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রিরজটাল বাাংলাদেশ রবরনম বাদণর লদক্ষয সেশব্যাপী আইরসটির (মারিরমরিয়া পদ্ধরতদত রশক্ষা প্রোন) মাধ্যদম রশক্ষা 

সম্প্রসারণ এবাং েক্ষ জনশরি গড়ার উদযাদগ  রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক রশক্ষা অরিেপ্তদরর অরিদন 

“আইরসটির মাধ্যদম মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর রশক্ষার প্রচলন” প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত হদয়দে। এই প্রকদল্পর উদেশ্যসমূদহর 

মদধ্য রদয়দে মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদরর রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় রশরক্ষত করা; তথ্য-প্রযুরি 

(আইরসটি) এবাং আধুরনক রশক্ষা প্রোদনর মাধ্যদম উচ্চ-রশক্ষায় প্রদবদশর সামথ্যব বৃরদ্ধ করা; সেণীকদক্ষর রশক্ষা পদ্ধরতদক আদরা 

সবরশ আকষ বণীয় করা এবাং শহর ও গ্রাদমর রশক্ষাথীদের মাদে রিরজটাল রবভাজন করমদয় আনা। এই প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৩,৩৩১ 

টি রবদ্যযৎ সাংযুি  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ (একটি কদর ল্যাপটপ, রিন সহ মারিরমরিয়া প্রদজক্টর, রিকার 

এবাং ইন্টারদনট মদিম) প্ররতষ্ঠা এবাং রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। প্রকল্পটি সমাট ৩০,৫৬৫.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত 

ব্যদয় জানুয়ারর, ২০১১ হদত রিদসম্বর, ২০১২ সময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য অনুদমারেত হয়। র্া পরবতীদত সাংদশািনপূব বক প্রকল্প 

ব্যয় সমাট ৩০,৩৮৮.৫০ লক্ষ টাকা এবাং সময়াে দ্য’েফায় বৃরদ্ধ কদর জুন, ২০১৪ পর্ বন্ত রনি বারন করা হয়। অতঃপর ব্যয় বৃরদ্ধ 

ব্যরতদরদক তৃতীয় েফায় রিদসম্বর, ২০১৪ পর্ বন্ত এবাং ৪থ ব েফায় জুন, ২০১৫ পর্ বন্ত প্রকল্প সময়াে বৃরদ্ধ করা হয় এবাং প্রকদল্প প্রকৃত 

ব্যয় হয় ২৯,৪৩৫.১২ লক্ষ টাকা। 

 প্রভাব মূল্যায়দনর উদেদশ্য প্রাথরমক ও সসদকন্ডারর উৎস সথদক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে এবাং তা রবদেষদণ 

পররমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধরত অনুসরণ করা হদয়দে। প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রদহর আওতায় একশত একচরিশটি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন এক হাজার রতনশত সদতর জন রশক্ষাথী, একশত সদতর জন মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক, একশত একচরিশ 

জন প্রিান রশক্ষক/অধ্যক্ষ, একানব্বই জন কম বকতবা (রিইও/ ইউএসইও/ইউইও/এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষে), েয় জন 

এইচটিটিরস/ নাদয়ম রশক্ষক, একশত পঁরচশটি সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ এবাং একশত একচরিশ টি প্ররতষ্ঠান হদত র্ন্ত্রপারতর তথ্য 

সাংগ্রহ করা হদয়দে। এ োড়াও স্থানীয় কম বশালা, সকআইআই এবাং এফরজরির মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। সসদকন্ডারর তথ্য 

সাংগ্রদহর আওতায় প্রকল্প এবাং প্রকল্প সাংরেষ্ট রবরভন্ন িকুদমন্ট ও নরথপত্র সাংগ্রহ করা হদয়দে।  

 সাংগৃহীত তথ্য হদত সেখা র্ায়, একশত একচরিশটি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য আটাির শতাাংশ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রনরে বষ্ট 

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে, র্ার মদধ্য পঁরচশ শতাাংশ রশক্ষাথী রতনটির সবরশ এবাং অন্যরা সপ্তাদহ রতনটির কম মারিরমরিয়া 

ক্লাস করার সুদর্াগ পায়। পর্ বদবক্ষদণ সেখা র্ায় প্রায় সবগুদলা রবষদয়ই মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাস পররচারলত হদে, তদব 

পোথ ব, রসায়ন ও জীব রবজ্ঞাদনর মদতা গুরুত্বপূণ ব রবষয়গুদলার ক্লাদসর হার মাত্র রত্রশ শতাাংশ, র্ার কারণ রহসাদব উি রবষদয় 

কদন্টন্ট ততররর জটিলতা ও পর্ বাপ্ত মানসম্পন্ন কদন্টদন্টর অভাব পররলরক্ষত হদয়দে। এদের মদধ্য আরশ শতাাংদশর সবরশ রশক্ষাথী 

মারিরমরিয়া রভরিক ক্লাস করাদক অতযন্ত আকষ বণীয়, আনন্দোয়ক ও ফলপ্রুস মদন কদর। 

 মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ বাস্তবায়দন বািা রহসাদব চুরারশ শতাাংশ রশক্ষাথী এবাং পঁচারশ শতাাংশ রশক্ষক মদন কদরন 

সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর ব্যবস্থা না থাকা, পর্ বাপ্ত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর অভাব, প্রদয়াজন অনুর্ায়ী প্রদজক্টর, ল্যাপটপ না থাকা। 

পাশাপারশ প্রদজক্টর ও ল্যাপটদপর রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যবস্থা না থাকা একটি বড় বািা রহসাদব মদন কদর চুয়ারিশ শতাাংশ রশক্ষাথী। 

এোড়াও রশক্ষকগণ সর্সব বািা উদিখ কদরদেন সসগুদলা হল স্কুদল ইন্টারদনট সহজলভয না থাকা, নতুন প্রযুরির প্ররত 

রশক্ষকদের নীরতবাচক মদনাভাব, স্কুল কতৃবপদক্ষর আগ্রহ ঘাটরত, করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর েক্ষতার 

অভাব, র্ন্ত্রপারতর পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব ইতযারে। এোড়াও পঞ্চান্ন শতাাংশ রশক্ষাথী রিরজটাল কদন্টন্ট ততরীদত েক্ষ 

রশক্ষদকর অভাব রদয়দে বদল মদন কদর; প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধদত আন্তররকতার 

অভাবদকও ঊনরত্রশ শতাাংশ রশক্ষাথী বািা বদল মদন কদর। 

মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী করদত “রশক্ষক বাতায়ন” সথদক আটারশ শতাাংশ রশক্ষক সহায়তা রনদয় থাদকন, এোড়াও 

কদন্টন্ট ততরী করদত সহকমী এবাং টিটিরস প্ররশক্ষকরা সহায়তা কদর থাদকন। োপ্পান্ন শতাাংশ রশক্ষক মদন কদরন প্ররশক্ষদণর 

মাধ্যদম মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত পর্ বাপ্ত েক্ষতা অরজবত হয়রন। তদব, অদনদক রবদ্যযদতর সমস্যা, আগ্রহ ও সমদয়র অভাব, 

কতৃবপদক্ষর অনাগ্রহ, ইতযারে উদিখ কদরদেন। প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত ল্যাপটপ ও প্রদজক্টর প্রযুরিগতভাদব একটানা আট/ নয়টি টি 

ক্লাস পররচালনার জন্য উপদর্াগী নয় এবাং উপযুি রক্ষণাদবক্ষদণর অভাদব প্রায় চরব্বশ শতাাংশ ল্যাপটপ ও সচৌে শতাাংশ 

প্রদজক্টর অদকজ হদয় রগদয়দে বদল রশক্ষকদের অরভমত। 

করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া ব্যবহাদরর ফদল রশক্ষাথীদের মদধ্য ইরতবাচক পররবতবন এদসদে র্া ক্লাদশর প্ররত আগ্রহ 

বৃরদ্ধদত রনরানব্বই শতাাংশ রশক্ষকদের দৃরষ্টদত অতযন্ত আশাব্যঞ্জক। প্রায় সির শতাাংশ রশক্ষক মদন কদরন পাঠদাবনর  

গতানুগরতক পদ্ধরতর সাদথ আইরসটির সমন্বদয় (অাংশগ্রহণমূলক পদ্ধরত) সহজতরভাদব রশক্ষাথীদের রশখন তৎপরতায় যুি 

করদত পারদেন এবাং পঁয়রত্রশ শতাাংশ রশক্ষক মদন কদরন েল রভরিক কাজ প্রোন ও সম্পােদন মারিরমরিয়া অতযন্ত ইরতবাচক 

ভূরমকা রাখদে। 



চনব বাহী সার-সংবেপ প্রভাব মূল্যায়ন প্রচিববদন 

ix 

 “রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন” প্রকল্পটি জাতীয় রশক্ষানীরত ২০১০, জাতীয় তথ্য ও সর্াগাদর্াগ 

নীরতমালা ২০১৫ ও সপ্তম পঞ্চবারষ বকী (২০১৬-২০২০) পররকল্পনা অনুর্ায়ী সারা সেদশ তৃণমূল পর্ বাদয় আইরসটি কার্ বক্রম 

সম্প্রসারণ এবাং “রশক্ষাথীদের একুশ শতদকর েক্ষ জনদগাষ্ঠী” রহদসদব গদড় তুলদত মারিরমরিয়া ব্যবহাদরর সক্ষমতা বৃরদ্ধদত 

রবদশষ অবোন সরদখদে, র্া ভরবষ্যদত রশক্ষা প্ররতষ্ঠানগুরলদক আরও তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) বান্ধব করদত সহায়তা করদব।  এ 

রবদবচনায় প্রকল্পটি একটি যুদগাপদর্াগী এবাং সুদূর প্রসারী উদযাগ। 

প্ররতটি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর প্রদতযকটি সেণীকক্ষদকই স্থায়ী মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রূপান্তর ও অরিক কার্ বকর করার জন্য 

আরও আধুরনক সটকদনালরজ ব্যবহার করা সর্দত পাদর, যেমন প্রদজক্টদরর বেদল বড় িীদনর Android সাদপাদট বি (LED) 

রিসদে সেয়া সর্দত পাদর, র্ার ফদল রক্ষণাদবক্ষণ খরচ কমদব এবাং র্দন্ত্রর স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ পাদব র্া অতযন্ত সময় উপদর্াগী এবাং 

সােয়ী। প্রদেয় র্ন্ত্রপারতর একটি সুরনরে বষ্ট সসন্ট্রাল িাটাদবস করা সর্দত পাদর, এদত কদর ইকুপবমবের ব্যবহার, আয়ুস্কাল এবাং 

ওয়াদররন্ট রনয়রমত মরনটররাং এর মাধ্যদম রক্ষণাদবক্ষণ রনরিত করা সম্ভব হদব এবাং পরবতী আইরসটি প্রকল্প গ্রহদণ সহায়ক 

হদব। প্রকল্প বাস্তবায়দনর পর সরবরাহকৃত ইকুপবমবের র্থার্থভাদব রক্ষণাদবক্ষদণর লদক্ষয বাদজট/তহরবদলর ব্যবস্থা করা সর্দত 

পাদর, র্া আয়ুষ্কাল ও ওয়াদররন্ট সশষ হদল সসগুদলা সমরামত/পুনঃস্থাপন কদর মারিরমরিয়া ক্লাস সর্ন বন্ধ না থাদক তা রনরিত 

করদব। সাব বক্ষরণক ও দ্রুত গরতর ইন্টারদনদটর ব্যবস্থা করদত ব্রিব্র্যান্ড সাংদর্াগ সনওয়া সর্দত পাদর, র্ার ফদল রশক্ষকরা কদন্টন্ট 

ততরী করার সময় রশক্ষক বাতায়ন রকাংবা অন্যান্য সহায়তা পাদব। স্কুল, কদলজ এবাং মাদ্রাসা চলাকালীন সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর 

ব্যবস্থা রনরিত করদত রবকল্প রহসাদব সজনাদরটর/ IPS/দসালার প্যাদনল স্থাপন করা সর্দত পাদর এবাং মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ 

পায়রন এমন রশক্ষকদের মারিরমরিয়া রবষয়ক েীঘ ব সময়ারে প্ররশক্ষণ প্রোন করা সর্দত পাদর। রশক্ষকদের মারিরমরিয়া সেরনাং 

সাংক্রান্ত একটি িাটাদবস ততরী কদর অনলাইন রভরিক প্ররশক্ষণ বাবস্থা করা এবাং মরনটররাং টুদলর মাধ্যদম মরনটররাং করা। 

এরকম প্রকল্প পরবতীদত গ্রহদণর সময় প্রকদল্পর একটি সবসলাইন স্টারি করা প্রদয়াজন র্া পরবতীদত প্রভাব মূল্যায়দনর সহায়ক 

রহসাদব কাজ করদব। 

আদলাচয প্রকল্পটির মূল উদেশ্য রেল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় রশরক্ষত করা। প্রকল্পটির মূল্যায়ন 

সমীক্ষার ফলাফল রবদেষদণ প্রতীয়মান হয় সর্, রশক্ষক এবাং রশক্ষাথীদের মারিরমরিয়ার মাধ্যদম রশক্ষা গ্রহদণর সক্ষদত্র এই 

প্রকল্পটি অগ্রণী ভূরমকা পালন কদরদে, র্া প্রকদল্পর উদেশ্য বাস্তবায়দন র্দথষ্ট ইরতবাচক। সমীক্ষা সথদক প্রাপ্ত তথ্য পর্ বাদলাচনা 

কদর সেখা সগদে, মূলতঃ রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূদহ আরও মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপনসহ সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর ব্যবস্থা করার 

পাশাপারশ রশক্ষকদের উন্নত প্ররশক্ষণ ও র্ন্ত্রপারতর পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ ব্যবস্থার প্রদয়াজন রদয়দে। য ান য ান প্রচিষ্ঠাবন 

আইচসটি সামগ্রী ব্যবহারকারী সবাই িিটা দে নয় এবং সামগ্রীসমূবহর প্রকৃচি সম্পব বও সবিিন নয়। ফবে রোণাববেসণর 

জন্য আইচসটি ব্যবহাবরর সুচবধা যেব  চবদ্যােয় িো চিোেীরা বচিি হদে।  াবজই র্ন্ত্রপারত রোণাববেণর রবষয়টি 

রবদশষভাদব চবববিনা করা সর্দত পাদর অে বাৎ আইচসটি সামগ্রীর উপযুি ব্যবহার এবং েোেে সংরেণ বা স্থাপবনর চবষয়টি 

সংচিষ্টবদর গুরুবের সাবে অবচহি  রবি হবব। 
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1 প্রথম অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ বক্রদমর আওতায় গৃহীত প্রকদল্পর রববরণ 

1.1 পটভূরম  

রবশ্বায়ন ও প্রযুরির পররবতবন গত ১৫ বের িদর দ্রুত গরতদত অগ্রসর হদে এবাং রবশ্ব অথ বনীরত তথ্য, প্রযুরি ও জ্ঞান 

িারা পররচারলত হদে। নতুন রবশ্ব অথ বনীরতর উত্থান রশক্ষা গ্রহদণর িরণ ও উদেদশ্য গুরুত্বপূণ ব প্রভাব সফদলদে। এই 

একুশ শতােীদত র্াদের তথ্য প্রযুরির রবষদয় জ্ঞান সনই তাদের অজ্ঞ রহসাদব গণ্য করা হয়। রিরজটাল বাাংলাদেদশ, 

সহজলভয উন্নত প্রযুরি এবাং রিরজটাল কদন্টন্ট ব্যবহার কদর েক্ষ এবাং প্রতযয়ী রশক্ষাথীদেরদক একুশ শতদকর 

রবশ্বায়দনর সাদথ প্ররতদর্ারগতা করার জন্য ততরী করা হদব। গরণত, অথ বনীরত, রবজ্ঞান এবাং ভাষা রশক্ষার মত কঠিন 

রবষয়গুদলাদক আয়দত্ব আনার জন্য তথ্য ও প্রযুরিগত রশক্ষা অথবা ই-রশক্ষা ব্যবহার কদর রিরজটাল বাাংলাদেদশর 

লক্ষযসমূহ অজবন করা হদব।  

রিরজটাল বাাংলাদেদশর লক্ষয অজবদন বাাংলাদেশ সরকার রনম্নবরণ বত রসদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ কদরদেঃ  

 প্রথম িাদপ সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন একটি কদর মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন;   

 রিতীয় িাদপ সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সকল সেণীকক্ষদক মারিরমরিয়ায় সেণীকদক্ষ রূপান্তর; এবং 

 তৃতীয় িাদপ সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন করম্পউটার ল্যাব স্থাপন। 

সরকাদরর অগ্রারিকার অনুর্ায়ী, রশক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠানগুদলাদত 

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ প্ররতষ্ঠার জন্য এই প্রকল্পটি শুরু কদররেল। বতবমাদন সেদশ মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র 

প্রায় ৩০ হাজার রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়ার মাধ্যদম শুধুমাত্র রনি বাররত রবষদয়র উপর পাঠোন করা হয়। আধুরনক 

রবশ্ব তথ্য-রনভ বর এবাং দ্রুত পররবতবনশীল হওয়ায়, সেদশর রশক্ষা ব্যবস্থার আধুরনকায়ন অপররহার্ ব এবাং তথ্য প্রযুরি 

রশক্ষার মাধ্যদম রশক্ষাথীদের স্বরশক্ষায় রশরক্ষত কদর গদড় সতালা প্রদয়াজন। তথ্য প্রযুরি রশক্ষার তবরশ্বক চারহোর 

পররদপ্ররক্ষদত মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় ৩০ হাজার রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য রবদ্যযদতর সুরবিা আদে এমন 

২৩,৩৩১ টি চিো প্রচিষ্ঠাবনর (স্কুল = ১৩৬৬৪ টি, কদলজ = ২৪৭৫ টি, স্কুল ও কদলজ = ৬৮৬ টি; মাদ্রাসা = 

৬৫০৬ টি) এবাং আইরসটি রশক্ষা প্রবতবদনর লদক্ষয রশক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃবক সম্পূণ ব রজওরব অথ বায়দন (সমাট ২৯,৪৩৫.১২ 

লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় জানুয়ারর, ২০১১ সথদক জুন, ২০১৫ সময়াদে) “আইরসটির মাধ্যদম মাধ্যরমক ও উচ্চ 

মাধ্যরমক স্তদর রশক্ষার প্রচলন”শীষ বক প্রকল্পটি গৃহীত ও বাস্তবারয়ত হদয়দে।  

সারণী 1.1 - প্রকল্প পরররিরি  

১. প্রকল্প রশদরানাম আইরসটির মাধ্যদম মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর রশক্ষার প্রচলন 

২. ক) পৃষ্ঠদপাষকতায় 

  খ) সম্পােনকারী সাংস্থা 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা অরিেপ্তর 

৩) প্রকল্প এলাকা সমগ্র বাাংলাদেশ 

৪) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল  আরম্ভ সশষ 

 ক) মূল জানুয়ারর ২০১১ রিদসম্বর ২০১২ 

 খ) সাংদশারিত জানুয়ারর ২০১১ জুন ২০১৫ 

৫) প্রকদল্পর সাংদশারিত ব্যয় GOB (FE) প্রকল্প সাহায্য 

সমাট 

  RPA 

DPA 
 

 

GOB 

এর 

মাধ্যদম 

রবদশষ 

রহসাব 

ক) মূল ৩০৫৬৫.৩৪    ৩০৫৬৫.৩৪ 

খ) সাংদশারিত ৩০৩৮৮.৫০    ৩০৩৮৮.৫০ 

গ) বাস্তবারয়ত ২৯৪৩৫.১২    ২৯৪৩৫.১২ 
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1.1 প্রকদল্পর উদেশ্য 

তথ্য িারা অনুপ্রারণত, প্রযুরি িারা ক্ষমতাবান ও জ্ঞান িারা পররচারলত একটি জারত গঠন করদতঃ 

১) মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় রশরক্ষত করা; 
২) মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) এবাং আধুরনক রশক্ষা প্রোদনর মাধ্যদম উচ্চ-

রশক্ষায় প্রদবদশর সামথ্যব বৃরদ্ধ করা;  

৩) সেণীকদক্ষর রশক্ষা পদ্ধরতদক আদরা সবরশ আকষ বণীয় কদর সতালা; এবং 

৪) শহর ও গ্রাদমর রশক্ষাথীদের মাদে রিরজটাল রবভাজন করমদয় আনা। 

1.2 প্রকদল্পর মূল কার্ বক্রম 

প্রস্তারবত মূল কার্ বক্রম হদলাঃ ২৩,৩৩১টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন (ক) ল্যাপটপ, মারিরমরিয়া প্রদজক্টর এবাং ইন্টারদনট 

মদিম প্রোন, (খ) করম্পউটার প্রোন, (গ) সিদভলপদমন্ট অযান্ড সপ্রািাকশন অফ আইরসটি কদন্টন্ট ততরর, (ঘ) 

রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন, (ঙ) জনবদলর সবতন ভাতা প্রোন, (চ) র্ানবাহন ক্রয়, (ে) আসবাবপত্র ও অরফস র্ন্ত্রপারত 

ক্রয়, (জ) প্রকল্প পররচালনা ব্যয়, (ে) র্ানবাহন এবাং অরফস র্ন্ত্রপারতর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ ইতযারে। 

1.3 অথ বায়দনর অবস্থা   

প্রকদল্পর অথ বায়দনর অবস্থা রনদম্নর সারণীদত সেখাদনা হলঃ 

সারণী 1.2 - প্রকল্পল্পর অর্ থায়ল্পনর অবস্থা 

রিরপরপ অনুর্ায়ী অনুদমারেত ব্যয় 
প্রকৃত ব্যয় অব্যরয়ত ব্যয়  

মূল সব বদশষ সাংদশারিত 

৩০,৫৬৫.৩৪ ৩০,৩৮৮.৫০ ২৯,৪৩৫.১২ (৯৫৩.৩৮) (-৩.১৪%) 
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2 রিতীয় অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ বক্রদমর কার্ বপদ্ধরত 

2.1 প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অন্তর্ভ বরির সর্ৌরিকতা 

সকান প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সর্ সব প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষ পররবতবন সারিত হয় তার পর্ বাদলাচনা করা প্রভাব মূল্যায়দনর 

উদেশ্য। সকান প্রকদল্পর ফলাফল পর্ বদবক্ষণ করদত সগদল প্রকল্প লক্ষযমাত্রা অজবদন সক্ষম হদয়দে রকনা তা সেখা জরুরী। 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন করদত হদল সেখা েরকার সর্, এই প্রকল্প না করদল রক ফলাফল হত। এদক বলা হয় 

counterfactual analysis র্া িারা তুলনা কদর সেখা হয় "আসদল রক ঘদটরেল এবাং হস্তদক্ষপ না হদল রক ঘটত"। 

অন্য কথায় প্রকল্প সরাসরর রক রক প্রভাব সফদলদে তার মূল্যায়ন করাই প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়দনর লক্ষয। 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষাদক প্ররতরষ্ঠত করদত প্র ল্পটি অতযাবশ্যক রেল। 

এই প্রকদল্পর অিীদন রবদ্যযৎ সাংযুি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ, ল্যাপটপ, রিনসহ মারিরমরিয়া প্রদজক্টর, 

রিকার এবাং ইন্টারদনট মদিম প্রোন করা হয়।  

এমতাবস্থায় উি প্রকদল্পর প্রভাব, কার্ বকাররতা ও উদেশ্য বাস্তবায়দনর সফলতা র্াচাই এবাং মূল্যায়ন করার লদক্ষয এ 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা গ্রহণ করা হদয়দে। 

2.2 পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ বপরররি  

1. প্রকল্প সম্পরকবত তথ্য পর্ বাদলাচনা ও উপস্থাপন (পটভূরম, উদেশ্য, প্রকল্প অনুদমােন/ পুনরব বদবচনা, অথ বায়ন 

পদ্ধরত এবাং অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবষয় ইতযারে); 

2. তথ্য সাংগ্রহ এবাং রবদেষদণর মাধ্যদম প্রকল্পটির সারব বক অগ্রগরত ও প্ররতটি কদম্পাদনন্ট বাস্তবায়দনর অগ্রগরত 

(সভৌত ও আরথ বক) রচত্র/সারণীর মাধ্যদম উপস্থাপন; 

3. প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর মান রনণ বয় করা; 

4. রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ এর প্রকদল্পর প্যাদকজগুরলর (পণ্য, কাজ ও সসবা) েরপদত্রর প্ররক্রয়াকরণ 

প্ররক্রয়ার (েরপদত্রর আমন্ত্রণপত্র, েরপত্র মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি পুরষ্কার, ইতযারে) সঠিকভাদব 

অনুসরণ করা হদয়দে রকনা তা পরীক্ষা করা এবাং পূব বরনি বাররত সূচকগুরলর উপর রভরি কদর এই ক্রয় সাংক্রান্ত 

কার্ বক্রমগুরল রবদেষণ করা; 

5. প্রকদল্পর অিীদন ক্রয়কৃত পণ্য/ কাজ/ সসবাগুরলর মান এবাং প্রদয়াজনীয়/ উপযুি জনবল িারা তা রক্ষণাদবক্ষদণর 

পর্ বাদলাচনা করা; 

6. সটন্ডার নরথদত উরিরখত প্রকদল্পর অিীদন ক্রয়কৃত পণ্য/ কার্ বাবলী/ সসবার সিরসরফদকশন/ BoQ/ ToR 

অনুর্ায়ী মান এবাং পররমাণ পর্ বাদলাচনা করা। অনুদমারেত APP (Annual Procurement Plan) 
অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা এবাং বাস্তব অগ্রগরত পর্ বাদলাচনা; 

7. প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশ রবদশষ বাস্তবায়দন অথ বায়ন, পণ্য ক্রয়, অব্যবস্থাপনার কারদণ প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ বা 

বাস্তবায়নকাল বৃরদ্ধ পর্ বাদলাচনা এবাং রবলদম্বর জন্য োয়ী কারণ সনািকরণ ও রবদেষণ; 

8. প্রকল্প পররচালক রহসাদব, প্রকল্প পররচালনার েক্ষতা, অরভজ্ঞতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ ,
রমটিাং আদয়াজন, রসদ্ধান্ত এবাং রনরে বষ্ট সময়াদে প্রকল্প বাস্তবায়দনর েক্ষতা সম্পরকবত তথ্য মূল্যায়ন এবাং 

রবদেষণ; 

9. প্রকল্প অনুদমােদনর তথ্য, প্রকদল্পর ব্যয় বা সময়াে পুনরব বদবচনা (র্রে থাদক), অথ বায়ন, অথ ব োড় এবাং প্রোন 

ইতযারে রবদেষণ; 

10. প্রকদল্পর অিীদন রনরম বত অবকাঠাদমাগত সুরবিার স্থারয়দত্বর পর্ বাদলাচনা ও পরামশ ব; 

11. আইরসটি সুরবিাগুরল ব্যবহার কদর রশক্ষা পদ্ধরতর মান, রবদশষ কদর মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদরর, উন্নরত 

হদয়দে রকনা তা রনণ বয় করা; 

12. আইরসটিরভরিক রশক্ষার মাধ্যদম সামরগ্রক রশক্ষা ব্যবস্থায় রবদশষ কদর মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদরর প্রভাব 

মূল্যায়ন; 

13. জাতীয় (আন্তজবারতক, র্রে থাদক) আথ ব-সামারজক উন্নয়দনর েীঘ বদময়ােী প্রভাব মূল্যায়ন; 

14. সুরবিাদভাগীদের উপর জররপ পররচালনা করা এবাং তাদের মতামত রবদেষণ কদর গদবষণায় অন্তর্ভ বি করা; 

15. প্রকদল্পর রিজাইন, িারণা এবাং কার্ বক্রম সম্পরকবত অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবষদয়র সাদথ সবল এবাং দ্যব বল রেক 

(SWOT analysis) রবদেষণ করা; 

16. প্রভাব মূল্যায়দনর ফলাফদলর রভরিদত সারব বক পর্ বাদলাচনা করা; 

17. প্রভাব মূল্যায়দনর ফলাফদলর উপর রভরি কদর রনরে বষ্ট সুপাররশ করা; এবাং 

18. চুরির সময়াদে কতৃবপদক্ষর িারা রনি বাররত অন্যান্য প্রাসরঙ্গক/ সম্পরকবত কার্ ব সম্পােন করা। 
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2.3 পরামশ বদকর কম বপররকল্পনা 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনদভস্টদমন্ট ফযারসরলদটশন সকাম্পারন (আইআইএফরস) সক  

আইএমইরি পরামশ বক রহসাদব রনযুি কদর। রনদম্ন উদিরখত কম ব পররকল্পনা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন  সমীক্ষা 

সম্পন্ন করা হদয়দেঃ 

 প্রকদল্পর ১০০% কার্ বক্রম পররবীক্ষণ;  

 প্রকদল্পর উরিরখত সকল উদেশ্য মূল্যায়ন; 

 প্রতযক্ষ এবাং পদরাক্ষ উপকারদভাগীদের সদঙ্গ সাক্ষাত কদর তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ;  

 উপকারদভাগী ও সাংরেষ্ট সস্টকদহাল্ডারদের সদঙ্গ FGD (দফাকাস গ্রুপ আদলাচনা) আদয়াজন; 

 প্রকদল্পর পররচালক, প্রকদল্পর সাংরেষ্ট কম বকতবা ও সস্টকদহাল্ডারদের সদঙ্গ পরামশ বমূলক সভা ও আদলাচনা সভার 

আদয়াজন; 

 প্রকদল্পর আওতায় পণ্য, কাজ বা সসবার ক্রয় প্ররক্রয়া (দটন্ডার আমন্ত্রণ, সটন্ডার মূল্যায়ন, অনুদমােন পদ্ধরত, 

contract এওয়াি ব ইতযারে) রবযমান প্ররকউরদমন্ট আইন/ রবরি সমদন করা হদয়রেল রকনা তা পরীক্ষা; 

 SWOT রবদেষণ প্রদয়াগ কদর প্রকল্প কার্ বক্রম বাস্তবায়দনর েক্ষতা, দ্যব বলতা, সুদর্াগ এবাং ঝুঁরক পর্ বাদলাচনা; 

 প্রকদল্পর এলাকা সথদক সাংগৃহীত তদথ্যর উপর রভরি কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত এবাং সাংরেষ্ট কতৃবপদক্ষর 

কাে সথদক অনুদমােন সাংগ্রহ; এবং 

 প্রকদল্পর প্রভাব সটকসই (Sustainable) করার জন্য পরামশ ব প্রোন।  

 

2.3.1 প্রভাব মূল্যায়ন কার্ বপদ্ধরত  

এই সমীক্ষায় রনদয়ারজত IIFC’র সমীক্ষা মূল্যায়ন টীম, প্রকদল্পর এবাং মূল্যায়ন সমীক্ষার উদেশ্যসমূহ রবদবচনায় 

রনদয় আন্তজবারতক ভাদব স্বীকৃত এবাং বহুল ব্যবহৃত মূল্যায়ন পদ্ধরত অনুসরণ কদর রনদম্ন বরণ বত পদ্ধরত অনুর্ায়ী সমীক্ষা 

কার্ বক্রম সম্পন্ন কদর। 
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কার্ বপদ্ধরত - ১ 

“আইরসটির মাধ্যদম মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর রশক্ষার প্রচলন” িীষ ব  প্রকল্পটি গ্রহণ করা হদয়দে মূলত চারটি 

উদেশ্যদক সকন্দ্র কদর। প্রকদল্পর এই উদেশ্যসমূহ অরজবত হদয়দে রকনা তা সঠিকভাদব মূল্যায়ন করার জন্য রকছু 

সূরনরে বষ্ট সূচক (Indicators) মূল্যায়ন করা হদয়দে তা রনদম্ন বন বনা করা হল। 

সারণী 2.1 - প্রকল্প বাস্তবায়ল্পনর উল্পেশ্য মূল্যায়ন সূিক সমূহ 

 
Results/ Impacts 

(প্রভাব): 
Objectively Verifiable 

Indicators / সুরনরে বষ্ট সূচক: 

Means of 

Verifications/ তদথ্যর উৎস 

ও তথ্য সাংগ্রহ পদ্ধরত 

১   মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক 

সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-

প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় 

রশরক্ষত করা 

 মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল 

রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি রশক্ষায় 

(আইরসটি) রশক্ষা গ্রহদণর হার 

 মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক 

পর্ বাদয়র রশক্ষকদের মারিরমরিয়া 

সেণীকদক্ষ  রশক্ষা প্রোদনর 

শতকরা হার 

 রশক্ষাথীদের আইরসটি সম্পদকব 

জ্ঞান বৃরদ্ধর অনুপাত 

 তথ্য-প্রযুরি রশক্ষা গ্রহদণর 

মাধ্যদম রশক্ষাথীদের সমৌরলক জ্ঞান 

বৃরদ্ধর হার 

 প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন, 

রিরপরপ, আররিরপরপ, স্থানীয় 

পর্ বাদয় কম বশালা, মাঠ পর্ বাদয় 

সাংগৃহীত তথ্য ও উপাি, 

প্ররতদবেন পর্ বাদলাচনা এবাং 

পর্ বদবক্ষণ 

 

২ মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক 

সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-

প্রযুরি (আইরসটি) এবাং 

আধুরনক রশক্ষার জন্য প্রস্তুত 

কদর উচ্চ-রশক্ষায় তাদের 

অরভগম্যতা বৃরদ্ধ করা 

 তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় 

রশরক্ষত হদয় উচ্চ-মাধ্যরমক 

পর্ বাদয়র রশক্ষাথীদের উচ্চ-রশক্ষায় 

গমদনর হার  

 উচ্চ-রশক্ষায় গমদনচ্ছু গ্রামীণ ও 

শহুদর রশক্ষাথীদের অনুপাত 

প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন, 

রিরপরপ, আররিরপরপ, প্ররতদবেন 

পর্ বাদলাচনা এবাং পর্ বদবক্ষণ 

৩ সেণীকদক্ষর রশক্ষা পদ্ধরতদক 

আদরা সবরশ আকষ বণীয় কদর 

সতালা 

 সেণীকক্ষসমূহ মারিরমরিয়া 

সেণীকদক্ষ রুপান্তদরর হার  

 মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল 

রশক্ষাথীদের মারিরমরিয়া 

সেণীকদক্ষ রশক্ষা গ্রহদণর হার  

 সেণীকক্ষ মারিরমরিয়াদত 

রুপান্তদরর ফদল রশক্ষাথীদের 

আগ্রহ বৃরদ্ধর হার 

প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন, 

রিরপরপ, আররিরপরপ, পর্ বদবক্ষণ, 

প্ররতদবেন পর্ বাদলাচনা এবাং 

পর্ বদবক্ষণ 

৪ শহুদর ও গ্রামীন রশক্ষাথীদের 

মাদে রিরজটাল রবভাজন 

করমদয় আনা 

 শহর ও গ্রামীণ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রশক্ষা 

প্রোদনর গড় অনুপাত  

 প্রতযন্ত এবাং পাহাড়ী এলাকাদত 

আইরসটি উপকরণ ব্যবহাদরর হার  

 গ্রামীণ রশক্ষাথীদের মদধ্য 

আইরসটি ব্যবহার সম্পদকব জ্ঞান 

অজবদনর হার 

প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন, 

রিরপরপ, আররিরপরপ, প্ররতদবেন 

পর্ বাদলাচনা করা এবাং পর্ বদবক্ষণ 
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সারণী 2.2 - সমীক্ষার উল্পেশ্য মূল্যায়ন সূিক, িল্পের উৎস এবং সংগ্রল্পহর উপকরণ 

