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েিাি টমা: এিোদুল হক, এমএসনস (পনিসংখ্যাি) 

পনিসংখ্যাি নিবেষজ্ঞ 

 

 

 

 

     

 

    

    

 

      



 

  

সূনচপত্র 

ক্রনমক িং নিষয় পৃষ্ঠা  

নিি শাহী সািসংবক্ষপ i 

েব্দ সংবক্ষপ iii 

প্রিম অধ্যায়: প্রকবল্পি নিস্তানিি িণ শিা 

 

 

১.১ প্রকবল্পি পেভূনম  ১ 

১.২ প্রকল্প পনিনচনি ২ 

১.৩ প্রকবল্পি উবেশ্য  ২ 

১.৪ প্রকবল্পি অনুবমাদি, সংবোিি ও টময়াদ বৃনি ২ 
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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

 

যুব সমাজকে নিক াগক াগ্য দক্ষ মািবশনিকে রূপান্তর েরার জন্য বাাংলাকদশ সরোর নিজস্ব অর্ থা কি “১০০ টি 

উপকজলা  এেটি েকর টেেনিেযাল স্কুল ও েকলজ (টিএসনস) স্থাপি” শীর্ থে প্রেল্প বাস্তবা ি েরকে। নিো মন্ত্রণালক্ষের 

কানরগনর ও মাদ্রাসা নর্ভাক্ষগর কানরগনর নিো অনিদপ্তর প্রকল্পটি র্াস্তর্ােিকারী এক্ষেন্সী। নিো প্রক্ষকৌিল অনিদপ্তর 

প্রকক্ষল্পর আওতাে টিএসনসর অিার্ানসক ভর্ি নিম বাক্ষণর পূতব ও নিম বাণ কাে র্াস্তর্ােক্ষির দানেক্ষে আক্ষে। প্রনতটি 

টিএসনস‘তত অিার্ানসক ভর্িসমুহ নিম বাক্ষণর েন্য কমপক্ষে ১.৫ একর ভূনম অনিগ্রহক্ষণর েন্য ৯৯টি‘র ভূনম অনিগ্রহণ করা 

হক্ষেক্ষে। নিম বাণ কাক্ষের ৫০% এর অনিক তভৌত অগ্রগনতর টিএসনস‘র সংখ্যা ৩০টি এর্ং ৫০% এর নিক্ষে ৬২টি। অনতিীঘ্র 

শুরু হক্ষর্ ৭টি। ১০০টি টিএসনসকে এসএসনস (ট াকেশিাল) ও এইচএসনস (ট াকেশিাল) টোকস থ ৬ষ্ঠ টেণী হকে দ্বাদশ 

টেনণ প থন্ত সব থকমাে ১০৮,০০০ জি নশক্ষার্ী অধ্য ি েরকব। এ েন্য প্রকক্ষল্পর আওতাে নিোর্থীক্ষদর কানরগনর নিো 

সহােক তমনিিারী ও আসর্ার্পত্র ক্রে করা হক্ষর্। তাোড়া নিো কার্ বক্রম পনরোলিার েন্য নিেক, কম বকতবা-কম বোরীর 

৬৪০০টি পদ এর্ং আউেকসানস থাং এর মাধ্যকম ো থ সম্পাদকির জন্য ৪০০ টি পদ সৃেি হক্ষেক্ষে এর্ং জিবল নিক াগ 

প্রনক্রোে প্রকল্প সহােতা করক্ষে।  

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি উদ্দেশ্যসমূহ যেমি: প্রকল্প প্রণেি, সংক্ষিািি, অনুক্ষমাদি ও র্াস্তর্ােক্ষি নর্দ্যমাি সমস্যা 

নেনিত কক্ষর প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত েরানিত করার লক্ষেে র্র্থার্র্থ সুপানরি প্রণেি এর্ং প্রকক্ষল্পর মাধ্যক্ষম অনেবত ফলাফল 

তেকসই করার নিনমক্ষে প্রক্ষোেিীে নদকনিক্ষদ বিিা প্রদাি ইতোনদ। এই সকল উক্ষেশ্যসমূহ নিদ্দিচিা কদ্দি  কাঠাক্ষমাগত 

প্রশ্নপকের  সাহাক্ষে ৯০০ জি নশক্ষার্ীকদর সাক্ষর্থ জনরকপর মাধ্যকম পনরমাণগে েথ্য সাংগ্রহ েরা হক কে। পাশাপানশ 

নশক্ষার্ীকদর সাকর্ ২৫টি Focus Group Discussion (FGD) এর মাধ্যকম গুণগে তথ্য সাংগ্রহ করা হক্ষেক্ষে। অপরনদকে 

প্রেল্প বাস্তবা কির সাকর্ জনিে ব্যনি ও অাংশীজকির সাক্ষর্থ ৩২ টি Key Informant Interview (KII) এর মাধ্যকম 

প্রেকল্পর গুণগে েথ্যও সাংগ্রহ েরা হক কে। এোিা টসকেন্ডানর উৎস টর্কে টচেনলকের মাধ্যকম প্রকক্ষল্পর আনর্ থে অগ্রগনে, 

প্রেকল্পর অনুকুকল বরাদ্দ ও বরাকদ্দর ব্যবহার এবাং ব্যবস্থাপিা ইেযানদ নবর্ক  েথ্য সাংগ্রহ েরা হক কে।  

 

প্রেল্পটি োনুোরী ২০১৪ একক্ষিক সভাে অনুক্ষমানদত হে র্ার বাস্তবা ি োল নেল জানু ারী ২০১৪ হক্ষত জুি ২০১৬ 

পর্ বন্ত। প্রেল্পটির শুরুকেই ভূনমর মূল্য বৃনি, গণপূেথ নব াকগর টরে নসনিউল পনরবেথি, নশক্ষা ো থক্রম উচ্চ মাধ্যনমে প থন্ত 

উন্নীেেরণ, আন্তজথানেে স্ট্যান্ডাি থ অনু া ী পাঠদাি েরার জন্য স্কুকলর Space বৃনি ইেযানদ োরকণ সাংকশাধকির 

প্রক াজি হ । প্রর্থম সংক্ষিািি অনুসাকর বাস্তবা ি োল জানু ারী ২০১৪ তর্থক্ষক নিকসম্বর ২০১৮ পর্ বন্ত এর্ং পরর্তীক্ষত 

নর্ক্ষিষ সংক্ষিািি অনুসাক্ষর প্রকক্ষল্পর তমোদ বৃনি কক্ষর র্াস্তর্ােি কাল ৩১নিক্ষসম্বর ২০২১ পর্ বন্ত নিি বারণ করা হে। মূল 

নিনপনপ‘তত প্রাক্কনলত ব্যে ৯২৪০৩ লে োকা, প্রর্থম সংক্ষিািি ও নর্ক্ষিষ সংক্ষিািক্ষির মাধ্যক্ষম র্র্থাক্রক্ষম ১৪৬.৯% ও 

২.৩৭% বৃনি কক্ষর প্রাক্কনলত ব্যে ২২৮১৬৯.৩৩ লে োকা এর্ং ২৩৩৫৬৯.৩৩ লক্ষ োো পুি:নিি বারণ করা হে।  

 

ডিডিডি অনুযায়ী প্রকল্পের এ িয যন্ত ১২ টি Project Implementation Committee (PIC) এবং Project Steering 

Committee (PSC) এর সভা অনুডিত হয়। প্রকল্পের অগ্রগডত, বাৎসডরক কর্ য িডরকেনা এবং ক্রয় িডরকেনা অনুযায়ী 

PIC এবং PSC এর ডসদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। এবং বাস্তবায়ন অগ্রগডত প্রডতল্পবদন িরবতী PIC এবং PSC 

সভায় িয যাল্প াচনা কল্পর প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ ননওয়া হয়। চ র্ান প্রকল্পেটি Implementation, Monitoring and 

Evaluation Division (IMED) এর Project Management Information System (PMIS) এ যুক্ত হল্পয়ল্পে 

এবং প্রডত র্াল্পস অগ্রগনে আিল্পিট করা হয়। 

 

প্রকক্ষল্পর অগ্রগনত পর্ বাক্ষলােিাে তদখা র্াে এনপ্রল ২০২০ প থন্ত ক্রমপুনিে আনর্থ বক অগ্রগনত হক্ষেক্ষে র্র্থাক্রক্ষম ৬৯০৫৩.৩৩ 

লে োকা (তমাে প্রকল্প ব্যক্ষের ৩০% ও র্াস্তর্ অগ্রগনত ৪৫ %)। ২০১৫ সাল তর্থক্ষক ২০১৯ পর্ বন্ত র্র্থাক্রক্ষম ১৮,৩৮,২৪, 

১৫ ও ৪টি অর্থ বাৎ ৯৯ টি ভূনম অনিগ্রহণ করা। মূলত ৯০% ভূনম অনিগ্রহক্ষণ সমে তলক্ষগক্ষে প্রাে ৪ র্ের। ভূনম অনিগ্রহণ 

কক্ষর হস্তান্তর করক্ষত গক্ষড় ৬ মাস সমে তলক্ষগক্ষে এর্ং পূতব ও নিম বাণ কাক্ষের কার্ বাক্ষদি নদক্ষত সমে তলক্ষগক্ষে প্রাে গক্ষড় এক 

র্ের। নর্নভন্ন েটিলতাে কক্ষেকটি তেক্ষত্র আরও তর্িী সমে তলক্ষগক্ষে। প্রকৃতপক্ষে নিম বাণ কাক্ষের কার্ বাক্ষদি তদওো িরু 

হে ২০১৫ সাল তর্থক্ষক। ২০১৫ সাল তর্থক্ষক ২০২০ পর্ বন্ত কার্ বাক্ষদি তদওো হে র্র্থাক্রক্ষম ১, ৩৫, ৩১, ২০ এর্ং ৫ টি । তভৌত 
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কাক্ষের অগ্রগনত নর্ক্ষেষণ কক্ষর তদখা র্াে তর্, ১৯টি টিএসনসর অগ্রগনত ৭০-৮০%, ৯টির ৬০-৬৯%, ২ টির ৫০-৫৯%, 

৭টির ৪০-৪৯%, ১৪টি টির ৩০-৩৯%, ১২ টির ২০-২৯%, ১৫টি টির ১০-১৯%, ১১টির ৫-৯% এর্ং ৩টির ০-৪%। উক্ষেখ্য 

৫০% এর অনিক তভৌত অগ্রগনত টিএসনসর সংখ্যা ৩০ টি  (৩২.৬%) এর্ং ৫০ % এর নিক্ষে তভৌত অগ্রগনতর টিএসনসর 

সংখ্যা ৬২ টি (৬৭.৩%)। 

 

নর্নভন্ন েটিলতাে ভূনম নির্ বােি ও ভূনম অনধগ্রহণ প্রনক্র াে তর্িী সম  তলক্ষগক্ষে। প্রাে প্রনতটি েনম হস্তান্তর তর্থক্ষক কার্ বাক্ষদি 

প্রদাক্ষি সমে তলক্ষগক্ষে গক্ষড় এক র্ের। নর্নভন্ন েটিলতাে তর্মি কক্ষেকটি স্থাক্ষি নিচু েনমক্ষত পানি র্থাকাে সক্ষেল তেষ্ট 

করক্ষত নর্লম্ব হক্ষেক্ষে এর্ং কক্ষেকটিক্ষত নর-তেন্ডার কক্ষর কার্ বাক্ষদি প্রদাক্ষি নর্লম্ব হক্ষেক্ষে। কক্ষেকটি স্থাক্ষি ভূনম নিচু হওোে 

ভূনম উন্নেি এর্ং পাহাড় তকক্ষেও ভূনম ঠিক করাে নকছু সমে তর্িী তলক্ষগক্ষে। কক্ষেকটি ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠাি একানিক 

টিএসনসর (২-৯টি পর্ বন্ত) নিম বাণ কাে পাওোে তাক্ষদর আভেন্তনরণ সমস্যার কারক্ষণ, েির্ল সংকে এর্ং নিমাণ ব সামগ্রী 

সমেমত সরর্রাহ িা র্থাকা। এোড়া কক্ষেকটি স্থাক্ষি নর্নভন্ন েটিলতাে নিম বাণ কাক্ষের গনত মন্থর এর্ং চুনিপত্র অনুর্ােী 

সর্ তেক্ষত্রই কাক্ষের তমোদ তিষ হক্ষেক্ষে। তকাি তকাি তেক্ষত্র ব্যে ব্যনতত ২ে তমোক্ষদ Time Extension েলক্ষে।  

 

মাঠ প থাক  পনরদশ থি ও নবন ন্ন দনললানদ পর্ বক্ষর্েক্ষণ তদখা র্াে  ঠিোদারী প্রনেষ্ঠাি পূতব ও নিম বাণ কাক্ষে  ব্যর্হৃত সামগ্রীর 

(রি, নসকমন্ট, বালু, পার্র ও ট া া) একটি মাত্র Test েকরকে। চুনির শেথ টমাোকবে ঠিোদার প্রনেষ্ঠাকির নবএসনস 

(নসন ল) প্রকেৌশলী ও নিকলামা প্রকেৌশলীগণ সাইকের োকজর নি নমে েদারনে েরার ের্া র্ােকলও সাইকে নবএসনস 

প্রকেৌশলীকদর েদারনে খুবই সামান্য এবাং নিকলামা প্রকেৌশলীও অনি নমে। নিো প্রক্ষকৌিল অনিদপ্তক্ষরর প্রকেৌশলীগণ 

তাক্ষদর অনুক্ষমাদিকৃত ব্যর্হৃত সামগ্রীর গুণগতমাি নিনিতকরক্ষণ নবন ন্ন সম  সাইে পনরদশ থি েকর নিক্ষদ বিিা নদক্ষে 

র্াকেি  ঠিোদানর প্রনেষ্ঠাি টস সেল নিক্ষদ বিিা/উপকদশ ঠিেমে অনুসরণ েকর নকিা তার টোি প্রোর ফকলা-আপ 

পনরদশ থি র্নহ‘তত তদখা র্ােনি। তক্ষর্ প্রকক্ষল্পর নিম বাণ কাক্ষে উন্নতমাক্ষির নসরানমক ইে ব্যর্হার করা হক্ষেক্ষে র্া দৃনষ্টিন্দি 

ও তেকসই হক্ষত পাক্ষর। 

 

প্রেকল্পর সম্ভাব্য উপোরক াগী ৯০০ জি নশক্ষার্ীর (৪৬২ জি োেী এবাং ৪৩৮ জি োে) সংগৃনহত েথ্য ও উপাত্ত নবকের্ণ 

েকর টদ া  া ,  প্রা  ৯১.০% নশক্ষার্ী োনরগনর নশক্ষা  আগ্রহী । েনম্পউোর ও ইিফরকমশি টেেকিালনজ এর্ং 

টজিাকরল ইকলেনিেযাল ও ােথশ  তেক্ষি আগ্রহী নশক্ষার্ী সংখ্যা র্র্থাক্রক্ষম ৭৫% ৪৩.১% ও ২১.৪%। তাোড়া, অন্যান্য 

তেক্ষির মক্ষধ্য নসন ল ইনিনি ার/েিষ্ট্রােশি, আনেথকেেচারাল নিজাইি, ফযাশাি নিজাইি ও টেইলনরাং,  টেক্সোইল 

িানেংও নপ্রনন্টাং, গ্রানফক্স নিজাইি এবাং ফুি টপ্রাকসনসাং  র্াক্রকম ৮.৮%,  ৬.০%, ৬.০%, ৫.৩%, ৫.১% এর্ং ৪.২%।  

 

পাহাি টেকে ভূনম অনধগ্রহণ ও উন্ন ি এবাং ফসনল জনম  রাে েকর জনম উন্ন ি এেনদকে ট মি পনরকবকশর জন্য হুমনে 

স্বরুপ অন্যনদকে  াকে স্ব াংসম্পূণ থো অজথকিও বাঁধা নহসাকব টদ া নদকে পাকর। োই  নবষ্যকে স্থাি নিব থাচকির টক্ষকে 

নবর্ টি নবকশর্ নবকবচিা েরা প্রক াজি।  অপরনদকে নশক্ষার্ীকদর জন্য টহাকস্ট্ল এবাং নশক্ষে ও েম থচারীকদর জন্য 

আবাসি সুনবধাও নবকবচিা েরা প্রক াজি।  

 

প্রকক্ষল্পর র্তবমাি সমনিত কার্ বক্রম সক্ষন্তাষেিক। তক্ষর্ সানর্ বক অগ্রগনত কাংনখত িে নর্িাে প্রকক্ষল্পর তমোদ বৃনির প্রক্ষোেি 

হক্ষর্ র্ক্ষল প্রতীেমাি হে। সক্ষর্ বাপনর, প্রকল্প সমেমত র্াস্তর্ােক্ষির েন্য ভূনম অনধগ্রহকণর জন্য পৃর্ে সম /আলাদা প্রেল্প 

গ্রহণ েরা প্রক াজি। প্রকল্প র্াস্তর্ােিকানর সংস্থা এর্ং পরামি বক প্রনতষ্ঠাি নভন্ন হওো দরকার। পরামি বক প্রনতষ্ঠাি নিক্ষোগ 

পূর্ বক প্রেল্প শুরু হও ার পূকব থই Engineering Drawing সমূহ প্রস্তুে েরা প্রক াজি। Contractor এর সাংকগ ো থ 

সম্পাদি চুনি েরার নদি সেল প্রোর Engineering Drawing সমূহ হস্তান্তর েরা আবশ্যে। নিম বাণ কাক্ষে  ব্যর্হৃত 

সামগ্রী (রি, নসকমন্ট, বালু, পার্র ও ট া া) এর্ং কাঠসমুহ (নসেনিংসহ) গুণগতমাি র্র্থার্র্থভাক্ষর্ রোর েন্য নিো 

প্রক্ষকৌিল অনিদপ্তক্ষরর সংনিষ্ট প্রকেৌশলীগণসহ সকল কম বকতবার আরও নিনর্ড় তদারনক অব্যাহত রাখা অপনরহার্ ব। নশক্ষা 

ো থক্রম পনরচালিার জন্য জিবল নিক াকগর নবর্ টি অেীব গুরুত্বপূণ থ নবকবচিা েকর প্রনক্র াটি  ে দ্রুে সম্ভর্ শুরু েরা 

প্রক াজি। 
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ACRONYMS   
 

AE  : Assistant Engineer 

CE  : Chief Engineer 

DC  : District Commissioner  

DG  : Director General  

DTEd  : Directorate of Technical Education 

DPD  : Deputy Project Director 

DTVE  : Directorate of Technical and Vocational Education 

DPP  : Development Project Proposal  

EED  : Education Engineering Department  

e-GP  : Electronic Government Procurement 

EE  : Executive Engineer  

GoB  : Government of Bangladesh  

IMED  : Implementation, Monitoring and Evaluation Division  

M&E  : Monitoring and Evaluation 

MVI  : Means of Verifiable Indicators  

OM  : Operational Manual 

OTM  : Open Tendering Method 

OVI  : Objectively Verifiable Indicators  

PC  : Project Cost  

PD  : Project Director 

PIC  : Project Implementation Committee  

PMIS  : Project Management Information System  

PSC  : Project Steering Committee  

PIP  : Project Implementation Period  

PIU  : Project Implementation Unite 

RDPP  : Revised Development Project Proposal  

SRDPP : Special Revised Development Project Proposal  

TEC  : Tender Evaluation Committee  

TSC  : Technical School and College  

TVET  : Technical and Vocational Education and Training  

UNO  : Upazila Nirbahi Officer 
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 প্রথম অধ্যায় 

প্রকল্পের বিস্তাবরত ির্ ণনা 

 

১.১ প্রকল্পের পটভূবম: িাাংলাল্পেল্পের মমাট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ ির্ ণ বকল্পলাবমটার, জনসাংখ্যা প্রায় ১৪৯,৭৭ বমবলয়ন এিাং 

জনসাংখ্যার ঘনত্ব প্রবত ির্ ণ বকল্পলাবমটার প্রায় ১০১৫ জন।
1
মাথাবপছু মমাট মেেজ উৎপােন ও মমাট জাতীয় আয় যথাক্রল্পম 

৮৩৮ এিাং ৯২৩ US$.
2
 এই উৎপােনেীলতার এিাং উম্মুক্ত িাজার নীবতর ফল্পল িাাংলাল্পেে বিশ্ব িাজাল্পর প্রল্পিে কল্পরল্পে। 

সমগ্র বিল্পশ্ব উৎপােন মকৌেল খুি দ্রুত পবরিতণন হল্পে। প্রযুবক্তর্ত পবরিতণন বিশ্বল্পক পবরচালনা সহজ কল্পরল্পে। বিল্পশ্বর সাল্পথ 

তালবমবলল্পয় চলার জন্য  কাবরর্বর ও বৃবিমূলক বেক্ষা ও প্রবেক্ষর্ (TVET) গুরুত্বপূর্ ণ অিোন রাখার সুল্পযার্ রল্পয়ল্পে। 

িাাংলাল্পেল্পের অথ ণননবতক সমৃবি ও সামাবজক উন্নয়ল্পনর জন্য চাকুবর প্রতযােীল্পের েক্ষতা বৃবি কল্পর শ্রম িাজাল্পর েক্ষ মানি 

সম্পে সরিরাহকারী বহল্পসল্পি অিোন রাখার বিষয়টি বিল্পিচনা কল্পর “১০০ টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও 

কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন” েীষ ণক প্রকে প্রর্য়ন করা হয়।   

 

প্রকেটির প্রধান উল্পেশ্য হল্পে: বৃবিমূলক বেক্ষা এিাং প্রবেক্ষর্ সম্প্রসারল্পর্র লল্পক্ষয ৬ষ্ঠ-৮ম মশ্রবর্ পয ণন্ত একটি কাবরর্বর 

বিষয় অন্তর্ভ ণক্তকরর্, এসএসবস (ম াল্পকেনাল) এিাং সাংবক্ষপ্ত প্রবেক্ষর্ মকাস ণ চালুকরল্পর্র জন্য সুল্পযার্ সৃবি করা; মেল্পে-

বিল্পেল্পে চাকুবরর সুল্পযার্ সৃবির লল্পক্ষয যুি সমাজল্পক েক্ষ জনেবক্তল্পত রুপান্তর করা; জীবিকা বনি ণাল্পহর জন্য েবরদ্র জনল্পর্াষ্ঠীর 

আত্ম-কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্পযার্ সৃবি করা; এিাং প্রস্তাবিত মটকবনকযাল স্কুল পয ণাল্পয় ৪টি মেড মকাস ণ এিাং ৪টি প্যারা মেল্পডর উপর 

সাংবক্ষপ্ত প্রবেক্ষর্ এিাং ৬ষ্ঠ মশ্রবর্ হল্পত ৮ম মেবর্ পয ণন্ত একটি কাবরর্বর বিষয় অন্তর্ভ ণক্ত কল্পর মকাস ণ প্রিতণন করা। বেক্ষা 

মন্ত্রর্ালল্পয়র আধীন কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর সাংবিি প্রকেটি ৮ টি বি াল্পর্র ৬৪ মজলার ১০০টি উপল্পজলায় িাস্তিায়ন 

করল্পে। ১০০টি টিএসসসতে এসএসসস (ভ োতেশনোল) ও এইচএসসস (ভ োতেশনোল) ভেোতস ে ৬ষ্ঠ ভেণী হতে দ্বোদশ ভেসণ পর্ েন্ত 

সর্ েত োট ১০৮,০০০ জন সশক্ষোর্থী অধ্যয়ন েরতর্। 

  

১.১.১প্রকে পবরবচবত: প্রকল্পের নাম, উল্পযার্ী মন্ত্রর্ালয়/বি ার্, িাস্তিায়নকারী সাংস্থা এিাং প্রকে এলাকা ইতযাবে বিষয় 

সমূহ সারবর্ ১.১ এ মেয়া হল্পলা। 

  সারবর্ ১.১: প্রকে পবরবচবত  

ক প্রকল্পের নাম : ১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত) 

খ উল্পযার্ী মন্ত্রর্ালয়/ বি ার্ : বেক্ষা মন্ত্রর্ালয়/ কাবরর্বর ও মাদ্রাসা বেক্ষা বি ার্ 

র্ িাস্তিায়নকারী সাংস্থা : কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর 

ঘ প্রকে এলাকা : বি ার্ মজলা উপল্পজলা বসটি কল্পপ ণাল্পরেন/ মপৌরস া 

৮ ৬৪ ১০০ - 

 

১.২ প্রকল্পের উল্পেশ্য:  
 

▪ বৃসিমূলে সশক্ষো ও প্রসশক্ষণ সম্প্রসোরতণর লতক্ষে ৬ষ্ঠ-৮  ভেণী পর্ েন্ত এেটি েোসরগসর সর্ষয় অন্তর্ভ েক্ত েরো এিাং এসএসসস ও 

এইচএসসস (ত োতেশনোল) সাটিবফণল্পকট মকাস ণ ও স্বল্প ভ য়োসদ প্রসশক্ষণ ভেোস ে পসরচোলনোর সুতর্োগ সৃসি েরো;  

▪ ভদতশ ও সর্তদতশ ে  র্োজোতরর জন্য চোকুসরর সুতর্োগ সৃসির লতক্ষে যুর্ স োজতে দক্ষ জনশসক্ততে রুপোন্তসরে েরো;  

▪ জীসর্েো সনর্ েোতহর জন্য দসরদ্র জনতগোষ্ঠীর আত্নে েসংস্থোতনর সুতর্োগ সৃসি েরো; 

▪ স্কুল পর্ েোতয় এেটি েোসরগসর সর্ষয় ছোড়োও ৪টি ভেড ভেোস ে চোলু েরো এর্ং স্বল্প ভ য়োসদ প্রসশক্ষণ ভেোস ে প্রর্েেন েরো; 
 

  

 
1Population and housing census-2011 
2Bangladesh economic Review 2013 
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১.৩ অনুল্পমােন/সাংল্পোধন/মময়াে বৃবি 

 

বডবপবপ অনুসাল্পর প্রকে িাস্তিায়নকাল জানুয়ারী ২০১৪ মথল্পক জুন ২০১৬। প্রথম সাংল্পোবধত বডবপবপ অনুসাল্পর প্রকে 

িাস্তিায়নকাল জানুয়ারী ২০১৪ মথল্পক বডল্পসম্বর ২০১৮। পরিতীল্পত ব্যয় বৃবি ব্যতীত মময়াে বৃবি কল্পর িাস্তিায়নকাল 

জানুয়ারী ২০১৪ মথল্পক বডল্পসম্বর ২০২১ বনধ ণারর্ করা হয়।   

 

 

সারবর্ ১.২: প্রকে িাস্তিায়নকাল এর অনুল্পমােন/সাংল্পোধন/মময়ােবৃবি  
 

 

 

প্রকল্পের িাস্তিায়নকাল 
:  

মূল 

 

সাংল্পোবধত (১ম) 
ব্যয বৃবি ব্যবতল্পরল্পক 

মময়াে বৃবি 

ক্রমপুবিতল্পময়াে 

বৃবি (%) 

১ ২  ৩ ৪ ৭ ৯ 

ক 
আরম্ভ : জানুয়ারী’ ১৪ জানুয়ারী’১৪ জানুয়ারী’১৪ ২২০% 

(মূল বডবপবপ’র সাল্পথ 

মমাট সময় বৃবির তুলনা) 
খ সমাবপ্ত : জুন ২০১৬ বডল্পসম্বর, ২০১৮ বডল্পসম্বর, ২০২১ 

 

১.৪ অথ ণায়ল্পনর অিস্থা (মূল/সাংল্পোধন এর হ্রাস/বৃবিরহার) 

 

প্রকল্পের বডবপবপ, সাংল্পোবধত (১ম) বডবপবপ, বিল্পেষ  সাংল্পোবধত বডবপবপ অনুযায়ী প্রাক্কবলত ব্যয় এিাং ক্রমপুবিত ব্যয় বৃবির 

েতকরা পবরমার্ সারবর্ ১.৩ এ উল্পেখ করা হল্পলা। 

 

সারবর্ ১.৩: অথ ণায়ল্পনর অিস্থা (মূল/সাংল্পোধন এর হ্রাস/বৃবিরহার) 

                                        (লক্ষ টাকায়)  

প্রাক্কবলত ব্যয় : মূল সাংল্পোবধত (১ম) সাংল্পোবধত  

(বিল্পেষ) 

ক্রমপুবিত বৃবি 

মপল্পয়ল্পে (%) 

১ ২  ৩ ৪ ৬ ৮ 

ক মমাট : ৯২৪০৩.০০ ২২৮১৬৯.০০ ২৩৩৫৬৯.০০ ১৫২.৭৭% 

খ বজওবি : ৯২৪০৩.০০ ২২৮১৬৯.০০ ২৩৩৫৬৯.০০ ১৫২.৭৭% 

র্ প্রকে সাহায্য : - - -  

 

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কায ণক্রমসমূহ 

 
 

▪ প্রবতটি স্কুল ও কল্পলজ স্থাপল্পন ন্যযনতম ১.৫ একর ভূবম অবধগ্রহর্ 

▪ ভূবম অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ন; 

▪ বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তল্পরর মাধ্যল্পম ১০০ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর ম ৌত ও বনম ণার্ সম্পােন; 

▪ প্রবতটি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর ৪টি মেড, ল্যাি ও ওয়াকণেল্পপর যন্ত্রপাবত ও প্রল্পয়াজনীয় আসিািপত্র ক্রয় ও 

সরিরাহ;   

▪ ১০০ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর বেক্ষা কায ণক্রম পবরচালনার জন্য ৬৪০০ টি স্থায়ী পে সৃজন এিাং 

আউটল্পসাবস ণাং এর মাধ্যল্পম কায ণ সম্পােল্পনর জন্য বিব ন্ন পল্পে ৪০০ টি জনিল পে সৃবিল্পত সহায়তা;  

 

১.৫.১ উপকারল্প ার্ী: ১০০টি টিএসসসতে এসএসসস (ভ োতেশনোল) ও এইচএসসস (ভ োতেশনোল) ভেোতস ে ৬ষ্ঠ ভেণী হতে 

দ্বোদশ ভেসণ পর্ েন্ত সর্ েত োট ১০৮,০০০ জন সশক্ষোর্থী অধ্যয়ন েরতর্। 
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১.৬ অাংর্ ব বিক লক্ষযমাত্রা: ১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত) 

প্রেল্পটির অনুত োসদে অঙ্গ ও অঙ্গস সিে সর্স্তোসরে ব্যয় সর্ োজন সনতের সোরসণ ১.৪ এ ভদয়ো হল। 

সোরসণ ১.৪: প্রেতল্পর অঙ্গ স সিে লক্ষে োত্রো  

weeiY I cwigvb প্রাক্কলিত ব্যয় Ryb 2019 পয ণন্ত AR©b িতণমান িের  (2019-20) 

jÿ¨gvÎv 

eZ©gvb eQর (২০১৯-

২০২০) পর্যন্ত AMÖMwZ 

Avw_©K evšÍe AR©b 

(% 

wnmv‡e) 

Avw_©K evšÍe AR©b 

(% 

wnmv‡e) 

Avw_©K evšÍe AR©b 

(ms ’̄v‡bi % 

wnmv‡e) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ivR¯̂ LvZ         

Kg©KZ©v‡`i †eZbfvZv        

 PIU Kg©KZ©v‡`i 

†eZbfvZv 

6 Rb 100.00 49.45 49.45% 16.00 - - - 

fvZvw`  - - - - - - - 

evwo fvov 6 Rb 35.00 23.15 65.14% 8.00 - - - 

we‡bv`b fvZv 6 Rb 2.00 0.34 17.00% 0.00 - - - 

Drme fvZv 6 Rb 7.305 7.72 105.68

% 

3.00 - - - 

wPwKrmv fvZv 6 Rb 3.024 1.25 41.34% 0.50 - - - 

wkÿv fvZv 6 Rb 2.00 0.38 19.00% 0.15 - - - 

Ab¨vb¨ fvZv 6 Rb 5.00 4.54 90.80% 2.05 - - - 

Dc-‡gvU (4700) 54.329 37.38 68.80% 13.70 - - - 

‡mev I mieivn 

‡Zj I jyweª‡K›U LS 25.00 14.48 57.93% 8.00 - - - 

‡÷kbvix LS 303.00 10.57 3.49% 75.00 - - - 

eB LS 500.00 0.24 0.05% 100.15 - - - 

cÖwkÿY `ªe¨vw` LS 500.00 0.00 0.00% 0.00 - - - 

civg©kK wd LS 20.00 11.29 56.45% 0.00 - - - 

AvDU †mvwm©s LS 50.00 44.15 88.30

% 

16.00 - - - 

সাংরবক্ষত Znwej (for 

PIU) 

LS 180.00 33.20 18.44% 22.50 - - - 

সাংরবক্ষত Znwej (for 

EED) 

LS 15.00 0.00 0.00 0.00 - - - 

Dc-‡gvU (4800) LS 1,593.00 113.93 7.15% 221.65 - - - 

iÿYv‡eÿY I †givgZ LS 6.00 4.87 81.17% 0.65 - - - 

Dc-‡gvU (4900)  6.00 4.87 81.17% 0.65 - - - 

ivR¯̂ Lv‡Zi Dc-‡gvU  1,753.329 206.63 11.73% 252.00 - - - 

g~jabx LvZ 

Mvwo µq 2wU 125.00 118.74 84.99% 0.00 - - - 

hš¿cvwZ µq (f¨vU I wmwW 

mn) 

LS 40,036.00 13.20 0.03% 1.00 - - - 

¯‹zj I wc AvB BD Gi Rb¨ 

Avmeve µq 

LS 8,842.00 8.72 0.08% 5,000.00 - - - 
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weeiY I cwigvb প্রাক্কলিত ব্যয় Ryb 2019 পয ণন্ত AR©b িতণমান িের  (2019-20) 

jÿ¨gvÎv 

eZ©gvb eQর (২০১৯-

২০২০) পর্যন্ত AMÖMwZ 

Avw_©K evšÍe AR©b 

(% 

wnmv‡e) 

Avw_©K evšÍe AR©b 

(% 

wnmv‡e) 

Avw_©K evšÍe AR©b 

(ms ’̄v‡bi % 

wnmv‡e) 

Dc-‡gvU (6800) 4,9003.00 138.66 0.28% 5,001.00 - - - 

Rwg µq I msMÖn cÖwZwU 1.5 

GKi 

wnmv‡e 

16,400.00 14,204.96 86.62% 1,000.00 - - - 

Dc-‡gvU (5800) 16,400.00 14,204.96 86.62% 1,000.00 - - - 

f’wg Dbœ&qb cÖwZwU 1.5 

GKi 

wnmv‡e 

2,413.00 0.00 0.00% 28,747.00 - - - 

cÖmvkwbK, wkÿvfeb I 

†givgZ feb wbg©vb 

212200 156,100.00 36,008.6

4 

Tender 
43 

- - - 

সীgvbv প্রাচীর বনg©vণ 43100 

rm 

5,400.00 0.00 Work 
order -46 

- - - 

Af¨šÍixb iv Í̄v wbg©vb 19100 

rm 

1000.00 0.00  - - - 

cvwb mieiv‡ni cvBc ¯’vcb LS 1500 0.00  - - - 

Dc-‡gvU (7000) 166413.00 36008.64  28747.00 - - - 

gyjabx Lv‡Zi Dc-‡gvU  231816.00 50352.00  34748.00 - - - 

gy`ªvi gvb cwieZ©b   0.00 0.00  0.00 - - - 

ivR¯̂ I gyjabx Lv‡Zi 

‡gvU 

 233,569.329 50,557.89 21.65% 35,000.0

0 

- - - 
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১.৭ প্রকল্পের সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনা: 

 “১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত)” েীষ ণক প্রকল্পের বিব ন্ন 

ধরল্পর্র পণ্য ক্রল্পয়র প্যাল্পকজ ৭৫টি এিাং এই ক্রল্পয়র মক্ষল্পত্র উন্মুক্ত েরপত্র পিবত (OTM/National Competitive 

Tendering (NCT) সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য দ্রব্য প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য রল্পয়ল্পে কাবরর্বর ল্যাল্পির জন্য যন্ত্রপাবত, 

ওল্পয়বডাং ও মফব্রীল্পকেন যন্ত্রপাবত,ইল্পলকল্পো-মমবডল্পকল যন্ত্রপাবত,  িন বনরাপিা ও রক্ষর্াল্পিক্ষর্ যন্ত্রপাবত, কাপড় রাং ও 

োপা বেক্ষা যন্ত্রপাবত, ফযাোন নকো ও মসলাই বেক্ষা যন্ত্রপাবত, গ্রাবফক নঁকো ও মাবিবমবডয়া যন্ত্রপাবত, চামড়াজাত দ্রব্য 

ততরীর যন্ত্রপাবত, পাটজাত দ্রব্য ততরীর যন্ত্রপাবত, কবম্পউটার ল্যািল্পরটরী যন্ত্রপাবত, আসিািপত্র, অল্পটাল্পমটি  ও চালান 

যন্ত্রপাবত, বসব ল বনম ণাল্পর্র যন্ত্রপাবত, সাধারর্ তিদ্যযবতক কাল্পজর যন্ত্রপাবত, কবম্পউটার তথ্য এর যন্ত্রপাবত, খায প্রবক্রয়াজাত 

ও মান বনয়ন্ত্রর্ এর যন্ত্রপাবত ঔষধ, ততরীর যন্ত্রপাবত ইতযাবে। অপরবেল্পক Works এর ১০০টি প্যাল্পকজ এর ক্রল্পয়র মক্ষল্পত্র 

উন্মুক্ত েরপত্র পিবত (OTM/NCT) সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক Works প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য রল্পয়ল্পে ভূবম অবধগ্রহর্ 

ও উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও মর্ট বনম ণার্, অ যন্তরীন সড়ক বনম ণার্, র্ ীর নলকুপ স্থাপন, প্রোসবনক ও বেক্ষা  িন, মমরামত 

কারখানা ও পবরল্পসিা মকন্দ্র বনম ণার্ ইতযাবে।  
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    ms‡hvRbx - 1 (G) 

    
  

    ¯^viK: iyj -16(8) wcwcAvi, 2008 

প্রকল্পের সামবগ্রক µq cwiKíbv (আরবডবপবপ অনুসাল্পর) 
সারবর্ ১.৫: প্রকল্পের সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনা 

cÖ`wk©Z e¨q (jÿ 

UvKvq) 

gš¿ণাjq/wefvM: wkÿv gš¿ণvjq 
 

   

228,169.329  

‡gvU 

ms¯’vi bvg: কাবরর্বর wkÿv Awa`ßi    
   

228,169.329  

wRIwe 

µq wbeÜb bvg I †KvW: cÖKí cwiPvjK, 100wU Dc‡Rjvq GKwU K‡i KvwiMwi ¯‹zj/K‡jR ’̄vcb cÖKí (we‡kl ms‡kvwaZ)    wcG 

cÖK‡íi bvg I †KvW: 100wU Dc‡Rjvq GKwU K‡i KvwiMwi ¯‹zj/K‡jR ’̄vcb cÖKí (we‡kl ms‡kvwaZ) 5015    Ab¨vb¨ 

    
  

       

c¨v‡KR 

bs 

µq c¨v‡K‡Ri weeiY 

GKK cwigvণ µq c×wZ 

Pzw³ 

Aby‡gv`b 

KZ…©cÿ 

Avw_©K 

ms ’̄vb 

AvbygvwbK 

g~j¨ (jÿ 

UvKvq) 

cÖ`wk©Z ZvwiL 

gšÍe¨ 
পণয 

c~e© †hvM¨Zv 

hvPvB `icÎ AvnŸvb 
Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

 Pzw³ mgv‡ßi  

ZvwiL 
hw` _v‡K 

1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 

wRwW 1 KvwiMix j¨ve Gi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2388 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      907.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 2 KvwiMix j¨ve Gi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2484 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      931.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 3 KvwiMix j¨ve Gi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2484 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      931.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 4 KvwiMix j¨ve Gi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 1500 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     399.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 5 I‡qwìs I †deix‡Kkb hš¿cvwZ mieivn msL¨v 12776 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     324.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 6 I‡qwìs I †deix‡Kkb hš¿cvwZ mieivn msL¨v 14000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     800.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 7 I‡qwìs I †deix‡Kkb hš¿cvwZ mieivn msL¨v 14874 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     848.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 8 A‡Uv‡gvwUf I Pvjb hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2180 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     520.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 9 A‡Uv‡gvwUf I Pvjb hš¿cvwZ mieivn msL¨v 3000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 10 A‡Uv‡gvwUf I Pvjb hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2520 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      540.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 11 ‰e` ÿwZK I AvBwU hš¿cvwZ mieivn msL¨v 1880 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      512.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 12 ‰e` ÿwZK I AvBwU hš¿cvwZ mieivn msL¨v 3700 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     850.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 13 ‰e` ÿwZK I AvBwU hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2350 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      224.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2019   

wRwW 14 AvwK©‡UKPvi I bKkvi hš¿cvwZ mieivn  msL¨v 4389 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      242.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   
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wRwW 15 wmwfj wbg©v‡bi hš¿cvwZ mieivn  msL¨v 11860 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     596.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 16 wmwfj wbg©v‡bi hš¿cvwZ mieivn  msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     934.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2019   

wRwW 17 mvavib ‰e` ÿwZK Kv‡Ri hš¿cvwZ mieivn msL¨v 5138 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     595.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 18 mvavib ‰e` ÿwZK Kv‡Ri hš¿cvwZ mieivn msL¨v 7000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     833.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 19 Kw¤úDUvi Z_¨ এর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2864 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      612.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 20 Kw¤úDUvi Z_¨ এর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2864 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      612.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 21 Kw¤úDUvi Z_¨ এর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     500.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 22 Kw¤úDUvi Z_¨ এর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2592 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     580.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2019   

wRwW 23 
Lv`¨ cÖwµqvRvZ I gvb wbqš¿b Gi  hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 1636 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     576.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018 

  

wRwW 24 
Lv`¨ cÖwµqvRvZ I gvb wbqš¿b Gi  hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 1245 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      726.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2019 

  

wRwW 25 B‡j‡±ªv-‡gwW‡Kj hš¿cvwZ mieivn msL¨v 552 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     600.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 26 Jla ‰Zixi  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2109 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     300.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 27 
feb wbivcËv I iÿYv‡eÿY  hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 13608 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     504.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018 

  

wRwW 28 Kvco is I Qvcv wkÿv hš¿cvwZ mieivn msL¨v 192 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      148.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 29 
d¨vkvb bKkv I †mjvB wkÿv hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 1800 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     556.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018 

  

wRwW 30 
d¨vkvb buKkv I †mjvB wkÿv hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 6000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      780.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018 

  

wRwW 31 MÖvwdK buKkv I gvwëwgwWqv hš¿cvwZ mieivn msL¨v 1430 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     803.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 32 
MigKiY,kxZjxKiY I kxZvZcKiY hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 2999 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     635.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018 

  

wRwW 33 
MigKiY,kxZjxKiY I kxZvZcKiY hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 4034 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      730.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018 

  

wRwW 34 KuvP I ‰ZRlcÎ ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 212 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      204.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 35 cvURvZ `ªe¨ ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 88 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      420.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 36 bxwUs I I‡fb ª̀e¨ ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 200 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     500.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 37 bxwUs I I‡fb ª̀e¨  ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 225 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     600.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 38 KvMR gÛ I KvMR ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 85 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      470.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   
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wRwW 39 Mnbvi bKkv ‰Zixi hš ¿cvwZ mieivn msL¨v 2465 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB       60.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 40 PvgovRvZ `ªe¨ ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 138 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     236.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 41 RyZv ‰Zixi hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2154 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     255.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 42 
c~bte¨envi‡hvM¨ Rvjvbx ‰Zixi hš¿cvwZ 

mieivn 
msL¨v 4392 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      792.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018 

  

wRwW 43 KviLvbvq Kv‡Vi Kv‡Ri hš¿cvwZ mieivn msL¨v 3784 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     664.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 44 KviLvbvq Kv‡Vi Kv‡Ri hš¿cvwZ mieivn msL¨v 3784 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     664.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 45 Kw¤úDUvi ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2400 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     650.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 46 Kw¤úDUvi ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 2400 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     650.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 47 Kw¤úDUvi ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 6000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     950.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 48 Kw¤úDUvi ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 6000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     950.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 49 Kw¤úDUvi j¨ve‡ivUwix hš¿cvwZ mieivn msL¨v 6000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     950.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 50 Kw¤úDUvi ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 6000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     950.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 51 Kw¤úDUvi ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 5800 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 52 c`v_©we`¨v  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      700.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 53 c`v_©we`¨v  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 15900 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     800.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 54 imvqbwe`¨v  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 17000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     500.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 55 imvqbwe`¨v  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 21400 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      700.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 56 imvqbwe`¨v  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 22400 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     800.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 57 mvavib  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 84600 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     800.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 58 mvavib  ল্যািল্পরটবর hš¿cvwZ mieivn msL¨v 84000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      700.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 59 Awdm  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 800 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      450.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 60 Awdm  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 800 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      450.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 61 Awdm  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 1050 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     600.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 62 Awdm  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 1050 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     600.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 63 Awdm  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 1500 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     950.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 64 Awdm  hš¿cvwZ mieivn msL¨v 300 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     550.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 65 we`¨vj‡qi Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 10000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      571.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

wRwW 66 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 10000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      571.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   
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wRwW 67 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 68 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 27/09/2017 27/11/2017 15/03/2018   

wRwW 69 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 8500 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      400.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 70 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 14/12/2017 15/02/2018 31/05/2018   

wRwW 71 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 72 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 29/03/2018 29/05/2018 13/09/2018   

wRwW 73 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 74 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB      900.00  N/A 7/6/18 7/8/2018 6/12/2018   

wRwW 75 we`¨vj‡q Rb¨ AvmevecÎ mieivn msL¨v 15000 OTM (NCT) wWwR/wcwW GOB     993.00  N/A 15/06/2017 15/08/2017 30/11/2017   

hš¿cvwZ I পণয µ‡qi †gvU g~j¨    621875       
  

48,856.00  
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প্রকল্পের সামবগ্রক µq cwiKíbv (আরবডবপবপ অনুসাল্পর) 

          ms‡hvRbx - 1 (G) 

          ¯^viK: iyj -16(8) wcwcAvi, 2008 

µq cwiKíbv প্র`wk©Z e¨q (jÿ UvKvq) 

gš¿ণাjq/wefvM: wkÿv gš¿ণাjq 

  

 228,169.329  ‡gvU 

ms¯’vi bvg: কাবরর্বর wkÿv Awa`ßi    
   

228,169.329  

wRIwe 

µq wbeÜb bvg I †KvW: cÖKí cwiPvjK, 100wU Dc‡Rjvq GKwU K‡i KvwiMwi ¯‹zj/K‡jR ’̄vcb cÖKí (we‡kl ms‡kvwaZ) 
   wcG 

cÖK‡íi bvg I †KvW: 100wU Dc‡Rjvq GKwU K‡I KvwiMwi ¯‹zj/K‡jR ’̄vcb cÖKí (we‡kl ms‡kvwaZ) 5015 
   Ab¨vb¨ 

             

c¨v‡KR 

bs 

µq c¨v‡K‡Ri weeiY 

GKK cwigvণ 
µq 

c×wZ 

Pzw³ 

Aby‡gv`b 

KZ…©cÿ 

Avw_©K 

ms ’̄vb 
AvbygvwbK g~j¨ (jÿ UvKvq) 

cÖ`wk©Z ZvwiL 

gšÍe¨ 

WORKS 

c~e© 

†hvM¨Zv 

hvPvB 
`icÎ 

AvnŸvb 

Pzw³ 

¯̂vÿ‡ii 

ZvwiL 

 Pzw³ mgv‡ßi  

ZvwiL 
hw` 

_v‡K 

1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 

WweøD 

wW 1 

WvweøD 

wW 20 

K) cÖkvmwbK I wkÿv feb, 

†givgZ KviLvbv I cwi†mev †K› ª̀ 

wbg©vY  

sqm 
6779.74*20=135594.80 

sqm 

OTM 

(NCT) 

cÖavb 

cÖ‡KŠkjx, 

BBwW 

GOB 
1664.13*20=33283.60 

(cÖwZwU c¨v‡KR 1664.13) 

cÖ‡hvR¨  

bq 
15/09/16 18/01/17 17/07/18   

L) Mfxi bjKzc ¯’vcb nos. 20 wU 

M) f‚wg Dbœœqb cum 
20*11112.24=222244.80 

cum 

N) mxgvbv প্রাচীর I †MU wbg©vY rm 
20*(331.00+165.50)= 

9930.00 rm 

O) Af¨šÍixb moK wbg©vY sqm 
20*400.00  sqm= 

8000.00  sqm 

WweøD 

21 

WvweøD 

wW 40 

K) cÖkvmwbK I wkÿv feb, 

†givgZ KviLvbv I cwi†mev †K› ª̀ 

wbg©vY  

sqm 
6779.74*20=135594.80 

sqm 
OTM 

(NCT) 

cÖavb 

cÖ‡KŠkjx, 

BBwW 

GOB 
1664.13*20=33283.60 

(cÖwZwU c¨v‡KR 1664.13) 

cÖ‡hvR¨  

bq 
16/10/16 19/02/17 18/08/18   

L) Mfxi bjKzc ¯’vcb nos. 20 wU 
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M) f‚wg Dbœœqb cum 
20*11112.24=222244.80 

cum 

N) mxgvbv প্রাচীর I †MU wbg©vY rm 
20*(331.00+165.50)= 

9930.00 rm 

O) Af¨šÍixb moK wbg©vY sqm 
20*400.00  sqm= 

8000.00  sqm 

WweøD 

41 

WvweøD 

wW 50 

K) cÖkvmwbK I wkÿv feb, 

†givgZ KviLvbv I cwi†mev †K› ª̀ 

wbg©vY  

sqm 
6779.74*10=67797.40 

sqm 

OTM 

(NCT) 

cÖavb 

cÖ‡KŠkjx, 

BBwW 

GOB 
1664.13*10=16641.300 

(cÖwZwU c¨v‡KR 1664.13) 

cÖ‡hvR¨  

bq 
16/11/16 21/03/17 20/09/18   

L) Mfxi bjKzc ¯’vcb nos. 10 wU 

M) f‚wg Dbœœqb cum 
10*11112.24= 11122.40 

cum 

N) mxgvbv প্রাচীর I †MU wbg©vY rm 
10*(331.00+165.50)= 

9930.00 rm 

O) Af¨šÍixb moK wbg©vY sqm 
20*400.00  sqm= 

8000.00  sqm 

WweøD 

51 

WvweøD 

wW 70 

K) cÖkvmwbK I wkÿv feb, 

†givgZ KviLvbv I cwi†mev †K› ª̀ 

wbg©vY  

sqm 
6779.74*10=67797.40 

sqm 

OTM 

(NCT) 

cÖavb 

cÖ‡KŠkjx, 

BBwW 

GOB 
1664.13*20=33283.60 

(cÖwZwU c¨v‡KR 1664.13) 

cÖ‡hvR¨  

bq 
15/12/16 15/03/17 15/09/18   

L) Mfxi bjKzc ¯’vcb nos. 20 wU 

M) f‚wg Dbœœqb cum 
20*11112.24=222244.80 

cum 

N) mxgvbv প্রাচীর I †MU wbg©vY rm 
20*(331.00+165.50)= 

9930.00 rm 

O) Af¨šÍixb moK wbg©vY sqm 
20*400.00  sqm= 

8000.00  sqm 

WweøD 

71 

WvweøD 

wW 90 

K) cÖkvmwbK I wkÿv feb, 

†givgZ KviLvbv I cwi†mev †K› ª̀ 

wbg©vb  

sqm 
6779.74*20=135594.80 

sqm 

OTM 
(NCT) 

cÖavb 

cÖ‡KŠkjx, 

BBwW 

GOB 
1664.13*20=33283.60 

(cÖwZwU c¨v‡KR 1664.13) 

cÖ‡hvR¨  

bq 
15/01/17 16/04/17 15/10/18   

L) Mfxi bjKzc ¯’vcb nos. 20 wU 

M) f‚wg Dbœœqb cum 
20*11112.24=222244.80 

cum 
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N) mxgvbv প্রাচীর I †MU wbg©vY rm 
20*(331.00+165.50)= 

9930.00 rm 

O) Af¨šÍixb moK wbg©vb sqm 
20*400.00  sqm= 

8000.00  sqm 

WweøD 

91 

WvweøD 

wW 100 

K) cÖkvmwbK I wkÿv feb, 

†givgZ KviLvbv I cwi†mev †K› ª̀ 

wbg©vY  

sqm 
6779.74*20=135594.80 

sqm 

OTM 

(NCT) 

cÖavb 

cÖ‡KŠkjx, 

BBwW 

GOB 
1664.13*20=33283.60 

(cÖwZwU c¨v‡KR 1664.13) 

cÖ‡hvR¨  

bq 
15/02/17 15/05/17 15/11/18   

L) Mfxi bjKzc ¯’vcb nos. 20 wU 

M) f‚wg Dbœœqb cum 
20*11112.24=222244.80 

cum 

N) mxgvbv প্রাচীর I †MU wbg©vY rm 
20*(331.00+165.50)= 

9930.00 rm 

O) Af¨šÍixb moK wbg©vY sqm 
20*400.00  sqm= 

8000.00  sqm 

                    166,413.00            
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১.৮. প্রকল্পের লর্ল্পেম: ১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত) 

প্রেতল্পর লগতেত র র্স্তুসনষ্ঠ র্োচোই সনতদ েশে (OVI) এর মাধ্যল্পম প্রেতল্পর েোর্ েক্র  এর ফতল ফলাফল (আউটপুট), লক্ষয 

ও উল্পেশ্য কতটুকু অজণন হল্পয়ল্পে তা পবরমাপ করা হল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক র্োচোইতয়র সূচে (MVI) এর  োধ্যত  প্রেতল্পর 

অজেনসমূহ  োপে সহসোতর্ ব্যর্হোর েরো হতয়তছ। লগতে  সোরসণ ১.৬ উতেখ েরো হতলো।  

সোরসণ ১.৬: প্রেতল্পর লগতে   

সাংবক্ষপ্ত ির্ ণনা  িস্তবনষ্ঠ যাচাই বনল্পে ণেক (OVI) যাচাইল্পয়র সূচক (MVI) 

কম ণসূচীর লক্ষয(Goal): মানি সম্পেল্পক 

কাবরর্বর জ্ঞান সম্পন্ন েক্ষ জনেবক্তল্পত 

রুপান্তবরত করা,    আত্মকমণসাংস্থান সৃবি  

এিাং উন্নয়ন বৃবিল্পত সহল্পযার্ীতা করা এিাং 

মটকসই উন্নয়ন বনবিত করা 

▪ মাথাবপছু আয় িাড়ল্পি; ▪ জাতীয় পবরসাংখ্যান; 

▪ অন্যান্য সাংস্থার 

প্রবতল্পিেন; 

উল্পেশ্য:উপল্পজলা পয ণাল্পয় কাবরর্বর স্কুল ও 

কল্পলজ প্রবতষ্ঠার মাধ্যল্পম গ্রামাঞ্চল্পলর 

বেক্ষাথীল্পের কাবরর্বর বেক্ষার সুল্পযার্ সৃবি 

করা  

▪ প্রবত িের প্রায় ১০৮০০০ জন বেক্ষাথী 

কাবরর্বর বেক্ষার সুল্পযার্ পাল্পি;  

▪ িাৎসবরক প্রবতল্পিেন, 

িাাংলাল্পেে কাবরর্বর বেক্ষা 

মিাড ণ; 

▪ িাৎসবরক প্রবতল্পিেন, 

ইনবিটিউট;  

▪ কাবরর্বর  বেক্ষা 

অবধেপ্তর;  

আউটপুট: 

১. এই সকল স্কুল ও কল্পলজ মথল্পক প্রবত 

িের কাবরর্বর বেক্ষা মপল্পয় প্রায় ৪৮০০০ 

জন বেক্ষাথী পাে কল্পর মির হল্পি 

▪ জানুয়ারী ২০১৯-জানুয়ারী ২০২০ সমল্পয় 

এসএসবস, এইচএসবস (ম াল্পকেনাল) মকাস ণ 

এিাং েয় মাল্পসর সাংবক্ষপ্ত মেবনাং মকাল্পস ণ এিাং 

৬ষ্ঠ -৮ম মশ্রবর্ল্পত মমাট ১০৮০০০ জন বেক্ষাথী 

 বতণ হল্পয়ল্পে;  

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন;  

▪ প্রবতল্পিেন, ইনবিটিউট;  

 

২. বেক্ষাথী, কম ণকতণা ও কম ণচাবরল্পের জন্য 

ম ৌত অিকাঠাল্পমা ও অন্যান্য সুল্পযার্ সৃবি 

করা 

▪ প্রকে এলাকায়, প্রকেকালীন সমল্পয় একটি 

প্রোসবনক কাম ওয়াকণেপ  িন এিাং একটি 

একাল্পডবমক  িন  ততরী হল্পি এিাং এর 

আয়তন হল্পি মমাট ৭৩২৪৩ ির্ ণবফট 

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন 

▪ সাংস্থার প্রবতল্পিেন;  

▪ আইএমইবড’র প্রবতল্পিেন; 

ইনপুট: 

১. কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজর জন্য উপযুক্ত 

স্থান বনধ ণারর্ করা; 

 

▪ প্রকে সাইল্পট ব্যবক্তর্ত/খাস জবমর তাবলকা 

পাওয়া যাল্পি;  

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন; 

▪ মজলা মরকড ণ রুম; 

▪ সাংস্থার প্রবতল্পিেন;  

 

 

২. বনধ ণারর্ স্থাল্পনর জন্য স্থাপতয পবরকেনা 

ও নকো ততরী করা; 

 

▪ প্রকে কালীন সমল্পয়র মল্পধ্য স্থাপতয পবরকেনা 

ও নকো পাওয়া যাল্পি; 

▪ EED প্রবতল্পিেন; 

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন; 

৩. ভূবম উন্নয়ন করা;  

 

▪ ১০০ টি বনি ণাবচত উপল্পজলায়  ১০০ টিএসবস 

জন্য ১০০ টি সাইল্পট প্রস্তাবিত হল্পয়ল্পে; 

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন; 

▪ মজলা মরকড ণ রুম; 

৪. বনম ণার্ কাজ িাস্তিায়ন করা; 

 

▪ প্রকেকালীন সময়  একটি প্রোসবনক কাম 

ওয়াকণেপ  িন, ওয়াকণেপ, সীমানা প্রাচীর, 

আ যন্তল্পর রাস্তা ততরী; 

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন 

▪ বেক্ষা প্রল্পকৌেলী বি ার্ 

প্রবতল্পিেন; 

৫. যন্ত্রপাবত ও উপকরর্ ক্রয়; ▪ প্রকেকালীন সময় (জানুয়ারী ২০১৪-বডল্পসম্বর 

২০১৮) প্রল্পয়াজনীয় যন্ত্রপাবত ও উপকরর্ ক্রয় 

করা হল্পয়ল্পে; 

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন 

 

৬. মলাকিল বনল্পয়ার্; ▪ বপআইইউ প্রকেকালীন সময় (জানুয়ারী 

২০১৪-বডল্পসম্বর ২০১৮) মলাকিল বনল্পয়ার্ 

করল্পি; 

▪ বপআইইউ প্রবতল্পিেন 

 

১.৯. Exit Plan: প্রকল্পের বডবপবপ/আরবডবপবপ /এসআরবডবপবপ পয ণল্পিক্ষর্ কল্পর মেখা যায় ময, প্রকল্পের  Exit Plan 

করা হয়বন। তল্পি িতণমাল্পন একটি Exit Plan ততরী করা হল্পয়ল্পে।   
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বিতীয় অধ্যায় 

বনবিড় পবরিীক্ষর্ কাজ পবরচালনা পিবত ও সময় ব বিক পবরকেনা 

 

২.১ বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার কায ণপবরবধ (ToR) 
 

২.১.১   প্রকে সম্পবকণত তথ্য মযমন প্রকে অনুল্পমােন পয ণায়, পটভূবম, উল্পেশ্য, িাস্তিায়নকাল, প্রাক্কবলত ব্যয়, অথ ণায়ল্পনর  

          উৎস, সাংল্পোধন ইতযাবে তথ্য পয ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.২   প্রকল্পের সাবি ণক ও অঙ্গব বিক অগ্রর্বত বিল্পিষর্ করা এিাং পয ণাপ্ত সারবর্ ও মলখবচল্পত্রর মাধ্যল্পম তা উপস্থাপন  

          করা;   

২.১.৩   প্রকল্পের িরাে, অথ ণ োড় এিাং অথ ণব্যয় পয ণাল্পলাচনা করা;  

২.১.৪   প্রকল্পের উল্পেশ্য অজণল্পনর অিস্থা পয ণাল্পলাচনা এিাং উল্পেশ্য ও লর্ল্পেল্পমর আল্পলাল্পক আউটপুট পয ণাল্পয়র অজণন  

         পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা;  

২.১.৫  প্রকে িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিব ন্ন সমস্যা মযমন অথ ণ োল্পড় জটিলতা িা বিলম্ব, প্রকল্পের ক্রয় কাল্পজর বিলম্ব, প্রকে     

         ব্যিস্থাপনায় অেক্ষতা, প্রকল্পের মমযাে বৃবি প্রভৃবত বিষল্পয় পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা; 
  

২.১.৬   প্রকে ব্যিস্থাপনা মযমন প্রকে পবরচালক বনল্পয়ার্, জনিল বনল্পয়ার্, প্রকে ব্যিস্থাপনা কবমটির স া, প্রকে বিয়াবরাং  

