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মক্ষা দপ্তল্পযয মনভ যাণ কাজমূল্পয মযফীক্ষল্পণয জন্য মপাড য পাউল্পেল্পনয আমথ যক ায়তায় ১৯৬০ দল্পক 

প্রথভ মদল্পক তৎকারীন জনংল্পমাগ মযচারক (মডমআই) অমপল্প একটি প্রল্পকৌর মর ততময কযা য়। উক্ত 

মরটি একজন প্রল্পকৌর উল্পদষ্টা, একজন মনফ যাী প্রল্পকৌরী এফং স্বে ংখ্যক জনফর মনময় গঠিত মছর। 

ফাংরাল্পদ স্বাধীনতায য মযমিমত দ্রুত মযফতযন য় এফং যকায মনযক্ষযতায অমবা মথল্পক মদল্পক মুক্ত 

কযল্পত মক্ষা দপ্তল্পযয অফকাঠাল্পভাগত উন্নয়ল্পনয গুরুত্ব প্রদান কল্পয। মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মা পূল্পফ য 

পযামমরটি মফবাগ নাল্পভ মযমচত মছর, াযা মদল্প মক্ষা প্রমতষ্ঠান মনভ যাণ, পুন:মনভ যাণ, মভযাভত  

যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয কাজ ম্পাদল্পনয জন্য মনযর বাল্পফ কাজ কযল্পছ। াযাল্পদম মফস্তৃত কাজ পরবাল্পফ 

ফাস্তফায়ল্পনয জন্য অমধদপ্তল্পযয প্রল্পয়াজনীয় জনফর এফং ায়তা সুল্পমাল্পগয অবাফ দীঘ যমদন মাফত মযরমক্ষত 

য়। এভনমক অমধদপ্তল্পযয মনজস্ব দয দপ্তয বফন মনই। মজরা ম যাল্পয় মনফ যাী প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী 

এফং উ কাযী প্রল্পকৌরীগণ িানীয় প্রাল্পনয অমপল্প কাম যক্রম মযচারনা কযল্পছন।  

 

এই অমধদপ্তযল্পক একটি আদ য  দক্ষ ংিা মাল্পফ গঠন কযল্পত ঢাকায় দয দপ্তয  ৩২টি মজরা ম যাল্পয় 

মনফ যাী প্রল্পকৌরী অমপ চালু কযল্পত যকায “দযদপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্র সকৌর 

অরধদপ্তয রিারীকযণ” প্রকল্পটি গ্রণ কদয। প্রকল্পটি জানুয়ারয ২০১৪ সত জুন ২০১৬ সভয়াদদ ১১,৮৬২.৪৫ 

রক্ষ টাকা ব্যদয় অনুদভারদত য়। যফতীদত প্রকদল্পয সভয়াদ জুন ২০২০ ম যন্ত ফরধ যত কদয ৩৮,৩১২.১৪ রক্ষ 

টাকা (১ভ াংদারধত) ব্যয় অনুদভারদত য়। প্রকদল্পয প্রধান অঙ্গমূ (১) মডটা মফইজ ততময; (২) মদল্প  

মফল্পদল্প প্রমক্ষণ; (৩) জমভ অমধগ্রণ/ক্যয়  ভূমভ উন্নয়ন; (৪) ইইমড দয দপ্তয মনভ যাণ (১৫ তরা মবল্পতয 

উয ১৫ তরা মনভ যাণ); (৫) ৩২টি মজরা ম যাল্পয়য অমপ প্রমতটি ৫ তরা মবল্পতয উয ৫ তরা বফন মনভ যাণ; 

(৬) ীভানা প্রাচীয, অবযন্তযীণ যাস্তা, মেন এফং এল্পপ্রান মনভ যাণ; (৭) মরপমট মজনাল্পযটয  এয়ায-কমেন িয় 

এফং তফদ্যযমতক উ-মকন্দ্র িান; (৮) কমম্পউটায, পল্পটাকম, পযাক্স মভমন এফং আফাফত্র িয়; (৯) 

মানফান িয়। ২০১8-২০১9 অথ© ফছল্পয প্রকেটিয মনমফড় মযফীক্ষল্পণয জন্য আইএভইমড কর্তযক িানীয় 

যাভ যক পাভ য ইউসুপ এে এল্পামময়টল্পক আউটল্পাম যং এয ভাধ্যল্পভ মনল্পয়াগ কযা য়। এ মনমফড় 

মযফীক্ষল্পণয প্রধান উল্পেশ্য প্রকল্পেয আতায় ফাস্তফাময়ত কাম যিভ রক্ষয অনুমায়ী ল্পে মকনা তা মাচাই কযা, 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন অগ্রগমত ম যাল্পরাচনা এফং প্রকে ফাস্তফায়ন মযকেনা মভাতাল্পফক না ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ 

মনণ©য় কযা। 

 

প্রকল্পেয আতায় প্রস্তামফত মনভ যাণ  পূতয কাজগুল্পরা ল্পরা: ইইমড দয দপ্তয মনভ যাণ ১৫ তরা মবল্পতয উয 

১৫ তরা মনভ যাণ (১৩তরা+২তরা মফইজল্পভন্ট); ৩২টি মজরা ম যাল্পয়য অমপ প্রমতটি ৫ তরা মবল্পতয উয ৫ 

তরা বফন মনভ যাণ; ীভানা প্রাচীয, অবযন্তযীণ যাস্তা, মেন এফং এল্পপ্রান মনভ যাণ। মপব্রুয়াময ২০১৯ ম যন্ত পূতয 

কাল্পজ 6,618.০0 রক্ষ টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পছ মা উক্ত অল্পঙ্গয অনুল্পভামদত ফযাল্পেয 23.10%। মানফান িল্পয়য 

মক্ষল্পত্র অনুল্পভামদত ফযাল্পেয ৯৩.৭5% ব্যয় ল্পয়ল্পছ। এছাড়া অন্যান্য অল্পঙ্গ াভান্য ব্যয় ল্পয়ল্পছ। ইমতাভল্পধ্য 

প্রকল্পেয মনধ যামযত মভয়াদ মল ল্পয়ল্পছ 7৮% তায মফযীল্পত আমথ যক অগ্রগমত ল্পয়ল্পছ ২১%। 

 

মূর প্রকেটি প্রণয়ন কাল্পর মমৌমক্তকবাল্পফ ভয় মনধ যাযণ কযা য় নাই। প্রকে চরাকারীন কাল্পজয মযমধ এফং 

অঙ্গ বৃমদ্ধ কযা ল্পয়ল্পছ। মূর প্রকেটিমত গণপূতয মফবাল্পগয মযইট মমডউর ২০১১ অনুযল্পণ ততময কযা য়। 

মনভ যাণ াভগ্রীয মূল্যবৃমদ্ধয কাযল্পণ জানুয়াময ২০১৪ ইল্পত গণপূতয মফবাগ মযইট মমডউর ংল্পাধন কল্পয। 
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ংল্পামধত মযইট মমডউর অনুমায়ী প্রকল্পেয মূল্য ংল্পাধন কযা য় পল্পর ব্যয় বৃমদ্ধ ায়। ইা ছাড়া মূর 

প্রকল্পেয প্রধান কাম যারয় ২০ তরা মবল্পতয উয ৪তরা এফং মজরা অমপমূ ৫তরা মবল্পতয উয ২তরা 

মনভ যাল্পণয ব্যফিা মছর। ংল্পামধত প্রকল্পে প্রধান কাম যারয় ১৫তরা মবল্পতয উয ১৫তরা এফং মজরা 

অমপমূ ৫তরা মবল্পতয উয ৫তরা মনভ যাল্পণয ংিান যাখা য়। ১২টি মজরায় জমভ অমধগ্রণ এফং মক্ষা 

প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয কভ যকতযাল্পদয মদল্প/মফল্পদল্প প্রমক্ষণ অন্তর্ভ যক্ত কযা য়।  

 

অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণ গুণগত ভান যক্ষা কযায জন্য তদাযমক মজাযদায কযা প্রল্পয়াজন। প্রল্পয়াজনীয় প্রমমক্ষত 

জনফল্পরয অবাল্পফ মনভ যাণ কাল্পজয তদাযমক মফমিত য়। প্রকল্পে মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয ৩৮০ জন 

কামযগময কভ যকতযাল্পদয মদল্প  মফল্পদল্প প্রমক্ষল্পণয ব্যফিা যাখা ময়মছ। জুন ২০১৮ ম যন্ত মদল্প মভাট ৩২ 

জনল্পক প্রমক্ষণ মদয়া ল্পয়ল্পছ। প্রমক্ষণ কাম যিভ প্রকল্পেয শুরুয মদল্পক াল্পত মনয়া প্রল্পয়াজন মাল্পত তায সুপর 

ায়া মমল্পত াল্পয। িানীয় তদাযমক কমভটিয ভাধ্যল্পভ কাল্পজয গুণগত ভান  অগ্রগমত মনমিত কযা প্রল্পয়াজন। 

মনমফড় তদাযকীয জন্য উল্পজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয উকাযী প্রল্পকৌরীল্পদয অমপ িান 

কযা মমল্পত াল্পয। মভাট ৩২টি মজরা অমপল্পয ভল্পধ্য ১০টিয ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ এফং ১০টি নতুন বফল্পনয কাজ 

চরভান আল্পছ। জমভ না ায়ায কাযল্পণ প্রকল্পেয ১২টি অল্পঙ্গয কাজ এখন শুরু কযা মায় নাই। প্রকে ততমযয 

পূল্পফ য জমভয প্রাপ্যতা মনমিত য়া প্রল্পয়াজন। ভূমভয অফিাল্পনয কাযল্পণ মবল্পতয মডজাইন  প্রাক্করন মযফতযল্পন 

মফরম্ব য়  ব্যয় বৃমদ্ধ ায়। প্রকে গ্রল্পণয মক্ষল্পত্র মপমজমফমরটি স্টামড কল্পয প্রমতটি অল্পঙ্গয প্রাক্করন ততময কযা 

প্রল্পয়াজন। মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ খাল্পত মডমমল্পত অথ য ফযাে যাখা প্রল্পয়াজন। প্রকেটি ভামপ্তয মনধ যামযত 

ভয় জুন ২০২০। এখন ম যন্ত ১২টি মজরা অমপল্পয কাজ শুরু য় নাই অয মদল্পক দযদপ্তয বফন মনভ যাণ 

কাল্পজয ভয় মনধ যাযণ কযা ল্পয়ল্পছ ৩০ ভা মা এখন শুরু কযা য় নাই।  
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয সপ্রক্ষাট ও রফফযণ 

১.১ টভূমভ 

 

১৯৬০ দল্পকয প্রথভমদল্পক তৎকারীন জনংল্পমাগ মযচারক (মড.ম.আই) অমপল্প মপাড য পাউল্পেল্পনয 

আমথ যক ায়তা মদল্পয় একটি প্রল্পকৌর মর ততময কযা য়। এই মরটি একজন প্রল্পকৌর উল্পদষ্টা, একজন 

মনফ যাী প্রল্পকৌরী এফং স্বে ংখ্যক জনফর মনল্পয় গঠিত মছর। মরটিয কাজ মডমআই অমপল্পয মক্ষা 

দপ্তল্পযয মনভ যাণ কাজগুল্পরায মযফীক্ষণ কযায ভল্পধ্যই ীভাফদ্ধ মছর, মা গণপূতয মফবাগ কর্তযক গৃীত ত
1
। 

 

১৯৭১ াল্পর ফাংরাল্পদ স্বাধীনতায য মযমিমত দ্রুত মযফতযন য়। মক্ষা ছাড়া মকান জামত উন্নমত কযল্পত 

াল্পয না। স্বাধীনতায য মথল্পকই ফাংরাল্পদ যকায মনযক্ষযতায অমবা মথল্পক মদল্পক মুক্ত কযল্পত কাজ 

কযল্পছ। তখন মথল্পকই মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয (মা পূল্পফ য পযামমরটি মফবাগ নাল্পভ মযমচত মছর) াযাল্পদল্পয 

কর যকাময এফং মফযকাময মক্ষা প্রমতষ্ঠান মনভ যাণ, পুনমন যভ যাণ, মভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয কর গুরুত্বপূণ য 

কাজ ম্পাদল্পনয জন্য মনযর কাজ কযল্পছ। প্রাথমভক  ভাধ্যমভক মক্টল্পয ায়তা কযায জন্য মফশ্বব্যাংক  

এীয় উন্নয়ন ব্যাংল্পকয অধীল্পন মফ কল্পয়কটি প্রকে গ্রণ কযা ল্পয়মছর, মায ভল্পধ্য ফড় মনভ যাণ কাজ মছর। 

১৯৮০ াল্পরয শুরুল্পত মক্ষা ভন্ত্রণারল্পয়য অধীমন পযামমরটি মফবাগ (এখন মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয) 

যকাল্পযয মনফ যাী আল্পদ দ্বাযা প্রমতমষ্ঠত ল্পয়মছর। প্রকেটিয পূল্পফ যয প্রল্পকৌর মর এফং চরভান মনভ যাণ 

কাজমূল্পয প্রল্পকৌর কভীল্পদয (৭৬০ জন) উক্ত মক্ষা প্রল্পকৌর মফবাল্পগয আতায় আনা ল্পয়ল্পছ
1
।  

 

১.২ প্রকল্পেয মফফযণ 

 

মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয যাজস্ব ফাল্পজল্পটয আতায় অনুল্পভামদত মরাকফর ১২৪৫ জন। ফতযভাল্পন ২৩৫১ 

জল্পনয একটি জনফর কাঠাল্পভা ততময কযা ল্পয়ল্পছ মা অনুল্পভাদল্পনয প্রমিয়ায় যল্পয়ল্পছ। াযাল্পদল্প মফস্তৃত কাজ 

পরবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য অমধদপ্তল্পযয প্রল্পয়াজনীয় মরাকফর এফং ায়তা সুল্পমাল্পগয অবাফ দীঘ যমদন মাফত 

অনুধামফত ল্পে। এভনমক আজ ম যন্ত অমধদপ্তল্পযয মনজস্ব দয দপ্তয মনই। মজরা ম যাল্পয় অমধদপ্তল্পযয মনফ যাী 

প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী এফং উ কাযী প্রল্পকৌরীগণ ভস্যায মু্মখীন ন। তাল্পদয মকান স্বতন্ত্র 

অমপ মনই। পল্পর িানীয় প্রাল্পনয াল্পথ একল্পত্র কাজ কযল্পত অল্পনক অসুমফধায মু্মখীন ল্পত য়। এই 

অমধদপ্তযল্পক একটি আদ য  দক্ষ ংিা মাল্পফ গঠন কযল্পত ঢাকায় দয দপ্তয  ৩২টি মজরা ম যাল্পয় মনফ যাী 

প্রল্পকৌরী অমপ কযল্পত প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  প্রকে এরাকায অফিান ১.১ নং মচল্পত্র মদখাল্পনা ল্পরা। 

 

১.৩ প্রকল্পেয উল্পেশ্য 

 

(ক) মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারয়  ৩২ মজরা কাম যারয় িান কযা; 

(খ) মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয উন্নয়ন কাজ ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পত্র িানীয় প্রাল্পনয াল্পথ মনমফড় ভন্বয় াধন 

কযা; 

(গ) অনুকূর মযল্পফল্প কাজ কযায সুল্পমাগ সৃমষ্ট কযা; 

(ঘ) উন্নয়ন কাল্পজয গমত ত্বযামন্বত কযা; 

(ঙ) উন্নয়ন কাজ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য আধুমনক প্রমৄমক্তয উয প্রমক্ষণ প্রদান কযা; 

(চ) মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয এয কামযগময কভ যকতযাল্পদয মাগত দক্ষতা বৃমদ্ধ কযা; এফং 

(ছ) মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয এয মডটা মফইজ ততময কযা। 

                                                           
1
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চিত্র ১.১: বাাংাদেদলর মানচিদত্র প্রকদের জো অচিসসমূদের অবস্থান। 

 

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া 
নরচসাংেী 

 

লরীয়তপুর

র 

জ াা 

জগাপাগঞ্জ 

েচবগঞ্জ চকদলারগঞ্জ 

ক্ষীপুর 

িচরেপুর 

রােবাচড় 

পাবনা 

জমৌ ীবাোর 

ময়মনচসাংে 

 চসদট 

গােীপুর 

জনায়াখাী 

জিনী 

ঢাকা 

টাঙ্গাই 

জনত্রদকানা 

নাদটার 

বগুড়া 

কুচমল্লা 
িােপুর 

সুনামগঞ্জ 

মাগুড়া চিনাইেে 
চুয়াডাঙ্গা 

চসরােগঞ্জ 

োমাপুর 

জলরপুর 

নড়াই 

নারায়ণঞ্জ 

মুচসীগঞ্জ 

মাোরীপুর 

মাচনকগঞ্জ 

২২
০ বান্দরবন 

রাঙ্গামাটি 

খাগড়াছচড় 

িট্টগ্রাম 
পটুয়াখাী 

বরগুণা 

 

খুনা 

িাকাঠি 
বাদগরোট 

 

চপদরােপুর 
সাতচক্ষরা 

যদলার 

জমদেরপুর 

কুচিয়া 

রােলােী 

নওগাঁ 

কুচড়গ্রাম  

 

রাংপুর 

পঞ্চগড় 

চেনােপুর 

24
0
 

 

২৬
০ 

২৫
০  

 

0
 

২৩
০  

  

২১
০ 

২৩
০  

  

২৫
০  

  

24
0
 

২৬
০ 

২১
০ 

২২
০ 

গ  সা  জঙ্গা প  

প 

ব র 

 ারত 
 ারত 

 

চকদাচমটার  

 

নওয়াবগঞ্জ 

েয়পুরোট  

 

বচরলা 

৯০
০ ৯১

০ 

 

৯২
০ ৮৯

০ 

 ারত 

গাইবান্ধা 

N 

N 

 ারত 

৯১
০ ৯২

০ ৮৯
০

0
 

৯০
০ 

 ০                      ২৫                  ৫০                    ৭৫ 

 

 
 

নীিামাচর ঠাকুরগাওঁ 
ামচনরোট   

 

কক্সবাোর 

প্রকে মানচিত্র    

“দযদপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর 

অরধদপ্তয রিারীকযণ” প্রকদে অন্তর্ভকু্ত জো অচিসসমূদের 

অবস্থান 

 

  প্রধান কাম যারয় 
 

  মজরা কাম যারয় 
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১.৪ প্রকল্পেয প্রধান অঙ্গমূ 

 

প্রকল্পেয অঙ্গমূল্পক নয়টি প্রধান বাল্পগ ধযন অনুমায়ী বাগ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয প্রধান অঙ্গমূ মনম্নরূ। 

 

(১) মডটা মফইজ ততময;  

(২) মদল্প  মফল্পদল্প প্রমক্ষণ; 

(৩) জমভ অমধগ্রণ/িয়  ভূমভ উন্নয়ন; 

(৪) ইইমড দয দপ্তয মনভ যাণ (১৫ তরা মবল্পতয উয ১৫ তরা মনভ যাণ); 

(৫) ৩২টি মজরা ম যাল্পয়য অমপ প্রমতটি ৫তরা মবল্পতয উয ৫তরা বফন মনভ যাণ; 

(৬) ীভানা প্রাচীয, অবযন্তযীণ যাস্তা, মেন এফং এল্পপ্রান মনভ যাণ; 

(৭) মরপট, মজনাল্পযটয, এয়ায-কমেন িয় এফং তফদ্যযমতক উ-মকন্দ্র িান; 

(৮) কমম্পউটায, পল্পটাকম, পযাক্স মভমন এফং আফাফত্র িয়; 

(৯) মানফান িয়।  

 

1.৫ প্রকল্পেয অনুল্পভাদন/ংল্পাধন/মভয়াদ 

 

১। প্রকল্পেয নাভ : দযদপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা 

প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত) 

২। ভন্ত্রণারয়/মফবাগ : মক্ষা ভন্ত্রণারয়/ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ 

৩। মনফ যাী ংিা  : মক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয 

৪। প্রকল্পেয অফিান : মফবাগ মজরা উল্পজরা মটি কম যামযন/ 

মৌযবা 

  6 ৩২ 29 3 

৫। অনুমভত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) : মূর ংল্পামধত (1ভ) 

(ক) মভাট : 11,862.45 38,312.14 (222.97% বৃমদ্ধ) 

(খ) যকাময (মজমফ) : 11,862.45 38,312.14 

(গ) প্রকে ায়তা : - - 

৬। ফাস্তফায়ন কার : মূর ংল্পামধত (1ভ) 

(ক) শুরুয তামযখ : জানুয়াময ২০১৪ জানুয়াময ২০১৪ 

(খ) ভামপ্তয তামযখ  : জুন ২০১৬ জুন ২০২০ (১৬০% বৃমদ্ধ) 

 

১.6 প্রকল্পে অমতমযক্ত ভয়  খযল্পচয মাফ 

 

মূর প্রকে মডমিউমড মযইট মমডউর ২০১১ অনুযল্পণ ততময কযা য় এফং জানুয়াময ২০১৪ ল্পত জুন ২০১৬ 

ম যন্ত ভয় মনধ যামযত য়। মনভ যাণ াভগ্রীয মূল্য বৃমদ্ধয কাযল্পণ জানুয়াময ২০১৪ মত মডমিউমড মযইট মমডউর 

ংল্পাধন কল্পয। ংল্পামধত মযইট মমডউর অনুমায়ী প্রকল্পেয মূল্য ংল্পাধন কযা য় এফং মভয়াদ জানুয়াময 

২০১৪ ইল্পত জুন ২০২০ ম যন্ত মনধ যাযণ কযা য়। প্রকল্পেয মূর ফযাে মছর ১১,৮৬২.৪৫ রক্ষ টাকা এফং 

ংল্পামধত অনুল্পভামদত মূল্য ৩৮,৩১২.১৪ রক্ষ টাকা। ভাচ য ২০১9 ম যন্ত ব্যয় ল্পয়ল্পছ 7,883.24 রক্ষ টাকা মা 

ংল্পামধত অনুল্পভামদত ব্যল্পয়য 20.58% অযমদল্পক প্রকল্পেয মভয়াদ মল ল্পয়ল্পছ 7৮.২১%। 
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায কাম যদ্ধরত 

 

২.১ মনমফড় মযফীক্ষণ ভীক্ষায কাম যমযমধ (TOR) 

 

(ক)  প্রকে ংমিষ্ট তথ্য (টভূমভ, উল্পেশ্যমূ, প্রকল্পেয অনুল্পভাদন ম যায়, অথ যায়ল্পনয ধযন  অন্যান্য 

প্রামঙ্গক মফলয়মূ) ম যাল্পরাচনা  উিান কযা; 

(খ)  প্রকল্পেয ামফ যক অগ্রগমত  অঙ্গমবমিক ফাস্তফায়ল্পনয (আমথ যক  ফাস্তফ) তথ্যংগ্র  মফল্পিলণ এফং 

মরখমচত্র/াযমণয ভাধ্যল্পভ ম যাল্পরাচনা  উিান কযা; 

(গ) প্রকমেয জন্য ফযাে, তমফর ছাড় কযা এফং মল্পভন্ট দ্ধমত অনুন্ধান কযা; 

(ঘ)  প্রকদল্পয উদেশ্য অজযন ম যাদয় মূল্যায়ন; 

(ঙ)  িয় ংিান্ত কাল্পজ (মটোয আফান, মটোয মূল্যায়ন, অনুল্পভাদন প্রমিয়া Bতযামদ) মমএ ২০০৬  

মমআয-২০০৮ এয নীমতভারা অনুযণ কযা ল্পয়ল্পছ মকনা তা যীক্ষা কযা এফং পূফ যমনধ যামযত 

মনণ যায়ল্পকয ভাধ্যল্পভ িয় ংিান্ত কাম যাফরীয মফল্পিলণ কযা; 

(চ)  অথ যায়ন, িয়, ব্যফিানায অদক্ষতাজমনত কাযল্পণ প্রকে ফাস্তফায়ন ফা এয মম মকান অল্পঙ্গয মফরম্ব 

ল্পয়ল্পছ মকনা মা প্রকল্পেয ব্যয় বৃমদ্ধ ফা প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় বৃমদ্ধ কল্পযল্পছ তা মযফীক্ষণ কযা এফং 

ম মক্ষল্পত্র মফরল্পম্বয কাযণ ফা কাযণমূ মচমিত/মফল্পিলণ কযা; 

(ছ) অনুল্পভামদত DPP/RDPP এয রমক্ষযয াল্পথ গুণগত  মযভাণগত প্রমক্ষণ প্রদান ংিান্ত তথ্যামদয 

তুরনামূরক মফল্পিলণ কযা; 

(জ) ফাস্তফ কাদজয গুণ গতভান যীক্ষা কযায জন্য এফাং প্রকদল্পয প্র সয়াজনীয়তা মথামথ ব্যফা সযয জন্য 

মূল্যায়ন কযা; 

(ঝ)  প্রকদল্পয সুরফধাদবাগী/সস্টকদাল্ডাযদদয উয জরয রযিারনা এফাং তাদদয ভতাভত রফদেলণ কযা; 

(ঞ)  প্রকল্পেয আতায় প্রস্তামফত ণ্য/কাম ©/মফা দযত্র দমরর মভাতাল্পফক Specification/BOQ/TOR, 