 প্রকল্প মূল্যায়ন সূচক তদথ্যর উৎস িাটা সাংগ্রদহর উপকরণ 

1.  প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর অগ্রগরতর (দভৌত ও 

আরথ বক) হার 
 িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 সাক্ষাৎকার 

প্রশ্নমালা-৬, ৮ 

2.  প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর হার  িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 সাক্ষাৎকার 

 প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা 

প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬,৭, ৮ 

3.  ক্রয় েরপদত্রর প্ররক্রয়া (রপরপএ ২০০৬ 

এবাং রপরপআর ২০০৮ ) সাংক্রান্ত ফাাংশন 

গুরল র্থার্থ ভাদব সম্পােন করার হার 

িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-৭ 

4.  প্রকদল্পর পণ্য / কাজ / সসবাগুরলর অবস্থা 

এবাং র্থার্থ রক্ষণাদবক্ষণ 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-৮ 

5.  ক্রয়কৃত পণ্য / কার্ বাবলী / সসবার 

সিরসরফদকশন /BoQ /ToR অনুর্ায়ী 

মান এবাং পররমাণ  

 িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা 

প্রশ্নমালা-৮ 

6.  অনুদমারেত APP (Annual 

Procurement Plan) অনুর্ায়ী 

লক্ষযমাত্রা এবাং বাস্তব অগ্রগরত  

 িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা 

প্রশ্নমালা-৭, ৮ 

7.  প্রকদল্পর ব্যয় বৃরদ্ধ বা বাস্তবায়নকাল বৃরদ্ধ  িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা 

রিরপরপ, িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

সচকরলস্ট 

প্রশ্নমালা- ৮ 

8.  তথ্য, প্রকদল্পর ব্যয় বা সময়াে পুনরব বদবচনা 

(র্রে থাদক), অথ বায়ন, অথ ব োড় এবাং 

প্রোন 

 িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 

রিরপরপ, িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

সচকরলস্ট 

প্রশ্নমালা-৬, ৮ 

9.  রনরম বত অবকাঠাদমাগত সুরবিা স্থারয়ত্ব 

(sustainability) 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-৮ 

10.  আইরসটি সুরবিাগুরল ব্যবহার কদর রশক্ষা 

পদ্ধরতর মান রনণ বয় 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬, ৮ 

11.  আইরসটি সুরবিাগুরল ব্যবহার কদর রশক্ষা 

পদ্ধরতর প্রভাব মূল্যায়ন 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬, ৮ 

12.  আথ ব-সামারজক উন্নয়দনর েীঘ বদময়ােী 

প্রভাব মূল্যায়ন  

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬, ৮ 

13.  সুরবিাদভাগীদের মতামত রবদেষণ প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬ 

14.  সবল এবাং দ্যব বল রেক (SWOT 
analysis) রবদেষণ 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬, ৮ 

15.  বাাংলাদেদশর রশক্ষা এবাং রশক্ষকদের 

েক্ষতা উন্নয়দন আইরসটি সরঞ্জাদমর 

পর্ বাপ্ততা  

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-২,৩,৪,৫,৬,৮ 

16.  মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম 

মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র 

সেণীকদক্ষ রশক্ষণ-রশখদনর অনুশীলন  

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,৬ 

17.  সেণীকদক্ষ পাঠোন উপদর্াগী রিরজটাল 

কনদটন্ট প্রণয়দনর েক্ষতা র্াচাই 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬  

18.  রশক্ষায় আইরসটি প্রদয়াদগ মাধ্যরমক ও 

উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র রশক্ষাথীদের 

আইরসটি এবাং আধুরনক রশক্ষা প্রোদনর 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬ 
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 প্রকল্প মূল্যায়ন সূচক তদথ্যর উৎস িাটা সাংগ্রদহর উপকরণ 

মাধ্যদম একুশ শতক ও রবশ্বায়দনর 

চযাদলঞ্জ সমাকাদবলার েক্ষতা অজবন  

19.  সেণী কদক্ষ রশক্ষক-রশখদনর কার্ বক্রম 

আরও আকষ বণীয়, আনন্দোয়ক এবাং 

কার্ বকর হদয়দে রকনা 

প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬ 

20.  অরজবত প্রতযক্ষ প্রভাব  প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬ 

21.  অরজবত পদরাক্ষ প্রভাব প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬ 

22.  প্রকদল্পর িারাবারহকতা অজবদনর প্রভাবক  প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা প্রশ্নমালা-১,২,৩,৪,৫,৬ 

23.  প্রকল্প সম্পরকবত তথ্য পর্ বাদলাচনা 

(উদেশ্য, প্রকল্প অনুদমােন / পুনরব বদবচনা, 

অথ বায়ন পদ্ধরত এবাং অন্যান্য প্রাসরঙ্গক 

রবষয়) 

 িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা 

 প্রশ্নমালা পর্ বাদলাচনা 

প্রকল্প সম্পন্ন প্ররতদবেন, 

রিরপরপ, আররিরপরপ, 

প্ররতদবেন পর্ বাদলাচনা করা 

এবাং পর্ বদবক্ষণ 

 

 

কার্ বপদ্ধরত - ২ 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য প্রকল্প সমীক্ষা মূল্যায়ন টীম পাঁচটি রবষদয়র (প্রাসরঙ্গকতা, কার্ বকাররতা, 

বাস্তবায়দনর েক্ষতা, প্রভাব ও িারাবারহকতা) িারা সমীক্ষা কার্ বক্রম সম্পন্ন কদরদে। 

 

প্রাসরঙ্গকতা 

প্রকদল্পর প্রাসরঙ্গকতার পররদপ্ররক্ষদত রনদম্ন বরণ বত রবষয়সমূহ: 

• বাাংলাদেদশর উন্নয়ন পররকল্পনার সাংরেষ্টতা; 

• প্রকদল্পর কার্ বক্রম এবাং ফলাফল সামরগ্রক লক্ষয ও উদেশ্য অজবদনর সদঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ ব রেল রকনা? 

• প্রকদল্পর কার্ বক্রম এবাং ফলাফল প্রকদল্পর উদেদশ্যর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ব রেল রকনা? 

• বাাংলাদেদশর রশক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বৃরদ্ধদত এই প্রকদল্পর সাংরেষ্টতা পরীক্ষা;  

• বাাংলাদেদশর রশক্ষা এবাং রশক্ষক উন্নয়দন আইরসটি সরঞ্জাম সরবরাহ এবাং প্ররশক্ষণ; এবং 

• সেদশর রশক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়দন আইরসটির সাংরেষ্টতা এবাং উন্নয়ন নীরতর সাদথ এর সামঞ্জস্যপূণ বতা। 

 

কার্ বকাররতা 

প্রকদল্পর কার্ বকাররতা আউটপুট এবাং রনকটতম ফলাফদলর সাদথ সম্পরকবত। রবষয়সমূহ রনদম্ন বরণ বত হল:  

• কতখারন উদেশ্য অজবন করা সম্ভব হদয়দে? 

• প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদন সফলতা বা ব্যথ বতার কারণসমূহ।   

প্রকদল্পর কার্ বকাররতা রনম্নরূদপ মূল্যায়ন করা হদয়দে: 

• আইরসটিরভরিক রশক্ষা ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠা করা; 

• মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম ও উচ্চ মাধ্যরমক প্রর্ বাদয়র সেণীকদক্ষ রশক্ষণ-রশখদনর অনুশীলন বৃরদ্ধ 

করা; 

• সেণীকদক্ষ পাঠোন উপদর্াগী রিরজটাল কদন্টন্ট প্রণয়দনর েক্ষতা র্াচাই; 

• রশক্ষায় আইরসটি প্রদয়াদগ মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র রশক্ষাথীদের আইরসটি এবাং আধুরনক রশক্ষা 

প্রোদনর মাধ্যদম একুশ শতক ও রবশ্বায়দন চযাদলঞ্জ সমাকাদবলার েক্ষতা অজবন; এবাং  

• সেণী কদক্ষ রশক্ষক-রশখদনর কার্ বক্রম আরও আকষ বণীয়, আনন্দোয়ক এবাং কার্ বকর হদয়দে রকনা।  
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বাস্তবায়দনর েক্ষতা  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর েক্ষতা রনি বারদণ গুণগত ও পররমাণগত উভয় পন্থা গ্রহণ করা হদয়দে এবাং তা রনম্নরলরখতভাদব 

পররমাপ করা হদয়দে;  

1. প্রকদল্পর ব্যয় সােয়ী রেল রকনা? 

2. প্রকদল্পর উদেশ্য সময়মত অরজবত হদয়রেল রকনা? 

3. প্রকল্প বাস্তবায়দনর েক্ষতা অন্যান্য রবকল্প প্রকদল্পর সাদথ তুলনামূলক রেল রকনা? 

 

প্রভাব  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষ প্রভাব, রবদশষ কদর রশক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়দন সামারজক, অথ বননরতক এবাং 

অন্যান্য উন্নয়ন সূচক ইরতবাচক/ সনরতবাচক রবষয়সমূহ রনদম্ন বরণ বত উপাদয় পর্ বদবক্ষণ করা হদয়দেঃ 

 প্রকদল্পর অরজবত প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষ প্রভাব রক? এবাং 

 প্রকল্প বাস্তবায়দন উপকারদভাগীদের কম-সবরশ প্রারন্তক অবস্থান? 

 

িারাবারহকতা  

প্রকল্প সমারপ্তর পর প্রকদল্পর িারাবারহকতা বা প্রকল্প চলমান থাকার সম্ভাবনা রদয়দে রকনা তা রনি বারদণ রনম্নরলরখত 

রবষয় পরীক্ষা করা হদয়দে: 

 প্রকল্প সমারপ্তর পর প্রকদল্পর সুরবিাসমূহ পর্ বাদলাচনা? এবাং 

 প্রকদল্পর িারাবারহকতা অজবদনর জদন্য রক রক রবষয় প্রভাবক রহদসদব ভূরমকা পালন কদররেল? 

 

2.3.2 গদবষণার পদ্ধরত (Study Methodology) 

গদবষণা কাজটি করার জন্য রমে পদ্ধরত (mixed method) ব্যবহার করা হদয়দে। অথ বাৎ, তথ্য ও উপাি 

পররমাণগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative) উভয়ভাদব সাংগ্রহ করা হদয়দে । প্রখ্যাত গদবষক 

সক্রসওদয়ল (Creswell et al. 2003) প্রস্তারবত রনদম্নাি উপাদয় রমে পদ্ধরতটি ব্যবহার করা হদয়দে–  

 

Concurrent Triangulation Design1 

 

 

 

 

 

পররমাণগত তথ্য/ উপাি সাংগ্রহ      গুণগত তথ্য/ উপাি সাংগ্রহ  

 

 

পররমাণগত তথ্য/ উপাি রবদেষণ  প্রাপ্ত ফলাফদলর তুলনা (Triangulation) গুণগত তথ্য/ উপাি রবদেষণ 

 

Source: Adapted from Creswell et al. (2003) 

                                                 
1 Anthony G. Turner, A.G. Sampling strategies. Statistics Division, UNITED NATIONS SECRETARIAT. 3-5 

December 2003. https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/sampling_1203/docs/no_2.pdf 

গুণগি 
পররমাণগি 
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2.3.3 নমুনার আকার রনি বারণ 

প্রকদল্পর প্রতযক্ষ উপকারদভাগীদের নমুনার আকার রনি বারদণর জন্য রনম্নরলরখত পররসাংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা 

হদয়দে, র্া Population Size (N) ১০,০০০ এর সবরশর জন্য প্রদর্াজয। অযান্থরন টান বার Anthony G. Turner, 

A.G. Sampling strategies, ২০০৩ এর চনবদ বিনা অনুসাবর নমুনার আ ার। 

 

N1 =Design Effect 
Z2p (1-p) (1+k)  

e2 

স্পযখাল্পন, 

n = Sample size  

p = target proportion (০.৫) 
Z = the value of standard variate at a given confidence level 

e = margin of error 

k = non-response = ০.২০ (অনুরমত)  

Design Effect = ২ 

n =2 X 

(2.576)
২
x ০.৫ (১-০.৫) x (১ +০.2)  

(০.০৫)
২
 

  1, ৫৯২ 1, ৬০০ 

 

নমুনা আকার প্রাক্কলদন, ৯৯% confidence level িরা হদয়দে (Z সস্কার ২.৫৭৬) এবাং ৫% error রবদবচনা করা 

হদয়দে।  

2.3.4 নমুনায়ন পিরি (Sampling Method) 

নমুনায়দনর জন্য মারিদস্টজ ক্লাস্টার নমুনায়ন পদ্ধরত ব্যবহার করা হদয়দে। রবস্তৃত এলাকা বা সকান সেদশর 

কভাদরদজর জন্য কদয়কটি িাপ বা সস্টদজ নমুনায়ন করা হয়। সস রহসাদব প্রথদম সমস্ত বাাংলাদেশদক ৮ টি রবভাদগ 

ভাগ করা হদয়দে সর্ন প্ররতটি রবভাগ সথদক প্ররতরনরিত্বকারী সজলা পাওয়া র্ায়। এদক্ষদত্র প্ররতটি রবভাগ সথদক তেব 

চয়দনর মাধ্যদম ২ টি কদর সজলা রনব বাচন করা হদয়দে। পদরর িাদপ সথদক প্ররতটি সজলার ৩ িরদনর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর 

(স্কুল/ কদলজ/মাদ্রাসা) জন্য ৩ টি কদর sampling frame ততরী করা হদয়দে। প্ররতটি sampling frame সথদক 

আনুপারতক হাদর (probability proportional to size) স্কুল/ কদলজ/মাদ্রাসার সাংখ্যা রনি বারণ করা হদয়দে। 

স্কুল/ কদলজ/মাদ্রাসার সাংখ্যা এমনভাদব রনি বারণ করা হদয়দে র্াদত প্ররতটি রনব বারচত সজলা সথদক ১০ টি কদর সব বদমাট 

১৬০টি স্কুল/ কদলজ/মাদ্রাসা রনব বাচন করা হদয়দে। সব সশদষ প্ররতটি স্কুল/ কদলজ/মাদ্রাসা সথদক ১০ জন কদর সমাট 

১,৬০০ রশক্ষাথীর সাক্ষাৎকার সনয়া হদয়দে। এদক্ষদত্র রনব বারচত স্কুল/ কদলজ/মাদ্রাসার প্রদতযকটি এক একটি ক্লাস্টার 

এবাং রনব বারচত সজলার প্রদতযকটি এক একটি strata রহসাদব রবদবরচত হদয়দে। 

এই নমুনায়ন রনম্নবরণ বত কদয়কটি িাদপ বণ বনা করা র্ায় -  

 প্রথম িাপ 

এই নমুনা সাংগ্রহ করার জন্য প্রথদম ৮ টি রবভাদগর প্ররতটি সথদক ২ টি কদর সব বদমাট ১৬ টি সজলা রনব বাচন করা 

হদয়দে। এক রবভাদগর সাদথ অন্য সকান রবভাদগর সকান িরদনর পাথ বকয থাকদল তা গুণগত তদথ্যর অন্তর্ভ বি 

হদয়দে।  

 

 রিতীয় িাপ  

পরবতীদত প্ররতটি সজলা সথদক তেব চয়দনর মাধ্যদম ১০ টি কদর স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসা রনব বাচন করা হদয়দে। 



চিিীয় অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন প্রচিববদন 

11 

 

 তৃতীয় িাপ  

সব সশদষ ১৬০ টি স্কুদলর প্ররতটি স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসা সথদক তেব চয়দনর মাধ্যদম ১০ জন কদর রশক্ষাথীর 

সাক্ষাৎকার সনয়া হদয়দে।  

2.3.5 স্কুল/ কল্পলজ/ মাদ্রাসার সংখ্যা রনধ থারণ  

প্রকল্পটিদত সব বদমাট ২৩,৩৩১ টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠান অন্তর্ভ বি করা হয়। এর মদধ্য স্কুল ১৩৬৬৪ টি, কদলজ ২৪৭৫ টি, স্কুল 

ও কদলজ ৬৮৬ টি; মাদ্রাসা ৬৫০৬ টি । আনুপারতক রহসাব ৫৮% স্কুল, ১১% কদলজ, ৩ % স্কুল ও কদলজ এবাং 

২৮% মাদ্রাসা । এই আনুপারতক হার ব্যবহার কদর ১৬০ টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠানদক রনদম্নািভাদব রবন্যাস করা হলঃ  

 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর িরণ স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসার সাংখ্যা 

১ স্কুল  ৯২ টি 

২  কদলজ  ১৮ টি 

৩  স্কুল ও কদলজ  ৫ টি 

৪  মাদ্রাসা  ৪৫ টি 

 সমাট ১৬০ টি 

এোড়া প্রকদল্পর সাংরেষ্ট কবমকবতাদের সাক্ষাৎকার সনয়া হদব। তথ্যোতাদের (Key Informant) রবস্তাররত রববরণ 

রনম্নলরখরত সারণীত প্রোন করা হল ।  

 তথ্যোতা সাংখ্যা 

১ প্রদজদক্টর প্রতযক্ষ উপকারদভাগী বা রশক্ষাথী ১,৬০০ জন 

২ স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসা প্রিান  ১৬০ জন 

৩  প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক  ১৬০ জন 

৪  সপ্রাদজদক্টর সাংরেষ্ট কবমকবতা  ২৪ জন 

৫  সেইনার (টিটিরস )  ১২ জন 

৬ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGDs) (৩ টি *১০ জন) ৩০ জন 

 সমাট ১,৯৮৬ জন 

পাশাপারশ রনম্নরলরখত পর্ বদবক্ষণ ও সকস স্টারি করা হব -  

 তথ্য সাংগ্রদহর উপায়  সাংখ্যা 

১ মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ (১৬০)  

মারিরমরিয়া ক্লাস পর্ বদবক্ষণ (১৬০) 

 ৩২০ টি পর্ বদবক্ষণ 

২  সকস স্টারি  ২ টি  

 সমাট ৩২২ টি  

 

অথ বাৎ, সব বদমাট নমুনা আকার = ১,৯৮৬ + ৩২২ = ২,৩০৮ 

2.3.6 গ্রাম ও শহদর স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসার নমুনা রবন্যাস (Sampling Method) 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যযদরার ২০১১ সাদলর শুমারর আনুর্ায়ী, সেদশর ৭৬.৭% মানুষ গ্রাদম ও ২৩.৩% মানুষ শহদর 

বাস কদর। সস রহসাদব এই জররদপ গ্রাম ও শহদর স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসার নমুনা রবন্যাস রনদম্নাি ভাদব করা হদয়দে।  

 স্থাদনর িরন স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসা সাংখ্যা 

১ গ্রাম ১২২ টি 

২  শহর ৩৮ টি 

 সমাট ১৬০ টি 
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2.3.7 তথ্য ও উপাি সাংগ্রদহর পদ্ধরত 

রনম্নরলরখত কদয়কটি িাদপ প্রভাব মূল্যায়ন করা হদয়দে: 

 

১ম িাপ: তথ্য সাংগ্রহ এবাং সিস্ক পর্ বাদলাচনা 

১ম িাদপর আওতায় রনম্নরলরখত িকুদমন্টসমূহ সাংগ্রহ এবাং পর্ বাদলাচনা করা হদয়দে 

 তথ্য সাংগ্রহ: 

o উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (রিরপরপ/ আররিরপরপ); 

o প্রকল্প সমারপ্তকরণ প্ররতদবেন; 

o অন্য সকান অনুদমারেত প্রকল্প িকুদমন্ট, অগ্রগরতর প্ররতদবেন, কনসালট্যান্ট ররদপাট ব, প্রকল্প ব্যয় ররদপাট ব 

ইতযারে; 

o প্রকল্প সম্পরকবত চুরিনামা সাংগ্রহ; 

o প্ররশক্ষণাথী/ প্ররশক্ষক এবাং প্ররশক্ষণ মূল্যায়ন ররদপাট ব তথ্যসহ প্ররশক্ষণ সম্পরকবত তথ্য; 

o প্ররকউরদমন্ট সাংক্রান্ত তথ্যবরল; এবাং 

o সকস স্টারি 

 তথ্য পর্ বাদলাচনা: 

o প্রকদল্পর প্ররকউরদমন্ট প্ররক্রয়া সর্মন সটন্ডার প্রোন, সটন্ডার মূল্যায়ন, অনুদমােন প্ররক্রয়া এবাং সটন্ডার এওয়াি ব 

র্থার্থভাদব প্ররকউরদমদন্টর আইন অনুর্ায়ী হদয়রেল রকনা তা পরীক্ষা করা;  

o সেদশর উন্নয়ন কম বসূচীর সপ্রক্ষাপদট প্রকদল্পর সর্ৌরিকতা পর্ বাদলাচনা; 

o প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়সূচী ও অথ বায়ন পর্ বাদলাচনা; 

o প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়কাদল প্ররতবন্ধকতা রচরিতকরণ; 

o নীরতমালা বা এতেসাংক্রান্ত রবরভন্ন রনদে বশ পরীক্ষাকরণ; 

o সাংরেষ্ট কতৃবপক্ষ ও সাংরেষ্ট পক্ষগুদলার (রশক্ষা প্ররতষ্ঠান) সদঙ্গ চুরিনামা (র্রে থাদক) পর্ বাদলাচনা; 

o কার্ বকাররতার উদেশ্য অরজবত হদর়্েদে রকনা; 

o প্রকদল্পর ফলপ্রসূতা;  

o প্রকদল্পর িারাবারহকতা; এবং 

o ইনরস্টটিউশন, নীরত ও সরগুদলটরর সফ্রমওয়াকব, সভৌত ও আরথ বক সম্পদের উপর প্রভাব। 

 প্রদয়াজনীয় তথ্যাবলী রনম্নরলরখত সাংস্থা সথদক সাংগ্রহ করা হদব: 

o মাধ্যরমক এবাং উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর; 

o বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ; 

o অন্যান্য সাংরেষ্ট সাংস্থা/ মন্ত্রণালয়/ সস্টকদহাল্ডার। 
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২য় িাপ: প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রদহর জন্য field visit এবাং সাক্ষাৎকার  

প্রাথরমক তথ্যাবলী field visit ও মূল তথ্যোতার সাদথ আদলাচনা কদর সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

(ক) প্রতযক্ষ উপকারদভাগী ও সাংরেষ্ট কবমকবতাদের সদঙ্গ সাক্ষাৎকার; 

(খ) স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসা প্রিান, মারিরমরিয়া সেইণার ও প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকদের সদঙ্গ সাক্ষাৎকার; 

(গ) মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ ও মারিরমরিয়া ক্লাস পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ; 

(ঘ) রিইও/ইউএসইও/ইউইও/এইউইও; 

(ঙ) এইচটিটিরস/ নাদয়ম রশক্ষক; 

রনম্নরলরখত উপাদয় জররদপর মাধ্যদম প্রাথরমক তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

প্রশ্নপত্র 

জররপ, সাক্ষাৎকার এবাং পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রদহর লদক্ষ র্থার্থ প্ররক্রয়ায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হদয়দে এবাং 

খসড়া প্রশ্নপদত্রর র্থাথ বতা র্াচাই করার জন্য sample-test করা হদয়দে। Sample -test এর ফলাফদলর রভরিদত 

প্রশ্নপত্র সাংদশািন ও চূড়ান্ত করা হদয়দে।  

Sample-test এর সময় প্রণীত প্রশ্নাবলীর গঠন এবাং প্রশ্নপদত্র ব্যবহাদর রনম্নরলরখত terminology পরীক্ষা করা 

হদবঃ 

 প্রশ্নপদত্রর উির প্রোদন প্রদয়াজনীয় সময়কাল রনরূপণ;  

 প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত গঠন এবাং পররভাষার উপযুিতা পরীক্ষা; 

 উির োতাদের উিরোদনর সামথ্যব এবাং অরনো অনুিাবন; 

 উির োতাদের প্ররতরক্রয়া পরীক্ষা; এবং 

 রবরভন্ন variables এর quantitative range রনি বারণ। 

মাঠ পর্ বাদয় তথ্য সাংগ্রহ 

মাঠ প বর্াদর়্ে তথ্য সাংগ্রহ করার জন্য সজলা ও উপদজলা পর্ বায় সথদক প্রকদল্পর প্রতযক্ষ উপকারদভাগী বা রশক্ষাথী জররপ, 

স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসা প্রিান, সেইনার ও প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকদের সদঙ্গ সাক্ষাৎকার (KII), পর্ বদবক্ষণ এবাং সকস 

স্টারির মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

1. তথ্যপ্রযুরি অবকাঠাদমা সচকরলস্ট: মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি রশক্ষা প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন 

সমীক্ষা (ICT for Education in Secondary and Higher Secondary Level Project) 

কম বসূচীর আওতায় সরবরাহকৃত র্ন্ত্রপারতসমূদহর সহজলভযতা র্থাথ বতা, উপদর্ারগতা ইতযারে সমীক্ষার জন্য প্রেি 

সচকরলস্ট ব্যবহার করা হদয়দে। 

2. কার্ বকাররতা এবাং িারাবারহকতা রবষয়ক সমীক্ষাঃ প্রদজদক্টর বরণ বত উদেশ্য মূল্যায়ন করার লদক্ষ প্রকদল্পর 

কার্ বকাররতা এবাং িারাবারহকতা পর্ বাদলাচনা করা হদয়দে। এোড়াও প্রকল্প বাস্তবায়দনর সমস্যাবলী ও অরজবত 

সুরবিাসমূহ মূল্যায়ন করা হদয়দে। এোড়াও সাংস্থার সাংরেষ্ট কম বকতবাদের সম্পৃি করা হদয়দে। 

3. প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষ উপকারদভাগী জররপ: মাধ্যরমক এবাং উচচ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি রশক্ষা প্রকদল্পর দ্যই 

িরদনর উপকারদভাগী (প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষ) রদয়দে। প্রতযক্ষ উপকারদভাগীদের মদধ্য স্কুল/কদলজ/মাদ্রাসার 

রশক্ষাথী অন্তভূ বি। অপররেদক স্কুল/ কদলজ/ মাদ্রাসার রশক্ষক র্াদের কম বেক্ষতা মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক 

পর্ বাদয় আইরসটি রশক্ষা প্রকদল্পর প্ররশক্ষণ লাভ ও সেণীকদক্ষ তা ব্যবহাদরর ফদল েক্ষতা বৃরদ্ধ হদয়দে তারা পদরাক্ষ 

(external) উপকারদভাগীদের অন্তভূ বি। আদলাচয দ্য’িরদনর উপকারদভাগীদের অরজবত সুরবিাসমূদহর প্রভাব 

মূল্যায়দনর জন্য পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম আদলাচনা কদর তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে। 
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মূল তথ্যোতাদের সাক্ষাৎকার (KII) 

মাধ্যরমক এবাং ঊচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়দনর সদঙ্গ সম্পৃি সাংরেষ্ট 

কম বকতবাদের সাদথ আদলাচনার মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।  

সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ (Observation) 

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ ও মারিরমরিয়া ক্লাস পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দে।  

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGDs) 

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারীদের সাংখ্যা হদব ৮ সথদক ১০ জন। রভন্ন পটভূরমর মানুষ অন্তর্ভ বি করা হদয়দে 

সর্মন স্কুল ম্যাদনজদমন্ট করমটির সেস্য, সজলা রশক্ষা অরফসার, প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষক, প্রিান রশক্ষক, টিচার প্ররশক্ষণ 

কদলদজর প্ররশক্ষক, রশক্ষাথী, নাদয়ম সাংরেষ্ট ব্যরিবগ ব ইতযারে। দ্যই রবদশষজ্ঞ আদলাচনা পররচালনা করার োরয়দত্ব 

রেদলন র্াদের মদধ্য একজন প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কদর এবাং আদলাচনা গাইি কদর, আর অন্য ব্যরি আদলাচনার সনাট 

রনদয়দে। সফাকাস গ্রুপ আদলাচনার রচন্তা, মতামত এবাং অাংশ গ্রহণ কারীদের িারনা আয়ত্ব করার সদঙ্গ সদঙ্গ সরকি ব 

করা হদয়দে।  

৩য় িাপ: তথ্য রবদেষণ ও ফলাফল 

প্ররতরেন তথ্য সাংগ্রহ সশদষ, প্রশ্নাবলীর তথ্য তবিতা রনদয় সুপারভাইজার এবাং সব সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মদধ্য 

অভযন্তরীণ আদলাচনা অনুরষ্ঠত হয়। সকান জটিলতা শনাি হদল তা সািারণ সাংজ্ঞা সম্মতভাদব এবাং গুণগত তথ্য, র্া 

েলগত ভাদব রবদেষণ কদর রলখদত বলা হয়। পূরণ করা প্রশ্নাবলী পরামশ বক েল িারা রনরীক্ষণ কদর সব তথ্য তবিতা 

এবাং অভযন্তরীণ সুসাংগরত পরীক্ষা কদর সাংদশািন করা হয়। মাইদক্রাসফট এদেল বা র্থার্থ পররসাংখ্যানগত সপ্রাগ্রাম 

সথদক িাটাদবস সারণী ততরী কদর তাদত প্রাথরমক তথ্য প্রদবশ করা হয়। সাক্ষাৎকার, মুল তথ্যোতা, সেণী পর্ বদবক্ষদণর 

উপর রভরি কদর গুরুত্বপূণ ব তদথ্যর গুণগত রবদেষদণর মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ফলাফল সবর করা হদয়দে।  

৪থ ব িাপ: মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন 

বাোই এবাং তথ্য রবদেষণ করার পদর, রনম্নরূপ একটি মূল্যায়ন প্ররতদবেন ততরী করা হদয়দে: 

 SWOT রবদেষণ প্রদয়াগ কদর প্রকদল্পর কার্ বক্রম বাস্তবায়দনর সুরবিা, অসুরবিা, সফলতা এবাং ব্যথ বতা 

পর্ বাদলাচনা করা হদয়দে; 

 সাংগৃহীত তদথ্যর পররমাণগত ও গুণগত মান রবদেষণ করা হদয়দে; 

 প্রকল্প এলাকা সথদক সাংগৃহীত তদথ্যর উপর রভরি কদর মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত করা হদয়দে; 

 ভরবষ্যৎ প্রকদল্পর কার্ বক্রম আরও কার্ বকর ও সটকসই করার ব্যবস্থাপনা এবাং সদব বািম সুপাররশ করা হদয়দে; 

 সাংরেষ্ট কতৃবপদক্ষর সথদক খসড়া মূল্যায়ন প্ররতদবেদনর প্ররতরক্রয়া ও অনুদমােন সনওয়া হদয়দে; 

 সাংরেষ্ট কতৃবপদক্ষর প্ররতরক্রয়া সঙ্ঘবদ্ধ কদর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখল করা হদয়দে।  

2.3.8 মূল্যায়ন সমীক্ষার সময়সূিী 

মূল্যায়ন সমীক্ষার সময়সূচী ৪ (চার) মাস রনি বারণ করা হদয়দে। উি সমদয়র মদধ্য এ সমীক্ষা সম্পন্ন করদত 

আনুমারনক সময়সূচী রনম্নরলরখত সারণীদত প্রোন করা হল। 

সারণী 2.3 - মূল্যায়ন সমীক্ষার সময়সূিী 

 সমীক্ষার কার্ বক্রম সময়সূচী 

1.  প্রাররম্ভক প্ররতদবেন জমা এবাং খসড়া প্রশ্নাবলী প্রস্তুরত ২০ সফব্রুয়ারর ২০১৮  

2.  প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর উপর সটকরনকযাল করমটির সভা ২২ সফব্রুয়ারর ২০১৮ 

3.  সটকরনকযাল করমটির মন্তব্য অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সাংদশািন 

ও জমা  

১ মাচ ব ২০১৮ 

4.  প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর উপর রস্টয়াররাং করমটির সভা ৬ মাচ ব ২০১৮ 

5.  রস্টয়াররাং করমটির মন্তব্য অনুর্ায়ী প্রাররম্ভক প্ররতদবেন সাংদশািন ও ৭ মাচ ব ২০১৮ 



চিিীয় অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন প্রচিববদন 

15 

 

 সমীক্ষার কার্ বক্রম সময়সূচী 

জমা 

6.  ক্লাদয়ন্ট সথদক প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর অনুদমােন প্রারপ্ত  ১০ মাচ ব ২০১৮ 

7.  তথ্য সাংগ্রহকারীদের রনদয়াগ ১১ মাচ ব ২০১৮ 

8.  তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ ১২ মাচ ব ২০১৮ 

9.  প্রকদল্পর সাদথ সাংরেষ্ট কম বকতবা এবাং প্রকদল্পর উপকারদভাগীদের 

তারলকা এবাং সর্াগাদর্াদগর তথ্য সাংগ্রহ 

১২-৩০ মাচ ব ২০১৮ 

10.  প্রকদল্পর সাংরেষ্ট প্রািন কম বকতবাগদণর সাদথ সাক্ষাৎকার ১২-৩০ মাচ ব ২০১৮ 

11.  প্রকদল্পর সাদথ সাংরেষ্ট কম বকতবা এবাং উপকারদভাগীদের সাদথ 

সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ 

১৫-৩০ মাচ ব ২০১৮ 

12.  সদরজরমদন পর্ বদবক্ষণ কদর আইরসটি র্ন্ত্রপারতর পর্ বদবক্ষণ সচকরলষ্ট 

পূরণ করা 

১৫ মাচ ব - ১৫ এরপ্রল ২০১৮ 

13.  সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা  ২৫মাচ ব -১৫ এরপ্রল ২০১৮ 

14.  স্থানীয় কম বশালা আদয়াজন ২৩ এরপ্রল ২০১৮ 

15.  িাটা এরন্ট্র ও তথ্য রবদেষণ ১ এরপ্রল - ২০ এরপ্রল ২০১৮ 

16.  খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুত ও জমা ১৫ সম ২০১৮ 

17.  ক্লাদয়ন্ট সথদক খসড়া প্ররতদবেদনর উপর মন্তব্য প্রারপ্ত ২০ সম ২০১৮ 

18.  জাতীয় কম বশালা আদয়াজন ৩০ সম ২০১৮ 

19.  চূড়ান্ত প্ররতদবেন জমা ২৮ সম ২০১৮ 

 

2.3.9 সীমাবিিা 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সীমাবদ্ধতাগুদলা রনদম্ন উদিখ করা হলঃ 

 প্রকদল্পর সবসলাইন প্ররতদবেন না থাকা; 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন (২০১১-২০১৫) এবাং পরবতীদত এমএমরস এবাং আইরসটি  সম্পরকবত একারিক 

প্রকল্প বাস্তবারয়ত হদয়দে র্ার প্রভাব এখনও চলমান। র্ার ফদল এই প্রকদল্পর প্রভাব সুরনরে বষ্টভাদব মূল্যায়ন 

করা সম্ভব হয়রন;  

