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পৃষ্ঠা i 

ফাংরানদ দশক্ষণ এশয়ায ভনে অন্যতভ েনফহুর একটি জদ। জদনয এ েনংখ্যানক শক্ষা ও প্রশক্ষনণয 

ভােনভ দক্ষ ও শশক্ষত েনশিনত রূান্তনয যকায আন্তশযকবানফ কাে কযনে। পনর প্রশক্ষনণয াাাশ 

উচ্চ শক্ষায চাশদা গত দ ফেনয প্রায় শতনগুণ বৃশি  জনয়নে। শকন্তু  জ  তুরনায় ম যাপ্ত অফকাঠানভা শক্ষা 

যঞ্জাভ অন্যান্য সুশফধা বৃশি ায়শন। এ শফলয়টিয গুরুত্ব উরশি কনয জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট 

গ্র্োজুনয়ট কনরেমূনয শক্ষা য ভান উন্নয়নন অফকাঠানভা ননভ মাণ ও শক্ষা ায়ক উকযণ যফযানয 

রনক্ষে যকায “নক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফ নিত যকানয জাস্ট গ্র্োজুনয়ট কনরেমূনয 

উন্নয়ন” ীল মক প্রকেটি গ্র্ণ কনযনে। প্রকল্পটি জভাট ১৬৯০ .৪৫ জকাটি টাকা প্রাক্কনরত ব্যনয় ভাধ্যনভক ও উচ্চ  

নক্ষা অনধদপ্তয কর্তমক ১ আগস্ট ২০১০ জথনক ৩১ নডনম্বয ২০১৯ জভয়ানদ ৭০টি যকানয জাস্ট গ্র্োজুনয়ট 

কনরনে ফাস্তফানয়ত জে। প্রকনেয প্রধান অঙ্গমূ নেেঃ (১) শক্ষকনদয প্রশক্ষণ প্রদান; (২) কনরেমূনয 

েন্য অনপ ইকুইনভন্ট ও বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ক্রয় কযা; (৩) প্রকল্প ফাস্তফায়ন ইউননট (PIU) এফং কনরনেয 

েন্য আফাফত্র ক্রয়  কযা;  (৪) কনরেমূনয েন্য কশিউটায এফং মন্ত্রাং ক্রয়  কযা;  এফং (৫) 

কনরেমূনয েন্য জবৌত অফকাঠানভা শনভ যাণ কযা। ২০১৭-২০১৮ অথ ফেনয প্রকেটিয শনশফড় শযফীক্ষ জণয 

েন্য আইএভইশড কর্তযক িানীয় যাভ যক পাভ য “ইউসুপ এন্ড এনা শজয়ট” জক আউটনাশ যং এয ভােনভ 

শননয়াগ কযা য়।  উক্ত শনশফড় শযফীক্ষজণয প্রধান উনেশ্য নে প্রকনেয আওতায় ফাস্তফাশয়ত কাম যক্রভমূ 

প্রকনল্পয রক্ষে অনুমায়ী ফাস্তফানয়ত নে শকনা তা মাচাই কযা , প্রকনল্পয প্রকৃত ফাস্তফায়ন অগ্র্গশত ম যানরাচনা 

এফং প্রকে ফাস্তফায়ন শযকেনা জভাতানফক না নয় থাকনর তায কাযণ নিনিতকযণপূফ মক সুানয প্রণয়ন  

কযা। 

 

প্রকনেয আওতায় প্রস্তাশফত/িাশদত প্রধান জবৌত অফকাঠানভা শনভ যাণ কাম মক্রভগুনরা নে: একানডশভক কাভ 

এক্সাশভননন র শনভ যাণ , োত্রী জানস্টর শনভ যাণ , োত্রী জানস্টনরয ীভানা প্রাচীয ও জগইট শনভ যাণ , কনরনেয 

ীভানা প্রাচীয শনভ যাণ, োত্র জানস্টর শনভ যাণ , জানস্টর সুায এয েন্য জকায়াট যায শনভ যাণ, জেনানযটয ও শরপট্ 

যফযা এফং স্ান কযা । ইনতাভনধ্য প্রকনল্পয ননধ মানযত ফাস্তফায়ন জভয়াদ ৮১% অনতফানত নয়নে । 
ক্ষান্তনয, ভাি ম ২০১৮ ম মন্ত ৭৩১.২৭ জকাটি টাকা ব্যয় নয়নে মা জভাট প্রকল্প ব্যনয়য ৪৩%। পূতম, ণ্য ও জফা 

ক্রনয়য জক্ষনত্র িানীয়বানফ উন্ুি দযত্র িশত অনুযণ কযা নয়নে। প্রকনেয অধীনন ণ্য ক্রয়, পূতয কাে ও 

জফা কাম যক্রনভ (দযত্র আফান ও মূল্যায়ন, অনুনভাদন িশত, চুশি িাদন ইতোশদ) শশএ ২০০৬ ও 

শশআয ২০০৮ অনুযণ কযা নয়নে। কর কানেয ব্যয় প্রাক্করন মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক অনুনভাশদত 

নয়নে এফং কাম যানদ মূল্য প্রাক্কশরত ব্যনয়য ভনে ীভাফি যনয়নে।  

 

প্রকজেয আওতায় ইনতা ভনে িাশদত কাম যক্রনভয পনর কনরেমূনয জেশণ কক্ষ ংখ্যা  বৃনি জনয়নে , 

শক্ষা ায়ক নযনফনয সৃনি নয়নে, োত্র-োত্রীনদয উশিশত ায বৃনি জনয়নে , শক্ষকবৃনেয ভনে নক্ষা 

প্রদানন প্রনণাদনায সৃনি  নয়নে, শডশেটার ফাংরানদ ফাস্তফায়নন ায়ক অফিায উন্নয়ন ঘনটনে। োত্র 

োত্রীনদয আফানক সুশফধা সৃশি নয়নে, ভাশিশভশডয়া ব্যফানযয ভাধ্যনভ নক্ষা প্রদাননয সুশফধা সৃশি নয়নে 

এফং ে ও স্বল্প ভনয় াঠদান ায়ক শযনফ সৃশি নয়নে, কনরনেয অফকাঠানভাগত উন্নয়ন ঘনটনে, 

োত্র-োত্রীনদয শক্ষায আগ্র্ বৃনি জনয়নে , শক্ষকনদয প্রনয়ােনীয় িান ংকুরান  নয়নে, আইশটি ল্যাফ 

প্রশতষ্ঠা কযা নয়নে, আফাফত্র যফযা কযা নয়নে, কনরে ও জানস্টনরয ফাউন্ডাশয জদওয়ার ননভ মাণ কযা  
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পৃষ্ঠা ii 

নয়নে মায পনর াভনগ্র্কবানফ শনযাত্তা জফনড়নে এফং উচ্চ নক্ষায জক্ষনত্র প্রযুনক্তগত দক্ষতা বৃনিয জকৌর 

নননফ প্রনয়ােনীয় কশিউটায ও মন্ত্াং যফযা কযা নয়নে । প্রকনেয ফাস্তফায়ন শফর নম্বত ওয়ায 

অন্যতভ কাযণ নে ভয়ভনতা প্রনয়ােনীয় ফযাদ্দ নননিতকযনণ প্রনতফন্ধকতা এফং প্রশতকূর প্রাকৃশতক 

নযনফ। কনরেমূন শফশবন্ন ম মানয়য যীক্ষা চরাকারীন ভনয় প্রকনেয ফাস্তফায়ন কাম মক্রভ ফ ন্ধ যাখা, 

জবৌত অফকাঠানভা ননভ মানণয েন্য াইট (ননধ মানযত িান)  বুনে জনত নফরম্ব, ভূনভয জবৌগনরক অফিান (নীচু  

েশভ), ননধ মানযত কনরনে প্রস্তানফত অফকাঠানভা ননভ মানণ প্রনয়ােনীয় োয়গা ংকুরান না থাকা এফং শনভ যাণ 

াভগ্র্ীয মূল্য বৃশি ইতোনদ কাযনণও প্রকনল্পয ফাস্তফায়ন নয় থানক।  

 

প্রকনল্পয অনুকূনর ফানল মক উন্নয়ন কভ মসূিীনত (এনডন) প্রনয়ােনীয় ফযাে না যাখায কাযনণ প্রকনেয ননধ মানযত 

কাে ফাস্তফায়নন শফরশিত য়। ননধ মানযত ভনয় প্রকল্প ফাস্তফায়ন নননিত কযায েন্য িানদা জভাতানফক 

প্রকনল্পয অনুকূনর প্রনয়ােনীয় অথ য ফযাে ও অথ ম অফমুক্ত কযা প্রনয়ােন। এোড়া, প্রকনল্পয প্রকৃত 

সুশফধানবাশগনদয চাশদা শনরুণ কনয প্রকে প্রণয়ন ক যা প্রনয়ােন। প্রকৃত সুনফধানবাগীনদয  (Bottom up) 

চাশদা শনরুণ কনয প্রকল্প গ্র্নণয শফলয়টি শডশশ’য অং শানফ শফনফচনা কযা জমনত ানয। প্রকনেয 

জবৌত কাে ফাস্তফায়ননয দানয়নে  শননয়াশেত শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয (ইইনড) প্রনয়ােনীয় েনফনরয 

অবানফ একেন কভ মকতমায ওয একাশধক প্রকনেয  দানয়ে ন্যস্ত কযা য়। প্রকনল্পয ংখ্যা নফনফিনায় এনন 

শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনয কাশযগশয েনফর বৃশি কযা প্রনয়ােন। িরভান প্রকনেয ভয় ফায ফায বৃশি না কনয 

জগুনরা ভাপ্ত জঘালণাপূফ মক  চাশদা অনুমায়ী নতুন প্রকে গ্র্ণ কযা জমনত ানয।  োত্র-োত্রীনদয ংখ্যা 

শফনফচনা কনয জেশণকনক্ষয আয়তন শনধ যাযণ কযা প্রনয়ােন এফং প্রনয়ােননফানধ অশধক ংখ্যক  োত্র-োত্রীয 

েন্য একাশধক াখায ব্যফিা কযা জমনত ানয। িানীয় কনরে কর্তযক্ষ জক প্রকনেয কাম মক্রনভ িৃি কযা 

প্রনয়ােন। কাযণ ংনিি কনরে কর্তমনক্ষয িৃিতায অবানফ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ঠিক তথ্যানদ 

আদান প্রদান ব্যাত নয় থানক।  

 

জবৌত অফকাঠানভা শনভ যানণ গুণগত ভান যক্ষা কযায েন্য প্রকল্প নযিারনকয কাম মারয়, নক্ষা প্রনখৌর 

অনধদপ্তয, ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা অনধদপ্তয ও ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা নফবাগ, নক্ষা ভন্ত্ণারয় কর্তমক 

তদাযশক জোযদায কযা প্রনয়ােন। িানীয় কনরে কর্তযনক্ষয তদাযশক কশভটিয কাম ক্রভ আনযা শক্রয় কযা 

প্রনয়ােন। প্রনয়ােনীয় ও দক্ষ েনফনরয অবানফ প্রকনল্পয আওতায় যফযাকৃত কশিউটায এফং অন্যান্য 

মন্ত্রাশত যক্ষণানফক্ষণ ব্যাত নে। জটকননকোর মন্ত্ানত যক্ষণানফক্ষনণয েন্য ংনিি প্রনতষ্ঠানন দক্ষ েনফর 

গনড় জতারা প্রনয়ােন। অশপ মন্ত্রাশত, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ও আফাফনত্রয তাশরকা (Inventory) অশধকাং 

জক্ষনত্র ংযক্ষণ কযা য় না। পনর, প্রকনেয অধীনন যফযাকৃত ভারাভানরয ঠিক শাফ ংযক্ষণ কযা মায় 

না। অফকাঠানভাগত উন্নয়ন এফং আধুশনক শক্ষা উকযণ যফযানয পনর কনরনেয োত্র-োত্রী, নক্ষক ও 

কভ মকতমা-কভ মিাযীগণ প্রকনেয সুপর জবাগ কযনত াযনে। নক্ষা ব্যফিায আধুননকায়ন ও উন্নয়ননয েন্য এ 

ধযননয প্রকে ফাস্তফায়ননয ধাযা অব্যাত যাখা  জমনত ানয। কনরনেয োত্র-োত্রীনদয শনয়শভত স্বািে যীক্ষা 

এফং েরুশয প্রনয়ােনন শচশকৎক ও অোিুনরন্প এয প্রনয়ােন যনয়নে । এ ধযনণয নতুন প্রকে গ্র্ণকানর 

কনরনেয োত্র-োত্রী, নক্ষক ও কভ মকতমা-কভ মিাযীগনণয স্বািে জফায  শফলয়টি নফনফিনা কনয এোমু্বনরন্স 

যফযা ও আফানক নিনকৎনকয ব্যফিা কযা জমনত ানয। এ ধযননয প্রকনেয ফাস্তফায়ননয শুরুয শদনকই 

শক্ষকনদয প্রশক্ষণ কামক্রভ ানত জনয়া প্রনয়ােন। মানত কনয োত্র-োত্রীগণ প্রথভ জথনকই তায সুপর জনত 

ানয।  
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকদল্পয সপ্রক্ষাট ও রফফযণ 

 

১.১ প্রকদল্পয টভূশভ 

 

গত এক দদক ফা  তাযও সফর ভ সয় ফাাংরাদদদ উচ্চ রক্ষায় বরতবয িারদা ব্যাক বৃরদ্ধ সদয়দে। ২০০০ 

াদরয তুরনায় ২০১০ ার ম বন্ত উচ্চ রক্ষায় বরতবয াংখ্যা রতনগুণ বৃরদ্ধ সদয়দে
1। স্বাধীনতায রনকট যফতী 

ভদয় ফাাংরাদদদয অদনক স্কুর ও রক্ষা প্ররতষ্ঠান যাষ্ট্রীয় রনয়ন্ত্রদণ আনা য়। জাতীয় রফশ্বরফদ্যারয় ১৯৯২ 

াদর প্ররতরষ্ঠত য় এফাং উক্ত রফশ্বরফদ্যারয় দত  ফহু াংখ্যক অনুদভারদত স্দাতক এফাং স্দাতদকািয রডগ্রী 

কদরদজয যীক্ষা রযিারনা এফাং নদ প্রদান কযা য়। জাতীয় রফশ্বরফদ্যারদয়য আওতাধীন কদরজমূদ 

ফতবভাদন োত্রোত্রী বরতবয প্রফণতা অদনক সফর। এয অন্যতভ কাযণ রক্ষায ব্যয় কভ এফাং ফতবভান ভদয় 

আধুরনক প্রযুরক্তগত রক্ষায সুদমাগ সুরফধা ততযী । তদফ এ ভস্ত কদরদজয ভস্যাগুদরায ভদধ্য অন্যতভ দরা 

প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভাগত ভস্যা, রক্ষা ায়ক রযদফদয অবাফ, প্রররক্ষত রক্ষক ও রক্ষা উকযদণয 

অবাফ ইতযারদ। যকায এ ভস্যাগুদরা রফদফিনা কদয “রক্ষায ভাদনান্নয়দনয রদক্ষয সজরা দদয অফরহত 

যকারয সাস্ট গ্রযাজুদয়ট কদরজমূদয উন্নয়ন” ীল বক প্রকল্পটি গ্রণ কদযদে। 

 

১.2 প্রকক্ষ্েয উক্ষ্েশ্য 

 

প্রকক্ষ্েয উদ্দেশ্যমূক্ষ্য ভক্ষ্ধ্য যক্ষ্য়ক্ষ্ছ নবৌত অফকাঠাক্ষ্ভা সুক্ষ্মাগ সৃশষ্ট এফং শক্ষা উকযণ যফযা কযা মা 

নজরা দক্ষ্য অফশিত যকাশয স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজমূক্ষ্য ক্রভফধ মভান শক্ষাথীনদয চাশদা পূযক্ষ্ণ ায়ক 

ক্ষ্ফ। শক্ষকক্ষ্দয াঠদানকৃত নকা মমূ ও জ্ঞান উন্নয়ন এফং জাতীয় শফশ্বশফদ্যারক্ষ্য়য অধীন ংক্ষ্াশধত 

শক্ষাক্রভ ও াঠ্যক্রভ ম্পক্ষ্কম ম্যক ধাযণা অজমক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে প্রশক্ষক্ষ্ণয ব্যফিা কযা। যকাশয স্নাতক ও 

স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজমূক্ষ্য শক্ষায ভান উন্নয়ন াধন; নেশণ াঠদান ব্যাত না কক্ষ্য যীক্ষা চারাক্ষ্নায জন্য 

প্রাশতষ্ঠাশনক (একাক্ষ্ডশভক) কাভ যীক্ষা র শনভ মাণ; ভানম্মত শক্ষা অজমনক্ষ্ক ায়তা প্রদাক্ষ্নয জন্য নবৌত 

অফকাঠাক্ষ্ভা সুক্ষ্মাগ ও ায়ক সুক্ষ্মাগ সুশফধামূক্ষ্য উন্নয়ন। 

 

১.৩ প্রকক্ষ্েয শফফযণ 

 

শক্ষায গুনগত ভান বৃশি, শক্ষা ায়ক সুক্ষ্মাগ সুরফধা সৃশষ্ট, স্নাতক্ষ্কািয ম মাক্ষ্য় কশম্পউটায দক্ষতায প্রচরন, 

নজরা দক্ষ্য যকাশয স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজমূক্ষ্ নবৌত অফকাঠাক্ষ্ভায সুক্ষ্মাগ সুশফধাশদ সৃশষ্টয ভাধ্যক্ষ্ভ 

ক্রভফধ ©ভান শক্ষাথীক্ষ্দয চাশদা পূযণ এফং শক্ষায ভাক্ষ্নান্নয়ন ইতোশদ শফলয়গুক্ষ্রাক্ষ্ক প্রকক্ষ্েয রক্ষে শনক্ষ্ফ 

শনধ মাযণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। উচ্চ শক্ষায নক্ষক্ষ্ে একটি রনধ বারযত ভান অজবদনয জন্য যকায রফদল রকছু  দক্ষ্ক্ষ 

গ্রণ কক্ষ্যক্ষ্ছ। শকন্তু উন্নত নদমূক্ষ্য শক্ষায ভাক্ষ্নয তুরনায় এ কর দক্ষ্ক্ষ অম মাপ্ত। জাতীয় 

শফশ্বশফদ্যারক্ষ্য়য শনয়ন্ত্রণাধীন ২৫১টি যকাশয কক্ষ্রজ উচ্চ শক্ষা (র্ততীয় ম মাক্ষ্য়য শক্ষা) ফা উচ্চ ভাধ্যশভক 

যফতী শক্ষা প্রদান কক্ষ্য থাক্ষ্ক
2
। এ কর কক্ষ্রজগুক্ষ্রায ভক্ষ্ধ্য নজরা দক্ষ্য অফশিত অশধকাং কক্ষ্রজ 

শফশবন্ন শফলক্ষ্য় ম্মান ও স্নাতক্ষ্কািয শক্ষা প্রদান কক্ষ্য থাক্ষ্ক। ম্মান ও স্নাতক্ষ্কািয ম মাক্ষ্য়য শক্ষায ভান 

উন্নয়ন তথা উচ্চ শক্ষায নক্ষক্ষ্ে শফযাজভান উক্ষ্েখক্ষ্মাগ্য ঘাটশতমূ শনম্নরূিঃ  

(ক) শক্ষায প্রাশতষ্ঠাশনক অফকাঠাক্ষ্ভা শফক্ষ্ল কক্ষ্য উচ্চ শক্ষা ম মাক্ষ্য়য যকাশয কক্ষ্রজমূক্ষ্ শফযাজভান 

সুক্ষ্মাগ-সুশফধা এখনও অপ্রতুর; 

                                                           
1
 BANBEIS)-September 2012, page 84 and 242 

2
 শডশশ পৃষ্ঠা ১০, প্যাযা ১৪ 
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(খ) কভ©মুখী শক্ষায জন্য যকাশয ব্যফিানায় রযচাশরত স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজমূক্ষ্ শক্ষায সুক্ষ্মাগ যকাশয 

শফশ্বশফদ্যারয়গুক্ষ্রায রফদ্যভান সুক্ষ্মাক্ষ্গয তুরনায় শনম্নভাক্ষ্নয মায শযফত©ন ও উন্নয়ন একান্ত আফশ্যক; 

(গ) কক্ষ্রজ শক্ষকক্ষ্দয জন্য শক্ষক প্রশক্ষণ কভ©সূশচ অতযান্ত ীরভত ম বাদয়য। এক্ষ্ক্ষক্ষ্ে কর শক্ষকবৃক্ষ্েয 

জন্য শনশফড় ও রযদো ব (Refresher Course) প্রশক্ষণ প্রদান কযা প্রক্ষ্য়াজন; এফং 

(ঘ) উচ্চ শক্ষা ম মাক্ষ্য় যকাশয স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজমূক্ষ্ স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষে (MDG) অজ©ননয জন্য 

কশম্পউটায দক্ষতায ভত আধুশনক শক্ষা নকা© শফক্ষ্ল কক্ষ্য নমাগাক্ষ্মাগ ননটওয়াক্ষ্কময স্থাদনয ভাধ্যক্ষ্ভ 

শফশ্বক্ষ্ক জানায প্রযুরক্তগত দদক্ষ গ্রণ কযা প্রক্ষ্য়াজন। 
 

স্বাধীনতায য নথক্ষ্ক যকায শক্ষায শফযাজভান িশত (System) উন্নয়ক্ষ্নয জন্য অক্ষ্নক দক্ষ্ক্ষ গ্রণ 

কদযদে। ফত©ভাক্ষ্ন শক্ষা নক্ষনে শতনটি ধাযা শফযাজভান-াধাযণ শক্ষা, ভাদ্রাা শক্ষা ও বৃশিমূরক 

শক্ষা/কাশযগশয শক্ষা। এয ভক্ষ্ধ্য দু্টি ধাযা শফক্ষ্ল কক্ষ্য াধাযণ শক্ষা ও ভাদ্রাা শক্ষা কাম বক্রভ  শক্ষা 

ভন্ত্রণারক্ষ্য়য অধীন ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তয (ভাউশ) দ্বাযা শনয়শন্ত্রত য়। G উবয় ধাযায় াযা নদক্ষ্ 

প্রায় ২৮ াজায শক্ষা প্রশতষ্ঠান শক্ষা প্রদান কাক্ষ্জ শনক্ষ্য়াশজত (উৎিঃ শডশশ পৃষ্ঠা ১০, প্যাযা ১৪)। এ কর 

প্রশতষ্ঠানমূক্ষ্য ভক্ষ্ধ্য যকাশয প্রশতষ্ঠানমূক্ষ্য শনয়ন্ত্রণ ও ব্যফিানা যাশয যকায কক্ষ্য থানক। শকন্তু 

স্নাতক ও স্নাতক্ষ্কািয ম মাক্ষ্য়য শক্ষা প্রদাক্ষ্নয অনুক্ষ্ভাদন ও যীক্ষা শনয়ন্ত্রণ জাতীয় শফশ্বশফদ্যারয় কক্ষ্য থাক্ষ্ক। 

সদদয অশধকাং যকাশয কক্ষ্রজ স্নাতক ও স্নাতক্ষ্কািয ম মাক্ষ্য় রক্ষা প্রদাদনয াদথ জরড়ত যদয়দে। 
 

†Rjv m`‡i Aew ’̄Z HwZn¨evnx miKvwi †cv÷ MÖ¨vRy‡qU K‡jRmg~‡ni AeKvVv‡gv Dbœqb Ges Ab¨vb¨ 

wkÿv mnvqK DcKiY mieivn wbwðZKi‡Yi জন্য “wkÿvi gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ¨ †Rjv m`‡i Aew ’̄Z 

miKvwi †cv÷ MÖ¨vRy‡qU K‡jRmg~‡ni Dbœqb” kxl©K cÖKíwU 655.12 †KvwU UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 

AvM÷, 2010 n‡Z wW‡m¤̂i, 2013 †gqv‡` ev¯Íevq‡bi Rb¨ MÖnY Kiv nq| D‡jøL¨, evsjv‡`‡k উচ্চ 

স্তদ্দরর wkÿv cÖ`v‡b †Rjv m`‡i Aew ’̄Z miKvwi †cv÷ MÖ¨vRy‡qU কক্ষ্রRmg~n D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv 

ivL‡Q| cÖvq 70 kZvsk D”P স্তদ্দরর wkÿv_x© GB K‡jRmg~‡n Aa¨qb K‡i _v‡K| G welqwUi ¸iæZ¡ 

Dcjwä K‡i miKvi †Rjv m`‡i Aew ’̄Z miKvwi †cv÷ MÖ¨vRy‡qU K‡jRmg~‡ni AbybœZ I Ach©vß 

AeKvVv‡gvর Dbœqb Ges cÖ‡qvRbxq wkÿv mnvqK DcKiY mieiv‡ni j‡ÿ¨ cÖKíwU MÖnY K‡i| g~j 

cÖKíwU 12-10-2010 Zvwi‡L GK‡bK KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| প্রকেটি Aby‡gv`‡bi mv‡_ mv‡_B 

cÖK‡íi ফাস্তফায়ন Kvh©µg ïiæ nq| wKš‘ G mg‡qi g‡a¨ গণপূতত অধধদপ্তদ্দরর c~Z© Kv‡Ri †iU wmwWDj 

cwiewZ©Z য় I e„w× cvq| ms‡kvwaZ †iU wmwWDj অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কন  কক্ষ্য প্রকক্ষ্েয ১ভ ংক্ষ্াধনী 

প্রস্তাফ 976.57 †KvwU UvKv cÖv°wjZ e¨‡q AvM÷, 2010 n‡Z wW‡m¤̂i, 2016 †gqv‡` ফাস্তফায়ক্ষ্নয জন্য 

06-02-2015 Zvwi‡L GK‡bK mfvq Aby‡gv`b jvf K‡i| 
 

cÖ_g ms‡kvwaZ cÖKí `wjj Abymv‡i †ek wKQz †cv÷ MÖ¨vRy‡qU K‡j‡Ri c~Z© KvR Avi¤¢ Kiv nq| wKš‘ 

ev¯ÍeZvi wbধর‡L †g‡UªvcwjUb kn‡ii K‡jRmg~‡ni feb¸‡jv‡Z AwZwi³ wfZ ms‡hvRননর 

প্রদ্দয়াজনীয়তা, mKj K‡j‡R AwaK msL¨K wkÿv_x©i সুদ্দযাগ myweav wbwðZKiনণর চাধিদা Ges AwaKvsk 

K‡j‡Ri ভবনসমূদ্দির EaŸ©©gyLx m¤úªmviনণর চাধিদা , কদ্দজ কযাম্পাদ্দসর অভযন্তরীণ ও বাইদ্দরর রাস্তাসমূি 

ধনম তাদ্দণর প্রদ্দয়াজনীয়তা , ভূধম উন্নয়দ্দনর প্রদ্দয়াজনীয়তা  ইতযাধদ কারদ্দণ প্রস্তাধবত  কদ্দজসমূদ্দির Rb¨ GKwU 

mgwš̂Z Dbœqb Kg©m~wPi cÖ‡qvRb য়| এ নপ্রশক্ষক্ষ্ত wkÿv gš¿Yvjq KZ…©K cÖKíwUi Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ 

e¨q e„w× K‡i I ev¯Íevqb †gqv` AvM÷, 2010 n‡Z wW‡m¤̂i, 2019 ch©šÍ wba©viY K‡i 2q `dvq 

ms‡kva‡bi cÖ¯Íve Aby‡gv`‡bi Rb¨ cwiKíbv Kwgk‡b †cÖiY Kiv য়| wkÿv gš¿Yvjq KZ… ©K cÖ¯ÍvweZ 

Òwkÿvi gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ¨ †Rjv m`‡i Aew ’̄Z miKvwi †cv÷ MÖ¨vRy‡qU K‡jRmg~‡ni Dbœqb (2q 

ms‡kvwaZ)Ó kxl©K wewb‡qvM cÖKíwUi Aby‡gv`‡bi cÖ¯Íve we‡ePbvi j‡ÿ¨ 12-02-2017 Zvwi‡L cÖKí 

g~j¨vqb KwgwUi (wcBwm) mfv AbywôZ nq| cÖKíwU 6-6-2017 তাধরদ্দে AbywôZ GK‡bK mfvq 

Aby‡gvw`Z nq| ২য় সংদ্দলাধধত অনুদ্দমাধদত  cÖKíwUর †gvU cÖv°wjZ e¨q ১৬৯০.৪৫ নকাটি UvKv Ges 

ev¯Íevqb †gqv` 1 AvM÷, 2010 n‡Z 31 wW‡m¤̂i, 2019 ch©šÍ| 
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1.4 cÖKí ev¯Íevqb Kvh©µg wejw¤̂Z nIqvi Kviণঃ 
 

প্রকক্ষ্েয সামধিক বাস্তবায়ন অিগধত ধবধিত িওয়ার অন্যতম কারণ িদ্দে গণপূতব রফবাদগয সযইট ররডউর 

রযফতবন। শডশিউশড এয ২০০৮ াক্ষ্রয নযট রশডউর অনুাক্ষ্য প্রকক্ষ্েয মূর শডশশ’য প্রাক্করন ধনধ তারণ করা 

িয় শকন্তু প্রকে শনভ মাণ কাজ শুরু য় ২০১১ াক্ষ্র। শনভ মাণ াভগ্রীয মূল্য বৃশিয কাযক্ষ্ণ শডশিউশড ২০১১ াক্ষ্র 

নতুন নযট রশডউর প্রকা কক্ষ্য। এক্ষ্ত ২০০৮ াক্ষ্রয নযট শশডউর অনুাক্ষ্য শনভ মাণ কাক্ষ্জয দযক্ষ্ে 

অংগ্রণ কযক্ষ্ত ঠিকাদাযগণ অনীা প্রকা কক্ষ্য (আযশডশশ পৃষ্ঠা ৯৩)। ংক্ষ্াশধত নযট রশডউর অন্তর্ভ মি 

করার উদ্দেদ্দশ্য ১ভ ংক্ষ্াশধত প্রকেটি ৯৭৬.৫৭ নকাটি টাকা প্রাক্কশরত ব্যক্ষ্য় আগস্ট, ২০১০ ক্ষ্ত শডক্ষ্ম্বয, 

২০১৬ নভয়াক্ষ্দ ০৬-০২-২০১৫ তাশযক্ষ্খ একক্ষ্নক বায় অনুক্ষ্ভাদন রাব কক্ষ্য। 

 

প্রথভ ংক্ষ্াশধত প্রকে দশরর অনুাক্ষ্য শকছু নাস্ট গ্রোজুক্ষ্য়ট কক্ষ্রক্ষ্জয পূতম কাজ আযম্ভ  কযা য়। শকন্তু 

ফাস্তফতায শনযীক্ষ্খ নভক্ষ্রাশরটন ক্ষ্যয কক্ষ্রজমূক্ষ্য বফনগুক্ষ্রাক্ষ্ত অশতশযি শবত াংদমাজদনয 

প্রদয়াজনীয়তা, কর কক্ষ্রনজ অশধক ংখ্যক শক্ষাথীয সুদমাগ সুশফধা শনশিতকযসণয িারদা এফং অশধকাং 

কক্ষ্রক্ষ্জয বফনমূদয ঊর্ধ্মমুখী ম্প্রাযসণয প্রদয়াজনীয়তা , কদরজ কযাম্পাদয অবযন্তযীণ ও ফাইদযয 

যাস্তামূদয রনভ বাদণয প্রদয়াজনীয়তা , ভূরভ উন্নয়দনয প্রদয়াজনীয়তা  ইতোশদ কাযদণ কর কক্ষ্রক্ষ্জয জন্য 

একটি ভশিত উন্নয়ন কভ মসূশচয প্রক্ষ্য়াজন য়। শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রকেটিয অনুক্ষ্ভাশদত প্রাক্কশরত ব্যয় 

বৃশি কক্ষ্য ও ফাস্তফায়ন নভয়াদ আগস্ট, ২০১০ ক্ষ্ত শডক্ষ্ম্বয, ২০১৯ ম মন্ত শনধ মাযণ কক্ষ্য ২য় দপায় ংক্ষ্াধক্ষ্নয 

প্রস্তাফ অনুক্ষ্ভাদক্ষ্নয জন্য শযকেনা কশভক্ষ্ন নপ্রযণ কযা য়। শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রস্তাশফত “শক্ষায 

