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রনব ষােী সার-সাংদক্ষপ 

 

দেশে উচ্চ ক্ষেিার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হশ া সরকাক্ষর ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়। জনসংখ্যা ও চাক্ষহোর তু নায় সরকারী 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র সংখ্যা অপ্রতু । ক্ষিদ্যমান ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়গুশ াশত পর্ যাপ্ত অিকাঠাশমাগত এিং অন্যান্য সুশর্াগ 

সুক্ষিধার অভাি রশয়শে। এসি অসুক্ষিধা ক্ষনরসশনর উশেশে ‘পািক্ষ ক ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় উন্নয়ন’ েীর্ যক প্রকল্পটি 

সরকার কর্তযক গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির িাস্তিায়ন শুরু করা হশয়ক্ষে  জানুয়াক্ষর ২০০৯ সাশ ; ইহা সমাপ্ত হশয়শে 

জুন ২০১৬ সাশ । িাং াশেে সরকাশরর ক্ষনজস্ব অর্ যায়শন প্রকল্পটি িাস্তিাক্ষয়ত হশয়শে। প্রকল্পটির ূল  অনুশমাক্ষেত 

ব্যয় ক্ষে  ৪৪৪০০.০০  ি াাকা; প্রর্ম সংশোক্ষধত অনুশমাক্ষেত ব্যয় ক্ষে  ৪৫৩৫৭.০০  ি াাকা; প্রকৃতত ব্যয় 

হশয়শে ৪৫১৯৪.০০  ি াাকা। প্রকল্প িাস্তিায়শন দমাা ৪৮ মাস সময় অক্ষতক্ষরক্ত ব্যয় হশয়শে র্া ূল  অনুশমাক্ষেত 

সমশয়র দচশয় ১১৪% দিক্ষে। প্রকল্পটিশত দমাা ১৪টি সরকারী ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় অন্তর্ভ যক্ত ক্ষে । রাজধানীর ঢাকা 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় ব্যতীত অন্য ১৩টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় দেশের ক্ষিক্ষভন্ন দজ ায় অিক্ষিত। প্রকল্পটির দমাা ২৯টি অঙ্গ 

(আইশাম) ক্ষে । এর মশধ্য প্রধান অঙ্গগুশ া হশ া: (ক) উচ্চতর গশির্ণা; (খ) পুস্তক/জান যা  ক্রয়; (গ) উচ্চতর 

সমীিা ও প্রক্ষেিণ; (ঘ) কনসা শাক্ষি ক্ষি; (ঙ) র্ানিাহন ক্রয় (১০টি); (চ) গশির্ণাগাশরর জন্য র্ন্ত্রপাক্ষত ক্রয়; 

(ে) আসিািপত্র ক্রয়; (জ) ভূক্ষম অক্ষধগ্রহণ (৩৩ একর); (ঝ) ভূক্ষম উন্নয়ন; (ঞ) েপ্তর ভিন ক্ষনম যাণ (৬টি 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়); (া) আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ (১১টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়); (ঠ) একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাণ (১১টি 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়); (ে) অন্যান্য ক্ষনম যাণ কাজ (১১টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়) এিং (ঢ) অভযন্তরীণ রাস্তা ক্ষনম যাণ (৬টি 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়)।  

 

এ প্ররতদবেদনর প্রথম অধ্যাদয় প্রকদল্পর রববরণ; রিতীয় অধ্যাদয় প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ ষপদ্ধরত; তৃতীয় 

অধ্যাদয় প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা ও অজষন সাংক্রান্ত তথ্যারে প্রোন করা েদয়দছ। িতুথ ষ অধ্যাদয় প্রকদল্পর 

ক্রয় পররকল্পনা, ক্রয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন ও রপরপআর অনুসরণ সাংক্রান্ত রবর্য়ারে আদলািনা করা েদয়দছ। 

প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা সাংক্রান্ত পর্ ষাদলািনা ও পর্ ষদবক্ষণ পঞ্চম অধ্যাদয় উপস্থাপন করা েদয়দছ। র্ষ্ঠ 

অধ্যাদয় প্রকদল্পর সবলরেক, দুব ষলরেক, সুদর্াগ, ঝুঁরক (SWOT Analysis) আদলািনা করা েদয়দছ। সপ্তম 

অধ্যাদয় প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সাংক্রান্ত জররদপর তথ্যারে রবদের্ণ, পর্ ষাদলািনা ও ফলাফল উপস্থাপন করা 

েদয়দছ। সশর্ অথ ষাৎ অষ্টম অধ্যাদয় সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর পর্ ষদবক্ষদণর রভরিদত সুপাররশ প্রোন করা েদয়দছ। 

 

প্রকদল্পর রডরপরপ প্রণয়ন আদরা অরিকতর সুসাংেত েওয়া বাঞ্ছনীয় রছল। প্রকল্প প্রণয়দনর পূদব ষ সবইস লাইন 

(Base line) জররপ করা েয়রন। প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অনুসূিক রনণ ষদয়র মাপকাঠি রক েদব তা রিরিত 

করা েয়রন। র্ার কারদণ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন পর্ ষাদয় রবরভন্ন অসুরবিার সৃরষ্ট েদয়দছ। প্রকদল্পর একটি অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ষ ইনপুট (Input) রছল ‘রনয়রমত অথ ষ সরবরাে’। রকন্তু বাস্তদব তা িদর রাখা সম্ভব েয়রন। প্রকল্পটি 

বাস্তবায়দনর জন্য মূল অনুদমারেত সময়াে রছল ৪২ মাস; রকন্তু বাস্তবায়ন করদত আদরা অরতররক্ত সময় প্রদয়াজন 

েদয়দছ ৪৮ মাস র্া মূল সময়াদের সিদয় ১১৪% সবরশ। মূল বরাদের সিদয় প্রকৃত ব্যয়  ৭৯৩.০০ লক্ষ টাকা সবরশ 

েদয়দছ অথ ষাৎ প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত ব্যদয়র তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ১.৭৯% সবরশ র্া প্রকদল্পর সাংদশািনীর 

মাধ্যদম সাংস্থান করা েদয়দছ। এই অরত সামান্য অরতররক্ত অথ ষ ব্যবোর করার জন্য ১১৪% সবরশ বাস্তবায়ন 

সময় সর্ৌরক্তক নয় মদম ষ প্রতীয়মান েদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমদয় রতন জন প্রকল্প পররিালক োরয়ত্ব 

পালন কদরদছন; এবাং তাঁরা প্রদতযদক স্বীয় োরয়দত্বর অরতররক্ত রেদসদব প্রকল্প পররিালক পদের োরয়ত্ব পালন 
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কদরদছন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্ ষক্রম রবরভন্ন পর্ ষাদয় পররবীক্ষণ করা েদয়দছ। বাস্তবতার সপ্ররক্ষদত পরামশ ষক 

সসবা খাদত রডরপরপ-দত অথ ষ বরাে রছল। সস অথ ষ ব্যয় কদর সসবা গ্রেণ না কদর রবশ্বরবদ্যালয়গুদলার প্রদকৌশল 

শাখার মাধ্যদম নকশা প্রণয়ন ও রনম ষাণ কাদজর মান রনয়ন্ত্রণ করা সমীিীন রছল মদম ষ প্রকল্প সমারপ্ত মূল্যায়ন 

প্ররতদবেদন মন্তব্য করা েদয়দছ। cÖK‡íi সভৌত KvRmg~‡ni wWRvBb GKwU 

e¨w³gvwjKvbvaxb cÖ‡KŠkj Dc‡`óv cÖwZôvb কতৃষক প্রণয়ন করা েদয়দছ; msরেó 

14wU wek¦we`¨vj‡qi cÖ‡KŠkj wefv‡Mi cÖ‡KŠkjxMY কাদজর গুনগত মান 

ZË¡veavb K‡i‡Qb| সমীক্ষায় wbg©vY Kv‡Rর সকান অগ্রেণদর্াগ্য ত্রুwU পররলরক্ষত েয়রন। 

 

প্রকদল্পর ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-এর রনয়ম-নীরত র্থার্থভাদব অনুসরণ করা েদয়দছ। মূল্যায়দনর রভরিদত প্রাপ্ত 

তথ্যারে রবদের্ণ ও পর্ ষাদলািনা এবাং সদরজরমদন পররেশ ষন ও রনরবড় আদলািনার মাধ্যদম প্রতীয়মান েদয়দছ 

সর্, (১) সাংদশারিত রডরপরপ-দত অনুদমারেত কাজগুদলা সম্পূণ ষ বাস্তবারয়ত েদয়দছ; (২) রনম ষাণ কাদজর গুণগত 

মান গ্রেণদর্াগ্য; (৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর কারদণ রবশ্বরবদ্যালয়গুদলার ছাত্র ছাত্রীদের সুদর্াগ সুরবিা প্রোদনর 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ সপদয়দছ; (৪) প্ররশরক্ষত রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খাদত জনবদলর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ; (৫) প্ররশক্ষণ ও 

সমীক্ষা গদবর্ণার সুদর্াগ বৃরদ্ধ প্রদয়াজন অনুসাদর েয়রন; (৬) অবকাঠাদমাগত সুরবিা বৃরদ্ধ করার কারদণ ছাত্র-

ছাত্রী, রশক্ষক, প্রশাসরনক কম ষকতষা এবাং তৃতীয়-িতুথ ষ সেরণর কম ষিারীগদণর আবাসন সুরবিা সৃরষ্ট েদয়দছ; এর 

ফদল পড়াদশানার পররদবশ ইরতবািক েদয়দছ; (৭) প্রকল্পটির শতকরা পঞ্চাশ ভাদগর অরিক সাংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর 

রশক্ষার গুণগত মান উচ্চ মাদনর (১০০ মাত্রার সেদল ৬০%)।  

 

এ িরদনর প্রকল্প ভরবষ্যদতও গ্রেণ করার প্রদয়াজন রদয়দছ। গুচ্ছ প্রকদল্পর পররবদতষ রনি ষাররত রবশ্বরবদ্যালদয়র 

জন্য একক প্রকল্প গ্রেণ কদর বাস্তবায়দনর োরয়ত্ব রবশ্বরবদ্যালয় কতৃষপদক্ষর উপর ন্যস্ত করা সর্দত পাদর। উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রস্তাব (রডরপরপ) আদরা সুরনরে ষষ্টভাদব প্রস্তুত করা সর্দত পাদর। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (রডরপরপ) সবইস লাইন 

জররদপর রভরিদত েওয়া সমীিীন। প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য েীঘ ষদময়ােী (২৫ বছর) মোপররকল্পনা 

(Master Plan) প্রস্তুত করা সর্দত পাদর। মোপররকল্পনায় একটি ‘রূপকল্প’ (Vision) প্রোন করা সর্দত 

পাদর। প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য মোপররকল্পনা অনুসাদর প্রদয়াজনীয় ভূরম জরুরর রভরিদত অরগ্রম অরিগ্রেণ 

কদর রাখা সর্দত পাদর। প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র পরীক্ষাগাদরর োেয রাসায়রনক রবকারক (Reagent) 

রনরাপদে সাংরক্ষদণর সুদর্াগ সৃরষ্ট করা সর্দত পাদর।  
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প্রথম অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর আওতায় গৃেীত প্রকদল্পর রববরণ 

 

১.১ পটভূরম 

 

মানব জারতর সারব ষক উন্নয়দনর মূল িারলকা শরক্ত েদলা আনুষ্ঠারনক রশক্ষা। মানুদর্র পাঁিটি সমৌরলক িারেোর 

একটি অন্যতম িারেো েল রশক্ষা। আনুষ্ঠারনক রশক্ষা প্রোদনর জন্য অবকাঠাদমা, রশরক্ষত, েক্ষ ও প্ররশরক্ষত 

মানব সম্পে, রবরভন্ন উপকরণ, মানব-বান্ধব পররদবশ ইতযারের প্রদয়াজন েয়। রশক্ষা প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা, জনবল ও উপকরণ সাংগ্রে এবাং একটি অথ ষবে রশক্ষা কার্ ষক্রম পররিালনা করার জন্য রবপুল অদথ ষর 

সাংস্থান প্রদয়াজন েয়। এ রশক্ষা উচ্চতর ও রবশ্বরবদ্যালয় স্তদরর েদল এর জন্য  অদথ ষর সর্াগান প্রদয়াজন েয় সবরশ। 

বাাংলাদেদশর আথ ষ-সামারজক অবস্থায় সািারণ জনগণ রবশ্বরবদ্যালয় স্তদরর রশক্ষার সাংগঠন ও অথ ষায়ন করদত 

সক্ষম নয়। এ সপ্ররক্ষদত আবেমান কাল েদত রশক্ষার জন্য প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা, মানব সম্পে ও উপকরণ 

সরকার কতৃষক সাংস্থান ও ব্যবস্থাপনা করা েদয় থাদক। বাাংলাদেদশর পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়গুদলা সরকাদরর 

অথ ষায়ন ও পৃষ্ঠদপার্কতায় পররিারলত েয়।  

বাাংলাদেদশ রবগত প্রায় দুই েশদক জনসাংখ্যা তাৎপর্ ষপূণ ষ ভাদব বৃরদ্ধ সপদয়দছ। ফদল, রবশ্বরবদ্যালয় স্তদর ছাত্র-

ছাত্রীর সাংখ্যা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। রকন্তু জনসাংখ্যার অনুপাদত পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র সাংখ্যা বৃরদ্ধ পায়রন। উচ্চ রশক্ষা 

রবদশর্ কদর রবশ্বরবদ্যালয় স্তদর ছাত্র-ছাত্রীদের রশক্ষা গ্রেদণর সুদর্াগ সৃরষ্ট করার প্রাথরমক লক্ষয অজষদনর 

অরভপ্রাদয় সরকার কতৃষক ২০০৯ সাদল “পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদের উন্নয়ন (১ম সাংদশারিত)” শীর্ ষক একটি 

প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ তার কম ষপরররির আওতায় প্ররত বছর আউটদসারস ষাং 

এর মাধ্যদম সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কদর থাদক। সস সপ্ররক্ষদত পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কতৃষক ২০১৮-২০১৯ অথ ষ বছদর প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ ষক্রম গ্রেণ 

করা েদয়দছ। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পূব ষক প্ররতদবেন প্রস্তুত ও োরখল করার জন্য ইউসুফ এন্ড 

এদসারসদয়টস্ সক পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান রেদসদব রনদয়াগ করা েদয়দছ। 

প্রাররম্ভক প্ররতদবেদনর (Inception Report) রবর্য়বস্তু বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কতৃষক 

পররপত্র জারর কদর রনি ষারণ কদর সেওয়া আদছ। প্রাররম্ভক প্ররতদবেদন প্রকদল্পর রববরণ তথা পটভূরম, উদেশ্য, 

অনুদমােন/সাংদশািন/সময়াে বৃরদ্ধ, অথ ষায়দনর অবস্থা (মূল/সাংদশািন এর হ্রাস/বৃরদ্ধর োর), প্রকদল্পর প্রিান প্রিান 

কাজসমূে, অঙ্গ-রভরিক লক্ষযমাত্রা, কম ষপররকল্পনা, ক্রয় পররকল্পনা পর্ ষাদলািনা, প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক (বাস্তব ও 

আরথ ষক) লক্ষযমাত্রা উপস্থাপন, বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ সক্ষদত্র প্রদর্াজয রবরভন্ন সাররণ, প্রশ্নমালা 

পর্ ষাদলািনা; পরামশ ষদকর কার্ ষপরররি, প্ররতদবেন প্রণয়দনর কম ষপররকল্পনা এবাং অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবর্য় অন্তর্ভ ষক্ত 

করার রনদে ষশনা প্রোন করা আদছ। এই রনদে ষশনা অনুসরণ কদর প্ররতদবেন প্রণয়ন করা েদয়দছ। 

ক্রমবি ষমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমসুদর্াগ সৃরষ্ট করা এবাং মান সম্পন্ন রশক্ষা রনরিত করার লদক্ষয সেদশর 

রবদ্যমান পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদে অবকাঠাদমাগত সুরবিা ততরর করার তীব্র প্রদয়াজন অনুভূত েয়। এ 

সপ্ররক্ষদত “পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সাংদশারিত)” শীর্ ষক প্রকল্পটি গ্রেণ করা েয়। 

এতিযতীত, উচ্চ রশক্ষাস্তদর মানসম্মত রশক্ষা রনরিত করা, পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদে িাকররমুখী রশক্ষা সুরবিা 

রনরিত করা, রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষকগদণর প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা এবাং সামরগ্রকভাদব আধুরনক প্রযুরক্ত রনভ ষর 

রশক্ষা পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদে প্রোন করার লদক্ষয প্রকল্পটি গ্রেণ করা েয়।  
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১.২ প্রকদল্পর উদেশ্য  
 

“পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সাংদশারিত)” শীর্ ষক প্রকল্পটির সুরনরে ষষ্ট িারটি উদেশ্য রছল। 

এগুদলা েল: 

 উচ্চ রশক্ষা ও গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর মাধ্যদম উচ্চ রশক্ষার মান উন্নয়ন করা; 

 রনি ষাররত পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূদের প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন করা; 

 রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খাদত প্ররশরক্ষত জনবল বৃরদ্ধ করা; এবাং 

 রশক্ষা, প্রশাসন ও আবারসক সুরবিাগুদলা বৃরদ্ধ করা। 

 

উপদরাক্ত লদক্ষয ১৪টি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র ন্যযনতম অবকাঠাদমাগত সুরবিা সৃরষ্টর উদেদশ্য “পাবরলক 

রবশ্বরবদ্যালয়সমূদের উন্নয়ন (১ম সাংদশারিত)” শীর্ ষক প্রকল্পটি সরকার কতৃষক অনুদমােন করা েয়। প্রকদল্পর 

আওতািীন প্রদতযকটি রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য একটি উপ-প্রকল্প েরলল (রডরপরপ) প্রণয়ন েদয়দছ। রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র 

অিীন রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন কতৃষক ০১-০১-২০০৯ েদত ৩০-০৬-২০১৬ রিষ্টাব্দ সমদয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন 

করা েদয়দছ।  

 

প্রকদল্পর আওতায় সরকারর অথ ষায়দন রবশ্বরবদ্যালয়গুদলার কদয়কটির একাদডরমক ভবন রনম ষাণ, কদয়কটির 

ছাত্রাবাস রনম ষাণ/সমরামদতর কাজ এবাং কদয়কটির প্রশাসরনক ও আবারসক ভবন রনম ষাণ কাজ বাস্তবায়ন করা 

েদয়দছ। রবশ্বরবদ্যালয়গুদলার অবস্থান বাাংলাদেদশর মানরিদত্র রনদে উপস্থাপন করা েদলা (রিত্র ১.১)।  
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রিত্র ১.১: বাাংলাদেদশর মানরিদত্র প্রকদল্পর রবশ্বরবদ্যালয়গুদলার অবস্থান। 

  

পঞ্চগড় 

লালমরনরোট   

 
কুরড়গ্রাম  

 

ঠাকুরগাওঁ নীলফামারর 

রেনাজপুর 
রাংপুর 

গাইবান্ধা 

জয়পুরোট  

 
নওগাঁ 

নওয়াবগঞ্জ 

রাজশােী 

বগুড়া 

নাদটার রসরাজগঞ্জ 

পাবনা 
কুরষ্টয়া 

সমদেরপুর 

চুয়াডাঙ্গা 
রঝনাইেে 

র্দশার 

সাতরক্ষরা 

নড়াইল 

মাগুড়া 

সগাপালগঞ্জ 

খুলনা 
বাদগরোট 

 

ফররেপুর 

মাোরীপুর 
শরীয়তপুর

র 

বররশাল 

রপদরাজপুর 

রাজবারড় 

ঝালকাঠি 

বরগুণা 

 

পটুয়াখালী 

সভালা 

লক্ষীপুর 
সনায়াখালী 

সফনী 

িট্টগ্রাম 

খাগড়াছরড় 

রাঙ্গামাটি 

বান্দরবন 

িােপুর 
কুরমল্লা 

e‡½vcmvMi  
 

 

 
 

মুরসীগঞ্জ 

ঢাকা নারায়ণঞ্জ 
মারনকগঞ্জ 

টাঙ্গাইল 

গাজীপুর 

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া 
নররসাংেী 

 

রকদশারগঞ্জ েরবগঞ্জ 
সমৌলভীবাজার 

 রসদলট 
সুনামগঞ্জ সনত্রদকানা 

ময়মনরসাংে 

জামালপুর 

সশরপুর 

N 

N  ০                      ২৫                  ৫০                    ৭৫ 

রকদলারমটার  

 

৯১
০ 

৮৯
০ ৯২

০ ৯১
০ 

 

৯০
০ 

২৬
০ 

৯০
০ ৮৯

০

0 

৯২
০ 

২৫
০  

 

0 

240 

 

২৩
০  

  

২১
০ 

২৬
০ 

২৫
০  

  

240 

২৩
০  

  

২২
০ 

২১
০ 

ভারত 

ভারত 

ভারত 

২২
০ 

ভারত 

৫.HSTU 

13.JKKNIU 

৩.SUST 

১১.DUET 

10.KUET 

৭.PSTU 

(12.NSTU 

৮.CUET ২.CU  

14.CVASU 

৪.NU 

৬.MBSTU 
৯.RUET 

1.JHDU 

সূিক: 

১. ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় (DU)  2. িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয় (CU) 

3. শােজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় (SUST) 4. জাতীয় রবশ্বরবদ্যালয়(NU) 

5. োজী সমাোম্মে োদনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়  6. মাওলানা ভাসানী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় (MBSTU) 

(HSTU) 8. িট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় (CUET) 

7. পটুয়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় (PSTU) 10.  খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়(KUET) 

9. রাজশােী প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় (RUET) 12.  সনায়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়(NSTU) 

11. ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় (DUET) 14.  িট্টগ্রাম সভদটররনারী এন্ড এযারনদমল সাদয়দসস ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (CVASU) 

13. জাতীয় করব কাজী নজরুল ইসলাম রবশ্বরবদ্যালয় (JKKNIU)    

কক্সবাজার 

প্রকল্প মানরিত্র   

 পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয় সমূদের উন্নয়ন প্রকদল্প অন্তর্ভ ষক্ত  

উপপ্রকদল্পর অবস্থান 
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১.৩ প্রকদল্পর অনুদমােন/সাংদশািন 

 

জাতীয় অথ ষননরতক পররর্দের রনব ষােী করমটির (ECNEC) ১৩-০১-২০০৯ তাররদখ অনুরষ্ঠত সভায় প্রকল্পটি 

অনুদমারেত েদয়রছল। এটি রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাদগর আওতািীন একটি প্রকল্প। 

বাাংলাদেশ রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন ও সাংরেষ্ট রবশ্বরবদ্যালয়গুদলা কতৃষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা েদয়দছ। 

 

প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল রছল জানুয়ারর ২০০৯ েদত জুন ২০১২ সাল পর্ ষন্ত অথ ষাৎ ৪২ মাস । পরবতীদত 

বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৬ পর্ ষন্ত অথ ষাৎ আদরা ৪৮ মাস বৃরদ্ধ করা েয়। ফদল, জানুয়ারর ২০০৯ েদত জুন ২০১৬ 

পর্ ষন্ত সমাট সাত বছর ছয় মাস সমদয় প্রকল্পটি বাস্তবারয়ত েদয়দছ। এর ফদল প্রকল্প বাস্তবায়দন ১১৪.২৯% সময় 

অরতররক্ত অরতক্রান্ত েদয়দছ। প্রকল্পটির মূল অনুদমারেত ব্যয় রছল ৪৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা। সাংদশািদনর মাধ্যদম 

প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় পুনঃরনি ষারণ করা েয় ৪৫৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা। ফদল, ব্যয় প্রকদল্পর প্রাক্করলত ব্যয় ২.১৬% 

বৃরদ্ধ সপদয়দছ। প্রকদল্পর কার্ ষক্রম বাস্তবায়দন প্রকৃত ব্যয় েদয়দছ  ৪৫১৯৩.৯৩ লক্ষ টাকা র্া মূল অনুদমারেত ব্যয় 

অদপক্ষা ১.৭৯% সবরশ। এ সাংক্রান্ত তথ্যারে রনদে উদ্ধৃত করা েদলা (সাররণ ১.১):  

 

সাররণ ১.১:  প্রকদল্পর মূল অনুদমারেত/সাংদশারিত ব্যয় ও সময় সাংক্রান্ত তথ্যারে। 

(লক্ষ টাকা) 

প্রাক্করলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পররকরল্পত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত 

বাস্তবায়ন 

কাল 

অরতক্রান্ত 

ব্যয় 

(মূল প্রা: 

ব্যদয়র %) 

অরতক্রান্ত 

সময় (মূল 

বাস্তবায়ন 

কাদলর %) 

মূল সাংদশারিত মূল সাংদশারিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

৪৪৪০০.০০ 

 

৪৫৩৫৭.০০ 

 

৪৫১৯৩.৯৩ 

জানুয়ারর 

২০০৯ েদত 

জুন ২০১২ 

জানুয়ারর 

২০০৯ েদত 

জুন ২০১৬ 

জানুয়ারর 

২০০৯ েদত 

জুন ২০১৬ 

৯৫৭.০০ 

(২.১৬%) 

৪৮ মাস 

(১১৪.২৯%) 

 

১.৪ প্রকদল্পর অথ ষায়ন সাংক্রান্ত রববরণঃ 

 

প্রকল্পটির আওতায় সমাট ১৪টি উপ-প্রকল্প (প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য একটি) অন্তর্ভ ষক্ত রছল। প্রকদল্পর জন্য 

বরােকৃত অথ ষ রবরভন্ন উপ-প্রকদল্পর মাধ্যদম ব্যয় েদয়দছ। রনদে উপ-প্রকল্পগুদলার নাম উদ্ধৃত করা েদলাঃ  

(১) ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়;  

(২) িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৩) শােজালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৪) জাতীয় রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৫) োজী সমাোম্মে োদনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৬) মাওলানা ভাসানী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৭) পটুয়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৮) িট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(৯) রাজশােী প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(১০) খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(১১) ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(১২) সনায়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়;  

(১৩) জাতীয় করব কাজী নজরুল ইসলাম রবশ্বরবদ্যালয়; এবাং  

(১৪) িট্টগ্রাম সভদটররনারর এন্ড এযারনদমল সাদয়স রবশ্বরবদ্যালয়।  
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উপদরাক্ত ১৪টি রবশ্বরবদ্যালয় ছাড়াও প্রকদল্পর অনুদমারেত রডরপরপ-সত “প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউরনট (Project 

Implementation Unit)” সক একটি উপ-প্রকল্প রেদসদব অন্তর্ভ ষক্ত করা েদয়দছ। রনদের সাররণদত উপ-প্রকল্প 

ওয়ারী অথ ষায়দনর রববরণ উপস্থাপন করা েদলা (সাররণ ১.২):  

 

সাররণ ১.২:  উপ-প্রকল্প ওয়ারী প্রকদল্পর রবরভন্ন অথ ষ বছদরর বরােকৃত অথ ষ ও প্রকৃত ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য 

 

(লক্ষ টাকা) 

ক্ররমক 

নাং 

উপ-প্রকল্প/ 

রবশ্বরবদ্যালদয়র 

নাম 

সমাট 

অনুদমারেত 

বরাে 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০০৮-০৯) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০০৯-১০) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১০-১১) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১১-১২) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১২-১৩) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১৩-১৪) 

আররডরপ 

বরাে  

(ব্যয়) 

(২০১৪-১৫) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১৫-১৬) 

সমাট 

 বরাে  

(প্রকৃত ব্যয়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ ঢাকা 

রবশ্বরবদ্যালয় 

2923 200 

(২০০) 

380 

(৩৮০) 

1260 

(১২৬০) 

684 

(684) 

00 

(০০) 

399 

(399) 

00 

(০০) 

00 

(০০) 

2923 

(২৯২৩) 

২ িট্টগ্রাম 

রবশ্বরবদ্যালয় 

2035 00 

(০০) 

168 

(১৬৮) 

600 

(৬০০) 

270 

(২৭০) 

310 

(৩১০) 

500 

(5০০) 

117  

(117) 

10  

(১০) 

2035 

(২০৩৫) 

৩ শােজালাল 

রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

504 00 

(০০) 

50  

(৫০) 

454  

(৪৫৪) 

00 

(০০) 

00 

(০০) 

00 

(০০) 

00 

(০০) 

00 

(০০) 

504 

 (৫০৪) 

৪ জাতীয় 

রবশ্বরবদ্যালয় 

300 00 

(০০) 

50  

(৫০) 

100  

(১০০) 

75  

(৭৫) 

11.50 

(১১.৫০) 

20  

(২০) 

43.50 

(৪৩.৫০) 

00 

(০০) 

300 

 (৩০০) 

৫ োজী সমাোম্মে 

োদনশ রবজ্ঞান ও 

প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

4262 10 

 (১০) 

200 

(২০০) 

600 

(৬০০) 

1000 

(১০০০) 

860 

(৮৬০) 

400  

(৪০০) 

725 

 (৭২৫) 

467 

(৪৬৭) 

4262 

(৪২৬২) 

৬ মাওলানা 

ভাসানী রবজ্ঞান 

ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

3705 10  

(১০) 

84  

(৮৪) 

155 

(১৫৫) 

500 

(৫০০) 

310 

(৩১০) 

400 

(৪০০) 

1000 

(১০০০) 

1246 

(১২৪৬) 

3705 

(৩৭০৫) 

৭ পটুয়াখালী 

রবজ্ঞান ও 

প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

2653 00 

(০০) 

200 

(২০০) 

590 

(৫৯০) 

1000 

(১০০০) 

302.50 

(৩০২.৫০) 

276 

(২৭৬) 

279.50 

(২৭৯.৫০) 

5 

 (৫) 

2653 

(2653) 

৮ িট্টগ্রাম 

প্রদকৌশল ও 

প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

4024 10  

(১০) 

180 

(১৮০) 

455 

(৪৫৫) 

185 

(185) 

230 

(২৩০) 

775 

(৭৭৫) 

1000 

(১০০০) 

1189 

(১১৮৯) 

4024 

(৪০২৪) 

৯ রাজশােী 

প্রদকৌশল ও 

প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

4437 00 

(০০) 

100 

(১০০) 

390 

(৩৯০) 

400 

(৪০০) 

328 

(৩২৮) 

530 

(৫৩০) 

1185 

(১১৮৫) 

1504 

(১৫০৪) 

4437 

(৪৪37) 

১০ খুলনা প্রদকৌশল 

ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

3500 00 

(০০) 

180 

(১৮০) 

560 

(৫৬০) 

550 

(৫৫০) 

310 

(310) 

৪00 

(৪০০) 

1100 

(1100) 

400 

 (৪০০) 

3500 

(৩৫০০) 

১১ ঢাকা প্রদকৌশল 

ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

4346 00 

(০০) 

180 

(১৮০) 

437 

(৪৩৭) 

550 

(৫৫০) 

330 

(৩৩০) 

716 

(৭১৬) 

1600 

(১৬০০) 

533 

(৫৩৩) 

4346 

(৪৩৪৬) 

১২ সনায়াখালী 

রবজ্ঞান ও 

প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

3940 3030 

(৩০৩০) 

180 

(১৮০) 

580 

(580) 

625 

(625) 

360 

(360) 

525 

(525) 

1025 

(1025) 

615 

(563.75) 

3940 

(3888.75) 

১৩ জাতীয় করব 

কাজী নজরুল 

ইসলাম 

রবশ্বরবদ্যালয় 

 

4242 20  

(২০) 

830 

(830) 

640 

(640) 

500 

(500) 

320 

(320) 

440 

(440) 

700 

 (700) 

792 

(792) 

4242 

(424২) 
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ক্ররমক 

নাং 

উপ-প্রকল্প/ 

রবশ্বরবদ্যালদয়র 

নাম 

সমাট 

অনুদমারেত 

বরাে 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০০৮-০৯) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০০৯-১০) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১০-১১) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১১-১২) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১২-১৩) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১৩-১৪) 

আররডরপ 

বরাে  

(ব্যয়) 

(২০১৪-১৫) 

আররডরপ 

বরাে 

(ব্যয়) 

(২০১৫-১৬) 

সমাট 

 বরাে  

(প্রকৃত ব্যয়) 

১৪ িট্টগ্রাম 

সভদটররনারর 

এন্ড এযারনদমল 

সাদয়স 

রবশ্বরবদ্যালয় 

4341 20 

 (২০) 

120 

(120) 

380 

(380) 

550 

(৫৫০) 

320 

(320) 

1000 

(১০০০) 

1750 

(1750) 

201 

(161.13) 

4341.00 

(4301.13) 

 প্রকল্প বাস্তবার্ন় 

ইউরনট (PIU), 

UGC 

145 00 

(০০) 

30 

 (30) 

13  

(7) 

11  

(7) 

8  

(6) 

19  

(7) 

15  

(8) 

49 

 (8.05) 

145.00 

(73.05) 

 সমাট 45357 300 

(৩০০) 

2932 

(2932) 

7214 

(7208) 

6900 

(6896) 

4000 

(3998) 

6400 

(6388) 

10600 

(10593) 

7011 

(6878.93) 

45357 

(45193.93) 

 

দ্রষ্টব্য: প্রকদল্পর প্রকৃত ব্যয় বন্ধনীদত প্রেশ ষন করা েদয়দছ। 

সূত্র: আইএমইরড কতৃষক প্রণীত প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন (রপরসআর)) 

 

 

১.৫  প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে সাংক্রান্ত তথ্যঃ 

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়াে (প্রাক্করলত ও প্রকৃত) সাংক্রান্ত তথ্যারে রনদের সাররণদত উপস্থাপন করা েদলা। 

 

 

সাররণ ১.৩: প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে সাংক্রান্ত তথ্য 

 

ক্ররমক নম্বর রববরণ আরম্ভ সমারপ্ত 

১ মূল ০১/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১২ 

২ ১ম বার সময় বৃরদ্ধ ০১/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৩ 

৩ ২য় বার সময় বৃরদ্ধ ০১/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৫ 

৪ ১ম সাংদশািনীর মাধ্যদম সময় বৃরদ্ধ ০১/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৫ 

৫ আন্তঃখাত সমন্বয় ০১/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৫ 

৬ প্রকৃত বাস্তবায়নকাল ০১/০১/২০০৯ ৩০/০৬/২০১৬ 
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রিতীয় অধ্যায় 

প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রদমর কার্ ষপদ্ধরত  

 

২.১ পরামশ ষদকর কার্ ষপরররি (ToR): 
 

