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প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অথ থ বছরেে এমিমিভুক্ত সিাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রমিরবদরনে উিে
িন্ত্রণালয়/মবভাগমভমিক সাে-সংরক্ষি
ক্র.
নং

িন্ত্রণালরয়ে
নাি

মিাট
সিাপ্ত
প্রকরেে
সংখ্যা

১
১

২
৩
প্রাথমিক ও ৩
িন্ত্রণালয়

সিাপ্ত প্রকরেে ধেণ

মূল সিয় ও ব্যরয়ে তুলনা

মবমনরয়াগ
প্রকরেে
সংখ্যা

কামেগেী
সহায়িা
প্রকরেে
সংখ্যা

মেমিমসএফ
ভুক্ত
প্রকরেে
সংখ্যা

৪
৩

৫
-

৬
--

সিয় ও
ব্যয়
উভয়ই
অমিক্রান্ত
প্রকরেে
সংখ্যা
৭
২

সিয়
অমিক্রান্ত
প্রকরেে
সংখ্যা
৮
২

সিয়
অমিক্রারন্তে
িিকো হাে
(%)
সব থমনম্ন –
সরব থাচ্চ
৯
৩ বছে
(৫০%)

ব্যয়
অমিক্রান্ত
প্রকরেে
সংখ্যা
১০
২

ব্যয়
অমিক্রারন্তে
িিকো
হাে (%)
সব থমনম্ন সরব থাচ্চ
১১
২৩৯১১.৯৭
(৬১%)

০১। সিাপ্ত প্রকরেে সংখ্যাাঃ প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালরয় ২০১২-১৩ অথ থ বছরেে এমিমিভুক্ত ৩টি প্রকে সিাপ্ত হরয়রছ।
০২। সিাপ্ত প্রকরেে প্রকৃি ব্যয় ও মিয়াদকালাঃ
ক্র.নং
প্রকরেে নাি
১
২
১.
‘‘মেমেস্টাি থ মবসেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় ির্ থায়’’

প্রকৃি ব্যয়
৩
৯০৪৯১.৪৪

প্রকৃি মিয়াদকাল
৪
জুলাই, ২০০৬ হরি জুন, ২০১৩

৬২৯৮৩.৭৭

জুলাই,২০০৪ হরি জুন,২০১৩

২.

‘‘মেম ং আউট অব স্কুল ম লরেন-েস্ক ( তুথ থ সংরিামধি)’’

৩.

‘‘ ায়না সহায়িাপুষ্ট দুটি গ্রািীণ িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় ১৪৫৬.৮৫
মনিথাণ’’

মিরসম্বে,২০১১ হরি জুন,২০১৩

০৩। সিাপ্ত প্রকরেে ব্যয় ও মিয়াদ বৃমিে কােণাঃ
ক্র.নং প্রকরেে নাি
ব্যয় ও মিয়াদ বৃমিে কােণ
১
২
৩
১।
‘‘মেমেস্টাি থ মবসেকামে প্রাথমিক প্রকে লাকালীন অবস্থায় মকছু অথ থ সাশ্ররয়ে ফরল ঐ অথ থ দ্বাো অমিমেক্ত ৯০টি
মবদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় ির্ থায়’’
প্রাথমিক মবদ্যালয় পুনমন থিথারণে লরক্ষে প্রকেটি জুন, ২০১৩ মিয়ারদ মদ্বিীয়বাে
সংরিাধন কো হয়।
২।
‘‘মেম ং আউট অব স্কুল ম লরেন- প্রকরে ৪২৫১.০০ লক্ষ টাকাে িরে অনুদান মহসাব প্রাপ্ত ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা
েস্ক ( তুথ থ সংরিামধি)’’
এবং মক্রমিট মহসারব ২৭৫১.০০ লক্ষ টাকাে িােরি উক্ত ব্যয় মনব থাহ কো হরব।
এরক্ষরে প্রকরেে মিয়াদ বৃমি কো না হরল অনুদান মহরসরব প্রাপ্ত ১৫০০.০০ লক্ষ
টাকা মবশ্বব্যাংক প্রিোহাে করে মনরব এবং প্রাপ্ত অনুদারনে টাকা ঋণ মহরসরব
গণ্য হরব। এ কােরণ প্রকরেে মিয়াদ বৃমি কো হরয়রছ।
৩।
‘‘ ায়না সহায়িাপুষ্ট দুটি গ্রািীণ -িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়
মনিথাণ’’
০৪। সিস্যা ও সুিামেিাঃ
সিস্যা

সুিামেি

৪.১
‘‘মেমেস্টাি থ মবসেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়ন-৩য়
ির্ থায়’’ িীর্ থক প্রকরেে আওিায় মনমিথি মকছু মকছু প্রাথমিক
মবদ্যালরয় ছাে-ছােী সংখ্যাে তুলনায় মশ্রণী করক্ষে সংখ্যা
অপ্রতুল। এছাড়া মবদ্যালয় প্রাঙ্গণ অিমেচ্ছন্ন, উিেন্তু অরনক
মবদ্যালরয়ে িারিই একটি অিমেস্কাে মিাবা েরয়রছ র্া ক্ষুরদ
মিক্ষাথীরদে েন্য মবিদেনক;

৪.১
প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মশ্রণীকরক্ষে অপ্রতুলিাে
সিস্যা প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তরেে বাস্তবায়নাধীন অন্য মকান
লিান প্রকে মর্িন মিইমিমি-৩ এে আওিায় মিটারনা মর্রি
িারে। প্রাথমিক মবদ্যালয় প্রাঙ্গরনে িমেচ্ছন্নিা বোয় োখাে
েন্য মবদ্যালয় কর্তথিক্ষরক সর ষ্ট থাকরি হরব এবং এে
িািািামি প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে/সংমিষ্ট উিরেলা প্রাথমিক
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মিক্ষা কিথকিথাে মনয়মিি িমেদিথন ও িমনটমেং অব্যাহি োখা
অিোবশ্যক। মবদ্যালরয়ে িারশ্বথই অবমস্থি মিাবায় িরড়
র্াওয়াে ঝমুঁ ক মথরক মিক্ষাথীরদে েক্ষাে েন্য মিাবাে সািরন
প্রমিরোধ ব্যবস্থা তিেী কো মর্রি িারে। অথবা সম্ভব হরল
মবদ্যালরয়ে তুিারশ্বথ সীিানা প্রা ীে মনিথারণে ব্যবস্থা সংমিষ্ট
কর্তথিক্ষ মনরি িারে ;
৪.২
‘‘মেমেস্টাি থ মবসেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় ৪.২
প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে িামনে সিস্যা সিাধারনে
ির্ থায়’’ িীর্ থক প্রকরেে আওিায় মনমিথি অরনক প্রাথমিক লরক্ষে র্থািীঘ্র টিউব-ওরয়ল স্থািন কো আবশ্যক। এ ব্যািারে
মবদ্যালরয়ে িামন সিস্যা প্রকট। এছাড়া নতুন ভবরনে কারেে প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি মনরি িারে;
িান সরন্তার্েনক নয়।
৪.৩
‘‘মেমেস্টাি থ মবসেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়ন-৩য় ৪.৩
প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মনিথাণ কাে সরন্তার্েনক
ির্ থায়’’ িীর্ থক প্রকরেে আওিায় অরনক প্রাথমিক মবদ্যালয় িমেলমক্ষি হয়মন ; র্া কাম্য নয়। ভমবষ্যরি এ ধেরনে প্রকে
ভবরনে মবমভন্ন স্থারন মহয়াে ক্রোক সৃমষ্ট হরয়রছ। বীরিে সারথ বাস্তবায়রন মনিথাণ কারেে গুণগি িান বোয় োখাে মবর্রয়
আেমসমস সংরর্াগ না হওয়াে ফরল ফাটল মদখা মগরয়রছ;
সিকথ থাকা বাঞ্ছনীয়। উমিমখি ত্রুটিসমূহ সংরিাধরনে েন্য
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে কর্তথক িারদে
োেস্ব বারেরটে আওিায় মনরি হরব;
৪.৪
আরলা ে প্রকরেে আওিায় পুনমন থমিথি/ মিোিিকৃি ৪.৪
অন্য মকান লিান প্রকরেে িােরি অথবা োেস্ব
মবদ্যালয়গুরলারি িােীমেক প্রমিবন্ধী মিক্ষাথীরদে েন্য বারেরটে আওিায় মবদ্যালয়গুরলারি RAMP মনিথাণ কোে
RAMP মনিথারণে মকান ব্যবস্থা োখা হয়মন; এটি মিোইন ব্যবস্থা গ্রহণ কো অিোবশ্যক; নতুবা প্রমিবন্ধী মিশুো মিক্ষাে
িমেকেনাে একটি ত্রুটি িরিথ প্রিীয়িান হয়;
সুরর্াগ মথরক বমিি হরি িারে;
৪.৫
প্রাথমিক মবদ্যালরয় ভবন মনিথাণ সংক্রান্ত লিান ও ৪.৫ প্রাথমিক মবদ্যালয় ভবন মনিথাণ সংক্রান্ত লিান ও ভমবর্ৎ
সিাপ্ত প্রকেগুরলাে অরনক মনিথাণ কারে র্রেে ছাি িমেলমক্ষি প্রকেগুরলাে মনিথাণ কারে আেও র্েিীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
হয়মন এবং মনিথাণ িেবিী েক্ষণারবক্ষণ মনই।
এিদ্বেিীি আরলা ে প্রকরেে আওিায় পুনমন থিথাণ/মিোিিকৃি
মবদ্যালরয়ে মনিথাণ কারেে েক্ষণারবক্ষণ অিেন্ত েরুেী;
অন্যথায় এখারি সেকারেে মবপুল িমেিাণ অথ থ ব্যয় মবফরল
র্াওয়াে সম্ভাবনা েরয়রছ এবং মিক্ষাথীরদে প্রাপ্য সুমবধা প্রামপ্ত
মথরক বমিি হওয়াে আিংকা েরয়রছ।
৪.৬ ‘‘মেম ং আউট অব স্কুল ম লরেন-েস্ক ( তুথ থ সংরিামধি) ৪.৬ প্রকরেে মক্ষরে অরিরক্ষাকৃি কি বয়সী মিশুরক ভমিথ
িীর্ থক প্রকরেে আওিায় স্থামিি আনন্দ স্কুল অব্যাহি োখাে কোরনাে মবর্য়টি মোধ কোে েন্য উিরেলা মিক্ষা অমফসাে
লরক্ষে অরিক্ষাকৃি কি বয়সী মিশুরদে ভমিথ কমেরয় িারদেরক মনয়মিি িমনটমেং কেরবন এবং অমভভাবকগরণে সারথ এ
উচ্চিে মশ্রণীরি িাঠ মদয়া হরচ্ছ মিক্ষাথীে মকছু সংখ্যক আইমি মবর্রয় আরলা না কেরবন। আইমি মপ্রাফাইল হালনাগাদপূব থক
ুঁ িাওয়া র্ায়মন। মর্ সকল মিক্ষাথীরদে মেরেসরিন্ট কো হয়, িারদে িথ্য
মপ্রাফাইরলে সারথ মিক্ষাথীরদে মকান মিল খরে
নতুন করে মর্ সকল মিক্ষাথীরদে মেরেসরিন্ট কো হয়, িারদে হালনাগাদ কোেমবর্রয় প্রকে কর্তথিক্ষ প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি
িথ্য হালনাগাদ কো হয়মন ;
গ্রহন কেরব;
৪.৭
‘‘মেম ং আউট অব স্কুল ম লরেন-েস্ক ( তুথ থ ৪.৭ প্রকরেে আওিায় ক্রয়কৃি ২টি েীি ও ২টি িাইরক্রাবাস
সংরিামধি) িীর্ থক প্রকরেে আওিায় প্রকরেে আওিায় ২টি ক্রয় চুমক্তিে/ মনাটিমফরকিন অব এোওয়াি থ (NOA) নমথরি
েীি ও ২টি িাইরক্রাবাস ক্রয় কো হরয়রছ মকন্তু নমথরি ক্ররয়ে সংেমক্ষি কেরি হরব এবং েস্ক-২ প্রকরেে সিস্ত ক্ররয় স্বচ্ছিা
চুমক্তিে/ মনাটিমফরকিন অব এোওয়াি থ (NOA) িাওয়া র্ায়মন এবং েবাবমদমহিা মনমিি কেরি হরব। এ মবর্রয় প্রাথমিক ও
এবং নমথরি সংেমক্ষি কাগেিেগুরলা এরলারিরলা অবস্থায় গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে প্ররয়ােনীয়
মদখা র্ায়;
িদরক্ষি গ্রহণ কেরব;
৪.৮
আইএিইমিরি মবলরম্ব মিমসআে মপ্রেণ ।
৪.৮
প্রকরেে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং এে সফল সিামপ্তে
লরক্ষে ভমবষ্যরি মকান প্রকে সিামপ্তে মিন িারসে িরেই
আইএিইমিরি মিমসআে মপ্রেণ কেরি হরব। এ মবর্রয়
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়রক প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি মনরি
হরব;
৪.৯
প্রকে মনয়াে পূরব থ মবদ্যালরয়ে ির্ থাপ্ত োয়গামখলাে , ৪৯.
ভমবষ্যরি এ ধেরনে মকান প্রকে মনয়াে পূরব থ
িাঠ এবং উইুক্ত িমেরবি আরছ মকনা িা র্া াই করে মনয়া মবদ্যালরয়ে ির্ থাপ্ত োয়গামখলাে িাঠ এবং উইুক্ত িমেরবি ,
হয়না।
আরছ মকনা িা র্া াই করে মনরি হরব।

405
Ò‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb-3q ch©vqÓ kxl©K cÖKí
mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
(Ryb, 2013)
1.0| cÖK‡íi Ae¯’vb
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq
4.0| cÖv°wjZ e¨q I ev¯—evqbKvj
cÖv°wjZ e¨q
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ
‡gvU‡gvUUvKvUvKvcÖtmvt
cÖtmvt
1
2
81417.90
91999.43
81417.90
91999.43
---

5.0|
µwgK
bs

cÖK…Z e¨q
(cÖt mvt)

t mgMÖ evsjv‡`k|
t cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi|
t cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq|
t

(j¶ UvKvq)

cwiKwíZ ev¯—evqbKvj
g~j
me©‡kl
ms‡kvwaZ

cÖK…Z
ev¯—evqbKvj

AwZµvš— AwZµvš—
e¨q (g~j mgq (g~j
cÖvt e¨‡qi ev¯—evqb
%)
Kv‡ji
%)
7
9073.5
4
(11.14
%)

‡gvUUvKvcÖtmvt
3
90491.44
90491.44
--

4
RyjvB, 2006

5
RyjvB, 2006

6
RyjvB, 2006

n‡Z

n‡Z

n‡Z

Ryb, 2011

Ryb, 2013

Ryb, 2013

8
24 gvm
(40%)

cÖK‡íi AsMwfwËK ev¯—evqb ( gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) Gi wfwË‡Z) t
(j¶ UvKvq)
wWwcwc Abyhvqx Kv‡Ri AsM

cwiKwíZ j¶¨gvÎv
Avw_©K
ev¯—e
(4)
(5)
111.21
5

cÖK…Z ev¯—evqb
Avw_©K (%)
ev¯—e (%)
(6)
(7)
89.56
5(100%)
(80.53%)
0.00
3(100%)
0.00
-64.89
†_vK
(95.42%)
13.61
†_vK
(8.92%)
4.50
4 (80%)

1.
2.

(2)
Kg©KZ©v‡`i †eZb

GKK
(3)
msL¨v

3.
4.
5.

Kg©Pvমে‡`i †eZb
fvZvw`
mvcvB Ges mvwf©‡mm

msL¨v
†_vK
‡_vK

32.22
58.31
68.00

3
†_vK
--

6.

‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y

‡_vK

152.50

--

7.

Kw¤úDUvi

‡mU

3.50

5 ‡mU

8.

GqviKwÛkb

msL¨v

0.50

1

9.

d‡UvKwcqvi

msL¨v

2.25

1

1(100%)

10.
11.
12.

¯úvBivj evBwÛs
AvBwcGm
wbg©vY KvR I AvmevecÎ mieivn

msL¨v
msL¨v
msL¨v

0.15
0.60
89513.42

13.

cÖ‡dmbvj wdm (GjwRBwW)

2%

1795.49

1
1
3690wU
we`¨vjq
2%

1(100%)
1(100%)
3649 wU
(98.88%)
--

14.
15.

wdwRK¨vj Kw›Ub‡RwÝ
cÖvBm Kw›Ub‡RwÝ
‡gvU

†_vK
†_vK
--

261.28
-91999.43

†_vK
†_vK
--

(94.73%)

88568.58
(98.94%)
1750.30
(98%)
0.00
0.00
90491.14
(98.36%)

1(100%)

†_vK
†_vK
98%
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6.0|

mvaviY ch©‡e¶Y t

6.1

cÖK‡íi cUf~wg I D‡Ïk¨ t
6.2 cUf~wg t †`‡k ‡gvU 61000wU cÖv_wgK we`¨vjq Av‡Q| Gi g‡a¨ miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 37000wU,
†iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 20000wU Ges Aewkó¸‡jv KwgDwbwU cÖv_wgK we`¨vjq| ‡iwR÷vW©
†emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq¸‡jvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi Rb¨ miKvi 1992-95 †gqv‡` 391.00 †KvwU UvKv
cÖv°wjZ e¨‡q Ó‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq)Ó ev¯—evq‡bi Rb¨ D‡`¨vM MÖnY
K‡i| D³ cÖK‡íi AvIZvq †`‡k 8501wU ‡iwR÷vW©© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq cybtwbg©vY Kiv n‡q‡Q|
cieZ©x‡Z GKB avivevwnKZvq 1995-2006 †gqv‡` 95803.14 j¶ UvKv e¨‡q 10623wU we`¨vjq cybtwbg©vY
Ges 1300wU we`¨vjq m¤cÖmviY Kivi j‡¶¨ Ó‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (2q ch©vq)Ó
MÖnY Kiv nq| ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (2q ch©vq) Gi AvIZvq 1995-2006 †gqv‡`
10253wU ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq cybtwbg©vY I 1245wU ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 3wU
K‡i †kªYxK¶ m¤cÖmviY Kiv n‡q‡Q| ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq)Õ Gi AvIZvq
1992-95 †gqv‡` 8501wU Ô‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq cybtwbwg©Z nIqvi ci we`¨vjq¸‡jvi †Kvb
ai‡Yi †givgZ ev ms¯‹vi KvR Kiv nqwb| †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi `xN© ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ G mKj
AeKvVv‡gvi †givgZ cÖ‡qvRb wQj| GZØ¨ZxZ 1g ch©vq Ges 2q ch©vq cÖK‡íi AvIZvq cybtwbg©vY Kiv nqwb
Ggb A‡bK we`¨vjq i‡q‡Q ‡h we`¨vjq¸‡jvi cybtwbg©vY Kiv GKvš— cÖ‡qvRb| G j‡¶¨ cÖKíwUi 3q ch©vq
ev¯Zevq‡bi Rb¨ MÖnY Kiv nq Ges 2006-2013 †gqv‡` ev¯—evwqZ nq|
6.3|

D‡Ïk¨ t

K)

wk¶vi myôz cwi‡ek m„wói j‡¶¨ RivRxY© ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q feb cybtwbg©vY Kiv;

L)

†h mKj ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q QvÎ/QvÎxi msL¨v †ekx Ggb we`¨vjqmg~‡n feb
m¤cÖmviY Kiv;

M)

wbwg©Z ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi †Q‡j †g‡q‡`i Rb¨ c„_K m¨vwbUvix j¨vwUªb wbg©vY I
bjK~c ¯’vcb Kiv; Ges

N)

cybtwbwg©Z Ges m¤cÖmvwiZ ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn Kiv|

7.0|
cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae¯’v t MZ 17-08-2006 Bs Zvwi‡L cÖKíwUi Dci wcBwm mfv AbywôZ nq|
wcBwm mfvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K cÖKíwU ms‡kvab Kiv nq| AZtci cÖKíwU MZ 16-10-006 Zvwi‡L 81417.90
j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB,2006 †_‡K Ryb,2011 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi Rb¨ GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z nq|
cieZ©x‡Z wmwWDj †iU cwieZ©b I Kv‡Ri AvIZv cwieZ©b nIqvq cÖKíwU ms‡kvab Kiv nq| ms‡kvwaZ cÖKíwU
91999.44 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB,2006 †_‡K Ryb,2012 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi Rb¨ gvbbxq cwiKíbv
gš¿x KZ©„K Aby‡gv`b jvf K‡i| hvi Aby‡gv`b cÎ Rvমে Kiv nq 03-12-2009 Zvwi‡L Ges 19-12-2011 Zvwi‡L
ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z Av‡`k Rvix Kiv nq| cÖKí PjvKvjxb Ae¯’vq wKQz A_© mvkª‡qi d‡j H A_© Øviv AwZwi³
90wU cÖv_wgK we`¨vjq cybwb©gv© ‡Yi j‡¶¨ cÖKíwU Ryb, 2013 †gqv‡` wØZxqevi ms‡kvab Kiv nq|
8.0|

cÖKí e¨e¯’vcbv t cÖKí †gqv‡` wbgœewY©Z 04 (Pvi) Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb t
cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex
1| G, †K Gg Avwgi †nv‡mb
hyM¥ mwPe I cÖKí cwiPvjK
2| ¯§„wZ ivbx Nivwg
Dc-mwPe I cÖKí cwiPvjK
3| †gvt gwkDi ingvb
hyM¥ mwPe I cÖKí cwiPvjK
4| Rbve Gm,Gg, gvneyeyi ingvb
hyM¥-mwPe I cÖKí cwiPvjK

mgqKvj

cÖKí cwiPvj‡Ki aiY

Avi¤¢

‡kl

10-07-2007

15-04-2008

15-04-2008

04-06-2009

04-06-2009

29-06-2009

29-06-2009

30-06-2013

c~Y©Kvjxb
c~Y©Kvjxb
c~Y©Kvjxb
c~Y©Kvjxb
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9.0|

cÖK‡íi eQi wfwËK eivÏ I e¨‡qi AMÖMwZ (ms‡kvwaZ) t
(j¶ UvKvq)