ভাক্ষ্নান্নয়ক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে নজরা দক্ষ্য অফশিত যকাশয নাস্ট গ্রোজুক্ষ্য়ট কক্ষ্রজমূক্ষ্য Dbœqb (২য় ংক্ষ্াশধত)” 

ীল মক প্রকেটিয অনুক্ষ্ভাদক্ষ্নয প্রস্তাফ শফক্ষ্ফচনায রক্ষ্ক্ষে ১২-০২-২০১৭ তাশযক্ষ্খ প্রকে মূল্যায়ন কশভটিয 

(শইশ) বা অনুশষ্ঠত য়। প্রকেটি ৬-৬-২০১৭ াক্ষ্র অনুশষ্ঠত একক্ষ্নক বায় অনুক্ষ্ভাশদত য়। প্রকেটিয 

নভাট প্রাক্কশরত ব্যয় ১৬৯০.৪৫ সকাটি টাকা এফং প্রকেটিয অনুক্ষ্ভাশদত ফাস্তফায়ন নভয়াদ ১ আগস্ট ২০১০ ক্ষ্ত 

৩১ শডক্ষ্ম্বয ২০১৯ ম মন্ত। তাছাড়া, অনুদভারদত শডশশ’য প্রাক্করন  অনুাক্ষ্য অথ ব ফেয অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় 

অথ ম ফযাে না াওয়ায় ঠিকাদাযক্ষ্দয চরশত শফর শযক্ষ্াধ কযা ম্ভফ য়রন। এ কাযক্ষ্ণ শনভ মাণ কাক্ষ্জয াশফ মক 

অগ্রগশত প্রতযাা সভাতাদফক অরজবত য়রন । নকান নকান কক্ষ্রক্ষ্জ নতুন বফন শনভ মাক্ষ্ণয িান বুদ্দঝ না াওয়ায় 

শনভাণ ম কাজ শশডউর অনুাক্ষ্য আযম্ভ কযা ম্ভফ য়শন। 

 

 

১.৫ প্রকক্ষ্েয প্রধান অঙ্গমূ  
 

 শক্ষকক্ষ্দয প্রশক্ষণ প্রদান। 

 কক্ষ্রজমূক্ষ্য জন্য অরপ ইক্যযইদভন্ট ও বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ক্রয়।  

 প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউধনট (PIU) এফং কক্ষ্রক্ষ্জয জন্য আফাফে ক্রয়। 

 কক্ষ্রজমূক্ষ্য জন্য কশম্পউটায এফং মন্ত্রাং ক্রয়। 

 স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজমূক্ষ্য জন্য অফকাঠানভাগত উন্নয়ন কাজ (একাক্ষ্ডশভক কাভ যীক্ষা র, 

ছাে ও ছােীক্ষ্দয জন্য ছাোফা, ীভানা প্রাচীয, অবেন্তযীণ যাস্তা শনভ মাণ ও ভূশভ উন্নয়ন)। 
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1.6 প্রকক্ষ্েয অনুক্ষ্ভাদন/ংক্ষ্াধন/নভয়াদ 

 

১। প্রকক্ষ্েয নাভ : শক্ষায ভাক্ষ্নান্নয়ক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে নজরা দক্ষ্য অফশিত যকাশয 

সাস্ট গ্রোজুক্ষ্য়ট কক্ষ্রজমূক্ষ্য উন্নয়ন (২য় ংক্ষ্াশধত) 

২। ভন্ত্রণারয়/শফবাগ : ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংিা : ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তয (ভাউশ) 

৪। প্রকক্ষ্েয অফিান : শফবাগ নজরা উক্ষ্জরা 

  ১ ২ ৩ 

  ভগ্র ফাংরাক্ষ্দ 

৫। অনুক্ষ্ভাশদত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) : মূর ংক্ষ্াশধত (1ভ) ংক্ষ্াশধত (২য়) 

(ক) নভাট : ৬৫,৫১২.০০ ৯৭,৬৫৭.০০ ১৬৯,০৪৪.৬৯ 

(খ) শজওশফ : ৬৫,৫১২.০০ ৯৭,৬৫৭.০০ ১৬৯,০৪৪.৬৯ 

(গ) প্রকে ায়তা : - - - 

৬। ফাস্তফায়ন কার : মূর ংক্ষ্াশধত (1ভ) ংক্ষ্াশধত (২য়) 

(ক) আযক্ষ্ম্ভয/শুরুয তাশযখ : আগস্ট-২০১০ আগস্ট-২০১০ আগস্ট-২০১০ 

(খ) ভাশপ্তয তাশযখ  : শডক্ষ্ম্বয-২০১৩ শডক্ষ্ম্বয-২০১6 শডক্ষ্ম্বয-২০১৯ 
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম বদ্ধরত 

 

2.1 শনশফড় শযফীক্ষক্ষ্ণয কভ বরযরধ (TOR) 

 

(ক) প্রকে ংশেষ্ট তে (টভূশভ, উক্ষ্েশ্যমূ, প্রকক্ষ্েয অনুক্ষ্ভাদন ম মায়, অথ মায়ক্ষ্নয ধযন ও অন্যান্য 

প্রাশঙ্গক শফলয়মূ) ম মাক্ষ্রাচনা ও উিান কযা; 
 

(খ) প্রকক্ষ্েয াশফ মক অগ্রগশত ও অঙ্গশবশিক ফাস্তফায়ক্ষ্নয (আশথ মক ও ফাস্তফ) তেংগ্র ও শফক্ষ্েলণ এফং 

নরখশচে/াযশণয ভাধ্যক্ষ্ভ ম মাক্ষ্রাচনা ও উিান কযা; 
 

(গ) প্রকক্ষ্েয উক্ষ্েশ্যমূক্ষ্য অজমক্ষ্নয শযভাণ মূল্যায়ন/মাচাB; 
 

(ঘ) ক্রয় ংক্রান্ত কাক্ষ্জ (নটন্ডায আফান, নটন্ডায মূল্যায়ন, অনুক্ষ্ভাদন প্রশক্রয়া Bতোশদ) শশএ ২০০৬ ও 

শশআয-২০০৮ এয নীশতভারা অনুযণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ শকনা তা যীক্ষা কযা এফং পূফ মশনধ মাশযত শনণ মায়ক্ষ্কয 

ভাধ্যক্ষ্ভ ক্রয় ংক্রান্ত কাম মাফরীয শফনেলণ কযা; 
 

(ঙ) প্রকক্ষ্েয আওতায় ক্রয়কৃত ণ্য/কাম ম/নফামূক্ষ্য অফিা মাচাB ও উযুি জনফক্ষ্রয ভাধ্যক্ষ্ভ 

যক্ষণাক্ষ্ফক্ষণ অফিা ম মাক্ষ্রাচনা কযা;  

(চ) প্রকক্ষ্েয আওতায় প্রস্তাশফত ণ্য/কাম ©/নফা দযে দশরর নভাতাক্ষ্ফক Specification/BOQ/TOR, অনুমায়ী 

ঠিক শযভাণ ও গুণগত ভানম্পন্ন উাক্ষ্য় ক্রয় কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ শকনা তা মাচাB কযা এফং অনুক্ষ্ভাশদত শডশশ/ 

ফাশল মক ক্রয় শযকেনা এয রক্ষেভাো ও অজ©ন ম মাক্ষ্রাচনা কযা; 

(ছ) অথ মায়ন, ক্রয়, ব্যফিানায অদক্ষতাজশনত কাযক্ষ্ণ প্রকে ফাস্তফায়ন ফা এয নম নকান অক্ষ্ঙ্গয শফরম্ফ 

ক্ষ্য়ক্ষ্ছ শকনা মা প্রকক্ষ্েয ব্যয় বৃশি ফা প্রকক্ষ্েয ফাস্তফায়ন ভয় বৃশি কক্ষ্যক্ষ্ছ তা শযফীক্ষণ কযা এফং ন 

নক্ষক্ষ্ে শফরক্ষ্ম্বয কাযণ ফা কাযণমূ শচশিত/শফক্ষ্েলণ কযা; 
 

(জ) প্রকে শযচারক্ষ্কয প্রকে ব্যফিানা ংক্রান্ত দক্ষতা, অশবজ্ঞতা, প্রকে ব্যফিানা এফং ক্যয় ংক্রান্ত 

প্রশক্ষণ, বা আক্ষ্য়াজন, শিান্ত ফাস্তফায়ন এফং প্রকে শযচারক শাক্ষ্ফ নভয়াদ Bতোশদ তেমূ মূল্যায়ন 

ও শফক্ষ্েলণ কযা; 
 

(ঝ) প্রকে অনুক্ষ্ভাদন, ংক্ষ্াধন (মশদ থাক্ষ্ক), অথ মায়ন, অথ ব ছাড় এফং শফর শযক্ষ্াধ ইতোশদ শফলয়ক তে ও 

উাি শফক্ষ্েলণ কযা; 
 

(ঞ) প্রকক্ষ্েয আওতাধীন শনফ মাশচত স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রক্ষ্জ শনক্ষ্য়াশজত শক্ষকক্ষ্দয প্রকক্ষ্েয আওতায় প্রশক্ষণ 

প্রদান ংক্রান্ত তোশদ মাচাই কযা; 
 

(ট) অনুক্ষ্ভাশদত DPP/RDPP এয রক্ষ্ক্ষেয াক্ষ্থ গুণগত ও শযভাণগত প্রশক্ষণ প্রদান ংক্রান্ত তোশদয 

তুরনামূরক শফক্ষ্েলণ কযা; 
 

(ঠ) প্রশক্ষণাথী শনফ মাচনন শফক্ষ্ফশচত শনণ মায়ক এফং ব্যফাযকাশয ম মাক্ষ্য় ঘাটশত Bতোশদ শফলয় ম মাক্ষ্রাচনা 

কযা; 
 

(ড) প্রকক্ষ্েয আওতায় ক্রয়কৃত অশপ য্ন্ত্ন্ত্রাশত/কশম্পউটায মন্ত্রাশত/আফাফে/ফই এফং ায়ক দ্রব্যাশদ 

শফতযণ প্রশক্রয়া এফং যক্ষণাক্ষ্ফক্ষণ ম্পশকমত তে মাচাই কযা; 
 

(ঢ) প্রকনেয আওতায় শনশভ মত নবৌত অফকাঠাক্ষ্ভায গুণগত ভান মাচাই এফং চাশদায নপ্রশক্ষক্ষ্ত শনশভ মত 

অফকাঠাক্ষ্ভায মথামথ ব্যফায ংক্রান্ত তোশদ ম মাক্ষ্রাচনা কযা; 
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(ণ) প্রকক্ষ্েয আওতাধীন শনশভ মত/নভযাভতকৃত নবৌত অফকাঠাক্ষ্ভায নটকই (Sustainability) উন্নয়ন ম্পশকমত 

সুাশয প্রদান কযা; 
 

(ত) প্রকক্ষ্েয সুশফধাক্ষ্বাগী/নস্টকক্ষ্াল্ডাযগক্ষ্ণয উয জশযক্ষ্য ভাধ্যক্ষ্ভ প্রাপ্ত ভতাভক্ষ্তয শফক্ষ্েলণ কযা; 
 

(থ) প্রকক্ষ্েয শডজাইন ও ধাযণা (Concept) এফং প্রকে ংশেষ্ট অন্যান্য কভ মকাক্ষ্ন্ডয ফরশদক, দফ মরশদক, 

সুক্ষ্মাগ ও ঝুঁশক (SWOT) শফক্ষ্েলণ কযা; 
 

(দ) ভীক্ষা নথক্ষ্ক প্রাপ্ত তক্ষ্েয শবশিক্ষ্ত াশফ মক ম মাক্ষ্রাচনা; 
 

(ধ) ভীক্ষায ভাধ্যক্ষ্ভ প্রাপ্ত পরাপক্ষ্রয শবশিক্ষ্ত সুশনশদ মষ্ট সুাশয প্রণয়ন; এফং 
 

(ন) চুশিকারীন ভক্ষ্য় কর্তমক্ষ কর্তমক আক্ষ্যাশত অন্যান্য ংশেষ্ট কাম মাশদ ম্পাদন। 

 

২.2 কাম বদ্ধরত (Methodology) 
 

প্রস্তাশফত শনশফড় শযফীক্ষণ কাম©ক্রভটি ফাস্তফায়ক্ষ্নয জন্য ংখ্যাগত ও গুণগত তে ংগ্রক্ষ্য িশত অনুযণ 

কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। প্রাBভাশয ও নক্ষ্কন্ডাশয উৎ ক্ষ্ত গুণগত ও ংখ্যাগত তে ংগ্র কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

 

নক্ষ্কন্ডাশয ডকুক্ষ্ভন্ট মা ©নরাচনা: প্রকক্ষ্েয শনশফড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায  আওতায় প্রকক্ষ্েয অফকাঠাক্ষ্ভা 

ম্পশকমত নক্ষ্কন্ডাশয ডকুক্ষ্ভন্ট শফদবাক্ষ্ফ ম মাক্ষ্রাচনা, ফাস্তফায়ন ও ভক্ষ্য়য াক্ষ্থ শযফত ©ন, ভক্ষ্য় ভক্ষ্য় 

অগ্রMশত প্রণীত প্রশতক্ষ্ফদন, নফইজ রাইন ও শভড রাইন জশয প্রশতক্ষ্ফদন এফং গক্ষ্ফলণা ও মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

ম মাক্ষ্রাচনা কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। এ প্রকক্ষ্েয আওতায় ক্রয় িশত (দযে আফান, দযে মূল্যায়ন, অনুক্ষ্ভাদন 

প্রশক্রয়া, চুশি ম্পাদন ইতোশদ) শশআয ২০০৮ অনুমায়ী ক্ষ্য়ক্ষ্ছ শকনা তা ম©নফক্ষণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। প্রকক্ষ্েয 

রক্ষেভাো ও ভাইরপরক অনুমায়ী প্রকক্ষ্েয কাম মাফশরয ফাস্তফ ও আশথ মক অগ্রগশত প্রতযাা সভাতাদফক অশজমত 

ক্ষ্য়ক্ষ্ছ শকনা তা যীক্ষা কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  

 

প্রাইভাশয তে ংগ্র: প্রাইভাশয তে ংগ্রক্ষ্য জন্য ভাঠ ম বাদয় শযদ মন তথা শপল্ড শবশজট কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

শনধ মাশযত প্রকে এরাকা শযদ মন কক্ষ্য শনধ মাশযত উিযদাতাক্ষ্দয শনকট নথক্ষ্ক উন্নয়ন কাম মক্রভ, ফতমভান অফিা, 

ব্যফায িশত ম্পরকবত তথ্য াংগ্র কযা দয়দে।  ংশেষ্ট ব্যশিফগ ম ও শক্ষাথীবৃক্ষ্েয শনকট নথক্ষ্ক তে 

ংগ্র কক্ষ্য ম মক্ষ্ফক্ষণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  

 

প্রধতটি ধবভাগ িদ্দত কদ্দদ্দজর সংখ্যা অনুযায়ী দদবচয়ন দ্ধধত অনুসরণ কদ্দর সরকাধর কদ্দজসমূি ও কদ্দজ 

সংধিষ্ট এাকা িদ্দত উকারদ্দভাগীদ্দদর ধনব তাচন কদ্দর ধনধ তাধরত প্রশ্নমাার ধভধিদ্দত তথ্য সংিি করা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 
প্রকল্প অন্তর্ভ তক্ত ধলক্ষক ও  ধলক্ষা প্রধতষ্ঠাদ্দনর সুধবধার অন্তর্ভ তক্ত সক প্রধতষ্ঠাদ্দনর সংধিষ্ট ধবভাগ িদ্দত তথ্য 

সংিি করা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। এছাড়া, ধনধ তাধরত দ্ধধত অনুসরণ কদ্দর ধলক্ষক, ছাত্র  ছাত্রী,  সংধিষ্ট কম তকততা ও স্থানীয় 

গণ্যমান্যদ্দদর  সাক্ষাৎকাদ্দরর জন্য ধনব তাচন করা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ এবং তথ্য সংিি করা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  
 

নমুনা ধিজাইন: সমীক্ষার জন্য নমুনা সংখ্যা খুব নছাট ননয়া িদ্দ মূল্যায়দ্দনর যথাথ ততা ধভন্ন ধদদ্দক প্রবাধিত িদ্দত 

াদ্দর। তাই সঙ্গত কারদ্দণ ধবধধসম্মত দ্ধধত অনুসরণ কদ্দর নমুনা সংখ্যা ধনব তাচন করা িনয়দ্দছ। প্রকল্প মূল্যায়ন 

সম্পধকতত তথ্যসমূি এক নযৌধগক দ্ধধত িদ্দত সংিি করা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  
 

৯৫% আিা স্তয (Confidence Level), ৫% শনর্ভ মরতা স্তয (Error Level) এফং ১.৫% শডজাইন Bনপক্ট 

(Deff) ব্যফায কক্ষ্য নমুনায আকায শনধ মাযণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। প্রদি শপ্রক্ষ্বক্ষ্রন ায, আিাস্তয এফং শডজাইন 

Bনপক্ট অনুমায়ী নমুনায শযভাণ শনম্ন সূক্ষ্েয ভাধ্যক্ষ্ভ শনরুণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

 

 (Z2
0.95 PQ) (deff) 

n = --------------------------  =   458.7201 ফা 459 (প্রক্ষ্তেক কক্ষ্রজ নথক্ষ্ক ৯ জন শক্ষক ননয়া ক্ষ্য়ক্ষ্ছ) 

    e2 
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n= bgybvi AvKvi (Sample size) 

P= Uv‡M©U c¨vivwgUvi (27.42% K‡jRmg~‡ni gwnjv wkÿক‡`i nvi) (Statistical yearbook 

Bangladesh 2013, Page 420) 

Q=1-P 

Z= Standard normal variate (confidence interval at 95% level of significance which is 1.96) 

deff = wWRvBb B‡d± = 1.5 (eû স্তi bgybv evQvB‡qi Rb¨) 

e= fz‡ji gvÎvi nvi = 5%  

প্রশতটি নমুনা কক্ষ্রজ নথক্ষ্ক ৯ জন কক্ষ্য শক্ষক শনফ মাচন কক্ষ্য নভাট ৫১টি (৪৫৯/৯) প্রকের্ভি কক্ষ্রজ ভীক্ষায 

জন্য শনফ মাচন কযা য়। প্রশতটি শফবাগ ক্ষ্ত কক্ষ্রক্ষ্জয ংখ্যা অনুাক্ষ্ত ভীক্ষায জন্য কক্ষ্রজ শনফ মাচন কযা 

য়। প্রকেভূি নমুনা কক্ষ্রক্ষ্জয অক্ষ্ধ মক ংখ্যক প্রকে ফশভূ মত যকাশয কক্ষ্রজ ভীক্ষায জন্য শনফ মাচন কযা 

য়। 

 

প্রকের্ভি নভাট ৫১টি যকাশয এফং প্রকে ফশভূ মত ২৬টি যকাশয স্নাতক্ষ্কািয কক্ষ্রজ শনফ মাচন কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ 

এফং প্রশতটি শনফ মাশচত কক্ষ্রজ নথক্ষ্ক ৯ জন শক্ষক্ষ্কয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। নভাট শনফ মাশচত 

শক্ষকগক্ষ্ণয ংখ্যা ক্ষ্রা ৬৯৩ জন। তাঁক্ষ্দয ভক্ষ্ধ্য প্রকের্ভি কক্ষ্রজ নথক্ষ্ক ৪৫৯ জন ও প্রকে ফশভূ মত কক্ষ্রজ 

নথক্ষ্ক ২৩৪ জন রনফ বািন কযা দয়দে। নমুনা কক্ষ্রক্ষ্জয তাশরকা শযশষ্ট-১ এ শন্নক্ষ্ফ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

 

মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII): তথ্য াংগ্রকাযীগণ  রনফ বারিত এরাকায মুখ্য তথ্য প্রদানকাযীয  

াক্ষাৎকায রনদয়দেন। ফ বদভাট ৫০ জন মুখ্য তথ্য প্রদানকাযীয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা দয়দে। প্রকল্প 

রযিারক অরপ সথদক ২ জন, প্ররত রফবাগ সথদক একজন কদয ৭ জন , সজরা প্রাক/তাঁয প্ররতরনরধ ও 

রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয দত ১২ জন এফাং রনফ বারিত কদরদজমূদয অধ্যক্ষ/উাধ্যক্ষ ২৯ জন। ধযন 

অনুমায়ী নমুনা উিযদাতাদদয াংখ্যা াযরণ ২.১ এ উস্থান কযা দরা। 

 

াযশণ ২.১: ধযন অনুমায়ী নমুনা উিযদাতাক্ষ্দয ংখ্যা 
 

 উিযদাতাক্ষ্দয ধযন নমুনা উিযদাতাক্ষ্দয ংখ্যা 

১ প্রকেভুক্ত উিযদাতা (শক্ষক) ৫১ x ৯  459 

2 Control Group উিযদাতা (শক্ষক) 26 x ৯  234 

3 প্রকে গ্রু উিযদাতা (ছাে-ছােী) ৫১ x ৩  153 

৪ Control Group উিযদাতা (ছাে-ছােী) 26 x ৩  78 

৫ গণ্যভান্য ব্যশিফগ© (প্রকল্প রযিারক অরপ সথদক ২ জন, প্ররত রফবাগ সথদক 

একজন কদয ৭ জন , সজরা প্রাক/তাঁয প্ররতরনরধ  ও  রক্ষা প্রদকৌর অরধদপ্তয 

দত ১২ জন এফাং রনফ বারিত কদরদজমূদয অধ্যক্ষ/উাধ্যক্ষ ২৯ জন) 

50 

6 এপশজশড (িানীয় গণ্যভান্য ব্যশিফগ© এফং ছাে-ছােীক্ষ্দয অশববাফক) 14 x 10  140 

 নভাট 1114 

 

তথ্য সংগ্রহের কায ©ক্রম ও প্রক্রক্রয়া: প্রশত শফবাগ ক্ষ্ত কক্ষ্রক্ষ্জয ংখ্যা অনুমায়ী বদফচয়ন িশত অনুযণ কক্ষ্য 

যকাশয কক্ষ্রজমূ শনফ মাচন কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। ফ প্রাশনক শফবাগ ক্ষ্ত উন্নয়নকৃত কক্ষ্রক্ষ্জয ংখ্যা অনুাক্ষ্ত 

ভীক্ষায জন্য প্রকে এরাকা নথক্ষ্ক নভাট ৫১টি যকাশয কক্ষ্রজ বদফচয়ন িশত অনুযণ কক্ষ্য শনফ মাচন কযা 

ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। শনফ মাশচত যকাশয কক্ষ্রক্ষ্জয শনকটতভ দূযত্ব নথক্ষ্ক অক্ষ্ধ মক ংখ্যক প্রকে ফশভূ মত যকাশয কক্ষ্রজ 

ভীক্ষায জন্য শনফ মাচন কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। নমুনায় ১০০% শফবাগ অন্তর্ভ মি কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। একইবাক্ষ্ফ বদফচয়ন 

িশতক্ষ্ত শক্ষক, ছাে, ংশেষ্ট কভ মকতমাক্ষ্দয াক্ষাৎকাক্ষ্যয জন্য শনফ মাচন কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  
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প্রশ্নভারা ও সিকররস্ট ততরয: “শক্ষায ভাক্ষ্নান্নয়ক্ষ্নয রক্ষ্ক্ষে নজরা দক্ষ্য অফশিত যকাশয নাস্ট MÖ¨vজুক্ষ্য়ট 

কক্ষ্রজমূক্ষ্য উন্নয়ন (২য় ংক্ষ্াশধত)” ীল বক প্রকদল্পয শনশফড় শযফীক্ষণ কাম বক্রদভয নমুনা রবরিক 

তথ্যাংগ্রদয জন্য সুাংগঠিত (Structured এফাং Semi Structured) প্রশ্নভারা ততরয কদয রযকল্পনা অনুমায়ী 

কাজ কযা দয়দে। গুণগত ও াংখ্যাগত তথ্য াংগ্রদয রদদক দৃরষ্ট যাখা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 
 

মথাভদয় ভাঠ রযদ বন, াংরেষ্ট কভ বকতবাদদয াদথ আদরািনায রবরিদত এফাং প্রকল্প ম্পরকবত ডক্যদভন্ট 

ম বাদরািনা কদয গুণগত ও াংখ্যাগত তথ্য াংগ্র কযায রনরভদি প্রশ্নভারা ততরয কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। সেইন স্টরভ বাং 

কদয এফাং চূড়ান্তবাদফ আইএভইরড এয াংরেষ্ট কভ বকতবাদদয াদথ ভতরফরনভয় কদয প্রশ্নভারা ও সিকররষ্ট 

চূড়ান্ত কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। প্রশ্নভারা শযশষ্ট-২ নত উিান কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

 

সুাযবাইজায ও কভী রনদয়াগ ও প্ররক্ষণ: টিভ শরডাদযয সনতৃদে অন্যান্য রফদলজ্ঞগণ ও পাদভ বয 

প্ররতরনরধগণ ভন্বদয় াক্ষাৎকায সফাড ব গঠন কদয ভাঠ ম বাদয় তথ্য াংগ্রকাযীগণদক রনফ বািন  কযা দয়দে। 
ভাঠ ম বায় দত তথ্য াংগ্রকাযী  প্রধানত: ভাস্টা ব রডগ্রীধাযী। এদক্ষদত্র পূফ ব অরবজ্ঞতাম্পন্ন ব্যরক্তদদয 

অগ্রারধকায সদওয়া দয়দে। 7টি ভাঠ জরয দর ভীক্ষায তথ্য াংগ্রদয কাজ কদযদে। প্ররত দদর দু’জন কদয 

ভাঠ তথ্য াংগ্রকাযী এফাং একজন সুাযবাইজায রেদরন। তাদদযদক পূণ ব ভয় রবরিক রনদয়াগ কযা দয়দে।  

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

াংগ্রদয সকৌদর ও দ্ধরতদত ভতা ফজায় থাদক এফাং তদথ্যয ভান ফজায় থাদক। তথ্যাংগ্রকাযী দদরয 

জন্য ৩ (রতন) রদদনয একটি প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযা দয়দে। এয ভদধ্য ১ (এক) রদন ক্লারুদভ প্ররক্ষণ 

সদওয়া দয়দে এফাং ১ (এক) রদন াদত করদভ ভাদঠ প্রশ্নভারা ও সিকররস্ট রপ্র-সটস্ট কযা দয়দে এফাং 

রফদলজ্ঞদদয াদথ ভত রফরনভয় কযা দয়দে এফাং ১ (এক) রদন ম বাদরািনা কযা দয়দে। সভৌররক ফক্তৃতা 

োড়াও রকবাদফ প্রশ্নভারা পূযণ কযা মায়, রকবাদফ দরগত আদরািনা কযা মায় তা রখাদনা দয়দে, প্ররক্ষণ 

কদক্ষ অরবনয় কযা এফাং প্রশ্ন-উিয ফ ব রযিারনায আদয়াজন কযা দয়দে। রফদলজ্ঞগণ এফাং পাদভ বয 

উর্ধ্বতন ব্যরক্তফগ ব কতৃবক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দে। 
 

তথ্যাংগ্রদয দ্ধরত এফাং তথ্য াংগ্রকাযীদদয িাযা ভাঠ জরযদয ভাধ্যদভ তথ্য াংগ্র: সকান প্রকায রফযরত 

োড়া িায প্তা ভাঠ ম বায় সথদক তথ্য াংগ্র কযা দয়দে। তথ্যানুন্ধানকাযীগণ রনধ বারযত এরাকায় রগদয় 

াংরেষ্ট অরপরয়ারদদয াদথ ও প্রকল্প কভ বকতবাদদয াদথ আদরািনা কদযদেন, কদরদজয রক্ষকদদয াদথ 

কথা ফদরদেন এফাং তাদদযদক তথ্য াংগ্রদয উদেশ্য ম্পদকব অফরত কদযদেন। 

 

প্রদতযক ভাঠ তথ্যানুন্ধানকাযীদক রযিয়ত্র সদয়া দয়দে (মা াদট বয াভদনয দকদটয ফরযাাংদ ঝুরাদনা 

থাকদফ)। তথ্য াংগ্রদয আিযণরফরধ িররত একটি রনদদ বনা সদয়া দয়দে । ভাঠ তথ্যানুন্ধানকাযীগণ 

প্রশ্নভারা ব্যফায কদয স্থানীয় াংরেষ্ট প্রকল্প কভ বকতবা, অরপরয়ার এফাং স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরক্তফদগ বয রনকট 

সথদক রনরফড়বাদফ তথ্য াংগ্র কদযদেন। 
 

যাভ মকগণ কর্তমক ভাঠ শযদ মন: যাভ মকদক্ষ্রয কর দস্যই ভাঠ শযদ মন কক্ষ্যক্ষ্ছন এফং প্রকে 

ফাস্তফায়ক্ষ্নয ভান রযফীক্ষণ কক্ষ্য কাক্ষ্জয ভান এফং ক্রয় িশত ইতোশদ যীক্ষা কক্ষ্য কাক্ষ্জয ভাক্ষ্নয উয 

ভন্তব্য কক্ষ্যক্ষ্ছন। শনফ মাশচত কক্ষ্রজমূ দযজরভদন শযদ মন কযা দয়দে।  

 

শনশফড় রযফীক্ষণ কাম©ক্রক্ষ্ভয ভান রনয়ন্ত্রণ: ভীক্ষা কাজ রযিারনাকাযী কতৃবক্ষ এফাং যাভ বক দর 

উবদয়যই রক্ষয দরা উচ্চ ভানম্পন্ন রযফীক্ষণ ভীক্ষা ম্পন্ন কযা। যাভ বকগণ কদঠাযবাদফ ভীক্ষা 

কাদজয ভান রনয়ন্ত্রদণয ব্যফস্থা কদযদেন।  
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সপাকা গ্রু আদরািনা (FGD): রকছু াভারজক আিযণ যদয়দে সমগুরর সুাংগঠিত াক্ষাৎকাদযয ভাধ্যদভ 

উৎঘটিত য় না। এ জন্য ভীক্ষা কাদজয অাং রদদফ সপাকা গ্রু আদরািনা কযা দয়দে। সজযষ্ঠ 

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

কযা দয়দে। আদরািনাটি সট সযকড বাদযয ভাধ্যদভ সযকড ব কযা দয়দে এফাং রররখতবাদফও সনাট কযা দয়দে। 
  

†Km ÷vwW: cÖwZwU শফবাগ নথক্ষ্ক ২টি কক্ষ্য †gvU 14wU †Km ÷vwW বতwi Kiv ক্ষ্য়ক্ষ্ছ| †Km ÷vwWi জন্য 

ফদিদয় নফশ ছাে ংখ্যা এফং ফদিদয় কভ ছাে ংখ্যায দটি কক্ষ্রজক্ষ্ক শনফ মাচন Kiv ক্ষ্য়ক্ষ্ছ| gvV ch©vq 

†_‡K Z_¨ msMÖ‡ni mgq Z_¨ msMÖnKvযী Ges mycvifvBRviMY wbe©vwPZ K‡jRmg~‡ni †Km ÷vwW •Zwi 

কক্ষ্যক্ষ্ছন|  
 

অাংগ্রণমূরক মূল্যায়দণয জন্য াংরেষ্ট ব্যরক্তফগ ব রনদয় ভাঠ ম বাদয়য কভ বারা: রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ভীক্ষায অধীদন তথ্য াংগ্রকাদর প্রকল্প এরাকায় একরদদনয অাংগ্রণমূরক কভ বারায ব্যফস্থা কযা দয়দে। 
কভ বারাটি গত ৫ এরপ্রর ২০১৮ তারযদখ বাওয়ার ফদদয আরভ যকারয কদরজ, গাজীপুদয অনুরষ্ঠত য়।  

 

প্ররতদফদন প্রণয়নঃ টিভ শরডাদযয সনতৃদে যাভ বকগণ তথ্য উাি রফদেলণ কদযদেন এফাং একটি ফণ বনামূরক 

প্ররতদফদন প্রস্তুত কদযদেন।  
 

২.3 প্ররতদফদন প্রণয়দন কভ ব রযকল্পনা 
 

কাদজয তব, সকৌর ও দ্ধরত অনুমায়ী কভ বরযকল্পনা ততরয কযা দয়দে। পুদযা কাজটি সফ রকছু সোট সোট 