পররকল্পনা মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরড) কতৃষক পরামশ ষদকর কার্ ষপরররি 

(ToR) রনি ষারণ কদর সেয়া েদয়দছ। এছাড়াও প্রকল্প েরলল (রডরপরপ) ও প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেদন (রপরসআর) 

করতপয় রবর্য়ারে উদল্লখ করা েদয়দছ সর্গুদলা রফরজকযারল পরীক্ষা রনরীক্ষা কদর প্রভাব মূল্যায়ন প্ররতদবেদন 

সাংদর্াজন করা সমীিীন মদম ষ প্রতীয়মান েয়। পরামশ ষদকর োরয়ত্ব েদলা কার্ ষপরররির আদলাদক স্ট্যান্ডাড ষ পদ্ধরত 

অনুসরণ কদর সমীক্ষা পররিালনা করা। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যারে রনরে ষষ্ট রনয়ম পদ্ধরত অবলম্বন কদর রবদের্ণ করা 

এবাং বস্তুরনষ্ঠভাদব প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন কদর সাংরেষ্ট কতৃষপদক্ষর রনকট োরখল করা। 

উরল্লরখত লক্ষযসমূে পূরদণর জন্য পরামশ ষকগণ কার্ ষপরররির রনেরলরখত রবর্য়গুদলা গুরুদত্বর সাদথ রবদবিনা 

করদবঃ 

 

(১) প্রকদল্পর সাংরেষ্ট সকল প্ররতদবেন, তথ্য, অথ ষায়ন, ইতযারে রবর্য়ারে পরীক্ষাকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্রকল্প 

পররকল্পনা (Project Design) এর সদঙ্গ প্রকদল্পর উদেশ্য সামঞ্জস্যপূণ ষ েদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা কদর সেখা 

েদয়দছ। 

(২) প্রকদল্পর েফাওয়ারর অদঙ্গর বাস্তবায়দনর অগ্রগরতর তথ্যারে সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত সাংগৃেীত সাংরেষ্ট 

তথ্যারে পর্ ষাদলািনা ও রবদের্ণ কদর সেখা েদয়দছ। 

(৩) প্রকদল্পর লগ-সেম (log-frame) পর্ ষদবক্ষণকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর অজষন (attainment) লগ-

সেম অনুসাদর েদয়দছ রকনা তা মূল্যায়ন করা েদয়দছ। 

(৪) প্রকদল্পর রবরভন্ন কার্ ষ (Works); পণ্য (Goods) এবাং সসবা (Service) ক্রদয়র েরললপত্র সাংগ্রে ও 

পরীক্ষাকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর ক্রয় কার্ ষক্রম রপরপএ-২০০৬ (PPA 2006) এবাং রপরপআর-২০০৮ (PPR-

2008)-এর রনয়মনীরতর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ষভাদব েদয়দছ রকনা তা মূল্যায়ন কদর সেখা েদয়দছ। 

(৫) ক্রয়কৃত কার্ ষ ও পদণ্যর বতষমান অবস্থা পর্ ষদবক্ষণকরদণ এবাং এগুদলার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য 

রনদয়ারজত জনবদলর তথ্যারে সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত ক্রয়কৃত কার্ ষ ও পদণ্যর বাস্তব অবস্থা পররেশ ষন কদর 

সসগুদলার মান সম্বদন্ধ মূল্যায়ন করা েদয়দছ। এগুদলার বতষমান অবস্থা পর্ ষাদলািনা করা েদয়দছ এবাং এগুদলার 

ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ রনদয়ারজত জনবদলর তথ্যারে পর্ ষাদলািনা কদর মতামত সেয়া েদয়দছ। 

(৬) প্রকল্প অথবা ইোর সকান অদঙ্গর বাস্তবায়ন রবলরম্বত েদয়দছ রকনা সস ব্যাপাদর তথ্য সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত 

প্রকদল্পর কার্ ষক্রম রবলরম্বত েওয়া সাংক্রান্ত সাংগৃেীত তথ্যারে পর্ ষাদলািনা কদর সেখা েদয়দছ। বাস্তবায়ন রবলদম্বর 

কারণ, র্রে েদয় থাদক, রিরিত করা েদয়দছ। 

(৭) প্রকল্প বাস্তবায়দনর ব্যবস্থাপনা ও েক্ষতার তথ্য সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী 

কতৃষপদক্ষর/কম ষকতষাগদণর ব্যবস্থাপনা ও েক্ষতা সাংক্রান্ত তথ্যারে পর্ ষাদলািনা কদর সেখা েদয়দছ। 

(৮) প্রকদল্পর অন্তভূ ষক্ত রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত প্রকদল্পর আওতায় প্ররশক্ষণ/গদবর্ণা কার্ ষক্রদম রনদয়াগপ্রাপ্ত 

রশক্ষকগদণর তথ্যারে সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্ররশক্ষণ/গদবর্ণার জন্য রনব ষারিত রশক্ষক সাংক্রান্ত সাংগৃেীত 

তথ্যারে মূল্যায়ন কদর সেখা েদয়দছ। 
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(৯) প্রকদল্পর আওতায় প্রোনকৃত প্ররশক্ষণ/পররিারলত গদবর্ণা কাদজর তথ্যারে সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর 

আওতায় প্রোনকৃত প্ররশক্ষণ/পররিারলত গদবর্ণা কার্ ষক্রদমর গুণগত ও পররমাণগত মান রডরপরপ/আররডরপরপ 

(DPP/RDPP) এর লক্ষযমাত্রার সাদথ তুলনা কদর সেখার জন্য প্রদয়াজনীয় রবদের্ণ করা েদয়দছ।  

(১০) প্ররশক্ষণাথী/গদবর্কগদণর রনব ষািন সূিক (Selection criterion) সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত 

প্ররশক্ষণাথী/গদবর্কগদণর রনব ষািন সাংক্রান্ত সাংগ্রে করা রনব ষািন সূিক পর্ ষাদলািনা করা েদয়দছ এবাং ব্যবোরকারী 

পর্ ষাদয় সকান শূন্যতা থাকদল তা রনণ ষয় করা েদয়দছ। 

(১১) প্রকদল্পর আওতায় ক্রয়কৃত অরফস সরঞ্জাম/করম্পউটার/আসবাবপত্র/পুস্তক ও পণ্য (Reference 

material)-এর বণ্টন তথ্য সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত প্রকদল্পর আওতায় ক্রয়কৃত অরফস সরঞ্জাম/করম্পউটার/ 

আসবাবপত্র/পুস্তক ও পণ্য এর িারেো ও বণ্টন সাংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য পর্ ষাদলািনা কদর মূল্যায়ন করা েদয়দছ। 

(১২) সভৌত কাদজর গুণগত মান পরীক্ষাকরণ। এ সপ্ররক্ষদত গুণগত মান পরীক্ষা কদর সভৌত কাদজর রনম ষাদণ 

িারেো অনুসাদর রনম ষাণ সামগ্রীর সিযবোর প্ররতদবেদন উদল্লখ করা েদয়দছ। 

(১৩) প্রকদল্পর আওতায় রনম ষাণকৃত/সমরামতকৃত অবকাঠাদমাসমূদের গুণগতমান সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রেকরণ। 

রনম ষাণকৃত/সমরামতকৃত অবকাঠাদমাসমূদের গুণগত মাদনর তথ্য পরীক্ষা কদর এগুদলার স্থারয়ত্ব 

(Sustainability) সম্বদন্ধ সুপাররশ করা েদয়দছ। 

(১৪) প্রকদল্পর উপকারদভাগীগদণর (Beneficiaries/stakeholders) উপদর জররপকরণ। এ সপ্ররক্ষদত 

প্রকদল্পর উপকারদভাগীগদণর উপদর জররপ কদর তাদের মতামতসমূে রবদের্ণ করা েদয়দছ এবাং তা সমীক্ষা 

প্ররতদবেদন অন্তর্ভ ষক্ত করা েদয়দছ। 

(১৫) প্রকদল্পর পররকল্পনা, িারণা ও অন্যান্য কার্ ষাবলী সাংক্রান্ত ব্যাপাদর সবলরেক ও দুব ষলরেদকর তথ্যারে 

সাংগ্রেকরণ। এ সপ্ররক্ষদত সাংগৃেীত তথ্যারের রভরিদত প্রকদল্পর সবলরেক, দুব ষলরেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক রিরিতকরণ 

কদর (SWOT Analysis) তা প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্ররতদবেদন অন্তর্ভ ষক্ত করা েদয়দছ।  

(১৬) সমীক্ষার মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যারের রভরিদত প্রকদল্পর সারব ষক মূল্যায়নকরণ (Overall review)। এ 

সপ্ররক্ষদত সমীক্ষার মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যারের রভরিদত প্রকদল্পর সারব ষক প্রভাব মূল্যায়ন করা েদয়দছ। 

(১৭) সমীক্ষার রভরিদত সাংগৃেীত তথ্য-উপাি রবদের্ণ ও মূল্যায়ন কদর তার রভরিদত সুস্পষ্ট সুপাররশমালা 

উপস্থাপন করা েদয়দছ। 

(১৮) প্ররতটি প্ররতদবেন োরখল করার পদর কাররগরর করমটি ও রস্ট্য়াররাং করমটির সুপাররদশর আদলাদক 

প্ররতদবেন সাংদশািন/পুনগ ষঠন করা েদয়দছ। 

(১৯) সমীক্ষা কার্ ষক্রদমর অাংশ রেদসদব একটি স্থানীয় কম ষশালা ও একটি জাতীয় কম ষশালা আদয়াজন করা 

েদয়দছ। কম ষশালাগুদলাদত অাংশগ্রেণকারীগদণর মতামত সমীক্ষা প্ররতদবেদন অন্তর্ভ ষক্ত করা েদয়দছ। 

(২০) উপদরাক্ত কার্ ষাবলী ছাড়াও চুরক্তর সময়াদের মদধ্য কতৃষপক্ষ কতৃষক সমীক্ষা কার্ ষক্রম সম্পরকষত 

রনি ষাররত/অরপ ষত অন্যান্য প্রাসরঙ্গক/ সম্পরকষত কার্ ষসম্পােন করা েদয়দছ। 
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২.১.২ সমীক্ষার কার্ ষপদ্ধরত (Methodology of the Study): 

 

সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়দনর উদেদশ্য পররিারলত সমীক্ষায় পদরাক্ষ গদবর্ণা বা সডে রররভউ (Desk 

Review) ছাড়াও মাঠ পর্ ষাদয়র প্রাথরমক উৎস সথদক তথ্য সাংগ্রদের জন্য রতন িরদনর পদ্ধরত অনুসরণ করা 

েদয়দছ। র্থা:- 

(ক) সদরজরমদন উপ-প্রকল্পস্থল পররেশ ষন ও পর্ ষদবক্ষণ:  

প্রকদল্পর আওতায় প্রস্তারবত কার্ ষক্রদমর বাস্তব অগ্রগরত মূল্যায়দনর জন্য উপ-প্রকল্পগুদলার অবকাঠাদমাসে সকল 

রবর্য় সদরজরমদন পর্ ষদবক্ষণ করা েদয়দছ ও সাংরেষ্ট েরললারে/কাগজপত্র প্রারপ্ত সাদপদক্ষ পরীক্ষা কদর সেখা 

েদয়দছ। 

(খ) সাংখ্যাগত জররপ:  

প্রকল্প সুরবিাদভাগীগদণর (Beneficieries) মতামত গ্রেদণর রনরমদি কাঠাদমাগত (Structured) প্রশ্নপত্রসে 

পররসাংখ্যান রভরিক সাংখ্যাগত জররপ পররিালনা করা েদয়দছ। 

(গ) গুণগত মূল্যায়ন:  

সমীক্ষার রবরভন্ন পর্ ষাদয় অন্যান্য উিরোতাগণ সথদক রনরবড় আদলািনা, এফরজরড (FGD), স্থানীয় পর্ ষাদয় 

কম ষশালা (Local Level Workshop) ইতযারের মাধ্যদম গুণগত তথ্য সাংগ্রে করা েদয়দছ। 

সব ষদমাট ৮টি িাদপ সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা েদয়দছ। প্ররতটি িাদপর কম ষকাণ্ড এবাং তেনুর্ায়ী সমীক্ষা তথ্য সাংগ্রে 

পদ্ধরত ও রনদে ষশক সাংক্রান্ত িাপ রনদে সেয়া েদলা (সাররণ ২.১): 

সাররণ ২.১: কার্ ষপদ্ধরতর িাপসমূে। 

িাপ (Step) পেদক্ষপ ও কম ষকান্ড (Action) তথ্য/উপাি আেরণ পদ্ধরত 

(Method) 

১ ২ ৩ 

িাপ-১: পদরাক্ষ গদবর্ণা বা সডে 

রররভউ। 

ক) প্রকদল্পর রডরপরপ, আররডরপরপ, 

রপরসআর, ক্রয় প্ররক্রয়া সাংক্রান্ত 

ডকুদমন্টস, সাংরেষ্ট রনব ষােী আদেশ/ 

রনদে ষশ/সাকুষলার/প্ররতদবেন/ রনবন্ধ 

ইতযারে সাংগ্রে ও পর্ ষাদলািনা। 

খ) তথ্য আেরদণর সকৌশল ও 

পররকল্পনা প্রণয়ন করা। 

প্রকল্প কম ষকতষাদের সদঙ্গ 

আদলািনা ও তাদের প্রতযক্ষ ও 

পদরাক্ষ সোয়তায় সাংরেষ্ট েরলল, 

প্ররতদবেন, প্রকাশনা সাকুষলার, 

ছরব, তারলকা ইতযারে সাংগ্রে ও 

অধ্যয়ন করা। 

িাপ-২ : নমুনার আকার রনণ ষয়। নমুনার আকার রনণ ষয় পদ্ধরত রনরূপণ। সর্ৌরক্তক পররসাংখ্যারনক 

রনয়মাবলী ও ব্যবহৃত সূত্র। 

িাপ-৩: উপাি সাংগ্রে 

ইসট্রুদমন্ট/প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য 

সাংগ্রেকারীদের প্ররশক্ষণ, মাঠ 

পর্ ষাদয় র্ািাই ও চূড়ান্তকরণ। 

ক) সাক্ষাৎকার প্রোনকারীগদণর িরণ 

অনুসাদর খসড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা 

েদয়দছ এবাং আইএমইরড-র সাংরেষ্ট 

কম ষকতষাগদণর সদঙ্গ আদলািনা কদর 

প্রশ্নপত্রগুদলাদক চূড়ান্ত করা। 

কাঠাদমাগত প্রশ্নপদত্রর 

(Structured 

Questionnaires) 
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িাপ (Step) পেদক্ষপ ও কম ষকান্ড (Action) তথ্য/উপাি আেরণ পদ্ধরত 

(Method) 

খ) তথ্য সাংগ্রেকারী রনদয়াগ ও 

প্ররশক্ষণ। 

িাপ-৪: প্রাথরমক উৎস েদত 

তথ্য সাংগ্রে: সদরজরমদন 

সমীক্ষাস্থান পররেশ ষন ও মাঠ 

পর্ ষাদয় তথ্য সাংগ্রে করা। 

ক) প্রকল্প এলাকা সদরজরমদন 

পর্ ষদবক্ষণ, প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক 

বাস্তবায়ন র্ািাই, সঠিক মালামাল, 

সসবা ক্রয়/সাংগ্রে সুসম্পন্ন েদয়দছ 

রকনা তা র্ািাইকরণ। 

রডরপরপদত বরণ ষত মালামাল, 

সভৌত অবকাঠাদমা ও সসবা 

সাংক্রান্ত রনদে ষশক সম্বরলত উন্মুক্ত 

সাররণ রবরশষ্ট প্রশ্নমালা (সাংযুক্ত)। 

খ) রডরপরপ অনুসাদর মালামাল, 

কার্ ষারে ও সসবা সাংগ্রদের প্ররক্রয়ায় 

রপরপআর-২০০৮ এ বরণ ষত রনয়মাবলী 

অনুসরণ করা েদয়দছ রকনা তা পরীক্ষা 

করা। 

রপরপআর-২০০৮ এ বরণ ষত 

রনদে ষশক সম্বরলত সিকরলস্ট। 

গ) সাংরেষ্ট উপ-প্রকদল্পর 

কম ষকতষাগদণর সদঙ্গ েীঘ ষ রনরবড় 

আদলািনা (In-depth Discussion)  

উন্মুক্ত সাররণরবরশষ্ট সিকরলস্ট 

ব্যবোর কদর প্রকদল্পর ভূরমকা ও 

কার্ ষকাররতা, সমস্যা, বাঁিা, 

দুব ষলতা, সম্ভাবনা, ইতযারে রবর্দয় 

আদলািনা করা (প্রশ্নমালা 

সাংযুক্ত)। 

ঘ) ছাত্র-রশক্ষকগদণর সাক্ষাৎকার 

গ্রেণ। 

কাঠাদমাগত প্রশ্নমালা (সাংযুক্ত)। 

ঙ) প্রকল্প সাংরেষ্ট কম ষকতষাগদণর সাদথ 

Key Informant Interview (KII) 

বা রনরবড় আদলািনা। 

Key Informant Interview 

(KII) প্রশ্নমালা (সাংযুক্ত)। 

িাপ-৫: স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা 

আদয়াজন। 

প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় ছাত্র ও রশক্ষক 

প্ররতরনরি ও প্রশাসরনক মুখপাত্র, 

সাাংবারেক রনদয় ১টি স্থানীয় পর্ ষাদয় 

কম ষশালা করা েদয়দছ। 

উন্মুক্ত আদলািনা। 

িাপ-৬: উপাি প্ররক্রয়াকরণ ও 

রবদের্ণ। 

তথ্য/উপাি এর এরি প্রোন, রনরীক্ষণ, 

সাংদশািন ও প্ররক্রয়াকরণ। 

করম্পউটার সফ্টওয়যার ব্যবোর 

কদর উপাি রবদের্ণ করা। 

িাপ-৭ : খসড়া প্ররতদবেন। প্ররক্রয়াকৃত তদথ্যর আদলাদক পূণ ষাঙ্গ 

প্ররতদবেন খসড়া প্রণয়ন। 

সব্রইনস্ট্রম ষাং ও সর্ৌথ আদলািনা। 

িাপ-৮: জাতীয় সসরমনার 

আদয়াজন। 

উন্মুক্ত আদলািনার উদেদশ্য খসড়া 

প্ররতদবেদন বরণ ষত তদথ্যর রভরিদত 

প্রণীত সারসাংদক্ষপ জাতীয় পর্ ষাদয়র 

গুরুত্বপূণ ষ ব্যরক্তবদগ ষর উপরস্থরতদত 

উপস্থাপন করা েদয়দছ। 

প্ররতদবেন রভরিক পর্ ষদবক্ষণ, 

অনুরসদ্ধান্ত ও সুপাররশ পাওয়ার 

পদয়ন্ট উপস্থাপন; প্রশ্ন-উির ও 

আদলািনাপব ষ এবাং মন্তব্য গ্রেণ। 
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২.১.৩ পররমাণগত সমীক্ষার জন্য নমুনার আকার রনণ ষয়: 

নমুনায়ন: 

সমীক্ষার কার্ ষপরররি (TOR) অনুর্ায়ী গুণগত ও পররমাণগত উভয় প্রকার তথ্য/উপাদির রভরিদত সমাপ্ত 

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করা েদয়দছ। পররমাণগত তথ্য/উপাদির জন্য প্রকদল্পর সরাসরর উপকারদভাগী ছাত্র-

ছাত্রীগণ সথদক তথ্য/উপাি সাংগ্রদের জন্য আেশ ষ পররসাংখ্যারনক রীরত অনুসরণ কদর উিরোতাগদণর নমুনা 

আকার রনণ ষয় করা েদয়দছ। রবদবিয সমাপ্ত প্রকদল্প ১৪টি সরকারর রবশ্বরবদ্যালয় উপ-প্রকল্প রবদ্যমান। সুতরাাং 

সমীক্ষার জররপ কাদজর জন্য প্ররতটি ক্লাস্ট্ার (Cluster) রবদবিনা কদর Cluster Sampling Design 

ব্যবোর করা েদয়দছ।  

 

নমুনার আকার রনণ ষয়: 

নমুনা উপকারদভাগীর সাংখ্যা 

প্রকদল্পর সরাসরর উপকারদভাগী বা স্ট্ারড গ্রুদপর নমুনার আকার রনি ষারদণর জন্য রনে রলরখত পররসাংখ্যারনক 

সূত্র ব্যবোর করা েদয়দছ: 

 

(z2pq) (df) 

n = --------------------------   

    e2 

For, z=1.96; p=0.85; df=1.40; e=.05 

q=1-p=1.00-0.85 = 0.15 

সর্খাদন, 

n= নমুনার আকৃরত (Sample Size)  

z=1.96 at 95% Confidence Level 

p= Target population: ৮৫% প্রকল্প বাস্তবায়দন উপকৃত েদয়দছ বদল িারণা করা েদচ্ছ। 

p= 0.85 িরা েদয়দছ। 

q= 1-p= 1.00-0.85=0.15 

df = design effect = 1.40 িরা েদয়দছ। 

e= error level, র্া এই সমীক্ষার জন্য ৫% রবদবিনা করা েদয়দছ।  

e=.05 

উপদরাক্ত সূত্রানুসাদর নমুনা আকার, n=274 । 

সমাট ৭টি (সাতটি) উপ-প্রকদল্প (৬৪%) গুণগত জররপ পররিালনা কদর তথ্য সাংগ্রে করা েদয়দছ।  

১৪টি রবশ্বরবদ্যালয় সথদকই রনম ষাণ-রবর্য়ক তথ্য সাংগ্রে করা েদয়দছ।  

সমাট ২৮৬ জন উিরোতার রনকট েদত তথ্য/মতামত সাংগ্রে করা েদয়দছ।  

তাো ছাড়াও গুরুত্বপূণ ষ তথ্যোতাগদণর সাক্ষাৎকার গ্রেণ কদর তথ্য সাংগ্রে করা েদয়দছ।  
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সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর গুণাগুণ রনরীক্ষা, রবন্যাস এবাং রবদের্ণ (Data Analysis): 

তদথ্যর গুণগতমাদনর রনিয়তা প্রোদনর জন্য মাঠ পর্ ষাদয় তথ্য সাংগ্রে সমারপ্তর সদঙ্গ সদঙ্গ তদথ্যর রবন্যাস ও 

রবদের্দণর কাজ শুরু করা েদয়দছ। এদক্ষদত্র SPSS এবাং MS Excel-এ দুটি সফ্টওয়যার (software) ব্যবোর 

করা েদয়দছ।  

সমীক্ষা কাজটি কার্ ষপরররি অনুসরণ কদর সমাপ্তকদণর ব্যাপাদর রনেরলরখত পদ্ধরত অনুসরণ করা েদয়দছ- 

 প্ররতদবেদন বরণ ষত কার্ ষপদ্ধরত, রবশ্বরবদ্যালদয়র সাংখ্যা, নমুনা আকার, প্রশ্নমালা, রবদের্ণ ও পদ্ধরত, 

সডটা উপস্থাপন পদ্ধরত BZ¨vw` সামঞ্জস্যপূণ ষভাদব রিরিতকরণ এবাং অনুসরণ করা েদয়দছ। 

 সমীক্ষা কাদজ Structured Questionaire এর পাশাপারশ Semi-Structured 

Questionnaire এর মাধ্যদম Stakeholder গদণর রনকট েদত তথ্য উপাি সাংগ্রে করা েদয়দছ 

এবাং সমীক্ষা প্ররতদবেদনর সুপাররশ প্রণয়দনর রবর্দয় ব্যবস্থা গ্রেণ করা েদয়দছ।  

 প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদন প্রকদল্পর বাস্তবারয়ত মূল অঙ্গসমূদের প্রাসরঙ্গকতা রছল রক না তা 

রবদের্ণাত্মকভাদব সমীক্ষা প্ররতদবেদন উপস্থাপন করা েদয়দছ।  

 প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর মাধ্যদম গুণগতমান সম্পন্ন অবকাঠাদমা রনম ষাণ, র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র সরবরাে 

এবাং প্ররশক্ষণ রনরিত করা েদয়দছ রক না সদব ষাপরর গুণগতমান সম্পন্ন রশক্ষা (Quality 

Education) রনরিত করা সম্ভব েদয়দছ রক না সস রবর্দয় সুরনরে ষষ্ট তথ্যরভরিক রবদের্ণ ও সুপাররশ 

সমীক্ষা প্ররতদবেদন তুদল িরা েদয়দছ।  

 প্রকদল্পর কার্ ষক্রম ছাত্র-ছাত্রী বান্ধব (Student Oriented) রক না এবাং রশক্ষা সোয়ক ভূরমকা 

পালদন সম্পারেত েদয়দছ রক না সস সম্পরকষত রবস্তাররত তথ্যারে ড্রাফ্ট প্ররতদবেদন প্ররতফলদনর 

উদেদশ্য ছাত্র-ছাত্রী/রশক্ষকগদণর রনকট েদত প্রদয়াজনীয় তথ্য-উপাি সাংগ্রে করা েদয়দছ।  

 সমীক্ষা কাদজ সভৌত অবকাঠাদমা রনম ষাণ সাংক্রান্ত সটকরনকযাল রবর্দয় সোয়তা প্রারপ্ত রনরিত করার 

জন্য প্রকদল্পর সভৌত কাজ সম্পােনকারী সাংরেষ্ট রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদকৌশল রবভাদগর সাদথ রনরবড়  

সর্াগাদর্াগ রক্ষা কদর সমীক্ষা কাজ পররিালনা করার ব্যবস্থা সনওয়া েদয়দছ।  

 প্রকদল্পর আওতায় ক্রয় পররকল্পনা অনুসাদর কার্ ষক্রম বাস্তবায়ন এবাং ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮, 

আরথ ষক ক্ষমতাপ ষণ নীরতমালাসে অন্যান্য সরকারী রনয়ম কানুন র্থার্থভাদব অনুসৃত েদয়দছ রক না সস 

সমস্ত রবর্য়ারে ToR এর আদলাদক প্ররতদবেদন উদল্লখ করা েদয়দছ।  

 প্রকল্পটির মাধ্যদম অবকাঠাদমা রনম ষাণ, আসবাবপত্র ও র্ন্ত্রপারত সরবরাে এবাং প্ররশক্ষণ প্রোদনর ফদল 

গুণগত রশক্ষার মান রনরিতকরদণ প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা কতটুকু বৃরদ্ধ সপদয়দছ তা রনি ষারদণর জন্য 

প্রাক-প্রকল্প সক্ষমতার সাদথ প্রকল্প-উির সক্ষমতা তুলনার জন্য তথ্য-উপাি সাংগ্রে ও রবদের্ণ কদর 

তা প্ররতদবেদন সরন্নদবরশত করা েদয়দছ।  

 প্রকদল্পর আওতায় ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে পর্ ষাদলািনার জন্য িারটি প্যাদকদজর উপদর সমীক্ষা কার্ ষক্রম 

গ্রেণ করা েদয়দছ। প্যাদকজগুদলার রনদোক্ত তথ্যারে পর্ ষাদলািনা করা েদয়দছ। 

 

(ক) অনুদমারেত বারর্ ষক কম ষ পররকল্পনা; 

(খ) অনুদমারেত কার্ ষারিকার; 

(গ) অথ ষ বরাে পত্র; 

(ঘ) সভৌত কাদজর অনুদমারেত নকশা (design); 

(ঙ) অনুদমারেত প্রাক্কলন; 

(ি) েরপত্র আেবান রবজ্ঞরপ্ত; 

(ছ) েরপত্র উন্মুক্তকরণ প্ররতদবেন; 
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(জ) েরপত্র মূল্যায়ন প্ররতদবেন; 

(ঝ) েরপত্র অনুদমােন পত্র; 

(ট) কার্ ষাদেশ; 

(ঠ) রবস্তাররত কার্ ষাদেশ (রবরভন্ন েফার কাদজর পররমাণ) এবাং 

(ড) চূড়ান্ত রবল। 

২.২  সমীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়-রভরিক কম ষ পররকল্পনা (Time Based Work Plan): 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ ষক্রম সমারপ্তর লদক্ষয-(ক) সময়-রভরিক কম ষ পররকল্পনা প্রণয়ন এবাং (খ) তা 

বাস্তবায়ন করা প্রভাব মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রস্তুত/প্রণয়ন করার জন্য সব ষাদপক্ষা গুরুত্বপূণ ষ। এ কারদণ পরামশ ষক 

প্ররতষ্ঠান কতৃষক সময়-রভরিক কম ষ পররকল্পনা প্রণয়ন করা েদয়দছ। উদল্লখ্য সর্, চুরক্তপত্র সমাতাদবক পরামশ ষক 

প্ররতষ্ঠাদনর কার্ ষপরররি অনুর্ায়ী প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পন্ন করার সময়ােকাল ৪ মাস, অথ ষাৎ ২৩ রডদসম্বর 

২০১৮ েদত ২২ এরপ্রল ২০১৯ রিঃ তাররখ পর্ ষন্ত। চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয সমগ্র কাজটিদক কদয়কটি 

ভাদগ রবভক্ত কদর রনদে সময়-রভরিক কম ষপররকল্পনা সেয়া েদলা (সাররণ ২.৪)। 

 

সাররণ ২.৪: সমীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়দনর সময়-রভরিক কম ষ পররকল্পনা (Time-Based Work Plan) । 

ক্ররমক 

সাংখ্যা 

কাদজর রববরণ সময়কাল 

১  রডরপরপ/আররডরপরপ পর্ ষাদলািনা, সস্ট্কদোল্ডার রবদের্ন, 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, লগদেম র্ািাইকরণ; 

 বাস্তবায়ন পর্ ষাদয় Gantt Chart/Work Plan করা েদয়রছল 

রকনা র্ািাইকরণ; 

 প্রাররম্ভক প্ররতদবেন োরখলকরণ। 

০৬ জানুয়ারর ২০১৯ রিঃ 

২ সটকরনকযাল/রস্ট্য়াররাং করমটির সুপাররদশর আদলাদক প্রাররম্ভক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখলকরণ। 

২২ জানুয়ারর ২০১৯ রিঃ 

৩ গুণগত মান সাংক্রান্ত তথ্য জররদপর মাধ্যদম সাংগ্রেকরণ; তথ্য রবন্যাস, 

রবদের্ণকরণ, গুরুত্বপূণ ষ তথ্যোতাগদণর সাক্ষাৎকার গ্রেণ ইতযারে। 

২০ সফব্রুয়ারর ২০১৯ রিঃ 

৪ উপ-প্রকল্প পররেশ ষন, গুণগতমান পরীক্ষাকরণ, খসড়া প্ররতদবেন 

প্রস্তুতকরণ। 

২০ মাি ষ  ২০১৯ রিঃ 

৫ স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা আদয়াজন। ২৭ মাি ষ  ২০১৯ রিঃ 

৬ খসড়া প্ররতদবেন োরখলকরণ। ২ এরপ্রল ২০১৯ রিঃ 

৭ সটকরনকযাল/রস্ট্য়াররাং করমটির সুপাররদশর আদলাদক খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও োরখলকরণ। 

৮ এরপ্রল ২০১৯ রিঃ 

৮ জাতীয় কম ষশালা আদয়াজন। ১৮ এরপ্রল ২০১৯ রিঃ 

৯ জাতীয় কম ষশালার সুপাররদশর রভরিদত চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

োরখলকরণ। 

২২ এরপ্রল ২০১৯ রিঃ 
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২.২.১ GANTT িাট ষ (GANTT Chart):  

 

িাট ষ (GANTT Chart) পদ্ধরতদত প্রস্তুতকৃত সময়-রভরিক কম ষ পররকল্পনা (Time-Based Work Plan) 

রনদে প্রোন করা েদলা (সাররণ ২.৫)। 

 

সাররণ ২.৫: সময়-রভরিক কম ষপররকল্পনা (Time-Based Work Plan) । 

 

ক্রঃ 

নাং 
 সময়সূরি 

 
কাদজর নাম 

রড 

‘১৮ 
জানুয়ারর ২০১৯ সফব্রুয়ারর ২০১৯ মাি ষ ২০১৯ এরপ্রল ২০১৯ 

  

 সপ্তাে >>> ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

1 

রডরপরপ/আররডরপরপ পর্ ষাদলািনা পূব ষক, 

সস্ট্কদোল্ডার রবদের্ক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, 

লগদেম র্ািাই 

            
    

                

            
    

2 

সটকরনকযাল/রস্ট্য়াররাং করমটির সুপাররদশর 

আদলাদক প্রাররম্ভক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

োরখল 

                

                

                

3 

গুণগত মান সাংক্রান্ত তথ্য জররদপর মাধ্যদম 

সাংগ্রেকরণ; তথ্য রবন্যাস, রবদের্ণকরণ, 

গুরুত্বপূণ ষ তথ্য োতাগদণর সাক্ষাৎকার গ্রেণ 

                

                

                

4 
উপ-প্রকল্প পররেশ ষন, গুণগতমান 

পরীক্ষাকরণ, খসড়া প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ 

                

                
                

৫ স্থানীয় পর্ ষাদয় কম ষশালা আদয়াজন 
                
                 
                

৬ খসড়া প্ররতদবেন োরখল 
                
                  
                

৭ 
সটকরনকযাল/রস্ট্য়াররাং করমটির সুপাররদশর 

আদলাদক খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল 

                

                
                

৮ জাতীয় কম ষশালা আদয়াজন 
                
                 
                

৯ 
জাতীয় কম ষশালার সুপাররদশর রভরিদত চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল 

                

                
                

 

 

 সময় (সপ্তাে): 
                
                
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ইউসুি এন্ড এশসাক্ষসশয়াস্  পৃষ্ঠা 15 

তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পর সারব ষক এবাং অঙ্গরভরিক (বাস্তব ও আরথ ষক) লক্ষযমাত্রা ও অজষন 

 

৩.১ প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক রববরণ ও পর্ ষাদলািনা: 

 

৩.১.১ প্রকদল্পর প্রিান অঙ্গঃ 

 

প্রকল্পটির অনুদমারেত রডরপরপ-সত সমাট ২৯টি অঙ্গ (Item) অন্তর্ভ ষক্ত রছল। এছাড়া “অন্যান্য” রশদরানাদম আরও 

একটি অঙ্গ অন্তভূ ষক্ত রছল। প্রিান অঙ্গগুদলা (সর্গুদলার ব্যয় এক সকাটি টাকা অথবা সবরশ) ‡mBগুদলা েদলা 
র্থাক্রদম:  

