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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ 

প্রাথমিক মিক্ষায় MDG-র লক্ষিাত্রা অর্জনের সাফনের ধারবামিকতা অব্যািত রাখা ও ২০৩১ সানলর িনে সবার র্ন্য িাে 

সম্মত প্রাথমিক মিক্ষা মেমিত করার SDG লক্ষ িাত্রা অর্জনের মেমিত্ত সরকার প্রাথমিক মিক্ষা সসক্টনর ব্যাপক উন্নয়ে 

কার্ জক্রি িানত মেনয়নে। এর আওতায় সেিব্যামপ প্রাথমিক মবযালালনয়র স  ত অবকামানিা উন্নয়েসি বাসাথ্যসমসম্মত সি গারার ও 

সুনপয় পামে সরবরানির িােনি মবযালালনয় মিশু বান্ধব পমরনবি মেমিত করার পমরকল্পো গ্রিে করা িনয়নে। এ লনক্ষম সরকার 

জুলাই ২০১৬ - মিনসম্বর ২০২২ সিয়ােকানল “গামিোম মত্তক সরকামর প্রাথমিক মবযালালয় উন্নয়ে প্রকল্প (১ি পর্ জায়)’’ গ্রিে 

কনরনে এবং এর্ন্য মর্ওমব খানত ৯১২৩ সকাটি ৮৪ লক্ষ ৯৮ িার্ার টাকা বরাদ্দ রাখা িনয়নে। 

রণপ্রর্াতন্ত্রী বাংলানেি সরকানরর প্রাথনিক ও গণনিো িন্ত্রণালয়-এর তত্ত্বাবধানে প্রাথনিক নিো অনিদপ্তর কর্তজক বাস্তবায়ন্ধীে 

বমণ জত প্রকনল্পর িােনি সরকানর প্রাথনিক নর্দ্যলক্ষয় চানহদানিনিক অনতনরক্ত ৪০,০০০ শ্রেনণকে নিি বাণ; ৩৬৫০০ টি শ্রেনণকক্ষে 

উচু-িীচু শ্রর্ঞ্চ এর্ং ৩৫০০টি নিেক কক্ষে শ্রচয়ার, শ্রেনর্ল, আলনিরা ইতযানদ সরর্রাক্ষহর ব্যর্স্থা করা হক্ষর্। তাছাড়া ৮০০০ 

সরকানর প্রাথনিক নর্দ্যালক্ষয় ওয়ািব্লক নিি বাণ ও নিপ টিউর্ওক্ষয়ল স্থাপক্ষির প্রস্তর্িা রক্ষয়ক্ষছ। এ  প্রকক্ষের আওতায় ৮০০ 

নর্দ্যালক্ষয়র সীিািা প্রানচর নিি বাণ ও নর্দ্যালক্ষয় নিশুক্ষদর জন্য ৩০০০ শ্রে-কণ বার  স্থাপি করা হক্ষর্। এ সকল কার্ বক্রি গ্রহক্ষির 

িাধ্যক্ষি নিোর িাি উন্নয়িসহ সািানজক বর্ষম্য হ্রাস, নিোয় প্রক্ষর্িানিকার বৃনি ও সরকানর প্রাথনিক নর্দ্যালক্ষয় নিেণ নিখি 

িাি উন্নীতকরক্ষি উক্ষদ্যাগ গ্রহি করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 

এ মবিাল কাি জর্জ্ঞ সফল ানব বাস্তবায়নের লনক্ষম এর ব্যবথ্যসাপোয় সুিাসে ও আমথ জক শৃঙ্খলা প্রমতষ্ঠাসি কানর্র গুেরতিাে 

এবং সনব জাপমর প্রকনল্পর অংর ম মত্তক উনদ্দশ্যগুনলার র্থার্থ বাস্তবায়ে িনে কী ো তা পর্ জানলাগো ও পর্ জনবক্ষনের তামরে 

রনয়নে। একই ানব প্রকনল্পর আওতায় সংগৃিীত/সংগৃিীতব্য মবম ন্ন পণ্য, কার্ জ ও সসবা ক্রনয়র (Procurement) সক্ষনত্র 

প্রগমলত আইে ও মবমধিালা (মপমপএ-২০০৬ ও মপমপআর-২০০৮) র্থার্থ ানব প্রমতপালে করা িনয়নে/িনে কী ো তা পর্ জনবক্ষণ  

ও পর্ জানলাগোর প্রনয়ার্নে প্রকল্প কার্ জক্রি মেমবড় পমরবীক্ষণ করার মেমিত্ত আনলাগম  সিীক্ষাটি িানত সেওয়া িনয়নে। 

 

পমরগামলত সিীক্ষায় পমরিাণরত (Quantitative) ও গুণরত (Qualitative) উ য় মবনেষে পদ্ধমত ব্যবিার করা 

িনয়নে এবং মূোয়ে কনর্ প্রাইিামর ও সসনকন্ডামর উৎনসর তথ্য-উপানত্তর সািায্য সেওয়া িনয়নে। মেমবড় পমরবীক্ষণ সম্পন্ন 

করার লনক্ষম প্রকনল্পর আওতাভূক্ত েমুো এলাকার কার্ জানেিপ্রাপ্ত সিাট ৫০০৪  মবযালালনয়র িনে ৪০০ টি সরকামর প্রাথমিক 

মবযাললয় িামি সের্ র মােিি স্যামম্পমলং পদ্ধমত অনুসরণ পূব জক মেব জাগে করা িনয়নে। দেবগয়নের িােনি ৮টি মব ার সথনক 

২৪টি সর্লা, প্রমতটি সর্লা সথনক ২টি কনর ৪৮টি উপর্লা এবং প্রমত উপনর্লা সথনক ৭-৮ টি সরকামর প্রাথমিক মবযালালয় মেব জাগে 

করা িনয়নে। উপনর্লা মেব জাগনের সক্ষনত্র স  রমলক অবথ্যসাে (সিতল, পািাড়ী, গর, িাওড় ইতমামে) মবনবগোয় আো িনয়নে । 

অনুরুপ ানব মবযালালয় মেব জাগনের সক্ষনত্রও িির এবং গ্রািীে মবযালালনয়র অনুপাত অনুসরণ করা িনয়নে । 

সিীক্ষায় মেব জামগত ৪০০ মবযালালনয়র প্রধাে মিক্ষকরনের সানথ সরাসমর প্রশ্নিালার (Questionnaire-র) িােনি 

প্রাইিারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রি করা িনয়নে। তাোড়া তথ্য সংগ্রনির র্ন্য মিক্ষাথী/এসএিমস/অম  াবক এর সানথ ২০০ টি েলীয় 

আনলাগো (FGD), প্রকল্প সংমেষ্ঠ মূখ্য ব্যমক্তবনর জর (প্রকল্প পমরগালক, এল মর্ ইমি, মিমপই-র িাম পর্ জানয়র কি জকতজা) সানথ 

৫০টি সাক্ষাৎকার (KII) গ্রিে করা িনয়নে। প্রনয়ার্েীয় সংখ্যক সকস োমি ও সনরর্মিনে প্রকল্প এলাকা পমরেি জণ করা 

িনয়নে। সসনকন্ডামর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রনির র্ন্য প্রকনল্পর মবম ন্ন েমলল, সরকি জ, প্রমতনবেে (মিমপমপ, আরমিমপমপ, মপইমস, 

িমেটমরং মরনপাট জ, অগ্ররমত প্রমতনবেে ইতমামে) পর্ জানলাগো করা িনয়নে। Corona িিািামরর প্রাদু জানবর ফনল 

র্েসিানবনির উপর আনরামপত মেনষধাজ্ঞার কারনণ সকল সেকনিাল্ডারনের উপমথ্যসমতনত িাম পর্ জানয় প্রস্তামবত কি জিালা 

আনয়ার্ে করা সম্ভব িয় মে এবং প্রকল্প এলাকা পমরেি জণ কায়জক্রিও সীমিত করা িনয়নে।  

 প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মবনেষে ও পর্ জানলাগোয় সেখা র্ায়, প্রকনল্পর আওতায় ১৭টি প্যানকনর্র িােনি পণ্য ক্রয় এবং ৪১টি 

প্যাক্ষকক্ষজর িাধ্যক্ষি নিি বাণ কাজ সম্পন্ন করার পনরকেিা রক্ষয়ক্ষছ। িালািাল ও নিি বাণ সািগ্রী ক্রয় প্রনক্রয়ায় প্রক্ষর্ায্য শ্রেক্ষে 

PPA 2006 & PPR 2008 অনুসরণ করা হয়। পণ্য সািগ্রী ক্রক্ষয়র শ্রেক্ষে উন্মুক্ত দরপে পিনত, আরএফনকউ ও 

নিনপএি পিনত এর্ং নিি বাণ কাক্ষজর শ্রেক্ষে উন্মুক্ত দরপে ও এলটিএি পিনত অনুসরণ করা হয়। সিীোয় প্রকক্ষের ক্রয় 

প্রনক্রয়ায় দৃশ্যত শ্রকাি অনিয়ি পনরলনেত হয় নি।  

প্রকক্ষের অগ্রগনত পর্ বাক্ষলাচিায় শ্রদখা র্ায় ২০১৬-২০১৭ অথ বর্ৎসক্ষর এনিনপ র্রাদ্দ ২০ শ্রকাটি োকার নর্পরীক্ষত ছাড়কৃত অথ ব ৪ 

শ্রকাটি োকা ও প্রকৃত ব্যয় ১.৭২ শ্রকাটি োকা। ২০১৭-২০১৮ অথ বর্ৎসক্ষর এনিনপ র্রাদ্দ ৪৪৯.৬৬ শ্রকাটি োকার অনুকূক্ষল  ছাড়কৃত 
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অথ ব ৩৪৫.২৭ শ্রকাটি োকা ও প্রকৃত ব্যয় ২৩৩.৪৫ শ্রকাটি োকা। ২০১৮-২০১৯ অথ বর্ৎসক্ষর এনিনপ র্রাদ্দ ১২৮১.৮২ শ্রকাটি োকার 

নর্পরীক্ষত  ছাড়কৃত ও প্রকৃত ব্যয় র্থাক্রক্ষি ১১২৫.০০ শ্রকাটি োকা ও ৯৭০.২৮শ্রকাটি োকা। সর্ বক্ষিষ ২০১৯-২০২০ অথ বর্ৎসক্ষর 

এনিনপ র্রাদ্দ ১৪৩৬.৭৭ শ্রকাটি োকার নর্পরীক্ষত ১৪৩৬.৭৭ শ্রকাটি োকা ছাড় করা হয় এর্ং প্রকৃত ব্যয় হয় ১৩৮৯.৬৪ শ্রকাটি 

োকা। ২০১৬-২০১৭ অথ বর্ৎসর শ্রথক্ষক ২০১৯-২০২০ অথ বর্ৎসর পর্ বন্ত প্রকক্ষের শ্রিাে র্রাক্ষদ্দর ৩১.৯০% অথ ব ছাড় করা হক্ষয়ক্ষছ 

এর্ং এনপ্রল ২০২০ পর্ বন্ত প্রকক্ষের ক্রিপূনিত আনথ বক অগ্রগনত হক্ষয়ক্ষছ ৩১.২৭%। 

এমপ্রল-২০২০ অগ্ররমত প্রমতনবেে-পর্ জানলাগোয় সেখা র্ায়, LGED কর্তজক সেণীকক্ষ মেি জানের সক্ষনত্র ত্রিপূমিত বাস্তব অগ্ররমত 

৩৮.৯৩% এবং DPHE কর্তজক ওয়াি ব্লক মেি জাণ ও েলকূপ থ্যসাপে কানর্র ত্রিপূমিত বাস্তব অগ্ররমত ২০.৪৬%। মেধ জামরত 

সিনয়র েয়িাস মবলনম্ব প্রকল্পটির বাস্তবায়ে কার্ জক্রি শুরু িয়। এমপ্রল-২০২০ পর্ জন্ত অমর্জত প্রকনল্পর  বাস্তব অগ্ররমতর মগত্র 

কাংমখত লক্ষমিাত্রার (৫০%) তুলোয় প্রায় ১১% মপমেনয় আনে। অমধকন্তু কনরাো িিািামরর প্রাদূ জানবর ফনল প্রকনল্পর 

অগ্ররমতর কানর্ বতজিানে িন্থর  াব পমরলমক্ষত িনে।  

 

প্রাপ্ত তথ্য মবনেষেলব্দ ফলাফল পর্ জানলাগোয় সেখ র্ায় মিমপমপনত উনেমখত র্েবনলর উনেখনর্াগ্য সংখ্যক পে এখেও শূণ্য 

রনয়নে। তাোড়া পমরগালকসি প্রকনল্পর মকছু গুরুত্বপূণ জ পে েীর্ জমেে শূণ্য রনয়নে। ওয়াি ব্লক মেি জানণর কানর্ ধীর রমত লক্ষেীয় 

এবং আসবাবপত্র সররানির েরপত্র প্রমক্রয়া এখেও শুরু করা িয়মে। বাস্তবায়োধীে কানর্র সুষ্ঠ িমেটমরং (তোরমক) এর র্াটমত 

রনয়নে ফনল মেি জাণ সািগ্রী ও মেি জাণ কানর্র গুেরতিাে সনন্তাসর্েক পর্ জানয় সংরক্ষণ করা সম্ভব িনে ো িনি জ সিীক্ষার 

ফলাফল মবনেষনণ প্রতীয়িাে িনয়নে। প্রধাে মিক্ষকরণনক কানর্র মসমিউল অমগ্রি সরবরাি ো  করা এবং চুড়ান্ত মবনল তানের 

িতািত গ্রিনের সুনর্ার ো থাকায় র্তণমূল পর্ জানয় র্বাবমেমিতার সক্ষনত্র এক ধরনণর দিমথে মবরার্ করনে িনি জ সিীক্ষায় সেখা 

র্ায় । 

 

প্রকল্পটির মেব জাগে র্থাথ জ বনল প্রতীয়িাে িনয়নে এবং গামিো ম মত্তক মবযালালয় মেব জগনের ফনল মবযালালয় মেব জগনে মেরনপক্ষতা 

বর্ায় রাখাসি ডুমিনকিে পমরিার ও সরকামর অনথ জর অপগয় সরাধ করা সম্ভব িনয়নে। এ প্রকল্প গ্রিনের ফনল মবযালালনয় 

মিক্ষাথীর  মতজ, রড় উপমথ্যসমতসি বামষ জক ও সিাপেী পরীক্ষার পানির িার বৃমদ্ধ এবং ঝনর পড়ার িার হ্রানসর প্রবেতা লক্ষ করা 

র্ানে। সরকামর প্রাথমিক মবযালালনয়র মিক্ষা বান্ধব পমরনবনির উন্নয়েসি মিক্ষণ মিখে িাে উন্নয়নের সূগো িনয়নে। মবযালালনয় 

মেরাপে পামে ও  স্যামেনটিে ব্যবথ্যসার উন্নমতসি ক্রিান্ননয় মিশুনের বাসাথ্যসম সুরক্ষার উন্নয়ে দৃশ্যিাে িনে।  প্রকল্পটি গ্রিনের ফনল 

প্রাথমিক  মিক্ষায় র্েরনণর অংিগ্রিে ও আগ্রি বৃমদ্ধর প্রবেতা লক্ষ করা র্ানে ও মিক্ষার িাে উন্নয়নের িােনি সািামর্ক 

দবষম্য হ্রাস ও মিক্ষায় প্রনবিামধকার বৃমদ্ধর মবষনয় ইমতবাগক পমরবতজে সূমগত িনয়নে। এক কথায়, প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ে 

সবার র্ন্য িােসম্মত প্রাথমিক মিক্ষা মেমিত করার সক্ষনত্র একটি যুরান্তকামর িাইলফলক মিনসনব মবনবমগত িসব বনল আিা 

করা র্ায়।  

 

এিবাবথ্যসায়, প্রকনল্পর সামব জক প্রস্তুমত (মবযালালয় মেব জাগে, েরপত্র আিবাে, কার্ জানেি প্রোে ইতমামে) মবনবগোয় পমরমথ্যসমত 

বাসা ামবক থাকা সানপনক্ষ পরবতী অথ জবের গুনলানত এমিমপ বরাদ্দ বৃমদ্ধর িােনি মেধ জামরত সিনয় প্রকনল্পর বাস্তবায়ে সম্ভব। 

র্তণমূল পর্ জানয় প্রধাে মিক্ষক ও মবযালালয় ব্যবথ্যসাপো কমিটিনক সিপৃক্ত কনর প্রকনল্পর কানর্ তোরমক সর্ারোর করার িােনি 

মেি জাণ কার্ ও মেি জাণ সািগ্রীর গুণরতিাে মেমিত করা সর্নত পানর িনি জ আিা করা র্ায়। 
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ACRONYMS 

 

FGD : Focus Group Discussion 

DPHE : Department of Public Health and Engineering 

DPEO : District Primary Education Officer 

E-GP : e-Government Procurement 

GPS : Government Primary Schools  

GER : Gross Enrollment Rates  

GOB : Government of Bangladesh 

IMED  : Implementation Monitoring and Evaluation Division  

ITMC : International Training & Management Consultants  

KII : Key Informant Interview 

LGED : Local Government Engineering Department 

MopME : Ministry of Primary and Mass Education 

NBIDGPS : Need-Based Infrastructure Development of Government 

Primary Schools Project 

PD : Project Director 

PEDP-III : Primary Education Development Program-III  

PRA  : Participatory Rural Appraisal  

RS : Randomly Sampling 

SC : Steering Committee  

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences 

SWOT : Strength, Weakness, Opportunity and Threat  

TC   : Technical Committee  

Xen : Executive Engineer 
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প্রথম অধ্যায় 

সূচনা 

 

১.১ প্রকল্পের পটভূমি   

 

স্বাধীন বাাংলাদেদের স্থপতি আমাদের মহান ননিা হাজার বছদরর নেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু জাতির জনক নেখ মুতজবুর 

রহমান যুদ্ধ তবধ্বস্ত বাাংলাদেদের উন্নয়দনর মূল চাতবকাঠি তহদেদব তেক্ষাদক তচতিি কদর প্রাথতমক তেক্ষায় েদব বাচ্চ 

অগ্রাতধকার প্রোনপূব বক নে েময়কার তবদ্যমান েকল প্রাথতমক তবদ্যালয়দক েরকাতরকরদের মাধ্যদম িার েরকাদরর দৃঢ় 

রাজননতিক অতঙ্গকার ব্যক্ত কদরন। এরই ধারাবাতহকিায় প্রাথতমক তেক্ষা ক্রমাগিভাদব েরকাদরর অগ্রাতধকার খাি 

তবদবচনায় এ খাদি উদেখদ াগ্য বরাদ্দ প্রোন অব্যহি রাখা হয়।  ার ফলশ্রুতিদি প্রাথতমক তেক্ষায় ভতিবর হার, 

উপতস্থতির হার, পাদের হার বৃতদ্ধেহ ঝদর পড়া উদেখদ াগ্য হাদর হ্রাে নপদয়দছ এবাং আন্তজবাতিক পতরমন্ডদল বাাংলাদেে 

প্রাথতমক তেক্ষায় অগ্রগতির স্বীকৃতি নপদয়দছ। ইতিমদধ্য বাাংলাদেে প্রাথতমক তেক্ষায় েফলভাদব MDG-র লক্ষমাত্রা 

অজবন কদরদছ এবাং ২০৩১ োদলর মদধ্য প্রাথতমক তেক্ষায় SDG লক্ষযমাত্রা অজবদনর েকল প্রস্তুতি গ্রহন কদরদছ।  

 

প্রাথতমক তেক্ষা নক্ষদত্র অতজবি এ োফদের ধারবাতহকিা অব্যাহি রাখা ও ২০৩১ োদলর মদধ্য েবার জন্য মান েম্মি 

প্রাথতমক তেক্ষা তনতিি করার SDG লক্ষ মাত্রা অজবদনর লদক্ষ নেেব্যাতপ প্রাথতমক তবদ্যালদয়র নভৌি অবকাঠাদমা 

উন্নয়নেহ স্বাস্থযেম্মি নেৌচাগার ও সুদপয় পাতন েরবরাহ তনতিদির মাধ্যদম তবদ্যালদয় তেশু বান্ধব পতরদবে তনতিি 

করার লদক্ষয “চাতহোতভতিক েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম প বায়) প্রকল্প” হাদি ননওয়া হদয়দছ এবাং এ 

প্রকদল্প ২০১৬-২০২২ অথ ব বছদর তজওতব খাদি ৯১২৩.৮৪ নকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দছ। 

 

১.২ প্রকল্পের সংমিপ্ত মিিরণ  

প্রকল্পের সংমিপ্ত মিিরণ মিল্পে দেওয়া হল্প া: 

 

১ প্রকদল্পর নাম : চামহোমিমিক সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়) প্রকে  

২ ক) উদদ্যাগী মন্ত্রোলয় : প্রাথমিক ও গণমিিা িন্ত্রণা য় | 

 খ) বাস্তবায়নকারী োংস্থার নাম : প্রাথমিক মিিা অমিেপ্তর। 

৩ প্রকল্প এলাকা 

 

: তবভাগ নজলা উপদজলা 

েমগ্র বাাংলাদেে 

৪ প্রকদল্পর অথ বায়ন  : মূল ব্যয়  

(দকাটি টাকা) 

েব বদেষ োংদোতধি (দকাটি টাকা) 

ক. নমাট : ৯১২৩৮৪.৯৮ (লক্ষ টাকা)  

খ তজওতব (১০০%)  : ৯১২৩৮৪.৯৮ (লক্ষ টাকা)  

৫ প্রকদল্পর নময়ােকাল : প্রকল্প শুরুর িাতরখ প্রকল্প েমাতির িাতরখ 

ক. মূল : জুলাই, ২০১৬ তিদেম্বর ২০২২ 

িথ্যসূত্র: আরতিতপতপ (অদটাবর, ২০১৭) 

 

১.৩. প্রকল্পের উল্পেশ্য  

 সরকামর প্রাথমিক মিদ্য ল্পয় চামহোমিমিক অমিমরত ৪০,০০০ দেমণকি মিি যাণ ;  

 ৮০০০ টি সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা ল্পয় পািীয় জ  ও স্যামিল্পটিি সুমিিা তিরী ;  

 ৩৬৫০০ টি দেমণকল্পি উচু-িীচু দিঞ্চ এিং ৩৫০০টি মিিক কল্পি দচয়ার, দটমি , আ মিরা ইিযামে সরিরাহ ;  

 মিিার িাি উন্নয়ল্পির িাধ্যল্পি সািামজক তিষম্য হ্রাস ও মিিায় প্রল্পিিামিকার বৃমিকরণ ;  

 সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা ল্পয়র তেক্ষে তেখন মান উন্নীিকরণ; এিং  

 সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা ল্পয় মিশু িান্ধি পমরল্পিি মিমিিকরণ ।  
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১.৪ প্রকদল্পর অনুদমােন:  

 

তবগি ২২/১২/২০১৬ তি: িাতরদখ একদনক কর্তবক অনুদমাতেি হয় ও ১৯/০৩/২০১৭   িাতরদখ প্রোেতনক অনুদমােন 

জারী হয় এবাং এতপ্রল ২০১৭ মাে নথদক প্রকদল্পর কা বক্রম শুরু হয়।  

 

এক নজদর চাতহোতভতিক েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম প বায়)-র অগ্রগতি: 

 

১। প্রকদল্পর নাম : চাতহোতভতিক েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম প বায়), প্রাথতমক তেক্ষা 

অতধেির। 

২। অনুদমােন : তবগি ২২/১২/২০১৬ তি: িাতরদখ একদনক কর্তবক অনুদমাতেি হয় ও ১৯/০৩/২০১৭    

িাতরদখ প্রোেতনক অনুদমােন জারী হয় এবাং এতপ্রল ২০১৭ মাে  নথদক প্রকদল্পর 

কা বক্রম শুরু হয়। 

৩। প্রকদল্পর নময়ােকাল : জুলাই ২০১৬ হদি তিদেম্বর ২০২২ প বন্ত। 

৪। প্রকল্প ব্যয় : ৯১২৩ নকাটি ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা (েম্পূে ব তজওতব অথ বায়ন) 

৫। প্রকল্প এলাকা : েমগ্র বাাংলাদেে। 

 

১.৫ প্রকদল্পর কা বক্রম : 

 

েরকাতর তবদ্যালয়েমূদহ-   

ক) অতিতরক্ত নেেীকক্ষ তনম বাে-    ৪০,০০০ টি কক্ষ 

খ) তেক্ষক/দেেীকদক্ষর জন্য ফাতন বচার েরবরাহ-  ৪০,০০০টি কক্ষ 

গ) তবদ্যালদয়র গ্রাউন্ড নরইতজাং-  ২৪০০ টি 

ঘ) তবদ্যালদয়র তভতি েতক্তোলীকরে-  ২৪০০ টি   

ঙ) তবদ্যালদয়র নমকতেফ্ট এযাদরঞ্জদমট-  ২৪০০ টি 

চ) তবদ্যালদয়র বাউন্ডারী ওয়াল ও নগইট-  ৮০০টি 

ছ) তবদ্যালদয়র তেশুদের নে কন বার-    ৩০০০টি 

জ) তবদ্যালদয়র ওভারদহি তবদ্যযৎ লাইন ও োংদ াগ-  ১৬০০টি 

ঝ) ওয়ােব্লক তনম বাে-  ৮০০০টি 

ঞ) তিপ টিউবওদয়ল স্থাপন-  ৮০০০টি 

ট) মাটি পরীক্ষা-    ৮০০০টি 

ঠ) নোলার ইদলতিক প্যাদনল-  ১৬০০টি 

ি) ভূতম অতধগ্রহে/ ভূতম ক্রয়-  ৮০০টি তবদ্যালয় 

                                                

১.৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির োরোংদক্ষপ (এতপ্রল/২০২০ মাে প বন্ত) 

 

* গি অথ ববছদর এতিতপ বরাদ্দ ও ব্যয়    

২০১৮-১৯ অথ ব বছদর োংদোতধি এতিতপ বরাদ্দ           = ১২৮১ নকাটি ৮২ লক্ষ  

২০১৮-১৯ অথ ব বছদর জুলাই-জুন প বন্ত ব্যয়            = ১২৭৪ নকাটি ৮৭ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা। 

* চলতি এতিতপ বরাদ্দ ও ব্যয়    

২০১৯-২০ অথ ব বছদর এতিতপ বরাদ্দ            = ৯৫১ নকাটি ৭৮ লক্ষ টাকা। 

২০১৯-২০ অথ ব বছদর োংদোতধি এতিতপ বরাদ্দ           = ১৪৩৬ নকাটি ৭৭ লক্ষ টাকা। 

২০১৯-২০ অথ ব বছদর ৪থ ব তকতস্ত প বন্ত অথ ব ছাড়           = ১৪৩৬ নকাটি ৭৭ লক্ষ টাকা।   

২০১৯-২০ অথ ব বছদর তিদেম্বর/১৯ প বন্ত ব্যয়            = ১৩৮৯ নকাটি ৬৫ লক্ষ ০৫ হাজার টাকা।  

২০১৯-২০ অথ ব বছদর এতপ্রল/২০২০ প বন্ত অগ্রগতি       = নভৌি- ৮৮.০০%, - আতথ বক- ৯৬.৭২%।   

* এ প বন্ত ০৪টি তিয়াতরাং কতমটির েভায় ভবন ও ওয়ােব্লক তনম বাদের জন্য নমাট অনুদমাতেি তবদ্যালদয়র োংযা া = 

৮৩৮৮ টি।  
 

* বাস্তবায়নদ াগ্য নমাট কক্ষ োংযা া = ৭,২৩২ টি তবদ্যালদয় ৩৩,৪২৬টি কক্ষ।  
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স্থানীয় েরকার প্রদকৌেল অতধেির (খএঊউ) কর্তবক তবদ্যালদয়র নেতে কক্ষ তনম বাে :-  

 

ক) েরপত্র আহ্বান         ৬,৮৭৪ টি তবোলয়  ৩০,০৩০ টি নেতে কক্ষ  

খ) কা বাদেে প্রোন         ৫,৯৪১ টি তবদ্যালয়  ২৫,৯৮৩ টি নেতে কক্ষ  

গ) েযান তিজাইন ও প্রাক্কলন চলমান        ২৩৬ টি তবদ্যালয়  

ঘ) এ প বন্ত েমাি (১০০%)         ২০৬২ টি তবদ্যালয়  ৮,৬৯৭ টি নেতেকক্ষ। 

ঙ) এ প বন্ত েমাি (৬০-৯৯%)       ১৫০৮ টি তবদ্যালয়  ৬,৮৫২ টি নেতেকক্ষ। 

চ) এ প বন্ত েমাি (৩০-৫৯%)        ৬৬১ টি তবদ্যালয়   

ছ) এ প বন্ত েমাি (০-২৯%)        ১৭১০ টি তবদ্যালয় 

জ) ২০১৯-২০ অথ ব বছদর নভৌি/বাস্তব অগ্রগতি =  ৮৮% 

ঝ) প্রতিদবেনকাল প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি = ৩৮.৯৩% 

 

** জনস্বাস্থয প্রদকৌেল অতধেির (উচঐঊ) কর্তবক ওয়াে ব্লক তনম বাে :-  

ক) প্রাক্কলন অনুদমােন     ৩৫০০টি  

খ) েরপত্র আহ্বান               ৩২০০টি 

গ) চুতক্ত েম্পােন                 ৩১০০টি  

ঘ) কাজ চলমান                ১৭৫০টি 

ঙ) কাজ েমাি     ১০৫০টি তবদ্যালদয় ২১০০ টি ইউতনট 

 

** জনস্বাস্থয প্রদকৌেল অতধেির (উচঐঊ) কর্তবক নলকূপ স্থাপন :-  

ক) প্রাক্কলন অনুদমােন     ২০৫০টি  

খ) েরপত্র আহ্বান                ১৯৫০টি 

গ ) চুতক্ত েম্পােন                   ১৮৬০টি  

ঘ) কাজ চলমান                ৬৮০টি 

ঙ) কাজ েমাি     ১২০৫টি  

চ) ২০১৯-২০ অথ ব বছদর নভৌি অগ্রগতি =  ৫২.৫০% 

ছ) ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি =   ২০.৪৬% 

িথ্যসূত্র: প্রকল্প অতফে হদি োংগৃহীি 

 

১.৭ অথ যায়ল্পির অিস্থা  

 

োরেী ১,১: অথ য িছর মিমিক মিমপমপর সংস্থাি, িরাে, অথ যছাড় ও িাস্তিায়ি অিস্থা 

   (লক্ষ টাকায়) 

অথ য িছর মিমপমপ অনুর্ায়ী 

সংস্থাি 

এমিমপ িরাে অথ য ছাড় 

 

প্রকৃি ব্যয় 

 

অব্যতয়ি অথ ব 

২০১৬-১৭ ৯৬৩১.৭৭ ২০০০.০০ ৪০০.০০ ১৭২.১১ ২২৭.৮৯ 

২০১৭-১৮ ১৩৪৪৯৫.৩২ ৩৪৫২৭.০০ ৪৪৯৬২.৫০ ২৩৩৪৫.৮৪ ২১৬১৬.৬৬ 

২০১৮-১৯ ১৭৪০০০.৩০ ১২৮১৮২.০০ ১১২৫০০.৯২ ৯৭০২৮.৫৬ ১৫৪৭২.৩৬ 

২০১৯-২০ ১৮৩০৭৭.৯৫ ১৪৩৬৭৭.০০ ১৪৩৬৭৭.০০ ১৩৮৯৬৫.০৫ ৪৭১১.৯৫ 

২০২০-২১ ১৮২৩১২.৫৮   - - -   

২০২১-২২ ১৩৬৮২২.৫৮ - - -   

২০২২-২৩ ৯২০৪৪.৪৭ - - -   

দিাট  ৯১২৩৮৪.৯৮ ৩০৮৩৮৬. ৩০১৫৪০.৪২ ২৫৯৫১১.৫৬ ৪২০২৮.৮৬ 
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 ১.৮.অঙ্গতভতিক লক্ষমাত্রা  

 

অগ্রগতি তবদেষে: প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ নথদক বাস্তবায়ন করার জন্য েময় তনধ বাতরি থাকদলও ২২ তিদেম্বর ২০১৬ 

িাতরখ একদনক কর্তবক অনুদমােন লাভ কদর এবাং ১৯ মাচ ব ২০১৭ িাতরখ প্রকল্পটির প্রোেতনক অনুদমােন আদেে জারী 

করা হয়। প্রকৃিপদক্ষ, নয়মাে তবলদম্ব প্রকল্পটির কা বক্রম শুরু হয়। অগ্রগতি প্রতিদবেন-এতপ্রল, ২০২০ প বাদলাচনায় নেখা 

 ায় ন , জুন,২০১৯ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি ১৯.৪০% এবাং বাস্তব অগ্রগতি ২৪%। ২০১৯-২০২০ অথ ব-বছদর 

প্রকল্পটির আতথ বক অগ্রগতি ৭১.০৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি ৭৬.০৭%। এতপ্রল ২০২০ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি 

হদে ৩১.২৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৩৮.৯৩%। 

 

োরেী ১,২: অঙ্গতভতিক বাস্তব ও আতথ বক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগতি প বাদলাচনা (এতপ্রল,২০২০ প বন্ত) 

আতথ বক অগ্রগতিিঃ 

         অাংদগর নাম তিতপতপ 

ব্যয় 

(এলতজ

ইতি 

অাংে) 

জুন,২০

১৯ 

প বন্ত 

ক্রমপু

তঞ্জি 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ অথ ব বছর মাঠ 

প বাদয় 

ক্রমপু

তঞ্জি 

ব্যয় 

কা বাদে

ে মূে এতিতপ 

বরাদ্দ 

আরএ

তিতপ 

বরাদ্দ 

তপতি 

অতফে 

হদি 

বরাদ্দ 

প্রতিদবে

নকাল 

প বন্ত  

অথ ব ছাড় 

মাঠ 

প বাদয় 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রাজস্ব ব্যয়:                   

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন, 

মতনটতরাং 

েফটওয়যার 

           

৩৫০.০

০  

                 

-    

          

১০০.০

০  

১০০.০

০  

১০০.০০  

             

২০,২২  

           

২০.২২  

            

২০.২২    

২। োদভ ব অব স্কুল-

তজআইএে-

এমআইএে 

         

২.৪২০.

০০  

          

৭৪৮.০

০  

         

৩৬৪.০

০  

          

৩৩১.২

০  

           

৩৩১.২

০  

              

৬৪.০২  

           

৬৪.০২  

          

৮১২.০

২  

        

১,৫৬৪.

২ 

নমাট: রাজস্ব          

২.৭৭০.

০০  

          

৭৪৮.০

০  

          

৪৬৪.০

০  

           

৪৩১.২

০  

            

৪৩১.২০  

              

৮৪.২৪  

           

৮৪.২৪  

          

৮৩২.২

৪  

        

১,৫৬৪.

২ 

মূলধন ব্যয়                   

৩। অন্যান্য ভবন ও 

অবকাঠাদমা                   

ক) চাতহো তভতিক 

কক্ষ োংযা া 

    

৬০৬,৪

০০.০০  

   

১৩৪,৭

২৫.২২  

    

৭৮,৩৭

৮.০০  

   

১১৬,৮

৩৪.০০  

     

১১৬,৮

৩৪.০০  

     

১১৪,১৯

৮.৯০  

    

৮৪,১৯

৮.৯০  

   

২১৮,৯

২৪.১২  

    

৪২১,৫৮

৪.৪৮  

খ) তবদ্যালয় গ্রাইন্ড 

নরতজাং 

৮,৮৮০.

০      -        -              

গ) তভতি 

মজবিীকরে 

   

৩১,২০০

.   

                 

-    

                  

-              

ঘ) নমইক তেফট 

এদরঞ্জদমন্ট 

        

৩,৬০০.

০   

                 

-    

                  

-              

ঙ) বাউন্ডারী ওয়াল 

তনম বাে 

       

১২,২০০

.০   

                 

-    

                  

-              

চ) তচলদেন্স নে-                                                        
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গ্রাউন্ড ৬,৯০০.

০ 

-    -    

ছ) ওভারদহি 

ববদ্যযতিক োংদ াগ 

         

২,৪০০.

০০    

                 

-    

                  

-              

৪। মাটি পরীক্ষা         

২,৮০০.

০ 

      

১,৬৬৯

.৯৪  

      

১,০০০.

০০  

          

৫০০.০

০  

           

৫০০.০০  

             

৬০.৩৮  

          

৬০.৩

৮  

       

১,৭৩০.

৩২  

       

২,৩৪৬.

৩০  

৫। নোলার প্যাদনল         

৯,৬০০.

০০  

                 

-    

         

৩০০.০

০  

          

৩০০.০

০  

                   

-    

                   

-    

                

-    

                 

-    

                  

-    

৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন 

ব্যয় (এলতজইতি) ১৩,৬৪০

.৩১  

২,৭০১.

৩০  

      

১,৬০০.

০০  

      

২,৩০০.

০০  

        

২,৩০০.

০০  

        

১,২০০.

০০  

      

১,২০০.

০০  

      

৩,৯০১.

৩০  

       

৮,৪৭৮.

৬২  

৭। তফতজকযাল 

কতন্টদজতন্স 

        

৬,৮১১.

