গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ (রশক্ষা ও সামারজক)

‘‘পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা
সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প এর
প্রভাব মূল্যায়দনর চূড়ান্ত প্ররতদবেন

জুন ২০20

সুরচপত্র
সুরচপত্র
............................................................................................................... i
শব্দ-সাংদক্ষপ
............................................................................................................. iii
রনব ষাহী সারসাংদক্ষপ ........................................................................................................... iv
প্রথম অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর আওতায় গৃহীত প্রকদল্পর রববরণ ......................................... 1
১.১ প্রকদল্পর পটভূরম ......................................................................................1
1.2 প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ............................................................................ 2
১.3 প্রকল্পটির লক্ষে ও উদেশ্য .......................................................................... 2
১.4 প্রকদল্পর অথ ষায়ন সাংক্রান্ত রববরণ .................................................................. 3
১.5 প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে সাংক্রান্ত তথ্য .......................................................... 4
1.6 প্রকল্পটির প্রধান কার্ ষক্রমসমূহ ...................................................................... 5
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রনব ষাহী সারসাংদক্ষপ
প্রদকৌশল ও প্রযুরির রবরভন্ন রবর্দয় উচ্চতর রশক্ষা এবাং গদবর্ণা কাদজর মান উন্নয়ন; গুণগত উচ্চ রশক্ষা এবাং
গদবর্ণার পররদবশ উন্নয়দনর ও গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষে বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালদয় এবাং রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইরিরনয়াররাং
চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব সপদরারলয়াম এন্ড মাইরনাং ইরিরনয়াররাং; খুলনা
প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় রিপাট ষদমন্ট অব সলোর ইরিরনয়াররাং ও ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
রিপাট ষদমন্ট অব সটিটাইল ইরিরনয়াররাং চালুকরণ এবাং উি রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা
রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরদণর লদক্ষে রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অধীন মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ ও
বাাংলাদেশ রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কর্তক
ষ ১৪,৬০৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় (সাংদশারধত ১৫,০০০.০০
লক্ষ টাকা) জুলাই, ২০০৯ সথদক জুন, ২০১৬ সময়াদে আদলাচে প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হদয়দছ ।
বতষমাদন প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পর সথদক প্রায় রতন বছর সময় অরতক্রান্ত হদয়দছ। এ পর্ ষাদয় প্রকল্পটির আথ ষ
সামারজক প্রভাব রনণ ষদয়র জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অধীদন পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কর্তক
ষ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রম টি সম্পন্ন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত
শতভাগ রবশ্বরবদ্যালদয়রই অবকাঠাদমা সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। তেবচয়ন রভরিদত রনব ষারচত ছাত্র ও
রশক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। ৯৫% আস্থাস্তর, ৫% রনর্ভষলতা স্তর এবাং ১.০ রিজাইন ইদ ক্ট ব্যবহার
কদর নমুনার আকার রনধ ষারণ করা হদয়দছ ১69 এবাং কদরাল গ্রুপ সথদক ১০০টি নমুনাসহ সমাট নমুনার আকার
২৬৯টি।
প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল পররকরল্পত সময় সথদক ৩৬ মাস অরতররি হওয়ায় প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় ৩৯৭.০০
লক্ষ (২.৭২%) বৃরদ্ধ সপদয়দছ । প্রকল্পটির আওতায় সমাট ৫টি উপ-প্রকল্প (প্রদতেক রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য একটি)
অন্তর্ভষি রছল। প্রকদল্পর জন্য বরােকৃত অথ ষ রবরভন্ন উপ-প্রকদল্পর মাধ্যদম ব্যয় হদয়দছ। প্ররতটি উপ-প্রকল্পই পণ্য
ক্রয় ও আরথ ষক অগ্রগরত প্রায় ১০০% অরজষত হদয়দছ। প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রথম বছরগুরলদত কম রছল র্া
প্রকদল্পর সশর্ দুই বছদর সবদচদয় সবরশ বৃরদ্ধ সপদয়দছ। প্রকদল্প ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অব্যরয়ত রদয়দছ।
প্ররতটি সভৌত কাজ ও পণ্য ক্রদয়র সক্ষদত্র রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ এর রবধানগুরল সমদন করা হদয়দছ।
সমাট ২০টি েরপদত্রর মদধ্য ৯টি েরপদত্রর প্রাক্করলত ব্যয় ও কার্ ষাদেশ মূল্য সমান । প্রাক্করলত ব্যদয়র সচদয় কমরছল
৬টি েরপত্র। রনম্ন েরপত্র ১-১০% এর মদধ্য রছল। অন্যরেদক ৫টি েরপদত্রর কার্ ষাদেশ মূল্য প্রাক্করলত মূূ্দল্যর সচদয়
সবরশ রছল। ৫টি সক্ষদত্র প্রাক্করলত মূদল্যর সচদয় ১-১০% এর মদধ্য রছল। সকল উিরোতাই (১০০%) জারনদয়দছন
কাদজর গুণগত মান রক্ষাদথ ষ মালামাল পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা করা হদয়দছ। প্রকদল্প রনদয়াগকৃত সকল ঠিকাোর
প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরধগণ জারনদয়দছ সর্ কার্ ষ সম্পােদনর জন্য রনরে ষি সমদয়র সচদয় সবরশ সমদয় সলদগদছ 40%
কাদজ।
প্রকদল্পর প্রভাব রনরুপদণর জন্য উপকারদভাগী ও প্রকল্প সাংরিিদের মদধ্য আদছন রশক্ষক, রশক্ষাথী, প্রদকৌশল
রবভাদগর কমষকতষা, পররবীক্ষণ রবভাদগর কমষকতষা, রনদয়াগকারী প্ররতষ্ঠাদনর কমষকতষা ও চাকরীরত প্রািন
রশক্ষাথী। সেরণদত রশক্ষাোদনর পররদবশ ভাল বদলদছন ৭৯.৫৫%। সেদশর ভরবষ্যৎ প্রদয়াজন অনুর্ায়ী সনে প্রাপ্ত
প্রদকৌশলীগণ কার্ ষকরী র্ভরমকা রাখদত সক্ষম হদব বদল ১০০% উিরোতা মত প্রকাশ কদরদছন। সাংরিি রবভাদগ
স্নাতদকাির সেরণ চালু করার প্রদয়াজন মদন কদরন ৭৭.২৭% উিরোতা। বাজাদরর সাদথ রমল সরদখ আরও
পাঠ্যক্রম অন্তর্ভষি করার পদক্ষ মত প্রকাশ কদরদছন ৭৫% উিরোতা। গদবর্ণা পররচালনার জন্য তহরবল আদছ
বদলদছন ৫৬.৮২% উিরোতা তদব গদবর্ণার সরিাম পর্ ষাপ্ত বদলদছন ১৩.৬৪% উিরোতা। রশক্ষকদের
প্ররশক্ষদণর সুদর্াগ আদছ বদলদছন ৪০.৯১% উিরোতা। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃরির সাংখ্যা সদন্তার্জনক বদলদছন
৩১.৮২%। রবদেরশ রশক্ষাথী আকৃি করার জন্য উদদ্যাগ আদছ বদল মত প্রকাশ কদরদছন ২৯.৫৫% এবাং এই
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উদদ্যাদগর মদধ্য রদয়দছ আবারসক সুরবধা, বৃরি প্রোন, ভার্া রশক্ষার ব্যবস্থা। রশক্ষকদের রশক্ষাোদনর মান
সদন্তার্জনক বদল জারনদয়দছন ৬০.৬১% উিরোতা। গ্লাস ও রসরারমক রবর্দয় আরও উচ্চ রশক্ষায় আগ্রহী বদল
জারনদয়দছন ৯০.৯১% উিরোতা। পর্ ষাপ্ত গদবর্ণার ব্যবস্থা আদছ বদল জারনদয়দছন ৬৩.৬৪% উিরোতা।
প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দন ৫টি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক ৫ জন ও রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরী করমশন সথদক ২ জন সমাট ৭ জন
মুখ্য ব্যরিবদগরষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প পররচালকদের ৭১.৪৩% এর ক্রয় সাংক্রান্ত পূব ষ প্ররশক্ষণ রদয়দছ
এবাং এ ধরদনর প্রকল্প পররচালনার সক্ষদত্র ৫৭.১৪% এর পূব ষ অরভজ্ঞতা রদয়দছ। প্রায় সব (৮৫.৭১%) উিরোতা
একমত সপার্ণ কদরন সর্ ঘন ঘন প্রকল্প পররচালক পররবতষন প্রকদল্পর জন্য ক্ষরতকর। প্রকদল্পর পররচালকগণ প্রকল্প
বাস্তবায়দন সর্ সব সমস্যার সম্মুখীন তা হদলা সময়মত অথ ষ ছাদড়র সমস্যা, রনমষাণ সামগ্রীর মূল্য বৃরদ্ধ, ভূরম উন্নয়ন,
রিজাইন কনসালদটন্ট না থাকা ও সঠিক সরবরাহকারীদের রনব ষাচন।
প্রকল্প পররচালকগণ রনরিত কদরদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট করদত হয় নাই, সকান
কৃরর্ জরম/আবারে জরম নি হয় নাই বরাং সাংরিি এলাকায় জীব তবরচদত্রর উপর সকান সনরতবাচক প্রভাব পদড়
নাই। উিরোতার মদধ্য ৪২.৮৬% জারনদয়দছন প্রকল্প বাস্তবায়দন গাছ কাটা হদয়দছ এবাং কাটা গাদছর সাংখ্যা
আনুমারনক ১০৭টি তদব উিরোতাগণ আরও জারনদয়দছন কাটা গাদছর পররবদতষ গাছ লাগাদনা হদয়দছ।
সভৌত পর্ ষদবক্ষদণর লা ল রহদসদব সেখা সগদছ সর্ সকল অবকাঠাদমাগুদলা সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ ও
সমরামতসহ ভাল অবস্থাদন আদছ। সকাথাও সকাথাও রিরজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষে মারি-রমরিয়ার মাধ্যদম
পাঠোন কমষসূরচ চালু হদয়দছ র্া একটি মহৎ উদদ্যাগ। সারব ষক রবদবচনায় প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত অবকাঠাদমার
কাদজর মান গ্রহণদর্াগ্য। প্রকদল্পর দুব ষল রেক রহদসব প্রকল্প বাস্তবায়দন েীঘ ষসূরত্রতা ও রবলদে অথ ষ ছাড়, র্ন্ত্রপারত
আমোরনর সক্ষদত্র নানা জটিলতা, ল্যাদবর জন্য ক্রয় করা র্ন্ত্রপারতর সহায়ক র্ন্ত্রপারত ক্রয় না করা, বজষে
ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা না থাকা, রশক্ষাথীদের ইন্ডারিয়াল এটাচদমন্ট না থাকা ইতোরেত রবর্য় প্ররতয়মান
হদয়দছ।
রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ তবজ্ঞারনক বা ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় না করদল পাঠোদন অসুরবধা হদতা উদিখ কদরদছন ১০০%,
রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ একাদিরমক ভবন রনমষাণ না করা হদল অসুরবধা হদতা বদলদছন ৯৫.৪৫% ও রবশ্বরবদ্যালয়
কারখানা ভবন না হদল অসুরবধা হদতা জারনদয়দছন ৯৭.৭৩% উিরোতা। উি প্ররতষ্ঠানসমূহ সথদক পাশ কদর
চাকরররত আদছন প্রায় ৫৮ শতাাংশ রশক্ষাথী।
সকল তথ্য উপাি রবদির্ণ কদর সেখা র্ায় সর্ ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকদল্প সাংরিি সুপাররশসমূহ রবদবচনায়
আনদল প্রকল্পগুরল আরও ভালভাদব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হদব| উদিখদর্াগ্য সুপাররশসমূহ হদলা – প্রকল্প রনধ ষাররত
সমদয় সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ অবশ্যই র্দথাপযুি পররকল্পনা, অবকাঠাদমার নিা ও
ঋতুববরচদত্রর কথা রবদবচনায় আনা, কার্ ষকারী সমন্বদয়র ব্যবস্থা করা, সটকসই উন্নদয়নর জন্য পররদবশগত সমীক্ষা
পররচালনা, প্রকল্প পররচালক পররবতষন না করা, রশক্ষার মান উন্নয়দনর জন্য রশক্ষক এবাং সটকরনরশয়ানদের উন্নত
প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা, ঠিকাোর রনদয়াদগর সক্ষদত্র স্বচ্ছতা ও ঠিকাোর ব্যবস্থাপনা রবদবচনা করা, স্নাতক পর্ ষাদয়
ইনিারিয়াল এোটাচদমন্ট এর জন্য সেশী প্ররতষ্ঠাদনর পাশাপারশ রবদেদশও সুদর্াগ সন্ধান করা, তত্ত্বীয় গদবর্ণার
সচদয় ব্যবহাররক গদবর্ণাদক গুরুত্ব রেদত হদব এবাং শারীররকভাদব অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচদলর জন্য সুব্যবস্থা
রাখদত হদব।
সমীক্ষার সারব ষক পর্ ষাদলাচনা ও মূল্যায়দন প্ররতয়মান হদয়দছ সর্ ‘‘পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ
চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমার সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্পটি ভালভাদব বাস্তবায়ন করা
হদয়দছ র্া সেদশর প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবর্দয় েক্ষ জনবল সৃরিদত সহায়ক ভূরমকা পালন কদর চদলদছ এবাং
ভরবষ্যদত সেদশর অথ ষবনরতক উন্নয়দন আরও সবরশ অবোন রাখদব একই সাদথ আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব
উন্নীত হদব।

পৃষ্ঠা v

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর আওতায় গৃহীত প্রকদল্পর রববরণ
১.১

প্রকদল্পর পটভূরম

জনসাংখ্যার রভরিদত পৃরথবীদত বাাংলাদেদশ অবস্থান অিম। বাাংলাদেদশর প্রদকৌশল ও কাররগরর রশক্ষার গরত ধীর।
সর্ কয়টি সরকারর সবসরকারর ও আন্তজষারতক প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় রদয়দছ তার পদক্ষ সম্ভাবনাময়
রবপুল সাংখ্যক রশক্ষাথীদের রশক্ষা প্রোন সম্ভব নয়। রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত সীরমত সাংখ্যক রশক্ষাথীদের ভরতষ করা
হয়। ১৯৬২ সাদলর পূদব ষ অধুনালুপ্ত পূব ষ পারকস্তান প্রদকৌশল ও কাররগরর রবশ্বরবদ্যালদয় মাত্র ২৪০ জন রশক্ষাথী ভরতষ
করা হত1। র্রেও সেদশ রবপুল সাংখ্যক েক্ষ জনবদলর প্রদয়াজন রছল। সেদশর প্রদকৌশল ও প্রযুরির চারহো
রমটাদনার জন্য ১৯৬৪ সাদল রাজশাহী ইরিরনয়াররাং কদলজ, 1968 সাদল চট্টগ্রাম ইরিরনয়াররাং কদলজ, ১৯৬৭
সাদল খুলনা ইরিরনয়াররাং কদলজ ও ১৯৮০ সাদল ঢাকা ইরিরনয়াররাং কদলজ স্থাপন করা হয়। ১৯৮৬ সাদল এই
চারটি প্রদকৌশল কদলজদক ভারতীয় আইআইটি আেদল বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব সটকদনালরজ (আইআইটি)
রহদসদব উন্নত করা হয়। ২০০৩ সাদল এই রবআইটিগুদলাদক প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় উন্নত করা হয়।
সমদয়র সাদথ সাদথ রবজ্ঞান ও প্রযুরি উন্নয়ন দ্রুত গরতদত সারধত হদচ্ছ। এই উন্নয়দনর সাদথ তাল রমরলদয় সেদশর
প্রদকৌশল ও প্রযুরির উন্নয়ন এক রবরাট চোদলি।
ভরবষ্যদতর এই চোদলি সমাকাদবলার জন্য রবজ্ঞান, প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবর্দয় েক্ষ মানব সম্পে অতেন্ত গুরুত্বপূণ ষ।
সেদশর ভরবষ্যৎ সমস্যা সমাকারবলার জন্য রবজ্ঞান, প্রদকৌশল ও প্রযুরি সক্ষদত্র েক্ষ জনশরি থাকা খুব প্রদয়াজন।
বুদয়ট, রুদয়ট, চুদয়ট, কুদয়ট ও ডুদয়ট এবাং অন্যান্য অল্প কয়টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় ও সাধারণ
রবশ্বরবদ্যালয় কর্তক
ষ ততরর প্রদকৌশলীগণ সেদশর ভরবষ্যৎ চারহো সমটাদত পারদবনা। ভরবষ্যৎ চারহো সমাকাদবলার
জন্য আরও প্রদকৌশলী ও নতুন সক্ষত্র ততরর করা প্রদয়াজন। এই সব রবর্য় রবদবচনা কদর, গদবর্ণা কার্ ষক্রম
সম্প্রসারদণর লদক্ষে বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় এবাং রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইরিরনয়াররাং চালুকরণ ও এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত
অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরণ; সেদশ খরনজ সম্পে আহরণ ও উন্নয়দনর সক্ষদত্র েক্ষ
প্রযুরিরবে ততররর লদক্ষে চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব সপদরারলয়াম এন্ড মাইরনাং
ইরিরনয়াররাং চালুকরণ এবাং এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরণ;
সেদশ চামড়া রশদল্পর উন্নয়দনর জন্য প্রযুরিরবে ততরর ও সাংরিি সক্ষদত্র গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষে
খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় রিপাট ষদমন্ট অব সলোর ইরিরনয়াররাং চালুকরণ এবাং এ জন্য প্রদয়াজনীয়
সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরণ; সেদশ বস্ত্র রশদল্পর উন্নয়দনর জন্য বস্ত্র প্রযুরিরবে
ততরর ও সাংরিি সক্ষদত্র গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষে ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় রিপাট ষদমন্ট
অব সটিটাইল ইরিরনয়াররাং চালুকরণ এবাং এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ
সুরবধা সৃরিকরদণর লদক্ষে রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কর্তক
ষ ১৪,৬০৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় (সাংদশারধত
2
১৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা) জুলাই, ২০০৯ সথদক জুন, ২০১৬ সময়াদে আদলাচে প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
হদয়দছ। বতষমাদন প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পর সথদক প্রায় রতন বছর সময় অরতক্রান্ত হদয়দছ রবধায় প্রকল্পটির প্রভাব
মূল্যায়ন অতীব জরুরর। প্রকল্পটির আথ ষ সামারজক প্রভাব রনণ ষদয়র জন্য এ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রম হাদত সনয়া
হদয়দছ।
1
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1.2

প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত রববরণ

প্রকদল্পর নামঃ “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগঃ মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ বাাংলাদেশ রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন।
প্রাক্করলত সব ষদমাট ব্যয় (সাংদশারধত): ১৫,০০০ লক্ষ টাকা
সব ষদমাট প্রকৃত ব্যয়: 14,603 লক্ষ টাকা
মূল পররকরল্পত বাস্তবায়ন কাল: জুলাই, ২০০৯ হদত জুন, ২০১3
প্রকৃত বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০০৯ হদত জুন, ২০১৬

১.3

প্রকল্পটির লক্ষে ও উদেশ্য

প্রকদল্পর লক্ষেঃ পাঁচ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় (বুদয়ট, চুদয়ট, রুদয়ট, কুদয়ট ও ডুদয়ট) চারটি নতুন
একাদিমী রবভাগ চালু করা।
প্রকদল্পর উদেশ্যঃ (ক) প্রদকৌশল ও প্রযুরির রবরভন্ন রবর্দয় উচ্চতর রশক্ষা এবাং গদবর্ণা কাদজর মান উন্নয়ন; (খ)
গুণগত উচ্চ রশক্ষা এবাং গদবর্ণার পররদবশ উন্নয়ন।
আউটপুটঃ এ প্রকল্পটি ছাত্র, রশক্ষক এবাং গদবর্কদের রবভাগীয় গদবর্ণার সক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় সুরবধারের উন্নয়ন
সাধন করদব।
আউটকামঃ সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত করার জন্য
উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক
রবভাগ প্ররতষ্ঠা।
সেদশর পাঁচটি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক উন্নীত করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান
উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে ও
উদেশ্য, র্া অজষদনর জন্য রনম্নরলরখত অঙ্গগুরল অন্তর্ভষি করা হদয়দছ।
(ক) গ্লাস ও রসরারমক প্রদকৌশল রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির পর্ ষাদয় রশক্ষা ও গদবর্ণার সুদর্াগ সৃরির লদক্ষে
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় এবাং রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট
অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইরিরনয়াররাং চালুকরণ ও এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য
সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরণ।
(খ) সেদশ অনারবষ্কৃত খরনজ সম্পে আহরণ ও আরবষ্কৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লদক্ষে চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় ৪ বৎসর সময়ারে রিপাট ষদমন্ট অব সপদরারলয়াম এন্ড মাইরনাং ইরিরনয়াররাং চালুকরণ
ও এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরণ।
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(গ) চামড়া প্রযুরি রবর্য়ক রশক্ষার পরররধ বৃরদ্ধকরণ, েক্ষ মানব সম্পে ততরর ও সেদশর সামরগ্রক উন্নয়ন
ত্বরারন্বতকরদণর লদক্ষে খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় স্নাতক পর্ ষাদয় রিপাট ষদমন্ট অব সলোর
ইরিরনয়াররাং চালুকরণ ও এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা
সৃরিকরণ।
(ঘ) আধুরনক সটিটাইল রশক্ষা ও গদবর্ণার সুদর্াগ ততররর মাধ্যদম উপযুি জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য মান
সম্পন্ন প্রদকৌশলী ততররর লদক্ষে ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব সটিটাইল
ইরিরনয়াররাং চালুকরণ ও এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা
সৃরিকরণ। উপদরাি লদক্ষে পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ চালুকরদণর ন্যেনতম
অবকাঠাদমাগত সুরবধা সৃরির উদেশ্য।
পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম সাংদশারধত)
শীর্কষ প্রকল্পটি সরকার কর্তক
ষ অনুদমােন করা হয়। প্রকদল্পর আওতাধীন প্রদতেকটি রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য একটি
উপ-প্রকল্প েরলল (রিরপরপ) প্রণয়ন হদয়দছ। রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অধীদন রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কর্তক
ষ জুলাই
২০০৯ হদত জুন ২০১৬ রি: সমদয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় সরকারর অথ ষায়দন
রবশ্বরবদ্যালয়গুদলা কদয়কটির একাদিরমক ভবন রনমষাণ/সমরামত, কদয়কটির প্রশাসরনক ভবন রনমষাণ কাজ
বাস্তবায়ন করা হদয়দছ।

১.4

প্রকদল্পর অথ ষায়ন সাংক্রান্ত রববরণ

প্রকল্পটির আওতায় সমাট ৫টি উপ-প্রকল্প (প্রদতেক রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য একটি) অন্তর্ভষি রছল। প্রকদল্পর জন্য
বরােকৃত অথ ষ রবরভন্ন উপ-প্রকদল্পর মাধ্যদম ব্যয় হদয়দছ। রনদম্ন উপ-প্রকল্পগুদলার নাম উদ্ধৃত করা হদলা:
(১) বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (বুদয়ট)
(২) খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (কুদয়ট)
(৩) চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (চুদয়ট)
(৪) রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (রুদয়ট)
(৫) ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (ডুদয়ট)
উপদরাি ৫টি রবশ্বরবদ্যালয় ছাড়াও প্রকদল্পর অনুদমারেত রিরপরপ-সত “প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনট (Project
Implementation Unit)” সক একটি উপ-প্রকল্প রহদসদব অন্তর্ভষি করা হদয়দছ। রনদম্নর সাররণদত উপ-প্রকল্প
অনুর্ায়ী অথ ষায়দনর রববরণ উপস্থাপন করা হদলা (সাররণ ১.1) ।
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সাররণ ১.1: উপ-প্রকল্প অনুর্ায়ী প্রকদল্পর রবরভন্ন অথ ষ বছদরর বরােকৃত অথ ষ ও প্রকৃত ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য
(লক্ষ টাকায়)
উপ-প্রকল্প/
রবশ্বরবদ্যালদয়র নাম

1
2
1 বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়(বুদয়ট)
2 খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় (কুদয়ট)
3 চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় (চুদয়ট)
4 রাজশাহী প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
(রুদয়ট)
5 ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় (ডুদয়ট)

১.5

সমাট
আররিরপরপ আররিরপরপ আররিরপরপ
অনুদমারেত বরাে
বরাে
বরাে
বরাে
(ব্যয়)
(ব্যয়)
(ব্যয়)
(২০০৯(২০১০(২০11২০১০)
২০১১)
২০১২)
3
4
5
6
2481.00
50.00 250.00 249.50

আররিরপরপ আররিরপরপ
বরাে
বরাে
(ব্যয়)
(ব্যয়)
(২০১২(২০১৩২০১৩)
২০১৪)
7
8
205.00 247.50

4056.00

50.00

406.00

405.50

330.00

2711.00

50.00

272.00

272.00

220.00

2611.00

50.00

262.00

261.50

215.00

3103.00

50.00

310.00

309.50

250.00

আররিরপরপ আররিরপরপ সমাট বরাে
বরাে
বরাে
(প্রকৃত ব্যয়)
(ব্যয়)
(ব্যয়)
(২০১৪(২০১৫২০১৫)
২০১৬)
9
10
11
700.00 779.00
2481.00
(২৪৮১.০০)
405.50 908.00 1551.50
4056.00
(4056.00)
270.00 646.00 981.00
2711.00
(2711.00)
262.50 620.00 940.00
2611.00
(2611.00)
307.50

618.00 1258.00

3103.00
(3103.00)

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে সাংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সময়াে (প্রাক্করলত ও প্রকৃত) সাংক্রান্ত তথ্যারে রনদম্নর সাররণদত উপস্থাপন করা হদলা:
সাররণ ১.2: প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে সাংক্রান্ত তথ্য
১
২
৩

রববরণ
মূল
১ম বার সময় বৃরদ্ধ
প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল

আরম্ভ
১-৭-২০০৯
১-৭-২০০৯
১-৭-২০০৯

সমারপ্ত
৩০-৬-২০১৩
৩০-৬-২০১৪
৩০-৬-২০১৬

১ম সাংদশাধদন প্রকদল্পর সকান ব্যয় বৃরদ্ধ করা হয় নাই। ২য় সাংদশাধদন প্রকল্পটির ব্যয় ৩৭২.০৮ লক্ষ টাকা বৃরদ্ধ
করা হয়। উপ-প্রকল্প অনুর্ায়ী ব্যয় বৃরদ্ধ সাররণ ১.3 এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ ১.3: উপ-প্রকল্প অনুর্ায়ী ব্যয় বৃরদ্ধ
মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী বরাে
অদঙ্গর নাম
1
1
2
3
4
5
6

2
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (বুদয়ট)
চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (চুদয়ট)
রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (রুদয়ট)
খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (কুদয়ট)
ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (ডুদয়ট)
প্রদজক্ট ইমরপরলদমন্ট ইউরনট (রপআইইউ)
সমাট

আরথ ষক
3
2409
2633
2535
3946
3005
75
14603

বাস্তব (%)
4
16.50
18.03
17.36
27.02
20.58
0.51
100

প্রথম সাংদশারধত আররিরপরপ
অনুর্ায়ী বরাে
আরথ ষক
বাস্তব (%)
5
6
2481
16.54
2711
18.07
2611
17.41
4056
27.04
3103
20.59
38
0.25
15000
100
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খাত অনুর্ায়ী প্রথম সাংদশাধদন প্রকল্পটির ব্যয় বৃরদ্ধ সাররণ ১.4 এ উপস্থাপন করা হদলা। সাররণ সথদক সেখা র্ায় সর্
সকান সকান খাদত ব্যয় সাংদকাচন করা হদয়দছ এবাং সকান সকান সক্ষদত্র ব্যয় বৃরদ্ধ করা হদয়দছ।
সাররণ ১.4: খাত অনুর্ায়ী প্রথম সাংদশাধদন প্রকল্পটির ব্যয় বৃরদ্ধ
মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী বরাে
অদঙ্গর নাম
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
রপআইইউ এর কমষকতষার সবতন
রপআইইউ এর কমষচারীর সবতন
রপআইইউ এর অর স ভাড়া
সস্টশনারর
উচ্চতর গদবর্ণা এবাং প্ররশক্ষণ (সেদশ এবাং রবদেদশ)
ক্রয়কৃত বই ও পরত্রকা
সসরমনার এবাং কমষশালা
প্ররশক্ষদণর জন্য কাঁচামাল ক্রয়
পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবাং স্বীকৃরত
করন্টনদজরি
র্ন্ত্রপারত এবাং তবজ্ঞারনক সরিামারে ক্রয়
অর স সরিামারে ক্রয়
ারন ষচার ক্রয়
একাদিরমক ভবন রনমষাণ
রবদ্যমান একাদিরমক ভবনগুরলর সম্প্রসারণ
কমষশালা ভবন রনমষাণ
অভেন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ
ইউটিরলটি পররদসবা
সমাট অনুোন

আরথ ষক
3
36.10
9.70
10.80
31.00
50.00
218.00
75.00
70.00
122.00
152.29
7924.87
2.12
150.97
25.04
1566.45
1221.60
38.56
381.50
14603.00

বাস্তব (%)
4
04 পে
03 পে
36 মাস
লট (০.২১)
এলএস (0.34)
লট (১.৪৪)
এলএস (০.৫১)
লট (০.৪৮)
এলএস (০.৪৮)
এলএস (১.০৪)
১২৩৩ রপস
০৮ রপস
২৯৯৩ রপস
১৪১০০ ব:রক:
9২০০ ব:রক:
6000 ব:রক:
2291 রম:
লট (২.৬১)
100%

প্রথম সাংদশারধত আররিরপরপ
অনুর্ায়ী বরাে
আরথ ষক
বাস্তব (%)
5
6
4.00
04 পে
7.00
03 পে
0.00
25.50 লট (০.২৭)
87.60 এলএস (0.58)
191.75 লট (১.28)
52.00 এলএস (০.35)
40.57 লট (০.27)
90.79 এলএস (০.61)
118.02 এলএস (0.79)
8012.36
943 রপস
3.00
০৮ রপস
189.90 3475 রপস
2755.55 13794 ব:রক:
1513.35 8393 ব:রক:
1524.23 6300 ব:রক:
63.52
4675 রম:
310.86 লট (2.07)
15000.00
100%

প্রকল্প ব্যয় ও সময় বৃরদ্ধ: প্রকদল্পর সময় বৃরদ্ধ সারব ষক কারণ রদয়দছ (১) প্রকদল্পর অনুকূদল অথ ষায়ন শুরু হয় ২০০৯ ২০১০ সাদলর সশর্ মাদস। (আররিরপরপ পৃষ্ঠা ৫৯)
(২) রিরপরপ চারহো অনুর্ায়ী অথ ষ বরাে না পাওয়া। (আররিরপরপ পৃষ্ঠা ৫৪)
প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধর জন্য রপিরিউরির সরট রসরিউল পররবতষন উদিখ করা হদয়দছ। (সূত্র আররিরপরপ পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫)

1.6

প্রকল্পটির প্রধান কার্ ষক্রমসমূহ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

একাদিরমক এবাং কারখানা ভবন সম্প্রসারণ এবাং রনমষাণ
রপআইইউ এবাং রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর জন্য বই এবাং সর াদরি উপকরণ ক্রয়
রবশ্বরবদ্যালয় কোম্পাদসর অভেন্তরীণ রাস্তা ও ইউটিরলটি পররদসবা রনমষাণ
পররবহন, তবজ্ঞারনক/ল্যাব সরিাম, প্রদকৌশল সরিাম এবাং অর স সরিামগুরলর ক্রয়
প্ররশক্ষণ সামগ্রী এবাং পাঠ্যক্রম ততরর
সসরমনার এবাং কমষশালা এবাং
উচ্চতর গদবর্ণা কাজ এবাং প্ররশক্ষণ (সেদশ ও রবদেদশ)।
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১.৭

প্রকদল্পর োরয়ত্বপ্রাপ্ত পররচালকগদণর নাম ও োরয়ত্বকাল

সাংরিি প্রকদল্প সব ষদমাট ২ জন প্রকল্প পররচালক োরয়ত্বপ্রাপ্ত রছদলন। নীদচর সাররণ ১.৫ এ োরয়ত্বপ্রাপ্ত
পররচালকগদণর নাম ও োরয়ত্বকাল উদিখ করা হদলা।
সাররণ ১.৫: োরয়ত্বপ্রাপ্ত পররচালকগদণর নাম ও োরয়ত্বকাল
োরয়ত্বপ্রাপ্ত পররচালকগদণর নাম

োরয়ত্বপ্রাপ্ত পররচালকগদণর োরয়ত্বকাল

1

সমাহাম্মে ইব্ররারহম করবর, পররচালক ( অথ ষ ও প্রশাসন)

৩১/০১/২০১২ - ২৮/০১/২০১৩

2

আব্দুর সরজ্জাক, পররচালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন)

২৯/০১/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৬

1.৮

প্রকল্পদর অঙ্গভরিরক বাস্তব ও আরথ ষক লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগরত
সাররণ ১.6: অঙ্গরভরিক বাস্তব ও আরথ ষক লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগরত
কাদজর ধরন (রিরপরপ/
আররিরপরপ অনুসাদর)

একক

1

2

লক্ষে (রিরপরপ/ আররিরপরপ
অনুসাদর)
3

4

প্রকৃত অগ্রগরত
5

6

1

রপআইইউ এর কমষকতষা

04 পে

4.00 04 পে

1.87 04 পে

2

রপআইইউ এর কমষচারী

03 পে

7.00 03 পে

4.91 03 পে

3
4

রপআইইউ এর অর স ভাড়া
সস্টশনারর

লট

00 25.50 লট (0.17)

00 20.35 লট (0.17)

5

উচ্চতর গদবর্ণা এবাং প্ররশক্ষণ
(সেদশ এবাং রবদেদশ)
ক্রয়কৃত বই ও পরত্রকা
সসরমনার এবাং কমষশালা
প্ররশক্ষদণর জন্য কাঁচামাল ক্রয়
পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবাং স্বীকৃরত
করন্টনদজরি

এলএস

87.60 এলএস (0.58)

6
7
8
9
10

লট
এলএস
লট
এলএস
এলএস

191.75
52.00
40.57
90.79
118.02

লট (1.28)
এলএস (0.35)
লট (0.27)
এলএস (0.61)
এলএস (0.79)

191.75
52.00
40.57
90.79
107.38

লট (1.28)
এলএস (0.35)
লট (0.27)
এলএস (0.61)
এলএস (0.79)

রপস

8012.36 943 রপস

8012.36 943 রপস

সরিামারে ক্রয়
1২ অর স সরিামারে ক্রয়

রপস

3.00 8 রপস

00 -

ারন ষচার ক্রয়

রপস

189.90 3475 রপস

১৪ একাদিরমক ভবন রনমষাণ

ষ
বগফুট

ষ
2765.55 13794 বগফুট

7

2.13 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
2.09 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল

5.15 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
87.60 এলএস (0.58) সকান রবচুেরত সনই

1১ র্ন্ত্রপারত এবাং তবজ্ঞারনক

1৩

(লক্ষ টাকায়)
রবচুেরতর কারণ
(+)

187.99 3442 রপস

সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
10.64 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
সকান রবচুেরত সনই
3 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
1.913 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
সকান রবচুেরত সনই

2765.5 13794
ষ
5 বগফুট
ষ
ষ
1513.35 8393 বগফুট
1513.35 8393 বগফুট
সকান রবচুেরত সনই

ষ
বগফুট
ভবনগুরলর সম্প্রসারণ
ষ
ষ
ষ
1৬ কমষশালা ভবন রনমষাণ
বগফুট
1524.23 6300 বগফুট
1524.23 6300 বগফুট
সকান রবচুেরত সনই
17 অভেন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ
রমটার
63.52 4675 রমটার
63.52 4675 রমটার সকান রবচুেরত সনই
18 ইউটিরলটি পররদসবা
লট
310.86 লট (2.07)
310.86 লট (2.07)
সকান রবচুেরত সনই
সমাট অনুোন
100% 15000.00 100%
14975.08
রবঃদ্রঃ বরােকৃত ৩৮.০০ লক্ষ টাকা সথদক ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অপররবরতষত রছল র্া প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনটদক (ইউরজরস)
স রত সেওয়া হদয়দছ, র্া রজওরব-র চলান নাং ৫১৪১৩ তাররখ ২৮-৯-২০১৬ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মরতরিল, ঢাকা।
১৫ রবদ্যমান একাদিরমক
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সাররণ ১.7: উপ-প্রকল্প (রবশ্বরবদ্যালয়) অনুসাদর অগ্রগরত (সব ষদশর্ রিরপরপ/আররিরপরপ অনুসাদর)

01
02
03
04
05
06

রবশ্বরবদ্যালদয়র নাম/উপ-প্রকল্প
(সব ষদশর্ রিরপরপ/আররিরপরপ
অনুসাদর)
1
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয়
চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয়
রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয়
খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয়
ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয়
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনট

প্রকৃত অগ্রগরত

(লক্ষ টাকায়)
রবচুেরত কারণ
(+) (-)

একক লক্ষে (রিরপরপ/আররিরপরপ
অনুসাদর)
আরথ ষক
বাস্তব (সাংখ্যা)
2
3
4
%
2481.00
16.54

আরথ ষক বাস্তব (সাংখ্যা)
5
6
7
2481.00
16.54 সকান রবচুেরত সনই

%

2711.00

18.05

2711.00

18.05 সকান রবচুেরত সনই

%

2611.00

17.41

2611.00

17.41 সকান রবচুেরত সনই

%

4056.00

27.07

4056.00

27.07 সকান রবচুেরত সনই

%

3103.00

20.68

3103.00

20.68 সকান রবচুেরত সনই

%

38.00

0.25

13.08

0.09 24.92 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
সমাট
15000.00
100.00 14975.08
99.83% 24.92 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
রবঃদ্রঃ বরােকৃত ৩৮.০০ লক্ষ টাকা সথদক ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অপররবরতষত রছল র্া প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনটদক (ইউরজরস)
স রত সেওয়া হদয়দছ, র্া রজওরব-র চলান নাং ৫১৪১৩ তাররখ ২৮-৯-২০১৬ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মরতরিল, ঢাকা।

১.৯

প্রকদল্পর অনুদমােন/সাংদশাধন

জাতীয় অথ ষবনরতক কাউরিদলর রনব ষাহী করমটি (ECNEC) ১৪-১০-২০০৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভায় প্রকল্পটি
অনুদমারেত হদয়রছল। এটি রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাদগর আওতাধীন একটি প্রকল্প।
বাাংলাদেশ রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন ও সাংরিি রবশ্বরবদ্যালয়গুদলা কর্তক
ষ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হদয়দছ।
প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল রছল ১-৭-২০০৯ হদত ৩০-৬-২০১৩ সাল পর্ ষন্ত অথ ষাৎ ৪৮ মাস। পরবতীদত
বাস্তবায়নকাল ৩০-৬-২০১৬ পর্ ষন্ত অথ ষাৎ আরও ৩৬ মাস বৃরদ্ধ করা হয়। দল, ১-৭-২০০৯ হদত ৩০-৬-২০১৬
পর্ ষন্ত সমাট ৭ বছর অথ ষাৎ ৮৪ মাস সময় প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হদয়দছ এর দল প্রকল্প বাস্তবায়দন ৩৬ মাস (৭৫%)
সময় অরতররি অরতক্রান্ত হদয়দছ। প্রকল্পটির মূল অনুদমারেত ব্যয় রছল ১৪,৬০৩.০০ লক্ষ টাকা। সাংদশাধদনর
মাধ্যদম প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় পুন:রনধ ষারণ করা হয় ১৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা। দল, ব্যয় প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয়
৩৯৭.০০ লক্ষ (২.৭২%) বৃরদ্ধ সপদয়দছ। প্রকদল্পর কার্ ষক্রদমর বাস্তবায়দন প্রকৃত ব্যয় হদয়দছ ১৪৯৭৫.০৪ লক্ষ টাকা
র্া মূল অনুদমারেত ব্যয় অদপক্ষা ৩৭২.০৮ লক্ষ টাকা সবরশ। এ সাংক্রান্ত তথ্যারে রনদম্ন উদ্ধৃি করা হদলা (সাররণ
১.৮):
সাররণ ১.৮: প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত/সাংদশারধত ব্যয় ও সময় সাংক্রান্ত তথ্যারে
প্রাক্করলত ব্যয়
মূল
সব ষদশর্
সাংদশারধত
১
২
১৪৬০৩.০০ ১৫০০০.০০

প্রকৃত ব্যয়
৩
১৪৯৭৫.০৮

পররকরল্পত বাস্তবায়ন কাল
প্রকৃত বাস্তবায়ন অরতক্রান্ত ব্যয়
(মূল প্রঃ
মূল
সব ষদশর্ সাংদশারধত কাল
ব্যদয়র %)
৪
৫
৬
৭
জুলাই, ২০০৯ হদত জুলাই, ২০০৯ হদত জুলাই, ২০০৯ ৩৯৭.০০
জুন, ২০১৩
জুন, ২০১৬
হদত জুন, ২০১৬ (২.৭২%)

অরতক্রান্ত সময়
মূল বাস্তবায়ন
কাদলর %)
৮
৩৬ মাস (৭৫%)

পররকরল্পত বাস্তবায়নকাল (মাস)
মূল
সাংদশারধত

অরতক্রান্ত সময়
মূল বাস্তবায়ন
কাদলর %)
৮
75

রবঃদ্রঃ প্রকল্প সমাপ্ত প্ররতদবেন পৃষ্ঠা-4
প্রাক্করলত ব্যয়
মূল
সাংদশারধত
১
২
১৪৬০৩.০০ 15000.00

প্রকৃত ব্যয়

লক্ষ টাকা

প্রকৃত বাস্তবায়ন অরতক্রান্ত ব্যয়
কাল (মাস)
(মূল প্রঃ
ব্যদয়র %)
৩
৪
৫
৬
৭
14975.08 1-7-2009 সথদক 1-7-2009 সথদক 84
2.72
30-6-2013
30-6-2016
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1.১০

প্রকদল্পর লগ সেম

সাংরক্ষপ্ত বণ ষনা
কার্ ষক্রদমর লক্ষে:
প্রদকৌশল
ও
প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় (বুদয়ট, চুদয়ট,
রুদয়ট, কুদয়ট এবাং ডুদয়ট)
সমূদহ চারটি নতুন একাদিরমক
রবভাগ স্থাপন
প্রকদল্পর উদেশ্য:
প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রশক্ষার
রবরভন্ন
শাখায়
উচ্চরশক্ষা
ও
গদবর্ণা
কার্ ষক্রদমর মান উন্নত করা।
গুণগত উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণার
জন্য পররদবদশর উন্নয়ন
লা ল
এই প্রকল্পটি রশক্ষাথী, রশক্ষক
এবাং গদবর্কদের জন্য রশক্ষা
ও গদবর্ণার সুদর্াগ বৃরদ্ধ
করদব।
সর্াগান সেয়া
(i) রপআইইউ অর দসর
জনবল।
(ii) একাদিরমক/ ল্যাব এবাং
অন্যান্য অবকাঠাদমা রনমষাণ।
(iii) রনমষাণ সামগ্রী সাংগ্রহ।
(iv) তবজ্ঞারনক / ল্যাব সরিাম
ও প্ররশক্ষদণর কাঁচামাল সাংগ্রহ।
(v)
রপআইইউর
জন্য
আসবাবপত্র ও
অন্যান্য র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা।
(vi) রজওরব তহরবল বরাে।

১.১১

বস্তুরনষ্ঠ র্াচাই রনদে ষশক
রশক্ষাথী, রশক্ষক, কমষকতষা ও
কমষচারীদের জন্য একাদিরমক এবাং
আবারসক সুরবধার উন্নত পররদবশ।

গুরুত্বপূণ ষ অনুমান
প্রকদল্পর েীঘ ষদময়ারে মূল্য
সম্পরকষত:
(i)
রশক্ষাথীদের
সেদশ
প্রযুরিগত উন্নয়দনর জন্য
র্থার্থ জ্ঞান এবাং েক্ষতা
অজষন।
প্রকল্প সশর্ হওয়ার পর:
ব্যানদবইজ,
রবরবএস কারিত লক্ষে প্রভারবত:
(i) নতুন একাদিরমক /ল্যাব এবাং এবাং
আইএমইরিদত (i) রনমষাণ সামগ্রীর োম
অন্যান্য অবকাঠাদমা রনমষাণ করা হদব। জমাকৃত পররবীক্ষণ ও অপররবরতষত থাকদব।
(ii) গুণগত উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণার মূল্যায়ন প্ররতদবেন।
(ii) রাজবনরতক রস্থরতশীলতা
পররদবশ উন্নত হদব
প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পদক্ষ
অনুকূল থাকদব।
প্রদয়াজনীয় এবাং উদেশ্য অজষদন
লা দলর ব্যাপকতা:
রশক্ষাথী, রশক্ষক ও গদবর্কদের জন্য
একাদিরমক সুরবধার উন্নয়ন।

র্াচাইদয়র মাধ্যম
ব্যানদবইজ,
রবরবএস
এবাং
আইএমইরিদত
জমাকৃত পররবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন প্ররতদবেন।