A_© eQi

ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv

UvKv
Aegy³

†gvU

UvKv

cÖt mvt

2

3

4

1

e¨q I AMÖMwZ (Ryb,2013 ch©š—)
†gvU

UvKv

cÖt mvt

7

8

9

10

2006-07

0.00

0.00

--

--

0.00

0.00

--

2007-08

3033.00

3033.00

--

3019.00

2862.64

2862.64

--

2008-09

7540.00

7540.00

--

7540.00

7502.63

7502.63

--

2009-10

9200.00

9200.00

--

9200.00

9186.92

9186.92

--

2010-11

22314.34

22314.34

--

22314.34

22296.89

22296.89

--

2011-12

31476.00

31476.00

--

31476.00

30740.45

30740.45

--

2012-13

19000.00

19000.00

--

19000.00

17901.91

17901.91

--

†gvU t

92563.34

92563.34

--

92549.34

90491.14

90491.14

--

10.0| g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ (Methodology)
AbymiY Kiv n‡q‡Q t
(K) wWwcwc, cwi`k©b cÖwZ‡e`b I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv;
(L) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) ch©v‡jvPbv;
(M) cÖKí g~j¨vqb KwgwU, w÷qvwis KwgwUmn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv;
(N) cÖKí GjvKv m‡iRwg‡b cwi`k©b; Ges
(O) cÖvß Z_¨vw` wb‡q mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv|
11.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t
cwiKwíZ
(Objectives as per
PP)

cÖKZ
… AR©b
(Actual achievement)

j¶¨gvÎv AwRZ© bv
nIqvi KviY

K) 690wU RivRxY© †iwR÷vW© K) ‡gvU 690wU j¶¨fy³ RivRxY© K) Rwgi `Lj msµvš— RwUjZv, AvBwb
†emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq
†iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK
RwUjZvi Kvi‡Y 21wU cÖv_wgK
cybwb©gv© Y I ms¯‹vi Ges ‡m
we`¨vj‡qi g‡a¨ 669 wU
we`¨vj‡q cybwb©gv© Y/ms¯‹vi m¤¢e
mKj we`¨vj‡q AvmevecÎ
†emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q
nqwb|
mieivn;
cybwb©gv© Y I ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q|
L) ‡gvU 3000wU †iwR÷vW© L) ‡gvU 3000 wU j¶¨fy³ (L) AvBwb RwUjZv Ges Rwg msµvš—
†emiKvwi
cÖv_wgK
we`¨vj‡qi g‡a¨ 2980 wU
RwUjZvi Kvi‡Y 20wU cÖv_wgK
we`¨vj‡q AwZwi³ †kªYxK¶
†iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK
we`¨vj‡q AwZwi³ †kªYxK¶ wbg©vY
wbg©vY Ges ‡m mKj
we`¨vj‡q AwZwi³ †kªYxK¶
Kiv m¤¢e nqwb|
we`¨vj‡q
AvmevecÎ
wbg©vY Kiv m¤¢e n‡q‡Q|
mieivn ;
12.0| gwbUwis t Av‡jvP¨ cÖKíwU AvBGgBwW KZ©K
„ MZ 22-01-2012 ZvwiL, 05-10-2011 ZvwiL Ges 09-082011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq|
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13.0| AwWU t
13.1 Af¨š—ixY AwWU t cÖKí PjvKvjxb ‡Kvb ai‡bi Af¨š—ixY AwWU Kvh©µg m¤úbœ nqwb g‡g© cÖKí mgvwß
cÖwZ‡e`b m~‡Î Rvbv hvq|
13.2 G·Uvb©vj AwWU t cÖKí PjvKvjxb 2011-12 mv‡j AwWU Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq Ges Ò52.50 j¶ UvKv
f¨vU eve` KZ©b Ki‡Z n‡eÓ g‡g© AvcwË DÌvcb Kiv nq| cieZ©x‡Z DwjwLZ cwigvY A_© f¨vU Rgv`v‡bi
gva¨‡g AwWU AvcwË wb®úwË Kiv nq g‡g© cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) m~‡Î Rvbv hvq|
14.0| cÖKí cwi`k©b t cÖKíwU Ryb,2013 gv‡m mgvß n‡jI cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (PCR) AvBGgBwW KZ©K
„
M„nxZ n‡q‡Q MZ 05-08-2014 Zvwi‡L| cÖKíwU mviv‡`‡k ev¯—evwqZ n‡q‡Q weavq cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b
cvIqvi c~e© n‡ZB gvV ch©v‡q cÖK‡íi Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©b KvR ïi“ Kiv nq| cÖK‡íi 05 wU †Rjvi
07 wU Dc‡Rjvq Aew¯’Z 10wU we`¨vj‡qi cÖK‡íi Kvh©µg (cybwb©wg©Z Ges AwZwi³ †kªYx K¶ wbg©vY Kiv
n‡q‡Q Giƒc we`¨vjq) cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jvi weeiY wbgœiƒc t

K. biwms`x †Rjv t
14.1

MZ 16-10-2014 Zvwi‡L biwms`x †Rjvi wbgœewY©Z 03 wU we`¨vjq cwi`k©b Kiv nq t
evU‡Lvjv ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU biwms`x †Rjvi ivqcyiv Dc‡Rjvi Pimyewy ×
BDwbq‡b Aew¯’Z| we`¨vjqwU 1994 mv‡j cÖwZôv Kiv n‡q‡Q| †gvU Rwgi cwigvY 33 kZvsk Ges Rwg`vZv
R‰bK Rbve Avãyj gv‡jK L›`Kvi| we`¨vj‡qi QvÎ/QvÎx msL¨v †gvU 194 Rb (109 Rb evwjKv+85 Rb
evjK)| †gvU Aby‡gvw`Z wk¶K c‡`i msL¨v 5wU; Zb¥‡a¨ 1wU c` k~b¨ i‡q‡Q| cÖavb wkw¶Kv weG cvk Ges
1997 mvj †_‡K G we`¨vj‡q Kg©iZ i‡q‡Qb|

wPÎ bs-1: evU‡Lvjv miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi cyivZb feb|

wPÎ bs-2: evU‡Lvjv miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi bewbwg©Z feb|

we`¨vj‡qi g~j febwU Avjv`v Ges G fe‡bi cv‡k¦© cÖK‡íi AvIZvq bZzb feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| g~j fe‡b
4wU K¶ i‡q‡Q hvi g‡a¨ 3wU †kªYxK¶ Ges GKwU A‡c¶vK…Z †QvU AvqZ‡bi Awdm K¶| G 4wU K‡¶i
g‡a¨ AvcvZZ 2wU †kªYxK¶ e¨eüZ n‡”Q Ges AwdmK¶mn 1wU †kªYxK¶ Zvjve× Ae¯’vq †`Lv †M‡Q| bZzb
febwU‡Z 3 Zjv dvD‡Ûk‡b 1Zjv wbwg©Z n‡q‡Q| G fe‡b wbwg©Z 3wU K‡¶i g‡a¨ 2wU †kªYxK¶ I 1wU
AwdmK¶ wn‡m‡e e¨eüZ n‡”Q| `ywU fe‡bi gvSLv‡b Uq‡jU eK i‡q‡Q hvi 1wU QvÎ+wk¶K Ges AciwU
QvÎx+wkw¶Kv KZ©K
„ e¨envi Kiv n‡”Q| GKwU wUDeI‡qj i‡q‡Q hv R‰bK BDwbqb cwil` m`m¨ KZ©K
„
mieivn Kiv n‡q‡Q| g~j febwU RivRxY© Z‡e †givgZ‡hvM¨ e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q Ges cÖ‡KŠkjxMYI
†givgZ‡hvM¨ e‡j GKgZ †cvlY K‡i‡Qb| cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z febwU 2009-10 m‡b we`¨vjq KZ©c
„ ‡¶i
wbKU n¯—vš—i Kiv n‡q‡Q, wKš‘ febwU Lye m‡š—vlRbK Ae¯’vq †`Lv hvqwb| fe‡bi †g‡Smn wmuwo BZ¨vw`
B‡Zvg‡a¨ †ek ¶wZMÖ¯— n‡q †M‡Q; hv GZ Kg mg‡qi g‡a¨ Kvg¨ bq| GKwU welq D‡jL‡hvM¨ Zv n‡”Q g~j
fe‡bi `ywU K¶ Ae¨eüZ Ae¯’vq we`¨gvb i‡q‡Q Ges K¶ `ywU e¨env‡ii cÖ‡qvRb nq bv g‡g© wkw¶KvMY
Rvwb‡q‡Qb| KviY †gvU wk¶v_©x msL¨v gvÎ 190 Rb| G‡¶‡Î bZzb feb wbg©vY KZUv †hŠw³K wQj Zv wKQzUv
cÖkwœ e×|
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wPÎ bs- 3: evU‡Lvjv ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi
cyivZb fe‡bi †`qv‡ji cv÷vi Ges Kwi‡Wv‡ii †d¬vi|

14.2

wPÎ bs-4: evU‡Lvjv ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi bewbwg©Z
fe‡bi Kwi‡Wv‡ii eZ©gvb Ae¯’v|

‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjqt
‡mvbvKvw›` miKvwi cÖv_wgK we`¨vjqwU ivqcyiv Dc‡Rjvq wbj¶v BDwbq‡b Aew¯’Z| we`¨vjqwU 1995 mv‡j
cÖwZwôZ| G we`¨vj‡qI g~j fe‡bi cv‡k¦© cÖK‡íi AvIZvq 3 Zjv dvD‡Ûkbmn 1 Zjv bZzb feb wbg©vY Kiv
n‡q‡Q| we`¨vj‡qi g~j febwU‡Z 4wU K¶ i‡q‡Q| AwdmK¶I †mLv‡b Z‡e febwU eZ©gv‡b GZB RivRxY© †h
wk¶KMY ‡mLv‡b e‡m KvR Ki‡Z fimv cvb bv| d‡j febwU Zvjve× Ae¯’vq Av‡Q e‡j Rvbv‡bv n‡q‡Q Ges
cwi`k©‡bI ZvB †`Lv †M‡Q| bZzb febwU‡Z 3wU †kªYxK¶ i‡q‡Q Ges 3wUB e¨eüZ n‡”Q| Dciন্তু cÖvKcÖv_wgK †kªYxi wk¶v_©xiv we`¨vjq fe‡bi eviv›`vq e‡m K¬vm Ki‡Q g‡g© †`Lv †M‡Q| we`¨vj‡qi †gvU wk¶v_©x
msL¨v 433 Rb| A_P G we`¨vjq fe‡b gvÎ 3wU †kªYxK¶ i‡q‡Q hv ch©vß bq e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb
n‡q‡Q| †gvU Kg©iZ wk¶K msL¨v 4 Rb- cÖavb wk¶K GmGmwm cvk| †kªYxK‡¶i AcÖZzj msL¨vi Kvi‡Y ev
Ab¨vb¨ †h †Kvb Kvi‡Y cvV`vb gvbm¤§Z bq e‡j aviYv Kiv hvq| KviY weMZ erm‡i mgvcbx cix¶vq cv‡ki
nvi wQj gvÎ 50%|
we`¨vjq fe‡bi Uq‡j‡Ui Ae¯’v m‡š—vlRK bq| c~e© n‡Z we`¨gvb 1wU gwnjv Ges 1wU cyi“l Uq‡jU eZ©gv‡b
e¨envi‡hvM¨ bq e‡j AewnZ Kiv n‡q‡Q| G w`‡K Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB) KZ©K
„ PjwZ
erm‡i (2014) 5 wU Uq‡jUmn GKwU Uq‡jU eK wbg©vY Kiv n‡q‡Q hv cwi`k©‡bi w`b ch©š— n¯—vš—i Kiv nqwb
g‡g© AewnZ Kiv n‡q‡Q| we`¨vjq cÖv½Y Ry‡o R¡vjvbx wn‡m‡e e¨env‡ii Rb¨ Nyu‡U ïKv‡Z †`Lv †M‡Q|
we`¨vj‡qi mvwe©K cwi‡ek †ek Acwi”Qbœ e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| Z`ycwi, we`¨vj‡qi avi †Nu‡lB GKwU
Acwi®‹vi †Wvev i‡q‡Q hvi †Kvb mxgvbv cÖvPxi †bB; welqwU ¶z‡` wk¶v_©x‡`i Rb¨ wec`RbK|

wPÎ bs-5: ‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cyivZb
feb|

wPÎ bs -6: ‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi bewbwg©Z feb|
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wPÎ bs-7: ‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi
Kwi‡Wv‡i cvV`vb Pjgvb|

14.3

wPÎ bs-8: ‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi m¤§y‡L
Lvwj RvqMv hvi cv‡kB †Wvev|

Db¥y³ `icÎ c×wZ AbymiYc~e©K Ô‰`wbK hvq hvq w`bÕ Ges Ôˆ`wbK wbD GRÕ cwÎKvq weÁwß cÖKv‡ki gva¨‡g
me©wbgœ `i`vZv wVKv`vi cÖwZôvb wbe©vPb Kiv nq| †mvbvKvw›` miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi Rb¨ †gvU Pzw³g~j¨
37,84,529/- UvKvq me©wbgœ `i`vZv †gmvm© GBP Gg G›UvicÖvBR Ges evU‡Lvjv miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi
Rb¨ 21,55,557.65/- UvKv Pzw³ g~‡j¨ †gmvm© cvi‡fR G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k †`qv nq|
bvivw›` kivdZ Avjx ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU biwms`x †Rjvi g‡bvniw`
Dc‡Rjvi myKzw›` BDwbq‡b Aew¯’Z| 1997 mv‡j `vbK…Z Rwgi Dci cÖwZwôZ we`¨vj‡qi g~j cyivZb feb
†f‡½ cÖK‡íi AvIZvq 3Zjv dvD‡Ûk‡b 1 Zjv feb wbg©vY Kiv nq| cieZ©x‡Z ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj
Awa`ß‡ii ivR¯^ ev‡R‡Ui A_©vq‡b †`vZjv I wZbZjv wbg©vY Kiv nq| we`¨vj‡qi wk¶v_©xi msL¨v me©‡gvU
245 Rb| Zb¥‡a¨ QvÎ 105 Rb Ges QvÎx 140 Rb| wk¶K msL¨v ‡gvU 4 Rb (gwnjv wk¶K 2 Rb)| cÖavb
wk¶K mœvZK cvk Ges 2004 mb †_‡K Kg©iZ Av‡Qb| febwUi wbg©vY KvR Ab¨ we`¨vjq feb¸‡jv †_‡K
DbœZgv‡bi e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q Ges wbg©vY Kv‡R h‡Zœi Qvc cwijw¶Z n‡q‡Q| Z‡e cy‡iv wZbZjv we`¨vjq
fe‡b GK Zjvq gvÎ 1wU Uq‡jU wbg©vY Kiv n‡q‡Q hv AZ¨š— AcÖZzj e‡j aviYv Kiv hvq|
mxwgZ `icÎ c×wZ ( LTM) AbymiYc~e©K Ô The New NationÕ I Ôˆ`wbK mgKvjÕ cwÎKvq weÁwß
cÖKv‡ki gva¨‡g me©wbgœ `i`vZv †gmvm© gwiqg G›UvicÖvBR- †K 32,22,000/- UvKvq Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv
nq| GQvov 3wU we`¨vjq KZ©c
„ ¶B 48 †Rvov DuPz/bxPz †eÂ, 4wU †Uwej, 6wU ‡Pqvi Ges 1wU K‡i ÷x‡ji
Avjgvwi ey‡S †c‡q‡Qb e‡j Rvwb‡q‡Qb|

wPÎ bs-9: bvivw›` kivdZ Avjx †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi bewbwg©Z feb|
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L. gvwbKMÄ †Rjvt
14.4

MZ 02-04-2014 Zvwi‡L gvwbKMÄ †Rjvi wbgœewY©Z we`¨vjqwU cwi`k©b Kiv nq t
cyivb cqjv †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjqt DwjwLZ cÖv_wgK we`¨vjqwU gvwbKMÄ †Rjvi wkevjq
Dc‡Rjvi †ZIZv BDwbq‡b Aew¯’Z| we`¨vjqwUi `vbK…Z Rwgi Dci 1992 mv‡j cÖwZwôZ| cÖK‡íi AvIZvq
cybwb©gv© Y Kiv n‡q‡Q 2008-09 A_©eQ‡i| we`¨vj‡qi fvicÖvß cÖavb wk¶K GBPGmwm I wm-Bb-GW cvk|
†gvU wk¶K msL¨v 5 Rb, Zb¥‡a¨ gwnjv wk¶K 3 Rb| †gvU wk¶v_©x msL¨v 352 Rb-evjK 173+ evwjKv
179 Rb|
we`¨vj‡qi g~j febwU wUb‡kW Ges cwi`k©bKv‡j Ae¨eüZ Ae¯’vq c‡o Av‡Q †`Lv †M‡Q| cÖK‡íi AvIZvq
bZzb fe‡b 3wU †kªYxK¶ wbwg©Z n‡q‡Q| Z‡e wbwg©Z febwU Lye fvj Ae¯’vq †bB e‡j cwi`k©‡b cÖZxqgvb
nq| febwU wbg©v‡Y †Kvb h‡Zœi Qvc †bB, B‡Zvg‡a¨B cv÷vi L‡m co‡Q| cwi`k©bKv‡j Dcw¯’Z GjwRBwWi
mswkó cÖ‡KŠkjxMY ÔcÖwKDi‡g›UÕ msµvš— †Kvb Z_¨ w`‡Z AcviM nb| cÖavb wk¶K 48 †Rvov DuPz+bxPz †eÂ,
3wU †Uwej, 3wU †Pqvi Ges 1wU ÷x‡ji Avjgvix ey‡S †c‡q‡Qb e‡j Rvwb‡q‡Qb|

M. PÆMÖvg ‡Rjv t
MZ 25-10-2014 Zvwi‡L PÆMÖvg †Rjvi wbgœewY©Z 02 wU we`¨vjq cwi`k©b Kiv nq t
14.5

cuvP LvBb KY©dzjx †cÖg`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU PÆMÖvg †Rjvi ivDRvb
Dc‡Rjvi ev‡Mvqvb BDwbq‡b Aew¯’Z| we`¨vjqwU MZ 25-10-2014 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©K
„ m‡iRwg‡b
cwi`k©b Kiv nq| we`¨vjqwU 1990 mv‡j cÖwZwôZ n‡q‡Q| †gvU Rwgi cwigvY 33 kZvsk Ges Rwg`vZv
Rbve kªx`vg P›`ª †`ebv_| we`¨vjqwUi †gvU QvÎ-QvÎx msL¨v 120 Rb; Zb¥‡a¨ 63 Rb evjK Ges 57 Rb
evwjKv| we`¨vjqwU‡Z 4 Rb wk¶K Kg©iZ Av‡Qb hvi g‡a¨ 2 Rb gwnjv wk¶K i‡q‡Qb| cÖavb wk¶‡Ki
wk¶vMZ ‡hvM¨Zv weG,wm.Bb GW| wZwb 28 A‡±vei,1999 mvj †_‡K G we`¨vj‡q Kg©iZ i‡q‡Qb|
we`¨vjqwUi g~j fe‡bi cv‡k¦© cÖK‡íi AvIZvq bZzb feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q|

wPÎ bs-10: cuvP LvBb KY©dzjx †cÖg`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK
we`¨vj‡qi cyivZb feb|

wPÎ bs-11: cuvP LvBb KY©dzjx †cÖg`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK
we`¨vj‡qi bewbwg©Z feb|

g~j fe‡b 4wU K¶ i‡q‡Q hvi g‡a¨ GKwU †QvU K¶‡K Awdm K¶ wn‡m‡e AvcvZZ e¨envi Kiv n‡”Q|
cieZ©x‡Z Awdm K¶ bZzb fe‡b ¯’vbvš—i Kiv n‡e e‡j we`¨vj‡qi cÖavb wk¶K AewnZ K‡ib| g~j fe‡bi
evKx 3wU K‡¶i g‡a¨ `ywU cwiZ¨³ Ae¯’vq †`Lv †M‡Q Ges Aci K‡¶ cvV`vb Pjgvb i‡q‡Q|
g~j febwUi †`qv‡j wewfbœ RvqMvq dvUj †`Lv w`‡q‡Q| GQvovI Kwi‡Wvi Gi †d¬v‡iI GKvwaK dvUj
cwijw¶Z nq Z‡e g~j febwU RivRxY© n‡jI †givgZ†hvM¨ e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q Ges Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx
†givgZ‡hvM¨ e‡j GKgZ †cvlY K‡i‡Qb|
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wPÎ bs-12: cuvP LvBb KY©dj
z x †cÖg`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cyivZb fe‡bi †`qv‡j Ges eviv›`vi ‡d¬v‡i dvU‡ji
`„k¨|

bZzb febwU 3 Zjv dvD‡Ûk‡b GKZjv wbwg©Z n‡q‡Q| G fe‡b 3wU K¶ Av‡Q Zvi g‡a¨ 1wU K¶ Awdm K¶
wn‡m‡e e¨eüZ n‡e e‡j cÖavb wk¶K Rvwb‡q‡Qb| bZzb febwU 2012 mv‡j KZ©„c‡¶i wbKU n¯—vš—i Kiv
n‡q‡Q| febwUi c~Z© Kv‡Ri gvb fvj g‡b n‡q‡Q Ges febwU †`L‡ZI my›`i| we`¨vjqwUi †gvU 3wU Uq‡jU
i‡q‡Q Zb¥‡a¨ cyivZb feb wbg©v‡Yi mgq wbwg©Z Uq‡jU `ywU evjK I evwjKv‡`i e¨env‡ii Rb¨ evKx
Uq‡jUwU bZzb fe‡bi Awdm K‡¶i †fZ‡i hv wk¶KMY e¨envi K‡ib| cÖK‡íi AvIZvq we`¨vjqwU‡Z GKwU
wUDeI‡qj ¯’vcb Kiv n‡q‡Q hv eZ©gv‡b mPj i‡q‡Q e‡j cwijw¶Z nq| Z‡e c~‡e©B we`¨vjqwU‡Z GKwU
wUDeI‡qj wQj AZGe bZzb wUDeI‡qj ¯’vcb Kiv KZUv †hŠw³K wQj Zv cÖkwœ e×| me wgwj‡q we`¨vjqwUi
m`¨ wbwg©Z febwU †`L‡Z `„wób›`b|
wKš‘ we`¨vj‡qi QvÎQvÎxi †gvU msL¨v m‡š—vlRK bq (120)| Dciš‘ we`¨vjqwUi cÂg †kªYxi mgvcbx
cix¶vi djvdjI Avkvbyi“c bq| 2013 mv‡j cv‡ki nvi gvÎ 78%| Z‡e 2010 Ges 2012 mv‡j cv‡ki
nvi m‡š—vlRbK| we`¨vjqwU‡Z QvÎ-QvÎx msL¨v Kg nIqvi KviY wn‡m‡e cÖavb wk¶K D‡jL K‡ib †h, G
MÖv‡g AviI GKwU miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq I gv`ªvmv _vKvi Kvi‡Y G we`¨vjqwUi QvÎ-QvÎx msL¨v Kg| Z‡e
wZwb Avkvev` e¨³ K‡ib †h, mgvcbx cix¶vq fvj djvdj Ki‡Z m¶g n‡j QvÎ-QvÎx msL¨v evo‡e|

413

wPÎ bs -13: cuvP LvBb KY©dj
z x †cÖg`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi †kªYx K‡¶ cvV`vb|

µq cÖwµqv t mxwgZ `icÎ c×wZ ( LTM) MZ 01-11-2011 Zvwi‡L wUIwm mfv Ges 13-11-2011
Zvwi‡L wUBwm mfv AbywôZ n‡q‡Q| wUBwm mfvq 3wU `icÎ g~j¨vqb Kiv nq Zb¥‡a¨ 2wU bb-‡imcbwmf Ges
1wU †imcbwmf nq| GKgvÎ †imcbwmf cÖwZôvb Gg/Gm nvwP dwKi †UªWvm©-‡K 36,04,279/- (QwÎk j¶
Pvi nvRvi `yBkZ DbAvwk) UvKv g~‡j¨ MZ 28-11-2011 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq|
14.6