৮০  

                 

-    

                 

-    

                  

-    

                   

-    

                   

-    

                

-    

                 

-    

                  

-    

৮। মূে বৃতদ্ধ       

১৩,৬২

৩.৬০  

                 

-    

                 

-    

                  

-    

                   

-    

                   

-    

                

-    

                 

-    

                  

-    

নমাটিঃ মূলধন       

৭১৮,০৫

৫.৭১  

  

১৩৯,০

৯৬.৪৬  

    

৮১,২৭

৮.০০  

    

১১৯,৯

৩৪.০০  

     

১১৯,৬৩

৪.০০  

     

১১৫,৪৫

৯.২৮  

   

৮৫,৪৫

৯.২৮  

    

২২৪,৫

৫৫.৭৪  

     

৪৩২,৪০

৯.৪০  

েব বদমাটিঃ 

(রাজস্ব+মূলধন) 

     

৭২০,৮২

৫.৭১  

   

১৩৯,৮

৪৪.৪৬  

     

৮১,৭৪

২.০০  

   

১২০,৩

৬৫.২০  

    

১২০,০৬

৫.২০  

     

১১৫,৫৪

৩.৫২  

   

৮৫,৫৪

৩.৫২  

  

২২৫,৩

৮৭.৯৮  

   

৪৩৩,৯

৭৩.৬০  

          
 

বাস্তব অগ্রগতিিঃ 

 

         

     বাস্তবায়নদ াগ্য 

নমাট কক্ষোংযা া    

(তবদ্যালদয়র 

োংযা া) 

চলমান কাদজর বাস্তব অগ্রগতি নমাট 

েরপত্র 

আহবান 

তিজাইন 

ও 

প্রাক্কলন 

চলমান 

মাটি 

পরীক্ষা 

ও 

টদপা-

োদভব 

চলমান 

মন্তব্য 

১০০% 

৬০-

৯৯% 

৩০-

৫৯% 

০-

২৯% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৭,২৩২টি তবদ্যালয়           

২,০৬২  

         

১,৫০৮  

           

৬৬১  

          

১,৭১০  

          

৬,৮৭৪  

             

২৩৬  

           

১২২  

তবতভন্ন কারদন 

বাস্তবায়ন স্থতগি – 

৯৬৬টি তবদ্যালদয়র 

৪৪৬৫ কক্ষ 

৩৩,৪২৬ টি কক্ষ 

             

৮,৬৯৭  

           

৬,৮৫২  

           

৩,০০৪  

            

৭,৪৩০  

           

৩০,০৩

০      

           

তিতপতপদি ৪০০০০ নেতনকক্ষ তনমাদন বর োংস্থান রদয়দছ। ইনিামদধ্য ৩৩৪২৬ টি কক্ষ তনমাদে বর কাজ হাদি ননওয়া 

হদয়দছ। ৩০০৩০টি কদক্ষর েরপত্র আহবান করা হদয়দছ। ৮৬৯৭ টিদি ১০০%, ৬৮৫২টিদি (৬০-৯৯%), ৩০০৪ টিদি 

(৩০-৫৯%) এবাং ৭৪৩০ টি কদক্ষ (০-২৯%) তনম বাে কাদজর অগ্রগতি োতধি হদয়দছ। 
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(ক) ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি জুন, ২০১৯: ১৯.৪০%নমাট   ক বাদেেকৃি তবদ্যালয় ৫,৯৪১ টি (২৫,৯৮৩টি নেেীকক্ষ) 

(খ) ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি, জুন, ২০১৯: ২৪%        

(গ) ২০১৯-২০২০ অথ ব বছদর আতথ বক অগ্রগতিিঃ ৭১.০৭%        

(ঘ) ২০১৯-২০২০ অথ ব বছদর বাস্তব অগ্রগতিিঃ ৭৬.০৭%       

(ঙ) এতপ্রল ২০২০ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতিিঃ ৩১.২৭%      

(চ) এতপ্রল ২০২০ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতিিঃ   ৩৮.৯৩%  

        

(িথ্যসূত্র: মাতেক অগ্রগতি তরদপাট ব, এতপ্রল, ২০২০) 

 

১.৯. প্রকদল্পর লতজকযাল নেমওয়াকব/আউটপুট তবদেষে  

 

োংতক্ষি োরোংদক্ষপ (NS) বসূ্ততনষ্ঠ  াচাই তনদে বেক 

(OVI) 

 

 াচাই মাধ্যম (MOV) 

 

গুরুত্বপূে ব অনুমান 

(IA) 

লক্ষযিঃ 

 েবার জন্য প্রাথতমক তেক্ষা  

 েকল তেশু স্কুদল  াদব  তিতপই এবাং 

এমওতপএমই-র প্রেীি 

প্রতিদবেন 

 আইএমইতি-র প্রেীি 

প্রতিদবেন 

 তস্থতিেীল 

রাজননতিক 

পতরদবে। 

 প্রাকৃতিক 
দ্যদ বাগমুক্ত। 

উদদ্দশ্যিঃ 

 প্রাথতমক তবদ্যালদয় নভৌি 

সুতবধােমূদহর উন্নয়ন। 

 তেক্ষক ও তেক্ষাথীদের জন্য 

উন্নি স্যাতনদটেন সুতবধা 

প্রোন করা। 

 তেক্ষক ও তেক্ষাথীদের জন্য 

সুদপয় পাতন েরবরাহ করা। 

 প্রাথতমক তেক্ষার অনুকূল 

পতরদবে তনতিি করা  

 প্রাথতমক তবদ্যালদয় 

উন্নি নভৌি  

অবকাঠাদমাগি সুতবধা। 

 প্রাথতমক তবদ্যালদয় 

উন্নি  স্যাতনদটেন 

ব্যবস্থা। 

 সুদপয় পাতন েরবরাদহর 
ব্যবস্থাকরে। 

 এলতজইতি,  তিতপএইচ, 

তিতপই  এবাং 

এমওতপএমই-র প্রেীি 

বাস্তব  অগ্রগতি 

প্রতিদবেন । 

 

 তিতপতপ অনু ায়ী 

প বাি অথ ব 

বরাদ্দ। 

 তনতব বঘ্ন নটন্ডাতরাং 

প্রতক্রয়া। 

 তস্থতিেীল 
অথ বননতিক 

অবস্থা। 

আউটপুটিঃ  

 েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় 

ভবদন অতিতরক্ত ৪০০০০ 

নেতেকক্ষ তনম বাে/পুনতন বম বাে। 

 ৮০০০ ওয়াে ব্লক তনম বাে। 

 ৮০০০ গভীর/অগভীর নলকূপ 
স্থাপন। 

 তেক্ষাথীদের জন্য ৪৩৮০০০ 

নজাড়া উঁচু-তনচু নবঞ্চ 

েরবরাহ, তেক্ষকদের জন্য 

৪৩৫০০ টি নটতবল ও ৫৭৫০০ 

টি নচয়ার, তেক্ষক কদক্ষর 

জন্য  ৩৫০০ টি ইস্পাদির 

আলমাতর এবাং ৩৫০০ টি 

ওয়াল কযাতবদনট েরবরাহ। 

 তবদ্যালদয়র ভবন 

তনম বাে। 

 অতিতরক্ত নেেীকক্ষ 

তনম বাে।  

 ওয়াে ব্লক তনম বাে। 

 গভীর/অগভীর নলকূপ 

স্থাপন। 

 আেবাবপত্র েরবরাহ। 

 

 আইএমইতি, 

এমওতপএমই, 

এলতজইতি,  

তিতপএইচ্ই  এবাং 

তিতপই-র েদরজতমদন 

প বদবক্ষে । 

 এলতজইতি,তিতপএইচ্ই, 

তিতপই এবাং 

এমওতপএমই-র প্রেীি 

অগ্রগতি/েমাতি 

প্রতিদবেন।  

 তস্থতিেীল 
তনম বােোমগ্রীর 

মূে। 

 তনতব বঘ্ন তনম বাে 

কা বক্রম।  

ইনপুটিঃ   প্রদয়াজনীয় েম্পদের  এলতজইতি, তিতপএইচ্  েময়মদিা 
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 প্রদয়াজনীয় েম্পদের বরাদ্দ। 

 তনব বাতচি তবদ্যালদয়র 

িাতলকা। 

বরাদ্দ। 

 অনুদমাতেি স্কুদলর 

িাতলকা 

তিতপই এবাং 

এমওতপএমই প্রেীি 

প্রতিদবেন। 

প্রদয়াজনীয় অথ ব 

ছাড়। 

 েময়মদিা 
তবদ্যালদয়র 

িাতলকা 

অনুদমােন। 
 

১.১০ প্রকল্প নটকেইকরে পতরকল্পনা 

  

প্রকল্পটি নটকেইকরদের লদক্ষয নানাতবধ কা বক্রম গ্রহে করা েরকার। এর মদধ্য নেনীকক্ষ ও ওয়ােব্লক তনম বাে কাজেহ 

প্রকদল্পর  াবিীয় নভৌি ও েরবরাহ কাজ মতনটতরাং করার জন্য প্রধান তেক্ষক ও তবদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কতমটিদক েম্পৃক্ত 

করা। এর ফদল অতিতরক্ত নেতনকদক্ষর তনম বাে কাজ এবাং েরবরাহদ াগ্য মালামাদলর  কাাংতখি গুনগি মান োংরক্ষে 

করা েম্ভব হদব। প্রকল্প নেদষ প্রকদল্পর আওিায় তনতম বি  াবিীয় অবকাঠাদমা তনয়তমি রক্ষনাদবক্ষে করার জন্য রাজস্ব 

বাদজদট প বাি অথ ব বরাদদ্দর ব্ বস্থা রাখা। প্রকল্পটির েফল বাস্তবায়দনর মাধ্যদম তেক্ষাথীদের পড়াশুনা মান উন্নি হদব 

এবাং  প্রাথতমক তেক্ষায় SDG লক্ষমাত্রা (4) অজবন েম্ভব হদব। 
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তিিীয় অধ্যায় 

 

তনতবড় পতরবীক্ষে কাজ পতরচালন পদ্ধতি ও েময় তভতিক পতরকল্পনা 

 

২.১ তনতবড় পতরবীক্ষে কাদজর পটভূতম 

 

েফলভাদব প্রাথতমক তেক্ষায় MDG-র লক্ষমাত্রা অজবদনর ধারাবাতহকিায় বাাংলাদেে ২০৩১ োদলর মদধ্য প্রাথতমক 

তেক্ষায় SDG লক্ষযমাত্রা (েবার জন্য মানেম্মি প্রাথতমক তেক্ষা তনতিি করা) অজবদনর েকল প্রস্তুতি গ্রহন কদরদছ। 

নে লদক্ষয বিবমান েরকার প্রাথতমক তবদ্যালদয়র নভৌি অবকাঠাদমা উন্নয়নেহ স্বাস্থযেম্মি নেৌচাগার ও তনরাপে পাতন 

েরবরাহ তনতিদির মাধ্যদম তবদ্যালদয় তেশু বান্ধব পতরদবে তনতিি করার লদক্ষয ব্যাপক কম ব জ্ঞ হাদি তনদয়দছ এবাং 

“চাতহোতভতিক েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম প বায়) প্রকল্প”নাদম একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন কদরদছ। 

উক্ত প্রকদল্পর নময়ােকাল ২০১৬-২০২২ অথ ব বছর এবাং তজওতব খাদি বরাদদ্দর পতরমান ৯১২৩.৮৪ নকাটি টাকা। 

 

এ তবোল কা বক্রম েফলভাদব বাস্তবায়দনর লদক্ষয এর ব্যবস্থাপনায় সুোেন ও আতথ বক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠােহ কাদজর 

গুনগিমান এবাং েদব বাপতর প্রকদল্পর উদদ্দশ্যগুদলা কিটুকু বাস্তবাত ি হদে িা প বাদলাচনা ও প বদবক্ষে, প্রকদল্পর 

আওিায় োংগৃহীি/োংগৃহীিব্য তবতভন্ন পণ্য, কা ব ও নেবা ক্রদয়র (Procurement) নক্ষদত্র প্রচতলি আইন ও 

তবতধমালা, তপতপএ-২০০৬ ও তপতপআর-২০০৮ এর তনদে বেনা  থা থভাদব প্রতিপালন করা হদে তক না নে তবষদয় 

প বদবক্ষে  ও প বাদলাচনা এবাং প্রকল্পটির তনতবড় পতরবীক্ষে করার জন্য আদলাচয  েমীক্ষাটি হাদি ননওয়া হদয়দছ। 

  

এ লদক্ষয  থা থ প্রতক্রয়া অনুেরদনর মাধ্যদম আইএমইতি কর্তবক ‘‘ইন্টারন্যােনাল নেতনাং এযান্ড ম্যাদনজদমন্ট 

কনোদেন্টে” নক প্রকল্পটির তনতবড় পতরবীক্ষদের জন্য পরামে বক প্রতিষ্ঠান তহদেদব তনদয়াগ প্রোন করা হয়। 

 

২.২ তনতবড় পতরবীক্ষদের কা বপতরতধ (ToR) 

 

১. প্রকল্পের ১০০% এ াকা মিমিড় পমরিীিল্পণর আওিাভুত মহল্পসল্পি মিল্পিচিা করা; 

২. প্রকল্পের মিিরণ (পটভূমি, উল্পেশ্য, অনুল্পিােি/সংল্পিািল্পির অিস্থা, অথ যায়ল্পির মিষয় ইিযামে সক  প্রল্পর্াজয িথ্য) 

পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা; 

৩. প্রকল্পের অথ যিছরমিমিক কি য পমরকেিা, অথ যিছরমিমিক িরাে, ছাড় ও ব্যয় ও মিস্তামরি অঙ্গমিমিক িাস্তিায়ি 

(িাস্তি ও আমথ যক) অগ্রগমির িথ্য সংগ্রহ, সমন্নল্পিিি, মিল্পেষণ, সারণী/ল্প খমচল্পের িাধ্যল্পি উপস্থাপি ও পর্ যাল্প াচিা 

করা; 

৪. প্রকল্পের উল্পেশ্য অজযল্পির অিস্থা পর্ যাল্প াচিা  ও প্রকল্পের উল্পেশ্য ও  গ দেল্পির আল্প াল্পক output পর্ যাল্পয়র 

অজযি পর্ যাল্প াচিা  ও পর্ যল্পিিণ করা; 

৫. প্রকল্পের আওিায় সম্পামেি/চ িাি মিমিন্ন পণ্য, কার্ য ও দসিা সংগ্রল্পহর (Procurement) দিল্পে প্রচম ি 

সংগ্রহ আইি ও মিমিিা া (মপমপএ, মপমপআর, উন্নয়ি সহল্পর্াগীর গাইি াইি ইিযামে) এিং প্রকে েম   উমিমখি 

ক্রয় পমরকেিা প্রমিপা ি করা হল্পয়ল্পছ/হল্পে মক িা দস মিষল্পয় তু িামূ ক পল্পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা; 

৬. প্রকল্পের আওিায় সংগৃহীি/সংগৃহীিব্য পণ্য, কার্ য ও দসিা পমরচা িা এিং রিণাল্পিিল্পণর জন্য প্রল্পয়াজিীয় 

জিি সহ (দটকসই পমরকো) আনুষমঙ্গক মিষয় পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা;  

৭. প্রকল্পের আওিায় সংগৃহীি/সংগ্রল্পহর প্রমক্রয়ািীি মিমিন্ন পণ্য, কার্ য ও দসিা সংমেষ্ট ক্রয়চুমতল্পি মিি যামরি 

দেমসমিল্পকিি/BOQ/TOR, গুণগি িাি, পমরিাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজিীয় পমরিীিণ/র্াচাইল্পয়র িাধ্যল্পি সংগ্রহ 

করা হল্পয়ল্পছ/হল্পে মক িা দস মিষল্পয় পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা; 

৮. প্রকল্পের ঝুঁমক অথ যাৎ িাস্তিায়ি সম্পমকযি মিমিন্ন সিস্যা দর্িি অথ যায়ল্পি মি ম্ব, িাস্তিায়ল্পি পণ্য, কার্ য ও দসিা 

ক্রয়/সংগ্রল্পহর দিল্পে মি ম্ব, ব্যিস্থাপিায় অেিিা ও প্রকল্পের দিয়াে ও ব্যয় বৃমি ইিযামের কারণসহ অন্যান্য মেক 

মিল্পেষণ, পল্পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা; 

৯. প্রকে অনুল্পিােি সংল্পিািি (প্রল্পর্াজয দিল্পে) অথ য িরাে, অথ য ছাড়. মি  পমরল্পিাি ইিযামে মিষল্পয় িথ্য-উপাল্পির 

পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা; 

১০. প্রকল্পের আওিায় মিি যাণািীি/মিি যামচি সরকারী প্রাথমিক মিদ্যা য়সমূহ চামহোর/দর্ৌমতকিার মিমিল্পি মিি যাচি 

করা হল্পয়ল্পছ মকিা িা র্াচাই করা; 
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১১. মিিার িাি উন্নয়ল্পির িাধ্যল্পি সািামজক তিষম্য হ্রাস, মিিায় প্রল্পিিামিকার বৃমিকরণ এিং মিশু িান্ধি পমরল্পিি 

মিমিিকরণ  ল্পিয িাস্তিায়িািীি প্রকেটির র্থার্থ অগ্রগমি হল্পে মকিা িা র্াচাই করা; 

১২. প্রকল্পের আওিায় মিি যাণ ও পূিযকাজ এিং আসিািপেসহ অন্যান্য সক  অঙ্গসমূল্পহর িাস্তিায়ি কার্ যক্রি সিয়, 

গুণগিিাি ও ব্যল্পয়র মিল্পিচিায় র্থার্থ মকিা িা র্াচাই করা; 

১৩. প্রকল্পের আওিায় মিমি যি দিৌি অিকাঠাল্পিার গুণগি িাি র্াচাই এিং চামহোর দপ্রমিল্পি মিমি যি অিকাঠাল্পিার 

র্থার্থ ব্যিহার সংক্রান্ত িথ্যামে পর্ যাল্প াচিা করা; 

১৪. প্রকে সিামপ্তর পর মিমি যি/মিি যািািীি দিৌি অিকাঠাল্পিাসহ অন্যান্য সৃষ্ট সুমিিামে দটকসই (Sustainable) 

করার  ল্পিয িিািি প্রোি করা;  

১৫. প্রকল্পের উল্পেশ্য,  িয, প্রকল্পের কার্ যক্রি, িাস্তিায়ি পমরকেিা, প্রকে ব্যিস্থাপিা, ঝুঁমক, দিয়াে, ব্যয়, অজযি 

ইিযামে মিষয় মিল্পিচিা কল্পর একটি SWOT ANALYSIS করা; 

১৬. প্রকে সংমেষ্ট িমথপে পর্ যাল্প াচিা ও িাঠ পর্ যায় হল্পি প্রাপ্ত িল্পথ্যর মিল্পেষল্পণর আল্প াল্পক সামি যক পর্ যাল্প াচিা, 

পর্ যল্পিিণ ও প্রল্পয়াজিীয় সুপামরিসহ একটি প্রমিল্পিেি প্রণয়ি করল্পি ও জািীয় কি যিা ায় প্রমিল্পিেিটি উপস্থাপি 

করা। জািীয় কি যিা ায় প্রাপ্ত িিািি সমন্নল্পিি কল্পর চূড়ান্ত প্রমিল্পিেি প্রণয়ি করা; 

১৭. প্রকে ব্যিস্থাপিাাঃ প্রকে পমরচা ক মিল্পয়াগ, জিি  মিল্পয়াগ, প্রকে ব্যিস্থাপিা কমিটির সিা, প্রকে মিয়ামরং 

কমিটির সিা আল্পয়াজি, কি যপমরকেিা প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি, সিার ও প্রমিল্পিেল্পির মসিান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রগমির 

িথ্য দপ্রেরণ ইিযামে পর্ যাল্প াচিা ও পর্ যল্পিিণ করা; 

১৮.প্রকদল্পর লক্ষয তহোদব প্রকদল্পর কা বক্রম বাস্তবায়ন/অজবন করা হদে এবাং নমুনাভূক্ত অঞ্চলগুতলদি এর বিবমান কা বকরী 

অবস্থা তনরূপে করা; 

১৯. িিযিাি কার্ যিাল্পরর সিস্ত িমণ যি উল্পেশ্যল্পক আওিায় আিা এিং এ মূল্যায়ল্পির জন্য প্রকল্পের আওিািীি দজ াগুম ল্পক 

সামি যকিাল্পি মিল্পিচিায় দিওয়া; 

২০. প্রকল্পের সুমিিাল্পিাগী/দিকল্পহাল্ডারগল্পণর উপর জমরল্পপর িাধ্যল্পি প্রাপ্ত িিািল্পির মিল্পেষণ করা; 

২১. সিীিা দথল্পক প্রাপ্ত িল্পথ্যর মিমিল্পি সামি যক পর্ যাল্প াচিা এিং প্রাপ্ত ি ািল্প র মিমিল্পি সুমিমে যষ্ট সুপামরি প্রণয়ি 

করা; এিং 

 ২২. কর্তযপি কর্তযক মিি যামরি অন্যান্য মিষয়াি ী সম্পন্ন করা; 

 

২.৪ এলাকা তনব বাচন 

 

তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষাটি েঠিকভাদব েম্পন্ন করার লদক্ষয বাাংলাদেদের েব কয়টি তবভাগদক গুরুত্ব নেওয়া হদয়দছ। 

 াদি েকল এলাকাতভতিক (হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, চর অঞ্চল, েমিল অঞ্চল) েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালয় েমীক্ষার আওিাভূ বক্ত হয়।  

 

২.৫ েমীক্ষা পদ্ধতি (Methodology) ও নমুনার আকার (Sample Size) তনধ বারে 
 

২.৫.১ তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষার পদ্ধতি 

 

তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার েকল ধরদনর উিরোিার অাংেগ্রহেমূলক (Participatory Rural 

Appraisal) পদ্ধতি অনুেরে করা হদয়দছ। এ পদ্ধতিদি   প্রকল্প বাস্তবায়দনর বিবমান অবস্থা পতরবীক্ষে, েরকাতর 

প্রাথতমক তবদ্যালদয় চাতহোতভতিক নেতেকক্ষ তনম বাে, পানীয় জল ও স্যাতনদটেন সুতবধা সৃতি, নেতেকদক্ষ েরবরাহকৃি 

আেবাবপদত্রর বিবমান অবস্থা ও উপদ াতগিা, োমাতজক ববষম্য হ্রাে ও তেক্ষায় প্রদবোতধকার বৃতদ্ধকরদে প্রকদল্পর গুরুত্ব, 

েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় তেক্ষার মান উন্নিীকরদে ও তেশু বান্ধব পতরদবে তনতিিকরদে প্রকল্পটির গুরুত্ব ইিযাতে 

তবষদয় মাঠ প বায় নথদক িথ্য োংগ্রহ এবাং তবতভন্ন নেদকন্ডাতর নরকি ব/িকুদমন্ট প বাদলাচনার কাদজ োংতেি েকল মহলদক 

েম্পৃক্ত করা হদয়দছ। 

তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষাটি েম্পােদন আনুষ্ঠাতনক ও অনানুষ্ঠাতনক োক্ষাৎকার িথা প্রশ্নাবতলর মাধ্যদম িথ্য োংগ্রহ, 

নফাকাে গ্রুপ তিেকােন, প্রাথতমক ও নেদকন্ডারী িথ্য োংগ্রহ, তরদপাট ব প বাদলাচনা এবাং প্রকল্প এলাকা পতরেে বন ইিযাতে 

কা বক্রম পতরচালনা করা হদয়দছ। এছাড়া প্রকদল্পর আওিায় ক্রয় প্যাদকজ েমূদহর (মালামাল, তনম বাে কাজ ও নেবা েমূহ) 
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ক্রয় প্রতক্রয়া (েরপত্র আহবান, েরপত্র মূোয়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুদমােন, চুতক্তনামা েম্পােন প্রভৃতি) তবদ্যমান ক্রয় 

নীতিমালার আদলাদক করা হদয়দছ তকনা িা প ব াদলাচনা করা হদয়দছ 

 

২.৫.২ েমীক্ষা তিজাইন 

 

বিবমান েমীক্ষায় িথ্য োংগ্রদহর জন্য দ্যই ধরদনর িথ্য োংগ্রহ পদ্ধতি  থা গুেগি (Qualitative) পদ্ধতি ও 

োংযা াগি (Quantitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হদয়দছ  া তনদে উদেখ করা হদলা: 

 

ক) োংযা াগি (Quantitative) তবদেষে 

ক.১. েরােতর োক্ষাৎকার  

োংযা াগি িথ্য তবদেষে এর জন্য প্রকদল্পর আওিাভুক্ত েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষদকর তনকট হদি 

কাঠাদমাগি প্রশ্নাবতলর মাধ্যদম প্রকদল্পর কা বক্রম ও এর প্রভাব েম্পতকবি িথ্যাতে েরােতর োক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম োংগ্রহ 

করা হদয়দছ। 

 

২.৫.৩. নমুনা োংযা া (Sample Size) তনধ বারে 

 

দর্ৌমতক ও িস্তুমিষ্ঠিাল্পি সিীিার িমুিা সংখ্যা মিি যারণ করা হল্পয়ল্পছ। এ  ল্পিয প্রকে এ াকার জন্য প্রল্পর্াজয মিল্পে 

উল্পিমখি পমরসংখ্যাল্পির (Proportionate to Population Size (PPS) িমুিা সংগ্রহ পিমি 

(Daniel, ১৯৯৯1) অনুসরণ করা হল্পয়ল্পছ; কারণ এ িমু য াটি বৃহৎ আকাল্পরর পপুল্প িি হল্পি িমুিা সংখ্যা মিি যারণ 

করার জন্য উপল্পর্াগী: 

নমুনা োংযা া, 

PQZeN

NPQZ
n

22

2

)1( 
  

এখাদন, 

N=পপুদলেন োইজ (প্রকদল্পর প্রতিদবেন অনু ায়ী প্রকে-এর আওিাভুত ৫০০৪টি সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় আল্পছ  

িাই এখাল্পি পপুদলেন োইজ=৫০০৪ ধরা হদয়দছ।) 

Z= নরমাল ভযাতরদয়ট,  ার মান ৫% তেগতনতফদকন্ট নলদভল এবাং ৯৫% কনতফদিন্স ইন্টারদভদল ১.৯৬ 

p হদলা অনুতমি অনুপাি লক্ষযমাত্রা, প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল অনুমান করা ন দি পাদর ন , প্রকদল্পর আওিাভুক্ত 

প্রাথতমক তবদ্যালদয় ৫০% তেক্ষার মান উন্নি হদব। অথ বাৎ এদক্ষদত্র p = ০.৫০ 

q= ১-p = ১-০.৫০ = ০.৫০  

e= ভুদলর েীমাদরখা,  ার মান ৫% ধরা হদয়দছ. অথ বাৎ e = ০.০৫                                                

৫০০৪×০.৫০×০.৫০× (১.৯৬) ২ 

  n= 

   (৫০০৪ -১)× (০.০৫)২ + (১.৯৬)২ × ০.৫০×০.৫০ 

 

   ৪৮০৫.৮৫ 

n =     

   ১৩.৪৬ 

 

  n = ৩৫৭.০৫ 

 

সুিরাাং, পূে বাঙ্গ নমুনা োংযা ায় n =৩৫৭.০৫ টি প্রকদল্পর আওিাভুক্ত েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষক। 

প্রেি তনভু বলিার মাত্রা তবদবচনায় নরদখ উপতরউক্ত পতরোংযা াতনক েমীকরদের েমাধাদনর মাধ্যদম সুতবধাদভাগী 

উিরোিার নমুনা আকার ৪০০ টি তবদ্যালয় তনব বাতচি করা হদয়দছ।  

 

 

                                                           
1 Daniel, W.W. (1৯৯৯). Biostatistics: A Foundation for Analysis in Health Sciences. ৭th edn. New York, 

John Wiley & Sons 
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২.৫.৪ নমুনায়দনর তবন্যাে  

তনতবড় পতরবীক্ষে েম্পন্ন করার লদক্ষয প্রকদল্পর আওিাভূ বক্ত ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় মাতে িদজ র যানিম 

স্যাতম্পতলাং পদ্ধতি অনুেরে কদর তনব বাচন করা হয়। নমুনা তনধ বারদের প্রথম ধাদপ ৮টি তবভাগ নথদক বেব চয়নদর মাধ্যদম 

২৪ নজলা তনব বাচন করা হয় । ২য় ধাদপ, প্রতিটি নজলা নথদক বেব চয়নদর মাধ্যদম দ্যটি উপদজলা তনব বাচন করা হয় এবাং 

এভাদব ২৪টি নজলা নথদক ৪৮টি উপদজলা তনব বাচন করা হয়। উপদজলা তনব বাচদনর নক্ষদত্র বাাংলাদেদের তবতভন্ন অঞ্চদলর 

নভৌগতলক অবস্থান (ন মন: পাহাড়ী, েমিল, চর, হাওড় ইিযাতে) তবদবচনা করা হয়। তনব বাতচি উপদজলার প্রতিটি নথদক 

পুনরায় বেব চয়নদর মাধ্যদম ৭-৮টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় তনব বাচন করা হয়। েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় তনব বাচন 

করার নক্ষদত্র েহর ও গ্রাদমর স্কুদলর েঠিক আনুপাি অনুেরে করা হয়। ২৪ টি জদলার ৪৮টি উপদজলা নথদক েব বদমাট 

৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় তনব বাচন করা হয়।  

২.৫.৫ প্রকল্প আওিা নমুনা েরকাতর প্রাথমতক তবদ্যালদয়র োংযা া তনধ বারে 

নমুনা েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র োংযা া তবভাদগ েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র োংযা ার আনুপাতিক োংযা া িারা 

তনধ বারে করা হদয়দছ। তবভাদগর নমাট েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র োংযা া নথদক তনধ বাতরি নমুনা েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালদয়র োংযা াদক (৪০০টি) নমাট নজলার োংযা ার মধ্য আনুপাতিক হাদর তবিরে করা হদয়দছ। তবভাগ অনু ায়ী 

েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র োংযা াদক তনদমাক্ত সূত্র ব্যবহার কদর তবভাজন করা হদয়দছ- 

  For ১, ২ ……৮. 

Where  is the Population (total number of GPS by division) in the th 

division  is the sample size of th division and  is the total number of 

GPS in respective division.  

অিিঃপর তবভাগ অনু ায়ী নমুনা প্রাথতমক তবদ্যালদয়র োংযা াদক কাদজর অগ্রগতির তভতিদি আনুপাতিক হাদর তবভাজন 

করা হদয়দছ। কাদজর অগ্রগতির তভতিদি তবভাজন করার েময় েকল নমুনা োংযা ার িাদের কাদজর অগ্রগতির তভতিদি 

তবভাজন করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র ১০০%কাজ েম্পন্ন হদয়দছ, ৬০-৯৯% কাজ েম্পন্ন হদয়দছ, ৩০-৫৯% কাজ েম্পন্ন 

হদয়দছ এবাং ০-২৯% কাজ েম্পন্ন হদয়দছ এমন স্কুল গুদলাদক িাদের আনুপাতিক হাদর তবভাজন করা হদয়দছ।   

 

োরেী ২.১: তনতবড় পতরবীক্ষদের জন্য প্রকদল্পর আওিাভূ বক্ত েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় তনব বাচন 

তবভাগ নমুনা নজলা নমুনা উপদজলা েব বদমাট েরকাতর 

প্রাথতমক তবদ্যালয় 

েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র 

আনুপাতিক োংযা া 

বতরোল ৩ ৬ ৪৭৯ ৩৮ 

চট্টগ্রাম ৩ ৬ ৮১১ ৬৫ 

ঢাকা ৩ ৬ ১৩০৪ ১০৫ 

খুলনা ৩ ৬ ৫৭৭ ৪৬ 

ময়মনতোংহ ৩ ৬ ৩৫৭ ২৮ 

রাজোহী ৩ ৬ ৫৭৬ ৪৬ 

রাংপুর ৩ ৬ ৫২৬ ৪২ 

তেদলট ৩ ৬ ৩৭৪ ৩০ 

েব বদমাট ২৪ ৪৮ ৫০০৪ ৪০০ 

 

োরেী ২.২: অগ্রগতির তভতিদি তনতবড় পতরবীক্ষদের জন্য েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় তনব বাচন 

 

তবভাগ নমুনা 

নজলা 

নমুনা 

উপদজলা 

প্রকদল্পর কাজ 

১০০% েম্পন্ন 

হদয়দছ এমন 

েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর কাজ 

৬০-৯৯% 

েম্পন্ন হদয়দছ 

এমন েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর কাজ 

৩০-৫৯% 

েম্পন্ন হদয়দছ 

এমন েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর কাজ 

০-২৯% 

েম্পন্ন হদয়দছ 

এমন েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

েব বদমাট 

বতরোল ২ ৪ ২০ ১০ ৫ ৩ ৩৮ 

চট্টগ্রাম ৪ ৮ ৩০ ২০ ১০ ৫ ৬৫ 
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ঢাকা ৪ ৮ ৫০ ৩০ ২০ ৫ ১০৫ 

খুলনা ৩ ৬ ২২ ১২ ৮ ৪ ৪৬ 

ময়মনতোংহ ৩ ৬ ১২ ৬ ৬ ৪ ২৮ 

রাজোহী ৩ ৬ ২৫ ১২ ৬ ৩ ৪৬ 

রাংপুর ৩ ৬ ২৪ ৮ ৮ ২ ৪২ 

তেদলট ২ ৪ ১৫ ৭ ৬ ২ ৩০ 

েব বদমাট ২৪ ৪৮ ১৯৮ ১০৫ ৬৯ ২৮ ৪০০ 
 

ক, ২) গুেগি (Qualitative) তবদেষে 

 

তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষায় তনদমাক্ত উপাি োংগ্রহ করা হদয়দছ- 

নেদকন্ডাতর িকুদমন্ট প বাদলাচনা ও তবদেষে 

 নেদকন্ডাতর িকুদমন্ট নথদক প্রদয়াজনীয় িথ্য োংগ্রহ করা হদয়দছ । পরামে বক েল বাস্তবায়নকারী োংস্থা  থা DPE, 

LGED, DPHE, IMED এবাং অন্যান্য প্রতিষ্ঠাদনর এবাং তবতভন্ন কম বকিবার েহদ াতগিায় িথ্য োংগ্রহ কা ব 

েম্পােন কদরন। 

 পরামে বক প্রকদল্পর বাস্তব এবাং আতথ বক অজবন েমূহ প বাদলাচনা কদরদছন। বাস্তবাতয়ি প্রকদল্পর আতথ বক অগ্রগতি 

ন মনিঃ  

ক) বছর অনু ায়ী প্রকদল্পর তবতভন্ন অদঙ্গর মূল ও প্রকৃি খরদচর তুলনা করা হদয়দছ 

খ) অঙ্গ অনু ায়ী বাস্তবাতয়ি প্রকদল্পর ব্যয় প ব াদলাচনা করা হদয়দছ। 

গ) কা ব েম্পােন ব্যয় প বাদলাচনা করা হদয়দছ 

 মালামাল, তনম বাে োমগ্রী ও নেবা ক্রয় প্রতক্রয়া ও গুনগিমান প বাদলাচনা করা হদয়দছ 

 

নফাকাে গ্রুপ তিেকােন (FGD) : গুেগি তবদেষদের জন্য প্রকদল্পর আওিাভূ বক্ত েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় নমুনা 

তবদ্যালদয়র প্রতিটি ১টি কদর নমাট ২০০টি এফতজতি (FGD)  পতরচালনা করা হদয়দছ প্রদিযক FGD-নি ন্যযনিম ১০ 

জন তবতভন্ন নেতের তেক্ষাথী/তেক্ষক /অতভভাবক অাংেগ্রহে করদছদন। এফতজতিদি অাংেগ্রহেকারীদের কাছ নথদক 

এফতজতি গাইিলাইনে-এর মাধ্যদম প্রকদল্পর কম বকান্ড ও এর প্রভাব োংতেি তবতভন্ন িথ্য োংগ্রহ করা হদয়দছ এফতজতিদি 

উিরোিাদের ছতব অতিও ও তভতিও উভয়ভাদব ধারে করােহ েব বদমাট ২০০ টি FGD করার ফদল প্রায় ২০০০ জন 

অাংেগ্রহেকারী  মিামি েতয়দছদন । এফতজতিগুদলা এফতজতি গাইিলাইন (পতরতেি-২) অনুোদর পতরচাতলি করা হদয়দছ 

 

মুযা  ব্যতক্তবদগ বর োক্ষাৎকার (KII): 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর োদথ েম্পৃক্ত মুযা  ব্যতক্তবগ ব িথা প্রকল্প পতরচালক, তিতপই/এলতজইতি-নহি অতফদে প্রকল্প োংতেি 

ব্যতক্তবর্গ, উপদজলা প বাদয় োংতেি তেক্ষা কম বকিবা, উপদজলা ইতঞ্জতনয়ার, ঠিকাোর েমন্বদয় নমাট ৫০টি KII েম্পন্ন 

করা হদয়দছ KII পতরচালনা করার জন্য একটি KII checklist ব্যবহার করা হদয়দছ (পতরতেি-৩) ।  

 

 KII গুদলাদি অাংেগ্রহেকারীদের োক্ষাৎকার গ্রহেকাদল প্রকদল্পর পতরকল্পনা, উদদ্দশ্য অনুোদর বাস্তবায়ন, অজবন ও 

প্রধান প্রধান কম বকান্ডগুদলার বিবমান কা বকর অবস্থা; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন োংক্রান্ত খু ুঁটিনাটি তবষয়; প্রকদল্পর 

মালামাল ক্রয় প্রতক্রয়া ও আতথ বক ব্যয়; প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবাং প্রকল্পদর েবল (Strength), দ্যব বল 

(Weakness), সুদ াগ (Opportunity) ও ঝুঁতক (Threat) তবদেষে এবাং প্রকল্প উন্নয়দন সুপাতরেেহ 

খু ুঁটিনাটি তবষয়গুদলা প্রাধান্য নপদয়দছ। 

 

বাস্তব অবস্থা প বদবক্ষে:  

পরামে বক ও মাঠকমী তনতবড় পতরবীক্ষে েম্পন্ন করার লদক্ষয তনব বাতচি নমুনা েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র প্রতিটিদি 

প্রকল্প কা বক্রম ও বিবমান অবস্থা েরােতর পতরেে বন ও প বদবক্ষে কনরন । তিতপতপদি উদেতখি নকো ও বরাদ্দ 

তবদবচনায় নরদখ প্রকদল্পর প্রতিটি কা বক্রদমর কা বকাতরিা, উপদ াতগিা, ব্যবহারদ াগ্যিা, বিবমান কা বকর অবস্থার তচত্র 

েরােতর পতরেে বদনর মাধ্যদম তুদল আনা হদয়দছ ।  

 

SWOT তবদেষেিঃ  

উপকারদভাগীর কাছ নথদক েমীক্ষার প্রশ্নাবতলর মাধ্যদম এবাং এফতজতি ও নকআইআই এর মাধ্যদম প্রাি িনথ্যর তভতিদি 

প্রকদল্পর েবল (Strength), দ্যব বল (Weakness), সুদ াগ (Opportunity) ও ঝুঁতক (Threat) 

ইিযাতে প ব াদলাচনার মাধ্যদম SWOT তবদেষে করা হদয়দছ। 
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নকে িাতি:  

প্রকদল্পর তবতভন্ন কা বক্রম ন মন- েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় চাতহোতভতিক নেতেকক্ষ তনম বাে, পানীয় জল ও 

স্যাতনদটেন সুতবধা বাস্তবায়নদর ফদল েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় তেক্ষার মান উন্নিীকরদে ও তেশু বান্ধব পতরদবে 

তনতিিকরদের পাোপাতে োমাতজক ববষম্য হ্রাে ও তেক্ষায় প্রদবোতধকার বৃতদ্ধকরদে প্রকদল্পর গুরুদত্বর তেকগুদলা 

তবদবচনায় নরদখ ৮টি তবভাদগ েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র ৮ জন প্রধান তেক্ষদকর োদথ নমাট ৮টি নকে িাতি করা 

হদয়দছ। িাছাড়া ২৪টি নজলা নথদক ২৪টি প্যাদকদজর ক্রয় োংক্রান্ত িথ্যাতে (েরপত্র আহ্বান, মূূ্োয়ন, অনুদমােন, 

মালামাল েরবরাহ ও গ্রহন ইিযাতে) তপতপআর ২০০৮ এর আদলাদক প বাদলাচনা করা হদয়দছ (দচকতলি-৬)।   

 

েকল নিকদহাল্ডারদের উপতস্থতিদি মাঠ প বাদয় কম বোলা: 

প্রস্তাতবি কম বোলাটি Coronona Virus out break এর কারদে জনেমাদবদের উপর আদরাতপি 

তনদষধাজ্ঞার জন্য আদয়াজন করা েম্ভব হয় তন। 

োরেী-২.৩ নমুনা উিরোিার োংযা া এবাং ধরনের োরোংদক্ষপ 

কা বক্রম  অাংেগ্রহেকারী/ 

উিরোিা  

উিরোিার 

োংযা া  

উিরোিার ধরন 

ক. োংযা াগি েমীক্ষা 

ক-১.  