আইএমইরির কাঠাদমা
অনুর্ায়ী
মারসক,
তত্রমারসক, বারর্ ষক এবাং
প্রকল্প সমারপ্তর প্ররতদবেন
(রপরসআর)
প্ররতটি
রক্রয়াকলাদপর
জন্য আইএমইরিদত মারসক
ষক্রম/ব্যদয়র
কার্
ধরন:
তত্রমারসক, বারর্ ষক এবাং
(i) ৪278.90 লক্ষ টাকায় 22187 প্রকল্প সমারপ্তর প্ররতদবেন
ষ
বগরমটার
একাদিরমক রবরডাং রনমষাণ। (রপরসআর)
(ii) ১৫২৪.২৩ লক্ষ টাকায় 6300
ষ
বগরমটার
ল্যাব রবরডাং রনমষাণ।
(iii) 63.52 লক্ষ টাকায় 4675
রমটার তেঘ ষে অভেন্তরীণ রাস্তা সাংদর্াগ
রনমষাণ।
(iv) ৮০১২.৩6 লক্ষ টাকায় 9৪3
রপস তবজ্ঞারনক/ পরীক্ষাগার সরিাম
সাংগ্রহ।
(v) 189.90 লক্ষ টাকায় 3475
রপস আসবাবপত্র ক্রয়।

কারিত লা ল প্রভারবত:
(i) রশক্ষাথীরা একাদিরমক ও
গদবর্ণা সুরবধা গ্রহণ করদব
(ii) রশক্ষাথীরা পিাদশানা
চারলদয় র্াদব।
সর্াগান
ও
লা লগুরল
প্রভারবত করদব:
(i) রশক্ষাথীরা একাদিরমক ও
গদবর্ণা সুরবধা গ্রহণ করদত
ইচ্ছুক হদব।
(ii) পদণ্যর োম অপররবরতষত
থাকদব।
(iii) রনমষাণ সামগ্রীর োম
অপররবরতষত থাকদব।
(iv) সময়মত েরপত্র হদব।
(v) তহরবল সময়মত ছাড়
হদব।

প্রকদল্পর ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপারত

প্রকদল্পর আওতায় সাংরিি রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত গদবর্ণাগার স্থাপদনর জন্য রবরভন্ন প্রকার র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা
হদয়দছ। রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইরিরনয়াররাং রবভাগ
চালুকরদণর জন্য সমাট ৮ প্রকার ল্যাবদরটরর স্থাপন করা হদয়দছ। চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয়
রিপাট ষদমন্ট অব সপদরারলয়াম এন্ড মাইরনাং ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরদণর জন্য সমাট ৯ প্রকার ল্যাবদরটরর স্থাপন
করা হদয়দছ। খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব সলোর ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরদণর
জন্য সমাট ১০ প্রকার ল্যাবদরটরর স্থাপন করা হদয়দছ। ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব
টদিটাইল ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরদণর জন্য সমাট ২২ প্রকার র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা হদয়দছ। উদিখ্য সর্ এ
সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথ্য পরররশি ক এ উপস্থাপন করা হদয়দছ।
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1.12 প্রকদল্পর এরিস্ট প্লান (Exit Plan)
প্রকদল্পর এরিস্ট প্লাদনর মদধ্য রছল প্রকল্প সমাদপ্তর পর নতূন রিপাট ষদমন্ট পররচালনার জন্য রাজস্ব বাদজদটর
রবপরীদত জনবল (রশক্ষক, সটকরনরশয়ান ও অন্যান্য) রনদয়াগ। প্রদতেক রবশ্বরবদ্যালয় রিপাট ষদমন্ট পররচালনার জন্য
রাজস্ব বাদজদট জনবল রনদয়াগ কদরদছ।
অবকাঠাদমা ও র্ন্ত্রপারত রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামদতর জন্য সাংরিি রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদকৌশল রবভাগ রাজস্ব বাদজদট
ব্যবস্থা থাকা। সসই অনুর্ায়ী প্রদতেক রবশ্বরবদ্যালয় সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ পররচালনা কদরদছ।

1.১3 পরামশষক প্ররতষ্ঠান ও প্রভাব মূল্যায়ন
পাঁচটি সমৌরলক চারহোর একটি অন্যতম চারহো হল রশক্ষা। কমষমুখী রশক্ষা সর্মন মানুর্দক কদর স্বাবলেী সতমরন
সেশদক কদর সমৃদ্ধশালী। সমদয়র সাদথ সাদথ রবজ্ঞান ও প্রযুরি উন্নয়ন দ্রুত গরতদত সারধত হদচ্ছ। এই উন্নয়দনর
সাদথ তাল রমরলদয় সেদশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি উন্নয়ন এক রবরাট চোদলি। ভরবষ্যদত এই চোদলি সমাকারবলার
জন্য রবজ্ঞান প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবর্দয় েক্ষ মানব সম্পে অতেন্ত গুরুত্বপূণ ষ। ভরবষ্যত চারহো সমাকারবলার জন্য
আরও প্রদকৌশল ও নতুন সক্ষত্র ততরর করা প্রদয়াজন। এসব রবর্দয় রবদবচনা কদর গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর
লদক্ষে সরকার কর্তক
ষ ২০০৯ সাদল “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা
সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদররর
পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অধীদন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ তার কমষপরররধর আওতায় প্ররত বছর
আউট সসারস ষাং এর মাধ্যদম সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কদর থাদক। সস সপ্ররক্ষদত বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন রবভাগ কর্তক
ষ ২০১৯-২০২০ অথ ষ বছদর প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ ষক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ।
প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পৃব ষক প্ররতদবেন প্রস্তত ও োরখল করার জন্য ইউসু এন্ড এদসারসদয়টসসদক
পরামশষক প্ররতষ্ঠান রহসাদব রনদয়াগ করা হদয়দছ।
প্রভাব মূল্যায়ন কাদজর অাংশ রহদসদব পরামশষক প্ররতষ্ঠান ইউসু এন্ড এদসারসদয়টস প্রাররম্ভক প্ররতদবেন োরখল
কদর র্া বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কর্তক
ষ গৃহীত হয়। উদিখ্য সর্ প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর রবর্য়বস্তু
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মুল্যায়ন রবভাগ কর্তক
ষ পররপত্র জারর কদর রনধ ষারণ কদর সেয়া হদয়রছল। প্রাররম্ভক
প্ররতদবেদন প্রকদল্পর রববরণ তথা পটভূরম, উদেশ্য অনুদমােন/সাংদশাধন/সময়াে বৃরদ্ধ, অথ ষায়দনর অবস্থা
(মূল/সাংদশাধন এর হ্রাস/বৃরদ্ধর হার), প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কাজসমূহ, অঙ্গ রভরিক লক্ষেমাত্রা, কমষপররকল্পনা ত্রয়
পররকল্পনা পর্ ষাদলাচনা, প্রকদল্পর অঙ্গ রভরিক (বাস্তব ও আরথ ষক) লক্ষেমাত্রা উপস্থাপন বাস্তবায়ন অগ্রগরত
পররবীক্ষণ সক্ষদত্র, প্রদর্াজে রবরভন্ন সাররণ, প্রশ্নমালা পর্ ষাদলাচনা পরামশষদকর কার্ ষপরররধ, প্ররতদবেন প্রণয়দনর
কমষপররকল্পনা এবাং অনান্যা প্রাসরঙ্গক রবর্য় অন্তর্ভষি করার রনদে ষশনা প্রোন করা হদয়রছল।
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রিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর কার্ ষপদ্ধরত
2.1

প্রভাব মূল্যায়দনর উদেশ্য

সমদয়র সাদথ সাদথ রবজ্ঞান ও প্রযুরি উন্নয়ন দ্রুত গরতদত সারধত হদচ্ছ। এই উন্নয়দনর সাদথ তাল রমরলদয় সেদশর
প্রদকৌশল ও প্রযুরির উন্নয়নদক ত্বরারন্বত করা, সেদশ খরনজ সম্পে আহরণ ও উন্নয়ন ও বস্ত্র রশদল্পর উন্নয়দনর জন্য
এবাং গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষে বুদয়ট, রুদয়ট, চুদয়ট, কুদয়ট ও ডুদয়ট এ নতুন ৪টি রবভাগ চালু করার
জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ ও অন্যান্য সুদর্াগ সুরবধা সৃরিকরদণর লদক্ষে রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর
করমশন কর্তক
ষ ১৪,৬০৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় (সাংদশারধত ১৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা) জুলাই, ২০০৯ সথদক
জুন, ২০১৬ সময়াদে আদলাচে প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। বতষমাদন প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পর সথদক
প্রায় রতন বছর সময় অরতক্রান্ত হদয়দছ রবধায় প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন অতীব জরুরর। প্রকল্পটির আথ ষ সামারজক
প্রভাব রনণ ষদয়র জন্য এই প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রমটি হাদত সনয়া হদয়দছ।
প্রকল্প গ্রহদণর উদেদশ্যর সাদথ বাস্তবায়দনর পদর সর্ সকল পররবতষন হওয়ার কথা সর্মন, প্রদকৌশল ও প্রযুরির
সক্ষদত্র উন্নত গদবর্ণা ও উচ্চ রশক্ষার সুদর্াগ, রশক্ষার পাঠ্যক্রম ও সুদর্াগ কতটুকু সময় উপদর্াগী হদয়দছ, প্ররশরক্ষত
রশক্ষাথীগণ কমষদক্ষদত্র কতটুকু সর্াগ্যতা অজষন কদরদছ তা রনণ ষয় করা এবাং একই সাদথ চারহোর সাদথ সর্ দূরত্ব
রদয়দছ তা রনণ ষয় কদর ভরবষ্যৎ প্রকদল্পর সুপাররশমালা প্রণয়ন করা হদয়দছ।

২.2

প্রভাব মূল্যায়দনর কার্ ষ পরররধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অধীদন পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কর্তক
ষ
পরামশষদকর কার্ ষপরররধ একটি রনদে ষশনা সেয়া হদয়দছ। উি রনদে ষশনার আদলাদক পরামশষক প্ররতষ্ঠান প্রদয়াজনীয়
জনবল সম্পৃি করার মাধ্যদম আদলাচে মূল্যায়ন কার্ ষক্রম সম্পূণ ষ কদরদছ। এ সক্ষদত্র প্রকদল্পর সাংরিি প্ররতদবেন,
প্রস্তাবনা ও সমারপ্ত প্ররতদবেন গুরুত্বপূণ ষ েরলল রহদসদব রবদবরচত হদয়দছ। প্রকল্প েরলল ও সমারপ্ত প্ররতদবেদন
করতপয় রবর্য়ারে উদিখ করা হদয়দছ সর্গুদলা বাস্তবতার আদলাদক রনরীক্ষা ও প্রমাণ সাদপদক্ষ মাঠ পর্ ষাদয় প্রভাব
মূল্যায়ন প্ররতদবেদন সাংদর্াজন হদয়দছ।
পরামশষদকর োরয়ত্ব অনুর্ায়ী কার্ ষপরররধর আদলাদক স্টোন্ডাি ষ পদ্ধরত অনুসরণ কদর মূল্যায়ন কার্ ষক্রম পররচালনা
করা হদয়দছ। পরামশষক প্ররতষ্ঠান সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যারে রনরে ষি রনয়ম পদ্ধরত অবলেন কদর রবদির্ণ করা এবাং
বস্তুরনষ্ঠ ভাদব প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত কদর কর্তপষ দক্ষর রনকট োরখল করা হদয়দছ।
উপদরাি কার্ ষপরররধর জন্য পরামশষকগণ রনম্নরলরখত কার্ ষক্রম পররচালনা কদরদছ।
(ক) প্রকল্প সম্পরকষত তথ্য (পটভূরম, উদেশ্যসমূহ, প্রকল্প অনুদমােদনর/ পুনরব ষদবচনার রস্থরত, অথ ষায়দনর পদ্ধরত
এবাং অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবর্য় ইতোরে) পর্ ষাদলাচনা ও উপস্থাপন করা হদয়দছ;
(খ) প্রকদল্পর সামরগ্রক অগ্রগরত এবাং অঙ্গ অনুসাদর বাস্তবায়ন অগ্রগরত (সভৌত এবাং আরথ ষক) সম্পরকষত তথ্য
এবাং গ্রার কাল/সটবুলার মষ সাংগ্রহ, পর্ ষাদলাচনা, রবদির্ণ উপস্থাপন করা হদয়দছ;
(গ) প্রকদল্পর কারিত উদেশ্য অজষদনর পরররধ মূল্যায়ন করা হদয়দছ;
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(ঘ)

(ঙ)
(চ)

(ছ)

(জ)

(ি)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ি)
(ঢ)
(ণ)
(ত)
(থ)
(ে)
(ধ)
(ন)

রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর ২০০৮ এর রবধানগুরল ক্রয় প্ররক্রয়াদত (েরপদত্রর আহবান, েরপদত্রর
মূল্যায়ন, অনুদমােদনর পদ্ধরত, চুরিপত্র প্রোন ইতোরে) সঠিকভাদব অনুসরণ করা হদয়রছল রকনা তা পরীক্ষা
কদর সেখা এবাং এই ক্রয়সমূহ (পণ্য, কাজ ও সসবারে) পূব ষরনধ ষাররত সূচকগুরলর িারা রবদির্ণ করা হদয়দছ;
প্রকদল্পর আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/সসবারের বতষমান অবস্থা র্াচাই এবাং এগুদলার র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর
জন্য উপযুি জনবল আদছ রকনা তা মূল্যায়ন করা হদয়দছ;
প্রকদল্পর আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/সসবা েরপদত্রর রনদে ষশনা অনুর্ায়ী (সেরসর দকশন/ রবওরকউ/
টিওআর, গুণমান এবাং পররমাণ) পর্ ষাদলাচনা এবাং অনুদমারেত বারর্ ষক ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী লক্ষেমাত্রা
এবাং প্রকৃত অগ্রগরত পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দছ (বারর্ ষক ক্রয় পররকল্পনা);
প্রকদল্পর ব্যয় বা বাস্তবায়দনর সময়কাদলর বৃরদ্ধ বা বাস্তবায়দনর সময়কাদলর কারণ বা কারণগুরল
সনািকরণ/রবদির্দণর কারদণ প্রকল্প বা অঙ্গসমূদহর সকানটির অথ ষায়ন, পণ্য ক্রয়, পররচালনার অেক্ষতার
সক্ষদত্র রবলে হদয়দছ রকনা তা পর্ ষদবক্ষণ করা হদয়দছ;
প্রকল্প পররচালনা করার জন্য প্রকল্পেদলর সাংরিি েক্ষতা (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় সম্পরকষত প্ররশক্ষণ;
প্রকল্প পররচালদকর প্রকল্প পররচালক রহসাদব রসদ্ধান্ত সনওয়া ও তার বাস্তবায়দনর েক্ষতা) সম্পরকষত তথ্য
মূল্যায়ন ও রবদির্ণ করা হদয়দছ;
প্রকল্প অনুদমােদনর উপাি এবাং তথ্য রবদির্ণ করা, সাংদশাধন (র্রে থাদক), অথ ষায়ন, তহরবল ছাড় এবাং
পররদশাধ ইতোরে রবর্দয়র পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দছ;
প্রকদল্পর আওতাধীন কমষসূরচর মাধ্যদম রনধ ষাররত রবশ্বরবদ্যালয়গুরলদত রনদয়াগপ্রাপ্ত রশক্ষকদের
প্ররশক্ষণ/গদবর্ণা সাংক্রান্ত তথ্য মূল্যায়ন করা হদয়দছ;
অনুদমারেত রিরপরপ/আররিরপরপ অনুর্ায়ী পররচারলত প্ররশক্ষণ/গদবর্ণার গুণগত ও পররমাণগত রেক রবদির্ণ
করা হদয়দছ;
প্ররশক্ষণাথী/গদবর্কদের রনব ষাচদনর মানেণ্ড পর্ ষাদলাচনা করা এবাং উি মানেদণ্ডর রবচুেরত অনুসন্ধান করা
হদয়দছ;
প্রকদল্পর আওতায় রবতরণকৃত করম্পউটার সরিাম/আসবাবপত্র/বই ও সর াদরি উপকরণ এবাং অর স
রক্ষণাদবক্ষণ সম্পরকষত তথ্য আহরণ ও মূল্যায়ন করা হদয়দছ;
প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয়তার রভরিদত অবকাঠাদমাগত কাদজর গুণগত মান র্াচাই এবাং রনমষাণকৃত
অবকাঠাদমার র্থার্থ ব্যবহাদরর মূল্যায়ন করা হদয়দছ;
প্রকদল্পর আওতায় নতুন এবাং সমরামতকৃত অবকাঠাদমাগুদলার সটকসই সুরবধার জন্য প্রদয়াজনীয় পরামশষ প্রোন
করা হদয়দছ;
প্রকদল্পর সুরবধাদভাগী/অাংশীোরদের মদধ্য সমীক্ষা পররচালনা করা এবাং তাদের মতামত রবদির্ণ কদর
সমীক্ষায় অন্তর্ভষি করা করা হদয়দছ;
প্রকল্প পররকল্পনা, প্রণয়ন এবাং অন্যান্য কার্ ষক্রম রবদবচনা কদর প্রকদল্পর সবল এবাং দুব ষল রেকগুদলা
(SWOT রবদির্ণ) রচরিতকরণ করা হদয়দছ;
গদবর্ণার লা দলর রভরিদত প্রকল্পটির সামরগ্রক পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দছ;
গদবর্ণার লা দলর রভরিদত সুরনরে ষি সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ; এবাং
চুরিকালীন সমদয়র মদধ্য কর্তপষ ক্ষ কর্তক
ষ প্রেি অন্যান্য প্রাসরঙ্গক/সম্পরকষত কাজ সম্পােন করা হদয়দছ।
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2.3

হাইদপারথরসস

প্রকল্প গ্রহদণর সময় সর্ সর্ পররবতষদনর কথা সর্মন, রশক্ষক, রশক্ষাথী ও অন্যান্য কমষকতষা ও কমষচারীদের জন্য
একাদিরমক ও আবারসক সুদর্াগ সৃরি করা। প্রদকৌশল ও প্রযুরি সক্ষদত্র উচ্চতর রশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রম
পররচালনা করা এবাং রশক্ষার মান উন্নয়ন করা। প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল পররকরল্পত উদেশ্য কতটুকু অজষন হদয়দছ
তা রনণ ষয় করা হদয়দছ এবাং অজষন না হদয় থাকদল তার কারণ এবাং ভরবষ্যদত র্াদত এমন ঘটনা না ঘদট তার
জন্য সুপাররশ প্রণয়ন করা হদয়দছ।

2.4

গদবর্ণার ধারণাগত কাঠাদমা

সমীক্ষাটি পররচালনা করার জন্য সর্ সকল লক্ষেসমূহ (সমাট ২০টি) রনধ ষারণ করা হদয়দছ তা সুরনপুণভাদব অজষদনর
জন্য আমরা সমাট চার ধরদনর পদ্ধরতর (Tools) মাধ্যদম সমীক্ষাটি পররচালনা কদররছ।
১.
২.
৩.
৪.

মাধ্যরমক (Secondary Information) তথ্য সাংগ্রহ
রনধ ষাররত প্রশ্নপত্র জররপ
স াকাস গ্রুপ আদলাচনা
পর্ ষদবক্ষণ

সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য তবজ্ঞারনক পদ্ধরতদত সমাট ১৭২ টা নমুনা সাংগ্রহ করা হদয়দছ এবাং রবতরদণর সুরবধার
জন্য সমাট ১৭৪ টি নমুনা সাংগ্রহ করা হদয়দছ। প্রশ্নপত্র জররদপর জন্য সমাট ১৪ সসট প্রশ্নপত্র ততরর করা হয় র্া
পরররশি ক সত উদিখ করা হদয়দছ। মাধ্যরমক (Secondary Information) তথ্য সাংগ্রহ করার মাধ্যদম লক্ষে
১, ২ ও ৩ অজষন করা হদয়দছ। প্রশ্নপত্র জররদপর প্রশ্নপত্র সসট ৪,৫ ও ৯ িারা লক্ষে ৪-৭ অজষন হদয়দছ। প্রশ্নপত্র
জররদপর প্রশ্নপত্র সসট ১,২,৮ ও ১৪ িারা লক্ষে ৮ -১৩ অজষন করা হদয়দছ। প্রশ্নপত্র জররদপর প্রশ্নপত্র সসট ৬ িারা
লক্ষে ১৪ এর আাংরশক অরজষত হদয়দছ এবাং র্া পরবতীদত পর্ ষদবক্ষণ িারা সম্পন্ন করা হদয়দছ। প্রশ্নপত্র জররদপর
প্রশ্নপত্র সসট ৩, ৭, ১০ ও ১১ িারা লক্ষে ১৫ ও ১৬ অরজষত হদয়দছ। প্ররতটি রবশ্বরবদ্যালদয়র সুরনরে ষি উদেশ্যগুদলা
অবরশি প্রশ্নপত্র সসট ১২, ১৩ সহ অন্যান্য সাংরিি প্রশ্নপত্র িারা মূল্যায়ন করা হদয়দছ। কার্ ষপরররধ (TOR) এ
উদিরখত উদেশ্য ১৭-২০ অজষন করার জন্য সামরগ্রক রবদির্ণ প্রদয়াজন হদয়দছ। এখাদন উদিখ্য সর্ পর্ ষদবক্ষণ
সসকশনটি আন্তদসট রহদসদব অরধকাাংশ স্থাদনই গুরুত্ব বহন কদরদছ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অধীদন পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কর্তক
ষ
পরামশষদকর কার্ ষপরররধর একটি রনদে ষশনা সেয়া হদয়দছ। উি রনদে ষশনার আদলাদক পরামশষক প্ররতষ্ঠান প্রদয়াজনীয়
জনবল সম্পৃি করার মাধ্যদম আদলাচে মূল্যায়ন কার্ ষক্রম সম্পন্ন কদরদছ। এ সক্ষদত্র প্রকদল্পর সাংরিি প্ররতদবেন,
প্রস্তাবনা ও সমারপ্ত প্ররতদবেন গুরুত্বপূণ ষ েরলল রহদসদব রবদবরচত হদয়দছ। প্রকল্প েরলল ও সমারপ্ত প্ররতদবেদন
করতপয় রবর্য়ারে উদিখ করা হদয়দছ সর্গুদলা বাস্তবতার আদলাদক রনরীক্ষা ও প্রমাণ সাদপদক্ষ মাঠ পর্ ষাদয় প্রভাব
মূল্যায়ন প্ররতদবেদন সাংদর্াজন করা হদয়দছ।
সমীক্ষার লা ল প্রকদল্পর প্রাসরঙ্গকতাসহ প্রকদল্পর প্রভাব, কার্ ষকাররতা ও প্রকদল্পর কারদণ সুরবধাদভাগীদের
জীবদন এবাং জাতীয় ও সমাদজ রক পররমাণ পররবতষন সারধত হদয়দছ তা তুদল ধরা হদয়দছ। সমীক্ষাটি জাতীয়
রশক্ষানীরত -২০১০ বাস্তবায়দন কীভাদব অবোন সরদখদছ তা রচরিত করা হদয়দছ। সমীক্ষায় প্রকল্পটির প্রভাব
মূল্যায়দনর জন্য ওইরসরি (OECD) কাঠাদমা ব্যবহার করা হদয়দছ। কাঠাদমাটির পাঁচটি মানেণ্ড রদয়দছ:
প্রাসরঙ্গকতা, কার্ ষকাররতা, েক্ষতা, প্রভাব ও স্থারয়ত্ব। ওইরসরি সেমওয়াদকষর প্ররতটি মানেদণ্ডর রনরে ষি উদেশ্য
রদয়দছ এবাং প্রকদল্পর রবরভন্ন রবর্য়ারে অন্তর্ভষি রদয়দছ। ওইরসরি কাঠাদমার সাংরক্ষপ্ত রববরণ রনদম্ন প্রোন করা
হদলা।
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সাররণ 2.1: ওইরসরি কাঠাদমার সাংরক্ষপ্ত রববরণ
রনণ ষায়ক
প্রাসরঙ্গকতা
কার্ ষকাররতা
েক্ষতা
প্রভাব
স্থারয়ত্ব

2.5

আদলাচে রবর্য়
স্থানীয় এবাং জাতীয় প্রদয়াজনীয়তা/অগ্রারধকার রবদবচনা কদর প্রকল্পটির গুরুত্ব বা র্থাথ ষতা মূল্যায়ন
লক্ষেমাত্রার সদঙ্গ অগ্রগরত তুলনা
প্রকদল্পর পণ্য ও সসবারে ক্রয় সাংক্রান্ত অথ ষবনরতক কার্ ষকাররতা
প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম প্রধান পররবতষনসমূহ রচরিতকরণ, র্া প্রকদল্পর সামরগ্রক লদক্ষের সদঙ্গ
সামিস্যপূণ ষ
ইরতবাচক পররবতষদনর ধারাবারহকতা রনরিত করদত অভীি সগাষ্ঠীর সক্ষমতা সনািকরণ।

নমুনার আকার

প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত শতভাগ রবশ্বরবদ্যালদয়রই অবকাঠাদমা সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। তেবচয়ন
রভরিদত রনব ষারচত ছাত্র ও রশক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশদনর সাংরিি
কমষকতষা এবাং পাসকৃত স্নাতকদের রনদয়াগকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। উিরোতাদের সাংখ্যা
পররসাংখ্যান গতভাদব প্ররতরনরধত্ব মূলক। রনম্নবরণ ষত সূত্র ব্যবহার কদর উিরোতাদের সাংখ্যা রনধ ষারণ করা হদয়দছ।
উিরোতাদের সাংখ্যা রনরূপদণর জন্য প্রধান প্রধান রশল্প প্ররতষ্ঠাদন ও খরনজ সম্পে আহরণ প্ররতষ্ঠাদন রনদয়ারজত
সাংখ্যা অনুপাদত রনরূপণ করা হদয়দছ।
রবরধ সম্মত পদ্ধরত অনুসরণ কদর নমুনা সাংখ্যা রনব ষাচন করা হদয়দছ। প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পরকষত তথ্যসমূহ এক
সর্ৌরগক পদ্ধরতদত সাংগ্রহ করা হদব। ৯৫% আস্থাস্তর, ৫% রনর্ভষলতা স্তর এবাং ১.০ রিজাইন ইদ ক্ট ব্যবহার কদর
নমুনার আকার রনধ ষারণ করা হদয়দছ। প্রেি রপ্রদভদলি হার, আস্থাস্তর এবাং রিজাইন ইদ ক্ট অনুর্ায়ী নমুনার
পররমাণ রনম্ন সূদত্রর মাধ্যদম রনরূপণ করা হদয়দছ ।

(Z20.95 PQ) (deff)
n = -------------------------- = 170.4271
e2
n= নমুনার আকার
P= রনব ষাচন টাদগটষ প্যারারমটার (১২.৭৪% খরনজ রশল্প প্ররতষ্ঠাদন রনদয়ারজত জনবদলর অনুপাত)
Q=1-P
Z= Standard normal variate (confidence interval at 95% level of significance
which is 1.96)
রিজাইন ইদ ক্ট = ১.০
e= র্ভদলর মাত্রা= 5%
প্রকল্প বাস্তবায়দনর রনরমদি অবকাঠাদমা রশক্ষার গুণগত মাদনর পররবতষন সমীক্ষা মাধ্যদম রনরূপণ করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর প্রদতেক অদঙ্গর জন্য তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ । তথ্য সাংগ্রদহর জন্য সুসাংহত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা
হদয়দছ। রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষকদের রনকট সথদক পাঠোন, গদবর্ণা, প্ররশক্ষণ ও পাসকৃত স্নাতকদের রনদয়াগ
সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ । উদিখ্য সর্ কদরাল গ্রুপ এর জন্য ১০০টি নমুনা রবদবচনা করা হদয়দছ র্া প্রকৃত
নমুনার প্রায় ৬০ শতাাংশ । কদরাল গ্রুপ এর সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়, গ্লাস ও রসরারমক ইনরস্টটিউট, শাহজালাল
রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় এবাং সলোর সটকদনালরজ কদলজদক রবদবচনা করা হদয়দছ । এসকল প্ররতষ্ঠাদনর
রশক্ষাথী, রশক্ষক ও সাংরিিদের সাদথ জররপ কার্ ষ পররচালনা করা হদয়দছ। সুতরাাং সব ষদমাট নমুনার আকার
হদয়দছ (১৬৯+১০০) ২৬৯টি।
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2.6

নমুনা বাছাই প্ররক্রয়া

প্রকল্প র্ভি ৫টি সরকারর রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষক, প্রশাসরনক ও প্রদকৌশল শাখার কমষকতষা ছাড়াও সাংরিি রশল্প
প্ররতষ্ঠান সর্খাদন পাসকৃত স্নাতকগণ রনদয়াগ প্রাপ্ত হন সসখান সথদক রনব ষারচত সাংখ্যক ব্যরিবদগরষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ
করা হদয়দছ। উপদরাি নতুন চালুকৃত রিপাট ষদমদন্ট অধ্যয়নরত রনব ষারচত সাংখ্যক রশক্ষাথীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ
করা হদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়নকাদল সাংরিি প্রদকৌশলী, ঠিকাোর, পররবীক্ষণ করমটির সেস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ
করা হদয়দছ। প্রকল্প র্ভি রবশ্বরবদ্যালয় ছাড়া সর্ সব রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন এরূপ রশক্ষা প্রোন করা হয়, সস সব প্ররতষ্ঠান
সর্মন, সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়, গ্লাস ও রসরারমক ইনরস্টটিউট, শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক
প্রকল্প নমুনার সচদয় অদধ ষক সাংখ্যক উিরোতা রনব ষাচন করা হদয়দছ। ধরন অনুর্ায়ী নমুনা উিরোতাদের সাংখ্যা
সাররণ 2.2 এ উপস্থাপন করা হদলা ।
সাররণ 2.2: ধরন অনুর্ায়ী নমুনা উিরোতাদের সাংখ্যা
১
2
3
৪
৫
6
7
8
৯
10
11
১২
১৩
১৪
১5
16
17
18
19
20
21
22

উিরোতাদের ধরন
রবশ্বরবদ্যালদয়র সাংরিি রবভাদগর রশক্ষক (৫x৫) (রবভাগীয় প্রধান আবশ্যক)
রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন অর স সথদক (প্রকল্প পররচালক)
সাংরিি রবশ্বরবদ্যালদয়র সাংরিি রবভাদগর রশক্ষাথী (৫x ১০)
ঠিকাোর/সাইট ম্যাদনজার/সাইট সুপারভাইজার (২x৫)
রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদকৌশল শাখা সথদক (২x৫)
পররবীক্ষণ করমটির সেস্য (৫x ১)
রনদয়াগকারী সাংস্থার প্ররতরনরধ (৪x ৩)
সাংরিি রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রশাসরনক রবভাগ সথদক (৫x২)
ক্রয় সাংক্রান্ত োরয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি (৫x ১)
বুদয়ট এর স্নাতদকাির রশক্ষাথী (৫x ১)
সাংরিি রবর্য় চাকরররত ছাত্র ছাত্রী (৪x৫)
অধ্যয়নরত রবদেরশ ছাত্র ছাত্রী
গদবর্ণা কাদজ কমষরত ব্যরি (৫x ১)
সাংরিি রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রকল্প পররচালক (৫x ১)
সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষাথী
গ্লাস ও রসরারমক ইনরস্টটিউদটর রশক্ষাথী
শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষাথী
সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষক
গ্লাস ও রসরারমক ইনরস্টটিউদটর রশক্ষক
শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষক
সলোর সটকদনালরজ কদলজ রশক্ষাথী
সলোর সটকদনালরজ কদলজ রশক্ষক

নমুনা উিরোতাদের সাংখ্যা
25
২
50
10
10
৫
1২
10
5
5
20
10
5
5
20
20
20
5
5
5
15
5
সমাট
269
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কদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রম পররচালনার জন্য প্ররতটি উদেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য উপকরণসমূহ উিরোতা
ও উৎদসর রববরণ সাররণ 2.3 এ উপস্থাপন করা হল।
সাররণ 2.3: প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রম পররচালনার জন্য উদেশ্য বাস্তবায়দনর উপকরণ ও তদথ্যর উৎস
সমীক্ষার উদেশ্য
উপকরণসমূহ
(ক) প্রকল্প সম্পরকষত তথ্য (পটভূরম, নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা
উদেশ্যসমূহ, প্রকল্প অনুদমােদনর/
পুনরব ষদবচনার রস্থরত, অথ ষায়দনর পদ্ধরত
এবাং অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবর্য় ইতোরে)
পর্ ষাদলাচনা ও উপস্থাপন করা;
(খ) প্রকদল্পর সামরগ্রক অগ্রগরত এবাং অঙ্গ নরথপত্র পর্ ষদবক্ষণ
অনুসাদর বাস্তবায়ন অগ্রগরত (সভৌত এবাং
আরথ ষক) সম্পরকষত তথ্য এবাং
গ্রার কোল/সটবুলার
মষ
সাংগ্রহ,
পর্ ষাদলাচনা, রবদির্ণ উপস্থাপন;

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা

রবশ্বরবদ্যালদয়র
প্রশাসরনক রবভাদগর
কমষকতষা

ক্রয় সাংক্রান্ত নরথপত্র

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা

সাংরিি রবশ্বরবদ্যালদয়র
প্রদকৌশল রবভাদগর
কমষকতষা

রপরপএ ২০০৬,
রপরপআর ২০০৮, ক্রয়
প্ররক্রয়ার নরথ
প্ররতদবেন, েরপত্র
সভার সাংরক্ষপ্ত
প্ররতদবেন, রিরপরপ/
আররিরপ

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
সদরজরমদন
পর্ ষদবক্ষণ, মুখ্য
তথ্যোতার

প্রকল্প পররচালক,
রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহর
প্রদকৌশল রবভাদগর
কমষকতষা

রিরপরপ, আররিরপরপ

(ঘ)

রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর ২০০৮
এর রবধানগুরল ক্রয় প্ররক্রয়াদত (েরপদত্রর
আহবান,
েরপদত্রর
মূল্যায়ন,
অনুদমােদনর পদ্ধরত, চুরিপত্র প্রোন
ইতোরে) সঠিকভাদব অনুসরণ করা
হদয়রছল রকনা তা পরীক্ষা কদর সেখা
এবাং এই ক্রয়সমূহ (পণ্য, কাজ ও
পররদসবারে) পূব ষরনধ ষাররত সূচকগুরলর
িারা রবদির্ণ করা;
প্রকদল্পর আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/
সসবারের বতষমান অবস্থা র্াচাই এবাং
এগুদলার র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য
উপযুি জনবল আদছ রকনা তা মূল্যায়ন;
প্রকদল্পর
আওতায়
ক্রয়কৃত
পণ্য/কাজ/সসবা েরপদত্রর রনদে ষশনা
অনুর্ায়ী
(সেরসর দকশন/
রবওরকউ/টিওআর,
গুণমান
এবাং
পররমাণ) পর্ ষাদলাচনা এবাং অনুদমারেত
বারর্ ষক ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী
লক্ষেমাত্রা এবাং প্রকৃত অগ্রগরত
পর্ ষাদলাচনা করা (বারর্ ষক ক্রয়
পররকল্পনা);
প্রকদল্পর ব্যয় বা বাস্তবায়দনর
সময়কাদলর বৃরদ্ধ বা বাস্তবায়দনর
সময়কাদলর কারণ বা কারণগুরল
সনািকরণ/রবদির্দণর কারদণ প্রকল্প বা

(ছ)

উৎস
রিরপরপ, আররিরপরপ

রিরপরপ, আররিরপরপ

প্রকদল্পর কারিত উদেশ্য অজষদনর নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা
পরররধ মূল্যায়ন;

(চ)

-

রশক্ষক, রশক্ষাথী, প্রকল্প
কমষকতষা ও প্রকল্প
পররচালকবৃন্দ, গুণগত
এবাং পররমাণগত
উপকরণ (জররপ
প্রশ্নাবলী, েলীয়
আদলাচনা, মুখ্য
তথ্যোতার সাক্ষাৎকার,
কমষশালা)
প্রকল্প কমষকতষা, জররপ
প্রশ্নাবলী, েলীয়
আদলাচনা
রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদজক্ট
রবভাগ/ সাংরিি প্রকল্প
পররচালক

(গ)

(ঙ)

উিরোতা

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা

রিরপরপ, আররিরপরপ,
অগ্রগরত প্ররতদবেন
রিরপরপ, আররিরপরপ,
অগ্রগরত প্ররতদবেন
বারর্ ষক কমষপররকল্পনা
বারর্ ষক ক্রয় পররকল্পনা
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সমীক্ষার উদেশ্য
অঙ্গসমূদহর সকানটির অথ ষায়ন, পণ্য ক্রয়,
পররচালনার অেক্ষতার সক্ষদত্র রবলে
হদয়দছ রকনা তা পর্ ষদবক্ষণ করা;
(জ) প্রকল্প পররচালনা করার জন্য প্রকল্পেদলর
সাংরিি েক্ষতা (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ক্রয়
সম্পরকষত প্ররশক্ষণ; প্রকল্প পররচালদকর
প্রকল্প পররচালক রহসাদব রসদ্ধান্ত সনওয়া
ও তার বাস্তবায়দনর েক্ষতা) সম্পরকষত
তথ্য মূল্যায়ন ও রবদির্ণ;
(ি) প্রকল্প অনুদমােদনর উপাি এবাং তথ্য
রবদির্ণ করা, সাংদশাধন (র্রে থাদক),
অথ ষায়ন, তহরবল ছাড় এবাং পররদশাধ
ইতোরে রবর্দয়র পর্ ষাদলাচনা;

উপকরণসমূহ
সাক্ষাৎকার

উিরোতা

উৎস

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
মুখ্য তথ্যোতার
সাক্ষাৎকার

প্রকল্প পররচালক

অগ্রগরত প্ররতদবেন

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
মুখ্য তথ্যোতার
সাক্ষাৎকার

প্রকল্প পররচালক,
রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহর
প্রদকৌশল রবভাদগর
প্ররতরনরধ

(ঞ)

নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
রনদয়াগপ্রাপ্ত
রশক্ষকদের
সাক্ষাৎকার
নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
রনদয়াগপ্রাপ্ত
রশক্ষকদের
সাক্ষাৎকার
নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
রশক্ষাথীদের
সাক্ষাৎকার, রনদয়াগ
কতষাদের সাক্ষাৎকার
নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর
কমষকতষা ও
রশক্ষাথীদের
সাক্ষাৎকার
জররপ প্রশ্নাবলী, মুখ্য
তথ্যোতার
সাক্ষাৎকার,
পররেশষন
গুণগত এবাং
পররমাণগত উপকরণ
(জররপ প্রশ্নাবলী,
মুখ্য তথ্যোতার
সাক্ষাৎকার, েলীয়
আদলাচনা, কমষশালা)
নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা,
মুখ্য তথ্যোতার
সাক্ষাৎকার

রবশ্বরবদ্যালয়গুরলদত
রনদয়াগপ্রাপ্ত রশক্ষক,
সাংরিি রবভাদগর প্রধান

প্রকল্প অনুদমােদনর
তথ্যারে, অথ ষায়ন এবাং
তহরবল ছাদড়র
তথ্যারে, অগ্রগরত
প্ররতদবেন
রিরপরপ, আররিরপরপ
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর
অগ্রগরত প্ররতদবেন

(ট)

(ঠ)

(ি)

(ঢ)

(ণ)

প্রকদল্পর আওতাধীন কমষসূরচর মাধ্যদম
রনধ ষাররত
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলদত
রনদয়াগপ্রাপ্ত রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ/গদবর্ণা
সাংক্রান্ত তথ্য মূল্যায়ন করা;
অনুদমারেত
রিরপরপ/আররিরপরপ
অনুর্ায়ী পররচারলত প্ররশক্ষণ/গদবর্ণার
গুণগত ও পররমাণগত রেক রবদির্ণ
করা;
প্ররশক্ষণাথী/গদবর্কদের
রনব ষাচদনর
মানেণ্ড পর্ ষাদলাচনা করা এবাং উি
মানেদণ্ডর রবচুেরত অনুসন্ধান করা;
প্রকদল্পর
আওতায়
রবতরণকৃত
করম্পউটার সরিাম/আসবাবপত্র/বই ও
সর াদরি উপকরণ এবাং অর স
রক্ষণাদবক্ষণ সম্পরকষত তথ্য আহরণ ও
মূল্যায়ন করা;
প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয়তার রভরিদত
অবকাঠাদমাগত কাদজর গুণগত মান
র্াচাই এবাং রনমষাণকৃত অবকাঠাদমার
র্থার্থ ব্যবহাদরর মূল্যায়ন;
প্রকদল্পর আওতায় নতুন এবাং
সমরামতকৃত অবকাঠাদমাগুদলার সটকসই
সুরবধার জন্য প্রদয়াজনীয় পরামশষ প্রোন;

(ত)

প্রকদল্পর
সুরবধাদভাগী/অাংশীোরদের
মদধ্য সমীক্ষা পররচালনা করা এবাং
তাদের মতামত রবদির্ণ কদর সমীক্ষায়
অন্তর্ভষি করা;

(থ)

প্রকল্প পররকল্পনা, প্রণয়ন এবাং অন্যান্য মুখ্য তথ্যোতার

রবশ্বরবদ্যালয়গুরলদত
রনদয়াগপ্রাপ্ত রশক্ষক,
সাংরিি রবভাদগর
রশক্ষাথী
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলদত
রনদয়াগপ্রাপ্ত রশক্ষক,
রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহর
প্রশাসরনক কমষকতষা
রবশ্বরবদ্যালদয়র
প্রশাসরনক কমষকতষা,
রশক্ষাথী রনদয়াগপ্রাপ্ত
রশক্ষক

রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর
অগ্রগরত প্ররতদবেন

রশক্ষাথী, প্রকল্প কমষকতষা
ও পররচালকবৃন্দ

রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর
অগ্রগরত প্ররতদবেন

রশক্ষাথী, রশক্ষকবৃন্দ,
প্রকল্প কমষকতষা ও
পররচালকবৃন্দ

সমীক্ষার লা ল

রশক্ষক, রশক্ষাথী,
রনদয়াগকতষাবৃন্দ

অগ্রগরত প্ররতদবেন
(বাস্তরবক ও আরথ ষক)

রশক্ষকবৃন্দ, রশক্ষাথী,

রিরপরপ, আররিরপরপ,

রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর
অগ্রগরত প্ররতদবেন
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর
অগ্রগরত প্ররতদবেন
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সমীক্ষার উদেশ্য
কার্ ষক্রম রবদবচনা কদর প্রকদল্পর সবল
এবাং দুব ষল রেকগুদলা (SWOT
রবদির্ণ) রচরিতকরণ;

(ে)
(ধ)
(ন)

2.7

উপকরণসমূহ
সাক্ষাৎকার, েলীয়
আদলাচনা, জররপ
প্রশ্নাবলী, নরথপত্র
পর্ ষাদলাচনা,
সদরজরমদন
পর্ ষদবক্ষণ
গদবর্ণার লা দলর রভরিদত প্রকল্পটির সকল উপকরণসমূহ
সামরগ্রক পর্ ষাদলাচনা;
গদবর্ণার লা দলর রভরিদত সুরনরে ষি সকল উপকরণসমূহ
সুপাররশ প্রোন করা; এবাং
চুরিকালীন সমদয়র মদধ্য কর্তষপক্ষ নরথপত্র পর্ ষাদলাচনা
কর্তষক প্রেি অন্যান্য প্রাসরঙ্গক/সম্পরকষত
কাজ সম্পােন করা।

উিরোতা
প্রকল্প কমষকতষা ও
পররচালকবৃন্দ

উৎস
অগ্রগরত প্ররতদবেন
(বাস্তরবক ও আরথ ষক)
এবাং অন্যান্য
প্রাসরঙ্গক েরললারে

-

সমীক্ষার লা ল

-

সমীক্ষার লা ল

-

আইএমইরির কমষকতষা

কমষ পররকল্পনা ও কমষ সময়সূরচ

কাদজর শতষ, সকৌশল ও পদ্ধরত অনুর্ায়ী কমষপররকল্পনা ততরর করা হদয়দছ। পুদরা কাজটি সবশ রকছু সছাট সছাট
ভাদগ সভদঙ্গ কমষপররকল্পনা ততরর করা হদয়দছ। রবস্তাররত কমষপররকল্পনা রনম্ন সাররণদত উপস্থাপন করা হদলা
সাররণ 2.4: প্ররতটি কার্ ষকলাদপর কমষপররকল্পনা
পর্ ষায়
পর্ ষায়-১ সূচনা ও
রিজাইন

পর্ ষায়-২: মাঠ
পর্ ষাদয়র কাজ

পর্ ষায়-৩: তথ্য
রবদির্ণ ও
প্ররতদবেন প্রণয়ন

সময়াে
প্রধান প্রধান কাজ
৪ সপ্তাহ (১ম  প্রস্তুরত (সকল সম্পে)
সথদক ৪থ ষ সপ্তাহ)  সমীক্ষা বাস্তবায়ন পররকল্পনা ততরর করা
 রিতীয় পর্ ষাদয়র তথ্য সাংগ্রহ
 প্রাররম্ভক প্ররতদবেন ততরর
 প্রাররম্ভক প্ররতদবেন ও গদবর্ণা ও রিজাইন সটকরনকোল করমটি কর্তষক
অনুদমােন
 রস্টয়াররাং করমটি কর্তষক প্রাররম্ভক প্ররতদবেন অনুদমােন
 জররপ প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করণ
3 সপ্তাহ (৫ম -  সুপারভাইজার ও মাঠ তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ
7ম সপ্তাহ)
 তথ্য উপাি সাংগ্রহ কাজ বাস্তবায়ন
 স াকাস গ্রুপ আদলাচনা সম্পােন
 রবদশর্জ্ঞদের মাঠ পররেশষন
৯ সপ্তাহ (8ম -  করম্পউটার সপ্রাগ্রারমাং এর মাধ্যদম তথ্য উপাি সাংকলন, সিটা এরর ও
১4 তম সপ্তাহ)
প্ররক্রয়াজাতকরণ
 সাংকরলত তথ্য উপাদির রভরিদত সারব ষক অবস্থা মূল্যায়ন
 খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল
 খসড়া প্ররতদবেন সটকরনকোল করমটি কর্তষক অনুদমােন
 খসড়া প্ররতদবেন রস্টয়াররাং করমটি কর্তষক অনুদমােন
 চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল
 কমষশালার মাধ্যদম চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন উপস্থাপন
 চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল
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সাররণ 2.5: প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়-রভরিক কমষ পররকল্পনা (Time-Based Work Plan)
১