(ক) বই ও জান ষাল ক্রয়;  

(খ) উচ্চতর প্ররশক্ষণ;  

(গ) অপাদরটিাং কস্ট্;  

(ঘ) কনসালদটরস;  

(ঙ) র্ানবােন ক্রয়;  

(ি) তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত ক্রয়;  

(ছ) অরফস র্ন্ত্রপারত ক্রয়;  

(জ) আসবাবপত্র ক্রয়;  

(ঝ) রলফ্ট ক্রয়;  

(ঞ) ভূরম অরিগ্রেণ;  

(ট) ভূরম উন্নয়ন;  

(ঠ) অরফস ভবন রনম ষাণ;  

(ড) আবারসক ভবন রনম ষাণ;  

(ঢ) একাদডরমক ভবন রনম ষাণ;  

(ণ) অন্যান্য ভবন রনম ষাণ;  

(ত) অভযন্তরীণ রাস্তা রনম ষাণ;  

(থ) পারন সরবরাে ব্যবস্থা রনম ষাণ এবাং  

(ে) তবদুযরতক কাজ (৩টি রবশ্বরবদ্যালদয়র)। 

 

৩.১.২ প্রকদল্পর অন্যান্য অঙ্গ 

 

প্রকদল্পর অন্যান্য অঙ্গগুদলা (‡hB¸‡jvi প্ররতটির ব্যয় এক সকাটি টাকার কম) েদলা - 

(ক) অরফসারদের সবতন;  

(খ) কম ষিারীদের সবতন;  

(গ) গ্যাস লাইন;  

(খ) জ্বালানী লুরব্রদকন্ট;  

(ঙ) রপ্ররন্টাং;  

(ি) সস্ট্শনারর;  

(ছ) উচ্চতর গদবর্ণা;  

(জ) সখলাধুলা সরঞ্জাম ক্রয়;  

(ঝ) প্রদকৌশল র্ন্ত্রপারত ক্রয়;  

(ঞ) সটরলদফান এক্সদিঞ্জ (রপএরবএক্স);  



ইউসুি এন্ড এশসাক্ষসশয়াস্  পৃষ্ঠা 16 

(ট) সড্রদনজ রসদস্ট্ম রনম ষাণ এবাং  

(ঠ) অন্যান্য (রনম ষাণ)। 

 

প্রকল্পটির অনুদমারেত রবর্য়ারের উপর তথ্য এবাং সসগুদলার বাস্তবায়ন অগ্রগরত (আরথ ষক অগ্রগরতসে) এর 

রবদের্ণ সাররণ ৩.১ এ উদল্লখ করা েদলা।  

 

সাররণ ৩.১:  প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক তথ্য ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত (আরথ ষক ও বাস্তব)। 

 (লক্ষ টাকা) 

ক্ররমক সব ষদশর্ সাংদশারিত অনুদমারেত 

রডরপরপ অনুর্ায়ী অঙ্গসমূে 

একক সব ষদশর্ সাংদশারিত অনুদমারেত রডরপরপ 

অনুর্ায়ী পররকরল্পত কাজ ও বরাদের 

তথ্য 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত রবদের্ণ 

বাস্তব আরথ ষক বাস্তব (%) আরথ ষক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ অরফসারদের সবতন সংখ্যা ৪  9.00  ৫০%  2.52 

২ কম ষিারীদের সবতন সংখ্যা ৪  15.00 ১০০% 7.00 

৩ গ্যাস লাইন (মাওলানা ভাসানী) দর্াক দর্াক 61.46 ১০০% 61.46 

৪ জ্বালানী লুরব্রদকন্ট ক্রয় দর্াক দর্াক 43.00 78.93% 33.94 

৫ রপ্ররন্টাং দর্াক দর্াক 20.00 100% 20.00 

৬ সস্ট্শনারর ক্রয় দর্াক দর্াক 54.50 88.18% 39.24 

৭ উচ্চতর গদবর্ণা দর্াক দর্াক 94.70 100% 94.70 

৮ বই ও জান ষাল ক্রয় দর্াক দর্াক 338.25 99.03% 334.97 

৯ সখলাধুলা সরঞ্জাম ক্রয় দর্াক দর্াক 10.00 48.70% 4.87 

১০ উচ্চতর প্ররশক্ষণ দর্াক দর্াক 433.00 93.07% 403.00 

১১ অপাদরটিাং কস্ট্ দর্াক দর্াক 100.39 90.16% 90.51 

১২ কনসালদটরস দর্াক দর্াক 224.70 98.37% 221.04 

১৩ র্ানবােন ক্রয় সংখ্যা ১২টি 567.07 99.98% 566.99 

১৪ তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত ক্রয় দর্াক দর্াক 392.40 97.76% 383.63 

১৫ প্রদকৌশল র্ন্ত্রপারত (কুদয়ট) ক্রয় দর্াক দর্াক 35.00 100% 35.00 

১৬ অরফস র্ন্ত্রপারত ক্রয় দর্াক দর্াক 348.00 98.72% 343.56 

১৭ আসবাবপত্র ক্রয় দর্াক দর্াক 1525.04 99.92% 1523.83 

১৮ সটরলদফান এক্সদিঞ্জ (রপএরবএক্স)  দর্াক দর্াক 81.10 96.56% 78.31 

১৯ রলফ্ট ক্রয় সংখ্যা ২টি 103.00 100% 103.00 

২০ ভূরম অরিগ্রেণ একর ৩১.৩১  2521.53 100% 2521.53 

২১ ভূরম উন্নয়ন ঘঃক্ষমঃ ১৯২৯৭ 294.42 99.58% 293.19 

২২ অরফস ভবন রনম ষাণ িঃক্ষমঃ 13655 1640.38 99.48% 1631.88 

২৩ আবারসক ভবন রনম ষাণ িঃক্ষমঃ 98658 18656.69 99.87% 18631.79 

২৪ একাদডরমক ভবন রনম ষাণ িঃক্ষমঃ 58185 10295.59 100% 10295.59 

২৫ অন্যান্য ভবন রনম ষাণ/সমরামত িঃক্ষমঃ 30738 6615.54 99.72% 6596.93 

২৬ অভযন্তরীণ রাস্তা রনম ষাণ িঃক্ষমঃ 1123৬ 171.63 97.09% 166.63 

২৭ সড্রদনজ রসদস্ট্ম রনম ষাণ িঃক্ষমঃ 155  76.65 100% 76.65 

২৮ পারন সরবরাে দর্াক দর্াক 376.96 99.93% 376.71 
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ক্ররমক সব ষদশর্ সাংদশারিত অনুদমারেত 

রডরপরপ অনুর্ায়ী অঙ্গসমূে 

একক সব ষদশর্ সাংদশারিত অনুদমারেত রডরপরপ 

অনুর্ায়ী পররকরল্পত কাজ ও বরাদের 

তথ্য 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত রবদের্ণ 

বাস্তব আরথ ষক বাস্তব (%) আরথ ষক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৯ তবদুযরতক কাজ (৩টি রবশ্বরবদ্যালয়) দর্াক দর্াক 242.00 100% 242.00 

৩০ অন্যান্য িঃক্ষমঃ 803  20.00 67.30% 13.46 

 সব ষদমাট= ১০০% 100% 45357.00 99.64% 45193.93 

(সূত্র:  রশক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃষক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প সমারপ্ত প্ররতদবেন।) 

 

প্রকদল্পর আওতার্ভক্ত ১৪টি উপ-প্রকদল্প একারিক অদঙ্গর সভৌত রনম ষাণ কাজ, পণ্য ক্রয়/সরবরাে কাজ অন্তর্ভ ষক্ত 

রছল এবাং কাজগুদলা বাস্তবায়ন করা েদয়দছ। বাস্তবায়নকৃত প্ররতষ্ঠান-ওয়ারী সভৌত কাদজর তারলকা, পররমাণ ও 

রডরপরপ ব্যয় (প্রথম সাংদশারিত) সাংক্রান্ত তদথ্যর রবদের্ণ সাররণ ৩.২ এ প্রোন করা েদলা।  

 

সারণী ৩.২: উপ-প্রকদল্পর নাম, সভৌত কাদজর নাম, রডরপরপ অনুসাদর লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত পররমাণ। 

ক্ররমক 

নাং 

উপ প্রকদল্পর নাম কাদজর িরন সভৌত কাজ 

লক্ষযমাত্রা অজষন অগ্রগরত 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় োত্রশের আিাসশনর জন্য জগন্নার্ হশ  1000 োশত্রর 

জন্য 9 ত া ভিন ক্ষনম যাণ 

11,580 11,580 100 

2 িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয় (1) একাশেক্ষমক ভিশনর 5ম ও 6ষ্ঠ ত া ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ  

7,239 7,239 100 

  (2) েরীর চচ যা দকন্দ্র ক্ষনম যাণ  2,975 2,975 100 

3 শাে জালাল রবজ্ঞান 

ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

1নং িক্ষতগ্রস্ত একাশেক্ষমক ভিশনর 1ম ব্লক 

পুন:ক্ষনম যাণ 

2,404.08 2,404.08 100 

4 জাতীয় রবশ্বরবদ্যালয় - - - - 

5 হাজী দমাহাম্মে 

োশনে ক্ষিজ্ঞান ও 

প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় 

(1) োত্র হশ র 4র্ য ত ার ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 3,490 3,490 100 

 (2) োত্রী হশ র 4র্ য ও 5ম ত ার  আনুভূক্ষমক 

সম্প্রসারণ 

2,010 2,010 100 

6 সমৌলানা ভাসানী 

ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় 

(1) 5ম ত া োত্র হ  ক্ষনম যাণ 6,448 6,448 100 

 (2) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের েরক্ষমাক্ষর 5 ত া পর্ যন্ত 

ক্ষনম যাণ 

2,030 2,030 100 

  (3) একাশেক্ষমক ভিশনর 3য় ও 4র্ য ত া ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

5,500 5,500 100 

  (4) 5 ত া  াইশেক্ষর ও কযাশিশাক্ষরয়া ভিন ক্ষনম যাণ 4,035 4,035 100 

7 পটুয়াখালী ক্ষিজ্ঞান ও 

প্রযুক্ষক্ত  

(1) প্রোসক্ষনক ভিশনর 2য় দর্শক 4র্ য ত া পর্ যন্ত 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

3,625 3,625 100 
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ক্ররমক 

নাং 

উপ প্রকদল্পর নাম কাদজর িরন সভৌত কাজ 

লক্ষযমাত্রা অজষন অগ্রগরত 

(%) 

 ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (2) 4র্ য ত া পর্ যন্ত োত্র হশ র আনুভূক্ষমক   

সম্প্রসারণ 

3,556 3,556 100 

  (3) োত্রী হশ র  ঊর্ধ্যমুখী ও আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ 2,990 2,990 100 

  (4) 4র্ য ত া পর্ যন্ত ক্ষিএমএ ও ক্ষসএসই ভিন ক্ষনম যাণ 2,248 2,248 100 

  (5) িযাকাক্ষি ভিশনর 3য় ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

1,350 1,350 100 

  (6) ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র স্কু  ও কশ জ ভিন ক্ষনম যাণ 450 450 100 

8 িট্টগ্রাম প্রশকৌে  ও 

প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় 

(1) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 2 টি 5 ত া ভিন 

ক্ষনম যাণ 

2,983 2,983 100 

  (2)  3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য 4টি      5-

ত া দকায়াা যার ক্ষনম যাণ 

3,885 3,885 100 

  (3) 2য় দর্শক 10 ত া একাশেক্ষমক ভিশনর ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

8,554 8,554 100 

  (4) 5-ত া ক্ষভশতর উপর ক্ষতন ত া পর্ যন্ত  াইশেক্ষর 

ভিন ক্ষনম যাণ 

2,229 2,229 100 

9 রাজোহী প্রশকৌে  ও 

প্রযুক্ষক্ত  

(1) অক্ষিস ভিন: 4র্ য ত া ক্ষভশতর উপর প্রোসক্ষনক 

ভিশনর 3য় ত ার ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

1,067 1,067 100 

 ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (2) আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ:  

(ক) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য এ াাইপ ভিশনর 

4র্ য ত া পর্ যন্ত ক্ষনম যাণ 

1,360 1,360 100 

  (খ) ক্ষিতীয় দেক্ষণর অক্ষিসারশের জন্য 5 ত া ক্ষভশতর 

উপর 4র্ য ত া ক্ষনম যাণ  

580 580 100 

  (গ) অক্ষিসারশের জন্য দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (দপে 

ইমাম) 

85 85 100 

  (ঘ) 5 ত া ক্ষভশতর উপর োত্রী হ  4র্ য ও 5ম ত ার 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

   

  (ঙ) 5 ত া ক্ষভশতর উপর োত্রশের জন্য 3য় ত া 

ক্ষনম যাণ 

5,550 5,550 100 

  একাশেক্ষমক ভিন:  

(ক) 4 ত া ক্ষভশতর কক্ষম্পউাার ক্ষিজ্ঞান ভিশনর 2য় 

ও 3য় ত ার ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

5,175 5,175 100 

  (খ) 4 ত া ক্ষভশতর উপর পুর দকৌে  ভিশনর 3য় 

ত া ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

2,100 2,100 100 

  (গ) 5 ত া ক্ষভশতর উপর আক্ষকযশাকচার ভিশনর 3য় 

ত া পর্ যন্ত ক্ষনম যাণ 

4,000 4,000 100 

  অন্যান্য: 

(ক) 5 ত া ক্ষভশতর উপর  াইশেক্ষর ভিশনর 2য় 

দর্শক 4র্ য ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

1,731 1,731 100 
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ক্ররমক 

নাং 

উপ প্রকদল্পর নাম কাদজর িরন সভৌত কাজ 

লক্ষযমাত্রা অজষন অগ্রগরত 

(%) 

  (খ) 4 ত া ক্ষভশতর উপর 2য় ত া দগস্ট হাউজ ও 

ক্লাি ক্ষনম যাণ 

2,100 2,100 100 

  (গ) 5 ত া ক্ষভশতর উপর ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র মসক্ষজশের 

2য় ত ার ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

800 800 100 

10 খু না প্রশকৌে  ও 

প্রযুক্ষক্ত  

আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ: 

(ক) ক্ষতন ত া োত্র হ  ক্ষনম যাণ 

6,900 6,900 100 

 ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (খ) চার ত া োত্র হ  ক্ষনম যাণ 884 884 100 

  (গ) ক্ষসক্ষনয়র ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 4র্ য ত া 

পর্ যন্ত দকায়াা যার ক্ষনম যাণ 

1,730 1,730 100 

  (ঘ) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 4র্ য ত া পর্ যন্ত 

দকায়াা যার ক্ষনম যাণ 

675 675 100 

  (ঙ) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের েরক্ষমাক্ষরর ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

450 450 100 

  (চ) অন্যান্য ভিন ক্ষনম যাণ 

(ক) গ্যাশরজ 

200 200 100 

  (খ) োত্র কল্যাণ দকন্দ্র–দকন্দ্রীয় কযাশিশাক্ষরয়া–দগস্ট 

কাম ক্লাি ক্ষনম যাণ  

6,000 6,000 100 

  (গ) দমক্ষেকযা  দসন্টার ক্ষনম যাণ 1,800 1,800 100 

  (ঘ) ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র মসক্ষজশের 2য় ত া ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

340 340 100 

  (ঙ) কমদেক্স এর সমইন সগইট   220 2200 100 

11 ঢাকা প্রশকৌে  ও 

প্রযুক্ষক্ত  

আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ: 

(ক) োত্রশের জন্য 3য় ত া পর্ যন্ত হ  ক্ষনম যাণ 

3,200 3,200 100 

 ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (খ) োত্রীশের জন্য 2য় ত া পর্ যন্ত হ  ক্ষনম যাণ 2,493 2,493 100 

  (গ) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 2য় দর্শক 5ম ত া 

পর্ যন্ত দকায়াা যাশরর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

3,390 3,390 100 

  (ঘ) 2য় দেক্ষণর অক্ষিসারশের জন্য 2য় ত া পর্ যন্ত 

দকায়াা যার ক্ষনম যাণ 

834 834 100 

  (ঙ) 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য স্টাি 

দকায়াা যাশরর অসমাপ্ত কাজ ও ক্ষনচত া ও 2য় ত া 

পর্ যন্ত ক্ষনম যাণ  

1,072 1,072 100 

  (চ) অন্যান্য ভিন ও ক্ষনম যাণ: একাশেক্ষমক ভিশনর 3য় 

ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

3,320 3,320 100 

12 সনায়াখালী ক্ষিজ্ঞান ও 

প্রযুক্ষক্ত  

(ক) প্রোসক্ষনক ভিশনর 3য় ও 4র্ য ত া ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ  

1,766 1,766 100 

 ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (খ) 1ম োত্রশের হশ র 2য় দর্শক 4র্ য ত া পর্ যন্ত 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

3,197 3,197 100 

  (গ) 1ম োত্রী হশ র 2য় দর্শক 4র্ য ত া পর্ যন্ত 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

3,768 3,768 100 

  (ঘ) 2য় োত্র হশ র 4র্ য ত া ক্ষনম যাণ 4,500 4,500 100 
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ক্ররমক 

নাং 

উপ প্রকদল্পর নাম কাদজর িরন সভৌত কাজ 

লক্ষযমাত্রা অজষন অগ্রগরত 

(%) 

  (ঙ)  াইশেক্ষর ভিশনর ক্ষনচত া ক্ষনম যাণ  980 980 100 

13 জাতীয় কক্ষি কাজী 

নজরু   

(ক) োত্রশের হশ র 4র্ য ও 5ম ত ার ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

1,214 1,214 100 

 ইস াম ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় (খ) োত্রশের হশ র ৩য় ও 5ম ত া ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

1,759 1,759 100 

  (গ) োত্রী হশ র 4র্ য ত া পর্ যন্ত ক্ষনম যাণ  1,900 1,900 100 

  (ঘ) উপাচাশর্ যর জন্য আিাসশনর ক্ষিতীয় ত া ভিন 

ক্ষনম যাণ 

560 560 100 

  (ঙ) অক্ষিসারশের জন্য 2য় ত া ক্ষি-াাইশপর 

দকায়াা যার ক্ষনম যাণ  

596 596 100 

  (চ) 2য় ত া পর্ যন্ত অক্ষিসারশের জন্য দকায়াা যার 

ক্ষনম যাণ 

520 520 100 

  (ে) স্টািশের জন্য 5ম ত া পর্ যন্ত ক্ষে-াাইপ 

দকায়াা যার ক্ষনম যাণ 

1,250 1,250 100 

  (জ) ক্ষিজ্ঞান ভিশনর 4র্ য ও 5ম ত ার ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

1,771 1,771 100 

  (ঝ) ক া ভিশনর 4র্ য ত ার ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 1,405 1,405 100 

  (ঞ) 4র্ য ত া পর্ যন্ত  াইশেক্ষর ভিন ক্ষনম যাণ 2,800 2,800 100 

  (া) দমক্ষেকযা  দসন্টার ক্ষনম যাণ  189 189 100 

  (ঠ) গাে য রুম ক্ষনম যাণ  56 56 100 

  (ে) গ্যাশরজ ক্ষনম যাণ 100 100 100 

14 িট্টগ্রাম সভদটররনারর 

এন্ড  

(ক) প্রোসক্ষনক ভিশনর আনুভূক্ষমক ও ঊর্ধ্যমুখী 

সম্প্রসারণ 

2,000 2,000 100 

 এযারনদমল সাদয়স  (খ) োত্র হ  ক্ষনম যাণ 2,272 2,272 100 

 রবশ্বরবদ্যালয় (গ) োত্রী হ  ক্ষনম যাণ 1,922 1,922 100 

  (ঘ) উপাচাশর্ যর জন্য অক্ষিস ক্ষনম যাণ  600 600 100 

  (ঙ) 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য দকায়াা যার 

ক্ষনম যাণ  

1,358 1,358 100 

  (চ) স্টািশের জন্য েরক্ষমাক্ষর ক্ষনম যাণ 900 900 100 

  (ে) প্রোসক্ষনক ভিন ক্ষনম যাণ 4,000 4,000 100 

  (জ) পশু হাসপাতাশ র আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ 803 803 100 

 

(রবঃদ্রঃ জাতীয় রবশ্বরবদ্যালদয় সভৌত কাজ অন্তর্ভ ষক্ত রছল না।) 

 

প্রকশল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগক্ষতর ক্ষির্শয় প্রকল্প পক্ষরচা ক তার ব্যাখ্যা ও মন্তব্য প্রকল্প সমাক্ষপ্ত প্রক্ষতশিেশন উশেখ 

কশরশেন। উক্ত প্রক্ষতশিেনটি একটি ক্ষনধ যাক্ষরত কাঠাশমা অনুসরণ কশর প্রণয়ন করা হশয়শে। প্রক্ষতশিেশনর ৮ নম্বর 

ক্রক্ষমশক প্রকল্প িাস্তিায়ন ও অগ্রগক্ষত সম্বশে ব্যাখ্যা ও মন্তব্য প্রোন করা হশয়শে। প্রকশল্পর সমাক্ষপ্তর পর ১৬৩.০৭ 

 ি াাকা অব্যক্ষয়ত ক্ষে । এ অর্ য সরকাক্ষর দকার্াগাশর প্রকল্প সমাক্ষপ্তর পশর জমা দেয়া হশয়শে। প্রকশল্পর দমাা 

৩০ েিা ক্ষিক্ষভন্ন কাশজর মশধ্য সি যক্ষনম্ন ৪৮.৭০% অগ্রগক্ষত হশয়শে ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় খাশত। ক্ষতনটি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, 

র্র্া: জাতীয় কক্ষি নজরু  ইস াম ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, চট্টগ্রাম দভশাক্ষরনাক্ষর এন্ড এযাক্ষনশম  সাশয়শিস ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় 

এিং দনায়াখা ী ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় উপ-প্রকশল্পর সমাক্ষপ্ত িেশর িরােকৃতত তহক্ষি  সম্পূণ য ব্যয় করশত 

পাশরক্ষন। তাঁর প্রক্ষতশিেন হশত  িণীয় দর্, পণ্য ক্রয় কাজ প্রকৃতত পশি ৩০/০৬/২০১৬ তাক্ষরশখ সমাপ্ত হশয়শে। 

দসজন্য এগুশ ার সুি  প্রাক্ষপ্ত ক্ষি ক্ষম্বত হশয়শে। 
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প্রকল্প পক্ষরচা শকর ব্যাখ্যা হশত দেখা র্ায় বিজ্ঞাক্ষনক র্ন্ত্রপাক্ষত, প্রশকৌে  র্ন্ত্রপাক্ষত, অক্ষিস র্ন্ত্রপাক্ষত ও 

আসিািপত্র ক্রয় কাজ িাস্তিায়ন করা হশয়শে ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্ য িেশর। তাঁর ব্যাখ্যায় উশেখ 

করা হশয়শে ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ অনুসাশর চার অর্ য িেশর প্রকশল্পর অর্ য োড় করার পক্ষরকল্পনা করা হশয়ক্ষে ; ক্ষকন্তু প্রর্ম 

চার অর্ য িেশর প্রকৃততপশি অর্ য োড়/ব্যয় হশয়শে ৩৮.২৩%। ক্ষতক্ষন উশেখ কশরশেন ক্ষেক্ষপক্ষপ অনুসাশর প্রকশল্পর 

সি  ি অক্ষজযত হশয়শে। প্রকশল্পর সুি  (Benefit) সম্পশকয ক্ষতক্ষন দকান ক্ষিশের্ণ কশরনক্ষন। িণ যনাূল ক অংশে 

প্রকল্প পক্ষরচা ক উশেখ কশরশেন, প্রকশল্পর উপকারশভাগীগণ প্রকশল্পর  িয/উশেে সম্বশে পক্ষরষ্কার ধারণা প্রাপ্ত 

ক্ষেশ ন। ক্ষতক্ষন উশেখ কশরশেন প্রকল্প িাস্তিায়শন ৪৮ মাস অক্ষতক্ষরক্ত সময় ব্যয় হশয়শে। 
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িতুথ ষ অধ্যায় 

প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংগ্রদের সক্ষদত্র প্রিরলত ক্রয় 

আইন ও রবরিমালা (রপরপআর, উন্নয়ন সেদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) অনুসরণ 

 

৪.১  প্রকদল্পর ক্রয় পররকল্পনাঃ  

 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর জন্য পণ্য, কার্ ষ এবাং সসবা ক্রদয়র জন্য ক্রয় পররকল্পনা প্রণয়ন করা েদয়রছল এবাং তাো 

রডরপরপ-দত (সাংদশারিত) অনুদমারেত রছল। 

 

৪.১.১ পণ্য ক্রয়ঃ 

  

পণ্য ক্রয় পররকল্পনায় সমাট ৭টি প্যাদকজ অন্তভূ ষক্ত রছল। প্যাদকজগুদলাদত সমাট ৩৫টি লট (lot) অন্তর্ভ ষক্ত করা 

েদয়রছল। পণ্য ক্রদয়র প্যাদকজগুদলার প্রাক্করলত মূল্য, েরপত্র আেবাদনর তাররখ, চুরক্ত সম্পােদনর তাররখ এবাং 

ক্রয় সমারপ্তর তাররখসে তথ্যারে পরররশষ্ট ‘ঞ’সত  cÖ`k©b করা েদলা। পণ্য ক্রয় েরপশত্রর ১ নম্বর প্যাশকশজ 

১০টি  া (Lot) অন্তর্ভ যক্ত ক্ষে । এই  াগুশ াশত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র জন্য র্ানিাহন সংগ্রহ করার কাজ অন্তভূ যক্ত 

ক্ষে ।  া ১০টির ক্ষেক্ষপক্ষপ ূলল্য ক্ষে  ৫০১.০০  ি াাকা। দমাা ১২টি র্ানিাহন ক্রয় করা হশয়শে। এই কাশজ 

প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ৬০৭.৩৫  ি াাকা র্াহা মু  ক্ষেক্ষপক্ষপ’র প্রাক্কক্ষ ত ব্যশয়র তু নায় ২১% বেশি।  
 

প্যাকেজ নম্বর ২ এ চারটি লটে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় অনত্র্ভকু্ত 

ছিল। এই ক্রয়কাজে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা যাহা মূল 

ডিপিপি ব্যয় অপেক্ষা ০৮% কম। 
 

প্যাকেজ নং ৩ এ ১টি লটে অফিস যন্তর্পাতি ক্রয়ের পরিকল্পনা ছিল। এই 

কাজের জন্য মূল ডিপিপি ব্যয় ছিল ২৮৮.০০ লক্ষ টাকা; প্রকৃত ব্যয় 

হয়েছে ২৯৬.০০ লকষ্ টাকা যাহা মুল ডিপিপি ব্যয় থেকে ২.৭৮% বেশি। খুলনা 

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয় 

করার বিষয়টি ক্রয় পরিকল্পনায় অনত্র্ভকু্ত করা হয়েছিল ৪ নম্বর প্যাকেজে 

এতে মূল ডিপিপি অনসুারে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭০.০০ লক্ষ টাকা; প্রকৃত 

ব্যয় হয়েছে ৩০.০০ লক্ষ টাকা যাহা মূল ডিপিপি’র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০ 

 ি াাকা অশপিা ৫৭% কম।  

 

দুইটি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র জন্য ক্ষ ফ্ট ক্রয় িািে ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপশত ০৭ নম্বর প্যাশকশজ ২টি  া অন্তর্ভ যক্ত ক্ষে । এশত ূল  

ক্ষেক্ষপক্ষপ িরাে ক্ষে  ১৪০.০০  ি াাকা এিং প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ১০৩.০০  ি াাকা অর্ যাৎ এই প্যাশকশজ ব্যয় 

হ্রাস হশয়শে ২৬%।  

 

আসিািপত্র ক্রয় কাজ অন্তর্ভ যক্ত করা হশয়শে ৪ নম্বর প্যাশকশজ ১৩টি  শা। এ ক্রশয়র জন্য ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ ব্যয় ক্ষে  

৯৭১.০০  ি াাকা। প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ১৩৬৬.৭৮  ি াাকা অর্ যাৎ অক্ষতক্ষরক্ত ব্যয় হশয়শে ৪১%। পণ্য ক্রয় 

পক্ষরকল্পনার তথ্যাক্ষে সংযুক্ত করা হশ া (পক্ষরক্ষেষ্ট ঞ)। 

 

৪.১.২ পূতষ কাজ ক্রয় 

 

পূতয কাজ ক্রয় কার্ যক্রম পক্ষরকল্পনা দমাা ৮ টি প্যাশকশজ ক্ষিভক্ত করা হশয়ক্ষে । এগুশ াশত দমাা ৫৯টি  া ক্ষে । 

১ নম্বর প্যাশকশজ ভূক্ষম উন্নয়ন কাশজ ৬টি  া অন্তর্ভ যক্ত ক্ষে । এই কাশজর ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপশত ব্যয় িরাে ক্ষে  ৪১৯.০০ 



ইউসুি এন্ড এশসাক্ষসশয়াস্  পৃষ্ঠা 23 

 ি াাকা, প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ৩১০.০৪  ি অর্ যাৎ ব্যয় হ্রাস হশয়শে ২৬%। অক্ষিস ভিন ক্ষনম যাণ কাশজ পক্ষরকল্পনা 

ক্ষে  প্যাশকজ নম্বর ০২ এ। এশত ৬টি  া অন্তভূ যক্ত ক্ষে । ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ ব্যয় ক্ষে  ১৭১৮.০০  ি াাকা, প্রকৃতত ব্যয় 

হশয়শে ১৬৫৬.২২  ি অর্ যাৎ এশত ব্যয় হ্রাস হশয়শে ৩.৬০%। আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ কাশজর পক্ষরকল্পনা ক্ষে  

৩ নম্বর প্যাশকশজ র্াশত ১১টি  া ক্ষে । এ কাশজর জন্য ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ ব্যয় ক্ষে  ১৭,৪৬৬.০০  ি াাকা; প্রকৃতত 

ব্যয় হশয়শে ১৮,৪৬৩.৯০  ি াাকা অর্ যাৎ ৫.৭১% ব্যয় দিক্ষে হশয়শে। ৪ নম্বর প্যাশকশজ ১১টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র 

একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাশণর জন্য ১১টি  া অন্তর্ভ যক্ত ক্ষে । এই প্যাশকশজর ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ িরাে ক্ষে  ১০,১৮০.০০ 

 ি, প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ১০,২৮৯.২৪  ি অর্ যাৎ ১.০৭% দিক্ষে ব্যয় হশয়শে। ১১টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র জন্য অন্যান্য 

ভিন ক্ষনম যাণ কাজ অন্তর্ভ যক্ত করা হশয়শে ৫ নম্বর প্যাশকশজ। এশত দমাা ১২টি  া ক্ষে । এ কাশজর ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ 

ব্যয় ক্ষে  ৩৯৮২.০০  ি াাকা, প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ৬৪৫৭.১৯  ি াাকা। অর্ যাৎ ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ এর তু নায় প্রকৃতত 

ব্যয় অক্ষধক হশয়শে ৬২.১৬%। 

 

অন্যান্য ক্ষতনটি প্যাশকশজ পূতয কাজ ক্ষে  অভযন্তরীণ রাস্তা ক্ষনম যাণ, দেন ক্ষনম যাণ এিং বিদুযক্ষতক কাজ। এগুশ াশত 

র্র্াক্রশম ০৬, ০৪ ও ০৩ অর্ যাৎ দমাা ১৩টি  া ক্ষে । এ ক্ষতন প্যাশকশজর ূল  ক্ষেক্ষপক্ষপ ব্যয় ক্ষে  ৫১৪.০০  ি 

াাকা, প্রকৃতত ব্যয় হশয়শে ৪৪৩.১৩  ি াাকা অর্ যাৎ ব্যয় হ্রাস হশয়শে ১৪%। পূতয কাশজর ৮টি প্যাশকশজর ক্রয় 

পক্ষরকল্পনা সংযুক্ত করা হশ া (পরররশষ্ট ‘ট’)।  

 

৪.১.৩ দসিা ক্রয় 

প্রকশল্পর আওতায় ৭টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র জন্য দসিা ক্রশয়র ক্ষনক্ষমত্ত ৭টি প্যাশকজ অন্তর্ভ যক্ত ক্ষে । র্র্াঃ (১) ঢাকা 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়; (২) চট্টগ্রাম ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়; (৩) মাও ানা ভাসানী ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়; (৪) পটুয়াখা ী 

ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়; (৫) দনায়াখা ী ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়; (৬) কাজী নজরু  ইস াম 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় এিং (৭) চট্টগ্রাম দভশাক্ষরনাক্ষর এন্ড এযাক্ষনশম  সাশয়শিস ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়। দসিা ক্রয় কাশজর জন্য 

প্রণীত ক্রয় পক্ষরকল্পনা প্রক্ষতশিেশন সংযুক্ত করা হশ া (পরররশষ্ট ‘ঠ’)।  

 

৪.২  ক্রয় কার্ ষক্রম বাস্তবায়ন পর্ ষাদলািনাঃ  

উপ-প্রকল্পগুদলার আওতায় বাস্তবারয়ত করতপয় কার্ ষক্রদমর েরপত্র গ্রেণ, মূল্যায়ন, Kvh©v‡`k প্রোন 
সাংক্রান্ত রবর্দয়র তথ্যারে সাংগ্রে করা েদয়দছ। এর মদধ্য রনদের তথ্যারে উদল্লখদর্াগ্য।  
 

(ক) Dc-cÖK‡íi bvg: PÆMÖvg cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek^we`¨vjq| 

 সাংগৃেীত †UÛvi WKz‡g›Umg~n: 

1. wZb Zjv wewkó bZzb cÖkvmwbK fe‡bi †UÛvi WKz‡g›U hvi ¯§viK 
bs CUET/Engg/2014-15/T-04, ZvwiL-21/10/2014, `icÎ `vwL‡ji Ges 

†Lvjvi †kl ZvwiL-19/11/2014, `icÎ g~j¨vqb ZvwiL-10/12/2014, 
wb‡qvMK…Z wVKv`v‡ii bvg: †gmvm© †R.‡R †UªWvm©| †UÛvi 
g~j¨=5,61,90,640/- UvKv, Kvhv©‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL-14/01/2015 এবাং 

cÖ‡R± n¯ÍvšÍ‡ii †kl ZvwiL wQj-27/01/2015 তদব বাস্তদব cÖ‡R± n¯ÍvšÍi 

Kiv nq-27/01/2015 তাররদখ। 
 

(খ) Dc-cÖK‡íi bvg: PÆMÖvg ‡f‡Uwibvix GÛ G¨vwb‡gj mv‡q‡Ým 

wek^we`¨vjq| 

 সাংগৃেীত †UÛvi WKz‡g›Umg~n: 

