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ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় ২০১৬-২০১৭ থ ম ফয়েযয এবিবভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন 

প্রবতয়ফদয়নয  ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়য়য 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্তকৃত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযন মুর ভয় ও ব্যয়য়য তুরনায় 

বফবন 

ময়াগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাবযগয 

প্রকয়েয 

ংখা 

মেবিবএপ 

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%)  

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

১। ধভ ম  

ভন্ত্রণারয় 
০২ টি ০২ টি ০০টি ০০টি ০০টি ০০টি ০০% ০০ ০০ 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা ০২টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যয় ও মভায়াদকারঃ 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

   
ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দশু ও গণন্দক্ষা কাম যক্রভ(৪থ য ম যায়) প্রকল্প ৯৯৩১.০৬ জুরাই ২০১৪ তত জুন ২০১৭। 
 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণঃ 

প্রকয়েয নাভ মভয়াদ বৃবিয কাযণ 

প্রয়মােয নয় প্রয়মােয নয় 

 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবযঃ  

 

ভস্যামূ সুাবযমূ 

প্রকে গ্রয়ণয মেয়ে সুবফধায়বাগীয়দয চাবদা মাচাআ না কযা।  প্রকে গ্রয়ণয মেয়ে সুবফধায়বাগীয়দয চাবদা মাচাআ পূফ মক 

প্রকে প্রণয়ন কযা প্রয়য়ােন। 

প্রকয়েয মূর কয়পায়নন্ট নুমায়ী কম মক্রয়ভয েন্য বনধ মাবযত 

ভয় পয়কম ধাযণা না থাকা; 

প্রকয়েয মূর কয়পায়নন্ট নুমায়ী কম মক্রয়ভয েন্য বনধ মাবযত 

ভয় নুমায়ী প্রকে মভয়াদ বনধ মাযণ কযা এফং বনধ মাবযত 

ভয়য় ফাস্তফায়য়নয রয়েয কভ মবযকেনা প্রণয়ন ও ম 

নুমায়ী ফাস্তফায়ন কযা। 

প্রকয়েয ভয় বৃবি ও ব্যয় বৃবি বযরবেত য়;  প্রকয়েয ভয় বৃবি ও ব্যয় বৃবি বফলয়য় বনরুৎাবত কযা 

প্রয়য়ােন।  

ঘন ঘন প্রকে বযচারক বযফতমন না কযা;  প্রকয়েয সুষ্ট ফাস্তফায়য়নয রয়েয বনয়বভত প্রকে বযচারয়কয 

ব্যফস্থা কযা প্রয়য়ােন।  

বনয়বভত বিট পন্ন না ওয়া; অবথ মক ব্যফস্থানায স্বচ্ছতা বনবিত কযায স্বায়থ ম প্রকয়ে 

অবথ মক কাম মাফরী বনয়বভত বিট কযা। 

ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ংস্থা কর্তমক বনয়বভত ভবনটবযং 

কযা;  

প্রকয়েয কাম মক্রভ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা/ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

বনয়বভত ভবনটবযং বনবিত কযয়ত য়ফ।  

প্রকয়েয কাম মক্রভয়ক িাটা মফআে মকয ংযেণ কযা; প্রকয়েয কাম মক্রভয়ক িাটা মফআে কয়য ংযেণ কযা মা 

যফবতময়ত কায়ে ব্যফায কযা মায় এফং ওবাযল্যাবং 

বযায়য ায়তা কয়য। 

প্রকয়েয কাম মক্রয়ভ স্বচ্ছতা ও েফাফ বদবতা বাফ; প্রকয়েয কর কায়েয মেয়ে স্বচ্ছতা ও েফাফ বদবতা 

বনবিত কযয়ত য়ফ। 
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 ভন্দজদ াঠাগায ম্প্রাযণ ও ন্দিারীকযন ীল যক প্রকতল্পয মূল্যায়ন প্রন্দততফদন। 

(সমাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 

স্ত

প্রাক্কবরত ব্যয় 
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স্ত
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ে

স্ত

ে

ে ন্ত স্ত

 

 

রু 

স্ত

 

 

 স্ত

 

 

 
স্ত

 

ে

ন্ত

ন্ত
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ে

ন্ত

ন্ত

স্ত স্ত স্ত স্ত

 

স্ত ে কাযী ন্দযচারক মভাোঃ মগারাভ 

যওয়ায

কাতর মজরায উ-ন্দযচারক অন্যান্য কভ যকতযাগণ উন্দিত মথতক ান্দফ যক ন্দযদ যতন তমান্দগতা কতযন। 

ম্ন

স্ত

র ম্ন

 

স্ত
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রেজজস্টাে

স্ত



ল্ল স্ত

 

 

জিত্র (০১) রিোগ আরী মার্কে ট জার্ম মসজজদ। জিত্র (০২) মসজজদ াঠাগাে । 

১। গত

স্ত ন্ত

জিত্র (০৩) ধান গর্েষণা ইনজস্টটিউট াঠাগাে। জিত্র (০৪) ধান গর্েষণা ইনজস্টটিউট াঠাগাে। 

২। গত ইনন্দিটিউট টিয বযয়ফ সুন্দয

উবল্লবখত 
কতক ন্ত

ন্দততফ

 

১৩.১ ন্ত

ব্যাস্ত 

স্ত ে

১৩.২ 
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ভন্দজদ

েমণ ভস্যা তে। 

১৩.৩ 

ে

১৩.৪ াঠাগাতযয অপ্রতুর ে

ন্ত

১৩.৫ 

১৩.৬ স্ত

ে

১৩.৭ Time over run স্ত

স্ত

১৩.৮ Cost over run প্রকল্পটিয মূর ন্দডন্দন্দতত প্রাক্কন্দরত অতথ য প্রকল্পটি ভাপ্ত য়ন্দন ব্যয় বৃন্দি কযতত তয়তছ।

ে ে

ে

১৩.৯ 

 
 

১৪.১  প্রকল্পটিয কম যক্রভ ইন্দতফাচক ন্দফতফচনায় মযতে অনুন্নয়ন (যাজস্ব) ফাতজট ফাস্তফায়তনয ন্দফলতয় মথামথ   