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

2.8

কাদজর রববরণ
 রিরপরপ/আররিরপরপ পর্ ষাদলাচনা পূব ষক, Stakeholder Analysis, Feasibility
study, Log-frame র্াচাইকরণ;
 বাস্তবায়ন পর্ ষাদয় Gantt Chart Work Plan করা হদয়রছল রকনা র্াচাইকরণ;
 প্রাররম্ভক প্ররতদবেন োরখলকরণ
সটকরনকোল/রস্টয়াররাং করমটির সুপাররদশর আদলাদক প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও
োরখলকরণ
গুণগত মান সাংক্রান্ত তথ্য জররদপর মাধ্যদম সাংগ্রহকরণ; তথ্য রবন্যাস, রবদির্ণকরণ, মুখ্য
তথ্যোতাগদণর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইতোরে
উপ-প্রকল্প পররেশষন, গুণগতমান পরীক্ষাকরণ, খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ
স্থানীয় পর্ ষাদয় কমষশালা আদয়াজন
সটকরনকোল/রস্টয়াররাং করমটির সুপাররদশর আদলাদক খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখলকরণ
জাতীয় কমষশালা আদয়াজন
জাতীয় কমষশালার সুপাররদশর রভরিদত চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখলকরণ

সময়কাল
29 জানুয়ারর ২০20
রিঃ

১২ স ব্রুয়ারর ২০20
রিঃ
২০ স ব্রুয়ারর ২০20
রিঃ
১৫ মাচ ষ ২০20 রিঃ
20 মাচ ষ ২০20 রিঃ
৪ এরপ্রল ২০20 রিঃ
১৬ এরপ্রল ২০20 রিঃ
1৩ সম ২০20 রিঃ

তথ্য সাংগ্রহ পদ্ধরত এবাং উপকরণসমূহ

প্রকল্প েরললারে পর্ ষাদলাচনা: অঙ্গরভরিক লক্ষে ও প্রকৃত অগ্রগরত রনরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রবদির্দণর জন্য
রনম্নরলরখত সাররণদত তারলকার্ভি প্রাসরঙ্গক েরললারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ। প্রকল্প েরললারে পর্ ষাদলাচনার মাধ্যদম
রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ এর রবধানগুদলা পণ্য, কাজ ও পররদসবারে ক্রয় প্ররক্রয়া সঠিকভাদব অনুসরণ
করা হদচ্ছ রকনা তা মূল্যায়ন করা হদয়দছ।

সাররণ 2.6: প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় েরললারের তারলকা
উপকরণ
েরললারে পর্ ষাদলাচনা

সাংখ্যা
১৩

েরললারে
১. রপরপএ ২০০৬
২. রপরপআর ২০০৮
৩. রবস্তাররত বাস্তবায়ন পররকল্পনা (রিআইরপ)
৪. জাতীয় রশক্ষা নীরত ২০১০
৫. সপ্তম-পঞ্চবারর্ ষক কমষ পররকল্পনা
৬. বারর্ ষক কমষ পররকল্পনা
৭. বারর্ ষক ক্রয় পররকল্পনা
৮. অগ্রগরত প্ররতদবেন (বাস্তরবক, আরথ ষক)
৯. প্রকল্প কার্ ষক্রম পররবীক্ষণ প্ররতদবেন
১0. ক্রয় প্ররক্রয়ার েরললারে/প্ররতদবেন (েরপত্র আহবান, TOR, BOQ েরপত্র মূল্যায়ন,
অনুদমােন পদ্ধরত)
১১. েরপত্র সভার সাংরক্ষপ্ত প্ররতদবেন
১২. প্রকল্প অনুদমােদনর েরললারে, অথ ষায়ন এবাং তহরবল ছাড় েরললারে
১৩. এরিট প্লান

প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রদহর উপকরণসমূহ: এই প্রকল্প পর্ ষাদলাচনার লক্ষে এর রবর্য়বস্তু এবাং প্রাপ্ত তথ্য রবদির্দণর
জন্য পররমাণগত ও গুণগত তথ্য সাংগ্রহ করা হদব। প্রাথরমকভাদব গদবর্ণা, রবর্য়বস্তুর রনদে ষরশকা অনুর্ায়ী তথ্য
সাংগ্রদহর জন্য গদবর্ণা প্রশ্ন ততরর করা হদয়দছ।
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সাররণ 2.7 তথ্য সাংগ্রদহর উপকরণসমূদহর সার-সাংদক্ষপ
কার্ ষপ্রণালী
জররপ প্রকল্প
সম্পরকষত
প্রশ্ন
অনুর্ায়ী
সুরবধাদভাগীদের সাদথ একক সাক্ষাৎকার
গ্রহণ করা হদয়দছ।
মুখ্য তথ্যোতাদের
মুখ্য তথ্যোতা রহসাদব এমন ব্যরি রনব ষাচন
সাক্ষাৎকার
করা হদয়দছ রর্রন প্রকল্প মূল্যায়দন র্াবতীয়
(সকআইআই)
তথ্য সম্পদকষ রবদশর্ভাদব অবগত।
েলীয় আদলাচনা
েলীয় আদলাচনা কার্ ষক্রদম পুরুর্ এবাং
(এ রজরি)
মরহলা রশক্ষকদের সাদথ খুব কাছ সথদক
আদলাচনা করা হদয়দছ।
ষাদলাচনা
সদরজরমদন পর্
সরজরমদন প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রকৃত অবস্থা
পর্ ষদবক্ষদণর
জন্য
নমুনাকৃত
রবশ্বরবদ্যালদয়র একটি কাঠাদমাগত প্রশ্নপত্র
ততরর করা হদয়দছ।
উপকরণসমূহ
ব্যরিগত
প্রশ্নমালা

উপকরণসমূদহর উদেশ্য
প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পদকষ সুরবধাদভাগীদের ধারনা
সবািার সচিা করা।
প্রকদল্পর সামরগ্রক অগ্রগরত, দুব ষলতা, সম্ভাবনা, ঝরুঁ ক
এবাং চলমান অবস্থা এবাং সুপাররশসমূহ ভালভাদব
সবািা এই প্রকদল্পর অন্যতম উদেশ্য।
প্রকল্প র্ভি প্রদতেকটি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক, এই প্রকল্প
কার্ ষক্রদমর লক্ষে ও লা ল রবদির্ণ করা।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর বতষমান অবস্থা এবাং রবদির্ণ
করা, সরজরমদন পর্ ষদবক্ষণ এর উদেশ্য।

রনম্ন বরণ ষত সূচক এবাং পররমাদপর উপর রভরি কদর সিটা সাংগ্রদহর সরিাম/প্রশ্নাবলী ততরর করা হদয়দছ। সূচকগুরল
সাররণ 2.8 এ উপস্থাপন করা হদলা।
সারণী 2.8: প্রকল্প মূল্যায়দনর প্রধান সূচকসমূহ
পরীক্ষাগার রবরডাং রনমষাণ
অভেন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ
উচ্চতর গদবর্ণা কাজ
প্ররশক্ষণ (সেদশ এবাং রবদেদশ)
প্ররশক্ষণ সামগ্রীর উদ্ভাবন
পাঠ্যক্রদমর ততরর।
একাদিরমক ভবন সম্প্রসারণ
একাদিরমক ভবন রনমষাণ
কমষশালা ভবন সম্প্রসারণ
কমষশালা ভবন রনমষাণ
রপআইইউর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর জন্য বই ক্রয়
রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর জন্য সর াদরি উপকরণ ক্রয়
রবশ্বরবদ্যালয় কোম্পাদসর অভেন্তরীণ সড়ক ও ইউটিরলটি সসবা রনমষাণ
র্ানবাহন ক্রয়
তবজ্ঞারনক / ল্যাব সরিাম ক্রয়
ইরিরনয়াররাং সরিাম ক্রয়
অর স সরিাম ক্রয়
সসরমনার
ওয়াকষশপ
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রবশ্বরবদ্যালয়গুরলর রশক্ষাথী ভরতষর পররমাণ
রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ
রশক্ষকদের জন্য উচ্চরশক্ষা সুরবধা
রশক্ষকদের জন্য গদবর্ণা সুরবধা
প্রকদল্পর বাস্তব কাদজর অগ্রগরত
প্রকদল্পর আরথ ষক কাদজর অগ্রগরত
প্রকদল্পর লগ সেদমর সাদথ অজষদনর তুলনা
রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর 2008 এর রনম্নরলরখত রবধানগুরলর অনুসরণ
েরপদত্রর আহ্বান
েরপত্র মূল্যায়ন
অনুদমােদনর পদ্ধরত
চুরি সম্পােন
পণ্য রক্ষণাদবক্ষণ
কাজ রক্ষণাদবক্ষণ
সুরবধাগুরল রক্ষণাদবক্ষণ
রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য জনবল
কাদজর মান
পণ্য মান
সসবার মান
অথ ষায়ন
পণ্য ক্রয়
অথ ষায়দন রবলে
পণ্য ক্রদয় রবলে
অেক্ষতার জন্য রবলে
রবলদের জন্য প্রকদল্পর ব্যয় বা বাস্তবায়ন সময়কাল বৃরদ্ধ
প্রকল্প পররচালন ক্ষমতা
প্রকল্প পররচালনার অরভজ্ঞতা
প্রকল্প পররচালনা
সাংগ্রহ সম্পরকষত প্ররশক্ষণ
সভা ব্যবস্থাপনা
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর েক্ষতা
প্রকল্প পররচালক রহসাদব সময়াে
প্রকল্প অনুদমােন
প্রকল্প সাংদশাধন
প্রকদল্পর অথ ষায়ন
তহরবল ছাড়
রবল প্রোন
রশক্ষক প্ররশক্ষণ
প্রকদল্পর আওতায় গদবর্ণা কার্ ষক্রম
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প্ররশক্ষদণর গুণগত এবাং পররমাণগত রেক
পররচারলত গদবর্ণার গুণগত এবাং পররমাণগত রেক
অনুদমারেত রিরপরপ/আররিরপরপর লক্ষেমাত্রা
প্ররশক্ষণাথীর রনব ষাচদনর মানেণ্ড
গদবর্কদের রনব ষাচদনর মানেণ্ড
ব্যবহারকারী পর্ ষাদয় মাদনর ঘাটরত
অর স/করম্পউটার সরিাম/আসবাবপদত্রর রবতরণ এবাং রক্ষণাদবক্ষণ
বই এবাং সর াদরি উপকরণ রবতরণ এবাং রক্ষণাদবক্ষণ
সভৌত কাদজর গুণমান
রনরমষত সুরবধাগুরলর ব্যবহার
অবকাঠাদমাগত সুরবধাগুরল সটকসই করা
রনরমষত অবকাঠাদমাগত সুরবধাগুরল সমরামত
গদবর্ণা কাদজর রবর্য়বস্তু আদলাদক নমুনা সাংগ্রদহর উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হদব তা রনদচর সাররণ ২.9 এ
সেখাদনা হদয়দছ।
সাররণ 2.9 গদবর্ণা কাদজর রবর্য়বস্তু আদলাদক রকভাদব সকান নমুনা সাংগ্রদহর উপকরণসমূদহর ব্যবহার
উপকরণসমূহ
েরললারে
পর্ ষাদলাচনা

কাঠাদমাগত
প্রশ্নসমূহ
েলীয়
আদলাচনা

রবর্য়বস্তু
প্রকদল্পর সারব ষক রেকসমূহ, রবলে হওয়ার কারণ,
অনুদমারেত বারর্ ষক পররকল্পনা এবাং বারর্ ষক ক্রয়
পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর লক্ষেমাত্রা এবাং
প্রকৃত অগ্রগরত পর্ ষাদলাচনা করা, অনুদমারেত
রিরপরপ/আররিরপরপ এর লক্ষেমাত্রার সদঙ্গ
তুলনা কদর প্ররশক্ষণ এবাং সাংরিি কাদজর
গুণগত এবাং পররমাণগত রেক রবদির্ণ করা,
প্রকদল্পর আওতার্ভি প্যাদকজগুদলার পণ্য
সাংগ্রদহর পদ্ধরতদত রপরপএ ২০০৬ এবাং
রপরপআর ২০০৮ এ বরণ ষত রবরধমালা
র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদচ্ছ রকনা পররবীক্ষণ
করা এবাং পূব ষরনধ ষাররত সূচক অনুসাদর ক্রয়
সম্পরকষত কার্ ষক্রম রবদির্ণ করা, প্রকল্প
অনুদমােন, পুনরব ষদবচনা (র্রে থাদক), অথ ষায়ন,
তহরবল ছাড় এবাং অথ ষ প্রোন সম্পরকষত তথ্য
এবাং উপাি রবদির্ণ
রশক্ষাক্রদমর কার্ ষকাররতা, তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারতর
পর্ ষাপ্ততা র্াচাই
রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ, রশক্ষাক্রদমর প্রাসরঙ্গকতা,
গুণগত মান, েক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রকদল্পর আওতায়
বাস্তবায়নাধীন কার্ ষক্রমসমূহ এবাং সারব ষক
অগ্রগরত র্থার্থ হদচ্ছ রকনা তা র্াচাই করা

তদথ্যর উৎস
নমুনা আকার
রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮
বাস্তবায়ন, জাতীয় রশক্ষা নীরত ২০১০,
জাতীয় কমষ পররকল্পনা (এন.এ.রপ.),
সপ্তম-পঞ্চবারর্ ষক পররকল্পনা, বারর্ ষক
কমষ পররকল্পনা, বারর্ ষক ক্রয়
পররকল্পনা, অগ্রগরত প্ররতদবেন
(বাস্তরবক, আরথ ষক), প্রকল্প কার্ ষক্রম
পররবীক্ষণ প্ররতদবেন ক্রয় প্ররক্রয়ার
েরললারে/প্ররতদবেন (েরপত্র TOR,
BOQ েরপত্র মূল্যায়ন, অনুদমােন
পদ্ধরত), েরপত্র সভার সাংরক্ষপ্ত
প্ররতদবেন, প্রকল্প অনুদমােদনর
েরললারে, অথ ষায়ন এবাং তহরবল ছাড়
েরললারে, এরিট প্লান।

রশক্ষাথী, রশক্ষক, রনদয়াগ কতষা
রশক্ষক,
প্রকল্প
পররচালক,
রবশ্বরবদ্যালদয়র সাংরিি কমষকতষা
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উপকরণসমূহ
মুখ্য ব্যরিদের
সাদথ
সাক্ষাৎকার
(সকআইআই)

সদরজরমদন
পর্ ষদবক্ষণ

রবর্য়বস্তু
প্রকদল্পর ঝরুঁ ক অথ ষাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন
সমস্যা সর্মন অথ ষায়দন রবলে, বাস্তবায়দন পণ্য,
কার্ ষ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলে,
ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয়
বৃরদ্ধ ইতোরের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদির্ণ,
পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ
রশক্ষার উপকরণ, তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত ইতোরে
পর্ ষাপ্ত আদছ রকনা এবাং সসগুদলার সঠিক ব্যবহার
হদচ্ছ রকনা তা র্াচাই করা।

তদথ্যর উৎস
নমুনা আকার
প্রকল্প পররচালক ও উপ পররচালক,
অন্যান্য সাংরিি প্রকল্প কমষকতষাবৃন্দ,
পররচালক (আইএমইরির প্ররতরনরধ)
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়, উর্ধ্ষতন সহকারী
প্রধান (প্রকল্প রবভাগ, পররকল্পনা
মন্ত্রণালয়), কমষকতষাদের সাক্ষাৎকার
রবশ্বরবদ্যালয় সাংরিি।

তথ্য সাংগ্রদহর কার্ ষক্রম ও প্ররক্রয়া: প্রকল্পর্ভি সকল রবশ্বরবদ্যালয় সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদব। তেবচয়ন পদ্ধরত
অনুসরণ কদর তথ্য সাংগ্রদহর জন্য উিরোতা রনব ষাচন করা হদয়দছ। তথ্য সাংগ্রদহর প্ররক্রয়া সাররণ 2.10 এ
উপস্থাপন করা হল।
সাররণ 2.10 তথ্য সাংগ্রদহর কার্ ষক্রম ও প্ররক্রয়া
কার্ ষক্রম
সসবা ও র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র লদক্ষে েরপত্র আহবান ও অন্যান্য
১. কার্ ষক্রমসমূহ র্থার্থভাদব পালন প্রকল্প সম্পােদনর একটি
লক্ষে।
প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশাধন, অথ ষায়ন, তহরবল ছাড় ও
২. সবতন ভাতারে পররদশাধ সম্পরকষত কার্ ষক্রমসমূদহর
র্থাথ ষতা র্াচাই করণ মূল্যায়দনর রিতীয় লক্ষে।
জনবদলর রনদয়াগ ও প্ররশক্ষদণর মান র্াচাই করণ ও
৩.
মূল্যায়ন করণ।
সভৌত কার্ ষ সম্পন্ন করার লদক্ষে দ্রব্যারে সাংগ্রহ, গুণগত
৪.
মান সম্পদকষ মতামত প্রোন ও মূল্যায়ন।
সমরামতকৃত সভৌত কাঠাদমার স্থারয়ত্ব সম্পদকষ পরামশষ
৫.
প্রোন।
প্রকদল্প র্থাথ ষতা সম্পদকষ সুরবধাদভাগী/অাংশীোরদের
৬.
মতামত রবদির্ণ ও মতামত প্রোন।
আহররত তথ্য রবদির্ণ পূব ষক অরজষত রবর্য় ও আথ ষ৭. সামারজক রবর্য়ারের সরহত প্রকল্প কাদজর সম্পৃিতা
স্থাপদন মতামত।
প্রকদল্পর নকশা ও ধারণা রবদির্ণ ও সবল, দুব ষল, সুদর্াগ
৮.
ও ঝরুঁ ক সম্পদকষ তথ্য সাংগ্রহ ও রবদির্ণ।

প্ররক্রয়া
বাস্তবায়ন সাংস্থা সসবা/দ্রব্যারে ক্রদয়র লদক্ষে গ্রহণকৃত
কার্ ষক্রদমর োপ্তররক কাগজ-পত্রারের র্থাথ ষতা সম্পদকষ
মন্তব্য মতামত সেয়া হদয়দছ।
োপ্তররক কাগজ-পত্রারে র্াচাই-বাছাই কদর গ্রহণকৃত
কার্ ষক্রমসমূদহর মতামত সেয়া হদয়দছ।
প্ররশক্ষণ কার্ ষক্রদমর মান প্রশ্নপদত্রর এর মাধ্যদম তথ্য/উপাি
সাংগ্রহ, রবদির্ণ ও মতামত প্রোন করা হদয়দছ।
র্থার্থভাদব সম্পন্ন হদয়দছ রকনা উহা পররবীক্ষণ কার্ ষক্রম
সাংরিি কাগজ-পত্রারে পরীক্ষা কদর মতামত সেয়া হদয়দছ।
বাস্তবায়ন সাংস্থার োপ্তররক কাগজ-পত্রারে পরীক্ষণ ও
কাগজ-পত্রারে রবদির্ণ পূব ষক মতামত সেয়া হদয়দছ।
সাংরিি েপ্তদর ররক্ষত কাগজ পত্রারে পরীক্ষণ ও প্রাপ্ত তদথ্যর
র্থাথ ষতা সম্পদকষ মতামত সরবরাহ করা হদব।
জররপ হদত প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন, রবদির্ণ পূব ষক মতামত
প্রোন করা হদয়দছ।
জররপ হদত প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন, রবদির্ণ পূব ষক মতামত
প্রোন করা হদয়দছ।

লগদেম রবদির্ণঃ প্রকদল্পর লগদেম রবদির্দণর জন্য র্াচাইদর্াগ্য রকছু সূচদকর রববরণ সাররণ 2.11এ উপস্থাপন
করা হল।
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সাররণ 2.11: প্রকদল্পর লগদেম রবদির্দণর জন্য র্াচাইদর্াগ্য রকছু সূচদকর রববরণ
সাংরক্ষপ্ত বণ ষনা
কার্ ষক্রদমর লক্ষে:
প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় (বুদয়ট, চুদয়ট,
রুদয়ট, কুদয়ট এবাং ডুদয়ট)
রবশ্বরবদ্যালদয় পাঁচটি নতুন
একাদিরমক রবভাগ স্থাপন
প্রকদল্পর উদেশ্য:
প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রশক্ষার রবরভন্ন শাখায়
উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা
কার্ ষক্রদমর মান উন্নত করা।
গুণগত উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণার
জন্য পররদবদশর উন্নয়ন
লা ল
এই প্রকল্পটি রশক্ষাথী, রশক্ষক
এবাং গদবর্কদের জন্য রশক্ষা
ও গদবর্ণার সুদর্াগ উন্নত
করদব।
সর্াগান সেয়া
(i) রপআইইউ অর দসর
জনবল।
(ii) একাদিরমক/ ল্যাব এবাং
অন্যান্য অবকাঠাদমা রনমষাণ।
(iii) রনমষাণ সামগ্রী সাংগ্রহ।
(iv) তবজ্ঞারনক / ল্যাব
সরিাম ও প্ররশক্ষদণর
কাঁচামাল সাংগ্রহ।
(v) রপআইইউর জন্য
আসবাবপত্র ও
অন্যান্য র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা।
(vi) রজওরব তহরবল বরাে।

2.9

বস্তুরনষ্ঠ র্াচাই রনদে ষশক
রশক্ষাথী, রশক্ষক, কমষকতষা ও
কমষচারীদের জন্য
একাদিরমক এবাং আবারসক
সুরবধার উন্নত পররদবশ।

র্াচাইদয়র মাধ্যম
ব্যানদবইজ, রবরবএস এবাং
আইএমইরিদত জমাকৃত
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
প্ররতদবেন।

প্রকল্প সশর্ হওয়ার পর:
(i) নতুন একাদিরমক /ল্যাব
এবাং অন্যাদন্য অবকাঠাদমা
রনমষাণ করা হদব।
(ii) গুণগত উচ্চরশক্ষা ও
গদবর্ণার পররদবশ উন্নত
হদব,
প্রদয়াজনীয় এবাং উদেশ্য
অজষদন লা দলর
ব্যাপকতা:
রশক্ষাথী, রশক্ষক ও
গদবর্কদের জন্য একাদিরমক
সুরবধার উন্নয়ন।
প্ররতটি রক্রয়াকলাদপর জন্য
কার্ ষক্রম / ব্যদয়র ধরন:
(i) ৪278.90 লক্ষ টাকায়
ষ
22187 বগরমটার
একাদিরমক রবরডাং রনমষাণ।
(ii) ১৫২৪.২৩ লক্ষ টাকায়
ষ
6300 বগরমটার
ল্যাব
রবরডাং রনমষাণ।
(iii) 63.52 লক্ষ টাকায়
4675 রমটার তেঘ ষে
অভেন্তরীণ রাস্তা সাংদর্াগ
রনমষাণ।
(iv) ৮০১২.৩6 লক্ষ টাকায়
9৪3 রপস তবজ্ঞারনক/
পরীক্ষাগার সরিাম সাংগ্রহ।
(v) 189.90 লক্ষ টাকায়
3475 রপস আসবাবপত্র
ক্রয়।

ব্যানদবইজ, রবরবএস এবাং
আইএমইরিদত জমাকৃত
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
প্ররতদবেন।

আইএমইরির কাঠাদমা
অনুর্ায়ী মারসক, তত্রমারসক,
বারর্ ষক এবাং প্রকল্প সমারপ্তর
প্ররতদবেন (রপরসআর)
আইএমইরিদত মারসক
তত্রমারসক, বারর্ ষক এবাং
প্রকল্প সমারপ্তর প্ররতদবেন
(রপরসআর)

গুরুত্বপূণ ষ অনুমরত
প্রকদল্পর েীঘ ষদময়ােী সু ল
সম্পরকষত:
(i) রশক্ষাথীদের সেদশ
প্রযুরিগত উন্নয়দনর জন্য
র্থার্থ জ্ঞান এবাং েক্ষতা
অজষন।
কারিত লক্ষে প্রভারবত:
(i) রনমষাণ সামগ্রীর োম
অপররবরতষত থাকদব।
(ii) রাজবনরতক
রস্থরতশীলতা
প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পদক্ষ
অনুকূল থাকদব।
কারিত লা ল প্রভারবত:
(i) রশক্ষাথীরা একাদিরমক
ও গদবর্ণা সুরবধা গ্রহণ
কদর।
(ii) রশক্ষাথীরা পিাদশানা
চারলদয় র্াদব।
সর্াগান ও লা লগুরল
প্রভারবত করদব:
(i) রশক্ষাথীরা একাদিরমক
ও
গদবর্ণা সুরবধা গ্রহণ করদত
ইচ্ছুক হদব।
(ii) পদণ্যর োম
অপররবরতষত
থাকদব।
(iii) রনমষাণ সামগ্রীর োম
অপররবরতষত থাকদব।
(iv) সময়মত েরপত্র হদব।
(v) তহরবল সময়মত ছাড়
হদব।

তথ্য সাংগ্রহ

প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রদহর জন্য মাঠ পররেশষন তথা র ড রভরজট করা হদয়দছ। এজন্য পরামশষকগদণর কাদছ প্রকল্প
বাস্তবায়ন এলাকাসমূদহর একটি তারলকা রছল। রনধ ষাররত প্রকল্প এলাকা পররেশষন কদর রনধ ষাররত উিরোতাদের
রনকট সথদক উন্নয়ন কার্ ষক্রম, বতষমান অবস্থা, ব্যবহার পদ্ধরত সাংরিি ব্যরিবগ ষ রশক্ষাথীবৃদন্দর রনকট সথদক তথ্য
সাংগ্রহ কদর পর্ ষদবক্ষণ করা হদয়দছ। প্রকল্প মূল্যায়দনর জন্য প্রাথরমক ও মাধ্যরমক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। উি
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তদথ্যর সক্ষদত্র পররমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকার তথ্য আহরণ ও রবদির্ণ করা হদয়দছ। প্রাথরমক তদথ্যর জন্য
সাংরিি সুরবধাদভাগী ও অাংশীোরদের সাদথ প্রশ্নপত্র জররপ করা হদয়দছ। তথ্য সাংগ্রদহর জন্য প্রশ্নমালা ও সচকরলস্ট
ততরর করা হদয়দছ।

2.10 প্রশ্নমালা ও সচকরলস্ট ততরর
পাঁচটি সরকারর রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম সাংদশারধত)
শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দন নমুনা রভরিক তথ্যসাংগ্রদহর জন্য সুসাংগঠিত (Structured এবাং Semi
Structured) প্রশ্নমালা ততরর কদর পররকল্পনা অনুর্ায়ী কাজ করা হদয়দছ। গুণগত ও সাংখ্যাগত তথ্যসাংগ্রদহর
রেদক দৃরি রাখা হদয়দছ।
র্থাসমদয় মাঠ পররেশষন, সাংরিি কমষকতষাদের সাদথ আদলাচনার রভরিদত এবাং প্রকল্প সম্পরকষত নরথ পর্ ষাদলাচনা
কদর গুণগত ও সাংখ্যাগত তথ্য সাংগ্রহ করার রনরমদি প্রশ্নমালা ততরর করা হদয়দছ। সব্রইন স্টরমষাং কদর এবাং
চূড়ান্তভাদব আইএমইরি এর সাংরিি কমষকতষাদের সাদথ মতরবরনময় কদর প্রশ্নমালা ও সচকরলস্ট চূড়ান্ত করা
হদয়দছ। প্রশ্নমালা পরররশি ‘‘গ” সত উপস্থাপন করা হদয়দছ।

2.11 সুপারভাইজার ও কমী রনদয়াগ ও প্ররশক্ষণ
টিম রলিাদরর সনর্তদত্ব অন্যান্য রবদশর্জ্ঞ ও াদমষর প্ররতরনরধগদণর সমন্বদয় সাক্ষাৎকার সবাি ষ গঠন কদর মাঠ তথ্য
সাংগ্রহকারীগণদক রনব ষাচন করা হদয়দছ। মাঠ তথ্য সাংগ্রহকারী প্রধানত: মাস্টাস ষ রিগ্রীধারী। এদক্ষদত্র পূব ষ অরভজ্ঞতা
সম্পন্ন ব্যরিদের অগ্রারধকার সেওয়া হদয়দছ। ৫টি মাঠ জররপ েল, প্ররত েদল দুইজন কদর মাঠ তথ্য সাংগ্রহকারী
এবাং একজন সুপারভাইজার থাকদবন। তাদেরদক পূণ ষ সময় রভরিক রনদয়াগ করা হদয়দছ। তারা মাঠ জররপ
তোররক ও তথ্য সাংগ্রহ হদয়দছ।
মাঠ সুপারভাইজার এবাং তথ্য সাংগ্রহকারীগণদক রবস্তাররতভাদব প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ র্াদত তথ্য সাংগ্রদহর
সকৌশদল ও পদ্ধরতদত সমতা বজায় থাদক এবাং তদথ্যর মান বজায় থাদক। তথ্যসাংগ্রহকারী েদলর জন্য ৩ (রতন)
রেদনর একটি প্ররশক্ষদণর আদয়াজন করা হদয়দছ। এর মদধ্য ১ (এক) রেন ক্লাসরুদম প্ররশক্ষণ সেওয়া হদয়দছ এবাং ১
(এক) রেন হাদত কলদম মাদঠ প্রশ্নমালা ও সচকরলস্ট রপ্র-সটস্ট করা হদয়দছ এবাং রবদশর্জ্ঞদের সাদথ মত রবরনময়
করা হদয়দছ এবাং ১ (এক) রেন পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দছ । সমৌরলক বিৃতা ছাড়াও রকভাদব প্রশ্নমালা পূরণ করা
র্ায়, রকভাদব েলগত আদলাচনা করা র্ায়, তা রশখাদনা হদয়দছ, ক্লাসরুদম অরভনয় করা এবাং প্রশ্ন-উির পব ষ
পররচালনার আদয়াজন করা হদয়দছ। রবদশর্জ্ঞগণ এবাং াদমষর ঊর্ধ্ষতন ব্যরিবগ ষ কর্তক
ষ প্ররশক্ষণ প্রোন করা
হদয়দছ। রবদশর্জ্ঞ ও মাঠ জররপকারীদের সমন্বদয় নমুনার্ভি রনধ ষাররত রবশ্বরবদ্যালদয় প্রশ্নমালা রপ্র-সটস্ট ((Pretest) করা হদয়দছ।

2.12 তথ্যসাংগ্রদহর পদ্ধরত এবাং তথ্য সাংগ্রহকারীদের িারা মাঠ জররদপর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ
সকান প্রকার রবররত ছাড়া দুই সপ্তাদহ মাঠ পর্ ষায় সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। তথ্যানুসন্ধানকারীগণ রনধ ষাররত
রবশ্বরবদ্যালয় এলাকায় রগদয়রছদলন, সাংরিি অর রসয়ালদের সাদথ ও প্রকল্প কমষকতষাদের সাদথ আদলাচনা
কদরদছন এবাং তাদেরদক তথ্যসাংগ্রদহর উদেশ্য সম্পদকষ অবরহত কদরদছন এবাং আইএমইরি-এর রচঠির বরাত
রেদয় সকদলর সহদর্ারগতা কামনা কদরদছন। তথ্যসাংগ্রহকারীগণ তথ্য সাংগ্রদহর জন্য সাংরিি রবশ্বরবদ্যালয় ও
সাংস্থা সথদক উিরোতা রনব ষাচন করদবন। তেবচয়দনর রভরিদত উিরোতা রনব ষাচন করা হদয়দছ।
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তথ্যানুসন্ধানকারীগণ উিরোতাদের সাদথ আদলাচনা কদরদছন এবাং জররপ কাদজর জন্য তাদের মতামত
রনদয়দছন।
প্রদতেক মাঠ তথ্যানুসন্ধানকারীদক পররচয়পত্র সেয়া হদয়রছল মাঠ তথ্যানুসন্ধানকারীগণ প্রশ্নমালা ব্যবহার কদর
স্থানীয় সাংরিি প্রকল্প কমষকতষা, অর রসয়াল এবাং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরিবদগরষ রনকট সথদক রনরবড়ভাদব তথ্য
সাংগ্রহ কদরদছন।
মাঠ পর্ ষায় সথদক প্রকদল্পর বাস্তবায়নকৃত অঙ্গ, রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ, রবশ্বরবদ্যালয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়দনর সক্ষদত্র
কাদজর পররবীক্ষণ, ছাত্রদের অজষন সম্পদকষ তথ্য সাংগ্রহ কদরদছন।
তথ্য সাংগ্রহকারীগণ নমুনা মার ক উিরোতাদের রনকট সথদক প্রাইমারর তথ্য সাংগ্রহ কদরদছন। পরামশষকগণ তথ্য
সাংগ্রহ রনরবড়ভাদব তোররক কদরদছন। পাঁচটি সমীক্ষা েল তথ্য সাংগ্রদহ রনদয়ারজত রছল। প্ররত েদল দুইজন তথ্য
সাংগ্রহকারী এবাং একজন সুপারভাইজার রছদলন। সুপারভাইজারগণ তথ্য সাংগ্রদহর পাশাপারশ মাদঠ তথ্য সাংগ্রহ
কার্ ষক্রমও তোররক কদরদছন। তাঁরা প্রশ্নমালা সম্পােনা কদরদছন এবাং তথ্য সাংগ্রহকারী েলদক সব ধরদনর
সটকরনকোল এবাং লরজরস্টক সমথ ষন রেদয়দছন। সুপারভাইজার মাদঠ তথ্য সাংগ্রহকারীদের রনকট সথদক রেদনর
সশদর্ পূরণকৃত প্রশ্নমালা, সচক-রলস্ট সাংগ্রহ,রনরীক্ষা এবাং পরবতী রেদনর কাদজ উন্নয়ন ঘটাদত সদচি রছদলন। তথ্য
সাংগ্রহ কার্ ষক্রম কাগদজ কলদম পররচালনা করা হদয়দছ। সাংগৃহীত পূরণকৃত প্রশ্নমালা ই-সমইল/পত্র বাহক মার ত
ঢাকায় পরামশষকগদণর সকন্দ্রীয় অর দস সপ্ররণ করা হদয়দছ র্াদত পরবতী পেদক্ষপ দ্রুত গ্রহণ করা সম্ভব হদয়দছ।
তথ্য সাংগ্রহকারীদের জন্য রনদে ষশনা ম্যানুয়াল ততরর করা হদয়দছ র্াদত তথ্য সাংগ্রহকারীগণ েক্ষতার সাদথ
সাক্ষাৎকার রনদত পাদরন এবাং মানসম্পন্ন পদ্ধরত বজায় রাখদত পাদরন। সমাট 1৪ কমষরেবদস জররপ সম্পন্ন করা
হদয়দছ।

2.13 পরামশষকগণ কর্তক
ষ মাঠ পররেশষন
পরামশষকেদলর সকল সেস্যই মাঠ পররেশষন কদরদছন এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দনর মান তোররক কদর কাদজর মান
এবাং ক্রয় পদ্ধরত ইতোরে পরীক্ষা কদর কাদজর মাদনর উপর মন্তব্য কদরদছন। প্রকল্প রবশ্বরবদ্যালয় পররেশষন করা
হদয়দছ। মাঠ পররেশষনকাদল সাংরিি কমষকতষাদের সাদথ সাক্ষাৎ করা হয় এবাং অবকাঠাদমা পররেশষন করা হয়
এবাং প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর রিজাইন পর্ ষদবক্ষণ করা হদয়দছ এবাং রনমষাদণ সস রিজাইন অনুসরণ করা হদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা করা
হদয়দছ। র্রে রিজাইন অনুসরণ না করা হদয় থাদক তাহদল রিজাইন অনুসরণ না করার সর্ৌরিকতা রক জানদত
সচিা করা হদয়দছ এবাং পররবতষদনর ইরতবাচক ও সনরতবাচক রেকসমূহ মূল্যায়ন করা হদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়দন
অবকাঠাদমা ততরর, উন্নয়ন সময়সীমার রভরিদত প্রকদল্পর কাজসমূহ সম্পােন রবর্য়ক মূল্যায়ন করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর আওতায় ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে পর্ ষাদলাচনার জন্য প্ররতটি প্রকল্প র্ভি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক কমপদক্ষ ২টি
কদর সমাট ২0টি প্যাদকদজর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে পর্ ষাদলাচনা ও রবদির্ণ করা হদয়দছ। অবকাঠাদমা উন্নয়দন
অনুকূল পররদবশ সৃরি হদয়দছ রকনা, উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়দন আধুরনক প্রযুরি ব্যবহ্ণত হদচ্ছ রকনা, প্রধান সক্ষমতা
ও দুব ষলতা এবাং রকভাদব দুব ষলতা উিরণ করা হদয়দছ ইতোরে রবর্য় পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দছ।
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2.14 অবকাঠাদমা এর গুণমান পরীক্ষা
প্রদর্াজে সক্ষদত্র রবরভন্ন সঠিক পদ্ধরত ব্যবহার কদর প্রকদল্পর স্থাপনা ও অবকাঠাদমার মান রনরূপণ করা হদয়দছ।
সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ কাদজর গুণগত মান, উপকরদণর মান, সসবা প্রোদনর ধরন, রনমষাণকৃত অবকাঠাদমার
পররচ্ছন্নতা, পারন সরবরাহ এবাং স্যারনদটশন, কঠিন বজষে অপসারণ, ব্যবস্থাপনা ও রনরাপিা রনরিতকরণ, পররদবশ
এবাং রবদ্যমান সমস্যা বাস্তবায়দনর অবস্থার মূল্যায়ন করা হদয়দছ। স্থাপনা রনমষাদণর সময়াে ও হস্তান্তদরর সময়ও
মূল্যায়ন করা হদয়দছ।

2.15 প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর মান রনয়ন্ত্রণ
কর্তপষ ক্ষ এবাং পরামশষক েল উভদয়রই লক্ষে হল উচ্চ মাদনর মূল্যায়ন করা। কাজ সম্পােদনর শুরু সথদক সশর্ পর্ ষন্ত
সতকষ থাকদল উচ্চমাদনর পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। এর মদধ্য প্রধান কাজগুদলা হল - নমুনা রনধ ষারণ,
প্রশ্নপত্র ততরর, ভালমাদনর কমী রনদয়াগ, সঠিকভাদব জররপ কাজ পররচালনায় সকল সক্ষদত্র রনরবড়ভাদব তত্ত্বাবধান
ুঁ
ও পররবীক্ষণ করা, রনখুতভাদব
তথ্য রবদির্ণ করা। উচ্চমাদনর তথ্য এবাং রনখুতুঁ রবদির্ণ এবাং তদথ্যর উপস্থাপন
করা হদয়দছ। এর জন্য প্রশ্নাবলী ততররদত মাদনর উপর রবদশর্ মদনাদর্াগ প্রোন করা হদয়দছ। তথ্য সাংগ্রহকারীদের
মাদনর উপর রবদশর্ নজর রাখা হদয়দছ (রশক্ষাগত সর্াগ্যতা এবাং অরভজ্ঞতা), তথ্য সাংগ্রহকারীদের রনব ষাচন পদ্ধরত
ও তাদের প্ররশক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পুনরায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মাঠ পর্ ষাদয় পূরণকৃত প্রশ্নমালার সম্পােনা এবাং ভাল
কাদজর পুরস্কার এবাং খারাপ কাদজর রতরস্কাদরর ব্যবস্থা রাখা হদয়দছ।

2.16 স াকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD) ও মুখ্য ব্যরিবদগরষ মতামত (KII)
ককছু সামারজক আচরণ রদয়দছ সর্গুরল সুসাংগঠিত সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম উেঘাটিত হয় না। এ জন্য স াকাস গ্রুপ
আদলাচনা করা হয়। সজেষ্ঠ সপশাজীবীর তত্ত্বাবধাদন স াকাস গ্রুপ আদলাচনা একজন অরভজ্ঞ ও েক্ষ োরসরলদটটর
এর মাধ্যদম পররচালনা করা হদয়দছ। আদলাচনাটি সটপ সরকি ষাদরর মাধ্যদম সরকি ষ করা এবাং রলরখতভাদবও সনাট
করা হদয়দছ। অরভজ্ঞ একজন সেস্য বা োরসরলদটটর িারা গুরুত্বপূণ ষ পদয়ন্টগুদলা রলরপবদ্ধ করা হদয়দছ। প্রারপ্তগুদলা
মাদঠর সরকি ষ সর্মন - অরিও সরকি ষ ও সনাট সথদক গৃহীত হদয়দছ। মান সম্পন্ন তথ্য উপাি সাংগ্রদহর জন্য
আদলাচনার স্থদলই মুখ্য তথ্যোতাদের রনকট সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। প্ররত প্রকল্প রবশ্বরবদ্যালয় সথদক ২টি
কদর সমাট 10টি স াকাস গ্রুপ আদলাচনা করা হদয়দছ। প্ররতটি স াকাস গ্রুপ আদলাচনায় ৮-১০ জন ব্যরিবদগরষ
সমন্বদয় পররচালনা করা হদয়দছ।

2.17 অাংশগ্রহণমূলক মূল্যায়দনর জন্য সাংরিি ব্যরিবগ ষ রনদয় মাঠ পর্ ষাদয়র কমষশালা
19 এর কারদণ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অধীদন তথ্য সাংগ্রহকাদল প্রকল্প রবশ্বরবদ্যালদয় একরেদনর
অাংশগ্রহণমূলক কমষশালার পররকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়রন।
COVID

2.18 তথ্য-উপাি প্ররক্রয়াজাতকরণ, রবদির্ণ ও প্ররতদবেন প্রণয়ন
তথ্য উপাি সাংগ্রহ ও তথ্য করম্পউটার এরর যুগপেভাদব করা হদয়দছ র্াদত সময়মত কাজটি সম্পােন করা র্ায়।
মাদঠর কাজ সম্পােদনর পর সম্পূণ ষ প্রশ্নমালাগুদলা পরামশষকদের রনকট োরখল করা হদয়দছ র্াদত তারা
তাৎক্ষরণকভাদব প্ররক্রয়াজাত করদত পাদরন। প্ররক্রয়াজাতকরদণর মদধ্য রছল সকন্দ্রীয়ভাদব সম্পােনা, মুি
প্রশ্নমালার উির, তথ্য-উপাি তারলকার্ভিকরণ ইতোরে। রেদকাদয়রি সটরবল ততরর করা হদয়দছ র্াদত সকল
ভোররদয়বল এবাং প্রদয়াজনীয় ক্রস সটরবল জররদপর উদেশ্য সারধত হয়।
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প্রকদল্পর সারব ষক সরচত্র-অবস্থা সবািা এবাং উপলরি করার জন্য প্রকদল্পর রবর্য়বস্তু, উদেশ্য, প্রকদল্পর রক্রয়াকলাপ,
বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝরুঁ ক, প্রকদল্পর সময়কাল, ব্যয়, অজষন, ইতোরে, রবদবচনা করা হদয়দছ।
উদিখদর্াগ্য ও সারব ষক সরচত্র এবাং প্রকদল্পর রবরভন্ন কার্ ষক্রদমর সক্ষমতা, দুব ষলতা, সুদর্াগ এবাং ঝরুঁ ক বুিদত
অরভজ্ঞতামূলক তথ্য ও সসদকন্ডারর সরকি ষগুদলাদক সমন্বদয়র মাধ্যদম SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity and Threat) রবদির্ণ করা হদয়দছ।
S=Strength

W=Weakness
SWOT

O=Opportunity T=Threat

2.19 ঝরুঁ ক রনরসন ব্যবস্থা
সমীক্ষা েলটি অপ্রতোরশত ঝরুঁ কর সমাকাদবলায় রনদম্নাি রবর্য়গুদলা প্রস্তাব হদয়দছ।
সাররণ 2.12: ঝরুঁ ক রনরসন ব্যবস্থা
রচরিত ঝরুঁ ক
অপ্রতোরশত ঘটনাসমূহ
প্রাকৃরতক দুদর্ ষাগ, আবহাওয়ার এবাং জলবায়ুর
অবস্থা পররবতষদনর কারদণ অপ্রতোরশত
পররবতষন।
সশস্ত্র িন্দ্ব, ঘমষঘট এবাং রাজবনরতক অরস্থরতা
এবাং সরকার কর্তষক সর্ সকান ধরদনর রনদর্ধাজ্ঞা
স্বাস্থে এবাং সুরক্ষা/েলগত ব্যবস্থা