         কবমটির স া আল্পয়াজন, কম ণপবরকেনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন, স ার ও প্রবতল্পিেল্পনর বসিান্ত িাস্তিায়ন, অগ্রর্বতর    

         তথ্য মপ্ররর্ ইতযাবে পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা;   

২.১.৭  ক্রয় কাল্পজ বিযমান আইন ও বিবধ (বপবপএ-২০০৬ এিাং বপবপআর-২০০৮) অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে বকনা তা পরীক্ষা  

         করা;  

২.১.৮  প্রকল্পের মকান অল্পঙ্গর কায ণক্রম বিলবম্বত হল্পে বকনা তা যাচাই করা এিাং বিলবম্বত হল্পল তার সঠিক কারর্ বনর্ ণয়      

          করা:  

২.১.৯  প্রকল্পের আওতায় ১০০টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর জন্য পবরচালন পে (operational post) সৃবির  

          হালনার্াে তথ্য বিল্পিষর্ করা;  

২.১.১০ বনম ণার্ কাজ এিাং এল্পত ব্যিহৃত উপকরল্পর্র মান পরীক্ষা করা;  

২.১.১১ উপকারল্প ার্ী এিাং অাংেীজনল্পের উপর জবরপ পবরচালনা করা এিাং তাল্পের মতামত বিল্পিষর্ করা; 

২.১.১২ প্রকল্পের আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রল্পহর প্রবক্রয়াধীন বিব ন্ন পন্য কায ণ ও মসিা সাংবিি ক্রয়চুবক্তল্পত বনধ ণাবরত    

          মেবসবফল্পকেন/BOQ/ToR, গুর্র্তমান এিাং পবরমার্ অনুযাযী প্রল্পয়াজনীয় পবরিীক্ষর্/যাচাইল্পয়র মাধ্যল্পম   

          সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে বকনা/হল্পে বকনা মস বিষল্পয় পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা; 

২.১.১৩ প্রকল্পের সিলবেক, দ্যি ণলবেক, সুল্পযার্, হুমবকসমূহ (SWOT) বচবিত করা এিাং বিল্পিষর্ করা; 

২.১.১৪ প্রকল্পের ফলাফল মটকসই করার লল্পক্ষয গৃহীত Exit plan মূল্যায়ন। Exit plan না থাকল্পল এ বিষল্পয় মতামত    

          প্রোন; 

২.১.১৫ মাঠ পয ণায় হল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যর ব বিল্পত একটি সাবি ণক পয ণল্পিক্ষর্ তুল্পল ধরা;  

২.১.১৬ পর্ েতর্ক্ষতণর আতলোতে প্রেতল্পর সঠিে র্োস্তর্োয়তনর স্বোতর্থ ে সুসনসদ েি সুপোসরশ/ েো ে প্রদোন েরো; 

২.১.১৭ যথাযথ কর্তণপক্ষ কর্তণক আল্পরাবপত বনবিড় পবরিীক্ষর্ সাংবিি অন্যান্য কায ণািলী সম্পােন।   
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২.২ বনবিড় পবরিীক্ষর্ কায ণক্রম পবরচালনা পিবত  
 

মযল্পহতু প্রকেটি চলমান বিধায় প্রকল্পের বিব ন্ন কম্পল্পনল্পের অগ্রর্বত এিাং বিব ন্ন ক্রয় প্রবক্রয়া যাচাই িাোই করার জন্য 

এই বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব রল্পয়ল্পে। বিষয়টি বিল্পেষ বিল্পিচনায় বনল্পয় পরামে ণল্পকর সুষ্ঠু োবয়ত্ব পালন, 

কম ণপিবত প্রর্য়ন ও সুপাবরে প্রোল্পনর গুরুত্ব অপবরসীম। ময সকল পিবত অিলম্বন কল্পর বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা করা 

হল্পয়ল্পে তা’হল্পলা- ১) প্রকে সাংবিি প্রাসবঙ্গক প্রবতল্পিেন, েবলল ও েস্তাল্পিজসমূহ পয ণাল্পলাচনা, ২) মাঠ পয ণাল্পয় র্ল্পিষর্ার 

মাধ্যল্পম প্রাথবমক তথ্য-উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে, ৩) সাংগৃহীত তথ্য-উপাি বিব ন্ন আবঙ্গল্পক যাচাই (triangulate) করা 

হল্পয়ল্পে ৪) প্রবতল্পিেন প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে। 
 

২.২.১ বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার মকৌেল: প্রকে সাংবিি প্রবতল্পিেনসমূহ আল্পধয় (content) বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম 

তথ্য-উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। এ বিষল্পয় একটি তথ্য ব্যিস্থাপনা বিন্যাস কাঠাল্পমা ক্রয়কাবর প্রবতষ্ঠান, আইএমইবড-র 

সাল্পথ পরামে ণক্রল্পম ততরী করা হল্পয়ল্পে। প্রকে সাংবিি প্রবতল্পিেন ও সাংবিি েস্তাল্পিজসমূহ বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম: ১) প্রকল্পের 

পয ণাল্পলাচনা, ২) প্রকল্পের িাস্তিায়ল্পনর অিস্থা, ৩) প্রকল্পের উল্পেশ্যািলী অজণন পয ণাল্পলাচনা, ৪) উপকারল্প ার্ীরা বিব ন্ন মেল্পড 

বেক্ষা বনল্পত আগ্রহী, ৫) সরকাবর ক্রয় আইন ও সরকাবর ক্রয় বিবধমালা প্রবতপালন পয ণল্পিক্ষর্, ৬) প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয় 

বিষয়াবে পয ণল্পিক্ষর্, ৭) প্রকল্পের সিল ও দ্যি ণল বেক সমূহ আল্পলাচনা করা, এিাং ৮) ময সকল বিষয় সম্পাবেত হয়বন তা 

বিল্পিষর্- প্রভৃবত সম্পােন করা হল্পয়ল্পে। 

বনল্পনাক্ত মরখাবচল্পত্রর মাধ্যল্পম (মরখাবচত্র ২.১) বনবিড় পবরিীক্ষর্ পিবতর তাবিক কাঠাল্পমা তুল্পল ধরা হল্পলা। 
 

মরখাবচত্র ২.১: তাবিক কাঠাল্পমা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাঠ পয ণাল্পয় র্ল্পিষর্ার মাধ্যল্পম সাংগৃহীত প্রাথবমক তল্পথ্যর গুর্র্তমান বনবিত করল্পত সল্পি ণাচ্চ সতকণতা অিলম্বন করা 

হল্পয়ল্পে। তথ্য সাংগ্রল্পহ ময সি প্রল্পয়াজনীয় প্রশ্নমালা র্াইডলাইন প্রস্তুত করা হল্পয়ল্পে মসগুল্পলার উপল্পযাবর্তা মাঠ পয ণাল্পয় 

ব্যিহাল্পরর আল্পর্ যাচাই করা হল্পয়ল্পে। এইরুল্পপ তথ্য সাংগ্রল্পহর টুলসমূহ ক্রয়কাবর প্রবতষ্ঠাল্পনর পরামে ণক্রল্পম চূড়ান্ত করা 

“১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন 

(বিল্পেষ সাংল্পোবধত)” 

পয ণাল্পলাচনা পবরমার্র্ত উপাি গুর্র্ত তথ্য বমশ্র পিবতল্পত জবরপ 

প্রকল্পের নবথপত্র 

বিল্পিষর্   

২৫টি কাবরর্বর ও 

মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর 

বনকটতম স্থাল্পন জবরপ 

েলর্ত আল্পলাচনা 

মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  

বনবিড় সাক্ষাৎকার 

মকসিাবড ও এলাকা 

পয ণল্পিক্ষর্ 

তথ্য ও উপাি বিল্পিষর্ 

SWOT বিল্পিষর্ 
োয়াাংগুল্পলেন 

খসড়া প্রবতল্পিেন প্রস্তুতকরর্ 

প্রবতল্পিেন চূড়ান্তকরর্ 

আইএমইবড ও জাতীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা মথল্পক 

প্রাপ্ত বফডব্যাক 
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হল্পয়ল্পে। পবরমার্র্ত তথ্য সমূহ তেিচয়ল্পনর মাধ্যল্পম বনধ ণাবরত উিরোতাল্পের বনকট মথল্পক জবরল্পপর মাধ্যল্পম সাংগ্রহ করা 

হল্পয়ল্পে। গুর্র্ত তথ্যসমূহ মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার গ্রহর্, মফাকাস গ্রুল্পপ আল্পলাচনা ও মকস িাবডর মাধ্যল্পম সাংগ্রহ 

করা হল্পয়ল্পে। একটি স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলার আল্পয়াজন করা হল্পয়ল্পে এিাং কম ণোলা মথল্পক সুপাবরেসমূহ সাংগ্রহ ও যাচাই 

করা হল্পয়ল্পে। এ াল্পি সকল তথ্য ও উপাি যাচাই িাোই কল্পর প্রাপ্ত তথ্যাবের ব বিল্পত প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন করা হল্পয়ল্পে। 

মরখাবচত্র ২.২ এর মাধ্যল্পম বনবিড় পবরিীক্ষর্ পিবত মেখাল্পনা হল্পলা:  

মরখাবচত্র ২.২ বনবিড় পবরিীক্ষর্ পিবত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন  

(বিল্পেষ সাংল্পোবধত) 

আইএমইবড 

উন্নয়ন ধারা 

প্রারবম্ভক প্রবতল্পিেল্পনর সাল্পথ চুড়ান্ত জবরপ পিবত, নমুনার মকৌেল এিাং 

িাস্তিায়ন পবরকেনা 

মাঠ জবরপ পয ণাল্পলাচনা  

▪ বডবপবপ, পবরকেনা কবমেন  

▪ আরবডবপবপ, এসআরবডবপবপ 

▪ অন্তিতী প্রবতল্পিেন, মাবসক প্রবতল্পিেন 

▪ িাবষ ণক প্রবতল্পিেন  

▪ ক্রয় পিবত 

 

 

 

সাইল্পট পবরমার্র্ত জবরপ গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রহ 

▪ েলর্ত আল্পলাচনা 

▪ মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  

▪ বনবিড় সাক্ষাৎকার 

▪ মকসিাবড 

 

 

 

নমুনা কাঠাল্পমা প্রস্তুতকরর্ 

নমুনা বনি ণাচন 

খসড়া প্রশ্নািবল ও র্াইডলাইন প্রস্তুতকরর্ 

▪ প্রকে পয ণাল্পলাচনা 

▪ িাস্তিায়ন অিস্থার পয ণাল্পলাচনা 

▪ লক্ষয ও উল্পেশ্য অজণন পয ণাল্পলাচনা 

▪ আহরর্ বিবধমালা ও বপবপআর মূল্যায়ন  

▪ প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয়তা পয ণাল্পলাচনা 

▪ বিলম্ব ও বিবেন্নতা বিল্পিষর্ 

 

 

 

 

পাইলট পরীক্ষর্ 

প্রশ্নমালা সাংল্পোধন, চূড়ান্তকরর্ 

বনল্পয়ার্ ও প্রবেক্ষর্ 

পবরমার্র্ত উপাি ও গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রহ 

উপাি ও তথ্য বিল্পিষর্, SWOT বিল্পিষর্ ও োয়াাংগুল্পলেন 

খসড়া প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন  

আইএমইবড-র বফডব্যাক জাতীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা  

প্রবতল্পিেন চূড়ান্তকরর্ 
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২.২.২ তথ্য ও উপাি সাংগ্রল্পহর টুলসমূহ: বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য গুর্র্ত ও পবরমার্র্ত তথ্য সাংগ্রহ করার 

জন্য ময সকল উপকরর্ ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে এিাং তথ্য ও উপাি সাংগ্রল্পহর উৎসসমূহ বনল্পনর সারবর্ ২.১ এ উল্পেখ করা 

হল্পলা।  

সারবর্ ২.১: তথ্য ও উপাি সাংগ্রল্পহর টুলস ও উৎসসমূহ 

পবরিীক্ষল্পনর মূল 

পবরসর 

উপাি/তথ্য সাংগ্রল্পহর টুলস ও উৎসািবল 

উপকরর্ উৎস 

প্রকে পয ণাল্পলাচনা নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ;  

িাস্তিায়ল্পনর অিস্থা 

পয ণাল্পলাচনা 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ; প্রকল্পের উপকারল্প ার্ীর্ন 

লক্ষয ও উল্পেশ্য অজণন 

পয ণাল্পলাচনা 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; বেক্ষাথী জবরপ; মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; েলর্ত আল্পলাচনা 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ; প্রকল্পের উপকারল্প ার্ীর্ন 

আহরর্ বিবধমালা ও 

বপবপআর মূল্যায়ন 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

মাধ্যবমক উপাি সাংকলন 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ 

প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয়তা 

পয ণাল্পলাচনা 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

মাধ্যবমক উপাি সাংগ্রহ 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ; প্রকল্পের উপকারল্প ার্ীর্ন 

আহরল্পর্র গুর্র্ত বেক 

মূল্যায়ন 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

েলর্ত আল্পলাচনা; বনবিড় সাক্ষাৎকার 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ; প্রকল্পের উপকারল্প ার্ীর্ন 

িাস্তিায়ল্পনর বিলম্ব ও 

তার কারর্  

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

বনবিড় সাক্ষৎকার; মকসিাবড; মাধ্যবমক উপাি সাংগ্রহ 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ 

িাস্তিায়ন কম ণকাল্পের 

ফলাফল ও উপল্পযার্ 

বিল্পিষর্  

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; উপকারল্প ার্ী জবরপ; মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; েলর্ত আল্পলাচনা; 

মাধ্যবমক উপাি সাংগ্রহ 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ; প্রকল্পের উপকারল্প ার্ীর্ন 

SWOT বিল্পিষর্ নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

েলর্ত আল্পলাচনা; মাধ্যবমক উপাি সাংগ্রহ 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ 

আথ ণ-সামাবজক 

অিস্থার পয ণাল্পলাচনা  

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; উপকারল্প ার্ী জবরপ; মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; েলর্ত আল্পলাচনা; বনবিড় 

সাক্ষাৎকার; মকসিাবড; পয ণল্পিক্ষর্  

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ; প্রকল্পের উপকারল্প ার্ীর্ন 

 

২.২.৩ প্রাসবঙ্গক েবলল েস্তাল্পিজ পয ণাল্পলাচনা  

প্রকল্পের িাস্তিায়ন েক্ষতা এিাং অবজণত সাফল্য সম্পল্পকণ সম্যক ধারর্া অজণল্পনর জন্য প্রকল্পের িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষযমাত্রা 

ও অগ্রর্বতর বেকসমূহ বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। এই প্রকল্পের প্রস্তাি প্রর্য়ন মথল্পক শুরু কল্পর িাস্তিায়ন পয ণন্ত সকল 

প্রবতল্পিেনসমূহ পয ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। পয ণাল্পলাচনার প্রধান উল্পেশ্য বেল প্রকল্পের ম ৌত  ও আবথ ণক অগ্রর্বতর তুলনা 

করা। এ োড়াও প্রকল্পের কায ণকাবরতায় ত্রুটি-বিচুযবত, সফলতা-ব্যথ ণতা ইতযাবে বচবিত করা। এ লল্পক্ষয প্রকল্পের বডবপবপ, 

আরবডবপবপ/ এসআরবডবপবপ  ও অগ্রর্বতর প্রবতল্পিেন পয ণাল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য প্রকে 

প্রল্পয়াজনীয় েবললাবে, তথ্য ও উপাি সাংবিি অবফস মথল্পক সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 
 

র্ল্পিষর্া েল প্রকে সাংবিি েবলল েস্তাল্পিজসমূহ সাংগ্রহ কল্পর বিল্পিষর্ কল্পরল্পে। এ কাল্পজ র্ল্পিষর্া সহকাবররা একটি 

বনধ ণাবরত র্াইডলাইন অনুসরর্ কল্পর মূল েলল্পক েবলল েস্তাল্পিজ ও প্রবতল্পিেন সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্ সহায়তা কল্পরল্পে। 
 

বনল্পন বিল্পিষল্পর্র বনবমল্পি ময সি ডকুল্পমে ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে তার একটি সাংবক্ষপ্ত তাবলকা প্রোন করা হল্পলা: 

▪ উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (DPP), RDPP ও বিল্পেষ সাংল্পোবধত বডবপবপ (SRDPP)  

▪ িাস্তিায়নকারী সাংস্থার বিব ন্ন প্রবতল্পিেন; 

▪ আইএমইবড, িাস্তিায়নকারী সাংস্থা কর্তণক প্রকে পবরেে ণন প্রবতল্পিেন; 
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২.২.৪ বনবিড় পবরিীক্ষল্পর্র জন্য উিরোতা ও পবরিীক্ষল্পর্র একক 

 

বনবিড় পবরিীক্ষল্পর্র মক্ষল্পত্র ময সকল বেক্ষাথী ৬ষ্ঠ মশ্রবর্ িা উপল্পরর মশ্রবর্ল্পত পড়াশুনা করল্পে এিাং িয়স ১২ িের ও তার 

মচল্পয় মিেী তাল্পের অন্তভূ ণবক্তর (Inclusion criteria) মক্ষল্পত্র বননবলবখত বিষয়সমূহল্পক গুরুত্ব মেয়া হল্পয়ল্পে:  
 

ক. ময সকল বেক্ষাথীল্পের জবরপ করা হল্পয়ল্পে  

▪ িতণমাল্পন প্রকে এলাকার মকান উচ্চবিযালয়/কল্পলল্পজ পড়াশুনা করল্পে; 

▪ ৬ষ্ঠ মশ্রবর্-একােে মশ্রবর্ল্পত পড়াশুনা করল্পে; 

▪ সাক্ষাৎকার বেল্পত রাবজ বেল; 

 

খ. ময সকল বেক্ষাথীল্পের সাক্ষাৎকার গ্রহর্ করা হয়বন (Exclusion Criteria)  

▪ প্রকে এলাকার মকান বিযালয়/কল্পলল্পজ পড়াশুনা কল্পর না; 

▪ মানবসক াল্পি সুস্থ নয়; 

▪ সাক্ষাৎকার বেল্পত রাবজ বেল না; 

 

২.২.৫ বমশ্র পিবতল্পত জবরপ পবরকেনা/কায ণক্রম 
 

গুর্র্ত ও সাংখ্যার্ত পিবত বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার সমস্যা উপলবি করার জন্য একটি কায ণকর পিবত। বমশ্র পিবত 

(সাংখ্যার্ত ও গুর্র্ত পিবত) একটি কায ণকবর মকৌেল িা পিবত, যা ১০০টি টিএসবস স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত) প্রকল্পের 

বনবিড় পবরিীক্ষল্পর্র জন্য ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র গুর্র্ত পিবত ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে নীবত সম্পবকণত অ যন্তল্পরর 

পবরিীক্ষল্পর্র জন্য এিাং পবরমার্র্ত পিবত ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে উপকাল্প ার্ীল্পের সম্পল্পকণ র্াবর্বতক ধারর্া পাওয়ার জন্য। 

অপরবেল্পক, বমশ্র পিবতর মাধ্যল্পম সকল ধরল্পর্র বনবিড় পবরিীক্ষল্পর্র প্রল্পশ্নর উির পাওয়া যায়, বিল্পেষ কল্পর গুর্র্ত ও 

পবরমার্র্ত উ য় ধরল্পর্র তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্র সুল্পযার্ থাল্পক। বনবিড় পবরিীক্ষল্পর্ বমশ্র পিবত ব্যিহার করার 

কারর্ সমূহ -বিশ্বাসল্পযাগ্যতা, সঠিকতা, পূর্ ণতা, পিবত, সিযিহার, প্রাসবঙ্গকতা ইতযাবে, যা ডাটাল্পক এমল্পিল্পডড 

(Embedded data)ও োয়াাংগুল্পলেন (Triangulation) করল্পত সহল্পযার্ীতা কল্পর। 
 

বমশ্র পিবতর পবরিীক্ষল্পর্র সমীক্ষায় বচন্তার র্ ীল্পর প্রল্পিল্পের উল্পেল্পশ্য গুর্র্ত এিাং সাংখ্যার্ত পিবতর উপাোন (মযমন 

গুর্র্ত এিাং পবরমার্র্ত দৃবি বঙ্গ, তথ্যসাংগ্রহ, বিল্পিষর্ ও অনুমান মকৌেলগুবল) ব্যিহার কল্পর থাল্পকন। এল্পক্ষল্পত্র সচরাচর 

পবরমার্র্ত তথ্য সাংগ্রহ এিাং বিল্পিষর্ এিাং গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রহ এিাং বিল্পিষর্ একই সমল্পয় ঘল্পট এিাং পবরিীক্ষর্ সমাবপ্তর 

পল্পর ফলাফল তুলনা করা হয়। পবরমার্র্ত তথ্য সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্, গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্র পল্পর হল্পত পাল্পর 

আিার গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্  পবরমার্ তথ্য সাংগ্রহ ও বিল্পিষল্পর্র পল্পর হল্পত পাল্পর। গুর্র্ত এিাং পবরমার্র্ত তথ্য 

সাংগ্রহ এিাং বিল্পিষর্ একল্পযাল্পর্ িা ক্রমিধ ণমান  াল্পি ঘটল্পত পাল্পর; একটি রূপান্তরমূলক নকো র্ল্পিষকল্পক একটি বনবে ণি 

তাবিক মেমওয়াল্পকণর মল্পধ্য কাজ করার সুল্পযার্ কল্পর মেয় এিাং এর ফল্পল একটি সাবি ণক ফলাফল পাওয়া যায়। প্রকল্পের 

বনবিড় পবরিীক্ষর্ বনরুপল্পনর জন্য  বমশ্র জবরপ পিবতর মকৌেলগুল্পলা প্রল্পয়ার্ করা হল্পয়ল্পে। 
 

মরখাবচত্র ২.৩: উপাি ও তল্পথ্যর োয়াাংগুল্পলেন 

 

 

 

 

 

  

মাধ্যবমক তথ্য 

পবরমার্র্ত উপাি গুর্র্ত তথ্য 

ফলাফল সৃবি োয়াাংগুল্পলেন এিাং বিল্পিষর্ প্রবক্রয়াকরর্/মশ্রনীকরর্ 
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২.২.৬ তথ্যাবে পয ণাল্পলাচনা ও বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার কাল্পজর ধারর্া 

 

সনসর্ড় পসরর্ীক্ষণ স ীক্ষো সম্পন্ন েরোর জন্য টো েস অর্ ভরফোতরন্স এ প্রদি শেেসমূহ অনুসরণ েরো হল্পয়ল্পে। পসরেসল্পে 

সেল েোর্ েক্র  পর্ েোয়ক্রত  সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। েতর্ প্রেল্পটির সনসর্ড় পসরর্ীক্ষণ স ীক্ষোর েোজটি সনর্ েোসরে স তয় সম্পন্ন 

েরোর উতেতে ভেোন ভেোন েোর্ েক্র  যুগপৎ  োতর্ সম্পন্ন েরো হতয়তছ। েোর্ েক্র  গ্রহতণর সর্স ন্ন র্োপ ও পর্ েোয় সনতের সোরসণ 

২.২ এ উতেখ েরো হতলো। 

 

সোরসণ ২.২: বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার কাল্পজর ধারর্া 

 

২.২.৭ স ীক্ষো পদ্ধসে 

চল োন  প্রেল্পটি মূল্যোয়তনর উতেতে পসরচোসলে স ীক্ষোয় পতরোক্ষ গতর্ষণো র্ো ভডস্কসরস উ ছোড়ো ও  োঠপর্ েোতয় প্রোর্থস ে 

উৎস ভর্থতে েথ্য সংগ্রতহর জন্য দুই র্রতনর পদ্ধসে অনুসরণ েরো হতয়তছ: (ে) সংখ্যোগে জসরপ (খ) গুণগে 

জবরপ/মূল্যোয়ন।  োঠ পর্ েোতয় প্রেল্প এলোেোর সনেটর্েী উচ্চসর্দ্যোরয় ও েতলতজর সশক্ষোর্থীতদর সোতর্থ েোঠোত োগে প্রশ্নপতত্রর 

সোহোতে পসরসংখ্যোন স সিে সংখ্যোগে জসরপ পসরচোলনো েরো হতয়তছ। এই স ীক্ষোর অন্যোন্য উিরদোেোগণ ভর্থতে সনসর্ড় 

আলোপচোসরেো (KII), এফসজসড (FGD) ইেেোসদর  োধ্যত  গুণগে েথ্য সংগ্রহ েরো হতয়তছ। টিএসবসর জবম অবধগ্রহল্পর্র 

সমস্যা ও ক্রয় প্রবক্রয়া ইতযাবে বিষল্পয় Case Study সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। সংসিি সমীক্ষাটি মমাট বতনটি পল্পি ণ সম্পন্ন করা 

হল্পয়ল্পে, বনল্পন  উল্পেখ করা হল।  

 

সর্ব ন্ন 

েবললাবে 

পয ণাল্পলাচনা  

 

 

➢ বনবিড় পবরিীক্ষর্ টিল্পমর সাল্পথ বমটিাং করা, োবয়ত্ব িেন করা এিাং কম ণপবরকেনা ততরী করা হল্পয়ল্পে; 

➢ সংসিি প্রেল্পটির সর্দ্য োন দসললোসদ ও দস্তোতর্জ ভর্ ন: সডসপসপ, আরসডসপসপ, এসআরসডসপসপ সর্স ন্ন 

প্রসেতর্দন,  সনটসরং প্রসেতর্দন, ভেসস্টোসড, জসরপ প্রসেতর্দন ইেেোসদ সংগ্রহ ও পর্ েোতলোচনো েরো 

হতয়তছ; 
 

প্রস্তুবতমূলক 

কাজ   

 

➢ নমুনার আকার বনধ ণারর্ করা হল্পয়ল্পে;  

➢ বিব ন্ন ধরল্পর্র প্রশ্নপত্র, মচকবলি এিাং র্াইডলাইন ততরী করা হল্পয়ল্পে;   

➢ েথ্য সংগ্রহেোরী, সুপোর োইজোর, ডোটো এসি অপোতরটরতদর সনতয়োগ ও প্রসশক্ষণ ভদয়ো হতয়তছ; 

➢ প্রশ্নপত্র Pre-test করা এিাং Pre-test এর আল্পলাল্পক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হল্পয়ল্পে; 

➢ প্রারবম্ভক প্রবতল্পিেন ততরী এিাং আইএমইবডল্পত উপস্থাপন করা হল্পয়ল্পে; 

তথ্য ও উপাি 

সাংগ্রহ এিাং 

মান বনয়ন্ত্রর্   

 

➢  োঠ পর্ েোয় হতে সনসদ েি পসরেল্পনো ও স য়োনুর্োয়ী সংখ্যোগে ও গুণগে েথ্য ও উপোি সংগ্রহ (Face 

to face interview, KII and FGD) েরো হতয়তছ;  

➢ সুপোর োইজোরগন  োঠ পর্ েোতয় েথ্য ও উপোি সংগ্রহেোরীতদর েোজ প্রসেসদন েদোরসে েতরতছ;  

➢ প্রোয় ৫% প্রশ্নপত্র পূরতণর পর-পরই র্োচোই েরো হতয়তছ;  

➢ স্থোনীয় পর্ েোতয় ে েশোলোর আতয়োজন েরো হতয়তছ;  

ডাটা 

ব্যিস্থাপনা  

 

➢  োঠ পর্ েোতয় সংগৃহীে েতথ্য র্ভলত্রুটি সংতশোর্ন েরো হতয়তছ;  

➢ ভেোসডং ও েসম্পউটোতর র্োরণ এর্ং পসরসংখ্যোসনে সর্তিষণ েরো হতয়তছ; 

➢ প্রোপ্ত ফলোফল সোরসণ ও ভলখসচত্র ইেেোসদ আেোতর উপস্থোপন েরো হতয়তছ;  

➢ প্রেতল্পর সর্লেো-দুর্ েলেো-সুতর্োগ এর্ং ঝুঁসে ইেেোসদ সর্তিষণ েরো হতয়তছ; 

প্রবতল্পিেন 

ততরী এিাং 

উপস্থাপন 

 

➢ প্রোপ্ত ফলোফতলর উপর স সি েতর খসড়ো প্রসেতর্দন তেরী েতর আইএ ইসডর সনেট দোসখল েরো হতয়তছ; 

➢ খসড়ো প্রসেতর্দতনর উপর র্র্থোক্রত  ভটেসনেেোল ও সস্টয়োসরং েস টির সুপোসরতশর স সিতে চূড়োন্ত খসড়ো 

প্রসেতর্দন প্রণয়নপূর্ েে ে েশোলোয় উপস্থোপন েরো হতয়তছ; 

➢ ে েশোলো হতে প্রোপ্ত  েো ে/ পরো শ ে/ সুপোসরতশর আতলোতে চূড়োন্ত প্রসেতর্দন প্রণয়ন ও দোসখল েরো 

হতয়তছ; 

➢ চূড়োন্ত প্রসেতর্দন ইংতরসজতে অনুর্োদ েরো হতয়তছ; 
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বচত্র-১: সমীক্ষা নকোর চাট ণ 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমীক্ষা নকো 

(Study Design) 

প্রস্তুবত পি ণ 

 

সমীক্ষা প্রবক্রয়াকরর্ পি ণ সমীক্ষা পবরচালন পি ণ 

তথ্য/উপাি এবি মচবকাং, 

প্রবক্রয়াকরর্ 

েল সাংর্ঠিতকরর্ 

(Team Mobilization) 

মাঠ পয ণাল্পয় প্রশ্নপল্পত্রর  

প্রাক-সাল্প ণ যাচাই 

বিল্পিষর্ 
োবয়ত্ব িেন 

প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরর্ 

প্রাথবমক/পল্পরাক্ষ র্ল্পিষর্ার 

উপকরর্ সাংগ্রহ ও অধ্যয়ন 

খসড়া প্রবতল্পিেন 

চূড়ান্ত খসড়া 

 নমুনার আকার বনর্ ণয় 

প্রশ্নপত্র সহ সকল ডাটা 

ইন্সেুল্পমে প্রর্য়ন 

জাতীয় মসবমনার 

 

প্রশ্নপল্পত্রর মাধ্যল্পম মাঠ 

পয ণাল্পয় তথ্য সাংগ্রহ 

সল্পরজবমল্পন সমীক্ষাস্থল 

পবরেে ণন ও প্রতযক্ষকরর্ 

বনবিড় আল্পলাচনা  

(In-depth discussion)  
চূড়ান্ত প্রবতল্পিেন 

মাঠ পয ণাল্পয়র প্রতযক্ষ 

র্ল্পিষর্াপবরচালনা 

তথ্য সাংগ্রহকাবরর্ল্পর্র  

প্রবেক্ষর্ প্রোন 

এফবজবড (FGD)  

স্থানীয় পয ণাল্পয় 

কম ণোলা  

তথ্য/উপাি যাচাই ও 

মকাবডাং 
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২.২.৮ বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার বনল্পে ণেক/চলক বনি ণাচন: প্রেতল্পর র্েে োন অর্স্থো ও ভূস েোর সতঙ্গ েোর 

নেশো/পসরেল্পনো ের্থো সডসপসপতে র্সণ েে সর্ষয়সমূতহর চলে (Variable) ও সনতদ েশতের (Indicator) এর  োধ্যত  

প্রেতল্পর বনবিড় পবরিীক্ষর্ করা হল্পয়ল্পে। প্রেতল্পর উতেে ও সফলেো অজেতনর  োত্রো সন ের েতর র্োস্তর্োয়ন ভেৌশল ও 

েোর্ েসসসদ্ধর উপর। স ীক্ষোর শেেোর্লী (TOR) পর্ েোতলোচনো েরতল ভদখো র্োয় ভর্ সনতেোক্ত দুইটি পর্ েোতয় মূল্যোয়তনর জন্য 

চলে ব্যর্হোর েরো হতয়তছ।  

 

সোরসণ ২.৩: বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার বনল্পে ণেক/চলক বনি ণাচন 

বনবিড় পবরিীক্ষর্ 

সমীক্ষার  প্রকৃবত  

বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার চলক (Indicators) 

প্রকে িাস্তিায়ল্পনর 

জন্য প্রস্তুবত অিস্থা  

ে)  প্রকল্পের সম্ভািতা যাচাই (Fesibility study) করা হল্পয়ল্পে বক না;  

খ) প্রকে প্রনয়ল্পর্ মকান ত্রুটি বেল/আল্পে কী না (এর ফল্পল িাস্তিায়ল্পন কী কী সমস্যা হল্পে); 

র্) প্রকে পবরচালক বনল্পয়ার্, যবে মেবরল্পত বনল্পয়ার্ করা হয় তল্পি তার কারর্সমূহ, প্রকে পবরচালনার 

মক্ষল্পত্র অথিা সাংবিি বিষল্পয় অব জ্ঞতা এিাং িেবল ইতযাবে; 

 প্রেল্প র্োস্তর্োয়ন 

সংক্রোন্ত ে েেোতের 

মূল্যোয়ন 

ে) র্োৎসসরে ে েপসরেল্পনো ও ক্রয় পসরেল্পনো তেরী েরো হতয়তছ/হতে েী নো; 

খ) ভূবম অবধগ্রহর্ এিাং উন্নয়ন। যবে বিলম্ব হয় তল্পি মকন (প্রস্তাি বেল্পত বিলম্ব হল্পয়ল্পে, মজলা প্রোসল্পকর  

     কায ণালল্পয় বিলম্ব হল্পয়ল্পে অথিা ব্যবক্ত মাবলকানা হল্পল ব্যবক্ত বেল্পত চায় নাই/প্রল্পয়াজনীয় অল্পথ ণর   

     িরাে বেল না ইতযাবে)  

র্)  প্রকল্পের PIC/Steering Committee meeting বডবপবপ অনুযায়ী হল্পে  

     বকনা এিাং আল্পলাচয বিষয় সমূহ, বসিান্ত এিাং মসগুল্পলা িাস্তিায়ন হয় কী না; 

ঘ)  প্রেতল্পর সো সগ্রে অগ্রগসে এর্ং অংগস সিে র্োস্তর্োয়তনর অগ্রগসে (ত ৌেওআসর্থ েে); 

ঙ)  প্রেতল্পর অগ্রগসে পসরেল্পনো অনুর্োয়ী হতল েোর সর্র্রণ এর্ং নো হতলও েোর েোরণ সমূহ; 

চ) অনুল্পমাবেত নকো পয ণাল্পলাচনা, েরপত্র মূল্যায়ন, কৃতকায ণ েরোতার অনুকুল্পল ইসুযকৃত কায ণাল্পেে ও 

তেসাংক্রান্ত বিষয়াবে পয ণাল্পলাচনাপূি ণক কায ণপবরবধল্পত িবর্ ণত কায ণািলী িাস্তিায়ল্পনর বনবমল্পি 

প্রল্পয়াজনীয় পেল্পক্ষপ গ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে বকনা; 

ছ) সনর্ েোসচে দরদোেোতদর ব্যোংে গ্যোরোসি জ ো সদতয় র্থোতেন েো ব্যোংে ভর্থতে আসল/নেল র্োচোই েরো 

হতয়তছ সে নো?   

জ) প্রেতল্পর আওেোয় সম্পোসদে সর্স ন্ন পণ্য/েোর্ ে ও ভসর্ো সংগ্রতহর ভক্ষতত্র সপসপএ -২০০৬ / সপসপআর -

২০০৮অনুসরণ ও প্রসেপোলন েরো হতয়তছ সেনো; 

ঝ)  প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিব ন্ন সমস্যা মযমন অথ ণায়ল্পন বিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ন অথ ণাৎ পণ্য,  

কায ণ ও মসিা ক্রয়/সাংগ্রল্পহর মক্ষল্পত্র বিলম্ব, ব্যিস্থাপনায় দ্যি ণলতা, প্রকল্পের মময়াে ও ব্যয় বৃবি ইতযাবে  

কারর্সহ অন্যান্য বেক বিল্পিষর্, পয ণল্পিক্ষর্ ও   পয ণাল্পলাচনা; 

ঞ) প্রেল্পটির অনুত োসদে সডসপসপ/আরসডসপসপ প্রদি নেশো ও তর্সশতিের স সিতে েোজ গুতলোর 

গুণগে োন এর্ংপসর োণ র্োচোই েরো; 

ট) লগতে  আতছ সেনো, হোঁ হতল, এটি Time bound, input output relation, measureable 

indicator realistic;   

ঠ)  প্রেতল্পর সর্লসদে, দুর্ েলসদে, সুতর্োগওঝুঁসে (SWOT) সর্তিষণ; 

ড)  প্রেতল্পর সম্ভোব্য exit plan আল্পে কী না, হযাঁ হল্পল, এ সম্পল্পকণ পয ণাল্পলাচনা ও মতামত প্রোন;  
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বনবিড় পবরিীক্ষর্ 

সমীক্ষার  প্রকৃবত  

বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার চলক (Indicators) 

প্রেতল্পর র্েে োন 

অগ্রর্বতর অিস্থা  

প্রকে িাস্তিায়ল্পনর ফল্পল ম ৌত অিকাঠাল্পমা ও ল্যাি ততরীর িতণমান অিস্থা 

▪ প্রোসবনক কাম ওয়াকণে  িন পবরকেনা অনুসাল্পর কতটুকু সম্পন্ন হল্পয়ল্পে?  

▪ একাল্পডবমক  িন বনম ণাল্পর্র অগ্রর্বতর অিস্থা; 

▪ ল্যাি ততরীর িতণমান অিস্থা; 

▪ ল্যাি ততরীর জন্য বিব ন্ন ধরল্পর্র যন্ত্রপাবত ও উপকরর্ ক্রল্পয়র অিস্থা ও গুর্র্ত মান; 

▪ িাবষ ণক কম ণ পবরকেনা ততরী কল্পরল্পে বক না এিাং মস মমাতাল্পিক কাজ হল্পয়ল্পে/হল্পে বক না? না হল্পল 

তার কারর্ সমূহ কী কী? 

▪ িাস্তিায়নকাল্পল মকান সমস্যা হল্পয়ল্পে/হল্পে বক না? হল্পল কী কী সমস্যা হল্পে/হল্পয়ল্পে;  

 

উপতর র্সণ েে বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার চলে/সনতদ েশে সংক্রোন্ত েথ্য ও উপোি সঠিে োতর্ সংগ্রহ ও র্র্থোর্র্থ সর্তিষণ 

েতর প্রেল্প র্োস্তর্োয়ন েোর্ েক্রত র অগ্রগসে তুমল ধরা হতয়তছ। এজন্য এেটি আধুসনে  োনসম্মে ও েোর্ েেরী স ীক্ষো পদ্ধসে 

অনুসরণ েরো হতয়তছ। 

 

২.১০ সূচক (Indicators) মমবেক্স: প্রকল্পের উল্পেশ্য, কায ণক্রম এিাং এই সকল কায ণক্রম পবরমাল্পপর জন্য ময সকল 

চলক ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে এিাং এই সকল তথ্য সাংগ্রল্পহর জন্য ময সকল টুলস/উপকরর্ (প্রশ্নপত্র ও র্াইডলাইন) ব্যিহার 

করা হল্পয়ল্পে তা বনল্পনর সারবর্ ২.৪ এ উল্পেখ করা হল্পলা।  

 

সোরসণ ২.৪: বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার সূচক 

উল্পেশ্য কায ণক্রম চলক মিইসলাইন 

ডাটা 

টুলস/উপকরর্ 

(প্রশ্নপত্র ও 

র্াইডলাইন) 

বনবিড় 

পবরিীক্ষর্ 

ডাটা 

উপল্পজলা 

পয ণাল্পয় 

কাবরর্বর স্কুল 

ও কল্পলজ 

প্রবতষ্ঠার 

মাধ্যল্পম 

গ্রামাঞ্চল্পলর 

বেক্ষাথীল্পের 

কাবরর্বর 

বেক্ষার 

সুল্পযার্ সৃবি 

করা 

ক্রয় প্রবক্রয়া  ▪ বিজ্ঞবপ্ত  

▪ মটোর জমা 

▪ মরসপনবসপ মটোর 

▪ মূল্যয়ন প্রবতল্পিেন 

▪ চুবক্ত স্বাক্ষর 

▪ ব্যাাংক গ্যারাবে (যাচাই ) 

  ক্রয় মচকবলি/ 

সল্পরজবমন 

পবরেে ণর্/ 

 েবললাবে 

পয ণাল্পলাচনা 

 

িাস্তিায়ন পয ণায় ▪ নকো অনুযায়ী কাজ হল্পে কী না; 

▪ বিব ন্ন উপকারর্ মটি করা হল্পয়ল্পে 

বক না মযমন- জবম (soil 

test), রড, বসল্পমে, িালু 

ইতযাবে; 

▪ প্রকে কম ণকতণার্ন সাইট ব বজট 

কল্পর কী না এিাং তার প্রবতল্পিেন; 

▪ সাইল্পট প্রল্পয়াজনীয় েবললাবে 

রবক্ষত আল্পে (নকো, ইবিবনয়ার, 

সাইট অবফস); 
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▪ সাইল্পটর মালামাল (রড, বসল্পমে, 

িালু, বচপস, মখায়া ইতযাবে) 

রক্ষর্াল্পিক্ষল্পর্র অিস্থা;  

 

২.৩ প্রকে িাস্তিায়ন এলাকা: “১০০ টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন” েীষ ণক 

প্রকল্পের জন্য বনধ ণাবরত ১০০টি উপল্পজলা ও িাস্তিায়ন এলাকা বনল্পনর সারবন ২.৫ এ মেয়া হল্পলা 
 

সোরসণ ২.৫: প্রেল্প র্োস্তর্োয়ন এলোেো  

মজলা উপল্পজলা মজলা উপল্পজলা মজলা উপল্পজলা 

খুলনা  িটিয়াঘাটা, ডুমুবরয়া, 

পাইকর্াো 

রাজিাড়ী মর্ায়ালন্দ, 

িাবলয়াকাবন্দ 

চাপাইনিাির্ি নাল্পচাল 

বকল্পোরর্ি ইটনা, কুবলয়ারচর, বমঠামইন েবরয়তপুর ম েরর্ি, ডামুডযা পািনা সাঁবথয়া 

ফবরেপুর  াঙ্গা, মিায়ালমাবর, োলথা িবরোল আনর্লঝাড়া, বহজলা বসরাজর্ি োহজােপুর 

িাল্পর্রহাট মাংলা, রামপাল র্াইিান্ধা মর্াবিন্দর্ি, সাঘাটা রাংপুর পীরর্ি 

বসল্পলট বিয়বনিাজার, মর্ালাপর্ি   রাজোহী চারঘাট, তাল্পনার িরগুনা আমতলী 

হবির্ি িাবনয়াচাং, মাধিপুর বেনাজপুর মিাচার্ি, নিাির্ি ম ালা লালল্পমাহন 

মমৌল ীিাজার রাজনর্র, জুবর ময়মনবসাংহ মধািাউড়া, নান্দাইল ঝালকাঠি রাজাপুর 

মর্াপালর্ি কাবেয়াবন, টুবঙ্গপাড়া   পটুয়াখালী র্লাবচপা 

যল্পোর মকেরপুর, মবনরামপুর, োে ণা র্াজীপুর কাপাবেয়া বপল্পরাজপুর নাবজরপুর 

নওর্াঁ পবিতলা, সাপাহার ঢাকা ধামরাই, নিাির্ি িান্দরিন নাইক্ষাংেবড় 

নাল্পটার  গুরুোসপুর, বসাংড়া জামালপুর মাোরর্ি ব্রাম্ক্ক্ষনিাবড়য়া কসিা 

মাগুরা মমাহাম্মপুর, োবলখা মাোরীপুর বেিচর মফর্ী োর্লনাইয়া 

মাবনকর্ি হবররামপুর, বেিালয় মুবন্সর্ি র্জাবরয়া খার্ড়ােবড় বেঘীনালা 

টাঙ্গাইল মর্াপালপুর, নার্রপুর নারায়নর্ি নারায়নর্ি সের লক্ষীপুর রামর্বত 

সাতক্ষীরা কাবলর্ি, শ্যামনর্র নরবসাংবে মিলাল্পিা মনায়াখালী চাটবখল 

চেগ্রাম ফটিকেবড়, রাউজান, সীতাকুে মনত্রল্পকানা দ্যর্ ণাপুর রাঙ্গামাটি কাউখাবল 

নীলফামাবর বডমলা, তসয়েপুর মেরপুর নাবলতািাবড় সুনামর্ি মোয়ারািাজার  

পির্ড় মেিীর্ি, মততুবলয়া িগুড়া দ্যপচাবচয়া চুয়াডাঙ্গা  জীিননর্র 

ঠাকুুঁরর্াও হবরপুর, পীরর্ি জয়পুরহাট আল্পক্কলপুর বঝনাইেহ তেলকুপা  

চাঁেপুর হাজীর্ি, কচুয়া কুবড়গ্রাম নাল্পর্শ্বরী কুবিয়া ম ড়ামারা  

কুবমো িারুড়া, মচৌেগ্রাম, মুরােনর্র লালমবনরহাট কাবলর্ি মমল্পহরপুর মুবজিনর্র 

কক্সিাজার  কুতুিবেয়া, মটকনাফ   নড়াইল কাবলয়া  

 

 

২.৪ নমুনা পিবত ও আকার বনধ ণারর্  

সমীক্ষার কম ণপিবত (Methodology)  

প্রকে এলাকার বনকটিতী উচ্চ বিযালয় ও কল্পলল্পজ িতণমাল্পন পড়াশুনা করল্পে , িয়স ১২ িেল্পরর মিেী এমন বেক্ষাথীল্পের 

সাল্পথ জবরপ কায ণ পবরচালনা করা হল্পয়ল্পে। বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার উল্পেশ্য পূরল্পর্র জন্য পবরমার্র্ত এিাং গুর্র্ত উ য় 

ধরল্পর্র তথ্য প্রাইমারী ও মসল্পকোরী উৎস মথল্পক সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 

 

▪ প্রকল্পের সম্ভাব্য সুবিধাল্প ার্ীল্পের (বেক্ষাথী) সাল্পথ কাঠাল্পমার্ত (Structured) প্রশ্নপল্পত্রর মাধ্যল্পম জবরপ করা হল্পয়ল্পে;  

▪ বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রল্পহর জন্য এফবজবড (FGD), মূল তথ্যোনকারীল্পের সাল্পথ বনবিড় সাক্ষাৎকার 

গ্রহর্ এিাং বিব ন্ন কায ণক্রল্পমর মকস িাবড সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। এোড়া প্রকে সাংবিি বিব ন্ন েবলল েস্তাল্পিজ পয ণল্পিক্ষর্ 

ও বিল্পিষর্ কল্পর প্রকল্পের ক্রয় কায ণক্রম, িরাে এিাং িরাল্পের বিপরীল্পত ব্যয় ইতযাবে বিষল্পয় তথ্য সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে।  
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নমুনা আকার বনধ ণারর্  

 

 

সনসর্ড় পসরর্ীক্ষণ স ীক্ষোয় সনর্ েোসচে নমুনোসমূহ ভর্ন প্রসেসনসর্ত্বমূলে হয় ভসটি সনসিে েরোর জন্য এেটি সর্জ্ঞোনস সিে 

নমুনোর ভেৌশল অনুসরণ েরো হতয়তছ। Statified two stage cluster sampling পদ্ধসেতে sampling সনর্ েোচন েরো 

হতয়তছ। এ পর্ েোতয় ১০০ টি উপতজলো হতে ক্লোস্টোর এর্ং Division ভে strata সহসোতর্ র্রো হতয়তছ। সর্গুতলো Division 

অর্থ েোৎ Stratum ভর্থতে তদর্চয়তনর  োধ্যত  ২৫টি cluster অর্থ েোৎ ভটেসনেেোল স্কুল ও েতলজ সনর্ েোচন েরো হতয়তছ। েোরপর 

সনর্ েোচনকৃে স্কুল/েতলজ ভর্থতে Random Sampling Technique এর  োধ্যত  sample সংগ্রহ েরো হতয়তছ। নমুনোর 
আেোর সনণ েতয় ভর্ সূত্র অনুসরণ েরো হতয়তছ েো সনতে উতেখ েরো হতলো। প্রেতল্পর সম্ভোব্য উপেোরত োগী ও র্েে োতন ৮   

ভর্থতে এইচএসসস ভেসণতে পড়োশুনো েরতছ তাল্পের নমুনোর আেোর সনর্ েোরতণর জন্য সনেসলসখে পসরসংখ্যোসনে সূত্র ব্যর্হোর 

েরো হতয়তছ:  
 

 z2pq  

n = --------------------x df 

  e2 

ভর্খোতন, n = sample size 

p = proportion/probability of success 

q = 1-p, e = precision level  

df= design effect 

Assumptions: 
 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level) 

p = 0.5এিাংq =1-p, অতএিq = 0.5 

e = 0.04 (precision level = 4%, at 95% confidence level) 

df= ১.৫ 
 

(১.৯৬)
2
x ০.৫ x ০.৫ 

n = -------------------------------x ১.৫ 

 (০.০৪)
2
 

 

     n=৯০০ 

সুেরোং নমুনোর আেোর, n = ৯০০ বনধ ণারর্ েরো হতয়তছ। 
 

অতএি সাংবিি প্রকে ভর্থতে ভ োট ৯০০ জন সম্ভোব্য উপেোরত োগীর Random Sampling Technique এর মাধ্যল্পম 

সনর্ েোচন েতর সোক্ষোৎেোর গ্রহণ েরো হতয়তছ। 



25 c„ôv 

 

১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত)প্রকল্পের জবরপ কাল্পজর জন্য বনি ণাবচত মকন্দ্র/উপল্পজলা সমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঢাকা  িবরোল  খুলনা রাজোহী  

িাাংলাল্পেে  

বি ার্ 

রাংপুর বসল্পলট চট্টগ্রাম ময়মনবসাংহ 

মজলা  

মজলা              উপল্পজলা  

▪ িবরোল       আনর্লঝাড়া   

▪ ঝালকাঠি-     রাজাপুর 

▪ ফবরেপুর             াঙ্গা  

▪ মর্াপালর্ি         টুবঙ্গপাড়া  

▪ মাবনকর্ি          বেিালয় 

▪ টাঙ্গাইল             মর্াপালপুর 

▪ ঢাকা                 ধামরাই  

▪ নারায়নর্ি      নারায়নর্ি সের 

মজলা                   উপল্পজলা  

মজলা              উপল্পজলা  

▪ রাজোহী         চারঘাট 

▪ নাল্পটার          গুরুোসপুর 

▪ বসরাজর্ি      োহাজােপুর 

মজলা              উপল্পজলা  

▪ িাল্পর্রহাট      রামপাল 

▪ যল্পোর         মকেিপুর 

▪ খুলনা           পাইকর্াো 

▪ সাতক্ষীরা      কাবলর্ি 

মজলা              উপল্পজলা  

▪ হবির্ি         মাধিপুর 

▪ বসল্পলট         মর্ালাপর্ি 

মজলা              উপল্পজলা  

▪ বেনাজপুর       নিাির্ি 

▪ র্াইিান্ধা       মর্াবিন্ধর্ি 

▪ রাংপুর            পীরর্ি 

মজলা              উপল্পজলা  

▪ চেগ্রাম        সীতাকুে 

▪ রাঙ্গামাটি    কাউখালী 

▪ কুবমো         মচৌেগ্রাম 

মজলা              উপল্পজলা  

▪ ময়মনবসাংহ    মাধিপুর 

▪ মনত্রল্পকানা        দ্যর্ ণাপুর 

▪ মমাট বনধ ণাবরত উপল্পজলা-২৫ 

▪ প্রবত উপল্পজলায়/মকল্পন্দ্র স্যম্পল-৩৬ 
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২.৫ তথ্য সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্ পিবত;  

 

২.৫.১ তথ্য সাংগ্রহকারী বনল্পয়ার্ ও প্রবেক্ষর্: বনসর্ড় পসরর্ীক্ষণ স ীক্ষোর েথ্য ও উপোতির  োন সনয়ন্ত্রতণর লতক্ষে সঠিে 

েথ্য সংগ্রহ,  োঠ পর্ েোতয় েথ্য র্োচোই, প্রসেটি প্রশ্নপতত্রর আলোদো আইসড নম্বর প্রদোন, ভেোসডং ও এসি েরোতনোর উতেতে েথ্য 

সংগ্রহেোরী, সুপোর োইজোর, ভেোডোর, ডোটো এসি অপতরটর ইেেোসদ সনতয়োগ েরো হতয়তছ। সনতয়োতগর ভক্ষতত্র ভর্ সর্ষয়সমূহ 

সর্তর্চনো েরো হতয়তছ েো’হতলো: সশক্ষোগে ভর্োগ্যেো, স জোেীয় েোতজর অস জ্ঞেো, েথ্য ও উপোি সংগ্রতহ অস জ্ঞেো, 

ভেআইআই ও এফসজসড পসরচোলনোর ভক্ষতত্র অস জ্ঞেো ইেেোসদ। ভ োট ২০ জন েথ্য সংগ্রহেোসর (তছতল-১২ এর্ং ভ তয়-৮ 

জন), ৫ জন সুপোর োইজোর, ৪ জন ভেোডোর ও ২ জন ডোটো এসি অপতরটর সনতয়োগ েরো হতয়তছ। েথ্য সংগ্রহেোসরতদর ২ 

সদন হোতে েলত  প্রসশক্ষণ এর্ং অর্ েতর্লো সফল্ড সপ্র-তটসিং েরো হতয়তছ। প্রসশক্ষতণর স য় আইএ ইসডর  হোপসরচোলে ও 

পসরচোলে উপসস্থে ভর্থতে প্রেতল্পর সর্স ন্ন সদে এর্ং সনসর্ড় পসরর্ীক্ষণ স ীক্ষোর গুরুত্ব তুতল র্তরন। সুপোর োইজোর ও KII 

ও FGD ফযাবসবলল্পটটরল্পের আতরো অর্ েতর্লো প্রসশক্ষতণর ব্যর্স্থো েরো হতয়তছ।  

 

২.৫.২ প্রশ্নপল্পত্রর প্রাক-সাল্প ণ যাচাই (Field pre-testing of Questionnaire): েথ্য সংগ্রহেোরীগণ সমজাতীয় 

তথ্য/উপোি দ্বোরো খসড়ো প্রশ্নপত্র পূরণ েরো হতয়তছ। এতক্ষতত্র েোতদর র্ভল-ত্রুটি ঘটনোস্থতলই সচসিে েতর ত্রুটিমুক্ত োতর্ প্রশ্নপত্র 

পূরতণর প্রসশক্ষণ ভদয়ো ছোড়োও সে োতর্ র্ভল এড়োতে র্ো ভ োেোতর্লো েরতে হয় ভস বিষল্পয় পরো শ ে প্রদোন েরো হতয়তছ। 

অেঃপর পূরণকৃে প্রশ্নপতত্রর আতলোতে খসড়ো প্রশ্নপতত্রর ত্রুটি ও দুর্ েলেো সংতশোর্ন েরো হতয়তছ। সংতশোসর্ে প্রশ্নপতত্রর 

সোহোতে েথ্য/উপোি সংগ্রহ েরো হতয়তছ। 
 

২.৫.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহর্: সনর্ েোসরে প্রশ্নপতত্রর সোহোতে উিরদোেোগতণর সোক্ষোৎেোর গ্রহণ েরো হতয়তছ। প্রশ্নপতত্রই উির 

সলসপর্দ্ধ েরো হতয়তছ এর্ং ভেোন ভেোন ভক্ষতত্র পৃর্থে েোগজ ব্যর্হোর েরো হতয়তছ। প্রেল্প এলোেো সতরজস তন পসরদশ েন, 

সনসর্ড়আতলোচনো, এফসজসড ইেেোসদর জন্য সাংবিি ভচেসলস্ট/গোইডলোইন অনুসরণ েরো হতয়তছ।  

 

২.৫.৪ গুর্র্ত (Qualitative) তথ্য-উপাি সাংগ্রহ পিবত 
 

প্রকল্পের অগ্রর্বত র্ ীর াল্পি উপলবির জন্য গুর্র্ত তথ্য সাংগ্রহ ও বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। ময পিবত অনুসরর্ কল্পর গুর্র্ত 

তথ্য-উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে তা বননরুপ: 

 

▪ মফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (FGD); 

▪ মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার (KII);  

▪ মকসিাবড; 
 

২.৫.৪.১ মফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (এফবজবড) : ১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন 

(বিল্পেষ সাংল্পোবধত) েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনকটিতী উচ্চ বিযালয় ও কল্পলজসমূল্পহর বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ এফসজসড’র 

 োধ্যত  প্রেতল্পর “তটেসনেেোল স্কুল ও েতলজ” সম্পতেে র্োরণো, েোসরগসর সশক্ষো গ্রহতণ আগ্রহ, সশক্ষো ভশতষ েী েরতে আগ্রহী 

এর্ং  সর্ষ্যে পসরেল্পনো ইেেোসদ সর্ষয় সনতয় আতলোচনো েরো হতয়তছ। প্রসেটি এফসজসডতে ৮-১০ জন সশক্ষোর্থী অংশগ্রহণ 

েতরন। মমাট ২৫ টি এফসজসড’র আতয়োজন েরো হতয়তছ এর  তধ্য ১২ টি ভছতলতদর সোতর্থ এর্ং ১৩ টি ভ তয়তদর সোতর্থ।  

 

২.৫.৪.২ মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ বনবিড় আল্পলাচনা (মকআইআই): “১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল 

ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত)” েীষ ণক প্রেল্প র্োস্তর্োয়তন পূণ ে র্ো আংসশে দোসয়ত্ব প্রোপ্ত ে েেেেো, প্রেতল্পর 

অংশীজন, EED‘র সনর্ েোহী প্রতেৌশলী, স্থোনীয় জনপ্রসেসনসর্, সশক্ষোসর্দ, স োজতসর্ে, অস  োর্ে প্রমূখ ব্যসক্তর্তগ ের সোতর্থ 

সনসর্ড় আতলোচনোর  োধ্যত  েথ্য সংগ্রহ েরো হতয়তছ। ভর্ সেল সর্ষয় সনতয় আতলোচনো হতয়তছ েোহতলো: প্রেল্প র্োস্তোর্োয়নেোতল 

র্োর্াঁসমূহ, সে োতর্ র্োর্াঁসমূহ জয় েরো হতয়তছ, আগো ী সম্ভোব্য ঝুঁসে এর্ং সে োতর্ ঝুঁসে ভ োেোসর্লো েরো র্োয়, এলোেোর 

সশক্ষোর্থীরো েোসরগসর সশক্ষোয় আগ্রহী হতর্ সেনো ইেেোসদ।  সর্ েত োট ৩২ টি মকআইআই েরো হতয়তছ।  
 

 

২.৫.৪.৩ মকসিাবড: প্রকল্পের ম ৌত অিকাঠাল্পমা বনম ণার্, কাল্পজর গুর্র্তমান, বিব ন্ন মালামাল রক্ষর্াল্পিক্ষর্, সাইট অবফস, 

সাইট অবফল্পস প্রল্পকৌেলী ও বডজাইন ড্রইাং এিাং ভূবম অবধগ্রহল্পর্ সমস্যা ইতযাবে বিল্পিচনায় ৩ টি মকসিাবড সাংগ্রহ করা 

হল্পয়ল্পে। 
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২.৫.৫ বনম ণার্ সাইট পবরেে ণন: বনম ণার্ কাল্পজর জন্য ২৫ টি সাইট পবরেে ণন করা হল্পয়ল্পে এিাং ময বিষয় সমূহ মেখা 

হল্পয়ল্পে এিাং সাইট মথল্পক ময সকল তথ্য উপাি ও নমুনা সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে তা হল্পলা:  

 

▪ ঠিকাোরল্পের সাল্পথ চুবক্ত পত্র 

▪ চুবক্ত অনুযায়ী জনিল বনল্পয়ার্;  

▪ অনুল্পমাবেত নকঁো-architectural, structural, electrical, plumbing, mechanical, firefighting. 

▪ Soil test “report” dimensions of building, room, beam, column, reinforcement, slab, etc. 

▪ Stock registrar for goods (electrical items, furniture, laboratory instruments, raw 

materials, etc.) 

▪ Test reports on materials: brick, aggregate, cement, sand, reinforcement, concrete, mix 

design of concrete, slump test, etc. 
 