            কর্তযতক্ষয ন্দিান্ত না াওয়া ম যন্ত প্রকল্পটিয ধাযাফান্দকতা ফজায় যাো মমতত াতয।  

১৪.২ মনয ব্যফিা

১৪.৩ 

ন্ত

১৪.৪ বাতফ য

শ্ল

১৪.৫ 

১৪.৬ ন্ত

১৪.৭ 

 
১৪.৮ এফং ন্দফন্দবন্ন ে

সর্িতনতা

ধভা Terrorism

Catalist

১৪.৯  উর্য যি সুান্দয / ভতাভত অনুমায়ী গৃন্দত ব্যফিা ম্পতকয আগাভী ০১ (এক) ভাতয ভতে ফাস্তফায়ন 

 ন্দযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ন্দফবাগতক অফন্দত কযতত তফ 
 

ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দশু ও গণন্দক্ষা কাম যক্রভ-৪থ য ম যায় ীল যক প্রকতল্পয ভান্দপ্ত মূল্যায়ন প্রন্দততফদন 
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(ভাপ্ত : জুন ২০১৭) 

 

১.০ প্রকতল্পয নাভ   : ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দশু ও গণন্দক্ষা কাম যক্রভ(৪থ য ম যায়) প্রকল্প 

২.০ উতযাগী ভন্ত্রণারয়/ন্দফবাগ  : ধভ য ন্দফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংিা  : ন্দন্দু ধভীয় কল্যাণ ট্রাি। 

৪.০ প্রকতল্পয অফিান   : ফাংরাতদতয কর উতজরা। 

৫.০ প্রাক্কন্দরত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 

 :  

৫.১ মূল্ অনুতভান্দদত  : 
 

৬.০ ফাস্তফায়নকার 

৬.১  মূর অনুতভান্দদত  : জুরাই ২০১৪ তত জুন ২০১৭। 
৭. াধাযণ ম যতফক্ষণ : 

৭.১  প্রকতল্পয টভূন্দভ : 

 ফাংরাতদত প্রায় ১ মকাটি ৫০ রক্ষ মরাক ন্দন্দু ধতভ যয অনুাযী মা মভাট জনংখ্যায তকযা ১১ বাগ। ন্দন্দু ম্প্রদাতয়য 

মফীয বাগ মরাক গ্রাতভ ফফা কতয। এতদয অতনতকই গযীফ , অায় এফং এযা তাতদয মছতর মভতয়তদয স্কুতর  াঠাতনায় ন্দফলতয় 

অতচতন। এছাড়াও তাতদয ন্দশুযা কৃন্দল কাতজ ন্দনতয়ান্দজত থাতক। এতদয ধভীয় উানারয় ফা ভন্দিতযয ংখ্যা াযাতদত প্রায় 

২৪ াজায। ন্দন্দু ম্প্রাদাতয়য জনগণ ন্দনজ ধভীয় অনুভূন্দত ও ন্দফশ্বা ন্দনতয় এফ ভন্দিতয পূজা, প্রাথ যনা ও অন্যান্য আচায-অনুষ্ঠান 

ারন কতয থাতক। প্রাক-প্রাথন্দভক এফং ফয়স্ক ন্দক্ষা মকন্দ্র ন্দততফ এফ ভন্দিযগুতরা ব্যফায তত াতয। ন্দন্দু ধভ যাফরম্বী মছতর-

মভতয়তদয প্রাথন্দভক স্কুতর বন্দতযয ায বৃন্দি ও স্বাক্ষযতায ায বৃন্দিতত এ ভস্ত ভন্দিযগুতরা গুরুত্বপূণ য ভূন্দভকা ারন কযতত াতয। 

এ ন্দফতফচনায় ফাংরাতদ যকায কর্তযক ২০০২ াতর জুরাই,২০০২ তত জুন, ২০০৭ মভয়াতদ ২১টি মজরায় ‘‘ভন্দিয ন্দবন্দিক 

াঠাগায িান এফং ন্দশু ও গণন্দক্ষা কাম যক্রভ (১ভ ম যায়) ‘’ ীল যক প্রকল্পটি ফাস্তফান্দয়ত য়। ১ভ ম যাতয়য মূল্যায়ন 

প্রন্দততফদতনয সুান্দযতয আতরাতক প্রকল্প এরাকা বৃন্দি কতয ৩২ মজরায় ফাস্তফায়তনয ন্দনন্দভতি ২৪৭৯.০০ রক্ষ টাকায় জুরাই, 

২০০৭ তত জুন, ২০১০ মভয়াতদ প্রকতল্পয ২য় ম যায় ফাস্তফান্দয়ত য়। এযই ধাযাফান্দকতায় ভগ্র ফাংরাতদত এয কাম যক্রভ 

ম্প্রাযতণয রতক্ষে ধভ য ন্দফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তযক ৭১২৫.৩৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যতয় জুরাই,২০১০ মথতক জুন, ২০১৩ ম যন্ত 

মভয়াতদ ফাস্তফায়তনয ন্দনন্দভতি ৩য় াম যাতয়য প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। যফতীতত প্রকতল্পয উতেশ্য অজযতনয রতক্ষে প্রকতল্পয মভয়াদ 

১(এক) ফছয বৃন্দি কতয (জুন, ২০১৩ তত জুন, ২০১৪ ম যন্ত) ৭৭৬৯.৭২ রক্ষ টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যতয় ‘‘ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দশু ও 

গণন্দক্ষা কাম যক্রভ (৩য় ম যায়) (১ভ ংতান্দধত)’’ ফাস্তফান্দয়ত য়। ৩য় ম যাতয়য মূল্যায়ন প্রন্দততফদতনয সুান্দযতয আতরাতক 

ফতযভাতন প্রকল্প এরাকা বৃন্দি কতয ধভ য ন্দফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তযক ৯৯৩১.০৬ রক্ষ টাকা প্রাক্কন্দরত ব্যয় এফং জুরাই, ২০১৪ তত 

জুন, ২০১৭ মভয়াতদ ৬৪টি মজরায় কর উতজরায় ফাস্তফায়তনয ন্দনন্দভি প্রকল্পটিয ৪থ য ম যায় গ্রণ কযা য়।  

৭.২ প্রকতল্পয উতেশ্য : 

 ক) ভগ্র ফাংরাতদতয ভন্দিয প্রাঙ্গণতক ব্যফায কতয ভন্দিযন্দবন্দিক প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা ব্যফিা চালু কযা; 

