৩-১৪ ও ২০১২-১৩ রক্ষাফয়ল েয ফ েয়ভাট ৬০ 

জন চূড়াে ভয়নানীত রক্ষাথী মাযা ঈবৃরত্তয টাকা ােরন, তাঁয়দয তাররকা (দভাফাআর একাঈন্ট নিয) 

রযদ েনকায়র কয়রজ কতৃেক্ষ য়ত াওো মাে। াাার, রারভরনযাট দয ঈয়জরায ৩টি রক্ষা প্ররতিান (ক) 

রারভরনযাট যকারয কয়রজ (খ) রারভরনযাট দনছারযো কারভর ভাদ্রাা (গ) রারভরনযাট অদ ে রডগ্রী কয়রজ -এ 

২০১৪-১৫ রক্ষাফয়ল েয মথাক্রয়ভ ৬০ জন, ২ জন ও ১ জন রক্ষাথী প্রাপ্য ঈবৃরত্তয টাকাে াআরন ফয়র রযদ েনকায়র 

এয়েঁয তাররকা (দভাফাআর একাঈন্ট নিয)  াওো মাে। ফরণ েতাফস্থাে াযা দদব্যার ফাস্তফারেত এ প্রকয়ল্পয 

অওতাে প্রাপ্য ঈবৃরত্তয টাকা না াওোয রচ্ত্র নুয়ভে।  

12.2 ঈবৃরত্ত প্রদান কাম েক্রয়ভয দেকয়াল্ডায দমভন - সুরফধায়বাগী রক্ষাথী, রক্ষাপ্ররতিান প্রধান, ঈয়জরা ভােরভক রক্ষা 

রপ, ডাচ্-ফাংরা ব্যাংক এফং প্রকল্প ংরিষ্টয়দয ভয়ে ভন্বয়েয বাফ রছর ভয়ভ ে প্রতীেভান য়েয়ছ। 

12.3 ঈবৃরত্ত প্রদান কাম েক্রয়ভ ংরিষ্ট ডাচ্ -ফাংরা ব্যাংয়কয য়মারগতা  শছর ফরর সুরফধায়বাগী রক্ষাথী , রক্ষাপ্ররতিান 

প্রধান, ংরিষ্ট ঈয়জরা ভােরভক রক্ষা রপায়যয রনকট জানা মাে। রফয়ল কয়য দকান রকছু ংয়াধন , দভাফাআর 

একাঈন্ট নিয ংক্রাে র্ভর -ভ্রারে, এএভএ ংক্রাে ত্রুটি প্রভৃরত দক্ষয়ত্র ডাচ্ -ফাংরা ব্যাংয়কয য়মারগতায বাফ 

রছর ভয়ভ ে রযদর েত কয়রজভ য়ত জানা মাে। াাার , ঈয়জরা/কয়রজ রবরত্তক চূড়াে রফতযণকৃত ঈবৃরত্তয 

টাকায রযভাণ ও রক্ষাথীয ংখ্যা ংক্রাে তথ্যারদ /দেটয়ভন্ট ডাচ্ -ফাংরা ব্যাংক য়ত াওো না ফয়র জানা মাে। 

থচ্ ঈবৃরত্ত কাম েক্রভ ভরনটরযং এয জন্য এ ংক্রাে তথ্যারদ /দেটয়ভন্ট রফয়ল প্রয়োজন। এছা ড়া, ঈবৃরত্তয টাকা 

রফতয ণ ংক্রাে ডাচ্ -ফাংরা ব্যাংয়কয রনরদষ্ট দকান দর /দডস্ক না থাকাে কারিত ব্যাংক দফা াওো মােরন ফয়র 

জানা মাে। 



12.4 ঈবৃরত্তয প্রারপ্তয তোফরী পূযণপূফকে রক্ষাথীয়ক একফায চূড়ােবায়ফ ভয়নানীত কযায য রফরবন্ন কাযয়ণ প্রয়দে তে 

বঙ্গ কযয়রও (দমভন: প্রয়োজনীে ঈরস্থরতয ায না থাকয়র , ে অঈট য়র , েেয়ন রনেরভত য়র ফা স্বচ্ছর 

রযফায়য রফফা য়র প্রভৃরত ) ঈি রক্ষাথী ফাদ রদয়ে নতুন দমাগ্য রক্ষাথীয়ক ভয়নানীত কযায প্ররক্রো খুফ জটির ও 

ভোয়ক্ষ রছর ফয়র জানা মাে। 

12.5 কারযগরয জটিরতায কাযয়ণ দভাফাআয়র এ এভএভ না াওোে রক্ষাথীয়দয দবাগারে দাায়ত য়েয়ছ ভয়ভ ে ংরিষ্টযা 

জানান। এছাড়া ঈবৃরত্তয টাকা দভাফাআয়রয ভােয়ভ রফতযয়ণয দক্ষয়ত্র ররকঈরযটি প্রফয়রভ তথা তথ্যারদ যাক কযায 

ভস্যাও রছর ভয়ভ ে রযদ েয়ন জানা মাে। 

12.6 টদব্যাশ শফশবন্ন উন্নন প্রকরেয ভাধ্যরভ উবৃশি কাম থক্রভ শযচাশরত রে ফরর উবৃশি প্রাশপ্তয টক্ষরত্র ডুশপ্লরকন 

