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গণপ্রোিন্ত্রী িাাংিাবদশ সিকাি 

 

 

জুি ২০১৯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা) 

 

পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সেক্টর - 6 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

পনিকল্পিা  ন্ত্রণািয় 
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নিি বােী সািসাংবক্ষপ 

নশক্ষা একটি মদবশি মটকসই উন্নয়বিি েন্য উবেখবর্াগ্য নিয়া ক নেবসবি নিবিনিি েয় এিাং  ানুবষি েীিির্াত্রাি  াি উন্নয়বিি 

েন্য নশক্ষা অিযািশ্যক। উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা, নিবশষি সাক্ষিিা এিাং প্রাপ্তিয়স্ক ও যুিকবদি েীিি-েীনিকাি দক্ষিাি নিকাশসে 

অব্যােি নশক্ষা, ক্ষ িায়বিি প্রনক্রয়া নেবসবি নিবিনিি েয় র্া  ািি সম্পদ উন্নয়ি এিাং দানিদ্র্যিা নিিসবি অিদাি িাবখ। মদবশি 

উন্নয়বি নশক্ষাি অপনিসী  গুরুত্ব র্াকা সবেও, িাাংিাবদবশি 3.35 মকাটি  ানুষ এখিও নিিক্ষি, র্া মদবশি উন্নয়বি িাধাস্বরূপ। 

মদবশি এই েিসাংখ্যাবক সাক্ষিিা ও প্রনশক্ষবণি  াধ্যব  দক্ষ ও েিশনিবি পনিণি কিবি সিকাি আন্তনিকভাবি কাে কবি 

র্াবে। এিই ধািািানেকিায় প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািবয়ি অধীি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-এি আওিায়, মদবশি 8 টি নিভাবগ 

(২৫০ টি উপবেিা) "ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা)” শীষ বক একটি প্রকল্প গ্রেি কবিবছ। প্রকল্পটি ১১ ই মফব্রুয়ানি, ২০১৪ 

সাবি অনুনষ্ঠি োিীয় অর্ বনিনিক পনিষবদি নিি বােী কন টি (ECNEC) এি সভায় ম াট ৪৫২৫৮.৬২ িক্ষ টাকা প্রাক্কনিি ব্যবয় 

অনুব ানদি েয়। প্রকল্পটিি িাস্তিায়িকাি মফব্রুয়ানি ২০১৪- জুি ২০১৮ েবিও িা পিিিীবি জুি ২০১৯ পর্ বন্ত ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যনিবিবক 

ম য়াদ বৃনদ্ধ কিা েয়।  

প্রকল্পটিি মূি িক্ষয েি মটকসই উন্নয়বিি িক্ষয াত্রা, সিাি েন্য নশক্ষা, োিীয় ক ব পনিকল্পিা-2, ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা 

এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি অনুসাবি সাক্ষিিাি োি বৃনদ্ধ কিা; একই সাবর্ মদবশি ১৫-৪৫ িছি িয়সী ম াট ৪৫ িক্ষ নিিক্ষি 

েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক সাক্ষিিা ও দক্ষিানভনিক নশক্ষা প্রদাি। এছাড়া এই প্রকবল্পি  াধ্যব  উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িাস্তিায়বি স্থািীয় 

েিবগাষ্ঠীি অাংশগ্রেণ নিনিি কিবি এিাং সিকাি-এিনেও ও স্থািীয় েিগবণি  বধ্য সেবর্ানগিা বিনিবি সোয়ক েবি।  

মর্বেতু, এটি একটি িি াি প্রকল্প, এটিি অদ্যািনধ সম্পানদি সানি বক অগ্রগনি পনিিীক্ষণ কিাি েন্য িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ি নিভাগ কতৃক DM WATCH মক পিা শ বদািা প্রনিষ্ঠাি নেবসবি নিবয়াগ মদওয়া েয়। নিনিড় পনিিীক্ষবণি মূি উবেশ্য 

েবিা প্রকল্প িাস্তিায়বিি িিব াি অিস্থা ও অগ্রগনি পর্ বাবিািিা সাবপবক্ষ প্রকবল্পি উবেশ্য অেববিি অগ্রগনিি তুিিামূিক মূল্যায়ি 

কিা। প্রকল্প স ানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিধানদি স্থানয়ত্ব বৃনদ্ধ কিাি িবক্ষয  িা ি প্রদািসে প্রকল্পটিি সক্ষ িা এিাং দুি বিিা িদন্ত কবি 

এিাং প্রকল্পটিি িি াি ক বসূনিগুবিা কার্ বকিভাবি সম্পাদবি সম্ভাব্য ঘাটনি ও িযাবিঞ্জগুবিা নিবেষণ কিা। এই নিনিড় পনিিীক্ষণ 

স ীক্ষায় প্রকল্প িাস্তিায়বিি িিব াি অিস্থা ও অগ্রগনি পর্ বাবিািিা কবি প্রকৃি উবেশ্য অেববিি অগ্রগনি মূল্যায়ি কিা েবয়বছ 

র্াবি প্রকবল্পি প্রধাি অঙ্গসমূেবক নিবিিিায় মিওয়া েবয়বছ।  

প্রকল্পটি নিনিড়ভাবি নিিীক্ষণ কিাি েন্য প্রকবল্পি প্রাসনঙ্গকিা, কার্ বকানিিা এিাং স্থানয়ত্ব মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। এই স ীক্ষাি 

েন্য পনি াণগি ও গুণগি উভয় ধিবিি িথ্য সাংগ্রে কিা েবয়বছ। পনি াণগি িবথ্যি েন্য, পিা শ বদািা সািা মদবশ ম াট ১৬ 

টি মেিায় (নিি বানিি িমুিা এিাকায়) ম াট ৮০০ েি নশক্ষার্ীি  বধ্য েনিপ পনিিািিা কবিবছ এিাং গুণগি িবথ্যি 

(সুনিধাবভাগীবদি উপি সা নগ্রক প্রকল্প প্রভাি) েন্য দিীয় আবিািিা, গুরুত্বপুণ ব িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাি ও ক বশািাি আবয়ােি 

কিা েবয়বছ।  

র্নদও প্রকল্পটি ২014 সাবি অনুব াদি মপবয়নছি, স্থািীয় ও োিীয় উভয় পর্ বাবয় প্রশাসনিক েটিিিাি মপ্রনক্ষবি ২018 সাবিি 

নিবসেবিি  াঝা ানঝ স বয় পুবিাদব  শুরু েয়। মর্বেতু প্রকল্প িাস্তিায়বিি শুরুবিই স য় মিবগনছি িাই িাস্তনিক ও আনর্ বক 

অগ্রগনি নিনপনপ মি উবেনখি নিধ বানিি স বয়ি  বধ্য অেবি কিবি পাবিনি। প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনিি নিবেষবণ মদখা র্ায় 

মকিি াত্র ২৫.৭১ % আনর্ বক, ৩৬.২৭% িাস্তি অগ্রগনি সম্পন্ন েবয়বছ। প্রকল্পভুি ২৫০ টি উপবেিাি  বধ্য িিব াবি 134 টি 

উপবেিায় প্রকল্প কার্ বক্র  িি াি। ম াট ৩৯,৩১১ টি নশখি মকবে ৭৮, ৬২১ েি নশক্ষক-নশনক্ষকা ও ১৯৬৭ েি সুপািভাইেি 

নিবয়াগ প্রাপ্ত েবয়বছি। সাক্ষিিা কার্ বক্রব  র্নদও ২৩,৫৯,৪৪১ েি নশক্ষার্ী মক অন্তভূ বি কিা েবয়বছ প্রকল্পটি প্রার্ন ক পর্ বাবয় 

র্াকায়,  াঠ পর্ বাবয়ি েনিপ মর্বক সাক্ষিিা বৃনদ্ধবি নিবশষ মকাবিা অগ্রগনি িা র্াকবিও নশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রেণ আশাব্যঞ্জক 

এিাং এবক্ষবত্র িািী ও িয়স্ক নশক্ষার্ীবদি আগ্রে প্রশাংসিীয়। এখাবি উবেখ্য মর্, প্রকবল্পি নিনভন্ন অাংশীদািবদি সা ানেক কার্ বক্র  
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৮৬.১৩% নশক্ষার্ীবক উদ্বুদ্ধ কবিবছ। স ীক্ষায় প্রকল্পভুি িমুিা এিাকাি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট নিবেষবণ মদখা মগবছ মর্, 

প্রকবল্প অন্তভু বি নশক্ষার্ী িাছাইবয় নপনছবয় পিা নিম্ন আবয়ি েিবগাষ্ঠীবক প্রাধান্য মদয়া েবয়বছ র্া নিনপনপি নিবদ বশিাবক অনুসিণ 

কবিবছ। একইসাবর্ মটকসই উন্নয়বিি িক্ষয াত্রা ও োিীয় িীনি অনুসাবি এই প্রকল্প িাস্তিায়ি যুনিসঙ্গি ও যুবগাপবর্াগী েবয়বছ।  

স ীক্ষাি  াঠ পর্ বাবয়ি পর্ ববিক্ষবণ এটি স্পষ্ট মর্, প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা  াদ্র্াসায় 36.25% নশখি মকে প্রনিনষ্ঠি েবয়বছ। অিনশষ্ট 

63.75% নশখি মকে স্থািীয় মিাকবদি িাসস্থাি িা মখািা োয়গায় স্থাপি কিা েবয়বছ । নকছু নকছু মক্ষবত্র নশখি মকবে প্রনিনদবিি 

কার্ ব পনিিািিাি েন্য মকাি নিনদ বষ্ট  স্থাি মিই র্া নিনপনপ-এি নিবদ বশিা অনুসিণ কবিনি। নশক্ষা উপকিণ সি নশক্ষার্ীবদি কাবছ 

মপৌুঁছাবিও এি  াি নিবয় নশক্ষার্ীসে নশক্ষকবদি র্বর্ষ্ট অনভবর্াগ িবয়বছ। এছাড়া অনধকাাংশ নশখি মকবে  মটনিি, মিয়াি, মিঞ্চ 

ও অন্যান্য সিঞ্জা  মিই িা অপর্ বাপ্ত  বি েবয়বছ র্া সানি বকভাবি নশক্ষা কার্ বক্র বক ব্যেি কিবছ।  

েনিবপি ফিাফি মর্বক মদখা র্াবে মর্, ৫০% এিও অনধক নশক্ষার্ীি প্রিযাশা প্রকল্পটি িাবদি ক বসাংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট কিবি 

র্া িাবদিবক এই নশক্ষা কার্ বক্রব  আগ্রেী কবি তুিবছ। েনিবপ অাংশ মিওয়া 88.5%নশক্ষার্ী  বি কবিি মর্, িয়স্ক সাক্ষিিাি 

প্রনি সা ানেক কুসাংস্কাি িা মিনিিািক দৃনষ্টভনঙ্গ এ ধিবণি কার্ বক্রব ি প্রধাি প্রনিিন্ধক; িদপুনি 90% এি অনধক নশক্ষার্ী 

নশক্ষা কার্ বক্রব  অাংশ মিওয়াি েন্য পনিিাবিি সেবর্ানগিা পাবে। প্রায় 67.10% নশক্ষার্ী প্রিযাশা কবিি মর্ এই নশক্ষা 

কার্ বক্র টি অন্তি 12  াস পর্ বন্ত িাড়াবিা উনিি র্াবি িাবদি েীিি দক্ষিা উন্নয়ি নিকনশি েয়। ভনিবকৃি অনধকাাংশ নশক্ষার্ী 

অনভ ি মদি মর্, িািা একই সাবর্ পড়বি পািা ও মিখাি সক্ষ িা অেবি কিবি িাি মর্টি অিযন্ত ইনিিািক।  াঠ পর্ বাবয় 

পর্ ববিক্ষবণ মদখা মগবছ গবড় ২0-22 েি নশক্ষার্ী ক্লাবস নিয়ন ি উপনস্থি র্াকবছ র্া প্রকল্পটিি অগ্রগনিি েন্য সোয়ক।  

মর্বেতু প্রকল্প িাস্তিায়বিি শুরুবিই নিিে েবয়নছি িাই িাস্তনিক ও আনর্ বক অগ্রগনি নিনপনপ মি উবেনখি নিধ বানিি স বয়ি  বধ্য 

অেবি সম্ভি েয়নি এিাং িিােকৃি িেনিবিি পনি াি কব  র্াওয়াি কািবণ প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি িাধাগ্রস্ত েবয়নছি। িাছাড়া প্রকল্প 

পর্ ববিক্ষণ িাস্তিায়ি ও ব্যিস্থাপিা ইউনিবটি নস্থনিশীিিাি অভাি এই প্রকবল্পি দূি বি নদকগুবিাি  বধ্য অন্যি । একই সাবর্ 

নশক্ষকবদি মিিি িিব াি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট নিবিিিায় অনুপযুি। প্রকল্পটিবক পাঁি িছি আবগ প্রণয়ি কিা েবয়নছি মর্টি 

মদবশি িিব াি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপবটি সাবর্ সা ঞ্জস্যপূণ ব িয়।  

প্রকবল্পি িক্ষয ও উবেশ্য র্র্ার্র্ভাবি কার্ বকি কিবি প্রকবল্পি স য়কাি বৃনদ্ধ কিা মর্বি পাবি। এবক্ষবত্র  ন্ত্রণািয় প্রবয়ােবি 

নিনপনপ সাংবশাধি ও পুিিায় পনিকল্পিা কিবি পাবি। প্রকল্পটি মটকসই কিাি েন্য ধািািানেক নশক্ষা কার্ বক্রব ি অধীবি কার্ বকি 

দক্ষিা প্রনশক্ষণ (উদাঃ খাদ্য প্রনক্রয়াকিণ, মসিাই, পশু পািি) এিাং দীঘ বব য়াদী সুবর্াগ বিনিি উপি মোি নদবি েবি। দক্ষিা 

প্রনশক্ষণসে নশক্ষার্ীবদি ক বসাংস্থাি, স্ব-ক বসাংস্থাি এিাং উবদ্যািা েবি উদ্বুদ্ধ কিাি  াধ্যব   ািি সম্পদ উন্নয়বি এই প্রকল্প 

ভূন কা িাখবি পাবি। প্রকবল্পি আওিায় সাক্ষিিা মকাবস বি ম য়াদ ছয়  াস, র্া অপর্ বাপ্ত এিাং আসন্ন পর্ বাবয় মকাবস বি স য় 

িনধ বিকিণ নিবিিিা কিা উনিি। ক ববক্ষবত্র েিিবিি অভাবিি ফবি প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি কার্ বকি কিবি নিিে েবয়বছ; এই েন্য 

পর্ ববিক্ষণ নিভাবগ ক ববক্ষবত্র আবিা েিিি িাড়াবি েবি। নশক্ষার্ীবদিবক আবিা আগ্রেী কিাি েবন্য নিনভন্ন অনুষ্ঠাি আবয়ােি 

পূি বক নশক্ষার্ীবদি  াবঝ আকষ বণীয় পুিস্কাি প্রদাি, নশক্ষা উপকিণ আবিা আকষ বণীয় কিা মর্বি পাবি। প্রকল্পটি িাি িাি সাংবশাধি 

ও ম য়াদবৃনদ্ধ কিাি দরুি এি স্বাভানিক কার্ বক্র  পনিিািিা র্াবি ব্যেি িা েয় মস েন্য একটি িাস্তিসম্মি এিাং স য় নভনিক 

ক বপনিকল্পিা প্রণয়ি কিা মর্বি পাবি। একই সাবর্ নিিটি পাি বিয মেিাি ক্ষুদ্র্- নৃবগাষ্ঠীি নশক্ষার্ীবদি েন্য িাবদি  াতৃভাষায় 

পাঠ্য-পুস্তক বিনি কিবি েবি। 

এই স ীক্ষায় নিনিড় পনিিীক্ষবণি  াধ্যব  প্রকল্পটিি িিব াি অগ্রগনিি পাশাপানশ নিনভন্ন স স্যা ও প্রনিিন্ধকিাসমূে নিনিি কিা 

েবয়বছ। সা নগ্রকভাবি এই প্রকল্প েবি প্রাপ্ত সুবর্াগ সুনিধাসমূেবক মটকসইকিবণ গবিষণািব্ধ উপায় ও উপকিণসমূে  নিনিড় 

পনিিীক্ষণ প্রনিবিদবি সুস্পষ্টভাবি উপস্থাপি কিা েবয়বছ র্া শিভাগ সাক্ষিিা নিনিিকিবণি  াধ্যব  গ্রা ীণ েিবগাষ্ঠীি একটি 

নিশাি অাংবশি দক্ষিা ও েীিি  াি উন্নয়বি সোয়ক ভূন কা পািি কিবি এিাং িাাংিাবদশবক নিিক্ষিিাি অনভশাপ মর্বক মুি 

েবি কার্ বকিী পদবক্ষপ গ্রেবণ  প্রবয়ােিীয় নদক নিবদ বশিা প্রদাি কিবি।  
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১. প্রকবল্পি মপ্রক্ষাপট ও নিিিণ 

একটি শনিশািী প্রগনিশীি মদশ নিনি বাবণি পূি বশিব েবে একটি উপযুি নশনক্ষি েিসাংখ্যা। নশক্ষা শুধু াত্র একটি োনিি ম রুদণ্ড 

নেবসবি িয় িিাং মদবশি মটকসই উন্নয়বিি েন্য সিবিবয় উবেখবর্াগ্য নিয়া ক নেবসবি নিবিনিি েয়। মর্বেতু িাাংিাবদশ একটি 

ঘিিসনিপূণ ব মদশ, দানিদ্র্য এিাং নিিক্ষিিা এি সা ানেক মপ্রক্ষাপবট নিনিড়ভাবি েনড়ি এিাং এি একটি অপিটিি সবঙ্গ 

সম্পকবযুি।  ানুবষি েীিির্াত্রাি  াি উন্নয়বিি েন্য নশক্ষা অিযািশ্যক।  নশক্ষাি গুরুত্ব উপিনব্ধ কবি, িাাংিাবদবশি সাংনিধাি 

নশক্ষাবক প্রনিটি িাগনিবকি ম ৌনিক অনধকাি নেবসবি স্বীকৃনি নদবয়বছ। সাক্ষিিা, অনভজ্ঞিা, মর্াগাবর্াগ, স স্যা স াধাি এিাং 

উৎপাদিশীি কাবে অপনিোর্ ব দক্ষিা অেববিি মক্ষবত্র নশক্ষা র্খি নিয়া ক শনি নেবসবি কাে কবি, িখি এটি সা ানেক 

পনিিিববিি একটি কার্ বকিী োনিয়াি েবি পাবি।  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  এি সাংজ্ঞানুর্ায়ী সাক্ষিিা েবিা নিনভন্ন 

মপ্রক্ষাপবট সাবর্ সাংযুি মুনদ্র্ি এিাং নিনখি উপকিণ ব্যিোি কবি মকাি নকছু সিািকিণ, মিাঝা, ব্যাখ্যা, মর্াগাবর্াগ এিাং গণিা 

কিাি সক্ষ িা (“International Bureau of Education,”2005)। সাক্ষিিা মটকসই উন্নয়বিি েন্য একটি িানিকাশনি র্া 

শ্র  িাোবি অনধকিি অাংশগ্রেণবক সক্ষ  কবি; নশশু এিাং পনিিাবিি উন্নি স্বাস্থয এিাং পুনষ্ট; দানিদ্র্য হ্রাস কবি এিাং 

সুবর্াগসমূেবক প্রসানিি কবি (“Unesco,” 2018)। একেি ব্যনিি  বধ্য িাি িক্ষয অেববি সক্ষ িা, িাি জ্ঞাি ও সম্ভাব্যিা 

নিকাবশ এিাং সম্প্রদায় ও বৃেিি স াবে সম্পূণ বরূবপ অাংশগ্রেি কিবি সক্ষ  েিাি েন্য ধািািানেক নশক্ষাি সাবর্ েনড়ি র্াকাি 

 াধ্যব  সাক্ষিিা অনেবি েয়। অন্যনদবক িাাংিাবদশ পনিসাংখ্যাি ব্যযবিা একটি সাধািি নিঠি নিখবি সক্ষ  ব্যনিবক 

অক্ষিজ্ঞািসম্পন্ন নেসাবি সাংজ্ঞানয়ি কবিবছ (সাক্ষিিা মূল্যায়ি েনিপ, ২০১১)। 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা, নিবশষ কবি সাক্ষিিা এিাং প্রাপ্তিয়স্ক ও যুিকবদি েীিি-েীনিকাি দক্ষিা নিকাশসে অব্যােি নশক্ষা, 

ক্ষ িায়বিি প্রনক্রয়া নেবসবি নিবিনিি েয় র্া  ািি সম্পদ উন্নয়ি এিাং দনিদ্র্যিা নিিসবি অিদাি িাবখ।  িহু মক্ষবত্রই এটি 

প্র ানণি েবয়বছ মর্ িয়স্ক নশক্ষা এিাং অব্যােি নশক্ষাসে উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা উন্নি স্বাস্থয, আয়িধ বি এিাং নিদ্য াি সম্পদগুবিা 

ব্যিোি কবি দক্ষিা অেববিি  াধ্যব  িক্ষ িক্ষ  ানুবষি েীিি উন্নি কিাি মক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ব ভূন কা পািি কবি র্াবক।  এি 

পাশাপানশ, আন্তেবানিক মফািাব , সাাংনিধানিক িাধ্যিাধকিা ও প্রনিশ্রুনি অনুসাবি, িাাংিাবদশ সিকাি নিধ বানিি স বয়ি  বধ্য 

সকবিি েন্য নশক্ষা নিনিিকিবণ দৃঢ়সাংকল্পিদ্ধ 1।  

িাাংিাবদশ পনিসাংখ্যাি ব্যযবিা এি " িাাংিাবদশ পনিসাংখ্যাি 2017 " অনুসাবি িাাংিাবদবশি প্রাপ্তিয়স্ক সাক্ষিিাি োি 72.3 

শিাাংশ 2 (১৫ িছি এিাং িাি মিনশ িয়বসি)। ইউবিবস্কা ইিনিটিউট ফি িযাটিনিকস (ইউআইএস) অনুর্ায়ী গি এক দশবকি 

 বধ্য িাাংিাবদবশি সাক্ষিিাি োি সবি বাচ্চ 72.76% র্া ২01৬ সাবি অনেবি েবয়বছ।  এই স বয়ি  বধ্য, িািীবদি সাক্ষিিাি 

োি 43.74% মর্বক মিবড় 69.90%, এিাং পুরুবষি 49.83% মর্বক 75.62% এ উন্নীি েবয়বছ (“Unesco,” 2018)। মদবশি 

উন্নয়বি নশক্ষাি অপনিসী  গুরুত্ব র্াকা সবেও, মদবশি 3.35 মকাটি  ানুষ এখিও নিিক্ষি 3 র্া মদবশি উন্নয়বি একটি িড় িাধা। 

  

                                                           
1https://mopme.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopme.portal.gov.bd/notices/d9e078d1_b0f8_4b9f_b15a_2

94d93da9c1d/PS2.pdf 
2http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a1d32f13_8553_44f1_92e6_8ff80a4ff82

e/Bangladesh%20%20Statistics-2017.pdf 
3http://www.risingbd.com/english/Literacy-rate-increasing/56355 

https://mopme.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopme.portal.gov.bd/notices/d9e078d1_b0f8_4b9f_b15a_294d93da9c1d/PS2.pdf
https://mopme.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopme.portal.gov.bd/notices/d9e078d1_b0f8_4b9f_b15a_294d93da9c1d/PS2.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a1d32f13_8553_44f1_92e6_8ff80a4ff82e/Bangladesh%20%20Statistics-2017.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a1d32f13_8553_44f1_92e6_8ff80a4ff82e/Bangladesh%20%20Statistics-2017.pdf
http://www.risingbd.com/english/Literacy-rate-increasing/56355


অধ্যায়-১   নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

 

 
4 

১.১. প্রকবল্পি পটভূন  

িাাংিাবদবশি িিব াি নশক্ষা ব্যিস্থাি উন্নয়বি প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা এি সোয়িায়, মদবশি ৮ 

টি নিভাবগ (২৫০ টি উপবেিা) "ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা)” িাব  একটি প্রকল্প গ্রেি কবিবছ। এই প্রকবল্পি সিাসনি 

সুনিধাবভাগী নছি ১৫-৪৫ িয়বসি নিিক্ষি নকবশাি-নকবশািী এিাং প্রাপ্তিয়স্ক েিবগাষ্ঠী। সিাসনি সুনিধাবভাগীি  বধ্য ৫০ শিাাংশ 

পুরুষ এিাং অন্য ৫০ শিাাংশ িািী। প্রকবল্পি উবেশ্য ১৫ মর্বক ৪৫ িছি িয়সী ম াট ৪৫ িক্ষ নিিক্ষি নকবশাি-নকবশািী এিাং 

প্রাপ্তিয়স্কবদি  বধ্য ম ৌনিক সাক্ষিিা মপৌুঁবছ মদওয়া। এই প্রকবল্প সুনিধাবভাগী নিি বািবি প্রানন্তক, েিদনিদ্র্ পনিিাি, িনেমু বখী 

সাংখ্যািঘু সম্প্রদায় এিাং দুগ ব  স্থাবি িসিাসিি ১৫ মর্বক ৪৫ িছি িয়বসি নিিক্ষি নকবশাি-নকবশািী এিাং প্রাপ্তিয়স্ক েিবগাষ্ঠীবক 

নিবশষ গুরুত্ব মদওয়া েবয়নছি 4।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

মর্বেতু, এটি একটি িি াি প্রকল্প, এটিি অদ্যািনধ সম্পানদি সানি বক অগ্রগনি পনিিীক্ষণ কিাি েন্য িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষি ও 

মূল্যায়ি নিভাগ প্রকল্পটিবক নিি বানিি কবিবছ। প্রকল্পটি িাি অনভষ্ঠ িক্ষয অেবি কিবি কিটুকু সক্ষ  েবয়বছ, নিনিড় পনিিীক্ষণ 

মস সম্পবকব িথ্য প্রদাি কিবি।  এই স ীক্ষায় কার্ বপনিনধবি নিধ বানিি "ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা)" পনিিীক্ষণ প্রনক্রয়া 

সম্পনকবি সকি নিষয় স ন্বয় কিা েবি। 

১.২. প্রকবল্পি উবেশ্য 

প্রকবল্পি মূি িক্ষয েি এসনিনে, ইএফএ, এিনপএ-2, ষষ্ঠ পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি অনুসাবি সাক্ষিিাি 

োি বৃনদ্ধ কিা। এই িবক্ষযি অধীবি নিবম্নাি উবেশ্যগুবিা নিধ বািণ কিা েবয়বছ।  

 মদবশি ১৫-৪৫ িছি িয়সী ম াট ৪৫ িক্ষ নিিক্ষি েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক সাক্ষিিা ও দক্ষিানভনিক নশক্ষা প্রদাি; 

 োিীয় ও আন্তেবানিক পর্ বাবয় “সিাি েন্য নশক্ষা"ি িক্ষয াত্রা অেববিি মপ্রক্ষাপবট প্রণীি “োিীয় ক বপনিকল্পিা-২” এিাং 

ষষ্ঠ পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা”- এি িক্ষয াত্রা অেবিসে মদশ মর্বক নিিক্ষিিা দূিীকিবণ অিদাি িাখা; 

 োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িীনি- ২০০৬ এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি- ২০১০ িাস্তিায়বি অিদাি িাখা; 

 উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা এিাং উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি সবঙ্গ েনড়ি অন্যান্য সাংস্থাি সক্ষ িা মোিদাি কিা; 

 উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িাস্তিায়বি স্থািীয় েিবগাষ্ঠীি অাংশগ্রেণ নিনিিকিণ এিাং সিকাি-এিনেও ও স্থািীয় েিগবণি 

সেবর্ানগিা বিনিবি সোয়িা; এিাং  

 নিিটি পাি বিয মেিাি ক্ষুদ্র্- নৃবগাষ্ঠীি নশক্ষার্ীবদি েন্য িাবদি  াতৃভাষায় পাঠ্য-পুস্তক বিনি কিা। 

১.৩. প্রকবল্পি সাংনক্ষপ্ত নিিিণ 

(ক) প্রকবল্পি িা  : ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা) 

(খ) উবদ্যাগী  ন্ত্রণািয় : প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািয়  

(গ) িাস্তিায়িকািী সাংস্থা  : উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা  

(ঘ) প্রকবল্পি অিস্থাি : নিভাগ  মেিা উপবেিা 

৮ টি ৬৪ টি ২৫০ টি 

                                                           
4http://skus-bd.org/index.php?site/projects/12 

http://skus-bd.org/index.php?site/projects/12
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নি.দ্র্.: প্রকল্প পদবক্ষপ গ্রেবণি েন্য নিম্ন সাক্ষিিাি োি অনুসাবি প্রনিটি 

মেিা মর্বক উপবেিাগুবিা নিি বানিি কিা েবয়বছ।  

 

(ঙ) প্রঙল্পটিি অনুব ানদি ব্যয় (িক্ষ টাকা) : ম াট ৪৫২৫৮.৬২ 

নেওনি ৪৫২৫৮.৬২ 

নপ.এ - 

(ি) অর্ বায়বিি উৎস : সম্পূণ ব নেওনি 
 

  (ছ) প্রকল্প িাস্তিায়ি স য়কাি 

মূি   

আিবম্ভি িানিখ : মফব্রুয়ানি ২০১৪ 

প্রিযানশি স ানপ্তি িানিখ : জুি ২০১৮ 

ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যনিবিবক ম য়াদ বৃনদ্ধ : মফব্রুয়ানি ২০১৪ - জুি ২০১৯ 

 
 

িছিনভনিক িিাবেি িানেদা (নিনপনপ অনুর্ায়ী)  

অর্ বিছি অবর্ বি পনি াি (িক্ষ টাকা) অবর্ বি উৎস  

২০১৩-২০১৪ 

২০১৪-২০১৫ 

২০১৫-২০১৬ 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ (আই.নস.এ)  

০০.০০ 

১৫১.০৭ 

১৬২.৬২ 

২০২.১৯ 

৪৫১২.৪৫ 

৪০২৩০.২৯ 

নেওনি 

নেওনি 

নেওনি 

নেওনি 

নেওনি 

নেওনি 

ম াট                               ৪৫২৫৮.৬২ 

 

১.৪. অনুব াদি, সাংবশাধি এিাং অর্ বায়ি (সাংবশাধিী) 

১১ই মফব্রুয়ানি, ২০১৪ সাবি অনুনষ্ঠি োিীয় অর্ বনিনিক পনিষবদি নিি বােী কন টিবি প্রকল্পটি অনুব াদি কিা েবিও একবিক -

এি নকছু পর্ ববিক্ষণ এিাং প্রকল্প পনিিািবকি নিবয়াগ প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি কার্ বক্র বক নকছুটা নিিনেি কবি। েীনিকা দক্ষিা 

প্রনশক্ষণ  ছাড়া  াত্র ৬  াবসি সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি  াধ্যব , প্রিযানশি ফিাফি অেবি সম্ভি িয় নিধায় ২৬ মশ ম , ২০১৫ িানিবখ 

অনুনষ্ঠি  ানসক এনিনপি অগ্রগনি পর্ বাবিািিা সভায় প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািয়- এি  ািিীয়  ন্ত্রী, প্রকল্পটি পুিনি ববিিিাি 

নিষবয় প্রস্তাি কবিি। একনপ সাবর্ িাস্তিায়িকািী এিনেওি চূড়ান্ত নিি বািি স্থনগি কিা েয়। এনিনপ বিঠবকি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা ইউনিট নিনপনপ পুিনি ববিিিাি উবদ্যাগ মিয় এিাং সাংবশাধি স ানপ্তি পি, এটি প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা 

 ন্ত্রণািয় এি  াধ্যব  পনিকল্পিা কন শবি পাঠাবিা েয়। িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষণ এিাং মূল্যায়ি নিভাগ আন্তঃ উপাদাি স ন্বয় পুি বক 

প্রকল্পটিবক ব্যয় বৃনদ্ধ ব্যনিবিবক স য় বৃনদ্ধি অনু নি প্রদাি কবি। পিিিীবি ৯ই অবটািি ২০১৮ িানিবখ অনুনষ্ঠি নিভাগীয় প্রকল্প 

মূল্যায়ি কন টি সভা আন্তঃউপাদাি স ন্বয় অনুব াদবিি সুপানিশ কবি, র্া কতৃবপক্ষ অনুব াদি মদয়। 
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১.৫. প্রকবল্পি প্রধাি অঙ্গসমূে ও কার্ বক্র   

প্রকবল্পি প্রধাি অঙ্গসমূে নিম্নরূপ: 

• মিিি ও ভািা (ক বকিবা, ক বিানি ও উপবেিা মসটআপ);  

• সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ; 

• প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ;  

• প্রনশক্ষণ এিাং ক বশািা; 

• মিইেিাইি েনিপ; 

• ম ৌনিক নশক্ষা কার্ বক্র  পনিিািিা;  

• নশক্ষার্ী মূল্যায়ি; 

• জ্বািানি, পানি, নিদুযৎ ও গ্যাস; 

• কন টি ন টিাং ব্যয়; 

• র্ন্ত্রপানি, সিঞ্জা  এিাং আসিািপত্র ইিযানদ। 

প্রকবল্পি কার্ বক্র সমূে নিম্নরূপ: 

১) প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্র  

(প্রবেট ইনপ্ল্ব বন্টশি ম্যাবিেব ন্ট ইউনিট গঠি, প্রকল্প ক বকিবা ও ক বিানিবদি নিবয়াগ, আসিািপত্র, র্ািিােি ও পনিিেি, 

র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  সিিিাে, উপকিণ ক্রয়, নিনভন্ন স্তবিি কন টি গঠি, িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি, দক্ষিা উন্নয়ি 

প্রনশক্ষণ এিাং এিএফই িাস্তিায়িকািী ক বকিবা ও ক বিানিবদি অিনেিকিণ ইিযানদ।) 

২) মিইেিাইি েনিপ 

৩) নশক্ষক ও িোিধায়ক নিবয়াগ 

৪) মসন্টাি ম্যাবিেব ন্ট কন টি গঠি 

৫) নশখি মকে প্রনিষ্ঠা ও পনিিািিা 

(নশখি মকে স্থাপি, নশক্ষার্ী িানিকাকিণ, মকে পনিিািিা, ম ৌনিক নশক্ষা কার্ বক্রব ি প্রাই াি, পাঠ্যক্র  িনেভূ বি কার্ বক্র , 

মস্বোবসিা, স্থািীয় েিগবণি অিদাি, নশখি মকবেি িোিধায়ক এিাং নশক্ষার্ীি দক্ষিা নিরূপণ/মূল্যায়ি) 

৬) নশক্ষক ও িোিধায়কবদি প্রনশক্ষণ 

৭) নসএ নস সদস্যবদি অিনেিকিণ 

৮) নশক্ষার্ী এিাং নশখি মকবেি েন্য উপকিণ নিিিণ 

৯) সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  

১০) কার্ বক্র  পনিিািিা  

১১) পনিিীক্ষণ ( নিটনিাং) ও মূল্যায়ি 

১২) ক বশািা, অিনেিকিণ ও মসন িাি আবয়ােি  

১৩) গণ াধ্য বক সেবর্াগী কবি মিওয়া  

১৪) NFE স ীক্ষা ও িকুব বন্টশি এিাং  িনিনি য় 

 

নিম্ননিনখি ছবকি  াধ্যব  প্রকবল্পি আনর্ বক এিাং িাস্তি িক্ষয প্রদশ বি কিা েবয়বছ। উপাদাি অনুর্ায়ী আনু ানিক খিি আিও 

স ন্বয় কিা েবয়বছ (পনিনশষ্ট গ)। পাশাপানশ পনিনশষ্ট 2 এ প্রকল্প কার্ বকিাপ এিাং ক্রয়পনিকল্পিা মদখাবিা েবয়বছ। 
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অবঙ্গি িা  (নিনপনপ অনুসাবি) একক িক্ষয াত্রা (নিনপনপ অনুসাবি) 

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

আনর্ বক 

 (িক্ষ টাকা) 

র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  সাংখ্যা ১০৩২ ১৯৯.২৯ 

আসিািপত্র সাংখ্যা ১৫৬৮ ৬৪.৪৫ 

পনিিেি ও র্ািিােি সাংখ্যা ১ ৭০.০০ 

নপআইএ ইউ এি ক বকিবা ও ক বিানিবদি মিিি ও ভািা েি ১৮২৮ ২৩৪৬.৪২ 

স্থািীয় প্রনশক্ষণ েি ১৫৫৩৬৯ ৩২০৭.৯৪ 

ক বশািা  সাংখ্যা ৪ ৪.০০ 

কার্ বক্র  পনিিািিা ব্যয় সাংখ্যা ৫০০০ ৩২৪৭৫.৯০ 

সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ সাংখ্যা ৪৩৬৮ ৪৯৩.১৭ 

পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি নশখিবকে ৭৫০০০ ১৭.২৫ 

নশক্ষার্ী মূল্যায়ি িক্ষ নশক্ষার্ী ৪৫ ৫৪১.০০ 

প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ সাংখ্যা ৯৫৩৬৮৫৫ ৪৮১৮.৮১ 

মিইেিাইি েনিপ েি ৪৫ ৩০০.০০ 

োিীয় পিা শ বদািা েি ১২ ১৮.০০ 

ভযাট মর্াক ১০০.০০ ১০০.০০ 

পনিিেি ব্যয় সাংখ্যা ২৫১ ৩০.০০ 

জ্বািানি ও গ্যাস, মপবট্রাি, মিি এিাং লুনিবকন্ট - ২৫৬ ২০.০০ 

পানি, নিদুযৎ এিাং গ্যাস - ২৫৬ ১৭০.৭ 

নিজ্ঞাপি এিাং প্রিাি সাংখ্যা ৯ ১.৫০ 

মিশিািী, সীি, িযাম্প সাংখ্যা ২৫৬ ৬৭.৮০ 

িাক, মটনিব ািাইি, ফযাি এিাং ইন্টািবিট সাংখ্যা ২৫৬ ৬৩.৬০ 

র্ািিােি নিিন্ধি ব্যয় সাংখ্যা ১ ০.১০ 

 াইবক্রািাস ভাড়াকিণ সাংখ্যা ৪ ২৪.০০ 

কন টি ন টিাং ব্যয় সাংখ্যা ১৬২০ ৭৫.৭৬ 

ম াটি র্ািিােি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা ১ ২.০০ 

ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা ২৫৫ ১.০০ 

নিনিধ ও িিাে িনেভূ বি িেনিি - ১৮১৯২৪ ১৪৫.৯৩ 
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২. নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ বক্রব ি ক বপদ্ধনি 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি মূি উবেশ্য েবিা প্রকল্প িাস্তিায়বিি িিব াি অিস্থা ও অগ্রগনি পর্ বাবিািিা সাবপবক্ষ প্রকবল্পি উবেশ্য 

অেববিি অগ্রগনিি তুিিামূিক মুল্যায়ি কিা। প্রকল্প স ানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিধানদি স্থানয়ত্ব  বৃনদ্ধ কিাি িবক্ষয  িা ি প্রদািসে 

প্রকল্পটিি সক্ষ িা এিাং দুি বিিা িদন্ত কবি এিাং প্রকল্পটিি িি াি ক বসূনিগুবিা কার্ বকিভাবি সম্পাদবি সম্ভাব্য ঘাটনি ও 

িযাবিঞ্জগুবিা নিবেষণ কিা। এিই ধািািানেকিায় িিব াি নিনিড় পনিিীক্ষণ স ীক্ষাটি নিএ ওয়াি পনিিািিা কিবছ র্াবি প্রকল্প 

এিাকাি িাস্তি অিস্থাি মপ্রনক্ষবি প্রকবল্পি কােসমুবেি কার্ বকানিিা ও একই সাবর্  াি র্ািাই কিা েবয়বছ।   

২.১. নিনিড় পনিিীক্ষবণি মূি উবেশ্য/ কার্ বপনিনধ 

• প্রকবল্পি নিিিণ (পটভূন , উবেশ্য, প্রকল্প অনুব াদি/সাংবশাধবিি অিস্থা, অর্ বায়বিি নিষয় ইিযানদ সকি িথ্য) পর্ বাবিািিা 

ও উপস্থাপি এিাং সানি বক প্রকবল্পি িকশা প্রকবল্পি উবেশ্যগুবিাি সবঙ্গ প্রাসনঙ্গক নকিা িা পনিিীক্ষণ কিা; 

• প্রকবল্পি সানি বক এিাং নিস্তানিি অঙ্গনভনিক িাস্তিায়ি মভৌি ও আনর্ বক অগ্রগনিি  িথ্য সাংগ্রে, সনন্নবিশি, নিবেষণ, সািণী/ 

মিখনিবত্রি  াধ্যব  উপস্থাপি ও পর্ বাবিািিা কিা; 

• অনুব ানদি িানষ বক ক ব-পনিকল্পিা এিাং িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা অনুর্ায়ী প্রকবল্পি িক্ষয াত্রা এিাং প্রকৃি অগ্রগনি পর্ বাবিািিা 

কিা; 

• প্রকবল্পি অর্ বায়ি, দ্র্ব্যানদ ক্রয়, ব্যিস্থাপিাগি অবর্াগ্যিাি কািবণ প্রকল্প  িা প্রকবল্পি মকাি উপাদাি িাস্তিায়ি নিিে েবয়বছ 

নকিা পর্ ববিক্ষণ কিা, (র্াি েন্য প্রকবল্পি ব্যয় িা িাস্তিায়ি স য় বৃনদ্ধ মপবয়বছ) এিাং নিিবেি েন্য দায়ী কািণগুবিা নিবেষণ 

কিা;  

• অনুব ানদি নিনপনপ/ আিনিনপনপ এি িক্ষয াত্রাি সবঙ্গ তুিিা কবি প্রনশক্ষণ এিাং ম ৌনিক সাক্ষিিা সাংনেষ্ট কাবেি গুণগি 

এিাং পনি াণগি নদক নিবেষণ কিা;  

• প্রকবল্পি আওিাভুি প্যাবকেগুবিাি পণ্য সাংগ্রবেি পদ্ধনি (দিপত্র আেিাি, সুনিনদ বষ্টকিণ/ টিওআি / নিওনকউ, দিপবত্রি 

মূল্যায়ি, অনুব াদি পদ্ধনি, চুনি সম্পাদি ইিযানদ)-বি নপনপএ ২০০৬ এিাং নপনপআি ২০০৮ এ িনণ বি নিনধ ািা র্র্ার্র্ভাবি 

অনুসিণ কিা েবে নকিা পনিিীক্ষণ কিা এিাং পূি বনিধ বানিি সূিক অনুসাবি ক্রয় সম্পনকবি কার্ বক্র  নিবেষণ কিা; 

• প্রকবল্পি আওিায় সাংগৃেীি পণ্য/ কার্ ব/ প্রবয়ােিীয় মসিা উপযুি েিিি দ্বািা এি র্র্ার্র্ িক্ষণাবিক্ষণ সম্পবকব  পনিিীক্ষণ 

এিাং পর্ বাবিািিা; 

• প্রকবল্পি ব্যিস্থাপিাি সক্ষ িা, অনভজ্ঞিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা ও ক্রয় সম্পনকবি প্রনশক্ষণ, বিঠক ব্যিস্থাপিা এিাং প্রকল্প 

পনিিািবকি নসদ্ধান্ত িাস্তিায়বি  দক্ষিা সম্পনকবি িথ্য নিরূপণ ও নিবেষণ কিা; 

• প্রকল্প অনুব াদি, পুিনি ববিিিা (র্নদ র্াবক), অর্ বায়ি, িেনিি ছাড় এিাং অর্ ব প্রদাি সম্পনকবি িথ্য এিাং উপাি নিবেষণ; 

• প্রকবল্পি সুনিধাবভাগী/বিকবোল্ডািবদি উপি েনিপ পনিিািিা এিাং িাবদি স ীক্ষামূিক  িা ি নিবেষণ; 

• প্রকল্পটিি সক্ষ িা এিাং দুি বিিা িদন্ত কিা এিাং প্রকল্পটিি িি াি ক বসূনিগুবিা কার্ বকিভাবি সম্পাদবি সম্ভাব্য ঘাটনি ও 

িযাবিঞ্জগুবিা (SWOT) নিবেষণ কিা; 

• নিিক্ষি নকবশাি ও প্রাপ্তিয়স্ক েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি  াধ্যব  নশনক্ষি েবি উদ্বুদ্ধ কিা র্াবে নকিা িা 

মূল্যায়ি কিা;  

• নিবশষ কবি এ প্রকল্পভুি এিাকায় সানি বক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা িাস্তিানয়ি েবে নকিা িা নিরূপণ কিা; 

• ম ৌিক সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি সকি ক বকান্ড মর্ ি সা ানেক সাংগঠি, প্রনশক্ষণ ও ক বশািা, নশখি মকে ইিযানদ মূল্যায়ি 

এিাং কার্ বািনি  র্র্ার্র্ভাবি িাস্তিানয়ি েবে নকিা মস সম্পবকব  িা ি প্রদাি;  
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• নিনিড় পনিিীক্ষণ স ীক্ষায় প্রাপ্ত ফিাফবিি নভনিবি সানি বক পর্ বাবিািিা; 

• প্রকবল্পি মূি উবেশ্যগুবিা অেববিি িবক্ষয নিনিড় পনিিীক্ষণ স ীক্ষায় প্রাপ্ত ফিাফবিি নভনিবি সুনিনদ বষ্ট সুপানিশ প্রণয়ি;   

• প্রকল্প স ানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিধানদি স্থানয়ত্ব  বৃনদ্ধ কিাি িবক্ষয  িা ি প্রদাি; এিাং 

• চুনিি ম য়াদকাবি কতৃবপক্ষ কতৃবক নিধ বানিি অন্যান্য প্রাসনঙ্গক কাে সম্পাদি। 

 

২.২ স ীক্ষাি নিস্তানিি ক ব পনিকল্পিা  

নিনিড় পনিিীক্ষণ স ীক্ষাটি িাি  াবসি  বধ্য সম্পন্ন কিাি পনিকল্পিা কিা েয়। (োনুয়ানি, ২০১৯ মর্বক এনপ্রি, ২০১৯)। স ীক্ষাি 

নিনভন্ন কাে সম্পন্ন কিাি েন্য প্রািনম্ভক পর্ বাবয় নিবম্নাি স য়সূনি প্রস্তাি কিা েবয়নছি।  

ক্র  কার্ বক্র  িছি/২০১৯ 

োনুয়ানি/২০১৯ মফব্রুয়ানি/২০১৯  াি ব/২০১৯ এনপ্রি /২০১৯ 

সপ্তাে সপ্তাে সপ্তাে সপ্তাে 

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ 

1 কার্ বক্র  গ্রুপ -১: 

সাংনেষ্ট আইএ ইনি ক বকিবাবদি সবঙ্গ 

প্রার্ন ক অনভবর্ােি বিঠক 

                

2 প্রার্ন ক অনুসন্ধাি                 

৩ স ীক্ষাি িকশা                 

৪ মিটা সাংগ্রবেি সিঞ্জা  ঠিক কিা                 

৫ িথ্য সাংগ্রে সিঞ্জা  প্রাক- পিীক্ষা                 

৬ িথ্য সাংগ্রে সিঞ্জা  চূি়ান্তকিণ                 

৭ িমুিা পনিকল্পিাসে েনিপ পনিকল্পিা 

প্রস্তুনি 

                

৮ প্রািনম্ভক প্রনিবিদি ে া                 

৯ িানি নিোইি এিাং উপাি সাংগ্রে 

সিঞ্জাব ি অনুব াদি 

                

১০ কার্ বক্র  গ্রুপ -২: 

িদবন্তি েন্য নিি বািি এিাং প্রনশক্ষণ 

                

১১  াঠ েনিপ                 

ক) িথ্য সাংগ্রে িোিধাি                 

খ) দিীয় আবিািিা (এফনেনি)  পনিিািিা                 

গ) নিনিড় সাক্ষাৎকাি                 

ঘ) স্থািীয় ক বশািা সঞ্চািি                 

ঙ) সবিেন বি র্ািাই                 
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ক্র  কার্ বক্র  িছি/২০১৯ 

োনুয়ানি/২০১৯ মফব্রুয়ানি/২০১৯  াি ব/২০১৯ এনপ্রি /২০১৯ 

সপ্তাে সপ্তাে সপ্তাে সপ্তাে 

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ 

ি) সাংগৃেীি িথ্য নিখ ুঁিকিণ                 

১২ কার্ বক্র  গ্রুপ -৩: 

আউটপুট মটনিি পনিকল্পিা প্রস্তুনি 

                

১৩ িথ্য সম্পাদিা                 

১৪ িথ্য অনুপ্রবিশ এিাং র্ািাইকিণ                 

১৫ িথ্য প্রনক্রয়াোিকিণ                 

১৬ িথ্য নিবেষণ                 

১৭ প্রনিবিদি নিখি                 

১৮ ১  খসড়া নিবপাট ব ে া                 

১৯ কার্ বক্র  গ্রুপ -৪: 

কানিগনি কন টিি সবঙ্গ পর্ বাবিািিা 

বিঠবক খসড়া প্রনিবিদি প্রণয়ি 

                

২০ কানিগনি কন টি কতৃবক প্রদি  ন্তবব্যি 

উপি নভনি কবি খসড়া প্রনিবিদি 

সাংবশাধি 

                

২১ পনিিািিা কন টিি বিঠবক ২য় খসড়া 

প্রনিবিদি উপস্থাপি 

                

২২ সাংবশানধি খসড়া প্রনিবিদি এি উপি 

 ন্তব্য 

                

২৩ চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদি প্রস্তুনি                 

২৪ োিীয় ক বশািায় চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদি 

উপস্থাপি 

                

২৫ চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদি এি উপি  ন্তব্য                 

২৬ চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদি চূিা়ন্তকিণ                 

২৭ চূড়ান্ত প্রনিবিদি ে া                 
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২.৩ পনিিীক্ষবণি কার্ বপ্রিাে 

এই স ীক্ষাি উবেশ্য প্রকল্প ক ীবদি ও সম্ভাব্য সকি অাংশীদাবিি সেবর্ানগিায় "ব ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা)" প্রকবল্পি 

নিনিড় পর্ ববিক্ষণ পনিিািিা কিা। স ীক্ষাি ফিাফি প্রকবল্পি প্রাসনঙ্গকিাসে প্রকল্পটিি প্রভাি, কার্ বকানিিা ও প্রকবল্পি কািবণ 

সুনিধাবভাগীবদি েীনিকা এিাং স াবে নক পনি াণ পনিিিবি সানধি েবি িা তুবি ধিা েবয়বছ। একইভাবি, স ীক্ষাটি মদশ মর্বক 

নিিক্ষিিা নিমূ বি, োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষািীনি-২০০৬ ও োিীয় নশক্ষা িীনি-২০১০ িাস্তিায়বি কীভাবি অিদাি মিবখবছ িা 

নিনিি কবিবছ। স ীক্ষায় প্রকল্প নিনিড়ভাবি নিিীক্ষণ কিাি েন্য প্রকবল্পি প্রাসনঙ্গকিা (স্থািীয় এিাং োিীয় প্রবয়ােিীয়িা / 

অগ্রানধকাি নিবিিিা কবি প্রকল্পটিি গুরুত্ব িা র্র্ার্ বিা মূল্যায়ি), কার্ বকানিিা (িক্ষয াত্রাি সবঙ্গ অগ্রগনি তুিিা), দক্ষিা (প্রকবল্পি 

পণ্য ও পনিবষিানদ ক্রয় সাংক্রান্ত অর্ বনিনিক কার্ বকানিিা), প্রভাি (প্রকল্প িাস্তিায়বিি  াধ্যব  আিা প্রধাি পনিিিবিসমূে 

নিনিিকিণ, র্া প্রকবল্পি সা নগ্রক িবক্ষযি সবঙ্গ সা ঞ্জস্যপূণ ব) এিাং স্থানয়ত্ব (ইনিিািক পনিিিববিি ধািািানেকিা নিনিি কিবি 

অভীষ্ট মগাষ্ঠীি সক্ষ িা সিািকিণ) পর্ বাবিািিা কিা েবয়বছ। স ীক্ষাটিবি নিনভন্ন উৎস মর্বক প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষবণি 

উবেবশ্য নিস্তৃি িথ্য ব্যিোি কিা েবয়বছ। পিা শ বক প্রনিষ্ঠাি প্রস্তানিি সুপানিশগুবিা প্রকল্পটিবক র্র্ার্র্ভাবি পনিিানিি কিবি 

এিাং এিনপএ-২ ও ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিায় নিবিনিি নিশ্বব্যাপী ও োিীয় ইএফএ িক্ষয অেববি ভনিষ্যবি অনুরূপ প্রকল্প 

িাস্তিায়বি সোয়িা কিবি। 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি মক্ষবত্র নিয় ানুর্ায়ী ধাপ অনুসিণ কিা েবয়বছ। পর্ ববিক্ষবণি উবেশ্য অনুসাবি প্রর্ব ই অাংশীেি এিাং 

প্রকবল্পি দনিিানদ নিনিি ও পর্ বাবিািিা কিা েয়। প্রকবল্পি প্রনিটি উবেশ্য পর্ ববিক্ষবণি েন্য র্র্ার্র্ নিবদ বশকসমূে নিনিি কিা 

েবয়বছ। নিবদ বশক নিধ বািবণি পি ব্যনিগি েনিপ প্রশ্ন, দিীয় আবিািিাি মিকনিি, গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি, ক বশািা, 

সবিেন বি পর্ ববিক্ষণ, মিকনিি নিধ বািণ কিা েয়। এিপি, অাংশীেি/ উিিদািাবদি কাছ মর্বক িথ্য সাংগ্রেপূি বক িথ্য 

নিখিভাবি নিবেষণ কিা েবয়বছ। চূড়ান্ত পর্ বাবয় অাংশগ্রেণকািী িথ্যদািাবদি মর্বক প্রাপ্ত িথ্য নিবেষণ কিা েয় এিাং অনুসন্ধাি 

েবি প্রাপ্ত ফিাফিসমূহু নিয়ানিাং কন টিবি খসড়া ও চূড়ান্ত প্রনিবিদবি উপস্থাপি কিা েবয়বছ। নিবিি প্রিােনিত্রটি নিনিড় 

পনিিীক্ষবণি কার্ বক্রব ি ক বপদ্ধনি প্রকাশ কিবছ।  

 

নিত্র  1- কার্ বক্রব ি ক বপদ্ধনি 

পক্ষান্তবি সািণী-১ উবেশ্য অনুর্ায়ী অাংশীদািগবণি িানিকা এিাং প্রকবল্পি উবেশ্যসমূে মূল্যায়বিি র্র্ার্র্ উপকিিসমূে প্রকাশ 

কিবছ। 

 

 

অাংশীদাি  

নিি বািি

নিবদ বশক

সিািকিণ

এিাং 

উপকিণ 

প্রস্তুনি

দনিিানদ

সাংগ্রে ও 

পর্ বাবিািিা

িমুিা 

এিাকা এিাং

িমুিাি  

আকাি 

নিধ বািণ  

িথ্য সাংগ্রে

স্থািীয় 

পর্ বাবয় 

ক বশািা

িথ্য 

প্রনক্রয়াোি

কিণ এিাং 

নিবেষণ

নিয়ানিাং

কন টিবি 

চূড়ান্ত

প্রনিবিদি

উপস্থাপি 
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১. প্রকবল্পি নিিিণ (পটভূন , উবেশ্য, 

প্রকল্প অনুব াদি/সাংবশাধবিি অিস্থা, 

অর্ বায়বিি নিষয় ইিযানদ সকি িথ্য ) 

পর্ বাবিািিা ও উপস্থাপি এিাং সানি বক 

প্রকবল্পি িকশা , প্রকবল্পি উবেশ্যগুবিাি 

সবঙ্গ প্রাসনঙ্গক নকিা িা পনিিীক্ষণ কিা 

 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

  নিনপনপ/ আিনিনপ 

 

২. প্রকবল্পি সানি বক এিাং নিস্তানিি 

অঙ্গনভনিক িাস্তিায়ি মভৌি ও আনর্ বক 

অগ্রগনিি  িথ্য সাংগ্রে, সনন্নবিশি, 

নিবেষণ, সািণী/ মিখনিবত্রি  াধ্যব  

উপস্থাপি ও পর্ বাবিািিা কিা 

 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 গুণগি এিাং 

পনি াণগি 

উপকিণ (েনিপ 

প্রশ্নািিী, দিীয় 

আবিািিা, 

গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি, 

ক বশািা), 

 িাস্তনিক পর্ ববিক্ষণ 

 নশক্ষার্ী 

 প্রকল্প ক বকিবা 

ও পনিিািকবৃন্দ 

 

 নিআইনপ, নিনপনপ/ 

আিনিনপ 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি 

(িাস্তনিক, আনর্ বক)/ 

প্রকল্প কার্ বক্র  িদন্ত 

প্রনিবিদি 

 িাস্তনিক উপাদাি 

(প্রাই াি, নশখিবকে) 

৩. অনুব ানদি িানষ বক ক ব-পনিকল্পিা 

এিাং িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা অনুর্ায়ী 

প্রকবল্পি িক্ষয াত্রা এিাং প্রকৃি অগ্রগনি 

পর্ বাবিািিা কিা 

  

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 

 

 প্রকল্প ক বকিবা 

 সেকানি 

পনিিািকবৃন্দ 

(োিীয় পর্ বায়) 

 

 নিআইনপ, নিনপনপ/ 

আিনিনপ 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি 

(িাস্তনিক, আনর্ বক)  

 িানষ বক ক ব পনিকল্পিা 

 িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা 

৪. প্রকবল্পি অর্ বায়ি, দ্র্ব্যানদ ক্রয়, 

ব্যিস্থাপিাগি অবর্াগ্যিাি কািবণ প্রকল্প  

িা প্রকবল্পি মকাি অাংগ িাস্তিায়ি নিিে 

েবয়বছ নকিা পর্ ববিক্ষণ কিা, (র্াি েন্য 

প্রকবল্পি ব্যয় িা িাস্তিায়ি স য় বৃনদ্ধ 

মপবয়বছ) এিাং নিিবেি েন্য দায়ী 

কািণগুবিা নিবেষণ কিা; 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 

 উপবেিা প্রকল্প 

ক বকিবা 

 সেকানি 

পনিিািকবৃন্দ 

(োিীয় পর্ বায়) 

 আইএিনেও  

 এ আইএস  

 নিআইনপ 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি  

 নিনপনপ/ আিনিনপ 
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৫. অনুব ানদি নিনপনপ / আিনিনপনপ এি 

িক্ষয াত্রাি সবঙ্গ তুিিা কবি প্রনশক্ষণ 

এিাং ম ৌনিক সাক্ষিিা সাংনেষ্ট কাবেি 

গুণগি এিাং পনি াণগি নদক নিবেষণ 

কিা;  

 

 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 েনিপ প্রশ্নািিী 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 দিীয় আবিািিা 

 নশক্ষার্ী 

 উপবেিা প্রকল্প 

ক বকিবা 

 সেকানি 

পনিিািক 

(প্রনশক্ষণ) 

 সেকানি 

পনিিািক 

(নিএিএফই) 

 নশক্ষকবৃন্দ 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি/ 

প্রকল্প কার্ বক্র  িদন্ত 

প্রনিবিদি 

 প্রনশক্ষণ ক বশািা/ 

প্রনিবিদি 

 নিনপনপ/ আিনিনপ 

 প্রনশক্ষণ ম্যানুয়াি 

৬. প্রকবল্পি আওিাভুি প্যাবকেগুবিাি 

পণ্য সাংগ্রবেি পদ্ধনি (দিপত্র আেিাি, 

সুনিনদ বষ্টকিণ/ টিওআি /নিওনকউ, 

দিপবত্রি মূল্যায়ি, অনুব াদি পদ্ধনি, 

চুনি সম্পাদি ইিযানদ)-বি নপনপএ 

২০০৬ এিাং নপনপআি ২০০৮ এ িনণ বি 

নিনধ ািা র্র্ার্র্ভাবি অনুসিণ কিা 

েবে নকিা পনিিীক্ষণ কিা এিাং 

পূি বনিধ বানিি সূিক অনুসাবি ক্রয় 

সম্পনকবি কার্ বক্র  নিবেষণ কিা; 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 

 সেকানি 

পনিিািক (ক্রয়) 

 এ আইএস  

 নপনপএ ২০০৬, 

 নপনপআি ২০০৮ 

 ক্রয় প্রনক্রয়াি 

দনিিানদ/ প্রনিবিদি 

(দিপত্র আেিাি, 

BOQ, দিপত্র 

মূল্যায়ি, অনুব াদি 

পদ্ধনি) 

 দিপত্র সভাি সাংনক্ষপ্ত 

প্রনিবিদি 

 নিনপনপ/ আিনিনপ 

৭. প্রকবল্পি আওিায় সাংগৃেীি 

পণ্য/কাে/বসিা প্রবয়ােিীয়/উপযুি 

েিশনি দ্বািা এি র্র্ার্র্ িক্ষণাবিক্ষণ 

সম্পবকব  পনিিীক্ষণ এিাং পর্ বাবিািিা; 

 

 দিীয় আবিািিা 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 িাস্তনিক পর্ ববিক্ষণ  

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 নশক্ষকবৃন্দ 

 নশক্ষার্ী 

 সেকানি 

পনিিািক (ক্রয়, 

পর্ ববিক্ষণ) 

 উপবেিা প্রকল্প 

ক বকিবা 

 নসএ নস 

 

 নিনপনপ/ আিনিনপ 

 নিআইনপ 

 

 

 

 

৮. প্রকবল্পি ব্যিস্থাপিাি সক্ষ িা, 

অনভজ্ঞিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা ও ক্রয় 

সম্পনকবি প্রনশক্ষণ, বিঠক ব্যিস্থাপিা 

এিাং প্রকল্প পনিিািবকি নসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়বি  দক্ষিা সম্পনকবি িথ্য 