উপকারদভাগী 

েমীক্ষা: 

(প্রশ্নাবতল ব্যবহার 

কদর েরােতর 

োক্ষাৎকার) 

 

প্রধান তেক্ষক 

 

৪০০ 

প্রকদল্পর আওিাভূক্ত েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র 

প্রধান তেক্ষক  

খ. গুেগি েমীক্ষা 

 

খ-১: এফ তজ তি 

নমাট ২৪ টি এফতজতি 

প্রতিটি এফতজতি নি 

১০ জন অাংেগ্রহেকারী  

২৪০ 

 

 

প্রকদল্পর আওিাভূক্ত েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় 

তবতভন্ন নেতের তেক্ষাথী, অতভভাবক, তেক্ষক 

তবদ্যালয় কতমটির েভাপতি। 

 ১৭৬ টি ছাত্রছাত্রী গ্রুপ 

আদলাচনা 

১৭৬০ প্রকদল্পর আওিাভূক্ত নমুনা োংযা া হদি ১৭৬টি 

েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় তবতভন্ন নেতের 

তেক্ষাথী। 

খ-২:  

মুযা  ব্যতক্তবদগ বর 

োক্ষাৎকার 

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও 

ব্যবস্থাপনার োদথ 

েমৃ্পক্ত মুযা  কম বকিবা/ 

ব্যতক্তবগ ব 

৫০ 

 

প্রকল্প পতরচালক, োংতেি নজলা/উপদজলা প বাদয় 

োংতেি প্রদকৌেলী, উপদজলা তেক্ষা কম বকিবা, 

ঠিকাোর, এেএমতের েভাপতি/েেস্য, ইউতপ 

নচয়ারম্যান/েেস্য এবাং পতরকল্পনা কতমেন ও 

আইএমইতি-এর প্রকল্প োংতেি ব্যতক্তবগ ব 

খ-৪: বাস্তব অবস্থা 

প বদবক্ষে 

প্রকল্প োংতেি কম বকিবা 

এবাং েমীক্ষা েল 

১০% 

প্রকদল্পর   

আওিাভূক্ত 

তবদ্যালয় 

তিতপতপদি উদেতখি নকো ও বরাদ্দ তবদবচনায় 

নরদখ প্রকদল্পর প্রতিটি কা বক্রদমর কা বকাতরিা, 

উপদ াতগিা, ব্যবহারদ াগ্যিা, বিবমান কা বকর 

অবস্থার তচত্র (দচকতলি অনুোদর) েরােতর 

পতরেে বদনর মাধ্যদম তুদল আনা হদয় 
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২.৫.৬ েমীক্ষা কাদজ ব্যবহৃি তনদে বেক/সূচকেমূহ: 

তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষা কাদজর উদদ্দশ্য অজবদনর জন্য ব্যবহৃি সূচক বা তনদে বেক েমূহ: 

োরেী-২.৪ তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষা কাদজ ব্যবহৃি তনদে বেক/সূচক  

নেেীতবন্যাে তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষার তনদে বেক (Indicator) 

নিদমাগ্রাতফক 

ববতেিযেমূহ 

প্রাথতমক তবদ্যালদয়র নাম, উিরোিার নাম, পেবী, প্রাথতমক তবদ্যালদয়র ধরে, অবস্থান, 

ঠিকানা, তবদ্যালয় তনম বাদের িাতরখ, ছাত্র ভতিব ও েপ আউদটর হার  

তনম বাে কাদজর গুরুত্ব 

(তনম বাে োমগ্রী ও 

তনম বাে) 

প্রকদল্পর আওিায় তনতম বি নেতেকদক্ষর োংযা া, নতুন তনতম বি নেতেকক্ষগুদলার কা বকর অবস্থা, 

কাদজর গুনগি মান, তনম বাে োমগ্রীর গুনগি মান, প্রকদল্পর আওিায় গৃহীি নচয়ার, নটতবল, 

আলমাতর োংযা া ও িাদের গুনগি মান, তনরাপে পাতন ও স্যাতনদটেন সুতবধার মান, উঁচু ও তনচু 

নবতঞ্চর োংযা া ও গুনগিমান     

ভতিব ও েপ আউট ও 

উিীদনর োংযা া  

েপ আউদটর ধারাবাতহকিা, নেষ ৫ বছদরর ভতিবর নরতজষ্ট্রার, েপ আউট নরট, অতিতরক্ত 

নেতেকক্ষ তনম বাদের ফদল সৃি সুতবধা, নেতেকক্ষ তনম বাদের ফদল অতিতরক্ত ছাত্র ভতিব, উপতস্থতি, 

ঝদড় পড়ার োংযা া হ্রাে ও পাদের হার বৃতদ্ধ ইিযাতে 

স্বাস্থয ও তেক্ষা 

পতরদবে  

তনরাপে পাতনর েহজলভযিা, নেৌচাগার সুতবধা, নেতেকদক্ষর পতরদবে ও প বাি বোর সুতবধা 

 

প্রকদল্পর েবল ও 

দ্যব বল তেকেমূহ, সৃি 

েদ াগ ও ঝুঁতক  

প্রকদল্পর েবল তেকেমূহ তচতিি করা; 

প্রকদল্পর দ্যব বল তেকেমূহ তচতিি করা; 

প্রকদল্পর কারদে তক ধরদনর সুদ াগ সৃতি হদে বা হদি পাদর; 

প্রকদল্পর ঝুঁতকপূে ব তেকেমূহ; 

 

সুপাতরেমালা  
প্রকদল্পর প্রভাব উন্নয়দন সুতনতে বি মিামি; 

প্রকদল্পর েবদচদয় ভাল তেকগুদলা অন্যান্য প্রকদল্পর নক্ষদত্র অনুেরে করার সুপাতরে প্রোন। 

 

ঘ. িথ্য োংগ্রহ ও তবদেষে পদ্ধতি 

প্রশ্নাবতলর মাঠ প বাদয় পরীক্ষা 

 

প্রশ্নাবতলর গঠন ও তনভু বলিা, োক্ষাৎকার গ্রহদের েময় তনধ বারে ও মাঠ প বাদয় িথ্য োংগ্রদহ প বাি উপাি আদছ তকনা িা 

জানার জন্য প্রেীি প্রশ্নাবতল িথ্য োংগ্রহকারীদের িারা  াচাই পূব বক আইএমইতি এর েহায়িায় প্রশ্নাবতলদি প্রদয়াজনীয় 

োংদোধতন এদন প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হদয়দছ। 

িথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতক্রয়াকরে এবাং তবদেষে:  

গুেগি ফলাফল ও েঠিক তবদেষদের জন্য পূরেকৃি প্রশ্নাবতল খেড়া উপাি তহদেদব তবদবচনা কদর িাটা প্রতক্রয়াকরেদর 

জন্য তনদমর কা বক্রমগুদলা গ্রহে করা হদয়দছ। 

প্রশ্নাবতল েম্পােনা ও নকাতিাং: প্রতিটি প্রশ্নাবতল কতম্পউটাদর এতি করার পূদব বই েম্পােনা ও পরামে বদকর েরােতর 

িত্ত্বাবধাদন নকাতিাং করা হদয়দছ। 

কতম্পউটাদর িাটা এতি: েম্পাতেি ও নকাতিাং িথ্য প্রশ্নাবতল অনু ায়ী িাটা এতি অপাদরটদরর মাধ্যদম কতম্পউটাদরর 

তনতে বি েফটওয়যাদর এতি করা হদয়দছ। SPSS /MS-Access/ MS Excel নামক কতম্পউটার প্যাদকদজ 

িাটা প্রতক্রয়াকরদের জন্য ব্যবহার করা হদয়দছ। 
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িথ্য তবদেষে (Data Analysis): মাঠপ বায় নথদক োংগৃহীি উপাি োমতিক তবদেষদের মাধ্যদম খেড়া চুড়ান্ত 

প্রতিদবেন প্রস্তুি করা হদয়দছ । এ কাদজ SPSS/MS Access কতম্পউটার নপ্রাগ্রাম ব্যবহার করা হদয়দছ । 

প্রাথতমক উপাি নটতবল েমস্ত প্রধান সূচদকর জন্য বিতর করা হদয়দছ ও নেদকন্ডারী তবদেষদের িথ্য এবাং প্রাথতমক 

তবদেষদের উপাদির োদথ তুলনাপূব বক তবস্তাতরি নটতবল, বে বনা ও তবদেষে করা হদয়দছ । প্রকদল্পর কা বক্রম তেক্ষাথী 

বান্ধব এবাং মানেম্মি তেক্ষার পতরদবে উন্নয়দন েহায়ক তকনা নে েম্পদকব চুড়ান্ত প্রতিদবেদন উদেখ করা হদয়দছ । িথ্য 

োংগদহ এিেোংক্রান্ত অনুসৃি নকৌেল সুতনতে বিভাদব উদেখ করা হদয়দছ। প্রকল্প এলাকাতভতিক উপাি তবদেষে: প্রকল্পভুক্ত 

এলাকার উপািগুদলা আলাোভাদব এলাকাভতিতক তবদেষে করা হদয়দছ । 

 

িদথ্যর গুেগি মান তনয়ন্ত্রে নকৌেল 

 

 

 

তপ্রপাদরেন নিজ 

 ToR অনুোদর তবদেষজ্ঞ েল গঠন;  

 তনতবড় পতরবীক্ষদের লদক্ষয েঠিক োদভব পদ্ধতি প্রেয়ন;  

 িথ্য োংগ্রহ প্রশ্নমালা প্রেয়ন; োক্ষাৎকার প্রশ্নমালা, KII, FGD Format, 

গাইি লাইন ইিযাতে;  

 িথ্য োংগ্রহকারীদের জন্য মান েম্পন্ন প্রতেক্ষে; 

 োংতেি কর্তবপদক্ষর েদঙ্গ আদলাচনা োদপদক্ষ প্রশ্নমালা তপ্র-নটতিাং ও চূড়ান্তকরে। 

 

 

 

ইমতেদমদন্টেন 

নিজ 

 পতরকল্পনা ও েময়েীমা অনু ায়ী মাঠ প বাদয় প্রদয়াজনীয় িথ্য োংগ্রহ; 

 পরামে বক টীম কর্তবক মাঠ পতরেে বন;  

 পরামে বক কর্তবক িথ্য োংগ্রদহর কা বক্রদমর মতনটতরাং;  

 পরামে বক কর্তবক মাঠ প বায় কা বক্রদমর িত্ত্বাবধায়ন; 

 তপতি, মাঠপ বায় কম বকিবা ও োংতেি নিকদহাল্ডারদের োদথ তনতবড় প বাদলাচনা েভা; 

 িথ্য োংগ্রহ কা বক্রদমর নচতকাং এবাং ক্রে নচতকাং; 

 
 

িকুদমদন্টেন নিজ 

 োংগৃহীি িদথ্যর ৫% নচক করা হদয়দছ;  

 লতজকযাল কনতেেদটন্সী নচতকাং নটকতনক ব্যবহার করা হদয়দছ;  

 SWOT তবদেষে করা হদয়দছ;  

 চূড়ান্ত প্রতিদবেদনর গুেগি মান েমুন্নি রাখা হদয়দছ 

প্রতিদবেন প্রেয়ন োংক্রান্ত েময়াবদ্ধ পতরকল্পনা: 

প্রতিদবেন বিতরদি মান েম্পন্ন ফরম্যাট (তবন্যাে) ব্যবহার করা হদয়দছ  াদি েমীক্ষার েমস্ত ফলাফল েহদজই প্রকদল্পর 

বিবমান সূচক কদিাল সূচদকর োদথ তুলনা করা  ায়। পরামে বক প্রতিদবেন বিতরর তবতভন্ন প বাদয় কাদজর অগ্রগতি ও 

ফলাফল োংতেি কর্তবপক্ষদক অবতহি কদরদছন। 

 

তনতবড় পতরবীক্ষে কা বক্রদমর েময়তভতিক কম বপতরকল্পনা ছক 
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Z_¨vbymÜvb Ges 
ch©v‡jvPbv 

    
 

    
   

    
  

  
   

    

cÖkœgvjv cÖYqb      
 

    
   

    
   

       

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖ¯‘wZ                                  

ch©vq-2: 
Rwic 
cwiPvjbv 
ch©vq 

 cÖkœgvjv চূড়ান্তকরণ                                  

 Z_¨msMÖnKvix wb‡qvM   
 

      
   

    
  

         

 mycvifvBRvi I Z_¨  
msMÖnKvwi‡`i প্রমিিণ 

  
  

    
   

    
  

  
   

    

 িাস্তি মিরীিা   
  

    
   

    
  

         

 Rwi‡ci c~‡e© wcÖ‡Uwós  
Kiv 

  
  

    
   

    
  

  
   

    

DcvË msMÖ‡ni Rb¨ Lvbv 
Rwic 

  
  

        
 

    
  

  
   

    

Rwic Kvh©µg Z`viwK 
Kiv 
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ch©vq Kvh©µg 
জানু ২০২০ দিব্রু ২০২০ িাচ য ২০২০ এমপ্র  ২০২০ দি ২০২০ 

১৪-৩১ ১-২৯ ১-৩১ ১-৩০ ১-২০ 

GdwRwW cwiPvjbv 
             

   
  

†KAvBAvB   
  

        
 

    
  

         

†Km ÷¨vwW   
  

        
 

    
  

         

¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjv 
cwiPvjbv Kiv              

   
  

WvUv Gw›Uª ‡cÖvMÖvg 
cÖ¯‘ZKiY              

   
  

WvUv †PwKs, GwWwUs Ges 
†KvwWs 

                          
   

    

ch©vq-3: 
mgvß ch©vq  

WvUv Gw›Uª, †PwKs, মিল্পেষণ 

Ges AvDUcyU †Uwej 
cÖ¯‘ZKiY 

                          
   

    

1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z 
Ges `vwLj 

  
  

    
 

        
  

  
   

    

†UKwbK¨vj KwgwUi 
ch©v‡jvPbv mfvq 1g Lmov 
cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb 

             

   

  

†UKwbK¨vj KwgwUi 
mycvwikgvjv ms‡kvabc~e©K 
2q Lmov cÖwZ‡e`b `vwLj 

             

   

  

w÷qvwis KwgwUi mfvq 2q 
Lmov cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb              

   
  

w÷qvwis KwgwUi mfvi 
mycvwi‡ki Av‡jv‡K 2q 
Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab 
Ges `vwLj 

             

   

  

RvZxq Kg©kvjvq Lmov 
cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb              

   
  

চূড়ান্ত Lmov cÖwZ‡e`‡bi 

Ici gZvgZ MÖnY Ges 
ms‡hvRb 

             

   

  

Lmov cÖwZ‡e`b চূড়ান্তকরণ   
  

    
   

      
 

         

চূড়ান্ত cÖwZ‡e`b `vwLj   
  

    
   

    
 

           

40 Kwc evsjv Ges 20 
Kwc Bs‡iwR cÖwZ‡e`b 
`vwLj 
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র্তিীয় অধ্যায় 

 

ফলাফল প বাদলাচনা 

 

৩.১ প্রকদল্পর অগ্রগতি 

৩.১.১ প্রকদল্পর অথ ববছরতভতিক কম বপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

প্রাি িথ্য প বাদলাচনা ও প্রকল্প পতরচালদকর োদথ আদলাচনায় নেখা  ায়, ২০১৮-১৯ অথ ব বছদর োংদোতধি এতিতপ 

বরাদ্দ তছল ১২৮১ নকাটি ৮২ লক্ষ টাকা এবাং উক্ত অথ ব বছদরর জুন-জুলাই প বন্ত ব্যয় হদয়তছল ১২৭৪ নকাটি ৮৭ লক্ষ ৭ 

হাজার টাকা মাত্র। অনুরূপভাদব, ২০১৯-২০ অথ ব বছদর প্রকদল্পর অনুকূদল এতিতপ বরাদ্দ ১৪৩৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবাং 

উক্ত অথ ব বছদর ৪থ ব তকতস্তর মাধ্যদম নমাট ছাড়কৃি অদথ বর পতরমান ১৪৩৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা টাকা। ২০১৯-২০ অথ ব 

বছদরর এতপ্রল/২০২০ প্রকল্পটির আতথ বক অগ্রগতি হদে ৭১.০৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৭৬.০৭%। এতপ্রল ২০২০ 

প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি হদে ৩১.২৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৩৮.৯৩% । এ প বন্ত নমাট ৪টি তিয়াতরাং 

কতমটির েভার মাধ্যদম ভবন ও ওয়ােব্লক তনম বাদের জন্য নমাট অনুদমাতেি তবদ্যালদয়র োংযা া ৮৩৮৮ টি এবাং ৭২৩২ টি 

তবদ্যালদয় নমাট ৩৩৪২৬টি নেেীকনক্ষর তনম বে কাজ বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ ।    

 

৩.১.২. অথ ববছরতভতিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় 

 

েব বদেষ অগ্রগতি প্রতিদবেন প বাদলাচনায় প্রতিয়মান হয় ন , ২০১৬-১৭ অথ ব বছদর নমাট বরাদ্দ তনধ বারে করা হয় 

২০০০.০০ লক্ষ টাকা  া নমাট বরাদদ্দর ০.২২%। তনধ বাতরি বরাদদ্দর অনুকূদল নমাট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা 

হদয়দছ,  া বরাদ্দকৃি অদথ বর ২০% এবাং উক্ত অথ ব বছদর নমাট ব্যয় হয় ১৭২.১১ লক্ষ টাকা এবাং অব্যতয়ি অথ ব তছল নমাট 

২২৭.৮৯ লক্ষ টাকা। 

অনুরূপভাদব ২০১৭-১৮ অথ ব বছদর নমাট বরাদ্দ তনধ বারে করা হদয়তছল ৪৪৯৬২.৫০ লক্ষ টাকা  া নমাট বরাদদ্দর 

৩.৭৮%। উক্ত অথ ব বছদরর তনধ বাতরি বরাদদ্দর অনুকূদল ৩৪৫২৭.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হদয়তছল,  া উক্ত বছদর 

বরাদ্দকৃি অদথ বর ৭৬.৭৯% এবাং ছাড়কৃি টাকার অনুকূদল ব্যয় হদয়তছল ২৩৩৪৫.৮৪ লক্ষ টাকা,  া ছাড়কৃি অদথ বর 

৬৭.৬১%। ২০১৮-১৯ অথ ব বছদর নমাট বরাদ্দ তনধ বারে করা হদয়তছল ১২৮১৮২.০০ লক্ষ টাকা  া নমাট বরাদদ্দর 

১৪.০৫%। উক্ত অথ ব বছদরর তনধ বাতরি বরাদদ্দর অনুকূদল ১১২৫০০.৯২ লক্ষ টাকা ছাড় করা হদয়তছল,  া উক্ত বছদর 

বরাদ্দকৃি অদথ বর ৮৭.৭৭% এবাং ছাড়কৃি টাকার অনুকূদল ব্যয় হদয়তছল ৯৭০২৮.৫৬ লক্ষ টাকা,  া ছাড়কৃি অদথ বর 

৮৬.২৫% এবাং অব্যতয়ি অথ ব তছল নমাট ১৫৪৭২.৩৬ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অথ ব বছদর নমাট বরাদ্দ ১৪৩৬৭৭.০০ লক্ষ 

টাকা  া নমাট বরাদদ্দর ১৫.৭৪%। উক্ত অথ ব বছদরর ১৪৩৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হদয়দছ,  া উক্ত বছদর বরাদ্দকৃি 

অদথ বর ১০০% এবাং ব্যয় হদয়দছ ১৩৮৯৬৫.০৫ লক্ষ টাকা,  া ছাড়কৃি অদথ বর ৯৬.৭২% টাকা। সুিরাাং প্রকদল্পর 

তনধ বাতরি ব্যয় ৯১২৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকার অনুকূদল এখন প বন্ত নমাট অথ ব ছাড় করা হদয়দছ ৩০১৫৪০.৪২ লক্ষ টাকা  া 

নমাট বরাদদ্দর ৩৩.০৫% এবাং ছাড়কৃি অদথ বর তবপরীদি এপ বন্ত নমাট ব্যয় হদয়দছ ২৫৯৫১১.৫৬ লক্ষ টাকা  া নমাট 

বরাদদ্দর ২৮.৪৪%।  

 

োরেী ৩.১: অথ য িছর মিমিক মিমপমপর সংস্থাি, িরাে, অথ যছাড় ও িাস্তিায়ি অিস্থা 

   (লক্ষ টাকায়) 

অথ য িছর মিমপমপ অনুর্ায়ী 

সংস্থাি 

এমিমপ িরাে অথ য ছাড় 

 

প্রকৃি ব্যয় 

 

অব্যতয়ি অর্থ 

২০১৬-১৭ ৯৬৩১.৭৭ ২০০০.০০ ৪০০.০০ ১৭২.১১ ২২৭.৮৯ 

২০১৭-১৮ ১৩৪৪৯৫.৩২ ৩৪৫২৭.০০ ৪৪৯৬২.৫০ ২৩৩৪৫.৮৪ ২১৬১৬.৬৬ 

২০১৮-১৯ ১৭৪০০০.৩০ ১২৮১৮২.০০ ১১২৫০০.৯২ ৯৭০২৮.৫৬ ১৫৪৭২.৩৬ 

২০১৯-২০ ১৮৩০৭৭.৯৫ ১৪৩৬৭৭.০০ ১৪৩৬৭৭.০০ ১৩৮৯৬৫.০৫ ৪৭১১.৯৫ 

২০২০-২১ ১৮২৩১২.৫৮   - - -  

২০২১-২২ ১৩৬৮২২.৫৮ - - -  

২০২২-২৩ ৯২০৪৪.৪৭ - - -  

দিাট  ৯১২৩৮৪.৯৮ ৩০৮৩৮৬. ৩০১৫৪০.৪২ ২৫৯৫১১.৫৬ ৪২০২৮.৮৬ 
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৩.১.৩. প্রধান প্রধান কা বক্রদমর অগ্রগতি 

 

“চামহোমিমিক সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়)” েীষক প্রকদল্পর আওিায় প্রধান প্রধান 

কা বক্রমেমূদহর মদধ্য তছল ৪০,০০০ টি অতিতরক্ত নেতেকক্ষ তনম বাে, ৪০,০০০ টি কদক্ষ তেক্ষক/দেতেকদক্ষর জন্য 

ফাতন বচার েরবরাহ, ২৪০০ টি তবদ্যালদয় গ্রাউন্ড নরইতজাং, ২৪০০ টি তবদ্যালদয়র তভতি েতক্তোলীকরে, ২৪০০ টি 

তবদ্যালদয়র নমকতেফ্ট এযাদরঞ্জদমট, ৮০০টি তবদ্যালদয়র বাউন্ডারী ওয়াল ও নগইট, ৩০০০টি তবদ্যালদয়র তেশুদের নে 

কন বার, ১৬০০টি তবদ্যালদয়র ওভারদহি তবদ্যযৎ লাইন ও োংদ াগ, ৮০০০টি ওয়ােব্লক তনম বাে, ৮০০০টি তিপ টিউবওদয়ল 

স্থাপন, ৮০০০টি তবদ্যালদয়র মাটি পরীক্ষা, ১৬০০টি নোলার ইদলতিক প্যাদনল, ৮০০টি তবদ্যালয় ভূতম অতধগ্রহে/ভূতম 

ক্রয় ইিযাতে কা বক্রম। তনদে প্রধান প্রধান কা বক্রদমর অগ্রগতির তবষদয় আদলাচনা করা হদলা: 

প্রকল্প পতরচালক এবাং প্রকল্প অতফে নথদক প্রাি িথ্য প বাদলাচনায় প্রিীয়মান হয়, এতপ্রল-২০২০ প বন্ত প্রকদল্পর প্রায় 

প্রতিটি কা বক্রমই আোনুরূপ অগ্রগতি হদয়দছ। 

 

স্থানীয় েরকার প্রদকৌেল অতধেির (খএঊউ) কর্তবক তবদ্যালদয়র নেতে কক্ষ তনম বাে:- 

ক্রতমক োংযা া কাদজর তববরে তবদ্যালদয়র োংযা া নেতে কদক্ষর োংযা া 

ক. েরপত্র আহ্বান ৬৮৭৪ টি তবদ্যালয় ৩০০৩০ টি নেতেকক্ষ 

খ. কা বাদেে প্রোন ৫৯৪১ টি তবদ্যালয় ২৫৯৮৩ টি নেতেকক্ষ 

গ. েযান তিজাইন ও প্রাক্কলন চলমান ২৩৬ টি তবদ্যালয় - 

ঘ. এ প বন্ত েমাি (১০০%) ২০৬২ টি তবদ্যালয় ৮৬৯৭ টি নেতেকক্ষ 

ঙ. এ প বন্ত েমাি (৬০%-৯৯%) ১৫০৮ টি তবদ্যালয় ৬৮৫২ টি নেতেকক্ষ 

চ. এ প বন্ত েমাি (৩০%-৫৯%) ৬৬১ টি তবদ্যালয় - 

ছ. এ প বন্ত েমাি (০%-২৯%) ১৭১০ টি তবদ্যালয় - 

জ. ২০১৯-২০ অথ ব বছদর নভৌি/বাস্তব অগ্রগতি ৮৮% - 

ঝ. প্রতিদবেনকাল প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি ৩৮.৯৩% - 

জনস্বাস্থয প্রদকৌেল অতধেির (উচঐঊ) কর্তবক ওয়াে ব্লক তনম বাে:- 

ক্রতমক োংযা া কাদজর তববরে তবদ্যালদয়র োংযা া নেতে কদক্ষর োংযা া 

ক. প্রাক্কলন অনুদমােন ৩৫০০ টি - 

খ. েরপত্র আহ্বান ৩২০০ টি - 

গ. চুতক্ত েম্পােন ৩১০০ টি - 

ঘ. কাজ চলমান ১৭৫০ টি - 

ঙ. কাজ েমাি ১০৫০ টি তবদ্যালয়  ২১০০ টি ইউতনট 

জনস্বাস্থয প্রদকৌেল অতধেির (DPHE) কর্তবক ওয়াে নলকূপ স্থাপন:- 

ক. প্রাক্কলন অনুদমােন ২০৫০ টি - 

খ. েরপত্র আহ্বান ১৯৫০ টি - 

গ. চুতক্ত েম্পােন ১৮৬০ টি - 

ঘ. কাজ চলমান ৬৮০ টি - 

ঙ. কাজ েমাি ১২০৫ টি - 

চ. ২০১৯-২০ অথ ব বছদর নভৌি অগ্রগতি ৫২.৫০% - 

ছ. ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি ২০.৪৬% - 
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৩.১.৪. োতব বক এবাং তবস্তাতরি অঙ্গতভতিক (বাস্তব ও আতথ বক) অগ্রগতি 

অগ্রগতি তবদেষে: প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ নথদক বাস্তবায়ন করার জন্য েময় তনধ বাতরি থাকদলও ২২ তিদেম্বর ২০১৬ 

িাতরখ একদনক কর্তবক অনুদমােন লাভ কদর এবাং ১৯ মাচ ব ২০১৭ িাতরখ প্রকল্পটির প্রোেতনক অনুদমােন আদেে জারী 

করা হয়। প্রকৃিপদক্ষ, নয়মাে তবলদম্ব প্রকল্পটির কা বক্রম শুরু হয়। অগ্রগতি প্রতিদবেন এতপ্রল-২০২০ প বাদলাচনায় নেখা 

 ায়, জুন,২০১৯ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি ১৯.৪০% এবাং বাস্তব অগ্রগতি ২৪%। ২০১৯-২০২০ অথ ব-বছদর 

প্রকল্পটির আতথ বক অগ্রগতি হদে ৭১.০৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৭৬.০৭%। এতপ্রল-২০২০ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক 

অগ্রগতি হদে ৩১.২৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৩৮.৯৩% । 

 

োরেী ৩.২: অঙ্গতভতিক বাস্তব ও আতথ বক লক্ষযমাত্রার অগ্রগতি প বাদলাচনা (এতপ্রল,২০২০ প বন্ত) 

আতথ বক অগ্রগতিিঃ 

         

অাংদগর নাম 

তিতপতপ 

ব্যয় 

(এলতজ

ইতি 

অাংে) 

জুন,২০

১৯ 

প বন্ত 

ক্রমপু

তঞ্জি 

ব্যয় 

২০১৯-২০২০ অথ ব বছর মাঠ 

প বাদয় 

ক্রমপু

তঞ্জি 

ব্যয় 

কা বাদে

ে মূে এতিতপ 

বরাদ্দ 

আরএ

তিতপ 

বরাদ্দ 

তপতি 

অতফে 

হদি 

বরাদ্দ 

প্রতিদবে

নকাল 

প বন্ত  

অথ ব ছাড় 

মাঠ 

প বাদয় 

ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

রাজস্ব ব্যয়:                   

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন, 

মতনটতরাং 

েফটওয়যার 

           

৩৫০.০

০  

                 

-    

          

১০০.০

০  

          

১০০.০

০  

            

১০০.০০  

             

২০.২২  

           

২০.২২  

            

২০.২২    

২। োদভ ব অব স্কুল-

তজআইএে-

এমআইএে 

         

২,৪২০.

০০  

          

৭৪৮.০

০  

         

৩৬৪.০

০  

          

৩৩১.২

০  

           

৩৩১.২

০  

              

৬৪.০২  

           

৬৪.০২  

          

৮১২.০

২  

        

১,৫৬৪.

২ 

নমাট: রাজস্ব 

         

২,৭৭০.

০০  

          

৭৪৮.০

০  

          

৪৬৪.০

০  

           

৪৩১.২

০  

            

৪৩১.২০  

              

৮৪.২৪  

           

৮৪.২৪  

          

৮৩২.২

৪  

        

১,৫৬৪.

২ 

মূলধন ব্যয়                   

৩। অন্যান্য ভবন ও 

অবকাঠাদমা                   

ক) চাতহো তভতিক 

কক্ষ োংযা া 

    

৬০৬,৪

০০.০০  

   

১৩৪,৭

২৫.২২  

    

৭৮,৩৭

৮.০০  

   

১১৬,৮

৩৪.০০  

     

১১৬,৮

৩৪.০০  

     

১১৪,১৯

৮.৯০  

    

৮৪,১৯

৮.৯০  

   

২১৮,৯

২৪.১২  

    

৪২১,৫৮

৪.৪৮  

খ) তবদ্যালয় গ্রাইন্ড 

নরতজাং 

৮,৮৮০.

০      -        -              

গ) তভতি 

মজবিীকরে 

   

৩১,২০০

.   

                 

-    

                  

-              

ঘ) নমইক তেফট 

এদরঞ্জদমন্ট 

        

৩,৬০০.

০   

                 

-    

                  

-              

ঙ) বাউন্ডারী ওয়াল 

তনম বাে 

       

১২,২০০

.০   

                 

-    

                  

-              

চ) তচলদেন্স নে-

গ্রাউন্ড 

        

৬,৯০০.

০   

                 

-    

                  

-              
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ছ) ওভারদহি 

ববদ্যযতিক োংদ াগ 

         

২,৪০০.

০০    

                 

-    

                  

-              

৪। মাটি পরীক্ষা         

২,৮০০.

০ 

      

১,৬৬৯

.৯৪  

      

১,০০০.

০০  

          

৫০০.০

০  

           

৫০০.০০  

             

৬০.৩৮  

          

৬০.৩

৮  

       

১,৭৩০.

৩২  

       

২,৩৪৬.

৩০  

৫। নোলার প্যাদনল         

৯,৬০০.

০০  

                 

-    

         

৩০০.০

০  

          

৩০০.০

০  

                   

-    

                   

-    

                

-    

                 

-    

                  

-    

৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন 

ব্যয় (এলতজইতি) ১৩,৬৪০

.৩১  

২,৭০১.

৩০  

      

১,৬০০.

০০  

      

২,৩০০.

০০  

        

২,৩০০.

০০  

        

১,২০০.

০০  

      

১,২০০.

০০  

      

৩,৯০১.

৩০  

       

৮,৪৭৮.

৬২  

৭। তফতজকযাল 

কতন্টদজতন্স 

        

৬,৮১১.

৮০  

                 

-    

                 

-    

                  

-    

                   

-    

                   

-    

                

-    

                 

-    

                  

-    

৮। মূে বৃতদ্ধ       

১৩,৬২

৩.৬০  

                 

-    

                 

-    

                  

-    

                   

-    

                   

-    

                

-    

                 

-    

                  

-    

নমাটিঃ মূলধন       

৭১৮,০৫

৫.৭১  

  

১৩৯,০

৯৬.৪৬  

    

৮১,২৭

৮.০০  

    

১১৯,৯

৩৪.০০  

     

১১৯,৬৩

৪.০০  

     

১১৫,৪৫

৯.২৮  

   

৮৫,৪৫

৯.২৮  

    

২২৪,৫

৫৫.৭৪  

     

৪৩২,৪০

৯.৪০  

েব বদমাটিঃ 

(রাজস্ব+মূলধন) 

     

৭২০,৮২

৫.৭১  

   

১৩৯,৮

৪৪.৪৬  

     

৮১,৭৪

২.০০  

   

১২০,৩

৬৫.২০  

    

১২০,০৬

৫.২০  

     

১১৫,৫৪

৩.৫২  

   

৮৫,৫৪

৩.৫২  

  

২২৫,৩

৮৭.৯৮  

   

৪৩৩,৯

৭৩.৬০  

          বাস্তব অগ্রগতিিঃ 

         

     বাস্তবায়নদ াগ্য 

নমাট কক্ষোংযা া    

(তবদ্যালদয়র 

োংযা া) 

চলমান কাদজর বাস্তব অগ্রগতি নমাট 

েরপত্র 

আহবান 

তিজাইন 

ও 

প্রাক্কলন 

চলমান 

মাটি 

পরীক্ষা 

ও 

টদপা-

োদভব 

চলমান 

মন্তব্য 

১০০% 

৬০-

৯৯% 

৩০-

৫৯% 

০-

২৯% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৭,২৩২টি তবদ্যালয় 

          

২,০৬২  

         

১,৫০৮  

           

৬৬১  

          

১,৭১০  

          

৬,৮৭৪  

             

২৩৬  

           

১২২  

তবতভন্ন কারদন 

বাস্তবায়ন স্থতগি - 

৯৬৬াাট তবদ্যালয়, 

৪৪৬৫ কক্ষ 

৩৩,৪২৬ টি কক্ষ 

             

৮,৬৯৭  

           

৬,৮৫২  

           

৩,০০৪  

            

৭,৪৩০  

           

৩০,০৩

০      

          ক) ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি জুন,২০১৯ািঃ ১৯.৪০% নমাট ক বাদেেকৃি তবদ্যালয়: ৫,৯৪১ টি (২৫,৯৮৩টি কক্ষ)

  

(খ) ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি জুন,২০১৯ািঃ ২৪%        

(গ) ২০১৯-২০২০ অথ ব বছদর আতথ বক অগ্রগতিিঃ ৭১.০৭%      

  

(ঘ) ২০১৯-২০২০ অথ ব বছদর বাস্তব অগ্রগতিিঃ ৭৬.০৭%        

(ঙ) এতপ্রল-২০২০ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতিিঃ ৩১.২৭%      

(চ) এতপ্রল-২০২০ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতিিঃ ৩৮.৯৩%     

(িথ্যসূত্র: মাতেক অগ্রগতি তরদপাট ব, এতপ্রল-২০২০) 
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৩.২. ক্রয় কা বক্রম 

৩.২.১. ক্রয় পতরকল্পনা 

প্রকদল্পর অধীদন মালামাল োংগ্রহ এবাং কা ব েম্পােদনর নক্ষদত্র তপতপআর ২০০৮  থা থভাদব অনুসৃি হদয়দছ তক না িা 

তচতিি করার লদক্ষয মালামাল োংগ্রহ/ কাদজর েরপত্র েতলল (Tender Document) পরীক্ষা তনরীক্ষা পূব বক 

েরপদত্রর বে বনা (Specification) অনু ায়ী মালামাল োংগ্রহ/কা ব েম্পােদনর তবষদয় িথ্য োংগ্রহ করা হদয়দছ। 

তেতপটিইউ-র প্রেি নচকতলি (পতরতেি-৭) অনুোদর েরপত্র মূোয়ন েম্পােন করা হয়। এ অধ্যাদয় পণ্য ও কাদজর ধরে, 

পণ্য ও কাদজর বাদজট ও ব্যয়, পণ্য ও কা ব ক্রয় কর্তবপক্ষ, পণ্য ও কা ব ক্রদয়র পদ্ধতি, চুতক্ত অনু ায়ী কা ব েম্পােদনর 

িাতরখ এবাং কাজ েম্পােদনর প্রকৃি িাতরখ ইিযাতে তবষদয় আদলাচনা করা হদয়দছ। প্রকদল্পর তবতভন্ন নটন্ডার প্যাদকদজর 

কমোদয়ন্স ম্যাদনজদমন্ট, োতভ বে কিাট ম্যাদনজদমন্ট এবাং ননদগাতেদয়েন তবদেষভাদব খতিদয় নেখা হদয়দছ। 

 

৩.২.২. প্রকদল্পর আওিায় তবতভন্ন পণ্য ও কা ব ক্রদয়র পদ্ধতি প বাদলাচনা 

 

প্রকল্প অতফে নথদক প্রাি িথ্য তবদেষদে নেখা  ায়, কা ব েম্পােদনর জন্য নমাট ৪১ টি প্যাদকদজর মদধ্য ২১টি প্যাদকজ 

এর মাধ্যদম েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র ৪০,০০০ নেতে কক্ষ তনম বাে/পুনিঃতনম বাে করার কথা রদয়দছ। নমাট ৭টি 

প্যাদকদজর মাধ্যদম ওয়াে ব্লক তনম বাদের কথা রদয়দছ। পাম্প এবাং ওভারদহি ট্যাঙ্কেহ পানীয় জদলর জন্য গভীর 

নলকূপ স্থাপদনর জন্য ৭টি প্যাদকজ রদয়দছ এবাং ৭টি প্যাদকদজর মাধ্যদম মাটি পতরক্ষার কথা উদেখ আদছ। িার মদধ্য 

এতপ্রল,২০২০ প বন্ত ৬৮৭৪ টি তবদ্যালদয় ৩০০৩০ টি নেতেকক্ষ তনম বাদের জন্য েরপত্র আহ্বান করা হদয়দছ। ৫৯৪১ টি 

তবদ্যালদয় নমাট ২৫৯৮৩ টি নেতেকক্ষ তনম বাদের জন্য কা বাদেে প্রোন করা হদয়দছ এবাং ২৩৬ টি তবদ্যালদয়র োন 

তিজাইন ও প্রাক্কলন প্রেয়দনর কাজ চলমান। ন  েকল কাজ চলমান ও নেষ হদয়দছ িার ক্রয় কা বক্রদমর িথ্য তবদেষে 

কনর নেখা  ায়, PPA ২০০৬ & PPR ২০০৮ অনুসরণ পূি যক উত মিি যাণ কাজ সম্পন্ন করার  ল্পিয ঠিকাোর 

মিি যাচল্পির দিল্পে উনু্মত েরপে পিমি এিং মকছু মকছু দিল্পে এ টিএি পিমি অনুসরণ করা হল্পয়ল্পছ।  

 