DËi-c~e© †Kv‡Zvqvjx †Nvbv ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU PÆMÖvg †Rjvi ivDRvb
Dc‡Rjvi Mnxiv BDwbq‡bi †Kv‡Zvqvjx †Nvbv MÖv‡g Aew¯’Z| we`¨vjqwU MZ 25-10-2014 Zvwi‡L
AvBGgBwW KZ©„K m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| we`¨vjqwU 1988 mv‡j cÖwZwôZ n‡q‡Q| †gvU Rwgi cwigvY
39.5 kZvsk Ges Rwg`vZv Rbve †gvt byi“¾vgvb| we`¨vj‡qi †gvU QvÎQvÎx msL¨v 194 Rb; Zb¥‡a¨ 79 Rb
evjK Ges 86 Rb evwjKv| we`¨vjqwU‡Z 4 Rb wk¶K Kg©iZ Av‡Q hvi g‡a¨ 1 Rb gwnjv wk¶K i‡q‡Qb|
cÖavb wk¶K Kvwgj cvk| wZwb 1993 mvj †_‡K we`¨vjqwU‡Z Kg©iZ Av‡Qb| we`¨vjqwU 1988 mv‡j
cÖwZwôZ n‡jI eZ©gvb ¯’v‡b 1999 mv‡j ¯’vbvš—i Kiv nq| cyivZb febwU 1999 mv‡j wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
we`¨vj‡qi cyivZb febwU‡Z 3wU K¶ i‡h‡Q hvi g‡a¨ 2wU ‡kªYx K¶ Ges GKwU AwdmK¶ wn‡m‡e e¨envi
Kiv n‡”Q|

wPÎ bs-14: DËi-c~e© †Kv‡Zvqvjx †Nvbv †iwR÷vW© †emiKvwi
cÖv_wgK we`¨vj‡qi cyivZb feb|

wPÎ bs-15: DËi-c~e© †Kv‡Zvqvjx †Nvbv †iwR÷vW© †emiKvwi
cÖv_wgK we`¨vj‡qi bewbwg©Z feb|
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cÖK‡íi AvIZvq 3 Zjv dvD‡Ûk‡b 1 Zjv bZzb feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q hvi 3wU K¶B †kªYxK¶ wn‡m‡e
e¨eüZ n‡”Q| AZGe we`¨vjqwU‡Z †Kvb K¶B Ae¨eüZ Ae¯’vq †bB| cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z 2wU bZzb
Uq‡jUmn †gvU 4wU Uq‡jU i‡q‡Q| evjK evwjKv Ges wk¶K‡`i Rb¨ c„_K Uq‡jU i‡q‡Q| Z‡e
we`¨vjqwU‡Z cvwb mgm¨v i‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq ¯’vwcZ wUDeI‡qjwU cwiZ¨³ Ae¯’vq c‡o Av‡Q|
wUDeI‡qjwU AbwZwej‡¤^ ‡givg‡Zi cÖ‡qvRb e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| cÖavb wk¶K 2014 mv‡j bZzb we`¨vjq
febwU ey‡S †c‡q‡Qb| wKš‘ we`¨vjqwUi c~Z© Kv‡Ri gvb bZzb wn‡m‡e ZZUv fvj e‡j g‡b nqwb|
cwi`k©bKv‡j GjvKvi m¤§vwbZ e¨w³eM© Ges we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ Dcw¯’Z wQ‡jb| wZwb
Rvbvb, we`¨vjqwUi wmuwoNi PzuB‡q cvwb cowQj Z‡e Awf‡hvM Kivi c‡i GjwRBwW Zv ms¯‹vi K‡i| g~j
we`¨vjqwUi `iRv Ges †eÂ¸‡jv ‡gnMwb/Mvgvi Kv‡Vi nIqvi K_v _vK‡jI g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ
Awf‡hvM K‡ib ‡eÂ¸‡jv g~jZ †iBbwUª Kv‡Vi| Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb we`¨vjqwUi cyiv‡bv febwU †gvUvgywU
fvj Av‡Q; GwU ms¯‹vi‡hvM¨| we`¨vj‡qi cÂg ‡kªYx mgvcbx cix¶vq cv‡ki nvi m‡š—vlRbK n‡jI G cvm
cvIqvi nvi bMY¨| 2011 mvj †_‡K 2014 mvj ch©š— cÖwZeQi we`¨vjqwU‡Z kZfvM cvk Ki‡jI 2013
mv‡j gvÎ 1 Rb A+ †c‡q‡Q| we`¨vjqwUi mvg‡bB GKwU bvjv i‡q‡Q| we`¨vj‡qi ¶z‡` QvÎ-QvÎxiv †Lj‡Z
wM‡q bvjv‡Z c‡o AbvKvw•LZ `yN©Ubv NUv‡Z cv‡i| G Rb¨ we`¨vjqwU evDÛvix Iqvj wbg©vY Kiv Avek¨K e‡j
cÖZxqgvb nq|

wPÎ bs-16: DËi-c~e© †Kv‡Zvqvjx †Nvbv †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi mvg‡b gv‡Vi cv‡kB bvjvi Ae¯’vb|

µq cÖwµqv t MZ 30-05-2012 Zvwi‡L wUIwm mfv Ges 10-05-2012 Zvwi‡L wUBwm mfv AbywôZ n‡q‡Q|
wUBwm mfvq 2wU `icÎ g~j¨vqb Kiv nq| cÖv°wjZ g~j¨ 36,20,000/- (QwÎk j¶ wek nvRvi) UvKvi †_‡K
0.02% †jm me©wbgœ `i`vZv Gg/Gm Gb Gm G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi mycvwik Kiv nq| D³
cÖwZôvb‡K 36,19,260/- (QwÎk j¶ Dwbk nvRvi `yBkZ lvU) UvKv g~j¨ MZ 12-06-2012 Zvwi‡L Kvh©v‡`k
cÖ`vb Kiv nq|

N. Lyjbv ‡Rjv t
MZ 05-05-2014 Zvwi‡L cÖK‡íi Lyjbv †Rjvi As‡ki Kvh©µg cwi`k©b Kiv nq|
14.7

Lvbevwo †iwRóvW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU Lyjbv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq Aew¯’Z|
we`¨vjqwU 05-05-2014 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©K
„ m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©bKv‡j Dc‡Rjv
cÖ‡KŠkjxmn mswkó e¨w³eM© Dcw¯’Z wQ‡jb| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, 6Zjv wfZmn cÖ_g Zjv wbg©vY Kiv
n‡q‡Q| cÖ_g Zjvq 3wU †kªYx K¶ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| MZ 14-02-2012 Zvwi‡L wcBwm mfvq 3wU `ic‡Îi
g~j¨vqb Kiv nq Gi g‡a¨ †gmvm© ûgvqb Kexi GÛ †Kvs wjwg‡UW me©wbgœ `i`vZv nIqvq KwgwU D³
cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi mycvwik K‡i| c¨v‡K‡R bs AviGbwRwcGm/WweD 4 2053 Gi AvIZvq
27,45,500/- UvKv g~‡j¨ Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| cieZ©x‡Z feb wbg©v‡Y cvBwjs Gi cÖ‡qvRb nIqvq
ms‡kvwaZ Pzw³g~j¨ 31,55,900/-UvKv wbiƒcY Kiv nq| Kvh©m¤úv`‡bi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 30-04-2013;
wba©vwiZ Zvwi‡Li g‡a¨ Kvh©m¤úv`b Kiv n‡q‡Q|
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wbwg©Z fe‡bi cwðg cv‡ki †`qv‡j K‡qKwU ¯’v‡b †nqvi µ¨vK †`Lv †M‡Q| eviv›`vi MÖxj Iqv‡ji mv‡_
ex‡gi dvUj m„wó n‡q‡Q| G wel‡q mswkó Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Rvbvb feb wbg©vY Kivi K‡qK eQi ci
mvaviYZ eªxK Iqvj I Aviwmwm Gi g‡a¨ m„ó dvUj m„wó nq| Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb m‡š—vlRbK bq|
`iRvq e¨eüZ Kv‡Vi gvbI DbœZ I m‡š—vlRbK e‡j cwijw¶Z nq bv| we`¨vjqwUi e¨e¯’vcbvq Ae‡njv
cwijw¶Z n‡q‡Q| cwi`k©‡bi w`b †`Lv hvq †h ¯’vbxq †jvKRb fe‡bi †iwjs Gi Dci e‡m i‡q‡Q, d‡j
febwUi †iwjswU ¶wZMÖ¯— n‡q‡Q|
14.8

RvKx †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU Lyjbv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq Aew¯’Z|
we`¨vjqwUi †gvU QvÎ-QvÎx msL¨v 294 Rb; wk¶K msL¨v 4 Rb| Rwgi cwigvY 50 kZvsk|
feb wbg©v‡Yi Rb¨ Db¥y³ `icÎ c×wZi gva¨‡g (OTM) `icÎ AvnŸvb Kiv n‡j wZbwU wVKv`vix cÖwZôvb
Zv‡`i `icÎ Rgv †`q| Gi g‡a¨ me©wbgœ `i`vZv wnmv‡e †gmvm© KvRj eªv`vm©‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi Rb¨
KwgwU KZ©„K mycvwik Kiv nq|
c¨v‡KR bs AviGbwRwcGm/WweDwW 4.1137 Gi AvIZvq 16,95,190/- UvKv Pzw³g~‡j¨ †gmvm© KvRj
eªv`vm©‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 17-08-2011| wba©vwiZ Zvwi‡Li
g‡a¨ wbg©vY Kvh©wU m¤úv`b Kiv nq|
wbg©vY KvR t febwUi DaŸ©gLy x m¤cÖmvi‡Yi j‡¶¨ wØZxq Zjvq 16Õ4Ó 19Õ-6Ó gv‡ci wZbwU †kªYxK¶
wbg©vY Kiv n‡jI B‡Zvg‡a¨B GwU RivRxY© Ae¯’vq cwiYZ n‡q‡Q| fe‡bi cwðg cv‡ki `iRvq †d«gwU †f‡½
Ly‡j †M‡Q| cv÷vi Ges Kv‡Ri gvb wbgœ| e¨eüZ Avmevec‡Îi Kv‡Vi ¸YMZ gvbI wbgœ e‡j cwijw¶Z
n‡q‡Q|
we`¨vj‡qi cwi‡ek AZ¨š— †bvsiv| wk¶K K¶wU AZ¨š— †bvsiv I Acwi”Qbœ Ges hv wk¶vi DbœZ cwi‡ek‡K
e¨vnZ Ki‡Q e‡j cwi`k©bKv‡j cwijw¶Z nq|

O. h‡kvi †Rjv t
MZ 06-08-2014 Zvwi‡L cÖK‡íi h‡kvi †Rjvi As‡ki Kvh©µg cwi`k©b Kiv nq|
14.9

me©`bv û`v †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU h‡kvi †Rjvi kvimv Dc‡Rjvq Aew¯’Z|
we`¨vjqwUi †gvU QvÎQvÎx msL¨v 227 Rb; Gi g‡a¨ QvÎ 117 Ges QvÎx 110 Ges wk¶K msL¨v 4 Rb| Rwgi
cwigvY 36 kZvsk| RNGMS/wd 5.363 c¨v‡K‡Ri AvIZvq ‡gmvm© Avãyi iv¾vK-‡K 2251553.18
UvKv cÖv°wjZ e¨‡q Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Kvh©wU m¤úv`b Kiv n‡q‡Q|
fe‡bi wbg©vY Kv‡R †ek Î“wU cwijw¶Z n‡q‡Q| fe‡bi `iRvi mv‡_ AvUKv‡bv KeRv D‡V †M‡Q d‡j
`iRvwU Lz‡j †M‡Q| cÖv_wgK Ae¯’vq `yB Zjv dvD‡Ûkbmn 3 K¶ wewkó feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| Z‡e
cwi`k©‡b cÖZxqgvb nq †h, wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb m‡š—vlRbK bq| G‡¶‡Î mieivnK…Z Avmevec‡Îi gvb
wbgœ e‡j cwijw¶Z n‡q‡Q| G‡¶‡Î wbgœgv‡bi Acwic° KvV e¨envi Kiv n‡q‡Q| fe‡bi mvg‡bi A‡bK
¯’v‡b cv÷vi D‡V †M‡Q hv Kvw•LZ bq| we`¨vjq cÖv½‡bi †Ljvi gvV I Am¤ú~Y© Ae¯’vq i‡q‡Q| i¶Yv‡e¶Y
Lv‡Z eivÏ ivLv cÖ‡qvRb e‡j cwi`k©bKv‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Kvh© m¤úv`b Kiv
n‡q‡Q|

14.10 bI`v MÖvg myjZvb `dv`vi †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU h‡kvi †Rjvi m`i
Dc‡Rjvq Aew¯’Z| we`¨vjqwUi †gvU QvÎQvÎx msL¨v 250 Rb; Zb¥‡a¨ QvÎ msL¨v 120 Rb Ges QvÎx msL¨v
155 Rb Ges wk¶K msL¨v 4 Rb| `yB wkdU wewkó we`¨vjqwUi †gvU Rwgi cwigvY 16 kZvsk|
RNGMS/wd1.407 c¨v‡K‡Ri AvIZvq ‡gmvm© wek¦wRr Kb÷ªvKkb-‡K 18-10-2012 Zvwi‡L Kvh©v‡`k
cÖ`vb Kiv nq| K¶wU m¤úªmvi‡bi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 25-06-2013| wba©vwiZ mg‡qi cÖvq 5 gvm c‡i
A_©vr 25-11-2013 Zvwi‡L Kvh©wU m¤úv`b Kiv nq|
wbg©vY KvR cwi`k©b t 3wU K¶mn wØZxq Zjv wfZmn 1g Zjv wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU K‡¶i AvqZb
19Õ.6Ó14’.4Ó wbg©vY Kv‡Ri †ek Î“wU cwijw¶Z n‡q‡Q| we`¨vj‡qi eviv›`vi Pvicv‡k AvovAvwo dvUj m„ó
n‡q‡Q| weªK Iqvj Gi mv‡_ ms‡hvM ¯’vb bv nIqvi d‡j G fe‡bi dvUj m„wó n‡q‡Q e‡j cwi`k©b m~‡Î Rvbv
†M‡Q| we`¨vjq fe‡bi `iRvq wQUwKwb I nvZ‡j wbgœgv‡bi mvgMÖx e¨envi Kiv n‡q‡Q|
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15.0| ev¯—evqb mgm¨v t
K. we`¨vjq wfwËK :
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

evU‡Lvjv †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q bewbwg©Z febwU B‡Zvg‡a¨ †ek ¶wZMÖ¯— n‡q †M‡Q, wbg©vY
Kv‡R h‡Zœi Qvc †bB;
‡mvbvKvw›` †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q QvÎ-QvÎx msL¨vi Zzjbvq †kªYx K‡¶i msL¨v AcÖZzj|
GQvov we`¨vjq cÖv½Y Acwi”Qbœ, Dciš‘ we`¨vj‡qi cv‡kB GKwU Acwi¯‹vi †Wvev i‡q‡Q hv ¶z‡` wk¶v_©x‡`i
Rb¨ wec`RbK;
bvivw›` kivdZ Avjx †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjqwU wZbZjv wewkó feb; wKš‘ mgMÖ we`¨vj‡q
Uq‡jU gvÎ 1wU| wk¶v_©xi †gvU msL¨v 245 Rb| GKwU gvÎ Uq‡jU GZRb Øviv e¨env‡ii welqwU A¯^v¯’¨Ki
e‡j g‡b nq;
DËi-c~e© †KvZqvjx †Nvbv †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cvwb mgm¨v cÖKU| GQvov bZzb fe‡bi
Kv‡Ri gvb m‡š—vlRbK bq| Dciš‘ we`¨vjq cÖv½‡Yi cv‡kB bvjv i‡q‡Q;
Lvbevwo †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq fe‡bi K‡qKwU ¯’v‡b †nqvi µ¨vK m„wó n‡q‡Q| ex‡gi mv‡_
Aviwmwm ms‡hvM bv nIqvi d‡j dvUj ‡`Lv wM‡q‡Q;
me©`bv û`v †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjqwUi wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb m‡š—vlbRbK bq| cwðg
cv‡ki GKwU `iRv feb †_‡K B‡Zvg‡a¨ wew”Qbœ n‡q †M‡Q| cvóv‡ii wbgœgv‡bi cwijw¶Z n‡q‡Q;
me©`bv û`v †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq fe‡b mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb m‡š—vlRbK
bq| G‡¶‡Î Avmevec‡Î wbgœgv‡bi KvV e¨envi Kiv n‡q‡Q;
bI`v myjZvb `dv`vi †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi Pvicv‡k AvovAvwo dvUj m„wó n‡q‡Q hv Kvg¨
bq| GwU fe‡bi ¯’vwqZ¡‡K bó Ki‡Z cv‡i e‡j cÖZxqgvb nq| GQvov Rvbvjv I `iRvq mieivnK…Z wQUKvwb
I nvZ‡ji gvb wbgœgv‡bi;
RvKx †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cÖv½Ymn Av‡kcv‡ki cwi‡ek AZ¨š— †bvsiv I Acwi”Qbœ e‡j
cÖZxqgvb n‡q‡Q| GQvov Avmevec‡Îi ¸YMZ gvbI fvj bq;

L. mvwe©K :
15.10 Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cybwb©wg©Z/ †givgZK…Z we`¨vjq¸‡jv‡Z kvixwiK cÖwZeÜx wk¶v_©x‡`i Rb¨ RAMP
wbg©v‡Yi †Kvb e¨e¯’v ivLv nqwb; GwU wWRvBb cwiKíbvi GKwU Î“wU g‡g© cÖZxqgvb nq;
15.11 mvwe©Kfv‡e AwaKvsk we`¨vj‡qi wbg©vY KvR m‡š—vlRbK e‡j cÖZxqgvb nqwb| cÖK‡íi AvIZvq wbg©vY Kv‡R
Ah‡Zœi Qvc my¯úó|
16.0| mycvwik t
K. we`¨vjq wfwËK :
16.1

‡mvbvKvw›` †iwR÷vW© ‡emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi †kªYxK‡¶i AcÖZzjZvi mgm¨v cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii
ev¯—evqbvaxb Ab¨ †Kvb Pjgvb cÖKí †hgb wcBwWwc-3 Gi AvIZvq †gUv‡bv †h‡Z cv‡i (15.2);

16.2

‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Ges RvKx ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq cÖv½‡bi
cwi”QbœZv eRvq ivLvi Rb¨ we`¨vjq KZ©c
„ ¶‡K m‡Pó _vK‡Z n‡e; G e¨vcv‡i cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi/mswkó
Dc‡Rjv cÖv_wgK wk¶v Kg©KZ©vi wbqwgZ cwi`k©b I gwbUwis Ae¨vnZ ivLv AZ¨vek¨K (15.2);

16.3

‡mvbvKvw›` ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq (15.2) Ges DËi-c~e© †KvZqvjx †Nvbv ‡iwR÷vW© †emiKvwi
cÖv_wgK we`¨vj‡qi (15.4) cv‡k¦B© Aew¯’Z †Wvevq c‡o hvIqvi SzuwK †_‡K wk¶v_©x‡`i i¶vi Rb¨ †Wvevi
mvg‡b cÖwZ‡iva e¨e¯’v ‰Zix Kiv †h‡Z cv‡i| A_ev m¤¢e n‡j we`¨vj‡qi PZzcv‡k¦© mxgvbv cÖvPxi wbg©v‡Yi
e¨e¯’v mswkó KZ©„c¶ wb‡Z cv‡i ;

16.4

bvivw›` kivdZ Avjx †iwR÷vW© ‡emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q Uq‡jU msL¨v e„w× Kivi wel‡q cÖv_wgK wk¶v
Awa`ß‡ii ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq wbg©v‡Yi Rb¨ GjwRBwW-‡K Aby‡iva Kiv †h‡Z cv‡i (15.3);
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16.5

DËi-c~e© †KvZqvjx †Nvbv ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cvwbi mgm¨v mgvav‡bi j‡¶¨ h_vkxNÖ
wUDe-I‡qj ¯’vcb Kiv Avek¨K| G e¨vcv‡i cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi cÖ‡qvRbxq c`‡¶c wb‡Z cv‡i (15.4);

16.6

DËi-c~e© †KvZqvjx †Nvbv ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq (15.4), Lvbevwo ‡iwR÷vW© †emiKvwi
cÖv_wgK we`¨vjq (15.5), me©`bv û`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq (15.6), bI`v myjZvb `dv`vi
‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi (15.8) wbg©vY KvR m‡š—vlRbK cwijw¶Z nqwb ; hv Kvg¨ bq|
fwel¨‡Z G ai‡bi cÖKí ev¯—evq‡b wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb eRvq ivLvi wel‡q mZK© _vKv evÃbxq| Z‡e
cÖwZ‡e`‡b DwjwLZ Î“wUmg~n ms‡kva‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi KZ©K
„ Zv‡`i ivR¯^
ev‡R‡Ui AvIZvq wb‡Z n‡e;

16.7

me©`bv û`v †iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi †f‡½ cov `iRvwU cÖwZ¯’vc‡bi e¨e¯’v †bqv Ri“ix;
Ab¨_vq we`¨vj‡qi wbivcËv eRvq ivLv m¤¢e bq| G e¨vcv‡i cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY
Ki‡Z cv‡i (15.6);

16.8

me©`bv û`v ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq I RvKx ‡iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q mieivnK…Z
Avmevec‡Îi ¸YMZ gvb wbgœ g‡g© cwi`k©‡b ‡`Lv †M‡Q| welqwU cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi LwZ‡q †`L‡Z cv‡i|
Z‡e cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi fwel¨‡Z cÖKí ev¯—evq‡b G wel‡q wbweo Z`viKxi gva¨‡g gvb m¤úbœ
AvmevecÎ mieivn wbwðZ Ki‡Z cv‡i (15.7);

16.9

L. mvwe©K :
Ab¨ †Kvb Pjgvb cÖK‡íi gva¨‡g A_ev ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq we`¨vjq¸‡jv‡Z RAMP wbg©vY Kivi e¨e¯’v
MÖnY Kiv AZ¨vek¨K; bZzev cÖwZeÜx wkïiv wk¶vi my‡hvM †_‡K ewÂZ n‡Z cv‡i;

16.10 cÖv_wgK we`¨vjq feb wbg©vY msµvš— Pjgvb I fwelr cÖKí¸‡jvi wbg©vY Kv‡R AviI hZœkxj nIqv evÃbxq|
GZØ¨ZxZ Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cybwb©gv© Y/†givgZK…Z we`¨vj‡qi wbg©vY Kv‡Ri i¶Yv‡e¶Y AZ¨š— Ri“ix;
Ab¨_vq GLv‡Z miKv‡ii wecyj cwigvY A_© e¨q wed‡j hvIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q Ges wk¶v_©x‡`i cÖvc¨ myweav
cÖvwß †_‡K ewÂZ nIqvi AvksKv i‡q‡Q|
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মথাক
১৪৮৫.০৪
মথাক

(লক্ষ টাকায়)
প্রকৃি বাস্তবায়ন
থক
আমথ (%)
বাস্তব (%)
(৬)
(৭)
৩২০.৮১(৯৫.৪৫%)
২০(১০০%)
৩৫২৪৪.৮০(৯৬.৪৮%) ২২৪৮২(১০০%)
২১৪০১.২৩(৯৯.৯১%) ৭৫০০০০(১০০%)
৮৬.৭২(১০০%)
৫(১০০%)
৩৩.৯৭(১০০%)
মথাক
৪.০০(১০০%)
মথাক
৭৪১.২৬(৯০%)
ইউমনট
২৪১.০৭(৯৬.৪২%)
৩৮.০৪(৯৮%)
১২৯২.৮৫ (৯৪.৬০%)
৪৪৬(১০০%)
১৬.৫৯(১০০%)
মথাক
৬৩.৭০ (৭৫%)
মথাক
৬৪.৯১৯(৯৪.৯৩%)
মথাক
৫৪.৮০ (৯৬%)
মথাক
১.৫৪(১০০%)
মথাক
১৭২২.০১(১০০%)
মথাক
১৪৮৪.৬৬(৯৯.৯৭%)
মথাক

২৭.৭৮
১.৫৩
১৮০.৬৮
৩৮.১৭
৬৪৫৩৮.১৮

২৩.১৯(৮৩.৫০%)
১.৫২(১০০%)
১৪৫.৯৮ (৮০.৭৯%)
৩৮.১৫(৯৯.৯৪%)
৬২৯৮৩.৭৭(৯৭.৫৯%)

মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
--

মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
১০০%
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৬.০