নিরূপণ ও নিবেষণ কিা; 

 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 েনিপ প্রশ্নািিী  

 দিীয় আবিািিা  

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 সেকানি 

পনিিািকবৃন্দ 

(োিীয় পর্ বায়) 

 আইএিনেও 

 উপবেিা প্রকল্প 

ক বকিবা 

 নশক্ষার্ী 

 প্রকল্প ব্যিস্থাপিা ও 

ক্রয় সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ 

 Employee bio-

data 

 নিনপনপ/ আিনিনপ 
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   নশক্ষকবৃন্দ 

৯. প্রকল্প অনুব াদি, পুিনি ববিিিা (র্নদ 

র্াবক), অর্ বায়ি, িেনিি ছাড় এিাং অর্ ব 

প্রদাি সম্পনকবি িথ্য এিাং উপাি 

নিবেষণ; 

 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 

 এ আইএস  

 আর্ ব- 

সা ানেক 

অিকাঠাব া 

নিভাগ/ 

কার্ বক্র  

নিভাবগি 

সাংনেষ্ট 

প্রনিনিনধ, 

পনিকল্পিা 

 ন্ত্রণািয়  

 প্রকল্প অনুব াদবিি 

দনিিানদ, অর্ বায়ি 

এিাং িেনিি নিনিে 

দনিিানদ, 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি 

(িাস্তনিক, আনর্ বক) 

 নিনপনপ 

১০.প্রকবল্পি 

সুনিধাবভাগী/বিকবোল্ডািবদি উপি 

েনিপ পনিিািিা এিাং িাবদি 

স ীক্ষামূিক  িা ি নিবেষণ; 

 

 েনিপ প্রশ্নািিী  

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 নশক্ষার্ী 

 প্রকল্প ক বকিবা 

ও পনিিািকবৃন্দ 

 

 

১১. প্রকল্পটিি সক্ষ িা এিাং দুি বিিা 

িদন্ত কিা এিাং প্রকল্পটিি িি াি 

ক বসূনিগুবিা কার্ বকিভাবি সম্পাদবি 

সম্ভাব্য ঘাটনি ও িযাবিঞ্জগুবিা 

(SWOT) নিবেষণ কিা; 

 গুণগি এিাং 

পনি াণগি 

উপকিণ (েনিপ 

প্রশ্নািিী, গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি , 

দিীয় আবিািিা, 

ক বশািা) 

 নশক্ষার্ী 

 নশক্ষকবৃন্দ 

 প্রকল্প ক বকিবা 

ও পনিিািকবৃন্দ 

 

 স ীক্ষাি ফিাফি 

১২. নিিক্ষি নকবশাি ও প্রাপ্তিয়স্ক 

েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক সাক্ষিিা 

কার্ বক্রব ি  াধ্যব  নশনক্ষি েবি উদ্বদু্ধ 

কিা র্াবে নকিা িা মূল্যায়ি কিা;  

 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 দিীয় আবিািিা  

 েনিপ প্রশ্নািিী 

 উপবেিা নিি বােী 

ক বকিবা 

 সেকানি 

পনিিািকবৃন্দ 

(নিএিএফই) 

 নশক্ষকবৃন্দ 

 নশক্ষার্ী 

 

১৩. নিবশষ কবি এ প্রকল্পভুি এিাকায় 

সানি বক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা 

িাস্তিানয়ি েবে নকিা িা নিরূপণ কিা; 

 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 সেকানি 

পনিিািকবৃন্দ 

(নিনিএিএফই)  

 এিএফই অগ্রগনি 

প্রনিবিদি 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি 

(িাস্তনিক, আনর্ বক) 
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 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 প্রার্ন ক ও 

গণনশক্ষা 

 ন্ত্রণািবয়ি 

প্রনিনিনধ   

১৪. ম ৌনিক সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি সকি 

কার্ বকিাপ মর্ ি সা ানেক সাংগঠি, 

প্রনশক্ষণ ও ক বশািা, নশখি মকে ইিযানদ 

মূল্যায়ি এিাং কার্ বািনি  র্র্ার্র্ভাবি 

িাস্তিানয়ি েবে নকিা মস সম্পবকব 

 িা ি প্রদাি;  

 

 গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি  

 দিীয় আবিািিা  

 েনিপ প্রশ্নািিী 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 িাস্তনিক পর্ ববিক্ষণ 

 নশক্ষকবৃন্দ 

 নশক্ষার্ী 

 প্রকল্প ক বকিবা 

ও পনিিািকবৃন্দ 

 

 নিনপনপ/ আিনিনপ 

 নিআইনপ 

 অগ্রগনি প্রনিবিদি 

(িাস্তনিক, আনর্ বক) 

 এিাং অন্যান্য 

প্রাসনঙ্গক দনিিানদ 

১৫. নিনিড় পনিিীক্ষণ স ীক্ষায় প্রাপ্ত 

ফিাফবিি নভনিবি সানি বক পর্ বাবিািিা; 

 

 স ীক্ষাি ফিাফি 

পর্ বাবিািিা 

 

 

 স ীক্ষাি ফিাফি  

১৬. প্রকবল্পি পনিকনল্পি উবেশ্যগুবিা 

অেববিি িবক্ষয নিনিড় পনিিীক্ষণ 

স ীক্ষায় প্রাপ্ত ফিাফবিি নভনিবি 

সুনিনদ বষ্ট সুপানিশ প্রণয়ি;   

 

 স ীক্ষাি ফিাফি 

পর্ বাবিািিা 

  স ীক্ষাি ফিাফি  

১৭. প্রকল্প স ানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিধানদি 

স্থানয়ত্ব  বৃনদ্ধ কিাি িবক্ষয  িা ি 

প্রদাি; 

 

 

 দনিিানদ 

পর্ বাবিািিা 

 গুণগি এিাং 

পনি াণগি 

উপকিণ (েনিপ 

প্রশ্নািিী, দিীয় 

আবিািিা, 

গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাি 

সাক্ষাৎকাি, 

ক বশািা) 

 নশক্ষার্ী 

 সেকানি 

পনিিািকবৃন্দ 

(নিনিএিএফই)  

 প্রকল্প পনিিািক 

 নশক্ষকবৃন্দ 

 

 

 

 এনিট প্ল্যাি 

 

১৮. চুনিি ম য়াদকাবি কতৃবপক্ষ কতৃবক 

নিধ বানিি অন্যান্য প্রাসনঙ্গক কাে 

সম্পাদি। 
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মদবশি ১৫-৪৫ িছি িয়সী ম াট ৪৫ িক্ষ নিিক্ষি েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক সাক্ষিিা ও দক্ষিানভনিক নশক্ষা প্রদাি প্রকবল্পি অগ্রগনি 

ও অন্যান্য নিিীক্ষবণি েন্য পিা শ বক প্রনিষ্ঠাবিি প্রস্তানিি নিবদ বশকসমূে নিম্নরূপ। 

সািণী 2- নিনিড় পনিিীক্ষবণি নিবদ বশকসমূবেি িানিকা 

 নিিিণী নিবদ বশকসমূে 

প্রকবল্পি 

িক্ষয 

 এসনিনে, ইএফএ  এিাং এিনপএ-

11,   ষষ্ঠ পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা 

এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি অনুর্ায়ী 

নশক্ষাি োি বৃনদ্ধ 

 এসনিনে-4 এি িক্ষয াত্রা পূিণ 

 ইএফএ  এিাং এিনপএ-11 , ২০১৫ সাবিি  বধ্য 50% 

নিিক্ষিিা দূি কিা, 

 ষষ্ঠ পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি 

২010, ২014 সাবিি  বধ্য 100% সাক্ষিিা অেবি  

 

প্রকবল্পি 

উবেশ্য 

 সাক্ষিিাি োি বৃনদ্ধ 

 উৎপাদি ক বকাবন্ড দক্ষিা বৃনদ্ধ 

এিাং অাংশগ্রেণ 

 প্রকবল্পি সম্পদ স াবিশ 

 নশক্ষাি োি বৃনদ্ধ 

 আয় বৃনদ্ধ এিাং নশক্ষার্ীি েীিি াি উন্নয়ি 

 নশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রেণ বৃনদ্ধ 

  ািি সম্পদ উন্নয়ি  

 নশক্ষার্ীি েীিি দক্ষিা নিকাশ 

 শনিশািী ও কার্ বকি এিএফই সাি মসটি 

 

আউটপুট  কার্ বকি প্রকল্প ব্যিস্থাপিা প্রনিষ্ঠা 

  নশখি মকে পর্ বাবয় সাক্ষিিা মসিা 

প্রদাি 

  পনিিীক্ষণ এিাং মূল্যায়ি ব্যিস্থা 

প্রনিষ্ঠা  

 

 2012 সাবিি  বধ্য 75000 নশখিবকে প্রনিনষ্ঠি  

 2017 সাবিি  বধ্য 4.5 ন নিয়ি  নিিক্ষি (15-45 

িছি িয়বসি) 6  াবসি ম ৌনিক সাক্ষিিা মকাবস বি 

 াধ্যব  েীিি দক্ষিা প্রদাি কিা  

কার্ বক্র   প্রকল্প িাস্তিায়ি ও পর্ ববিক্ষণ 
ইউনিট গঠি 

 প্রকল্প ক বকিবা ও ক বিানিবদি 

নিবয়াগ 

 এিএফই িাস্তিায়িকািী ক বকিবা 

ও ক বিানিবদি অিনেিকিণ 

 িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি 

 আসিািপত্র, র্ািিােি ও 

পনিিেি, র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  

সিিিাে ও উপকিণ ক্রয় 

 নিনভন্ন স্তবিি কন টি গঠি 

 নশক্ষার্ী নিি বািি  

 নশখিবকে প্রনিষ্ঠা ও অপাবিশি 

 নশখিবকবেি কার্ বক্র সমূে 

 এিএফই- এ আইএস প্রনিষ্ঠা 

 

 র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  

 আসিািপত্র 

 পনিিেণ/র্ািিােি 

 প্রকল্প িাস্তিায়ি ও পর্ ববিক্ষণ ইউনিট এি েিিি 

 স্থািীয় প্রনশক্ষণ  

 ক বশািা 

 মপ্রাগ্রা  (মকে প্রনিষ্ঠা ও অপাবিশি খিি) এি সাবপাট ব 

 সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

 পনিিীক্ষণ, পর্ ববিক্ষণ, মূল্যায়ি নিবপাটি বাং এিাং 

এ আইএস 

 প্রাই াি, ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ 

 কিসািবটন্ট 

 মিসিাইি েনিপ ও িকুব বন্টশি 

 সিিিাে ও মসিা 

 ভযাট 

 নিনিধ এিাং অিিাে িেনিি   
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২.৪. িথ্য সাংগ্রে ও নিবেষণ 

২.৪.১. প্রকল্প দনিিানদ পর্ বাবিািিা 

উপাদাি অনুর্ায়ী িক্ষয এিাং প্রকৃি অগ্রগনি পর্ ববিক্ষণ, মূল্যায়ি এিাং নিবেষণ কিাি েন্য স ীক্ষাটি মর্সকি প্রাসনঙ্গক  াধ্যন ক 

িথ্য সাংগ্রে কবিবছ (প্রকবল্পি দনিিানদ) িা নিবম্নি ছক এ মদয়া েি। প্রকবল্পি মসিা, কার্ ব ও পনিবষিানদ ক্রবয়ি মক্ষবত্র নপনপএ-

২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ এি িীনি ািা অনুসিণ কিা েবয়বছ নকিা িা দনিি পর্ বাবিািিা  াধ্যব  নিবেষণ কিা েবয়বছ। 

এছাড়াও প্রকবল্পি িাস্তি ও আনর্ বক অগ্রগনি ও উবেযশ্য পূিবণি অিস্থা ইিযানদ পর্ বাবিািিা ও পর্ ববিক্ষণ কিা েবয়বছ। পূি বনিধ বানিি 

নিবদ বশবকি উপি নভনি কবি এই ক্রয় সম্পনকবি কার্ বািনি নিবেষণ ও ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি অধীবি সকি কার্ বক্র  একইভাবি 

মূল্যায়ি কিা েবয়বছ।  

সািণী 3- নিনিড় পনিিীক্ষবণি েন্য প্রবয়ােিীয় দনিিানদি িানিকা  

উপকিণ সাংখ্যা দনিিানদ 

দনিিানদ পর্ বাবিািিা 

 

 

 

১৯ 

 

 

 

 

 

 

 ১. নপনপএ- ২০০৬  

২. নপনপআি- ২০০৮ 

৩. উন্নয়ি প্রকবল্পি প্রস্তাি (নিনপনপ) 

৪. নিস্তানিি িাস্তিায়ি পনিকল্পিা (নিআইনপ) 

৫. োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষািীনি ২০০৬ 

৬. োিীয় নশক্ষা িীনি ২০১০ 

৭. োিীয় ক ব পনিকল্পিা  

৮. ষষ্ঠ পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা 

৯. িানষ বক ক ব পনিকল্পিা 

১০. িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা  

১১. অগ্রগনি প্রনিবিদি (িাস্তনিক, আনর্ বক) 

১২. প্রকল্প কার্ বক্র  িদন্ত প্রনিবিদি 

১৩. প্রনশক্ষণ ক বশািা/ প্রনিবিদি 

১৪. ক্রয় প্রনক্রয়াি দনিিানদ/ প্রনিবিদি (দিপত্র আেিাি, ToR, 

BOQ, দিপত্র মূল্যায়ি, অনুব াদি পদ্ধনি) 

১৫. দিপত্র সভাি সাংনক্ষপ্ত প্রনিবিদি 

১৬. প্রকল্প অনুব াদবিি দনিিানদ, অর্ বায়ি এিাং িেনিি ছাড় 

দনিিানদ 

১৭. িাাংিাবদবশি  উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থাি উপি প্রনিবিদি 

 

২.৪.২. িমুিা পদ্ধনি 

এই স ীক্ষাি েন্য পনি াণগি ও গুণগি িথ্য সাংগ্রে কিা েবয়বছ। পনি াণগি িথ্য সাংগ্রবেি েন্য সম্ভাব্য িমুিা মকৌশি 

(Probability sampling technique) ব্যিোি কিা েবয়বছ এিাং গুণগি িথ্য অ-সম্ভাব্য (Non-probability sampling 

technique) িমুিা মকৌশি দ্বািা সাংগ্রে কিা েবয়বছ। পনি াণগি িবথ্যি েন্য, পিা শ বদািা নিি বানিি িমুিা এিাকায় নশক্ষার্ী 
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েনিবপি কাঠাব াগি প্রশ্নািিী প্রস্তুি কবিবছ এিাং গুণগি িবথ্যি (সুনিধাবভাগীবদি উপি সা নগ্রক প্রকল্প প্রভাি) েন্য দিীয় 

আবিািিা, গুরুত্বপুণ ব িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাি ও ক বশািাি আবয়ােি কিা েবয়বছ। 

এিএফই ম্যানপাং প্রনিবিদি  - ২০০৯ এি পনিসাংখ্যাি অনুর্ায়ী মদবশি ১৫-৪৫ িছি িয়সী অনশনক্ষি নকবশাি নকবশািী এিাং 

প্রাপ্তিয়স্ক ম ৌনিক স্বাক্ষিিা প্রকল্পটিি আওিাধীি িবয়বছ র্া আনু ানিক ৩৭.৩ ন নিয়ি ১১-৪৫ িছি িয়সী নিিক্ষবিি ১৩.৩%। 

মদবশি ৬৪ মেিাি ২৫০ টি নিি বানিি উপবেিা প্রকল্পটিি আওিাভুি িবয়বছ। প্রকবল্পি অধীবি ৭৫০০০ টি নশখি মকে স্থানপি 

েবি মর্খাবি ১৫-৪৫ িছি িয়বসি পুরুষ ও  নেিা নশক্ষার্ী উভয়ই উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা গ্রেণ কিবি। প্রিযন্ত অঞ্চবি  অিস্থািিি 

েিবগাষ্ঠী, প্রানন্তক েিবগাষ্ঠী, োনিগি মগাষ্ঠী, িনস্তিাসী এিাং েিদনিদ্র্  ানুষবদি নশক্ষার্ী কিাি েন্য নিবশষ প্রবিষ্টা িািাবিা 

েবয়বছ।  

নিএ ওয়াি দ্বািা প্রস্তানিি িমুিা মকৌশিটি েবিা “Multi stage clustering Sampling” র্াবি সম্ভাব্য িমুিা মকৌশি ব্যিোি 

কবি নিনভন্ন পর্ বাবয় িমুিা গ্রেণ কিা েবয় র্াবক। এটি সম্ভাব্য িমুিা মকৌশবিি একটি েটিি ধিণ মর্খাবি েিসাংখ্যাবক (সুনিধাবভাগী 

মগাষ্ঠী) ক্লািাবি ভাগ কবি মিওয়াি সবঙ্গ সবঙ্গ এক িা একানধক ক্লািাি সাধািণভাবি নিি বািি কিা েয়। প্রনিটি ক্লািাি নিি বািি 

কিাি পবি, নিি বানিি ক্লািাি মর্বক সাধািণভাবি িমুিা মিয়া েয়। 

প্রকল্পটি মর্বেতু মদবশি ৬৪টি মেিায় িাস্তিায়ি কিা েবে, প্রর্ ি, পুবিা প্রকবল্পি িাস্তিায়ি এিাকা অন্তভু বি কিাি েন্য প্রনিটি 

নিভাগ মর্বক দুটি িমুিা এিাকা িা ক্লািাি নিি বািি কিা েবয়বছ (৮ টি নিভাবগ ১৬ টি মেিা)। পিিিীবি প্রনিটি মেিা মর্বক 

একটি কবি উপবেিা একইভাবি নিি বািি কবি চূড়ান্ত পর্ বাবয় িমুিা (নশক্ষার্ী) নিি বানিি েবয়বছ। 

২.৪.৩. িমুিা িকশা 

পনি াণগি িমুিা আকাি 

স ীক্ষাটিবি পনি াণগি েনিবপি েন্য িমুিা আকাি গণিায় ব্যাপকভাবি ব্যিহৃি পনিসাংখ্যািগি সূত্র ব্যিোি কিা েবয়বছ। 

প্রবয়ােিীয় িমুিা আকাি নিধ বািণ কিাি েন্য কিনফবিন্স মিবভি এিাং নিভু বিিাি উপি নভনি কবি একটি পদ্ধনি অনুসিণ কিা 

েয়। েিসাংখ্যাি সাাংনখ্যক  াবিি পাশাপানশ এই পদ্ধনিবি সম্ভাব্যিা ও নিভু বিিাি প্রবয়ােিীয়  াত্রা (কিনফবিন্স মিবভি)  এিাং 

েিসাংখ্যাি বিনিত্রয অিযন্ত গুরুত্বপূণ ব (Godden, 2004)।    

পনি াণগি েনিবপি েন্য, িমুিাটিি আকাি (n) নিম্ননিনখি ব্যাপকভাবি ব্যিহৃি পনিসাংখ্যািগি স ীকিণ ব্যিোি কবি নিধ বািণ 

কিা েবয়বছ, এই শবিব মর্ িমুিাটি নিনদ বষ্ট নিভু বিিাি  াত্রাি ৫% সে একটি আস্থা মোগাবিাি সম্ভািিা (কিনফবিন্স মিবভি) ৯৫% 

েবয়বছ। 

    

মর্খাবি, 

                                               P = Proportion to be estimated                                                 

                                               p = Estimate of P 

                                         P – p = Margin of error in P            

                                           Z95% = Z-value at the 95% statistical confidence limits 

                                                n = িমুিা সাংখ্যা   

P (1 - P) (Z95%)
2 

(P-p)2       
n=      
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প্রদি নিভু বিিাি  াত্রা (P=.50, P-p=.05) নিবিিিায় উপবিাি স ীকিণ স াধাবিি  াধ্যব  ৩৮৪ পাওয়া র্ায়। েনিবপি েন্য 

নিি বানিি ৫ শিাাংশ সুনিধাবভাগী মর্ মকাি কািবণ উিি নদবি অসম্মি েবি পাবি, িা নিবিিিায় িাখা েবয়বছ। একই ক্লািাবিি 

উিিদািািা এবক অপবিি অনুরূপ েবি পাবি, ফিস্বরূপ, একই ক্লািাবি অনিনিি িমুিা সম্পূণ বরূবপ একক নিি বািবিি মিবয় ক  

িতুি িথ্য মর্াগ কবি। অিএি, িকশা ত্রুটিি কািবণ িমুিাি কার্ বকানিিা নকছুটা হ্রাস পায়। এই স ীক্ষায়, িমুিা গণিায় এই িকশা 

ত্রুটিি স াধাি কিা েবয়বছ, র্াবি িমুিা ম াট েিসাংখ্যাি (সুনিধাবভাগী) প্রনিফিি েয়। িমুিা আকাি গণিা কিাি েন্য আদশ ব 

সূত্রটি েি: 

 

 

মর্খাবি 

deff= নিোইি ত্রুটি 

উপবিি সূবত্রি উপি নভনি কবি গণিাকৃি িমুিা আকাি ৭৬৮ েয় মর্খাবি নিোইি ত্রুটি ২ ধিা েবয়বছ এিাং ক্লািাি সাংখ্যা ১৬ 

মি হ্রাস কিা েবয়বছ র্াবি ক্লািািগুবিাি  বধ্য বিনিত্রয র্াবক, ফবি নিোইি ত্রুটি প্রায় ২ পর্ বন্ত নস্থিভাবি গ্রেণবর্াগ্য েয়। এই 

স ীক্ষায় ক পবক্ষ ৭৬৮ এি েন্য েনিবপি িথ্য মপবি িমুিা নেবসবি ইোকৃিভাবি ৮০০ সিাসনি সুনিধাবভাগী নিি বািি কিা 

েবয়বছ, র্া ন্যযিি  িমুিাবক পনিসাংখ্যািগিভাবি প্রনিফনিি কবি। সিাসনি প্রকবল্পি সুনিধাবভাগীি আকাি সি ক্লািাবি 

স ািভাবি ভাগ কিা েবয়বছ। পিা শ বদািা সাধািণভাবি প্রনিটি ক্লািাবিি ৫০ েি সুনিধাবভাগীবক নিি বািি কিবি মর্খাবি পুরুষ 

ও িািী সুনিধাবভাগী সাংখ্যা আনুপানিক েবয়বছ। প্রনিটি ক্লািাি িা মেিাি  বধ্য স স্ত সুনিধাবভাগীবদি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট 

অনভন্ন িবি এই স ীক্ষায় সাধািণভাবি একটি উপবেিা নিি বািি কিা েবয়বছ। উিিদািা শুধু াত্র নশক্ষার্ী, আি েনিবপ নশক্ষার্ীবদি 

পনিিাবিি সদস্যবদি প্রাসনঙ্গক পনিসাংখ্যাি অন্তভু বি কিা েবয়বছ। নিম্ননিনখি সািণীবি স ীক্ষাি েন্য গৃেীি িমুিা মকৌশি 

মদখাবিা েি। 

সািণী 4-  ানিবিে ক্লািাি িমুিা মকৌশি 

 ানিবিে িমুিা মকৌশি ধাপসমূে 

েিসাংখ্যা (প্রকল্প সুনিধাভুগী) প্রকবল্পি অধীবি মদশ জুবড় সুনিধাবভাগী 

গ্রুপ (ক্লািাি) িাাংিাবদবশি ১৬ টি মেিা, প্রনিটি নিভাগ মর্বক ২ টি 

সাধািণ িমুিা প্রানপ্ত প্রনিটি ক্লািাি িা গ্রুপ মর্বক ৫০ সুনিধাবভাগী 

িমুিা সাংখ্যা ৫০ * ১৬ = ৮০০ নিি বানিি সুনিধাবভাগী  

প্রনি উপবেিাি পাঁিটি নভন্ন নশখি মকে মর্বক ১০ েি 

নশক্ষার্ী নিি বািি কিা েবয়বছ  

 

গুণগি িমুিা আকাি 

অসম্ভাব্য িমুিা মকৌশি ব্যিোি কবি প্রকল্পভুি এিাকা মর্বক গুণগি িথ্য সাংগ্রে কিা েবয়বছ। িিব াি স ীক্ষাি েন্য, গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাি (বকআইআই), দিীয় আবিািিা (এফনেনি) এিাং ক বশািাগুবিা স্থািীয় ও োিীয় পর্ বাবয় পনিিািিা 

কিা েবয়বছ।   

 

P (1 - P) (Z95%)2 

(P-p)2       
n=       *deff 
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সািণী 5- অাংশীদাি অনুর্ায়ী গুিগি িমুিা আকাি 

ক্র . উপকিণসমূে সাংখ্যা উিিদািা 

১ গুরুত্বপূণ ব 

িথ্যদািাবদি 

সাক্ষাৎকাি 

(বকআইআই)  

উপবেিা পর্ বায় 

১৬ (প্রনি উপবেিায় ১ টি) 

১৬ (প্রনি উপবেিায় ১ টি) 

১৬ (প্রনি উপবেিায় ১ টি) 

১৬ (প্রনি উপবেিায় ১ টি) 

১৬ (প্রনি উপবেিায় ১ টি) 

োিীয় পর্ বায় 

১ 

১ 

১ 

৩ 

 

১ 

১ 

 

১ 

১ 

১ 

 

 উপবেিা প্রকল্প অনফসাি (উপবেিা পর্ বায়) 

 উপবেিা নিি বােী ক বকিবা (মিয়ািম্যাি, ইউএিএফইনস) 

 সেকানি পনিিািকবৃন্দ, নিনিএিএফই 

 নসএ নস মিয়ািম্যাি  

 মূখ্য ব্যনি, িাস্তিায়িকািী এিনেও 

 

  োপনিিািক, উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা  

 প্রকল্প পনিিািক, (প্রকল্প িাস্তিায়ি এিাং পর্ ববিক্ষণ ইউনিট) 

 উপ পনিিািক, (প্রকল্প িাস্তিায়ি এিাং পর্ ববিক্ষণ ইউনিট) 

 সেকানি পনিিািকবৃন্দ, (প্রকল্প িাস্তিায়ি এিাং পর্ ববিক্ষণ 

ইউনিট) 

 প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািবয়ি প্রনিনিনধ   

 আর্ ব- সা ানেক অিকাঠাব া নিভাগ/ কার্ বক্র  নিভাবগি 

সাংনেষ্ট প্রনিনিনধ, পনিকল্পিা  ন্ত্রণািয়  

 পনিিািক (নশক্ষা), আইএ ইনি 

 সাংনেষ্ট প্রনিনিনধ, পনিকল্পিা  ন্ত্রণািয় 

 সাংনেষ্ট প্রনিনিনধ, পনিকল্পিা  ন্ত্রণািয় 

ম াট 9১ 

২ দিীয় 

আবিািিা  

১৬ (প্রনি উপবেিায় ১ টি) নশক্ষক (ব াট ১০ েি, প্রনিটি নিি বানিি নশখি মকে মর্বক ২ েি) 

৩ সবিেন বি 

পর্ বাবিািিা 

৮০ টি নশখি মকে নশখি মকে, নশখি মকবেি সিঞ্জা , প্রাই াি 

৪ স্থািীয় পর্ বাবয় 

ক বশািা (৪০-

৫০ েি) 

১ (মেিা পর্ বায়) 

 

অাংশীদাি ও সুনিধাবভাগী (উদাঃ. প্রকল্প ক বকিবা, ইউ এি নস, ইউ 

এ নস, ইউ নস, নি নস) 
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2.4.4. িমুিা এিাকা নিি বািি 

স ীক্ষা দিটি মদবশি সি বত্র জুবড় 16 টি উপবেিা randomly নিি বািি কবিবছ র্া প্রনিটি অঞ্চবিি প্রকবল্পি অগ্রগনি মূল্যায়বিি 

েন্য প্রনিটি নিভাগবক অন্তভূ বি কবিবছ। িাছাড়া, এরূপ িমুিা এিাকা নিি বািি প্রনিটি অঞ্চবিি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট এিাং 

পনিিিবিবর্াগ্যিা ব্যঝবি সাো্য  কিবছ। িমুিা উপবেিাগুবিা  ািনিত্র 1 এ প্রদশ বিপুি বক নিম্ননিনখি সািণীবি উবেখ কিা েবয়বছ। 

সািণী 6- নিি বানিি িমুিা এিাকাসমূে (মেিা, উপবেিা) 

নিভাগ  মেিা উপবেিা নশক্ষা মকবেি 

িমুিা সাংখ্যা 

প্রনিটি িমুিা নশখি মকে 

মর্বক নশক্ষার্ীবদি িমুিা 

সাংখ্যা 

ম াট 

নশক্ষার্ীবদি 

িমুিা সাংখ্যা 

(প্রনি মেিায়) 

িনিশাি িনিশাি মগৌিিদী ৫ ১০ ৫০ 

মভািা মদৌিিখাি ৫ ১০ ৫০ 

িট্টগ্রা   কিিাোি কুতুিনদয়া ৫ ১০ ৫০ 

কুন ো দাউদকানন্দ ৫ ১০ ৫০ 

ঢাকা িিনসাংদী মিিাি ৫ ১০ ৫০ 

ফনিদপুি সদিপুি ৫ ১০ ৫০ 

খিিা র্বশাি নঝকিগাছা ৫ ১০ ৫০ 

িড়াইি কানিয়া ৫ ১০ ৫০ 

 য় িনসাংে  য় িনসাংে ঈশ্বিগঞ্জ ৫ ১০ ৫০ 

মশিপুি িানিিািানড় ৫ ১০ ৫০ 

িােশােী পািিা মিড়া ৫ ১০ ৫০ 

িগুড়া গািিিী ৫ ১০ ৫০ 

িাংপুি নদিােপুি িীিগঞ্জ ৫ ১০ ৫০ 

পঞ্চগড় মদিীগঞ্জ ৫ ১০ ৫০ 

নসবিট নসবিট মগায়াইিঘাট ৫ ১০ ৫০ 

েনিগঞ্জ আেন িীগঞ্জ ৫ ১০ ৫০ 

ম াট ৮০ ৮০*১০=৮০০ ৮০০ 
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নিত্র  2- স ীক্ষাি িমুিা এিাকাসমূে 
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২.৪.৫. প্রার্ন ক িথ্য সাংগ্রে পদ্ধনি 

এই স ীক্ষায়, প্রকল্প উবেশ্যগুবিাি নিবদ বশকসমূেবক অনুসিণ কবি উিিদািাবদি কাছ মর্বক প্রার্ন ক িথ্য সাংগ্রে কিা েবয়বছ। 

অিঃপি, নিনভন্ন িথ্য সাংগ্রে উপকিণ প্রবয়াগ কিা েবয়বছ, র্া নিস্তানিিভাবি নিবি মদওয়া েি। 

ব্যনিগি েনিপ প্রশ্নািিী 

সুনিধাবভাগীবদি ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প সম্পনকবি সা নগ্রক দৃনষ্টবকাণ মিাঝাি েন্য, ব্যনিগি পর্ বাবয় েনিপ কিা েবয়বছ। 

উিিদািাবদি সবঙ্গ একক সাক্ষাৎকাবিি  াধ্যব  িাবদি েীনিকাি উপি প্রকবল্পি প্রভাি মিাঝা মগবছ।  

গুরুত্বপুণ ব িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি  

স ীক্ষায় সুপানিবশি উবেশ্যসে অগ্রগনি, ঘাটনি, সম্ভাব্য হু নক এিাং িিব াি স স্যাসে প্রকল্পটিি সা নগ্রক দৃনষ্টবকাণ মিাঝাি  

েন্য সাংনেষ্ট অাংশীদািবদি (উপবেিা প্রকল্প অনফসাি, ইউএিও ইউএিএফইনস মিয়ািম্যাি) আইএ ইনি  বিািীি কতৃবপবক্ষি 

সবঙ্গ পিা শ বক্রব  নিএিনিএফআই এি পনিিািক, প্রকল্প পনিিািক, উপ-পনিিািক, সেকানি পনিিািক (োিীয় পর্ বাবয়) 

নসএ নস সদস্য, আইএিনেও ক বকিাবদি সাক্ষাৎকাি মিয়া েবয়বছ। 

দিীয় আবিািিা  

প্রকল্প সাংনেষ্ট গুণগি িথ্য সাংগ্রবেি েন্য নিনভন্ন অাংশীদাবিি  বধ্য দিীয় আবিািিা কিা েবয়বছ। দিীয় আবিািিা িিাকািীি 

উিিদািািা প্রকবল্পি অগ্রগনি সম্পনকবি িাবদি দৃনষ্টভনঙ্গ িণ বিা কিাি েন্য নকছু ব্যনিয়াি প্রবশ্নি উিি নদবয়বছি এিাং এি 

পাশাপানশ, ব্যনিয়াি প্রশ্নগুবিাি অধীবি প্রদি উিিগুবিা র্ািাই কিাি েন্য নকছু অনুসন্ধািী প্রশ্ন সিিিাে কিা েবয়বছ। 

স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািা 

স্থািীয় পর্ বাবয় একটি ক বশািাি ব্যিস্থা কিা েবয়বছ মর্খাবি প্রকবল্পি ক বকিবা ও সাংনেষ্ট অাংশীদািগণ প্রকবল্পি সা নগ্রক িক্ষয 

এিাং অিদাি সম্পবকব িাবদি উপিনব্ধ ও  ি নিনি য় কিবি অাংশগ্রেণ কবিবছি। অাংশগ্রেণকািীিা নিনিড় আবিািিা কবিবছি 

র্াি  বধ্য প্রগনি, কার্ বকানিিা এিাং প্রকল্পটিি ত্রুটি অন্তভু বি নছি র্া স ীক্ষায় ফিাফবিি পনিপূিক েবয়বছ। স ীক্ষা মর্বক 

পনি াণগি িবথ্যি পাশাপানশ স্থািীয় ক বশািায় ফিাফি এিাং আবিািিা SWOT নিবেষণ সম্পাদবি সাো্য  কবিবছ। 

প্রকবল্পি িাস্তনিক পর্ ববিক্ষণ 

প্রকবল্পি সা নগ্রক িাস্তিায়ি মূল্যায়ি এিাং নিিীক্ষবণি েন্য প্রকল্প এিাকায় নিনভন্ন অঙ্গসমূবেি অগ্রগনি সবিেন বি পর্ ববিক্ষণ 

কিা েবয়বছ।  

২.৪.৬. িথ্য সাংগ্রে ব্যিস্থাপিা প্রনক্রয়া  

নিত্র 3- িথ্য সাংগ্রে প্রনক্রয়া 
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িথ্য সাংগ্রবেি উপকিণ প্রস্তুনি ও চূড়ান্তকিণ (বিক নিি ও নশক্ষার্ী েিীপ প্রশ্ন ািা)  

প্রকল্প ও স ীক্ষাি উবেশ্য অেববিি েন্য নিম্ননিনখি িথ্য সাংগ্রবেি উপকিণগুবিা এই স ীক্ষায় ব্যিোি কিা েবয়বছ। এসি 

উপকিণ প্রনিবিদবিি পনিনশষ্ট অাংবশ সাংযুি কিা আবছ। 

 নশক্ষার্ী েনিপ প্রশ্ন ািা  

 সবিেন বি পর্ ববিক্ষণ মিকনিি 

 দিীয় আবিািিাি মিকনিি 

 গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাি মিকনিি 

 স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািাি আবিািযসূনি 

িথ্য সাংগ্রে (নিনেটাি িথ্য সাংগ্রে পদ্ধনি) 

পনি াণগি ও গুণগি উপকিণসমূে অনুব াদবিি পবি পূবি ব প্রণীি প্রশ্ন ািা ব্যিোি কবি একটি অযানপ্ল্বকশি বিিী কিা েবয়বছ। 

আধুনিক ট্যািবিটনভনিক েনিপ র্ন্ত্র ব্যিোি কবি এই েনিপ িািাবিা েবয়বছ মর্খাবি KoBocollect ব্যিোি কবি একটি েনিপ 

অযানপ্ল্বকশি বিিী কিা েবয়বছ। অযানপ্ল্বকশিটি সুনিধাবভাগীবদি নেনপএস (মভৌবগানিক অিস্থাি)ও মিকি ব কবি র্া উপাি সাংগ্রে 

পদ্ধনিবি স্বেিা নিনিি কবিবছ। 

উপকিণসমূবেি নপ্রবটি 

অযানপ্ল্বকশি ব্যিোি কবি একটি পিীক্ষামূিক েনিপ িা পাইিট েনিপ কিা েবয়বছ । এি  াধ্যব  অযানপ্ল্বকশিটিবি মকাি স স্যা 

আবছ নকিা িা আিও স ন্ববয়ি প্রবয়ােি আবছ নকিা মস নিষয়টি নিনিি কিা েবয়বছ। পাইিট েনিপ মর্বক প্রাপ্ত প্রনিনক্রয়া 

প্রশ্ন ািা চূড়ান্তকিণ ও স স্যা স াধাবি ব্যিোবিি ব্যিোি কিা েবয়বছ। এ ছাড়া অযাপটিি ত্রুটিমুি কাে নিনিি কিাি েন্য 

অযাপ Debugging কিা েবয়বছ। 

নিবদ বনশকা /  াঠ পর্ বাবয় ক বপনিকল্পিা প্রস্তুনি 

মিকনিি ও প্রশ্ন ািা চূড়ান্ত কিাি পি, স ীক্ষা সেকানি ও সুপািভাইেিবদি েন্য একানধক পৃর্ক েনিপ প্রশ্ন ািা, দিীয় 

আবিািিা, গুরুত্বপূ বণ িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাি ও ক বশািা পনিিািিাি েন্য একটি নিস্তৃি নিবদ বশিা বিনি কিা েবয়নছি র্া 

গুরুত্বপূণ ব সাংজ্ঞা, পনিভাষা, প্রবশ্নি উবেশ্য, িথ্য অন্তভু বি নিবদ বশািিী, Skipping  ইিযানদ নিষবয় আবিাকপাি কবিবছ। এই 

নিবদ বনশকা িথ্য সাংগ্রে প্রনক্রয়াি েন্য সোয়ক ভূন কা পািি কবিবছ।   

নিবয়াগ ও চুনি 

অনুরূপ প্রকবল্পি িথ্য সাংগ্রবেি নিষবয় অনভজ্ঞিাি আবিাবক একটি  াঠ পর্ বাবয়ি স ীক্ষা দি নিবয়াগ মদওয়া েবয়বছ। এবক্ষবত্র 

সাংনেষ্ট নিষবয় িথ্য সাংগ্রবে িাবদি পূি ব অনভজ্ঞিাবক প্রাধান্য মদয়া েবয়বছ। 

 াঠ পর্ বাবয় স ন্বয় 

 াঠ পর্ বাবয়ি স ন্বয় প্রনক্রয়া নেবসবি, পিা শ বদািা স্থািীয় কতৃবপবক্ষি সবঙ্গ নিবেবদিবক পনিনিি কবিবছ। িানিখ, স য় ও স্থাি 

স ন্ববয় একটি নিস্তানিি স য়সূনি প্রস্তুি কিা েবয়বছ। এটি েনিবপি আবগ স্থািীয় কতৃবপবক্ষি সবঙ্গ আবিািিা কিা েবয়বছ। 

আইএ ইনিি সোয়িায় স্থািীয় কতৃবপক্ষ িিািি একটি নিঠি পাঠাবিা েবয়বছ, মর্খাবি স ীক্ষাি উবেশ্য ও নিস্তানিি স য়সূনিি 

উবেখ নছি। এি ফবি িথ্য সাংগ্রে প্রনক্রয়া সেেিি েবয়বছ ।  
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 াি নিয়ন্ত্রণ  

নিএ ওয়াি িবথ্যি  াবিি নিষবয় উচ্চ অগ্রানধকাি নদবয় র্াবক। নিএ ওয়াি এি িীনি নিবদ বনশকা িথ্য সাংগ্রে ও ব্যিস্থাপিাি 

মক্ষবত্র কবঠাি প্রনক্রয়া অিিেি কবি র্াবক। এই স ীক্ষাি েন্য নিনভন্ন  াি নিয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা গ্রেণ কিা েবয়বছ র্া নিবি িণ বিা কিা 

েি-   

পনি াণগি িথ্য ব্যিস্থাপিা 

 বদনিক র্ািাই:  াঠ পর্ বাবয়ি সুপািভাইেিগণ িথ্য সঠিকভাবি ইিপুটসে মর্ৌনিকিা প্রনিনদি পর্ বাবিািিা কবিবছ । 

  াঠ র্ািাই:  াঠ পর্ বাবয়ি সুপািভাইেিগণ উিিদািাি কাবছ পুিিায় নগবয় সাংগৃনেি িথ্য িাছাই িা এি উপাি র্ািাই 

র্র্ার্ বিা নিরূপণ কবিবছ। 

 

গুণগি িথ্য ব্যিস্থাপিা 

স ীক্ষা এিাকায় প্রকবল্পি সা নগ্রক প্রভাি মিাঝাি েন্য গুণগি িথ্য সাংগ্রে কিা েবয়বছ। গুণগি িবথ্যি  াি নিনিি কিাি েন্য 

নিম্ননিনখি ব্যিস্থা গ্রেণ কিা েবয়বছ। 

 মিাট িাখা: স ীক্ষা সেকানিগণ আবিািিাি স য় মিাট মিবখবছ, র্া পাণ্ডুনিনপ  প্রস্তুনিি স য় ব্যিোি কিা েবয়বছ। 

 পর্ ববিক্ষণ: স ীক্ষা দিবক সঠিক পবর্ িাখবি বদিনন্দি কার্ বকিাপ পর্ ববিক্ষবণি নভনিবি প্রনিবিদি বিনি কিা েবয়বছ। 

 প্রনিনক্রয়া: স ীক্ষা সেকানিগণ নদবিি মশবষ ফিাফবিি নিষবয় স ীক্ষা দবিি দিবিিা ও অনভজ্ঞবদি সবঙ্গ আবিািিা 

কবিবছ। 

২.৪.৭. িথ্য প্রনক্রয়াকিণ  

িথ্য নিখ ুঁিকিণ ও সম্পাদিা 

িথ্য সাংগ্রবেি পবি মিকি ব মসট, মটনিি িা মিটাবিস মর্বক ভুি মিকি ব সিাি কিা েবয়বছ। ফিস্বরূপ, এই নিনিি িথ্যসমূে 

অসম্পূণ ব, ভুি িা অপ্রাসনঙ্গক নেবসবি উবেখ কবি পিিিীবি সাংবশাধি কিা েবয়বছ। সাংনেষ্ট উিিদািাবদি সবঙ্গ মসই োিাবিা 

িথ্য সাংগ্রবেি েন্য আিাি মর্াগাবর্াগ কিা েবয়বছ। 

িথ্য মকানিাং ও নিনিাং 

সাংগৃনেি উপাি সম্পাদিা কিাি পবি একটি চূড়ান্ত িীনিাং সঞ্চানিি েবয়বছ র্া নিবেষবণি েন্য ব্যিোি মর্াগ্য, নিভ বিবর্াগ্য ও 

বিধিা নিনিি কবিবছ। পাশাপানশ, প্রবয়ােবিি নভনিবি িথ্যটি কনম্পউটািনভনিক নিবেষবণি েন্য উপযুি মকাি-এ রূপান্তনিি 

কিা েবয়বছ।  

২.৪.৮. ট্রায়াঙ্গুবিশি ও িথ্য নিবেষণ 

পনি াণগি ও গুণগি িথ্য ট্রায়াঙ্গুবিশি  

ট্রায়াঙ্গুবিশি েি পনি াণগি ও গুণগি পদ্ধনিি মর্ৌনিক সাংন শ্রণ, স ীক্ষা িকশা মোিদাি কিবি র্া একটি শনিশািী স াধাি, 

কািণ শুধু একক পদ্ধনি কখিও িাইভাি কযাজুয়াি ফযাটি স াধাি কিবি র্বর্ষ্ট িয় (মিনঞ্জি ১৯৭৮; প্যাটি ১৯৯০)। এই 

স ীক্ষায়  দুই ধিবিি ট্রায়াঙ্গুবিশি অনুসিণ কিা েবয়বছ। 

স ীক্ষায় েনিপ প্রশ্ন ািা মর্বক সাংগৃনেি পনি াণগি িথ্য নিবেবদি  বধ্য ও গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািাি সাক্ষাৎকাি, দিীয় আবিািিা 

ও স্থািীয় ক বশািা মর্বক সাংগৃনেি গুণগি িবথ্যি সবঙ্গ ম িাবিা েবয়বছ। 
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িথ্য নিবেষণ 

স ীক্ষায় মসবকন্ডািী ও প্রাই ািী উভয় প্রকাি উৎস মর্বক িথ্য ব্যিোি কিা েবয়বছ। গুণগি উপকিণসমূবেি  াধ্যব  কবন্টন্ট 

এিাং প্রভাি নিবেষবণি কাে কিা েবয়বছ। পিা শ বক দি প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনি এিাং উপকািবভাগীবদি উপি প্রভাি পিীক্ষা 

কিাি েন্য গুণগি ও পনি াণগি িথ্য নিবেষণ কবিবছ। অিএি গুণগি ও পনি াণগি উভয় িথ্য নিবেষণ এি  াধ্যব  নিনিড় 

পর্ ববিক্ষণ প্রনক্রয়ায় প্রকবল্পি কার্ বক্রব ি প্রনিটি উপাদাবিি প্রনিফিি ঘটিবয়বছ। 

েনিপনভনিক সাক্ষাৎকাি এি  াধ্যব  প্রাপ্ত পনি াণগি িথ্য (নশক্ষার্ীবদি উপি েনিপ) STATA, SPSS এিাং MS Excel 

এি  াধ্যব  নিবেষণ কিা েবয়বছ। নিবশষ কবি, এই স ীক্ষায় নিনভন্ন িণ বিামূিক (Descriptive) ও ক্রসবটব্যিাি (Cross 

tabular) নিবেষণ এি েন্য  SPSS ব্যিোি কিা েবয়বছ। উচ্চিি নিবেষবণি নিভু বিিাি কািবণ এই সফটওয়যািটি নিি বািি কিা 

েবয়বছ । উিিদািাবদি পৃর্ক প্রবশ্নি েিাবিি উপি নভনি কবি পনিসাংখ্যাি নিবেষণ কিা েবয়বছ। নিবেষবণ সুনিধাি েন্য, 

প্রশ্নািিী close-ended ভাবি বিনি কিা েবয়বছ মর্খাবি উিিদািাবদি েিািগুবিা সাংখ্যাসূিক অনভব্যনিবি মিকি ব কিা েবয়বছ। 

উৎপানদি  ক্রস মটনিিগুবিা পবি গ্রাফ বিনিি েন্য MS Excel এ স্থািান্তি কিা েবয়বছ।  

গুণগি নিনভন্ন িথ্য নিনভন্ন অাংশীদািবদি কাছ মর্বক গুণগি িথ্য সাংগ্রে পদ্ধনিি  াধ্যব  সাংগ্রে কিা েবয়বছ, মর্ ি এফনেনি, 

মকআইআই এিাং স্থািীয় ক বশািা। এছাড়া গুণগি িথ্য নিবেষণ িাি ধাবপ সাংগঠিি েবয়বছ: 

 স ীক্ষাি সেকানি এিাং সেবর্াগীি সবঙ্গ পৃর্ক অনধবিশবি  াধ্যব  স ীক্ষাি প্রার্ন ক নিবেষণ কিা েবয়বছ; 

 নিষয় িস্তু এিাং নিনদ বষ্ট নিভাগ অনুর্ায়ী উপাবিি Thematic coding কিা েয়বছ; 

 পদ্ধনিগিভাবি গুণগি িথ্য নিবেষণ কিাি েন্য নিষয়িস্তুি দ্বািা উপাি সাংকনিি েবয়বছ; 

 নিষয়িস্তু ও গুণগি পর্ ববিক্ষণ সাংকিি ও উপযুি উ্ধৃতনি নিি বািি কিা েবয়বছ। 

  

SWOT নিবেষণ 

উবেখবর্াগ্য প্রভাি ও সা নগ্রক দৃশ্যকল্প এিাং প্রকবল্পি নিনভন্ন পদবক্ষবপি সুনিধা, সম্ভাব্যিা ও েটিিিা ব্যঝবি অনভজ্ঞিামূিক 

িথ্য ও মসবকন্ডানি মিকি বগুবিাবক স ন্ববয়ি  াধ্যব  SWOT (সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নক) নিবেষণ কিা েবয়বছ। 

 

 

 

 

 

S=Strength W= Weakness

T=Threat O=Opportunity

SWOT
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2.৫. কানিগনি ও নিয়ানিাং কন টিি সভা 

প্রািনম্ভক প্রনিবিদি এিাং চূড়ান্ত প্রনিবিদি আইএ ইনি-মি কানিগনি কন টিি সভাি  াধ্যব  প্রার্ন কভাবি মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। 

কানিগনি কন টিি প্রনিনিনধিা খসড়া প্রািনম্ভক প্রনিবিদি ও খসড়া চূড়ান্ত প্রনিবিদি মূল্যায়ি কিবছি এিাং িাবদি  িা ি 

উপস্থাপি কবিবছি র্া পিা শ বক দি প্রনিবিদিটিবি অন্তভু বি কবিবছ এিাং সিবশবষ প্রনিবিদিটি নিয়ানিাং কন টিি সা বি 

উপস্থাপি কবিবছি। চূড়ান্ত প্রািনম্ভক প্রনিবিদি এিাং চূড়ান্ত প্রনিবিদি নিয়ানিাং কন টিি সা বি দফায় দফায় উপস্থাপি কিাি 

পি নিয়ানিাং কন টিি পর্ ববিক্ষণ ও সুপানিবশি নভনিবি চূড়ান্ত প্রনিবিদি প্রণয়ি কিা েয়। এই স ীক্ষাি পর্ ববিক্ষণ ও সুপানিশ 

এিাং নিয়ানিাং কন টিি সভা মর্বক সাংগৃনেি  ন্তব্য োিীয় ক বশািাি  াধ্যব  উপস্থাপি কিা েবয়বছ। 

2.৬. স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািা  

নিনিড় পনিিীক্ষণ স ীক্ষা িথ্য পর্ বাবিািিা িিাকািীি স বয়, নিএ ওয়াি স্থািীয় পর্ বাবয় ধা িাই উপবেিায় ক বশািাি আবয়ােি 

কবিবছ মর্খাবি প্রকল্প সম্পনকবি প্রাপ্ত ফিাফি, পর্ ববিক্ষণ ইিযানদ প্রাসনঙ্গক নিষয় অাংশীদািবদি কাবছ উপস্থাপি কিা েয়। 

ক বশািাি প্রধাি উবেশ্য নছি সাংনেষ্ট অাংশীদািগবণি কাছ মর্বক প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনি সম্পবকব োিা। প্রকবল্পি মটকসই 

কিাি িবক্ষয িাবদি ধািিা ও সুপানিশগুবিা উবেখ কিা। এছাড়াও সাংনেষ্ট সকি অাংশীদাবিি দ্বািা ক বশািায় এই প্রকবল্পি 

সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নক নিবয় আবিািিা কিা েবয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

নিত্র  4- স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািা আবয়ােি 

2.৭. প্রনিবিদি 

ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি নিনিড় পনিিীক্ষবণি স ীক্ষায় ToR এি উপি নভনি কবি পিা শ বদািাদি ইবিা বধ্য প্রািনম্ভক 

প্রনিবিদি প্রদাি কবিবছ। প্রর্  খসড়া প্রনিবিদি, নদ্বিীয় খসড়া প্রনিবিদি, চূড়ান্ত খসড়া প্রনিবিদি এিাং চূড়ান্ত প্রনিবিদি প্রণয়বি 

প্রকল্পটিি RFP এিাং পনিপবত্রি নদক ও নিবদ বশিা অনুসিণ কবিবছ। সিবশবষ চূড়ান্ত প্রনিবিদবি প্রাপ্ত ফিাফি োিীয় ক বাশািায় 

উপস্থাপি কিা েবয়বছ। 
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2.৮. স ীক্ষা পনিিািিায় সী ািদ্ধিা 

"ব ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (৬৪ মেিা)" প্রকবল্পি  স ীক্ষা পনিিািিা কিবি মর্সি সী ািদ্ধিাি সৃনষ্ট েয় িাি নকছু উবেখবর্াগ্য 

নদক তুবি ধিা েিঃ 

 স ীক্ষায়  প্রনিটি নিভাগ মর্বক ২ টি কবি ম াট ১৬ টি মেিা মর্বক ৫ টি কবি সি বব াট ৮০ টি নশখি মকে িাছাই কিা 

েবয়বছ। র্া িমুিা নেবসবি নকছুটা িগণ্যিা প্রকাশ কবি। এখাবি িমুিাি পনি াণগি সী ািদ্ধিা িা র্াকবি নশখি মকবেি 

িাস্তি নিত্র আবিা পনিপূণ ব ভাবি ফুটিবয় তুিা সম্ভি েি; 

  াঠ পর্ বাবয় েনিপ িিাকািীি স বয়  নশখি মকে পর্ বাবিািিা কবি মদখা মগবছ মর্, নকছু নশখি মকে  পূি ব মর্বকই স ীক্ষা 

সম্পবকব অিগি নছি র্া িাস্তি নিত্র  পনিপূণ বরূবপ প্রনিফিবিি অন্তিায় নছি; 

 অবিক মক্ষবত্র নশখি মকেগুবিা পনিদশ ববি িাস্তিায়িকািী মিসিকানি সাংস্থাি অসেবর্াগীিায় স ীক্ষা দি প্রিযন্ত অঞ্চবিি 

নশখি মকে পনিদশ বি কিবি পাবিনি; এিাং  

 েনিপ অনুনদি অর্ ব ও স য় সী ািদ্ধিা স ীক্ষাি গুণগি িথ্য ও উপাি সাংগ্রে কিবি নকছুটা প্রনিিন্ধকিাি সৃনষ্ট কবিবছ। 

 



 

 

তৃিীয় অধ্যায়  

ফিাফি নিবেষণ, পর্ ববিক্ষণ ও পর্ বাবিািিা 



অধ্যায়-৩   নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

 
29 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি মূি উবেশ্য/ কার্ বপনিনধ অধ্যায় ও পনিবেদ 

1. প্রকবল্পি নিিিণ (পটভূন , উবেশ্য, প্রকল্প অনুব াদি/সাংবশাধবিি অিস্থা, অর্ বায়বিি নিষয় 

ইিযানদ সকি িথ্য) পর্ বাবিািিা ও উপস্থাপি এিাং সানি বক প্রকবল্পি িকশা প্রকবল্পি 

উবেশ্যগুবিাি সবঙ্গ প্রাসনঙ্গক নকিা িা পনিিীক্ষণ কিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.1 

 

2. প্রকবল্পি সানি বক এিাং নিস্তানিি অঙ্গনভনিক িাস্তিায়ি মভৌি ও আনর্ বক অগ্রগনিি  িথ্য সাংগ্রে, 

সনন্নবিশি, নিবেষণ, সািণী/ মিখনিবত্রি  াধ্যব  উপস্থাপি ও পর্ বাবিািিা কিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.2 

3. অনুব ানদি িানষ বক ক ব-পনিকল্পিা এিাং িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা অনুর্ায়ী প্রকবল্পি িক্ষয াত্রা 

এিাং প্রকৃি অগ্রগনি পর্ বাবিািিা কিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.2 

4. প্রকবল্পি অর্ বায়ি, দ্র্ব্যানদ ক্রয়, ব্যিস্থাপিাগি অবর্াগ্যিাি কািবণ প্রকল্প  িা প্রকবল্পি মকাি 

উপাদাি িাস্তিায়ি নিিে েবয়বছ নকিা পর্ ববিক্ষণ কিা, (র্াি েন্য প্রকবল্পি ব্যয় িা িাস্তিায়ি 

স য় বৃনদ্ধ মপবয়বছ) এিাং নিিবেি েন্য দায়ী কািণগুবিা নিবেষণ কিা;  

অধ্যায় 3, অধ্যায় ৪ 

পনিবেদ 3.2 

 

5. অনুব ানদি নিনপনপ (DPP) / আিনিনপনপ (RDDP) এি িক্ষয াত্রাি সবঙ্গ তুিিা কবি 

প্রনশক্ষণ এিাং ম ৌনিক সাক্ষিিা সাংনেষ্ট কাবেি গুণগি এিাং পনি াণগি নদক নিবেষণ কিা;  

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.3 

6. প্রকবল্পি আওিাভুি প্যাবকেগুবিাি পণ্য সাংগ্রবেি পদ্ধনি (দিপত্র আেিাি, সুনিনদ বষ্টকিণ/ 

টিওআি (ToR)/ নিওনকউ (BOQ), দিপবত্রি মূল্যায়ি, অনুব াদি পদ্ধনি, চুনি সম্পাদি 

ইিযানদ)-বি নপনপএ ২০০৬ এিাং নপনপআি ২০০৮ এ িনণ বি নিনধ ািা র্র্ার্র্ভাবি অনুসিণ 

কিা েবে নকিা পনিিীক্ষণ কিা এিাং পূি বনিধ বানিি সূিক অনুসাবি ক্রয় সম্পনকবি কার্ বক্র  

নিবেষণ কিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.4 

 

 

 

7. প্রকবল্পি আওিায় সাংগৃেীি পণ্য/ কার্ ব/ প্রবয়ােিীয় মসিা উপযুি েিশনি দ্বািা এি র্র্ার্র্ 

িক্ষণাবিক্ষণ সম্পবকব  পনিিীক্ষণ এিাং পর্ বাবিািিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.4 

8. প্রকবল্পি ব্যিস্থাপিাি সক্ষ িা, অনভজ্ঞিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা ও ক্রয় সম্পনকবি প্রনশক্ষণ, বিঠক 

ব্যিস্থাপিা এিাং প্রকল্প পনিিািবকি নসদ্ধান্ত িাস্তিায়বি  দক্ষিা সম্পনকবি িথ্য নিরূপণ ও 

নিবেষণ কিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.4 

 

9. প্রকল্প অনুব াদি, পুিনি ববিিিা (র্নদ র্াবক), অর্ বায়ি, িেনিি ছাড় এিাং অর্ ব প্রদাি সম্পনকবি 

িথ্য এিাং উপাি নিবেষণ; 

অধ্যায় ১ 

পনিবেদ ১.৫ 

10. প্রকবল্পি সুনিধাবভাগী/বিকবোল্ডািবদি উপি েনিপ পনিিািিা এিাং িাবদি গবিষণামূিক 

 িা ি নিবেষণ; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.5, ৩.৬ 

11. প্রকল্পটিি সক্ষ িা এিাং দুি বিিা িদন্ত কিা এিাং প্রকল্পটিি িি াি ক বসূনিগুবিা কার্ বকিভাবি 

সম্পাদবি সম্ভাব্য ঘাটনি ও িযাবিঞ্জগুবিা (SWOT) নিবেষণ কিা; 

অধ্যায় ৫ 

 

12. নিিক্ষি নকবশাি ও প্রাপ্তিয়স্ক েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি  াধ্যব  নশনক্ষি েবি 

উদ্বুদ্ধ কিা র্াবে নকিা িা মূল্যায়ি কিা;  

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.৩ 

13. নিবশষ কবি এ প্রকল্পভুি এিাকায় সানি বক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা িাস্তিানয়ি েবে নকিা 

িা নিরূপণ কিা; 

অধ্যায় 3 

পনিবেদ ৩.৩, ৩.৫ 

14. ম ৌনিক সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি সকি ক বকান্ড মর্ ি সা ানেক সাংগঠি, প্রনশক্ষণ ও ক বশািা, 

এিনস ইিযানদ মূল্যায়ি এিাং কার্ বািনি  র্র্ার্র্ভাবি িাস্তিানয়ি েবে নকিা মস সম্পবকব 

 িা ি প্রদাি;  

অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.5 

 

  



অধ্যায়-৩   নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

 
30 

নিনিড় পনিিীক্ষবণি মূি উবেশ্য/ কার্ বপনিনধ অধ্যায় ও পনিবেদ 

15. নিনিড় পনিিীক্ষণ গবিষণায় প্রাপ্ত ফিাফবিি নভনিবি সানি বক পর্ বাবিািিা; অধ্যায় 3 

পনিবেদ 3.2, ৩.৩ 

16. প্রকবল্পি মূি উবেশ্যগুবিা অেববিি িবক্ষয নিনিড় পনিিীক্ষণ গবিষণায় প্রাপ্ত ফিাফবিি 

নভনিবি সুনিনদ বষ্ট সুপানিশ প্রণয়ি;   

অধ্যায় ৬ 

পনিবেদ ৬.2 

17. প্রকল্প স ানপ্তি পি সৃষ্ট সুনিধানদি স্থানয়ত্ব বৃনদ্ধ কিাি িবক্ষয  িা ি প্রদাি; অধ্যায় ৬ 

পনিবেদ ৬.2 

18. চুনিি ম য়াদকাবি কতৃবপক্ষ কতৃবক নিধ বানিি অন্যান্য প্রাসনঙ্গক কাে সম্পাদি।   
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৩. ফিাফি নিবেষণ, পর্ ববিক্ষণ ও পর্ বাবিািিা 

প্রনিবিদবিি এই অধ্যাবয় আনর্ বক সম্পদ স ন্বয় এিাং মভৌি উপাদাি গুবিাি সাবর্ সাংনেষ্ট কার্ বকিাপসমুবেি পনিবপ্রনক্ষবি প্রকবল্পি 

সা নগ্রক অগ্রগনি মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। অধ্যায়টিবি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা খাবিি িিব াি মপ্রক্ষাপট প্রকবল্পি িকশাি সাবর্ 

প্রাসনঙ্গক নকিা িাও অন্তভু বি আবছ । এই অধ্যাবয় ক্রয় কার্ বক্র  মূল্যায়বিি পাশাপানশ সবিেন বি পনিদশ ববিি ফিাফি িণ বিা 

কিা েবয়বছ।   

৩.১. প্রকবল্পি  প্রাসনঙ্গকিা 

পর্ ববিক্ষকদি প্রকল্পটিি নিনদ বষ্ট িক্ষযসমূবেি সাবর্ তুিিা কবি প্রকল্প িকশাি সাবর্ প্রকবল্পি অন্তভু বি অঞ্চবিি মপ্রক্ষাপট 