ে) এ প্রকতল্পয ৫৫০০টি প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা মকতন্দ্রয ভােতভ প্রাক-শফ এফং প্রাক-স্কুর ন্দক্ষা কভ যসূন্দচ (Early 

Childhood and Pre-School Education (ECDP) Program) গযীফ ন্দযফাতযয ভতে ছন্দড়তয় মদয়া; 

গ) প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা মকা য ম্পন্ন কতয ন্দক্ষাথীতদযতক প্রাথন্দভক ন্দফযারতয় বন্দতয কযা; 

ঘ) এ প্রকতল্পয ভােতভ ভন্দিয অঙ্গনতক ব্যাফায কতয ২৫০টি ফয়ষ্ক ন্দক্ষাতকতন্দ্রয ভােতভ ১৮,৭৫০ জন ন্দক্ষাথীতক 

াক্ষযতা ও ধভীয় ন্দক্ষা প্রদান; 

ঙ) প্রকতল্পয ধভীয়, শনন্দতক এফং ন্দফন্দবন্ন াভান্দজক ন্দফলতয় ন্দক্ষায ভােতভ নতুন প্রজন্ এফং ফয়ষ্ক ন্দক্ষাথীতদয ভাতঝ 

শনন্দতক শৃঙ্খরা এফং তচতনতা বৃন্দি াতফ মা “ন্ত্রাফাতদয” Terrorism) ন্দফরুতি অনুঘটক(Catalist) ন্দততফ 

কাজ কযতফ;   

চ) প্রকতল্পয ভন্দিযন্দবন্দিক ন্দক্ষা মকন্দ্রগুন্দরয তকযা ৮০ বাতগয অন্দধক ন্দযচান্দরত তফ ভন্দরা ন্দক্ষকতদয দ্বাযা, মা 

ভন্দরাতদয আয় বৃন্দি এফং ন্দযফায-ভাতজ তাতদয অফিান ন্দিারীকযণ এফং মজন্ডায শফলম্য দূযীকযতণয ভােতভ 

“নাযীয ক্ষভতায়ণ”(Women empowerment) এয ন্দনন্দিতকযণ; 

মভাট টাকা প্রকল্প াায্য 

৯৯৩১.০৬ ৯৯৩১.০৬  
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ছ) প্রকতল্পয কাজ ফাস্তফায়তনয জন্য ৫৭টি আঞ্চন্দরক অন্দপ িাতনয ভােতভ ২৭৩ জন মফকায র্যফক-র্যফতীতক পূণ য 

এফং ৫৮৫৬ জনতক েন্ডকারীন চাকুযীয ব্যফিাকযণ, মা যকাতযয ”৬ষ্ঠ ঞ্চফান্দল যক ন্দযকল্পনা” এফং ন্দবন-২০২১ 

এয াতথ যান্দয ম্পকযর্যি। 

 

৭.৩ প্রকতল্পয অনুতভাদন : প্রকল্পটিয ন্দডন্দন্দ’য উয গত ০৮/০৯/২০১৪ তান্দযতে ন্দযকল্পনা কন্দভতন ন্দইন্দ বা অনুন্দষ্ঠত 

 য়। ন্দইন্দ বায সুান্দযতয আতরাতক পুন:গঠিত ন্দডন্দন্দ গত ২৩/১২/২০১৪ তান্দযতে একতনক বায় অনুতভান্দদত 

 য় এফং ০৩/০২/২০১৫ তান্দযতে ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রান্দনক আতদ জান্দয কযা য়। মূর প্রকল্পটিয প্রাক্কন্দরত ব্যয় 

 ৯৯৩১.০৬ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদ জুরাই ২০১৪ তত জুন ২০১৭ ম যন্ত।  

 

৮.০ প্রকতল্পয অংগন্দবন্দিক ফাস্তফায়ন অগ্রগন্দত (ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত প্রকল্প ভান্দপ্ত প্রন্দততফদন (ন্দন্দ আয) এয ন্দবন্দিতত):  

 

ন্দডন্দন্দ অনুমায়ী অতঙ্গয নাভ একক ন্দডন্দন্দ অনুমায়ী রক্ষেভাত্রা জুন  ,২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুন্দিত অগ্রগন্দত  

আন্দথ যক ফাস্তফ আন্দথ যক ফাস্তফ 

২  ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রান্দত ও অন্দপ যিাভ সংখ্যা  টি টি

আফাফত্র সংখ্যা  টি টি

মানফান ক্রয় সংখ্যা  টি টি

ন্দক্ষা কাম যক্রভ জন জন জন

প্রন্দক্ষন ব্যয় জন টি জন

কন্দভটি বা সংখ্যা টি টি

ওয়াকয সংখ্যা টি টি

মফতন বাতা জন জন জন

অন্দপ বাড়া সংখ্যা টি টি

গ্যা ও জ্বারানী সংখ্যা টি টি

মটন্দরতপান ন্দফর সংখ্যা টি টি

অন্দপ মিনাযী থ াক থ াক থ াক

ন্দফজ্ঞান থ াক থ াক থ াক 

াফন্দরতে্ন্প থ াক থ াক থ াক 

ন্দযতেতভন্ট /আপ্যায়ন  থ াক থ াক থ াক 

ন্দযফন ব্যয় থ াক থ াক থ াক 

সুাযন্দবন ও ভন্দনটন্দযং -- 

ডাক থ াক থ াক থ াক

ান্দনয ন্দফর সংখ্যা টি টি

ন্দফদ্যেৎ ন্দফর সংখ্যা টি টি

ব্যাংক চাজয থ াক থ াক থ াক

ন্দযস্কায ন্দযেন্নতা সংখ্যা টি টি

ন্দনযািা সংখ্যা টি টি

মূল্যায়ন সংখ্যা টি টি

যক্ষণাতফক্ষণ সংখ্যা ও 

থ াক 
টিওথ াক টি ওথ াক

জনফর ন্দনতয়াগ লট থ াক থ াক 

ন্দফন্দফধ লট থ াক থ াক 

মভাট  ৯৯৩১ .০৬  ১০০% ৯৪৫৭ .০০  ৯৯.৮৭% 
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৯.০ প্রকল্প ন্দযচারক ম্পন্দকযত তথ্য :  

 

ক্রন্দভক প্রকল্প ন্দযচারতকয নাভ দান্দয়তত্বয ধযণ মমাগদাতনয তান্দযে  ফদরীয তান্দযে 