প্রকল্প পতরচালদকর েির নথদক প্রাি িথ্য প বাদলাচনায় নেখা  ায় নমাট ১৭টি প্যাদকদজর মদধ্য ৫টি প্যাদকদজর মাধ্যদম 

৪০০০০টি অতিতরক্ত নেতে কদক্ষ প্রাথতমক তেক্ষা অতধেির কর্তবক আেবাবপত্র েরবরাহ করার কথা রদয়দছ  া এখনও 

শুরু হয় তন। অন্যতেদক নমাট ১২টি প্যাদকদজর মাধ্যদম প্রকল্প অতফদের জন্য ২টি তজপ, ২টি ফদটাকতপয়ার, ৭টি 

কতম্পউটার, ৩টি োপটপ, ৬টি এয়ার কতন্ডেন, ২টি তপকআপ, ১টি মাইদক্রাবাে এবাং ৪টি স্পাইরাল নমতেন ক্রয় করার 

কথা রদয়দছ। এই েকল পণ্য ওটিএম/তিতপএম এবাং আরএফতকউ পদ্ধতি অনুেরে কদর ক্রয় করা হদব। 

 

প্যাদকজ নাং তপতপ / টিএতপতপ অনুোদর প্যাদকদজর তববরে 

 একক 

 

পতরমাে 

 

ক্রয় 

পদ্ধতি 

এবাং 

ধরন  

চুতক্ত 

অনুদমােনকারী 

কর্তবপক্ষ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কা ব 

িাব্লউ ১.১ 

নথদক িাব্লউ 

১.৫০০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি 

মিি যাণ/পুিাঃমিি যাণ (পুিগ যঠি, মিমি দজারোরকরণ, 

মিিল্পটর ব্যিস্থা করা, েীমানা প্রাচীরেহ নগট ও দসা ার 

প্যাল্পি ) 

োংযা া ২৫০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ২.১ 

নথদক িাব্লউ 

২.৫০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অতিতরক্ত নেতেকদক্ষর 

তনম বাে/পুনগ বঠন (স্থল উত্থাপন, তভতি নজারোরকরে, 

তেফদটর ব্যবস্থা করা, নগট ও নোলার প্যাদনদলর 

েীমানা প্রাচীর েহ) (নজায়ার/বন্যার আেয়/হাওর 

এলাকায়) 

োংযা া ২৫০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৩.১ 

নথদক িাব্লউ 

৩.১০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় তভতি উত্থাপন েহ 

অতিতরক্ত ক্লাে রুম তনম বাে/ পুিাঃমিি যাণ (চর/পাহাড়ী 

এলাকায়)  

োংযা া ৫০ নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৬.১ পানীয় জদলর জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনেহ ওয়াে ব্লক োংযা া ৫০০ ওটিএম/ প্রধান প্রদকৌেলী 
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নথদক িাব্লউ 

৬.৫০০ 

তনম বাে এলটিএম তিতপএইচই 

িাব্লউ ৪.১ 

নথদক িাব্লউ 

৪.১০০০ 

মাটি পরীক্ষা োংযা া ১০০০ আর এফ 

তকউ  

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ১.৫১ 

নথদক িাব্লউ 

১.২৬০০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি 

মিি যাণ/পুিাঃমিি যাণ (পুিগ যঠি, মিমি দজারোরকরণ, 

মিিল্পটর ব্যিস্থা করা, েীমানা প্রাচীরেহ নগট ও দসা ার 

প্যাল্পি ) (সািারণ স্কু ) 

োংযা া ১০৫০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ২.৫১ 

নথদক িাব্লউ 

২.৪৫০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অতিতরক্ত নেতেকদক্ষর 

তনম বাে/পুনগ বঠন (স্থল উত্থাপন, তভতি নজারোরকরে, 

তেফদটর ব্যবস্থা করা, নগট ও নোলার প্যাদনদলর 

েীমানা প্রাচীর েহ) (নজায়ার/বন্যার আেয়/হাওর 

এলাকায়) 

োংযা া ২০০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৩.১১ 

নথদক িাব্লউ 

৩.২১০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় তভতি উত্থাপন েহ 

অতিতরক্ত ক্লাে রুম তনম বাে/ পুিাঃমিি যাণ (চর/পাহাড়ী 

এলাকায়)  

োংযা া ১০০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৬.৫০১ 

নথদক িাব্লউ  

৬.৩০০০ 

পানীয় জদলর জন্য ওয়াে ব্লক তনম বাে (তিতপএইচই 

িারা) 
োংযা া ২৫০০ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

তিতপএইচই 

িাব্লউ ৭.১ 

নথদক িাব্লউ 

৭.২৫০০ 

পাম্প এবাং ওভারদহি ট্যাঙ্ক েহ পানীয় জদলর জন্য 

গভীর নলকূপ স্থাপন  (৭৫x২৫ তমতম ব্যাোধ ব) স্থাপন 
োংযা া ২৫০০ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

তিতপএইচই 

িাব্লউ ৪.৫০১ 

নথদক িাব্লউ 

৪.৩৫০০ 

মাটি পরীক্ষা োংযা া ২৫০০ 
আর তকউ 

এফ 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ১,২৬০১ 

নথদক িাব্লউ 

১.৫১০০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি 

মিি যাণ/পুিাঃমিি যাণ (পুিগ যঠি, মিমি দজারোরকরণ, 

মিিল্পটর ব্যিস্থা করা, েীমানা প্রাচীরেহ নগট ও দসা ার 

প্যাল্পি ) (সািারণ স্কু ) 

োংযা া 

১২৫০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ২.৪৫১ 

নথদক িাব্লউ 

২.৯৫০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অতিতরক্ত নেতেকদক্ষর 

তনম বাে/পুনগ বঠন (স্থল উত্থাপন, তভতি নজারোরকরে, 

তেফদটর ব্যবস্থা করা, নগট ও নোলার প্যাদনদলর 

েীমানা প্রাচীর েহ) (নজায়ার/বন্যার আেয়/হাওর 

এলাকায়) 

োংযা া 

২৫০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৩.২১১ 

নথদক িাব্লউ 

৩.৪৬০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় তভতি উত্থাপন েহ 

অতিতরক্ত ক্লাে রুম তনম বাে/ পুিাঃমিি যাণ (চর/পাহাড়ী 

এলাকায়) 

োংযা া 

১২৫০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ 

৬.৩০০১ 

নথদক িাব্লউ 

৬.৬০০০ 

পানীয় জদলর জন্য ওয়াে ব্লক তনম বাে (তিতপএইচই 

িারা) 
োংযা া ৩০০০ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

তিতপএইচই 

িাব্লউ ৭.২৫০১ 

নথদক িাব্লউ 

৭.৫৫০০ 

পাম্প এবাং ওভারদহি ট্যাঙ্ক েহ পানীয় জদলর জন্য 

গভীর নলকূপ স্থাপন  (৭৫x২৫ তমতম ব্যাোধ ব) স্থাপন 
োংযা া ৩০০০ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

তিতপএইচই 

িাব্লউ 

৪.৩৫০১ 

নথদক িাব্লউ 

৪.৬০০০ 

মাটি পরীক্ষা োংযা া ৩০০০ 
আর তকউ 

এফ 

 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ১.৫১০১ 

নথদক িাব্লউ 

১.৬১০০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি 

মিি যাণ/পুিাঃমিি যাণ (পুিগ যঠি, মিমি দজারোরকরণ, 

মিিল্পটর ব্যিস্থা করা, েীমানা প্রাচীরেহ নগট ও দসা ার 

োংযা া 

৫০০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 
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প্যাল্পি ) (সািারণ স্কু ) 

িাব্লউ ২.৯৫১ 

নথদক িাব্লউ 

২.১২৫০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অতিতরক্ত নেতেকদক্ষর 

তনম বাে/পুনগ বঠন (স্থল উত্থাপন, তভতি নজারোরকরে, 

তেফদটর ব্যবস্থা করা, নগট ও নোলার প্যাদনদলর 

েীমানা প্রাচীর েহ) (দজায়ার/বন্যার আেয়/হাওর 

এলাকায়) 

োংযা া 

১৫০০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৩.৪৬১ 

নথদক িাব্লউ 

৩.৬৫০ 

সরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় তভতি উত্থাপন েহ 

অতিতরক্ত ক্লাে রুম তনম বাে/ পুিাঃমিি যাণ (চর/পাহাড়ী 

এলাকায়) 

োংযা া 

৯৫০ 

নেতে 

কক্ষ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

িাব্লউ ৬৬০০১ 

নথদক িাব্লউ 

৬.৮০০০ 

পানীয় জদলর জন্য ওয়াে ব্লক তনম বাে (তিতপএইচই 

িারা) 
োংযা া ২০০০ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

তিতপএইচই 

িাব্লউ 

৭.৫৫০১  

নথদক িাব্লউ 

৭.৮০০০ 

পাম্প এবাং ওভারদহি ট্যাঙ্ক েহ পানীয় জদলর জন্য 

গভীর নলকূপ স্থাপন  (৭৫x২৫ তমতম ব্যাোধ ব) স্থাপন 
োংযা া 

 

২৫০০ 

ওটিএম/ 

এলটিএম 

প্রধান প্রদকৌেলী 

তিতপএইচই 

িাব্লউ 

৪.৬৫০১  

নথদক িাব্লউ 

৪.৮০০ 

মাটি পরীক্ষা োংযা া ১৫০০ 
আর তকউ 

এফ 

প্রধান প্রদকৌেলী 

এলতজইতি 

পণ্য (প্রদজট ম্যাদনজদমন্ট অতফদের জন্য): 

তজ ২.১ 
প্রদজট ম্যাদনজদমন্ট অতফদের জন্য আেবাবপত্র 

েরবরাহ 

োংযা া নথাক এলটিএম প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৩.১-

তজ৩.২ 

 ানবাহন - ৪WD তজপ: ২ োংযা া ২ ওটিএম/

তিতপএম 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ৪.১ ফদটাকতপ নমতেন 

 

োংযা া ১ আর তকউ 

এফ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৫.১-তজ 

৫.৩  

২ নিস্কটপ কতম্পউটার + ১োপটপ 

 

োংযা া ৩ আর তকউ 

এফ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ৬.১-তজ 

৬.২ 
এয়ার কতন্ডেনার -২ োংযা া ২ 

আর তকউ 

এফ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

পণ্য: (স্কুদলর জন্য) 

তজ ১.১ নথদক 

তজ ১. 

১.৩২৬০ 

অতিতরক্ত তনতম বি নেতেকদক্ষর জন্য আেবাবপত্র 

েরবরাহ 

োংযা া ৩২৬০ ওটিএম তিতজ, তিতপই 

পণ্য: (তপ এম ও জন্য) 

তজ ২.২ -৮ 

 
তপ এম ও-র জন্য আেবাবপত্র েরবরাহ োংযা া এল এে 

আরএফ

তকউ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৩.৩- তজ 

৩.৫ 

 ানবাহন: ২ টি তপক-আপ (কযাতর ব ়) এবাং ১ মাইদক্রা 

বাে 
োংযা া ৩ 

ওটিএম / 

তিতপএম 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৪.২ - তজ 

৪.৩ 
২ ভারী োত ়ত্ব ফদটা কতপ া়র 

োংযা া 
২ 

আরএফ

তকউ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৫.৪-৮ ৫ নিস্কটপ কতম্পউটার 
োংযা া 

৫ 
আরএফ

তকউ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৫.৯ - ১০ ২ োপটপ 
োংযা া 

২ 
আরএফ

তকউ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৬.৩-তজ 

৬.৬ 
এয়ার কতন্ডেনার -২, ফযাক্স -২ নম্বর 

োংযা া ৪ আরএফ

তকউ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

তজ ৬.৭ - তজ 

৬.১০ েতপ বল বাইতন্ডাং -৩, আইতপএে ১ (১২০০ তভএ) োংযা া ৪ 
আরএফ

তকউ 

প্রকল্প 

পতরচালক 

 

পণ্য: (স্কুদলর জন্য) 
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তজ ১.৬৫১১ 

নথদক তজ 

১.৮০০০ 

অতিতরক্ত তনতম বি নেতেকদক্ষর জন্য আেবাবপত্র 

েরবরাহ 
োংযা া ১৪৯০ ওটিএম তিতজ, তিতপই 

 

৩.২.৩. ক্রয় পতরকল্পনা তবদেষে 
 

 চামহোমিমিক সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়)-র অনুদমাতেি তিতপতপ-নি ০২টি জীপ গাড়ী ও 

২ টি তপক-আপ জীপ ২টি মাইদক্রাবাে ক্রদয়র তবধান রদয়দছ। ২০১৬-২০১৭ অথ ব বছদর ১টি জীপ গাতড় ও ১ টি িবল 

তপক-আপ ভযান ক্রয়  করা হয় এবাং ২০১৭-২০১৮ অথ ব বছর  ১টি জীপ গাতড় ও ১ টি িবল তপক-আপ ভযান এবাং ১টি 

মাইদক্রাবাে ক্রয় করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কা বালদয়র পতরপত্র োংযা া ৫৩.২৩.১৮.০০.০০.০৫.২০০০ (অাংে)-৩৮৩ 

(৭০), িাতরখ ২৫-০৯-২০০২ অনু ায়ী “প্রগতি ইন্ডাতিজ তলিঃ- এ উৎপাতেি ০২টি জীপ গাড়ী ও ২ টি তপক-আপ 

জীপ ২টি মাইদক্রাবাে েরােতর ক্রদয়র জন্য প্রাথতমক ও গেতেক্ষা মন্ত্রোলয় এর তনকট অনুমতি চাওয়ার নপ্রতক্ষদি 

প্রাথতমক ও গেতেক্ষা মন্ত্রোলয় ০৫-০৭-১৬ ইাং িাতরদখ ক্রদয় প্রোেতনক অনুদমােন প্রোন কদর। এরই নপ্রতক্ষদি 

কা বাদেে অনু ায়ী গাড়ী গুদলা ধাদপ ধাদপ েরবরাহ কদর।  ার নমাটমূে ২ নকাটি পয়েতি লক্ষ টাকা । 

 

ক্রয়কৃি গাড়ীগুদলার নক্ষদত্র ১ বৎেদরর োতভ বে ওয়াদরতন্ট তছল। প্রকল্প োংতেি কম বকিবদের োংদগ আদলাচনা কদর জানা 

নগদছ ন  পণ্য েরবরাদহর নক্ষদত্র গুেগিমাদনর নক্ষদত্র বড় ধরদনর নকান তবচুযতি পতরলতক্ষি হয়তন এবাং নছাট খাট 

েমস্যার নক্ষদত্র প্রগতি ইন্ড্রাতষ্ট্রজ ও র যাাংগে বাাংলা তলিঃ কর্তবক িাৎক্ষতনক নেবা পাওয়া নগদছ। প্রকল্প চলাকালীন 

েমদয় পুদরাপতর েচল আদছ,  ার মদধ্য তমেতমতে জীপটি প্রাথতমক ও গেতেক্ষা মন্ত্রোলয় অধীদন প্রকল্প িোরতক 

কাজ করদছ। 

 স্থানীয় েরকার প্রদকৌেল অতধেিদর প্রধান প্রদকৌেলী ২০১৬ োদলর তিদেম্বর মাদে মাদে সরকারী প্রাইিারী 

মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি মিি যাণ/পুিাঃমিি যাণ (পুিগ যঠি, মিমি দজারোরকরণ, মিিল্পটর ব্যিস্থা করা, েীমানা 

প্রাচীরেহ নগট ও দসা ার প্যাল্পি )মিিাল্পি যর জন্য ইতজতপ নি িাব্লউ ১.১ নথদক িাব্লউ ১.৫ িাব্লউ ২.১ নথদক িাব্লউ 

২.৫০ িাব্লউ ৩.১ নথদক িাব্লউ ৩.১০ তবজ্ঞাপন প্রকাে কদরন|  ার তভতি মূল্ তছল ৮০০০ লক্ষ টাকা। তিন (০৩) 

েেস্যতবতেি নটন্ডার ওদপতনাং কতমটি (TOC) ও ৬ েেস্যতবতেি নটন্ডার ইভযালুদয়েন কতমটি (TEC) তেক্ষা 

মন্ত্রোলয় কর্তবক গঠিি হদয়দছ  ারা স্থানীয় েরকার প্রদকৌেল অতধেিদরর েমস্ত ক্রয় কা বক্রম পালন কদর থাদকন। 

নটন্ডার ওদপতনাং কতমটি (TOC)-নি তবতধ নমািাদবক ১ জন েেস্য নটন্ডার ইভযালুদয়েন কতমটি (TEC) নথদক 

ননওয়া হদয়দছ। ছয় (৬) জন নটন্ডার ইভযালুদয়েন কতমটির (ঞঊঈ) মদধ্য ২ জন বতহিঃেেস্য  থাক্রদম পাতন উন্নয়ন 

নবাি ব ও জনস্বাস্থয প্রদকৌেল অতধেির নথদক ননওয়া হদয়দছ। নটন্ডার কা বক্রম তপতপ আর ২০০৮ অনুোদর করা 

হদয়দছ, এদি নকান ব্যািয় ঘদটতন। 

লট-১: উেল্পয়িপুরসরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি মিি যাণ : 

চামহোমিমিক সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকল্পে (১ি পর্ যায়) উেল্পয়িপুরসরকারী প্রাইিারী মিদ্যা ল্পয় অমিমরত 

দেমণকি মিি যাণ করার জন্য e-GP  LTM পিমি অনুসরল্পণ গি ২৭.১১.২০১৯ িামরল্পখ The Bangladesh 

Today, তেমিক যুগান্তর পমেকায় েরপে আহিাল্পির weÁwß প্রকাতেি হয়। পতত্রকা ছাড়াও স্থানীয় েরকার প্রদকৌেল 

অতধেিদর ওদয়বোইদট েরপত্র আহবাদন weÁwß প্রকাতেি হয়। `icÎ weµq ïiæ n‡qwQj MZ 28.11.2019 Bs 

Zvwi‡L Ges weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq wQj 05-02-2020; েকাল 12.00 Uv ch©šÍ| উেল্পয়িপুরসরকারী প্রাইিারী 

মিদ্যা ল্পয় অমিমরত দেমণকি মিি যাণ করার Rb¨ †gvU 109wU `icÎ Rgv c‡o, hvi g‡a¨ †imcbwmf `ic‡Îi 

msL¨v wQj 108 wU Ges bb-‡imcbwmf `ic‡Îi msL¨v wQj 1wU| hvPvB evQvB Kv‡j wVKv`viMY Zv‡`i `ic‡Îi 
mv‡_ †h mg Í̄ KvMRcÎ `vwLj K‡iwQj †hgb- Av‡bógvwb wn‡m‡e e¨vsK M¨vivw›U, IqvK© mvwU©wd‡KU, AwWU 
wi‡cvU©, †µwWU d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, e¨vsK d¨vwmwjwU mvwU©wd‡KU, IqvK© KgwcøwUkb mvwU©wd‡KU, BZ¨vw` 
wba©vwiZ Q‡K cyiY Kiv nq Ges cÖwZwU `icÎ`vZvi Rb¨ Avjv`v Avjv`v fv‡e QK cyiY Kiv nq Ges cieZx©‡Z 
GKwU Q‡K mKj Z_¨ GK‡Î Kiv nq| KvRwUi cÖv°wjZ g~j¨ wQj 94,17,503.90 UvKv| `icÎ g~j¨vqb KwgwU 

mfv AbywôZ nq 23.02.2015 Ges 02.03.2015 Bs Zvwi‡L| wVKv`vi cÖwZôb রাজেশ এন্টারপ্রাইেজে 
‡K Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL wQj 22-04-2015 Bs Ges bw_cÎ ch©‡eÿY K‡i †`Lv hvq †h, Avw_©K I ev Í̄e 

jÿ¨gvÎv Abyhvqx KvRwUi µgcywÄZ AMÖMwZi wQj ভাল| 
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ক্রয়কা বক্রদমর প বাদলাচনার জন্য প্রকদল্পর নতথপত্র তবদেষদের পর তবতভন্ন প্যারাতমটাদরর তবপরীদি প্রাি ফলাফলেমূহ 

তনদচর ছক-এ নেখাদনা হদলা— 

 

ক্রতমক  

নাং 

ইতন্ডদকটর 

কযাটাগতর 

ইতন্ডদকটর প্রদেে েম্পাতেি িাটা ফলাফল মন্তব্য 

১ েরপত্র 

আহ্বান 

েরপত্র পতত্রকায় 

প্রকাে 

১ েিকরা কি েিাাংে 

েরপত্র পতত্রকায় প্রকাে 

করা হদয়দছ 

১০০% তপতপআর অনুেরে করা 

হদয়দছ মদম ব প্রিীয়মান 

হয় 

২ েরপত্র 

োতখল 

নখালা েরপত্র পতত্রকায় 

েরপত্র প্রস্তুদির জন্য 

নেয়া েময়েীমা 

২ েরপত্র পতত্রকায় প্রকাে 

এবাং েরপত্র োতখদলর 

মদধ্য গড় তেদনর 

োংযা া 

২৫-৬০ তপতপআর অনুেরে করা 

হদয়দছ মদম ব প্রিীয়মান 

হয় 

েরপত্র েময়েীমা 

পতরপালন 

৩ েিকরা কি েিাাংে 

েরপত্র োতখদলর জন্য 

প বাি েময় তছল 

১০০% তপতপআর অনুেরে করা 

হদয়দছ মদম ব প্রিীয়মান 

হয় 

েরোিা অাংেগ্রহে 

সূচক 

৪ তবক্রয়কৃি েরপদত্রর 

োংযা া এবাং োতখলকৃি 

েরপদত্রর োংযা ার 

অনুপাি 

১০০% তবক্রয়কৃি েরপদত্রর 

মদধ্য ৬৫% জমা হয়। 

৩ েরপত্র 

উমুক্তকরে 

েরপত্র উমুক্তকরে 

কতমটিদি েরপত্র 

মূোয়ন কতমটির 

েেস্য উপতস্থি তছদলন 

৫ েিকরা কি েিাাংে 

েরপদত্রর উমুক্তকরে 

কতমটিদি েরপত্র মূোয়ন 

কতমটির েেস্য তছদলন 

১০০% তপতপআর অনুেরে করা 

হদয়দছ মদম ব প্রিীয়মান 

হয় 

৪ েরপত্র 

মূোয়ন 

েরপত্র মূোয়দনর 

েময় 

৬ েরপত্র নখালা এবাং 

মূোয়দনর মদধ্য গড় 

তেদনর োংযা া 

২৪ তেন তপতপআর অনুেরে করা 

হদয়দছ মদম ব প্রিীয়মান 

হয় 

েরপত্র গ্রহে ৭ গড় নরেপনতেভ 

েরোিার োংযা া 

১ টি ৯টি প্যাদকদজর মদধ্য 

প্রতিটিদিই ১টি কদর 

নরেপনতেভ েরোিা 

পাওয়া তগদয়দছ;  া অিযন্ত 

কম বদল প্রিীয়মান হয়। 

  

৩.৩ উদদ্দশ্য অজবন  

৩.৩.১. প্রকদল্পর উদদ্দশ্য ও লগ নেদমর আদলাদক output প বাদয়র অতজবি অবস্থা প বাদলাচনা ও প বদবক্ষে 

 

আদলাচয প্রকল্পটি প্রাথতমকভাদব জুলাই, ২০১৬ নথদক তিদেম্বর ২০২২ িাতরদখর মদধ্য বাস্তবায়ন করার কথা রদয়দছ। 

প্রকল্পটি গ্রহদের পূদব ব বা মধ্যবিী েময়কাদল নকান তফতজতবতলটি িাতি/দেতনাং নীি অযাদেেদমন্ট অথবা নবজলাইন োদভ ব 

করা হয়তন বদল জানা  ায়। ফদল প্রকল্পটির মূোয়দনর জন্য প্রকদল্পর তনদে বেক তনে বয় করা একটি চযাদলঞ্জ তহদেদব নেখা 

নেয়। পরামে বকগন প্রকদল্পর উদদ্দশ্য এর উপর তভতি কদর তবতভন্ন তনদে বেক তনে বয় কদরদছন। এ েকল তনদে বেক এবাং 

পদ্ধতি অবলম্বন কদর প্রকদল্পর উদদ্দদশ্যর তবপরীদি অজবন/ফলাফল তবদেষে করা হদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 



 

cvZv-26 
 

 

োংতক্ষি 

উদদ্দশ্যেমূহ 

উদদ্দশ্যেমূহ অজবদনর তনতমদি 

অনুেন্ধানকৃি তনদে বেক (OVI) 

 াচাইদয়র 

মাধ্যম 

োংতক্ষি উদদ্দশ্যেমূহ 

১) প্রাথতমক 

তবদ্যালদয় 

নভৌি 

সুতবধােমূদহর 

উন্নয়ন। 

 

 েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় 
ভবদন অতিতরক্ত ৪০০০০ 

নেতেকক্ষ তনম বাে/পুনতন বম বাে। 

 ৮০০০ ওয়াে ব্লক তনম বাে। 

 ৮০০০ গভীর/অগভীর নলকূপ 

স্থাপন।  

 তেক্ষাথীদের জন্য ৪৩৮০০০ 

নজাড়া উঁচু-তনচু নবঞ্চ 

েরবরাহ, তেক্ষকদের জন্য 

৪৩৫০০ টি নটতবল ও 

৫৭৫০০ টি নচয়ার, তেক্ষক 

কদক্ষর জন্য  ৩৫০০ টি 

ইস্পাদির আলমাতর এবাং 

৩৫০০ টি ওয়াল কযাতবদনট 

েরবরাহ। 

১. পতরমানগি 

ও গুনগি 

েমীক্ষা 

২. েরােতর 

প বদবক্ষে 

৩. এলতজইতি,  

তিতপএইচ, 

তিতপই  এবাং 

এমওতপএমই-

র প্রেীি বাস্তব  

অগ্রগতি 

প্রতিদবেন । 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয় এখন 

প বন্ত নমাট ২৫২টি নলকূপ; ১৫০টি োবমারতজতবল 

পাম্প; ১৩০টি নবতেন; ২৯৫টি তবদ্যালদয় টাইলে 

তফটিাংে; ২৯০টি পাতন োংরক্ষদের ট্যাাংক; ৩২৮টি 

তবদ্যালদয় নেফটি ট্যাাংক; মাত্র ৫০টি বাগান; 

৬০০টি টয়দলট এবাং ৬৬০টি পাতনর কল স্থাপন 

করা হদয়দছ। বতে বি প্রকদল্পর আওিায় এখনও 

নকান আেবাবপত্র েরবরাহ করা হয় তন। 

২)তেক্ষক ও 

তেক্ষাথীদের 

জন্য উন্নি 

স্যাতনদটেন 

সুতবধা প্রোন 

করা। 

 

 ৮০০০ ওয়াে ব্লক তনম বাে। 
 

১. পতরমানগি 

ও গুনগি 

েমীক্ষা 

২. েরােতর 

প বদবক্ষে 

৩. এলতজইতি,  

তিতপএইচ, 

তিতপই  এবাং 

এমওতপএমই-

র প্রেীি বাস্তব  

অগ্রগতি 

প্রতিদবেন । 

 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয় এখন 

প বন্ত নমাট ২৫২টি নলকূপ; ১৫০টি োবমারতজতবল 

পাম্প; ১৩০টি নবতেন; ২৯৫টি তবদ্যালদয় টাইলে 

তফটিাংে; ২৯০টি পাতন োংরক্ষদের ট্যাাংক; ৩২৮টি 

তবদ্যালদয় নেফটি ট্যাাংক; মাত্র ৫০টি বাগান; 

৬০০টি টয়দলট এবাং ৬৬০টি পাতনর কল স্থাপন 

করা হদয়দছ। 

৩) তেক্ষক ও 

তেক্ষাথীদের 

জন্য সুদপয় 

পাতন 

েরবরাহ 

করা। 

 

 ৮০০০ গভীর/অগভীর নলকূপ 
স্থাপন। 

১.পতরমানগি 

ও গুনগি 

েমীক্ষা 

 

২. েরােতর 

প বদবক্ষে 

 

৩.এলতজইতি,  

তিতপএইচ, 

তিতপই  এবাং 

এমওতপএমই- 

প্রেীি বাস্তব  

অগ্রগতি 

প্রতিদবেন । 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয় এখন 

প বন্ত নমাট ২৫২টি নলকূপ; ১৫০টি োবমারতজতবল 

পাম্প; ১৩০টি নবতেন; ২৯৫টি তবদ্যালদয় টাইলে 

তফটিাংে; ২৯০টি পাতন োংরক্ষদের ট্যাাংক; ৩২৮টি 

তবদ্যালদয় নেফটি ট্যাাংক; মাত্র ৫০টি বাগান; 

৬০০টি টয়দলট এবাং ৬৬০টি পাতনর কল স্থাপন 

করা হদয়দছ। 
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৪) মিিার 

িাি উন্নয়ল্পির 

িাধ্যল্পি 

সািামজক 

তিষম্য হ্রাস 

ও মিিায় 

প্রল্পিিামিকার 

বৃমিকরণ 

 নেষ ৫ বছদরর ভতিবর 

নরতজষ্ট্রার,  

  নেতেকক্ষ 

তনম বাদের ফদল 

অতিতরক্ত ছাত্র ভতিব,  

 ক্স উপতস্থতি, 

ঝদড় পড়ার োংযা া হ্রাে 

ও পাদের হার বৃতদ্ধ 

১.পতরমানগি 

ও গুনগি 

েমীক্ষা 

 

২. েরােতর 

প বদবক্ষে 

 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালদয় গি পাঁচ বছদর তবতভন্ন নেতেদি ভতিবকৃি 

ছাত্রীদের োংযা া তবদেষে করদল নেখা  ায় িা 

উদ্ধবগামী। ২০১৬ োদল তবদ্যালয় প্রতি ছাত্রী ভতিবর 

গড় তছল ১০১.৫৯। ২০১৭ োদল ছাত্রী ভতিবর গড়  

১০৩.৭৩। অনুরূপভাদব, ২০১৮, ২০১৯ এবাং ২০২০ 

োদল তবদ্যালয় প্রতি নমাট ছাত্র ভতিবর গড় োংযা া 

তছল  থাক্রদম ১০৭.১৯; ১১০.১২; এবাং ১১১.৭। 

নেতেতভতিক ছাত্রীদের ভতিবর োংযা া তবদেষে 

করদল একই তচত্র লক্ষ করা  ায়। 

৫) সরকামর 

প্রাথমিক 

মিদ্যা ল্পয়র 

তেক্ষে তেখন 

মান 

উন্নীিকরণ 

 ঝদড় পড়ার োংযা া হ্রাে 

ও পাদের হার বৃতদ্ধ 

১.পতরমানগি 

ও গুনগি 

েমীক্ষা 

২. েরােতর 

প বদবক্ষে 

 

গি পাঁচ বছদরর নেতে প্রতি তেক্ষাথীদের গড় 

উপতস্থতি প বাদলাচনায় নেখা  ায়, ২০১৬ 

তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতি তছল ৮৮.০১% া 

২০১৭ োদল ৮৮.৭%। ২০১৮, ২০১৯ এবাং ২০২০ 

োদল তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতি তছল  থাক্রদম 

৮৯.০%, ৮৯.৫% এবাং ৯০.৬%। নেতেতভতিক 

তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতি তবদেষদেও একই তচত্র 

ফুদঠ উদঠদছ। 

 

েমাপনী পরীক্ষার ফলাফল তবদেষদে নেখা  ায় 

ন , ২০১৮ োদল তেক্ষাথী উিীদে বর হার ৯৭.৫৯% 

এবাং ২০১৯ োদল ৯৫.৫০%। 

 

ঝদর পড়ার হার ২০১৮ এবাং ২০১৯ োদল 

 থাক্রদম ১৮.৫% এবাং ১৭.৮%। ঝদর পড়া 

তেক্ষাথী োংক্রান্ত জািীয় িথ্য তবদেষে করদলও 

একই ধারাবাতহকিা লক্ষ করা  ায়। 

৬) সরকামর 

প্রাথমিক 

মিদ্যা ল্পয় 

মিশু িান্ধি 

পমরল্পিি 

মিমিিকরণ 

 নখলার মাঠ, নখলার োমগ্রী, 
তেক্ষা েফর, অতভভাবক েভা 

১.পতরমানগি 

ও গুনগি 

েমীক্ষা 

২. েরােতর 

প বদবক্ষে 

 

ক) ৩৮৮ (৯৭.০%) তবদ্যালদয় নেতেকক্ষ তনম বাে, 

খ) ৩২৮ (৮২.০%) তবদ্যালদয় তেশু কন বার স্থাপন; 

গ) ২৬৩ (৬৫.৮%) তবদ্যালদয় েতচত্র ছতব 

টানাদনা; ঘ) ২৩০টি (৫৭.৫%) তবদ্যালদয় তমনা 

কাটু বদনর ব্যবস্থা  এবাং ঙ) ১৫৮ (৩৯.৫%) 

তবদ্যালদয় আদলা ও ববদ্যযতিক পাখার ব্যবস্থা করা 

হদয়দছ। 

িাছাড়া েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষকগে 

জাতনদয়দছন, প্রতিটি তবদ্যালদয় নখলার মাঠ আদছ 

এবাং নখলাধূলা োমগ্রীর অপ্রতুলিা রদয়দছ।  

তবদ্যলদয়র োতব বক পতরদবে উন্নি হওয়ায় 

তবদ্যালদয়র প্রতি তেশুদের আগ্রহ নবদড়দছ। 

 

তবদ্যালদয়র েকল কম বকাদন্ড অতভভাবক ও 

এলাকাবাতের অাংেগ্রহন ও আগ্রহ বৃতদ্ধ নপদ দছ।  

 

তেক্ষা েফদরর গুরুত্ব অনুধাবন কদর ৩৬০ টি 

(৯০.০%) তবদ্যালদয় বাতষ বক তেক্ষা েফদরর 

ব্যবস্থা করা হদে।  
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৩.৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: 

৩.৪.১. প্রকল্প পতরচালক তনদয়াগ: প্রকদল্প তনদয়াতজি বিবমান প্রকল্প পতরচালক জনাব নমািঃ বতেয়ার রহমান (যুগ্ম েতচব)-

এর োদথ আদলাচনায় জানা  ায় ন , প্রকদল্প তবতভন্ন েময় একাতধক পতরচালক িাতয়দত্ব তছদলন। তনদে িাদের তববরে 

নেওয়া হদলা:  

 

প্রকে পমরচা ক এর 

আইমি িম্বর 

িাি, পেমি ও েপ্তর  োময়ত্বকা  োময়ল্পত্বর 

িরণ 

(মিয়মিি/অ

মিমরত) 

একামিক প্রকল্পে প্রকে 

পমরচা ক মহসাল্পি 

োময়ত্ব প্রাপ্ত মকিা 

হযাঁ/িা প্রকে 

সংখ্যা 

(১) প্রকে পমরচা ক 

এর আইমি িম্বর 

৩৪৪৭ 

জিাি দিাাঃ এিাল্পয়ি 

হুসাইি, 

প্রকে পমরচা ক 

(যুগ্মসমচি), 

প্রাথমিক মিিা অমিেপ্তর ।  

২১ িাচ য ১৭ দথল্পক ৯ 

জানুয়ারী ১৮ পর্ যন্ত।  

মিয়মিি িা - 

(২) প্রকে পমরচা ক 

এর আইমি িম্বর 

৩৪১৩ 

জিাি দ াকিাি আহিে, 

প্রকে পমরচা ক 

(যুগ্মসমচি), প্রাথমিক মিিা 

অমিেপ্তর । 

১০ জানুয়ারী ১৮ 

দথল্পক ৪ অল্পটাির 

১৮ পর্ যন্ত।  

মিয়মিি িা  - 

(৩) প্রকে 

পমরচা ক এর 

আইমি িম্বর ৭২৬৩ 

জিাি আরিাে দহাল্পসি,  

প্রকে পমরচা ক 

(যুগ্মসমচি), প্রাথমিক মিিা 

অমিেপ্তর । 

২৫ িল্পিম্বর ১৮ 

দথল্পক ৩১ মিল্পসম্বর 

২০১৯।  

মিয়মিি িা - 

(৪) প্রকে পমরচা ক 

এর আইমি িম্বর 

৭২৬৩ 

জনাব নমািঃ বতেয়ার 

রহমান, 

প্রকে পমরচা ক 

(যুগ্মসমচি), প্রাথমিক মিিা 

অমিেপ্তর । 

২৫ িল্পিম্বর ১৮ 

দথল্পক অদ্যািমি। 

মিয়মিি িা - 

 

৩.৪.২. জনবল তনদয়াগ: প্রকদল্পর কা বক্রম পতরচালনার জন্য ১৬ জন কম বকিবা ও কম বচাতর তনদয়াগ প্রোদনর কথা 

থাকদলও এ প বন্ত ১০ জন কম বকিবা ও কম বচাতর তনদয়াগ প্রোন করা হদয়দছ। বিবমাদন উক্ত প্রকদল্প প্রকল্প পতরচালক ও 

উপ-প্রকল্প পতরচালদকর পে শূণ্য রদয়দছ। 

 

৩.৪.৩ তিয়াতরাং/তপআইতে েভা োংক্রান্ত: এ পর্ যন্ত ৯টি মিয়ামরং কমিটির সিা অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ। ১ি সিা ১৮/০৬/২০১৭ 

িামরল্পখ, ২য় সিা ২৬/০৭/২০১৭ িামরখ, ৩য় সিা ০৯/০১/২০১৮ িামরখ, ৪থ য সিা ১৩/০৫/২০১৮ িামরখ এিং ৫ি সিা 

২৬/০৭/২০১৮ িামরখ এিং অদ্য ০৯/০৬/২০২০ িামরল্পখ িিি সিা অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ।  এ পর্ যন্ত ৩টি মপআইমস সিা 

অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ। ১ি সিা ২৪/০৪/২০১৭ িামরখ, ২য় সিা ১৬/০৭/২০১৮ িামরখ এিং ৩য় সিা ১০/১২/২০১৮ িামরখ 

অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ। অনুমষ্ঠি মিয়ামরং ও মপআইমস সিায় গৃহীি মসিান্তসমূহ  দর্িি স্কু  অনুল্পিােি,ওয়াি ব্লক মিিাি য, 

িামিচার ক্রয়, প্রমি অথ যিছল্পরর িাল্পজট িরাে ইিযামে মিষয় িস্তু িাস্তিায়ি করা হল্পে িল্পি য প্রকে পমরচা ক অিমহি 

কল্পরি। 

 

৩.৫. ফলাফল তবদেষে 

 

‘‘চামহোমিমিক সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়)”- েীষ বক চলমান প্রকদল্পর তনতবড় পতরবীক্ষে 

েমীক্ষায় ক) োংযা াগি ও  খ) গুেগি দ্য ধরদের িথ্য োংগ্রহ করা হদয়দছ। প্রকল্পটির তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষা েম্পতকবি 

িথ্য োংগ্রদহর জন্য প্রকদল্পর আওিাধীন ২৪টি নজলার নমাট ৪৮টি উপদজলা নথদক েব বদমাট ৪০০ টি েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষদকর তনকট হদি প্রশ্নামালা ব্যবহার কদর েরাোতর োক্ষাৎকার গ্রহে করা হয়।  
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অন্যতেদক চলমান প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর বাস্তব অগ্রগতি, তনতবড় পতরবীক্ষে ও প্রভাব েম্পতকবি গুেগি িথ্য োংগ্রদহর 