২.৬ সমীক্ষা ও উপাল্পির মান বনয়ন্ত্রর্ (Quality Control):  োঠ পর্ েোতয় েথ্য সংগ্রতহর স য় সুপোর োইজোরর্র্ প্রসেটি 

প্রশ্নপত্র, গোইডলোইন ও ভচেসলস্ট ঠিে ে পূরণ েরো হতয়তছ সেনো েো পরীক্ষো েতর ভদতখতছন। তদর্চয়তনর  োধ্যত  ৫% 

প্রশ্নপত্র পূরল্পর্র পর পরই যাচাই েরো হতয়তছ। প্রশ্নপত্র পূরল্পর্ মকান প্রকার র্ভল-ত্রুটি মেখা মর্ল্পল তা স োর্োতনর জন্য পদতক্ষপ 

গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। এোড়া, প্রবতটি প্রশ্নপতত্র আলোদো আইসড নম্বর প্রদোন, ভেোসডং এর্ং এসি েরো হতয়তছ। 

 

২.৭ তথ্য ও উপাি বিল্পিষর্ পিবত: সনসর্ড় পসরর্ীক্ষণ স ীক্ষোয় সনসদ েি সংখ্যে সনতদশ েে সমূতহর সোতর্থ সঙ্গসে ভরতখ 

প্রোপ্ত েতথ্যর input-output framework এ ন োতর্ স্তর সর্ন্যোস েরো হতয়তছ ভর্ন েতথ্যর পসরসংখ্যোণগে সর্তিষণ 

সঠিে োতর্ সম্পন্ন হয়। প্রোপ্ত েথ্য সমূহ SPSS সফটওয়েোর ও MS Excel ডোটোতর্স  এর সোহোতে এসি েরো হতয়তছ এর্ং 

র্র্থোর্র্থ পসরসংখ্যোন পদ্ধসের  োধ্যত  েথ্য সর্তিষণ েরো হতয়তছ। এছোড়ো র্র্থোর্র্থ Tabulation-এর সোহোতে প্রসক্রয়োকৃে 

উপোি ও ফলোফল সোরসণ, মলখবচত্র ও চোট ে আেোতর উপস্থোপন এর্ং প্রসেতর্দতনর র্র্থোস্থোতন ব্যর্হোর েরো হল্পয়ল্পে। 

 

২.৮ তথ্য ও উপাি বিল্পিষর্ পবরকেনা 

 

সাংখ্যার্ত তথ্য-উপাি বিল্পিষর্: সাংখ্যার্ত তথ্য-উপাি বিল্পিষল্পর্ প্রধানত ইউবন- যাবরল্পয়ট, িাই- যাবরল্পয়ট বিল্পিষর্ পিবত 

ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। প্রবতটি ধাল্পপ বিল্পেষ পবরসাংখ্যান মকৌেল ব্যিহার কল্পর তথ্য-উপাি বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। মূলত ময 

সি পবরসাংখ্যান টুলস তথ্য-উপাি বিল্পিষল্পর্ ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে তা বননরুপ: 
 

 

নবমনাল এিাং অবড ণনাল চলক বিল্পিষল্পর্- 

▪ বেল্পকাল্পয়বন্স বডবিবিউেন (র্নসাংখ্যা বনল্পিেন) গ্রাফ ও বচল্পত্রর মাধ্যল্পম উপস্থাপন (সাংখ্যা, অনুপাত ও েতকরা); 

▪ পবরসাংখ্যান (বমবডয়ান, মমাড ইতযাবে); 

▪ ক্রস মটব্যযল্পলেন; 

▪ হাইল্পপাবথবসস মটবিাং (প্রল্পয়াজল্পন); 
 

কবেবনউয়াস ম বরল্পয়িল  
 

▪ পবরসাংখ্যান (র্ড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসবড, ম বরল্পয়ন্স, েতকরা ইতযাবে); 

▪ সবচত্র উপস্থাপন; 

▪ কনবফল্পডন্স ইোরল্প ল (প্রল্পয়াজল্পন); 

▪ হাইল্পপাবথবসস মটবিাং (প্রল্পয়াজল্পন); 

 

গুর্র্ত তথ্য-উপাি বিল্পিষর্: 
 

▪ তথ্য-উপাি সাংগ্রহ; 

▪ তথ্য-উপাি মক ধারর্ায় বিন্যস্ত করা হল্পয়ল্পে; 

▪ একটি ধারর্ার সাল্পথ অন্যল্পের সম্পকণ ও সম্পকণ বনধ ণারর্ ; 

▪ সাংল্পযার্ বিকে ব্যাখ্যা; 

▪ প্রবতল্পিেল্পন প্রাপ্ত তথ্য-উপাি ব্যিহার; 
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২.৯ গুর্র্ত তথ্য বিল্পিষল্পর্র ধাপসমূহ: “১০০ টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন” 

েীষ ণক প্রকল্পের তথ্য ও উপািসমূহ বিব ন্ন ধাল্পপ বিল্পিষল্পর্র করা হল্পয়ল্পে বনল্পনর সারবর্ ৩.৬ এ মেয়া হল্পলা:   

 

সারবর্ ২.৬ গুর্র্ত তথ্য বিল্পিষল্পর্র ধাপ 

 

ধাপ ধাপ কাজ 

১ উপাি সাংগ্রহ বনি ণাবচত ব্যবক্তল্পক সাক্ষাৎকাল্পরর মাধ্যল্পম উপাি সাংগ্রহ করা। উপাি সাংগ্রল্পহর পিবত হল্পয়ল্পে মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার, েলীয় আল্পলাচনা (এফবজবড) ও বনবিড় সাক্ষাৎকার করা হল্পয়ল্পে 

২ বিপ্ট প্রস্তুতকরর্ সাংগৃহীত উপাি বিস্তাবরত মলখা বিপ্ট আকাল্পর রুপান্তবরত হল্পয়ল্পে। 

৩ অাংেগুল্পলা বচবিতকরর্ 

ও বনধ ণারর্ 

র্ল্পিষর্ার লক্ষয ও উল্পেশ্যািবল র্ল্পিষর্ার প্রশ্নািবলর সাল্পথ প্রাসবঙ্গক াল্পি বিব ন্ন অাংল্পে বচবিত 

কল্পর বলবখত বিপ্ট পাঠ করা ও বিল্পিষর্ করা হল্পয়ল্পে। 

৪ মকাবডাং, এবডটিাং বনধ ণাবরত অাংেসমূল্পহর মসল্পটর মাধ্যল্পম মকাবডাংও এবডটিাং সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। 

৫ পুনবি ণল্পিচনা নতুন ফলাফল খু ুঁল্পজ পাওয়া ও বনধ ণাবরত অাংেসমূল্পহর মপ্রবক্ষল্পত বিপ্টগুল্পলা পয ণাল্পলাবচত হল্পয়ল্পে। 

৬ পুনরায় মকাড করা  পয ণাল্পলাবচত বিপ্টগুল্পলাল্পত মতামত থাকল্পল মকাডগুল্পলা আিার মেখা হল্পয়ল্পে। নতুন ফলাফল্পলর 

মপ্রবক্ষল্পত মকাবডাং ও এবডটিাং সাংল্পোবধত করা হল্পয়ল্পে।  

৭ র্র্না  গুর্র্ত উপাি র্র্না অনুসরর্ কল্পর পুনরায় মকাড করা হল্পয়ল্পে। 

৮ হাইরাবকণকযাল মশ্রবন 

পিবত সৃবি করা  

মূল েল্পলর সেস্যর্ল্পনর বচন্তা ািনা মাধ্যবমক বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম এরুপ মকাবডাং পিবত ততবর করা 

হল্পয়ল্পে। এ পিবতর প্রল্পয়ার্ বিব ন্ন মশ্রবর্র মল্পধ্য সম্পকণ খু ুঁল্পজ পাওয়ার মক্ষল্পত্র িড় সুল্পযার্ সৃবি কল্পর। 

৯ মমল্পমা ততবর যখন মতামত ধারর্াসমূহ পাওয়া যাল্পি, এগুল্পলা ধারর্া বহসাল্পি মলখার জন্য অবতবরক্ত উপাি বহল্পসল্পি 

বিল্পিষর্ করার জন্য স্মারকগুল্পলা অন্তর্ভ ণক্ত করা হল্পয়ল্পে। 

১০ সম্পকণ পরীক্ষর্ উপাি 

প্রেে ণন 

সম্পকণ পরীক্ষর্ প্রবক্রয়া একটি মমবেল্পক্সর আওতায় আনা হল্পয়ল্পে, যা বকনা মেখায় বক াল্পি বিব ন্ন 

ধারর্াসমূহ সাংযুক্ত হয় অথিা হল্পত পাল্পর; মকান ফলাফলগুল্পলা মকান কারল্পর্র সাল্পথ যুক্ত। 

১১ ফলাফল প্রবতস্থাপন 

বিশুবিকরর্ 

কম ণোলার শুিতা পরীক্ষর্, প্রাসবঙ্গক প্রবক্রয়ার অাংেীজন ও ব্যবক্তিল্পর্ ণর সাল্পথ বমটিাং এর মাধ্যল্পম 

ফলাফল্পলর তিধতা বনরুপর্ করা হল্পয়ল্পে।  

১২ উপসাংহাল্পর উপনীত 

হওয়া 

গুর্র্ত উপাি বিল্পিষর্ মথল্পক উপসাংহার টানা হল্পয়ল্পে এ বিষয় মল্পন মরল্পখ ‘তথ্যাবে কতটা 

বিশ্বাসল্পযাগ্য আর বিশুি বেল্পলা’ ‘র্ল্পিষর্া প্রশ্নমালার উিল্পরর বিবৃবত মথল্পক   হল্পয়ল্পে’ অথিা 

‘মসগুল্পলা কতটা স্বতস্ফুতণ’। 
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২.১০ কম ণপবরকেনা: বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা কাজটি চুসক্ত অনুর্োর্ী সম্পোদতনর পর হতে প্রোরসম্ভে প্রসেতর্দন ভপশ 

েরো পর্ েন্ত পরো শ েে প্রসেষ্ঠোন েসেপয় গুরুত্বপূণ ে েোজ শুরু র্ো সম্পোদন েতরতছ, ভর্ নঃ ে. পরামে ণকল্পের দোসয়ত্ব র্িন, খ. 

প্রকে সাংবিি বিব ন্ন প্রকার দসললোসদ/উপেরণ সংগ্রহ ও পর্ েোতলোচনো, গ. নমুনোয়ন পদ্ধসের মাধ্যল্পম sample population 

সনণীে হতয়তছ, এর্ং ঘ. প্রোরসম্ভে প্রসেতর্দন (Inception Report) প্রণয়ন ও উপস্থাপন েরো হতয়তছ। প্রোরসম্ভে প্রসেতর্দন 

ভটেসনেেোল ও সস্টয়োসরং েস টির অনুত োদনক্রত   োঠ পর্ েোতয় েথ্য সংগ্রহ েতর পুন:রোয় ভটেসনেেোল ও সস্টয়োসরং েস টির 

েোতছ উপস্থোপন েরো হতয়তছ। এতদর অনুত োদতনর পর জোেীয় ে েশোলোয় উপস্থোপন েরো হতয়তছ। জোেীয় ে েশোলোয় 

উপস্থোপতনর পর আর্োর ভটেসনেেোল েস টিতে উপস্থোপন েরো হয়। ভটেসনেেোল েস টির অনুত োদন ক্রত  পুন:রোয় সস্টয়োসরং 

েস টিতে উপস্থোপন েরো হতয়তছ। এই সেল েোতজর পসরেল্পনো (Work plan) বনল্পনর ছতে ভদখোতনো হল। 

 

বনবিড় পবরিীক্ষর্ কায ণক্রল্পমর সময়ব বিক কম ণপবরকেনা েক  
 

# বিষয় কায ণক্রল্পমর সময় (মাস ব বিক) ২০১৯-২০২০  

  জানুয়াবর মফব্রয়ারী মাচ ণ এবপ্রল মম-

জুন 

১ স ীক্ষো পসরেল্পনো ও পরো শ েে দতলর সদস্যতদর  তধ্য 

দোসয়ত্ব র্িন 

                 

২ খসড়ো প্রশ্নপত্র তেরী ও ইনতসপশন সরতপোট ে প্রণয়ন                  

৩ মটকবনকযাল কবমটি কর্তণক ইনল্পসপেন বরল্পপাল্পট ণর উপর 

সুপাবরে প্রোন 

                 

৪ বিয়াবরাং কবমটি কর্তণক ইনল্পসপেন বরল্পপাট ণ অনুল্পমােন                  

৫ েথ্য সংগ্রহেোসর সনতয়োগ ও প্রসশক্ষণ                  

৬ ২৫ টি বনম ণার্ সাইল্পট মাঠ পয ণাল্পয় সল্পরজবমন পয ণল্পিক্ষর্ 

ও মাঠ পয ণাল্পয় উপাি সাংগ্রহ 

                 

৭ উপাি সাংগ্রহ কায ণক্রল্পমর তোরবক                  

৮ KII &FGD পবরচালনা করা                  

৯ স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা পবরচালনা করা                  

১০ সাংগৃহীত উপাি সম্পােনা                  

১১ ডাটা এবি ও যাচাইকরর্                  

১২ মটব্যল্পলেন সম্পন্ন                  

১৩ ডাটা বিল্পিষর্                  

১৪ মটকবনকযাল কবমটিল্পত ১  খসড়া প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন ও 

োবখল 

                 

১৫ খসড়া প্রবতল্পিেন মটকবনকযাল কবমটি কর্তণক 

পয ণাল্পলাচনা  

          

 

       

১৬  বিয়াবরাং কবমটি কর্তণক প্রথম খসড়া প্রবতল্পিেন 

অনুল্পমােন 

                 

১৭ জাতীয় পয ণাল্পয়র মসবমনাল্পর  চূড়োন্ত খসড়া প্রবতল্পিেন 

উপস্থাপন ও মতামত সাংগ্রহ 

                 

১৮ মসবমনাল্পরর মতামল্পতর ব বিল্পত মটকবনকযাল কবমটিল্পত 

চূড়ান্ত খসড়া প্রবতল্পিেন োবখল ও পয ণাল্পলাচনা 

                 

১৯ চূড়ান্ত খসড়া প্রবতল্পিেন বিয়াবরাং কবমটির মাধ্যল্পম 

অনুল্পমােন  

                 

২০  বিয়াবরাং কবমটির মতামল্পতর ব বিল্পত খসড়া 

প্রবতল্পিেন চূড়ান্তকরর্ ও প্রবতল্পিেন িাাংলা ও 

ইাংল্পরবজল্পত োবখল  
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র্ততীয় অধ্যায়  

সমীক্ষার মাধ্যল্পম সাংগৃহীত তথ্য, উপাি ও ফলাফল বিল্পিষর্   

 

বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার মাধ্যল্পম সাংগৃহীত তথ্য, উপাি ও ফলাফল্পলর বিল্পিষর্ বনল্পন বিেে াল্পি আল্পলাচনা করা হল্পলা।  

 

৩. প্রকল্পের অগ্রর্বত : ”১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত)” 

েীষ ণক প্রকল্পের অঙ্গসমূহ চারটি  াল্পর্  ার্ করা হল্পয়ল্পে, মযমন: প্রবতটি স্কুল ও কল্পলজ স্থাপল্পন ন্যযনতম ১.৫ একর ভূবম 

অবধগ্রহর্ ও ভূবম উন্নয়ন; বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তল্পরর মাধ্যল্পম ১০০ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর ম ৌত ও বনম ণার্ 

সম্পােন; প্রবতটি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর ৪টি মেড, ল্যাি ও ওয়াকণেল্পপর যন্ত্রপাবত ও প্রল্পয়াজনীয় আসিািপত্র ক্রয় ও 

সরিরাহ; ১০০ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর বেক্ষা কায ণক্রম পবরচালনার জন্য ৬৪০০ টি স্থায়ী পে সৃজন এিাং 

আউটল্পসাবস ণাং এর মাধ্যল্পম কায ণ সম্পােল্পনর জন্য বিব ন্ন পল্পে ৪০০ টি জনিল পে সৃবিল্পত সহায়তা; এই সকল অঙ্গসমূহ 

হল্পত বিব ন্ন ধরল্পর্র তথ্য ও উপাি বিল্পিষর্ ও পয ণাল্পলাচনা কল্পর প্রকল্পের অগ্রর্বত বনল্পন আল্পলাচনা করা হল্পলা: 
 

৩.১. প্রকে িাস্তিায়নকাল: প্রকে কায ণালয় মথল্পক প্রাপ্ত তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, প্রকেটি ১৯ জানুয়ারী ২০১৪ 

সাল্পল অনুল্পমােন হয় এিাং বডবপবপ অনুসাল্পর প্রকেটির িাস্তিায়নকাল বেল জানুয়ারী ২০১৪ মথল্পক জুন ২০১৬ সাল পয ণন্ত। 

প্রকেটি ২৮ জানুয়ারী ২০১৬ সাল্পল সাংল্পোবধত (১ম) অনুল্পমাবেত হয় এিাং িাস্তিায়নকাল ২.৫ িের (৩০ মাস) বৃবি কল্পর 

জানুয়ারী ২০১৪ মথল্পক বডল্পসম্বর ২০১৮ সাল পয ণন্ত বনধ ণারর্ করা হয় এিাং বিল্পেষ সাংল্পোবধত বডবপবপ (ব্যয বৃবি ব্যবতল্পরল্পক 

মময়াে বৃবি) মময়ােকাল ২ িের (২৪ মাস) সময় বৃবি কল্পর জানুয়ারী ২০১৪ মথল্পক বডল্পসম্বর ২০২১ সাল পয ণন্ত বনধ ণারর্ কল্পর 

অনুল্পমােন করা হয়। এল্পক্ষল্পত্র প্রথম মময়াল্পে ৮০% সময় বৃবি করা হয় এিাং ২য় মময়াল্পে ৭৮%। ক্রমপুবিত সময় বৃবি 

মপল্পয়ল্পে ২২০% (মূল বডবপবপ’র সাল্পথ মমাট সময় বৃবির তুলনা করা হল্পয়ল্পে), সারবর্ ১.২।  

৩.২ প্রকল্পের সাংল্পোবধত অনুল্পমাবেত ব্যয়: মূল বডবপবপল্পত ১০০ টি টিএসবসর প্রকে এর জন্য মমাট প্রাক্কবলত ব্যয় ধরা 

হল্পয়ল্পে ৯২৪০৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রথম সাংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রাক্কবলত ব্যয় ধরা হল্পয়ল্পে ২২৮১৬৯.০০ লক্ষ টাকা। যা মূল 

বডবপবপ’র প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র মচল্পয় ১৪৬.৯৩% মিেী। পুন:রায় বিল্পেষ সাংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রাক্কবলত ব্যয় ধরা হল্পয়ল্পে 

২৩৩৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা। যা মূল বডবপবপ’র প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র মচল্পয় ১৫২.৭৭% মিেী এিাং সাংল্পোবধত বডবপবপ’মর মচল্পয় 

২.৩৭% মিেী। উল্পেখ্য, প্রকেটির সকল ব্যয়ই বজওবি সাংস্থান করল্পি, সারবর্ ১.৩।  

৩.২.১ ব্যয় বৃবির কারর্সমূহ: মূল বডবপবপল্পত ভূবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য প্রাক্কবলত ব্যয় বেল ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। িাস্তল্পি 

ভূবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য মমাট খরচ হয় ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা, অথ ণাৎ ৮৯০০ লক্ষ টাকা মিেী প্রল্পয়াজন হল্পয়ল্পে যা মূল 

বডবপবপ’র ২.১৯ গুর্। উল্পেখ্য বির্ত ২১ মসল্পপ্টম্বর ২০১৭ িাাংলাল্পেে সরকার ভূবম অবধগ্রহল্পর্র খরচ বিগুর্ বৃবি কল্পর। এর 

ফল্পল ভূবমর মূল্য বৃবি ও ব্যয় বৃবির পায়। মূল বডবপবপ’মত স্কুল্পলর জন্য ময পবরমার্ Space এর সাংস্থান রাখা হল্পয়বেল তা’ 

স্কুল পবরচালনায় পয ণাপ্ত না হওয়ায় বিয়াবরাং কবমটির বনল্পে ণেনা মমাতাল্পিক নতুন আবকণল্পটকচারাল প্লান ততরী করা হল্পয়ল্পে। 

প্লাবনাং কবমেল্পনর বনল্পে ণেনা মমাতাল্পিক Standard Space Provision রাখায় বনম ণার্ ব্যয় বৃবি মপল্পয়ল্পে। মূল বডবপবপল্পত 

জনিল্পলর জন্য প্রাক্কবলত ব্যয় বেল ৮৯.০৮ লক্ষ টাকা এিাং সাংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র সাংস্থান রাখা হয় ১৫৪.৩২৯ লক্ষ 

টাকা। উপ ণযুক্ত কারল্পর্ প্রকল্পের ব্যয় বৃবি পায়।  

 

৩.৩ বডবপবপ সাংল্পোধন: প্রকেটির মময়াে ও ব্যয় বৃবিসহ একিার মাত্র সাংল্পোধন করা হয়। তল্পি ২০১৭ সাল্পল ভূবম 

অবধগ্রহন ব্যয় বৃবি কল্পর সরকাল্পরর নতুন সাকুণলার জারী হওয়ায় এ খাল্পত প্রকে ব্যয় বৃবি পাওয়ায় প্রকেটির বিল্পেষ 

সাংল্পোধনও করা হয় একিার। তাোড়া ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পরল্পক প্রকেটির মময়াে বিতীয়িার বৃবি করা হয় । 

৩.৩.১ বডবপবপ সাংল্পোধল্পনর কারর্সমূহ:  

ক. ভূবম অবধগ্রহর্: মূল বডবপবপ’মত ভূবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য প্রাক্কবলত ব্যয় বেল ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। বডবপবপ প্রথম 

সাংল্পোধল্পর্র  পূল্পি ণ মমাট ২৪ টি উপল্পজলার জবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য র্ড় ব্যয় হল্পয়ল্পে প্রায় ১১০.০০ লক্ষ টাকা। এই তল্পথ্যর 

ব বিল্পত ১০০টি টিএসবস’র জবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য ১১০০০.০০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন করা হয়। পুন:রায়, বডবপবপ বিল্পেষ 
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সাংল্পোধল্পর্র পূল্পি ণ ৮৬ টি টিএসবস’র ভূবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য ১০৯৭২.৭১ লক্ষ টাকা পবরল্পোধ করা হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের আল্পরা 

১৪ টি টিএসবস’র জবম অবধগ্রহল্পর্র প্রল্পয়াজন বকন্তু অিবেি আল্পে ২৭.০০ লক্ষ টাকা। অপরবেল্পক সরকার ২১ মসল্পপ্টম্বর ২০১৭ 

ভূবম অবধগ্রহল্পর্র খরচ বিগুর্ বৃবি কল্পরল্পে (ঐ সমল্পয়)। সুতরাাং জবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য আল্পরা ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকার প্রল্পয়াজন 

মেখা মেয়। ফল্পল ভূবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য মমাট খরচ হয় ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা যা মূল বডবপবপ’র ২.১৯ গুর্ এিাং সাংল্পোবধত 

বডবপবপ’র ১.৫ গুর্।  

খ. বনম ণার্ খাল্পত অবতবরক্ত ব্যয় বৃবি: মূল বডবপবপ’মত স্কুল্পলর জন্য ময পবরমার্ Space এর সাংস্থান রাখা হল্পয়বেল তা’ 

স্কুল পবরচালনায় পয ণাপ্ত না হওয়ায় বিয়াবরাং কবমটির বনল্পে ণেনা মমাতাল্পিক নতুন আবকণল্পটকচারাল প্লান ততরী করা হল্পয়ল্পে। 

প্লাবনাং কবমেল্পনর বনল্পে ণেনা মমাতাল্পিক Standard Space Provision রাখার ফল্পল বনম ণার্ খাল্পত প্রকে ব্যয় বৃবি পায়।   

র্. জনিল খাল্পত ব্যয় বৃবি:  মূল বডবপবপল্পত ১২ জন কম ণকতণার বনল্পয়াল্পর্র Provision যারা মূল প্রকে িাস্তিায়ল্পন কাজ 

করল্পি। সরকার, সরকাবর কম ণকতণা ও কম ণচারীল্পের জন্য নতুন মপ-মেল মঘাষনা কল্পরল্পে যা ১ জুলাই ২০১৫ মথল্পক কায ণকর হল্পয়ল্পে। 

অন্যবেল্পক প্রকে িাস্তিায়ল্পর্র জন্য অবতবরক্ত সমল্পয়র প্রল্পয়াজন হল্পি। সুতরাাং মূল বডবপবপল্পত জনিল্পলর জন্য প্রাক্কবলত ব্যয় বেল 

৮৯.০৮ লক্ষ টাকা এিাং সাংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র সাংস্থান রাখা হয় ১৫৪.৩২৯ লক্ষ টাকা।  

ঘ নতুন নতুন মেড অন্তর্ভ ণক্ত: প্রযুবক্তর অগ্রর্বত সামল্পনর বেনগুল্পলাল্পত আরও মির্িান হল্পি, মস বিল্পিচনায় কাবরর্বর বেক্ষায় 

নতুন নতুন মেড অন্তর্ভক্ত করা হল্পয়ল্পে। মূল বডবপবপল্পত Market responsive ২৫টি মেড মকাস ণ এিাং ৭২ টি সট ণ মেবনাং মকাস ণ 

আরবডবপবপল্পত অন্তর্ভক্ত করা হল্পয়ল্পে।  

ঙ. এোড়া আল্পরা ময সকল কারল্পর্ প্রকল্পের মময়াে বৃবির প্রস্তাি করা হল্পয়ল্পে তার মযৌবক্তকতা:  
 

▪ আঞ্চবলক সমস্যার কারল্পর্ ভূবম বনধ ণারল্পনর, ভূবম অবধগ্রহর্ প্রবক্রয়া সময় সাল্পপক্ষ বিধায় এ মক্ষল্পত্র সময় মক্ষপন 

হল্পয়ল্পে। ফল্পল বনম ণার্ কাজ শুরু করল্পত মেরী হল্পয়ল্পে। 

▪ ১০০টি উপল্পজলায় বনি ণাবচত ভূবমর Soil Test কল্পর মস অনুযায়ী িাকচারাল বডজাইন কল্পর মটোর আহিান করতঃ 

কায ণাল্পেে প্রোল্পন সময় মিেী মলল্পর্ল্পে। 

▪ হঠাৎ কল্পর বনম ণার্ সামগ্রীর ব্যয় বৃবি পাওয়ায় ফল্পল কাল্পজর িথ র্বত ও বৃবির মমৌসুম বনবে ণি সমল্পয়র আল্পর্ শুরু 

হওয়ায় িাস্তিায়ল্পন মিেী সমল্পয়র প্রল্পয়াজন হল্পে। 

 

চ. ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পরল্পক মময়াে বৃবির মযৌবক্তকতা: 

▪ ভূবম বনি ণাচন ও অবধগ্রহল্পর্র মক্ষল্পত্র েীঘ ণ সূবত্রতার কারল্পর্ বনম ণার্ কাজ শুরু করল্পত মেরী হওয়ায় প্রকল্পের মময়াে 

বৃবি করা প্রল্পয়াজন হয়।  

▪ মযল্পহতু বনম ণার্ কাজ প্রাথবমক পয ণাল্পয় রল্পয়ল্পে মসল্পহতু প্রকল্পের ব্যয় বক পবরমার্ বৃবি পাল্পি/বক আল্পলাল্পক বৃবি 

পাল্পি, আল্পেৌ বৃবি পাল্পি বকনা তা এ মূহুল্পতণ বনধ ণারর্ করা সম্ভি নয়।  

▪ ১০০টি উপল্পজলায় বনি ণাবচত ভূবমর Soil Test কল্পর মস অনুযায়ী িাকচারাল বডজাইন কল্পর মটোর আহিান করতঃ 

কায ণাল্পেে প্রোল্পন সময় মিেী মলল্পর্ল্পে। 
 

মস জন্য ব্যয় বৃবি ব্যবতল্পরল্পক প্রকল্পের মময়াে বৃবির প্রস্তাি করা হয়। 

 

৩.৪ অথ ণিেরব বিক িরাে, োড় ও ব্যয়: তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, প্রকেটি ১৯ জানুয়ারী ২০১৪ সাল্পল অনুল্পমােন 

হয়। সুতরাাং ২০১৩-২০১৪ অথ ণিেল্পর আরএবডবপ’র সাংস্থান বেল না। ২০১৪-২০১৫ অথ ণিেল্পর আরএবডবপবপ’র সাংস্থান মথল্পক 

১০০% অথ ণ োড় মেয়া হল্পয়ল্পে বকন্তু খরচ হল্পয়ল্পে ৫৩.৪৩%। আিার ২০১৫-২০১৬ অথ ণিেল্পর আরএবডবপবপ’র সাংস্থান মথল্পক 

৭৫% অথ ণ োড় মেয়া হল্পয়ল্পে বকন্তু খরচ হল্পয়ল্পে ৭৫% এর ৯৫.৮৫%। অনুরুপ াল্পি ২০১৬-২০১৭ অথ ণিেল্পর আরএবডবপবপ’র 

সাংস্থান মথল্পক ৮৯.৪৯% অথ ণ োড় মেয়া হল্পয়ল্পে এিাং খরচ হল্পয়ল্পে ৮৯.৪৯% এর ৪৯.৯৯%। ২০১৭-২০১৮ অথ ণিেল্পর 

আরএবডবপবপ’র সাংস্থান মথল্পক ৮৩.২০% অথ ণ োড় মেয়া হল্পয়ল্পে এিাং খরচ হল্পয়ল্পে ৮৩.২০% এর ৮১.১৪%। ২০১৮-২০১৯ 

অথ ণিেল্পর আরএবডবপবপ’র সাংস্থান মথল্পক ৫০% অথ ণ োড় মেয়া হল্পয়ল্পে বকন্তু খরচ হল্পয়ল্পে ৫০% এর ৭০.৩৬%। তথ্য মথল্পক 

মেখা যায় ময, মকান িেরই োল্পড়র সমপবরমার্ টাকা খরচ হয়বন। অন্যবেল্পক ২০১৬-২০১৭ অথ ণিেল্পর আরএবডবপবপ’র সাংস্থান 
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মথল্পক ৫০% অথ ণ োড় মেয়া হল্পয়ল্পে বকন্তু খরচ হল্পয়ল্পে ৫০% এর ৭০.৩৬% অথ ণাৎ মাত্র ৩৫% প্রকৃত ব্যয় হল্পয়ল্পে। এখাল্পন 

উল্পেখ্য, প্রকৃত ব্যয় িের ব বিক বিল্পিচনা করা হল্পয়ল্পে।  

 

সারবর্ ৩.১ অথ ণ িের ব বিক বডবপবপ’র সাংস্থান, িরাে, অথ ণোড় ও িাস্তিায়ন অিস্থা    (লক্ষ টাকা) 

অথ ণ িের বডবপবপ সাংস্থান এবডবপ/ 

আরএবডবপ িরাে 

অথ ণ োড় (%) প্রকৃত ব্যয় (%) 

২০১৩-২০১৪ ১০.০০ - - - 

২০১৪-২০১৫ ৩১১.৪৮ ৬৫০০.০০/৫৮৩.০০ ৫৮৩.০০ (১০০%) ৩১১.৪৮ (৫৩.৪৩%) 

২০১৫-২০১৬ ৪৪০৫.৮৯ ১৪৯৫৭.০০/৬১২৯.০০ ৪৫৯৬.৭৫ (৭৫%) ৪৪০৫.৮৯ (৯৫.৮৫%) 

২০১৬-২০১৭ ৫৫২৭.৪২ ২৮৭৩৪.০০/১১৪২১.০০ ১০২২০.৫০ (৮৯.৪৯%) ৫১০০.৮৩ (৪৯.৯৯%) 

২০১৭-২০১৮ ৪৩২০৫.০০ ৪৩২০৫.০০/২৫০০০.০০ ২০৮০১.০০ (৮৩.২০%) ১৬৮৭৭.৩৯ (৮১.১৪%) 

২০১৮-২০১৯ ১৮০১১৯.৫৩৯ ২৪৫২৬.০০/ ০০.০০ ১২২৬৩.০০ (৫০%) ৮৬২৯.১৮ (৭০.৩৬%) 

(মসল্পপ্টম্বর,২০১৮ পয ণন্ত) 

২০১৯-

২০২০(এপ্রপ্রল) 

 ৩৫০০০.০০/২৪২৪৫.০০  ২৪২৪৫.০০(৬৯%) ১৯২৪৬.৬৭ (৮০%) 

সি ণল্পমাট : ২৩৩৫৬৯.৩৩০   ৬৯৮০৪.৫৫ (ম াট প্রকল্প 

ব্যয়য়র ৩০%) 
 

এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত ক্রমপুবিত ব্যয় ৬৯৮০৪.৫৫ লক্ষ টাকা (মমাট প্রকে ব্যল্পয়র ৩০%) এিাং িাস্তি অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে ৪৫%।  

তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, প্রকেটি িাস্তিায়ন মময়াল্পের ৬িের ৪ মাস সময় অবতক্রান্ত হল্পয়ল্পে। এ বিল্পিচনায় প্রকেটি 

একটি অতযন্ত ধীরর্বতসম্পন্ন প্রকে বহসাল্পি পবরর্বনত করা মযল্পত পাল্পর।  
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৩.৪.১ ব্যল্পয়র অগ্রর্বত কম হওয়ার কারর্সমূহ: ১০০টি উপল্পজলায় ১(এক)টি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন 

প্রকেটির শুরুল্পতই ভূবমর মূল্য বৃবি র্র্পূতণ বি াল্পর্র মরট বসবডউল পবরিতণন, বেক্ষা কায ণক্রম উচ্চ মাধ্যবমক পয ণন্ত উন্নীতকরর্ 

আন্তণজাবতক িযাোড ণ অনুযায়ী পাঠোন করার জন্য স্কুল্পলর Space বৃবি ইতযাবে কারল্পর্ সাংল্পোধল্পনর প্রল্পয়াজন হয়। প্রকেটি 

সাংল্পোধল্পনর প্রস্তাি ২৮.০৬.২০১৬ তাবরল্পখ একল্পনক কর্তণক অনুল্পমাবেত হয়। সাংল্পোধল্পনর পুল্পি ণ সকল অাংল্পর্র ব্যয় করা 

সম্ভি হয়বন। অথ ণ িের ব বিক বির্ত চার িেল্পরর ব্যল্পয়র পবরমার্ যথাক্রল্পম ২%, ৪%, ১১% এিাং ২২%। উল্পেখ্য,  িতণমান 

২০১৯-২০২০ অথ ণ িেল্পরর মম ২০২০ পয ণন্ত ক্রমপুবিত আবথ ণক ব্যয় ৩০%। উপল্পজলা পয ণাল্পয় ১০০টি ভূবম বনি ণাচন, অবধগ্রহর্, 

সল্পয়ল মটি, িাকচারাল বডজাইন, আবকণল্পটকচারাল বডজাইন প্রর্য়ন পূি ণক মটোর আহিান কল্পর কাজ শুরু করল্পত সময় মিেী 

মলল্পর্ল্পে।  

 

৩.৫ অঙ্গ ব বিক িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রর্বত (এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত)  

 

৩.৫.১ িাস্তি অগ্রর্বত 

৩.৫.১.১ ভূবম অবধগ্রহর্ ও হস্তান্তর বিষয়ক অগ্রর্বত 

 

▪ এবপ্রল,২০২০ পয ণন্ত সি ণল্পমাট ৯৯টি ভূবম অবধগ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে, তল্পি  আনর্লঝরা উপল্পজলায় মূল্য বনধ ণারল্পর্ জটিলতা 

সৃবি হওয়ায় এখনও ব্যল্পঝ পাওয়া যায়বন। অিবেি ১টি নারায়নর্ি সের উপল্পজলায় বিকে জবম বনি ণাচল্পনর কাজ 

চলমান রল্পয়ল্পে। প্রকল্পের কায ণক্রম শুরু হয় জুন, ২০১৪ মথল্পক মূলত এ িের মকান ভূবম অবধগ্রহর্ করা হয়বন। ৯৯টি 

ভূবম অবধগ্রহর্ করা হয় ২০১৫ সাল মথল্পক ২০১৯ পয ণন্ত যথাক্রল্পম ১৮,৩৮,২৪,১৫ ও ৪টি। মূলত ৯০% ভূবম অবধগ্রহল্পর্ 

সময় মলল্পর্ল্পে ৪ িের (মলখবচত্র-৩.২)। 

 

▪ বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তরল্পক জবম হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পে- ৯৮ টি । প্রকল্পের ভূবম অবধগ্রহর্ কল্পর মূলত ২০১৫ হল্পত 

২০১৮ পয ণন্ত বতন িেল্পর  প্রায় ৯০ % ভূবম হস্তান্তর করা হয় । ২০১৫ সাল মথল্পক ২০২০ পয ণন্ত যথাক্রল্পম ৫, ৩০, ৩০, 

২২, ৭ এিাং ০৪ টি ভূবম বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তরল্পক হস্তান্তর করা (মলখবচত্র-৩.২) । মূলত ভূবম অবধগ্রহর্ কল্পর 

হস্তান্তর করল্পত র্ল্পড় ৬ মাস সময় মলল্পর্ল্পে। তল্পি বিব ন্ন জটিলতায় কল্পয়কটি মক্ষল্পত্র সময় আরও মিেী মলল্পর্ল্পে। 

মহামারী কল্পরানার জন্য অবধগ্রহর্কৃত অিবেি ১ টি োর্লনাইয়া টিএসবস’র জবম ইইবড মক হস্তান্তর করল্পত মেরী 

হল্পে।  
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লেখরিত্র ৩.২: ভূরম অরিগ্রহণ ও হস্তান্তরিি রিত্র
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৩.৫.১.২ ভূবম হস্তান্তর ও কায ণাল্পেে প্রোন: বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তরল্পক জবম হস্তান্তর করার পর পূতণ ও বনম ণার্ কাল্পজর 

কায ণাল্পেে বেল্পত সময় মলল্পর্ল্পে প্রায় র্ল্পড় এক িের। বিব ন্ন জটিলতায় কল্পয়কটি মক্ষল্পত্র আরও মিেী সময় মলল্পর্ল্পে। মূলত: 

বনম ণার্ কাল্পজর কায ণাল্পেে মেওয়া েরু হয় ২০১৭ সাল মথল্পক। ২০১৭ সাল মথল্পক ২০২০ পয ণন্ত কায ণাল্পেে মেওয়া যথাক্রল্পম ৩৫, 

৩১, ২০ এিাং ৫ টি (মলখবচত্র ৩.৩)। তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, ২০১৫ সাল্পল ৫টি জবম হস্তান্তর করা হয় এিাং ১টি 

জবমর জন্য কায ণাল্পেে প্রোন করা হয়। ২০১৬ সাল্পল ৩০ টি জবম হস্তান্তর করা হয় বকন্তু ২০১৬ সাল্পল মকান কায ণাল্পেে প্রোন 

করা হয়বন। ২০১৫ সাল্পলর ৪টি জবমর ২০১৬ সাল্পলও কায ণাল্পেে প্রোন করা সম্ভি হয়বন। এল্পথল্পক প্রতীয়মান হয় ময, জবম 

হস্তান্তর মথল্পক শুরু কল্পর কায ণাল্পেে প্রোন পয ণন্ত প্রায় ১ িের সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে।   

৩.৫.১.৩ পূতণ ও বনম ণার্ কাল্পজর অগ্রর্বত:  প্রল্পকৌেল অবধেপ্তরল্পক জবম হস্তান্তবরত ৯৮ টি ভূবমর মল্পধ্য ৯২ টিল্পত  

মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ বনম ণাল্পর্র কাজ চলমান রল্পয়ল্পে এিাং সম্প্রবত ৪ টি টিএসবস’র বনম ণার্ কাল্পজর কায ণাল্পেে মেওয়া 

হল্পয়ল্পে এিাং ২টি টিএসবসর মটোর প্রবক্রয়াধীন। ঝালকাঠি মজলার রাজাপুর উপল্পজলায় ১টি টিএসবস‘র চলমান কাজ  েীঘ ণবেন 

মামলা জবনত কাজ িন্ধ বেল তল্পি সম্প্রবত মামলা বনেবি হল্পয়ল্পে। তল্পি মহামারী কল্পরানার জন্য এখল্পনা কাজ শুরু করা 

সম্ভি হয়বন।  ম ৌত কাল্পজর অগ্রর্বত বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, ১৯টি টিএসবস’র অগ্রর্বত ৭০-৮০%, ৯টির ৬০-৬৯%, ২ 

টির ৫০-৫৯%, ৭টির ৪০-৪৯%, ১৪টি টির ৩০-৩৯%, ১২ টির ২০-২৯%, ১৫টি টির ১০-১৯%, ১১টির ৫-৯% এিাং ৩টির 

০-৪%। উল্পেখ্য, প্রকতপল্পক্ষ, ৫০% এর অবধক ম ৌত অগ্রর্বত সম্পন্ন টিএসস‘র সাংখ্যা ৩০ টি  (৩২.৬%) এিাং ৫০ % এর 

বনল্পচ ম ৌত অগ্রর্বতর টি এস বস সাংখ্যা ৬২ টি (৬৭.৩%) (মলখবচত্র ৩.৪)। 
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৩.৫.১.৪ প্রকল্পের ১০০টি টিএসবসর িতণমান অগ্রর্বতর অিস্থা: এবপ্রল,২০২০ পয ণন্ত সি ণল্পমাট ৯৯টি ভূবম অবধগ্রহর্ 

করা হল্পয়ল্পে। বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তরল্পক জবম হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পে- ৯৮ টি । প্রায় ৯১ টি টিএসবসর কায ণাল্পেে প্রোন করা 

হল্পয়ল্পে। এই সকল টিএসবসর বিব ন্ন তথ্য ও উপাি মযমন: ভূবম অবধগ্রহর্, হস্তান্তর, কায ণাল্পেে প্রোন এিাং অগ্রর্বতর বচত্র 

পবরবেি ৩ এ উল্পেখ করা হল্পলা।  

 

৩.৫.১.৫ পূতণ ও বনম ণার্ কাল্পজর অগ্রর্বত কম হওয়ার কারর্  

 

▪ বিব ন্ন জটিলতার েোরতণ ভূস  সনি ণাচন ও ভূস  অসর্গ্রহণ প্রসক্রয়োয় অল্পনক স য় মলল্পর্ল্পে (প্রায় মেড় িের) 

▪ জবম হস্তান্তর মথল্পক কায ণাল্পেে প্রোল্পন সময় মলল্পর্ল্পে প্রায় এক মথল্পক মেড় িের  

▪ কল্পয়কটি স্থাল্পন বনচু জবমল্পত পাবন থাকায় সল্পয়ল মটি করল্পত বিলম্ব হল্পয়ল্পে এিাং কল্পয়কটিল্পত বর-মটোর কল্পর 

কায ণাল্পেে প্রোল্পন বিলম্ব  

▪ অল্পনক স্থাল্পন বনচু জবম বনি ণাচন করায় ভূবম উন্নয়ল্পন সময় মিেী লাল্পর্, সন েোণ েোজ শুরু েরতে ভদরী হয় 

▪ ১৫টি ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান একাবধক টিএসবস‘র (২-৯টি পয ণন্ত) বনম ণার্ কাজ পাওয়ায় তাল্পের অ যন্তবরর্ অথ ণ সাংকট 

(সম্ভিত), জনিল সাংকট এিাং বনমার্ ণ সামগ্রী সময়মত সরিরাহ না থাকায় বনম ণার্ কাল্পজর র্বত খুিই মন্থর (ম ৌত 

অগ্রর্বত ৭%-৩৫% মাত্র, যবেও কাজ সমাবপ্তর মময়াে প্রায় মক্ষল্পত্রই মেষ হল্পয়াল্পে।)  

▪ সল্পয়ল মটি জটিলতায় ২টি স্থাল্পন (সালথা ও মিলাল্পিা  উপল্পজলা)  সন েোণ েোজ শুরু েরতে বিলবম্বত হতয়তছ, 

▪ কল্পয়কটি স্থাল্পন তিদ্যযবতক তার অপসারল্পর্ সন েোণ েোজ বিলবম্বত হমে, 

▪ ঝালকাঠি মজলার রাজাপুর উপল্পজলায় মামলা জবনত কারল্পর্ বনম ণান কাজ িন্ধ আল্পে। 

 

৩.৫.২ আলথযক অগ্রগলতর লচত্র: প্রকল্পের বিব ন্ন অল্পঙ্গর ব্যয় িরাে (মকাটি টাকা) বনল্পনর বচত্র ৩.৫ এ মেয়া হল্পলা। তথ্য 

বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, প্রকল্পের মমাট ব্যয় িরাল্পের প্রায় বতন-চতুথ ণাাংে (৭১%) সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে বনম ণার্ ও পূতণ 

কাল্পজর জন্য। অপরবেল্পক মমাট িরাল্পের প্রায় এক-চতুথ ণাাংে (২১%) সাংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে সম্পে সাংগ্রহ মযমন: র্াড়ী ক্রয়, 

কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজর জন্য আসিাি পত্র এিাং ল্যাল্পির যন্ত্রপাবত ক্রল্পয়র জন্য ইতযাবে। ১০০ টি টিএসবসর জন্য জবম ক্রয় 

িািে খরচ িরাে রাখা হল্পয়ল্পে মমাট িরাে ব্যল্পয়র ৭% এিাং রাজস্ব খাল্পত ব্যয় িরাল্পের পবরমান ৪%।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.54(৪%) 490.03(২১%)

164.00(৭%)1664.13(৭১%)

রিত্র ৩.৫: প্রকরেি অংগ রিরিক ব্যয় বিাদ্দ(লকাটি টাকা)

িাজস্ব খাত

সম্পে সংগ্রহ

ভূরম আরিগ্রহে

রেম যাণ ও পূতয
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৩.৫.২.১ বিব ন্ন অল্পঙ্গর িতণমান ২০১৯-২০২০ আবথ ণক িেল্পরর লক্ষযমাত্রা ও অজণন 
 

 

২০১৯-২০২০ অথ ণিেল্পরর িরাে ৩৫০০০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব : ২৫২ লক্ষ টাকা মূলধন: ৩৪৭৪৮ লক্ষ টাকা ) এিাং 

সাংল্পোবধত এবডবপ িরাে ২৪২৪৫.০০ লক্ষ টাকা (প্রস্তাবিত) (রাজস্ব : ৯৪.৫০ লক্ষ টাকা মূলধন: ২৪১৫০.৫০ লক্ষ টাকা)। 

এবপ্রল, ২০২০ পয ণন্ত অথ ণ োড় ২৪২৪৫.০০ লক্ষ টাকা এিাং অথ ণ োল্পড়র বিপরীল্পত ব্যয় ১৮৪৯৫.৪৪ লক্ষ টাকা (োল্পড়র 

বিপরীল্পত ব্যয় ৭৬%)। এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত ক্রমপুবিত ব্যয়: ৬৯০.৫৩৩৩ মকাটি টাকা (মমাট প্রকল্পের িরাল্পের ৩০%)। 

প্রেল্পটির অনুত োসদে অঙ্গ ও অঙ্গস সিে সর্স্তোসরে ব্যয় সর্ োজন সনতের সোরসণ ৩.২ ভে ভদয়ো হল- 
 

 

সারবর্ ৩.২: অঙ্গ ব বিক িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রর্বত  
 

বিিরর্ ও পবরমার্ প্রাক্কবলত  

ব্যয় 

জুন ২০১৯ পয ণন্ত অজণন িতণমান িেল্পরর লক্ষযমাত্রা 

িের ২০১৯-২০২০ 

িতণমান িেল্পরর এবপ্রল  

পয ণন্ত ২০২০ পয ণন্ত অগ্রর্বত 

এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত 

অগ্রর্বত 

আবথ ণক িাস্তি (%) আবথ ণক িাস্তি 

(%) 

আবথ ণক িাস্তি 

(%) 

আবথ ণক িাস্তি 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) রাজস্ব খাত 

১) কমণকতণাল্পের মুল মিতন ৬ জন ১০০,০০০ ৪৯.৪৫০ ৪৯.৪৫% ১৬.০০ ১৬% ৯.৩৬ ৫৯% ৫৮.৮১ ৫৯% 

২)  াতাবে           

বেক্ষা  াতা ৬ জন ২,০০০ ০.৩৮০ ১৯.০০% ০.২০ ১০% ০.১০ ৪৮% ০.৪৮ ২৪% 

িাবড়  াড়া ৬ জন ৩৫.০০০ ২৩.১৫০ ৬৬.১৪% ৮.০০ ২৩% ৪.৬৯ ৫৯% ২৭.৮৪ ৮০% 

বচবকৎসা  াতা ৬ জন ৩.০২৪ ১.২৫০ ৪১.৩৪% ০.৫০ ১৭% ০.২৭ ৫৪% ১.৫২ ৫০% 

উৎসি  াতা ৬ জন ৭.৩০৫ ৭.৭২০ ১০৫.৬৮% ৩.০০ ৪১% ০.৮৩ ২৮% ৮.৫৫ ১১৭% 

শ্রাবন্ত ও বিল্পনােন  াতা ৬ জন ২.০০০ ০.৩৪০ ১৭.০০% ০.৪৫ ২৩% ০.৪১ ৯২% ০.৭৫ ৩৮% 

অন্যান্য  াতা ৬ জন ৫.০০০ ৪.৫৪০ ৯০.৮০% ১.৭৫ ৩৫% ০.৭২ ৪১% ৫.২৬ ১.৫% 

উপ-মমাট:  াতা ৫৪.৩২৯ ৩৭.৩৮০ ৬৮.৮০% ১৩.৯০ ২৬% ৭.০১ ৫০% ৪৪.৩৯ ৮২% 

মমাট-৪৭০০: মিতন ও  াতাবে ১৫৪.৩২৯ ৮৬.৮৩০ ৫৬.২৬% ২৯.৯০ ১৯% ১৬.৩৭ ৫৫% ১০৩.২০ ৬৭% 

খ) ৪৮০০ সরিরাহ ও মসিা 

মতল ও লুবব্রল্পকে LS ২৫.০০০ ১৪.৪৫০ ৫৭.৬২% ৮.০০ ৩২% ১.৯১ ২৫% ১৬.৩৯ ৬৬% 

মিেনারী LS ৩০৩.০০০ ১০.৫৭০ ৩.৪৯% ৭.২৫ ২% ১.৬৮ ২৩% ১২.২৫ ৪% 

িই LS ৫০০.০০ ০.২৪০ ০.০৫ ০.০৫ ০% ০.০৮ ১৫% ০.৩২ ০% 

প্রবেক্ষর্ দ্রিাবে LS ৫০০.০০ ০.০০০ ০.০০ ০.০০ ০% ০.০০  ০.০০ ০ 

পরাম ণেক বফ LS ২০.০০০ ১১.২৯০ ৫৬.৪৫ ০.০০ ০% ০.০০  ১১.২৯ ৫৬% 

৪৮৯৯-আউট মসাবস ণাং LS ৫০.০০০ ৪৪.১৫০ ৮৮.৩০ ১৬ ৩২% ৭.৫৬ ৪৭% ৫১.৭১ ১০৩% 

৪৮৯৯- আনুসাাংবর্ক LS ১৯৫.০০০ ৩৩.২০০ ১৭.০৩ ৩২৩৫ ১৭% ৭.৯৩ ২৫% ৪১.১৩ ২১% 

উপ-মমাট (৪৮০০) ১৫৯৩.০০০ ১১.৯৩০ ৭.১৫% ৬৪.১০ ৪% ১৯.১৬ ৩০% ১৩৩.০৯ ৮% 

র্) রক্ষর্াল্পিক্ষন ও মমরামত LS ৬.০০০ ৪.৮৭০ ৮১.১৭% ১.০০ ১৭% ০.৬৪ ৬৪% ৫.৫১ ৯২% 

উপ-মমাট (৪৯০০) ৬.০০০ ৪.৮৭০ ৮১.১৭% ১.০০ ১৭% ০.৬৪ ৬৪% ৫.৫১ ৯২% 

রাজস্ব (১)খাল্পতর মমাট ১৭৫৩.৩২৯ ২০৫.৬৩০ ১১.৭৩% ৯৫.০০ ৫% ৩৬.১৭ ৩৮% ২৪১.৮০ ১৪% 

২) মূলধর্ী খাত:         

ক) ৬৮০০: যানিাহন যন্ত্রপাবত ও আসিািপত্র         

১) র্াবড় ক্রয় ২টি ১২৫.০০০ ১১৮.৭৪০ ৯৪.৯৯% ০.০০  ০.০০  ১১৮.৭৪ ৯৫% 

২) যন্ত্রপাবত ক্রয় ( যাট ও 

বসব  সহ) 

LS ৪০০৩৬.০০০ ১৩.২০০ ০.০৩% ০.০০  ০.০০  ১৩.২০ ০% 

৩) আসিাি ক্রয় LS ৮৮৪২.০০০ ৬.৭২০ ০.০৮% ৫০.০০ ১% ০.০০    

উপ-মমাট (৬৮০০) ৪৯০০৩.০০০ ১৩৮.৬৬০ ০.২৮% ৫০.০০ ০% ০.০০ ০% ১৩৮.৬৬ ০% 

ভূবম ক্রয় ও অবধগ্রহর্ ১.৫ একর 

প্রবতটি 

১৬৪০০.০০০ ১৪২০৪.৯৬০ ৮৬.৬২% ১৫৬৫.৫৭ ১০% ১৫৬৫.৫৬ ১০০% ১৫৭৭০.৫২ ৯৬% 

উপ-মমাট (৫৮০০) ১৬৪০০.০০০ ১৪২০৪.৯৬০ ৮৬.৬২% ১৫৬৫.৫৭ ১০% ১৫৬৫.৫৬ ১০০% ১৫৭৭০.৫২ ৯৬% 

র্) ৭০০: অনািাবসক  িন বনম ণান 

ভূবম উন্নয়ন ১.৫ একর 

প্রবতটি 

২৪১৩.০০০  

 

 

 

৩৬,০০৮.৬৪০ 

 

 

 

 

২১.৬৪% 

 

 

 

 

২২৫৩৪.৪৩ 

 

 

 

 

১৪% 

 

 

 

 

১৬৮৯৩.৭০ 

 

 

 

 

৭৫% 

 

 

 

 

৫২৯০২.৩৪ 

 

 

 

 

৩২% 

প্রসােবনক, বেক্ষা িন ও 

মমরামত  িন বনম ণার্ 

 ১৫৬,১০০.০০০ 

সীমানা প্রাচীর বনম ণার্ ৪৩১০০ বম ৫৪০০.০০০ 

অ যন্তরীন রাস্তা বনম ণার্ ১৯১০০ ১,০০০.০০০ 

পাবন সরিরাল্পহর পাইপ 

স্থাপন 

LS ১,৫০০.০০০ 

উপ-মমাট (৫৮০০) ১৬৬,৪১৩.০০০ ৩৬,০০৮.০০

০ 

২১.৬৪% ২২৫৩৪.৪৩ ১৪% ১৬৮৯৩.৭০ ৭৫% ৫২৯০২.৩৪ ৩২% 

মূলধর্ী খাল্পতর (২) উপল্পমাট ২৩১.৮১৬.০০০ ৫০,৩৫২.২৬০  ২৪১৫০.০০ ১০% ১৮৪৫৯.২৭ ৭৬% ৬৮৮১১.৫৩ ৩০% 

প্রকল্পের সি ণল্পমাট ব্যয় ২৩৩৫৬৯.৩২৯ ৫০৫৫৭.৮৯০ ২২% ২৪২৪৫.০০ ১০% ১৮৪৯৫.৪৪ ৭৬% ৬৯০৫৩.৩৩ ৩০% 
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অঙ্গ ব বিক িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রর্বতর তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময রাজস্ব খাল্পত মমাট ১৭৫৩.৩২৯ 

লক্ষয টাকা। এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত আব্থ ণক ও িাস্তি অগ্রর্বত ২৪১.৮০ লক্ষযমাত্রা, যা মমাট িরাল্পের ১৪%। রাজস্ব খাল্পতর 

মল্পধ্য উল্পেখল্পযাগ্য উপ-খাত হল্পলা: মিতন,  াতাবে, সরিরাহ মসিা ও মমরামত। সরিরাহ মসিা খাল্পত মমাট িরাে ১৫৯৩.০০ 

লক্ষয টাকা, িাস্তল্পি এই খাল্পত ব্যয় হল্পয়ল্পে মাত্র ৮%।  অপরবেল্পক মূলধনী খাল্পতর মল্পধ্য ৩টি  উপ-খাত মযমন: যানিাহন 

যন্ত্রপাবত ও আসিািপত্র, ভূবম অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ন এিাং ম ৌতকাজ। মূলধনীখাল্পত মমাট িরাে   ২৩১.৮১৬.০০ লক্ষ টাকা 

এর বিপরীল্পত ব্যয় হল্পয়ল্পে ৬৮৮১১.৫৩ লক্ষ টাকা, িরাল্পের বিপরীল্পত ব্যয় ৩০%। এই খাল্পতর বিব ন্ন উপ-খাল্পত ব্যয় হল্পয়ল্পে 

যথাক্রল্পম:  যানিাহন যন্ত্রপাবত ও আসিািপত্র (০%), ভূবম অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ন (৯৬%) এিাং ম ৌতকাজ (৩২%)। সুতরাাং 

এপ্রিল ২০২০ পর্ যন্ত ক্রমপুপ্রিত ব্যয় : ৬৯০.৫৩৩৩ ক োটি টো ো (কমোট ি ল্পের বরোল্পের ৩০%) বোস্তব অগ্রগপ্রত ৪৫% 

(কলখপ্রিত্র ৩.৬)। 

 

 

৩.৫.২.২ সরিরাহ ও মসিা খাত বপবেল্পয় পড়ার কারর্সমূহ: মসিা খাল্পতর বকছু মালামাল আল্পে যা ১০০ টি টিএসবস 

স্থাপন করার পর প্রল্পয়াজন হল্পি মযমন: িই, মিেনাবর, প্রবেক্ষর্ দ্রব্যাবে ইতযাবে। মযল্পহতু বনম ণার্ কাজ মেষ হয়বন তাই এই 

সকল মালামাল ক্রয় করা শুরু করা যায়বন। ফল্পল এই খাত বপবেল্পয় আল্পে।  

৩.৫.২.৩ মূলধর্ী খাত কম অগ্রর্বতর কারর্সমূহ: মূলধর্ী খাল্পতর আওতায় যানিাহন, যন্ত্রপাবত ও আসিািপত্র ক্রয় 

িািে খরচ বপবেল্পয় আল্পে এর কারর্ ১০০ টি টিএসবস বনম ণান কাজ মেষ করার পর যন্ত্রপাবত ও আসিািপত্র ক্রয় করা হল্পি। 

বনম ণার্ কাজ এখল্পনা মেষ হয়বন তাই ক্রয় প্রবক্রয়াও শুরু করা হয়বন, ফল্পল এই খাত বপবেল্পয় আল্পে। অপরবেল্পক ম ৌত কাল্পজর 

অগ্রর্বত মাত্র ৪৫%। ম ৌত কাল্পজর কম অগ্রর্বতর কারর্সমূহ: ভূবম অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ল্পন জটিলতা, মটোর প্রবক্রয়ায় সময় 

মক্ষপন, ২িার মটোর করা হল্পয়ল্পে, প্রাকৃবতক দ্যল্পয ণার্, ঠিকাোরল্পের Proactiveness এর অ াি। ফল্পল ম ৌত কাজ পবরকেনা 

অনুযায়ী অগ্রর্বত হয়বন।  

 

  

১৭৫৩.৩২৯ ২৪১.৮ ১৪.০০%

১৬৪০০. ১৫৭৭০.৫২

৯৬.০০%

১৬৬,৪১৩.০০০

৫২৯০২.৩৪

৩২.০০%

প্রোক্কসলে 

ব্যয় 

প্রকৃে ব্যয় শেেরো 

(%)

প্রোক্কসলে 

ব্যয় 

প্রকৃে ব্যয় শেেরো 

(%)

প্রোক্কসলে 

ব্যয় 

প্রকৃে ব্যয় শেেরো 

(%)

রোজস্ব খোে মূলর্নী খোে-ভূস  উন্নয়ন মূলর্নী খোে-ভ ৌে

প
সর
 
োণ

/স
ং
খ্য
ো

ব্যতয়র খোেসমূহ ও শেেরো হোর

ভলখসচত্র ৩.৬: রোজস্ব ও মূলর্নীখোতের লক্ষে োত্রো এর্ং অগ্রগসে
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৩.৬ ক স স্টোপ্রি : ঝোল োঠি কেলো, রোেোপুর উপল্পেলো 

বির্ত ১০ মফব্রুয়ারী ২০২০ সাল্পল ঝালকাঠি মজলার রাজাপুর উপল্পজলায় টিএসবস’র তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করা হয়। জবমর 

পবরমার্ ১.৫ একর, জবমর অিস্থান, মমৌজা-কানুোসকাঠি, মজ এল নাং ৩৯ এিাং এল এ মকস নাং ১/২০১৫-১৬। স্থানীয় 

জনপ্রবতবনবধ িতণমাল্পন টিএসবসর জন্য স্থান বনধ ণারর্ কল্পর মেন। মজলা প্রোসক এর কায ণালয় মথল্পক জবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য 

সরকাবর বনয়ম অনুযায়ী যথাযথ প্রবক্রয়া অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে, মযমন: ১১/১০/২০১৫ তাবরল্পখ ৩ ধারা মনাটিে জাবর করা হয় 

এিাং ১৯/১১/২০১৫ সাল্পল ৬ ধারা মনাটিে জাবর করা হয়। মনাটিে মেয়ার পরও মকান মাবলক/অাংেীোর/োিীোর মজলা 

প্রোসল্পকর বনকট  েবলল েস্তাল্পিজ বনল্পয় আল্পসনবন। ফল্পল মজলা প্রোসক এর পক্ষ মথল্পক ২৪/৬/২০১৬ সাল্পল বেক্ষা প্রল্পকৌেলী 

বি ার্ল্পক সহকারী কবমেনার (ভূবম) এর মাধ্যল্পম জবম ব্যবঝল্পয় মেয়া হয়। বেক্ষা প্রল্পকৌেলী বি ার্ ম ৌত কাল্পজর জন্য ক্রয় 

প্রবক্রয়া মেষ কল্পর বির্ত ৬ নল্প ম্বর ২০১৭ তাবরল্পখ ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ চুবক্ত স্বাক্ষর কল্পর। ইল্পতামল্পধ্য ম ৌত কাল্পজর 

জন্য মটি পাইবলাং কল্পর কাবিাং করা হয়। মজলা প্রোসল্পকর কায ণালয় মথল্পক জবমর প্রকৃত  ম ার্েখলকৃতরা মকান মনাটিে 

পায়বন। কারর্, জবম ক্রয়-বিক্রয় এর জটিলতার কারল্পর্ িতণমাল্পন ম ার্েখলকৃত মাবলকর্র্ মনাটিে না পাওয়ায় তাল্পের মল্পধ্য 

মক্ষাল্প র সৃবি হয় (সরকার ময জবম অবধগ্রহর্ করল্পি মস বিষয়টি তারা জাল্পনন না)। এোড়া স্থানীয় াল্পি জবমর মূল্য মিেী 

বকন্তু সরকার কর্তণক জবমর প্রল্পেয় মূল্য অল্পনক কম এটাও তাল্পের মল্পধ্য মক্ষাল্প র কারর্। ফল্পল মাবলকল্পের মল্পধ্য একজন 

মকাল্পট ণর আশ্রয় মনয়। আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় জবমর মরকড ণ অনুসাল্পর মজলা প্রোসল্পকর কায ণালয় মথল্পক মাবলকল্পের 

মনাটিে মেয়া হয় (এই সকল মাবলকর্র্ পূল্পি ণই জবম বিবক্র কল্পর বেল্পয়ল্পে) অপরবেল্পক িতণমাল্পন ম ার্েখলকৃত মাবলকর্র্ 

েবলল িল্পল জবম ম ার্-েখল করল্পেন। এই সকল মাবলকর্র্ জবমর বমউল্পটেন না করায় তাল্পের নাল্পম জবমর মরকড ণ হয় নাই, 

ফল্পল  তারা মনাটিে পায় নাই। জবমর একজন মাবলক হাইল্পকাল্পট ণ মামলা কল্পর। পল্পর মামলাটি সুবপ্রম মকাল্পট ণ স্থানান্তর করা 

হয়। অিল্পেল্পষ বির্ত মফব্রুয়ারী ২০২০ সাল্পল সুবপ্রম মকাল্পট ণর আবপল্পলট বডব েন মথল্পক সরকাল্পরর পল্পক্ষ রায় হয়। বিষয়টি 

স্থানীয় সাাংসে অিবহত। 

সমস্যারসমূহ:  

১। জবমর বমউল্পটেন না করায় মাবলকর্ল্পর্র নাল্পম মরকড ণ হয়বন ফল্পল তারা মনাটিে পায় বন; 

২। স্থানীয় সমস্যার কারল্পর্ জটিলতা ততরী হল্পয়ল্পে; 

৩। এোড়া স্থানীয় জনপ্রবতবনবধল্পের অসহল্পযার্ীতা;   
 

বেখন: প্রকে সাংবিি ব্যবক্তির্ ণ ও স্থানীয় জনপ্রবতবনবধল্পের ঐকাবন্তক প্রল্পচিায় সমস্যা অবতদ্রুত সমাধান করা সম্ভি। 
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৩.৭ ক্রয় কায ণক্রম : বনিীড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার ক্রয় কায ণক্রম এর মক্ষল্পত্র মমাট ১২টি প্যাল্পকল্পজর পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা 

করা হল্পয়ল্পে। এখাল্পন একটি মাত্র প্যাল্পকল্পজর মকস িাবড বহসাল্পি উল্পেখ করা হল্পলা এিাং িাকী গুল্পলা পবরবেবি-৪ এ মেয়া 

হল্পলা।   

প্রকল্পের আওতায় সাংগৃহীত বিব ন্ন পণ্য, কায ণ ও মসিা সাংগ্রল্পহর মক্ষল্পত্র পািবলক প্রবকউরল্পমে আইন (বপবপএ-২০০৬) এিাং 

সরকারী প্রবকউরল্পমে বিবধ (বপবপআর-২০০৮) প্রবতপালন এিাং গুর্র্ত মান ও পবরমার্ অনুযায়ী সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে বকনা 

মস বিষল্পয় পয ণল্পিক্ষন ও পয ণাল্পলাচনা করা। 

কায ণপবরবধ মমাতাল্পিক বিষয়টি বিেে পয ণাল্পলাচনার লল্পক্ষয বনল্পম্মাক্ত কার্জপত্র গুবল সাংগ্রল্পহর প্রল্পচিা চালাল্পনা হয়: 

১.  েরপত্র েবলল (Tender Document) 

২.  েরপত্র মূল্যায়ন প্রবতল্পিেন 

৩. েরপত্র োতাল্পের োবখলকৃত Annual Construction Turn Over, Liquid Asset এর প্রমানক 

৪.  মূল্যাবয়ত েল্পরর সমতার মক্ষল্পত্র ময বনন ণায়ক অনুসরর্ কল্পর কাজ মেওয়া হল্পয়ল্পে তার বিিরন 

৫.  োবখল-উির মযাগ্যতার কার্জপত্র (যাচাইকৃত অব জ্ঞতার সনেসহ) 

৬.  বনি ণাবচত ঠিকাোল্পরর সাল্পথ সম্পাবেত চুবক্তপত্র (আনুষবঙ্গক সাংল্পযাজনী সহ) এিাং  

৭.  ঠিকাোল্পরর োবখলকৃত Programme of Works. 