বাদগ রফবক্ত কদয কভ বরযকল্পনা কযা দয়দে। রফস্তারযত কভ বরযকল্পনা রনসেয াযরণদত উস্থান কযা র। 
 

াযরণ ২.২: রনফীড় রযফীক্ষণ ভীক্ষায কভ বরযকল্পনা 

ম বায় সভয়াদকার প্রধান প্রধান কাজ 

ম বায়-১ সূিনা ও 

রডজাইন 

৪ প্তা  

(১ভ সথদক ৪থ ব প্তা) 

 প্রস্তুরত (ম্পদ াংগ্র) 

 গদফলণা ফাস্তফায়ন প্লান ততরয কযা 

 রিতীয় ম বাদয়য তথ্য াংগ্র 

 প্রাযরিক প্ররতদফদন ততরয  

 প্রাযরিক প্ররতদফদন ও গদফলণা ও রডজাইন সটকরনকযার করভটি কতৃবক 

অনুদভাদন 

 রস্টয়ারযাং করভটি কতৃবক প্রাযরিক প্ররতদফদন অনুদভাদন  

 জরয প্রশ্নভারা চূড়ান্তকযণ 

ম বায়-২: ভাঠ 

ম বাদয়য কাজ 

৪ প্তা  

(৫ভ - ৮ভ প্তা) 

 সুাযবাইজায ও ভাঠ তথ্য াংগ্রকাযীদদয প্ররক্ষণ 

 তথ্য উাি াংগ্র কাজ ফাস্তফায়ন 

 সপাকা গ্রু আদরািনা ম্পাদন 

 সক স্টারড 

 রফদলজ্ঞদদয ভাঠ রযদ বন 

 স্থানীয় ম বাদয়য কভ বারা অনুষ্ঠান 

ম বায়-৩: তথ্য 

রফদেলণ ও 

প্ররতদফদন প্রণয়ন 

৯ প্তা  

(৯ভ–১৪ তভ প্তা) 

 করম্পউটায সপ্রাগ্রারভাং এয ভাধ্যদভ তথ্য উাি াংকরন, ডাটা এরি ও 

প্ররক্রয়াজাতকযণ  

 াংকররত তথ্য উাদিয রবরিদত ারফ বক অফস্থা মূল্যায়ন  

 খড়া প্ররতদফদন প্রণয়ন ও দারখর  

 খড়া প্ররতদফদন সটকরনকযার করভটি কতৃবক অনুদভাদন 

 খড়া প্ররতদফদন রস্টয়ারযাং করভটি কতৃবক অনুদভাদন 

 চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন ও দারখর 

 কভ বারায ভাধ্যদভ চূড়ান্ত প্ররতদফদন উস্থান 

 চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন ও চূড়ান্তবাদফ দারখর 
 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

 

তৃতীয় অধ্যায় 

অঙ্গশবশিক রক্ষেভাত্রা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয তথ্য শফনেলণ 

 

৩.১ প্রকনেয অঙ্গশবশিক (আশথ িক ও ফাস্তফ) রক্ষেভাত্রা 

 

প্রকেটিয ংনাশধত জভাট ব্যয় 1,690,44.69 রক্ষ টাকা এফং ২০১০ ানরয ১ আগস্ট জথনক ২০১৯ ানরয 

শডনম্বয জভয়ানদ ফাস্তফাশয়ত নে। অথ ি ফছয ২০১7-18 এয ভার্ ি ম িন্ত ৭৩১,২৭.১১ রক্ষ টাকা ব্যয় নয়নছ মা 

জভাট প্রকে ব্যনয়য ভাত্র ৪৩ %। প্রকে জভয়াদ ইনতাভনধ্য জল নয়নছ ৮১% । প্রকনেয অঙ্গমূনয শফফযণ 

শননে প্রদান কযা নরাোঃ  

 

প্রকনেয অঙ্গমূ র -শনভ িাণ ও পূতি কাে, শক্ষকনদয প্রশক্ষণ, যফযা ও জফা (শআইইউ), শআইইউ 

এয অশপ মন্ত্রাশত, অশপ পাশন ির্ায (শআইইউ), জভযাভত ও ংযক্ষণ, কনরনেয অশপ মন্ত্রাশত, 

বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, আফাফত্র, কশিউটায ও কশিউটায াভগ্রী, ফই-পুস্তক, মানফান, শরফ্ট, জেনানযটয, 

জানস্টনরয ইউনটশির, অশপাযনদয জফতন, কভ ির্াযীনদয জফতন ও বাতাশদ। প্রকনেয অঙ্গমূ াযশণ ৩.১ এ 

উস্ান কযা নরা। 
াযশণ ৩.১: প্রকনেয অঙ্গমূ 

 (রক্ষ টাকা) 

ফণ িনা  মূর ১ভ ংনাশধত ২য় ংনাশধত 

জবৌত 

(ংখ্যা) 

আশথ িক  জবৌত 

(ংখ্যা) 

আশথ িক  জবৌত 

(ংখ্যা) 

আশথ িক  

(ক) যােস্ব খাত 

১। অশপাযনদয জফতন 3 44.40 3 100.00 3 195.00 

২। কভ ির্াযীনদয জফতন 3 30.63 3 45.00 3 10.00 

৩। বাতাশদ 7 68.57 6 120.00 6 175.00 

৪। প্রকে শযর্ারনা ব্যয়  জথাক 113.00 জথাক 220.00 জথাক 220.00 

৫। শক্ষকনদয প্রশক্ষণ 5600 1347.46 4000 1468.35 4000 1468.35 

৬। যক্ষণানফক্ষণ ও জভযাভত - - জথাক 20.00 জথাক 20.00 

উ-জভাট 1604.56  1973.35  2088.35 

(খ) মুরধন খাত 

৭। শআইইউ এয েন্য মন্ত্রাশত 44 23.20 54 23.20 54 23.20 

৮। মানফান ক্রয় 2 65.00 2 78.80 2 78.80 

৯। শআইইউ এয আফাফত্র 40 3.37 40 3.32 40 3.32 

১০। কনরেমূনয েন্য অশপ 

মন্ত্রাশত 

70 জট 301.00 70 জট 269.21 70 জট 269.21 

১১। কনরেমূনয েন্য 

বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত 

70 জট 490.00 70 জট 490.00 70 জট 490.00 

১২। কনরেমূনয েন্য 

আফাফত্র 

70 কনরে 3903.60 213 জট 7971.98 235 জট 16526.52 

১৩। কনরেমূনয েন্য ফই ত্র 

ও রাশন িং মন্ত্রাশত 

70 কনরে 490.00 70 জট 490.00 70 জট 490.00 

১৪। কনরনেয েন্য কশিউটায 

ও আইশটি এনসাশযে  

22 জট 1752.00 34 জট 

প্রনতেক 

কনরনেয 

েন্য 

3081.59 34জট 

প্রনতেক 

কনরনেয 

েন্য 

3025.78 

১৫। কনরেমূনয   জানস্টনরয 

েন্য ইউনটশির 

উনেখ নাই 54.40 74 জট 60.00 80 জট 80.00 

১৬। জেনানযটয - - - - 27 টি 1080.00 

১৭। শরফ্ট - - 1 60.00 52 টি 3380.00 
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ফণ িনা  মূর ১ভ ংনাশধত ২য় ংনাশধত 

জবৌত 

(ংখ্যা) 

আশথ িক  জবৌত 

(ংখ্যা) 

আশথ িক  জবৌত 

(ংখ্যা) 

আশথ িক  

১8। কনরনেয ভূশভ উন্নয়ন উনেখ নাই 60.00 5 টি 62.00 8 টি 180.00 

১৯। ীভানা প্রার্ীয, অবেন্তযীণ 

যাস্তা ও শযনটইশনং ওয়ার শনভ িাণ 

উনেখ নাই 260.00 61 টি 1764.09 70 টি 2791.19 

২০। কনরেমূনয েন্য 

ছাত্রাফা/ছাত্রী শনফা শনভ িাণ 

74 টি 21612.44 74 টি 35859.39 79 টি 44640.48 

২১। কনরেমূনয েন্য পূতি 

কাে 

উনেখ নাই 33603.48 149 টি 

(123 

নতুন+26টি 

ঊর্ধ্িমুখী) 

43555.29 166টি (140 

নতুন+2৬টি 

ঊর্ধ্িমুখী) 

90583.24 

উ-জভাট (মুরধন ব্যয়)  62618.49  93768.87  163641.74 

(গ) প্রাই কশিনেশি (1%) - 644.47 - 957.42 - 1657.30 

(ঘ) শপশেকোর কশিনেশি (1%) - 644.48 - 957.42 - 1657.30 

ফ ি জভাট (ক+খ+গ+ঘ)  65513.00  97657.06  169044.69 

 

৩.2 অগ্রগশতয তথ্য উিান ও ম িানরার্না 

 

৩.২.১ অশপাযনদয জফতন, কভ ির্াযীনদয জফতন ও বাতাশদ 

প্রকেটি প্রকে ফাস্তফায়ন শনট কতৃিক ফাস্তফাশয়ত নে। ১০ েননয একটি শননটয েন্য ৩,8০.০০ রক্ষ 

টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নছ। ফতিভানন 6 েন কভ িযত আনছ। জপব্রুয়াশয ২০১৮ ম িন্ত উক্ত খানত ব্যয় নয়নছ 

156.43 রক্ষ টাকা অথ িাৎ এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত 41%। 
 

৩.২.২ প্রকে শযর্ারনা খযর্ 

প্রকে শযর্ারনায দাশয়ত্ব ভাউশ ও শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয উয ন্যাস্ত। তানদয প্রধান দাশয়ত্ব শছর 

শক্ষকনদয প্রশক্ষণ প্রদান, অফকাঠানভা শনভ িাণ ও ম্প্রাযণ, প্রনয়ােনীয় াভগ্রী ংগ্র। উক্ত অনঙ্গ য েন্য 

২,২০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নছ। ব্যয় নয়নছ ১২৬.৯৪ রক্ষ টাকা। এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত ৫৮%। 
 

৩.২.৩ প্রশক্ষণ 

প্রকেভুক্ত ভস্ত যকাশয কনরে জথনক ৪০০০ েন শক্ষনকয প্রশক্ষণ প্রদান কযায শযকেনা গ্রণ কযা য়। 

যকাশয শক্ষক প্রশক্ষণ ভাশফদ্যারয়, উচ্চ  ভাধ্যশভক শক্ষক প্রশক্ষণ শস্টটিউটমূ, নানয়ভ এফং ভাউশ 

কতৃিক শনফ িাশর্ত উযুক্ত প্রশতষ্ঠান প্রশক্ষণ প্রদাননয েন্য শনধ িাযণ কযা য়। শক্ষক প্রশক্ষনণয েন্য 

১৪,৬8.৩৫ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নছ। প্রশক্ষণ কাম িক্রভ শুরু নয়নছ। অগ্রগশত অননক কভ । ব্যয় নয়নছ 

১৪.৪৬ রক্ষ টাকা। এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত ১%। 
৩.২.৪ যক্ষণানফক্ষণ ও জভযাভত 

কনরেমূনয েন্য ক্রয়কৃত মন্ত্রাশত ও আফাফত্র যক্ষণানফক্ষনণয েন্য ২০.০০ রক্ষ টাকা ফানেট ফযাদ্দ 

যনয়নছ। ব্যয় নয়নছ 0.62 রক্ষ টাকা। এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত ৩%। 
 

৩.২.৫ শআইইউ এয েন্য মন্ত্রাশত 

প্রকে শযর্ারনা শননটয েন্য ৩.৩7 রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়শছর শকন্তু প্রকৃতনক্ষ আফাফত্র ক্রনয়য 

েন্য খযর্ নয়নছ ৩.৩২ রক্ষ টাকা। এ  খানতয আশথ িক অগ্রগশত 99% । অশপ যঞ্জানভয ভনধ্য পনটাকশ 

জভশন ও কশিউটায ও আনুলশঙ্গক মন্ত্রাশত ক্রয় কযা নয়নছ । এয েন্য ফযাদ্দ যাখা নয়শছর ২৩.২0 রক্ষ 

টাকা, শকন্তু প্রকৃতনক্ষ ব্যয় নয়নছ ৯.১০ রক্ষ টাকা। এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত 39%। 
 

 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

 

৩.২.৬ মানফান ক্রয় 

প্রকনেয েন্য একটি েী গাশড় ও একটি ভা জক্রাফানয ব্যফিা যাখা নয়শছর। প্রকনে আনুভাশনক ব্যয় ধযা 

নয়শছর ৭৮.৮০ রক্ষ টাকা। এ দুটি মানফান ক্রয় কযা নয়নছ। ব্যয় নয়নছ 78.80 রক্ষ টাকা। এ  খানতয 

আশথ িক অগ্রগশত 100%। 
 

৩.২.৭ শআইইউ এয েন্য আফাফত্র 

শআইইউ এয আফাফনত্রয েন্য ৩.৩২ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়শছর। মা ইনতাভনধ্য খযর্ কযা নয়নছ। 

ব্যয় নয়নছ 3.32 রক্ষ টাকা। এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত 100%। 
 

৩.২.৮ কনরনেয অশপনয েন্য মন্ত্রাশত 

কনরনেয অশপনয েন্য মন্ত্রাশত জমভন–পনটাকশ জভশন, কশিউটায ও আনুলশঙ্গক মন্ত্রাশতয েন্য ফযাদ্দ 

নয়নছ ২৬৯.২১ রক্ষ টাকা। কনরনেয অশপনয েন্য ৭০ জট মন্ত্রাশত  ক্রয় কযা নয়নছ। ব্যয় নয়নছ 

269.21 রক্ষ টাকা। এ খানতয আশথ িক অগ্রগশত 100%। 
 

৩.২.৯ কনরনেয বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত 

ংশেষ্ট কনরনেয বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ক্রনয়য ব্যফিা যাখা নয়শছর। এ  ফাফদ ৪৯০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা 

নয়নছ। কনরনেয েন্য ৭০ জট বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ক্রয় কযা নফ। জকান ব্যয় কযা য়শন। আশথ িক অগ্রগশত 

০%। 

 

৩.২.১0  কনরনেয েন্য আফাফত্র ক্রয়

কনরনেয র্াশদা অনুমায়ী আফাফনত্রয েন্য ফযাদ্দ যাখা নয়নছ ১৬৫,২৬.৫২ রক্ষ টাকা। ৩২,৭৩.৪২ রক্ষ 

টাকায আফাফত্র ক্রয় কযা নয়নছ। আশথ িক অগ্রগশত ২০%। 

 

৩.২.১১  কনরনেয েন্য ফই ক্রয়

কনরনেয র্াশদা অনুমায়ী ফ  প্রদাননয েন্য ৪,৯০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নছ। কনরনেয েন্য ৭০ জট 

ফ ক্রয় কযা নফ। আশথ িক অগ্রগশত ০%। 

 

৩.২.১২ কনরনেয কশিউটায ও কশিউটায াভগ্রী ক্রয় 

কনরনেয কশিউটায ও কশিউটায াভগ্রী ক্রনয়য েন্য ফযাদ্দ যাখা নয়নছ ৩০25.78 রক্ষ টাকা। কনরনেয 

েন্য ৭০ জট কশিউটায ও কশিউটায াভগ্রী ক্রয় কযা নয়নছ। ব্যয় নয়নছ ৩০২৫.৭৮ রক্ষ টাকা। এ  

খানতয আশথ িক অগ্রগশত 100%। 
 

৩.২.১৩ কনরে জানস্টনরয েন্য ইউনটশির   

কনরে জানস্টরমূনয েন্য ৮০ জট ইউনটশির ক্রয়  খানত ৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নছ। জকান 

খযর্ কযা য়শন। আশথ িক অগ্রগশত ০%। 
 

শনভ িাণ ও পূতি 

৩.২.১৪ শরফ্ট ও জেনানযটয িান 

প্রকে ংনাধননয ভাধ্যনভ ২৬টি ১০ তরা শফশডং শনভ িানণয শদ্ধান্ত গ্রণ কযা য়। উক্ত ১০টি শফশডং  এ শরফ্ট 

ফাননায ব্যফিা যাখা য় এফং শরফ্ট ক্রনয়য েন্য ৩৩,৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নছ। উক্ত ১০ তরা 

শফশডং এ জেনানযটয ফাননায ব্যফিা যাখা নয়নছ। জেনানযটয ফাফদ ১০,৮০.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা 

নয়নছ। একটি শরফ্ট ক্রয় কযা নয়নছ, এছাড়া জকান শরফ্ট ও জেনানযটয ক্রয় কযা য়শন। প্রকনেয কনরে এফং 

কনরেশবশিক জপব্রুয়াযী ২০১৮ মন্ত কানেয শযভাণ অগ্রগশত প্রশতনফদন শযশষ্ট-৩ এ উিান কযা 

নরা। আইএভইশড কতৃিক প্রস্তুতকৃত শযফীক্ষণ প্রশতনফদননয সুাশযমূ শযশষ্ট ৪ এ উিান কযা নরা। 
 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

 

3.২.1৫  কনরনেয ভূশভ উন্নয়ন 

জভাট ৮টি কনরনেয  ভূশভ উন্নয়ননয শযকেনা গ্রণ কযা য়। এখনও জকান কনরনেয ভূশভ উন্নয়ন কাে কযা 

য়শন। ভূশভ উন্নয়ননয আশথ িক ফযাদ্দশছর  ১৮০ রক্ষ টাকা এয শফযীনত খযর্ য়শন। 

 
                                       শর্ত্র-৪:জখ াশনা একানডশভক বফন, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া যকাশয কনরে, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

অন্যান্য অফকাঠানভা শনভ িানণয ভনধ্য যনয়নছ ১০ তরা একানডশভক (তাব্দী) বফন শনভ িাণ (১টি), একানডশভক 

বফন শনভ িাণ (১৩টি), শফজ্ঞান বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (১৫টি), রাইনব্রশয বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (১টি), 

উিয ব্লনকয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (১টি), ভশিাযা (১০ তরা শবশি) বফন শনভ িাণ (২টি), শফজ্ঞান বফন শনভ িাণ  

(১০টি), প্রাশনক বফন শনভ িাণ (১১টি), ১০ তরা শবশি শফজ্ঞান বফন শনভ িাণ (১টি), ছাত্রী জানস্টর বফননয 

ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (২টি), ১০ তরা শবশি ফাশণেে বফন শনভ িাণ (২টি), ফতিভান বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ 

(১টি), ফতিভান যায়ন বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (১টি), অশডটশযয়াভ শনভ িাণ (১টি), প্রাশনক বফননয 

ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (৩টি), প্রাশনক ব্লক ও কশিউটায বফন শনভ িাণ  (৪টি), ১০ তরা শবশি ইিাযশভশডনয়ট 

উইং স্াননয েন্য একানডশভক বফন শনভ িাণ (১টি), ১০ তরা শবশি একানডশভক বফন শনভ িাণ (১১টি), 

অবেন্তযীণ যাস্তা শনভ িাণ (২টি)। প্রাপ্ত তথ্য জথনক জদখা মায় জম, অফকাঠানভাগুশর শনভ িানণয অগ্রগশত অননক কভ। 
 

৩.২.১৬ ীভানা প্রার্ীয শনভ িাণ 

ছাত্রী জানস্টর, কনরে কিাউন্ড, অধ্যক্ষ ও সুানযয ফা বফননয জভাট ৭০টি  ীভানা প্রার্ীয শনভ িানণয 

শযকেনা গ্রণ কযা য়। াতটি ীভানা প্রার্ীয শনভ িাণ ম্পূণ ি ভাপ্ত নয়নছ। ফাশকগুশরয ভনধ্য একটি ৭৫% 

ভাপ্ত নয়নছ। অফশষ্টগুশরয শনভ িাণ কাে শুরু কযা য়শন। ীভানা প্রার্ীয শনভ িানণয আশথ িক ফযাদ্দ শছর 

৩৪,৭৩.৫৩ রক্ষ টাকা এয শফযীনত খযর্ নয়নছ ২,৭৩.৪৪ রক্ষ টাকা মা ফযানদ্দয ৮%। ফাস্তফ ও আশথ িক 

অগ্রগশতয শফনফর্নায় উক্ত অনঙ্গয ফাস্তফায়ন অননক শশছনয় যনয়নছ। 
 

৩.২.17 ছাত্র-ছাত্রী জানস্টর শনভ িাণ 

প্রকনেয আওতায় জভাট ৭৯টি ছাত্র-ছাত্রী জানস্টর শনভ িানণয শযকেনা গ্রণ কযা য়। জানস্টনরয জফনডয 

ংখ্যায শবন্নতা যনয়নছ। জকানটি ১০০ জফনডয জকানটি ১৩২ জফনডয, আফায জকানটি ৩৩২ জফনডয। র্াযটি 

জানস্টনরয কাে ম্পূণ ি ভাপ্ত নয়নছ । াঁর্টিয শনভ িাণ কাে শুরু কযা য়শন। শতনটিয কাে ২০ তাং ম িন্ত, 

২টি’য কাে ৪১-৬০%, ৫৪টি’য কাে ৬১-৮০% এফং ফাশক ১১টি’য কাে ৮১-৯৯% ম িন্ত ভাপ্ত নয়নছ। 
জানস্টর শনভ িানণয েন্য আশথ িক ফযাদ্দ শছর ৪৪৬,৮৫.৪৮ রক্ষ টাকা এয শফযীনত খযর্ নয়নছ ২৩৬,৮১.৫৪ 

রক্ষ টাকা মা জভাট ফযানদ্দয ৫৩%। ভয় শফনফর্নায় উক্ত অনঙ্গয ফাস্তফায়ন অগ্রগশত (আশথ িক ও ফাস্তফ) 

অননক শশছনয় যনয়নছ। এছাড়া, একটি ছাত্র জানস্টর বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযনণয শযকেনা গ্রণ কযা য় 
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এফং জানস্টর বফননয ম্প্রাযনণয কােটি ভাপ্ত নয়নছ। জানস্টরটি শনভ িানণয আশথ িক ফযাদ্দ শছর ৭৫.০০ 

রক্ষ টাকা, এয শফযীনত খযর্ নয়নছ ৭৪.৫৭ রক্ষ টাকা মা ফযানদ্দয ৯৯%। 
 

       শর্ত্র-2: জখ যানর ছাত্রাফা, যকাশয এডওয়াড কনরে, াফনা         শর্ত্র-৩: ছাত্রী জানস্টর, যকাশয শবনটাশযয়া কনরে, কুশভো 
 

 

 ৩.2.18 একানডশভক কাভ এসাশভননন র শনভ িাণ 

জবৌত অফকাঠানভা শনভ িাণ ও উন্নয়ন প্রকনেয  একটি অন্যতভ প্রধান কাে। অফকাঠানভা শনভ িাণ ও উন্নয়ননয 

ভনধ্য অন্যতভ নরা একানডশভক কাভ এসাশভননন র শনভ িাণ। প্রকেভুক্ত জভাট ৭০টি যকাশয কনরনেয 

ভনধ্য ৭০টি’জত একানডশভক কাভ এসাশভননন র শনভ িানণয শযকেনা গ্রণ কযা য়। এয ভনধ্য ১টি’য কাে 

ম্পূণ ি ভাপ্ত নয়নছ। একটি কাে ভাত্র ১১%, ১২টি কাে ২১-৪০%, ৩৭টি কাে ৪১-৬০%, ১৮টি কাে ৬১-

৮০%, ১টি কাে ৯৫% ভাপ্ত নয়নছ। একানডশভক কাভ এসাশভননন র শনভ িানণয েন্য আশথ িক ফযাদ্দ শছর 

৪০৩,০২.৩৭ রক্ষ টাকা, এয শফযীনত খযর্ নয়নছ ২০৬,৯৮.৮১ রক্ষ টাকা মা ফযানদ্দয ৫১%। ফাস্তফ ও 

আশথ িক অগ্রগশতয শফনফর্নায় উক্ত অনঙ্গয ফাস্তফায়ন অননক শশছনয় যনয়নছ।  

 

শর্ত্র-১:  যীক্ষা র কাভ একানডভক বফন, যকাশয া’দত কনরে, টাঈাইর 
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৩.৩ প্রধান অঙ্গমূনয ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয তথ্য ম িানরার্না 
 

প্রকনেয আওতাধীন প্রধান শনভ িাণ ও পূতি কােগুশর নরা: একানডশভক কাভ এসাশভননন র শনভ িাণ, ছাত্রী 

জানস্টর শনভ িাণ, ছাত্রী জানস্টনরয ীভানা প্রার্ীয ও জগইট শনভ িাণ, কনরনেয ীভানা প্রার্ীয শনভ িাণ, ছাত্র 

জানস্টর শনভ িাণ, ১০ তরা একানডশভক (তাব্দী) বফন শনভ িাণ, শফজ্ঞান বফন শনভ িাণ, ফতিভান বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ, প্রাশনক বফন শনভ িাণ, একানডশভক বফন শনভ িাণ, অবেন্তযীণ যাস্তা শনভ িাণ, জানস্টর বফননয 

ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ, ফাশণেে বফন শনভ িাণ, ক্লারুভ শনভ িাণ, ছাত্র জানস্টর বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ, ভূশভ 

উন্নয়ন, করা বফন শনভ িাণ, শফজ্ঞান বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ, জানস্টর সুায জকায়াট িায শনভ িাণ, রাইনব্রশয 

বফননয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ, জেনানযটয ও শরপট যফযা ও স্ান কযা। শনভ িাণ ও পূতি কানেয অগ্রগশত 

াযশণ ৩.২ এ উস্ান কযা নরা। 
 

াযশণ ৩.২: ফাস্তফ কানেয রক্ষে ও অগ্রগশত (ভার্ ি, ২০১৮ ম িন্ত) 
 

 কানেয নাভ রক্ষে 

(ংখ্যা) 

অগ্রগশত (তাং) ভন্তব্য 

শুরু 

য়শন 

২০ 

ম িন্ত 

২১-৪০ ৪১-৬০ ৬১-৮০ ৮১-৯৯ ১০০  

১ একানডশভক কাভ এসাশভননন 

র 

৭০ ০ ১ ১২ ৩৭ ১৮ ১ ১  

 ছাত্র-ছাত্রী জানস্টর শনভ িাণ ৭৯ ৫ ৩ ০ ২ ৫৪ ১১ ৪  

২ ছাত্রী জানস্টর শনভ িাণ ৫৮ ৫ ০ ০ ২ ৪০ ৯ ২  

৩ ছাত্র জানস্টর শনভ িাণ  ১৬ ০ ০ ০ ০ ১৩ ২ ১  

৪ ১০০ জফনডয ছয় তরা ছাত্র 

জানস্টর শনভ িাণ 

২ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ১  

৫ ৩৩২ জফনডয ছাত্র জানস্টর 

শনভ িাণ (১০ তরা শবশি) 

১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০  

৬ ২৯২ জফনডয ছাত্র জানস্টর 

শনভ িাণ (১০ তরা শবশি) 

১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০  

৭ ২০০ জফনডয ছাত্র জানস্টর 

শনভ িাণ  

১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০  

৮ ছাত্র জানস্টর বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ 

১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১  

৯ ছাত্রী জানস্টনরয ীভানা প্রর্ীয 

ও জগইট শনভ িাণ  

৫৮ ৫৫ ০ ০ ০ ১ ০ ২  

১০ কনরনেয  ীভানা প্রর্ীয শনভ িাণ ৬ ৩ ০ ০ ০ ০ ০ ৩  

১১ ীভানা প্রার্ীয সুায 

জকায়াট িায শনভ িাণ 

৪ ৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

১২ ীভানা প্রার্ীয অধ্যনক্ষয 

জকায়াট িায শনভ িাণ 

৪ ৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

১৩ ীভানা প্রার্ীয, প্রধান পটক 

ওঅবেন্তযীণ যাস্তা শনভ িাণ ও 

অন্যান্য অফকাঠানভা 

৩ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ১  

১৪ ১০ তরা একানডশভক (তাব্দী) 

বফন শনভ িাণ 

১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

১৫ একানডশভক বফন শনভ িাণ ১৩ ২ ০ ৮ ২ ১    

১৬ করা বফন শনভ িাণ          

১৭ শফজ্ঞান বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ 

১৫ ০ ০ ১ ০ ১ ০ ১৩  

১৮ রাইনব্রশয বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ 

১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১  
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 কানেয নাভ রক্ষে 

(ংখ্যা) 

অগ্রগশত (তাং) ভন্তব্য 

শুরু 

য়শন 

২০ 

ম িন্ত 

২১-৪০ ৪১-৬০ ৬১-৮০ ৮১-৯৯ ১০০  

১৯ উিয ব্লনকয ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

২০ ভাশিাযা (১০ তরা শবশি) 

বফন শনভ িাণ 

২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০  

২১ শফজ্ঞান বফন শনভ িাণ ১০ ১ ০ ৯ ০ ০ ০ ০  

২২ প্রাশনক বফন শনভ িাণ ১১ ১ ০ ৮ ২ ০ ০ ০  

২৩ শফজ্ঞান বফন শনভ িাণ (১০ তরা 

শবশি) 

১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০  

২৪ ছাত্রী জানস্টর বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ 

২ ১ ০ ০ ০ ১ ০ ০  

২৫ ফাশণেে বফন শনভ িাণ (১০ তরা 

শবশি) 

২ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

২৬ ফতিভান বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ 

১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১  

২৭ ফতিভান যায়ন বফননয 

ঊর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ 

১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১  

২৮ অশডটশযয়াভ শনভ িাণ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

২৯ প্রাশনক বফননয ঊর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ 

৩ ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০  

৩০ প্রাশনক ব্লক ও কশিউটায 

বফন শনভ িাণ  

৪ ০ ০ ৪ ০ ০ ০ ০  

৩১ ইিাযশভশডনয়ট উইং স্াননয 

েন্য একানডশভক বফন শনভ িাণ 

(১০ তরা শবশি) 

১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০  

৩২ একানডশভক বফন শনভ িাণ (১০ 

তরা শবশি) 

১১ ১১ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

৩৩ অবেন্তযীণ যাস্তা শনভ িাণ ২ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

৩৪ জেনানযটয ২৭ ২৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

৩৫ শরফ্ট ক্রয় ও িান ৫২ ৫১  ১ ০ ০ ০ ০  

36 ভূশভ উন্নয়ন ৮ ৮ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

 

 

৩.৪ াশফ িক আশথ িক অগ্রগশত 

প্রকনেয অনুকূনর ফাশল িক উন্নয়ন কভ িসূর্ী’জত অথ ি ফযাদ্দ, অথ ি ছাড় এফং আশথ িক ব্যয় তুরনামূরকবানফ প্রতোা 

জভাতানফক ভনভ ি প্রতীয়ভান  জয়নছ। তনফ, এ  ম িন্ত প্রকনেয অনুকূনর ভাত্র ৪৯% অথ ি ফযাদ্দ প্রদান কযা 

নয়নছ। ২০১৬-১৭ অথ ি ফছয ম িন্ত অথ ি ফযানদ্দয শযভাণ শছর 58,069.50 রক্ষ টাকা মা জভাট প্রকে 

ফযানদ্দয ভাত্র ৩৪%। প্রকনেয অনুকূনর ফছযশবশিক ফাশল িক উন্নয়ন কভ িসূর্ী’জত অথ ি ফযাদ্দ, অথ ি ছাড় এফং 

আশথ িক ব্যনয়য শর্ত্র াযশণ ৩.৩ এ উস্ান কযা নয়নছ। ২০১৬-১৭ অথ ি ফছয ম িন্ত ফযাদ্দকৃত অনথ িয 

৯৯.৩% ব্যয় কযা নয়নছ।  

 

 

 

 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

 

 

াযশণ ৩.৩ : ফছযশবশিক অথ ি ফযাদ্দ, অথ ি ছাড় এফং অথ ি ব্যয় 

অথ ি ফছয শডশশ 

অনুমায়ী 

(রক্ষ 

টাকায়) 

অথ ি ফযানদ্দয েন্য 

প্রকে কাম িারনয়য 

প্রস্তাফ  

(রক্ষ টাকায়) 

ফযাদ্দ  

(রক্ষ টাকায়) 

অথ ি ফযানদ্দয 

ায (%) 

ব্যয়  

(রক্ষ 

টাকায়) 

ফযাদ্দকৃত 

অথ ি 

ব্যনয়য 

ায (%) 

অথ ি ফযানদ্দয  

প্রস্তানফয 

শফযীনত  

অগ্রগশত (%) 