জন্য প্রকদল্পর আওিাভূক্তব ২০০টি প্রাথতমক তবদ্যালদয় তবতভন্ন নেতের তেক্ষাথী/অতভভাবক/তেক্ষকদের তনদয় নমাট ২০০টি 

েলীয় আদলাচনা (এফতজতি) েম্পন্ন করা হদয়দছ। এছাড়াও প্রকল্প পতরচালক, নজলা/উপদজলা প বাদয় োংতেি প্রদকৌেলী, 

উপদজলা তেক্ষা কম বকিবা, ঠিকাোর, এেএমেতর েভাপি/তােেস্য, ইউতপ চদয়ারম্যান/েেস্য এবাং পতরকল্পনা কতমেন ও 

আইএমইতি-এর প্রকল্প োংতেি ব্যতক্তবগ ব এর োদথ নমাট ৫০ টি কদআইআই েম্পন্ন করা হদয়দছ িাছাড়া েরদজমতনদন 

প ব বদক্ষন মাধ্যদম তিতপতপদি উদেতখি নকো ও বরাদ্দ তবদবচনায় নরদখ প্রকদল্পর প্রতিটি কা বক্রদমর কা বকাতরিা, 

উপদ াতগিা, ব্যবহারদ াগ্যিা, বিবমান কা বকর অবস্থার তচত্র (নচকতলি অনুোদর) েরােতর পতরেে বদনর মাধ্যদম িথ্য 

োংগ্রহ করা হয়। েমীক্ষার প্রাি োংযা াগি ও গুেগি িথ্যাতে SPSS Soft ware এর মাধ্যদম তবদেষন ও 

Triangulation করা হয়  ার ফলাফল তনদে উপস্থাপন করা হদলা: 

 

৩.৫.১. তবদ্যালদয়র অবস্থান েম্পতকবি িথ্য 

৩.৫.১.১. তবদ্যালদয়র নভৌগতলক অবস্থান 

 

৪০০ টি প্রাথতমক তবদ্যালদয় েমীক্ষা েম্পন্ন করার লদক্ষয েমিল ভূতম নথদক ২১০ টি (৫৮.৫%) তবদ্যালয়, পাহাড়ী 

অঞ্চল নথদক ৩০টি (৭.৫%) তবদ্যালয়, হাওর অঞ্চল নথদক ৩২টি (৮.৫%) তবদ্যালয় এবাং উপকূলীয় অঞ্চল নথদক ১০২ 

টি ৯২৫.৫%) তবদ্যালয় তনব বাচন করা হদয়দছ।  

 

 

 

েমিদলর ৭৩.৩% তবদ্যালয় গ্রাম নথদক এবাং ২৬.৭% তবদ্যালয় েহর নথদক তনব বাচন করা হদয়দছ। অনুরূপভাদব পাহাড়ী 

অঞ্চদলর তবদ্যালয়েমূদহর মদধ্য ৫৫.৫% গ্রাম নথদক এবাং ৪৪.৫% েহর নথদক তনব বাতচি। হাওড় অঞ্চদলর 

তবদ্যালয়েমূদহর মদধ্য ৫৭.৩% তবদ্যালয় গ্রাম নথদক এবাং বাতক ৪২.৭% নপৌর এলাকা নথদক বেবচয়ন পদ্ধতিদি 

তনব বাচন করা হয়। ঠিক একইভাদব উপকূলীয় অঞ্চদলর তবদ্যালয়েমূদহর মদধ্য ৬৩.৯% তবদ্যালয় গ্রাম নথদক এবাং 

৩৬.১% তবদ্যালয় েহর নথদক ননওয়া হদয়দছ। সুিরাাং নেখা  াদে ন , ৪০০টি তনব বাতচি তবদ্যালদয়র মদধ্য ৬৮.৭% 

তবদ্যালয় গ্রাম নথদক এবাং ৩১.৩% তবদ্যালয় েহর নথদক ননওয়া হদয়দছ।  
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৩.৫.১.২. নভৌি অবকাঠাদমা তনম বাে কাদজর অগ্রগতি তবদবচনায় তবদ্যালয়েমূদহর অবস্থান 

কাদজর অগ্রগতি তবদবচনায় নেখা  ায়, ৪০০টি তবদ্যালদয়র মদধ্য ১০০% কাজ েম্পন্ন হদয়দছ ১৯৮টিদি (৪৯.৫%), ৬০-

৯৯% কাজ েম্পন্ন হদয়দছ ১০৫টিদি (২৬.২৫%), ৩০-৫৯% কাজ েম্পন্ন হদয়দছ ৬৯টিদি (১৭.২৫%) এবাং বাতক 

২৮টি (৭.০%) তবদ্যালদয় কাদজর অগ্রগতি ০-২৯% এর মদধ্য। 

 

নটতবল-৩.১: কাদজর অগ্রগতির উপর তভতি কদর তবদ্যালয়েমূদহর তবন্যাে 

তবভাগ প্রকদল্পর কাজ 

১০০% েম্পন্ন 

হদয়দছ এমন 

েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর কাজ 

৬০-৯৯% েম্পন্ন 

হদয়দছ এমন 

েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর কাজ 

৩০-৫৯% েম্পন্ন 

হদয়দছ এমন 

েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর কাজ ০-

২৯% েম্পন্ন 

হদয়দছ এমন 

েরকাতর 

প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

েব বদমাট 

বতরোল ২০ ১০ ৫ ৩ ৩৮ 

চট্টগ্রাম ৩০ ২০ ১০ ৫ ৬৫ 

ঢাকা ৫০ ৩০ ২০ ৫ ১০৫ 

খুলনা ২২ ১২ ৮ ৪ ৪৬ 

ময়মনতোংহ ১২ ৬ ৬ ৪ ২৮ 

রাজোহী ২৫ ১২ ৬ ৩ ৪৬ 

রাংপুর ২৪ ৮ ৮ ২ ৪২ 

তেদলট ১৫ ৭ ৬ ২ ৩০ 

েব বদমাট ১৯৮ ১০৫ ৬৯ ২৮ ৪০০ 

 

৩.৫.২. তবদ্যালদয় ভূমি উন্নয়ি, িাটির িারিহি পরীিা ও িকিা প্রণয়ি  

৩.৫.২.১. ভূতম উন্নয়ন 

ভূতম উন্নয়ন হদে ন দকান তনম বাে কাদজর একটি গুরুত্বপূে ব কা বক্রম তবদেষি তনচু ভূতমর নক্ষদত্র। ভবদনর নবেদমন্ট 

উপযুক্ত নলদভল বজায় রাখার জন্য ও তনম বাে কাজ েহজ ও নটকেই করার জন্য মাটি ভরাট নকান নকান নক্ষদত্র জরুরী 

হনয় পদড়। তনচু জতম ও নিাবা থাকায় এখাদনও তকছু তকছু েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় ভূতম উন্নয়ন অিযাবশ্যকীয় হদয় 

পদড়তছল। েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষকগদের প্রেি িথ্য প বাদলাচনায় নেখা 

 ায়, ৬৩.২% তবদ্যালদয় ভুতম উন্নয়ন কা বক্রম গ্রহন করা হদয়দছ।  
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নটতবল-৩.২: তবদ্যালদয় ভূতম উন্নয়ন কা বক্রম পতরচালনার প্রদয়াজনীয়িা 

তবদ্যালদয়র ভূমি উন্নয়ল্পির প্রল্পয়াজিীয়িা সম্পল্পকয িিািি 

ক্রতমক 

োংযা া 

উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ২৫৩ ৬৩.২ 

০২. না ১৪৭ ৩৬.৮ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

তবদ্যালদয়র ভূমি উন্নয়ল্পির প্রল্পয়াজিীয়িার কারণ 

ক্রতমক 

োংযা া 

প্রল্পয়াজিীয়িার কারণ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. তনচু জায়গা ১৩০ ৫১.৪ 

০২. নিাবা জায়গা ৫৮ ২২.৯ 

০৩. অন্যান্য ৬৫ ২৫.৭ 

েব বদমাট ২৫৩ ১০০ 

 

৩.৫.২.২. তবদ্যালদয় মাটির ভারবহন পরীক্ষা 

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী নমাট ৪০০টি তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষদকর োদথ আদলাচনার মাধ্যদম জানা  ায় ন , নমাট ৪০০টি 

েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র মদধ্য ৩৪৮টি তবদ্যালদয় মাটি পরীক্ষা কা বক্রম করা হয়। অবতেি ৫২টি তবদ্যালদয়র 

৫০টিদি উধ্ববমুখী েম্প্রোরে করা হদয়দছ, ফদল মাটি পরীক্ষা করা হয়তন। মাটি পরীক্ষা কা বক্রদমর প্রদয়াজনীয়িা েম্পদকব 

তবতভন্ন কথা উদেখ কদরন। নেগুদলা হদলা: মাটির নলাি ননয়ার োমথ্যব তনধ বারে, মাটির কাঠাদমা ও েহনেীলিা তনধ বারন, 

তভতির প্রকার ও গভীরিা তনধ বারে, উপযুক্ত তনম বাে নকৌেল তনর্রধ বারে, ভতবষ্যিানী ও েম্ভাব্য তভতি েমস্যা েমাধান প্রোন, 

ভূতম তনচু হদয়  াওয়ার প্রবেিা ও অবনমদনর কারে তনধ বারে, মাটির মদধ্য পাতনর প্রাপ্যিা ও ধারে ক্ষমিা  ার িারা 

মাটির আর্দ্ বিা িথা তভতি প্রভাতবি কদর িা তনধ বারে, মাটির খতনজ ও রাোয়তনক উপাোন তনধ বারে ইিযাতে।  

 

 

 

 

 

 

 



 

cvZv-32 
 

৩.৫.৩. তবদ্যালদয় অতিতরক্ত নেতেকক্ষ মিি যাণ 

৩.৫.৩.১. তনতে বি েমদয় কাজ শুরু করা 

২১০ জন (৫২.৫%) প্রধান তেক্ষক িাদের তবদ্যালদয় অতিতরক্ত নেতেকক্ষ তনম বাদের কাজ  থােমদয় শুরু হদয়দছ বদল 

জাতনদয়দছন। অপরতেদক ১৯০ জন (৪৭.৫%) প্রধান তেক্ষক েঠিক েমদয় কাজ শুরু না হওয়ার কথা উদেখ কদরন।  

 

১১০ জন (৫৭.৯%) উিরোিা ভূতম অতধগ্রহে জতনি েমস্যা, ৪০জন (২১%) উিরোিা নটন্ডার প্রতক্রয়া নেতরদি শুরু 

হওয়া, ৫.৩% উিরোিা অথ ব প্রাতিদি তবলম্ব হওয়া এবাং ১৫.৮% উিরোিা অন্যান্য প্রভাবকদক তনধ বাতরি েমদয় কাজ 

শুরু করদি না পারার কারে তহদেদব োয়ী কদরদছন।   

 

নটতবল-৩.৩: তনধ বাতরি েমদয় অতিতরক্ত নেতেকক্ষ তনম বাে েম্পদকব মিামি 
 

তনধ বাতরি েমদয় নেতেকক্ষ তনম বাে কাজ  শুরু েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক 

োংযা া 

উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ২১০ ৫২.৫ 

০২. না ১৯০ ৪৭.৫ 

েব বদমাট ৪০০ ৪০০ 

 

তনম বাে কাজ নেতরদি শুরু হওয়ার কারে েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক 

োংযা া 

কারণসমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. ভুমি অমিগ্রহণ জমিি ১১০ ৫৭.৯ 

০২. দটন্ডার প্রমক্রয়া দেমরল্পি শুরু করার জন্য ৪০ ২১.১ 

০৩. অথ যপ্রামপ্ত মি ম্ব হওয়ার জন্য ১০ ৫.৩ 

০৪. অন্যান্য ৩০ ১৫.৮ 

েব বদমাট ১৯০ ১০০ 

 

৩.৫.৩.২. কাজ শুরু করার পূদব ব তেতিউল েরবরাহ 

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষকদের মদধ্য মাত্র ৫০ জন (১২.৫%) প্রধান তেক্ষক জানান প্রকদল্পর আওিায় 

কা বক্রম শুরু করার পূদব ব তেক্ষকদের কাদছ তেতিউল েরবরাহ করা হদয়তছল। অপরতেদক ৩৫০ জন (৮৭.৫%) প্রধান 

তেক্ষক িাদের তবদ্যালদয় প্রকদল্পর কাজ শুরু করার পূদব ব নকান তেতিউল েরবরাহ করা হয় তন।  
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৩.৫.৩.৩. স্থানীয় প বাদয় কাদজর িোরতক 

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষকদের মদধ্য ৩৮০ জন (৯৫.০%) বদলন ন , প্রকদল্পর কাজগুদলার িোরতকর িাতয়ত্ব 

েদম্মতলিভাদব প্রধান তেক্ষক এবাং এে. এম. তে কর্তবপক্ষ কদর থাদকন। ১৫০ জন (৩৭.৫%) বদলন ন , প্রকদল্পর 

কাজগুদলা োধারেি উপদজলা তেক্ষা অতফোর িোরতক কদরন। অপরতেদক ১২০ জন (৩০.০%) প্রধান তেক্ষক বদলন 

ন , উপদজলা প্রদকৌেলী োধারেি প্রকদল্পর তনম বাে কাজগুদলার িোরতক কদর থাদকন এবাং মাত্র ২০ জন প্ররধান তেক্ষক 

বদলন ন , িারা তনদজরাই উক্ত প্রকদল্পর তনম বাে কাজগুদলার িোরতক কদর থাদকন।  

  

 
 

৩.৫.৩.৪. কাদজর গুনগিমান েম্পদকব মিামি 

 

তনম বাে কাদজর মান  াচাই করা একটি গুরুত্বপূে ব কা বক্রম  ার মাধ্যদম অদথ বর েিযবহার িথা তনম বাে কাদজর মান, 

নটকেই ও েীঘ বায়ুত্ব পতরমাপ করা  ায়। ৩২৮ জন প্রধান তেক্ষদকর মদধ্য ২৯৬ জন (৭৪.০%) প্রধান তেক্ষক জানান ন , 

প্রকদল্পর মাধ্যদম বাস্তবাতয়ি অবকাঠাদমােমূদহর গুনগিমান অদপক্ষাকৃি ভাল। কাদজর গুনগিমান ভাল এবাং খুব ভাল 

বদলদছন  থাক্রদম ৫.৫% এবাং ২.৫% প্রধান তেক্ষক। অপরতেদক ৭২ জন প্রধান তেক্ষক বদলন ন , িাদের তবদ্যালদয় 

এখন প বন্ত প্রকদল্পর আওিায় তনম বাে কাজ শুরু হয় তন। 

নটতবল-৩.৪: তনম বাে কাদজর গুনগিমান েম্পদকব উিরোিাদের মিামি 

 

ক্রতমক 

োংযা া 

কাদজর গুনগিমান তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. খুব ভাল ১০ ২.৫ 

০২. ভাল ২২ ৫.৫ 

০৩. অদপক্ষাকৃি ভাল ২৯৬ ৭৪ 

০৪. খারাপ - ০ 

০৫ তবতল্ডাংদয়র কাজ শুরু হয়তন ৭২ ১৮ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

তব: র্দ্: খুব ভাল = নকান েমস্যা ননই, ভাল = উপকরে ও তফটিাংে তনেমাদনর, অদপক্ষাকৃি ভাল =  উপকরে ও 

তফটিাংে েরবরাহ তনেমাদনর এবাং খারাপ = ভবন তনম বাদনর েমস্ত তজতনেই তনেমাদনর 
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৩.৫.৩.৫. তনতম বি নেতেকদক্ষর োংযা া 

 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র মদধ্য ন দহতু ৭২টি তবদ্যালদয় এখন প বন্ত তনম বাে কাজ শুরু 

হয় তন, িাই তবদ্যালদয় অতিতরক্ত নেতেকদক্ষর োংযা া তনব বাচদন ৩২৮ জন প্রধান তেক্ষক অাংেগ্রহে কদরন। ৩২৮ জন 

প্রধান তেক্ষদকর মদধ্য ২৩৬ জন (৭২.০%) বদলন ন , িাদের তবদ্যালদয় প্রকদল্পর মাধ্যদম অতিতরক্ত ৫টি নেতেকক্ষ 

তনম বাে করা হদয়দছ। অপরতেদক বাতক ৯২ জন (২৮.০%) প্রধান তেক্ষক বদলন ন , প্রকদল্পর মাধ্যদম িাদের তবদ্যালদয় 

অতিতরক্ত ৩টি নেতেকক্ষ তনম বাে করা হদয়দছ।  

নটতবল-৩. ৫: তবদ্যালদয় তনতম বি অতিতরক্ত নেতেকদক্ষর োংযা া 

ক্রতমক 

োংযা া 

তনতম বি/তনম বানাধীন নেেীকদক্ষর োংযা া তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

(%) 

০১. ১ - - 

০২. ২ - - 

০৩. ৩ ৯২ ২৮ 

০৪. ৪ - - 

০৫. ৫ ২৩৬ ৭২ 

০৬. ৫ এর অতধক - - 

েব বদমাট ৩২৮ ১০০ 

 

৩.৫.৩.৬. তনম বাে কাদজ ব্যবহৃি তনম বাে োমগ্রীর (ইট, বাতল, রি, তেদমন্ট, স্যাতনদটেন) গুনগিমান েম্পদকব মিামি 

 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র মদধ্য ন দহতু ৭২টি তবদ্যালদয় এখন প বন্ত তনম বাে কাজ শুরু 

হয় তন, িাই তবদ্যালদয় তনম বাে কদজ ব্যবহৃি তনম বাে োমগ্রীর গুনগিমান েম্পদকব মাত্র ৩২৮ জন প্রধান তেক্ষক অাংেগ্রহে 

কদরন। তনম বাে কাদজ ব্যবহৃি তনম বাে োমগ্রীর গুনগিমান অদপক্ষাকৃি ভাদলা বদল মি প্রকাে কদরন েমীক্ষায় 

অাংেগ্রহেকারী ২৭১ জন (৮৪.২%) প্রধান তেক্ষক। অপরতেদক তনম বাে োমগ্রীর মান ভাল ও খুব ভাদলা বদল মি প্রকাে 

কদরন  থাক্রদম ১১.৪% এবাং ৪.৪% প্রধান তেক্ষক।  

 

নটতবল-৩.৬: তনম বাে কাদজ ব্যবহৃি তনম বাে েমাগ্রীর গুনগিমান েম্পদকব মিামি 

 

ক্রতমক 

োংযা া 

গুনগিমান তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. খুব ভাল ১০ ৪.৪ 

০২. ভাল ২৭ ১১.৪ 

০৩. অদপক্ষাকৃি ভাল ২৭১ ৮৪.২ 

েব বদমাট ৩২৮ ১০০ 

তব: র্দ্: খুব ভাল = নকান েমস্যা ননই, ভাল = উপকরে ও তফটিাংে তনেমাদনর, অদপক্ষাকৃি ভাল = উপকরে ও 

তফটিাংে েরবরাহ তনেমাদনর এবাং খারাপ = ভবন তনম বাদনর েমস্ত তজতনেই তনেমাদনর 

 

৩.৫.৩.৭. নেতেকদক্ষর বিবমান কা বকর অবস্থা 

 

ন দহতু েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী ৩২৮টি তবদ্যালদয় নেতেকক্ষ তনম বাে করা হদয়দছ।  ার মদধ্য ২৫৩টি তবদ্যালদয়র 

নেতেকদক্ষর কা বকর অবস্থা অদপক্ষাকৃি ভাল বদল মি প্রকাে কদরদছন প্রধান তেক্ষকগে। অপরতেদক ৫০টি তবদ্যালদয়র 

নেতেকদক্ষর কা বকর অবস্থা ভাল এবাং ২৫টি তবদ্যালদয়র নেতেকদক্ষর অবস্থা খুব ভাল বদল মি প্রকাে কদরদছন ২৫ জন 

প্রধান তেক্ষক।  
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নটতবল-৩.৭: তনতম বি নেতেকদক্ষর বিবমান কা বকর অবস্থা েম্পদকব মিামি 

 

ক্রতমক 

োংযা া 

দেণীকল্পির িিযিাি অিস্থা তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. খুব ভাল ২৫ ৭.৬ 

০২. ভাল ৫০ ১৫.২ 

০৩. অদপক্ষাকৃি ভাল ২৫৩ ৭৭.১ 

০৪. খারাপ - - 

েব বদমাট ৩২৮ ১০০ 

 

  

প্রকদল্পর আওিায় েমাি অতিতরক্ত নেতেকক্ষ প্রকদল্পর আওিায় তনম বাোধীন অতিতরক্ত নেতেকক্ষ 

  

নতুন তনতম বি নেতেকক্ষ. নখায়ারপাড়া েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালয় 

প্রকদল্পর আওিায় তনম বাোধীন অতিতরক্ত নেতেকক্ষ 

 

৩.৫.৩.৮. তবদ্যালদয় ভবদনর তভির নতুন তবদ্যযৎ োংদ াগ 

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী ৩২৮টি তবদ্যালদয়র (দ খাদন নতুন নেতেকক্ষ ইদিামদধ্য েম্পন্ন হদয়দছ) প্রধান তেক্ষকদের কাছ 

নথদক জানা  ায় ন , ৩১২ টি তবদ্যালদয় (৯৫.১%) নতুন কদর তবদ্যযি োংদ াগ নেওয়া হদয়দছ। অপরতেদক বাতক ১৮ টি 

তবদ্যালদয় (৫.৫%) নতুন কদর তবদ্যযি োংদ াগ নেওয়া হয় তন বদল প্রধান তেক্ষদকরা জানান।  
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নটতবল-৩.৮: তবদ্যালয় ভবদনর তভিদর নতুন তবদ্যযৎ োংদ াগ নেওয়া সম্পল্পকয িিািি: 

 

ক্রতমক 

োংযা া 

উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ৩১২ ৯৫.১ 

০২. না ১৬ ৪.৯ 

েব বদমাট ৩২৮ ১০০ 

 

৩.৫.৪. ওয়াে ব্লক ও আেবাবপত্র েম্পতকবি িথ্যাতে 

৩.৫.৪.১. ওয়াে ব্লক তনম বাে েম্পতকবি 

 

১. নলকূপ স্থাপন: প্রধান তেক্ষকদের প্রেি প বাদলাচনায় নেখা  ায় এ প বন্ত েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয়র 

নমাট ২৫২টিদি নলকূপ স্থাপন করা হদয়দছ। ৮৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি নলকূদপর গুনগিমান নমাটামুটি ভাল, ১০% 

তবদ্যালদয় নলকূদপর গুনগিমান ভাল নয় এবাং মাত্র ৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি নলকূদপর গুনগিমান ভাল (দটতবল-৯)। 

স্থাতপি নলকূপ গুদলার মদধ্য ৯০% তবদ্যালদয় স্থাতপি নলকূপ বিবমাদন কা বকর আদছ এবাং ১০% তবদ্যালদয় স্থাতপি 

নলকূদপ বিবমাদন কাতরগতর ত্রূটি রদয়দছ।  

 

২. োবমারতজতবল পাম্প: প্রধান তেক্ষকদের কাছ নথদক োংগৃহীি িথ্য অন ায়ী নেখা  ায় এ প বন্ত  েমীক্ষা 

পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয়র নমাট ১৫০টিদি োবমারতজতবল পাম্প স্থাপন করা হদয়দছ  ার ৫৫%-র গুনগিমান 

নমাটামুটি ভাদলা এবাং ৪৫%-র গুনগিমান ভাল। তবদ্যালদয় স্থাতপি ১০০% োবমারতজতবল পাম্প বিবমাদন কা বকর 

আদছ (নটতবল-৯)। 

 

৩. নবতেন: প্রধান তেক্ষকদের কাছ নথদক প্রাি িথ্য তবদেষে করদল নেখা  ায় এ প বন্ত নমাট ১৩০টি তবদ্যালদয় নবতেন 

েরবরাহ করা হদয়দছ।  ৮১% তবদ্যালদয় েরবরাহকৃি নবতেদনর গুনগিমান নমাটামুটি ভাল, ১৪% তবদ্যালদয় 

েরবরাহকৃি নবতেদনর গুনগিমান ভাল নয় এবাং মাত্র ৫% তবদ্যালদয় েরবরাহকৃি নবতেদনর গুনগিমান ভাল। ৯৫% 

তবদ্যালদয় েরবরাহকৃি নবতেন বিবমাদন কা বকর আদছ  (নটতবল-৯)। 

 

৪. টাইলে তফটিাংে: িথ্য তবদেষদে নেখা  ায় এ প বন্ত েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয়র নমাট ২৯৫টিদি 

টাইলে তফটিাংদের কাজ করা হদয়দছ। ৯০% তবদ্যালদয় স্থাতপি টাইলে তফটিাংদের গুনগিমান নমাটামুটি ভাল, ৫% 

তবদ্যালদয় টাইলে তফটিাংদের গুনগিমান ভাল নয় এবাং মাত্র ৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি টাইলে তফটিাংদের গুনগিমান ভাল 

বদল মি প্রকাে কদরন তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষক। ৯৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি টাইলে তফটিাংে বিবমাদন কা বকর আদছ 

এবাং ৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি টাইলে তফটিাংে বিবমাদন অব্যবহারদ াগ্য অবস্থায় রদয়দছ (নটতবল-৯) । 

 

৫. পাতন োংরক্ষদের ট্যাাংক: প্রধান তেক্ষকদের কাছ নথদক প্রাি িথ্য তবদেষে করদল নেখা  ায় এ প বন্ত ২৯০টি 

তবদ্যালদয় পাতন োংরক্ষদের ট্যাাংক স্থাপন করা হদয়দছ। স্থাতপি পাতন োংরক্ষে ট্যাাংদকর গুনগিমান প বদলাচনায় নেখা 

 ায় ন , ৯০% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতন োংরক্ষে ট্যাাংদকর গুনগিমান নমাটামুটি ভাল, ৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতন 

োংরক্ষে ট্যাাংদকর গুনগিমান ভাল নয় এবাং মাত্র ৫% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতন োংরক্ষে ট্যাাংদকর গুনগিমান ভাল। 

স্থাতপি পাতন োংরক্ষে ট্যাাংদকর বিবমান কা বকর অবস্থা তবদেষে করদল নেখা  ায়, ৯০% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতন 

োংরক্ষে ট্যাাংক বিবমাদন কা বকর আদছ এবাং ১০% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতন োংরক্ষে ট্যাাংদক বিবমাদন কাতরগতর ত্রূটি 

রদয়দছ (নটতবল-৯) । 

 

৬. নেফটি ট্যাাংক: প্রাি িথ্য তবদেষদে নেখা  ায়, েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয় এখন প বন্ত নমাট ৩২৮টি 

তবদ্যালদয় নেফটি ট্যাাংক তনম বাে করা হদয়দছ। তনতম বি ৮০% নেফটি ট্যাাংদকর গুনগিমান নমাটামুটি ভাল এবাং ২০% 

নেফটি ট্যাাংদকর গুনগিমান ভাল বদল মি প্রকাে কদরন তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষক (দটতবল-৯)। ১০০% তবদ্যালদয় 

তনতম বি নেফটি ট্যাাংক বিবমাদন কা বকর আদছ। 
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৭. বাগান: েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষকদের কাছ নথদক প্রাি িথ্য তবদেষে করদল নেখা  ায় ন , মাত্র ৫০টি 

তবদ্যালদয় এখন প বন্ত বাগান স্থাপন করা হদয়দছ। 

 

৮. টয়দলট: েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয় এপ বন্ত নমাট ৬০০টি টয়দলট তনম বাে করা হদয়দছ (দটতবল-৯) । 

তনতম বি ৯৩% টয়দলদটর গুনগিমান নমাটামুটি ভাল এবাং ৭% টয়দলদটর গুনগিমান ভাল নয়। তনতম বি টয়দলটগুদলার 

মদধ্য, ৮৫% টয়দলট বিবমাদন কা বকর আদছ এবাং ১৫% টয়দলট বিবমাদন ব্যবহাদরর অদ াগ্য। 

 

৯. পাতনর কল: ৪০০টি তবদ্যালদয় এপ বন্ত নমাট ৬৬০টি পাতনর কল স্থাপন করা হদয়দছ। স্থাতপি পাতন কলগুদলার ৮৫% 

এর গুনগিমান নমাটামুটি ভাল, ১০% পাতনর কদলর গুনগিমান ভাল নয় এবাং মাত্র ৫% পাতনর কদলর গুনগিমান ভাল 

বদল মি প্রকাে কদরন তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষক। ৬৮% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতনর কল বিবমাদন কা বকর আদছ এবাং 

৩২% তবদ্যালদয় স্থাতপি পাতনর কদল বিবমাদন কাতরগতর ত্রূটি রদয়দছ। 

 

নটতবল-৩.৯: ওয়াে ব্লক তনম বাে েম্পতকবি িথ্যাতে 

 

ক্রতম

ক নাং 

তববরে নমাট 

োংযা া/এেএফটি 

গড় োংযা া তনম বাদের গুনগিমান 

(দকাি: ১=খুব ভাল, 

২=নমাটামুটি ভাল, ৩=ভাল 

নয়) 

বিবমান কা বকর 

অবস্থা (দকাি: 

১=ব্যবহারদ াগ্য, 

২=অব্যবহারদ াগ্য) 

১ নলকূপ ২৫২ ১.৫৮ ১=৫%,২=৮৫%,৩=১০% ১=৯০% 

২=১০% 

২ োবমারতজতবল 

পাম্প 

১৫০ ১ ১=৪৫%,২=৫৫%, ১=১০০% 

৩ নবতেন ১৩০ ০.৮৭ ১=৫%,২=৮১%,৩=১৪% ১=৯৫% 

২=০৫% 

৪ টাইলে তফটিাংে ২৯৫ ০.৮৯ ১=৫%,২=৯০%,৩=৫% ১=৯৫% 

২=৫% 

৫ পাতন োংরক্ষদের 

ট্যাাংক 

২৯০ ০.৮৮ ১=৫%,২=৯০%,৩=৫% ১=৯০ 

২=১০ 

৬ নেফটি ট্যাাংক ৩২৮ ১ ১=২০%,২=৮০%, ১=১০০% 

৭ নোক ওদয়ল   ১=৫%,২=৮৫%,৩=১০%  

৮ বাগান ৫০ ০.১২ ১=২৫%,২=৭৫%,  

৯ টয়দলট ৬০০ ১.৫ ২=৭৩%,৩=২৭% ১=৮৫% 

২=১৫% 

১০ পাতনর কল ৬৬০ ১.৬৫ ১=৫%,২=৮৫%,৩=১০% ১=৬৮% 

২=৩২% 

 

৩.৫.৪.২. প্রকল্প নথদক েরবরাহকৃি আেবাবপত্র োংক্রান্ত িথ্যাতে 

বতে বি প্রকদল্পর আওিায় এখনও নকান আেবাবপত্র েরবরাহ করা হয় তন। প্রকল্প েতলল অনু া ী প্রাথতমক তেক্ষা 

অতধেির আেবাবপত্র েরবরাহ করার কথা রদয়দছ  া বােথবায়দনর অদপক্ষায় আদছ। 
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৩.৫.৫ তবদ্যালদয় ছাত্র-ছাত্রীর িথ্যাতে 

৩.৫.৫.১. গি পাঁচ বছদর তবদ্যালদয় ছাত্র-ছাত্রী ভতিব োংক্রান্ত িথ্য 

ছাদত্রর োংযা া: েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় গি পাঁচ বছদর তবতভন্ন নেতেদি ভতিবকৃি 

ছাত্রদের পতরোংযা ান তবদেষদে নেখা  ায়, ২০১৬ োদল তবদ্যালয় কযাচদমন্ট এলাকার ছাত্র ভতিবর গড় হার তছল ১০০.৭২। 

২০১৭ োদল নেটি ১০২.৭১। অনুরূপভাদব, ২০১৮, ২০১৯ এবাং ২০২০ োদল তবদ্যালয় প্রতি নমাট ছাত্র ভতিবর গড় হার 

 থাক্রদম ১০৬.৫; ১০৯.৭১; এবাং ১১২.২। নেতেতভতিক ভতিব তবদেষে করদল একই ধরদনর তচত্র লক্ষ করা  ায়। 
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ছাত্রীর োংযা া: েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় গি পাঁচ বছদর তবতভন্ন নেতেদি ভতিবকৃি 

ছাত্রীদের পতরোংযা ান তবদেষদে নেখা  ায়, ২০১৬ োদল তবদ্যালয় কযাচদমন্ট এলাকার ছাত্রী ভতিবর গড় হার তছল 

১০১.৫৯ জন, ২০১৭ োদল গদড় ১০৩.৭৩ জন ও ২০১৮, ২০১৯ এবাং ২০২০ োদল তবদ্যালদয় নমাট ছাত্রী ভতিবর গড় হার 

 থাক্রদম ১০৭.১৯; ১১০.১২; এবাং ১১১.৭। নেতেতভতিক ছাত্রীদের ভতিবর গড় োংযা া তবদেষে করদল একই ধরদনর 

তবন্যাে লক্ষ করা  ায়। 

 

 

 

বছর তভতিক ছাত্র-ছাত্রীর ভতিবর োংযা ার তুলনা: েমীক্ষায় অাংেগ্রহনকারী েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র বছর তভতিক 

ছাত্র-ছাত্রীর ভতিবর পতরোংযা ান তুলনা করদল নেখা  ায়, প্রায় প্রতিটি বছদর তবদ্যালয় প্রতি ছাত্রী ভতিবর োংযা া তছল ছাত্র 



 

cvZv-39 
 

ভতিবর োংযা া নথদক নবতে। ২০১৬ োদল নেখা  ায়, তবদ্যালয় প্রতি ছাদত্রর তুলনায় ০.৮৭ জন ছাত্রী নবতে ভতিব হয়। 

২০১৭ োদল তবদ্যালয় প্রতি ভতিবকৃি ছাত্র নথদক ছাত্রী োংযা া নবতে তছল ১.০২ জন। ২০১৮ োদল এই পাথ বকয হয় ০.৬৪। 

অনুরূপভাদব, ২০১৯ োদল তবদ্যালয় প্রতি ভতিবকৃি ছাত্র নথদক ছাত্রী োংযা া নবতে তছল ০.৪১ জন। িদব ২০২০ োদলর 

তেক্ষাথী ভতিব োংযা া তবদেষে করদল নেখা  ায় ন , তবদ্যালয় প্রতি ভতিবকৃি ছাত্র োংযা া নথদক ছাত্রী োংযা া কম ০.৫ 

জন। 

 

 

৩.৫.৫.২. নেতে প্রতি তেক্ষাথীর উপতস্থতির হার   

 

তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতির িথ্য তবদেষদে নেখা  ায়, তবদ্যালদয় তেক্ষাথীর উপতস্থতির হার েদন্তাষজনক। ২০১৬ োদল 

নেতে প্রতি তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতি ৮৮.০১%, ২০১৭ োদল ৮৮.৭%। ২০১৮, ২০১৯ এবাং ২০২০ (মাচ ব মাদে) োদল 

নেতে প্রতি তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতি  থাক্রদম ৮৯.০%, ৮৯.৫% এবাং ৯০.৬%  া ইতিবাচক বলা  ায়। 

 

নটতবল-৩.১১: গি পাঁচ বছদর নেতে প্রতি তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতি 

 

োল প্রাক-প্রাথতমক ১ম ২য় ৩য় ৪থ ব ৫ম 

২০১৬ ৮২.৭ ৮২.৮ ৮৯.৫ ৮৯.৮ ৯৪.০ ৮৯.৭ 

২০১৭ ৮৪.৮ ৮৫.৭ ৯০.৩ ৮৯.২ ৮৯.৮ ৯২.২ 

২০১৮ ৮৬.৮ ৮৬.৩ ৯১.৩ ৮৯.২ ৮৮.৩ ৯২.২ 

২০১৯ ৮৮.২ ৮৯.৮ ৯১.৬ ৮৯.২ ৮৭.২ ৯১.২ 

২০২০ ৯০.৭ ৮৯.০ ৯১.২ ৯১.২ ৯০.৭ ৯১.২ 
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৩.৫.৫.৩. তবদ্যালদয়র বাতষ বক/চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল োংক্রান্ত িথ্যাবলী 

 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী তবদ্যালদয়র গি পাঁচ বছদরর বাতষ বক পরীক্ষার ফলাফল তবদেষে করদল নেখা  ায়, গি পাঁচ 

বছদর বাতষ বক পরীক্ষায় উিীে ব তেক্ষাথীর োংযা া বৃতদ্ধ পাদে। ২০১৬ োদলর পাদের হার ৯৫.৫০%  া ২০১৭ োদল 

৯৭.৫৯%। ২০১৮ এবাং ২০১৯ োদল উক্ত পাদের হার তছল  থাক্রদম ৯৫.১৮% এবাং ৯৮.৫১%। জািীয় প বাদয়র 

েমাপনী পরীক্ষার ফলাফল তবদেষে করদল নেখা  ায়, ২০১৮ োদল তেক্ষাথীর উিীদে বর োংযা া তছল ৯৭.৫৯% এবাং 

২০১৯ োদল তছল ৯৫.৫০% (িথ্য সূত্র- DPE  APSC Report ২০১৯)।  
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৩.৫.৫.৪. তেক্ষাথী ঝদর পড়া োংক্রান্ত িথ্য 

 

েমীক্ষায় প্রাি িথ্য তবদেষদে নেখা  ায়, ২০১৬ োদল তবদ্যালয় প্রতি ঝদর পড়ার গড় হার তছল ১৯.৫%, ২০১৭ োদল 

নেটি ১৮.৭%। ২০১৮ এবাং ২০১৯ োদল এই হার হ্রাে নপদয়  থাক্রদম ১৮.৫% এবাং ১৭.৮%  া তনমমূখী বলা  ায়। 

ঝদর পড়া তেক্ষাথী োংক্রান্ত জািীয় িথ্য তবদেষে করদলও একই তচত্র লক্ষনীয়।  

 

নটতবল-৩.১২: গি ৪ বছদরর েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় ঝদর পড়া তেক্ষাথীর হার োংক্রান্ত 

 

োল প্রাক-প্রাথতমক ১ম ২য় ৩য় ৪থ ব ৫ম নমাট জািীয় িথ্য 

২০১৬ ২৪.০ ২৫.০ ২৫.০ ১৮.০ ২০.০ ২৩.০ ১৯.৫ ১৯.২ 

২০১৭ ২৩.০ ২৬.০ ২২.০ ২১.০ ১৯.০ ২২.০ ১৮.৭ ১৮.৮ 

২০১৮ ২৩.০ ২৫.০ ২৪.০ ২০.০ ১৯.০ ২০.০ ১৮.৫ ১৮.৬ 

২০১৯ ২২.০ ২৩.০ ২৪.০ ২০.০ ২০.০ ১৮.০ ১৭.৮ ১৭.৯ 

 

 
 

৩.৫.৬. তবদ্যালদয়র তেক্ষার মান উন্নয়ন ও তেশু বান্ধব পতরদবে োংক্রান্ত 

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী তবদ্যারদয়র প্রাি িথ্য তবদেষদে নেখা  ায়  ক) ৩২৮ (৮২.০%) তবদ্যালদয় নতুন নেতেকক্ষ 