১। স্বন কুভায ফড়ার, র্যগ্ম-ন্দচফ পূন যকারীন ০৫/০৩/২০১৫ ২৭/১১/২০১৬ 

২। স্বন কুভায ফড়ার, অন্দতন্দযি ন্দচফ পূন যকারীন ২৮/১১/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১০.০ প্রকতল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগন্দত : 

 

 ধভ য ন্দফলয়ক ভন্ত্রণারয় তত প্রাপ্ত ‘‘ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দশু ও গণন্দক্ষা কাম যকভ (৪থ য ম যায়) ীল যক ভাপ্ত প্রকতল্পয ভান্দপ্ত 

 (ন্দন্দআয) অগ্রগন্দত প্রন্দততফদন মভাতাতফক :- 

 

 প্রকতল্পয শুরু মথতক এন্দপ্রর ২০১৭ ম যন্ত ক্রভপুন্দিত অগ্রগন্দত 

   মভাট প্রাক্কন্দরত ব্যয় ৯৯৩১.০৬ রক্ষ টাকা 

   ক্রভপুন্দিত ব্যয় ৯৪৫৭.০০ রক্ষ টাকা 

   প্রকতল্পয আন্দথ যক অগ্রগন্দত ৯৫.২২% 

   প্রকতল্পয ফাস্তফ অগ্রগন্দত ৯৯.৮৭% 

 

প্রকল্প কাম যারয় তত প্রাপ্ত প্রকতল্পয আওতায় ন্দক্ষা প্রদাতনয অগ্রগন্দত তথ্য ন্দনম্নরু : 

 

 প্রকতল্পয আওতায় প্রকল্প মভয়াতদ ৪,৯৫,০০০ জন ন্দশুতক প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা দান কযা তয়তছ; 

 ১৮৭৫০ জন ফয়স্কতক ন্দনযক্ষযমুি কযা, 

 ২০১৫ ও ২০১৬ ন্দক্ষাফতল য ৩,৩০,০০০ ন্দশু ও ১২,৫০০জন ফয়স্কতক ন্দক্ষা প্রদাতনয কাজ ম্পন্ন তয়তছ। 

 ২০১৭ ন্দক্ষাফতল য ১,৬৫,০০০ ন্দশুতক  ও ৬,২৫০ জন ফয়স্কতক ন্দক্ষা প্রদাতনয কাজ চরভান যতয়তছ মা ন্দডতম্বয ২০১৭ 

ভাত ম্পন্ন তয়তছ। 

 

১১.০ প্রকল্প ন্দযদ যন : 

 প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন অগ্রগন্দত ম যতফক্ষতণয জন্য আইএভইন্দড কর্তযক কাযী ন্দযচারক জনাফ মভাোঃ মগারাভ যওয়ায 

 গত ২১ /০৯/২০১৭ ইং তান্দযতে ঢাকা মজরায ফাস্তফায়নাধীন কাম যক্রভ ন্দযদ যন কযা য়। ন্দযদ যনকাতর ঢাকা মজরা 

 কাম যারতয়য কাযী ন্দযচারক , ভন্দিয কন্দভটিয বান্দত , ন্দপল্ড সুাযবাইজায এফং অন্যান্য ব্যন্দিফগ য উন্দিত 

 ন্দছতরন। 

 

১১.১ ন্দযদ যনকৃত মকন্দ্র : 

 

 ঢাকা মজরায এফং ন্দযদ যনকৃত দয, াবায ও ধাভযাই উতজরায মকতন্দ্রয তথ্য : 

 

ন্দক্ষাতকন্দ্র ঢাকায মজরায মকন্দ্র 

ংখ্যা 

মকযানীগি উতজরায 

মকন্দ্র ংখ্যা 

াবায উতজরায 

মকন্দ্র ংখ্যা 

ধাভযাই উতজরায 

মকন্দ্র ংখ্যা 

প্রাক-প্রাথন্দভক  ২০৩ টি ৩৭টি  ২১টি  ৩৭ 

ফয়স্ক  ১০টি  ৩টি ০১টি  -- 

মভাট  ২১৩টি  ৪০টি  ২২টি  ৩৭টি  

 

১১.২ আইএভইন্দড কর্তযক ন্দযদ যন: 

 ঢাকা মজরায আওতায় ফাস্তফায়নাধীন মমকর মকন্দ্র ন্দযদ যন কযা তয়তছ ন্দনতম্ন তায তান্দরকা মদয়া তরা :- 
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ক্রন্দভক ন্দক্ষাতকতন্দ্রয নাভ মকন্দ্র মকাড মকতন্দ্রয ধযন ন্দক্ষাথী 

উন্দিন্দত 

০১ শ্রী শ্রী যাধাতগান্দফি জউ ভন্দিয, মকযানীগি, ঢাকা  ৫১৭৭ প্রাক-প্রাথন্দভক ২৮ জন 

০২ শ্রী শ্রী গ্রাভ ঞ্চাতয়ত দ্যগ যা ভন্দিয, মকযানীগি, ঢাকা ৫১৭৬ প্রাক-প্রাথন্দভক ২৫ জন 

০৩ শ্রী শ্রী মরাকনাথ ব্রহ্মচাযী আশ্রভ, মকযানীগি, ঢাকা ৫২০৫ প্রাক-প্রাথন্দভক ২৮ জন 

০৪ শ্রী শ্রী প্রভু জগৎফন্ধু ভন্দিয, াবায, ঢাকা ৫২৯২ প্রাক-প্রাথন্দভক ৩০ জন 

০৫ শ্রী শ্রী মতাভাধফ ভন্দিয, ধাভযাই, ঢাকা ৫৩৩২ প্রাক-প্রাথন্দভক ২৮ জন 

০৬ শ্রী শ্রী াযদীয় দ্যগ যা ভন্দিয, ধাভযাই, ঢাকা ৫৩২৬ প্রাক-প্রাথন্দভক ২৯ জন 

০৭ শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয, ধাভযাই, ঢাকা ৫৩৪১ প্রাক-প্রাথন্দভক ২৫ জন 

 

১১.৩ প্রকতল্পয মূর কায়যক্রভ 

 প্রাক-শফ  ও প্রাক -প্রাথন্দভক ন্দক্ষাতক (ইন্দন্দডন্দ) ন্দিারী কযা এফং ন্দক্ষায আতরা গযীফ ন্দযফাতযয ভতে 