1 2010-11 5,000.00 500.00 266.00 53.2 265.30 99.7 53.1 

2 2011-12 24,206.12 9,300.00 3,500.00 37.6 3,443.04 98.4 37.0 

3 2012-13 24,206.12 10,000.00 5,284.50 52.8 5,247.54 99.3 52.5 

4 2013-14 12,099.76 20,000.00 8,290.00 41.5 8,279.51 99.9 41.4 

5 2014-15 10,000.00 20,000.00 5,229.00 26.1 5,224.40 99.9 26.1 

6 2015-16 40,000.00 22,500.00 18,500.00 82.2 18,460.09 99.8 82.0 

7 2016-17 30,411.67 25,000.00 17,000.00 68.0 16,764.29 98.6 67.1 

 উ-জভাট 145,923.67 107,300.00 58,069.50 54.1 57,684.17 99.3 53.8 

 

 

৩.৫ াযশণ/জরখশর্নত্রয ভাধ্যনভ উিান ও ম িানরার্না  

 

 
 

 

 

 

শর্ত্র ১: শডশশ’য প্রাক্কশরত ব্যয়, ফাস্তফায়নকাযী ংিায প্রস্তাশফত ফযাদ্দ ও প্রাপ্ত ফযাদ্দ। 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

 

 

 

শর্ত্র 2: ফছযওয়াযী প্রকনেয ফযাদ্দ ও ব্যয়। 
 

3.৬   প্রকনেয অফশষ্ট কাে িাদননয কভ িশযকেনা 

 

প্রকনেয কাম িক্রভ ম িানরার্না কনয জদখা মায় জম , অফশষ্ট ভনয় ফ কাে  িন্ন কযা ম্ভফ নফ না। 

প্রকনেয অঙ্গশবশিক জুন, ২০১৭ ম িন্ত ক্রভপুশঞ্জভূত অগ্রগশত এফং ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছনযয রক্ষেভাত্রা াযশণ 

৩.৪ এ উিান কযা নরা। 

াযশণ ৩.৪: প্রকনেয অঙ্গশবশিক ক্রভপুশঞ্জভূত অগ্রগশত ও ২০১৭-২০১৮ রক্ষেভাত্রা  

(রক্ষ টাকা) 

ক্রশভক 

নং 

অনঙ্গয নাভ একক শডশশ/আযশডশশ অনুমায়ী 

প্রাক্করন 

গত অথ ফছয জুন/১৭ ম িন্ত 

ক্রভপুশিত অগ্রগশত 

র্রশত অথ ফছনযয (২০১৭-১৮) 

রক্ষেভাত্রা 

ফাস্তফ আশথ িক ফাস্তফ আশথ িক ফাস্তফ আশথ িক 

1 অশপাযনদয জফতন ংখ্যা ৩ েন ১৯৫.০০ ৫০.৫২% ৭৯.০২ ১২.৩১% ২৪.০০ 

২ কভর্াযীনদয জফতন ংখ্যা ৩ েন ১০.০০ ৪৪.৩০% ৪.৪৩ ২০% ২.০০ 

৩ বাতাশদ ংখ্যা ৬ েন ১৭৫.০০ ৪১.৭০% ৭২.৯৮ ১৩.৭১% ২৪.০০ 

৪ যফযা ও জফা ( ) জথাক জথাক ২২০.০০ ৫৭.৭০% ১২৬.৯৪ ২০.৯১% ৪৬.০০ 

5 শক্ষকনদয প্রশক্ষণ ংখ্যা ৪ ০০০ েন ১,৪৬৮.৩৫ ০.৯৯% ১৪.৪৬ ২০.৪৩% ৩০০.০০ 

6 জভযাভত ও ংযক্ষণ জথাক জথাক ২০.০০ ৩.১০% ০.৬২ ২০% ৪.০০ 

7 এয অশপ

মন্ত্রাশত 

জথাক জথাক ২৩.২০ ৩৯.২২% ৯.১০ - - 

8 মানফান ংখ্যা ২টি ৭৮.৮০ ১০০% ৭৮.৮০ - - 

9 অশপ পাশন ির্ায (  জথাক জথাক ৩.৩২ ১০০% ৩.৩২ - - 

10 কনরনেয অশপ মন্ত্রাশত ংখ্যা 70 জট 269.21 100% 269.21 - - 

11 কনরনেয বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ংখ্যা 70 জট 490.00 0% - 100% 490.00 

12 কনরনেয আফাফত্র ংখ্যা 219 জট 16,526.52 18.88% 3120.28 24.20% 4,000.00 

13 কনরনেয ফ পুস্তক ংখ্যা 70 জট 490.00 0% - 100% 490.00 

১৪ কনরনেয কশিউটায ও 

কশিউটায াভগ্রী 

ংখ্যা ৭০ জট ৩,০২৫.৭৮ ১০০% ৩০২৫.৭৮ - - 

15 শরপট ংখ্যা ৫২টি ৩,৩৮০.০০ 1.36% ৪৫.৯৯ - - 

16 জেনানযটয ংখ্যা ২৭টি ১,০৮০.০০ ০% - - - 

১৭ জানস্টনরয উনটশির ংখ্যা ৭৯ জট ৮০.০০ ০% - ৭৫% ৬০.০০ 

18 শনভ িাণ ও পূত কাে ংখ্যা ২৪৫টি ১৩৮,১৯৪.৯১ ৩৬.৭৯% ৫০৮৪৩.২৪ ১৩.৯৯% ১৯,৩২৭.০০ 

19 প্রা  কশিনেশি তকযা ১% ১,৬৫৭.৩০ ০% - - - 

২০ শপশেকোর কশিনেশি তকযা ১% ১,৬৫৭.৩০ ০% - - - 

জভাট 
  ১৬৯,০৪৪.৬৯  ৫৭৬৯৪.১৭ 

(৩৪.১৩%) 

 ২৪,৭৬৭.০০ 

(১৪.৬৫%) 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জজরা দনয ফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরজমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

চতুথ থ অধ্যায় 

প্রকল্পেয আওতায় প্রস্তাবফত ণ্য, কাম থ এফং সেফা েংগ্রল্পেয সেল্পে আইন ও বফবধভারা 

(ববএ-২০০৬/ববআয-২০০৮) অনুেযণ েংক্রান্ত তথ্য ম থাল্পরাচনা 

 

প্রকল্পেয আওতায় কানজয দযত্র অহ্বান, মূল্যায়ন, কাম যানদ প্রদান ও কভ য ম্পাদননয সেল্পে প্রচবরত 

প্রবকউযল্পভন্ট আইন ও বফবধভারা (ববএ/ববআয) অনুেযণ কযা েল্পয়ল্পে বকনা তা মাচাই কযায জন্য েংবিষ্ট 

বফববন্ন অবপে সথল্পক সভাট ৪৮টি পূতথ কাল্পজয দযল্পেয তথ্য েংগ্রে কল্পয মাচাই কযা েল্পয়ল্পে। উক্ত 

আটচবিটি (৪৮) দযল্পেয ভাধ্যল্পভ 63টি স্থানা বনভ থাল্পণয কাম থাল্পদ সদয়া েল্পয়ল্পে। এ েংক্রান্ত তথ্যাবদ 

োযবণ ৪.১ এ উস্থান কযা েল্পরাোঃ  

 

োযবণ ৪.১: মাচাইকৃত দযেেমূল্পেয তাবরকা 

 

ক্রঃনং কনরনজয নাভ িানায নাভ 

১ ঠাকুযগাঁও যকাশয কনরজ, ঠাকুযগাঁও চাযতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

২ যকাশয শদনাজপুয কনরজ, শদনাজপুয ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

3 যকাশয কাযভাআনকর কনরজ, যংপুয ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

4 কুশড়গ্রাভ যকাশয কনরজ, কুশড়গ্রাভ াঁচতরা শবনতয দুতরা শফজ্ঞান বফন শনভ যাণ 

5 গাআফান্ধা যকাশয কনরজ, গাআফান্ধা াঁচতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

6 যকাশয অশজজুর ক কনরজ, ফগুড়া আন্টাযশভশডনয়ট ব্লনকয একানডশভক বফন শনভ যাণ 

7 নওগাঁ যকাশয কনরজ, নওগাঁ াঁচতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

8 নফাফ শযাজনদৌরা যকাশয কনরজ, নানটায 

নানটাযনানটায 

াঁচতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

9 যকাশয এডওয়াড কনরজ, াফনা াঁচতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

10 শযাজগঞ্জ যকাশয কনরজ, শযাজগঞ্জ ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

11 যকাশয া’দত কনরজ, টাঙ্গাআর ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

12 যকাশয জানন ীদ জাযাওয়াদী কনরজ, 

ভাগুযা 

১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

শফজ্ঞান বফন ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ 

13 যকাশয এভ. এভ. কনরজ, মনায ১৩২ জফনডয ছাত্রী, ১৩২ জফনডয ছাত্র জানস্টর শনভ যাণ 

একানডশভক বফন–কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

14 াতক্ষীযা যকাশয কনরজ, াতক্ষীযা একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

 ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

15 যকাশয শফ. এর. কনরজ, খুরনা একানডশভক বফন–কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

একানডশভক বফন শনভ যাণ 

১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

 একানডশভক বফননয ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ 

16 জভনযপুয যকাশয কনরজ, জভনযপুয ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর ও 

দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

17 যকাশয কুশিয়া কনরজ, কুশিয়া ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

ফতযভান ছাত্রী জানস্টনরয ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ 

18 চুয়াডাঙ্গা যকাশয কনরজ, চুয়াডাঙ্গা ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর ও 

াঁচতরা শবনতয শতনতরা ফাশণজে বফন শনভ যাণ 

19 জাযাওয়াদী যকাশয কনরজ, শনযাজপুয জজনানযর একানডশভক শফশডং শনভ যাণ 

20 জবারা যকাশয কনরজ, জবারা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জজরা দনয ফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরজমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

ক্রঃনং কনরনজয নাভ িানায নাভ 

21 যকাশয যানজন্দ্র কনরজ, পশযদপুয ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

22 যকাশয নাশজভউশিন কনরজ, ভাদাযীপুয াঁচতরা শবনতয শতনতরা শফজ্ঞান বফন শনভ যাণ 

23 শযয়তপুয যকাশয কনরজ, শযয়তপুয একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

24 যকাশয যগঙ্গা কনরজ, মুশিগঞ্জ একানডশভক বফন–কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

25 নযশংদী যকাশয কনরজ, নযশংদী একানডশভক বফন–কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

26 বাওয়ার ফদনয অরভ যকাশয কনরজ, 

গাজীপুয 

১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

27 যকাশয জদনফন্দ্র কনরজ, ভাশনকগঞ্জ ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

28 যকাশয ঢাকা কনরজ, ঢাকা ১৩২ জফনডয ছাত্র জানস্টর শনভ যাণ 

29 যকাশয জফগভ ফদরুনননছা কনরজ, ঢাকা একানডশভক বফন–কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

30 যকাশয শততুভীয কনরজ, ঢাকা একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

31 যকাশয আনডন ভশরা কনরজ, ঢাকা একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

32 সুনাভগঞ্জ যকাশয কনরজ, সুনাভগঞ্জ একানডশভক বফন –কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

33 সুনাভগঞ্জ যকাশয কনরজ, সুনাভগঞ্জ ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

34 বৃন্দাফন যকাশয কনরজ, শফগঞ্জ াঁচতরা শবনতয দুতরা শফজ্ঞান বফন শনভ যাণ 

35 যকাশয অনন্দনভান কনরজ, ভয়ভনশং ১০০ জফনডয ছাত্র জানস্টর শনভ যাণ 

36 যকাশয অনন্দনভান কনরজ, ভয়ভনশং ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

37 জনত্রনকানা যকাশয কনরজ, জনত্রনকানা াঁচতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

38 জনত্রনকানা যকাশয কনরজ, জনত্রনকানা াঁচতরা শবনতয দুতরা শফজ্ঞান বফন শনভ যাণ 

39 যকাশয শবনটাশযয়া কনরজ, কুশভল্লা াঁচতরা শবনতয জজনানযর একানডশভক বফন শনভ যাণ 

40 কক্সফাজায যকাশয কনরজ, কক্সফাজায ১৩২ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

41 যাঙ্গাভাটি যকাশয কনরজ, যাঙ্গাভাটি একানডশভক বফন–কাভ-এক্সাশভননন র শনভ যাণ 

42 ফান্দযফান যকাশয কনরজ, ফান্দযফান াঁচতরা শবনতয দুতরা প্রাশনক বফন শনভ যাণ 

43 যকাশয জনায়াখারী কনরজ, জনায়াখারী ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

44 যকাশয চট্টগ্রাভ কনরজ, চট্টগ্রাভ ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

45 রক্ষ্মীপুয যকাশয কনরজ, রক্ষ্মীপুয জজনানযর একানডশভক বফন শনভ যাণ 

46 যকাশয কভা কনরজ, চট্টগ্রাভ ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

47 জপণী যকাশয কনরজ, জপণী ১০০ জফনডয ছাত্রী জানস্টর শনভ যাণ 

48 ব্রাহ্মণফাড়ীয়া যকাশয কনরজ, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া ১০০ জফনডয ছাত্র জানস্টর শনভ যাণ 

 

পূতয শনভ যাণ কাজমুনয প্রাথশভক প্রস্তাফ/প্রস্তাফমূ মাচাআ ফাছাআ এফং নুনভাদন গ্রেণপূফ থফক কাম থাল্পদ 

প্রদাল্পনয প্রনয়াজন য়। ম থল্পরাচনায় জদখা মায় সম, ফ কয়টি কাজআ প্রধান প্রনকৌরী, শক্ষা প্রনকৌর 

শধদপ্তয কর্তযক নুনভাশদত নয়নছ। প্রকল্পেয আওতায় ফাস্তফায়নাধীন প্রল্পতেকটি শনভ যাণ কাজআ মথামথ 

কর্তথে কর্তথক নুনভাদন কযা েল্পয়ল্পে। কাম যানদমূনয ংনাশধত মূনল্যয শযভাণ এফং কাম যানদ মূজল্যয 

তুরনামূরক তাশরকা ততশয কযা নয়নছ। তাশরকা যীক্ষা কযা নয়নছ এফং এনত জদখা মায় সম, ৪৮টি 

কাম যানদআ প্রাক্কশরত মূল্পেয ভান ফা নীল্পচ অনছ। 

 

সবৌত কাল্পজয প্রশতটিয জন্য কর্তযক্ষ পৃথকবাল্পফ দযত্র অফান কনযনছন এফং দযত্রগুশর জভাদাননয জন্য 

ভয় শনধ যাযণ কনয শদনয়শছনরন। প্রশতটি দযত্রআ জাতীয় ম যানয় অফান কযা নয়নছ। উল্পিখ্য, উন্মুক্ত দযে 

দ্ধবতল্পত শফশধ নুানয কভনক্ষ ২১ শদন দযে জভাদাননয জন্য ভয় প্রদাননয ফাধ্যফাধকতা যনয়নছ। 

প্রশতটি কনরনজ অফানকৃত দযনত্রয এফং উা জভাদাননয তাশযখ ম যানরাচনা কযা নয়নছ। জদখা মায় সম, 

জকান দযত্রআ ২১ শদননয কভ ভয় প্রদান কযা য় নাআ। প্রশতটি দযত্র জভাদাননয সেল্পেই শশঅয ২০০৮ 

এয ফাধ্যফাধকতা নসুযণ কযা নয়নছ।  

 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জজরা দনয ফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরজমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

প্রশতটি  দযনত্রয জনাটি জাতীয় একাশধক তদশনক ও িানীয় শত্রকায় ছাা নয়নছ এছাড়াও  ৪৮টি কনরজজয  

ভনধ্য ১3টি কনরনজয দযত্র জনাটি িানীয় শত্রকানত ছাাননা নয়নছ। 5টি কাম যানদনয কশ শশটিআউ’জত 

জপ্রযণ কযা নয়নছ। শননে দযনত্রয জনাটি শত্রকায় প্রকানয শচত্র াযশণ ৪.২ এ উস্ান কযা র: 

 

াযশণ ৪.২: দযনত্রয জনাটি শত্রকায় প্রকানয শচত্র 

 শত্রকা ংখ্যা/শশটিআউ’জত জপ্রযণ দযনত্রয ংখ্যা তকযা ায 

১ ৪ ২ ৪.১৭ 

২ ৩ ১২ ২৫.০০ 

৩ ২ ৩৪ ৭০.৮৩ 

 

প্রশতটি কানজয জন্য দযত্র মূল্যায়ন কশভটি যনয়নছ। কনরজমূনয ভনধ্য প্রাপ্ত দযনত্রয ংখ্যায শবন্নতা 

যনয়নছ। প্রশতটি দযত্র জনাটিনয শবশিনত মত ংখ্যক দযত্র জভা য় তায ংখ্যা াযশণ ৪.৩ এ উস্ান 

কযা নরা:  

 

াযশণ ৪.৩: প্রাপ্ত দযজত্রয ংখ্যা 

 প্রাপ্ত দযত্র ংখ্যা দযত্র জনাটি ংখ্যা তকযা ায 

১ ৩ ২০ ৪১.৬৭ 

২ ৪ ৩ 6.25 

৩ ৫+ ২৫ 52.08 

 জভাট ৪৮ ১০০ 

 

পূতয শনভ যাণ কাজমূজয দযে প্রবক্রয়াকযল্পণ প্রাথশভক প্রস্তাফ/প্রস্তাফমূ মাচাআ ফাছাআ এফং কর্তথল্পেয 

নুনভাদন গ্রেল্পণয প্রনয়াজন য়। ফ কয়টি কাজআ প্রধান প্রনকৌরী, শক্ষা প্রনকৌর শধদপ্তয কর্তযক 

নুনভাশদত নয়নছ। প্রকল্পেয আওতায় গৃেীত কর শনভ যাণ কাসজয দযে প্রবক্রয়াকযল্পণয সেল্পেই মথামথ 

কর্তথল্পেয নুনভাদন গ্রেণ কযা েল্পয়ল্পে। কাম যাজদমূনয প্রাক্কশরত মূনল্যয শযভাণ এফং কাম যানদ মূনল্যয 

তুরনামূরক শফনেলণ কযা নয়নছ। জদখা মায় জম, ৭টি কাম যানদ প্রাক্কশরত মূনল্যয ভান, ৩৬টি কাম যানদ 

প্রাক্কশরত মূনরয জচনয় ৫% কভ অনছ এফং ৭টি কাম যানদ প্রাক্কশরত মূনল্যয জচনয় ৫% জফশ মূনল্য কাম যানদ 

জদয়া নয়নছ। কাম যানদ মূে ও প্রাক্কশরত মূনল্যয তথ্যাবদ াযশণ ৪.৪ এ উস্ান কযা নরা: 

 

াযশণ ৪.৪: কাম যানদ মূে ও প্রাক্কশরত মূনল্যয তুরনামূরক বচে। 

 প্রাক্কশরত মূনল্যয শফস্তায প্রাপ্ত দযত্র ংখ্যা তকযা ায 

১ ০ ৫ 10.42 

২ ০ নত -৫% ৩৬ 75.00 

৩ ০ নত +৫% ৭ 14.58 

 জভাট ৪৮ ১০০ 

 

দযত্র জনাটিমূজ দযনত্রয তফধ্যতায ভয় উনল্লখ কযায তয শছর। জভাট 48টি দযজত্রয ফ কয়টিয 

তফধতায ভয় ১২০ শদন কনয উনল্লখ কযা নয়নছ। ফ কয়টি দযল্পেয নুনভাশদত দযদাতায ানথ চুশিয 

ভয় প্রশতটি দযত্র জনাটিনয শফযীনত তথ্যাবদ তুনর ধযা নয়নছ। চুশিয ভয় শধকাং জক্ষনত্র শবন্নতা 

জদখা সেল্পে। ৩১টি দযল্পেয চুশি ১২০ শদননয ভনধ্য ম্পাদন কযা নয়নছ, ফাশক চুশিগুশর ফশধ যত ভনয়য 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জজরা দনয ফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরজমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

ভনধ্য ম্পাদন কযা নয়নছ। াযশণ ৪.৫ এ দযদাতানদয ানথ চুশি ম্পাদননয ভয় েংক্রান্ত তথ্যাবদ 

উস্ান কযা নরা: 

 

াযশণ ৪.৫: দযদাতাজদয ানথ চুশি ম্পাদননয ভয় েংক্রান্ত তথ্য। 

 চুশি ম্পাদননয ভয় (শদন) চুশিয ংখ্যা তকযা ায 

১ ৩৮-১২০ ৩১ 64.58 

২ ১২১-১৫০ ৮ 16.67 

৩ ১৫১-১৮০ ৩ 6.25 

৪ ১৮১-২৯৮ ৬ 12.50 

 জভাট ৪৮ ১০০ 

 

ফ কয়টি কাম থাল্পদল্পই কভ যম্পাদননয জন্য ভয় শনধ যাযণ কযা নয়নছ। কানজয শযভাজণয উয শনব যয কনয 

ভয় শনধ যাযণ কযা নয়নছ। এনত ৯-১২ ভানয ভনধ্য 9টি, ১৩-১৫ ভানয ভনধ্য ৫টি এফং ১৬-১৮ ভানয 

ভনধ্য ৩৪টি’য ভয় শনধ যাযণ কনয জদয়া নয়নছ। কভ যম্পাদননয জন্য ভয় েংক্রান্ত তথ্যাবদ াযশণ ৪.6 এ 

উস্ান কযা নরা: 

 

াযশণ ৪.6: দযদাতাজদয ানথ চুশি ম্পাদননয ভয় েংক্রান্ত তথ্য। 

 কভ যম্পাদননয জন্য ভয় (ভা) চুশিয ংখ্যা তকযা ায 

১ ৯-১২ ৯ 18.75 

২ ১৩-১৫ ৫ 10.42 

৩ ১৬-১৮ ৩৪ 70.83 

৪ জভাট ৪৮ ১০০ 

 

কানজয গ্রগশতঃ কাম থাল্পদ প্রদানকৃত কাজগুল্পরায ভল্পধ্য েফ কাল্পজয অগ্রেবত েভান নয়। কতগুবর স্থানায 

কাজ েম্পূণ থ েল্পয়ল্পে এফং কবতয় স্থানায কাজ চরভান  যল্পয়ল্পে। কাম যানদশবশিক কাল্পজয অগ্রেবতয বচে 

াযশণ ৪.7 এ উস্ান কযা নরা: 

 

াযশণ ৪.7: ম্পাশদত চুশিয কাল্পজয অগ্রেবত েংক্রান্ত তথ্য। 

 

 কানজয গ্রগশত চুশিয ংখ্যা তকযা ায 

১ ভাপ্ত   14 29.17 

২ চরভান 34 70.83 

 

 

 

 

 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

ঞ্চভ অধ্যায় 

ভীক্ষায ভাধ্যনভ প্রাপ্ত তনেয শফনেলণ 
 

৫.১ তে শফনেলণ 

“শক্ষায ভাননান্নয়ননয েন্য জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট গ্র্োজুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন” প্রকনেয 

অন্যতভ প্রধান উনেশ্য র জবৌত অফকাঠানভা উন্নয়ন ও প্রশক্ষনণয ভাধ্যনভ শক্ষায ভাননান্নয়ন। প্রকে 

ফাস্তফায়নন এ উনেশ্য কতটুকু অশেিত নয়নে তা মাচাই কযায রনক্ষে প্রকেভুক্ত যকাশয কনরে জথনক ৪৫০ 

েন শক্ষক এফং প্রকে ফশর্ভ িত যকাশয কনরে জথনক ২২১ েন শক্ষনকয াক্ষাতকায গ্র্ণ কযা য়। 
কনরনেয ধযন অনুমায়ী শক্ষকনদয ভতাভত াযশণ ৫.১ এ উিান কযা নরা:  
 

াযশণ ৫.১: কনরনেয ধযন অনুমায়ী শক্ষক ংখ্যা ও ভতাভত। 
 

 কনরনেয ধযন ংখ্যা তাং 

১ প্রকেভুক্ত কনরনেয শক্ষক 450 67.06 

২ কনরারগ্রু কনরনেয শক্ষক 221 32.94 

 জভাট 671 100.00 
 

 

 

শচত্র ৫.১: কনরনেয ধযন অনুমায়ী শক্ষকগনণয ভতাভত। 

 

 

উত্তযদাতানদয ভনধ্য যনয়নেন অধ্যক্ষ ও উাধ্যক্ষ, অধ্যাক, নমাগী অধ্যাক, কাযী অধ্যাক ও 

প্রবালক। উত্তযদাতানদয দশফ াযশণ নং ৫.২ এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ ৫.২: উত্তযদাতা শক্ষকগনণয দশফ ংক্রান্ত তে। 

 

 দশফ প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ অধ্যক্ষ 0 0.0 3 1.4 

২ উধ্যক্ষ 4 0.9 1 0.5 

৩ অধ্যাক 35 7.8 10 4.5 

৪ নমাগী অধ্যাক 117 26.0 38 17.2 

৫ কাশয অধ্যাক 156 34.7 95 43.0 

৬ প্রবালক 138 30.7 74 33.5 

 জভাট 450 100.0 221 100.0 

 

প্রকে জথনক ভাত্র ১৪% শক্ষক প্রশক্ষণ জনয়নেন ফনর োশননয়নেন। প্রশক্ষণপ্রাপ্ত শক্ষকগণ োশননয়নেন 

প্রাপ্ত প্রশক্ষণ শের শডশেটার কননটন্ট, আইশটি ও জেশণকক্ষ ব্যফিানা শফলনয়য ওয । প্রশক্ষনণয ধযন 

াযশণ নং ৫.৩ এ উিান কযা নরা: 

 

67%

33%

প্রকল্পভুক্ত কলেজ কলরোেগ্রুপ কলেজ



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

াযশণ ৫.৩: প্রাপ্ত প্রশক্ষনণয ধযন। 
 

 প্রাপ্ত প্রশক্ষনণয ধযন প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ শডশেটার কননটন্ট 31 6.9 1 0.5 

২ আইশটি 32 7.1 0 0 

৩ জেশণকক্ষ ব্যফিানা 5 1.1 0 0 

৪ অন্যান্য 4 0.9 0 0 

 জভাট 72 16 1 0.5 

 

অশধকাং শক্ষক প্তান ৬ জথনক ১৬টি ম িন্ত জেশণনত াঠদান কনয থানকন। উত্তযদাতানদয ১৮% 

োশননয়নেন প্রশক্ষনণয পনর োত্রনদয ভননানমাগ আকল িণ কযা মানে এফং ৫% োশননয়নেন ক্লান োত্রনদয 

উশিশত বৃশি জনয়নে। প্রকে ফাস্তফায়ননয পনর শক্ষা ব্যফিায় শযরশক্ষত শযফতিনমূ নরা ক্লান 

উশিশতয ংখ্যা বৃশি জনয়নে, শক্ষক ও োত্র োত্রীনদয প্রনয়ােনীয় িান ংকুরান নয়নে, ক্লান উকযণ 

ব্যফানযয শযভাণ জফনড়নে। প্রকে ফাস্তফায়নন শযফতিনমূ াযশণ নং ৫.৪ এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ ৫.৪: প্রকে ফাস্তফায়নন পনর সৃষ্ট শযফতিনমূ। 
 

 সৃষ্ট শযফতিন প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ ক্লান উশিশত জফনড়নে 119 26.4 55 24.9 

২ িান ংকুরান নয়নে 58 12.9 37 16.7 

৩ ক্লান উকযণ ব্যফানযয শযভাণ জফনড়নে 50 11.1 35 15.8 

৪ অন্যান্য 16 3.6 5 2.3 

 জভাট 243 54.0 132 59.7 

 

 

শচত্র ৫.২: প্রকে ফাস্তফায়ননয পনর সৃষ্ট শযফতিনমূ। 
 

শক্ষা উকযজণয ব্যফায  শক্ষায ভাননয উয প্রবাফ সৃশষ্ট কনয ভনভ ি প্রতীয়ভান নয়নে।  প্রকেভুক্ত 

কনরেমূন ও প্রকে ফশর্ভ িত কনরনে উকযনণয ব্যফানয জতভন জকান াথ িকে রক্ষে কযা মায়শন। 
প্রকেভুক্ত ও প্রকে ফশর্ভ িত কনরেমূন উকযনণয ব্যফায াযশণ নং ৫.৫ এ উিান কযা নরা। 
অশধকাং উত্তযদাতা োশননয়নে প্রকে জথনক প্রদত্ত শক্ষা উকযণ অম িাপ্ত, পনর শক্ষা উকযণ যফযানয 

শযভাণ আযও বৃশি কযা প্রনয়ােন।  
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

াযশণ ৫.৫: প্রকে জথনক প্রদত্ত শক্ষায উকযনণয শযভাণ। 
 

 শক্ষায উকযনণয শযভাণ প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ ম িাপ্ত 17 3.8 28 12.7 

২ আনযা প্রনয়ােন 203 45.1 91 41.2 

৩ জভানটই ম িাপ্ত নয় 106 23.6 18 8.1 

 জভাট 326 72.4 137 62.0 
 

 

 
 

শচত্র ৫.৩: প্রকে জথনক প্রদত্ত শক্ষায উকযনণয শযভাণ। 
 

শক্ষকগণ প্রকে ফাস্তফায়নন জেশণ কনক্ষ শকছু শযফতিন রক্ষে কনযনেন। এ শযফতিনমূ নরা োত্রনদয ভনধ্য 

দরগত কানেয আগ্র্ সৃশষ্ট , দরগত কানে অংগ্র্ণ, কানেয পরাপর উিান ইতোশদ। প্রকনেয ভাধ্যনভ 

জেশণকনক্ষয শযফতিনমূ াযশণ 5.৬ এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ 5.৬: প্রকনেয ভাধ্যনভ জেশণকনক্ষয শযফতিনমূ। 
 

 জেণীকনক্ষয শযফতিনমূ প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ োত্রনদয ভনধ্য দরগত কানেয আগ্র্ 193 42.9 97 43.9 

২ দরগত কানে অংগ্র্ণ 167 37.1 76 34.4 

৩ কানেয পরাপর উিান 82 18.2 37 16.7 

৪ অন্যান্য 22 4.9 1 0.5 
 

 

শচত্র ৫.৪: প্রকনেয ভাধ্যনভ সৃষ্ট জেশণকনক্ষয শযফতিনমূ। 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

দরগত কাে োত্র-োত্রীনদয জখায েন্য উৎা বৃশি কনয ও আত্মশফশ্বা ফাড়ায়। এোড়া দরীয় কাম িক্রভ 

উদ্ভাফক ততশয, জনতৃনেয শফকা, াায্য কযায ভননাবাফ বৃশি, দুফ ির োত্রযা বার োত্রনদয শনকট জথনক জখায 

সুনমাগ, শফলয়ফস্তু বুঝনত াায্য কনয। প্রকে ফাস্তফায়ননয পনর এ সুনমাগ নে ততশয নয়নে। প্রকে 

ফাস্তফায়নন দরগত কাে জমবানফ োত্রনদয াায্য কনয তা াযশণ 5.7 এ উিান কযা নরা। 
 

াযশণ 5.7: প্রকে ফাস্তফায়নন দরগত কাে জমবানফ োত্রনদয াায্য কনয। 
 

 াানয্যয শদকমূ প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ জখায েন্য উৎা বৃশি 225 50.0 105 47.5 

২ আত্মশফশ্বা বৃশি  190 42.2 81 36.7 

৩ উদ্ভাফক ততশয 80 17.8 37 16.7 

৪ জনতৃনেয শফকা 115 25.6 48 21.7 

৫ াায্য কযায ভননাবাফ বৃশি 121 26.9 48 21.7 

৬ দুফ ির োত্রযা বার োত্রনদয শনকট জথনক জখায সুনমাগ 124 27.6 66 29.9 

৭ শফলয়ফস্তু বুঝনত াায্য কনয 69 15.3 31 14.0 

 

 
 

শচত্র ৫.৫: প্রকে ফাস্তফায়নন দরগত কাে জমবানফ োত্রনদয াায্য কনয। 
 

উত্তযদাতানদয ভনত প্রকে ফাস্তফায়ননয পূনফ িয অসুশফধামূ নরা- শণ

াঠদাননয  পাঠদান  ছিল না  ছিল না

ফ

প্রাধনকনক্ষয শযষ্কায তা

জেশণকনক্ষ ভয় াঠদান

, পছিবেশগত অছিছতশীলতা ীভানা প্রাচীয শের ইতোশদ।  
 

উত্তযদাতানদয ভনত প্রকে ফাস্তফায়ননয য সৃষ্ট সুশফধামূ নরা- শণ  সংখ্যা 

ভনধ্য ণ

ীভানা প্রাচীয

ছনর্ মাবেি কািবে কবলবেি ক জযয ংখ্যা । 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