এিাংোিীয় িীনি-নিবদ বনশকাি প্রাসনঙ্গকিা  র্ািাই কবিবছি র্া স ীক্ষা এিাকাি  মপ্রক্ষাপট প্রকবল্পি িক্ষয াত্রা অেববিি অগ্রগনিি 

মূল্যায়ি  কিবি এিাং সা নগ্রক প্রকবল্পি প্রভাি িণ বিা কিবি সোয়িা কিবি। প্রকল্পটিি িক্ষয উপানুষ্ঠানিক নশক্ষায় GO-NGO 

এিাং কন উনিটিি সেবর্ানগিায় 15-45 িছি িয়বসি নিিক্ষি নকবশাি-নকবশািী এিাং প্রাপ্তিয়স্কবদি ম ৌনিক সাক্ষিিা এিাং 

দক্ষিা প্রদাি কিা র্াবি োিীয় নশক্ষা িীনিি সাবর্ োিীয় EFA এি িক্ষয অেবি কিা র্ায় । িিব াি মূল্যায়ি  প্রনক্রয়াি  বধ্য 

গবিষক দি সা নগ্রক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা মূল্যায়ি কবিবছ। এছাড়াও, স ীক্ষাি  অন্তভু বি এিাকাি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট 

নিবেষণ প্রাসনঙ্গকিা অেববি সোয়ক েবয়বছ। এ মক্ষবত্র নিনভন্ন ধিবণি েিসাংখ্যািানেক নিষয় অন্তভু বি কিা েবয়বছ মর্ ি,  ানসক 

পানিিানিক আয় এিাং ব্যয়, নশক্ষা, মপশা, িয়স, ঝবি পিা ছাত্র-ছাত্রীি সাংখ্যা এিাং অন্যান্য আর্ ব-সা ানেক প্রসঙ্গ। এ ছাড়াও  

প্রকবল্পি কার্ বক্র  স ীক্ষা দিবক প্রকবল্পি প্রাসনঙ্গকিা মূল্যায়বি র্বর্ষ্ট সোয়িা কবিবছ। প্রকল্পি প্রাসনঙ্গকিা মূল্যায়বি 

যুনিসঙ্গিা এিাং উপবর্ানগিা উভয় নিষয়বকই নিবিিিা কিা েবয়বছ । 

৩.১.১. আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট নিবেষণ 

এই স ীক্ষায় প্রকল্পভুি িমুিা এিাকাি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট োিবি নশক্ষার্ীবদি এিাং িাবদি পনিিাবিি সদস্যবদি 

েিসাংখ্যািানেক িথ্য  (মর্ ি িয়স, নিঙ্গ, নশক্ষাগি মর্াগ্যিা, মপশা এিাং পনিিাবিি আয় ইিযানদ) সাংগ্রে কিা েবয়বছ। নিঙ্গ 

অনুপাি নিবেষণ কবি মদখা মগবছ মর্ িমুিা এিাকায় 51.69%  পুরুষ এিাং 48.28%  নেিা এিাং 0.03% তৃিীয় নিবঙ্গি 

সুনিধাবভাগী িবয়বছ। 

নিত্র  5- নিঙ্গ অনুর্ায়ী মপশাগি িন্টি 

 

পুরুষ

িািী

সাংখ্যা

নি
ঙ্গ

নিঙ্গ অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি মপশাগি িন্টি

অদক্ষ শ্রন ক অন্যান্য কৃষক গাব বন্টবসি ক ী / ক বিানি

গৃনেিী িািক ছাত্র মছাট ব্যিসা

দক্ষ শ্র দাসী/দাস নিভবিশীি প্রবর্ােয িয়

মিকাি মিসিকানি মসিা ব্যিসা ভযাি / নিকশা িািক

ন ি / কািখািা ক ী সেকানি (িাস / ট্রাক / ট্যানি) েকাি
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র্নদও প্রকল্প অনধভুি এিাকাি নশক্ষার্ীবদি  বধ্য ক বেীিী  ানুবষিা এিাং গৃনেণীিাই প্রধাি ির্ানপ িাবদি খািাি সদস্যিা কৃনষ 

(9.70%) এিাং মছাট ব্যিসাি (2.47%)  সাবর্ েনড়ি আবছ। নিবেষবণি পনিসাংখ্যাবি উবঠ এবসবছ মর্, নিনভন্ন পনিিাবিি প্রায় 

4.12%  সদস্য দক্ষ শ্রন ক এিাং অপি নদবক 7.19% কাে কিবি অক্ষ , প্রায় 2.৭% সদস্য মিকাি িা খািা প্রধাবিি উপি 

নিভ বিশীি। এই স ীক্ষায় নশক্ষার্ীবদি মপশা নিবেষণ কবি মদখা মগবছ মর্   নেিা নশক্ষার্ীবদি অনধকাাংশই গৃনেণী (89.5%), 

অন্যনদবক পুরুষ নশক্ষার্ীবদি  বধ্য কৃষবকিাই প্রধাি (৩৫.৫%), অদক্ষ শ্রন ক (২৩.৭%) ,দক্ষ শ্রন ক (১৩.৪%)ও মছাট ব্যািসায়ী  

(6.7%) । এছাড়া ও কবয়কেি নশক্ষার্ী আবছি র্ািা ভযাি / নিিা িািক িা কািখািা শ্রন ক। এছাড়া, স ীক্ষায় মদখা মগবছ মর্ 

800 েি নশক্ষার্ীি  বধ্য 288 েি  (36%) খািা প্রধাি, র্াি  বধ্য 34 েি  নেিাও আবছি  এিাং 64% নশক্ষার্ী শুধু াত্র 

খািাি  সদস্য। 

উিিদািাবদি প্রায় 66.6% খািাি  ানসক আয় 9000-17499 টাকা। এছাড়া 24.1% এি খািাি গড়  ানসক আয় 500-8999 

টাকা। খি অল্প সাংখ্যক নশক্ষার্ী মর্ ি 0.25% এি খািাি প্রনি  াবস আয় 34500-40000 টাকা। উপবিাি পনিসাংখ্যাি মর্বক 

এটি স্পষ্ট মর্, প্রকবল্প অন্তভু বি নশক্ষার্ী িাছাইবয় নপনছবয় পড়া নিম্ন আবয়ি েিবগাষ্ঠীবক প্রাধান্য মদয়া েবয়বছ র্া নিনপনপি 

নিবদ বশিাবক অনুসিণ কবি। 

স ীক্ষায় প্রকল্পভুি এিাকাি নশক্ষার্ীবদি িাছাই কিাি প্রাসনঙ্গকিা মিাঝাি েন্য নশক্ষার্ীবদি নশক্ষাগি মর্াগ্যিাও নিবেষণ কিা 

েবয়বছ। এই স ীক্ষায় েনিপকৃি নশক্ষার্ীবদি  বধ্য 40% আনুষ্ঠানিক নশক্ষা মর্বক িাদ পবড়বছ। পাশাপানশ 23.1% নশক্ষার্ী 

পূবি ব মকাি িা মকাি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষায় িনর্ভুি র্াকবিও ২৫.১% নশক্ষার্ী মকাি প্রকাি আনুষ্ঠানিক িা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি 

সনেি অন্তভু বি নছি িা। এছাড়া 9.৪% শুধু াত্র িাবদি িা  স্বাক্ষি কিবি পাবি এিক  নশক্ষার্ী পাওয়া মগবছ। নিিক্ষিিাি সাংজ্ঞা 

অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি অন্তভূ বি কিা েয়বছ নকিা িা র্ািাই কিাি েবন্য নশক্ষার্ীবদি নিখবি ও পড়বি পািাি সক্ষ িা 

পর্ বািিিাপূি বক মদখা মগবছ মর্ প্রায় ৮৮.২৯% নশক্ষার্ী নিিক্ষি মকিিা এিা পড়বি, নিখবি িা গিিায় অপািগ।  

 

নিত্র  6- সুনিধাবভাগীবদি নশক্ষাগি মর্াগ্যিাি নিন্যাস 

এই প্রকবল্পি িক্ষয েি 15 -45 িছি িয়সী নকবশাি এিাং িয়স্কবদি সাক্ষিিা প্রদাি কিা। স ীক্ষায় িথ্য পর্ বাবিািিা কবি মদখা 

মগবছ মর্ 35.3% নশক্ষার্ী 35-45 িছি িয়বসি মর্খাবি এই মশ্রণীবি িািীি সাংখ্যা অনধক মর্ ি পুরুষ -129,  নেিা -153। 

অনুরূপভাবি ২5-34 িছি িয়সী  নেিা নশক্ষার্ীবদি সাংখ্যাও মিনশ। অন্যনদবক, 15-24 িছি িয়বসি নশক্ষার্ীবদি  বধ্য পুরুবষি 
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155

2

2

19

622

নশক্ষার্ীি বিিানেক অিস্থা নিবেষণ

অনিিানেি িািাকপ্রাপ্ত পনিিযি নিধিা নিিানেি

সাংখ্যা মিনশ এিাং ২4.4% নশক্ষার্ী এই মশ্রণীবি অন্তভু বি। নশখি মকেগুবিাবি 15 িছবিি ক  িয়সী নশক্ষার্ী নছি, িবি শিকিা 

োি উবেখবর্াগ্য িয়। একইভাবি, 800 নশক্ষার্ীি  বধ্য 61 েি (7.6%) সিাি  কিা েবয়বছ র্াবদি িয়স 45 িছবিি মিনশ। 

সািণী 7- নশক্ষার্ীবদি নিঙ্গনভনিক িয়স িন্টি 

নশক্ষার্ীবদি িয়স ম াট পুরুষ িািী 

<15  6 (0.8%) 6 0 

15-24 195 (24.4%) 122 73 

25-34 256 (32%) 92 164 

35-45 282 (35.3%) 129 153 

>45 61 (7.6%) 40 21 

সি বব াট 800 389 411 

 

িিব াি স ীক্ষাি েন্য েনিপকৃি 800 উিিদািাবদি  বধ্য 77.8% নশক্ষার্ী নিিানেি এিাং 19.3% অনিিানেি, প্রায় 200 েি 

উিিদািা 15-24 িছি িয়সী। এই প্রকবল্পি শািীনিকভাবি অক্ষ  নকবশাি-নকবশািী এিাং প্রাপ্তিয়স্কবদি িানিকাভুি কিা েবয়বছ 

এিাং 800 এি  বধ্য ৬ েি শািীনিকভাবি অক্ষ  নশক্ষার্ী পাওয়া মগবছ। নিবম্নাি মিখনিত্রগুবিাবি র্র্াক্রব  স ীক্ষা এিাকাি 

নশক্ষার্ীবদি বিিানেক অিস্থাি এিাং শািীনিক অক্ষ িাি প্রকৃি নিত্র তুবি ধিা েবয়বছ।    

 

 

 

৩.১.২. োিীয় িীনিগি প্রাসনঙ্গকিা 

ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি িক্ষয েি মদশ মর্বক নিিক্ষিিা নিমূ বি কিাি পাশাপানশ নিশ্বব্যাপী এিাং োিীয় EFA এি িক্ষয অেবি 

ও NPA-II এিাং ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিায় পনিকনল্পি িক্ষয অেববি অিদাি িাখা। এছাড়াও, োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িীনি-

2006 এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি-2010 িাস্তিায়বি অিদাি িাখাি উবেশ্য িবয়বছ। অিএি, এই স ীক্ষায় প্রকবল্পি িকশা ও 

কার্ বক্র  প্রকবল্পি উবেবশ্যি সাবর্ প্রাসনঙ্গক নকিা িা র্ািাই কিাি েন্য প্রাসনঙ্গক োিীয় িীনি ও দনিি পর্ বাবিািিা কিা 

েবয়বছ।  

োিীয় নশক্ষা িীনি ২010-এ িিা েবয়বছ মর্ িয়স্ক  ও উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িীনিি উবেশ্য েি ২014 সাবিি  বধ্য মদবশি সকি 

প্রাপ্তিয়স্ক িাগনিকবদি নশনক্ষি কিা। িয়স্ক নশক্ষাি উবেশ্য েি  ানুষবক নশনক্ষি কিা, িাবদিবক অন্তি পড়া-বিখা এিাং গণিায় 

দক্ষ কবি মিািা,  ািনিক মূল্যবিাধ বিিী, স্বাস্থয ও পনিবিশ সম্পবকব সবিিি কিা  এিাং মপশাগি দক্ষিা িাড়াবিা। শিভাগ 
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নিত্র  7- নশক্ষার্ীবদি শািীনিক অক্ষ িাি নিিিণ 

 

 

                               

নিত্র  8- নশক্ষার্ীবদি বিিানেক অিস্থা 
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নশক্ষার্ীবক িানিকাভুিকিণ  এিাং স স্ত প্রাপ্তিয়স্কবক  নশনক্ষি কবি মিািা পর্ বন্ত প্রবিষ্টা অব্যােিভাবি িিবি র্াকবি। পাশাপানশ, 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা প্রার্ন ক নশক্ষা মর্বক ঝবি র্াওয়া নশশুবদি শিভাগ িনর্ভুিকিণ নিনিি িা েওয়ায় িাবদিবক েীিি 

দক্ষিামূিক ম ৌনিক নশক্ষা িা বৃনিমূিক প্রনশক্ষণ প্রদাি কবি। 

সিাি েন্য নশক্ষা: োিীয় পনিকল্পিা ক বসূিী [NPA II] এি িক্ষয সকি যুিক ও প্রাপ্তিয়স্কবদি েন্য নিবশষি  নেিাবদি েন্য 

 ািসম্পন্ন ম ৌনিক এিাং িি াি নশক্ষায় স াি অনধকাবিি  াধ্যব  িয়স্ক  সাক্ষিিাি োি (15 মর্বক 45 িছি িয়বসি) ২000 

সাবি 62% মর্বক  2015 সাবিি  বধ্য 90% এ  (নিিক্ষিিা োি অবধ বক ক াবিা, MDG) বৃনদ্ধ কিা । NFE এি েন্য 

মপ্রাগ্রা গুবিাবি র্াবদিবক অন্তভু বি কিাি কর্া িিা েবয়বছ িাি  বধ্য িবয়বছ 3-5 িছি িয়সী দনিদ্র্ পনিিাবিি নশশু, প্রার্ন ক 

নিদ্যািয় মর্বক ঝবি পিা নশশু এিাং িনর্ভুি িয় এ ি ঝবি পড়া নশক্ষার্ী (16-25), কখিই িনর্ভুি েয়নি িা ঝবি পড়া  (16-

24) নকবশাি এিাং িরুণ িা প্রাপ্তিয়স্কিা (২5), দুগ ব  স্থাবি িসিাসকািী নশশু, দূবর্ বাবগ আক্রান্ত এিাং সা ানেক অসঙ্গনি কিনিি 

নিিক্ষি নশশু এিাং নিিক্ষি প্রাপ্তিয়স্ক। নকবশাি, যুিক এিাং প্রাপ্তিয়স্কিা ইনি বধ্যই ক বস্থবিি সাবর্ সাংনেষ্ট। এছাড়াও োিীয় 

এিাং আন্তেবানিক পনিিিববিি অগ্রগনি আিবি িাবদি জ্ঞাি ও দক্ষিাি ক্র াগি আধুনিকায়ি প্রবয়ােি। 

োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িীনি -২006 এি িক্ষয েবিা  সিাি েন্য নশক্ষা িা EFA এি িক্ষয পূিণ এিাং দানিদ্র্য দূিীকিণ এিাং 

একটি কন উনিটিনভনিক মিটওয়াকব বিনি কবি 2004-2015 এি  বধ্য নদ্বিীয় োিীয় ক বপনিকল্পিা এিাং দানিদ্র্যিা নিিসি 

মকৌশি পত্র (PSRP)-মি িনণ বি নেসাবি দানিদ্র্ নিিসি কিা। ২015 সাবিি  বধ্য অন্তি 50% নিিক্ষিিা হ্রাবসি িবক্ষয কার্ বকি 

দক্ষিা প্রনশক্ষণ এিাং িি াি নশক্ষা এিাং দীঘ বব য়ানদ নশক্ষাি সুবর্াগ িাড়াবিা। 

ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা (SFYP) মি সিকানি-মিসিকানি অাংশীদানিবত্বি একটি নিধাি িবয়বছ র্া ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিায় 

নশক্ষা মক্ষবত্র মিসিকানি খাবিি ভূন কা উন্নি কিাি প্রবিষ্টা অব্যােি িাখবি এিাং অর্ বসাংস্থাি ও অন্যান্য পদ্ধনিি  াধ্যব  

এিনেওগুবিাবক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা উপকিণ নিিিবণ স র্ বি মর্াগাবি। পাশাপানশ সম্পদ সাংগঠিি কিাি েন্য এিাং নশক্ষামূিক 

মপ্রাগ্রা গুবিাি ক বক্ষ িা উন্নি কিাি েন্য সিকানি-মিসিকানি অাংশীদানিত্ব অনুসন্ধাি কিা। 

উপবি উবেনখি িীনিগুবিা নিবেষণ ও ম ৌনিক নিধািগুবিা অনুসিণ কবি প্রকবল্পি িকশা এিাং কার্ বক্র গুবিা কীভাবি এই িীনি 

স র্ বি কবি িাি নিবেষণ সািণী নিবম্ন মদওয়া েবিা।  

সািণী 8- োিীয় িীনিি সবঙ্গ প্রাসনঙ্গকিা 

প্রধাি িীনি ও নিধাি প্রকল্প প্রাসনঙ্গকিা িাস্তিায়ি অিস্থা 

 

নশক্ষা মকবেি একটি কন উনিটিনভনিক 

মিটওয়াকব বিনি কিা 

 

ম ৌনিক  সাক্ষিিা প্রকবল্পি 75000 

নশক্ষাি মকে স্থাপি কিাি িক্ষয িবয়বছ 

 

িিব াবি, এই প্রকল্প 39,311 নশখি  

মকে প্রনিষ্ঠা কবিবছ। 

 

মদবশি সি প্রাপ্তিয়স্ক িাগনিকবক নশনক্ষি 

কিা  এিাং িা  নিিন্ধি োি 100% 

মপৌুঁছাবিা পর্ বন্ত অব্যােিভাবি প্রবিষ্টা 

িািাবিা 

 

 

কার্ বকি দক্ষিা প্রনশক্ষণ এিাং  নশক্ষা 

কার্ বক্র  িানিবয় র্ািাি  েন্য সুবর্াগ 

প্রসানিি কিা । 

 

প্রকবল্পি উবেশ্য েবে 15 মর্বক  45 

িছি িয়সী নকবশাি-নকবশািী এিাং 

প্রাপ্তিয়স্কবদি ম ৌনিক সাক্ষিিা এিাং 

েীিি দক্ষিা প্রদাি কিা। 

 

 

দক্ষিা প্রনশক্ষণ পনিকল্পিা প্রকবল্পি 

িকশাি   বধ্য স্পষ্ট িয়। প্রকবল্পি িক্ষয 

েবিা  ম ৌনিক সাক্ষিিা মকাস ব সম্পন্ন 

কিাি পবি েীিি দক্ষিা প্রনশক্ষণ শুরু 

কিা।  

 

 

ম ৌনিক  সাক্ষিিা প্রনশক্ষণ  াত্র 

23,59, 441 েি নশক্ষার্ী নিবয় শুরু 

েবয়বছ। এ ছাড়া, িািা েীিি দক্ষিা 

প্রনশক্ষবণি েন্য উবদ্যাগ নিবি 

পাবিনি। 

 

দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ এখবিা শুরু 

েয়নি 
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প্রধাি িীনি ও নিধাি প্রকল্প প্রাসনঙ্গকিা িাস্তিায়ি অিস্থা 

 

 

িাবদি মিখা পড়া এিাং গণিাি সি বনিম্ন 

দক্ষিা প্রদাবিি  বধ্য িাবদি নকছু 

 ািনিক মূল্যবিাধ বিনি কিা 

 

মকাবস বি  পাঠ্ক্ক্র টি মিখা পড়া এিাং 

গণিাি নুযিি  দক্ষিা প্রদাবিি েন্য 

নিোইি কিা েবয়বছ। 

 

মকাস ব সবি াত্র শুরু েবয়বছ। 

 

স াি প্রবিশানধকাি নিনিিকিবণি 

 াধ্যব   সকি যুিক ও প্রাপ্তিয়স্কবদি 

েন্য গুণগি াবিি ম ৌনিক নশক্ষা িালু 

িাখা এিাং নিবশষি প্রাপ্তিয়স্ক   নেিাবদি 

সাক্ষিিা বৃনদ্ধ 

 

প্রকবল্প 50% িািী নশক্ষার্ী 

িানিকাভুি কিাি িক্ষয াত্রা িবয়বছ। 

 

স ীক্ষা মর্বক প্রাপ্ত িবথ্যি নভনিবি 

িািীি িিব াি অনুপাি ৫০% এি 

অনধক। 

 

 

NFE মপ্রাগ্রাব ি টাবগ বট গ্রুপ েবি পাবি  

 

 দনিদ্র্ পনিিাবিি 3-5 িছি িয়সী 

নশশু 

 প্রার্ন ক নিদ্যািয় মর্বক ঝবি পড়া  

এিাং িনর্ভুি ছাড়াই ঝবি পড়া  

(16-25) 

 

 

 কখিও িনর্ভুি িয় িা ঝবি পড়া  

(16-24) 

 নকবশাি-নকবশািী এিাং িরুণ (25) 

 দূিিিী অিস্থাবি িসিাসকািী নশশু, 

 নিপজ্জিক, সা ানেক িেবি এিাং 

নিপর্ ববয়ি সাবর্ েনড়ি নিিক্ষি 

এিাং       সাক্ষি প্রাপ্তিয়স্ক  ানুষ। 

 15 মর্বক 45 িছি িয়সী  ানুষ 

 

প্রকল্পটিি িক্ষয েবিা 15-45 িছি 

িয়বসি নকবশাি-নকবশািীবদি এিাং 

প্রাপ্তিয়স্কবদি ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রদাি 

কিা 

 

প্রকল্পটি  3-5 িছি িয়সী নশশুবদি 

অন্তভু বি কবিনি 

 

 

এই প্রকল্পটি দূিিিী এিাকায়, প্রানন্তক 

ও সাংখ্যািঘু েিবগাষ্ঠী গুবিাবি 

িসিাসকািীবদি অগ্রানধকাি নদবয়বছ 

 

এই স ীক্ষায় েনিপকৃি নশক্ষার্ীবদি 

 বধ্য 40% আনুষ্ঠানিক নশক্ষা মর্বক 

িাদ পবড়বছ 

 

 

র্নদও এই প্রকবল্পি িয়স সী া 15-

45 িছি।  াঠ েনিপ মর্বক পাওয়া 

র্ায়  মর্ 0.8% নশক্ষার্ীি িয়স 15 

িছবিি ক  এিাং 7.6% নশক্ষার্ীি 

িয়স 45 িছবিি উপবি 

 

66.6% খািাি  ানসক আয় 

9000-17499 টাকা 

 

  

সিকানি মিসিকানি অাংশীদানিত্ব 

(অর্ বায়ি ও অন্যান্য উপাবয় এিনেও দ্বািা 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা প্রদাি) 

 

প্রকল্পটিি  িক্ষয েবিা  NFE মি GO-

NGO এিাং কন উনিটিি স ন্ববয়ি  

উন্ননি কিা । ম ৌনিক সাক্ষিিা 

প্রকবল্পি  িক্ষয েবিা 250 টি 

িাস্তিায়িকািী এিনেও  নিবয়ানেি 

কিা। 

 

িিব াবি ম ৌনিক সাক্ষিিা ক বসূনি 

এিনেওগুবিাি 134 িাস্তিায়িকািী 

অাংশীদাবিি  াধ্যব  িাস্তিায়ি কিা 

েবে। এছাড়া, নদ্বিীয় পর্ বাবয় 

িাস্তিায়বিি  েন্য ইবিা বধ্য 1২6 

টি িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি 

কিা েবয়বছ। 

 

 

৩.১.৩. সা নগ্রক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা 

িয়স্ক নশক্ষাসে গণনশক্ষাি একটি মদশব্যাপী মপ্রাগ্রা  মফব্রুয়ানি ১৯৮০ সাবি িালু কিা েয় এিাং দীঘ বব য়াদী উবেশ্য অেববিি িবক্ষয 

1991 সাবি ইনন্টবগ্রবটি িি-ফি ািাি এডুবকশি মপ্রাগ্রা  (আইএিএফনপ) প্রকল্পটি প্রিিবি কবি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি একটি 

ম ৌনিক কাঠাব া গঠি কিা েবয়নছি র্াি উবেশ্য  ািি সম্পদ উন্নয়বিি মকৌশিগি একটি প্রনক্রয়া বিনি কিা। প্রকল্পটিি মূি 

িক্ষয নছি আনুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থাি পনিপূিক একটি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থা প্রনিষ্ঠা কিা। প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা কার্ বক্র বক 
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শনিশািী কিাি েন্য আগি, ১৯৯২ এ প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা নিভাগ (নপএ ইনি) িাব  একটি পৃর্ক নিভাগ প্রনিনষ্ঠি েয়। প্রার্ন ক 

নশক্ষা (িাধ্যিামূিক) আইি ১৯৯০ সাবি পাস কিা েয়। িাধ্যিামূিক প্রার্ন ক নশক্ষা ১৯৯২ সাবি প্রর্ িাবিি  বিা ৬৪ টি মদবশি 

আইি অনুর্ায়ী িালু েয়। এটি ১৯৯৩ সাি মর্বক সািা মদবশ িাস্তিানয়ি েবয় আসবছ। আইএিএফনপ'ি সাফল্য এিাং এভাবি অনেবি 

অনভজ্ঞিা প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা নিভাগ (নপএ ইনি) এি কার্ বকি সাংস্থা নেবসবি মিসিকািী নশক্ষা অনধদফিবিি (নিএিএফই) 

প্রনিষ্ঠায় অিদাি িাবখ। নিএিএনফি সদি দফিি ঢাকায় অিনস্থি, র্াি মিতৃবত্ব িবয়বছ  োপনিিািক। স্থািীয় পর্ বাবয় এই 

মপ্রাগ্রা টিি িোিধাবি নিএিএফআই ৬৪ মেিায় প্রনিটি অনফস স্থাপি কবিবছ এিাং মেিা কার্ বািয়গুবিা মেিা স ন্বয়কািী দ্বািা 

পনিিানিি েয়। নিএিএফই ৮-৪৫ িছি িয়বসি ৩৪.৪ ন নিয়ি অনশনক্ষি  ানুষবক এিএফই মপ্রাগ্রাব ি আওিায় অন্তভূ বিকিণ 

শুরু কবিবছ। নিএিএফই নিনভন্ন পদ্ধনি ব্যিোি কবি িাি মপ্রাগ্রা  িাস্তিায়ি কবিবছ: মর্ ি- মকে নভনিক পদ্ধনি (নসনিএ), 

প্রিািানভর্াি নভনিক দৃনষ্টভনঙ্গ (ম াট সাক্ষিিা আবন্দািি-টিএিএ ) এিাং প্রাই াি নিিিণ পদ্ধনি। ২০০৪ এি পূবি ব, নিএিএফআই 

নকবশািীবদি েন্য িরুণ এিএফএি এিাং প্রাপ্তিয়স্কবদি অ-নশনক্ষি েিসাংখ্যাি েন্য িািটি এিএফই প্রকল্প পনিিািিা কবি। 

কবয়কটি প্রনিষ্ঠাি সিাসনি এিএফই মপ্রাগ্রা  িাস্তিায়ি কবি এিাং অন্যিা স্থািীয় তৃণমূি এিনেওগুনিবক িেনিি ও কানিগনি 

সোয়িা মদয় (খাতুি, ২০০৩) 5। 

োিীয় ও আন্তেবানিক অঙ্গীকাি পূিবণ সিকাি এনপ্রি ২০০৫ এ িােস্ব খাবি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা সৃনষ্ট কবিবছ। এটি োিীয় 

পর্ বাবয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা সাি-বসটি ব্যিস্থাপিা ও পনিিািিায় অবিক অিদাি িাখবছ এিাং এিফবি সাংগঠিি পদ্ধনিবি মদবশ 

সাক্ষিিা নিস্তাি ঘটবছ। অপিনদবক, উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা সাি-বসটিবক শনিশািী কিাি িবক্ষয সিকাি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা আইি 

২০১৪  োি োিীয় সাংসবদ পাস কবিবছ। এ আইবিি মূি উবেশ্য েবে-‘নশক্ষাি সুবর্াগ িনঞ্চি েিবগাষ্ঠীবক সাক্ষিজ্ঞািদাি, 

েীিিব্যাপী নশক্ষাি সুবর্াগ সৃনষ্ট, কানিগনি ও বৃনিমূিক প্রনশক্ষবণি  াধ্যব  েীনিকায়ি, দক্ষ  ািিসম্পবদ পনিণিকিণ, আত্ম-

ক বসাংস্থাবিি মর্াগ্যিা সৃনষ্টকিণ এিাং নিদ্যািয় িানেভূ বি ও ঝবি পড়া নশশুবদি নশক্ষাি নিকল্প সুবর্াগ সৃনষ্ট (“উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা 

ব্যযবিা,” n.d.)।  

প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািবয়ি অধীবি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা শীষ বস্থািীয় সাংস্থা নেবসবি কাে কিবছ। িাাংিাবদবশ 

নিপুিসাংখ্যক  ানুষ এখিও নিিক্ষি। িিব াবি উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-এি 'আউট অফ স্কুি নিবল্ডিস' এিাং 'ম ৌনিক সাক্ষিিা 

প্রকল্প' নশবিািাব   দুটি িি াি প্রকল্প িবয়বছ। উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা মক  PEDP-4 এি সাি-কবম্পাবিন্ট 2.5 এি অধীবি 

নদ্বিীয় িাি সুবর্াগ প্রাপ্ত নশক্ষা (SCE) মপ্রাগ্রা  নেসাবি 'আউট অফ স্কুি নিিবেিস মপ্রাগ্রা ' িাস্তিায়ি কিাি েন্য নিযুি কিা 

েবয়বছ। মস অনুর্ায়ী, উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা ২০১৮ সাবিি মসবেেবি মর্বক 3332টি নশখি মকবেি (এিনস) 1০ িাখ 

নশক্ষার্ীি প্রশাসনিক দানয়ত্ব মপবয়বছ। এই নশখি মকেগুবিা পূবি ব PEDP-3 এি নদ্বিীয় িাি  সুবর্াগ প্রাপ্ত নশক্ষা (SCE) পাইিট 

মপ্রাগ্রাব ি অধীবি প্রনিনষ্ঠি েবয়বছ। উবেখ্য মর্ PEDP-3 30 জুি ২018 িানিবখ মশষ েবয়বছ। SCE এি পাইিট মপ্রাগ্রা টি 

100,000 েি আউট অফ স্কুি নিিবেিবদি েন্য প্রণয়ি কিা েবয়বছ। 

 

 

 

                                                           
5 Khatun, S. (2003). Non-Formal Education. Banglapedia. Asiatic Society of Bangladesh. Retrieved from 

www.banglapedia-bd.org 

http://www.banglapedia-bd.org/
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৩.১.৪. প্রকবল্পি মর্ৌনিকিা 

পিা শ বদািা দিটি 15-45 িছি িয়সী সুনিধা িনঞ্চি নকবশাি-নকবশািী ও প্রাপ্তিয়স্কবদি সাক্ষিিাি অিস্থাি পাশাপানশ স ীক্ষা 

এিাকায় ক্ষনিগ্রস্থ এিাং দনিদ্র্ েিসাংখ্যাি েীনিকা নিধ বািবণি েন্য নিদ্য াি অিস্থা পর্ বাবিািিা কবিবছ। 

স ীক্ষা এিাকাগুবিাি মপ্রক্ষাপবট সুনিধা িনঞ্চি সম্প্রদাবয়ি প্রবয়ােবিি কর্া প্রকল্প কার্ বক্রব  প্রনিফনিি েবয়বছ এিাং 

স স্যাসমূবেি উবেখবর্াগ্য স াধাি োিীয় িীনি দৃঢ়ভাবি ম বি িিবছ। সিকাবিি সপ্ত -পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিাি িক্ষয ৩ মকাটি 

২৫ িাখ নকবশাি-নকবশািী ও প্রাপ্তিয়স্কবদি ম ৌনিক সাক্ষিিা নিনিি কিা। এই প্রকবল্পি িক্ষয াত্রা অনুর্ায়ী শুধু াত্র ৪৫ িাখ 

নিিক্ষিবক অন্তভু বি কিা েবয়বছ। নকবশাি-নকবশািী ও প্রাপ্তিয়স্কবদি সাক্ষিিাি েন্য োিীয় িীনি দৃঢ়ভাবি সোয়ক ভুন কা পািি 

কিবছ। নশক্ষা িীনিি সিকানি দনিিগুবিাবি দানিদ্র্য নিব ািি এিাং EFA এি  িক্ষয অেববি গুরুত্ব মদয়া েবয়বছ। একটি নিশাি 

সাংখ্যক নিিক্ষি  ানুষবক উৎসানেি কিাি েন্য, উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা মক দক্ষিা প্রনশক্ষণ এিাং কাবেি সুবর্াগ এই ম ৌনিক 

সাক্ষিিা প্রকবল্প স ন্বয় কিবি েবি।  

উপবিাি িথ্য নিবেষবণি উপি নভনি কবি পিা শ বদািা দি  বি কিবছ মর্, মটকসই উন্নয়বিি িক্ষয াত্রা ও োিীয় িীনি অনুর্ায়ী 

এই প্রকল্প িাস্তিায়ি যুনিসঙ্গি ও যুবগাপবর্াগী েবয়বছ র্া একই সাবর্ প্রাসনঙ্গক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

নিত্র  9- প্রকবল্পি প্রাসনঙ্গকিা র্ািাইবয়ি কাঠাব া 

 

 

 

 

     সা নগ্রক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাব্যিস্থা 

উপবর্ানগিা 

োিীয় িীনিগি প্রাসনঙ্গকিা 

 

যুনিসঙ্গিা 

 
আর্ ব -সা ানেক মপ্রক্ষাপট   

প্রকল্প কার্ বক্র  

প্রকবল্পি  প্রাসনঙ্গকিা 

মটকসই উন্নয়বিি িক্ষয াত্রা ও োিীয় িীনি অনুর্ায়ী  যুনিসঙ্গি ও যুবগাপবর্াগী 
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৩.২. পনিিীক্ষণ ও প্রকবল্পি অঙ্গসমূবেি িাস্তিায়বিি অগ্রগনি পর্ বাবিািিা 

এই পনিবেবদ প্রকবল্পি এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত িক্ষয াত্রা ও অগ্রগনিি অঙ্গনভনিক তুিিা পর্ বাবিািিা কিা েবয়বছ।  এবি প্রকবল্পি 

শুরু মর্বক িছি নভনিক ক বপনিকল্পিা িাস্তিানয়ি েবয়বছ নক িা িাি নিিিণ িবয়বছ। প্রবিযক অবঙ্গি িছিনভনিক িেনিি িিাে 

ও সম্পদ নিিিবণি পনি াবিি তুিিামূিক নিবেষণও কিা েবয়বছ। একই সবঙ্গ প্রকবল্পি িাস্তিানয়ি অিনশষ্ট অাংশ নিনিি কিবি 

অঙ্গনভনিক মভৌি অগ্রগনিি মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। এটি প্রকল্প পনিকল্পিা িকশাি মকাি নিিে নছি নকিা তুিিামূিক ভাবি নিনিি 

কিবি সোয়ক েবয়বছ। পনিিীক্ষণ প্রনিবিদবিি এই পনিবেবদ এ ধিবিি নিিবেি কািণ নিস্তানিিভাবি আবিাবিিা কিা েবয়বছ। 

৩.২.১. প্রকল্প িাস্তিায়ি মকৌশি পর্ বাবিািিা 

এই প্রকবল্পি িাস্তিায়ি কাি ধিা েবয়বছ ৫ িছি, র্াি শুরু মফব্রুয়ানি ২০১৪ এিাং র্া ব্যয় ব্যনিনিবক িিবি জুি ২০১৯ পর্ বন্ত। 

নিনপনপ-এি প্রস্তানিি স য় নভনিক পনিকল্পিা প্রকবল্পি পর্ বায়নভনিক িাস্তিায়ি পনিকল্পিা নিবদ বশ কবি। এবি নিবদ বশিা িবয়বছ 

২০১৯ সাবিি  বধ্য ২৫০ টি উপবেিাি সিকটি এই প্রকবল্পি আওিায় আসবি র্াবি ৭৫ োোি নশখি মকবেি সোয়িায় ৪৫ িক্ষ 

নশক্ষার্ী এই প্রকবল্পি আওিায় আসবি। র্নদও িিব াবি প্রকবল্পি প্রর্  ও নদ্বিীয় ধাপ িি াি িবয়বছ র্া ইবিা বধ্য নিিনেি িব্যও 

প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা ইউনিট প্রকল্প িাস্তিায়বিি মকাি স য়নভনিক পনিকল্পিা মদখাবি পাবিনি।  

সািণী 9- োিীয় িছি/ পর্ বায় নভনিক িাস্তিায়বিি পনিকল্পিা (নিনপনপ অনুর্ায়ী) 

 

িছি  পর্ বায় মেিা উপবেিা নশখি মকে/ নশক্ষার্ী  ন্তব্য 

নশখি মকে নশক্ষার্ী 

িছি-১ (২০১৩-২০১৪) - - - - - প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্র  

িছি-২ (২০১৪-২০১৫) পর্ বায়-১ - - - - 1) প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্র  ও 

নশখি মকে পনিিািিা 

2) প্রনি উপবেিায় ৩০০ 

মকে, প্রনি মকবে ৬০ 

েি (৩০ েি পুরুষ ও 

৩০ েি িািী) 

িছি-৩ (২০১৫-২০১৬) পর্ বায়-২ - - - - 

িছি-৪ (২০১৬-২০১৭) পর্ বায়-৩ - - - - 

িছি-৫ (২০১৭-২০১৮) পর্ বায়-১ ও ২ ৬৪ ১৩৭ 41100 2466000 

িছি-৬ (২০১৮-২০১৯) পর্ বায়-৩ ও ৪ ৬৪ ১১৩ 33900 2034000  

ম াট   250 75000 4500000 ২ টি নশফট, প্রনি নশফট এ 

৩০ েি   
 

সািণী 10- িছি/ পর্ বায় নভনিক িাস্তিায়বিি  প্রকৃি নিত্র 

 

িছি পর্ বায় মেিা উপবেিা নশখি মকে/ নশক্ষার্ী  ন্তব্য 

নশখি মকে নশক্ষার্ী 

িছি-১ (২০১৩-২০১৪) - - - - - প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্র  

িছি-২ (২০১৪-২০১৫)  - - - - 1) নিনপনপ সাংবশাধিী এিাং 

PIMU গঠি  

2) প্রকল্প পনিিািক 

পনিিিবি 

3) িাস্তিায়িকািী এিনেও 

নিি বািি  

4) নিনভন্ন কন টি গঠি 

িছি-৩ (২০১৫-২০১৬)  - - - - 

িছি-৪ (২০১৬-২০১৭)  - - - - 

িছি-৫ (২০১৭-২০১৮)  - - - - 

িছি-৬ (২০১৮-২০১৯) 

 

পর্ বায়-১ ও ২ ৬৪ 13৪ 39311 2359441 ২০১৮ সাবিি নিবসেি  াস 

মর্বক নশখি মকবেি কার্ বক্র  

শুরু েবয়বছ  

পর্ বায়-৩ ও ৪ - - - - 
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িছি পর্ বায় মেিা উপবেিা নশখি মকে/ নশক্ষার্ী  ন্তব্য 

নশখি মকে নশক্ষার্ী 

ম াট   13৪ 39311 2359441 ২ টি নশফট (িািী ও পুরুষ), 

প্রনি নশফট এ ৩০ েি  

 

৩.২.১.১. প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্র  

নিনপনপ -মি উবেখ কিা েবয়বছ, প্রর্  দুই িছবি প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্র  সম্পাদি কিবি েবি।  প্রস্তুনিমূিক কার্ বক্রব ি  বধ্য 

িবয়বছ প্রবেট ইনপ্ল্ব বন্টশি ম্যাবিেব ন্ট ইউনিট গঠি , প্রকবল্পি ক বকিবা-ক বিানি নিবয়াগ, আসিািপত্র, র্ািিােি, র্ন্ত্রপানি ও 

সিঞ্জা  ও আনুসাংনগক উপকিণ ক্রয়; নিনভন্ন পর্ বাবয় কন টি গঠি, িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি এিাং উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা 

িাস্তিায়িকািী ক বকিবাবদি সক্ষ িা প্রনশক্ষণ ও ওনিবয়বন্টশি। প্রকল্প দনিিানদ পর্ বাবিািিা ও গুরুত্বপূণ ব িথ্যদািকািীি 

সাক্ষাৎকাি, দিীয় আবিািিা ও স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািা মর্বক সাংগৃেীি প্রার্ন ক উপাি সাংগ্রেপূি বক স ীক্ষাদি প্রস্তুনিমূিক 

কার্ বক্র  নিবেষণ কবিবছ র্া নিবম্ন আবিািিা কিা েবিা।  

প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা ইউনিট (PIMU) গঠি  ও প্রকল্প ক বকিবা ও ক বিানিবদি নিবয়াগ 

সাংগৃেীি উপাি নিবেষবণি পি স ীক্ষা দি প্রিযক্ষ কবিবছ মর্, নিদ্য াি েিিি নিনপনপ-ি নিবদ বশিা ম ািাবিক নিবয়াগপ্রাপ্ত 

েবিও েিিবিি ঘাটনি িবয়বছ। এছাড়া নিনপনপ মি প্রস্তানিি ধাপ/ পর্ বায় অনুসিণ কবি UPO ও MLSS নিবয়াবগ কিা েয়নি। 

দনিিানদ নিবেষণ কবি অন্যান্য ক বকিবা-ক বিানি নিবয়াবগও এ ি ধািা পনিিনক্ষি েয়, র্া পবি সাংনেষ্ট ব্যনিিা িাবদি 

সাক্ষাৎকাবি উবেখ কবিবছি। প্রকল্প পনিিািবকি পদ িিব াবি নস্থনিশীি িয় এিাং একেি অনিনিি দানয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যনি দ্বািা 

প্রকল্প পনিিানিি েবে। উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-ি  োপনিিািক িবিবছি, প্রকবল্পি শুরু মর্বকই নিবয়াগকৃি েিিি নঢব িাবি 

কাে কিবছ। নিনি আবিা িবিবছি, আউট মসানস বাং এি  াধ্যব  নিবয়াগপ্রাপ্ত ক বিানিবদি আিিণ অবিক মক্ষবত্র নিিিকি, মর্ 

কািবণ নিধ বানিি স বয় প্রকল্প িাস্তিায়ি কিা মুশনকি েবয় দানড়বয়বছ। র্নদও দনিবি উবেনখি আবছ মর্, িিব াবি প্রকল্প িাস্তিায়ি 

ব্যিস্থাপিা ইউনিট-এ োিীয় পর্ বাবয় ২৬ েি প্রকল্প ক বকিবাি  বধ্য ২১ েি ও উপবেিা পর্ বাবয় ১১৮ েি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা 

ক বিি িবয়বছ,  োপনিিািবকি নিবৃনি অনুসাবি,  াত্র ৮০ েি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা িিব াবি প্রকবল্প কাে কিবছি এিাং 

নিবয়াগকৃি অিনশষ্ট উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা ইস্তফা নদবয়বছ , মকিিা িািা অন্যত্র ভাি সুবর্াগ মপবয়বছ। নিবিি সািনণবি প্রকবল্পি 

িিব াি ও প্রস্তানিি িাস্তিায়ি ও পর্ ববিক্ষণ ইউনিবটি তুিিামূিক নিত্র তুবি ধিা েবিা। 

সািণী 11- PIMU এি িিব াি েিিবিি তুিিামূিক নিবেষণ 

 

 

পদিীি িা  পদিীি সাংখ্যা  ন্তব্য 

প্রস্তানিি প্রকৃি প্রস্তানিি প্রকৃি 

PIMU গঠি 

 

1 প্রকল্প পনিিািক 1 1 দানয়ত্ব প্রাপ্ত দানয়ত্ব প্রাপ্ত 

2 উপ পনিিািক  2 ১ দানয়ত্ব প্রাপ্ত দানয়ত্ব প্রাপ্ত 

3 মপ্রাগ্রা াি 1 1 সিাসনি নিবয়াগ সিাসনি নিবয়াগ 

4 সেকানি পনিিািক 7 ৪ দানয়ত্ব প্রাপ্ত ১ েি অনিনিি দানয়বত্ব আবছি 

5 নেসাি ক বকিবা 1 1 সিাসনি নিবয়াগ সিাসনি নিবয়াগ 

6 মষ্টাি নকপাি 1 1 সিাসনি নিবয়াগ সিাসনি নিবয়াগ 

7 Office Assistants cum 

Computer typist 

7 6 সিাসনি নিবয়াগ সিাসনি নিবয়াগ 

8 সেকানি নেসাি িক্ষক 1 1 সিাসনি নিবয়াগ সিাসনি নিবয়াগ 

9 িািক 1 1 আউট মসানস বাং আউট মসানস বাং 

10 Dispatch Rider 1 1 আউট মসানস বাং আউট মসানস বাং 

11 MLSS-cum-Dispatch 

Rider 

3 3 আউট মসানস বাং আউট মসানস বাং 
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পদিীি িা  পদিীি সাংখ্যা  ন্তব্য 

প্রস্তানিি প্রকৃি প্রস্তানিি প্রকৃি 

ম াট 26 ২১   

উপবেিা মসটআপ 

 

1 উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা 250 ১১৮ সিাসনি নিবয়াগ ১৮ েবিি নিবয়াগ প্রনক্রয়াধীি 

িবয়বছ 

2 MLSS 250 ১৪০ আউট মসানস বাং আউট মসানস বাং 

ম াট  500 ২৩৬   

সি বব াট 526 ২৫৭   

 

সািণী 12- িছি নভনিক উপবেিা পর্ বাবয় েিশনি নিবয়াবগি তুিিামূিক নিবেষণ 

পর্ বায়  মেিা উপবেিা UPO এি সাংখ্যা MLSS এি সাংখ্যা নিবয়াবগি িছি 

প্রস্তানিি প্রকৃি প্রস্তানিি প্রকৃি প্রস্তানিি প্রকৃি 

পর্ বায়-১ - - - - - - িছি-২ 

(২০১৪-২০১৫) 

- 

পর্ বায়-২ - - - - - - িছি-৩ 

(২০১৫-২০১৬) 

- 

পর্ বায়-৩ - - - - - - িছি-৪ 

(২০১৬-২০১৭) 

- 

পর্ বায়-১ ও ২ 64 137 137 ১১৮ 137 ১১৮+ িছি-৫ 

(২০১৭-২০১৮) 

(২০১৮-২০১৯) 

 

পর্ বায়-৩ ও ৪ 64 113 113 - 113 - িছি-৬ 

(২০১৮-২০১৯) 

 

- 

ম াট  250 250 118 250    

 

আসিািপত্র, র্ািিােি ও পনিিেি, র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  সিিিাে, উপকিণ ক্রয় 

স ীক্ষা দি সিঞ্জা  ও অন্যান্য আনুসনঙ্গক সা গ্রী ক্রয় সম্পবকব োিবি োিীয় পর্ বাবয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-ি সেকানি 

পনিিািবকি (ক্রয়, আনুসনঙ্গক) সবঙ্গ আবিািিা কবিবছি। নিনি নিনিি কবিবছি মর্ , প্রকবল্পি প্রর্  ধাবপি ক্রয়  (পাঠ্য িই , 

নিবদ বনশকা ও অনফস সিঞ্জা ) সম্পন্ন েবয়বছ। িিব াি পর্ বাবয় ৪৮ িক্ষ ৯৬ োোি পাঠ্য িই নিিিণ কিা েবয়বছ। আি ৮৩ োোি 

৬৪০ টি প্রনশক্ষণ নিবদ বনশকা ছাপাবিাসে ৪০ োোি ৮ মশা নিপ িাট ব নিিিণ কিা েবয়বছ। অগ্রগনি প্রনিবিদি অনুসাবি মর্সি 

উপবেিায় প্রকল্প িাস্তিানয়ি েবে মসখাবি আসিািপত্র ও সিঞ্জা  ইবিা বধ্য সিিািে কিা েবয়বছ। নকছু উপবেিায় োনিবকবিি 

পনিিবিব িােব িাইট , প্ল্ানিবকি  াদুবিি পনিিবিব ভাি  াবিি ম্যাটসে উন্নি  াবিি উপকিণ মদয়া েবয়বছ। িমুিা উপবেিাগুবিাি 

 বধ্য একেি উপবেিা নিি বােী ক বকিবাি িানেদা ম ািাবিক কবয়কটি নশক্ষা মকবে কাবিা মিাবি বি পনিিবিব সাদা মিাি ব মদওয়া 

েবয়বছ।  

প্রকবল্পি নদ্বিীয় ধাবপি  াঠ পর্ বাবয় এখবিা িাস্তিায়ি শুরু েয়নি। সাক্ষাৎকাবি  োপনিিািক মর্ িটি িবিবছি, িাস্তিায়িকািী 

এিনেও  নিি বািবি নিিে, প্রার্ন ক পর্ বাবয় পাঠ্য িইবয়ি েন্য দিপত্র িিাবেি ব্যর্ বিা, নসদ্ধান্ত গ্রেণ প্রনক্রয়া নিিে, e-GP প্রনক্রয়াি 

দীঘ ব আনুষ্ঠানিকিা প্রকল্প িাস্তিায়ি নিিে কবিবছ।  
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িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি  

প্রকল্প িাি কার্ বক্র  শুরু কবিবছ  াত্র গিিছি নিবসেি মর্বক। িিব াি পর্ বাবয় ১৩৭ টিি  বধ্য ১৩৪ টি উপবেিায় প্রকল্প িাস্তিায়ি 

কবিবছ প্রবেট ইনপ্ল্ব বন্টশি ম্যাবিেব ন্ট ইউনিট । একটি  াত্র িাস্তিায়িকািী এিনেও  চুনি কিবি অপািগিা প্রকাশ কবি, 

অিঃপি িাবদি মর্বক িতুি EOI আহ্বাি কিা েবয়বছ। তৃিীয় ও িতুর্ ব ধাবপ ১১৩টি উপবেিাি েন্য ১০৯ টি িাস্তিায়িকািী 

এিনেও-ি সবঙ্গ চুনি েবয়বছ, আি অিনশষ্ট ৪টি  া িাি েন্য স্থনগি িানিকায় িবয়বছ। র্নদও মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিাি 

সেকানি পনিিািক দানি কবিবছি মর্ , িাস্তিায়িকািী এিনেওগুবিা উচ্চ পর্ বাবয় নিি বািক কন টি দ্বািা নিি বানিি এিাং িািা 

প্রকবল্পি েন্য র্বর্ষ্ট মর্াগ্য িব্যও স ীক্ষা দি কবয়কটি িাস্তিায়িকািী এিনেও –ি দক্ষিা ও কাবেি  বধ্য নকছু অসঙ্গনি মপবয়বছ। 

উপিন্ত িেনিি ছাড় প্রনক্রয়া ও সীন ি িিাবেি কািবণ িাবদি অসবন্তাবষি ফবি িাস্তিায়িকািী অাংশীদাি নেসাবি িাবদি প্রকল্প 

িাস্তিায়বিি অিদাবিি আগ্রে প্রশ্ননিদ্ধ। িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািবিি ব্যাপাবি িাবদি ও নিবয়াগকানি সাংস্থা উভবয়ি কাবছ 

মর্বক স ীক্ষাদি নিপিীি  ন্তব্য মপবয়বছ। প্রকবল্পি উভয় পবক্ষি সবঙ্গ সাক্ষাৎকাি পবি ব সিবিবয় মিনশ আবিানিি কর্াগুবিা েবে 

স ন্ববয়ি অভাি, নিি বািবি পক্ষপানিত্ব, অবর্ৌনিক প্রস্তাি, িাস্তিায়িকািী এিনেও-ি অদক্ষিা।  

দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ এিাং এিএফই িাস্তিায়িকািী ক বকিবা ও ক বিানিবদি অিনেিকিণ  

NFE -ি িাস্তিায়িকািী ক বকিবা-ক বিানিবদি সক্ষ িা বৃনদ্ধ প্রনশক্ষণ ও ওনিবয়বন্টশি অনধকাাংশ উপবেিায় প্রকল্প ব্যিস্থাপিা 

ও ক্রবয়ি েন্য প্রনশক্ষণগুবিা সবন্তাষেিক। স ীক্ষা দি কবয়কটি উপবেিা শিাি কবিবছ, মর্ ি-সদিপুি, মগায়াইিঘাট, 

কুতুিনদয়া ইিযানদ মর্গুবিাবি েনিবপি স য় পর্ বন্তও প্রকল্প ব্যিস্থাপিা ও ক্রয় সাংক্রান্ত প্রনশক্ষবণি েন্য মকাি ব্যিস্থাপিা িা 

কার্ বক্র  নছি িা। 

৩.২.১.২. মিইেিাইি েনিপ 

মেিা প্রশাসক, উপবেিা নিি বােী ক বকিবা ও মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-ি সোয়িায় িাস্তিায়িকািী এিনেও দ্বািা মিেিাইি 

েনিপ কিাি কর্া নিনপনপ-মি উবেখ কিা েবয়বছ। প্রর্  ধাবপ প্রকল্প শুরুি নদ্বিীয় িছবি এই েনিপ সম্পন্ন কিাি কর্া।  প্রকল্প 

দনিি মর্ িঃ অগ্রগনি প্রনিবিদি, েনিপ প্রনিবিদি মর্বক মদখা র্ায় মর্ এটি সম্পন্ন েবয়বছ  াত্র গি িছি এিাং এবি ১৩৪ টি 

উপবেিায় ২৩ িক্ষ ৫৯ োোি ৪৪১ েি নশক্ষার্ী অন্তভূ বি িবয়বছ।  

নিনপনপ-বি িছিনভনিক পনিকল্পিাবি র্নদও মিইেিাইি েনিপ ও নশখি মকে প্রনিষ্ঠাসে নশক্ষা কার্ বক্র  একাধাবি কিাি কর্া 

উবেখ িবয়বছ র্া প্রকল্প প্রণয়ি পর্ বাবয়ি একটি দূি বিিা িিা র্ায়। মকিিা মিইেিাইি েনিপ প্রার্ন ক পর্ বাবয় সম্পূণ বরূবপ মশষ িা 

কবি প্রকবল্পি মূি কার্ বক্র  শুরু কিাটা যুনিসঙ্গি িয়। এছাড়াও মিইেিাইি েনিপ সাংক্রান্ত অথ্য নিবেষবণ এটি স্পষ্ট মর্, ম ৌনিক 

নশক্ষা কার্ বক্রব  মদবশি ১৫-৪৫ িছি িয়সী নিিক্ষি েিবগাষ্ঠীবক িাছাইবয়ি মক্ষবত্র মর্ নিবদ বশকগুবিাবক (বর্ িঃ মর্াগাবর্াবগি 

েবন্য নিঠি নিখবি পািা, িিব াবি মকাি নশক্ষা প্রনিষ্ঠাবি অধ্যযিিি আবছ নকিা ইিযানদ) নিবিিিায় িাখা প্রবয়ােি নছি িা িাখা 

েয় নি। মিইেিাইি েনিবপ নশক্ষার্ী িাছাইবয় পনিিাবিি নিনিক্ষি সদস্য সাংখ্যাবক নিবদ বশক নেবসবি নিবিিিা কিা েবয়বছ। এই 

েনিবপি অধীবি সাংগ্রে কিা িথ্য উিিদািাবদি কাছ মর্বক প্রাপ্ত প্রনিনক্রয়াি উপি নভনি কবি কিা মর্খাবি মকািও পিীক্ষামূিক 

পিীক্ষা পনিিানিি েয় নি র্াবি র্র্ার্র্ িথ্য িা পাওয়াি সুবর্াগ মর্বক র্ায়। মর্াগাবর্াবগি েন্য একটি সেে নিঠি মিখাি সক্ষ িা 

দ্বািা সাক্ষিিা সাংজ্ঞানয়ি নিধায় এটি মিইেিাইি েনিবপ অন্তভূ বি কিা মর্বি পািি। র্নদও মর্বেতু মিনশিভাগ েনিপ এিাং 

গবিষণায় একেি অনশনক্ষি ব্যনিি সাংজ্ঞা অনভন্ন ির়্, মসবেতু মিইেিাইি েনিবপ এই নিবদ বশকগুনি অন্তভূ বি কিা িাস্তিায়িকািী 

এিনেও-ি েবন্য মিশ িযবিনঞ্জাং। এই প্রকবল্পি অধীবি মিেিাইি সাবভ বি মর্ ফব বট ব্যিোি কিা েয়নছি িা নিবম্ন উবেখ কিা 

েবিা।  
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নিত্র  10- ১৫-৪৫ িছি িয়সী নিিক্ষিবদি মিইেিাইি েনিবপি ফিম্যাট 

িবি নশখি মকে গুবিাবি েনিপ পনিিািিাি স য় মদখা মগবছ মর্, ৮.৪% নশক্ষার্ী 15 িছবিি ক  িয়সী ও ৪৫ িছি মিনশ িয়সী 

র্া নিনপনপ-ি পনিপন্থী। প্রকল্প উন্নয়ি পনিকল্পিা অনুর্ায়ী ১০০% নশক্ষার্ী নিিক্ষি েওয়াি কর্া র্াকবিও  াঠ পর্ বাবয়ি িথ্য 

নিবেষবণ মদখা র্ায় প্রায় ৮৮.২৯% নশক্ষার্ী নিিক্ষি র্ািা পড়বি, নিখবি ও গিণায় অপািগ। উপবিাি আবিািিায় এটি স্পষ্ট 

মর্, মিইেিাইি েনিবপ িনর্ভূি এিাং িিব াবি অধ্যয়িিি নশক্ষার্ী িাছাইবয় িাস্তিায়িকািী এিনেও-ি নকছুটা গড়ন ি িবয়বছ।    

৩.২.১.৩. নশক্ষক ও সুপািভাইোি নিবয়াগ 

এ পর্ বন্ত ৭৮ োোি ৬২১ েি নশক্ষক নিবয়াগ মদয়া েবয়বছ, আি সািাবদবশ ১৩৪টি উপবেিায় সকি নশক্ষা মকে পনিিািিায় এক 

োোি ৯৬৭ েি সুপািভাইোি নিবয়াগ কিা েবয়বছ। উপবেিা নিি বােী ক বকিবাি সোয়িায় িাস্তিায়িকািী এিনেও নশক্ষক ও 

সুপািভাইোি নিবয়াগ কবিবছ। নশক্ষার্ী েনিপ ফিাফবি মদখা র্ায় মর্, নিবয়াগকৃি নশক্ষক ও সুপািভাইোি সাংখ্যায় প্রায় সকি 

নশক্ষার্ী সন্তুষ্ট। এনক সাবর্ িাবদি পড়াবিাি দক্ষিাও সবন্তাষেিক।  

সািণী 13- নিভাগ নভনিক িিব াবি নিবয়াগপ্রাপ্ত নশক্ষক ও সুপািভাইেিবদি সাংখ্যাি তুিিামূিক নিবেষণ 

নিভাগ িিব াি সুপািভাইোি সাংখ্যা প্রস্তানিি 

সুপািভাইোি 

সাংখ্যা 

িিব াি নশক্ষক  সাংখ্যা প্রস্তানিি 

নশক্ষক  সাংখ্যা 

খিিা 297  

 

 

 

৩,৭৫০ 

11870  

 

 

 

১৫০,০০০ 

িট্টগ্রা  330 13203 

ঢাকা 420 16792 

িনিশাি 171 6816 

 য় িনসাংে 135 5400 

িাংপুি 210 8400 

িােশােী 300 12000 

নসবিট 105 4180 

ম াট 1968 78661 
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৩.২.১.৪. মসন্টাি ম্যাবিেব ন্ট কন টি (CMC) গঠি ও সদস্যবদি অিনেিকিণ 

নিনপনপ অনুসাবি UNFEC ও ইউনিয়ি নশক্ষা কন টিি সবঙ্গ পিা শ ব কবি িাস্তিায়িকািী এিনেও প্রনিটি মকবে মসন্টাি 

ম্যাবিেব ন্ট কন টি গঠি কিাি কর্া। িিব াি প্রকল্প পনিিািবকি িথ্য  বি কন টি গুবিা প্রকল্প শুরুি প্রর্  নদবকই সম্পন্ন কিা 

েবয়বছ। স ীক্ষা দি মসন্টাি ম্যাবিেব ন্ট কন টিি মিয়ািম্যাবিি সম্পৃিিা, ভূন কা ও দানয়ত্ব সম্পবকব োিবি িাবদি সাক্ষাৎকাি 

নিবয়বছ। অনধকাাংশ মসন্টাি ম্যাবিেব ন্ট কন টিি মিয়ািম্যাি িবিবছি, িাবদি দানয়ত্ব েবে নশক্ষা মকবে নশক্ষার্ীবদি উপনস্থনি 

পর্ ববিক্ষণ, নশক্ষা মকে সম্পনকবি েটিিিা ও স স্যা স াধাি কিা। অপিনদবক স ীক্ষা দি এবদি কবয়কেবক নিনিয় মপবয়বছি 

এিাং িািা এ প্রকল্প সম্পবকব অিগি িি। শুধু াত্র সীন ি িিাে ব্যনিবিবক নশক্ষা গ্রেবণ নশক্ষার্ীিা সবিিি ও আগ্রেী নিধায় িািা 

সাধািণি সভা আেিাবি মকাি েটিি স স্যাি মুবখ পবড়ি নি র্নদও সা ানেক স াবিশ কার্ বক্রব  মর্াগ নদবয় েিগণ প্রবণাদিা 