তনম বাে; খ) ৩২৮ (৮২.০%) তবদ্যালদয় তেশু কন বার তনম বাে; গ) ২৬৩ (৬৫.৮%) তবদ্যালদয় েতচত্র ছতব টানাদনা; ঘ) 

১৫৮ (৩৯.৫%) তবদ্যালদয় আদলা ও ববদ্যযতিক পাখার ব্যবস্থা করা এবাং ঙ) ৮৫ (২১.৩%) তবদ্যালদয় ওয়াে ব্লক 

তনম বাে করার ফদল তবদ্যালদয়র পতরদবে উন্নয়নেহ তবদ্যালদয়র নান্দতনকিা বৃতদ্ধ নপদয়দছ এবাং তবদ্যালদয় তেশু বান্ধব 

পতরদবে তনতিি হদয়দছ। তবদ্যালদয়র প্রতি তেশুদের আগ্রহ নবদড়দছ এবাং ভতিব, উপতস্থতি ও পাদের হার বৃতদ্ধেহ ঝদর 

পড়া হ্রাে নপদয়দছ মদম ব েমীক্ষায় নেখা  ায়  া  ইতিবাচক এবাং প্রকল্প তনব বাচদনর ন ৌতক্তকিার োদথ োমন্জস্যপূন ব।  

 

নটতবল-৩.১৩: তবদ্যালদয়র উন্নয়ন ও তেশু বান্ধব পতরদবে োংক্রান্ত 

 

তবদ্যালদয় তেক্ষার মান উন্নতিকরদে গৃহীি পেদক্ষপ েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক 

োংযা া 

উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ৩৩৫ ৮৩.৮ 

০২. না ৬৫ ১৬.৩ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 
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গৃহীি পেদক্ষপেমূহ 

ক্রতমক 

োংযা া 

পেদক্ষপেমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

(%) 

০১. নতুন নেতেকক্ষ ৩২৮ ৮২.০ 

০২. তেশু কে বার ৩২৮ ৮২.০ 

০৩. ওয়াে  ব্লক ৮৫ ২১.৩ 

০৪. আদলা ও ববদ্যযতিক পাখা ১৫৮ ৩৯.৫ 

০৫. েতচত্র ছতব ২৬৩ ৬৫.৮ 

উিরোিারা একই প্রদের জন্য একাতধক উির বাছাই কদরদছন 

 

 

তবদ্যালদয় তেশু বান্ধব পতরদবে েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক 

োংযা া 

উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ৩৩৫ ৮৩.৮ 

০২. না ৬৫ ১৬.৩ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

তবদ্যালদয় তেশু বান্ধব পতরদবে তনতিিকরদন গৃহীি পেদক্ষপ 

ক্রতমক 

োংযা া 

পেদক্ষপেমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. তেশু কে বার ৩২৮ ৮২.০ 

০২. তনরাপে নেতেকক্ষ ৩৮৮ ৯৭.০ 

০৩. তমনা কাটুন ২৩০ ৫৭.৫ 

০৪. আদলা ও ববদ্যযতিক পাখা ১৫৮ ৩৯.৫ 

০৫. েতচত্র ছতব ২৬৩ ৬৫.৮ 

উিরোিারা একই প্রদের জন্য একাতধক উির বাছাই কদরদছন 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

তেশু বান্ধব পতরদবে উন্নতিকরদে নখলার মাদঠর প বাি সুতবধা েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক 

োংযা া 

উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ৪০০ ১০০ 

০২. না - - 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

 

৩.৫.৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা/আতথ বক ব্যবস্থাপনা োংক্রান্ত: 

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষকদের মদধ্য ৩.৭% জানান, উন্নয়ন কাদজর তবল োতখদলর পূদব ব প্রধান তেক্ষক বা 

এেএমতে েভাপতিদক উক্ত কা বক্রম েম্পদকব জানাদনা হদয়তছল,  তেও ৯৬.৩% উিরোিা এ তবষদয় তভন্ন মি নপাষন 

কদরন। ১২.০% প্রধান তেক্ষক মদন কদরন ন , িাদের তবদ্যালদয় তনধ বাতরি েমদয়র মদধ্য প্রকদল্পর কাজ নেষ করা েম্ভব 

হদব।  তেও এ তবষদয় তভন্ন মি প্রকাে কদরদছন প্রায় ৮৮.০% উিরোিা। তনতে বি েমদয়র মদধ্য কাজ নেষ করদি না 

পারার কারদে কা বাদেদের েময় বৃতদ্ধর প্রদয়াজনীয়িার কথা উদেখ কদরন ২৮.৭% উিরোিা। িদব এর জন্য ব্যয় 

বৃতদ্ধ/প্রাক্কলন তরতভেদনর প্রদয়াজন হদব না বদল জানান েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী েকল উিরোিা। 
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নটতবল-৩.১৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা/আতথ বক ব্যবস্থাপনা োংক্রান্ত: 

উন্নয়ন কাদজর তবল োতখদলর পুদব ব প্রধান তেক্ষক বা এেএমতে েভাপতির প্রিযয়ন গ্রহে েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক োংযা া উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ১৫ ৩.৭ 

০২. না ৩৮৫ ৯৬.৩ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

 থা েমদয় প্রকদল্পর কাজ েমাি হদব/হদয়দছ তকনা েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক োংযা া উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ৪৮ ১২ 

০২. না ৩৫২ ৮৮ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

 

কা বাদেদের েময় বৃতদ্ধর প্রদয়াজনীয়িা েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক োংযা া উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ ১১৫ ২৮.৭ 

০২. না ২৮৫ ৭৩.৩ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

ব্যয় বৃতদ্ধ/প্রাক্কলন তরতভেদনর প্রদয়াজনীয়িা েম্পদকব মিামি 

ক্রতমক োংযা া উিদরর ধরে তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. হযাঁ - - 

০২. না ৪০০ ১০০ 

েব বদমাট ৪০০ ১০০ 

 

৩.৫.৮. প্রকদল্পর েবল ও দ্যব বল তেক 

৩.৫.৮.১. প্রকদল্পর েবল তেকেমূহ 

 

েমীক্ষায় প্রাি িথ্য তবষেষদের ফলাফল প বাদলাচনায় প্রকদল্পর তচতিি প্রধান প্রধান েবল তেকেমূহ হদে: ক) প্রকল্প 

তনব বচন খুবই ন াতক্তক তছল, খ) তবদ্যালয় তনব বাচদন তনরদপক্ষিা বজায় তছল, গ) ১০০% তজওতব অদথ ব প্রকল্পটি 

বাস্তবায়নাধীন, ঘ) ৮২.০% তবদ্যালদয় তেক্ষা বান্ধব পতরদবে দৃশ্যমান হদে, ঙ) ৭৮.৮% তবদ্যালদয় তেশুদের উপতস্থতির 

হার বৃতদ্ধ নপদয়দছ; চ) ৭৫.৫% তবদ্যালদয়র নেেীকদক্ষ প বাি আদলা-বািাদের ব্যবস্থা হনয়দছ; ছ) ৭০.০% তবদ্যালদয় 

তেক্ষকগে উন্নি পতরদবদে পাঠোন করদি পারদছন এবাং ৪৫.০% তবদ্যালদয়র পানীয় জল ও স্যাতনদটেন ব্যবস্থার উন্নতি 

হদয়দছ।  

 
 

নটতবল-৩.১৫: প্রকদল্পর েবল তেকেমূহ 
 

ক্রতমক 

োংযা া 

েবল তেকেমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

০১. তবদ্যালদয় তেক্ষা বান্ধব পতরদবদের সৃতি ৩২৮ ৮২.০ 

০২. তেশুদের উপতস্থতির হর বৃতদ্ধ নপদয়দছ ৩১৫ ৭৮.৮ 

০৩. প বাি আদলা-বািাদের ব্যবস্থা হদয়দছ ৩০২ ৭৫.৫ 

০৪. তেক্ষকরা উন্নি পতরদবদে পাঠোন তেদি 

পারদছ 

২৮০ ৭০.০ 

০৫. পানীয় জল ও স্যাতনদটেন ব্যবস্থার 

উন্নতি হদয়দছ 

১৮০ ৪৫.০ 

উিরোিারা একই প্রদের জন্য একাতধক উির বাছাই কদরদছন 

 

 



 

cvZv-44 
 

৩.৫.৮.২. প্রকদল্পর দ্যব বল তেকেমূহ 

 

েমীক্ষায় তচতিি প্রকদল্পর প্রধান প্রধান দ্যব বল তেকেমূহ হদলা: ক) কাজ েম্পােদন েীঘসূতত্রিা (৮৭.৫%); খ) প্রকল্প 

কম বকিবাদের অকা বকর মতনটতরাং (৫৫.০%); গ) এলতজইতি এবাং জনস্বাস্থয তবভাদগর মদধ্য এল তজ ইতি এবাং 

তিতপএইচই-এর মধ্যকার ওয়ােব্লক তনম বদের স্থান তনব বাচন তবষদয় েম্বন্বয়হীনিা (৯৫%); ঘ) মূল ভবন নথদক তবতেন্ন 

স্থাদন ওয়াে ব্লক তনম বাে ও ওয়াে ব্লক তনম বাে কাদজর ধীর গতি (৬২.৫%) এবাং ঙ)   আেবাবপত্র েরবরাদহ তবলম্ব 

(১০০%)। 

 

নটতবল-৩.১৬: প্রকদল্পর দ্যব বল তেকেমূহ 

 

ক্রতমক 

োংযা া 

দ্যব বল তেকেমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

(%) 

০১. কাজ েম্পােদন েীঘ বসূতত্রিা। ৩৫০ ৮৭.৫ 

০২. প্রকল্প কাদজ মতনটতরাং এর ঘাটতি 

রদয়দছ ফদল তনম বাে কাজ ও তনম বাে 

োমগ্রীর  কাতঙ্খি গুেগিমান োংরক্ষন 

করা হনে না। 

২২০ 

৫৫.০ 

০৩. এর তজ ইতি এবাং জনস্বাস্থয তবভাদগর 

মদধ্য স্থান তনব বচদনর নক্ষদত্র েম্বন্বয় 

হীনিার কারদে েমস্যা সৃতি হদে। 

  

৩৮০ ৯৫.০ 

০৪. ও মূল ভবন নথদক তবতেন্ন স্থাদন ওয়াে 

ব্লক তনম বাে ও য়াে ব্লক তনম বাে কাদজ 

ধীর গতি। 

২৫০ 

৬২.৫ 

০৫ আেবাবপত্র েরবরাদহ তবলম্ব। ৪০০ ১০০ 

উিরোিারা একই প্রদের জন্য একাতধক উির বাছাই কদরদছন 

 

৩.৫.৮.৩. প্রকল্পটি গ্রহদের ফদল সৃি সুদ াগ েমূহ 

 

প্রকল্পটি গ্রহদের ফদল তবতভন্ন ধরদের সুদ াগ সৃতির তবষয়টি েমীক্ষায় নরতরদয় এদেদছ, নেগুদলা হদে: ক) তবদ্যালদয়র 

পতরদবদের নেৌন্দ ব ও নান্দতনকিা বৃতদ্ধ নপদয়দছ (৮১.৩%); খ) তেশু ভতিব ও উপতস্থতি বৃতদ্ধ নপদয়দছ (৭১.৩%); গ) 

তেক্ষার সুফল েম্পবদক এলাকাবাতেীর মদধ্য েদচিনিা বৃতদ্ধ নপদয়দছ (৩৭.৫%) এবাং ঘূতনঝড় ও প্রাকৃতিক দূদ বাদগ 

জনগদের আেয় গ্রহদনর সুদ াগ সৃতি হদয়দছ বদল মি প্রকাে কদরন (৩৬.৫%) অাংেগ্রহনকারী। 

 

নটতবল-৩.১৭: প্রকদল্পর মাধ্যদম সৃি সুদ াগেমূহ 

 

ক্রতমক 

োংযা া 

সুদ াগেমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

(%) 

০১. তবদ্যালদয়র নেৌন্দ ব ও নান্দতনকিা বৃতদ্ধ 

নপদয়দছ। 

৩২৫ 

৮১.৩ 

০২. তেশু ভতিব ও উপতস্থতি বৃতদ্ধ নপদয়দছ। ২৮৫ ৭১.৩ 

০৩. তেক্ষার সুফল েম্পবদক এলাকাবােীর 

মদধ্য েদচিনিা বৃতদ্ধ নপদয়দছ। 

১৫০ 

৩৭.৫ 

০৪. ঘূতে বঝড় ও প্রাকৃতিক দূদ বাদগ জনগদের 

আেয় গ্রহদনর সুদ াগ েম্প্রোতরি 

হদয়দছ। 

১৪৬ ৩৬.৫ 

উিরোিারা একই প্রদের জন্য একাতধক উির বাছাই কদরদছন 
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৩.৫.৮.৪. প্রকদল্পর ঝুঁতকেমূহ 

 

েমীক্ষায় তচতিি ঝুঁতকেমূদহর মদধ্য উদেখদ াগ্য হনে: ক) গুনগিমান েম্পন্ন কাজ না হওয়ায় তবদ্যালদয়র ভবদনর 

ঝতক রদয় নগদছ (৫৮.০%); খ) বজ্রপাি প্রতিদরাধক স্থাপন না করায় জীবন ও েম্পদের ঝুঁতক থাকদছ (৩৭.০%): গ) 

গাছপালা নকদট ভবন বিতর করা এবাং নতুন গাছপালা না লাগাদনার ফদল পতরদবদের ভারোম্য নি হদচছ (৫৭.৫%) 

এবাং ঘ) প বাি তিঁতড় না থাকায় তেশুদের তনরাপিাজতনি ঝুঁতক (৪২.৫%) উিরোিা। ঙ) মূল ভবন নথদক তবতেন্ন স্থাদন 

ওয়াে ব্লক তনম বাে করায় দূদ বাগপূে ব ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় এগুদলার ব্যবহার ও  থ থ রক্ষোদবক্ষদন অতনষ্চয়িা, চ) 

োম্প্রতিক েমদয় কদরানা মহামাতরর প্রাদূভবাব তনধ বাতরি েমদয় প্রকল্প বাস্তবায়দন অতনিয়িার ঝতক তহদেদব আতবভূ বি 

হদয়দছ। 

 

নটতবল-৩.১৮: প্রকদল্পর ঝুঁতকেমূহ 

ক্রতমক 

োংযা া 

ঝুঁতকেমূহ তবদ্যালদয়র োংযা া তবদ্যালদয়র েিকরা পতরমান 

(%) 

০১. তনম বাে কাদজর গুনগিমান োংরক্ষে না 

হওয়ায়  তবদ্যালয় ভবদনর ঝতক রদয় 

 াদে। 

২৩২ ৫৮.০ 

০২. বজ্রপাি প্রতিদরাধক না থাকায়  জীবন ও 

েম্পদের তনরাপিাজতনি ঝঁতক থাকদছ। 

১২০ ৩৭.০ 

০৩. গাছপালা নকদট ভবন বিতর করা এবাং 

নতুন   গাছপালা না লাগাদনার ফদল 

পতরদবদের ভারোম্য নি হদে। 

১৮৭ ৫৭.৫ 

০৪. প বাি তিঁতড় না থাকায় তেশুদের 

তনরাপিাজতনি ঝুঁতক বাড়দছ। 

১৩৮ ৪২.৫ 

উিরোিারা একই প্রদের জন্য একাতধক উির বাছাই কদরদছন 

  

৩.৬ এফতজতি ও  KII নথদক প্রাি িথ্যেমূদহর তবদেষে  

৩.৬.১. েলতভতিক আদলাচনা (এফতজতি) নথদক প্রাি িদথ্যর তবদেষে: 

 

গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেে েরকাদরর পতরকল্পনা মন্ত্রোলদয়র অধীনস্থ বাস্তবায়ন পতরবীক্ষে ও মূোয়ন তবভাদগর পক্ষ নথদক 

প্রাথমিক ও গণমিিা িন্ত্রণা য়-এর ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক মিিা অমিেপ্তর কর্তবক বাস্তবায়নাধীন “চামহোমিমিক 

সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়)”-র তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষার নক্ষদত্র উক্ত প্রকদল্পর আওিাভূক্ত 

২০০ টি নমুনা েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় প্রতিটিদি ১টি কদর নমাট ২০০টি এফতজতি (ঋএউ)  পতরচালনা করা হয়। 

প্রদিযক ঋএউ-নি ন্যযনিম ১০ জন তবতভন্ন নেতের তেক্ষাথী/েতক্ষক/অভতভাবক অাংেগ্রহে করদন। এফতজতিদি 

অাংেগ্রহেকারীদের কাছ নথদক প্রকল্প োংতেি তবতভন্ন িথ্য োংগ্রহ করা হয়। এফতজতিগুদলা এফতজতি গাইিলাইন 

(পতরতেি-২) অনুোদর পতরচাতলি করা হয়। এফতজতি নথদক প্রাি িথ্য তবদেষে করদল তনদচর িথ্যগুদলা পাওয়া  ায়। 
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নফাকাে গ্রুপ তিেকােন, নকােলা েরকারী প্রাথতমক তবদ্যালয়, অভয়নগর,  দোর 

  

প্রাথতমক তেক্ষা তবস্তাদর প্রকল্পটির  দথষ্ঠ ভূতমকা রদয়দছ। প্রকল্পটি বাস্তবাতয়ি হদল েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় তেক্ষাথী 

ভতিব হার বৃতদ্ধ পাদব বদল েলীয় আদলাচনায় অাংেগ্রহেকারী উিরোিারা মি প্রকাে কদরন। িাছাড়া তেক্ষার উন্নি 

পতরদবে তনতিিকরদের মাধ্যদম ঝদর পড়া তেক্ষাথীর োংযা াও হ্রাে পাদব বদল উপকারদভাগীরা আোবাে ব্যক্ত কদরন। 

তনম বাে োমগ্রীর গুনগি মান  থাতরতি োংরক্ষ করা হদে না মদম ব িারা মি প্রকাে কদরন। তবদ্যালদয় আেবাবপদত্রর 

োংকট রদয়দছ। চলমান প্রকদল্প নতুন আেবাবপত্র েরবরাহ করা হয় তন। তনরাপে পাতন ও স্যাতনদটেন ব্যবস্থার উন্নয়ন 

োতধি হদয়দছ। প্রকল্পটির বাস্তবায়দনর ফদল তেক্ষার গুেগি মান বৃতদ্ধ নপদয়দছ। পাদের হার, ভতিব উপতস্থতি বৃতদ্ধ নপদয়দছ 

। ঝদর পড়া হ্রাে নপদয়দছ। প্রকল্পটি বাস্তবা দ়নর ফদল তেক্ষার সুফল েম্পদকব এলাকাবােীর েদচিনিা বৃতদ্ধ নপদয়দছ। 

িদব প্রকল্পটি নটকেই করার লদক্ষয প বাি িোরতকর কথা অাংেগ্রহেকারীরা উদেখ কদরদছন।  

 

 

 

 

স্কুদলর তেক্ষকদের োদথ েলীয় আদলাচনা 
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স্কুদলর তেক্ষাথীদের োদথ েলীয় আদলাচনা 

 

 

প্রকল্প কাদজর ভাল তেকেমূহ:  

● নভৌি অবকাঠাদমার উন্নতি হদয়দছ ও তবদ্যালদয়র পতরদবে সুন্দর হদয়দছ। 

● প বাি নেেীকক্ষ বিতর, নেেীকদক্ষ প বাি আদলা-বািাদের ব্যবস্থা ও নখলাধুলার জন্য ব্যবস্থা করা হদয়দছ। 

● তেক্ষার সুদ াগ বৃতদ্ধ নপদয়দছ। 

প্রকদল্পর দ্যব বল তেক েমূহ:  

● প্রকদল্পর কাদজর মান ভাল না। 

● কাজ িোরতকদি ঘাটতি লক্ষনীয়। 

● গাছপালা ও বাগান ননই। 

● নবঞ্চ, নচয়ার, নটতবদলর অভাব। 

 

 

 তচত্র:তবদ্যালয় ভবন তনম বাদের েন্য কেছু গাছ ের্তন্  

 

দ্যব বলিা উিরদের সুপাতরে ও পরামে বেমূহ: 

● প্রকদল্পর তনম বান ও েরবরাহ কাদজ প্রধানতেক্ষক, স্কুল কতমটি ও এলাকাবােীর েম্পৃক্তিা বাড়াদি হদব। 

● স্থানীয় প্রোেদনর নজরোতর এবাং জবাবতেতহিা বাড়াদনার ব্যবস্থা করদি হদব। 

● প বাি তনরাপে পাতন েরবরাহ ও টয়দলদটর ব্যবস্থা করদি হদব। 

● নখলাধুলােহ অন্যান্য েহপাঠক্রতমক কা বক্রম নজারোর করা প্রদয়াজন। 

 

৩.৬.২. মুযা  ব্যাতক্তবদগ বর তনকট হদি প্রাি িথ্যেমূদহর তবদেষে 

 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর োদথ েম্পৃক্ত মুযা  ব্যতক্তবগ ব িথা প্রকল্প পতরচালক, উপদজলা প বাদয় োংতেি তেক্ষা কম বকিবা, 

প্রকৌদােলী, ঠিকাোর, প্রকল্প অতফদের োংতেি কম বকিবার েমন্বদয় KII েম্পন্ন করা হদয়দছ। তিতপই/এলতজইতি-নহি 

অতফদে প্রকল্প োংতেি মুযা  ব্যতক্তবগ ব ও োংতেি কম বকিবার োদথ ৫০টি কওও েম্পন্ন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর মুযা  

ব্যতক্তবদগ বর োদথ কওও পতরচালনা করার জন্য একটি KII Guideline ব্যবহার করােহ KII গুদলাদি 

অাংেগ্রহেকারীদের োক্ষাৎকার গ্রহেকাদল প্রকদল্পর পতরকল্পনা, উদদ্দশ্য অনুোদর বাস্তবায়ন, অজবন ও প্রধান প্রধান 

কম বকান্ডগুদলার বিবমান কা বকর অবস্থা; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন োংক্রান্ত খু ুঁটিনাটি তবষয়; প্রকদল্পর মালামাল ক্রয় 
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প্রতক্রয়া ও আতথ বক ব্যয়; প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবাং প্রকল্পদর েবল (Strength), দ্যব বল (Weekness), 

সুদ াগ (Opportunities) ও ঝুঁতক (Threats) তবদেষে এবাং প্রকল্প উন্নয়দন সুপাতরে প্রাধান্য নপদয়দছ। 

 

তেক্ষা নেটদরর োদথ প্রকল্পটির তনব বাচন প্রােতঙ্গক তছল বদল মদন কদরন KII নি অাংেগ্রহেকারী মুযা ব্যতক্ত বগ ব। 

প্রকল্পটির মাধ্যদম সুদপয় পাতন এবাং স্যাতনদটেন তনতিিেহ অন্যান্য সুতবধার সৃতি হদয়দছ বদল উিরোিারা মদন কদরন। 

প্রকদল্পর কাদজর গতি বৃতদ্ধ করা, েহকাতর প্রদকৌেলী তনদয়াগ প্রোন, Wash Block নেতেকদক্ষর তনকদট করা, 

তনম বাে কাজ একবাদর নেষ করার জন্য সুপাতরে প্রোন কদরন, KII নি অাংেগ্রহেকারী মুযা  ব্যতক্তবগ ব। তিতপইও, 

এলতজইতি, উপদজলা তেক্ষা কম বকিবা, এেএমতে, প্রধান তেক্ষক এবাং েহকাতর তেক্ষদকরা প্রকদল্পর আওিায় তনম বান 

কাদজর িোরতক কদর থাদকন। িারা আদরা বদলন, তনম বাে কাজ শুরু করার পূদব ব তনম বাে োমগ্রীর গুনগি মান  াচাই ও 

োংরক্ষে করার তবষ টির উপর তবদেষ গুরুত্ব পোন করা প্রদয়াজন। িাছাড়া তনম বাে কাদজর গুেগিমান তনতিি করার 

স্বাদথ ব র্তেমূল প বাদয় িোরতক নজারোর করার উপর িাঁরা নজার তেদয়দছন। 

 

 

 

 

 

নফেী উপদজলার তেক্ষা অতফোদরর োদথ 

োক্ষাৎকার 

 

 

চট্টগ্রাম উপদজলার তেক্ষা অতফোদরর োদথ োক্ষাৎকার 

 

 

মুযা  ব্যতক্তবদগ বর োদথ আদলাচনায় জানা  ায়, ঠিকাোরদের েময়দক্ষপদনর ফদল েময়মি কাজ েমাি করা কঠিন হদয় 

পড়নছ। তনম বাে কাজ শুরু করার পূদব ব মাটি ভরাট ও মাটির ভারবহন পরীক্ষা েম্পন্ন করা হদয়তছল বদল িারা মি প্রোন 

কদরন। িারা আদরা জানান ন , ভবদনর নকো ও পতরকল্পনা োধারেি মাটি ভরাট ও মাটি ভারবহন পরীক্ষা তবদবচনা 

পূব বক করা হদয়তছল এবাং তনম বাে কাদজ েরবরাহকৃি উপকরদের (ইট, নখায়া, বাতল, রি, তেদমন্ট, আেবাবপত্র/ 

নস্পতেতফদকেন অনু ায়ী োংরক্ষে করা হদয়তছল। তনম বাে কাজ মানেম্মি করার লদক্ষয িারা তবতভন্ন ধরদনর মিামি 

প্রোন কদরন। নেগুদলা হদলা: ক) মিি যাি কাজ সিামপ্তর দিল্পষ চুড়ান্ত মি  পমরল্পিাি করার দিল্পে সংমেষ্ট ইউইও এর 

স্বাির প্রল্পয়াজি; খ) িোরতক নজারোর করা প্রদয়াজন; গ) জামানদির অদথ বর পতরমান নবতে হওয়া েরকার এবাং 

তমতি, ঠিকাআোর, নলবার, এবাং তনম বাদনর োদথ োংতেি েকদলর নেতনাং এর ব্যবস্থা করা।  
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প্রকল্প কাদজর ভাল তেকেমূহ:  

● অবকাঠাদমার উন্নতি হদয়দছ, পতরদবে সুন্দর হদয়দছ। 

● প বাি নেেীকক্ষ বিতর, নেেীকদক্ষ প বাি আনলা-বািাদের ব্যবস্থা ও নখলাধুলার জন্য ব্যবস্থা করা হদয়দছ । 

● তেক্ষার সুদ াগ বৃতদ্ধ নপদয়দছ । 

প্রকদল্পর দ্যব বল তেক েমূহ:  

● প্রকদল্পর কাদজর মান ভাল না। 

● গাছপালা ও বাগান ননই। 

● নবঞ্চ, নচয়ার, নটতবদলর অভাব। 

 

দ্যব বলিা উিরদের সুপাতরে ও পরামে বেমূহ: 

● তনম বন কাজ ও তনম বান োমগ্রীর গুনগিমান তনতিি করার স্বাদথ ব প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রধান তেক্ষক, স্কুল কতমটি ও 

এলাকাবােীর েম্পৃক্তিা বাড়াদনা; 

● স্থানীয় প্রোেদনর নজরোতর ও জবাবতেতহিা বাড়াদনার ব্যবস্থা করা; 

● প বাি তনরাপে পাতন েরবরাহ ও টয়দলদটর ব্যবস্থা করা; 

● তবদ্যালদয় েহপাঠক্রতমক কা বক্রম নজারোর করা; 

 

৩.৬.৩. নকে িাতি 

 

নকে িাতি -১ 

 

আতম নমাছা: নোদহলী সুলিানা, প্রধান তেক্ষক,৬০ নাং 

তেতদ্ধতপাো তময়াবাড়ী েরকারী প্রাথতমক তবদ্যালয়, 

অভয় নগর  দোর। আতম ২০১৭ োদল এই প্রধান 

তেক্ষক তহদেদব োতয়ত্ব গ্রহন কতর। আতম  খন এই 

তবদ্যালদয়  োতয়ত্ব গ্রহন কতর, িখন হদি   তবদ্যালদয়র 

একটি ভবদন তিনটি ক্লাে রুদম ৫টি নেতে ক্লাে করাতছ। 

২০১৮ োদল তিদেম্বর মাদে উপদজলা েহকারী তেক্ষা 

অতফোর মারফি জানাদি পরলাম ন , চামহোমিমিক 

সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়) 

প্রকে িাধ্যল্পি এে মিদ্যা ল্পয় অমিমরত পাঁচটি 

দেমিকি মিি যাণ হল্পি। িার ি শুমিল্পি ২০১৯ সাল্প  

িিি মিিাল্পণর কাজ শুরু হয়, িিযিাি সিয় পর্ন্ত 

দেমিকি মিিাল্পণ য কাজ দিষ হল্পয়ল্পছ। আমি প্রিাি 

মিিক মহল্পসল্পি র্িটুকু দপল্পরমছ, কাল্পজর গুিগিিাি 

সঠিক িাল্পি বুল্পজ মিল্পি। িল্পি এ মজইমির িমিটমরং 

আল্পরা িাড়াল্প  িা  হল্পিা এিং অমি অে সিল্পয় 

মিদ্যা য়টি হস্তান্তর করল্প  িাল্প া হি। 

নতুন নেতেকক্ষ তনম বাে হওয়ার কারদন অমাদের 

তবদ্যালদয় তেক্ষাথীর উপতস্থতি বৃতদ্ধ নপদয়দছ এবাং 

তেক্ষকরা ভালভাদব পাঠোদন আদরা আগ্রহী হদে। 
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নকে িাতি -২ 

 

আতম নমা: ননয়ামুল হক, প্রধান তেক্ষক,দকানাপাড়া েরকারী 

প্রাথতমক তবদ্যালয়, তমঠাপুকুর,রাংপুর। আতম ২০১৬ োদল এই 

প্রধান তেক্ষক তহদেদব োতয়ত্ব গ্রহন কতর।, বিবমাদন  তবদ্যালদয়র 

একটি টিনচালা ও একটি পাকা িথা দ্যইটি ভবদন তিনটি ক্লাে 

রুদম ৬টি নেতে ক্লাে করাতছ। ২০১৮ োদল জানুয়াতর মাদে 

চামহোমিমিক সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি 

পর্ যায়) প্রকে িাধ্যল্পি এে মিদ্যা ল্পয় অমিমরত পাঁচটি দেমিকি 

মিি যাণ হয়।  মিদ্যা য়টির মিিাল্পণ য কাজ দিষ কল্পর িা আিাল্পের 

কাল্পছ হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পছ। আমি প্রিাি মিিক মহল্পসল্পি র্িটুকু 

দপল্পরমছ, কাল্পজর গুিগিিাি সঠিক িাল্পি বুল্পজ মিল্পি।  

নতুন ভবন তনম বাে হওয়ার কারদন আমাদের তবদ্যালদয় তেক্ষাথীর 

ভতিব এবাং উপতস্থতি বৃতদ্ধ অদনক বৃতদ্ধ নপদয়দছ এবাং তেক্ষকরা 

ভালভাদব পাঠোদন আদরা আগ্রহী হদে।  ার ফলশ্রুতিদি 

তবধ্যালদয়র পাদের হার বৃতদ্ধ নপদয়দছ। 

 

 

৩.৬.৪. তনম বােকাদজ ব্যবহৃি তনম বাে োমগ্রীর গুনগিমান 

 

 

 

 
 

তনম বােকাদজ ব্যবহৃি উপকরে 
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প্রকল্প োইট নথদক প্রাি তবতভন্ন তনম বাে উপকরদের োবদরটতর পরীক্ষার তরদপাট ব/ফলাফল তবদেষে কদর েদখা  ায় প্রায় 

প্রতিটি উপকরে েরকার কর্তবক স্বীকৃি প্রতিষ্ঠান নথদক পরীক্ষা করাদনা হদয়দছ এবাং তবল নেওয়ার পূদব ব প্রকল্প অতফে ও 

প্রকদল্পর পরামে বকবৃন্দ কর্তবক গুেগি মান েম্পবদক তনতিি হদয় তবল েিযাতয়ি কদর িদব তবল প্রোন করা হয়  ার 

একটির Interim Payment Certificate (IPC) no. 7 & Final পতরতেি-১০ এ বতে বি হদয়দছ। 

তরদপাট ব অনু ায়ী তনম বাে কাদজ ব্যবহৃি প্রদিযকটি উপকরে েঠিক মাদনর তছল। িদব তিক নটদি লক্ষীপুর েরকাতর 

প্রাথমতক তবদ্যালদয় প্রদিযকটি উপকরে েঠিক মাদনর তছল না। 

আইএম ইতি প্রতিদবেদনর প বদবক্ষে েমুহ:  মতনটতরাং এর অাংে তহদেদব  েব বদেষ ১৩/০২/২০২০ িাতরদখ আইএম ইতি 

এর েতচব জনাব  আবুল মনসুর নমা: ফদয়জউোহ চট্টগ্রাদমর তমরেদরইদয় কদয়কটি তবদ্যালদয়র তনমান কাজ পতরেে বন 

কদরন এবাং ১৪/০৯/২০২০ িাতরদখ আই এমইতি উপ-পতরচালক জনাব নমা : জুদয়ল রানা ঢাকার নর্দ্াহার উপদজলায় 

তনম বাোধীন অতিতরক্ত নেতেকক্ষ পতরেে বন কদরন।েতচব মদহােদয়র প বদবক্ষে ও সুপাতরে েমুহ তনেরুপ: 

 পতরেতে বি প্রতিটি তবদ্যালদয় তনম বাোধীন ভবদনর নভৌি কাজ কা বাদেদে তনধাতরি েমদয় েিভাগ কাজ েম্পন্ন 

হদব না মদম ব পতরেে বদন প্রতিয়মান হয়। ফদল ভবন েমুদহ পাঠোন চালু িথা উপদ াতগিা প্রাতি তবতলতম্বি হদব। 

এদক্ষদত্র কাদজর অগ্রগতি ত্বরাতন্বিকরদের তবষদয় প্রকল্প পতরচালকও এলতজইতিদক প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহে  

করার কথা বলা হদয়দছ। 

 তনম বাোধীন ভবন েমূদহ অবশ্যাই চলাচদল জন্য রাস্তা তনম বাে করদি হদব  াদি বষ বা নমৌসুদম ছাত্রছাত্রীরা েহদজ 

তবদ্যালদয়  ািায়াি  করদি পাদর 

 তনম বাোধীন ভবন েমূদহ নলার এবাং নেয়াদল ফাটল নেখা নেওয়ায় গুনগিমান বৃতদ্ধ করার  জন্য এলতজইতিদক 

মতনটতরাং কা বক্রম বাড়াদি এবাং তনে মাদনর কাদজর ঠিকাোদরর তবরুদদ্ধ ব্যবস্থা ননওয়া কথা বলা হদয়দছ। 

 অতধকাাংে তবদ্যালদয় ওয়াে ব্লক অকা বকর থাকার কারদন, ওয়ােব্লক েমুহ মূর তবতল্ডাং এর োদথ একতত্রি  

করার জন্য বলা হদয়দছ। 

সুপাতরে গুদলার উপর বিবমান কা বক্রম: 

 ক্রমপুতঞ্জভূি বাস্তব অগ্রগতি আদগর তুলনায় প্রায় ১২% বৃতদ্ধ নপদয়দছ। 

 প্রকে পমরচা ল্পকর িথ্য িল্পি,  দর্ সিস্ত মিমল্ডং গুল্প া হযান্ডওিার করা হল্পয়ল্পছ, অমি শ্রীঘই দস সিস্ত 

মিদ্যা ল্পয় জন্য েরপে আহিাি করা হল্পি। 

 মিমল্ডং গুল্প াল্পি  র্ািায়াি  সহল্পজ করা Access road মিি যাণ করল্পি িল্প   প্রকে পমরচা ক 

জামিল্পয়ল্পছি। 

 মসি যাণ কাল্পজর িমিটমরং দজারোর করা প্রল্পয়াজি। 

 

প্রকদে Exit Plan:  প্রকদল্পর তনম বাে কাজ গুদলা েীঘ ব স্থায়ী করার জন্য ১.১১ নকাটি টাকা রাজস্ব খাদি বরাদ্দ রাখা 

হদয়দছ  া তেদয় প্রকল্প েমাি হওয়ার পর তনয়তমি রক্ষোদবক্ষন করার জন্য োংতেি তবভাগ নক েম্পৃক্ত করােহ োতয়ত্ব 

প্রোন করদি হদব। 
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চতুথ ব অধ্যায় 

 

প্রকদল্পর েবল ও দ্যব বল তেক প বাদলাচনা (SWOT Analysis) 

 

গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেে েরকাদরর পতরকল্পনা মন্ত্রোলদয়র অধীনস্থ বাস্তবায়ন পতরবীক্ষে ও মূোয়ন তবভাদগর পক্ষ 

নথদক প্রাথমিক ও গণমিিা িন্ত্রণা য়-এর ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক মিিা অমিেপ্তর কর্তবক বাস্তবায়নাধীন “চামহোমিমিক 

সরকামর প্রাথমিক মিদ্যা য় উন্নয়ি প্রকে (১ি পর্ যায়)”-র তনতবড় পতরবীক্ষে েমীক্ষার মাধ্যদম প্রকদল্পর েবল 

(Strengths), দ্যব বল (Weakness), সুদ াগ (Opportunities) ও ঝুঁতক (Threats) তনদম তুদল 

ধরা হদলা: 

 

প্রকদল্পর েবল তেকেমূহ:  

 প্রকল্পটির তনব বাচন প্রাথতমক তেক্ষা নেটদরর জন্য অিযন্ত প্রেতঙ্গক ও ন ৌতক্তক বদল তবদবতচি হদয়দছ। চাতহো 

তভতিক তবদ্যালয় তনব বচদনর ফদল তবদ্যালয় তনব বচদনর নক্ষদত্র তনরদপক্ষিা বজায় রাখােহ প্তেদকেন পতরহাদরর 

মাধ্যদম েরকাতর অদথ বর অপচয় নরাধ করা েম্বব হদয়দছ। 

 েিভাগ তজওতব অথ বায়দন প্রকল্পটি বাস্তবাতয়ি হদে ফদল এর তনতব বঘ্ন অথ বায়দন অতনিয়িার েম্ভাবনা খুবই 

ক্ষীন। 

 এ প্রকদল্পর আওিায় তনতম বি/তনতম বিব্য নেনীকদক্ষর তিজাইদন প বাি আদলা-বািাদের ব্যবস্থা তনতিি করােহ 

পাঠোদনর উন্নি পতরদবে তনতিদির তবষয়টিদক প্রাধান্য নেওয়া হদয়দছ। এ প্রকল্প গ্রহদনর ফদল তবদ্যালদয় 

তেক্ষা বান্ধব পতরদবদের উন্নয়নেহ তেক্ষে তেখন মান উন্নয়দনর সূচনা হদয়দছ। 

 এ প্রকল্প গ্রহদনর তবগি তিন বৎেদরর পতরোংযা ান প বাদলাচনায় নেখা  ায়, তবদ্যালদয় তেক্ষাথীর ভতিব, গড় 

উপতস্থতিেহ বাতষ বক ও েমাপনী পরীক্ষার পাদের হার বৃতদ্ধ এবাং ঝদর পড়ার হার হ্রাদের প্রবনিা ক্রমেিঃ 