উত্তযদাতাগণ এ প্রকনেয পর শদকমূনয উনেখ কনযনেন। এই পর শদকগুশর নরাোঃ শণ

জেশণকনক্ষ

কাবেি র্ান  জফ

বৃশিয পনর

পছিবেশ সৃছি নয়নে। উত্তযদাতানদয ভনত প্রকনেয পর শদকমূ াযশণ 

5.8 এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ 5.8: প্রকজেয পর শদকগুশর। 
 

 প্রকে এয পর শদকগুশর প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ শণ  68 15.1 32 14.5 

২  80 17.8 75 33.9 

৩ াওয়া মানে 13 2.9 2 0.9 

৪ শণ জক্ষ  11 2.4 7 3.2 

৫  15 3.3 5 2.3 

৬  84 18.7 60 27.1 

৭  2 0.4 1 0.5 

8  38 8.4 9 4.1 

9 11 2.4 6 2.7 

10 16 3.6 9 4.1 

11 44 9.8 17 7.7 

12 38 8.4 9 4.1 

13 6 1.3 2 0.9 

14 6 1.3 2 0.9 

15 5 1.1 1 0.5 

 

উত্তযদাতাগণ এ প্রকনেয শকছু দুফ ির শদকও উনেখ কনযনেন। এই দুফ ির শদকমূ নরা: প্রনয়ােন জভাতানফক 

শরনেয ব্যফিা না থাকা ’ ’

 কাবেি ণে  

অছতোছিত

য যীক্ষা াঠদাননয শযফীক্ষনণয

জেশণকক্ষ কবলেসমূবিি সার্ছিক 

জেশণ

জেশণকনক্ষয এি 

 পছিবেশগত অছিছতশীলতা



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

ীভানা প্রাচীয ও এফং শণ । এই প্রকনেয দুফ ির 

শদকগুশর াযশণ 5.9 এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ 5.9: প্রকনেয দুফ ির শদকগুশর। 
 

 এই প্রকনেয দুফ ির শদকগুশর প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ শরনেয  6 1.3 0 0.0 

২  3 0.7 0 0.0 

৩  8 1.8 4 1.8 

৪  13 2.9 3 1.4 

৫  45 10.0 18 8.1 

৬  55 12.2 24 10.9 

৭  89 19.8 39 17.6 

৮  5 1.1 0 0.0 

9  2 0.4 0 0.0 

10 

াঠদানন  

3 0.7 0 0.0 

1১ শযফীক্ষনণয  37 8.2 21 9.5 

1২  7 1.6 7 3.2 

1৩  2 0.4 2 0.9 

1৪  7 1.6 0 0.0 

1৫  7 1.6 2 0.9 

1৬  7 1.6 0 0.0 

1৭  26 5.8 10 4.5 

18 শণ  14 3.1 3 1.4 

19  7 1.6 3 1.4 

20  5 1.1 3 1.4 

2১  3 0.7 5 2.3 

2২  2 0.4 8 3.6 

2৩ ম িা  2 0.4 1 0.5 

2৪ জেশণকনক্ষয  17 3.8 1 0.5 

2৫  3 0.7 1 0.5 

2৬  1 0.2 0 0.0 

27  5 1.1 1 0.5 

28  2 0.4 8 3.6 

29  3 0.7 1 0.5 

30  2 0.4 2 0.9 

3১ ীভানা প্রাচীয  3 0.7 0 0.0 

3২ শণ  2 0.4 5 2.3 

 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

শক্ষকনদয াাাশ শক্ষাথীনদয শনকট জথনকও প্রকে ম্পনকি তে ংগ্র্ কযা নয়নে। প্রকেভুক্ত কনরে 

জথনক জভাট ১৫৩ েন শক্ষাথীয াক্ষাতকায গ্র্ণ কযা য়। উত্তযদাতানদয ভনধ্য স্নাতনকাত্তয ও স্নাতক 

ম িানয়য শক্ষাথী শের। শক্ষাথীগণ শেনরন  শফজ্ঞান, ভানশফক ও ব্যফা শফবানগয। প্রকে ম্পনকি শক্ষাথীনদয 

ভতাভত নরা-প্রশক্ষণ প্রাপ্ত শক্ষক ক্লান প্রস্তুত নয় আনন, প্রশক্ষণ প্রাপ্ত শক্ষকনদয াঠদান আকল িণীয়, 

শফজ্ঞান শফলনয় ব্যফাশযক ক্লা বার য়, ব্যফাশযক ক্লান মন্ত্রাশতয ম িাপ্ততা, প্রকে ফাস্তফায়ননয পনর 

শফবাগীয় জশভনায ও কনরে রাইনেশয জথনক ম িাপ্ত ফই এফং ঠন াভগ্র্ী াওয়া মায়, প্রকে ফাস্তফায়ননয 

পনর জমভস্ত ঘাটশত শের জগুশর পূযণ নয়নে। োত্রনদয শনকট আকল িণীয় উিানা িশত/িশতমূ, 

ফক্তৃতা ও জফাড ি ব্যফায, ওএইচশয ব্যফায, ভাশিশভশডয়া ব্যফানযয পনর উশিশত জফনড়নে।  
 

প্রকে ফাস্তফায়ননয পনর জেশণকনক্ষ িান ংকুরাননয অবাফ দূয নয়নে এফং াঠদাননয ভয় জফনড়নে। 
োত্রনদয কনরনে উশহশত ফাড়াননায েন্য জমভস্ত দনক্ষমূ জনয়া দযকায জগুনরা নরা -পভ ি পূযনণয 

ভাধ্যনভ ন্যেনতভ উশিশত শনশিতকযণ, উশিশতয েন্য নম্বয প্রদাননয ব্যফিা কযা , অনুশিশতয েন্য 

েশযভানা, শক্ষায সুষ্ঠ ুশযনফ ততশয ইতোশদ। শক্ষকগণ শক্ষাদানকানর শকছু শফলনয় গুরুে প্রদান কনযন। 
এভস্ত গুরুেপূণ ি শফলয়গুশর াযশণ ৫.১0 এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ ৫.১0: শক্ষকগণ কতৃিক শক্ষাদানকানর জম জম শফলনয় গুরুে প্রদান কনযন। 
 

 শক্ষকগণ জম শফলনয় গুরুে প্রদান কনযন প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ শফলয়ফস্তু মুখস্তকযণ 28 52.8 4 5.6 

২ শফলয়ফস্তু শযষ্কায কযায উনযাগ গ্র্ণ 87 164.2 21 29.2 

৩ দরগত শক্ষায় শক্রয় অংগ্র্ণ 76 143.4 14 19.4 

৪ শখনন ায়তা কযা  61 115.1 18 25.0 

৫ ব্যফাশযক কাে 26 49.1 14 19.4 

৬ অন্যান্য 4 7.5 3 4.2 

 

 

 

 

শচত্র ৫.6: শক্ষকগণ শক্ষাদানকানর জম জম শফলনয় গুরুে প্রদান কনযন। 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

শক্ষাথীগণ ভানম্মত শক্ষা গ্র্নণ শকছু ভস্যা শচশিত কনযনেন। ভস্যামূ নরা-জেশণকনক্ষয অবাফ, 

ভানম্মত শক্ষনকয অবাফ, ভানস্মত জেশণকনক্ষয অবাফ, রাইনেশযনত ম িাপ্ত ংখ্যক ফইনয়য অবাফ এফং 

ভানম্মত প্রযুশক্তয অবাফ ইতোশদ। 
 

উচ্চ শক্ষায় ভাননান্নয়নন শক্ষাথীগণ তানদয ভতাভত প্রদান কনযনেন। এ ভতাভত বশফষ্যজত গৃীত  প্রকনে 

এফং ম্ভফ নর আনরাচে প্রকনেয অফশষ্ট ভনয় ফাস্তফায়ন কযা জমনত ানয। উত্তযদাতানদয ভতাভতমূ 

নরাোঃ জেশণ কক্ষ ফাড়াননা, শক্ষকনদয প্রশক্ষণ ব্যফিা, ম িাপ্ত জফঞ্চ ও আনরায ব্যফিা, শক্ষক ংখ্যা বৃশি, 

কনরে রাইনেশযনত ফইনয়য ংখ্যা ফাড়াননা, শখন াভগ্র্ীয ব্যফায ও ব্যফাশযক শক্ষায উন্নয়ন। শক্ষায 

গুণগত ভান উন্নয়নন উত্তযদাতানদয ভতাভত াযশণ 5.১১ এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ ৫.১১: শক্ষায গুণগত ভান উন্নয়নন উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
 

 উত্তযদাতানদয ভতাভত প্রকেভুক্ত কনরে কনরারগ্রু কনরে 

ংখ্যা তাং ংখ্যা তাং 

১ জেশণকক্ষ ফাড়াননা 350 77.8 187 84.6 

২ শক্ষকনদয প্রশক্ষণ ব্যফিা 369 82.0 184 83.3 

৩ ম িাপ্ত জফঞ্চ ও আনরায ব্যফিা 92 20.4 50 22.6 

৪ শক্ষক ংখ্যা বৃশি 305 67.8 140 63.3 

৫ কনরে রাইনেশযনত ফইনয়য ংখ্যা ফাড়াননা 63 14.0 36 16.3 

৬ শখন াভগ্র্ীয ব্যফায 94 20.9 51 23.1 

৭ ব্যফাশযক শক্ষায উন্নয়ন 69 15.3 26 11.8 

৮ অন্যান্য 32 7.1 13 5.9 

 

 
 

 

শচত্র ৫.7: শক্ষায গুণগত ভান উন্নয়নন উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
 

প্রকনেয আওতায় ণ্য যফযা, কাম ি ম্পাদন এফং জফা ংগ্র্ন গুণগতভান ও শযভাণভত ভান ফোয় যাখা 

নয়নে শকনা তা ম িানরাচনা কযায েন্য প্রকে শযচারক ও ইইশড কাম িারয় জথনক তে উাত্ত ংগ্র্ কযা 

য়। ংশেষ্ট উত্তযদানতয তে াযশণ নং ৫.১২ এ উিান কযা নরা: 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

াযশণ ৫.১২: উত্তযদাতানদয তে। 
 

 ংিা ংখ্যা 

1 প্রকে অশপ ২ 

২ ইইশড ১৭ 

 

শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয উত্তযদাতানদয ভনধ্য শেনরন তত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী, শনফ িাী প্রনকৌরী, কাযী 

প্রনকৌরী ও উ-কাযী প্রনকৌরী। কর উত্তযদাতাই এ প্রকে ফাস্তফায়ননয ানথ েশড়ত শেনরন। প্রকে 

ফাস্তফায়নন উত্তযদাতানদয র্ভশভকা শের ভাঠ ম িানয় তত্ত্বাফধায়ন ও ব্যফিানা ম িানয়য ।  প্রকনেয কাে 

ফাস্তফায়নন উত্তযদাতানদয ভতাভত নরা-কানেয দযনত্রয ংশেষ্ট কর প্রশক্রয়া শশআয-২০০৮ অনুমায়ী 

ম্পন্ন কযা নয়নে, কাম িানদন উনেশখত শনধ িাশযত ভনয় কােমূ ভাপ্ত নয়নে, শনভ িাণ াভগ্র্ী যীক্ষাগানয 

যীক্ষা কযা নয়নে এফং ভান শশডউর ও জেশশপনকনন উনেশখত ভাননয নয়নে, শনভ িাণ াভগ্র্ীয 

যীক্ষাগানয যীক্ষায শযনানট িয অনুশরশ তেংগ্র্কাযীয শনকট জদওয়া নয়নে, অনুনভাশদত ভয়সূশচ 

অনুমায়ী প্রকনেয কাে চরনে। প্রকনেয কাে ফাস্তফায়ননয শফলনয় শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয তে াযশণ 

৫.১৩ এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ ৫.১৩: প্রকনেয কাে ফাস্তফায়নন শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয তে। 
 

 প্রকনেয কাে ফাস্তফায়ন ংখ্যা তাং 

১ কানেয দযনত্রয ংশেষ্ট কর প্রশক্রয়া শশআয-২০০৮ 

অনুমায়ী ম্পন্ন কযা নয়নে 

17 100.0 

২ কাম িানদন উনেশখত শনধ িাশযত ভনয় কােমূ ভাপ্ত নয়নে 3 17.6 

৩ শনভ িাণ াভগ্র্ী যীক্ষাগানয যীক্ষায ভান শশডউর ও 

জেশশপনকনন উনেশখত ভাননয নয়নে 

17 100.0 

৪ শনভ িাণ াভগ্র্ীয যীক্ষাগানয যীক্ষায শযনানট িয অনুশরশ 

তেংগ্র্কাযীয শনকট জদওয়া নয়নে 

16 94.1 

৫ অনুনভাশদত ভয় সূশচ অনুমায়ী প্রকনেয কাে চরনে 11 64.7 

 

উত্তযদাতাগণ প্রকনেয কাে শফরনম্বয েন্য শফশবন্ন কাযণ উনেখ কনযন। প্রধানতোঃ ফযানেয স্বেতা, প্রাশনক 

েটিরতা এফং তফযী আফাওয়া ইতোশদ ফনর উনেখ কনযন। এোড়াও আযও কাযণ যনয়নে তা নরা: 

 সর্বে প্রকবেি আফান,

ি চু ও 
ভগ্র্ীয মূল্য বৃশি। উনেশখত কাযণমূ াযশণ 5.1৪ এ উিান কযা নরা: 

াযশণ 5.1৪: কাে শফরনম্বয কাযণমূ। 
 

 কাযণমূ ংখ্যা তাং 

১ 1 5.88 

২ 4 23.53 

৩ 5 29.41 

৪ 3 17.65 

5 আফান 3 17.65 

6 1 5.88 

7 5 29.41 

8 চু 5 29.41 

9 মূল্য বৃশি াভগ্র্ীয মূল্য বৃশি 3 17.65 
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প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকি ৬৬% উত্তযদাতা নন্তালেনক ফনর ভত প্রকা কনযন। কানেয গুণগত 

ভান ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত াযশণ 5.15 এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ 5.15: প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
 

 প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

১ নন্তালেনক  33 66.0 

২ জভাটামুটি নন্তালেনক 16 32.0 

৩ নন্তালেনক নয় 1 2.0 

 জভাট 50 100.0 

 

 
 

শচত্র ৫.8: প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
 

উত্তযদাতাগণ কানেয গুণগত ভান নন্তালেনক না ওয়ায কাযণ শানফ শফশবন্ন ভতাভত জদন। কানেয গুণগত 

ভান নন্তালেনক ভাননয শননচ ওয়ায কাযণমূ নরা: মূর ঠিকাদানযয কাে অন্যনক জদয়া, শনধ িাশযত 

ঠিকাদাযনদয কাে জদয়া, শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তয কতৃিক শযফীক্ষণ না কযা, তফদুেশতক যঞ্জাভ শনম্নভাননয, 

কানেয ধীযগশত, আফাফত্র শনম্নভাননয এফং ফ কাে একনত্র বুনঝ াওয়া মায়শন, মন্ত্রাশত ভানম্মত নয়, 

জদয়ার জপনট টাইরস্ খুনর ড়নে, দযোয শপশনশং অতেন্ত শনম্নভাননয ও শনভ িাণ াভগ্র্ী শনম্নভাননয। 

প্রকনেয অধীনন ক্রয়কৃত আফাফত্র, অশপ মন্তাশত ও তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতয ভান ম্পনকি উত্তযদাতাগণ 

ভতাভত জদন। উত্তযদাতাগনণয ভতাভত াযশণ 5.16 এ উিান কযা নরা: 

 

াযশণ 5.16: আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতয ভান ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
 

 ক্রয়কৃত ণ্যমূনয ভান ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

 আফাফত্র    

১ ভানম্মত 39 78.0 

২ শনম্ন ভাননয 5 10.0 

 অশপ মন্ত্রাশতয   

১ ভানম্মত 26 52.0 

২ শনম্নভাননয 4 8.0 

 তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতয   

১ ভানম্মত 18 36.0 

২ শনম্ন ভাননয 2 4.0 

66%

32%

2%

সলতোষজনক ম োেো টুি সলতোষজনক সলতোষজনক ন 
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শচত্র ৫.9: আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও যীক্ষাগায যঞ্জানভয ভান ম্পনকি তে। 
 

উত্তযদাতাগণ জথনক োনা মায় জম, ৬৮% আফাফত্র, ৩৮% অশপ মন্ত্রাশত এফং ৩০% তফজ্ঞাশনক 

মন্ত্রাশতয ইনবোশর কযা আনে। ক্রয়কৃত আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতয ব্যফায 

ম্পনকি উত্তযদাতানদয ভতাভত ংগ্র্ কযা নয়নে। ব্যফাযকাযীনদয ভতাভত াযশণ 5. 17 এ উিান 

কযা নরা: 

 

াযশণ 5. 17: আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও যীক্ষাগায যঞ্জানভয ব্যফায ম্পনকি তে। 
         

 আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও যীক্ষাগায যঞ্জানভয ব্যফায 

ম্পনকি তে 

ংখ্যা তাং 

 আফাফত্র   

১ ঠিকবানফ ব্যফায নে 30 60.0 

২ ব্যফায নে 11 22.0 

৩ ব্যফায নে না 3 6.0 

 অশপ মন্ত্রাশত   

১ ঠিকবানফ ব্যফায নে 17 34.0 

২ ব্যফায নে 10 20.0 

৩ ব্যফায নে না 1 2.0 

 তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত   

১ ঠিকবানফ ব্যফায নে 12 24.0 

২ ব্যফায নে 6 12.0 

৩ ব্যফায নে না 2 4.0 

 

 

 

শচত্র ৫.10: আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও যীক্ষাগায যঞ্জানভয ব্যফায ম্পনকি তে। 
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“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

উত্তযদাতাগণ উনেখ কনযন জম, মন্ত্রাশত ব্যফানযয েন্য এফং মন্ত্রাশত যক্ষণানফক্ষনণয েন্য মথাক্রনভ ৬০% 

ও ৫৪% েনফর আনে। প্রকে ফাস্তফায়ন শফরম্ব শযানযয েন্য উত্তযদাতাগণ ভতাভত প্রকা কনযন। 
উত্তযদাতাগনণয ভতাভত নরা: স্ব স্ব প্রশতষ্ঠাননয ানথ ভন্বয় বৃশি কযা দযকায, ফাস্তফায়নকাযী প্রশতষ্ঠাননক 

শনশদ িষ্ট ীভা জেঁনধ জদয়া দযকায, িানীয় েনগণনক কানেয ানথ আযও জফশ মৃ্পক্ত কযা দযকায, প্রকনেয 

কাে সুষ্ঠুবানফ শযফীক্ষণ কনয কতৃিক্ষ প্রনয়ােনীয় ব্যফিা গ্র্ণ কযনত ানযন, দযত্র প্রশক্রয়াকযণ আযও 

েীকযণ, প্রকে চরাকারীন ভনয় আযও জফশ ম িনফক্ষণ কযা, প্রকৃত ঠিকাদাযনদয কাে জদওয়া, ঠিক 

ভনয় প্রকে ফাস্তফায়ন কযা, দীঘ িসূশত্রতা শযায কযা, যুশক্তঙ্গত ভনয় ফানেট ফযাে জদওয়া, ঠিকাদায ও 

ংশেষ্ট কতৃিক্ষনক তাশগদ জদওয়া, ঠিকাদাযনদয উয অননশতক চা সৃশষ্ট না কযা, দ্রুত জটন্ডায কযা, ৎ এফং 

জমাগ্য কভ িকতিা শননয়াগ কযা, ঠিক ভনয় আফাফত্র যফযা শনশিত কযা ইতোশদ। বশফষ্যনত এই ধযননয 

প্রকে গ্র্নণয শফলনয় উত্তযদাতানদয ভতাভত ও যাভ ি গ্র্ণ কযা য়। উত্তযদাতাগনণয ভতাভত ও যাভ ি 

াযশণ 5.18 এ উিান কযা নরা:  

 

াযশণ 5.১8: বশফষ্যনত এরূ প্রকে গ্র্নণয শফলনয় উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
      

 বশফষ্যনত এরূ প্রকে গ্র্নণ উত্তযদাতানদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 অফকাঠানভা উন্নয়ন ফহুতর শফশষ্ট একানডশভক ও প্রাশনক বফন 

দযকায  

14 28.0 

2 এই প্রকনেয আওতায় তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, আইশটি ল্যানফয উন্নয়ন 

এফং োত্র/োত্রীনদয আফা বফন শনভ িাণ কযা েরুশয 

3 6.0 

3 বশফষ্যনত এরূ প্রকে আযও ওয়া উশচত এফং গশযফ োত্র/োত্রীনদয 

উচ্চ শক্ষা রানবয সুনমাগ জদয়া উশচত 

10 20.0 

4 প্রকেটি দ্রুত ফাস্তফায়ন ওয়া উশচত 2 4.0 

5 চাশদা অনুমায়ী প্রকে প্রণয়ন কযা 6 12.0 

6 ফাস্তফশবশত্তক প্রকে গ্র্ণ কযা 1 2.0 

7 প্রকে গ্র্ণ এফং শনভ িানণয জক্ষনত্র অধ্যনক্ষয ভতাভত জনওয়া দযকায 1 2.0 

8 শক্ষক প্রশক্ষণ 3 6.0 

9 শযফীক্ষণ কযা 2 4.0 

10 োত্র/োত্রী ও শক্ষকনদয েন্য আফাশক ব্যফিা কযা  3 6.0 

11 পুযাতন অফকাঠানভা জবনঙ্গ নতুন অফকাঠানভা ততশয কযা 1 2.0 

12 াাাশ একাশধক ফহুতর বফন থাকনর ংনমাগ ততশয কযা 1 2.0 

1৩ কশম্পউটায ল্যাফ  শফজ্ঞান বফন শনভ িাণ 1 2.0 

1৪ রাইনেশয বফন শনভ িাণ 2 4.0 

1৫ ৎ দক্ষ এফং জমাগ্য কভ িকতিা শননয়াগ 2 4.0 

 

৫.2 ভীক্ষায ভাধ্যনভ প্রাপ্ত াশফ িক পরাপর 

 

৫.২.১ প্রশক্ষনণয পনর শক্ষকনদয দক্ষতা বৃশিয াাাশ োত্র-োত্রীনদয শক্ষায প্রশত ভননানমাগ বৃশি 

 জনয়নে। 
৫.২.২ অফকাঠানভাগত উন্নয়ননয পনর যীক্ষা চরাকারীন ভনয়ও জকানরূ শফঘ্নতা োড়াই াঠদান কাম িক্রভ 

 শযচারন কযা ম্ভফ নয়নে। 
৫.২.৩ ল্যাফ মন্ত্রাশত যফযানয পনর গুণগত ভানম্পন্ন শক্ষা কাম িক্রভ শযচারন কযা ম্ভফ নয়নে। 
৫.২৪ প্রযুশক্তগত উকযণ ব্যফায কযায ভাধ্যনভ শক্ষায াভশগ্র্ক ভান উন্নয়ন শনশিত কযা ম্ভফ নে।  
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লষ্ঠ অধ্যায় 

মুখ্য ব্যশিফনগ েয ভতাভত ও ম োনরাচনা 

 

6.১ শযশচশত 

 

“শক্ষায ভাননান্নয়ননয েন্য জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট গ্র্োজুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন” ীল েক  

প্রকনেয ফাস্তফায়ন ম্পনকে োনায েন্য ৫৬ েন মুখ্য ব্যশিফনগ েয ভতাভত গ্র্ণ কযা য়। এ কর 

ব্যশিফনগ েয ভনধ্য শিনরন কনরনেয অধ্যক্ষ, উাধ্যক্ষ, নমাগী অধ্যাক, জেরা প্রাক, কাযী কশভনায 

ও শফশবন্ন দপ্তনযয ংশিষ্ট কভ েকতোগণ। উত্তযদাতানদয দশফ াযশণ 6.১ এ উস্ান কযা নরা:  

 

াযশণ 6.১: উত্তযদাতানদয দশফ। 
 

 

6.২ মুখ্য ফশিফনগ েয ভতাভত ও ম োনরাচনা  

 

প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকে উত্তযদাতানদয ভতাভত নরা-প্রায় ফ (৯৮%) উত্তযদাতানদয ভনত 

কানেয গুণগত ভান নতালেনক ও জভাটামুটি নতালেনক। তনফ, একেন উত্তযদাতা োশননয়নিন কানেয 

গুণগত ভান নতালেনক নয়। কানেয গুণগত ভান ম্পনকে উত্তযদাতানদয ভতাভত াযশণ 6.২ এ উস্ান 

কযা নরা: 

 

াযশণ 6.২: প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকে উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
 

 প্রকনেয কানেয গুণগত ভান ম্পনকে 

উত্তযদাতানদয ভতাভত 

ংখ্যা তাং 

১ নতালেনক  33 66.0 

২ জভাটামুটি নতালেনক 16 32.0 

৩ নতালেনক নয় 1 2.0 

 জভাট 50 100.0 

 

উত্তযদাতানদয ভনত প্রকনেয কানেয গুণগত ভান নতালেনক ভাননয শননচ ওয়ায কাযণমূ নরা: মূর 

ঠিকাদানযয কাে অন্যনক (াফ-কন্ট্রাক্ট) জদয়া, শনধ োশযত ঠিকাদাযনদয শদনয় কাে কযা, শক্ষা প্রনকৌর 

অশধদপ্তয কর্তেক শযফীক্ষণ না কযা, বফদ্যেশতক যঞ্জাভ বার না, কানেয ধীয গশত, আফাফত্র ও 

োনারাগুনরায কানেয ভান  শনম্নভাননয এফং ভয়ভনতা ফ কাে একনত্র বুনে াওয়া মায়শন, মন্ত্রাশত 

ভানম্মত নয়, জদয়ার জপনট টাইরস্ খুনর ড়নি, দযোয শপশনশং অতেত শনম্নভাননয ও শনভ োণ াভগ্র্ী 

শনম্নভাননয ইতোশদ। 
 

 উত্তযদাতানদয দশফ ংখ্যা 

১ অধ্যক্ষ 38 

২ উাধ্যক্ষ 11 

৩ নমাগী অধ্যাক 1 

৪ জেরা প্রাক 2 

৫ কাযী কশভনায 3 

৬ অশপ কাযী  1 

 জভাট 56 
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প্রকে জথনক ক্রয়কৃত আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশতয ভান ম্পনকে উত্তযদাতানদয 

ভতাভত নরা: আফাফত্র ভানম্মত ৭৮% ও শনম্ন ভাননয ১০% এফং ইনবোশন্ট্র আনি ৬৮% নেয । 
অশপ মন্ত্রাশত ভানম্মত ৫২% ও শনম্ন ভাননয ৮% এফং ইনবোশন্ট্র আনি ৩৮%। বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত 

ভানম্মত ৩৬% ও শনম্ন ভাননয ৪% এফং যীক্ষাগায যঞ্জানভয ইনবোশন্ট্র আনি ৩০% নেয।  
 

উত্তযদাতাগণ প্রকে জথনক যফযাকৃত আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত ও যীক্ষাগায যঞ্জানভয ব্যফায 

ম্পনকে তথ্য প্রদান কনযনিন। আফাফত্র ঠিকবানফ ব্যফায নে ৬০%, আফাফত্র ব্যফায নে 22% 

এফং ব্যফায নে না ৬%। অশপ মন্ত্রাশত ঠিকবানফ ব্যফায নে ৩৪%, ব্যফায নে ২০% এফং 

ব্যফায নে না ২%। বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ও যীক্ষাগায যঞ্জাভ ঠিকবানফ ব্যফায নে ২৪%, ব্যফায 

নে ১২% এফং ব্যফায নে না ৪%। মন্ত্রাশতয ব্যফায ও যক্ষণানফক্ষনণয েনফর ম্পনকেও তাযা তথ্য 

প্রদান কনযনিন। প্রদানকৃত তথ্য  াযশণ 6.৩ এ উস্ান কযা নরা: 
 

াযশণ 6.৩: মন্ত্রাশতয ব্যফায ও যক্ষণানফক্ষনণয েনফর ম্পনকে তথ্য। 
   

 মন্ত্রাশতয ব্যফায ও যক্ষণানফক্ষনণয েনফর ম্পনকে তথ্য ংখ্যা তাং 

১ মন্ত্রাশত ব্যফানযয েন্য শনশদ েষ্ট েনফর আনি 30 60.0 

২ মন্ত্রাশত যক্ষণানফক্ষনণয েন্য শনশদ েষ্ট েনফর আনি 27 54.0 

 

প্রকনেয অন্যতভ উনেশ্য নরা ফশধ েত শক্ষাথীনদয স্ান ংকুরান কযা। ২০১০ ানরয, ২০১২ ানরয, ২০১৫ 

ানরয ও ২০১৭ ানর উশিশতয ায শফনিলণ কনয জদখা মায় জম, নমুনা কনরেমূন প্রকে চরভান ভনয় 

স্নাতনকাত্তয জেশণনত উশিশতয ায জফ জফনড়নি। ফিযশবশত্তক জেশণ কনক্ষ িাত্র িাত্রীনদয উশিশতয গড় ায 

াযশণ 6.৪ এ উস্ান কযা নরা: 
 

াযশণ 6.৪: জেশণনত িাত্র িাত্রীনদয উশিশতয ায। 
 

 প্রকনেয পূনফ ে ও চরভান ভনয় স্নাতনকাত্তয জেশণনত িাত্র িাত্রীনদয 

উশিশতয ায 

গড় ায % 

১ ২০১০  72.11 

২ ২০১২  76.68 

৩ ২০১৫  78.88 

৪ ২০১৭  79.58 

 

প্রকে ফাস্তফায়নন শফরজেয শফলয়টি শযানয উত্তযদাতাগণ ভতাভত প্রদান কনযজিন। তাঁনদয ভতাভত নরা-স্ব 

স্ব প্রশতষ্ঠাননয ানথ ভন্বয় বৃশি কযা দযকায, ফাস্তফায়নকাযী প্রশতষ্ঠাননক শনশদ েষ্ট ীভা জফনধ জদয়া দযকায, 

িানীয় েনগণনক কানেয ানথ আযও জফশ মৃ্পি কযা দযকায, প্রকনেয কাে সুষ্ঠুবানফ শযফীক্ষণ কনয 

কর্তেক্ষ প্রনয়ােনীয় ব্যফিা গ্র্ণ কযনত ানযন, প্রকে চরাকারীন আযও জফশ ম েনফক্ষণ কযা, প্রকৃত 

ঠিকাদানযয কাে জদওয়া, ঠিক ভনয় প্রকে ফাস্তফায়ন কযনত নফ, দীঘ েসূত্রতা শযায, যুশি ঙ্গত ভনয় 

ফানেট ফযাে, ঠিকাদায ও ংশিষ্ট কর্তেক্ষনক তাশগদ জদওয়া, প্রকনেয অথ ে ফযাে ঠিক ভনয় নত নফ, 

ঠিকাদাযনদয উয অননশতক চা প্রদান না কযা, উনমাগী প্রশতষ্ঠাননয প্রকে গ্র্ণ কযা, দ্রুত জটন্ডায কযা, ৎ 

এফং জমাগ্য কভ েকতো শননয়াগ এফং ঠিক ভনয় আফাফত্র যফযা কযা ইতোশদ। 
 

প্রকে ফাস্তফায়নন এরাকাফাীয শফশবন্ন সুশফধা নয়নি। সুশফধামূ নরা সুশফধাফশিত িাত্র িাত্রী উচ্চ শক্ষা 

গ্র্নণ সুনমাগ জনয়নি,  িাত্র িাত্রীগণ এরাকায় জথনক উচ্চ শক্ষা গ্র্নণ সুনমাগ জনয়নি, আইশটি ব্যফানযয 

ক্ষভতা বৃশি ানে, গঠিত নে কশভউশনটি, শক্ষায ায জফনড়নি,  ভান উন্নয়ন নয়নি এফং িাত্র ংখ্যা 