 

“১০০ টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত)” েীষ ণক প্রকল্পের ১২টি 

ক্রয় প্যাল্পকল্পজর ক্রয় কায ণক্রম এর েবলল েস্তাল্পিজ  পয ণল্পিক্ষর্ করা হল্পয়ল্পে।  বনল্পনর সারবর্ ৩.৫ মত সরকাবর ক্রয় আইন-

২০০৬ এিাং সরকারী ক্রয় বিবধমালা-২০০৮ অনুসাল্পর ১২টি এর প্যাল্পকল্পজর ক্রয় পিবত অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে বকনা তার 

সূচক এর ব বিল্পত ির্ ণনা মেয়া হল্পলা মযমন: প্যাল্পকজ নাং, পবত্রকায় েরপত্র আহিাল্পনর তাবরখ, পবত্রকার নাম, েরপত্র মখালার 

তাবরখ, েরপত্র জমাোল্পনর সাংখ্যা, মূল্যায়ন কবমটির সেস্য সাংখ্যা, সাংস্থার িবহ:সেস্য সাংখ্যা, েরপত্র মূল্যায়ল্পনর 

তাবরখ,মরসপনবসপ েরপল্পত্রর সাংখ্যা,প্রাক্কবলত ব্যয়, চুবক্তপত্র অনুযায়ী ব্যয়,চুবক্তর তাবরখ ও  চুবক্ত অনুযায়ী সমাবপ্তর তাবরখ 

ইতযাবে ।  

পয ণল্পিক্ষর্: সারবর্ ৩.৫ এর তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, েরপত্র প্রকাল্পের পর মথল্পক েরপত্র জমাোল্পনর জন্য ২৮ বেন 

সময় মেয়া হল্পয়ল্পে; দ্যটি জাতীয় পবত্রকায় েরপত্র আহিান করা হল্পয়ল্পে; েরপত্র মূল্যায়ন কবমটি ৩ জন সেস্য বনল্পয় র্ঠন 

করা হল্পয়ল্পে, এল্পের মল্পধ্য একজন িবহ:সেস্য রল্পয়ল্পে; প্রাক্কবলত ব্যয় মথল্পক চুবক্ত মূল্য প্রায় ১০%, তল্পি দ্য একটি মক্ষল্পত্র এর 

ব্যবতক্রম হল্পয়ল্পে মযমন-বহজলা, িবরোল; এিাং সকল ক্রয় কায ণক্রম e-GP পিবত অনুসরর্ কল্পর করা হল্পয়ল্পে। সুতরাাং উপযু ণক্ত 

বিষয় মথল্পক প্রতীয়মান হয় ময, ক্রয় কায ণক্রল্পমর মক্ষল্পত্র সরকাবর ক্রয় আইন-২০০৬ এিাং সরকাবর ক্রয় বিবধ-২০০৮ অনুসরর্ 

করা হল্পয়ল্পে।  

একটি ক্রয় প্যাল্পকজল্পক বিেে াল্পি পয ণল্পিক্ষর্ কল্পর মকস িাবড বহসাল্পি বনল্পন (ক্রবমক # ৩.৪.১) মেয়া হল্পলা:  
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সোরসণ ৩.৩: ক্রয় সংক্রোন্ত েথ্য (নমুনো েোজ ক্রয় প্যোতেতজর চুসক্ত পর্ েোতলোচনো)-100TSC 
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01 WweøDwW-04 

(‡Mvcvjcyi) 

15/03/17 evsjv‡`k Uz-‡W, 

Kv‡ji ‡ ª̄vZ, 

mKv‡ji Lei 

13/04

/17 

7 3 1 12/10/17 2 5 17,21,03,477.

74 

15,47,46,628.524 17/10/17  

02 WweøDwW-06 

(cxiMÄ) 

02/03/17 Kv‡ji KÚ, 

dvBbvwÝq¨vj 

G·‡cÖm, cÖ_g 

Lei 

-- 5 3 1 03/08/1

7 

5 0 15,96,89,591

.54 

14,51,72,355.984 10/09/17  

03 WweøDwW-30 

(avgivB) 

03/04/17 ‰`wbK Av‡jvwKZ 

evsjv‡`k, wbDR 

Uz‡W 

04/05

/17 

10 3 1 22/08/1

7 

10 0 17,19,40,698.

360 

15,47,46,628.524 28/08/17  

04 WweøDwW-38 

(`yM©vcyi) 

03/10/17 ‰`wbK mgKvj, 

†WBjx óvi 

02/11

/17 

10 3 1 14/02/18 7 3 16,13,02,617.

76 

15,72,30,353.33 25/03/19  

05 WweøDwW-44 

(‡Kkecyi) 

09/08/17 ‡fv‡ii cvZv, 

wbD b¨vkb 

11/09

/17 

4 3 1 - 3 1 17,19,40,698.

360 

17,18,48,772.510 19/03/18  

06 WweøDwW-45 

(‡avevDড়া) 
16/08/17 ‰`wbK Avgv‡`i 

mgq, †WBjx 

Aeজাifvi 

18/09

/17 

6 3 1 01/10/17 5 1 17,19,40,698.

36 

15,47,46,628.524 05/03/18  

07 WweøDwW-46 

(‡Mvwe›`MÄ) 

22/02/18 ‰`wbK gvbeKÚ, 

dvBbvwÝq¨vj 

G·‡cÖm 

28/0

3/18 

1 3 1 25/04/1

8 

1 0 17,19,40,698.

36 

15,47,46,628.524 07/06/18  

08 WweøDwW-60 

(KvwjMÄ) 

01/01/18 ‰`wbK 

Kv‡jiKÚ, 

ˆ`wbK msev`, 

ˆ`wbK 

Aeজাifvi, 

12/02

/18 

5 3 1 01/04/18 4 1 17,19,40,698.

36 

15,47,46,628.524 25/04/18  
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ˆ`wbK Z_¨, 

ˆ`wbK KvjvšÍi 

09 WweøDwW-60 

(cvBKMvQv) 

24/04/18 ‰`wbK †fv‡ii 

WvK, †WBjx 

BÛªvwóª, ˆ`wbK 

mg‡qi Lei 

29/0

5/18 

4 3 1 05/08/1

8 

1 3 17,19,40,698.

36 

15,47,46,628.524 18/10/18  

10 WweøDwW-79 

(bIqvveMÄ) 

02/12/18 Kv‡ji KÚ, 

ˆ`wbK cÎvjvc, 

XvKv wUªweDb 

03/01

/19 

5 3 1 22/01/19 5 0 15,14,54,960.

603 

13,76,86,327.821 10/03/19  

11 WweøDwW-80 

(wnRjv) 

04/01/19 ‡WBjx 

Aemvifvi, 

†fv‡ii KvMR, 

ewikvj cÖwZw`b 

11/02

/19 

1 3 1 -- 1 0 17,23,23,712.

610 

16,16,33,398.585 19/05/19  

12 WweøDwW-82 

(wkevjq) 

15/01/19 ‰`wbK Lei, wbD 

GBR, ˆ`wbK 

gvby‡li KÚ 

18/02

/19 

4 3 1 09/04/1

8 

4 0 16,49,22,392.

86 

14,84,30,153.574 21/04/18  
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৩.৭.১ একটি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর ক্রয় পিবত মকস িাবড বহসাল্পি মেয়া হল্পলা  

ক্রয় প্রবক্রয়ায় পািবলক প্রবকউরল্পমে আইন ২০০৬ ও পািবলক প্রবকউরল্পমে বিবধ ২০০৮ অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে বকনা তার 

তথ্য বনল্পন উল্পেখ করা হল্পলা।  

১। Construction of 5 storied Academic cum Administrative Buildings at Dhamrai 

Upazills under Dhaka District. 
 

বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তল্পরর প্রধান প্রল্পকৌেলীর কায ণালল্পয়র ১৬-০২-২০১৭ বি: তাবরল্পখর ইইবড/মডক্স-১/৮৮৬৮(১৯) স্মারক 

মূল্পল কাজটির েরপত্র আহিাল্পনর অনুল্পমােন মেয়া হয়। e-GP Portal এ  েরপত্র বিজ্ঞবপ্ত প্রকাে করার সময়সীমা বনধ ণাবরত  

বেল ২৮-০২-২০১৭ বি:। নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির Rb¨ e-Tender Notice (Tender ID No. 

90125, Package No SZ-WD-30) জন্য Tender Notice  ০৩-০৪-২০১৭ বি: তাবরল্পখর তেবনক আল্পলাবকত 

িাাংলাল্পেে এিাং The News Today পবত্রকায় প্রকাে করা হয়। পবত্রকায় প্রকাবেত েরপত্র বিজ্ঞবপ্তল্পত েরপত্র োবখল্পলর 

সি ণল্পেষ তাবরখ ও সময় উল্পেখ বেল না অথ ণাৎ বিজ্ঞবপ্তটি অপূন ণাাংর্ বেল। এোড়াও প্রতীয়মার হয় ময, পবত্রকা ২টি িহুল 

প্রচাবরত নয়। বপবপএ- ২০০৬ এর ধারা ৪০ (২) এ উল্পেখ আল্পে “ক্রয়কারী, উপ-ধারা (১) এ িবর্ ণত বিজ্ঞাপন মেল্পের িহুল 

প্রচাবরত কমপল্পক্ষ একটি িাাংলা এিাং একটি ইাংল্পরজী তেবনক সাংিােপল্পত্র সরাসবর প্রকাল্পের ব্যিস্থা কবরল্পি।” 

কাজটির (Package WD-30) জন্য প্রাক্ববলত মূল্য বনধ ণারর্ করা হয় ১৭,১৯,৪০,৬৯৮.৩৬০ টাকা। বকন্তু প্রবতটি প্যাল্পকল্পজর 

জন্য বডবপবপর সাংস্থান মেখা যায় ১৬,৬৪,১৩,২০০.০০ টাকা। 

েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ১৩টি আর োবখল হয় ১০টি। তন্মল্পধ্য ৮টি ফাম ণ  একই ের অথ ণাৎ প্রাক্ববলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম 

ের উদ্ধৃত কল্পর। েল্পরর এই সমতার মক্ষল্পত্র বক বনন ণায়ক অনুসরর্ কল্পর কাজ মেয়া হল্পয়ল্পে তা জানা সম্ভি হয়বন। েরপল্পত্রর 

চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General Experience of Similar Construction works 

বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত করার অব জ্ঞতা বেল 

বকনা, Average Annual Construction Turn Over ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, Liquid Asset ৩ মকাটি 

টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV (Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও 

প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। েরপত্র মূল্যায়ন ও NOA (Notification of Award) জারী পয ণন্ত ১০৮ বেন সময় 

ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- ৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। 

কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ২৮-০৮-২০১৭ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ 

সমাবপ্তর তাবরখ বেল ২৭-০২-২০১৯ বকন্তু ২৮-০২-২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ 

আল্পলাচনায় জানা যায়, আল্পরা কমপল্পক্ষ ৬ মাস সময় প্রল্পয়াজন হল্পি।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

সামবগ্রক  াল্পি ক্রয় কায ণক্রল্পমর উপর পয ণল্পিক্ষর্ এিাং সুপাবরে  

• প্রাক্কলন (Estimate) প্রস্তুতকরর্ – বপবপআর ২০০৮ এর বিবধ ১৬(৫ক) এ উল্পেখ আল্পে ময, েরপত্র 

আহিাল্পনর পূল্পি ণ ক্রয়কারী কর্তণক বনজ এিাং অন্য ক্রয়কারীর প্রবতবনবধ সহ ৩ (বতন) জন সেস্য সমস্বল্পয় র্ঠিত 

কবমটি িারা োপ্তবরক প্রাক্কবলত ব্যয় (Official cost Estimate) প্রস্তুত করল্পি। এল্পক্ষল্পত্র তার মকান প্রমানক 

পাওয়া যায়বন, ফল্পল ঠিকাোর কর্তণক কাজ শুরু করার প্রারল্পম্ভই প্রাক্কালন সাংল্পোধনপূর্ব্ণক ১৫% Over run 

আইল্পটম অনুল্পমােন বেল্পত হল্পয়ল্পে।  
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• েরপত্র েবলল (Tender Document) প্রস্তুত করর্ – েরপত্র আহিাল্পনর পূল্পি ণই একটি পূর্ ণাাংর্ েরপত্র েবলল 

প্রস্তুত করল্পত হল্পি। মস লল্পক্ষয TDS (Tender Data Sheet) ও PCC (Particular Conditions of 

Contract) এিাং কাবরর্বর বি-বনল্পেণে (Technical Specification) যথাযথ াল্পি পূরর্ করল্পত হল্পি। 

অবধকাাংে েরপল্পত্রর মক্ষল্পত্র মেখা মর্ল্পে তা যথাযথ াল্পি পূরর্ করা হয়বন। মযমন পবত্রকায় ময েরপত্র বিজ্ঞবপ্ত 

প্রচার করা হল্পয়ল্পে মসখাল্পন েরপত্র োবখল্পলর তাবরখ ও সময় উল্পেখ করা হয়বন। TDS এর সাংবিি অনুল্পেে ৪০ 

এ উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে as per notice. TDS এর অনুল্পছেে ১১ এ Pre-Tender Meeting এর তাবরখ 

ও সময় উল্পেখ করা হয়বন, তল্পি উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে as per notice. TDS এর অনুল্পছেে ১৬(বড) এ Tender 

Opening উল্পেখ করা হয়বন। TDS এর অনুল্পছেে ১৯ এ মযৌথ উল্পযাল্পর্র (Joint Venture) েতণািলী পূরর্ 

কল্পরল্পে বকনা কার্জপত্র না পাওয়ায় তা যাচাই করা সম্ভি হয়বন।  TDS এর অনুল্পছেে ১৫ এিাং ১৬ মমাতাল্পিক 

েরপত্র োতাল্পের ১০ িেল্পরর অব জ্ঞতা, ১০ মকাটি টাকার পূি ণ অব জ্ঞতা, Avarage Annual 

Construction Turnover ১০ মকাটি টাকার. Liquid Assets (Bank Statement) এ ৩ মকাটি 

টাকা আল্পে বকনা সাংবিি কার্জপত্র না পাওয়ায় তা যাচাই করা সম্ভি হয়বন। 

o PCC (Particular Conditions of Contract) অনুল্পেে ১ (এনএন) – কাজ শুরুর তাবরখ এিাং সমাবপ্তর 

তাবরখ উল্পেখ মনই। 

o PCC অনুল্পেে ৩৭ - Insurance Coverage উল্পেখ করা হয়বন। 

o PCC অনুল্পেে ৪২ – Programe of Works  পাওযা যায়বন। 

o PCC অনুল্পেে ৬৬ - Payment Clauses পূরর্ করা হয়বন। 

o PCC অনুল্পেে ৯৪ – Settlement of Disputes পূরন করা হয়বন। 

বি:দ্র: ক্রয় কাল্পজর ময ১২ টি প্যাল্পকজ মপয ণল্পিক্ষর্ করা হল্পয়ল্পে তার প্রবতটিল্পতই একই ধরল্পর্র সমস্যা বিযমান মকস িাবড 

বহসাল্পি একটি উল্পেখ করা হল্পলা িাবক ১১ টি পবরবেি-৪ মেয়া হল্পলা 
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৩.৮ উল্পেশ্য অজণন : প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লর্ মেল্পমর আল্পলাল্পক output পয ণাল্পয়র অজণন অিস্থা পল্পয ণাল্পলাচনা ও 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ বনল্পনর সারবর্ ৩.৪ এ উল্পেখ করা হল্পলা।   

সারবর্ ৩.৪: উল্পেশ্য অজণল্পনর অিস্থা  

বিষয় সমূহ অজণন পয ণাল্পলাচনা 

প্রকল্পের উল্পেশ্য 

বৃসিমূলে সশক্ষো ও প্রসশক্ষণ সম্প্রসোরতণর 

লতক্ষে ৬ষ্ঠ-৮  ভেণী পর্ েন্ত এেটি েোসরগসর 

সর্ষয় অন্তর্ভ েক্ত েরো এিাং এসএসসস ও 

এইচএসসস (ত োতেশনোল) সাটিবফণল্পকট 

মকাস ণ ও স্বল্প ভ য়োসদ প্রসশক্ষণ ভেোস ে 

পসরচোলনোর জন্য সুতর্োগ সৃসি েরো;  

প্রেতল্পর আরসডসপসপ ও 

এসআরসডসপসপতে বৃসিমূলে সশক্ষো ও 

প্রসশক্ষণ সম্প্রসোরতণর লতক্ষে ৬ষ্ঠ-৮  

ভেণী পর্ েন্ত এেটি েোসরগসর সর্ষয় অন্তর্ভ েক্ত 

েরো এিাং এসএসসস ও এইচএসসস 

(ত োতেশনোল) সাটিবফণল্পকট মকাস ণ ও স্বল্প 

ভ য়োসদ প্রসশক্ষণ ভেোস ে সমূহ অন্তর্ভ েক্ত েরো 

হতয়তছ।  

প্রকেটির ম ৌতকাজ িতণমাল্পন 

চলমান। সাইটটি পবরেে ণন ও প্রকে 

কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা 

যায় আর্ামী ২০২০-২০২১ মসেল্পন 

বেক্ষাথীল্পের সাংবিি বিষয় ও 

মশ্রর্ীল্পত  বতণর প্রবক্রয়া চলল্পে।  

ভদতশ ও সর্তদতশ ে  র্োজোতরর জন্য 

চোকুসরর জন্য চোকুসরর সুতর্োগ সৃসির লতক্ষে 

যুর্ স োজতে দক্ষ জনশসক্ততে রুপোন্তসরে 

েরো। 

এখল্পনা  বতণর প্রবক্রয়া শুরু হয়বন। তল্পি 

কাবরর্বর বেক্ষা মপল্পল বেক্ষাথীরা মেে ও 

বিল্পেল্পের শ্রম র্োজোতরর জন্য চোকুসরর 

সুতর্োগ সৃসি হতর্।   

বিব ন্ন তথ্য ও উপাি বিল্পিষর্ কল্পর 

মেখা যায় ময কাবরর্বর বেক্ষা 

গ্রহর্করীল্পের শ্রম িাজাল্পর চাবহো 

মিেী হয়।  

জীসর্েো সনর্ েোতহর জন্য দসরদ্র জনতগোষ্ঠীর 

আত্মে েসংস্থোতনর সুতর্োগ সৃসি েরো; 

এখল্পনা  বতণর প্রবক্রয়া শুরু হয়বন। 

জীসর্েো সনর্ েোতহর জন্য দসরদ্র জনতগোষ্ঠীর 

আত্মে েসংস্থোতনর সুতর্োগ সৃসি েরতে 

পোরতর্। 

কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্র পর  

বেক্ষাথীরা আত্মে েসংস্থোতনর 

সুতর্োগ সৃসি েরতে পোরতর্। 

স্কুল পর্ েোতয় এেটি েোসরগসর সর্ষয় ছোড়োও 

৪টি ভেড ভেোস ে চোলু েরো এর্ং স্বল্প ভ য়োসদ 

প্রসশক্ষণ ভেোস ে প্রর্েেন েরো; 
 

প্রেতল্পর আরসডসপসপ ও 

এসআরসডসপসপতে স্কুল পর্ েোতয় এেটি 

েোসরগসর সর্ষয় ছোড়োও ৪টি ভেড ভেোস ে 

চোলু েরো এর্ং স্বল্প ভ য়োসদ প্রসশক্ষণ ভেোস ে 

প্রর্েেন েরো প্রসশক্ষণ ভেোস ে সমূহ অন্তর্ভ েক্ত 

েরো হতয়তছ। 

 

লর্ মেল্পমর আল্পলাল্পক output 

এই সকল স্কুল ও কল্পলজ মথল্পক প্রবত িের 

কাবরর্বর বেক্ষা মপল্পয় প্রায় ৪৮০০০ জন 

বেক্ষাথী পাে কল্পর মির হল্পি 
 

এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত  বতণ প্রবক্রয়ার মকান 

কায ণক্রম শুরু হয় বন। প্রকে পবরচালল্পকর 

সাল্পথ আল্পলাচনা বতবন RDPP 

সাংল্পোধল্পনর সময় িবধ ণত করা হল্পয়ল্পে 

বকন্তু অসািধানতা িসত লর্ল্পেল্পমর 

লক্ষমাত্রা পবরিতণন করা হয়বন।   

যবেও output এর OVI অনুসাল্পর 

জানুয়ারী ২০১৯-জানুয়ারী ২০২০ 

সমল্পয় এসএসবস, এইচএসবস 

(ম াল্পকেনাল) মকাস ণ এিাং েয় 

মাল্পসর সাংবক্ষপ্ত মেবনাং মকাল্পস ণ এিাং 

৬ষ্ঠ -৮ম মশ্রবর্ল্পত মমাট ১০৮০০০ 

জন বেক্ষাথী  বতণ হিার কথা 

থাকল্পলও এখন পয ণন্ত এবপ্রল ২০২০ 

পয ণন্ত  বতণ প্রবক্রয়ার মকান কায ণক্রম 

শুরু হয় বন। 

বেক্ষাথী, কম ণকতণা ও কম ণচাবরল্পের জন্য 

ম ৌত অিকাঠাল্পমা ও অন্যান্য সুল্পযার্ সৃবি 

করা 

টিএসবসর বনম ণার্ কাজ চলল্পে এিাং 

জানুয়ারী ২০২০ পয ণন্ত ম ৌত ও আবথ ণক 

অগ্রর্বত যথাক্রল্পম ২৯.১০% ও ৪৫%।  

িতণমাল্পন টিএসবসর বনম ণার্ কাজ 

চলমান, সুতরাাং বেক্ষাথী, কম ণকতণা 

ও কম ণচাবরল্পের জন্য ম ৌত 

অিকাঠাল্পমা ও অন্যান্য সুল্পযার্ সৃবি 

প্রকে মেল্পষ করা হল্পি।  

 



45 c„ôv 

 

৩.৮.১ প্রকল্পের লর্ল্পেম পয ণল্পিক্ষর্:  

৩.৮.১.১ কাঠাল্পমার্ত দ্যি ণলতা: প্রকল্পের মূল বডবপবপল্পত লর্ল্পেল্পমর কাঠাল্পমা ঠিক আল্পে, তল্পি সাংল্পোবধত বডবপবপল্পত 

কাঠাল্পমার্ত ত্রুটি রল্পয়ল্পে।   

৩.৮.১.২ উল্পেশ্য সমূহ: ১০০টিএসবস স্থাপন প্রকল্পের ৪ টি উল্পেশ্যল্পক বিল্পিচনায় মরল্পখ বডবপবপ ও আরবডবপবপ ততরী 

করা হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের লর্ল্পেল্পম ১ টি মাত্র উল্পেশ্য বিল্পিচনা করা হল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য, লর্ল্পেল্পম ময একটি উল্পেশ্য মেয়া হল্পয়ল্পে 

তার সাল্পথ প্রকল্পের উল্পেল্পশ্যর বমল মনই।  

৩.৮.১.৩ কাজ বনবে ণিকরর্ ও সময় বনধ ণারর্: ১০০ টি বনি ণাবচত উপল্পজলায়  ১০০ টিএসবস জন্য ১০০ টি সাইল্পটর 

প্রস্তািনা করা হল্পয়ল্পে। আিার মলাক িল বনল্পয়াল্পর্র মক্ষল্পত্র প্রকেকালীন সময় বিল্পিচনা করা হল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য প্রকল্পের জন্য 

২ ধরল্পর্র মলাকিল বনল্পয়াল্পর্র প্রব েন রাখা হল্পয়ল্পে, মযমন: প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনল্পট এিাং একাল্পডবমক কায ণক্রল্পমর জন্য। 

বকন্তু মকান ধরল্পর্র মলাকিল, কত জন এিাং মকান সময় বনল্পয়ার্ প্রোন করা হল্পি তা েি নয়।  

৩.৮.২ প্রকে ব্যিস্থাপনা: কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তল্পরর মহাপবরচালক প্রকল্পের সাবি ণক িাস্তিায়ন মেখাশুনা করল্পেন। 

বডবপবপ এর Terms of Reference (ToR) অনুযায়ী প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনট (PIU) ততরী করা হল্পয়ল্পে। প্রকে পবরচালক 

প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনট এর মনর্তত্ব বেল্পেন এিাং প্রকে িাস্তিায়ল্পনর োবয়ত্ব পালন করল্পেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সবচি 

বেক্ষা মন্ত্রর্ালয় 

মহাপবরচালক 

 কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর 

প্রধান প্রল্পকৌেলী 

বেক্ষা প্রল্পকৌেল বি ার্ 

PIC 
পবরচালক 

পবরকেনা 

পবরচালক 

প্রোসন 

পবরচালক 

(PIU) 

পবরচালক 

(Voc) 

পবরচালক 

(PIW) 

TEC 

PIU 

প্রকে পবরচালক 

▪ সহকাবর পবরচালক 

▪ ইকুইপটল্পমে অবফসার 

▪ বহসািরক্ষর্ অবফসার 

▪ ড্রাই ার 

▪ ডাটা এবি অপল্পরটর  

▪ অবফস সহকাবর 

▪ র্াড ণ 
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প্রকে পবরচালকল্পক ২জন সহকাবর প্রকে পবরচালক, ২ জন ইকুযইপল্পমে অবফসার, ১ জন বহসািরক্ষর্ অবফসার, ৬জন 

অবফস সহকাবরল্পক সহল্পযাবর্তা করল্পেন। প্রকে পবরচালক, বেক্ষা মন্ত্রর্ালয়, পবরকেনা কবমেন, বেক্ষা প্রল্পকৌেল বি ার্ 

(EED) এিাং িাাংলাল্পেে কাবরর্বর বেক্ষা মিাড ণ (BTEB) এল্পের সাল্পথ মযার্াল্পযার্ রক্ষা করল্পেন। প্রকল্পের কায ণক্রম 

যথাযথ াল্পি িাস্তিায়ন করার জন্য প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনট (PIU) ও মটোর মূল্যায়ন কবমটি (TEC) প্রকে পবরচালল্পক 

সহল্পযার্ীতা করল্পেন। বেক্ষা প্রল্পকৌেল বি ার্ প্রকল্পের ম ৌত ও বনম ণার্ কাল্পজর োবয়ত্ব পালন করল্পেন। ম ৌত ও বনম ণার্ 

কাল্পজর তোরবকর োবয়ত্ব পালন করল্পেন মহাপবরচালক, কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর এিাং প্রকে পবরচালক।  

৩.৮.২.১ প্রকে পবরচালক: ”১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ 

সাংল্পোবধত)” েীষ ণক প্রকল্পে এ পয ণন্ত ৪ জন প্রকে পবরচালক বনল্পয়ার্ প্রোন করা হল্পয়ল্পে। এল্পের মল্পধ্য ২ জন অবতবরক্ত  

প্রকে পবরচালক বহসাল্পি োবয়ল্পত্ব বেল্পলন এিাং তার সময় কাল বেল যথাক্রল্পম প্রায় ৯ মাস ও ৭ মাস। প্রকে পবরচালক ২য় 

জন বনয়বমত বেল্পলন। এল্পের মল্পধ্য ১ জন ৪ িের োবয়ল্পত্ব বেল্পলন এিাং অন্যজন ১৮ মসল্পপ্টম্বর ২০১৯ সাল্পল মযার্োন কল্পরন 

এিাং িতণমাল্পন োবয়ল্পত্ব আল্পেন। উল্পেখ্য, মেেব্যবপ একটা উন্নয়ন প্রকে এিাং এর অধীল্পন প্রচুর পবরমাল্পন কাজ রল্পয়ল্পে: ভূবম 

অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ন, ১০০ টি স্থাপনার কাজ তোরবককরর্, বিব ন্ন ধরল্পর্র যন্ত্রপাবত ক্রয় ইতযাবে। সুতরাাং প্রকল্পের শুরুল্পতই  

অবতবরক্ত োবয়ত্ব প্রাপ্ত প্রকে পবরচালক বনল্পয়ার্ করল্পল প্রকল্পে Momentum  াল্পলা হয় না িল্পল মল্পন হল্পয়ল্পে।    

সারবর্ ৩.৫: প্রকে পবরচালর্ল্পর্র তথ্য  

 

প্রকে পবরচালক 

এর     আইবড 

নম্বর 

 

মুল েপ্তর ও পেবি 

 

োবয়ত্বকাল 

োবয়ল্পত্বর 

 ধরর্ 

 

একাবধক প্রকল্পে প্রকে পবরচালক 

বহসাল্পি োবয়ত্ব প্রাপ্ত বকনা 

হযাঁ/না প্রকে সাংখ্যা 

জনাি আ.ন.ম 

সালাউবেন খান 

পবরচালক,(বপআইইউ), 

কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর, 

আর্ারর্াঁও, ঢাকা 

৪ আর্ি ’১৪ - 

১২ এবপ্রল’১৫ 

পয ণন্ত 

অবতবরক্ত না প্রল্পযাজয নয় 

জনাি বপযুষ কাবন্ত 

নাথ ৭৪৭০ 

অবতবরক্ত সবচি ১২ এবপ্রল ২০১৫ 

মথল্পক ১০ এবপ্রল 

২০১৯ 

বনয়বমত না প্রল্পযাজয নয় 

জনাি অবজত 

কুমার মঘাষ 

অবতবরক্ত সবচি ১০ এবপ্রল ২০১৯ 

মথল্পক ২৬ 

মসল্পপ্টম্বর ২০১৯ 

অবতবরক্ত   

ডঃ বসরাজুল 

ইসলাম 

যুগ্ম সবচি ২৬ মসল্পপ্টম্বর 

২০১৯ মথল্পক 

অযািবধ 

বনয়বমত   

 

৩.৮.২.২ জনিল বনল্পয়ার্: ”১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন (বিল্পেষ 

সাংল্পোবধত)” েীষ ণক প্রকে িাস্তিায়ল্পনর জন্য ১২ জন persons এর provision রাখা হয়, মযমন: প্রকে পবরচালক, 

সহকাবর প্রকে পবরচালক-২, উপকরর্ অবফসার-২, বহসাি রক্ষর্ কম ণকতণা, supporting staff-৬। প্রকেকালীন সমল্পয়র 

জন্য এই সকল জনজল বনল্পয়ার্ প্রোন করা হয়। উল্পেখ্য, প্রকে পবরচালকর্র্ সরকাল্পরর যুগ্ম সবচি ও অবতবরক্ত সবচি 

ময ণাোর কম ণকতণাল্পের মডপুল্পটেল্পন োবয়ত্ব প্রোন করা হল্পয়ল্পে।  

৩.৮.২.৩ বেক্ষা কায ণক্রম পবরচালনার জন্য জনিল বনল্পয়ার্: ৬৪০০ টি পে সৃজন হল্পয়ল্পে এিাং খসড়া বনল্পয়ার্ বিবধ 

প্রর্য়ন ও বনল্পয়ার্ কায ণক্রম প্রবক্রয়াধীর্ রল্পয়ল্পে। আউটল্পসাবস ণাং এর মাধ্যল্পম কায ণ সম্পােল্পনর জন্য ৪০০টি পল্পে  জনিল 

বনল্পয়াল্পর্র চুড়ান্ত সম্মবত অথ ণ বি ার্ মথল্পক পাওয়া বর্ল্পয়ল্পে এিাং বনল্পয়ার্ কায ণক্রম প্রবক্রয়াধীর্ রল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক প্রকে 

পবরচালল্পকর সাল্পথ আল্পলাচনা কল্পর জানা যায়, জনিল্পলর চাবহো কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তল্পরর বনকট উপস্থাপন করা হল্পয়ল্পে। 

কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর মন্ত্রর্ালল্পয় অনুল্পমােল্পনর জন্য উপস্থাপন কল্পরল্পে। বিষয়টি প্রবক্রয়াধীন।  
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প্রকে কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায় ময, কাবরর্বর বেক্ষা ও সাধারর্ বেক্ষার মক্ষল্পত্র দ্যই ধরল্পর্র মকৌেল অিলম্বন 

করা হল্পি। মযল্পহতু ৬৪০০ জন জনিল বনল্পয়াল্পর্র অনুল্পমােন এিাং বনল্পয়ার্ প্রবক্রয়া সময় সাল্পপক্ষ ব্যাপার তাই দ্যই ধরল্পর্র 

মকৌেল অিলম্বন কল্পর প্রাথবমক াল্পি বেক্ষাকায ণক্রম পবরচালনা করা হল্পি। মযল্পহতু আর্ামী জানুয়ারী ২০২১ সাল্পল কল্পয়কটি 

টিএসবসল্পত  বতণ প্রবক্রয়া শুরু হল্পি, সুতরাং ময সকল এলাকার টিএসটির  বতণ কায ণক্রম শুরু করা যাল্পি মসই সকল টিএসবসর 

বনকটিতী কাবরর্বর স্কুল/কল্পলজ মথল্পক মটকবনকযাল বেক্ষকল্পের পাট ণ-টাইম ক্লাল্পসর ব্যিস্থা করা হল্পি। অন্যবেল্পক সাধারর্ 

বেক্ষার জন্য বনকটিতী মাধ্যবমক বিযালয় মথল্পক বেক্ষকল্পের মডপুল্পটেন/পাট ণ-টাইম ক্লাল্পসর ব্যিস্থা করা হল্পি।  

৩.৮.৩. PIC/PSC: রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকরেি এ পর্ যন্ত ১২ টি PIC/PSC সিা অনুরিত হয়। প্রকরেি অগ্রগরত, 

বাৎসরিক কম য পরিকেো এবং ক্রয় পরিকেো অনুর্ায়ী PIC এবং PSC এি রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী বাস্তবায়ে কিা হয়। এবং 

বাস্তবায়ে অগ্রগরত প্ররতরবেে পিবতী PIC এবং PSC সিায় পর্ যারোিো করি প্ররয়াজেীয় উরযাগ লেওয়া হয়। িেমাে 

প্রকেটি IMED এি PMIS যুক্ত হরয়রছ এবং প্ররত মারস অগ্রগসে আপরিট কিা হয়। 

 

৩.৮.৪. PMIS যুক্ত হতয়তছ: ১০০ টিএসসস শীষ েে চল োন প্রেল্পটি IMED এর PMIS যুক্ত হতয়তছ এর্ং প্রসে  োতস আপতডট 

েরো হয়।  

 

৩.৮.৫ আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত ক্রয় পবরকেনা: 

▪ প্রথম পয ণাল্পয় ২৩ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত ক্রয়: 

✓ কায ণাল্পেে প্রোন  : মসল্পপ্টম্বর ২০২০ইাং হল্পত অল্পটাির, ২০২০ইাং পয ণন্ত এিাং  

✓ মজুত, সরিরাহ ও বিতরর্ : নল্প ম্বর , ২০২০ইাং হল্পত,  বডল্পসম্বর ২০২০ইাং পয ণন্ত   

 

▪ বিতীয় পয ণাল্পয় অিবেি ১৭ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত ক্রয়-  

✓ কায ণাল্পেে প্রোন  : এবপ্রল,২০২১ইাং হল্পত মম, ২০২১ইাং পয ণন্ত এিাং  

✓ মজুত, সরিরাহ ও বিতরর্ : আর্ি, ২০২১ইাং হল্পত মসল্পপ্টম্বর, ২০২১ইাং 

 

▪ র্ততীয় পয ণাল্পয় ৪০টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত ক্রয়-  
 

✓ কায ণাল্পেে প্রোন  : এবপ্রল,২০২১ইাং হল্পত মম, ২০২১ইাং পয ণন্ত এিাং  

✓ মজুত, সরিরাহ ও বিতরর্ : আর্ি, ২০২১ইাং হল্পত মসল্পপ্টম্বর, ২০২১ইাং 

 

▪ ৪থ ণপয ণাল্পয় ২০টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত ক্রয়: 

 

✓ কায ণাল্পেে প্রোন  :  অল্পটাির ২০২১ইাং হল্পত নল্প ম্বর , ২০২১ইাং পয ণন্ত এিাং  

✓ মজুত, সরিরাহ ও বিতরর্ :  বডল্পসম্বর ২০২১ইাং    

   

৩.৮.৬   বতণর কায ণক্রম শুরুর পবরকেনা:   
 

▪ প্রথম পয ণাল্পয় ২৩ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর আর্ামী জানুয়ারী ২০২১ োত্র-োত্রী  বতণর কায ণক্রম, এিাং 

▪ বিতীয় পয ণাল্পয় অিবেি ৫৭ টি মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলল্পজর আর্ামী জানুয়ারী ২০২২ োত্র-োত্রী  বতণর কায ণক্রম 

শুরু  করা হল্পি।   
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৩.৮.৭ প্রকল্পের আওতায় সৃি ম ৌত অিকাঠাল্পমাসমূহ, আসিািপত্র,ল্যাি যন্ত্রপাবতর মটকসই (Sustainability) 

বনবিতকরর্  

ম ৌত অিকাঠল্পমা: প্রকল্পের আওতায় ম ৌত অিকাঠাল্পমার মটকসই (Sustainability) বনবিতকরর্ এিাং মসগুল্পলা হল্পত 

প্রতযাবেত উপল্পযার্ীতা প্রাবপ্ত বনবিতকরল্পর্র লল্পক্ষয এই খাল্পতর রক্ষর্াল্পিক্ষল্পর্র জন্য িাল্পজট িরাে রাখা প্রল্পয়াজন। 

প্রল্পয়াজল্পন বনবেি সময় পর পর ম ৌত কাল্পজর সাংোর করা সম্ভি হল্পি। এোড়া রক্ষনাল্পিক্ষল্পর্র জন্য একটি র্াইডলাইন 

ততরী করা প্রল্পয়াজন। প্রকেটির ম ৌতকাল্পজর অিস্থান মেে ব্যাপী এিাং আিহাওয়া ও পবরল্পিে আলাো আলাো মযমন: 

সাতক্ষীরা মজলা কাবলর্ি  ও পাইকর্াো উপল্পজলায় লিনাক্ততা মেয়া যায়, অন্যবেল্পক রাঙ্গামাটি ও বসল্পলল্পট পাহাড় ধ্বল্পস 

ম ৌত কাল্পজর ক্ষবত হল্পত পাল্পর। সুতরাাং আিহাওয়া ও প্রকল্পের অিস্থান ইতযাবে বিল্পিচনা কল্পর র্াইডলাইন ততরী কল্পর মস 

মমাতাল্পিক অনুসরর্ করল্পল অিকাঠাল্পমার মটকসই (Sustainability) বনবিতকরর্ এিাং মসগুল্পলা হল্পত প্রতযাবেত 

উপল্পযার্ীতা প্রাবপ্ত বনবিতকরা সম্ভি হল্পি।  

আসিািপত্র ও ল্যাল্পির যন্ত্রপাবত: প্রকল্পের ক্রয় কবমটিল্পত মমাট সেস্য সাংখ্যা ৭ জন, এল্পের মল্পধ্য BITAC এর একজন 

এিাং িাাংলাল্পেে কবম্পউটার কাউবন্সল মথল্পক একজন প্রবতবনবধ রাখা হল্পয়ল্পে। ১০০টি টিএসবস’র জন্য আসিািপত্র, ল্যাি 

যন্ত্রপাবত ক্রল্পয়র মক্ষল্পত্র Specification ততরী করা, ল্যাল্পির যন্ত্রপাবতর গুনার্ত মান যাচাই করা এিাং ল্যাি স্থাপন করার 

সময় তোরবক করা প্রল্পয়াজন। এই সকল আসিািপত্র ও ল্যাল্পির যন্ত্রপাবত মটকসই (Sustainability) এিাং মসগুল্পলা হল্পত 

প্রতযাবেত উপল্পযার্ীতা প্রাবপ্ত বনবিতকরল্পর্র লল্পক্ষয এই খাল্পতর রক্ষর্াল্পিক্ষল্পর্র জন্য িাল্পজট িরাে রাখা প্রল্পয়াজন। 

রক্ষনাল্পিক্ষল্পর্র জন্য একটি র্াইডলাইন ততরী করা এিাং তেনুযায়ী বনবেি সময় পর পর যন্ত্রপাবত সাংোর করার ব্যিস্থা 

করা। র্াইড লাইন অনুসাল্পর যন্ত্রপাবতর সাংরক্ষর্ ও ব্যিহার করা মযমন: ল্যাল্পির বিব ন্ন ব্যিহার এিাং ব্যিহাল্পরর পর 

সাংরক্ষর্ প্রবক্রয়া ইতযাবে বিষয়সমূহ সবম্মবলত একটি পবরপূর্ ণ র্াইডলাইন ততরী করা প্রল্পয়াজন। র্াইডলাইন ততরী কল্পর মস 

মমাতাল্পিক অনুসরর্ করল্পল আসিািপত্র ও ল্যাল্পির যন্ত্রপাবত এর মটকসই (Sustainability) এিাং মসগুল্পলা হল্পত প্রতযাবেত 

উপল্পযার্ীতা প্রাবপ্ত বনবিত করা সম্ভি হল্পি।  
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৩.৯. প্রকল্পের বনম ণার্সামগ্রী মাঠ পয ণাল্পয় পবরেে ণল্পর্র মাধ্যল্পম প্রাপ্ত ফলাফল  

ক. প্রকে এলাকা: ধামরাই. ঢাকা 

বির্ত ২৮ মফব্রুয়ারী ২০২০ ঢাকা মজলার ধামরাই উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার, বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার, আথ ণ-সামাবজক পরামে ণক এিাং EED 

উপ-সহকারী ও সহকারী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২৮ আর্ি ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার 

কথা ২৭ মফব্রুয়ারী  ২০১৯। বকন্তু ২৮ মফব্রুয়ারী ২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ 

আল্পলাচনায় জানা যায়, আল্পরা কমপল্পক্ষ ৬ মাস সময় প্রল্পয়াজন হল্পি।  

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ৯০% সমাপ্ত হল্পয়ল্পে িাবক কাজ সমাপ্ত করল্পত আল্পরা ৬ মাস সমল্পয়র প্রল্পয়াজন  

    হল্পি; 

২.  Top োল্পের Column এর ০৫ (G=1 B) স্থল্পল ময কলামটি আল্পে মযখাল্পন 20mm রড এর স্থল্পল 16mm রড  

     ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে (১ টি রড এ) 

৩.  Floor beam এ Steel Shutter এর পবরিল্পতণ Wooden shutter ব্যিহার করার কারল্পন এলাইনল্পমে  ঠিক নাই। 

৪.   েরজার পাোর thickness as per design অনুযায়ী নাই, 2mm কম আল্পে। প্রায় ৭৫% েরজাq ফাটলযুক্ত কাঠ 

ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। তাোড়া েরজার কাল্পঠ ঠিকমত Seasoning করা হয়বন িল্পল প্রতীয়মান হয়; 

৫.  Stock Register খাতা নাই; 

৬.  ঠিকাোল্পরর ঘন ঘন জনিল পবরিতণন ও বেক্ষা অবধেপ্তল্পরর SAE/AE পবরিতণল্পনর কারল্পন পূি ণিতী কাল্পজর   

     সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। 

৭.  প্রল্পয়াজনীয় পবরমার্ materials এর Test report নাই অথ ণাৎ পাঁচ তালা োল্পের কাজ হল্পয়ল্পে এর মল্পধ্য মাত্র একটি  

     মটি বরল্পপাট ণ আল্পে/মটি করাল্পনা হল্পয়ল্পে; 

৮.  চুবক্তর েতণল্পমাতাল্পিক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর skilled Engineer সাইল্পট পাওয়া যায় নাই এিাং প্রল্পয়াজনীয় জনিল  

     নাই। 

৯.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works  `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program  cvIqv hvqwb| 

১০. KvRwUi ïiæ †_‡K G ch©šÍ gvÎ GKevi wbg©vb mvgMÖx/KswµU wmwjÛvi M‡elbvMv‡i cixÿv Kiv n‡q‡Q A_P  

     Kv‡Ri ¸bMZ gvb eRvq ivLvi ¯^v‡_© cÖwZwU Qv` XvjvB Gi mgq G me cixÿv Kiv cÖ‡qvRb wQj| µqKvix  

     ms¯’v Zv K‡iwb| Dciš‘ BSI. Solid. TMT Frogmark Gi MS রড cixÿv Kiv‡bv n‡q‡Q wKš‘ mvB‡U  

     cvIqv ‡M‡Q Fresh Brand Gi iW| 

 

D‡jøL¨, KvRwUi cÖvKKjb I h_vh_ wQjbv d‡j Part-A (Site Development Works) Ges Part-C (Boundary 

Wall) G wVKv`vi‡K 15% Over Run AvB‡Ug w`‡Z n‡q‡Q| 

েরজাটা 

পুরাটাই 

ফাটল  

ধল্পরল্পে 

২০ mm 

িেল্পল 

16mm 

রড ব্যিহার 

করা হল্পয়ল্পে 
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 খ. প্রকে এলাকা: মধািাউড়া, ময়মনবসাংহ 

বির্ত ৬ ই মাচ ণ ২০২০ ময়মানবসাংহ মজলার মধািাউড়া উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার, বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার, আথ ণ-সামাবজক পরামে ণক এিাং 

EED উপ-সহকাবর ও সহকারী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে এিাং সমাপ্ত হিার কথা ২৭ 

মফব্রুয়ারী ২০১৯। বকন্তু ২৮ মফব্রুয়ারী ২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা 

যায়, কাজ বনবে ণি সময় মেষ করা সম্ভি হল্পি না। আরও একিার no cost extension এর প্রল্পয়াজন হল্পি।  

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ১০% এিাং িতণমাল্পন no cost extension এ চলল্পে; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৮.৭৫’ বনচু জবমল্পত অিবস্থত (ধাল্পনর মক্ষত); 

৩.  Grade beam এিাং Floor beam এ Steel Shutter এর পবরিল্পতণ wooden shutter ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে; 

৪.  বসবড়ল্পত উঠল্পত ডান বেল্পক Column এর 2nd lift casting এর surface এর এলাইনল্পমে ঠিক নাই;  

৫.  ঠিকাোল্পরর work bar schedule নাই; 

৬.  প্রল্পয়াজনীয় Materials এর Test Report নাই। ল্যাি  িল্পনর োে ঢালাইল্পয়র পূল্পি ণ মকান ধরল্পর্র মটি করা হয় বন; 

৭.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস েক্ষ প্রল্পকৌেলী নাই অথিা সাইট পবরেে ণর্ কল্পরল্পেন এমন মকান প্রমার্ পাওয়া যায় নাই; 

৯. EED’র Assistant Engineer ও বনি ণাহী প্রল্পকৌেবল বির্ত ১৭.৪.২০১৯ তাবরখ সাইট ব বজট কল্পর  পবরেে ণন িইল্পত 

মলল্পখন “পাথর পবরিতণন কল্পর পরিতীল্পত  াল্পলা মাল্পনর পাথর বনল্পয় আসল্পত হল্পি”। সাইল্পট  াল্পলা মাল্পনর পাথর এল্পসল্পে 

বক না তা মকউ িলল্পত পাল্পর না। মকউ বিষয়টি ফল্পলা-আপ কল্পর নাই।   

১০. বির্ত ৭.৬.২০১৯ তাবরখ সাইট ব বজট কল্পর EED’র  প্রল্পকৌেলীর্র্ পবরেে ণন িইল্পত বলল্পখন “সাইল্পট মজুত লাল 

িালু মকান অিস্থাল্পতই ঢালাইল্পয়র কাল্পজ ব্যিহার করা যাল্পি না। মান সম্পন্ন িালু সাইল্পট মজুত কল্পর ব্যিহার বনবিত 

করল্পত হল্পি”। বিষয়টি ফল্পলা-আপ করা হয় নাই। িক মরবজিার িই সাইল্পট পাওয়া যায় নাই;  

১১.  চুবক্তর েতণ মমাতাল্পিক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর skilled Engineer সাইল্পট পাওয়া যায় নাই এিাং প্রল্পয়াজনীয় জনিল  

      নাই। 

১২.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works  `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program  cvIqv hvqwb| 

১৩. KvRwUi ïiæ †_‡K G ch©šÍ gvÎ GKevi wbg©vণ mvgMÖx/KswµU wmwjÛvi M‡elর্াMv‡i cixÿv Kiv n‡q‡Q A_P  

     Kv‡Ri ¸bMZ gvb eRvq ivLvi ¯^v‡_© cÖwZwU Qv` XvjvB Gi mgq G me cixÿv Kiv cÖ‡qvRb wQj| µqKvix  

     ms¯’v Zv K‡iwb|   

 

প্রব্:দ্র: অব্প্রিষ্ট পর্যয়ব্ক্ষণস ূহ পপ্ররপ্রিষ্ট ২ এ মেয়া হয়লা:  
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৩.১০ মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ সাক্ষাতকার (KII) এর ফলাফল 
 

 

বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষায় একটি র্াইডলাইন এর মাধ্যল্পম প্রকে পবরচালক, প্রধান প্রল্পকৌেলী EED, মজলা বনি ণাহী 

প্রল্পকৌেলী, সহকাবর ও উপ-সহকাবর প্রল্পকৌেলী, উপল্পজলা মচয়ারম্যান, উপল্পজলা বনি ণাহী কম ণকতণা, ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান 

ইতযাবে  ব্যবক্তিল্পর্ ণর সাল্পথ সি ণল্পমাট ৩২টি সাক্ষাতকার গ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে। এ সকল ব্যবক্তিল্পর্ ণর সাল্পথ ”১০০টি উপল্পজলায় 

একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত)” েীষ ণক প্রকে িাস্তিায়ল্পন তাল্পের ধারর্া ও মতামত 

সম্পল্পকণ তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করা হয়। ময সকল বিষয়সমূহ বনল্পয় অল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে তা’হল্পলা: প্রকল্পের বনম ণার্ কাল্পজর 

পবরকেনা ও পবরকেনা অনুসাল্পর অগ্রর্বত, বনয়বমত পবরেে ণন এিাং পবরেে ণন প্রবতল্পিেন, প্রকল্পের ম ৌত কাল্পজর 

গুর্র্তমান, প্রকে িাস্তিায়ল্পনর মক্ষল্পত্র িাঁধা এিাং সাংবিি প্রকে মথল্পক বেখনসমূহ ইতযাবে। বনল্পন আল্পলাচনার  মূল অাংে 

তুল্পল ধরা হল্পলা:    

 

▪ ভ ৌে েোতজর ে ে ে েপসরেল্পনো: সেতলই এে ে ভর্, প্রতেেেটি টিএসসস’র জন্য আলোদো আলোদো ে েপসরেল্পনো 

তেরী েরো হয়। প্রকল্পের শুরুতেই ে েপসরেল্পনো তেরী েরো হয় এর্ং ঠিেোদোরতদর সোতর্থ ে েপসরেল্পনো সনতয় আতলোচনো 

েরো হয়। েতর্ প্রসে সেন োস পরপর সনয়স ে োতর্ ে েপসরেল্পনো হোলনোগোদ েরো হয় নো। েতর্ ভেোন ভেোন সনর্ েোহী 

প্রতেৌশলী র্তলন ভর্, েোরো সনয়স ে পসরেল্পনো হোলনোগোদ েতরন এর্ং ভস অনুসোতর েোজ েরোর ভচিো েতরন। পসরেল্পনো 

অনুসোতর অগ্রগসে হয় সে নো? এ ন প্রতশ্নর উিতর সেতলই এে ে ভর্ সর্স ন্ন েোরতণ সর্ স য় পসরেল্পনো অনুসোতর 

েোজ েরো সম্ভর্ হয় নো। ভূস  অসর্গ্রহণ ও উন্নয়ন, ঠিেোদোরী প্রসেষ্ঠোতনর র্বড়মবস, প্রাকৃসেে দুতর্ েোগ ইেেোসদ েোরতণ 

পসরেল্পনো অনুসোতর েোজ েরো সম্ভর্ হয় নো র্তল েোরো উতেখ েতরন। ভেোর্থোও ভেোর্থোও আঞ্চসলে স স্যো, ভূস  ধ্বস, 

উজোতনর পোসন আসোর ফতল পসরেল্পনো অনুসোতর েোতজর অগ্রগসে সম্ভর্ হয় নো র্তলও ভেউ ভেউ  ে প্রেোশ েতরন।  

 

▪ প্রকে সাইট পবরেে ণন ও প্রবতল্পিেন: সকল্পলই একমত ময তারা বনয়বমত সাইট পবরেে ণন কল্পরন এিাং পবরেে ণনকাল্পল 

বনম ণার্ কাল্পজ ময সকল অবনয়ম িা দ্যি ণলতা দৃবিল্পর্াচর হয় মস বিষয়সমূহ পবরেে ণন িইল্পত বলল্পখ থাল্পকন এিাং এর 

সমাধাল্পনর জন্যও সুপাবরেসমূহ বলল্পখ থাল্পকন। সাইট পবরেে ণনকাল্পল ময সকল অবনয়ম মযমন কাল্পজর গুর্র্তমান, 

মালামাল্পলর গুর্র্তমান, সাইল্পটর কাল্পজর অগ্রর্বত পবরকেনা অনুযায়ী হল্পে বকনা ইতযাবে এিাং পরিতী করর্ীয়সমূহ 

পবরেে ণন িইল্পত বলল্পখ থাল্পকন। সকল্পলই একমত প্রকাে কল্পরন ময, তারা যখন পবরেে ণন কল্পরন তখন পূল্পি ণর 

পবরেে ণনকাল্পল ময সকল পয ণল্পিক্ষর্ বেল এিাং িতণমাল্পন তা কতটুকু িাস্তিায়ন হল্পয়ল্পে এিাং কতটুকু িাস্তিায়ন করা 

সম্ভি হয়বন এিাং মকন িাস্তিায়ন করা সম্ভি হয়বন তা আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানার মচিা কল্পর থাল্পকন। ম ৌত কাল্পজর 

ময মকান ঢালাইল্পয়র পূল্পি ণ এিাং ঢালাইল্পয়র সময় অিশ্যই তারা সাইল্পট উপবস্থত থাল্পকন এিাং কাল্পজর গুর্র্ত মান 

বনবিত কল্পরন। 

 

▪ বনম ণার্ কাল্পজর গুর্র্ত মান: বনম ণার্ কাজ নকো ও চুবক্ত অনুযায়ী করা হয় এখাল্পন ব্যতযয় হিার মকান সুল্পযার্ থাল্পক 

না। কারর্ ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর কাল্পজর অগ্রর্বত নকো ও চুবক্ত অনুযায়ী হল্পে বকনা তা বনয়বমত ফল্পলা-আপ করা 

হয়। প্রথল্পমই ঠিকাোরর্র্ ময সকল মালামাল সাইল্পট বনল্পয় আল্পসন এই সকল মালামাল্পলর মটি করা হয়। পরিতীল্পত 

ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান মটিকৃত ব্রাল্পের মালামাল সাইল্পট ব্যিহার কল্পর বিল্পেষ কল্পর- রড, বসল্পমে ইতযাবে। তল্পি চুবক্তপত্র 

অনুযায়ী মালামাল সিসময় মটি করা সম্ভি হয় না। প্রবতিার ঢালাইল্পয়র সময় ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান বসবলোর মটি কল্পর 

থাল্পকন িল্পলও তারা উল্পেখ কল্পরন। এোড়া অল্পনল্পক উল্পেখ কল্পরন ময, মটি করা একটি সময়সাল্পপক্ষ ব্যাপার মযমন- 

মটল্পির জন্য ব্যল্পয়ল্পট মরফার করা হয় তল্পি মসখাল্পন অল্পনক বেন সময় মলল্পর্ যায়, মসল্পক্ষল্পত্র কাল্পজর র্বত কল্পম যায় 

অথিা কাজ সময়মত মেষ করা সম্ভি হয় না। তাই প্রথল্পমই মটি করার পর আর মকান মটি করা হয় না। তল্পি মকউ 

মকউ মত প্রকাে কল্পরন ময তারা একাবধকিার মটি কল্পরল্পেন।  বনম ণার্ কাল্পজ ময সকল মালামাল ব্যিহার করা হয় 

তার গুর্র্ত মাল্পনর মক্ষল্পত্র মকান প্রকার আপস করা হয় না এিাং বনম ণার্ কাল্পজর প্রবতটি মক্ষল্পত্র মযমন ঢালাইল্পয়র পূল্পি ণ, 

ঢালাইল্পয়র সময় ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর প্রল্পকৌেলীর্র্, EED’র প্রল্পকৌেলীর্র্ উপবস্থত থাল্পকন এিাং কাল্পজর গুর্র্ত মান 

বনবিত কল্পরন। পবরবেি ৫ এ বিষল্পয় মটল্পির বরল্পপাট ণসমূহ মেয়া হল্পয়ল্পে। 
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▪ বনম ণার্ কাল্পজর দ্যি ণল বেকসমূহ: পবরেে ণনকাল্পল অল্পনক সময়ই বনম ণার্ কাল্পজর দ্যি ণলতা পবরলবক্ষত হয় মযমন-প্রাথবমক 

পয ণাল্পয় মকান মকান ঠিকাোর ঢালাইল্পয়র কাল্পজ বিল সাটাল্পরর পবরিল্পতণ কাল্পঠর সাটার ব্যিহার কল্পরল্পে। তল্পি প্রাথবমক 