া ম্ভাফনা শছর ফরর শযরশক্ষত । 

12.7 প্রকেটি ফাস্তফারনয পরর স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে শক্ষাথীয ে-অউরটয ায হ্রা, অত্ম-কভ েংস্থান তথা 

কভ েংস্থায়নয সুয়মাগ বৃরি, নাযী ক্ষভতান বৃশি এফং রফ থাশয  াভাশজক রচতনতা বৃশি  শফলক টকান ভীক্ষা 

শযচারনা ংক্রান্ত তথ্য শশঅযএ উরেখ টনআ ফা ংশেি কভ থকতথাগণ এ পরকথ সুশনশদ থিবারফ জানারত ারযনশন;  

 

১৩।    সুাশযঃ  

13.1 অররাচয এ প্রকরেয অতা টদব্যাশ দ কর রক্ষাথী ঈবৃরত্ত প্রারপ্তয জন্য চূড়ােবায়ফ ভয়নানীত য়েও ঈবৃরত্তয 

টাকা ােরন - তাঁয়দয বিষয়টি প্রশাসবিক মন্ত্রণালয় খবিয়য় দেখয়ি পায়ে। অর্ থাৎ পদ্ধবি িা বিিেণগি ত্রুটিে কােয়ণ 

উপবৃবি প্রাবি হয়ি িবিি বশক্ষার্ীয়েে দক্ষয়ে প্রয়োজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কো দেয়ি পায়ে। উয়েখ্ ে, প্রধানভন্ত্রীয রক্ষা 

ােতা িাে’ কতৃেক রযচ্ারনাধীন স্নািক (পাশ) িা সমমাি পে থায়য়ে উপবৃবিে চলমাি কাে থক্রম হয়ি িবিি 

বশক্ষার্ীয়েে িয়কয়া সমন্বয় কো োয় বকিা িা বিয়িচিা কো দেয়ি পায়ে।  

13.2 বরফষ্যয়ত ঈবৃরত্ত প্রদান কাম েক্রয়ভয দেকয়াল্ডায দমভন - সুরফধাদবাগী রক্ষাথী , রক্ষাপ্ররতিান প্রধান , ঈয়জরা 

ভােরভক রক্ষা রপ, ব্যাংক কভ েকতো এফং প্রকল্প ংরিষ্টয়দয ভয়ে ভন্বে দজাযদায কযা ফাঞ্চনীে।  

13.3 ঈবৃরত্ত কাম েক্রভ রযচ্ারনায জন্য দভাফাআর ব্যারকং -এয দক্ষয়ত্র ংরিষ্ট ব্যাংয়কয অেরযক ওো প্রয়োজন। রফয়ল 

কয়য ঈবৃরত্তয টাকা প্রারপ্তয কারযগরয জটিরতা , র্ভর-ভ্রারে ংয়াধন এফং রফতযণকৃত য়থ েয ঈয়জরা /কয়রজ রবরত্তক 

রফফযণী প্রদান ংক্রাে রফলয়ে ব্যাংকয়ক মথামথ রনয়দ েনা দদো দময়ত ায়য। দয়ক্ষয়ত্র ঈবৃরত্ত ংক্রাে দফা প্রারপ্তয 

জন্য ংরিষ্ট ব্যাংয়কয দকান দর/দডস্ক রনরদ েষ্ট কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দময়ত ায়য।  

13.4 ঈবৃরত্ত প্রারপ্তয তোফরী দকান রক্ষাথী বঙ্গ কযয়র (দমভন: প্রয়োজনীে ঈরস্থরতয ায না থাকয়র , ে অঈট য়র , 

েেয়ন রনেরভত য়র ফা স্বচ্ছর রযফায়য রফফা য়র প্রভৃরত ) বৃরত্তয যফতী রকরস্তয়ত ঈি রক্ষাথী দক ফাদ রদয়ে 

নতুন দমাগ্য রক্ষাথীয়ক ভয়নানীত কযায প্ররক্রো জতয কযা প্রয়োজন। 

13.5 রক্ষাথীয়দয দবাগারে কভায়ত কারযগরয জটিরতা য়জ দূযীকযয়ণয ব্যফস্থা দভাফাআর ব্যাংরকং -এয ররকঈরযটি 

প্রফয়রভ তথা তথ্যারদ যাক ওোয রফলয়ে রক্ষাথীয়দয য়চ্তনতা বৃরিয ঈয়দ্যাগ রনয়ত দফ। 

13.6 টদব্যাশ শফশবন্ন উন্নন প্রকে রত উবৃশি প্রাশপ্তয টক্ষরত্র ডুশপ্লরকন মারত না টশদরক রক্ষয যাখা প্ররাজন।  

13.7 প্রকেটি ফাস্তফারনয পরর স্দাতক (া) ফা ভভান ম োয়ে শক্ষাথীয ে-অউরটয ায হ্রা, অত্ম-কভ েংস্থান তথা 

কভ েংস্থায়নয সুয়মাগ বৃরি, নাযী ক্ষভতান বৃশি এফং রফ থাশয  াভাশজক রচতনতা বৃশি  শফলক টকান ভীক্ষা 

শযচারনা করয ভীক্ষায পরাপর অআএভআশড’য রঙ্গ টায কযা টমরত ারয।  