জফনড়নি।          



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

বশফষ্যনত এরূ প্রকে গ্র্নণয শফলনয়  উত্তযদাতানদয ভতাভত নরা-প্রকেটি জেরা ম োনয় জাস্ট গ্র্োজুনয়ট 

কনরেগুনরায ড়াশুনায ভান উন্নয়নন মনথষ্ট ভূশভকা যনয়নি, প্রকনেয আওতায় শফজ্ঞান শফবানগয েন্য মনথষ্ট 

বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, আইশটি ল্যানফয উন্নয়ন, শক্ষা উকযণ এফং িাত্র/িাত্রীনদয আফাশক র বফন শনভ োণ 

কযা নয়নি। তাযা উনেখ কনযন জম, প্রকে দ্রুত ফাস্তফায়ন ওয়া উশচত, চাশদা অনুমায়ী প্রকে প্রণয়ন কযা, 

ফাস্তফশবশত্তক প্রকে গ্র্ণ, অফকাোনভা উন্নয়জনয জক্ষনত্র ফহুতর শফশষ্ট একানেশভক ও প্রাশনক বফন শনভ োণ 

কযা দযকায, শক্ষক প্রশক্ষণ, িাত্র/িাত্রী ও শক্ষকনদয েন্য আফাশক ব্যফিা কযা, পুযাতন অফকাোনভা 

জবনঙ্গ নতুন অফকাোনভা বতশয কযা, কশম্পউটায ল্যাফ শফজ্ঞান বফন শনভ োণ, রাইনেশয বফন শনভ োণ, 

কনরনেয শনেস্ব ভাস্টায প্লান (ংযুি) ভন্বয়কযণ, ৎ দক্ষ এফং জমাগ্য কভ েকতো শননয়াগ, শযফীক্ষণ কযা, 

প্রকে গ্র্ণ এফং শনভ োনণয জক্ষনত্র অধ্যনক্ষয ভতাভত দযকায, শেশেটার ল্যানফয ংখ্যা ফাড়ানত নফ, িাত্র-

িাত্রীনদয ড়াশুনায াাাশ তথ্য-প্রযুশি ানথ মৃ্পি কযনত নফ, এত কনয  িাত্র-িাত্রীযা যুনগানমাগী 

শক্ষা গ্র্ণ কযনত াযনফ এফং িাত্র-িাত্রীযা শক্ষায েন্য সুষ্ঠ ুশযনফ শপনয ানফ। বশফষ্যনত এরূ প্রকে 

গ্র্নণ উত্তযদাতানদয ভতাভত াযশণ 6.৫ এ উস্ান কযা নরা: 
 

াযশণ 6.৫: বশফষ্যনত এরূ প্রকে গ্র্নণ উত্তযদাতানদয ভতাভত। 
        

 বশফষ্যনত এরূ প্রকে গ্র্নণ উত্তযদাতানদয ভতাভত ংখ্যা তাং 

1 প্রকেটি জেরা ম োনয় জাস্ট গ্র্োজুনয়ট কনরেগুনরায ড়াশুনায ভান 

উন্নয়নন মনথষ্ট ভূশভকা যনয়নি 

8 16.0 

2 এই প্রকনেয আওতায় শফজ্ঞান শফবানগয েন্য মনথষ্ট বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, 

আইশটি ল্যানফয উন্নয়ন, শক্ষা উকযণ এফং িাত্র/িাত্রীনদয আফা বফন 

শনভ োণ কযা েরুশয 

3 6.0 

3 বশফষ্যনত এরূ প্রকে আযও ওয়া উশচত এফং সুশফধাফশিত িাত্র/িাত্রী 

উচ্চ শক্ষা রাব কযনত াযনফ। 
10 20.0 

4 প্রকেটি দ্রুত ফাস্তফায়ন ওয়া উশচত 2 4.0 

5 চাশদা অনুমায়ী প্রকে প্রণয়ন কযা 6 12.0 

6 ফাস্তফশবশত্তক প্রকে গ্র্ণ  1 2.0 

7 অফকাোনভা উন্নয়ন ফহুতর শফশষ্ট একানেশভক ও প্রাশনক বফন দযকায  14 28.0 

8 শক্ষক প্রশক্ষণ 3 6.0 

9 বশফষ্যনত এরূ প্রকে গ্র্ণ কযা নর এরাকায িাত্র/িাত্রীনদয ড়াশুনা 

ে নফ 

4 8.0 

10 িাত্র/িাত্রী ও শক্ষকনদয েন্য আফাশক ব্যফিা কযা  3 6.0 

11 পুযাতন অফকাোনভা জবনঙ্গ নতুন অফকাোনভা বতশয কযা 1 2.0 

12 কশম্পউটায ল্যাফ  শফজ্ঞান বফন শনভ োণ 1 2.0 

13 রাইনেশয বফন শনভ োণ 2 4.0 

14 কনরনেয শনেস্ব ভাস্টায প্লান (ংযুি) ভন্বয় কযণ 1 2.0 

15 ৎ দক্ষ এফং জমাগ্য কভ েকতো শননয়াগ 2 4.0 

16 াাাশ একাশধক ফহুতর বফন থাকনর ংনমাগ বতশয কযা 1 2.0 

17 শযফীক্ষণ কযা 2 4.0 

18 প্রকে গ্র্ণ এফং শনভ োনণয জক্ষনত্র অধ্যনক্ষয ভতাভত দযকায 1 2.0 

১9 শেশেটার ল্যানফয ংখ্যা ফাড়ানত নফ 1 ২.০ 

20 িাত্র-িাত্রীনদয ড়াশুনায াাাশ তথ্য-প্রযুশি ানথ শম্পেত কযনত নফ 1 ২.০ 

২১ িাত্র-িাত্রীযা যুনগানমাগী শক্ষা গ্র্ণ কযনত াযনফ  1 ২.০ 

২২ িাত্র-িাত্রীযা শক্ষায েন্য সুষ্ঠ ুশযনফ শপনয ানফ 2 ৪.০ 
 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

প্তভ অধ্যায় 

জপাক গ্রু আনরাচনা, জকই স্টাশড  িানীয় ম যানয় কভারা  

 

৭.১ জপাকা গ্রু আনরাচনা 

 

“শক্ষায ভাননান্নয়ননয েন্য জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট গ্র্োজুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন” ীল যক  

প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষনণ জভাট ১৪টি জপাকা গ্রু আনরাচনা কযা য়। আনরাচনায় জভাট 147 েন অং 

গ্র্ণ কনযন, এনদয ভনধ্য ১৯ েন ভশরা শিনরন। শফশবন্ন জা জথনক অংগ্র্ণকাযী শনফ যাচন কযা য়, এনদয 

ভনধ্য শিনরন চাকশযেীফী, ব্যফায়ী, গৃশণী, িাত্র/ িাত্রী, শক্ষক, আইনেীফী, শক্ষানুযাগী, কৃশলেীফী, ভাে  

জফক, ডাক্তায  াংফাশদক। জপাকা গ্রু আনরাচনায ম যানরাচনা শননে উনেখ কযা নরা:   

 

কনরনেয জবৌত অফকাঠানভায সুনমাগ সুশফধা বার এফং জখারানভরা শযনফ। রাইনেশয আনি, রাইনেশযনত 

উন্নত ভাননয ফই-ত্র আনি, জেশণ কনক্ষয শযনফ নতালেনক। শখন াভগ্র্ী  সুনমাগ সুশফধা জভাটামুটি 

বার, শখন াভগ্র্ীয ঠিক ব্যফায নে। ড়াশুনায ঠিক শযনফ যনয়নি, জেশণকনক্ষ ভাশিশভশডয়া াউন্ড 

শনস্টভ আনি।  
 

কনরনেয াশযাশবযক অফিা জভাটামুটি বার। এই প্রকে চালু ফায পূনফ য জবৌত অফকাঠানভাগত সুনমাগ সুশফধা 

জতভন একটা শির না। শকন্তু এই প্রকে চালু ফায য কনরনেয জবৌত অফকাঠানভাগত সুনমাগ সুশফধা বৃশি 

জনয়নি মশদ তা ম যাপ্ত নয়। এই প্রকনেয পনর শখন াভগ্র্ীয সুনমাগ সুশফধা অননক জফনড়নি। এনত কনয 

শক্ষায প্রশত িাত্র-িাত্রীনদয আগ্র্ বৃশি জনয়নি। তনফ শখন াভগ্র্ী আনযা প্রনয়ােন। কনরনেয রাইনেশয 

সুশফধা ম যাপ্ত নয়, নতুন  মৄনগানমাগী ফইনয়য অবাফ শযরশক্ষত য়। তািাড়া, রাইনেশযয েন্য আরাদা 

জকান কক্ষ জনই, মায েন্য রাইনেশযয সুশফধা জথনক িাত্র-িাত্রীযা ফশিত নে। 
 

জমফ িানা শনভ যাণ নয়নি তানত ফাই ন্তুষ্ট। ফতযভানন িাত্র-িাত্রীয ংখ্যা বৃশি জনয়নি তাই আনযা 

অফকাঠানভা প্রনয়ােন। িাত্র-িাত্রীয ংখ্যায তুরনায় শখন াভগ্র্ীয শযভাণ কভ। াঠদাননয ভয়  ংখ্যা 

জফনড়নি এফং িাত্র-িাত্রীয ংখ্যা জফনড়নি। প্রশতনমাশগতামূরক ড়াশুনায ব্যফিা যনয়নি। শক্ষাথীযা এই 

প্রকনেয শখন াভগ্র্ী-কশিউটায  বফজ্ঞাশনক শেশনত্র ব্যফায কযনিন। জেশণকনক্ষ িাত্র-িাত্রীয উশিশত 

জফনড়নি। বার শযনফনয কাযনণ কর্তযক্ষ এখন ঠিকভত াঠদান কযনত ানয, ভয়ভত যীক্ষা শননত ানয। 
িাত্রনদয শক্ষায প্রশত আকল যণ জফনড়নি। আনগয জচনয় ফতযভানন চাশদায আনরানক অননক জিনর জভনয় উচ্চ 

শক্ষা রাব কযনি। 
 

অফকাঠানভা ম্পূণ য নর তা এখননা কনরে কর্তযনক্ষয শনকট স্তাতয কযা য়শন। তাই তাযা এখন জকান 

সুনমাগ সুশফধা ায়শন। বশফষ্যনত এ ধযনণয আনযা প্রকে গ্র্নণ কর্তযনক্ষয দৃশষ্ট আকল যণ কনযনিন। আনযা 

কনয়কটি নতুন বফন দ্রুত শনভ যাণ কযা প্রনয়ােন।  
 

ভাশিশভশডয়া ফা প্রনেক্টয ব্যফানযয পনর জেশণকনক্ষ িাত্র-িাত্রীয উশিশত জফনড়নি । কনরে  উন্নয়ননয পনর 

শক্ষক  িাত্র-িাত্রীনদয শক্ষায ভান জফনড়নি মায পনর ানয ায জফনড়জি । শকছু শকছু কনরনেয জকান 

শক্ষক এখন ম যত এই প্রকনেয অধীনন প্রশক্ষণ প্রাপ্ত য়শন মায েন্য এয জকান সুশফধা তাযা ানে না। জেশণ 

কজক্ষয আয়তন িাত্র-িাত্রী’য তুরনায় অননক জিাট। িাত্র িাত্রীয শযভাণ শফনফচনায় এনন জেশণ কনক্ষয আয়তন 

বৃশি কযা প্রনয়ােন। 
  

শক্ষক  িাত্রনদয শক্ষায ভান উন্নয়ন নয়নি। গ্রুয়াকয কনয ফনরই শক্ষায ভান জফনড়নি এফং শক্ষা গ্র্নণ 

আগ্র্ জফনড়নি। আরাদা আরাদা গ্রু য়াকয কনয তাযা তানদয জভধায শফকান শযফতযন কযনি। 
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জেশণ কনক্ষয ংখ্যা কভ শির, িাত্রনদয ভননানমানগয ঘাটশত শির। আনগ ঠিকভত াঠদান কযা ম্ভফ ত না, 

ফতযভানন শডশেটার ল্যাফ  কশিউটায ব্যফায  আদৄশনক শক্ষায়ণ ব্যফিায় শক্ষায শযনফ আনযা উন্নত 

নয়নি। কনরে উন্নয়ননয পূনফ য িাত্র-িাত্রী ংখ্যা শযভানণ কভ শির, কনরে উন্নয়ননয পনর িাত্র-িাত্রী বশতযয 

শযভাণ জফনড়নি। 
 

কনরনে বফনগুনরা শনশভ যত য়ায য এফং জানস্টর য়ায় শক্ষা ব্যফিা উন্নশত অননকাংন াধন নয়নি। 
ফতযভানন আফাশক র  বফন শনভ যাণ কযানত অননক ভস্যা দূয নয়নি। 
 

শক্ষকগণ উমৄক্ত শক্ষায় শশক্ষত নত নফ এফং াাাশ অশবজ্ঞতা িন্ন নত  নফ। শক্ষকনদয 

প্রশক্ষনণয ভাধ্যনভ শক্ষায ভান আনযা উন্নত কযা জমনত ানয এফং শক্ষাদান িশতয উয শক্ষকনদয 

আনযা ানুভুশতীর নত নফ, তনফই শক্ষায ভান উন্নত নফ।   
 

শক্ষকযা মনথষ্ঠ জমাগ্যতা িন্ন, অশবজ্ঞ  প্রশক্ষণ প্রাপ্ত। তানদয অশবজ্ঞতায আনরানক তাযা িাত্রনদয 

াঠদান কনয থানকন। এখানন শক্ষকনদয আনযা প্রশক্ষণ দযকায এফং দক্ষ শক্ষক বতযী কযা জগনর শক্ষায 

ভান আনযা উন্নয়ন কযা ম্ভফ নফ।  
 

কনরনে ভশরা শক্ষক ংখ্যা অতেত নগণ্য। কনরনে ভশরা শক্ষনকয প্রনয়ােন আনি। শক্ষায শযনফ 

জমভন উন্নয়ন নয়নি তদ্রু শক্ষায ভান ফাড়ানত নর ভশরা শক্ষকনদয এশগনয় আনত নফ। শফনল কনয 

ভশরা কনরনে ভশরা শক্ষক অফশ্যই প্রনয়ােন। ফতযভানন শক্ষকতায় জায় ভশরানদয অগ্র্াশধকায জদয়া 

নে এফং তাযা এ জায় িৃক্ত য়ায েন্য আগ্র্ী। কনরে উন্নয়ননয েন্য াভাশেকবানফ ফ যাধাযনণয 

িৃক্ততায কাযনণ কনরনেয উন্নয়ন ম্ভফ নয়নি। 
 

িাত্রনদয কভ যদক্ষতা খুফই বার নয়নি। শক্ষায প্রশত আকল যণ কযায েন্য শফশবন্ন উকযণ ব্যফায কযা য়। 
শক্ষক  িাত্রনদয সুিযক শফদ্যভান। তাযা এখন দরগতবানফ কাে কযনত ানয এফং তায পরাপর তাযা 

জকৌরগতবানফ উিান কযনত ানয।  
 

িাত্র-িাত্রী ঝনয ড়ায কাযণ নরা আশথ যকবানফ তাযা দুফ যর তাই তানদয জরখাড়া কযা ম্ভফ য় না। েীফন 

ফাঁচাননায েন্য তানদযনক কাে কযনত য় ফনর উচ্চ শক্ষা গ্র্ণ কযনত ানয না। মশদ আশথ যকবানফ তানদয 

নমাশগতা কযা য় তানর ঝনয ড়া জথনক যক্ষা ানফ ফনর আা কযা মায়।   
 

ঝনয ড়া িাত্র-িাত্রীযা শফশবন্ন অযাধমূরক কানে শরপ্ত নে। তাযা শক্ষা ব্যফিায প্রশত অনীা প্রকা 

কযনি। ফতযভানন ঝনয ড়া িাত্র িাত্রীয ংখ্যা অননকাংন কনভনি। াভাশেক  যাশিয় গণভাধ্যনভ শফশবন্ন 

প্রচায-প্রচাযনায় ইবটিশেং নানা প্রশতকূরতা অননকাংন কভ ফনর ঝনয ড়ায শযভাণ এখন জনই ফরনরই 

চনর। চাকশযয অবাফ, শফনদ মাত্রা, ড়া অফিায় জভনয়নদয শফফা, ধভীয় জগাঁড়াশভয কাযনণ  তাযা আনগ ঝনয 

ড়ত, তনফ আনগয জচনয় তা কনভনি। আশথ যক ংকট, তাা, জরাখাড়া অফিায় শফফা য়া এই কাযনণ 

িাত্র-িাত্রীযা ঝনয নড়। 
 

িাত্র-িাত্রীনদয ঝনয ড়ায কাযণ র দাশযদ্রতা। তািাড়া, অশবফাকনদয অজ্ঞতা, ফায ফায জপর কযা, চাকশয না 

ায়া। াফ যতে অিনর জমাগানমাগ ব্যফিা ম যাপ্ত না থাকায কাযনণ ভাঝ নথ িাত্র-িাত্রীনদয ঝনয ড়া রক্ষে 

কযা মায়। ঝনয ড়া িাত্রযা অশধকাংই ভনন কনয জম, জরখাড়া জনল মথামথ চাকশয ায়া মায় না। দশযদ্র 

থাকায কাযনণ তানদয চাকশয নফ না ফনর তাযা ভনন কনয। িাত্র-িাত্রীনদয ঝনয ড়ায প্রফণতা পূনফ যয 

কুংস্কায  াভাশেক প্রশতফন্ধকতা জথনক ভাে জচতন শশক্ষত ভানুনলয ভনধ্য অননকাংন কনভ এননি। 
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আইশটি ল্যাফ  আইশটিয সুনমাগ থাকায় িাত্র-িাত্রীনদয শক্ষায প্রশত আগ্র্ বৃশি জনয়নি। শক্ষকনদয 

শক্ষাগত জমাগ্যতা বার, তনফ তানদয প্রশক্ষণ প্রদান কযা েরুশয।  
 

কনরনে উন্নয়নমূরক কানে ক্ষভতাীর ব্যশক্তফনগ যয স্তনক্ষ রক্ষে কযা মায়। তািাড়া, অশফবাফকনদয 

গাশপরশতয কাযনণ িাত্রযা জরখাড়া কযনত মানে না। কনরে উন্নয়নন যােননশতক, াভাশেক  

এরাকাফাীয িৃক্ততায কাযনণ কনরে উন্নয়ন নয়নি, শফশবন্ন ভনরয ধাযণা মশদ আনযা উন্নয়ন কযা য় 

তনফ আনযা বার নফ। িাত্র-িাত্রীযা জরখাড়ায় আগ্র্ী, এখন প্রনতেনক স্বশক্ষায় শশক্ষত নত চায়। 
  

জবৌত অফকাঠানভা শনভ যানণ শফশবন্ন ভনরয িৃক্ততা জতভন একটা জনই। কনরনেয জবৌত অফকাঠানভায ভান 

জভাটামুটি বার ফনর উশিত কনরই ভনন কনয, তনফ  শকছু কাঠানভা বার আফায শকছু কাঠানভা খাযা। 
অফকাঠানভা শনভ যানণ শফরনেয প্রধান কাযণ র ঠিকাদাশয প্রশতষ্ঠাননয গুরুত্ব কভ জদয়া। তািাড়া, মথামথ 

শযফীক্ষণ এয ব্যফিা না থাকা, ততা  শনষ্ঠায অবাফ, কভ যদক্ষতায অবাফ, মথামথ কর্তযনক্ষয অনুশিশত 

ইতোশদ কাযনণ অফকাঠানভা শনভ যানণ শফরে নে ফনর কনর ভনন কনযন। 
 

কনরনে জবৌত অফকাঠানভা শনভ যানণ িৃক্ত কনরনেয প্রাশনক দপ্তয শনফ যাী প্রনকৌরীযা দাশয়ত্ব ারন 

কনয। জবৌত অফকাঠানভা শনভ যানণ িৃক্ত শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয প্রনকৌরীযা েশড়ত, তাযা ফ ভয় 

শযফীক্ষণ কনয  কাে ঠিকবানফ নে শক না। অফকাঠানভা শনভ যানণ জফ শফরে নে। এনত ব্যফিানা 

কর্তযক্ষ  ঠিকাদাযনদয গাশপরশত অননকাংন দায়ী। ফানেনটয স্বেতায কাযনণ অফকাঠানভা শনভ যাণ শফরে 

নয়নি এফং নে। কনরনেয োয়গা কভ য়ায কাযনণ পুযাতন বফন জবনে নতুন বফন শনভ যানণয কাযনণ 

কাে শফরে নে। কনরনে যীক্ষা চরাকারীন ভনয় কাে ফন্ধ থানক শফধায় অফকাঠানভা শনভ যানণ শফরে নয় 

থানক। প্রশতটি প্রকে ফাস্তফায়জনয েন্য আরাদা কশভটি আনি, তাযা তা জদখাশুনা কনযন। জবৌত অফকাঠানভানত 

তানদয িৃক্ততায কথা তাযা স্বীকায কনযনশন।  
 

অন্যশদনক জবৌত অফকাঠানভায ানথ জম কর শক্ষকগণ ভানঝ ভানঝ তদাযশক কযনতন তানদয অশবনমাগ, 

ঠিকাদাযযা তানদয ভতাভত না ভানায কাযনণ কানেয ভান জতভন একটা বার না। যকাশয শনয়ভকানুন, 

আফায়ায প্রশতকূরতা  শযনফগত প্রশতকূরতায  কাযনণ অননক ভয় কােগুশর শফরশেত নয়নি ফনর 

তাযা োনান। 
 

7.2 জকই স্টাশড 

যংপুয যকাশয কনরে, যংপুয: যংপুয যকাশয কনরে ফাংরানদনয একটি অতেত স্বনাভধন্য  পর 

কনরে। উক্ত কনরেটি ২৫ জুরাই ১৯৬৩ ানর প্রশতশষ্ঠত য়। যংপুয যকাশয কনরে যংপুয জেরায় 

যাধাফেব এ অফশিত। এই কনরনে উচ্চ ভাধ্যশভক নত শুরু কনয স্নাতনকাত্তয শডশগ্র্ ম যত িাত্র-িাত্রীযা অধ্যয়ন 

কনয। ১ ননবেয ১৯৮৪ ানর কনরেটি যকাশযকযণ য় এফং ১৯৯৭-৯৮ শক্ষাফনল য োতীয় শফবশফদ্যারয় 

নত অনা জকা য জখারায অনুভশত ায়। ফতযভানন কনরেটিনত এইচএশ, শডশগ্র্ া জকা য, ১৪টি শফলনয় 

অনা এফং ৭টি শফলনয় ভাস্টা য জকা য চালু যনয়নি। যংপুয যকাশয কনরনে আনুভাশনক শক্ষক ংখ্যা ১৪০ 

েন এফং িাত্র-িাত্রী ংখ্যা ১৪ াোনযয উনয। যংপুয যকাশয কনরেটি শনেস্ব ৫.২৬ একয েশভয উয 

অফশিত। কনরেটি আদৄশনক শক্ষা উকযণ শদনয় তানদয শক্ষা কাম যক্রভ শযচারনা কনয আনি। যংপুয 

যকাশয কনরে উত্তযফে তথা াযা ফাংরানদনয উচ্চ ভাধ্যশভক ম যানয় যকাশয কনরেমূনয ভনধ্য 

অন্যতভ একটি শফদ্যাশঠ। 
 

যংপুয কাযভাইনকর কনরে, যংপুয: কাযভাইনকর কনরে জদনয অন্যতভ একটি ঐশতেফাী শক্ষা 

প্রশতষ্ঠান। এটি রারফাগ, যংপুনয অফশিত। ফতযভানন কনরেটিনত এইচএশ, শডশগ্র্ া জকা য, অন যা এফং 

ভাস্টা য জকা য চালু যনয়নি। এটি ১৯১৬ ানর িাশত য় এফং এয নাভকযণ কযা য় রড য ব্যাযন 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

কাযভাইনকনরয নাভানুানয। সৃশষ্টরগ্ন জথনকই বৃত্তয যংপুনযয শক্ষা  ংস্কৃশতনত ব্যক অফদান জযনখ 

আনি এই শক্ষা প্রশতষ্ঠান। এই কনরেটি ১৯৯২ ানর ফাংরানদ োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অশধভুক্ত য়। 
যংপুয কাযভাইনকর কনরে শনেস্ব ৭০০ একয েশভয উয অফশিত। এটি যংপুয ফতযভান জেরা য জথনক 

শতন ভাইর দূনয অফশিত। যংপুয কাযভাইনকর কনরনে ১৮টি শফবাগ, শক্ষক ংখ্যা২৫০ এফং িাত্র-িাত্রী 

ংখ্যা ৩০ াোনযয উনয। কনরেটি আদৄশনক শক্ষা উকযণ শদনয় শক্ষা কাম যক্রভ শযচারনা কনয এফং 

শক্ষাথীনদয শক্ষায ভান উন্নয়নন ভূশভকা যাখনি। উক্ত কনরনে ফাস্তফায়নাধীন প্রকনেয অতযগত অেমূনয 

ার নাগাদ অগ্র্গশত শনেরু: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষা র শনভ যাণ: একানডশভক কাভ যীক্ষা র শনভ যানণয কাে চরভান। শনভ যাণ 

কানেয অগ্র্গশত ৮০% নয়নি। ফাশক কােমূ জুন ২০১৮ ানরয ভনধ্য ভাপ্ত নফ ফনর প্রতীয়ভান 

য়; 

(২)  িাত্রীনদয েন্য জানস্টর শনভ যাণ (১৩২ য্যা শফশষ্ট): িাত্রী জানস্টনরয শনভ যাণ কােটি চরভান যনয়নি। 
কানেয অগ্র্গশত ৭৪% নয়নি; 

(৩)  িাত্র জানস্টর শনভ যাণ (১৩২ য্যা শফশষ্ট): িাত্র জানস্টনরয শনভ যাণ কােটি চরভান যনয়নি। কানেয  

অগ্র্গশত ৭৭% নয়নি; 

(৪)  একানডশভক বফন  জানস্টনরয েন্য আফাফত্র: আফাফত্র যফযা কযা নয়নি; 

(৫)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায: অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা কযা নয়নি; এফং 

(৬)  িাত্রী জানস্টনরয েন্য প্রাচীয  জগইট শনভ যাণ: কোিানয েন্য প্রাচীয শনভ যাণ, প্রাশনক বফননয েন্য 

১০ তরা শফশষ্ট বফননয শবশত্ত িান, জেনানযটয, শরপট, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, কনরনেয েন্য ফইত্র  

জানস্টনরয আফাফত্র যফযানয কাে প্রকনেয অতভু যক্ত থাকনর এখন ম যত যফযা কযা য়শন।  
 

এটি একটি প্রাচীন  ঐশতেফাী কনরে, অশফবক্ত ফাংরায় জম ফ শক্ষা প্রশতষ্ঠান শফপুর খ্যাশত অেযন 

কনযশির তায ভনধ্য কাযভাইনকর কনরে অন্যতভ। 
 

যকাশয যগো কনরে, মুশন্পগঞ্জ: ঐশতাশক এ েননদয শক্ষা শফস্তানয যকাশয যগো কনরে এয 

যনয়নি গুরুত্বপূণ য ভূশভকা। যকাশয যগো কনরেটি ঢাকা শফবানগয মুন্পীগঞ্জ জেরায টেীফাশড় উনেরায় 

অফশিত। ১৯৩৮ ানর ১৮ শডনেয শেটি যাোয অধীনন অশফবক্ত ফাংরায মুখ্যভন্ত্রী  শক্ষাভন্ত্রী জয-এ-

ফাংরা এ জক পেলুর ক কনরেটিয শবশত্ত প্রস্তয িান কনযন। আনুষ্ঠাশনক শক্ষা কাম যক্রভ শুরু নয়শির 

১৯৩৯ ানর। জেরায উচ্চ শক্ষায েন্য একভাত্র শক্ষা প্রশতষ্ঠান শানফ এখানন উচ্চ ভাধ্যশভক  স্নাতক া 

জকা য িাড়া ১৪টি শফলনয় অনা এফং ৭টি শফলনয় স্নাতনকাত্তয জকা য চালু যনয়নি। এিাড়া ফাংরানদ উন্ুক্ত 

শফবশফদ্যারয় এয অধীনন উচ্চ ভাধ্যশভক  স্নাতক জকা য চালু আনি। জমাগানমাগ প্রমৄশক্ত ভন্ত্রণারনয়য আতাধীন 

কশিউটায কাউশন্পর কর্তযক একটি শফনলাশয়ত আদৄশনক কশিউটায ল্যাফনযটশয িান কযা নয়নি। 
ফতযভানন কনরেটিনত প্রায় নয় াোয শক্ষাথী অধ্যয়ন কযনি এফং ৭০ েন শক্ষক যনয়নি। যকাশয যগো 

কনরেটিয ানয ায ৮৫%। এখানন আফান ংকট যনয়নি। কনরনেয আনযা শকছু অফকাঠানভায দযকায। 
কনরেটি আদৄশনক শক্ষা উকযণ তথা শডশেটার কননটন্ট এয ভাধ্যনভ তানদয শক্ষা কাম যক্রভ শযচারনা 

কনয। প্রকনেয অতযগত কানেয ার নাগাদ তথ্য শননচ জদয়া নরা: 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষা র শনভ যাণ: একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যাণ কানেয অগ্র্গশত ৬০% 

নয়নি; 

(২)  িাত্র জানস্টর শনভ যাণ (২০০ য্যা): ২০০ য্যা শফশষ্ট িাত্র জানস্টর শনভ যাণ কাে শুরু কযা নয়নি, এ 

কানেয অগ্র্গশত ১৫% নয়নি এখন ম যত; 

(৩)  ফশধ যত শফজ্ঞান বফন: ফশধ যত শফজ্ঞান বফননয কাে পুনযাপুশয জল নয়নি; 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

(৪)  একানডশভক বফন  জানস্টনরয আফাফনত্রয ভনধ্য শুদৄ ভাত্র প্রাশনক বফননয আফাফত্র যফযা 

কযা নয়নি; 

(৫)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা কযা নয়নি; 

(৬)  প্রকনেয তাশরকায় ১০ তরা বফন শনভ যাণ  ভূশভ উন্নয়ননয কথা থাকনর এখন তা শুরু য়শন; এফং 

(৭)  জেনানযটয, শরফ্ট, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, প্রনয়ােনীয় ফই এফং ফানত্র যফযানয কথা থাকনর তা 

এখন ম যত যফযা কযা য়শন। 
 

এটি একটি প্রাচীন  ঐশতেফাী কনরে। তাই উক্ত কনরনেয শক্ষা কাম যক্রভ সুন্দযবানফ শযচারনা কযায 

েন্য আনযা শকছু অফকাঠানভা বতশয কযা দযকায। 
 

চট্টগ্র্াভ যকাশয কনরে, চট্টগ্র্াভ: চট্টগ্র্াভ যকাশয কনরে ফাংরানদনয একটি ীল যিানীয় এফং ঐশতেফাী 

শক্ষা প্রশতষ্ঠান। এটি চট্টগ্র্াভ নযয চকফাোয এরাকায কনরে জযানড অফশিত। এই কনরে ফাংরানদ 

োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অশধভুক্ত। এটি ঢাকা কনরনেয নয প্রশতশষ্ঠত ফাংরানদনয ২য় কনরে। ১৮৩৬ ানর 

চট্টগ্র্াভ জেরা স্কুর শানফ এই প্রশতষ্ঠাননয েন্। জতশত্র ফিয নয ১৮৬৯ ানর এনক উচ্চ ভাধ্যশভক 

শফদ্যারনয় উন্নীত কযা য়। তখন জথনকই এটি চট্টগ্র্াভ যকাশয কনরে ফা চট্টগ্র্াভ কনরে নানভ শযশচত। 
১৫টি প্রাশতষ্ঠাশনক এফং ১২টি আফাশক বফন শননয় চট্টগ্র্াভ কনরনেয অফিান। এখানন ভানশফক  শফজ্ঞান 

শফলনয় ২০টি শফবানগ অধ্যয়ননয সুনমাগ যনয়নি এফং ২০ াোনযয উনয িাত্র-িাত্রী যনয়নি। এখানন শফনল 