িা সা ান্য আপ্যায়ি িাি। উদােিণস্বরূপ, িিনসাংদীি মিিাি উপবেিাি মসন্টাি ম্যাবিেব ন্ট কন টিি মিয়ািম্যাি িবিবছি, নশক্ষা 

মকবেি েন্য উপযুি স্থাবিি ব্যিস্থা কবি েিগণ বৃেৎ অিদাি মিবখবছ। নিনপনপ নিবৃনি অনুসাবি UNFEC, DBNFE, 

িাস্তিায়িকািী এিনেও ও ইউনিয়ি নশক্ষা কন টিি সবঙ্গ স ন্ববয় সাংনেষ্ট উপবেিা নিি বােী ক বকিবা মসন্টাি ম্যাবিেব ন্ট কন টিি 

মিয়ািম্যািবদি েন্য ওনিবয়বন্টশি অনধবিশবিি আবয়ােি কিবিি এিাং প্রনি  াবস একটি কবি সভা আবয়ােি কিাি কর্া 

িবয়বছ। স ীক্ষাদি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাবদি সাবর্ নিনিড় সাক্ষাৎকাবিি  াধ্যব  এটি মেবিবছ মর্,  ানসক সভাগুবিা সকি 

নশখি মকবে নিয়ন িভাবি আবয়ােি কিা েয় িা; এবক্ষবত্র নশক্ষকবদি মিিি-ভািা স য়  বিা িা নদবি পািায় িাবদি অাংশগ্রেবণ 

অনিো কািি নেবসবি উবেনখি েবয়বছ। পর্ ববিক্ষবণ মদখা মগবছ মর্, িমুিা এিাকাসমূবেি ৮০ টি নশখি মকবেি  বধ্য প্রায় অবধ বক 

সাংখ্যক নশখি মকবেি নসএ নস কার্ বি পবক্ষ অকার্ বকি িবয়বছ। এবক্ষবত্র িাস্তিায়িকািী এিনেও গুবিাি নকছুটা উদাসীিিা িক্ষয 

কিা মগবছ।         

৩.২.১.৫. নশখি মকে প্রনিষ্ঠা ও পনিিািিা 

এই প্রকল্প ইবিা বধ্য ১৩৪ টি উপবেিায় ৩৯ োোি ৩১১ টি নশখি মকে স্থাপি কবিবছ। মিেিাইি েনিপ ফিাফি মর্বক 

ইবিা বধ্য ২৩ িক্ষ ৫৯ োোি ৪৪১ েি নশক্ষার্ীি  একটি িানিকা প্রণয়ি কিা েবয়বছ।  অগ্রগনি প্রনিবিদবি মদখাবিা েবয়বছ মর্, 

সকি নশক্ষা মকে ইবিা বধ্য পাঠ্যিই (পাট ব ১ ও পাট ব ২) এিাং অন্যাি উপকিণ মপবয়বছ।  অিশ্য ২০১৮ সাবিি ১৭ ই নিবসেি 

মর্বক ১৩৪ টি  উপবেিায় নশক্ষা মকেগুবিা িালু েবয়বছ।  এগুবিা িাস্তিায়িকািী এিনেও দ্বািা িাস্তিায়ি ও পনিিািিা কিা 

েবে। সািা মদবশ এ পর্ বন্ত নশক্ষা মকবেি সাংখ্যা নিবম্ন তুবি ধিা েবিা। 

 

নিত্র  11- উপবেিা নভনিক িিব াবি প্রনিনষ্ঠি নশখি মকে পনিিািিাি গড় স য় (নদি) 

েনিবপি ফিাফবি মদখা মগবছ অনধকাাংশ নশখি মকে স্ব-স্ব এিাকায় ভাড়ানভনিক োয়গায় স্থানপি, র্নদও নিনপনপ মি উবেখ 

আবছ মর্, অনধকাাংশ নশখি মকে েবি সিকানি/ মিনেষ্টাি ব িা মিসিকানি প্রার্ন ক নিদ্যািবয়।  অবিক মক্ষবত্র নিদ্যািয় কতৃবপক্ষ 
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নশখি মকবেি েন্য িাবদি মশ্রনণকক্ষ ব্যিোবি আপনি কবিবছ।  াঠ পনিদশ ববিি নশখি মকবে নশক্ষার্ীবদি েন্য স্থাবিি 

অপ্রতুিিাও পাওয়া মগবছ। অিশ্য প্রার্ন ক নিদ্যািয়গুবিা মি ি সোয়ক িয়, মকিিা িািা এ মর্বক মকাবিা প্রবণাদিা পায় িা। 

নশখি মকে িালু েওয়াি মক্ষবত্র স ীক্ষা দি মদবখবছ কুতুিনদয়া ও িানিিািানড় ছাড়া প্রায় সকি নশখি মকে ৪০ নদবিি মিনশ িালু 

নছি। 

নিবিি সািনণবি মদখা র্ায় ঢাকা ও নসবিট ছাড়া অনধকাাংশ এিাকায় নশখি মকবেি প্রায় ৫০% স্থাপি কবিবছ প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ 

ও িাস্তিায়ি ইউনিট। প্রর্  ধাবপ ঢাকায় ইবিা বধ্য ৩৩% নশক্ষা মকে স্থাপি কিা েবয়বছ, আি নসবিবট স্থানপি েবয়বছ ৩৭% 

নশখি মকে।  

 াঠ েনিবপি স য় নশক্ষার্ীবদিবক িাবদি নশখি মকবেি নশক্ষকবদি প্রদি নশক্ষাি  াি সম্পবকব নেবজ্ঞস কিা েয় এিাং িাবদি 

উিি সবন্তাষেিক। ৫০% নশক্ষার্ীবদি  বি নশক্ষাি  াি অিযন্ত ভাবিা এিাং ৩৭.৩৭% নশক্ষার্ী এি  াি ভাি িবি  বি কিবছ।  

অপিনদবক অল্প সাংখ্যক নশক্ষার্ী, ০.৫০% এি  বি নশক্ষাি  াি খািাপ ও ০.১৩% এি  বি খি খািাপ র্া অিযন্ত িগণ্য।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক বসূনি িাস্তিায়িকািী িাস্তিায়িকািী এিনেও মিেিাইি েনিপ অনুর্ায়ী প্রবিযক মকবেি নশক্ষার্ীি িানিকা প্রণয়ি কবিবছ।  

নকন্তু উবেনখি িয়সসী া সকি মক্ষবত্র অনুসিণ কিা েয়নি।  পনিদশ বি কিা সকি নশখি মকবে নদবি ও িাবি পুরুষ ও িািীবদি 

েন্য পৃর্ক দুটি নশফট িবি। দনিিানদ নিবেষবণ মদখা র্ায় মর্, মকে পনিিািিাি েন্য নিনপনপ-মি নিবদ বনশি সকি নিষয় 

র্র্ানিয়ব  অনুসানিি েবে র্নদও  াঠ পর্ বাবয় অবিক মকবেই নশক্ষার্ীবদি অনুপনস্থনি িক্ষযণীয় নছি।  

পর্ বন্ত িয়স্কবদি নশক্ষাি িই "আ াবদি মিিিা-১" প্রর্ ভাবগ পড়াবিা েবে। নিিটি পাি বিয মেিাি ক্ষুদ্র্- নৃবগাষ্ঠীি নশক্ষার্ীবদি 

েন্য িাবদি  াতৃভাষায় পাঠ্য-পুস্তক বিনি কিাি কর্া র্াকবিও মসটি এখি অিনধ কিা েয়নি। এ নিষবয় প্রকল্প পনিিািবকি নিকট 

োিবি িাওয়া েবি নিনি পাঠ্য িই িাবদি  াতৃভাষায় নিখাি েিিি স্বল্পিা ও কানিগনিভাবি অিনভজ্ঞিাি কর্া অকপবট স্বীকাি 

কবিি। এি িাইবি এই কার্ বক্র  পনিিািিাি েন্য িেনিি িিাবেি প্রবয়ােিীয়িাি কর্া োিাি। নকছু নকছু নশখি মকবে পাঠ্য 

িইবয়ি কার্ বক্রব ি িাইবি নশক্ষা মদয়া েবে, আি কিগুবিাবি এিক  নকছু মদখা র্ায়নি। এছাড়া এই প্রকবল্প মকাি দৃনষ্ট প্রনিিন্ধী 

নশক্ষার্ীবদিবক অন্তভূ বি কিা েয় নি। নকছু নশখি মকবে নশক্ষকিা নিবেি উবদ্যাবগ মস্বোয় মসিা নদবয় র্াবেি। এছাড়া সাধািণ 

েিগবণি পক্ষ মর্বক সিবিবয় িড় সা ানেক অিদাি েবে নিিা ভাড়ায় নশখি মকে িিবি সোয়িা প্রদাি কিা।  এখাবি উবেখ্য 

মর্, সকি নশখি মকবে পুরুষ নশফবটি  নশক্ষকিা মকয়াি মটকাবিি দানয়ত্ব পািি কবিি।   

নিত্র  12- নিভাগনভনিক িাস্তিানয়ি নশক্ষাবকবেি শিকিা 

োি    

 

নিত্র  13- নশখি মকেগুবিাি নশক্ষাি  াি নিবেষণ 
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নিভাগ  নভ নিক িাস্তিা নয়ি নশক্ষাবকবেি 

শিকিা  োি  
0.13%

0.50%

12.00%

37.37%

50.00%

নশখি মকে গুবিাি নশক্ষাি  াি নিবেষণ

খি খািাপ খািাপ  ধ্য ভাবিা খি ভাবিা
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নশক্ষার্ীবদি নিরুপি/মূল্যায়বিি েন্য একটি কন টি গঠিি েবয়বছ। কবয়কটি উপবেিায় কন টিি একেি সদস্য পনিিীক্ষণ 

অনফসাি নেসাবি কাে কবিি। পনিিীক্ষণ ক বকিবা উপবেিা নিি বােী ক বকিবাবক নিয়ন ি প্রনিবিদি মদি র্াি নভনিবি নশক্ষকবদি 

সম্মািী নিধ বানিি েবয় র্াবক।  

৩.২.১.৬. নশক্ষক ও সুপািভাইোিবদি প্রনশক্ষণ 

ম ৌনিক নশক্ষা প্রকবল্পি আওিায় নিবয়াগকৃি সকি নশক্ষক ও সুপািভাইোিবদি েন্য প্রকল্প মর্বক প্রনশক্ষবণি ব্যিস্থা কিা েবয়বছ।  

প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা ইউনিট ২০ েি প্রনশক্ষবকি  াধ্যব  িাবদিবক প্রনশক্ষণ নদবয়বছ এিাং এই প্রনশক্ষণ ক বসূনিবি 

১২৮০ েি নিবশষ প্রনশক্ষক নছবিি।  

নশখি মকে িালু কিাি আবগ প্রর্  ধাবপ ১৩৪ টি উপবেিায় নশক্ষক ও সুপািভাইোিবদি প্রনশক্ষণ মদওয়া েয়।  প্রবেট 

ইনপ্ল্ব বন্টশি ম্যাবিেব ন্ট ইউনিট প্রণীি অগ্রগনি প্রনিবিদবি িিা েবয়বছ , এসি প্রনশক্ষবণ োনুয়ানি ২০১৯ পর্ বন্ত ১৯৭৩ েি 

সুপািভাইোি ও ৭৮ োোি ৭৯২ েি নশক্ষক অাংশ মিি।  স্থািীয়বদি  বি কবয়কটি উপবেিায় এ ধিবিি প্রনশক্ষণ মদওয়া েয়নি। 

এছাড়া দিীয় আবিািিায় িহু নশক্ষকবদি অনভ ি েবে িািা প্রনশক্ষণ ক বসূনি ৫-৬ নদি ব্যাপী অাংশ নিবয়বছি।  িািা প্রনশক্ষবণি 

 াবিি মক্ষবত্র সন্তুষ্ট নকন্তু স য়সী াি ব্যাপাবি অনভবর্াগ কবিবছি। অপিনদবক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিাি  োপনিিািক িবিবছি, 

মিনশি ভাগ মক্ষবত্র প্রনশক্ষকবদি েন্য র্বর্ষ্ট িেনিি নছি িা। 

৩.২.১.৭. নশক্ষার্ী এিাং নশখি মকবেি েন্য উপকিণ নিিিণ 

প্রকল্প প্রস্তািিা অনুসাবি মকে ও নশক্ষার্ীবদি উপকিণ নিিিবণি দানয়ত্ব প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা ইউনিট, মেিা 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা, িাস্তিায়িকািী এিনেও, মেিা প্রশাসক ও উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাি।  প্রবিযক উপবেিায় নশক্ষার্ীবদি 

পাঠ্যিই, অনুশীিি খািা, কি  ইিযানদি উপকিণ প্রনিটি  িাস্তিায়িকািী এিনেও মি মপৌুঁছাবিা েবয়বছ। মর্সি উপবেিাবি প্রকল্প 

িাস্তিানয়ি েবে মসগুবিাবি ইবিা বধ্য এগুবিাি নিিিণ শুরু েবয়বছ।  স ীক্ষা দি প্রকল্প দনিিানদ মর্বক প্র াণ মপবয়বছ মর্, প্রকল্প 

এিাকায় নিিিবণি েন্য ২৪ িাখ ৯৬ োোি িই মুদ্র্ণ কবিবছ।  ১২৮০ টি প্রনশক্ষণ নিবদ বনশকা প্রনশক্ষকবদি েন্য, ৮৩ োোি 

৬৪০ টি নিবদ বনশকা নশক্ষক ও সুপািভাইোিবদি  েন্য এিাং ৪০ োোি ৮০০ নিপিাট ব ইবিা বধ্য মুদ্র্ণ কবি সাংনেষ্ট ব্যানিবদি 

 বধ্য নিিিণ কিা েবয়বছ। 

 াঠ পর্ বাবয়ি নশক্ষার্ী েনিবপ নশখি মকবে নিিিণকৃি নিনদষ্টব  উপকিবণি ব্যাপাবি প্রশ্ন কিা েবয়নছি। মিনশিভাগ নশক্ষার্ীি 

অনভবর্াগ মিঞ্চ,  মিয়াি ও মটনিবিি সাংখ্যা অপর্ বাপ্ত।  প্রায় ৬৮.১০% নশক্ষার্ী িবিবছ, মিঞ্চ িা র্াকায় িয়স্ক িািী-পুরুষবদি 

মিাবি িসা খি কষ্টকি। এছাড়াও ৬১.২% নশক্ষার্ী  বি কবি নশখি মকবে মিয়াবিি স্বল্পিা িবয়বছ। ৪৮.৭% নশক্ষার্ী িসাি েন্য 

মদওয়া  াদুবি অসন্তুষ্ট মকিিা িা নছি অিযন্ত নিম্ন  াবিি। ম াট কর্া নশখি মকবে  সিিিােকৃি মিনশি ভাগ উপকিণ ও সিঞ্জাব  

নশক্ষার্ীিা অসন্তুষ্ট, মসখাবি র্র্ার্র্ আবিাি ব্যিস্থা ও আসিািপবত্রি ঘাটনি নিিাে কিবছ।  এসি উপকিণ ছাড়াও ২৭.১৬% 

নশক্ষার্ী ব্যাগ, ছািা, কি , খািা, ফযাি ইিযানদি কর্া িবিবছ। নিবিি নিবত্র নশক্ষার্ীি মপ্রনক্ষবি নশখি মকবে উপকিবণি 

অপর্ বাপ্তিা মদখাবিা েবিা।   
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নিত্র  12- নশখি মকবে উপকিবণি অপর্ বাপ্তিা 

৩.২.১.৮. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

প্রকল্প কার্ বক্রব  সা ানেক স াবিশ অন্তভু বি িবয়বছ, নিনপনপ অনুসাবি র্া BNFE/ PIMU, DBNFE, DC ও UNO মর্ৌর্ 

ভাবি আবয়ােি কিবি। এছাড়াও নশক্ষার্ীবদি উদ্বুদ্ধ কিবি নিনভন্ন প্রনিবর্ানগিা ও পুিস্কাবিি ব্যিস্থা কিাি কর্া নিনপনপ মি 

উবেখ িবয়বছ র্াি কার্ বি মকাি িাস্তিায়ি েয়নি। এ িনক িাাংিাবদশ মিিাি ও মটনিনভশি মক এই প্রকবল্পি সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

ক বকাবন্ডি সাবর্ সাংনেষ্ট েওয়াি ব্যপাবি মর্ নিবদ বশিা িবয়বছ িা ও আবিাি মুখ মদবখনি। স ীক্ষায় োিা মগবছ, প্রকবল্পি নিনভন্ন 

অাংশীেবিি সা ানেক কার্ বক্রব ি  াধ্যব  প্রকল্প সম্পবকব ক ীিা ৮৬.১৩% নশক্ষার্ীবক  অিনেি কবিবছি , আি ৫৩.৫% 

নশক্ষার্ী িাবদি িন্ধু ও আত্মীয়ি দ্বািা প্রকবল্পি কার্ বক্রব  সম্পৃি েবয়বছ। অপিনদবক, ৩০% নশক্ষার্ী এ সম্পবকব মেবিবছ স্থািীয় 

প্রনিনিনধ িা িানিকাভুি অিন্যা নশক্ষার্ীবদি কাছ  মর্বক। অল্প নকছু নশক্ষার্ী পাওয়া মগবছ র্ািা  সনেবদ ই া বদি প্রিাি 

প্রিািণাি  াধ্যব  প্রকবল্প সম্পৃি েবয়বছ।   
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িাস্তিায়িকািী এিনেও-ি গুরুত্বপূণ ব ব্যনিবদি সবঙ্গ আবিািিাি নভনিবি স ীক্ষা দি িেনিি িিাবে স্বল্পিাি নিষয়টি সিাি 

কবিবছ মকিিা প্রকল্প িাস্তিায়বিি প্রনিটি মক্ষবত্র িািা সাংনেষ্ট। সা ানেক স াবিশ ইিযানদি েন্য সভা, ক বশািা আবয়ােবি 

িক্ষণীয় মকাি িাধা িা র্াকবিও, িেনিবি সী ািদ্ধিা িবয়বছ। কুতুিনদয়াি িাস্তিায়িকািী এিনেও-ি ক বকিবািা  বি কবিি, 

আপ্যায়ি িা প্রবণাদিা ছাড়া সভা আবয়ােবিি স য় িািা নিিি মিাধ কবিি।   

ফনিদপুি মেিাি সদিপুি উপবেিাি উপবেিা নিি বােী ক বকিবাি  বি, প্রকবল্পি অগ্রগনিি েন্য প্রার্ন ক পর্ বাবয় িোিধাি কিা 

নছি িড় ধিবণি িাধা র্া ক্র শ দূি েবয়বছ, এখি সানি বক পনিনস্থনি সবন্তাষেিক। িবি নসবিট মেিাি আেন িীগবঞ্জি অিস্থা মিশ 

িাজুক। প্রকল্প িাস্তিায়বি স্থািীয় প্রভাি একটি িড় স স্যা।  

৩.২.১.৯. কার্ বক্র  পনিিািিা 

নিধ বানিি িাস্তিায়িকািী এিনেও এিাং স্থািীয় সিকাি প্রনিষ্ঠািসমূবেি অাংশীদানিবত্ব মেিা প্রশাসক, উপবেিা নিি বােী ক বকিবা 

ও মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা সকি নশখি মকবে পনিিািিা কিবছ।  প্রকল্প এিাকাি ১৩৪টি উপবেিায় প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ ও 

ব্যিস্থাপিা ইউনিট আসিািপত্র ও অন্যান্য অনফস সিঞ্জা  ক্রয় ও সিিিাে কবিবছ।  অিশ্য িিাবেি িেনিি নিিিবণি নিষয়টি 

প্রকল্প িাস্তিায়ি আবিা েটিি কবিবছ।  এই িেনিি িিাে কিা েবয়নছি ২০১১ সাবি নকন্ত প্রকল্প িাস্তিায়ি শুরু েবয়বছ একই 

িিাবে ২০১৮ সাবিি নিবসেবি। প্রকল্প পনিিািক মর্ িটি িবিবছ, অিীবিি তুিিায় ক্রয় োি েযান নিকভাবি বৃনদ্ধ পাওয়ায় 

উপকিণ ক্রয় মিশ অসম্ভি েবয় পবড়বছ।  

 াঠ পর্ বাবয়ি িথ্য নিবেষবণ উবঠ এবসবছ মর্, নকছু এিাকায় সুপািভাইোি নিয়ন ি পনিদশ বি কিবিও নকছু এিাকায় 

সুপািভাইোি মিই র্াি দরুি কার্ বক্র  পনিিািিা ব্যেি েবে। এছাড়া নকছু নকছু এিাকায় নশখি মকে স্থানপি েবিও িা িালু 

েওয়া নিবয় মধাঁয়াশা িবয়বছ। মর্খাবি নিয়ন ি পনিিীক্ষণ েয় মসখাবি সুপািভাইোিগণ নশক্ষকবদি মকৌশিগি উপবদশ নদবয় 

সোয়িা কিবছি। নশক্ষকবদি সম্মািীি মক্ষবত্র েটিিিা মদখা নদবিও িািা স্বপ্রবিানদি উৎসাবে মসোয় নশক্ষা কার্ বক্র  িানিবয় 

র্াবেি। িাস্তিায়িাধীি সকি উপবেিায় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা িাি উপ-খাি প্রবৃনদ্ধ, সক্ষ িা বৃনদ্ধ ও উন্নয়বিি েন্য এই 

প্রকবল্পি আওিায় োিীয় ও  াঠ পর্ বাবয় ক বশািা, ওনিবয়বন্টশি ও মসন িাি আবয়ােি কিবছ র্া িি াি িবয়বছ। 

৩.২.১.১০. পনিিীক্ষণ ( নিটনিাং) ও মূল্যায়ি 

প্রকবল্পি কার্ বক্র  পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়বিি েন্য উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা/ প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা ইউনিট, মেিা প্রশাসক, 

উপবেিা নিি বােী ক বকিবা ও মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা, উপবেিা প্রার্ন ক নশক্ষা ক বকিবা, ULC, মসন্টাি ম্যবিেব ন্ট 

কন টি, িাস্তিায়িকািী এিনেও এিাং অন্যান্য মস্বোবসিক দবিি কর্া নিনপনপ -মি উবেখ আবছ। স ীক্ষা দি উপবি উবেনখি 

অাংশীদািগবণি সাক্ষাৎকাি নিবয়বছ।  এখি ও পর্ বন্ত পনিিীক্ষণ ও মুল্যায়ণ কাবে ধীিগনি িক্ষয কিা মগবছ। ধা িাইবয়  স্থািীয় 

পর্ বাবয়ি ক বশািায় উপবেিা নশক্ষা ক বকিবা মর্ িটি িবিবছি, এ ব্যাপাবি উধ বিি কতৃবপবক্ষি কাছ মর্বক িািা আনুষ্ঠানিক মকাবিা 

নিবদ বশিা পািনি এিাং প্রকল্প কার্ বক্র  পনিিীক্ষবণ ধািািানেকিা িোয় র্াকবছ িা র্া র্াকা িবি উনিি নিনি  বি কবিি।  

পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি প্রনক্রয়ায় সনক্রয়ভাবি যুি েওয়াি ইো র্াকা সবিও স্বল্প পনিিেি ভািা িা অবিক মক্ষবত্র মসটাও িা র্াকায় 

নিয়ন ি পিীক্ষণ ও মূল্যায়বি িািা অনুপ্রানণি েবেি িা। অিশ্য নশক্ষার্ীবদি মূল্যায়বিি মক্ষবত্র (নিরুপি সাংস্থা) তৃিীয় পবক্ষি 

কর্া নিনপনপ -মি িিা আবছ র্া এখবিা প্রনক্রয়াধীি। কবয়কটি উপবেিায় উপবেিা নিি বােী ক বকিবা কতৃবক পনিিীক্ষণ ক বকিবা 

নিবয়াগ কিা েবয়বছ। িাছাড়া পনিিীক্ষবণি েন্য দানয়ত্ব প্রাপ্ত স্কুবিি প্রধাি নশক্ষকবদি েন্য আিাদা িেনিি মিই র্া এই কাক্রব বক 

সানি বকভাবি ব্যেি কিবছ।  

৩.২.১.১১. গণ াধ্যব ি সেবর্ানগিা, NFE স ীক্ষা ও িকুব বন্টশি এিাং  িনিনি য় 

পিা শ ব নিনি বয়ি  াধ্যব  নশক্ষার্ীবদি নশক্ষা প্রদাবি সাংিাদপত্র ও ইবিকনট্রক ন নিয়াি সবঙ্গ অাংশীদানিত্ব স্থাপবিি েন্য এই 

প্রকবল্প নিধাি িবয়বছ। ন নিয়া পাট বিািশীপ প্রনিষ্ঠাি েন্য উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা/ প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ ও িাস্তিায়ি ইউনিট-এি। 
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PSC/ MoPME -এি অনুব াদি ক্রব  উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিাি ন নিয়া নিি বািি প্রনক্রয়া প্রণয়ি কিাি কর্া প্রস্তাি কিা েবিও 

এনদবক িাস্তনিক অবর্ ব মকাি অগ্রগনি মিই। এছাড়াও উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-ি প্রকল্প ম য়াবদ উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা নিষয়ক 

গবিষণা ও দনিি বিিী পনিিািিা কিাি কর্া র্াকবিও িা িাস্তিায়বি অগ্রগনি মদখা র্াইনি।  এই প্রকবল্পি প্রিাি এখিও পর্ বন্ত 

মি িভাবি েয় নি িবি মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-ি একেি সেকানি পনিিািক িবিবছি প্রকবল্পি িাস্তিায়ি কাি মিশ 

ক ।  প্রকবল্পি িাৎপর্ ব পূণ ব মকাি গবিষণা এখি অিনধ নিনি য় েয়নি মকিিা এই প্রকবল্প কানিি সাফল্য এখবিা অনেবি েয়নি।   

৩.২.২. প্রকল্প িাস্তিায়বিি িক্ষয াত্রা ও সা নগ্রক অগ্রগনি  

এই স ীক্ষায় প্রকবল্পি িনর্ ও দনিিানদ মর্ িঃ অগ্রগনি প্রনিবিদি, িানষ বক পনিকল্পিা, িাস্তিায়ি স য়সূনি ইিযানদ পর্ বাবিািিা 

কবি অঙ্গনভনিক প্রকবল্পি িক্ষয াত্রা নিবিিিায় িিব াি অগ্রগনিি তুিিামূিক নিবেষণ কিা েবয়বছ। প্রকল্প িাস্তিায়ি সম্পনকবি 

মর্ িথ্যগুবিা নিনপনপ মি উবেখ কিা নছি িা সাংনক্ষপ্ত আকাবি নিবম্নাি সািণীবি মদওয়া েবিা।    

সািণী  14- প্রকল্প সম্পনকবি িথ্য 

ক্র   নিষয় সাংখ্যা / 

পনি াণ 

 ন্তব্য 

1 নশখি মকবেি সাংখ্যা 75,000 প্রনি মকবে ২ টি নশফট র্াকবি (িািী ও পুরুষ) 

2 নশক্ষার্ীবদি সাংখ্যা  (15-45 িছি) 45 িক্ষ 

(4.5 

ন নিয়ি ) 

প্রনি মকবে 60 েি (30 েি পুরুষ+ 30 েি িািী) 

3 নশক্ষকবদি সাংখ্যা    150,000 প্রনি মকবে ২ েি (১ েি পুরুষ+ ১ েি িািী) 

4 সুপাভাইেিবদি সাংখ্যা 3,750 প্রনি ২০ টি মকবে ১ েি 

5 মকাবস বি স য়কাি 6  াস প্রনি পর্ বাবয় 

6 পর্ বায় সাংখ্যা  4   

7 প্রনি মেিায় নশখি মকবেি সাংখ্যা (গড়) 1,172 ২ টি নশফট (প্রনি মকবে) 

8 প্রনি উপবেিায় নশখি মকবেি সাংখ্যা (গড়) 300 ২ টি নশফট (প্রনি মকবে) 

9 প্রনি মেিায় নশক্ষার্ীবদি সাংখ্যা (গড়) 70,313 প্রনি মকবে 60 েি (30 েি পুরুষ+ 30 েি িািী) 

10 প্রনি উপবেিায় নশক্ষার্ীবদি সাংখ্যা (গড়) 18000 প্রনি মকবে 60 েি (30 েি পুরুষ+ 30 েি িািী) 
 

প্রকবল্পি অগ্রগনিি প্রনিবিদি পর্ বাবিািিা কবি মদখা মগবছ মর্, প্রকল্প িাস্তিায়ি এখি অিনধ িি াি িবয়বছ। নিবম্নাি সািণীবি 

প্রকল্প কার্ বক্রব ি িিব াি অগ্রগনি উবেখ কিা েবিা। িছি ও পর্ বায়নভনিক সা নগ্রক অগ্রগনিি সািণী সাংযুনিবি পনিনশষ্ট ঙ এ 

মদওয়া আবছ।  পিিিী অনুবেবদ অঙ্গনভনিক িাস্তনিক ও আনর্ বক অগ্রগনি নিবয় নিবেষণ কবি েবয়বছ।  

সািণী 15- প্রকবল্পি অদ্যািনদ কার্ বক্রব ি অগ্রগনি  

ক্র   নিষয়/ কার্ বক্র  কার্ বক্রব ি অগ্রগনি  

1 িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি ইবিা বধ্য ২৫০ টি িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািবিি কাে সম্পন্ন 

েবয়বছ এিাং িাবদি সাবর্ চুনি সম্পন্ন েবয়বছ 

 

2 ক ব এিাকা নিধ বািণ নিি বানিি ২৫০ টি উপবেিাি  বধ্য প্রর্  ও নদ্বিীয় ধাবপি েন্য ১৩৬ 

টি উপবেিায় ক বসূনি িাস্তিায়ি িি াি 

 

3 নশক্ষার্ীবদি িানিকা বিনি মিইেিাইি েনিবপি  াধ্যব  ১৩৪ টি উপবেিায় ম াট ২৩,৫৯,৪৪১ 

েি নশক্ষার্ীি িানিকা প্রস্তুি কিা েবয়বছ  

 

4 নশখি মকে স্থাপি ১৩৪ উপবেিায় ম াট ৩৯,৩১১ টি নশখি মকে স্থাপি কিা েবয়বছ  
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ক্র   নিষয়/ কার্ বক্র  কার্ বক্রব ি অগ্রগনি  

5 নশক্ষক, নশনক্ষকা ও সুপািভাইেি নিবয়াগ নশখি মকে পনিিািিাি েবন্য ৭৮, ৬২১ েি নশক্ষক-নশনক্ষকা ও 

১৯৬৭ েি সুপািভাইেি নিবয়াগ মদওয়া েবয়বছ  

 

6 প্রনশক্ষণ ২০ েি মকাি মট্রইিাি, ১২৮০ েি  ািাি মট্রইিাি গবণি  াধ্যব  গি 

অবটািি/ িবভেি  াবস ১৩৪ টি উপবেিায় নশক্ষক ও 

সুপািভাইেিবদি ব্যনিয়ানদ প্রনশক্ষণ কার্ বক্র  সম্পন্ন কিা েবয়বছ  

 

7 পাঠ্যিই ও উপকিণ ইবিা বধ্য সকি মকবে পাঠ্যিই (প্রাই াি, আ াবদি মিিিা ১  ও ২য় 

খন্ড সে র্ািিীয় নশক্ষা উপকিণ সিিিাে কিা েবয়বছ 

 

8 নশখি- মকে িালুকিণ গি নিবসেি ২০১৮ নরঃ েবি ১৩৪ টি উপবেিায় িাস্তিায়িকািী 

এিনেও ম াট ৩৯,৩১১ টি নশখি মকবেি কার্ বক্র  িাস্তিায়ি িি াি 
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৩.২.৩. অঙ্গনভনিক প্রকবল্পি িাস্তি অগ্রগনি (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 

এই স ীক্ষায় স ীক্ষা দি প্রনিটি অবঙ্গি নভনিবি নিনপনপ মি উবেনখি িাস্তি িক্ষয াত্রাি সাবর্ প্রকৃি অগ্রগনিি তুিিা কবিবছ 

র্া এই অনুবেবদ গ্রাবফি সাোব্য  নিবেষণ কিা েবয়বছ। মর্বেতু প্রকল্প িাস্তিায়বিি শুরুবিই স য় মক্ষপণ েবয়নছি িাই আনর্ বক 

অগ্রগনি ও নিনপনপ মি উবেনখি নিধ বানিি স বয়ি  বধ্য অেবি কিবি পাবিনি র্া এই স ীক্ষা প্রনিবিদবিি নিনভন্ন পনিবেদ ও 

অনুবেবদ িথ্য উপাি সে আবিািিা কিা েবয়বছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপবিাি মিখনিবত্র নিনপনপ অনুসাবি  প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি 

এিাং প্রকবল্পি অস াপ্ত কােগুবিা শিকিা নেসবি মদখাবিা 

েবয়বছ। প্রর্ ি এই মিখনিবত্র মদখা র্াবে সা ানেক 

উদ্ভুদ্ধকিবিি অগ্রগনিি োি  াত্র ১২% র্া অন্য সকি অবঙ্গি 

তুিিায় অবিক ক  র্নদও পানি নিদুযৎ ও গ্যাস এিাং  

নশক্ষার্ীবদি মূল্যায়বিি অগ্রগনি একদ ই েয়নি। পনিিেি ও 

র্ািিােি অবঙ্গি অগ্রগনি শিভাগ। অপি নদবক PIMU 

ক বকিবা ক বিানিবদি মিিি ও ভািা অবঙ্গি পনি াি শিকিা 

োবি ৩০ ভাগ মর্খাবি আসিািপত্র, র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  ,জ্বািানি 

ও গ্যাস মপবট্রাি মিি ও অন্যান্য লুনিবকন্ট, মিেিাইি েনিপ 

,প্রাই াি এিাং ম্যানুয়াি গাইি, স্থািীয় প্রনশক্ষণ এি োি ৪৬% 

এি উপবি। মিখনিবত্রি সানি বক নিবেষবণ প্রনিয় াি েয় মর্ 

প্রকবল্পি অগ্রগনি মিনশিভাগ মক্ষবত্রই অিযন্ত  ন্থি এিাং 

অনধকাাংশ কােই অস াপ্ত িবয় মগবছ। উপবিাি নিবেষবণি 

িথ্যনিত্র নিবম্নাি সািণীবি মদওয়া েবিা।  

                                     নিত্র  14- প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি তুিিামূিক নিত্র (িাস্তি) (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 

 

55%

58%

100%

30%

53%

0%

16%

12%

45%

42%

0%

70%

47%

100%

84%

88%

র্ ন্ত্র পা নি  ও  স িঞ্জা  

আসিা ি প ত্র

প নি ি ে ি  ও  র্া ি িা ে ি

নপআইএ ই উ  ( P I M U ) -

এ ি  ক বকিবা  ও  …

স্থা িী য়  প্র নশক্ষ ণ

ক বশা িা  

কা র্ বক্র   প নি িা ি িা  ব্য য়

সা  া নেক  উ দু্ব দ্ধক ি ণ

প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি (িাস্তি ) (এনপ্রি

২০১৯ পর্ বন্ত )

প্রকৃি অগ্রগনি অস াপ্ত কাে

6%

0%

46%

50%

0%

1%

48%

45%

94%

100%

54%

50%

100%

99%

52%

55%

পর্ ববিক্ষণ  ও  মূল্যা য় ি

নশক্ষা র্ী  মূল্যা য় ি

প্রা ই  া ি  ম্যা নু য়া ি  এ িাং  গা ই ি  

ি ই  মু দ্র্ণ

মি ইেিা ই ি  ে নি প

োিী য়  পিা  শ বদা িা

ভযা ট

প নি ি ে ি  ব্যয়

জ্বািা নি  ও  গ্যাস ,  মপ বট্রা ি ,  

মিি  এ িাং  লু নি বকন্ট

প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি (িাস্তি ) (এনপ্রি

২০১৯ পর্ বন্ত )

প্রকৃি অগ্রগনি অস াপ্ত কাে

0%

100%

52%

15%

100%

100%

28%

100%

43%

95%

100%

0%

48%

85%

0%

0%

72%

0%

57%

5%

পা নি ,  নি দুয ৎ  এ িাং  গ্যা স

নিজ্ঞাপি  এ িাং  প্র িা ি

মিশিা িী ,  সীি ,  িযাম্প

িাক ,  মট নি ব া িা ই ি ,  ফযাি  

এ িাং  ইন্টা ি বি ট

র্া ি িা ে ি  নি ি ন্ধ ি  ব্যয়

 া ই বক্রা িা স  ভা ড়াকি ণ

ক ন টি  ন টিাং  ব্যয়

ম া ট ি  র্া ি িা ে ি  ম িা  ি /  

িক্ষণা বিক্ষণ  

ম নশ বি ি  ম িা  ি  /  

িক্ষণা বিক্ষণ  

নি নি ধ  ও  ি িাে  ি নে ভূ বি  

িে নি ি

প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি (িাস্তি ) (এনপ্রি

২০১৯ পর্ বন্ত )

প্রকৃি অগ্রগনি অস াপ্ত কাে
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সািণী 16- অঙ্গ নভনিক প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি তুিিামূিক নিত্র (িাস্তি) (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 

অবঙ্গি িা   (নিনপনপ অনুসাবি) একক 

 

িক্ষয াত্রা (নিনপনপ 

অনুসাবি) 

প্রকৃি অগ্রগনি  

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  সাংখ্যা 1032  570 

আসিািপত্র সাংখ্যা 1568  911 

পনিিেি ও র্ািিােি সাংখ্যা 1  1 

নপআইএ ইউ (PIMU)-এি ক বকিবা ও 

ক বিানিবদি মিিি ও ভািা 

েি 526 (1828 man year) 547 

স্থািীয় প্রনশক্ষণ েি 155369 82578 

ক বশািা  সাংখ্যা 4 0 

কার্ বক্র  পনিিািিা ব্যয় সাংখ্যা 5000 12050 

সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ সাংখ্যা 4368 530 

পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি নশখিবকে 75000 787 

নশক্ষার্ী মূল্যায়ি িক্ষ নশক্ষার্ী 45 0 

প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ সাংখ্যা 9536855  4384969 

মিইেিাইি েনিপ েি 45,০০,০০০  2248851 

োিীয় পিা শ বদািা েি 12 0 

ভযাট মর্াক  1.27 

পনিিেি ব্যয় সাংখ্যা 251 120 

জ্বািানি ও গ্যাস, মপবট্রাি, মিি এিাং লুনিবকন্ট - 256 116 

পানি, নিদুযৎ এিাং গ্যাস - 256 0 

নিজ্ঞাপি এিাং প্রিাি সাংখ্যা 9 9 

মিশিািী, সীি, িযাম্প সাংখ্যা 256 133 

িাক, মটনিব ািাইি, ফযাি এিাং ইন্টািবিট সাংখ্যা 256  38 

র্ািিােি নিিন্ধি ব্যয় সাংখ্যা 1  1 

 াইবক্রািাস ভাড়াকিণ সাংখ্যা 4 (প্রনি িছি ১ টি) 4 

কন টি ন টিাং ব্যয় সাংখ্যা 1620  452 

ম াটি র্ািিােি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা 1 1 

ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা 255 109 

নিনিধ ও িিাে িনেভূ বি িেনিি - 181924 172897 

 

৩.২.৪. অঙ্গনভনিক প্রকবল্পি আনর্ বক অগ্রগনি  (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 

িাস্তি অঙ্গগুবিাি অগ্রগনিি পাশাপানশ গবিষকদি নিনপনপ মি উবেনখি আনর্ বক িক্ষয াত্রাি সাবর্ প্রকৃি অগ্রগনিি তুিিা কবিবছ 

র্া এই অনুবেবদ তুিিামূিক নিবত্রি সাোব্য  নিবেষণ কিা েবয়বছ। মর্বেতু প্রকল্প িাস্তিায়বিি শুরুবিই স য় মক্ষপণ েবয়নছি 

িাই আনর্ বক অগ্রগনি ও নিনপনপ মি উবেনখি নিধ বানিি স বয়ি  বধ্য অেবি কিবি পাবিনি র্া এই স ীক্ষা প্রনিবিদবিি নিনভন্ন 

পনিবেদ ও অনুবেবদ িথ্য উপািসে আবিািিা কিা েবয়বছ। প্রকল্প ক বকিবাগণ নিবেিাই নিনপনপ-মি প্রদি িেনিি নিবয় অসন্তুষ্ট। 

এই সীন ি িেনিি দ্বািা প্রকল্প িাস্তিায়ি কিা মিশ কঠিি র্া এই প্রকবল্পি DG, BNFE এিাং PD এি সাক্ষাৎকাি পর্ ববিক্ষবণ 

প্রনিফনিি েয়। িাছাড়া, প্রকবল্পি স য়কাবিি  বধ্য প্রকবল্পি প্রনিটি উপাদাবিি অর্ বায়ি প্রনক্রয়া অিযন্ত েটিি নছি। নিবিি সািণী 

মি আনর্ বক উপাদািগুবিাি উপি নভনি কবি নিধ বানিি িক্ষযগুনিি প্রকৃি অগ্রগনিি তুিিামূিক নিত্র মদখাবিা েবিা। 
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উপবিাি মিখনিবত্র নিনপনপ অনুসাবি  প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি এিাং 

প্রকবল্পি অস াপ্ত কােগুবিা শিকিা নেসবি মদখাবিা েবয়বছ।  

পনিসাংখ্যাি মর্বক স্পষ্ট মর্ নিনপনপ অনুর্ায়ী  এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত 

প্রকবল্পি অগ্রগনিবি নিনভন্ন খাবি ব্যয়কৃি অবর্ বি পনি াবণি  বধ্য 

প্রর্ ি  মদখা র্াবে কার্ বক্র  পনিিািিা ব্যবয়ি োি  াত্র ১৬% র্া 

অন্য সকি অবঙ্গি তুিিায় অবিক ক  র্নদও নশক্ষার্ীবদি মূল্যায়ি 

খাবি মকাি ধিবিি ব্যয় কিা েয়নি। পনিিেি ও র্ািিােি অবঙ্গি 

মক্ষবত্র ব্যয় প্রায়  ৯৯ ভাগ। অপি নদবক PIMU ক বকিবা 

ক বিানিবদি মিিি ও ভািা অবঙ্গ ব্যাবয়ি পনি াি শিকিা োবি 

৬৮ ভাগ মর্খাবি জ্বািানি গ্যাস-বপবট্রাি মিি ও অন্যান্য লুনিবকন্ট, 

মিেিাইি েনিপ, প্রাই াি এিাং ম্যানুয়াি গাইবি ব্যবয়ি োি ৪৬%। 

এি  বধ্য মটিশিািনি-সীি ও িযাম্প, স্থািীয় প্রনশক্ষণ র্ন্ত্রপানি ও 

সিঞ্জা , ও আসিািপবত্রি েন্য ব্যয়কৃি আবর্ বি পনি াণ প্রায় 

৫২,৫৩,৫৫ ও ৫৮ %।  অন্যান্য অঙ্গগুবিাি   বধ্য নিজ্ঞাপি ও 

প্রিাবিি মক্ষবত্র ব্যবয়ি োি ১০০% মর্খাবি ভযাট  খাবি ব্যয় েবয়বছ 

৯৯%। সা নগ্রক নিবেষবণ স্পষ্টভাবি মদখা র্াবে এই প্রকবল্প মিনশি 

ভাগ কােই অস াপ্ত িবয় মগবছ এিাং মসসি মক্ষবত্র ব্যবয়ি পনি ািও 

অবিক ক । উপবিাি নিবেষবণি িথ্যনিত্র নিবম্নাি সািণীবি 

মদওয়া েবিা। 
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আনর্ বক (িক্ষ টাকা )
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িক্ষ ণা বিক্ষ ণ  

নি নি ধ  ও  ি িা ে  ি নে ভূ বি  

ি ে নি ি

প্রকৃি অগ্রগনি ( মফব্রুয়া নি ২০১৯ 

পর্ বন্ত )  আনর্ বক (িক্ষ টাকা )

প্রকৃি অগ্রগনি অস াপ্ত কাে

                                     নিত্র  17- প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি তুিিামূিক নিত্র (আনর্ বক) (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 
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সািণী 17- অঙ্গ নভনিক প্রকবল্পি প্রকৃি অগ্রগনি তুিিামূিক নিত্র (আনর্ বক) (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 

অবঙ্গি িা   (নিনপনপ অনুসাবি) একক 

 

িক্ষয াত্রা (নিনপনপ 

অনুসাবি) 

প্রকৃি অগ্রগনি (বফব্রুয়ানি 

২০১৯ পর্ বন্ত) 

আনর্ বক 

(িক্ষ টাকা) 

আনর্ বক 

(িক্ষ টাকা) 

র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  সাংখ্যা 199.29 110.2 

আসিািপত্র সাংখ্যা 64.45 37.45 

পনিিেি ও র্ািিােি সাংখ্যা 70.00 69.26 

নপআইএ ইউ (PIMU)-এি ক বকিবা ও 

ক বিানিবদি মিিি ও ভািা 

েি 2346.42 1588.62 

স্থািীয় প্রনশক্ষণ েি 3207.94 1705.01 

ক বশািা  সাংখ্যা 4.00 0 

কার্ বক্র  পনিিািিা ব্যয় সাংখ্যা 32475.90 5218.12 

সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ সাংখ্যা 493.17 286.57 

পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি নশখিবকে 17.25 3.93 

নশক্ষার্ী মূল্যায়ি িক্ষ নশক্ষার্ী 541.00 0 

প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ সাংখ্যা 4818.81 2215.65 

মিইেিাইি েনিপ েি 300.00 140.89 

োিীয় পিা শ বদািা েি 18.00 0 

ভযাট মর্াক 100.00 1.27 

পনিিেি ব্যয় সাংখ্যা 30.00 20.41 

জ্বািানি ও গ্যাস, মপবট্রাি, মিি এিাং লুনিবকন্ট - 20.00 9.63 

পানি, নিদুযৎ এিাং গ্যাস - 170.7 0.25 

নিজ্ঞাপি এিাং প্রিাি সাংখ্যা 1.50 1.5 

মিশিানি, সীি, িযাম্প সাংখ্যা 67.80 35.45 

িাক, মটনিব ািাইি, ফযাি এিাং ইন্টািবিট সাংখ্যা 63.60 10.04 

র্ািিােি নিিন্ধি ব্যয় সাংখ্যা 0.10 1.25 

 াইবক্রািাস ভাড়াকিণ সাংখ্যা 24.00 26.4 

কন টি ন টিাং ব্যয় সাংখ্যা 75.76 25.09 

ম াটি র্ািিােি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা 2.00 1.59 

ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা 1.00 0.43 

নিনিধ ও িিাে িনেভূ বি িেনিি - 145.93 128.95 

ম াট 11638 

 

প্রকবল্পি িেনিি সাম্প্রনিক মুদ্র্াস্ফীনি নিবিিিায় উবেশ্য অেববিি েন্য নকছুটা অিাস্তনিক। ফনিদপুবিি সদিপুি উপবেিাি 

UPO এি  বি, এই সীন ি িিাবে প্রকবল্পি িাস্তিায়ি অসম্ভি। িাছাড়া, অন্য একেি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা িবিি মর্  

এক াত্র নিবশষভাবি দক্ষ িাস্তিায়িকািী এিনেও মকিি এই িেনিবিি  বধ্য প্রকল্প িাস্তিার্ব়ি সক্ষ  েবি পাবি। িদুপনি, িেনিি 

নিিিণ প্রনক্রয়াটি মিশ িো এিাং িাস্তিায়িকািী এিনেও মক এই ধিবিি ক্ষুদ্র্ িেনিি নিবয় নশখি মকেসমূবে ভ্র ণ এিাং ক্রবয়ি 

মক্ষবত্র স স্যাি মুবখামুনখ েবি ের্।় প্রকবল্পি েটিিিাি কািবণ কবয়কটি িাস্তিায়িকািী এিনেও এিাং প্রকল্প ক বকিা মর্ ি 

সেকানি পনিিািক  বি কবিি মর্ প্রকল্পটি এই সাংনক্ষপ্ত স বয়ি  বধ্য িাি িক্ষয এিাং উবেশ্য অেববি সফি েবি ব্যর্ ব েবি। 

উদােিণস্বরূপ িিা র্ায় মর্, নশখি মকেগবিাবি র্াওয়াি উবেবশ্য 8  াবস UPO মদি েন্য  াত্র 6000 টাকা িিাে কিা েবয়বছ 

র্া সা নগ্রকভাবি পর্ ববিক্ষণ কার্ বক্রব ি েন্য অপ্রতুি।   
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৩.২.৫. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিবেি কািণ ও অিনশষ্ট ক ব সম্পাদবিি পনিকল্পিা 

প্রর্ ি, নিনপনপ মি উবেনখি নিনদ বষ্ট িেনিবিি  বধ্য প্রকল্প িাস্তিায়ি িাস্তিসম্মি িয়। িাস্তিায়িকািী সাংস্থাি প্রকল্পটি িাস্তিায়ি 

কিাি সক্ষ িা র্াকবিও এই স্বল্প স বয়ি  বধ্য িাস্তিায়ি সাংস্থাটিি পবক্ষ এটি একটি কঠিি িযাবিঞ্জ। প্রকল্পটি ২০১৪ সাবিি  11 

ই মফব্রুয়ানিবি ECNEC অনুব াদি নদবয়নছি এিাং ২5 মসবেেি ২014 মি প্রকল্প পনিিািক নিবয়াগ প্রাপ্ত েয় মর্খাবি শুরুবিই 

প্রকল্প িাস্তিায়বিি কাে শুরু কিবি নিিে েয়। এছাড়া, প্রকবল্প েীনিকা দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ সাংবর্ােবিি েটিিিা আবিকিাি 

নিিবেি কািি েবয় দাঁনড়বয়নছি। পিিিীবি পুবিা প্রকবল্পি নিনপনপ মি পনিিিবি এবি সাংবশানধি নিনপনপ প্রণয়ি কিা েয়। 

সাংবশানধি নিনপপ টি আর্ ব-সা ানেক ও অিকাঠাব া নিভাবগ ে া মদওয়াি পি প্রকল্প িাস্তিায়ি প্রনক্রয়াটি আবিা দীঘ বিি েবয় 

ওবঠ। ২016 সাবিি ২7 এনপ্রি প্রকল্প মূল্যায়ি কন টিি বিঠবক নিনপনপ অনুর্ায়ী প্রকল্প িাস্তিায়বিি নসদ্ধান্ত চূড়ান্ত কিা েয়। 

োিীয় পর্ বাবয় িীনিনিধ বািক নসদ্ধান্ত গ্রেবণি পাশাপানশ এিনেও নিি বািিও নিি িছি পর্ বন্ত স্থনগি নছি।  

প্রকল্প পনিিািক িাি সাক্ষাৎকাবি িবিনছবিি, উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা িাবদি িাকনিবি নস্থনিশীি র্াকবি অনিচ্ছুক েওয়ায় 

নিবয়াগ সাংনেষ্ট কাবে প্রকল্পটি িাস্তিায়বি আিও নিিনেি েয়। নিনি আবিা িবিি মর্, ক  পানিশ্রন ক ও অস্থায়ীভাবি নিবয়াগ 

িাবদিবক িাকনি মছবড় নদবি অনুপ্রানণি কবিবছ। পিিিীবি মিেিাইি েনিপ পনিিািিা নিিনেি েওয়াি ফবি প্রকবল্পি প্রধাি 

কার্ বক্র  শুরু কিাি েন্য আবিা স য় প্রবয়ােি েয়। নকছু মক্ষবত্র, আইএিনেওি অসেবর্ানগিা নিিবেি কািণ েবয় দাঁনড়বয়নছি। 

স্থািীয় পর্ বাবয় প্রভাি প্রকল্পটিি অগ্রগনিবি িাধা সৃনষ্ট কবিনছি। উপবিাি কািি ব্যিীি দিপত্র আহ্বাি প্রনক্রয়া প্রর্ন ক পর্ বাবয় 

ম্যানুয়াি েওয়ায় স য় মক্ষপণ েয়। পিিিীবি র্নদও e-GP পদ্ধনি অনুসিণ কবি ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পন্ন কিা েবয়নছি িব্যও এই 

পদ্ধনিি আনুষ্ঠানিক নিষয়ানদ তুিিামূিক অনধক স য় মিয়।    

র্নদও ২০১৯ সাবিি জুি  াবস প্রকল্প স য় মশষ েবি িবিবছ প্রকবল্পি িিব াি অগ্রগনি নিবিিিায় প্রকল্প ক বকিবাসে সাংনেষ্ট 

সকি অাংশীদািগণ এি িনধ বিকিবণি সুপানিশ কিবছ। এছাড়া িিব াবি শুধু াত্র প্রর্  ও নদ্বিীয় পর্ বাবয়ি কার্ বক্র  িি াি। 

প্রিযানশি ফিাফি অেববিি েন্য এই প্রকবল্পি অনধক স য় প্রবয়ােি র্া িথ্য উপাবিি পর্ বাবিািিায় স্পষ্টভাবি উবেনখি আবছ।   
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৩.৩. প্রকবল্পি িক্ষয অেববিি সাফল্য পর্ বাবিািিা 

এই পনিবেবদ প্রকল্পটিি নিবদ বশক অনুর্ায়ী অগ্রগনি এিাং প্রকল্পটিি িক্ষয কিটুকু অেবি কবিবছ িা িণ বিা কিা েবয়বছ। মর্বেতু 

প্রকবল্পি িাস্তিায়ি মকিি শুরু েবয়বছ, গবিষক দি িক্ষয অেববিি মিবয় ফিাফি পর্ ববিক্ষবণি উপি মিনশ গুরুত্ব আবিাপ কবিবছ। 

গবিষক দিটি স্থািীয় পর্ বাবয় নিনভন্ন অাংশীদািবদি কার্ বক্রব ি  বধ্য মর্সি িাধা সমু্মখীি েবয়বছ মসগুবিা নিবেষণ কবিবছ। 

এই প্রকল্পটি MDG নিবদ বনশি িক্ষয অেববিি েন্য িকশা কিা েয়নছি র্া ২015 সাবিি  বধ্য 100% সাক্ষিিা নিনিি কিবি। 

একইভাবি, EFA এিাং NPA -11 এি িক্ষয নছি ২015 সাবিি  বধ্য 50% নিিক্ষিিা দূিীকিণ কিা, র্া ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক 

পনিকল্পিা এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি ২010 এি  বধ্যও উবেখ িবয়বছ। উবেনখি নিনদ বষ্ট িক্ষয অেববিি েন্য সািা িছি ধবি এই 

প্রকবল্পি অধীবি অবিকগুবিা কার্ বক্র  কার্ বকি কিা েবয়বছ, র্া স ীক্ষাি  াধ্যব  মূল্যায়্ি কিা েয়বছ। নিবদ বশকসমূবেি  বধ্য 

নশক্ষাি মূল্যায়ি, িনধ বি সাক্ষিিাি োি, উন্নি আয় এিাং নশক্ষার্ীবদি উন্নি েীিির্াত্রা এিাং মদশব্যাপী উন্নয়ি ক বসূনিবি 

নশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রেণ অন্তভু বি িবয়বছ। একইভাবি, গবিষক দিটি িিব াি সাক্ষিিাি  দক্ষিা এিাং নশক্ষার্ীবদি েীিি দক্ষিা 

NFE এি সাি-মসটিসে ভনিষ্যবি  ািি সম্পদ উন্নয়বি প্রকল্পটিি প্রভাি এিাং কার্ বকানিিা মূল্যায়ি কিা েবয়বছ।   

প্রকল্প ব্যিস্থাপিাি েন্য সূিবকি সাোব্য  প্রকল্পটিি ফিাফি মূল্যায়ি কিা েবয়বছ মর্ ি নশখি মকে (এিনস), প্রকবল্পি 45 িাখ 

অনশনক্ষি 15-৪5 িছি িয়সী নকবশাি-নকবশািী এিাং প্রাপ্তিয়স্কবদি সাক্ষিিাি  েন্য কার্ বকি দক্ষিা, র্া নিিক্ষিিা দূিীকিবণ 

সোয়িা কিবি, 75000 ম ৌনিক নশখি মকে প্রনিষ্ঠাকিি এিাং িাবদি কার্ বকানিিা পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি। 

র্নদও প্রকল্পটিি মূি িাস্তিায়ি কার্ বক্র  ২014 সাবি শুরু েওয়াি কর্া র্াকবিও ২018 সাবিি নিবসেবিি  াঝা ানঝ স বয় 

পুবিাদব  শুরু েয়। স্থািীয় ও োিীয় উভয় পর্ বাবয় নিনভন্ন প্রশাসনিক েটিিিা এিাং িেনিবিি পনি াি কব  র্াওয়াি কািবণ 

প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি মিশ িযাবিনঞ্জাং েবয় দানড়বয়নছি। প্রকবল্পি পনিিািক দানি কবিবছি মর্ িেনিি ছাবড় নিিে প্রকল্পটিবক আিও 

েটিি কবি তুবিবছ। ২011 সাবি এি িেনিি প্রণয়ি কিা েবয়নছি নকন্তু ২01৮ সাবিি নিবসেবি একই িেনিবি প্রকবল্পি িাস্তিায়ি 

শুরু েয়। মুদ্র্াস্ফীনি এিাং অন্যান্য অর্ বনিনিক কািবি ক্রয় েযান নিক োবি বৃনদ্ধ মপবয়বছ ফবি এটা ক্র শ কঠিি েবয় পবড়। এই 

স ীক্ষায়, এখিও পর্ বন্ত প্রকল্প িাস্তিায়বিি  ধ্য নদবয় সুনিধাবভাগীবদি উপি এি প্রভাি নিবেষবণি সাবর্ সাবর্ প্রকল্প কার্ বক্রব ি 

কার্ বকানিিা মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। 

৩.৩.১. প্রকবল্পি কার্ বকানিিা  

প্রকল্পটিি কার্ বকানিিা নিধ বানিি নিবদ বশকসমূবেি অগ্রগনিি উপি নভনি কবি পনি াপ কিা েবয়বছ। প্রকল্প মর্বক প্রাপ্ত প্রকৃি অেবি 

নিধ বানিি িক্ষযগুবিাি সাবর্ মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। পিা শ বদািা দিটি অগ্রগনিি প্র াণ সাংগ্রবেি েন্য পনি াণগি এিাং গুণগি 

িথ্য উভবয়ি উপি গুরুত্বাবিাপ কবিবছ। কার্ বকানিিাি  অধীবি, স ীক্ষাটি কভাবিে এিাং িাস্তি অগ্রগনি উভয়ই মূল্যায়ি  কিা 

েবয়বছ। এবক্ষবত্র প্রকল্পটিি িক্ষয অেববি কিটা সফি েবয়বছ এিাং সুনিধািনঞ্চি েিগবণি ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্প অাংশগ্রেণ 

কিটুকু বৃনদ্ধ মপবয়বছ এি নভনিবি কার্ বকানিিাি মূল্যায়ি কিা েবয়বছ। 

৩.৩.১.১. নশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রেণ 

প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি মূল্যায়বিি েন্য নশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রেণ একটি অিযািশ্যক এিাং গনিশীি পনি াপক। প্রবশ্নািি েনিপ মর্বক, 

এটি স্পষ্ট মর্  নেিা নশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রেণ প্রিযানশি  াত্রাি মিবয় মিনশ র্া এই মপ্রাগ্রা  সম্পবকব িাবদি আগ্রে প্র াণ  কবি। 

একই সাবর্ িয়স্ক মিাবকিাও নশখি মকবে আসবি আগ্রেী এিাং িািা নিয়ন িভাবিই নশখি মকবে আসবছ এিাং নিিক্ষিিাি 

অনভশাপ দূি কিবি অন্যবদি অনুপ্রানণি কবি। উদােিণস্বরূপ, নসবিবটি DBNFE এি সেকানি পনিিািক িবিি, ' নেিা 

নশক্ষার্ীবদি উপনস্থনি প্রায় 100%। পুরুষ নশক্ষার্ীবদি প্রসঙ্গটি পুবিাপুনি নিপিীি, কািণ মিনশিভাগ স য় সািা নদবিি কাবেি 

পি নশখি মকবে িািা আসবি িায় িা। স ীক্ষায় প্রকল্প এিাকাি নশক্ষার্ীবদি িয়স নিবেষণ কিা েবয়বছ। েনিবপি িথ্য মর্বক 
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মদখা র্ায় মর্, সবি বাচ্চ সাংখ্যক পুরুষ (১৬.১%) ৩৫-৪৫ িছি িয়সী অন্যনদবক, সি বানধক 20.5%  নেিা নশক্ষার্ী 25-34 িছবিি 

িয়স সী াি  বধ্য িবয়বছ।  

  

 

ম ৌনিক সাক্ষিিা ক বসূনিবি মকাি নিবিিিা িা র্াকা সবেও, েনিবপি স য়  15 িছবিি ক  িয়সী ও ৪৫ িছি মিনশ িয়সী 

নশক্ষার্ী পাওয়া মগবছ। অন্য একটি নিবেষণ মর্বক মদখা র্ায় মর্ 78% নিিানেি নশক্ষার্ী এিাং 20% অনিিানেি নশক্ষার্ী িবয়বছ। 

েনিপকৃি উপবেিাি উপবেিা নিি বােী ক বকিবাবদি সাক্ষাৎকাি নিবেষণ কবি মদখা মগবছ মর্ এই প্রকল্পটি নিবশষ কবি র্ািা 

সঠিক িয়বস স্কুবি মর্বি পাবি নি িাবদি েন্য সাক্ষিিা নিনিি কিবছ এিাং এটি িাবদি েন্য একটি দুদ বান্ত সুবর্াগ। িািা এই 

প্রকল্প নিবয় খিই আশািাদী। উপবেিা নিি বােী ক বকিবাবদি মর্বক এক েি আিও মর্াগ কবিবছি মর্  নেিা নশক্ষার্ীবদি উৎসাে 