 ক্রয় সাংক্রান্ত অপ্রতুল নরথ পদত্রর  কারদণ ক্রয়কৃত পণ্য/ কার্ বাবলী/ সসবার সিরসরফদকশন/ BOQ/ ToR 

অনুর্ায়ী মান এবাং পররমাণ পর্ বাদলাচনা করা সম্ভব হয়রন; 

 সমীক্ষা কালীন প্রকদল্পর রনরে বষ্ট সুরবিাদভাগী, রবদশষকদর রশক্ষাথী না থাকা, এবাং 

 প্রকল্প সমারপ্তর পরপরই প্রভাব মূল্যায়ন  সমীক্ষা পররচালনা না করা।  

 

2.3.10 কন্ট্রোল গ্রুপ নো থোকোর কোরণ 

 প্র ল্পটি ২০১৫ সাবে যিষ হবেও চবগি চিন বছবর স্কুেগুবোবি আইচসটি চবষয়  আরও এ াচধ  প্র ল্প 

িালু হবয়বছ োর  ারবণ েোেে  বরাে গ্রুপ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হবয় পবেবছ; 

 সর াচর প্র বল্পর বাইবর অবন  স্কুবে স্থানীয় উবদ্যাবগ ল্যাপটপ বা মাচিচমচিয়া ো ায় যসসব স্কুেব  

েোেে  বরাে গ্রুপ চহসাবব চবববিনা  রা সম্ভব নয়; 

 মাচিচমচিয়া যেচনংপ্রাপ্ত অবন  চিে  মাচিচমচিয়া যনই এমন স্কুবে বদচে হবয়বছন। অন্যচদব ,  

মাচিচমচিয়া বা আইচসটি চবষয়  যেচনং যনই এমন অবন  চিে  মাচিচমচিয়া আবছ এমন স্কুবে বদচে 

হবয়বছন োর  ারবণ মাচিচমচিয়া স্কুে এবং মাচিচমচিয়া-চবহীন স্কুবের চভির পাে ব য অবন   বম 

এবসবছ। এ  ারবণ মাচিচমচিয়া স্কুে এবং মাচিচমচিয়া-চবহীন স্কুবের তুেনা  বর প্র ল্পটির প্রভাব 

মূল্যায়ন  রা েোেে হবব না। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তৃতীয় অধ্যায়  

প্র বল্পর সাচব ব  এবং অঙ্গচভচি  (বাস্তব ও আচে ব ) 

েেযমাত্রা ও অজবন
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3 তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকদল্পর সারব বক এবাং অঙ্গরভরিক (বাস্তব ও আরথ বক) লক্ষযমাত্রা ও 

অজবন 

3.1 অনুদমােন / সাংদশািন  

আদলাচয প্রকল্পটি সমাট ৩০,৫৬৫.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় জানুয়ারর, ২০১১ হদত রিদসম্বর, ২০১২ সময়াদে 

বাস্তবায়দনর জন্য রবগত ২৪-০২-২০১১ তাররদখ অনুরষ্ঠত একদনক সভায় অনুদমারেত হয়। পরবতীদত সাংদশািনপূব বক 

প্রকল্পটি সমাট ৩০,৩৮৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যদয় অনুদমােন হয় এবাং সময়াে দ্য’েফায় (১ম বার ১ বের, ২য় বার ৬ মাস) 

০১ বের ০৬ মাস বৃরদ্ধ কদর জুন, ২০১৪ পর্ বন্ত রনি বারণ করা হয়। অতঃপর ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক তৃতীয় েফায় (৬ মাস) 

রিদসম্বর, ২০১৪ পর্ বন্ত এবাং ৪থ ব েফায় (আরও ৬ মাস) জুন, ২০১৫ পর্ বন্ত সময়াে বৃরদ্ধ করা হদয়রেল।  

3.2 সময় (প্রাক্করলত ও বাস্তব)  

প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী বাস্তবারয়ত প্রকদল্পর বাস্তবায়দনর রবলম্ব এবাং ব্যয়বৃরদ্ধ রনম্নরলরখত সটরবদল প্রোন 

করা হল।   

সারণী 3.1 - প্রকল্প বাস্তবায়ল্পনর রবলম্ব এবং ব্যয়বৃরি 

রিরপরপ অনুর্ায়ী বাস্তবায়নকাল 

প্রকৃত বাস্তবায়নকাল 
মূল বাস্তবায়নকাল সথদক প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল বৃরদ্ধ (%) মূল সব বদশষ সাংদশারিত 

জানুয়ারর ২০১১ 

সথদক 

রিদসম্বর ২০১২ 

জানুয়ারর ২০১১ 

সথদক 

জুন, ২০১৪ 

জানুয়ারর ২০১১ 

সথদক 

জুন, ২০১৫ 

২ বের ৬ মাস 

(১২৫%) 

২৪ মাস ৪২ মাস ৫৪ মাস  ৩০ মাস 

3.3 অঙ্গরভরিক আরথ বক ও বাস্তব অগ্রগরতর সাংরক্ষপ্ত রববরণ 

প্রকল্পটির অগ্রগরত সম্পরকবত প্রাপ্ত সব বদশষ প্ররতদবেন হদত সেখা র্ায় সর্,  জুন,  ২০১৫ পর্ বন্ত অবমুিকৃত অদথ বর 

পররমাণ ২৯,৪৫৬.৫৬ লক্ষ টাকা এবাং ব্যরয়ত অদথ বর পররমাণ সমাট ২৯৪৩৫.১২ লক্ষ টাকা র্া অবমুিকৃত অদথ বর 

৯৯.৯৩%।  

3.4 সারব বক অগ্রগরত 

প্রকল্পটির অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় ৩০,৩৮৮.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূণ ব রজওরব)। প্রকল্পটির অনুকূদল ২০১১-১২ হদত 

২০১৪-১৫ পর্ বন্ত সমদয় সাংদশারিত উন্নয়ন কম বসূরচর আওতায় বরাে, অবমুরি ও ব্যয় রনদম্ন সেখাদনা হলঃ 

সারণী 3.2 - উন্নয়ন কম থসূরির আওিায় বরাে, অবমুরি ও ব্যয় 

আরথ বক 

বের 

সাংদশারিত বরাে ও লক্ষযমাত্রা 

টাকা 

অবমুরি 

ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগরত 

সমাট টাকা 
প্রঃ 

সঃ 

বাস্তব 

(%) 
সমাট টাকা 

প্রঃ 

সঃ 
বাস্তব 

২০১১- 

২০১২ 

৫১৫.০০ ৫১৫.০০ ... ১.৭৫% ৫১৫.০০ ৫০৯.৭০ ৫০৯.৭০ .. ১.৭৩% 

২০১২-

২০১৩ 

১৩৩৭০.০০ ১৩৩৭০.০০ .. ৪৫.৩৯% ১৩৩৭০ ১৩৩৫৯.২০ ১৩৩৫৯.২০ .. ৪৫.৩৯% 

২০১৩-

২০১৪ 

১১৮১৪.৫৬ ১১৮১৪.৫৬ .. ৪০.১০% ১১৮১৪.৫৬ ১১৮১২.৪৮ ১১৮১২.৪৮ .. ৪০.১৩% 

২০১৪- 

২০১৫ 

৩৭৫৭.০০ ৩৭৫৭.০০ .. ১২.৭৬% ৩৭৫৭.০০ ৩৭৫৩.৭৪ ৩৭৫৩.৭৪ .. ১২.৭৫% 

 ২৯৪৫৬.৫৬ ২৯৪৫৬.৫৬ .. ১০০% ২৯৪৫৬.৫৬ ২৯৪৩৫.১২ ২৯৪৩৫.১২ ..  
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3.4.1 অঙ্গভচি  আচে ব  ও বাস্তব অগ্রগচির চববিষণ  

 অচফসারবদর যবিন: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ অচফসারবদর যবিন খাবি ৫৮.৮৪ েে টা া 

বরাবের চবপরীবি ৫৮.০১ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৯৮.৫৯% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% 

সম্পন্ন হবয়বছ। 

  ম বিারীবদর যবিন: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ  ম বিারীর যবিন খাবি ৪.৪৩ েে টা া বরাবের 

চবপরীবি ৪.০৪ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৯৩.০৯% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 অচফসার ও  ম বিারীবদর ভািাচদ: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ অচফসার ও  ম বিারীবদর ভািাচদ 

খাবি ৬৮.১৩ েেয টা া বরাবের চবপরীবি ৬৬.০৭ েেয টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৯৬.৯৮% 

বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 চপআইইউ পচরিােনা ব্যয়:  চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ চপআইইউ পচরিােনা ব্যয় খাবি ৭৯.০৮ 

েে টা া বরাবের চবপরীবি ৭৭.০০ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৮০% বাস্তব অগ্রগচি 

১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 চিচজটাে  বেে উন্নয়ন প্রচিেণ: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ চিচজটাে  বেে উন্নয়ন প্রচিেণ 

খাবি ১৮৭৪.৩৫ েে টা া বরাবের চবপরীবি ১৬৯৭.৩৪ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি 

৯০.৫৬% বাস্তব অগ্রগচি ৯৩% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 ইোরবনট মবিম সাচভ বস িাজব: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ ইোরবনট সংবোগ ব্যয় খাবি 

৫৭৪.৬৩ েে টা া বরাবের চবপরীবি ৮.৯৫ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ২% বাস্তব 

অগ্রগচি ২% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 োনবাহন সংস্কার ও রেণাববেণ এবং অচফস েন্ত্রপাচি: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ োনবাহন 

সংস্কার ও রেণাববেণ এবং অচফস েন্ত্রপাচি খাবি ৫.০০ েে টা া বরাবের চবপরীবি ৪.২৬ েে টা া ব্যয় 

হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৮৫% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 চপআইউ-এর আসবাবপত্র: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ চপআইউ-এর আসবাবপত্র খাবি ৫.৩৮ েে 

টা া বরাবের চবপরীবি ৪.৩০ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৮০% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% 

সম্পন্ন হবয়বছ। 

 চপআইইউ-এর আসবাবপত্র চপআইইউ মন্ত্রণােবয়র অচফস েন্ত্রপাচি: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ 

চপআইইউ-এর আসবাবপত্র চপআইইউ মন্ত্রণােবয়র অচফস েন্ত্রপাচি খাবি ৪.৮৩ েে টা া বরাবের চবপরীবি 

৪.১৪ েেয টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৮৬% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

  চম্পউটার (চপআই ইউ, পচর ল্পনা  চমিন, মন্ত্রণােয় এবং অচধদপ্তর): চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প 

যময়াবদ  চম্পউটার খাবি ১৩.৩৯ েে টা া বরাবের চবপরীবি ১১.৬৭ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  

অগ্রগচি ৮৭% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 চপআইইউ-এর োনবাহন: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ চপআইউ-এর োনবাহন খাবি ২৬.০০ েে 

টা া বরাবের চবপরীবি ২৬.০০ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 

 ল্যাপটপ, মাচিচমচিয়া প্রবজক্টর, চি ার, ইোরবনট মবিম: চিচপচপ’র সংস্থান অনুোয়ী প্র ল্প যময়াবদ 

ল্যাপটপ, মাচিচমচিয়া প্রবজক্টর, চি ার, ইোরবনট মবিম খাবি ২৭৬৭৪.৫৩ েে টা া বরাবের চবপরীবি 

২৭৪৭৩.৩৪ েে টা া ব্যয় হবয়বছ। অে বাৎ আচে ব  অগ্রগচি ৯৫% বাস্তব অগ্রগচি ১০০% সম্পন্ন হবয়বছ। 
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রিত্র 3.1 - প্রকল্পল্পর বরােকৃি ব্যল্পয়র পাই-রিত্র এবং সমল্পয়র স্পলখরিত্র  
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3.5 অঙ্গরভরিক অগ্রগরত 

প্রকল্পটি অঙ্গরভরিক আরথ বক ও বাস্তব অগ্রগরত রনদম্ন পর্ বায়ক্রদম বণ বনা করা হলঃ 

সারণী 3.3 - অঙ্গরভরিক আরর্ থক ও বাস্তব অগ্রগরি 

লক্ষ টাকায় 

অনুদমারেত মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী কাদজর 

অাংশ 
একক পররকরল্পত লক্ষমাত্রা প্রকৃত বাস্তবায়ন 

 বাস্তব 

সাংখ্যা/ 

ইউরনট 

আরথ বক 

বাস্তব 

সাংখ্যা/ 

ইউরনট 

আরথ বক (%) 
বাস্তব 

(%) 

অরফসারদের সবতন ৬ জন ৫৮.৮৪ ৬ জন ৫৮.০১ 

(৯৮.৫৯%) 

১০০% 

কম বচারীদের সবতন ৭ জন ৪.৩৪ ৭ জন ৪.০৪ 

(৯৩.০৯%) 

১০০% 

অরফসার ও কম বচারীদের ভাতারে ১৩ জন ৬৮.১৩ ১৩ জন ৬৬.০৭ 

(৯৬.৯৮%) 

১০০% 

চপআইইউ পররচালনা ব্যয় সথাক ৭৯.০৮ সথাক ৭৭.০০ 

(৮০%) 

১০০% 

রিরজটাল কদন্টন্ট উন্নয়ন প্ররশক্ষণ ২৫৬৩১ টি ১৮৭৪.৩৫ ২৩৮৩৮ ১৬৯৭.৩৪  

(৯০.৫৬%) 

৯৩% 

ইন্টারদনট মদিদমর সারভ বস চাজব ১৮৬৬৪৮ 

টাকা 

৫৭৪.৬৩ ২৮৩১ 

টাকা 

৮.৯৫ 

(২%) 

২% 

র্ানবাহন সাংষ্কার ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

অরফস র্ন্ত্রপারত 

সথাক ৫.০০ সথাক ৪.২৬ 

(৮৫%) 

১০০% 

চপআইইউ-এর আসবাবপত্র ৪৪ টি ৫.৩৮ ৪৪ টি ৪.৩০ 

(৮০%) 

১০০% 

চপআইইউ-এর আসবাবপত্র রপআইরি এবাং 

মন্ত্রনালদয়র অরফস র্ন্ত্রপারত 

১৫ টি ৪.৮৩ ১৫ টি ৪.১৪ 

(৮৬%) 

১০০% 

করম্পউটার (রপআইউ, পররকল্পনা করমশন, 

মন্ত্রনালয় এবাং অরিেপ্তর) 

১৫ টি ১৩.৩৯ ১৫ টি ১১.৬৭ 

(৮৭%) 

১০০% 

চপআইইউ এর র্ানবাহন ১ টি 

মাইদক্রাবাস 

২৬.০০ ১ টি ২৬.০০  

(১০০%) 

১০০% 

ল্যাপটপ, মারিরমরিয়া প্রদজক্টর, িীকার, 

ইন্টারদনট মদিম এবাং সাংদর্াগ রফ 

২৩৩৩১ 

সসট 

২৭৬৭৪.৫৩ ২৩৩৩১ 

সসট 

২৭৪৭৩.৩৪  

(৯৫%) 

১০০% 

সমাট =  ৩০৩৮৮.৫০  ২৯৪৩৫.১২   
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অনুদমারেত মূল রিরপরপ অনুর্ায়ী কাদজর 

অাংশ 
একক পররকরল্পত লক্ষমাত্রা প্রকৃত বাস্তবায়ন 

 বাস্তব 

সাংখ্যা/ 

ইউরনট 

আরথ বক 

বাস্তব 

সাংখ্যা/ 

ইউরনট 

আরথ বক (%) 
বাস্তব 

(%) 

(৯৭%) 

প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক ব্যদয়র উদিখদর্াগ্য খাত গুদলার মাদে শুধু রিরজটাল কদন্টন্ট উন্নয়ন প্ররশক্ষদণ ৯৩%  ব্যয় 

হদয়দে এবাং ইন্টারদনট মদিদমর সারভ বস চাদজব ব্যয় হদয়দে মাত্র ২%, বারক অঙ্গরভরিক ব্যদয়র খাতগুদলা সম্পূণ ব ব্যয় 

করা হদয়দে। 

রিত্র 3.2 - অঙ্গরভরিক ব্যল্পয়র স্পলখরিত্র 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
৯৩ 

২ 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চতুথ ব অধ্যায়  

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য/কার্ ব/দসবা 

সাংগ্রহ 
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4 চতুথ ব অধ্যায়ঃ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য/ কার্ ব/দসবা সাংগ্রহ 

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রহ সাংক্রান্ত অপ্রতুল নরথ পদত্রর কারদণ ক্রয়কৃত পণ্য/ 

কার্ বাবলী/ সসবার সিরসরফদকশন / BOQ/ToR অনুর্ায়ী মান এবাং পররমাণ পর্ বাদলাচনা করা সম্ভব হয়রন। তদব 

মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর, ল্যাপটপ, মদিম  ও রিকার  সাংক্রান্ত সাংগৃহীত তথ্য ও উপািসমূহ রনদম্নর সারণীদত 

উপাস্থারপত হলঃ  

সারণী 4.1 - রবরভন্ন পল্পের পররমান ও সংগ্রহ পিরি 

রিরপরপ পন্য অনুর্ায়ী 

সাংগ্রহ প্যাদকদজর 

রববরণ 

ইউরনট পররমান 
সাংগ্রহ পদ্ধরত 

ও সেণী 

চুরি অনুদমােনকারী 

কতৃপক্ষ 
তহরবদলর উৎস 

মারিরমরিয়া 

সপ্রাদজক্টর 
সাংখ্যা ২৩,৩৩১ ওটিএম রশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ সরকার 

ল্যাপটপ  সাংখ্যা ২৩,৩৩১ ওটিএম রশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ সরকার 

মদিম  সাংখ্যা ২৩,৩৩১ ওটিএম রশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ সরকার 

রিকার  সাংখ্যা ২৩,৩৩১ ওটিএম রশক্ষা মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ সরকার 

উপল্পরর সারণী স্পর্ল্পক স্পেখা যায় স্পয, আররিরপরপ অনুযায়ী “আইরসটির মােল্পম মােরমক ও উচ্চ মােরমক স্তল্পর রিক্ষার 

প্রিলন”প্রকল্পল্পর আওিায় সম্পারেি রবরভন্ন গুরুত্বপূণ থ পেসমূহ ওটিএম পিরি অনুসরণ কল্পর রিক্ষা মন্ত্রণালয় স্পমাট ২৩,৩৩১ 

স্পসট মারিরমরিয়া সরঞ্জাম (মারিরমরিয়া স্পপ্রাল্পজক্টর, ল্যাপটপ, মল্পিম এবং রেকার) সংগ্রহ কল্পর। যা সংগ্রল্পহ বাংলাল্পেি 

সরকাল্পরর রনজস্ব িহরবল ব্যবহার করা হয়।  

সারণী 4.2 - রবরভন্ন পে সংগ্রল্পহর রববরণ 

রিরপরপ পন্য অনুর্ায়ী 

সাংগ্রহ প্যাদকদজর 

রববরণ 

প্রাক্করলত ব্যয় 
প্রকৃত ও 

পররকরল্পত 

পদণ্যর ব্যবহৃত 

নাম 

কাজ প্রোদনর 

জন্য অনুবমাদন 
চুরি স্বাক্ষর 

মারিরমরিয়া 

সপ্রাদজক্টর  

২৭৪৭৩.৩৪  

লক্ষ টাকা 
প্রকৃত 

রভরভদটক ২৮-৯-২০১১ - 

ল্যাপটপ  সোদয়ল ২৮-৯-২০১১ - 

মদিম  গ্রামীণদফান ২৮-৯-২০১১ ২২-৭-২০১২ 

রিকার  এেরেম - ২২-৫-২০১২ 

সাংদর্াগ রফ - - - 

উপদরর সারণী সথদক প্রতীয়মান হয় সর্, রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ব পণ্য সাংগ্রদহর প্রকৃত ব্যয় আররিরপরপদত উদিরখত পররকরল্পত  

ব্যদয়র তুলনায় ৫% কম র্া 201.19 লক্ষ টাকা।  

সারণী 4.3 - গুরুত্বপূণ থ পল্পের ব্র্যান্ড 

নাং করম্পউটার সরঞ্জামারে ব্র্যান্ড এর নাম 

১ ল্যাপটপ  সোদয়ল 

২ মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর  রভরভদটক 

৩ মদিম গ্রামীণদফান 

৪ রিকার  এেরেম 
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 সারণী 4.4 - গুরুত্বপূণ থ পল্পের স্পেরসরিল্পকসনঃ 

রববরন  রিরপরপ অনুসাদর পণ্য ক্রয়কৃত মালামাদলর সিরসরফদকসন 

সেণীকদক্ষর জন্য ল্যাপটপ  ল্যাপটপ সোদয়ল, মদিল-১৬১২৩, বাাংলাদেশ, সকার আই ৩, 

র যাম ৪ রজরব, এইচ রি রি ৫০০ রজরব, ব্যাটারর 

ব্যাকাপ ৪ ঘণ্টা 

সেণীকদক্ষর জন্য মারিরমরিয়া 

সপ্রাদজক্টর  

মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর রভরভদটক, সরজুদলসন-১০২৪ x ৭৬৮, রভরিও 

মদিস- ৭২০,১০৮০, ৫৭৬, পাওয়ার- ২৯০ ওয়াটস, 

ব্রাইটদনস-৩২০০ 

সেণীকদক্ষর জন্য ল্যাপটপ সেয়া হয় র্া ক্রয়কৃত মালামাদলর সিরসরফদকসন হল, সোদয়ল, মদিল-১৬১২৩, 

বাাংলাদেশ, সকার আই ৩, র যাম ৪ রজরব, এইচ রি রি ৫০০ রজরব, ব্যাটারর ব্যাকাপ ৪ ঘণ্টা। 

এবাং সেণীকদক্ষর জন্য মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর প্রোন করা হয় র্ার সিরসরফদকসন হল, রভরভদটক, সরজুদলসন-

১০২৪ x ৭৬৮, রভরিও মদিস- ৭২০,১০৮০, ৫৭৬, পাওয়ার- ২৯০ ওয়াটস, ব্রাইটদনস-৩২০০। 

 

সীমাবদ্ধতাঃ ক্রয় সাংক্রান্ত অপ্রতুল নরথ পদত্রর  কারদণ ক্রয়কৃত পণ্য/ কার্ বাবলী/ সসবার সিরসরফদকশন/ BOQ/ 

ToR অনুর্ায়ী মান এবাং পররমাণ পর্ বাদলাচনা করা সম্ভব হয়রন। 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

পঞ্চম অধ্যায়  

তথ্য রবদেষণ ও পর্ বাদলাচনা
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5 পঞ্চম অধ্যায়ঃ  তথ্য রবদেষণ ও পর্ বাদলাচনা  

মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় রশরক্ষত করার উদেশ্যটি পর্ বাদলাচনা 

করার জন্য সর্ রনরে বষ্ট মূল্যায়ন সূচক ব্যবহৃত হদয়দে তা হলঃ ১) মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-

প্রযুরি রশক্ষায় (আইরসটি) রশক্ষা গ্রহদণর হার, ২) মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র রশক্ষকদের মারিরমরিয়া 

সেণীকদক্ষ রশক্ষা প্রোদনর শতকরা হার, ৩) রশক্ষাথীদের আইরসটি সম্পদকব জ্ঞান বৃরদ্ধর অনুপাত, এবং ৪) তথ্য-প্রযুরি 

রশক্ষা গ্রহদণর মাধ্যদম রশক্ষাথীদের সমৌরলক জ্ঞান বৃরদ্ধর হার। এসব সূচক পর্ বাদলাচনার জন্য তদথ্যর উৎসগুদলা হদে 

প্রকল্প সম্পন্ন প্ররতদবেন, রিরপরপ, আররিরপরপ, স্থানীয় পর্ বাদয় কম বশালা, মাঠ পর্ বাদয় সাংগৃহীত তথ্য ও উপাি  

প্ররতদবেন পর্ বাদলাচনা এবাং পর্ বদবক্ষণ।  

5.1 তথ্য সাংগ্রহ, রবদেষণ ও পর্ বাদলাচনা 

5.1.1 প্ররতষ্ঠাদনর িরন এবাং সাংখ্যা 

সমাট ১৪১টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন জররপ কার্ ব পররচালনা করা হয় র্ার মদধ্য গ্রাম সথদক ১১২টি (মাধ্যরমক ৬৫, মাদ্রাসা ৩১ 

ও কদলজ ৫) এবাং শহর সথদক ২৯টি (মাধ্যরমক ১৯, মাদ্রাসা ৬ ও কদলজ ১)। রশক্ষাপ্ররতষ্ঠানগুদলাদত মারিরমরিয়া 

সেণীকদক্ষর প্রসাদরর প্রকৃত রচত্র পর্ বাদলাচনা এবাং পররবীক্ষদণর জন্য গ্রাদমর রশক্ষা প্ররতষ্ঠানগুদলাদক প্রািান্য সেওয়া 

হয়।  

সারণী 5.1 - প্ররিষ্ঠাল্পনর ধরন 

 প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা মাধ্যরমক মাদ্রাসা কদলজ সরকারর সবসরকারর 

শহর ২৯ ১৯ ৬ ১ ৩ ২৩ 

গ্রাম ১১২ ৬৫ ৩১ ৫ ৩ ৯৯ 

সমাট  ১৪১ ৮৪ ৩৭ ৬ ৬ ১২২ 

 

রিত্র 5.1 - প্ররিষ্ঠাল্পনর ধরন 

 
সারণী 5.2 - জররপকৃি রবভাগ, স্পজলা ও উপল্পজলা সমূহ  

রবভাগ  সজলা উপদজলা/ থানা 

রসদলট  সমৌলভীবাজার সমৌলভীবাজার 

রাজনগর 

শ্রীমঙ্গল 

রসদলট  রসদলট সের  

রবশ্বনাথ  

সগাপালগঞ্জ  

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম আদনায়ারা 

রমরসরাই 

চােগাও 

খাগড়ােরড়  খাগড়ােরড় সের 
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রবভাগ  সজলা উপদজলা/ থানা 

রামগড় 

গুইমারা 

রেরঘনালা 

ঢাকা ঢাকা রখলদখত 

বাড্ডা 

র্াএাবারড় 

গুলশান 

সতজগাঁও 

রকদশারগঞ্জ রনকলী 

তাড়াইল  

সহাদসনপুর 

মুন্সীগঞ্জ রসরাজরেখান 

গজাররয়া 

মুনরসগঞ্জ সের 

সলৌহজাং 

ময়মনরসাংহ ময়মনরসাংহ ময়মনরসাংহ সের 

মুিাগাো 

ভালুকা 

জামালপুর সররষাবারড় 

জামালপুর 

সমলান্দহ 

খুলনা  খুলনা  ফুলতলা  

খানজাহান আলী 

ডুমুররয়া  

রেঘরলয়া  

আড়াং ঘাটা  

রূপসা  

খুলনা সের  

নড়াইল  কারলয়া  

সলাহাগড়া  

নড়াইল সের  

রাংপুর রাংপুর কাউরনয়া 

রাংপুর সের 

গাংগাচড়া 

কুরড়গ্রাম উরলপুর 

কুরড়গ্রাম 

রাজশাহী রাজশাহী সমাহনপুর 

সবায়ারলয়া 

সগাোগারড় 

চারঘাট 

বাঘা 

চাপাই নবাবগঞ্জ  রশবগঞ্জ  

সের 
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5.1.2 রশক্ষাথীর িরন  

জররপ কার্ ব উি প্ররতষ্ঠানগুদলা সথদক সমাট ১,৩১৭ জন  রশক্ষাথীর উপর পররচালনা করা হয়। এর মদধ্য ৭৫৩ জন 

োত্রী এবাং ৫৬৪ জন োত্র অাংশগ্রহণ কদর। তথ্যপ্রযুরি রশক্ষায় নারীদের অরভগম্যতার প্রকৃত রচত্র তুদল আনার জন্য 

োত্রীদের সাংখা সবরশ রনব বাচন করা হদয়দে।   

সারণী 5.3 - রিক্ষার্ীর ধরন 

 মাধ্যরমক মাদ্রাসা কদলজ সমাট রশক্ষাথী 

োত্র ৩৭৬ ১৭১ ১৭ ৫৬৪ 

োত্রী ৫০৫ ২০২ ৪৬ ৭৫৩ 

সমাট  ৮৮১ ৩৭৩ ৬৩ ১৩১৭ 

5.1.3 মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রশক্ষক কতৃবক ব্যবহৃত উপকরণসমূহ  

রশক্ষাথীদের প্রশ্ন করা হদয়রেল সেণীকদক্ষ তাদেরদক রশক্ষকগণ পাঠোন করার সময় সকান সকান মারিরমরিয়া 

উপকরণ ব্যবহার কদরদেন। রশক্ষাথীদের মদধ্য সথদক সবাি ব ৯৯%, রিপচাট ব/ চাট ব ৩১%, সপাস্টার ৫০%, মদিল 

৪৩%, ওয়াকবরশট ২৪%, কাি ব/ িযাশকাি ব ৭%, করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া প্রদজক্টর ৯৬%, অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদব) ৬% বদলন করম্পউটার ও মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর ব্যবহার কদর রশক্ষকরা তাদের পাঠোন কদরন।  

রিত্র 5.2 - আইরসটি ক্লাি পররিালনায় ব্যবহার করা উপকরণসমূহ 

 

5.1.4 রনরে বষ্ট মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ 

রশক্ষাথীদের প্রশ্ন করা হদয়রেল তাদের প্ররতষ্ঠাদন রক সকান মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে রক সনই। ১৪১টি 

রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য ৭৮% রশক্ষাথী বদলদে তাদের প্ররতষ্ঠাদন রনরে বষ্ট মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে এবাং ২২% 

রশক্ষাথী বদলদে সনই।  

নড়াইল আদলারেয়া মাধ্যরমক রবযালদয় মারিরমরিয়া ক্লাস  নড়াইল বরশুলা কযাদিট আলীম মােরাসায় মারিরমরিয়া ক্লাস 

মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর রচত্র 
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রিত্র 5.3 - রনরে থষ্ট মারিরমরিয়া স্পেণীকক্ষ 

রনরেষ্ট মারিরমরিয়া 

স্পেণীকক্ষ আল্পি

   

রনরেষ্ট মারিরমরিয়া 

স্পেণীকক্ষ নাই

   

 

রনরে বষ্ট মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ বলদত এখাদন মুলত রনরে বষ্ট সকান সেণীকক্ষদক ব্যোদনা হদয়দে র্া মারিরমরিয়া ক্লাদসর 

জন্য রনরে বষ্ট রাখা হদয়দে। জররপরক্রত ১৪১ টি প্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য এরূপ রনরে বষ্ট সেণীকক্ষ আদে ৭৮% এবাং ২২% 

প্ররতষ্ঠাদন সনই।  

5.1.5 মারিরমরিয়া ক্লাদসর রবষয়সমূহ 

রশক্ষাথীদক প্রশ্ন করা হদল তারা বদলন ৫৩% সািারণ রবজ্ঞান, ৬৮% অাংক, ৭৬% ইাংদররজ, ৩০% পোথ ব রবজ্ঞান, 

২৮% রসায়ন, ৩২% জীবরবজ্ঞান, ৫৩% বাাংলা, ৪৭% বাাংলাদেশ স্টারিজ, ৩১% িম ব এবাং ২৫% অনান: রবষদয়র 

উপর মারিরমরিয়া ক্লাদস পড়াদনা হয়। পর্ বদবক্ষদণ সেখা র্ায় সর্ পোথ ব, রসায়ন ও জীব রবজ্ঞাদনর মত গুরুত্বপূণ ব 

রবষয়গুদলা অন্যান্য রবষদয়র তুলনায় মারিরমরিয়া ক্লাদসর রশরিউদল কম অন্তর্ভ বি হয়। 

রিত্র 5.4 - মারিরমরিয়া ক্লাল্পসর রবষয়সমূহ 

 

5.1.6 মারিরমরিয়া ক্লাদসর মাধ্যদম রশখদনর উপকার সমুহ 

রশক্ষাথীদের মদধ্য 89% বদলদে েরব সেদখ রশখদত পারর, 92% বদলদে কঠিন রবষয় খুব সহদজই রশখদত পারর, 

88% বদলদে ক্লাস করা আনন্দোয়ক, 55% বদলদে ক্লাদসর পড়া সশষ করার জন্য ক্লাস অনুশীলনই র্দথষ্ট, 64% 

বদলদে পড়ার অরতররি চাপ কমায়, 78% বদলদে মুখস্থ করার প্রবণতা কমায়, 81% বদলদে নতুন রবষয় খুব 

সহদজই সশখা র্ায়, 74% বদলদে নতুন তথ্য জানার সুদর্াগ সৃরষ্ট হয়, 76% বদলদে নতুন রকছু জানার আগ্রহ বৃরদ্ধ 

কদর এবাং 70% বদলদে স্মরদন রাখার ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর। 
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রিত্র 5.5 - মারিরমরিয়া ক্লাল্পসর মােল্পম রিখল্পনর উপকারসমূল্পহর হার 

89%

92%

88%

55%

64%

78%

81%

74%

76%

70%

িরব স্পেল্পখ রিখল্পি পারর

ক ন রবষয় সহল্পজই রিখল্পি পারর

মারিরমরিয়া ক্লাল্পি অংিগ্রহণ করা আন োয়ক এবং আকষ থণীয়

ক্লাল্পির পড়া স্পিষ করার জ  ক্লাি অনুিীলনই যল্পর্ষ্ট

এমএমরস বারড়ল্পি অরিররি পড়ার িাপ কমায়

মারিরমরিয়া মুখস্ত করার প্রবণিা কমায়

মারিরমরিয়ার মােল্পম সহল্পজই ন ন রবষয় রিখল্পি পারা যায়

মারিরমরিয়ার মােল্পম যুল্পগাপল্পযাগী িে জানার পয থাপ্ত  ল্পযাগ রল্পয়ল্পি

মারিরমরিয়া আল্পরাও অল্পনক রক  জানার আগ্রহ বৃরি কল্পর 

 রণ রাখার ক্ষমিা বৃরি কল্পর

 

5.1.7 সকন রশক্ষকদের মারিরমরিয়া ব্যবহার করা উরচত 

রশক্ষাথীদের প্রশ্ন করা হদল ৯২% বদল রশক্ষক মারিরমরিয়ায় ক্লাস রনদল ক্লাস আনন্দোয়ক হয়, ৯০% বদল কঠিন 

রবষয় সহদজই রশখা র্ায়, ৫৭% বদল ক্লাস অনুশীলনই র্দথষ্ট:, ৭৯% বদল পড়ার চাপ কমায়, ৮৫% বদল নতুন রবষয় 

সশখা র্ায়, ৭৮% নতুন রবষয় জানা র্ায় সহদজই এবাং ৮৪% বদল জানার আগ্রহ বৃরদ্ধ কদর।   

রিত্র 5.6 - রিক্ষকল্পের মারিরমরিয়া ব্যবহার করার কারণসমূহ 

92%

90%

57%

79%

85%

78%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

প্ররিটি ক্লাি মারিরমরিয়া ব্যবহার কল্পর পররিারলি হল্পল ক্লািগুল্পলা আন োয়ক ও আকথষণীয় হল্পব