1. 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (1358 Sqm.) Gi †UÛvi WKz‡g›U 

hvi ¯§viK bs CVASU/ED/DPU-33/IFT-07, ZvwiL-16/01/2011, `icÎ 
`vwL‡ji Ges †Lvjvi †kl ZvwiL-09/02/2011, `icÎ g~j¨vqb ZvwiL-
28/02/2011, wb‡qvMK…Z wVKv`v‡ii bvg: †gmvm© †R.‡R 
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†UªWvm©| †UÛvi g~j¨=1,56,01,149.80 UvKv, Kvhv©‡`k cÖ`v‡bi 
ZvwiL-08/03/2011, cÖ‡R± n¯ÍvšÍ‡ii †kl ZvwiL wQj-15/12/2012 তদব 

বাস্তদব cÖ‡R± n¯ÍvšÍi Kiv nq-30/12/2012 তাররদখ। 
 

(গ) Dc cÖK‡íi bvg: Lyjbv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek^we`¨vjq| 

 সাংগৃেীত  wi‡cvU© Ges †UÛvi WKz‡g›Umg~n: 

1. োত্র কল্যাণ দকন্দ্র – দকন্দ্রীয় কযাশিশাক্ষরয়া – দগস্ট কাম ক্লাি ক্ষনম যাণ (North Block) 1st floor 

to 2nd floor.Gi †UÛvi WKz‡g›U hvi ¯§viK bs KUET/ENS/16/73, ZvwiL-

29/02/2016, AwZwi³ Kv‡Ri Kvhv©‡`k এর ¯§viK bs KUET/ENS/16/350 

(KA), ZvwiL-01/12/2016 `icÎ `vwL‡ji Ges †Lvjvi †kl ZvwiL-

17/02/2016, ̀ icÎ g~j¨vqb ZvwiL-25/02/2016, wb‡qvMK…Z wVKv`v‡ii 
bvg: †gmvm© myBU †UªWvm© GÛ dqmvj †UªWvm© (†Rwf)| 
†UÛvi g~j¨ = 3, 46, 62, 399.67  UvKv, Kvhv©‡`k cÖ`v‡bi ZvwiL-
29/02/2016 এবাং cÖ‡R± n¯ÍvšÍ‡ii †kl ZvwiL wQj-18/01/2017 তদব বাস্তদব 

cÖ‡R± n¯ÍvšÍi Kiv nq-18/01/2017 তাররদখ। 
 

(ঘ) Dc cÖK‡íi bvg: cUzqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek^we`¨vjq| 

GB বিশ্ববিদ্যালয় KZ©„cÿ েরপত্র সাংক্রান্ত কাগজপত্র প্রোন করদত সক্ষম েনরন। 
 

(ঙ) উপ প্রকদল্পর নাম: িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয়। 

এ উপ প্রকদল্পর আওতায় ব্যায়ামাগার (২,৯৭৫রমটার) রনম ষাণ কাদজর সটন্ডার ডকুদমন্ট সাংগ্রে করা েদয়দছ। এটি 

তৃতীয় েরপত্র। ইো আেবান তাররখ ১৬/০৫/২০১২, জমাোন সশর্ ও সখালার তাররখ ০৭/০৬/২০১২, সটন্ডার 

মূল্যায়ন তাররখ ১৯/০৬/২০১২। সটন্ডাদরর প্রাক্করলত মূল্য ৮,৯৩,২২,৭০৭/-টাকা, কার্ ষাদেশ সেয়ার তাররখ 

৩০/০৯/২০১২, কার্ ষাদেদশর টাকার পররমাণ ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় সকাটি) টাকা (প্রায় ৩৩% রনেের)। রনম ষাণ 

কাদজর জন্য রনি ষাররত সময় রছল ৩৯৫ রেন রকন্তু কাজ সম্পন্ন করদত সময় সলদগদছ ১০৮৫ রেন (প্রায় ১৭৫% 

সবরশ)। কাজ সমাপ্ত করার তাররখ ২০/০৯/২০১৫। সময়মত বরাে না পাওয়া এবাং ঠিকাোদরর কাদজর িীর 

গরতর কারদণ কাজ সমাপ্ত করদত েীঘ ষ সময় প্রদয়াজন েদয়দছ।  

 

প্রকদল্পর আওতায় ক্রয় পররকল্পনা অনুসাদর কার্ ষক্রম বাস্তবায়ন এবাং ক্রয় প্ররক্রয়ায় রপরপআর-২০০৮, আরথ ষক 

ক্ষমতাপ ষণ নীরতমালাসে অন্যান্য সরকারী রনয়ম কানুন র্থার্থভাদব অনুসৃত েদয়দছ রক না সস সমস্ত রবর্য়ারে 

ToR এর আদলাদক পরীক্ষা কদর সেখা েদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যারে পর্ ষাদলািনার জন্য 

িারটি প্যাদকদজর উপদর সমীক্ষা কার্ ষক্রম গ্রেণ করা েদয়দছ। প্যাদকজগুদলার রনদোক্ত তথ্যারে পর্ ষাদলািনা করা 

েদয়দছ। 

(ক) অনুদমারেত বারর্ ষক কম ষ পররকল্পনা; 

(খ) অনুদমারেত কার্ ষারিকার; 

(গ) অথ ষ বরাে পত্র; 

(ঘ) সভৌত কাদজর অনুদমারেত নকশা (design); 

(ঙ) অনুদমারেত প্রাক্কলন; 

(ি) েরপত্র আেবান রবজ্ঞরপ্ত; 

(ছ) েরপত্র উন্মুক্তকরণ প্ররতদবেন; 

(জ) েরপত্র মূল্যায়ন প্ররতদবেন; 

(ঝ) েরপত্র অনুদমােন পত্র; 

(ট) কার্ ষাদেশ; 
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(ঠ) রবস্তাররত কার্ ষাদেশ (ও রবরভন্ন েফার কাদজর পররমাণ) এবাং 

(ড) চূড়ান্ত রবল। 

 

পর্ ষাদলািনায় প্রতীয়মান েদয়দছ সর্, ক্রয় প্ররক্রয়ায় সরকারী রনয়ম-নীরত, রপরপআর-এর রনয়ম প্ররতপালন করা 

েদয়দছ। মাঠ ch©v‡q ch©‡eÿ‡Y প্রতীয়মান েদয়দছ সর্, ক্রয় সাংক্রান্ত নরথ সুরবন্যস্ত কদর সাংরক্ষণ করার 

সদিতনতার অভাব রদয়দছ। রনয়ম মারফকভাদব েরপত্র, wbg©vY সামগ্রীর পরীক্ষা প্ররতদবেন-এ সবরকছু 

MvW© dvB‡j সাংরক্ষণ করা cÖ‡qvRb। রকন্তু GBme wbqg সম্বদন্ধ প্রকদল্পর আওতািীন উপ-

প্রকদল্পর সাংরেষ্ট Kg©KZ©vগদণর িারণা পররষ্কার নয়। GB e¨vcv‡i বাস্তব অবস্থার Dbœq‡bi জন্য 

কার্ ষকর ব্যবস্থা সনওয়া সর্দত পাদর।   

 

৪.৩ প্রকশল্পর কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কম যপক্ষরকল্পনাঃ 

প্রকল্প িাস্তিায়শনর জন্য কম যপক্ষরকল্পনা প্রণয়ন করা হশয়ক্ষে । ূল  কম যপক্ষরকল্পনা অনুসাশর প্রকল্প িাস্তিায়ন করা 

সম্ভি হয় ক্ষন। এজন্য প্রকল্প সংশোধন করা হশয়শে। িাস্তিায়ন দময়াে ৪৮ মাস বৃক্ষি করা হশয়শে। িাস্তিায়শনর 

সংশোক্ষধত কম যপক্ষরকল্পনা প্রণয়ন করা হশয়শে এিং দসই অনুসাশর প্রকল্প কার্ যক্রম িাস্তিাক্ষয়ত হশয়শে। 

পঞ্চম অধ্যায় 

প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষাদলািনা ও পর্ ষদবক্ষণ 

 

৫.১  প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা (বাস্তব কাদজর অবস্থা): 

 

প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষদবক্ষদণর অরভপ্রাদয় পরামশ ষকগণ সমাট ৮টি (আটটি) উপ-প্রকল্প সদরজরমদন 

cwi`k©b কদরদছন। cwi`শ ষদনর সমদয় পররলরক্ষত অবকাঠাদমাসমূদের বারেযক অবস্থা রনদে রবশ্বরবদ্যালয়-

ওয়ারী উদল্লখ ও পর্ ষাদলািনা করা েদলা।   

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয় 

১।  পররেশ ষদনর তাররখ: ১৯/০২/২০১৯ সথদক ২০/০২/২০১৯ ইাং  

২।  রডরপরপ অনুসাদর উপ-প্রকদল্পর সভৌত অঙ্গসমূে: 

i. একাশেক্ষমক ভিশনর 5ম ও 6ষ্ঠ ত া ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (7239 িগ যক্ষমাার) 

ii. েরীর চচ যা দকন্দ্র ক্ষনম যাণ (2975 িগ যক্ষমাার) 

 

i.  একাশেক্ষমক ভিশনর 5ম ও 6ষ্ঠ ত া ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (7239 িগ যক্ষমাার): 

 উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ:  

১. ভবনটি ড্ররয়াং অনুর্ায়ী রনম ষাণ করা েদয়দছ; 

২. বতষমাদন ক্লাস সনওয়ার কার্ ষক্রম িলমান আদছ; 

৩. অরিকাাংশ েরজা ও জানালার মান সদন্তার্জনক মদন েদয়দছ। রকছু সাংখ্যক েরজা ও জানালার 

 ব্যবহৃত মালামাল রনেমাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা রাখা আদছ মদম ষ পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবনটির ইদটর গাঁথুরন এবাং োস্ট্াদর স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা রবদ্যমান রদয়দছ; 

৬. সড্রদনজ ব্যবস্থার রনেমান পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. বাইদরর সেয়াদলর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৮. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা আদছ, রকন্তু সঠিক তোররকর অভাব পররলরক্ষত 

 েদয়দছ; 

৯. ভবনটির রলফট সিল আদছ। 
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ii.  েরীর চচ যা দকন্দ্র ক্ষনম যাণ (2975 িগ যক্ষমাার) 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা 

রনেরূপ: 

১. ভবনটি ড্ররয়াং অনুর্ায়ী রনম ষাণ করা 

েদয়দছ; 

২. বতষমাদন রজমদনরসয়াম ব্যবোর েদচ্ছ; 

৫. অরিকাাংশ েরজা ও জানালার মান 

সদন্তার্জনক মদন েদয়দছ; রকছু 

সাংখ্যক েরজা ও জানালার ব্যবহৃত 

মালামাল রনেমাদনর পররলরক্ষত 

েদয়দছ; 

৬. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা রদয়দছ মদম ষ পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. ভবনটির ইদটর গাঁথুরন এবাং োস্ট্াদর স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা ততরর েদয়দছ; 

৮. বাইদরর সেয়াদলর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৯. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা আদছ রকন্তু সঠিক তোররকর অভাব পররলরক্ষত 

েদয়দছ; 

১০. ভবনটির রকছু কদক্ষ ইদটর গাঁথুরন এবাং ঢালাই এর সাংদর্াগস্থদল ফাটল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

১১. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

১২. ভবনটিদত শরীর িি ষার প্রদয়াজনীয় সামগ্রী মওজুে আদছ। 

 

(খ) উপ প্রকদল্পর নাম: পটুয়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়। 

১। পররেশ ষদনর তাররখ: ০৪/০৩/২০১৯ ইাং 

২। রডরপরপ অনুসাদর উপ-প্রকদল্পর সভৌত অঙ্গসমূে: 

i. প্রোসক্ষনক ভিশনর 2য় দর্শক 4র্ য ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (3625 িগ যক্ষমাার) 

ii. 4র্ য ত া পর্ যন্ত োত্র হশ র আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ (3556 িগ যক্ষমাার) 

iii. োত্রী হশ র ঊর্ধ্যমুখী ও আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ (2990 িগ যক্ষমাার) 

iv. 4র্ য ত া পর্ যন্ত ক্ষিএমএ ও ক্ষসএসই ভিন ক্ষনম যাণ (2248 িগ যক্ষমাার) 

v. িযাকাক্ষি ভিশনর 3য় ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (1350 িগ যক্ষমাার) 

vi. ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র স্কু  ও কশ জ ভিন ক্ষনম যাণ (450 িগ যক্ষমাার) 

 

i. প্রোসক্ষনক ভিশনর 2য় দর্শক 4র্ য ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (3625 িগ যক্ষমাার)  
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উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা 

রনেরূপ: 

১. ভবনটির ইদটর গাঁথুরন এবাং োস্ট্াদর স্যাঁতস্যাঁদত 

অবস্থা ততরর েদয়দছ; 

২. বাইদরর সেয়াদলর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৩. টয়দলদটর অরিকাাংশ েরজা নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৪. বাইদরর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত 

েদয়দছ; 

৫. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

সদন্তার্জনক নয়; 

৬. ভবনটির স্যারনদটশন ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৭. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ 

ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৮. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

ii. 4র্ য ত া পর্ যন্ত োত্র হশ র আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ (3556 িগ যক্ষমাার)  

 উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবনটির ইদটর গাঁথুরন এবাং োস্ট্াদর স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা ততরর েদয়দছ; 

২. বাইদরর সেয়াদলর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৩. ভবদনর িতুরে ষদকর সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৪. বাইদরর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৬. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর পাইদপ ফাটল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৮. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

iii. োত্রী হশ র ঊর্ধ্যমুখী ও আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ (2990 িগ যক্ষমাার) 

 উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. বাইদরর সেয়াদলর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

২. ভবদনর িতুরে ষদকর সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৩. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৪. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর পাইদপ ফাটল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. স্যারনটারর পাইদপর মদধ্য সমস্যা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

iv. 4র্ য ত া পর্ যন্ত ক্ষিএমএ ও ক্ষসএসই ভিন ক্ষনম যাণ (2248 িগ যক্ষমাার) 

 উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. বাইদরর সেয়াদলর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

২. ভবদনর িতুরে ষদকর সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৩. রিঁরড়র জন্য জায়গা পর্ ষাপ্ত নয়; 

৪. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশদনর জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়। ভবদনর ছাদে পারন জদম থাদক। 

 

v. িযাকাক্ষি ভিশনর 3য় ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (1350 িগ যক্ষমাার) 
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 উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. স্যারনদটশন ব্যবস্থা সদন্তার্জনক মদন েদয়দছ; 

৪. ইদলকরট্রক কাজ সদন্তার্জনক মদন েদয়দছ। 

 

vi. ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র স্কু  ও কশ জ ভিন ক্ষনম যাণ (450 িগ যক্ষমাার) 

 উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. জানালার গ্লাস ভাঙ্গা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. ভবদনর বাইদরর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৩. ভবদনর িতুরে ষদক সকান সড্রদনজ ব্যবস্থা সনই; 

৪. অরিকাাংশ ইদলকরট্রক সুইি এর বতষমান অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৫. স্যারনটারর পাইদপর বতষমান অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৬. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৮. ভবনটি বতষমাদন ক্লাস সনয়ার কাদজ ব্যবহৃত েদচ্ছ। 

 

(গ) উপ-প্রকদল্পর নাম: িট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়। 

১। পররেশ ষদনর তাররখ: ২০/০২/২০১৯ ইাং  

২। রডরপরপ অনুসাদর উপ-প্রকদল্পর সভৌত অঙ্গসমূে: 

i. ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 2 টি 5 ত া ভিন ক্ষনম যাণ (2983 িগ যক্ষমাার) 

ii. 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য 4টি 5 ত া দকায়াা যার ক্ষনম যাণ; (3885 িগ যক্ষমাার) 

iii. 2য় দর্শক 10 ত া একাশেক্ষমক ভিশনর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ; (8554 িগ যক্ষমাার) 

iv. 5 ত া ক্ষভশতর উপর ক্ষতন ত া পর্ যন্ত  াইশেক্ষর ভিন ক্ষনম যাণ (2229 িগ যক্ষমাার)। 

 

i. ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 2টি 5 ত া ভিন ক্ষনম যাণ (2983 িগ যক্ষমাার) 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা 

রনেরূপ: 

১. েরজার সিৌকাদঠর রনেমান 

পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. েরজার পাল্লার কাদঠর মান 

সদন্তার্জনক নয়; 

৩. ভবদনর বাইদরর রাং নষ্ট েদয় র্াদচ্ছ; 

৪. ছাদের স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা পররলরক্ষত 

েদয়দছ; 

৫. সরইন ওয়াটার ডাউন পাইদপর বতষমান 

অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৬. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস 

িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত 

েদয়দছ; 

৭. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

ii. 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য 4টি 5 ত া দকায়াা যার ক্ষনম যাণ; (3885 িগ যক্ষমাার) 
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উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. বাইদরর োস্ট্াদর স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থার সৃরষ্ট েদচ্ছ; 

২. বাইদরর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. ভবদনর ছাদে স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৫. ভবদনর িারররেদকর রনষ্কাশন ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৬. ভবদনর বাইদরর রাংদয়র অবস্থা সদন্তার্জনক নয়। 

 

iii. 2য় দর্শক 10 ত া একাশেক্ষমক ভিশনর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ; (8554 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবনটি নয় তলা অনুদমারেত রছল। ভবনটিদত ৭ম তলা পর্ ষন্ত কাজ সমাপ্ত েদয়দছ, ২ তলা এখদনা 

 অসমাপ্ত অবস্থায় রদয়দছ; 

২. অসমাপ্ত থাকার কারণ রেদসদব বাদজট পর্ ষাপ্ত না েওয়াদক সেখাদনা েদয়দছ; 

৩. েীঘ ষ সময় অরতবারেত েদয় কাজ সমাপ্ত েদয়দছ; 

৪. িীরগরতদত বরাে প্রোন কাদজর গরতদক প্রভারবত কদরদছ বদল জানা সগদছ; 

৫. ভবনটিদত বাইদরর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. রিঁরড়র কাদজর মান সদন্তার্জনক নয়; 

৭. সািারণ ওয়াল এবাং ড্রপ ওয়াদল স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৮. কাদজর রফরনরশাং সতমন সদন্তার্জনক নয়; 

৯. ভবনটিদত আদলার ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

১০. স্যারনদটশন ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

১১. ভবদনর িারররেদকর রনষ্কাশন ব্যবস্থা নাই; 

১২. ভবদনর বাইদরর রাংদয়র অবস্থা সদন্তার্জনক নয়। 

 

iv. 5 ত া ক্ষভশতর উপর ক্ষতন ত া পর্ যন্ত  াইশেক্ষর ভিন ক্ষনম যাণ (2229 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ:  

১. ভবদনর িারররেদকর রনষ্কাশন ব্যবস্থা নাই; 

২. ভবদনর বাইদরর রাংদয়র অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৩. ভবদন প্রদবদশর জন্য সকান র্ র্াদমর ব্যবস্থা সনই; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

(ঘ) উপ-প্রকদল্পর নাম: িট্টগ্রাম সভদটররনারর এন্ড এযারনদমল সাদয়স রবশ্বরবদ্যালয়। 

 



ইউসুি এন্ড এশসাক্ষসশয়াস্  পৃষ্ঠা 30 

১। পররেশ ষদনর তাররখ: 

১৮/০২/২০১৯ ইাং  

২। রডরপরপ অনুসাদর উপ-প্রকদল্পর 

সভৌত অঙ্গসমূে: 

 

i. প্রোসক্ষনক ভিশনর আনুভূক্ষমক 

ও ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (2000 

িগ যক্ষমাার) 

ii. োত্র হ  ক্ষনম যাণ (2272 

িগ যক্ষমাার) 

iii. োত্রী হ  ক্ষনম যাণ (1922 

িগ যক্ষমাার) 

iv. উপাচাশর্ যর জন্য অক্ষিস ক্ষনম যাণ 

(600 িগ যক্ষমাার) 

v. 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের 

জন্য দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (1358 িগ যক্ষমাার) 

vi. স্টািশের জন্য েরক্ষমাক্ষর ক্ষনম যাণ (900 িগ যক্ষমাার) 

vii. প্রোসক্ষনক ভিন ক্ষনম যাণ (4000 িগ যক্ষমাার) 

viii. পশু হাসপাতাশ র আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ (803 িগ যক্ষমাার)। 

 

i. প্রোসক্ষনক ভিশনর আনুভূক্ষমক ও ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (2000 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. কাদঠর েরজার সমস্যা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. সেয়াদলর রাং এর সমস্যা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. সেয়াদলর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ছাদে স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা দৃশ্যমান; 

৫. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

ii. োত্র হ  ক্ষনম যাণ (2272 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবদনর িারররেদক সকান সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক মদন েয়রন; 

২. সেয়াদলর রাং এর সমস্যা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ইদলকরট্রক ও স্যারনদটশন কাদজর ভাল মান পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

iii. োত্রী হ  ক্ষনম যাণ (1922 িগ যক্ষমাার)  

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. বৃরষ্টর পারন সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

২. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 
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৩. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ইদলকরট্রক ও স্যারনদটশন কাদজর ভাল মান পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

iv. উপাচাশর্ যর জন্য অক্ষিস ক্ষনম যাণ (600 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. বাইদরর সেয়াদলর রাংদয়র সমস্যা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. বাইদরর সেয়াল োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ইদলকরট্রক ও স্যারনদটশন কাদজর ভাল মান পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

v. 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (1358 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. সেয়াদলর রাংদয়র অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

২. সেয়াদলর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. স্যারনটারর পাইপ রফটিাংস সদন্তার্জনক নয়; 

৪. ছাদে স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা রবরাজমান; 

৫. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ 

 ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

vi. স্টািশের জন্য েরক্ষমাক্ষর ক্ষনম যাণ (900 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. সেয়াদলর রাংদয়র অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

২. ভবদনর বাইদর িারররেদক সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়;  

৩. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ইদলকরট্রক ও স্যারনদটশন কাদজর মান সদন্তার্জনক। 

 

vii. প্রোসক্ষনক ভিন ক্ষনম যাণ (4000 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. সরইন ওয়াটার পাইদপর অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

২. স্ল্যাদব স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা দৃশ্যমান; 

৩. রিঁরড়দত সকান সররলাং সনই; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 
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৬. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

viii. পশু হাসপাতাশ র আনুভূক্ষমক সম্প্রসারণ (803 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবদনর বাইদর িারররেদক সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

২. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

(ঙ) উপ-প্রকদল্পর নাম: খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়। 

 

১। পররেশ ষদনর তাররখ: ০৬/০৩/২০১৯ ইাং  

২। রডরপরপ অনুসাদর উপ-প্রকদল্পর 

সভৌত অঙ্গসমূে: 

 

(ক) আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ: 

i. ক্ষতন ত া োত্র হ  

ক্ষনম যাণ (6900 িগ যক্ষমাার)  

ii. চার ত া োত্র হ  

ক্ষনম যাণ (884 িগ যক্ষমাার) 

iii. ক্ষসক্ষনয়র ক্ষেিক ও 

অক্ষিসারশের জন্য 4র্ য 

ত া পর্ যন্ত দকায়াা যার 

ক্ষনম যাণ (1730 িগ যক্ষমাার) 

iv. ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের 

জন্য 4র্ য ত া পর্ যন্ত 

দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (675 িগ যক্ষমাার) 

v. ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের েরক্ষমাক্ষরর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (450 িগ যক্ষমাার) 

 

  (খ) অন্যান্য ভিন ক্ষনম যাণ  

a) গ্যাশরজ (200 িগ যক্ষমাার) 

b) োত্র কল্যাণ দকন্দ্র – দকন্দ্রীয় কযাশিশাক্ষরয়া – দগস্ট কাম ক্লাি ক্ষনম যাণ (6000 িগ যক্ষমাার) 

c) দমক্ষেকযা  দসন্টার ক্ষনম যাণ (1800 িগ যক্ষমাার) 

d) ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র মসক্ষজশের 2য় ত া ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (340 িগ যক্ষমাার) 

e) কমদেক্স এর সমইন সগইট (2200 িগ যক্ষমাার) 

 

(i) আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ: 

ক্ষতন ত া োত্র হ  ক্ষনম যাণ (6900 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবদনর বাইদর োস্ট্াদরর অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

২. ভবদনর বাইদরর সেয়াদলর রাং এর খারাপ অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. সেয়াদলর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক সেখা রেদয়দছ; 
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৪. স্যারনটারর কাদজর অবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৫. ভবদনর সড্রদনজ ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; 

৬. ছাদের স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা রবরাজমান; 

৭. ছাদের রবদ্যমান সস্ল্াপ সদন্তার্জনক নয়; 

৮. সরইন ওয়াটার পাইদপ ফাটল সেখা রেদয়দছ; 

৯. েরজার সিৌকাঠ ও পাল্লার রনেমান পররলরক্ষত েদয়দছ; 

১০. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

১১. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

১২. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

(ii) চার ত া োত্র হ  ক্ষনম যাণ (884 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবদনর বাইদরর োস্ট্াদরর অবস্থা সদন্তার্জনক নয়;  

২. ভবদনর বাইদরর সেয়াদলর রাং এর খারাপ অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. সেয়াদলর োস্ট্াদর সেয়ার ক্রযাক সেখা রেদয়দছ; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

(iii) ক্ষসক্ষনয়র ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 4র্ য ত া পর্ যন্ত দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (1730 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. সরইন ওয়াটার ডাউন পাইদপ সমস্যা সেখা রেদয়দছ; 

২. স্ল্যাব তদলর সমতা রক্ষা েয়রন; 

৩. ভবদনর বাইদরর িতুরে ষদকর সড্রদন অিলাবস্থা রবরাজমান; 

৪. ভবদনর বাইদরর সেয়াদলর রাং এর খারাপ অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

(iv) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 4র্ য ত া পর্ যন্ত দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (675 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. রসরডউদল দুই তলা ভবন বলা েদলও সদরজরমদন একতলা ভবন সেখা সগদছ; 

২. ছাদে স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা রবদ্যমান; 

৩. ভবদনর বাইদরর িতুরে ষদকর সড্রদন অিলাবস্থা রবরাজমান; 

৪. ভবদনর বাইদরর সেয়াদলর রাং এর খারাপ অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদন ব্যবহৃত েরজার রনেমান পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৭. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ। 
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(v) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের েরক্ষমাক্ষরর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

(450 িগ যক্ষমাার) 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

 

১. ছাদে স্যাঁতস্যাঁদত অবস্থা রবদ্যমান; 

২. ভবদনর বাইদরর সেয়াদলর রাং এর খারাপ অবস্থা 

পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. ছাদের উপর সথদক র্থার্থভাদব পারন পাইপ রেদয় সনদম 

র্ায়না; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা 

পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

 

vi. অন্যান্য ভিন ক্ষনম যাণ: 

i. গ্যাশরজ (200 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবদনর বাইদরর সেয়াদলর রাং এর খারাপ অবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. ছাদের উপর সথদক সরইন ওয়াটার পাইপ রেদয় পারন পাইপ র্থার্থভাদব সনদম র্ায়না; 

৩. সরইন ওয়াটার পাইদপ সমস্যা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

ii. োত্র কল্যাণ দকন্দ্র – দকন্দ্রীয় কযাশিশাক্ষরয়া – দগস্ট কাম ক্লাি ক্ষনম যাণ (6000 িগ যক্ষমাার) 

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

১. ভবনটির কাদজর মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ; 

২. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৩. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

iii. দমক্ষেকযা  দসন্টার ক্ষনম যাণ (1800 িগ যক্ষমাার)      

 

উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 

 

১. ভবদনর িতুরে ষদকর সড্রদন অিলাবস্থা রবদ্যমান;    

২. বাইদরর রাং এর খারাপ অবস্থা লক্ষণীয়; 

৩. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৪. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র মসক্ষজশের 2য় ত া ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (340 িগ যক্ষমাার) 
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উপদরাক্ত ভবন পররেশ ষদন প্রাপ্ত/দৃশ্যমান অবস্থা রনেরূপ: 
 

১. সরইন ওয়াটার পাইদপ ফাটল দৃশ্যমান;     

২. ছাদের অরিকাাংশ অাংশই ডযাম েদয় সগদছ; 

৩. বাইদরর রাং-এর খারাপ অবস্থা লক্ষণীয়; 

৪. ভবনটিদত পর্ ষাপ্ত আদলা-বাতাস িলািদলর র্থাথ ষ ব্যবস্থা পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৫. ভবদনর আসবাবপত্র ভাল মাদনর পররলরক্ষত েদয়দছ; 

৬. েরজা ও জানালার মান ভাল পররলরক্ষত েদয়দছ। 

 

(ি) উপ cÖK‡íi নাম: ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়। 

(১) পররেশ ষদনর তাররখ : ২৩/০৩/২০১৯ 

(২) Dc cÖK‡íi A½mg~n:  

োত্রশের আিাসশনর জন্য জগন্নার্ হশ  1000 োত্রর জন্য 9 ত া ভিন ক্ষনম যাণ (11580 িগ যক্ষমাার) 

 

Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b 

cÖvß/`„k¨gvb Ae¯’v 

wb¤œiƒc:  

1. febwU Wªইs 

Abyhvqx wbgv©Y 

Kiv n‡q‡Q; 

2. AwaKvsk `iRv I 

Rvbvjvi gvb  

m‡šÍvlRbK g‡b 

n‡q‡Q, wKQz 

cwigvY `iRv I 

Rvbvjvi e¨eüZ gvjvgvj wb¤œgv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q; 

3. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji e¨e¯’v we`¨gvb cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

4. febwUi B‡Ui গাঁথুক্ষন Ges cøv÷v‡i A‡bK RvqMvq স্যাঁতস্যাঁদত Ae¯’v ‰Zwi 

n‡q‡Q; 

5. evB‡ii †`qv‡ji is bó n‡q hv‡”Q; 

6. e„wói cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Av‡Q wKš‘ mwVK 

Z`viwKi Afve cwijwÿZ n‡q‡Q; 

7. wbgv©Y Kv‡R e¨eüZ gvjvgv‡ji ‡Uw÷s wi‡cvU© †`Lv n‡q‡Q Ges 

Zv cÖavb cÖ‡KŠkjx Øviv Aby‡gvw`Z; 

8. febwU wbgv©‡Y e¨eüZ gvjvgv‡ji ¸YMZ gvb fvj wQj; 

9. fe‡bi AvmevecÎ fvjgv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q; 

10. febwU XvKv wek^we`¨vj‡qi QvÎ‡`i nj wn‡m‡e e¨eüZ n‡”Q| 
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(Q) Dc cÖK‡íi bvg: XvKv cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ wek^we`¨vjq| 
(১) পররেশ ষদনর তাররখ : 18/০৩/২০১৯ 

(2) Dc cÖK‡íi A½mg~n: 
 

আিাক্ষসক ভিন ক্ষনম যাণ:  

i. োত্রশের জন্য 3য় ত া পর্ যন্ত হ  ক্ষনম যাণ (3200 িগ যক্ষমাার) 

ii. োত্রীশের জন্য 2য় ত া পর্ যন্ত হ  ক্ষনম যাণ (2493 িগ যক্ষমাার) 

iii. ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 2য় দর্শক 5ম ত া পর্ যন্ত দকায়াা যাশরর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (3390 

িগ যক্ষমাার) 

iv. 2য় দেক্ষণর অক্ষিসারশের জন্য 2য় ত া পর্ যন্ত দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (834 িগ যক্ষমাার) 

v. 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য স্টাি দকায়াা যাশরর অসমাপ্ত কাজ ও ক্ষনচত া ও 2য় ত া পর্ যন্ত 

ক্ষনম যাণ (1072 িগ যক্ষমাার) 

vi. অন্যান্য ভিন ও ক্ষনম যাণ: একাশেক্ষমক ভিশনর 3য় ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 3320 

 

i. োত্রশের জন্য 3য় ত া পর্ যন্ত হ  ক্ষনম যাণ (3200 িগ যক্ষমাার) 

Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b cÖvß/`„k¨gvb Ae¯’v wb¤œiƒc: 

1. evB‡ii †`qv‡ji is m‡šÍvlRbK; 

2. e„wói cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v m‡šÍvlRbK bq; 

3. fe‡bi Pvwiw`‡K †Wª‡bR e¨e¯’v †bB; 

4. febwUi m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v m‡šÍvlRbK; 

5. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji e¨e¯’v we`¨gvb cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

6. fe‡bi AvmevecÎ fvj gv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q| 

 

ii. োত্রীশের জন্য 2য় ত া পর্ যন্ত হ  ক্ষনম যাণ (2493 িগ যক্ষমাার) 

 Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b wb‡¤œv³ Z_¨vw` Rvbv †Mj- 
 

1. febwUi B‡Ui Mv_ybx Ges cøv÷v‡i স্যাঁতস্যাঁদত Ae¯’v ‰Zwi n‡q‡Q; 

2. evB‡ii †`qv‡ji is bó n‡q hv‡”Q; 

3. fe‡bi PZzw`©‡Ki †Wª‡bR e¨e¯’v m‡šÍvlRbK; 

4. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji h_v_© e¨e¯’v cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

5. fe‡bi AvmevecÎ fvj gv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q; 

6. febwU‡Z B‡Ui Mvu_yক্ষন Ges exg Gi R‡q‡›U dvUj cwijwÿZ n‡q‡Q| 

 

(iii) ক্ষেিক ও অক্ষিসারশের জন্য 2য় দর্শক 5ম ত া পর্ যন্ত দকায়াা যাশরর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (3390 িগ যক্ষমাার) 

 Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b wb‡¤œv³ Z_¨vw` Rvbv †Mj- 

1. febwU b·vbyhvqx mwVKfv‡e wbgv©Y Kiv n‡q‡Q; 
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2. evB‡ii †`qv‡ji is m‡šÍvlRbK; 

3. e„wói cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v m‡šÍvlRbK bq;  

4. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji h_v_© e¨e¯’v cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

5. fe‡bi AvmevecÎ fvj gv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q| 

 

(iv) 2য় দেক্ষণর অক্ষিসারশের জন্য 2য় ত া পর্ যন্ত দকায়াা যার ক্ষনম যাণ (834 িগ যক্ষমাার) 

 Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b wb‡¤œv³ Z_¨vw` Rvbv †Mদে- 

1. evB‡ii †`qv‡ji is m‡šÍvlRbK; 

2. e„wói cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v m‡šÍvlRbK bq; 

3. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji h_v_© e¨e¯’v cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

4. fe‡bi AvmevecÎ fvj gv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q| 

 

(v) 3য় ও 4র্ য দেক্ষণর কম যচারীশের জন্য স্টাি দকায়াা যাশরর অসমাপ্ত কাজ ও ক্ষনচত া ও 2য় ত া পর্ যন্ত 

ক্ষনম যাণ (1072 িগ যক্ষমাার) 

 Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b wb‡¤œv³ Z_¨vw` Rvbv †Mদে- 

1. evB‡ii †`qv‡ji is mš‘lRbK; 

2. e„wói cvwb wb®‹vk‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v m‡šÍvlRbK bq;  

3. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji h_v_© e¨e¯’v cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

4. fe‡bi AvmevecÎ fvj gv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q| 

 

অন্যান্য ভিন ও ক্ষনম যাণ:  

(vi) একাশেক্ষমক ভিশনর 3য় ত া পর্ যন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ (3320 িগ যক্ষমাার) 

 Dc‡iv³ feb cwi`k©‡b wb‡¤œv³ Z_¨vw` Rvbv †Mj- 

1. Rvbvjvi Møvm fv½v cwijwÿZ n‡q‡Q; 

2. fe‡bi evB‡ii is bó n‡q hv‡”Q; 

3. fe‡bi PZzw`©‡K †Kvb †WªB‡bR e¨e¯’v ‡bB; 

4. febwU‡Z chv©ß Av‡jv-evZvm PjvP‡ji h_v_© e¨e¯’v cwijwÿZ 

n‡q‡Q; 

5. fe‡bi AvmevecÎ fvj gv‡bi cwijwÿZ n‡q‡Q; 

6. febwU eZ©gv‡b K¬vm †bqvi Kv‡R  e¨eüZ n‡”Q| 
 

৫.২ বাস্তবায়নকৃত সভৌত কাদজর মূল্যায়ন  

 

সমাপ্ত কাজসমূদের উপদরাক্ত মূল্যায়ন রলরপবদ্ধ করা েদয়দছ বারেযক সম্যক পররেশ ষদনর মাধ্যদম প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত। সমাপ্ত রনম ষাণ কাদজর গুণগত মান সদন্তার্জনক প্রতীয়মান েদয়দছ। একটি রবর্য় প্রায় ভবদনর সক্ষদত্র 
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এক িরদণর প্রতীয়মান েদয়দছ। ছাদের অবস্থা খারাপ; বৃরষ্টর পারন রনম ষাদণর সুরবিা অপ্রতুল। এবাং ভবদনর িার 

পাদশর পারন রনষ্কাশদনর সুরবিা ক্ষনম্ন মাদনর। 

 

রকন্তু রনম ষাণ সামগ্রীর গুণগত মান রনরূপণ করা েয় সসইগুদলার মান পরীক্ষাগাদর পরীক্ষা করার মাধ্যদম। এই 

উদেদশ্য রনদে বরণ ষত রতনটি রবশ্বরবদ্যালয় েদত রনম ষাণ সামগ্রীর গুণাগুণ পরীক্ষার প্ররতদবেন সাংগ্রে করা েদয়দছ। 

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: িট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়। 

১। Water quality Test, Concrete Cylinder Test, Rebar Test, Compressive Strength 

Test of Cement, Fineness Modulus of  Sand, ACV Test of Stone & Soil Test Reports| 

 

(খ) উপ-প্রকদল্পর নাম: িট্টগ্রাম সভদটররনারর এন্ড এযারনদমল সাদয়ি রবশ্বরবদ্যালয়। 

১। Water quality Test, Concrete Cylinder Test, Rebar Test, Compressive Strength, 

Setting Time, Fineness Test of Cement, Fineness Modulus of  Sand, Compressive 

Strength Test of Bricks, Test of Coarse Aggregate, ACV Test of Stone & Soil Test 

Reports| 

 

(গ) উপ-প্রকদল্পর নাম: খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয়। 

 

১। Concrete Cylinder Test, Rebar Test, Compressive Strength, Fineness Modulus of 

Sand, Test of Stone Chips| Soil Test Reports পাওয়া র্ায়রন।   

 

রনম ষাণ সামগ্রীর সটস্ট্ ররদপাট ষ েদত প্রতীয়মান েদয়দছ সর্ রনম ষাণ সামগ্রীর মান গ্রেণদর্াগ্য রছল।  

 

ভবনগুদলার নকশা একটি ব্যরক্ত মারলকানািীন প্রদকৌশল উপদেষ্টা প্ররতষ্ঠান কতৃষক প্রস্তুত করা েদয়রছল। অত:পর 

সসইগুদলা রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদকৌশলী কতৃষক অনুদমােন করা েদয়রছল।  

 

রডজাইন প্রস্তুত কাদজ েক্ষতা ও অরভজ্ঞতা আদছ সর্াগ্যতার অরিকারী প্রদকৌশলী কতৃষক রডজাইন অনুদমােন করা 

সর্দত পাদর। ভরবষ্যদত সরকারর রবশ্বরবদ্যালদয়র ভবদনর রডজাইন পূতষ রবভাদগর মাধ্যদম অনুদমােন করার 

ব্যবস্থা সনওয়া সর্দত পাদর। 

 

পররেশ ষদনর সমদয় ভবনসমূদের করতপয় ত্রুটি পররলরক্ষত েদয়দছ। সসইগুদলা কাঠাদমাগত ত্রুটি প্রতীয়মান েয়রন। 

এর মদধ্য অন্যতম েদচ্ছ ভবদনর ছাদের অবস্থা অরিকাাংশ সক্ষদত্র ত্রুটিযুক্ত অথবা ছাে েদত বৃরষ্টর পারন রনগ ষমদনর 

ব্যবস্থা সদন্তার্জনক নয়; রকছু রকছু সক্ষদত্র েরজা-জানালা রনেমাদনর; এবাং ভবদনর িার পাদশর বৃরষ্টর পারন 

রনষ্কাশদনর জন্য পয়ঃনালা সনই। এই ত্রুটিগুদলা জরুরর রভরিদত সমরামত করা িাঞ্ছনীয়। 

 

সারব ষক রবদবিনায় প্রকদল্পর আওতায় রনরম ষত সভৌত কাদজর মান গ্রেণদর্াগ্য।   

 

 

 

 

 

 

 

র্ষ্ঠ অধ্যায় 
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SWOT Analysis 

 

৬.১  প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবলরেক, দুব ষলরেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরক (SWOT) রবদের্ণ 

 

আধুরনক মূল্যায়ন পদ্ধরতদত SWOT একটি বহুল ব্যবহৃত পন্থা র্া সকান প্রকদল্পর সবলরেক (Strength), 

দুব ষলরেক (Weakness), সুদর্াগ (Opportunity) ও ঝুঁরক (Threat) রিরিত করদত এবাং রবদের্দণ 

সাোয্য কদর। এটি মূল্যায়নদক অরিকতর অথ ষবে কদর এবাং রসদ্ধান্ত গ্রেদণ সাোয্য কদর।  

 

প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন কম ষ পররকল্পনায় বতষমান সাংগৃেীত তথ্য উপাি রবন্যাস ও রবদের্ণ কদর প্রকল্প 

বাস্তবায়নকালীন সবলরেক, দুব ষলরেক, সুদর্াগ ও ঝুঁরকসমূে এখাদন উদল্লখ করা েদলা।  

 

৬.১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবলরেকসমূে 

 

সমীক্ষায় ও পর্ ষদবক্ষদণ প্রতীয়মান েদয়দছ, প্রকল্পটির রবদশর্ রকছু সবল রেক রছল। সর্মন, একটি রনরাপে স্থাদন 

রনম ষাণ কাজ বাস্তবায়ন করা েদয়দছ; ফদল অনাকারিত মানুর্জদনর উপদ্রব রছল না। রনম ষাণ সামগ্রী রনরাপদে 

রাখার সুদর্াগ রছল। রনম ষাণ সামগ্রী পররবেদনর জন্য সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা (সড়ক পদথ) উন্নত ও দ্রুত রছল। রনম ষাণ 

র্ন্ত্রপারত, সমরশন ইতযারে প্রদয়াজন মারফক দ্রুত সমরামত করার সুদর্াগ রছল। রনম ষাণ েরমদকর সরবরাে পর্ ষাপ্ত 

রছল। রনম ষাণ কাদজর জন্য প্রদয়াজনীয় উপযুক্ত পারনর সরবরাে রছল পর্ ষাপ্ত। উপ প্রকল্পগুদলার জন্য র্ানবােদনর 

ব্যবস্থা রছল। র্াতায়াত ব্যবস্থা উন্নত থাকার কারদণ পররবীক্ষণ ও পররেশ ষন দ্রুত ও সেজ রছল; সস কারদণ কাদজর 

গুণগত মান রনরিত করার সুদর্াগ রছল। কাজ বাস্তবায়দনর জন্য জনবল রছল। এবাং কাদজর রডজাইন একটি 

উপদেষ্টা সাংস্থা প্রস্তুত করার কারদণ দ্রুত কাজ বাস্তবায়ন করার সুদর্াগ রছল। 

 

৬.১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন দুব ষলরেকসমূে 

 

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সমদয় করতপয় দুব ষলরেক রছল। এর মদধ্য অন্যতম রছল ঘনঘন প্রকল্প পররিালক 

পররবতষন েওয়া। রতনজন কম ষকতষা তাঁদের স্বীয় োরয়দত্বর অরতররক্ত রেদসদব প্রকল্প পররিালক পদের োরয়ত্ব 

পালন কদরদছন।  

 

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমদয় তেরবল সরবরাে রনয়রমত রছল না। 

 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে দুইবার বৃরদ্ধ করা েদয়দছ। প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন দুইবার সাংদশািন করদত েদয়দছ।  

সমারপ্ত বছদর রতনটি সাংস্থা প্রদয়াজদনর অরতররক্ত তেরবল গ্রেণ কদরদছ; রকন্তু অথ ষ বছর সমারপ্তদত অব্যরয়ত দ্রুত 

সরকারী সকার্াগাদর জমা প্রোন কদররন।  

 

সাংদশারিত রডরপরপ-সত উচ্চ গদবর্ণা খাদতর মূল বরাে ২৬০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস কদর ৯৫.০০ লক্ষ টাকা করা 

েদয়দছ। পুস্তক ও জান ষাল খাদত মূল বরাে ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস কদর ৩৪১.০০ লক্ষ টাকা করা েদয়দছ। উচ্চ 

রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ খাদতর মূল বরাে ৫৮০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস কদর ৪৩৯.০০ লক্ষ টাকা করা েদয়দছ। 

তবজ্ঞারনক/পরীক্ষাগাদরর র্ন্ত্রপারত খাদত মূল বরাে ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস কদর ৪০০.০০ লক্ষ করা েদয়দছ।  

 

প্রকল্পটির জন্য ভূরম অরিগ্রেদণর প্রদয়াজন েদয়দছ। এদত প্রচুর সময় ব্যয় েদয়দছ। 

 

 

প্রকল্পটির সপার্ক সাংস্থা রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন; করমশন রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অিীন প্ররতষ্ঠান। এই প্রকদল্পর 

মাওলানা ভাসানী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালদয়র একাদডরমক ভবদনর ৫ম তলা পর্ ষন্ত রভত রেদয় ৪থ ষ তলা 

পর্ ষন্ত রগদয় কাজ সশর্ করার রবর্য়টি তেন্ত করার জন্য একটি কাররগরর করমটি গঠন করা েদয়রছল ০৪/০৫/২০১৫ 
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তাররদখ। কাররগরর করমটি প্ররতদবেন োরখল কদরদছ ২১/০৫/২০১৫ তাররদখ। করমটি প্ররতদবেদন রবশ্বরবদ্যালদয়র 

প্রাক্তন উপািার্ ষসে সমাট আট জদনর রবরুদদ্ধ দুনীরত েমন করমশদনর অিীদন রনরবড় তেন্ত েদত পাদর মদম ষ 

সুপাররশ কদররছল। রতনটি েফায় করমটি একই িরদনর সুপাররশ কদরদছ। প্ররতদবেন েদত প্রতীয়মান েদচ্ছ 

রবর্য়টি ’পাবরলক রবশ্বরবদ্যালদয়র উন্নয়ন (১ম সাংদশারিত)’ প্রকল্প সাংরেষ্ট রছল না। তথারপ রবর্য়টি এই প্রকদল্পর 

আওতায় সটদন আনা েদয়দছ। এ প্ররতদবেদনর উপদর রবশ্বরবদ্যালয় কতৃষপক্ষ ১১/০৮/২০১৫ তাররদখ েীঘ ষ ব্যাখ্যা 

প্রোন কদর রবর্য়টি রবশ্বরবদ্যালদয়র ‘ররদজন্ট সবাড ষ’-এর মাধ্যদম রনষ্পরি করা েদব মদম ষ প্ররতদবেন মন্ত্রণালদয় 

োরখল কদরদছ। প্ররতদবেন েদত সেখা র্াদচ্ছ একই একাদডরমক ভবদনর জন্য ৪ (িার) বার মৃরিকা পরীক্ষা করা 

েদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন এটি একটি দুব ষলতা। 

 

৬.১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সুদর্াগসমূে  

 

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমদয় পদরাক্ষ সুদর্াগ েদয়রছল।  

 

প্রকদল্পর রনম ষাণ কাদজ কম ষসাংস্থান অনুসন্ধানকারীদের সুদর্াগ সৃরষ্ট েদয়দছ। ঠিকাোরগণ ব্যবসায়/লাভ করার 

সুদর্াগ সপদয়দছন। অথ ষননরতক কম ষকাণ্ড বৃরদ্ধ সপদয়দছ। কম ষজীবীদের োররদ্র্য হ্রাস সপদয়দছ। 

 

সরকারর রবশ্বরবদ্যালদয় উচ্চ রশক্ষা গ্রেদণর ব্যয় অদপক্ষাকৃত অদনক কম। আসন সাংখ্যা অপ্রতুল থাকার কারদণ 

র্দথষ্ট সাংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভরতষ েওয়ার সুদর্াগ সপদতন না। সুদর্াগ না পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীগদণর মদধ্য েররদ্র 

পররবাদরর অদনক ছাত্র-ছাত্রী রছল। সরকারর রবশ্বরবদ্যালয়সমূদে অবকাঠাদমাগত সুদর্াগ বৃরদ্ধ করার কারদণ 

সমাদজর সব স্তদরর ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ রশক্ষা লাদভর সুদর্াগ েদয়দছ। 

 

প্রকল্পটির মাধ্যদম রবজ্ঞান ও প্রযুরক্তখাদত উচ্চ রশরক্ষত জন সাংখ্যা বৃরদ্ধ করার সুদর্াগ েদয়দছ। এ কারদণ রবজ্ঞান 

ও প্রযুরক্ত খাদত তবদেরশক রনভ ষরশীলতা হ্রাস সপদয়দছ। 

 

৬.১.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমদয়র ঝুঁরকসমূে  

 

প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর রবদশর্ সকান ঝুঁরক রছল না।  

 

প্রকল্পটি সফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য কদয়কটি রবর্য়/পরররস্থরত অনুকূল থাকদত েদব এমরন অনুমান কদর তা 

প্রণয়ন করা েদয়রছল। এর মদধ্য অন্যতম রছল: (ক) তেরবদলর সরবরাে রনয়রমত থাকদব; (খ) সাংরেষ্ট 

রবশ্বরবদ্যালয় েদত প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদয়াজনীয় সেদর্ারগতা পাওয়া র্াদব; (গ) বাস্তবায়ন সময়াে এবাং 

ব্যয় বৃরদ্ধ পাদব না; (ঘ) বারেদরর সকান েস্তদক্ষপ েদব না; (ঙ) রাজননরতক অরস্থরতা থাকদব না; (ঙ) ছাত্র-

অরস্থরতা থাকদব না; এবাং (ি) সরকাদরর অগ্রারিকার পররবতষন েদব না। 

 

এই রবর্য়/অবস্থাগুদলার মদধ্য দুইটি রবর্য়/পরররস্থরত অনুমান অনুসাদর রবরাজমান েদয়দছ – তা েল সরকাদরর 

অগ্রারিকার অপররবতষন রছল এবাং সাংরেষ্ট রবশ্বরবদ্যালদয়র সেদর্ারগতা পাওয়া রগদয়রছল। অন্য সবকটি 

রবর্য়/পরররস্থরত রবরূপ রছল; এবাং সস রবরূপ পরররস্থরতগুদলা প্রকল্প বাস্তবায়দন ঝুঁরক সৃরষ্ট কদরদছ। 
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সপ্তম অধ্যায় 

সমীক্ষার কার্ ষপরররি অনুর্ায়ী প্রভাব মূল্যায়দনর রবর্য়গুদলা সাররণ/দলখরিত্র/পাই 

িাদট ষর মাধ্যম উপস্থাপন, পর্ ষাদলািনা ও পর্ ষদবক্ষণ 

 

৭.১  সািারণ তথ্যারে 

 

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সমদয় উপকারদভাগীগদণর মতামত গ্রেদণর জন্য উপ-প্রকল্প পর্ ষাদয় 

সদরজরমদন জররপ পররিালনা করা েদয়দছ। উপদেষ্টা প্ররতষ্ঠাদনর প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত গণনাকারীগণ তথ্য সাংগ্রে 

কদরদছন। সমাট সাতটি রবর্দয়র উপর পূব ষরনি ষাররত কাঠাদমাগত প্রশ্নপত্র অনুসরণ কদর তক্ষা সাংগ্রে করা েদয়দছ। 

প্রশ্নপদত্র উিরোতাগদণর নাম, সপশা, রলঙ্গ, বয়স, সফান নম্বর, সর্াগ্যতা, ইতযারে রলরপবদ্ধ করা েদয়দছ। 

প্রশ্নমালায় পরামশ ষকগদণর তত্ত্বাবিাদন প্রেি তথ্যারে সাংগ্রে করার প্রয়াস করা েদয়দছ। 

 

৭.২ প্রভাব মূল্যায়দনর রবর্য়ারে উপস্থাপন, পর্ ষাদলািনা ও পর্ ষদবক্ষণ 

 

উপ-প্রকল্পসমূদের মাঠ পর্ ষাদয় পররিারলত তথ্য-সাংগ্রে জররদপর রবন্যাসকৃত ফলাফল রনদে উপস্থাপন করা েদলা। 

 

৭.২.১ উিরোতাগদণর সািারণ তথ্য 

 

সমাট ২৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীর রনকট েদত রলরখত প্রশ্নমালার উির সাংগ্রে করা েদয়দছ। তাঁদের মদধ্য ছাত্র ১৯৪ 

জন (৬৯%) এবাং ছাত্রী ৮৬ জন (৩১%) । 

 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতার রভরিদত অনাস ষ পর্ ষাদয়র রশক্ষাথীদের ৬৮% ছাত্র এবাং ৩২% ছাত্রী। মাস্ট্াস ষ পর্ ষাদয়র 

রশক্ষাথীগদণর ৭৪% ছাত্র এবাং ২৬% ছাত্রী। 

 

সাররণ ৭.১: উিরোতাগদণর রশক্ষাগত সর্াগ্যতা 

 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা সমাট ছাত্র (%) ছাত্রী (%) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। অনাস ষ ২৩৪ ১৬০ (৬৮%) ৭৪ (৩২%) 

২। মাস্ট্াস ষ ৪৬  ৩৪ (৭৪%) ১২ (২৬%) 

সমাট ২৮০ ১৯৪ (৬৯%) ৮৬ (৩১%) 

 

উিরোতা ছাত্র-ছাত্রীগণদক সমাট িারটি বয়স-স্তদর রবন্যাস করা েদয়দছ। এদত সেখা র্ায়, ১৮-২০ বছর বদয়রস 

ছাত্র ২০%; ২১-২৩ বছর বদয়রস ৫১%; ২৪-২৬ বছর বদয়রস ২৬% এবাং ২৭-২৯ বছর বদয়রস ৩%। রবপরীত 

পদক্ষ ১৮-২০ বদয়রস ছাত্রীর োর ৩৬%, ২১-২৩ বছর বদয়রস ৪৭%, ২৪-২৬ বছর বদয়রস ১৭%; এবাং ২৭-২৯ 

বছর বদয়রস ছাত্রীর োর শতকরা শূন্য ভাগ। 

 

লক্ষণীয় সর্, ১৮-২৩ বছর বদয়রস ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৬৬%:৩৪% (সমাট সাংখ্যা = ২০৯ জন)। অপর পদক্ষ 

২৪-২৯ বছর বদয়রস ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৭৯%:২১% (সমাট সাংখ্যা = ৭১ জন)। 

 

সাররণ ৭.২: বয়স সভদে মতামত প্রোনকারী উিরোতাগদণর রবদের্ণ 
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িয়স োত্র েতাংে (%) োত্রী েতাংে (%) 

18-20 39 20.1 31 36.1 

21-23 99 51.0 40 46.5 

24-26 50 25.8 15 17.4 

27-29 6 3.1 0 0.00 

দমাা 194 100.00 86 100.00 

  

৭.২.২ প্রকদল্পর আওতায় রনম ষাণ করা কাদজর মান জররদপর তথ্য 

 

কাদজর গুণগত মান, েরজা/জানালা, টয়দলট ইতযারে সম্পদকষ উপকারদভাগীগদণর মতামত জররদপর তথ্যারে 

রনদে উপস্থাপন ও পর্ ষাদলািনা করা েদলা। 

 

এছাড়া একাদডরমক ভবদনর স্থারপত রলফট, ভবদনর পররদবশ, ভবদনর পারন রনষ্কাশন ও ভবদনর পররষ্কার 

পররচ্ছন্নতা সম্পদকষ জররদপ প্রাপ্ত তথ্যারে উপস্থাপন ও পর্ ষাদলািনা করা েদলা।   

 

এ ছাড়াও ৮৬ জন রশক্ষক, ৬১ জন প্রশাসরনক কম ষকতষা ও ৮৬ জন কম ষিারীর জররপ পররিালনার সমদয় 

মতামত/তথ্য প্রোন কদরদছন। উদল্লখ্য সর্, উপকারদভাগীগদণর রনকট েদত রনে রলরখত রবর্য়গুদলার উপদর 

কাঠাদমাগত প্রশ্নমালার রভরিদত জররপ পররিালনাপূব ষক তথ্য সাংগ্রে করা েদয়দছ। 

 

 একাদডরমক ভবন/ছাত্র-ছাত্রীদের আবারসক ভবন সাংক্রান্ত মতামত 

 ছাত্র/ছাত্রীদের আবারসক ভবন সাংক্রান্ত মতামত 

 প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকগদণর ণ সাংক্রান্ত মতামত 

 আবারসক ভবন সাংক্রান্ত মতামত 

 শরীরিি ষা সকন্দ্র সাংক্রান্ত মতামত 

 Quality Education সাংক্রান্ত মতামত 

 পরীক্ষাগার/র্ন্ত্রপারত সাংক্রান্ত মতামত 

 রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদকৌশল শাখার কম ষকতষাগদণর মতামত  

 

৭.৩ জক্ষরশপর মাধ্যশম প্রাপ্ত তথ্যাক্ষে পর্ যাশ াচনা 

 

(ক) একাশেক্ষমক ভিন সংক্রান্ত মতামত 

 

প্রকশল্পর প্রভাি ূলল্যায়ন সমীিায় দমাা ১১৭৭ জন উত্তরোতার ক্ষনকা দর্শক তথ্য সংগ্রহ করা হশয়শে। এ 

উত্তরোতাগশণর মশধ্য রশয়শে োত্র/োত্রী, ক্ষেিক, প্রোসক্ষনক কম যকতযা ও কম যচারী, ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র প্রশকৌে  

োখার কম যকতযা ও কম যচারী। উত্তরোতাগশণর বিক্ষেষ্টয অনুর্ায়ী ক্ষনি যাচন কশর তথ্য সংগ্রহ করা হশয়শে। 

একাশেক্ষমক ভিন সম্পশকয আহক্ষরত তথ্য ক্ষনশম্ন উপিাপন করা হ  একাশেক্ষমক ভিন সম্পশকয সি যশমাা 280 

জন োত্র/োত্রী অংেগ্রহণ কশরন। তন্মশধ্য 194 জন োত্র এিং 86 জন োত্রী। একাশেক্ষমক ভিন সম্পশকয মতামত 

প্রোশন অংেগ্রহণকারী োত্র/োত্রীগশণর িয়স, ক্ষেিাগত দর্াগ্যতা, দভৌত কাশজর ধরন, উন্নয়শনর পক্ষরিতযন, ভক্ষতয 

সম্পক্ষকযত তথ্যাক্ষে, একাশেক্ষমক ভিশনর হ  পক্ষরচা না মতামত প্রোশন অংেগ্রহণকারী োত্র/োত্রীশের িয়স 4টি 
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স্তশর ক্ষিভক্ত করা হশয়শে। অংেগ্রহণকারী োত্রশের গড় িয়স 22 এিং োত্রীশের গড় িয়স 21 িৎসর দেখা 

ক্ষগশয়শে। 

 

সারক্ষণ ৭.৩: িয়স-দভশে মতামত প্রোনকারী উত্তরোতাগশণর ক্ষিশের্ণ 

 

িয়স োত্র েতাংে (%) োত্রী েতাংে (%) 

18-20 39 20.1 31 36.1 

21-23 99 51.0 40 46.5 

24-26 50 25.8 15 17.4 

27-29 6 3.1 0 0.00 

দমাা 194 100.00 86 100.00 

  

ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত মান, েরজা/জানা া, ায়শ া সূলশহর গুণগত মান সম্পশকয মতামত দনয়া হয়। এোড়া 

একাশেক্ষমক ভিশনর িাক্ষপত ক্ষ িা, ভিশনর পক্ষরশিে, ভিশনর পাক্ষন ক্ষনষ্কােন ও ভিশনর পক্ষরষ্কার পক্ষরচ্ছন্নতা 

সম্পশকযও মতামত গ্রহণ করা হশয়শে।   

 

সারক্ষণ ৭.৪: উত্তরোতাগশণর ক্ষেিাগত দর্াগ্যতা 

 

ক্ষেিাগত দর্াগ্যতা দমাা োত্র (%) োত্রী (%) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। অনাস য ২৩৪ ১৬০ (৬৮%) ৭৪ (৩২%) 

২। মাস্টাস য ৪৬ ৩৪ (৭৪%) ১২ (২৬%) 

দমাা ২৮০ ১৯৪ (৬৯%) ৮৬ (৩১%) 

 

ক্ষেিাগত দর্াগ্যতা ক্ষিশের্শণ অনাস য পর্ যাশয়র োত্র ও োত্রীর অনুপাত র্র্াক্রশম 82.5% এিং 86%। এোড়া 

মাস্টাস য পর্ যাশয়র োত্র ও োত্রীর অনুপাত র্র্াক্রশম 17.5% ও 14%। 

 

সারক্ষণ ৭.৫: ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয় ভক্ষতয সংক্রান্ত তথ্য 

 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয় ভক্ষতযর সংখ্যা সংখ্যা েতাংে (%) 

2016 পূশি য 134 47.7 

2016 পশর 164 52.1 

দমাা 298 99.8 

 

একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাশণর িশ  অক্ষধক সংখ্যক োত্র/োত্রীশেরশক ক্ষেিা দসিা প্রোন করা সম্ভি হশচ্ছ। এোড়া 

একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাশণর িশ  উন্নয়শনর পক্ষরিতযন পক্ষর ক্ষিত হশচ্ছ। উত্তরোতাগণ উশেখ কশরশে একাশেক্ষমক 

ভিশনর ক্ষনয়ক্ষমত ক্লাস হয়। এোড়া একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাশণর িশ  অক্ষধক সংখ্যক োত্র/োত্রী ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয় 

ভক্ষতযর সুশর্াগ দপশয়শে। 
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সারক্ষণ ৭.৬: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশন ক্লাস অনুক্ষষ্ঠত সংক্রান্ত তথ্যসূলহ 

 

 ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশন ক্লাস সংক্রান্ত তথ্যসূলহ সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশন ক্লাস হয় 244 87.1 

২ একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাণ/দমরামত কশর োত্র/োত্রী ভক্ষতযর সুশর্াগ না 

সৃক্ষষ্ট করা হশ   ভক্ষতয হওয়ার সুশর্াগ দপশতন 

92 32.9 

৩ একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাণ/দমরামত কশর োত্র/োত্রী ভক্ষতযর সুশর্াগ না 

সৃক্ষষ্ট করা হশ   ভক্ষতয হওয়ার সুশর্াগ দপশতন ক্ষক জানা নাই 

75 26.8 

 

87.1% োত্র/োত্রী মতামত প্রোন কশর একাশেক্ষমক ভিশন োত্র/োত্রীশের ক্ষনয়ক্ষমত ক্লাস হয়। এোড়া 32.9% 

উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষনক্ষম যত হওয়া একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাণ করায় অক্ষধক সংখ্যক োত্র/োত্রীর ভক্ষতযর 

সুশর্াগ সৃক্ষষ্ট হশয়শে এিং 26.8% উত্তরোতা উশেখ কশরশে একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনক্ষম যত না হশ  অক্ষধক সংখ্যক 

োত্র/োত্রী ভক্ষতয করা দর্ত ক্ষকনা তাশের জানা দনই।  

 

সারক্ষণ ৭.৭: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশনর ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত 

 

 ভিশনর ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত 

মান সংক্রান্ত মতামত 

সংখ্যা েতাংে 

(%) 

 

১ ভা  180 64.3 

২ ভা  না 78 27.9 

৩ জানা নাই 22 7.9 

 দমাা 280 100.0 

 

ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিন ক্ষনম যাশণর গুণগত মান সম্পশকয োত্র/োত্রীশের মতামত দনয়া হশয়শে। 64.3% 

উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষনম যাশণর গুণগত মান খুিই ভা । এোড়া 27.9% উশেখ কশরশে ভিশনর গুণগত মান 

ভা  হয় নাই এিং 7.7 উত্তরোতা ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত মান সম্পশকয দকান মতামত প্রকাে কশর নাই।  

 

সারক্ষণ ৭.৮:  প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশনর েরজা ও জানা ার গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত 

 

 েরজা ও জানা ার গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  187 66.8 

২ ভা  না 85 30.4 

৩ জানা নাই 8 2.9 

 দমাা 280 100.0 

 

সারক্ষণ 12 হশত দেখা র্ায় 66.8% উত্তরোতা মতামত ক্ষেশয়শে ক্ষনক্ষম যত ভিশন ভা  মাশনর েরজা ও জানা া 

ব্যিহার করা হশয়শে। এোড়া 30.4% উত্তরোতা উশেখ কশরশে েরজা ও জানা ার গুণগত মান ভা  হয় নাই 

এিং 2.9% েরজা ও জানা ার গুণগত মান সম্পশকয দকান মতামত প্রকাে কশর নাই।  

 

64.3

27.9

7.9

চিত্র ৭.১: ভবনের চের্ মাণ কানের গুণত 

র্াে সংক্রান্ত র্ ার্ 

ভাল

ভাল ো

োো োই
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সারক্ষণ ৭.৯: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশনর ায়শ শার গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত 

 

 ায়শ শার গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  130 46.4 

২ ভা  না 146 52.1 

৩ জানা নাই 4 1.4 

 দমাা 280 100.0 

 

13 নং সারক্ষণশত ক্ষনক্ষম যত ভিশনর ায়শ শার গুণগত মান সম্পশকয উত্তরোতাগশণর মতামত দেয়া হশয়শে। 

46.4% উত্তরোতা ায়শ শার গুণগত মান খুিই ভা । এোড়া 52.1% উশেখ কশরশে ায়শ শার গুণগত মান 

ভা  হয় নাই এিং 1.4% ায়শ া সম্পশকয দকান মতামত প্রকাে কশর নাই।  

 

সারক্ষণ ৭.10: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত একাশেক্ষমক ভিশনর পক্ষরশিে সম্পশকয মতামত 

 

 পক্ষরশিে সম্বশে মতামত সংখ্যা েতাংে (%)  

 

১ ভিনটিশত সূশর্ যর আশ ার 

পর্ যাপ্ত পক্ষরমাণ প্রশিে কশর 

219 78.2 

২ ভিনটিশত িায়ু চ াচ  

পর্ যাপ্ত  

232 82.9 

৩ দেক্ষণকশির ক্ষপেনক্ষেশক 

ক্ষেিশকর িক্তৃতা দোনা র্ায় 

191 68.2 

৪ দেক্ষণকশি ব্লাকশিাে য আশে 219 78.2 

৫ দেক্ষণকশি পাঠোশন 

মাক্ষিক্ষমক্ষেয়া প্রশজক্টর 

(Multimedia Project or) 

ব্যিহার করা হয় 

239 85.4 

৬ ভিশনর দেওয়াশ  দপাস্টার, 

প্রচারপত্র  াগাশনা হয় 

163 58.2 

 

ক্ষনক্ষম যত ভিশনর পক্ষরশিে সম্বশে উত্তরোতাগণ মতামত প্রোন কশরশে। ক্ষিক্ষভন্ন ভাশি উত্তরোতাগণ একাশেক্ষমক 

ভিশনর পক্ষরশিে সম্বশে ক্ষমে প্রক্ষতক্ষক্রয়া ব্যক্ত কশরশে। 78.2% উত্তরোতার ক্ষনকা দর্শক জানা র্ায় একাশেক্ষমক 

ভিশন পর্ যাপ্ত আশ া িাতাস প্রশিে কশর এিং 82.9% উশেখ কশরশে ভিন সূলহ পর্ যাপ্ত িায়ু চ াচশ র পর্ মুক্ত 

কশর বতক্ষর করা হশয়শে। এোড়া 68.2% মতামত ব্যক্ত কশরশে দর্, দেক্ষণ কি সূলশহ ক্ষপেশনর ক্ষেক দর্শক 

ক্ষেিশকর িক্তৃতা দোনা র্ায় এিং দেক্ষণকিসূলশহ ব্লযাক দিাে যসহ ও পাঠ োশনর জন্য অন্যান্য আনুষ্ঠাক্ষনক সুশর্াগ 

সুক্ষিধা সৃক্ষষ্ট করা হশয়শে।  
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চিত্র ৭.২: একানেচর্ক ভবনের পচরনবশ সম্বনে

র্ ার্ 
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সারক্ষণ ৭.১১: প্রকশল্পর আওতায় ক্রয়কৃতত দেক্ষণকশির আসিািপশত্রর গুণগত মান সম্পশকয মতামত 

 

 ক্রয়কৃতত দেক্ষণকশির আসিািপশত্রর গুণগত মান সম্পশকয মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  195 69.6 