সাধােণ ির্ থরবক্ষণাঃ

৬.১

িটভূমিাঃ বাংলারদরি মবগি দুই দিরক অথ থননমিক ও সািামেক মক্ষরে উরিখ্যরর্াগ্য উন্নয়ন সামধি হরয়রছ। িন্মরে
দামেদ্র মবরিা ন, িানব উন্নয়ন ও মিক্ষা মবরির্ করে প্রাথমিক মিক্ষা অন্যিি। মবগি করয়ক বছরে প্রাথমিক ির্ থারয়
িারিে হাে বৃমি মিরয়রছ। প্রাথমিক মিক্ষাে সুরর্াগ সৃমষ্টে মক্ষরে মছরল ও মিরয় মিক্ষাথীরদে অংিগ্রহরণে মক্ষরে সিিা
আনয়ন মকছুটা হরলও সম্ভব হরয়রছ। আিারদে মদরি এখনও ৩৫ মিমলয়ন অমি দমেদ্র (Hard core poor) েনরগাষ্ঠী
মবদ্যিান েরয়রছ। আবাে মদরিে অরধ থক েনরগাষ্ঠীই অমিমক্ষি; মিক্ষায় অংিগ্রহরণে সুরর্াগ মদরিে সকল অিরল
সিহারে মনমিি কো এখরনা সম্ভব হয়মন। মবদ্যালরয় গিরনািরর্াগী অরনক মিশুই মিক্ষা বমিি; আবাে র্াো স্কুরল
র্ারচ্ছ িারদে িরে একটি বড় অংরিে প্রাথমিক মিক্ষা ক্র অসিাপ্ত থাকরছ।
এ মবর্য়গুরলা সািরন মেরখ োিীয় মিক্ষানীমি ২০১০ এে আরলারক সেকাে মবি মকছু কার্ থক্রি হারি মনরয়রছ। গৃহীি
নানামবধ কার্ থক্রি বাস্তবায়ন সরেও ৬ মথরক ১৩ বছে বয়স্ক মিশুরদে একটি বড় অংি (মবরির্ি দমেদ্র েনরগাষ্ঠীে
িরে) মবদ্যালয় বমহভূথি িথা মিক্ষা সুরর্াগ বমিি মথরক র্ারচ্ছ। এসব মিমছরয় িড়া ও সুমবধা বমিি মিশুরদেরক
মিক্ষাে মূলধাোয় মনরয় আসাে লরক্ষে সেকাে মকছু প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কেরছ। সুমনমদ থষ্ট লক্ষেিাো মনরয় মদরিে
মিমছরয় িড়া অিল সমূরহে ঝরে িড়া/ মবদ্যালয় বমহভূথি মিশুরদে েন্য আনুষ্ঠামনক প্রাথমিক মিক্ষাে সুরর্াগ সৃমষ্টে
লরক্ষে Reaching out of school (ROSC) প্রকেটি গৃহীি হরয়রছ। প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালরয়ে প্রাথমিক মিক্ষা
অমধদপ্তে প্রকেটি বাস্তবায়ন করেরছ। ROSC প্রকেটিরি ২৩ হাোে মিখন মকরেে আওিায় মিাট ৭ লক্ষ ৮০
হাোরেে মবিী প্রাথমিক মিক্ষাথীে প্রাথমিক মিক্ষা ক্র সিািরনে সুরর্াগ সৃমষ্ট হরয়রছ। মিখন মকে অথবা Learning
Centre গুরলারক আনন্দ স্কুল নারি অমভমহি কো হরয় থারক। আনন্দ স্কুরল অনানুষ্ঠামনক িিমিরি একেন
মিক্ষক/মিমক্ষকা দ্বাো গরড় ৩৫ েন মিক্ষাথীরক আনুষ্ঠামনক মিক্ষা প্রদান কোে লক্ষেিাো মছল।

৭.০

প্রকরেে উরেশ্যাঃ

স্কুল বমহভূথি, সুমবধাবমিি মিশুরদে েন্য লামন থং মসন্টাে (আনন্দ স্কুল) প্রমিষ্ঠাে িােরি প্রাথমিক মিক্ষাে
সুরর্াগ সৃমষ্ট;

প্রাথমিক মিক্ষাে গুনগি িান উন্নয়ন ও দক্ষিা বৃমি; এবং

প্রকে সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠানসমূরহে কাঠারিা িমক্তিালীকেণ ও কিথদক্ষিা বৃমি।

৮.০

প্রকরেে অনুরিাদন ির্ থায়াঃ সবাে েন্য মিক্ষা কার্ থক্রি মনমিিকেরণে লরক্ষে স্কুল বমহভূথি ও সুরর্াগ বমিি মিশুরদে
েন্য প্রাথমিক মিক্ষাে সুরর্াগ সৃমষ্ট কোে উরেরশ্য “মেম ং আউট অব স্কুল ম লরেন” িীর্ থক প্রকেটি গি
০৬.০৫.২০০৪ িামেরখ ৩৯০.৭২ মকাটি টাকা প্রাক্কমলি ব্যরয় জুলাই, ২০০৪ মথরক জুন, ২০১০ মিয়ারদ বাস্তবায়রনে
েন্য অনুরিাদন লাভ করে। িেবিীরি প্রকেটিে অনুরিামদি wWwcwci সারথ Development Grant Agreement
(DGA) এবং Project Appraisal Document (PAD) এে িরে অসংগমি মদখা মদয়ায় প্রাথমিক ও গণমিক্ষা
িন্ত্রণালয় কর্তথক DPEC সভাে িােরি গি ১৯.০১.২০০৬ িামেরখ প্রকেটিে ১ি দফা সংরিাধন কো হয়। সংরিামধি
প্রকেটিে মিাট ব্যয় ৩৮৩.০২ মকাটি টাকা, র্াে িরে বাংলারদি সেকারেে অংি ২৩.৬৮ মকাটি টাকা ও প্রকে
সাহারেে িমেিাণ ৩৫৯.৩৪ মকাটি টাকা। িেবিীরি প্রকরেে িেবিী মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন সহরর্াগী সংস্থাে মবমভন্ন
মিিরনে সুিামেি অনুর্ায়ী প্রকেটি ০৬.১১.২০০৮ িামেরখ মদ্বিীয়বাে সংরিামধি হয়। সংরিামধি প্রকরেে ব্যয় দাঁড়ায়
৩২৪.০৯ মকাটি টাকা (মেওমব ১৮.৩৫ মকাটি টাকা ও প্রকে সাহাে ৬০৫.৭৪ মকাটি টাকা)।
সপ্তি ও অষ্টি সুিােমভিন মিিরনে সুিামেি অনুর্ায়ী প্রকরেে আওিায় ভমিথ হওয়া সকল মিক্ষাথীে প্রাথমিক মিক্ষা
সিািরনে সুরর্াগ সৃমষ্টে লরক্ষে প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় প্রকরেে লক্ষে, উরেশ্য ও কার্ থকামেিা মবরব না করে
অমিমেক্ত ২.৫০ লক্ষ মিক্ষা সুমবধা বমিি মিশুরক প্রকেভুক্ত করে আেও ৩০টি উিরেলায় প্রকরেে কার্ থক্রি
সম্প্রসােণসহ পুোিন উিরেলাগুরলারি সকল মিক্ষক দ্বাো আেও নতুন মকছু স্কুল স্থািরনে িরক্ষ সুিামেি করে। এ
লরক্ষে স্বে সিরয় নতুন প্রকে গ্রহণ না করে এবং প্রকরেে কার্ থক্রি অব্যাহি োখাে স্বারথ থ প্রকেটিে মিয়াদ ৩ বৎসে
বৃমিসহ কার্ থক্রি সম্প্রসােরণে েন্য ২৯.০৪.২০১০ িামেরখ র্তিীয় দফায় প্রকে সংরিাধন কো হয়। ৩য় সংরিাধরনে
িে প্রকেটিে ব্যয় বৃমি মিরয় মিাট প্রাক্কমলি ব্যয় দাঁড়ায় ৬৮৪.৩২ মকাটি (মেওমব ৩৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রকে সাহাে
৬৪৭.৬২ মকাটি টাকা। cieZ©x‡Z 645.38 †KvwU UvKv (wR&Iwe 35.23 †KvwU Ges cÖKí mvnvh¨ 610.15 †KvwU
UvKv) cÖv°wjZ e¨‡q Ges RyjvB,2004-gvP©,2013 ev¯—evqb †gqv‡` cÖKíwUi 4_© ms‡kvab Kiv nq Ges 31
Rvbyqvix,2013 Zvwi‡L cÖkvmwbK Aby‡gv`b Rvix Kiv nq| me©‡k‡l cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq KZ©K
„ e¨q
e„w× e¨wZ‡i‡K cÖK‡íi ev¯—evqb †gqv` 3 gvm A_©vr Ryb, 2013 ch©š— e„w× Kiv nq|
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প্রকে ব্যবস্থািনা: প্রকরেে সুষ্ঠু বাস্তবায়রনে েন্য প্রকে মিয়ারদ ৬েন মনম্ননমণ থি কিথকিথা প্রকে িমে ালরকে দাময়রে
মনরয়ামেি মছরলনাঃ

৯.০

প্রকে িমে ালরকে নাি ও িদবী
1) েনাব ি. এি আসলাি আলি
যুগ্ম সম ব
2) েনাব মিাহাইদ আিোদ মহারসন
যুগ্ম-সম ব
3) েনাব এ, মক, নােমুজ্জািান
যুগ্ম সম ব
4) েনাব মিাাঃ িরয়েউমেন আহরিদ
যুগ্ম সম ব
5) েনাব মিাাঃ আিাউল হক
উি-সম ব
6) েনাব মিাাঃ িওকি আকবে
যুগ্ম সম ব

সিয়কাল
আেম্ভ

মির্

২৬-০৬-২০০৪

২৪-১০-২০০৪

২৪-১০-২০০৪

২৯-০৮-২০০৫

২৯-০৮-২০০৫

২০-০৫-২০০৮

২০-০৫-২০০৮

০৯-০৯-২০০৮

০৯-০৯-২০০৮

২৯-১১-২০১২

২৯-১১-২০১২

৩০-০৬-২০১৩

প্রকে িমে ালরকে ধেণ
পূণ থকালীন
পূণ থকালীন
পূণ থকালীন
পূণ থকালীন
পূণ থকালীন
পূণ থকালীন
পূণ থকালীন

প্রকরেে আমথ থক ও বাস্তবায়ন অগ্রগমিাঃ

১০.০

১০.১

অথ থ বছে
১
২০০৪-০৫

আমথ থক অগ্রগমিাঃ প্রকেটিে সংরিামধি অনুরিামদি প্রাক্কমলি ব্যয় ৬৪৫৩৮.১৮ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক ও গণমিক্ষা
িন্ত্রণালয় হরি প্রাপ্ত সব থরির্ প্রমিরবদন হরি মদখা র্ায় মর্, প্রকেটিে জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত ক্রিপুমিি আমথ থক
অগ্রগমি হরয়রছ মিাট ৬২৯৮৩.৭৭ লক্ষ টাকা (৯৭.৫৯%) এবং বাস্তব অগ্রগমি ১০০%। প্রকেটিে অনুকূরল বছে
ওয়ােী বোে ও ব্যয় ২০০৪-০৫ হরি ২০১২-১৩ ির্ থন্ত সিরয় সংরিামধি বামর্ থক উন্নয়ন কিথসূ ীে আওিায়
বোে, অবমুমক্ত ও ব্যয় মনরম্ন মদখারনা হরলাাঃ
(লক্ষ টাকায়)
সংরিামধি বোে ও লক্ষেিাো
মিাট
টাকা
প্রাঃ সাাঃ
২
৩
৪
৭২.৩৪
৯.১১
৬৩.২৩

টাকা
অবমুক্ত
৫
৯.০০

মিাট
৬
৭২.৩৪

ব্যয় ও অগ্রগমি (জুন,২০১৩ ির্ থন্ত)
টাকা
প্রাঃ সাাঃ
বাস্তব (%)
৭
৮
৯
৯.১১
৬৩.২৩
০%

২০০৫-০৬

২৬১২.৬৫

১৬১.৭২

২৪৫০.৯৩

১৬২.০০

২৬১২.৬৫

১৬১.৭২

২৪৫০.৯৩

৪%

২০০৬-০৭

৭৩৮০.০৩

২৬৩.৪৩

৭১১৬.৬০

২৬৩.০০

৭৩৮০.০৩

২৬৩.৪৩

৭১১৬.৬০

১২%

২০০৭-০৮

৭৬৬৬.০২

২৮৩.১৭

৭৩৮২.৮৫

২৮৩.০০

৭৬৬৬.০২

২৮৩.১৭

৭৩৮২.৮৫

১২%

২০০৮-০৯

৮৪১৭.৯৬

৪৬৩.৭০

৭৯৫৪.২৬

৪৬৪.০০

৮৪১৭.৯৬

৪৬৩.৭০

৭৯৫৪.২৬

১৩%

২০০৯-১০

১০৬১৯.০৩

৪৪৯.৩২

১০১৬৯.৭১

৪৪৯.০০

১০৬১৯.০৩

৪৪৯.৩২

১০১৬৯.৭১

১৭%

২০১০-১১

১১৫৩৯.২৩

৬৪৫.৮১

১০৮৯৩.৪২

৬৪৬.০০

১১৫৩৯.২৩

৬৪৫.৮১

১০৮৯৩.৪২

১৮%

২০১১-১২

৬৭৯০.২৮

৬০৯.৭৭

৬১৮০.৫১

৬১০.০০

৬৭৯০.২৮

৬০৯.৭৭

৬১৮০.৫১

১১%

২০১২-১৩

৭৮৮৬.২৩

৫৭৩.০৩

৭৩১৩.২০

৫৭৩.০০

৭৮৮৬.২৩

৫৭৩.০৩

৭৩১৩.২০

১৩%

মিাটাঃ

৬৪৫৩৮.১৮

৩৫২৩.১৫

৬১০১৫.০৩

৩৫২৩.১৫

৬২৯৮৩.৭৭

৩৪৫৯.০৬

৫৯৫২৪.৭১

১০০%

10.2| g~j¨vqb c×wZ (Methodology) t g~j¨vqb cÖwZ‡e`bwU cÖYq‡b wb‡gœv³ c×wZ (Methodology)
AbymiY Kiv n‡q‡Q t
(P) wWwcwc, cwi`k©b cÖwZ‡e`b I wewfbœ mfvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv;
(Q) gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) ch©v‡jvPbv;
(R) cÖKí g~j¨vqb KwgwU, w÷qvwis KwgwUmn wewfbœ ¸i“Z¡c~Y© mfvi Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv;
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(S) cÖKí GjvKv m‡iRwg‡b cwi`k©b; Ges
(T) cÖvß Z_¨vw` wb‡q mswkó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ Av‡jvPbv|

ক্রয়সংক্রান্ত কার্ থক্রিাঃ
আরলা ে প্রকরেে আওিায় প্রকে ব্যবস্থািনাে সুমবধারথ থ কমিউটাে, ল্যািটি, েীি, িাইরক্রাবাস,
ফরটাকমি মিমিন, প্রভৃমি িণ্য ক্রয় কো হরয়রছ। এসব ক্ররয়ে মক্ষরে উইুক্ত দেিে/RFQ িিমি ব্যবহাে
কো হরয়রছ। িরব িমেদিথনকারল নমথিে িেীক্ষা করে েীিগাড়ী এবং িাইরক্রাবাস ক্ররয়ে চুমক্তিে/NOA
খরে িাওয়া র্ায়মন এবং িমেদিথনকারল নমথরি সংেমক্ষি কাগেিে এরলারিরলা অবস্থায় মদখা র্ায়। বুমি
মভমিক/িোিিথক মসবা ক্রয় মবরির্ করে মসাস্যাল অোওয়ােরনস এোন্ড কমিউমনরকিন ফািথ মনরয়ারগে
মক্ষরে QCBS িিমি এবং মনরম্নে ছরক প্রদি অন্যান্য বুমিমভমিক মসবা ক্ররয়ে মক্ষরে Competitive
Method for Individual Consultant Selection িিমি অনুসেন কো হরয়রছ। আরলা ে প্রকরেে
ক্ররয়ে মক্ষরে মিমিআে/মবশ্বব্যাংরকে প্রমকউেরিন্ট গাইিলাইন অনুসেণ কো হরয়রছ। প্রকরেে আওিায়
ক্রয়কৃি গাড়ীসমূরহে িরে (দুটি েীি, ২টি িাইরক্রাবাস) েস্ক-২ এে মিমিমি মিািারবক একটি েীি ও একটি
িাইরক্রাবাস েস্ক-২ প্রকরে স্থানান্তে কো হরয়রছ। অবমিষ্ট একটি েীি ও একটি িাইরক্রাবাস িমেবহণ পুরল
েিা মদয়া হরয়রছ। মনরম্ন দু’টি ছরকে িােরি ক্রয় সংক্রান্ত িথ্য উিস্থািন কো হল:

১০.৩

ক) িণ্য সংক্রান্তাঃ
ক্রমিক
নং
১
১

২
৩

কারেে নাি ও প্যারকরেে
নাি
২
প্রমকউেরিন্ট অব ক্রস কামি
মভইকল (েীি-২ টি)
মে-১
িাইরক্রাবাস ক্রয় (২ টি)
মে-৩
কমিউটাে এরক্সসমেে ক্রয়
(মিস্কটি-১২ টি, মলোে
মপ্রট থাে-৪ টি, ল্যািটি-৩ টি

(লক্ষ টাকায়)
ক্রয়
িিমি
৩
OTM

চুমক্তমূল্য
৪
৩০.৫০×২=
৬১.০০

OTM

১৫.৯০×২=
৩১.৮০
১৪.৭৪

OTM

মর্ তদমনক িমেকায়
মবজ্ঞমপ্ত মদয়া হরয়রছ
৫
দ্য মিইমল স্টাে ও তদমনক
ইরিফাক

চুমক্তে
িামেখ
৭
১১-০৬-০৫

কাে সিামপ্তে
িামেখ
৮
২০-০৬-০৫

দ্য মিইমল স্টাে ও তদমনক
ইরিফাক
দ্য মিইমল স্টাে ও তদমনক
ইরিফাক

১১-০৬-০৫

২২-০৬-০৫

১৬-০৩-০৬

২৫-০৩-০৬

খ) বুমি মভমিক মসবা সংক্রান্তাঃ
ক্রমিক
নং
১
১
২
৩
৪
৫

১১.০
১১.১

১১.২

কারেে নাি ও প্যারকরেে নাি
২
ম্যারনেরিন্ট মিরভলিরিন্ট এোন্ড
মট্রমনং কনসালট্যান্ট (এস-১.১)
এডুরকিন ম্যারনেরিন্ট এোন্ড
মকায়ামলটি কনসালট্যান্ট (এস-১.৩)
মসাস্যাল অোওয়ােরনস এোন্ড
কমিউমনরকিন ফািথ (এস-১২)
কমিউমনটি ম্যারনেরিন্ট
মেসামলস্ট
ফাইন্যানমসয়াল ম্যারনেরিন্ট
কনসালট্যান্ট

(লক্ষ টাকায়)
চুমক্তমূল্য
৪
১৫১.৮৮
৯৯.২৩
৪৩০
১২৯.৬৮
৯০.৩৭

মর্ তদমনক িমেকায়
মবজ্ঞমপ্ত মদয়া হরয়রছ
৫
দ্য মিইমল স্টাে ও
তদমনক ইরিফাক
দ্য মিইমল স্টাে ও
তদমনক ইরিফাক
দ্য মিইমল স্টাে ও
তদমনক ইরিফাক
দ্য মিইমল স্টাে ও
তদমনক ইরিফাক
দ্য মিইমল স্টাে ও
তদমনক ইরিফাক

চুমক্তে িামেখ
৭
১০-০৮-০৫

কাে সিামপ্তে
িামেখ
৮
৩০-১২-১২

০৯-০৮-০৫

৩০-১২-১০

১২-০৩-০৮

০১-১২-১২

৩০-১২-১২

৩০-১২-১২

২০-১১-০৫

৩০-০৬-১৩

প্রকরেে অংগমভমিক বাস্তবায়ন অগ্রগমিাঃ
েনবলাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি েনবল খারি বোে মছল ৩৩৬.০৯ লক্ষ টাকা। প্রকে
মিয়ারদ ২০ েনবল মনরয়াগ কো হরয়রছ এবং এ বাবদ মিাট ৩২০.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি
আমথ থক ৯৫.৪৫% ও বাস্তব অগ্রগমি হরয়রছ ১০০%।
অনুদানাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি অনুদান খারি বোে মছল ৩৬,৫২৯.৬ লক্ষ টাকা। প্রকে
মিয়ারদ ২২,৪৮২ টি মিখন মকরে অনুদান প্রদান কো হরয়রছ। এ বাবদ মিাট ৩৫২৪৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় কো
হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৯৬.৪৮% ও বাস্তব অগ্রগমি হরয়রছ ১০০%।
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১১.৩ মিক্ষা ভািা : প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি মিক্ষা ভািা খারি বোে মছল ২১,৪১৮.৭৩ লক্ষ
টাকা। প্রকে মিয়ারদ ৭৫০০০০ েন মিক্ষাথীরক মিক্ষা ভািা প্রদান কো হরয়রছ এবং এ বাবদ মিাট ২১,৪০১.২৩
লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৯৯.৯২% ও বাস্তব অগ্রগমি হরয়রছ ১০০%।
১১.৪

র্ানবাহনাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি র্ানবাহন খারি বোে মছল ৮৬.৭২ লক্ষ টাকা। প্রকে
মিয়ারদ ২টি েীি, ২টি িাইরক্রাবাস, ১টি মিাটে সাইরকল ক্রয় কো হরয়রছ এবং এ বাবদ ৮৬.৭২ লক্ষ টাকা
ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ও বাস্তব অগ্রগমি হরয়রছ ১০০%।

১১.৫ র্ন্ত্রিামিাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি র্ন্ত্রিামি খারি বোে মছল ৩৩.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকে
মিয়ারদ মবমভন্ন ধেরনে ৩৯টি র্ন্ত্রিামি ক্রয় কো হরয়রছ এবং এ বাবদ মিাট ৩৩.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় কো
হরয়রছ। এরক্ষরে আমথ থক ও বাস্তব অগ্রগমি ১০০%।
১১.৬ আসবাবিোঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি আসবাবিে খারি মথাক মহরসরব বোে মছল ৪.০০
লক্ষ টাকা। প্রকে মিয়ারদ মবমভন্ন ধেরনে আসবাবিে ক্রয় কো হরয়রছ এবং এ বাবদ মিাট ৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়
কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ও বাস্তব অগ্রগমি ১০০%।
১১.৭

প্রমিক্ষণ (স্থানীয়): প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি ২৬৭ েনরক স্থানীয় প্রমিক্ষরণে েন্য এ খারি
বোে মছল ৮২৩.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকে মিয়ারদ ২৬৭ েনরক স্থানীয় প্রমিক্ষণ প্রদান কো হরয়রছ এবং এ বাবদ
মিাট ৭৪১.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৯০% ও বাস্তব অগ্রগমি হরয়রছ ১০০%।