ছন্দড়তয় মদয়া এ প্রকতল্পয মূর কাম যক্রভ। 

 প্রকতল্পয ৮০ % ন্দক্ষাতকন্দ্র ভন্দরা ন্দক্ষক দ্বাযা ন্দযচারনায ভােতভ “নাযীয ক্ষভতায়ন ” ও “মজন্ডায শফলম্য 

দ্যযীকযতণ” গুরুত্বপূণ য অফদান যাো। 

 প্রকতল্প মফকায র্যফক র্যফতীতদয ২৭৩জন মক াফ যক্ষন্দনক চাকুযী এফং ৫৮৫৬জনতক েন্ডকারীন চাকুযীয ব্যফিা কযতণয 

ভােতভ প্রতেক্ষ ও তযাক্ষবাতফ যকাতযয “দান্দযদ্র ন্দফতভাচন মকৌর ” এফং ”ন্দবন-২০২১” অজযতন গুরুত্বপূণ য ভুন্দভকা 

ারন কযা। 

ন্দযদ যনকৃত মকন্দ্রন্দবন্দিক উতেেতমাগ্য ম যতফক্ষণ: প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা 

 

১১.৪       আইএভইন্দড কর্তযক ২১ /০৯/২০১৭ ইং তান্দযতে শ্রী শ্রী যাধাতগান্দফি ন্দজউ ভন্দিয , মকযানীগি, ঢাকা মকতন্দ্রয মকাড নং 

 ৫১৭৭ ন্দযদ যন কন্দয এফং ন্দযদ যন কাতর চরন্দত ন্দক্ষা ফতল যয ন্দক্ষাথীতদয ংখ্যা ৩০ জন কতরয জন্ নদ 

 ংযন্দক্ষত ন্দছর। ন্দযদ যন কাতর ন্দক্ষাথীতদয করতক একই যকতভয মে ন্দযন্দত অফিায় াওয়া মায় এফং মে 

 ন্দযন্দত অফিায় করতক অতেন্ত সুিয ও প্রানফন্ত মদো মায়। : 

শ্রী শ্রী রাধাগ াবিন্দ বজউ মবন্দর,থকরানী ঞ্জ বরদর্শগনর ছবি। 

ন্দযদন্দ যতশ্রী শ্রী গ্রাভ ঞ্চাতয়ত দ্যগ যা ভন্দিতযয মকযানীগি , ঢাকা মকতন্দ্রয ছন্দফ।
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 ১১.৫          ২১/০৯/২০১৭ ইং তাবরখ্ সকাল ১১.০০ টায় (২) শ্রী শ্রী গ্রাভ ঞ্চাতয়ত দ্যগ যা ভন্দিয, মকযানীগি, ঢাকা মকতন্দ্রয 

  মকাড নং ৫১৭৬। 
 ভন্দিযটি ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষা কাম যক্রভ মফ ভতনামুগ্ধকয প্রতীয়ভান তয়তছ। ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষাথীয 

উন্দিন্দতয ংখ্যা ২৫ জন। 

 প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি ন্দক্ষা উকযণমূ মকতন্দ্র ব্যফহৃত তে। মকতন্দ্র াঠ্য ফইতয়য াাান্দ ক্রীড়া 

ও যীয চচ যায ন্দফলয়টি তন্তালজনক। 

 মকতন্দ্রয ন্দক্ষাথীতদয মরোড়ায ভান মফ ইন্দতফাচক।  

 

১১.৬        ২১/০৯/২০১৭ ইং তান্দযে দ্যপুয ১২.০০ টায় (৩) শ্রী শ্রী মরাকনাথ ব্রহ্মচাযী আশ্রভ, মকযানীগি, ঢাকা   

            মকতন্দ্রয মকাড নং ৫১৭৬ : 

 ন্দক্ষক মফ আন্তন্দযক। মফ আন্তন্দযকতায াতথ ন্দক্ষাথীতদয াঠ প্রদান কযা তে।  

 ভন্দিয কন্দভটিয ভস্যাতদয় প্রকতল্পয প্রন্দত অতেন্ত আগ্র প্রতীয়ভান তয়তছ। 

 প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি উকযণমূ মকতন্দ্র মথা ভতয় ন্দফতযণ কযা তয়তছ এফং তা মথামথবাতফ 

ব্যফহৃত তে। 

 ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষাথীতদয করতক একই যকতভয মে ন্দযন্দত অফিায় াওয়া মায়। এফং মে ন্দযন্দত 

অফিায় করতক অতেন্ত প্রাণফন্ত মদো মায়। 

 

ন্দযদন্দ যতশ্রী শ্রী প্রভু জগৎফন্ধু ভন্দিয, াবায এয ছন্দফ। 

 

১১.৭      ২১ /০৯/২০১৭ ইং তান্দযতে দ্যপুয ১ .০০ টায় (৪) শ্রী শ্রী প্রভু জগৎফন্ধু ভন্দিয , াবায, ঢাকা মকতন্দ্রয মকাড নং 

   ৫২৯২ ন্দন্দক্ষকায নাভ ন্ধা যানী ার: 

 

 ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষাথীয উন্দিন্দত তন্তালজনক।  

 মকতন্দ্রয ন্দক্ষাথীতদয মরোড়ায ভান মফ ইন্দতফাচক।  

 নাতন ধভ য ন্দক্ষা , আভায প্রথভ ড়া , আভযা ন্দন্দে গন্দণত ফইগুতরা াঠ্য ন্দততফ ড়াতনা তে। অনুীরন 

োতা-ফাংরা, অনুীরন োতা গন্দণত এদ্যটি োতায় ন্দক্ষাথীতদয অনুীরন কযাতনা য়। 

 প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি উকযণমূ মকতন্দ্র ঠিকবাতফ ব্যফহৃত তে। মকতন্দ্র াঠ্য ফইতয়য াাান্দ 

ক্রীড়া ও যীয চচ যা , ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইতোন্দদ ন্দক্ষাথীতদযতক খুফ আন্তন্দযকতায াতথ 

মোতনা তে। ন্দযদ যনকাতর উন্দিত ন্দক্ষাথীযা ন্দফত্র গীতা াঠ কতযতছ , জাতীয় ংগীত ন্দযতফন 