অিস্থায় কাল্পঠর সাটার ব্যিহার করল্পলও পরিতীল্পত বিল সাটার ব্যিহার বনবিত করা হয়। মকান মকান সাইল্পট িালু, ইট, 

মখায়া, ইতযাবের গুর্র্ত মান বনল্পয় সমস্যা মেখা যায়। ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর মাধ্যল্পম এ সকল সাইল্পটর িালু, ইট, মখায়া, 

ইতযাবে পবরিতণন কল্পর গুর্র্ত মালামাল এর ব্যিহার বনবিত করা হয়। অন্য একটি দ্যি ণলতা হল্পলা, সাইল্পট  ঠিকাোরী 

প্রবতষ্ঠাল্পনর বিএসবস প্রল্পকৌেলীর্ল্পর্র উপবস্থবত আনুপাবতক হাল্পর কম। তল্পি বডল্পপ্লামা প্রল্পকৌেলীর্র্ বনয়বমত সাইল্পট 

অিস্থান কল্পরন িল্পল সকল্পল উল্পেখ কল্পরন। মকান মকান সাইল্পট ঠিকাোল্পরর Work bar schedule করা হয় না অথিা 

করা হল্পলও সিসময় িজায় রাখা সম্ভি হয় না। অপরবেল্পক মকান মকান সাইল্পট Work bar schedule করা হয় এিাং 

বনয়বমত পালন করা হয় িল্পল উল্পেখ কল্পরন। তল্পি বকছু বকছু উিরোতা উল্পেখ কল্পরন, প্রকে শুরুল্পত সহকাবর এিাং উপ-

সহকাবর প্রল্পকৌেলীর সাংখ্যা আনুপাবতক হাল্পর কম বেল, ফল্পল বনয়বমত বনবিড় তোরবক করল্পত কি হল্পতা। িতণমাল্পন মস 

সমস্যা নাই। এখন প্রবতটি সাইল্পটর সকল ম ৌত কায ণক্রম বনবিড় তোরবক করা হয়। ফল্পল প্রকল্পের কাল্পজর গুর্র্ত মান 

বনবিত করা যাল্পে।   

 

▪   প্রকে িাস্তিায়ল্পন সুল্পযার্সমূহ: ভূবম অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ল্পনর জন্য আলাো প্রকে িাস্তিায়ন করা প্রল্পয়াজন নতুিা এর 

জন্য কমপল্পক্ষ ২ িের সমল্পয়র প্রল্পয়াজন। মকাথাও মকাথাও ভূবম অবধগ্রহর্ করা সম্ভি হল্পলও ভূবম উন্নয়ল্পনর জন্য িালু িা 

মাটি পাওয়া যায় না। ফল্পল প্রকল্পের কাল্পজ মিেী সমল্পয়র প্রল্পয়াজন হয়। সুতরাাং ভূবম উন্নয়ন ও অবধগ্রহল্পর্র জন্য আলাো 

প্রকে গ্রহর্ করা প্রল্পয়াজন।  ই-বজবপ’র মাধ্যল্পম মটোবরাং করার ফল্পল একজন ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান ২-১০ টি কাজও মপল্পয় 

থাল্পকন। বকন্তু িাস্তল্পি মেখা যায় কাজ করার সময় বিব ন্ন কারল্পর্ এই সকল ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর কাল্পজর অগ্রর্বত অল্পনক 

কম, ২িার সময় বৃবি করার পরও কাল্পজর অগ্রর্বত মাত্র ৫%। বিষয়টি কর্তণপক্ষ বিল্পিচনা করল্পত পাল্পর যাল্পত মকউ ২-৩ 

টির মিেী কাজ না পায় মসবেল্পক লক্ষয রাখার জন্য অল্পনল্পক মত প্রকাে কল্পরন।   

 

মূল তথ্যোতাল্পেরসাল্পথ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম প্রকল্পের প্রাপ্ত সিল, দ্যি ণল, সুল্পযার্ ও ঝুঁবকসমূহ 

  

১। প্রকল্পের সিলতা:  

▪ EED’র প্রল্পকৌেলীর্র্ ম ৌত কাল্পজর বনবিড় তোরবক কল্পরন এিাং 

▪ ম ৌতকাল্পজ ব্যিহৃত উপকরর্সমূল্পহর গুর্র্ত মান বনবিত করর্; 

২। প্রকল্পের দ্যি ণলতা 

▪ প্রকে সাইট বনধ ণারল্পর্ মকান Feasibility Study করা হয়বন; 

▪ ম ৌতকাজ তোরবকর জন্য প্রকে কায ণালল্পয় (প্রকে পবরচালল্পকর অবফল্পস) মকান প্রল্পকৌেলী নাই; 

▪  াষা মেখার জন্য মকান সুল্পযার্ রাখা হয়বন; 

▪ বেক্ষাথীল্পের জন্য মহাল্পিল নাই; 

▪ বেক্ষক ও কম ণচারীল্পের জন্য মকান আিাসস্থল্পলর ব্যিস্থা না থাকা; 

৩। সুল্পযার্:  

▪ প্রকল্পের সাল্পথ বিব ন্ন মন্ত্রর্ালয় এিাং বি াল্পর্র অাংেগ্রহর্; 

▪ গ্রামাঞ্চল্পলর েবরদ্র বেক্ষাথীরা কাবরর্বর বেক্ষার সুল্পযার্ পাল্পি 

▪ এ সকল বেক্ষাথীরা মেল্পে এিাং বিল্পেল্পে চাকুবরর সুল্পযার্ মিেী পাল্পি ফল্পল একবেল্পক মযমন তাল্পের পবরিার 

স্বেল হল্পি অন্যবেল্পক তিল্পেবেক মুদ্রা আয় হল্পি; 

▪ সামবগ্রক াল্পি গ্রাল্পমর উন্নবত হল্পি যা মেল্পের উন্নয়ল্পন অিোন রাখল্পি; 
 

৪। ঝুঁবক:  

▪ পাহাড় ও ফসবল জবম অবধগ্রহর্ কল্পর টিএসবস স্থাপন একবেল্পক পবরল্পিল্পের  ারসাম্য নি হল্পে অপরবেল্পক খায 

বনরাপিা হুমবকর মুল্পখ পল্পড় যাল্পি;  

▪ প্রকে সাইট বনধ ণারর্ বেক্ষাথীল্পের সুল্পযাল্পর্র মচল্পয় জর্প্রবতবনবধল্পের ইোল্পক মিেী গুরুত্ব মেয়া; 
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৩.১১ মফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (FGD) 

১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ (টিএসবস) স্থাপন েীষ ণক প্রকল্পের বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ মমাট ২৫টি 

এফবজবড করা হয়। এল্পের মল্পধ্য ১২ টি মেল্পলল্পের সাল্পথ এিাং ১৩টি মমল্পয়ল্পের সাল্পথ এফবজবড করা হল্পয়ল্পে। এফবজবড 

পবরচালনার জন্য একটি র্াইড লাইন ততরী করা হল্পয়ল্পে। প্রবতটি এফবজবড পবরচালনার জন্য বতনজনল্পক োবয়ত্ব মেয়া 

হল্পয়বেল মযমন: এফবজবড মফবসল্পলল্পটটর, মনাট মটকার এিাং সমন্বয়কাবর ইতযাবে। প্রবতটি এফবজবড’মত র্ল্পড় ৮-১০ জন 

বেক্ষাথী অাংেগ্রহর্ কল্পরন।  

 

সশক্ষোর্থীতদর েোসরগসর সশক্ষোয় আগ্রহ সম্পতেে েথ্য:    

প্রায় অবধকাাংে বেক্ষাথী উল্পেখ কল্পরল্পেন ময, তারা 

কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ পড়ল্পত আগ্রহী। কাবরর্বর 

স্কুল ও কল্পলজটি িাস্তিাবয়ত হল্পল এই এলাকার 

বেক্ষাথীরা বিব ন্ন কাবরর্বর বিষল্পয় পড়ল্পত আগ্রহী 

হল্পি িল্পল সকল্পল মত প্রকাে কল্পরন। তল্পি বকছু 

বেক্ষাথীরা িল্পলন সকল বেক্ষাথীরা আগ্রহী হল্পি না 

কারর্ মকান মকান বেক্ষাথী ডাক্তারী পড়ল্পি, প্রল্পকৌেলী 

হল্পি, উবকল হল্পি অথিা বিব ন্ন বিষল্পয় মািাস ণ 

পড়ল্পি। িতণমাল্পন কাবরর্বর বেক্ষার প্রবত বেক্ষাথীল্পের 

আগ্রহ বৃবি পাল্পে িল্পল বেক্ষাথীরা উল্পেখ কল্পরন। 

উন্নয়ন ধারার ফযাবসবলল্পটটরর্র্ FGD পবরচালনা  

করল্পেন। 

 

আগ্রতহর েোরণসমূহ:  

কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ বিব ন্ন বিষল্পয় বিল্পেষ কল্পর কবম্পউটার ও ইনফরল্পমেন মটকল্পনালবজ, বসব ল 

ইবিবনয়ার/কনষ্ট্রাকেন, আবকণল্পটকচারাল বডজাইন, মটক্সটাইল, ডাইাং এিাং বপ্রবোং, গ্রাবফক্স বডজাইন ইতযাবে বিষল্পয় হাল্পত 

কলল্পম বেখাল্পনা হয়। এর ফল্পল বেক্ষাথীরা িাস্তি জ্ঞান অজণন করল্পত পাল্পর, যা তাল্পের পরিতী জীিল্পন প্রবতবষ্ঠত হল্পত সহায়ক 

ভূবমকা পালন করল্পি িল্পল অবধকাাংে বেক্ষাথী উল্পেখ কল্পরন। োত্র-োত্রীরা এই কাবরর্বর বিষল্পয় পড়াশুনা মেষ কল্পর বিব ন্ন 

প্রবতষ্ঠাল্পন চাকুরী কল্পর বনল্পজর পবরিাল্পরর চাবহো পুরর্ করল্পত পারল্পি। কাবরর্বর প্রবতষ্ঠাল্পন বিব ন্ন বিষল্পয় পড়াশুনা মেষ 

কল্পর একবেল্পক মযমন সহল্পজই চাকুরী পাল্পি অন্যবেল্পক 

এই সি বিষল্পয বেক্ষা লাল্প র পর আত্ম-কম ণসাংস্থাল্পনর 

সুল্পযার্ সৃবি হল্পি। কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ পড়াশুনা 

করার পর তাড়াতাবড় চাকুরী করল্পত পারল্পি এিাং 

পবরিারল্পক  টাকা-পয়সা বেল্পয় সহায়তা করল্পত পারল্পি 

এিাং পবরিার স্বেল হল্পি িল্পল অল্পনল্পক মল্পন কল্পরন। 

কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ পড়াশুনা কল্পর মিকার িল্পস 

থাকল্পত হল্পি না, বনল্পজরাই কল্পম ণর সাংস্থান ততরী কল্পর 

জীবিকা বনি ণাহ করা যায় এিাং অথ ণননবতক  াল্পি স্বািলম্বী 

হওয়া যায়। কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ একবেল্পক মযমন 

সহল্পজই চাকুরী পাওয়া যায়  অপরবেল্পক এইসি মেড িা 

বিষয়গুল্পলা বেল্পখ আর েেজল্পনর কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্পযার্ 

ততরী কল্পর মেয়া যায়। কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ পড়াশুনা কল্পর ব্যিসা করা যায় িা বনল্পজই বকছু একটা করা যায়, মিকার 

থাকল্পত হয় না। উন্নয়ন ধারার ফযাবসবলল্পটটরর্র্ োত্রীল্পের সাল্পথ FGD পবরচালনা করল্পেন। 

 

পীরর্ি উপল্পজলা, রাংপুর, োত্রল্পের সাল্পথ FGD পবরচালনা করা হল্পে 

চারঘাট উপল্পজলা, রাজোহী, োত্রীল্পের সাল্পথ FGD পবরচালনা করা 

হল্পে 
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সর্ষতয়/তেতড ভর্শী আগ্রতহর েোরণসমূহ: উপবস্থত অাংেগ্রহর্কারীর্র্ উল্পেখ কল্পরন ময, কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজর বিব ন্ন 

বিষল্পয়/মকাল্পস ণ পড়াশুনা করল্পত আগ্রহী এিাং এই সকল বিষয় সমূহ মযমন: কবম্পউটার ও ইনফরল্পমেন মটকল্পনালবজ, 

বসব ল, আবকণল্পটকচারাল বডজাইন, মটক্সটাইল ডাইাং এিাং বপ্রবোং, গ্রাবফক্স বডজাইন ইল্পলক্ট্রবনক্স ও আইটি হাড ণওয়ার বিষল্পয় 

পড়াশুনা করল্পত মিেী আগ্রহী। কারর্ বহসাল্পি বেক্ষাথীরা িল্পলন, কবম্পউটার ও ইনফরল্পমেন মটকল্পনালবজ বিষল্পয় পড়াশুনা 

করল্পল সহল্পজ চাকুরী পাওয়া যাল্পি। অপরবেল্পক যবে ইবিবনয়ার/কনষ্ট্রাকেন, ইল্পলক্ট্রবনক্স ও আইটি হাড ণওয়ার বিষল্পয় 

পড়াশুনা কবর তাহল্পল আমরা েক্ষ কাবরর্র বহসাল্পি বনল্পজল্পক র্ল্পড় তুলল্পত পারা যাল্পি। বসব ল কনিাকেন বিষল্পয় পড়াশুনা 

করল্পল ম ৌত ও বনম ণার্ কাল্পজ েক্ষ প্রল্পকৌেলী বহসাল্পি বনল্পজল্পেরল্পক ততরী করল্পত পারি এিাং বনল্পজই প্রবতষ্ঠান র্ল্পড় তুলল্পত 

পারি। কবম্পউটার, ফাম ণাবসটিকযাল ও গ্রাবফক্স বডজাইল্পন পড়ল্পতও বকছু বেক্ষাথী আগ্রহী িল্পল তারা উল্পেখ কল্পরন।   

 

চোকুসরর সুতর্োগ তেরী হতর্: অবধকাাংে বেক্ষাথী উল্পেখ কল্পরন এই প্রকল্পের ফল্পল বেক্ষাথীরা বিব ন্ন মক্ষল্পত্র চাকুরীর জন্য 

মিেী সুল্পযার্-সুবিধা পাল্পি। অল্পনক বেক্ষাথী িল্পলন তাল্পের এলাকার িড় াই –মিাল্পনরা মািাস ণ পাে কল্পর মিকার িল্পস আল্পে। 

চাকুবর পাল্পি বকনা সবন্ধহান, তাল্পের মল্পধ্য হতাো মেখা বেল্পয়ল্পে, তল্পের পবরিাল্পরর মলাকজনও বচন্তায় আল্পে ময মেল্পল 

মেল্পের বেক্ষা ব্যিস্থায় সল্পি ণাচ্চ বডবগ্র অজণন করার পল্পরও চাকুবর পাল্পে না এটা দ্য: াগ্যজনক। বকন্তু কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ 

এ পড়াশুনা মেষ কল্পর মিকার িল্পস থাকল্পত হল্পি না, খুি দ্রুত চাকুরী পাওয়া যাল্পি। অল্পনল্পক মল্পন কল্পরন কাবরর্বর স্কুল ও 

কল্পলল্পজ ময বিষয় গুল্পলা পড়াল্পনা হল্পি তা চাকুরীর মক্ষল্পত্র খুিই েরকারী। প্রকেটি সঠিক  াল্পি িাস্তিাবয়ত হল্পল অল্পনক মিেী 

চাকুরীর সুল্পযার্ ততরী হল্পি এিাং মিেী কল্পম ণর সাংস্থান হল্পি। কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ সাটি ণবফল্পকট পাওয়া যায় এিাং সহল্পজই 

সরকারী মি-সরকারী প্রবতষ্ঠাল্পন কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্পযার্ সৃবি হয়। কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ সাটি ণবফল্পকট বনল্পয় বিল্পেে যাওয়ার 

সুল্পযার্ পাওয়া যায়। কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহর্ করল্পল বনল্পজল্পক েক্ষ কাবরর্র বহসাল্পি র্ল্পড় মতাল যায় এিাং বেক্ষাথীরা  বিব ন্ন 

মক্ষল্পত্র চাকুরীর সুল্পযার্ পাল্পি। বেক্ষা মেল্পষ অল্পনক বেক্ষাথী বিল্পেল্পে চাকুবর কল্পর তিল্পেবেক মুদ্রা অজণন করল্পত পারল্পি। 

বিল্পেল্পে কাবরর্বর বেক্ষায় েক্ষ কাবরর্রল্পের চাবহো মিেী এিাং কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্পযার্ও মিেী িল্পল অল্পনল্পক মল্পন কল্পরন।   

 

 সর্ষ্যতে পসরেল্পনো: অবধকাাংে বেক্ষাথী কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ মথল্পক বেক্ষা গ্রহর্ মেল্পষ  াল চাকুরী করল্পত আগ্রহী। 

অপরবেল্পক বেক্ষাথীরা কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ মথল্পক বেক্ষা গ্রহর্ মেল্পষ আত্মকম ণসাংস্থান কল্পর বনল্পজর ও মেল্পের সমাল্পজর 

উন্নয়ল্পন অিোন রাখল্পত অগ্রহী। আিার অল্পনল্পক মল্পন কল্পর ময, কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহর্ মেল্পষ বনল্পজরা আত্মকম ণসাংস্থাল্পনর 

মাধ্যল্পম বনল্পজর কল্পম ণর সাংস্থান ততরী করল্পত অগ্রহী। কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ মথল্পক বিএসবস িা এমএসবস মেষ কল্পর  াল 

চাকুরী করল্পত চান। পবরিারল্পক অথ ণননবতক াল্পি সহল্পযাবর্তা করল্পত ইচ্ছুক। টিএসবস মথল্পক বেক্ষা গ্রহর্ কল্পর  াল চাকুরী 

করল্পত চান, পাোপাবে এলাকার বেক্ষাথীরা যাল্পত মিকার না থাল্পক তাল্পের কম ণসাংস্থাল্পনর ব্যিস্থা করার ইো মপাষর্ কল্পরন। 

কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ পড়াশুনা মেষ কল্পর চাকুরী করল্পিা এিাং আর েেজল্পনর কম ণসাংস্থাল্পনর ব্যিস্থা করি এিাং বনজ 

পবরিারল্পক সহল্পযার্ীতা করি। এলাকার সামাবজক উন্নয়ল্পন কাজ করি। কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ মেল্পের িাবহল্পর বর্ল্পয়  াল 

চাকুরী করল্পত আগ্রহী। এলাকার মানুল্পষর জন্য কম ণসাংস্থাল্পনর ব্যিস্থা করল্পত চান। মানুল্পষর মসিা করল্পত চান। 

 

এই প্রেল্প ভর্েোরত্ব দূরীেরতণ ও পসরর্োরতে অর্থ েননসেে স্বোর্লম্বী েরতে অর্দোন  
 

উপবস্থত সি বেক্ষাথীরা িল্পলল্পেন এই প্রকে এলাকার মিকারত্ব দৃরীকরল্পর্ ও এলাকার পবরিারগুবলল্পক অথ ণননবতক াল্পি 

স্বািলম্বী করল্পত অিোন রাখল্পি। এলাকার বেক্ষাথীরা কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ চাকুরী পাল্পি এিাং তারা অথ ণননবতক বেক মথল্পক 

লা িান হল্পি এিাং সেল হল্পি। এই প্রকল্পের ফল্পল এলাকা উন্নত হল্পি, এলাকার মিকারত্ব দ্যর হল্পি। বেক্ষাথীরা চাকুবর িা 

আত্মকম ণসাংস্থাল্পন বনযুক্ত হিার পল্পর এলাকার অন্যান্য মিকার যুিকল্পের চাকুবরর ব্যিস্থা করল্পত পাল্পি, ফল্পল মিকারত্ব দূর 

হল্পি এিাং কম ণসাংস্থাল্পন বনল্পয়াবজত বেক্ষাথীল্পের পবরিার অথ ণননবতক াল্পি স্বািলম্বী হল্পি। তারা মল্পন কল্পর, এটি একটি 

কাবরর্বর বেক্ষা মিাল্পড ণর গ্রীন প্রল্পজট মসল্পক্ষল্পত্র এই এলাকার শ্রবমকরা তা িাস্তিায়ল্পনর কাজ পাল্পিন, অপর বেল্পক প্রকেটি 

িাস্তিাবয়ত হল্পল বেবক্ষত মিকাররা চাকুরী পাল্পি এিাং এর ফল্পল মিকারত্ব দূর হল্পি এিাং তাল্পের পবরিাল্পরর অথ ণননবতক াল্পি 

সািলম্বী হল্পি। 
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৩.১২ বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ জবরল্পপর মাধ্যল্পম প্রাপ্ত ফলাফল  

প্রকে এলাকায় ময সকল উচ্চ বিযালয় ও কল্পলজ রল্পয়ল্পে এিাং িতণমাল্পন ৬ষ্ঠ মশ্রবন মথল্পক একােে মশ্রবনল্পত পড়াশুনা করল্পে 

এিাং  বিষ্যল্পত যারা ১০০টি উপল্পজলায় একটি কল্পর মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন (বিল্পেষ সাংল্পোবধত) েীষ ণক প্রকল্পের 

সম্ভাব্য উপকারল্প ার্ী (বেক্ষাথী হল্পত পাল্পর) মসই সকল বেক্ষাথীল্পের মল্পধ্য তেিচয়ন পিবতর মাধ্যল্পম ৪৬২ জন োত্রী এিাং 

৪৩৮ জন োত্রল্পের (মমাট ৯০০ জন বেক্ষাথী) সাল্পথ কাঠাল্পমার্ত প্রশ্নপল্পত্রর মাধ্যল্পম তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। 

উিরোতাল্পের কাে মথল্পক ময বিষয়সমূহ জানাল্পত চাওয়া হল্পয়ল্পে তা’ হল্পলা: কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রহী বক না। আগ্রল্পহর 

কারর্সমূহ এিাং মকান মেল্পড পড়াশুনা করল্পত আগ্রহী, কাবরর্বর বেক্ষা চাকুবর পািার মক্ষল্পত্র অিোনসমূহ,  কাবরর্বর বেক্ষা 

মেল্পষ ময সকল কাজ করল্পত আগ্রহী ইতযাবে। 

এ সাংক্রান্ত তথ্য পরিতী অাংল্পে বননবলবখত াল্পি মেখাল্পনা হল্পলা:  

▪ আথ ণ-সামাবজক অিস্থা  

▪ কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রল্পহর কারর্সমূহ; 

▪ মকান মেল্পড পড়াশুনা করল্পত আগ্রহী; 

▪ কাবরর্বর বেক্ষা  বিষ্যল্পত চাকুবর পািার মক্ষল্পত্র অিোনসমূহ;  

▪ কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ ময সকল কাজ করল্পত আগ্রহী  ইতযাবে 

 

বলঙ্গ ব বিক িেন: সারবর্ ৩.৮ এ বলঙ্গ ব বিক বি ার্ ওয়ারী িেন এর তথ্য মেয়া হল্পলা। সামবগ্রক াল্পি উিরোতাল্পের 

মল্পধ্য োত্রীল্পের েতকরা হার োত্রল্পের েতকরা হাল্পরর মচল্পয় সামান্য মিেী অথ ণাৎ োত্রী ৫১.৩৩% এিাং োত্র ৪৮.৬৭%। 

বি ার্ ওয়ারী তথ্য বিল্পিষর্ মথল্পক মেখা যায় সিল্পচল্পয় মিেী সাংখ্যক (২৪%) উিরোতা ঢাকা বি াল্পর্। এল্পের মল্পধ্য 

োত্রীল্পের সাংখ্যা ২৩.৮% এিাং োত্রল্পের সাংখ্যা ২৪.২%। সামবগ্রক াল্পি বিতীয় সল্পি ণাচ্চ উিরোতা (১৬.০%) খুলনা 

বি াল্পর্। এল্পের মল্পধ্য োত্রী ১৬.৯% এিাং োত্র ১৫.৯%। সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক উিরোতা (৮.০%) বতনটি বি াল্পর্ 

যথাক্রল্পম িবরোল, মায়মানবসাংহ এিাং বসল্পলট বি াল্পর্। এল্পের মল্পধ্য িবরোল্পল োত্রীল্পের সাংখ্যা মিেী এিাং  মায়মানবসাংল্পহ 

োত্রল্পের সাংখ্যা মিেী এিাং বসল্পলট বি াল্পর্ উ ল্পয়ই সমান।   

সারবর্ ৩.৬: বি ার্ ব বিক বেক্ষাথীল্পের বলঙ্গ িেন (%) 

 

বি ার্ 

বেক্ষাথী মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বি াল্পর্র নাম  

ঢাকা ১১০ ২৩.৮ ১০৬ ২৪.২ ২১৬ ২৪.০ 

িবরোল ৪১ ৮.৯ ৩১ ৭.১ ৭২ ৮.০ 

খুলনা ৭৮ ১৬.৯ ৬৬ ১৫.১ ১৪৪ ১৬.০ 

রাজোহী ৫৪ ১১.৭ ৫৪ ১২.৩ ১০৮ ১২.০ 

রাংপুর ৫৪ ১১.৭ ৫৪ ১২.৩ ১০৮ ১২.০ 

বসল্পলট ৩৭ ৮.০ ৩৫ ৮.০ ৭২ ৮.০ 

চট্টগ্রাম ৫২ ১১.৩ ৫৬ ১২.৮ ১০৮ ১২.০ 

মায়মানবসাংহ ৩৬ ৭.৮ ৩৬ ৮.২ ৭২ ৮.০ 

মমাট ৪৬২ ১০০.০ ৪৩৮ ১০০.০ ৯০০ ১০০.০ 
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িয়স ব বিক িেন: বেক্ষাথীল্পের িয়ল্পসর িেন সারবর্ ৩.৯ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্ মথল্পক মেখা যায়, সামবগ্রক াল্পি 

র্ড় িয়স ১৪.৪ িের। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের র্ড় িয়স োত্রল্পের র্ড় িয়ল্পসর মচল্পয় সামান্য মিেী অথ ণাৎ োত্রীল্পের র্ড় িয়স 

১৪.৫ িের এিাং োত্রল্পের ১৪.৩ িের। তথ্য মথল্পক মেখা যায় অল্পধ ণল্পকর মচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৫৪.২%) উিরোতাল্পের িয়স 

১৪ িেল্পরর মল্পধ্য। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় মিেী অথ ণাৎ োত্র ৫৬.২% এিাং োত্রী ৫২.৪%। 

বিতীয় অিস্থাল্পন আল্পে ৩১.০% উিরোতা যাল্পের িয়স ১৫-১৬ িের। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সাংখ্যা োত্রল্পের সাংখ্যার মচল্পয় 

মিেী যথাক্রল্পম ৩২.৫% ও ২৯.৫%। সিল্পচল্পয় কম সাংখ্যক (১.২%) উিরোতা যাল্পের িয়স ১৯ িের এিাং এর মিেী। 

এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় মিেী (োত্র-১.৬% এিাং োত্রী-০.৯%)।  
 

সারবর্ ৩.৭: বেক্ষাথীল্পের িয়স ব বিক (%) িেন  : 

       

               বি ার্ 

বেক্ষাথী                  মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বেক্ষাথীর িয়স 

≤ ১৪ িের ২৪২ ৫২.৪ ২৪৬ ৫৬.২ ৪৮৮ ৫৪.২ 

১৫-১৬ িের ১৫০ ৩২.৫ ১২৯ ২৯.৫ ২৭৯ ৩১.০ 

১৭-১৮ িের ৬৬ ১৪.৩ ৫৬ ১২.৮ ১২২ ১৩.৬ 

১৯≤ িের ৪ ০.৯ ৭ ১.৬ ১১ ১.২ 

র্ড় িয়স ১৪.৫ ১৪.৩ ১৪.৪ 

মমাট ৪৬২ ১০০.০ ৪৩৮ ১০০.০ ৯০০ ১০০.০ 

 

পবরিাল্পরর প্রধান এর আল্পয়র তথ্য: বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর প্রধাল্পনর আল্পয়র তথ্য সারবর্ ৩.১২ এ উল্পেখ করা হল্পলা। 

সারবর্র তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় সামবগ্রক াল্পি প্রায় সকল বেক্ষাথী স্বীকার কল্পরল্পে ময তাল্পের পবরিাল্পরর প্রধান 

আল্পয়র সাল্পথ জবড়ত। এল্পের মল্পধ্য এক-র্ততীয়াাংে (৩৪.৬%) পবরিাল্পরর প্রধান এর আল্পয়র প্রধান উৎস চাকুবর। এল্পের 

মল্পধ্য এল্পের মল্পধ্য োত্রী ও োত্রল্পের সাংখ্যা ৩৬.৫% ও ৩২.৬%। বিতীয় সল্পি ণাচ্চ (২৮.১%) বেক্ষাথী িল্পলল্পে তাল্পের 

পবরিাল্পরর প্রধাল্পনর আল্পয়র প্রধান উৎস মৎস চাষ, ক্ষুদ্র ব্যিসা, কোকটরী। প্রায় এক-চতুথ ণাাংে (২৪.১%) বেক্ষাথী 

জাবনল্পয়ল্পে তাল্পের পবরিাল্পরর প্রধান কৃবষ কাল্পজর সাল্পথ জবড়ত। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় মিেী, 

যথাক্রল্পম ২৪.৭% ও ২৩.৫%। উল্পেখ্য মাত্র ৮.৬% বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর প্রধান এর আল্পয়র প্রধান উৎস বেন মজুর/ 

বরক্সা/ যান চালক/বমস্ত্রী। এল্পের মল্পধ্য োত্র ও োত্রীল্পের সাংখ্যা যথাক্রল্পম ১০.৩% ও ৭.০%।  
 

সারবর্ ৩.৮: বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর প্রধান এর আল্পয়র তথ্য (%) িেন : 

 

বি ার্ 

বেক্ষাথী মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

পবরিাল্পরর প্রধান এর আল্পয়র তথ্য   

হযাঁ ৪৬০ ৯৯.৬ ৪৩৮ ১০০.০ ৮৯৮ ৯৯.৮ 

না ২ ০.৪ - - ২ ০.২ 

মমটি  ৪৬২  ৪৩৮ ১০০.০ ৯০০ ১০০.০ 

পবরিাল্পরর প্রধান এর আল্পয়র উৎস  

কৃবষ ১০৮ ২৩.৫ ১০৮ ২৪.৭ ২১৬ ২৪.১ 

চাকুবর  ১৬৮ ৩৬.৫ ১৪৩ ৩২.৬ ৩১১ ৩৪.৬ 

বেন মজুর/ বরক্সা/ যান চালক/বমস্ত্রী ৩২ ৭.০ ৪৫ ১০.৩ ৭৭ ৮.৬ 

মৎস চাষ, ক্ষুদ্র ব্যিসা, কোকটর ১২৯ ২৮.০ ১২৩ ২৮.১ ২৫২ ২৮.১ 

অল্পটা ড্রাই ার, গ্রাম্য ডাক্তার  ২৫ ৫.০ ১৯ ৪.৪ ৪৪ ৪.৭ 

মমাট ৪৬০ ১০০.০ ৪৩৮ ১০০.০ ৮৯৮ ১০০.০ 
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বেক্ষাথীল্পের আল্পয়র তথ্য: সারবর্র তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় মাত্র ৩.২% বেক্ষাথী আল্পয়র সাল্পথ জবড়ত, অিবেি 

৯৬.৮% বেক্ষাথী মকান আল্পয়র সাল্পথ জবড়ত নয়। ময সকল বেক্ষাথীরা আল্পয়র সাল্পথ জবড়ত তাল্পের মল্পধ্য বতন-চতুথ ণাাংে 

(৭৫.৯%) টিউেবন কল্পর আয় কল্পর। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সাংখ্যা োত্রল্পের সাংখ্যার মচল্পয় প্রায় বিগুর্ মযমন: োত্রী ৯৩.৮% 

এিাং োত্র ৫৩.৮%। এক-র্ততীয়াাংল্পের মচল্পয় মিেী সাংখ্যক োত্র খেকাবলন চাকুবরর সাল্পথ জবড়ত, মকান োত্রীই খেকাবলন 

চাকুবরর সাল্পথ জবড়ত নয়। মাত্র ৬.৮% বেক্ষাথী মটইলবরাং কাল্পজর সাল্পথ জবড়ত। এল্পের মল্পধ্য ৬.৩% োত্রী এিাং ৭.৭% 

োত্র।  
 

সারবর্ ৩.৯: বেক্ষাথীল্পের আল্পয়র তথ্য (%) িেন 

       

               বি ার্ 

বেক্ষাথী                  মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

বেক্ষাথীর আল্পয়র তথ্য 

হযাঁ ১৬ ৩.৫ ১৩ ৩.০ ২৯ ৩.২ 

না  ৪৪৬ ৯৬.৫ ৪২৫ ৯৭.০ ৮৭১ ৯৬.৮ 

মমাট ৪৬২ ১০০.০ ৪৩৮ ১০০.০ ৯০০ ১০০.০ 

ময সকল উৎস মথল্পক আয় হয় 

টিউেবন  ১৫ ৯৩.৮ ৭ ৫৩.৮ ২২ ৭৫.৯ 

খেকাবলন চাকুবর - - ৫ ৩৮.৫ ৫ ১৭.২ 

মটইলবরাং ১ ৬.৩ ১ ৭.৭ ২ ৬.৮ 

মমাট       

 

িতণমাল্পন পবরিাল্পরর মাবসক আয়: বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর িতণমান মাবসক আয় সারবর্ ৩.১৪ এ উল্পেখ করা হল্পলা। 

সারবর্র তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় আয় ২১,৫৭৮ টাকা। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের 

পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় আয় োত্রল্পের পবরিাল্পরর র্ড় আল্পয়র মচল্পয় মিেী যথাক্রল্পম ২২,১৪৯ টাকা ও ২০,৯৭৫ টাকা। 

সামবগ্রক াল্পি এক-র্ততীয়াাংল্পের মচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৩৭.৩%) বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক আয় ২০,০০১ টাকার 

মচল্পয় মিেী। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সাংখ্যা োত্রল্পের সাংখ্যার মচল্পয় সমামান্য মিেী যথাক্রল্পম ৩৮.১% ও ৩৬.৫%। সিল্পচল্পয় 

কম সাংখ্যক বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক আয় ৫,০০০ টাকা পয ণন্ত। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় 

মিেী যথাক্রল্পম ২.৩% ও ১.৭%।   

 

সারবর্ ৩.১০: পবরিাল্পরর মাবসক আল্পয়র তথ্য (%) িেন 

       

               বি ার্ 

বেক্ষাথী                  মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

পবরিাল্পরর মাবসক আল্পয়র তথ্য 

<= ৫০০০ টাকা  ৮ ১.৭ ১০ ২.৩ ১৮ ২.০ 

৫০০১-১০০০০ টাকা ৮৩ ১৮.০ ৮৮ ২০.১ ১৭১ ১৯.০ 

১০০০১-১৫০০০ টাকা ৭৬ ১৬.৫ ৮৮ ২০.১ ১৬৪ ১৮.২ 

১৫০০১-২০০০০ টাকা  ১১৯ ২৫.৮ ৯২ ২১.০ ২১১ ২৩.৪ 

>= ২০০০১ টাকা  ১৭৬ ৩৮.১ ১৬০ ৩৬.৫ ২২৬ ৩৭.৩ 

র্ড় আয় ২২১৪৯ ২০৯৭৫ ২১৫৭৮ 

মমাট ৪৬২ ১০০.০ ৪৩৮ ১০০.০ ৯০০ ১০০.০ 
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বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় আয় ও ব্যয়: বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর িতণমান মাবসক র্ড় আয় ও ব্যল্পয়র মলখবচত্র 

৩.৬ এ উল্পেখ করা হল্পলা। মলখবচল্পত্রর তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় আয় ২১,৫৭৮ 

টাকা। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় আয় োত্রল্পের পবরিাল্পরর র্ড় আল্পয়র মচল্পয় মিেী, যথাক্রল্পম ২২,১৪৯ 

টাকা ও ২০,৯৭৫ টাকা। অপরবেল্পক বেক্ষাথীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় ব্যয় ১৫,৬২৩ টাকা। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের 

পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় ব্যয় োত্রল্পের পবরিাল্পরর র্ড় ব্যল্পয়র মচল্পয় মিেী, যথাক্রল্পম ১৬,২০২ টাকা ও ১৫,০১৩ টাকা। উল্পেখ্য 

োত্রীল্পের পবরিাল্পরর মাবসক র্ড় আয় মিেী এিাং র্ড় ব্যয় মিেী (৭৩.১৭%), োত্রল্পের পবরিাল্পরর আয় কম সুতরাাং ব্যয় ও 

কম (৭১.৫৭%)।    

 

 

  

২২১৪৯

১৬২০২

২০৯৭৫

১৫০১৩

২১৫৭৯

১৫৬২৩

আয় ব্যয় আয় ব্যয় আয় ব্যয়

ছোত্রী ছোত্র উ য় (ছোত্রী ও ছোত্র)

ভলখসচত্র ৩.৭: সশক্ষোর্থীতদর পসরর্োতরর  োসসে গড় আয় ও ব্যতয়র েথ্য
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কাবরর্বর বেক্ষা ও প্রবেক্ষর্ বিষয়ক তথ্য 

কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ স্থাপল্পনর তথ্য: বেক্ষাথীল্পের উপল্পজলায় একটি কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন করা হল্পে  মস 

তথ্য তারা জাল্পন বকনা? বেক্ষাথীল্পের জানার তথ্য মলখবচত্র ৩.৭ এ উল্পেখ করা হল্পলা। মলখবচল্পত্রর তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা 

যায় সামবগ্রক াল্পি ৯৪.৪% বেক্ষাথী স্বীকার কল্পরল্পে ময তাল্পের উপল্পজলায় একটি কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলজ স্থাপন করা 

হল্পে  তা তারা জাল্পন। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় সামান্য মিেী, মযমন: োত্র-৯৪.৭% ও োত্রী-

৯৪.২%। মাত্র ৫.৬% বেক্ষাথীরা িল্পলল্পে তথ্যটি তারা জাল্পন না। এল্পের মল্পধ্য োত্রী-৫.৮% ও োত্র-৫.৩%।     

 

 

কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রল্পহর কারর্সমূহ:  

সামবগ্রক াল্পি সিল্পচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৯০.৮%) বেক্ষাথী কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহী। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের 

মচল্পয় সামান্য মিেী, োত্র-৯১.১% এিাং োত্রী-৯০.৫%। কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রল্পহর কারর্ বহসাল্পি ময বিষয়সমূহ উল্পেখ 

কল্পরল্পে তা হল্পলা: পড়াশুনা মেল্পষ চাকুবর পাওয়া যায়-৬৮.২%,  মিকারত্ব দূর হয়-১৯.৮%, কম ণ সাংস্থাল্পনর সৃবি হয়-

১২.৭%, ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা বহসাল্পি কাজ করা যায়-৬.৫% এিাং আউটল্পসাবস ণাং এর মাধ্যল্পম আয় করা যায়-০.৯%।  

সারবর্ ৩.১১: কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহী সম্পল্পকণ তথ্য  

       

      কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহী  

বেক্ষাথী                  মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহী  

হযাঁ ৪১৮ ৯০.৫ ৩৯৯ ৯১.১ ৮১৭ ৯০.৮ 

না  ৪৪ ৯.৫ ৩৯ ৮.৯ ৮৩ ৯.২ 

মমাট  ৪৬২ ১০০.০ ৪৩৮ ১০০.০ ৯০০ ১০০.০ 

হযাঁ হল্পল মকন  

পড়াশুনা মেল্পষ চাকুবর পাওয়া যায় ২৬৮ ৬৪.১ ২৮৯ ৭২.৪ ৫৫৭ ৬৮.২ 

মিকারত্ব দূর হয় ৭৬ ১৮.২ ৮৬ ২১.৬ ১৬২ ১৯.৮ 

ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা বহসাল্পি কাজ করা যায় ২৯ ৬.৯ ২৪ ৬.০ ৫৩ ৬.৫ 

কম ণ সাংস্থাল্পনর সৃবি হয় ৫৭ ১৩.৬ ৪৭ ১১.৮ ১০৪ ১২.৭ 

আউটল্পসাবস ণাং  ৮ ১.৯ - - ৮ ০.৯ 

মমাট ৪১৮ ১০০.০ ৩৯৯ ১০০.০ ৮১৭ ১০০.০ 

৯৪.২

৫.৮

৯৪.৭

৫.৩

৯৪.৪

৫.৬

হোঁ নো হোঁ নো হোঁ নো

ছোত্রী ছোত্র উ য় (ছোত্রী ও ছোত্র)

ভলখসচত্র ৩.৮: েোসরগসর স্কুল ও েতলজ স্থোপন েরো হতে েোর েথ্য
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কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহ না থাকার কারর্সমূহ:  তথ্য মথল্পক মেখা যায় ৯০০ বেক্ষাথীল্পের মল্পধ্য ৮৩ জন অথ ণাৎ ৯.২% 

িল্পলল্পে তারা কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রহী নয়। কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহ না থাকার কারর্সমূহ:  ডাক্তার হল্পত চায় ৪৪.৬% 

বেক্ষাথী,  আইনজীবি- ১৪.৫%, বেক্ষক-১০.৮%, আবম ণ-১০.৮%, ইবিবনয়ার-৯.৬%, ব্যাাংকার-৪.৮% এিাং পুবলে হল্পত 

আগ্রহী ৩.৬% ইতযাবে।   

  

ময সকল মেল্পড কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রহী: মলখবচল্পত্রর তথ্য মথল্পক মেখা যায় সিল্পচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৪৩.১%) 

বেক্ষাথী কবম্পউটার ও ইনফরল্পমেন মটকল্পনালবজ বিষল্পয় কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রহী। অন্যান্য ময সকল বিষল্পয়  

বেক্ষাথীরা কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রহী তা’হল্পলা: মজনাল্পরল ইল্পলকবেকযাল ওয়াকণে-২১.৪%, বসব ল 

ইবিবনয়ার/কনিাকেন-৮.৮%,  আবকণল্পটকচারাল বডজাইন-৬.০, ফযাোন বডজাইন ও মটইলবরাং-৬.০, মটক্সটাইল ডাইাং 

এিাং বপ্রবোং-৫.৩,  গ্রাবফক্স বডজাইন-৫.১ এিাং ফুড মপ্রাল্পসবসাং-৪.২% ইতযাবে।    

 

 

৯.৬

৪৪.৬

১০.৮

৩.৬

৪.৮

১৪.৫

১০.৮

ইসিসনয়োর হতে চোই 

ডোক্তোর হতে চোই

সশক্ষে হতে চোই

পুসলশ হতে চোই 

ব্যোংেোর হতে চোই

আইনজীসর্ হতে চোই 

আস ে হতে চোই 

ভলখসচত্র-৩.৯: েোসরগসর সশক্ষোয় আগ্রহ নো র্থোেোর েোরণসমূহ

৪.২ ৫.১ ৬.০

৪৩.১

২১.৪

৮.৮
৬.০ ৫.৩

ভলখসচত্র-৩.১০: ভর্ সেল সর্ষতয়/ভেতড েোসরগসর সশক্ষো গ্রহতণ আগ্রহী



61 c„ôv 

 

কাবরর্বর বেক্ষা বিব ন্ন মক্ষল্পত্র অিোনসমূহ: মলখবচল্পত্রর তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় সামবগ্রক াল্পি সিল্পচল্পয় মিেী 

(৯০.৬%) বেক্ষাথী মল্পন কল্পর কাবরর্বর বেক্ষা চাকুবর িা কাজ করার মক্ষল্পত্র অিোন রাখল্পি। মাত্র ৯.৪% মনবতিাচক 

ধারর্া মপাষর্ কল্পর। সিল্পচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৮৭.৫%) বেক্ষাথী স্বীকার কল্পরল্পে ময কাবরর্বর বেক্ষা লাল্প র ফল্পল সহল্পজ 

চাকুবর পাওয়া যায়। এক-র্ততীয়াল্পের মচল্পয় মিেী (৩৭.৯%) বেক্ষাথীরা মল্পন কল্পর কাবরর্বর বেক্ষার জন্য চাকুবর বনল্পয় 

বিল্পেে যাওয়া যায়। এোড়া ২১.৭%  বেক্ষাথী মল্পন কল্পর ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা বহসাল্পি কাজ করা যায় এিাং ১৯.২% মল্পন কল্পর 

কাবরর্বর বেক্ষার ফল্পল কম ণসাংস্থাল্পনর সৃবি হয়।     

 

কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ ময সকল কাজ করল্পত আগ্রহী: বেক্ষাথীরা কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ ময সকল কাজ করল্পত আগ্রহী 

তা সারবর্ ৯ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্র তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় সামবগ্রক াল্পি সিল্পচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৮৬.৯%) 

বেক্ষাথী কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ চাকুবর করল্পত আগ্রহী। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সাংখ্যা োত্র সাংখ্যার মচল্পয় সামান্য মিেী, 

মযমন: োত্রী-৮৭.৩% এিাং োত্র-৮৬.৫%। অপরবেল্পক মাত্র ১২.১% বেক্ষাথী  আত্ম কম ণসাংস্থান/ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা  বহসাল্পি 

কাজ করল্পত আগ্রহী। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় সামান্য মিেী যথাক্রল্পম ১২.৫% ও ১১.৭%। 

সিল্পচল্পয় কমসাংখ্যক ১.০% বেক্ষাথী কবম্পউটার/এযাপস এ কাজ করল্পত আগ্রহী। এল্পের মল্পধ্য োত্র ও োত্রীল্পের সাংখ্যা প্রায় 

সমান।  

সারবর্ ৩.১২: কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ ময সকল কাজ করল্পত আগ্রহী    

       

      কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহী  

বেক্ষাথী                  মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ কী করল্পত আগ্রহী  

চাকুবর  ৩৬৫ ৮৭.৩ ৩৪৫ ৮৬.৫ ৭১০ ৮৬.৯ 

আত্ম কম ণসাংস্থান/ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা   ৪৯ ১১.৭ ৫০ ১২.৫ ৯৯ ১২.১ 

কবম্পউটার/এযাপস এ কাজ করল্পত 

চাই  

৪ ০.৯ ৪ ১.০ ৮ ১.০ 

মমাট  ৪১৮ ১০০.০ ৩৯৯ ১০০.০ ৮১৭ ১০০.০ 

 

৯০.৬

৯.৪

৮৭.৫

৩৭.৯

২১.৭ ১৯.২

হোঁ নো সহতজ চোকুসর 

পোওয়ো র্োয়

চোকুসর সনতয় সর্তদশ 

র্োওয়ো র্োয়

ক্ষুদ্র উতদ্যক্তো

সহসোতর্ েোজ েরো

র্োয়

ে ে সংস্থোতনর সৃসি 

হয়

অর্দোন রোখতর্ ভর্ সেল ভক্ষতত্র অর্দোন রোখতর্ 

ভলখসচত্র-৩.১১: েোসরগসর সশক্ষো সর্স ন্ন ভক্ষতত্র অর্দোনসমূহ
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বেক্ষাথীরা কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ আত্ম কম ণসাংস্থান/ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা  বহসাল্পি কাজ করল্পত আগ্রহী হল্পল মস মক্ষল্পত্র অল্পথ ণর 

সাংস্থান বক াল্পি করা হল্পি তা সারবর্ ৩.১৭ এ উল্পেখ করা হল্পলা। সারবর্র তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় সামবগ্রক াল্পি 

অল্পধ ণল্পকর মচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৫৭.৬%) িল্পলল্পে তাল্পের পবরিার অল্পথ ণর মযার্ান বেল্পি। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সাংখ্যা োত্র 

সাংখ্যার মচল্পয় সামান্য মিেী, মযমন: োত্রী-৫৯.২% এিাং োত্র-৫৬.০%। অপরবেল্পক প্রায় এক-র্ততীয়াাংে (৩১.৩%) 

বেক্ষাথী স্বীকার কল্পরল্পে ময তাল্পের পবরিার ব্যাাংক মথল্পক ঋর্ এল্পন তাল্পের অল্পথ ণর ব্যিস্থা কল্পর বেল্পি। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের 

সাংখ্যা োত্রীল্পের সাংখ্যার মচল্পয় সামান্য মিেী, মযমন: োত্র-৩৮.০% এিাং োত্রী-২৪.৫%। মাত্র ১৬.২% বেক্ষাথী জাবনল্পয়ল্পে 

তাল্পের পবরিার এনবজও মথল্পক ঋর্ বনল্পয়  অল্পথ ণর সাংস্থান কল্পর বেল্পি। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সাংখ্যা োত্রল্পের সাংখ্যার মচল্পয় 

সামান্য মিেী যথাক্রল্পম ১৮.৪% ও ১৪.০%।   

সারবর্ ৩.১৩: কাবরর্বর বেক্ষা মেল্পষ আত্ম কম ণসাংস্থান/ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা বহসাল্পি কাল্পজর মক্ষল্পত্র অল্পথ ণর সাংস্থান   

       

      কাবরর্বর বেক্ষায় আগ্রহী  

বেক্ষাথী                  মমাট 

োত্রী োত্র 

সাংখ্যা % সাংখ্যা % সাংখ্যা % 

আত্ম কম ণসাংস্থান/ক্ষুদ্র উল্পযাক্তা   

ব্যাাংক ঋর্ ১২ ২৪.৫ ১৯ ৩৮.০ ৩১ ৩১.৩ 

এনবজও ঋর্  ৯ ১৮.৪ ৭ ১৪.০ ১৬ ১৬.২ 

পবরিার অথ ণ মযার্ান বেল্পি ২৯ ৫৯.২ ২৮ ৫৬.০ ৫৭ ৫৭.৬ 

মমাট  ৪৯ ১০০.০ ৫০ ১০০.০ ৯৯ ১০০.০ 
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৩.১৩ বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার বনল্পে ণেক/চলক বনি ণাচন: প্রেতল্পর র্েে োন অর্স্থো ও ভূস েোর সতঙ্গ েোর 

নেশো/পসরেল্পনো ের্থো সডসপসপতে র্সণ েে সর্ষয়সমূতহর চলে (Variable) ও সনতদ েশতের (Indicator) 

 োন/সর্র্রতণর তুলনোর  োধ্যত  প্রেতল্পর বনবিড় পবরিীক্ষর্ করা হল্পয়ল্পে। সনতে অজেনসমূহ ভদখোতনো হতলো:  

সারবর্ ৩.১৪: চলল্পকর ব বিল্পত অজণন  

সমীক্ষার  

প্রকৃবত  

বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার চলক 

(Indicators) 

চলক অনুসাল্পর অজণন 

প্রকে 

িাস্তিায়ল্পনর 

জন্য প্রস্তুবত 

অিস্থা  

ে)  প্রকল্পের Feasibility study করা 

হল্পয়ল্পে বক না;  

খ) প্রকে প্রনয়ল্পর্ মকান ত্রুটি বেল/আল্পে কী না (এর 

ফল্পল িাস্তিায়ল্পন কী কী সমস্যা হল্পে); 

 

ে) Feasibility study (সাইট বনধ ণারন ও কাবরর্বর 

বিষয় অন্তভূক্ত বেল না) করা হয়বন তল্পি কল্পয়কটি ওয়াকণেপ 

করা হল্পয়ল্পে; 

খ) তোরবকর জন্য প্রকে অবফল্পস মকান প্রল্পকৌেলী নাই, ভূবম 

অবধগ্রহন ও ম ৌতকাজ একটি প্রকল্পে হওয়ায় সময় মিেী 

েরকার হল্পয়ল্পে 

 

 
প্রেল্প 

র্োস্তর্োয়ন 

সংক্রোন্ত 

ে েেোতের 

মূল্যোয়ন 

ে) র্োৎসসরে ে েপসরেল্পনো ও ক্রয় পসরেল্পনো 

তেরী েরো হতয়তছ সেনো; 

খ) ভূবম অবধগ্রহর্ এিাং উন্নয়ন। যবে বিলম্ব হয় 

তল্পি মকন; 

র্)  প্রকল্পের PIC/PSC meeting সম্পবকণত; 

ঘ)  প্রেতল্পর সো সগ্রে অগ্রগসে এর্ং অংগস সিে 

র্োস্তর্োয়তনর অগ্রগসে (ত ৌেওআসর্থ েে); 

ঙ)  প্রেতল্পর অগ্রগসে পসরেল্পনো অনুর্োয়ী হতল 

েোর সর্র্রণ এর্ং নো হতল ও েোর েোরণ সমূহ; 

চ) অনুল্পমাবেত নকো পয ণাল্পলাচনা, েরপত্র 

মূল্যায়ন ইতযাবে; 

ছ) সনর্ েোসচে দরদোেোতদর ব্যোংে গ্যোরোসি র্োচোই;    

জ) প্রেতল্পর আওেোয় সম্পোসদে সর্স ন্ন পণ্য/েোর্ ে 

ও ভসর্ো সংগ্রতহর ভক্ষতত্র সপসপএ -২০০৬ / 

সপসপআর -২০০৮অনুসরণ ও প্রসেপোলন েরো 

হতয়তছ সেনো; 

ঝ)  প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিব ন্ন সমস্যা 

মযমন অথ ণায়ল্পন বিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ন অথ ণাৎ 

পণ্য, কায ণ ও মসিা ক্রয়/সাংগ্রল্পহর মক্ষল্পত্র বিলম্ব, 

ব্যিস্থাপনায় দ্যি ণলতা, প্রকল্পের মময়াে ও ব্যয় বৃবি 

ইতযাবে কারর্সহ অন্যান্য বেক বিল্পিষর্, 

পয ণল্পিক্ষর্ ও   পয ণাল্পলাচনা; 

ঞ) প্রেল্পটির অনুত োসদে সডসপসপ / আরটিসপসপ 

প্রদি নেশো ও তর্সশতিের স সিতে েোজ 

গুতলোর গুণগে োন এর্ং পসর োণ র্োচোই েরো; 

ট) লগতে  অনুসোতর অগ্রগসে;  

ঠ)  প্রেতল্পর সর্লসদে, দুর্ েলসদে, সুতর্োগওঝুঁসে 

(SWOT) সর্তিষণ; 

ড)  প্রেতল্পর সম্ভোব্য exit plan আল্পে কী না, 

হযাঁ হল্পল, এ সম্পল্পকণ পয ণাল্পলাচনা ও মতামত 

প্রোন;  

ক) র্োৎসসরে ে েপসরেল্পনো ও ক্রয় পসরেল্পনো তেরী 

েরো হয়; 

খ) ভূস  অসর্গ্রহণ ও উন্নয়তন ভর্শী স য় ব্যয় হতয়তছ, 

েোরণ মূল্য বৃসদ্ধ, জস   রোট, পোহোড় েোটো এং প্রকৃসেে 

দুতর্ েোগ,  ো লো, অঞ্চসলে স স্যো ইেেোসদ; 

গ) PIC/PSC meeting বনয়বমত হয় এিাং স ার 

বসিাল্পন্তর িাস্তিায়ন পরিতী স ায় আল্পলাচনা করা হয়; 

ঘ) ৩০ টি টিএসসস ৫০% এর ভর্শী  এর্ং ৫০% এর ে  

৬২ টি টিএসসস’র।  র্োস্তর্ অগ্রগসে ৪৫%। 

ঙ) পসরেল্পনো অনুর্োয়ী অগ্রগসে হয় নোই েোরণ: ভূস  

অসর্গ্রহতণ সর্লম্ব, প্রকৃসেে দুতর্ েোগ, ঠিেোদোতরর গসর সস 

ইেেোসদ; 

চ) ক্রয় েোর্ েেত র পর্ েোতলোচনো অধ্যোয় সর্স্তোসরে ভদয় 

হতয়তছ (চ,ছ,জ,ঝ ইেেোসদ); 

ঞ) েোতজর গুণগে  োন সনসিে েরোর জন্য 

Materials ভটস্ট েরো হয় এর্ং প্রতেেের্োর ঢোলোইতয়র 

স য় সসসলেোর ভটস্ট েরো হয়। প্রসের্োর ঢোলোইতয়র স য় 

ইইসডর প্রতেৌশলীগণ উপসস্থে র্থোতেন;  

 

 

 

 

ট) লগতে  অনুসোতর ভূস  উন্নয়ন ও ভটেোর প্রসক্রয়ো  

চল োন এর্ং সন েোণ চল োনও চল োন;  

ঠ) চতুর্থ ে অধ্যোতয় সর্তিষণ েরো হতয়তছ; 

ড) প্রেতল্পর exit plan আল্পে; 
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সমীক্ষার  

প্রকৃবত  

বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার চলক 

(Indicators) 

চলক অনুসাল্পর অজণন 

প্রেতল্পর 

র্েে োন 

অগ্রর্বতর 

অিস্থা  

প্রকে িাস্তিায়ল্পনর ফল্পল ম ৌত অিকাঠাল্পমা ও 

ল্যাি ততরীর িতণমান অিস্থা 

▪ প্রোসবনক কাম ওয়াকণে  িন পবরকেনা 

অনুসাল্পর কতটুকু সম্পন্ন হল্পয়ল্পে?  