১১.৮ প্রমিক্ষণ (তবরদমিক): প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি ৪০ েনিাস তবরদমিক প্রমিক্ষরণে েন্য এ
খারি বোে মছল ২৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকে মিয়ারদ ৩৮.০৪ েনিাস তবরদমিক প্রমিক্ষণ প্রদান কো হরয়রছ
এবং এ বাবদ মিাট ২৪১.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৯৬.৪২% ও বাস্তব অগ্রগমি হরয়রছ
৯৫.১০%।
১১.৯ িোিিথক (স্থানীয়: প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি ৪৪৬ েনিাস স্থানীয় িোিিথক মনরয়ারগে েন্য
এ খারি বোে মছল ১,৩৬৬.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকে মিয়ারদ ৪৪৬ েনিাস স্থানীয় িোিিথক মনরয়াগ প্রদান কো
হরয়রছ এবং এ বাবদ মিাট ১,২৯২.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৯৪.৬০% ও বাস্তব
অগ্রগমি হরয়রছ ১০০%।
১১.১০ মস্টিনােী দ্রব্যামদাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি মথাক মহরসরব বোে মছল ১৬.৫৯ লক্ষ টাকা।
প্রকে মিয়ারদ মবমভন্ন ধেরনে মস্টিনােী দ্রব্যামদ ক্রয় কো হরয়রছ এবং এ বাবদ মিাট ১৬.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়
কো হরয়রছ। মস্টিনােী দ্রব্যামদ ক্ররয় আমথ থক এবং বাস্তব অগ্রগমি ১০০%।
১১.১১ জ্বালানীাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি র্ানবাহরনে জ্বালানী বাবদ মথাক মহরসরব বোে মছল
৬৮.৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকে মিয়ারদ মবমভন্ন র্ানবাহরনে জ্বালানী বাবদ ৬৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ
খারি আমথ থক ৯৪.৯৩%।
১১.১২ মিোিিাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি মিোিি বাবদ মথাক মহরসরব বোে মছল ৫৭.০৮ লক্ষ
টাকা। প্রকে মিয়ারদ মবমভন্ন মিোিি বাবদ ৫৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক অগ্রগমি
৯৬%।
১১.১৩ র্ানবাহন মেমেরেিন: প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি র্ানবাহন মেমেরেিন বাবদ মথাক মহরসরব
১.৫৪ লক্ষ টাকা বোে মছল। প্রকে মিয়ারদ মবমভন্ন ধেরনে র্ানবাহরনে মেমেরেিন কো হরয়রছ এবং এ খারি
বোেকৃি অরথ থে পুরোটাই ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ১০০%।
১১.১৪ িমনটমেং (এলমেইমি): প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি িমনটমেং (এলমেইমি) বাবদ মথাক মহরসরব
১৭২৮.০১ লক্ষ টাকা বোে মছল। প্রকে মিয়ারদ উক্ত খারি ১৭২২.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি
আমথ থক ৯৯.৬৫%।
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১১.১৫ মিক্ষা ভািা ও অনুদান িমে ালনা ব্যয় (মসানালী ব্যাংক সামভথস ােথ): প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি
মিমিমিরি এ খারি মথাক মহরসরব ১৪৮৫.০৪ লক্ষ টাকা বোে মছল। প্রকে মিয়ারদ মিক্ষা ভািা ও অনুদান
িমে ালনা ব্যয় (মসানালী ব্যাংক সামভথস ােথ) বাবদ ১৪৮৪.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক
৯৯.৯৭%।
১১.১৬ ভ্রিণ ব্যয়াঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি এ খারি মথাক মহরসরব ২৭.৭৮ লক্ষ টাকা বোে মছল।
প্রকে মিয়ারদ ভ্রিণ ব্যয় বাবদ ২৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৮৩.৪৭%।
১১.১৭ ট্যাক্সাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি এ খারি মথাক মহরসরব ১.৫৩ লক্ষ টাকা বোে মছল। প্রকে
মিয়ারদ ট্যাক্স বাবদ ১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৯৯.৩৪%।
১১.১৮ কমন্টনরেমিাঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি এ খারি মথাক মহরসরব ১৮০.৬৮ লক্ষ টাকা বোে
মছল। প্রকে মিয়ারদ কমন্টনরেমি বাবদ ১৪৫.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ৮০.৭৯%।
১১.১৯ মবমবধ ব্যয়াঃ প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি এ খারি মথাক মহরসরব ৩৮.১৭ লক্ষ টাকা বোে মছল।
প্রকে মিয়ারদ কমন্টনরেমি বাবদ ৩৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক ১০০%।
১১.২০ িালািাল (মটক্সট বুক): প্রকরেে অনুরিামদি সংরিামধি মিমিমিরি এ খারি মথাক মহরসরব ৮৪.২১ লক্ষ টাকা
বোে মছল। প্রকে মিয়ারদ িালািাল (মটক্সট বুক) বাবদ ৬৩.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হরয়রছ। এ খারি আমথ থক
৭৫.৬৪%।
১২.০

প্রকরেে উরেশ্য ও অেথনাঃ

িমেকমেি (Objectives as per PP)
িমেদিথনকাল ির্ থন্ত অেথন (Actual achievement)
১. স্কুল বহির্ভূত, সুহবধাবহিত হিশুদের ১. প্রকে মিয়ারদ প্রকরেে আওিায় ২৩৭৬৮টি লামন থং মসন্টাে (আনন্দ স্কুল)
জন্য লাহ্ ূিং সেন্টার (আ্ন্দ স্কুল)
এবং মিশু কল্যাণ ট্রাস্ট স্কুল প্রমিষ্ঠা কো হরয়রছ। মিাট ৮.৪ লক্ষ ঝরে িড়া
প্রহতষ্ঠার মাধ্যদম প্রাথহমক হিক্ষার
মিশু এসব মবদ্যালরয়ে অন্তভুথক্ত হরয়রছ। প্রকে সিামপ্তকারল মদখা র্ায়
সুদ াগ সৃহি;
মিক্ষাথীরদে স্কুরল উিমস্থমিে হাে মছল প্রায় ৯০%। সিীক্ষা প্রমিরবদন মথরক
মদখা র্ায় মর্, েি দমেদ্র িমেবাে মথরক মিক্ষাথীো এরসরছ। মসংহভাগ েস্ক
প্ররনাদনা এসব দমেদ্রে মিক্ষাথীো িারচ্ছ।
২. প্রাথহমক হিক্ষার গু্গত মা্ উন্নয়্ ও ২. আনন্দ স্কুরলে মিক্ষাথীো প্রিোমিি দক্ষিা সীিা অেথন করে ২০০৯ সারল
েক্ষতা বৃহি; এবিং
প্রথি ৫ি মশ্রণী প্রাথমিক মিক্ষা সিািনী িেীক্ষায় অংি গ্রহণ করে।
মিক্ষাথীরদে সফলিাে উিে মভমি করে মিক্ষকরদে প্ররনাদনা মদয়া হরয়রছ।
মিখন মিখারনা উিকেণ সেবোহ এবং মিক্ষকরদে দক্ষিা বৃমিরি প্রমিক্ষণ
প্রদান কো মছল একটি ইমিবা ক মদক। প্রকে লাকারল মিক্ষাথীরদে
িাঠ্যবই সেবোহ মনমিি কো হরয়রছ। আনন্দ স্কুরল মিক্ষক ও মিক্ষাথীে
অনুিাি ১:২৫-৩৫
৩. প্রকল্প েিংহিি প্রহতষ্ঠা্েমূদির কাঠাদমা ৩. প্রকে সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠানসমূরহে কাঠারিা িমক্তিালীকেণ ও কিথদক্ষিা
িহিিালীকরণ ও কমূেক্ষতা বৃহি।
বৃমিরি প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে, উিরেলা মিক্ষা কিথকিথা, সহকােী
উিরেলা মিক্ষা কিথকিথা এবং এনমেও মবরির্ভারব অবদান মেরখরছ।
13.0

gwbUwis t cÖKí PjvKvjxb 17-28 †m‡Þ¤^i,2012 mv‡j AvBGgBwWi †bZ…‡Z¡ cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq
Ges cwiKíbv Kwgk‡bi mgš^‡q MwVZ Avš—tgš¿Yvjq g~j¨vqb KwgwU KZ©K
„ cÖK‡íi ga¨eZ©x g~j¨vqb m¤úbœ
Kiv nq Ges ga¨eZ©x g~j¨vqb cÖwZ‡e`b cÖYq‡bi D‡Ï‡k¨ wm‡jU, PÆMÖvg, ivRkvnx, iscyi Ges ewikvj wefv‡M
‡gvU 19wU Avb›` ¯‹zj m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq|

14.0 AwWU t
14.1 Af¨š—ixY AwWU t †Zvnv Lvb Rvgvb GÛ †Kvs bvgK GKwU AwWU dvg© KZ©K
„ 2005-2008 †gqv‡`
cÖKíwUi †mvmvj AwWU (cvidi‡gÝ AwWU) Kvh©µg m¤úbœ Kiv nq Ges MZ 20-05-2012 Zvwi‡L
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AwWU wi‡cvU© cÖ`vb Kiv nq| AwWU wi‡cv‡U© Avw_©K Awbq‡gi ‡Kvb Awf‡hvM DÌvwcZ nqwb g‡g©
wcwmAvi m~‡Î Rvbv hvq|
14.2

G·Uvb©vj AwWU t cÖKí PjvKvjxb 2004-2005 A_© eQi †_‡K 2011-12 A_©eQi ch©š— FAPAD
AwWU Uxg KZ©K
„ †gvU 8 evi AwWU Kiv nq Ges AwWU wi‡cv‡U© †gvU 42wU AwWU AvcwË Avbv nq Zb¥‡a¨
42wU AwWU AvcwË wb®úwË Kiv nq g‡g© cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) m~‡Î Rvbv hvq| Z‡e 201213 A_©eQ‡i 31-12-2013 Zvwi‡L `vwLjK…Z AwWU wi‡cv‡U© DÌvwcZ `ywU Awf‡hv‡Mi GL‡bv wb®úwË
Kiv nqwb|

১৫.০ প্রকে িমেদিথনাঃ
১৫.১ নেমসংদী মেলাাঃ
গি ২৮-০২-২০১৫ িামেরখ আইএিইমি কর্তথক নেমসংমদ মেলাে সদে উিরেলাে কার্ থক্রি সরেেমিরন িমেদিথন
কো হয়। িমেদিথনকারল প্রকে কর্তথিক্ষ এবং সদে উিরেলাে মট্রমনং মকা-অমি থরনটে (টিমস) উিমস্থি মছরলন।
১৫.১.১ মনহাব মিমুলীয়া আনন্দ স্কুল:
এ আনন্দ স্কুলটি নেমসংদী মেলাে সদে উিরেলাে িাঁ রদানা ইউমনয়রনে মনহাব গ্রারি অবমস্থি। গি ২৮-০২-২০১৫
িামেরখ আইএিইমি কর্তথক মবদ্যালয়টি সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। মবদ্যালরয়ে সকল মিক্ষাথী ৫ি মশ্রণীরি
অেয়নেি এবং আগািী নরভম্বে িারস অনুরষ্ঠয় প্রাথমিক মিক্ষা সিািনী িেীক্ষায় অংিগ্রহণ কোে কথা।
মবদ্যালয়টিরি মিাট ৩৩ েন মিক্ষাথী েরয়রছ িন্মরে ছাে ১৩ েন ছােী ২০ েন। মবদ্যালরয়ে মিমক্ষকা োনান
২০১১ সারল র্খন মবদ্যালয়টি শুরু হয় িখন ৩৫ েন মিক্ষাথী ভমিথ হরয়মছল। িেবিীরি কারেে সন্ধারন ঢাকা রল
র্াওয়া, বাল্যমববাহ এবং স্থান িমেবিথন কোে কােরণ মকছু মছরলরিরয় মবদ্যালয় মছরড় রল র্ায়। িারদে োয়গায়
৪ েন নতুন মিক্ষাথীরক ভমিথ কো হরয়রছ। িমেদিথনকারল ৩৩ েন মিক্ষাথীে িরে ৩২ েন উিমস্থি মদখা র্ায়।
মবদ্যালরয়ে মিক্ষাথীরদে েন্য প্রকরেে ব্যবস্থািনায় প্রমি বছে স্কুল মেস, খািা, মিমিল, কলি মদয়া হয় িরিথ
অবমহি কো হয়। মিক্ষাথীরদেরক প্রমি িারস ১০০ টাকা মহরসরব ছয় িাস অন্তে অন্তে ৬০০ টাকা করে মদয়া হয়।
িরব মর্সব মিক্ষাথীরক মেরেস কো হরয়রছ িাো এখরনা িারদে মনরেরদে নারি টাকা িারচ্ছ না এিনমক িারদে
আইমিও মনই। এ মবর্রয় েস্ক প্রমিমনমধ োনান িারদে নাি েরস্কে চূড়ান্ত িামলকা মথরক বাদ মদয়াে কাে লরছ
িাো আনন্দ স্কুরলে মিক্ষাথী মহরসরব সিািনী িেীক্ষায় অংিগ্রহণ কেরি িােরবনা িরব িাো সেকামে প্রাথমিক
মবদ্যালরয় মেমেরেিন করে সিািনী িেীক্ষায় অংিগ্রহণ কেরি িােরব এ ব্যািারে সংমিষ্ট সেকামে প্রাথমিক
মবদ্যালরয়ে প্রধান মিক্ষকরক অনুরোধ কো হরয়রছ। এ মবদ্যালরয়ে মিমক্ষকাে নাি মহাসনা আক্তাে। মিমন
এই এসমস িাি এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে উিে ঢাকা মবশ্বমবদ্যালরয়ে ইিটিটিউট অব এডুরকিন এোন্ড
মেসাস থ (আইইআে) এে িোবধারন ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং করেরছন। এ মবদ্যালরয় মিক্ষা িান সরন্তার্েনক
নয়; মিক্ষাথীরদেরক করয়কটি ইংরেমে িরেে বানান মেরজ্ঞস কো হরল মকউই িাে েবাব মদরি িারেমন। মর্
ঘেটিরি আনন্দ স্কুল িমে ালনা কো হরচ্ছ িাে িামসক ভাড়া ৪০০/- টাকা। মবদ্যালরয়ে ছাে-ছােীরদে েন্য
টয়রলট এবং টিউবওরয়ল আরছ িরিথ অবমহি কো হরয়রছ।
১৫.১.২ কুলাইট িেিাড়া আনন্দ স্কুলাঃ
নেমসংদী মেলাে সদে উিরেলাে কুলাইট গ্রারি এ মবদ্যালয়টি অবমস্থি। গি ২৮-০২-২০১৫ িামেরখ
আইএিইমি কর্তথক মবদ্যালয়টি সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। মবদ্যালরয় মিাট ৩০ েন মিক্ষাথী েরয়রছ িন্মরে
ছাে ১৮ েন এবং ছােী ১২ েন। িমেদিথনকারল ২৮ েন মিক্ষাথীরক উিমস্থি থাকরি মদখা র্ায়। ২ েন মিক্ষাথী
মকন অনুিমস্থি এ মবর্রয় মিক্ষরকে মনকট প্রশ্ন কো হরল িাো আত্মীরয়ে বাড়ী মবড়ারি মগরয়রছ বরল োনা র্ায়।
মবদ্যালরয় ৪ েন মিক্ষাথী ইউমনফিথ িরে আরসমন। মবদ্যালয়টি সকাল ১০:০০ টায় শুরু হয় এবং দুপুে ২:০০ টায়
ছুটি হয়। এ মবদ্যালয়টি ২০১১ সারল ৩৫ েন মিক্ষাথী মনরয় শুরু হরয়রছ িারদে িরে ৫ েন কারেে সন্ধারন
অন্যে রল মগরছ, ৩ েন িাদ্রসায় গিন ১ েন প্রমিবন্ধী ১ েন িাো র্াওয়ায় মদ্বিীয় মশ্রণীরি ৯ েন মিক্ষাথীরক
ভমিথ কো হয়। নতুন ভমিথকৃি মিক্ষাথীগণ মনরেরদে সঠিক নারি মনবমন্ধি হরয়রছ এবং মনয়মিিভারব মনে নারি
টাকা িারচ্ছ িরিথ অবমহি কো হয়। মিক্ষাথীরদে মক প্রমি িারস ১০০ টাকা করে ছয় িাস অন্তে অন্তে ৬০০ টাকা
করে মদয়া হয়। স্কুরলে মিমক্ষকাে নাি িামেথয়া আক্তাে। মিমন নেমসংদী সেকামে করলরে অথ থনীমিরি িড়ারিানা
কেরছ এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে উিে ঢাকা মবশ্বমবদ্যালরয়ে আইইআে এে িোবধারন ১০ মদরনে
ফাউরন্ডিন মট্রমনং করেরছন। এ মবদ্যালরয় মিক্ষাে িান মিাটামুটি সরন্তার্েনক িরন হরয়রছ; মিক্ষাথীরদে িাঠ্য
বই মথরক মকছু প্রশ্ন কো হরল অরনরক মিক্ষাথীই েবাব মদরি মিরেরছ। উিরেলাে মট্রমনং মকা-অমি থরনটে (টিমস)
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প্রমি িারস মনয়মিি সব মবদ্যালয় িমেদিথন করেন না িরিথ োনা র্ায়। মবদ্যালরয়ে ছাে-ছােীরদে েন্য আলাদা
টয়রলট এবং টিউবওরয়ল কো হরয়রছ বরল োনা র্ায়।

১৫.২

ম ে: কুলাইট িেিাড়া আনন্দ স্কুল
িামনকগি মেলা
গি ০৭-০৩-২০১৫ িামেরখ আএিইমি কর্তথক িামনকগি মেলাে মিবালয় উিরেলাে কার্ থক্রি সরেেমিরন
িমেদিথন কো হয়। িমেদিথনকারল প্রকে কর্তথিক্ষ এবং মিবালয় উিরেলাে মট্রমনং মকা-অমি থরনটে উিমস্থি
মছরলন।
১৫.২.১ বড়মেয়া মিা: আলীে বাড়ী আনন্দ স্কুলাঃ
িামনকগি মেলাে মিবালয় উিরেলাে বড়মেয়া গ্রারি এ মবদ্যালয়টি অবমস্থি। গি ০৭-০৩-২০১৫ িামেরখ
আইএিইমি কর্তথক মবদ্যালয়টি সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। মবদ্যালরয় মিাট ১৯ েন মিক্ষাথী েরয়রছ এবং
িমেদিথনকারল ১৭ েন মিক্ষাথীরক উিমস্থি থাকরি মদখা র্ায়। দুই েন মিক্ষাথী মকন অনুিমস্থি এ মবর্রয়
মিক্ষরকে মনকট প্রশ্ন কো হরল িাে মকান সদুিে িাওয়া র্ায়মন। মবদ্যালয়টি সকাল ১০ টায় শুরু হয় এবং দুপুে
২ টায় ছুটি হয়। এ মবদ্যালয়টি ২০১১ সারল ৩৫ েন মিক্ষাথী মনরয় শুরু হরয়রছ িেবিীরি কারেে সন্ধারন ঢাকায়
এবং নদী ভাঙরনে কােরণ মকছু মছরলরিরয় মবদ্যালয় মছরড় রল মগরছ এছাড়া মকছু সংখ্যক মিরয় বয়রস বড়
হওয়ায় িাো মনরে মথরকই মবদ্যালরয় আরসনমন। মিবালয় উিরেলাে মট্রমনং মকা-অমি থরনটে (টিমস)োনান এ
উিরেলায় মিাট ৬ টি বুথ এে িােরি মিক্ষাথীরদে িরে িারদে িামসক প্রাপ্য অথ থ মদয়া হয়। িাশ্বথবিী
নালবামড়য়া সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় স্থামিি বুরথে িােরি এ মবদ্যালরয়ে টাকা মদয়া হয়। িরব মর্সব
মিক্ষাথীরক মেরেস কো হরয়রছ িাো এখরনা িারদে মনরেরদে নারি টাকা িারচ্ছ না এিনমক িারদে মনেস্ব
আইমিও মনই। স্কুরলে মিমক্ষকাে নাি মেখা আক্তাে মিমন এসএসমস িাি এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে
উিে ঢাকা মবশ্বমবদ্যালরয়ে আইইআে এে িোবধারন ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং করেরছন। মবদ্যালরয়ে
িড়ারিানাে িান সরন্তার্েনক িরন হয়মন। িমেদিথনকারল মিক্ষা থীরদেরক িাঠ্য বই হরি করয়কটি সহে প্রশ্ন
কো হরল ২/১ েন ব্যিীি মকউই সঠিক েবাব মদরি িারেমন। ােিাি মখালা একটি টিরনে ঘরে মবদ্যালয়টি
ালারনা হরচ্ছ। বর্ থাে মিৌসুরি এ িমেরবরি মবদ্যালয়টি ালারনা সম্ভব হরবনা িাই েরুেীমভমিরি ঘেটি সংস্কাে
কো প্ররয়ােন। এ মবদ্যালরয় ছােছােীরদে বসাে েন্য মকান মবি মনই, িাদুে মবমছরয় মিক্ষাথীো িাঠ গ্রহণ
কেরছ। মবদ্যালরয়ে ছাে-ছােীরদে েন্য আলাদা টয়রলট এবং টিউবওরয়ল কো হরয়রছ বরল োনা র্ায় িরব
মবদ্যালরয়ে টয়রলটগুরলা স্বাস্থেকে িরন হয়মন।

১৫.৩

হমবগি মেলা
গি ৩০-০৩-২০১৫ িামেরখ আএিইমি হরি হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলাে কার্ থক্রি সরেেমিরন িমেদিথন কো
হয়। িমেদিথনকারল প্রকে কর্তথিক্ষ এবং লাখাই উিরেলাে একেন সহকােী উিরেলা মিক্ষা কিথকিথা উিমস্থি
মছরলন।
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১৫.৩.১ িালুকদাে বাড়ী আনন্দ স্কুলাঃ মবদ্যালয়টি ২০১১ সারল প্রমিমষ্ঠি হয়। মবদ্যালয়টি হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলাে
বামুন ইউমনয়রনে ভামদকাো গ্রারি অবমস্থি। মবদ্যালয়টি প্রমিষ্ঠাে সিয় ছােছােীে সংখ্যা মছল ৩৫ েন অথ থাৎ ১ি
মশ্রণীরি ভমিথ হওয়া ছােছােীে সংখ্যা মছল ৩৫ েন; মকন্তু প্রথি মশ্রনীরি ভমিথে সুমনমদ থষ্ট বয়স সীিা (৭-১০) মথরক
মছাট হওয়ায় িমনটমেং কিথকিথা কর্তথক ৫ েন মিক্ষাথীরক বাদ মদওয়া হয়। এছাড়া করয়ক েন মিক্ষাথীে মবরয় হরয়
র্াওয়া এবং কারেে সন্ধারন ঢাকা রল র্াওয়াে কােরন মিক্ষাথীসংখ্যা বিথিারন করি ১৫ েরন দামড়রয়রছ; িন্মরে
ছাে ০৪ েন এবং ছােী ১১ েন। িমেদিথন কারল ১০ েন মিক্ষাথীরক উিমস্থি মদখা র্ায়। অনুিমস্থি মিক্ষাথীরদে
মবর্রয় প্রশ্ন কো হরল িাে মকান সদুিে িাওয়া র্ায়মন। মবদ্যালরয় করয়কেন মিক্ষাথীরক ইউমনফেি িমেমহি অবস্থায়
মদখা র্ায়মন। মিরঝরি রটে উিে বরস মিক্ষাথীো িাঠ গ্রহণ করে, ফরল িারদেরক নীর ে মদরক অরনকটা ঝরুঁ ক িরড়
মলখািড়া কেরি হরচ্ছ-এখারন মকান ম য়াে মটমবরলে বা মবরিে ব্যবস্থা মনই। এ মবদ্যালরয়ে মিমক্ষক মনয়মিি হামেো
খািা হালনাগাদ করেন না িরিথ প্রিীয়িান হয়। মিক্ষাথীরদে করয়কটি প্রশ্ন কো হরল মকউই সঠিক উিে মদরি িারেমন
এছাড়া মিক্ষরকে িড়ারনাে িানও সরন্তার্েনক িরন হয়মন। এ মবদ্যালরয়ে মিক্ষাে িারনান্নয়ন ঘটারনা সম্ভব না হরল
সিািনী িেীক্ষায় আিানুরূি ফল িাওয়া র্ারবনা। মিক্ষাথীরদে মনকট মথরক োনা র্ায় মর্ স্কুল ছুটিে িরড় ওই
মিক্ষরকে কারছই িামসক ১০০ টাকাে মবমনিরয় প্রাইভরট িড়রছ র্া সম্পূণ থ অননমিক এবং মনয়ি মবরুি। মবদ্যালরয়
িামন সিস্যা মনই এবং মিক্ষাথীরদে েন্য পৃথক টয়রলট আরছ। এ আনন্দ স্কুরল কিথেি মিমক্ষকাে মিক্ষাগি মর্াগ্যিা
োনরি াওয়া হরল মিমন োনান মর্, মিমন এসএসমস িাি এবংমবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে উিে ঢাকা
মবশ্বমবদ্যালরয়ে আইইআে এে িোবধারন ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং করেরছন। লাখাই উিরেলাে দাময়রে
মনরয়ামেি মট্রমনং মকা-মি থরনটে (টিমস) সম্প্রমি াকেী মথরক ইস্তফা মদরয়রছ। িীঘ্রই এ উিরেলায় একেন টিমস
মনরয়াগ মদয়া অিীব েরুেী িরিথ প্রিীয়িান হয়। এ উিরেলায় টিমস না থাকায় মনয়মিি মবদ্যালয় িমেদিথন কো হয়না
বরল প্রিীয়িান হরয়রছ।