দৃশ্যমান হদে। 

 এ প্রকল্প গ্রহদনর ফদল প বায়ক্রদম তবদ্যালদয় পানীয় জল ও স্যাতনদটেন ব্যবস্থার উন্নতিেহ তেশুদের স্বাস্থয 

সুরক্ষার উন্নয়ন লক্ষ করা  াদে। তবদেষকদর নমদয়দের জন্য আলাো নেৌচগাদরর ব্যবস্থা থাকায় িাদের ভতিব ও 

উপতস্থতি বৃতদ্ধ এবাং ঝদর পড়ার হার কমার ইতিবাচক পতরবিবন সূতচি হদয়দছ।। 

 েদব বাপতর এ প্রকল্প গ্রহদনর ফদল প্রাথতমক তেক্ষায় জনগদের আগ্রহ ও অাংেগ্রহন বৃতদ্ধর তবষয়টি লক্ষ করা 

 াদে। 

প্রকদল্পর দ্যব বল তেকেমূহ:  

 স্থায়ী ও তনয়তমি প্রকল্প পতরচালদকর অনুপতস্থতি ও জনবল স্বল্পিার কারদে প্রকল্প কাদজ কাাংতখি গতি 

েঞ্চাতরি হদে না এবাং প্রকল্প কাদজর তনয়তমি মতনটতরাং তবতঘ্নি করদছ ফদল তনম বােকাজ ও তনম বাে োমগ্রীর 

গুনগি মান েমুন্নি রাখার তনতমি নকতিয় প বাদয়র িোরতকর তবষদয় বেতথে লক্ষ করা নগদছ। 

 তনধ বারি েমদয় কা ব েম্পােদনর তবষদয় ঠিকাোতর প্রতিষ্ঠাদনর উোেীেিা লক্ষনীয়, কাজ েম্পােদন 

েীঘ বসূতত্রিার কারদে পাঠোদন তবঘ্নেহ পতরদবেগি নানাতবধ েমস্যার সৃতি হদে। 

 র্তনমূল প বাদয় প্রকল্প কাদজ মতনটতরাং (িোরতক) এর ঘাটতি তবরাজমান।  থা থ িোরতকর অভাদব 

তনম বােকাজ ও তনম বাে োমগ্রীর গুনগি মান  থারীতি োংরক্ষন করা  াচে না। 
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 নবতনতম বি নেেীকদক্ষ আেবাবপত্র েরবরাহ না হওয়ায় নতুন নেেীকক্ষগুদলা কা বকরভাদব ব্যবহার করা  াদে 

না। ফদল নেেীকদক্ষর অভাব ন ন পূরে হদি চায় না। 

 তবদ্যালদয়র বাউন্ডায়ারী ওয়াল তনম বাে কাদজর অগ্রগতি ননই বলদল চদল অথচ, তেশুদের জীবদনর তনরাপিা ও 

তবদ্যলদয়র েম্পদের তনরাপিার স্বাদথ ব গৃতহি প্রকদল্পর গুরুত্বপূে ব এ অাংগটি উদপতক্ষি। 

 তবদ্যলদয়র মূল ভবন নথদক তবতেন্ন হওয়ায় ওয়াে ব্লদকর োইট তনব বচন েঠিক হয়তন বদল প্রিীয়মান হদয়দছ। 

 তকছু োংযা ক নলকূপ ও ওয়ােব্লক এখনই ব্যবহাদরর অনুদপাদ াগী হদয় পদড়দছ। ফদল অধ্যনরি তেশুরা এর 

সুফল নভাগ করদি পারদছ না এবাং এদি প্রকদল্পর আেল উদদ্দশ্য ব্যহি হদে। 

 প্রধান তেক্ষকগেদক কাদজর তেতিউল অতগ্রম েরবরাহ করা এবাং তবদল িাদের প্রিযয়ন ননওয়ার তবধান 

প্রতিপাতলি হদে না। ফদল েরকাতর কাদজ প্রোেতনক ও আতথ বক শৃাংখলা প্রতিষ্ঠােহ জবাবতেতহিা রক্ষার 

তবষয়টি অদনকাাংদেই উদপতক্ষি। 

 এলতজইতি এবাং জনস্বাস্থয নপ্রদকৌেল তবভাদগর মাদঝ ওয়ােব্লক তনম বদের স্থান তনব বাচন তবষদয় েম্বন্বয়হীনিা 

তবরাজমান  া প্রকল্প কাদজর অগ্রগতিদক ব্যহি করদছ । 

প্রকল্প গ্রহদনর ফদল সৃি সুদ াগেমূহ:  

 তবদ্যালদয়র নেৌন্দ ব ও নান্দাতনকিা বৃতদ্ধ পাদে ও তেশু বান্ধব পতরদবে তনতিদির তবষয়টি দৃেমান হদে।  

 তেশু ভতিব, উপতস্থতি ও পাদের পাদের হার বৃতদ্ধ এবাং ঝদর পড়ার হার হ্রাদের প্রবনিা লক্ষ করা  াদে।  

 েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র তেক্ষে তেখন মান উন্নয়দনর সূচনা হদয়দছ।  

 তেক্ষার মান উন্নয়দনর মাধ্যদম োমাতজক ববষম্য হ্রাে ও তেক্ষায় প্রদবোতধকার বৃতদ্ধর তবষদয় ইতিবাচক 

পতরবিবন সূতচি হদয়দছ।  

 তবদ্যালদয় তনরাপে পাতন ও স্যাতনদটেন ব্যবস্থার উন্নতিেহ ক্রমান্নদয় তেশুদের স্বাস্থয সুরক্ষার উন্নয়ন দৃশ্যমান 

হদে। ফদল পাতনবাতহি নরাগ বালাই নথদক তেশুরা তনরাপে থাকার ধারো জনোধরদন্য বদ্ধমূল হদচছ।  

 তেক্ষার সুফল েম্পবদক জনগদের মাদঝ েদচিনিা বৃতদ্ধ লক্ষ করা  াদে। 

 এ প্রকল্প গ্রহদনর ফদল ঘূতে বঝড় ও প্রাকৃতিক দূদ বাদগ জনগদের আেয় গ্রহদনর সুদ াগ েম্প্রোতরি হদব মদম ব 

আো করা  াদে; 

 নমদয়দের পৃথক টয়দলদটর োংস্থান থাকার ফদল নমদয়দের ভতিব ও উপতস্থতির হার উদেখদ াগ্য হাদর বৃতদ্ধ 

পাদে। 

 

প্রকদল্পর ঝুঁতকপূে ব তেকেমূহ 

 

 তনম বাে োমগ্রী ও মিি যাণ কাল্পজর গুিগিিাি র্থামরমি সংরিণ িা হওয়ায় মিদ্যা য় িিি গুল্প া স্থাময়ত্বজমিি 

ঝমকল্পি থাকল্পছ।   

 তবদ্যালয় ভবদন বজ্রপাি প্রতিদরাধক না থাকায় জীবন ও েম্পে তনরাপিাজতনি ঝুঁতকদি রদয়দছ। 

 নতুন ভবন তনম বাদনর প্রদয়াজদন নকদট নফলা গাদছর পতরবদিব নতুন গাছ লাগাদনার তবধান অনুপতস্থি থাকায় 

পতরদবদের ভারোম্য নি হওয়ার ঝুঁতক সৃতি হদে। 
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 মূল ভবন নথদক তবতেন্ন স্থাদন ওয়াে ব্লক তনম বাে করায় দূদ বাগপূে ব ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় এগুদলার ব্যবহার ও 

 থ থ রক্ষোদবক্ষদন অতনষ্চয়িাদর ঝঁতক থাকদছ। 

 ওয়ােব্লক তনয়তমিভাদব রক্ষনাদবক্ষে ও নমরামদির জন্য স্থানীয় কর্তবপদক্ষর তনকট অথ ব বরাদ্দ প্রোদনর তবধান 

অনুপতস্থি থাকায় ওয়ােব্লকগুদলা তনয়তমি রক্ষনাদবক্ষদের মাধ্যদম েচল রাখার ব্যাপাদর অতনিয়িাজতনি 

ঝুঁতক রদয়দছ। 

 কদরানা মহামাতরর প্রাদূভবাদবর ফদল তনধ বাতরি েমদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন েম্পন্ন  করার ব্যপাদর আোংকা নেখা 

তেদয়দছ।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

 

োতব বক প বদবক্ষে 

 

৫.১. অগ্রগতি তবদেষে:  

 

তনধ বাতরি েমদয়র নয় মাে তবলদম্ব প্রকল্পটির কা বক্রম শুরু হয়। জুন,২০১৯ প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি ১৯.৪০% 

এবাং বাস্তব অগ্রগতি ২৪%। ২০১৯-২০২০ অথ ব-বছদর প্রকল্পটির আতথ বক অগ্রগতি হদে ৭১.০৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি 

হদে ৭৬.০৭%। এতপ্রল-২০২০ মাদের অগ্রগতি প্রতিদবেন প বাদলাচনায় নেখা  ায় এ প বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক 

অগ্রগতি হদে ৩১.২৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৩৮.৯৩%। 

 

২০১৯-২০ অথ ব বছদর প্রকদল্পর অনুকূদল এতিতপ বরাদ্দ ১৪৩৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবাং উক্ত অথ ব বছদর ৪থ ব তকতস্তর মাধ্যদম 

নমাট ছাড়কৃি অদথ বর পতরমান ১৪৩৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা টাকা। ২০১৯-২০ অথ ব বছদরর এতপ্রল/২০২০ প্রকল্পটির আতথ বক 

অগ্রগতি হদে ৭১.০৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৭৬.০৭%। সুিরাাং, প্রতিদবেনকাল প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি আতথ বক অগ্রগতি 

হদে ৩১.২৭% এবাং বাস্তব অগ্রগতি হদে ৩৬.২৭%। এপ বন্ত নমাট ৪টি তিয়াতরাং কতমটির েভার মাধ্যদম ভবন ও 

ওয়ােব্লক তনম বাদের জন্য নমাট অনুদমাতেি তবদ্যালদয়র োংযা া ৮৩৮৮ টি এবাং ৭২৩২ টি তবদ্যালদয় বাস্তবায়নদ াগ্য নমাট 

কক্ষ োংযা া ৩৩৪২৬টি। 

 

৫.২. অথ ববছরতভতিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়:  

 

প্রকদল্পর তনধ বাতরি ব্যয় ৯১২৩৮৪.৯৮ লক্ষ টাকার অনুকূদল এখন প বন্ত নমাট অথ ব ছাড় করা হদয়দছ ৩০১৫৪০.৪২ লক্ষ 

টাকা  া নমাট বরাদদ্দর ৩৩.০৫% এবাং ছাড়কৃি অদথ বর তবপরীদি এখন প বন্ত নমাট ব্যয় হদয়দছ ২৫৯৫১১.৫৬ লক্ষ টাকা 

 া নমাট বরাদদ্দর ২৮.৪৪%। 

 

৫.৩. প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কা বক্রদমর অগ্রগতি:  

 

২০১৯-২০ অথ ব-বছদর প্রকদল্পর অতিতরক্ত নেতেকক্ষ তনম বান কা বক্রদমর নভৌি/বাস্তব অগ্রগতি ৮৮% এবাং প্রতিদবেনকাল 

প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি ৩৮.৯৩%। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর প্রকদল্পর ওয়াে ব্লক তনম বান কা বক্রদমর নভৌি/বাস্তব 

অগ্রগতি ৫২.৫০% এবাং প্রতিদবেনকাল প বন্ত ক্রমপুতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি ২০.৪৬%। 

 

৫.৪. ক্রয় প্রতক্রয়া:  

 

প্রাি িথ্য প বাদলাচনা ও প্রকল্প পতরচালদকর োদথ আদলাচনায় প্রতিয়মান হয় ন , প্রকদল্পর আওিায় ১৭টি প্যাদকদজর 

মাধ্যদম পণ্য ক্রদয়র কাজ এবাং দিাট ৪১টি প্যাল্পকল্পজর িাধ্যল্পি সক  মিি যাণ কাজ সম্পন্ন করার কথা রল্পয়ল্পছ।এখি পর্ যন্ত 

সম্পামেি মিমিন্ন প্যাল্পকল্পজর ক্রয় সংক্রান্ত িমথপে পর্ যাল্প াচিা কল্পর দেখা র্ায় দর্, িা ািা  ও মিি যাণ সািগ্রী ক্রয় 

প্রমক্রয়ার জন্য মিি যামরি PPA, ২০০৬ & PPR ২০০৮ অনুসরণ করা হল্পয়মছ  এিং সিগ্র পণ্য সািগ্রী ক্রল্পয়র দিল্পে 

উনু্মত েরপে পিমি এিং আরএিমকউ পিমি এিং মিি যাণ কাজ সম্পােি করার দিল্পে উনু্মত েরপে পিমি অনুসরণ 

করা হয়।  

 

৫.৫. তিয়াতরাং/তপআইতে েভা োংক্রান্ত:  

 

প্রকল্পের এ পর্ যন্ত ৫টি মিয়ামরং কমিটির সিা অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ। ১ি সিাটি ১৮/০৬/২০১৭ িামরল্পখ, ২য় সিাটি 

২৬/০৭/২০১৭ িামরল্পখ, ৩য় সিাটি ০৯/০১/২০১৮ িামরল্পখ, ৪থ য সিাটি ১৩/০৫/২০১৮ িামরল্পখ এিং ৫ি সিাটি 

২৬/০৭/২০১৮ িামরল্পখ অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ এিং  এ পর্ যন্ত ৩টি মপআইমস সিা অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ। ১ি সিাটি ২৪/০৪/২০১৭ 

িামরল্পখ, ২য় সিাটি ১৬/০৭/২০১৮ িামরল্পখ এিং ৩য় সিাটি ১০/১২/২০১৮ িামরল্পখ অনুমষ্ঠি হল্পয়ল্পছ। অনুমষ্ঠি মিয়ামরং 

ও মপআইমস সিায় গৃহীি মসিান্তসমূহ িাস্তিায়ি করা হল্পে িল্পি য প্রকে পমরচা ক অিমহি কল্পরল্পছি। 
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৫.৬. কাদজর অগ্রগতি তবদেষে:  

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী ৪০০টি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র মদধ্য েম্পূে ব কাজ (১০০%) কাজ েম্পন্ন হদয়দছ এমন 

তবদ্যালদয়র োংযা া ১৯৮ টি। ৬০-৯৯% কাজ েম্পন্ন হদয়দছ এমন তবদ্যালদয়র োংযা া ১০৫টি, ৩০-৫৯% কাজ েম্পন্ন 

হদয়দছ এমন তবদ্যালদয়র োংযা া ৬৯টি এবাং বাতক ২৮টি তবদ্যালয় তনব বাচন করা হদয়দছ ন খাদন কাদজর অগ্রগতি ০-

২৯% এর মদধ্য।  তেও নেদকন্ডাতর িদথ্যর োদথ েমীক্ষা িদথ্য তকছুটা অতমল রদয়দছ। কারে এখন প বন্ত ১০০% কাজ 

েম্পন্ন করা তবদ্যালদয়র োংযা া মাত্র ১৫২৩টি  া নমাট লক্ষমাত্রার তুলনায় মাত্র ২০%। 

 

৫.৭. তবদ্যালদয় ভূমি উন্নয়ি, িাটির িারিহি পরীিা ও িকিা প্রণয়ি:  

 

ভূতম উন্নয়ন হদে ন দকান তনম বাে কাদজর একটি গুরুত্বপূে ব কা বক্রম তবদেষি তনচু ভূতমর নক্ষদত্র। ভবদনর নবেদমন্ট 

উপযুক্ত নলদভল বজায় রাখার জন্য ও তনম বাে কাজ েহজ ও নটকেই করার জন্য মাটি ভরাট নকান নকান নক্ষদত্র জরুরী 

হদয় পদড়। তনচু জতম ও নিাবা থাকায় এখাদনও তকছু তকছু েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় ভূতম উন্নয়ন অিযাবশ্যকীয় হদয় 

পদড়তছল। েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষকদের োদথ কথা বদল জানা  ায় ন , প্রায় 

৬৩.২% তবদ্যালদয় ভুতম উন্নয়ন কা বক্রম পতরচালনা কদর হদয়তছল। মাটি ভরাট কা বক্রদমর প্রদয়াজনীয়িার কারে 

তহদেদব প্রধান তেক্ষকরা তবতভন্ন ধরদনর কথা উদেখ কদরদছন। িার মদধ্য প্রাথতমক তবদ্যালয় নিাবা জায়গায় হওয়ার 

কারদে মাটি ভরাদটর প্রদয়াজন হদয়তছল বদল মদন কদরন ২২.৯% প্রধান তেক্ষক, তনচু জায়গায় হওয়ার কারদন মাটি 

ভরাদটর প্রদয়াজনীয়িার কথা উদেখ কদরন ৫১.৪% প্রধান তেক্ষক এবাং বাতক ২৫.৭% প্রধান তেক্ষক অন্যান্য কারে 

েনাক্ত কদরন। নমাট ৪০০টি তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষদকর োদথ আদলাচনার মাধ্যদম জানা  ায় ন , নমাট ৪০০টি েরকাতর 

প্রাথতমক তবদ্যালদয়র মদধ্য ৩৪৮টি তবদ্যালদয় মাটি পরীক্ষা কা বক্রম করা হয়। অবতেি ৫২টি তবদ্যালদয়র ৫০টিদি 

উধ্ববমুখী েম্প্রোরে করা হদয়দছ বদল মাটি পরীক্ষা কা বক্রম করা হয়তন। 

 

৫.৮.  তনধ বাতরি েমদয় কাজ শুরু করা:  

 

েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী ১৯০ জন প্রধান তেক্ষক (৪৭.৫%) েঠিক েমদয় কাজ শুরু না হওয়ার কথা উদেখ কদরন। িদব 

েঠিক েমদয় কাজ শুরু না করদি পারার জন্য িারা তবতভন্ন কারে উদেখ কদরন। নেগুদলা হদলা: ক) ভূতম অতধগ্রহে 

জতনি েমস্যার কারদে নেতর হদয়তছল ১১০ জন (৫৭.৯%) উিরোিা; খ) নটন্ডার প্রতক্রয়া নেতরদি শুরু হওয়ার কারদে 

৪০ জন প্রধান তেক্ষদকর মদি; গ) অথ ব প্রাতিদি তবলম্ব হওয়ায় কাজ শুরু করদি নেতর হদয়তছল বদল মদন কদরন ৫.৩% 

উিরোিা; এবাং ১৫.৮% প্রধান তেক্ষক তনধ বাতরি েমদয় কাজ শুরু করদি না পারার কারে তহদেদব অন্যান্য প্রভাবকদক 

োয়ী কদরদছন। মুযা  ব্যতক্তবদগ বর োদথ োক্ষাৎকার ও েলীয় আদলাচনার েময়ও একই িথ্য পাওয়া  ায়।  

 

৫.৯. কাদজর গুনগিমান:  

 

তনম বাে কাদজর মান  াচাই করা একটি গুরুত্বপূে ব তবষয়  ার মাধ্যদম অদথ বর েিযবহার িথা তনম বাে কাদজর মান, নটকেই 

ও েীঘ বায়ুত্ব পতরমাপ করা  ায়। েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী ৭২ জন প্রধান তেক্ষক বদলন ন , িাদের তবদ্যালদয় এখন প বন্ত 

প্রকদল্পর আওিায় তনম বাে কাজ শুরু হয় তন। অপরতেদক ৩২৮ জন প্রধান তেক্ষদকর মদধ্য ২৯৬ জন (৭৪.০%) প্রধান 

তেক্ষক বদলন ন , প্রকদল্পর মাধ্যদম বাস্তবাতয়ি অবকাঠাদমােমূদহর গুনগিমান অদপক্ষাকৃি ভাল। তনম বাে কাদজ ব্যবহৃি 

তনম বাে োমগ্রীর গুনগিমান অদপক্ষাকৃি ভাদলা বদল মি প্রকাে কদরন েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী ২৭১ জন (৮৪.২%) 

প্রধান তেক্ষক। ২৫৩টি তবদ্যালদয়র নেতেকদক্ষর কা বকর অবস্থা অদপক্ষাকৃি ভাল বদল মি প্রকাে কদরদছন প্রধান 

তেক্ষক। এফতজতি ও েরােতর প বদবক্ষদের মাধ্যদম একই িথ্য পাওয়া  ায়। 
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৫.১০ ওয়াে ব্লক ও আেবাবপত্র েম্পতকবি িথ্যাতে:  

 

েমীক্ষা পতরচালনাকারী ৪০০টি তবদ্যালদয় এখন প বন্ত নমাট ২৫২টি নলকূপ; ১৫০টি োবমারতজতবল পাম্প; ১৩০টি 

নবতেন; ২৯৫টি তবদ্যালদয় টাইলে তফটিাংে; ২৯০টি পাতন োংরক্ষদের ট্যাাংক; ৩২৮টি তবদ্যালদয় নেফটি ট্যাাংক; মাত্র 

৫০টি বাগান; ৬০০টি টয়দলট এবাং ৬৬০টি পাতনর কল স্থাপন করা হদয়দছ। বতে বি প্রকদল্পর আওিায় এখনও নকান 

আেবাবপত্র েরবরাহ করা হয় তন। প্রকল্প েতলল অনু া ী প্রাথতমক তেক্ষা অতধেির আেবাবপত্র েরবরাহ করার কথা 

রদয়দছ  া এখনও শুরু হয় করা তন। 

 

৫.১১. তবদ্যালদয় তেক্ষাথীর ফলাফল:  

 

গি পাঁচ বছদর তবদ্যালদয় তবতভন্ন নেতেদি ভতিবকৃি তেক্ষাথীর োংযা া তবদেষে করদল নেখা  ায় ন , বছর প্রতি 

তেক্ষাথীর ভতিব োংযা া উদ্ধবগামী।  তেও প্রায় প্রতিটি তবদ্যালদয় নেখা নগদছ ছাত্র নথদক ছাত্রী তেক্ষাথীর ভতিব হার নবতে। 

ঠিক নিমন ভাদব প্রধান তেক্ষদকর কাছ নথদক প্রাি নেতেদি তেক্ষাথীদের গড় উপতস্থতির িথ্য তবদেষে করদল নেখা  ায় 

ন , তবদ্যালদয় তেক্ষাথীর উপতস্থতির হার তেন তেন বৃতদ্ধ পাদে। েমীক্ষা পতরচালনাকারী তবদ্যালদয়র গি পাঁচ বছদরর 

বাতষ বক পরীক্ষার ফলাফল তবদেষে করদল নেখা  ায় ন , তবদ্যালয় প্রতি গি পাঁচ বছদর বাতষ বক পরীক্ষায় উিীে ব 

তেক্ষাথীর োংযা া ক্রমান্বদয় বৃতদ্ধ পাদে। গি পাঁচ বছদর তবদ্যালয় প্রতি তেক্ষাথীদের গড় ঝদর পড়ার হার তবদেষে করদল 

নেখা  ায় ন , েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় ঝদর পড়া তেক্ষাথীর োংযা া ক্রদমই হ্রাে পাদে। মুযা  ব্যতক্তবদগ বর োদথ 

আদলাচনার মাধ্যদম ঠিক একই ধরদনর িথ্য পাওয়া  ায়। 

 

৫.১২. তবদ্যালদয়র তেক্ষার মান উন্নয়ন ও তেশু বান্ধব পতরদবে োংক্রান্ত:  

 

প্রধান তেক্ষকদের কাছ নথদক প্রাি িথ্য তবদেষে করদল নেখা  ায় ন , ৮৩.৮% তবদ্যালদয় তেশুদের তেক্ষার মান 

উন্নতিকরদে পেদক্ষপ গ্রহে করা হদয়দছ। অপরতেদক মাত্র ১৬.৩% তবদ্যালদয় এখন প বন্ত তেক্ষার মান উন্নতিকরদে 

নকান ধরদের পেদক্ষপ গ্রহে করা হয় তন বদল জানান েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষক। তেক্ষার মান উন্নতিকরদে 

গৃহীি পেদক্ষপ েম্পদকব প্রধান তেক্ষদকরা তবতভন্ন ধরদনর মিামি প্রকাে কদরন। ন মন: ক) তবদ্যালদয় নতুন নেতেকক্ষ 

তনম বাে; খ) তবদ্যালদয় তেশু কন বার তনম বাে; গ) তবদ্যালদয় েতচত্র ছতব টানাদনা; ঘ) তবদ্যালদয় আদলা পাখার ব্যবস্থা করা 

এবাং ঙ) তবদ্যালদয় ওয়াে ব্লক তনম বাে। িাছাড়া েমীক্ষায় অাংেগ্রহেকারী প্রধান তেক্ষকদের েবাই বদলন ন , িাদের 

তবদ্যালদয় মধ্যি নভাদজর ব্যবস্থা ননই। িদব প্রদিযকটি েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় নখলার মাঠ আদছ এমনটাই 

তনতিি কদরন তবদ্যালয়গুদলার প্রধান তেক্ষদকরা।তেশুদের তেক্ষার প্রতি আদরা আগ্রহী কদর নিালার জন্য েহপাঠক্রতমক 

কা বক্রম নজারোর করার প্রতি গুরূত্ব আদরাপ কদরন।  

 

মিমি যি মিদ্যা ল্পয়র আসিািপে ক্রল্পয়র মিমিি প্রকল্পের মিমপমপল্পি দজ া পর্ যাল্পয় TEC গঠল্পির দর্ রূপল্পরখা দেয়া আল্পছ িা e-

GP গাইি  াইল্পির সাল্পথ মকছুটা অসঙ্গমিপূণ য। মিমপমপল্পি দজ া প্রাথমিক মিিা অমিসাল্পরর দির্তল্পত্ব গঠিি কমিটিল্পি 

এ মজইমির প্রমিমিমি ও দজ া প্রিাসল্পকর প্রমিমিমি থাকার কথা উল্পিখ আল্পছ। অথচ e-GPদি মিজ প্রমিষ্ঠাি দথল্পক ০২ জি 

অথ যাৎ দজ া প্রাথমিক মিিা অমিস দথল্পক ০২ জি এিং ০১ জি িমহাঃ সেস্য মিল্পয়াল্পগর মিিাি রল্পয়ল্পছ। মিমপমপ অনুর্ায়ী 

িহাপমরচা ক িল্পহােয় এ কমিটি গঠি করল্পিি। এ মিষল্পয় মসিান্ত গ্রহণ করা প্রল্পয়াজি।   
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

সুপাতরে ও উপোংহার 

 

েমীক্ষার মাধ্যদম মাঠ প বাদয়র উপকারদভাগীর োক্ষাৎকার, েলীয় আদলাচনা (এফতজতি), প্রকল্প পতরচালদকর 

কা বালয়েহ  মুযা  ব্যতক্তবদগ বর (দকআইআই) োদথ আদলাচনার মাধ্যদম প্রাি িথ্য/উপাি তবদেষেপূব বক তনদমাক্ত 

সুপাতরেমালা উপস্থাপন করা হদলা: 

 

সুপাতরে: 

1. প্রকল্পে গমিিী িা আিয়ল্পির  ল্পিয মিমপমপল্পি উল্পিমখি জিি  অমিদ্রুি মিল্পয়াগ প্রোি এবাং প্রকল্পের 

পমরচা কেহ এিং অন্যান্য গুরুত্বপূণ য পে র্াল্পি শূণ্য িা থাল্পক দস মিষয়টি তবদবচনায় রাখা । 

2. মিি যাি োমগ্রী, তনম বাে ও সরিরাহ কাল্পজর গুণগিিাি মিমিি করার স্বাল্পথ য প্রিাি মিিক ও  এসএিমসল্পক 

সম্পৃত কল্পর িাঠ এিং দকমিয় পর্ যাল্পয় িোরমক দজারোর করা দর্ল্পি পাল্পর। 

3. স্থানীয় প বাদয় তনম বাে োমগ্রীর মান  াচাই ও তনতিি করার স্বাদথ ব “প্রাথতমক তবদ্যালদয়র তনমাে ব কাজ 

মতেটতরাং তনদেতেকা-২০১৭” প্রতিটি তবদ্যালদয় েরবরাহেহ তেক্ষকদের প্রতেক্ষে প্রোন করা ন দি পাদর। 

4. স্থানীয় প বাদয় িোরতক নজারোর ও জবাবতেতহিা তনতিি করার লদক্ষ প্রধান তেক্ষকগেদক কাদজর তেতিউল 

অতগ্রম েরবরাহ করা এবাং চুড়ান্ত তবদল িাদের মিামি ননওয়া বাঞ্চনীয় এবাং তবষয়টি বাস্তবায়দনর জন্য 

LGED ও DPHE নক তনদে বেনা প্রোন করা ন দি পাদর। 

5. তনম বাে কাদজর গুেগিমান তনতিি করার লদক্ষ ঠিকাোরী প্রতিষ্ঠাদনর োদথ চুতক্ত অনু ায়ী তনধ বতরি ১ বছদরর 

Defect Liability Period বৃতদ্ধ করার তবষয়টি তবদবচনায় আনা ন দি পাদর। জামানদির অথ ব 

ঠিকতোরদক নফরৎ প্রোন কাদল প্রধান তেক্ষদকর মিামি গ্রহন করা েতমচীন।  

6. নেতেকক্ষ কা বকরভাদব ব্যবহাদরর তনতমি জরুরীতভতিদি আেবাবপত্র েরবরাদহর ব্যবস্থা ননওয়া। 

7. এল তজ ইতি এবাং তিতপএইচই-এর মধ্যকার ওয়ােব্লক তনম বদের স্থান তনব বাচন তবষদয় েম্বন্বয়হীনিা তনরেদনর 

উদদ্যাগ গ্রহন করা । 

8. ওয়ােব্লক ও নলকূদপর তনয়তমি পতরেন্নিা ও রক্ষোদবক্ষন এবাং এগুদলার িাৎক্ষতেক নছাটখাট নমরামদির 

জন্য প্রধান তেক্ষকগদের বরাবর নথাক বরাদ্দ প্রোদনর তবধান প্রবিবন করা। 

9. পতরদবদের ভারোম্য রক্ষাদথ ব ভবন তনম বাদনর জন্য ন  স্থাদন গাছ নকদট নফলার নপ্রদয়াজন হদব, নে স্থাদন বৃক্ষ 

নরাপনদনর ব্যবস্থা করা । 

10. জীবন ও েম্পদের তনরাপিার স্বাদথ ব প্রতিটি তবদ্যালদয় বজ্রপাি তনদরাধক (Lightning Arrester) 

স্থাপদনর ব্যবস্থা গ্রহন করা । 

11. প্রাথমিক ও গণমিিা িন্ত্রণা য়, প্রাথমিক মিিা অমিেপ্তর এর সম্বন্বল্পয় দজ া/উপল্পজ া পর্ যল্পয় কমিটি গঠি কল্পর 

কাল্পজর অগ্রগমি ও সম্পামেি কাল্পজর িাস্তি অিস্থা মিয়মিি পর্ যল্পিিণ করার ব্যিস্থা গ্রহি করা। 

12. তবদ্যলয় ভবন ও ওয়ােব্লদক তনতব বগ্ন  ািায়াদির জন্য All weather road তনম বাে করা। ওয়াে ব্লক 

গুদলা আলাো ভাদব তনম বাে না কদর মূল ভবদনর অভযন্তদর  accommodate করা বা মূল ভবদনর োদথ 

োংযুক্ত কদর তনম বাে করা এবাং নে আদলাদক প্রকল্প েতলল ও তিজাইন পতরবিবন করা। ফলশ্রুতিদি তবদ্যালদয়র 

নখালা জায়গার কদলবর বৃতদ্ধেহ তন তমি পতরস্কার পতরেন্নিা এবাং রক্সোদবক্ষন অতধক কা বকর  হদি পাদর। 

13. েকল তবদ্যালদয় Access Road তনম বাে করা। 
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উপোংহার 

প্রকদল্পর ক্রমপূতঞ্জি বাস্তব অগ্রগতি লক্ষযমাত্রার নচদয় তপতছদয় আদছ; অতধকন্তু বিবমাদন কদরাো মহামাতরর প্রাদ্যভবাব 

প্রকদল্পর অগ্রগতির পদথ হুমতকর নতুন মাত্রা ন াগ কদরদছ। এমিাবস্থায়, প্রকদল্পর োতব বক প্রস্তুতি (তবদ্যালয় তনব বাচন, 

েরপত্র আহবান, কা বাদেে প্রোন ইিযাতে) তবদবচনায় পতরতস্থতি স্বাভাতবক থাকা োদপদক্ষ পরবিী অথ ববছর গুদলাদি 

এতিতপ বরাদ্দ বৃতদ্ধেহ র্তনমূল প বাদয় প্রধান তেক্ষক ও তবদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কতমটিদক েম্পৃক্ত কদর িোরতক নজারোর 

করার মাধ্যদম জনস্বাদথ ব গৃহীি েমদয়াপদ াগী ও গুরুত্বপূে ব েরকাতর এ প্রকল্পটির তনম বাে কাজ েম্পােন করা ও তনম বাে 

োমগ্রীর গুেগিমান োংরক্ষন ও আতথ বক অপচয়দরাধেহ তনধ বাতরি েমদয় এর  থা থ বাস্তবায়ন তনতিি করা   েম্ভব হদি 

পাদর মদম ব আো করা  ায়। একইোদথ প্রকদল্পর কাতঙ্খি লক্ষয (প্রাথতমক তবদ্যালদয় ছাত্র/ছাত্রীর ভতিব বৃতদ্ধ ও ঝদর পরা 

হ্রােেহ প্রাথতমক তেক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পতরবিবন ঘটার পাোপাতে তেক্ষার োতব বক মান উন্নয়দনর মাধ্যদম োমাতজক 

ববষম্য হ্রাে ও তেক্ষায় প্রদবোতধকার বৃতদ্ধ; েরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদয় তেক্ষার মাদনর উন্নতি এবাং েরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালদয় তেশু বান্ধব পতরদবে তনতিি) অজবন করা েম্ভব হদব বদল আো করা  ায়।   
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফা ফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন সক্টয-৬ 

সয-ফাাংরা নগয, ঢাকা ১২০৭ 

www.imed.gov.bd 

 

“চারদারবরিক যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)                   

                    

                       

আস্-ারামু আরাইকুভ, 

                                                  (       )                                

            “চারদারবরিক যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)”                               

                      ৬-            প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়                                   

                                                                    

আনাযা জাদনন সম, সদ  ভানুদলয আথ য াভারজক উন্নয়ন  অগ্রগরতয মূর রবরি দে রক্ষা। গুণগত ভান উন্নয়দনয জন্য 

প্রাথরভক  ভাধ্যরভক ম যাদয় রক্ষা রফস্তাদয ফাাংরাদদ যকায নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কদযদে। এদদয ভদধ্য উদেখদমাগ্য 

াপল্যগুরর দে সবৌত অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুরফধা বৃরি, রফনামূদল্য াঠ্যফই রফতযণ, বৃরিপ্রাপ্ত রক্ষাথীদদয পুযস্কৃত কযা  

উবৃরি রক্ষা কাম যক্রভ ইতযারদ। এ ভস্ত কাম যক্রদভয পদর প্রাথরভক ম যাদয় োত্র  োত্রী বরতয মদথষ্ট বৃরি সদয়দে। রক্ষাথীয াংখ্যা 

সম াদয বৃরি াদে তায তুরনায় প্রাথরভক ম যাদয় রক্ষা সক্ষদত্র সুদমাগ সুরফধা বৃরিয ায মদথষ্ট নয়। ভানম্মত রক্ষা রনরিতকদল্প 

রক্ষাথীদদয ক্রভফধ যভান চারদা পূযদণয অাং রদদফ প্রাথরভক রফদ্যারদয়য সবৌত অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুরফধা বৃরি জরুযী দয় 

দেদে। এ রদক্ষয ফতযভান প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকদল্পয উদেশ্যগুদরা দে: 
 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় চারদারবরিক অরতরযক্ত ৪০,০০০ সেণী কক্ষ রনভ যাণ; 

 ৮০০০ টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় ানীয় জর  স্যারনদেন সুরফধা ততরয; 

 ৩৬৫০০ টি সেণী কদক্ষ উঁচু-রনচু সফঞ্চ এফাং ৩৫০০ টি রক্ষক কদক্ষ সচয়ায, সেরফর, আররভযা ইতযারদ যফযা; 

 রক্ষায ভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াভারজক তফলম্য হ্রা  রক্ষায় প্রদফারধকায বৃরিকযণ; 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয়য রক্ষায ভান উন্নীতকযণ; এফাং 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় রশু ফান্ধফ রযদফ রনরিতকযণ। 

 

(প্রারনক ভন্ত্রণারয়: প্রাথরভক  গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়; ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: প্রাথরভক রক্ষা অরধদপ্তয 

ফাস্তফায়ন কার: জুরাই ২০১৬-রিদম্বয ২০২২) 

                                                            

 

এই তথ্যগুরর শুধুভাত্র গদফলণা কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং সমো অতযন্ত সগানীয় থাকদফ।  

 

অাংগ্রণকাযী দেন:           
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A. ১.০                

A  .             ………………………………………  

A  .      …………                                              

A  .৪                                                      

A  .৫               

B  .                                        :  

B ২.১        সকাি:  

B ২.২          নাভ:  

B ২.৩ ঠিকানা: ...................ইউরনয়ন, ...................উদজরা, .................... সজরা, ..........................রফবাগ। 

B ২.৪          সবৌগররক অফস্থান: (সকাি: ১= ভতর, ২= াােী, ৩= াে, ৪=উকূরীয়, ৫=অন্যান্য)  

B ২.৫ রক্ষাথীয উয রবরি কদয          ধযন: (সকাি: ১= ফারক, ২= ফাররকা, ৩= রক্ষা)   

B ২.৬                  [সকাি: ১= য, ২= গ্রাভ]  

B   ৭ সেণীরবরিক রক্ষাথী াংখ্যা (বরতয) 

ার প্রাক-প্রাথরভক ১ভ ২য় ৩য় ৪থ য ৫       

োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী          

২০১৬               

২০ ৭               

২০১৮               

২০১৯               

২০২০               

 

B ২.৮        রক্ষাথীদদয গে উরস্থরত 

ফেয প্রাক-প্রাথরভক (%) ১ভ (%) ২য় (%) ৩য় (%) ৪থ য (%) ৫  (%)      (%) 

োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী          

২০১৬               

২০১৭               

২০১৮               

২০১৯               

২০২০               

োত্রোত্রীদদয গে উরস্থরতয ায (%) রাফ কযায রনয়ভঃ 

 রনরদ যষ্ট ভাদ রফদ্যারয় সখারা যাখায প্রদতযক রদদন, রনরদ যষ্ট সেণীয োত্র-োত্রীয উরস্থরতয সমাগপর 

  × ১০০ 

 রনরদ যষ্ট ঐ ভাদ রফদ্যারয় সখারা যাখায রদন × রনরদ যষ্ট ঐ সেণীয োত্র-োত্রীয াংখ্যা 

B ২.৯ ফারল যক /চূোন্ত যীক্ষায তথ্যাফরী: 

ফারল যক/ভানী 

যীক্ষা াংক্রান্ত 

তথ্য 

    ১ভ ২য় ৩য় ৪থ য 

ফারক ফাররকা ফারক ফাররকা ফারক ফাররকা ফারক ফাররকা 

ফারল যক যীক্ষায় 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

২০১৮         

২০১৯         



রযরষ্ট-১ 
 

3 

 

ফারল যক যীক্ষায় 

উিীদণ যয াংখ্যা 

২০১৮         

২০১৯         

ভানী যীক্ষায় অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা (৫ভ সেণী) ২০১৮  

২০১৯  

ভানী যীক্ষায় উিীদণ যয াংখ্যা (৫ভ সেণী) ২০১৮  

২০১৯  
 

                        

ফেয প্রাক-প্রাথরভক ১ভ সেণী ২য় সেণী ৩য় সেণী ৪থ য সেণী ৫  সেণী      সেণী 

োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী          

২০১৬               

২০১৭               

২০১৮               

২০১৯               

 

 ৩.০ ভূরভ উন্নয়ন, ভাটিয বাযফন যীক্ষা  নকা প্রণয়ন:  

C ৩.১ অত্র          ভূরভ উন্নয়দনয প্রদয়াজন রের রক? [সকাি: ১= যাঁ, ২= না]  

C ৩.২ মরদ যাঁ য়, তদফ রক কাযদণ তা কযা য়? [সকাি: ১= সিাফা জায়গা, ২= নীচু জায়গা, ৩= অন্যান্য]  
   

C ৩.৩ অত্র         ভাটিয বাযফন যীক্ষা কযা দয়দে রক? [সকাি: ১= যাঁ, ২= না]  

C ৩.৪ মরদ না য়, তদফ সকন কযা য়রন? [সকাি: ১= উধ যমুখী ম্প্রাযণ, ২= অন্যান্য]  

C ৩.৫ সেরন কদক্ষয নকা প্রণয়ন রক ভাটিয বাযফন যীক্ষা পূফ যক কযা দয়দে? [সকাি: ১= যাঁ, ২= না]  

C ৩.৬ রক রক ধযদণয ব্যফস্থা সনয়া দয়দে চাযতরা রফরডাংদয়য পাউদেদনয জন্য? [সকাি: ১= াইররাং, ২= 

অন্যান্য] 

 

D ৪.০                       রনভ যাণ:  

D ৪.১ রনভ যাণ কাজ কখন শুরু দয়দে? ভা............................. ফেয;  

D ৪.২ রনরদ যষ্ট ভদয় রনভ যাণ কাজ শুরু দয়দে রক? [দকাি: ১= যাঁ, ২= না]   

D ৪.৩ মরদ না য় তদফ সকন? 