কনয িাত্রীনদয েন্য একটি ভশরা জানস্টর যনয়নি ৫ তরা । এই কনরনেযয যীক্ষায পরাপর অতেত বার। 
এখানন িাত্র িাত্রীনদয েন্য আরাদা শভরনায়তন যনয়নি। উক্ত কনরনে একটি ঐশতেফাী গ্র্ন্থাগায যনয়নি। 
কনরেটি আদৄশনক শক্ষা উকযনণ শিত। প্রকনেয অতগত কানেয ার নাগাদ তথ্য শননে জদয়া নরা: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যাণ কানেয ৮০% ম্পূণ য নয়নি; 

(২)  ১৩২ জফনডয িাত্রী জানস্টর শনভ যাণ কানেয ৭২% ম্পূণ য নয়নি; 

(৩)  একানডশভক বফন  জানস্টনরয আফাফত্র ১০০% যফযা কযা নয়নি; 

(৪)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায ১০০% যফযা কযা নয়নি; 

(৫)  িাত্রী জানস্টনরয ীভানা প্রাচীয এফং জগইট, ১০ তরা পাউনন্ডন একানডশভক বফন শনভ যাণ কাে এখন 

শুরু য়শন; এফং 

(৬)  জেনানযটয, শরফ্ট, ফইত্র, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত এফং জানস্টনরয ফানত্র এখন যফযা কযা য়শন। 
 

চট্টগ্র্াভ যকাশয কনরে শডশেটার িশতনত াঠদাননয ভাধ্যনভ শক্ষায ভান ফোয় জযনখনি। 
 

যাোী যকাশয কনরে, যাোী: যাোী কনরে ফাংরানদনয একটি প্রাচীন কনরে। এটি যাোীয 

জকন্দ্রির জফায়াশরয়া দযগাহ্ াড়ায় অফশিত। যাোী কনরে োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অধীনন স্নাতনকাত্তয  

স্নাতক শডশগ্র্ প্রদান কনয থানক। পূনফ য ফন্ধ থাকনর ফতযভানন ২০১০-১১ শক্ষাফল য জথনক পুনযায় উচ্চ ভাধ্যশভক 

স্তনয শক্ষাথী বশতয কযা নে। এই কনরনে ৮টি স্নাতক শফবাগ, ৫টি স্নাতনকাত্তয শফবাগ চালু আনি। ৩২ 

াোয শক্ষাথী  ২৫০ এয অশধক একানডশভক কভ যকতযা শননয় যাোী কনরেটি ভননাযভ শযনফন শক্ষা 

কাম যক্রভ শযচারনা কনয। োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অশধভুক্ত স্নাতক  স্নাতনকাত্তয স্তনযয ৬৮৫টি কনরনেয 

২০১৫ ানরয তনথ্যয শবশত্তনত যাোী কনরে ফাংরানদনয জযা কনরে। ফাংরানদনয এই কনরে নত 

ফ যপ্রথভ স্নাতনকাত্তয শডশগ্র্ প্রদান কযা য়। আদৄশনক শক্ষা উকযনণয ভাধ্যনভ শক্ষা ব্যফিা শযচাশরত য়। 
প্রকনেয অতগত কানেয ার নাগাদ তনথ্যয অগ্র্গশত শনেরু: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষা র শনভ যাণ: একানডশভক  যীক্ষায র শনভ যাণ তবাগ ম্পূণ য নয়নি; 

(২)  ফশধ যত শফজ্ঞান বফন: কনরনেয ফশধ যত শফজ্ঞান বফন  অন্যান্য বফননয কাে তবাগ ম্পূণ য নয়নি; 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

(৩)  িাত্রী জানস্টর (১১৬ য্যা): ১১৬ য্যা শফশষ্ট িাত্রী জানস্টনরয কাে প্রায় জনলয শদনক। এ কানেয 

৯৩% ম্পূণ য নয়নি; 

(৪)  িাত্র জানস্টর শনভ যাণ (১৩২ য্যা): ১৩২ য্যা শফশষ্ট িাত্র জানস্টনরয শনভ যাণ কাে ৭৪% ম্পূণ য 

নয়নি; 

(৫)  একানডশভক বফন, জানস্টর  শফজ্ঞানাগানযয েন্য তবাগ আফাফত্র যফযা কযা নয়নি; 

(৬)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায: অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা কযা নয়নি; এফং 

(৬)  কনরনেয প্রাচীয  ভশরা জানস্টনরয জগইট, একানডশভক বফন, জেনানযটয  শরপট যফযা, 

বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, প্রনয়ােনীয় ফইত্র  জানস্টনরয আফাফত্র যফযানয কাে প্রকনেয অতভু যক্ত 

থাকনর এখন ম যত যফযা কযা য়শন। 
 

শযননল ফরা মায় যাোী যকাশয কনরে তানদয শক্ষায গুণগত ভান ফোয় জযনখনি। 
 

যাোী যকাশয ভশরা কনরে, যাোী: যাোী যকাশয ভশরা কনরে যাোী নয অফশিত। 
কনরেটি েনাধাযননয াশফ যক নমাশগতায় ১৯৬২ ানরয ২৫ এশপ্রর প্রশতশষ্ঠত য় এফং ১৯৬৮ ানর ২৫ 

এশপ্রর কনরেটি যকাশযকযণ কযা য়। এই কনরনে ৬টি অনা য জকা য, শডশগ্র্ া জকা য এফং উচ্চ ভাধ্যশভক 

জেশণনত শফজ্ঞান, ভানশফক  ব্যফায় শফবাগ চালু যনয়নি। এিাড়া কনরেটিনত ফ যনভাট ২১টি শফবাগ যনয়নি। 
পরাপনরয শদক শদনয় যাোী যকাশয ভশরা কনরেটি যাোী শফবানগয ভনধ্য ১৮তভ। কনরনেয 

বফশচত্রভয় বৃক্ষযাশে  জাশবত সুীতর িায়াশনশফড় শযনফন অফশিত। এ কনরনে যনয়নি িাত্রীনদয েন্য 

কভনরুভ, ক্রীড়াকক্ষ, নাভাে ঘয, কোশন্টন, রাইনেশয  আদৄশনক শক্ষা উকযনণ শিত জেশণ কক্ষ। 
যাোী ভশরা কনরনে যনয়নি কনয়ক াোয শক্ষাথী  ৭০ েননয অশধক শক্ষকভন্ডরী। ভননাযভ 

শযনফ  আদৄশনক শক্ষা উকযনণয ভাধ্যনভ যাোী যকাশয ভশরা কনরে শক্ষায গুণগত ভান ফোয় 

জযনখনি। 
 

ফান্দযফান যকাশয কনরে, ফান্দযফান: প্রকৃশতয রীরাভূশভ ফান্দযফাননয বনশগ যক শযনফন ১৯৭৫ ানর 

প্রশতশষ্ঠত নয়শির ফান্দযফান কনরে। এটি ফন্দয উনেরায় অফশিত। াানড়য শশিনয় ড়া েননগাশষ্ঠয উচ্চ 

শক্ষায সুনমানগয েন্য ১৯৮০ ানর যকাশযকযনণয ভাধ্যনভ এয নাভকযণ কযা য় ফান্দযফান যকাশয 

কনরে। জেরা নয অফশিত কনরেটি উচ্চ ভাধ্যশভক কনরে শানফ মাত্রা শুরু কযনর যফতীনত শডশগ্র্ 

কনরনেয ভম যাদা রাব কনয। ফতযভানন অত্র কনরনে শফশবন্ন শফলনয় স্নাতক  স্নাতনকাত্তয জকা য চালু যনয়নি। ৬ 

াোনযয অশধক শক্ষাথীয যনয়নি ফান্দযফান যকাশয কনরনে। এই কনরনে যনয়নি প্রাশনক বফননয দৃশষ্ট 

নন্দন িাতে, শফজ্ঞান বফন, একানডশভক বফন, িাত্রফা, জখরায ভাঠ, ভশেদ, ীদ শভনায মা কনরনেয 

জৌন্দম য ভাত্রা জমাগ কনযনি। ফান্দযফান যকাশয কনরেটি শক্ষা জক্ষনত্র প্রংনীয় ভূশভকায স্বীকৃশত স্বরু 

জেরায জেষ্ঠ কনরনেয জগৌযফ অেযন কনয। দুগ যভ াাশড় এরাকা  জমাগানমানগয ম যাপ্ত সুনমাগ সুশফধা না 

থাকায কাযনণ কনরেটিনত িাত্র-িাত্রীনদয ংখ্যা কভ এফং শক্ষকযা জফশ শদন এই কনরনে থাকনত চায় না। 
প্রকনে অতগত কানেয ারনাগাদ তথ্য শনেরু 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যাণ কানেয ৪০% অগ্র্গশত নয়নি; 

(২)  প্রাশনক বফন শনভ যাণ কানেয ৩৭% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৩)  একানডশভক  জানস্টনরয েন্য আফাফত্র ১০০% যফযা কযা নয়নি; 

(৪)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা কযা নয়নি; 

(৫)  ১৩২ জফনডয িাত্রী জানস্টর  তায ীভানা প্রাচীয  জগইট শনভ যাণ কাে এখন শুরু য়শন; এফং 

(৬)  বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, ফইত্র এফং জানস্টনরয ফানত্র এখন যফযা কযা য়শন।  
 

নানাশফধ ভস্যা কাটিনয় ফান্দযফান যকাশয কনরেটি শডশেটারাইে নে। আদৄশনক শক্ষা উকযণ ফাড়নি 

এফং শক্ষাথীনদয ংখ্যা ফাড়নি।  



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

 

যকাশয শফ এর কনরে, খুরনা: দশক্ষণ ফাংরায ঐশতেফাী শক্ষা প্রশতষ্ঠান যকাশয শফ এর কনরে মা খুরনা 

নয জদৌরতপুনয ববযফ নদীয তীনয অফশিত। ২৭ জুরাই ১৯০২ ানর খুরনায শক্ষানুযাগী শ্রী েেরার 

চক্রফতী কনরেটি প্রশতষ্ঠা কনযন। যফতীনত তায নাভ অনুানয কনরেটিয নাভকযণ কযা য় এফং ১রা 

জুরাই ১৯৬৭ ানর কনরেটি যকাশযকযণ কনয নাভ য় যকাশয শফ এর কনরে। ফতযভানন কনরেটিনত 

২১টি শফবানগ াঠদান কযা য়। এয ভনধ্য ২০ শফলনয় স্নাতক ম যানয় এফং ১৬টি শফলনয় স্নাতনকাত্তয ম যানয় 

াঠদান কযা য়। ১৯৯৬ ার নত াঠদান ফন্ধ থাকনর ২০১০ ার জথনক পুনযায় উচ্চ ভাধ্যশভক স্তনয 

াঠদান শুরু য়। ফতযভানন কনরেটিনত প্রায় ৩৭ াোয শক্ষাথী জরখাড়া কযনি এফং দুইত শক্ষক 

যনয়নি। উক্ত কনরনে ১টি প্রাাশনক, ৪টি একানডশভক  ৩টি অন্যান্য বফন িাড়া  ৭টি আফাশক র 

যনয়নি। শফ এর কনরনে যনয়নি সুশিত ক্লা রুভ  একটি শফার রাইনেশয, প্রস্ত জখরায ভাঠ। প্রকনেয 

কানেয অগ্র্গশত ংক্রাত তথ্যাশদ শনেরু: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষা র শনভ যাণ:  প্রকনেয আতাধীন একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যানণয 

কাে শংবাগ ম্পূণ য নয়নি। এ বফননয ৮০% কাে ম্পূণ য নয়নি; 

(২)  াধাযণ একানডশভক বফন: এ বফন শনভ যাণ কাে ৪০% নয়নি;   

(৩)  িাত্রীনদয জানস্টর (১৩২ য্যা): ১৩২ য্যা শফশষ্ট িাত্রী জানস্টনরয শনভ যাণ কাে অনধ যনকয জফশ ম্পূণ য 

নয়নি। ৬০% কানেয অগ্র্গশত নয়নি; 

(৪)  ফশধ যত একানডশভক বফন: প্রকনে অতভু যক্ত ফশধ যত একানডশভক বফন শনভ যানণয কাে তবাগ জল 

নয়নি; 

(৫)  একানডশভক বফন  জানস্টনরয েন্য আফাফত্র ম্পূণ য যফযা কযা নয়নি এফং কশিউটায  

অশপ মন্ত্রাশত তবাগ যফযা কযা নয়নি; এফং 

(৬)  ভশরা জানস্টনরয েন্য প্রাচীয  জগইট শনভ যাণ, কনরনেয েন্য ফইত্র  জানস্টনরয েন্য অন্যান্য 

উকযণ যফযানয কথা থাকনর এখন তা যফযা কযা য়শন। 
 

“এনা জ্ঞাননয ন্ধানন শপনয মা জদনয জফায়” এই নীশতফাকে ধাযণ কনয ভননাযভ শযনফন ঐশতেফাী 

যকাশয শফ এর কনরে শক্ষা ব্যফিা শযচারনা কনয আনি।  
 

যকাশয জদনফন্দ্র কনরে, ভাশনকগঞ্জ: ১৯৪২ ানর ভাশনকগঞ্জ জেরা নয প্রশতশষ্ঠত য় যকাশয জদনফন্দ্র 

কনরে, মা ফতযভানন ভাশনকগঞ্জ যকাশয জদনফন্দ্র কনরে নানভ শযশচত। ১৯৭০ ানর কনরেটি পূণ যাে শডশগ্র্ 

কনরনে উন্নীত য় এফং ১৯৭২ ানর ম্মান জকা য চালু য়। জদনফন্দ্র কনরেটি ১ ভাচ য ১৯৮০ ানর 

যকাশযকযণ কযা য়। ২৪ একয েশভয উয প্রশতশষ্ঠত কনরেটিনত যনয়নি একানডশভক বফন, প্রাশনক 

বফন, শক্ষক ডযশভটশয, িাত্রাফা, ীদ শভনায, জখরায ভাঠ ইতোশদ। কনরেটি ফতযভানন ১৬ াোয এয 

জফশ শক্ষাথী এফং প্রায় ১১০ েন একানডশভক কভ যকতযা শননয় শযচাশরত নে। ফতযভানন কনরেটি ঢাকা 

শক্ষা জফানড যয অধীনন উচ্চ ভাধ্যশভক এফং োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অধীনন স্নাতক া জকা য, ১৭টি শফলনয় 

স্নাতক ম্মান এফং ১৪টি শফলনয় স্নাতনকাত্তয জকা য চালু আনি। প্রকনেয কানেয অগ্র্গশতয তথ্য শনেরু: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষা র শনভ যাণ: প্রকনেয আতাধীন একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যাণ 

কানেয ৬০% কাে অগ্র্গশত নয়নি; 

(২)  িাত্রী জানস্টর (১৩২ য্যা):  ১৩২ য্যা শফশষ্ট িাত্রী জানস্টর শনভ যানণয কাে ৬৫% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৩)  অশপ মন্ত্রাশত, কশিউটায এফং প্রাশনক কাভ যীক্ষায নরয েন্য আফাফত্র তবাগ ম্পূণ য 

কযা নয়নি; 

(৪)  ১০ তরা শফশষ্ট একানডশভক বফন, ফশধ যত বফন (ইশতা  শাফ) এফং ফশধ যত িাত্রী জানস্টনরয, িাত্রী 

জানস্টনরয ীভানা প্রাচীয এফং জগইট এয শনভ যাণ কাে এখননা শুরু য়শন; এফং 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

(৫)  ফইত্র এফং জানস্টনরয ফানত্র যফযানয কাে এ প্রকনেয অতভু যক্ত থাকনর যফযানয কাে 

এখননা শুরু য়শন।  
 

জদনফন্দ্র কনরনেয শক্ষকনদয মথামথ জেশনং এয অবাফ থাকনর আদৄশনক শক্ষা উকযণ শদনয় ম্পূণ য 

শডশেটার িশতনত শক্ষাদান কনয আনি। শক্ষাথীযা তানদয আানুরু পরাপর ানে।  
 

যকাশয এভ শ কনরে, শনরট: মুযাশযচাঁদ কনরে ফা এভ শ কনরে শনরট নযয টিরাগড়া এরাকায় 

অফশিত। শনরনটয ফনচনয় পুযাননা  ীল যিানীয় এই শক্ষা প্রশতষ্ঠানটি ১৮৯২ ানর প্রশতশষ্ঠত য়। এভ শ 

কনরনে ৩টি অনুলদ  ১৬টি শফবানগ াঠদান কযা য়। ১২৪ একয েশভয উয প্রশতশষ্ঠত এই কনরনে 

শক্ষাথীয ংখ্যা ১৪ াোয। এই কনরনেয যনয়নি সুশফার কোিা, জখরায ভাঠ, আফাশক র, প্রাশনক 

বফন, ৯টি একানডশভক বফন। এিাড়া জফশযবাগ শফবানগয শনেস্ব বফন যনয়নি। এভ শ কনরনে যনয়নি 

আদৄশনক জেশণকক্ষ এফং তথ্য শনব যয রাইনেশয। োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অশধভুক্ত এভ শ কনরনেয শক্ষকযা 

উচ্চ প্রশক্ষণপ্রাপ্ত এফং শক্ষাথীযা জরখা ড়ায প্রশত খুফ ভননানমাগী। কনরনেয শযফন ব্যফিা বার ফনর 

শক্ষাথীযা ভয়ভত জেশণকনক্ষ উশিত থাকনত ানয। প্রায় প্রশতটি শফবানগ িাত্র-িাত্রীনদয যীক্ষায জযোি 

নতালেনক যনয়নি। প্রকে কানেয শফফযণ শননচ জদয়া নরা: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যানণয কাে প্রায় জনলয শদনক, ৯৫% কাে ম্পূণ য নয়নি; 

(২)  ১৩২ য্যা শফশষ্ট দুইটি পৃথক িাত্র  িাত্রী জানস্টনরয শনভ যাণ কাে ৮০% ম্পূণ য নয়নি; 

(৩)  একানডশভক বফন  জানস্টনরয েন্য আফাফত্র, অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা 

কযা নয়নি; 

(৪)  ১০ তরা শফশষ্ট একানডশভক বফন, শপ্রশন্পার জকায়াট যায, সুায জকায়াট যায এফং ফশধ যত প্রাশনক বফন 

 চাযটি বফননয কাে এখন শুরু য়শন; 

(৫)  িাত্রী জানস্টনরয প্রাচীয  জগইট এফং কনরনেয ীভানা প্রাচীয, জভইন জগইট এফং অবেতযীণ যাস্তা 

শনভ যানণয কাে শুরু য়শন; এফং 

(৬)  জেনানযটয, শরফ্ট, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, কনরনেয েন্য ফইত্র এফং জানস্টনরয েন্য ফানত্র 

যফযানয প্রকনেয আতায় থাকনর তা এখন যফযা কযা য়শন।  
 

ফরা মায় জম, অত্র প্রশতষ্ঠানটি একটি পূণ যাে  ফাস্তফমূখী আদ য শফদ্যাীঠ। 
  

জবারা যকাশয কনরে, জবারা: জবারা যকাশয কনরেটি জবারা নযয মৄশগযনঘার জবারা চযপেন ড়ক 

ংরগ্ন এরাকায় অফশিত। এটি ফশযার শফবানগয ভনধ্য অন্যতভ কনরে। ১৯৬২ ানর প্রশতশষ্ঠত এই কনরেটি 

১৯৭৯ ানর যকাশযকযণ কযা য়। োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অশধভুক্ত জবারা যকাশয কনরনে উচ্চ ভাধ্যশভক 

এফং স্নাতক ম যানয় শক্ষা কাম যক্রভ শযচাশরত নয় থানক। ১৯টি শফবাগ শননয় গঠিত জবারা যকাশয কনরনে 

জভাট শক্ষাথী ংখ্যা ৬ াোনযয উনয। ভননামুগ্ধকয প্রাকৃশতক শযনফন ১৫ একয েশভয উয প্রশতশষ্ঠত 

এই কনরনে যনয়নি প্রাশনক বফন, একানডশভক বফন, মৃিারী রাইনেশয, ভশেদ, িাত্রাফা, জখরায ভাঠ, 

শফজ্ঞানাগায, শফতক ক্লাফ, কোশন্টন  জফাটাশনকোর গানড যন। কনরনেয জেশণকক্ষ প্রস্ত এফং আদৄশনক। 
প্রকনেয অতগত কানেয অগ্র্গশতয তথ্য শনেরু: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যাণ কানেয ৬০% অগ্র্গশত নয়নি; 

(২)  প্রাশনক বফন এয শনভ যাণ কানেয ৪০% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৩)  শফজ্ঞান বফননয কানেয ৩৬% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৪)  কভা য বফননয কানেয ৬০% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৫)  ১৩২ জফনডয িাত্রী জানস্টনরয কানেয ৬৪% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৬)  একানডশভক বফন  িাত্রী জানস্টনরয আফাফত্র তবাগ অগ্র্গশত নয়নি; 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

(৭)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা কযা নয়নি;  

(৮)  িাত্রী জানস্টনরয জগইট  ীভানা প্রাচীয শনভ যানণয কাে এখন শুরু য়শন; এফং 

(৯)  অশপ মন্ত্রাশত, ফইত্র, জানস্টনরয ফানত্র এখন যফযা কযা য়শন। 
 

শক্ষকনদয আতশযকতা  িাত্র-িাত্রীনদয আগ্র্ন জবারা যকাশয কনরে ধাযাফাশকবানফ বার পরাপর কনয 

আনি। 
 

সুনাভগঞ্জ যকাশয ভশরা কনরে, সুনাভগঞ্জ: সুনাভগঞ্জ নযয নতুন াড়ায় গুরুত্বপূণ য িানন অফশিত 

সুনাভগঞ্জ যকাশয ভশরা কনরে। ১৯৮৬ ানর প্রশতশষ্ঠত এই কনরেটি ায এরাকায নাযী শক্ষাথীনদয উচ্চ 

শক্ষায গুরুনত্বয উয শফনফচনা কনয ২০১১ ানর যকাশযকযণ কযা য়। ফতযভানন উচ্চ ভাধ্যশভক স্তনয ১২০০ 

িাত্রী  শডশগ্র্ স্তনয ১০০০ িাত্রী অধ্যয়নযত থাকনর াঠদাননয জনই ম যাপ্ত শক্ষক। প্রায় ২৫০০ শক্ষাথীয 

েন্য শফবাগ অনুমায়ী দাশয়ত্ব ারন কযনিন ভাত্র ৯ েন শক্ষক। অননকগুশর শক্ষক এয দ খাশর যনয়নি। 
কনরেটিনত জনই জকান কশিউটায অানযটয, শূন্য যনয়নি রাইনেশযয়ান, শাফযক্ষক, যীয চচ যায শক্ষনকয 

দ। কনরনেয অফকাঠানভায শদক শদনয় যনয়নি নানা ংকট, শক্ষা উকযনণয স্বেতা। অশতশথ শক্ষক 

শদনয় ক্লা নে। পনর িাত্রীযা ক্লা কযায আগ্র্ াশযনয় জপরনি। দ্রুত ভস্যাগুশর ভাধান না নর কনরনেয 

শক্ষা  প্রাশনক কাে িশফয নয় ড়নফ। 
  

জভনযপুয যকাশয কনরে, জভনযপুয: ভান মুশক্তমৄনিয সূশতকাগায শানফ খ্যাত ঐশতাশক জভনযপুয 

জেরায প্রনফদ্বানয জভনযপুয যকাশয কনরেটি অফশিত। জভনযপুয জেরায এটিই একভাত্র উচ্চ শক্ষা প্রদান 

প্রশতষ্ঠান। এটি ১৯৬২ ানর প্রশতশষ্ঠত য়। ১৯৬৬ ার জথনক স্নাতক া ম যানয় করা  ফাশণেে জকা য এফং 

১৯৭৭ ার জথনক স্নাতক া শফজ্ঞান জকা য চালু য়। ১৯৭৯ ানর কনরেটি োতীয়কযণ কযা য়। ১৯৯৮-৯৯ 

শক্ষাফল য জথনক ৪টি শফলনয় অনা জকা য চালু য়। ২০০৯-১০ শক্ষাফনল য ইরানভয ইশতা  ংস্কৃশত এফং 

২০১০-১১ শক্ষাফনল য দ যন শফলনয় অনা জকা য চালু য়। আয়তননয শদক শদনয় জভনযপুয অননক জিাট য 

নর প্রাকৃশতক জৌন্দনম যয জকান কভশত জনই। অন্যান্য যকাশয কনরনেয তুরনায় এখানন িাত্র-িাত্রী ংখ্যা 

খুফই কভ। কাযণ এখানন িাত্র-িাত্রীনদয েন্য জতভন জকান আফাশক ব্যফিা জনই। কনরনেয অফকাঠানভায 

শদক শদনয় অননক শশিনয় আনি। তািাড়া শক্ষাদাননয েন্য ফগুশর শফলয় এই কনরনে জনই। স্নাতনকাত্তয 

ম যানয় ভাত্র কনয়কটি শফলনয় শক্ষাদান কযা য়। এই কনরনে জভাট িাত্র-িাত্রী ংখ্যা প্রায়-৫০০০ েন এয 

ভত। এ কনরনেয ানয ায-৬৬%। প্রকনেয কানেয অগ্র্গশত শনেরু: 

 

(১)  একানডশভক কাভ যীক্ষায র শনভ যাণ ৬০% ম্পূণ য নয়নি; 

(২)  কশিউটায ল্যাফ এফং প্রাশনক ব্লক শনভ যাণ কানেয ৪০% অগ্র্গশত নয়নি; 

(৩)  ১৩২ য্যা শফশষ্ট িাত্রী জানস্টনরয ৮০% কানেয অগ্র্গশত নয়নি; 

(৪)  একানডশভক বফন  জানস্টনরয েন্য তবাগ আফাফত্র যফযা কযা নয়নি; 

(৫)  অশপ মন্ত্রাশত  কশিউটায তবাগ যফযা কযা নয়নি; 

(৬)  িাত্রী জানস্টনরয জগইট  ীভানা প্রাচীয এয কাে এখন শুরু য়শন; এফং 

(৭)  বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, ফইত্র, জানস্টনরয ফানত্র এখন যফযা কযা য়শন। 
 

এটি একটি প্রাচীন  ঐশতেফাী কনরে, তাই উক্ত কনরনেয শক্ষা কাম যক্রভ সুন্দয বানফ শযচারনা কযায 

েন্য আনযা শকছু অফকাঠানভা বতশয কযা দযকায। এিাড়া স্নাতনকাত্তয ম যানয় শফলয় ফাড়াননা এফং শফলয় 

শবশত্তক শক্ষক শননয়াগ প্রদান কযনর এ কনরনেয পরাপর বার নফ ফনর শফবা। 
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যকাশয ঢাকা করনে, ঢাকা: ঢাকা নযয জকন্দ্র িনর অফিশত যকাশয ঢাকা কনরে ১৮৪১ ানর িাশত 

য়। িাত্র ংখ্যা শানফ যকাশয ঢাকা কনরে একটি অন্যতভ এফং পুযাতন প্রশতষ্ঠান। শক্ষায ভাননান্নয়ননয 

রনক্ষে জেরা দনয অফিশত যকাশয জাস্ট গ্র্োজুয়নট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাধশত) প্রকনে এ 

কনরেটি অতভু যক্ত। প্রকনেয অেমূনয ার নাগদ অগ্র্গশত শনেরু: 

 

(১)   প্রাশনক কাভ যীক্ষা র শনভ যাণ (১০ তরা শবত শফশষ্ট)-প্রকনেয অধীনন শবত চাযতরা বফন 

শনভ যাণ কযা নয়নি। জভাোইক এফং প্লাস্টায কাে চরনি। দযোয জচৌকাঠ রাগাননা নয়নি। স্পাশদত 

কানেয ভান নতালেনক। ফাশক কােমূ আগাভী জুন ২০১৮ এয ভনধ্য ভাপ্ত নফ ফনর প্রতীয়ভান 

য়; 

(২)   িাত্রনদয েন্য জাস্টনর শনভ যাণ (১৩২ ষ্যা শফশষ্ট)-িাত্রনদয জাস্টনর শানফ একটি াঁচ তরা বফন 

শনভ যাণ কযা নয়নি এফং ব্যফায কযা নে। জানস্টনরয আফাফত্র যফযা কযা নয়নি। কানেয 

ভান নতালকেনক ফনর প্রতীয়ভান য়; 

(৩)  সুানযয জকায়াট যায শনভ যাণ-কাে শুরু কযা য়শন। নফশনশভ যত জাস্টনর বফননয নীচতরায় সুায ফফা 

কনযন; 

(৪)   প্রাশনক বফন  জানস্টনরয আফাফত্র -শুদৄভাত্র জানস্টনরয আফাফত্র যফযা কযা নয়নি।  
(৫)  জেনানযটয যফযা কযা য়শন; 

(৬)  প্রাশনক বফনন শরফ্ট িান-শনভ যাধীন প্রাশনক বফনন দুটি শরফ্ট কনক্ষয ব্যফিা যাখা নয়নি। বফন 

শনভ যাণ ভাপ্ত না নর শরফ্ট িান কযা ম্ভফ নয়; এফং 

(৭)  অশপ মন্ত্রাশত বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত কশিউটায, কনরনেয েন্য ফই এফং জাস্টনর ফানত্র যফযা 

কাে প্রকনেয অতভু যক্ত থাকনর এখন যফযা কযা য়শন।  
 

কনরনেয অধ্যনক্ষয নে জদখা কনয োনা মায় জম প্রকেভুক্ত অেমূনয শফলনয় কনরে নত জকান প্রকায 

চাশদা গ্র্ণ কযা য়শন। রক্ষে কযা মায় জম প্রকনেয কােমূনয শফলনয় কনরে কর্তযনক্ষয িৃক্ততা খুফ 

কভ এফং কনরে জথনক প্রকেভুক্ত অেমূনয তথ্য ায়া মায়শন। 
৭.৩ িানীয় কভারা 

ভাঠ ম যানয় ভীক্ষায ভাধ্যনভ তথ্য ংগ্র্ কযায রনক্ষে িানীয় জস্টকনাল্ডাযনদয শননয় গত ৫ এশপ্রর ২০১8 

বায়ার ফদনয আরভ যকাশয কনরে, গােীপুয এয শক্ষক শযলদ শভরনায়তনন উনদষ্টা প্রশতষ্ঠান কর্তযক 

একটি কভ যারা আনয়ােন কযা নয়শির। কভ যারায় প্রধান অশতশথ শিনরন েনাফ নাশভা ভশন, 

ভাশযচারক, শক্ষা  াভাশেক জক্টয, আইএভইশড, শযকেনা ভন্ত্রণারয়; শফনল অশতশথ শননফ শিনরন 

েনাফ জভাাম্মদ আশযপৄয যভান, উ-শযচারক, আইএভইশড, শযকেনা ভন্ত্রণারয়; বাশতত্ব কনযন 

েনাফ জভাোঃ তাশয়াত জানন, প্রকে শযচারক (মৄগ্শচফ), শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয 

অফশিত যকাশয জাস্ট গ্র্োজুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত) প্রকে। উনদষ্টা প্রশতষ্ঠান ইউসুপ 

এন্ড এনাশনয়টস্ এয নক্ষ বাই জপ্রশনডন্ট েনাফ প্রনকৌরী জভাোঃ আরাদ জানন এফং প্রকে মূল্যায়ননয 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত টিভ শরডায ডোঃ জভাোঃ োশদ জানন খান, শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয কভ যকতযাগণ এফং 

যাভ যকগণ কভ যারায় অংগ্র্ণ কনযন। কভ যারায় জভাট 46 েন অংগ্র্ণকাযী উশিত শিনরন। এই 

কভ যারায কাম যক্রনভয প্রথভ নফ য েনাফ জভাাম্মদ আশযপৄয যভান, আইএভইশডয শযশচশত তুনর ধনযন এফং 

এ প্রকনেয শযফীক্ষণ স্টাশড টিভ শরডায প্রকনেয উনেশ্য  টভূশভ ব্যাখ্যা কনযন। শতশন প্রকনেয উনেশ্য 

অেজনয েন্য কভ যারায িশত ব্যাখ্যা কনযন। কভ যারায কাম যক্রভ শদ্বতীয় নফ য অংগ্র্ণকাযীগণনক মুক্ত 

আনরাচনায েন্য আহ্বান কযা য়।  
 



“শক্ষায ভাননান্নয়ননয রনক্ষে জেরা দনয অফশিত যকাশয জাস্ট জুনয়ট কনরেমূনয উন্নয়ন (২য় ংনাশধত)” প্রকনেয শনশফড় শযফীক্ষণ 