অনুমায়ী ঠিক মযভাণ  গুণগত ভানম্পন্ন উাল্পয় িয় কযা ল্পয়ল্পছ মকনা তা মাচাB কযা এফং 

অনুল্পভামদত মডমম/ ফামল যক িয় মযকেনা এয রক্ষযভাত্রা  অজ©ন ম যাল্পরাচনা কযা; 

(ট)  প্রকল্পেয মডজাইন  ধাযণা (Concept) এফং প্রকে ংমিষ্ট অন্যান্য কভ যকাল্পেয ফরমদক, দ্যফ যরমদক, 

সুল্পমাগ  ঝুঁমক (SWOT) মফল্পিলণ কযা; 

(ঠ)  প্রকল্পেয আতায় িয়কৃত ণ্ম/কাম য/মফামূল্পয অফিা মাচাB  উমৄক্ত জনফল্পরয ভাধ্যল্পভ 

যক্ষণাল্পফক্ষণ অফিা ম যাল্পরাচনা কযা;  

(ড) প্রকসল্পয সেরনাং সপ্রাগ্রাদভয জন্য সূিক সট কযা  এফাং মরদ এটি অরযাম য  য় তদফ এটিয রবরিদত 

রফদেলণ কযা এফাং ারনাগাদ অগ্রগরত ম যাদরািনা কযা; 

(ঢ) প্রকদল্পয ভারপ্তয য প্রস্থান রযকল্পনায উয ভতাভত প্রদান কযা; 

(ণ) ভীক্ষা মথল্পক প্রাপ্ত তল্পথ্যয মবমিল্পত ামফ যক ম যাল্পরাচনা কযা; 

(ত)  ভীক্ষায ভাধ্যল্পভ প্রাপ্ত পরাপল্পরয মবমিল্পত সুমনমদ যষ্ট সুাময প্রণয়ন কযা; এফং 

(থ)  চুমক্তকারীন কর্তযক্ষ কর্তযক আল্পযামত অন্যান্য ংমিষ্ট কাম যামদ ম্পাদন কযা। 
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২.2 কাম ©দ্ধমত (Methodology) 
 

প্রস্তামফত মনমফড় মযফীক্ষণ কাম ©িভটি ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য ংগ্রল্পয দ্ধমত অনুযণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। প্রাBভাময  মল্পকোময উৎ ল্পত গুণগত  ংখ্যাগত তথ্য ংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

মল্পকোময ডকুল্পভন্ট মা ©মরাচনা: প্রকল্পেয মনমফড় ম©মফক্ষল্পণয আতায় প্রকল্পেয অফকাঠাল্পভা ম্পমকযত 

মল্পকোময ডকুল্পভন্ট মফদবাল্পফ ম যাল্পরাচনা, ফাস্তফায়ন  ভল্পয়য াল্পথ মযফত ©ন, ভল্পয় ভল্পয় অগ্রMমত 

প্রমতল্পফদন এফং ভধ্যফতী মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন ম যাল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ। মল্পকোময ডকুল্পভন্ট ম যাল্পরাচনা 

মনমফড় মযফীক্ষল্পণয কাম যাফরীয প্রথভ মথল্পক শুরু কল্পয মল ম যন্ত অব্যাত মছর। এ প্রকল্পেয আতায় িয় 

দ্ধমত (দযত্র আফান, দযল্পত্রয মূল্যায়ন, অনুল্পভাদন প্রমিয়া, চুমক্ত ম্পাদন ইতযামদ) মমআয ২০০৮ 

অনুমায়ী ল্পয়ল্পছ মকনা তা ম©মফক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা  ভাইরপরক অনুমায়ী প্রকল্পেয কাম যাফরী ফাস্তফ  আমথ যক মদক মথল্পক অগ্রগমত অমজযত 

ল্পয়ল্পছ মকনা তা যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয আমথ যক অগ্রগমত ফরল্পত বুঝায় – ফাল্পজল্পটয তুরনায় ব্যয়। 

এছাড়া প্রকল্পেয অঙ্গ অনুমায়ী ব্যয়  মফমবন্ন খাল্পত অমতমযক্ত ব্যল্পয়য মমৌমক্তকতা ইতযামদ যীক্ষা কযা 

ল্পয়ল্পছ।  

 

প্রাইভাময তথ্য ংগ্র: প্রাইভাময তথ্য ংগ্রল্পয জন্য ভাঠ মযদ যন তথা মপল্ড মবমজট কযা ল্পয়ল্পছ। এজন্য 

যাভ যকগল্পণয কাল্পছ প্রকে ফাস্তফায়ন এরাকামূল্পয একটি তামরকা মছর। মনধ যামযত প্রকে এরাকা মযদ যন 

কল্পয মনধ যামযত উিযদাতাল্পদয মনকট মথল্পক উন্নয়ন কাম যক্রম, ফতযভান অফিা এফং ব্যফায দ্ধমত ংমিষ্ট 

ব্যমক্তফমগ যয মনকট মথল্পক তথ্য ংগ্র কল্পয ম যল্পফক্ষণ কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

প্ররতটি রফবাগ দত রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয কতৃযক রনভ যা ণাধীন সজরা কাম যারদয়য াংখ্যা অনুমায়ী দদফিয়ন 

দ্ধরত অনুযণ কদয সজরা কাম যারয়মূ ও সজরা কাম যারয় াংরেষ্ট এরাকা দত উকাযদবাগীদদয রনফ যািন 

কদয রনধ যারযত প্রশ্নভারায রবরিদত তথ্য াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্প অন্তর্ভ যি নমুনা সজরা কাম যারদয়য সুরফধায 

অন্তর্ভ যি াংরেষ্ট প্ররতষ্ঠান দত তথ্য াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়া রনধ যারযত দ্ধরত অনুযণ কদয রক্ষক ,  

াংরেষ্ট কভ যকতযা ও এরাকায গণ্যভান্য ব্যরিফগ যদক াক্ষাৎকাদযয জন্য রনফ যািন কদয তথ্য াংগ্র কযা 

ল্পয়ল্পছ।  

 

নমুনায আকায: নমুনা াংখ্যা খুফ সছাট সনয়া দর মূল্যায়দনয মথাথ যতা রবন্ন রদদক প্রফারত দত াদয। তাই 

ঙ্গত কাযদণ রফরধ ম্মত দ্ধরত অনুযণ কদয নমুনা াংখ্যা রনফ যািন কযা দয়দছ।  প্রকল্প মূল্যায়ন ম্পরকযত 

তথ্যমূ এক সমৌরগক দ্ধরত দত াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। ৯৫% আিা স্তয, ৫% মনর্ভ যরতা স্তয এফং ১.০ 

মডজাইন ইল্পপক্ট ব্যফায কল্পয নমুনায আকায মনধ যাযণ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রদি মপ্রল্পবল্পরন ায, আিা স্তয এফং 

মডজাইন ইল্পপক্ট অনুমায়ী নমুনায মযভাণ মনম্ন সূল্পত্রয ভাধ্যল্পভ মনরূণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

 (Z
2

0.95 PQ) (Deff) 

n = --------------------------  = ৩৮৪.১৬  

         e
2
 

n= নমুনায আকায  

P= রনফ যািন টাদগ যট প্যাযারভটায (৫০% ফ যামধক নমুনায জন্য) 

Q=1-P 

Z= Standard normal variate (confidence interval at 95% level of significance 

which is 1.96) 

Deff= মডজাইন ইমপক্ট = 1.০  

e= র্ভল্পরয ভাত্রা = 5%  
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নমুনা ফাছাই প্রমিয়া: রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্ত সযয দয দপ্তয ছাড়াও মভাট ১৮টি প্রকের্ভক্ত (৫৬%) সজরা 

কাম যারয় নমুনা রাদফ মনফ যাচন কযা ল্পয়ল্পছ (মনফ যামচত মজরা অমপমূল্পয নাভ মযমষ্ট “ক” মত উিান 

কযা ল্পয়ল্পছ) এফং প্রমতটি মনফ যামচত সজরা কাম যারয় এফাং াংরেষ্ট এরাকা সথদক ব্যমক্তফল্পগ যয াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংিা, রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্ত সযয প্রদকৌরী (তত্ত্বাফধায়ক প্র সকৌরী, 

রনফ যাী প্রদকৌরী , কাযী প্রদকৌরী ও উ- কাযী প্রদকৌরী), ঠিকাদায, রযফীক্ষণ করভটিয দস্য , 

স্থানীয় যকায অরপ ও এরাকা সথদক গণ্য ভান্য ব্যরিফদগ যয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। ধযন অনুমায়ী 

নমুনা উিযদাতাদদয াংখ্যা াযরণ ২.১ এ উস্থান কযা সরা। 
 

াযমণ ২.১: ধযন অনুমায়ী নমুনা উিযদাতাল্পদয ংখ্যা 
 

 উিযদাতাল্পদয ধযন নমুনা উিযদাতাল্পদয ংখ্যা 

১ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তদযয দয দপ্তদযয কভ যকতযা 10 

২ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তদযয উ-কাযী/কাযী/রনফ যাী প্রদকৌরী/ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী ও রাফযক্ষক (১৮x5) 

90 

৩ ঠিকাদায/াইট ম্যাদনজায/াইট সুাযবাইজায (১৮x3)  54 

৪ রক্ষা  প্রদকৌর অরধদপ্তদযয আঞ্চররক অরপদয কভ যকতযা (১৮x6)  108 

৫ স্থানীয় ম যাদয়য কদরজ সথসক সুরফধাদবাগীবৃন্দ (১৮x6) 108 

6 স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যমক্তফগ য (১৮x৩) 5৪ 

 মভাট 42৪ 

 

তথ্য সাংগ্রদের কার্ যক্রম ও প্রচক্রয়া: প্রমত মফবাগ ল্পত সজরা কাম যারয়  রনভ যাদণয ংখ্যা অনুমায়ী তদফচয়ন 

দ্ধমত অনুযণ কল্পয তথ্য ংগ্রল্পয জন্য সজরা কাম যারয়মূ মনফ যাচন কযা ল্পয়ল্পছ। কর প্রামনক মফবাগ 

ল্পত ংখ্যা অনুাল্পত ভীক্ষায জন্য মভাট ১৮টি সজরা কাম যারয় তদফচয়ন দ্ধমত অনুযণ কল্পয মনফ যাচন কযা 

ল্পয়ল্পছ। নমুনায় ১০০% মফবাগ অন্তর্ভ যক্ত কযা ল্পয়ল্পছ।  

 

প্রশ্নভারা ও সিকররস্ট দতরয: “দয দপ্তয  মজরা কাম যারয় িাল্পনয ভাধ্যল্পভ মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয 

মক্তারীকযণ (১ভ ংল্পামধত) প্রকে” মনমফড় ভমনটমযং কাম যক্রদভয নমুনা রবরিক তথ্যাংগ্রদয জন্য 

সুাংগঠিত (Structured এফাং Semi Structured) প্রশ্নভারা দতরয কদয রযকল্পনা অনুমায়ী কাজ 

কযা ল্পয়ল্পছ। গুণগত ও াংখ্যাগত তথ্যাংগ্রদয রদদক দৃরষ্ট যাখা ল্পয়ল্পছ।  

 

মথাভদয় ভাঠ রযদ যন, াংরেষ্ট কভ যকতযাদদয াদথ আদরািনায রবরিদত এফাং প্রকল্প ম্পরকযত ডকুদভন্ট 

ম যাদরািনা কদয গুণগত ও াংখ্যাগত তথ্য াংগ্র কযায রনরভদি প্রশ্নভারা দতরয কযা ল্পয়ল্পছ। সেইন স্টরভ যাং 

কদয এফাং চূড়ান্তবাদফ আইএভইরড এয াংরেষ্ট কভ যকতযাদদয াদথ ভতরফরনভয় কদয প্রশ্নভারা ও সিকররস্ট 

চূড়ান্ত কযা ল্পয়ল্পছ। প্রশ্নভারা মযমষ্ট “খ” মত উিান কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

সুাযবাইজায ও কভী রনদয়াগ ও প্ররক্ষণ: টিভ মরডাসযয সনতৃদে অন্যান্য রফদলজ্ঞ ও পাদভ যয প্ররতরনরধগসণয 

ভন্বদয় াক্ষাৎকায সফাড য গঠন কদয ভাঠ তথ্য াংগ্রকাযীগণদক রনফ যািন কযা ল্পয়ল্পছ।  পূফ য অরবজ্ঞতা ম্পন্ন 

ব্যরিদদয ভাঠ তথ্য াংগ্রকাযী রদদফ রনফ যািন কযা দয়দছ । ৩টি ভাঠ জরয দর, প্ররত দদর দুইজন কদয 

ভাঠ তথ্য াংগ্রকাযী  এফাং একজন সুাযবাইজায মছল্পরন। তাদদযদক পূণ য ভয়  রবরিক রনদয়াগ কযা 

দয়রছর। তাযা ভাঠ জরয তদাযরক ও তথ্য াংগ্র কল্পযন।  
 

ভাঠ সুাযবাইজায এফাং তথ্য াংগ্রকাযীগণদক  রফস্তারযতবাদফ প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ মাদত তথ্য 

াংগ্রদয সকৌদর ও দ্ধরতদত ভতা ফজায় থাদক এফাং তসথ্যয ভান ফজায় থাদক। তথ্য াংগ্রকাযী দদরয 
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জন্য ৩ (রতন) রদদনয একটি প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযা দয়রছর। এয ভদধ্য ১ (এক) রদন ক্লারুদভ প্ররক্ষণ,  

১ (এক) রদন াদত করদভ ভাদঠ প্রশ্নভারা ও সিকররস্ট রপ্র-সটস্ট কযা এফাং রফদলজ্ঞদদয াদথ ভত রফরনভয় 

কযা এফাং ১ (এক) রদন ম যাদরািনা কযা দয়দছ । সভৌররক ফক্তৃতা ছাড়াও রকবাদফ প্রশ্নভারা পূযণ কযা মায়, 

রকবাদফ দরগত আদরািনা কযা মায়, তা রখাদনা দয়দছ, ক্লারুদভ অরবনয় কযা এফাং প্রশ্ন-উিয ফ য 

রযিারনায আদয়াজন কযা দয়দছ। রফদলজ্ঞগণ এফাং পাদভ যয ঊর্ধ্যতন ব্যরিফগ য কতৃযক প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

দয়দছ। রফদলজ্ঞ ও ভাঠ জরযকাযীদদয ভন্বদয় নমুনার্ভি রনধ যারযত অরপদ প্রশ্নভারা রপ্র-সটস্ট কযা ল্পয়ল্পছ। 
 

তথ্য াংগ্রদয দ্ধরত এফাং তথ্য াংগ্রকাযীসদয িাযা ভাঠ জরযদয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র: সকান প্রকায রফযরত 

ছাড়া মতন প্তা ভাঠ ম যায় সথদক তথ্য াংগ্র কযা ল্পয়ল্পছ। তথ্যানুন্ধানকাযীগণ রনধ যারযত এরাকায় মমল্পয়  

াংরেষ্ট অরপরয়ারদদয াদথ ও প্রকল্প কভ যকতযাদদয াদথ আদরািনা কসযসছন এফাং তাদদযদক তথ্যাংগ্রদয 

উদেশ্য ম্পদকয অফরত কল্পয এফাং আইএভইরড-এয রিঠিয ফযাত রদদয় কদরয দমারগতা কাভনা কসযন। 
তথ্য াংগ্রকাযীগণ তথ্য াংগ্রদয জন্য নমুনা  মজরা কাম যারয় সথদক উিযদাতা রনফ যািন কল্পযন। দদফিয়দনয 

রবরিদত উিযদাতা রনফ যািন কযা ল্পয়ল্পছ। তথ্যানুন্ধানকাযীগণ উিযদাতাদদয াদথ আদরািনা কসযদছন এফাং 

জরয কাদজয জন্য তাদদয ভতাভত মনল্পয়ল্পছন।  
 

প্রদতযক ভাঠ তথ্যানুন্ধানকাযীসক রযিয়ত্র সদয়া দয়দছ (মা াদট যয াভদনয দকদটয ফরযাাংদ ঝুরাদনা 

মছর)। তথ্য াংগ্রদয আিযণরফরধ ম্বররত একটি রনদদ যনা সদয়া দয়দছ। ভাঠ তথ্যানুন্ধানকাযীগণ প্রশ্নভারা 

ব্যফায কদয স্থানীয় াংরেষ্ট প্রকল্প কভ যকতযা, অরপরয়ার এফাং স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিফদগ যয রনকট সথদক 

রনরফড়বাদফ তথ্য াংগ্র কদযদছন।  
 

ভাঠ ম যায় মথল্পক প্রকল্পেয ফাস্তফায়নকৃত অঙ্গ, কভ যকতযা  কভ যচাযীল্পদয প্রমক্ষণ, মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয উন্নয়ন 

কাজ ফাস্তফায়ল্পনয মক্ষল্পত্র িানীয় প্রাল্পনয াল্পথ মনমফড় ভন্বয় াধন কযা।  

 

যাভ যকগণ কর্তযক ভাঠ মযদ যন: যাভ যকদল্পরয দস্যগণ ভাঠ মযদ যন কল্পয এফং প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয 

ভান রযফীক্ষণ কল্পয কাল্পজয ভান এফং িয় দ্ধমত ইতযামদ যীক্ষা কল্পয কাল্পজয ভাল্পনয উয ভন্তব্য কযা 

ল্পয়ল্পছ।  
 

অফকাঠাল্পভায গুণভান যীক্ষা: প্রদমাজয সক্ষদত্র রফরবন্ন ঠিক দ্ধরত ব্যফায কদয প্রকদল্পয স্থানা ও 

অফকাঠাদভায ভান রনরূণ কযা ল্পয়ল্পছ। সবৌত অফকাঠাদভা রনভ যাণ কাদজয গুণগত ভান, উকযদণয ভান এফাং 

রফদ্যভান ভস্যা ফাস্তফায়দনয অফস্থায মূল্যায়ন কযা দয়দছ। স্থানা রনভ যাদণয সভয়াদ ও স্তান্তসযয ভয়ও 

মূল্যায়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 
 

মনমফড় রযফীক্ষণ কাম©িল্পভয ভান রনয়ন্ত্রণ: ভীক্ষা কাজ রযিারনাকাযী কতৃযক্ষ এফাং যাভ যক দর 

উবদয়যই রক্ষয দরা উচ্চ ভানম্পন্ন রযফীক্ষণ ভীক্ষা ম্পন্ন কযা। কদঠাযবাদফ ভীক্ষা কাদজয ভান 

রনয়ন্ত্রদণয ব্যফস্থা কযা ল্পয়ল্পছ।  
 

সপাকা গ্রু আদরািনা (FGD): রকছু াভারজক আিযণ যদয়দছ সমগুরর সুাংগঠিত াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ 

উদঘাটিত য় না। এ জন্য ভীক্ষা কাদজয অাং রদদফ সপাকা গ্রু আদরািনা কযা দয়দছ। সজযষ্ঠ 

সাজীফীয তত্ত্বাফধাদন সপাকা গ্রু আদরািনা একজন অরবজ্ঞ ও দক্ষ পযারররদটটয এয ভাধ্যদভ রযিাররত 

কযা দয়দছ। আদরািনাটি সট সযকড যাদযয ভাধ্যদভ সযকড য কযা দয়দছ এফাং রররখতবাদফও সনাট কযা দয়দছ। 
  

অাংগ্রণমূরক মূল্যায়দনয জন্য াংরেষ্ট ব্যরিফগ যসক রনদয় ভাঠ ম যাদয়য কভ যারা: রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভীক্ষায অধীদন তথ্য াংগ্রকাদর প্রকল্প এরাকায় একরদদনয অাংগ্রণমূরক কভ যারায ব্যফস্থা কযা দয়দছ। 
কভ যারাটি গত ৪ ভাি য  ২০১৯ তারযদখ াবায উদজরা রযলদ বাকদক্ষ অনুরষ্ঠত য়।  
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প্ররতদফদন প্রণয়ন: টিভ মরডাদযয সনতৃদে যাভ যকগণ তথ্য উাি রফদেলণ কদয একটি ফণ যনামূরক প্ররতদফদন 

প্রস্তুত কযা দয়দছ।  
 

২.3 কভ য রযকল্পনা 

 

কাদজয তয, সকৌর ও দ্ধরত অনুমায়ী কভ যরযকল্পনা দতরয কযা দয়দছ। পুদযা কাজটি সফ রকছু সছাট সছাট 

বাদগ রফবি কদয  কভ যরযকল্পনা কযা দয়দছ।  রফস্তারযত কভ যরযকল্পনা রনসেয াযরণদত উস্থান কযা 

দরা। 
 

াযরণ ২.2: কভ য রযকল্পনা 

ম যায় সভয়াদ প্রধান প্রধান কাজ 

ম যায়-১ সূিনা ও 

রডজাইন 

৪ প্তা (১ভ 

সথদক ৪থ য প্তা) 

 প্রস্তুরত (কর ম্পদ) 

 ভীক্ষা ফাস্তফায়ন রযকল্পনা দতরয কযা 

 রিতীয় ম যাদয়য তথ্য াংগ্র 

 প্রাযরিক প্ররতদফদন দতরয  

 প্রাযরিক প্ররতদফদন ও গদফলণা ও রডজাইন সটকরনকযার করভটি কতৃযক 

অনুদভাদন 

 রস্টয়ারযাং করভটি কতৃযক প্রাযরিক প্ররতদফদন অনুদভাদন  

 জরয প্রশ্নভারা চূড়ান্ত কযণ 

ম যায়-২: ভাঠ 

ম যাদয়য কাজ 

3 প্তা (৫ভ – 

7ভ প্তা) 

 সুাযবাইজায ও ভাঠ তথ্য াংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষণ 

 তথ্য উাি াংগ্র কাজ ফাস্তফায়ন 

 সপাকা গ্রু আদরািনা ম্পাদন 

 রফদলজ্ঞদদয ভাঠ রযদ যন 

 স্থানীয় ম যাদয়য কভ যারা অনুষ্ঠান 

ম যায়-৩: তথ্য 

রফদেলণ ও 

প্ররতদফদন প্রণয়ন 

৯ প্তা (8ভ – 

১6 তভ প্তা) 

 করম্পউটায সপ্রাগ্রারভাং এয ভাধ্যদভ তথ্য উাি াংকরন মডটা এরি ও 

প্ররক্রয়াজাতকযণ  

 াংকররত তথ্য উাদিয রবরিদত ারফ যক অফস্থা মূল্যায়ন  

 খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন ও দারখর  

 খড়া প্ররতদফদন সটকরনকযার করভটি কতৃযক অনুদভাদন 

 খড়া প্ররতদফদন রস্টয়ারযাং করভটি কতৃযক অনুদভাদন 

 চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন ও দারখর 

 কভ যারায ভাধ্যদভ চূড়ান্ত প্ররতদফদন উস্থান 

 চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন ও চূড়ান্তবাদফ দারখর 

 

২.৪ মনমফড় মযফীক্ষল্পণয ীভাফদ্ধতা 

প্রকেটি মনমফড় মযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য ৪ ভা ভয় মনধ যামযত আল্পছ। এই ভল্পয়য ভল্পধ্য াযা মদল্প মফস্তৃত 

এই প্রকল্পেয ভীক্ষা কাজ ম্পাদন কযা কঠিন। প্রকেটিয ভীক্ষায জন্য ফযােকৃত অথ য ফতযভান ফাজায দল্পযয 

আল্পরাল্পক ম যাপ্ত নয়। মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয মডটা মফইজ দ্যফ যর পল্পর প্রল্পয়াজনীয় তথ্য উাি ভয়ভত 

ায়া মায় মন।  
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তৃতীয় অধ্যায় 

অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয তথ্য রফদেলণ 

 

৩.১ প্রকদল্পয অঙ্গরবরিক (আরথ যক ও ফাস্তফ) রক্ষযভাত্রা 

 

প্রকল্পটিয াংদারধত সভাট ব্যয় 38,312.14 রক্ষ টাকা এফাং সভয়াদ ২০১৪ াদরয ১ জানুয়ারয সথদক ২০20 

াদরয জুন ম যন্ত। গত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত 7,883.24 রক্ষ টাকা ব্যয় দয়দছ মা সভাট প্রকল্প ফাদজদটয 

ভাত্র 20.58%। প্রকল্প সভয়াদ সল দয়দছ ৭৮.২১%। প্রকদল্পয অঙ্গমূদয রফফযণ রনদে প্রদান কযা ল্পরা।  
 

প্রমক্ষণ: প্রকল্প সথদক সভাট ৩০০ জনদক সদদ প্ররক্ষণ প্রদান কযায রযকল্পনা গ্রণ কযা য়। তায  ভদধ্য 

২০১৮ াদরয জুন ম যন্ত ৩২ জনদক সদদ প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। সদদ প্ররক্ষদণয জন্য ৮০ রক্ষ টাকা 

ফযাে যাখা দয়দছ তায  ভদধ্য খযি দয়দছ 5.00 রক্ষ টাকা মা ফযাদেয ৬.২5%। রফদদদ ৮০ জনদক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযায রযকল্পনা গ্রণ কযা য়। তাযভদধ্য এখন ম যন্ত সকান প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়  রন। 

রফদদদ প্ররক্ষদণয জন্য ৩০০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা দয়দছ।  

 

কনারল্পটমন্প: কনারদটরন্পয জন্য সভাট ৪৬৪.৭০ রক্ষ টাকা ফ যাে যাখা দয়দছ। এয রফযীদত সকান অথ য 

সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত ব্যয় য় রন। 

 

অন্যান্য ব্যয়: অন্যান্য ব্যদয়য জন্য ৭০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা দয়দছ। এয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত 

ব্যয় দয়দছ 20.00 রক্ষ টাকা। মা ফযাদেয ২৮.50%। 
 

ভূমভ অমধগ্রণ/িয়: রক্ষা প্রসকৌর অরধদপ্তদযয সজরা কাম যারয় স্থাদনয জন্য ১২টি সজরায় ভূরভ অরধগ্রদণয 

প্রস্তাফ থাকদরও সপব্রুয়ারয  ২০১9 ম যন্ত সকান সজরায় ভূরভ অরধগ্রণ ম্পন্ন য়রন। তদফ ৫টি সজরা অরপদয 

ভূরভ অরধগ্রণ চূড়ান্ত ম যাদয় যদয়দছ এফাং ৭টি অরপদয ভূরভ অরধগ্রণ প্ররক্রয়াধীন আদছ। ভূরভ অরধগ্রদণয 

জন্য ৩,০৭৫ রক্ষ টাকা ফযাদেয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত খযি দয়দছ 203.27 রক্ষ টাকা মা  

ফযাদেয 6.61%। 
 

ভূমভ উন্নয়ন: ভূরভ উন্নয়দনয জন্য ১৯২ রক্ষ টাকা ফযাদেয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 

 

মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারয় মনভ যাণ (১৫ তরা রবদতয উয ১৫ তরা): রক্ষা প্রদকৌর 

অরধদপ্তদযয প্রধান কাম যারয় রনভ যাদণয জন্য  ১২,৩৯২ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা দয়দছ। এয রফযীদত সপব্রুয়ারয 

২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 

 

৩২ মজরা অমপ মনভ যাণ (প্ররতটি ৫তরা রবদতয উয ৫তরা): ৩২ সজরা কাম যারদয়য ভদধ্য ১৭টি সজরা 

কাম যারদয়য কাজ িরভান আদছ। সজরাগুদরা দে : ভয়ভনরাং, মদায, ফাদগযাট, কুরষ্টয়া, রদযাজপুয, 

িাঁদপুয, যাজাী, নওগাঁ, যাংপুয, রদনাজপুয, কুরভল্লা, ফগুড়া, সবারা, ঢাকা (াবায), জাভারপুয, িট্টগ্রাভ এফাং 

যাঙ্গাভাটি। এছাড়া রদরদট এফাং ভাদাযীপুয সজরা কাম যারদয়য দযত্র প্ররক্রয়াধীন। সজরা কাম যারয় রনভ যাদণয 

জন্য ১৬,২৫২ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা দয়দছ। এয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত 6,618.00 রক্ষ টাকা ব্যয় 

দয়দছ মা ফযাদেয 40.72%। 
 

ফাউোময য়ার মনভ যাণ: ফাউোময য়ার /ীভানা প্রাচীয মনভ যামণয জন্য ৬৫৬ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ 

এয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 
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অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ যাণ: অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ যামণয জন্য ১৬০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ এয রফযীদত 

সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 

 

াল্পপয মেন এফং এল্পপ্রান মনভ যাণ: াল্পপয মেন এফং এল্পপ্রান মনভ যামণয জন্য ৯৬ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ 

এয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 

 

াফ-মস্টন/মরপট/মজনাল্পযটয/এয়ায কুরায: াফ-মস্টন/মরপট/মজনাল্পযটয/এয়ায কুরায িাল্পনয জন্য ৯৩০ 

রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ এয রফযীদত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 

 

প্রধান কাম যারল্পয়য অমডল্পটামযয়াভ  কনপাল্পযন্প রুল্পভয মডল্পকাল্পযন: প্রধান কাম যারয় এখল্পনা মনভ যাণ কযা 

য়মন। মজন্য প্রধান কাম যারল্পয়য অমডমটামযয়াভ  কনপাল্পযন্প রুল্পভয মডল্পকাল্পযন এখল্পনা কযা য়মন। ১০৭৯ 

রক্ষ টাকা ব্যল্পয়য মফযীল্পত সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান ব্যয় য় রন। 

 

কমম্পউটায: ৭৫টি কমম্পউটায িল্পয়য জন্য ৬০ রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ। সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত সকান 

করম্পউটায ক্রয় কযা য়রন পদর এয রফযীদত সকান ব্যয় য় রন। 

 

পল্পটাকময়ায: ২৫টি পল্পটাকময়ায িল্পয়য জন্য 62.50 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ। সপব্রুয়ারয ২০১9 

ম যন্ত সকান পদটাকরয়ায ক্রয় কযা য়রন পদর এয রফযীদত সকান ব্যয় য়রন। 

 

পযাক্স মভমন: ২৫টি পযাক্স মভমন িল্পয়য জন্য ১2.50 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ। সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত 

সকান পযাক্স সভরন ক্রয় কযা য়রন পদর এয রফযীদত সকান ব্যয় য় রন। 

 

আফাফত্র: ৩৩৩৪টি আফাফত্র িল্পয়য জন্য 426.22 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ। সপব্রুয়ারয ২০১9 

ম যন্ত সকান আফাফত্র ক্রয় কযা য়রন পদর এয রফযীদত সকান ব্যয় য় রন। 

 

ট্রান্পল্পাট য/মানফান: প্রকদল্পয জন্য ১৪ জী গারড়, ৩২টি সভাটযাইদকর ক্রদয়য জন্য ১১০৬ রক্ষ টাকা ফযাে 

যাখা দয় সছ এয রফ যীদত ১৩টি জী গারড় ও ৩২টি সভাটয াইদকর ১০৩৬.৯৬ রক্ষ টাকায় ক্রয় কযা 

দয়দছ। সপব্রুয়ারয ২০১9 ম যন্ত আরথ যক অগ্রগরত ৯৩.৭৬%। 
 

মপমজকযার কমন্টনল্পজমন্প: প্রকল্পেয জন্য মপমজকযার কমন্টনল্পজমন্প ফাফদ ৩75.61 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা 

ল্পয়ল্পছ।  

 

প্রাই কমন্টনল্পজমন্পিঃ প্রকল্পেয জন্য প্রাই কমন্টনল্পজমন্প ফাফদ ৩75.61 রক্ষ টাকা ফযাে যাখা ল্পয়ল্পছ।  

 

অঙ্গমবমিক ফাস্তফ এফং আমথ যক অগ্রগমত াযমণ নং ৩.১ এ উিান কযা দরা। 
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াযমণ ৩.১: অঙ্গরবরিক রক্ষযভাত্রা ও অজ©ন ভাি য ২০১9) 

 

অঙ্গমবমিক অগ্রগমত (প্রকে কর্তযক্ষকর্তযক যফযাকৃত তথ্যভল্পত) (রক্ষ টাকা) 

িমভক 

নং 

অল্পঙ্গয নাভ মডমম অনুমায়ী অনুল্পভামদত ব্যয় ভাি য ২০১9 ম যন্ত িভপুমিত 

অগ্রগমত 

ফাস্তফ আমথ যক ফাস্তফ আমথ যক 

 যাজস্ব ব্যয়:     

1 ডাটা মফইজ উন্নয়ন মথাক 75.00 -  

২ িানীয় প্রমক্ষণ ৩০০ জন 80.00 6.25% 5.00 

৩ তফল্পদমক প্রমক্ষণ ৮০ জন 300.00 -  

৪ কনারল্পটমন্প মথাক 464.70 -  

5 অন্যান্য ব্যয় মথাক 70.00 28.50% 20.00 

 মূরধন ব্যয়:     

6 ভূমভ অমধগ্রণ/িয় ১২টি মজরা অমপ 3075.00 6.61% 203.27 

7 ভূমভ উন্নয়ন ৯৭১.২৩ ঘ:মভ: 192.00 - 0.00 

8 মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারয় 

মনভ যাণ (১৫ তরা মবল্পতয উয ১৫ তরা) 

৪২৬৩৮ ফ:মভ: 12392.00   

9 ৩২ মজরায় অমপ মনভ যাণ (প্রমত ৫তরা 

মবল্পতয উয ৫ তরা)  

৬৪৫১২ ফ:মভ: 16252.00 40.72% 6618.00  

10 ফাউোময য়ার মনভ যাণ 4008 যা:মভ: 711.00 - 0.00 

১১ অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ যাণ 680 যা:মভ: 171.00 - 0.00 

1২ াল্পপয মেন এফং এল্পপ্রান 3080 যা:মভ: 102.00 - 0.00 

1৩ াফ-মস্টন/মরপট/মজনাল্পযটয/এয়ায কুরায - 930.00 - 0.00 

১৪ প্রধান কাম যারল্পয়য অমডল্পটামযয়াভ  

কনপাল্পযন্প রুল্পভয মডল্পকাল্পযন 

- 1079.00 - 0.00 

1৫ কমম্পউটায 75টি 60.00 -  

16 পল্পটাকময়ায ২৫টি 62.50 -  

17 পযাক্স মভমন ২৫টি 12.50 -  

18 আফাফত্র ৩৩৩৪টি 426.22 -  

19 ট্রান্পল্পাট য/মানফান ১৪টি জী, ৩২টি 

মভাটযাইল্পকর 

1106.00 13টি জী, ৩২টি 

মভাটযাইল্পকর 

1036.97 

(৯৩.৭5%) 

 উল্পভাট (মূরধন ব্যয়)  37,560.92   

২0 মপমজকযার কনটিনল্পজমন্প 1% 375.61   

২১ প্রাই কনটিনল্পজমন্প 1% 375.61   

 ফ যল্পভাট  38,312.14   7,883.24 

(20.58%) 
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কভ যরযকল্পনা, মডমমল্পত উল্পেমখত রক্ষযভাত্রা এফং রগ মেল্পভল্পয াল্পথ অগ্রগমতয একটি তুরনামূরক মচত্র 

াযমণ 3.2 এ উিান কযা দরা। 

 

াযমণ 3.2: কভ যরযকল্পনা, মডমমল্পত উল্পেমখত রক্ষযভাত্রা এফং রগ মেল্পভল্পয াল্পথ অগ্রগমতয একটি 

তুরনামূরক মচত্র 

 

িমভক 

নং 

অল্পঙ্গয নাভ মডমম অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

মডমম 

মনধ যামযত 

ভয় 

ফাস্তফ  

অগ্রগমত 

1 ডাটা মফইজ উন্নয়ন 100% 2016-17 - 

২ িানীয় প্রমক্ষণ 100% 2019-20 6.25% 

৩ তফল্পদমক প্রমক্ষণ 100% 2019-20 - 

৪ কনারল্পটমন্প 100% 2019-20 - 

5 অন্যান্য ব্যয় 100% 2019-20 28.50% 

6 ভূমভ অমধগ্রণ/িয় 100% 2016-17 6.61% 

7 ভূমভ উন্নয়ন 100% 2016-17 - 

8 মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারয় মনভ যাণ (১৫ তরা 

মবল্পতয উয ১৫ তরা) 

100% 2019-20  

9 ৩২ মজরায় অমপ মনভ যাণ (প্রমত ৫তরা মবল্পতয উয ৫ তরা)  100% 2019-20 40.72% 

10 ফাউোময য়ার মনভ যাণ 100% 2019-20 - 

১১ অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ যাণ 100% 2019-20 - 

1২ াল্পপয মেন এফং এল্পপ্রান 100% 2019-20 - 

1৩ াফ-মস্টন/মরপট/মজনাল্পযটয/এয়ায কুরায 100% 2019-20 - 

১৪ প্রধান কাম যারল্পয়য অমডল্পটামযয়াভ  কনপাল্পযন্প রুল্পভয মডল্পকাল্পযন 100% 2019-20 - 

1৫ কমম্পউটায 100% 2016-17 - 

16 পল্পটাকময়ায 100% 2016-17 - 

17 পযাক্স মভমন 100% 2016-17 - 

18 আফাফত্র 100% 2019-20 - 

19 ট্রান্পল্পাট য/মানফান 100% 2016-17 93.75% 

২0 মপমজকযার কনটিনল্পজমন্প 100% 2019-20  

২১ প্রাই কনটিনল্পজমন্প 100% 2019-20  

 

অথ য ফছয রবরিক আরথ যক াংস্থান ফযাে , অথ যছাড় ও ফাস্তফায়ন অফস্থায রফফযণ  াযরণ নাং ৩.3 এ উস্থান 

কযা দরা। 
াযমণ ৩.3: অথ য ফছয রবরিক রডরর’য াংস্থান, ফযাে, অথ যছাড় ও ফাস্তফায়ন অফস্থা 

(রক্ষ টাকা) 

অথ যফছয মডমম/টিমম 

ংিান 

এমডম/আযএমডম 

ফযাে 

অথ যছাড় প্রকৃত ব্যয় 

2014-15 628.32 628.34 628.34 628.32 

2015-16 800.00 800.00 800.00 800.00 

2016-17 5,000.00 1,000.00 1,000.00 999.73 

2017-18 11,773.00 2,412.98 2,412.98 2,412.88 

2018-19 12,568.26 10,100.00 5,050.00 1,837.20  

(জানুয়াময ২০১৯ ম যন্ত) 

2019-2020 7,543.56 - - - 

মভাট 38313.14 14941.32 4,841.32 4840.93 
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৩.২ মবৌত কাল্পজয অগ্রগমত 

 

মবৌত কাজল্পক কল্পয়ক বাল্পগ মফবক্ত কযা ল্পয়ল্পছ মমভন চরভান (১ভ ম যায়-মদ্বতর বফন ১০টি), নতুন বফন 

মনভ যাণ (১০টি), ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ (১০টি)  অমপ বফন মনভ যাণ কাল্পজয জমভয ফতযভান অফিা (১০টি)। 

অমপল্পয অফিান   কাল্পজয ধযণ অনুমায়ী অগ্রগমত জানুয়াময ২০১৯ ম যন্ত াযমণ ৩.4 মথল্পক াযমণ ৩.7 এ 

উস্থান কযা দরা। 
 

াযমণ ৩.4: চরভান কাল্পজয অগ্রগমত (১ভ ম যায়-মদ্বতর বফন) 

িমভক নং মজরা অমপ ফাস্তফ অগ্রগমত 

1 ভয়ভনমং ১০০% 

২ মল্পায 80% 

৩ ফাল্পগযাট ১০০% 

৪ কুমষ্টয়া ১০০% 

৫ মল্পযাজপুয ১০০% 

৬ চাঁদপুয ১০০% 

৭ যাজাী ১০০% 

৮ নগাঁ 9০% 

৯ যংপুয ১০০% 

১০ মদনাজপুয ১০০% 

 

াযমণ ৩.5: নতুন বফন মনভ যাণ  

িমভক নং মজরা কাম যারল্পয়য নাভ ফাস্তফ অগ্রগমত 

1 ফগুড়া 8০%, মপমনমং এয কাজ চরভান। 

২ কুমভো 60%, চায তরায ছাল্পদয াটামযংএয কাজ চরভান। 

৩ মবারা ৩৫%, ১ভ তরায ছাল্পদয াটামযংএয কাজ চরভান। 

৪ জাভারপুয 75%, মপমনমং এয কাজ চরভান। 

৫ যাঙ্গাভাটি 30%, মডক স্লাফ এয কাজ চরভান। 

৬ াবায 80%, মপমনমং এয কাজ চরভান। 

৭ ভাদাযীপুয ীঘ্রই মনভ যাণ কাজ শুরু ল্পফ। 

৮ মল্পরট কাম যাল্পদ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। মফদ্যভান ঘয অাযণ কল্পয ীঘ্রই 

কাজ শুরু ল্পফ। 

৯ চট্টগ্রাভ কাম যাল্পদ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। প্রস্তামফত মনভ যাণির াামড় এরাকায 

কাযল্পণ মফল্পল অনুভমতয প্রল্পয়াজন। 

১০ মনত্রল্পকানা কাম যাল্পদ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। 
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াযমণ ৩.6: ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ (৩য় ইল্পত ৫ভ তরা) 

িমভক নং মজরা অমপ ফাস্তফ অগ্রগমত 

1 ভয়ভনমং  9০% 

২ মল্পায  7০% 

৩ ফাল্পগযাট  75% 

৪ কুমষ্টয়া  90% 

৫ মল্পযাজপুয  70% 

৬ চাঁদপুয  75% 

৭ যাজাী  80% 

৮ নগাঁ  70% 

৯ যংপুয  80% 

১০ মদনাজপুয  80% 

 

াযমণ ৩.7: মজরা অমপ বফন মনভ যাণ কাল্পজয জমভয ফতযভান অফিা 

িমভক নং অমপল্পয নাভ ফতযভান অফিা 

1 ঞ্চগড় খা জমভ ফল্পদাফল্পস্তয রল্পক্ষয মজরা প্রাক ফযাফয ভূমভয মূল্য 

মযল্পাল্পধয জন্য মচক প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ, ীঘ্রই জমভ ায়া মাল্পফ। 

2 নযমংদী মযল্পফ ভন্ত্রণারল্পয়য ছাড়মত্রয অল্পক্ষায়। 

৩ পমযদপুয জমভ িল্পয়য রল্পক্ষয ভন্ত্রণারল্পয় প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

৪ মগাারগি জমভ অমধগ্রল্পণয জন্য মনফ যাী প্রল্পকৌরী, মগাারগি মজান ীঘ্রই 

জমভয তপমর মদল্পফন।  

৫ মকল্পাযগি মনফ যাী প্রল্পকৌরী, মকল্পাযগি মজান জমভ ফযাল্পেয জন্য প্রস্তাফ মপ্রযণ 

কযল্পফন। 

৬ রক্ষ্মীপুয মজরা প্রাল্পকয মনকট জমভ িল্পয়য পুণ যাঙ্গ প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

ীঘ্রই মভটিং ল্পফ।  

৭ মভৌরবীফাজায  ীভানা প্রাচীল্পযয কাজ চরল্পছ। অমপ বফল্পনয NOA মদয়া ল্পয়ল্পছ। 

৮ কক্সফাজায  মনফ যাী প্রল্পকৌরী, কক্সফাজায মজান জমভ িল্পয়য জন্য তপমর মপ্রযণ 

কযল্পফন।  

৯ কুমড়গ্রাভ জমভ অমধগ্রল্পণয জন্য মজরা প্রাল্পকয মনকট মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

ভূমভয তপমর ংল্পাধন ল্পফ।  

১০ নাযায়ণগি জমভ অমধগ্রল্পণয জন্য মজরা প্রাক ল্পত ভূমভ ভন্ত্রণারল্পয় প্রস্তাফ 

মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

১১ মনায়াখারী জমভ অমধগ্রণ প্রমিয়াধীন। 

১২ টুয়াখারী জমভ ায়া মগল্পয়ল্পছ। 

 

দযদপ্তয বফন মনভ যাণ: দযদপ্তয বফন মনভ যাণ কাল্পজ ংল্পামধত মম অনুল্পভামদত ব্যয় ১২,৩৯২.০০ রক্ষ 

টাকা। কাজটিয জন্য ১১,৭৮৯.০০ রক্ষ টাকা দযত্র মূল্য ায়া মগয়াল্পছ মা অনুল্পভাদল্পনয জন্য িয় কমভটিল্পত 

মপ্রযণ কযা ল্পয়ল্পছ। উক্ত কাল্পজয জন্য ৩০ ভা ভয় মনধ যাযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 
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িতুথ য অধ্যায় 

 ররএ-২০০৬/ররআয-২০০৮ অনুযণ াংক্রান্ত তথ্য ম যাদরািনা ও সক স্টারড 

 

৪.১ মমএ-২০০৬/মমআয-২০০৮ অনুযণ ংিান্ত তথ্য মা ©মরাচনা 

 

প্রকদল্পয আওতায় কাল্পজয দযত্র আহ্বান, মূল্যায়ন, কাম যাল্পদ প্রদান  কভ য ম্পাদল্পনয সক্ষদত্র প্রিররত 

প্ররকউযদভন্ট আইন ও রফরধভারা (ররএ/ররআয) অনুযণ কযা দয়সছ রকনা তা মািাই কযায জন্য াংরেষ্ট 

রফরবন্ন অরপ সথদক সভাট ২৬টি পূতয কাদজয দযদত্রয তথ্য াংগ্র কদয মািাই কযা দয়সছ। উি ২৬  

দযদত্রয ভাধ্যদভ স্থানা রনভ যাদণয কাম যাদদ সদয়া দয়ছ। এয ভদধ্য ১৮টি সজরা কাম যারয় রনভ যাণ ও এয ভদধ্য 

৮টি বফন ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। এ াংক্রান্ত তথ্যারদ াযরণ ৪.১ এ উস্থান কযা দরা। 

াযরণ ৪.১: কাল্পজয ধযন 

 

 কাল্পজয ধযন ংখ্যা তাং 

1 মজরা অমপ বফন মনভ যাণ (নতুন) 18 69.2৩ 

2 মজরা অমপ বফন ম্প্রাযণ কাজ 8 30.77 

 মভাট  26 100.00 

 

ফ কয়টি দযল্পত্রয মনাটি জাতীয় একামধক তদমনক  িানীয় মত্রকায় ছাা ল্পয়ল্পছ। ২৫টি (৯৬%) দযত্র 

মফজ্ঞমপ্ত ল্পয়ফ াইল্পট প্রকা কযা ল্পয়ল্পছ। দযল্পত্রয মনাটি মত্রকায় প্রকাল্পয মচত্র াযমণ ৪.২ এ উিান 

কযা দরা। 
 

াযমণ ৪.২: মত্রকায় মফজ্ঞমপ্ত প্রকাল্পয ংখ্যা 

 

 মত্রকায ংখ্যা দযল্পত্রয ংখ্যা তাং 

1 2 টি মত্রকা 15 57.69 

2 3 টি মত্রকা 10 18.46 

3 4 টি মত্রকা 1 3.85 

 মভাট  26 100.00 

 

সবৌত কাদজয প্রমতটিয জন্য কর্তযক্ষ পৃথকবাদফ দযত্র আফান কল্পযল্পছন এফং দযত্রগুমর জভাদাল্পনয জন্য  

ভয় মনধ যাযণ কল্পয মদল্পয়মছল্পরন। প্রমতটি দযত্রই জাতীয় ম যাল্পয় আফান কযা ল্পয়ল্পছ। উদল্লখ্য, উন্ুি দযত্র 

দ্ধরতদত মফমধ অনুাল্পয কভল্পক্ষ ২১ মদন দযত্র জভাদাল্পনয জন্য ভয় প্রদাল্পনয ফাধ্যফাধকতা যল্পয়ল্পছ। 

ংগ্রকৃত তথ্য মথল্পক মদখা মায় ময় দ্য’টি দযত্র এরটিএভ অনুযণ কল্পয দযত্র জভাদাল্পনয ভয় ১৫মদন 

মদয়া ল্পয়মছর, ফামক  দযত্রগুরর  জভাদাল্পনয জন্য ২১-৩৫ মদন মদয়া ল্পয়মছর। প্রমতটি দযত্র জভাদাল্পনয 

সক্ষদত্রই মমআয ২০০৮ এয ফাধ্যফাধকতা অনুযণ কযা ল্পয়ল্পছ। দযত্রগুরর জভাদাল্পনয মনধ যামযত ভয় 

াযরণ ৪.৩ এ উস্থান কযা দরা। 
 

াযরণ ৪.৩: দযত্র জভাদাল্পনয মনধ যামযত ভয় 

 

 জভাদাল্পনয মনধ যামযত ভয় দযল্পত্রয ংখ্যা তাং 

১ 15 মদন                        2 7.70 

২ 21-27 মদন 12 46.15 

৩ 28-35 মদন 12 46.15 

 মভাট  26 100.00 
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দযত্র জভাদাল্পনয মনধ যামযত তামযল্পখই ২6টি অথ যাৎ 100% মখারা ল্পয়মছর। দযত্র গ্রণকাযী কভ যকতযাগণ 

ল্পরন ইইমডয মনফ যাী প্রল্পকৌরী ২৫ জন (৯৬%) এফং কাযী প্রল্পকৌরী ১ জন (৪%)।  প্রমতটি কাল্পজয জন্য 

দযত্র মূল্যায়ন কমভটি যল্পয়ল্পছ। প্রাপ্ত দযল্পত্রয ংখ্যায মবন্নতা যল্পয়ল্পছ। প্রমতটি দযত্র মনাটিল্পয মবমিল্পত মত 

ংখ্যক দযত্র জভা য় তায ংখ্যা াযমণ ৪.৪ এ উিান কযা দরা। 
 

াযমণ ৪.৪: প্রাপ্ত দযল্পত্রয ংখ্যা 

 

 দযল্পত্রয ংখ্যা কাল্পজয ংখ্যা তাং 

১ 1 টি 5 19.23 

২ 2 টি 6 23.08 

৩ 3 টি 5 19.23 

৪ 4-14 টি  10 38.46 

 মভাট  26 100.00 

 

পূতয মনভ যাণ কাজমূময প্রাথমভক প্রস্তাফ/প্রস্তাফমূ মাচাই ফাছাই এফং অনুল্পভাদন গ্রণপূফ যক কাম যাদদ 

প্রদাদনয প্রল্পয়াজন য়। ম যাসরািনায় মদখা মায় সম, ফ কয়টি কাজই প্রধান প্রল্পকৌরী, মক্ষা প্রল্পকৌর 

অমধদপ্তয কর্তযক অনুল্পভামদত ল্পয়ল্পছ। কাম যাল্পদমূল্পয ংল্পামধত মূল্পল্যয মযভাণ এফং কাম যাল্পদ মূল্পল্যয 