▪ একাল্পডবমক  িন বনম ণাল্পর্র অগ্রর্বতর অিস্থা; 

▪ ল্যাি ততরীর িতণমান অিস্থা; 

▪ ল্যাি ততরীর জন্য বিব ন্ন ধরল্পর্র যন্ত্রপাবত ও 

উপকরর্ ক্রল্পয়র অিস্থা ও গুর্র্ত মান; 

▪ উল্পেখ্য, প্রকতপল্পক্ষ, ৫০% এর অবধক ম ৌত অগ্রর্বত 

টি এস বস সাংখ্যা ৩০ টি  (৩২.৬%) এিাং ৫০ % এর 

বনল্পচ ম ৌত অগ্রর্বতর টি এস বস সাংখ্যা ৬২ টি 

(৬৭.৩%); 

▪ বনম ণার্ কাজ মেষ হিার পরই ল্যাি ততরী শুরু হল্পি তল্পি 

এখল্পনা ল্যাি ততরী শুরু হয়বন; 

▪ পবরকেনা অনুসাল্পর ল্যাি ততরীর যন্ত্রপাবত ক্রল্পয়র 

জন্য কায ণাল্পেে মেয়া হল্পি মসল্পপ্টম্বর ২০২০ইাং এিাং 

সিল্পেষ মজুত, সর্িরাহ ও বিতরর্ বডল্পসম্বর ২০২১। 

 

 

উপতর র্সণ েে বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার চলে/সনতদ েশে সংক্রোন্ত েথ্য ও উপোি সঠিে োতর্ সংগ্রহ ও র্র্থোর্র্থ সর্তিষণ 

েতর প্রেল্প র্োস্তর্োয়ন েোর্ েক্রত র অগ্রগসে তুমল ধরা হতয়তছ। এজন্য এেটি আধুসনে  োনসম্মে ও েোর্ েেরী স ীক্ষো পদ্ধসে 

অনুসরণ েরো হতয়তছ। 

৩.১৩.১ সূচক (Indicators) মমবেক্স  

সারবর্ ৩.১৭: সূচল্পকর ব বিল্পত অজণন  

 

উল্পেশ্য কায ণক্রম চলক চলক অনুসাল্পর অজণন 

১০০ উপল্পজলা 

১টি কল্পর 

কাবরর্বর স্কুল 

ও কল্পলজ 

প্রবতষ্ঠার 

মাধ্যল্পম 

গ্রামাঞ্চল্পলর 

বেক্ষাথীল্পের 

কাবরর্বর 

বেক্ষায় 

সুল্পযার্ সৃবি 

করা 

ক্রয় প্রবক্রয়া  ▪ বিজ্ঞবপ্ত  

▪ মটোর জমা 

▪ মরসপনবসপ মটোর 

▪ মূল্যয়ন প্রবতল্পিেন 

▪ চুবক্ত স্বাক্ষর 

▪ ব্যাাংক গ্যারাবে (যাচাই ) 

▪ বিজ্ঞবপ্ত  পবত্রকায় প্রকাে করা হল্পয়ল্পে; 

▪ মটোর জমার জন্য ২৮ বেন সময় মেয়া 

হল্পয়ল্পে; 

▪ মরসপনবসপ মটোর একাবধক হল্পয়ল্পে 

▪ মূল্যয়ন প্রবতল্পিেন ততরী করা হল্পয়ল্পে; 

▪ চুবক্ত স্বাক্ষর বনয়মঅনুযায়ী করা হল্পয়ল্পে; 

▪ ব্যাাংক গ্যারাবে (যাচাই ) করা হল্পয়ল্পে; 

িাস্তিায়ন 

পয ণায় 

▪ নকো অনুযায়ী কাজ হল্পে কী না; 

▪ বিব ন্ন উপকারর্ মটি করা হল্পয়ল্পে বক 

না, জবম (soil test), রড, বসল্পমে, 

িালু ইতযাবে; 

▪ প্রকে কম ণকতণার্ন সাইট ব বজট কল্পর 

কী না এিাং তার প্রবতল্পিেন; 

▪ সাইল্পট প্রল্পয়াজনীয় েবললাবে রবক্ষত 

আল্পে (নকো, ইবিবনয়ার, সাইট 

অবফস); 

▪ সাইল্পটর মালামাল (রড, বসল্পমে, িালু, 

বচপস, মখায়া ইতযাবে) রক্ষর্াল্পিক্ষল্পর্র 

অিস্থা;  

▪ নকো অনুযায়ী কাজ হল্পে; 

▪ বিব ন্ন উপকারর্ মটি করা হল্পয়ল্পে বক না, 

জবম (soil test), রড, বসল্পমে, িালু 

ইতযাবের মটি করা হয়; 

▪ প্রকে কম ণকতণার্ন সাইট ব বজট কল্পর এিাং 

প্রবতল্পিেন সাইট িই এ বলল্পখ রাল্পখন; 

▪ সাইল্পট প্রল্পয়াজনীয় েবললাবে রবক্ষত আল্পে; 

▪ সাইল্পটর মালামাল সাংর্াল্পিক্ষল্পর্র মকান 

ব্যিস্থা নাই;  
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চতুথ ণ অধ্যায় 

প্রকল্পের সিল ও দ্যি ণল বেক পয ণাল্পলাচনা 
 

সিলতা-দ্যি ণলতা, সুল্পযার্-ঝুঁবক বিল্পিষর্ একটি মকৌেলব বিক আধুবনক পন্থা যা’ 

চলমান প্রকল্পের বনবিড় পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা কাল্পজ ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে। মকান 

প্রকল্পের সিলতা দূি ণলতা সুল্পযার্ ও ঝুঁবক বচবিত করার মাধ্যল্পম বিল্পিষর্ 

প্রবক্রয়াল্পক মযৌবক্তক করা হয়। এটি প্রকে মূল্যায়নল্পক অবধকতর অথ ণিহ কল্পর 

মতাল্পল এিাং  বিষ্যৎ প্রল্পয়াজনীয় প্রাল্পয়াবর্ক পারামে ণ/বেকবনল্পেে ণনা প্রোন 

এিাং সঠিক বসিান্ত গ্রহল্পর্ সাহায্য কল্পর।  

১০০ টি উপল্পজলায় একটি কল্পর কাবরর্বর স্কুল ও কল্পলল্পজ স্থাপন (বিল্পেষ 

সাংল্পোবধত) িাস্তিায়নকাল্পল সিল, দূি ণল, ঝুঁবক ও সুল্পযার্সমূহ কী কী বেল তা 

আল্পলাচনা করা হল্পলা। 

প্রকে সাংবিি কম ণকতণাল্পের সাল্পথ এিাং স্থানীয় র্ণ্যমান্য ব্যবক্তল্পের সাল্পথ 

মকআইআই সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে, বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে। এোড়াও বিব ন্ন উৎস মথল্পক মসল্পকোরী 

উপাি সাংগ্রহ ও প্রকে সাইট পবরেে ণন করা হল্পয়ল্পে। এই সমীক্ষার উপাল্পির ব বিল্পত প্রকল্পের সিল ও দ্যি ণল বেকগুল্পলা 

বচবিত করা হল্পয়ল্পে। 

৪.১ সিল বেকসমূহ  

▪ েক্ষ জনেবক্ত ততরীল্পত প্রকেটি িতণমান সরকাল্পরর একটি যুর্ান্তকাবর পেল্পক্ষপ; 

▪ গ্রাম অঞ্চল্পলর েবরদ্র বেক্ষাথীরা সহল্পজই  বতণ ও পড়াশুনার সুবিধা পাল্পি;  

▪ এই সকল বেক্ষাথীরা আত্মবন ণরেীল মপোয় অথিা মেল্পে-বিল্পেল্পের শ্রম িাজাল্পর বেে কারখানায় বিব ন্ন কল্পম ণ 

বনল্পয়াবজত হল্পত পারল্পি; 

▪ কল্পম ণ বনল্পয়াবজত বেক্ষাথীল্পের মাথাবপছু আয় িাড়ল্পি যা জাতীয় প্রবৃবিল্পত অিোন রাখল্পি; 

▪ প্রবত িের ৬ষ্ঠ-৮ম মশ্রবর্, এসএসবস (ম াল্পকেনাল), প্যারা মেল্পড্র সি ণল্পমাট ১০৮০০ জন বেক্ষাথী প্রবতটি টিএসবসল্পত 

পড়াশুনা করার সুল্পযার্ পাল্পি; 

▪ ম ৌতকাল্পজ ব্যিহৃত উপকরর্সমূল্পহর গুর্র্ত মান বনবিত করা হয়; এব্ং  

▪ উপল্পজলা পয ণাল্পয় দৃবিনন্দন আধুবনক স্থাপল্পতযর একটি কাবরর্বর স্কুল এে কল্পলজ স্থাবপত হল্পি। 

৪.২ দ্যি ণল বেকসমূহ: 

▪ ভূবম বনি ণাচন ও ভূবম অবধগ্রহর্, হস্তান্তর প্রবক্রয়ায় প্রায় মেড় িের সময় মলল্পর্ল্পে;  

▪ ক্রয় প্রবক্রয়া ও কায ণাল্পেে প্রোল্পনও সময় মলল্পর্ল্পে প্রায় এক মথল্পক মেড় িের; 

▪ অল্পনক স্থাল্পন বনচু ও ফসবল জবম  রাট করা এিাং পাহাড় মকল্পট ভূবম উন্নয়ল্পনর জন্যও সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে;  

▪ সল্পয়ল মটি, তিদ্যযবতক তার অপসরর্ এিাং মামলাজবনত জটিলতা; 

▪ EED’র জনিল সাংকট;  

▪ প্রকে সাইট বনধ ণারল্পর্ মকান Feasibility Study করা হয়বন; 

▪ ১৫টি ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান একাবধক টিএসবস’র (২-৯টি পয ণন্ত) বনম ণার্ কাজ পাওয়া;  

▪ প্রকল্পের উল্পেল্পের সাল্পথ লর্ল্পেল্পমর বমল নাই, প্রকল্পের উল্পেল্পশ্য আল্পে ৪ টি বকন্তু লর্ল্পেল্পম মেয়া আল্পে ১ টি; 

▪ ২টি সাইল্পট তিদ্যযবতক কাল্পজর বডজাইন ড্রবয়াং মেরীল্পত সরিরাহ করায় বফবনবোং কাল্পজর পর মেয়াল  াঙ্গল্পত 

হল্পয়ল্পে;  
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▪ প্রবেক্ষর্ মকাস ণ পবরকেনাকাল্পল বিব ন্ন তিল্পেবেক  াষা বেক্ষার জন্য মকান মকাস ণ বডজাইন িা ইন্সোটল্পরল্পর 

বনল্পয়াল্পর্র ব্যিস্থা রাখা হয়বন; 

▪ এক একটি টিএসবস’মত ৪টি কল্পর বিষল্পয় বেক্ষার সুল্পযার্ আল্পে, যবে সাংবিি এলাকার বেক্ষাথীরা বনধ ণাবরত ৪টি 

বিষল্পয়র িাবহল্পর অন্যল্পকান বিষল্পয় পড়াশুনা করল্পত চায় তল্পি মকান সুল্পযার্ রাখা হয়বন;  

▪ প্রকল্পের বিব ন্ন ল্যাি সাংক্রান্ত ক্রয় কায ণক্রল্পমর সময় সাংবিি কাবরর্বর বিষল্পয় অব জ্ঞ পরামে ণল্পকর ঘাটবত রল্পয়ল্পে;  

▪ বেক্ষক ও কম ণচারীল্পের জন্য আিাসন ব্যিস্থা এিাং বেক্ষাথীল্পের জন্য মহাল্পিল না থাকা; 

 

৪.৩ সুল্পযার্সমূহ:  

▪ িবহবি ণল্পশ্ব ক্রমিধ ণমান শ্রম িাজাল্পর েক্ষ জনেবক্ত সরিরাল্পহর মাধ্যল্পম কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্পযার্ সৃবি হল্পি এিাং 

তিল্পেবেক মরবমল্পটন্স বৃবি পাল্পি; 

▪ মেল্পের প্রতযন্ত অঞ্চল্পল টিএসবস স্থাপল্পনর কারল্পর্ স্থানীয় বেক্ষাথী বনজ এলাকায় মথল্পক কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহর্ 

করল্পত পারল্পি; 

▪ বেক্ষাথীল্পের জন্য ইোবি বলাংল্পকজ এর সুল্পযার্ সৃবি করা সম্ভি হল্পি; 

▪ প্রকল্পে ৬৪০০ জন বিব ন্ন মশ্রবর্র কম ণকতণা ও কম ণচারী সরাসবর বনল্পয়ার্প্রাপ্ত হল্পিন;  

▪ েক্ষ জনেবক্ত সরিরাল্পহর মাধ্যল্পম বেে খাল্পত উৎপবেন বৃবি পাল্পি;  

▪ কাবরর্বর প্রবেক্ষল্পর্র মাধ্যল্পম তিল্পেবেক মুদ্রা অজণল্পন অিোনসহ মেল্পের সাবি ণক অথ ণননবতক উন্নয়ল্পন প্রকেটি 

বিল্পেষ গুরুত্বপূর্ ণ ভূবমকা পালন করল্পি;  

▪ কাবরর্বর বেক্ষা অবধেপ্তর, প্রকে িাস্তিায়ন ইউবনট এিাং বেক্ষা প্রল্পকৌেল বি ার্ প্রকে িাস্তিায়ন ও তোরবকর 

সাল্পথ যুক্ত; 

৪.৪ সম্ভাব্য ঝুঁবক:  

▪ পাহাড় ও ফসবল জবম অবধগ্রহর্ কল্পর টিএসবস স্থাপন একবেল্পক পবরল্পিল্পের  ারসাম্য নি হল্পে অপরবেল্পক 

ফসবল জবম কল্পম যাল্পে; 

▪ প্রকে সাইট বনধ ণারল্পর্ মকান মকান মক্ষল্পত্র বেক্ষাথীল্পের মচল্পয় জর্প্রবতবনবধল্পের ইোল্পক মিেী গুরুত্ব মেয়া; 

▪ প্রকেটি গ্রাল্পমর প্রতযন্ত এলাকায় অিস্থান হওয়ায় ঐ সকল এলাকায় জনিসবত কম, ফল্পল প্রল্পয়াজন অনুযায়ী 

বেক্ষাথী মপল্পত সমস্যা হল্পত পাল্পর;   

▪ বেক্ষাথীল্পের জন্য মহাল্পিল্পলর ব্যিস্থা মনই মস জন্য দূল্পরর বেক্ষাথীরা পড়াশুনা করার সুল্পযার্ কম পাল্পি;  

▪ বেক্ষকল্পের থাকার জন্য মকান িাসস্থাল্পনর সুল্পযার্ না থাকায় বেক্ষকর্র্ প্রতযন্ত অঞ্চল্পল কাজ নাও করল্পত পাল্পর; 

▪ মকান মকান টিএসবস’র সাল্পথ মযার্াল্পযার্ ব্যিস্থা খারাপ, ফল্পল বেক্ষাথীল্পের উপবস্থবত কম হল্পত পাল্পর;  

প্রতযাবেত ইবতিাচক ফলাফল: প্রবতিের ১০,৮০০০ জন েবরদ্র বেক্ষাথীরা  বতণর সুল্পযার্ পাল্পি। অপরবেল্পক প্রবত িের 

৪৮,০০০জন বেক্ষাথী পাে কল্পর মির হল্পি। এই সকল বেক্ষাথীরা একবেল্পক মযমন চাকুবরর মক্ষল্পত্র অগ্রাবধকার পাল্পি 

অন্যবেল্পক আত্ম-কম ণস্থাল্পনর বনল্পয়াবজত মথল্পক কম ণসাংস্থাল্পনর সুল্পযার্ সৃবি করল্পত পারল্পি। এোড়া তিল্পেবেক শ্রমিাজাল্পর এই 

সকল কাবরর্বর জ্ঞান সম্পন্ন বেক্ষাথীল্পের চাবহো মিেী এিাং শ্রম মূল্যও মিেী। ফল্পল একবেল্পক মযমন মিকারত্ব দূর হল্পি 

অন্যবেল্পক কম ণ-সাংস্থাল্পনর ফল্পল মাথাবপছু আয় িাড়ল্পি, পবরিার স্বেল হল্পি, এিাং সল্পি ণাপবর মেল্পের অথ ণননবতক উন্নবতল্পত 

অিোন রাখল্পি। মকান মকান বেক্ষাথী ক্ষুদ্র উল্পযক্তা বহসাল্পি কাজ করল্পি, ফল্পল একবেল্পক মযমন বনল্পজ স্বািলম্বী হল্পি 

অন্যবেল্পক অল্পনল্পকর চাকুবরর সুল্পযার্ সৃবি করল্পি। ফল্পল অল্পনক মলাল্পকর কম ণসাংস্থান হল্পি এিাং মিকারত্ব দূরীকরল্পর্ অিোন 

রাখল্পি।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

পয ণাল্পলাচনা হল্পত প্রাপ্ত সাবি ণক পয ণল্পিক্ষর্ 
 

▪ এবপ্রল ২০২০ পয ণন্ত প্রকেটির ক্রমপুবিত আবথ ণক ব্যয় হল্পয়ল্পে ৬৯০৫৩.৩৩ লক্ষ টাকা (আবথ ণক অগ্রর্বত ৩০%) 

এিাং িাস্তি অজণন ৪৫%। তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর মেখা যায় ময, প্রকেটি িাস্তিায়ন মময়াল্পের ৬িের ৪ মাস সময় 

অবতক্রান্ত হল্পয়ল্পে। এ বিল্পিচনায় প্রকেটি একটি ধীরর্বতসম্পন্ন প্রকে বহসাল্পি পবরর্বর্ত করা মযল্পত পাল্পর। 

 

▪ প্রকেটির বডবপবপ মমাট একিার সাংল্পোধন কমর আবথ ণক ও িাস্তিায়নকাল উভয়ই বৃবি করা হল্পয়ল্পে। প্রথম 

সাংল্পোধন কল্পর িাস্তিায়ন কাল ২ িের বৃবি করা হয়। পয়র ব্যয় বৃবি ব্যবতমরয়ক ম য়াে বৃবি কমর প্রিয়সম্বর ২০২১ 

সাল পয ণন্ত বনধ ণারর্ করা হয়। এল্পক্ষল্পত্র ১ম িার ৮০% সময় বৃবি করা হয় এিাং ২য় মময়াল্পে ৭৮%। ক্রমপুবিত 

সময় বৃবি মপল্পয়ল্পে ২২০%। এিাং ব্যয় বৃবি যথাক্রল্পম ১৪৬.৯৩% ও ২.৩৭% এিাং ক্রমপুবিত ব্যয় বৃবি 

১৫২.৭৭%।  

 

▪ ১০০টি টিএসবসর স্থাপন প্রকেটির শুরুল্পতই ভূবমর মূল্য বৃবি, র্র্পূতণ বি াল্পর্র মরট বসবডউল পবরিতণন, বেক্ষা 

কায ণক্রম উচ্চ মাধ্যবমক পয ণন্ত উন্নীতকরর্, আন্তজণাবতক িযাোড ণ অনুযায়ী পাঠোন করার জন্য স্কুল্পলর Space 

বৃবি ইতযাবে কারল্পর্ সাংল্পোধল্পনর প্রল্পয়াজন হয়। এোড়া উপল্পজলা পয ণাল্পয় ১০০টি ভূবম বনি ণাচন, অবধগ্রহর্, সল্পয়ল 

মটি, িাকচারাল বডজাইন, আবকণল্পটকচারাল বডজাইন, প্রর্য়নপূি ণক মটোর আহিান কল্পর কাজ শুরু করল্পত সময় 

অবতিাবহত হল্পয়ল্পে। 

 

▪ অল্পনক টিএসবস’র জন্য ফসবল জবম অবধগ্রহর্ ও  রাট কল্পর ম ৌতকাল্পজর জন্য ততরী করা হল্পয়ল্পে। 

 

▪ ভূবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য মূল প্রাক্কবলত ব্যয় বেল ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। সাংল্পোবধত বডবপপ‘মত প্রাক্কবলত ব্যয় বেল 

১১০০০.০০ লক্ষ টাকা। বিল্পেষ সাংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রাক্কবলত ব্যয় রাখা হল্পয়ল্পে ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা।  

সরকার ২১ মসল্পপ্টম্বর ২০১৭ ভূবম অবধগ্রহল্পর্র খরচ বিগুর্ বৃবি করা হল্পয়ল্পে মল্পম ণ পবরপত্র জাবর কল্পর। সুতরাাং 

খরচ বৃবি মূল বডবপবপ’র তুলনায় ৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা মিেী অথ ণাৎ ২.১৯ গুর্  বৃবি মপল্পয়ল্পে। তল্পি প্রকে শুরুর 

প্রথম ২ িের ভূবম অবধগ্রহমণ সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে।  

 

 

▪ ১০০ টি টিএসবসর স্থাপল্পনর জন্য মসিা খাল্পত িই, মিেনাবর ও প্রবেক্ষর্ উপকরল্পর্র জন্য ব্যয় বনধ ণারর্ করা 

হল্পয়ল্পে। অন্যবেল্পক মূলধর্ী খাল্পতর আওতায় যানিাহন, যন্ত্রপাবত ও আসিািপত্র ক্রয় িািে খরচ প্রাক্কলন করা 

হল্পয়ল্পে। এই সকল খাল্পতর খরচ শুরু হল্পি প্রকল্পের ম ৌত কাজ মেষ হিার পর। সুতরাাং ম ৌত কাজ মেষ না হল্পল 

এই সকল খাল্পতর ব্যয় শুরু করা সম্ভি হল্পি না।  

 

▪ এবপ্রল,২০২০ পয ণন্ত সি ণল্পমাট ৯৯টি ভূবম অবধগ্রহর্ করা হল্পয়ল্পে, তল্পি  আনর্লঝরা উপল্পজলায় মূল্য বনধ ণারল্পর্  

জটিলতা সৃবি হওয়ায় এখনও ব্যল্পঝ পাওয়া যায়বন। বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তরল্পক ৯৮টি জবম হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পে। 

৯৮ টি জবম মল্পধ্য ৯২ টিল্পত মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ বনম ণাল্পর্র কাজ চলল্পে এিাং সম্প্রবত ৪ টি টিএসবস’র 

বনম ণার্ কাল্পজর কায ণাল্পেে মেওয়া হল্পয়ল্পে এিাং ২টি টিএসবসর মটোর প্রবক্রয়াধীন। 

 

▪ প্রকল্পের তথ্য ও সল্পরজবমন পবরেে ণন কল্পর মেখা যায় ময, ৮টি টিএসবসর ম ৌতকাজ শুরু করা যায়বন। অপরবেল্পক 

১৪টি টিএসবস’র অগ্রর্বত মাত্র ০-১৪%। মকান মকান টিএসবস’র ২ িার no cost extension েরোর পরও ভ ৌে 

েোতজর অগ্রগসে  োত্র ৫%। সুেরোং প্রেল্পেোলীন স তয়র  তধ্য প্রেতল্পর েোজ স োপ্ত েরো সম্ভর্ হতর্ নো র্তল 

প্রেীয় োন হয়।  

 

▪ বেক্ষা কায ণক্রম পবরচালনার জন্য ৬৪০০ টি পে সৃজল্পন েীঘ্রই বজও জাবর হল্পি এিাং আউটল্পসাবস ণাং এর মাধ্যল্পম 

কায ণ সম্পােল্পনর জন্য ৪০০ টি পল্পে জনিল বনল্পয়াল্পর্র চুড়ান্ত সম্মবত অথ ণ বি ার্ মথল্পক পাওয়া বর্য়াল্পে। অপরবেল্পক 



68 c„ôv 

 

প্রকল্পের কর্তণপল্পক্ষর সাল্পথ আল্পলাচনা কল্পর জানা যায়, জনিল্পলর চাবহো কাবরর্বর বেক্ষা মিাল্পড ণর বনকট উপস্থাপন 

করা হল্পয়ল্পে। কাবরর্বর বেক্ষা মিাড ণ বেক্ষা মন্ত্রর্ালল্পয় অনুল্পমােল্পনর জন্য উপস্থাপন কল্পরল্পে। বিষয়টি প্রবক্রয়াধীন।  
 

 

▪ আর্ামী জানুয়ারী ২০২১ সাল্পল ২৩টি টিএসবসল্পত এিাং জানুয়ারী ২০২২ সাল্পল ৫৭ টিল্পত  বতণ প্রবক্রয়া শুরু করার 

একটি পবরকেনা আল্পে। সুতরাাং ময সকল এলাকার টিএসবস’র  বতণ কায ণক্রম শুরু করা যাল্পি মসই সকল টিএসবসর 

বনকটিতী কাবরর্বর স্কুল/কল্পলজ মথল্পক মটকবনকযাল বেক্ষকল্পের পাট ণ-টাইম ক্লাল্পসর ব্যিস্থা করা হল্পি। অন্যবেল্পক 

সাধারর্ বেক্ষার জন্য বনকটিতী মাধ্যবমক বিযালয় মথল্পক বেক্ষকল্পের মডপুল্পটেন/পাট ণ-টাইম ক্লাল্পসর ব্যিস্থা করা 

হল্পি।  

 

▪ প্রায় সকল ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান Materials (রড, বসল্পমে, িালু, পাথর ও মখায়া) এর একিারই Test কল্পরল্পে, 

এিাং সকল Materials Test করা হয়বন।  

▪ চুবক্তর েতণ মমাতাল্পিক এক একটি সাইল্পটর জন্য ২ জন বিএসবস (বসব ল) প্রল্পকৌেলী ও একজন বডল্পপ্লামা 

প্রল্পকৌেলী সাইল্পটর কাজ তোরবক করার কথা। সল্পরজবমল্পন পবরেে ণনকাল্পল মেখা যায় ৯০% সাইল্পটই বিএসবস 

প্রল্পকৌেলী নাই, এমনবক বডল্পপ্লামা প্রল্পকৌেলীও পাওয়া যায়বন। অন্যবেল্পক প্রল্পতযক সাইল্পট কমসাংখ্যক জনিল 

বেল্পয় কাজ চলল্পে। 

 

▪ EED‘র সহকারী, উপ-সহকারী এিাং বনি ণাহী প্রল্পকৌেলীর্র্ বিব ন্ন সময় সাইট পবরেে ণন কল্পর পবরেে ণন িইল্পত 

বিব ন্ন প্রকার সুপাবরে বেল্পয় থাল্পকন, মযমন: ”পাথর পবরিতণন কল্পর পরিতীল্পত  াল্পলা মাল্পনর পাথর বনল্পয় আসল্পত 

হল্পি। সাইল্পট মজুত লাল িালু মকান অিস্থাল্পতই ঢালাইল্পয়র কাল্পজ ব্যিহার করা যাল্পি না। মান সম্পন্ন িালু সাইল্পট 

মজুত কল্পর ব্যিহার বনবিত করল্পত হল্পি। প্রল্পয়াজনীয় জনিল বৃবি করল্পত হল্পি। কাল্পজর র্বত বৃবি করল্পত হল্পি 

ইতযাবে”। এই সকল সুপাবরেসমূল্পহর মকান প্রকার ফল্পলা-আপ নাই।  

 

▪ প্রকে শুরু মথল্পক এ পয ণন্ত ৪ জনল্পক প্রকে পবরচালল্পকর োবয়ত্ব মেয়া হল্পয়ল্পে এল্পের মল্পধ্য ২ জন অবতবরক্ত  প্রকে 

পবরচালক বহসাল্পি োবয়ল্পত্ব বেল্পলন এিাং তার সময় কাল বেল যথাক্রল্পম প্রায় ৯ মাস ও ৭ মাস। অন্য ২ জন প্রকে 

পবরচালক বনয়বমত োবয়ল্পত্ব বেল্পলন। এল্পের মল্পধ্য ১ জন ৪ িের োবয়ল্পত্ব বেল্পলন এিাং ব্র্য  ান প্রকে পবরচালক 

২৬ মসল্পপ্টম্বর ২০১৯ সাল্পল মযার্োন কল্পরন । প্রকে শুরুল্পত যবে প্রকে পবরচালক অবনয়বমত হয় তল্পি শুরুল্পতই 

অগ্রর্বতল্পত িাঁধা সৃবি হয়। 
 

▪ প্রকে কায ণালল্পয় ৬ জন জনিল্পলর সাংস্থান থাকল্পলও িতণমাল্পন মাত্র ২ জন কম ণরত আল্পেন। ফল্পল ম ৌত কাল্পজর 

তোরবক ও অন্যান্য কাজ সঠিক াল্পি িস্তিায়ল্পন িাঁধার সৃবি হয়।  

 
 

▪ মকান মকান সাইল্পটর কাজ অতযন্ত িথ। আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় বকছু ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান ২-৯ টি পয ণন্ত 

কাজ মপল্পয়ল্পে। িতণমাল্পন আবথ ণক সমস্যার কারল্পর্ সাইল্পট কাজ করল্পত পারল্পে না। মকান একটি সাইল্পট ২ িার No 

cost extension চলল্পে বকন্তু কাল্পজর অগ্রর্বত মাত্র ৫%।  

 

▪ সিল্পচল্পয় মিেী সাংখ্যক (৪৩.১%) বেক্ষাথী কবম্পউটার ও ইনফরল্পমেন মটকল্পনালবজ বিষল্পয় কাবরর্বর বেক্ষা 

গ্রহল্পর্ আগ্রহী। অন্যান্য ময সকল বিষল্পয়  বেক্ষাথীরা কাবরর্বর বেক্ষা গ্রহল্পর্ আগ্রহী তা’হল্পলা: মজনাল্পরল 

ইল্পলকবেকযাল ওয়াকণে-২১.৪%, বসব ল ইবিবনয়ার/কনিাকেন-৮.৮%,  আবকণল্পটকচারাল বডজাইন-৬.০, 

ফযাোন বডজাইন ও মটইলবরাং-৬.০, মটক্সটাইল ডাইাং এিাং বপ্রবোং-৫.৩,  গ্রাবফক্স বডজাইন-৫.১ এিাং ফুড 

মপ্রাল্পসবসাং-৪.২% ইতযাবে।    

 

▪ `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ̄ ^vÿ‡ii 

15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv` 

Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program cvIqv hvqwb| 
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▪ প্রাক্কলন (Estimate) প্রস্তুত করর্ – বপবপআর ২০০৮ এর বিবধ ১৬(৫ক) এ উল্পেখ আল্পে ময, েরপত্র আহিাল্পনর 

পূল্পি ণ ক্রয়কারী কর্তণক বনজ এিাং অন্য ক্রয়কারীর প্রবতবনবধ সহ মমাট ৩ (বতন) জন সেস্য সমন্বল্পয় র্ঠিত কবমটি 

িারা োপ্তবরক প্রাক্কবলত ব্যয় (Official cost Estimate) প্রস্তুত করল্পি। এল্পক্ষল্পত্র তার মকান প্রমার্ পাওয়া 

যায়বন, ফল্পল ঠিকাোর কর্তণক কাজ শুরু করার প্রারল্পম্ভই প্রাক্কলন সাংল্পোধনপূর্ব্ণক ১৫% Over run আইল্পটম 

অনুল্পমােন বেল্পত হল্পয়ল্পে। 

 

▪ েরপত্র েবলল (Tender Document) প্রস্তুতকরর্ – েরপত্র আহিাল্পনর পূল্পি ণই একটি পূর্ ণাাংর্ েরপত্র েবলল 

প্রস্তুত করল্পত হল্পি। মস লল্পক্ষয TDS (Tender Data Sheet) ও PCC (Particular Conditions of 

Contract) এিাং কাবরর্বর বি-বনল্পেণে (Technical Specification) যথাযথ াল্পি পূরর্ করল্পত হল্পি। 

অবধকাাংে েরপল্পত্রর মক্ষল্পত্র মেখা মর্ল্পে তা যথাযথ াল্পি পূরর্ করা হয়বন। মযমন পবত্রকায় ময েরপত্র বিজ্ঞবপ্ত 

প্রচার করা হল্পয়ল্পে মসখাল্পন েরপত্র োবখল্পলর তাবরখ ও সময় উল্পেখ করা হয়বন। TDS এর সাংবিি অনুল্পেে ৪০ 

এ উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে as per notice. TDS এর অনুল্পছেে ১১ এ Pre-Tender Meeting এর তাবরখ 

ও সময় উল্পেখ করা হয়বন, তল্পি উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে as per notice. TDS এর অনুল্পছেে ১৬(বড) এ Tender 

Opening উল্পেখ করা হয়বন। TDS এর অনুল্পছেে ১৯ এ মযৌথ উল্পযাল্পর্র (Joint Venture) েতণািলী পূরর্ 

কল্পরল্পে বকনা কার্জপত্র না পাওয়ায় তা যাচাই করা সম্ভি হয়বন।  TDS এর অনুল্পছেে ১৫ এিাং ১৬ মমাতাল্পিক 

েরপত্র োতাল্পের ১০ িেল্পরর অব জ্ঞতা, ১০ মকাটি টাকার পূি ণ অব জ্ঞতা, Average Annual 

Construction Turnover ১০ মকাটি টাকার. Liquid Assets (Bank Statement) এ ৩ মকাটি 

টাকা আল্পে বকনা সাংবিি কার্জপত্র না পাওয়ায় তা যাচাই করা সম্ভি হয়বন। 

 

▪ PCC (Particular Conditions of Contract) অনুল্পেে ১ (এনএন) – কাজ শুরুর তাবরখ এিাং সমাবপ্তর 

তাবরখ উল্পেখ মনই। 

▪ PCC অনুল্পেে ৩৭ - Insurance Coverage উল্পেখ করা হয়বন। 

▪ PCC অনুল্পেে ৪২ – Programe of Works  পাওযা যায়বন। 

▪ PCC অনুল্পেে ৬৬ - Payment Clauses পূরর্ করা হয়বন। 

▪ PCC অনুল্পেে ৯৪ – Settlement of Disputes পূরর্ করা হয়বন। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

 সুপাবরে ও উপসাংহার  

 

প্রকল্পের প্রাপ্ত বিব ন্ন প্রকার তথ্য ও উপাি পয ণাল্পলাচনা এিাং পয ণল্পিক্ষল্পর্র আল্পলাল্পক সুপাবরেসমূহ বনল্পন উল্পেখ করা হল্পলা 
 

৬. সুপাবরেসমূহ 

৬. ১ ভূবম অবধগ্রহর্ ও উন্নয়ল্পনর জন্য পৃথক সময়/আলাো প্রকে গ্রহর্ করা প্রল্পয়াজন; 

৬.২ প্রকে িাস্তিায়নকাবর সাংস্থা এিাং পরামে ণক প্রবতষ্ঠান ব ন্ন হওয়া েরকার; 

৬.৩ পরামে ণক প্রবতষ্ঠান বনল্পয়ার্পূি ণক প্রেল্প শুরু হওয়োর পূতর্ েই Engineering Drawing সমূহ প্রস্তুত করা প্রল্পয়াজন 

এিাং ঠিকাোরল্পের সাল্পথ চুবক্ত করার বেন সকল প্রকার Engineering Drawing সমূহ হস্তাস্তর করা আিশ্যক; 

৬.৪  পরামে ণক কর্তণক প্রকে িাস্তিায়ল্পনর Total Plan, জনিল, সময় ও Work schedule প্রকে শুরু হওয়ার পূল্পি ণই  

ততরী করা প্রল্পয়াজন। উক্ত Plan, জনিল, সময় ও Work schedule েরপত্র আহিাল্পনর সময় Contractor 

মক জানাল্পনা েরকার এিাং চুবক্ত স্বাক্ষল্পরর সময় উহাল্পত স্বাক্ষর মনয়া প্রল্পয়াজন; 

৬.৫ ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ  চুবক্ত স্বাক্ষল্পরর সময় Materials Test এর জন্য আলাো িাল্পজট চুবক্ত পল্পত্র বনবে ণি          

করা প্রল্পয়াজন। এিাং এই খরচ িাল্পজল্পট including না কল্পর Excluding অিস্থায় রাখা হল্পল ঠিকাোরর্র্ল্পক 

Test করার জন্য Accountable করা যাল্পি।   

৬.৬ একটি ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান একাবধক কাজ পাওয়ার ব্যাপাল্পর সরকারল্পক একটি বসিাল্পন্ত আসা প্রল্পয়াজন।  

 

৬.৭ িতণমাল্পন ৮টি সাইল্পটর কাজ শুরু করা সম্ভি হয়বন এিাং ১৪টি সাইল্পটর অগ্রর্বত মাত্র ০-৯%। সুতরাাং প্রকল্পের   

        কায ণক্রম মেষ করার জন্য সময় বৃবি করা প্রল্পয়াজন। 

৬.৮    বিষ্যল্পত পাহাড় মকল্পট টিএসবস বনম ণার্ এিাং ফসবল জবম অবধগ্রহর্ কল্পর টিএসবস বনম ণার্ করার মক্ষল্পত্র (ফসবল 

জবম ও পাহাড় কাটার মক্ষল্পত্র) সরকাল্পরর প্রচবলত বিযমান আইন এর সঠিক অনুসরর্ করা প্রল্পয়াজন।   

৬.৯   িতণমান ম ৌত কাজ ও  বিষ্যল্পত ল্যাি এর আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত ক্রয়, মজুে ও সরিরাল্পহর জন্য প্রকে অবফল্পসর   

        সকল জনিল (বিল্পেষ সাংল্পোবধত বডবপবপ অনুসাল্পর) অবতদ্রুত বনল্পয়ার্ মেয়া প্রল্পয়াজন;   

৬.১০   িতণমাল্পন বকছু বকছু সাইল্পট কাল্পঠর কাজ শুরু হল্পত যাল্পে।  বিষ্যল্পত কাল্পঠর গুর্র্তমান এিাং Seasoning করা   

        হল্পয়ল্পে বকনা ইতযাবের বেল্পক বিল্পেষ নজর মেয়া প্রল্পয়াজন;  

৬.১১  চুবক্ত অনুযায়ী Engineer না থাকল্পল Contractor মক Penalty (সরকাবর বনয়ম অনুযায়ী)  

        করা আিশ্যক।  

৬.১২   পরামে ণ র্াইড ও এর Detailed Format, Tests ইতযাবে চুবক্ত স্বাক্ষল্পরর বেন Contractor মক হস্তান্তর    

       করা েরকার Consultant কর্তণক প্রেি পরামে ণসমূহ উক্ত র্াইল্পড বলবপিি করা আিশ্যক এিাং মস অনুযায়ী   

       কায ণক্রম পবরচালনা হল্পে বকনা তা Follow-up করা আিশ্যক। 

৬.১৩  বেক্ষা কায ণক্রম পবরচালনার জন্য জনিল বনল্পয়াল্পর্র বিষয়টি অতীি গুরুত্বপূর্ ণ বিল্পিচনা কল্পর প্রবক্রয়াটি যত দ্রুত 

সম্ভি শুরু করা প্রল্পয়াজন নতুিা বেক্ষাথীল্পের  বতণ ও ক্লাস শুরু করা সম্ভি হল্পি না।  

৬.১৪  বেক্ষাথীরা ময বিষয়সমূল্পহ পড়াশুনা করল্পত অগ্রহী মযমন: কবম্পউটার ও ইনফরল্পমেন মটকল্পনালবজ, মজনাল্পরল   

         ইল্পলকবেকযাল ওয়াকণে, বসব ল ইবিবনয়ার/কনষ্ট্রাকেন, আবকণল্পটকচারাল বডজাইন ইতযাবে বিষয় সমূহ বিল্পিচনা  

         করা।  

৬.১৫  সাইল্পট EED কর্তণক বনবিড় তোরবকর ব্যিস্থা করা এিাং ময সকল সুপাবরে করা হয় তার ফল্পলা-আল্পপর ব্যিস্থা  
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করল্পত হল্পি। সাইল্পট িক মরবজিার maintain কল্পরল্পত হল্পি। প্রল্পতযকিার ঢালাইল্পয়র সময় মটি বনবিত করল্পত 

হল্পি; 

 

৬.১৬  িতণমাল্পন ময সকল সাইট অগ্রর্বত কম মসই সকল সাইল্পটর ঠিকাোল্পরর সাল্পথ সাংবিি মজলার EED প্রল্পকৌেলীর্র্ 

িার চাট ণ সহ একটি কম ণ-পবরকেনা ততরী করল্পত হল্পি এিাং িার চাট ণ অনুসাল্পর ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান যাল্পত কাজ 

কল্পর তার ব্যিস্থা করল্পত হল্পি; 

৬.১৭   বিষ্যল্পত এ ধরল্পর্র প্রকল্পের মক্ষল্পত্র উপ-সহকারী প্রকে পবরচালক বহসাল্পি েক্ষ প্রল্পকৌেলী বনল্পয়ার্ মেয়ার ব্যিস্থা  

         করল্পত হল্পি; 

৬.১৮  DPP ও RDPP ততরী করার সময় অিশ্যই লর্ল্পেম ততরী করল্পত হল্পি এিাং প্রকল্পের উল্পেশ্য সমূহ মযন 

লর্ল্পেল্পম প্রবতফলন হয় মস বিষল্পয় লক্ষয রাখল্পত হল্পি। কাঠাল্পমা 4 x 4 model অনুসরর্ করল্পত হল্পি;   

৬.১৯.  েরপত্র প্রর্য়ল্পনর সাল্পথ সম্পৃক্ত প্রল্পকৌেলী/ কম ণকতণাল্পের বপবপআর ২০০৮ এর উপর হাল্পত কলল্পম (Hands on 

Support) প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করল্পত হল্পি। 

৬.২০  উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা ততরী করার সময় Exit Plan প্রস্তুত করল্পত হল্পি; 

 

উপসাংহার:  

 

িাাংলাল্পেল্পের জনসাংখ্যার বপরাবমড পয ণল্পিক্ষর্ করল্পল মেখা যায় সিল্পচল্পয় মিেী জনসাংখ্যা যুি সমাজ। এই যুিকল্পের মল্পধ্য 

মিকারল্পত্বর হার সিল্পচল্পয় মিেী গ্রামাঞ্চল্পল এিাং এরা োবরদ্রসীমার নীল্পচ িসিাস কল্পর। ভদতশ ও সর্তদতশ ে  র্োজোতরর জন্য 

চোকুসরর সুতর্োগ সৃসির লতক্ষে এই সেল যুর্ স োজতে দক্ষ জনশসক্ততে রুপোন্তসরে েরো প্রতয়োজন।  জীসর্েো সনর্ েোতহর 

প্রতয়োজতন দসরদ্র জনতগোষ্ঠীর আত্মে েসংস্থোতনর সুতর্োগ সৃসি েরোর জন্য েোসরগসর ও বৃসিমূলে সশক্ষো ও প্রসশক্ষতণর সর্েল্প 

নোই। যুি সমাজল্পক েক্ষ মানিেবক্তল্পত রূপান্তর করার জন্য িাাংলাল্পেে সরকার বনজস্ব অথ ণায়ল্পন ১০০ টি টিএসবস স্থাপন এর 

কাজ করল্পে। প্রকেটি বিব ন্ন কারল্পর্ সময়মত িাস্তিায়ল্পন ধীরর্বত পবরলবক্ষত হল্পয়ল্পে। তল্পি আোর কথা আর্ামী ২০২০-

২০২১ বেক্ষা িল্পষ ণ ২৩ টি মটকবনকযাল স্কুল এে কল্পলল্পজ  বতণর প্রবক্রয়া শুরু করা হল্পি। এ সময় একাল্পডবমক কায ণক্রম 

পবরচালনার জন্য বেক্ষক, মটকবনবসয়ান ও অবফস সহকারী প্রল্পয়াজন। এই সকল জনিল্পলর বনল্পয়াল্পর্র বিষযটি গুরুল্পত্বর 

সাল্পথ বিল্পিচনা করা প্রল্পয়াজন নতুিা প্রকল্পের উল্পেশ্য ব্যথ ণ হল্পি।  
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পবরবেি-১ 

মকস িাবড 
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ক স স্টোপ্রি-১ : রোেোপুর উপল্পেলো, ঝোল োঠি কেলো  

বির্ত ১০ মফব্রয়ারী ২০২০ সাল্পল ঝালকাঠি উপল্পজলা, রাজাপুর মজলার টিএসবস’র তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ করা হয়। জবমর 

পবরমার্ ১.৫ একর, জবমর অিস্থান, মমৌজা-কানুোসকাঠি, মজল নাং ৩৯ এিাং এল এ মকস নাং ১/২০১৫-১৬। স্থানীয় সাংসে 

িতণমাল্পন টিএসবসর জন্য স্থান বনধ ণারর্ কল্পর মেন। মজলা প্রোসক এর কায ণালয় মথল্পক জবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য সরকাবর বনয়ম 

অনুযায়ী যথাযথ প্রবক্রয়া অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে, মযমন: ১১/১০/২০১৫ তাবরল্পখ ৩ ধারা মনাটিে জাবর করা হয় এিাং 

১৯/১১/২০১৫ সাল্পল ৬ ধারা মনাটিে জাবর করা হয়। মনাটিে মেয়ার পরও মকান মাবলক/অাংেীোর/োিীোর মজলা প্রোসল্পকর 

বনকট  েবলল েস্তাল্পিজ বনল্পয় আল্পসনবন। ফল্পল মজলা প্রোসক এর পক্ষ মথল্পক ২৪/৬/২০১৬ সাল্পল বেক্ষা প্রল্পকৌেলী বি ার্ল্পক 

সহকারী কবমেনার (ভূবম) এর মাধ্যল্পম জবম ব্যবঝল্পয় মেয়া হয়। বেক্ষা প্রল্পকৌেলী বি ার্ ম ৌত কাল্পজর জন্য ক্রয় প্রবক্রয়া 

মেষ কল্পর বির্ত ৬ নল্প ম্বর ২০১৭ তাবরল্পখ ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ চুবক্ত স্বাক্ষর কল্পর। ইল্পতামল্পধ্য ম ৌত কাল্পজর জন্য 

মটি পাইবলাং কল্পর কাবিাং করা হয়। মজলা প্রোসল্পকর কায ণালয় মথল্পক জবমর প্রকৃত  ম ার্েখলকৃতরা মকান মনাটিে পায় 

বন। কারর্, জবম ক্রয়-বিক্রয় এর জটিলতার কারল্পর্ িতণমাল্পন ম ার্েখলকৃত মাবলকর্ন মনাটিে না পাওয়ায় তাল্পের মল্পধ্য 

মক্ষাল্প র সৃবি হয় (জবম সরকার ময অবধগ্রহর্ করল্পি মস বিষয়টি তারা জাল্পনন না)। এোড়া স্থানীয় াল্পি জবমর মূল্য মিেী 

বকন্তু সরকার কর্তণক জবমর প্রল্পেয় মূল্য অল্পনক কম এটাও তাল্পের মল্পধ্য মক্ষাল্প র কারর্। ফল্পল মাবলকল্পের মল্পধ্য মল্পধ্য 

একজন মকাল্পট ণর আশ্রয় মনয়। আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় জবমর মরকড ণ অনুসাল্পর মজলা প্রোসল্পকর কায ণালয় মথল্পক 

মাবলকল্পের মনাটিে মেয়া হয় (এই সকল মাবলকর্র্ পূল্পি ণই জবম বিবক্র কল্পর বেল্পয়ল্পে) অপরবেল্পক িতণমাল্পন ম ার্েখলকৃত 

মাবলকর্ন েবলল িল্পল জবম ম ার্-েখল করল্পেন। এই সকল মাবলকর্র্ জবমর বমউল্পটেন না করায় তাল্পের নাল্পম জবমর 

মরকড ণ হয় নাই, ফল্পল  তারা মনাটিে পায় নাই। জবমর একজন মাবলক হাইল্পকাল্পট ণ মামলা কল্পর। পল্পর মামলাটি সুবপ্রম মকাল্পট ণ 

স্থানন্তর করা হয়। অিল্পেল্পষ বির্ত মফব্রয়ারী ২০২০ সাল্পল সুবপ্রম মকাল্পট ণর আবপল্পলট বডব েন মথল্পক সরকাল্পরর পল্পক্ষ রায় 

পায়। বিষয়টি স্থানীয় সাাংসে অিবহত। 

সমস্যারসমূহ:  

১। জবমর বমউল্পটেন না করায় মাবলকর্ল্পর্র নাল্পম মরকড ণ হয়বন ফল্পল তারা মনাটিে পায় বন; 

২। স্থানীয় সমস্যার কারল্পর্ জটিলতা ততরী হল্পয়ল্পে; 

৩। এোড়া স্থানীয় জন প্রবতবনবধল্পের অসহল্পযার্ীতা;   
 

বেখন: স্থানীয় সাাংসে আন্তবরক হল্পলই সমস্যা অবতদ্রুত সমাধান করা সম্ভি 
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ক স স্টোপ্রি-২ : আনর্লঝাড়া উপল্পজলা, িবরোল মজলা 

বির্ত ৯ মফব্রয়ারী ২০২০ আনর্লঝাড়া উপল্পজলার, িবরোল মজলার বনি ণাহী প্রল্পকৌেলীর অবফস ও মজলা প্রোসল্পকর কায ণালয় 

তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। বির্ত ২০১৭ সাল্পল িবরোল্পলর মজলা প্রোসক, িবরোল মজলায় আনর্লঝাড়া উপল্পজলার টিএসবসর 

জন্য ভূবম অবধগ্রহল্পর্র উল্পেযর্ গ্রহর্ কল্পরন। মজলা প্রোসক এর কায ণালয় মথল্পক জবম অবধগ্রহল্পর্র জন্য সরকাবর বনয়ম 

অনুযায়ী যথাযথ প্রবক্রয়া অনুসরর্ করা হল্পয়ল্পে, মযমন: ৩ ধারা মনাটিে জাবর করা হয় এিাং ৬ ধারা মনাটিে জাবর করা হয়। 

মনাটিে মেয়ার পরও মকান মাবলক/অাংেীোর/োিীোর মজলা প্রোসল্পকর বনকট  েবলল েস্তাল্পিজ বনল্পয় আল্পসনবন। সকল 

ধরল্পনর প্রোসবনক কায ণক্রম সম্পন্ন করার পর প্রকে অবফল্পস বিষযটি অিবহত করা হয়। বির্ত ২০১৮ সাল্পল প্রকে অবফস 

মথল্পক জবমর বিপরীল্পত সরকাবর বনয়ম অনুসাল্পর অথ ণ োড়করর্ করা হয়। জবমর মাবলল্পকর অথ ণ প্রোল্পনর জন্য মজলা প্রোসক 

এর বনকট অথ ণ মপ্ররর্ করা হয়। ইল্পতামল্পধ্য সরকার কর্তণক জবম অবধগ্রহল্পর্র মক্ষল্পত্র ২ গুর্ এর পবরিল্পতণ ৩ গুর্ পবরমার্ অথ ণ 

প্রোন করা হল্পি মল্পম ণ আল্পেে জাবর করা হয়। সুতরায় জবমর মাবলকর্র্ জবমর টাকা গ্রহল্পর্র সময় সরকাবর আল্পেে উল্পেখ 

কল্পরন। ইল্পতামল্পধ্য প্রকে কায ণালয় মথল্পক িরােকৃত অথ ণ মাবলকর্র্ গ্রহল্পর্ অপারর্তা প্রকাে কল্পরন এিাং জবমর মূল্য 

বতনগুর্ োিী কল্পরন। বিষয়টি সমাধান করার জন্য তখনকার প্রকে পবরচালক বম: বপযুষকাবন্ত নাথ মজলা প্রোসক এর 

সাল্পথ স া কল্পরন। জবমর িরােকৃত অথ ণ মযহল্পতু সরকাবর আল্পেে জাবরর পূল্পি ণই প্রকে মথল্পক অনুল্পমােন ও োড়করর্ করা 

হল্পয় মর্ল্পে, সুতরা এখন আর তাল্পের পল্পক্ষ অবতবরক্ত অথ ণ মেয়ার মত মকান সুল্পযার্ নাই িল্পল প্রকে পবরচালক সকলল্পক 

অিবহত কল্পরন। একবেল্পক মযমন জবমর মাবলকর্ন অথ ণ গ্রহর্ কল্পরনবন অন্যবেল্পক প্রকে মথল্পক বতনগুর্ অথ ণ মেয়া ও সম্ভি 

নয়। বিষয়টি িতণমাল্পন অবমমাাংবেত অিস্থায় আল্পে।  
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পবরবেি-২ 

ম ৌত কাল্পজর অগ্রর্বত পয ণাল্পলাচনা 
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ঙ. প্রকল্পের বনম ণার্সামগ্রী মাঠ পয ণাল্পয় পবরেে ণল্পর্র মাধ্যল্পম প্রাপ্ত findings 

 

স্থান: বেিালয়, মাবনকর্ি-১ 

বির্ত ২৮ মফব্রুয়ারী ২০২০ মাবনকর্ি মজলার বেিালয় উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার, বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার, আথ ণ-সামাবজক পরামে ণক এিাং 

EED উপ-সহকারী ও সহকারী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২১ ই এবপ্রল ২০১৯ এিাং 

সমাপ্ত হিার কথা অল্পটাির ২০২০। বকন্তু ২৮ মফব্রুয়ারী ২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ 

আল্পলাচনায় জানা যায়, কাল্পজর অগ্রর্বত মাত্র ২০%।  

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ: 

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ২০%; 

২.  কলাল্পমর ল্যাবপাং প্রায় একই জায়র্ায় মেয়া হল্পয়ল্পে যা গ্রহর্ল্পযাগ্য নয়; 

৩.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক প্রায় ৭.৫’ বনচু জবমল্পত অিবস্থত; 

৪.  Bracing beam এিাং Grade beam এ Steel Shutter এর পবরিল্পতণ Wooden shutter ব্যিহার করার কারল্পর্ 

সাইড এলাইনল্পমে  ঠিক নাই; 

৫.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৬.  প্রল্পয়াজনীয় পবরমার্ materials test report নাই। মাত্র একিার রড মটি করা হল্পয়ল্পে।  

৭. বনম ণান সাইট সল্পরজবমল্পন পবরেে ণল্পন মেখা যায় short Column এিাং Bracing Beam ঢালাই এ Steel  

     Formwork এর পবরিল্পতণ Wooden Formwork ব্যিহৃত হল্পে। এল্পত প্রতীয়মান হয় ময, বনম ণান কাল্পজর গুর্র্ত  

    মান িজায় থাকল্পি না; 

৮.  চুবক্তর েতণল্পমাতাল্পিক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর skilled Engineer সাইল্পট পাওয়া নাই এিাং প্রল্পয়াজনীয় জনিল নাই; 

৯. এোড়া বনম ণার্ সমাগ্রীর Lab Test Report পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায়, ময সি নমুনা পরীক্ষা করাল্পনা হল্পয়ল্পে তা  

    Unsealed অিস্থায় BUET এ মপ্ররন করা হল্পয়বেল যা মমাল্পটও সমাচীন হয়বন; 

১০.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program cvIqv hvqwb; 

 

মন্ত্রব্য: প্রকেটির অিস্থান বনচু ধানী জবমল্পত অিবস্থত। িষ ণা মমৌসুল্পম প্রকে সাইট তবলল্পয় মযল্পত পাল্পর। সুতরাাং যত 

তাড়াতাবড় সম্ভি এ বিষল্পয় বিবহত ব্যিস্থা গ্রহর্ করা প্রল্পয়াজন নতুিা সামল্পন কাল্পজর ক্ষবত হল্পত পাল্পর।  

 

Steel shutter 

এর  পবরিল্পতণ 

Wooden 

shutter ব্যিহার 

করা হল্পয়ল্পে 
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প্রকল্পের এলাকা: মর্াপালপুর, টাঙ্গাইল-২ 

 

বির্ত ৪ মাচ ণ ২০২ টাঙ্গাইল মজলার মর্াপালপুর উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার, বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার, আথ ণ-সামাবজক পরামে ণক এিাং EED 

বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৭ ই অটির ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ২৩ 

এবপ্রল ২০১৯। ইল্পতামল্পধ্য িাস্তিায়নকাল ৯ মাস বৃবি করা হল্পয়ল্পে। পবরেে ণন কাল্পল মেখা যায়, একল্পডবম  িল্পনর ষ্ট্রাকচারাল 

কাজ এিাং িাউোরী ওয়াল্পলর মাটি  রাল্পটর কাজ চলমান আল্পে। ডরল্পমটরী বিবডাং ও িাউোবর ওয়াল মমইন মর্ট সহ 

কাজ চলমান আল্পে। 

 

 

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকেটি No cost Extension এ চলল্পে। 

২.  সকল কলাল্পমর সাইজ ০.০৪২’ কম আল্পে 

৩.  প্রকেটির কাজ বির্ে ২৮ মাল্পস মাত্র ১০ েতাাংে সমাপ্ত হল্পয়ল্পে; 

৪. প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ১০.৫’ বনচু জবমল্পত অিবস্থত; 

৫. ২০১৯ সাল্পলর ১ টি বসবলোর  (কাংবক্রট) মটি বরল্পপাট ণ রল্পয়ল্পে আর মকান মটি করা হয়বন। সি মেষ ২য় তালার োে 

ঢালাইল্পয়র সময়ও মটি করা হয় বন 

৬.  ঠিকাোল্পরর Diploma in Civil Engineer মক সাইল্পট পাওয়া যায় নাই। 

৭.  ঠিকাোল্পরর Work bar schedule নাই। 

৮. িবধ ণত সমল্পয়র মল্পধ্য ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান কী াল্পি কাজটি সমাপ্ত করল্পি তার মকান পবরকেনা পাওয়া যায়বন; 

৯. কাজ মল্পন হয় অল্পনক বেন িন্ধ বেল তাই সকল রল্পডর উপর মবরচা পল্পড় মর্ল্পে। আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় 

ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান কাজ িন্ধ মরল্পখবেল। তল্পি কী কারল্পর্ কাজ িন্ধ বেল এর মকান উির পাওয়া যায়বন; 

১০. EEDর প্রল্পকৌেলীর্ন সাইট ব বজট কল্পর ময সকল বনল্পে ণেনা মেন তা প্রবতপালন করা হয় বকনা এর মকান ফল্পলা-

আপ এিাং অপরবেল্পক ঐ সকল বনল্পে ণেনা মানা হল্পয়ল্পে বকনা তার মকান োবলবলক প্রমানাবে ও পাওয়া যায় বন; 

১১. প্রকল্পের পূি ণবেল্পক পুকুর থাকার কারল্পর্ বরল্পটইবনাং ওয়াল বনম ণাল্পনর কাজ সম্পন্ন করা যায় নাই। উল্পেখ্য ময, উক্ত  

     বরল্পটইবনাং ওয়াল্পলর বডজাইন িা ড্রইাং সাইল্পট মপৌোয়বন; 

১২. সাইল্পট লবজবিক ব্যিস্থাপনা অতযন্ত দ্যি ণল (রল্পড মবরচা পল্পড় মর্ল্পে, পাথর, িালু এল্পলাল্পমল্পলা  াল্পি রাখা) উপল্পর মকান  

     প্রকার োউবন মেয়া নাই।   

 

প্রকল্পের সিল বেক সমুহঃ 

১. EED এর উিণতন কর্তণপক্ষ ও প্রল্পকৌেলীল্পের পরাম ণে সাল্পপল্পক্ষ কাজ চাবলল্পয় যাল্পে। 

২. প্রকল্পের গুর্র্ত মান ঠিক রাখার জন্য সমস্ত মালামাল EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক যাচাইল্পয়র পর ঠিকাোর পক্ষ ব্যিহার 

কল্পর থাল্পক। 

ল্যাি  িন:-----------------------কাজ িন্ধ আল্পে একাল্পডবমক:-----------------------২য় তলার োল্পের কাজ চলমান  

----মেয়ার ফল্পল এই স্থাল্পনর 

কাজ দূি ণল হল্পি  

 

রল্পড মবরচা পল্পড় মর্ল্পে, মবরচা না তুল্পলই 

ঢালাইর কাজ করল্পে 
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৩. সমস্ত ঢালইল্পয়র পূল্পি ণ EED কর্তণক রল্পডর কাজ মচক করাল্পনা হয় ও ঢালাইল্পয়র সময় EED প্রল্পকৌেলীর্ন ব্যবক্তির্ ণ 

উপবস্থত থাল্পকন। 

মন্তব্য: িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত মাত্র ১০%। িাবক কাজ মেষ করল্পত আল্পরা ৬ মাস সময় বৃবির প্রল্পয়াজন হল্পত 

পাল্পর (২১-০৬-২০২১ ইাং পয ণন্ত)। এখাল্পন উল্পেখ্য প্রকেটি িতণমাল্পন No cost Extension অিস্থায় আল্পে। কাল্পজর র্বত 

অতযন্ত ধীর। EED কর্তণক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠান (ঢাবল কোিাকের্ল্পক) বনবিড়  তত্বািধাল্পনর মাধ্যল্পম কাজটি িবধ ণত সমল্পয়র 

মল্পধ্য িাস্তিায়ল্পনর ব্যিস্থা করল্পত হল্পি। কিাকটর যবে পবরকেনা অনুযায়ী সময়মত কাজ না করল্পত পাল্পর তল্পি আইনানুর্ 

ব্যিস্থাগ্রহর্ করল্পত হল্পি।  

 

প্রকে এলাকা: সীতাকুে, চট্টগ্রাম-৩ 

বির্ত ২২ মাচ ণ ২০২০ চট্টগ্রাম মজলার সীতাকুে উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ দ্যইজন বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৬ অল্পটাির ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ১৫ এবপ্রল  ২০১৯। বকন্তু ২২ মাচ ণ ২০২০ 

তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, কাল্পজর অগ্রর্বত মাত্র ৭৫%। 

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ৭৫% 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৪’ নীচু জবমল্পত অিবস্থত; 

৩.  No cost extension এর ১ম ধাপ চলল্পে; 

৪.  ক) ১৬-১০-২০১৭ – Work order এিাং  খ) ৩০-১১-২০১৭ – Work Start 

     র্) ৩১-১২-২০১৯ – Last Casting  

     ঘ) ৩০-০৭-২০২০ - Hand over 
 

৫.  Plaster এ --------- আসল্পে Expansion joint এর উপল্পর। 

৬. ঠিকাোল্পরর work bar schedule নাই; 

৭.  জবমর মাটি  রাল্পটর কারল্পন কাজ মেরী হল্পয়ল্পে। 

৮.  প্রল্পয়াজনীয় পবরমার্ materials test report নাই। 

৯. প্রকে সাইল্পট Stock Register নাই; 

১০ চুবক্তর েতণ অনুযায়ী ঠিকাোল্পরর বডল্পপ্লামা ইবিবনয়া নাই ও প্রল্পয়াজনীয় জনিল নাই। 

১১.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program cvIqv hvqwb; 
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প্রকে এলাকা: চারঘাট, রাজোহী-৪ 
 

বির্ত ১৫ মাচ ণ ২০২০ রাজোহী মজলার চারঘাট উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার এিাং EED সহকারী ও উপসহকারী প্রল্পকৌেলী 

উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৪ই মসপ্টম্বর ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার তাবরখ ৩১-০৭-২০২০ ইাং। 

ইল্পতামল্পধ্য িাস্তিায়নকাল ২ িার বৃবি করা হল্পয়ল্পে। পবরেে ণন কাল্পল মেখা যায়, একল্পডমী  িন  প্রোসবনক  িল্পনর 

ষ্ট্রাকচারাল কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে বফবনবসাং কাজ চলমান আল্পে। ডরল্পমটরী বিবডাং ও িাউেবরী ওয়াল মমইন মর্ট সহ কাজ 

চলমান আল্পে। 

 

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৭০%; 

২.  EGL মথল্পক ভূবম ৪ ফুট বনচু বেল, িতণমাল্পন িাউোরী ওয়াল্পলর ব তল্পর  রাট করা হল্পয়ল্পে; 

৩.  প্রকেটি No cost Extension এ চলল্পে; 

৪.  বডজাইল্পনর detailed drawing না থাকার কারল্পর্ ঠিকাোর বনবেিণ সমল্পয় কাজ করল্পত পারল্পে না; 

৫.  ইল্পলবক্ট্রকযাল  drawing পবরিতণন হওয়ার কারল্পর্ অবধকাাংে ওয়াল কাটল্পত হল্পে ফল্পল বনবে ণি সময় কাজ করা 

যাল্পে না; 

৬.  প্রবতষ্ঠাল্পনর ল্যািল্পরাটরী ও ওয়াকণসপ  মকাথায় হল্পি, মসল্পনটারী লাইল্পনর বডজাইন মকাথায় ও বক াল্পি হল্পি তার মকান 

বিস্তাবরত বডজাইন সাইল্পট নাই, বসিান্তহীনতার অ াল্পি কাল্পজর বিলম্ব হল্পে; 

৭.  ঠিকাোল্পরর সাইট ম্যাল্পনজল্পমে (িক মরবজিার খাতা, Daily, weekly and monthly report) নাই। 

৮.  ঠিকাোল্পরর Work bar schedule নাই। 

৯.  ২০১৯-২০২০ সাল্পলর রড, পাথর, িাবলর, বসল্পমে এর Test Report নাই।  

১০.  ঠিকাোল্পরর মকান বিএসবস Engineer নাই (চুবক্তর েতণমল্পত); 

 

প্রকল্পের সিল বেক সমুহঃ 

১. EED এর উিণতন কর্তণপল্পক্ষর ও প্রল্পকৌেলীল্পের পরাম ণে সাল্পপল্পক্ষ কাজ চাবলল্পয় যাল্পে। 

২. প্রকল্পের গুর্র্ত মান ঠিক রাখার জন্য সমস্ত মালামাল EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক যাচাইল্পয়র পর ঠিকাোর পক্ষ 

ব্যিহার কল্পর থাল্পক। 

৩. সমস্ত ঢালইল্পয়র পূল্পি ণ EED কর্তণক রল্পডর কাজ মচক করাল্পনা হয় ও ঢালাইল্পয়র সময় EED কর্তণপক্ষ ও কবমটি 

পল্পক্ষর সমস্ত ব্যবক্তির্ ণ উপবস্থত থাল্পকন। 
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প্রকে এলাকা: গুরুোসপুর, নাল্পটার-৫ 

বির্ত ১৫ মাচ ণ ২০২০ নাল্পটার মজলার গুরুোসপুর উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার এিাং সহকারী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত 

অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৪ই মসপ্টম্বর ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার তাবরখ ৩১-০৭-২০২০ ইাং। ইল্পতামল্পধ্য িাস্তিায়নকাল 

২ িার বৃবি করা হল্পয়ল্পে। পবরেে ণন কাল্পল মেখা যায়, একল্পডমী  িন  প্রোসবনক  িল্পনর ষ্ট্রাকচারাল কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে 

বফবনবসাং কাজ চলমান আল্পে। ডরল্পমটরী বিবডাং ও িাউেবরী ওয়াল মমইন মর্ট সহ কাজ চলমান 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ৭৫% 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক প্রায় ৫’ বনচু জবমল্পত অিবস্থত। 

৩.  Steel Shutter ব্যিহার পল্পরও Beam এর surface এলাইনল্পমে  ঠিক নাই। 

৪.  Lint el ও False Slab ঢালাইল্পয় এ hand mix use কল্পরল্পে। 

৫.  প্রকেটি No cost extension এ চলল্পে। 

৬.  ২০১৮/২০১৯/২০২০ সাল্পলর প্রল্পয়াজনীয় পবরমার্ রড, িালু, বসল্পমে ও পাথর এর মকান test report নাই। প্রকেটির 

পাঁচ তলার োল্পের কাজ হল্পয়ল্পে, মাত্র একিারই বসবলোর (কাংবক্রট) মটি করা হল্পয়ল্পে।  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  চুবক্তর েতণল্পমাতাল্পিক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর skilled Engineer সাইল্পট পাওয়া নাই এিাং প্রল্পয়াজনীয় জনিল নাই; 

৯.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program cvIqv hvqwb; 
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প্রকে এলাকা: দ্যর্ ণাপুর, মনত্রল্পকানা-৬ 

বির্ত ৬ই মাচ ণ ২০২০ মনত্রল্পকানা মজলার দ্যর্ ণাপুর উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার, বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার, আথ ণ-সামাবজক পরামে ণক এিাং EED 

বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২৫-০৩-২০১৯বি: এিাং সমাপ্ত হিার কথা ২৭ 

মফব্রুয়ারী  ২০১৯। বকন্তু ৬ই মাচ ণ ২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা 

যায়, আল্পরা কমপল্পক্ষ ৬ মাস সময় প্রল্পয়াজন হল্পি।  

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ২০% 

২. প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৭.৫’ বনচু জবমল্পত অিবস্থত; 

৩.  Grade beam এ Steel Shutter এর পবরিল্পতণ Wooden shutter ব্যিহার করার কারল্পন এলাইনল্পমে  ঠিক নাই। 

৪.  পয ণাপ্ত materials Test report নাই;  

৫. প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৬.  চুবক্তর েতণল্পমাতাল্পিক ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠাল্পনর skilled Engineer সাইল্পট পাওয়া নাই; 

৭.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে   

   করল্পত হল্পি। প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন; 

৮. EED’র প্রল্পকৌেলীর্ন সাইট ব বজট কল্পর ময সকল বনল্পে ণেনা মেন তা প্রবতপালন করা হয় বকনা এর মকান ফল্পলা-

আপ এিাং অপরবেল্পক ঐ সকল বনল্পে ণেনা মানা হল্পয়ল্পে বকনা তার মকান প্রমানাবে পাওয়া যায় নাই ; 

৯. সাইল্পট লবজবিক ব্যিস্থাপনা অতযন্ত দ্যি ণল (রল্পড মবরচা পল্পড় মর্ল্পে, পাথর, িালু এল্পলাল্পমল্পলা  াল্পি রাখা) উপল্পর মকান  

     প্রকার োউবন মেয়া নাই।   

 

  

Steel Shutter এর 

পবরিল্পতণ Wooden 

shutter ব্যিহার করা 

হল্পয়ল্পে 
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প্রকে এলাকা: োহাজােপুর, বসরাজর্ি-৭ 

বির্ত ১৬ ই মাচ ণ ২০২০ বসরাজর্ি মজলার োহাজােপুর উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ দ্যই জন বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার এিাং EED উপ-সহকাবর ও সহকাবর 

প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১১ ই মাচ ণ ২০১৮ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ১০ ই মসল্পপ্টম্বর 

২০১৯। বকন্তু ১৬ ই মাচ ণ ২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, আল্পরা 

কমপল্পক্ষ ৬ মাস সময় প্রল্পয়াজন হল্পি।    

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ৫০% 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক জবম ৯.৫’ বনচুল্পত অিবস্থত (ধাল্পনর জবম); 

৩.  প্রকে সাইট ধান মক্ষত বেল। ধান কাটল্পত মেরী হওয়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু করল্পত মেরী হল্পয়ল্পে; 

৪.  প্রকেটি no cost extension এ চলল্পে (২য় িার); 

৫.  প্রকে সাইল্পড Stock Register নাই; 

৬.  প্রকে সাইল্পড work bar schedule বেল না; 

৭.  ২০২০ সাল পয ণন্ত পয ণাপ্ত পবরমার্ Materials এর test report নাই; 

৮.  ২০২০ সাল পয ণন্ত প্রল্পয়াজনীয় পবরমার্ Test report নাই অথ ণাৎ চার তালা োল্পের ঢালাই হল্পয়ল্পে এর মল্পধ্য মাত্র একটি  

    মটি বরল্পপাট ণ আল্পে/মটি করাল্পনা হল্পয়ল্পে; 

৯.  চুবক্তর েতণল্পমাতাল্পিক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর বিএসবস Engineer সাইল্পট পাওয়া নাই এিাং প্রল্পয়াজনীয় জনিল নাই। 

১০.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works  `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program  cvIqv hvqwb| 

১১. KvRwUi ïiæ †_‡K G ch©šÍ gvÎ GKevi wbg©vb mvgMÖx/KswµU wmwjÛvi M‡elbvMv‡i cixÿv Kiv n‡q‡Q A_P  

     Kv‡Ri ¸bMZ gvb eRvq ivLvi ¯^v‡_© cÖwZwU Qv` XvjvB Gi mgq G me cixÿv Kiv cÖ‡qvRb wQj। µqKvix  

     ms¯’v Zv K‡iwb|  
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প্রকে এলাকা: মচৌেগ্রাম, কুবমো-৮ 

বির্ত ২২ মাচ ণ ২০২০ কুবমো মজলার বেিালয় উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ দ্যইজন বমড মলল্প ল ইবিবনয়ার এিাং EED উপ-সহকাবর প্রল্পকৌেলী উপবস্থত 

বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২০ মসল্পপ্টম্বর ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার কথা বেল ১৯ মাচ ণ ২০১৯। বকন্তু ২২ মাচ ণ 

২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, কাল্পজর অগ্রর্বত মাত্র ৫%।   

 

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১. প্রকল্পের অগ্রর্বতর পবরমার্ ৫%; 

২. প্রকে সাইট EGL মথল্পক জবম ১৩’ বনচু জবমল্পত অিবস্থত (ধাল্পনর জবম) 

৩. Project no cost extension এ চলল্পে, EED’র  মথল্পক মকান বচঠি প্রকে সাইল্পট আল্পস নাই; 

৪. ঠিকাোল্পরর work bar schedule নাই; 

৫. Column এর রড এর lapping missing হল্পয়ল্পে। রল্পডর পয ণাপ্ত পবরমার্ lapping নাই  

৬. ২ িার পর পর িন্যার কারল্পন কাল্পজ বিলম্ব হল্পয়ল্পে। ( ারল্পতর িন্যার পাবন আসায়)  

৭. প্রল্পয়াজনীয় পবরমার্ রড, িাবল, বসল্পমে, পাথর ও মখায়ার test report নাই; 

৮. প্রকে সাইল্পট Stock Register নাই; 

৯.  চুবক্তর েতণল্পমাতাল্পিক ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর বডল্পপ্লামা Engineer সাইল্পট পাওয়া নাই এিাং প্রল্পয়াজনীয় জনিল নাই; 

১০.  `ic‡Îi PCC (Particular Conditions of Contract) Aby‡”Q` 42 G D‡jøL Av‡Q †h, Pzw³bvgv ¯^vÿ‡ii  

    15 w`‡bi g‡a¨ wVKv`vi KZ…©K Program of Works `vwLj Ki‡Z n‡e hv ˆÎ-gvwmK wfwË‡Z nvjbvMv`  

    Ki‡Z n‡e| cÖvß bw_‡Z G iKg †Kvb Works Program cvIqv hvqwb; 

 

মন্তব্য: প্রকেটি িতণমাল্পন no cost extension এ চলল্পে এিাং কায ণাল্পেে মথল্পক শুরু কল্পর প্রায় ৩০ মাস সময় অবতিাবহত 

হল্পয়ল্পে। এই সমল্পয়র মল্পধ্য কাল্পজর অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে মাত্র ৫%। িতণমাল্পন প্রকল্পের কাল্পজর র্বত বিল্পিচনা করল্পল অিবেি 

৯৫% কাজ প্রকেকালীন সমল্পয়র মল্পধ্য (বডল্পসম্বর ২০২১) মল্পধ্য মেষ করা সম্ভি হল্পি না। সুতরাাং মচৌেগ্রল্পমর সাইটটি 

প্রকেকালীন সমল্পয়র মল্পধ্য িাস্তিায়ন করল্পত হল্পল প্রকে ব্যিস্থাপনা কবমটিল্পক বিকে ব্যিস্থা অথিা আলাো পবরকেনা 

গ্রহর্ করল্পত হল্পি।   
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প্রকে এলাকা: মাধিপুর, হবির্ি-৯  

বির্ত ২৫ মাচ ণ ২০২০ হবির্ি মজলার মাধিপুর উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার ও আথ ণ-সামাবজক এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৬ মফব্রুয়ারী ২০২০ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ১৫ আর্ি ২০২০। বকন্তু ২২ মাচ ণ  সল্পরজবমল্পন 

সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, ম ৌত কাজ এখল্পনা েরু করা সম্ভি হয়বন। EED বনি ণাহী 

প্রল্পকৌেলী উল্পেখ কল্পরন ময, চুবক্ত স্বাক্ষল্পরর পর ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান সাইল্পট বনম ণার্ সামগ্রী আনার প্রস্তুবত বনবেল্পলন তখনই 

কল্পরানার কারল্পর্ কাজ শুরু করা সম্ভি হয়বন। সুতরাাং িলা যায় কাল্পজর অগ্রর্বত শূন্য (০%)। আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা 

যায় ময কল্পরানা পবরবস্থবত বিল্পিচনা কল্পর বনম ণার্ কাজ শুরু হল্পি। তল্পি বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী জানন ময কাজ জুলাই ২০২০ এর 

পূল্পি ণ শুরু করা সম্ভি হল্পি না।  

প্রকল্পের মময়ােকাল বডল্পসম্বর ২০২১ এই সমল্পয়র মল্পধ্য বনম ণার্ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভি হল্পি বকনা এমন প্রল্পশ্নর জিাল্পি 

বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী িল্পলন, মচিা করল্পিা বনবে ণি সমল্পয়র মল্পধ্য বনম ণার্ কাজ মেষ করল্পত তল্পি বফবনবেন্স এর কাজ করল্পত 

হয়ল্পতা সময় বৃবির প্রল্পয়াজন হল্পত পাল্পর। এল্পক্ষল্পত্র প্রকল্পের মময়াে বৃবি করার প্রল্পয়াজন হল্পত পাল্পর িল্পল বতবন মত প্রকাে 

কল্পরন।  
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প্রকে এলাকা: নিাির্ি, বেনাজপুর-১১  

বির্ত ১০ মাচ ণ ২০২০ বেনাজপুর মজলার নিাির্ি উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার ও আথ ণ-সামাবজক পরামে ণক এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী 

উপবস্থত বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১০ মাচ ণ ২০১৯ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ৯ মসল্পপ্টম্বর ২০২০ আর্ি। 

সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণল্পনর সময় মেখা যায়, একাল্পডবমক  িন প্রোসবনক  িল্পনর িাকচারাল কাজ চলমান। 

একাল্পডবমক  িল্পনর বতন তলার োল্পের ঢালাইল্পয়র জন্য রড িাইবোং এর কাজ চলল্পে এিাং ল্যাি  িল্পনর চারতলার রড 

িাইবোং এর কাজ চলল্পে। প্রকেটির িাউোবর ওয়াল্পলর ও মমইনল্পর্ল্পটর কাজ এখল্পনা শুরু হয়বন।  

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৩০%; 

২.  EGL মথল্পক ভূবম ১বমটার ফুট বনচু বেল; 

৩.  প্রকেটি মকান Time Extension করার এখল্পনা প্রল্পয়াজন হয়বন;  

৪.  ইল্পলবক্ট্রকযাল drawing পবরিতণন হল্পয়ল্পে তল্পি সাইল্পট পবরিবতণত drawing পাঠাল্পনা হল্পয়ল্পে ফল্পল কাল্পজর মকান  

     সমস্যা হল্পি না; 

৫.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই কল্পরল্পে);  

৬.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৭.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer  এর উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 

 

প্রকল্পের সিল বেক সমুহঃ 

১. EED এর উিণতন কর্তণপল্পক্ষর ও প্রল্পকৌেলীল্পের পরাম ণে সাল্পপল্পক্ষ কাজ চাবলল্পয় যাল্পে। 

২. প্রকল্পের গুর্র্ত মান ঠিক রাখার জন্য সমস্ত মালামাল EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক যাচাইল্পয়র পর ঠিকাোর পক্ষ ব্যিহার 

কল্পর থাল্পক। 

৩. সমস্ত ঢালইল্পয়র পূল্পি ণ EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক রল্পডর কাজ মচক করাল্পনা হয় ও ঢালাইল্পয়র সময় EED প্রল্পকৌেলী    

    উপবস্থত থাল্পকন। 
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প্রকে এলাকা: কাউখাবল, রাঙ্গামাটি-১২   

বির্ত ২৩ মাচ ণ ২০২০ রাঙ্গামাটি মজলার কাউখাবল উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার ও আথ ণ-সামাবজক এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২১ মসল্পপ্টম্বর ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার কথা মাচ ণ ২০১৯। সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণল্পনর 

সময় মেখা যায়, প্রকে সাইটটি পাহাড় মকল্পট ভূবম উন্নয়ল্পনর কাজ করা হল্পয়ল্পে। এলাকায় আঞ্চবলক সমস্যার, ভূবম ধ্বস ও 

 ারী বৃবিপাল্পতর কারল্পর্ কাজ শুরু করল্পত প্রায় ৭-৮মাস সময় মলল্পর্ যায়, প্রোসল্পনর হস্তল্পক্ষল্পপর ফল্পল কাজ শুরু করা সম্ভি 

হল্পয়ল্পে। অপরবেল্পক ের্ ণম এলাকাল্পত প্রকে সাইট হওয়ায় বনম ণার্ কাল্পজর মালামাল িহন করল্পত খুি সমস্যা হয়। 

একাল্পডবমক  িন প্রোসবনক  িল্পনর িাকচারাল কাজ চলমান আল্পে। একাল্পডবমক  িল্পনর মসোবরাং ও সাটাবরাং এর 

কাজ চলমান এিাং ল্যাল্পি  িল্পনর মোতালার োে ঢলাইল্পয়র জন্য কাল্পঠর সাটাবরাং ব্যিহাল্পরর জন্য কাজ অল্পনকখাবন 

কল্পরবেল বকন্তু EED প্রল্পকৌেলীর্র্ কাল্পঠর সাটার পবরিরতণন কল্পর বিল সাটার ব্যিহাল্পরর জন্য সুপাবরে কল্পরন। ফল্পল 

কাল্পঠর সাটার বিল সাটার প্রকে সাইল্পট জমা কল্পরল্পে। প্রকেটির িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ শুরু করা সম্ভি হয়বন কারর্ 

পাহাড় মকল্পট সাইল্পটর ভূবম উন্নয়ন করায় বরল্পটবনাং ওয়াল্পলর প্রল্পয়াজন হল্পি। বরল্পটবনাং ওয়াল্পলর ড্রবয়াং এর জন্য প্রধান 

কায ণালল্পয় আল্পিেন কল্পরল্পেন। এর জন্য আনুমাবনক ২.৫-৩ মকাটি টাকা খরচ হল্পি িল্পল ধারর্া করা হল্পে।    

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ২০%; 

২.  EGL মথল্পক ভূবম কত বমটার/ফুট বনচু হল্পি তা িলা সম্ভি নয়।  

৩। বরল্পটবনাং ওয়াল্পলর জন্য ইল্পতামল্পধ্য একটি বডবজটাল সাল্প ণ করা হল্পয়ল্পে, সাল্প ণর ফলাফল্পলর উপর ব বি কল্পর ড্রবয়াং  

    করা হল্পি এিাং মস অনুযায়ী পরিতী বসিান্ত মনয়া হল্পি; 

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি Time Extension এর সময় অল্পনক আল্পর্ই করা েরকার বেল বকন্তু এখল্পনা করা হয়বন;   

৫. নতুন ইল্পলবক্ট্রকযাল drawing পবরিতণন হল্পয়ল্পে তল্পি সাইল্পট পবরিবতণত drawing পাঠাল্পনা হয়বন কারর্ কাজ  

    এখল্পনা ততখাবন অগ্রর্বত হয়বন; 

৬.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই কল্পরল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 

৯. আঞ্চবলক সমস্যার, পাহাড় ধস ও  ারী বৃবিপাল্পতর কারল্পর্ প্রকেটি শুরু করল্পত প্রায় ৭-৮ মাস মেরী হল্পয়ল্পে;   

 

প্রকল্পের সিল বেক সমুহঃ 

১.   EED প্রল্পকৌেলীল্পের পরাম ণে সাল্পপল্পক্ষ কাজ চাবলল্পয় যাল্পে। 

২.   প্রকল্পের গুর্র্ত মান ঠিক রাখার জন্য সমস্ত মালামাল EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক যাচাইল্পয়র পর ঠিকাোর ব্যিহার 

কল্পর থাল্পক। 
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প্রকে এলাকা: মর্ালাপর্ি, বসল্পলট-১৩   

বির্ত ২৩ মাচ ণ ২০২০ বসল্পলট মজলার মর্ালাপর্ি উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার ও আথ ণ-সামাবজক এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৪ আর্ি ২০১৮ এিাং সমাপ্ত হিার কথা মাচ ণ ২০১৯। সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণল্পনর 

সময় মেখা যায়, প্রকে সাইটটি পাহাড় মকল্পট ভূবম উন্নয়ল্পনর কাজ করা হল্পয়ল্পে। ময পাহারটি কাটা হল্পয়ল্পে তার উচ্চতা ২ 

মথল্পক ৭০ বফট পয ণন্ত, র্ল্পড় প্রায় ৩৫-৪০ বফট। পাহাড় কাটার বিষয়টি জানার পর আইন-শাংঙ্খা িাবহনীর সহল্পযার্ীতায় 

সহকাবর কবমেনার (ভূবম) োক ড্রাই ারল্পক ২ মাল্পসর মজল মেয়। তখন পাহাড় কাটার বিষয়টি মথল্পম যায়। প্রায় ৬ মাস 

পল্পর পুন:রায় আিার ভূবম উন্নয়ল্পনর জন্য পাহাড় কাটা শুরু হয়। অপরবেল্পক, ভূবম ধ্বস ও  ারী বৃবিপাল্পতর কারল্পর্ কাজ 

শুরু করল্পত ও মেরী হয়। একাল্পডবমক  িন ও প্রোসবনক  িল্পনর িাকচারাল কাজ চলমান আল্পে, এক তলার োল্পের ঢালাই 

হল্পয়ল্পে। ল্যাি  িল্পনর মকান কায ণক্রমই শুরু করা হয়বন। প্রকেটির িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ শুরু করা সম্ভি হয়বন কারর্ 

পাহাড় মকল্পট সাইল্পটর ভূবম উন্নয়ন করায় জন্য পাহাল্পড়র পাল্পে বরল্পটবনাং ওয়াল্পলর প্রল্পয়াজন হল্পি এিাং এর জন্য আনুমাবনক 

১-১.৫ মকাটি টাকা অবতবরক্ত খরচ হল্পি িল্পল ধারর্া করা হল্পে।   

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১. পাহাড় কাটার বিষয়টি জানার পর আইন-শাংঙ্খা িাবহনীর সহল্পযার্ীতায় সহকাবর কবমেনার (ভূবম) োক ড্রাই ারল্পক  

    ২ মাল্পসর মজল মেয়। তখন পাহাড় কাটার বিষয়টি মথল্পম যায়। একারল্পর্ প্রায় ৬ মাস কাজ িন্ধ বেল; 

২. িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ১৫%; 

৩। বরল্পটবনাং ওয়াল্পলর জন্য এখন পয ণন্ত মকান পবরকেনা করা হয়বন;  

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে মর্ল্পে এখন Time Extension এর জন্য আল্পিেন করল্পি িল্পল জানা যায়;   

৫. নতুন ইল্পলবক্ট্রকযাল drawing পবরিতণন হল্পয়ল্পে তল্পি সাইল্পট পবরিবতণত drawing পাঠাল্পনা হয়বন কারর্ কাজ  

    এখল্পনা ততখাবন অগ্রর্বত হয়বন; 

৬.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই কল্পরল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 

৯. পাহাড় কাটা ও  ারী বৃবিপাল্পতর কারল্পর্ প্রকেটি শুরু করল্পত প্রায় ৭-৮ মাস মেরী হল্পয়ল্পে;   

১০. পাহাড় কাটার জন্য পবরল্পিে অবধেপ্তর কাল্পজর মক্ষল্পত্র িাঁধার সৃবি কল্পর এিাং বিষয়টি বনল্পয় মামলা হল্পয়ল্পে, 

সমাধাল্পনর জন্য অল্পনক সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে; 

 

প্রকল্পের সিল বেক সমুহঃ 

১. EED এর প্রল্পকৌেলীল্পের পরাম ণে সাল্পপল্পক্ষ কাজ চাবলল্পয় যাল্পে। 

২.  প্রকল্পের গুর্র্ত মান ঠিক রাখার জন্য সমস্ত মালামাল EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক যাচাইল্পয়র পর ঠিকাোর ব্যিহার কল্পর 

থাল্পক। 

৩. সমস্ত ঢালইল্পয়র পূল্পি ণ EED প্রল্পকৌেলীল্পের কর্তণক রল্পডর কাজ মচক করাল্পনা হয় ও ঢালাইল্পয়র সময় EED প্রল্পকৌেলী 

উপবস্থত থাল্পকন। 
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প্রকে এলাকা: কাবলর্ি, সাতক্ষীরা-১৪ 

বির্ত ১৩ মফব্রুয়ারী ২০২০ সাতক্ষীরা মজলার কাবলর্ি উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল প্রল্পকৌেলী EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২৫ এবপ্রল ২০১৮ এিাং সমাপ্ত হিার কথা অল্পটাির ২০১৯।  সল্পরজবমল্পন সাইট 

পবরেে ণল্পনর সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ৪০%।  একাল্পডবমক  িন ও প্রোসবনক  িল্পনর িাকচারাল 

কাজ চলমান। প্রকেটির িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ  প্রায় ৫০% সম্পন্ন হল্পয়ল্পে।     

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৪০%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৩ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ প্রায় ৫০% সম্পন্ন হল্পয়ল্পে;  

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে মর্ল্পে এখন Time Extension এর জন্য আল্পিেন করল্পি িল্পল জানা যায়;   

৫. নতুন ইল্পলবক্ট্রকযাল drawing (পবরিবতণত) drawing মজলা বনিাহী প্রল্পকৌেলী মপল্পয়ল্পেন এিাং ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর  

    সাল্পথ আলাপ কল্পরল্পেন।   

৬.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই কল্পরল্পে তল্পি মটি করা হল্পয়ল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম তল্পি বডল্পপ্লামা প্রল্পকৌেলী বনয়বমত সাইল্পট কাজ করল্পে 

(চুবক্তর েতণমল্পত); 

 

প্রকল্পের সিল বেক সমুহঃ 

১. EED এর উিণতন কর্তণপল্পক্ষর ও প্রল্পকৌেলীল্পের পরাম ণে সাল্পপল্পক্ষ কাজ চাবলল্পয় যাল্পে। 

২. প্রকল্পের গুর্র্ত মান ঠিক রাখার জন্য সমস্ত মালামাল EED প্রল্পকৌেলী কর্তণক যাচাইল্পয়র পর ঠিকাোর পক্ষ ব্যিহার 

কল্পর থাল্পক। 

৩. সমস্ত ঢালইল্পয়র পূল্পি ণ EED কর্তণক রল্পডর কাজ মচক করাল্পনা হয় ও ঢালাইল্পয়র সময় EED  প্রল্পকৌেলী উপবস্থত 

থাল্পকন। 
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প্রকে এলাকা: পাইকর্াো, খুলনা-১৫ 

বির্ত ১২ মফব্রুয়ারী ২০২০ খুলনা মজলার পাইকর্াো উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল প্রল্পকৌেলী এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত 

বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৮ অল্পটাির ২০১৮ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ১৭ মম মাচ ণ ২০২০। সল্পরজবমল্পন 

সাইট পবরেে ণল্পনর সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ২৫%।  একাল্পডবমক  িন ও প্রোসবনক  িল্পনর মনট 

ঢালাই হল্পয়ল্পে। আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় প্রকেটি ভূবমর মধ্য বেল্পয় REB পেীবিদ্যযল্পতর লাইন বেল। লাইনটি সরাল্পনার 

জন্য প্রায় ৮মাস সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে। ২ মাস পূল্পি ণ সমস্যার সমাধান হল্পয়ল্পে। তার পারই কাজ শুরু করা হল্পয়ল্পে।  এক তলার 

ঢালাইল্পয়র প্রস্তুবত চলবেল্পলা।    

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ২৫%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৩ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ এখল্পনা শুরু হয়বন;  

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পি ১৭ মাচ ণ ২০২০ তাবরখ। Time Extension এর জন্য আল্পিেন করল্পি িল্পল 

জানা যায়;   

৫. নতুন ইল্পলবক্ট্রকযাল drawing (পবরিবতণত) drawing মজলা বনিাহী প্রল্পকৌেলী মপল্পয়ল্পেন এিাং ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর 

সাল্পথ আলাপ কল্পরল্পেন।   

৬.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই কল্পরল্পে তল্পি ঢলাইল্পয়র সময় বসবলোর 

মটি করা হল্পয়ল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 
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প্রকে এলাকা: টুবঙ্গপাড়া, মর্াপালর্ি-১৬     

বির্ত ১০ মফব্রুয়ারী ২০২০ মর্াপালর্ি মজলার টুবঙ্গপাড়া উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন 

করা হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল প্রল্পকৌেলী এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত 

বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ৫ জুলাই ২০১৯ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ৪ জানুয়ারী ২০২০।  সল্পরজবমল্পন সাইট 

পবরেে ণল্পনর সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ১৫%।    

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ১৫%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ১২ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। বরল্পটবনাং িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ প্রায় ২৫% সম্পন্ন হল্পয়ল্পে;  

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে মর্ল্পে এখন Time Extension এর জন্য আল্পিেন করল্পি িল্পল জানা যায়;   

৫. নতুন ইল্পলবক্ট্রকযাল drawing (পবরিবতণত) drawing মজলা বনিাহী প্রল্পকৌেলী মপল্পয়ল্পেন এিাং ঠিকাোর প্রবতষ্ঠাল্পনর 

সাল্পথ আলাপ কল্পরল্পেন।   

৬.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই করা হল্পয়ল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 
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প্রকে এলাকা:  াঙ্গা, ফবরেপুর-১৭  

বির্ত ৯ মফব্রুয়ারী ২০২০ ফবরেপুর মজলার  াঙ্গা উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল প্রল্পকৌেলী এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ২ মম ২০১৯ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ১ নল্প ম্বর ২০২০। সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণল্পনর 

সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ৭%।  আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় ময, জবম মম মাল্পস হস্তান্তর করা 

হয়। িষ ণাকাল এিাং ধান চাল্পষর নীচু জবমর কারল্পর্ কাজ শুরু করা সম্ভি হয়বন। কাজ শুরু করল্পত হল্পয়ল্পে বডল্পসম্বর ২০১৯ 

সাল্পল। এোড়া ২িার মলাড মটি করল্পত হল্পয়ল্পে এজন্যও সময় মিেী মলল্পর্ল্পে। এখাল্পন যুক্ত পাইল করল্পত হল্পয়ল্পে। এোড়া 

এলাকাল্পত জবমও বনল্পয় সমস্যা বেল।   

 

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৭%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৮ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। বরল্পটবনাং িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ শুরু করা হয়বন;  

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পি ১ নল্প ম্বর ২০২০;   

৫.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই করা হল্পয়ল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 
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প্রকে এলাকা: রামপাল, িাল্পর্রহাট -১৮ 

বির্ত ১১ মফব্রয়ারী ২০২০ িাল্পর্রহাট মজলার রামপাল উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল প্রল্পকৌেলী এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত 

বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ৫ বডল্পসম্বর ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ৪ জুন ২০১৯। সল্পরজবমল্পন সাইট 

পবরেে ণল্পনর সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ২০%।  আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় ময, জবম অবধগ্রহল্পর্ 

সমস্যা বেল। নীচু জবমর কারল্পর্ কাজ শুরু করা সম্ভি হয়বন। পবরেে ণনকাল্পল জানা যায় ময, প্রায় ১ িের বনম ণার্ কাজ িন্ধ 

বেল। ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ আল্পলাচনা করার পর তাল্পেরল্পক কাজ করল্পত িাধ্য করাল্পনা হয়।  

 

  

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ২০%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৭ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। বরল্পটবনাং িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ শুরু করা হয়বন;  

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে ৪ জুন ২০১৯, এখন Time Extension চলল্পে;   

৫.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই করা হল্পয়ল্পে);  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত নাই (চুবক্তর েতণমল্পত); 
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প্রকে এলাকা: মকেিপুর, যল্পোর-১৯  

 

বির্ত ১৫ মফব্রুয়ারী ২০২০ যল্পোর মজলার মকেিপুর উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা 

হয়। পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ ২ জন বমড মলল্প ল প্রল্পকৌেলী এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত 

বেল্পলন। চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১৯ মাচ ণ ২০১৮ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ১৮ মসল্পপ্টম্বর ২০১৯। সল্পরজবমল্পন সাইট 

পবরেে ণল্পনর সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ৩৫%।  আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় ময, িতণমাল্পন জবম 

বনল্পয় সমস্যা চলল্পে। িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ শুরু করার সময় একজন ব্যবক্ত জবমর মাবলকানা োবি কল্পরন। বতবন উল্পেখ 

কল্পরন িাউোবর ওয়াল ময জায়র্ায় করা হল্পে মসখাল্পন আমার জায়র্া আল্পে। বিষয়টি বতবন উপল্পজলা বনি ণাহী অবফসারল্পক 

অিবহত কল্পরন এিাং বতবন মজলা প্রোসকল্পক বিষয়টি অিবহত কল্পরন। এ বিষল্পয় এখন পয ণন্ত মকান বসিান্ত হয়বন। উল্পেি 

বসরাবমক্স ইট বনল্পয়ও সমস্যা আল্পে। বসবডউল্পল এক ধরল্পর্র ইট আল্পে বকন্তু ঠিকাোর অন্য ধরল্পর্র বসরাবমক্স ইট সাইল্পট 

বনল্পয় এল্পসল্পেন। ফল্পল এর পবরিতণল্পনর প্রবক্রয়া চলল্পে।  

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৩৫%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৩ফুট ৬ইবঞ্চ বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। বরল্পটবনাং িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ ৫০% হল্পয়ল্পে, জবম বনল্পয় সমস্যার কারল্পন সম্পূর্ ণ করা সম্ভি হয়বন;   

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে ৪ জুন ২০১৯, এখন Time Extension চলল্পে;   

৫. ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই করা হল্পয়ল্পে), তল্পি ঢলাইল্পয়র সময়  

    বসবলোর মটি করা হযবন;  

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer আল্পে তল্পি উপবস্থবত কম (চুবক্তর েতণমল্পত); 

৯. বসবডউল অনুযায়ী ময ধরল্পর্র বসরাবমক্স বব্রক্স বনধ ণারর্ করা আল্পে আর িাস্তল্পি ময বসরাবমক্স বব্রক্স সাইল্পট বনল্পয় এল্পসল্পে 

এর মল্পধ্য বমল মনই তাই পবরিতণন করার প্রবক্রয়া চলল্পে;  
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প্রকে এলাকা: মর্াবিন্দর্ি, র্াইিান্ধা-২০  

বির্ত ৮ মাচ ণ ২০২০ র্াইিান্ধা মজলার মর্াবিন্ধর্ি উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার ও আথ ণ-সামাবজক এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ৭ জুন ২০১৮ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ৬ জানুয়ারী ২০২০। সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণল্পনর 

সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ৮%।  আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় ময, জবমটি অতযন্ত নীচু ফল্পল ৪.৫ 

বফট বফবলাং লার্ল্পি।   

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৮%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ১২ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। বরল্পটবনাং িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ শুরু হয়বন তল্পি ৪.৫বফট বফবলাং করল্পত হল্পি এিাং ৭.৫ বফট ওয়াল হল্পি;    

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে ৬ জানুয়ারী ২০২০, এখন Time Extension এর প্রবক্রয়া চলল্পে;   

৫.  ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর ২ িার কল্পরে, কারর্ প্রথম মটি করার পর পরিতীল্পত রড ও বসল্পমে অন্য 

ব্রাল্পের বনল্পয় আল্পস। ফল্পল পুন:রায় আিার মটি করল্পত হল্পয়ল্পে;   

৭.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

৮.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer নাই তল্পি বডল্পপ্লামা প্রল্পকৌেরী সাইল্পট কাজ করল্পে (চুবক্তর েতণমল্পত); 

১০. কি ও ার রান হল্পত পাল্পর িল্পল বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উল্পেখ কল্পরন 
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প্রকে এলাকা: পীরর্ি, রাংপুর-২১ 

বির্ত ৯ মাচ ণ ২০২০ পীরর্ি মজলার মর্াবিন্ধর্ি উপল্পজলায় বনম ণার্াধীন মটকবনকযাল স্কুল ও কল্পলজ পবরেে ণন করা হয়। 

পবরেে ণনকাল্পল পরামে ণক প্রবতষ্ঠাল্পনর পল্পক্ষ টিম বলডার ও আথ ণ-সামাবজক এিাং EED বনি ণাহী প্রল্পকৌেলী উপবস্থত বেল্পলন। 

চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি শুরু হল্পয়ল্পে ১০ মসল্পপ্টম্বর ২০১৭ এিাং সমাপ্ত হিার কথা ৯ মাচ ণ ২০১৯। সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণল্পনর 

সময় মেখা যায়, সাইটটির অগ্রর্বত হল্পয়ল্পে প্রায় ৭৫%।  প্রকেটির িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ মেষ হল্পয়ল্পে। বফবনাং এর কাজ 

চলল্পে।    

 

পয ণল্পিক্ষর্সমূহ:  

১.  িতণমান প্রকল্পের কাল্পজর অগ্রর্বত ৭৫%; 

২.  প্রকে সাইট EGL মথল্পক ভূবম ৩ ফুট বনচুল্পত অিবস্থত;   

৩। িাউোবর ওয়াল্পলর কাজ মেষ হল্পয়ল্পে;     

৪. চুবক্ত অনুযায়ী প্রকেটি সময় মেষ হল্পয়ল্পে ৯ মাচ ণ ২০১৯, িতণমাল্পন Time Extension এ কাজটি চলল্পে;   

৫. ঠিকাোরী প্রবতষ্ঠান Materials এর পয ণাপ্ত মটি নাই (শুরুর বেল্পক এক িারই করা হল্পয়ল্পে), তল্পি ঢলাইল্পয়র সময় 

বসবলোর মটি করা হল্পয়ল্পে;  

৬.  প্রকে সাইল্পট Stock Register আল্পে বকন্তু ধারািাবহকতা ঠিক নাই; 

 ৭.  ঠিকাোল্পরর বিএসবস Engineer এর উপবস্থবত কম তল্পি বডল্পপ্লামা প্রল্পকৌেরী সাইল্পট কাজ করল্পে (চুবক্তর েতণমল্পত); 
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পবরবেি-৩ 

১০০টি টিএসবসর অগ্রর্বতর বচত্র   
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১০০টি টিএসবসর অগ্রর্বতর বচত্র 

ক্রবমক 

নাং 
মজলা টিএসবস অগ্রর্বত (%) জবম অবধগ্রহর্ জবম হস্তান্তর কায ণাল্পেে 

১ ঢাকা ধামরাই ৮০% ২৪/০২/১৬ ১৮/০৭/১৬ ২৮/০৮/১৭ 

২ নীলফামারী বডমলা ৮০% ০৩/০১/২০১৬ ৩১/০৫/১৬ ২৮/০৬/১৭ 

৩ চাঁেপুর হাবজর্ি ৮০% ০৮/০৫/২০১৬ ২৫/১০/১৬ ২০/০৮/১৭ 

৪ কুবিয়া ম ড়ামারা  ৭৬% ৩১/১২/১৭ ০৫/০৪/১৮ ১৪/১২/১৮ 

৫ র্াজীপুর কাপাবসয়া  ৭৫% ১৯/০৬/১৬ ২৮/০২/১৭ ২২/০৬/১৭ 

৬ ময়মনবসাংহ নান্দাইল ৭৫% ২৬/০৬/১৬ ২৩/০৮/১৬ ০৩/০৭/১৭ 

৭ জামালপুর মাোরর্ি  ৭৫% ১৮/০৫/১৬ ৩০/১৯/১৬ ২১/০৯/১৭ 

৮ লালমবনরহাট কালীর্ি  ৭৫% ২১/০৫/১৫ ১৭/০৮/১৫ ০২/১১/১৭ 

৯ রাংপুর পীরর্ি  ৭৫% ১০/০৬/১৫ ০৬/০৮/২০১৫ ১০/০৯/১৭ 

১০ বেনাজপুর মিাচার্ি  ৭৫% ১৯/০২/১৭ ০৩/০৮/১৭ ১৮/০২/১৫ 

১১ চাঁপাইনিাির্ি নাল্পচাল  ৭৫% ২৪/০৫/১৬ ০৮/০৩/১৭ ০৪/১০/১৭ 

১২ রাজোহী চারঘাট ৭৫% ০৭/০৬/১৬ ১৬/০১/১৭ ১৪/০৯/১৭ 

১৩ নাল্পটার গুরুোসপুর  ৭৫% ২৬/০৬/১৬ ২১/১১/১৬ ১৪/০৬/১৭ 

১৪ মমল্পহরপুর মুবজিনর্র  ৭৫% ২৬/০৬/১৬ ০৯/০৩/১৭ ১৯/০২/১৮ 

১৫ মনায়াখালী চাটবখল  ৭৫% ১৩/০৩/১৭ ১০/১০/১৭ ২২/০৭/১৮ 

১৬ চট্টগ্রাম ফটিকেবড়  ৭৫% ২৪/১১/১৫ ২৬/১২/১৬ ১৬/১০/১৭ 

১৭ চট্টগ্রাম সীতাকুে ৭৫% ১১/০৪/১৬ ২৭/১২/১৬ ১৬/১০/১৭ 

১৮ রাজিাড়ী মর্ায়ালন্দ  ৭০% ০২/০২/১৬ ১৮/০৫/১৬ ১৬/০৫/১৬ 

১৯ নীলফামারী তসয়েপুর  ৭০% ০৩/০১/১৬ ৩০/০৫/১৬ ০৪/০৭/১৭ 

২০ মুবন্সর্ি র্জাবরয়া  ৬৭% ০২/০২/১৬ ০২/০৪/১৭ ০১/০৬/১৭ 

২১ টাাংর্াইল নার্রপুর ৬৫% ১৭/০৬/১৫ ২০/১১/১৫ ১০/১০/১৭ 

২২ মেরপুর নাবলতািাড়ী  ৬৫% ০২/০৫/১৬ ২৩/১১/১৬ ২১/০৯/১৭ 

২৩ পািনা সাঁবথয়া  ৬৫% ২১/০৮/১৬ ২৭/১২/১৬ ২৩/১০/১৭ 

২৪ মাোরীপুর বেিচর  ৬৫% ০৯/১০/১৬ ২১/০২/১৮ ২১/০১/১৮ 

২৫ চাঁেপুর কচুয়া ৬৫% ০৫/০৯/১৬ ০৩/০১/১৭ ২৪/১২/১৭ 

২৬ চট্টগ্রাম রাউজান ৬৫% ১১/১১/১৫ ০২/১২/১৬ ২৫/০১/১৮ 

২৭ খুলনা ডুমুবরয়া ৬০% ১১/০৬/১৭ ১০/০১/১৮ ২৮/০৮/১৮ 

২৮ বপল্পরাজপুর নাবজরপুর  ৬০% ১৩/০৬/১৭ ১৫/১০/১৭ ০৭/০৫/১৮ 

২৯ মমৌল ীিাজার রাজনর্র ৫০% ২০/০৫/১৫ ০৫/০৪/১৬ ২২/০৬/১৭ 

৩০ েরীয়তপুর ম েরর্ি ৫০% ০২/০৫/১৬ ১১/০৮/১৬ ০৫/১১/১৭ 

৩১ িরগুনা আমতলী  ৪৫% ২৬/০৪/১৭ ০৭/০৯/১৭ ১৮/০১/২৯ 

৩২ িান্দরিান নাইক্ষাংেবড় ৪৫% ২৩/০৬/১৫ ০৭/০৪/১৬ ২০/০৮/১৭ 

৩৩ সাতক্ষীরা শ্যামনর্র ৪২% ০৬/০৪/১৭ ২১/০৮/১৭ ০৫/০৬/১৮ 

৩৪ বসরাজর্ি োহজােপুর  ৪০% ২৬/১০/১৬ ২৯/১২/১৬ ১১/০৩/১৮ 
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ক্রবমক 

নাং 
মজলা টিএসবস অগ্রর্বত (%) জবম অবধগ্রহর্ জবম হস্তান্তর কায ণাল্পেে 

৩৫ চুয়াডাঙ্গা জীিননর্র  ৪০% ১৮/০৬/১৭ ২৯/০৮/১৭ ০৩/০৯/১৮ 

৩৬ সাতক্ষীরা কাবলর্ি  ৪০% ১৯/০৩/১৭ ২১/০৮/১৭ ২৫/০৪/১৮ 

৩৭ নরবসাংেী মিলাল্পিা ৪০% ০৬/১০/২০১৫ ২১/০৭/১৬ ২২/০৬/১৭ 

৩৮ টাাংর্াইল মর্াপালপুর  ৩০% ১৭/০৮/১৫ ২০/১১/১৫ ১৭/১০/১৭ 

৩৯ কুবড়গ্রাম নাল্পর্শ্বরী ৩৫% ০৭/০৬/১৭ ২৩/১১/১৭ ১৫/০২/১৮ 

৪০ ঠাকুরর্াঁও হবরপুর  ৩৫% ২৮/১০/১৫ ২৯/০৩/১৬ ৩০/১০/১৭ 

৪১ ঠাকুরর্াঁও পীরর্ি ৩৫% ২৮/১০/১৫ ২৯/০৩/১৬ ১৯/১১/১৭ 

৪২ ফবরেপুর সালখা ৩৫% ২০১৬-১৭ ০৫/০১/১৬ ১৪/০৫/১৭ 

৪৩ কুবমো িরুড়া ৩৫% ১৮/০২/১৬ ১৩/০২/১৭ ২৪/০৬/১৮ 

৪৪ মমৌল ীিাজার জুবর ৩৫% ২০/০৬/১৭ ৩১/১০/১৭ ১২/০৩/১৮ 

৪৫ মাগুরা োবলখা ৩২% ২০/০৮/১৫ ০৫/০২/১৭ ২৭/১০/১৮ 

৪৬ বেনাজপুর নিাির্ি ৩০% ১৪/১২/১৭ ০৪/০৮/১৮ ১০/০৩/১৯ 

৪৭ নওর্াঁ সাপাহার  ৩০% ০৭/০৬/১৭ ২১/০৯/১৭ ১০/০৭/১৮ 

৪৮ নওর্াঁ পবিতলা ৩০% ০৭/০৬/১৭ ৩০/০৮/১৮ ০৪/০৯/১৮ 

৪৯ যল্পোর মকেিপুর ৩০% ১৯/১২/১৬ ১৫/০২/১৭ ১৯/০৩/১৮ 

৫০ নড়াইল কাবলয়া  ৩০% ২০/০৮/১৬ ০৯/০৩/১৭ ১৮/০১/২১ 

৫১ রাজিাড়ী িাবলয়াকাবন্দ ৩০% ২১/১২/১৫ ১৭/০৫/১৬ ১৪/০৫/১৭ 

৫২ পঞ্চর্ড় মততুবলয়া  ২৭% ২৩/০৬/১৫ ২৯/০৩/১৬ ১৩/১১/১৭ 

৫৩ েরীয়তপুর ডামুডযা  ২৭% ০৫/০৬/২০১৭ ২১/০৯/১৭ ২৬/০৪/১৮ 

৫৪ ময়মনবসয়হ মধািাউড়া ২৫% ২৬/১২/১৬ ২৭/০২/১৭ ০৫/০৩/১৮ 

৫৫ পঞ্চর্ড় মেিীর্ি ২৫% ২৩/০৬/১৫ ১৫/০৪/১৬ ১৩/১১/১৭ 

৫৬ খুলনা পাইকর্াো  ২৫% ১১/০৬/১৭ ২৬/০২/১৮ ০৪/১০/১৮ 

৫৭ িাল্পর্রহাট রামপাল  ২৫% ০২/১০/১৭ ০১/১১/১৫ ০৫/১২/১৭ 

৫৮ িাল্পর্রহাট মাংলা  ২৫% ২৭/০৪/১৬ ১৭/০৯/১৫ ২৭/১১/১৭ 

৫৯ রাঙ্গামাটি কাউখালী ২৫% ২৭/০৬/১৬ ২১/০১/১৭ ২১/০৬/১৭ 

৬০ যল্পোর মবনরামপুর ২৩% ১৭/০৮/১৫ ১০/০৫/১৬ ০১/০৮/১৮ 

৬১ জয়পুরহাট আল্পক্কলপুর  ২২% ২০/০৬/১৬ ২৫/০৫/১৭ ১০/০৭/১৮ 

৬২ সুনামর্ি মোয়ারািাজার  ২০% ১৪/০৫/১৬ ২৬/০২/১৭ ১৪/০৮/১৮ 

৬৩ র্াইিান্ধা সাঘাটা  ২০% ১৫/০৬/১৬ ২৭/০২/১৭ ২০/০২/১৮ 

৬৪ যল্পোর োে ণা ১৭% ২১/০৮/১৬ ০৫/০১/১৭ ২৮/০১/১৯ 

৬৫ মাবনকর্ি বেিালয়     ১৫% ২৬/০২/১৮ ০৯/১০/১৮ ২১/০২/১৯ 

৬৬ নাল্পটার বসাংড়া ১৫% ০৬/০২/১৮ ১৫/০৭/১৮ ১৯/১১/১৯ 

৬৭ মর্াপালর্ি টুবঙ্গপাড়া ১৫% ০৭/০৬/১৮ ৩১/০৭/১৮ ০৭/০৫/১৯ 

৬৮ মর্াপালর্ি কাবেয়ানী ১৫% ০৭/০৬/১৮ ৩০/০৮/১৮ ০৭/০৫/১৯ 

৬৯ পটুয়াখালী র্লাবচপা ১৫% ০৭/০৬/১৮ ৩১/১০/১৮ ২১/০৪/১৯ 

৭০ কুবমো মচৌেগ্রাম ১৫% ২৮/১০/১৫ ১১/০৮/১৬ ২০/০৯/১৭ 
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ক্রবমক 

নাং 
মজলা টিএসবস অগ্রর্বত (%) জবম অবধগ্রহর্ জবম হস্তান্তর কায ণাল্পেে 

৭১ কুবমো মুরােনর্র ১৫% ১১/০৬/১৭ ২২/০২/১৮ ০৭/০২/১৯ 

৭২ বসল্পলট মর্ালাপর্ি  ১৫% ০৭/০৩/১৭ ০৭/১২/১৭ ১৪/০৮/১৮ 

৭৩ কক্সিাজার কুতুিবেয়া ১৫% ৩১/০৮/১৬ ০৭/০৩/১৬ ০৪/০২/১৮ 

৭৪ লক্ষীপুর রামর্বত ১৩% ২৮/০৩/১৬ ২৬/০৪/১৭ ২০/০২/১৮ 

৭৫ ম ালা লালল্পমাহন ১০% ০১/০১/১৮ ১০/০৪/১৮ ০৭/০৪/১৯ 

৭৬ হবির্ি িাবনয়াচাং ১০% ০৭/০৬/১৭ ০৪/০৬/১৮ ২১/০৪/১৯ 

৭৭ ফবরেপুর  াাংর্া ১০% ২৬/০৪/১৭ ১৩/০৫/১৮ ০২/০৫/১৯ 

৭৮ খুলনা িটিয়াঘাটা ১০% ২৩/০৪/১৯ ১৬/০৭/১৯ - 

৭৯ র্াইিান্ধা মর্াবিন্দর্ি ৮% ২১/১১/১৬ ২৮/০২/১৭ ২০/০৬/১৮ 

৮০ মাবনকর্ি হবররামপুর ৫% ০৭/০৬/১৮ ২৪/১২/১৮ ১৪/০৮/১৯ 

৮১ বকল্পোরর্ি ইটনা ৫% ২৩/০২/১৬ ১১/০৩/১৮ ১৭/০২/২০ 

৮২ বকল্পোরর্ি বমঠামইন ৫% ২৪/০৬/১৮ ২০/০১/১৯ ১৭/০২/২১ 

৮৩ মনত্রল্পকানা দূর্ ণাপুর ৫% ০৭/০৬/১৬ ০২/১১/১৬ ২৫/০৩/১৯ 

৮৪ িগুড়া দ্যপচাবচয়া ৫% ০৭/০৬/১৮ ০৪/১২/১৮ ০৮/০৮/১৯ 

৮৫ রাজোহী তাল্পনার ৫% ২৩/০৯/১৮ ১৭/০১/১৯ - 

৮৬ িবরোল বহজলা ৫% ০৭/০৬/১৮ ০৫/০৮/১৮ ১৯/০৫/১৯ 

৮৭ হবির্ি মাধিপুর ৫% ১১/০৬/১৯ ১২/০৯/১৯ ২৩/০৩/২০ 

৮৮ খার্ড়ােবড় েীবঘনালা ৫% ২০/০৬/১৭ ০৭/০৬/১৮ ১২/১১/১৯ 

৮৯ কক্সিাজার মটকনাফ ৫% ২০/০৬/১৭ ১৯/০২/১৯ ২৮/১১/১৯ 

৯০ বকল্পোরর্ি কুবলয়ারচর ০% ২২/০২/১৬ ০২/০৪/১৮ ২৩/১২/১৯ 

৯১ ঝালকাঠি রাজাপুর ০% ২১/০১/১৬ ২০/০৬/১৬ ০৬/১১/১৭ 

৯২ বি. িাবড়য়া কসিা ০% ০৭/০৬/১৮ ০৪/০৯/১৬ ০১/১০/১৯ 

৯৩ ঢাকা নিাির্ি 
Waiting for 

NOA 
১১/০৬/১৯     

৯৪ বঝনাইেহ তেলকুপা 
Waiting for 
NOA 

০৫/০৪/১৮     

৯৫ মাগুরা মহম্মেপুর 
Waiting for 

NOA 
৩০/০৯/১৮     

৯৬ ফবরেপুর মিায়লমারী 
Waiting for 
NOA 

২৬/০৪/১৭     

৯৭ িবরোল আনর্লঝরা Price Crisis ১৫/০৬/১৭     

৯৮ মফনী োর্লনাইয়া 
Waiting for 
NOA 

১৪/১২/১৬     

৯৯ বসল্পলট বিরানীিাজার 
Waiting for 

NOA 
০৪/১১/১৯     

১০০ নারায়নর্ি 
নারায়নর্ি 

সের 
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ক্রয় কায ণক্রম পয ণাল্পলাচনা    
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১। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Shibalaya Upazilla under Manikganj District. 

বেক্ষা প্রল্পকৌেল অবধেপ্তল্পরর প্রধান প্রল্পকৌেলীর কায ণালল্পয়র ২০-১২-২০১৮ বি: তাবরল্পখর ইইবড/মডক্স-১/১০৬৫৫(২) স্মারক 

মূল্পল কাজটির েরপত্র আহিাল্পনর অনুল্পমােন মেয়া হয়। | e-GP Portal েরপত্র বিজ্ঞবপ্ত প্রকাে করার সময়সীমা বনধ ণাবরত  

বেল ৩০-১২-২০১৮ বি:। 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No. 271077, Package No: WD-82) জন্য e-Tender 

Notice ১৫-০১-২০১৯ বি: তাবরল্পখর তেবনক খির এিাং The New Age পবত্রকায় এিাং ১৬-০১-২০১৯ তাবরল্পখ তেবনক 

মানুল্পষর কণ্ঠ পবত্রকায় প্রকাে করা হয়। পবত্রকায় প্রকাবেত েরপত্র বিজ্ঞবপ্তল্পত েরপত্র োবখল্পলর সি ণল্পেষ তাবরখ ও সময় 

উল্পেখ বেল না অথ ণাৎ বিজ্ঞবপ্তটি অপূন ণাাংর্ বেল। 

কাজটির  (Package No: WD-82) প্রাককবলত মূল্য বনধ ণারন করা হয় ১৬,৪৯,২২,৩৯২.৮৬। বডবপবপ’র সাংস্থান মেখা 

যায় ১৬,৬৪,১৩,২০০.০০ টাকা । েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৪টি, োবখল হয় ৪টি। তারমল্পধ্য ২টি ফাম ণ একই ের অথ ণাৎ 

প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম ের উদ্ধৃত কল্পর। বক বনন ণায়ল্পকর ব বিল্পত কাজ মেয়া হল্পয়ল্পে তা জানা সম্ভি হয়বন। েরপল্পত্রর 

চাবহো মমাতাল্পিক অন্যান্য কার্জপত্র সরিরাহ না পাওয়ায় যাচাই করা সম্ভি হয়বন। েরপত্র মূল্যায়ন ও NOA জারী করা 

পয ণন্ত সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে ৮৪ বেন, বপবপআর-২০০৮ এ সময়সীমা মেয়া আল্পে ২৮ বেন। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General Experience of Similar Construction 

works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত করার অব জ্ঞতা 

বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, Liquid Asset 

৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV (Joint Venture) 

এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। েরপত্র মূল্যায়ন ও NOA (Notification of Award) জারী পয ণন্ত 

৮৪বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- ৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা মেওয়া আল্পে ২৮ বেন 

(৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ২১-০৪-২০১৮ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস 

বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ২০-০৪-২০১৯ বকন্তু ২৮-০২-২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং 

সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, আল্পরা কমপল্পক্ষ ৬ মাস সময় প্রল্পয়াজন হল্পি।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

র্ত ২৮-০২-২০২০ িী: তাবরল্পখ বনম ণান সাইট সল্পরজবমল্পন পবরেে ণল্পন মেখা যায় Column এিাং Beam ঢালাই এ Steel 

Formwork এর পবরিল্পতণ Wooden Formwork ব্যিহৃত হল্পে। এল্পত প্রতীয়মান হয় ময, বনম ণান কাল্পজর গুর্র্ত মান 

িজায় থাকল্পি না। এোড়া বনম ণার্ সমাগ্রীর Lab Test Report পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায়, ময সি নমুনা পরীক্ষা করাল্পনা 

হল্পয়ল্পে তা Unsealed অিস্থায় BUET এ মপ্ররন করা হল্পয়বেল যা মমাল্পটও সমাচীন হয়বন।  

২। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Durgapur Upazilla under Netrokona District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 119950, Package No- WD-38), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৬,১৩,০২,৬১৭.৭৬। েরপল্পত্র ১০টি ফাম ণ অাংেগ্রহর্ কল্পর। তন্মল্পধ্য ৭টি েরপত্র Responsive পাওয়া 

যায়। সিগুবল েরই প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম। েরপত্র মূল্যায়ন কবমটির ১৪-০২-২০১৮ বি: তাবরল্পখর স ায় একটি 

ফাম ণল্পক ১৪,৫১,৭২,৩৫৫.৯৮৪ টাকায় কায ণাল্পেে মেওয়ার সুপাবরে করা হয়। বকন্তু উক্ত েরপত্র িাবতল কল্পর পূনরায় েরপত্র 
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আহিাল্পনর মাধ্যল্পম ২৫-০৩-২০১৯বি: তাবরল্পখ ১৫,৭২,৩০,৩৫৩.৩৩ টাকার কায ণাল্পেে মেওয়া হয়। এল্পত অবতবরক্ত ব্যয় 

হয় ১,২০,৫৭,৯৯৭.৩৫ টাকা। পূনঃ েরপত্র আহিাল্পনর কারন জানা সম্ভি হয়বন। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General Experience of Similar Construction 

works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত করার অব জ্ঞতা 

বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, Liquid Asset 

৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। েরপত্র মূল্যায়ন ও NOA 

(Notification of Award) জারী পয ণন্ত ১০২ বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- ৩ অাংে-ক Time 

Table এ সময়সীমা মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ২৫-০৩-২০১৯ বি:। 

কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ ২৪-০৯-২০২০ ।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

৩। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Dhobaura Upazilla under Mymensingh District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 115046, Package No- WD-45), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৭, ১৯, ৪০,৬৯৮.৩৬। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৭টি। োবখল হয় ৬টি। তন্মল্পধ্য ৫টি েরপত্র Responsive 

বিল্পিবচত হয়। সিগুবল েরই প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম। েরপত্র মূল্যায়ন কবমটির প্রবতল্পিেল্পন মেখা যায় ময, প্রকল্পের 

নাম উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে “Development of Selection Madrasha”। এল্পত প্রতীয়মান হয় ময, েরপত্র মূল্যায়ন 

কবমটির আন্তবরকতার অ াি বেল। যাল্পহাক, একটি Joint-Venture মকাম্পানীল্পক কাজ মেওয়া হল্পয়ল্পে।  

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV 

(Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ০৫-০৩-

২০১৮ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ০৪-০৯-২০১৯ বকন্তু ৬-৩-

২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, আল্পরা কমপল্পক্ষ ৬ মাস সময় 

প্রল্পয়াজন হল্পি।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

৪। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Kaliganj Upazilla under Satkhira District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 142770, Package No- WD-60), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৭,১৯,৪০,৬৯৮.৩৬। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৭টি। োবখল হয় ৫টি। তন্মল্পধ্য ৪টি েরপত্র Responsive 
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বিল্পিবচত হয়। ৩টি ফাম ণ একই ের অথ ণাৎ প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম ের উদ্ধৃত কল্পর। এই ৩ টির মল্পধ্য একটি Joint-

Venture মকাম্পানীল্পক কাজ মেওয়া হল্পয়ল্পে। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV 

(Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। েরপত্র মূল্যায়ন ও NOA (Notification of 

Award) জারী পয ণন্ত ৪৯ বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- ৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা 

মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ২৫-০৪-২০১৮ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় 

সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ২৪-১০-২০১৯  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

৫। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Paikgacha Upazilla under Khulna District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 188172, Package No- WD-66), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৭,১৯,৪০,৬৯৮.৩৬০। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৪টি। োবখল হয় ৪টি। তন্মল্পধ্য ১টি েরপত্র Non-

Responsive বিল্পিবচত হয়। িাকী ৩টির মল্পধ্য সি ণবনম্ম ের উদ্ধৃতকারী একটি Joint-Venture মকাম্পানীল্পক কাজ 

মেওয়া হল্পয়ল্পে। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV 

(Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। েরপত্র মূল্যায়ন ও NOA (Notification of 

Award) জারী পয ণন্ত ৬৬ বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- ৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা 

মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ১৮-১০-২০১৮ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় 

সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ১৭-০৪-২০২০।   

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 
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৬। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at Hijla 

Upazilla under Barishal District  

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 261727, Package No- WD-80), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৭,২৩,২৩,৭১২.৬১০। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ১টি। োবখল হয় ১টি। উদ্ধৃত মূল্য ১৬,১৬,৩৩,৩৯৮.৫৮৫ 

যাহা প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ৬.২০৪% বনল্পম্ম।  

১টি মাত্র েরপল্পত্রর মক্ষল্পত্র বপবপআর-২০০৮ এর বিবধ ৯৮(৩০) এ উল্পেখ আল্পে ময, “মূল্যোয়তনর স য় র্সদ ভদখো র্োয় ভর্, 

ভেোন এেে দরপত্র সংসিি দরপত্র দসলতল উতেসখে শতেের অনুর্েী (compliant) এর্ং উদ্ধৃে মূল্য দোপ্তসরে প্রোক্কসলে 

মূতল্যর েোছোেোসছ এর্ং র্োজোর মূতল্যর স তূল্য, েোহো হইতল দরপত্র মূল্যোয়ন েস টি উক্ত এেে দরপত্র সর্তর্চনো েসরর্োর 

েোরণ যুসক্তসহ ব্যোখ্যো েসরয়ো উক্ত দরপত্রসহ মূল্যোয়ন প্রসেতর্দন সর্সর্ ৩৬ অনুসোতর অনুত োদনেোরী ের্তেপতক্ষর সনেট 

ভপশ েসরতর্)”। 

সাংবিি নবথল্পত িা মূল্যায়ন প্রবতল্পিেল্পন এ ধরল্পনর মকান ব্যাখ্যা খূল্পজ পাওয়া যায়বন। অতএি, ক্রয়কারী সাংস্থা এই বিবধ 

যথাযথ াল্পি অনুসরর্ কল্পরবন িল্পল প্রতীয়মান হয়।  

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। েরপত্র 

মূল্যায়ন ও NOA (Notification of Award) জারী পয ণন্ত ৯১ বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- 

৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ১৯-

০৫-২০১৯ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা  ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ  ১৮-১১-২০২০।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

৭। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Keshobpur Upazilla under Jashore District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 113103, Package No- WD-44), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৭,১৯,৪০,৬৯৮.৩৬০। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৪টি। োবখল হয় ৪টি। তন্মল্পধ্য ১টি েরপত্র Non-

Responsive বিল্পিবচত হয়। িাকী ৩টির মল্পধ্য সি ণবনম্ম ের উদ্ধৃতকারী একটি Joint-Venture মকাম্পানীল্পক কাজ 

মেওয়া হল্পয়ল্পে। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV 

(Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ১৯-০৩-

২০১৮ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ১৮-০৯-২০১৯ ।   
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েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

৮। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Nawabganj Upazilla under Dinajpur District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 256712, Package No- WD-79), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৫,১৪,৫৪,৯৬০.৬০৩। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৫টি। োবখল হয় ৫টি। ৫টি েরপত্রই Responsive 

বিল্পিবচত হয়। ২টি ফাম ণ একই ের অথ ণাৎ প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম ের উদ্ধৃত কল্পর। এই ২ টির মল্পধ্য একটি Joint-

Venture মকাম্পানীল্পক কাজ মেওয়া হল্পয়ল্পে। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV 

(Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন।  কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ১০-০৩-

২০১৯ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা  ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ০৯-০৯-২০২০।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

৯। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Pirganj Upazilla under Rangpur District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 89157, Package No- WD-6), প্রাক্কবলত মূল্য বনধ ণারন 

করা হয় ১৫,৯৬,৮৯,৫৯১.৫৪। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৮টি। োবখল হয় ৫টি। ৫টি েরপত্রই Responsive বিল্পিবচত হয়। 

২টি ফাম ণ একই ের অথ ণাৎ প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম ের উদ্ধৃত কল্পর। এই ২ টির মল্পধ্য একটি মকাম্পানীল্পক কাজ মেওয়া 

হল্পয়ল্পে। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। েরপত্র 

মূল্যায়ন ও NOA (Notification of Award) জারী পয ণন্ত ১২১ বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- 

৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ১০-

০৯-২০১৭ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ০৯-০৩-২০১৯।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 
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PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

১০। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Gobindaganj Upazilla under Gaibandha District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 169112, Package No- WD-46), প্রাক্কবলত মূল্য 

বনধ ণারন করা হয় ১৭,১৯,৪০,৬৮৯.৩৬। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৩টি। োবখল হয় ১টি। উদ্ধৃত ের প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% 

বনল্পম্ম,উক্ত Joint-Venture মকাম্পানীল্পক কাজ মেওয়া হল্পয়ল্পে। 

১টি মাত্র েরপল্পত্রর মক্ষল্পত্র বপবপআর-২০০৮ এর বিবধ ৯৮(৩০) এ উল্পেখ আল্পে ময, “মূল্যোয়তনর স য় র্সদ ভদখো র্োয় ভর্, 

ভেোন এেে দরপত্র সংসিি দরপত্র দসলতল উতেসখে শতেের অনুর্েী (compliant) এর্ং উদ্ধৃে মূল্য দোপ্তসরে প্রোক্কসলে 

মূতল্যর েোছোেোসছ এর্ং র্োজোর মূতল্যর স তূল্য, েোহো হইতল দরপত্র মূল্যোয়ন েস টি উক্ত এেে দরপত্র সর্তর্চনো েসরর্োর 

েোরণ যুসক্তসহ ব্যোখ্যো েসরয়ো উক্ত দরপত্রসহ মূল্যোয়ন প্রসেতর্দন সর্সর্ ৩৬ অনুসোতর অনুত োদনেোরী ের্তেপতক্ষর সনেট 

ভপশ েসরতর্)”। 

সাংবিি নবথল্পত িা মূল্যায়ন প্রবতল্পিেল্পন এ ধরল্পনর মকান ব্যাখ্যা খূল্পজ পাওয়া যায়বন। অতএি, ক্রয়কারী সাংস্থা এই বিবধ 

যথাযথ াল্পি অনুসরর্ কল্পরবন িল্পল প্রতীয়মান হয়।  

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। JV 

(Joint Venture) এর মক্ষল্পত্রও প্রল্পয়াজনীয় তথ্যাবে পাওয়া যায়বন। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ০৭-০৬-

২০১৮ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ০৬-১২-২০১৯।   

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 

১১। Construction of 5 storied Academic cum Administration Buildings at 

Gopalpur Upazilla under Tangail District. 