সম্ভব্য রনরসন পদ্ধরতসমূহ
অপ্রতোরশত দুঘ ষটনা এড়াদত সূদর্ ষােয় এবাং সূর্ ষাস্ত এর পর গারড় না চালাদনা
অপ্রতোরশত প্রাকৃরতক দুদর্ ষাগ, আবহাওয়ার এবাং জলবায়ু অবস্থা এড়াদত
রনয়রমত আবহাওয়ার পূব ষাভাস এর খবর রাখা হয়
মাঠ পর্ ষাদয় কাজ শুরু করার আদগ সথদক সরকারর কমষকতষাবৃদন্দর সাদথ
রনয়রমত সর্াগাদর্াগ বজায় রাখা
ইউসু এন্ড এদসারসদয়টস্ এর অভেন্তরীণ টিম, তথ্য সাংগ্রদহর জন্য সাংরিি
কাদজর অরভজ্ঞতা আদছ এমন তথ্য সাংগ্রহকারী রনব ষাচন কদর থাদক। মাঠকমষ
চলাকালীন সমদয়, র্রে সকান তথ্য সাংগ্রহকারী অসুস্থ হদয় পদড়ন বা সর্
সকান ধরদনর জরুরর মুহূদতষ অভেন্তরীণ টিম তথ্য সাংগ্রহকারী পররবতষন
করদবন। আমাদের সাংস্থার নীরতদত তথ্য সাংগ্রহকারীদের স্বাস্থে এবাং সুরক্ষা
ব্যবস্থাপনা এবাং প্রদয়াগ ব্যবস্থাপনার সুেস্ট নীরত রদয়দছ। এটি আমাদের
সাংস্থার মান এবাং পররদবশ সম্পদকষ সুেস্ট ধারনা প্রকাশ কদর।

2.20 খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন
টিম রলিাদরর সনর্তদত্ব পরামশষকগণ তথ্য উপাি রবদির্ণ কদরদছন এবাং একটি বণ ষনামূলক প্ররতদবেন প্রস্তুত
কদরদছন। প্ররতদবেনটি প্রকদল্পর উপাোনসমূহ উদিখপূব ষক সভৌত ও আরথ ষক রেদকর মূল্যায়দন গুরুত্ব আদরাপ করা
হদয়দছ। প্রকৃত অজষন এবাং লক্ষেমাত্রা পর্ ষদবক্ষণ করার জন্য, প্রকদল্পর র্াবতীয় কাজ অনুদমারেত সাংদশারধত
উন্নয়ন প্রকল্প সপ্রা মষা (RDPP) অনুর্ায়ী হদয়দছ রক না তা র্াচাই ও পর্ ষাদলাচনা করা, প্রকদল্পর র্াবতীয় কমষকাণ্ড
উহার লক্ষেমাত্রা অজষন করদত পারদছ রক না তা মূল্যায়ন, রবদির্ণ ও পর্ ষাদলাচনা করা, প্রকদল্পর বাস্তবায়ন ও
লক্ষেমাত্রা অজষদন সাংরিি মন্ত্রণালয় এবাং বাস্তবায়ন সাংস্থাদক প্রদয়াজনীয় সুপাররশমালা প্রণয়ন করা; প্রকদল্পর
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র্াবতীয় ক্রয় প্ররক্রয়া সম্পােদনর জন্য (েরপত্র আহ্বান, েরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধরত, অনুদমােন ইতোরে), প্রকদল্পর
SWOT রবদির্ণ, রপরপআর ২০০৮ অনুর্ায়ী হদয়দছ রকনা তা রনরূপণ করা, প্ররতদবেন অবশ্যই প্রভাব মূল্যায়দনর
লা ল এবাং সুপাররশসমূহ সাংরিি মন্ত্রণালয় এবাং বাস্তবায়ন সাংস্থাদক ভরবষ্যৎ প্রকল্প সঠিকভাদব বাস্তবায়দন
প্রদয়াজনীয় রনদে ষরশকা প্রোন করা হদয়দছ।

2.21 জনবল ও সহায়ক সুরবধাসমূহ
জনশরি: কমষ পদ্ধরত এবাং কমষ পররকল্পনার উপর রভরি কদর সাররণ 2.13 এবাং সাররণ 2.14 এ জনশরি
উপস্থাপন করা হদয়দছ। সাররণ 2.13 এ বরণ ষত জনশরি রবদশর্জ্ঞ রহদসদব এবাং সাররণ 2.15 এ বরণ ষত জনশরি
মাঠ কমী ও সাদপাট ষ স্টা রহদসদব কাজ কদরদছন।
সাররণ 2.13: রবদশর্জ্ঞদের সময় কাল
রবদশর্জ্ঞদের নাম
প্রদকৌশলী সমাঃ মাকছুেল আরমন
প্রদকৌশলী সমাঃ রর কুল ইসলাম
িঃ সেল্লুর রহমান
িঃ সহলাল উরেন আহদমে

পেরব
টিম রলিার
রসরভল ইরিরনয়ার
সসারসওলরজস্ট
পররসাংখ্যানরবে

সময় কাল (মাস)
3.50
১.৫০
১.৫০
১.00

মাঠ পর্ ষাদয় তথ্য সাংগ্রহ ও এ রজরি সম্পন্ন করা, সিটা ব্যবস্থাপনা এবাং অন্যান্য কাদজ সহায়তা করার জন্য
সাররণ 2.13-এ বরণ ষত মাঠ কমী ও সাদপাট ষ স্টা রনদয়াগ করা হদয়রছল।
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র্ততীয় অধ্যায়

লা ল পর্ ষাদলাচনা
প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক রববরণ, অগ্রগরত ও পর্ ষাদলাচনা

৩.১

প্রকদল্পর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় ও রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন সহ সমাট ৬টি উপ-প্রকল্প রছল। ৫টি
রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদতেকটিদত একারধক অদঙ্গর সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ, পণ্য ক্রয় সরবরাহ কাজ অন্তর্ভষি রছল
এবাং কাজগুরল বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। বাস্তবায়নকৃত কাজসমূহ প্ররতষ্ঠান ওয়ারী সভৌত কাদজর তারলকা, পররমাণ
ও আররিরপরপ অনুর্ায়ী ব্যয় সাংক্রান্ত তদথ্যর রববরণ সাররণ নাং ৩.১ এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ ৩.১: উপ-প্রকদল্পর নাম, সভৌত কাদজর নাম, আররিরপরপ অনুসাদর লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগরতর পররমাণ

১
২
৩
৪

৫

উপ-প্রকদল্পর নাম

কাদজর ধরন

বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
রাজশাহী প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
খুলনা প্রদকৌশল ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়

একাদিরমক ভবন রনমষাণ

ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয়

সভৌত কাজ
লক্ষেমাত্রা
অজষন
ষ
(বগ ষ রমটার) (বগরমটার)
1394
1394

অগ্রগরত
(%)
100

একাদিরমক ভবন রনমষাণ

৬৪০০

৬৪০০

100

একাদিরমক ভবন রনমষাণ

6000

6000

100

(১) বতষমান একাদিরমক ভবদনর সম্প্রসারণ
(২) কারখানা ভবন রনমষাণ
(৩) অভোন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ
(৪) ইউটিরলটি সারভষস রনমষাণ
(১) বতষমান একাদিরমক ভবদনর উর্ধ্ষমূখী সম্প্রসারণ
(২) ল্যাবদরটরী ও কারখানা ভবন রনমষাণ
(৩) অভেন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ (রমটার)

4400
2300
485
136
4000
4001
20

4400
2300
485
136
4000
4001
20

100
100
100
100
100
100
100

উপ-প্রকল্প সমাপ্ত প্ররতদবেন রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কর্তক
ষ গৃহীত প্ররতটি প্রকল্প রবশ্বরবদ্যালদয়রই
অবকাঠাদমা রনমষাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হদয়দছ।
রনমষাণ কাজ ছাড়াও আরও অঙ্গ রছল। উপ-প্রকল্প অনুসাদর অন্যান্য অঙ্গসমূদহর বাস্তবায়ন অগ্রগরত সাররণ নাং ৩.২
এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ ৩.২: রনমষাণ কাজ ছাড়া অন্য অদঙ্গ বাস্তবায়ন অগ্রগরত
কাদজর
রববরণ

রবশ্বরবদ্যালয়সমূহ
বুদয়ট
চুদয়ট
রুদয়ট
কুদয়ট
ডুদয়ট
লক্ষেমাত্রা অজষন অগ্রগরত লক্ষেমাত্রা অজষন অগ্রগরত লক্ষেমাত্রা অজষন অগ্রগরত লক্ষেমাত্রা অজষন অগ্রগরত লক্ষেমাত্রা অজষন অগ্রগরত
15
15 100 19.60 19.60 100
15
15 100
15
15 100
23 23 100

1 উচ্চতর
গদবর্ণা ও
প্ররশক্ষণ
২ বই ও জান ষাল
15
15
৩ সসরমনার ও
10
10
ওয়াকষশপ
৪ প্ররশক্ষণ ও
0
0
উপকরণ
৫ কাররকুলাম
38
38
সিদভলপদমন্ট
এরক্ররিদটশন
৬ করন্টদজরি
21.65 21.65
7 তবজ্ঞারনক
1767.53 1767.53
র্ন্ত্রপারত ক্রয়
৮ অর স
র্ন্ত্রপারত ক্রয়
৯ আসবাবপত্র
ক্রয়

100
100

38
10

38
10

100
100

15
15

15
15

100
100

55
8

55
8

100 64.75 64.75
100
9
9

100
100

0

4.57 4.57

100

11

11

100

10

10

100

15

15

100

100

6.79 6.79

100

15

15

100

20

20

100

11

11

100

100 38.95 38.95
100 2508 2508

100
100

10

10

100

100

100

1.50 1.50

100

100 25.53 25.53
100 1128.94 100
0

100
5.89
5.89
0 1466.85 1466.85

0

0

46.04 46.04

100

68.60

68.60

45.50 42.47

উৎস: রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরী করমশন কর্তষক সমাপ্ত প্ররতদবেন।
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প্ররতটি উপ-প্রকল্পই পণ্য ক্রয় ১০০% অরজষত হদয়দছ। আরথ ষক অগ্রগরতও ১০০% অরজষত হদয়দছ। প্রকদল্পর
বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রথম বছরগুরলদত কম রছল। পরবতী বছরগুরলদত অগ্রগরত বৃরদ্ধ সপদয়দছ।
প্রকদল্প সামরগ্রক আরথ ষক অজষন ৯৯.৮৩% হদয়দছ। ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অব্যরয়ত রদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়ন অর দসর
জন্য বরােকৃত ৩৮.০০ লক্ষ টাকার মদধ্য উি টাকা অব্যরয়ত রদয়দছ এবাং উি টাকা ২৮/৯/২০১৬ তাররদখ
বাাংলাদেশ ব্যাাংদক ৫১৪১৩ নাং চালাদনর মাধ্যদম জমা প্রোন করা হদয়দছ। সভৌত অগ্রগরতর সক্ষদত্র প্রকদল্পর লক্ষে
অনুর্ায়ী পাঁচ প্রদকৌশল ও প্রযুরি বরশ্ববরদ্যালদয় (বুয়দট, চুয়দট, রুয়দট, কুয়দট ও ডুয়দট) চারটি নতুন একািদমী
বরভাগ চালু করা হদয়দছ এবাং সকল রবভাদগয় ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করদছ। অগ্রগরত রবদবচনায় বলা র্ায় সর্ সভৌত
অগ্রগরত শতভাগ অরজষত হদয়দছ।
সাররণ ৩.৩: অঙ্গরভরিক বাস্তব ও আরথ ষক লক্ষেমাত্রা ও অগ্রগরত (হাল নাগাে রিরপরপ/আররিরপরপ)
(লক্ষ টাকায়)
কাদজর ধরন (রিরপরপ/
আররিরপরপ অনুসাদর)
1

একক
2

1

রপআইইউ এর কমষকতষা

04 পে

2

রপআইইউ এর কমষচারী

3
4

রপআইইউ এর অর স ভাড়া
সস্টশনারর

03
পে
লট

5

উচ্চতর গদবর্ণা এবাং
এলএস
প্ররশক্ষণ (সেদশ এবাং রবদেদশ)
ক্রয়কৃত বই ও পরত্রকা
লট
সসরমনার এবাং কমষশালা
এলএস

6
7
8

প্ররশক্ষদণর জন্য কাঁচামাল
ক্রয়
পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবাং স্বীকৃরত

লট

4

4.00 04 পে

00 25.50 লট (0.17)

00 20.35 লট (0.17)

87.60 এলএস
(0.58)
191.75 লট (1.28)
52.00 এলএস
(0.35)
40.57 লট (0.27)

87.60 এলএস
(0.58)
191.75 লট (1.28)
52.00 এলএস
(0.35)
40.57 লট (0.27)

র্ন্ত্রপারত এবাং তবজ্ঞারনক
সরিামারে ক্রয়
1২ অর স সরিামারে ক্রয়

রপস
রপস

3.00 8 রপস

রপস

189.90 3475 রপস

১৪

ারন ষচার ক্রয়
একাদিরমক ভবন রনমষাণ

১৫ রবদ্যমান একাদিরমক

ভবনগুরলর সম্প্রসারণ

1৬ কমষশালা ভবন রনমষাণ

17 অভেন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ
18 ইউটিরলটি পররদসবা

সমাট অনুোন

বগ ষ
রমটার
বগ ষ
রমটার
বগ ষ
রমটার
রমটার
লট
100%

6

1.87 04 পে
4.91 03 পে

এলএস

1৩

5

7.00 03 পে

10 করন্টনদজরি
1১

প্রকৃত অগ্রগরত

অনুসাদর)
3

90.79 এলএস
(0.61)
118.02 এলএস
(0.79)
8012.36 943 রপস

9

এলএস

লক্ষে (রিরপরপ/ আররিরপরপ

90.79 এলএস
(0.61)
107.38 এলএস
(0.79)
8012.36 943 রপস
00 187.99

2765.55 13794 বগ ষ 2765.55
রমটার
1513.35 8393 বগ ষ 1513.35
রমটার
1524.23 6300 বগ ষ
1524.23
রমটার
63.52 4675
63.52
রমটার
310.86 লট (2.07)
310.86
15000.00 10%
14975.08

রবচুেরতর কারণ
(+)
7

2.13 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
2.09 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
5.15 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
সকান রবচুেরত সনই
10.64 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
সকান রবচুেরত সনই

3 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
3442 রপস 1.913 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল
13794 বগ ষ সকান রবচুেরত সনই
রমটার
8393 বগ ষ সকান রবচুেরত সনই
রমটার
6300 বগ ষ সকান রবচুেরত সনই
রমটার
4675
সকান রবচুেরত সনই
রমটার
লট (2.07) সকান রবচুেরত সনই
99.83
24.92 লক্ষ টাকা
অব্যরয়ত রছল

রবঃদ্রঃ বরােকৃত ৩৮.০০ লক্ষ টাকা সথদক ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অপররবরতষত রছল র্া প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনটদক (ইউরজরস) স রত সেওয়া
হদয়দছ, র্া রজওরব-র চালান নাং ৫১৪১৩ তাররখ ২৮-৯-২০১৬ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মরতরিল, ঢাকা।
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৩.২

অথ ষবছর অনুর্ায়ী প্রকদল্পর বরাে এবাং অগ্রগরত

অথ ষবছর অনুর্ায়ী প্রকদল্পর বরাে ও অগ্রগরত রবর্য়ক তথ্য নীদচর সাররণ ৩.৪ এ উপস্থাপন করা হদলা। উরিরখত
তথ্য সথদক সেখদত পাওয়া র্ায় সর্ সশদর্র ২ অথ ষবছদর বরাে রছল সবদচদয় সবরশ এবাং অগ্রগরতও সবরশ
পররলরক্ষত হদয়দছ।
সাররণ 3.4: প্রকদল্পর আরথ ষক বৎসর অনুর্ায়ী সাংদশারধত এরিরপ বরাে এবাং অগ্রগরত

অথ ষ বছর

বরাে গ্রহণ এবাং লক্ষে
সমাট
টাকা রপএ বাস্তব

অথ ষ ছাড়

(%)

(লক্ষ টাকায়)

আসল খরচ এবাং বাস্তব অগ্রগরত
সমাট
টাকা
রপএ বাস্তব
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009-10
250.00
250.00 -1.67
250.00
250.00
250.00 -1.66
2010-11
1500.00
1500.00 -10.00
1500.00
1500.00
1500.00 -10.00
2011-12
1500.00
1500.00 -10.00
1500.00
1498.47
1498.47 -9.99
2012-13
1225.00 1225.00 -8.17 1225.00
1221.27
1221.27 -8.14
2013-14
1500.00
1500.00 -10.00
1500.00
1494.94
1494.94 -9.97
2014-15
3500.00 3500.00 -23.33 3500.00 3494.62 3494.62 -23.30
2015-16
5525.00 5525.00 -- 36.83 5525.00
5515.78
5515.78 -36.77
সমাট
15000.00 15000.00 -- 100.00 15000.00 14975.08 14975.08 -99.83
রবঃদ্রঃ বরােকৃত ৩৮.০০ লক্ষ টাকা সথদক ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অপররবরতষত রছল র্া প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনটদক (ইউরজরস)
স রত সেওয়া হদয়দছ, র্া রজওরব-র চলান নাং ৫১৪১৩ তাররখ ২৮-৯-২০১৬ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মরতরিল, ঢাকা।

3.৩

প্রকদল্পর ক্রয় সাংক্রান্ত রবরবধ তথ্য পর্ ষাদলাচনা ও রবদির্ণ

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কাদজর অন্যতম অাংশ রহদসদব ক্রয় সাংক্রান্ত রবর্দয় তথ্য আহরণ, তদথ্যর মূল্যায়ন ও
পর্ ষাদলাচনা একটি গুরুত্বপূণ ষ কার্ ষক্রম। আররিরপরপদত পণ্য, কাজ এবাং পররদসবারে ক্রদয়র জন্য পররকল্পনা
রদয়দছ। মূল্যায়ন কাদজর অাংশ রহদসদব আমরা সচিা কদররছ ক্রয় প্ররক্রয়াগুদলা রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর
২০০৮ এর রনদে ষশাবলীর আদলাদক েরপদত্রর আহবান, েরপদত্রর মূল্যায়ন, অনুদমােদনর পদ্ধরত, চুরিপত্র প্রোন,
ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/সসবা েরপদত্রর রনদে ষশনা অনুর্ায়ী সেরসর দকশন/ রবওরকউ/ টিওআর, গুণমান এবাং পররমাণ
পর্ ষদবক্ষণ কদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ র্া এই অধ্যাদয় পর্ ষাদলাচনা করা হদয়দছ।

3.3.1 তথ্য আহরণ
পররকল্পনায় সব কার্ ষ ওটিএম (OTM) পদ্ধরতদত ক্রদয়র পররকল্পনা রদয়দছ। ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রদহর জন্য ক্রয়
কাদজ সাংরিি ব্যরিবদগরষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সাংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকার প্রোনকারী ব্যরিবগ ষ হদলন পররচালক,
উপ-পররচালক, প্রধান প্রদকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, রনব ষাহী প্রদকৌশলী, সহকারী প্রদকৌশলী ও সহকারী
পররচালক। উিরোতাদের পেরব সাররণ নাং 3.5 এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.5 উিরোতাদের পেরব
১
২
৩
৪
৫
৬

উিরোতাদের পেরব
পররচালক
উপ-পররচালক
প্রধান প্রদকৌশলী
তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী
সহকারী পররচালক
অন্যান্য
সমাট

সাংখ্যা
2
3
2
1
10
2
20

শতাাংশ
10.00
15.00
10.00
5.00
50.00
10.00
100.00
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সর্ সব পণ্য বা কার্ ষ ক্রদয়র তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ তার তথ্য সাররণ 3.6 এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.6: ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য
1
২
৩
৪
৫
৬
৭
9
10
11
12

ক্রদয়র ধরন
ওয়াকষশপ ভবন
ওদয়রিাং কোি স টওয়ার
তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত
নতুন একাদিরমক ভবদনর র্ততীয় তলা রনমষাণ
প্ররকউরদমন্ট অব সমরশনারীজ
UV/VIS Spectro Photo Meter
Adhesion of Finish Tester
Electrical Works for PME
Spin Cutting, Shopping , Rolling, Sieve
XRD, Skinning, Electron Machine,
Microscope Machine
SEM, XRD, Machine

সমাট

সাংখ্যা
2
1
3
6
1
1
1
2
1
1

শতাাংশ
10.00
5.00
15.00
30.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00

1
20

5.00
100.00

3.3.2 তথ্য পর্ ষাদলাচনা
সকল উিরোতাই জারনদয়দছন েরপত্র রবজ্ঞাপন ওদয়ব সাইদি প্রকাশ করা হদয়দছ। ১০০% উিরোতা জারনদয়দছন
েরপত্র সখালা ও মূল্যায়ন করমটি রছল। েরপত্র মূল্যায়ন করমটিদত েরপত্র সখালার ১ জন সেস্য রছদলন। েরপত্র
আহ্বাদনর পূদব ষ েরপদত্রর অনুদমােদনর প্রদয়াজন। সকল সক্ষদত্র সাংরেি রবশ্বরবদ্যালদয়র উপাচার্ ষ েরপত্র অনুদমােন
কদরদছন।
প্ররতটি সভৌত কাজ ও পণ্য ক্রদয়র তথ্য কর্তপষ ক্ষ পৃথকভাদব েরপত্র আহবান কদররছদলন এবাং েরপত্রগুদলা
জমাোদনর জন্য সময় রনধ ষারণ কদর রেদয়দছন। প্ররতটি েরপত্রই জাতীয় পর্ ষাদয় আহ্বান করা হদয়রছল। সকল
েরপত্রই উন্মুি েরপত্র পদ্ধরত অনুসরণ করা হদয়রছল। েরপত্র জমাোদনর জন্য কমপদক্ষ ২১ রেন সময় প্রোন করা
হদয়রছল র্া রপরপআর এর সাদথ সঙ্গরতপূণ ষ। প্রাপ্ত েরপদত্রর আহবাদনর তাররখ এবাং জমাোদনর তাররখ পর্ ষাদলাচনা
করা হদয়দছ এবাং সেখা রগদয়দছ সর্ প্রেি সময় ২১ রেদনর কম নয়।
প্ররতটি েরপদত্রর রবজ্ঞরত (সনাটিশ) জাতীয় একারধক তেরনক ও স্থানীয় পরত্রকায় ছাপা হদয়ছ। েরপত্রসমূহ পরত্রকায়
ছাপাদনার রচত্র সাররণ নাং 3.7 এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.7: েরপদত্রর রবজ্ঞরপ্ত পরত্রকায় প্রকাদশর রচত্র
১
২
৩

পরত্রকার সাংখ্যা
২
৩
সমাট

েরপদত্রর সাংখ্যা
10
10
20

শতাাংশ
50.00
50.00
100.00

উিরোতাগণ জারনদয়দছন েরপত্র সখালার ও মূল্যায়দনর করমটি রছল এবাং প্ররতটি েরপত্র সখালার সময় মূল্যায়ন
করমটির একজন সেস্য রছদলন। মূল্যায়ন করমটিদত েরপত্র সখালা করমটির সেস্য সাংখ্যা 20 ও শতাাংশ ১০০।
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েরপদত্র েরপদত্রর তবধ্যতার সময় উদিখ করা রছল। েরপদত্রর তবধ্যতার সময় ৬০-১৮০ রেন রছল। েরপত্র তবধ্যতার
তথ্য সাররণ 3.৮ এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.৮: েরপত্র তবধ্যতার রচত্র
১
২
৩
৪
5

েরপত্র তবধ্যতার সময় (রেন)
60
90
100
120
180
সমাট

সাংখ্যা
1
4
3
10
2
20

শতাাংশ
5.00
20.00
15.00
50.00
10.00
100.00

প্রাপ্ত তথ্য সথদক সেখা র্ায় সর্, কার্ ষাদেশ মূল্য কাদজর প্রাক্করলত ব্যয় এর সাদথ রভন্নতা রদয়দছ। সমাট ২০টি
েরপদত্রর মদধ্য ৯টি েরপদত্রর প্রাক্করলত ব্যয় ও কার্ ষাদেশ মূল্য সমান। প্রাক্করলত ব্যদয়র সচদয় কমরছল ৬টি েরপত্র।
রনম্ন েরপত্র ১-১০% এর মদধ্য রছল। অন্যরেদক ৫টি েরপদত্রর কার্ ষাদেশ মূল্য প্রাক্করলত মূূ্দল্যর সচদয় সবরশ রছল।
৫টি সক্ষদত্র প্রাক্করলত মূদল্যর সচদয় ১-১০% এর মদধ্য রছল।
প্রাপ্ত তথ্য সথদক সেখা র্ায় সর্ ১৬টি েরপদত্রর উিীণ ষ েরোতাদের সাদথ চুরি তবধ্য সমদয়র মদধ্য সম্পােন করা
হদয়দছ। ৪টি েরপত্র বরধ ষত সমদয়র মদধ্য সম্পােন করা হদয়দছ। কাদজর ধরন অনুর্ায়ী কমষসম্পােদনর অনুদমারেত
সমদয়র রভন্নতা রদয়দছ। এই সময় ৬০-৪৫০ রেন রছল। ১৪টি (৭০%) েরপদত্রর কাজ অনুদমারেত সমদয়র মদধ্য
সশর্ হদয়দছ। বারক ৩০% েরপদত্রর কাজ অনুদমারেত সমদয়র মদধ্য সশর্ হয় নাই। তদব কাজগুরল বরধ ষত সমদয়র
মদধ্য সশর্ হদয়দছ। সময়মত কাজ সশর্ না হওয়ার কারণসমূহ হদলা – আরথ ষক সাংকট (১০%), রনমষাণ সামগ্রীর
অপ্রতুলতা (২০%), জায়গার স্বল্পতা (৫%), ড্রইাং ও রিজাইন প্রারপ্তদত সময়দক্ষপণ (৩০%), প্ররতকূল আবহাওয়া
ও এবাং ম্যানু োকচারদের গ্রীদের ছুটি (৫%)। সকল উিরোতাই (১০০%) জারনদয়দছন কাদজর গুণগত মান
রক্ষাদথ ষ মালামাল পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা করা হদয়দছ।

৩.3.৩ ক্রয় সাংক্রন্ত সকস স্টারি
অবকাঠাদমার নাম: খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি বরশ্ববরদ্যালয়দর কারখানা ভবন রনমষাণ
ষ
উি কাদজর ব্যয় রছল ৫১০.৭৩ লক্ষ টাকা। কারখানা ভবনটি ২৩০০ (বগরমটার)
রনমষাদণর জন্য ৪/২/২০১৩
তাররদখর েরপত্র আহবান করা হয়। েরপত্র রতনটি পত্ররকার মাধ্যদম প্রোন করা হয়। পরত্রকা রতনটি হদলা
(১) তেরনক প্রভাত (৫/২/২০১৩) (২)The Daily Today (৬/২/২০১৩) এবাং (৩) তেরনক পূষবাঞ্চল (৫/২/২০১৩), এ
ছাড়াও েরপত্র রবজ্ঞরপ্ত ওদয়য়ব সাইদট প্রকাশ করা হয়। েরপত্র আহবাদনর রেন সথদক েরপত্র জমাোদনর জন্য ২৮
রেন সময় ধ ষার্ করা হয়। র্া রপরপআর ২০০৮ ও রপরপএ ২০০৬ এর সাদথ সঙ্গরতপূণ ষ। এবার েরপত্র গ্রহণ ও
জমাোদনর জন্য ৩/৩/২০১৩ তাররখ ধার্ ষ করা হয়।
েরপত্র সখালার করমটি রছল এবাং মূল্যায়ন করমটিদত েরপত্র সখালার ১ জন সেস্য রছদলন। চারটি প্ররতষ্ঠান েরপত্র
জমাোন কদর। ৩/৩/২০১৩ তাররদখ সবলা ৩:৩০ ঘটিকায় েরপত্রগুরল সখালা হয়। েরপদত্রর তবধ্যতার সময় কাল
রছল ১৮০ রেন। কর্তপষ ক্ষ েরপত্র সখালা সথদক ১৫ রেদনর মদধ্য কার্ ষাদেশ প্রোন করদন।
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কার্ ষাদেশ মূল্য রছল ৫১০.৭৩ লক্ষ টাকা। কাজটি সম্পােদনর জন্য ৫৪০ রেন সময়কাল ধার্ ষ করা হয়। প্রকৃত পদক্ষ
কাজটি ৫১০.৭০ লক্ষ টাকায় সমাপ্ত হয়। কাজটি রনধ ষাররত সমদয়র মদধ্যই সমাপ্ত হদয়দছ কাদজর গুণগত মান
রক্ষাদথ ষ রনমষাণ সামগ্রী পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা করা হদয়দছ।
অবকাঠাদমার বতষমান অবস্থা ও ব্যবহার: বতষমাদন অবকাঠাদমাটির অবস্থা ভাল বদল প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষাগাদর
র্ন্ত্রপারতর সাংখ্যা ক্রয়কৃত সাংখ্যার সাদথ রমল রছল। পরীক্ষাগাদর পররদবশ আপাত দৃরিদত অনুকূল রছল।
পরীক্ষাগাদর অরিরনব ষাপক ব্যবস্থা রছল এবাং বজষে স লার জন্য পৃথক পৃথক রবন রছল। চামড়াজাত পণ্য প্ররক্রয়া
করার জন্য রবর্াি রাসায়রনক পোথ ষ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রছল। কারখানা ভবনটি ভালভাদব ব্যবহৃত হদচ্ছ।

3.4

প্রকদল্পর লগ সেদমর আদলাদক পররমাণ, লা ল ও প্রভাব (Output, Outcome ও Impact)
পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ

প্রকদল্পর মূল লক্ষে প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় সমূদহ (বুদয়ট, চুদয়ট, রুদয়ট, কুদয়ট এবাং ডুদয়ট) চারটি নতুন
একাদিরমক রবভাগ স্থাপন র্া স লভাদল সম্পন্ন হদয়দছ। অবকাঠাদমার গুণগত মান সদন্তার্জনক। সভৌত
পর্ ষদবক্ষদণর লা ল রহদসদব সেখা র্াদচ্ছ সর্ সকল অবকাঠাদমাগুদলা সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামতসহ
ভাল অবস্থাদন আদছ। সকাথাও সকাথাও রিরজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষে মারি-রমরিয়ার মাধ্যদম পাঠোন
কমষসূরচ চালু হদয়দছ র্া একটি মহৎ উদদ্যাগ। সমাপ্ত রনমষাণ কাদজর গুণগত মান সদন্তার্জনক প্রতীয়মান হদয়দছ।
সারব ষক রবদবচনায় প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত অবকাঠাদমার কাদজর মান গ্রহণদর্াগ্য।
প্রকদল্পর উদেশ্য প্রদকৌশল ও প্রযুরি রশক্ষার রবরভন্ন শাখায় উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নত করা র্া
ইদতামদধ্য অরজষত হদয়দছ কারণ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত মান সম্পন্ন গদবর্ণাগার স্থাপন করা
হদয়দছ সর্খাদন রশক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ রনয়রমত গদবর্ণা কাদজ ব্যস্ত রদয়দছন। অপররেদক গুণগত উচ্চরশক্ষা ও
গদবর্ণার জন্য পররদবদশর উন্নয়দনর উদেদশ্য সাংরিি রবভাদগ রনয়রমত ছাত্র-ছাত্রী ভরতষ হয়। এখান সথদক উিীণ ষ
হওয়া রশক্ষাথীগণ রবরভন্ন সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন সুনাদমর সরহত কাজ করদছ।
প্রকল্পটির কারিত লা ল হদলা সর্ প্রকল্পটি রশক্ষাথী, রশক্ষক এবাং গদবর্কদের জন্য রশক্ষা ও গদবর্ণার সুদর্াগ
বৃরদ্ধ করদব প্রকৃত অদথ ষ সুষ্ঠুভাদব বাস্তবারয়ত হদয়দছ। গ্লাস ও রসরারমদকর জন্য বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালদয় এখন রবশ্বমাদনর গদবর্ণাগার প্ররতরষ্ঠত হদয়দছ। এছাড়াও রিপাট ষদমন্ট অব সপদরারলয়াম এন্ড মাইরনাং
ইরিরনয়াররাং, রিপাট ষদমন্ট অব সলোর ইরিরনয়াররাং, রিপাট ষদমন্ট অব সটিটাইল ইরিরনয়াররাং রবর্য়গুদলা চালু
করার জন্য সাংরিি রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত রশক্ষাথী, রশক্ষক এবাং গদবর্কদের জন্য রশক্ষা ও গদবর্ণার একটি নতুন
অধ্যায় ততরর হদয়দছ।

3.5

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দন রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন প্রকল্প পররচালক ও উপ-প্রকল্প। প্ররতটি উপ-প্রকল্প সথদক
প্রকল্প পররচাকল/উপ-প্রকল্প পররচালদকর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ৫টি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক ৫ জন ও
রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন সথদক ২ জন সমাট ৭ জন মুখ্য ব্যরিবদগরষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ৭
বৎসদর বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প পররচালকদের মদধ্য ৩ জন পূণ ষ সময়াদে োরয়ত্ব পালন কদরদছন। বারক ৪ জন
রবরভন্ন সময়াদে োরয়ত্ব পালন কদরদছন। উিরোতাদের ৪ জন প্রকল্প পররচালক, ৩ জন উপ-প্রকল্প পররচালক।
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3.5.1 বাস্তবায়দনর পূব ষ সমীক্ষা, সস্টকদহাডার অোনালাইরসস, প্রকদল্পর সময়াে ও অথ ষ বৃরদ্ধ
উিরোতাদের ৭১.৪% জারনদয়দছন সর্ প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ এ রবর্দয় সমীক্ষা করা হদয়রছল এবাং ২৮.৬%
জারনদয়দছন সকান সমীক্ষা করা হয় নাই। উিরোতাদের মতামত রচত্র 3.1 এ উপস্থাপন করা হদলা।
উিরোতাদের মদধ্য ৮৫.৭১% জারনদয়দছন প্রকল্প
বাস্তবায়দনর পূদব ষ সস্টকদহাডার এনালাইরসস হদয়রছল।
প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রকদল্পর সময়াে ও অথ ষ বরাে দুইটাই
বাড়ার কারণ রহদসদব উিরোতারা উদিখ কদরদছন
অবকাঠাদমার রভত স্থাপন, তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত আমোরন
রনভষর হওয়া, পূতষ কাদজর সক্ষদত্র ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর
আদবেন, অথ ষ ছাদড় রবলে ও কাজ অনুর্ায়ী অথ ষ না পাওয়া,
প্রকদল্পর সময়াে ও অথ ষ বৃরদ্ধর কারণসমূহ সাররণ 3.৯ এ
উপস্থাপন করা হদলা।

রচত্র 3.1 : প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ সমীক্ষা

28.6

71.4

সমীক্ষা করা হদয়রছল

সমীক্ষা করা হয় নাই

সাররণ 3.৯: প্রকদল্পর সময়াে ও অথ ষ বৃরদ্ধর কারণ
১
২
৩
৪
৫

প্রকদল্পর সময়াে ও অথ ষ বৃরদ্ধর কারণ
অবকাঠাদমার রভত স্থান
তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত আমোরন রনভষর
পূতষ কাজ রনমষাদণ ঠিকাোদর আদবেন
অথ ষ ছাদড় রবলে
বরাে অথ ষ না পাওয়া

শতাাংশ
14.29
14.29
14.29
71.43
14.29

3.5.2 প্রকল্প পররচালকগদণর প্ররশক্ষণ ও পররচালক পররবতষন
প্রকল্প পররচালকদের ৭১.৪৩% এর ক্রয় সাংক্রান্ত পূব ষ প্ররশক্ষণ রদয়দছ এবাং এ ধরদনর প্রকল্প পররচালনার সক্ষদত্র
৫৭.১৪% এর পূব ষ অরভজ্ঞতা রদয়দছ। এ প্রকদল্পর সমস্ত ক্রয় রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮ এর রনদে ষশনা
অনুর্ায়ী করা হদয়দছ বদল উিরোতা জারনদয়দছন। সমস্ত (১০০%) উিরোতা রনরিত কদরদছন সর্ তাদের রসদ্ধান্ত
গ্রহদণ রবলদের কারদণ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন রবলে হয় নাই।
প্রায় সব (৮৫.৭১%) উিরোতা একমত সপার্ণ কদরন সর্ ঘন ঘন প্রকল্প পররচালক পররবতষন প্রকদল্পর জন্য
ক্ষরতকর। ১০০% উিরোতা একমত সপার্ণ কদরন সর্ প্রকল্প বাস্তবায়দন সকান অব্যবস্থাপনা রছল না। প্রকল্প সথদক
অবকাঠাদমা রনমষাণ না করা হদল পাঠোদন অসুরবধা হত বদল জারনদয়দছন ১০০% উিরোতা। উিরোতাগণ
অসুরবধার ধরন উদিখ কদরদছন। উদিরখত অসুরবধাগুরল সাররণ নাং 3.1০এ উপস্থাপন করা হদলা।

সাররণ 3.1০: অবকাঠাদমা রনমষাণ না হদল অসুরবধার ধরন
১
২
৩

অসুরবধার ধরন
ক্লাস সনওয়া সম্ভব হদতা না
ব্যবহাররক ক্লাস সনওয়া সর্ত না
গদবর্ণা করদত সমস্যা হদতা

সাংখ্যা
3
4
4

শতাাংশ
42.86
57.14
57.14
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3.5.3 প্রকল্প বাস্তবায়দন উদ্ভুত সমস্যাসমূহ
প্রকদল্পর পররচালকগণ প্রকল্প
বাস্তবায়দন সর্ সব সমস্যার
সম্মুখীন তা হদলা সময়মত অথ ষ
ছাদড়র সমস্যা, রনমষাণ সামগ্রীর
মূল্য বৃরদ্ধ, ভূরম উন্নয়ন, রিজাইন
কনসালদটন্ট না থাকা ও সঠিক
সরবরাহকারীদের রনব ষাচন। প্রকল্প
বাস্তবায়দন সমস্যাসমূহ রচত্র 3.2এ
উপস্থাপন করা হদলা।

রচত্র 3.2: প্রকল্প বাস্তবায়দন সমস্যাসমূহ
সঠিক সরবরাহকারী রনব ষাচন করা

14.29

রিজাইন কনসালদটন্ট না থাকা

14.29

ভূরম উন্নয়ন

14.29

রনমষাণ সামগ্রীর মূল্য বৃরদ্ধ

71.43

সময়মত অথ ষ ছাদড়র সমস্যা

85.71
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3.5.4 উদ্ভুত পররদবশগত সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা
প্রকল্প পররচালকগণ রনরিত কদরদছন প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট করদত হয় নাই, সকান
কৃরর্ জরম/আবারে জরম নি হয় নাই বরাং সাংরিি এলাকায় জীব তবরচদত্রর উপর সকান সনরতবাচক প্রভাব পদড়
নাই। উিরোতার মদধ্য ৪২.৮৬% জারনদয়দছন প্রকল্প বাস্তবায়দন গাছ কাটা হদয়দছ এবাং কাটা গাদছর সাংখ্যা
আনুমারনক ১০৭টি তদব উিরোতাগণ আরও জারনদয়দছন কাটা গাদছর পররবদতষ গাছ লাগাদনা হদয়দছ। এই প্রকল্প
িারা স্থানীয় সকান প্রাণী বা উরদ্ভদের রবদশর্ সকান ক্ষরত হয় নাই।

3.5.5 প্রকদল্পর সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও প্রকদল্পর সুরবধাসমূহ
প্রকদল্পর আওতায় রল ট, সজনাদরটর, করম্পউটার, র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র ইতোরে রাজস্ব বাদজট ব্যবহার কদর
রবশ্বরবদ্যালদয়র রনজস্ব ব্যবস্থাপনায় সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যবস্থা আদছ। সকল (১০০%) উিরোতা প্রকল্পটি
স ল হদয়দছ বদল মত প্রকাশ কদরদছন। প্রকদল্পর অবকাঠাদমার গুণগত মান খুব ভাল (৪২.৮৬%) এবাং ভাল
(5৭.১৪%) বদল অরভমত প্রকাশ কদরদছন। সকল (১০০%) উিরোতা মত প্রকাশ কদরদছন সর্ রবশ্বরবদ্যালয়
তবজ্ঞারনক/ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা না হদল পাঠোন করা অসুরবধা হদতা। অসুরবধাসমূহ হদলা উি রবর্য় পাঠোন
করা সর্ত না, ব্যবহাররক কাদজর জন্য অন্য রবশ্বরবদ্যালয় সর্দত হদতা এবাং উন্নত ও আধুরনক র্ন্ত্রপারতর মাধ্যদম
রশক্ষাোন সম্ভব হদতা না। অসুরবধাসমূহ সাররণ নাং 3.1১এ উপস্থাপন করা হদলা।

সাররণ 3.1১: তবজ্ঞারনক/ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা না হদল অসুরবধাসমূহ
১
২
৩

অসুরবধাসমূহ
উি রবর্য় পাঠোন করা সর্ত না
ব্যবহাররক কাদজর জন্য অন্য রবশ্বরবদ্যালর্ সর্দত হদতা
উন্নত ও আধুরনক র্ন্ত্রপারতর মাধ্যদম রশক্ষাোন সম্ভব হদতা না

সাংখ্যা
7
4
1

শতাাংশ
100.00
57.14
14.29

একাদিরমক ভবন রনমষাণ না হদল অসুরবধা হদতা বদল ১০০%
উিরোতা মত প্রকাশ কদরদছন। এ অসুরবধার মদধ্য
পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত অবকাঠাদমার অভাব হদতা (১০০%)
এবাং সময়মত অবকাঠাদমা ব্যবহাদর অসুরবধা হদতা
৮৭.১৪%। একাদিরমক ভবদনর সম্প্রসারণ না হদলও
পাঠোদনর অসুরবধা হদতা বদল মত প্রকাশ কদরদছন ৮৭.১৪%
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উিরোতা। সময়মত অবকাঠাদমা ব্যবহাদর অসুরবধা হদতা বদলদছন ৫৭.১৪% উিরোতা। রবশ্বরবদ্যালদয় কারখানা
ভবন রনমষাণ না হদল অসুরবধা হদতা বদলদছন ৮৭.১৪% উিরোতা। উি রবর্দয় পাঠোন করা সর্ত না বদলদছন
৭১.৪% এবাং ব্যবহাররক কাদজর জন্য অন্য রবশ্বরবদ্যালয় সর্দত হদতা ৫১.১৪% এবাং ব্যবহাররক কাজ সনওয়া
সর্ত না ১৪.২৮%। ইউটিরলটি সারভষস ব্যবস্থা না থাকদল অসুরবধা হদতা মত প্রকাশ কদরদছন ১৪.২৮%
উিরোতা। সরকাদরর এ ধরদনর প্রকল্প আরও গ্রহণ করা প্রদয়াজন বদল মত প্রকাশ কদরদছন ১০০% উিরোতা
এবাং প্রকল্পটির সারব ষক উদেশ্য ভরবষ্যদত অরজষত হদব বদল মদন কদরন ১০০% উিরোতা। প্রকদল্পর উদেশ্য
অরজষত হওয়ার জন্য রকছু রবর্য় উদিখ কদরদছন। রবর্য়গুদলা হদলা – অরভজ্ঞ প্রদকৌশলী ততরর হদব (৭১.৪%),
েক্ষ জনশরি ততরর হদব (১০০%), রশল্প উৎপােদন সহায়ক ভূরমকা পালন করদব (৪২.৮৫%), রনদজর এবাং
অদন্যর কমষসাংস্থান হদব (১৪.২৮%)।

3.5.6 প্রদকৌশল রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমষকতষাদের অরভমত
প্রদকৌশল রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত আট জন কমষকতষার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদয়দছ। এদের মদধ্য প্রধান প্রদকৌশলী,
তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, রনব ষাহী প্রদকৌশলী ও সহকারী প্রদকৌশলী রদয়দছন। উিরোতাদের তথ্য সাররণ নাং 3.1২এ
উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.1২: উিরোদতর পেরব
১
২
৩
৪

পেরব
প্রধান প্রদকৌশলী
তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী
রনব ষাহী প্রদকৌশলী
সহকারী প্রদকৌশলী