প্ররিটি ক ন রবষয় সহল্পজই স্পিখা যায়

প্ররিটি রবষল্পয় ক্লাল্পির পড়া স্পিষ করার জ  ক্লাি  অনুিীলনই যল্পর্ষ্ট

মারিরমরিয়া প্ররিটি রবষয় বারড়ল্পি পড়ার িাপ কমায়

মারিরমরিয়ার মােল্পম সহল্পজই ন ন রবষয় রিখল্পি পারর

মারিরমরিয়ার মােল্পম প্ররিটি রবষল্পয় যুল্পগাপল্পযাগী িে জানল্পি পারর

মারিরমরিয়ার মােল্পম প্ররিটি রবষল্পয় আল্পরা জানার আগ্রহ বৃরি পায়

 

5.1.8 গতানুগরতক রশক্ষাপদ্ধরত ও মারিরমরিয়ার মদধ্য পাথ বকয  

রশক্ষাথীদের প্রশ্ন করা হদল ৯৮% বদলদে গতানুগরতক রশক্ষাপদ্ধরত ও মারিরমরিয়ার মদধ্য সকান পাথ বকয আদে এবাং 

২% বদলদে সকান পাথ বকয সনই।  

রিত্র 5.7 - মারিরমরিয়া রিক্ষা পিরি 

93%

93%

82%

59%

81%

82%

84%

71%

ক্লাল্পি আমরা িরব স্পেল্পখ রিখল্পি পারর

ক ন রবষয় সহল্পজই রিখল্পি পারর

ক্লাি উপল্পভাগ করর  কারন এটি আকথষণীয় 

অোয় স্পিষ করার জ  ক্লাল্পির অনুিীলনই যল্পর্ষ্ট

বারড়ল্পি পড়ার িাপ কমায়

মুখস্ত করার প্রবণিা কমায়

সহল্পজই ন ন রবষয় রিখল্পি পারর

যুল্পগাপল্পযাগী িে জানল্পি পারর

 



পিম অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন প্রচিববদন 

28 

 

রিত্র 5.8 - গিানুগরিক রিক্ষা পিরি 

78%

79%

48%

58%

66%

62%

59%

সাধারণি অরিও এবং রভরিও ব্যবহার করা হয় না 

ক ন রবষয় সহল্পজ রিখা যায় না

কোরিি উপল্পভা  হয়

অোয় স্পিষ করার জ  ক্লাল্পির অনুিীলন যল্পর্ষ্ট নয়

বারড়ল্পি যল্পর্ষ্ট পড়ার িাপ র্াল্পক

মুখস্ত করার উপর স্পজার প্রোন করা হয়

ন ন রবষয় স্পিখা ক ন

 

 

5.1.9 গতানুগরতক ও মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতর পাথ বকয 

মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরত 

মারিরমরিয়া রশক্ষা রবষদয় ৫৯% - ৯৩% রশক্ষাথীদের মতামত হল, তারা মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাস করদল েরব 

সেদখ সশখা সহজ, কঠিন রবষয় সহদজই সশখা র্ায়, ক্লাস উপদভাগ করা র্ায়, বারড়দত পড়ার চাপ কমায়, মুখস্থ করার 

প্রবণতা কমায় এবাং নতুন রকছু সশখা র্ায়, যুদগাপদর্াগী তথ্য জানা র্ায় এবাং একটি অধ্যাদয়র পাঠ সশষ  করার জন্য 

মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সর্ই ক্লাস হয় তার অনুশীলনই র্দথষ্ট।  

গতানুগরত রশক্ষা পদ্ধরত 

গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরতদত অরিও ও রভরিও ব্যাবহার করা হয় না বদলদে ৭৮% রশক্ষাথী, কঠিন রবষয় সশখা র্ায় না 

বদলদে ৭৯%, কোরচত উপদভাগ্য হয় বদলদে ৪৮%, ক্লাদস অনুশীলনই র্দথষ্ট না বদলদে ৫৮%, বারড়দত র্দথষ্ট পড়ার 

চাপ থাদক বদলদে ৬৬%, ৬২% বদলদে মুখদস্থর উপর সজার রেদত হয় এবাং ৫৯% বদলদে নতুন রবষয় রশখা র্ায় না, 

র্া সথদক পররষ্কারভাদব পররলরক্ষত সর্ রশক্ষাথীরা মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ িারা ক্লাস করদতই সবরশ সুরবিাজনক এবাং 

আকষ বণীয় মদন করদে।  

5.1.10 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া ক্লাস বাস্তাবায়দনর সমস্যাসমূহ 

৮৪% সথদক ৯১% রশক্ষাথীই মদন করদে মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ বাস্তবায়দন সবদচদয় বড় বািা হদে সাব বক্ষরণক 

রবদ্যযদতর ব্যবস্থা না থাকা, পর্ বাপ্ত মারিরমরিয়া ক্লাসরুদমর সুরবিা না থাকা এবাং প্রদজক্টর, ল্যাপটপ প্ররতন্ঠাদনর 

প্রদয়াজদনর তুলনায় অপ্রতুলতাও তাদের কথায় অতযন্ত গুরুত্ব পায় এবাং ৫৮% মদন কদর সরবরাহকৃত ল্যাপটপ ও 

প্রদজক্টর গুণগত মাদনর নয় এবাং ৪৪% বদলদে সর্ প্রদজক্টর ও ল্যাপটপ রদয়দে তারও রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব রদয়দে 

র্া মারিরমরিয়া ক্লাস বাস্তবায়দন আদরকটি বািা। ৫৫% রশক্ষাথী মদন করদে সর্ রিরজটাল কদন্টন্ট ততরীদত েক্ষ 

রশক্ষদকর অভাব ও একটি গুরুত্বপূণ ব কারণ। ২৯% মদন করদে প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

রশক্ষদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধদত আন্তররকতার অভাব রদয়দে।  
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রিত্র 5.9 - মারিরমরিয়া ক্লাস বাস্তাবায়ল্পন সমস্যাসমূহ 

91%

84%

84%

55%

29%

44%

59%

রবদ্যযদতর সলািদশরিাং

পর্ বাপ্ত এমএমরস সেণীকদক্ষর অভাব 

ল্যাপটপ ও প্রদজক্টর প্ররতষ্ঠাদনর তুলনায় অপ্রতুল

রিরজটাল কদন্টন্ট ততররদত প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা র্দথষ্ঠ নয়

প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধদত 

আন্তররকতার অভাব

ল্যাপটপ  প্রদজক্টর ও মদিম রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব

সরবরাহকৃত ল্যাপটপ  প্রদজক্টর ও মদিম এর গুনগত মাদনর অভাব 

 

5.1.11 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এমএমরসর উন্নরতকদল্প মতামত 

৮১% সথদক ৯৭% রশক্ষাথী মদন করদে এমএমরসর উন্নরতকদল্প সবদচদয় গুরুত্বপূণ ব হল পর্ বাপ্ত ল্যাপটপ ও প্রদজক্টর 

সরবরাহ, সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর ব্যবস্থা, পর্ বাপ্ত এমএমরস সেণীকদক্ষর ব্যবস্থা এবাং উন্নত মাদনর ল্যাপটপ, প্রদজক্টর ও 

মদিম সরবরাহ করা। ৬৮% বদলদে ব্রিব্যান্ড সাংদর্াগ প্রোন, ৬৩% বদলদে রশক্ষকগদণর রিরজটাল কদন্টন্ট ততরীদত 

পর্ বাপ্ত প্ররশক্ষণ প্রোনও গুরুত্বপূণ ব। ৪৯% বদলদে ল্যাপটপ, প্রদজক্টর ও মদিম এর প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যবস্থা 

করা এবাং ৪৬% বলদে প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ পররচালনা পররষেদক এমএমরসর উপকাররতা সম্পদকব অবরহত করাও 

এমএমরসর উন্নরতকদল্প প্রদয়াজন।  

রিত্র 5.10 - এমএমরসর উন্নরিকল্পল্প মিামি 

 

5.1.12 প্ররত সপ্তাদহ এমএমরস ক্লাস এর সাংখ্যা 

১৯% রশক্ষারথীরা বদলদে সপ্তাদহ একবার কদর মারিরমরিয়া ক্লাস হয়, ২৬% রশক্ষাথী বদলদে সপ্তাদহ দ্যইবার ক্লাস 

হয়, ২৭% বদলদে সপ্তাদহ রতন বার ক্লাস হয় এবাং শুধুমাত্র ২৫% বদলদে সপ্তাদহ রতনটির অরিক ক্লাস হয়।  
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রিত্র 5.11 - সপ্তাল্পহ এমএমরস ক্লাস এর সংখ্যা 

 

5.1.13 মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষক 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চমাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় সর্ সব রশক্ষক প্ররশক্ষণ 

সপদয়দেন তাদের মধ্য সথদক ১২৩ জদনর সাক্ষাতকার সনয়া হদয়দে । এসব রশক্ষদকর ২৭ জন শহদর এবাং ৯৫ জন 

গ্রাদম রশক্ষকতা কদরন । মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলদজ তাদের সাংখ্যা রনদম্নর সারণীদত  সেখাদনা হলঃ 

সারণী 5.4 - জররপকৃি রিক্ষল্পকর সংখ্যা (আইরসটি প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত) 

প্ররতষ্ঠাদনর িরন প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষকর সাংখ্যা 

মাধ্যরমক স্কুল ৭২ 

উচ্চমাধ্যরমক স্কুল ১৯ 

মাদ্রাসা ২৪ 

কদলজ ৮ 

সমাট ১২৩ 

 

এসব রশক্ষদকর ৫৬ জন সরকারর ও ৬০ জন সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন কম বরত । রশক্ষাগত সর্াগ্যতার রেক সথদক আইরসটি 

(তথ্য প্রযুরি) প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকরা র্দথষ্ট এরগদয়। তাদের ৬৮% স্নাতদকাির/কারমল পাশ; বারক ৩২% 

স্নাতক/ফারজল পর্ বন্ত প্রারতষ্ঠারনক রশক্ষা অজবন কদরদেন। প্রারতষ্ঠারনক রশক্ষার পাশাপারশ ১ জন বাদে তারা সবাই 

সপশাগত প্ররশক্ষণ লাভ কদরদেন। রশক্ষকদের সপশাগত প্ররশক্ষদণর িরন রচদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হলঃ 

রিত্র 5.12 - রিক্ষকল্পের স্পপিাগি প্ররিক্ষল্পণর ধরন   

 

5.1.14 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়ার জন্য রনরে বষ্ট সেণীকক্ষ 

‘রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়ার জন্য রনরে বষ্ট সেণীকক্ষ আদে রক?’ এই প্রদশ্নর জবাদব ৬৫% রশক্ষক ‘হযাঁ’ সূচক 

জবাব রেদয়দেন। পক্ষান্তদর, ৩৫% রশক্ষক বদলদেন সর্ তাদের রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়ার জন্য রনরেষ্ট সেণীকক্ষ 

সনই।  

অন্যরেদক, এই প্রকদল্পর মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ োড়া ৪১% রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন অন্য মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে র্া 

আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকদের পাঠোদনর সহায়ক। এসব মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ োড়া সর্ ৪১% 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন অন্য মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে সসগুদলা রবরভন্ন প্রকল্প ও প্ররতষ্ঠান প্রোন কদরদে।  
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5.1.15 মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ এবাং মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীর উপর প্ররশক্ষণ 

‘মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ এবাং মারিরমরিয়া কদন্টন্ট  সম্পদকব প্রশ্ন করা হয় সর্ ততরীর উপর সকান প্ররশক্ষণ গ্রহণ 

কদরদেন রক?’ এই প্রদশ্নর জবাদব ৯২% রশক্ষক ‘হযাঁ’ সূচক জবাব রেদয়দেন। পক্ষান্তদর, মাত্র ৮% রশক্ষক বদলদেন সর্ 

তারা মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ এবাং মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীর উপর সকান প্ররশক্ষণ পানরন। প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকরা 

মূলত সরকাদরর রবরভন্ন প্রকল্প ও প্ররতষ্ঠান সথদক প্ররশক্ষণ সপদয়দেন। এসব প্রকল্প ও প্ররতষ্ঠান সথদক প্ররশক্ষণ প্রারপ্তর 

হার রচদত্র এ সেখাদনা হলঃ  

রিত্র 5.13 - মারিরমরিয়া কল্পেে তিরীর উপর প্ররিক্ষণ প্রারপ্তর হার 

 

রচত্র সথদক িষ্ট সর্ রশক্ষকরা অরিকাাংশ প্ররশক্ষণ আইরসটি প্রকল্প (৪৩%) ও টিচার সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট প্রকল্প 

(৪৭%) সথদক সপদয়দেন। এোড়া অদনদক এটুআই প্রকল্প এবাং বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল সথদকও প্ররশক্ষণ 

সপদয়দেন। রশক্ষকদের সকউ সকউ একারিক প্ররশক্ষণও সপদয়দেন।  

প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম রশক্ষকরা মূলতঃ করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া ব্যবহার কদর েক্ষতা অজবন (৮৮%) কদরদেন, 

পাওয়ার পদয়দন্টর মাধ্যদম মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরী করা ( ৮৭%) বা ইন্টারদনদটর ব্যবহার (৮০%) রশদখদেন। 

এসদবর পাশাপারশ প্ররশক্ষদণ আরও সর্সব রশক্ষণীয় রবষয় রেল তা রনদম্নর সারণীদত সেখাদনা হলঃ 

সারণী 5.5 - আইরসটি (িে প্রযুরি) প্ররিক্ষল্পণর রবষয়বস্তু 

প্ররশক্ষদণর রবষয় 
প্ররশক্ষদণ অাংশ সনয়া 

রশক্ষদকর সাংখ্যা 

প্ররশক্ষদণ অাংশ সনয়া 

রশক্ষদকর হার (%) 

গতানুগরতক পদ্ধরতর সাদথ আইরসটির সমন্বয় ৪২ 39% 

করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া ব্যবহার কদর েক্ষতা অজবন ৯৫ 88% 

পাওয়ার পদয়দন্টর মাধ্যদম মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরী করা ৯৪ 87% 

ইন্টারদনট ব্যবহার ৮৬ 80% 

মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরীর পররকল্পনা ৭৫ 69% 

ইউটিউব এর ব্যবহার ৬৯ 64% 

ই-সমইল একাউন্ট ৬৭ 62% 

ব্লগ ব্যবহাদরর পদ্ধরত ২৩ 21% 

রিরজটাল কযাদমরার মাধ্যদম েরব সতালা ২৫ 23% 

সফটওয়যার িাউনদলাি এবাং ইন্সটদলশন পদ্ধরত ৪৫ 42% 

রশক্ষার সাদথ সম্পরকবত ওদয়বসাইট এর তারলকা ৫২ 48% 

িাউনদলাি, এরিটিাং এবাং অরিও-রভরিও আপদলাি  ৬৩ 58% 

বাাংলা টাইপ ৫২ 48% 

অন্যান্য ১৮ 17% 

5.1.16 মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনার পদ্ধরত  

‘সািারনত সকান পদ্ধরত অবলম্বন কদর ক্লাশ পররচালনা করা হয়?’ এই প্রদশ্নর উিদর ৯৪% রশক্ষক পাওয়ার পদয়ন্ট 

মারিরমরিয়ার কথা উদিখ কদরদেন। এর পাশাপারশ প্রশ্ন-উির (92%), আদলাচনা (81%) এবাং সলকচার পদ্ধরতও 
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(76%) বহুল ব্যবহৃত হয়। এসদবর পাশাপারশ ক্লাশ পররচালনায় আরও সর্সব পদ্ধরত অবলম্বন করা হয় তা সারণীদত 

সেখাদনা হলঃ 

সারণী 5.6 - মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনার পদ্ধরত 

পদ্ধরত 
পদ্ধরত ব্যবহারকারী রশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

পদ্ধরত ব্যবহারকারী রশক্ষদকর 

হার (%) 

সলকচার ৮২ 76% 

আদলাচনা ৮৭ 81% 

প্রশ্ন-উির ৯৯ 92% 

গল্প বলা ৫২ 48% 

পর্ বদবক্ষণ ৫১ 47% 

অরভনয়  ২৩ 21% 

রবতবক ২৪ 22% 

েরব প্রেশ বন, রপ্রন্ট করা ৫৫ 51% 

প্রেশ বন, মদিল ৪৩ 40% 

পাওয়ার পদয়ন্ট, মারিরমরিয়া ১০১ 94% 

ব্যবহাররক অনুশীলন ৫৩ 49% 

 

5.1.17 আইরসটি ক্লাশ পররচালনায় ব্যবহার করা উপকরণসমূহ  

‘ক্লাশ পররচালনা সকান উপকরণ ব্যবহার করা হয়?’ এই প্রদশ্নর জবাদব ৯২% রশক্ষক করম্পউটার এবাংমারিরমরিয়া 

প্রদজক্টদরর উদিখ কদরদেন। এোড়া তারা আরও সর্সব উপকরদণর ব্যবহার কদর থাদকন তা রনদম্নর রচদত্র সেখাদনা 

হলঃ 

রিত্র 5.14 - আইরসটি ক্লাি পররিালনায় ব্যবহার করা উপকরণসমূহ       

 

5.1.18 আইরসটি প্ররশক্ষণ এবাং এর প্রভাব  

‘আইরসটির উপর প্ররশক্ষণ কদর সর্ জ্ঞান অজবন কদরদেন তা সেণীকদক্ষ র্থার্থ ব্যবহাদর আপরন রক সক্ষম?’ এই 

প্রদশ্নর উিদর প্রায় সকল (৮৯%) রশক্ষক ‘হযাঁ’ সূচক উির রেদয়দেন।  ‘মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনায় 

রশক্ষাথীদের মদধ্য সকান ইরতবাচক পররবতবন লক্ষয কদরদেন রক?’ এর  উিদরও  রশক্ষকদের প্রায় সবাই (৯৫%)  

‘হযাঁ’ সূচক উির রেদয়দেন। রশক্ষকদের মদত রশক্ষাথীদের মদধ্য কতগুদলা রবষদয় ইরতবাচক পররবতবন লক্ষয করা 

সগদে। রশক্ষাথীদের মদধ্য ইরতবাচক পররবতবদনর রবষয় ও তার হার সারণীদত সেখাদনা হল।    
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সারণী 5.7 - রিক্ষার্ীল্পের মল্পে ইরিবািক পররবিথল্পনর রবষয়সমূহ 

ইরতবাচক পররবতবদনর রবষয়সমূহ 
উদিখকারী 

রশক্ষদকর সাংখ্যা 

উদিখকারী রশক্ষদকর 

হার (%) 

১. গতানুগরতক পদ্ধরতর সাদথ আইরসটির সমন্বয় ৭০ 63% 

২. করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া ব্যবহার কদর েক্ষতা অজবন ৯০ 81% 

৩. রশক্ষাথীদের ক্লাদশর প্ররত আগ্রহ ততরী কদর পাঠ পররদবশন করা ১১০ 99% 

৪. রবষদয়র প্ররত সকৌতুহল সৃরষ্ট ৯৫ 86% 

৫. উপস্থাপন (অাংশগ্রহণমূলক পদ্ধরত) ৭৩ 66% 

৬. প্রেশ বন ৬২ 56% 

৭. রশক্ষাথীদের রশখন তৎপরতায় যুি করা ৭৪ 67% 

৮. েলীয় কাজ ৮৭ 78% 

৯. মূল্যায়ন ৭৩ 66% 

১০. প্রদজক্ট রভরিক কাজ প্রোন ও পররচালনা ৩৯ 35% 

 

এসব ইরতবাচক পররবতবদনর সাদথ রশক্ষাথীদের মাদে আরও রকছু ইরতবাচক প্রভাব লক্ষয করা সগদে র্া রনদম্নর 

সারণীদত এ সেখাদনা হলঃ   

আইরসটি প্ররশক্ষদণর ইরতবাচক প্রভাব 
উদিখকারী রশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

উদিখকারী রশক্ষদকর  

হার (%) 

১. রশক্ষাথীদের রশখার সক্ষদত্র আগ্রহ সবদড়দে ১০৫ 95% 

২. মুখস্ত করার প্রবণতা কদমদে ৯৪ 85% 

৩. কঠিন এবাং দূদব বাধ্য রবষয়গুদলা সহজ কদরদে ৯৮ 88% 

৪. ক্লাদশ উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে ৯৪ 85% 

৫. রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদমদে ৬৬ 59% 

৬. রশখন প্ররক্রয়া সহজ হদয়দে ৯০ 81% 

৭. ক্লাদশ রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ সবদড়দে ৭৫ 68% 

৮. পরীক্ষার সরজাি ভাল হদে ৬৭ 60% 

5.1.19 মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর প্রিান বািাগুদলা এবাং তা অপসারদণর উপায় 

‘মারিরমরিয়া সেণী কদক্ষর প্রিান বািাগুদলা রক রক?’ এই প্রদশ্নর উিদর সবরশরভাগ রশক্ষক সলািদশরিাং (৮৫%) এবাং 

আইরসটি সক্ষদত্র অপর্ বাপ্ত অবকাঠাদমার (৮২%) উদিখ কদরদেন। এোড়াও আরও সর্সব বািা রদয়দে তা রনদম্নর 

সারণীদত সেখাদনা হল।    

সারণী 5.8 – রিক্ষকল্পের মল্পি মারিরমরিয়া স্পেণীকল্পক্ষর প্রধান বাধাসমূহ  

মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর প্রিান বািা 
উদিখকারী রশক্ষদকর 

সাংখ্যা 

উদিখকারী রশক্ষদকর 

হার (%) 

স্কুদল ইন্টারদনট সহজলভয না থাকা ৮১ 69% 

নতুন প্রযুরির প্ররত রশক্ষকদের সনরতবাচক মদনাভাব ২০ 17% 

স্কুল কতৃবপদক্ষর অরনো ৯ 8% 

করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর অভাব ৬৩ 54% 

পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব ৩১ 26% 

 

এসব প্ররতবন্ধকতা দূর করার ব্যাপাদর তাদের মতামত জানদত চাওয়া হদল রশক্ষকরা সর্সব পরামশ ব রেদয়দেন তা  

রচদত্র সেখাদনা হলঃ 
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রিত্র 5.15 - রিক্ষকল্পের মল্পি মারিরমরিয়া স্পেণীকল্পক্ষর বাধাসমূহ দূর করার উপায়  

 

5.1.20 মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী 

জররপকালীন সময় পর্ বন্ত রশক্ষকরা ২,৭১৫ টি কদন্টন্ট ততরী কদরদেন। কদন্টন্ট ততরী করদত তারা সবরশরভাগ সক্ষদত্র 

রশক্ষক বাতায়ন (৮৮%) সথদক সাহায্য সপদয়দেন। এোড়া সহকমীদের কাে সথদক ৪৮% এবাং টিটিরস প্ররশক্ষদকর 

কাে সথদক ৩১% রশক্ষক সাহায্য সপদয়দেন। মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী করদত রশক্ষকদের অদন্যর সাহায্য রনদত 

হদয়দে। এ প্রসদঙ্গ তাদের প্রশ্ন করা হদয়রেল ‘মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত আপনার অসামথ বতার কারণ রক রক?’এর 

উিদর তারা সর্সব কারদণর উদিখ কদরদেন তা সারণীদত সেখাদনা হলঃ  

সারণী 5.9 - মারিরমরিয়া কল্পেে তিরীল্পি অসামর্ থিার কারণসমূহ  

কদন্টন্ট ততরীদত অসামথ বতার কারণ উদিখকারী রশক্ষকর সাংখ্যা উদিখকারী রশক্ষকর হার (%) 

১. প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম পর্ বাপ্ত েক্ষতা 

অজবন হয়রন 

৬৫ 56% 

২. আগ্রদহর অভাব ৪ 3% 

৩. সমদয়র অভাব ২৭ 23% 

৪. কতৃবপদক্ষর অনাগ্রহ ৯ 8% 

৫. রবদ্যযদতর সমস্যা ৫৫ 47% 

 

এসদবর সাদথ মারিরমরিয়া কদন্টন্ট রবষদয় রশক্ষকদের আরও কদয়কটি প্রশ্ন করা হয়। এসব প্রশ্ন ও তার উির 

সারণীদত সেখাদনা হলঃ 

সারণী 5.10 - মারিরমরিয়া কল্পেে রবষয়ক প্রশ্ন 

কদন্টন্ট রবষয়ক প্রশ্ন হযাঁ না 

 কদন্টন্ট ততরী কদর পাঠ পররকল্পনা ও ক্লাশ পররচালনায় 

আপনার আত্মরবশ্বাস সবদড়দে রক? 

৯২% ৮% 

 আপরন রক মদন কদরন রশক্ষকদের কদন্টন্ট ততরীর রসদ্ধান্তটি 

সঠিক? 

৯৫% ৫% 

 মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত আপনার সপশাগত েক্ষতার 

সকান উন্নরত হদয়দে রক? 

৯৮% 2% 

 

5.1.21 রশক্ষক বাতায়ন 

আইরসটি প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকদের ৮৫% “রশক্ষক বাতায়ন”এর সেস্য। তাদের কাদে জানদত চাওয়া হদয়রেল 

‘“রশক্ষক বাতায়দনর”মাধ্যদম আপরন রকভাদব উপকৃত হদয়দেন?’ এর উিদর তারা সর্সব কারদণর উদিখ কদরদেন তা 

সারণীদত এ সেখাদনা হলঃ 
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সারণী 5.11 - রিক্ষক বািায়ল্পনর উপকাররিা 

উপকাররতা উদিখকারী রশক্ষদকর হার (%) 

১. অদন্যর ততরীকৃত কদন্টন্ট সেদখ রনদজর কদন্টন্ট আদরা ভালভাদব 

ততরর করা র্ায় 

86% 

২. কদন্টন্ট সম্পবরকত মতামত রবরনময় করা র্ায় 64% 

৩. কদন্টন্ট ততরীর নতুন িারনা সৃরষ্ট হয় 79% 

৪. কদন্টন্ট এর গুণগতমান বৃরদ্ধ পায় 68% 

5.1.22 সৃজনশীল প্রদশ্নর উিদর মারিরমরিয়ার ভূরমকা 

‘সৃজনশীল প্রদশ্নর উিদর মারিরমরিয়ার ভূরমকা আদে রক?’ এই প্রদশ্নর উিদর ৯৭% রশক্ষক ‘হযাঁ’ সূচক উির 

রেদয়দেন। তাদের এই উিদরর কারন জানদত প্রশ্ন করা হদয়রেল ‘র্রে হযাঁ হয়, রকভাদব?’ এর উিদর তারা সর্সব 

কারনগুদলা উদিখ কদরদেন তা সারণীদত সেখাদনা হলঃ 

সারণী 5.12 - সৃজনিীল প্রল্পশ্নর উিল্পর মারিরমরিয়ার ভূরমকা 

সৃজনশীল প্রদশ্নর উিদর মারিরমরিয়ার ভূরমকা 
উল্পেখকারী রিক্ষল্পকর 

সংখ্যা 

উল্পেখকারী রিক্ষল্পকর 

হার  )%(  

১.মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার কারদণ 

রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর রভরি শি হয় র্া তাদের রশখদন 

সহায়ক 

১০৫ 93% 

২.এমএমরস োত্র/ োত্রীদের ব্যোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর র্া 

তাদের রশখদন সহায়ক 

৯৩ 82% 

৩.এমএমরস রশক্ষাথীদের রশখন প্রদয়াগ ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর 

র্া তাদের রশখদন সহায়ক 

৭৯ 70% 

৪. এমএমরস রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর উচ্চতর েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর 

র্াতাদের রশখদন সহায়ক 

৭৩ 65% 

5.1.23 মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ 

জররপ পররচালনাকারী সেস্যরা জররপকৃত প্ররতষ্ঠাদনর একটি কদর ৪৫ রমরনদটর মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ 

কদরন।  পর্ বদবক্ষদণর ফলাফল রনদম্নর রচদত্র সেখান হল।  
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রিত্র 5.16 - স্পেণীকক্ষ পয থল্পবক্ষণ 

 

5.1.24 মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ সমরামত এবাং রক্ষণাদবক্ষণ 

‘সেণীকদক্ষ মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারত স্থাপদনর পর গতবের কতবার সটকরনকযাল সমস্যা হদয়দে?’ এই প্রদশ্নর সর্সব 

উির পাওয়া সগদে তা রচত্রদত এ সেখাদনা হল।  

রিত্র 5.17 - মারিরমরিয়া যন্ত্রপারির কাররগরর সমস্যা 

 

সকান সকান ফান্ড সথদক মারিরমরিয়ার উপকরণ সমরামত এবাং রক্ষণাদবক্ষণ করা হয়?’এই প্রদশ্নর উিদর রশক্ষকরা 

সর্সব  ফাদন্ডর  উদিখ্য কদরদেন তা রনদম্নর সারণীদত সেখাদনা হল।  

সারণী 5.13 - মারিরমরিয়ার উপকরণ স্পমরামি এবং রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর উপায় 

মারিরমরিয়ার উপকরণ সমরামত এবাং 

রক্ষণাদবক্ষদণর উপায় 
উদিখকারী রশক্ষদকর সাংখ্যা উদিখকারী রশক্ষদকর হার (%) 

প্রকল্প ফান্ড ৮ 7% 

স্কুদলর রনজস্ব ফান্ড ৯৯ 85% 

ব্যরিগত ফান্ড ১৫ 13% 

এোড়া মারিরমরিয়া সর্ন রবদ্যযদতর অভাদব ব্যবহাদরর অনুপদর্াগী না হদয় র্ায় সসজন্য ৩২% প্ররতষ্ঠাদনর সসালার 

পাওয়ার অথবা ইউরপএস/ সজনাদরটর ব্যবস্থা আদে।  

প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত র্ন্ত্রপারতগুদলা রক রক কারদণ ব্যবহাদরর অনুপদর্াগী হয় সস রবষদয় জানদত চাইদল রশক্ষকরা সর্সব  

সমস্যার উদিখ্য কদরদেন তা রনদম্নর সারণীদত সেখাদনা হল।  
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সারণী 5.14 - মারিরমরিয়া যন্ত্রপারি গুল্পলা ব্যবহাল্পরর অনুপল্পযাগী হওয়ার কারণ 

মারিরমরিয়া যন্ত্রপারিগুল্পলা ব্যবহাল্পরর অনুপল্পযাগী 

হওয়ার কারন 

ল্যাপটপ প্রল্পজক্টর মল্পিম 

সংখ্যা হার 

 (%) 

সংখ্যা হার   (%)  সংখ্যা হার 

 (%) 

বারিল হল্পয় রগল্পয়ল্পি ২৮ 24% ১৬ 14% ১১ 9% 

প্রযুরিগি ভাল্পব মারিরমরিয়া ক্লাল্পসর উপযুি 

নয়। 

১৮ 15% ১৭ 15% ১১ 9% 

রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর অভাব ১৬ 14% ৭ 6% ৯ 8% 

প থযাপ্ত পররমাল্পণ ল্যাপটপ নাই ৭০ 60% ৬১ 52% ৪৮ 41% 

 

রিত্র 5.18 - সরিয়-অসরিয় যন্ত্রপারির হার 

 
 

5.1.25 মারিরমরিয়া সহায়ক পররদবশ  

‘মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর জন্য সকান রশরিউল সমইদন্টইন করা হয় রকনা?’ এই প্রদশ্নর উিদর ৬৯% রশক্ষক ‘হযাঁ’ 

সূচক উির রেদয়দেন। তাদের কাদে আরও জানদত চাওয়া হদয়রেল, স্থায়ী সকান মারিদমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন করা 

হদয়দে রক না? এর উিদর মাত্র ৪৭% রশক্ষক ‘হযাঁ’ সূচক উির রেদয়দেন। এই প্রকদল্পর কার্ বক্রমসমূহ কতটুকু 

রশক্ষাথীবান্ধব রেল সস রবষদয় জানদত চাইদল সর্সব উির পাওয়া সগদে তা রনদম্নর রচদত্র সেখাদনা হল। 

রিত্র 5.19 - প্রকল্পল্পর কায থিম সমূহ কিটুকু রিক্ষার্ী বান্ধব রিল 

 

5.1.26 প্রিান রশক্ষক/ রপ্ররন্সপাদলর সাক্ষাৎকার 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক প বর্াদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় সর্ সব মাধ্যরমক/ উচ্চ 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসায় মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন করা হদয়দে সসসব রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 
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প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য এসব  প্ররতষ্ঠাদনর রভতর সথদক ১৪১ টি  প্ররতষ্ঠাদনর প্রিান রশক্ষক/ রপ্ররন্সপাদলর সাক্ষাৎকার 

সনয়া হদয়দে। এসব প্রিান রশক্ষক/ রপ্ররন্সপালদের ৩০ জন শহদর এবাং ১১১ জন গ্রাদম রশক্ষকতা কদরন। মাধ্যরমক 

স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলদজ তাদের সাংখ্যা রনদম্নর সারনীদত সেখাদনা হলঃ   

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন করা হদয়দে এমন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন জররপকৃত প্রিান রশক্ষক/অধ্যদক্ষর সাংখ্যা 

প্ররতষ্ঠাদনর িরন  প্রিান রশক্ষক/ অধ্যবের সাংখ্যা  

মাধ্যরমক স্কুল ৮৭ 

মাদ্রাসা ৩৬ 

কদলজ ১৮ 

সমাট ১৪১ 

 

এসব প্রিান রশক্ষক/অধ্যক্ষদের ৮ জন সরকারর ও ১৩৩ জন সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদন কম বরত।  

5.1.27 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সেণী কক্ষ পররচালনায় মারিরমরিয়ার গুরুত্ব 

‘রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সেণী কক্ষ পররচালনায় মারিরমরিয়া কতটুকু গুরুত্বপূণ ব?’ এ প্রদশ্নর উিদর প্রিান রশক্ষক/রপ্ররন্সপাল 

গণ গুরুদত্বর মান সবাোদত ১ সথদক ৫ এর মদধ্য সস্কার রেদয়দেন সর্খাদন ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ। সেণীকক্ষ 

পররচালনায় মারিরমরিয়ার গুরুদত্বর রবষদয় তাদের উির রচত্র এর মাধ্যদম সেখাদনা হল। 

 

রিত্র 5.20 - রিক্ষা প্ররিষ্ঠাল্পন স্পেণী কক্ষ পররিালনায় মারিরমরিয়ার গুরুত্ব 

 

5.1.28 মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ ও এর ব্যবহার সেণীকক্ষ এবাং মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীর উপর প্ররশক্ষণ 

জররপকৃত রশক্ষা প্ররতষ্ঠানগুদলা সথদক সব বদমাট ৯৫৮ জন রশক্ষক মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদেন। প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত  

রশক্ষকদের ৯৪% সেণী কক্ষ পররচালনায় মারিরমরিয়া ব্যবহার কদরদেন। পক্ষান্তদর, র্ারা সেণীকক্ষ পররচালনায় 

মারিরমরিয়া ব্যবহার কদরনরন সসইসব কারদণর একটি তারলকা সারণীদত সেয়া হলঃ 

সারণী 5.15 - স্পেণী কক্ষ পররিালনায় মারিরমরিয়া ব্যবহার না করার কারনসমূহ 

মারিরমরিয়া ব্যবহার না করার কারন 

সমূহ 

উদিখকারী প্রিান রশক্ষক/ 

রপ্ররন্সপাদলর সাংখ্যা 

উদিখকারী প্রিান রশক্ষক/ 

রপ্ররন্সপাদলর (%) 

অপর্ বাপ্ত রবদ্যযৎ সরবরাহ ৬০ 43% 

ঘন ঘন সলািদশরিাং ৮৪ 60% 

অপর্ বাপ্ত বাদজট ৪২ 30% 

রশক্ষকদের ইরতবাচক মদনাভাদবর অভাব ২০ 14% 

পর্ বাপ্ত মরনটররাংএবাং ফদলাআদপর অভাব ২৯ 21% 

রশক্ষা ব্যবস্থা এখনও আইরসটি বান্ধব নয় ৩৩ 23% 

অপর্ বাপ্ত (মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারত) ১১৩ 80% 
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5.1.29 মারিরমরিয়া প্ররশক্ষদণ অাংশ গ্রহণকারীদের রনব বাচন 

মারিরমরিয়া প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীদের রনব বাচদন কতগুদলা রবষয় রবদবচনায় রাখা হদয়রেল বদল প্রিান রশক্ষক/ 

রপ্ররন্সপাদলরা মতামত রেদয়দেন। তাদের এ মতামত রনদম্নর রচদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হল।    

রিত্র 5.21 - মারিরমরিয়া প্ররিক্ষল্পণ অংিগ্রহণকারী রনব থািল্পনর রবষয়সমূহ 

 

5.1.30 মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী  

‘আপরন রক মদন কদরন আইরসটি সক্ষদত্র প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষকগণ মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী করদত র্দথষ্ঠ সমথ ব?’ 