কতযতছ এফং থ াঠ কতযতছ।প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি উকযণমূ মকতন্দ্র ঠিকবাতফ ব্যফহৃত তে। 

মকতন্দ্র াঠ্য ফইতয়য াাান্দ ক্রীড়া ও যীয চচ যা , ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইতোন্দদ 

ন্দক্ষাথীতদযতক খুফ আন্তন্দযকতায াতথ মোতনা তে। ন্দযদ যনকাতর উন্দিত ন্দক্ষাথীযা ন্দফত্র গীতা াঠ 

কতযতছ, জাতীয় ংগীত ন্দযতফন কতযতছ এফং থ াঠ কতযতছ।  
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প্রন্দযদন্দ যত শ্রী শ্রী মতাভাধফ ভন্দিয, ধাভযাই, ঢাকা মকতন্দ্রয ছন্দফ। 

 

১১.৮        ২১/০৯/২০১৭ ইং তান্দযতে দ্যপুয ২.০০ টায় (৫) শ্রী শ্রী মতাভাধফ ভন্দিয, ধাভযাই, ঢাকা মকতন্দ্রয মকাড নং 

  ৫৩৩২: 

 ন্দক্ষাথীয উন্দিন্দত তন্তালজনক। ন্দক্ষায ন্দযতফ সুিয এফং ভান উন্নত। এ ধযতণয ন্দক্ষা মদতয উন্নন্দত 

কযতত াতয। 

 প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি উকযণমূ মকতন্দ্র মথা ভতয় ন্দফতযণ কযা তয়তছ এফং তা মথামথবাতফ 

ব্যফহৃত তে। 

 মকতন্দ্র চরন্দত ২০১৭ ন্দক্ষাফতল য ন্দক্ষাথীয ংখ্যা ৩০ জন। কতরয জন্ নদ ংযন্দক্ষত আতছ।  

 প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি ন্দক্ষা উকযণমূ মকতন্দ্র ব্যফহৃত তে। মকতন্দ্র াঠ্য ফইতয়য াাান্দ ক্রীড়া 

ও যীয চচ যায ন্দফলয়টি তন্তালজনক। 

 

ন্দযদন্দ যত শ্রী শ্রী াযদীয় দ্যগ যা ভন্দিয, ধাভযাই মকতন্দ্রয ছন্দফ। 

 

১১.৯          ২১/০৯/২০১৭ ইং তান্দযতে ন্দফকার ৩.০০ টায় (৬) শ্রী শ্রী াযদীয় দ্যগ যা ভন্দিয, ধাভযাই, ঢাকা মকতন্দ্রয  

              মকাড নং ৫৩২৬: 

 মকতন্দ্র চরন্দত ২০১৭ ন্দক্ষাফতল য ন্দক্ষাথীয ংখ্যা ৩০ জন। কতরয জন্ নদ ংযন্দক্ষত আতছ।  

 ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষাথীতদয করতক একই যকতভয মে ন্দযন্দত অফিায় াওয়া মায়। এফং মে ন্দযন্দত 

অফিায় করতক অতেন্ত প্রাণফন্ত মদো মায়। 

 এরাকায় ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দক্ষা কাম যক্রতভয আতযা ন্দক্ষাতকন্দ্র িাতনয দাফী জানান অন্দববাফকযা।  

 ন্দক্ষাথীযা াঠ গ্রতণ খুফই আন্তন্দযক। ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষাথী উন্দিন্দতয ংখ্যা ২৯জন।  
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ন্দযদন্দ যত শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয, ধাভযাই এয ছন্দফ। 

 

১১.১০        ২১ /০৯/২০১৭ ইং তান্দযে ন্দফকার ৪ .০০ টায়  (৭) শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয , ধাভযাই, ঢাকা মকতন্দ্রয মকাড নং 

     ৫৩৪১: 

 মকতন্দ্র চরন্দত ২০১৭ ন্দক্ষাফতল য ন্দক্ষাথীয ংখ্যা ৩০ জন। কতরয জন্ নদ ংযন্দক্ষত আতছ।  

 ভন্দিযটি ন্দযদ যনকাতর ন্দক্ষা কাম যক্রভ মফ ভতনামুগ্ধকয প্রতীয়ভান তয়তছ।  

 প্রকল্প কাম যারয় মথতক প্রদি উকযণমূ মকতন্দ্র মথা ভতয় ন্দফতযণ কযা তয়তছ এফং তা মথামথবাতফ 

ব্যফহৃত তে। 

 ভন্দিযটিতত ভন্দিয ন্দবন্দিক ন্দশু ও গণন্দক্ষা কাম যক্রতভয প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা কাম যক্রভ চরভান যতয়তছ। 

 মকতন্দ্রয অফকাঠাতভা ও ন্দক্ষা ন্দযতফ অতেন্ত সুিয। ন্দযদ যনকাতর ২৫ জন ন্দক্ষাথী উন্দিত ন্দছর।  

 মকতন্দ্র াঠ্য ফইতয়য াাান্দ ক্রীড়া ও যীয চচ যা , ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইতোন্দদ 

ন্দক্ষাথীতদযতক খুফ আন্তন্দযকতায াতথ মোতনা তে এফং ন্দক্ষাথীযা মগুতরা ফান্দনতয় মকতন্দ্র ন্দনতয় আতছ।  

শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয, ধাভযাই এয ন্দযদ যতনয ছন্দফ। 

১২।ফাস্তফায়ন:  

 

১২.১    প্রকতল্পয কাম যক্রভমূতয ম যায়ক্রন্দভক ধাযাফান্দক ফাস্তফায়তন সুন্দনন্দদ যষ্ট ন্দনতদ যনায অবাফ : ফ যতল ন্দক্ষা নীন্দতয 

          আওতায় যকায কর্তযক গৃন্দত প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষায অন্তগ যত ভন্দিয ন্দবন্দিক প্রাক-প্রাথন্দভক ন্দক্ষা কাম যক্রভ 

          অতীফ গুরুত্বপূণ য।১ভ ম যায় ২০০২-২০০৩ ার তত চালু তয় ফ যতল ৪থ য ম যায় (জুন ২০১৭) ম যন্ত প্রায় ১৫ 

          ফৎয মাফৎ ন্দন্দু ধভ যাফরম্বী ন্দশু ও ফয়স্কতদয অক্ষয জ্ঞাতনয াাান্দ শনন্দতকতা ও ধভ য চচ যায সুতমাগ কতয  