সাংখ্যা
2
2
3
1

শতাাংশ
25.0
25.0
37.5
12.5

রবশ্বরবদ্যালয়গুরলদত একাদিরমক ভবদন সম্প্রসারণ, কারখানা ভবন রনমষাণ, অভেন্তরীণ রাস্তা রনমষাণ, নতুন পাঁচতলা
একাদিরমক ভবন রনমষাণ ও
রচত্র ৩.৩: রনমষাণ সামগ্রী পরীক্ষার তথ্য
পাঁচতলা রভদতর উপর চারতলা
ভবন রনমষাণ। সকল (১০০%) রসদমন্ট পরীক্ষা
37.5
রি পরীক্ষা
12.5
উিরোতা জারনদয়দছন প্রকল্প
বারল সটস্ট
62.5
বাস্তবায়দন সময় বরধ ষত করা
সজি সটস্ট
75
হদয়দছ। সময় বরধ ষত করদণর গ্যাদিশন সটস্ট
75
কারণ রহদসদব উদিখ কদরদছন –
এলএ সটস্ট
37.5
87.5
সাইট
হস্তান্তদর
রবলে, এ এম সটস্ট
রসরলন্ডার
সটস্ট
100
রাজবনরতক
অরস্থরতশীলতা,
স্লাম সটস্ট
50
অরতবৃরি, অথ ষ ছাদড় রবলে এবাং
0
20
40
60
80
100
সাংদশাধন, প্রথম ঠিকাোদর মৃতুে
হওয়ায় রিতীয় ঠিকাোর রনদয়াগ,
েরমক অপ্রতুলতা, রনমষাণ সামগ্রীর মূল্য বৃরদ্ধ/অপ্রতুলতা, রিজাইন ড্রইাং প্রারপ্তদত রবলে। উিরোতাদের তথ্য রচত্র
3.3এ উপস্থাপন করা হদলা।
ঠিকাোরদের রবল সময়মত পররদশাধ হদয়দছন জারনদয়দছন ১০০% উিরোতা এবাং সকান ঠিকাোদরর রবল
বতষমাদন পাওনা নাই। কাদজর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল, ল্যাবদরটরী এবাং কাঁচামাল পর্ ষাপ্ত
পররমাণ রছল বদল জারনদয়দছন ১০০% উিরোতা।
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গদবর্ণাগাদরর বজষে ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা রদয়দছ বদলদছন
৩৭.৫০% উিরোতা এবাং সঠিক নাই জারনদয়দছন ৫০% উিরোতা।
কাদজর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য স্লাম সটস্ট, রসরলন্ডার সটস্ট, এ এম
সটস্ট, এলএ সটস্ট, গ্যাদিশন সটস্ট, সজি সটস্ট, বারল সটস্ট, রি পরীক্ষা
ও রসদমন্ট পরীক্ষা করা হদয়রছল।
শতভাগ উিরোতা জারনদয়দছন কাদজর গুণগত মান পরীক্ষা করা
নরথপত্র প্রদকৌশল বা সাংরিি রবভাদগ সাংররক্ষত আদছ, প্ররতটি
অবকাঠাদমার কাজ সমারপ্ত সনেপত্র আদছ, বাস্তবারয়ত অবকাঠাদমার
বতষমাদন সকান ত্রুটি নাই। সকান রিজাইদন পররবতষন করা হয় নাই।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময় ঠিকাোরদের িারা সমস্যায় পদররছদলন বদল জারনদয়দছন ৫০% উিরোতা, সমস্যার
ধরন রহদসদব উদিখ কদরদছন সময়মত কাজ কদর না (২৫%), রনমষাণ সামগ্রী ক্রদয় সময় সক্ষপণ (৫০%)।
অবকাঠাদমা সমরামদতর ও রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব রবশ্বরবদ্যালয় কর্তপষ দক্ষর (৬২.৫০%) এবাং প্রদকৌশল েপ্তদরর
(৩৭.৫০%)। অদধ ষক উিরোতা জারনদয়দছন অবকাঠাদমা রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য অথ ষ বরাে আদছ রকন্তু বাকী অদধ ষক
জারনদয়দছন অথ ষ বরাে নাই।
অবকাঠাদমা সটকসই করার জন্য উিরোতাগণ রকছু পরামশষ রেদয়দছন। তাদের পরামশষ হদলা উন্নত মালামাল
ব্যবহার (২৫%), উন্নত প্রযুরির ব্যবহার (২৫%), অরগ্রম রক্ষণাদবক্ষদণর উদেোগ গ্রহণ করা (২৫%) এবাং একজন
প্রদকৌশলীদক োরয়ত্ব প্রোন করা।

3.5.7 পররবীক্ষণ করমটি ও প্রশাসরনক কমষকতষাবৃদন্দর অরভমত
পররবীক্ষণ করমটির সেস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এদের মদধ্য রতন জন প্রধান প্রকৌশলী ও একজন
প্রশাসরনক কমষকতষা। প্রভাব মূল্যয়দনর জন্য আট জন প্রশাসরনক কমষকতষার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এদের
মদধ্য রদয়দছন প্রশাসরনক পররচালক, সহকারী প্রশাসরনক কমষকতষা, সহকারী অধ্যাপক, সসকশন অর সার,
সররজস্টার, সহকারী সররজস্টার ও সিপুটি সররজস্টার। পররবীক্ষণ করমটির সেস্যদের তদথ্যর রভরিদত জানা র্ায় সর্
সমাট ১২৬টি প্ররতদবেন োরখল করা হদয়রছল। উিরোতাদের মদত প্রকদল্পর অথ ষ ও সময় বৃরদ্ধর প্রকৃত কারণ
রহদসদব সময়মত প্রকদল্পর অথ ষ ছাড় হয় না। প্রথম ঠিকাোদরর মৃতুের কারদণ নতুন ঠিকাোর রনদয়াগ করাদত,
তৎকারলন রাজবনরতক অরস্থরতা, েরমক অপ্রতুলতা, রনমষাণ সামগ্রীর মূল্য বৃরদ্ধ, রনমষাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতার
কারদণ সময় সক্ষপণ ও প্রকদল্পর সাংদশাধন উদিখ কদরদছন।
শতভাগ উিরোতা জারনদয়দছন সাংরিি ক্রদয়র সক্ষদত্র রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হদয়দছ।
প্ররত সপ্তাদহ একবার কদর পররবীক্ষণ করা হদতা এবাং শতভাগ (১০০%) উিরোতা জারনদয়দছন প্রকল্প অর স
সথদক পররবীক্ষণ কাদজ সকান ধরদনর অসহদর্াগীতা পানরন। শতভাগ উিরোতা আরও জারনদয়দছন সর্ রনরমষত
অবকাঠাদমার গুণগত মান সারব ষকভাদব ভাল হদয়দছ। ৭৫% উিরোতা জারনদয়দছন নকশা বরহ ষভূত সকান কাজ হয়
নাই তদব ২৫% জারনদয়দছন নকশা বরহ ষভূত কাজ হদয়দছ। নকশা বরহ ষভূত কাদজর অনুদমােন সনওয়া হয় না
জারনদয়দছন ৫০% উিরোতা। শতভাগ (১০০%) উিোতা জারনদয়দছন পররবীক্ষণ প্ররতদবেদন উদিরখত রনদে ষশনা
অনুসরণ করা হদতা।
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3.5.8 প্রকল্প বাস্তবায়দন চুরি মূল্য সাংরিি প্ররতষ্ঠাদনর কার্ ষ সম্পােন ও েক্ষতা
প্রকল্প বাস্তাবায়দনর জন্য ঠিকাোর প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ এবাং তাদের তোররক একটি বাস্তব চোদলি। রনদয়াগকৃত এই
সকল ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর কার্ ষসম্পােদনর মান, তাদের েক্ষতা ও অরভজ্ঞতার মানেন্ড রনণ ষয় করার জন্য আমরা
সবশ রকছু প্রশ্নপত্র ততরর কদররছলাম র্ার মাধ্যদম আমরা রনদম্নাি তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করদত সমথ ষ হদয়রছ।
বাস্তবায়ন সাংরিি প্ররতষ্ঠাদনর কার্ ষ সম্পােন ও েক্ষতার তথ্য পর্ ষাদলাচনা ও রবদির্দণ 20 জন ঠিকাোর
প্ররতরনরধদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রদতেক উিরোতা তাদের কাদজর প্রাক্করলত মূল্য উদিখ কদরদছন।
তাদের কাদজর প্রাক্করলত মূল্য সাররণ নাং 3.1৩এ উপস্থাপন করা হদলা।

সাররণ 3.1৩: কাদজর প্রাক্করলত মূল্য
১
২
৩
৪

কাদজর প্রাক্করলত মূল্য (টাকা)
200000 – ১০০০০০০
১০০০০০১ – ২০০০০০০
২০০০০০১ – ১০০০০০০০
১০০০০০০১>

সাংখ্যা
2
৪
৪
১০

উিরোতাগণ জারনদয়দছ কার্ ষ
রচত্র ৩.৪: সবশী সময় লাগার কারণ
সম্পােদনর জন্য রনরে ষি সমদয়র
সচদয় সবরশ সমদয় সলদগদছ 40%
িাময় কভানৈ আয়থক
ি িমিুা
ভৈনের আকার ৈড়
5%
কাদজ। সময় সবরশ লাগার কারণ
5%
রহদসদব উদিখ করা হদয়দছ বৈদ্যুয়িক কানজর য়িদ্ধান্ত গ্রহনণ য়ৈ ম্ব
গ্রীনের ছুটি
5%
সামরয়কভাদব আরথ ষক সমস্যা
প্রাকৃয়িক প্রয়িকূ িা
10%
(২০%), ড্ররয়াং ও রিজাইদনর কারণ
পাইয় িং এর কারণ
5%
(৫%), পাইরলাং এর কারণ (৫%),
ড্রয় িং ও য়িজাইনের কারণ
5%
প্রাকৃরতক প্ররতকূলতা (10%), ,
0%
5%
10%
গ্রীদের ছুটি (৫%), তবদুেরতক
কাদজর রসদ্ধান্ত গ্রহদণ রবলে (৫%) এবাং ভবদনর আকার বড় হওয়া (৫%) ।

শতাাংশ
10.0
20.0
20.0
50.০

20%

15%

20%

25%

প্রতোয়নকৃত কাদজর রবল বারক নাই জারনদয়দছন
রচত্র 3.5: প্রতোয়নকৃত কাদজর রবদলর তথ্য
৯৫% উিরোতা এবাং ৫% উিরোতা উিরোদন
রবরত রদয়দছন। রবল ছাদড়র রবর্দয় সকান সমস্যা
৫
হয় নাই বদল জারনদয়দছন ১০০% উিরোতা।
রনরাপিা জামানত স রত সপদয়দছন জারনদয়দছন
৯৫%। অরতররি কাজ করদত হদয়দছ ২৫%
উিরোতার। অরতররি কাদজর ধরন হদলা কাদঠর
েরজা ততরর (৫%), জানালার সেম ততরর (৫%),
ইোদতর সাটাররাংদয়র পররবদতষ কাদঠর সাটার
৯৫
করা হদয়দছ (৫%), রসরলাং োন লাগাদনা (৫%),
রবল বারক
উিরোদন রবরত
এলইরি টিউবলাইট (৫%), তবদুেরতক কাজ
(৫%) এবাং কাজ বৃরদ্ধ (৫%)। অরতররি কাদজর রবল সকদলই সপদয়দছন বদল জারনদয়দছন। প্রকল্প পররচালকদের
জন্য কাদজর গরত ধীর হয় নাই বদল ১০০% উিরোতা জারনদয়দছন। সাংরিি রনমষাণ সামগ্রী পরীক্ষা হদয়দছ
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জারনদয়দছন ৭৫% উিরোতা। প্রকল্প অর স সথদক কাজ পররবীক্ষণ করা হদতা বদল জারনদয়দছন ৮০%
উিরোতা। পররবীক্ষদণর সমস্যা বলদত ৬ বার সথদক ১৮ বার পর্ ষন্ত উদিখ কদরদছন।
ঠিকাোর প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরধদের সাদথ কথা বদল সর্ সকল তথ্য পাওয়া সগদছ তাদত রবদশর্ভাদব সকান রকছু
পাওয়া র্ায়রন। কার্ ষ সম্পােদনর জন্য রনরে ষি সমদয়র সচদয় সবরশ সমদয় সলদগদছ 40% কাদজ এবাং ৫ শতাাংশ
রবল বারক আদছ। অন্যান্য কাজ র্া সাধারণত রনমষাণ কাদজ ঘদট থাদক সতমন রকছু ব্যতীত ঠিকাোর প্ররতষ্ঠানগুদলা
েক্ষ রহদসদব প্ররতয়মান হদয়দছ।

3.6

প্রভাব মূল্যায়ন

প্রকদল্পর প্রভাব রনরুপদণর জন্য প্রকদল্পর উপকারদভাগী ও প্রকল্প সাংরিিদের রনকট হদত রবরভন্ন রবর্দয় প্রশ্নমালা
জররদপর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এই উপকারদভাগী ও প্রকল্প সাংরিিদের মদধ্য আদছন রশক্ষক, রশক্ষাথী,
প্রদকৌশল রবভাদগর কমষকতষা, পররবীক্ষণ রবভাদগর কমষকতষা, রনদয়াগকারর প্ররতষ্ঠাদনর কমষকতষা ও চাকরীরত
প্রািন রশক্ষাথী। আদলাচে অধ্যাদয় সকদলর মতামত তুদল ধরা হদয়দছ এবাং সসই সাদথ রদয়দছ রনরীক্ষাধমী
রবদির্ণ।

3.6.1 রশক্ষকবৃদন্দর মতামত
প্রকদল্পর প্রভাব রনরুপদণর জন্য প্রকল্পর্ভি রবশ্বরবদ্যালয়সমূহ হদত ৪৪ জন রশক্ষদকর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।
রবশ্বরবদ্যালয় অনুর্ায়ী উিরোতাদের সাংখ্যা সাররণ 3.1৪এ উপস্থাপন করা হদলা।

সাররণ 3.1৪: রবশ্বরবদ্যালয় অনুর্ায়ী রশক্ষক উিরোতা
১
২
৩
৪
৫

রবশ্বরবদ্যালয়
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
সমাট

উিরোতা রশক্ষকদের রশক্ষকতার অরভজ্ঞতা ১
সথদক ৩৪ পর্ ষন্ত রদয়দছ। উিরোতাদের রশক্ষকতার
অরভজ্ঞতা রচত্র 3.6এ উপস্থাপন করা হদলা।

সাংখ্যা
4
7
17
11
5
44

শতাাংশ
9.09
15.91
38.64
25.00
11.36
100.00

রচত্র 3.6: রশক্ষকতার সময়াে (বছর)
18.18

45.45

9.09

27.27

১-৫

’৬-১০

’১১-১৫

১৫>
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উিরোতাদের প্রকশনার সাংখ্যা রভন্ন রভন্ন তদব প্রাপ্ত তথ্য
অনুর্ায়ী এই সাংখ্যা ১ সথদক ৩৫ পর্ ষন্ত। উিরোতাদের
মদধ্য রছদলন অধ্যাপক, সহদর্াগী অধ্যাপক, সহকারী
অধ্যাপক, প্রভার্ক ও অন্যান্য। পেরব অনুসাদর
উিরোতাদের তথ্য রচত্র 3.7এ উপস্থাপন করা হদলা।

রচত্র 3.7: পেরব অনুর্ায়ী উিরোতাদের তথ্য

3.6.2 ভরতষ, পাঠোন ও অন্যান্য তথ্য

5

4
7

11

উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প গ্রুদপর 1061 জন ও কদরাল
গ্রুদপর 1213 জন। ভরতষর জন্য প্রকল্প গ্রুদপর আসন
17
সাংখ্যা সচদয় কদরাল গ্রুদপর আসন সাংখ্যা সবরশ। প্রকল্প
অধ্যাপক
সহদর্াগী অধ্যাপক
গ্রুদপর প্ররত বদর্ ষ ভরতষর গড় সাংখ্যা 241 জন। অপরপদক্ষ
সহকারী
অধ্যাপক
প্রভার্ক
কদরাল গ্রুদপ প্ররত বদর্ ষ ভরতষর গড় আসন সাংখ্যা 545
জন। প্রকল্প ও কদরাল গ্রুদপর রশক্ষাথীদের গড় হারজরা
সতমন পাথ ষকে প্রতীয়মান হয়রন। রশক্ষাথীদের গড় হারজর হার সাররণ 3.1৫এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.1৫: রশক্ষাথীদের গড় হারজরার হার
১
২

রশক্ষাথীদের ধরন
প্রকল্প গ্রুপ
কদরাল গ্রুপ

হারজরার হার (%)
46.66
53.34

উভয় গ্রুদপর উিরোতাগণ পাঠোদনর প্রদয়াজনীয় উপকরদণর
পর্ ষাপ্ততা সম্পদকষ মতামত প্রকাশ কদরদছন। অদধ ষদকর সচদয় সবরশ
৫৬.৮২% উিরোতা পাঠোদনর প্রদয়াজনীয় উপকরণ পর্ ষাপ্ত
বদলদছন। বারক ৪৩.১৮% অপর্ ষাপ্ত বদলদছন। পাঠোদনর
উপকরদণর পর্ ষাপ্ততার তথ্য তথ্য রচত্র 3.৮এ উপস্থাপন করা হদলা।
সেরণদত রশক্ষাোদনর পররদবশ ভাল বদলদছন ৭৯.৫৫%।
উিরোতাদের মদধ্য প্রকল্প গ্রুদপর 75% এবাং কদরাল গ্রুদপর
85%। রশক্ষার রসদলবাস সেদশর আথ ষসামারজক বাজার ব্যবস্থার
সাদথ সাংরতপূণ ষ বদল ৭৯.৫৫% উিরোতা মত প্রকাশ কদরদছন।
রশক্ষার রসদলবাস সেদশর আথ ষসামারজক বাজার ব্যবস্থার
সাদথ সঙ্গরতশীল রক না
79.55%

20.45%

রশক্ষার রসদলবাস সেদশর আথ ষসামারজক বাজার ব্যবস্থার সাদথ সঙ্গরতশীল
রশক্ষার রসদলবাস সেদশর আথ ষসামারজক বাজার ব্যবস্থার সাদথ সঙ্গরতশীল না

পৃষ্ঠা 41

রশক্ষা জীবন সশদর্ প্রদকৌশলীগণ সর্ ধরদনর ভূরমকা রাখদত পারদবন বদল উিরোতাগণ জারনদয়দছন তা হদলা
সাংরিি সক্ষদত্র েক্ষতার সাদথ োরয়ত্ব পালন করদত পারদবন, সাংরিি সক্ষদত্র গদবর্ণা করদত পারদবন, েক্ষ
জনশরি ততরর করদত পারদবন, উদদ্যািা হদত পারদবন, নতুন প্রযুরি সক্ষদত্র পরররচত করাদত পারদবন, সময় ও
অথ ষবনরতক েক্ষতার সহায়ক হদব। উিরোতাদের তথ্য সাররণ 3.1৬এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.1৬: রশক্ষা জীবন সথদক কমষদক্ষদত্র প্রদকৌশলীদের ভূরমকা
ভূরমকা
১
২
3
4
5
6

সাংরিি সেদত্র েক্ষতার সাদথ োরয়ত্ব পালন করদত পরদবন
সাংরিি সেদত্র গদবর্ণা করদত পারদবন
েক্ষ জনশরি ততরর করদত পারদবন
উদদ্যিা হদত পাদরন
নতুন প্রযুরির সক্ষদত্র পরররচরত করাদত পাদরন
সময় এবাং অথ ষবনরতক েক্ষতার সহায়ক

প্রকল্প গ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
১৯
৭৯.১৭
১৯
৭৯.১৭
৯
৩৭.৫০
৫
২০.৮৩
৭
২৯.১৭
৭
২৯.১৭

কদরালগ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
২০
১০০.০০
১০
৫০.০০
১০
৫০.০০
৫
২৫.০০
১১
৫৫.০০
১
৫.০০

সেদশর ভরবষ্যৎ প্রদয়াজন অনুর্ায়ী সনে প্রাপ্ত প্রদকৌশলীগণ কার্ ষকরী ভূরমকা রাখদত সক্ষম হদব বদল ১০০%
উিরোতা মত প্রকাশ কদরদছন। সাংরিি রবভাদগ স্নাতদকাির সেরণ চালু করার প্রদয়াজন মদন কদরন ৭৭.২৭%
উিরোতা। ভরতষ পরীক্ষায় সাংরিি রবভাদগর পছন্দ ক্রম ১ সথদক ১৬ পর্ ষন্ত হয়। রনধ ষাররত আসদনর সব আসন পূণ ষ
হয় বদল জারনদয়দছন ৮১.৪২% উিরোতা। বাজাদরর সাদথ রমল সরদখ আরও পাঠ্যক্রম অন্তর্ভষি করার পদক্ষ মত
প্রকাশ কদরদছন ৭৫% উিরোতা। নতুন রবর্য়গুদলার মদধ্য রদয়দছ কৃরত্রম আঁশ, সটকরনকোল সটিটাইল,
সটিটাইল তথ্য পযুরির প্রদয়াগ, কাররগরর সটিটাইল, ব্যবসা বান্ধব ও োশন, কৃরত্রম আশ উদ্ভাবন, সটিটাইল
ব্যবস্থাপনা, আঁশ রবজ্ঞান, সপদরারলয়াম প্ররক্রয়া প্রদজক্ট, প্লান্ট প্ররক্রয়া রিজাইন, এলরপরজ, এলএনরজ, হাইদড্রা
কাব ষন প্ররক্রয়াকরণ, আধুরনক প্রযুরির সাদথ সেনয় সরদখ উৎপােন সকৌশল সমৃদ্ধ রবর্য়সমূহ, ক্ষুদ্র ও কুটির রশদল্প
উৎপােন উপদর্াগী সকৌশল সমৃদ্ধ রবর্য়, অদটাদমশন পদ্ধরতর উপর পাঠ্যক্রম, রসরারমদক স্নাতক, েক্ষতা উন্নয়ন,
আরথ ষক রবর্য়, বতষমান রচত্রদত নতুন রবর্য় সাংদর্াজন, সটকসই প্রযুরি, সিটা রবদির্ণ, র্দন্ত্রর সাহাদে রশক্ষা,
সাংখ্যা রবদির্ণ, োশন প্রযুরি, সরবরাহ রশকল ব্যবস্থাপনা, প্ররক্রয়া ব্যবস্থা, রক্ষণাদবক্ষণ ও রনরাপিা ব্যবস্থাপনা,
সব ষদক্ষদত্র সনাতন ব্যবস্থাপনা, উৎপােন প্রদটকশন, উৎপােদন মূল্য সাংদর্াজন, পরলমার, প্রাণরসায়ন প্ররক্রয়া
প্রযুরি।

3.6.3 গদবর্ণা, রবদেরশ রশক্ষাথী ও অন্যান্য রবর্য়
উিরোতাগণ গদবর্ক রনদয়াদগর
রচত্র ৩.৮ : গদবর্ক রনদয়াদগর সক্ষদত্র রবদবচে রবর্য়
সক্ষদত্র
রশক্ষা
লা ল
২৫.০০
উপস্থাপনার সর্াগ্যতা
৪.১৭
(রসরজরপএ), প্রকশনার সাংখ্যা,
৫৫.০০
প্রকাশনার সাংখ্যা
উপস্থাপনার সর্াগ্যতা, সাংরিি
সক্ষদত্র আন্তজষারতক সক্ষদত্র রশক্ষা লা ল (রসরজরপএ)
৪০.০০
৫৪.১৭
কাদজর অরভজ্ঞতা ও কাদজর
০.
২০.
৪০.
৬০.
৮০.
প্ররত একাগ্রতা রবদবচনা করা
কদরালগ্রুপ
প্রকল্প গ্রুপ
হয়। গদবর্ক রনদয়াদগর সক্ষদত্র
রবদবচে রবর্য়সমূহ রচত্র 3.8এ উপস্থাপন করা হদলা।

৮৭.৫

১০০.
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গদবর্ণা পররচালনার জন্য তহরবল আদছ বদলদছন ৫৬.৮২% উিরোতা তদব গদবর্ণার সরিাম পর্ ষাপ্ত বদলদছন
১৩.৬৪% উিরোতা। রশক্ষকদের
রচত্র 3.9: রবদেরশ রশক্ষাথী আকৃি করার উদদ্যাগসমূহ
প্ররশক্ষদণর সুদর্াগ আদছ বদলদছন
৪০.৯১% উিরোতা, এ পর্ ষন্ত জন
৩
ওররদয়নদটশন
৫
রশক্ষক প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদছন।
৩
ভার্া রশক্ষার ব্যবস্থা
০
ছাত্র-ছাত্রীদের বৃরির সাংখ্যা
১
বৃরি প্রোন
সদন্তার্জনক বদলদছন ৩১.৮২%।
৪
৪
আবারসক সুরবধা
রবদেরশ রশক্ষাথী আকৃি করার
৯
জন্য উদদ্যাগ আদছ বদল মত
০
২
৪
৬
৮
১০
প্রকাশ কদরদছন ২৯.৫৫% এবাং
কদরালগ্রুপ
প্রকল্প গ্রুপ
এই উদদ্যাদগর মদধ্য রদয়দছ
আবারসক সুরবধা, বৃরি প্রোন, ভার্া রশক্ষার ব্যবস্থা ও প্ররশক্ষণ। রবদেরশ রশক্ষাথী আকৃি করার উদদ্যাগ রচত্র 3.9এ
উপস্থাপন করা হদলা।

3.6.4 অবকাঠাদমা ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাদবক্ষণ, গদবর্ণাগার ব্যবস্থাপনা ও ওয়াকষশপ সুরবধারে
অবকাঠাদমা ব্যবস্থার সক্ষদত্র
রচত্র 3.10: অবকাঠাদমার ব্যবস্থাপনার সমস্যার ধরন
সমস্যা আদছ বদল জারনদয়দছন
১
অপর্ ষাপ্ত জায়গা
০
৬৮.১৮% উিরোতা। সমস্যার
৭
অপর্ ষাপ্ত অথ ষ ব্যবস্থা
ধরন হদলা অপররচ্ছ, রনয়রমত
১৫
১১
সমরামদতর অভাব, অপর্ ষাপ্ত
রনয়রমত সমরামদতর অভাব
১৪
অথ ষ ব্যবস্থা, তোররকর অভাব,
৩
অপররছন্ন
৩
ছাদে পারন বা পাতা জদম থাদক,
-১
১
৩
৫
৭
৯
১১ ১৩ ১৫
প্রকদল্পর ভবন অন্য রবভাদগর
কদরালগ্রুপ প্রকল্প গ্রুপ
কাদজও ব্যবহার হয়, ক্লাস রুম
সাংকট, আবারসক হদলর সাংকট, ল্যাদবর জন্য পর্ ষাপ্ত অবকাঠাদমার সাংকট ও অপর্ ষাপ্ত জায়গা। অবকাঠাদমার
ব্যবস্থাপনার সমস্যার ধরন রচত্র 3.10এ উপাস্থাপন করা হদলা।
রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ তবজ্ঞারনক বা ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় না করদল পাঠোদন অসুরবধা হদতা উদিখ কদরদছন ১০০%।
অসুরবধার ধরন সমূহ হদলা উি রবর্দয় পাঠোন করা সর্ত না, ব্যবহাররক কাদজর জন্য অন্য রবশ্বরবদ্যালয় সর্দত
হদতা, গদবর্ণা করা সর্ত না ও অন্য রবভাদগ পাঠাদত হদতা। রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ একাদিরমক ভবন রনমষাণ না করা
হদল অসুরবধা হদতা বদলদছন ৯৫.৪৫%। অসুরবধাসমূহ হদলা – পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত অবকাঠাদমার অভাব হদতা,
সময়মত অবকাঠাদমা ব্যবহার অসুরবধা হদতা। অনুরুপভাদব রবশ্বরবদ্যালদয় একাদিরমক ভবন সম্প্রসারণ না করা
হদল অসুরবধা হদতা উদিখ কদরদছন ৯০.৯১% উিরোতা। অসুরবধাসমূহ হদলা পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত
অবকাঠাদমার অভাব হদতা, সময়মত অবকাঠাদমা ব্যবহাদর অসুরবধা হদতা।
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রবশ্বরবদ্যালয় কারখানা ভবন
না হদল অসুরবধা হদতা
• রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ তবজ্ঞারনক বা ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় না করদল পাঠোদন অসুরবধা হদতা উদিখ
কদরদছন ১০০%। অসুরবধার ধরনসমূহ হদলা উি রবর্দয় পাঠোন করা সর্ত না, ব্যবহাররক কাদজর
জারনদয়দছন
৯৭.৭৩%
জন্য অন্য রবশ্বরবদ্যালয় সর্দত হদতা, গদবর্ণা করা সর্ত না ও অন্য রবভাদগ পাঠাদত হদতা।
উিরোতা। অসুরবধাসমূদহর
• রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ একাদিরমক ভবন রনমষাণ না করা হদল অসুরবধা হদতা বদলদছন ৯৫.৪৫%।
অসুরবধাসমূহ হদলা – পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত অবকাঠাদমার অভাব হদতা, সময়মত অবকাঠাদমা
মদধ্য রদয়দছ উি রবর্য়
ব্যবহার অসুরবধা হদতা। অনুরুপভাদব রবশ্বরবদ্যালদয় একাদিরমক ভবন সম্প্রসারণ না করা হদল
পাঠোন করা সর্ত না,
অসুরবধা হদতা উদিখ কদরদছন ৯০.৯১% উিরোতা। অসুরবধাসমূহ হদলা পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত
অবকাঠাদমার অভাব হদতা, সময়মত অবকাঠাদমা ব্যবহাদর অসুরবধা হদতা।
ব্যবহাররক রবর্দয় অন্য
• রবশ্বরবদ্যালয় কারখানা ভবন না হদল অসুরবধা হদতা জারনদয়দছন ৯৭.৭৩% উিরোতা।
রবশ্বরবদ্যালয় সর্দত হদতা।
অসুরবধাসমূদহর মদধ্য রদয়দছ উি রবর্য় পাঠোন করা সর্ত না, ব্যবহাররক রবর্দয় অন্য রবশ্বরবদ্যালয়
সর্দত হদতা। ইউটিরলটি সারভষস ব্যবস্থা না থাকদল অসুরবধাসমূহ হদলা – ক্লাস সনওয়া সম্ভব হদতা না,
ইউটিরলটি সারভষস ব্যবস্থা না
ব্যবহাররক ক্লাস সনওয়া সম্ভব হদতা, র্াতায়াত সমস্যা, রবদুেৎ সরবরাহ সমস্যা/পারন/গ্যাস/সুয়াদরজ
থাকদল অসুরবধাসমূহ হদলা –
ব্যবস্থার সমস্যা হদতা, স্বাভারবক কার্ ষক্রম ব্যহত হদতা, গদবর্ণা করা সম্ভব হদতা না, সময়মত
রসদলবাস সশর্ করা সর্ত না।
ক্লাস সনওয়া সম্ভব হদতা না,
ব্যবহাররক ক্লাস সনওয়া সম্ভব হদতা, র্াতায়াত সমস্যা, রবদুেৎ সরবরাহ সমস্যা/পারন/গ্যাস/ সুয়াদরজ ব্যবস্থার
সমস্যা হদতা, স্বাভারবক কার্ ষক্রম ব্যহত হদতা, গদবর্ণা করা সম্ভব হদতা না, সময়মত রসদলবাস সশর্ করা সর্ত
না। গদবর্ণায় কাঁচামাদলর ঘাটরত আদছ বদল আদছ বদল জারনদয়দছন ৭০.৪৫% উিরোতা। গদবর্ণাগাদর বজষে
ব্যবস্থাপনার ঘাটরত আদছ বদল জারনদয়দছন ৪০.৯২% উিরোতা। রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহ রশল্প কারখানা সহদর্ারগতা
আদছ বদল জারনদয়দছন ৬৫.৯১% উিরোতা। প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট করদত হয়
নাই বদলদছন ১০০% উিরোতা, প্রকল্প বাস্তবায়দন সকান কৃরর্ জরম/আবারে জরম নি হয় নাই প্রকল্প বাস্তবায়দনর
দল এলাকার জীব তবরচদত্রর উপর সকান সনরতবাচক প্রভাব পদড় নাই। রকছু গাছ কাটা হদয়দছ। আনুমারনক কাটা
গাদছ সাংখ্যা ১৭২টি। কাটা গাদছর পররবদতষ গাছ লাগাদনা হদয়দছ বদল জারনদয়দছন ৩৪.১০% এবাং হয় নাই
বদলদছন ১৫.৯১%। এই প্রকল্প িারা স্থানীয় সকান প্রাণী বা উরদ্ভদের রবদশর্ সকান ক্ষরত সারধত হয় নাই।
অবকাঠাদমার সু লসমূহ

প্রকদল্পর আওতায় গদবর্ণাগাদরর র্ন্ত্রপারত ছাড়াও রল ট, সজনাদরটর, করম্পউটার র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র
ইতোরে ক্রয় করা হদয়দছ। উদিখদর্াগ্য আসবাবপদত্রর মদধ্য রদয়দছ রবরভন্ন ধরদণর সচয়ার সটরবল, সিস্ক, আলমারী,
িায়াস, রোক, াইল কোরবদনট, ইিরুদমন্ট সটরবল ইতোরে। এ সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথ্য ও তারলকা পরররশি ‘ক’ এ
সেওয়া হদলা। এদক্ষদত্র রক্ষণাবদক্ষণ ও সমরামত করার ধরন হদলা সকন্দ্রীয়ভাদব র্ন্ত্রপারত সমরামদতর ব্যবস্থা,
ইউটিরলটি অ রস কদর, ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপারত সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য টিম আদছ, রল ট নাই, সজনাদরটর নাই,
উপযুিভাদব, রনজস্ব েক্ষ সলাদকর মাধ্যদম জনবদলর অভাদব সঠরকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা র্ায়রন। র্ন্ত্রপারত ও
আসবাবপত্র রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামদতর জন্য রবশ্বরবদ্যালয়সমূদহর রনজস্ব অথ ষায়ন ব্যবস্থা থাকা উরচৎ
বদল মদন কদরন সাংরিিরা।
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3.6.5 পাঠোন, ভরতষর কারণ ইতোরে রবর্দয় রশক্ষাথীদের অরভমত
প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর
জন্য ১৯৮ জন রশক্ষাথীর
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।
এদের মদধ্য ১২১ জন প্রকল্প
রবশ্বরবদ্যালয় এবাং ৭৭ জন
প্রকল্প বরহ ষভূত (কদরাল)
রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান
সথদক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
হদয়দছ।
রবশ্বরবদ্যালয়/
প্ররতষ্ঠান রভরিক সাক্ষাৎ
গ্রহদণর তথ্য রচত্র 3.11 এ
উপস্থাপন করা হদলা।

রচত্র 3.11: রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান রভরিক উিরোতাদের তথ্য
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বাাংলাদেশ
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ঢাকা
বাাংলাদেশ শাহজালাল বাাংলাদেশ -- ইনরস্টটিউট
প্রদকৌশল ও প্রদকৌশল ও প্রদকৌশল ও প্রদকৌশল ও প্রদকৌশল ও সটিটাইল রবজ্ঞান ও
-প্রযুরি
প্রযুরি
প্রযুরি
প্রযুরি
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় রবশ্বরবদ্যালয় রবশ্বরবদ্যালয় রবশ্বরবদ্যালয় রবশ্বরবদ্যালয়
রবশ্বরবদ্যালয়

রবশ্বরবদ্যালদয় ভরতষর সক্ষদত্র ছাত্র বা ছাত্রীদের অগ্রারধকার আদছ বদল জারনদয়দছন ২১.২১% উিরোতা।
অগ্রারধকাদরর রবর্য়সমূহ হদলা – রবরভন্ন সকাটা, মুরিদর্াদ্ধা সকাটা, সাাংস্কৃরতক রবর্য়, আরেবারস, ক্ষুদ্র ও নৃদগারষ্ঠ,
রপরছদয় পড়া জনগণদের সাদথ রনদয় আগাদনার জন্য, উি রবর্দয় রিদপ্লামা থাকায় অগ্রারধকার সবরশ, চাকরর
অবস্থা, রবর্য় রনব ষাচন সম্ভব, রবর্দয় রনদজর ইচ্ছামত পররবতষন সম্ভব, সমধা তারলকা অনুর্ায়ী ভরতষ, প্রযুরিগত
উৎকর্ ষ সাধদন রলতরবদ্যা রবর্য় প্রধান্য পাওয়া উরচত।
উিরোদের মদত এই রবভাগসমূদহ ভরতষর কারণ হদলা ভাদলা মাদনর সুতা ততরর, নতুন রকছু করার উদেশ্য, উচ্চতর
পড়াশুনা করা, রনদজদক েক্ষ সুনাগররক করা, বাাংলাদেদশ সটিটাইল রশদল্পর মান উন্নয়ন করা, মানব কল্যাদণ
অবোন রাখা, রবভাগটির রবর্য়গুদলা আকর্ণীয় রছল, ইরিরনয়ার হওয়ার জন্য, চাকররর রনিয়তা ভাল, টাকা আয়
করা, কাররগরর রশক্ষায় উচ্চতর রিগ্রী সনওয়া, স্নাতক রিগ্রীধারর প্রদকৌশলী হওয়া, সেরশয় সর্াগ্য প্রদকৌশলীর অভাব,
মাদকষট ভোলু প্রবল, ইদটর বেদল সেয়াদল গ্লাস ব্যবহার করা হয় তাই ইহাদত ভরতষ হওয়া, একজন আেশষ মানুর্
রহদসদব সবর হওয়া র্ায়, এই রবর্দয়র মূল্য সবরশ, সটিটাইল রবর্দয় গদবর্ণার সক্ষত্রটি করার উদেশ্য, চাকরর বা
ব্যবসার মাধ্যদম প্ররতরষ্ঠত করা, েক্ষ প্রদকৌশলী হদয় রনদজদক গদড় সতালা, একজন ভাল প্রদকৌশলী হদয়
বাাংলাদেদশর গ্যাস সমস্যা লাগব করা, সবরশ পররমাণ গ্যাস উিদলান কদর রবদেদশ রপ্তানী করা র্ায়, বাাংলাদেদশ
সপদরারলয়াম র দড রবদেরশ সকাম্পনীর হস্তদক্ষপ, বস্ত্রখাদত অথ ষবনরতক উন্নয়দন ভূরমকা রাখা, বস্ত্রখাদত তবদেরশক
মুদ্রা অজষদন অবোন রাখার জন্য, সেশদক রবদশ্বর বুদক উন্নয়ন সেশ রহদসদব োড় করাদনা, ভরতষ পরীক্ষা সমধাক্রম
অনুর্ায়ী এই রবভাদগ ভরতষর সুদর্াগ হয় তাই, গ্যাস র দড প্রাকৃরতক এনারজ উদিালন এর মাধ্যদম রনদজর সেদশর
সমৃরদ্ধদত অবোন রাখা, বাদপি বা সপদরা-বাাংলার মত ভাল সকাম্পানীদত চাকরর পাওয়া, সটিটাই সসক্টর রেন রেন
উন্নরত করদছ, চাকরর সসক্টর সবশ চোদলরজাং, ইয়াণ ষ রনদয় অরধকতর গদবর্ণা করার সুদর্াগ সবরশ, গ্যাস অনুসন্ধান
ও উদিালদন ভূরমকা রাখা, সেদশর খরনজ সম্পে সম্পদকষ জ্ঞান আহরণ করা, সেদশর জ্বালানী খাদত র্তটুকু সম্ভব
অবোন রাখা, গদবর্ণার মাধ্যদম একটি আকর্ ষণীয় কোররয়ার গদড় সতালা, সেদশর অথ ষনীদত রলত রবজ্ঞান কাদজ
লাগাদনা, হাদত কলদম রশক্ষা অজষদনর উদেশ্য, সলোর সসক্টদর উন্নরত, ব্যরতক্রম রবর্দয় প্রদকৌশলী হওয়া, সারব ষক
অবকাঠাদমার পররবতষন ও উন্নয়দনর সাধন, সব ষপরর রজরিরপদক সমৃদ্ধ করদত েক্ষ প্রদকৌশলী রহদসদব রনদজদক
ততরর করা।
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রশক্ষাথীদের মদধ্য ৫৩.৫৪% ভরতষর পূদব ষ এ রবর্দয় ধারণা রছল। তাদের মদত ৭০.২০% জারনদয়দছন উি রবভাগ
সথদক পাশ করার পর চাকররর রনিয়তা আদছ। রশক্ষকদের সাংখ্যা পর্ ষাপ্ত বদল জারনদয়দছন ৪৬.৪৬% উিরোতা।
ব্যবহাররক পর্ ষাপ্ত সুরবধা
রচত্র 3.12: উিরোতাদের প্রদেয় তথ্য
রদয়দছ বদল জারনদয়দছন
48.1
রশক্ষকদের রশক্ষাোন সদন্তার্জনক
64.6
৩৮.৩৮%
উিরোতা।
54.5
পাঠ্যক্রম রনদয় অনুদর্াগ আদছ
67.8
উিরোতাদের মদধ্য ৮০.৩০%
81.8
উচ্চতর পড়াশুনার আগ্রহ আদছ
79.3
এদর উচ্চতর পড়াশুনার আগ্রহ
32.5
ব্যবহাররক কাদজর সুরবধা পর্ ষাপ্ত
42.1
রদয়দছ। পাঠক্রম সম্পদকষ
33.8
রশক্ষদকর সাংখ্যা পর্ ষাপ্ত
54.5
৬২.৬৩%উিরোতাদের
89.6
পাশ করার পর চাকররর রনিয়তা আদছ
57.9
অনুদর্াগ আদছ। রশক্ষকদের
48.1
পূদব ষ ভরতষর রবর্য় ধারনা রছল
57
রশক্ষাোদনর মান সদন্তার্জনক
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
বদল জারনদয়দছন ৬০.৬১%
কদরালগ্রুপ
প্রকল্প গ্রুপ
উিরোতা।
উিরোতাদের
প্রদেয় তথ্য রচত্র 3.12 এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাংরিি রবভাদগর মান উন্নয়দনর জন্য উিরোতাগণ মত প্রোন কদরদছন তাদের মদত - েক্ষ রশক্ষক লাগদব,
পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নরত করদত হদব, ক্লাস রুম বৃরদ্ধ, আধুরনক রবদশ্বর সাদথ সামািস্যপূণ ষ, প্রযুরির ব্যবহার বৃরদ্ধ,
পুরাতন কাঠাদমা তোগ, অরধকতর ব্যবহাররক সমরশন েরকার, ল্যাব সহকারীদের প্ররশক্ষণ প্রদয়াজন, রশক্ষাথীদের
সাদথ আদলাচনাপূবকষ সুরবধা প্রোন, রসদলবাস আধুরনকায়ন করা, একাদিরমক রশক্ষার সাদথ কাররগরর রশক্ষা বৃরদ্ধ
করা, রমল সম্পরকষত রবর্য় আদরা অন্তর্ভষি করা, সকা-অরি ষদনটরদক োরয়ত্বশীল হওয়া, রশক্ষকদের আন্তররকতার
অভাব, গদবর্ণার জন্য সরকারর অনুোন প্রদয়াজন, রশক্ষকদের পাঠোন কার্ ষকরী হওয়া, চাকররর খাত বৃরদ্ধ,
ব্যবহাররক সুদর্াগ সুরবধা বৃরদ্ধ, উচ্চরশক্ষার জন্য প্লাট মষ ততরর করা, সর্াগ্য রশক্ষক সাংখ্যা বৃরদ্ধ করা, রশক্ষা স র
ব্যবস্থা করা, পড়াদলখার মান উন্নয়ন করা েরকার, রশক্ষকদের সপশাগত েক্ষতা বৃরদ্ধ, ররদয়ল র ড সম্পদকষ জ্ঞান
বৃরদ্ধদত র ড রভরজট, ল্যাদবর মান উন্নয়ন, েক্ষ রশক্ষকদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ, ননরিপাট ষদমন্ট রসদলবাস কমাদনা সর্দত
পাদর, রপএইচরি সকাস ষ চালুকরণ, ভাল লা দলর জন্য বৃরির ব্যবস্থা করা, বাস্তবরভরিক পড়াশুনা, রবশ্বরবদ্যালদয়
সরাসরর ইন্ডারির সাদথ সর্াগাদর্াগ করা চাকররর জন্য, ছাত্রদের আসন সাংখ্যা বৃরদ্ধ, সম্পূণ ষ রবভাগ
রিরজটালাইদজশন করা, নতুন রশক্ষকদের জন্য এক বছদরর প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা, অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন,
ল্যাবদরটরর স্থাপন, পাঠ্যক্রদম ব্যবসারয়ক ও ব্যবস্থাপনা পাঠ্যক্রম সাংদর্াজন করা, আইইরব এর অন্তর্ভষিকরণ,
সরকারর চাকুররদত রবর্য় সকাি রনরিতকরণ, রবদ্যমান অবকাঠাদমার র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ ও পররচালনা, রবর্য়
সম্পরকষত সসরমনার, সকাম্পানীর সাদথ সাংদর্াগ বৃরদ্ধ, সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ সহদর্াগীতা প্রদয়াজন।
পূব ষবতী ব্যাদচর রশক্ষাথীদের রনদয় সদন্তার্ প্রকাশ কদরছন ৪৪.৪৪% উিরোতা। তাদের মদত চাকরর সপদয়দছন 58.81%, সরকারর চাকরর সপদয়দছন 10.93%, সবসরকারর চাকরর সপদয়দছন 54.98%। পূব ষবতী ব্যাদচর
রশক্ষাথীদের তথ্য সাররণ 3.1৭এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.1৭: পূব ষবতী ব্যাদচর রশক্ষাথীদের তথ্য
১
২
৩
৪

রশক্ষাথীদের তথ্য
অবস্থান রনদয় সন্তি
চাকরর সপদয়দছন
সরকারর চাকরর সপদয়দছন
সবসরকারর চাকরর সপদয়দছন