তুরনামূরক তামরকা ততময কযা ল্পয়ল্পছ। তামরকা যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ এফাং এল্পত মদখা মায় সম, ২৬টি কাল্পজয 

ভল্পধ্য ২৫টিয কাম যাল্পদই প্রাক্কমরত মূদল্যয ভান ফা নীদি আল্পছ এফং একটি কাল্পজয কাম যাল্পদ মূল্য কাল্পজয 

প্রাক্কমরত ব্যল্পয়য ৬.৮১% মফম। কাল্পজয প্রাক্কমরত ব্যয়  কাম যাল্পদ মূমল্যয াথ যকয াযরণ ৪.৫ এ উস্থান 

কযা দরা। 

 

াযরণ ৪.৫: কাল্পজয প্রাক্কমরত ব্যয়  কাম যাল্পদ মূল্পল্যয াথ যকয  

 

 কাল্পজয প্রাক্কমরত ব্যয়  কাম যাল্পদ মূল্পল্যয াথ যকয ংখ্যা তাং 

১ কাল্পজয প্রাক্কমরত ব্যয়  কাম যাল্পদ মূল্য ভান 4 15.38 

২ 1-5% কভ 8 30.77 

৩ 6-10% কভ 11 42.30 

৪ 20.33% কভ 1 3.85 

৫ 23.32% কভ 1 3.85 

৬ 6.81% মফম 1 3.85 

 মভাট  26 100.00 

 

দযত্র মনাটিমূল্প দযল্পত্রয তফধতায ভয় উল্পেখ কযায মছর। মভাট ২৬টি দযল্পত্রয ভল্পধ্য ১টিয তফধতায 

ভয় মছর ২৮ মদন, ৩টিয তফধতায ভয় মছর ৯০ মদন, ফামক ২২ টিয তফধতায ভয় ১২০ মদন কল্পয উল্পেখ 

কযা ল্পয়ল্পছ। ফ কয়টি দযদত্রয অনুল্পভামদত দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয় প্রমতটি দযত্র মনাটিল্পয মফযীল্পত 

তথ্যারদ তুল্পর ধযা ল্পয়ল্পছ। চুমক্তয ভয় অমধকাং মক্ষল্পত্র মবন্নতা মদখা সগদছ। ১৮টি (৬৯%) দযদত্রয চুমক্ত 

১২০ মদল্পনয ভল্পধ্য ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ, ফামক চুমক্তগুমর ফমধ যত ভল্পয়য ভল্পধ্য ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। াযমণ 

৪.৬ এ দযদাতাল্পদয াল্পথ চুমক্ত ম্পাদল্পনয ভয় াংক্রান্ত তথ্যারদ উিান কযা দরা। 
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াযমণ ৪.৬: দযত্র চুমক্ত ম্পাদল্পনয ভয় 

 

 দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয় ংখ্যা তাং 

১ 1-১20 মদন 18 69.23 

২ 365 মদন 2 7.69 

৩ 450 মদন 1 3.85 

৪ 540 মদন 3 11.53 

৫ 545 মদন 1 3.85 

৬ 630 মদন 1 3.85 

 মভাট  26 100.00 

 

কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয ভয় ১২০ মদল্পনয ভল্পধ্য মছর 69% ফামক 31% কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয ভয় 120 মদমনয  

মফম মছর। ফ কয়টি কাম যাদদদই কভ যম্পাদল্পনয জন্য ভয় মনধ যাযণ কযা ল্পয়ল্পছ। কাল্পজয মযভাল্পণয উয 

মনব যয কল্পয ভয় মনধ যাযণ কযা ল্পয়ল্পছ। এল্পত ৯-১২ ভাল্পয ভল্পধ্য ১১টি, ১৩-১৫ ভাল্পয ভল্পধ্য ২টি এফং ১৬-১৮ 

ভাল্পয ভল্পধ্য ১০টি’য ভয় মনধ যাযণ কল্পয মদয়া ল্পয়ল্পছ। ফামক ৩টি কাল্পজয জন্য ১৯-২১ ভা ভয় মনধ যাযণ 

কযা ল্পয়ল্পছ। কভ যম্পাদল্পনয জন্য ভয় াংক্রান্ত তথ্যারদ াযমণ ৪.৭ এ উিান কযা দরা। 

 

াযমণ ৪.৭: কভ যম্পাদল্পনয ভয়  

 

 কভ যম্পাদল্পনয জন্য ভয় (ভা) চুমক্তয ংখ্যা তাং 

১ ৯-১২ ১১ ৪২.৩১ 

২ ১৩-১৫ ২ ৭.৬৯ 

৩ ১৬-১৮ ১০ ৩৮.৪৬ 

৪ ১৯-২১ ৩ ১১.৫৪ 

 মভাট ২৬ ১০০ 

 

কাম যাদদ প্রদানকৃত কাজগুদরায ভদধ্য ফ কাদজয অগ্রগরত ভান নয়। কতগুরর স্থানায কাজ ম্পূণ য দয়দছ 

এফাং করতয় স্থানায কাজ িরভান  যদয়দছ। কাম যাল্পদমবমিক কাদজয অগ্রগরতয রিত্র াযমণ ৪.৮ এ 

উিান কযা দরা। 

াযমণ ৪.৮: কাদজয অগ্রগরত াংক্রান্ত তথ্য। 

 

 কাল্পজয অগ্রগমত চুমক্তয ংখ্যা তাং 

১ ভাপ্ত   ৭ ২৬.৯২ 

২ চরভান ১৯ ৭৩.০৮ 

 

অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য ভাত্র ১৫% কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ। অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজ ভাল্পনয মচত্র 

াযমণ ৪.৯ এ উিান কযা দরা। 

 

াযমণ ৪.৯: অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজ ভাল্পনয মচত্র 

 

 কাল্পজয অগ্রগমত ংখ্যা তাং 

১ অনুল্পভামদত ভল্পয় কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ 4 15.38 

২ অনুল্পভামদত ভল্পয় কাজ ভাপ্ত য় নাই 22 84.62 

 মভাট  26 100.00 
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অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজ ভাপ্ত না য়ায মফলল্পয় উিযদাতায ভতাভত প্রকা কল্পযল্পছন। 

উিযদাতাল্পদয ভল্পত ভয় ভত কাজ ভাপ্ত না য়ায কাযণ ল্পরা - আমথ যক ফযাে প্রামপ্তল্পত মফরম্ব, মনভ যাণ 

াভগ্রীয অপ্রতুরতা, জমভয মযভাণ কভ, ভাটিয বায ফন ক্ষভতা কভ থাকায় মমডউমর নতুন কল্পয াইর 

ংল্পমাজন, ংল্পামধত প্রকে অনুল্পভাদন মফরম্ব, াইল্পটয তফদ্যযমতক খ ুঁটি অাযণ, জমভ মনল্পয় ঝাল্পভরা, 

মডজাইন মনল্পয় ভস্যা  কর্তযক্ষ ল্পত অনুল্পভাদন মল্পত মদময। উিযদাতাল্পদয ভত াযমণ ৪.১০ এ উিান 

কযা দরা। 

 

াযমণ ৪.১০: অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজ ভাপ্ত না য়ায মফলল্পয় উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 অনুল্পভামদত ভল্পয় কাজ ভাপ্ত না য়ায কাযণ ংখ্যা তাং 

1 আমথ যক ফযাে প্রামপ্তল্পত মফরম্ব 2 11.76 

2 মনভ যাণ াভগ্রীয অপ্রতুরতা 4 23.53 

3 জমভয মযভাণ কভ 1 5.88 

4 ভাটিয বায ফন ক্ষভতা কভ থাকায় মমডউমর নতুন কল্পয াইর 

ংল্পমাজন। 

3 17.65 

5 ংল্পামধত প্রকে অনুল্পভাদমন মফরম্ব। 1 5.88 

6 াইল্পটয তফদ্যযমতক খ ুঁটি অাযণ 1 5.88 

7 জমভ মনল্পয় ঝাল্পভরা। 2 11.76 

8 মডজাইন মনল্পয় ভস্যা। 1 5.88 

9 কর্তযক্ষ ল্পত অনুল্পভাদন মল্পত মদময। 1 5.88 

10 কাম যাল্পদ প্রমিয়ায় ভয় মক্ষণ। 1 5.88 

 

কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষাল্পথ য ভারাভার যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ জামনল্পয়ল্পছন ৯২% উিযদাতা। যীক্ষাকৃত 

ভারাভামরয ভল্পধ্য যময়ল্পছ ফালু, কংমিট  এভ এ যড। ব্যফহৃত ফ ভারাভামরয ভান যীক্ষাগাল্পযয মযল্পাট য 

অনুমায়ী ভান যল্পয়ল্পছ। 

 

৪.২ মক স্টামড 

 

 ৪.২.১ মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ, ভয়ভনমং 

 

মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ বফন ১ভ ম যাল্পয় মদ্বতর বফন মনভ যাল্পণয জন্য ৬-১০-২০১৫ ইং তামযল্পখ পূতয, 

স্যামনটাময  মফদ্যযতায়ন কাল্পজয দযমত্রয আফান কল্পয মা জাতীয় তদমনক মত্রকা “তদমনক জনকণ্ঠ”  “মদ 

ইনমডল্পল্পেন্ট” মত্রকায় প্রকা ায়। মনফ যাী প্রল্পকৌরীয তত্ত্বাফধায়ল্পন ২৯-১০-২০১৫ইং তামযল্পখ দযত্র গ্রণ 

কযা য় এফং একই মদল্পন মফকার ৩ ঘটিকায় দযত্র মখারা য়। মভাট ১০টি দযত্র জভা ল্পয। দযত্রটি 

ল্পয়ফ াইল্পটয ভাধ্যল্পভ প্রকা কযা ল্পয়মছর। এই কাল্পজয াক্কমরত ব্যয় মছর ২,১৬,৩৯,৫৫০ টাকা। দযত্র 

জভাদাল্পনয জন্য 23মদন ভয় প্রদান কযা য়। দযত্র মূল্যায়ল্পনয জন্য কমভটি মছর। দযল্পত্রয তফধতায 

ভয়কার মছর ১২০ মদন এফং উিীণ দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয়কার মছর ৫৪৫ মদন। কাম যাল্পদল্পয মূল্য মছর 

১,৭২,৩৯,৬০৭ টাকা। কাজ ভামপ্তয অনুল্পভামদত ভয় মছর ৬১৭ মদন। কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষাল্পথ য ভস্ত 

ভারাভার যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা ল্পয়মছর। যীক্ষাগাল্পয মযল্পাট য অনুমায়ী কংিীট এয চা ফন ক্ষভতা 

৩৬৭৬ মএআই, এভএ যল্পডয টান ফন ক্ষভতা ৬৩০০০ মএআই, মভাটা ফালু এপএভ ২.৩ এফং মচকন 

ফালু এপএভ ১.২ ায়া মায় মা ভান অনুমায়ী আল্পছ। অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজটি ভাপ্ত য় নাই।  
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মদ্বতীয় ম যাল্পয় উক্ত বফল্পনয ঊধ যফমুখী ম্প্রাযণ (র্ততীয় ইল্পত ৫ভ তরা) কাল্পজয জন্য ১৯-১১-২০১৭ ইং 

তামযল্পখ দযত্র আফান কযা য় মা জাতীয় তদমনক ফাংরা মত্রকা “তদমনক জনতা” এফং ইংল্পযমজ মত্রকা 

“মদ ইনমডল্পল্পেন্ট” এ ছাা য় ২২-১১-২০১৭ ইং তামযল্পখ। কাল্পজয াক্কমরত ব্যয় মছর ২,৪২,৫৭,৭৬৫.২৫ 

টাকা। ১২-১2-২০১৭ ইং তামযল্পখ দযত্র গ্রণ কযা য় এফং একই মদন মফরা ১২.১৫ মভমনল্পট দযত্র মখারা 

য়। প্রাপ্ত দযল্পত্রয ংখ্যা মছর ৫টি। দযত্রটি ল্পয়ফ াইল্পটয ভাধ্যল্পভ প্রকা কযা ল্পয়মছর। দযত্র 

মূল্যায়ল্পনয জন্য কমভটি মছর এফং দযত্র জভাদাল্পনয জন্য ২১ মদন ভয় প্রদান কযা য়। দযল্পত্রয তফধতায 

ভয়কার মছর ১২০ মদন এফং উিীণ দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয়কার মছর 36৫ মদন। কাম যাল্পদল্পয মূল্য মছর 

২,১৮,৩১,৯৮৮.৫৪ টাকা। কাম যাল্পদ দাল্পনয তামযখ 0৫-0৩-২০১৮ ইং অনুল্পভামদত কভ য ম্পাদল্পনয ভয়কার 

মছর 365 মদন। কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষায জন্য ভারাভারগুল্পরা যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা ল্পয়মছর। 

যীক্ষাগাল্পয মযল্পাট য অনুমায়ী কংিীট এয চা ফন ক্ষভতা ৩649 মএআই, এভএ যল্পডয টান ফন 

ক্ষভতা 72778 মএআই, মভাটা ফালু এপএভ ২.৩ এফং মচকন ফালু এপএভ ১.২ ায়া মায় মা ভান 

অনুমায়ী আল্পছ। ফতযভাল্পন কাজটি চরভান আল্পছ এফং ৫০% অগ্রগমত ল্পয়ল্পছ। কাজটি ম্পাদল্পনয মফমবন্ন 

ম যাল্পয় মমআয মনধ যামযত ভয় ীভা ভানা ল্পয়ল্পছ। 

 

 ৪.২.২ মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ, মল্পায 

 

মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ বফন ১ভ ম যাল্পয় মদ্বতর বফন মনভ যাল্পণয জন্য 3-11-2015ইং তামযল্পখ দযত্র 

আফান কল্পয। মায প্রাক্কমরত ব্যয় মছর 216.39 রক্ষ টাকা। মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান প্রল্পকৌরী 

কর্তযক কাল্পজয অনুল্পভাদন কযা য়। মনফ যাী প্রল্পকৌরী দ্বাযা 26-11-2015ইং তামযল্পখ দযত্র গ্রণ কযা য় 

এফং একই মদন মফরা 1.00 ঘটিকায় দযত্র মখারা য়। মভাট মতনটি দযত্র জভা ল্পয। দযল্পত্রয মফজ্ঞমপ্ত 

ল্পয়ফ াইল্পট প্রকা কযা য় এফং 4-11-2015ইং তামযল্পখ জাতীয় তদমনক মত্রকা “তদমনক ভানফ জমভন”  

ইংল্পযমজ মত্রকা “মদ ইনমডল্পল্পেন্ট”  মভাট দ্যইটি মত্রকায় প্রকা কযা য়। দযত্র মূল্যায়ণ প্রমতল্পফদন 

জভাদাল্পনয ভয়কার 2৩ মদন এফং দযত্র মূল্যায়ল্পনয জন্য কমভটি কযা ল্পয়মছর। দযল্পত্রয তফধতায 

ভয়কার মছর ১২০ মদন এফং উিীণ দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয়কার মছর 118 মদন। কাম যাল্পদ প্রদান কযা 

য় 1-3-2016ইং তামযখ এফং কাম যাল্পদ মূল্য মছর 216.36 রক্ষ টাকা। কভ য ম্পাদল্পনয অনুল্পভামদত 

ভয়কার মছর 365 মদন। কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষাল্পথ য ফালু, কংমিট, এভ এ যড  ভারাভারগুল্পরা 

যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ এফং ভান গ্রণল্পমাগ্য। কাজটি মনধ যামযত ভল্পয় মল য়মন। ভাটিয বাযফন 

ক্ষভতা কভ থাকায় মমডউল্পর নতুন কল্পয াইর ংল্পমাজন কযা য়। কাজ বৃমদ্ধয কাযল্পণ ংল্পামধত প্রাক্করন 

ততময কযা য় মা অনুল্পভাদল্পন কাজটি মফরম্ব য়। ফতযভাল্পন কাজটি চরভান যল্পয়ল্পছ মায এমপ্রর ২০১৯ ম যন্ত 

অগ্রগমত ৮০%। 

 

মদ্বতীয় ম যাল্পয় ঊর্ধ্যমুখী অমপ বফল্পনয 3য়, 4থ য  5ভ তরা মনভ যাল্পণয জন্য 3-4-2018ইং তামযল্পখ দযত্র 

আফান কযা য়। দযত্রটি 5-4-2018ইং তামযল্পখ দ্যইটি জাতীয় মত্রকা “তদমনক ফমণ যক ফাতযা”  “মদ 

ইনমডল্পল্পেন্ট” মত্রকায় প্রকামত য়। মফজ্ঞমপ্তটি ল্পয়ফ াইল্পটয ভাধ্যল্পভ প্রকা কযা য়। দযল্পত্র কাল্পজয 

াক্কমরত ব্যয় মছর 247.18 রক্ষ টাকা। 26.4.2018ইং তামযল্পখ মনফ যাী প্রল্পকৌরী দযত্র গ্রণ কল্পযন। মভাট 

মতনটি দযত্র জভা য়। দযত্রগুল্পরা একই মদন মফরা 1.00 ঘটিকায় মখারা য়। দযত্র মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন 

জভাদাল্পনয ভয়কার 60 মদন এফং উিীণ দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয়কার মছর 120 মদন। কভ য ম্পাদল্পনয 

অনুল্পভামদত ভয়কার 365 মদন এফং কাম যাল্পদ মূল্য 222.46 রক্ষ টাকা। ভারাভার যীক্ষাগাল্পয যীক্ষায 

ভাধ্যমভ কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ। কাজটি ফতযভাল্পন চরভান যল্পয়ল্পছ এফং এমপ্রর ২০১৯ ম যন্ত 

অগ্রগমত ৭০%। 
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 ৪.২.৩ মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ, ঢাকা, াবায 

 

াবাল্পয ঢাকা মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ মনভ যাল্পণয জন্য মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয 24-04-2018ইং 

তামযল্পখ জাতীয় তদমনক মত্রকা  ল্পয়ফ াইল্পটয ভাধ্যল্পভ দযত্র আফান কল্পয। মায প্রাক্কমরত ব্যয় 

4,49,61,800 টাকা। জাতীয় মত্রকা তদমনক “মায় মায় মদন ”  ইংল্পযমজ মত্রকা “মদ অফজাযবা য” এ 

মফজ্ঞমপ্তটি প্রকা কযা য় 25-04-2018ইং তামযল্পখ। মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান প্রল্পকৌরী কাল্পজয 

প্রাক্করন অনুল্পভাদন কল্পযন। অমধদপ্তল্পযয মনফ যাী প্রল্পকৌরী 17-05-2018ইং তামযল্পখ দযত্র গ্রণ তল্পযন। 

মভাট দ্যইটি দযত্র জভা ল্পয 17-05-2018ইং তামযখ মফরা 2.30 মভমনল্পট দযত্র উন্ুক্ত কযা য়। দযত্র 

মূল্যায়ল্পনয জন্য কমভটি কযা য় এফং দযত্র মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন জভাদাল্পনয জন্য 8 মদন মনধ যাযণ কযা য়। 

দযত্র মূল্যায়ন প্রমতল্পফদন জভাদাল্পনয তফধ্যতায ভয়কার 28 মদন  এফং উিীণ দযদাতায াল্পথ চুমক্তয 

ভয়কার মছর 120 মদন। কাম যাল্পদ মূল্য 4,04,65,620 টাকা। কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তামযখ 14-06-

2018ইং। কভ য ম্পাদল্পনয ভয়কার মছর 540 মদন। কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষায জন্য ভারাভারগুল্পরা 

যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ এফং ভান গ্রণল্পমাগ্য। কাজটি ফতযভাল্পন চরভান যল্পয়ল্পছ এফং এমপ্রর ২০১৯ 

ম যন্ত অগ্রগমত 8০%। 

 

 ৪.২.৪ মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ, যাঙ্গাভাটি 

 

যাঙ্গাভাটি মজরায় মজরা কাম যারয় িাল্পনয জন্য , মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয 25-2-2018ইং তামযল্পখ দযত্র 

আফান কল্পয। প্রধান প্রল্পকৌর কাল্পজয অনুল্পভাদন কল্পযন এফং মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয মনফ যাী প্রল্পকৌরী 

দযত্র আফান কল্পযন। দযল্পত্র কাল্পজয  প্রাক্কমরত ব্যয় 4,04,65,622.70 টাকা। মা 26-2-2018ইং 

তামযল্পখ ফাংরা জাতীয় তদমনক মত্রকা “তদমনক কাল্পরফ কন্ঠ” এফং ইংল্পযজী “মডইমর ান” মত্রকায় প্রকা 

কযা য়। মফজ্ঞমপ্তটি ল্পয়ফ াইল্পট প্রকা কযা য়। 29-3-2018ইং তামযল্পখ মনফ যাী প্রল্পকৌরী দযত্র গ্রণ 

কল্পযন এফং মফরা 1.00 ঘটিকায ভয় দযত্র উন্ুক্ত কল্পযন। মভাট দ্যইটি দযত্র জভা ল্পয। দযত্র মূল্যায়ল্পনয 

জন্য কমভটি মছর। দযত্র জভাদাল্পনয জন্য 32মদন প্রদান কযা য়। দযত্র তফধতায ভয়কার মছর 120 

মদন। উিীণ দযদাতায াল্পথ চুমক্তয ভয়কার মছর 540 মদন। কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তামযখ 3-6-2018ইং। 

কাম যাল্পদ মূল্য 4,04,65,622.70 টাকা। কাল্পজয গুণগত ভান যক্ষাল্পথ য ভারাভার যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা 

ল্পয়ল্পছ। যীক্ষাগাল্পযয মযল্প যাট অনুাল্পয ফালু, কংমিট, এভ এ যল্পডয গুণগত ভান গ্রণল্পমাগ্য। কাজটি 

ফতযভাল্পন চরভান যল্পয়ল্পছ এফং এমপ্রর ২০১৯ ম যন্ত অগ্রগমত 3০%। 
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ঞ্চভ অধ্যায় 

ভীক্ষায ভাধ্যদভ প্রাপ্ত তদথ্যয রফদেলণ 
 

৫.১ তথ্য রফদেলণ 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

প্রকদল্পয অন্যতভ প্রধান উদেশ্য ল্পরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারয়  ৩২ মজরা কাম যারয় 

িান, অনুকূর মযল্পফল্প কাজ কযায সুল্পমাগ সৃমষ্ট কযা, উন্নয়ন কাল্পজয গমত ত্বযামন্বত কযা, এফং মক্ষা 

প্রল্পকৌর অমধদপ্তয এয কামযগময কভ যকতযাল্পদয মাগত দক্ষতা বৃমদ্ধ কযা। প্রকল্প ফাস্তফায়দন এ উদেশ্য 

কতটুকু অরজযত দয়দছ তা মািাই কযায রদক্ষয মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয ভাঠ ম যাল্পয়য ১৪৮ জন 

উিযদাতায াক্ষাতকায গ্রণ কযা য়। উিযদাতাদদয ভদধ্য যদয়দছন মনফ যাী প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী  

উ কাযী প্রল্পকৌরী। উিযদাতাল্পদয দমফ াযরণ ৫.১ এ উস্থান কযা দরা।  

 

াযরণ ৫.১: উিযদাতাল্পদয দমফ 

 

  উিযদাতাল্পদয দমফ ংখ্যা তাং 

1 মনফ যাী প্রল্পকৌরী 20 13.51 

2 কাযী প্রল্পকৌরী 31 20.95 

3 উ কাযী প্রল্পকৌরী 97 65.54 

 মভাট 148 100.00 

 

উিযদাতাদদয প্রকল্পেয াল্পথ জমড়ত থাকায মভয়াদ রফরবন্ন। দুই-তৃতীয়াাংসয সফর উিযদাতা প্রকল্পেয াল্পথ 

১২ ভা ভয় জমড়ত মছল্পরন। উিযদাতাদদয প্রকল্পেয াল্পথ জমড়ত থাকায মভয়াদ াযরণ ৫.২ এ উস্থান 

কযা দরা। 
 

াযমণ ৫.২: উিযদাতাদদয প্রকল্পেয াল্পথ জমড়ত থাকায মভয়াদ 
 

 ভয় (ভা) ংখ্যা তাং 

১ 1-12  103 70.6 

২ 13-24  14 9.5 

৩ 25-36  12 8.1 

৪ 37-48  11 7.4 

৫ 49-60  8 5.4 

 মভাট 148 100.0 

 

 

মচত্র ৫.১: উিযদাতাদদয প্রকল্পেয াল্পথ জমড়ত থাকায মভয়াদ 
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উিযদাতাগণ প্রকল্পেয রফরবন্ন ধযদনয কাদজয াদথ ম্পৃি রছদরন এফাং আদছন। প্রধান কাদজয ধযদনয ভদধ্য 

যদয়দছ ভাঠ ম যাল্পয় তত্ত্বাফধান, ব্যফিানা  অন্যান্য।  উিযদাতাদদয প্রকল্পে ভূমভকা াযরণ ৫.৩ এ উস্থান 

কযা দরা। 

 

াযমণ ৫.৩: উিযদাতাদদয প্রকল্পে ভূমভকা 

 

 উিযদাতাদদয প্রকল্পে ভূমভকা ংখ্যা তাং 

1 ভাঠ ম যাল্পয় তত্ত্বাফধান 99 66.89 

2 ব্যফিানা 47 31.76 

3 অন্যান্য 2 1.35 

 মভাট 1৪৮ 100.00 

 