এই প্রদশ্নর জবাদব ৭৭% প্রিান রশক্ষক/ রপ্ররন্সপাল ‘হযাঁ’ সূচক উির রেদয়দেন। তাদেরদক ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং  

মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনা করার গুরুত্ব রনদয় প্রশ্ন করা হদয়রেল,  ‘আপনার মদত, ই-কদন্টন্ট ততরী 

এবাং  মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনা করা কতটুকু গুরুত্বপূণ ব?’  (গুরুদত্বর রেক হদত ১ হদে সব বরনম্ন এবাং 

৫ হদে সদব বাচ্চ)। তাদের উির রনদম্নর সারণীদত সেখাদনা হল।    

সারণী 5.16 - ই-কল্পেে তিরী এবং মারিরমরিয়ার মােল্পম স্পেণীকক্ষ পররিালনা করার গুরুত্ব 

ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং  মারিরমরিয়ার মাধ্যদম 

সেণীকক্ষ পররচালনা করার গুরুত্ব 

উদিখকারী রশক্ষক/ 

রপ্ররন্সপাদলর  সাংখ্যা 

উদিখকারী রশক্ষক/ রপ্ররন্সপাদলর  

হার (%) 

১ - সব থরনম্ন 3 2% 

২ 0 0% 

৩ 5 4% 

৪ 34 24% 

৫ - সল্পব থাচ্চ 99 70% 

5.1.31 গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরত ও মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতর পাথ বকয 

‘গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরত ও মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতদত সকান পাথ বকয লক্ষ কদরদেন রক?’ এই প্রদশ্নর জবাদব 

৯৯% প্রিান রশক্ষক/ রপ্ররন্সপাল ‘হযাঁ’ সূচক উির রেদয়দেন। তাদের  সেখা পাথ বকযগুদলা সারণীদত সেখাদনা হল।     

সারণী 5.17 - গিানুগরিক রিক্ষা পিরি ও মারিরমরিয়া রিক্ষা পিরির পার্ থকয 

গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরত ও মারিরমরিয়া 

রশক্ষা পদ্ধরতর পাথ বকয 

উদিখকারী প্রিান 

রশক্ষক/ রপ্ররন্সপাদলর 

সাংখ্যা 

উদিখকারী প্রিান 

রশক্ষক/রপ্ররন্সপাদলর (%) 

সশখার সক্ষদত্র আগ্রহ সবদড়দে ১৩২ 94% 

মুখস্ত করার প্রবনতা কদমদে ১১৪ 81% 

কঠিন এবাং দূদব বাধ্য রবষয়গুদলা সহজ করদে ১২৫ 89% 

ক্লাদশ উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে ১১১ 79% 

রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদমদে ১০০ 71% 

রশখন প্ররক্রয়া সহজ হদয়দে ১০৯ 78% 

ক্লাদশ রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ 

সবদড়দে। 

৯৬ 69% 

পরীক্ষার সরজাি ভাল হদে ৯১ 65% 
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5.1.32 মারিরমরিয়া পদ্ধরতদত ক্লাশ পররচালনার প্রিান বািা ও বািাগুদলা অপসরদণর উপায় 

প্রিান রশক্ষক/ রপ্ররন্সপালগণদক মারিরমরিয়া পদ্ধরতদত ক্লাশ পররচালনার প্রিান বািা ও বািাগুদলা অপসরদণর উপায় 

রনদয় প্রশ্ন করা হয়। উিদর আইরসটি সক্ষদত্র অপর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা (৯১%) পর্ বাপ্ত সেণীকদক্ষর র্ন্ত্রপারতর অভাব (৭৪%), 

করম্পউটাদরর রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর পর্ বাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা (৭৩%),  পর্ বাপ্ত ররদসাস ব-এর অভাব (৬৮%) এবাং 

স্কুদল ইন্টারদনদটর অভাবদক (৫৮%) প্রিান বাঁিা রহসাদব রচরিত কদরদেন।  

এসব বাঁিা অপসরদণর জন্য তারা সর্সব উপায় বদলদেন সসগুদলাদক রনদম্নর রচদত্রর মাধ্যদম সেখাদনা হল।    

রিত্র 5.22 - প্রধান রিক্ষকল্পের মল্পি মারিরমরিয়া স্পেণীকল্পক্ষর বাধাসমুহ দূর করার উপায়  

 
 
 

5.1.33 আইরসটি সাংক্রান্ত প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ 

রনব বারচত সজলার রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যসহ সমাট ৯১ জনদক প্রশ্ন 

করা হদয়রেল। তারা রক আইরসটি সাংক্রান্ত সকান প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ কদরদে রক না। ২৭% বদলদে তারা আইরসটি 

সাংক্রান্ত প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ কদরদে এবাং ৭৩% উির রেদয়দে তারা আইরসটি সাংক্রান্ত সকান প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ 

কদররন বা সুদর্াগ পায়রন অাংশগ্রহণ করার।  

 

5.1.34 মারিরমরিয়া আদে এমন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পররেশ বন 

রনব বারচত সজলার রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৫৫% উির 

সেয় তারা পররেশ বন কদরন মারিরমরিয়া ক্লাস এবাং ৪৫% বদলন তারা মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে এমন প্ররতষ্ঠান 

পররেশ বন কদরনা।  
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5.1.35 রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পররেশ বদনর সক্ষদত্র রসরিউল অনুসরণ 

সাংরেষ্ট সজলার রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৫২% বদলন সর্ 

তারা একটি সুরনরে বষ্ট রসরিউল অনুসরণ কদরন রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পররেশ বদনর সক্ষদত্র এবাং ৪৮% বদলন সর্ তাদের সকান  

সুরনরে বষ্ট রসরিউল সনই।  

5.1.36 ক্লাদস মারিরমরিয়া ব্যাবহাদরর গুরুত্ব কতটুকু 

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৭২% বদলন ক্লাদস 

মারিরমরিয়া ব্যবহার গুরুত্বপূণ ব, ২৩% বদলন সমাটামুটি গুরুত্ব রদয়দে, ৩% বদলন গুরুত্ব রদয়দে এবাং ২% বদলদে 

গুরুত্ব কম।  

 

5.1.37 ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাস পররচালনার রসদ্ধান্ত: 

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৬৭% বদলন খুরব গুরুত্বপূণ ব, 

২৫% বদলন গুরুত্বপূণ ব, ২% বদলন কম গুরুত্বপূণ ব, ১% বদলন এদকবাদর কম গুরুত্বপূণ ব এবাং ৪% বদলন একেম গুরুত্ব 

সনই।  
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ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার জন্য রশক্ষকদের সর্ প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে তা 

কতটুকু সঠিক। ৫২% উির সেন খুব সঠিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদে, ২৫% বদলন সঠিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদে, 

১১% বদলন সমাটামুটি সঠিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদে, ৫% বদলন সতমন সঠিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদেনা এবাং 

৭% বদলন এদকবাদরই সঠিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদেনা।  

 

5.1.38 রশক্ষাথীরা মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতদত রকভাদব উপকৃত হদে:  

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৯২% বদলন রশক্ষাথীদের মদধ্য 

রশখন আগ্রহ বৃরদ্ধ পায়, ১০০% বদলন তাদের মদধ্য মুখস্থ করার প্রবণতা কদম, ৮৮% কঠিন রবষয় সহদজই রশখা র্ায়, 

৮৮% বদলন ক্লাদস উপরস্থরতর হার বাদড়, ৬৮% বদলন েদর পড়া কদম, ৮৪% বদলন সশখা সহজ হয়, ৭৫% নতুন 

তথ্য জানা র্ায়, ৬৫% বদলন আগ্রহ বাদড় রশক্ষাথীদের, ৬২% বদলন রশক্ষাথীদের ফলাফল ভাদলা হয়।  

রকভাদব উপকৃত হদে উিরোতা 

মদধ্য রশখন আগ্রহ জাগ্রত হয় ৮৪ 

মুখস্ত করার প্রবনতা দূর হয় ৯১ 

কঠিন ও দূদব বাধ্য রবষয় গুদলা সহজ হয় ৮০ 

ক্লাস উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ পায় ৮০ 

রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদম ৬২ 

রশখন প্ররক্রয়া সহজ হয় ৭৬ 

যুদগাপদর্াগী তথ্য জানা সহজ হয় ৬৮ 

রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ বাদড় ৫৯ 

পরীক্ষার সরজাি ভাল হয় ৫৬ 

অন্যান্য (নাম উদিখ করুন) ৫ 
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রিত্র 5.23 - রিক্ষার্ীরা মারিরমরিয়া রিক্ষা ব্যবহাল্পরর পিরিল্পি রকভাল্পব উপকৃি হল্পে 

 

5.1.39 সেণীকদক্ষ মারিরমরিয়া ব্যবহাদরর ফদল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর ফলাফদল রক িরদনর পররবতবন আদস 

৩১% বদলন মারিরমরিয়া ব্যবহাদরর ফদল প্ররতষ্ঠাদনর ফলাফদল চমৎকার পররবতবন হদয়দে, ৬৪% বদলন ভাল, ৩% 

বদলন মাধ্যম এবাং ২% বদলন সামান্য পরররতবন হদয়দে। 

রিত্র 5.24 - স্পেণীকল্পক্ষ মারিরমরিয়ার িল্পল রিক্ষা প্ররিষ্ঠাল্পনর িলািল্পল পররবিথন  

 

5.1.40 মারিরমরিয়ার ফদল গত বেদরর তুলনায় রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদমদে রক: 

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৯০% বদলদে 

মারিরমরিয়াদত ক্লাস সনওয়ার ফদল রবযালদয় েদর পড়ার হার কদমদে এবাং ১০% বদলদে েদর 

পড়ার হার কদমরন।  
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রিত্র 5.25 - ঝল্পর পড়ার হার  

 

5.1.41 সৃজনশীল প্রদশ্নর উির ততরীদত মারিরমরিয়ার সকান ভূরমকা: 

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৯৬% বদলন ভূরমকা রদয়দে 

এবাং ৪% বদলন সকান ভূরমকা সনই। র্ারা হযাঁ বদলদে, তাদের মদধ্য আবার ৯২% বদলদেন এ মাধ্যদম ক্লাস রনদল 

রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর রভরি শি হয়, ৮৭% বদলদেন রশক্ষাথীদের ব্যোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ পায়, ৮৫% বদলদেন রশক্ষাথীদের 

রশখদন সহায়ক এবাং ৭৪% বদলদেন রশক্ষাথীদের উচ্চতর েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর।  

 

 

5.1.42 মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় প্রিান বািাগুদলা রক রক 

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৮৭% বদলন, ICT এর সক্ষদত্র 

অপর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা। ৭৪% বদলন, ররদসাস ব এর অভাব। ৭৩% বদলন, স্কুদল ইন্টারদনট এর অভাব। এোড়া ৩৬% 

সক্ষদত্র রশক্ষকদের অরনহা, ৭৭% সক্ষদত্র করম্পউটাদরর সমস্যা সমািাদনর ব্যবস্থা সনই, ৭৭% সক্ষদত্র স্থায়ী এমএমরস 

সেণীকক্ষ সনই এবাং ৪৫% মতামত প্রোন কদরন সর্ প্রদতযকটি ক্লাস মারিরমরিয়া ক্লাস না হওয়াটাই অন্যতম বািা। 
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5.1.43 বািাগুদলা অপসরদণর উপায় সমূহ রক রক 

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পররচালনায় সর্সব বািাসমূহ রদয়দে তা অপসারদনর উপায়সমূহ জানদত সচদয় রিইও/ 

ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইওদের প্রশ্ন করা হদল ৮৭% বদলন, আইরসটির সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা সৃরষ্ট করা, ৮৪% 

স্কুল পর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ সেওয়া, ৬৭% রশক্ষকদের ইরতবাচক মদনাভাব ততরী,  ৬৩% স্কুল কতৃবপদক্ষর 

ইরতবাচক মদনাভাব ততরী, ৮৪% রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ, ৫৫% রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যাবস্থা এবাং ৬৮% সর্ করম্পউটাদরর 

উপর কাররগরর জ্ঞান বৃরদ্ধর ব্যাবস্থা করার ব্যাপাদর মতামত সেন। 

বািাসমূহ অপসারদনর উপায়সমূহ 

 
  

5.1.44 মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনায় রশক্ষকরা সমস্যায় পড়দল আপনার সাদথ রক সর্াগাদর্াগ কদরন 

৭১% উিরোতা বদলন, রশক্ষকরা সমস্যায় পড়দল তাদের সাদথ সর্াগাদর্াগ কদরন এবাং ২৯% উিরোতা বদলন, 

তাদের সাদথ সর্াগাদর্াগ কদরনা।  

 

 
 

5.1.45 এমএমরস প্ররশক্ষণ কদরনরন এমন রশক্ষক এমএমরস প্ররশক্ষণ করদত রক আগ্রহী 

৯৫% উিরোতা বদলন রশক্ষক এমএমরস প্ররশক্ষণ করদত আগ্রহী এবাং ৫% উিরোতা বদলন রশক্ষক এমএমরস এর 

উপর প্ররশক্ষণ গ্রহণ করদত আগ্রহী নয়।  

 

5.1.46 প্রকদল্পর কার্ বক্রমসমূহ কতটুকু রশক্ষাথী বান্ধব রেল 

৩১% উিরোতা বদলন, প্রকদল্পর কার্ বক্রম সম্পূণ বরূদপ রশক্ষাথী বান্ধব রেল। ৩৫% বদলন, কার্ বক্রম রবদশষ রশক্ষাথী 

বান্ধব রেল। ৩২% বদলন, কার্ বক্রমসমূহ সমাটামুটি রশক্ষাথী বান্ধব রেল এবাং ২% বদলন, কার্ বক্রম নূন্যতম রশক্ষাথী 

বান্ধব রেল। সকউ বদলরন সর্ প্রকল্পটি রশক্ষাথী বান্ধব রেল না।  
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5.1.47 প্রকদল্পর কার্ বক্রম রশক্ষা সহায়ক রহসাদব কতটুকু ভূরমকা পালন কদরদে 

রিইও/ ইউএসইও/ ইউইও/ এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষদের সেস্যদের মদধ্য ৩০% বদলন, প্রকদল্পর কার্ বক্রম 

সম্পূণ বরূদপ রশক্ষা সহায়ক রহদসদব ভূরমকা পালন কদরদে। ৪৫% বদলন রবদশষ ভূরমকা সরদখদে। ২৩% বদলন 

সমাটামুটিভাদব সহায়ক ভূরমকা সরদখদে এবাং ২% বদলন নূন্যতম ভূরমকা পালন কদরদেন।  

 
 

5.1.48 রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এমএমরস ক্লাশ সঠিকভাদব হদে রকনা তা রনরিত করার সক্ষদত্র আপনার োরয়ত্ব রক 

রনব বারচত সজলার ৬ জন এইচটিটিরস/নাদয়ম রশক্ষকগদণর মদধ্য ৪ জন বদলন, তাদের োরয়ত্ব প্ররশক্ষণ প্রোন। ২ জন 

বদলন, রনয়রমত এমএমরস ক্লাস পররেশ বন। ৫ জন বদলন, ফদলাআপ এবাং রশক্ষকদের রনদে বশনা প্রোন এবাং ২ জন 

বদলন পররবীক্ষণ ও সহায়তা প্রোন করা।  

 

5.1.49 রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোদনর পূদব ব সকান প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ গ্রহণ 

এইচটিটিরস/ নাদয়ম রশক্ষকরা মূলত সরকারর/ সবসরকারর রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন কদর থাদকন। জররদপর অাংশ 

রহদসদব তাদের মতামত জানদত চাওয়া হদয়রেল। তাদের মদধ্য ১০০% বদলদেন সর্ তারা প্ররশক্ষণ প্রোদনর পূদব ব 

প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদররেদলন। মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলদজর রশক্ষকদক প্রশ্ন করা হদয়রেল, আপরন রক 

মারিরমরিয়া রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদেন? ১০০% এইচটিটিরস/ নাদয়ম রশক্ষক এর উিদর বদলদেন সর্ তারা 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলদজর রশক্ষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদেন। প্ররশক্ষদণর রবষয়গুদলা সম্বদন্ধ রনদম্ন বণ বনা 

করা হল।  
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রচত্র 5.26 - প্ররশক্ষদণর রবষয়সমূহ 

 

5.1.50 রশক্ষকদের সর্ প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদেন তা পররবীক্ষণ, সহায়তা োন/ ফদলাআদপ আপরন রক যুি 

৩৩% বদলদেন সর্ তারা পররবীক্ষণ, সহায়তা োন/ ফদলাআদপ যুি আদেন। বারক ৬৭% বদলদেন সর্ তারা উপররউি 

রবষদয়র সাদথ যুি না। এদের মদধ্য ৩ জন ফদলাআপ কদরন এবাং তারা কতরেন পর পর ফদলাআপ কদর থাদকন তা 

জানদত চাওয়া হদল ৩৪% বদলদেন, রশক্ষকগণ র্খন চান। ৩৩% বদলদেন, অরনয়রমত এবাং ৩৩% বদলদেন, কদরন 

না।    

 

5.1.51 র্খন মারিরমরিয়া ক্লাস পররেশ বন কদরন তখন আপরন ক্লাদস রক রক সেদখন 

৫০% রশক্ষকমন্ডলী বদলদেন সর্ তারা সেদখন রশক্ষকরা সঠিকভাদব মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পররচালনা করদত 

পারদেন রকনা। ৫০% বদলদেন, রশক্ষকদের িারা ততরী ই-কদন্টন্ট এর গুনগত মান। ৮৩% বদলদেন, রশক্ষকরা 

রশক্ষাথীদের মারিরমরিয়া ক্লাদস কতটুকু সম্পৃি কদরন এবাং ৬৭% বদলদেন, রশক্ষাথীরা কতটুকু রনযুি হয়।  

 

 

  

5.1.52 োত্র/ োত্রীরা মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতদত রকভাদব উপকৃত হদে 

৮৩% বদলদে, রশখন আগ্রহ বৃরদ্ধ পায়, কঠিন রবষয়গুদলা সহদজ জানা র্ায়, ক্লাদস উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ পায়, েদর 

পড়ার প্রবণতা কদম, রশখন সহজ হয়, নতুন তথ্য জানা র্ায়, আগ্রহ বাদড় রশক্ষাথীদের, ফলাফল ভাদলা হয়। শুধু 

৩৩% বদলদে, মুখস্থ করার প্রবণতা কদম। 
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রিত্র 5.27 - িাত্র/ িাত্রীরা মারিরমরিয়া রিক্ষা পিরিল্পি রকভাল্পব উন্নিির হল্পে 

 

 

5.1.53 মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় প্রিান বািাগুদলা রক রক 

মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় বািাগুদলা দ্যর করার জন্য অবকাঠাদমাগত সমস্যা দূর করদত হদব, 

পর্ বাপ্ত ররদসাদস বর ব্যবস্থা করদত হদব, স্কুদল ইন্টারদনদটর ব্যবস্থা করদত হদব, রশক্ষকদের আদরা সবরশ প্ররশক্ষদণর 

ব্যবস্থা করদত হদব এবাং করম্পউটাদরর রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর ব্যবস্থা করদত হদব এই ।  

রিত্র 5.28 - মারিরমরিয়ার মােল্পম স্পেণীকক্ষ পররিালনায় প্রধান বাধাগুল্পলা 

 

5.1.54 উপররউি বািাগুদলা অপসরদণর উপায় সমূহ রক রক? 

৬৭% বদলন সর্ বািাগুদলা অপসারণ করদত হদল আইরসটির অবকাঠাদমা ততরী করদত হদব, ৮৩% বদলন সর্ স্কুল 

পর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ রেদত হদব, রশক্ষকদের ইরতবাচক মদনাভাব ততরী করদত হদব, পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষন, 

মারিরমরিয়া উপকরণ সরবরাহ এবাং মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর ব্যবস্থা করদত হদব।  
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রিত্র 5.29 - মারিরমরিয়ার মােল্পম স্পেণীকক্ষ পররিালনায় বাধাসমূহ অপসরল্পণর উপায় 

67%

83%

83%

83%

33%

67%

50%

83%

83%

আইরসটি সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা

 স্কুলপর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ

এমএমরসর প্ররত রশক্ষক  রশক্ষকাদের ইরতবাচক … 

এমএমরসর প্ররত স্কুল কতৃবপদক্ষর ইরতবাচক … 

এমএমরসর উপর রশক্ষক  রশরক্ষকাদের আরও সেরনাংএর 

পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ

করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা … 

স্থায়ী মািরমরিরয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা

প্রতযদকটি ক্লাস কক্ষ এমএমরস ক্লাসরুদম রূপান্তর করন

 

5.2 েলীয় আদলাচনা (Focus Group Discussion)   

সমীক্ষায় সমাট ৩টি েলীয় আদলাচনা করা হদয়রেদলা। এ-

সক্ষদত্র ৩টি রবভাদগর নমুনায়ন সজলার প্রকল্প আওতাভূি 

৩ টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন (সত্ররজতপুর উচ্চ রবযালয়,  

রশবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ; আব্যদতারব উচ্চ রবযালয়, 

রমরসরাই চেগ্রাম; তালজাঙ্গা আর, রস, রায় উচ্চ রবযালয় 

, তাড়াইল, রকদশারগঞ্জ) েলীয় আদলাচনা অনুরষ্ঠত 

হদয়দে। প্ররতটি সফাকাস গ্রুদপ কমপদক্ষ ৮ সথদক ১০ জন 

অাংশগ্রহণকারী উপরস্থত রেল। তথ্য সাংগ্রহকারীগণ েলীয় 

আদলাচনার গুরুত্বপূণ ব রবষয়গুদলা রলরপবদ্ধ কদররেদলন। 

প্রদতযকটি েলীয় আদলাচনায় প্রকদল্পর আওতায় 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষক, প্রিান রশক্ষক, সহকারী রশক্ষকবৃন্দ, 

রশক্ষাথী উপরস্থত রেদলন। েলীয় আদলাচনার মূল রবষয়বস্তু 

হদলা- মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনা, মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী, রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ, মাধ্যরমক ও 

উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি রশক্ষার রবষয়, অবকাঠাদমা উন্নয়ন, মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, 

েদর পড়া সরাি, রশক্ষা সদচতনতা, ভাদলা ফলাফল, রশক্ষার পররদবশ, রশক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ, সৃজনশীল রশক্ষা পদ্ধরত 

ইতযারে।   

উি আদলাচনা সথদক মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর প্রিান বািাগুদলা হল - আইরসটি সক্ষদত্র অপর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা, স্কুদল 

ইন্টারদনট সহজলভয না থাকা, সলািদশরিাং, নতুন প্রযুরির প্ররত রশক্ষকদের সনরতবাচক মদনাভাব, স্কুল কতৃবপদক্ষর 

অরনো, করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর অভাব এবাং পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষদণর অভাব।  

উপদরাি বািাগুদলা অপসারদণর উপায়গুদলা হল - আইরসটি সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা, স্কুল পর্ বাদয় ইন্টারদনট 

সাংদর্াগ, এমএমরসর প্ররত রশক্ষকদের ইরতবাচক মদনাভাব ততরী, এমএমরসর প্ররত স্কুল কতৃবপদক্ষর ইরতবাচক 

মদনাভাব ততরী, এমএমরসর উপর রশক্ষক - রশরক্ষকাদের আরও সেরনাং এর ব্যবস্থা করা, পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ, 

করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর ব্যবস্থা করা ইতযারে অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর মাধ্যদম রশক্ষার 

সারব বক মান উন্নয়দন প্রকদল্পর ভূরমকা সম্পদকব েলীয় আদলাচনায় অাংশগ্রহণকারীদের মতামত রশক্ষকরা গুণগতমাদনর 

পাঠোদনর জন্য উপযুি পররদবশ সপদয়দে; রশক্ষকদের পাঠোদনর মানরসকতার ইরতবাচক পররবতবন হদয়দে; 

পাঠোদনর রবষয়বস্তুদত রবরভন্ন রশক্ষা উপকরণ (সর্মন-মারিরমরিয়া, ইন্টারদনট ইতযারে) ব্যবহাদরর কারদণ 

রশক্ষাথীদের কাদে তা সহদজ সবািগম্য হদে। 

রশক্ষকদের সাদথ েলীয় আদলাচনায় মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতর িারা ক্লাস পররচালনায় রশক্ষাথীদের রনদম্ন উদিরখত 

পররবতবন সেখা র্ায় -  েরব সেদখ ও শুদন রশখদত পাদর, কঠিন রবষয় সহদজই রশখদত পাদর, ক্লাশ উপদভাগ কদর কারণ 

এটি আকষ বণীয়, অধ্যায় সশষ করার জন্য ক্লাদশর অনুশীলনই র্দথষ্ট, বারড়দত পড়ার চাপ কমায়, মুখস্ত করার প্রবণতা 

কমায়, সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পাদর, স্মরণ রাখদত সহায়তা কদর, রশক্ষণ ও রশখন জীবন্ত ও উপদভাগ্য হয়।  

এে চব গ্রীন ফ্লাওয়ার উচ্চ চবদ্যােবয় যফা াস গ্রুপ আবোিনা 
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5.3 স্থানীয় পর্ বাদয় কম বশালা  

স্থানীয় পর্ বাদয় কম বশালার প্ররতদবেন 

স্থানঃ সরকারর হরগঙ্গা কদলজ, রবজ্ঞান ভবন, ২য় তলা, কক্ষ নাং- ২২০৬ 

সজলা ও উপদজলাঃ মুরন্সগঞ্জ 

তাররখঃ ২৩/০৪/২০১৮ 

উদিািনী অরিদবশদন সঞ্চালদকর োরয়ত্ব পালন কদরন জনাব 

সমাঃ শাখাওয়াত সহাদসন  “মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর 

আইরসটির প্রচলদনর প্রভাব মূল্যায়ন” শীষ বক প্রকদল্পর টীম 

রলিার, আইআইএফরস, মহাখারল, ঢাকা ১২০৬। 

স্বাগত বিদব্য রতরন উপরস্থত সকলদক িন্যবাে ও শুদভো 

জানান। এরপর রতরন সভাপরত, প্রিান অরতরথ ও রবদশষ 

অরতরথদের আসন গ্রহদণর জন্য রবনীত অনুদরাি জানান 

এবাং এর পদরই উপরস্থত অরতরথবৃন্দ মারিরমরিয়া বা রশক্ষা 

সক্ষদত্র আইরসটি শীষ বক প্রকদল্পর গুরুত্ব ও এর তাৎপর্ ব 

রবশেভাদব রবদেষণ কদরন। উপরস্থত প্রিান অরতরথ জানাব 

নারসমা মহরসন, মহা পররচালক (যুগ্ম সরচব), বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) রতরন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন আইরসটি এর ব্যবহার ও আগামীদত রক রক 

পেদক্ষপ সরকার রনদে সস রবষদয় রবদেষণ কদরন। উি অনুষ্ঠাদনর সভাপরত জনাব প্রদফসর ি. মীর মাহফূজুল হক, 

অধ্যক্ষ সরকারর হরগঙ্গা কদলজ, মুরন্সগঞ্জ। রতরন তাঁর বিদব্য রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এমএমরস এর বতবমান সপ্রক্ষাপট ও 

আগামীদত করণীয় রবষদয় আদলাকপাত কদরন।  

সমগ্র বাাংলাদেশ “মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি” শীষ বক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টিম রলিার 

জনাব সমাঃ শাখাওয়াত সহাদসন পাওয়ার পদয়ন্ট উপস্থাপনার মাধ্যদম প্রকদল্পর সার-সাংদক্ষপ ব্যাখ্যা কদরন। 

উি কম বশালায় উপরস্থত রবরভন্ন স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও স্কুল এন্ড কদলদজর রপ্ররন্সপাল, প্রিান রশক্ষক ও আইরসটি  

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষকবৃন্দ মূল্যবান বিব্য ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এমএমরস সাংক্রান্ত মতামত প্রোন কদরন। 

তাদের মতামত অনুর্ায়ী এই প্রকদল্পর র্াবতীয় সমস্যাবলী রনম্নরূপঃ 

• রবদ্যযদতর সলািদশরিাং  

• এমএমরস এর স্বল্পতা 

• ইন্টারদনট সুদর্াগ সুরবিার অভাব 

• ল্যাপটপ প্রদজক্টদরর গুণগত মাদনর অভাব 

• রশক্ষকদের পর্ বাপ্ত প্ররশক্ষদণর অভাব 

• ল্যাপটপ প্রদজক্টদরর অপর্ বাপ্ততা  

• ল্যাপটপ প্রদজক্টদরর সারভ বরসাং সমস্যা  

• আইরসটি রবদশষজ্ঞ রনদয়াগ  

• প্রদয়াজনীয় মরনটররাং এর অভাব 

• প্ররতষ্ঠাদনর অবকাঠাদমাগত সমস্যা 

 

সমস্যার কারণঃ  

• রশক্ষক ও ম্যাদনরজাং করমটির উদযাগ এর অভাব, 

• অপর্ বাপ্ত মরনটররাং, 

• ল্যাপটপ প্রদজক্টদরর গুণগত মাদনর অভাদব বারবার সারভ বরসাং এ পাঠাদনা হয়, 

• রবদ্যযদতর সলািদশরিাং এর কারদণ সমদয়র ক্লাস সময়মত সম্পােন করা সম্ভব হয় না, 

• সবশীরভাগ প্ররতষ্ঠাদন স্থায়ী এমএমরস  ক্লাস/ সেণীকক্ষ সনই। 
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6 ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সারব বক পর্ বদবক্ষণ  

6.1 সরকার অনুসৃত নীরতমালা 

রবরভন্ন সরকারর নীরতমালা সর্মন জাতীয় রশক্ষানীরত -২০১০, জাতীয় তথ্য ও সর্াগাদর্াগ নীরতমালা -২০১৫ ও সপ্তম 

পঞ্চবারষ বকী (২০১৬-২০২০) পররকল্পনা পর্ বাদলাচনা কদর সেখা সগদে, সারা সেদশ ও  তৃণমূল পর্ বাদয় আইরসটি কার্ বক্রম 

সম্প্রসারদণ সর্ পররকল্পনা রদয়দে আদলাচয প্রকল্পটির কার্ বক্রম সম্পূণ বভাদবই তার সম্পূরক। সর্মন জাতীয় রশক্ষানীরত 

২০১০ এর সদঙ্গ বতবমান প্রকল্পটির সামঞ্জস্যগুদলা রনদম্ন উদিখ করা হল - ‘মানসম্পন্ন রশক্ষা রনরিত করা এবাং েক্ষ 

জনসম্পে গড়ার জন্য আধুরনক যুদগর সবদচদয় গুরুত্বপূণ ব রবষয় রহসাদব স্থান কদর রনদয়দে প্রযুরি। সসজন্য রশক্ষার 

অরবদেয অাংশ রহদসদব করম্পউটার ও তথ্যপ্রযুরি বাাংলাদেদশর  রশক্ষা  ব্যবস্থায় অগ্রারিকার রহদসদব রবদবরচত হদে। 

রশক্ষানীরতদত তথ্যপ্রযুরি রশক্ষার সর্ উদেশ্য  ও লক্ষযসমূহ রনি বারণ করা হদয়দে তা র্থাক্রদম রশক্ষার এদকবাদর 

প্রাথরমক স্তর সথদক করম্পউটার রশক্ষা োদনর উপকরণ (Tool) রহসাদব ব্যবহার করা হদে। মাধ্যরমক পর্ বাদয় 

প্রদবদশর পূদব বই সকল রশক্ষাথীদের করম্পউটার রবষদয় রশরক্ষত রহদসদব গদড় সতালার প্রদচষ্টা চলদে। সেণী-রশখদন 

মারিরমরিয়ার ব্যবহাদর  রশক্ষাথীদের এবাং রশক্ষকদের  আরও সবশী আগ্রহী কদর সতালা , রবদশষকদর রবষয়রভরিক 

মারিরমরিয়া রশখন-সশখাদনা কার্ বক্রদমও রবষয়রভরিক কদন্টন্ট ততরীর সক্ষদত্র। এোড়া মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক 

সেণীসমূদহ ‘তথ্যপ্রযুরি ও সর্াগাদর্াগ’ প্রিান একটি রবষয় রহদসদব পঠিত হদে। এখাদন রশক্ষাথীদের রবষয়সমূদহ জ্ঞান/ 

িারণা অজবদনর পাশাপারশ হাদত-কলদম অনুশীলদনর সুদর্াগ রদয়দে। বতবমান প্রকল্পটি অবশ্যই এই পররকল্পনা 

বাস্তবায়দন সহায়তা করদে। 

6.2 প্রভাব মূল্যায়ন এবং পে বববেণ 

প্রকদল্পর উদেশ্য পর্ বাদলাচনার জন্য অধ্যায় ২ এর সসকশন ২.৫.১ এ উদিরখত সুচদকর মাধ্যদম  

সারণী 6.1 - প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন সূিক 

 
Results/ Impacts (প্রভাব): 

Objectively Verifiable Indicators / সুরনরে বষ্ট 

সূচক: 

১   মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল 

রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় 

রশরক্ষত করা 

 মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-

প্রযুরি রশক্ষায় (আইরসটি) রশক্ষা গ্রহদণর হার 

 মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র রশক্ষকদের 

মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রশক্ষা প্রোদনর শতকরা হার 

 রশক্ষাথীদের আইরসটি সম্পদকব জ্ঞান বৃরদ্ধর অনুপাত 

 তথ্য-প্রযুরি রশক্ষা গ্রহদণর মাধ্যদম রশক্ষাথীদের সমৌরলক 

জ্ঞান বৃরদ্ধর হার 

 চিোয় আইচসটি প্রবয়াগ মাধ্যচম  ও উচ্চ মাধ্যচম  স ে পে বাবয় স ে চিে  ও চিোেীবদর সম্পৃক্ত  রা 