প্রকল্প গ্রুপ (শতাাংশ)
39.7
58.0
6.0
54.0

কদরাল গ্রুপ (শতাাংশ)
51.9
60.0
17.3
56.0
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উিরোতাগণ চাকরর না পাওয়ার কারণ রহদসদব উচ্চতর পড়াশুনা করা, রবদেদশ গমন, চাকররর অভাব, সরকারর
রনদয়াগ পরীক্ষা কম, চাকরর কম, অন্য রবভাদগর রশক্ষাথীদের প্রভাব, সঠিক রেক রনদে ষশনা সনই, চাকররর
রবজ্ঞরপ্তদত রিপাট ষদমন্ট নাম উদিখ না থাকা, রমল ররদলদটি জ্ঞান কম থাকা, প্রশাসন ভাল না, সবতন কম, সরকারর
চাকরর প্রস্তুরতর জন্য, সেদশ সটিটাইল রশদল্পর ধস, অরভজ্ঞতার অভাব, েক্ষতার অভাব, প্রচারণার অভাব, ঠিকমত
পড়াশুনা না করা, র্থার্থ সুরবধার অভাব, রশল্প কারখানার পররদবশ উন্নত নয়।
চাকরর প্রাপ্ত স্নাতকগণ উপযুি পররমাণ সবতন পান বদল জারনদয়দছন ৩৮.৮৯% উিরোতা। বারক উিরোতাগণ
জারনদয়দছন উপযুি পররমাণ সবতন পান না। উপযুি পররমাণ সবতন না পাওয়ার কারণ রহদসদব উদিখ কদরদছন
– সটিটাইদলর অবকাঠাদমা
রচত্র 3.13: রশক্ষা পররদবশ সাংক্রান্ত তথ্য
ভাল না, রবদেরশ ইরিরনয়ার
53.2
পাঠাগার ব্যবহাদর পর্ ষাপ্ত সুদর্াগ আদছ
71.1
রেদয় সবরশ কাজ করায়,
36.2
ষাপ্ত
সাংরিি রবর্দয় পাঠাগাদর পর্ বই আদছ
42.1
প্রশাসন ভাল না, সটিটাইল
57.1
রশক্ষা সেনদয়র ব্যবস্থা সম্পদকষ জাদনন
63.6
88.6
সেরণ কদক্ষ মারি রমরিয়ার ব্যবহার হয়
রমদলর আরথ ষক অবস্থা ভাল
98.3
63.6
অবকাঠাদমার অপর্ ষাপ্ততার জন্য রশক্ষা রবঘ্ন হয়
52.1
না, সবতন কাঠাদমা ঠিক না,
35.1
রবভাগীয় বৃরি সপদয়দছন
24
চাকরর সাংখ্যা কম, সরকাদরর
61
রবভাগীয় বৃরির ব্যবস্থা সম্পদকষ জাদন না
33.9
41.6
উিরোতা
ছাত্রাবাদস
অবস্থান
মরনটররাং এর অভাব, রিমান্ড
64.2
কম, চাকররগুদলা রিপাট ষদমন্ট
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
কদরালগ্রুপ
প্রকল্প গ্রুপ
ররদলদটি হয় না, অরভজ্ঞতা
সনই, পরররচত সকউ সনই, চাকররর সক্ষদত্র রবশ্বরবদ্যালয়গত তবর্ম্য, রিদপ্লামার রশক্ষাথী বদল অগ্রারধকার কম,
েক্ষতার অভাব, রশক্ষা সক্ষদত্র ব্যবহাররক রশক্ষার কম গুরুত্ব প্রোন, সঠিক প্ররশক্ষণ না পাওয়া, রনদয়াগকতষাদের
রসরন্ডদকট, মূল্যায়দনর অভাব, ইন্ডারি মারলকদের একদচটিয়া আরধপতে। রশক্ষা পররদবশ সাংক্রান্ত রবর্দয়
উিরোতাগণ জারনদয়দছন তথ্যগুদলা রচত্র 3.13 উপস্থাপন করা হদলা।
পাঠাগাদর ব্যবহাদর পর্ ষাপ্ত সুদর্াগ না পাওয়ার কারণ হদলা পর্ ষাপ্ত বই সনই, সবসময় সখালা থাদক না, জায়গা কম,
আসন সাংখ্যা সীরমত, উচ্চতর পর্ ষাদয়র বইগুদলা বাসায় এদন পড়া র্ায় না, করম্পউটারগুদলা অরধকাাংশ নি,
প্রশাসন সহায়ক নয়, শীতাতপ রনয়রন্ত্রত নয়, রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব।

3.6.6 স্নাতদকাির পর্ ষাদয়র রশক্ষাথীবৃদন্দর মতামত
প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য ২০১৯-২০ ব্যাদচর প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয়র স্নাতদকাির পর্ ষাদয়র ১১
জন রশক্ষাথীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উিরোতাদের মতামত রনদম্ন উপস্থাপন করা হদলা। বাাংলাদেশ
প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় গ্লাস ও রসরারমক রবর্দয় স্নাতদকাির সকাস ষ চালু করা হয়। উিরোতাগণ এই
রবভাদগ ভরতষর উদেশ্য রহদসদব উদিখ কদরদছন – ভরবষ্যদত এর চারহো বৃরদ্ধ হদব বদল মদন কদরন, রবদেদশ
র্দথি কদমষর সুদর্াগ সৃরি হদব এবাং ভরবষ্যদত কমষদক্ষদত্র উন্নরত করা সম্ভব হদব। উিরোতাদের মতামত সাররণ
নাং 3.18এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.18: গ্লাস ও রসরারমক রবর্দয় ভরতষর উদেশ্য
১
২
৩

উিরোদতর গ্লাস ও রসরারমক রবর্দয় ভরতষর উদেশ্য
ভরবষ্যদত এর চারহো বৃরদ্ধ হদব
রবদেদশ র্দথি কদমষর সুদর্াগ সৃরি হদব
ভরবষ্যদত কমষদক্ষদত্র উন্নরত করা সম্ভব হদব

সাংখ্যা
6
1
3

শতাাংশ
54.55
9.10
27.27
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গ্লাস ও রসরারমক রবর্দয়
রচত্র 3.14: রশক্ষার মান উন্নয়ন ত্বরারন্বত করার রবর্দয় মতামত
স্নাতদকাির সনে সনওয়ার উদেশ্য
36.36
40
রহদসদব উদিখ কদরদছন উচ্চতর 35
27.27
জ্ঞান অজষন, গ্লাস ও রসরারমক 30
25
18.18
রবর্দয় েক্ষ প্রদকৌশলী রহদসদব
20
15
9.09
9.09
9.09
প্ররতরষ্ঠত করা এবাং ভরবষ্যদত
10
উন্নরত করা র্াদব বদল মদন কদরন।
5
0
এ রবর্দয় আরও উচ্চ রশক্ষায়
সবসরকারর
গদবর্ণার
বাাংলাদেদশ
রবরভন্ন রশল্প উন্নতমাদনর একাদিরমক
প্ররতষ্ঠাদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ করা কমষসাংস্থান বৃরদ্ধ প্ররতষ্ঠাদন
ল্যাব ব্যবহার ভবন ব্যবহার
আগ্রহী বদল জারনদয়দছন ৯০.৯১%
সহদর্ারগতা
করা
সর্াগদর্াগ রক্ষা
উিরোতা। পর্ ষাপ্ত গদবর্ণার ব্যবস্থা
করা
আদছ বদল জারনদয়দছন ৬৩.৬৪%
উিরোতা। উি রবর্দয় রশক্ষার মান উন্নয়ন ত্বরারন্বত করার রবর্দয় উিরোতাদের মতামত হদলা সবসরকারর
প্ররতষ্ঠাদনর সহদর্ারগতা, গদবর্ণার সুদর্াগ বৃরদ্ধ করা, বাাংলাদেদশ কমষসাংস্থান বৃরদ্ধ হদব, রবরভন্ন রশল্প প্ররতষ্ঠাদন
সর্াগাদর্াগ রক্ষা, উন্নতমাদনর ল্যাব ব্যবহার ও একাদিরমক ভবন ব্যবহার। উিরোতার মতামত রচত্র 3.14 এ
উপস্থাপন করা হদলা।
গদবর্ণায় প্ররতষ্ঠাদন প্রদণােনা রদয়দছ বদল জারনদয়দছন ৬৩.৬৪% উিরোতা। গদবর্ণা কাদজ সরকারর তহরবল
পর্ ষাপ্ত বদলদছন ৩৬.৩৬% উির এবাং গদবর্ণা কাজ পররচালনা করার জন্য েক্ষ সুপারভাইজার রদয়দছ বদল
জারনদয়দছন ৪৫.৪৫% উিরোতা।
3.6.7 চাকরররত রশক্ষাথী, রনদয়াগকারর প্ররতষ্ঠান ও অন্যান্য মতামত
পাশ
করা
চাকরররত
পূব ষবতী ব্যাদচর রশক্ষাথীদের সর্ সকল প্ররতষ্ঠাদন চাকরর কদরন
রশক্ষাথীরদের
সাক্ষাৎকার
ঢাকা প্রদকৌশল
ইনভদয় সটিটাইল রল:, সটিদবা ইন্টারন্যাশনাল প্রাইদভট রল:, টিইউরভ এসইউএস
গ্রহণ করা হয়। পাশ করা ও প্রযুরি
ষ রসরারমক, রে রান ইনসুদলটর, চারু রসরারমক,
বাাংলাদেশ প্রাইদভট রল:, আটিসান
রবশ্বরবদ্যালয়
রুদয়ট,
মুন্ন
রসরারমক,
প্ররতক
রসরারমক,
চাকরররত ৪৯ জন প্রকল্প গ্রুপ
সথদক এবাং ২০ জন কদরাল কুদয়ট
রভআইরপ ইন্ডারি রবরি প্রাইদভট রল:,
গ্রুপ চাকরররত উিরোতাগণ
ইউরনদটক গ্রুপ, রবএসআরএম, রসরভও সপদরাদকরমকোল রর াইনারী রল:,
সাংরিি রবভাদগ ভরতষর উদেশ্য চুদয়ট
সিভলপদমন্ট রিজাইন কনসালদটরি, রস্টল সকয়ার, ব্র্যাক, রিরবএল গ্রুপ, আবুল
রহদসদব
বদলদছন
েক্ষ
খাদয়র গ্রুপ, সনামান গ্রুপ, আরকজ গ্রুপ, রবরবএল টাইলস গ্রুপ, সাইন পুকুর রল:, ফুয়াাং
গ্রুপ, নে ষান করদপাদরশন রল:, ওয়ালমাট সগ্লাবাল সসারসাং, রনটার, হারমম গ্রুপ,
জনশরি রহদসদব প্ররতরষ্ঠত
হওয়া, বাজাদর অদনক চারহো,
সহদজই চাকরর পাওয়া র্ায়। অথ ষবনরতক উন্নয়দন অবোন রাখা, সবতন ভাল পাওয়া র্াদব, সটিটাইল সসক্টদরর
উন্নয়ন করা, এ রবর্য় নতুন চারহো সবরশ শুধু এই রবর্য় হদয়রছল রবদেশ গমদনর জন্য। উিরোতাদের সাংরিি
রবর্দয় ভরতষ হওয়ার উদেদশ্য তথ্য সাররণ নাং 3.19এ উপস্থাপন করা হদলা।
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সাররণ 3.19 সাংরিি রবর্দয় ভরতষর হওয়ার উদেশ্য
সাংরিি রবর্দয় ভরতষর হওয়ার উদেশ্য
১
২
৩
৪
5
6
7
8
৯

েক্ষ জনশরি রহদসদব প্ররতরষ্ঠত হওয়া
বাজাদর চারহো সবরশ
সহদজই চাকরর পাওয়া র্ায়
অথ ষবনরতক উন্নয়দন অবোন রাখা
সবতন ভাল পাওয়া র্াদব
সটিটাইল সসক্টদরর উন্নয়ন করা
রবর্দয় নতুন চারহো সবরশ
শুধু এই রবর্দয় হওয়া
রবদেদশর গমদনর জন্য

প্রকল্প গ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
29
59.2
9
18.7
4
8.2
1
2.0
1
2.0
1
2.0
3
6.1
2
4.1
2
4.1

কদরাল গ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
9
45.0
1
6.0
10
50.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

চাকরররত উিরোতাগণ সর্ সকল প্ররতষ্ঠাদন চাকরর কদরন তা হদলা ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়,
ইনভদয় সটিটাইল রল:, সটিদবা ইন্টারন্যাশনাল প্রাইদভট রল:, টিইউরভ এসইউএস বাাংলাদেশ প্রাইদভট রল:,
ষ রসরারমক, রে রান ইনসুদলটর, চারু রসরারমক, রুদয়ট, মুন্ন রসরারমক, প্ররতক রসরারমক, কুদয়ট, রভআইরপ
আটিসান
ইন্ডারি রবরি প্রাইদভট রল:, চুদয়ট, ইউরনদটক গ্রুপ, রবএসআরএম, রসরভও সপদরাদকরমকোল রর াইনারী রল:,
সিভলপদমন্ট রিজাইন কনসালদটরি, রস্টল সকয়ার, রলরিাং ইউরনভারস ষটি, কৃরর্ রবশ্বরবদ্যালয়, শাহজালাল রবজ্ঞান ও
প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়, ব্র্যাক, রিরবএল গ্রুপ, আবুল খাদয়র গ্রুপ, সনামান গ্রুপ, আরকজ গ্রুপ, রবরবএল টাইলস গ্রুপ,
সাইন পুকুর রল:, ফুয়াাং গ্রুপ, নে ষান করদপাদরশন রল:, ওয়ালমাট সগ্লাবাল সসারসাং, রনটার, হারমম গ্রুপ, গ্রীন
ইউরনভারস ষটি, বুদটি।
চাকররোতা
প্ররতষ্ঠাদনর কাদজর
মদধ্য রদয়দছ েক্ষ
মানব সম্পে ততরর
করা, পাঠোন ও
গদবর্ণা,
কাপড়
উৎপােন
করা,
সটিটাইল
ইনসদপকশন,
সকায়ারলটি কদরালার,
ইদলকররক ইনসুদলটর,
উৎপােন এবাং রবপণন,
এলরপরজ, রস্টল সটিটাইল, স্বাস্থে রনরাপিা এবাং পররদবশ, রুপারন্তত গ্যাস উৎপােন, পরামশষক, কনরাকশন,
একাদিরমক প্ররতষ্ঠান। পড়াশুনার রবর্দয় চাকররর সক্ষদত্র সাংরিি রদয়দছ ৫০% সথদক ১০০% পর্ ষন্ত।
উিরোতাদের সাংরিিতা রবর্দয় তথ্য সাররণ 3.20এ উপস্থাপন করা হদলা।
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সাররণ 3.20: পড়াশুনার সাদথ চাকররর রবর্দয় সাংরিিতা
পড়াশুনার সাংরিিতা %
১
২
৩
৪
5
6

প্রকল্প গ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
33
67.3
7
14.3
1
2.0
1
2.0
2
4.1
4
8.2

100
90
80
70
60
50

কদরাল গ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
15
75.0
0
0
0
0
2
10.0
1
5.0
2
10.0

উিরোতাগণ পাঠ্যক্রদম চাকররর জন্য রকছু রবর্য় যুি করার প্রদয়াজনীয়তা উদিখ কদরদছন। রবর্য়গুরল হদলা
আরও আপদিট পাঠ্যক্রম সাংযুরি করা, সটিটাইল াইবার রবজ্ঞান, উপস্থাপন এবাং সর্াগাদর্াদগ েক্ষতা উন্নয়ন,
ল্যাদবর উপর গুরুত্ব সেওয়া, সিরনম সটকদনালরজ অন্তর্ভষি করদত হদব, রশল্প সহদর্াগীতা বাড়াদত হদব, নতুন সকান
রবর্য় প্রদয়াজন আদছ বদল মদন হয় না, ইন্ডারি এবাং াদমষর ব্যবহাররক কাদজর অরভজ্ঞতা, উন্নয়দনর সুরবধাগুরল
উন্নরত, গদবর্ণামূলক কার্ ষক্রদমর ব্যবস্থা করা, জনবল রনদয়াগ করা, মারি রমরিয়ার ব্যবহার, অপাদরশন
ম্যাদনজদমন্ট, োলাই সচইন ম্যাদনজদমন্ট, পাদুকার মূল্য এবাং চামড়ার উৎপােন, স্বাস্থে রনরাপিা এবাং পররদবশ।
প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য সমাট ২৫ জন রনদয়াগকারী সাংস্থার প্ররতরনরধদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।
প্ররতষ্ঠান সবদধ কমষরত প্রদকৌশলীদের সাংখ্যা রভন্ন রভন্ন এই সাংখ্যা 1 সথদক 14 জন। প্ররতষ্ঠান অনুর্ায়ী
প্রদকৌশলীদের সাংখ্যা সাররণ 3.21এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.21: প্ররতষ্ঠান অনুর্ায়ী প্রদকৌশলীদের সাংখ্যা
১
২
৩

বতষমাদনর কমষরত প্রদকৌশলীদের সাংখ্যা
১-৫
৬-১০
১১-১৪
সমাট

প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা
12
8
5
25

শতাাংশ
48.0
32.0
20.0
100

সনেপ্রাপ্ত প্রদকৌশলীগণ সাংরিি প্ররতষ্ঠাদন কাজ করার মত েক্ষতা অজষন কদরদছন বদল জারনদয়দছন ১০০%
উিরোতা। ভরবষ্যৎ প্রযুরি সমাকারবলায় রবশ্বরবদ্যালয় হদত আগত প্রদকৌশলীগণ অবোন রাখদত পারদবন বদল
জারনদয়দছন ১০০% উিরোতা। তদব অবোন রাখদত উিরোতাগণ রকছু পরামশষ রেদয়দছন। তাদের পরামশষসমূহ
হদলা ব্যবহাররক জ্ঞান বৃরদ্ধ করদত হদব, নতুন নতুন প্রযুরি রনভষর পাঠোদনর ব্যবস্থা রনদত হদব, একগ্রতা থাকা
েরকার, সর্ সকান কাজদক রনদজর কাজ রহদসদব করার মানরসকতা থাকদত হদব, প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা, কার্ ষকর
রলখন ও তথ্য আোন প্রোদনর েক্ষতা, উপস্থাপন ও রবদির্ণ েক্ষতা, কদথাপকথন ও রবদির্দণর েক্ষতা, গদবর্ণার
সক্ষদত্র র্দথি গুরুত্ব প্রোন, েক্ষ রশক্ষকদের িারা রশক্ষা গ্রহণ, পাঠ্যক্রম বাাংলাদেশ ইরিরনয়ার ইনরস্টটিউদটর
অনুদমােন আনদত হদব, প্রযুরি সমাকারবলায় এবাং যুদগাপদর্াগী প্রদকৌশল রশক্ষার জন্য এদক্ষদত্র আরও সবরশ
বাদজট বরাে রাখা প্রদয়াজন, তবরশ্বক চারহো পূরদণ রশক্ষাথীদের সব ষাধুরনক প্রযুরিদত রশরক্ষত করদত হদব।
উিরোতাদের ৪৪% জারনদয়দছন রবশ্বরবদ্যালয় সথদক আগত প্রদকৌশলীদের দুব ষলতা রদয়দছ। তাদের লক্ষণীয়
দুব ষলতাসমূহ হদলা প্রদয়ারগক জ্ঞান কম, হাদত কলদম কাজ কম হদয়দছ, ইাংদরজী বলা, সর্াগাদর্াগ, সর্াগাদর্াগ
েক্ষতা আরও ভাল করা, উপস্থাপন, রবদির্দণর েক্ষতা, করম্পউটাদর রবরভন্ন সপ্রাগ্রাদম প্রদয়াগগুদলা আরও
ভালভাদব রপ্ত করা প্রদয়াজন, উন্মারসক মদনাভাব, জন ব্যবস্থাপনা, সনর্তত্ব, প্রশাসন, সেরশ/রবদেরশ প্ররশক্ষদণর
ব্যবস্থা করা।
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চারহোর তুলনায় বতষমাদন সেদশ প্রদকৌশলীদের পররমাণ পর্ ষাপ্ত নয় বদল জারনদয়দছন ৬০% উিরোতা। ৭৬%
উিরোতা তাদের প্ররতষ্ঠাদনর সম্প্রসারদণর পররকল্পনা রদয়দছ। তাদের পররকল্পনা ধরন হদলা রাং এর সসক্টরটা
আরও বড় করা, বুনন সসক্টর আরও বড় করা, সসলাই সসক্টর আরও বড় করা, নতুন নতুন রবভাগ চালু করা,
ইদলকররনি ও রসরারমক সটস্ট, উৎপােন পরররধ সম্প্রসারণ, মূল্য ও আয়তন রবদবচনায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ,
সটকসই করার উদদ্যাগ, আকর্ণীয় ও মান সম্পন্ন দ্রব্যারে উৎপােন করা, ল্যাবদরটরর সুরবধা বাড়াদনা,
সপদরাকোরমদকল প্লোন্ট স্থাপন, একাদিরমক ও অবকাঠাদমাগত সম্প্রসারণ কাজ চলমান ও আরও বৃরদ্ধ করা
প্রদয়াজন।
প্রকল্পর্ভি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক সনেপ্রাপ্ত প্রদকৌশলীদের রনদয়াগ রেদত ১০০% উিরোতা ইচ্ছা প্রকাশ কদরদছন।
সাংরিি রশদল্পর বাজার চারহো আমাদের সেদশ ক্রমবধ ষনশীল বদল জারনদয়দছন ৯৬% উিরোতা। েক্ষ জনবল
ততররর জন্য এই ধরদনর রবভাগ অন্যান্য রবশ্বরবদ্যালয় চালু করার প্রদয়াজন আদছ বদল মদন কদরন ৮৪%
উিরোতা। এই ধরদনর রবভাগ চালু করার পদক্ষ তাদের মতামত হদলা সেদশ র্দথি পররমাণ সটিটাইল
প্রদকৌশলীর প্রদয়াজন আদছ, পদণ্যর মান রনধ ষারদণ এসকল প্ররতষ্ঠাদনর ভূরমকা অদনক, রেদন রেদন সাংরিি রবর্দয়
প্রদকৌশলীদের চারহো বাড়দছ, আমাদের সেদশ উপস্থাপনা, রবদির্ণধমী সর্াগাদর্াগ েক্ষতা সপশাোরীদত্বর এখনও
অদনক ঘাটরত রদয়দছ। সর্ কারদণ রবদেরশ জনবদলর একটি রবরাট অাংশ ব্যাপক সররমদটি অজষন কদর র্াদচ্ছ।
সসদক্ষদত্র আমাদের রনজস্ব সপশাোরদের জন্য অদনক ভাল সুদর্াগ ততরর হদত পাদর, র্থার্থ েক্ষতা উন্নয়দনর
মাধ্যদম, প্ররশরক্ষত ও েক্ষতার জন্য, রেদন রেদন রশল্প বাড়দছ তাই আরও েক্ষ জনবল েরকার, ভরবষ্যদত র্দথি
চাকররর সুদর্াগ সৃরি হদব, জনবল বৃরদ্ধর প্রদয়াজন, ব্যবসাটি চলমান। অপরপদক্ষ চালু না করার পদক্ষ মতামত
হদলা কমষসাংস্থাদনর সুদর্াগ, বতষমাদন অদনক আদছ চারহোর তুলনায় সবরশ, চাকররর সুদর্াদগর অভাব, রবদশর্ারয়ত
রবর্য় বদল।
উিরোতাগণ পড়াশুনার রবর্দয় ও চাকররর রবর্দয় রকছু তথ্য প্রোন কদরদছন। তথ্যগুদলা হদলা সাংরিি রবর্দয়
ভরবষ্যৎ চাকররর বাজার, অন্য রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষাথীদের সাদথ তুলনা, সাংরিি রবর্দয় চাকরর সন্তুিতা, সুদর্াগ
সপদল উচ্চতর পড়াশুনার আগ্রহ। উিরোতাদের তথ্য সাররণ 3.22এ উপস্থাপন করা হদলা।
সাররণ 3.22: পড়াশুনা চাকররর রবর্দয় উিরোতাদের প্রেি তথ্য
পড়াশুনা চাকররর রবর্দয় তথ্য
১
২
৩
৪

ভরবষ্যদত চাকররর বাজার উৎসাহ ব্যিক
অন্যান্য রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষাথীর পাথ ষকে আদছ
সাংরিি রবর্দয় চাকরর কদর সন্তুি
সুদর্াগ সাংরিি রবর্দয় উচ্চতর পড়াশুনায় আগ্রহী

সাংখ্যা
40
38
41
49

প্রকল্প গ্রুপ
শতাাংশ
81.6
77.6
83.7
100

কদরাল গ্রুপ
সাংখ্যা
শতাাংশ
28
90.0
15
75.0
17
85.0
28
90.0

উিরোতাদের তথ্যমদত রকছু রশক্ষাথী চাকরর পানরন। চাকরর না পাওয়ার জন্য কারণ রহদসদব উদিখ কদরদছন।
এই কারণসমূহ – সরকারর চাকরর জন্য সচিা করদছ, ল্যাক অব করমউরনদকশন রস্কল, সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন চাকরর
করদত আগ্রহী না, সবসরকারর খাত র্দথি আরামোয়ক নয়, আমলাতারন্ত্রক জটিলতা, অপর্ ষাপ্ত ব্যবহাররক জ্ঞান,
পর্ ষাপ্ত চাকররর সক্ষত্র নাই, সকাম্পানীর সাদথ রবশ্বরবদ্যালদয়র সর্াগাদর্াগ না থাক, রবদেশ ভ্রমণ ও উচ্চ রশক্ষা।
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3.6.8 বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যাল এবাং গ্লাস ও রসরারমক রবভাগ
উিরোতাগণ জানান সর্ ২০০৫ সাদল
রচত্র 3.15: প্রকাশনা প্রকাশ
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুরি
৮০
৬৫
৬০
রবশ্বরবদ্যালয় গ্লাস ও রসরারমক
৫২
৬০
৪৪
রবভাগ চালু করা হয় এবাং ২০১০
৪০
সাদল অন্যান্য প্রকল্প রবশ্বরবদ্যালয়
নতুন রবভাগসমূহ চালু করা হয়। উি
২০
রবভাদগর ৪-২০ জন গদবর্ণার সাদথ
০
রনদয়ারজত। তাদের তথ্য মদত ২০১৫
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
২০১৮
সাদল ৫২টি, ২০১৬ সাদল ৬০টি,
২০১৭ সাদল ৪৪টি, ২০১৮ সাদল ৬৫টি এবাং ২০১৯ সাদল ৭০টি প্রকাশনা প্রকাশ হদয়দছ।

৭০

২০১৯

২০২০

রশক্ষাথীদের মদধ্য ছাত্র-ছাত্রী উভয়ই রদয়দছ প্রদতেক রশক্ষাবদর্ ষ। সকান রবশ্বরবদ্যালয়ই রবদেরশ রশক্ষাথী রছল না।
২০১৯ সাদল পাশকৃত রশক্ষাথীদের সাংখ্যা ১৯১ জন। শতভাগ উিরোতাই জারনদয়দছন উি রবভাদগর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসন পর্ ষাপ্ত রছল না। রবদেরশ রশক্ষাথীদের আবাসন অপর্ ষাপ্ত বদল জারনদয়দছন ৭৫% উিরোতা।
উি রবভাগসমূদহ রশক্ষকদের জন্য বাসস্থান অপর্ ষাপ্ত বদল জারনদয়দছন ৮৭.৫% উিরোতা। প্ররত বছর সকান
রবশ্বরবদ্যালয় ৩০, ৪৮ ও ৬০ জন রশক্ষাথী ভরতষ হয়। সাধারণত সকান বছরই রসট খারল থাদক না।
প্রকল্প সথদক রনমষাণকৃত স্থাপনাসমূহ সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল রদয়দছ বদলদছন
ষ
৬২.৫%। ১০ সথদক ১৫ জন সলাক রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য রদয়দছ। রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য অগাদনাগ্রাম
অনুর্ায়ী
জনবল রনদয়াদগর জন্য বলা হদয়দছ। উি স্থাপনা সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় অথ ষ বরাে আদছ
বদল জারনদয়দছন ২০% উিরোতা। এই পররমাণ অথ ষ িারা সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ করা সম্ভব।
৩৭.৫% উিরোতা জারনদয়দছন সাংরিি রবভাদগর সাদথ অন্য প্ররতষ্ঠাদনর সহদর্াগীতামূলক সাংরিষ্ঠতা রদয়দছ। এই
প্ররতষ্ঠানগুরল হদলা সপদরাবাাংলা, বাাংলাদেশ সপদরারলয়াম কদপষাদরশন, বড় পুকুররয়া সকালমাইরনাং,
রবরসএসআইআর, ঢাকা।

3.7

স াকাস গ্রুপ আদলাচনার সারসাংদক্ষপ

প্রকদল্পর কাদজর মান সম্পদকষ অাংশগ্রহণকারীদের নানা
রকম মত রদয়দছ। অরধকাাংশ অাংশগ্রহণকারী কাদজর মান
ভাল হদয়দছ এবাং যুদগাপদর্াগী হদয়দছ। রকন্তু চট্টগ্রাম
প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয়র অাংশগ্রহণকারীগণ
কাদজর মান ভাল হয় নাই বদল উদিখ কদরদছন।
অবকাঠাদমা রনমষাদণ পররকল্পনার অভাব আদছ বদল উদিখ
কদরদছন।
প্রকল্প বাস্তবায়দনরকাল প্রদয়াজনীয় সমদয়র তুলনায় সবরশ
সময় সলদগদছ । সময় সবরশ সলদগদছ বদল রশক্ষাোদন র্দথি

ডুদয়ট রশক্ষকগদনর সাদথ স াকাস গ্রুপ রিসকাশন
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ব্যাঘাত ঘদটদছ। প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল সর্ সমস্ত প্ররতবন্ধকতার জন্য সবরশ সময় সলদগদছ সস গুদলা দূর করার
পেদক্ষপ আদগই গ্রহণ করা প্রদয়াজন রছল বদল উদিখ কদরদছন।
প্রকল্প বাস্তবায়দনর রনধ ষাররত সময় সথদক রবচুেরতর কারণ রহদসদব রবলদে অথ ষ ছাড় করা, েীঘ ষসূরত্রতা, র্ন্ত্রপারত
আমোরন ও ক্রদয়র সক্ষদত্র জটিলতা, তোররকর অভাব, সমন্বয়হীনতা, র্ন্ত্রপারত স্থাপদন অপাদরটরদের প্ররশক্ষদণ
রবলে, অবকাঠাদমা রনমষাদণ রবলে এবাং প্রশাসরনক জটিলতা।
রনধ ষাররত সময় সথদক রবচুেরতর কারদণ প্রকদল্প সর্ সমস্ত
প্রভাব পদড়দছ তা হদলা – প্রকদল্পর সারব ষক উদেশ্য বাস্তবায়ন
রপরছদয় র্ায়, ব্যবহাররক কাদজর জন্য অন্যত্র সর্দত হয়,
র্ন্ত্রপারতর মূল্য বৃরদ্ধ, সঠিক সময় রশক্ষাোন ব্যাহত হয়,
গদবর্ণা কার্ ষ সম্পােন সম্ভব হয় না, প্রথম রেদকর কদয়কটি
ব্যাদচর রশক্ষাথীদের পাঠ গ্রহণ ও গদবর্ণা কাদজ বাঁধার
সম্মুখীন হদয়দছ।
তবজ্ঞারনক ও ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র প্রাসরঙ্গকতা রদয়দছ।
ডুদয়ট ছত্রদের সাদথ স াকাস গ্রুপ রিসকাশন
উন্নত সেশগুদলার সাদথ তাল রমরলদয় পদণ্যর রিজাইন, গঠন
প্রণালী সঠিকভাদব করার জন্য র্ন্ত্রপারতগুরল খুবই উপদর্াগী আরও সাংরিি র্ন্ত্রপারতর েরকার।
নতুন রবভাদগর কার্ ষক্রম পররচালনা করার জন্য উন্নতমাদনর ক্লাস রুম প্রদয়াজন, গ্লাস ও রসরারমক পদণ্যর গঠন
প্রণালী রবদির্ণ করা, পদণ্যর রিজাইন ও িাকচার ততরর ও নতুন উৎপারেত পদণ্যর মান র্াচাই করার জন্য
একাদিরমক ভবন রনমষাদণর প্রদয়াজনীয়তা অপররসীম বদল উদিখ কদরদছন। একইরকমভাদব অন্যান্য রবশ্বরবদ্যালয়
নতুন রবভাগ চালু করার কারদণ একাদিরমক ভবন রনমষাণ আবশ্যক রছল।
অাংশগ্রহণকারীগণ প্রকদল্পর রকছু সবল রেক রচরিত কদরদছন এই সবল রেক গুদলা হদলা – সেদশ উেীয়মান গ্লাস ও
রসরারমক ততররর কারখানায় চাকররর সুদর্াগ পাদব, প্রদকৌশল প্রযুরি রশক্ষার সুদর্াগ ততরর হওয়া “রিরজটাল
বাাংলাদেশ” গড়ার জন্য অবোন রাখদত পারদব, রশক্ষক ও রশক্ষাথীদের গদবর্ণা কার্ ষক্রম চালাদনা সম্ভব হদব,
গদবর্ণার মাধ্যদম নতুন নতুন জ্ঞান সৃরির দল সেদশর প্রযুরি উন্নয়দন ও অথ ষনীরতদত অবোন রাখার সুদর্াগ সৃরি
হদব। প্রযুরিদত উন্নত সেশসমূদহর সাদথ তাল রমরলদয় চলা সহজ হদব।
প্রকদল্পর দুব ষল রেক রহদসব রচরিত কদরদছন – প্রকল্প বাস্তবায়দন েীঘ ষসূরত্রতা ও রবলদে অথ ষ ছাড়, র্ন্ত্রপারত
আমোরনর সক্ষদত্র নানা জটিলতা, ল্যাদবর জন্য ক্রয় করা র্ন্ত্রপারতর সহায়ক র্ন্ত্রপারত ক্রয় না করা, পাঁচতলা
ভবদনর রল দটর ব্যবস্থা থাকদলও স্থাপন করা হয়রন, বজষে ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা না থাকা, রশক্ষাথীদের
ইন্ডারিয়াল এটাচদমন্ট না থাকা।
ভরবষ্যদত অনুরুপ প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য অাংশগ্রহণকারীদের মতামত হদলা – একাদিরমক ভবন ও গদবর্ণা
কার্ ষক্রম সম্প্রসারণ করা, সাংরিি প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ রেদত হদব, প্রকল্প সম্পদকষ পর্ ষাপ্ত জ্ঞান আদছ এমন
সলাক রেদত হদব, মরনটররাং এর সক্ষদত্র অরভজ্ঞ ব্যরি রনদয়াগ রেদত হদব, বাজাদর চারহো অনুর্ায়ী প্রদকৌশলী ততরর
করদত হদব।
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প্রকদল্পর রবরভন্ন সমস্যা সম্পদকষ অাংশগ্রহণকারীদের মতামত হদলা – প্রকল্প বাস্তবায়দন রবলদে অথ ষ ছাড়, রনরে ষি
সমদয় কাজ সমাপ্ত করা র্ায় না, গদবর্ণার জন্য রবরভন্ন পণ্য ও র্ন্ত্রাাংশ আমোরনর সক্ষদত্র জটিলতার সৃরি কদর,
রনমষাণ সামগ্রীর সময়মত ক্রয় না করা সগদল মূল্য বৃরদ্ধ পায় দল প্রকল্প ব্যয় বৃরদ্ধ পায় এই জন্য র্খনই সকান প্রকল্প
গ্রহণ করা হদব আদগ সথদকই সর্ সর্ প্ররতবন্ধকতা সৃরি হদত পাদর সসগুদলা দূর করার পেদক্ষপ রনদত হদব।
অাংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পটি সর্ভাদব মূল্যায়ন কদর তা হদলা – রশক্ষকদের রবদেদশ উচ্চতর প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা,
ছাত্র-ছাত্রীদের গদবর্ণা কাদজ রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ যুি করার ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর, মান রনয়ন্ত্রণ ও বাজার
ব্যবস্থাপনার রবর্দয় গুরুত্ব আদরাপ করা, সেদশর চারহো পূরণ করার জন্য অরধক সাংখ্যক প্রদকৌশলী ততরর করা
প্রদয়াজন।
অাংশগ্রহণকারীদের দৃরিদত গুণগত রশক্ষার মান রনরিত করার জন্য েক্ষ ও অরভজ্ঞ রশক্ষকমন্ডলী রদয়দছ,
রশক্ষাক্রম পররচালনা ও উন্নতমাদনর গদবর্ণার জন্য পর্ ষাপ্ত পররমাণ র্ন্ত্রাাংশ ও অথ ষ প্রদয়াজন। তবজ্ঞারনক
র্ন্ত্রপারতগুদলা র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ করার মদতা সর্াগ্য সটকরনরশয়ান না থাকায় রশক্ষাথীরা অদনক সময়
সঠিকভাদব রশখদত পাদর না। তাই গুণগত রশক্ষা ব্যাহত হয়।

3.8

মুখ্য ব্যরিবদগরষ মতামদতর তদথ্যর রবদির্ণ

বুদয়ট প্রকল্প পররচালদকর সাদথ সাক্ষাতকার

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দন রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরী
করমশন প্রকল্প পররচালক ও উপ-প্রকল্প। প্ররতটি উপপ্রকল্প সথদক প্রকল্প পররচাকল/উপ-প্রকল্প পররচালদকর
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ৫টি রবশ্বরবদ্যালয় সথদক ৫
জন ও রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরী করমশন সথদক ২ জন
সমাট ৭ জন মুখ্য ব্যরিবদগরষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
হয়। পররবীক্ষণ করমটির সেস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ
করা হয়। এদের মদধ্য রতন জন প্রধান প্রকৌশলী ও
একজন প্রশাসরনক কমষকতষা। প্রভাব মূল্যয়দনর জন্য
আট জন প্রশাসরনক কমষকতষার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
হয়। এদের মদধ্য রদয়দছন প্রশাসরনক পররচালক,
সহকারী প্রশাসরনক কমষকতষা, সহকারী অধ্যাপক,
সসকশন অর সার, সররজস্টার, সহকারী সররজস্টার ও
সিপুটি সররজস্টার। মুখ্য ব্যরিবদগরষ মতামদতর
তদথ্যর রবদির্ণ অধ্যায় ৩ আদলাচনা করা হদয়দছ।
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চতুথ ষ অধ্যায়

প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কার্ ষক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধরত, সৃিসুরবধারে সটকসই ও
পররচালনা ইতোরে রবর্দয় SWOT ANALYSIS
4.1

পটভূরম

রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অধীদন বাাংলাদেশ রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কর্তক
ষ বাস্তবারয়ত পাঁচটি পাবরলক
রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষ অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম সাংদশারধত) শীর্ ষক প্রকল্পটি
জুলাই ২০০৯ সথদক শুরু হদয় জুন ২০১৬ সাদল সমাপ্ত হদয়দছ। প্রকল্পটি বাস্তবায়দন সমাট প্রকৃত ব্যয় হদয়দছ
১৪,৬০৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অন্যতম উদেশ্য হদলা সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক
উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও
স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ প্ররতষ্ঠা সারব ষক মূল্যায়দনর রভরিদত বলা র্ায় সর্ আপত দৃরিদত
প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাদব বাস্তবারয়ত হদয়দছ। প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর আদলাদক রবরভন্ন পর্ ষাদয় প্রকল্পটির সবল রেক
(Strength), প্রকদল্পর দুব ষল রেক (Weakness) সর্মন মূল্যায়দন উদঠ এদসদছ, সতমরন প্রকল্প হদত উদ্ভুত
রকছু সুদর্াগও (Opportunity) সৃরি হদয়দছ। রকছু রকছু আদলাচনায় মদন হদয়দছ সর্ প্রকল্পটি সবশ রকছু হুমরকর
(Threat) সম্মুখীন হদয়দছ। সারব ষক মূল্যায়দনর রভরিদত এখাদন উপদরাি রবর্য়গুদলা আদলাচনা করা হদলা|

4.2

প্রকদল্পর সবল রেক (Strength)
• প্রদকৌশল ও প্রযুরি সক্ষদত্র েক্ষ জনশরি ততরর ও গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষে ৫টি রবশ্বরবদ্যাল
ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরণ এবাং এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ রনঃসদন্ধদহ প্রদকৌশল
সক্ষদত্র একটি বড় অগ্রগরত র্া প্রদকৌশল ও প্রযুরি রশক্ষাদক রবদকন্দ্রীকরদণ অগ্রণী ভূরমকা পালন করদব।
• সারব ষক রবদবচনায় প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত অবকাঠাদমার কাদজর মান গ্রহণদর্াগ্য।
• সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মদত প্রকল্প বাস্তবায়দন বড় ধরদণর সকান রবচুেরত পররলরক্ষত হয়রন রবধায় বলা র্ায়
সর্ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাদব বাস্তবায়ন করা হদয়দছ।
• প্রকল্প বাস্তবায়দন রনযুি সমাট রবশ জন ঠিকাোর প্ররতষ্ঠান সথদক প্রাপ্ত তথ্য মদত তাদের বড় ধরদনর
সকান অরভদর্াগ পাওয়া র্ায়রন এবাং সবাই রনরে ষি সমদয় কাজ হস্তান্তর কদরদছ রবধায় বলা র্ায় সর্
প্রকল্পটির ঠিকাোর ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাদব সম্পােন হদয়দছ।
• আদলাচে প্ররতষ্ঠান সথদক পাশ করা প্রায় সকল রশক্ষাথী রবরভন্ন সরকারী ও সবসরকারী প্ররতষ্ঠাদন অতেন্ত
সুনাদমর সাদথ কাজ করদছ এবাং সকউ সবকার বদস সনই। সুতরাাং এটা েি সর্ প্রকদল্পর লক্ষে ও উদেশ্য
অনুসাদর বাজাদরর চারহো অনুসাদর উি প্রকল্প প্রদকৌশলী ততররদত সক্ষম।

পৃষ্ঠা 55

প্রকদল্পর দুব ষল রেক (Weakness)

4.3

• প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর সমাট ৭৫ শতাাংশ বরধ ষত সময় প্রদয়াজন হদয়দছ একই সাদথ প্রকদল্পর খরচ বৃরদ্ধরও
কারণ ।
• সমীক্ষার সময় রবরভন্ন উপকারদভাগী ও সাংরিিদের সাদথ কথা বদল জানা সগদছ সর্ প্রকদল্পর ড্ররয়াং
রিজাই রনরে ষি সমদয় পাওয়া র্ায়রন । প্রকল্প সাংরিিরা প্রকদল্পর সঠিক পররকল্পনার ঘাটরত রছল বদল মত
রেদয়দছন।
• প্রকদল্পর ব্যবস্থাপনা সাংরিি ব্যরিবদগরষ ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় সাংক্রান্ত রবর্দয় র্থার্থ প্ররশক্ষদণর অভাব
আদলাচে সমীক্ষায় পাওয়া রগদয়দছ র্া অদনক সক্ষদত্র প্রকদল্পর কাজদক প্রভারবত কদর।
• র্রেও সটকসই উন্নদয়নর প্রধান শতষ হদলা পররদবশ রক্ষা কদর উন্নয়ন করা তবুও এই প্রকদল্পর আওতায়
সকান প্রকার পররদবশগত প্রভাব রনণয়ষ করা হয়রন এবাং সকান প্রকার পররদবশগত ব্যবস্থাপনা সমদন চলা
হয়রন

4.4

প্রকল্প হদত উদ্ভুত সুদর্াগ (Opportunity)
• সর্দহতু প্রকল্পটি একটি সাথ ষক প্রকল্প রহদসদব প্ররতয়মান সসদহতু এধরদণর আরও প্রকল্প গ্রহণ করা উরচৎ
এবাং সসই সাদথ অবকাঠাদমা সুরবধা আরও বাড়াদনা সগদল তা সথদক আরও সবরশ লা ল পাওয়া র্াদব।
• সকান রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন সকান রবর্য় অন্তষর্ভি করার পূদব ষ অবশ্যই সেদশ এবাং রবদেদশ বাজার রভরিক
প্রদয়াজনীয়তা আদছ রকনা সস রবর্দয় গদবর্ণার প্রদয়াজন।
• আদলাচে সমীক্ষার আদলাদক রবশ্বরবদ্যালদয়র সাংরিি রবভাগ ও সাংরিি রশল্প কারখানার সাদথ সমন্বয়
সাধদনর জন্য পাঠ্যক্রম ততররর সমদয় তাদেরদক যুি করা।
• আদলাচে প্রকদল্পর অবকাঠাদমায় প্ররতবন্ধী রশক্ষাথীর জন্য রবদশর্ সকান ব্যবস্থা না থাকায় ভরবষ্যদত এমন
প্রকল্প গ্রহণকাদল এই রবর্য়টি সাংযুি করা র্ায়।

৪.5

প্রকদল্পর জন্য হুমরক (Threat)

• প্রকল্পটি েীঘ ষদময়ােী হওয়ায় সকান সকান সক্ষদত্র একরধকবার প্রকল্প পররচালক পররবতষন করদত হদয়দছ। এ
রবর্দয় প্রকদল্পর সাংরিিরা অরভমত প্রকাশ কদরদছন সর্ ঘন ঘন প্রকল্প পররচালদকর পররবতষন প্রকদল্পর
জন্য হুমরক স্বরূপ।
• প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত গদবর্ণাগার সথদক উদ্ভুত বজষের র্থার্থ ব্যবস্থাপনা না থাকার েরূন তা
পররদবশ ও জীবববরচদত্রর জন্য হুমরক স্বরূপ। এ রবর্দয় রনরে ষি গাইিলাইন থাকা আবশ্যক কারণ উি
গদবর্ণাগাদর রবরভন্ন প্রকার ক্ষরতকর (ঞড়ীরপ) রাসায়রনক ব্যবহৃত হদয় থাদক।
• রনধ ষাররত সময় সথদক রবচুেরতর কারদণ প্রকদল্প সর্ সমস্ত প্রভাব পদড়দছ তা হদলা প্রকদল্পর সারব ষক উদেশ্য
বাস্তবায়ন রপরছদয় র্ায়, ব্যবহাররক কাদজর জন্য অন্যত্র সর্দত হয়, র্ন্ত্রপারতর মূল্য বৃরদ্ধ, সঠিক সময়
রশক্ষাোন ব্যাহত হয়, গদবর্ণা কার্ ষ সম্পােন সম্ভব হয় না, প্রথম রেদকর কদয়কটি ব্যাদচর রশক্ষাথীদের
পাঠ গ্রহণ ও গদবর্ণা কাদজ বাঁধার সম্মুখীন হদয়দছ।
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পঞ্চম অধ্যায়