 

 

মচত্র ৫.২: উিযদাতাদদয প্রকল্পে ভূমভকা 

 

উিযদাতাদদয ভদধ্য ১১৪ জন ক্রয় প্রমিয়ায াল্পথ জমড়ত মছল্পরন। উক্ত উিযদাতাদদয কদরই কাল্পজয দযত্র 

ংমিষ্ট কর প্রমিয়া মমএ 2006 এফং মমআয 20০8 অনুমায়ী ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন। 

কাল্পজয দযত্র ংমিষ্ট প্রমিয়া ম্পল্পকয উক্ত উিযদাতাদদয ভতাভত াযরণ ৫.৪ এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযমণ ৫.৪: দযত্র ংমিষ্ট প্রমিয়া অনুযণ 

 

 দযত্র ংমিষ্ট প্রমিয়া অনুযণ ংখ্যা তাং 

1 দযত্র ংমিষ্ট কর প্রমিয়া মমএ 2006 এফং 

মমআয 20০8 অনুযণ কযা ল্পয়ল্পছ  

114 77.0 

2 ক্রয় প্রমিয়ায াল্পথ জমড়ত মছল্পরন না ৩৪ ২৩.০ 

 মভাট  148 100.0 

 

উিযদাতাগণ জারনদয়দছন প্রদদয় কাদজয ভদধ্য ৪৭% কাম যাল্পদল্প উল্পেমখত মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাপ্ত 

ল্পয়ল্পছ। ফামক ৫৩% কাম যাল্পদল্প উল্পেমখত মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাপ্ত য়মন। কাজমূ ভাল্পপ্তয মচত্র 

াযরণ ৫.৫ এ উস্থান কযা দরা। 

 

 

 

 

67%

32%

1%

মাঠ র্ যায়ে তত্ত্বাবধান

বযবস্থানা

অনযানয
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াযমণ ৫.৫: কাম যাল্পদল্প উল্পেমখত মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাল্পপ্তয অফিা 

 

 মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাল্পপ্তয অফিা ংখ্যা তাং 

1 মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ 41 ৪৬.৫৯ 

2 মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাপ্ত য়মন  47 ৫৩.৪১ 

 মভাট  88 ১০০ 
 

 

 
 

মচত্র ৫.৩: কাম যাল্পদল্প উল্পেমখত মনধ যামযত ভল্পয় কাজমূ ভাল্পপ্তয অফিা 

 

উিযদাতাগণ কাজ মফরল্পম্বয নানা কাযণ উল্পেখ কল্পযসছন। মফরল্পম্বয কাযল্পণয ভল্পধ্য স্কুর কর্তযল্পক্ষয ংল্পগ 

জায়গা মনল্পয় ঝাল্পভরা অথ যাৎ জায়গা মল্পত মদময, ভাটিয গাঠমনক অফিান দ্যফ যর, দযত্র অনুল্পভাদল্পন মদময, 

ঠিকাদাল্পযয কাল্পজ ধীযগমত, মনভ যাণ াভগ্রীয অপ্রতুরতা, আমথ যক ংকট, প্রকমেয িানটি গবীয তাই বযাট 

কযল্পত অল্পনক ভয় মরল্পগল্পছ, াইমরং এয কাগজত্র প্রধান কাম যারয় ল্পত মদমযল্পত আায কাযল্পণ, মডমম 

ব্যয় বৃমদ্ধ ায়ায় আযমডমম অনুল্পভাদন য়া ম যন্ত ভয় মফম মরল্পগল্পছ। কাজ মফরল্পম্বয কাযণমূ াযরণ 

৫.৬ এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযমণ ৫.৬: কাজ মফরল্পম্বয কাযণ 

 

 মফরল্পম্বয কাযণ ংখ্যা তাং 

১ স্কুর কর্তযল্পক্ষয ংল্পগ জায়গা মনল্পয় ঝাল্পভরা অথ যাৎ জায়গা মল্পত মদময 16 34.0 

২ ভাটিয গাঠমনক অফিান দ্যফ যর 8 17.0 

৩ দযত্র অনুল্পভাদমন মফরম্ব 3 6.4 

৪ ঠিকাদাল্পযয কাল্পজ ধীযগমত 3 6.4 

৫ মনভ যাণ াভগ্রীয অপ্রতুরতা  7 14.9 

৬ আমথ যক ংকট 1 2.1 

৭ প্রকল্পেয িানটি গবীয তাই বযাট কযল্পত অল্পনক ভয় মরল্পগল্পছ 2 4.3 

৮ াইমরং এয কাগজত্র প্রধান কাম যারয় ল্পত মদমযমত আায কাযল্পণ 4 8.5 

9 মডমম ব্যয় বৃমদ্ধ ায়ায় আযমডমম অনুল্পভাদন য়া ম যন্ত অল্পক্ষা ৩ 6.4 

 

উন্নয়ন কাজ চরাকারীন মনভ যাণ াভগ্রী মমভন ইট, ফালু, মল্পভন্ট, এভ.এ.যড যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা 

ল্পয়মছর। মনভ যাণ াভগ্রী ইট, ফালু, মল্পভন্ট, এভ.এ.যড যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযায মচত্র াযরণ ৫.7 এ 

উস্থান কযা দরা। 

 

 

47%

53%

রনধ যারযত ভদয় কাজমূ ভাপ্ত দয়দছ রনধ যারযত ভদয় কাজমূ ভাপ্ত য়রন 
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াযরণ ৫.7: কাজ চরাকারীন মনভ যাণ াভগ্রী ইট, ফালু, মল্পভন্ট, এভ.এ.যড যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা মচত্র 

 

 মনভ যাণ াভগ্রী  যীক্ষায ংখ্যা 

১ ইট 101 

২ ফালু 100 

৩ মল্পভন্ট  100 

৪ এভ.এ.যড 103 

 

যীক্ষাগাল্পয কংমিল্পটয চা ন ক্ষভতা যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ। চা ন ক্ষভতা ২৫০০ মএ আই মথল্পক 

৭৩২০ মএ আই ায়া মগল্পয়মছর। যীক্ষাগাল্পয এভ এ যল্পডয টান ন ক্ষভতা যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ। টান 

ন ক্ষভতা ৪০,০০০ মএ আই মথল্পক ৯৩,৮৮৭ মএ আই ায়া মগল্পয়মছর। উিযদাতাদদয ভদত মনভ যাণ 

াভগ্রী যীক্ষাগাল্পয ভান মমডউর  মেমমপল্পকল্পন উল্পেমখত ভাল্পনয ল্পয়ল্পছ। মনভ যাণ াভগ্রী যীক্ষাগাল্পয 

যীক্ষায মযল্পাল্পট যয অনুমরম তথ্য ংগ্রকাযীয মনকট মদয়া ল্পয়মছর। 

 

অনুল্পভামদত ভয়সূমচ অনুমায়ী প্রকল্পেয কাজ য় নাই ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন ১২% উিযদাতা। অনুল্পভামদত 

ভয়সূমচ অনুমায়ী প্রকল্পেয কাজ না য়ায কাযণ মল্পল্পফ আমথ যক ংকট, মদ্ধান্ত গ্রল্পণ মফরম্ব, ঠিকাদাল্পযয 

কাল্পজয ধীযগমত, িান মনফ যাচল্পন মদময য়া, াইমরং কযল্পত মদময, ভাটিয গাঠমনক অফিান দ্যফ যর য়াল্পত 

াইমরং কযা ল্পয়মছর, প্রকেটি চূড়ান্ত অনুল্পভাদন না ায়ায় কাজ শুরু য়মন, জায়গা স্তান্তল্পয মফরম্ব উল্পেখ 

কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয কাজ মফরম্ব য়ায কাযণ াযরণ ৫.8 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.8: কাজ মফরম্ব য়ায কাযণ 
 

 কাজ মফরম্ব য়ায কাযণ  ংখ্যা তাং 

1 আমথ যক ংকট 3 16.7 

২ মদ্ধান্ত গ্রল্পণ মফরম্ব 2 11.1 

৩ ঠিকাদাল্পযয কাল্পজয ধীযগমত 6 33.3 

৪ িান মনফ যাচল্পন মদময য়া  15 83.3 

৫ ভাটিয গাঠমনক অফিান দ্যফ যর য়াল্পত াইমরং কযা ল্পয়মছর  4 22.2 

৬ প্রকেটি চূড়ান্ত অনুল্পভাদন না ায়ায় কাজ শুরু য়মন 2 11.1 

৭ জায়গা স্তান্তল্পয মফরম্ব 1 5.6 

 

 

 

মচত্র ৫.৪: কাজ মফরম্ব য়ায কাযণ 
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প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাস্তফায়নকাযী ংিা মকছু ফাঁধায মু্মখীন ন। ফাঁধাগুমর মছর মফরল্পম্ব মডমম/আযমডমম 

অনুল্পভাদন, আমথ যক ংকট, প্রকল্পেয ংল্পাধন, াইমরং কযা এফং িান মনফ যাচল্পন মদময, মজরা প্রান  

মক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক অনুভমত মল্পত মদময য়, ইইমডয মরাকফর কভ, পুকুয বযাট কযল্পত মদময ল্পয়ল্পছ, 

িানীয় জনগল্পণয ফাঁধা (আফামক এরাকা য়াল্পত), জমভ ায়া মামের না, মযল্পফ অমধদপ্তয  কর্তযল্পক্ষয 

অনুমভাদল্পনয জন্য মদময। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ফাঁধাগুমর াযরণ ৫.9 এ উস্থান কযা দরা। 
 

াযরণ ৫.9: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ফাঁধাগুমর 
 

 প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাঁধামূ ংখ্যা তাং 

১ মফরল্পম্ব মডমম/আযমডমম অনুল্পভাদন 13 8.8 

২ আমথ যক ংকট 4 2.7 

৩ প্রকল্পেয ংল্পাধন 9 6.1 

৪ াইমরং কযা এফং িান মনফ যাচল্পন মদময য়া  46 31.1 

৫ মজরা প্রান  মক্ষা ভন্ত্রণারয় মথল্পক অনুভমত মল্পত মদময য় 1 0.7 

৬ ইইমডয মরাকফর কভ 9 6.1 

৭ পুকুয বযাট কযল্পত মদময ল্পয়ল্পছ 5 3.4 

8 িানীয় জনগল্পণয ফাঁধা (আফামক এরাকা য়াল্পত) 5 3.4 

9 জমভ ায়া মামের না 1 0.7 

10 মযল্পফ অমধদপ্তয  কর্তযল্পক্ষয অনুল্পভাদল্পনয জন্য মদময 2 1.4 

 

উিযদাতাগণ প্রকদল্পয নানা রফলদয় ভতাভত প্রদান কদযদছন। ভতাভতমূ দরা –  প্রকল্পেয উল্পেশ্য অনুমায়ী 

ইইমড মক্তারী ল্পফ ৭৭% উিযদাতা ভল্পন কল্পযন, ৭৯% উিযদাতা জামনল্পয়ল্পছন প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মজরা 

প্রাল্পনয ল্পমামগতা কল্পযল্পছন, ৭৮% উিযদাতা জামনল্পয়ল্পছন মনভ যাণ াইল্পট াইটবুক ংযক্ষণ কযা য়, 

৭৬% উিযদাতা জামনল্পয়ল্পছন মনভ যাণ কাজ মনয়মভত ম যল্পফক্ষণ কযা য়, ৭৪% উিযদাতা ঠিকাদাল্পযয কাল্পজ 

ন্তুষ্ট, ৭১% উিযদাতা জামনল্পয়ল্পছন প্রকে মযচারক াইট মযদ যন কল্পযল্পছন। উিযদাতাদদয ভতাভত াযরণ 

৫.১0 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.১0: প্রকমেয মফলল্পয় উিযদাতাদদয ভতাভত 

 

 উিযদাতাদদয ভতাভত   াংখ্যা তাাং 

১ প্রকল্পেয উল্পেশ্য অনুমায়ী ইইমড মক্তারী ল্পফ ১১৪ ৭৭.০ 

২ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মজরা প্রাল্পনয ল্পমামগতা কল্পযল্পছন  ১১৭ ৭৯.১ 

৩ মনভ যাণ াইল্পট াইটবুক ংযক্ষণ কযা য় ১১৫ ৭৭.৭ 

৪ মনভ যাণ কাজ মনয়মভত ম যল্পফক্ষণ কযা য় ১১২ ৭৫.৭ 

৫ উিযদাতা ঠিকাদাল্পযয কাল্পজ ন্তুষ্ট ১১০ ৭৪.৩ 

৬ প্রকে মযচারক াইট মযদ যন কল্পযল্পছন ১০৫ ৭০.০ 

 

উিযদাতাগণ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মফরম্ব মযাল্পয ভতাভত প্রদান কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভতাভত ল্পরা - প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয ঠিক মযচারনায ব্যফিা কযল্পত ল্পফ, িান মনফ যাচল্পন িানীয়বাল্পফ এফং প্রামনকবাল্পফ ফাইল্পক 

এমগল্পয় আল্পত ল্পফ এফং ঠিক মদ্ধান্ত মনল্পত ল্পফ, ঠিকাদাল্পযয কাল্পজয ঠিক ভান মনমিত কযল্পত ল্পফ  

ঠিক ভল্পয় কাজ কযল্পত ল্পফ, মফমল্ডং এয েইং, মডজাইন, মর-আউট এয কাজ মনমদ যষ্ট ভল্পয়য ভল্পধ্য কযল্পত 

ল্পফ, ফযাল্পেয ঘাটমত থাকা মাল্পফ না, কাল্পজয তদাযমক ফাড়াল্পত ল্পফ, ভূমভ অমধগ্রণ ঠিক ভল্পয় কযল্পত ল্পফ, 

ঠিক ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রকে প্রণয়ন, অনুল্পভাদন  ফাস্তফায়ন কযণ, ফযােকৃত টাকা কাজ শুরুয পূল্পফই ঠিক 
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ভল্পয় প্রদান কযল্পত ল্পফ, মডম, এমডম এফং মজরা ম যাল্পয় কর কভ যকতযায নজযদাময ফাড়াল্পত ল্পফ, ইইমডয 

মরাকফর বৃমদ্ধ কযল্পত ল্পফ, প্রমক্ষণ এয ব্যফিা কযল্পত ল্পফ এফং মনভ যাণ কাজ মদময ল্পর জমযভানায মফধান 

কযা মমল্পত াল্পয। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মফরম্ব মযাল্পয উিযদাতাদদয ভতাভত াযরণ  ৫.১1 এ উস্থান কযা 

দরা। 

 

াযরণ ৫.১1: প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মফরম্ব মযাল্পয উিযদাতাদদয ভতাভত 

 

 প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মফরম্ব মযাল্পয উিযদাতাদদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

১ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ঠিক মযচারনায ব্যফিা কযল্পত ল্পফ 6 4.1 

২ িান মনফ যাচল্পন িানীয়বাল্পফ এফং প্রামনকবাল্পফ ফাইল্পক এমগল্পয় 

আল্পত ল্পফ এফং ঠিক মদ্ধান্ত মনল্পত ল্পফ 

16 10.8 

৩ ঠিকাদাল্পযয কাল্পজয ঠিক ভান মনমিত কযল্পত ল্পফ  ঠিক 

ভল্পয় কাজ কযল্পত ল্পফ 

6 4.1 

৪ মফমল্ডং এয েইং, মডজাইন, মর-আউট এয কাজ মনমদ যষ্ট ভল্পয়য 

ভল্পধ্য কযল্পত ল্পফ 

9 6.1 

৫ ফযাল্পেয ঘাটমত থাকা মাল্পফ না 11 7.4 

৬ কাল্পজয তদাযমক ফাড়াল্পত ল্পফ 8 5.4 

৭ ভূমভ অমধগ্রণ ঠিক ভল্পয় কযল্পত ল্পফ 19 12.8 

৮ ঠিক ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রকে প্রণয়ন, অনুল্পভাদন  ফাস্তফায়ন কযণ 7 4.7 

৯ ফযােকৃত টাকা কাজ শুরুয পূল্পফই ঠিক ভল্পয় প্রদান কযল্পত ল্পফ 16 10.8 

১০ মডম, এমডম এফং মজরা ম যাল্পয় কর কভ যকতযা নজযদাময 

ফাড়াল্পত ল্পফ 

4 2.7 

১১ ইইমডয মরাকফর বৃমদ্ধ কযল্পত ল্পফ 11 7.4 

১২ প্রমক্ষণ এয ব্যফিা কযল্পত ল্পফ 1 ০.৭ 

১৩ মনভ যাণ কাজ মদময ল্পর জমযভানায মফধান কযল্পত ল্পফ 1 ০.৭ 

 

বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ উিযদাতাদদয ভতাভত দরা - মক্ষায ভান ফাড়ল্পফ এফং মক্ষায অফকাঠাল্পভাগত 

ভান ফাড়ল্পফ, মযল্পফল্পয উন্নমত ল্পফ, মরাকফর ফাড়াল্পত ল্পফ, কাল্পজয জফাফমদমতা বৃমদ্ধ াল্পফ, ফায মায়গায 

ঘাটমত থাকল্পফ না, ঠিক ভল্পয় টাকা ছাড় মনল্পত ল্পফ, উল্পজরা মরল্পবর এ অমপ মনভ যাণ কযল্পত ল্পফ, 

প্রল্পতযক মজরায় প্রামনক বফন মনভ যাণ কযল্পত ল্পফ, দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য প্রমক্ষণ দযকায, মনজস্ব বফল্পন মনজস্ব 

ল্যাফ প্রল্পয়াজন, জমভ িল্পয়য উমৄক্ত মূল্য প্রদাল্পন মডমমল্পত ব্যফিা যাখা  কভ যংিাল্পনয সৃমষ্ট ল্পফ। 

বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ  উিযদাতাদদয ভতাভত াযরণ ৫.১2 এ উস্থান কযা দরা। 
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াযরণ ৫.১2: বমফষ্যল্পত এরু প্রকে গ্রল্পণ উিযদাতাদদয ভতাভত 

 

 উিযদাতাদদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

১ মক্ষায ভান ফাড়ল্পফ এফং মক্ষায অফকাঠাল্পভাগত ভান ফাড়ল্পফ 50 33.8 

২ মযল্পফল্পয উন্নমত ল্পফ 8 5.4 

৩ মরাকফর ফাড়াল্পত ল্পফ 19 12.8 

৪ কাল্পজয জফাফমদমতা বৃমদ্ধ াল্পফ 15 10.1 

৫ অমপল্পয জায়গায ঘাটমত থাকল্পফ না 11 7.4 

৬ ঠিক ভল্পয় অথ য ছাড় মদমত ল্পফ 2 1.4 

৭ উল্পজরা মরল্পবর এ অমপ মনভ যাণ কযল্পত ল্পফ  32 21.6 

8 প্রল্পতযক মজরায় প্রামনক বফন মনভ যাণ কযল্পত ল্পফ 34 23.0 

9 দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য প্রমক্ষণ দযকায 5 3.4 

10 জমভ িল্পয়য উমৄক্ত মূল্য প্রদাল্পন মডমমল্পত ব্যফিা যাখা 3 2.1 

1১ কভ যংিাল্পনয সৃমষ্ট ল্পফ  1 0.7 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

প্রকদল্পয উদেশ্য কতটুকু অরজযত দয়দছ তা মািাই কযায রদক্ষয মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয ঠিকাদাযল্পদয 

ভধ্য মথল্পক ৫০ জন ঠিকাদায প্রমতমনমধয াক্ষাতকায গ্রণ কযা য়। উিযদাতাদদয ভদধ্য যদয়দছন ঠিকাদায, 

ম্যাল্পনজায  াইট ইমিমনয়ায। উিযদাতাল্পদয দমফ াযরণ ৫.১3 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.১3: ঠিকাদায প্রমতমনমধ উিযদাতাদদয দমফ 

 

 উিযদাতাদদয দমফ ংখ্যা তাং 

১ ঠিকাদায 19 38.0 

২ ম্যাল্পনজায 16 32.0 

৩ াইট ইমিমনয়ায 15 30.0 

 মভাট 50 100.0 

 

প্রকল্পেয কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতায ভতাভত ল্পরা - ৮৮% ল্পন্তালজনক, ৬% কাজ চরভান  

৬% কাজ আযম্ভ য়মন। প্রকল্পেয কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতায ভতাভত াযরণ ৫.১4 এ উস্থান 

কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.১4: প্রকল্পেয কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাদদয ভতাভত 

 

 প্রকল্পেয কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতায ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 ল্পন্তালজনক 44 88.0 

2 চরভান 3 6.0 

3 কাজ আযম্ভ য়মন 3 6.0 

 মভাট 50 100.0 
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মচত্র ৫.5: প্রকল্পেয কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতায ভতাভত 

 

 

মনভ যাণ াভগ্রী যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ জামনল্পয়ল্পছন ৮৮% উিযদাতা  ফামক ১২% জামনল্পয়ল্পছন 

কাজ চরভান ফা কাজ আযম্ভ য়মন। মম ফ াইল্পট মনভ যাণ াভগ্রী যীক্ষাগাল্পয যীক্ষা কযা ল্পয়ল্পছ তায ৭৮% 

মক্ষল্পত্র প্রাপ্ত মযল্পাট য তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয মদখাল্পনা ল্পয়ল্পছ। ফামক ২২% মক্ষল্পত্র প্রাপ্ত মযল্পাট য তথ্য 

ংগ্রকাযীল্পদয মদখাল্পনা য় নাই। না মদখাল্পনায কাযণ ল্পরা - ১২% মনভ যাণ াভগ্রীয মটস্ট মযল্পাট য যাময 

প্রল্পকৌরীয াল্পত জভা য়, ১০% মযল্পাল্পট যয কম উিযদাতাল্পক মদয়া য় নাই। যীক্ষাগাল্পয প্রাপ্ত মযল্পাট য তথ্য 

ংগ্রকাযীল্পদয না মদখাল্পনায কাযণমূ াযরণ ৫.১5 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.১5: যীক্ষাগাল্পয প্রাপ্ত মযল্পাট য তথ্য ংগ্রকাযীল্পদয না মদখাল্পনায কাযণমূ 

 

 কাযণমূ ংখ্যা তাং 

1 মনভ যাণ াভগ্রীয মটস্ট মযল্পাট য  যাময প্রল্পকৌরীয াল্পত জভা য় 12 55.0 

2 মযল্পাল্পট যয কম উিযদাতাল্পক মদয়া য়মন 10 45.0 

 

ঢারাই/গুরুত্বপূণ য কাল্পজয ভয় ইইমডয প্রল্পকৌরীবৃদ উমিত মছল্পরন ফল্পর ৮৮% উিযদাতা জামনল্পয়ল্পছন, ৬% 

কাজ চরভান  ৬% কাজ আযম্ভ য়মন। প্রকল্পেয কাল্পজয অগ্রগমতয মযল্পাট য মথাভল্পয় ম কযা ল্পয়ল্পছ 

জামনল্পয়ল্পছন ৮০% উিযদাতা, ৬% মথাভল্পয় ম কযা য় নাই  উিযদাল্পন মফযত মছল্পরন ১৪%। প্রকল্পেয 

কাল্পজয অগ্রগমতয মযল্পাট য ম কযায মচত্র াযরণ ৫.১6 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.১6: প্রকল্পেয কাল্পজয অগ্রগমতয মযল্পাট য ম কযায মচত্র 

 

 প্রকল্পেয কাল্পজয অগ্রগমতয মযল্পাট য ম ংখ্যা তাং 

1 মথাভল্পয় ম কযা ল্পয়ল্পছ 40 80.0 

2 মথাভল্পয় ম কযা য় নাই 3 6.0 

3 মকান উিয নাই 7 14.0 

 মভাট 50 100.0 

 

উিযদাতাগণ কাম যাল্পদ প্রামপ্তয মফমবন্ন তামযখ উল্পেখ কল্পযল্পছন। কাম যাল্পদ প্রামপ্ত 12 নল্পবম্বয 2০১৫ মথল্পক শুরূ 

ল্পয় 28 জানুয়াময ২০১৯ উল্পেখ কযা ল্পয়ল্পছ। কাম যাল্পদ প্রামপ্তয ১৫ মদল্পনয ভল্পধ্য 62% ঠিকাদায মনভ যাণ 

কাল্পজয েইং মডজাইন মল্পয়ল্পছন। কাল্পজয েইং মডজাইন ায়া ভল্পয়য মবন্নতা যল্পয়ল্পছ। ঠিকাদাযল্পদয মনভ যাণ 

কাল্পজয েইং মডজাইন ায়ায ভয় াযরণ ৫.১7 এ উস্থান কযা দরা। 

88%

6%

6%

দন্তালজনক

িরভান

কাজ আযি য়রন
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াযরণ ৫.১7: কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয য মনভ যাণ কাল্পজয েইং মডজাইন ায়ায ভয় 

 

মনভ যাণ কাল্পজয েইং মডজাইন ায়ায ভয়  ংখ্যা তাং 

1৫ মদন 23 62.0 

90 মদন 8 22.0 

৯০ মদল্পনয অমধক 6 16.0 

মভাট ৩৭ 100.0 

 

 

 

মচত্র ৫.6: কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয য মনভ যাণ কাল্পজয েইং মডজাইন ায়ায ভয় 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