িক্ষযণীয়। নশক্ষার্ীিা নশখি মকেগুবিাবি আসাি েন্য ক্লাবসি পবি োিকা খািাি সিকাবিি কাছ দানি কবিবছি। এছাড়া, প্রকল্প 

বৃনিমূিক নশক্ষা অন্তভু বি কিবি পাবি, র্া মিনশিভাগ নশখি মকবেি নশক্ষার্ীিা উত্থাপি কবিনছি। 

৩.৩.১.২. সাক্ষিিাি োি বৃনদ্ধ   

মূল্যায়বিি েন্য সিবিবয় গুরুত্বপূণ ব সূিকগুবিাি  বধ্য একটি েি সাক্ষিিা োি বৃনদ্ধ কিা র্া প্রকবল্পি  িক্ষয অেববিি েন্য স ীক্ষায় 

সোয়িা  কবিবছ। প্রকল্পটি সাক্ষিিাি োি বৃনদ্ধি িবক্ষয, ২015 সাবিি নিবসেবিি  াঝা ানঝ স বয় নশখি মকেগুবিা িাবদি 

কার্ বক্র  সীন ি সম্পদ নিবয় আিম্ভ কবিবছ। প্রকল্প পনিিািবকি  ি অনুর্ায়ী, িিব াবি 134 টি উপবেিায় নশখি মকেগুনি 

কার্ বকি িবয়বছ। নকছু উপবেিায় নশখি মকেগুনি আনর্ বক েটিিিাি দরূি িাধা প্রাপ্ত েবয়বছ । নশক্ষার্ীিা নশক্ষা এিাং েীনিকাি  

দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ মপবি উৎসােী । র্নদও পুরুষ  নশক্ষার্ীবদি উপনস্থনিি োি মিশ ক , িবি  নেিা ও বৃদ্ধবদি  উপনস্থনি 

উবেখবর্াগ্য। অিএি, স ীক্ষায় এটি প্রিযানশি মর্ এই প্রকল্পটি নিনদ বষ্ট স বয়ি  বধ্য  সাক্ষিিাি োি নকছুটা িাড়াবি সক্ষ  েবি। 

এই সম্ভাব্য অক্ষি জ্ঞাি সম্পন্ন নশক্ষার্ীিা ইনিিািক নিপ্ল্ি আিবি এিাং ভনিষ্যবি  ািি সম্পদ নেসাবি মদবশি উন্নয়বি অিদাি 

িাখবি।  
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নিত্র  18- নশক্ষার্ীবদি িয়স নভনিক নিন্যাস 

 

নিত্র  16- নশক্ষার্ীবদি বিিানেক অিস্থা 
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৩.৩.১.৩. সম্পবদি সুষ্ঠু নিিিণ  

এই প্রকবল্পি অগ্রগনি মূল্যায়বিি মক্ষবত্র আনর্ বক ও  ািনিক সম্পবদি উপাদািসমূেবক নিবশষ গুরুত্ব মদওয়া েয়বছ। এই প্রকল্পটি 

গ্রা ীণ  ানুবষি েীিি দক্ষিা িানড়বয় নদবয় িাবদিবক  ািি সম্পদ নেসাবি রূপান্তনিি কিবি র্া প্রকল্প এিাকায় সা ানেক ও 

অর্ বনিনিক ইনিিািক পনিিিবি আিবি পাবি। গ্রা ীণ েিগণ নিিক্ষিিাি অনভশাপ মর্বক পনিত্রাণ মপবি পাবি। এছাড়া, 

নশক্ষার্ীবদি স িায় সন নি কিাি সুবর্াগ িবয়বছ। প্রকল্প পনিিািক ধািণা কবিি মর্ প্রকল্পটি িাল্য নিিাে  প্রনিবিাধ কিবি এিাং 

সা ানেক অপিাধ হ্রাস কিবি। নিনি আিও মর্াগ কবিি মর্ নশনক্ষি শ্রন কবক প্রনশনক্ষি কিা সেে েবি। িাছাড়া, নশনক্ষি িািক 

ট্রানফক নিয়  ও নিনধগুবিা ম বি িিাি েন্য অনুপ্রানণি েবি র্া সড়ক দুঘ বটিা এিাং অন্যান্য সা ানেক অপিাধগুনিবক হ্রাস কিবি। 

অিএি, এই প্রকবল্পি সি বানধক প্রভাি  ািি সম্পদ এিাং অন্যান্য সাংস্থাি উপি নিিাে াি েবি। আবিানকি প্রেন্ম  ও উৎপাদিশীি 

িাগনিক নিশ্বব্যাপী এিাং োিীয় NFA এি  িবক্ষয পূিবণ অিদাি িাখবি র্া NPA-২ এিাং PRSP/ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিায় 

উবেখ িবয়বছ । এই মুহুবিব প্রকল্পটি িি াি িবয়বছ এিাং অেববিি নিষবয় নিনদ বষ্ট নকছু িিা অিযন্ত িযাবিনঞ্জাং। িাছাড়া, আনর্ বক 

সম্পদ এখবিা পূণ বরূবপ নিিিণ কিা েয়নি। প্রকল্পটিি িক্ষয অেববিি েন্য এখিও পর্ বন্ত মর্ অগ্রগনি এিাং কার্ বক্র   সম্পন্ন কিা 

েবয়বছ িা নিনিিভাবিই ইনিিািক ইনঙ্গি িেি কবি। 

৩.৩.১.৪. েীনিকাি দক্ষিা প্রনশক্ষণ  

প্রকবল্পি আওিাভুি েীনিকাি দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ PRS এিাং SDG মি িনণ বি ক বসাংস্থাি এিাং দানিদ্র্য নিব ািবিি পর্বক 

ত্বিানন্বি কিবি।  ানুষ প্রনশক্ষবণি েন্য আগ্রেী মর্বেতু িািা পূবি বি মিবয় মিনশ সবিিি। নিনভন্ন নশখি মকবে প্রবশ্নািি েনিপ 

মর্বক এটি পনিষ্কাি মর্,  নেিা নশক্ষার্ীিা িাবে দক্ষিা বৃনদ্ধি প্রনশক্ষবণি  াধ্যব  িাবদি েীনিকাি উন্নয়ি সাধি কিবি। িািা 

অনিনিি আয় কিাি েন্য আগ্রেী, র্া িািা িাবদি অিসি স য় ব্যিোি কবি অেবি কিবি পাবিি। অিএি, েীনিকা উন্নয়ি 

ক বসূনিি অনুব াদি িািী ক্ষ িায়ি নিনিিপূি বক  ািি সম্পদ উন্নয়ি কিবি। এই িািী নশক্ষার্ীিা িাবদি সন্তািবদি নিদ্যািবয় 

মর্বি অনুপ্রানণি কিবি এিাং িািা িাবদি সন্তািবদি নশক্ষামূিক কার্ বক্র ও পর্ ববিক্ষণ কিবি পািবি। নশনক্ষি এিাং দক্ষ  াবয়িা 

একটি সৃেিশীি এিাং গনিশীি োনি গঠবি মদবশ অিদাি িাখবি। অন্যনদবক, দক্ষিা বৃনদ্ধি প্রনশক্ষবণি  াধ্যব  আগ্রেী পুরুষ 

নশক্ষার্ীিাও উপকৃি েবি। িািা ভাি িাকনি অেবি কিবি সক্ষ  েবি অর্িা প্রনশক্ষবণি পবি উবদ্যািা েবি পািবি। এই প্রনশক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি প্রভাি এিাং স্থানয়ত্ব িাড়াবি কািি িাবদি অনেবি জ্ঞাি র্র্ার্র্ভাবি িাস্তি েীিবি ব্যিোি কিাি 

সুবর্াগ র্াকবি। 

 

নিত্র  20- উন্নি েীনিকা অেববিি িবক্ষয নশখি মকবে অধ্যয়ি 

এই প্রনশক্ষণগুবিা নশক্ষার্ীবদি ছাড়াও স িায় সন নি গুবিাবকও উৎসানেি কিবি র্া আয় মিােগাি  এিাং সম্পবদি নিিিণমূিক 

কাবেি সুবর্াগ সৃনষ্ট কিবি। েনিবপি ফিাফি মর্বক মদখা র্াবে মর্, পুরুষ ও িািী উভয় নশক্ষার্ীবদি (৫০% এি উপবি)  প্রিযাশা 

প্রকল্পটি িাবদি ক বসাংস্থাবিি সুবর্াগ সৃনষ্ট কিবি। এই স ীক্ষায় নশক্ষার্ীবদি এিাং পবিাক্ষ সুনিধাবভাগীবদি উপবিাি প্রিযাশাি 
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সাবর্ সকি প্রাসনঙ্গক অাংশীদািবদি সঙ্গনিপূণ ব িিব্য প্রদাি কবিি । িবি, িিব াবি িেনিবিি স্বল্পিাি কািবণ অনুব ানদি মকাি 

েীনিকাি  দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ মিই। 

৩.৩.১.৫. মপ্রাগ্রাব  অাংশগ্রেিকািীবদি িযাবিঞ্জসমূে 

নকছু মক্ষবত্র, নশখি মকে গুবিা  অনিয়ন িভাবি পনিিানিি েবে। এ ধিবিি নশখি মকবেি কার্ বক্রব ি অনিয়ন ি েওয়াি কািি 

োিবি নশক্ষার্ীবদি নেজ্ঞাসা কিা েবয়নছি। িাবদি উিি মর্বক প্রাপ্ত মূি কািি েবিা নশখি মকেগুবিাবি  নশক্ষক ও নশক্ষার্ীবদি 

অনুপনস্থনি। র্নদ নশক্ষার্ীি সাংখ্যাগনিষ্ঠ সাংখ্যা অনুপনস্থি র্াবক িবি কতৃবপক্ষ ক্লাস স্থনগি কবি এিাং নশক্ষকবদি  েন্যও এই 

ধািণাটি প্রবর্ােয।  াঠ পর্ বাবয় প্রাপ্ত িবথ্যি নভনিবি  নেিা সদস্যবদি পনিিািবক  স য় মদয়া, পুরুষ সদস্যবদি কাবেি ব্যস্তিা 

এিাং নশখি মকবেি সীন ি স্থাি অনিয়ন ি ক্লাস েওয়াি কািি নেসাবি নিনিি েবয়বছ। 

 

 

এই স ীক্ষায় নশখি মকে গুবিাবি অনিয়ন ি ক্লাস ছাড়াও, মকে গুবিাবি মপৌুঁছাবিাি েন্য মকাি পনিবিশগি স স্যা েয় নকিা 

িা োিবি িাওয়া েবয়নছি। প্রায় 80% নশক্ষার্ী মকাি স স্যাি সমু্মখীি েয় িা িবি নিনিি কবিবছ।  াত্র ২% নশক্ষার্ী িন্যাি 

কর্া উবেখ কবিবছি এিাং 10% এিও মিনশ নশক্ষার্ীিা েিািদ্ধিা সম্পবকব অসুনিধাি কর্া উবেখ কবিবছি। এছাড়া েনিবপি 

িানিখ পর্ বন্ত িাবদি পনিবিশগি অন্য মকাবিা স স্যা েয়নি। 

নশখি মকেগুবিাবি নশক্ষার্ীিা র্াবি সেবেই আসবি পাবি িা অগ্রানধকাি নভনিবি নিবিিিা কবি প্রনিনষ্ঠি েবয়বছ , িাই প্রায় 

সিাই র্াবি নশখি মকে মপৌুঁবছ মর্বি পাবি িাি েন্য সুনিধােিক দূিবত্ব  নি বাণ কিা েবয়বছ । িাছাড়া মকেগুবিাবি নশক্ষবকি 

আিিণও সবন্তাষেিক। নশখি মকবে আসাি স য় নশক্ষার্ীিা মকাি নিিাপিা স স্যাি সমু্মখীি েয় িা। িথ্য পর্ বাবিািিা কবি 

পাওয়া মগবছ মর্, 90% এি উপবি নশক্ষার্ীবদি পনিিাবিি সেবর্ানগিা আবছ। উপবিি আবিািিাি পাশাপানশ, েনিবপ অাংশ 

মিওয়া 88.5%নশক্ষার্ী  বি কবিি িয়স্ক সাক্ষিিাি প্রনি সা ানেক কুসাংস্কাি িা মিনিিািক দৃনষ্টভনঙ্গ এ ধিবণি কার্ বক্রব ি 

প্রধাি প্রনিিন্ধকিা। িদুপনি, সা নগ্রকভাবি নশক্ষার্ীিা এখি সাক্ষিিাি নিষবয় সবিিি এিাং িািা নশনক্ষি েওয়ািি পবর্ 

সা ানেক িাধা সম্পবকব নিনন্তি িয়। 
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নিত্র  21- অনিয়ন ি ক্লাস েওয়াি নপছবি কািিসমূে      

 

নিত্র  17- পনিবিশগি স স্যা  
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নিত্র  23- ক বসূনিবি অাংশগ্রেবণ নশক্ষার্ীবদি িযাবিঞ্জসমূে 

র্খি নশক্ষার্ীবদি প্রকবল্পি স য়কাি সম্পবকব িাবদি প্রিযাশা নেজ্ঞাসা কিা েয়, িািা মকাবস বি স য়কাি নিবয় অসবন্তাষ প্রকাশ 

কবি । প্রায় সি নশক্ষার্ীিা স য়কাি িাড়াবিাি দানি োনিবয়বছ। প্রায় 67.1% নশক্ষার্ী প্রিযাশা কবিি মর্ মকাস বটি অন্তি 12 

 াস পর্ বন্ত িাড়াবিা উনিি এিাং 25.2% নশক্ষার্ী এটিবক  15 মর্বক 24  াস পর্ বন্ত িাড়াবিাি প্রিযাশা কবি। 

সািণী 18- মকাবস বি স য়কাি নিবয় নশক্ষার্ীবদি প্রিযাশা 

প্রিযানশি স য়কাি শিকিা োি (%) 

3 -10  াস 4.৯% 

12  াস 67.1% 
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৩.৩.২. প্রকবল্পি সা নগ্রক প্রভাি 

এই স ীক্ষায়, পিা শ বদািা প্রকবল্পি সা নগ্রক প্রভাি নিবেষবণি েন্য বৃেৎ পনিসবি প্রকবল্পি অগ্রগনি িক্ষয কবিবছি মর্ ি 

সুনিধাবভাগীবদি সাংবর্ােি পনিিিবি িা সম্ভাব্য েীিির্াত্রাি পনিিিবি। 

৩.৩.২.১. মিখা, পড়া,  গণিা এিাং েীিি দক্ষিা 

মর্বেতু প্রকল্পটি মকিি শুরু েবয়বছ,  াঠ পর্ বাবয়ি েনিপ মর্বক সাক্ষিিা বৃনদ্ধবি নিবশষ মকাবিা অগ্রগনি মদখা র্াবে িা। িাবদি 

অনধকাাংশই িিব াবি প্রার্ন ক পর্ বাবয় আবছ। গবিষক দি িাবদি নশক্ষাি অগ্রগনি মিাঝাি েবন্য শব্দ ও িাকয িিবি ও নিখবি 

পাবিি নকিা ও মর্াগ-নিবয়াগ স াধাি কিবি িািা সক্ষ  নকিা িা র্ািাই কবিবছ। িথ্য নিবেষবণ মদখা র্ায় মর্, িািা প্রর্  শবব্দ 

অিগ বি (র্া নদ্বিীয় এিাং তৃিীয় মিবয় সেেিি) িা িাকযগুবিা পড়বি এিাং নিখবি মপবিবছ। প্রর্  শব্দ িা িাবকযি তুিিায়  নদ্বিীয় 

এিাং তৃিীয় শব্দ িা িাকয িিবি ও নিখবি পািাি সক্ষ িা ক  সাংখ্যক নশক্ষার্ীি িবয়বছ।  মদখা র্াবে মর্ 56% এিও মিনশ 

নশক্ষার্ীিা শব্দ পড়বি এিাং নিখবি সক্ষ ।  

  

এছাড়াও 36% এিও মিনশ নশক্ষার্ী সি িাকয পড়বি এিাং নিখবি সক্ষ । ক্র  অনুর্ায়ী িাবকযি  বধ্য মকাবিা পার্ বকয মিই। 

মর্বেতু  প্রকবল্পি কাে প্রার্ন ক পর্ বাবয় িবয়বছ িাই স ীকিণ স াধাি কিাি সক্ষ িা নিবশষি গুণ এিাং ভাগ অল্পসাংখ্যক 

নশক্ষার্ীি িবয়বছ। দুটি সাংখ্যা গুণ কিাি সক্ষ িা পড়াি এিাং মিখাি তুিিায় নকছুটা ক ।  াত্র ২4.25%  নশক্ষার্ীিা  াঠ 

েনিবপি স য় গুণ কিবি সক্ষ  েবয়নছি।  

 

নিত্র  26- নিয়ন ি নশক্ষার্ীবদি দক্ষিা (স ীকিণ স াধাি) 
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নিত্র  24- নশক্ষার্ীবদি দক্ষিা (শব্দ পড়া ও নিখা)    

 

নিত্র  25- নশক্ষার্ীবদি দক্ষিা (িাকয পড়া ও নিখা)    
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এই স ীক্ষায় পিা শ বক দি নশক্ষার্ীবদি অধ্যয়বিি স য়কাবিি সাবর্ নশক্ষার্ীবদি সক্ষ িাি মকাি সম্পকব নিদ্য াি আবছ নকিা 

িা মদখাি মিষ্টা কবিবছ। নিবি িনণ বি মিখনিত্রটিবি নশক্ষার্ীবদি মশখাি স য়কাবি পড়াি, মিখাি এিাং স ীকিণ স াধাি কিাি 

দক্ষিাি অগ্রগনি নিনত্রি েবয়বছ । নিবেষণ মর্বক মদখা মগবছ মর্ শব্দ িা িাকয পড়া এিাং মিখাি সক্ষ িাি  বধ্য একটি  আনুপানিক 

সম্পকব িবয়বছ মর্ ি মশখাি নদিসাংখ্যা বৃনদ্ধি সাবর্ সাবর্ দক্ষিা বৃনদ্ধ মপবয়বছ। র্নদও এই ইনিিািক সম্পকব িাবদি পূি বিিী 

নশক্ষাগি মর্াগ্যিাি  কািবি েবয়বছ নকিা িা এই স ীক্ষায় নিবেষণ কিা েবয়বছ।  

 

নিত্র  27- অধ্যয়ি স য়কাবিি নভনিবি নশক্ষার্ীবদি সক্ষ িা 

 

 

নিত্র  28- ক পবক্ষ একটি গানিনিক স স্যা স াধাি, একটি শব্দ এিাং িাকয িিবি ও নিখবি পািাি সক্ষ িা 

িথ্য নিবেষি কবি মদখা মগবছ মর্, সবি বাচ্চ ২০.৯৫% নশক্ষার্ী ক পবক্ষ একটি গানিনিক স স্যা স াধাি কিবি, একটি শব্দ এিাং 

িাকয িিবি ও নিখবি সক্ষ  র্ািা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি মকাি িা মকাি মপ্রাগ্রাব ি অন্তভু বি নছি। অন্যনদবক ১৪.৮৬% নশক্ষার্ী 

এ ি পাওয়া মগবছ র্াবদি শব্দ, িাকয ও গানিনিক স স্যা স াধাবিি সক্ষ িা বিনি েবয়বছ র্াবদি পূবি ব মকাি নশক্ষা নছি িা িা 
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িািা নিিক্ষি নছি। মূিি এই সীন ি সাংখ্যক নশক্ষার্ীবদি সাক্ষিিা প্রদাি এই প্রকবল্পি এখি সাফল্য নেবসবি নিবিিিা কিা 

মর্বি পাবি।    

৩.৩.২.২. নশক্ষার্ীবদি আয় উৎপাদি এিাং উন্নি েীিি র্াপি 

স ীক্ষায় প্রকল্পটিি প্রভাি মূল্যায়ি েন্য আয় মিােগাি এিাং নশক্ষার্ীবদি উন্নি েীিির্াত্রা ইিযানদ সূিক মূল্যায়ি কবিবছ। আয় 

মিােগাি এিাং একটি উন্নি েীিির্াত্রা অেববিি উবেবশ্য  ানুষ এই প্রকবল্প উৎসােী েবয়বছ। উদােিণস্বরূপ, িাস্তিায়িকািী এিনেও  

এি মুখ্যব্যনি িণ বিা কবিি মর্ দাউদকানন্দ উপবেিাি উিি মসািািন্দী প্রার্ন ক নিদ্যািয় নশখি মকবেি মিনশিভাগ নশক্ষার্ী 

মসিাই িা এবরািানি কাবেি দক্ষিা , পশুপািি িা ম ৌ ানছ পািি িা অন্যান্য  কাে  প্রনশক্ষণ মপবি মিবয়বছি র্া আয় অেবি 

এিাং ভাবিা েীিি নিনিি কিবি। এই মপ্রক্ষাপট সািা মদবশ প্রায় 16 টি উপবেিা পনিদশ ববিও মদখা মগবছ। র্নদ নশক্ষার্ীিা 

প্রনশক্ষণ পায় িবি িািা নিিয়ই িাবদি িিব াি অিস্থাি পনিিিবি কিবি পািবি, র্া োিীয় অর্ বিীনিবি আিও অিদাি িাখবি 

পািবি। প্রকল্প পনিিািবকি   বি, নশখি মকবে  স িায় সন নি গবড় মিািাি সুবর্াগ িবয়বছ, র্া আর্ ব-সা ানেক উন্নয়বিি েন্য 

অিদাি িাখবি। এই স ীক্ষায়  েনিপ মর্বক নশক্ষার্ীবদি নশখি মকবে ভনিবি কািণ নিনিি কিা েবয়বছ। নিবেষণ মর্বক োিা 

র্ায় মর্ ভনিবকৃি 95% এিও মিনশ উিিদািা পড়বি ও নিখবি পািাি সক্ষ িা অেবি কিবি িাি। আিও 79.২৫% নশক্ষার্ী 

নিশ্বাস কবি মর্ িাবদি গণিা কিাি সক্ষ িা বৃনদ্ধ পাবি। পাশাপানশ, ২২.১৩%  নশক্ষার্ীিা ভনিষ্যবি ক বসাংস্থাবিি িবক্ষয ভনিব 

েবয়বছি। উপবিি িথ্য  বি,  ানুষ িাবদি েীিির্াত্রাি পর্ পনিিিবি কিাি পাশাপানশ নিনিিভাবি েীনিকা নিি বাবেি েন্য 

অাংশগ্রেণ কিবছ, র্া িাবদি সা ানেক অিস্থািবক আবিা শি ও  র্ বাদাশীি কিবি।  

 

 

নিত্র  29- নশখিবকবে ভনিবি উবেশ্য 

েনিপ ফিাফি মদখায় মর্ 40% নশক্ষার্ী মকাি বৃনিমূিক প্রনশক্ষণ প্রনিষ্ঠাি িা অন্যান্য নশক্ষা প্রনিষ্ঠাবিি ভনিব েবি ইচ্ছুক। 800 

নশক্ষার্ীি  বধ্য কবয়কেি নশক্ষার্ী িাবদি নশনক্ষি মছবিব বয়বদি কাছ মর্বক পড়াশুিা িানিবয় মর্বি িাি, এটি নিিয়ই 

নশক্ষার্ীবদি কাছ মর্বক একটি ইনিিািক অনভপ্রায়, র্া নিবিিিায় নিবয় পিিিীবি ক বসূনি প্রণয়ি কিা উনিি। 
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উ
ব
ে
স
শ
স
মূ
ে

নশখি মকবে ভনিব েওয়াি উবেশ্য



অধ্যায়-৩   নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রনিবিদি 

 
63 

৩.৩.২.৩. NFE এি সাি মসটি শনিশািী এিাং কার্ বকি কিা 

নিত্র  30- মকাস ব মশষ েওয়াি পি নশক্ষা কার্ বক্র  পনিিািিাি পনিকল্পিাি নিবেষণ 

িিব াি স ীক্ষায় একটি শনিশািী এিাং কার্ বকিী NFE এি সাি মসটি ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি অগ্রগনি মূল্যায়বি একটি 

নিবদ বশক নেবসবি নিবিনিি েবয়বছ। প্রকবল্পি পনিিািক সাক্ষাৎকাবিি স য় িবিি মর্, প্রকবল্পি ক বকিবাবদি নিবয়াগ সম্পনকবি 

স ন্বয়েীিিা সৃনষ্ট েবয়নছি। প্রকল্প পনিিািবকি পবদ ক্র ান্ববয় পনিিিবি প্রকল্পটিি কার্ বক্র  সম্পন্ন কিবি ব্যাপক অসুনিধা সৃনষ্ট 

কবিবছ। প্রকল্প মর্বক উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাবদি  প্রাপ্ত সুনিধা িাবদি দায়িদ্ধিাগুবিা পনিিািিা কিাি সাবর্ যুিসই িয়। িাই 

উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাবদি িাকনি নস্থনিশীি িয়। উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাবদি  এই িবি র্াওয়া 

নিয়ন্ত্রবণ িাখবি পাবি নি। উদােিণ স্বরূপ, 13৪ টি উপবেিায় 13৪ েি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা নিবয়াগ মদওয়া েবয়বছ র্াবদি 

 বধ্য  াত্র 80 েি িাবদি পবদ িোি িবয়বছ । ফিস্বরূপ, এই খাবি েিিবিি ব্যাপক ঘাটনি িবয়বছ র্া দ্রুিি  স বয়ি  বধ্য 

স াধািপূি বক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি সাি-মসটিগুবিাবক আবিা শনিশািী ও কার্ বকি কিবি েবি।  

৩.৩.৩. প্রকবল্পি অগ্রগনি ও উবেশ্য অেববিি সফিিা নিবেষণ 

নিবিি সািণীবি সাংবক্ষবপ প্রকবল্পি উবেশ্যগুবিাি  প্রকৃি অগ্রগনি মদখাবিা েবয়বছ এিাং এি সাবর্ সাবর্ অিগ্রগনিি কািণ ও 

ব্যাখ্যা কিা েবয়বছ। 

সািণী 19- প্রকবল্পি উবেশ্য অেববিি সফিিা নিবেষণ 

নিনপনপ অনুসাবি উবেশ্য প্রকবল্পি ফিাফি প্রকৃি অগ্রগনি অিগ্রগনিি নপছবিি কািণ 

45 িাখ  15-45 িছি 

িয়বসি নিিক্ষি নকবশাি-

নকবশািী এিাং 

প্রাপ্তিয়স্কবদি ম ৌনিক 

সাক্ষিিা এিাং েীনিকাি 

দক্ষিা প্রদাি  

 দক্ষ প্রকল্প 

ব্যিস্থাপিা প্রনিনষ্ঠি  

 

  নশখি মকে  

পর্ বাবয় সাক্ষিিা 

মসিা প্রদাি 

 

 ম ৌনিক  সাক্ষিিা প্রকল্প 

সবি াত্র শুরু েবয়বছ  

23,59, 441 েি 

নশক্ষার্ীি নিবয়  

 প্রকবল্প নশক্ষার্ীবদি 

িানেদা র্াকা সবেও 

মকাি দক্ষিা প্রনশক্ষণ 

 প্রকবল্পি মূি কার্ বক্র  শুরু 

েবি নিি িছি স য় 

মিবগনছি র্া পিিিীবি  

২018 সাবিি নিবসেবি 

 াঝা ানঝ স বয় পুবিাদব  

শুরু েবয়নছি 

 নিনভন্ন প্রশাসনিক 

েটিিিাি কািবি এিাং 
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মকাস ব মশষ েওয়াি পি নশক্ষা কার্ বক্র  পনিিািিাি  প নিকল্পিা নিবেষণ

অন্য প্রকবল্পি  াবধ্যব 

মছবিব বয়বদি কাছ মর্বক

িিব াি নশক্ষক এিাং আত্মীয়স্বেিবদি কাছ মর্বক

িিব াি নশক্ষক

মছবিব বয় এিাং আত্মীয়স্বেিবদি কাছ মর্বক

অন্য প্রনিষ্ঠাবি ভনিবি  াধ্যব 

বৃনিমূিক মকাবস ব ভনিবি  াধ্যব 

োবি িা
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 পনিিীক্ষণ এিাং 

মূল্যায়ি  ব্যিস্থা 

প্রনিনষ্ঠি 

মপ্রাগ্রা  এ অন্তভু বি কিা 

েয়নি  

 নশক্ষার্ীবদি প্রনশনক্ষি 

কিা েবি িািা অিশ্যই 

িাবদি িিব াি অিস্থা 

পনিিিবি কিবি সক্ষ  

েবি র্া োিীয় 

অর্ বিীনিবি ভূন কা 

পািি কিবি  

নিিনেি ও ঘাটনি িিাবেি 

কািবি প্রকল্প িাস্তিায়ি 

মিশ িযাবিনঞ্জাং েবয় 

পবড়নছি 

নিশ্বব্যাপী এিাং োিীয় 

NFA এি িক্ষয অেববি 

পাশাপানশ  NPA -২ এিাং 

ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিায় 

উবেনখি মদশ মর্বক 

নিিক্ষিিা নিমূ বি কি 

 EFA  এিাং NPA -11, 

২015 সাবিি  বধ্য 

50% নিিক্ষিিা দূি 

কিা ইনি বধ্যই অেবি 

কিা েবয়বছ 

 

 MDG -2, িক্ষয -3, 

২015 সাবিি  বধ্য 

100% নিিক্ষিিা নিমূ বি 

কিা এখিও অেবি কিা 

েয়নি 

 

 স ীক্ষায় ধািণা কিা 

েবে মর্ নিনদ বষ্ট 

স য়সী াি  বধ্য এই 

প্রকল্পটিি  াধ্যব  

সাক্ষিিাি োি িাড়বি 

 গি িছবিি নিবসেবি 

প্রকল্পটি কার্ বকিী েওয়ািি 

কািবি সাক্ষিিাি োি 

বৃনদ্ধি  মূল্যায়ি  কিা 

েয়নি। োিীয় সাক্ষিিাি 

োবি প্রকবল্পি প্রভাি 

মূল্যায়ি  কিাি েন্য প্রাপ্ত 

স য় উপযুি িয়। 

োিীয় NFE  িীনি -

২006 এিাং োিীয়নশক্ষা 

িীনি-২010 িাস্তিায়বি  

অিদাি িাখা  

 ২014 সাবিি  বধ্য 

100% সাক্ষিিা 

অেববিি েন্য ষষ্ঠ 

পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা 

এিাং োিীয়নশক্ষা িীনি 

২010 এি িক্ষয এখিও 

অেবি কিা েয়নি 

 গি িছবিি নিবসেবি 

প্রকল্পটি কার্ বকিী েবয়বছ 

িবি সাক্ষিিাি োি বৃনদ্ধ 

মূল্যায়ি  কিা েয় নি। 

প্রকবল্পি এ পর্ বাবয় োিীয় 

সাক্ষিিাি োবি প্রকবল্পি 

অিদাি মূল্যায়ি কিা 

সমুনিি িয় 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাবি 

েনড়ি BNFE এিাং 
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অন্যান্য সাংস্থাি ক্ষ িা 

মোিদাি কিা 

NFE  মি GO-NGO  

এিাং কন উনিটিি  স ন্বয়  

কিা  

 িিব াবি নশখি মকে 

স্থাপি ক বসূনিবি 134টি 

িাস্তিায়িকািী এিনেও 

মক দানয়ত্ব মদয়া েয়বছ। 

এছাি়া, নদ্বিীয় পর্ বাবয় 

িাস্তিায়বিি েন্য 

ইবিা বধ্য 1২6 টি 

িাস্তিায়িকািী এিনেও 

নিি বািি কিা েবয়বছ 

 স স্ত  প্রকল্প  এিাকায় 

সাক্ষিিাি োবিি 

উন্ননিি েন্য এিনেও 

গুনি কার্ বকিভাবি এিাং 

দক্ষিাি সাবর্ কাে 

কিবি অনিচ্ছুক 

 সা ানেক ও স্থািীয় 

মপ্রক্ষাপট নকছু নকছু মক্ষবত্র 

িাস্তিায়িকািী এিনেও 

নিি বািবিি প্রনক্রয়াটিবক 

র্র্ার্র্ভাবি কার্ বক্র  

পনিিািিায়  িাধাগ্রস্ত 

কবিবছ। এিনেও এিাং 

BNFE এি স ন্ববয়ি 

অনিিয়িাি কািবণ  

মর্ৌনিক ফিাফি অবিক 

স য় অনেবি েয় নি।  

3টি পাোড়ী মেিাি 

নশক্ষার্ীবদি েন্য োনিগি 

মগাষ্ঠীি  াতৃভাষায় প্রাই াি 

প্রস্তুি কিা  

 পাোড়ী মেিাি 

নশক্ষার্ীবদি েন্য 

 াতৃভাষায় মকাি 

প্রাই াি প্রস্তুি কিা 

েয়নি 

 উপযুি দক্ষিা সম্পন্ন 

েিিবিি ঘাটনি 

 পাোড়ী মেিাি নশক্ষার্ীবদি 

একানধক ভাষা প্রাই াি 

প্রস্তুনিবি আবিা েটিিিা 

সৃনষ্ট েয়  
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৩.৪. পণ্য, কার্ ব ও পনিবষিানদ ক্রয় সাংক্রান্ত পর্ বাবিািিা 

িিব াি স ীক্ষাি কার্ বপনিনধবি প্রকবল্পি আওিাভুি প্যাবকেগুবিাি পণ্য সাংগ্রবেি পদ্ধনি (দিপত্র আেিাি, সুনিনদ বষ্টকিণ /

টিওআি, নিওনকউ, দিপবত্রি মূল্যায়ি, অনুব াদি পদ্ধনি, চুনি সম্পাদি ইিযানদবি নপনপএ ২০০৬ এিাং নপনপআি ২০০৮ এ 

িনণ বি নিনধ ািা র্র্ার্র্ভাবি অনুসিণ কিা েবে নকিা পনিিীক্ষণ কিা এিাং পূি বনিধ বানিি সূিক অনুসাবি ক্রয় সম্পনকবি কার্ বক্র  

নিবেষণ কিাি কর্া িবয়বছ। স ীক্ষা দিটি স স্ত ক্রয় সাংক্রান্ত দনিি পর্ বাবিািিা, ক্রয় প্রনক্রয়া মূল্যায়ি কিাি িবক্ষয দিপত্র মিটা 

শীট, দিপত্র মূল্যায়ি প্রনিবিদি, প্রদি নিজ্ঞনপ্ত, চুনি পত্র, কার্ বাবদশ  সাংগ্রবেি েন্য সাংনেষ্ট ক বকিবাবদি সাবর্ একানধকিাি 

সাক্ষাৎ কবিবছ। প্রাপ্ত িবথ্যি নভনিবি এই অনুবেবদ ক্রয় সাংক্রান্ত নিষয়ানদ নিনিড়ভাবি নিবেষণ কিা েবয়বছ। এছাড়া নিনপনপবি 

উবেখ কিা প্যাবকে ম বি পণ্য িা কার্ ব পনিবষিানদ ক্রয় কিা েবয়বছ নকিা িা র্ািাইসে প্যাবকে নিভি কিা েবি এি র্র্ার্র্ 

কািণ সমূে এই স ীক্ষায় অন্তভু বি কিা েবয়বছ।  

৩.৪.১. পণ্য ক্রয় সাংক্রান্ত পনিিীক্ষণ 

নিনপনপ-মি ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি পণ্য ক্রয় সাংক্রান্ত নিবদ বশিা ও পনিকল্পিা মদওয়া আবছ। এই প্রকবল্পি পণ্য সাংগ্রবেি 

প্যাবকেসে িছিনভনিক পনিকল্পিা নিম্ননিনখি সািনণবি মদখাবিা েবয়বছ। PIMU-ি নিকট মর্বক প্রাপ্ত নকছু সাংখ্যক দনিিানদ 

পর্ বাবিািিায় মদখা র্ায় মর্, প্রকবল্পি সম্পানদি ও িি াি কার্ বক্রব ি আওিায় পণ্য ক্রয় প্রনক্রয়ায় প্রায় সকি মক্ষবত্রই নপনপএ, 

নপনপআি ও e-GP গাইিিাইি অনুসিণ েবয়বছ র্নদও নকছু নকছু মক্ষবত্র এি ব্যিযয় মদখা মগবছ।  

সািণী 20- প্রকবল্পি পণ্য ক্রবয়ি প্যাবকে সমূে (নিনপনপ অনুর্ায়ী) 

পণ্য 

িছি প্যাবকে িেি প্যাবকবেি নিনিিণ 

2014-2015 GD-1 র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  

GD-2 পনিিেি ও র্ািিােি 

GD-3 আসিািপত্র 

GD-4 প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ 

2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 

GD-1 র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  

GD-3 আসিািপত্র 

GD-4 প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ 

 

পণ্য ক্রয় সাংক্রান্ত ম াট ৪ টি প্যাবকবেি কর্া নিনপনপ মি উবেখ আবছ মর্টি ২০১৪ সাি মর্বক ২০১৮ সাি অিনধ নিস্তৃি। প্যাবকে 

GD-1 এি আওিায় র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  ক্রবয়ি অধীবি ২০১৫ ও ২০১৮ সাবি র্র্াক্রব  প্রধাি কার্ বািবয় কনম্পউটাি এিাং 

উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাবদি েন্য কনম্পউটাি ,নপ্রন্টাি ও ইউনপএস ক্রয় কিা েয় র্াবি ক্র ান্ববয় ৯.৩৫ ও ৯৭.৩০ িক্ষয টাকা 

ব্যয় কিা েয়।  এই ক্রয় পনক্রয়াটি OTM পদ্ধনিবি কিা েয়। একইভাবি প্যাবকে GD-3 এি আওিায় উপবেিা প্রকল্প 

ক বকিবাবদি েন্য আসিািপত্র ক্রয় কিা েয় ২০১৭ সাবি র্নদও মসটি নিনপনপ মি ২০১৪-১৫ অর্ বিছবি ক্রয় কিাি কর্া উবেখ 

নছি। প্রকল্প িাস্তিায়বিি  ন্থি গনিি েন্য িা সম্ভিপি েবয় উবঠনি। িাছাড়া প্রাপ্ত িথ্য নিবেষণ মর্বক এটি স্পষ্ট মর্, প্রাই াি 

ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্বণি নিনপনপবি উবেনখি ক্রয় পনিকল্পিাি প্যাবকেসমূে ভাঙ্গা েবয়বছ। প্যাবকে ভাঙ্গা ও র্র্ার্র্ 

কতৃপবক্ষি অনুব াদি গ্রেবণি নিষবয় প্রকল্প পনিিািকবকি িিব্য নিম্নরূপ। 

ম্যানুয়াি এিাং গাইি িই মুদ্র্বণি প্যাবকে GD-৪ এি আনর্ বক মূল্য াি 4818.81 িক্ষ টাকা; প্রার্ন কভাবি ম্যনুয়যাি পদ্ধনিবি 

দিপত্র আেিাি কিা েবি মকাি সুফি পাওয়া র্ায়নি। কািণ নপনপএ এিাং নপনপআি অনুর্ায়ী এ ি মকাি দিপত্র দানখিকািী 

পাওয়া র্ায় নি র্াবদি উবেনখি স পনি াি অর্ বমূবল্যি কাে কিাি অনভজ্ঞিা আবছ। িাছাড়া এিক  অনধক মুল্য াবিি পণ্য ক্রবয় 
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দিপত্র আেিাি ম্যনুয়যাি পদ্ধনিবি েবি অনিয়ব ি আশাংকা মর্বক র্ায় র্াবি অিাকানিি ঘটিা ঘটাি, র্াি দরুি পিিিীবি এই 

ক্রয় প্রনক্রয়ায় e-GP পদ্ধনি অনুসিণ কিা েয়। একই সাবর্ 4818.81 িক্ষ টাকাি এই প্যাবকেবক ৫টি নভন্ন নভন্ন প্যাবকবে নিভি 

কিা েয়। এবি কবি প্রনি প্যাবকবেি আওিায় অবর্ বি পনি াণ কব  আবস। এই ক্রয় প্রনক্রয়ায় OTM পদ্ধনি অনুসিণ কিা েয়।  

নপনপআি অনুর্ায়ী দিপত্র দনিি গ্রেবণি মশষ স য় মর্বক এক ঘন্টাি  বধ্য দিপত্র মখািাি কর্া িিা েবয়বছ। প্রায় সিগুবিা 

প্যবকে ক্রয় কিাি মক্ষবত্র এটি  ািা েবিও দুইটি প্যবকে মর্ িঃ cÖvBgvi Avgv‡`i ‡PZbv-1, jU bs-2, e-Tender ID No: 

189662 এিাং cÖvBgvi Avgv‡`i ‡PZbv-2, jU bs-3, e-Tender ID No: 191220 ক্রয় কিাি মক্ষবত্র এি ব্যিযয় পনিিনক্ষি 

েবয়বছ। এছাড়া, এসকি প্যবকবে কার্ বাবদশ অনুর্ায়ী কাে আিবম্ভি িানিখ মর্বক ৬০ নদি অনধক স য় মিয়া েবয়বছ িাস্তনিক 

অবর্ ব কাে আিম্ভ কিবি। কািি নেবসবি প্রাই াবিি সফট/িমুিা কনপ সিিিাে কিবি মদনি েওয়াবক নিনিি কিা েবয়বছ। 

উপবিাি নিষয় ব্যনিি সাংিাদপত্র নিজ্ঞাপবি পূি ব অনভজ্ঞিাি নির্য়টিও ক পবক্ষ পািটি প্যবকে ক্রবয়ি মক্ষবত্র উবেখ কিা েয়নি।  

৩.৪.২. কার্ ব ও পনিবষিানদ ক্রয় সাংক্রান্ত পনিিীক্ষণ 

নিনপনপবি উবেনখি কার্ ব ও পনিবষিানদ ক্রয় সাংক্রান্ত প্যাবকেসমুে নিবম্নাি সািণীবি উবেখ কিা েবিা। কার্ ব ও পনিবষিানদ ক্রয় 

সাংক্রান্ত ম াট ১১ টি প্যাবকবেি কর্া উবেখ িবয়বছ। SD-9 প্যাবকবেি আওিায় পনিবষিানদ ক্রয় ২০১৫ মর্বক ২০১৮ সাি অিনধ 

ম াট ৫ টি ধাবপ কিা েবয়বছ। এই ক্রয় প্রনক্রয়ায় ৩টি ধাবপ OTM ও িানক ২টি ধাবপ RFQ পদ্ধনি অনুসিণ কিা েবয়বছ র্াি 

আনর্ বক মূল্য াি ২৫.৭০ িক্ষ টাকা র্া প্রাক্কনিি ব্যয় ২৪ িক্ষ টাকা মক অনিক্র  কবিবছ। িাছাড়া, আউটবসানস বাং পদ্ধনিবি েিিি 

নিবয়াবগি মক্ষবত্র অর্ ব  ন্ত্রণািবয়ি সাংনেষ্ট নিভাবগি িীনিসমূে ম বি কিা েবয়বছ। অন্যান্য প্যাবকেসমূবেি আওিায় পনিবষিানদ 

ক্রবয়ি আনর্ বক নেসাি পূি বিিী অনুবেবদ পর্ বাবিািিা কিা েবয়বছ।  

সািণী 21- প্রকবল্পি পনিবষিানদ ক্রবয়ি প্যাবকেসমূে 

পনিবষিানদ  

িছি প্যাবকে িেি প্যাবকবেি নিনিিণ 

2014-2015 SD-1 স্থািীয় প্রনশক্ষণ 

SD-2 মিেিাইি েনিপ 

SD-3 োিীয় পিা শ বদািা 

SD-4 সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

SD-5 পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি 

SD-6 মপ্রাগ্রাব  সেবর্ানগিা প্রদাি 

SD-7 পনিিেি ব্যয় 

SD-8 মিশিানি, সীি, িযাম্প 

SD-9  াইবক্রািাস ভাড়াকিণ 

SD-10 ম াটি র্ািিােি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ 

SD-11 ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ 

2015-2016, 2016-2017, SD-1 স্থািীয় প্রনশক্ষণ 

SD-2 মিেিাইি েনিপ 

SD-4 সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

SD-5 পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি 

SD-6 মপ্রাগ্রাব  সেবর্ানগিা প্রদাি 

SD-7 পনিিেি ব্যয় 

SD-8 মিশিানি, সীি, িযাম্প 

SD-9  াইবক্রািাস ভাড়াকিণ 

SD-10 ম াটি র্ািিােি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ 

SD-11 ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ 
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পনিবষিানদ  

িছি প্যাবকে িেি প্যাবকবেি নিনিিণ 

2017-2018 SD-1 স্থািীয় প্রনশক্ষণ 

SD-4 সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

SD-5 পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি 

SD-6 মপ্রাগ্রাব  সেবর্ানগিা প্রদাি 

SD-7 পনিিেি ব্যয় 

SD-8 মিশিানি, সীি, িযাম্প 

SD-9  াইবক্রািাস ভাড়াকিণ 

SD-10 ম াটি র্ািিােি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ 

SD-11 ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ 

 

৩.৪.৩. পণ্য, কার্ ব ও পনিবষিানদ পনিিািিা এিাং িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য েিিি পর্ ববিক্ষণ 

প্রকবল্পি আওিায় সাংগৃেীি পবণ্যি র্র্ার্র্ িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য প্রনিটি উপবেিায় একেি কবি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা নিযুি 

আবছি। এছাড়াও, প্রকবল্পি অন্যান্য সাংনেষ্ট অাংশীদািগবণি সাবর্ স ন্বয়, সভা আবয়ােি, নিয়ন িভাবি নশখি মকে পনিিীক্ষণ, 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা-ি সেকানি পনিিািকবদি সাবর্ স ন্বয়, সবি বাপনি স্থািীয় পর্ বাবয় প্রকবল্পি সকি কাক্রবব ি সাবর্ সাংযুি 

র্াকাি কর্া নিনপনপ মি উবেখ কিা েবয়বছ। প্রকল্প পনিিািবকি ভাষ্য  বি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাগণ িাবদি দানয়ত্ব সঠিকভাবি 

পািি কিবছি। প্রকবল্পি ব্যিস্থাপিাি সক্ষ িা বৃনদ্ধি িবক্ষয এই প্রকবল্পি আওিায় নিনভন্ন প্রনশক্ষবণি ব্যিস্থা কিা েবয়বছ র্া 

দনিিানদ পর্ বাবিািিাি নভনিবি প্র ানণি।  

এছড়া ক্রয় সম্পনকবি প্রনশক্ষণ, বিঠক ব্যিস্থাপিা এিাং প্রকল্প পনিিািবকি নসদ্ধান্ত িাস্তিায়বি দক্ষিা সম্পনকবি িথ্য নিবেষবণ 

মদখা র্ায় মর্ িাস্তিানয়ি প্রকল্প এিাকাসমূবেি মিনশিভাবগই দক্ষিা নিষয়ক প্রনশক্ষণ প্রর্  পর্ বাবয়  মশষ েবয়বছ, িবি নকছু নকছু 

এিাকায় এ ধিবণি মকাি প্রনশক্ষবণি প্র াণানদ পাওয়া র্ায়নি। পনিনশষ্ট ঙ-এ এই প্রকবল্পি আওিাধীি পণ্য ও পনিবষিানদ ক্রয় 

সাংক্রান্ত প্রাপ্ত িথ্যসমূে নিস্তানিিভাবি উপস্থাপি কিা েবিা।       
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৩.৫. প্রকবল্পি অিকাঠাব া পনিদশ বি ও গুিগি  াি পর্ বাবিািিা 

নিনপনপ অনুসাবি, প্রনিটি নিি বানিি উপবেিায়, সিকানি প্রার্ন ক নিদ্যািয় /মিনে. মিসিকানি প্রার্ন ক নিদ্যািয় এ 

িাস্তিায়িকািী এিনেও দ্বািা নশখি মকেগুবিা প্রনিনষ্ঠি েবি। প্রনিটি স্কুবি দুইটি পৃর্ক কক্ষ স্কুবিি স বয়ি দুই ঘন্টা আবগ িা 

পবি নশক্ষার্ীবদি দুটি পৃর্ক দবিি েন্য (পুরুষ ও  নেিা) িিাে কিাি কর্া িিা েবয়বছ । িাছাড়া উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা এি 

PLCEHD-2 প্রকবল্পি নিদ্য াি নশক্ষা মকেগুবিা ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি েন্যও ব্যিোি কিা মর্বি পাবি। PLCEHD-2 

প্রকবল্পি আওিায় অপর্ বাপ্ত প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা মকে র্াকবি নিকটস্থ কন উনিটিি ঘি ভাড়া কবি নশখি মকে স্থাপি কিা মর্বি 

পাবি। িবি ভাড়া মিওয়া নশখি মকবেি অিস্থাি UNFEC কতৃবক অনুব ানদি েবি েবি। নশখি মকবেি অিস্থাি নিধ বািবণি মক্ষবত্র 

নশক্ষার্ীবদি ঘিত্ব, নিিক্ষিবদি সম্পূণ বভাবি অন্তভূ বিকিণ, মকে পনিিািিাি েন্য সুবর্াগ-সুনিধাি প্রাপ্যিা এিাং এিাকানভনিক 

এই ক বসূনিি িানেদা নিবিিিা কিাি কর্া নিনপনপ মি উবেখ কিা েবয়নছি। িাস্তিায়িকািী এিনেও নশখি মকেগুবিাি অিস্থাবিি 

একটি খসড়া িানিকা UNFEC এি সম্মনিি েন্য মপ্রিণ কিবি। পাশাপানশ নশখি মকবেি স্থািটি 30 েি নশক্ষার্ীি েন্য র্বর্ষ্ট 

েওয়া উনিি (প্রনিটি নশখি মকবেি সি বনিম্ন স্থাি 240 িগ বফুট)। 

৩.৫.১. স্থানপি নশখি মকবেি মূল্যায়ি  

স ীক্ষাি  াঠ পর্ বাবয়ি পর্ ববিক্ষণ মর্বক মদখা মগবছ প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা  াদ্র্াসায় 36.25% নশখি মকে প্রনিনষ্ঠি েবয়বছ। 

অিনশষ্ট 63.75% নশখি মকে স্থািীয় মিাবকি িাসস্থাি িা মখািা োয়গায় স্থাপি কিা েবয়বছ ।  

 

নিত্র  31- নশখি মকবেি মভৌি কাঠাব া পর্ ববিক্ষণ 

গবিষক দবিি  াঠ পর্ বাবয়ি পর্ ববিক্ষণ মর্বক মদখা মগবছ মর্ ম াট িমুিা নশখি মকবেি প্রায় 10% মখািা োয়গায় স্থাপি কিা 

েবয়বছ  এিাং শুধু াত্র 28% এি মকাি িা মকাি স্থাপিা নছি। এই স ীক্ষায় 36% এ ি নশখি মকে পাওয়া মগবছ, র্াি মকাি 

ভিি মিই এিাং নশখি মকবেি  াত্র ২২% এি ম বঝ কাংনক্রট নদবয় নিন বি। নিনপনপ অনুসাবি, মিনশিভাগ নশখিবকে 

সিকানি/মিনে. মিসিকানি প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা PLCEHD-2 প্রকবল্পি  মকবেি  বধ্য র্াকা উনিি নছি। এই স ীক্ষায় সকি 

সুনিধাবভাগী িবিবছি মর্ নশখি মকে স্থাপি সম্পবকব একটি নিবদ বনশকা র্াকবিও প্রকৃিপবক্ষ মিনশিভাগ প্রার্ন ক নিদ্যািয় কতৃবপক্ষ 

িাবদি ক্লাসরু  নশখি মকবেি েন্য িিাবেি অনু নি নদবি অনিচ্ছুক। উদােিণস্বরূপ, দাউদকানন্দ উপবেিায় একটি নশখি মকে 

মখািা োয়গায় নি বাণ কিা েবয়বছ র্নদও এটি একটি প্রার্ন ক স্কুি মকে নেসাবি িানিকাভুি নছি, র্া িষ বাি স য় ব্যিোবিি 

অবর্াগ্য েবয় পবড়। এই দৃশ্যপটটি মিনশিভাগ নশখি মকবেি মক্ষবত্রই প্রবর্ােয র্াবি আবিাি অভাি এিাং মকাি িসাি ব্যিস্থা মিই। 

নকছু নকছু মক্ষবত্র নশখি মকবে প্রনিনদবিি কার্ ব পনিিািিাি েন্য মকাি নিনদ বষ্ট  োয়গা মিই। নকছু নশখি মকে এিাকাি মখািা 

োয়গায় সাধািণি আনঙ্গিা, পনিিেন , মখািা  াঠ, ইিযানদ োয়গায় স্থাপি কিা েবয়বছ র্া ম াবটই কাম্য িয়।  
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নিত্র: প্রর্  ছনিটি (িা  নদক মর্বক) নশখি মকবেি প্রকৃি অিস্থাি মদখা র্াবে, মর্খাবি নদ্বিীয় ছনিটি মশ্রনণকক্ষ মকার্ায় অিনস্থি 

িা মদখা র্াবে, নকন্তু স্কুি কতৃবপক্ষ এটি ব্যিোবি অনু নি মদয় িা। স ীক্ষা দবিি সবিেন ি পনিদশ ববিি স য় মসই নশখি মকবেি 

নশক্ষক স্কুি কতৃবপক্ষবক শুধু াত্র মসই নদবিি েন্য মশ্রনণকক্ষ ধাি মদওয়াি অনুবিাধ কবি নছি। নশক্ষকবদি সাবর্ দিীয় 

আবিািিায়ও এই একই নিবেষণ পাওয়া র্ায়। 

  

নিত্র  32- নশখি মকবেি ম বঝি ধিণ এিাং ছাবদি অনস্তত্ব 

নিনপনপ-ি নিবদ বশিা অনুসাবি প্রনিটি মশ্রণীকক্ষ/নশখি মকবেি 30 েি  নশক্ষার্ীি েন্য সি বনিম্ন স্থাি 240 িগ বফুট েওয়া  উনিি। 

নকন্তু মিনশিভাগ মক্ষবত্র িা সকি নশক্ষার্ীবদি েন্য পর্ বাপ্ত িয় র্া নশখি মকবেি প্রবয়ােিীয় পনিবিবশি েন্য প্রবয়ােি। অপর্ বাপ্ত 

োয়গা ছাড়াও, পনিদশ ববিি স য় নশখি মকেগুবিাি প্রবিযকটিি ম বঝ ও ছাদ পর্ ববিক্ষণ কিা েবয়বছ। পর্ ববিক্ষবণ মদখা মগবছ মর্ 

অবধ ববকিও মিনশ নশখি মকবে (54%)  াটিি ম বঝ আবছ এিাং 16% নশখি মকবেি মকাি ছাদ মিই।  
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নিত্র  33- নশখি মকবেি নশক্ষার্ীবদি েন্য অপর্ বাপ্ত স্থাি 

৩.৫.২. নশখি মকবেি সিঞ্জা সমূবেি মূল্যায়ি 

নশখি মকে এিাং নশক্ষার্ীবদি েন্য স স্ত উপকিণ প্রদি িেনিবিি দ্বািা সিিিাে কিা কর্া িিা েয়বছ।  াঠ পর্ বাবয় পর্ ববিক্ষণ 

কবি মদখা মগবছ মর্, অবিক নশখি মকে  এিাং নশক্ষার্ীবদি সিিিাে কিা সা নগ্র নিম্ন াবিি। 65% নশখি মকেগুবিাবি মটনিি 

এিাং মিয়াি মিই। নকছু নশখি মকে িবয়বছ মর্খাবি িাবদি কানিি আকাবিি তুিিায় মছাট ব্ল্যাকবিাি ব িবয়বছ এিাং এবদি  বধ্য 

মিশ নকছু মকবে ব্ল্যাকবিাি ব ঝিাবিাি মকাি উপযুি ব্যিস্থা মিই। নকছু নশখি মকবে উপযুি নিদুযৎ সাংবর্াগ িা িাি নিকল্প ব্যিস্থা 

মিই। নশখি মকেগুবিাবি উপযুি আবিাি অভাবি নশক্ষার্ীবদি নিবশষ কবি িয়স্ক নশক্ষার্ীবদি েন্য মিখা পড়ায়  বিানিবিশ 

কিা কঠিি। 

  

 

নিত্র  34- নশখি মকবে স্বল্প আবিাবি অধ্যয়িিি নশক্ষার্ী 

এছাড়া নশখি মকেগুবিাবি িসাি ব্যিস্থা ভাি িা নিবশষ কবি িয়স্ক  নেিা নশক্ষার্ীবদি েন্য এবকিাবিই অনুপযুি। 70% নশখি 

মকবে মিঞ্চ িা অন্যান্য সিঞ্জা  মিই। এছাড়াও প্রায় 15% নশখি মকবে মকাি ম্যাট সিিিাে কিা েয়নি এিাং মসখাবি মকাি 

মিঞ্চও পাওয়া র্ায়নি। পুরুষ নশক্ষার্ীবদি নশখি মকবে এ দৃশ্যটি প্রায় একই িক । এ ছাড়াও নকছু মক্ষবত্র প্রদি  াদুবিি  াি এি 

নিম্ন মর্ মসগুবিা ব্যিোবিি অবর্াগ্য। নশখি মকবেি নশক্ষকবদি সাবর্ দিীয় আবিািিাকািীি িািা এ নিষবয় অনভবর্াগ কবিবছ। 

নশখি মকেগুবিা  াঠ পর্ বাবয় পনিদশ ববিি স বয় সিঞ্জা  ও নশক্ষা সা নগ্রি প্রাপ্যিা নিবিি গ্রাবফ মদখাবিা েবিা। 
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নিত্র  35- নশখি মকবেি সিঞ্জা  এিাং নশক্ষাি উপকিণ 

৩.৫.৩. নশখি মকবেি নশক্ষা উপকিণসমুবেি মূল্যায়ি 

প্রায় সকি (96%) নশক্ষা মকবে র্বর্ষ্ট পনি াবণ িক, িািাি এিাং সাইিবিাি ব িবয়বছ র্নদও প্রদি খািা ও কি  র্বর্ষ্ট িয়। 

একই সাবর্ এই নশক্ষা উপকিণসমূবেি  ািও পুবিাপুনি সবন্তাষেিক িয়।  াঠ পর্ বাবয় পনিদশ ববিি স য় গবিষক দি নশখি 

মকেগুবিাবি নিিন্ধি খািা নিয়ন ি )100%) পনিিানিি েবি মদবখবছ। িথ্য নিবেষবণ োিা মগবছ মর্ শুধু াত্র 55.06% 

নশক্ষার্ীবদি প্রাই াি িবয়বছ কািণ  াঠ পর্ বাবয় পনিদশ ববিি স য় িাবদি প্রাই াি প্রদশ বি কিবি সক্ষ  েবয়নছি। নশখি মকে 

পনিদশ বিকাবি গবড় 55.75% নশক্ষার্ী উপনস্থি নছি। 

 

নিত্র  36- নশখি মকবেি নশক্ষার্ীবদি গড় উপনস্থনিি নিবেষণ 

উপবিাি আবিািিায় এটি স্পষ্ট মর্, মিনশি ভাগ নশখি মকে স্থাপবি িাস্তিায়িকািী এিনেও নিনপনপ মি উবেনখি নিষয়ানদ 

নিবিিিায় িা নিবয় মকে স্থাপি কবিবছ। স ীক্ষা িিাকািীি নকছু নকছু মকবেি কার্ বক্র  পনিিািিা গবিষক দবিি কাবছ নকছুটা 

পূি বপনিকনল্পি  বি েয়বছ র্া এবকিাবিই কাম্য িয়। একই সাবর্ অনধকাাংশ িাস্তিায়িকািী এিনেও নশক্ষার্ীবদি প্রাপ্য সুনিধা 

নিনিি কিবি পাবিনি। নশক্ষা উপকিণ অনধকাাংশ নশক্ষার্ীবদি কাবছ মপৌুঁছাবিও এি  াি নিবয় নশক্ষার্ীসে নশক্ষকবদি  াবঝ 

র্বর্ষ্ট অনভবর্াগ িবয়বছ র্া  াঠ পর্ বাবয়ি পর্ বাবিািিা মর্বক উবঠ আবস।   
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৩.৬. স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািা মর্বক প্রাপ্ত িবথ্যি নিবেষণ  

গি 4’ঠা  াি ব ২019 িানিবখ ধা িাই উপবেিা ভিবি ম ৌনিক সাক্ষিিা কার্ বক্রব ি স্থািীয় পর্ বাবয়ি ক বশািা অনুনষ্ঠি েবয়নছি। 

মসই ক বশািায় ম াট 60 েি সদস্য উপনস্থি নছবিি। র্াবদি  বধ্য আইএ ইনিি  োপনিিািক, পনিিািক এিাং উপপনিিািক  

অাংশগ্রেণ কবিি। এছাড়াও প্রকল্প পনিিািক, সে-পনিিািক-নিনিএিএফই, উপবেিা নশক্ষা ক বকিবা (প্রার্ন ক,  াধ্যন ক) এিাং 

নিি বানিি প্রনিনিনধিাও আবিািিায় অাংশ মিি। িাছাড়া এই অাংশগ্রেণকািী িানিকায় নছি িাস্তিায়িকািী এিনেও স্থািীয় 

প্রনিনিনধ, ক বকিবা, মকে ব্যিস্থাপিা কন টিি (নসএ নস) সভাপনি, ছাত্র, নশক্ষক ও নিএ ওয়াি এি প্রনিনিনধ দি।  

ক বশািাি প্রধাি উবেশ্য নছি সাংনেষ্ট অাংশীদািগবণি কাছ মর্বক প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনি সম্পবকব োিা। প্রকবল্পি মটকসই 

কিাি িবক্ষয িাবদি ধািিা ও সুপানিশগুবিা উবেখ কিা । এছাড়াও সাংনেষ্ট সকি অাংশীদাবিি দ্বািা ক বশািায় এই প্রকবল্পি 

সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নক নিবয় আবিািিা কিা েবয়বছ। 

ক বশািাি প্রািবম্ভ ক বশািাি উবেশ্য এিাং কার্ বক্র  সে নিনিধ নিষবয় আইএ ইনিি উপপনিিািক সাংনক্ষপ্ত ব্যাখ্যা প্রদাি কবিি। 