উরিরখত পর্ ষাদলাচনার রভরিদত সারব ষক পর্ ষদবক্ষণ
5.1

সূচনা

আদলাচে প্রকদল্পর প্রধান কার্ ষক্রদমর মদধ্যও রাস্তা রনমষাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, পররবহন, তবজ্ঞারনক/ল্যাব সরিাম,
প্রদকৌশল সরিাম এবাং অর স সরিাম ক্রয় উদিখদর্াগ্য। এই সকল কার্ ষক্রম সুষ্ঠুভাদব সম্পােন করার জন্য
কার্ ষকরী কমষপররকল্পনা, েক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সঠিক ক্রয় পদ্ধরত একটি অপররহার্ ষ অাংশ। পুব ষবতী
অধ্যায়গুদলাদত আমরা এই সকল রবর্দয় রবস্তাররত পর্ ষাদলাচনা কদররছ। এই পর্ ষাদয় আমরা উি পর্ ষাদলাচনার
রভরিদত পর্ ষদবক্ষণগুদলা আদলাচনা করা হদয়দছ। আদলাচনার সুরবধাদথ ষ আমরা প্রশাসরনক রবর্য়, ক্রয় সাংক্রান্ত
রবর্য়, অবকাঠাদমা, রশক্ষা ও গদবর্ণা এবাং অন্যান্য রবর্য় আকাদর ভাগ কদররছ।

5.2

প্রশাসরনক রবর্য়

প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল রছল ১-৭-২০০৯ হদত ৩০-৬প্রকদল্পর সময়সীমা বৃরদ্ধর
দল প্রকল্প
২০১৩ সাল পর্ ষন্ত অথ ষাৎ ৪৮ মাস। পরবতীদত
পররচালকগণও বেল হদয়দছ র্া প্রকল্প বাস্তবায়দনর
বাস্তবায়নকাল ৩০-৬-২০১৬ পর্ ষন্ত অথ ষাৎ আরও ৩৬
জন্য একটি ক্ষরতকর রেক বদল উদিখ কদরদছন
মাস বৃরদ্ধ করা হয়। দল, ১-৭-২০০৯ হদত ৩০-৬অদনদকই (৭১.৪৩%)। প্রকল্প েীঘ ষদময়ােী হওয়ার
দল পাঠোদন অসুরবধাও ততরর হদয়দছ। এখাদন
২০১৬ পর্ ষন্ত সমাট ৭ বছর অথ ষাৎ ৮৪ মাস সময়
উদিখ্য সর্ প্রকদল্প রনদয়াগকৃত পররচালকগদণর
প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হদয়দছ এর দল প্রকল্প
পরপরএ ২০০৬ এবাং পরপরআর ২০০৮ সম্পদকষ
বাস্তবায়দন ৩৬ মাস (৭৫%) সময় অরতররি অরতক্রান্ত
সম্যক জ্ঞান থাকা ও প্রকল্প পররচালনায় েক্ষতা
থাকা আবশ্যক।
হদয়দছ। লশ্রুরতদত প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় ৩৯৭.০০ লক্ষ
টাকা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ কার্ ষকরী পররকল্পনা
ব্যয়
হ্রাদসর জন্য গুরুত্বপূণ ষ রবর্য়। প্রকদল্পর সময়সীমা বৃরদ্ধর দল প্রকল্প
পররচালকগণও বেল
হদয়দছ র্া প্রকল্প বাস্তবায়দনর জন্য একটি ক্ষরতকর রেক বদল উদিখ কদরদছন অদনদকই (৭১.৪৩%)। প্রকল্প
েীঘ ষদময়ােী হওয়ার দল পাঠোদন অসুরবধাও ততরর হদয়দছ। এখাদন উদিখ্য সর্ প্রকদল্প রনদয়াগকৃত
পররচালকগদণর রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকষ সম্যক জ্ঞান থাকা ও প্রকল্প পররচালনায় েক্ষতা
থাকা আবশ্যক।

5.3

ক্রয় সাংক্রান্ত রবর্য়

প্ররতটি সভৌত কাজ ও পণ্য ক্রদয়র সক্ষদত্র রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর ২০০৮ এর রবধানগুরলর আদলাদক প্ররতটি
েরপত্রই জাতীয় পর্ ষাদয় আহ্বান করা হদয়রছল। সকল েরপত্রই উন্মুি েরপত্র পদ্ধরত অনুসরণ করা হদয়রছল।
েরপত্র জমাোদনর জন্য কমপদক্ষ ২১ রেন সময় প্রোন করা হদয়রছল র্া রপরপআর এর সাদথ সঙ্গরতপূণ ষ। েরপদত্রর
মূল্য প্রাক্করলত মূদল্যর সচদয় কম বা সবরশ হওয়া স্বাভারবক, রকন্তু এখাদন উদিখ্য সর্, সমাট ২০টি েরপদত্রর মদধ্য
৯টি েরপদত্রর প্রাক্করলত ব্যয় ও কার্ ষাদেশ মূল্য সমান পাওয়া রগদয়দছ র্া অদনক সক্ষদত্রই সমগ্র ক্রয় প্ররক্রয়াদক
প্রশ্নরবদ্ধ করদত পাদর। এদক্ষদত্র ক্রয় প্ররক্রয়া এবাং প্রকল্প ততররর সাদথ র্ারা যুি থাদকন তাদের কাদজর প্ররত
স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা রনরিত হওয়া প্রদয়াজন।
প্রকদল্পর রনদয়াগকৃত ঠিকাোর প্ররতষ্ঠান জারনদয়দছ সর্ কার্ ষ সম্পােদনর জন্য রনরে ষি সমদয়র সচদয় সবরশ সমদয়
সলদগদছ 40% কাদজ। সময় সবরশ লাগার কারণ রহদসদব উদিখ করা হদয়দছ সামরয়কভাদব আরথ ষক সমস্যা (২০%),

পৃষ্ঠা 57

ড্ররয়াং ও রিজাইদনর কারণ (৫%), পাইরলাং এর কারণ (৫%), প্রাকৃরতক প্ররতকূলতা (10%), গ্রীদের ছুটি (৫%),
তবদুেরতক কাদজর রসদ্ধান্ত গ্রহদণ রবলে (৫%) এবাং ভবদনর আকার বড় হওয়া (৫%) । সুতরাাং প্রকল্প বাস্তবায়দনর
পূদব ষ অবশ্যই র্দথাপযুি পররকল্পনা, অবকাঠাদমার নিা ও ঋতুববরচদত্রর কথা রবদবচনায় আনা গুরুত্বপূণ ষ।

5.4

অবকাঠাদমা

উি প্রকদল্পর অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরদণর জন্য সমাট ৭টি প্রধান অবকাঠাদমা সুরবধা রনমষাণ করা হয় র্ার
ষ
সমাট এররয়া ২৮,৪৮৭ বগরমটার।
এদে মদধ্য বুদয়ট ১টি (একাদিরমক ভবন রনমষাণ), চুদয়ট ১টি (একাদিরমক ভবন
রনমষাণ), কুদয়ট ২টি (একাদিরমক ভবদনর সম্প্রসারণ ও কারখানা ভবন রনমষাণ), ডুদয়দট ২টি (একাদিরমক ভবদনর
ঊর্ধ্ষমুখী সম্প্রসারণ ও ল্যাবদরটরর ও কারখানা ভবন রনমষাণ। সভৌত পর্ ষদবক্ষদণর লা ল রহদসদব সেখা সগদছ সর্
সকল অবকাঠাদমাগুদলা সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামতসহ ভাল অবস্থাদন আদছ। সকাথাও সকাথাও রিরজটাল
বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষে মারি-রমরিয়ার মাধ্যদম পাঠোন কমষসূরচ চালু হদয়দছ র্া একটি মহৎ উদদ্যাগ। সমাপ্ত
রনমষাণ কাদজর গুণগত মান সদন্তার্জনক প্রতীয়মান হদয়দছ। সারব ষক রবদবচনায় প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত
অবকাঠাদমার কাদজর মান গ্রহণদর্াগ্য।

5.৫

প্রকদল্পর ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র

প্রকদল্পর আওতায় সাংরিি রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত গদবর্ণাগার স্থাপদনর জন্য রবরভন্ন প্রকার র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা
হদয়দছ। রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয় রিপাট ষদমন্ট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইরিরনয়াররাং রবভাগ
চালুকরদণর জন্য সমাট ৮ প্রকার ল্যাবদরটরর স্থাপন করা হদয়দছ। চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালদয়
রিপাট ষদমন্ট অব সপদরারলয়াম এন্ড মাইরনাং ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরদণর জন্য সমাট ৯ প্রকার ল্যাবদরটরর
স্থাপন করা হদয়দছ। খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় রিপাট ষদমন্ট অব লদোর ইরিরনয়াররাং রবভাগ
চালুকরদণর জন্য সমাট ১০ প্রকার ল্যাবদরটরর স্থাপন করা হদয়দছ। ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়
রিপাট ষদমন্ট অব টদিটাইল ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরদণর জন্য সমাট ২২ প্রকার র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা হদয়দছ।
উদিখ্য সর্ এ সাংক্রন্ত রবস্তাররত তথ্য পরররশি ‘ক’ এ উপস্থাপন করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর আওতায় গদবর্ণাগাদরর র্ন্ত্রপারত
সকাথাও সকাথাও রিরজটাল বাাংলােদশ গড়ার লদক্ষে মাি-রমরিরয়ার
ছাড়াও রল ট, সজনাদরটর, করম্পউটার
মাধ্যদম পাঠোন কমষসূরচ চালু হদয়দছ র্া একটি মহৎ উদদ্যাগ।
র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র ইতোরে ক্রয় করা
হদয়দছ। উদিখদর্াগ্য আসবাবপদত্রর মদধ্য রদয়দছ রবরভন্ন ধরদণর সচয়ার সটরবল, সিস্ক, আলমারী, িায়াস, রোক,
াইল কোরবদনট, ইিরুদমন্ট, সটরবল ইতোরে। এ সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথ্য ও তারলকা পরররশি ‘ক’ এ সেওয়া
হদলা। এদক্ষদত্র রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামত করার ধরন হদলা সকন্দ্রীয়ভাদব র্ন্ত্রপারত সমরামদতর ব্যবস্থা,
ইউটিরলটি অর স কদর ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপারত সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য টিম আদছ, রল ট নাই, সজনাদরটর
নাই, রশক্ষা প্রদকৌশল অধরেপ্তদরর মাধ্যদম, উপযুিভাদব, রনজস্ব েক্ষ সলাদকর মাধ্যদম, জনবদলর অভাদব
সঠরকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা র্ায়রন। র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ ও সমরামদতর জন্য
রবশ্বরবদ্যালয় সমূদহর রনজস্ব অথ ষায়ন ব্যবস্থা থাকা উরচৎ বদল মদন কদরন সাংরিিরা।
অাংশগ্রহণকাররদের দৃরিদত গুণগত রশক্ষার মান রনরিত করার জন্য েক্ষ ও অরভজ্ঞ রশক্ষকমন্ডলী রদয়দছ,
রশক্ষাক্রম পররচালনা ও উন্নতমাদনর গদবর্ণার জন্য পর্ ষাপ্ত পররমাণ র্ন্ত্রাাংশ ও অথ ষ প্রদয়াজন। তবজ্ঞারনক
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র্ন্ত্রপারতগুদলা র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ করার মদতা সর্াগ্য সটকদনরশয়ান না থাকায় রশক্ষাথীরা অদনক সময়
সঠিকভাদব রশখদত পাদর না। তাই গুণগত রশক্ষা ব্যাহত হয়। র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপদত্রর সভৌত অবস্থা
পররেশষদন সেখা র্ায় সর্ সকল আসবাবপত্র সঠিক অবস্থায় আদছ এবাং রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা হয়।
গদবর্ণাগাদরর র্ন্ত্রপারত সম্পদকষ সাংরিি ব্যরিবগ ষ জারনদয়দছন সর্ সবগুদলা র্ন্ত্র সঠিক ভাদব কার্ ষকরী আদছ
তদব অদনক সময় প্রদয়াজনীয় সকরমদকদলর অভাদব সব র্ন্ত্রাপারত চালাদনা হয় না।
5.৬

রশক্ষা ও গদবর্ণা

অাংশগ্রহণকারীগণ
প্রকল্পটি
সর্ভাদব মূল্যায়ন কদর তা হদলা
রশক্ষকদের রবদেদশ উচ্চতর
প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা, ছাত্রছাত্রীদের গদবর্ণা কাদজ রবরভন্ন
প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ যুি করার
ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর, মান
রনয়ন্ত্রণ ও বাজার ব্যবস্থাপনার
রবর্দয় গুরুত্ব আদরাপ করা,
সেদশর চারহো পূরণ করার জন্য অরধক সাংখ্যক প্রদকৌশলী ততরর করা প্রদয়াজন। অাংশগ্রহণকারীদের দৃরিদত
গুণগত রশক্ষার মান রনরিত করার জন্য েক্ষ ও অরভজ্ঞ রশক্ষকমন্ডলী রদয়দছ, রশক্ষাক্রম পররচালনা ও
উন্নতমাদনর গদবর্ণার জন্য পর্ ষাপ্ত পররমাণ র্ন্ত্রাাংশ ও অথ ষ প্রদয়াজন। তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারতগুদলা র্থার্থ
রক্ষণাদবক্ষণ করার মদতা সর্াগ্য সটকরনরশয়ান না থাকায় রশক্ষাথীরা অদনক সময় সঠিকভাদব রশখদত পাদর না।
তাই গুণগত রশক্ষা ব্যাহত হয়। নতুন নতুন প্রদকৌশলী ততরর করা ও গদবর্ণার নতুন সক্ষত্র ততরর করা এই প্রকদল্পর
একটি অন্যতম উদেশ্য। সসই সক্ষদত্র গদবর্ণার জন্য পর্ ষাপ্ত তহরবল থাকা আবশ্যক। রবদেরশ রশক্ষাথীদের আকৃি
করার জন্য বৃরির ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর। স্নাতক পর্ ষাদয় ইন্ডারিয়াল এোটাচদমন্ট এর জন্য সেরশ প্ররতষ্ঠাদনর
পাশাপারশ রবদেদশও সুদর্াগ সন্ধান করা সর্দত পাদর। গদবর্ণার সক্ষদত্র তত্ত্বীয় গদবর্ণার সচদয় ব্যবহাররক
গদবর্ণাদক গুরুত্ব রেদত হদব।
অাংশগ্রহণকারীদের দৃরিদত গুণগত রশক্ষার মান রনরিত করার জন্য েক্ষ ও
অরভজ্ঞ রশক্ষকমন্ডলী রদয়দছ, রশক্ষাক্রম পররচালনা ও উন্নতমাদনর গদবর্ণার
জন্য পর্ ষাপ্ত পররমাণ র্ন্ত্রাাংশ ও অথ ষ প্রদয়াজন। তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারতগুদলা
র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ করার মদতা সর্াগ্য সটকরনরশয়ান না থাকায় রশক্ষাথীরা
অদনক সময় সঠিকভাদব রশখদত পাদর না। তাই গুণগত রশক্ষা ব্যাহত হয়।
রবদেশী রশক্ষাথীদের আকৃি করার জন্য বৃরির ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর।
স্নাতক পর্ ষাদয় ইনিারিয়াল এোটাচদমন্ট এর জন্য সেশী প্ররতষ্ঠাদনর পাশাপারশ
রবদেদশও সুদর্াগ সন্ধান করা সর্দত পাদর। গদবর্ণার সক্ষদত্র তত্ত্বীয় গদবর্ণার
সচদয় ব্যবহাররক গদবর্ণাদক গুরুত্ব রেদত হদব।

রবরভন্ন রনদয়াগকারর প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরধদের সাদথ সাক্ষাতকাদরর রভরিদত বলা র্ায় সর্ এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের
ব্যবহাররক জ্ঞান বৃরদ্ধ করদত হদব, নতুন নতুন প্রযুরি রনভষর পাঠোদনর ব্যবস্থা রনদত হদব, একগ্রতা থাকা েরকার,
সর্ সকান কাজদক রনদজর কাজ রহদসদব করার মানরসকতা থাকদত হদব, প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা, কার্ ষকর রলখন ও
তথ্য আোন প্রোদনর েক্ষতা, উপস্থাপন ও রবদির্ণ েক্ষতা, কদথাপকথন ও রবদির্দণর েক্ষতা, গদবর্ণার সক্ষদত্র
র্দথি গুরুত্ব প্রোন, েক্ষ রশক্ষকদের িারা রশক্ষা গ্রহণ, যুদগাপদর্াগী প্রদকৌশল রশক্ষার জন্য এদক্ষদত্র আরও সবরশ
বাদজট বরাে রাখা প্রদয়াজন এবাং তবরশ্বক চারহো পূরদণ রশক্ষাথীদের সব ষাধুরনক প্রযুরিদত রশরক্ষত করদত হদব।
এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষণীয় দুব ষলতাসমূহ হদলা প্রদয়ারগক জ্ঞান কম, হাদত কলদম কাজ করার অরভজ্ঞতা কম,
ইাংদরজী বলা ও সলখা। সর্াগাদর্াগ, সর্াগাদর্াগ েক্ষতা আরও ভাল করা, উপস্থাপন, রবদির্দণর েক্ষতা,
করম্পউটাদর রবরভন্ন সপ্রাগ্রাদম প্রদয়াগগুদলা আরও ভালভাদব রপ্ত করা প্রদয়াজন, উন্মারসক মদনাভাব, জন ব্যবস্থাপনা,
সনর্তত্ব, প্রশাসন, সেরশ/রবদেরশ প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা।
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5.7.

সমাপ্ত প্রকদল্পর রপরসআর (প্রকল্প সমাপ্ত প্ররতদবেদনর) এর রভরিদত প্রণীত আইএমইরি’র মূল্যায়ন
প্ররতদবেদনর সুপাররশ প্ররতপালন সাংক্রান্ত পর্ ষাদলাচনা

আইএমইরি কর্তক
ষ প্রণীত প্রকল্প সমাপ্ত প্ররতদবেদন সব ষদমাট ৪টি (১৭.১.অনুদমারেত প্রকদল্পর অনুকূদল রিরপরপর
লক্ষেমাত্রা/সাংস্থান অনুর্ায়ী এমটিরবএ মন্ত্রণালয় রহদসদব সময়মত প্রদয়াজনীয় বরাে প্রোন ও অথ ষ ছাদড়র রবর্দয়
ভরবষ্যদত মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ করদব এবাং অথ ষবছদরর সম্ভাব্য বরাে প্রারপ্তর উপর রভরি কদর
অগ্রারধকার রভরিদত নতুন প্রকল্প গ্রহণ/অনুদমােন করদত হদব; ১৭.২. গমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত এিটান ষাল অরিট
সম্পন্নপূব ষক আইএমইরি সত সপ্ররণ করদত হদব; ১৭.৩. ভরবষ্যদত সকান প্রকল্প সমারপ্তর ৩ মাদসর মদধ্য প্রকল্প
সমারপ্ত প্ররতদবেন আএমইরিদত আবরশ্যকভাদব সপ্ররণ করার ব্যাপাদর মন্ত্রণালয়দক কার্ ষকরী ভূরমকা পালন করদত
হদব; ১৭.৪. অনুদচ্ছে ১৭.১ হদত ১৭.৩ এর সুপাররশসমূহ অনুসরদণ এবাং র্থাথ ষ বাস্তবায়দন মন্ত্রণালয়/সাংস্থা
অরধকতর আন্তররক হদব।) সুপাররশ প্রোন করা হদয়দছ র্ার মদধ্য রতনটি সাংরিি মন্ত্রনালয় সাংক্রান্ত এবাং র্া
সকবল ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করদল প্রদর্াজে হদব। সকবল এিটান ষাল অরিট সাংক্রান্ত রবর্দয় রবশ্বরবদ্যালয়
মঞ্জুরর কমরশন এর উপ-প্রকল্প পররচালক মদহােদয়র প্রদেয় তথ্য মদত আদলাচে প্রকদল্পর এিটান ষাল অরিট এখনও
সম্পন্ন হয়রন।

5.8.

অন্যান্য রবর্য়

প্ররতটি প্রকদল্পর জন্য পররদবশগত সমীক্ষা একটি
অপররহার্ ষ অাংশ। এই প্রকদল্পর জন্য এমন
সকান সমীক্ষা পররচালনা করা হয়রন। প্রকল্প প্ররতটি প্রকদল্পর জন্য পররদবশগত সমীক্ষা একটি অপররহার্ ষ অাংশ। এই
পররচালকগণ রনরিত কদরদছন প্রকল্প প্রকদল্পর জন্য এমন সকান সমীক্ষা পররচালনা করা হয়রন। প্রকদল্পর
বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট গদবর্ণাগাদরর বজষে ব্যবস্থাপনার ঘাটরত রদয়দছ র্া র্দথাপযুি ব্যবস্থাপনা
করদত হয় নাই, সকান কৃরর্ জরম/আবারে জরম আবশ্যক। প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত সকল অবকাঠাদমাদত শারীররকভাদব
নি হয় নাই এবাং সাংরিি এলাকায় জীব অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচদলর জন্য সুব্যবস্থা সনই।
তবরচদত্রর উপর সকান সনরতবাচক প্রভাব পদড়
নাই। উিরোতার মদধ্য ৪২.৮৬% জারনদয়দছন প্রকল্প বাস্তবায়দন গাছ কাটা হদয়দছ এবাং কাটা গাদছর সাংখ্যা
আনুমারনক ১০৭টি তদব উিরোতাগণ আরও জারনদয়দছন কাটা গাদছর পররবদতষ গাছ লাগাদনা হদয়দছ তদব সস
সকল গাদছর বতষমান অবস্থা জানা র্ায়রন। প্রকদল্পর গদবর্ণাগাদরর বজষে ব্যবস্থাপনার ঘাটরত রদয়দছ র্া র্দথাপযুি
ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। প্রকদল্পর আওতায় রনরমষত সকল অবকাঠাদমাদত শারীররকভাদব অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের
চলাচদলর জন্য সুব্যবস্থা সনই।

`
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র্ষ্ঠ অধ্যায়

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর পর্ ষদবক্ষদণর রভরিদত প্রদয়াজনীর্ সুপাররশ
6.1

সূচনা

পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমার সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত) শীর্ ষক প্রকল্পটি রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কর্তক
ষ বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। আইএমইরি কর্তক
ষ প্রণীত
প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন অনুসাদর প্রকল্পটি সঠিকভাদব বাস্তবায়ন করা হদয়দছ, তদব প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য
সাংগৃরহত তথ্য ও উপাি রবদির্ণ কদর সেখা র্ায় সর্ ভরবষ্যদত অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করদল রনদম্ন প্রেি
সুপাররশসমূহ অনুসরণ করদল প্রকল্পগুরল আরও অথ ষপূণ ষ ও েক্ষভাদব বাস্তবায়ন করা র্াদব। আদলাচনার সুরবধাদথ ষ
সুপাররশগুদলা রতন ভাদগ ভাগ করা হদয়দছ র্থা প্রকল্প প্রণয়ন পর্ ষায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ ষায় ও প্রকল্প সমাপ্ত পর্ ষায়।
প্রকল্প প্রণয়ন পর্ ষায়
1. প্রকল্প রনধ ষাররত সমদয় সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ অবশ্যই র্দথাপযুি পররকল্পনা,
অবকাঠাদমার নিা ও ঋতুববরচদত্রর কথা রবদবচনায় আনা গুরুত্বপূণ ষ। কার্ ষকারী পররকল্পনা রহদসদব প্রকল্প
বাস্তবায়দনর রবরভন্ন পর্ ষাদয়র রভন্ন রভন্ন পররকল্পনার সরম্মরলত পররকল্পনা থাকা আবশ্যক।
2. প্রকল্প বাস্তবায়দন একারধক প্ররতষ্ঠান জরড়ত থাকদল কার্ ষকারী সমন্বদয়র ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন সসদক্ষদত্র
একজন সকন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সুপাররশ করা সর্দত পাদর।
3. প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাদলর তেঘ ষে রবদবচনায় সরদখ প্রকল্প ব্যয় সঠিকভাদব প্রক্কলন করা প্রদয়াজন।
4. র্রেও সটকসই উন্নদয়নর প্রধান শতষ হদলা পররদবশ রক্ষা কদর উন্নয়ন করা তবুও এই প্রকদল্পর আওতায়
সকান প্রকার পররদবশগত প্রভাব রনন ষয় করা হয়রন রবধায় প্রকল্প প্রণয়ন পর্ ষাদয় পররদবশগত সমীক্ষা
পররচালনা আবশ্যক।
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ ষায়
5. প্রকল্প রনধ ষাররত সমদয় সমাপ্ত করার জন্য প্রকদল্পর জনবল রনদয়াগ, মাঠ পর্ ষাদয় চূড়ান্ত রিজাইন ও ড্রইাং
প্রোন করা আবশ্যক।
6. প্রকল্পটি েীঘ ষদময়ােী হওয়ায় সকান সকান সক্ষদত্র একরধকবার প্রকল্প পররচালক পররবতষন করদত হদয়দছ,
সুতরাাং প্রকল্প চলাকালীন সমদয় প্রকল্প পররচালক পররবতষন রনরুৎসারহত করা, অরধকন্তু প্রকল্প
পররচালকগদণর রপরপএ 2006 এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকষ প্ররশক্ষণ আবশ্যক।
7. প্রকদল্পর অবকাঠাদমাগত অগ্রগরতর সাদথ সমন্বয় কদর সময়মত র্ন্ত্রপারত আমোরন করার পেদক্ষপ গ্রহণ
করা েরকার সর্ন একটার জন্য অন্যটা র্ভিদভাগী না হয়।
8. রশক্ষার মান উন্নয়দনর জন্য রশক্ষক এবাং সটকরনরশয়ানদের উন্নত প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন।
9. গদবর্ণা কার্ ষক্রম সজারোর করার জন্য সাংরিি রবভাগ ও রশল্প কারখানার মদধ্য কার্ ষকরী সমন্বয় থাকা
প্রদয়াজন সর্খাদন উইন উইন পররদবশ রনরিত হদব।
10. আদলাচে প্রকদল্পর আদলাদক ঠিকাোর রনদয়াদগর সক্ষদত্র স্বচ্ছতা ও ঠিকাোর ব্যবস্থাপনা গুরুত্বসহকাদর
রবদবচনা করদতর হদব।
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প্রকল্প সমাপ্ত পর্ ষায়
11. প্রকল্প সথদক রনমষাণকৃত অবকাঠাদমা ও র্ন্ত্রপারতর রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবদলর ব্যবস্থা
থাকা প্রদয়াজন।
12. প্রকল্প সথদক রনমষাণকৃত অবকাঠাদমা ও ক্রয়কৃত র্ন্ত্রপারত সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয়
তহরবল বরাে রাখা প্রদয়াজন।
13. স্নাতক পর্ ষাদয় ইনিারিয়াল এোটাচদমন্ট এর জন্য সেশী প্ররতষ্ঠাদনর পাশাপারশ রবদেদশও সুদর্াগ সন্ধান
করা সর্দত পাদর।
14. গদবর্ণার সক্ষদত্র তত্ত্বীয় গদবর্ণার সচদয় ব্যবহাররক গদবর্ণাদক গুরুত্ব রেদত হদব।
15. প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত গদবর্ণগার সথদক উদ্ভুত বজষের র্থার্থ ব্যবস্থাপনা না থাকার েরূন তা
পররদবশ ও জীবববরচদত্রর জন্য হুমরক স্বরূপ। এ রবর্দয় রনরে ষি গাইিলাইন থাকা আবশ্যক এবাং
র্দথাপযুি ব্যবস্থাপনা আবশ্যক।
16. প্রকদল্পর আওতায় রনরমষরত সকল অবকাঠাদমাদত শারীররকভাদব অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচদলর জন্য
সুব্যবস্থা সনই রবধায় ভরবষ্যদত এমন প্রকল্প গ্রহণ করদল শারীরীকভাদব অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচদলর
জন্য সুব্যবস্থা রাখদত হদব।
17. প্রদকৌশল ও প্রযুরি সক্ষদত্র েক্ষ জনশরি ততরর ও গদবর্ণা কার্ ষক্রম সম্প্রসারদণর লদক্ষে ৫টি রবশ্বরবদ্যাল
ইরিরনয়াররাং রবভাগ চালুকরণ এবাং এ জন্য প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা রনমষাণ রনঃসদন্ধদহ প্রদকৌশল
সক্ষদত্র একটি বড় অগ্রগরত র্া প্রদকৌশল ও প্রযুরি রশক্ষাদক রবদকন্দ্রীকরদণ অগ্রণী ভূরমকা পালন করদব
এবাং সারব ষক রবচাদর প্রকল্পটি একটি সাথ ষক প্রকল্প রহদসদব প্ররতয়মান সসদহতু এধরদণর আরও প্রকল্প গ্রহণ
করা সপ্রাদয়াজন।

6.2

উপসাংহার

পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ চালুকরদণ সেদশর প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবর্দয় েক্ষ জনবল সৃরিদত
সহায়ক ভূরমকা পালন কদর চদলদছ র্া ভরবষ্যদত সেদশর অথ ষবনরতক উন্নয়দন আরও সবরশ অবোন রাখদব। প্রভাব
মূল্যায়দনর সুপাররদশর রভরিদত ভরবষ্যত অনুরূপ প্রকল্প প্রণয়ন করদল আরও সু ল পাওয়া র্াদব। সারব ষক
রবদবচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন স ল হদয়দছ।
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পরররশি - ক
List of Equipment
Chittagong University of Engineering and Technology
In Petroleum and Natural Gas Engineering Department
Sl. #
A
1
2
3
4
5
6
7

Name of Equipment
Core Analysis Laboratory
Mercury Porosimeter
Capillary Pressure Unit
Permeability Measuring Apparatus
Centrifuge Extractor
Drying Oven, Retorts
Core Cutting and Preparation Units etc.
Accessories and Raw Materials

Quantity
1
1
1
1
1
1
1

B
1
2
3
4
5
6
7

Drilling Fluids Laboratory
Blenders
Mud Balances
Marsh Funnel
Rheometers
Ph Meters
Resistivity Meters
Filter Press Unit

1
1
1
1
1
1
1

C
1
2
3

Gas Measurement Laboratory
Natural Gas Meters (Orifice)
Gas Pressure and Flow Regulators
Gas Temperature and Pressure Recorder

1
4
4

D
1

Fluid Analysis Laboratory
Long and Short Window PVT Cells

1

E
1

Rig Floor Simulator
Rig Floor Simulator

1

F
1
2
3
4
5
6

Reservoir Investigation Laboratory
Personal Computer with UPS
Laptop
Printer
Color Printer
Multimedia Projector
Gas Chromatograph Mass Spectrophotmetry

30
2
2
1
1
1
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In Mining Engineering Department
Sl. #
Name of Equipment
Rock Mechanics Laboratory
A
1
200 KN lateral press tri-axial cell, 1000-4000 KN sliff testing
machine, tensile and shear testing equipment, creep frames and
load frames
2
Diamond saw for cutting rock blocks, mobile diamond saw and
cutters
3
Micro seismic monitoring system for rock blast detection
4
Botehole instrumentation for measuring insitu rock stress
B

Quantity
1

1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

Mine Survey and Photogrammetry Lab (common for both
Dept.)
Area Digital Planimeter
Hand GPS
Photo theodolite
Digital Level
RTK GSP Receiver with accessories
Personal computers and Printers
Color Printer

4
4
1
1
1
5
1

C
1
2
3
4
5
6

Mineral extraction and Processing laboratory
X-ray fluorescence analyzer
X-ray spectrophotometer
Scanning Spectrophotometer
Carbon and Sulpher Analyzer
Surface area analyzer
Size analyzer

1
1
1
1
1
1

D

Computer based design and Simulation Laboratory (Common
for both Department)
Personal Computers with UPS I
Personal Computers with UPS I
Offline UPS
Server for LAN
Printers: Color Laser
X-Y plotter
Scanner
Online UPS

24
2
16
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
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Rajshahi University of Engineering and Technology
Department of Glass and Ceramic Engineering
List of Machinery and Equipment of Laboratory
Sl. #
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name of Equipment
Materials Characterization and Processing Laboratory
Flame photometer
Differential scanning spectrometer
Copper and Gold coater
Digital Balance (Capacity 1 kg/0.01g)
Digital Balance (Capacity 200g/0.1mg)
Pulveriser/Jaw crusher
Sieve shaker with sieves
Ball mill with balls (planetory Ball Mill)
Attrition mill/Vibro energy mill
Oven (500C)
XRD
SEM with EDAX
Ultrasonic Cleaner
Plastic and glass containers
Chemicals and consumables

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B
1
2
3
4
5

Metallography and Ceramography Laboratory
Automatic grinding/Polishing machine
Optical microscope
Image analyzer (Impedance Analyzer)
Dessicator and glassware
Consumables

1
1
5
1
1
1

C
1
2
3
4
5
6
7

Chemical Analyzer Laboratory
Water distillation plant (Digital Water Bath)
Fume hood chamber
Hot plate (Large Size)
Platinum crucible and bowl and rod
Glass were
Chemicals and consumables
Pyknometer

2
1
1
1
1
1
1

D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ceramic Forming Laboratory
Digital balance (capacity 2kg/0.1g)
Hydraulic press and evacuation
Hot press with dies
Hydraulic press with dies
Auger/Extruder with dies
PH meter
Slip casting assembly
Spray dryer
Oven (500C)
Furnace (1800C)

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
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Sl. #
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name of Equipment
Furnace (1600C)
Gas fired kiln (1500C) (kiln furnace)
Water distillation plant (Automatic Water Soil)
Hot plate
Viscometer
Furnace (2000C)
Plasticity and Clay Hardness Tester
Weight Sets
Plastic and glass container
Chemicals and consumables

Quantity
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1

E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ceramic Testing Laboratory
Differential scanning calorimeter
Dilatometer
Resistivity conductivity measuring apparatus
Bending strength testing rig
Thermal conductivity measuring apparatus
Refractometer
Strain viewer
Moisture tester
Apparent Density measuring apparatus
UTM
Softening pont determination apparatus
Glass and plastic wares

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F
1
2
3
4
5
6
7

Micro-structural Laboratory
Mettalurgical microscope
Mettalurgical microscope
Microscope with image analyzer
Micro hardness tester
Dcssicator, glassware and implements
Consumables
Tools and accessories

1
2
1
1
1
1
1

G
1
2
3
4
5
6

Glass Laboratory
Glass melting furnace
Glass melting furnace
Annealing pont determination apparatus
Preston’s density comparator
Glass and plastic container
Consumables

1
1
1
1
1
1

H
1
2
3
4
5
6

Computer Laboratory
Pentium computer
Scanner
Laser printer
Color laser printer
Commercial software
Net working

30
2
2
1
1
1
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Khulna University of Engineering and Technology
List of Equipment in Leather Chemistry Laboratory
Sl. #
1
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name of Equipment
Theis Shrinkage meter
PH Meter
Digital Analytical Balance
Glassware Drying Cabinet
Thermal Analysis system (DSC)
Variable speed stirrer
Water bath
Rotary evaporator
Barkometer
Baurne meter
Glass tubing cutter
Vacuum drying oven
Hot plate (with magnetic stirrer)
Fume cabinet
Top loading balance (electronic type)

Quantity
1
2
1
1
1
1
1
1
8
8
4
1
2
1
4

List of Equipment in Leather Manufacturing Laboratory
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Name of Equipment
Magnetic Stirrer (with hot plate)
Shaker
PH Meter Set
Distillation Assembling
Soxhlet apparatus (Complete set)
Viscometer with prop
Refractometer
Conductivity instrument
Top loading Balance
Analytical Balance
Centrifuge
Motor stirrer with various blades
Vacuum drying oven

Quantity
1
1
1
1
12
3
1
1
2
1
1
1
1

List of Equipment in Leather Dying and Finishing Laboratory
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Name of Equipment
UV-Visible spectrophotometer
Xenon Light Fastness Set (Megnatic)
Rub fastness tester (Circular)
Color Assessment Cabinet
Wash Wheel with Stainless steel pots (Gyrowash)
PH meter
Student digital PH meter
Persperometer
Adhesion fastness tester
Heat fastness finish tester
Vacuum drying oven

Quantity
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
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Sl. #
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name of Equipment
Motor stirrer variable speed
Glassware drying cabinet
Electronic precision balance
Top Loading Balance
Vacuum desicator
Surface Color Measuring Instrument
Computer, printer, stabilizer and UPS
Air Conditioner (Capacity 5 ton)
Glossmeter
Shaker
Ton selective meter

Quantity
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

List of Equipment in Analytical Chemistry Laboratory
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Name of Equipment
UV-Visible spectrophotometer
Deionizer
Digital “PH” meter
Magnetic stirrer with hot plate
Electronic precision balance
Top loading balance
Glassware drying cabinet
Soxhlet extraction Unit (Complete Unit)
Ultrasonic bath
Viscometer
Quick fit vacuum filter
Personal computer, printer, stabilizer and UPS
Vacuum drying oven
Fume hood

Quantity
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
5
1
1
2

List of Equipment in Leather Microbiology Laboratory
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Name of Equipment
Scanning electron microscope (SEM)
Optical microscope having camera system
Teaching microscope
Video microscope with monitor
Autoclave
Incubator cabinet
Refrigerator
Microtome with embedding mould set
Biological reactor
Class drying cabinet
Student digital PH meter
Colony counter
Dissecting set
Fermenter
Wax embedding bath
Microscope slide cabinet
BOD set with incubator
Laminar flow cabinet

Quantity
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
10
1
20
2
1
1
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List of Equipment in Leather Physical Laboratory
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Name of Equipment
BALLY finish tester
Rub fastness tester (Circular)
Lastometer
Martindale abrasion tester
Water proofness tester
Plastimeter
Chisel scuff tester
Finish heat resistance tester
Adhesion of finish tester
Upper materiel flexing and Stretching machine
Wrinkleometer
Stitch tear test equipment
Stiffness tester for stiff materials
Soling materials abrasion machine
Shaking machine for leather analysis
Seam durability tester
Impact tester/footwear
Tester heel fatigue
Thread stichability testing device
Tensiometer/Tensile tester
Permeability/absorption apparatus
Sole adhesion tester
Rapid tear tester for upper materials
Side fastener fatigue tester
Fiber board flexing machine
Crock-meter
Whole show flexing machine
Bally flexometer in freeze (12station)
Electrical conductivity measurement equipment for footwear
Digital softness tester (BCL)
Water vapor permeability apparatus
Laboratory press for adhesive joints
Creep cabinet for testing adhesive
Belt flexing machine for sole
Peppiness scale and mandrel
DIN abrasion tester
Stiffness tester for insole back parts and plastic shanks
Shoe lace abrasion tester
International shoe size gauge/shoe size indicator
Toe tester
Electric resistance tester for footwear

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
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List of Equipment in Leather by-Product Laboratory
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Name of Equipment
Waste water treatment plant (Pilot Scale)
Fire extinguisher
First aid box
Dust respirator
Chef mixer
Wheel barrows
Laboratory turbidity meters
Environmental analysis set
Homogenizer
Analytical balance
Top loading balance

Quantity
1
10
10
6
1
5
1
1
1
1
2

List of Equipment in Leather Processing Workshop
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Name of Equipment
Experimental Drums
Wooden drum (small)
Fleshing machine + 2 set knife
Shaving machine open end + 4 set knife
Rotary spray unit Automatic with 16 nozzle & conveyer drying system
Roller coater
Rotopress with 2 extra roller
Measuring machine
Buffing machine
Hand spray cabinet with air compression & water circulation
PH meter
Thickness meter/Substance Gauge full length
Vibration Staking Machine
Buffing Machine & Dedusting
Design Plates (5 set)
Setting Machine
Semmying Machine
Splitting Machine + 1 set knife
Vacuam dryer Machine
Toggle dryer Machine
Scientific balance for different range

Quantity
17
5
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
1
1
4
1
1
1
1
1
5
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List of Equipment in Footwear Manufacturing Workshop
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Name of Equipment
Hydraulic clicking/cutting press
Upper leather splitting machine
Sole splitting machine
Skiving machine
Switch making machine
Cementing machine
Edge folding machine
Eyeleting machine
Perforation machine
Flat bed Single needle sewing machine
Post bed single needle sewing machine
Post bed double needle sewing machine
Strobel cup seam over-lock machine
Cylinder bed sewing machine
Zigzag sewing machine
Lining training machine
Toe-puff attaching machine
Heavy duty cutting table with lighting
Insole attaching machine
Backpart molding machine
Puling over and Ironing machine
Heat seat and side lasting machine
Heat seating machine
Roughing and scouring machine
Heat Re-activator
Sole attaching press
Sole and Heel edge Training machine
Polishing and Brushing machine with mopes
Last removing machine
Stamping machine
Compressor with spray unit environmental safety production
Insole Molding machine
Pattern Cutter/Cutting Plate
Digitizer
Hand tools
CAD/CAM Computer system with software package including high
resolution color printer
Compressed Air supply system

Quantity
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L.S.
1
1
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List of Equipment in Leather-Product Manufacturing Workshop
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Name of Equipment
Sewing arm-1
Splitting machine
Skiving machine
Strap cutting machine
Perforating machine
Revetting machine
Belt finishing machine
Switch making machine
Stamping machine
Cylinder bed sewing machine
Omamental sewing machine
Flat-bed single-needle sewing machine
Post-bed double needle sewing machine
Post-bed single needle sewing machine
Button stitch machine
Zigzag
Embossing machine including design plats
Edge coloring machine
Fusing machine
Bugging machine
Ironing machine
Light sewing machine
CAD/CAM for Leather Goods, Leather garments
Air Compressor
Multimedia projector
Cutting Plotter match with CAD/CAM
Manual Cutting Table with grinding Machine & Light system
Thread burner

Quantity
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
7
1
1
20
1
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Dhaka University of Engineering and Technology
List of Machinery and Scientific Equipment
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name of Equipment
First drawing frame
Ring frame
Laboratory type yearn manufacturing plant
Weaving CAD
Woven sample preparing plant
Composite molding machine
High volume instrument
Fabric comfort ability tester
Gas chromatography mass spectroscopy
Scanning electronics microscope
Humidification plant
Moisture management tester
Rood air conditioner
Abrasion Tester
Button ole Sewing Machine
2 Needle 5 Thread Over lock Machine
Bar Tacking Machine
Button Sewing
2 Needle Plan Sewing Machine
Circular Knife Machine
Finishing Board
Garments Making CAD
Total

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
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পরররশি - খ
List of Furniture
Chittagong University of Engineering and Technology
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Name of Equipment
Class Room Chair
Class Room Table
Drawing Table
Stool (Drawing Room)
Almiras (Head, Faculties, Officer)
File Cabinets (Head, Faculties, Office)
Executive Desk
Combination Book Self
Table (Head)
Chair (Head)
Table (Faculties)
Chair (Faculties)
Chair (Head’s Room)
Book Self (Head’s Room)
File Self (Head’s Room)
Executive Table (5x3x2-6``)
Armless chair
Classroom chair and table set
Combination book self
Window curtains
Tabloid chair
Platform
Speaker desk
Lab wooden platform
Gallery wooden platform
Computer table
Computer chair
Steel almira
Steel file cabinet
Multipurpose shelf
Laboratory table for physical analysis
Class room chair
Class room table
Teachers table

Quantity
60
60
60
60
10
10
5
1
1
1
5
10
6
1
1
2
10
120
1
1
90
20
7
1
1
40
40
10
12
10
8
30
30
6S
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List of Furniture
Rajshahi University of Engineering and Technology
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Name of Equipment
Seminar chair/conference chair
Guest/visitor chair
Guest/visitor armed chair
Guest/visitor arm less chair
Revolving chair
Fixed chair
Wooden seat/classroom tool
Classroom table
Tabloid chair
Half secretariat table
Secretariat table (56”x32”x30”)
Secretariat table (64”x32”x30”)
Secretariat table (72”x32”x30”)
Full Secretariat table/Executive table
Conference table (56”x24”x30”)
Writing table (42”x24”x30”)
Combination book self) (42”x18”x12”x66”)
Computer table
Computer wheel chair
Sofa set
Wooden office rack
Steel Almirah
Steel Almirah, two drawer
Steel File Cabinet
Multipurpose show case cum file cabinet
Wooden Dias

Quantity
250
6
50
30
5
10
200
200
450
10
10
8
2
3
60
14
10
25
25
1
6
3
30
30
4
25

List of Furniture
Khulna University of Engineering and Technology
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Name of Equipment
Class room Chair
Class room table
Full secretariat table
Half secretariat table
General table with drawer
Armed Cushion Chair
Armless Cushion Chair
Armed Wooden Chair
Steel Amirah
Steel File Cabinet
Steel Rack
Instrument Rack
Computer Table
Computer Chair
Lecture Table
Working Table
Tool

Quantity
250
250
20
05
10
20
30
50
25
10
20
20
10
10
05
20
50
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List of Furniture
Dhaka University of Engineering and Technology
Sl. #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Name of Equipment
Full Secretariat Table (size: 60”x36”x30”)
Half Secretariat Table (size: 60”x36”x30”)
Arm Cushion Chair
Armless Cushion Chair
Wooden Arm Chair
Steel Almirah (size: 72”x36”x18”)
Steel File Cabinet (size: 54”x24”x18”)
Lecture Table (size: 48”x30”x18”)
Wooden Almirah (size: 60”x36”x18”)
Wooden Dias (size: 120”x48”x15”)
Classroom Table (size: 24”x16”x30”)
Classroom Chair
Laboratory Table (size: 84”x30”x30”)
Steel Almirah
Steel File Cabinet
Front Chair

Quantity
10
5
10
2
10
10
10
4
4
4
240
240
5
2
1
10
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পরিরিষ্ট গ
Questionnaire of Data Collection
প্রশ্নমালা সসট-1
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প
রশক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb Kসর‡Q| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
রবশ্বরবদ্যালদয়র নামঃ

[১=বুদয়ট, ২=রুদয়ট, ৩=চুদয়ট, ৪=কুদয়ট, ৫=ডুদয়ট, ৬=বাাংলাদেশ সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়
(বুদটি), ৭=শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবেল্যালয়, ৮=বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক, ৯=ইনরস্টটিউট অব সলোর
এন্ড সটকদনালরজ]

রশক্ষদকর নামঃ
পেরব:

রশক্ষকতার সময়াে:

বৎসর

[১=অধ্যাপক, ২=সহদর্াগী অধ্যাপক, ৩=সহকারী অধ্যাপক, ৪=প্রভার্ক, ৫=অন্যান্য]

সমাবাইল নেরঃ
1. ভরতষর জন্য এই রবভাদগ আসন সাংখ্যা কত?