প্রকদল্পয মনমফড় মযফীক্ষল্পণ ৭ জন মজরা প্রাক  ১7 জন অমতমযক্ত মজরা প্রাক মভাট ২৪ জল্পনয 

াক্ষাতকায গ্রণ কযা য়। উিযদাতায দমফ াযরণ ৫.18 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.18: উিযদাতাল্পদয দমফ 

  

 উিযদাতাল্পদয দমফ ংখ্যা তাং 

1 মজরা প্রাক 7 29.2 

2 অমতমযক্ত মজরা প্রাক 17 70.8 

 মভাট 24 100.0 

 

দয দপ্তয  মজরা কাম যারয় িাল্পনয ভাধ্যল্পভ মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারীকযণ এয পল্পর মক্ষায  

ভান ফাড়ল্পফ, মবৌত সুল্পমাগ সুমফধা বৃমদ্ধ াল্পফ  প্রমক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ দক্ষতা বৃমদ্ধ াল্পফ। উিযদাতাল্পদয  ভতাভত 

াযরণ ৫.19 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.19: উিযদাতাল্পদয ভল্পত প্রকল্পেয প্রবাফ 

 

 উিযদাতাল্পদয ভল্পত প্রকল্পেয প্রবাফ  ংখ্যা তাং 

1 মক্ষায ভান ফাড়ল্পফ 19 79.2 

2 মবৌত সুল্পমাগ সুমফধা বৃমদ্ধ াল্পফ 16 66.7 

3 প্রমক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ দক্ষতা বৃমদ্ধ াল্পফ 2 8.3 

 

 

 

 

 

62%

22%

16%
1৫ রদন

90 রদন

৯০ রদদনয অরধক
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51%43%

6%

রক্ষায ভান ফাড়দফ সবৌত সুদমাগ সুরফধা বৃরদ্ধ াদফ প্ররক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষতা বৃরদ্ধ াদফ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৫.7: উিযদাতাল্পদয ভল্পত প্রকল্পেয প্রবাফ 

 

মজরা প্রাক ফা তাঁয প্রমতমনমধ ১২% প্রকে কাজ মযফীক্ষল্পণয াল্পথ ম্পৃক্ত মছল্পরন ফা আল্পছন। মজরা 

প্রাক ফা তাঁয প্রমতমনমধগণ উন্নয়ন ভন্বয় বায আল্পরাচনা  মনয়মভত ম যল্পফক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ প্রকে কাল্পজয 

াল্পথ ম্পৃক্ত মছল্পরন। উিযদাতাল্পদয ২৫% জামনল্পয়ল্পছন কাল্পজয গুণগত ভান মন্তালজনক  ৭৫% উিযদাতা 

কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয জাল্পনন না। কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.২0 এ 

উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.২0: কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 ল্পন্তালজনক 6 25.0 

2 জাল্পনন না 18 75.0 

 

বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ মজরা প্রাক এফং তাঁয প্রমতমনমধসদয ভতাভত দরা –  ংমিষ্ট কভ যকতযাল্পদয 

কাল্পজয সুষ্ঠ ুমযল্পফ মপল্পয আল্পফ, অমপ ব্যফিানায়  ভাঠ ম যাল্পয় কাল্পজয পরতা আল্পফ, মক্ষায ভান 

বৃমদ্ধ াল্পফ, মরাকফর ফাড়ল্পফ, প্রকল্পেয কাল্পজয ধাযাফামকতা ফজায় যাখল্পফ, ফতযভান যকাল্পযয এটা একটা 

বার উল্পদ্যাগ, অফকাঠাল্পভায ভান মনমিত কযল্পত ল্পফ, প্রমত মজরায়  উল্পজরায় পৃথক যীক্ষা বফন 

প্রল্পয়াজন, কভ যারায ব্যফিা, ভমনটমযং এয ব্যফিা  মবৌত অফকাঠাল্পভায উন্নয়ন। বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রণ 

কযায মফলল্পয় উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.২1 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.২1: বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রণ কযায মফলল্পয় উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 উিযদাতাল্পদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 ংমিষ্ট কভ যকতযাল্পদয কাল্পজয সুষ্ঠ ুমযল্পফ মপল্পয আল্পফ 3 12.5 

2 অমপ ব্যফিানায়  ভাঠ ম যাল্পয় কাল্পজয পরতা আল্পফ 2 8.3 

3 মক্ষায ভান বৃমদ্ধ াল্পফ 5 20.8 

4 মরাকফর ফাড়ল্পফ 1 4.2 

5 প্রকল্পেয কাল্পজয ধাযাফামকতা ফজায় যাখল্পত ল্পফ 3 12.5 

6 ফতযভান যকাল্পযয এটা একটা বার উল্পদ্যাগ 1 4.2 

7 অফকাঠাল্পভায ভান মনমিত কযল্পত ল্পফ 3 12.5 

8 প্রমত মজরায়  উল্পজরায় পৃথক যীক্ষা বফন প্রল্পয়াজন ৪ 16.7 

9 কভ যারায ব্যফিা 1 4.2 

10 ভমনটমযং এয ব্যফিা 1 4.2 

1১ মবৌত অফকাঠাল্পভায উন্নয়ন 1 4.2 
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“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

প্রকদল্পয মনমফড় মযফীক্ষল্পণ মক্ষা অমধদপ্তল্পযয ৪৪ জন কভ যকতযায াক্ষাতকায গ্রণ কযা য়। উিযদাতাল্পদয 

ভল্পধ্য মছল্পরন মজরা মক্ষা কভ যকতযা, উল্পজরা মক্ষা কভ যকতযা, উ-মযচারক, কাযী মজরা মক্ষা কভ যকতযা, 

মযদ যক  কাযী মযদ যক। উিযদাতাল্পদয দমফ াযরণ ৫.২2 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.২2: উিযদাতাল্পদয দমফ 

 

  উিযদাতাল্পদয দমফ ংখ্যা তাং 

১ মজরা মক্ষা কভ যকতযা 16 36.4 

২ উল্পজরা মক্ষা কভ যকতযা 15 34.1 

৩ উ-মযচারক 8 18.2 

৪ কাযী মজরা মক্ষা কভ যকতযা 2 4.5 

৫ মযদ যক 2 4.5 

6 কাযী মযদ যক 1 2.3 

 মভাট 44 100.0 

 

এই প্রকল্পেয াল্পথ জমড়ত মছল্পরন ১৬% উিযদাতা। জমড়তল্পদয ভল্পধ্য ৫৭% ভাঠ ম যাল্পয় তত্ত্বাফধান, ৮৬% 

অমপ ব্যফিানা  ২৯% অন্যান্য ভূমভকা ারন কল্পযন। উিযদাতাল্পদয ১৮% জামনল্পয়ল্পছন ঠিক জায়গা 

মনধ যাযণ কযা ল্পয়ল্পছ, কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয ২৫% জামনল্পয়ল্পছন ল্পন্তালজনক এফং ২% জামনল্পয়ল্পছন 

ল্পন্তালজনক ভাল্পনয মনল্পচ। কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.২3 এ উস্থান 

কযা দরা। 

াযরণ ৫.২3: কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

১ ল্পন্তালজনক 11 25.0 

২ ল্পন্তালজনক ভাল্পনয মনল্পচ 1 2.3 

 মভাট ১২ ২৭.৩ 

 

অনুল্পভামদত ভয়সূমচ অনুমায়ী প্রকল্পেয কাজ চরল্পছ জামনল্পয়ল্পছন ২৩% উিযদাতা এফং চরল্পছ না ৪% 

উিযদাতায ভল্পত। উিযদাতাল্পদয ভল্পত মফরল্পম্বয কাযণ মল্পল্পফ ঠিকাদাল্পযয গামপরমত  মমডএ অনুল্পভাদন 

মদয়মন উল্পেখ কল্পযল্পছন। 

 

উিযদাতাল্পদয ভতাভত অনুাল্পয প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাঁধামূ ল্পরা – মফরমম্ব মডমম/আযমডমম অনুল্পভাদন, 

আমথ যক ংকট, প্রকল্পেয ংল্পাধন, মনচু জায়গা, মযল্পফ ছাড়ত্র মফরম্ব। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মফরম্ব মযাল্পয 

উিযদাতাল্পদয ভতাভত - ভয়ভত অথ য ছাড় কযল্পণয ব্যফিা গ্রণ, প্রকে ফাস্তফায়ল্পন আমথ যক ংকট না থাকা 

বার, ভমনটমযং বৃমদ্ধ কযা মমল্পত াল্পয। 

 

বমফষ্যমত এরূ প্রকে গ্রল্পণ মক্ষা ব্যফিাল্পক মটকই কযল্পফ, জফাফমদমতা মনমিতকযণ, মরাকফর ফাড়াল্পনা, 

ফাই এক ংল্পগ কাজ কযল্পফ, অমপ ব্যফিানা বার ল্পফ, মক্ষায বার মযল্পফ মপল্পয আল্পফ, মক্ষায ভান 

ফাড়ল্পফ, উল্পজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয অমপ থাকা একান্ত প্রল্পয়াজন, স্বতন্ত্র মায়গা ফযাে পূফ যক 

এরু প্রকে গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয  ভমনটমযং মজাযদায কযা। বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ কযায মফলল্পয় 

উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.২4 এ উস্থান কযা দরা। 
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াযরণ ৫.২4: বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ কযায মফলল্পয় উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ কযায মফলল্পয় উিযদাতাল্পদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

১ মক্ষা ব্যফিাল্পক মটকই কযল্পফ 5 11.4 

২ জফাফমদমতা মনমিতকযণ 3 6.8 

৩ মরাকফর ফাড়াল্পনা 1 2.3 

৪ ফাই এক ংল্পগ কাজ কযল্পফ 3 6.8 

৫ অমপ ব্যফিানা বার ল্পফ 2 4.5 

৬ মক্ষায বার মযল্পফ মপল্পয আল্পফ 2 4.5 

৭ উল্পজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয অমপ থাকা একান্ত প্রল্পয়াজন 5 11.4 

8 স্বতন্ত্র মায়গা ফযাে পূফ যক এরু প্রকে গ্রণ কযা মমল্পত াল্পয 1 2.3 

9 ভমনটমযং মজাযদায কযা 2 4.5 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

প্রকদল্পয উদেশ্য কতটুকু অরজযত দয়দছ তা মািাই কযায রদক্ষয রনকটফতী রক্ষা প্ররতষ্ঠান সথদক উিযদাতা 

মনফ যাচন কল্পয মভাট ৫৩ জন উিযদাতায ভতাভত গ্রণ কযা য়। উিযদাতাগণ ল্পরন – অধ্যক্ষ (৭৭%), 

সুাাল্পযনল্পটন্টল্পডন্ট (৭%), কাযী সুাাল্পযনল্পটন্টল্পডন্ট (৬%), অধ্যাক (৪%), প্রধান মক্ষক (৪%), কাযী 

অধ্যাক (২%)। মফময বাগ  উিযদাতাল্পদয মক্ষকতায অমবজ্ঞতা ২১ মথল্পক ৩০ ফছয। ৫৩%  উিযদাতা 

প্রকল্পেয মফলল্পয় উিযদাতায অফমত আল্পছন।  মবৌত অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণয জন্য িান মনফ যাচন ঠিক ল্পয়ল্পছ 

ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন ৬৬% উিযদাতা। মবৌত অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণয জন্য িান মনফ যাচন ঠিক না য়ায ল্পক্ষ  

উিযদাতাল্পদয অমবভত ল্পরা – মখরায ভাঠ মছাট ল্পয় মগল্পছ, আরাদা মায়গা িয় কল্পয মফমল্ডং কযা মমত, 

ছাত্রল্পদয/ছাত্রীল্পদয ভাঠ মবমিক অনুষ্ঠাল্পনয ব্যাঘাত ঘল্পটল্পছ। 

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর মম ধযল্পনয মযফতযন মফ এ মফলল্পয় উিযদাতাগণ ভত প্রকা কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভল্পত 

মযল্পফল্পয উন্নয়ন মফ, ংমিষ্ট কভ যকতযাল্পদয কাল্পজয গমত ফাড়ল্পফ  কভ যকতযাগণ আল্পগয মচল্পয় মফম কাল্পজ 

ভল্পনাল্পমাগী ল্পফন। উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.২5 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.২5: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর প্রকে এরাকায় মযফতযল্পনয ধযন 

 

 প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর প্রকে এরাকায় মযফতযল্পনয ধযন ংখ্যা তাং 

১ মযল্পফল্পয উন্নয়ন ল্পফ 8 15.1 

২ ংমিষ্ট কভ যকতযাল্পদয কাল্পজয গমত ফাড়ল্পফ 15 28.3 

৩ কভ যকতযাগণ আল্পগয মচল্পয় মফম কাল্পজ ভল্পনাল্পমাগী ল্পফন 14 26.4 

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ল্পয অল্পনক সুমফধা ল্পয়ল্পছ ফল্পর উিযদাতাগণ ভত প্রকা কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভল্পত প্রকে 

ফাস্তফায়ল্পনয ল্পয সুমফধাগুমর ল্পরা - কাল্পজয গমত ফাড়ল্পফ, প্রামনক কাম যিভ মথাযীমত ম্পন্ন ল্পে, 

ভমনটমযং ব্যফিা সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পন্ন  ল্পে, কাল্পজয মযল্পফ অল্পনক সুদয ল্পয়ল্পছ, মক্ষা প্রাল্পয অফদান যাখল্পফ, 

মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয মবৌত অফকাঠাল্পভা উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীল্পদয উমিমত বৃমদ্ধ, মযল্পফল্পয উন্নমত ল্পয়ল্পছ, মক্ষা 

প্রল্পকৌর অরধদপ্তদযয কাজ আয বার ল্পফ, মমাগাল্পমাল্পগয উন্নমত, জটিরতা কল্পভল্পছ, িানীয়বাল্পফ ক্ষভতায়ন 

বৃমদ্ধ াল্পফ। উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.২6 এ উস্থান কযা দরা। 
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াযরণ ৫.২6: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর সুমফধামূ 

 

 প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর সুমফধামূ ংখ্যা তাং 

১ কাল্পজয গমত ফাড়ল্পফ 19 35.9 

২ প্রামনক কাম যিভ মথাযীমত ম্পন্ন ল্পফ 9 17.0 

৩ ভমনটমযং ব্যফিা সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পন্ন ল্পফ 4 7.5 

৪ কাল্পজয মযল্পফ অল্পনক সুদয ল্পফ 9 17.0 

৫ মক্ষা প্রাল্পয অফদান যাখল্পফ 5 9.4 

6 মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয মবৌত অফকাঠাল্পভা উন্নয়ন ল্পফ 4 7.5 

7 মযল্পফল্পয উন্নমত ল্পফ 9 17.0 

8 মক্ষা প্রল্পকৌর অরধদপ্তদযয কাজ আয বার ল্পফ 3 5.7 

9 মমাগাল্পমাল্পগয উন্নমত ল্পফ 6 11.3 

10 জটিরতা কভল্পফ 3 5.7 

1১ িানীয়বাল্পফ ক্ষভতায়ন বৃমদ্ধ াল্পফ 2 3.8 

 

উিযদাতাগণ প্রকল্পেয পর মদকগুল্পরা ম্পল্পকয ভত প্রকা কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভল্পত প্রকল্পেয পর মদকগুল্পরা 

ল্পরা িানাটি দৃমষ্টনদন ল্পয়ল্পছ, মফবাল্পগয মনজস্ব বফন ল্পয়ল্পছ, ভমনটমযং সুমফধা ল্পে, প্রামনক কাম যিভ 

সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পন্ন ল্পে, মক্ষা ব্যফিায উন্নয়ন ল্পয়ল্পছ, মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয মবৌত অফকাঠাল্পভা বৃমদ্ধ মল্পয়ল্পছ, 

মনযািা মনমিত ল্পয়ল্পছ, মযল্পফল্পয উন্নয়ন ময়ল্পছ, কভ য চঞ্চরতা বৃমদ্ধ মল্পয়ল্পছ, দ্রুত ভাধান খ ুঁমজ ায়া 

মায়, প্রমতষ্ঠান  অমপগুল্পরায মমাগাল্পমাগ সুমফধা ল্পয়ল্পছ, প্রামনক জটিরতা কভল্পফ, মডমজটার ফাংরাল্পদ 

গঠল্পনয স্বপ্নপূযণ, িান ংকুরাল্পনয ভাধান ল্পফ  প্রল্পকৌর অমধদপ্তয ল্পজ ায়া মাল্পফ। উিযদাতাল্পদয 

ভতাভত াযরণ ৫.২7 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.২7: প্রকল্পেয পর মদকগুল্পরা ম্পল্পকয উিযদাতায ভতাভত 

 

 প্রকল্পেয পর মদক ংখ্যা তাং 

১ িানাটি দৃমষ্টনদন ল্পয়ল্পছ 2 3.8 

২ মফবাল্পগয মনজস্ব বফন ল্পয়ল্পছ 5 9.4 

৩ ভমনটমযং সুমফধা ল্পে 5 9.4 

৪ প্রামনক কাম যিভ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পন্ন ল্পে 12 22.6 

৫ মক্ষা ব্যফিায উন্নয়ন ল্পফ 10 18.9 

6 মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয মবৌত অফকাঠাল্পভা বৃমদ্ধ াল্পফ 10 18.9 

7 মনযািা মনমিত ল্পয়ল্পছ 1 1.9 

8 মযল্পফল্পয উন্নয়ন ল্পফ 9 17.0 

9 কভ য চঞ্চরতা বৃমদ্ধ মল্পয়ল্পছ 6 11.3 

10 দ্রুত ভাধান খ ুঁমজ ায়া মাল্পফ 7 13.2 

1১ প্রমতষ্ঠান  অমপগুল্পরায মমাগাল্পমাগ সুমফধা বৃমদ্ধ াল্পফ 1 1.9 

1২ প্রামনক জটিরতা কভল্পফ 1 1.9 

1৩ মডমজটার ফাংরাল্পদ গঠল্পনয স্বপ্নপূযণ ল্পফ 1 1.9 

1৪ িান ংকুরাল্পনয ভাধান ল্পফ 2 3.8 

1৫ প্রল্পকৌর অমধদপ্তয ল্পজ ায়া মাল্পফ 1 1.9 
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উিযদাতাগণ প্রকল্পেয দ্যফ যর মদকগুল্পরা ম্পল্পকয ভত প্রকা কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভল্পত প্রকল্পেয দ্যফ যর মদকগুল্পরা 

ল্পরা জনফর ংকট, ভয় মক্ষণ, ফাল্পজট স্বেতা, আফাফল্পত্রয অবাফ, ভূমভ অমধগ্রণ মফরম্ব ঘল্পটল্পছ, 

ভন্ত্রণারল্পয়য াল্পথ মমাগাল্পমাগ জ য় না, জায়গা কভ, ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাল্পনয কভ যকতযা কভ যচাযীল্পদয তনমতক 

মূল্যল্পফাধ মৃদ্ধ কযা প্রল্পয়াজন, ভমনটমযং এয অবাফ, ঠিকাদায  ংমিষ্ট কল্পরয জফাফমদমতা 

মনমিতকযণ, মটোয িানীয় মবমিক কযল্পত ল্পফ, ংমিষ্টল্পদয মনল্পয় কমভটি গঠন কযা প্রল্পয়াজন। উিযদাতাল্পদয 

ভতাভত াযরণ ৫.28 এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযরণ ৫.28: প্রকল্পেয দ্যফ যর মদকগুল্পরা ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 প্রকল্পেয দ্যফ যর মদক  ংখ্যা তাং 

১ জনফর ংকট 4 7.5 

২ ভয় মক্ষণ 4 7.5 

৩ ফাল্পজট স্বেতা 1 1.9 

৪ আফাফল্পত্রয অবাফ 1 1.9 

৫ ভূমভ অমধগ্রণ মফরম্ব ঘল্পটল্পছ 3 5.7 

৬ ভন্ত্রণারল্পয়য াল্পথ মমাগাল্পমাগ জ য় না 1 1.9 

৭ অমপল্পয িান ংকুরান ভস্যা 1 1.9 

৮ ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাল্পনয কভ যকতযা কভ যচাযীল্পদয তনমতক মূল্যল্পফাধ মৃদ্ধ 

কযা প্রল্পয়াজন 

2 3.8 

৯ ভমনটমযং এয অবাফ 3 5.7 

1০ ঠিকাদায  ংমিষ্ট কল্পরয জফাফমদমতা মনমিতকযণ 1 1.9 

1১ মটোয িানীয় মবমিক কযল্পত ল্পফ 3 5.7 

1২ ংমিষ্টল্পদয মনল্পয় তদাযমক কমভটি গঠন কযা প্রল্পয়াজন 3 5.7 

 

মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারীকযণ মফলল্পয় উিযদাতায ভতাভত ল্পরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয 

মক্তারী কযা বার, জনফর/বৃমদ্ধ কযল্পত ল্পফ, মফমবন্ন মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণ প্রাপ্যতায 

অগ্রামধকায মদয়া, মনমভ যত বফনমূ মনয়মভত ংস্কায কযা, প্রল্পতযক মজরা/উল্পজরায় অমপ িান কযল্পত 

ল্পফ, ভমনটমযং এয ব্যফিা কযল্পত ল্পফ, মক্ষায ভান উন্নত ল্পফ, ফযাে বৃমদ্ধ কযল্পত ল্পফ, দ্রুত কাজ ম্পন্ন 

কযা, মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারী কযল্পত ল্পফ, কভ যংিাল্পনয সুল্পমাগ ল্পফ, মনভ যাণ কাল্পজয িান 

মনধ যাযণ ঠিকবাল্পফ কযা, উক্ত প্রকল্পে িানীয় মক্ষা কভ যকতযাল্পদয ম্পৃক্ত কযা দযকায, প্রমক্ষল্পণয ব্যফিা 

ল্পর বার য়, মক্ষায মবৌত কাঠাল্পভা উন্নয়ল্পন অতযন্ত কাম যকয, ফাইল্পক মনল্পয় কমভটি গঠন কযল্পত ল্পফ, সুলভ 

উন্নয়ন ল্পফ। উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.29 এ উস্থান কযা দরা। 
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াযরণ ৫.29: মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারীকযণ মফলল্পয় উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারীকযণ মফলল্পয় উিযদাতায 

ভতাভত 

ংখ্যা তাং 

1 মক্তারী কযা বার 3 5.7 

2 জনফর/বৃমদ্ধ কযল্পত ল্পফ 11 20.8 

3 মফমবন্ন মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণ প্রাপ্যতায 

অগ্রামধকায মদয়া 

4 7.5 

4 মনমভ যত বফনমূ মনয়মভত ংস্কায কযল্পত ল্পফ 1 1.9 

5 প্রল্পতযক মজরা/উল্পজরায় অমপ িান কযল্পত ল্পফ 8 15.1 

6 ভমনটমযং এয ব্যফিা কযল্পত ল্পফ 13 24.5 

7 মক্ষায ভান উন্নত ল্পফ 9 17.0 

8 ফযাে বৃমদ্ধ কযা প্রল্পয়াজন 3 5.7 

9 দ্রুত কাজ ম্পূণ য কযা প্রল্পয়াজন 3 5.7 

10 মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারী কযল্পত ল্পফ 5 9.4 

11 কভ যংিাল্পনয সুল্পমাগ ল্পফ 1 1.9 

12 মনভ যাণ কাল্পজয িান মনধ যাযণ ঠিকবাল্পফ কযা প্রল্পয়াজন 1 1.9 

13 প্রকল্পে িানীয় মক্ষা কভ যকতযাল্পদয ম্পৃক্ত কযা দযকায 2 3.8 

14 প্রমক্ষল্পণয ব্যফিা ল্পর বার য় 9 17.0 

15 মক্ষায মবৌত কাঠাল্পভা উন্নয়ল্পন অতযন্ত কাম যকয 1 1.9 

16 ংমিষ্টল্পদযল্পক মনল্পয় কমভটি গঠন কযল্পত ল্পফ 2 3.8 

17 সুলভ উন্নয়ন প্রল্পয়াজন 2 3.8 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন এ উদেশ্য কতটুকু অরজযত দয়দছ তা মািাই কযায রদক্ষয মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান 

কাম যারল্পয়য ৪ জন কভ যকতযায াক্ষাতকায গ্রণ কযা য়। কভ যকতযাল্পদয ভল্পধ্য যল্পয়ল্পছন প্রধান প্রল্পকৌরী, প্রকে 

মযচারক, তত্ত্বাফধায়ক প্রল্পকৌরী  মনফ যাী প্রল্পকৌরী। উিযদাতাল্পদয ভতাভত মনম্নরূ: 

 

প্রকে ফাস্তফায়ল্পন উিযদাতামদয ভূমভকা মছর ব্যফিানা, কাল্পজয দযত্র ংমিষ্ট কর প্রমিয়া মমএ-2006 

এফং মমআয 2008 অনুমায়ী ম্পন্ন ল্পয়ল্পছ ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন। 

 

কাম যাল্পদল্প উল্পেমখত মনধ যামযত ভল্পয় ৭৫% কাজ ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ এফং ২৫% কাজ মনধ যামযত ভল্পয় ভাপ্ত য় 

নাই। উিযদাতামদয ভত অনুাল্পয মফরমম্বয কাযণ ভূমভয অপ্রতুরতা (৫০%)  মনচু জমভ (৫০%)। ১০০%  