ম ে: িালুকদাে বাড়ী আনন্দ স্কুল
১৫.৩.২ ভামদকাো কদিিলী আনন্দ স্কুলাঃ মবদ্যালয়টি হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলাে বানি ইউমনয়রনে ভামদকাো গ্রারি
অবমস্থি। গি ৩০-০৩-২০১৫ িামেরখ আইএিইমি কর্তথক মবদ্যালয়টি সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। মবদ্যালয়টি
২০১১ সারল শুরু হয়। মবদ্যালরয়ে প্রােরম্ভ ৩৫ েন মিক্ষাথী ভমিথ হরয়মছল মকন্তু প্রথি মশ্রনীরি ভমিথে সুমনমদ থষ্ট বয়স
সীিা (৭-১০) মথরক মছাট হওয়ায় িমনটমেং কিথকিথা কর্তথক ৮ েন মিক্ষাথীরক বাদ মদওয়া হয় এবং মকছু মিক্ষাথী
কারেে সন্ধারন অন্যে রল র্ায়। বিথিারন মবদ্যালরয় ১৫ েন মিক্ষাথী েরয়রছ িন্মরে ছাে ০৩ েন এবং ছােী ১২
েন। িমেদিথনকারল ১৩ েন মিক্ষাথীরক উিমস্থি থাকরি মদখা র্ায়। মবদ্যালয়টিে সামব থক িমেরবি সরন্তার্েনক িরিথ
িমেলমক্ষি হয়। িমেদিথন কারল মিক্ষাথীরদে সুশৃঙ্খল ও িমেস্কাে িমেচ্ছন্ন মিার্াক িমেমহি অবস্থায় মদখা র্ায় িরব
মবদ্যালরয়ে মিক্ষাথীরদে িান আিানুরুি নয়, িাঠ্য বই মথরক করয়কটি সহে প্রশ্ন কো হরলও ২/১ েন ছাড়া মকউই
সঠিক উিে মদরি িারেমন। করয়কটি স্কুরলে মিক্ষরকে নাি মফৌমেয়া আক্তাে মিমন সেকামে বৃন্দাবন করলরে মিগ্রী
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ফাইনাল ইয়ারে িড়রছন। এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে উিে ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং করেরছন। মবদ্যালরয়
টয়রলট ও িামন সিস্যা মনই িরিথ অবমহি কো হরয়রছ।

ম ে: ভামদকাো কদিিলী আনন্দ স্কুল
১৫.৩.৩ িিামদয়া মদওয়ান বামড় আনন্দ স্কুলাঃ মবদ্যালয়টি ২০১১ সারল প্রমিমষ্ঠি হয়। মবদ্যালয়টি হমবগি মেলাে লাখাই
উিরেলাে মুমড়য়াক ইউমনয়রনে িিামদয়া গ্রারি অবমস্থি। মবদ্যালয়টি প্রমিষ্ঠাে সিয় ছােছােীে সংখ্যা মছল ৩৫ েন
অথ থাৎ ১ি মশ্রণীরি ভমিথ হওয়া ছােছােীে সংখ্যা মছল ৩৫ েন। বিথিারন েরয়রছ ২৬ েন মিক্ষাথী েরয়রছ; িন্মরে
ছাে ১৮ েন এবং ছােী ১৭ েন। িমেদিথন কারল সকল মিক্ষাথীরক উিমস্থি মদখা র্ায়। মিক্ষাথীরদে সুমবধাে েন্য এ
মবদ্যারলে িাঠ কার্ থক্ররিে সিয়সীিা দুপুে ১২ টা মথরক মবরকল ৪ টা ির্ থন্ত কো হরয়রছ বরল োনারনা হয় এবং এ
মবর্রয় েস্ক কর্তথিক্ষ অবমহি আরছন। এ স্কুরল মিরঝরি রটে উিে বরস মিক্ষাথীো িাঠ গ্রহণ করে ফরল িারদেরক
নীর ে মদরক অরনকটা ঝরুঁ ক িরড় মলখািড়া কেরি হরচ্ছ- এখারন মকান ম য়াে মটমবরলে বা মবরিে ব্যবস্থা মনই। এ
মবদ্যালরয়ে মিক্ষাে িান সরন্তার্েনক িরন হরয়রছ। িাঠ্যমভমিক মিক্ষা ব্যমিরেরকও মিক্ষাথীো মকা-কামেকুলাি
অোকটিমভটিরেও দক্ষ িরিথ িমেদিথরন প্রিীয়িান হরয়রছ। িাঠ্য বই মথরক প্রশ্ন কো হরল অরনক মিক্ষাথী সঠিক
েবাব মদরি মিরেরছ িািািামি িাো মবমভন্ন মবর্রয়ে উিে উিমস্থি বক্তৃিা এবং একক অমভনয় করে মদমখরয়রছ।
সকল মিক্ষাথীরক ইউমনফেি িমেমহি অবস্থায় মদখা মগরছ। এ আনন্দ স্কুরল কিথেি মিমক্ষকাে নাি মিাসাইি
কামেিা আক্তাে। মিমন এসএসমস িাি এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে উিে ঢাকা মবশ্বমবদ্যালরয়ে আইইআে এে
িোবধারন ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং করেরছন। মবদ্যালরয়ে মিমক্ষকারক মিক্ষাথীরদে প্রমি অরনক আন্তমেক িরন
হরয়রছ মিমন মবদ্যালয় ছুটিে িরড় দুব থল মিক্ষাথীরদেরক পৃথকভারব মবনা িামেশ্রমিরক িড়ান বরল অবমহি কো হয়।
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১৫.৪

ম ে : িিামদয়া মদওয়ান বামড় আনন্দ স্কুল
টাঙ্গাইল মেলা
গি ০৫-০৪-২০১৫ িামেরখ আইএিইমি হরি টাঙ্গাইল মেলাে কালীহামি উিরেলাে কার্ থক্রি সরেেমিরন িমেদিথন
কো হয়। িমেদিথনকারল অে উিরেলায় দাময়রে মনরয়ামেি মট্রমনং মকা-অমি থরনটে উিমস্থি মছরলন।

১৫.৪.১ উিে কালীহামি আনন্দ স্কুলাঃ মবদ্যালয়টি টাঙ্গাইল মেলাে কামলহািী মিৌেসভা এলাকায় অবমস্থি। গি ০৫-০৪-২০১৫
িামেরখ আইএিইমি কর্তথক মবদ্যালয়টি সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। মবদ্যালয়টি ২০১১ সারল শুরু হয়। মবদ্যালরয়ে
প্রােরম্ভ ৩৫ েন মিক্ষাথী ভমিথ হরলও বিথিারন ২৫ েন মিক্ষাথী েরয়রছ; িন্মরে ছাে ১২ েন এবং ছােী ১৩ েন।
মবদ্যালরয়ে প্রায় ১৩ েন মিক্ষাথী িারদে মনে নারি টাকা িারচ্ছনা। িমেদিথনকারল মদখা র্ায় মর্ ৭ েন মিক্ষাথী স্কুল
ইউমনফিথ িরে আরসমন এবং মিক্ষাথীরদে িমেমহি মেসগুরলা িমলন ও অিমেস্কাে। মবদ্যালয়টি সকাল ১০:০০ এ শুরু
হয় এবং দুপুে ২:০০ টায় ছুটি হয়। মবদ্যালরয় টয়রলট ও িামন সিস্যা মনই িরিথ অবমহি কো হরয়রছ। মবদ্যালয়টিে
সামব থক িমেরবি সাধােণ িারনে িরন হরয়রছ। মবদ্যালরয়ে মিক্ষাথীরদে মকছু প্রাসমঙ্গক প্রশ্ন কো হরল িাে সঠিক
েবাে মদরি িারেমন। কালীহামি উিরেলায় দাময়েপ্রাপ্ত মট্রমনং মকা-অমি থরনটে োনান মিমন োনুয়ােী িারস এ
উিরেলাে উিরেলাে দাময়রে মনরয়ামেি হন। মিমন এ ির্ থন্ত ৪ বাে মিক্ষকরদে সিন্বরয় সভা করে প্ররয়ােনীয় মদকমনরদ থিনা মদন। স্কুরলে মিমক্ষকা এই এস মস িাি এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষাদান িিমিে উিে ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন
মট্রমনং এবং ৬ মদরনে মেরেিাে মট্রমনং করেরছন।
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ম ে : উিে কালীহামি আনন্দ স্কুল
১৫.৪.২ ঘূণী আনন্দ স্কুলাঃ কালীহামি মিৌেসভা এলাকায় অবমস্থি স্কুলটি িমেদিথন কো হয়। স্কুলটিে মিাট মিক্ষাথী সংখ্যা ১৮
েন র্মদও স্কুলটি শুরু কো হরয়মছল িখন মিক্ষাথী সংখ্যা মছল ৩৪ েন। মকছু মিক্ষাথীরক র্া াই বাছাই কমিটি কর্তথক
বাদ মদয়া হরয়রছ বয়স মবমি হওয়াে কােরণ এবং মকছু মিক্ষাথী স্কুরল আসা বন্ধ করে মদরয়রছ। মবদ্যালরয় মিক্ষাথীরদে
িমেমহি মেসগুরলা িমেস্কাে িমেচ্ছন্ন। এ স্কুরলে সামব থক উিমস্থমিে হাে সরন্তার্েনক। মবদ্যালরয়ে মিমক্ষকা এসএসমস
িাি এবং মিক্ষাদান িিমিে উিে ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং এবং মেরেসাে মট্রমনং করেরছন বরল িরিথ অবমহি
কো হয়। এ মবদ্যালরয় িামন সিস্যা েরয়রছ িারিে বাড়ী মথরক কলসীরি করে িামন মনরয় আসা হয়।

ম ে : ঘূণী আনন্দ স্কুল
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১৫.৫

োেিাহী মেলা
গি ১৮-০৪-২০১৫ িামেরখ আইএিইমি হরি োেিাহী মেলাে বাঘা উিরেলাে কার্ থক্রি সরেেমিরন িমেদিথন কো
হয়। িমেদিথনকারল অে উিরেলায় দাময়রে মনরয়ামেি মট্রমনং মকা-অমি থরনটে উিমস্থি মছরলন।

১৫.৫.১ কমলগ্রাি আনন্দ স্কুলাঃ মবদ্যালয়টি োেিাহী মেলাে বাঘা উিরেলাে লাকুমেয়া ইউমনয়রন অবমস্থি। মবদ্যালয়টি গি
১৮-০৪-২০১৫ িামেরখ আইএিইমি কর্তথক িমেদিথন কো হয়। এ উিরেলায় মিাট ১১টি স্কুল েরয়রছ। সকল মিক্ষাথীই
৫ি মশ্রণীরি অেয়নেি। স্কুলটি র্খন ২০১১ সারল শুরু হয় িখন, ৩৫ েন মিক্ষাথী থাকরলও বিথিারন িাে ১৭ েন
মিক্ষাথী েরয়রছ; িন্মরে ছাে ৩ েন এবং ছােী ১৪ েন। মিক্ষাথী সংখ্যা করি র্াওয়াে কােণ মহরসরব অবমহি কো
হয় মর্, অরনরকে মবরয় হরয় মগরছ অরনরক কাঠমিমি, োেমিমিে কাে করে। এ উিরেলাে টিমস োনান এ উিরেলাে
২০১৫ সারল মিক্ষাথীরদে েন্য মেস মিক্ষরকে মবিন এবং স্কুরল বোে বাবদ মকান অথ থ িাওয়া র্ায়মন। িমেদিথরনে
মদন ১৫ েন মিক্ষাথীরক উিমস্থি মদখা র্ায়। দুইেন মিক্ষাথী িক্স হওয়াে েন্য আসরি িারেমন। এ মবদ্যালরয়ে
মিমক্ষকাে নাি িাহনাে িােভীন। মিমন এসএসমস িাি। মিমন ১০ মদরনে ফাউরন্ডিন মট্রমনং এবং ৬ মদরনে মেরেসাে
মট্রমনং করেরছন। স্কুরলে মনয়মিি িাঠদারনে সিয় সকাল ৯ টা মথরক মবলা ১.০০ ঘটিকা ির্ থন্ত। প্রমি িারস টিমস
মিক্ষকরদে মনরয় একবাে মদকমনরদ থিনামূলক সভা করেন িরিথ অবমহি কো হয়। এ মবদ্যালরয় টয়রলট ও িামন সিস্যা
মনই বরল োনারনা হয়।

ম ে : কমলগ্রাি আনন্দ স্কুল

১৫.৫.২ তুলিীপুে মিািািাড়া আনন্দ স্কুল: এ মবদ্যালয়টি োেিাহী মেলাে বাঘা উিরেলাে িামনগ্রাি ইউমনয়রনে তুলসীিাড়া
গ্রারি অবমস্থি। বিথিারন মবদ্যালরয় ১৮ েন মিক্ষাথী িন্মরে ছাে ১২ েন এবং ছােী ৬ েন। মবদ্যালরয়ে ৪ েন
মিক্ষাথী মেস িরড় আরসমন। মবদ্যালয়টিে সামব থক উিমস্থমিে হাে সরন্তার্েনক নয়। িমেদিথনকারল ১১ েন মিক্ষাথীরক
উিমস্থি থাকরি মদখা র্ায়। স্কুরলে মিমক্ষকা এই এসমস িাি এবং মিমন িাঠদারনে সহায়ক মট্রমনংগুরলা সিন্ন
করেরছ। িরব এ মবদ্যালরয়ে মিক্ষাথীরদে িড়ারিানাে িান সরন্তার্েনক নয়। িাঠ বই মথরক মকছু প্রশ্ন মেরজ্ঞস কো
হরল ১ েন মিরয় ব্যিীি মকউই িাে সঠিক উিে মদরি িারেমন। এ মবদ্যালরয় িামন ও টয়রলট সিস্যা মনই িরিথ
অবমহি কো হয়।
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ম ে : তুলসীপুে মিািা িাড়া আনন্দ স্কুল
১৬.০

বাস্তবায়ন সিস্যা :
১৬.১ িমেদমিথি অমধকাংি আনন্দ স্কুরল মকছু সংখ্যক মিক্ষাথীরদেরক ইউমনফিথ িমেমহি অবস্থায় মদখা র্ায়মন এবং
মিরঝরি রটে উিে বরস মিক্ষাথীো িাঠ গ্রহণ করে, ফরল িারদেরক নীর ে মদরক অরনকটা ঝরুঁ ক িরড়
মলখািড়া কেরি হরচ্ছ- এখারন মকান ম য়াে মটমবরলে বা মবরিে ব্যবস্থা মনই ;
১৬.২

আনন্দ স্কুল অব্যাহি োখাে লরক্ষে অরিক্ষাকৃি কি বয়সী মিশুরদে ভমিথ কমেরয় িারদেরক উচ্চিে মশ্রণীরি িাঠ
মদয়া হরচ্ছ। িমেদিথনকারল এসব মিক্ষাথীরক অিরনারর্াগী অবস্থায় মদখা মগরয়রছ। এরি করে একমদরক মর্িন
আনন্দ স্কুরলে Performance খাোি হরচ্ছ; অন্যমদরক িেীক্ষায় কৃিকার্ থ না হওয়াে দরুন মিশুরদে
ভমবষ্যৎ অমনমিি হরয় িড়রছ;

১৬.৩

িমেদমিথি মবমিে ভাগ আনন্দ স্কুরলে মিক্ষাথীে মকছু সংখ্যক আইমি মপ্রাফাইরলে সারথ মিক্ষাথীরদে মকান মিল
ুঁ িাওয়া র্ায়মন। নতুন করে মর্ সকল মিক্ষাথীরদে মেরেসরিন্ট কো হয়, িারদে িথ্য হালনাগাদ কো হয়মন;
খরে

১৬.৪

হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলায় মট্রমনং মকামি থরনটে (টিমস) না থাকায় মনয়মিি মবদ্যালয়গুরলা িমেদিথন কো
হয়না;

১৬.৫

হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলাে িালুকদাে বাড়ী আনন্দ স্কুল এবং ভামদকাো কদিিলী আনন্দ স্কুরলে মিমক্ষকা
মবদ্যালয় ছুটিে িরে মবরকরল প্রমি মিক্ষাথীে মনকট মথরক ১০০ টাকা মনরয় মকাম ং কোন র্া সম্পূণ থ
মনয়িবমহভুথি;

১৬.৬

প্রকেটিে কার্ থক্রি ২০০৪-২০০৫ অথ থ বছে মথরক ২০১২-১৩ অথ থ বছে ির্ থন্ত মিাট ৯ বাে ফািাি অমিট টীি
কর্তথক অমিট কোরনা হরয়রছ িন্মরে ২০১২-১৩ অথ থ বছরে উত্থামিি ২টি অমিট আিমি িমেদিথরনে মদন ির্ থন্ত
মনষ্পমি কো হয়মন;

১৬.৭

প্রকরেে আওিায় ২টি েীি ও ২টি িাইরক্রাবাস ক্রয় কো হরয়রছ মকন্তু নমথরি ক্ররয়ে চুমক্তিে/ মনাটিমফরকিন
অব এোওয়াি থ (NOA) িাওয়া র্ায়মন এবং নমথরি সংেমক্ষি কাগেিেগুরলা এরলারিরলা অবস্থায় মদখা র্ায়;
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১৬.৮

অে মকছু সংখ্যক মবদ্যালয় ব্যিীি অমধকাংি মবদ্যালরয়ে মিক্ষক/মিমক্ষকারদে িাঠদারনে গুণগিিান মবি মনম্ন
ির্ থারয়ে বরল িমেলমক্ষি হরয়রছ। ফলস্বরূি আনন্দ স্কুরলে মিক্ষাথীগণ অংক ও ইংরেমেরি খবই দুব থল বরল
িমেদিথনকারল িমেলমক্ষি হরয়রছ। এছাড়া আনন্দ স্কুরল অংিগ্রহণমূলক (Participatory) মিক্ষা ব্যবস্থাে
অভাব লক্ষে কো মগরছ ;এবং

১৬.৯

প্রায় প্রমিটি মবদ্যালরয় মিক্ষাথীরদে স্কুল মেস ও িমেচ্ছন্নিাে অভাব িমেলমক্ষি হরয়রছ। প্ররয়ােনীয় স্বাস্থেসইি
ল্যামট্রন-এে অভাব িমেলমক্ষি হরয়রছ ;

১৬.১০ প্রকেটি জুন, ২০১৩ মি সিাপ্ত হয়। মকান প্রকে সিাপ্ত হওয়াে ৩ (মিন) িারসে িরে আইএিইমিরি মিমসআে
মপ্রেেরণে মবধান থাকরলও প্রকেটিে সিামপ্তে এক বছে দুই িাস িরে আইএিইমিরি মিমসআে িাওয়া র্ায়
ফরল ফরল প্রকেটিে সিামপ্ত মূল্যায়রনে কারে মবলম্ব হয়।
১৭.০

সুিামেি :
১৭.১ আনন্দ স্কুরলে মিক্ষাথীরদে মনয়মিি ইউমনফিথ িড়া মনমিিকরে মিক্ষক এবং টিমসরদে মক প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি
মনরি হরব। মিক্ষাথীরদে বসাে েন্য রটে িমেবরিথ মবরিে ব্যবস্থা কেরি হরব এ মবর্রয় মসন্টাে ম্যারনেরিন্ট
কমিটি (মসএিমস) এবং সংমিষ্ট স্কুরলে মিক্ষক প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরব ;
১৭.২
১৭.৩

১৭.৪
১৭.৫
১৭.৬
১৭.৭

েস্ক-২ প্রকরেে মক্ষরে অরিরক্ষাকৃি কি বয়সী মিশুরক ভমিথ কোরনাে মবর্য়টি মোধ কোে েন্য প্রকে
কর্তথিরক্ষে প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরি হরব। এ মবর্রয় উিরেলা মিক্ষা অমফসাে মনয়মিি িমনটমেং
কেরবন এবং অমভভাবকগরণে সারথ এ মবর্রয় আরলা না কেরবন;
মর্রহতু প্রকেটি জুন, ২০১৩ মি সিাপ্ত হরয়রছ এবং মর্সব স্কুরল মিক্ষাথীো লমি ২০১৫ সারল সিািনী িেীক্ষায়
অংিগ্রহণ কেরব মসসব স্কুরলে কার্ থক্রি েস্ক-২ প্রকরেে আওিায় লিান েরয়রছ। এরক্ষরে আনন্দ স্কুরলে মর্সব
মিক্ষাথীে আইমি মপ্রাফাইরলে সারথ নারিে মিল মনই িারদেরক আনন্দ স্কুল মথরক বাদ মদরয় সংমিষ্ট সেকামে
প্রাথমিক মবদ্যালরয় িিি মশ্রণীে মিক্ষা সিািনী িেীক্ষায় অংি গ্রহণ কোে প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কো মর্রি
িারে। এ মবর্রয় েস্ক-২ প্রকে কর্তথিক্ষ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব;
হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলায় অমি িীঘ্রই টিমস মনরয়াগ মদয়া প্ররয়ােন। টিমস মনরয়াগ না মদয়া ির্ থন্ত সংমিষ্ট
সহকােী উিরেলা মিক্ষা কিথকিথারক িমনটমেং-এে দাময়ে মদয়া মর্রি িারে। প্রকে কর্তথিক্ষ এ মবর্রয়
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কেরব;
হমবগি মেলাে লাখাই উিরেলাে িালুকদােবামড় আনন্দ স্কুল ও ভামদকাো কদিিলী আনন্দ স্কুরলে মিমক্ষকারক
অমিমেক্ত টাকাে মবমনিরয় মকাম ং কোরনাে মবর্রয় সিকথ করে মদরি হরব এবং েস্ক-২ প্রকরেে মক্ষরে অনুরুি
ঘটনা মর্ন না ঘরট মস মবর্রয় প্রকে কর্তথিক্ষ/সংমিষ্ট টিমসরদে সোদ দৃমষ্ট োখরি হরব;
ফািাি অমিট টীি কর্তথক ২০১২-১৩ অথ থ বছরে উত্থামিি অমিট আিমি মনষ্পমিপূব থক আইএিইমিরক অবমহি
কেরি হরব;
প্রকরেে আওিায় ক্রয়কৃি ২টি েীি ও ২টি িাইরক্রাবাস ক্রয় চুমক্তিে/ মনাটিমফরকিন অব এোওয়াি থ (NOA)
নমথরি সংেমক্ষি কেরি হরব এবং েস্ক-২ প্রকরেে সিস্ত ক্ররয় স্বচ্ছিা এবং েবাবমদমহিা মনমিি কেরি হরব।
এ মবর্রয় প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরব;