 

মুক্ত আনরাচনা: অংগ্র্ণকাযীগণ প্রকে কর্তযক আগস্ট ২০10-শডনেয ২০১7 ম যত ফাস্তফাশয়ত শফশবন্ন 

অফকাঠানভা উন্নয়ন কভ যকানন্ডয উয মুক্ত আনরাচনা কনযন, তাঁনদয ভতাভত  ম যনফক্ষণ প্রদান কনযন।  
 

অংগ্র্ণকাযীনদয ভতাভতোঃ বায়ার ফদনয আরভ যকাশয কনরনে ২০ াোনযয অশধক শক্ষাথী ড়াশুনা 

কনযন। কনরনে জকান শচশকৎক নাই, শচশকৎক খুফই প্রনয়ােন। অননক িাত্র িাত্রী দূয জথনক আা মায়া 

কনযন, জকননা তানদয েন্য কনরে কোিান থাকায জকান ব্যফিা নাই। মাতায়ানতয েন্য কনরনেয শনেস্ব 

শযফন ব্যফিা নাই। শফনল কনয জভনয়নদয শযফন এফং ফািান ভস্যা অতেত প্রকট। এত অশধক 

ংখ্যক শক্ষাথীয তুরনায় শক্ষনকয ংখ্যা খুফই কভ। শক্ষায ভান উন্নয়ননয েন্য আনযা শক্ষক প্রনয়ােন। 
প্রায় ২০০ শক্ষাথীয েন্য একটি জেশণ কক্ষ জমখানন নাভ ডাকনত অননক ভয় নষ্ট য়। িাত্র এফং শক্ষক এয 

ভানঝ িক উন্নয়ন তখনই য় মখন একটা বানরা শযনফ শফদ্যভান থানক । ভানঝ ভানঝ শযনফগত 

অশিশতীরতায কাযনণ  শযনফ নষ্ট য়। শক্ষকনদয েন্য প্রশক্ষণ এয ব্যফিা থাকা প্রনয়ােন এফং 

শক্ষকনদয উচ্চ শক্ষায েন্য স্করাযশ থাকা প্রনয়ােন। প্রনতেক শক্ষক এয েন্য একটি কনয 

কশিউটায/ল্যাটনয ব্যফিা থাকা দযকায, মায মূল্য প্রনয়ােননফানধ তানদয ভাশক জফতন জথনক জকনট 

জনয়া জমনত ানয। শক্ষকনদয েন্য যকাশয ঋণ এয ব্যফিা থাকা প্রনয়ােন। 
 

বায়ার ফদনয আরভ যকাশয কনরনে একটি শনয়শভত িাত্রী শনফা আনি মা জযানকয়া িাত্রী শনফা শানফ 

শযশচত। শুরুয শদনক এই জানস্টজর পাশন যচায এয ব্যফিা শির না। শক্ষাথীগণ শনে খযনচ জচয়ায জটশফর 

শকনননিন। যফতীনত পাশন যচায যফযা কযা নয়নি। ফতযভানন জিনরনদয ীদ তােউশেন জানস্টজর িাত্রযা 

জভনঝনত থাকজিন, অভানশফক েীফন মান কযনি। জানস্টজর শফদুেৎ এফং স্যাননটাযী ভস্যায কাযনণ 

শক্ষাথীনদয কষ্ট নে। জানস্টর সুায এয আফাশক ব্যফিা নাই। জানস্টনরয শট জযন্ট আদানয়য জকান 

নীশতভারা নাই। যকাশয খাত, জফযকাশয খাত, জকান খানত কত শদনত নফ তায জকান শদক শননদ যনা নাই।  
 

প্রকনেয আতায় জম শফশল্ডংগুনরা নয়নি তা বার নয়নি শকন্তু প্রকে গ্র্নণয পূনফ য শক্ষা প্রশতষ্ঠান িনকয 

বাফনত নফ। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয চাশদা অনুমায়ী বফন শনভ যাণ কযা প্রনয়ােন। যীক্ষা চরা কানর ক্লা ফন্ধ 

থানক। প্রশতটা কনরনে এভন একটা এক্সোশভননন শফশল্ডং থাকা প্রনয়ােন জমখানন ফ যীক্ষা ঐ শফশল্ডংএ 

নফ। ক্লা চরনফ, ক্লা ফন্ধ নফ না। এভন একটা শফশল্ডং কযা উশচত জমখানন কভনক্ষ ৫ াোয শযক্ষাথী 

একনে যীক্ষা শদনত ানয। এই কনরনে একটি শফশল্ডং কযা নয়নি মায আনগ নাভ শির এক্সাশভননন 

শফশল্ডং, এখন নাভ কযা  নয়নি একানডশভক কাভ এক্সাশভননন শফশল্ডং। একানডশভক বফননয ব্যফায 

শফশবন্নমূখী নত ানয শফধায় উক্ত বফনন অননকগুনরা কাম যক্রভ শযচারনা কযা নে । সুতযাং জম ভস্যা শির 

তা যনয়ই জগনি। এই কনরনেয েন্য কভনক্ষ ১০ তরা শফশল্ডং প্রনয়ােন শির জমখানন ২৫০০ জফি ফাননা 

ম্ভফ নফ এফং াঁচ াোয যীক্ষাথী যীক্ষা শদনত াযনফ। ঠিক এননভন্ট কনয শফশল্ডং শনভ যাণ কযা য় 

নাই। প্রকে জনয়ায আনগ তা ঠিকবানফ মাচাই কনয শননর বার য়। এই প্রকনেয ভাধ্যনভ মশদ শকছু ফা 

জদয়া মায় তানর বার য়। প্রশতটা শফবানগ স্বতন্ত্র ল্যাফ দযকায, কশিউটায দযকায, এই কনরনে জ যকভ 

জকান ল্যাফ জনই। কনরনেয শক্ষা কাম যক্রভ শযচারনায েন্য কভনক্ষ ৫০টি কশিউটায দযকায। কশিউটায 

আনি ভাত্র ৭টি, কশিউটায ক্রনয়য েন্য কনরনেয পৃথক জকান পান্ড নাই। কনরনেয উন্নয়ননয েন্য 

আফাফত্র  অশডটশযয়াভ প্রনয়ােন। কনরেগুনরানত গ্র্ন্থাগায বফন বতশয কযা, প্রনয়ােনীয় ফইত্র যফযা 

কযা এফং ভাশিশভশডয়া জেশণকনক্ষয ব্যফিা কযা প্রনয়ােন।  
 

োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অননক পান্ড আনি তানদয নে ভন্বয় কনয শকছু শফশল্ডং শনভ যাণ কযা মায়। োতীয় 

শফবশফদ্যারনয়য যীক্ষায েন্য শনয়শভত জেশণ াঠদান ব্যাত য়। োতীয় শফবশফদ্যারনয়য অধীনন জম ভস্ত 

কনরেগুনরা আনি জখানন মশদ জাভয়ানকযয ব্যফিা গ্র্ণ কযা য় তানর শক্ষাথীনদয জ্ঞাননয শযশধ বৃশি 

ানফ এফং োতীয় ম যানয় শক্ষায ভান বৃশি ানফ। আভানদয জদন জম জভাফাইর জকািানীগুনরা আনি তানদয 

ানথ আনরাচনা কনয কনরে এয েন্য আরাদা ইন্টাযননট এয ব্যফিা কযনত াযনর বার য়। তখন 

শক্ষাথীযা ফশশফ যব িনকয োননত াযনফ। প্রশতটা কনরনে মশদ প্রশত ফিয একটি কনয শফজ্ঞান জভরায 
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আনয়ােন কযা মায় তানর শক্ষায ভান আনযা উন্নত নফ। এই কনরনেয শননে ফশণ যত কােগুশর শফনল 

প্রনয়ােনোঃ  (১) ভশরা জানস্টনরয ীভানা প্রাচীয, (২) কনরনেয উত্তয  শিভ ানয ীভানা প্রাচীয, (৩) 

স্বতন্ত্র রাইনেশয বফন, (৪) প্রাশনক বফন, (৫) ডযনভটশয বফন, (৬) কনরনেয জগট, (৭) 

শভরনায়তন/অশডটশযয়াভ, (৮) গাইড য়ার শনভ যাণ, (৯) কনরে কোশন্টননয েন্য বফন শনভ যাণ, (১০) 

একানডশভক বফন (১০ তরা) ম্প্রাযণ, (১১) ভশরা  িাত্র জানস্টনর পাশন যচায যফযা, (১২) অবেতযীণ 

যাস্তা শনভ যাণ  ংস্কায, (১৩) প্রধান যাস্তা জথনক ভশরা জানস্টর ম যত যাস্তা শনভ যাণ, (১৪) শরফ্ট িান, (১৫) 

কনরনেয শক্ষক  কভ যচাযীয ংখ্যা বৃশি। 
 

আইএভইশড’য ভাশযচারক ভনাদয় িাত্র-িাত্রীজদয উনেশ্য ফনরন জম, প্রকনেয কর কভ যশযকেন  

কাম যক্রনভয প্রকৃত উকাযনবাগী আনাযা। কনরনেয শফদ্যভান সুনমাগ সুশফধা শননয় িাত্র িাত্রীগণ ন্তুষ্ট  শক না 

জ শফলনয় শতশন োননত চান । শতশন আনযা উনেখ কনযন, আনানদয  আয শক সুনমাগ সুশফধা প্রনয়ােন 

জগুনরা জখারাভনন এই কভ যারায় ফরনফন এফং তা জমন ফাস্তফম্মত য়। আনানদয এই ভতাভত বশফষ্যনত 

প্রকে গ্র্ণ  নীশত প্রণয়নন মথামথ কর্তযনক্ষয কানে আনফ।  
 

প্রকে শযচারক ফনরন এই প্রকেটি জনয়া নয়শির তত্ত্বাফধায়ক যকাজযয আভনর। প্রকনেয েন্য প্রস্তাশফত  

১২ ত জকাটি টাকা জথনক মাচাই ফািাই কনয ৬৫৫ জকাটি টাকানত অনুনভাদন কযা য়। আনগয ম যানয় ১৫টি 

শফশল্ডং কযা নয়নি। ফানেট স্বেতায কাযজণ জস্প কভ নয়নি। এই প্রকনেয আনগ এই যকভ জকান প্রকে 

শির না। মখন এই প্রকে ানত জনয়া নয়নি তখন কনরেগুনরানত  অনা য, ভাস্টাস্ জকা য ফতযভাননয ন্যায় 

অশধক ানয শির  না। মখন বফনগুনরা বতশয কযা নয়শির তখনকায কথা শচতা কনয কযা নয়নি। শকন্তু 

ফতযভানন িাত্র-িাত্রী ংখ্যা জফনড় জগনি। গত ফিয শভটিংনয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফনরশিনরন জম, ৮০% শক্ষাথী 

মশদ জনকন্ডাযী জরনবর এ আন তানর শক শক ধযননয সুশফধা প্রনয়ােন নফ। ফ কনরনে ব্যফায উনমাগী 

োয়গা কভ। অননক োয়গায় ভাঠ জনই । ভাঠ দখর কযা মানফ না এটা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শননদ য। এখন 

আভযা ৫ তরা বফন শনভ যাণ কযশি। যফতীনত ১০ তরা কযায শযকেনা চরনি। আশথ যক অফিা আনগয জচনয় 

উন্নত নয়নি। শফদুেৎ এয শযভাণ আনগয জচনয় বানরা নয়নি। বশফষ্যনতয কথা শচতা কনয আভানদয প্রকে 

ানত শননত নফ। এই প্রকনে জম ভস্ত অে অতভূ যক্তকযা আনি তা নরাোঃ একানডশভক কাভ যীক্ষায র, 

একানডশভক বফননয ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযণ, ১৩২ শনটয জিনরনদয জানস্টর, ১৩২ শনটয জভনয়নদয জানস্টর, 

জানস্টর এ ীভানা প্রাচীয  জগট, জানস্টনরয আফাফত্র, কশিউটায, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, অশপ মন্ত্রাশত, 

ফই এফং জানস্টনরয ব্যফানযয েন্য প্রনয়ােনীয় উকযণ। 
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অষ্টম অধ্যায় 

SWOT Analysis 

 

ফততভান অফস্া শনরুজণ শনশফড় শযফীক্ষজণ প্রকনেয ফর, দুফ তরশদক, সুনমাগ ও ঝুঁশক শিশিত কযা য়। প্রাপ্ত 

তনে উয শবশি কনয SWOT Analysis কযা নয়নে। SWOT শফনেলণ শননে প্রদান কযা নরা। 

 

ফর শদক দুফ তর শদক 

(১) গত এক দনক ফা তাযও জফশ ভয় ধনয 

ফাংরানদন উচ্চ শক্ষায় বশতত িাশদা ব্যাক বৃশি 

জনয়নে। ২০০০ ানরয তুরনায় ২০১০ ার ম তন্ত 

উচ্চ শক্ষায় বশততয ংখ্যা শতনগুণ জফনড়নে (অনুনেদ 

১.১, পৃষ্ঠা-১); 

 

(২) স্নাতনকািয ম তানয় ভাশি শভশডয়ায ব্যফায 

জফনড়নে, আইশটি ল্যাফ সুশফধা নয়নে এফং 

শডশেটার ফাংরানদ ফাস্তফায়ন ায়ক নয়নে এফং 

স্নাতনকািয ম তানয় কশিউটায শক্ষায সুনমাগ সৃশি 

কযা নয়নে (অনুনেদ ১.৩ এফং ৫.২, পৃিা ১, ২6); 

 

(৩) জবৌত অফকাঠানভা সুনমাগ সৃশি এফং শক্ষা 

উকযণ মা জেরা দনয অফশিত যকাশয 

স্নাতনকাত্তয কনরেমূনয ক্রভফধ তভান িাশদা 

পূযনণ ায়ক নয়নে (অনুনেদ ১.১, পৃষ্ঠা-১); 

 

(৪) প্রকে জথনক শক্ষায উকযণ যফযা কযা 

নয়নে। উকযণগুনরায ভনে বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, 

ফই, কশিউটায ও কশিউটায াভগ্রী অন্যতভ 

(অনুনেদ ৩.৩, ৩.৩.১১, ৩.৩.১২, পৃষ্ঠা ১৪-১৫); 

 

(৫) প্রকে যকাশয কনরে জথনক ৪০০০ েন 

শক্ষনকয প্রশক্ষণ প্রদান কযায শযকেনা গ্রণ কযা 

নয়নে। যকাশয শক্ষক প্রশক্ষণ ভাশফদ্যারয়, উচ্চ 

ভােশভক শক্ষক প্রশক্ষণ ইনশস্টটিউটমূ, নানয়ভ 

এফং ভাউশ কর্ততক শনফ তাশিত উযুক্ত প্রশতষ্ঠান 

প্রশক্ষণ প্রদাননয েন্য শনধ তাযণ কযা য় (অনুনেদ 

৩.৩.৪, পৃষ্ঠা-১৪); 

 

(৬) যীক্ষা িরায ভয় জেশণ াঠদান অব্যাত 

যাখায েন্য জভাট ৭০টি যকাশয প্রকেভুক্ত কনরনে 

একানডশভক কাভ এক্সোশভননন র শনভ তানণয 

শযকেনা গ্রণ কযা নয়নে। শনভ তাণ কাে ভাপ্ত নর 

যীক্ষা িরায ভয় ক্লা কাম তক্রভ অব্যাত থাকনফ 

(অনুনেদ ৩.৩.১, পৃষ্ঠা-১২); 

(১) প্রকেটি ২০১০ ানরয ১ আগস্ট জথনক ২০১৯ 

ানরয ৩১ শডনম্বয জভয়ানদ ফাস্তফাশয়ত নে। 

২০১৭-১৮ অথ ত ফেনযয ভাি ত ম তন্ত জভাট প্রকে 

ফানেনটয ৪৩% ব্যয় নয়নে এফং প্রকে জভয়াদ জল 

নয়নে ৮১%। াশফ তকবানফ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন 

ধীযগশত শযরশক্ষত নে (অনুনেদ ৩.১, পৃষ্ঠা-৯); 

 

(২) প্রকনেয অথ ত োড় িাশদায তুরনায় অননক কভ। 

প্রায় কর অথ ত ফেনযই িাশদাকৃত অনথ তয অজধ তক অথ ত 

োড় কযা নয়নে (অনুনেদ ৩.৩.১৪, পৃষ্ঠা-১৫); 

 

(৩) প্রনয়ােনীয় শক্ষা উকযনণয অবাফ, 

প্রোকটিকোর ল্যানফয অবাফ, প্রনয়ােনীয় মন্ত্রাশতয 

অবাফ শযরশক্ষত নে (অনুনেদ 5.১, পৃষ্ঠা 26); 

 

(৪) জবৌত অফকাঠানভা শনভ তানণ শক্ষা প্রনকৌর 

অশধদপ্তনযয প্রনকৌরীযা েশড়ত। াফ তক্ষশণক তদাযশক 

ঠিকবানফ নে শকনা, তা শযফীক্ষণ প্রনয়ােন 

(অনুনেদ ৫.১, াযশণ ৫.১১, পৃষ্ঠা 28); 

 

(৫) শিান্ত গ্রনণ দীঘ তসূশিতা প্রকে ফাস্তফায়নন শফরম্ব 

ওয়ায একটি কাযণ। এটা শযায কযা প্রনয়ােন 

(অনুনেদ ৫.১. পৃষ্ঠা 27); 

 

(৬) ঠিকাদাযনদয গাপরশতয কাযনণ অননক জক্ষনি 

কাে শফরম্ব য় (াযশণ ৫.১৪, পৃষ্ঠা ৩১); 

 

(৭) প্রকেটিয মূর ফাস্তফায়ন কার আগস্ট ২০১০ নত 

২০১৩ ম তন্ত শনধ তাশযত শের। প্রথভ ংনাধশননত  

শডনম্বয ২০১৬ এফং শিতীয়ফায শডনম্বয ২০১৯ ার 

ম তন্ত ফশধ তত কযা য়। ফাযফায প্রকনেয জভয়াদ বৃশি 

একটি দুফ তর শদক (অনুনেদ ১.৫, পৃষ্ঠা ৩); 

 

(৮) প্রকেভুক্ত অঙ্গমূনয শফলনয় কনরে নত জকান 

প্রকায িাশদা গ্রণ কযা য়শন। শনেমুখী িশতনত 

প্রকে প্রণয়ন কযা নয়নে। পনর অননক কনরনেয 

প্রনয়ােন শভটাননা মানে না (অনুনেদ ৭.২, পৃষ্ঠা ৪৭); 
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(৭) প্রকেটি যকানযয শনেস্ব অথ তায়নন ফাস্তফায়ন 

কযা নে (অনুনেদ ১.৫, পৃষ্ঠা-৩); 

 

(৮) প্রকনেয অধীনন ভারাভার ক্রয়, কাে ও জফা 

কাম তক্রনভ (দযি আফান ও মূল্যায়ন, অনুনভাদন 

িশত, চুশক্ত িাদন ইতোশদ) শশএ ২০০৬ ও 

শশআয ২০০৮ অনুযণ কযা নয়নে (অনুনেদ ৪.১, 

পৃষ্ঠা-১৮-২১); 

 

(৯) কনরনেয িাশদা অনুমায়ী ফই যফযানয েন্য 

৪৯০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা নয়নে। ফইনয়য প্রাপ্তেতা 

বৃশি জনর শক্ষায ভান উন্নয়নন ায়ক নফ 

(অনুনেদ ৩.৩.১১, পৃষ্ঠা-১৪); 

 

(১০) শনভ তাণ কানে ফালু, শনভন্ট ও এভএ যড 

যীক্ষা কযায ব্যফিা যাখা নয়নে পনর কানেয ভান 

যক্ষায ায়ক নয়নে (অনুনেদ ৫.১, পৃষ্ঠা-৩১); 

এফং 

 

(১১) প্রকনেয িানা শনভ তাণ প্রস্তাফনা শফস্তাশযতবানফ 

বতশয কনয তা যকায কর্ততক অনুনভাদন কযা 

নয়নে। প্রশতটি িানায ব্যয় পূনফ তই প্রাক্করন কযা 

নয়নে পনর আশথ তক রক্ষে শনরূনণ ায়ক নয়নে 

(শযশি ৩)। 

 

(৯) অফকাঠানভা শনভ তানণয োয়গা বুশিনয় শদনত 

কনরে কর্ততনক্ষয শফরনম্বয কাযনণ প্রকনেয অগ্রগশত 

শফশিত য়। কনরে কিাউনে োয়গায স্বেতায 

কাযনণ বফন শনভ তানণয প্লান শযফততন কযনত য়। 

পনর একই ধযননয সুনমাগ সুশফধা প্রদান কযা মায় না 

(াযশণ ৫.১৪, পৃষ্ঠা ৩১); 

 

(১০) যীক্ষা িরায ভয় শনভ তাণ কাে ফন্ধ থাকায় 

কানেয শফরম্ব ঘনট (াযশণ ৫.১৪, পৃষ্ঠা ৩১); 

 

(১১) প্রকনেয কানে িানীয় কনরে কর্ততনক্ষয 

িৃক্তায অবাফ (অনুনেদ ৬.১, পৃষ্ঠা ৩6); এফং 

 

(১২) ভাঠ ম তানয় শক্ষা প্রনকৌর অশধদপ্তনযয শনভ তাণ 

কাে তদাযশকয েনফনরয অবাফ (অনুনেদ ৬.২, পৃষ্ঠা 

৩5)। 

 

সুনমাগ ঝুঁশক 

(১) জানস্টর বফন শনভ তানণয পনর োি-োিীনদয 

আফাশক ভস্যা অননকাংন রাঘফ নয়নে (অনুনেদ 

৫.১, পৃষ্ঠা ২৭, াযশণ ৫.8); 

 

(২) স্নাতনকািয জেশণনত োি-োিীনদয উশিশতয 

গড় ায ২০১০, ২০১২, ২০১৫ এফং ২০১৭ ানর 

মথাক্রনভ ৭২.১১%, ৭৬.৬৮%, ৭৮.৮৮% এফং 

৭৯.৫৮%। স্নাতনকািয জেশণনত োি-োিীনদয 

উশিশতয ায বৃশি জনয়নে (অনুনেদ ৬.২, পৃষ্ঠা 

36, াযশণ ৬.৪, পৃষ্ঠা ৩6); 

 

(৩) োি-োিীযা শনে এরাকায় জথনক উন্নত শক্ষা 

গ্রনণয সুনমাগ ানে (অনুনেদ ৬.২, পৃষ্ঠা ৩6); 

 

(৪) অশপ মন্ত্রাশত, বফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ব্যফানযয 

দক্ষতা বৃশি জনয়নে (অনুনেদ ৫.১, পৃষ্ঠা ৩৩); 

 

(৫) অশধক ংখ্যক োি-োিীয জরখাড়ায সুনমাগ 

সৃশি ওয়া এফং উৎা বৃশি াওয়া (অনুনেদ ৫.১, 

(১) পূতত কানে শ ডশিউ শড এয জযট শযফততননয 

পনর প্রকনেয ব্যয় বৃশি (অনুনেদ ১.৩, পৃষ্ঠা ২); 

 

(২) ফাোনয শনভ তাণ াভগ্রীয মূল্য বৃশিয পনর 

ঠিকাদাযনদয কানে অশনা (অনুনেদ ৫.১, াযশণ 

৫.১৪, পৃষ্ঠা ৩১); 

 

(৩) কনরনেয ভাস্টায প্লান না থাকায় বফন িানন 

সুশনশদ তি িান না াওয়া (অনুনেদ ৫.১, াযশণ ৫.১৪, 

পৃষ্ঠা ৩১); 

 

(৪) আফাফি, অশপ যঞ্জাভ ও বফজ্ঞাশনক 

মন্ত্রাশতয ইনবোশি না থাকায় যফযাকৃত 

ভারাভানরয শাফ ংযক্ষণ না কযা (অনুনেদ ৬.১, 

পৃষ্ঠা ৩৫,৩৬); 

 

(৫) যফযাকৃত কশিউটায ও অন্যান্য মন্ত্রাশত 

ব্যফায ও যক্ষণানফক্ষনণয েন্য শনশদ তি দক্ষ েনফর 

না থাকা (অনুনেদ 6.1, পৃষ্ঠা ৩৬); এফং 
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পৃষ্ঠা ২৬); 

(৬) নে কভ ভনয় শক্ষা রানবয সুনমাগ সৃশি  

এফং ব্যফাশযক শক্ষা উন্নয়ন ওয়া (অনুনেদ ৫.১, 

পৃষ্ঠা ২৬,৩০); এফং 

 

(৭) অফকাঠানভা শনভ তাণ এফং আফাফি যফযানয 

পনর উন্নত শযনফন শক্ষা গ্রনণয সুনমাগ সৃশি 

(অনুনেদ ৫.১, াযশণ ৫.১০, পৃষ্ঠা ২৭)। 

 

(৬) প্রাকৃশতক দুনম তাগ জমভন, িড়, ফন্যা ও প্রশতকূর 

আফাওয়ায কাযনণ কাে শফরম্ব (অনুনেদ ৫.১, 

াযশণ ৫.১৪, পৃষ্ঠা ৩১)। 
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নফভ ধ্যায় 

সুাশযমূঃ- 
 

9.1 প্রকে প্রণয়ন ম যায় (Project Formulation Stage): 

 

১. প্রকে প্রণয়জনয পূনফ য সুশফধানবাগীনদয চাশদা শনরুণ কনয প্রকে প্রণয়ন কযা প্রনয়াজন। তৃণমূর 

ম যায় জথনক চাশদা শনরুজণয (Bottom up) শফলয়টি শডশশ’য ং শানফ শফনফচনা কযা 

জমনত ানয (নুনেদ 7.2, পৃষ্ঠা 47); 

২. ছাত্র-ছাত্রীনদয ংখ্যা শফনফচনা কনয জেশণ কনক্ষয অয়তন শনধ যাযণ কযা প্রনয়াজন এফং 

প্রনয়াজননফানধ শধক ংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীয জন্য একাশধক াখায ব্যফিা কযা জমনত ানয (নুনেদ 

7.1, ৭.৩, পৃষ্ঠা 38-৪০, ৪৭-49); 

৩. কনরজ কোম্পানয াাাশ একাশধক বফনন ংনমাগকাযী (Connecting Corridor) চরাচর 

 ভাধ্যভ শনভ যানণয ভাধ্যনভ মাতায়াত জতয কযা জমনত ানয (াযণী ৫.18, পৃষ্ঠা 34); 

৪. ছাত্র-ছাত্রীনদয স্বািে যীক্ষা এফং জরুশয প্রনয়াজনন শচশকৎক ও োমু্বনরজেয প্রনয়াজন য়। bksb 

প্রকে গ্রণকানর এআ শফলয়টি শফনফচনায় জনয়া জমনত ানয (নুনেদ 7.৩, পৃষ্ঠা ৪৭-48); 

৫. বফননয ঊর্ধ্যমুখী ম্প্রাযনণয জক্ষনত্র শবনতয ফিা যীক্ষাপূফক প্রকে গ্রণ কযা প্রনয়াজন (নুনেদ 

৭.৩, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮); 

6. প্রকে ততশযয পূনফ য প্রশতটি কনরনজয ভাস্টায প্লান প্রস্তুত কনয বফননয ফিান শনশদ যষ্ট কযা প্রনয়াজন 

(নুনেদ ৫.১, াযশণ ৫.১৪, পৃষ্ঠা ৩1); এফং 

৭. যকাশয শননদ যনা ও ফাস্তফ ফিা শফনফচনায় প্রকে প্রণয়ননয জক্ষনত্র প্রনয়াজন  নুানয  ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা কযনত নফ এফং ভীক্ষায  পরাপর শফনফচনায় প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন কযনত নফ  (নুনেদ 

৭.৩, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯)। 
 

9.2. প্রকে ফাস্তফায়ন ম যায় (Project Implementation Stage) 

 

8. প্রনয়াজনীয় নথ যয বানফ প্রকনেয কাজ শফরশম্বত য়। শনধ যাশযত ভনয় থ য ফযাদ্দ ও ছাড় কযা 

 প্রনয়াজন (নুনেদ ৩.৩, পৃষ্ঠা ১৫); 

9. একআ প্রকনেয জভয়াদ ফায ফায বৃশি না কনয চাশদা নুমায়ী নতুন প্রকে গ্রণ কযা জমনত ানয

 (নুনেদ ১.৩, পৃষ্ঠা ১ জথনক ৩); 

10. প্রকে ফাস্তফায়নন িানীয় কনরজ কতৃযনক্ষয ম্পৃক্ততা শনশিত কযা প্রনয়াজন। কাযণ তানদয 

 ম্পৃক্ততায  বানফ তথ্য অদান প্রদান ব্যাত য় (নুনেদ 7.2, পৃষ্ঠা ৪7); 

11. প্রকনেয তদাযশকনত শননয়াশজত শক্ষা প্রনকৌর শধদপ্তনযয জনফনরয বানফ একাশধক প্রকনেয 

দাশয়ত্ব একজননয উয ন্যস্ত কযা য়। একজন কভ যকতযানক একাশধক প্রকনেয প্রকে শযচারনকয 

দাশয়ত্ব প্রদাননয শফলয়টি শযায কযা ফাঞ্চনীয় নফ (নুনেদ 5.১, পৃষ্ঠা ২৮); 

12. প্রকনেয প্রাযনম্ভআ শক্ষকনদয প্রশক্ষণ কামক্রভ ানত জনয়া প্রনয়াজন। মানত ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রথভ 

জথনকআ তায সুপর জনত ানয (নুনেদ 5.১, পৃষ্ঠা ২৪); 
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13. ফকাঠানভা শনভ যানণ গুণগত ভান যক্ষা কযায জন্য তদাযশক জজাযদায কযা প্রনয়াজন। এ উনদ্দনে 

 িানীয়  কনরজ কতৃযনক্ষয তদাযশক কশভটিয কামক্রভ শক্রয় কযা প্রনয়াজন (নুনেদ 7.৩, পৃষ্ঠা ৪7-

 49)। 
 

9.3 প্রকে ভাপ্ত ম যায় (Project Completion Stage) 

 

১৪. কশম্পউটায এফং ন্যান্য মন্ত্রাশত যক্ষণানফক্ষনণয জন্য শনশদ যষ্ট জনফর না থাকায় মন্ত্রাশতয ঠিক 

ব্যফায নে না। যক্ষণানফক্ষনণয জন্য দক্ষ জনফর থাকা প্রনয়াজন (নুনেদ 6.2, পৃষ্ঠা ৩৫-৩6); 

1৫. শপ মন্ত্রাশত, তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত ও অফাফনত্রয তাশরকা শধকাং জক্ষনত্র ংযক্ষণ কযা য় 

না। প্রকনেয ধীনন যফযাকৃত ভারাভানরয শাফ ংযক্ষণ ও যক্ষণানফক্ষননয স্বানথ য এরু তাশরকা 

প্রণয়ন ও ংযক্ষণ কযা ফাঞ্চনীয় নফ (নুনেদ ৬.২, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬); এফং 

1৬. উন্নত ফকাঠানভা এফং অধুশনক শক্ষা উকযণ যফযানয পনর ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রকনেয সুপর জবাগ 

কযনত শুরু কনযনছ। এআ ধযননয প্রকে অনযা গ্রণ কযা জমনত ানয (নুনেদ 7.1, পৃষ্ঠা 38-40)। 
 

Exit Plan)

প্রকে জথনক শনশভ যত ফকাঠানভা জটকআ কযনত এগুনরায শনয়শভত যক্ষণানফক্ষণ কযা প্রনয়াজন। 
আআশড জভযাভত ও যক্ষণানফক্ষনণয দাশয়ত্ব ারন কযনত ানয;

২. শক্ষায ভান উন্নয়ননয জন্য শক্ষক প্রশক্ষণ কাম যক্রভ ব্যাত যাখা প্রনয়াজন। এ দাশয়ত্ব ভাধ্যশভক ও 

 উচ্চ শক্ষা শধদপ্তয (ভাউশ) ারন কযনত ানয; 

৩. শপ যঞ্জাভ, তফজ্ঞাশনক মন্ত্রাশত, শরফ্ট ও জজনানযটয শযচারনা, জভযাভত ও যক্ষণানফক্ষনণয জন্য 

 জনফর ও প্রশত ফছয যাজস্ব খানত থ য ফযাদ্দ যাখা প্রনয়াজন। 
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