নবথ পয ণাল্পলাচনায় মেখা যায় ময, কাজটির (Tender ID No- 89921, Package No- WD-04), প্রাক্কবলত মূল্য বনধ ণারন 

করা হয় ১৭,২১,০৩,৪৭৭.৭৪। েরপত্র েবলল বিবক্র হয় ৭টি। োবখল হয় ৭টি। ২টি েরপত্র Responsive বিল্পিবচত হয়। ২টি 

ফাম ণ একই ের অথ ণাৎ প্রাক্কবলত মূল্পল্যর ১০% বনল্পম্ম ের উদ্ধৃত কল্পর। এই ২ টির মল্পধ্য একটি মকাম্পানীল্পক কাজ মেওয়া 

হল্পয়ল্পে। 

েরপল্পত্রর চাবহো মাবফক েরোতাল্পের প্রল্পয়াজনীয় ১০ িেল্পরর General General Experience of Similar 

Construction works বেল বকনা, একক েরপল্পত্র নুন্যতম ১০ মকাটি টাকার Similar works সল্পন্তাষজনক াল্পি সমাপ্ত 

করার অব জ্ঞতা বেল বকনা, Average Annual Construction Turn Over    ১০ মকাটি টাকার উপল্পর বেল বকনা, 

Liquid Asset ৩ মকাটি টাকার (Bank Statement) বেল বকনা ইতযাবে সম্পল্পকণও মকান তথ্য পাওয়া যায়বন। েরপত্র 

মূল্যায়ন ও NOA (Notification of Award) জারী পয ণন্ত ১৭৯ বেন সময় ব্যয় হল্পয়ল্পে অথচ বপবপআর-২০০৮ তফবসল- 

৩ অাংে-ক Time Table এ সময়সীমা মেওয়া আল্পে ২৮ বেন (৪ সপ্তাহ)। কাজটির জন্য কায ণাল্পেে জারী করা হল্পয়ল্পে ১৭-

১০-২০১৭ বি:। কাজ সমাবপ্তর সময় সীমা বেল ১৮ মাস। মস বহল্পসল্পি কাজ সমাবপ্তর তাবরখ বেল ১৬-০৪-২০১৯। বকন্তু ৪-
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৩-২০২০ তাবরল্পখ সল্পরজবমল্পন সাইট পবরেে ণন এিাং সাংবিিল্পের সাল্পথ আল্পলাচনায় জানা যায়, আল্পরা কমপল্পক্ষ ৬ মাস 

সময় প্রল্পয়াজন হল্পি।  

েরপল্পত্রর PCC (Particular Condition of Contract) অনুল্পেে ৪২ এ উল্পেখ আল্পে ময, চুবক্তনামা স্বাক্ষল্পরর ১৫ 

বেল্পনর মল্পধ্য ঠিকাোর কর্তণক Program of Works োবখল করল্পত হল্পি যা তত্র-মাবসক ব বিল্পত হালনার্াে করল্পত হল্পি। 

প্রাপ্ত নবথল্পত এ রকম মকান Works Program পাওয়া যায়বন। 

PCC ৯৪.২- Settlement of Disputes এর জন্য একজন Adjudicator এর নাম উল্পেখ থাকা আিশ্যক বকন্তু 

ক্রয়কারী সাংস্থা তা অনুসরর্ কল্পরবন। 
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পবরবেি-৫ 

মটি বরল্পপাট ণ   

 

 

 

 

 

 

 

 











































































 

 

 

 

 

 

 

পরিরিষ্ট-৬ 

তথ্য উপাত্ত সংগ্রহেি টুলস    

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিরবক্ষণ এি 

আর্ ষ-সামারজক জরিপ প্রশ্ন পত্র (সম্ভাব্য উপকািহ াগী) 

সম্মরত পত্র 

পরিরচরত ও গহবষণাি উহেশ্য বণ ষনা  
 

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কাি 

আরম --------------------------।“উন্নয়ন িািা” নামক একটি গহবষণা প্ররতষ্ঠান টর্হক এহসরি। উন্নয়ন িািা, রবর ন্ন 

সিকািী, টবসিকািী এবং আর্ন্ষজারতক প্ররতষ্ঠাহনি সাহর্  গহবষণা/জরিপ কার্ ষ পরিচালনা কহি আসহি। রিক্ষা 

মন্ত্রনালয়/কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রব াগ এি অিীন কারিগরি রিক্ষা অরিেপ্তি কর্তষক “১০০ টি উপহজলায় একটি 

কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত) প্রকল্পটি বাংলাহেি সিকাহিি আরর্ ষক সোয়তায় 

বাস্তবারয়ত েহচ্ছ। পরিকল্পনা মন্ত্রণালহয়ি অিীহন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ এি পক্ষ টর্হক বাস্তবায়নািীন 

প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষণ এি জন্য আপনাহেি কাহি/রবদ্যালহয় এহসরি।  
 

টগাপনীয়তা এবং সম্মরত: আমিা এই সাক্ষাতকাহি উক্ত প্রকহল্পি রবর ন্ন িিহণি টেড/রবষয়, টকান িিহণি টেহড 

কারিগরি রিক্ষা রনহত আগ্রেী, কারিগরি রিক্ষা রনহয়  রবষ্যত পরিকল্পনা ইতযারে রবষহয় রকছু জানহত চাইব।  
 

আপনাি প্রেত্ত তথ্য সম্পূণ ষ টগাপন িাখা েহব এবং এই তথ্য সংরিষ্ট জরিপ ব্যরতত অন্য টকার্া ও ব্যবোি কিা েহব না। 

আপনাি সাহর্ এই তথ্য সংগ্রে কিহত আনুমারনক ৩০ রম: সময় লাগহব। জরিহপ অংিগ্রেহনি জন্য আপনাহক টকান 

প্রকাি টজাি কিা েহব না এবং আমিা আিা কিরি আপরন টেচ্ছায় প্রহশ্নাত্তি রেহত সম্মত েহবন, টকননা এই রবষহয় 

আপনাি মতামত আমাহেি কাহি খুবই গুরুত্বপূণ ষ। আপরন টকান উত্তি না রেহত চাইহল আমাহেিহক বলহবন আমিা 

পিবতী প্রহশ্ন চহল র্াব। এই জরিহপ আমাহেিহক সোয়তা কিাি জন্য আমিা আপনাহক রবহিষ িন্যবাে জানারচ্ছ।  

 

আপনাি রক এই জরিপ সম্পহকষ টকান প্রশ্ন আহি? আমিা রক তােহল শুরু কিহত পারি ?  

 

আরম রক আপনাি সাক্ষাৎকাি শুরু কিহত পারি?    েযাঁ---------------------1  

                                                              না ----------------2 
 

সাক্ষাত প্রোনকািীি োক্ষিহমাবাইল নম্বি:  
 

 

 

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি (র্রে র্াহক):  

 

সাক্ষাত গ্রেহনি তারিখ  

 
 

 

সাক্ষাহতি wel‡q Avcbvi m¤§wZi Rb¨ c ÖK‡íi পক্ষ †_‡K ab¨ev`|   

             

 

 
 

স্কুল/কহলহজি নাম:  

উপহজলাি নাম:  

সাক্ষাৎকাি গ্রেণকািীি নাম: োক্ষি: 

তোিককািীি নাম: োক্ষি: 

সংযুরক্ত-১ 
আইরড নং 

w`b gvm eQi 



 

 

১. আর্ ষ-সামারজক রবষহয় তথ্য:  

 

ক্ররমক 

# 
প্রশ্ন  উত্তি সে টকাড  রনহে ষিনা  

 

১০১ 

উত্তি োতাি রলঙ্গ 

(প্রশ্ন কিাি প্রহয়াজন টনই, টেহখ রলখুন) 

 মরেলা (িাত্রী)                                              1 

 পুরুষ  (িাত্র)                                               2 

 

 

 

১০২ 

েয়া কহি আপনাি বয়স বলুন  

 (প্রহয়াজহন জাতীয় পরিচয় পত্র টেহখ রনরিত 

টোন) 

  (পূণ ষ বয়স রলখুন) 

---------বিি 
 

 

 

 

১০৩ 

বতষমাহন আপরন টকান টেরণহত পড়াশুনা 

কিহিন?  

 ৬ষ্ঠ টেরণ                                                   1 

 ৭ম টেরণ                                                   2 

 ৮ম টেরণ                                                   3 

 ৯ম টেরণ                                                   4 

 ১০ম টেরণ                                                 5 

 একােি টেরণ                                             6 

 

 

১০৪ আপনাি পরিবাহি টলাক সংখ্যা কত? ----------------জন  

১০৫ আপনাি পরিবাহিি প্রিান রক কাহজি সাহর্ 

জরড়ত, র্া টর্হক আয় েয়?  

 

 েযাঁ                                                           1 

 না                                                           2 

 

 

 

 

১০৬ 

েযাঁ েহল, কী কাহজি সাহর্ জরড়ত/আহয়ি 

প্রিান উৎস কী?  

 

(একটি মাত্র উত্তি েহব) 

 কৃরষ                                                        1 

 চাকুরি                                                      2 

 রেনমজুি                                                   3 

 রিক্সা/ যান চালক                                        4 

 অন্যান্য (রনরে ষষ্ট করুন)----------------------------5                  

 

 

 

১০৭ 

আপনাি পরিবাহিি আি টক টক আহয়ি সাহর্ 

জরড়ত?  

 

(একারিক উত্তি েহত পাহি) 

 বাবা                                                        1 

 মা                                                          2 

  াই                                                        3 

 টবান                                                       4 

  ারব                                                       5 

 

 

 

১০৮ 
আপরন কী টকান কাহজি সাহর্ জরড়ত র্া 

টর্হক আয় েয়?  

 েযাঁ                                                          1 

 না                                                           2 

 

 

১০৯ 

েযাঁ েহল, কী কী কাহজি সাহর্ জরড়ত? 

(একারিক উত্তি েহত পাহি) 

 টিউিরন                                                     1 

 পাে ষোইম চাকুরি                                          2 

 অন্যান্য (রনরে ষষ্ট করুন)--------------------------    3                                                                                                                         

 

 

 

১১০ 

বতষমাহন আপনাি পরিবাহিি মারসক আয় 

কত? 

(সকহলি মারসক আয় এক সাহর্ েহব) 

-------------------োকা   

 

১১১ 

বতষমাহন আপনাি পরিবাহিি মারসক ব্যয় 

কত? 

(সকহলি মারসক ব্যয় এক সাহর্ েহব) 

-------------------োকা   

 
 

 



 

২. কারিগরি রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ রবষহয় তথ্য: 
 

 

ক্ররমক # প্রশ্ন  উত্তি সে টকাড  রনহে ষিনা  

 

২০১ 
আপরন কী জাহনন আপনাি উপহজলায় 

একটি কারিগরি স্কুল ও কহলজ স্থাপন কিা 

েহচ্ছ? 

 েযাঁ                                                        1 

 না                                                         2  

 

 

 

 

 

 

২০২ আপরন কী কারিগরি রিক্ষা গ্রেহণ আগ্রেী? 
 েযাঁ                                                        1 

 না                                                         2  

 

 

 

 

২০৪ 

 
 

২০৩ 

েযাঁ েহল, টকন আগ্রেী? 

 পড়াশুনা টিহষ চাকুরি পাওয়া র্ায়                       1 

 টবকািত্ব দূি েয়                                            2 

 ক্ষুদ্র উহদ্যগক্তা রেসাহব কাজ কিা র্ায়                  3 

 কম ষ-সংস্থাহনি সৃরি কিা র্ায়/েয়                       4 

অন্যান্য (রনরে ষষ্ট করুন)--------------------------                                                                                                                            

 

 

২০৪ 
না েহল, টকন আগ্রেী নয়? 

 

 

 

 

 

২০৫ 
র্রে আগ্রেী েন তহব টকান টেহড/রবষহয় 

কারিগরি রিক্ষা রনহত টবিী আগ্রেী?  
----------------------------------------রবষহয়  

 

২০৬ 

আপরন কী মহন কহিন এই কারিগরি 

রিক্ষা আপনাি চাকুরি পাওয়াি টক্ষহত্র 

অবোন িাখহব? 

 েযাঁ                                                        1 

 না                                                        2  

 

 

২০৮ 

 

২০৭ 
েযাঁ েহল, কী অবোন িাখহব বহল আপরন 

মহন কহিন? 

 সেহজ চাকুরি পাওয়া র্ায়                                 1 

 চাকুরি রনহয় রবহেি র্াব                                   2 

 অন্যান্য (রনরে ষষ্ট করুন)--------------------------                                                                                                                                

 

 

২০৮ 

র্রে না েয়, টকন মহন েয় এই প্ররিক্ষণ 

টকান অবোন িাখহব না?  
-------------------------------------------------------- 

 

 

২০৯ 
কারিগরি রিক্ষা টিহষ আপরন কী কিহত 

আগ্রেী? 

 চাকুরি                                                         1 

 আত্ম কম ষসংস্থান/ক্ষুদ্র উহেযক্তা                            2 

 অন্যান্য (রনরে ষষ্ট করুন)--------------------------                                                                                                                                 

 

২১০ 
র্রে আত্ম-কম ষসংস্থান কিহত ইচ্ছুক েন 

তহব টস টক্ষহত্র আরর্ ষক সংস্থান রক াহব 

কিহবন? 

 ব্যাংক ঋণ                                                    1 

 এনরজও ঋণ                                                  2 

 পরিবাি অর্ ষ টজাগান রেহব                                 3 

অন্যান্য (রনরে ষষ্ট করুন)--------------------------                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

mvক্ষাrKvi MÖnYKvix: 

cÖkœÎwU cybivq পিীক্ষা Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges DËimg~n 

mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mvক্ষাrKvi MÖn‡Y g~j¨evb mgq †`qvi Rb¨ DËi`vZv‡K 

AveviI ab¨ev` Rvbvb| 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

রবর ন্ন টেরনি কম ষকতষাহেি (রপরড, রডরপরড) সাহর্ আহলাচনাি গাইডলাইন (টকআইআই) 
 

i.  উত্তরদাতার নামঃ 

ii.  বততমান পদব ঃ 

iii. বততমান পদদ য াগদাদনর তাররখ: 

iv. য ান নম্বর: 

 

 ১. প্রকহল্পি সম্ভাব্যতা র্াচাই (Feasibility study) কিা েহয়হি রকনা?                                 ১. েযাঁ     ২. না  

    েযাঁ েহল এ সম্ভাব্যতা র্াচাইহয় টকান দুব ষলতা রিল রকনা? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

২.  প্রকল্প পরিচালক রনহয়াগ: 

       ক. র্রে টেরিহত রনহয়াগ কিা েয় তহব তাি কািণসমূে---------------------------------------------------------- 

       খ. প্রকল্প পরিচালনা রবষহয় অর জ্ঞতা রিল রকনা?--------------------------------------------------------------  

       গ. বেরল (কতজন রপরড োরয়ত্ব পালন কহিহিন এবং সময়কাল) -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৪.  প্রকল্পটি বততমাদন No cost extension অবস্থায় আদে, এই No cost extension এর কারণ  

    সমূহ ক  ক ?------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ক. এই সময় কাদের গুনগতমান সঠিক থাকদব বদে আপরন মদন কদরন?                                    ১. েযাঁ     ২. না 

খ.  রদ হযাঁ হয় তদব ক ভাদব গুনগতমান ঠিক রাখদবন----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫. বাৎসররক কম তপররকল্পনা ও ক্রয় পররকল্পনা ততর  করা হদয়দে/হদে রকনা?                            ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. পররকল্পনা অনু ায়  কাদের অগ্রগরত হদে রকনা?                                                          ১. েযাঁ      ২. না 

    

  রদ না হয়, তদব পররকল্পনা অনু ায়  কাে না হওয়ার কারণসমূহ ক ক ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৬.  ভূরম অরিগ্রেণ ও উন্নয়হন রবলম্ব েহয়হি রকনা?                                                               ১. েযাঁ   ২. না 

ক. তহব-প্রস্তাব রেহত রবলম্ব েহয়হি                                                                                 ১. েযাঁ   ২. না 

খ. টজলা প্রিাসহকি কার্ ষালহয় রবলম্ব েহয়হি                                                                      ১. েযাঁ   ২. না 

গ. জরমি োম টবহড়  টগহি                                                                                          ১. েযাঁ   ২. না 

ঘ.  মারলকািা রেহত চায় না                                                                                         ১. েযাঁ   ২. না 

ঙ. অন্যান্য---------------------------------------------------------------------------------------------- 

৭.  প্রকহল্পি PIC/PIU and Steering Committee meeting রডরপরপ অনুর্ায়ী েয় রকনা?     ১. েযাঁ   ২. না 

সংযুরক্ত-২.১ 



     েযাঁ েহল এি রসদ্ধার্ন্সমূে বাস্তবায়ন ও ফহলাআপ েয় রক াহব?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৮. অনুহমারেত এসআিরডরপরপ বিি র রত্তক সংস্থান অনুর্ায়ী বিাে পাওয়া র্ায় রকনা?                     ১. েযাঁ   ২. না 

 

ক. বিাে না পাওয়া টগহল তাি কািণসমূে কী কী?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

৯. েগদেম Time bound, input output relation, measureable indicator realistic রকনা?  

 

১০.  প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ 

 

ক.  সবেরদক -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

খ. দুব তেরদক/বাঁধা----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

গ. সুদ াগ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ঘ. ঝুঁরকসমূে---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১১. প্রকল্প বাস্তবায়দনর েন্য যকান Project Implementation team গঠন করা হদয়রেে রকনা?    ১. েযাঁ   ২. না 

 

১২. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদাররক করমটি করা হদয়দে ক ?                                                        ১. েযাঁ   ২. না 

 

হযাঁ হদে করমটির কা তক্রম সমূহ ক  ক ?-------------------------------------------------------------------------------   

 

১৩. এ প্রকদল্পর যকান exit plan ততিী কিা েহয়হি রকনা?                                                    ১. েযাঁ   ২. না 

 

র্রে েযাঁ েয় তহব এি সবল ও দুব ষল রেক আহলাচনা করুন।  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৪. ১০০ টিএসরস প্রকল্পটি IMED এর PMIS যুক্ত হদয়দে রকনা?                                             ১. েযাঁ   ২. না 

 

 রদ হযাঁ হয় তদব প্ররত মাদস আপদেট করা হয় রক না?                                                           ১. েযাঁ   ২. না 

 

 রদ না হয় তদব যকন আপদেট করা হয় না?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৫. প্রকল্প প্রস্তাবনা অনু ায়  োনুয়ার  ২০১৯ সাদে ১০৮০০০ েন এবং ২০২০ সাদে ১০৮০০০ েন রিক্ষাথী ভরতত হবার  

     কথা, প্রকল্পটি রনধ তাররত সমদয় যিষ করদত না পারায় এই সকে রিক্ষাথী কাররগরর রিক্ষা যথদক বরিত হে, এ  

     ব্যাপাদর আপনার মন্তব্য ক ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

এর  দে ক  ক  ক্ষরত হদয়দে বদে আপরন মদন কদরন এবং এর দায়ভার কার বদে আপরন মদন কদরন?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



১৬. প্রকদল্পর একাদেরমক কা তক্রম পররচােনার েন্য েনবে (অপাদরিনাে যপাষ্ট) সৃেদনর বততমান অবস্থা ক ?  

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

ক. পদ সৃেন সম্পন্ন হদে রনদয়াদগর বততমান অবস্থা ক   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

খ. রনদ াগ প্ররক্রয়া আরম্ভ না হদে কদব নাগাদ রনদয়াগ প্ররক্রয়া আরম্ভ/সম্পন্ন হদত পাদর? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

১৭. আপরন রক মদন কদরন এই প্রকদল্পর  দে কাররগরর দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃরষ্ট হদব  া যবকারত্ব দূর করদণ  

      সহায়ক হদব?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৮. এই প্রকল্প সম্পদকত আপনার আদরা যকান মূল্যবান মতামত থাকদে বলুন?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

mvক্ষাrKvi MÖnYKvix: 

গাইডলাইহনি প্রশ্নগুহলা/রবষয়সমূে cybivq পিীক্ষা Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K 

Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mvক্ষাrKvi 

MÖn‡Y g~j¨evb mgq †`qvi Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত” িীষ ষক 

চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

প্রিান প্রহকৌিলী, রিক্ষা প্রহকৌিল অরিেপ্তি এি সাহর্ আহলাচনাি গাইডলাইন (টকআইআই) 
 

i.  উত্তরদাতার নামঃ 

ii.  পদব ঃ  

 ১.  প্রকল্প সম্পদকত রকছু বলুন । 

২. প্রকহল্পি সম্ভাব্যতা র্াচাই (Feasibility study) কিা েহয়হি রকনা?                                 ১. েযাঁ     ২. না  

    েযাঁ েহল এ সম্ভাব্যতা র্াচাইহয় টকান দুব ষলতা রিল রকনা? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

৩.  প্রকল্পটি বততমাদন No cost extension অবস্থায় আদে, এই No cost extension এর কারণ  

    সমূহ ক  ক ?------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ক. এই সময় কাদের গুনগতমান সঠিক থাকদব বদে আপরন মদন কদরন?                                    ১. েযাঁ     ২. না 

খ.  রদ হযাঁ হয় তদব ক ভাদব গুনগতমান ঠিক রাখদবন----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪. বাৎসররক কম তপররকল্পনা ও ক্রয় পররকল্পনা ততর  করা হদয়দে/হদে রকনা?                            ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. পররকল্পনা অনু ায়  অগ্রগরত হদে রকনা?                                                                   ১. েযাঁ      ২. না 

 

 রদ না হয়, তদব পররকল্পনা অনু ায়  কাে না হওয়ার কারণ ক ক ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫.  ভূরম অরিগ্রেণ ও উন্নয়হন রবলম্ব েহয়হি রকনা?                                                               ১. েযাঁ   ২. না 

ক. তহব-প্রস্তাব রেহত রবলম্ব েহয়হি                                                                                 ১. েযাঁ   ২. না 

খ. টজলা প্রিাসহকি কার্ ষালহয় রবলম্ব েহয়হি                                                                      ১. েযাঁ   ২. না 

গ. জরমি োম টবহড়  টগহি                                                                                          ১. েযাঁ   ২. না 

ঘ.  মারলকিা রেহত চায় না                                                                                         ১. েযাঁ   ২. না 

ঙ. অন্যান্য-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৬. অনুহমারেত এসআিরডরপরপ বিি র রত্তক সংস্থান অনুর্ায়ী বিাে পাওয়া টগহি রকনা?               ১. েযাঁ   ২. না 

 

ক. বিাে না পাওয়া টগহল তাি কািন সমূে কী কী?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

সংযুরক্ত-২.২ 



৭. রনম ষান কাহজি জন্য রনহয়ারজত ঠিকাোি প্ররতষ্ঠান তাহেি চুরক্তপত্র এবং পরিকল্পনা অনুর্ায়ী কাজ কিহি রকনা তা 

রক াহব তোিরক কিা েয়? এবং মাঠ পরিেি ষহণি সুপারিি সমূে বাস্তবায়ন েয় রকনা তা রক াহব ফহলা-আপ কিা 

েয়?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৮. রনব তারচত দরদাতাদদর ব্যাংক গ্যারারি ব্যাংক যথদক আসে/নকে  াচাই করা হদয়দে রক না?          ১. েযাঁ   ২. না 

৯.  প্রকদল্পর SWOT রবদেষণ 

 

ক.  সবেরদক -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

খ. দুব তেরদক/বাঁধা----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

গ. সুদ াগ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ঘ. ঝুঁরকসমূে---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১০. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদাররক করমটি করা হদয়দে?                                                           ১. েযাঁ   ২. না 

 

হযাঁ হদে করমটির কা তক্রম সমূহ ক  ক ?-------------------------------------------------------------------------------   

 

১১. প্রকল্প প্রস্তাবনা অনু ায়  োনুয়ার  ২০১৯ সাদে ১০৮০০০ েন এবং ২০২০ সাদে ১০৮০০০ েন রিক্ষাথী ভরতত হবার  

     কথা, প্রকল্পটি রনধ তাররত সমদয় যিষ করদত না পারায় এই সকে রিক্ষাথী কাররগরর রিক্ষা যথদক বরিত হে, এ  

     ব্যাপাদর আপনার মন্তব্য ক ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

এর  দে ক  ক  ক্ষরত হদয়দে বদে আপরন মদন কদরন এবং এর দায়ভার কার বদে আপরন মদন কদরন?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১২. এই প্রকল্প সম্পদকত আপনার আদরা যকান মূল্যবান মতামত থাকদে বলুন?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

mvক্ষাrKvi MÖnYKvix: 

গাইডলাইহনি প্রশ্নগুহলা/রবষয়সমূে cybivq পিীক্ষা Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K 

Avevi I wRÁvmv Kiyb Ges DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mvক্ষাrKvi 

MÖn‡Y g~j¨evb mgq †`qvi Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত” িীষ ষক 

চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রব াগ এি জন্য গাইডলাইন (টকআইআই) 

 

i.  উত্তিোতাি নাম : 

ii. পেবী : 

 

১. প্রকল্প সম্পহকষ রকছু বলুন ।    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২. বাৎসররক কম তপররকল্পনা করা হদয়দে/হদে রকনা?                                                       ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. পররকল্পনা অনু ায়  অগ্রগরত হদে রকনা?                                                                   ১. েযাঁ      ২. না 

    

  রদ না হয়, তদব পররকল্পনা অনু ায়  কাে না হওয়ার কারণ ক ক ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩. কারিগরি ও মাদ্রাসা রব াগ েহত প্রকল্পটি তোিরকি লহক্ষয কতবাি পরিেি ষণ কিা েহয়হি -----------বাি 

     

 

-----------বাি পরিেি ষণ কিা েহল কতটি টজলায় (টিএসরস) পরিেি ষণ কিা েহয়হি? ----------------টি 

 

৪. পািেি ষহনি কাহল রনমাণ কাহজি টকান দুব ষল রেক আপনাি দৃরষ্টহগাচি েহয়হি কী?                  ১. েযাঁ      ২. না 

 

  দুব ষল রেকসমূে ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫. র্রে দুব ষলতা র্াহক তহব তা রক াহব উহত্তািণ কিাি কী ব্যবস্থা গ্রেণ কিা েহয়হি?           
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৬. প্রকল্প প্রস্তাবনা অনু ায়  োনুয়ার  ২০১৯ সাদে ১০৮০০০ েন এবং ২০২০ সাদে ১০৮০০০ েন রিক্ষাথী ভরতত হবার  

     কথা, প্রকল্পটি রনধ তাররত সমদয় যিষ করদত না পারায় এই সকে রিক্ষাথী কাররগরর রিক্ষা যথদক বরিত হে, এ  

     ব্যাপাদর আপনার মন্তব্য ক ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ক. এর  দে ক  ক  ক্ষরত হদয়দে বদে আপরন মদন কদরন এবং এর দায়ভার কার বদে আপরন মদন কদরন?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৭. আপরন রক মহন কহিন এই প্রকহল্পি ফহল েক্ষ মানব সম্পে ততিী েহব এবং নতুন নতুন কম ষহক্ষহত্রি সুহর্াগ ততিী  

    েহব?                                                                                                             ১. েযাঁ      ২. না 

 

৮. প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন র্া কাহজ লাগাহল প্রকহল্পি কার্ ষক্রম আহিা টবিী  

সংযুরক্ত-২.৩ 



     গরতিীল েত? 

৯. রনয়রমত রপএসরস স া আেবান কিা েয় রক না?                                                     ১. েযাঁ      ২. না 

    

র্রে েযাঁ েয়, তহব স াি রসদ্ধার্ন্ বাস্তবায়হন মন্ত্রনালয়/রব াগ তোিরক কহি রকনা? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

১০. প্রকল্প পরিচালক রনহয়াহগ উন্নয়ন প্রকল্প সংরিষ্ট পরিপত্র অনুসিন কিা েয় রকনা?               ১. েযাঁ      ২. না 

 

১১. আইএমইরডি সুপারিি প্ররতপালন কিা েয় রকনা?                                                   ১. েযাঁ      ২. না                                                     

 

১২. এই প্রকল্প সম্পষহক আপনাহেি আহিা রকছু মূল্যবান মতামত র্াকহল বলুন? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত)” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

আঞ্চরলক পরিচালক, কারিগরি রিক্ষা অরিেপ্তি এি জন্য টকআইআই গাইডলাইন (টকআইআই) 

 

i.   উত্তিোতাি নাম : 

ii.  পেবী    :  

iii. টজলা/রব াগ    : 

 

১. আহলাচয প্রকল্প সম্পহকষ আপরন কী জাহনন?    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২. আপরন/আপনাি টকান প্ররতরনরি কী প্রকল্প সাইে পwiেি ©ন কহিহিন?                                 ১. েযাঁ      ২. না 

    র্রে েযাঁ েয়, কতবাি সাইে পরিেি ষহন কহিহিন? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪. পািেি ষহনি কাহল রনমাণ কাহজি টকান সবল ও দুব ষল রেক আপনাি দৃরষ্টহগাচি েহয়হি কী?        ১. েযাঁ      ২. না 

 

দুব ষল রেকসমূে------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫. র্রে দুব ষলতা র্াহক তহব তা রক াহব উহত্তািণ কিা টর্ত/র্াহব বহল আপরন মহন কহিন?           

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

৬.আপনাি পর্ ষহবক্ষণ সম্পহকষ অরিেপ্তিহক অবরেত কহিহিন রকনা?                                        ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. আপনাি পরিলরক্ষত সমস্যাি সমািান েহয়হি রকনা?                                                       ১. েযাঁ      ২. না 

 

৭. আপরন রক মহন কহিন এই প্রকহল্পি ফহল েক্ষ মানব সম্পে ততিী েহব এবং নতুন নতুন কম ষহক্ষহত্রি সুহর্াগ ততিী  

    েহব?                                                                                                             ১. েযাঁ      ২. না 

 

৮. প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন র্া কাহজ লাগাহল প্রকহল্পি কার্ ষক্রম আহিা টবিী  

     গরতিীল েত?                                                                                                 ১. েযাঁ      ২. না 

   

ক. র্রে েযাঁ েয়, তহব স াি রসদ্ধার্ন্ বাস্তবায়হন মন্ত্রনালয়/রব াগ তোিরক কহি রকনা? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৯.  আপরন রক মহন কহিন,এই প্রকহল্পি ফহল গ্রাম অঞ্চহলি রিক্ষার্ীিা কারিগরি রিক্ষায় আগ্রেী েহব ,    ১. েযাঁ  ২. না 

      র্রে েযাঁ েয় তহব টকন মহন কহিন ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১০.  আপরন রক মহন কহিন টর্ এই প্রকহল্পি ফহল েক্ষ মানব সম্পে ততিী েহব এবং নতুন নতুন কম ষহক্ষহত্রি সুহর্াগ 

ততিী েহব ?                                                                                                      ১. েযাঁ  ২. না 

সংযুরক্ত-২.৪ 



১১.  প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন,  র্া কাহজ লাগাহল প্রকহল্পি কাহজ আহিা টবিী 

গরতিীলতা আসত? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

১২.  এই প্রকল্প সম্পষহক আপনাহেি আহিা রকছু মূল্যবান মতামত র্াকহল বলুন ?                                                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

 

 

 

 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত)” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

রনব ষােী প্রহকৌিলী, রিক্ষা প্রহকৌিি অরিেপ্তি, টজলা অরফস 

টকআইআই (গাইডলাইন)  

 

i.    উত্তিোতাি নাম : 

ii.   পেবী :  

iii. উপহজলাি নাম : 

iv. টজলাি নাম : 

 

১.   প্রকল্প বাস্তবায়হন আপনাি োরয়ত্ব ও কতষব্য সম্পহকষ রকছু বলুন; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২. প্ররতটি রসএসরস’র আোদা আোদা কম ত কম তপররকল্পনা করা হদয়দে/হদে রকনা?                     ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. পররকল্পনা অনু ায়  অগ্রগরত হদে রকনা?                                                                   ১. েযাঁ      ২. না 

    

  রদ না হয়, তদব পররকল্পনা অনু ায়  কাে না হওয়ার কারণ ক ক ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩.  আপরন রক রনয়রমত প্রকল্প সাইে পরিেি ষন কহিন?                                                        ১. েযাঁ      ২. না 
 

ক. রনম ষাণ কাজ নকিা ও চুরক্ত অনুর্ায়ী েহচ্ছ রকনা?                                                           ১. েযাঁ      ২. না 

গ. চুরক্ত প্রত্র অনুর্ায়ী রবর ন্ন সময় মালামাহিি টেষ্ট কিা েয় রকনা?                                         ১. েযাঁ      ২. না 

ঘ. রনম ষাণ কাহজি গুনগত মান সঠিক আহি রকনা তা আপরন রক াহব রনয়ন্ত্রন কহিন এবং এ টক্ষহত্র আপরন টকান িিহণি  

    টুলস ব্যবোি কহিন? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৪.  সাইে পরিেি ষন কাহল সাইে বইহত আপনাি পর্ ষহবক্ষণ রলহখহিন রকনা?                                ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. র্রে েযাঁ েয়, তহব পরিেি ষহণি সুপারিি সমূে বাস্তবায়ন েহয়হি রকনা তা রক াহব ফহলা-আপ কহিন?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৬.  প্রকল্প সাইে পরিেি ষন কাহল রনম ষাণ কাহজি টকান দুব ষল রেক আপনাি মহন েহয়হি কী?              ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. র্রে োঁ েয় তহব দুব ষল রেকসমূে ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

৭.  র্রে দুব ষলতা র্াহক তহব তা রক াহব উহত্তািণ কিা েহয়হি ? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

৬.আপরন আপনাি পরিেি ষহনি প্ররতহবেন ততিী কহিহিন?                                                     ১. েযাঁ      ২. না 

 

   েযাঁ েহল, কাি রনকে প্ররতহবেন উপস্থাপন কহিহিন? --------------------------------------------------------------- 

 

সংযুরক্ত-২.৫ 



৮. প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন র্া কাহজ লাগাহল প্রকহল্পি কার্ ষক্রম আহিা টবিী  

     গরতিীল েত? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৯. আপরন রক মহন কহিন, এই প্রকহল্পি ফহল গ্রামঅঞ্চহলি রিক্ষার্ীিা কারিগরি রিক্ষায় আগ্রেী েহব?      ১. েযাঁ   ২. না 

    মহন কহিন?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

১১.  এই প্রকল্প সম্পষহক আপনাহেি আহিা রকছু মূল্যবান মতামত র্াকহল বলুন। 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত)” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

উপ-সেকািী, রিক্ষা প্রহকৌিি অরিেপ্তি, উপহজলা অরফস 

টকআইআই (গাইডলাইন)  

 

i.    উত্তিোতাি নাম : 

ii.   পেবী :  

iii. উপহজলাি নাম : 

iv. টজলাি নাম : 

 

১.  আপনাি আওতায় বাস্তবায়নািীন টিএসরস সম্পহকষ রকছু বলুন; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

২.  আপরন রক রনয়রমত প্রকল্প সাইে পরিেি ষন কহিন?                                                        ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. রনম ষাণ কাজ নকিা ও চুরক্ত অনুর্ায়ী েহচ্ছ রকনা?                                                           ১. েযাঁ      ২. না 

গ. চুরক্ত প্রত্র অনুর্ায়ী রবর ন্ন সময় মালামাহিি টেষ্ট কিা েয় রকনা?                                         ১. েযাঁ      ২. না 

গ. রনম ষাণ কাহজি গুনগত মান সঠিক আহি রকনা তা আপরন রক াহব রনয়ন্ত্রন কহিন এবং এ টক্ষহত্র আপরন টকান িিহণি  

    টুলস ব্যবোি কহিন? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৩.  সাইে পরিেি ষন কাহল সাইে বইহত আপনাি পর্ ষহবক্ষণ রলহখহিন রকনা?                          ১. েযাঁ      ২. না  

 

ক. র্রে েযাঁ েয়, তহব পরিেি ষহণি সুপারিি সমূে বাস্তবায়ন েয় রকনা তা রক াহব ফহলা-আপ কহিন?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪.  প্রকল্প সাইে পরিেি ষন কাহল রনম ষাণ কাহজি টকান দুব ষল রেক আপনাি মহন েহয়হি কী?              ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. র্রে োঁ েয় তহব দুব ষল রেকসমূে------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৫.  র্রে দুব ষলতা র্াহক তহব তা রক াহব উহত্তািণ/সমািান কিা েহয়হি? 

 

৬.আপরন আপনাি পরিেি ষহনি findings রনহয় কাহিা সাহর্ share কহিহিন রক?           ১. েযাঁ      ২. না 

 

   েযাঁ েহল, কাি সাহর্ share কহিহিন? ------------------------------------------------------------------------- 

 

৭. প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন র্া কাহজ লাগাহল প্রকহল্পি কার্ ষক্রম আহিা টবিী  

     গরতিীল েত? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

সংযুরক্ত-২.৬ 



৮. এই প্রকল্প সম্পষহক আপনাহেি আহিা রকছু মূল্যবান মতামত র্াকহল বলুন। 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত)” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

উপহজলা রনব ষােী অরফসাি এি সাহর্ টকআইআই এি গাইডলাইন 

 

 

i. উত্তিোতাি নাম : 

ii. উপহজলাি নাম :  

iii.টমাবাইি #  :  

 

১.   প্রকল্প সম্পহকষ রকছু বলুন । 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

২.  আপরন রক মহন কহিন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুর্ায়ী েহচ্ছ?                                       ১. েযাঁ      ২. না 

 

র্রে োঁ েয়,তহব টকন?---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

র্রে না েয়, তহব কন? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

৩. আপনাি টকান প্ররতরনরি রক প্রকল্প সাইে পরিেিন কহিহিন?                                           ১. েযাঁ      ২. না 

 

   ক. কতবাি পরিেিন কহিহিন ---------------------বাি  

   খ.  পরিেিন প্ররতহবেন-------------------------------------------------------------------------(সংগ্রে করুন)    

 

৪.  প্রকল্প সাইে পরিেি ষন কাহল রনম ষাণ কাহজি টকান সবল ও দুব ষল রেক আপনাি দৃরষ্টহগাচি েহয়হি রক?  ১. েযাঁ  ২. না 

 

ক. র্রে োঁ েয় তহব দুব ষল রেক---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ. সবল রেক-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

৫.  র্রে দুব ষলতা র্াহক তহব তা রক াহব উহত্তািণ কিা টর্ত বহল আপরন মহন কহিন? 

 

৬.আপরন আপনাি পরিেি ষহনি পর্ ষহবক্ষণগুহলা র্র্ার্র্ কর্তষপক্ষহক অবরেত কহিহিন রকনা?           ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. পরিেি ষহনি সুপারিিসমূে রক াহব ফহলা-আপ কহিহিন/কিহিন?-------------------------------------------- 

 

৭.  আপরন রক মহন কহিন, এই প্রকহল্পি ফহল গ্রাম অঞ্চহলি রিক্ষার্ীিা কারিগরি রিক্ষায় আগ্রেী েহব,    ১. েযাঁ  ২. না 

েযাঁ েহল টকন মহন কহিন?------------------------------------------------------------------------------------- 

৮.  আপনাি উপহজলায় কারিগরি স্কুল ও কহলজ প্ররতষ্ঠাি রবষহয় এলাকাি জনগন/গণ্যমান্য ব্যরক্তবহগ ষি প্ররতরক্রয়া কী? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

সংযুরক্ত-২.৭ 



৯.  প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১০.  এই প্রকল্প সম্পষহক আপনাহেি আহিা রকছু মূল্যবান মতামত র্াকহল বলুন। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  
 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত)” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   
 

অধ্যক্ষ, পরলহেকরনক উন্সটিটিউে/ আেবায়ক বাস্তবায়ন তোিরক করমটিি সাহর্ টকআইআই গাইডলাইন 

 

 

i. উত্তিোতাি নাম : 

ii. পেবী :  

iii. পরলহেকরনহকল ইন্সটিটিউে এি নাম : 

 

১.   প্রকল্প বাস্তবায়ন রবষহয় রকছু বলুন ।  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

২.   আপরন প্রকল্প “বাস্তবায়ন তোিরক করমটি”ি আেবায়ক-এই করমটিি কার্ ষক্রম সম্পষহক রকছু বলুন? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৩.   প্রকল্প “বাস্তবায়ন তোিরক করমটি” সাইে পরিেি ষহনি টকান পরিকল্পনা আহি রকনা?               ১. েযাঁ      ২. না 

 

ক. করমটিি টকান সেস্য সাইে পরিেি ষন কহি রকনা?                                                          ১. েযাঁ      ২. না 

 

খ. র্রে েযাঁ েয়, প্ররতহবেন প্ররতহবেন কাি রনকে উপস্থাপন কহি?-------------------------------------------------- 

 

৪. এই সকল প্ররতহবেহন টর্ সকল সুপারিি র্াহক তা রক াহব বাস্তবায়ন কিা েয় এবং  রক াহব তা ফহলা-আপ কিা 

েয়? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

৫.   আপরন রক মহন কহিন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুর্ায়ী েহচ্ছ?                                     ১. েযাঁ      ২. না 

 

     ক. র্রে োঁ েয়,তহব টকন মহন েয়? ------------------------------------------------------------------------------- 

খ. র্রে না েয় তহব কী কী সমস্যা রিল/আহি? ------------------------------------------------------------------ 

 

৬.  প্রকল্প সাইে পরিেি ষন কাহল রনম ষাণ কাহজি টকান সবল ও দুব ষল রেক আপনাি দৃরষ্টহগাচি েহয়হি রক?  ১. েযাঁ  ২. 

না 

 

ক. র্রে োঁ েয় তহব দুব ষল রেক---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

খ. সবল রেক-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

সংযুরক্ত-২.৮ 



৭.  র্রে দুব ষলতা র্াহক তহব তা রক াহব উহত্তািণ কিা টর্ত বহল আপরন মহন কহিন? 

 

৮.আপরন আপনাি পরিেি ষহনি findings রনহয় কাহিা সাহর্ share কহিহিন রক?           ১. েযাঁ      ২. না 

 

   ক. েযাঁ েহল, কাি সাহর্ share কহিহিন? -------------------------------------------------------------------- 

 

    খ. পরিেি ষহনি সুপারিিসমূে রক াহব ফহলা-আপ কহিহিন/কিহিন?-------------------------------------------- 

৯.  আপরন একটি পরলহেকরনহকল ইন্সটিটিউে এি প্রিান, আপনাি মহত এই সকল কারিগরি স্কুল ও কহলহজি ফহল 

এলাকাি রিক্ষার্ীিা  রতষ েহত আগ্রেী েহব বহল আপরন মহন কহিন? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

১০.  প্রকল্প বাস্তবায়হন কী কী সুহর্াগ রিল বহল আপরন মহন কহিন? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

১১.  এই প্রকল্প সম্পষহক আপনাহেি আহিা রকছু মূল্যবান মতামত র্াকহল বলুন। 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাহেি সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ  

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত)” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য  এফরজরড গাইডলাইন 

পরিরচরত ও গহবষণাি উহেশ্য বণ ষনা  
 

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কাি  

আমিা ----------------------“উন্নয়ন িািা” নামক একটি গহবষণা প্ররতষ্ঠান টর্হক এহসরি। উন্নয়ন িািা, রবর ন্ন সিকািী, 

টবসিকািী এবং আর্ন্ষজারতক প্ররতষ্ঠাহনি সাহর্  গহবষণা/জরিপ কার্ ষ পরিচালনা কহি আসহি। রিক্ষা মন্ত্রনালয়/কারিগরি 

ও মাদ্রাসা রিক্ষা এি অিীন রিক্ষা অরিেপ্তি কর্তষক “১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) 

স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত) প্রকল্পটি বাংলাহেি সিকাহিি আরর্ ষক সোয়তায় বাস্তবারয়ত েহচ্ছ। পরিকল্পনা মন্ত্রণালহয়ি 

অিীহন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রব াগ এি পক্ষ টর্হক বাস্তবায়নািীন প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষণ এি জন্য 

আপনাহেি কাহি/রবদ্যালহয় এহসরি। 

টগাপনীয়তা এবং সম্মরত: আমিা এই আহলাচনায় উক্ত প্রকহল্পি রবর ন্ন িিহণি টসবায় আপনাহেি আগ্রহেি রবষয় এবং 

 রবষ্যৎ জীবন পরিকল্পনা ইতযারে রবষহয় রকছু জানহত চাইব।  

আপনাহেি প্রেত্ত তথ্য সম্পূণ ষ টগাপন িাখা েহব এবং এই তথ্য সংগ্রে কিহত আমাহেি আনুমারনক এক ঘন্টা সময় লাগহব। 

জরিহপ অংিগ্রেহনি জন্য আপনাহেি টকান প্রকাি টজাি কিা েহব না এবং আমিা আিা কিরি আপনািা টেচ্ছায় প্রহশ্নাত্তি 

রেহত সম্মত েহবন টকননা এই রবষহয় আপনাহেি মতামত আমাহেি কাহি খুবই গুরুত্বপূণ ষ। আপনািা টকান উত্তি না রেহত 

চাইহল আমাহেিহক বলহবন আমিা পিবতী প্রহশ্ন চহল র্াব। এই জরিহপ আমাহেিহক সোয়তা কিাি জন্য আমিা 

আপনাহক রবহিষ িন্যবাে জানারচ্ছ।  

 

আপনাহেি রক এই জরিপ সম্পহকষ টকান প্রশ্ন আহি? আমিা রক তােহল শুরু কিহত পারি ?  

োরজিা রসে: 

নাম এনআইরড নং টপিা কািখানাি নাম 

/িিণ 

োক্ষি 
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গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র 

১. আপনাদদর এোকায় একটি কাররগরর স্কুে ও কদেে প্ররতরিত হদে য খাদন প্রায় ৩৫ রবষদয় পড়াশুনা করাদনা হদব।   

    আপনারা অথবা এোকার রিক্ষাথীরা ক  এখাদন পড়দত আগ্রহ  হদব বদে আপনারা মদন কদরন?   

২.  রদ হযাঁ হয়, তদব যকন আগ্রহ  হদব বদে আপনারা মদন কদরন? 

৩.   রদ আগ্রহ  হয় তদব যকান যকান রবষদয়/দেদে যবি  আগ্রহ হদব বদে আপনারা মদন কদরন এবং যকন হদব?   

৪. আপনারা রক মদন কদরন এই প্রকদল্পর  দে আপনাদদর আদরা যবি  চাকুররর সুদ াগ ততর  হদব?  রদ হযাঁ হয় তদব যকন 

মদন হয়? 

৫. এই সকে কাররগরর স্কুে ও কদেে যথদক রিক্ষা গ্রহন যিষ কদর আপনারা ক  করদত চান?      

৭. আপনারা রক মদন কদরন এই প্রকদল্পর  দে আপনাদদর এোকায় যবকারত্ব দূর করদণ ও পররবারদক অথ তননরতক স্বাবেম্ব  

করদত অবদান রাখদব? যকন মদন কদরন?  

 

 

 

 

িন্যবাে রেহয় টিষ করুন 

 

  



গণপ্রোতন্ত্র বাংোদদিসরকার 

পররকল্পনামন্ত্রণােয় 

বাস্তবায়নপররব ক্ষণওমূল্যায়নরবভাগ 

“১০০ টি উপহজলায় একটি কহি টেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ (টিএসরস) স্থাপন (রবহিষ সংহিারিত” 

িীষ ষক চলমান প্রকহল্পি রনরবড় পরিবীক্ষহণি জন্য   

মূল্যায়ন সমীক্ষা  

 

সরকার  ক্রয় সংক্রান্ত ন রত-২০০৬, সরকার  ক্রয় সংক্রান্ত রবরধ-২০০৮ অনু ায়  মাোমাে/দসবা 

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবে   

# 

নং 

রবষয় উত্তর  

 

১ মন্ত্রণােয়/রবভাগ  

২ বাস্তবায়নকার  সংস্থা  

৩ প্যাহকহজি নাম এবং নং  

৪ দরপত্র অনু ায়  কাদের নাম 

(ক্ররমক অনুসাদর) 

  

 

 

৫ দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্ত্ত্ততকরদণর যক্ষদত্র রপরপআর ২০০৬/ 

রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হদয়রেে রকনা? 

 

েযাঁ 

 

না 

৬ রবরনদদ তি প্রস্তুতকরদণ রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হদয়রেে 

রকনা? 

 

েযাঁ 

 

না 

৭ দরপত্র প্রকাদির মাধ্যম (োত য়/আন্তেতারতক) কতটি পরত্রকায় প্রকাি করা হদয়দে এবং 

পরত্রকার নাম:  

------------টি 

----------------------------------------- 

৮ দরপত্র রবক্রয় শুরু তাররখ ------------- 

৯ দরপত্র রবক্রদয়র যিষ তাররখ ও সময় তারিখঃ 

সময়ঃ 

১০ দরপত্র গ্রহদণর যিষ তাররখ ও সময় তারিখঃ 

সময়ঃ 

১১ যমাট দরপদত্রর রবরক্রর সংখ্যা ----------টি 

১২ প্রাপ্ত যমাট দরপদত্রর সংখ্যা -----------------টি 

১৩ দরপত্র যখাোর তাররখ ও সময় তারিখঃ 

সময়ঃ  

১৪ দরপদত্রর োমানত মূল্যায়ন করমটি দ্বারা  াচাই করা হদয়রেে 

রক না? 

 

েযাঁ 

 

না 

১৫ রসএস ততররর করা হদয়দে রক না   

১৬ রসএস এ করমটির সদস্যবৃদের স্বাক্ষর আদে রক না?   

১৭ যরসপনরসভ দরপদত্রর সংখ্যা ------------------ টি 

১৮ নন-দরসপনরসভ দরপদত্রর সংখ্যা ------------------ টি  

১৯ দরপত্র মূল্যায়ন করমটির সভার তাররখ  

২০ ক্রয় অনুদমাদদনর যক্ষদত্র রনয়ম অনুসরণ করা হদয়রেে রক না?   

সংযুরক্ত-৪ 



েযাঁ না 

২১ কা তরববরন  অনুদমাদদনর তাররখ  

২২ Notification of Award প্রদাদনর তাররখ  

২৩ প্রস্তারবত চুরক্তর মূল্য  

----------------------------োকা 

২৪ যমাট চুরক্তর মূল্য ----------------------------োকা 

 
২৫ চুরক্ত স্বাক্ষদরর তাররখ  

২৬ কা তাদদি প্রদাদনর তাররখ  

২৭ সময় বৃরি করা হদয়দে রক না? হযাঁ 

না 

২৮ ক. কতরদন বৃরি  

খ. এবং কারণ 

 

২৯ কা তাদদি অনু ায়  কাে শুরুর তাররখ  

৩০  রদ সময় বৃরি করা হয় তদব সময় বৃরির পর কাে সমারপ্তর 

তাররখ 

 

৩১ ক্রয়কৃত মাোমাে ক্ররমক অনুসাদর সরবরাহ কাদে রনয়ম 

মার ক ইনদভির  প্ররক্রয়া সম্পন্ন হদয়রেে রক না? 

 

েযাঁ 

 

না 

৩২ না হদয় থাকদে যকন ?  

 

৩৩ দরপদত্রর উদেরখত মূল্য অদপক্ষা অরধক মূদল্য ক্রয়/সংগ্রহ করা 

হদয়রেে রক না? 

 

েযাঁ 

 

না 

৩৪  রদ হদয় থাদক তদব যকন ?  

 
৩৫ সরবরাহকৃত মাোমাদের যকান ওয়াদররি রেে রক ? েযাঁ না 

৩৬  রদ থাদক তদব কত রদন/মাস/বের  

 
৩৭ ক্রদয়র যক্ষদত্র রপরপআর ২০০৮ এর যকান ব্যতযয় হদয়রেে রক 

না ? 

 

েযাঁ 

 

না 

৩৮  রদ হদয় থাদক তদব তার কারণ উদেখ করুণ  

৩৯ ক্রয় সংক্রান্ত যরকে তপত্র সংররক্ষত আদে রক না ? েযাঁ না 

৪০ ক্রয় প্ররক্রয়া উত্তর পুনর ক্ষণ করা হদয়দে রক না ? েযাঁ না 

৪১ অরেট হদয়দে রকনা?   

৪২ অরেট আপরত্ত আদে রকনা? থাকদে আপরত্ত রনস্পরত্ত করা 

হদয়দে রকনা? 

  

৪৩ যেন্ডার রকভাদব হদয়দে?  ই-রেরপ (on 

line 

সনাতন (off line) 

          

তথ্য প্রোনকািী কম ষকতষাি নাম ও োক্ষি                                      তথ্য সংগ্রেকািী নাম ও োক্ষি 

  (রসলসে)  

 

 

 

 



সংযুরক্ত-৫ 

রিয়রিং করমটিি রমটিং এি রসদ্ধার্ন্ সমূে প্ররতহবেহন সংহর্াজন এবং এি টিফাহিন্স সমূে  

৪.০ রসদ্ধার্ন্ বাস্তবায়ন ও 

টিফাহিন্স  

৪.১ আইএমইরড কর্তষক সিবিােকৃত কার্ ষপরিরি টকান িকম পরিবতষন না কহি প্ররতহবেহন উহেখ কিহত েহব  পৃষ্ঠা নং-১ 

৪.২ প্রকহল্পি পেভূরম অংিটি আহিাও সংরক্ষপ্ত কহি প্ররতহবেহনি র্র্াস্থাহন সরন্নহবি কিহত েহব; পৃষ্ঠা নং-৩ 

৪.৩ প্রািরম্ভক প্ররতহবেহনি ২.২ অনুহচ্ছহে প্রকহল্পি বাস্তবায়নকাল এবং সংহিারিত অনুহমারেত ব্যয় সূচক 

বরণ ষত িহকি সাহর্ পৃর্ক একটি কহি কলাম টর্াগ কহি প্রকহল্পি ব্যয় ও টময়াে বৃরদ্ধি পরিমাণ রনরে ষষ্ট 

কহি উহেখ কিহত েহব; 

পৃষ্ঠা নং-৪ 

৪.৪ আইএমইরড কর্তষক সিবিােকৃত কার্ ষপরিরি বা TOR টমাতাহবক রনম ষাণ কাহজি গুণগতমান পিীক্ষা 

কিাি জন্য প্রািরম্ভক প্ররতহবেহন সুরনরে ষষ্ট কম ষপরিকল্পনা উহেখ কিা প্রহয়াজন; 

পৃষ্ঠা নং-

২৩,৩৬ 

৪.৫ রনরম ষতব্য টেকরনকযাল স্কুল ও কহলহজি একাহডরমক কার্ ষক্রম পরিচালনাি জন্য অপাহিিনাল টপাি 

সৃজহনি বতষমান অবস্থা সম্পহকষ প্রকল্প কার্ ষালয়, কারিগরি রিক্ষা অরিেপ্তি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা 

রিক্ষা রব াহগি প্ররতরনরিহেি সাক্ষাতকাি গ্রেণ কিহত েহব । তাই সংরিষ্ট প্রশ্নপহত্র/গাইডলাইহন এ 

রবষহয় প্রশ্ন সরন্নহবি কিহত েহব; 

পৃষ্ঠা নং-৪৪, 

৪৮ 

৪.৬ স্থানীয় ব্যরক্তবগ ষ কািা তা সুস্পষ্ট কিহত েহব এবং স্থানীয় ব্যরক্তবহগ ষি সাক্ষাতকাহিি জন্য নমুনা প্রশ্নপত্র 

পুনঃপিীক্ষা কহি সংযুক্ত কিহত েহব; 

পৃষ্ঠা নং-৫৫ 

৪.৭ প্ররতটি টেকরনকযাল করমটি স াি আহলাচনা ও রসদ্ধার্ন্ পুনিায় োরখলকৃত প্ররতহবেহন সংযুক্ত কিহত 

েহব; 

 

৪.৮ প্রকহল্পি রনম ষাণ সেহর্াগী সংস্থা রেহসহব রিক্ষা প্রহকৌিল অরিেপ্তহিি আঞ্চরলক কতষকতষা টর্মন উপ-

সেকািী প্রহকৌিলী, উপ-সেকািী প্রহকৌিলী এবং রনব ষােী প্রহকৌিলীি সাক্ষাতকাি গ্রেন কিহত েহব এবং 

এ রবষহয় একটি বা একারিক গাইড লাইন প্ররতহবেহন সংযুক্ত কিহত েহব; 

পৃষ্ঠা নং ৫১, 

৫৩ 

৪.৯ অবার্ন্ি ও অপ্রহয়াজনীয় প্রশ্ন বাে রেহয় প্ররতহবেহন সংযুু্ক্ত প্ররতটি সাক্ষাতকাহিি প্রশ্নগাইড নতুন াহব 

সাজাহত েহব; 

বাে রেহয় 

সাজাহনা 

েহর্হি 

৪.১০ প্ররতদবদদন সঠিক িব্দ চয়ন কদর বাকয গঠন করদত হদব ও বানাদনর ত্রুটি পররহার করদত হদব; এবং কিা েহয়হি 

৪.১১ উপযু তক্ত রসিাদন্তর আদোদক প্ররতদবদন পুনগ তঠনপূব তক েরুর রভরত্তদত সংদিারধত প্রাররম্ভক প্ররতদবদন 

আইএমইরে-যত দারখে করদত হদব। 

 

 

 

 