উিযদাতাই জামনল্পয়ল্পছন কাল্পজয গুণগত ভান ল্পন্তালজনক।  

 

প্রকল্পেয অধীল্পন প্রমক্ষণ কাম যিভ শুরু ল্পয়ল্পছ জামনল্পয়ল্পছন ১০০% উিযদাতা। এ ম যন্ত প্রকল্পেয অধীল্পন 

প্রমক্ষণ গ্রণকাযীমদয ংখ্যা ৩২ জন। উিযদাতামদয ৫০% জামনল্পয়ল্পছন অনুল্পভামদত ভয়সূমচ অনুমায়ী 

প্রকল্পেয কাজ চরল্পছ না। মফরমম্বয কাযণ প্রল্পয়াজনীয় জমভ মল্পত মফরম্ব, জমভয মূল্য বৃমদ্ধ  জমভ অমধগ্রল্পণ 

ংমিষ্ট ভন্ত্রণারল্পয়য অনুল্পভাদন মল্পত মফরম্ব। 

 

উিযদাতামদয ভমত প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয ফাঁধামূ ল্পরা-মফরল্পম্ব মডমম/আযমডমম অনুল্পভাদন, প্রকল্পেয 

ংল্পাধন, মজরা ম যাল্পয় অমপ িাল্পনয জন্য ফ মজরায় জমভ ায়া দ্যরূ/মফরম্ব ল্পে, ভূমভ অনুল্পভাদনকাযী 
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প্রমতষ্ঠাল্পনয অনুল্পভাদল্পন ধীযগমত, অল্পক্ষাকৃত মনচু জমভল্পত াইট। উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.৩0 এ 

উস্থান কযা দরা। 
 

াযরণ ৫.৩0: উিযদাতামদয ভমত প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাঁধামূ 

 

 প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাঁধামূ ংখ্যা তাং 

1 মফরল্পম্ব মডমম/আযমডমম অনুল্পভাদন 4 33.33 

২ প্রকল্পেয ংল্পাধন 4 33.33 

৩ মজরা ম যাল্পয় অমপ িাল্পনয জন্য ফ মজরায় জমভ ায়া দ্যরূ/ 

মফরম্ব ল্পে 

2 16.67 

৪ ভূমভ অনুল্পভাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয অনুল্পভাদল্পন ধীযগমত 1 8.33 

৫ অল্পক্ষাকৃত মনচু জমভল্পত াইট 1 8.33 

 মভাট 12 100.00 

 

 
 

 

মচত্র ৫.8: উিযদাতাল্পদয ভল্পত প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ফাঁধামূ 

 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য অনুমায়ী ইইমড মক্তারী ল্পফ ফল্পর জামনল্পয়ল্পছন ১০০% উিযদাতা। প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয 

মফরম্ব মযায কযায জন্য উিযদাতাগণ ভতাভত প্রদান কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভত ল্পরা – জমভ অমধগ্রল্পণয 

মফরম্ব মযাল্পয ংমিষ্ট ভন্ত্রণারয়/প্রকে মযচারক/অমধদপ্তযল্পক অনুল্পযাধ কযা মমল্পত াল্পয, জনফর বৃমদ্ধ কযা, 

মজরা প্রাক ভল্পাদয়গল্পণয ল্পমামগতা আয ফাড়াল্পত ল্পফ, অনুল্পভাদন প্রমিয়া আয দ্রুত য়া এফং 

মনভ যাল্পণয জন্য উঁচু জায়গা মনফ যাচন কযা। উিযদাতাল্পদয ভতাভত াযরণ ৫.৩1 এ উস্থান কযা দরা। 
 

াযরণ ৫.৩1: প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয মফরম্ব মযায কযায দল্পক্ষ 

 

 মফরম্ব মযাল্পয উিযদাতামদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 জমভ অমধগ্রল্পণয মফরম্ব মযাল্পয ংমিষ্ট ভন্ত্রণারয়/প্রকে 

মযচারক/অমধদপ্তযল্পক অনুল্পযাধ কযা মমল্পত াল্পয 

4 50.00 

2 জনফর বৃমদ্ধ কযা  1 12.50 

3 মজরা প্রাক ভল্পাদয়গল্পণয ল্পমামগতা আয ফাড়াল্পত ল্পফ 1 12.50 

4 অনুল্পভাদন প্রমিয়া আয দ্রুত য়া  1 12.50 

5 মনভ যাল্পণয জন্য উঁচু জায়গা মনফ যাচন কযা  1 12.50 

34%

33%

17%

8%

8%

রফরদম্ব রডরর/আযরডরর অনুদভাদন

প্রকদল্পয াংদাধন

সজরা ম যাদয় অরপ স্থাদনয জন্য ফ সজরায় জরভ াওয়া দুরূ/রফরম্ব দে

ভূরভ অনুদভাদনকাযী প্ররতষ্ঠাদনয অনুদভাদদন ধীযগরত

অদক্ষাকৃত রনচু জরভদত াইট
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বমফষ্যল্পত এরু প্রকে গ্রল্পণ কযায মফলল্পয় উিযদাতাগণ ভতাভত প্রদান কল্পযল্পছন। তাঁল্পদয ভত ল্পরা – এ 

ধযল্পণয প্রকে গ্রণ কল্পয অত্র অমধদপ্তল্পযয ঠিক উন্নয়ন কযা মমল্পত াল্পয, প্রকল্পেয অঙ্গ মাল্পফ অফকাঠাল্পভা/ 

আফাফত্র/মট্রমনং (মদল্প/মফল্পদল্প) এয ব্যফিা কযা ল্পর অমপ কভ যকতযা-কভ যচাযীল্পদয কাম যিভ আয 

গমতীরতা আল্পফ, ফযাে ফাড়াল্পত ল্পফ  মানফান  অমপ যিাভামদ মদল্পত ল্পফ। উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

াযরণ ৫.৩2 এ উস্থান কযা দরা। 
 

াযরণ ৫.৩2: বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ কযায মফলল্পয় উিযদাতায ভতাভত 

 

 বমফষ্যল্পত এরূ প্রকে গ্রল্পণ উিযদাতামদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 এ ধযল্পনয প্রকে গ্রণ কল্পয অত্র অমধদপ্তল্পযয ঠিক উন্নয়ন কযা 

মমল্পত াল্পয 

4 40.00 

2 প্রকল্পেয অঙ্গ মাল্পফ অফকাঠাল্পভা/আফাফত্র/মট্রমনং (মদল্প/ 

মফল্পদল্প) এয ব্যফিা কযা ল্পর অমপ কভ যকতযা-কভ যচাযীল্পদয 

কাম যিভ আয গমতীর ল্পফ 

3 30.00 

3 ফযাে ফাড়াল্পত ল্পফ 1 10.00 

4 মানফান  অমপ যিাভামদ মদল্পত ল্পফ 2 20.00 
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লষ্ঠ অধ্যায় 

মুখ্য ব্যরিফদগ যয ভতাভত ও ম যাদরািনা 

  

6.১ রযরিরত 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)” 

ীল যক প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পদকয জানায জন্য ৯১ জন মুখ্য ব্যরিফদগ যয ভতাভত গ্রণ কযা য়। এ কর 

ব্যরিফদগ যয ভদধ্য  রছদরন কদরদজয অধ্যক্ষ, মৌয বায মচফ, য়াড য কমভনায, গবমন যং ফমডয দস্য, 

মক্ষক, মৌয বায মনফ যাী কভ যকতযা, মৌয মভয়য, াংফামদক, উল্পজরা বাই মচয়াযম্যান  ব্যফায়ী। 
উিযদাতাদদয দরফ াযরণ 6.১ এ উিান কযা দরা।  
 

াযরণ 6.১:  উিযদাতাদদয দরফ 

 

 উিযদাতাদদয দরফ ংখ্যা তাং 

১ কদরদজয অধ্যক্ষ  ২ 2.20 

২ মৌয বায মচফ   ৮ 8.7৮ 

৩ য়াড য কমভনায  ২০ 21.98 

৪ কদরদজয গবমন যং ফমডয দস্য  ২ 2.20 

৫ মক্ষক  ৩৬ 39.56 

৬ মৌয বায মনফ যাী কভ যকতযা  ১০ 10.99 

৭ ব্যফায়ী ৯ 9.89 

৮ মৌয মভয়য  ২ 2.20 

৯ াংফামদক  ১ 1.10 

১০ উল্পজরা বাই মচয়াযম্যান  ১ 1.10 

 মভাট ৯১ ১০০ 

 

উিযদাতাগণ ফা তায মকান প্রমতমনমধ প্রকে কাল্পজ মযফীক্ষল্পণয াল্পথ ১৩% ম্পৃক্ত মছল্পরন। ফামক 

উিযদাতাগণ এয অগ্রগমত  ম্পৃক্ত কাজ ম যল্পফক্ষণ কল্পযল্পছন। উিযদাতাগণ কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয 

ভতাভত ল্পরা - ৯৩% এয ভল্পত ল্পন্তালজনক, ৬% এয ভল্পত ল্পন্তালজনক নয় এফং ১% এ মফলল্পয় জামনন 

না। উিযদাতাদদয ভতাভত াযরণ 6.2 এ উিান কযা দরা। 
 

াযরণ 6.2:  কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয ভতাভত 

 

 কাল্পজয গুণগত ভান ম্পল্পকয উিযদাতাল্পদয  ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 ল্পন্তালজনক ৮৫ ৯৩.৪ 

2 ল্পন্তালজনক নয় 5 5.5 

3 এ মফলল্পয় জাল্পনন না  1 1.1 

 মভাট  91 100.00 

 

এ প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর এরাকায জনগল্পণয মম প্রকায উকায ল্পফ ফল্পর উিযদাতাগণ ভল্পন কল্পযন তা ল্পরা 

- মক্ষায প্রায ঘটল্পফ, মক্ষায ভান ফাড়ল্পফ, মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয উন্নয়ন ল্পফ, ছাত্র-ছাত্রীল্পদয জন্য মবৌত 

অফকাঠাল্পভা সুল্পমাগ বৃমদ্ধ াল্পফ, ছাত্র-ছাত্রীল্পদয ংখ্যা বৃমদ্ধ াল্পফ, মাতায়াত সুমফধা ল্পফ  ভয় ফাঁচল্পফ  

প্রমক্ষণ এয সুমফধা ফাড়ল্পফ। উিযদাতাদদয ভতাভত াযরণ 6.3 এ উিান কযা দরা। 
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াযরণ 6.3:  প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর এরাকায জনগল্পণয উকাল্পযয ধযন 

 

 প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর এরাকায জনগল্পণয উকাল্পযয ধযন ংখ্যা তাং 

1 মক্ষায প্রায ঘটল্পফ, মক্ষায ভান ফাড়ল্পফ 21 23.08 

2 মক্ষা প্রমতষ্ঠাল্পনয উন্নয়ন ল্পফ ৬6 ৭২.৫ 

3 ছাত্র-ছাত্রীল্পদয জন্য মবৌত অফকাঠাল্পভা সুল্পমাগ বৃমদ্ধ াল্পফ ৭1 ৭৮.০ 

4 ছাত্র-ছাত্রীল্পদয ংখ্যা বৃমদ্ধ াল্পফ 5 5.49 

5 মাতায়াত সুমফধা ল্পফ  ভয় ফাঁচল্পফ ২3 ২৫.৩ 

6 প্রমক্ষণ এয সুমফধা ফাড়ল্পফ 1 1.10 

 

মক্ষামফদ মাল্পফ এ প্রকল্পে ৩৭% উিযদাতায ম্পৃক্ততা আল্পছ। ফামক উিযদাতাগণ এ প্রকল্পেয ম্পকৃ্ত 

মছল্পরন না। মক্ষামফদ মাল্পফ এ প্রকল্পে উিযদাতাল্পদয ম্পৃক্ততা াযরণ 6.4 এ উিান কযা দরা। 
 

াযরণ 6.4:  মক্ষামফদ মাল্পফ এ প্রকল্পে উিযদাতাল্পদয ম্পৃক্ততা 

 

 মক্ষামফদ মাল্পফ এ প্রকল্পে উিযদাতাল্পদয ম্পৃক্ততা  ংখ্যা তাং 

1 ম্পৃক্ত 34 37.4 

2 ম্পৃক্ত নয়  ৫৭ ৬২.৬ 

 মভাট  91 100.00 

 

িানীয় প্রমতমনমধ মাল্পফ এ প্রকল্পেয অগ্রগমত মফমবন্ন মভটিং এ আল্পরাচনা কযা, ব্যমতিভ মকছু মদখল্পর 

ংমিষ্টল্পদয াল্পথ আল্পরাচনা কযা, কাল্পজয ভামনান্নয়ল্পনয জন্য যাভ য মদয়া। িানীয় প্রমতমনমধল্পদয ভূমভকা 

াযরণ 6.5 এ উিান কযা দরা। 
 

াযরণ 6.5:  িানীয় প্রমতমনমধল্পদয এ প্রকল্পে ভূমভকা 

 

 িানীয় প্রমতমনমধল্পদয এ প্রকল্পে ভূমভকা ংখ্যা তাং 

1 প্রকল্পেয অগ্রগমত মফমবন্ন মভটিং এ আল্পরাচনা কযা  27 29.7 

2 ব্যমতিভ মকছু মদখল্পর ংমিষ্টল্পদয াল্পথ আল্পরাচনা কযা 42 46.2 

৩ কাল্পজয ভামনান্নয়ল্পনয জন্য যাভ য মদয়া   ৫৭ ৬২.৬ 
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প্তভ অধ্যায় 

সপাকা গ্রু আদরািনা ও স্থানীয় ম যাদয় কভ©ারা  

 

৭.১ সপাকা গ্রু আদরািনা 

 

“দয দপ্তয ও সজরা কাম যারয় স্থাদনয ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয রিারীকযণ (১ভ াংদারধত)”  

ীল যক প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষদণ সভাট ৮টি সপাকা গ্রু আদরািনা কযা য়। আদরািনায় সভাট ৫৯ জন 

অাং গ্রণ কদযন, এদদয ভদধ্য ৫ জন ভররা রছদরন। রফরবন্ন সা সথদক অাংগ্রণকাযী রনফ যািন কযা য়, 

এদদয ভদধ্য রছদরন মক্ষামফদ, চাকমযজীফী, ব্যফায়ী, আইনজীফী, মনফ যাী প্রল্পকৌরী, কাযী প্রল্পকৌরী, উ 

কাযী প্রল্পকৌরী, মক্ষক, ঠিকাদায, াংফামদক, কল্পরল্পজয অধ্যক্ষ, ভাদ্রাায সুামযমন্টনল্পডন্ট। সপাকা গ্রু 

আদরািনায ম যাদরািনা রনদে উদল্লখ কযা দরা:   

 

উমিমতল্পদয ভল্পধ্য মকউ মকউ এই ভাল্পজয মফমবন্ন মক্টল্পয ভাজকল্যাণমূরক কাল্পজয াল্পথ জমড়ত 

আল্পছন। মকউ ভমজদ কমভটিয বামত, মকউ মকউ আফায িানীয়বাল্পফ ভাদ্রাা কমভটিয াল্পথ প্রতযক্ষ  

ল্পযাক্ষবাল্পফ উন্নয়ন  মফামূরক কাল্পজ ল্পমামগতা কল্পয থাল্পকন। মফমবন্ন স্কুর, কল্পরজ, ক্লাফ  মেকরা 

একাল্পডমভল্পত উন্নয়নমূরক  াংস্কৃমতক অনুষ্ঠাল্পন তাল্পদযল্পক ম্মামনত অমতমথ মাল্পফ দায়াত কযা য়। 

 

আল্পরাচনা অংগ্রণকাযীগণ তাল্পদয মনজ মনজ মায় অল্পনক অমবজ্ঞ এফং মফমবন্ন মদল্পক প্রমক্ষণ প্রাপ্ত। তায 

ভল্পধ্য কাল্পযা কাল্পযা ৫ ইল্পত ৫০ ফৎল্পযয অমবজ্ঞতা যল্পয়ল্পছ। 

 

ঢাকা মজরায মজরা কাম যারয় িান ল্পে ঢাকা মজরায াবাল্পয। াবায যকাময কল্পরল্পজয মদয়া ৯ (নয়) 

তাং জায়গায উয বফন ল্পে। অল্পনক মচষ্টা  তদমফয কল্পয াবায যকাময কল্পরল্পজয অধ্যক্ষ 

ম্যাল্পনজল্পভন্টল্পক ম্যাল্পনজ কল্পয জায়গায ব্যফিা কযা ল্পয়ল্পছ। অথচ এই প্রকল্পে জমভ ফযাে মছর ২০ তাং। 

ম যাপ্ত মযভাণ জায়গা না ায়ায় যফতীল্পত বফল্পনয নকা মযফতযন কযা য় এফং আয়তন মছাট কযা য়। 

 

ভয়ভনমং মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর মনজস্ব অমপ গত ফৎয ২ তরা মফমষ্ট বফন মনভ যাণ কযা য় (১ভ ম যায়) 

মায ভল্পধ্য তাযা ফতযভাল্পন অমপ কাম যিভ মযচারনা কযল্পছন। ২য় ম যাল্পয় ৫ তরা বফন ততমযয কাম যিভ 

ফতযভান অফিা ল্পরা: ৫ তরা ছাদ ম যন্ত ম্পূণ য ল্পয়ল্পছ এফং দ্রুত কাম যিভ মযচামরত ল্পে। আা কযা মায় 

আগাভী জুল্পনয ভল্পধ্য ম্পূণ য কাজ মল কযা ল্পয় মাল্পফ। উক্ত বফনটি ফতযভাল্পন মজরা মক্ষা কাম যারল্পয়য াল্পশ্বযই 

মনমভ যত ল্পে।  

 

মল্পায মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ বফল্পনয কাজ ম্পন্ন না য়ায় কর প্রল্পকৌরীগণ মজরা মক্ষা 

অমপাল্পযয কাম যারয় ফল্পন। দযত্র আহ্বাল্পনয ভয় মমডউল্পর াইর অন্তর্ভ যক্ত মছর না মকন্তু মডজাইল্পন াইর 

মছর এফং ভাটিয বায ফন ক্ষভতা খফই কভ থাকায় ংল্পামধত প্রাক্করনটি অনুল্পভাদল্পন মদময ল্পয়ল্পছ। 

তাছাড়া প্রকল্পেয বফনটিয িান আফামক এরাকায ভল্পধ্য মনধ যাযণ য়ায় াইমরং এয ভয় িানীয় জনগণ 

ফাঁধায সৃমষ্ট কল্পয। যফতীল্পত মজরা প্রাক এয ায়তায় কাজ শুরু কযা ম্ভফ য়। 

 

যাজাী মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর কাম যারয়টিয মফমল্ডং ২য় তরা ম যন্ত ভাপ্ত ল্পয়ল্পছ এফং আয মতন তরা ম যন্ত 

কাজ চরল্পছ। ফতযভাল্পন দ্যই তরা ম যন্ত অমপ কাম যিভ চালু আল্পছ। আাতত প্রকে মথল্পক মকান আফাফত্র 

মদয়া য় নাই। মনজস্ব আফাফত্র দ্বাযাই অমপ কাম যিভ চরল্পছ। মম জায়গায় মফমল্ডংটি ততময ল্পে, ঐ িানটি 

মছর একটি মফদ্যারল্পয়য মখরায ভাঠ। এরাকায মছল্পর-মভল্পয়যা ঐ ভাল্পঠ মিল্পকট মথল্পক শুরু কল্পয অন্যান্য 

মখরাধুরা কযল্পতা। স্কুর কর্তযক্ষ ঐ জায়গাটি প্রথল্পভ মদল্পত অম্মমত জানায় এফং এটা মনল্পয় অল্পনক মভটিং 
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য়। মল ম যন্ত মক্ষা ভন্ত্রণারয়  িানীয় প্রামনক কভ যকতযাল্পদয দল্পক্ষল্প ৯ (নয়) ভা ল্পয মফমল্ডং 

কনস্ট্রাকল্পনয কাজ শুরু য়। 

 

মবারা মজরা মনফ যাী প্রল্পকৌরীয দপ্তয, মবারা দল্পয অফমিত। মজরা মনফ যাী প্রল্পকৌরী কভ যকতযা ফতযভাল্পন 

মজরা মক্ষা অমপল্পয মনচ তরায় চাাচাম কল্পয অমপ কযল্পছ। ফতযভাল্পন মনজস্ব অমপ বফনটি চরভান। এ 

বফনটি ল্পর কভ যকতযাল্পদয কাল্পজয উৎা ফাড়ল্পফ। 

 

চট্টগ্রাভ মজরা মনফ যাী প্রল্পকৌর অমধদপ্তয চট্টগ্রাভ ল্পযয সুগন্ধা আফামক এরাকায াচরাই থানায় 

অফমিত। একটি মছাট চাাচাম জায়গায় অমপ কল্পয কভ যকতযাগণ। ফতযভাল্পন মনজস্ব অমপ বফনটি 

প্রমিয়াধীন। এই বফনটি ল্পর কাল্পজয মযমধ ফাড়ল্পফ ফল্পর আা কযা মায়। 

 

যংপুয মজরা প্রল্পকৌর অমপল্পয নতুন বফল্পনয কাজ চরল্পছ মফধায় কর প্রল্পকৌরীগণ মজরা মক্ষা 

অমপাল্পযয কাম যারল্পয় কর দাপ্তমযক কাম যিভ মযচারনা কযল্পছন। প্রকল্পেয বফল্পনয কাজ ভাপ্ত ল্পরই কর 

প্রল্পকৌরী  কভ যচাযীবৃদ মনজস্ব বফল্পন িানান্তমযত ল্পফন পল্পর কাঠাল্পভাগত সুল্পমাগ সুমফধায মকান ভস্যা 

থাকল্পফ না। 

 

মজরা ম যাল্পয় কাল্পজয ম্পৃক্ততা ফহুগুল্পণ বৃমদ্ধ মল্পয়ল্পছ। পূল্পফ য মরাকজন আল্পর ফায িান ল্পতা না, ভয় 

ম যাপ্ত ব্যয় কযা ম্ভফ ল্পতা না। ফতযভাল্পন মজরা ম যাল্পয় অন্যান্য মফবাল্পগয কভ যকতযা  কভ যচাযী করল্পক 

আায জন্য আভন্ত্রণ  করল্পক মনল্পয় ময়ায কল্পয কাল্পজয সুল্পমাগ বৃমদ্ধ মল্পয়ল্পছ। মজরা প্রাক, অমতমযক্ত 

মজরা প্রাক, মজরা মক্ষা কভ যকতযা, কল্পরজ, ভাদ্রাায প্রধানগণ যাময ম্পৃক্ত না থাকল্পর মজরা ভন্বয় 

বায ভাধ্যল্পভ তাযা এই প্রকল্পেয ব্যাাল্পয জাল্পনন। 

 

মজরা কাম যারয় উন্নয়ন কাম যিল্পভ মফমবন্ন ভল্পরয ম্পৃক্ততা খফই কভ। ভাধ্যমভক মক্ষা কভ যকতযায াল্পথ কথা 

ফল্পর জানা মায় মতমন মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয মজরা কাম যারয় িাল্পনয প্রকে ম্পল্পকয জাল্পন না। মতমন 

ফমরন এ ধযল্পনয প্রকল্পে মক্ষা কাম যারল্পয়য কভ যকতযাল্পদয ম্পৃক্ততা কযা উমচত। িানীয় প্রমতমনমধ, গণ্যভান্য 

ব্যমক্ত, জনপ্রমতমনমধযা প্রকে ম্পল্পকয ম্পৃক্ত নয়। 

 

ঢাকা মজরা কাম যারয় বফন মনভ যাল্পণ মনফ যাী প্রল্পকৌরীয কাম যারয়, মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয ২/৩ জন 

প্রল্পকৌরী এফং াবায কল্পরল্পজয অধ্যক্ষ ছাড়া আয মকান ব্যমক্তয যাময ম্পৃক্ততা নাই। মনফ যাী প্রল্পকৌরী 

কাম যারল্পয়য অন্যান্য প্রল্পকৌরী জাল্পন মম তাল্পদয জন্য মবৌত অফকাঠাল্পভা মনভ যাণ ল্পে এতটুকুই এয মফম নয়। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৭.১: কুমভো মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ (মনভ যাণাধীন)। 
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মচত্র ৭.২: যাঙ্গাভাটি মজরা অমপল্পয মবল্পতয কাজ। 

 

প্রকল্পেয ংমিষ্ট কভ যকতযাযা অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণ ম্পৃক্ত। ঠিকাদায কর কাজ মদল্পখ থাল্পক। তল্পফ 

িানীয়বাল্পফ মকান ভর একাল্পজ জমড়ত নয়। মবৌত অফকাঠাল্পভাগত কাল্পজয ভান ম্পল্পকয কল্পরই ভন্তব্য ল্পরা 

গুণগত ভাল্পনয কাজ ল্পে। কাল্পজয ভান মনল্পয় মকউ মকান প্রশ্ন মতাল্পরন নাই।  

 

অফকাঠাল্পভা মনভ যাল্পণ মফরল্পম্বয প্রধান কাযণ ল্পরা জমভ ায়ায় মফরম্ব। মমল্পতু মজরা কাম যারয় িাল্পনয মূর 

প্রকল্পে জমভয জন্য মকান আরাদা ফযাে মছর না। মক্ষা প্রমতষ্ঠান মথল্পক জমভ মনল্পত ল্পফ ম মক্ষল্পত্র একটা ফড় 