হবয়বছ।  

 জররদপর তথ্য পর্ বাদলাচনা, স্থানীয় কম বশালা ও েলীয় আদলাচনার রভরিদত বলা র্ায় সর্, মাধ্যরমক ও উচ্চ 

মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি রশক্ষায় (আইরসটি) রশক্ষা গ্রহদণর হার সামরগ্রকভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দে। 

সর্দহতু এই প্রকল্পটি  মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর মাধ্যদম রশক্ষা প্রোদনর প্রাররম্ভক প্রকল্প সমূদহর একটি সসদহতু 

প্রকল্পটি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সকল রশক্ষক এবাং রশক্ষাথীদের মারিরমরিয়ার মাধ্যদম রশক্ষা গ্রহদণ অগ্রণী ভূরমকা 

পালন কদরদে। সমসামরয়ক সমদয় এবাং পরবতীদত এমএমরস এবাং আইরসটি  সম্পরকবত একারিক প্রকল্প 

বাস্তবারয়ত হওয়ার কারদন এই প্রকদল্পর প্রভাদবর হার ও অনুপাত সুরনরে বষ্টভাদব উদিখ করা সম্ভব হদে না। 

২ মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের 

তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) এবাং আধুরনক 

রশক্ষার জন্য প্রস্তুত কদর উচ্চ-রশক্ষায় তাদের 

অরভগম্যতা বৃরদ্ধ করা 

 তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় রশরক্ষত হদয় উচ্চ-

মাধ্যরমক পর্ বাদয়র রশক্ষাথীদের উচ্চ-রশক্ষায় গমদনর হার  

 উচ্চ-রশক্ষায় গমদনচ্ছু গ্রামীণ ও শহুদর রশক্ষাথীদের 

অনুপাত 

 মাধচম  ও উচ্চ মাধ্যচম  স ে পে বাবয় চিোেীবদর আইচসটি এবং আধুচন  চিো প্রদাবনর মাধ্যবম একুি 

িিব র ও চবশ্বায়বনর িযাবেঞ্জ যমা াববোয় দেিা অজববন সহায়িা  রা হবয়বছ, আইচসটি ব্যবহার  বর 

চিোেীরা উচ্চ চিোর জন্য যদবি-চববদবি িাবদর সম্ভাবনা োিাই  রবি পারবছ ো উচ্চ-চিোয় িাবদর 

অচভগম্যিা বৃচি  রায় গুরুেপূণ ব ভূচম া রাখবছ। 
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Results/ Impacts (প্রভাব): 

Objectively Verifiable Indicators / সুরনরে বষ্ট 

সূচক: 

 স্থানীয় কম বশালা ও েলীয় আদলাচনার রভরিদত বলা র্ায় সর্, মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের 

তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) এবাং আধুরনক রশক্ষার জন্য প্রস্তুত কদর উচ্চ-রশক্ষায় তাদের অরভগম্যতা বৃরদ্ধ সপদয়দে 

র্া গ্রাম এবাং শহর উভয় সক্ষদত্রই পররলরক্ষত হয়।  

৩ সেণীকদক্ষর রশক্ষা পদ্ধরতদক আদরা সবরশ 

আকষ বণীয় কদর সতালা 

 সেণীকক্ষসমূহ মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রুপান্তদরর হার  

 মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল রশক্ষাথীদের 

মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রশক্ষা গ্রহদণর হার  

 সেণীকক্ষ মারিরমরিয়াদত রুপান্তদরর ফদল রশক্ষাথীদের 

আগ্রহ বৃরদ্ধর হার 

 সেণীকক্ষসমূহ মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রুপান্তদরর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে। মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল 

রশক্ষাথীদের মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রশক্ষা গ্রহণ শুরু হদয়দে এই প্রকদল্পর মাধ্যদম।  

 চিে বদর পাঠদান উপবোগী চিচজটাে  বেে প্রণয়বনর েবে প্রচিেন প্রদান এবং মাচিচমচিয়া সরঞ্জাম 

সরবরাবহর মাধ্যবম চিে বদর যপিাগি দেিা চনচিি  রার প্রবিষ্টা গ্রহন  রা হবয়বছ।   

 রশক্ষাথীদের আগ্রহ বৃরদ্ধর হার সবদড়দে র্া রনদম্ন উদিরখত জরীপ ফলাফল সথদক সেখা র্ায়, রশক্ষাথীদের  81% 

বল্পলল্পি মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পারা র্ায়; 74%বদলদে মারিরমরিয়ার মাধ্যদম 

যুদগাপযুগী তথ্য জানার পর্ বাপ্ত সুদর্াগ রদয়দে; 76% মারিরমরিয়া আদরাও অদনক রকছু জানার আগ্রহ বৃরদ্ধ 

কদর;  70% স্মরণ রাখার ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর; ৯২% বদলদে কঠিন রবষয় সহদজই রশখদত পারর। 

৪ শহুদর ও গ্রামীণ রশক্ষাথীদের মাদে রিরজটাল 

রবভাজন করমদয় আনা 

 শহর ও গ্রামীণ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ 

রশক্ষা প্রোদনর গড় অনুপাত  

 প্রতযন্ত এবাং পাহাড়ী এলাকাদত আইরসটি উপকরণ 

ব্যবহাদরর হার  

 গ্রামীণ রশক্ষাথীদের মদধ্য আইরসটি ব্যবহার সম্পদকব জ্ঞান 

অজবদনর হার 

এই জররদপর অন্তর্ভ বি রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূদহর তথ্য রবদেষণ কদর সেখা র্ায় সর্ শহদরর 70% ও গ্রাদমর 64% 

প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া রনরে বষ্ট সেণীকক্ষ আদে।  

“আইচসটির মাধ্যবম মাধ্যচম  ও উচ্চ মাধ্যচম  স্তবর চিোর প্রিেন” িীষ ব  প্র ল্পটি বাস্তবায়বনর ফবে মাধ্যবম 

মাধ্যচম  ও উচ্চ মাধ্যচম  স্তবর চিোেীবদর মবধ্য আইচসটি চিোর প্রিেবনর চবষয়টি ইচিবাি  ভুচম া যরবখবছ 

এবং প্র ল্পটি ভাবোভাবব পচরচিচি োভ  বরবছ, যেণী বে মাচিচমচিয়া স্থাপবনর মাধ্যবম চবষয়চভচি   বেে 

ব্যবহার  বর পাঠদান িথ্য প্রযুচক্তর ব্যবহারব  সহজ হবয়বছ এবং িা তৃণমূে পে বায় পে বন্ত প্রভাব পচরেচেি হবয়বছ।  

1. আদলাচয প্রকল্পটির অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় রেল সমাট ৩০,৫৬৫.৩৪ লক্ষ টাকা র্া পরবতীদত সাংদশািনপূব বক 

সমাট ব্যয় ৩০,৩৮৮.৫০ লক্ষ টাকা রকন্তু বাস্তবারয়ত ব্যয় ২৯,৪৩৫.১২ লক্ষ টাকা অথ বাৎ অব্যরয়ত ব্যয় ৯৫৩.৩৮  

লক্ষ টাকা র্া (-৩.১৪); 

2. প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক ব্যদয়র উদিখদর্াগ্য খাত গুদলার মাদে শুধু রিরজটাল কদন্টন্ট উন্নয়ন প্ররশক্ষদণ ৯৩%  ব্যয় 

হদয়দে এবাং ইন্টারদনট মদিদমর সারভ বস চাদজব ব্যয় হদয়দে মাত্র ২%, বারক অঙ্গরভরিক ব্যদয়র খাতগুদলা সম্পূণ ব 

ব্যয় করা হদয়দে; 

3. প্রকল্পটি রিরপরপ অনুর্ায়ী মূল বাস্তবায়নকাল জানুয়ারর ২০১১ সথদক রিদসম্বর ২০১২ (২৪ মাস) র্া পরবতীদত 

সময়াে দ্য’েফায় সময়াে বৃরদ্ধ সপদয় (১ম বার ১ বের, ২য় বার ৬ মাস) ০১ বের ০৬ মাস বৃরদ্ধ কদর জুন, ২০১৪ 

পর্ বন্ত রনি বারণ করা হয়। অতঃপর ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতদরদক তৃতীয় েফায় (৬ মাস) রিদসম্বর, ২০১৪ পর্ বন্ত এবাং ৪থ ব 

েফায় (আরও ৬ মাস) জুন, ২০১৫ পর্ বন্ত সময়াে বৃরদ্ধ করা হদয়রেল; 

4. এই জররদপর অন্তর্ভ বি রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূদহর তথ্য রবদেষণ কদর সেখা র্ায় সর্ শহদরর 70% ও গ্রাদমর 64% 

প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া রনরে বষ্ট সেণীকক্ষ আদে র্া শহর এবং গ্রাদমর রিরজটাল রবভাজন করমদয় আনদত ভূরমকা 

সরদখদে; 



ষষ্ঠ অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন প্রচিববদন 

 

54 

5. প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রহ সাংক্রান্ত অপ্রতুল নরথ পদত্রর  কারদন ক্রয়কৃত পণ্য/ 

কার্ বাবলী/ সসবার সিরসরফদকশন/ BOQ/ ToR অনুর্ায়ী মান এবাং পররমাণ পর্ বাদলাচনা করা সম্ভব হয়রন। 

তদব মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর, ল্যাপটপ, মদিম  ও রিকার  সাংক্রান্ত সাংগৃহীত তথ্য ও উপািসমূহ চতুথ ব অধ্যাদয় 

উপস্থারপত হদয়দে;  

6. প্র বল্পর মাধ্যবম মাচিচমচিয়া যেণী ে প্রচিষ্ঠার মাধ্যবম উচ্চ মাধ্যচম  পে বাবয়র প্রচিষ্ঠানগুবোবি চিখন-

চিেবনর অনুিীেবনর অনুপাি বৃচি  রা হবয়বছ; 

7. মারিরমরিয়া ক্লাসরুম পররচালনার সময় রশক্ষণ ও রশখনদক আকষ বণীয় করার জন্য মারিরমরিয়া সপ্রাদজক্টর, 

ল্যাপটপ, মদিম  ও রিকাদরর পাশাপারশ আরও রকছু উপকরন ব্যবহার করা হয় সর্মন সবাি ব, রিপচাট ব/ চাট ব, 

সপাস্টার, মদিল, ওয়াকবরশট, কাি ব/ িযাশকাি ব ইতযারে; 

8. প্রকদল্পর মূল উদেশ্য রেল “সেণীকদক্ষর রশক্ষা পদ্ধরতদক আদরা সবরশ আকষ বণীয় কদর সতালা” এই উদেশ্য 

পর্ বদবক্ষদণ সেখা র্ায় সর্, রশক্ষাথীদের মদধ্য কঠিন রবষয় খুব সহদজই রশখদত পাদর, মারিরমরিয়া ক্লাস করা 

আনন্দোয়ক, ক্লাদসর পড়া সশষ করার জন্য ক্লাস অনুশীলনই র্দথষ্ট, পড়ার অরতররি চাপ কমায়, মুখস্থ করার 

প্রবণতা কমায়, স্মরদণ রাখার ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর র্া এই উদেশ্য বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা সরদখ র্াদে;  

9. মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ বাস্তবায়দন সবদচদয় বড় বািা হদে সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর ব্যবস্থা না থাকা, পর্ বাপ্ত 

মারিরমরিয়া ক্লাদসরুদমর সুরবিা না থাকা, প্রদজক্টর, ল্যাপটপ এবাং ব্রিব্যান্ড সাংদর্াগ প্ররতন্ঠাদনর প্রদয়াজদনর 

তুলনায় অপ্রতুলতা; 

10. মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পররচালনা করার জন্য রশক্ষকদের এই প্রকল্প সথদক সর্সকল প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে 

তার রবষয়বস্তু সময় উপদর্াগী রেল রকন্তু পর্ বাপ্ত র্ন্ত্রপারতর সর্মন ল্যাপটপ, করম্পউটার অভাদব র্দথষ্ট অনুশীলন 

করার সুদর্াগ পায় নাই; 

11. কদন্টন্ট ততরীদত রশক্ষক বাতায়ন র্দথষ্ট ভূরমকা সরদখদে। পাশাপারশ টিটিরস প্ররশক্ষক এবাং সহকমীদের সথদকও 

এ রবষদয় সাহায্য সপদয়দেন। তদব প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম অদনক রশক্ষদকরই মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত পর্ বাপ্ত 

েক্ষতা অরজবত হয়রন র্া জররপকৃত ৫৬%  রশক্ষকদের মতামত সথদক সবাো র্ায়; 

12. রশক্ষাথীদের তথ্য প্রযুরি রশক্ষায় রশরক্ষত করার উদেশ্য মূল্যায়দনর জন্য ৪৫ রমরনদটর মারিরমরিয়া এবাং 

গতানুগরতক সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ করা হদয়দে। মারিরমরিয়া কদন্টদন্টর মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনা করার ফদল 

গতানুগরতকভাদব ক্লাশ পররচালনার সচদয় রশক্ষাথীদের মাদে র্দথষ্ট ইরতবাচক প্রভাব লক্ষয করা রগদয়দে;  

13. প্রকল্প সথদক সরবারাহকৃত মূল র্ন্ত্রপারত সর্মন ল্যাপটপ ও মারিরমরিয়া প্রদজক্টর বতবমাদন অদনকাাংদশ সরক্রয় 

সনই; 

14. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় রশক্ষাথীদের ফলাফদল র্দথষ্ট প্রভাব পদড়দে র্া ভাল ৬৪% 

চমৎকার ৩১% এবাং মধ্যম ৩%; 

15. রশক্ষাথীরা বদল তাদেরদক রশক্ষকগণ পাঠোন করার সময় সবাি ব, রিপচাট ব/ চাট ব, সপাস্টার , মদিল, ওয়াকবরশট, 

কাি ব/ িযাশকাি ব, করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া প্রদজক্টর ব্যবহার কদর তাদের পাঠোন কদরন র্া এই প্রকল্পটির 

উদেশ্যদক বাস্তবায়দন অগ্রণী ভূরমকা সরদখদে; 

16. পর্ বদবক্ষণ সথদক সেখা র্ায় সর্ ১৪১টি রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর মদধ্য ৭৮% রশক্ষাথী বদলদেন তাদের প্ররতষ্ঠাদন রনরে বষ্ট 

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে এবাং ২২% রশক্ষাথী বদলদেন এখদনা তাদের রনরে বষ্ট মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 

সুরবিা এখদনা সেয়া হয়রন র্ার কারদণ প্ররতটি ক্লাস রনরে বষ্ট মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ পররচালনা করা সম্ভব হদে 

না; 

17. রবষয়রভরিক মারিরমরিয়া ক্লাদসর প্রশ্ন এবাং আদলাচনা সথদক উদঠ আদস সর্ সািারণ রবজ্ঞান, অাংক, ইাংদররজ, 

বাাংলা, বাাংলাদেশ স্টারিজ এই রবষয়গুদলার উপর মারিরমরিয়া ক্লাস হদে পর্ বাপ্ত, রকন্তু পোথ ব রবজ্ঞান, রসায়ন ও 

জীবরবজ্ঞাদনর ক্লাদসর অনুপাত তুলনামূলক কম। এই রবষদয় রশক্ষকদের মতামত, রবজ্ঞান রবষয়ক পাদঠর পর্ বাপ্ত 

কদন্টন্ট ততরী করা সম্ভব হয়রন এবাং তা ততরী করা তুলনামূলকভাদব কঠিন; 

18. সেণীকক্ষসমূহ মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রূপান্তদরর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে। মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক সকল 

রশক্ষাথীদের মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রশক্ষা গ্রহণ শুরু হদয়দে এই প্রকদল্পর মাধ্যদম। রশক্ষাথীদের আগ্রহ বৃরদ্ধর 

হার সবদড়দে র্া রনদম্ন উদিরখত জররপ ফলাফল সথদক সেখা র্ায়, রশক্ষাথীদের  81% বদলদে মারিরমরিয়ার 

মাধ্যদম সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পারা র্ায়; 74%বদলদে মারিরমরিয়ার মাধ্যদম যুদগাপদর্াগী তথ্য জানার 
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পর্ বাপ্ত সুদর্াগ রদয়দে; 76% মারিরমরিয়া আরও অদনক রকছু জানার আগ্রহ বৃরদ্ধ কদর;  70% স্মরণ রাখার 

ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর; ৯২% বদলদে কঠিন রবষয় সহদজই রশখদত পারর। 

6.3 প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন সথদক প্রাপ্ত তথ্য  

6.3.1 প্রকদল্পর উদেশ্য ও অজবন 

পররকরল্পত অজবন 

ক) মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম মাধ্যরমক ও 

উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র সেণীকদক্ষ রশক্ষন-রশখদনর 

(Teaching Learning) অনুশীলন বৃরদ্ধ করা;  

ক) মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম ও উচ্চ 

মাধ্যরমক পর্ বাদয়র সেণীকদক্ষ রশক্ষন-রশখদনর 

(Teaching Learning) অনুশীলন বৃরদ্ধ করা 

হদয়দে;  

খ) সেণীকদক্ষ পাঠোন উপদর্াগী রিরজটাল কনদটন্ট 

প্রণয়দনর লদক্ষয রশক্ষকদের সপশাগত েক্ষতা রনরিত 

করা;  

খ) সেণীকদক্ষ পাঠোন উপদর্াগী রিরজটাল কনদটন্ট 

প্রণয়দনর লদক্ষয রশক্ষকদের সপশাগত েক্ষতা রনরিত 

করার প্রদচষ্টা গ্রহণ করা হদয়দে; 

গ) রশক্ষায় আইরসটি প্রদয়াগ মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক 

পর্ বাদয়র সকল রশক্ষক ও রশক্ষাথীদের সম্পৃি করা; 

গ) রশক্ষায় আইরসটি প্রদয়াগ মাধ্যরমক ও উচ্চ 

মাধ্যরমক পর্ বাদয়র সকল রশক্ষক ও রশক্ষাথীদের 

সম্পৃি করা হদয়দে; 

ঘ) মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র োত্রোত্রীদের 

আইরসটি এবাং আধুরনক রশক্ষা প্রোদনর মাধ্যদম একুশ 

শতক ও রবশ্বায়দনর চযাদলঞ্জ সমাকাদবলার েক্ষতা অজবদন 

সহায়তা করা; এবাং  

ঘ) মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয়র োত্রোত্রীদের 

আইরসটি এবাং আধুরনক রশক্ষা প্রোদনর মাধ্যদম একুশ 

শতক ও রবশ্বায়দনর চযাদলঞ্জ সমাকাদবলার েক্ষতা 

অজবদন সহায়তা করা হদয়দে;; এবাং 

ঙ) সেণীকদক্ষ রশক্ষন-রশখদনর কার্ বক্রমদক আরও 

আকষ বণীয়, আনন্দোয়ক এবাং কার্ বকর করা।  

ঙ) সেণীকদক্ষ রশক্ষন-রশখদনর কার্ বক্রমদক আরও 

আকষ বণীয়, আনন্দোয়ক এবাং কার্ বকর করার উদযাগ 

গ্রহণ করা হদয়দে।  

 

উদেশ্য অরজবত না হদল তার কারণঃ প্রকদল্পর উদেশ্য অরজবত হদয়দে।  

প্রকদল্পর প্রভাবঃ আদলাচয “মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর আইরসটি রশক্ষার প্রচলন” শীষ বক প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর 

ফদল মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর রশক্ষাথীদের মদধ্য আইরসটি রশক্ষা প্রচলদনর রবষয়টি ব্যাপকভাদব পরররচরত 

লাভ কদরদে এবাং সেণীকদক্ষ মারিরমরিয়া স্থপদনর মাধ্যদম রবষয়রভরিক রিরজটাল কনদটন্ট ব্যবহার কদর পাঠোদন 

তথ্য প্রযুরির ব্যবহার সহজ হদয়দে। প্রকল্পটি বাস্তবায়দন পররদবশগত সকান প্রভাব পররলরক্ষত হয়রন।  

সমস্যাঃ 

• স্থায়ী মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন সকল প্ররতষ্ঠাদন সম্ভব হয়রন এবাং রিরজটাল কনদটন্ট এর মাধ্যদম ক্লাস 

সনয়ার রবষয়টি রকছু রকছু প্ররতষ্ঠাদন অরনয়রমত পররলরক্ষত হদয়দে, র্া কাম্য নয়। 

• প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাদল রবরভন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন আইরসটি ক্লাস সনয়ার প্রাক্কদল কখদনা কখদনা রবদ্যযদতর 

সলািদশরিাং কারদন ক্লাস সনয়ার  ব্যাহত হদয়দে। 

• প্রকদল্পর আওতায় একটি কদর সরবরাহকৃত ল্যাপটপ করম্পউটার প্ররতষ্ঠাদনর োত্র-োত্রীর তুলনায় অপ্রতুল মদন 

হদয়দে। 

• রিরজটাল কনদটন্ট ততররদত প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা র্দথষ্ট রেলনা মদম ব পররলরক্ষত হদয়দে; তাোড়া 

প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধদত রকছু রকছু সক্ষদত্র আন্তররকতার অভাব 

অনুভূত হদয়দে; 

• আদলাচয প্রকল্পটির অরিট কার্ বক্রম সম্পন্ন হদয়দে মদম ব  PCR- এ উদিখ করা হদয়দে র্ার প্ররতদবেন 

আইএমইরি’সত সপ্ররণ করা হয়রন।  

সুপাররশঃ 

• আইরসটি রশক্ষার সুরবিা সকল রশক্ষাথীদের জন্য সমভাদব রনরিত করার লদক্ষয র্থাসম্ভব সকল প্ররতষ্ঠাদন স্থায়ী 

এমএমরস সেণীকক্ষ স্থাপদনর জন্য একটি সমরন্বত পররকল্পনা গ্রহণ করা সর্দত পাদর এবাং রিরজটাল কদন্টন্ট এর 

মাধ্যদম সুরনরে বষ্ট রসরিউল অনুসরণপূব বক রনয়রমতভাদব পাঠোন কার্ বক্রম অব্যাহত রাখদত হদব; 



ষষ্ঠ অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন প্রচিববদন 

 

56 

• রবরভন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন আইরসটি ক্লাশ সনয়ার প্রক্কাদল মাদে মদধ্য রবদ্যযদতর সলািদশরিাং এর কারদণ ক্লাশ ব্যাহত 

হদয়দে। সস লদক্ষয এদক্ষদত্র সসালার পাওয়ার অথবা  ইউরপএস/দজনাদরটদরর ব্যবস্থা করার লদক্ষয মন্ত্রণালয় 

রাজস্ব বাদজট বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করদত পাদর; 

• প্রকদল্পর আওতায় সরবরাহকৃত একটি কদর ল্যাপ্টপ করম্পউটার প্ররতষ্ঠাদন রশক্ষাথীর তুলনায় অপ্রতুল মদন সয়দে। 

এ রবষদয় মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় প্রেদক্ষপ গ্রহণ করদত পাদর। 

• রিরজটাল কদন্টন্ট ততররদত প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধ করার প্রদচষ্টা গ্রহণ করদত হদব; 

• প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর পর সরবরাহকৃত ল্যাপ্টপ, প্রদজক্টর ও মদিম র্থার্থভাদব রক্ষণাদবক্ষদণর লদক্ষয 

প্ররতষ্ঠানসমূদহর অনুকূদল রাজস্ব  বাদজদটর আওতায় পর্ বাপ্ত বাদজট/তহরবল প্রোন করদত হদব; 

• আইরসটি রশক্ষা প্রচলদনর রবষয়টি ব্যাপকভাদব পরররচরত লাদভর জন্য পরবতীদত প্রকল্প গ্রহণ করা হদল মানসম্মত 

করম্পউটার সরবরাহ এবাং সজলা পর্ বাদয় গঠিত করমটির পররবীক্ষণ আদরা সজারোর করদত হদব; এবাং 

• সমাপ্ত প্রকল্পটির অরিট প্ররতদবেন আইএমই রবভাদগ সপ্ররণ করদত হদব।  
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7 সপ্তম অধ্যায়ঃ SWOT Analysis 

Strengths (সবলতা), Weaknesses (দ্যব বলতা), Opportunities (সুদর্াগ), Threats (ঝুঁরক) 

 

সবেিা 

 আইরসটির মাধ্যদম মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তদর রশক্ষার প্রচলন প্রকল্পটি তৃণমূল পর্ বাদয় আইরসটি অবকাঠাদমা 

ততরীদত ভূরমকা সরদখদে; 

 গ্রাম এবাং শহর উভয় পর্ বাদয় মারিরমরিয়া িারা রশক্ষার প্রচলন এবাং করম্পউটার রশক্ষার সম্প্রসারণ বৃরদ্ধ 

সপদয়দে; 

 রশক্ষাথীদের সরাসরর মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর মাধ্যদম আইরসটির ব্যবহার করার সুদর্াগ এবাং আগ্রহ বৃরদ্ধ 

সপদয়দে; 

 রশক্ষকরা আদগর সর্দকান সমদয়র সথদক মারিরমরিয়ার সাদথ সবরশ সম্পৃি হদয়দেন; 

 রশক্ষকদের কদন্টন্ট ততরীর প্ররশক্ষণ সেয়ার কারণ তাদের কদন্টন্ট ততরীর সক্ষমতা বৃরদ্ধ সপদয়দে; 

 এই প্রকদল্পর মাধ্যদম রশক্ষকদের এবাং রশক্ষাথীদের ইন্টারদনদটর সাদথ পরররচরত সবদড়দে; 

 মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সব িদনর ক্লাস পররচালনার সুদর্াগ ততরী হদয়দে; 

 রশক্ষকদের রনদজদের ততরী একই কদন্টন্ট বার বার পররবতবন, পররবি বন এবাং ব্যবহার করার সুরবিা পাদেন এবাং 

তা অন্যান্য রশক্ষকদের সাদথ আোন প্রোন করদত পারদেন, র্ার কারদণ মারিরমরিয়া কদন্টদন্টর ব্যবহার এবাং 

গুনগত মান বৃরদ্ধ সপদয়দে; এবং 

 মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী ও সেণীকদক্ষ এর ব্যবহার রনরিত কদর মারিরমরিয়া এযাপস এর মাধ্যদম ক্লাদশর 

তথ্য এটুআইদত সপ্ররণ করা সম্ভব হদে।  

 

দ্যব বলতা 

 প্ররতষ্ঠানসমূদহ মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পররচালনার জন্য আইরসটিদত পর্ বাপ্ত েক্ষ রশক্ষদকর অভাব র্ার কারদণ 

র্থার্থ ভাদব মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনা ব্যাহত হদে; 

 সকান সকান রশক্ষদকর মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাস পররচালনার আগ্রদহর অভাব রদয়দে র্া স্থানীয় কম বশালা এবাং 

েলীয় আদলাচনা সথদক পাওয়া রগদয়দে; 

 প্ররতষ্ঠাদনর সবকটি ক্লাস মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর আওতায় না আসায় রশক্ষক এবাং রশক্ষাথীরা অরিকাাংশ ক্লাদস 

মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর সুরবিা সথদক বরঞ্চত হদে, অপর্ বাপ্ত মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারতর কারদণ রশক্ষকদের 

মারিরমরিয়া ক্লাদসর রশরিউল না পাওয়ায় রশক্ষাথীরা মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর সুরবিা সথদক বরিত হদে; 

 কদন্টন্ট ততরী করার সক্ষমতা আদে এমন রশক্ষদকর স্বল্পতার কারদন রশক্ষাথীরা গুনগত মাদনর কদন্টদন্ট ক্লাস 

করার সুদর্াগ পাদে না, চিচজটাে  বেে তিচরবি প্রচিেণপ্রাপ্ত চিেব র সংখ্যা েবেষ্ট চছেনা মবম ব পচরেচেি 

হবয়বছ, িাছাো অভযন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্রচিেণপ্রাপ্ত চিেব র সংখ্যা বৃচিবি চ ছু চ ছু যেবত্র আন্তচর িার 

অভাব অনুভূি হবয়বছ; 

 প্ররশক্ষদণর পর রশক্ষকদের রনয়রমত মারিরমরিয়া ক্লাস এবাং কদন্টন্ট ততরীর চচ বা না করার কারদণ মানসম্পন্ন 

কদন্টদন্টর মাধ্যদম মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনা সম্ভব হদেনা; 

 পর্ বাপ্ত ল্যাপটপ, রিকার এবাং ইন্টারদনট সাংদর্াগ না থাকার কারদণ কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়া ক্লাস 

পররচালনা ব্যাহত হদে; 

 প্রকল্প সথদক সেয়া মারিরমরিয়া প্রদজক্টর, ল্যাপটপ সমরামত এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর সকান বাদজট প্রদজদক্ট না 

থাকায় রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সাংরক্ষণ ব্যাহত হদয়দে; 

 প্রকল্প সথদক সেয়া ল্যাপটদপর গুণগত মান েীঘ ব সময় ব্যবহাদরর উপযুি নয় বদল মন্তব্য কদরদেন অদনক 

ব্যবহারকারর; 

 মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ রক্ষণাদবক্ষদণর এবাং পররচালনার জন্য সকান সুরনরে বষ্ট োরয়ত্বপ্রাপ্ত জনবল সনই; 

 প্ররতষ্ঠানগুদলাদত রনজ উদযাদগ মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারত সকনায় অনাগ্রহ থাকায় এবাং পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ 

ব্যয় সরকার প্রোন করদব এ জাতীয় মদনাভাব আইরসটির মাধ্যদম প্রোদনর কার্ বক্রদমর জন্য সহায়ক নয়; 

 অরনয়রমত রবদ্যযত সরবরাদহর অপর্ বাপ্ততার কারদণ মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনা ব্যাহত হদে। 

 প্রকদল্পর সবজলাইন স্টারি না থাকা। 
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সুদর্াগ 

• তৃনমূল পর্ বাদয়র রশক্ষাথীরা আইরসটির মাধ্যদম মারিরমরিয়া ক্লাস করার সুদর্াগ সপদয়দে;  

• তৃনমূল পর্ বাদয় রশক্ষাথীরা এবাং রশক্ষকদের আইরসটির সাদথ সম্পিৃতা এবাং সুদর্াগ বৃরদ্ধ সপদয়দে র্াদত এই 

প্রকল্পটি অগ্রণী ভূরমকা সরদখদে; 

• রশক্ষকদের মানসম্মত কদন্টন্ট ততরী করার সুদর্াগ হদয়দে এবাং পরবতীদত এই কদন্টন্ট সশয়াররাং এর মাধ্যদম 

অন্যান্য রশক্ষকরাও ভাল মাদনর কদন্টদন্টর মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনা করার সুদর্াগ পাদে; 

• রিরজটাল বাাংলাদেদশর লক্ষয অজবদন বাাংলাদেশ সরকাদরর এই প্রকল্পটি রশক্ষাদক্ষদত্র আইরসটিদত েক্ষ মানব 

সম্পে ততরীদত এই প্রকল্প সহায়ক ভূরমকা সরদখদে; 

• সেণীকদক্ষ পাঠোদনর সক্ষদত্র রশক্ষাথীবান্ধব ইন্টার-এযাকটিভ ও অাংশগ্রহণমূলক পদ্ধরত প্রদয়াগ গতানুগরতক রশক্ষা 

পদ্ধরতদক আরও সবশী আকষ বণীয় এবাং রশক্ষার মান উন্নয়দন অগ্রণী ভূরমকা সরদখদে।  

 

ঝুঁরক 

 র্ন্ত্রপারতর  রক্ষনাদবক্ষন ও রনরাপিার ঝুঁরক, অদনক প্ররতষ্ঠাদন েক্ষ আইরসটি জনবল না থাকায় অেক্ষ জনবল 

িারা র্ন্ত্রপারত পররচালনা করা হদে, র্ার ফদল র্দন্ত্রর সঠিক রক্ষণাদবক্ষণ হদে না;  

 মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারতর অপব্যবহাদরর রকছু দৃষ্টাদন্তর কথা বদলন রশক্ষকরা েলীয় আদলাচনা এবাং স্থানীয় 

কম বশালায় (রশক্ষামূলক ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্য সনরতবাচক  ব্যবহার); 

 অদনক সময় মারিরমরিয়া ক্লাস পররচালনা এবাং গুণগত কদন্টন্ট ততরীদত অেক্ষ এমন রশক্ষক িারা ক্লাস 

পররচালনা করা হদে, র্ার ফদল রশক্ষাথীরা মারিরমরিয়া ক্লাদসর পর্ বাপ্ত সুরবিা সথদক বরঞ্চত হদে; 

 র্ন্ত্রপারতর আয়ুষ্কাল ও ওয়ারারন্ট সশষ হদল সসগুদলা পুনঃস্থাপদনর অরনিয়তা; 

 প্ররত ক্লাদস সবরশ সাংখ্যক রশক্ষাথীদক রিরজটাল পাঠ (মারিরমরিয়া ক্লাস) সেওয়ার সক্ষদত্র সনই পর্ বাপ্ত 

অবকাঠাদমাগত সুরবিা, র্ার ফদল রশক্ষাথীরা বরঞ্চত হদে অরিক সাংখ্যক মারিরমরিয়া ক্লাস সথদক। 
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8 অষ্টম অধ্যায়ঃ সুপাররশ ও উপসাংহার  

8.1 সুপাররশ 

আইরসটি সাংক্রান্ত  

 স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসায় পাঠোন কার্ বক্রম চলাকালীন প্রায়শই রবদ্যযত না থাকার কারদণ সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর 

ব্যবস্থা করদত হদব, রবকল্প রহসাদব সজনাদরটর/ IPS/দসালার প্যাদনল স্থাপন করা সর্দত পাদর; 

 সর্সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূদহ প্রকদল্পর আওতায় কার্ বক্রম পররচারলত হদয়দে সসখাদন প্রায় সময় ইন্টারদনট 

সাংদর্াগ না থাকার কারদণ সাব বক্ষরণক ইন্টারদনদটর ব্যবস্থা করদত হদব। এর জন্য ব্রিব্র্যান্ড সাংদর্াগ সনওয়া সর্দত 

পাদর, র্াদত কদর রশক্ষকরা কদন্টন্ট ততরী করার সময় রশক্ষক বাতায়ন রকাংবা অন্যান্য সহায়তা সপদত পাদর; 

 প্ররতটি প্ররতষ্ঠাদনর প্রদতযকটি সেণীকক্ষদকই স্থায়ী মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ রূপান্তর করদত হদব। এর জন্য 

সরকারদক এবাং প্ররতষ্ঠানদকও রনজ উদযাদগ আদরা মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারত, ল্যাপটপ সরবরাহ করদত হদব; 

 পর্ বাপ্ত সাংখ্যক আইরসটি রিভাইস না থাকার পররদপ্ররক্ষদত রশক্ষাথীদেরদক তাদের সেণীকদক্ষর রশক্ষার উপকরণ 

রহদসদব ICT রিভাইস ব্যাবহার করার সুদর্াগ রেদত হদব সর্মন ল্যাপটপ, ট্যাব রকাংবা করম্পউটার; 

 রশক্ষাথীদের রফিব্যাক সনয়ার ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর; 

 ল্যাপটপ, মারিরমরিয়া এবাং সর্ সকল র্ন্ত্রপারত প্রোন করা হদব সসসদবর গুণগত মান সর্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

েীঘ বরেন চালাদনার মত হয় সসরেদক লক্ষয রাখদত হদব; 