২ ভা  না 82 29.3 

৩ জানা নাই 3 1.1 

 দমাা 280 100.0 

 

উত্তরোতাগণ স্বতঃস্ফূতয ভাশি দেক্ষণকিসূলশহ িাক্ষপত আসিািপত্রসূলশহর গুণগত মান সম্পশকযও মতামত প্রোন 

কশরশে। উত্তরোতাগশণর মশধ্য 69.6% িাক্ষপত আসিািপত্রসূলহ ভা  িশ  মন্তব্য কশরশে। এোড়া 29.3% 

িাক্ষপত আসিািপশত্রর গুণগত মান ভা  হয় নাই িশ  মতামত ব্যক্ত কশরশে এিং 1.1% উত্তরোতা 

আসিািপশত্রর গুণগত মান সম্পশকয দকান মতামত প্রকাে কশর নাই।  

 

সারক্ষণ ৭.১২: ভিনটিশত িাক্ষপত ক্ষ ফ্ট সম্পক্ষকযত তথ্য 

 

 ভিনটিশত ক্ষ ফ্ট সম্পশকয তথ্য সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ক্ষ ফ্ট আশে 97 34.6 

২ োত্র/োত্রীগণ ক্ষ ফ্ট িারা দেক্ষণকশি আসা-র্াওয়া কশরন 82 29.3 

 

একাশেক্ষমক ভিশন িাক্ষপত ক্ষ ফ্ট সম্বশে জানার জন্য উত্তরোতাগণশক ক্ষজজ্ঞাসা করা হশয়শে। এই সক  প্রশের 

মশধ্য ক্ষে  ক্ষ শফ্টর গুণগত মান, পক্ষরচা না ও রিণাশিিণ। গুণগত মান সম্পশকয 22.1% উত্তরোতা ভা  

িশ শে। অন্যক্ষেশক 18.1% উত্তরোতা ভা  হয় নাই িশ  মন্তব্য কশরশে এিং 59.3% ক্ষ িা সম্পশকয দকান 

মতামত দেয় নাই। এোড়া পক্ষরচা না ও রিণাশিিণ সম্পশকয 23.2% ভা  িশ শে এিং 16.1% ভা  হয় 

নাই িশ  মন্তব্য কশরশে িাক্ষক 60.7% উত্তরোতা এ সম্পশকয দকান মতামত দেয় নাই।  

 

সারক্ষণ ৭.১3: ভিশনর বৃক্ষষ্টর পাক্ষন ক্ষনষ্কােন ব্যিিা সম্পশকয মতামত 

 

 ভিশনর বৃক্ষষ্টর পাক্ষন ক্ষনষ্কােন 

ব্যিিা সম্পশকয মতামত 

সংখ্যা েতাংে (%) 

 

১ ভা  174 62.1 

২ ভা  না 89 31.8 

৩ জানা নাই 17 6.1 

 দমাা 280 100.0 

 

সারক্ষণ ৭.১৪: ভিশনর সাক্ষি যক পক্ষরষ্কার-পক্ষরচ্ছন্নতা সম্পশকয মতামত 

 

 ভিশনর সাক্ষি যক পক্ষরষ্কার-পক্ষরচ্ছন্নতা সম্পশকয মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  171 61.1 

২ ভা  না 101 36.1 

৩ জানা নাই 8 2.9 

 দমাা 280 100.0 
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চিত্র ৭.৩: বৃচির পাচে চেষ্কাশে ব্যবস্থা

সম্বনে র্ ার্ 

ভাল

ভাল ো

োো োই
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ভিশনর পাক্ষন ক্ষনষ্কােন ব্যিিা ও পক্ষরষ্কার পক্ষরচ্ছন্নতার ক্ষির্শয় মতামত দনয়া হশয়শে। 62.1% ও 61.1% 

উত্তরোতাগণ র্র্াক্রশম পাক্ষন ক্ষনষ্কােন ব্যিিা ও সঠিক পক্ষরষ্কার পক্ষরচ্ছন্নতার সম্বশে ভা  মতামত ক্ষেশয়শে। 

এোড়া একই ক্ষির্শয় প্রে করা হশ  31.8% ও 36.1% উত্তরোতা পাক্ষন ক্ষনষ্কােন ও পক্ষরষ্কার পক্ষরচ্ছন্নতার 

পিক্ষত ভা  নয় িশ  মতামত ক্ষেশয়শে। িাক্ষক 6.1% ও 2.9% উত্তরোতা র্র্াক্রশম ক্ষির্য়াি ী সম্পশকয দকান 

মতামত দেয় নাই। 

 

(খ)  োত্র/োত্রীশের আিাক্ষসক ভিন সংক্রান্ত মতামত 

 

সারক্ষণ ৭.১৫: োত্র/োত্রীশের আিাক্ষসক ভিন সম্পশকয মতামত প্রোশন অংেগ্রহণকারী 

োত্র/োত্রীশের িয়শসর ক্ষিভাজনানুর্ায়ী ক্ষিশের্ণ। 

 

িয়স োত্র েতাংে (%) োত্রী েতাংে (%) 

18-20 45 22.5 25 29.1 

21-23 85 42.5 39 45.3 

24-26 63 31.5 20 23.3 

27-29 7 3.5 2 2.3 

দমাা 200 100.00 86 100.00 

 

মতামত প্রোশন অংেগ্রহণকারী োত্র/োত্রীশের িয়স 4াা স্তশর ক্ষিভক্ত করা হশয়শে। অংেগ্রহণকারী োত্রশের গড় 

িয়স 22 িৎসর এিং োত্রীশের গড় িয়স 21 িৎসর। 

 

সারক্ষণ ৭.১৬: োত্র/োত্রীশের আিাসশনর পর্ যায় 

 

 োত্র/োত্রীশের আিাসশনর পর্ যায় সংখ্যা েতাংে (%) 

১ আিাক্ষসক োত্র/োত্রী 238 83.2 

২ অনািাক্ষসক োত্র/োত্রী 42 14.7 

৩ প্রশর্াজয নয় 6 2.1 

 দমাা 286 100.0 

 

উত্তরোতা োত্র/োত্রীশের আিাসশনর পর্ যাশয় ক্ষিভাজন করা হশয়শে। ক্ষিশের্শণ দেখা র্ায় 83.2% উত্তরোতা 

আিাক্ষসক োত্র/োত্রী এিং 14.2% অনািাক্ষসক োত্র/োত্রী রশয়শে।  

 

সারক্ষণ ৭.১৭: োত্র/োত্রীশের হশ  আিাসশনর সময় 

 

 োত্র/োত্রীশের হশ  আিাসশনর সময় (িৎসর) সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ১-২ 155 54.2 

২ ৩-৪ 83 29.0 

৩ ৫-৬ 48 16.8 

 দমাা 286 100 

 

উত্তরোতা োত্র/োত্রীগণ আিাসশন কত সময় অিিান কশরশে তাহা ক্ষতনাা স্তশর ক্ষিভাজন করা হশয়শে। এই প্রশের 

উত্তশর 1-2 িৎসর সমশয় আিাক্ষসক হশ  অিিানকারী সশি যাচ্চ োত্র/োত্রীর সংখ্যা দেখা ক্ষগশয়শে (54.2%)। 
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এোড়া 3-4 িৎসর দময়াশে এিং 5-6 িৎসর দময়াশে অিিান করশে োত্র/োত্রীর সংখ্যা র্র্াক্রশম 29.0% 

এিং 16.8% দেখা ক্ষগশয়শে।  

 

সারক্ষণ ৭.১8: োত্রািাশস আিাসন না দপশয় ক্ষিকল্প ক্ষহসাশি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয় পড়াশোনার জন্য ক্ষিকল্প িাসিান 

 

 ক্ষিকল্প িাসিান সংখ্যা েতাংে 

(%) 

 

১ ক্ষনজ ভিশন 27 9.4 

২ আত্মীশয়র িাসিাশন 19 6.6 

৩ দমশস 239 83.6 

৪  ক্ষজংশয় 1 0.3 

 দমাা 286 100.0 

 

উত্তরোতা োত্র/োত্রী কী কী ক্ষিকল্প আিাসন ব্যিহার কশরন তাহা ক্ষজজ্ঞাসা করা হশয়শে। উত্তশর সশি যাচ্চ সংখ্যক 

োত্র/োত্রী দমশস র্াশকন িশ  উশেখ কশরশেন। এোড়া ক্ষনজ িাসভিশন এিং আত্মীশয়র িাসিাশন অিিান কশরন 

এ ধরশনর উত্তরোতার সংখ্যা র্র্াক্রশম 9.4% এিং 6.6%।  

 

সারক্ষণ ৭.১9: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত হশ র ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত 

 

 হশ র ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত মান সংক্রান্ত মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  161 56.3 

২ ভা  না 102 35.7 

৩ জানা নাই 23 8.0 

 দমাা 286 100.0 

 

আিাক্ষসক হ  ক্ষনম যাশণর গুণগত মান সম্পশকয মতামত গ্রহণ করা হশয়শে। উত্তশর সশি যাচ্চ সংখ্যক উত্তরোতা 

(56.6%) ক্ষনম যাণ কাশজর গুণগত মান ভা  হশয়শে িশ  মতামত ক্ষেশয়শে। এোড়া 35.7% ও 8.0% র্র্াক্রশম 

ভা  হয় নাই এিং জানা নাই িশ  মতামত ক্ষেশয়শে।  

 

সারক্ষণ ৭.20: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত হশ র পক্ষরশিে সম্পশকয মতামত 

 

 কশি পর্ যাপ্ত সূশর্ যর আশ া এিং িায়ু প্রশিে সংখ্যা েতাংে (%) 

১ আশে 220 76.9 

২ নাই 60 21.0 

৩ জানা নাই 6 2.1 

 দমাা 286 100.0 

 

আিাক্ষসক হ  সূলশহ পর্ যাপ্ত সূশর্ যর আশ া ও িায়ু প্রশিে করার সুশর্াগ আশে ক্ষকনা দস সম্পশকয উত্তরোতাগশণর 

ক্ষনকা হইশত জানার দচষ্টা করা হশয়শে। সশি যাচ্চ সংখ্যক (76.9%) উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষনক্ষম যত আিাক্ষসক 

হ  সূলশহ পর্ যাপ্ত সূশর্ যর আশ া ও িায়ু প্রশিে করার সুশর্াগ আশে। এোড়া 21.0% উত্তরোতা উপশরাক্ত সুক্ষিধা 

ক্ষিদ্যমান নয় িশ  মতামত ক্ষেশয়শেন। এই প্রশের উত্তশর 2.1% উত্তরোতা তাশের জানা নাই িশ  উশেখ কশরশে। 

সারক্ষণ ৭.2১: ক্ষ িশার গুণগত মান সম্পশকয মতামত 

9.4

6.6

83.6

0.3

চিত্র ৭.৪: পড়ানশাোর েন্য চবকল্প বাস্থাে

চেে ভবনে

আত্মীনের

বাসস্থানে

মর্নস
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 ক্ষ িশার গুণগত মান সম্পশকয মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  10 3.5 

২ ভা  না 45 15.7 

৩ জানা নাই 231 80.8 

 দমাা 286 100.0 

 

আিাক্ষসক হ  গুক্ষ শত ক্ষ িশার ব্যিিা করা হশয়শে ক্ষকনা এিং ব্যিিা করা না হশয় র্াকশ  গুণগত মান ক্ষক উহা 

ক্ষজজ্ঞাসা করা হশয়শে। এই প্রশের উত্তশর 80.04% উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষ িশার গুণগত মান সম্পশকয 

তাশের জানা নাই। এোড়া 15.7% উত্তরোতা োত্র/োত্রীগণ ক্ষ িশার গুণগত মান ভা  নয় িশ  উশেখ কশরশে। 

সি যক্ষনম্ন অর্ যাৎ 3.5% োত্র/োত্রী মতামত ক্ষেশয়শে ক্ষ িশার মান ভা ।  

  

সারক্ষণ ৭.২২: ক্ষ িশার রিণাশিিণ সম্পশকয মতামত 

 

 ক্ষ িশার রিণাশিিণ সম্পশকয মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  14 4.9 

২ ভা  না 46 16.1 

৩ জানা নাই 226 79.0 

 দমাা 286 100.0 

 

উত্তরোতা োত্র/োত্রীশের ক্ষ িশার রিণাশিিণ সম্পশকয মতামত দেয়ার জন্য ি া হয়। এই প্রশের উত্তশর সশি যাচ্চ 

উত্তরোতাগণ (79.0%) উশেখ কশরশে এই প্রশের উত্তর তাশের জানা নাই। তশি 16.1% উত্তরোতা মন্তব্য 

ক্ষেশয়শেন ক্ষ িশার রিণাশিিণ কাজ ভা  না এিং মাত্র 4.9% উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষ িশার রিণাশিিণ 

ভা ।  

 

সারক্ষণ ৭.২২: োত্রািাস/োত্রীক্ষনিাস ভিশনর ায়শ শার মান সম্পশকয মতামত 

 

 ায়শ শার মান সম্পশকয মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  145 50.7 

২ ভা  না 137 47.9 

৩ জানা নাই 4 1.4 

 দমাা 286 100.0 

 

োত্র/োত্রী ক্ষনিাস সূলশহর দমরামত রিণাশিিণ সম্পশকয মতামত গ্রহণ করা হশয়শে। উত্তশর 57.3% োত্র/োত্রী 

উশেখ কশরশে দমরামশতর কাজ প্রশয়াজন মাক্ষিক ক্ষনয়ক্ষমত করা হয়। এোড়া 31.1% উশেখ কশরশে প্রশয়াজন 

মাক্ষিক দমরামত করা হয় না এিং 11.5% উত্তরোতা উশেখ কশরশে দমরামশতর কাজ হয় ক্ষকনা তা তাশের 

জানা নাই।  

 

আিাক্ষসক হ  গুশ াশত ায়শ শার মান সম্পশকয ক্ষজজ্ঞাসা করা হশ  50.7% উত্তরোতা ায়শ শার মান ভা  িশ  

উশেখ কশরশে। এোড়া 47.9% উত্তরোতা ভা  না এিং 1.4% উত্তরোতা জানা নাই িশ  উশেখ কশরশে।  

সারক্ষণ ৭.২৩: োত্রািাস/োত্রীক্ষনিাস ভিশনর খািার কি ও সাধারণ কি এর সাক্ষি যক গুণগত মান সম্পশকয 

মতামত 
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 োত্রািাস/োত্রীক্ষনিাস ভিশনর খািার কি ও সাধারণ কি এর 

সাক্ষি যক গুণগত মান সম্পশকয মতামত 

সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  165 57.7 

২ ভা  না 116 40.6 

৩ জানা নাই 5 1.7 

 দমাা 286 100.0 

 

আিাক্ষসক োত্রািাশস োত্র/োত্রীশের সাধারণ কি ও গুণগত মান সম্বশে মতামত দনয়া হশয়শে। উত্তশর (57.7%) 

োত্র/োত্রীগণ উশেখ কশরশেন সাধারণ কশির গুণগত মান ভা  এিং 40.6% উশেখ কশরশে সাধারণ কি ও 

খািাশরর মান ভা  হয় নাই।   

 

(গ) প্রক্ষেিণপ্রাপ্ত ক্ষেিকগণ সংক্রান্ত মতামত 

 

প্রক্ষেিণপ্রাপ্ত ক্ষেিকগশণর ক্ষনকা হশত তথ্য/মতামত সংগ্রহ করা সম্ভি হয় না। 

 

(ঘ) আিাক্ষসক ভিন সংক্রান্ত মতামত 

প্রকশল্পর আিাক্ষসক ভিশনর গুণগত মান সম্পশকয সি যশমাা 233 ক্ষেিক, প্রোসক্ষনক কম যকতযা ও কম যচারীশক 

ক্ষজজ্ঞাসা করা হয়। েতাংশে ক্ষেিক39.9%, প্রোসক্ষনক কম যকতযা 26.2% এিং কম যচারী 36.9%। 

উত্তরোতাগণশক দজন্ডার দভশে ভাগ করা হশয়শে। ইহাশত দেখা ক্ষগশয়শে সমীিায় 84.6% পুরুর্ ও 15.5% 

মক্ষহ া।  

সারক্ষণ ৭.24: প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত আিাক্ষসক ভিশন ফ্লাা িরাে সংক্রান্ত তথ্য 

 

 আিাক্ষসক ভিশন ফ্লাা িরাে সংখ্যা েতাংে (%) 

১ আিাক্ষসক ভিশন ফ্লাা িরাে হশয়শে 227 97.4 

২ ফ্লাা িরাে পাওয়ায় িসিাস এর ক্ষনরাপত্তা দিশড়শে 214 91.9 

 

ক্ষনক্ষম যত আিাক্ষসক ভিশনর 97.4% ক্লাস র্র্ার্র্ আশিেনকারীশের মশধ্য িরাে করা হশয়শে এিং িরাে পাওয়ার 

পর 91.9% উশেখ কশরশে িরাে পাওয়ার িশ  ক্ষনরাপত্তা বৃক্ষি দপশয়শে।  
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সারক্ষণ ৭.২৫: ফ্লাা-এর পক্ষরশিে সম্পশকয মতামত 

 

 ফ্লাা এর পক্ষরশিে 

সম্পশকয  মতামত 

সংখ্যা েতাংে 

(%) 

 

১ ফ্লাশা পর্ যাপ্ত আশ া ও 

িাতাস চ াচ  কশর 

220 94.4 

২ ভিশনর দকার্াও িাা  

দৃক্ষষ্টশগাচর হশয়শে 

58 24.9 

3 োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জশম 

র্াশক  

58 24.9 

 

ক্ষনক্ষম যত ফ্লাশার পক্ষরশিে সম্পশকয ক্ষজজ্ঞাসা করা হশয়শে। এই প্রশের উত্তশর 94.4% উত্তরোতা উশেখ কশরশে 

ক্ষনক্ষম যত ফ্লাশা পর্ যাপ্ত আশ ািাতাস পাওয়ার সুশর্াগ রশয়শে। এোড়া 29.9% উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষকছু ক্ষকছু 

ভিনসূলশহ দকার্াও দকার্াও িাা  পক্ষর ক্ষিত হশয়শে। অক্ষধকন্তু 24.9% উত্তরোতাগণ োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জমা 

র্াশক িশ ও মতামত ক্ষেশয়শে।  

 

সারক্ষণ ৭.২৬: ফ্লাশার েরজা জানা ার মান সম্পশকয মতামত 

 

 ফ্লাশার েরজা জানা ার মান সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ভা  154 66.1 

২ ক্ষনম্ন মাশনর  79 33.9 

 দমাা 233 100 

  

ক্ষনক্ষম যত ফ্লাা সূলশহর েরজা জানা ার মান এিং ফ্লাা িরাে পাওয়ার পর অক্ষপ যত োক্ষয়ত্ব পা শন কতটুকু সুক্ষিধা 

পাওয়া ক্ষগশয়শে দস সম্পশকয ক্ষজজ্ঞাসািাে করা হয়। উত্তশর 66.1% উত্তরোতা ফ্লাশার েরজা জানা ার গুণগত 

মান ভা  িশ  মতামত ব্যক্ত কশরশে। একই প্রশের উত্তশর 33.9% উত্তরোতা েরজা জানা া মান ভা  হয় 

নাই িশ  মতামত ব্যক্ত কশরশে।  

 

সারক্ষণ ৭.27: ফ্লাা িরাে পাওয়ায় ক্ষেিার্ীশের পাঠোশনর সুক্ষিধা সম্পশকয মতামত 

 

 ফ্লাা িরাে পাওয়ায় ক্ষেিার্ীশের পাঠোশনর সুক্ষিধা সংখ্যা েতাংে (%) 

১ িরােকৃতত ফ্লাা দর্শক একাশেক্ষমক ভিশন র্াতায়াত সুক্ষিধা 217 93.1 

২ পাঠোন সহজতর  181 77.7 

3 গশির্ণা কাশজ অক্ষধকতর মশনাশর্াগ বৃক্ষি দপশয়শে 180 77.3 

 

ফ্লাা িরাে পাওয়ার পর ক্ষেিকগণ অক্ষপ যত োক্ষয়ত্ব পা শন উহা কতটুক সুক্ষিধা পাশচ্ছ দস ক্ষির্য়টি সম্পশকযও 

ক্ষজজ্ঞাসা করা হশয়শে। উত্তশর 66.1% উত্তরোতা ফ্লাশার েরজা জানা ার গুণগত মান ভা  হশয়ে 93.1% 

উত্তরোতা উশেখ কশরশে িরাে প্রাপ্ত ফ্লাা হশত একাশেক্ষমক ভিশন র্াতায়াত করা খুিই সহজ হশয়শে। এোড়া 

77.7% উত্তরোতা উশেখ কশরশে িরাে পাওয়ার পর তাশের র্াতায়াশতর সুক্ষিধা হওয়ায় র্র্া সমশয় পাঠোন 

কার্ যক্রশম সংক্ষেষ্ট হশত পাশরন। আরও 77.30% উত্তরোতা উশেখ কশরন িরাে পাওয়ার িশ  গশির্ণা কাশজ 

অক্ষধক মশনাশর্াগ দেওয়ার সুশর্াগ সৃক্ষষ্ট হশয়শে।  

 

66%

17%

17%

চিত্র ৫.৭: ফ্লাট-এর পচরনবশ সম্পনকম র্ ার্ 

ফ্লানট পর্ মাপ্ত আনলা ও বা াস 

িলািল কনর

ভবনের মকাথাও ফাটল 

দৃচিনতাির হনেনে

োনে বৃচির পাচে েনর্ থানক 
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(ঙ) েরীরচচ যা দকন্দ্র সম্পশকয মতামত 

 

েরীর চচ যা দকশন্দ্র ক্ষিদ্যমান সুশর্াগ সুক্ষিধা ূলল্যায়ন সম্পশকয সািাতকার গ্রহণ করা হয়। সািাতকাশর 35 জন 

োত্র/োত্রী, প্রোসক্ষনক কম যকতযা ও কম যচারী তাশের মতামত ব্যক্ত কশরন। উত্তরোতাগশণর িয়শসর ক্ষভক্ষত্তশত 

ক্ষিভাজন করা হয়। ক্ষিভাজশন দেখা র্ায় োত্র ও োত্রীশের গড় িয়স 22 িৎসর। এোড়া প্রোসক্ষনক কম যকতযা ও 

কম যচারীশের গড় িয়স র্র্াক্রশম 50 িৎসর ও 35 িৎসর। 94.30% উত্তরোতা েরীর চচ যা দকশন্দ্র ব্যায়াম 

করশত র্ান িশ  উশেখ কশরশে। িাক্ষক 5.7% উত্তরোতা েরীর চচ যা দকশন্দ্র র্ান না িশ  উশেখ কশরশে। সক  

উত্তরোতা েরীর চচ যা দকশন্দ্রর গুণগত মান ভা  িশ  মতামত ক্ষেশয়শে। েরীর চচ যা দকশন্দ্রর দমশঝশত বৃক্ষষ্টর পাক্ষন 

চুক্ষয়শয় পশর ক্ষকনা ক্ষির্শয় মতামত গ্রহণ করা হয়। উত্তশর 94.3% উত্তরোতা িশ শে েরীর  চচ যা দকশন্দ্রর দমশঝশত 

কখনও বৃক্ষষ্টর পাক্ষন চুক্ষয়শয় পশড় না। তশি 5.7% মতামত ক্ষেশয়শে দমশঝশত মাশঝ মাশঝ বৃক্ষষ্টর পাক্ষন চুক্ষয়শয় 

পশড়।  

 

সারক্ষণ ৭.28: েরীরচচ যা দকশন্দ্র ব্যায়াম করশত আসা সপ্তাশহর গড় ক্ষহসাি 

 

 ব্যায়াম করশত আসা সপ্তাশহর গড় ক্ষহসাি। সংখ্যা েতাংে (%) 

১ 3 ক্ষেন 4 11.4 

২ 4 ক্ষেন 5 14.3 

৩ 5 ক্ষেন 25 71.4 

4 কখনও না  1 2.9 

 দমাা 35 100 

 

েরীর চচ যা দকশন্দ্র ব্যায়াম করশত আো উত্তরোতাগশণর মতামত দনয়া হশয়শে। তশথ্য দেখা র্ায় 71.40% 

উত্তরোতা সপ্তাশহ 5 ক্ষেন ব্যায়াম করশত আশস। 4 ক্ষেন ব্যায়াম করশত আসা উত্তরোতাগণ 2য় িাশন রশয়শে 

14.3%। 2য় িাশন রশয়শে 3 ক্ষেন ব্যায়াম করশত আসা উত্তরোতাগণ েতাংশের ক্ষহসাশি দেখা র্ায় 11.4%।  

 

77.1% উত্তরোতা উশেখ কশরশে েরীর চচ যা দকশন্দ্র সি ধরশণর সুক্ষিধা রশয়শে। েরীরচচ যা দকশন্দ্র প্রক্ষেিশকর 

সংখ্যা 1-6 জন। েরীর চচ যা দকন্দ্র ব্যিহারকারী 65.7% উত্তরোতা উশেখ কশরশে দকশন্দ্র প্রক্ষেিক সি সময় 

উপক্ষিত র্াশক এিং 25.7% উত্তরোতা উশেখ কশরশে প্রক্ষেিকগণ মাশঝ মাশঝ উপক্ষিত র্াশকন। 8.6% 

উত্তরোতা এও উশেখ কশরশে ক্ষকছু সংখ্যক প্রক্ষেিক আশে তারা দকান সমশয়ই দকশন্দ্র উপক্ষিত হয় না।  

 

সারক্ষণ ৭.29: িাক্ষর্ যক ক্রীড়া প্রক্ষতশর্াক্ষগতা আশয়াজন ও েরীর চচ যা দকশন্দ্র অনুেী ন করা আইশাম অন্তর্ভ যক্তকরণ 

 

 িাক্ষর্ যক ক্রীড়া প্রক্ষতশর্াক্ষগতা আশয়াজন ও অনুেী ন করা 

আইশাম অন্তর্ভ যক্তকরণ 

সংখ্যা েতাংে (%) 

১ ক্ষনয়ক্ষমত অনুক্ষষ্ঠত হয় 35 100 

২ ক্ষনয়ক্ষমত অনুক্ষষ্ঠত হয় না 0 0.0 

3 সি আইশাম অন্তর্ভ যক্ত করা হয় 23 65.7 

4 ক্ষকছু ক্ষকছু আইশাম অন্তর্ভ যক্ত করা হয় 9 25.7 

5 ক্ষকছুই অন্তর্ভ যক্ত করা হয় না 3 8.6 

 

েরীর চচ যা দকশন্দ্র দর্ সক  ক্ষির্শয় প্রক্ষেিণ দেয়া হয় তার সক  আইশাম ক্ষক িাক্ষর্ যক ক্রীড়া প্রক্ষতশর্াক্ষগতায় 

অন্তর্ভ যক্ত করা হয়। প্রশের উত্তশর 65.7% উত্তরোতা উশেখ কশরশে সক  আইশাম অন্তর্ভ যক্ত করা হয়। 25.7% 
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উত্তরোতা উশেখ কশরশে ক্ষকছু ক্ষকছু আইশাম অন্তর্ভ যক্ত করা হয় এিং 8.6% উত্তরোতা উশেখ কশরশে দকান 

আইশামই িাক্ষর্ যক ক্রীড়া প্রক্ষতশর্াক্ষগতায় অন্তর্ভ যক্ত করা হয় না।  

 

ব্যায়াম এর উশেশে দনর্তশত্বর গুণ অজযন, অন্যশক সাহায্য করা, দ খাপড়ার প্রক্ষত মশনাশর্াগী হওয়া এিং 

কম যশিশত্র কম য সম্পােশন র্শর্ষ্ট উেীপনা পাওয়া। সািাতকার অংেগ্রহণকারী সক  উত্তরোতাগণই উশেক্ষখত 

ক্ষির্য়সূলশহ সকশ ই সমর্ যন কশরশেন।  

 

(চ) পরীিাগার/র্ন্ত্রপাক্ষত সম্পশকয মতামত 

 

প্রকশল্পর সমীিায় পরীিাগাশর ব্যিহৃত র্ন্ত্রপাক্ষত সম্পশকয ব্যিহারকারীশের মতামত গ্রহণ করা হশয়শে। সি যশমাা 

5 জন ক্ষেিক ও প্রক্ষেিকশক এ প্রশের উত্তর দেন। অংেগ্রহণকারী উত্তরোতাগণশক িয়শসর ক্ষভক্ষত্তশত দুইাা স্তশর 

ক্ষিভাজন করা হশয়শে। র্র্া 36-40 ও 51-55 িৎসর। এ ক্ষিভাজশন দেখা র্ায় 75% উত্তরোতার িয়স 36-

40 িৎসর 51-55 িৎসশরর উত্তরোতা রশয়শে মাত্র 25%। উত্তরোতাগণ প্রশতযশকই তক্ষড়ৎ দকৌে  ল্যাশি োক্ষয়ত্ব 

পা ন করশেন। উত্তরোতাগণ বিজ্ঞাক্ষনক র্ন্ত্রপাক্ষত সম্পশকয অিক্ষহত ক্ষকনা দস সম্পশকয তাশের প্রে করা হয়। 

প্রশের উত্তশর অংেগ্রহণকারীগশণর 80% উত্তরোতা উশেখ কশরশে সংক্ষেষ্ট বিজ্ঞাক্ষনক র্ন্ত্রপাক্ষত সম্পশকয তাশের 

দকান ধারনা দনই। িাক্ষক 20% উশেখ কশরশেন তাশের র্শর্ষ্ট ধারনা আশে। উত্তরোতাগণ পরীিাগাশর ব্যিহৃত 

র্ন্ত্রপাক্ষতসূলহ রিণাশিিণ করা হয় ক্ষকনা দস সম্পশকয উত্তর প্রোন কশরন। এ প্রশের উত্তর উত্তরোতা উশেখ 

কশরশে সংক্ষেষ্ট র্ন্ত্রপাক্ষতসূলহ রিণাশিিণ করা হয় ক্ষকনা উহা তাশের জানা নাই। তশি 20% উত্তরোতা উশেখ 

কশরশে র্ন্ত্রপাক্ষতসূলহ র্র্ার্র্ রিণাশিিণ করা হশয় র্াশক। র্ন্ত্রপাক্ষতসূলহ দভশঙ্গ দগশ  উহা ক্ষনয়ক্ষমত প্রক্ষতিাপন 

করা হয় ক্ষকনা সম্পশকয প্রে করা হয়। উত্তশর 60% উত্তরোতা উশেখ কশরশে প্রক্ষতিাপন করা হয় এিং 20% 

উত্তরোতা উশেখ কশরশে উহা প্রক্ষতিাপন করা হয় না। এোড়া 60% উত্তরোতা উশেখ কশরশে পরীিাগাশর 

চাক্ষহোর তু নায় র্ন্ত্রপাক্ষত সংখ্যা োত্রশের চাক্ষহোর তু না অপ্রতু  এিং 40% উশেখ কশরশে এ ক্ষির্শয় তারা 

ক্ষকছুই জাশন না। পরীিাগাশর ব্যিহৃত র্ন্ত্রপাক্ষত সম্পক্ষকযত প্রশের উত্তশর অংেগ্রহণকারী সক  উত্তরোতা সংক্ষেষ্ট 

ক্ষির্শয় ক্ষিদ্যা অজযশনর জন্য পর্ যাপ্ত র্ন্ত্রপাক্ষত সরিরাহ করার র্শর্ষ্ট প্রশয়াজনীয়তা রশয়শে। প্রশয়াজনীয় র্ন্ত্রপাক্ষত 

সরিরাহ করা না হশ  োত্র/োত্রীশের জ্ঞান অজযশন উহা র্শর্ষ্ট ধনাত্মক প্রভাি দি শি িশ  উত্তরোতাগণ মতামত 

দেয়।   

 

(ে) ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র প্রশকৌে  োখার কম যকতযাগশণর মতামত  

 

প্রকশল্পর কাজ ূলল্যায়ন করার  শিয ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র প্রশকৌে  োখার কম যকতযাশের মতামত গ্রহণ করা হশয়শে। 

অনুশমাক্ষেত ও ক্ষনধ যাক্ষরত প্রেপশত্রর মাধ্যশম প্রশকৌে ী, সহকারী প্রশকৌে ী, তত্ত্বািধায়ক প্রশকৌে ী ও ক্ষনি যাহী 

প্রশকৌে ীর ক্ষনকা হশত তথ্য সংগ্রহ করা হশয়শে। সশি যাচ্চ সংখ্যক (34.48%) উত্তরোতা ক্ষে  প্রশকৌে  পর্ যাশয়র 

কম যকতযা এিং ২য় সশি যাচ্চ ক্ষে  সহকারী প্রশকৌে ী এিং ৩য় সশি যাচ্চ সংখ্যক কম যকতযার পেিী ক্ষে  তত্ত্বািধায়ক 

কম যকতযা।  
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সারক্ষণ ৭.30: সহকারী প্রশকৌে ীশের িয়স 

 

 িয়স (িৎসর) প্রশকৌে ী সহকারী প্রশকৌে ী তত্ত্বািধায়ক ক্ষনি যাহী প্রশকৌে ী 

সংখ্যা েতাংে 

(%) 

সংখ্যা েতাংে 

(%) 

সংখ্যা েতাংে 

(%) 

সংখ্যা েতাংে 

(%) 

১ 25-30 0 0.0 5 31.3 0 0.0 0 0.0 

২ 31-35 0 0.0 4 25.0 0 0.0 2 22.2 

৩ 36-40 4 20.0 4 25.0 3 23.1 2 22.2 

৪ 41-45 2 10.0 3 18.8 2 15.4 1 11.1 

5 46-50 6 30.0 0 0.0 2 15.4 1 11.1 

6 51-55 4 20.0 0 0.0 3 23.1 3 33.3 

7 55+ 4 20.0 0 0.0 3 23.1 0 0.0 

 দমাা 20 100.0 16 100.0 13 100.0 9 100.0 

 

িয়স ব্যিধাশন উত্তরোতা কম যকতযাশের ক্ষিভাজন করা হশয়শে। এই ক্ষিভাজশন সশি যাচ্চ সংখ্যক প্রশকৌে ী 

কম যকতযার িয়স ক্ষে  46-50িৎসর। 2য় সি যাক্ষধক িয়শসর ব্যিধান পাওয়া ক্ষগশয়ক্ষে  51-55 িৎসর এিং 3য় 