সাংখ্যা

2. ৪থ ষ বদর্ ষ ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা কত/স্নাতদকাির সেরণদত রশক্ষাথীদের
সাংখ্যা কত?

সাংখ্যা

3. গদড় ছাত্র-ছাত্রীদের হারজরা সাংখ্যা কত?

সাংখ্যা

4. পাঠোদনর প্রদয়াজনীয় উপকরণ পর্ ষাপ্ত রক?

[হোঁ=১, না=২]

৫. সেরণদত রশক্ষাোদনর পররদবশ সকমন?

[ভাল=১,ভাল
নয়=২,খারাপ=৩]

6. রসদলবাস সেদশর আথ ষ সামারজক বাজার ব্যবস্থার সাদথ সাংগরতশীল রক?

[হোঁ=১, না=২]
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7. রশক্ষা জীবন সশদর্ একজন প্রদকৌশলী কমষদক্ষদত্র রক ধরদণর ভূরমকা রাখদত
পারদবন বদল মদন কদরন?

১=সাংরিি সক্ষদত্র েক্ষতার সাদথ

8. সেদশর ভরবষ্যৎ (Demand) প্রদয়াজন অনুর্ায়ী (To meet the future
challenge) সনে প্রাপ্ত প্রদকৌশলীগণ কার্ ষকরী ভূরমকা রাখদত সক্ষম হদব
বদল মদন কদরন রক?

[হোঁ=১, না=২]

9. সাংরিি রবভাদগর স্নাতদকাির (Post Graduate Degree)
চালু করার প্রদয়াজন মদন কদরন রক?

[হোঁ=১,না=২,প্রদয়াজে নয়=৩]

10. ভরতষ পরীক্ষায় সাংরিি রবভাদগর পছন্দক্রম ……… এর মদধ্য কত?

সাংখ্যা

11. রনধ ষাররত আসদনর রবপরীদত সকল আসন পূণ ষ রক?

[হোঁ=১, না=২]

১২. আপনার প্রকাশনার সাংখ্যা কতটি?

সাংখ্যা

1৩. বাজাদরর চারহোর সাদথ রমল সরদখ নতুন সকান পাঠ্যক্রম (রবর্য়)
অন্তর্ভষদির প্রদয়াজনীয়তা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

োরয়ত্ব পালন করদত পারদবন
২=সাংরিি সক্ষদত্র গদবর্ণা করদত
পারদবন
৩=েক্ষ জনশরি ততরর করদত
পারদবন
৪=উদদ্যািা হদত পাদরন
৫=নতুন প্রযুরির সক্ষদত্র পরররচত
করাদত পাদরন
৬=সময় এবাং অথ ষদনরতক
েক্ষতার সহায়ক হদব
৭=অন্যান্য (উদিখ করুন)

1৪. হোঁ হদল কী কী রবর্য়

15. গদবর্ক রনদয়াদগর সক্ষদত্র কী কী সূচক রবদবচনা করা হয়?

১=রশক্ষা লা ল
(রসরজরপএ)
২=প্রকাশনার েরকার
৩=অন্যান্য (উদিখ করুন)

16. গদবর্ণার জন্য সকান ান্ড আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

১7. গদবর্ণার সরিাম পর্ ষাপ্ত রক?

১=পর্ ষাপ্ত, ২=অপর্ ষাপ্ত

১8. রশক্ষকদের প্ররশক্ষদণর সুদর্াগ আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

১9. হোঁ হদল কতজন এই পর্ ষন্ত প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদছন?

জন
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20. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃরির সাংখ্যা সদন্তার্জনক রক?

[হোঁ=১, না=২]

২১. রবদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃি করার জন্য সকান উদদ্যাগ আদছ রক?
হোঁ হদল রক ধরদণর উদদ্যাগ

[হোঁ=১, না=২]
১=আবারসক সুরবধা
২=স্কলাররশপ
৩=ভার্া রশক্ষার ব্যবস্থা
৪=ওররদয়নদটশন
৫=অন্যান্য (উদিখ করুন)

২২. অবকাঠাদমা ব্যবস্থাপনার সক্ষদত্র সকান সমস্যা আদছ রক?
২৩. হোঁ হদল রক ধরদণর

[হোঁ=১, না=২]
১=অপররচ্ছন্ন
২=রনয়রমত সমরামদতর অভাব
৩=অপর্ ষাপ্ত অথ ষ ব্যবস্থা
৪=তোররকর অভাব
৫=ছাদে পারন/পাতা জদম থাদক
৬=অন্যান্য (উদিখ করুন)

২৪. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় তবজ্ঞারনক/ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা না হদল
পাঠোদন অসুরবধা হত রক?
২৫. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

[হোঁ=১, না=২]

২6. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় একাদিরমক ভবন রনমষাণ না করা হদল সকান
অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

২7. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত
অবকাঠাদমার ভাব হত
২=সময়মত অবকাঠাদমা
ব্যবহাদর অসুরবধা হত
৩=অন্যান্য

২8. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় একাদিরমক ভবন সম্প্রসারণ না করা হদল সকান
অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

২9. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত
অবকাঠাদমার ভাব হত
২=সময়মত অবকাঠাদমা
ব্যবহাদর অসুরবধা হত
৩=অন্যান্য

30. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় ওয়াকষশপ ভবন রনমষাণ না করা হদল সকান
অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

31. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=উি রবর্য় পাঠোন করা
সর্ত না
২=ব্যবহাররক কাদজর জন্য
অন্য রবশ্বরবদ্যালদয় সর্দত হত
৩=অন্যান্য

১=উি রবর্য় পাঠোন করা
সর্ত না
২=ব্যবহাররক কাদজর জন্য
অন্য রবশ্বরবদ্যালদয় সর্দত হত
৩=অন্যান্য
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৩২. ইউটিরলটি সারভষস ব্যবস্থা না থাকদল রক ধরদনর অসুরবধা হত?
৩৩. গদবর্ণাগাদর কাঁচা মাদলর ঘাটরত আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

৩৪. গদবর্ণাগাদর বজষে ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

35. অন্য রবশ্বরবদ্যালয় বা রশল্পকারখানার সহদর্ারগতা External
Collaboration আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

36. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট করদত হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

37. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান কৃরর্ জরম/আবারে জরম নি
হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

38. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সাংরিি এলাকার জীবববরচদত্রর উপদর
সকান সনরতবাচক প্রভাব পদরদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

৩9. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান গাছ কাটা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

40. হদল কতগুদলা (আনুমারনক)

টি

41. কাটা গাদছর বেদল সকান নতুন গাছ সরাপণ করা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

42. এই প্রকদল্পর িারা স্থানীয় সকান প্রাণী বা উরদ্ভদের রবদশর্ সকান
ক্ষরত সাধন হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

43. প্রকদল্পর আওতায় রল ট্, সজনাদরটর, করম্পউটার র্ন্ত্রপারত ও
আসবাবপত্র ইতোরে রকভাদব সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ করা হদয়দছ?

৪৪. এই প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল রিরজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষে
সকান কার্ ষক্রম সচাদখ পদড় রক?

[হোঁ=১, না=২]

৪৫. হোঁ হদল মন্তব্য করুন

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট ২
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
প্রকল্প পররচালক/উপ-প্রকল্প পররচালদকর প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নং
উত্তরদাতার নামঃ
পদর ঃ

[১=প্রকল্প পররচালক, ২=উপ-প্রকল্প পররচালক]

মমা াইল নং

প্ররতষ্ঠাননর নামঃ
১. প্রকল্প পররচালক/উপ-প্রকল্প পররচালক রহদসদব োরয়ত্ব পালদনর সময়াে কাল

বৎসর

২. প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ এ রবর্দয় সকান সমীক্ষা করা হদয়রছল রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৩. প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূদব ষ সস্টকদহাডার এনালাইরসস সঠিকভাদব হদয়রছল
রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৪. প্রকদল্পর সময়াে ও অথ ষ বরাে দুইটাই সবদড়দছ সকন?

৫. ক্রয়সাংক্রান্ত সকান পূব ষ প্ররশক্ষণ রদয়দছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৬. এই ধরদনর প্রকল্প পররচালনার পূব ষ অরভজ্ঞতা রদয়দছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৭. প্রদজক্ট ম্যাদনজদমন্ট রবর্দয় সকান সররনাং আদছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৮. এই প্রকদল্পর সমস্ত ক্রয় রপরপএ ও রপরপআর এর রনদে ষশনা অনুর্ায়ী
হদয়দছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৯. প্রকল্প চলাকালীন সমদয় আপনার রসদ্ধান্ত সনওয়ার রবলদের জন্য কার্ ষক্রম
ব্যাঘাত ঘদটদছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

10. ঘনঘন প্রকল্প পররচালক পররবতষদন প্রকদল্পর জন্য ক্ষরতকর। মন্তব্যটির
সাদথ আপরন একমত রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]
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১১. প্রকল্প বাস্তবায়দন সকান অব্যবস্থাপনা রছল রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

১২. অব্যবস্থাপনা দূর করদত সকান সমস্যা হদয়দছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

১৩. হ্াাঁ হদল সকন?
১৪. গদবর্ণাগাদর বজষে ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

১৫. আপনার রবশ্বরবদ্যালয় রনমষাণকৃত ভন না হদল পাঠোদনর অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

১6. হোঁ হদল রক ধরদনর?
১7. এই প্রকল্প বাস্তবায়দন কী কী চোদলদির সম্মুখীন হদয়দছন?

১=রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত
পর্ ষাপ্ত সহদর্ারগতার অভাব
২=সময়মত অথ ষ ছাদড়র সমস্যা
৩=রনমষাণ সামগ্রীর োম বৃরদ্ধ
৪=অন্যান্য (উদিখ করুন)

18. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট করদত হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

19. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান কৃরর্ জরম/আবারে জরম নি
হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

19. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সাংরিি এলাকার জীবববরচদত্রর উপদর
সকান সনরতবাচক প্রভাব পদরদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

20. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান গাছ কাটা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

2১. হদল কতগুদলা (আনুমারনক)

টি

2২. কাটা গাদছর বেদল সকান নতুন গাছ সরাপণ করা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৩. এই প্রকদল্পর িারা স্থানীয় সকান প্রাণী বা উরদ্ভদের রবদশর্ সকান
ক্ষরত সাধন হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৪. প্রকদল্পর আওতায় রল ট্, সজনাদরটর, করম্পউটার র্ন্ত্রপারত ও
আসবাবপত্র ইতোরে রকভাদব সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ করা হদয়দছ?

২৫. প্রকল্প পররচালক রহদসদব আপরন রক মদন কদরন প্রকল্পটি স ল হদয়দছ?

[হ্াাঁ=১, না=২]

২6. না হদল সকন?
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27. প্রকদল্পর অবকাঠাদমার গুণগত মান সম্পদকষ আপনার অরভমত?

১=খুব ভাল, ২=ভাল
৩=ভাল না

২8. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় তবজ্ঞারনক/ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয় করা না হদল
পাঠোদন অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

২9. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=উি রবর্য় পাঠোন করা
সর্ত না
২=ব্যবহাররক কাদজর জন্য
অন্য রবশ্বরবদ্যালদয় সর্দত হত
৩=অন্যান্য

30. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় একাদিরমক ভবন রনমষাণ না করা হদল সকান
অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

৩১. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত
অবকাঠাদমার ভাব হত
২=সময়মত অবকাঠাদমা
ব্যবহাদর অসুরবধা হত
৩=অন্যান্য

৩২. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় একাদিরমক ভবন সম্প্রসারণ না করা হদল সকান
অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

৩৩. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=পাঠোদনর জন্য পর্ ষাপ্ত
অবকাঠাদমার ভাব হত
২=সময়মত অবকাঠাদমা
ব্যবহাদর অসুরবধা হত
৩=অন্যান্য

3৪. আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় ওয়াকষশপ ভবন রনমষাণ না করা হদল সকান
অসুরবধা হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

3৫. হোঁ হদল রক ধরদনর অসুরবধা?

১=উি রবর্য় পাঠোন করা
সর্ত না
২=ব্যবহাররক কাদজর জন্য
অন্য রবশ্বরবদ্যালদয় সর্দত হত
৩=অন্যান্য

৩৬. ইউটিরলটি সারভষস ব্যবস্থা না থাকদল রক ধরদনর অসুরবধা হত?
37. একই ধরদনর প্রকল্প সরকাদরর আরও সবরশ কদর গ্রহণ করা উরচৎ বদল
মদন কদরন রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

38. প্রকল্পটির সারব ষক উদেশ্য ভরবষ্যদত অরজষত হদব বদল আপরন মদন কদরন
রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]
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39. হোঁ হদল সকন?

১=অরভজ্ঞ প্রদকৌশলী ততরর হদব
২=েক্ষ জনশরি ততরর হদব
৩=রশল্প উৎপােদন সহায়ক
ভূরমকা পালন করদব
৪=রনদজর এবাং অদন্যর
কমষসাংস্থান করদব
৫=অন্যান্য (উদিখ করুন)

৪০. না হদল সকন?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট -৩
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
রশক্ষাথীদের প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
নাম:

রবভাগ:

রবশ্বরবদ্যালদয়র নামঃ

[১=বুদয়ট, ২=রুদয়ট, ৩=চুদয়ট, ৪=কুদয়ট, ৫=ডুদয়ট, ৬=বাাংলাদেশ সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়
(বুদটি), ৭=শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবেল্যালয়, ৮=বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক, ৯=ইনরস্টটিউট অব সলোর
এন্ড সটকদনালরজ]

রশক্ষাবর্ ষ:
সমাবাইল নাং
১. রবশ্বরবদ্যালয় ভরতষর সক্ষদত্র ছাত্র বা ছাত্রীদের সকান অগ্রারধকার আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২. হোঁ হদল কারণ রক?

৩. এই রবভাদগ ভরতষর উদেশ্য রক?

৪. পূদব ষ এ রবর্য় রনদয় সকান ধারণা রছল রক?

[হোঁ=১, না=২]

৫. এ রবর্দয় পাস কদর চাকররর রনিয়তা আদছ বদল মদন কদরন রক?

[হোঁ=১, না=২]

6. রশক্ষদকর সাংখ্যা পর্ ষাপ্ত রক?

[হোঁ=১, না=২]

৭. ব্যবহাররক কাদজর পর্ ষাপ্ত সুরবধা রদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]
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8. এ রবর্দয় আরও উচ্চতর পড়াদশানার আগ্রহ আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

9. রসদলবাস এর পাঠ্যক্রম রনদয় সকান অনুদর্াগ আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

10. রশক্ষকদের রশক্ষাোদনর মান সদন্তার্জনক রক?

[হোঁ=১, না=২]

11. রবভাদগর মাদনান্নয়দনর জন্য কী কী পেদক্ষপ সনওয়া সর্দত পাদর বদল
আপরন মদন কদরন?

১২. আপনার পূব ষবতী ব্যাচ এর রশক্ষাথীদের অবস্থান রনদয় আপরন সন্তুি রক?

[হোঁ=১, না=২]

1৩. আপনার জানা মদত কত শতাাংশ পাশকৃত স্নাতকগণ চাকরর সপদয়দছন?

শতাাংশ

1৪. কত শতাাংশ সরকারর চাকরর সপদয়দছন?

শতাাংশ

1৫. কত শতাাংশ সবসরকারর চাকরর সপদয়দছন?

শতাাংশ

16. চাকরর না পাওয়ার কারণ রক?

১=উচ্চতর পড়াশুনা
২=রবদেশ গমন
৩=চাকররর অভাব
৪=অন্যান্য (উদিখ করুন)
[হোঁ=১, না=২]

17. চাকরর প্রাপ্ত স্নাতকগণ উপযুি পররমাণ সবতন পান রক?
18. না হদল রক জন্য?

১9. আপরন ছাত্রাবাদস (হদল) অবস্থান কদরন রক?

[হোঁ=১, না=২]

20. রবভাদগ সকান বৃরির ব্যবস্থা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২১. আপরন রবভাগীয় সকান বৃরি সপদয়দছন রক?

[হোঁ=১, না=২]

২২. অবকাঠাদমাগত সকান অপর্ ষাপ্ততার জন্য রশক্ষায় রবঘ্ন ঘটদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৩. ক্লাদস মারিরমরিয়া ব্যবহার হয় রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৪. রশক্ষা স দরর (জাতীয় বা আন্তজষারতক) ব্যবস্থা রদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৫. পাঠাগাদর আপনার রবর্দয়র পর্ ষাপ্ত বই আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৬. পাঠাগার ব্যবহাদর পর্ ষাপ্ত সুদর্াগ পাওয়া র্ায় রক?

[হোঁ=১, না=২]

২৭. না হদল, কারণ উদিখ করুন?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট-4
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প
ঠিকাোরদের জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
ঠিকাোদরর নামঃ

সমাবাইল নেরঃ

কাদজর নামঃ
1. কাদজর প্রাক্করলত মূল্য (As per work order)

টাকা

2. সাংদশারধত প্রাক্করলত মূল্য (Revised estimate)

টাকা

3. কাজটি বাস্তবায়দনর সময়
1. As per work order (কার্ ষাদেশ অনুর্ায়ী)
2. Actual time (প্রকৃত সময়)
4. সময় সবরশ লাগার কারণঃ

৫. Certified কাদজর রবল বদকয়া আদছ রক?
হোঁ হদল বদকয়ার পররমাণ
6. রবল ছাদড়র রবর্দয় সকান সমস্যা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]
টাকা
[হোঁ=১, না=২]

7. হোঁ হদল রক ধরদণর?
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8. রনরাপিা জামানত স রত সপদয়দছন রক?

[হোঁ=১, না=২]

9. অরতররি কাজ করদত হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

10. হোঁ হদল রক ধরদণর কাজ

1১. অরতররি কাদজর রবল সপদয়দছন রক?

[হোঁ=১, না=২]

1২. প্রকল্প পররচালদকর জন্য আপনার কাদজর গরত ধীর হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

1৩. সাংরিি রনমষাণ সামগ্রীর পরীক্ষা করদছন রক?

[হোঁ=১, না=২]

14. হোঁ হদল ররদপাট ষ লাগদব

1৫. প্রকল্প অর স সথদক পররবীক্ষণ হত রক?

[হোঁ=১, না=২]

16. হোঁ হদল কত বার সকমন রছল?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট-5
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প
প্রদকৌশল রবভাদগর কমষকতষাদের জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïay gvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

উত্তরদাতার নামঃ

পেরব:

রবশ্বরবদ্যালদয়র নামঃ

[১=বুদয়ট, ২=রুদয়ট, ৩=চুদয়ট, ৪=কুদয়ট, ৫=ডুদয়ট, ৬=বাাংলাদেশ সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়
(বুদটি), ৭=শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবেল্যালয়, ৮=বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইনরস্টটিউট, ৯=ইনরস্টটিউট
অব সলোর এন্ড সটকদনালরজ]

সমাবাইল নেরঃ
1. কী কী সভৌত অবকাঠাদমা (Physical Infrastructure) রনমষাণ
করা হদয়দছ?
নতুন
সমরামতকৃত

2. বরণ ষত প্রকল্প হদত সব ষদমাট কত টাকা গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং
সব ষদমাট কত টাকা ব্যয় করা হদয়দছ। নরথ প্রদর্াজে

টাকা
টাকা

3. প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময় বরধ ষত করা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

4. বরধ ষত করদণর কারণসমূহ?

৫. ঠিকাোদরর রবল সময় মত পররদশাধ করা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

6. সকান ঠিকাোদরর রবল বতষমাদন পাওনা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

7. র্রে হোঁ হয়, পররমাণ কত?

টাকা
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8. কাদজর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল, ল্যাবদরটরর এবাং
কাঁচা মাল পর্ ষাপ্ত পররমাণ রছল রক?
9. গদবর্ণাগাদর বজষে ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

[হোঁ=১, না=২]

10. গুণগত মান র্াচাইদয়র জন্য কী কী পরীক্ষা করা হদয়দছ, পরীক্ষার নাম

1=স্লাম সটস্ট
২=রসরলন্ডার সটস্ট
৩=এ এম সটস্ট
৪=এলএ সটস্ট
৫=গ্যাদিশন সটস্ট
৬=সগ্রি সটস্ট
৭=অন্যান্য

11. কাদজর গুণগত মান পরীক্ষা করা নরথ-পত্র (Document) প্রদকৌশল
রবভাদগ সাংররক্ষত আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

12. প্ররতটি অবকাঠাদমার কাজ সমারপ্তর সনেপত্র (Work Completion
Report) আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

13. বাস্তবারয়ত অবকাঠাদমাগুরলর বতষমাদন সকান ত্রুটি আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

14. প্রকল্পগুরল বাস্তবায়দন Architectural/Structural Design এ সকান
ক্রটি পররলরক্ষত হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

15. হোঁ হদয় থাকদল রক ধরদণর ত্রুটি

১6. রিজাইন এ সকান পররবতষন করা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

17. কাজ বাস্তবায়দনর সময় ঠিকাোরদের িারা সকান সমস্যায় পদড়রছদলন রক?

[হোঁ=১, না=২]

18. র্রে হোঁ হয়, তদব রকরূপ

1= সময়মত কাজ কদর না
2= তোররক ঠিকমত কদর নাই
3=রনমষাণ সামগ্রী ক্রদয় সময় সক্ষপণ
4=অন্যান্য (উদিখ করুণ)

19. বতষমাদন অবকাঠাদমা সমরামদতর রক্ষণাদবক্ষদণর োরয়ত্ব কার?

20. অবকাঠাদমা রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য সকান অথ ষ বরাে আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

21. অবকাঠাদমা সটকসই ব্যবস্থাপনার জন্য রক করা হদয়দছ?

পৃষ্ঠা 91

22. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান জলাভূরম/পুকুর ভরাট করদত হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

23. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান কৃরর্ জরম/আবারে জরম নি
হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

24. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সাংরিি এলাকার জীবববরচদত্রর উপদর
সকান সনরতবাচক প্রভাব পদরদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

25. প্রকল্প বাস্তবায়দনর দল সকান গাছ কাটা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

26. হদল কতগুদলা (আনুমারনক)

টি

27. কাটা গাদছর বেদল সকান নতুন গাছ সরাপণ করা হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

২8. এই প্রকদল্পর িারা স্থানীয় সকান প্রাণী বা উরদ্ভদের রবদশর্ সকান
ক্ষরত সাধন হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট -৬
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
পররবীক্ষণ করমটির সেস্যদের জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নং
উত্তরদাতার নামঃ
পদর ঃ

মমা াইল নং

প্ররতষ্ঠাননর নামঃ
১.

কতগুদলা পররবীক্ষণ প্ররতদবেন করা হদয়দছ (েরলল োরখল)

২.

প্রকদল্পর অথ ষ ও সময় বৃরদ্ধর প্রকৃত কারণ রক?

৩.

সাংরিি ক্রদয়র সক্ষদত্র রপরপআর ২০০৬ ও রপরপএ ২০০৮ অনুসরণ করা
হদয়দছ রক?

৪.

মরনটররাং রেদকাদয়রি সকমন রছল?

৫.

প্রকল্প অর স সথদক পররবীক্ষণ কাদজ সকান ধরদনর অসহদর্াগীতা সপদয়দছন
রক?

৬.

হোঁ হদল রক ধরদনর?

সাংখ্যা

[হ্াাঁ=১, না=২]

[হ্াাঁ=১, না=২]
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৭.

অবকাঠাদমার গুণগত মান সারব ষকভাদব সকমন হদয়দছ বদল মদন কদরন?

১=ভাল,
২=সমাটামুটি
৩=খারাপ

৮.

নকশা বরহভূষত সকান কাজ হদয়দছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

৯.

নকশা বরহভূষত কাদজর অনুদমােন সনওয়া হদয়দছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

10. মরনটররং প্ররতন দননর উনেরখত রননদ েশনা অনুসরণ করা হনতা রক?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

[হ্াাঁ=১, না=২]

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট- 7
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প
রনদয়াগকারী সাংস্থার প্ররতরনরধর জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
রনদয়াগ কতষার নামঃ
সমাবাইল নেরঃ
প্ররতষ্ঠান/ াদমষর নামঃ
ঠিকানাঃ
ব্যবসার ধরণঃ
1.

াদমষ বতষমাদন কমষরত প্রদকৌশলীর সাংখ্যা (সাংরিি রবভাদগর)

জন

২. সনে প্রাপ্ত প্রদকৌশলীগণ আপনার প্ররতষ্ঠাদন কাজ করার মত
েক্ষতা অজষন কদরদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

৩. ভরবষ্যৎ প্রযুরির সমাকাদবলায় রবশ্বরবদ্যালয় হদত আগত প্রদকৌশলীগণ
অবোন রাখদত পারদব বদল মদন কদরন রক? এ ব্যাপাদর আপনার পরামশষঃ

[হোঁ=১, না=২]

৪. রবশ্বরবদ্যালয় হদত আগত প্রদকৌশলীদের সকান দুব ষলতা আপনার রনকট
প্রতীয়মান হদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

৫. র্রে হোঁ হয়, তাদের দুব ষলতাগুরল রক?
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6. আপনাদের প্রদয়াজদনর তুলনায় বতষমাদন সেদশ প্রদকৌশলীর পররমাণ

[হোঁ=১, না=২]

পর্ ষাপ্ত মদন কদরন রক?

7. আপনার প্ররতষ্ঠান সম্প্রসারদণর পররকল্পনা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

8. র্রে হোঁ হয়, তদব রক ধরদনর পররকল্পনা উদিখ করুণ

9. সাংরিি রবশ্বরবদ্যালদয়র সনে প্রাপ্ত প্রদকৌশলীদের সাদথ অন্য
রবশ্বরবদ্যালদয়র ছাত্র-ছাত্রীদের েক্ষতার সকান পাথ ষকে আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

10. র্রে হোঁ হয়, রবস্তাররত বলুন

11. আপরন রক সাংরিি রবশ্বরবদ্যালয় হদত সনে প্রাপ্ত প্রদকৌশলী সপদত আগ্রহী?

[হোঁ=১, না=২]

12. সাংরিি রশদল্পর বাজার চারহো রক আমাদের সেদশ ক্রমবধ ষনশীল?

[হোঁ=১, না=২]

13. েক্ষ জনবল ততররর জন্য এই ধরদনর রবভাগ অন্যান্য রবশ্বরবদ্যালদয়
চালু করার প্রদয়াজন আদছ বদল মদন কদরন রক?

[হোঁ=১, না=২]

14. হোঁ হদল সকন
15. না হদল সকন

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট- 8
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প
প্রশাসরনক কমষকতষাবৃদন্দর জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
রবশ্বরবদ্যালদয়র নাম

[১=বুদয়ট, ২=রুদয়ট, ৩=চুদয়ট, ৪=কুদয়ট, ৫=ডুদয়ট, ৬=সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়, ৭=শাহজালাল
রবজ্ঞান ও রবশ্বরবেল্যালয়, ৮=গ্লাস এন্ড রসরারমক ইনরস্টটিউট, ৯=সলোর এন্ড সটকদনালরজ রবশ্বরবদ্যালয়]
উিরোতার নামঃ

সমাবাইল নেরঃ

পেরবঃ
1. সাংরিি রবভাগটি কত সাদল প্ররতরষ্ঠত হদয়দছ?

সাল

২. সাংরিি রবভাদগ গদবর্ণার সাদথ কতজন রনদয়ারজত আদছন?

সাংখ্যা

৩. সাল অনুসাদর সাংরিি রবভাদগর প্রকাশনার সাংখ্যা কত?
2015

2016

2017

2018

2019

৪. প্রথম কত সাদল ক্লাস শুরু হদয়দছ?

সাল

৫. বতষমাদন কতজন রশক্ষক পাঠোদন রনদয়ারজত আদছন?

জন

৬. কতজন রশক্ষদকর পে খারল রদয়দছ?

জন

7. রবভাদগর ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা (বর্ ষ অনুসাদর)
সাল

2019-20
ছাত্র
ছাত্রী

2018-19
ছাত্র
ছাত্রী

2017-18
ছাত্র
ছাত্রী

2016-2017
ছাত্র
ছাত্রী

১ম বর্ ষ
২য় বর্ ষ
৩য় বর্ ষ
৪থ ষ বর্ ষ
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8. রবদেরশ রশক্ষাথীর সাংখ্যা এবাং সকান সেদশর
সাল
সেশ

2019-20
ছাত্র ছাত্রী

2018-19
ছাত্র ছাত্রী

2017-18
ছাত্র ছাত্রী

2016-2017
ছাত্র ছাত্রী

স্নাতদকাির
ছাত্র ছাত্রী

9. 2019 সাদল সমাট পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা

জন

10. অত্র রবভাদগর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন হল পর্ ষাপ্ত রকনা?

[হোঁ=১, না=২]

১১. রবদেরশ ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন হল পর্ ষাপ্ত রকনা?

[হোঁ=১, না=২]

১২. অত্র রবভাদগর রশক্ষকদের বাসস্থান পর্ ষাপ্ত রকনা?

[হোঁ=১, না=২]

1৩. প্ররত বছর কতজন ছাত্র-ছাত্রী অত্র রবভাদগ ভরতষর সুদর্াগ আদছ?

জন

1৪. প্ররত বছর খারল সীদটর সাংখ্যা কত?

সাংখ্যা

15. সীট খারল থাকার কারণ রক?

16. রবভাদগ Post Graduate রবদেরশ ছাত্র-ছাত্রী সাংখ্যা কত
রনদচর ছক পূরণ করুণ
সেশ
2019-20
2018-19
ছাত্র সাংখ্যা
ছাত্রী সাংখ্যা ছাত্র সাংখ্যা
ছাত্রী সাংখ্যা
1
2
3
4
5
সমাট

সাংখ্যা

17. প্রকল্প সথদক রনমষাণকৃত/স্থাপনাসমূহ সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য
প্রদয়াজনীয় জনবল আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

18. র্রে হোঁ হয় তদব কতজন?

সাংখ্যা

19. র্রে না হয় তদব রকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব?
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20. উি স্থাপনা সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় অথ ষ বরাে আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

21. র্রে হোঁ হয়, তদব ঐ পররমাণ অথ ষ প্রদয়াজদনর তুলনায় সকমন?

1=চলদব, 2=সবরশ,
কম=3

২২. সাংরিি রবভাদগর সাদথ অন্য সকান সেদশর প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ বা সেশী সকান
রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ সহদর্াগীমূলক সাংরিিতা আদছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

2৩. হোঁ হদল রক ধরদণর

24. সাংরিি রবভাদগ রশক্ষকদের পেরব ও সাংখ্যা
পেরব
প্রভার্ক
সহকারী অধ্যাপক
সহদর্াগী অধ্যাপক
অধ্যাপক

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

সাংখ্যা

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট-৯
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
ক্রয় সাংক্রান্ত সাংরিি কমষকতষা/প্রদকৌশলীর জন্য প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নং
উত্তরদাতার নামঃ
পদর ঃ
প্ররতষ্ঠাননর নামঃ
মেলার নামঃ

মমা াইল নং
[1=ইউরজরস, 2=বুদয়ট, 3=রুদয়ট, 4=চুদয়ট, 5=কুদয়ট, 6=ডুদয়ট]

১.

কাে/দ্রনের নামঃ

২.

কাে/দ্রনের ধরনঃ

৩.

কানের অনুনমাদনকারী কর্তেপক্ষ

৪.

কানের প্রাক্করলত েয়

টাকা

৫.

দরপত্র আহ ানকারর কর্তেপক্ষ

1=ইউরজরস
2=বুদয়ট
3=রুদয়ট
4=চুদয়ট
5=কুদয়ট
6=ডুদয়ট
7=অন্যান্য (উনেখ করুন

৬.

দরপত্র আহ াননর তাররখ

৭.

দরপত্র গ্রহণকারী কম েকতোর পদর :

৮.

দরপত্র গ্রহনণর তাররখ

৯.

রদন

মাস সাল

রদন

মাস সাল

দরপত্র মখালার তাররখ ও সময়
রদন

মাস সাল

সময়
১০. প্রাপ্ত দরপনত্রর সংখ্যা

ঘন্টা
সংখ্যা
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১১.

র লনে েমাকৃত দরপনত্রর সংখ্যা

১২.

মে সকল পরত্রকানত দরপত্র ছাপা হনয়নছ তার নাম ও তাররখ
নাম
১।

সংখ্যা

রদন

মাস

সাল

রদন

মাস সাল

রদন

মাস সাল

২।
৩।

১৩. দরপত্র র জ্ঞরপ্ত ওনয় সাইনট প্রকাশ করা হনয়নছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

১৪.

েরপত্র সখালার করমটি আদছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

১৫. েরপত্র মূল্যায়ন করমটি আদছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

১৬. মূল্যায়ন করমটিদত েরপত্র সখালা করমটির কতজন সেস্য রছল

সংখ্যা

১৭. দরপনত্রর ব ধতার সময়কাল

রদন

ে
১৯. কাোনদশদাননর
তাররখ:
রদন

মাস সাল

ে
২০. কাোনদশ
মূল্য:

টাকা

১৮. উিীণ ষ দরদাতার সানে চুরির সময়কাল

রদন

২১. কাদজর প্রকৃত খরচ কত রছল?

টাকা

২২. কম ে সম্পাদননর অনুনমারদত সময়কাল

রদন

২৩. কাে সম্পাদননর তেমান অ স্থা

[১=চলরত, ২=সমাপ্ত]

২৪. অনুনমারদত সমনয়র মনে কােটি সমাপ্ত হনয়নছ রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

২৫. না হনয় োকনল কারণসমূহ উনেখ করুন

১=আরে েক সংকট
২=ঠিকাদানরর গাফলরত
৩=রনম োণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা
৪=োয়গার স্বল্পতা
৫=অন্যান্য (উনেখ করুন)

২৬. কানের গুণগত মান রক্ষানে ে মালামাল পরীক্ষাগানর পরীক্ষা করা হনয়নছ
রক?

[হ্াাঁ=১, না=২]

২৭. পরীক্ষাগানরর ররনপাট ে অনুোয়ী মান মকমন?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

ালু
কংরিট
এম এস রি

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট -১0
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
বুদয়ট স্নাতদকাির রশক্ষাথীদের প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïay gvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
নাম
রশক্ষা বর্ ষ
সমাবাইল নাং
১.

এই রবভাদগ ভরতষর উদেশ্য রক?

২.

এই রবর্দয় স্নাতদকাির সনে সনওয়ার উদেশ্য রক?

৩.

এই রবর্দয় আরও উচ্চরশক্ষায় আগ্রহী রক?

[হোঁ=১, না=২]

৪.

গদবর্ণার জন্য ব্যবস্থা পর্ ষাপ্ত মদন কদরন রক?

[হোঁ=১, না=২]

৫.

রক রক সুদর্াগ রশক্ষার উন্নয়ন ত্বরারন্বত করদব?

৬.

গদবর্ণায় সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদনর প্রদণােনা রদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

৭.

সরকারর ারন্ডাং পর্ ষাপ্ত রক?

[হোঁ=১, না=২]

৮.

েক্ষ সুপারভাইজার রদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট -১১
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
চাকরররত রশক্ষাথীদের প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
নাম
রবশ্বরবদ্যালদয়র নামঃ

[১=বুদয়ট, ২=রুদয়ট, ৩=চুদয়ট, ৪=কুদয়ট, ৫=ডুদয়ট, ৬=বাাংলাদেশ সটিটাইল রবশ্বরবদ্যালয়
(বুদটি), ৭=শাহজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবেল্যালয়, ৮=বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব গ্লাস এন্ড রসরারমক ইনরস্টটিউট, ৯=ইনরস্টটিউট
অব সলোর এন্ড সটকদনালরজ]

পাদশর বৎসর

সমাবাইল নাং

১.

এই রবভাদগ ভরতষর উদেশ্য রক?

২.

সকান প্ররতষ্ঠাদন চাকরর কদরন?

৩.

আপনার প্ররতষ্ঠাদনর কাজ রক?

৪.

পড়াদশানা চাকররর রবর্দয় কতটুকু অন্তর্ভষি?

৫.

পাঠ্যক্রদম চাকররর জন্য কী কী রবর্য় যুি হওয়া েরকার বদল আপরন মদন কদরন?

6.

এই রবর্দয়র ভরবষ্যৎ চাকররর বাজার উৎসাহব্যিক রক?

[হোঁ=১, না=২]

7.

অন্যান্য রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষাথীর সাদথ আপনার েক্ষতার সকান পাথ ষকে
রদয়দছ রক?

[হোঁ=১, না=২]

8.

সাংরিি রবর্দয় চাকরর কদর আপরন সন্তুি রক?

[হোঁ=১, না=২]

9.

সুদর্াগ সপদল সাংরিি রবর্দয় উচ্চতর পড়াদশানায় আগ্রহী রক?

[হোঁ=১, না=২]

১0. আপনার সেরণর কতজন রশক্ষাথী চাকরর পানরন?
১১.

সাংখ্যা

চাকরর না পাওয়ার কারণসমূহ রক?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট -১২
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
রবদেরশ রশক্ষাথীদের প্রশ্নমালা
Avm&mvjvgyAvjvBKzg,
wkÿv gš¿Yvj‡qi Aax‡b “পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” cÖKí ev¯Íevqb হদয়দছ| সেদশর ৫টি প্রদকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়দক আঞ্চরলক উৎকদর্ ষর সকন্দ্র রহদসদব উন্নীত
করার জন্য উচ্চরশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মান উন্নয়দনর রবর্দয় স্নাতক ও স্নাতদকাির স্তদরর জন্য নতুন একাদিরমক রবভাগ
প্ররতষ্ঠা করা প্রকদল্পর মূল লক্ষে|
evsjv‡`k miKvi cÖKíwUi cÖfve g~j¨vq‡bi Rb¨ BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm& (KbmvjwUs dvg©) †K wb‡qvM K‡i‡Q| BDmyd
GÛ G‡mvwm‡qUm& Gi cÿ †_‡K Avgiv cÖKí GjvKvq gvV ch©v‡q cÖK‡íi cÖfve wbiƒc‡Yi Rb¨ Rwi‡ci KvR KiwQ| G
cÖm‡½ Avcwb AbyMÖnKc~e©K Avcbvi g~j¨evb Z_¨ w`‡q G Kv‡R Ae`vb ivL‡Z cv‡ib| Avcbvi gZvgZ ïaygvÎ GB
M‡elYvi Kv‡R e¨eüZ n‡e Ges Avcbvi bvg I cÖ‡`q Z_¨ m¤ú~Y© †Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avgiv KvR
ïiæ Ki‡Z cvwi|

রসরিউল নাং
নাম
রশক্ষা বর্ ষ
সমাবাইল নাং
1.

এই রবভাদগ ভরতষর উদেশ্য রক?

2.

রবশ্বরবদ্যালদয়র নাম

3.

সকান সেদশর নাগররক আপরন?

4.

এই রবর্দয় পড়দত সকন আগ্রহী হদলন?

5.

অরজষত জ্ঞান আপনার সেদশ রক ব্যবহার্ ষ?

[হোঁ=১, না=২]

6.

আপরন রক সকান েিররশপ বা স্কলাররশপ এর মাধ্যদম এদসদছন?

[হোঁ=১, না=২]

7.

হোঁ হদল সকান স্কলাররশপ

8.

স্নাতদকাির পর্ ষাদয় রবদেরশ রশক্ষাথী আনার জন্য আর কী কী পেদক্ষপ
সনওয়া সর্দত পাদর?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ

১=বুদয়ট,২=রুদয়ট
৩=চুদয়ট ৪=কুদয়ট,
৫=ডুদয়ট

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট-13
“পাঁচটি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয় নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ
(১ম সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প।
স্থাপনার বারহেকরেক (রভতর এবাং বারহর) ইতোরে রবর্দয় পর্ ষদবক্ষণ
রসরিউল নং
অবকাঠাদমার নামঃ
রবশ্বরবদ্যালদয়র নামঃ
ক্ররমক
নাং
১

রবর্য়

প্লাস্টার নি হদয়দছ রক

৩

রঙ নি হদয়দছ রক

৪

ছাদের উপদর পারন জদম রক

৫

ছাদের নীদচ রভজা বা স্যাঁতঁস্যাঁদত রক

৬

জানালা ভাঙা রক

৭

সলার ভাঙা রক

৮

পরীক্ষাগাদর র্ন্ত্রপারতর সাংখ্যা ক্রয়কৃত
সাংখ্যার সাদথ রমল আদছ রক
পরীক্ষাগাদরর পররদবশ আপাত দৃরিদত
অনুকূল রক
পরীক্ষাগাদর অরিরনব ষাপক ব্যবস্থা আদছ
রক
পরীক্ষাগাদরর আবজষনা স লার জন্য পৃথক
পৃথক রবন আদছ রক
রবর্াি রাসায়রনক পোথ ষ ব্যবস্থাপনার
ব্যবস্থা আদছ রক
র্রে থাদক তদব তা সদন্তার্জনক রক

১০
১১
১২
১৩

১৫

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্ ষাপ্ত টয়দলট এর
ব্যবস্থা আদছ রক
ছাত্রদের জন্য কতটি টয়দলট রদয়দছ

১৬

ছাত্রীদের জন্য কতটি টয়দলট রদয়দছ

১৪

না

মন্তব্য

াটল আদছ রক

২

৯

হোঁ
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১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

23
২৪
২৫
২৬

টয়দলট ব্যবহাদরর পর হাত সধায়ার জন্য
সাবাদনর ব্যবস্থা আদছ রক
রবশুদ্ধ পারন পাদনর সুব্যবস্থা আদছ রক
প্ররতবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্থাপনাদত
সহদজ চলাচদলর জন্য Ramp আদছ রক
সারব ষক বজষেব্যবস্থাপনার জন্য পর্ ষাপ্ত রবন
আদছ রক
পররদবশ বান্ধব সকান উদদ্যাগ আদছ রক
না? থাকদল মন্তব্য করুন
রিরজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষে সকান
কার্ ষক্রম সচাদখ পদড় রক? হোঁ হদল মন্তব্য
করুন।
ছাদের পারন রনষ্কাশদনর জন্য সুব্যবস্থা
আদছ রক?
ছাত্র ছাত্রীদের বসার জন্য পর্ ষাপ্ত
সচয়ার/সবঞ্চ আদছ রক?
ক্লাস রুম অপররস্কার রক?
ছাত্র ছাত্রীদের আলাো নামাদজর ব্যবস্থা
আদছ রক?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তাররখ
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প্রশ্নমালা সসট-1৪
“পাঁচটি সরকারর রবশ্বরবদ্যালদয়র নতুন রবভাগ চালুকরদণর লদক্ষে অবকাঠাদমা সুরবধারে সৃরিকরণ (১ম
সাংদশারধত)” শীর্ ষক প্রকল্প
এ রজরি ও কমষশালায় অাংশগ্রহণকারী সাংরিি ব্যরিদের রনকট সথদক মতামত সাংগ্রদহ প্রশ্নমালা
1. আপনাদের কাদছ প্রকদল্পর কাদজর মান সকমন মদন হয়?
2. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল/সময় সকমন হদয়দছ এবাং সকমন হওয়া উরচত?
3. প্রকল্প বাস্তবায়দনর রনধ ষাররত সময় সথদক রবচুেরতর কারণ সমূহ কী কী বদল মদন কদরন?
4. রনধ ষাররত সময় সথদক রবচুেরতর কারদণ প্রকদল্প রক ধরদণর প্রভাব পদড় বদল মদন কদরন?
5. তবজ্ঞারনক/ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র প্রাসরিতা সম্পদকষ আদলাকপাত করুণ
6. একাদিরমক ভবন রনমষাদণর প্রদয়াজনীয়তা কতটুকু রছল?
7. একাদিরমক ভবন সম্প্রসারদণর প্রদয়াজনীয়তা কতটুকু রছল?
8. ওয়াকষশপ ভবন রনমষাদণর প্রদয়াজনীয়তা কতটুকু রছল?
9. ইউটিরলটি সারভষস রনমষাদণর প্রদয়াজনীয়তা কতটুকু রছল?
10. প্রকদল্পর সবল রেক কী কী?
11. প্রকদল্পর দুব ষল রেক কী কী?
12. অনুরূপ প্রকল্প ভরবষ্যদত বাস্তবায়দনর জন্য আপনার মতামত/পরামশষ রক?
13. প্রকল্প সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যাবলী সর্মনঃ অথ ষায়দন রবলে; পণ্য, কার্ ষ এবাং সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলে
ইতোরে রবর্য় রনদয় আপনাদের মতামত রক?
14. আমাদের সেদশর পররদপ্ররক্ষদত এই প্রকল্পদক আপরন/আপনারা রকভাদব মূল্যায়ন করদবন?
15. গুণগত রশক্ষার মান রনরিতকরদণর জন্য এখাদন রক পর্ ষাপ্ত ব্যবস্থা রদয়দছ বদল মদন কদরন?

পৃষ্ঠা 107