অিঃপি, নিএ ওয়াবিি একেি প্রনিনিনধ িাবদি দ্বািা পনিিানিি পর্ ববিক্ষণ কার্ বক্রব ি উপি সাংনক্ষপ্ত িিব্য উপস্থাপি 

কবিনছবিি। উপস্থাপিাটি নছি িিব াি পর্ ববিক্ষণ কার্ বক্রব ি নকছু ফিাফবিি উপি নভনি কবি। 

নিত্র  37- স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািায় অাংশগ্রেণকািীবদি একাাংশ  

উপস্থাপিা মশবষ অাংশগ্রেণকািীিা এই প্রকবল্পি নিনভন্ন স স্যা নিবয় আবিািিা কবিবছি। প্রায় ২ ঘন্টাি  উন্মুি আবিািিায় মিনশি 

ভাগ অাংশীদািবদি মর্বক মর্ নিষয়টি উবঠ এবসবছ িা েবে, নশক্ষক ও ক বকিবাবদি মিিি, র্া এই প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবি পনিিািিাি 

েন্য প্রধাি িাধাসমূবেি  বধ্য অন্যি  নেবসবি নিনিি কিা েবয়বছ। প্রকল্প পনিিািক উবেখ কবিবছি, “নশক্ষকিা িাবদি  ২400 

টাকা  ানসক মিিবিি  াত্র  ১২00 টাকা এখি পাবি এিাং 3  াস পি অিনশষ্ট টাকা পাবি”।নিনি আিও মর্াগ কবিি, “ক বসূনি 

িাস্তিায়ি এিাং মিিি িণ্টবি অনুব াদবিি নিনভন্ন পর্ বাবয় েটিিিা নছি”। িাই িািা এখিও সিাইবক িাবদি সম্মািী নদবি পাবি 

নি। এছাড়া প্রকল্প পনিিািক আিও  িবিনছবিি “প্রকবল্পি এই পর্ বাবয়, নশক্ষার্ীবদি েন্য িতুি কবি ক বসাংস্থাি বিনিি সুবর্াগ 

মিই”। সীন ি িেনিবিি কািবি প্রকল্পটি আি মকাি দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ অন্তভু বি কিবি পাবিনি,মর্খাবি ছাত্রছাত্রী এিাং 

নশক্ষকিা প্রকল্প পনিিািকবক অনুবিাধ কবিনছি এটা পিিিী ধাবপ নিবয় মর্বি। এ ছাড়াও, এই ক বশািায় অাংশগ্রেণকািী নশক্ষক 

ও নশক্ষার্ীিা িবিনছবিি মর্ িাবদি নশক্ষা উপকিণসমূে র্বর্ষ্ট িয়, কািি ছাত্রবদি েন্য ছয়  াবস  াত্র ১ টি কি  এিাং 1 টি 

খািা িিাে এিাং এই খািা ও কি  ব্যিোি কিাি পবি এই নশক্ষামূিক উপকিণগুবিা িাবদি নিেস্ব খিবি নকিবি েবি পাবি।  
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অন্যান্য অাংশীদািগণ মর্ ি উপবেিা সেকানি মিয়ািম্যাি, ইউনিয়ি মিয়ািম্যাি নশক্ষার্ীবদি এই কার্ বক্রব  অাংশ মিয়াি েন্য 

উৎসানেি কবিনছবিি। অাংশগ্রেণকািীিা, নিবশষ কবি পুরুষ নশক্ষার্ীিা িাবদি বদিনন্দি কাবেি কািবি ক্লাবসি স য়সূনিি 

ব্যাপাবি অসন্তুষ্ট নছবিি।  

উপবেিা নশক্ষা ক বকিবািা নশক্ষাবকবে পর্ বাপ্ত আবিা এিাং উন্নি িসাি ব্যিস্থা কিাি েন্য অনুবিাধ কবিনছবিি। আকষ বণীয় 

পুিস্কাি/ নশক্ষামূিক নিবিাদি িা প্রবণাদিাি ব্যিস্থা নশক্ষা মকেগুবিাবি নশক্ষার্ীবদি কার্ বকি অাংশগ্রেণ আিও িাড়াবি পাবি। 

এসি আবিািিাি পাশাপানশ র্র্ার্র্ পর্ ববিক্ষণ ব্যিস্থা, সাংনেষ্ট অাংশীদািগবণি দানয়ত্ব, নশক্ষার্ীবদি উৎসানেি কিাি উপায়, 

কার্ বক্রব ি স্থানয়ত্ব নিবয়ও ক বশািায় আবিািিা কিা েয়। 

আবিািিাি মশবষ, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) মর্বক  োপনিিািক ও পনিিািক  বোদয় সকি 

অাংশগ্রেণকািীি প্রনি র্র্ার্র্ দানয়ত্ব পািি কিাি অনুবিাধ কবিি এিাং নশক্ষার্ীবদি নিবেি উন্ননিি েন্য এই কার্ বক্রব  

অাংশগ্রেবণি েন্য অনুবিাধ োিাি। িাাংিাবদশ সিকাবিি িক্ষ াত্রা িবয়বছ মদশ মর্বক ১০০% নিিক্ষিিা দূি কিা এিাং সিকাবিি 

এই িক্ষ াত্রা অেববিি েন্য নশক্ষার্ীবদি মশখাি দৃঢ় ইো খিই প্রবয়ােি।  
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৪. ব্যিযয় (পনি াণগি, স য়গি ও গুিগি) নিবেষণ 

প্রনিবিদবিি এই অধ্যাবয় িি াি প্রকবল্পি কার্ বক্র  িাস্তিায়বি নিনপনপ মি উবেনখি ক বপনিকল্পিাি পনি াণগি, স য়গি ও 

গুণগি মর্ ব্যিযয়সমূে পনিিনক্ষি েবয়বছ িা সাংনক্ষপ্তভাবি নিবেষণ কিা েবয়বছ। 

৪.১. পনি াণগি ব্যিযয় 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা মর্বক পণ্য, কার্ ব এিাং পনিবষিানদ ক্রয় সাংক্রান্ত পর্ বাবিািিাি েন্য মর্ িথ্য উপাি প্রদাি কিা েবয়বছ 

িাবি ২০১৪ মর্বক ২০১৮ সাি পর্ বন্ত ক্রয়কৃি নিনভন্ন পণ্যবক GD ও SD প্যাবকবেি নিিিণও মদয়া েবয়বছ। উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা 

ব্যযবিা পণ্য, কার্ ব এিাং পনিবষিানদ ক্রবয়ি েন্য প্রর্  নদবক ম্যানুয়াি পদ্ধনি অনুসিণ কিবিও পিিিীবি e-GP পদ্ধনি অনুসিণ 

কবিবছ। এবক্ষবত্র প্রনিটি পর্ বাবয় নিনপনপ অনুর্ায়ী ক্রয় সাংক্রান্ত কার্ বক্র  পনিিািিাি কর্া র্াকবিও নকছু নকছু মক্ষবত্র ব্যিযয় 

পনিিনক্ষি েবয়বছ র্া পূি বিিী অধ্যাবয় আবিািিা কিা েবয়বছ। প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনিি নিবেষবণ মদখা র্ায় মকিি াত্র ২৫.৭১ 

% আনর্ বক, ৩৬.২৭% িাস্তনিক অগ্রগনি সম্পন্ন েবয়বছ। 

নিনপনপ অনুর্ায়ী 95,36,855 টি প্রাই াি মুদ্র্বণি কর্া নছি, মর্খাবি িাস্তনিকভাবি 48,96000 টি প্রাই াি মুদ্র্ি কিা েবয়বছ। 

নকন্তু িথ্য নিবেষবণ োিা মগবছ মর্ শুধু াত্র 55.06% নশক্ষার্ীবদি প্রাই াি িবয়বছ কািণ  াঠ পর্ বাবয় পনিদশ ববিি স য় িাবদি 

প্রাই াি প্রদশ বি কিবি সক্ষ  েবয়নছি। নশখি মকে পনিদশ বিকাবি গবড় 55.75% নশক্ষার্ী উপনস্থি নছি।  

মিইেিাইি েনিবপ িনর্ভূি এিাং িিব াবি অধ্যয়িিি নশক্ষার্ী িাছাইবয় 

িাস্তিায়িকািী এিনেও-ি নকছুটা গড়ন ি িবয়বছ। এই ম ৌনিক নশক্ষা 

কার্ বক্রব  ৮৮.২৯% নশক্ষার্ী সম্পুণ ব ভাবি নিিক্ষি র্াকবিও অিনশষ্ট 

১১.৭১% নশক্ষার্ী িাছইবয় নিনপনপ মি উবেনখি শিব  ািা েয় নি।  

এছাড়াও, স্থািীয় পর্ বাবয়ি ক বশািায় অাংশগ্রেণকানি নশক্ষক ও নশক্ষার্ীিা 

িবিনছবিি মর্ িাবদি নশক্ষা উপকিণ র্বর্ষ্ট িয়, কািণ নশক্ষার্ীিা ছয় 

 াবস  াত্র ১ টি কি  এিাং 1 টি খািা মপবয়বছ এিাং এই খািা ও কি  

ব্যিোি কিাি পবি এই নশক্ষামূিক উপকিণগুবিা িাবদি নিেস্ব খিবি 

নকিবি েবি পাবি। এ প্রকবল্পি একটি অন্যি  িক্ষয নছি নৃিানেক 

েিবগাষ্ঠীি েন্য িাবদি  াতৃভাষায় প্রাই াি বিনি কিা, র্া িাস্তিায়ি কিা 

েয়নি।    

 

 

 

৪.২. স য়গি ব্যিযয় 

প্রর্ ি, এই প্রকল্পটি ২০১৪ সাবিি  11 ই মফব্রুয়ানিবি ECNEC কতৃবক  অনুব ানদি েবিও প্রকল্প পনিিািক নিবয়াগ প্রাপ্ত েবি 

ির্া প্রকল্প িাস্তিায়বিি কাে শুরু কিবি 8  াস নিিে েয়। িাছাড়া, প্রকবল্প েীনিকা দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ সাংবর্ােবিি েটিিিা 

আবিকিাি নিিবেি কািণ েবয় দাঁনড়বয়নছি। পিিিীবি পুবিা প্রকবল্পি নিনপনপ-মি পনিিিবি এবি সাংবশানধি নিনপনপ প্রণয়ি 

কিা েয়। সাংবশানধি নিনপনপ টি আর্ ব-সা ানেক অিকাঠাব া নিভাবগ ে া মদওয়াি পি প্রকল্প িাস্তিায়ি প্রনক্রয়াটি আবিা দীঘ বিি 

েবয় ওবঠ।  ২016 সাবিি ২7 এনপ্রি প্রকল্প মূল্যায়ি কন টিি বিঠবক নিনপনপ অনুর্ায়ী প্রকল্প িাস্তিায়বিি নসদ্ধান্ত চূড়ান্ত কিা েয়। 

নিত্র  38- প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনিি তুিিামূিক  

নিত্র (এনপ্রি ২০১৯ পর্ বন্ত) 

 

আনর্ক অগ্রগনি

িাস্তি অগ্রগনি

25.71% 36.27%

74.29% 63.73%

প্রকবল্পি সা নগ্রক অগ্রগনি

সম্পন্ন েবয়বছ সম্পন্ন েয়নি
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োিীয় পর্ বাবয় িীনিনিধ বািক নসদ্ধান্ত গ্রেবণি পাশাপানশ িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািি ২011 সাবিি 18 আগি মর্বক নিি িছি 

পর্ বন্ত স্থনগি নছি। পিিিীবি মিেিাইি েনিপ পনিিািিা নিিনেি েওয়াি ফবি প্রকবল্পি প্রধাি কার্ বক্র  শুরু কিাি েন্য আবিা 

স য় প্রবয়ােি েয়। নকছু মক্ষবত্র, িাস্তিায়িকািী এিনেওি অসেবর্ানগিা নিিবেি কািি েবয় দাঁনড়বয়নছি। স্থািীয় পর্ বাবয় অনিয়  

ও অন্যান্য প্রভাি প্রকল্পটিি অগ্রগনিবি িাধা সৃনষ্ট কবিনছি। এছাড়াও দিপত্র আহ্বাি প্রনক্রয়া প্রার্ন ক পর্ বাবয় ম্যানুয়াি েওয়ায় 

নিিে েয়। পিিিীবি র্নদও e-GP  পদ্ধনি অনুসিি কবি ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পন্ন কিা েবয়নছি িব্যও এই পদ্ধনিি আনুষ্ঠানিক 

নিষয়ানদ তুিিামূিক অনধক স য় মিয়।      

র্নদও ২০১৯ সাবিি জুি  াবস প্রকল্প স য় মশষ েবি িবিবছ প্রকবল্পি িিব াি অগ্রগনি নিবিিিায় প্রকল্প ক বকিবাসে সাংনেষ্ট 

সকি অাংশীদািগণ িনধ বিকিবণি সুপানিশ কবিবছ। এছাড়া িিব াবি শুধু প্রর্  ও নদ্বিীয় পর্ বাবয়ি কার্ বক্র  িি াি। প্রিযানশি 

ফিাফি অেববিি েন্য এই প্রকবল্পি অনধক স য় প্রবয়ােি র্া িথ্য উপাবিি পর্ বাবিািিায় স্পষ্টভাবি উবেনখি আবছ। 

৪.৩. গুণগি ব্যিযয় 

 াঠ পর্ বাবয়ি পর্ ববিক্ষণ মর্বক পনিিনক্ষি েয় মর্ প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা  াদ্র্াসায় 36.25% নশখি মকে প্রনিনষ্ঠি েবয়বছ। অিনশষ্ট 

63.75% নশখি মকে স্থািীয় মিাকবদি িাসস্থাি িা মখািা োয়গায় স্থাপি কিা েবয়বছ । গবিষক দবিি সবিেন বি পর্ ববিক্ষণ 

মর্বক মদখা মগবছ মর্ ম াট িমুিা নশখি মকবেি 28% এি মকাি িা মকাি স্থাপিা নছি  অপি নদবক 10% মখািা োয়গায় স্থাপি 

কিা েবয়বছ । এই স ীক্ষায় নশখি মকবেি  াত্র ২২% এি ম বঝ কাংনক্রট নদবয় নিন বি এিাং 36% এ ি নশখি মকে পাওয়া 

মগবছ, র্াি মকাি ভিি মিই। নিনপনপ অনুর্ায়ী মিনশিভাগ নশখি মকে সিকানি/ মিনে. মিসিকানি প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা 

PLCEHD-2 প্রকবল্পি  মকবেি  বধ্য র্াকা উনিি নছি। এই স ীক্ষায় সকি সুনিধাবভাগী িবিবছি মর্ নশখি মকে স্থাপি  

সম্পবকব একটি নিবদ বনশকা র্াকবিও প্রকৃিপবক্ষ মিনশিভাগ প্রার্ন ক নিদ্যািয় কতৃবপক্ষ িাবদি ক্লাসরু  নশখি মকবেি েন্য 

িিাবেি অনু নি মদয়নি। উদােিণ স্বরূপ, দাউদকানন্দ উপবেিায় একটি নশখি মকে র্া একটি প্রার্ন ক স্কুি মকে নেসাবি 

িানিকাভুি র্াকা সবেও এি কার্ বক্র  মখািা োয়গায় পনিিানিি েবে, র্া িষ বাি স য় ব্যিোবিি অবর্াগ্য েবয় পবড়। এই 

দৃশ্যপটটি মিনশিভাগ নশখি মকবেি মক্ষবত্রই প্রবর্ােয। মসই সাবর্ মিনশিভাগ নশখি মকবে আবিাি অভাবি নশক্ষার্ীবদি নিবশষ 

কবি িয়স্ক নশক্ষার্ীবদি েন্য মিখাপড়ায়  বিানিবিশ কিা কঠিি, এছাড়াও নশখি মকেগুবিাবি িসাি ব্যিস্থা ভাি িা েওয়ায় 

নশখি মকেগুবিাি িসাি পনিবিশ িয়স্ক  নেিা নশক্ষার্ীবদি েন্য এবকিাবিই অনুপযুি। 70% নশখি মকবে মিঞ্চ িা অন্যান্য 

সিঞ্জা  মিই। এছাড়াও প্রায় 15% নশখি মকবে মকাি ম্যাট সিিিাে কিা েয়নি এিাং মসখাবি মকাি মিঞ্চও পাওয়া র্ায়নি। নকছু 

মক্ষবত্র প্রদি  াদুবিি  াি এি নিম্ন মর্ মসগুবিা ব্যিোবিি অবর্াগ্য। নকছু নকছু মক্ষবত্র নশখি মকবে প্রনিনদবিি কার্ ব পনিিািিাি 

েন্য মকাি একটি নিনদ বষ্ট  োয়গা মিই। নকছু নশখি মকে এিাকাি মখািা োয়গায় সাধািণি মখািা  াঠ, আনঙ্গিা, পনিিেন , 

ইিযানদ োয়গায় স্থাপি কিা েবয়বছ র্া এবকিাবিই অিাকাঙ্কনখি। নিনপনপ-ি নিবদ বশিা অনুসাবি প্রনিটি মশ্রনণকক্ষ/নশখি মকবেি 

30 েি  নশক্ষার্ীি েন্য সি বনিম্ন স্থাি 240 িগ বফুট েওয়া উনিি। নকন্তু মিনশিভাগ মক্ষবত্র িা সকি নশক্ষার্ীবদি েন্য পর্ বাপ্ত িয় 

র্া নশখি মকবেি প্রবয়ােিীয় পনিবিবশি েন্য আিনশ্যক। নশখি মকবে োয়গাি অপর্ বাপ্তিা  ছাড়াও, পনিদশ ববিি স য় নশখি 

মকেগুবিাি প্রবিযকটিি ম বঝ ও ছাদ পর্ ববিক্ষণ কিা েবয়বছ। পর্ ববিক্ষবণ মদখা মগবছ 16% নশখি মকবেি মকাি ছাদ মিই এিাং 

অবধ ববকিও মিনশ নশখি মকবেি (54%) ম বঝ  াটিি বিনি। নশক্ষার্ীবদি েন্য সিিিােকৃি প্রাই াবি ব্যিহৃি কাগবেি  াি মিশ 

নিম্নিি এিাং এি নিষয়িস্তু সমূে নিি বানিি িক্ষয েিবগাষ্ঠীি েন্য অবিক মক্ষবত্রই উপযুি িয়।এছাড়া সিিিােকৃি নিপিাট ব এি 

ছনিগুবিাি িবঙি বিনিত্রয র্র্ার্ ব েয়নি। এছাড়া সবি বাপনি প্রকল্প পনিিািক, সেকানি পনিিািক (নিনিএিএফই), উপবেিা নশক্ষা 

ক বকিবা (প্রার্ন ক,  াধ্যন ক), উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা কতৃবক মর্ নিষয়টি মিশ উবেনখি েবয়বছ িা েি  প্রকল্পটিি সকি পর্ বাবয় 

পর্ ববিক্ষণ আবিা মোিদাি কিা।    
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৫. প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ ও ঝুঁনকসমূে পর্ বাবিািিা 

SWOT নিবেষণ একটি কাঠাব াগি পদ্ধনি র্া িিব াি প্রকল্পটিি কার্ বক্রব ি মূল্যায়ি এিাং আসন্ন পর্ বাবয় মকৌশিগি নসদ্ধান্ত 

নিবি সোয়িা কিবি। SWOT এি পূণ বরুপ েবিা সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং ঝুঁনক র্াি  বধ্য সক্ষ িা ও দুি বিিা প্রকবল্পি 

অভযন্তিীণ নিষয় অর্ বাৎ প্রকবল্পি নিয়ন্ত্রণাধীি এিাং অপিনদবক সুবর্াগ ও ঝুঁনক অনু াি কিবি েয়। এই স ীক্ষায় িিব াি প্রকবল্পি 

প্রনিটি কার্ বক্রব ি ঝুঁনক এিাং সম্ভাব্যিাি মূল্যায়ি কিাি পাশাপানশ সক্ষ িাি নদকসমূে এই নিবেষবণি  াধ্যব  তুবি ধিা েয়বছ। 

প্রকল্পটিি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং ঝুঁনক নিবেষবণি েন্য মকআইআই, এফনেনি এিাং স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািা মর্বক 

সাংগৃনেি প্রার্ন ক িথ্য ব্যিোি কিা েবয়বছ। িাছাড়া নিনপনপটি নিনিড়ভাবি পর্ বাবিািিা কিা েবয়বছ র্াবি কবি মপ্রাগ্রাম্যাটিক 

এিাং িাস্তিায়ি সম্পনকবি নিষয়ানদ নিবেষবণ উবঠ আবস।  

৫.১. প্রকবল্পি সক্ষ িা 

1. এই প্রকবল্প দুগ ব  এিাকাি  ানুষবক অন্তভু বি কিা েবয়বছ, র্ািা প্রানন্তক, সাংখ্যািঘু সম্প্রদায়, িনস্তিাসী এিাং েিদনিদ্র্- র্া 

নকিা মটকসই উন্নয়বিি িক্ষয াত্রা অেববিি মক্ষবত্র একটি ভাি ইনঙ্গি;  

2. প্রকল্প িাস্তিায়ি ও পর্ ববিক্ষবিি েন্য োিীয় পর্ বাবয় প্রানিষ্ঠানিকভাবি মর্ ইউনিট/ িাস্তিায়িকািী দি প্রস্তাি কিা েবয়বছ িা 

প্রকল্প কার্ বক্র  অনুর্ায়ী প্রাসনঙ্গক ও যুবগাপবর্াগী;    

3. স্থািীয় পর্ বাবয় নশক্ষক ও সুপািভাইেি নিবয়াবগি  াধ্যব  এই প্রকল্প প্রণয়বি সা ানেক অন্তভু বনিকিণ নিষয়টি প্রাধান্য 

মপবয়বছ;   

4. ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্প 50% িািী নশক্ষার্ী িানিকাভুি কিাি িক্ষয াত্রা িবয়বছ র্া িািীি ক্ষ িায়বি একটি গুরুত্বপূণ ব 

পদবক্ষপ; 

5. স্থািীয় পর্ বাবয় নকছু নকছু মক্ষবত্র নশক্ষার্ীবদি স্বনদো, নশক্ষকবদি স্ব-প্রবণানদি মস্বোবসিক মসিা এিাং স্থািীয় েিগণ কতৃবক 

নশখি মকে স্থাপবিি েন্য প্রবয়ােিীয় স্থাি প্রদাি  ইিযানদ প্রকবল্পি কার্ বকিী িাস্তিায়বি অিযন্ত ইনিিািক;  োিীয় ও 

আন্তেবানিক পর্ বাবয় “সিাি েন্য নশক্ষা"ি িক্ষয াত্রা অেববিি মপ্রক্ষাপবট প্রণীি “োিীয় ক বপনিকল্পিা-২” এিাং ষষ্ঠ 

পঞ্চিানষ বক পনিকল্পিা”- এি িক্ষয াত্রা অেবিসে মদশ মর্বক নিিক্ষিিা দূিীকিবণ অিদাি িাখা; এিাং 

6. উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা এিাং উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি সবঙ্গ েনড়ি অন্যান্য সাংস্থাি সক্ষ িা মোিদাি কিা। 

৫.২. প্রকবল্পি দুি বিিা 

1. নিনপনপ অনুসাবি, প্রনিটি মেিায় DNFEC এি অযাকাউবন্ট প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা  ইউনিট / উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা 

দ্বািা িিােকৃি অর্ ব স্থািান্তি কিা েবি র্া পিিিীবি উপবেিা নিি বােী ক বকিবা এিাং িাস্তিায়িকািী এিনেও এি  বধ্য 

নিিিণ কিা েবি। অযাকাউন্টটি মর্ৌর্ স্বাক্ষি (নিনস এিাং এনি) দ্বািা পনিিানিি র্াি েন্য িিােকৃি অর্ ব নিনভন্ন উৎবস 

নিিিবণ অনধক স য় প্রবয়ােি েয়; 

2.  াঠ পর্ বাবয়ি িাস্তিায়িকািী এিনেও গুবিাি ক বদক্ষিা, ব্যিস্থাপিা, েিিি পর্ ববিক্ষবণ মদখা র্ায় মর্, মিনশিভাগ এিনেও-

ি প্রকল্প িাস্তিায়বিি সক্ষ িা র্াকবিও অবপক্ষাকৃি ক  সক্ষ িা সম্পন্ন িাস্তিায়িকািী এিনেওগুবিা (১৬ টি িাস্তিায়িকািী 

এিনেও-ি  বধ্য অন্তি ২ টি এিনেও) িাবদি দানয়ত্ব পািবি কিটুকু স র্ ব েবি িা নিবিিয নিষয়;  
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3. প্রার্ন ক নিদ্যািয় িা  াদ্র্াসায় 36.25% নশখি মকে প্রনিনষ্ঠি েবিও অবিক নশখি মকবেি েন্য নিনদ বষ্ট এিাং স্থায়ী 

অিকাঠাব া িা োয়গা মিই মর্ িঃ 63.75% নশখি মকে স্থািীয় মিাবকি িাসস্থাি িা মখািা োয়গায় স্থাপি কিা েবয়বছ; 

িাছাড়া নশক্ষার্ীবদি িসাি ব্যিস্থাসে অন্যান্য উপকিণ মর্ িঃ  াদুি, ব্ল্যাকবিাি ব, খািা, কি  ইিযানদ পর্ বাপ্ত িয়;  

4. প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ, িাস্তিায়ি ও ব্যিস্থাপিা ইউনিবটি অস্থানয়ত্ব এই প্রকবল্পি দূি বি নদকগুবিাি  বধ্য অন্যি । নিবশষ কবি 

এই প্রকবল্পি পনিিািক ভািপ্রাপ্ত, উপ-পনিিািক পদসে সেকানি পনিিািবকি একানধক পদ শূন্য িবয়বছ। োিীয় পর্ বাবয় 

২৬ েি প্রকল্প ক বকিবাি  বধ্য ২১ েি ও একই সাবর্ সকি উপবেিায় উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা এখি অিনধ নিবয়াগ মদওয়া 

সম্ভি েয়নি; এছাড়া অস্থায়ীনভনিবি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা নিবয়াগ িাস্তিায়ি ইউনিট মক নকছুটা েবিও অনস্থশীি কিবছ;  

5.  াঠ পর্ বাবয়ি গুিগি িথ্য নিবেষবণ মদখা মগবছ মর্, পুরুষ নশক্ষার্ীিা নশখি মকবে আসবি িায় িা মকিিা এই প্রকবল্প মকািও 

দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ মিই িাই এই িয়বস নশক্ষাি প্রনক্রয়ায় িাবদি আগ্রে র্াকবছ িা; 

6. নশক্ষকিা নিনপনপ মি উনেনখি িাবদি স্বল্প মিিি ও মিিি পাওয়াি পদ্ধনি নিবয় সন্তুষ্ট িি, র্া নশক্ষকবদি  বধ্য নিয়ন ি 

ক্লাস গ্রেবণি অনিো সৃনষ্ট কিবছ। িাছাড়া, িািা মিিি পাওয়াি পনিিবিব সম্মািী মিওয়ায় সিকাি প্রদি ১০% অনগ্র  

আয়কবিি নিষবয়  িঃক্ষুণ্ণ;  াঠ পর্ বাবয়ি িথ্য নিবেষবণ এটি স্পষ্ট মর্, নশক্ষকবদি মিিি িিব াি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট 

নিবিিিায় অনুপযুি; 

7.  াঠ পর্ বাবয় নশখি মকেগুবিা নিয়ন ি পর্ ববিক্ষবণি েন্য েিিি তুিিামূিক ক  মকিিা একেি উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাি 

পবক্ষ ৩০০ টি নশখি মকে নিয়ন িভাবি পর্ ববিক্ষণ কিা সম্ভি িয় র্া সা নগ্রক পর্ ববিক্ষণবক ব্যেি কিবছ; 

8. অনধকাাংশ মক্ষবত্রই উপবেিা নশক্ষা ক বকিবাবদি সাবর্ প্রকল্প িাস্তিায়ি ইউনিবটি সেবর্ানগিাি সুবর্াগ বিিী েয় নি, এবি 

কবি প্রকল্প কার্ বক্রব ি পনিিীক্ষবণি প্রনক্রয়া নকছুটা েবিও ব্যেি েবে; এিাং 

9. এই প্রকবল্প মকাি দৃনষ্ট প্রনিিন্ধী নশক্ষার্ীবক অন্তভূ বি কিা েয় নি। 

৫.৩. প্রকবল্পি সুবর্াগ 

1. এই প্রকবল্পি র্র্ার্র্ িাস্তিায়ি নিনিি কবি একটি দক্ষ েিশনি বিনি কিা সম্ভি র্াবি িািা িাবদি অনধকাি ও দানয়ত্ব 

সম্পবকব সবিিি েয় র্া স াবে গঠিমূিক পনিিিবি আিবি; 

2. এই প্রকল্পটি দক্ষিা উন্নয়ি প্রনশক্ষণ অন্তভু বি কবি মদবশি নপনছবয় পিা েিশনিবক দক্ষ কিাি  াধ্যব   ািি সম্পদ উন্নয়বি 

ভূন কা পািি কিবি পাবি। অনুরূপভাবি, দক্ষিা প্রনশক্ষণ সে নশক্ষার্ীবদি ক বসাংস্থাি, স্ব-ক বসাংস্থাি এিাং উবদ্যািা েওয়াি 

 াধ্যব  আবয়ি সুবর্াগ র্াকবি; 

3.   এই প্রকবল্পি কার্ বক্র  গুবিা সিাি েন্য নশক্ষা-এি িক্ষয পূিণ, দানিদ্র্য দূিীকিণ এিাং নশখি মকবেি একটি কন উনিটিনভনিক 

মিটওয়াকব বিনি কবি দানিদ্র্যিা নিিসবি গুরুত্বপূণ ব ভূন কা িাখবি; 

4.   এই প্রকবল্পি আওিাভূি অব্যােি নশক্ষাসে উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা উন্নি স্বাস্থয, আয়িধ বি এিাং নিদ্য াি সম্পদ ব্যিোি কবি   

দক্ষিা অেববিি  াধ্যব  িক্ষ িক্ষ  ানুবষি েীিি উন্নি কিাি মক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ব ভূন কা পািি কিবি; 

5.   গ্রা ীণ স্থািীয় সম্প্রদায় নশনক্ষি েিাি  াধ্যব  কুসাংস্কাি এিাং  াদকাসনিি অনভশাপ মর্বক পনিত্রাণ পাবি; 

6.  এই প্রকল্প িাল্য নিিাে প্রনিবিাবধ সেবর্ানগিা কিবি এিাং নিনভন্ন অপিাধমূিক ক বকান্ড মর্বক নকবশাি-নকবশািীবদিবক 

নিিি র্াকবি অনুপ্রানণি কিবি। পাশাপানশ, দক্ষিা বৃনদ্ধি েন্য অক্ষি জ্ঞাি সম্পন্ন শ্রন কবদি প্রনশক্ষণ মদওয়া আিও সেে 

েবি; 
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৭.   এই প্রকবল্পি  াধ্যব  নিিক্ষি েিবগাষ্ঠী নশনক্ষি েিাি ফবি িািা িাবদি অনধকাি ও দানয়ত্ব সম্পবকব আিও সবিিি েবি র্া 

একটি সুস্থ স াে গঠবি ভূন কা পািি কিবি; এিাং 

৮.  মর্বেতু িাাংিাবদশ সিকাি 100% সাক্ষিিাি নিনিি কিবি িায়, মসবেতু নিি বানিি প্রনিনিনধিা মপ্রাগ্রাব  অাংশগ্রেবণি ইো    

প্রকাশপূি বক োিীয় সাক্ষিিাি োি বৃনদ্ধবি অিদাি িাখবি পাবি। 

৫.৪. প্রকবল্পি ঝুঁনকসমূে 

1. অবিক মক্ষবত্রই নশক্ষার্ীিা স্ব-প্রবণানদি েবয় মশ্রনণ কার্ বক্রব  অাংশগ্রেণ কিবিও দক্ষিা প্রনশক্ষণ অন্তভূ বি িা কিাি দরুি 

নশক্ষার্ীবদি মশ্রনণ কার্ বক্রব  নিয়ন ি অাংশগ্রেবি অনিো সৃনষ্ট েওয়াি আশাংকা িবয়বছ র্া প্রকল্প িাস্তিায়বিি হু নকস্বরূপ;  

2. শুধু াত্র 28% নশখি মকবেি মকাি িা মকাি স্থাপিা নছি এিাং অিনশষ্ট ৭২% নশখি মকবেি িন্যাকািীি স বয় মশ্রনণ 

কার্ বক্র  পনিিািিা কিাি েন্য নস্থনিশীি মকাি কাঠাব া মিই। িাই িন্যাি  বিা প্রাকৃনিক দুবর্ বাবগি স য় অনধকাাংশ 

মক্ষবত্রই প্রকল্প কার্ বক্র  গুরুিিভাবি ব্যেি েবি পাবি; 

3. নশক্ষক ও সুপািভাইোিবদি পানিশ্রন ক প্রদাবি নিিে েওয়াি ফবি এই প্রকবল্প মসিা প্রদাবিি েন্য িাবদি ইোশনি হ্রাস 

পাবে; এিাং 

4.  াঠ পর্ বাবয় নশখি মকবে নশক্ষা কার্ বক্র  িাস্তিায়ি কিবি শুরুবিই  স য়বক্ষপণ েওয়ায় প্রিযাশা অনুর্ায়ী নিনদ বষ্ট স বয়ি 

 বধ্য প্রকবল্পি ১০০% সফিিা অেবি নিনিি িয়।   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ষষ্ঠ অধ্যায়  

প্রকবল্পি সুপানিশ ািা ও উপসাংোি  
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৬. প্রকবল্পি সুপানিশ ািা ও উপসাংোি 

6.১. প্রকবল্পি সুপানিশ ািা 

6.১.১. প্রকল্প িাস্তিায়ি পর্ বায়  

1. নশক্ষার্ীিা র্াবি র্র্ার্র্ভাবি মশ্রনি কার্ বক্রব  অাংশগ্রেণ কিবি পাবি মসই ব্যিস্থাসে অিকাঠাব াগি নশখি মকে স্থাপি 

কিা মর্বি পাবি র্াবি পর্ বাপ্ত আবিাি ব্যিস্থা র্াকবি এিাং িািাস িিািবিি ব্যিস্থা নিনিি েবি। অন্যর্ায়, প্রকল্পটিি 

আওিায় উপবিাি সুনিধা আবছ এ ি সিকানি/মি-সিকানি স্কুবিি মশ্রণীকবক্ষি ব্যিস্থা কিা মর্বি পাবি; (সূত্রঃ ৩.২.১.৫ 

এিাং ৩.৫.১) 

 

2. েীনিকাি দক্ষিা প্রনশক্ষণ (মর্ িঃ খাদ্য প্রনক্রয়াকিণ, মসিাই, পশুপািি) প্রকবল্পি পনিকল্পিায় অন্তভু বি কিা উনিি র্াবি 

প্রকল্পটি মটকসই েবি পাবি এিাং নশক্ষা কার্ বক্র বক আবিা আকষ বিীয় কবি মিািাি েন্য সপ্তাবে অন্তি একিাি   ানিন নিয়া 

ব্যিোি কিা মর্বি পাবি, সম্ভি িা েবি অন্তি প্রনি  াবস একিাি ব্যিোি কিাি সুবর্াগ বিনি কিা; (সূত্রঃ ৩.৩.২.২ এিাং 

৩.৬) 

 

3. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিবণি েন্য মসনিনিটি এিাং ন নিয়া ব্যনিবক মিনিও এিাং মটনিনভশি িযাবিবি প্রকবল্পি ধািণা সম্প্রিাবিি 

সাবর্ েনড়ি কিা মর্বি পাবি। 100% সাক্ষিিা অেববিি েন্য এই প্রকল্পএি সাবর্ েনড়ি অাংশীদাি মর্ িঃ উপবেিা 

পনিষবদি মিয়ািম্যাি, ইউনিয়ি পনিষবদি মিয়ািম্যাি ও সদস্যবক নশক্ষার্ীবদি উৎসানেি কিবি িড় ভূন কা পািি কিবি 

েবি; (সূত্রঃ ৩.২.১.৮ এিাং ৩.৬) 

 

4. প্রকবল্পি িাস্তিায়বিি প্রনিটি পর্ বায় িেিদানিি ব্যিস্থা র্াকবিও প্রনিটি কার্ বক্রব ি গুণ াি নিয়ন্ত্রণ কিাি েন্য আবিা মসাচ্চাি 

েবি েবি এিাং প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা ইউনিট/ উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা দ্বািা িিােকৃি অর্ ব নিনভন্ন উৎবস নিিিণ 

প্রনক্রয়া আবিা সেে কিাি  াধ্যব  প্রকল্প কার্ বক্র বক আবিা মিগিাি কিা মর্বি পাবি; (সূত্রঃ ৩.২.১.১ এিাং ৩.৬) 

 

5. এই প্রকবল্পি অধীবি র্নদও অবিক মক্ষবত্রই নশক্ষার্ীবদিবক আগ্রেী কিবি িানড় িানড় নগবয় মপ্রিণা মদয়া েবে িব্যও এই 

কার্ বক্র  আবিা বৃেৎ পনিসবি িাড়াবিা প্রবয়ােি র্াবি নশক্ষার্ীিা ৬  াস ব্যাপী মকাবস ব মশষ অিনধ অাংশগ্রেণ কবি, নশক্ষকিা 

এবক্ষবত্র একটি িড় ভূন কা পািি কিবি পাবিি; (সূত্রঃ ৩.২.১.৮ এিাং ৩.৬) 

 

6. নিগি ৫-৬ িছবি মুদ্র্াস্ফীনিসে অন্যান্য অর্ বনিনিক নিবদ বশকসমূবেি পনিিিবি ও িিব াি আর্ ব-সা ানেক মপ্রক্ষাপট 

নিবিিিায় নশক্ষক ও সুপািভাইোিবদি সম্মািী মর্ানিকোবি বৃনদ্ধ কিা উনিি; (সূত্রঃ ৩.৬) 

 

7. নশক্ষকবদি েন্য আিও দক্ষিা বৃনদ্ধ প্রনশক্ষণ প্রবয়ােি মকিিা ইবিা বধ্য প্রাপ্ত প্রনশক্ষণ িাবদি দক্ষিা িাড়াবিাি েন্য র্বর্ষ্ট 

িয়; (সূত্রঃ ৩.২.১.৬) 

 

8.  াঠপর্ বাবয় েিিবিি অভাবিি ফবি প্রকল্পটিি িাস্তিায়ি কার্ বকি কিবি নকছুটা নিিে েবয়বছ; এই েন্য পর্ ববিক্ষণ নিভাবগ 

 াঠপর্ বাবয় আবিা েিিি িাড়াবিা উনিি; (সূত্রঃ ৩.২.১) 

 

9. িিব াবি সেকানি পনিিািক ও উপবেিা প্রকল্প ক বকিবা মক অনধক দানয়ত্ব পািি কিবি েবে; সেকানি পনিিািক এিাং 

উপবেিা প্রকল্প ক বকিবাি েন্য র্র্ার্র্ পনিিেি এিাং অন্যান্য প্রাসনঙ্গক সুনিধানদ নিনিি কিা উনিি র্াবি িািা 

নিয়ন িভাবি নশখি মকেগুবিাি কার্ বক্র  পনিিীক্ষণ কিবি পাবি; (সূত্রঃ ৩.২.১.৯ এিাং ৩.২.১.১০) 

 

10. প্রকল্পটি িাি িাি সাংবশাধি ও ম য়াদবৃনদ্ধ কিাি দরুি এি স্বাভানিক কার্ বক্র  পনিিািিা র্াবি ব্যেি িা েয় মস েন্য একটি 

িাস্তিসম্মি এিাং স য় নভনিক ক বপনিকল্পিা প্রণয়ি কিা মর্বি পাবি; (সূত্রঃ ৩.২.১)  
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11. মিইেিাইি েনিবপ নিিক্ষি নশক্ষার্ী নিি বািবিি মর্ নিবদ বশক িাখা েবয়বছ িা যুবগাপবর্াগী িয়, এবক্ষবত্র পিিিী পর্ বাবয় 

আন্তেবানিক গবিষণায় মর্ নিবদ বশকসমূে ব্যিোি কিা েয় িা নিিািিা কিা মর্বি পাবি; (সূত্রঃ ৩.২.১.২) 

 

12. প্রকল্প উন্নয়ি পনিকল্পিা অনুর্ায়ী সম্পূণ ব নিিক্ষি নশক্ষার্ী িাছাইবয়ি কর্া র্াকবিও  াঠ পর্ বাবয়ি িথ্য নিবেষবণ িাি 

প্রনিফিি ঘবটনি; িাই পিিিী মফবে নশক্ষার্ী িাছাইবয় িাস্তিায়িকািী এিনেও মক কবঠাি  নিটনিাং-এি আওিায় আিা 

প্রবয়ােি; (সুত্রঃ ৩.১.১ এিাং ৩.৩.২.১);  

 

13. প্রকবল্পি িিব াি পর্ বাবয় নিবয়াগপ্রাপ্ত নকছুসাংখ্যক িাস্তিায়িকািী এিনেও নিি বািবিি ব্যাপাবি প্রশ্ন র্াকায় পিিিী মফবে এটি 

আবিা কবঠাি িেিদানি ও নিনপনপবি উবেনখি পদ্ধনি অনুসিি কবি কিা প্রবয়ােি; একইসাবর্ এিনেও কতৃবক সিিিােকৃি 

উপকিণ সমূবেি গুি াি র্ািাই কিা প্রবয়ােি; (সুত্রঃ ৩.২.১.১ এিাং ৩.৫.৩) 

 

14. নশখি মকবেি সাংনেষ্ট নসএ নস র্াবি নিয়ন ি ভাবি সভা আবয়ােিসে িাবদি অন্যান্য কার্ বক্র  পনিিািিা কবি মস েবন্য 

িাবদিবক আবিা প্রবণাদিা মদয়া প্রবয়ােি; এবক্ষবত্র প্রকবল্পি ক বকিবাবদি সাবর্ স ন্বয় মিবখ স্থািীয় েিপ্রনিনিনধিা 

সেবর্ানগিা কিবি পাবি; (সুত্রঃ ৩.২.১.৪) 

 

15. নিিটি পাি বিয মেিাি ক্ষুদ্র্-নৃবগাষ্ঠীি নশক্ষার্ীবদি েন্য িাবদি  াতৃভাষায় পাঠ্য-পুস্তক বিনি কিা; (সুত্রঃ ৩.২.১.৫ এিাং 

৩.৩.৩) 

 

6.১.২. প্রকল্প স াপ্ত পর্ বায় ও এনিট প্ল্যাি 

45 িাখ নশক্ষার্ীি উন্নি নশক্ষা এিাং েীনিকাি দক্ষিা প্রনশক্ষণ প্রদাবিি িবক্ষয এই প্রকল্প শুরু কিা েবয়নছি র্াবি িাবদি 

েীিির্াত্রাি উন্নয়ি এিাং িাবদিবক উৎপাদিশীি িাগনিক নেসাবি বিিী কিা র্ায়। সুনিধাবভাগী অন্তভু বনিি মক্ষবত্র দূিিিী অিস্থাি, 

প্রানন্তক  ানুষ, োনিগি মগাষ্ঠী, িনস্তি িানসন্দাবদি এিাং অনি দনিদ্র্  ানুষবদি নিবশষ গুরুত্ব মদওয়া হুবয়বছ। নিনপনপ অনুসাবি, 

প্রকবল্পি স ানপ্তি পি এই প্রকবল্প মকািও েিিি অন্তভু বি কিা েবি িা। িবি, অব্যােি নশক্ষা মপ্রাগ্রাব ি অধীবি কার্ বকি দক্ষিা 

প্রনশক্ষবণি সুবর্াগ সৃনষ্ট এিাং দীঘ বব য়ানদ সুবর্াগ সৃনষ্ট কিাি উপি মোি মদওয়াি কর্াও িিা েবয়বছ। এই প্রকবল্প দক্ষিা উন্নয়ি 

প্রনশক্ষবণি ব্যয় িিােকৃি িেনিি ছানড়বয় র্াওয়ায় এই কার্ বক্রব ি স্থানয়ত্ব অেবি কিা কিটুকু িাস্তনিক িা নিবিিয নিষয়। 

প্রকল্পটিবক মটকসই কিাি িবক্ষয নিবম্নাি সুপানিশ ািা নিবিিিা কিা মর্বি পাবি। 

1. মর্বেতু প্রকল্পটি ২০১৯ সাবিি জুি  াস িাগাদ স াপ্ত েবি িিবছ অিনশষ্ট িাস্তিায়িকাি প্রকবল্পি িক্ষয ও উবেশ্য 

র্র্ার্র্ভাবি কার্ বকি কিাি েন্য পর্ বাপ্ত িয়, কতৃবপক্ষবক ব্যয় ব্যনিবিবক পুিিায় স য় বৃনদ্ধ কিবি েবি িতুিা নিনপনপ 

সাংবশাধবিি  াধ্যব  পুিিায় প্রকল্প প্রণয়ি কিা মর্বি পাবি; 

2. উন্নয়ি প্রকল্প পনিকল্পিা অনুর্ায়ী প্রকল্প িাস্তিায়ি ও পর্ ববিক্ষি ইউনিট-এ পর্ বাপ্ত েিিি বৃনদ্ধ কিবি েবি; এবক্ষবত্র পিিিী 

পর্ বাবয় প্রকল্প িাস্তিায়বিি েবন্য শূন্য পদসমূে গুরুত্ব সেকাবি পূিণ কিবি েবি;   

 

3. পূবি ব পনিিানিি অনুরূপ প্রকল্পগুবিা মর্বক োিা মগবছ মর্ 6-7  াস ম ৌনিক সাক্ষিিাি মকাস ব সম্পন্ন েওয়াি পি িব্য-

নশনক্ষিিা অনুশীিি এিাং েীনিকাি প্রনশক্ষবণি অভাবি পুিিায় নিিক্ষি েবয় র্াওয়াি সম্ভািিা িবয়বছ। প্রকল্প মটকসই কিাি 

েন্য অব্যােি নশক্ষা কার্ বক্রব ি অধীবি কার্ বকি দক্ষিা প্রনশক্ষণ এিাং দীঘ বব য়াদী সুবর্াগ (সাক্ষিিা পিিিী মকাি মপ্রাগ্রা  

িা প্রানিষ্ঠানিক নশক্ষা কার্ বক্রব  অন্তভু বিকিণ) বিনিি উপি মোি মদওয়া উনিি র্া নশক্ষার্ীবদি  ািি সম্পবদ রুপান্তি কিবি 

সোয়ক েবি; এিাং 

 

4. আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি  বধ্য স িা প্রনিষ্ঠাি নিধাি, কন উনিটিনভনিক নশখি মকে (CLC পনিিািিাি েন্য 

েিগবণি  ানিকািা প্রনিষ্ঠা, NFE উপ-খাবি পনিকল্পিা ও ব্যিস্থাপিা পদ্ধনিি নিবকেীকিণ এিাং মটকসই NFE এি উপ-

খাবি প্রনিষ্ঠা নিনিি কিাি  াধ্যব  ১০০% সাক্ষিিা অেবি সম্ভি। 
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৬.২ উপসাংোি 

িাাংিাবদবশি  ি উন্নয়িশীি মদবশ নিিক্ষিিা দূিীকিবণ ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্পটি একটি অিন্য পদবক্ষপ র্া এ মদবশি নিিক্ষি 

ও দনিদ্র্ েিবগাষ্ঠীি উন্নয়বি অভূিপূি ব অিদাি িাখবি।  এই স ীক্ষায় নিনিড় পনিিীক্ষবণি  াধ্যব  প্রকল্পটিি িিব াি অগ্রগনিি 

পাশাপানশ নিনভন্ন স স্যা ও প্রনিিন্ধকিা নিনিি কিা েবয়বছ। প্রকল্প িাস্তিায়বি নিনদ বষ্ট স য় সী াি মিবয় নিিবে কার্ বক্র  শুরু 

েিাি মর্ৌনিক কািণসমূে অনুসন্ধাি কবি এই প্রকল্পবক আবিা দক্ষিাি সাবর্ অগ্রসি কিবি প্রবয়ােিীয় পিা শ ব প্রদাি কিা 

েবয়বছ।  অপি নদবক এই স ীক্ষা োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িীনি ২০০৬ এিাং োিীয় নশক্ষািীনি ২০১০ িাস্তিায়বি প্রকবল্পি 

কার্ বক্র সমূবেি সঙ্গনি নিিীক্ষবণ গুরুত্বপূণ ব ভূন কা পািি কবিবছ। সা নগ্রকভাবি এই প্রকল্প েবি প্রাপ্ত সুবর্াগ সুনিধাসমূেবক 

মটকসইকিবণ গবিষণািব্ধ উপায় ও উপকিণসমূে  নিনিড় পনিিীক্ষণ প্রনিবিদবি সুস্পষ্টভাবি  উপস্থাপি কিা েবয়বছ র্া শিভাগ 

সাক্ষিিা নিনিিকিবণি  াধ্যব  গ্রা ীণ েিবগাষ্ঠীি একটি নিশাি অাংবশি দক্ষিা ও েীিি  াি উন্নয়বি সোয়ক ভূন কা পািি 

কিবি এিাং িাাংিাবদশবক নিিক্ষিিাি অনভশাপ মর্বক মুি েবি কার্ বকিী পদবক্ষপ গ্রেবণ  প্রবয়ােিীয় নদক নিবদ বশিা প্রদাি 

কিবি।  
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১৯ োইবকাি  মসভ আওয়াি 

িাইফ  

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১০.িট্টগ্রা  ২০ আবিায়ািা  িণ বািী ১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৭/১২/২০১৮ 

২১ িাঁশখািী   মসাসাইটি ফি 

মসাশ্যাি 

এিভান্সব ন্ট 

অি রুিাি 

নপপিস 

(SSARP) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৯/১২/২০১৮ 

২২ ফটিকছনড়  মসাসাইটি ফি 

পাটি বনসবপটিী 

ইবকাবিান ক 

মসাশ্যাি 

মিবভিপব ন্ট 

(SPESD-

Bangladesh

) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১১.কুন ো ২৩ িানন্দিা  েলুনদয়া  নেিা 

উন্নয়ি সাংস্থা 

(HMUS) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৩/১২/২০১৮ 

২৪ দাউদকানন্দ  নিবিদি 

ক বপ্ল্ি 

(NIC) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২২/১২/২০১৮ 

২৫ মুিাদিগি   

VARDO(ভ

মিন্টানি এন্ড 

রুিাি 

মিভিপব ন্ট 

অগ বািাইবেশি  

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৫/১২/২০১৮ 

১২.কিিাোি ২৬ কুতুিনদয়া  সাংবর্াগ 

িাাংিাবদশ 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২০/১২/২০১৮ 

২৭  বেশখািী  স্প্রকাশ গি 

মকে (PGK) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৫/১২/২০১৮ 

১৩.মফিী ২৮ দাগিভূ ুঁইয়া  যুি একাবি ী ১৫,৬০০ ২৬০ ১৩ ৫২০ ২৪/১২/২০১৮ 

২৯ ফুিগানছ  পদবক্ষপ 

 ািনিক উন্নয়ি 

মকে  

১৬,১১৩ ২৬৬ ১২ ৫৩৭ ২২/১২/২০১৮ 

১৪.খাগড়াছনড় ৩০ িক্ষীছনড়  ANANDO ৭,৯৩২ ১৩১ ৬ ২৬২ ২৭/১২/২০১৮ 

৩১  োিছনড়  ANANDO ৪,০০৪ ৯২ ৫ ১৮৪ ২৭/১২/২০১৮ 

১৫.িক্ষীপুি ৩২ ক িিগি  মেন্ডাি এন্ড 

এিভায়িিব ন্ট 

ম্যাবিেব ন্ট 

মসাসাইটি(GE

MS) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২০/১২/২০১৮ 

৩৩ িায়পুি  গ্রা ীণ উন্নয়ি 

সাংস্থা 

(GRAUS) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২০/১২/২০১৮ 
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এিনেও িা  

ম াট 

নশক্ষার্ী 

নশখি 

মকে 

সুপািভাইোি 

সাংখ্যা 

নশক্ষক  

সাংখ্যা 

মকে শুরুি 

িানিখ 

১৬.মিায়াখািী ৩৪ োনিয়া  মফইর্ এন্ড মোপ 

ওবয়িবফয়াি 

এবসানসবয়শি 

(FHWA) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২০/১২/২০১৮ 

৩৫ কনিিোট  মিায়াখািী 

রুিাি একশি 

মসাসাইটি(N-

RAS) 

১৮,০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৯/১২/২০১৮ 

১৭.িাজ্ঞা াটি ৩৬ কাউখািী  আনশকা 

 ািনিক উন্নয়ি 

মকে  

১৬,৪৯৭ ২৬৫ ১৪ ৫৩০ ১৭/১২/২০১৮ 

১৮. ঢাকা  ৩৭ ধা িাই  স াে কল্যাণ 

ও উন্নয়ি সাংস্থা 

(SKUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

ঢাকা  ৩৮ মদাোি  টিনসএ  

িাাংিাবদশ 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১৯. ফনিদপুি  ৩৯ িিভদ্র্াসি  দানিদ্র্ ম ািি 

প্রবিষ্টা 

(DMP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪০ সদিপুি  দানিদ্র্ ম ািি 

প্রবিষ্টা 

(DMP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২০. গােীপুি  ৪১ কানিয়ানকি রুিাি 

এনগ্রকািিািাি 

এন্ড মসাশ্যাি 

মিভিপব ন্ট 

অিগািাইবেশি

(RASDO) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৪/১২/২০১৮ 

৪২ কাপানসয়া  এনিবগ্রবটি 

রুিাি  

মিভিপব ন্ট 

অিগািাইবেশি 

(IRDO) 
 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২১. মগাপািগঞ্জ ৪৩  কানশয়ানি  কন উনিটি 

মিভিপব ন্ট 

সাংস্থা (CDS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৪ টুনঙ্গপাড়া  পেী উন্নয়ি 

ক বসূিী 

(RDP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২২. নকবশািগঞ্জ   ৪৫ অষ্টগ্রা   িন্ধি মসাসাইটি  ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৬ ইটিা  িন্ধি মসাসাইটি ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৪/১২/২০১৮ 

৪৭ কনি গঞ্জ  নপপিস 

ওনিবয়ন্ট 

মপ্রাগ্রা  

ই নপ্ল্ব ন্টশি(

POPI) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২৩.  াদািীপুি ৪৮  িানেি  স াধাি স াে 

উন্নয়ি সাংস্থা 

(SSUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৯ নশিিি  িাসাবিা েি 

কল্যাণ সাংস্থা 

(BJS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২৪.  ানিকগঞ্জ  ৫০ মদৌিিপুি  PASA-

(নপপিস 

এিভান্সব ন্ট 

মসাশ্যাি 

আসনসবয়শি)  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 
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এিনেও িা  

ম াট 

নশক্ষার্ী 

নশখি 

মকে 

সুপািভাইোি 

সাংখ্যা 

নশক্ষক  

সাংখ্যা 

মকে শুরুি 

িানিখ 

৫১ নঘওি  ব্যযবিা অফ 

নেউম্যাি 

মেন্ডনশপ(BH

F) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২৫. মুনন্সগঞ্জ  ৫২ মিৌেোং অবন্বষণ ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৩ নসিােনদখাি  ভ্র িগাও দুস্থ 

 নেিা কল্যাণ 

সন নি 

(VDMKS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৬/১২/২০১৮ 

২৬. টাঙ্গাইি  ৫৪ ভুয়াপুি  িন্ধি স াে 

উন্নয়ি 

সাংিো(BSU

S) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৫ কানিোনি  উদয়  ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৬ িগিপুি  পসনশক পষ বদ ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২৭. িািায়ণগঞ্জ  ৫৭ আড়াইোোি মিভিপব ন্ট 

মসন্টাি 

ইন্টািন্যাশিাি 

(DCI) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৮ মসািািগাঁও  কন উনিটি 

মিভিপব ন্ট 

ফাউবন্ডশি 

(CDF) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

২৮. িিনসাংদী  ৫৯ মিিাবিা  পভাটি ব 

এনিনভবয়শি থ্রু 

পাটিনসবপটনি  

রুিাি 

ইনিনশবয়টিভ 

(PAPRI) 

১৭৭৬০ ২৯৬ ১৫ ৫৯২  ১৭/১২/২০১৮ 

৬০  বিােিদী  ফাউবন্ডশি ফি 

উইিাইবটি 

এবফাট ব ফি 

মিভিপব ন্ট(F

UED) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৬/১২/২০১৮ 

২৯. িােিাড়ী  61 মগায়ািন্দ   িািী কল্যাণ 

সাংস্থা (NKS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

62 কালুখানি  পেী মুনি সাংস্থা 

(PMS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩০. শিীয়িপুি  63 মভদিগঞ্জ  িনড়য়া উন্নয়ি 

সন নি 

(NUSA) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

64 গসাইিোট  মসাসাইটি অফ 

এনিনভবয়শি 

অফ রুিাি 

প্রভাটি (সপ ব) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

 য় িনসাং

ে  

৩১. মশিপুি  65 নঝিাইগনি মসিা 

পনিষদ(SP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

66 িানিিািানড়  িহুমুখী উন্নয়ি 

সাংস্থা (BUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩২. 

 য় িনসাংে 

67 মধািাউড়া গণ কল্যাণ 

পনিষদ 

(GKS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

68 োলুয়াঘাট  একিা স াে 

কল্যাণ সাংস্থা 

(ASKS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 
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নশখি 
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মকে শুরুি 

িানিখ 

69 ঈশিগঞ্জ  মসাশ্যাি 

উইনিটি ফি 

িানস বাং (SUN) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩৩. মিত্রবকািা  70 িািোট্টা  মসানসও 

ইবকািন ক এন্ড 

রুিাি 

এিভান্সব ন্ট 

এবসানসবয়শি 

(SERAA) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

71 খানিয়াজুনড়  ইনন্টবগ্রবটি 

এিভায়িিব ন্ট 

মসাসাইটি 

(IEDS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩৪. ো ািপুি  72 মদওয়ািগঞ্জ মসাশ্যাি 

এবসানসবয়শি 

অফ উইিাইবটি 

এিভান্সব ন্ট(S

AUA) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৮/১২/২০১৮ 

73  ইসিা পুি এবসানসবয়শি 

ফি মসাশ্যাি  

মিভিপব ন্ট 

অিগািাইবেশি

(ASDO) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩৫. িাবগিোট   74 নিিি ানি শাপিা ফুি  ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

75 ম াাংিা উদয়ি 

িাাংিাবদশ  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৭/১২/২০১৮ 

 ৩৬. চুয়ািাঙ্গা 76  আি িাঙ্গা  রুিাি 

ইবকািন ক এন্ড 

মসাশ্যাি 

ওবয়িবফয়াি 

অগ বািাইবেশি 

(RESWO) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

77 দামুিহুদা  ওবয়ি 

ফউবন্ডশি 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ০১/০১/২০১৯ 

৩৭. র্বশাি  78 িাঘািপাড়া  নদশা স াে 

কল্যাণ সাংস্থা 

(DEESHA) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

79 নঝকিগাছা  উিশী সৃেিী 

সাংস্থা (USS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩৮. নঝিাইদাে  80 েনিণাকুন্ড  উদ্ভািিী স াে 

কল্যাণ সাংস্থা  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

81  বেশপুি  সৃেিী 

িাাংিাবদশ 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৩৯. খিিা  82 ডুমুনিয়া  ছায়াকুঞ্জা 

মিভিপব ন্ট 

মসাসাইটি 

(CDS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

83 কয়িা  ছায়াকুঞ্জা 

মিভিপব ন্ট 

মসাসাইটি 

(CDS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪০. কুনষ্টয়া  84 মদৌিিপুি  SETU ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৬/১২/২০১৮ 

85 মখাকসা প্রভািী পেী 

উন্নয়ি ও মসিা 

সাংস্থা(PPUS

S) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫  ৬০০  ২৭/১২/২০১৮ 

৪১.  াগুিা  86  েম্মাদপুি এনিবগ্রবটি 

মসাশ্যাি এন্ড  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 
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িানিখ 

এনগ্রকািিািাি 

মিভিপব ন্ট  

অিগািাইবেশি 

(ISADO) 
 

87 শানিখা  মিাভা 

ফাউবন্ডশি  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪২. ম বেিপুি  88 গাাংিী  সুিাে সা ানেক 

ফাউবন্ডশি 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

89  মুনেিিগি  ম বেিপুি 

ফাউবন্ডশি 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৩. িড়াইি  90 কানিয়া  িড়াইি আশাি 

আবিা 

ফাউবন্ডশি(N

AAF) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

91 মিাোগড়া  িড়াইি আশাি 

আবিা 

ফাউবন্ডশি(N

AAF) 

১৭৩৫৪  ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৪. সািক্ষীিা  92  উিিণ ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

93  সুশীিণ ১৪৩৫২  ২৩৮ ১২ ৪৭০ ১৭/১২/২০১৮ 

িােশােী  ৪৫. িগুড়া  94 ধুণট  এবসানসবয়সি 

ফি 

মিভিপব ন্ট 

এন্ড মসাশ্যাি 

ওয়াকব (ADS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫  ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

95 গািিিী আবিাি নদশািী 

 নেিা উন্নয়ি 

সাংস্থা 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

96 সানিয়াকানন্দ পেী গণ উন্নয়ি 

সাংস্থা 

(PGUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৮/১২/২০১৮ 

৪৬. েয়পুিোট  97 কািাই উপ া স াে 

উন্নয়ি সাংস্থা  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

98  মক্ষিিাি  পেী স াে 

উন্নয়ি সাংস্থা 

(PSUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৭. িওগাঁ  99 আত্রাই  টিএ এসএস ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

10

0 

নিয়া িপুি  টিএ এসএস ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৮.  ১০১ িড়াইগ্রা   এবিস ট ওয়াি ব 

িাইভিীহুি এন্ড 

ওবয়িবফয়াি 

অগ বািাইবেশি 

(ALOW) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১০

২ 

গুরুদাসপুি এবিস ট ওয়াি ব 

িাইভিীহুি এন্ড 

ওবয়িবফয়াি 

অগ বািাইবেশি 

(ALOW) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৪৯. িাঁপাই 

িিািগঞ্জ  

১০

৩ 

 ভিাোট মিিিা  ািনিক 

উন্নয়ি সাংস্থা  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১০৪  মগা স্তাপুি অগ্রদূি 

িাাংিাবদশ 

(AB) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 
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নশক্ষক  

সাংখ্যা 

মকে শুরুি 

িানিখ 

৫০. পািিা  ১০

৫ 

মিড়া  অন্যান্য স াে 

কল্যাণ সাংস্থা  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৩/১২/২০১৮ 

১০

৬ 

ফনিদপুি  প্রিযাশা  ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৩/১২/২০১৮ 

৫১. িােশােী  ১০৭ িাগ ািা স িা িািী 

কল্যাণ সাংস্থা 

(SNKS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৭/১২/২০১৮ 

১০

৮ 

 িািঘাট  েনিিা পুি 

দুঃস্থ  নেিা 

িহুমুখী সাংস্থা 

(HDMBS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৩/১২/২০১৮ 

 ৫২.  