(১= সেোয প্ররক্রয়া সদরযদত শুযম্ন কযায জন্য,২= চাঁদাফারজয জন্য, ৩= অথ যপ্রারপ্ত রফরম্ব য়ায জন্য,৪= 

রফর ঠিকভত না সদয়ায কাযদণ, ৫= ভুরভ অরধগ্রণ জরনত,৬=অন্যান্য উদেখ করুন... 

 

D ৪.৪                                                                       ? 

(সকাি: ১=যাঁ, ২= না) 

 

D ৪.৫                                 ? [                  ] 

( =          ,  =         ,  =          +         , ৪=                   ,৫= 

               

 

D ৪ ৬ কাদজয গুণগত ভান সকভন? (দকাি: ১= খুফ বার, ২= বার ৩= অদক্ষাকৃত বার, ৪= খাযা)  

D ৪.৭ কতগুরর কক্ষ রনভ যাণ কদযদে /রনভ যানধীন যদয়দে ? .............................................টি                     

D ৪.৮ রনভ যাণ কাদজ ব্যফহৃত রনভ যাণ াভগ্রী (ইে, ফারর, যি,স্যারনদেন ভারাভার ভান সকভন রের? 

(দকাি: ১= খুফ বার, ২= বার ৩= অদক্ষাকৃত বার, ৪= খাযা) 

 

D ৪.৯ রনরভ যত সেণীকদক্ষয ফতযভান অফস্থা 

(দকাি: ১= খুফ বার, ২= বার ৩= অদক্ষাকৃত বার, ৪= খাযা) 

 

D ৪.১০ ঠিক ভাত্রায় রনভ যাণ াভগ্রী সভাদনা দয়রের রক? (সকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

D ৪.১১          বফনটিয সকান উর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ কযা দয়দে রক? (সকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

D ৪.১২ মরদ যাঁ য়, তদফ রক ধযদণয উর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ কযা দয়দে এফাং কখন? 

(দকাি: ১= রতন তরা, ২= চায তরা, ৩= অন্যান্য উদেখ করুন..); ভা...........................ফেয 
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D ৪.১৩  প্রাথরভক রফদ্যারয় বফন  

 ২০১৬ ২০২০ 

বফন াংখ্যা সেণী 

াংখ্যা 

        

     

     

 

বফন াংখ্যা সেণী 

াংখ্যা 

        

     

     

 

        

D ৪.১৪ নতুন সেণী কক্ষগুদরা সকান সকান সেণীয াঠদাদন ব্যফহৃত দে? [একারধক উিয গ্রণদমাগ্য] 

সকাি: ১= প্রাক-প্রাথরভক, ২= ১ভ, ৩=৩য়, ৪= ৪থ য, ৫=৫ভ 

 

D ৪. ৫                                                     ? [    :  =   ,  =  ]  

D ৪.১৬                                                     ? [    :  =   ,  =  ]  

D ৪.১৭                                ? [    :  =      ,  =     ]  

  ৫                                   

  ৫                                

     

   

                                  

                 

               

          

                          

                           

          

                     

           

৪                

৫                      

৬              

৭              

৮          

৯          

               

E ৫                                   

         

        

                       

                 

               

          

                          

                           

  -           

         

         

     

     

        

         

         

          

                

 

F ৬                                          

F ৬                                                                 (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

F ৬                                            

   …………………………………   

   …………………………………   

   …………………………………  

F ৬                                           (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

F ৬ ৪                               

   …………………………………   
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   …………………………………   

   …………………………………  

F ৬ ৫                                                                         

   …………………………………   

   …………………………………   

   …………………………………  

F ৬ ৬                                       (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

F ৬ ৭                                                          (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

F ৬ ৮            -                                       

…………………………………………………………………………… 

F ৬ ৯                                                 (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

 G ৭                                      

G ৭                                                                                  

(দকাি: ১=যাঁ, ২= না) 

 

G ৭                                         /          (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

G ৭                                      (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

G ৭ ৪                                      (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

G ৭ ৫                                                (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

H ৮.০ প্রকদল্পয রতনটি ফর  রতনটি দুফ যর রদক উদেখ করুন: 

H ৮                 

(Strength) 

   …………………………………   

   …………………………………   

   …………………………………  

H ৮                 

(Weakness) 

   …………………………………   

   …………………………………   

   …………………………………  

H ৮         

(Opportunity) 

   …………………………………   

   …………………………………   

   …………………………………  

H ৮ ৪      (Threat)    …………………………………   

   …………………………………   

   …………………………………  

I ৯                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

J                 

J                                                                                     

                (দকাি: ১=যাঁ, ২= না) 

 

J                                                                    (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

J                                                             (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

J    ৪                                               (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

J    ৫                                    (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  
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J    ৬                                                      (দকাি: ১=যাঁ, ২= না)  

 

 

 

 

তথ্যাংগ্রকাযী দযজরভদন উরস্থত দয় রফদ্যারয় 

জরযদয তথ্য াংগ্র কদযদেন। 

 

            স্বাক্ষয  তারযখ:  

               : 

সভাফাইর নম্বয: 

ীরদভায : 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভ : 

 

স্বাক্ষয  তারযখ: 

সভাফাইর নম্বয: 

 

সুাযবাইজাদযয নাভ:  

 

স্বাক্ষয  তারযখ: 

সভাফাইর নাং  

 

জরযদয তথ্য াংগ্র কযায ভয় মরদ আনায সকান ভন্তব্য থাদক, তাদর রনদচ রররফি করুন। 



  cwiwkó-2 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফা ফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৬ 

সয-ফাাংরা নগয, ঢাকা ১২০৭ 

www.imed.gov.bd 

 

“চারদারবরিক যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)                   

                    

                                 

আস্-ারামু আরাইকুভ, 

                                                  (       )                                

            “চারদারবরিক যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)”                               

                       -            প্রাথরভক ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়                                   

                                                                    

আনাযা জাদনন সম, সদ ও ভানুদলয আথ য াভারজক উন্নয়ন ও অগ্রগরতয মূর রবরি দে রক্ষা। গুণগত ভান উন্নয়দনয জন্য 

প্রাথরভক ও ভাধ্যরভক ম যাদয় রক্ষা রফস্তাদয ফাাংরাদদ যকায নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কদযদে। এদদয ভদধ্য উদেখদমাগ্য 

াপল্যগুরর দে সবৌত অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুরফধা বৃরি, রফনামূদল্য াঠ্যফই রফতযণ, বৃরিপ্রাপ্ত রক্ষাথীদদয পুযস্কৃত কযা ও 

উবৃরি রক্ষা কাম যক্রভ ইতযারদ। এ ভস্ত কাম যক্রদভয পদর প্রাথরভক ম যাদয় োত্র ও োত্রী বরতয মদথষ্ট বৃরি সদয়দে। রক্ষাথীয 

াংখ্যা সম াদয বৃরি াদে তায তুরনায় প্রাথরভক ম যাদয় রক্ষা সক্ষদত্র সুদমাগ সুরফধা বৃরিয ায মদথষ্ট নয়। ভানম্মত রক্ষা 

রনরিতকদল্প রক্ষাথীদদয ক্রভফধ যভান চারদা পূযদণয অাং রদদফ প্রাথরভক রফদ্যারদয়য সবৌত অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুরফধা বৃরি 

জরুযী দয় দেদে। এ রদক্ষয ফতযভান প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকদল্পয উদেশ্যগুদরা দে: 
 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় চারদারবরিক অরতরযক্ত ৪০,০০০ সেণী কক্ষ রনভ যাণ; 

 ৮০০০ টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় ানীয় জর ও স্যারনদেন সুরফধা ততরয; 

 ৩৬৫০০ টি সেণী কদক্ষ উঁচু-রনচু সফঞ্চ এফাং ৩৫০০ টি রক্ষক কদক্ষ সচয়ায, সেরফর, আররভযা ইতযারদ যফযা; 

 রক্ষায ভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াভারজক তফলম্য হ্রা ও রক্ষায় প্রদফারধকায বৃরিকযণ; 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয়য রক্ষায ভান উন্নীতকযণ; এফাং 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় রশু ফান্ধফ রযদফ রনরিতকযণ। 

 

(প্রারনক ভন্ত্রণারয়: প্রাথরভক ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়; ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: প্রাথরভক রক্ষা অরধদপ্তয 

ফাস্তফায়ন কার: জুরাই ২০১৬-রিদম্বয ২০২২) 

                                                            

 

এই তথ্যগুরর শুধুভাত্র গদফলণা কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং সমো অতযন্ত সগানীয় থাকদফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  cwiwkó-2 

 
 

cvZv-2 

 

`jwfwËK Av‡jvPbvq AskMÖnbKvixiv n‡”Qb:  

wkÿv_©x, wkÿK, AwffveK,        e¨e ’̄vcbv KZ©„cÿ,  

 

FGD cwiPvjbvi ’̄vb: ------------------------------  ZvwiL: .............................. 

Dc‡Rjv: -------------------------------------------  ‡Rjv: .............................. 

 

`jMZ Av‡jvPbvi welq mg~n: 

1.0                                                                                                    

                        ?                       BZ¨vw`) 

 

 

 

 

2.0 cÖK‡íi    , ỳe©j, my‡hvM I SuywK                  ? 

         

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

           

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

        

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

      

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.0        wkÿv we¯Ív‡i cÖKíwU wK ai‡bi f~wgKv      /      e‡j g‡b K‡ib?  

 

4.0                                ch©v‡q fwZ©i msL¨v e„w× ‡c‡q‡Q   ?                             : 

 

 

5.0  fwZ© DcwöwZ e„w× Ges S‡I cov n«vm mn kÿvi ¸YMZ gvb (         ) e„w×‡Z cÖKíwU wK ai‡Yi f~wgKv      /      

        ? 
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6.0  wkÿvi                                              ?                    ? 

 

 

7.0 cÖK‡íi †UKmB e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evq‡bi Rb¨ mycvwik _vK‡j ejyb? 

 

 

 

8.0  G cÖK‡íi wZbwU fvj I wZbwU       w`K ejyb 

       :……………………………………………………………………………….,    

……………………………………………………………………………………,    

……………………………………………………………………………………… 

         : :……………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………………,    

…………………………………………………………………………………….. 

9.0                                        

 

 

 

  

`jMZ Av‡jvPbv cwiPvjbvKvixi bvg: 

              

 ¯^vÿi I ZvwiL: 

 

`jMZ Av‡jvPbvq mycvifvBRv‡ii bvg: 

             

 ¯^vÿi I ZvwiL: 
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       -‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 
 

 

Dc‡Rjv: ------------------------------; †Rjv: -----------------------; ZvwiLt ---------------------------------- 

 

µwgK 

bs 

Ask MÖnYKvixi bvg ‡ckv ‡gvevBj ¯^v¶  
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

`jMZ Av‡jvPbvi               ïiæ:  ‡kl: 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফা ফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৬ 

সয-ফাাংরা নগয, ঢাকা ১২০৭ 

www.imed.gov.bd 

 

“চারদারবরিক যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)                   

                    

                                

আস্-ারামু আরাইকুভ, 

                                                  (       )                                

            “চারদারবরিক যকারয প্রাথরভক রফদ্যারয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ ম যায়)”                               

                       -            প্রাথরভক ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়                                   

                                                                    

আনাযা জাদনন সম, সদ ও ভানুদলয আথ য াভারজক উন্নয়ন ও অগ্রগরতয মূর রবরি দে রক্ষা। গুণগত ভান উন্নয়দনয জন্য প্রাথরভক 

ও ভাধ্যরভক ম যাদয় রক্ষা রফস্তাদয ফাাংরাদদ যকায নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কদযদে। এদদয ভদধ্য উদেখদমাগ্য াপল্যগুরর দে 

সবৌত অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুরফধা বৃরি, রফনামূদল্য াঠ্যফই রফতযণ, বৃরিপ্রাপ্ত রক্ষাথীদদয পুযস্কৃত কযা ও উবৃরি রক্ষা কাম যক্রমভ 

ইতযারদ। এ ভস্ত কাম যক্রমদভয পদর প্রাথরভক ম যাদয় োত্র ও োত্রী বরতয মদথষ্ট বৃরি সদয়দে। রক্ষাথীয াংখ্যা সম াদয বৃরি াদে তায 

তুরনায় প্রাথরভক ম যাদয় রক্ষা সক্ষদত্র সুদমাগ সুরফধা বৃরিয ায মদথষ্ট নয়। ভানম্মত রক্ষা রনরিতকদল্প রক্ষাথীদদয ক্রমভফধ যভান 

চারদা পূযদণয অাং রদদফ প্রাথরভক রফদ্যারদয়য সবৌত অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুরফধা বৃরি জরুযী দয় দেদে। এ রদক্ষয ফতযভান 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। প্রকদল্পয উদেশ্যগুদরা দে: 
 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় চারদারবরিক অরতরযক্ত ৪০,০০০ সেণী কক্ষ রনভ যাণ; 

 ৮০০০ টি যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় ানীয় জর ও স্যারনদেন সুরফধা ততরয; 

 ৩৬৫০০ টি সেণী কদক্ষ উঁচু-রনচু সফঞ্চ এফাং ৩৫০০ টি রক্ষক কদক্ষ সচয়ায, সেরফর, আররভযা ইতযারদ যফযা; 

 রক্ষায ভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ াভারজক তফলম্য হ্রা ও রক্ষায় প্রদফারধকায বৃরিকযণ; 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয়য রক্ষায ভান উন্নীতকযণ; এফাং 

 যকারয প্রাথরভক রফদ্যারদয় রশু ফান্ধফ রযদফ রনরিতকযণ। 

 

(প্রারনক ভন্ত্রণারয়: প্রাথরভক ও গণরক্ষা ভন্ত্রণারয়; ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: প্রাথরভক রক্ষা অরধদপ্তয 

ফাস্তফায়ন কার: জুরাই ২০১৬-রিদম্বয ২০২২) 

                                                            
 

এই তথ্যগুরর শুধুভাত্র গদফলণা কাদজ ব্যফহৃত দফ এফাং সমো অতযন্ত সগানীয় থাকদফ।  
 

অাংগ্রণকাযীযা দেন:                         ,                (       ),       /                ,         

        (        ),     -        ,       -      ,        

 

উিযদাতায রযরচরত 

উিযদাতায নাভ :  অরপ ও দফী :  

উদজরা :  সজরা :  

           

ভয় এফাং স্থান 

:  স্বা য ও 

ীরদভায 

  

           :      
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 ) প্রকল্প গ্রদণয ধাযনা ও উদেশ্য 

 

1. প্রাথরভক র   সক্টদযয জন্য প্রারিক রের রক? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. প্রকল্পটিয কর কাজ পূণ যবাদফ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ দয়দে রক? 

 

 
 

3. প্রকদল্পয উদেশ্যগুদরা রযপূণ যবাদফ অজযন কযা ম্ভফ দে রক? 

 

4. প্রকদল্পয রফরবন্ন     (                    ,                               ,      ,      ,   -          

                    )                  ,                   

 

 

 

 

 

খ) প্রকল্প ব্যফস্থানা ও ফাস্তফায়ন 

5.                            , UEO/TEO                                             ?            

           খ    : 

 

 

 

 

6.                          , UEO                                                         ?        

               খ    : 

 

 

  

7.                               ? 

 

 

 

8.              (  ,  খ   ,     ,   ,      ,               )                                    ? 
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9.                         (       /       /     )      ?                  ,                 

                                         ?  

 

 

 

10.                 /                             ?                    ? 

 

 

11.                                                         ? 

 

 

 

12.                                                                            ? 

 

  

13. প্রকদল্পয সকনাকাো, ঠিকাদায ও যঞ্জাভ যফযাকাযী রনফ যাচদনয      যকাদযয ারনাগাদ রফরধরফধান/ররআয ২০০৮   

অনুযণপূফ যক কযা দয়দে রক? মরদ দয় থাদক, তায ভস্ত দাররররক কাগজত্র তথ্য াংগ্রকাযীদক প্রদান কযা দয়রের? 

 

 

 

 

 

14. যফযাকৃত উকযদণয (ইে, সখায়া, ফারর, যি, রদভন্ট, আফাফত্র/                               ? 

 
 
 
 
 
 
 

15. প্রকল্প ফাস্তফায়দনয      সকান ধযদণয প্ররতকূরতায ম্মখুীন      রক? মরদ যাঁ তদফ ব্যাখ্যা করুন- 

 

 

16.                                জন্য রক রক উদদ্যাগ সনয়া দযকায ফদর ভদন কদযন? উদেখ করুন:  
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17. ফেযরবরিক DPP াংস্থান অনুমায়ী ফযাে াওয়া রগদয়রের রক? 

 

 

18. প্রকদল্পয ফযাে ম যাপ্ত রের ফদর ভদন কদযন রক? 

 

 

 

19. প্রকদল্পয ফযােকৃত মুদয় অথ য  মথভদয় ব্যয় কযা ম্ভফ দয়রের রক? মরদ না য় তদফ সকন?  

 

 

20. প্রকদল্পয অিরবরিক মূল্য ভন্বদয়য সক্ষদত্র প্রারনক অনুদভাদন সনয়া দয়দে রক? 

 

 

 

21.                     ,                                  কতো যুরক্তযুক্ত রের? 

 

 

22. প্রকল্প কাজ ফাস্তফারয়ত/ফাস্তফায়নাধীন দর রশু বরতযয ায/উরস্থরতয ায বৃরি দয়দে/দফ রক?  

[দকাি: ১=যাঁ, ২=না] 

23. প্রকল্প কাজ ফাস্তফারয়ত/ফাস্তফায়নাধীন দর রক্ষাথী ঝদয োয ায হ্রা দয়দে/দফ রক?  

[দকাি: ১=যাঁ, ২=না]   

24. প্রকল্প কাজ ফাস্তফারয়ত/ফাস্তফায়নাধীন দর রক্ষাথী াদয ায বৃরি দয়দে/দফ রক?  

[দকাি: ১=যাঁ, ২=না] 

25. প্রকল্প কাজ ফাস্তফারয়ত/ফাস্তফায়নাধীন দর রফদ্যারদয় সেরণকক্ষ, রনযাদ ারন, সৌচাগায, সখরায ভাঠ, রশুদদয রনযািা, 

রক্ষায রযদফদয উন্নয়ন দৃশ্যভান দয়দে রক? ভতাভত রদন: 

 

 

 

 

26. প্রকদল্পয রতনটি বার ও রতনটি খাযা রদক ফলুন- 

ক. রতনটি বার রদক: ১. 

২. 

৩. 
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খ. রতনটি খাযা রদক: ১. 

২. 

৩. 

গ. রতনটি ঝুঁরক উদেখ করুন: ১.  

২. 

৩.  

ঘ. প্রকদল্পয পদর সৃষ্ট রতনটি সুদমাগ উদেখ করুন:  

১. 

২. 

৩. 

াক্ষাৎকায   গ্রনকাযীয নাভ 

সভাফাইর নম্বয 

:  স্বাক্ষয ও 

তারযখ: 

 

:  

রযদ যদকয নাভ 

সভাফাইর নম্বয 

:  স্বাক্ষয ও 

তারযখ: 

 

:  

 

      -                                            

 

                            



cwiwkó-৪: cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœvewj 

 

cvZv-1 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i-8 

‡ki-evsjv bMi, XvKv 1207 

www.imed.gov.bd 
 

In-depth Monitoring Study of the Project “Need Based Infrastructure 

Development of Government Primary School (1
st
 Phase) Project”  

 

“চাহিদা হিহিক সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালয় উন্নয়ন (১ি র্ যায়)”                                

      

 

ev¯Íevqb I  mgm¨vw` m¤úwK©Z Z_¨vw` I gZvgZ msMÖ‡ni wbwg   cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœgvjv 

 

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg t 

 

c`ex t 

 

‡gvevBj b¤̂i t 

 

cÖKí e¨e ’̄vcbv t 

 

1| Avcwb KZ ZvwiL n‡Z GB cÖK‡íi `vwq‡Z¡ Av‡Qb? 

 

 

 

2| Avcbvi c~‡e© Ab¨ †KD wK cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb? K‡i _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zuvi/ Zuv‡`i 

bvg I mgqKvj D‡jøL Kiæb| 

 

 

 

 

3| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix Avcbvi cÖK‡í †cÖl‡Y c`vqb Kiv n‡q‡Q Ges †cÖl‡Y 

c`vq‡bi Rb¨ †Kvb †Kvb c` Lvwj Av‡Q? Lvwj _vK‡j, Lvwj c`¸‡jv †cÖl‡Y c`vq‡bi Rb¨ wK e¨e¯’v M„wnZ 

n‡q‡Q? 

 

 

 

 

 

4| wWwcwc Abyhvqx †Kvb †Kvb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q‡Q? wb‡qv‡Mi Rb¨ †Kvb c`                             

Lvwj _vK‡j Zv wb‡qv‡Mi Rb¨ wK e¨e ’̄v M„wnZ n‡q‡Q ? 

 

 

 

 



cwiwkó-৪: cÖKí cwiPvj‡Ki Rb¨ cÖkœvewj 

 

cvZv-2 

 

5| eZ©gv‡b Avcbvi Aax‡b †h KqRb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvwRZ Av‡Qb, Zv‡`i Øviv Avcwb wK myôz fv‡e 

cÖK‡íi ev Í̄evqb KvR m¤úv`b Ki‡Z cvi‡Qb? †jvKej NvUwZ _vK‡j Zvi Kvi‡Y wK ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb 

n‡”Qb? 

 

 

 

 

 

cÖKí   ’̄vcbv I ev Í̄evqb ch©vq 

 

6.gvjvgvj (Goods), KvR (Works) I †mev (Services) –Gi msMÖn/µq (Procurement)-Gi ‡h    

KqwU c¨v‡KR Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi g‡a¨ †Kvb †Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß n‡q‡Q Ges †Kvb 

†Kvb c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cªwµqv GLbI evKx Av‡Q? 

 

 

 

 

7.  ‡h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwi scÖwµqv mgvß n‡q‡Q, †m¸‡jv h_vh_ miKvix wewagvjv wcwcG 2006 Ges 

wcwcAvi 2008 mwVK fv‡e AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv Ges GB cÖwµqvq †Kvb mgm¨vq m¤§yLxb n‡qwQ‡jb wK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. †h mKj c¨v‡K‡Ri †UÛvwis cÖwµqv mgvß nq bvB, †m¸‡jvi eZ©gvb Ae¯’v wK? G me c¨v‡K‡Ri cÖwµqvKi‡Y 

†Kvb mgm¨v _vK‡j AYyMÖnc~e©K Zvi eY©bv w`b| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. gvjvgvj (Goods) msMÖn/ µ‡qi c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ m¤úvw`Z n‡q‡Q Ges IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q 

   †m¸‡jvi Aax‡b gvjvgvj msMÖ‡ni eZ©gvb Ae¯’v wK  ch©v‡q Av‡Q? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kvh© (Works)-Gi †h c¨v‡KR¸‡jvi Pzw³cÎ ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jvi 

KvR ïiæn‡q _vK‡j Zvi AMÖMwZ wKiƒc? Avi KvR ïiæ bv n‡q _vK‡j Zvi KviY wK? 
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11. †mev (Services)-Gi †h c¨v‡KR ¸‡jvi Pzw³cÎ ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q I IqvK© AW©vi †`qv n‡q‡Q, †m¸‡jvi 

Aax‡b †`kx I we‡`kx civgk©K cÖwZôvb wK KvR ïiæ K‡i‡Qb? G e¨vcv   wK †Kvb mgm¨v Av‡Q? 

 

 

 

 

 

 

12. এই cÖKí ev Í̄evq‡b                                                          bv †c‡q _vK‡j 

Gi KviYmg~n- 

 

 

 

 

                 g~j¨ wKfv‡e cwi‡kva (UvKv/†c-AW©vi Gi gva¨‡g) K‡i‡Qb? 

 

 

 

 

 

 

 ৪  এ                                                      

 

 

 

 

 

 

১৫. প্রকল্পের আওতায় হনি যাণাধীন/হনি যাহচত সরকারী প্রাথহিক হিদ্যালয়সমূি চাহিদার/যর্াহিকতার হিহিল্পত হনি যাচন করা 

িল্পয়ল্পে হকনা 
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 ৬  Pjgvb cÖK‡íi চাহিদাহিহিক অহতহরি ৪০,০০০ যেণী কক্ষ        Gi d‡j GjvKvq wK wK DcKvi     e‡j 

g‡b K‡ib? 

 

 

 

 

 

 ৭. ৮০০০ টি সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালল্পয় ানীয় জল ও স্যাহনল্পেশন wbg©v             

 

 

 

 

 

 

 ৮  ৩৬৫০০ টি যেণী কল্পক্ষ উঁচু-হনচু যিঞ্চ                                                     -             

             ?                                              )                    

 

 

 

 

 

 

 

 ৯  ৩৫০০ টি হশক্ষক কল্পক্ষ যচয়ার, যেহিল, আলহিরা ইতযাহদ সরিরাি                                        

      -                          ?                                              )       

                

  

 

 

 

 

 

২০                                                                                 এ           

 

 

 

 

 

 

 

২                                                               
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২২  এ           -                            

 

 

 

 

 

 

cÖKíi      cÖfve 

 

২ . এ                                                           

 

 

 

 

২৪.                                                                                   

    এ                         

 

 

 

 

 

২৫.এ                                                                          

 

 

 

mgm¨v I mycvwik 

 

২৮  cÖKíwU myôz fv‡e I mgqgZ ev¯Íevqb Ges cÖK‡íi  D‡Ïk¨vejx cy‡ivcywi AR©‡bi j‡¶¨ Avcbvi †Kvb 

mywPwšÍZ gZvgZ _vK‡j AYyMÖn c~e©K Zv  ejyb| 

 

 

 

 

২৯  cÖKí ev¯Íevq‡b †Kvb Avw_©K I e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wK? DËi‡Yi  Rb¨  

Avcbvi wK † Kvb civgk© ev mycvwik Av‡Q? 

 

 

 

 

3০. cÖKí ev Í̄evq‡bi eZ©gvb ch©v‡q ùvwo‡q Avcwb  Aby‡gvw`Z wWwcwc-Gi j¶¨gvÎv Abyhvqx cÖKíwU     

      mgvß n‡e             ? 
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SWOT we‡kølY 

 

  .(K)Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi cÖavb wZbwU mej w`K(strength) D‡jøL Kiæb: 

 (i) 

 (ii) 

 (iii) 

(L)   Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi c Öavb wZbwU `ye©j w`K (weakness) D‡jøL Kiæb:  

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

(M)   Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó wZbwU my‡hvM (opportunity) D‡jøL Kiæb: 

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

(N)Avcbvi g‡Z GB cÖK‡íi wZbwU SzuwKc~Y©w`K(threat) D‡jøL Kiæb:   

(i) 

 (ii) 

 (iii) 

 
39| cÖKíwUi Kvh©µg ‡UKmB Kivi Rb¨ fwel¨‡Z wK wK D‡`¨vM †bqv `iKvi? 

 

 

 

 

 

 

 

(we.`ª. GKwU Qwe wbb) 

 

Avcbvi mgq I mn‡hvwMZvi Rb¨ ab¨ev` 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvgt ---------------------------------------------- ¯̂vÿi I ZvwiLt ------------------- 

 

mycvifvBRv‡ii bvgt -----------------------------------------------¯̂vÿi I ZvwiLt -------------------- 

 

 

mgxÿK 

 

 

  ই                এ                      ( ই এ   ) 
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 cvZv-1 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

g~j¨vqb †m±i  

‡ki-B- evsjvbMi, XvKv 1207 

 

“Pvwn`vwfwËK miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Dbœqb cÖKí (1g ch©vq)” 

 

ev¯ÍweK Ae¯’v ch©‡eÿY msµvšÍ †PKwj÷ 

     

    ………………………………………………………………  

        ………………            ……………………    

     ……………  

 
Description of procurement 
package as per DPP WORKS 

Unit  
(No.) 

Work 
done or 

not 
done 

Follow 
the 

drawin
g (%)  

Quality 
of works  

Quantity 
of works 

(%) 

Present 
Condition 
(Complete/
ongoing) 

Functional 
Status 

Procurement 
As per 

estimate  
(%) 

Repair & 
Maintena

nce 
needed 

Rem
arks 

Construction of work           

1.Class Room:           

2. Drinking Water            

3. Sanitation (Toilet)            

4. Student Bench( Low& High)            

5. teacher Chair            

6. teacher Table            

 

                

       

            

                  

 



      -                         

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল রকার 

ররকল্পনা মন্ত্রণায় 

বা বায়ন ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টর-৬ 

সলর-বাাংা নগর, ঢাকা ১২০৭ 

www.imed.gov.bd 

 

“চারদারভরিক রকারর প্রাথরমক রবদ্যায় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম য যায়)                   

                    

 

                      

               

01 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw` 

1.1 cÖavb wkÿ‡Ki bvgt  

1.2 ¯‹z‡ji bvg t                                

1.3 MÖvg/ †gŠRv t 1.4 BDwbqb t 

1.5 Dc‡Rjv t 1.6 †Rjv t 

1.7 †gvevBj b¤̂i t 1.8      mvÿvr MÖn‡Yi ZvwiL I mgq t 

1.9             

cÖK‡íi Kvh©µg 

K) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbvi we`¨vj‡q AwZwi³ †kÖYxK‡ÿi `iKvi wQj wK? hw` cÖ‡qvRb _v‡K, Z‡e ZLb 

wKfv‡e †kÖYxK‡ÿ mgqm~Px wba©viY Ki‡Zb? 

L) cÖKíwU ev¯Íevq‡bi c‡i AwZwi³ †kÖYxKÿMy‡jv wKfv‡e e¨envi Ki‡Qb? 

M) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© we`¨vj‡q cvbxq R‡ji e¨e¯’v wQj wK? bv _vK‡j ZLb ¯‹z‡ji wkÿv_©xiv I wkÿKiv wKfv‡e 

cvbxq R‡ji e¨e ’̄v KiZ? cvbxq R‡ji Afv‡e †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡qwQj wK? 

N) cÖKíwU ev¯Íevq‡bi c‡i we`¨vj‡q wK GLb Avi †Kvb cvbxq R‡ji mgm¨v Av‡Q? mgm¨v _vK‡j Zvi KviY wK? 

O) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© we`¨vj‡q wkÿK, wkwÿKv, QvÎ I QvÎx‡`i Rb¨ wK c„_K m¨vwb‡Ukb myweav wQj wK? bv 

_vKvi Kvi‡Y wK †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡qwQj? n¨vu n‡j, †mB mgm¨v wKfv‡e mgvavb Kiv n‡qwQj? 

P) cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j eZ©gv‡b we`¨vj‡q wkÿK, wkwÿKv, QvÎ I QvÎx‡`i Rb¨ wK c„_K m¨vwb‡Ukb myweav 

Av‡Q wK? bv _vK‡j Zvi KviY wK? _vK‡j c„_K m¨vwb‡Ukb myweavi Kvi‡Y wK wK myweav n‡”Q? 

Q) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© we`¨vj‡q wkÿv_©x‡`i ‡kÖYxK‡ÿ emvi Rb¨ ch©vß ‡eÂ wQj? bv _vK‡j AwZwi³ wkÿv_©xiv 

wKfv‡e †kÖYxK‡ÿ Ae ’̄vb KiZ Ges covïbvi †Kvb mgm¨v nZ wKbv?  

R) cÖKíwU ev¯Íevq‡b d‡j we`¨vj‡q wkÿv_©x‡`i ‡kÖYxK‡ÿ emvi Rb¨ ch©vß ‡eÂ Av‡Q wK? bv _vK‡j Zvi KviY 

wK? _vK‡j G‡Z wkÿv_©x‡`i covïbvq wK wK cÖfve †dj‡Q? 



      -                         

S) we`¨vj‡q cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e©, wkÿK‡`i emvi Rb¨ †kÖYx I wkÿK K‡ÿ ch©vß †Pqvi I †Uwej wQj wK? bv 

_vK‡j AwZwi³ wkÿKiv †Kv_vq emZ?  

T) cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j, we`¨vj‡q wkÿK‡`i emvi Rb¨ †kÖYx I wkÿK K‡ÿ ch©vß †Pqvi I †Uwej Av‡Q wK? 

bv _vK‡j Zvi KviY wK? _vK‡j G‡Z we`¨vj‡q covïbvi cwi‡ek wKfv‡e DbœZ n‡q‡Q? 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ 

K) cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j রলক্ষার মান উন্নয়দনর মাধ্যদম ামারজক ববম্য হ্রা ও রলক্ষায় প্রদবলারধকার রকভাদব বৃরি াদে? 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পূদব যর মদয়র াদথ ামারজক ববম্য হ্রা ও রলক্ষায় প্রদবলারধকার রবদয় বতযমান অবস্থার আদাচনা করুন: 

                                                                                             

          

                                                                 -                          

                                        

cÖK‡íi mej, ỳe©j I SzuwKc~Y© w`Kmg~n  

                                           

                                            

                                                      

                                                               

                                                                        

 
                                                                        

 

 

            স্বাক্ষর ও তাররখ:  

               : 

সমাবাই নম্বর: 

ীদমার : 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য াংগ্রকারীর নাম : 

 

স্বাক্ষর ও তাররখ: 

সমাবাই নম্বর: 

 

সুারভাইজাদরর নাম:  

 

স্বাক্ষর ও তাররখ: 

সমাবাই নাং  
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wcwcG-2006/wcwcAvi-2008 Abyhvqx gvjvgvj / †mev µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

c¨v‡KR- 

১ gš¿bvjq / wefvM :  

 

2 ev Í̄evqbKvix ms¯’v :  

 

3 cÖK‡íi bvg :                                            ১  

       

4 `icÎ Abyhvqx কাজের bvg :  

 

5 `icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq 

/Avন্তRvwZK) 

:  

 

6 `icÎ weµq ïiæi ZvwiL :  

 

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

 

8 `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  

 

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  

 

10 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq :  

  

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

 

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

 

13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  

 

14 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

 

15 wm Gm ˆZwii ZvwiL :  

 

16 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

 

17 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  
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18 †gvU Pzw³ g~j¨ :  

 

19 Pzw³ ¯^v¶‡ii ZvwiL :  

 

20 কার্ যাজদশ cÖ`v‡bi ZvwiL :  

 

২১  কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে শুরুর তাররখ  :  

 

২২  সময় বৃরি থাকজে, কতরদজনর এবং রক কারজে  :  

 

২৩  কার্ যাজদশ অনুর্ায়ী কাে সমারির তাররখ  :  

 

২৪  চূড়ান্ত রবে েমাদাজনর তাররখ ও রবজের 

ররমাে  

:  

 

২৫  চূড়ান্ত রবে ররজশাজধর তাররখ ও ররমাে  :  

 

২৬  ক্রজয়র ক্ষেজে সরকারর ক্রয়নীরতমাো অনুসরে 

করা হজয়রিে রকনা  

:  

২৭  না হজে ক্ষকন হয়রন?  :  

 

২৮       (Works) গুজোর গুেগত মাজনর ক্ষেজে 

ক্ষকান রবচ্যুরত ঘজেরিে?  

:  

 

২৯  হজয় থাকজে ক্ষকন ?  :  

 

৩০  দরজে উজেরখত মূল্য অজো অরধক ব্যয় 

হজয়রিে রকনা ?  

:  

 

৩১  হজয় থাকজে ক্ষকন ? :  

 

৩২       (Works) গুজোর ক্ষকান ত্রুটি ধরা 

জররিে রক না?  

:  

৩৩  ত্রুটি হজয় থাকজে ক্ষসবা মান ক্ষকমন রিে?  :  

 

৩৪                

 

 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

¯^vÿit 

‡gvevBjt 

 

  mgxÿK  

 

DTCL 
 

 

‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj Kbmvj‡U›Um cÖvt wjt (wWwUwmGj)      

 









Key Informants Interview List 

 

Sl, No Name Designation Department Mobile No 

1 Md. Bodiur Rahman Project Director DPE 01550151151 

2 Md. Wahidur Rahman Superentant 

Engineer 

LGED  

4 Md. Jamal uddin Executive 

Engineer 

DPE 01715214084 

5 Motiur Rahman Executive 

Engineer 

LGED 01713072824 

6 Md. Arifurr Rahman DD IMED 01913814104 

7 Mr. Zahir Shohel Executive 

Engineer 

DPHE  

8 A  M Shajahan Siddik DPEO DPE 01711184349 

9 Pankaz Kumar Saha Execuative 

Engineer 

DPHE 01717786084 

10 Jiban Ara Begum Upazilla Education 

Officer , 

Mymonsingh 

DPE 01712084744 

11 Md. Akterri=uzzaman Upazilla Enginner, 

Rangpur 

LGED 01708161654 

12     

13     
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cøU-62 (৩    , ‡ivW-14/1, eøK-wR, wb‡KZb, ¸jkvb-1, XvKv-1212|  

‡dvb: + 880 2 9857359, d¨v·: +880 2 9840973 

B‡gBj: itmcbd17@gmail.com, I‡qemvBU: www.itmcbd.com 

 

 
 
 
 