১৭.৮

মিক্ষাে গুণগি িান বৃমিে লরক্ষে প্রথরি মিক্ষক/মিমক্ষকারদে মিক্ষাে িান বৃমি কো আবশ্যক। মর্রহতু আনন্দ
স্কুরল মকবলিাে একেন মিক্ষক/মিমক্ষকা িাঠদান করে থারকন, মিমন সব মবর্রয় সিান িােদিী নাও হরি
িারেন। র্মদ একামধক মিক্ষক অন্তভুথক্ত কোে সুরর্াগ না থারক, মসরক্ষরে মিক্ষকরদেরক উন্নিিারনে
মবর্য়মভমিক মনমবড় প্রমিক্ষরণে ব্যবস্থা মোেদাে কো মবরির্ করে গমণি ও ইংরেমেরি দক্ষ করে গরড় মিালাে
েন্য মিক্ষক ও মিমক্ষকারদে মনমবড় ও মবমি সিয় ধরে প্রমিক্ষরণে ব্যবস্থা মনয়া মর্রি িারে। ভাল িানসিন্ন
মিক্ষক/মিমক্ষকাগণ র্ারি এখারন আসরি আগ্রহী হন মস েন্য মবিন ভািা বৃমিে উরদ্যাগ মনয়া মর্রি িারে;

১৭.৯

প্রমিটি মবদ্যালরয় মিক্ষাথীরদে স্কুল মেস িমেস্কাে িমেচ্ছন্ন োখা,স্বাস্থেসইি ল্যামট্রন এবং সুরিয় িামন প্রামপ্তে
মবর্রয় মসন্টাে ম্যারনেরিন্ট কমিটি (মসএিমস) /মিক্ষকগণরক প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি মনরি হরব;

১৭.১০ প্রকরেে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং এে সফল সিামপ্তে লরক্ষে ভমবষ্যরি মকান প্রকে সিামপ্তে মিন িারসে িরেই
আইএিইমিরি মিমসআে মপ্রেণ কেরি হরব। এ মবর্রয় প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়রক প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি
মনরি হরব;
17.11| cÖwZ‡e`‡b DwjwLZ mgm¨v I mycvwi‡ki Av‡jv‡K AvBGgBwW n‡Z mgvß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b cÖvwßi 1
(GK) gv‡mi g‡a¨ M„nxZ c`‡¶c m¤ú‡K© AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡Z n‡e|
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‘‘ ায়না সহায়িাপুষ্ট দুটি গ্রািীণ িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথাণ’’ িীর্ থক প্রকে
সিামপ্ত মূল্যায়ন প্রমিরবদন
(সিাপ্তাঃ জুন, ২০১৩)
১।
২।
৩।
৪।

প্রকরেে অবস্থান
বাস্তবায়নকােী সংস্থা
প্রিাসমনক িন্ত্রণালয়
প্রাক্কমলি ব্যয় ও বাস্তবায়নকালাঃ

: োউোন ( ট্টগ্রাি) এবং েিনীগি (লালিমনেহাট)।
: প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে এবং এলমেইমি।
: প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়।
(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কমলি ব্যয়
মূল
সব থরির্
সংরিামধি
১
মিাটাঃ ১৫০০.০০
মেওমবাঃ ৩০০.০০
প্রাঃসাাঃ ১২০০.০০

২
--

প্রকৃি ব্যয়

৩
মিাটাঃ ১৪৫৬.৮৫
মেওমবাঃ ২৫৬.৮৫
প্রাঃসাাঃ ১২০০.০০

িমেকমেি বাস্তবায়নকাল
মূল
সব থরির্
সংরিামধি
৪
মিরসম্বে,২০১১
হরি
জুন,২০১৩

৫
--

প্রকৃি বাস্তবায়ন
কাল

৬
মিরসম্বে,২০১১
হরি
জুন,২০১৩

অমিক্রান্ত
ব্যয় (মূল
প্রাাঃ ব্যরয়ে
%)
৭
--

অমিক্রান্ত
সিয় (মূল
বাস্তবায়ন
কারলে %)
৮
--

৫। প্রকরেে অংগমভমিক বাস্তবায়ন (প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় হরি প্রাপ্ত প্রকে সিাপ্ত প্রমিরবদন (মিমসআে) এে মভমিরি):
(অংকসমূহ টাকায়)
ক্রমিক
নং
১

মিমিমি অনুর্ায়ী কারেে
অংগ
২
মটমলরফান মবল
মবদুেৎ মবল

একক
৩
মথাক
মথাক

িমেকমেি লক্ষেিাো
আমথ থক
বাস্তব
৪
৫
১,০০,০০০.০০
মথাক
১০,০০,০০০.০০
মথাক

মবজ্ঞািন মবল
প্রকে ব্যবস্থািনা ব্যয়
(িমেবহন ব্যয় ও অন্যান্য)
উিরিাট

মথাক
মথাক

৫০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০

মথাক
মথাক

--

৩১,৫০,০০০.০০

--

5.
6.

মটমলরফান লাইন স্থািন
তবদুেমিক লাইন স্থািন

সংখ্যা
সংখ্যা

৫০,০০০.০০
১৪,০০,০০০.০০

২টি
২টি

7.

িীি টিউবওরয়ল স্থািন

সংখ্যা

৪,০০,০০০.০০

২টি

8.

সংখ্যা

৯০,০০,০০০.০০

২টি

9.

এরপ্রা মোি, বাউন্ডােী
ওয়াল মনিথাণ
মবদ্যালয় ভবন মনিথাণ

সংখ্যা

১২,০০,০০০.০০

২টি

10.

মসমি/ভোট

মথাক

১,৬০,০০,০০০.০০

মথাক

উিরিাটাঃ

১৪,৬৮,৫০,০০০.০০

--

সব থরিাট

১৫,০০,০০,০০০.০০

1.
2.
3.
4.

প্রকৃি বাস্তবায়ন
আমথ থক(%)
বাস্তব(%)
৬
৭
৪২৬.০০(০.৪২%)
মথাক
১,৫৫,৪৩৭.০০
মথাক
(১৫.৫৪%)
৩০,৪৯২.০০(৬০%)
মথাক
১৫৪০৯৩৪.০০ (৭৭%)
মথাক
১৭,২৭,২৮৯.০০
(৫৪.৮৩%)
৭৫০০.০০ (১৫%)
৭,২০,৩৮৮.০০
(৫১.৪৫%)
৩,১৫,৫৯১.০০
(৭৮.৮৯%)
৭২,৬৩,৩৫৮.০০
(৮০%)
১২,০০,০০,০০০.০০
(১০০%)
১,৫৬,৫০,৯২০.০০
(৯৭.৮১%)
১৪,৩৯,৫৭,৭৫৭.০০
(৯৮%)
১৪,৫৬,৮৫,০৪৬.০০
(৯৭.১২%)

-২টি (১০০%)
২টি (১০০%)
২টি (১০০%)
২টি (১০০%)
২টি (১০০%)
--১০০%

৬.০।

কাে অসিাপ্ত থামকরল উহাে কােণাঃ মকান উরিখরর্াগ্য কাে অসিাপ্ত মনই।

৭.০।

সাধােণ ির্ থরবক্ষণাঃ

৭.১।

িটভূমিাঃ িানব সিদ উন্নয়রন মিক্ষা গুরুেপূণ থ ভূমিকা বহন করে। আে প্রাথমিক মিক্ষারক উক্ত মিক্ষাে মনিথািা
মহরসরব মবরব না কো হয়। ‘সবাে েন্য মিক্ষা’ এই মূলিরন্ত্রে উিে সেকাে সরব থাচ্চ অগ্রামধকাে মদরচ্ছ। এে ফরল
প্রাথমিক ির্ থারয় মিক্ষাথীে সংখ্যা বৃমি কো ও ঝরে িড়া মিক্ষাথীে সংখ্যা কমিরয় আনা এখন সিরয়ে দাবী।
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প্রাথমিক মিক্ষাে উন্নয়রন ইরিািরে সেকাে ও দািা সংস্থাে সহরর্ামগিায় কমিিয় প্রকে বাস্তবাময়ি হরয়রছ মর্িনমেমেস্টাি থ মবসেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকে (১ি ও ২য় ির্ থায়), সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় পুনাঃমনিথাণ ও
সংস্কাে প্রকে (১ি ির্ থায়) এবং প্রাথমিক মিক্ষা উন্নয়ন কিথসূ ী (মিইমিমি ১ি ও ২য় ির্ থায়)-এে িােরি প্রাথমিক
মবদ্যালরয়ে অবকাঠারিা উন্নয়রনে ামহদা অরনকাংরি পূেণ হরয়রছ। মকন্তু এই সীমিি আকারে অবকাঠারিাগি সুমবধা
লিান মিক্ষাে উন্নয়রনে ধাোরক গমিিীল কোে েন্য র্রথষ্ট নয়। িাই এই ধাো অব্যাহি োখা ও যুরগািরর্াগী কোে
লরক্ষে সেকাে মদিব্যািী প্রাথমিক মবদ্যালয়গুরলারক বহুিল মবমিষ্ট অবকাঠারিারি রূিান্তে কোে েন্য নীমিগিভারব
মসিান্ত মনরয়রছ। এই নীমিে আওিায় গ্রাি ির্ থারয় প্রাথমিক মবদ্যালয়গুরলারক ৪ িলা মবমিষ্ট অবকাঠারিারি িমেণি
কো হরব। এছাড়া মিৌেসভা ও উিরেলা সদরেে মবদ্যালয়গুরলারক ৫ িলা ও মসটি করিথারেিন এলাকাে মবদ্যালয়গুরলা
৬িলা মবমিষ্ট অবকাঠারিা কোে ব্যবস্থা োখা হরব।
সেকারেে বহুিল অবকাঠারিামবমিষ্ট মবদ্যালয় মনিথারণে েন্য অথ থ ও দক্ষ েনিমক্ত উভয় েরুেী। এরক্ষরে সেকারেে
আমথ থক সঙ্গমি র্রথষ্ট নয় মবধায় দািা সংস্থাে অনুদান অিমেহার্ থ। ইরিািরে মবশ্বব্যাংক ও এিীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ
অন্যান্য দািা সংস্থা আমথ থক সহরর্ামগিা প্রদারনে ব্যািারে আগ্রহ প্রকাি করেরছ। এ ব্যািারে ীন সেকােও
সহরর্ামগিা কোে আগ্রহ প্রকাি করেরছ। ত মনক অমভজ্ঞিা ও দক্ষিা বাংলারদরিে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়রনে
মক্ষরে প্ররয়াগ; বাংলারদরি প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথারণ ীনা প্রযুমক্তে প্ররয়াগ ও হস্তান্তে এবং সোসমে ীনা অথ থ,
িমেকেনা ও িোবধারন এলমেইমি’ে সহায়িায় ট্টগ্রাি মেলাে োউোন উিরেলা এবং লালিমনেহাট মেলাে
হামিবান্ধা উিরেলায় দুটি প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথারণে লরক্ষে আরলা ে প্রকেটিে অনুরিাদন প্রমক্রয়াকেরণে েন্য
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় কর্তথক প্রস্তাব কো হয়। িেবিীরি র্থার্থ কর্তথিরক্ষে অনুরিাদন মনরয় প্রকেটি
বাস্তবায়ন কো হয়।
৭.২।

প্রকরেে উরেশ্যাঃ
ায়না সেকারেে অমভজ্ঞিা ও দক্ষিা বাংলারদরিে প্রাথমিক মবদ্যালয় উন্নয়রনে মক্ষরে প্ররয়াগ;
বাংলারদরি প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথারণ ীনা প্রযুমক্তে প্ররয়াগ ও হস্তান্তে;
ীনা মবরির্জ্ঞ ও ইমিমনয়াে কর্তথক প্রস্তামবি দুটি মবদ্যালরয়ে েোন ও মিোইন প্রস্তুিকেণ; এবং
সোসমে ীনা অথ থ, িমেকেনা ও িোবধারন দুটি প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথাণ।

৭.৩।

অনুরিাদন ির্ থায়াঃ গি ০১-০৩-২০১২ িামেরখ “ ায়না সহায়িাপুষ্ট দুটি গ্রািীণ িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়”
িীর্ থক প্রকেটিে উিে িমেকেনা কমিিরন মিইমস সভা অনুমষ্ঠি হয় এবং ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা (মেওমব ৩০০.০০
লক্ষ টাকা ও ায়না সহায়িা ১২০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কমলি ব্যরয় মিরসম্বে,২০১১ হরি জুন,২০১৩ বাস্তবায়ন মিয়ারদ
র্থার্থ কর্তথিক্ষ কর্তথক প্রকেটি অনুরিাদন লাভ করে। গি ২২-০৪-২০১২ িামেরখ প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়
কর্তথক প্রকেটি প্রিাসমনক অনুরিাদন োেী কো হয়।

৭.৪।

প্রকে ব্যবস্থািনাাঃ প্রকেটি সুষ্ঠুভারব বাস্তবায়রনে েন্য প্রকে মিয়ারদ মনম্নবমণ থি ২ েন কিথকিথা প্রকে িমে ালরকে
দাময়রে মনরয়ামেি মছরলনাঃ
ক্রমিক প্রকে িমে ালরকে নাি ও িদবী
কার্ থকাল
প্রকে িমে ালরকে
নং
ধেন
আেম্ভ
মির্
১।
েনাব মিাাঃ িাহফুজুল হক
২৪-০৪-২০১২
১৭-০৪-২০১৩
পূণ থকালীন
প্রকে িমে ালক/ যুগ্ম সম ব
২।
েনাব মিাাঃ এনারয়ি মহারসন
১৬-০৬-২০১৩
৩০-০৬-২০১৩
পূণ থকালীন
প্রকে িমে ালক/ যুগ্ম সম ব

৭.৫।

মূল্যায়ন িিমি (Methodology)ঃাঃ মূল্যায়ন প্রমিরবদনটি প্রণয়রন মনরম্নাক্ত িিমি (Methodology)
অনুসেণ কো হরয়রছাঃ
(ক) মিমিমি, িমনটমেং মেরিাট থ ও মবমভন্ন সভায় প্রকামিি প্রমিরবদন ির্ থারলা না;
(খ) িন্ত্রণালয় কর্তথক মপ্রমেি মিমসআে ির্ থারলা না;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ মবমভন্ন গুরুেপূণ থ সভাে কার্ থমববেণী ির্ থারলা না;
(ঘ) কারেে িান ও বাস্তব অগ্রগমি র্া াই ও িথ্য সংগ্ররহে েন্য সরেেমিরন িমেদিথন;
(ঙ) প্রাপ্ত িরথ্যে মভমিরি সংমিষ্ট কিথকিথারদে সারথ আরলা না।
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৮.০।

প্রকরেে বছে মভমিক লক্ষেিাো ও বোোঃ

৮.১।

আমথ থক অগ্রগমিাঃ প্রকেটিে সব থরির্ অনুরিামদি প্রাক্কমলি ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা (িন্মরে মেওমব ৩০০.০০ এবং
ায়না সহায়িা ১২০০.০০ লক্ষ টাকা) । প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় হরি প্রাপ্ত সব থরির্ প্রমিরবদন হরি মদখা র্ায়
মর্, প্রকেটিে জুন, ২০১৩ ির্ থন্ত ক্রিপুমিি আমথ থক অগ্রগমি হরয়রছ মিাট ১৪৫৬.৮৫ লক্ষ টাকা র্া বোরেে
(৯৭.১২%) এবং বাস্তব অগ্রগমি ১০০%। প্রকরেে অনুকূরল ২০১১-২০১২ হরি ২০১২-২০১৩ অথ থবছে ির্ থন্ত
সংরিামধি বামর্ থক উন্নয়ন কিথসূ ীরি বোে অবমুক্ত ও ব্যয় মনরম্ন মদখারনা হলাঃ
(লক্ষ টাকায়)

আমথ থক
বৎসে
১
২০১১-১২
২০১২-১৩
মিাট

৯.০।

সংরিামধি অনুরিামদি মিমিমি অনুর্ায়ী
বোে ও লক্ষেিাো
মিাট
টাকা
প্রাঃ সাাঃ
বাস্তব%
২
৩
৪
৫
৮৮৯.২৫
২৮৯.২৫
৬০০.০০
৪০%
৬১০.৭৫
১০.৭৫
৬০০.০০
৬০%
১৫০০.০০
৩০০.০০
১২০০.০০ ১০০%

অবমুক্ত

৬
৮৪১.০০
৬৫৯.০০
১৫০০.০০

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগমি
মিাট
৭
৮১৮.০২
৬৩৮.৮৩
১৪৫৬.৮৫

টাকা
৮
২১৮.০২
৩৮.৮৩
২৫৬.৮৫

প্রাঃ সাাঃ
৯
৬০০.০০
৬০০.০০
১২০০.০০

বাস্তব%
১০
৫৬%
৪৪%
১০০%

উরেশ্য অমেথি না হরল উহাে কােণাঃ প্রকরেে উরেশ্য পুরোপুমে অমেথি হরয়রছ।

প্রকরেে ক্রয় কার্ থক্রিাঃ প্রকরেে আওিায় ট্টগ্রাি মেলাে োউোন উিরেলা এবং লালিমনেহাট মেলাে হামিবান্ধা
উিরেলায় দু’টি প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথাণ কো হরয়রছ। প্রকেটিে প্রকে সাহাে অংরিে ১২.০০ মকাটি টাকা ায়না
কর্তথিক্ষ সোসমে দুটি ভবন মনিথাণ এে কারে ব্যয় করেরছ। এরক্ষরে ক্রয় কার্ থক্ররি বাস্তবায়নকােী সংস্থাে মকান সংরির্
মছল না িরিথ োনা র্ায়। নকিা প্রণয়ন মথরক শুরু করে সকল মনিথাণ কাে ায়না সেকারেে মবরির্জ্ঞ দল কর্তথক
সোসমে কো হরয়রছ এবং মনিথাণ কারে ব্যবহৃি র্াবিীয় মনিথাণ সািগ্রী এবং আসবাবিে ায়না মথরক সেবোহ কো
হরয়রছ। বাংলারদি সেকারেে ৩.০০ মকাটি টাকাে ২৫৬.৮৫ লক্ষ টাকা প্রকে ব্যবস্থািনা এবং কলািমসবল মগইটসহ
সীিানা প্রা ীে মনিথাণ, ইরলমিক ফোন সেবোহ, িীি টিউবওরয়ল স্থািন প্রভৃমি কারে ব্যয় কো হরয়রছ।
১০.১। প্রকরেে ট্টগ্রাি মেলাে োউোন উিরেলায় মনমিথি মবদ্যালরয়ে মক্ষরে সীমিি দেিে িিমি অনুসেণপূব থক গি ২৪০৩-২০১৩ িামেরখ ১২১৩০০০.৩৪ টাকা চুমক্ত মূরল্য মিসাস থ আবু মুনসুে ম ৌধুেী, ফমকেহাট, োউোন, ট্টগ্রাি-মক
CAMGPS/2012-13 /R8 নং প্যারকরেে আওিায় োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় মনিথাণ ও
পূিথ খারি অসিাপ্ত কাে (মনোিিা মবষ্টনী. কলািমসবল মগইট ইিোমদ) সিরন্নে লরক্ষে কার্ থারদি প্রদান কো হয়।
১০.২। প্রকরেে লালিমনেহাট মেলাে হামিবান্ধা উিরেলায় মনমিথি মবদ্যালরয়ে মক্ষরে েিনীগি সেকামে িরিল সেকামে
প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে ভবন মনোিিা সংক্রান্ত কাে (োনালা, বাোন্দাে গ্রীল, কলািমসবল মগট, ইরলমিক ফোন)
সিরন্নে লরক্ষে সীমিি দেিে িিমি অনুসেণপূব থক CAMGPS/2012-13/R9 নং প্যারকরেে আওিায়
তসয়দ হুিায়ূন কবীে িািীি, লালিমনেহাট-মক ১১২১১৮৫.২৫ টাকা চুমক্ত মূরল্য ২৪-০৩-২০১৩ িামেরখ কার্ থারদি
প্রদান কো হয়। মনধ থামেি র্থাসিরয় কার্ থটি সিাদন কো হয়।
১০.০।

১১.০।

িমনটমেং: প্রকে লাকালীন প্রকেটি আইএিইমি কর্তথক িমেদমিথি হয়মন।

১২.০।

অমিটাঃ প্রকেটি বাস্তবায়নকারল প্রকেটিে মকান ইন্টান থাল বা এক্সটােনাল অমিট হয়মন।

১৩.০।

প্রকে িমেদিথনাঃ গি ২৫-১০-২০১৪ িামেরখ প্রকেটিে ট্টগ্রাি অংরিে এবং ২২-০৯-২০১৩ িামেরখ লালিমনেহাট
অংরিে কার্ থক্রি আইএিইমি কর্তথক সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। িমেদিথনকারল প্রকে সংমিষ্ট কিথকিথাগণ
উিমস্থি মছরলন। প্রকেটিে িাঠ ির্ থারয়ে কার্ থক্রি ও বাস্তবায়রনে ম ে মনরম্ন তুরল ধো হরলাাঃ

১৩.১।

ক) ট্টগ্রাি মেলাে োউোন অংিাঃ
োউোন মস্টিন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়াঃ মবদ্যালয়টি ট্টগ্রাি মেলাে োউোন মিৌেসভাে ৭নং ওয়াি থ এে
অধীন সুলিানপুরে অবমস্থি। মবদ্যালয়টি গি ২৫-১০-২০১৪ িামেরখ আইএিইমি কর্তথক সরেেমিরন িমেদিথন কো
হয়। িমেদিথনকারল োউোন উিরেলা প্ররকৌিলী উিমস্থি মছরলন। মবদ্যালয়টি ২৬ িিাংি েমিে উিে অবমস্থি এবং
েমিদািাে নাি িাওলানা সালািিউিাহ। মবদ্যালয়টি ১৯৬২ সারল প্রমিমষ্ঠি হয়। মবদ্যালরয় সব থরিাট ৩টি ভবন
েরয়রছ র্াে িরে নতুন ভবনটি ‘‘ ায়না সহায়িাপুষ্ট দুটি গ্রািীণ িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়’’ িীর্ থক প্রকরেে
আওিায় ীন সেকারেে সোসমে িোবধারন মনিথাণ কো হয়। নবমনমিথি ভবনটি ২ মি, ২০১৩ িামেরখ িৎকালীন
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালরয়ে িাননীয় িন্ত্রী এবং স্থানীয় িাননীয় সংসদ সদস্য কর্তথক উরদ্বাধন কো হয়।
মবদ্যালরয়ে পুোিন ভবন দুটি র্থাক্ররি মিইমিমি-২ প্রকে এবং এলমেইমিে িােরি কো হরয়রছ িরিথ োনা র্ায়।
মবদ্যালয়টিরি সব থরিাট ৬৯৪ েন মিক্ষাথী েরয়রছ িন্মরে ছাে ৩৩৩ েন এবং ছােী ৩৬১ েন। মবদ্যালয়টিরি
বিথিারন ১২ েন মিক্ষক কিথেি আরছন িন্মরে ৬ েন পুরুর্ ও ৬ েন িমহলা।
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ম ে : ১ প্রকরেে আওিায় মনমিথি োউোন মস্টিন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় ভবন ।