নসিােগঞ্জ  

১০

৯ 

মিৌোিী  কা ািখন্দ পেী 

উন্নয়ি 

সাংস্থা(KPUS

) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৪/১২/২০১৮ 

১১০ িায়গঞ্জ   ািি উন্নয়ি 

সাংস্থা (MUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৩. নদিােপুি  ১১১ িীিগঞ্জ   নেিা িহুমুখী 

নশক্ষা মকে 

(MBSK) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১১২ নিিি  নভবিে 

মিভিপব ন্ট 

ফউবন্ডশি(VD

F) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১১

৩ 

পাি বিীপুি  গ্রা  নিকাশ 

মকে (GBK) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৪. গাইিান্ধা  ১১৪ ফুিছনড়  আত্ম উন্নয়ি 

সাংস্থা  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১১৫ মগানিন্দগঞ্জ   গণ উন্নয়ি মকে 

(GUK) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৫. কুনড়গ্রা   ১১

৬ 

ভূরুঙ্গা ািী নছন্ন মুলুক 

িাাংিাবদশ  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ২৫/১২/২০১৮ 

১১৭ নিি ানি  সনিনিনিটি ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

িাংপুি  ৫৬. 

িাি নিিোট  

১১

৮ 

আনদি ানি ওি নভবিে 

এিভান্সব ন্ট 

(OVA)  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০  ১৮/১২/২০১৮ 

১১৯ োনিিান্ধা  আিনশিগি  ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৮/১২/২০১৮ 

৫৭. িীিফা ািী ১২

০ 

নি িা  মসিফ মেিপ 

এন্ড 

নিেযানিনিটিশি  

মপ্রাগ্রা  

(SHARP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১২১ মিা াি মসিফ মেিপ 

এন্ড 

নিেযানিনিটিশি  

মপ্রাগ্রা  

(SHARP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

 ৫৮. পঞ্চিগড় ১২২ মিাদা  পিস্পি  ১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১২

৩ 

মদনিগঞ্জ  ডুডু ানি গ্রা  

উন্নয়ি সাংস্থা 

(DGUS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

৫৯. িাংপুি  ১২৪ িদিগঞ্জ িা িার্পুি 

িহুমুখী িিায়ি 

সাংঘ 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১২

৫ 

গঙ্গািড়া গ্রাসরুট ক-

অপাবিশি  

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 
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৬০. ঠাকুিগাঁও 

 

১২

৬ 

িানিয়ািানঙ্গ রুিাি 

মিভিপব ন্ট 

মপ্রাগ্রা  

(RDP) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১২৭ ঠাকুিগাও  সা ানেক 

কল্যাণ সাংস্থা 

(SKS) 

১৮০০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

নসবিট  ৬১. েনিগঞ্জ  ১২

৮ 

আেন নিগঞ্জ সবিিি সাো্য  

সাংস্থা(SSS) 

১৮০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

 ১২

৯ 

িানিয়ািাং  েনিগঞ্জ উন্নয়ি 

সাংস্থা (HUS) 

১৮০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

নসবিট ৬২. 

ম ৌিভীিাোি 

১৩

০ 

ক িগঞ্জ উই আি মেন্ডস 

ফি নেউম্যাি 

(WAFFH) 

১৮০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮ 

১৩

১ 

কুিাউড়া প্রবিষ্টা ১৭৪০০ ২৯০ ১৫ ৫৮০ ১৭/১২/২০১৮ 

৬.৩ নসবিট ১৩

২ 

নিশ্বিার্ মেন্ডস ইি 

নভবিে 

মিভিপব ন্ট 

িাাংিাবদশ 

(FIVDB) 

১৮০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮  

১৩

৩ 

কম্পািীগঞ্জ  মেন্ডস ইি 

নভবিে 

মিভিপব ন্ট 

িাাংিাবদশ 

(FIVDB) 

১৮০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮  

 ১৩

৪ 

মগায়াইিঘাট বেন্তা নছন্নমূি 

সাংস্থা(JASHI

S) 

১৮০০ ৩০০ ১৫ ৬০০ ১৭/১২/২০১৮  
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পনিনশষ্ট খঃ অঙ্গনভনিক প্রকল্প কার্ বক্র  ও ক ব পনিকল্পিা (নিনপনপ অনুর্ায়ী)  

িছি-১ (২০১৩-২০১৪) 

িছি মেিা উপবেিা মকে 

িছি-১ ৬৪ ২৫০  

 

কাে 
১  িছবিি  াস 

প্রস্তুনিমূিক কাে 

 োনুয়ানি মফব্রুয়ানি     াি ব    এনপ্রি ম  জুি জুিাই   আগি 

  

মসবেেি  অবটািি  িবভেি  নিবসেি 

১. প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা  ইউনিট (PIMU) 

এি গঠি   

            

২. ক বকিবা নিবয়াগ              

৩. মষ্টশিানি             

১. স য়সূনি পর্ বায়-১  

িছি মেিা উপবেিা মকে 

পর্ বায়-১/ িছি-২ ৬৪ ৬৪ (একটি উপবেিা প্রবিযক মেিায়) ১৯২০০ 

 

 

কাে ২য় িছবিি  াস 

 োনুয়ানি মফব্রুয়ানি     াি ব    এনপ্রি ম  জুি জুিাই   আগি মসবেেি  অবটািি  িবভেি  নিবসেি 

১. ক বকিবা  এিাং িাফ নিবয়াগ             

২. পনিিেি/ র্ািিােি এি ম নশি, র্ন্ত্রপানি ক্রয়              

৩. ক বকিবা  এিাং ক বিানিবদি প্রনশক্ষণ              

৪. পাঠ্যসূনি এিাং নিষয় উন্নয়ি             

৫. এিনেও নিধ বািণ 

 

            

৬. মিইেিাইি েনিপ               
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কাে ২য় িছবিি  াস 

 োনুয়ানি মফব্রুয়ানি     াি ব    এনপ্রি ম  জুি জুিাই   আগি মসবেেি  অবটািি  িবভেি  নিবসেি 

 

৭. মকে  নিনিিকিণ 

            

৮. নশক্ষক এিাং িদািককানি নিবয়াগ             

৯. নসএ নস গঠি             

১০. নশক্ষার্ীবদি িানিকা চূড়ান্তকিণ             

১১. নশখি মকেপ্রনিষ্ঠা             

১২. সিঞ্জা ানদ নিিিণ             

১৩. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিবণি উপকিণ সাংগ্রে এিাং 

নিিিণ  

            

১৪. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ, োিীয় এিাং  াঠ পর্ বাবয়             

১৫. পনিনিনিকিণ  আইএিনেও/স্থািীয় প্রশাসি, 

নসএ নস 

            

১৬. প্রনিবিদবিি পনিকল্পিা এিাং টুিস উন্নয়ি              

১৭. নিএি মকে সনক্রয় িাখা             

১৯. প্রনিবিদি পনিকল্পিা, মূল্যায়ি এিাং 

িকুব বন্টশি 

            

২০. নশক্ষার্ী নিণ বয় ২য় পর্ বাবয়ি েন্য             

২২. নশক্ষক এিাং িদািককানিবদি প্রনশক্ষণ ২য় 

পর্ বাবয়ি েন্য 

            

২১. মকে প্রনিষ্ঠা এিাং সিঞ্জা  নিিিণ ২য় 

পর্ বাবয়ি েন্য 

            

২. স য়সূনি পর্ বায়-২  

িছি মেিা  উপবেিা  মকে  

পর্ বায়-২/ িছি-৩ ৬৪ ৭৩ ২১৯০০ 
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কাে ৩ য় িছবিি  াস 

 োনুয়ানি মফব্রুয়ানি     াি ব    এনপ্রি ম  জুি জুিাই   আগি মসবেেি  অবটািি  িবভেি  নিবসেি 

১. নিএি (BL) মকে সনক্রয় িাখা             

২. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  াঠ পর্ বাবয়             

৩. প্রনিবিদি পনিকল্পিা             

৪. মূল্যায়ি এিাং িকুব বন্টশি             

৫. নশক্ষার্ী নিি বািি ৩য় পর্ বাবয়ি েন্য             

৬. নশক্ষক এিাং িোিধায়ক প্রনশক্ষণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য             

৭. মকে  প্রনিষ্ঠা এিাং সিঞ্জা  নিিিণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য             

৩. স য়সূনি পর্ বায়-৩ 

িছি মেিা উপবেিা মকে 

পর্ বায়-৩/ িছি-৪ ৬২ ৭৫ ২২৫০০ 

 

 

কাে ৪ র্ ব  িছবিি  াস 

 োনুয়ানি মফব্রুয়ানি     াি ব    এনপ্রি ম  জুি জুিাই   আগি 

  

মসবেেি  অবটািি  িবভেি  নিবসেি 

১. নিএি (BL) মকে সনক্রয় িাখা               

২. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  াঠ পর্ বাবয়             

৩. প্রনিবিদি পনিকল্পিা             

৪. মূল্যায়ি এিাং িকুব বন্টশি             

৫. নশক্ষার্ী নিি বািি ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য             

৬. নশক্ষক এিাং িোিধায়ক প্রনশক্ষণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য             

৭. মকে প্রনিষ্ঠা এিাং সিঞ্জা  নিিিণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য             

৪. স য়সূনি পর্ বায়-৪ 

িছি মেিা উপবেিা মকে 

পর্ বায়-৪/ িছি-৫ ৩৭ ৩৮ ১১৪০০ 
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কাে ৫    িছবিি  াস 

 োনুয়ানি মফব্রুয়ানি     াি ব    এনপ্রি ম  জুি জুিাই   আগি মসবেেি  অবটািি  িবভেি  নিবসেি 

১. নিএি (BL) মসন্টাি সনক্রয় িাখা             

২. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  াঠ পর্ বাবয়             

৩. প্রনিবিদি পনিকল্পিা             

৪. অধ্যয়ি, মূল্যায়ি             

৪. অধ্যয়ি, মূল্যায়ি, িকুব বন্টশি এিাং প্রিযাোি কবি 

মিওয়া 

            

 

পনিনশষ্ট গঃ অঙ্গনভনিক প্রাক্কনিি ব্যবয়ি সািসাংবক্ষপ (অঙ্গনভনিক স ন্বয়) 

পুিাবিা 

অর্ বনিনিক মকাি 

িতুি 

অর্ বনিনিক মকাি 

প্রধাি িিােসমূে মভৌি পনি াপ/ একক মূি নিনপনপ 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি 

ব্যয় (ব্যয় বৃনদ্ধ 

ব্যনিবিবক) 

(িক্ষ টাকা) 

আন্তঃ 

উপাদাবিি 

স ন্বয় 

(ক) িােস্ব উপাদাি     

৪৫০০-৪৫৯৯ 

৪৬০০-৪৬৯৯ 

৪৭০০-৪৭৯৯ 

৩১১১০১ 

৩১১২০১ 

৩১১৩০৪ 

৩১১৩০১-৩৫ 

ক বকিবা / ক বিানি 

মিিি ও ভািা 

১৮২৮ েি ২৩৪৬.৪২ ২৩৪৬.৪২ - 

৪৮১৩-৪৮১৪ ৩৮২১১০১ ভযাট মর্াক  ১০০ ১০০ - 

৪৮৩৩, ৪৮৯৯ ৩২১১১২৫ সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ ৪৩৬৮ েি ৪৯৩.১৭ ৪৯৩.১৭ - 

৪৮২৭ ৩২৫৫১০২ প্রাই াি, নিবদ বনশকা এিাং গাইি িই 

মুদ্র্ণ 

৯৫৩৬৮৫৫ টি ৪৮১৮.৮১ ৪৮১৮.৮১ - 

৪৮৪০ ৩২৩১২০১ প্রনশক্ষণ (স্থািীয়) ১৫৫৩৬৯ েি ৩২০৭.৯৪ ৩২০৭.৯৪ - 

৪৮৪২ ৩২১১১১১ ক বশািা ৪ টি ৪ ৪ - 

৪৮৭৪ ৩২৫৭১০১ পিা শ ব: চুনি মসিা ১২ েি  ১৮ ১৮ - 
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পুিাবিা 

অর্ বনিনিক মকাি 

িতুি 

অর্ বনিনিক মকাি 

প্রধাি িিােসমূে মভৌি পনি াপ/ একক মূি নিনপনপ 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি 

ব্যয় (ব্যয় বৃনদ্ধ 

ব্যনিবিবক) 

(িক্ষ টাকা) 

আন্তঃ 

উপাদাবিি 

স ন্বয় 

৪৮৮৬ ৩২৫৭১০৪ মিইেিাইি েনিপ ৪৫ িক্ষ নশক্ষার্ী ৩০০ ৩০০ - 

৪৮৯৯ ৩২২১১০৯ ম ৌনিক নশক্ষা কার্ বক্রব  সোয়িা ৭৫০০০ নশখিবকে ৩২৪৭৫.৯০ ৩২৪৭৫.৯০ - 

৪৮৯৯  পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি ৭৫০০০ নশখিবকে ১৭.২৫ ১৭.২৫ - 

 নশক্ষার্ীবদি মূল্যায়ি ৪৫ িক্ষ ৫৪১ ৫৪১ - 

৪৮৪৬ ৩২২১১০৬ পনিিেি ব্যয় ২৫১ ৩০ ৪০ +১০.০০ 

৪৮২২-৪৮২৩ ৩২৪৩১০১-৩২৪৩১০২ জ্বািানি ও গ্যাস, মপবট্রাি, মিি এিাং 

লুনিবকন্ট 

২৫৬ ২০ ২০ - 

৪৮১৯-৪৮২২ ৩২১১১১৫-৩২১১১১৩- ৩২৪৩১০২ পানি, নিদুযৎ, গ্যাস ২৫৬ ১৭০.৭ ১৩২.১৪ (-৩৮.৫৬) 

৪৮৩৩ ৩২১১১২৫ নিজ্ঞাপি এিাং প্রিাি ৯ টি ১.৫ ১৬.৫০ +১৫.০০ 

৪৮২৮ ৩২৫৫১০৪ মিশিািী , সীি, িযাম্প ২৫৬ টি কার্ বািয় ৬৭.৮ ৬৭.৮ - 

৪৮১৫-৪৮১৭ ৩২১১১১৯-৩২১১১২০-৩২১১১১৭ িাক, মটনিব ািাইি, ফযাি এিাং 

ইন্টািবিট 

২৫৬ টি কার্ বািয় ৬৩.৬ ৬৩.৬ - 

৪৮১৮ ৩২২১১০৪ র্ািিােি নিিন্ধি ১ টি ০.১ ১.৩৬ +১.২৬ 

৪৮৯৯ ৩২১১১০৭  াইবক্রািাস ভাড়া ৪ টি ২৪ ৩০.৩০ +৬.৩০ 

৪৮৯৫  কন টিি সভা ব্যয় ১:২০ টি ৭৫.৭৬ ৭৫.৭৬ - 

৪৯০১ ৩২৫৮১০১ ম াটি র্ািিােি ১ টি ২ ৫.০০ +৩.০০ 

৪৯১১-৪৯১৬ ৩২৫৮১০৩-৩২৫৮১০৫ কনম্পউটাি, র্ন্ত্রানদ এিাং সিঞ্জা  ২৫৫ টি ১ +৪.০০ +৩.০০  

উপ-ম াট (িােস্ব ব্যয়)  ৪৪৭৭৮.৯৫ ৪৪৭৭৮.৯৫ ৩৮.৫৬ 

(খ) মূিধি কবম্পাবিন্টঃ 

৬৮১৩ ৩২৫৮১০৫ র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  ১০৩২ টি ১৯৯.২৯ ১৯৯.২৯ - 

৬৮২১ ৪১১২৩১৪ আসিািপত্র ১৫৬৮ টি ৬৪.৪৫ ৬৪.৪৫ - 

৬৮০৭ ৪১১২১০১ পনিিেি ও র্ািিােি ১ টি েীপ ৭০ ৭০ - 

ম াট মূিধি  ৩৩৩.৭৪ ৩৩৩.৭৪ - 
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পুিাবিা 

অর্ বনিনিক মকাি 

িতুি 

অর্ বনিনিক মকাি 

প্রধাি িিােসমূে মভৌি পনি াপ/ একক মূি নিনপনপ 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি 

ব্যয় (ব্যয় বৃনদ্ধ 

ব্যনিবিবক) 

(িক্ষ টাকা) 

আন্তঃ 

উপাদাবিি 

স ন্বয় 

(গ)মূল্য নিনিধ ১৮১৩৬০ ১৪৫.৯৪ ১৪৫.৯৪ - 

সি বব াট (ক+খ+গ)  ১৮৯৭৬২৯৮ ৪৫২৫৮.৬২ ৪৫২৫৮.৬২ ৩৮.৫৬ 

 

পনিনশষ্ট ঘঃ িছিনভনিক মভৌি এিাং আনর্ বক িক্ষয াত্রা 

ক্র. 

িাং. 

আইবট   / নিষয় 

িা  (নিনপনপ 

অনুর্ার্ী়) 

একক ২০১৩-২০১৪ 

অর্ বিছি 

২০১৪-২০১৫  

অর্ বিছি 

২০১৫-২০১৬  

অর্ বিছি 

২০১৬-২০১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

অর্ বিছি 

২০১৭-২০১৮  

অর্ বিছি 

ম াট (িক্ষ 

টাকা) 

মভৌি আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক 

০১ র্ন্ত্রপানি এিাং 

সিঞ্জা   

সাংখ্যা ০ ০.০০ ২৮৭ ৫৯.৭৯ ২৯২ ৫৪.৭৫ ৩০০ ৫৬.২৫ ১৫২ ২৮.৫০ ১৯৯.২৯ 

০২ আসিািপত্র  সাংখ্যা ০  ০.০০  ৪৫২ ১৯.৮১  ৪৩৮ ১৭.৫২ ৪৫০ ১৮.০০ ২২৮ ৯.১২ ৬৪.৪৫ 

০৩ পনিিেি ও র্ািিােি সাংখ্যা ০ ০.০০ ১ ৭০.০০  - ০.০০  - ০.০০  ০.০০  ০.০ ৭০.০০ 

০৪ প্রকল্প িাস্তিায়ি 

ব্যিস্থাপিা  ইউনিট 

(PIMU) ক বকিবা 

ও ক বিানিবদি 

মিিি ও ভািা 

েি ২৬  ৮.২৬  ৩০০  ৩৯৮.২৭  ৪৫০ ৫৭৪.৯০ ৫২৬  ৬৭৬.৪৩  ৫২৬ 

 

৬৮৮.৫৫  ২৩৪৬.৪২ 

০৫ স্থািীয় প্রনশক্ষণ েি ০ ০.০০ ৪০৮৬৬  ৮৬০.৮৬  ৪৪৯৭০ ৯২৪.২৩  ৪৬১৬৩ ৯৪৫.৪৬ ২৩৩৭০ ৪৭৭.২০  ৩২০৭৯৪  

০৬ ক বশািা   সাংখ্যা ০ ০.০০ ২ ২.০০ ২ ২.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ ৪.০০ 

০৭ প্রকল্প পনিিািি ব্যয় নশখিবকে ০  ০.০০ ১৯২০০  ৮২৯৬.৩২ ২১৯০০ ৯৪৬২.৯৯ ২২৫০০ ৯৭২২.২৫ ১১৪০০ ৪৯৯৪.৩৪ ৩২৪৭৫.৯০ 

০৮ সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ সাংখ্যা ০  ০.০০ ১৪৬২ ১৯০.২৭  ১৫০২ ১৭৯.৭০  ৭৬২ ১০০.০০ ২ ২৩.২০ ৪৯৩.১৭ 

০৯ পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি নশখিবকে ০  ০.০০ ৫০০৭৯ ১০.২৫  ৫০০৭৩ ৩.০০ ৭৫ ২.০০ ৩৮ ২.০০ ১৭.২৫  



 

 
98 

ক্র. 

িাং. 

আইবট   / নিষয় 

িা  (নিনপনপ 

অনুর্ার্ী়) 

একক ২০১৩-২০১৪ 

অর্ বিছি 

২০১৪-২০১৫  

অর্ বিছি 

২০১৫-২০১৬  

অর্ বিছি 

২০১৬-২০১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

অর্ বিছি 

২০১৭-২০১৮  

অর্ বিছি 

ম াট (িক্ষ 

টাকা) 

মভৌি আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক 

১০ নশক্ষার্ীি মূল্যায়ি িক্ষ 

নশক্ষার্ী 

০ ০.০০ ৩৪৫৬০০০ ১৩৮.৪৯  ৩৯৪২০০০ ১৫৭.৯৩  ৪০৫০০০০  ১৬২.২৫ ২০৫২০০০ ৮২.৩৩ ৫৪১.০০ 

১১ প্রর্  পাঠ্যপুস্তক 

সািগ্রন্থ  এিাং গাইি 

িই মুদ্র্ণ   

সাংখ্যা ০ ০.০০  ২৭৭১৩৬০ ১৪৪৯.৯৬  ২৬৭৪১২৫ ১৩২৭.৮৪ ২৭২৩৩৭

০ 

১৩৫৭.০১ ১৩৬৮০০

০ 

৬৮৪.০০  ৪৮১৮.৮১  

১২ মিইে িাইি েনিপ  িক্ষ 

নশক্ষার্ী 

০ ০.০০ ২৪৬৬০০০ ১৮৭.২৩ ১৩৫০০০০ ৭৪.৮৫ ৬৮৪০০০ ৩৭.৯২ ০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ 

১৩ োিীয় উপবদষ্টা  েি ০ ০.০০ ১২ ১৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.০০ 

১৪ ভযাট  মর্াক ০ ০.০০  ৭০ ৭০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১০০.০০ 

১৫ পনিিেি ব্যয় সাংখ্যা ০ ০.০০ ৬৪ ১২.০০ ৭৫ ৯.০০ ৭৩ ৬.০০ ৩৮ ৩.০০ ৩০.০০ 

১৬ জ্বািানি এিাং গ্যাস, 

মপবট্রাি, মিি এিাং 

লুনিবকন্ট 

- ০ ০.০০ ৬৬ ৬.৫০  ৭৬ ৫.০০ ৭৪ ৪.৫০ ৩৯ ৪.০০ ২০.০০ 

১৭ পানি, নিদুযৎ, এিাং 

গ্যাস  

- ০ ০.০০ ৬৬ ৪৫.০০ ৭৬ ৪৫.০০ ৭৪ ৪০.৭০ ৩৯ ৪০.০০ ১৭০.৭ 

১৮ নিজ্ঞাপি এিাং 

প্রিািণা 

সাংখ্যা ০ ০.০০ ৩ ১.০০ ৩ ০.৫০ ৭৪ ০.০০ ০ ০.০০ ১.৫০ 

১৯ মিশিানি    

  

সাংখ্যা ১ ১.৭২ ৬৬ ২১.০৮ ৭৬ ১৫.০০ ০ ১৫.০০ ৩৯ ১৫.০০ ৬৭.৮০ 

২০ িাক, মটনিব ািাইি, 

ফযাি এিাং 

ইন্টািবিট    

সাংখ্যা ০ ০.০০ ৬৬ ১৫.৯০ ৭৬ ১৫.৯০ ৭৪ ১৫.৯০ ৩৯ ১৫.৯০ ৬৩.৬০ 

২১ র্ািিােি নিিন্ধি  সাংখ্যা ০ ০.০০ ০ ০.১০ ০ ০.০০ ৭৪ ০.০০ ০ ০.০০ ০.১০ 

২২  াইবক্রািাস ভাড়া সাংখ্যা ০ ০.০০ ১ ৬.০০ ১ ৬.০০ ১ ৬.০০ ১ ৬.০০ ২৪.০০ 

২৩ কন টি ন টিাং ব্যয়  সাংখ্যা ০ ০.০০ ৪০০ ২০.০০ ৪৫০ ২০.০০ ১ ২০.০০ ২৫০ ১৫.৭৬ ৭৫.৭৬ 
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ক্র. 

িাং. 

আইবট   / নিষয় 

িা  (নিনপনপ 

অনুর্ার্ী়) 

একক ২০১৩-২০১৪ 

অর্ বিছি 

২০১৪-২০১৫  

অর্ বিছি 

২০১৫-২০১৬  

অর্ বিছি 

২০১৬-২০১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

অর্ বিছি 

২০১৭-২০১৮  

অর্ বিছি 

ম াট (িক্ষ 

টাকা) 

মভৌি আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক মভৌি  আনর্ বক 

২৪ ম িা ি/ িক্ষণাবি 

ক্ষণ (আি এ ) 

ম াটি গানড়ি   

সাংখ্যা- ০ ০.০০ ১ ০.২৫ ১ ০.৫০ ৪৫০ ০.৫০ ১ ০.৭৫ ২.০০ 

২৫ আিএ   র্ন্ত্রপানি  সাংখ্যা ০ ০.০০ ৬৬ ০.২৫ ৭৬ ০.২৫ ১ ০.২৫ ৩৯.০০ ০.২৫ ১.০০ 

২৬ অনিধ বানিি এিাং 

িিাে ছাড়া ব্যয়  

- ০ ০.০০ ৬০৩৯৮ ৩১.২২৪৫ ৬০৬২৮ ৪৬.১০৪৫ ৭৪.০০ ৪৬.১০৪৫ ২৭০ ২২.৫ ১৪৫.৯৩ 

  সি বব াট  ২৭ ১০ ৮৮৬৭২৮৮ ১১৯৩০.৫

৫০৭ 

৮১৪৭৩০০ ১২৯৫২.৯

৫৯ 

৬০৬২৮ ১৩২৪২.৭

১ 

৩৪৫৬৪৮১ ৭১২২.৪০

২১ 

৪৫২৫৮.৬২ 

 

পনিনশষ্ট ঙঃ পণ্য, কার্ ব ও পনিবষিানদ ক্রয় সাংক্রান্ত পর্ বাবিািিা এিাং িছিনভনিক িাস্তিায়বিি অগ্রগনি 

মটনিি ঙ (১)- প্রকবল্পি পণ্য ক্রবয়ি প্যাবকে সমূে (িাস্তনিক)  

প্যাবকে 

িেি 

প্যাবকবেি নিনিিণ ক্রয়/সাংগ্রে 

পদ্ধনি 

ক্রয়/সাংগ্রে কাবেি নিিিণ দিপবত্রি 

সাংখ্যা  

দিপত্র 

আেিাবিি িছি  

Notification of 

award 

Work Order ম াট ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

 

 

GD-1 

 

 

র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  

OTM প্রধাি কার্ বািবয় কনম্পউটাি ক্রয় - ২০১৫ ২১/৫/২০১৫ ৪/৬/২০১৫ ৯.৩৫ 199.29 

OTM UPO মদি কনম্পউটাি ,নপ্রন্টাি ও 

ইউনপএস ক্রয় e-Tender ID No: 

193354 

- ২০১৮ ৪/৬/২০১৮ ১১/৬/২০১৮ ৯৭.৩০ 

 পনিিেি ও র্ািিােি DPM প্রকল্প পনিিািবকি েন্য গানড় ক্রয় - - - 25/3/2015 ৬৯.২৯ 70 

 

GD-৩ 

 

আসিািপত্র 

OTM প্রকবল্পি উপবেিা মপ্রাগ্রা  

অনফসািবদি 

আসিািপত্র ক্রয় 

 ২০১৭ ৫/১১/২০১৭ ১৬/১১/২০১৭ ২৬.১৯ 64.45 

 

 

 

 

 

 

OTM প্রাই াি আ াবদি মিিিা -১ 

িট িাং-১, e-Tender ID No: 

169714 

- - - 4/07/2018 ৬০৫.৪৫ 4818.81 
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প্যাবকে 

িেি 

প্যাবকবেি নিনিিণ ক্রয়/সাংগ্রে 

পদ্ধনি 

ক্রয়/সাংগ্রে কাবেি নিিিণ দিপবত্রি 

সাংখ্যা  

দিপত্র 

আেিাবিি িছি  

Notification of 

award 

Work Order ম াট ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

 

 

 

GD-৪ 

 

 

 

প্রাই াি ম্যানুয়াি 

এিাং গাইি িই মুদ্র্ণ 

OTM প্রাই াি আ াবদি মিিিা -১ 

িট িাং-২, e-Tender ID No: 

189662 

- - - 4/07/2018 ৫৮০.১৯ 

OTM প্রাই াি আ াবদি মিিিা -২ 

িট িাং-৩, e-Tender ID No: 

911220 

- - - 4/07/2018 ৫৬৩.০৫ 

OTM প্রাই াি আ াবদি মিিিা -২ 

িট িাং-৪, e-Tender ID No: 

171184 

- - - 4/07/2018 ৫৬৬.১১ 

OTM প্রনশক্ষণ উপকিণসমূবেি (আ াবদি 

মিিিা -১ ও ২ এি গাইি িই, 

নশক্ষক ও সুপািভাইোি ম্যানুয়াি, 

 ািাি মট্রইিাি প্রনশক্ষণ ম্যানুয়াি 

এিাং নফল্পিাট ব, e-Tender ID No: 

197490 

- - - 13/08/2018 ১৪৭.৫০ 

 

মটনিি ঙ (২)- - প্রকবল্পি পনিবষিানদ ক্রবয়ি প্যাবকে সমূে (িাস্তনিক) 

প্যাবকে 

িেি 

প্যাবকবেি নিনিিণ ক্রয়/সাংগ্রে 

পদ্ধনি 

ক্রয়/সাংগ্রে কাবেি 

নিিিণ 

দিপবত্রি 

সাংখ্যা  

দিপত্র 

আেিাবিি িছি  

Notification of 

award 

Work 

Order 
ম াট ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

 স্থািীয় প্রনশক্ষণ - - - - - - ১৭০১.৮৫ ৩২০৭.৯৪ 

 মিেিাইি েনিপ - - - - - - ১৩২.২৮ 300 

 োিীয় পিা শ বদািা - - - - - - ০ 18 

 সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ - - - - - - ৮৩.৯২ 493.17 

 পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি - - - - - - ০.৭৫ 558.25 
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প্যাবকে 

িেি 

প্যাবকবেি নিনিিণ ক্রয়/সাংগ্রে 

পদ্ধনি 

ক্রয়/সাংগ্রে কাবেি 

নিিিণ 

দিপবত্রি 

সাংখ্যা  

দিপত্র 

আেিাবিি িছি  

Notification of 

award 

Work 

Order 
ম াট ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

প্রাক্কনিি ব্যয় 

(িক্ষ টাকা) 

 নশখি মকে স্থাপবি সেবর্ানগিা 

ও অপাবিশি ব্যয় 

- - - - - - ৩২৭১.৮২ 32475.90 

 পনিিেি ব্যয় - - - - - - ২০.৪১ ৩০.০০ 

 মিশিানি, সীি, িযাম্প - - - - - - ৩৫.৪৫ ৬৭.৮০ 

 

 

SD-9 

 

 

 াইবক্রািাস ভাড়াকিণ 

OTM - - ২০১৪ ৮/১/২০১৫ ১১/১/২০১৫  

 

২৫.৭০ 

 

 

২৪.০০ 

OTM - - ২০১৫ ১৫/৭/২০১৫ ২৩/৮/২০১৫ 

RFQ - - ২০১৬ ২৯/১১/২০১৬ ২৯/১১/২০১৬ 

OTM - - ২০১৭ ১১/৬/২০১৭ ১৭/৬/২০১৭ 

RFQ - - ২০১৮ ১৭/১২/২০১৮ ১৭/১২/২০১৮ 

 ম াটি র্ািিােি ম িা ি / 

িক্ষণাবিক্ষণ 

- - - - - - ১.০৯ ২.০০ 

 ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ - - - - - - ০.৪৩ ১.০০ 

 েিিি নিবয়াগ OTM আউটবসানস বাং পদ্ধনিবি 

েিিি নিবয়াগ 

   9/08/2016 ৩২৪.০৪  

ম াট          
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মটনিি ঙ (৩)- - নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআি- ২০০৮ অনুর্ায়ী  ািা াি িা ক্রয় সাংক্রান্ত িথ্যািিী 

ক্র  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   ন্ত্রণািয়/নিভাগ  প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািয় 

2.  িাস্তিায়িকািী সাংস্থা  উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা 

3.  প্রকবল্পি িা   ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (64 মেিা) 

4.  দিপত্র অনুর্ায়ী কাবেি িা   প্রধাি 

কার্ বািবয় 

কনম্পউটাি 

ক্রয় 

প্রকল্প 

পনিিািবক

ি ব্যিহৃি 

েীপগাড়ী 

ক্রয় 

AvDU‡mvwms 
c×wZ‡Z 

Rbej wb‡qvM 

cÖK‡íi 
Dc‡Rjv 
‡cÖvMªvg 

Awdmvi‡`i 
AvmevecÎ µq 

UPOÕ‡`i 
Kw¤úDUvi, 
wcÖ›Uvi I 

BDwcGm µq 
e-Tender ID 

No: 193354 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-1 
jU bs-1 

e-Tender ID 

No: 169714 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-1 
jU bs-2 

e-Tender ID 

No: 189662 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-2 
jU bs-3 

e-Tender ID 

No: 191220 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-2 
jU bs-4 

e-Tender ID 

No: 171184 

cÖwkÿY 
DcKiY 
mg~‡ni 

jU bs-5 
e-Tender 

ID No: 

197490 
5.  দিপত্র প্রকাবশি  াধ্য  ( 

োিীয়/ আন্তেবানিক ) 

োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় োিীয় 

6.  দিপত্র নিজ্ঞাপি প্রকানশি 

বদনিক পনত্রকাি িা   

13.3.2

015 

সিাসনি 

ক্রয় 

9.8.2016 5.10.2017 7.5.2018 26.02.2018 25.4.2018 25.4.2018 8.3.2018 25.4.2018 

7.  দিপত্র িনর্ নিক্রয় আিবম্ভি 

িানিখ  

13.3.2

015 

 9.8.2016 5.10.2017 7.5.2018 26.02.2018 25.4.2018 25.4.2018 8.3.2018 25.4.2018 

8.  দিপত্র দনিি নিক্রবয়ি মশষ 

স য় ও িানিখ  

6.4.201

5 5.00 

টা 

 7.9.2016 

5.00 টা 

17.10.2017 

5.00টা 

22.5.2018 

4.00 টা 

27.03.2018 

5.00 টা 

9.5.2018 

4.00  টা 

9.5.2018 

4.00  টা 

8.4.2018 

4.00 টা 

9.5.2018 

4.00  টা 

9.  দিপত্র দনিি গ্রেবণি মশষ 

স য় ও িানিখ  

7.4.201

5 2.00 

টা 

 8.9.2016 

2.00 টা 

18.10.2017 

2.00টা 

23.5.2018 

2.00 টা 

28.03.2018 

2.00 টা 

10.5.2018 

1.00 টা 

10.5.2018 

1.00 টা 

9.4.2018 

2.00 টা 

10.5.2018 

1.00 টা 

10.  গৃেীি  দিপবত্রি সাংখ্যা  5টি  22টি 7টি 2টি 7টি 5টি 5টি 4টি 6টি 

11.  দিপত্র মখািাি মশষ িানিখ 7.4.2015 

2.30 টা 

 8.9.2016 

2.30 টা 

18.10.2017 

2.30টা 

23.5.2018 

2.00 টা 

28.03.2018 

2.00 

10.5.2018 

3.00 টা 

10.5.2018 

3.00 টা 

9.4.2018 

3.00 টা 

10.5.2018 

2.00 টা 

12.  সাংিাদপত্র নিজ্ঞাপবি নক পূি ব 

অনভজ্ঞিাি নির্য় উবেখ 

কিা েয়? 

েযাঁ েযাঁ েযাঁ েযাঁ - - - - - - 

13.  মূল্যানয়ি দিপবত্রি সাংখ্যা  5টি   7টি 1টি 2টি 4টি 3টি 2টি 3টি 
14.  মূল্যায়ি িা কিা দিপবত্রি 

সাংখ্যা  

0   0 1টি 5টি 1টি 2টি 3টি 3টি 

15.  দিপত্র মূল্যায়ি কন টি 

সঠিকভাবি গঠিি েবয়নছি 

নক িা? 

েযাঁ  েযাঁ েযাঁ েযাঁ েযাঁ েযাঁ েযাঁ েযাঁ েযাঁ 
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ক্র  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   ন্ত্রণািয়/নিভাগ  প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািয় 

2.  িাস্তিায়িকািী সাংস্থা  উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা 

3.  প্রকবল্পি িা   ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকল্প (64 মেিা) 

4.  দিপত্র অনুর্ায়ী কাবেি িা   প্রধাি 

কার্ বািবয় 

কনম্পউটাি 

ক্রয় 

প্রকল্প 

পনিিািবক

ি ব্যিহৃি 

েীপগাড়ী 

ক্রয় 

AvDU‡mvwms 
c×wZ‡Z 

Rbej wb‡qvM 

cÖK‡íi 
Dc‡Rjv 
‡cÖvMªvg 

Awdmvi‡`i 
AvmevecÎ µq 

UPOÕ‡`i 
Kw¤úDUvi, 
wcÖ›Uvi I 

BDwcGm µq 
e-Tender ID 

No: 193354 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-1 
jU bs-1 

e-Tender ID 

No: 169714 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-1 
jU bs-2 

e-Tender ID 

No: 189662 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-2 
jU bs-3 

e-Tender ID 

No: 191220 

cÖvBgvi 
Avgv‡`i 
‡PZbv-2 
jU bs-4 

e-Tender ID 

No: 171184 

cÖwkÿY 
DcKiY 
mg~‡ni 

jU bs-5 
e-Tender 

ID No: 

197490 
16.  দিপত্র মূল্যায়ি কন টিি 

সভাি িানিখ  

15.4.2015 

19.4.2015 

  18.10.2017 

29.10.2017 

27.5.2018 

28.5.2018 

31.5.2018 

02.04.2018 

08.04.2018 

24.04.2018 

13.5.2018 

15.5.2018 

4.6.2018 

13.5.2018 

16.5.2018 

4.6.2018 

12.04.2018 

19.04.2018 

25.04.2018 

2.7.2018 

12.7.2018 

19.7.2018 

17.  কার্ বনিিিণী অনুব াদবিি 

িানিখ  

15.4.2015 

19.4.2015 

  18.10.2017 

29.10.2017 

27.5.2018 

28.5.2018 

31.5.2018 

02.04.2018 

08.04.2018 

24.04.2018 

16.5.2018 

16.5.2018 

4.6.2018 

27.5.2018 

27.5.2018 

4.6.2018 

23.04.2018 

23.04.2018 

25.04.2018 

4.7.2018 

15.7.2018 

19.7.2018 

18.  নসএস বিনিি িানিখ 12.5.2015  10.11.2016 29.10.2017 4.6.2018 

 

22.5.2018 4.6.2018 4.6.2018 4.6.2018 19.7.2018 

19.  নসএস অনুব াদবিি িানিখ 21.5.2015  16.11.2016 29.10.2017 4.6.2018 03.06.2018 4.6.2018 4.6.2018 4.6.2018 19.7.2018 

20.  নসএস প্রদাবিি িানিখ - - - - - - - - - - 
21.  ম াট চুনিি মূল্য  935000.0

0 

 32403906.

12 

2619675.00 9730800.00 60545160.00 58018824.00 56305224.0

0 

56611224.00 14749543.8

8 

22.  চুনি স্বাক্ষবিি িানিখ  4.6.2015  27.12.2016 16.11.2017 11.06.2018 04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 13.8.2018 

23.  কার্ বাবদশ প্রদাবিি িানিখ  4.6.2015  27.12.2016 16.11.2017 11.06.2018 04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 13.8.2018 

24.  কার্ বাবদশ অনুর্ায়ী কাে 

আিবম্ভি িানিখ  

4.6.2015  27.12.2016 16.11.2017 11.06.2018 04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 13.8.2018 

25.  স য় বৃনদ্ধ র্াকবি, কিনদি 

বৃনদ্ধ এিাং কািণ  

-  -  - 60 নদি 

সফট/িমুিা কনপ 

সিিিাে কিবি 

মদনি 

60 নদি 

সফট/িমুিা কনপ 

সিিিাে কিবি 

মদনি 

60 নদি 

সফট/িমুিা কনপ 

সিিিাে কিবি 

মদনি 

60 নদি 

সফট/িমুিা কনপ 

সিিিাে কিবি 

মদনি 

- 

26.  কার্ বাবদশ অনুর্ায়ী কাে 

স ানপ্তি িানিখ  

-    19.6.2018 4.9.2018 4.9.2018 4.9.2018 4.9.2018  

27.  ক্রবয়ি মক্ষবত্র সিাসনি কনি 

িীনি ািা অনুসিণ কিা 

েবয়নছি নক িা? িা েবি 

মকি কিা েয়নি কািণ? 

- েযাঁ িা        
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মটনিি ঙ (৪)- িছিনভনিক িাস্তিায়বিি অগ্রগনি 

িছি  কাে   অগ্রগনি  কার্ ব সম্পাদবিি িছি   

 

িছি-১ 

  

২০১৩-২০১৪ 

 

 

মেিা                       64 

উপবেিা                 250 

মেিা                       64 

উপবেিা                 ১৩৬ 

 

১. প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা  ইউনিট (PIMU) এি গঠি     

২. ক বকিবা নিবয়াগ    

৩. মষ্টশিানি   

 

 

 

 

 

 

 

িছি-২ 

 

২০১৪-২০১৫ 

 

 

মেিা                       64 

উপবেিা                   ৬৪ 

নশখি মকে          19200      

  

১. ক বকিবা  এিাং িাফ নিবয়াগ স াপ্ত  

২. পনিিেি/ র্ািিােি এি ম নশি, র্ন্ত্রপানি ক্রয়  স াপ্ত  

৩. ক বকিবা  এিাং ক বিানিবদি প্রনশক্ষণ  স াপ্ত  

৪. পাঠ্যসূনি এিাং নিষয় উন্নয়ি স াপ্ত  

৫. এিনেও নিধ বািণ স াপ্ত  

৬. মিইেিাইি েনিপ   স াপ্ত  

৭. মকে  নিনিিকিণ স াপ্ত  

৮. নশক্ষক এিাং িদািককানি নিবয়াগ স াপ্ত  

৯. নসএ নস গঠি স াপ্ত  

১০. নশক্ষার্ীবদি িানিকা চূড়ান্তকিণ স াপ্ত  

১১. নশখি মকেপ্রনিষ্ঠা স াপ্ত  

১২. সিঞ্জা ানদ নিিিণ স াপ্ত  

১৩. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিবণি উপকিণ সাংগ্রে এিাং নিিিণ  স াপ্ত  

১৪. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ, োিীয় এিাং  াঠ পর্ বাবয় স াপ্ত  

১৫. পনিনিনিকিণ  আইএিনেও/স্থািীয় প্রশাসি, নসএ নস স াপ্ত  

১৬. প্রনিবিদবিি পনিকল্পিা এিাং টুিস উন্নয়ি  স াপ্ত  

১৭. নিএি মকে সনক্রয় িাখা িি াি  

১৯. প্রনিবিদি পনিকল্পিা, মূল্যায়ি এিাং িকুব বন্টশি িি াি  

২০. নশক্ষার্ী নিণ বয় ২য় পর্ বাবয়ি েন্য স াপ্ত  
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িছি  কাে   অগ্রগনি  কার্ ব সম্পাদবিি িছি   

২২. নশক্ষক এিাং িদািককানিবদি প্রনশক্ষণ ২য় পর্ বাবয়ি েন্য স াপ্ত  

২১. মকে প্রনিষ্ঠা এিাং সিঞ্জা  নিিিণ ২য় পর্ বাবয়ি েন্য স াপ্ত  

 

 

 

িছি-৩ 

 

২০১৫-২০১৬ 

 

 

মেিা                       64 

উপবেিা                   ৭৩ 

নশখি মকে           ২১৯০০    

  

১. নিএি (BL) মকে সনক্রয় িাখা স াপ্ত  

২. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  াঠ পর্ বাবয় স াপ্ত  

৩. প্রনিবিদি পনিকল্পিা স াপ্ত  

৪. মূল্যায়ি এিাং িকুব বন্টশি স াপ্ত  

৫. নশক্ষার্ী নিি বািি ৩য় পর্ বাবয়ি েন্য স াপ্ত  

৬. নশক্ষক এিাং িোিধায়ক প্রনশক্ষণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য স াপ্ত  

৭. মকে  প্রনিষ্ঠা এিাং সিঞ্জা  নিিিণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য স াপ্ত  

 

 

িছি-৪ 

 

 

২০১৬-২০১৭ 

মেিা                       6২ 

উপবেিা                   ৭৫ 

নশখি মকে          ২২৫০০      

  

১. নিএি (BL) মকে সনক্রয় িাখা   I এিনেও মদি সাবর্ চুনকয সম্পন্ন েবয়বছ  

২. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  াঠ পর্ বাবয়   

৩. প্রনিবিদি পনিকল্পিা   

৪. মূল্যায়ি এিাং িকুব বন্টশি   

৫. নশক্ষার্ী নিি বািি ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য   

৬. নশক্ষক এিাং িোিধায়ক প্রনশক্ষণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য   

৭. মকে প্রনিষ্ঠা এিাং সিঞ্জা  নিিিণ ৪র্ ব পর্ বাবয়ি েন্য   

 

িছি-৫ 

 

২০১৭-২০১৮ 

মেিা                       ৩৭ 

উপবেিা                   ৩৮ 

নশখি মকে           ১১৪০০      

  

১. নিএি (BL) মসন্টাি সনক্রয় িাখা   

২. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ  াঠ পর্ বাবয়   

৩. প্রনিবিদি পনিকল্পিা   

৪. অধ্যয়ি, মূল্যায়ি   

িছি-৬ (২০১৮-২০১৯)    



 
 

106 

পনিনশষ্ট িঃ েনিবপি ফিাফি পর্ বাবিািিাি সািণী ও নিত্রসমূে 

মটনিি ি (১): নিঙ্গ অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি খািা সদস্যবদি মপশাগি িন্টি 

 

 

মটনিি ি(২) : শািীনিক অক্ষ িা নভনিক িণ্টি 

শািীনিক অক্ষ িাি ধিণ সাংখ্যা শিকিা োি 

অক্ষ  িয় 3755 98.48% 

একানধক প্রনিিন্ধকিা 11 0.29% 

একানধক শািীনিক অপূণ বিা 10 0.26% 

দৃনষ্ট প্রনিিন্ধী 3 0.08% 

িাক প্রনিিন্ধী 8 0.21% 

 ািনসক প্রনিিন্ধী 8 0.21% 

শািীনিক অক্ষ  (োি) 4 0.10% 

শািীনিক প্রনিিন্ধী (পা) 12 0.31% 

শ্রিণ প্রনিিন্ধী 2 0.05% 

সি ব ম াট 3813 100.00% 

 

 

মপশা সাংখ্যা শিকিা োি 

অদক্ষ শ্রন ক 274 7.19% 

অন্যান্য 53 1.39% 

কৃষক 370 9.70% 

গাব বন্টবসি ক ী / ক বিানি 19 0.50% 

গৃনেিী 983 25.78% 

িািক 33 0.87% 

ছাত্র 1024 26.86% 

মছাট ব্যিসা 94 2.47% 

দক্ষ শ্র  157 4.12% 

দাসী/দাস 4 0.10% 

নিভ বিশীি 198 5.19% 

প্রবর্ােয িয় 312 8.18% 

নিক্রয়ক ী 1 0.03% 

মিকাি 102 2.68% 

মিসিকানি মসিা 32 0.84% 

ব্যিসা 23 0.60% 

ভযাি / নিকশা িািক 68 1.78% 

ন ি / কািখািা ক ী 30 0.79% 

সিকানি মসিা 5 0.13% 

সেকানি (িাস / ট্রাক / ট্যানি) 27 0.71% 

েকাি 4 0.10% 

সি ব ম াট 3813 100.00% 
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মটনিি ি(৩) :    খািা সদস্যবদি নশক্ষাগি মর্াগ্যিাি নিন্যাস 

নশক্ষাগি মর্াগ্যিা সাংখ্যা শিকিা োি 

১০  / দানখি 101 2.65% 

১১শ 21 0.55% 

১২শ/ আনি  55 1.44% 

১  275 7.21% 

২য় 300 7.87% 

৩য় 263 6.90% 

৪র্ ব 242 6.35% 

৫  262 6.87% 

৬ষ্ঠ 141 3.70% 

৭  113 2.96% 

৮  115 3.02% 

৯  104 2.73% 

অিাস ব/ নিগ্রী 15 0.39% 

অন্যান্য 36 0.94% 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা 249 6.53% 

মকাি নশক্ষা িাই 666 17.47% 

প্রবর্ােয িয় 392 10.28% 

 াদ্র্াসা 56 1.47% 

 ািাস ব 4 0.10% 

শুধু াত্র পড়বি নিখবি পাবি 25 0.66% 

শুধু াত্র সাক্ষি কিবি পাবি 378 9.91% 

সি ব ম াট 3813 100.00% 

 

                                                মটনিি ি(৪): সুনিধাবভাগীবদি বিিানেক অিস্থা 

বিিানেক অিস্থা সাংখ্যা পুরুষ  নেিা 

অনিিানেি 155 130 25 

িািাকপ্রাপ্ত 2  2 

পনিিযি 2  2 

নিধিা 19 1 18 

নিিানেি 622 258 364 

সি ব ম াট 800 389 411 

 

মটনিি ি(৫) :    উপবেিা নভনিক িিব াবি প্রনিনষ্ঠি নশখি মকে পনিিািিাি গড় স য় (নদি) 

উপবেিা নশক্ষাগ্রেবিি গড় ম য়াদ (নদি) 

আেন িীগঞ্জ 50 

ঈশ্বিগঞ্জ 40 

কানিয়া 67 

কুতুিনদয়া 30 

গািিিী 57 

মগায়াইিঘাট 40 
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মগৌিিদী 40 

নঝকিগাছা 55 

দাউদকানন্দ 44 

মদিীগঞ্জ 50 

মদৌিিখাি 44 

িানিিািানড় 26 

িীিগঞ্জ 61 

মিড়া 57 

মিিাবিা 53 

সদিপুি 46 

 

মটনিি ি(৬) : নশক্ষার্ীবদি পনিিাবিি গড়  ানসক আয় 

              আবয়ি পনি াণ (টাকা)                                       সাংখ্যা          শিকিা োি 

৫০০-৮৯৯৯ 193 24.13% 

৯০০০-১৭৪৯৯ 533 66.63% 

১৭৫০০-২৫৯৯৯ 61 7.63% 

২৬০০০-৩৪৪৯৯ 11 1.38% 

৩৪৫০০-৪২৯৯৯ 2 0.25% 

সি বব াট 800 100.00% 

 

মটনিি ি(৭) : নশক্ষার্ীবদি পনিিাবিি গড়  ানসক ব্যয় 

ব্যবয়ি পনি াণ (টাকা)    সাংখ্যা    শিকিা োি 

500-8999 324 40.50% 

9000-17499 451 56.38% 

17500-25999 21 2.63% 

26000-34499 3 0.38% 

43000-51499 1 0.13% 

সি বব াট 800 100.00% 

 

মটনিি ি(৮) : প্রনি উপবেিায় নশক্ষকবদি পড়াবিাি ধিি অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি মিাঝাি ক্ষ িা 

প্রনি উপবেিায় নশক্ষকবদি পড়াবিাি 

ধিণ অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি মিাঝাি 

ক্ষ িা 

পুরুষ শিকিা োি  নেিা শিকিা োি ম াট শিকিা োি 

মি ি িা 11 2.82776349

6 

12 2.91970802

9 

23 2.875 

আেন িীগঞ্জ 2 0.51413881

7 

4 0.97323601 6 0.75 

কুতুিনদয়া 1 0.25706940

9 

 0 1 0.125 

গািিিী 3 0.77120822

6 

 0 3 0.375 

মগায়াইিঘাট  0 3 0.72992700

7 

3 0.375 
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প্রনি উপবেিায় নশক্ষকবদি পড়াবিাি 

ধিণ অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি মিাঝাি 

ক্ষ িা 

পুরুষ শিকিা োি  নেিা শিকিা োি ম াট শিকিা োি 

নঝকিগাছা 1 0.25706940

9 

 0 1 0.125 

দাউদকানন্দ  0 2 0.48661800

5 

2 0.25 

মদিীগঞ্জ 1 0.25706940

9 

1 0.24330900

2 

2 0.25 

মদৌিিখাি 1 0.25706940

9 

 0 1 0.125 

িানিিািানড় 2 0.51413881

7 

 0 2 0.25 

মিিাবিা  0 2 0.48661800

5 

2 0.25 

িা 2 0.51413881

7 

 0 2 0.25 

কুতুিনদয়া 1 0.25706940

9 

 0 1 0.125 

দাউদকানন্দ 1 0.25706940

9 

 0 1 0.125 

েযাঁ 376 96.6580976

9 

399 97.0802919

7 

775 96.875 

আেন িীগঞ্জ 23 5.91259640

1 

21 5.109489051 44 5.5 

ঈশ্বিগঞ্জ 26 6.6838046

27 

24 5.83941605

8 

50 6.25 

কানিয়া 30 7.71208226

2 

20 4.86618004

9 

50 6.25 

কুতুিনদয়া 21 5.39845758

4 

27 6.56934306

6 

48 6 

গািিিী 21 5.39845758

4 

26 6.32603406

3 

47 5.875 

মগায়াইিঘাট 25 6.42673521

9 

22 5.35279805

4 

47 5.875 

মগৌিিদী 25 6.42673521

9 

25 6.08272506

1 

50 6.25 

নঝকিগাছা 19 4.88431876

6 

30 7.29927007

3 

49 6.125 

দাউদকানন্দ 21 5.39845758

4 

26 6.32603406

3 

47 5.875 

মদিীগঞ্জ 24 6.16966581 24 5.83941605

8 

48 6 

মদৌিিখাি 24 6.16966581 25 6.08272506

1 

49 6.125 

 

 

 

িানিিািানড় 23 5.91259640

1 

25 6.08272506

1 

48 6 

িীিগঞ্জ 24 6.16966581 26 6.32603406

3 

50 6.25 

মিড়া 20 5.14138817

5 

30 7.29927007

3 

50 6.25 
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প্রনি উপবেিায় নশক্ষকবদি পড়াবিাি 

ধিণ অনুর্ায়ী নশক্ষার্ীবদি মিাঝাি 

ক্ষ িা 

পুরুষ শিকিা োি  নেিা শিকিা োি ম াট শিকিা োি 

মিিাবিা 25 6.42673521

9 

23 5.59610705

6 

48 6 

সদিপুি 25 6.42673521

9 

25 6.08272506

1 

50 6.25 

সি বব াট 389 100 411 100 800 100 

 

মটনিি ি(৯) :  নশক্ষার্ীবদি  েযাঁ /িা  িানুর্ায়ী দক্ষ নশক্ষকবদি িণ্টি 

নশক্ষার্ীবদি  েযাঁ /িা  িানুর্ায়ী 

নশক্ষকবদি দক্ষিাি মুল্যায়ি  

পুরুষ শিকিা োি  নেিা শিকিা োি ম াট শিকিা োি 

িা 17 2.13% 20 2.50% 37 4.63% 

আেন িীগঞ্জ 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13% 

কুতুিনদয়া 1 0.13% 5 0.63% 6 0.75% 

গািিিী 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13% 

দাউদকানন্দ 4 0.50% 4 0.50% 8 1.00% 

মদিীগঞ্জ 2 0.25% 1 0.13% 3 0.38% 

মদৌিিখাি 5 0.63% 7 0.88% 12 1.50% 

িানিিািানড় 2 0.25% 0 0.00% 2 0.25% 

িীিগঞ্জ 1 0.13% 1 0.13% 2 0.25% 

মিিাবিা 0 0.00% 2 0.25% 2 0.25% 

েযাঁ 372 46.50% 391 48.88% 763 95.38% 

আেন িীগঞ্জ 24 3.00% 25 3.13% 49 6.13% 

ঈশ্বিগঞ্জ 26 3.25% 24 3.00% 50 6.25% 

কানিয়া 30 3.75% 20 2.50% 50 6.25% 

কুতুিনদয়া 22 2.75% 22 2.75% 44 5.50% 

গািিিী 23 2.88% 26 3.25% 49 6.13% 

মগায়াইিঘাট 25 3.13% 25 3.13% 50 6.25% 

মগৌিিদী 25 3.13% 25 3.13% 50 6.25% 

নঝকিগাছা 20 2.50% 30 3.75% 50 6.25% 

দাউদকানন্দ 18 2.25% 24 3.00% 42 5.25% 

মদিীগঞ্জ 23 2.88% 24 3.00% 47 5.88% 

মদৌিিখাি 20 2.50% 18 2.25% 38 4.75% 

িানিিািানড় 23 2.88% 25 3.13% 48 6.00% 

িীিগঞ্জ 23 2.88% 25 3.13% 48 6.00% 

মিড়া 20 2.50% 30 3.75% 50 6.25% 

মিিাবিা 25 3.13% 23 2.88% 48 6.00% 

সদিপুি 25 3.13% 25 3.13% 50 6.25% 

সি বব াট 389 48.63% 411 51.38% 800 100.00% 
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                                মটনিি ি(১০) : নশক্ষার্ীবদি  েযাঁ /িা  িানুর্ায়ী কার্ বকিী উপকিণসমূবেি িণ্টি 

নশক্ষার্ীবদি  েযাঁ /িা  িানুর্ায়ী কার্ বকিী নশক্ষা উপকিণসমূে পুরুষ  নেিা ম াট শিকিা োি 

িা 14.63% 14.38% 29.00% 

আেন িীগঞ্জ 0.25% 0.25% 0.50% 

ঈশ্বিগঞ্জ 0.13% 0.00% 0.13% 

কুতুিনদয়া 0.75% 0.25% 1.00% 

গািিিী 1.13% 1.25% 2.38% 

মগায়াইিঘাট 1.38% 1.50% 2.88% 

মগৌিিদী 1.88% 1.88% 3.75% 

নঝকিগাছা 0.13% 0.13% 0.25% 

দাউদকানন্দ 2.38% 2.63% 5.00% 

মদিীগঞ্জ 1.38% 1.13% 2.50% 

মদৌিিখাি 2.63% 2.50% 5.13% 

িানিিািানড় 0.38% 0.38% 0.75% 

িীিগঞ্জ 0.63% 0.75% 1.38% 

মিড়া 0.00% 0.25% 0.25% 

মিিাবিা 0.00% 0.13% 0.13% 

সদিপুি 1.63% 1.38% 3.00% 

েযাঁ 34.00% 37.00% 71.00% 

আেন িীগঞ্জ 2.88% 2.88% 5.75% 

ঈশ্বিগঞ্জ 3.13% 3.00% 6.13% 

কানিয়া 3.75% 2.50% 6.25% 

কুতুিনদয়া 2.13% 3.13% 5.25% 

গািিিী 1.88% 2.00% 3.88% 

মগায়াইিঘাট 1.75% 1.63% 3.38% 

মগৌিিদী 1.25% 1.25% 2.50% 

নঝকিগাছা 2.38% 3.63% 6.00% 

দাউদকানন্দ 0.38% 0.88% 1.25% 

মদিীগঞ্জ 1.75% 2.00% 3.75% 

মদৌিিখাি 0.50% 0.63% 1.13% 

িানিিািানড় 2.75% 2.75% 5.50% 

িীিগঞ্জ 2.38% 2.50% 4.88% 

মিড়া 2.50% 3.50% 6.00% 

মিিাবিা 3.13% 3.00% 6.13% 

সদিপুি 1.50% 1.75% 3.25% 

সি ব ম াট 48.63% 51.38% 100.00% 

 

মটনিি ি(১১) : উপকিণসমুবেি অপর্ বাপ্তিা 

অপর্ বাপ্ত  উপকিণসমূে েযাঁ শিকিা োি িা শিকিা োি 

মিস্ক 82 35.34482759 150 64.65517241 

মিয়াি 142 61.20689655 90 38.79310345 

 াদুি 113 48.70689655 119 51.29310345 
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মিঞ্চ/টুি 158 68.10344828 74 31.89655172 

মিাি ব 36 15.51724138 196 84.48275862 

িািাি 12 5.172413793 220 94.82758621 

মিনেস্ট্রাি খািা 9 3.879310345 223 96.12068966 

োনিবকি 34 14.65517241 198 85.34482759 

 িািা-িানি 13 5.603448276 219 94.39655172 

সাইি মিাি ব 7 3.017241379 225 96.98275862 

অন্যান্য 63 27.15517241 169 72.84482759 

 