          ন্দদতয়তছ। প্রকল্পটিয আওতায় ফাস্তফান্দয়ত কাতজয ইন্দতফাচক ন্দদক অনস্বীকাম য। প্রকল্পটিয কাম যক্রভ অনুন্নয়ন (যাজস্ব)   

          প্রকৃন্দতয। প্রকল্পটি উন্নয়ন ফাতজতটয আওতায় ফাস্তফান্দয়ত তফ ন্দক -না ন্দকংফা অনুন্নয়ন (যাজস্ব) ফাতজতটয আওতায় 

          ফাস্তফান্দয়ত তফ এ ন্দফলতয় ংন্দিষ্ট ভন্ত্রণারয় ন্দযকল্পনা কন্দভন /ন্দযকল্পনা ন্দফবাগ (একতনক) এয মকান সুন্দনন্দদ যষ্ট 



220 

 

          ন্দদক ন্দনতদ যনা মনই। 

 

১২.২  একই প্রকতল্পয ম যায়ক্রন্দভক ফাস্তফায়তন জনফতরয ধাযাফান্দকতা যক্ষায় জটিরতা : যকাতযয ফ যতল াকুযরায অনুমায়ী 

প্রকল্প ভান্দপ্তয য ভাপ্ত প্রকতল্পয জনফর যফতী প্রকতল্প অন্তভু যন্দিয সুতমাগ থাতক না। এতেও মদো মায় মম , অন্দধকাং 

ম যায়ক্রন্দভক প্রকতল্পয মক্ষতত্র ইততাপূতফ য ন্দনতয়ান্দজত জনফর যফতী ম যাতয়য প্রকতল্প ধাযাফান্দক অন্তভু যন্দি ঘতট থাতক।আতরাচে 

প্রকল্পটিয মক্ষতত্র ১ভ ম যায় তত অন্দধকাংকাযীন্দযচারক , কন্দম্পউটায অাতযটয , ভািায মট্রইনায , ন্দপল্ড সুাযবাইজায 

এফং অন্যান্য জনফর প্রায় ১৫ ফৎয মাফৎ কাজ কযতছন। প্রকতল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফায়তনয স্বাতথ য উি কভ যকতযা কভ যচাযীতদয রব্ধ 

অন্দবজ্ঞতাতক কাতজ রাগাতনায রতক্ষে সুন্দনন্দদ যষ্ট নীন্দতভারা না থাকায কাযতণ জনফতরয ধাযাফান্দকতা যক্ষায মক্ষতত্র জটিরতায 

সৃন্দষ্ট য়। 

 

১২.৩    প্রকতল্পয শুরুতত ন্দফরম্ব : প্রকতল্প জনফর ন্দনতয়াতগয মক্ষতত্র ন্দত্রকায় ন্দফজ্ঞন্দপ্ত প্রকা মথতক শুরু কতয ন্দনতয়াগদান ম যন্ত দীঘ য 

ভয় রাগায কাযতণ ফাস্তফায়তন ন্দফরম্ব ঘতট। এয পতর রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী প্রকতল্পয কর কাজ ন্দনন্দদ যষ্ট ভতয় ফাস্তফায়ন /ম্পন্ন 

য় না এফং ন্দফন্দবন্ন ভয় মভয়াদ বৃন্দি কযাযও প্রতয়াজন য়।  

 

১২.৪   ন্দযফীক্ষণ ও তদাযন্দকয অবাফ : প্রকতল্পয ংিান অনুমায়ী ১ জন ভাঠ সুাযবাইজাযতক প্রন্দত কভ যন্দদফত গতড় ৭ -৮টি 

মকন্দ্র ন্দযদ যন কযতত য়। মবৌগন্দরক অফিানতবতদ ১ জন ভাঠ সুাযবাইজাতযয তক্ষ এতগুতরা মকন্দ্র ১ ন্দদতন ন্দযদ যন কযা 

কষ্টাে। এতত মকতন্দ্র মথামথবাতফ ন্দক্ষা প্রদান তে ন্দকনা , ছাত্র-ছাত্রী ঠিকবাতফ জ্ঞান অজযন কযতছ ন্দকনা , াঠ্যক্রভ মথামথ 

অনুযণ কযা তছছ ন্দকনা এফং ন্দক্ষাথীতদয মথতক ন্দপডব্যাক মনয়া ইতোন্দদ ন্দফলয় মথামথবাতফ মাচাই কযা ম্ভফ য় না। 

 

১২.৫ ভন্দিতয অফকাঠাতভাগত সুতমাগ -সুন্দফধায অবাফ : ন্দযদ যনকাতর মদো মায় , কন্দতয় ভন্দিয এরাকায় ন্দন্দু জনতগাষ্ঠীয 

আন্দথ যক অংগন্দতয কাযতণ ভন্দিতয অফকাঠাতভাগত সুতমাগ -সুন্দফধায অবাফ যতয়তছ। এছাড়া ন্দকছু ন্দকছু ভন্দিতয মকান শফদ্যেন্দতক 

াো মনই। পতর গযভকাতর াঠদান ও ন্দক্ষা গ্রতণ ন্দক্ষক এফং ন্দক্ষাথী উবয়তকই কষ্ট মতত য়। 

 

১২.৬ ন্দক্ষকগতণয অম যাপ্ত ম্মানী প্রদান : প্রকল্পটিয আওতায় িান্দত মকন্দ্রমূত কভ যযত ন্দক্ষক /ন্দক্ষীকাগতণয ভান্দক 

ম্মানীবাতা ফ যাকুতল্য ২৩০০/- টাকা। তাযা মকতন্দ্র প্রন্দতন্দদন ন্যেনতভ আড়াই ঘন্টা ভয় ন্দক্ষাদাতনয জন্য ব্যয় কতযন। ফতযভান 

ফাজায দতযয তুরনায় এ ন্দযভাণ অথ য খুফই াভান্য। 

 

১২.৭ মজরা কাম যারতয়য কাতঠয আফাফত্র নষ্ট তয় মাওয়া : ন্দফন্দবন্ন মজরা কাম যারতয়য জন্য ২০০৩ াতর আফাফত্র যফযা 