 ল্যাপটপ, প্রদজক্টর এবাং একদসদসাররজগুদলার সাংরেষ্ট সভন্ডর, ওয়াদররন্ট এবাং ক্রয় পরবতী সসবা কার্ বক্রম 

সম্পদকব প্ররতষ্ঠাদনর প্রিান ও প্ররতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা করমটিদক অবরহত করা এবাং সকল আইরসটি র্ন্ত্রপারত 

ব্যবহার ও রক্ষণাদবক্ষন রবষদয় সাংরেষ্ট সকলদক রনদে বশনা সেয়া সমীচীন হদব; 

 র্ন্ত্রপারতর রক্ষণাদবক্ষণ রনরিত করদত হদব। সকান র্ন্ত্রপারত রবকল থাকদল সর্ন সকান কারদণ মারিরমরিয়া ক্লাস 

বন্ধ না থাদক তা রনরিত করদত হদব। আয়ুষ্কাল ও ওয়াদররন্ট সশষ হদল সসগুদলা পুনঃস্থাপন করদত হদব; 

 প্রবদয় েন্ত্রপাচির এ টি সুচনচদষ্টব যসরাে িাটাববস চসবেম ো া দর ার, এবি  বর েবন্ত্রর ব্যবহার, 

রেণাববেণ, আয়ুষ্কাে এবং ওয়াবরচে  চনয়চমি মচনটর  রা সম্ভব হবব ো পরবিী আইচসটি প্র ল্প গ্রহবণ 

সহায়িা  রবব; 

 মারিরমরিয়া সেণীকক্ষদক আরও কার্ বকর করার জন্য আরও আধুরনক সটকদনালরজ ব্যবহার করা সর্দত পাদর। 

প্রদজক্টদরর বেদল বড় িীদনর (LED) রিসদে সেয়া সর্দত পাদর, Android সাদপাদট বি (ল্যাপটপ লাগদব না) 

রিসদেও ব্যবহার করা সর্দত পাদর , প্রদজক্টদরর লুদমন দ্রুত সশষ হদয় র্াওয়ার কারদণ রক্ষণাদবক্ষদণর প্রদয়াজন 

সবরশ হয়, (LED) বড় রিসদে ব্যবহার করদল রক্ষণাদবক্ষণ এবাং র্দন্ত্রর স্থারয়ত্ব বৃরদ্ধ পাদব র্া অতযন্ত সময় 

উপদর্াগী এবাং র্দন্ত্রর সুরবিার তুলনায় সােয়ী; 

 তৃনমূল পর্ বাদয় রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন করদত হদব; 

 এরকম প্রকল্প পরবতীদত গ্রহদণর সময় প্রকদল্পর সবজলাইন স্টারি এবাং সাদস্টইরনরবরলটি েযান করা প্রদয়াজন; 

 প্র ল্পটির বাস্তবায়বনর পর সরবরাহকৃি ল্যাপটপ, প্রবজক্টর ও মবিম েোেেভাবব রেণাববেবণর েবেয প্রচিষ্ঠান 

সমূবহর অনুকূবে রাজস্ব বাবজবটর আওিায় পে বাপ্ত বাবজট/িহচবে প্রদান  রা যেবি পাবর। 

রশক্ষকদের উন্নয়ন 

 রশক্ষকদের আদরা সবরশ মারিরমরিয়া রবষয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন করদত হদব এবাং প্ররশক্ষদণর সময়াে বাড়াদত হদব; 

 প্ররতটা প্ররতষ্ঠাদন একজন কদর আইরসটি েক্ষ জনবল রনদয়াগ করদত হদব; 

 সর্ সকল রশক্ষক ইদতামদধ্য কদন্টন্ট ততরীর উপর প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদেন তারা সর্ন অন্যান্য রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন করদত পাদরন তার ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর; 

 অনলাইন রভরিক রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ এর ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর; 

 অনলাইন রভরিক মরনটররাং টুদলর মাধ্যদম রশক্ষকদের প্রদগ্রস মরনটররাং করা সর্দত পাদর; 

 স্থানীয় প্রশাসদনর সাব বক্ষরণক সহদর্ারগতা প্রোদনর ব্যবস্থা করদত হদব এবাং সঠিকভাদব মরনটররাং করদত হদব, 

রশক্ষকদের মারিরমরিয়া সেরনাং সাংক্রান্ত একটি িাটাদবস ততরী করদত হদব, র্াদত সকল রশক্ষক  মারিরমরিয়া 

সেরনাং এর সুদর্াগ পায়। 
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কদন্টন্ট সাংক্রান্ত 

 সকল রশক্ষকদের কদন্টন্ট ততরীর সুরবিার জন্য ল্যাপটপ/ করম্পউটার এর ব্যবস্থা করদত হদব; 

 রশক্ষক প্ররশক্ষণ কাররকুলাদম আইরসটি ও মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীর রবষয়দক আদরা যুদগাপদর্াগী কদর তুলদত 

হদব; 

 রবষয় ও রবভাগ রভরিক মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত আরও সজার রেদত হদব, কদন্টদন্টর মান আরও উন্নত 

করদত হদব, রশক্ষাথীদের িারাও কদন্টন্ট ততরী কররদয় তাদের আগ্রহ এবাং েক্ষতা বাড়াদত হদব; 

 প্ররতষ্ঠানগুদলার রনজ উদযাদগ আরও সবরশ পররমাণ মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন এবাং ICT র্ন্ত্রপারতর ব্যবস্থা 

করদত হদব; 

 ইন্টারদনদট প্রচুর রফ্র কনদটন্ট পাওয়া র্ায়, সসগুদলা ব্যবহার করা সর্দত পাদর। 

 

8.2 উপসাংহার 

প্রকদল্পর মূল উদেশ্য রেল রশক্ষাথীদের তথ্য-প্রযুরি (আইরসটি) রশক্ষায় রশরক্ষত করা, সেণীকদক্ষর রশক্ষা পদ্ধরতদক 

আদরা সবরশ আকষ বণীয় কদর সতালা এবাং শহুদর ও গ্রামীণ রশক্ষাথীদের মাদে রিরজটাল রবভাজন করমদয় আনা। এই 

উদেশ্য বাস্তবায়দনর জন্য রবদ্যযৎ সাংযুি ২৩,৩৩১ টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রশক্ষকদের আইরসটি প্ররশক্ষণ, ল্যাপটপ, রিন 

সহ মারিরমরিয়া প্রদজক্টর, রিকার এবাং ইন্টারদনট মদিম প্রোন করা হয়। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর জদন্য ১৪১ টি 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, ১৩১৭ জন রশক্ষাথী, ২৬৪ জন রশক্ষক এবাং প্রিান রশক্ষকদক জররদপর মাধ্যদম মূল্যায়ন সমীক্ষা 

কার্ বক্রম সম্পন্ন করা হদয়দে। প্রকল্পটির মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল রবদেষদণ উদঠ আদস সর্, রশক্ষক এবাং রশক্ষাথীদের 

মারিরমরিয়ার মাধ্যদম রশক্ষা গ্রহদণর সক্ষদত্র এই প্রকল্পটি অগ্রণী ভূরমকা পালন কদরদে, র্া প্রকদল্পর উদেশ্য বাস্তবায়দন 

র্দথষ্ট ইরতবাচক ভূরমকা সরদখদে। সমীক্ষা সথদক প্রাপ্ত তথ্য পর্ বাদলাচনা কদর সেখা সগদে সর্, মূলতঃ রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠানসমূদহ আরও মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপনসহ সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর ব্যবস্থা করার পাশাপারশ রশক্ষকদের 

উন্নত প্ররশক্ষণ ও  র্ন্ত্রপারতর পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ ব্যবস্থার প্রদয়াজন রদয়দে। 
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9 সাংযুরিসমূহ  

9.1 প্রশ্নমালা 

 

 
জররপ প্রশ্নাবলী-০১ (রশক্ষাথীদের জন্য) 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলজ  

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক প বর্াদয় তথ্য প্রযুরি রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর জররপ 

১.  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর নাম: 

২. ১. সজলা: ২. উপদজলা: ৩. ইউরনয়ন: 

৩.  ১. শহর ২. গ্রাম  

৪.  রক িরদণর রশক্ষা প্ররতষ্ঠান: 

৫.  ১. মাধ্যরমক ২. মাদ্রাসা ৩. কদলজ 

৬.  ১. সরকারর ২. সবসরকারর   

৭.  রশক্ষাথীদের নাম: 

৮.  ১. োত্র ২. োত্রী   

৯.  ১. বয়স:   

১০.  সেণী: 

প্রদশ্নর উির (সাদকবল রেদত হদয়দে, প্রদশ্নর উপর রনভ বর কদর উির এদকর অরিক হদত পাদর)  

১১. সেণীকদক্ষ রশক্ষকগন সকান সকান উপকরণ ব্যবহার কদরন? 

       ১. সবাি ব 

      ২. রিপচাট ব/চাট ব 

      ৩. সপাস্টার  

      ৪. মদিল 

৫. ওয়াকবরশট 

৬. কাি ব/িযাশকাি ব 

৭. করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া প্রদজক্টর 

৮. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

১২. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রক সকান মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে? ১. হযাঁ ২. না 

১২.১  র্রে হযাঁ হয়, তদব সকান মারিরমরিয়া ক্লাদশ অাংশগ্রহণ কদরে রক? ১. হযাঁ ২. না 

১২.২  র্রে হযাঁ হয়, সকান সকান রবষদয়র উপর ক্লাশ কদরে? (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

 ১.  সািারণ রবজ্ঞান 

২.  অাংক 

৩.  ইাংরলশ 

৪.  পোথ ব 

৫.  রসায়ন 

৬.  জীবরবজ্ঞান  

৭.  বাাংলা  

৮. বাাংলাদেশ সলাবাল স্টারিজ  

৯.  িম ব 

১০. অন্যান্য 

১৩.  মারিরমরিয়া ক্লাশ কদর সতামরা রকভাদব উপকৃত হদো? (উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. েরব সেদখ রশখদত পারর 

২. কঠিন রবষয় সহদজই রশখদত পারর 

৩. মারিরমরিয়া ক্লাদশ অাংশগ্রহণ করা 

আনন্দোয়ক এবাং আকষ বণীয়  

৪. ক্লাদশর পড়া সশষ করার জন্য ক্লাশ 

অনুশীলনই র্দথষ্ঠ 

৫. এমএমরস বারড়দত অরতররি পড়ার চাপ 

কমায় 

৭. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পারা র্ায়

  

৮. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম যুদগাপযুগী তথ্য জানার পর্ বাপ্ত সুদর্াগ 

রদয়দে 

৯. মারিরমরিয়া আদরাও অদনক রকছু জানার আগ্রহ বৃরদ্ধ কদর  

১০. স্মরণ রাখার ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর 

১১. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 
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৬.মারিরমরিয়া মুখস্ত করার প্রবণতা কমায়  

১৪.  ক্লাশ পররচালনায় সকল রশক্ষকদের রক মারিরমরিয়া ব্যবহার করা উরচত? ১. হযাঁ  ২. না 

১৪.১  র্রে হযাঁ হয়, সকন? (উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. প্ররতটি ক্লাশ মারিরমরিয়া ব্যবহার কদর 

পররচারলত হদল ক্লাশগুদলা আনন্দোয়ক ও 

আকবষণীয় হদয়দে।  

২. প্ররতটি কঠিন রবষয় সহদজই সশখা র্ায়। 

৩. প্ররতটি রবষদয় ক্লাদশর পড়া সশষ করার জন্য 

ক্লাশ  অনুশীলনই র্দথষ্ঠ। 

৪. মারিরমরিয়া প্ররতটি রবষয় বারড়দত পড়ার চাপ 

কমায়।  

৫. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পারর। 

৬. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম প্ররতটি রবষদয় যুদগাপযুগী তথ্য 

জানদত পারর । 

৭. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম প্ররতটি রবষদয় আদরা জানার আগ্রহ 

বৃরদ্ধ পায়।  

৮. অন্যান্য (রনরে বষ্ট করদত হদয়দে)। 

 

১৫.  গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরত ও মারিরমরিয়া পদ্ধরতদত সকান পাথ বকয আদে রক? 

 ১. হযাঁ ২. না 

১৫.১ র্রে হযাঁ হয়, উোহরণ োও (উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 মারিরমরিয়া গতানুগরতক 

 ১. ক্লাদশ আমরা েরব সেদখ রশখদত পারর 

২. কঠিন রবষয় সহদজই রশখদত পারর 

৩. ক্লাশ উপদভাগ করর, কারন এটি আকবষণীয়  

৪. অধ্যায় সশষ করার জন্য ক্লাদশর অনুশীলনই 

র্দথষ্ঠ 

৫. বারড়দত পড়ার চাপ কমায় 

৬. মুখস্ত করার প্রবণতা কমায় 

৭. সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পারর 

৮. যুদগাপযুগী তথ্য জানদত পারর 

৯. অন্যান্য (রনরে বষ্ট করদত হদয়দে)  

১. সািারণত অরিও এবাং রভরিও ব্যবহার করা হয় না  

২. কঠিন রবষয় সহদজ রশখা র্ায় না 

৩. কোরচত উপদভাগ্য হয় 

৪. অধ্যায় সশষ করার জন্য ক্লাদশর অনুশীলন র্দথষ্ঠ নয় 

৫. বারড়দত র্দথষ্ঠ পড়ার চাপ থাদক 

৬. মুখস্ত করার উপর সজার প্রোন করা হয় 

৭. নতুন রবষয় সশখা কঠিন 

৮. অন্যান্য (রনরে বষ্ট করদত হদয়দে) 

 

১৬.  সতামার মদত স্কুল/কদলদজ এমএমরসর (Multimedia classroom) সফল বাস্তবায়দন রক রক সমস্যা থাকদত 

পাদর? 

১. রবদ্যযদতর সলািদশরিাং 

২. পর্ বাপ্ত এমএমরস সেণীকদক্ষর অভাব  

৩. ল্যাপটপ ও প্রদজক্টর প্ররতষ্ঠাদনর তুলনায় অপ্রতুল 

৪. রিরজটাল কদন্টন্ট ততরীদত প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা র্দথষ্ঠ নয় 

৫. প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষদকর সাংখ্যা বৃরদ্ধদত আন্তররকতার অভাব 

৬. ল্যাপটপ, প্রদজক্টর ও মদিম রক্ষনাদবক্ষদনর অভাব 

৭. সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রদজক্টর ও মদিম এর গুনগত মাদনর অভাব  

৮. অন্যান্যঃ 

১৭.  স্কুল/ কদলদজ এমএমরসর উন্নরতকদল্প সতামার রক সকান মতামত আদে? 

১. সাব বক্ষরণক রবদ্যযদতর ব্যবস্থা 

২. পর্ বাপ্ত এমএমরস সেণীকদক্ষর ব্যবস্থা 

৩. পর্ বাপ্ত ল্যাপটপ ও প্রদজক্টর সরবরাহ 

৪. রশক্ষকগদণর রিরজটাল কদন্টন্ট ততরীদত পর্ বাপ্ত প্ররশক্ষণ প্রোন  

৫. প্ররতষ্ঠাদনর অভযন্তরীণ পররচালনা পররষেদক এমএমরসর উপকাররতা সম্পদকব অবরহত করা  

৬. ল্যাপটপ, প্রদজক্টর ও মদিম এর প্রদয়াজনীয় রক্ষণাদবক্ষদণর ব্যবস্থা করা 

৭. উন্নত মাদনর ল্যাপটপ, প্রদজক্টর ও মদিম সরবরাহ  

৮. ব্রিব্যান্ড সাংদর্াগ প্রোন 

৯. অন্যান্যঃ   
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১৮.  প্ররত সপ্তাদহ কতটি এমএমরস (Multimedia Class) হয়? 

 ১. এক   ২. দ্যই   ৩. রতন   ৪. রতনটির অরিক  

 

 

রশক্ষাথীদের নাম:  

স্বাক্ষর: 

চিোেীবদর/অরবভাবদকর সমাবাইল নাং: 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সীল: 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: 

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 
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জররপ প্রশ্নাবলী-০২ (মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষক) 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলজ 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক প বর্াদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 

জররপ 

  

১. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর নাম: 

২. ১.সজলা: ২.উপদজলা: ৩.ইউরনয়ন:  

৩.  ১.শহর ২.গ্রাম   

৪. রক িরদণর রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 

৪.১ ১.মাধ্যরমক ২.উচ্চ মাধ্যরমক ৩.মাদ্রাসা 

 

৪.২ ১.সরকারর  ২.সবসরকারর   

৫. রশক্ষকর নাম: 

  ১.পুরুষ 

 

২.মরহলা 

 

৩. বয়স: 

৬. ১.রশক্ষাগত সর্াগ্যতা 

 

২.স্নাতক/ফারজল 

 

৩.স্নাতদকাির/ 

কারমল 

 

৪.রপএইচরি 

 

৫.অন্যান্য (উদিখ 

করদত হদয়দে): 

 

 

৭. সকান সকান রবষয় পড়ান (রবষয় উদিখ করদত হদয়দে, উির এদকর অরিক হদত পাদর): 

  

৮. এই সপশায় অাংশগ্রহণ করার তাররখ: 

৯. সপশাগত সকান প্ররশক্ষণ গ্রহণ 

কদরদেন রক? 

১. এমএি 

 

  

২. রবএি ৩. রিদোমা ইন এডুদকশন ৪. অন্যান্য (উদিখ করদত 

হদয়দে): 

১০. 

 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ 

আদে রক?     

 

১. হযাঁ ২. না 

১১. এই প্রকদল্পর মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ 

োড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন অন্য সকান 

মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ আদে রক? 

১. হযাঁ ২. না 

 

১২. 

হযাঁ হদল, সকান প্ররতষ্ঠান এটি প্রোন 

কদরদে? 

১.আইরসটি প্রকল্প 

২.টিচার সকায়ারলটি ইমপ্রুভদমন্ট প্রকল্প 

৩.বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল 

৪.এটুআই  

  

৫. সলাকাল এিরমরনদেশন 

৬. স্কুল কতৃবপক্ষ 

৭. সবসরকারর প্ররতষ্টান 

 

১৩. মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ এবাং 

মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীর উপর সকান 

প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদেন রক? 

১. হযাঁ 

 

২. না 

 

১৪. হযাঁ হদল, সকান প্ররতষ্ঠান হদত প্ররশক্ষণ 

গ্রহণ কদরদেন? 

১. এটুআই প্রকল্প 

২. আইরসটি প্রকল্প 

৩. টিচার সকায়ারলটি ইমপ্রুমদমন্ট 

৪. বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল 

  

৫. সলাকাল প্রশাসন 

৬. স্কুল কতৃবপক্ষ 

৭. সবসরকারর প্ররতষ্টান 
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১৫. প্ররশক্ষদণর রবষয়গুদলা রক রেল? ১. গতানুগরতক পদ্ধরতর সাদথ আইরসটির 

সমন্বয় 

২. করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া 

ব্যবহার কদর েক্ষতা অজবন 

৩. পাওয়ার পদয়দন্টর মাধ্যদম 

মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরী করা 

৪. ইন্টারদনট ব্যবহার 

৫. মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরীর 

পররকল্পনা 

৬. ইউটিউব এর ব্যবহার 

৭. ই-সমইল একাউন্ট 

৮. ব্লগ ব্যবহার এর পদ্ধরত 

৯. রিরজটাল কযাদমরার 

মাধ্যদম েরব সতালা 

১০. সফটওয়যার িাউনদলাি 

এবাং ইন্সদটদলশন পদ্ধরত 

১১. রশক্ষার সাদথ সম্পরকবত 

ওদয়বসাইট এর তারলকা 

১২. িাউনদলাি, এরিটিাং 

এবাং অরিও-রভরিও 

আপদলাি  

১৩. বাাংলা টাইপ 

১৪. অন্যান্য 

 

১৬. প্ররশক্ষদণর রবষয়গুদলা কতটুকু রশখদত 

সপদরদেন? 

 

প্ররশক্ষদণর রবষয়    ২ ১ ০ 

১. করম্পউটার ব্যবহাদরর েক্ষতা     

২. মারিরমরিয়া প্রদজক্টর ব্যবহাদরর েক্ষতা 

   

   

৩. পাওয়ার পদয়দন্টর মাধ্যদম মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট 

ততরী করা 

   

৪. ইন্টারদনট ব্যবহার     

৫. মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরীর পররকল্পনা     

৬. ইউটিউব এর ব্যবহার      

৭. ই-সমইল একাউন্ট সখালা এবাং ব্যবহার     

৮. ব্লগ ব্যবহার পদ্ধরত      

৯. রিরজটাল কযাদমরার মাধ্যদম েরব সতালা     

১০. সফটওয়যার িাউনদলাি এবাং ইন্সদটশন পদ্ধরত     

১১. রশক্ষার সাদথ সম্পবরকত ওদয়বসাইট এর তারলকা    

সেণীকদক্ষর কার্ বক্রম 

১৭. বতবমাদন সকান সেণীদত সকান সকান 

রবষদয়র উপর মারিরমরিয়া ব্যবহার 

কদর ক্লাশ পররচালনা করা হদে? 

(উির একারিক হদত পাদর)। 

সশণী  

 

রবষয় 

৬ষ্ঠ  

৭ম  

৮ম  

৯ম  

১০ম  

একােশ  

িােশ   

১৮. সািারনত সকান পদ্ধরত অবলম্বন কদর 

ক্লাশ পররচালনা করা হয়? (উির এদকর 

অরিক হদত পাদর) 

 

১.  সলকচার 

২.  আদলাচনা 

৩. প্রশ্ন-উির 

৪. গল্প বলা 

৫. পর্ বদবক্ষণ 

৬. অরভনয়   

৭. রবতবক 

৮. েরব প্রেশ বন (রপ্রন্ট করা) 

৯. প্রেশ বন (মদিল) 

১০.পাওয়ার পদয়ন্ট 

(মারিরমরিয়া) 

১১. ব্যবহাররক অনুশীলন 

১২. অন্যান্য (উদিখ করদত 

হদয়দে) 

 

১৯. উপররউি পদ্ধরতদত সকান সকান 

উপকরণ ব্যবহার করা হদয়দে? 

১. সবাি ব 

২. রিপচাট ব/চাট ব 

৩. কাি ব/িযাশকাি ব 

৪. করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া 

৫. সপাস্টার 

৬. মদিল 

৭. ওয়াকবরশট 

৮. অন্যান্য (উদিখ করদত হদয়দে) 
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প্রদজক্টর  

২০. আইরসটির উপর প্ররশক্ষণ কদর সর্ জ্ঞান অজবন কদরদেন তা সেণীকদক্ষ র্থার্থ ব্যবহাদর আপরন রক সক্ষম? 

  ১. হযাঁ    ২. না 

২১. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনায় রশক্ষাথীদের মদধ্য সকান ইরতবাচক পররবতবন লক্ষয কদরদেন রক? 

  ১. হযাঁ    ২. না 

২২. র্রে হযাঁ হয়, সকান সকান সক্ষদত্র? (উির 

এদকর অরিক হদত পাদর)   

 

১. গতানুগরতক পদ্ধরতর সাদথ আইরসটির 

সমন্বয় 

২. করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া 

ব্যবহার কদর েক্ষতা অজবন 

৩. রশক্ষাথীদের ক্লাদশর প্ররত আগ্রহ 

ততরী কদর পাঠ পররদবশন করা 

৪. রবষদয়র প্ররত সকৌতুহল সৃরষ্ট 

 ৫. উপস্থাপন (অাংশগ্রহণ মূলক পদ্ধরত)  

৬. প্রেশ বন  

৭. রশক্ষাথীদের রশখন 

তৎপরতায় যুি করা 

৮. েলীয় কাজ 

৯. মূল্যায়ন 

১০. প্রদজক্ট রভরিক কাজ 

প্রোন ও পররচালনা 

১১. অন্যান্য ( নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 

 

২৩. র্রে না হয়, সকন? (উির এদকর অরিক 

হদত পাদর) 

১. করম্পউটার চালনায় পর্ বাপ্ত েক্ষতার 

অভাব 

২. রবদ্যযদতর অপর্ বাপ্ততা 

৩. স্কুদল ইন্টারদনট সহজলভয না থাকা 

৪. সমদয়র অভাব  

৫. প্রশাসরনক সহায়তার 

অভাব 

৬. সহকমীদের অরনহা 

৭. অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 

 

২৪.  র্রে হযাঁ হয়, পররবতবন গুদলা রক রক? ১. রশক্ষাথীরা রশখার সক্ষদত্র আগ্রহ 

সবদড়দে 

২. মুখস্ত করার প্রবনতা কদমদে 

৩. কঠিন এবাং দূদব বাধ্য রবষয়গুদলা সহজ 

করদে 

৪. ক্লাদশ উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে 

৫. চিোেীবদর েদর পড়ার হার কদমদে 

  

৬. রশখন প্ররক্রয়া সহজ 

হদয়দে 

৭. ক্লাদশ রশখন তৎপরতায় 

রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ 

সবদড়দে। 

৮. পরীক্ষার সরজাি ভাল 

হদে 

৯. অন্যান্য 

 

২৫. মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর প্রিান 

বািাগুদলা রক রক?  

১. আইরসটি সক্ষদত্র অপর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা 

২. স্কুদল ইন্টারদনট সহজলভয না থাকা 

৩. সলািদশরিাং 

৪. নতুন প্রযুরির প্ররত রশক্ষকদের 

সনরতবাচক মদনাভাব 

৫. স্কুল কতৃবপদক্ষর অরনো 

৬. করম্পউটার ব্যবহার 

সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা 

সমািাদনর অভাব 

৭. পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষদণর 

অভাব 

৮. অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 

২৬.  উপররউি বািাগুদলা রক ভাদব অপসারন 

করা সম্ভব? 

 

১. আইরসটি সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা 

২. স্কুল পর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ 

৩. এমএমরসর প্ররত রশক্ষকদের 

ইরতবাচক মদনাভাব ততরী 

৪. এমএমরসর প্ররত স্কুল কতৃবপদক্ষর 

ইরতবাচক মদনাভাব ততরী  

৫. এমএমরসর উপর রশক্ষক/ 

রশক্ষকাদের আরও প্ররশক্ষণ 

এর ব্যবস্থা করা 

৬. পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ 

৭. করম্পউটার ব্যবহার 

সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা 

সমািাদনর ব্যবস্থা 

৮. অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 
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২৭. গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরত ও মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতর পাথ বকয গুদলা রক রক? 

 মারিরমরিয়া গতানুগরতক 

 ১. েরব সেদখ ও শুদন রশখদত পাদর। 

২. কঠিন রবষয় সহদজই রশখদত পাদর। 

৩. ক্লাশ উপদভাগ কদর কারন এটি আকবষণীয়  

৪. অধ্যায় সশষ করার জন্য ক্লাদশর অনুশীলনই 

র্দথষ্ঠ 

৫. বারড়দত পড়ার চাপ কমায়। 

৬. মুখস্ত করার প্রবণতা কমায়। 

৭. সহদজই নতুন রবষয় রশখদত পাদর। 

৮. স্মরণ রাখদত সহায়তা কদর। 

৯. রশক্ষণ ও রশখন জীবন্ত ও উপদভাগ্য হয় 

১০. অন্যান্য (রনরে বষ্ট করদত হদয়দে) 

১. সািারণত অরিও এবাং রভরিও ব্যবহার করা হয় না  

২. জটিল রবষয় সহদজই রশখা কঠিন। 

৩. কোরচত উপদভাগ্য হয়  

৪. পাঠ সশষ করার জন্য ক্লাদশর অনুশীলনই র্দথষ্ঠ নয় 

৫. বারড়দত র্দথষ্ঠ পড়ার চাপ থাদক 

৬. মুখস্ত করার উপর অরিকতর সজার প্রোন করা হয় 

৭. নতুন রবষয় সশখা অদপক্ষাকৃত কঠিন। 

৮. পাঠোন সক জীবন্ত ও উপদভাগ্য করদত রশক্ষক সক অদনক 

পররেম করদত হয়। 

৯. অন্যান্য (রনরে বষ্ট করদত হদয়দে) 

 

কদন্টন্ট ততরী 

২৮. 

     

এ পর্ বন্ত কতগুদলা রবষদয় আপরন কদন্টন্ট ততরী কদরদেন (রবষয় অনুর্ায়ী সাংখ্যা উদিখ করদত হদয়দে)   

২৯. 

 

মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী করদত সচরাচর 

কারা আপনাদক সাহায্য কদর?  

 

১. রশক্ষক বাতায়ন 

২. সহকমী  

৩. টিটিরস প্ররশক্ষক 

৪. অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 

৩০. মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত আপনার 

অসামথ বতার কারণ রক রক?   

  

১. প্ররশক্ষণ এর মাধ্যদম পর্ বাপ্ত 

েক্ষতা অজবন হয়রন 

২. আগ্রদহর অভাব 

৩. সমদয়র অভাব 

৪. কতৃবপদক্ষর অনাগ্রহ 

৫. রবদ্যযদতর সমস্যা 

৬. অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 

৩১.

  

মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরীদত আপনার 

সপশাগত েক্ষতার সকান উন্নরত হদয়দে রক? 

১. রনরিত ভাদব হযাঁ 

২. সমাটামুটি ভাদব 

৩. সকান উন্নরত হয়রন 

 

৩২. কদন্টন্ট ততরী কদর পাঠ পররকল্পনা ও ক্লাশ 

পররচালনায় আপনার আত্মরবশ্বাস সবদড়দে 

রক? 

১. হযাঁ  ২. না 

 

৩৩. আপরন রক মদন কদরন রশক্ষকদের কদন্টন্ট 

ততরীর রসদ্ধান্তটি সঠিক?  

১. হযাঁ  ২. না 

৩৪. র্রে হযাঁ হয়, কারণ গুদলা রক রক?  

  

১. েক্ষতা এবাং ক্ষমতা বৃরদ্ধ পায় 

২. আত্মরবশ্বাস বৃরদ্ধ পায় 

৩. রশক্ষাথীদের সহদজ পাদঠ 

মদনাদর্াগী করা র্ায় 

৪. রশক্ষকতা সপশা উপদভাগ 

করা র্ায় 

৫. অন্যান্য (নাম উদিখ 

করদত হদয়দে) 

৩৫. আপরন রক “রশক্ষক বাতায়দনর” এর সেস্য? ১. হযাঁ  ২. না 

৩৬. ”রশক্ষক বাতায়দনর” মাধ্যদম আপরন রকভাদব 

উপকৃত হদয়দেন?  

১. অদন্যর ততরীকৃত কদন্টন্ট সেদখ রনদজর কদন্টন্ট আদরা ভালভাদব 

ততরী করা র্ায় 

২. কদন্টন্ট সম্পবরকত মতামত রবরনময় করা র্ায় 

৩. কদন্টন্ট ততরীর নতুন িারনা সৃরষ্ট হয় 

৪. কদন্টন্ট এর গুণগতমান বৃরদ্ধ পায় 

৩৭. উির না হদল, কারনগুদলা উদিখ করদত 

হদয়দে।  

১. প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম পর্ বাপ্ত েক্ষতা অরজবত হয়রন 

২. আগ্রদহর অভাব 

৩. সমদয়র অভাব 

৪. ইন্টারদনট সাংদর্াদগর অভাব 

৫. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 
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৩৮. সৃজনশীল প্রদশ্নর উিদর মারিরমরিয়ার 

ভূরমকা আদে রক?   

১. হযাঁ ২. না 

৩৯. র্রে হযাঁ হয়, রকভাদব?  ১. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার কারদন রশক্ষাথীদের 

জ্ঞাদনর রভরি শি হয় র্া তাদের রশখদন সহায়ক 

২. এমএমরস রশক্ষাথীদের ব্যোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর  র্া তাদের 

রশখদন সহায়ক 

৩. এমএমরস রশক্ষাথীদের রশখন প্রদয়াগ ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর র্া 

তাদের রশখদন সহায়ক 

৪. এমএমরস রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর উচ্চতর েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর র্া 

তাদের রশখদন সহায়ক 

সমরামত এবাং রক্ষণাদবক্ষণ 

৪০. সেণীকদক্ষ মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারত স্থাপদনর পর 

গত বের কতবার সটকরনকযাল সমস্যা হদয়দে? 

১. সমাদটই না 

২. কমপদক্ষ ১-১০ বার 

৩. কমপদক্ষ ১১-২০ বার 

৪.অন্যান্য 

৪১. সকান সকান ফান্ড সথদক মারিরমরিয়ার 

উপকরণ সমরামত এবাং রক্ষণাদবক্ষণ করা 

হয়?  

১. প্রকল্প ফান্ড 

২. স্কুদলর রনজস্ব ফান্ড 

৩. ব্যরিগত ফান্ড 

৪. অন্যান্য (উদিখ করদত 

হদয়দে) 

৪২. প্ররতষ্ঠাদনর সসালার পাওয়ার অথবা ইউরপএস/   

সজনাদরটর ব্যবস্থা আদে রকনা?  

১. হযাঁ  ২. না 

৪৩.

  

প্রকল্প থদক প্রাপ্ত র্ন্ত্রপারত গুদলা রক রক কারদণ 

ব্যবহার উপদর্াগী নয় ?  

ল্যাপটপ প্রদজক্টর মদিম 

  ১। বারতল হদয়  

রগদয়দে 

২। প্রযুরিগতভাদব 

মারিরমরিয়া ক্লাদসর 

উপযুি নয়।  

৩। রক্ষনাদবক্ষদনর 

অভাব 

৪। প বর্াপ্ত পররমাদণ 

ল্যাপটপ নাই 

 

১। বারতল হদয়  

রগদয়দে 

২। প্রযুরিগতভাদব 

মারিরমরিয়া 

ক্লাদসর উপযুি নয়।  

৩। রক্ষনাদবক্ষদনর 

অভাব 

৪। প বর্াপ্ত পররমাদন 

প্রদজক্টর সনই 

(অপ্রতুল)  

১। বারতল হদয়  

রগদয়দে 

২। প্রযুরিগতভাদব 

মারিরমরিয়া 

ক্লাদসর উপযুি 

নয়।  

৩। 

রক্ষণাবদক্ষণদর 

অভাব 

৪। র্দথষ্ট পররমাণ 

িাটা ব্যান্ডউইথ 

সনই 

৪৪. মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর জন্য সকান রশরিউল 

সমইদন্টইন করা হয় রকনা?   
হযাঁ না 

৪৫.  স্থায়ী সকান মারিদমরিয়া সেণীকক্ষ স্থাপন করা 

হয়দে করনা ?  
হযাঁ না 

৪৬. প্রকদল্পর কার্ বক্রম সমূহ কতটুকু রশক্ষাথী বান্ধব 

রেল?  

১.  সম্পূণ বরূদপ  

২. রবদশষভাদব 

৩. সমাটামুটিভাদব 

৪. নূন্যতম ভাদব 

৫. এদকবাদরই না 

৪৭. মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর উন্নরতকদল্প আপনার সকান মতামত আদে রক? 