১৩.২। মনিথাণ ও পূিথ কােসহ আনুর্মঙ্গক কার্ থক্রি িমেদিথনাঃ
মবদ্যালয়টিে অে িমেসরে ০৩ টি ভবন মনিথাণ কোে কােরণ মবদ্যালরয়ে মসৌন্দর্ থহামন ঘরটরছ িরিথ িমেদিথরন
িমেলমক্ষি হয়। প্রকরেে আওিায় নবনমিথি ভবনটিরি মিাট ১১টি কক্ষ এবং ২টি মিৌ াগাে েরয়রছ। ১১ টি করক্ষে
িরে ৮টি মশ্রণী কক্ষ, ২টি অমফস কক্ষ এবং ১টি কক্ষরক কমিউটাে ল্যাব মহরসরব ব্যবহাে কো হরয়রছ। িরব
মিমিমিরি ৮টি মশ্রণী করক্ষে িািািামি ১টি মেমিং রুি এবং ১টি কিন রুি এে উরিখ আরছ। এ মবর্রয় প্রশ্ন কো হরল
স্কুরলে মিক্ষকগণ োনান এখারন ২টি অমফস করক্ষে িরে ১টি কক্ষরক মিক্ষক কিনরুি মহরসরব ব্যবহাে কো হরচ্ছ
এবং ছাে-ছােীরদেরক িড়াে েন্য অন্য ১টি ভবরনে মন িলায় লাইরেেী কো হরয়রছ। িরব মিক্ষাথীরদে েন্য মকান
কিন রুি মনই িরিথ িমেদিথনকারল প্রিীয়িান হয়। মবদ্যালরয়ে মিক্ষক এবং বালক-বামলকারদে েন্য পৃথক টয়রলট
এে ব্যবস্থা েরয়রছ। মবদ্যালয়টিে িামন সিস্যা মনই িরিথ োনা র্ায়।
ছাে ধুলা ও িেীে থাে েন্য মবদ্যালরয়ে মনেস্ব মকান-ছােীরদে মখলা-মখলাে িাঠ মনই। মবদ্যালয় সংলগ্ন োউোন
সালািিউিাহ উচ্চ িােমিক মবদ্যালরয়ে মখলাে িাঠরক মবমভন্ন প্ররয়ােরন ব্যবহাে কো হয়। মবদ্যালয়টিরক িরিল
সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় মহরসরব মনব থা ন কোে পূরব থ মবদ্যালরয় মখলাে িাঠ এবং উইুক্ত মখালারিলা িমেরবি
আরছ কী র্রয়না মস মব-অমধক গুরুে মদয়াে প্ররয়ােন মছল।
িমেদিথনকারল মদখা র্ায় মর্, শুধুিাে মবদ্যালয়টিে সািরনে অংিটিরি সীিানা প্রা ীে েরয়রছ র্মদও মবদ্যালয়টিে
তুমদ থরক সীিানা প্রা ীে থাকাে কথা। এ প্রসরঙ্গ উিরেলা প্ররকৌিলী োনান, ায়না কর্তিক্ষ শুধুিাে ভবনটিই মনিথাণ
করেরছ, কলািমসবল মগইটসহ সািরনে মদরকে সীিানা প্রা ীে মনিথাণ এবং োনালাে মসফটি গ্রীল স্থািন এলমেইমিে
িােরি কো হরয়রছ এবং বোে িাওয়া সারিরক্ষ মবদ্যালরয়ে তুমদ থরক সীিানা প্রা ীে মনিথাণ কো হরব। মবদ্যালয়টি
বাইরেে মদক মথরক অরনক সুন্দে মদখারলও মভিরেে মনিথাণ কারে ও আসবাবিরে অরনক সিস্যা িমেলমক্ষি
হরয়রছ। নবমনমিথি ভবরনে োনালাগুরলারি কারঠে লুভাে সাটাে (wood louver shutter) আড়াআমড়ভারব
স্থািন কো হরয়রছ ফরল বর্ থা মিৌসুরি োনালা মদরয় মশ্রণীকরক্ষ বৃমষ্টে িামন প্ররবি করে িরিথ োনা র্ায়। দেোে কাঠ
এবং আসবাবিেগুরলাও অমধকাংি নষ্ট অবস্থায় মদখা মগরছ।

ম ে : ২ প্রকরেে আওিায় োউোন মস্টিন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় নবমনমিথি ভবন-এে মশ্রণী করক্ষে োনালাগুরলারি কারঠে
লুভাে সাটাে আড়াআমড়ভারব স্থািন কো হরয়রছএবং দেোয় মনম্নিারনে কাঠ ব্যবহাে কো হরয়রছ। (বারি)
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প্রকরেে আওিায় সেবোহকৃি ৮টি কমিউটাে এে িরে ১টি ালু েরয়রছ এবং ৭টি অরকরো অবস্থায় েরয়রছ, এে
ফরল ছােছােীরদে কমিউটাে প্রযুমক্তে সারথ িমে য় কোরনা সম্ভব হরচ্ছ না।

ম ে : ৩ কমিউটাে ল্যারব ৮টি কমিউটাে এে িরে িাে ১টি ালু অবস্থায় মদখা মগরছ।

ভবরনে নকিা প্রণয়নসহ সকল কাে ায়না মবরির্জ্ঞরদে িোবধারন কো হরয়রছ। এলমেইমিরক মকান নকিা প্রণয়ন
এবং মনিথাণ কারেে সারথ সিৃক্ত কো হয়মন। ায়না হরি সেবোহকৃি Materials এে িােরি মনিথাণ কােটি
সিন্ন কো হয়। এরক্ষরে মদিীয় মকান মনিথাণ সািগ্রী ব্যবহাে কো হয়মন।
থ
উিরেলা প্ররকৌিলী এবং মবদ্যালরয়ে মিক্ষকগণ োনান ধিীয় অনুভূমি মবরব না না করে টয়রলটগুরলারক পূবিমিি
দমক্ষণ বোবে কো হরয়রছ। এছাড়া -বোবে কো হরয়মছল। িেবিীরি এলমেইমি কর্তথক এগুরলা মভংরগ উিে
টয়লমঃরটে দেো অিেন্ত মনম্নিারনে িরিথ িমেদিথরন প্রিীয়িান হয় এবং করয়কটা দেোয় ব্যবহৃি হাি থরবাি থ নষ্ট
অবস্থায় মদখা র্ায়।

ম ে: ৪ টয়রলরটে দেোয় মনম্নিারনে োইউি ব্যবহাে কো হরয়রছ।

িামন সেবোরহে েন্য টয়রলরট মগট বাল্ব ব্যবহাে কো হরয়রছ র্াে একটি োয়গায় ফাটল িমেলমক্ষি হয়। এছাড়া
ছারদে মলারেে সারথ মদয়ারলে সংরর্াগস্থরল ফাটল িমেলমক্ষি হরয়রছ।
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ম ে-৫নবমনমিথি স্কুল ভবরনে ছারদে একাংি। :

১৩.৩। মিক্ষা কার্ থক্রিাঃ
োউোন মস্টিন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়টি িমেদিথনকারল মদখা র্ায় মর্, এটি িরিল সেকামে প্রাথমিক
মবদ্যালরয় রূিান্তমেি হওয়াে িে এে সামব থক মিক্ষাে িান পূরব থে তুলনায় বৃমি মিরয়রছ। মবরির্ি প্রকরেে আওিায়
মনমিথি আধুমনক িরিরলে সুদৃশ্য মবদ্যালয় ভবনটি ছাে-ছােীরদে মিশুরিার্ িনরক আকৃষ্ট কেরি সিথ থ হরয়রছ র্াে
ফরল িাো মনয়মিি মবদ্যালরয় এরস সুন্দে িমেরবরি িড়ারিানা কেরছ। মবদ্যালরয়ে মিক্ষকগণরক মিক্ষাথীরদে প্রমি
আন্তমেক এবং িাঠদারন মর্াগ্যিাসিন্ন িরন হরয়রছ। ইরিািরে মবদ্যালয়টি োউোন উিরেলা িথা ট্টগ্রাি মেলাে
অন্যিি মশ্রষ্ঠ প্রাথমিক মবদ্যািীঠ মহরসরব সুিমেম মি লাভ করেরছ। ২০১৩ সারল অনুমষ্ঠি সিািনী িেীক্ষায়
মবদ্যালয়টিে িারিে হাে মছল ১০০%। ৩৮ েন মিক্ষাথী এেন সাধােণ ৩ েন ট্যারলন্টপুরল ও ৯ িন্মরে ,মিরয়রছ +
িীর্ থক মপ্রাগ্রারিে আওিায় মিক্ষাথীগণ ইংরেমে মিক্ষায় ধীরে ধীরে ”ইংমলি ইন অোকিন“মগ্রেরি বৃমি মিরয়রছ।
িােদিী হরয় উরঠরছ বরল োনা র্ায়। মবদ্যালয়টি গি করয়ক বছে র্াবৎ োউোন উিরেলাে মশ্রষ্ঠ মবদ্যািীঠ মনব থাম ি
হরয়রছ।
১৩.৪।

সাংস্কৃমিক কার্ থক্রিাঃ
মিক্ষা মক্ষরে সরন্তার্েনক সাফল্য অেথরনে িািািামি সাংস্কৃমিক অঙ্গরনও মবদ্যালয়টি সুিমেম ি। সাংস্কৃমিক
কার্ থক্ররিে অংি মহরসরব মবদ্যালয়টিরি মনয়মিি সাংস্কৃমিক অনুষ্ঠান ও মবিকথ প্রমিরর্ামগিা অনুমষ্ঠি হয় িরিথ োনা
র্ায়। মবদ্যালয় িমেদিথনকারল একটি করক্ষ হােরিামনয়াি, মিয়ারনাসহ মবমভন্ন ধেরণে বাদ্যর্ন্ত্র মদখা র্ায়। মবদ্যালরয়ে
মিক্ষাথীগণ োিীয় মিশু একারিিীরি অনুমষ্ঠি মবমভন্ন ধেরনে প্রমিরর্ামগিায় মনয়মিি পুেস্কাে লাভ কেরছ। এছাড়া
মেলা ও োিীয় ির্ থারয় ে না প্রমিরর্ামগিা, োিীয় কমবিা উৎসব, মবিকথ প্রমিরর্ামগিা প্রভৃমি মক্ষরে চূড়ান্ত সফলিা
অেথন করেরছ।

খ) লালিমনেহাট মেলাে হামিবান্ধা অংিাঃ
১৩.৫। েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়াঃ মবদ্যালয়টি লালিমনেহাট মেলাে হামিবান্ধা উিরেলায় অবমস্থি। মবদ্যালয়টি
গি ২২-০৯-২০১৩ িামেরখ আইএিইমি কর্তথক সরেেমিরন িমেদিথন কো হয়। িমেদিথনকারল সংমিষ্ট উিরেলা
প্ররকৌিলী উিমস্থি মছরলন। মবদ্যালয়টি ১৯২০ সারল প্রমিমষ্ঠি। মবদ্যালরয়ে (EMIS) ইএিআইএস মকাি নং১০৬০৫০১০১। ‘‘ ায়না সহায়িাপুষ্ট দুটি গ্রািীণ িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়’’ িীর্ থক প্রকরেে আওিায় মনমিথি
ভবনটি ীন সেকারেে সোসমে িোবধারন মনিথাণ কো হয়। মবদ্যালয়টিরি বিথিারন ভবন সংখ্যা ০২, টয়রলট সংখ্যা
০২, মিক্ষক সংখ্যা ০৬ েন এে িরে পুরুর্ ০২ েন এবং িমহলা ০৪ েন এবং ছাে-ছােী সংখ্যা ৩৯০ েন। ২০১৩
সারলে সিািনী িেীক্ষায় ৪৭ েন মিক্ষাথী অংিগ্রহণ করে এবং ৪৭ েনই কৃিকার্ থ হয় িন্মরে ১০ েন ট্যারলন্টপুরল
এবং ০৬ েন সাধােণ মগ্ররি বৃমি িায়।
১৩.৬। মনিথাণ ও পূিথকােসহ আনুর্মঙ্গক কার্ থক্রি িমেদিথনাঃ িমেদিথরন মদখা র্ায় মর্, ভবরনে দেো ও োনালাসমূহ মভরঙ্গ
মগরছ। মিঁমড়ে িারিে োনালাে অংি মখালা োখায় বৃমষ্টে িামন খব সহরে ভবরনে মভিরে প্ররবি করে। ভবরনে
ছারদে অংরি মবটুমিনাস গরল ছাদ ও বীরিে অরনক স্থান ফাঁকা হরয় মগরছ। এে ফরল বৃমষ্টে িামন চুুঁইরয় ভবরনে
অভেন্তরে প্ররবি করে। ভবরনে অরনকাংরি স্যাঁিরসরি এবং Damp মদখা মগরছ। সেবোহকৃি আসবাবিেগুরলা
হাি থরবারি থে মদয়া হরয়রছ ফরল এগুরলা ইরিািরে মববণ থ হরয় মগরছ। অরনক ম য়াে, মটমবল মভরঙ্গ মগরছ। সেবোহকৃি
৮টি কমিউটাে এে িরে ১টি ালু েরয়রছ এবং ৭টি অরকরো অবস্থায় েরয়রছ এে ফরল ছােছােীরদে কমিউটাে
প্রযুমক্তে সারথ িমে য় কোরনা সম্ভব হরচ্ছ না।
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ভবরনে নকিা প্রণয়নসহ সকল কাে ায়না মবরির্জ্ঞরদে িোবধারন কো হরয়রছ। স্থানীয় সেকাে প্ররকৌিলরক মকান
নকিা প্রণয়ন এবং মনিথাণ কারেে সারথ সিৃক্ত কো হয়মন। ায়না হরি সেবোহকৃি Materials এে িােরি
মনিথাণ কােটি সিন্ন কো হয়। এরক্ষরে মদিীয় মকান মনিথাণ সািগ্রী ব্যবহাে কো হয়মন। িমেদিথরন িমেলমক্ষি হয়
মর্, ভবরনে মভিরে ইউমেনাল ও টয়রলট মনিথাণ কোে ফরল এখান মথরক অরনক সিয় দুগন্ধথ মবে হয়। ির্ থাপ্ত
মভমন্টরলিন না হবাে ফরল এিনটি হয় এবং স্থানীয় সেকাে প্ররকৌিল অমধদপ্তেরক সিৃক্ত কেরল মনিথাণ নকিাে ত্রুটি
সংরিাধন কো মর্রিা বরল িমেদিথনকারল প্রিীয়িান হরয়রছ।
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বাস্তবায়ন সিস্যাাঃ
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয়টিে তুমদ থরক সীিানা প্রা ীে মনিথাণ কোে কথা থাকরলও শুধুিাে
মবদ্যালরয়ে সািরনে মদরক সীিানা প্রা ীে মনিথাণ কো হরয়রছ;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় অে িমেসরে ৩টি ভবন মনিথাণ কোে ফরল মবদ্যালয়টিে মসৌন্দর্ থহামন
ঘরটরছ এবং মবদ্যালয়টিে মনেস্ব মকান মখলাে িাঠ না থাকায় মিক্ষাথীো িেীে থা ও মখলাধুলাে সুরর্াগ মথরক বমিি
হরচ্ছ;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় মিক্ষকরদে েন্য কিনরুি এে ব্যবস্থা থাকরলও মিক্ষাথীরদে েন্য
মবরির্ করে ছােীরদে েন্য মকান কিনরুি োখা হয়মন র্মদও মিমিমিরি মিক্ষাথীরদে েন্য কিনরুি োখাে কথা বলা
আরছ;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় ৬৯৪ েন মিক্ষাথীে অনুকূরল িাে ১২েন মিক্ষক েরয়রছন। মিক্ষাথীরদে
তুলনায় মিক্ষক সংখ্যা ির্ থাপ্ত িরন হয়মন;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় মনমিথি ভবনটিে দেো ও োনালায় কারঠে লুভাে
সাটাে ব্যবহাে কো হরয়রছ র্া ইরিািরে অরনকটা খরস িরড়রছ। োনালায় কারঠে লুভাে সাটাে (wood louver
shutter) আড়াআমড়ভারব স্থািন কোে ফরল বর্ থাে মিৌসুরি বৃমষ্টে িামন সোসমে মশ্রণীকরক্ষ প্ররবি করে। এছাড়া
প্রকরেে আওিায় সেবোহকৃি ম য়াে, মবিসহ অমধকাংি আসবাবিে নষ্ট অবস্থায় মদখা মগরছ;
েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় প্রদি আসবাবিরেে িান মিারটও সরন্তার্েনক িরন হয়মন।
ম য়াে, মবি সহ অরনক আসবাবিে নষ্ট অবস্থায় মদখা র্ায়। ভবরনে দেো এবং োনালায় মনম্নিারনে কাঠ ব্যবহাে
কোয় ইরিািরে িা মভরঙ্গ মগরছ । এে ফরল ভবরনে মনোিিা মবমিি হরচ্ছ;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে প্রকরেে আওিায়
সেবোহকৃি ৮টি কমিউটাে এে িরে িাে ১টি ালু েরয়রছ এবং ৭টি অরকরো অবস্থায় েরয়রছ এে ফরল ছােছােীরদে কমিউটাে প্রযুমক্তে সারথ িমে য় কোরনা সম্ভব হরচ্ছ না।
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় মনমিথি
নতুন ভবনটিে টয়রলটগুরলাে দেো অিেন্ত মনম্নিারনে এবং অরনক দেো নষ্ট হরয় মগরছ। োউোন িরিল সেকামে
প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে টয়রলরট িামন সাোই এে েন্য োমস্টক িাইি ব্যবহাে কো হরয়রছ র্াে একটি োয়গায় মফরট
মগরছ;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় নবমনমিথি
ভবরনে ছাদ ও বীরিে সংরর্াগ স্থারন ফাটল মদখা মগরছ অথ থাৎ ছাদ ও বীরিে সংরর্াগ স্থািরনে েরন্য মর্ মবটুমিন
মদয়া হরয়মছল িা গরল মগরয় সংরর্াগস্থল ফাঁকা হরয় মগরছ। এে ফরল বৃমষ্টে িামন চুুঁইরয় ভবরন প্ররবি কেরছ।
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় মনমিথি
নতুন ভবরনে মনিথাণ কাে ও নকিা প্রণয়রন স্থানীয় সেকাে প্ররকৌিল অমধদপ্তেরক অন্তভুথক্ত কো হয়মন। ায়না
মবরির্জ্ঞরদে সোসমে িোবধারন ভবরনে র্াবিীয় নকিা প্রণয়ন ও মনিথাণ কাে সিন্ন কো হরয়রছ এে ফরল নকিাে
ত্রুটিেমনি কােরণ ভবরনে অভেন্তরে মনমিথি টয়রলট ও ইউমেনারল ঠিকিি মভমন্টরলিন হয় না ফরল উক্ত স্থান হরি
দুগন্ধথ মবে হয়। এে ফরল মশ্রণী করক্ষ িাঠদান ব্যাহি হরচ্ছ।
সুিামেি :
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে তুমদ থরক র্থািীঘ্র সীিানাপ্রা ীে মনিথাণ কো আবশ্যক। এ ব্যািারে
প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে এলমেইমি এে িােরি সীিানা প্রা ীে মনিথাণ কোরি িারে;
ভমবষ্যরি এ ধেরনে মকান প্রকে মনয়াে পূরব থ মবদ্যালরয়ে ির্ থাপ্ত োয়গামখলাে িাঠ এবং উইুক্ত িমেরবি আরছ মকনা ,
িার্া াই করে মনয়া উম ি। োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে মিক্ষাথীরদে মবদ্যালয় সংলগ্ন োউোন
সালািিউিাহ িরিল মবদ্যালরয়ে িারঠ মখলাধুলা ও িেীে থাে সুরর্াগ মনমিি কেরি হরব। এ মবর্রয় মবদ্যালরয়ে
প্রধান মিক্ষক ও মবদ্যালয় ম্যারনমেং কমিটি প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি মনরি িারে;
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োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় মিক্ষাথীরদে েন্য মবরির্ করে ছােীরদে েন্য একটি কিনরুরিে ব্যবস্থা
কেরি হরব। এ মবর্রয় মবদ্যালয় প্রধান মিক্ষক/উিরেলা মিক্ষা কিথকিথা প্ররর্ােনীয় িদরক্ষি মনরি িারে;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় ৬৯৪ েন মিক্ষাথীে অনুকূরল ১২ েন মিক্ষক ির্ থাপ্ত িরন হয়মন। অিএব
মিক্ষক সংখ্যা বাড়ারনাে মবর্রয় প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরি িারে।
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় মনমিথি ভবরনে দেো ও োনালায় কারঠে লুভাে
সাটাে অিসােন করে দেোয় ভারলা িারনে কাঠ এবং োনালায় ভারলা িারনে থাই গ্লাস স্থািন কো সহ ভাঙা এবং
মনম্নিারনে আসবাবিে অিসােণ করে ভারলািারনে আসবাবিে সেবোহ কেরি হরব। এ মবর্রয় প্রাথমিক মিক্ষা
অমধদপ্তে প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরি িারে;
েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় ভবরন প্রকরেে আওিায় প্রদানকৃি মনম্নিারনে আসবাবিে এবং কাঠ অিসােণ
করে উন্নি িারনে কারঠে দেো ও োনালা প্রেমিস্থািন কোে েন্য প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তেরক উরদ্যাগ গ্রহণ কেরি
হরব।
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে অরকরো কমিউটােগুরলা
মিোিি করে ছােছােীরদে ব্যবহাে উরর্াগী করে, কমিউটাে ল্যাবটিরক ছােছােীরদে ব্যবহাে মনমিি কেরি হরব।
এ মবর্রয় প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে/মবদ্যালয় কর্তথিক্ষ প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরব;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয় প্রকরেে আওিায় মনমিথি
নতুন ভবরনে টয়রলটগুরলাে মনম্নিারনে দেো অিসােণ করে ভারলািারনে দেো স্থািন এবং িামন সাোইরয়ে
িাইিগুরলা মিোিি কেরি হরব। এ মবর্রয় এলমেইমিে িােরি প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ
কেরব;
োউোন িরিল সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালয় এবং েিনীগি সেকামে প্রাথমিক মবদ্যালরয়ে ভবরনে ছাদ ও বীরিে মর্
সকল স্থারনে ফাটরলে মভিরে মবটুমিন উরঠ মগরছ উক্ত স্থারন মবটুমিন বা আেমসমস এে িােরি সংরর্াগ স্থান বন্ধ
কোে উরদ্যাগ মনরি হরব, র্ারি করে িামন চুুঁইরয় ভবরন প্ররবি কেরি না িারে। এলমেইমি/প্রাথমিক মিক্ষা অমধদপ্তে
এ মবর্রয় প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ কেরি িারে;
ভমবষ্যরি মবরদিী সহায়িাপুষ্ট মকান প্রকরেে ভবন মনিথাণ ও নকিা প্রণয়রন স্থানীয় সেকাে প্ররকৌিলরক অন্তভুথক্ত
কোে বােবাধকিা োখরি হরব র্ারি করে স্থানীয় সংস্কৃমি ও আবহাওয়াে উিে মভমি করে ভবরনে নকিা প্রণয়ন
কো র্ায়। উভয় মবদ্যালরয়ে টয়রলরটে মভমন্টরলিন ব্যবস্থা স্বাভামবক োখরি এলমেইমি প্ররয়ােনীয় িদরক্ষি গ্রহণ
কেরব।