মটনিি ি(১৩) :  নশক্ষার্ীবদি নশখি মকবে আসাি উবেশ্য 

নশখি মকবে ভনিব েিাি উবেশ্য েযাঁ শিকিা োি িা শিকিা োি 

 পড়বি মশখা 797 99.625 3 0.375 

নিখবি মশখা 778 97.25 22 2.75 

গুিবি মশখা 634 79.25 166 20.75 

উন্নি েীিির্াত্রা 134 16.75 666 83.25 

ক বসাংস্থাি 177 22.125 623 77.875 

ভাি িাকিী 4 0.5 796 99.5 

নিিাখিবি নশক্ষােবি 196 24.5 604 75.5 

অনধকাি সবিিি েবয় ওঠা 209 26.125 591 73.875 

অন্যান্য 16 2 784 98 

 

মটনিি ি(১৪):অন্যান্য উবেশ্য 

অন্যান্য উবেশ্য সাংখ্যা শিকিা োি 

নিে সন্তািবদি  পড়াবিখা মশখাবিা 9 75 

মকাি উবেশ্য মিই 1 8.333333333 

সাক্ষি 1 8.333333333 

িিব্য প্রদাি 1 8.333333333 

 

 

মটনিি ি(১৫): শব্দ ও িাকয পড়বি ও নিখবি পািা অর্িা িা পািা এিাং স ীকিণ স াধাবিি সক্ষ িাি নভনিবি কিা প্রবশ্নি মক্ষবত্র েযা ও 

িা উিবিি  াধ্যব  শিকিা োবি নশক্ষার্ীবদি পড়াবশািাি সা নগ্রক মুল্যায়ি 

 

শব্দ পড়বি পাবিি প্রর্  শব্দ শিকিা 

োি 

নদ্বিীয় শব্দ শিকিা 

োি 

তৃিীয় শব্দ শিকিা োি 

েযাঁ 658 82.25 590 73.75 510 63.75 

িা 142 17.75 210 26.25 290 36.25 

শব্দ নিখবি পাবি  প্রর্  শব্দ শিকিা 

োি 

নদ্বিীয় শব্দ শিকিা 

োি 

তৃিীয় শব্দ শিকিা োি 

েযাঁ 541 67.625 480 60 450 56.25 

িা 259 32.375 320 40 350 43.75 

িাকয পড়বি পাবি প্রর্  িাকয শিকিা 

োি 

নদ্বিীয় িাকয শিকিা 

োি 

তৃিীয় িাকয শিকিা োি 
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েযাঁ 374 46.75 328 41 291 36.375 

িা 237 29.625 265 33.125 287 35.875 

আাংনশক 189 23.625 207 25.875 222 27.75 

িাকয নিখবি পাবি প্রর্  িাকয শিকিা 

োি 

নদ্বিীয় িাকয শিকিা 

োি 

তৃিীয় িাকয শিকিা োি 

 েযাঁ 369 46.125 327 40.875 319 39.875 

িা 269 33.625 321 40.125 322 40.25 

আাংনশক 162 20.25 152 19 159 19.875 

 স ীকিণ স াধাি কিবি পাবি  মর্াগ শিকিা 

োি 

নিবয়াগ শিকিা 

োি 

গুণ শিকিা োি 

েযাঁ 618 77.25 434 54.25 194 24.25 

িা 182 22.75 366 45.75 606 75.75 

 

মটনিি ি(১৬): মকাবস বি প্রিযানশি স য়সী া 

মকাবস বি প্রিযানশি স য়সী া ( াস) পুরুষ  নেিা ম াট 

3 0.56% 0.00% 0.56% 

6 0.19% 0.19% 0.37% 

7 0.19% 0.19% 0.37% 

8 0.37% 0.93% 1.31% 

9 0.75% 1.12% 1.87% 

10 0.19% 0.19% 0.37% 

12 30.28% 36.82% 67.10% 

15 2.06% 1.50% 3.55% 

18 4.86% 3.55% 8.41% 

19 0.00% 0.19% 0.19% 

24 6.73% 6.36% 13.08% 

30 0.37% 0.00% 0.37% 

36 0.37% 0.56% 0.93% 

48 0.37% 0.19% 0.56% 

60 0.56% 0.37% 0.93% 

সি বব াট 47.85% 52.15% 100.00% 

 

মটনিি ি(১৭): নশক্ষার্ীবদি নশখিবকবে আসবি নিনভন্ন প্রনিিন্ধকিাসমুে 

নশক্ষার্ীিা নশখিবকবে আসাি স য় মর্সি স স্যাি সম্মুখীি েি েযাঁ শিকিা োি িা শিকিা োি 

দূিত্ব 12 1.5 788 98.5 

নশক্ষকবদি অিন্ধুত্বপূণ ব আিিণ 3 0.375 797 99.625 

নিিাপিােনিি স স্যা 0 0 800 100 

পনিিাবিি স র্ বি মিই 64 8 736 92 

সা ানেক কুপ্রর্া/মিনিিািক দৃনষ্টভনঙ্গ 708 88.5 92 11.5 

অন্যান্য 17 2.125 783 97.875 
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মটনিি ি(১৮): মর্সি উৎস মর্বক এই প্রকল্প সম্পবকব  নশক্ষার্ীিা অিগি েবয়বছি 

মর্সি উৎস মর্বক নশক্ষার্ীিা প্রকল্প সম্পবকব মেবিবছ েযাঁ শিকিা োি িা শিকিা োি 

 সনেদ 17 2.125 783 97.875 

প্রকল্প ক ী 689 86.125 111 13.875 

িন্ধু/ আত্নীয় 428 53.5 372 46.5 

সিকাবিি আবয়ানেি সবিিিিা মপ্রাগ্রা  8 1 792 99 

অন্যান্য িানিকাভুি  নশক্ষার্ী 117 14.625 683 85.375 

গণ াধ্য  3 0.375 797 99.625 

স্থািীয় গণপ্রনিনিনধ 122 15.25 678 84.75 

 

মটনিি ি(১৯): নশক্ষার্ীবদি নিয়ন ি ক্লাবস িা আসাি কািণসমুে  

নিয়ন ি ক্লাবস িা আসাি কািণ েযাঁ শিকিা োি িা শিকিা োি 

নশক্ষকবদি অনুপনস্থনি 10 58.82352941 7 41.17647059 

নশক্ষার্ীবদি অনুপনস্থনি 8 47.05882353 9 52.94117647 

খািাপ আিওোওয়া 1 5.882352941 16 94.11764706 

নশখি মকবেি র্ায়গা সঙ্কট 1 5.882352941 16 94.11764706 

কাবর্ি স য় ও নশখি মকবেি একই  1 5.882352941 16 94.11764706 

পানিিানিক দানয়ত্ব পািবিি েন্য 1 5.882352941 16 94.11764706 

 

মটনিি ি(২০): মকাস ব স ানপ্তি পিও নশক্ষা কার্ বক্র  িানিবয় র্ািাি পনিকল্পিা  

প্রকবল্পি স ানপ্তি পি নশক্ষাগ্রেবিি পনিকল্পিা পুরুষ  নেিা শিকিা োি 

অন্যান্য 0.38% 0.88% 1.25% 

 অন্যান্য নশক্ষা প্রনিষ্ঠাবি ভনিব েওয়া 6.00% 5.88% 11.88% 

বৃনিমূিক মকাবস ব ভনিব েওয়া 18.75% 20.13% 38.88% 

োবিিা 23.50% 24.50% 48.00% 

সি বব াট 48.63% 51.38% 100.00% 

 

মটনিি ি (২১): মকাস ব স ানপ্তি পি অন্য মর্সি  উপাবয় কার্ বক্র  িানিবয় র্াবিি 

 

অন্যান্য  াধ্য  পুরুষ  নেিা ম াট 

অন্য প্রকবল্প সাংযুি েওয়া 0.13% 0.00% 0.13% 

সন্তািবদি সাংনেষ্টকিণ 0.13% 0.13% 0.26% 

 প্রনিবিশীবদি  সাংনেষ্টকিণ 0.13% 0.00% 0.13% 

িিব াি নশক্ষক 0.00% 0.13% 0.13% 

সন্তাি ও প্রনিবিশীবদি  সাংনেষ্টকিণ 0.00% 0.13% 0.13% 

সি বব াট 0.38% 0.38% 0.76% 

 

মটনিি ি(২2): অন্যবদিবক উৎসানেিকিবণি স্বনদো 

অন্যবদি উৎসানেি কিা পুরুষ  নেিা ম াট 

িা 4.50% 5.38% 9.88% 

েযাঁ 44.13% 46.00% 90.13% 

সি ব ম াট 48.63% 51.38% 100.00% 
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মটনিি ি(২৩): প্রকবল্পি  াধ্যব  েীিি  াবিি উন্নয়ি 

 

এই প্রকবল্পি  াধ্যব  েীিি  াবিি উন্নয়ি পুরুষ  নেিা ম াট 

িা 7.63% 10.13% 17.75% 

েযাঁ 41.00% 41.25% 82.25% 

সি ব ম াট 48.63% 51.38% 100.00% 

 

মটনিি ি(২৪):  মকাস ব স ানপ্তি পি নশক্ষার্ীবদি প্রিযানশি মপশাসমূে  

  েযাঁ িা 

েীিবিি প্রিযাশা পুরুষ শিকিা 

োি 

 নেিা শিকিা 

োি 

পুরুষ শিকিা 

োি 

 নেিা শিকিা োি 

ব্যািসা 83 10.375 25 3.125 245 30.625 305 38.125 

িাকুিী 231 28.875 207 25.875 97 12.125 123 15.375 

ভাি িাকুিী 42 5.25 33 4.125 286 35.75 297 37.125 

অন্যান্য 29 3.625 31 3.875 42 5.25 39 4.875 

  

                                মটনিি ি(২৫): শিকিা োবি নশখি মকবে এিাকাি পনিবিশগি ঝনকসমূে 

পনিবিশগি স স্যা পুরুষ  নেিা পুরুষ  নেিা শিকিা োি 

িন্যা 1.25 0.75 48.13 49.87 100 

েিািদ্ধিা 5.38 5 43.25 46.37 100 

নিনভন্ন দূষণ 0 0 48.63 51.37 100 

মোয়াি 0.25 0.38 48.37 51 100 

 ো ানি 0 0 48.63 51.37 100 

অন্যান্য 3 4.37 45.63 47 100 

স স্যা মিই 40.62 42.25 8 9.13 100 

 

মটনিি ি(২৬): শিকিা োবি নশখি মকবেি গুণগি  াি মুল্যায়ি  

নশখি মকবেি  াি পুরুষ  নেিা শিকিা োি 

খি খািাপ 0.00% 0.13% 0.13% 

খািাপ 0.25% 0.25% 0.50% 

 ধ্য  6.00% 6.00% 12.00% 

ভাবিা 18.63% 18.75% 37.38% 

খি ভাবিা 23.75% 26.25% 50.00% 

সি বব াট 48.63% 51.38% 100.00% 
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পনিনশষ্ট ছঃ ToR 
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পনিনশষ্ট েঃ িথ্য সাংগ্রবেি সিঞ্জা ানদ  

১. েনিপ প্রশ্নািিী (ব্যনিগি) 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

মগাপিীয় শুধু াত্র গবিষণাি উবেবশ্য 

 [শুধু াত্র অনফনসয়াি ব্যিোি   

উিিদািাি সম্মনি নিবৃনি 

আ াি িা  __________। আন  নিএ  ওয়াবিি সবঙ্গ কাে কিনছ। আ িা িিব াবি আইএ ইনি দ্বািা স নর্ বি মিনসক নিটাবিনস 

মপ্রাগ্রাব  একটি নিনিড় পনিিীক্ষবণি স ীক্ষা পনিিািিা কিনছ র্াবি আন  আপিাবক অাংশগ্রেবণি েন্য আ ন্ত্রণ োিানে। আন  

এখি স ীক্ষা সম্পবকব আবিা িিবি র্ানে। 

এই স ীক্ষায় অাংশগ্রেণ ইোমূিক। আপনি মর্ মকাি প্রবশ্নি উিি নদবি িা ও পাবিি র্া আপনি উিি নদবি িাি িা। র্নদ আপনি 

অাংশগ্রেণ িা কিাি নসদ্ধান্ত মিি িা নকছু প্রশ্ন এনড়বয় র্াি িবি এটি আপিাি িিব াি িা ভনিষ্যিবক মকািভাবি প্রভানিি কিবি 

িা। আপনি র্নদ অাংশ নিবি িানে েি িবি আপনি মর্ মকাি স য় প্রিযাোি ও কিবি পািবিি। 

স ীক্ষা পনিিািিা কিবছ নিএ ওয়াি। আপিাি মকাি প্রশ্ন র্াকবি নেজ্ঞাসা করুি 

সম্মনি নিবৃনি আন ঃ উপবিি িথ্য ব্যঝবি মপবিনছ এিাং আ াি নেজ্ঞানসি প্রবশ্নি উিি মপবয়নছ। আন  স ীক্ষায় অাংশ নিবি 

সম্মি। 

উিিদািাবদি সম্মনি নদবয় শুরু করুি 

সাক্ষািকািীি িা  স্বাক্ষি প্রািনম্ভক স য়  মশষ স য়  

    

 মিক    াঠ পর্ বাবয়ি িোিধায়বকি িা  

 েযা িা  িানিখ  স য়  স্বাক্ষি 

িিািি নফবি মিক করুি ১ ২        /        / ২০১৯   
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 েিসাংখ্যািানেক বিনশষ্টয (বিিানেক অিস্থাসে িয়স এিাং নিঙ্গ) 

 অনুগ্রে কবি আ াবক আপিাি পনিিাবিি সদস্যবদি িা , িাবদি িয়স, বিিানেক অিস্থা, মপশা ইিযানদ িলুি। 

ক্র  ক। 

উিিদািাি 

িা  

(নশক্ষার্ী) 

খ। 

নশখি 

মকবেি

িা  

গ।  

পনিিাবিি 

সদস্যগণ 

ঘ। 

উিিদািাবদ

ি সবঙ্গ 

সম্পকব 

১= স্বয়াং 

(পনিিাবিি 

প্রধাি) 

২ = স্বা ী / 

স্ত্রী 

৩ = পুত্র 

৪ = ম বয় 

৫ = িািা 

৬ =  া 

৭ = শ্বশুি/ 

শাশুড়ী 

৮ = ভাবে / 

ভাইনঝ 

৯ = িানি/ 

িানত্ন 

১০= দাদা/ 

িািা 

১১=দাদী/ 

িানি 

১২ = অন্য 

(উবেখ 

করুি) 

ঙ। 

নিঙ্গ: 

১ = 

পুরুষ 

২ = 

 নেিা 

৩=৩য় 

নিঙ্গ 

ি।  

িয়স:  

ছ। 

বিিানেক 

অিস্থা: 

১ = 

নিিানেি 

২ = 

অনিিানেি 

৩ = 

নিধিা 

৪ = 

পনিিযি 

৫ = 

িািাকপ্রাপ্ত 

ে।  

নশক্ষা 

১= ১  

২= ২য় 

৩= ৩য় 

৪= ৪র্ ব 

৫= ৫  

৬=৬ষ্ঠ 

৭= ৭  

৮= ৮  

৯= ৯  

১০= ১০  

১১= ১১শ 

১২= ১২শ 

১৩  াদ্র্াসা 

১৪= শুধু াত্র 

পড়বি নিখবি 

পাবি 

১৫= শুধু াত্র 

সাক্ষি কিবি 

পাবি 

১৬= মকাি নশক্ষা 

িাই 

১৭= উপানুষ্ঠানিক 

নশক্ষা 

১৬= অন্য... 

ঝ। 

মপশা: 

গাব বন্টবসি ক ী / 

ক বিানি (১) 

ন ি / কািখািা 

ক ী (২) 

ব্যিসা (৩) 

মছাট ব্যিসা (৪) 

দক্ষ শ্র  (৫) 

অনশনক্ষি শ্রন ক 

(৬) 

সিকানি মসিা (৭) 

মিসিকানি মসিা (৮) 

িািক (৯) 

েকাি (১০) 

নিক্রয়ক ী (১১) 

সেকানি (িাস / ট্রাক 

/ ট্যানি) (১২) 

ভযাি / নিকশা 

িািক (১৩) 

দাসী/দাস (১৪) 

গৃনেিী (১৫) 

ছাত্র (১৬) 

মিকাি (১৭) 

নিভবিশীি (১৮) 

অন্যান্য (নিনদ বষ্ট 

করুি) (১৯) 

ঞ। 

গড়  ানসক 

পানিিানিক 

আয়: 

 

টাকা .....। 

 

ট। 

গড়  ানসক 

পানিিানিক 

ব্যয়: 

 

টাকা ......। 

ঠ। 

উিি দািাি 

গড়  ানসক 

আয়: 

 

টাকা ......। 

ি। 

শািীনিক 

অসক্ষ িা? 

 

অক্ষ  িয় --------

----------- ১ 

শািীনিক 

অক্ষ  (অস্ত্র) -----

---- ২ 

শািীনিক 

প্রনিিন্ধী (পা) ----

-------- ৩ 

একানধক শািীনিক 

অপূণ বিা ----------

-------------- ৪ 

দৃনষ্ট প্রনিিন্ধী -----

------- ৫ 

শ্রিণ প্রনিিন্ধী ----

----- ৬ 

িাক প্রনিিন্ধী ----

----- ৭ 

 ািনসক প্রনিিন্ধী 

---------- ৮ 

একানধক 

প্রনিিন্ধকিা -----

-- ৯ 

 ন্তব্য 

 

১   উিিদািা            

২ খািা প্রধাি        

৩ সদস্য -১        

৪ সদস্য -২        

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
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ক্র  প্রশ্ন মকাি নিকল্প 

১ আপনি এখাবি কিনদি ধবি অধ্যয়ি কিবছি?  

 

…  াস 

… নদি 

২ আপনি নিম্ননিনখি মকাি উপকিণগুবিাি মপবয়বছি? 

 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

 

১) খািা 

২) িি পবয়ন্ট কি  

৩) প্রাই াি 

৪) গাইি িই 

৫) উপবিি মকািটাই িয় 

 

৩ আপনি নক নশক্ষকবদি পড়াবিা ব্যঝবি পাবিি?  

 

১)  েযাঁ 

২)  িা 

৩) মি ি িা 

 

৪ নশক্ষকবদি সাংখ্যা নক র্বর্ষ্ট িবি আপনি  বি কবিি?  

 

১) েযাঁ 

২) িা 

 

৫ আপনি নক মশ্রনণকবক্ষি েন্য ক্রয়কৃি উপকিণগুবিা র্বর্ষ্ট িবি  বি 

কবিি? 

 

 

১) েযাঁ 

২) িা 

 

৫.১ র্নদ িা েয়, মকাি উপকিণগুবিা অপর্ বাপ্ত উবেখ করুি? 

 

 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) মিস্ক 

২) মিয়াি 

৩) মিাি ব 

৪) িািাি 

৫) মিনেিাি িই 

৬) োনিবকি 

৭) িািা ও িানি 

৮) সাইিবিাি ব 

৯) অন্য ......... 

 

৬ আপনি নক িাাংিা মশখাি প্রবয়ােিীয়িা অনুভি কবিি?  

 

(শুধু াত্র নৃ-মগাষ্ঠীি েন্য) 

 

 ১) েযাঁ 

২) িা 

৭ নশক্ষাবকবে ভনিব েওয়াি উবেশ্য নক? 

 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) পড়বি মশখা 

২) নিখবি মশখা 

৩) গণিা মশখা 

৪) উন্নিিি েীনিকা 

৫) ক বসাংস্থাি 

৬) আবিা ভাবিা িাকনি 

৭) ব্যয়নিেীি ম ৌনিক নশক্ষা 

৮) অনধকাি সবিিিিা 

৯) অন্য ............ 

 

৭.১ (র্নদ উিি= ১ েয়, প্রশ্ন-৭ এ) 

আপনি এই শব্দ পড়বি পাবিি? 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

                                                                 প্রর্  শব্দ 

 

 

                                                                 নদ্বিীয় শব্দ 

 

 

                                                                 তৃিীয় শব্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) পড়বি  পাবিি 

২) পড়বি  পাবিি িা 

 

১) পড়বি  পাবিি 

২) পড়বি  পাবিি িা 

 

১) পড়বি  পাবিি 

২) পড়বি  পাবিি িা 
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৭.২ (র্নদ উিি= ২ েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

আপনি এই শব্দ নিখবি পাবিি? 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

                                                                 প্রর্  শব্দ 

 

                                                                 নদ্বিীয় শব্দ 

 

 

                                                                 তৃিীয় শব্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) নিখবি পাবিি 

২) নিখবি পাবিি িা 

 

১) নিখবি পাবিি 

২) নিখবি পাবিি িা 

 

১) নিখবি পাবিি 

২) নিখবি পাবিি িা 

 

৭.৩ (র্নদ উিি= ১ েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

আপনি এই িাকয পড়বি পাবিি? 

(েনিপকািী প্রদনশ বি)  

                                                                 প্রর্  িাকয 

 

 

                                                                 নদ্বিীয় িাকয 

 

 

 

                                                                 তৃিীয় িাকয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) পড়বি পাবিি 

২) পড়বি পাবিি িা 

৩) আাংনশক 

 

১) পড়বি পাবিি  

২) পড়বি পাবিি িা 

৩) আাংনশক 

 

১) পড়বি পাবিি 

২) পড়বি পাবিি িা 

৩) আাংনশক 

৭.৪ (র্নদ উিি =২  েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

আপনি এই িাকয নিখবি পাবিি? 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

 

                                                                 প্রর্  িাকয 

 

 

                                                                 নদ্বিীয় িাকয 

 

 

 

                                                                 তৃিীয় িাকয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) নিখবি পাবিি 

২) নিখবি পাবিি িা 

৩) আাংনশক 

 

১) নিখবি পাবিি 

২) নিখবি পাবিি িা 

৩) আাংনশক 

 

১) নিখবি পাবিি 

২) নিখবি পাবিি িা 

৩) আাংনশক 

 

৭.৫ (র্নদ উিি =৩ েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

এই স ীকিণ স াধাি করুি। (বর্াগ) 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

 

 

১) গিিা পাবিি 

২) গিিা পাবিি িা 

৭.৬ (র্নদ উিি =৩ েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

এই স ীকিণ স াধাি করুি। (নিবয়াগ) 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

 

 

 

১) গিিা পাবিি 

২) গিিা পাবিি িা 

৭.৭ র্নদ উিি =৩ েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

এই স ীকিণ স াধাি করুি। (গুণ) 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

 

 

 

১) গিিা পাবিি 

২) গিিা পাবিি িা 
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৭.৮ র্নদ উিি =৩ েয়  প্রশ্ন-৭ এ) 

এই স ীকিণ স াধাি করুি। (ভাগ) 

(েনিপকািী প্রদনশ বি) 

 

 

 

১) গিিা পাবিি 

২) গিিা পাবিি িা 

৮ মকাবস বি স য়কাি নক র্বর্ষ্ট?  

 

১) েযাঁ 

২) িা 

৯ র্নদ িা েয়, আপিাি প্রিযানশি মকাবস বি স য়কাি কি?  ……  াস 

…… িছি 

 

১০ ক্লাবসি স য় নক উপযুি?  

 

১) েযাঁ 

২) িা 

 

১০.১ র্নদ িা েয়, ক্লাস এি স য় নক েওয়া উনিি?  

 

১) … টা … টা (পুি বাি) 

২) … টা… টা (অপিাহ্ণ) 

৩) … টা (পুি বাি) মর্বক … টা 

(অপিাহ্ণ) 

৪) সপ্তাবে … নদি 

৫) নদবি … ঘন্টা 

৬) অন্যান্য … 

 

১১ এই সাক্ষিিা ক বসূনিবি আপনি নক ধিবিি স স্যাি সম্মুখীি েি? 

 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

 

 

 

১) দূিত্ব 

২) নশক্ষকবদি অিন্ধুত্বপূণ ব  বিাভাি 

৩) নিিাপিােিীি স স্যা 

৪) পনিিাবিি অসেবর্ানগিা 

৫) সা ানেক কুসাংস্কাি/মিনিিািক 

দৃনষ্টভনঙ্গ 

৬) উপবিি মকািটি িয় 

৭) অন্যান্য ............ 

 

১১.১ (র্নদ উিি =৩ েয়, প্রশ্ন ১১ এ) 

নক ধিবিি  নিিাপিােিীি স স্যা? 

 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

১) নশক্ষা মকবে র্াওয়াি স য় উিযি 

কিা 

২) অনিিাপদ র্ািায়াি ব্যিস্থা 

৩) নশক্ষা মকবে র্াওয়াি স য় শািীনিক 

েয়িানি/নির্ বািি 

৪) অন্যান্য............ 

 

১২ নকভাবি আপনি এই  প্রকল্প  এি কর্া মেবিনছবিি? 

 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১)  সনেদ 

২) প্রকল্প ক ী 

৩) িন্ধু / আত্মীয় 

৪) সিকাি দ্বািা সাংগঠিি সবিিিিা 

ক বসূনি  

৫) অন্যান্য িানিকাভুি নশক্ষার্ী 

৬) ন নিয়া  

৭) অন্যান্য ............ 

১৩ ক্লাস নক নিয়ন ি অনুনষ্ঠি েয়?  

 

১) েযাঁ 

২) িা 

১৩.১ র্নদ িা েয়, কািণ নক? 

(একানধক উিি েবি পাবি) 

 

 

 

 

১) নশক্ষক অনুপনস্থনি 

২) ছাত্রবদি অনুপনস্থনি 

৩) খািাপ আিোওয়া 

৪) অন্যান্য 
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উিিদািাি স্বাক্ষিঃ  _________________________________িানিখ________________________ 

উিিদািাি িা  (মুনদ্র্ি) ___________________________________________________________ 

উিিদািাি ম ািাইি িেি __________________________________________________________ 

(ঐনেক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ আপনি ক্লাবস সপ্তাবে কিনদি উপনস্থি র্াবকি?  

 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

৬ 

 

১৫ এই মকাস ব মশষ েওয়াি পি আিও নশক্ষা গ্রেবিি মকাি পনিকল্পিা আবছ 

নক? 

 

 

১) েযাঁ 

২) িা 

১৫.১ র্নদ েযাঁ েয়, আপনি নকভাবি নশক্ষা প্রনক্রয়া িানিবয় র্াবিি?  

 

১) বৃনিমূিক মকাবস ব ভনিব েবিি 

২) অন্যান্য নশক্ষা প্রনিষ্ঠাবিি ভনিব েবিি 

৩) অন্যান্য ...............  

 

১৬ আপনি নক ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্প অন্তভু বি কিাি েন্য অন্যবদি 

অনুপ্রানণি কবিি? 

 

 

১) েযাঁ 

২) িা 

 

১৭ আপনি নক  বি কবিি, এই প্রকবল্পি কািবি আপিাি েীিি াি উন্নয়ি 

েবি? 

 

 

১) েযাঁ 

২) িা 

 

১৭.১ র্নদ েযাঁ েয়, আপনি নক ধিবিি উন্নয়ি প্রিযাশা কবিি?  

 

১) উন্নিিি েীনিকা 

২) ক বসাংস্থাি 

৩) আবিা ভাবিা িাকনি  

৪) অন্যান্য ............ 

 

১৮ নশখি মকবেিনশক্ষাি  াি মক ি িাি উপি নভনি কবি িেি নদি (৫ এি 

 বধ্য)। 

১ = খি খািাপ 

২ = খািাপ 

৩ =  াঝানি  াবিি 

৪ = ভাি 

৫ = খি ভাি 

 

 

 

 

 

 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

 

১৯ প্রকবল্পি নিষবয় আপিাি সা নগ্রক  ন্তব্য নদি?  … 
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২. সবিেন বি প্রকল্প পর্ ববিক্ষণ মিকনিি 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

মেিা/ 

উপবেিা 

নশখিবকে পর্ ববিক্ষণ 

এিাকা 

মিকনিি নিণ বায়ক  ন্তব্য 

  মশ্রনণ সিঞ্জা ানদ মটনিি 

মিয়াি 

মিাি ব 

িক 

িািাি 

সাংখ্যা এিাং গুণ াি  

নশক্ষাসা নগ্র প্রাই াি 

 

প্রাপ্যিা  

মিকি ব িাখা উপনস্থনি 

নিিন্ধি 

িক্ষণাবিক্ষণ  

 

৩ .দিীয় আবিািিাি মিকনিি 

 

নশক্ষকবদি সবঙ্গ দিীয় আবিািিাি মিকনিি 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

ক্র . িা  িয়স মপশা/ পদিী নশক্ষাগি মর্াগ্যিা ম ািাইি িেি অাংশগ্রেণকািীি 

স্বাক্ষি  

১.       

২.       

       

       

       

       

       

..... ........ ...... ...... ...... ...... ....... 

       

 

১. এিনস মি গৃেীি ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি কার্ বক্র । আপিাি প্রধাি দানয়ত্ব। দানয়ত্ব আপনি সম্পাদি কিবি সক্ষ  িি। এি  

নপছবি কািণ। 

২. নশক্ষকবদি েন্য আবয়ানেি প্রনশক্ষবণি সাংখ্যা এিাং ধিি। প্রনশক্ষবণি নিষয়। প্রনশক্ষণ নক পর্ বাপ্ত নছি? প্রনশক্ষবি নক মকাি 

দুি বিিা নছি ? প্রনশক্ষবিি গুণ সাংক্রান্ত পিা শ ব। আবিািিা করুি।  

৩. প্রনিটি এিনস মি নশক্ষার্ীবদি সাংখ্যা। এিনস এি কার্ বক্র । 

৪. প্রনিটি নশখি মকবেিেন্য নিবয়াগকৃি নশক্ষকবদি সাংখ্যা কি? সপ্তাবে ক্লাবসি সাংখ্যা? মকাি িই এিনস গুবিাবি মশখাবিা 

েয়? আপনি নক  বি কবিি নশক্ষাি  াি নিনিি কিা েবে?  
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৫. ক্লাসরুব  কার্ বক্র  সম্পাদবি মকাি মকাি অসুনিধাি সমু্মখীি েি। 

৬. প্রকল্প / এিনস পনিিািিাি েন্য র্র্ার্র্  ািি সম্পদ / সক্ষ িা আবছ নক? 

৭. ক্রয়কৃি পণ্য ও মসিাি মকাি স স্যা আবছ নক র্াি েন্য নশক্ষাি গুণগি  াি হ্রাস পায়? 

৮. আপনি নকভাবি প্রািি এিাং পিিিী নশক্ষার্ীবদি  মূল্যায়ি কবিি? 

৯. েীিি দক্ষিা প্রনশক্ষণ প্রদাবিি ধিি। 

১০. আপনি নক  বি কবিি নশক্ষার্ীবদি িাাংিা ভাষা মশখা দিকাি? আবিািিা করুি। (শুধু াত্র উপোনি মগাষ্ঠীি েন্য) 

১১. িোিধায়কিা নক নিয়ন ি মকবে িেি িাবখি (সপ্তাবে অন্তি প্রনিটি মকবে দুইটি নভনেট কবিি) এিাং নশক্ষকবদি প্রযুনিগি 

পিা শ ব ও সোয়িা প্রদাি কবিি? 

১২. ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি উপকানিিা? প্রকবল্পি মিনিিািক নদক? 

১৩. প্রকবল্পি স্থায়ীত্ব (প্রস্থাি পনিকল্পিা) উপি আপিাি  িা ি নদি। আপিাি নক মস্বোবসিক মসিা নেবসবি  নশক্ষাদাি িানিবয় 

র্াওয়াি মকাবিা পনিকল্পিা আবছ? 

১৪. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নক সম্পবকব আবিািিা কিবিি ? 

১৫. প্রকবল্পি উপি আপিাি সা নগ্রক  ন্তব্য মদবিি? মকাি অনিনিি পিা শ ব। 

 

 

৪ .গুরুত্বপুণ ব িথ্যদািাবদি সাক্ষাৎকাবিি মিকনিি 

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

অাংশগ্রেণকািীি প্রার্ন ক িথ্য  

িা  

িয়স 

 

নশক্ষাগি মর্াগ্যিা   

মপশা  

পবদি িা   

ম ািাইি িাং  

অিস্থাি  

সাক্ষািকাি গ্রেবিি ভাষা   

সাক্ষাৎকাি গ্রেণকািীি িা    

মিাট গ্রেণকািীি িা    

 

িাস্তিায়িকানি এিনেও 

১. এই প্রকবল্প আপিাি প্রনিষ্ঠাবিি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. অনুরূপ প্রকবল্পি পনিিািিায় আপিাি প্রনিষ্ঠাবিি অিীি অনভজ্ঞিা। 

৪. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি নপছবি কািণ। 

৫. বিঠক ক বশািাি, সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ শীষ বক বিঠক ইিযানদ আবয়ােবি প্রনিিন্ধকিসমূে। 

৬. আপনি প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা  ইউনিট মর্বক সঠিক সেবর্ানগিা মপবয়বছি? 

৭. নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী এিাং ম য়াদ অনুর্ায়ী প্রকবল্পি 

িাস্তিায়ি-এ আপিাি প্রনিষ্ঠাবিি সক্ষ িা। 
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৮. অর্ বায়ি, ক্রয়, ও সিিিাে সাংক্রান্ত মকাি অসুনিধা? 

১০. প্রকবল্পি ব্যিস্থাপিা এিাং ক্রয় সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ কার্ বকানিিা 

১১. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১২. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে। 

 

প্রকল্প পনিিািক  

১. প্রকল্প িাস্তিায়বি িযাবিঞ্জসমূে। 

২. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। 

৩. আপিাি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী িাস্তিায়িকািী এিনেও কাে কিবি পািবছ নকিা। 

৪. প্রকবল্পি স ানপ্তি পি প্রকবল্পি সুনিধাগুবিাি স্থায়ীত্ব (প্রস্থাি পনিকল্পিা) 

৫. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

৬. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

ঊপ-পনিিািক ( প্রশাসি ও অর্ ব, সাংগ্রে ও সিিিাে, প্রনশক্ষণ ও নিবদ বনশকা বিনি, সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ(  

১. নিম্ননিনখি মক্ষবত্র প্রকল্প িাস্তিায়বিি িযাবিঞ্জসমূে। 

• প্রশাসি ও অর্ ব, 

• ক্রয় এিাং সিিিাে, 

• প্রনশক্ষণ ও ম্যানুয়াি উন্নয়ি, 

• সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ 

২. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি নপছবি কািণ। 

৩. আপিাি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী িাস্তিায়িকািী এিনেও কাে কিবি পািবছ নকিা। 

৪. প্রকবল্পি স ানপ্তি পি প্রকবল্পি সুনিধাগুবিাি স্থায়ীত্ব (প্রস্থাি পনিকল্পিা) 

৫. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

৬. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে  

 

ঊপ-পনিিািক (িাস্তিায়ি, পনিিীক্ষণ , মূল্যায়ি এিাং এ আইএস, সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ, পনিকল্পিা, েনিপ, গবিষণা এিাং 

িকুব বন্টশি( 

১. নিম্ননিনখি মক্ষবত্র প্রকল্প িাস্তিায়বিি িযাবিঞ্জসমূে। 

• িাস্তিায়ি, 

• পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি 

• এ আইএস, 

• সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ, 

• পনিকল্পিা, 

• েনিপ, গবিষণা এিাং িকুব বন্টশি 

২. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। 

৩. আপিাি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী িাস্তিায়িকািী এিনেও কাে কিবি পািবছ নকিা। 

৪. প্রকবল্পি স ানপ্তি পি প্রকবল্পি সুনিধাগুবিাি স্থায়ীত্ব (প্রস্থাি পনিকল্পিা) 

৫. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

৬. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 
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সেকানি পনিিািক – মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা, প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািবয়ি প্রনিনিনধ   

১. এই প্রকবল্পি আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. আপিাি দানয়ত্ব পািি কিবি সমু্মখীি িযাবিঞ্জ। 

৩. প্রকবল্পি িক্ষয সম্পনকবি িিব াি অগ্রগনি 

৪. সা নগ্রক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থাি িিব াি অিস্থা, নিবশষ কবি এই প্রকবল্পি কভাবিে 

৫. নকভাবি আপনি িাস্তিায়ি সাংস্থাবক মূল্যায়ি কিবিি? 

৬. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। 

৭. বিঠক, ক বশািাি সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ মসশি ইিযানদ আবয়ােবি স স্যাসমূে। 

৮. নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নিনদ বষ্ট ম য়াবদ প্রকল্প িাস্তিায়বিি 

েন্য িাস্তিায়িকািী এিনেও এি কাে কিাি সসক্ষ িা সম্পবকব িলুি। 

৯. অর্ বায়ি, ক্রয়, উপকিণ সিিিােেনিি  মকাি অসুনিধা? 

১০. প্রকবল্পি ব্যিস্থাপিা এিাং ক্রয় সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ এি কার্ বকানিিা 

১১. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১২. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

পনিিািক- প্রার্ন ক ও গণনশক্ষা  ন্ত্রণািয়-গণপ্রোিন্ত্রী িাাংিাবদশ সিকাি 

১.  মদবশি সা নগ্রক উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থাি িিব াি অগ্রগনি 

২. িাাংিাবদবশ এিএফই খাবিি সম্ভািিা এিাং িযাবিঞ্জ 

৩. োিীয় িীনি ািাবি NFE এি নস্থনি (িক্ষয এিাং ঘাটনি) 

• োিীয় NFE িীনি-২০০৬ 

• োিীয় নশক্ষা িীনি -২০১০ 

• সকবিি েন্য নশক্ষা: োিীয় ক ব পনিকল্পিা [এিনপএ ২  

• ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বকী পনিকল্পিা 

৫. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

সেকানি পনিিািক (প্রশাসি ও অর্ ব), আর্ ব- সা ানেক অিকাঠাব া নিভাগ/ কার্ বক্র  নিভাবগি সাংনেষ্ট প্রনিনিনধ, পনিকল্পিা 

 ন্ত্রণািয়  

১. এই প্রকবল্পি আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। (আনর্ বক িা প্রশাসনিক কািণ?) 

৪. আনর্ বক ব্যিস্থাপিাি মক্ষবত্র িযাবিঞ্জসমূে। 

৫. এই প্রকবল্পি উপকিণ সিিিাে এি েন্য পর্ বাপ্ত অর্ বায়ি নছি নকিা? 

৬. মকাি প্রশাসনিক েটিিিা? 

৭. আনর্ বক ব্যিস্থাপিা সম্পনকবি িাস্তিায়িকািী এিনেও এি দক্ষিা ও সসক্ষ িা 

৮. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১২. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 
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সেকানি পনিিািক (ক্রয় এিাং সিিিাে) 

১. এই প্রকবল্পি আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। (ক্রয় এিাং িনেনিক) 

৪. ক্রয় এিাং আনুষনঙ্গক সা নগ্র সিিিাে এি মক্ষবত্র িযাবিঞ্জসমূে 

৫. এই প্রকবল্পি উপকিণ সিিিাে এি েন্য পর্ বাপ্ত অর্ বায়ি নছি নকিা? 

৬. নকভাবি আপনি  াঠ পর্ বাবয় সিিিাে স র্ বি নিনিি কিবিি? 

৭. মকাি প্রশাসনিক েটিিিা 

৮. প্রাপ্ত পণ্য / কাে / মসিা িক্ষণাবিক্ষবণি েন্য প্রকবল্পি েিশনিি মূল্যায়ি করুি 

৯. নপনপএ ২০০৬ এিাং নপনপআি ২০০৮ এি নিধািগুবিা র্র্ার্র্ভাবি অনুসিণ কিা েবে নক? 

১০. আনর্ বক ব্যিস্থাপিা সম্পনকবি িাস্তিায়িকািী এিনেও এি দক্ষিা ও সসক্ষ িা 

৮. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১২. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

সেকানি পনিিািক (প্রনশক্ষণ ও সিঞ্জা ানদ) 

১. আপিাি প্রধাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। 

৪. প্রনশক্ষণ এিাং প্রনশক্ষবণি উপকিণ / ম্যানুয়াবিি  াি আপনি নকভাবি নিনিি কবিি? 

৫. উপানুটস্থানিক , নপআইএ ইউ এিাং নফল্ড মিবভি অনফসািবদি সক্ষ িা নিনল্ডাং প্রনশক্ষবণি মকাি ঘাটনি আবছ নকিা? 

৬. এই প্রকবল্প  ািাি প্রনশক্ষকবদি ভূন কা নক? 

৭.  নশক্ষক, িোিধায়ক, নসএ নস, এিনেও এিাং অন্যান্যিা প্রনশক্ষণ অনুধািি কিবি কিটা সক্ষ ? 

৮. আপিয়ািা নক প্রনশক্ষণ নিবপাট ব প্রস্তুি কবি র্াবকি? 

৯.  নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নিনদ বষ্ট ম য়াবদ প্রকল্প িাস্তিায়বিি 

েন্য িাস্তিায়িকািী এিনেও এি কাে কিাি সসক্ষ িা সম্পবকব িলুি। 

১০. অর্ বায়ি, ক্রয় এিাং সিিিাে কার্ বক্রব  মকাি অসুনিধা? 

১১. প্রকল্প পনিিািিা এিাং ক্রয় সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ এি কার্ বকানিিা 

১২. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১৩. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

সেকানি পনিিািক (সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ) 

১. এই প্রকবল্পি আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ।  

৪. নকভাবি আপনি সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ মপ্রাগ্রাব  এিাকাি  ানুষ এিাং অন্যান্য সেবর্ানগবদি সম্পৃি কবিি? 

৫. সা ানেক সাংগঠি ক বসূনিি প্রভাি 

৬. নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নিনদ বষ্ট ম য়াবদ প্রকল্প িাস্তিায়বিি 

েন্য িাস্তিায়িকািী এিনেও এি কাে কিাি সসক্ষ িা সম্পবকব িলুি। 

৭. অর্ বায়ি, ক্রয়, সিিিাে সাংক্রান্ত মকাি অসুনিধা? 

৮. সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ নিবয় কাে কিবি কী কী  িযাবিঞ্জ িবয়বছ? 

৯. আ াবদি িলুি, এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নক? 

১০. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 
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সেকানি পনিিািক (িাস্তিায়ি( 

১. এই প্রকবল্পি আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ।  

৪. অনুরূপ প্রকবল্পি পনিিািিায় অিীি অনভজ্ঞিা। 

৫. প্রকল্প িাস্তিায়বিি িযাবিঞ্জসমূে 

৬. সভা পনিিািিা, ক বশািাি সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ মসশি ইিযানদ কিাি মক্ষবত্র কী কী  স স্যাি সমু্মখীি েবয়বছি? 

৭. আপনি নক িাস্তিায়িকািী এিনেও মর্বক সঠিক সেবর্ানগিা মপবয়বছি? 

৮ নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নিনদ বষ্ট ম য়াবদ প্রকল্প িাস্তিায়বিি 

েন্য িাস্তিায়িকািী এিনেও এি কাে কিাি সসক্ষ িা সম্পবকব িলুি। 

৯. প্রনশক্ষণ কার্ বকানিিা 

১০. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১১. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে পনিিীক্ষণ 

 

সেকানি পনিিািক (পনিিীক্ষণ, মূল্যায়ি এিাং এ আইএস) 

১. এই প্রকবল্প আপিাি প্রনিষ্ঠাবিি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২, মূল্যায়ি এিাং এ আইএস এি কাবে িযাবিঞ্জ সমূে 

৩. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৪. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ।  

৫. বিঠক, ক বশািাি সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ মসশি ইিযানদ কিাি মক্ষবত্র কী কী স স্যা েবয়বছ? 

৬. আপনি নক স য় ি নিনভন্ন স্তি মর্বক নিবপাট ব মপবয়বছি? 

৭. নিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি  প্রনক্রয়া 

৮. নকভাবি আপনি এ আইএস নিয়ন্ত্রি িাখা? 

৯. নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী নিনদ বষ্ট ম য়াবদ প্রকল্প িাস্তিায়বিি 

েন্য িাস্তিায়িকািী এিনেও এি কাে কিাি সসক্ষ িা সম্পবকব িলুি। 

১০. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১১. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

সেকানি পনিিািক (পনিকল্পিা, েনিপ, গবিষণা ও িকুব বন্টশি) 

১. এই প্রকবল্প আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ।  

৪. পনিকল্পিা, েনিপ, গবিষণা এিাং গবিষণা ও িকুব বন্টশবিি মক্ষবত্র কী কী িযাবিঞ্জ নছি? 

৫. িক্ষয সম্পবকব িিব াি অগ্রগনি 

৬. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি নপছবি কািণ। 

৭. গবিষণা / গবিষণাি ধিি পর্ বন্ত পনিিানিি। 

৮. আপনি নকভাবি দনিিানদ িোয় িাবখি? 

৯. নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? 

১০. নকভাবি প্রকবল্পি সুনিধা মটকসই কিএ র্ায়? 

১১. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১২. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 
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উপবেিা প্রকল্প অনফসাি, নিনিএিএফই 

১. এই প্রকবল্প আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি 

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ।  

৪. বিঠক, ক বশািাি সা ানেক , সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ শীষ বক মসশি ইিযানদ আবয়ােবি প্রনিিন্ধকিসমূে। 

৫. আপনি প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা  ইউনিট মর্বক সঠিক সেবর্ানগিা মপবয়বছি? 

৬. স্থািীয় অনফস ক ীবদি কাছ মর্বক মক ি সেবর্ানগিা মপবয়বছি 

৭. নকভাবি আপনি প্রকবল্পি িকশা মূল্যায়ি কিবিি? প্রকল্প পনিিািক এি নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী এিাং ম য়াদ অনুর্ায়ী প্রকবল্পি 

িাস্তিায়ি এ আপিাি প্রনিষ্ঠাবিি সসক্ষ িা। 

৮. অর্ বায়ি, ক্রয়, ও সিিিাে সাংক্রান্ত মকাি অসুনিধা? 

৯. প্রকল্প পনিিািিাি এিাং ক্রয় প্রনশক্ষণ প্রনশক্ষণ কার্ বকানিিা। 

১০. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১১. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

উপবেিা নিি বােী ক বকিবা, ইউএিএফইনস 

১. এই প্রকবল্প আপিাি ভূন কা এিাং দানয়ত্ব 

২. িক্ষয াত্রাি নভনিবি িিব াি অগ্রগনি  

৩. প্রকল্প িাস্তিায়বিি নিিে েওয়াি মিপথ্য কািণ। 

৪. বিঠক, ক বশািাি সা ানেক , সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ শীষ বক মসশি ইিযানদ আবয়ােবি প্রনিিন্ধকিসমূে। 

৫. উপবেিা মূল্যায়ি কন টিি ভূন কা। 

৬. িাস্তিায়িকািী এিনেও  এিাং মেিা উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা এি ভূন কা। িাস্তিায়িকানি এিনেও এি   াধ্যব  মকািও 

দুিীনি িা িেনিি / সম্পবদি অপব্যিোি কিা েয়। 

৭. আপনি নক  বি কবিি নিিক্ষি নকবশাি এিাং প্রাপ্তিয়স্কিা ম ৌনিক সাক্ষিিা প্রকবল্পি  াধ্যব  নশনক্ষি েবি অনুপ্রানণি েবে? 

৮. অর্ বায়ি, ক্রয়, সিিিাে এিাং সিিিাে মকাি পর্ ববিক্ষণ। 

৯. আ াবদি এই সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নক সম্পবকব িলুি। 

১০. প্রকল্প িাস্তিায়ি এি িযাবিঞ্জসমূে।  

১১. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

১২. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

মকে ব্যিস্থাপিা কন টিি সদস্য (নসএ নস) 

১. এই প্রকবল্প ভূন কা এিাং দানয়ত্ব। 

২. সভা আবয়ােবি প্রনিিন্ধকিসমূে।  

৩. এিাকা মর্বক নিিক্ষিিা নিমূ বি কিবি েিগবণি ক বপনিকল্পিাি িিব াি নিত্র। 

৪. নশখিবকে প্রনিষ্ঠা এিাং মটকসই কিাি েন্য কন উনিটিি অিদাি। 

৫. অর্ বায়ি, ক্রয় এিাং সিিিাে নিবয় মকাি  পর্ ববিক্ষণ? 

প্রকল্প স ানপ্তি পি প্রকল্পটিি সুনিধাসমূে মটকসই কিাি মকাি পনিকল্পিা। 

৬. প্রকল্প িাস্তিায়ি এি িযাবিঞ্জসমূে।  

৭. এই প্রকবল্পি সক্ষ িা, দুি বিিা, সুবর্াগ এিাং হু নকসমূে নিবয় িলুি? 

৮. আপিাি সা নগ্রক সুপানিশসমূে 

 

 



 

 
134 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

প্রকল্প সাংনেষ্ট ক বকিবা এিাং অাংশীদািীবদি অাংশগ্রেবি ক বশািা 

 

 িমুিা এিাকা সাংখ্যা অাংশীদাি আবিািিাি নিষয়িস্তু 

প্রকল্প এিাকায় 

স্থািীয় পর্ বাবয় 

ক বশািা 

 ১ টি  প্রকবল্পি োিীয় 
ও স্থািীয় পর্ বাবয় 

অাংশীদািগণ 

 প্রকবল্পি নিনিড় 
পর্ ববিক্ষবণি 

অাংশীেি 

 আইএ ইনি 

প্রনিনিনধ 

 স্থািীয় সিকাি 
কতৃবপবক্ষি 

প্রনিনিনধ 

 নিএ  ওয়াি এি 
প্রনিনিনধগণ 

 প্রকবল্পি অগ্রগনি 

 প্রকল্প পনিকল্পিা 

সাংক্রান্ত সুপানিশ 

 অিনশষ্ট প্রকবল্পি 

িাস্তিায়ি সম্পনকবি 

সুপানিশ 

 প্রকল্প সাংক্রান্ত 

পর্ ববিক্ষণ 

 কল্প শনি এিাং 

প্রকল্প সুবর্াগ 

প্রকল্প দুি বিিা এিাং 

হু নক 

 

 

৬ .মসবকন্ডানি িকুব ন্ট মিকনিি 

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

প্রকবল্পি দনিিানদি িানিকা  প্রকল্প দনিিানদ সাংগ্রে কিা 

েবয়বছ 

পর্ বাবিািিা কিা েবয়বছ 

১. নপনপএ, ২০০৬  

২. নপনপআি, ২০০৮ 

৩. উন্নয়ি প্রকবল্পি প্রস্তাি (নিনপনপ) 

৪. নিস্তানিি িাস্তিায়ি পনিকল্পিা (নিআইনপ) 

৫. োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষািীনি ২০০৬ 

৬. োিীয় নশক্ষা িীনি ২০১০ 

৭. োিীয় ক ব পনিকল্পিা ২ 

৮. ষষ্ঠ-পঞ্চিানষ বকী পনিকল্পিা 

৯. িানষ বক ক ব পনিকল্পিা 

১০. িানষ বক ক্রয় পনিকল্পিা  

১১. অগ্রগনি প্রনিবিদি (সবিেন বি, আনর্ বক) 

১২. প্রকল্প কার্ বক্র  িদন্ত প্রনিবিদি 

১৩.প্রনশক্ষি ক বশািাি প্রনিবিদি  

১৪. ক্রয় পনক্রয়াি দনিিানদ/ প্রনিবিদি (দিপত্র আেিাি, 

ToR, BOQ, দিপত্র মূল্যায়ি, অনুব াদি পদ্ধনি) 
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প্রকবল্পি দনিিানদি িানিকা  প্রকল্প দনিিানদ সাংগ্রে কিা 

েবয়বছ 

পর্ বাবিািিা কিা েবয়বছ 

১৫. দিপত্র সভাি সাংনক্ষপ্ত প্রনিবিদি 

১৬. প্রকল্প অনুব াদবিি দনিিানদ, অর্ বায়ি এিাং িেনিি ছাড় 

দনিিানদ, 

১৭. িাাংিাবদবশি  উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যিস্থাি প্রনিবিদি 

১৮. এনিট প্ল্যাি 

১৯. উপবেিা মূল্যায়ি প্রনিবিদি। 

 

অঙ্গনভনিক অগ্রগনিি মিকনিি 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

 অবঙ্গি িা   (নিনপনপ অনুসাবি) একক 

 

িক্ষয াত্রা (নিনপনপ অনুসাবি) প্রকৃি অগ্রগনি  ন্তব্য 

আনর্ বক 

(িক্ষ টাকা) 

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

আনর্ বক 

(িক্ষ টাকা) 

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

র্ন্ত্রপানি ও সিঞ্জা  সাংখ্যা ১৯৯.২৯ ১০৩২    

আসিািপত্র সাংখ্যা ৬৪.৪৫ ১৫৬৮    

পনিিেি ও র্ািিােি সাংখ্যা ৭০.০০ ১    

প্রকল্প িাস্তিায়ি ব্যিস্থাপিা  

ইউনিট (PIMU)-এি ক বকিবা 

ও ক বিানিবদি মিিি ও ভািা 

েি ২৩৪৬.৪২ ১৮২৮    

স্থািীয় প্রনশক্ষণ েি ৩২০৭.৯৪ ১৫৫৩৬৯    

ক বশািা  সাংখ্যা ৪.০০ ৪    

কার্ বক্র  পনিিািিা ব্যয় সাংখ্যা ৩২৪৭৫.৯০ ৫০০০    

সা ানেক উদ্বুদ্ধকিণ সাংখ্যা ৪৯৩.১৭ ৪৩৬৮    

পর্ ববিক্ষণ ও মূল্যায়ি নশখিবকে ১৭.২৫ ৭৫০০০    

নশক্ষার্ী মূল্যায়ি িক্ষ 

নশক্ষার্ী 

৫৪১.০০ ৪৫    

প্রাই াি ম্যানুয়াি এিাং গাইি 

িই মুদ্র্ণ 

সাংখ্যা ৪৮১৮.৮১ ৯৫৩৬৮৫৫    

মিইেিাইি েনিপ েি ৩০০.০০ ৪৫    

োিীয় পিা শ বদািা েি ১৮.০০ ১২    

ভযাট মর্াক ১০০.০০ ১০০.০০    

পনিিেি ব্যয় সাংখ্যা ৩০.০০ ২৫১    

জ্বািানি ও গ্যাস, মপবট্রাি, মিি 

এিাং লুনিবকন্ট 

- ২০.০০ ২৫৬    

পানি, নিদুযৎ এিাং গ্যাস - ১৭০.৭ ২৫৬    

নিজ্ঞাপি এিাং প্রিাি সাংখ্যা ১.৫০ ৯    
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 অবঙ্গি িা   (নিনপনপ অনুসাবি) একক 

 

িক্ষয াত্রা (নিনপনপ অনুসাবি) প্রকৃি অগ্রগনি  ন্তব্য 

আনর্ বক 

(িক্ষ টাকা) 

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

আনর্ বক 

(িক্ষ টাকা) 

িাস্তি 

(পনি াণ/সাংখ্যা) 

মিশিািী, সীি, িযাম্প সাংখ্যা ৬৭.৮০ ২৫৬    

িাক, মটনিব ািাইি, ফযাি এিাং 

ইন্টািবিট 

সাংখ্যা ৬৩.৬০ ২৫৬    

র্ািিােি নিিন্ধি ব্যয় সাংখ্যা ০.১০ ১    

 াইবক্রািাস ভাড়াকিণ সাংখ্যা ২৪.০০ ৪    

কন টি ন টিাং ব্যয় সাংখ্যা ৭৫.৭৬ ১৬২০    

ম াটি র্ািিােি ম িা ি / 

িক্ষণাবিক্ষণ  

সাংখ্যা ২.০০ ১    

ম নশবিি ম িা ি / িক্ষণাবিক্ষণ  সাংখ্যা ১.০০ ২৫৫    

নিনিধ ও িিাে িনেভূ বি িেনিি - ১৪৫.৯৩ ১৮১৯২৪    

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

 

ক্র  নিনপনপ অনুর্ায়ী প্রকবল্পি উবেশ্যসমূে প্রকৃি অগ্রগনি অিগ্রগনিি কািণ 

১ মদবশি ১৫-৪৫ িছি িয়সী ম াট ৪৫ িক্ষ নিিক্ষি েিবগাষ্ঠীবক ম ৌনিক 

সাক্ষিিা ও েীিি দক্ষিানভনিক নশক্ষা প্রদাি 

  

২ োিীয় ও আন্তেবানিক পর্ বাবয় “সিাি েন্য নশক্ষা"ি িক্ষয াত্রা অেববিি 

মপ্রক্ষাপবট প্রণীি “োিীয় ক বপনিকল্পিা-২” এিাং ষষ্ঠ পঞ্চিানষ বকী 

পনিকল্পিা”- এি িক্ষয াত্রা অেবিসে মদশ মর্বক নিিক্ষিিা দূিীকিবণ 

অিদাি িাখা; 

  

৩ োিীয় উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িীনি - ২০০৬ এিাং োিীয় নশক্ষা িীনি-২০১০ 

িাস্তিায়বি অিদাি িাখা; 

  

৪ উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা ব্যযবিা (BNFE)-এি এিাং উপানুষ্ঠানিক নশক্ষাি সবঙ্গ 

েনড়ি অন্যান্য সাংস্থাি সক্ষ িা মোিদাি কিা; 

  

৫ উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা িাস্তিায়বি স্থািীয় েিবগাষ্ঠীি অাংশগ্রেণ নিনিিকিণ 

এিাং সিকাি-এিনেও ও েিগবণি সেবর্ানগিা বিনিবি সোয়িা; এিাং  

  

৬ নিি পাি বিয মেিাি ক্ষুদ্র্- নৃ-বগাষ্ঠীি নশক্ষার্ীবদি েন্য িাবদি  াতৃভাষায় 

পাঠ্য-পুস্তক বিনি 
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৯. ক্রয় পণ্য ক্রয় /সাংগ্রবেি পর্ বাবিািিা 

নিনিড় পনিিীক্ষণ 

ম ৌনিক সাক্ষিিা (৬৪ মেিা) 

িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএ ইনি) 

পণ্য ক্রয় / সাংগ্রবেি পর্ বাবিািিা মিকনিি 

 

ক্রন ক 

িাং 

নপনপএ-২০০৬ ও নপনপআি-২০০৮ অনুর্ায়ী  ািা াি িা ক্রয় সাংক্রান্ত িথ্যািিী 

১.  ন্ত্রণািয়/নিভাগ     

২. িাস্তিায়িকািী এিনেও    

৩. প্রকবল্পি িা      

৪. দিপত্র অনুর্ায়ী কাবেি িা      

৫. দিপত্র প্রকাবশি  াধ্য  ( োিীয়/ 

আন্তেবানিক ) 

   

৬. দিপত্র নিজ্ঞাপি প্রকানশি বদনিক 

পনত্রকাি িা   

   

৭. দিপত্র িনর্ নিক্রয় আিবম্ভি িানিখ     

৮. দিপত্র িনর্ নিক্রবয়ি মশষ স য় ও িানিখ     

৯. দিপত্র িনর্ গ্রেবণি মশষ স য় ও িানিখ     

১০. গৃেীি  দিপবত্রি সাংখ্যা     

১১. দিপত্র মখািাি মশষ িানিখ     

১২. সাংিাদপত্র নিজ্ঞাপবি নক পূি ব অনভজ্ঞিাি 

নির্য় উবেখ কিা েয় ? 

   

১৩. মূল্যানয়ি দিপবত্রি সাংখ্যা     

১৪. মূল্যায়ি িা কিা দিপবত্রি সাংখ্যা     

১৫. দিপত্র মূল্যায়ি কন টি সঠিকভাবি গঠিি 

েবয়নছি নক িা ? 

   

১৬. দিপত্র মূল্যায়ি কন টিি সভাি িানিখ     

১৭. কার্ বনিিিণী অনুব াদবিি িানিখ     

১৮. নসএস বিনিি িানিখ     

১৯. নসএস অনুব াদবিি িানিখ     

২০. নসএস প্রদাবিি িানিখ     

২১. ম াট চুনিি মূল্য     

২২. চুনি স্বাক্ষবিি িানিখ     

২৩. কার্ বাবদশ প্রদাবিি িানিখ     

২৪. কার্ বাবদশ অনুর্ায়ী কাে আিবম্ভি িানিখ     

২৫. স য় বৃনদ্ধ র্াকবি, কিনদি বৃনদ্ধ এিাং 

কািণ  

   

২৬. কার্ বাবদশ অনুর্ায়ী কাে স ানপ্তি িানিখ     

২৭. ক্রবয়ি মক্ষবত্র সিাসনি কনি িীনি ািা 

অনুসিণ কিা েবয়নছি নক িা? িা েবি 

মকি কিা েয়নি কািণ? 
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 পনিনশষ্ট ঝঃ অিকাঠাব া পনিদশ ববিি নিত্রসমূে 

 

     

 

 

 

 

 

 

 নিটনিাং িিাকািীি স বয় িািান্দায় এিাং িাড়ীি উঠাবি নশক্ষা 

কার্ বক্র  িিবছ     

িাড়ীি িািান্দায় স্থানপি নশখি মকে 

 

সিকানি প্রার্ন ক নিদ্যািবয় নশক্ষা কার্ বক্র  িিবছ 

 

 নিটনিাং িিাকািীি স বয় নশখি মকবেি অভযন্তবি পাঠ দাি িিবছ            

স্থাি সাংকুিাি িা েওয়ায় স্থািীয়  ানুবষি ঘবিি মভিিই 

কার্ বক্র  িিবছ 

 

স্বল্প আবিা এিাং  াদুি নিছাবিা মশ্রনি কবক্ষ পাঠদাি                             নিটনিাং িিাকািীি স বয় িাড়ীি উঠাবি নশক্ষা কার্ বক্র  িিবছ     
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পনিনশষ্ট ঝঃ ক বশািাি নস্থিনিত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািায় অাংশগ্রেণকািী                          স্থািীয় পর্ বাবয় ক বশািাি অনিনর্বৃন্দ                            
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Disaster Management Watch 
 

 

শিাব্দী েক টাওয়াি (িতুর্ ব িিা) 

৫৮৬/৩, মিগ  মিাবকয়া সিণী, পনি  মশওড়পাড়া 

ন িপুি, ঢাকা-১২১৬, িাাংিাবদশ 

ওবয়ি- www.dmwatch-bd-com 

ইব ইি- disastermanagementwatch@gmail.com 

মফাি- +৮৮(০২)৮০৯-০৬১৭ 

 
 

 

http://www.dmwatch-bd-com/