সি যাক্ষধক িয়শসর ব্যিধান দেখা ক্ষগশয়শে 41-45 িৎসর।  

 

আিার সহকারী প্রশকৌে ী কম যকতযার িয়শসর ব্যিধান দেখা হশয়শে সি যাক্ষধক (31.3%) সংখ্যক সহকারী 

প্রশকৌে ীর িয়শসর ব্যিধান পাওয়া ক্ষগশয়শে 25-30 িৎসর। 2য় সি যাক্ষধক (25%) উত্তরোতার িয়শসর ব্যিধান 

র্র্াক্রশম 31-35 িৎসর ও 36-40 িৎসর দেখা ক্ষগশয়শে। এোড়া 3য় সি যাক্ষধক সংখ্যক (18.40%) কম যকতযার 

41-45 িৎসর িয়শসর ব্যিধান দেখা ক্ষগশয়শে সি যাক্ষধক (23.1%) তত্ত্বািধায়ক প্রশকৌে ীর িয়স দেখা ক্ষগশয়শে 

36-40 িৎসর, 51-55 িৎসর ও 55+ িৎসর। 3য় সি যাক্ষধক (15.4%) তত্ত্বািধায়ক কম যকতযার িয়স দেখা 

ক্ষগশয়শে 41-45 িৎসর ও 46-30 িৎসর। এোড়া সি যাক্ষধক সংখ্যক (33.3%) ক্ষনি যাহী প্রশকৌে ীর িয়শসর 

ব্যিধান পাওয়া ক্ষগশয়শে 51-55 িৎসর। 2য় (22.2%) ও 3য় সশি যাচ্চ (11.1%) সংখ্যক ক্ষনি যাহী প্রশকৌে ীর 

িয়শসর ব্যিধান দেখা ক্ষগশয়শে 41-45 িৎসর।  

 

সারক্ষণ ৭.31:  দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ কাজ তোরক্ষক সম্পশকয 

 

 দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ কাজ তোরক্ষক  সংখ্যা েতাংে 

(%) 

১ উত্তরোতাগণ দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ করার সময় তোরক্ষক 

কশরশেন  

46 79.3 

2 উত্তরোতাগণ দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ করার সময় আংক্ষেক 

তোরক্ষক কশরশেন 

12 20.7 

 দমাা 58 100 

 

প্রশকৌে ীগণ দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ কাজ তোরক্ষক, দভৌত কাশজর ক্ষেজাইন প্রস্তুত করার পূশি য মৃক্ষত্তকা পরীিা 

করা হশয়শে ক্ষকনা তা সম্পক্ষকযত তথ্য প্রশকৌে ী োখার কম যকতযাশের ক্ষনকা হশত সংগ্রহ করা হশয়শে। উক্ত তশথ্য 

দেখা র্ায় প্রশকৌে  োখার 79.3% কম যকতযা দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ করার কাজ তোরক্ষক কশরশেন এিং 

20.7% কম যকতযা আংক্ষেক দভৌত অিকাঠাশমা ক্ষনম যাণ করার কাজ তোরক্ষক কশরশে। 
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সারক্ষণ ৭.3২:   দভৌত কাশজর ক্ষেজাইন প্রস্তুত করার পূশি য মৃক্ষত্তকা পরীিার তথ্য 

 

 দভৌত কাশজর ক্ষেজাইন প্রস্তুত করার পূশি য মৃক্ষত্তকা পরীিা সংখ্যা েতাংে 

(%) 

১ করা হশয়শে  57 98.3 

২ করা হয় নাই  1 1.7 

 দমাা 58 100 

 

দভৌত কাজ আরম্ভ করার পূশি য মৃক্ষত্তকা পরীিা করা হশয়শে মশম য 98.3% মতামত ক্ষেশয়শে এিং মাত্র 1.7% 

কম যকতযা উশেখ কশরশে দভৌত কাজ আরম্ভ করার পূশি য মৃক্ষত্তকা পরীিা করা হয় নাই।   

 

ক্ষনম যাণ কাজ সম্পােন করার  শিয দভৌত কাশজর ক্ষেজাইন ক্ষে  ক্ষকনা দস সম্পশকয প্রশকৌে ী ক্ষিভাশগর মতামত 

দনয়া হয়। এ প্রশের উত্তশর 58 জন কম যকতযা অংে গ্রহণ কশরন। অংে গ্রহণকারী সক  কম যকতযা উশেখ কশরশেন 

দর্ দভৌত কাশজর ক্ষেজাইন বতক্ষর করা হশয়ক্ষে  এিং উহা ব্যিহৃত হশয়শে।  

 

ক্ষনম যাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীিার তথ্য ক্ষে  ক্ষকনা এিং ক্ষনম যাণ সামগ্রীর দাস্ট দরজাি অনুশমােন কর্তযপি 

কারা ক্ষে  দস সম্পক্ষকযত তথ্য ূলল্যায়ন সমীিায় সংগ্রহ করা হশয়শে।  

 

ক্ষির্য় দুটি সম্পশকয 58 জন কম যকতযার ক্ষনকা হশত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশকৌে  ক্ষিভাশগর 58 জন কম যকতযা 

জানান ক্ষনম যাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীিা করা হশয়শে। এোড়া ক্ষনম যাণ সামগ্রীর দাস্ট দরজাি অনুশমােন দক 

কশরক্ষে  প্রশকৌে  ক্ষিভাশগর 58 জন কম যকতযা দস তথ্য প্রোন কশরন। এই প্রশের উত্তরশক 3টি ভাশগ ক্ষিভাজন 

করা হশয়ক্ষে । উত্তরগুক্ষ  ক্ষে  উত্তরোতা ক্ষনশজ, ঊর্ধ্যতন কম যকতযা ও ল্যািশরাক্ষর কর্তযপি। সি যাক্ষধক 51.7% 

উত্তরোতা উশেখ কশরশেন ল্যািশরাক্ষর কর্তযপি অনুশমােনকারী কর্তযপি ক্ষে  ঊর্ধ্যতন কম যকতযা। 41.4 % 

উত্তরোতা উশেখ কশরশে ল্যািশরাক্ষর কর্তযপি দাস্ট দরজাি অনুশমােন কশরশে। মাত্র 6.9% উত্তরোতা উশেখ 

কশরশেন উত্তরোতা ক্ষনশজই ক্ষনম যাণ সামগ্রীর দাস্ট দরজাি অনুশমােন কশরশেন।  

  

সারক্ষণ ৭.33:   ক্ষনম যাণ কাশজ ব্যিহৃত িরমওয়াশকযর ধরন 

 

 ক্ষনম যাণ কাশজ ব্যিহৃত িরমওয়াশকযর ধরন সংখ্যা েতাংে (%) 

১ কাশঠর িরমওয়াকয 20 34.5 

২ ক্ষস্ট  এর িরমওয়াকয 29 50.0 

৩ উভয় ধরশনর 9 15.5 

 দমাা 58 100 

 

ক্ষনম যাণ কাশজ ব্যিহৃত িরম-ওয়াশকযর ধরন ও দভৌত কাশজর ক্ষকউক্ষরং সময় সম্পশকয তথ্য আহরণ করা হশয়শে। 

িরম ওয়াশকযর জন্য ক্ষস্ট  িরম-ওয়াকয ব্যিহার করা হশয়শে মশম য 50% কম যকতযা উশেখ কশরশেন। এোড়া 

34.5% কম যকতযা ক্ষস্ট -িরম ওয়াশকযর কর্া উশেখ করশ ও 15.5% কম যকতযা উশেখ ক্ষনম যাণ কাশজ উভয় 

ধরশনর িরম ওয়াকয ব্যিহার করা হশয়শে।  

 

ক্ষকউক্ষরং (curing) এর সময় সম্পশকয 89.7% কম যকতযা 28 ক্ষেন হওয়া উক্ষচত িশ  উশেখ কশরন। এোড়া 

3.4% কম যকতযা ক্ষকউক্ষরং এর সময় 21 ক্ষেন ক্ষে  এিং 6.9% কম যকতযা 15 ক্ষেন ক্ষে  িশ  উশেখ কশরশেন।  
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সারক্ষণ ৭.34:  ক্ষনম যাণ কাজ সমাক্ষপ্তর পর ভিশনর োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জশম র্াকা সম্পশকয মতামত 

 

 ভিশনর োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জশম র্াকা সম্পশকয মতামত সংখ্যা েতাংে (%) 

১ জশম র্াশক  1 1.7 

২ জশম র্াশক না 57 98.3 

 দমাা 58 100 

 

ক্ষনম যাণ কাজ সমাক্ষপ্তর পশর ভিশনর োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জশম র্াশক ক্ষকনা দস সম্পক্ষকযত তথ্য সংগ্রহ করা হশয়শে। 

98.3% উত্তরোতা উশেখ কশরশে োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জশম র্াশক না। মাত্র 1.7% উত্তরোতা উশেখ কশরশেন 

ভিশনর োশে বৃক্ষষ্টর পাক্ষন জশম র্াশক। 

 

ক্ষনম যাণ কাজ সমাক্ষপ্তর পর দকান দভৌত কাশজর দমরামত করা হশয়শে ক্ষকনা প্রশকৌে  ক্ষিভাশগর কম যকতযাগণ দস 

সম্পশকয তথ্য প্রোন কশরশে। 58.6% কম যকতযা উশেখ কশরশে দকান রকম দমরামশতর প্রশয়াজন হয় নাই এিং 

12.10% কম যকতযা উশেখ কশরশে ক্ষকছু দমরামত কাজ সম্পন্ন করা হশয়শে।  

   

cÖK‡íi jM-‡d«g m¤^‡Ü Av‡jvPbv 
 

প্রকল্পটির  গ-‡d«g (Log-Frame) বুক্ষিিীপ্তভাশি প্রণয়ন করা হশয়শে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাশি (ক্ষেক্ষপক্ষপ)-এর 

অন্যতম গুরুত্বপূণ য অংে হশ া  গ-দেম। র্ক্ষেও  গ-দেশমর প্রারশম্ভই কম যসূক্ষচর অভীষ্ট  িয (Program 

Goal) উশেখ করা হশয় র্াশক ক্ষকন্তু িাস্তশি এটির মান ক্ষনরূক্ষপত হয় প্রকল্প সমাক্ষপ্তর পশর। প্রকল্প প্রস্তাি অনুশমােন 

হশয় িাস্তিায়নর প্রর্ম ধাপটি হশ া দর্াগান (Input); দর্াগান দেওয়া সম্ভি হশ  একটি ি াি  (Output) 

পাওয়া র্ায়। এই দুইটি ধাপ হশ া প্রকশল্পর উশেে (Project Purpose) অজযন। উশেে অজযন করার 

সি যাত্মক প্রশচষ্টা করা হয় কম যসূক্ষচর অভীষ্ট  িয (Programs Goal) অজযশনর অক্ষভপ্রাশয়।  

 

প্রকশল্পর অনুশমােন ও িাস্তিায়ন সংক্রান্ত েক্ষ  পত্র (Document), িাস্তিাক্ষয়ত কাজসূলহ পক্ষরেে যন এিং 

অভীষ্ট  িয পরীিা, পর্ যশিিণ ও ূলল্যায়ন কশর ক্ষনম্নক্ষ ক্ষখত ক্ষসিাশন্ত দপৌৌঁো সম্ভি হশয়শে।  

 

BbcyU (Input):  

 

(ক) এই সূচশক জনি  ক্ষনশয়াগ করা, ভূরম অক্ষধগ্রহণ করা, ভূরম উন্নয়ন করা, েিাওয়াক্ষর কম যপক্ষরকল্পনা প্রস্তুত 

করা, কাঠাশমার প্রশকৌে  নকো ও িাপতয নকো পস্তুত করা; ক্ষনম যাণ কার্ যক্রম িাস্তিায়ন করা; এিং 

আসিািপত্র, র্ন্ত্রপাক্ষত ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করার কম যসূক্ষচ ক্ষে । GBগুশ ার `k©bxq AwbqZ 

Abym~PK (Objectively Variable Indicators) ক্ষে  সি ক্রয় কাজ Public 

Procurement Act অনুসাশর ক্রয় করা হশয়শে। এিং র্র্াসমশয় ক্রয় করা হশয়শে। এ জন্য aviYv করা 
হশয়ক্ষে  অর্ য-দর্াগাশনর সরিরাহ র্র্ারীক্ষত হশয়শে। ূলল্যায়শন পক্ষর ক্ষিত হশয়শে দর্, সি ঈক্ষিত কাজ 

র্র্াসম‡q ক্রয় করা সম্ভি হয় নাই|  

 

Bnv োড়া অশর্ যর সরিরাহ ক্ষে  অক্ষনয়ক্ষমত। সুতরাং প্রকল্প িাস্তিায়নকা ীন ইহা একটি উশেখশর্াগ্য দুি য ক্ষেক। 
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(খ) প্রকল্প িাস্তিায়ন ইউক্ষনশা জনি  ক্ষনশয়াগ র্র্াসম‡q সম্পন্ন করা ক্ষে  একটি অন্যতম Objective 

Variable Indicator; এই Abyসূচকটি িাস্তি অর্িা পণ্য ক্রয় কাজ নয়। ক্ষকন্তু এখাশনও ত্রুটি ক্ষে । 

প্রকশল্পর িাস্তিায়ন দময়াশে wZbRb প্রকল্প পক্ষরচা ক wQ‡jb; Zuviv ¯^xq `vwq‡Z¡i AwZwi³ 

wn‡m‡e cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e ̀ vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| প্রকল্প িাস্তিায়নকা ীন সমশয়র 

ইহা একটি উশেখশর্াগ্য দুি য ক্ষেক। 

  

(গ) প্রকশল্পর ি াি  ক্ষিশের্শণ দেখা র্ায় িণ যনাকৃতত সারাংশে উশেখ করা হশয়শে দর্ “একটি বৃহৎ সংখ্যক োত্র 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়গুশ ার ক্ষিক্ষভন্ন ক্ষিভাগ ও ক্ষির্শয় উত্তীণ য হশয় র্াশিন; এিং তাঁরা উত্তীণ য হশয় র্াশিন অক্ষধকতর 

DbœZ ক্ষেিা এিং প্রক্ষেিণ সহকাশর।” এই ক্ষিবৃক্ষত ত্রুটিপূণ য। প্রকল্প প্রস্তুত পর্ যাশয় কতজন োত্র-োত্রী 

অধ্যয়নরত ক্ষেশ ন এিং প্রকল্প িাস্তিায়শনর পশর অক্ষধক কতজন োত্র-োত্রী উত্তীণ য হশয়শেন - দসই সংখ্যাটি 

অনুশেক্ষখত রশয়শে প্রারশম্ভ। এাা প্রকশল্পর একটি দুি য ক্ষেক।  

 

(ঘ) প্রকশল্পর প্রতযাক্ষেত ি াি  ক্ষে : োত্র-োত্রীগণ অক্ষধক উত্তম ক্ষেিা গ্রহণ ও প্রক্ষেিণসহ উত্তীণ য হশয় র্াশিন। 

দিাঝা র্ায় প্রকল্প প্রস্তুত করার োক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত কর্তযপি অক্ষধকতর উত্তম ক্ষেিা ও প্রক্ষেিশণর ক্ষির্য়টিশক গুরুত্ব প্রোন 

কশরশেন। ক্ষকন্তু প্রকল্প প্রস্তুতকা ীন সমশয় ক্ষেিার ও প্রক্ষেিশণর মান দকান পর্ যাশয় ক্ষে  তার দকান গুণগত অর্িা 

সংখ্যাগত মান উশেখ করা হয় নাই। সুতরাং প্রকল্প িাস্তিায়শনর িশ  োত্র-োা্ত্রীগণ অক্ষধকতর উত্তম ক্ষেিা ও 

প্রক্ষেিণ গ্রহণ করশত সিম হশচ্ছ ক্ষকনা তা wbiƒcb Kiv কষ্টসাধ্য; Bnv প্রকশল্পর একটি বৃহৎ দুি য তা।  

 

(ঙ)  িযমাত্রায় িক্ষণ যত অিকাঠাশমা এিং অন্যান্য সুক্ষিধাক্ষে োত্র, ক্ষেিক এিং গশির্কগণসহ অন্যান্যশের জন্য 

সৃক্ষষ্ট করার jÿ¨ অক্ষজযত হশয়শে। এাা একটি সািল্য ক্ষহশসশি ক্ষিশিচয।  

 

এ েিায় Objective Variable Indicator (OVI) wn‡m‡e ক্ষ ক্ষপিিকৃতত ক্ষেিার মাশনর দৃেমান 

উন্নয়নশক ক্ষনশে যে করা হশয়শে। ক্ষেিার মাশনর দৃেমান উন্নয়ন পরীিা করার দকান পিক্ষত দনই। এশিশত্র 

aviYv করা হশয়ক্ষে  এ ি াি  অক্ষজযত হশয়শে প্রকল্প িাস্তিায়শন অক্ষতক্ষরক্ত সময় এিং ব্যয় ব্যতীত। ূল  

প্রকশল্পর তু নায় সংশোক্ষধত ব্যয় দিক্ষে হশয়শে এিং িাস্তিায়ন সময় অশনক দিক্ষে প্রশয়াজন হশয়শে। এটি প্রকশল্পর 

দুি য ক্ষেক।  

 

(চ) প্রকল্পটির চারটি উশেে  গ-‡d&ªB‡g উশেখ করা হশয়শে।  

 

 উচ্চ রশক্ষা ও গদবর্ণা সপার্দণর মাধ্যদম উচ্চ রশক্ষার মান উন্নয়ন করা; 

 প্রদয়াজনীয় সভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন করা; 

 রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত খাদত প্ররশরক্ষত জনবল বৃরদ্ধ করা; এবাং 

 রশক্ষা, প্রশাসন ও আবারসক সুরবিাগুদলা বৃরদ্ধ করা। 

 

GB সি উশেশের OVI ক্ষে : 

মানি সম্পশের উন্নয়ন: G D‡Ïk অক্ষজযত হশয়শে।  

 

আধুক্ষনক এিং কাঠাশমাগত পাঠ্যসূক্ষচ: পাঠ্যপুস্তক এিং ক্ষেিকগশণর খুি একাা পক্ষরিতযশনর তথ্য পাওয়া র্ায়ক্ষন; 

সুতরাং অিিার পক্ষরিতযন হয়ক্ষন।  

 

ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত ক্ষেিার (োত্র সংখ্যা) উন্নয়ন হশয়শে; ক্ষেিার্ীগশণর সুশর্াগ বৃক্ষি দপশয়শে: এিং পরীিাগাশর 

সুশর্াগ বৃক্ষি দপশয়শে এিং ক্ষেিক, োত্র, কম যকতযা এিং কম যচারীগশণর Avevmb সমস্যা হ্রাস দপশয়শে।  
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এ সি উশেে অজযশনর জন্য প্রশয়াজনীয় েতয ক্ষে  রাজননক্ষতক অক্ষিরতা র্াকশি না; এিং প্রকল্প িাস্তিায়ন 

সমশয় িাক্ষহশরর হস্তশিপ র্াকশি না। িাস্তিতা হশ াÑ2009 mvj হশত ২০১৬ সাশ  পর্ যন্ত এ প্রতযাো িহু াংশে 

অপূণ য ক্ষে । 

কম যসূক্ষচর অভীষ্ট  িয (Program Goal) িণ যনা সারাংশে ি া হশয়ক্ষে –উচ্চক্ষেিার দিশত্র গুণগত 

উন্নয়নকরণ এিং উপ-প্রকল্পগুশ ার ১৪টি ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয় ন্যযনতম অিকাঠাশমাগত সুক্ষিধা সৃক্ষষ্টকরণ। 

 

সমীিার মাধ্যশম প্রভাি ূলল্যায়শন প্রতীয়মান হশয়শে উপ-প্রকল্পগুশ াশত প্রকল্প িাস্তিায়শনর কারশণ ন্যযনতম 

অিকাঠাশমাগত সুক্ষিধা সৃক্ষষ্ট করার অভীষ্ট  িয অক্ষজযত হশয়শে।  

 

প্রকশল্পর অব্যক্ষয়ত তহক্ষি  সম্পশকয আশ াচনা 

 

cÖKíwU mgvß n‡qwQj 30/06/2016 Zvwi‡L|  

(K) cÖKí mgvwßi Zvwi‡Li 14 gvm 13 w`b c‡i 13/08/2017 Zvwi‡L cÖK‡íi 
Ae¨wqZ 71,94,868 UvKv cÖKí cwiPvjK, wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgwkb, 
XvKv, miKvix †KvlvMv‡i †diZ Rgv w`‡q‡Qb|  

(L) cÖK‡íi Ae¨wqZ 39,87,378 UvKv cÖKí mgvwßi Zvwi‡Li 06 gvm 05 w`b 
c‡i  05/01/2017 Zvwi‡L Chittagong Veterinary,& Animal Sciences University, চট্টগ্রাম, 

miKvix †KvlvMv‡i †dir Rgv cÖ`vb K‡i‡Qb| 

(M) cÖKí mgvwßi Zvwi‡Li 14 gvm 08 w`b c‡i 08/08/2017 Zvwi‡L cÖK‡íi 
Ae¨wqZ 51,25,433 UvKv ‡bvqvLvjx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq KZ©„K 
miKvix †KvlvMv‡র †diZ Rgv †`Iqv n‡q‡Q| 

প্রকল্প সমাক্ষপ্তর সাশর্ সাশর্ উিৃত্ত তহক্ষি  সরকারী দকার্াগাশর দিরত জমা প্রোন না কশর উপ-প্রকল্পগুশ া ব্যাংশক 

দরশখ দেওয়া হশয়ক্ষে । এ কাজ সরকারী ক্ষনয়শমর পক্ষরপন্থী। ইহা প্রকল্প িাস্তিায়ন ব্যিিাপনার ত্রুটি। 

 “উচ্চ ক্ষেিা ও গশির্ণা দপার্শণর মাধ্যশম উচ্চ ক্ষেিার মান উন্নয়ন করা” পর্ যাশ াচনা ও মতামত: 

  

প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান অভীষ্ট  িয ক্ষে  উচ্চ ক্ষেিার গুণগত মান উন্নয়ন করা (“To being in qualitative 

improvement in higher education”)। প্রকশল্পর ক্ষপক্ষপক্ষপ-দত এ  িয অজযশনর জন্য ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়গুশ াশত 

ন্যযনতম অিকাঠাশমাগত সুক্ষিধাসূলহ সৃক্ষষ্ট করা প্রকশল্পর অভীষ্ট উশেে ক্ষহশসশি উশেখ করা হশয়শে। ক্ষকন্তু 

অিকাঠশমাগত সুক্ষিধা সৃক্ষষ্টর পশর উচ্চ ক্ষেিার গুণগত মান উন্নত হশয়শে ক্ষকনা তা পক্ষরমাপ/ূলল্যায়ন করার দকান 

অনুসূচক উশেখ করা হয়ক্ষন। প্রকল্পটি গ্রহণ করার অব্যিক্ষহত আশগ প্রকল্পর্ভক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়গুশ ার ক্ষেিার মান 

দকান স্তশর ক্ষে  তা জক্ষরপ করা হয়ক্ষন। সুতরাং এ ক্ষির্শয় প্রকল্প েক্ষ শ  ঘাাক্ষত ক্ষে ।  

 

প্রকল্প িাস্তিায়নকা ীন সমশয়, ক্ষিক্ষভন্ন সমশয় এিং ক্ষিক্ষভন্ন স্তশর, প্রকশল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগক্ষত অশনকিার 

আশ াক্ষচত হশয়শে। ক্ষকন্তু এ সি পক্ষরেে যন িা প্রক্ষতশিেশন প্রকশল্পর ূল   িয অক্ষজযত হশচ্ছ ক্ষকনা তা কখনও 

আশ াক্ষচত হয়ক্ষন। 

 

িতযমান সমীিা পক্ষরচা নার সমশয় প্রকল্পটির প্রধান অভীষ্ট “ক্ষেিার মান উন্নয়ন” হশয়শে ক্ষকনা-তা পর্ যাশ াচনা 

কশর মতামত প্রোশনর জন্য অতযন্ত গুরুত্ব সহকাশর কর্তযপি মতামত প্রোন কশরশেন। উপশেষ্টাগণ এ ব্যাপাশর 

গুণগত তথ্য আহরশণর জন্য প্রশয়াজনীয় সমীিা পক্ষরচা না কশরশে। 

 



ইউসুি এন্ড এশসাক্ষসশয়াস্  পৃষ্ঠা 59 

ক্ষেক্ষিত হওয়ার ূল  কর্া হশ া ইন াইশান্ড (Enlightened) হওয়া। অর্ যাৎ অজ্ঞতামুক্ত হওয়া; সংস্কারমুক্ত 

হওয়া; র্ভ  দিাঝাশিাক্ষঝ অর্িা ক্ষমথ্যা ক্ষিশ্বাসসূলহ হশত মুক্ত হওয়া; আশ াকপ্রাপ্ত হওয়া। একটু আোিােী হশয় 

ি শ  ‘ইন াইশানড্’ হওয়া মাশন পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া।  

 

এ সমীিা কাশজর প্রশয়াজশন একটি কাঠাশমাগত প্রেমা ার মাধ্যশম উপকারশভাগীগশণর মতামত সংগ্রহ করার 

ক্ষনক্ষমশত্ত জক্ষরপ পক্ষরচা না করা হশয়ক্ষে । দমাা ২৮৬ জন অংেগগ্রহণকারী তাঁশের মতামত প্রোন কশরশেন। 

 

প্রাপ্ত উত্তরপত্র পরীিা কশর দমাা ২৫৫টি (৮৯%) জিাি ক্ষিশের্ণ এিং ূলল্যায়ন করা হশয়শে।  

 

প্রেমা ায় দমাা ১১টি ক্ষির্শয়র (অনুসূচশকর) উপশর মতামত প্রোন করার জন্য উত্তোতাগণশক অনুশরাধ করা 

হশয়ক্ষে । প্রেমা ার ক্ষির্য়গুশ া ক্ষে : 

 

(১) পঠিত ক্ষির্শয়র অক্ষজযত জ্ঞান; 

(২) ক্ষনয়মানুিতীতা অনুেী ন; 

(৩) আত্মক্ষিশ্বাস অজযন; 

(৪) আত্মসম্মানশিাধ অজযন; 

(৫) বধর্ যেী তা অজযন; 

(৬) দনর্তত্ব গুণ অজযন; 

(৭) সমাজ সশচতনতা গুণ অজযন; 

(৮)ক্ষনম্নক্ষিশত্তর প্রক্ষত সহমক্ষম যতা অজযন; 

(৯) অন্যায়/অক্ষিচাশরর ক্ষিরুশি দসাচ্চার হওয়ার গুণ; 

(১০) কম যসংিান প্রাক্ষপ্তর আত্মক্ষিশ্বাস; 

(১১) ‘ক্ষনশজশক জান’ সম্পশকয জ্ঞান; 

 

উত্তরোতার ক্ষনশজশক ূলল্যায়ন করার সুক্ষিধার ক্ষির্য় ক্ষিশিচনা কশর প্রশতযক প্রশের উত্তরশক চারটি দেক্ষণশত 

ক্ষিভাজন করা হশয়শে। এ গুশ া ক্ষে : (ক) অসাধারণ (দস্কার > ৭৫%); (খ) ভাশ া (দস্কার ৬০-৭৪%); (গ) 

সশন্তার্জনক (দস্কার ৪৫-৬৪%); এিং (ঘ)ক্ষনম্নমান (দস্কার <৪৫%)।  

 

উত্তরোতাগশণর মশধ্য সাক্ষি যকভাশি ৩৫% (80 জন) ’অসাধারণ’; 39% (116 জন) ’ভাশ া’; 17% (43 জন) 

’সশন্তার্জনক’; এিং 8% (25জন) ‘ক্ষনম্নমান’ ক্ষিশিক্ষচত হশয়শেন। 

 

উত্তরোতাশের প্রেত্ত মতামত অনুসাশর তাঁশের দেক্ষণ ক্ষিভাজন ক্ষনশম্ন প্রোন করা হশ া।   

 

সারক্ষণ 7.35: পািক্ষ ক ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র োত্র-োত্রীগশণর ক্ষেিার মাশনর দেক্ষণ ক্ষিভাজন। 

 

µwgK 
bs  

‡kÖwY wefvRb  kZKiv nvi (%) 

1 AmvaviY 35% 

2 fv‡jv 39% 

3 m‡šÍvlRbK 17% 
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4 ক্ষনম্নœgvb 8% 

 
 

 

 

োত্র-োত্রীগশণর মতামত অনুসাশর তাঁশের ক্ষেিার মান ক্ষিশের্ণ ও পর্ যাশ াচনা: 

 

দমাা ১১টি অনুসূচশক তাঁশের অক্ষজযত গুশণর মান ক্ষনশম্ন ক্ষিশের্ণ এিং পর্ যাশ াচনা করা হশ া। 

 

(১.১) পঠিত ক্ষির্শয়র জ্ঞান ২১% এর ‘অসাধারণ’; ৫৪% এর ’ভাশ া’; ১৮% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং ৭% 

এর’ ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। উশেখ্য দর্, একজন োত্র-োত্রীর দমধার স্তর পরীিায় তাঁর ি ািশ র উপর 

ক্ষনভ যর কশর (প্রাপ্ত নম্বর েতকরা হাশর ক্ষিশিচনা কশর ি াি  প্রোন িা ক্ষেক্ষগ্র প্রোন করা হয়।) 

 

(২.১) ক্ষনয়মানুিক্ষতযতা অনুেী ন অজযন ৩৪% এর ’অসাধারণ’; ৪২% এর ’ভাশ া’; ১৯% এর ‘সশন্তার্জনক’; 

এিং ৭% এর ’ ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। উশেখ্য দর্, ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র ক্ষনয়ম অনুসাশর একজন ক্ষেিার্ীর 

‘ক্ষনয়মানুিক্ষতযতা’ পরীিায় অংে গ্রহশণর জন্য একটি ক্ষিশিচয গুণ।  

 

(৩.১) আত্মক্ষিশ্বাস গুণ অজযন ৪২% এর ’অসাধারণ’; ৩৯% এর ’ভাশ া’; ১৯% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং ৫% 

এর ’ ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। উশেখ্য দর্, দমৌক্ষখক পরীিায় একজন ক্ষেিার্ীর ‘আত্মক্ষিশ্বাস’ সম্পশকয 

পরীিক ধারণা দনওয়ার দচষ্টা কশরন। (এ গুণ পরীিায় উত্তীণ য হওয়ার জন্য িাধ্যতাূল ক নশহ।) 

 

(৪.১) আত্মসম্মান গুণ অজযন ৫৫% এর ’অসাধারণ’; ৩২% এর ’ভাশ া’; ৯% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং ৪% 

এর ’ ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। উশেখ্য দর্, একজন ব্যক্ষক্ত তাঁর ব্যিহাক্ষরক জীিশন ‘আত্মসম্মান’দক অতযন্ত 

গুরুত্ব প্রোন কশর। অননক্ষতক কাজ হশত মানুর্ মাত্রই ‘আত্মসম্মানশিাধ’ ক্ষিশিচনায় ক্ষিরত র্াশক।  

  

(৫.১) বধর্ যেী তা গুণ অজযন ৩৭% এর ’অসাধারণ’; ৩৯% এর ’ভাশ া’; ১৪% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং ৫% 

এর ’ ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। এটি দর্ দকান মানুশর্র একটি অন্যতম প্রধান গুণ। অনাস য অর্িা মাস্টাস য 

পর্ যাশয় এ গুশনর ঘাাক্ষত র্াকাাা অস্বাভাক্ষিক নয়। ক্ষকন্তু তার দচশয় উচ্চ পর্ যাশয়র ক্ষেিা অজযশনর জন্য এ গুণটির 

প্রশয়াজনীয়তা অতযন্ত অপক্ষরহার্ য। 

 

(৬.১) দনর্তত্ব গুণ অজযন ২৮% এর ’অসাধারণ’; ৪২% এর ’ভাশ া’; ৩৮% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং ৫% এর 

’ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। একজন উচ্চ ক্ষেক্ষিত ব্যক্ষক্ত কম যশিশত্র শুধু মাত্র একজন কমী (দসৌভাশগ্যর িরপুশত্রর 

পরে দপশ  হশত পাশর একজন কতযা)। ক্ষকন্তু কম যশিশত্র অিোন রাখশত হশ  তাঁর দনর্তশত্বর গুণ র্াকা অপক্ষরহার্ য। 

 

(৭.১) সমাজ সশচতনতা গুণ অজযন ৩৮% এর ’অসাধারণ’; ৩৭% এর ’ভাশ া’; ১৪% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং 

১১% এর ’ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। একজন উচ্চ ক্ষেক্ষিত ব্যক্ষক্ত, ক্ষতক্ষন কম যশিশত্র দর্খাশনই অিিান কশরন 

35%

39%

17%

8%

চিত্র 7.6: cvewjK 
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না দকন, তাঁর পাশের চা ক্ষচত্র ক্ষতক্ষন প্রক্ষতক্ষেন প্রতযি কশরন। সমাশজর ভাশ া এিং মন্দ, উভয় অক্ষভঘাত তাঁশক 

প্রক্ষতক্ষেন প্রভাক্ষিত কশর। দস জন্য তাঁশক সি যো তাঁর িমতা অনুসাশর সমাশজর কম যকাশে অংে গ্রহণ করশত হয়। 

উচ্চ ক্ষেিার মাধ্যশম এ গুণটি অজযন করা ক্ষেিার্ীশের জন্য অপক্ষরহার্ য। 

 

(৮.১) ক্ষনম্নক্ষিশত্তর প্রক্ষত সহমক্ষম যতা ৪৩% এর ’অসাধারণ’; ২৯% এর ’ভাশ া’; ২৯% এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং 

১১% এর ’ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। প্রশতযক জাক্ষতর মাশঝ রশয়শে এক দেক্ষণর মানুর্ র্াঁশের আশয়র পক্ষরমাণ 

এমন স্তশরর দর্ তাঁরা প্রায়েই চাক্ষহোর তু নায় কম ক্রয় কশর এিং তা িারা জীিন র্াপন কশর। এশের জীিশন 

স্বাভাক্ষিক স্বক্ষি র্াশক না। ক্ষনম্নক্ষিশত্তর জনগণশক উন্নয়শনর প্রধান দরাত ধারায় আনয়ন করার জন্য উচ্চ 

ক্ষেক্ষিতশের োক্ষয়ত্ব র্াশক। উচ্চ ক্ষেিা গ্রহণকারী ক্ষেিার্ীগণশক ক্ষনম্নক্ষিশত্তর জনগশণর প্রক্ষত সহমক্ষম যতার গুণ অজযন 