কযা তয়তছ, মা অতনক মক্ষতত্রই ঘুতন ধতয নষ্ট তয় মাতে এফং ব্যফাতযয অনুতমাগী তয় তড়তছ।  

 

১৩।      সুান্দয/ন্দদক -ন্দনতদ যনা  :  

 

১৩.১   প্রকল্পটিয কাম যক্রতভয ইন্দতফাচক ন্দদকটি ন্দফতফচনায় মযতে অনুন্নয়ন (যাজস্ব) ফাতজতট ফাস্তফায়তনয ন্দফলতয় মথামথ 

 কর্তযতক্ষয ন্দিান্ত না াওয়া ম যন্ত প্রকল্পটিয ধাযাফান্দক ফাস্তফায়ন ন্দনন্দিত কযা মমতত াতয।  
 

১৩.২  মকতন্দ্র ন্দক্ষাথীতদযতক মথামথবাতফ ন্দক্ষা প্রদান , ন্দক্ষাতকন্দ্র মথতক ছাত্র -ছাত্রীয ঠিকবাতফ জ্ঞান অজযন , াঠ্যক্রভ 

 মথামথ অনুযণ কযা এফং ন্দক্ষাথীতদয ন্দনকট মথতক ন্দপডব্যাক মনয়া ইতোন্দদ ন্দফলতয় মথামথ ন্দযফীক্ষণ ও তদাযন্দকয 

 ন্দনন্দভ যতি ন্দপল্ড সুাযবাইজায ংখ্যা বৃন্দি কযা মমতত াতয।  

 

১৩.৩  নতুন ন্দক্ষা মকন্দ্রগুতরা ন্দনফ যাচতনয মক্ষতত্র অফকাঠাতভাগত ন্দফলয়গুতরা ন্দফতফচনা কযতত তফ এফং ন্দশুতদয ড়াতানায়   

            সুষ্ঠু ন্দযতফ শতযীয জন্য মশ্রনীকতক্ষ প্রতয়াজনীয় পোন, রাইট, ঘন্টা, মদয়ারঘন্দড়, সুতয় ান্দনও প্রতয়াজনীয় ন্দক্ষা   

           উকযণ, ইতোন্দদ সুতমাগ সুন্দফধায ব্যফিা কযতত তফ। 

 

১৩.৪  ফতযভান ফাজাযদয , ন্দক্ষকতদয কভ যঘন্টা , ন্যেনতভ ভজুযী ন্দফতফচনায় ন্দনতয় ন্দক্ষকতদয ফতযভান ম্মানী ভান্দক 

 ২৩০০/-  টাকা যফতী ম যাতয় র্যন্দিঙ্গত ম যাতয় বৃন্দি কযায ন্দফলতয় ভন্ত্রণারয় প্রতয়াজনীয় উতযাগ গ্রণ কযতত 

 াতয। 

 

১৩.৫  মদব্যাী প্রকতল্পয কাম যক্রতভয চান্দদা উিতযািয ব্যাকবাতফ বৃন্দি াওয়ায় ন্দন্দু ঘনফন্দত এরাকা , মমোতন 

 মকতন্দ্রয  চান্দদা যতয়তছ এফং মকন্দ্র িান্দত তর চরভান থাকতফ , বন্দফষ্যতত ম কর িান ন্দচন্দিত কতয মকন্দ্র 
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 ংখ্যা বৃন্দিয প্রস্তাফ  কযা মমতত াতয। অন্যন্দদতক ইততাপূতফ য মমকর মকন্দ্র িান্দত তয়তছ অথচ প্রতয়াজনীয় 

 ংখ্যক ছাত্র /ছাত্রী াওয়া মাতে না ম কর মকন্দ্র তান্দরকা মথতক ফাদ মদয়া মমতত াতয। ংন্দিষ্ট ভন্ত্রনারয়তকতন্দ্রয 

 ংখ্যা ভাঠ ম যাতয় জযী পূফ যক র্যন্দির্যিবাতফ ন্দনধ যাযন কযতত াতয।  

 

১৩.৬  প্রকতল্পয কাম যক্রভ মথামথবাতফ সুাযন্দবতনয স্বাতথ য ১ভ ম যাতয় ংগৃীত মভাটয াইতকরমূতয 

উতমান্দগতা এফং ন্দনতয়ান্দজত সুাযবাইজাযতদয ংখ্যায ন্দবন্দিতত যফতী ম যাতয় মভাটয াইতকর ক্রতয়য প্রস্তাফ কযা 

মমতত াতয। মভাটয াইতকর ব্যফাতযয ১টা নীন্দতভারাও কযতত তফ। 

 

১৩.৭  প্রকল্পটিয ১ভ ম যাতয় (২০০৩) মজরা অন্দপতয জন্য যফযাকৃত আফাফতত্রয ফ যতল অফিা মাচাইপূফ যক 

যফতী ম যাতয় প্রতয়াজনীয় নতুন আফাফত্র ংগ্র /যফযা কযা মমতত াতয। প্রতয়াজন অনুমায়ী আফাফত্র 

মভযাভত,  মাতত অতথ যয ংযক্ষণ যাো মমতত াতয। 

 

১৩.৮ ন্দক্ষাফল য মতল প্রাক -প্রাথন্দভক উিীণ য ন্দক্ষাথীতদয প্রাথন্দভক ন্দফযারতয় বন্দতয ন্দনন্দিতকযতণ ধভ য ন্দফলয়ক 

 ভন্ত্রণারয় প্রকল্প কর্তযক্ষ ন্দনন্দফড় ন্দযফীক্ষণ কযতফ। 

 

১৩.৯  মম কর ভন্দিতযয অফকাঠাতভা ন্দক্ষাতকন্দ্র ন্দততফ উতমাগী নয় তা ন্দচন্দিত কতয ন্দনভ যাণ /যক্ষণাতফক্ষতণয 

জন্য ন্দন্দুধভীয় কল্যাণ ট্রাি প্রতয়াজনীয় উতযাগ গ্রণ কযতফ।  

 

১৩.১০   উর্য যি সুান্দয/ভতাভত অনুমায়ী প্রান্দনক ভন্ত্রণারয়/ংিা কর্তযক গৃীত ব্যফিা ম্পতকয আগাভী ০১ 

(এক) ভাতয ভতে ফাস্তফায়ন ন্দযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ন্দফবাগ-মক অফন্দত কযতত তফ।  

 

 

 

 

 
 