 

রশক্ষকর নাম:  

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সীল: 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: 

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 
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জররপ প্রশ্নাবলী-০৩ (প্রিান রশক্ষক/রপ্ররন্সপাদলর জন্য) 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলজ 

মাধ্যরমকএবাং উচচ মাধ্যরমক পর্ বাদর়্ে আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 

জররপ 

 

১. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর নাম: 

 

২. ১. সজলা:   উপদজলা: ৩. ইউরনয়ন: 

৩. ১. শহর   

 

২. গ্রাম  

৪. রক িরদণর রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 

 

৫. ১. মাধ্যরমক   

 

২. উচ্চমাধ্যমরক ৩. মাদ্রাসা 

৬. ১. সরকারর   

 

২. সবসরকারর  

৭. প্রিান রশক্ষদকর নাম: 

 

 ৮. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন সেণী কক্ষ পররচালনায় মারিরমরিয়া কতটুকু গুরুত্বপূণ ব? 

(গুরুদত্বর রেক হদত ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ) 

 ১.  ২.  ৩.  ৪.  ৫. 

 

 ৯. আপনার রশক্ষা প্ররতষ্ঠান হদত কতজন রশক্ষক মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদেন? 

 

 ৯.১

  

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত কতজন রশক্ষক সেণী কক্ষ পররচালনায় মারিরমরিয়া ব্যবহার করদেন? 

 ৯.২ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রশক্ষকগণ সকান সকান কারদন সেণী কক্ষ পররচালনায় মারিরমরিয়া ব্যবহার কদরন না? (উির এদকর 

অরিক হদত পাদর) 

 ১. অপর্ বাপ্ত রবদ্যযৎ সরবরাহ 

২. ঘনঘন সলািদশরিাং 

৩. অপর্ বাপ্ত বাদজট 

৪. রশক্ষকদের ইরতবাচক মদনাভাদবর অভাব 

৫. পর্ বাপ্ত মরনটররাংএবাং ফদলাআদপর অভাব 

৬. রশক্ষা ব্যবস্থা এখনও আইরসটি বান্ধব নয় 

৭. অপর্ বাপ্ত (মারিরমরিয়া র্ন্ত্রপারত) 

৮. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

 ১০.

  

মারিরমরিয়া প্ররশক্ষণ এ অাংশ গ্রহণকারীদের রনব বাচদনর সক্ষদত্র সকান সকান রবষয়গুদলা রবদবচনা করা উরচত? (উির 

এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. বয়স এবাং েক্ষতা 

২. সর্াগ্যতা  

৩. অরভজ্ঞতা 

৪. আইরসটি এবাং নতুনদত্বর প্ররত ইরতবাচক মদনাভাব 

৫. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

 ১১. আপরন রক মদন কদরন আইরসটি সক্ষদত্র প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকগণ মারিরমরিয়া কদন্টন্ট ততরী করদত র্দথষ্ঠ সমথ ব?  

 ১. হযাঁ ২. না 

 

    আপনার মদত, ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনা করা কতটুকু গুরুত্বপূণ ব? (গুরুদত্বর 
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১২. রেক হদত ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ হদে সদব বাচ্চ) 

 ১.  ২.  ৩.  ৪.  ৫.  

 

 ১৩. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় োত্র/ োত্রীরা সবশী মদনাদর্াগী এবাং সপ্ররণা সপদয় থাদক এ রবষদয় আপরন 

কতটুকু সম্মত?  

 ১. রবদশষভাদব 

২. সমাটামুটিভাদব 

৩. নূন্যতম ভাদব 

৪. এদকবাদরই না 

 ১৪. মারিরমরিয়ার ব্যবহাদরর মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনায় সজএসরস/এসএসরস/দজরিরস/এইচএসরস পরীক্ষার ফলাফদল রক 

িরদনর পররবতবন হদয়দে? 

 ১. র্দথষ্ট 

২. মধ্যম 

৩. সামান্য 

৪. সমাদটই না 

 ১৫.

  

মারিরমরিয়া পদ্ধরত ব্যবহাদরর ফদল গত বেদরর তুলনায় আপনার রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 

হদত রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদমদে রক?    

১. হযাঁ ২. না 

  ১৬. সৃজনশীল প্রদশ্নর অনুশীলদন মারিরমরিয়ার সকান ভূরমকা আদে রক?   ১. হযা

  

২. না 

 ১৬.১ র্রে হযাঁ হয়, রকভাদব? (উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার কারদন রশক্ষাথীদের রশখদন সহায়ক হয় 

২. ব্যোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর 

৩. রশখন প্রদয়াগ ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর 

৪. জ্ঞাদনর উচ্চতর েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর 

১৭. গতানুগরতক রশক্ষা পদ্ধরত ও মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতদত সকান পাথ বকয লক্ষ কদরদেন রক? 

 ১.  হযাঁ  ২.  না 

১৭.১ র্রে হযাঁ হয়, পররবতবন গুদলা রক রক? (উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. সশখার সক্ষদত্র আগ্রহ সবদড়দে 

২. মুখস্ত করার প্রবনতা কদমদে 

৩. কঠিন এবাং দূদব বাধ্য রবষয়গুদলা সহজ করদে 

৪. ক্লাদশ উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ সপদয়দে 

৫. রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদমদে 

৬. রশখন প্ররক্রয়া সহজ হদয়দে 

৭. ক্লাদশ রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ সবদড়দে। 

৮. পরীক্ষার সরজাি ভাল হদে 

৯. অন্যান্য 

 

 ১৮. এমএমরস প্ররশক্ষণ কদরনরন এমন রশক্ষক এমএমরস প্ররশক্ষণ করদত কতটুকু আগ্রহী? 

 ১. রবদশষভাদব 

২. সমাটামুটিভাদব 

৩. নূন্যতমভাদব 

৪. এদকবাদরই না 

১৯. মারিরমরিয়া পদ্ধরতদত ক্লাশ পররচালনার প্রিান বািাগুদলা রকরক?(উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. আইরসটি সক্ষদত্র অপর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা 

২. পর্ বাপ্ত ররদসাস ব-এর অভাব 

৩. স্কুদল ইন্টারদনদটর অভাব 

৪. নতুন প্রযুরির প্ররত রশক্ষকদের সনরতবাচক মদনাভাব 

৫. করম্পউটাদরর রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর পর্ বাপ্ত ব্যবস্থা নাই 
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৬. পর্ বাপ্ত ক্লাসরুদমর র্ন্ত্রপারতর অভাব 

৭. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

২০. উপররউি বািাগুদলা অপসরদণর উপায় সমূহ রকরক?(উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. আইরসটি সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা 

২. স্কুল পর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ 

৩. এমএমরসর প্ররত রশক্ষকদের ইরতবাচক মদনাভাব ততরী 

৪. এমএমরসর প্ররত স্কুল কতৃবপদক্ষর ইরতবাচক মদনাভাব ততরী 

৫. এমএমরসর উপর রশক্ষকদের আরও প্ররশক্ষণ এর ব্যবস্থা করা 

৬. পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ 

৭. করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর ব্যবস্থা 

৮. স্থায়ী মািরমরিরয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা 

৯. প্রদতযকটি ক্লাসদক এমএমরস ক্লাসরুদম রূপান্তর করন 

১০. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

 

২২. প্রকদল্পর কার্ বক্রম সমূহ কতটুকু রশক্ষাথী বান্ধব 

রেল?  

১.  সম্পূণ বরূদপ  

২. রবদশষভাদব 

৩. সমাটামুটিভাদব 

৪. নূন্যতম ভাদব 

৫. এদকবাদরই না 

২৩. এই প্রকদল্পর কার্ বক্রম রশক্ষা সহায়ক রহসাদব 

কতটুকু ভূরমকা পালন কদরদে? 

১.  সম্পূণ বরূদপ  

২. রবদশষভাদব 

৩. সমাটামুটিভাদব 

৪. নূন্যতম ভাদব 

৫. এদকবাদরই না 

২৪. রশক্ষায় আইরসটির উন্নয়ন ও বাস্তবায়দন আপনার সকান পরামশ ব আদে রক? 

  

 

 

 

সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম:  

স্বাক্ষর:  

সমাবাইলনাং: 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সীল:  

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: 

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 
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জররপ প্রশ্নাবলী-০৪ (রিইও/ইউএসইও/ইউইও/এইউইও/ রবযালয় পররচালনা পররষে) 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 

জররপ 

1.  নাম: 

2.  সপাস্টঅরফস: 

3.  সজলা: উপদজলা: 

 

প্রশ্ন এবাং উির 

4.  রশক্ষায় আইরসটি সাংক্রান্ত সকান প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ কদরদেন রক? ১. হযাঁ    ২. না 

5.  মারিরমরিয়া আদে এমন সকান রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পররেশ বন কদরন রক? ১. হযাঁ    ২. না 

5.1  র্রে হযাঁ হয়, মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষ আপরন রক রক সেদখন? (উির এদকর অরিক হদত পাদর) 

 ১. রশক্ষকরা সঠিকভাদব মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ 

পররচালনা করদত পারদেন রকনা 

২. রশক্ষকদের ততরীকৃত ই-কদন্টন্ট এর গুণগত মান 

৩. রশক্ষা কার্ বক্রদম রশক্ষকরা রশক্ষাথীদের কতটুকু 

রনযুি কদরন  

 

৪. রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীরা কতটুকু রনযুি হয় এবাং 

উপদভাগ কদর 

৫. অন্যান্য (নাম উদিখ করুন)  

 

5.2  রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পররেশ বদনর সক্ষদত্র আপরন সকান রসরিউল অনুসরণ কদরন রক?

  

১. হযাঁ    ২. না 

6.  আপনার মদত ক্লাস পররচালনায় মারিরমরিয়া ব্যবহার কতটুকু গুরুত্বপূণ ব? 

(গুরুদত্বর রেক সথদক ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ) 

 ১. ২. ৩. ৪. ৫.  

7.  আপনার মদত, ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাস পররচালনা করার রসদ্ধান্তটি কতটুকু সঠিক? 

(সঠিকতার রেক সথদক ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ)  

 ১. ২. ৩. ৪. ৫.  

8.  আপনার মদত, ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার জন্য রশক্ষকদের সর্ প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দে তা কতটুকু সঠিক? 

(সঠিকতার রেক সথদক ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ) 

 ১. ২. ৩. ৪. ৫.  

9.  আপনার মদত, োত্র /োত্রীরা মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতদত রকভাদব উপকৃত হদে?  

 ১. োত্র/ োত্রীদের মদধ্য রশখন আগ্রহ জাগ্রত হয় 

২. মুখস্ত করার প্রবনতা দূর হয় 

৩. কঠিন ও দূদব বাধ্য রবষয় গুদলা সহজ হয় 

৪. ক্লাশ উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ পায় 

৫. রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদম 

৬. রশখন প্ররক্রয়া সহজ হয় 

৭. যুদগাপদর্াগী তথ্য জানা সহজ হয় 

১. রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহণ বাদড় 

৮. পরীক্ষার সরজাি ভাল হয় 

৯. অন্যান্য (নাম উদিখ করুন) 

 

10.  সেণীকদক্ষ মারিরমরিয়া ব্যবহাদরর ফদল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর ফলাফদল রক িরদনর পররবতবন আদস?  

 ১. চমৎকার  

২. ভাল 

৩. মধ্যম   

৪. সামান্য 

৫. সমাদটই না   

11.  মারিরমরিয়ার ফদল গত বেদরর তুলনায় োত্র/ োত্রীদের েদর পড়ার ১. হযাঁ    ২. না 
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হার কদমদে রক 

12.  সৃজনশীল প্রদশ্নর উির ততরীদত মারিরমরিয়ার সকান ভূরমকা আদে রক? ১. হযাঁ    ২. না 

12.1  র্রে হযাঁ হয়, রকভাদব? 

 ১. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাস পররচালনার কারদন 

রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর রভরি শি হয় র্া তাদের রশখদন 

সহায়ক 

২. এমএমরস োত্র/ োত্রীদের ব্যোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর  

র্া তাদের রশখদন সহায়ক  

৩. এমএমরস রশক্ষাথীদের রশখন প্রদয়াগ ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর র্া 

তাদের রশখদন সহায়ক 

৪. এমএমরস রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর উচ্চতর েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর 

র্া তাদের রশখদন সহায়ক? 

13.  আপনার মতামত রেন, মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় প্রিান বািাগুদলা রক রক? 

 ১. আইরসটি সক্ষদত্র অপার্ বপ্ত অবকাঠাদমা 

২. পর্ বাপ্ত ররদসাস ব-এর অভাব 

৩. স্কুদল ইন্টারদনদটর অভাব 

 

১. নতুন প্রযুরির প্ররত রশক্ষকদের সনরতবাচক মদনাভাব 

২. করম্পউটাদরর রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর পর্ বাপ্ত ব্যবস্থা 

নাই 

৩. স্থায়ী মািরমরিরয়া ক্লাস রুম স্থাপন করা 

৪. প্রতযদকটি ক্লাসদক এমএমরস ক্লাস রুদম রূপান্তর করন 

৫. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

 

14.  উপররউি বািাগুদলা অপসরদণর উপায় সমূহ রক রক? 

 ১. আইরসটি সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা 

২. স্কুল পর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ 

৩. এমএমরসর প্ররত রশক্ষক/ রশক্ষকাদের ইরতবাচক 

মদনাভাব ততরী 

৪. এমএমরসর প্ররত স্কুল কতৃবপদক্ষর ইরতবাচক 

মদনাভাব ততরী  

 

৫. এমএমরসর উপর রশক্ষকদের আরও প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা 

করা 

৬. পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ 

৭. করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর 

ব্যবস্থা 

৮. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

 

 

15.  মারিরমরিয়া ক্লাশ পররচালনায় রশক্ষকরা সমস্যায় পড়দল আপনার সাদথ রক সর্াগাদর্াগ কদরন? 

 ১. হযাঁ ২. না 

16.  এমএমরস প্ররশক্ষণ কদরনরন এমন রশক্ষক এমএমরস প্ররশক্ষণ করদত রক আগ্রহী? ১. হযাঁ ২. না 

১৭. প্রকদল্পর কার্ বক্রম সমূহ কতটুকু রশক্ষাথী বান্ধব 

রেল?  

১.  সম্পূণ বরূদপ  

২. রবদশষভাদব 

৩. সমাটামুটিভাদব 

৪. নূন্যতম ভাদব 

৫. এদকবাদরই না 

১৮. এই প্রকদল্পর কার্ বক্রম রশক্ষা সহায়ক রহসাদব 

কতটুকু ভূরমকা পালন কদরদে? 

১.  সম্পূণ বরূদপ  

২. রবদশষভাদব 

৩. সমাটামুটিভাদব 

৪. নূন্যতম ভাদব 

৫. এদকবাদরই না 

১৯. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া বাস্তবায়দন আপনার সকান পরামশ ব আদে রক?  

 

 

সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম:  

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: 

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 
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জররপ প্রশ্নাবলী-০৫ (এইচ/টিটিরস/ নাদয়ম রশক্ষক) 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 

জররপ 

1.  টিটিরস রশক্ষকর নাম: 

2.  এইচ/টিটিরসর নাম: 

3.  সপাস্ট অরফস: 

4.  সজলা: উপদজলা: 

প্রশ্ন এবাং উির 

৫. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এমএমরস ক্লাশ সঠিকভাদব হদে রকনা তা রনরিত করার সক্ষদত্র আপনার োরয়ত্ব রক? 

 ১. প্ররশক্ষণ প্রোন 

২. রনয়রমত এমএমরস ক্লাশ পররেশ বন 

৩. ফদলাআপ করা এবাং রশক্ষকদের রনদে বশনা প্রোন 

৪. পররবীক্ষণ এবাং সহায়তা োন 

৫. অন্যান্য 

 

৬. রশক্ষকদের প্ররশক্ষণ প্রোদনর পূদব ব আপরন সকান প্ররশক্ষক 

প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদেন রক? 
১. হযাঁ ২. না 

৭. মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলদজর কতজন রশক্ষকদক 

আপরন মারিরমরিয়া রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদেন? 
১. হযাঁ ২. না 

৮. প্ররশক্ষদণর রবষয়গুদলা রক রক রেল? 

 ১. গতানুগরতক পদ্ধরতর সাদথ আইরসটির সমন্বয় 

২. করম্পউটার এবাং মারিরমরিয়া ব্যবহার কদর েক্ষতা 

অজবন 

৩. পাওয়ার পদয়দন্টর মাধ্যদম মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরী 

করা 

৪. ইন্টারদনট ব্যবহার 

৫. মারিরমরিয়া কদণ্টন্ট ততরীর পররকল্পনা 

৬. ইউটিউব এর ব্যবহার 

৭. ই-সমইল একাউন্ট  

৮. ব্লগ ব্যবহাদরর পদ্ধরত 

৯. রিরজটাল কযাদমরার মাধ্যদম েরব সতালা 

১০. সফটওয়যার িাউনদলাি এবাং ইন্সটদলশন পদ্ধরত 

১১. রশক্ষার সাদথ সম্পবরকত ওদয়বসাইট এর তারলকা 

১২. িাউনদলাি, এরিটিাং এবাং অরিও-রভরিও আপদলাি 

১৩. বাাংলা টাইপ 

১৪. অন্যান্য 

৯. রশক্ষকদের সর্ প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদেন তা পররবীক্ষণ, সহায়তা োন/ ফদলাআদপ 

আপরন রক যুি? 
১. হযাঁ ২. না 

১০. র্রে ‘হযাঁ’ হয়, কতরেন পর পর আপরন স্কুল পররবীক্ষণ/ ফদলাআপ কদরন? 

 ১. রনয়রমত 

২. রশক্ষকগণ র্খন চান 

২. অরনয়রমত 

৩. না 

১১. র্খন মারিরমরিয়া ক্লাশ পররেশ বন কদরন তখন আপরন ক্লাদশ রক রক সেদখন? 

 ১. রশক্ষকরা সঠিক ভাদব মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পররচালনা করদত পারদেন রকনা 

২. রশক্ষকদের ততরীকৃত ই-কদন্টন্ট এর গুণগত মান 

৩. রশক্ষা কার্ বক্রদম রশক্ষকরা রশক্ষাথীদের কতটুকু রনযুি কদরন 

৪. রশখন তৎপরতায় োত্র/ োত্রীরা কতটুকু রনযুি হয় এবাং উপদভাগ কদর 

৫. অন্যান্য (নাম উদিখ করুন) 

১২. রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পররেশ বদনর সক্ষদত্র আপরন সকান রসরিউল অনুসরণ কদরন রক? ১. হযাঁ ২. না 

১৩. আপনার মদত ক্লাশ পররচালনায় মারিরমরিয়া ব্যবহার কতটুকু গুরুত্বপূণ ব? 

(গুরুদত্বর রেক সথদক ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ) 

 ১. ২. ৩. ৪. ৫.  

১৪. আপনার মদত, ই-কদন্টন্ট ততরী এবাং মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনা করার রসদ্ধান্তটি কতটুকু সঠিক? (সঠিক 
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তার রেক সথদক ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ) 

 ১. ২. ৩. ৪. ৫.  

১৫. আপনার মদত, ই-কদন্টন্ট ততরী এবাংমারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার জন্য রশক্ষকদের সর্ প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দে তা কতটুকু সঠিক? 

(সঠিকতার রেক সথদক ১ হদে সব বরনম্ন এবাং ৫ সদব বাচ্চ) 

 ১. ২. ৩. ৪. ৫.  

১৬. আপনার মদত, োত্র /োত্রীরা মারিরমরিয়া রশক্ষা পদ্ধরতদত রক ভাদব উপকৃত হদে? 

 ১. োত্র/ োত্রীদের মদধ্য রশখন আগ্রহ জাগ্রত হয় 

২. মুখস্ত করার প্রবনতা দূর হয় 

৩. কঠিন ও দূদব বাধ্য রবষয়গুদলা সহজ হয় 

৪. ক্লাশ উপরস্থরতর হার বৃরদ্ধ পায় 

৫. রশক্ষাথীদের েদর পড়ার হার কদম  

৬. রশখন প্ররক্রয়া সহজ হয় 

৭. যুদগাপদর্াগী তথ্য জানা সহজ হয় 

৮. রশখন তৎপরতায় রশক্ষাথীদের অাংশ গ্রহণ বাদড় 

৮. পরীক্ষার সরজাি ভাল হয় 

৯. অন্যান্য (নাম উদিখ করুন) 

১৭. সেণীকদক্ষ মারিরমরিয়া ব্যবহাদরর ফদল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর ফলাফদল রক িরদনর পররবতবন আদস? 

 ১. চমৎকার 

২. ভাল  

৩. মধ্যম 

৪. সামান্য 

৫. সমাদটইনা 

১৮. মারিরমরিয়ার ফদল গত বেদরর তুলনায় োত্র/ োত্রীদের েদর পড়ার হার কদমদে রক? ১. হযাঁ ২. না 

১৯. সৃজনশীল প্রদশ্নর উির ততরীদত মারিরমরিয়ার সকান ভূরমকা আদে রক? ১. হযাঁ ২. না 

২০. র্রে হযাঁ হয়, রকভাদব? 

 ১. মারিরমরিয়ার মাধ্যদম ক্লাশ পররচালনার কারদন রশক্ষাথীদের জ্ঞাদনর রভরি শি হয় র্া তাদের রশখদন সহায়ক 

২. ব্যোর ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর, র্া তাদের রশখদন সহায়ক 

৩. রশখন প্রদয়াগ ক্ষমতা বৃরদ্ধ কদর, র্া তাদের রশখদন সহায়ক 

৪. েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর র্াতাদের রশখদন সহায়ক 

২১. আপনার মতামত রেন, মারিরমরিয়ার মাধ্যদম সেণীকক্ষ পররচালনায় প্রিান বািাগুদলা রকরক? 

 ১. আইরসটি সক্ষদত্র অপার্ বপ্ত অবকাঠাদমা 

২. পর্ বাপ্ত ররদসাদস বর অভাব 

৩. স্কুদল ইন্টারদনদটর অভাব  

৪. নতুন প্রযুরির প্ররত রশক্ষকদের সনরতবাচক 

মদনাভাব 

৫. করম্পউটাদরর রবরভন্ন সমস্যা সমািাদনর পর্ বাপ্ত 

ব্যবস্থা নাই 

৬. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

২২. উপররউি বািাগুদলা অপসরদণর উপায় সমূহ রকরক? 

 ১. আইরসটি সক্ষদত্র পর্ বাপ্ত অবকাঠাদমা 

২. স্কুলপর্ বাদয় ইন্টারদনট সাংদর্াগ 

৩. এমএমরসর প্ররত রশক্ষক/ রশক্ষকাদের ইরতবাচক 

মদনাভাব ততরী 

৪. এমএমরসর প্ররত স্কুল কতৃবপদক্ষর ইরতবাচক মদনাভাব 

ততরী 

৫. এমএমরসর উপর রশক্ষকদের আরও প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা 

করা 

৬. পর্ বাপ্ত রক্ষণাদবক্ষণ 

৭. করম্পউটার ব্যবহার সাংক্রান্ত রবরভন্ন সমস্যা 

সমািাদনর ব্যবস্থা 

৮. স্থায়ী মািরমরিরয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা 

৯. প্রতযদকটি ক্লাস কক্ষ এমএমরস ক্লাসরুদম রূপান্তর 

করন 

১০. অন্যান্য (নাম উদিখ করদত হদয়দে) 

২৩. এমএমরস প্ররশক্ষণ কদরনরন এমন রশক্ষক এমএমরস প্ররশক্ষণ করদত রক আগ্রহী? ১. হযাঁ ২. না 

২৪. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মারিরমরিয়া বাস্তবায়ন ও উন্নয়দন আপনার সকান পরামশ ব আদে রক? 

 

সাক্ষাৎকার প্রোনকারীর নাম:  

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং:  

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: 

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 
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জররপ প্রশ্নাবলী-০৬ (দেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ) 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলজ 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক প বর্াদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) শরক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া সেণীকদক্ষর 

জররপ 

1.  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর নাম: 

2.  সজলা: উপদজলা: ইউরনয়ন: 

3.  ১.শহর ২. গ্রাম  

4.  রক িরদণর রশক্ষা প্ররতষ্ঠান: 

5.  মাধ্যরমক উচ্চমাধ্যমরক মাদ্রাসা 

6.  সরকারর সবসরকারর  

 

৭. স্কুদলর সািারণ অবস্থা পর্ বদবক্ষণ করা 

৭.১ ক্লাশ/দেণী  

৭.২ রবষদয়র নাম  

৭.৩ ক্লাদসর সময় (রমরনট)   

৭.৪ উপরস্থত রশক্ষাথীদের সাংখ্যা   

 1. োত্র 2. োত্রী 

৭.৫ রশক্ষকদের নাম (পুরুষ/মরহলা): 

৭.৬ প্রদজক্টর িীন সবার কাদে সমানভাদব দৃশ্যমান রকনা? 

 1. হযা 2. না  3. আংরিক 

 

৮. সামরগ্রক পদ্ধরত পর্ বদবক্ষণ করা 

তৎপরতাসমূহ পর্ বদবক্ষণ 

 

৮.১ পাঠ পররকল্পনা ১. রলরখত পাঠ পররকল্পনা ১. হযা  ২. না   

২. সঠিকভাদব পাঠ পররকল্পনা অনুসরণ 

কদরদেন 

১. হযা  ২. না   

৮.২ রশক্ষার উপকরণ গুদলার ব্যবহার ১. ক্লাদশ পর্ বাপ্ত রশক্ষা উপকরণ আদে ১. হযা  ২. না   

২. ক্লাশ পররচালনায় পর্ বাপ্ত রশক্ষা 

উপকরণ ব্যবহার করা হদয়দে 

১. হযা  ২. না   

৮.৩ রশক্ষার উপকরণদর তবরশষ্টয ১. বয়স উপদর্াগী 

২. সাংগরতপূণ ব 

৩. আনন্দোয়ক 

৪. আকষ বণীয় 

৫. স্থারয়ত্বশীল 

৬. সহজলভয  

৭. তবরচত্রযপূণ ব 

৮. সােয়ী (Cost Effective) 

৮.৪ সক্ররয় রশখন (active learning) ১. সরক্রয় রশখন তৎপরতায় রশক্ষক 

রশক্ষাথীদের যুি কদরদেন? 

১. হযা  ২. না   

৮.৫ সেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা রশক্ষক পাঠ পররকল্পনা অনুর্ায়ী সকল রশখন তৎপরতাসমূহ (Learning 

activities) র্থা সমদয় সম্পন্ন কদরদেন? 

১. হযা ২. না 

৯. সভৌত সম্পদের ব্যবহার  

৯.১ সভৌত স্থান/পররসর ১. সেণীকদক্ষ পর্ বাপ্ত জায়গা/পররসর বতবমান ১. হযা ২. না 

২. জায়গা/ পররসদরর র্থার্থ ব্যবহার হদে ১. হযা ২. না 
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৯.২ রশখন কন বার ১. সেণীকদক্ষ রশখন কন বার আদে ১. হযা ২. না 

২. রশখন কন বার র্থার্থভাদব ব্যবহার হদে ১. হযা ২. না 

৯.৩ সভৌত সুরবিা ১. সেণীকদক্ষ রিসদে সবাি ব আদে ১. হযা ২. না 

২. রিসদে সবাি ব র্থার্থভাদব ব্যবহার হদে ১. হযা ২. না 

৯.৪ রশখন মূল্যায়ন ১. পাঠোন সশদষ রশক্ষাথীদের রশখন মূল্যায়ন র্থার্থ ভাদব করা হদয়দে। 

১. হযা ২. না 

 

১০. পর্ বদবক্ষণকারীর মতামত  

১০.১ ক্লাস পররচালনায় সকান পদ্ধরত ব্যবহার করা হদয়রেল? (উির 

এদকর অরিক হদত পাদর) 

 

১. সলকচার 

২. আদলাচনা 

৩. প্রশ্ন-উির 

৪. অরভজ্ঞতা রবরনময় 

৫. গল্প বলা 

৬. গল্প, সাংবাে, ঘটনা ইতযারে রবদেষণ 

৭. রপ্রন্ট রপকচার প্রেশ বণ 

৮. পাওয়ার পদয়ন্ট সপ্রদজদন্টশন (মারিরমরিয়া) 

৯. অন্যান্য (উদিখ করদত হদয়দে) 

১০.২

  

সাংগরতপূণ ব অন্য সকান পর্ বদবক্ষণ 
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১০. মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ 

কম বতৎপরতা পর্ বদবক্ষণ ও সময় (রমরনট) 

 ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

১. 

মারিরমরি

য়ার 

মাধ্যদম 

কদন্টন্ট 

সেখান 

                                             

২. কদন্টন্ট 

এর ব্যাখ্যা 

                                             

৩. 

সলকচার 

                                             

৪. 

রশক্ষাথীদে

র প্রশ্ন করা 

                                             

৫. রশক্ষক 

সবাদি বর 

ব্যবহার 

                                             

৬. সচয়াদর 

চুপচাপ 

বদস থাকা 

                                             

৭. 

রশক্ষকদক 

প্রশ্ন করা 

                                             

৮. রশক্ষক 

কতৃবক 

প্রদশ্নর 

উির 
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১০. মারিরমরিয়া সেণীকক্ষ পর্ বদবক্ষণ 

কম বতৎপরতা পর্ বদবক্ষণ ও সময় (রমরনট) 

৯. 

মদনাদর্াগ 

সহকাদর 

কদন্টন্ট 

সেখা 

                                             

১০. 

রশক্ষাথী 

রনরিয়ভা

সব বদস 

থাকা 

                                             

১১. 

রশক্ষাথীদে

র সনাট 

সনয়া 

                                             

১২. 

রশক্ষাথী 

কতৃবক 

কদন্টন্ট 

ব্যাখ্যা 

                                             

 

রশক্ষক/ রশক্ষকার নাম:  

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সীল: 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: 

স্বাক্ষর: 

সমাবাইল নাং: 
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জররপ প্রশ্নাবলী ০৭–িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা সচকরলস্ট 

মাধ্যরমক স্কুল, মাদ্রাসা ও কদলজ 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক প বর্াদয় আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) শরক্ষা প্রকদল্পর আওতায় প্ররতরষ্ঠত মারিরমরিয়া 

সেণীকদক্ষর জররপ 

 

িকুদমন্ট প্রোনকারী কম বকতবার নাম ও পেবীঃ----------------------------- 

িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা কারীর নামঃ----------------------------------------- 

প্রকদল্পর আদলাচয অাংশটির অবস্থান অনুর্ায়ী সজলার নামঃ---------------------- 

 

ক্ররমক নাং  পর্ বাদলাচনার রবষয়  সর্ সকল প্ররতদবেন/িকুদমন্ট র্াচাই করা হদয়দে। পর্ বাদলাচনা করা 

হদয়দে রক? 

১ সম্পােনকৃত সকল কাদজর 

বাস্তব ও আরথ বক অগ্রগরত 

পর্ বাদলাচনা 

1. রিরপরপ প্রণয়ন, োরখল ও অনুদমােন সাংক্রান্ত 

তথ্যারে; 

2. বাৎসররক অগ্রগরতর প্ররতদবেনসমূহ; 

3. প্রকল্প সমারপ্তর প্ররতদবেন )রপরসআর;(  

4. মূল রিরপরপ; 

5. সাংদশারিত রিরপরপ; 

6. অথ ব বরাে ও োড় সাংক্রান্ত। 

7. প্রকল্প এবাং প্ররতটি ইনরস্টটিউশদনর মদধ্য সর্ চুরি 

স্বাক্ষর হদয়রেল। 

8. প্রকদল্পর আওতায় আইরসটি প্ররশক্ষদণর 

প্ররশক্ষণাথীর তারলকা এবাং সর্াগাদর্াদগর তথ্য। 

হযাঁ না 

পর্ বদবক্ষণঃ     

 ক্রয়-প্ররক্রয়াকরণ ও 

মূল্যায়ন ও কার্ বাদেশ 

প্রোদন রপরপআর ২০০৮ 

র্থাথ বভাদব অনুসরণ করা 

হদয়দে রকনা?  

1. েরপত্র আহবাদনর রবজ্ঞরপ্ত সমূহ;  

2. েরপদত্রর প্যাদকজ রনি বারদণর রভরি তথা প্রাক্কলন 

সমূহ ; 

3. েরপত্র মূল্যায়ন করমটি (টিইরস) গঠন সাংক্রান্ত; 

4. েরপত্র মূল্যায়ন প্ররক্রয়া;  

5. অনুদমােন প্ররক্রয়া; 

6. কার্ বাদেশ  প্রোন;  

7. েরপত্র রনষ্পরিদত সকানরূপ জটিলতা সাংক্রান্ত 

তথ্যারে;  

  

পর্ বদবক্ষণঃ     

 

 

 

 

িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনাকারীর নামঃ  স্বাক্ষরঃ ------------ 

 তাররখঃ ------------ 
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সমীক্ষা প্রশ্নমালা ৮: তথ্যপ্রযুরি অবকাঠাদমা সচকরলস্ট 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

মাধ্যরমক এবাং উচ্চ মাধ্যরমক পর্ বাদর়্ে আইরসটি (তথ্য প্রযুরি) রশক্ষা প্রকদল্পর প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষা 

 

 

 
র্ন্ত্রপারতর নাম ব্র্যান্ড / মদিল / কযাপারসটি পররমাণ ইনস্টদলশদনর তাররখ বতবমান অবস্থা মন্তব্য 

  
প্রকল্প পররকরল্পত আসল প্রকল্প পররকরল্পত আসল 

 
সরক্রয় অসরক্রয় 

 

১ করম্পউটার/ ল্যাপটপ 
        

২ সফ্টওয়ার 
        

৩ আসবাবপত্র : 
        

 
 সসদক্রটারী সটরবল 

  
৪ টি 

     

 
 হাফ সসদক্রটারী সটরবল 

  
২ 

     

 
 ররভলরভাং সচয়ার 

  
৪ 

     

 
 কুশন আম ব সচয়ার 

  
২ 

     

 
 কুশন সচয়ার (আম ব োড়া) 

  
১০ 

     

 
 সািারন সচয়ার 

  
৩ 

     

 
 ষ্টীদলর আলরমরা 

  
৮ 

     

 
 ব্যক সসল্ফ 

  
২ 

     

 
 ফাইল কযারবদনট 

  
৭ 

     

 
 ওয়াল সরক 

  
২ 
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র্ন্ত্রপারতর নাম ব্র্যান্ড / মদিল / কযাপারসটি পররমাণ ইনস্টদলশদনর তাররখ বতবমান অবস্থা মন্তব্য 

  
প্রকল্প পররকরল্পত আসল প্রকল্প পররকরল্পত আসল 

 
সরক্রয় অসরক্রয় 

 

৪ ইউরপএস/ স্কযানার/ রপ্রন্টার 
        

৫ মারিরমরিয়া প্রদজক্টর 

        

৬  সনটওয়াকব সরঞ্জাম/ ল্যান 
        

৭ মদিম  
        

৮ িীকার 
        

৯ প্ররশক্ষণ (প্ররশক্ষদণর নাম) 
        

১০ অন্য সকান র্ন্ত্রপারতর (নাম রনরে বষ্ট করুন) 
        

 

পররেশ বক (নাম এবাং স্বাক্ষর): 

তাররখ: 



 

 



 

 

Infrastructure Investment Facilitation Company 
Road # 20, House # 40/A (3rd floor), New DOHS Mohakhali, Dhaka-1206 

Phone: +88 02 58810031-33 

Fax: +88 02 58810034, E-mail: iifc@infra-bd.com, Website: www.iifc.net 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