জটিরতা মদখা মদয় জমভ ায়া মনল্পয়।  

 

মজরা কাম যারয় িান এয জমভয অমধগ্রল্পণয িান মনধ যাযল্পণয মক্ষল্পত্র মকছুটা মফরম্ব ল্পয়ল্পছ। তাযয অথ য মল্পত 

মকছুটা মদময ল্পয়ল্পছ। মায পল্পর ১ভ ম যাল্পয় ২য় তরা ম যন্ত একফায মটোয মদয়ায এফং কাজ মল কযায য 

আফায ২য় ফায মটোয মদল্পয় কাজ কযল্পত ল্পয়ল্পছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচত্র ৭.৩: চাঁদপুয মজরা মক্ষা প্রল্পকৌর অমপ, চাঁদপুয (মনভ যাণাধীন)। 
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৭.২ স্থানীয় কভ©ারা 

 

ভাঠ ম যাদয় ভীক্ষায ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র কযায রদক্ষয স্থানীয় সস্টকদাল্ডাযদদয রনদয় ৪ ভাি য ২০১৯ ঢাকা 

মজরায াবায উল্পজরা অমপল্পয বাকল্পক্ষ উদদষ্টা প্ররতষ্ঠান কতৃযক একটি কভ যারা আদয়াজন কযা য় । 
কভ যারায় প্রধান অরতরথ রছদরন জনাফ নারভা ভরন , ভারযিারক, রক্ষা ও াভারজক সক্টয , 

আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় ; রফদল অরতরথ  রদদফ রছদরন জনাফ সভা : আব্দুল্লা আর ভামুন 

রযিারক, আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় ও জনাফ সভা : ভরজফয যভান যকায , অরতরযি প্রধান 

প্রদকৌরী, মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয, ঢাকা; বারতে কদযন জনাফ সখ যাদর াান , উদজরা রনফ যাী 

অরপায, াবায, ঢাকা। উদদষ্টা প্ররত ষ্ঠান ইউসুপ এন্ড এদারদয়টস্ এয দক্ষ বাই সপ্ররদডন্ট প্রদকৌরী 

সভাোঃ আওরাদ সাদন এফাং প্রকল্প মূল্যায়দনয দারয়েপ্রাপ্ত টিভ ররডায ডোঃ সভাোঃ জারদ সাদন খান , রক্ষা 

প্রদকৌর অরধদপ্তদযয কভ যকতযাগণ এফাং যাভ যকগণ কভ যারায় অাংগ্রণ কদযন । কভ যারায় সভাট 4০ জন 

অাংগ্রণকাযী উরস্থত রছদরন । কভ যারায কাম যক্রদভয প্রথভ দফ য জনাফ সভা : আব্দুল্লা আর ভামুন , 

আইএভইরডয রযরিরত তুদর ধদযন এফাং এ প্রকদল্পয রযফীক্ষণ স্টারড টিভ ররডায প্রকদল্পয উদেশ্য ও টভূরভ 

ব্যাখ্যা কদযন। রতরন প্রকদল্পয উদেশ্য অজ ©সনয জন্য কভ যারায দ্ধরত ব্যা খ্যা কদযন। কভ যারায কাম যক্রভ 

রিতীয় দফ য অাংগ্রণকাযীগণদক মুি আদরািনায জন্য আহ্বান কযা য়।  
 

মুি আদরািনা: অাংগ্রণকাযীগণ প্রকদল্পয অধী সন ফাস্তফারয়ত রফ রবন্ন অফকাঠাদভা উন্নয়ন কভ যকাদে য উয 

মুি আদরািনা কদযন, তাঁদদয ভতাভত ও ম যদফক্ষণ প্রদান কদযন।  
 

অাংগ্রণকাযীদদয ভতাভত:  অংগ্রগণকাযীল্পদয ভল্পত ইইমডয কাল্পজয ভান মভাটামুটি বার। অফকাঠাল্পভায 

গুণগত ভান যীক্ষা কযা এফং এই মদল্পক মমন রক্ষয যাখা য়। ইইমডয প্রল্পতযকটা অমপল্পই মজরা দল্পযয 

ফাইময কযা উমচত, কাযণ াবায কল্পরল্পজয াভল্পন মমটা ল্পে মানজট এমযল্পয় অল্পনল্পক এখাল্পন আল্পত াযল্পফ। 

মকযানীগি, মদাায, নফাফগি, এই মতনটি উল্পজরা ঢাকা মজরায উিল্পয পল্পর তাল্পদয ঢাকা মমল্পত মমটুকু ভয় 

রাল্পগ াবায আল্পত তায মথল্পক অল্পনক কভ ভয় রাগল্পফ।  

 

ব্যফহৃত ভারাভার মটস্ট কযল্পত ল্পফ এফং গুণগত ভান মনমিত কযল্পত ল্পফ। তাযয মভটামযয়ার ঠিক থাকল্পর 

অল্পনক ভয় য়াকয এয জন্য কাজ খাযা ল্পত াল্পয। মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মস্টকমাল্ডাযল্পদয াল্পথ 

একটা টিভ মাল্পফ কাজ কযল্পত ল্পফ। ইইমড মখন একটা মফমল্ডং ততময কময যফতী ম যাল্পয় কাজ কযল্পত 

মগল্পর েইংটা আয খ ুঁমজ ায়া মায় না। মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারীকযণ মম প্রকে এটা অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ য। কাযণ মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মথল্পক সুদয সুদয মেমণকক্ষ ততময কল্পয সুদয মযল্পফ সৃমষ্ট কযা 

য় এফং এই মযল্পফ এয ভাধ্যল্পভ মক্ষকযা তাল্পদয ন্তানল্পদয সুমক্ষা দান কল্পযন এফং এয পল্পরই 

ফাংরাল্পদল্প দক্ষ ভানফ ম্পদ ততময কল্পয মায পমর মদ এমগল্পয় মাল্পে। মমখাল্পন জমভ মকনল্পত াযা মায় নাই 

মখাল্পন দাভ ফামড়ল্পয় এফং এই প্রকল্পেয মভয়াদ বৃমদ্ধ কল্পয কাম যিভ চামরল্পয় মায়া মমল্পত াল্পয।  

 

প্রমতষ্ঠানগুমরল্পত রাইল্পেময নাই, মভল্পয়ল্পদয জন্য আরাদা ফাথরুভ নাই। মক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমরল্পত ছাত্র-ছাত্রীয জন্য 

আরাদা ফাথরুভ, মক্ষক মমক্ষকায জন্য আরাদা ফাথরুভ কযা এইটা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মনল্পদ য। প্রমতটি 

উল্পজরায় মকমন্দ্রয়বাল্পফ ফই যাখায জন্য একটা মগাডাউন ফা একটা বফন ততময কযা দযকায। একমদল্পক ক্লা 

ল্পে আফায এখান মদল্পয় ফই মফতযণ কযা ল্পে এটা ফড় ধযল্পনয একটা ভস্যা।  

 

মফল্পল অমতমথ-অমতমযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, ইইমড কভ যারায় জানান মম,  প্রকেটি জানুয়াময 2014 মথল্পক জুন 

2016 এয ভল্পধ্য মল ল্পয় মাফায কথা মছর। প্রকেটি অনুল্পভাদন ল্পয় আল্পছ আট ভা মতয মদন ল্পয। এই 

প্রকেটি মখন ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রী অনুল্পভাদন কল্পযন নায তয মছর এই জায়গাগুল্পরা যকাময স্কুর কল্পরজ 

মথল্পক মনল্পত ল্পফ। মকছু মকছু স্কুর কল্পরল্পজ জায়গা ায়া মায় নাই। 2016 াল্পর মম কয়টা জায়গা িল্পয়য 

জন্য ফাল্পজট মদয়া য়, এফ জমভয দাভ মফল্পড় মতনগুণ ল্পয়ল্পছ। এ ফ কাযল্পণ কাজ কযল্পত াযা মায় নাই। 
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স্কুর কল্পরজ এয মক্ষক এফং অন্যান্য কমর এখন কাল্পজয াল্পথ মৄক্ত ল্পয় মাল্পে। কাল্পজয মকায়ামরটি বার 

ল্পে কাযণ ফাই ল্পমামগতা কযল্পছ ফল্পরই কাল্পজয ভান বার ল্পে।  

 

প্রধান অমতমথ-আইএভইরড’য ভারযিারক ফল্পরন, িানীয় কভ যারায উল্পেশ্য পর ল্পয়ল্পছ। আইএভইমডয 

মূর কাজ ল্পে যকাল্পযয এমডম র্ভক্ত মম কাজগুল্পরা আল্পছ মইগুল্পরা ভমনটমযং কযা মূল্যায়ন  মযফীক্ষণ 

কযা। এই মূল্যায়ন ফা মযফীক্ষণ কযল্পত মগল্পয় নানা দ্ধমত ব্যফায কযা য় তায ভল্পধ্য একটি ল্পে মনমফড় 

মযফীক্ষণ। মনমফড় মযফীক্ষল্পণ মফল্পল মকছু প্রকে মনধ যাযণ কযা য়। যাভ যক পাভ য মনল্পয়াগ কল্পয তাল্পদয 

মদল্পয় মনমফড় মযফীক্ষণ কযাল্পনা য়। মনমফড় মযফীক্ষণ কযা য় চরভান প্রকমেয মক্ষল্পত্র আয মূল্যায়ন কযা 

য় ভাপ্ত প্রকল্পেয মক্ষল্পত্র। মমল্পতু এটা চরভান প্রকে যাভ যক পাভ য মখন তাল্পদয সুাময তুল্পর ধযল্পফন এ 

প্রকল্পে যফতীল্পত মাযা এটা ফাস্তফায়ন কযল্পছন তাল্পদয জন্য সুমফধা ল্পফ। ইইমডমত জনফর ংকট যল্পয়ল্পছ। 

অল্পনক জায়গায় মনফ যাী প্রল্পকৌরী মনই। এ ভস্যা মফম মদন থাকল্পফ না। জনফর সৃমষ্টয কাম যিভ চরভান 

যল্পয়ল্পছ।  
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অষ্টভ অধ্যায় 

SWOT Analysis 

 

ফতযভান অফিা মনরূল্পণ মনমফড় মযফীক্ষল্পণ প্রকল্পেয ফর, দ্যফ যরমদক, সুল্পমাগ  ঝুঁমক মচমিত কযা য়। প্রাপ্ত 

তল্পথ্য উয মবমি কল্পয SWOT Analysis কযা ল্পয়ল্পছ। SWOT মফল্পিলণ মনল্পম্ন প্রদান কযা ল্পরা:  

 

ফর মদক দ্যফ যর মদক 

 মজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয  

মনজস্ব বফন ল্পে; 

 িানীয় প্রান প্রকে ফাস্তফায়ল্পন ল্পমামগতা 

কযমছন;  

 মক্ষা ায়ক মযল্পফল্পয উন্নয়ন ল্পে এফং 

বমফষ্যল্পত আয ল্পফ;  

 প্রমক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ কামযগময কভ যকতযাল্পদয 

কাল্পজয দক্ষতা বৃমদ্ধ াল্পফ এফং কাল্পজয গমত 

ফাড়ল্পফ;  

 অমপল্পয মযল্পফ উন্নয়ল্পনয পল্পর কভ যকতযাগণ 

আল্পগয মচল্পয় মফম কাল্পজ ভল্পনাল্পমাগী ল্পফন; 

 প্রামনক কাম যিভ সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পন্ন ল্পফ।  

 

 ভূমভ অমধগ্রমণ মফরমম্বয কাযল্পণ প্রকল্পেয 

অগ্রগমত মফমিত ল্পে; 

 জনফর ংকল্পটয কাযল্পণ মনভ যাণ কাজ তদাযমক 

 অগ্রগমত মফমিত ল্পে;  

 অমপল্পয িান ংকুরান ভস্যা; 

 ঠিকাদায  ংমিষ্ট কল্পরয জফাফমদমতা 

মনমিতকযণ ম্ভফ য় না 

 আমথ যক ফযাে স্বেতায পল্পর কাল্পজয গমত মফমিত 

য়ায আংকা যল্পয়ল্পছ;  

 মদ্ধান্ত গ্রল্পণ অমতমযক্ত ভয় ব্যয় য়;  

 প্রকল্পেয অগ্রগমত ভমনটমযং-এয অবাফ। 

সুল্পমাগ ঝুঁমক 

 ভমনটমযং ব্যফিা সুষ্ঠুবাল্পফ ম্পন্ন ল্পফ;  

 কাল্পজয মযল্পফ অল্পনক সুদয ল্পফ;  

 মক্ষা প্রল্পকৌর অরধদপ্তদযয কাজ আয বার 

ল্পফ;  

 িানীয়বাল্পফ ক্ষভতায়ন বৃমদ্ধ াল্পফ;  

 মক্ষা ব্যফিায উন্নয়মন ায়ক ল্পফ;  

 অফকাঠাল্পভাগত ভস্যা ভাধাল্পনয সুল্পমাগ সৃমষ্ট 

ল্পফ; 

 কমভটিয ভাধ্যল্পভ তদাযমকল্পত কাল্পজয ভান বার 

ল্পফ; 

 িান ংকুরাল্পনয ভাধান ল্পফ। 

 মজরা ম যাল্পয় অমপ িাল্পনয জন্য ফ মজরায় 

জমভ ায়া দ্যরূ; 

 জমভ অমধগ্রল্পণ মফরম্ব; 

 ভূমভ অনুল্পভাদনকাযী প্রমতষ্ঠাল্পনয অনুল্পভাদল্পন 

ধীযগমত;  

 অল্পক্ষাকৃত মনচু জমভল্পত াইট। াইমরং এয 

কাযল্পণ ভয় বৃমদ্ধ;  

 পূতয কাল্পজ ম ডমিউ মড এয মযট মযফতযল্পনয 

পল্পর প্রকল্পেয ব্যয় বৃমদ্ধ (মডমম); 

 ফাজাল্পয মনভ যাণ াভগ্রীয মূল্য বৃমদ্ধয পল্পর 

ঠিকাদাযল্পদয কাল্পজ অনীা। 

 

  



  46 

নফভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয ারফ যক ম যদফক্ষণ 

 

৯.১ প্রামঙ্গকতা (Relevance) 
 

মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয প্রধান কাম যারয় এফং মজরা ম যাল্পয়য অমপমূল্পয মনজস্ব বফন না থাকায় 

অসুমফধা মের। দীঘ য মদন মাফত মনজস্ব বফল্পনয অবাফ অনুভূত মের। কাল্পজই প্রকেটি গ্রণ অতযন্ত 

প্রামঙ্গক ল্পয়ল্পছ। প্রধান কাম যারয় এফং ৩২টি মজরা কাম যারয় বফন মনভ যাল্পণয পল্পর মক্ষা প্রল্পকৌর 

অমধদপ্তল্পযয অফকাঠাল্পভাগত চামদা অল্পনকাংল্প পূযণ ল্পফ। কামযগময কভ যকতযাল্পদয মদল্প  মফল্পদল্প 

প্রমক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ দক্ষতা বৃমদ্ধ াল্পফ এফং কভ যল্পক্ষল্পত্র তায প্রবাফ ড়ল্পফ। প্রকে ফাস্তফায়ল্পন িানীয় প্রাল্পনয 

ল্পমামগতা ায়া মাল্পে। মক্ষা ভন্ত্রণারয়  আইএভইমড ভয় ভয় মযফীক্ষণ কযল্পছন।  

 

প্রকল্পেয অন্যান্য অল্পঙ্গয ভল্পধ্য ীভানা প্রাচীয মনভ যাণ, অবযন্তযীণ যাস্তা মনভ যাণ, াযল্পপইজ মেন এফং এল্পপ্রান 

মনভ যাণ। এই কাজগুল্পরা মূর বফন যক্ষা, মনযািা  চরাচল্পরয জন্য অমত প্রল্পয়াজনীয়। াফ মস্টন, মরফ্ট, 

মজনাল্পযটয, এয়াযকুরায িান, কমম্পউটায, পল্পটাকময়ায, পযাক্স মভমন, আফাফত্র, অমপ মযচারনায 

জন্য অমত প্রল্পয়াজনীয়  প্রামঙ্গক মন্ত্রামত।  

 

৯.২ মিয়তা (Effectiveness) 
 

প্রকে প্রণয়ল্পন ইইমডয মিয়তায মযচয় ায়া মায় তল্পফ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন মতভন মিয় ভল্পন য় নাই। 

মফগত ভল্পয় প্রকল্পেয অজযন তুরনামূরক বাল্পফ খফ কভ। প্রকল্পেয ৭8% ভল্পয় ফাল্পজল্পটয ভাত্র 21% খযচ 

ল্পয়ল্পছ। এ ভল্পয় মকান অফকাঠাল্পভাই ম্পূণ য মনভ যাণ য়মন। জমভ প্রামপ্তয জন্য ভয়ভত প্রল্পয়াজনীয় দল্পক্ষ 

গ্রণ কযা য় নাই। ঠিকাদাযল্পদয েইং, মডজাইন প্রদাল্পন মফরম্ব কযা ল্পয়ল্পছ। মনভ যাণ কাজ ফাস্তফায়ল্পন ইইমডয 

ক্ষভতায অবাফ মযরমক্ষত য়। 

 

প্রকল্পেয অঙ্গমবমিক অগ্রগমতয ম যাল্পরাচনায় রক্ষয কযা মায় মম মভাট ১৯টি অল্পঙ্গয ভল্পধ্য ভাত্র ৫টি অল্পঙ্গয 

অগ্রগমত দৃশ্যভান ল্পয়ল্পছ। অন্যান্য অল্পঙ্গয অগ্রগমত উল্পেখল্পমাগ্য নয়। মম অঙ্গগুল্পরায অগ্রগমত ল্পয়ল্পছ মগুল্পরা 

ল্পরা, িানীয় প্রমক্ষণ ৬.২%, অন্যান্য ব্যয় ২৮.৫%, ভূমভ অমধগ্রণ/িয় ৬.৬১%, ৩২ মজরায় অমপ মনভ যাণ 

৪০.৭২%, ট্রান্পল্পাট য/মানফান িয় ৯৩.৭৫%। একভাত্র মানফান খাল্পত অগ্রগমত ল্পন্তালজন ল্পর ফামক 

অঙ্গমূল্পয অগ্রগমত প্রকল্পেয অনুল্পভামদত ভল্পয়য তুরনায় খফই কভ।  

 

৯.৩ দক্ষতা (Efficiency) 
 

প্রকে গ্রল্পণয য দক্ষতায াল্পথ কাজ ম্পাদল্পনয অবাফ রক্ষয কযা মগল্পছ। ইইমডয মডটা মফইজ দ্যফ যর পল্পর 

প্রকল্পেয মযফীক্ষণ ব্যফিা কাম যকযী নয়। কাল্পজয ার নাগাদ অগ্রগমতয তথ্য ংগ্র  ভমনটমযং ব্যফিা দ্যফ যর। 

বফনমূ মনভ যাল্পণয জন্য জমভ প্রাপ্যতায মফরল্পম্বয কাযল্পণ প্রকেটি মনধ যামযত ভল্পয় ভাপ্ত য়ায ম্ভাফনা 

নাই। জমভয প্রাপ্যতায মফলল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয উল্পদ্যাগ মল্পথষ্ঠ মছর না। 

 

৯.৪ মটকইয়তা (Sustainability) 
 

প্রকল্পেয প্রধান অঙ্গই ল্পরা অফকাঠাল্পভা এফং ইইমডয প্রল্পয়াজল্পনই চামদা মভাতাল্পফক মনভ যাণ কযমছ। িান 

ংকুরাল্পনয অবাল্পফ ফতযভাল্পন অমপ কাম যিভ মফমিত ল্পে। কাল্পজই বফল্পনয মথামথ ব্যফায ল্পফ। 

অফকাঠাল্পভায মযচারনা  যক্ষণাল্পফক্ষণ ইইমড কযল্পফ, প্রল্পয়াজনীয় মরাকফর  ফাল্পজল্পটয ংিান কযল্পফ তাই 

ফরা মায় প্রকেটি মটকই ল্পফ। উল্পজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয অমপ িান কযা ল্পর িানীয় 

মমাগাল্পমাগ বৃমদ্ধ াল্পফ। 
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দভ অধ্যায় 

সুারয 

 

১০.১ সুারযভারা  

 

10.1.১ প্রকল্প প্রণয়ন ম যায় (Project Formulation Stage): 

1. ভূমভ অমধগ্রল্পণ ভয় মক্ষল্পণয পল্পর প্রকে ফাস্তফায়ন মফরমম্বত য়। প্রকে গ্রল্পণয পূল্পফ য জমভ 

ংিান্ত জটিরতা মনযল্পনয উল্পেল্পশ্য ম্ভাব্যতা মাচাই কযা প্রল্পয়াজন। (অনুল্পেদ ৩.১, পৃষ্ঠা ৯); 

2. মনভ যাণকাল্পজয প্রাক্করন জমভয অফিান মবল্পদ মবল্পতয মডজাইন এফং ব্যয় মনধ যাযণ কযা প্রল্পয়াজন। 

(াযমণ ৩.২, পৃষ্ঠা ১২); 

3. অমপ যিাভ, তফজ্ঞামনক মন্ত্রামত, মজনাল্পযটয  মরপট মযচারনা, মভযাভত  

যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য মডমমল্পত অথ য ফযাে যাখা প্রল্পয়াজন (াযমণ ৩.১, পৃষ্ঠা ১১)।  

 

10.১.2. প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম যায় (Project Implementation Stage) 

1. প্রকল্পেয মনধ যামযত ভল্পয়য ৭৮% অমতফামত ল্পর আমথ যক অগ্রগমত 21% ল্পয়ল্পছ। প্রকে 

প্রণয়নকাল্পর ফাস্তফায়ল্পনয ভয় মমৌমক্তকবাল্পফ মনধ যাযণ কযা প্রল্পয়াজন। (অনুল্পেদ ৩.১, পৃষ্ঠা ৯); 

2. চামদা মভাতাল্পফক প্রমত অথ য ফছল্পযয ফযাে  অথ য ছাড় কযা প্রল্পয়াজন। (অনুল্পেদ ৩.২, পৃষ্ঠা 

১২); 

3. দযত্র দাতাল্পদয ল্পঙ্গ চুমক্ত ম্পাদল্পন মফরম্ব মযায কযা প্রল্পয়াজন। (অনুল্পেদ ৪.৬, পৃষ্ঠা ১৭); 

4. অনুল্পভামদত ভল্পয়য ভল্পধ্য কাজ ভামপ্তয রল্পক্ষয প্রল্পয়াজনীয় মযফীক্ষণ কযা এফং মফরল্পম্বয জন্য 

মমআয মফমধ অনুমায়ী ঠিকাদাল্পযয ামস্ত প্রদাল্পনয ব্যফিা কযা প্রল্পয়াজন। (াযমণ ৪.৯, পৃষ্ঠা 

১৭); 

5. ঠিকাদাযল্পক েইং, মডজাইন প্রদাল্পন মফরম্ব মযায কযা প্রল্পয়াজন। (াযমণ ৫.১৭, পৃষ্ঠা ২৯); 

6. কাল্পজয গুণগত ভান  অগ্রগমতয জন্য ংমিষ্টল্পদয মনল্পয় তদাযমক কমভটি গঠন কযা প্রল্পয়াজন 

(াযরণ ৫.২৮, পৃষ্ঠা ৩৪); 

 

10.১.3 প্রকল্প ভাপ্ত ম যায় (Project Completion Stage) 

1. উল্পজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয উ কাযী প্রল্পকৌরীল্পদয অমপ িান কযা 

প্রল্পয়াজন। (াযমণ ৫.১২, পৃষ্ঠা ২৭); 

2. মনভ যাণ ংিান্ত মফলল্পয় ংমিষ্ট কল্পরয জফাফমদমতা মনমিত কযা প্রল্পয়াজন। (াযমণ ৫.২৮, 

পৃষ্ঠা ৩৪)। 

 

10.২ উংায 

  

দযদপ্তয  মজরা কাম যারয় িাল্পনয ভাধ্যল্পভ মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তয মক্তারীকযণ প্রকেটি প্রধানত 

অফকাঠাল্পভাগত উন্নয়ল্পনয জন্য প্রণীত ল্পয়ল্পছ। প্রকেটি ফাস্তফাময়ত ল্পর মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তল্পযয অমপল্পয 

মযল্পফ উন্নত ল্পফ এফং কাল্পজয অনুকূর মযল্পফ সৃমষ্ট ল্পফ। িানীয় মক্ষা প্রমতষ্ঠান উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ল্পন ভূমভকা যাখল্পফ। কামযগময কভ যকতযাল্পদয প্রমক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ দক্ষতা বৃমদ্ধ াল্পফ এফং উন্নয়ন কাল্পজয 

গমত তযামন্বত ল্পফ। প্রমতটি মজরা  উল্পজরা ম যাল্পয় মক্ষা প্রল্পকৌর অমধদপ্তমযয অমপ িান কযা 

প্রল্পয়াজন। তল্পফ শুধুভাত্র অফকাঠাল্পভা উন্নয়ল্পনয পল্পর অমধদপ্তয পুযাপুময মক্তারীকযণ ল্পফ না। অমধদপ্তল্পযয 

মচইন অপ কভাে এফং ম্যাল্পনজমভন্ট কাম যকযী কযা প্রল্পয়াজন।  
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