করা অিে প্রশয়াজনীয়। 

 

(৯.১) অন্যায়/অক্ষিচাশরর ক্ষিরুশি দসাচ্চার হওয়ার গুণ ৩১% এর ’অসাধারণ’; ৩২% এর ’ভাশ া’; ৩৫% এর 

‘সশন্তার্জনক’; এিং ১০% এর ’ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। সমাশজর উন্নক্ষতর জন্য/মানুশর্র জীিন মান 

উন্নয়শনর জন্য অন্যায়/অক্ষিচার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অন্যায়/অক্ষিচাশরর ক্ষিরুশি দসাচ্চার হওয়া উচ্চ ক্ষেিা 

গ্রহশণ েতী ক্ষেিার্ীগশণর একটি অপক্ষরহার্ য গুণ। ক্ষেিার্ীর অক্ষজযত ক্ষেিার মান ক্ষিশিচনার জন্য ক্ষতক্ষন 

অন্যায়/অক্ষিচাশরর ক্ষিরুশি দসাচ্চার হওয়ার গুণ কতটুকু অজযন কশরশেন তা ক্ষিশিচনার োক্ষি রাশখ। 

 

(১০.১) কম যসংিান প্রাক্ষপ্তর আত্মক্ষিশ্বাস গুণ ২৯% এর ’অসাধারণ’; ৪৪% এর ’ভাশ া’; ২৫% এর 

‘সশন্তার্জনক’; এিং ১০% এর ’ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। িতযমান সমশয় উচ্চ ক্ষেিা অজযশনর একটি অন্যতম 

উশেে কস যংিান পাওয়া। (জীিন ধারশণর জন্য কম যসংিাশনর প্রশয়াজন িণ যনা করা অনািেক।) একজন 

ক্ষেিার্ী দর্ উচ্চ ক্ষেিা অজযন করশেন তার িারা ক্ষতক্ষন কম যসংিাশনর উপযুক্ত হশচ্ছন ক্ষকনা দস ব্যাপাশর 

আত্মক্ষিশ্বাস র্ক্ষে না র্াশক তশি ক্ষতক্ষন জ্ঞান অজযশনর ব্যাপারটি গুরুশত্বর সাশর্ গ্রহণ করশত সিম হশিন না। 

সুতরাং ক্ষেিার্ীর ক্ষেিার মান ক্ষিশিচনার সমশয় তাঁর কম যসংিান সম্পশকয আত্মক্ষিশ্বাস র্াকা গুরুত্বপূণ য। 

 

(১১.১) ‘ক্ষনশজশক জান (Know thyself)’ সম্পশকয ৩১% এর জ্ঞান ’অসাধারণ’; ৪২% এর ’ভাশ া’; ২১% 

এর ‘সশন্তার্জনক’; এিং ৮% এর ’ক্ষনম্নমান’ প্রতীয়মান হশয়শে। জ্ঞান অজযশনর অন্যতম প্রধান উশেে হশ া 

‘ক্ষনশজশক জানা’। সমীিা হশত দেখা র্াশচ্ছ দমাা ৭৩% ক্ষেিার্ীর ‘ক্ষনশজশক জান’ অনুসূচশক ‘অসাধারণ’ এিং 

‘ভাশ া’ মাত্রার জ্ঞান অজযন কশরশেন।  

 

উপশরাক্ত ক্ষিশের্ণ ও পর্ যাশ াচনা হশত প্রতীয়মান হশচ্ছ দর্, ক্ষেিার্ীশের অক্ষজযত ক্ষেিার মান সম্পশকয ৩৫% 

‘অসাধারণ’ এিং ৩৯% ‘ভাশ া’ দেক্ষণর্ভক্ত ক্ষিশিক্ষচত হশয়শেন। এ দুই দেক্ষণর সক্ষম্মক্ষ ত সংখ্যা ৭৪%। ইহা খুিই 

ইক্ষতিাচক। এ স্বশত্বও, জক্ষরশপ ক্ষকছু ক্ষির্য় প্রক্ষতভাত হশয়শে র্া  িণীয়। 

 

’অসাধারণ’ দেক্ষণর্ভক্ত (অনুসূচকগুশ াশত র্াঁশের দস্কার >৭৫%), োত্র-োত্রীগশণর মশধ্য মাত্র ২১% এর ‘পঠিত 

ক্ষির্শয়র জ্ঞাশন’ অসাধারণ, এিং অন্য ১০টি অনুসূচশকর মশধ্য ‘আত্মক্ষিশ্বাস’; ‘আত্মসম্মানশিাধ’; এিং 

‘ক্ষনম্নক্ষিশত্তর প্রক্ষত সহমক্ষতযতা’ অনুসূচশক তাঁশের সংখ্যা ৪০% এর সামান্য উপশর। এঁশের ২৮% এর দনর্তত্ব গুণ 

রশয়শে।  

 

’ভাশ া’ দেক্ষণর্ভক্ত, (অনুসূচকগুশ াশত র্াঁশের দস্কার ৬০-৭৪%), োত্র-োত্রীগশণর মশধ্য ৫৪% এর ‘পঠিত ক্ষির্শয়র 

জ্ঞান’ ভাশ া। এ দেক্ষণর ৪২% এর দনর্তত্ব গুণ রশয়শে।  

 

’সশন্তার্জনক’ দেক্ষণর্ভক্ত, (অনুসূচকগুশ াশত র্াঁশের দস্কার ৪৫-৬৪%), োত্র-োত্রীগশণর মশধ্য মাত্র ১৮% এর 

‘পঠিত ক্ষির্শয়র জ্ঞাশন’ সশন্তার্জনক। এ দেক্ষণর ৩৮% এর দনর্তত্ব গুণ রশয়শে।  
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অনুক্ষমত হয় ’ভাশ া’ ও ‘সশন্তার্জনক’ দেক্ষণর োত্র-োত্রীগশণর একটি উশেখশর্াগ্য পক্ষরমাণ দনর্তত্ব গুণ অজযশনর 

সময় হশত ক্ষকছু পক্ষরমাণ সময় ‘পঠিত ক্ষির্শয়র জ্ঞান’ অজযশনর অনুসূচশক ব্যয় করশ  তাঁরা ‘অসাধারণ’ দেক্ষণর্ভক্ত 

হশত পারশিন। এ একই মতামত ‘ক্ষনম্নমান’ দেক্ষণর্ভক্তশের দিশত্রও প্রশর্াজয। [‘ক্ষনম্নমান’ দেক্ষণর্ভক্তগশণর ৩৮% 

এর দনর্তত্ব গুণ রশয়শে।] 

 

ক্ষেিার মাশনর সাশর্ গশির্ণা কাজ একটি অন্যতম গুরুত্বপূণ য অনুসূচক। এ সংক্রান্ত তথ্যাক্ষে সারণী 7.36 এ 

প্রোন করা হশ া। 2013 এিং 2016 সাশ র গশির্ণার তু নাূল ক তথ্য হশত দেখা র্ায় প্রকল্পটি িাস্তিায়শনর 

2013 সাশ  এম.ক্ষি  ও ক্ষপএইচক্ষে উত্তীণ য োত্র-োত্রীর সংখ্যা ক্ষে  351 জন; 2016 সাশ  তা বৃক্ষি দপশয় 

হশয়শে 281 জন (এশের পক্ষরমাণ প্রায় 20%)। উশেখ্য দর্, উপশরাক্ত দু িেশরর তথ্য হশত দেখা র্ায় উচ্চ ক্ষেিায় 

গশির্ণারত ক্ষেিার্ীর সংখ্যা 1934 হশত 1484 দত হ্রাস দপশয়শে (হ্রাশসর পক্ষরমাণ প্রায় 23%)। এ প্রিণতার 

কারণ অনুসোন কশর দেখা দর্শত পাশর। গশির্ণা কাশজর জন্য প্রশণােনা বৃক্ষি করা দর্শত পাশর। 
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সারক্ষণ ৭.৩৬: পািক্ষ ক ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয় অধ্যয়নরত ও গশির্ণারত োত্রোত্রীশের তু নাূল ক পক্ষরসংখ্যান ও ক্ষিশের্ণ 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়সূলশহর নাম ২০১৩ সা  ২০১৬ সা  2013 সাশ র েতাংে (%) 

 অধ্যয়নরত 

ক্ষেিার্ীর 

সংখ্যা 

এম.ক্ষি 

.ক্ষপএইচ

ক্ষেসংখ্যা 

উত্তীণ য 

এম.ক্ষি .প

ক্ষ এইচক্ষেস

 ংখ্যা 

আিাক্ষসক 

োত্র 

আিাক্ষসক 

োত্রী 

অধ্যয়নরত 

ক্ষেিার্ীর 

সংখ্যা 

এম.ক্ষি .

ক্ষপএইচক্ষে 

সংখ্যা 

উত্তীণ য 

এম.ক্ষি .প

ক্ষ এইচক্ষেস

 ংখ্যা 

আিাক্ষসক 

োত্র 

আিাক্ষসক 

োত্রী 

অধ্যয়নরত 

ক্ষেিার্ীর 

সংখ্যা 

এম.ক্ষি 

.ক্ষপএইচ

ক্ষেসংখ্যা 

উত্তীণ য 

এম.ক্ষি .প

ক্ষ এইচক্ষেস

 ংখ্যা 

আিাক্ষসক 

োত্র 

আিাক্ষসক 

োত্রী 

(১) ঢাকা ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, ঢাকা 30834 863 267 7543 3472 32251 556 125 15190 8147 4.6 -35.6 -53.2 101.4 134.6 

(২) ঢাকা প্রশকৌে  ও প্রযুক্ষক্ত 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, গাজীপুর 

2485 39 - 794 72 2853 61 3 994 163 14.8 56.4 - 25.2 126.4 

(৩) চট্টগ্রাম ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, 

চট্টগ্রাম 

20332 503 46 2665 1786 23836 197 86 2711 1574 17.2 -60.8 87.0 1.7 -11.9 

(৪) োহজা া  ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, ক্ষসশ া 

8497 84 - 2214 1162 10398 175 22 1052 1192 22.4 108.3 - -52.5 2.6 

(৫) জাতীয় ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় 1319438 186 28 - - 2300053 115 - - - 74.3 -38.2 - - - 

(৬) হাজী দমাহাম্মে োশনে 

ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, 

ক্ষেনাজপুর 

3369 25 1 1019 531 7527 30 4 1603 865 123.4 20.0 300.0 57.3 62.9 

(৭) মাও ানা ভাসানী ক্ষিজ্ঞান ও 

প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, াাঙ্গাই  

3090 - - 201 406 5091 - - 527 392 64.8 - - 162.2 -3.4 

(৮) পটুয়াখা ী ক্ষিজ্ঞান ও প্রযুক্ষক্ত 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, পটুয়াখা ী 

2395 10 2 1485 838 3322 29 29 1903 1102 38.7 190.0 1350.0 28.1 31.5 

(৯) চট্টগ্রাম প্রশকৌে  ও প্রযুক্ষক্ত 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, চট্টগ্রাম 

2960 106 - 2026 343 3707 193 1 2103 432 25.2 82.1 - 3.8 25.9 

(১০) রাজোহী প্রশকৌে  ও 

প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, রাজোহী 

2961 75 - 1333 362 3750 47 2 1651 401 26.6 -37.3 - 23.9 10.8 

(১১) খু না প্রশকৌে  ও প্রযুক্ষক্ত 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, খু না 

3222 38 7 1602 297 4056 70 9 1974 484 25.9 84.2 28.6 23.2 63.0 

(১২) দনায়াখা ী ক্ষিজ্ঞান ও 

প্রযুক্ষক্ত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, দনায়াখা ী 

2311 - - 359 590 4306 - - 400 607 86.3 - - 11.4 2.9 

(১৩) জাতীয় কক্ষি কাজী নজরু  

ইস াম ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, 

ময়মনক্ষসংহ 

3464 - - 75 64 4206 - - 210 210 21.4 - - 180.0 228.1 

(১৪) চট্টগ্রাম দভশাক্ষরনাক্ষর এন্ড 

এযাক্ষনশম  সাশয়শিস 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়, চট্টগ্রাম 

701 5 - 429 240 1285 11 - 633 262 83.3 120.0 - 47.6 9.2 

দমাা 1406059 1934 351 21745 10163 2406641 1484 281 30951 15831 171.0 77.0 80.0 142.0 156.0 
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অষ্টম অধ্যায় 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তদথ্যর পর্ ষদবক্ষদণর রভরিদত প্রদয়াজনীয় সুপাররশ ও উপসাংোর 

 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্ররতদবেন প্রস্তুদতর প্রদয়াজদন পররিারলত জররপ, তথ্য-উপাি রবদের্ণ, রনরবড় 

সাক্ষাৎকার, পররেশ ষন ও পর্ ষদবক্ষণ-এর রভরিদত সুপাররশ এখাদন উদল্লখ করা েদলা।  

 

উদল্লখ্য সর্, প্রকদল্পর সমাট পাঁিটি স্তর রদয়দছ। র্থা: (ক) প্রাক-পস্তুরতমূলক কাজ; (খ) প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুদমােন; 

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন; (ঘ) প্রকল্প পররবীক্ষণ এবাং (ঙ) প্রকদল্পর উদেশ্য অজষন। সুপাররশগুদলা এখাদন স্তদরর 

ক্রমানুসাদর সরন্নদবরশত করা েদলা।  

 

(ক)  প্রাক-পস্তুরতমূলক কাজ  

 

(১)  প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয় অঙ্গগুদলা এবাং পররমাণ সঠিকভাদব রনরূপণ করদত েদব; 

(২)  প্রকদল্পর সবইস লাইন (Base line) জররপ করদত েদব। 

 

(খ)  প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুদমােন 

 

(১)  প্রকদল্পর ব্যয় সঠিকভাদব প্রাক্কলন করদত েদব; 

(২)  প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময়াে বাস্তবসম্মতভাদব রনরূপণ করদত েদব; 

(৩)  প্রকদল্পর অঙ্গগুদলার বাস্তবায়ন কম ষসূরির অনুক্রম বাস্তবসম্মতভাদব রনরূপণ করদত েদব; 

(৪)  আবোওয়ার প্ররতকূলতার কারদণ সর্ সব সমদয় সভৌত কাজ বাস্তবায়ন করা র্াদব না সস সময় বাস্তবায়ন 

সময়াদের মদধ্য অন্তর্ভ ষক্ত করদত েদব। 

 

(গ)  প্রকল্প বাস্তবায়ন 

 

(১)  প্রকল্প বাস্তবায়দনর সমদয় মান রনয়ন্ত্রদণর োরয়ত্বপ্রাপ্ত জনবদলর সক্ষমতা বৃরদ্ধ করার ব্যবস্থা রনদত েদব 

(তাঁদের প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা রনদত েদব); 

(২)  প্রকদল্পর সব েরললপত্র, প্রাক্কলন, েরপত্র, নকশা, মান রনয়ন্ত্রণ প্ররতদবেন র্থার্থভাদব সাংরক্ষণ করদত 

েদব; 

(৩)  তেরবল উদিালন, ব্যয় এবাং প্রদর্াজয সক্ষদত্র সফরত জমা প্রোদনর সক্ষদত্র সরকাদরর অনুসৃত রনয়ম- শৃঙ্খলা 

র্থার্থভাদব অনুসরণ করদত েদব; 

(৪)  প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র পরীক্ষাগাদরর োেয রাসায়রনক রবকারক (Reagent) রনরাপদে সাংরক্ষদণর 

সুদর্াগ সৃরষ্ট করা সর্দত পাদর। 

(৫)  সম্পন্ন করা সকান পুর কাদজ সকান অনরভদপ্রত ক্রুটি পররলরক্ষত েদল তা র্থাসম্ভব দ্রুত সমরামত/রনরসন 

করদত েদব; অথবা চুরক্তপত্র অনুসাদর Defect liability period-এর মদধ্য ঠিকাোদরর িারা 

সমরামত কররদয় রনদত েদব। 

 

(ঘ)  প্রকল্প পররবীক্ষণ  

 

(১)  প্রকল্প পররবীক্ষণ করার সমদয় লগ-দেইম অনুসাদর প্রকদল্পর উদেশ্য পর্ ষাদলািনা করদত েদব; 

(২)  প্রকদল্পর পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতদবেদন প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর স্তর আদলািনা করদত েদব। 
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(ঙ) প্রকদল্পর উদেশ্য অজষন 

 

প্রকদল্পর উদেশ্য সকান সকান প্রকৃরতর প্রকদল্পর সক্ষদত্র বাস্তবায়দনর পাশাপারশ অজষন েদত থাদক। সবরশর ভাগ 

সক্ষদত্র অভীষ্ট উদেশ্য অজষন েয় প্রকল্প সমারপ্তর পদর। 

 

‘পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম সাংদশারিত)’-এর বাস্তবায়দন প্রচুর সময় ব্যয় েদয়দছ।  উচ্চ রশক্ষা 

সাংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকদল্পর ব্যাপাদর করতপয় রবর্দয় দৃরষ্ট রনবদ্ধ করা সর্দত পাদর। সর্মন: 

 

(১)  প্রদতযক সরকারী রবশ্বরবদ্যালদয়র উন্নয়দনর জন্য একটি মোপররকল্পনা থাকদত েদব; 

(২)  প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র উন্নয়দনর জন্য একটি রূপকল্প (Vision) থাকদত েদব; 

(৩)  প্রদতযক রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য প্রদর্াজয সক্ষদত্র পৃথক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত/অনুদমােন করদত েদব; 

(৪)  উচ্চ রশক্ষা গ্রেণরত ছাত্র-ছাত্রীগদণর সৎগুণ রবকাদশর জন্য তাঁদেরদক উিদু্ধ করার কার্ ষক্রম থাকা প্রদয়াজন; 

(৫)  উচ্চ রশক্ষার মান উন্নয়দনর উদেদশ্য ছাত্র-ছাত্রীগদণর জন্য পাঠ্য পড়াদশানার পাশাপারশ ক্রীড়া, সাংস্কৃরত, 

রবদনােদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ করদত েদব; 

(৬)  উচ্চ রশক্ষার মান উন্নয়দনর জন্য ছাত্র-ছাত্রীগদণর সাদথ রশক্ষকগদণর আন্তঃসম্পকষ বন্ধুত্বপূণ ষ ও ঘরনষ্ঠ  করার 

ব্যবস্থা রনদত েদব; 

(৭)  রবশ্বরবদ্যালয় পররসদর পরমত-সরেষ্ণুতা অনুশীলদনর পররদবশ উৎসারেত করদত েদব; 

(৮) রবশ্বরবদ্যালয়গুদলাদত গদবর্ণা কাদজর পররমাণ বৃরদ্ধর করার ব্যবস্থা সনয়া সর্দত পাদর। 

 

(চ)  ক্ষেক ক্ষনশে যেনাূল ক এক্ষিা প্লান (Exit Plan) 

১।  প্রকশল্পর আওতায় ক্ষনক্ষম যত অিকাঠাশমা, ক্রয়কৃতত আসিািপত্র, র্ন্ত্রপাক্ষত, অক্ষিস র্ন্ত্রপাক্ষত এর তাক্ষ কা 

(Inventory) বতক্ষর করশত হশি। তাক্ষ কাশত অিকাঠাশমা ও অন্যান্য েব্যাক্ষের অিিান এিং অিিা 

ক্ষ ক্ষপিি করশত হশি। 

২।  প্রক্ষত ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা শয়র প্রক্ষত িের র্র্ার্র্ রিণাশিিণ করার জন্য প্রশয়াজনীয় অর্ য রাজস্ব অর্িা 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় িাশজশা সংিান রাখশত হশি।  

৩।  অিকাঠাশমার জন্য ক্ষনম যাণ ব্যশয়র ১% এিং অন্যান্য দ্র্ব্যাক্ষের জন্য প্রশয়াজনীয় িাশজা িরাে রাখশত হশি 

এিং প্রক্ষত অর্ য িের দেশর্ সম্পাক্ষেত কাশজর সমাক্ষপ্ত প্রক্ষতশিেন বতক্ষর কশর ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় কর্তযপি এিং 

মন্ত্রণা য়শক অিক্ষহত করশত হশি। 

 

উপসংহার 

 

প্রকল্পটির মাধ্যশম সৃক্ষষ্টকৃতত সুক্ষিধার কারশণ ঈক্ষিত সুি  পাওয়া দগশে। সাক্ষি যকভাশি 2013 সাশ র 

তু নায় 2016 সাশ  ক্ষেিার্ীর পক্ষরমাণ প্রায় 71% বৃক্ষি দপশয়শে। উক্ষিগ্ন হওয়ার ক্ষির্য় হশ া 

ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য়গুশ াশত গশির্ণারত ক্ষেিার্ীর পক্ষরমাণ হ্রাস দপশয়শে। (প্রায় 20%)। সাক্ষি যক ক্ষিশের্ণ 

ও ক্ষিশিচনায় প্রকল্পটি সি  হশয়শে।  
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পরররশষ্ট ক 

 “Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(একাদডরমক ভবন/ছাত্র-ছাত্রীদের আবারসক ভবন সাংক্রান্ত) 

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: -------------------------------- 

 

(খ) উিরোতার সেরণ: সরাসরর উপকারদভাগীগণ (ছাত্র/ছাত্রী) 

 

১। উিরোতার নাম: ------------------------------------; সফান নম্বর: (র্রে থাদক): ------------------------ 

 

২। বয়স: ----------------------বৎসর। 

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা (সদব ষাচ্চ):     

(ক) অনাস ষ: ১ম বর্ ষ/ ২য় বর্ ষ/ ৩য় বর্ ষ/ ৪থ বর্ ষ 

(খ) মাস্ট্াস ষ: ১ম বর্ ষ/ ২য় বর্ ষ 

 

ভূরমকা: 

”Development of Public Universities” শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা 

েদয়দছ। রবশ্বরবদ্যালদয় প্রকদল্পর আওতায় রনন্মবরণ ষত সভৌত কাজ বাস্তবায়ন করা েদয়দছ। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

(ক) একাদডরমক ভবন 

 

(খ) একাদডরমক ভবন সমরামদতর কাজ 

 

(গ) ছাত্রদের আবারসক ভবন 

 

(ঘ) ছাত্রীদের আবারসক ভবন 

 

উপদরাক্ত কাদজর িারা: 

(ক) রবশ্বরবদ্যালদয় অরিক সাংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভরতষ েওয়ার সুদর্াগ সৃরষ্ট করা েদয়দছ;  

(খ) অরিক সাংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আবাসন সুরবিা সৃরষ্ট েদয়দছ।  

 

ভরতষ পরীক্ষায় আপরন একটি সমিা স্থান অরিকার কদররছদলন; এবাং তার রভরিদত আপরন ভরতষ েওয়ার সুদর্াগ 

সপদয়রছদলন। 

 

প্রশ্ন: 

(১)  আপরন রবশ্বরবদ্যালদয় কখন ভরতষ েদয়রছদলন?  

      [একটিদত টিক রেন]। 
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                                                                                         ২০১৬ সাদলর পূদব ষ   পদর                                                                                

 

(২)  প্রকদল্পর আওতায় রনরম ষত একাদডরমক ভবদন আপনার ক্লাস েয় রক?   

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(৩)  একাদডরমক ভবন রনম ষাণ/সমরামত কদর ছাত্র ভরতষর সুদর্াগ না সৃরষ্ট করা েদল আপরন ভরতষ  

েওয়ার সুদর্াগ সপদতন রক?  

 [েযাঁ=১, না=২, জারননা=৩] 

 

(৪)  রনরম ষত/সমরামতকৃত একাদডরমক ভবদনর রনম ষাণ কাদজর গুণগত মান রকরূপ বদল  

আপনার িারণা েয়?    

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(৫)  ভবনটির েরজা, জানালার গুণগত মান সকমন মদন েয়?  

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(৬)  ভবনটির টয়দলদটর গুণগত মান সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

 (৭)  ভবটিদত সূদর্ ষর আদলা প্রদবশ পর্ ষাপ্ত রক না?  

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(৮)  ভবনটিদত বায়ু িলািল পর্ ষাপ্ত রক না?   

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(৯)  সেরণকদক্ষর রপছনরেদক রশক্ষদকর বক্তৃতা সশানা র্ায় রকনা? 

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(১০)  সেরণকদক্ষ ব্ল্যাকদবাড ষ আদছ রক না? 

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(১১)  সেরণকদক্ষ পাঠোদন মারিরমরডয়া প্রদজক্টর (Multimedia Projector) ব্যবোর করা 

 েয় রক না? 

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

 (১২)  সেরণকদক্ষর আসবাবপদত্রর গুণগত মান সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(১৩)  ভবনটিদত রলফট্ আদছ রক? 

 [১=আদছ, ২=সনই] 

 

(১৪)  ভবদনর রলফট্ িারা আপরন সেরণকদক্ষ আসা-র্াওয়া কদরন রক না? 

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(১৫)  রলফদটর গুণগত মান আপনার সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 
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(১৬)  রলফদটর পররিালন ও রক্ষণাদবক্ষণ সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(১৭)  ভবদনর বৃরষ্টর পারন রনষ্কাশন ব্যবস্থা সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(১৮) ভবদনর সারব ষক পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা সকমন? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(১৯)  ভবদনর সেওয়াদল সপাস্ট্ার, প্রিারপত্র লাগাদনা েয় রক না? 

 [েযাঁ=১, না=২] 

 

(২০)  ভবদনর সেওয়াদল/েরজায় লাগাদনা সপাস্ট্ার/প্রিারপত্র দৃরষ্টকটু মদন েয় রক না? 

[েযাঁ=১, না=২, জারননা=৩] 
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পরররশষ্ট খ 

“Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(ছাত্র/ছাত্রীদের আবারসক ভবন সাংক্রান্ত তথ্যারে) 

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: -------------------------------------------------  

 

(খ) ছাত্রদের আবারসক ভবদনর নাম (র্রে থাদক): ----------------------------------------------  

 

(গ) ছাত্রীদের আবারসক ভবদনর নাম (র্রে থাদক): ---------------------------------------------- 

 

 

১। উিরোতার নাম: ------------------------------------; সফান নম্বর: (র্রে থাদক): ------------------------ 

 

২। বয়স: ----------------------বৎসর। 

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

 

প্রশ্ন: 

 

(১) প্রকদল্পর আওতায় রনরম ষত ছাত্রাবাদসর (Hall) আপরন রক একজন ছাত্র/ছাত্রী? 

 [১=আবারসক ছাত্র, ২=অনাবারসক ছাত্র, ৩=প্রদর্াজয নয়] 

 

(২) আপরন কত বৎসর র্াবৎ এই Hall-এর আবারসক অথবা অনাবারসক ছাত্র? 

 

(৩) ছাত্রাবাদস আবাসন না সপদল রবকল্প রেসাদব রবশ্বরবদ্যালদয় পড়াদশানার জন্য  

 আপরন সকাথায় অবস্থান করদতন? 

 [১=রনজ ভবদন, ২=আত্মীদয়র বাসস্থাদন, ৩=সমদস, ৪=লরজাংদয়] 

 

(৪) েদলর রনম ষাণ কাদজর গুণগত মান সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(৫)  আপনার কদক্ষ পর্ ষাপ্ত সূদর্ ষর আদলা এবাং বায়ু প্রদবশ করার সুদর্াগ আদছ রক? 

[েযাঁ=১, না=২, জারননা=৩] 

 

(৬)  কদক্ষ র্াতায়াদতর জন্য আপরন রলফট্ ব্যবোর কদরন রক? 

 [েযাঁ=১, না=২] 
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(৭)  রলফদটর গুণগত মান আপনার সকমন মদন েয়? 

[ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(৮) রলফদটর রক্ষণাদবক্ষণ কাজ সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(৯) ছাত্রাবাস ভবদনর টয়দলদটর মান সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(১০) ছাত্রাবাস ভবদনর খাবার কক্ষ (Dining Room) ও সািারণ কক্ষ (Common  

Room) এর সারব ষক গুণগত মান/পররসর আপনার সকমন মদন েয়? 

 [ভাল=১, ভাল মদন েয় না=২, জারন না=৩] 

 

(১১)  ছাত্রাবাস ভবদনর সমরামত/রক্ষণাদবক্ষণ প্রদয়াজন মারফক রনয়রমত করা েয় রক না? 

[েযাঁ=১, না=২, জারননা=৩] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ইউসুি এন্ড এশসাক্ষসশয়াস্  পৃষ্ঠা 71 

পরররশষ্ট গ 

 “Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষকগণ সাংক্রান্ত) 

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: ----------------------------------------------------- 

 

(খ) উিরোতার সেরণ: সরাসরর উপকারদভাগীগণ (প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রশক্ষক) 

 

১। উিরোতার নাম: ------------------------------------------------------- 

 

২। বয়স: --------------------- বৎসর 

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

৪। রশক্ষাগত সর্াগ্যতা (সদব ষাচ্চ):     

     (ক) [Post-Doctoral =১]; [Ph.D. =২]; [মাস্ট্াস ষ = ৩] 

 

৫। সফান নম্বর: -------------------------------- 

 

ভূরমকা: 

Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা েদয়দছ।  

-প্রকল্পটির একটি প্রিান উদেশ্য রছল “রবজ্ঞান ও প্রযুরক্তখাদত প্ররশরক্ষত জনবল বৃরদ্ধ করা”। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

প্রশ্ন: 

৫।  আপরন রক প্রকল্পটির আওতায় সকাদনা প্ররশক্ষণ গ্রেণ কদররছদলন? [েযাঁ = ১; না = ২] 

৬।   আপরন কত সমদয়র জন্য প্ররশক্ষণ গ্রেণ কদররছদলন?  [……. সপ্তাে/ ….. মাস] 

৭।  আপরন সকাথায় প্ররশক্ষণ প্রেণ কদররছদলন? [সেদশ = ১; রবদেদশ =২] 

৮।  প্ররশক্ষকগণ রক বাাংলাদেশী রছদলন, না রবদেশী রছদলন? [সেশী = ১; রবদেশী = ২]  

৯।  প্ররশক্ষদণর মাধ্যম রক ভার্া রছল? [বাাংলা = ১; ইাংদররজ = ২; অন্যান্য = ৩] 
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১০।  প্ররশক্ষণ সমারপ্তর পদর আপনাদক রক সনেপত্র সেওয়া েদয়রছল? [েযাঁ = ১; না =২] 

১১।  প্ররশক্ষকগদণর প্ররশক্ষণ প্রোদনর সামথ ষ সকমন রছল?  

  [অরত উিম =১, উিম=২, মধ্যম মাদনর =৩] 

১২।  আপরন এ িরদনর প্ররশক্ষণ অন্য রশক্ষকগণদক প্রোদনর জন্য সুপাররশ করদবন রক?  

 [েযাঁ=১; না=২] 

১৩।  প্ররশক্ষণ সকাস ষটির গুনগত মান সকমন রছল?  

 [অরত উিম =১, উিম=২, মধ্যম মাদনর =৩]  

১৪।  প্ররশক্ষণটি গ্রেণ কদর আপরন উপকৃত েদয়দছন। আপনার রনজ রবদবিনায় সস উপকাদরর মাত্রা সকমন?  

  [অরত উিম =১, উিম=২, মধ্যম মাদনর =৩] 

১৫।  প্ররশক্ষণটি গ্রেণ করার কারদণ আপরন পাঠোদন রনদজদক অরিক সামথ ষবান মদন কদরন রকনা?  

 [েযাঁ=১; না=২] 

১৬।  আপনার গ্রেণ করা প্ররশক্ষণ সকাদস ষর অনুরূপ সকাস ষ আদরা সবরশ পররমাদণ অনুদমােন ও  

 পররিালনা করার জন্য আপরন সুপাররশ কদরন রকনা? [েযাঁ = ১; না =২] 
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পরররশষ্ট ঘ 

“Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(আবারসক ভবন সাংক্রান্ত) 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: 

 

(খ) উিরোতার সেরণ:  

-সরাসরর উপকারদভাগী (আবারসক ভবদন বরােপ্রাপ্ত রশক্ষক/প্রশাসরনক কম ষকতষা/কম ষিারী) 

 

১। উিরোতার নাম: --------------------------------------------- 

 

২। বয়স: ---------------------- বৎসর।   

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

৪। সফান নম্বর (র্রে থাদক): ----------------------------- 

ভূরমকা: 

Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা েদয়দছ।  

-প্রকল্পটির একটি প্রিান উদেশ্য রছল “আবারসক ভবন রনম ষাণ-এর মাধ্যদম রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষক/প্রশাসরনক 

কমকতষা/কম ষিারীগণদক আবরসক সুরবিা প্রোন করা”। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

প্রশ্ন: 

 

৪। প্রকদল্পর আওতায় রনরম ষত আবারসক ভবদন আপরন রক একটি ফ্লাট বরাে সপদয়দছন? 

       [োঁ=১; না = ২] 

 

৫।  আপনার ফ্লাদট প্রাকৃরতক আদলা ও বাতাদসর িলািল সকমন? [ভাল =১; ভাল না =২] 

 

৬।  আপনার ফ্লাদটর েরজা-জানালাগুদলার মান সকমন মদন েয়?  [ভাল =১; রনে মাদনর =২] 

 

৭। ভবনটির রনম ষাণ কাদজর মান আপনার সকমন মদন েয়? [ভাল =১; ভাল না =২] 

 

৮। ভবনটির সকাথাও সকাদনা ফাটল আপনার দৃরষ্টদগাির েদয়রছ রক? [েযাঁ =১; না =২] 
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৯। রবশ্বরবদ্যালয় এলাকায় একটি ফ্লাট বরাে পাওয়ার কারদণ আপনার বসবাস করা অরিকতর  

 রনরাপে েদয়দছ রক? [েযাঁ = ১; না = ২]  

 

১০। রবশ্বরবদ্যালয় এলাকায় একটি ফ্লাট বরাে পাওয়ার কারদণ একাদডরমক ভবদন র্াতায়াত  

 করা আপনার জন্য সেজতর েদয়দছ রক? [েযাঁ =১; না=২] 

 

১১। রবশ্বরবদ্যালদয়র আবারসক এলাকায় ফ্লাট বরাে পাওয়ার কারদণ ছাত্ররেগদক পাঠোন  

 করা আপনার জন্য সেজতর েদয়দছ রক? [েযাঁ =১; না=২] 

 

১২। রবশ্বরবদ্যালদয়র আবারসক এলাকায় ফ্লাট বরাে পাওয়ার কারদণ গদবর্ণা কাদজ  

 অরিকতর মদনাদর্াগ সেওয়া আপনার পদক্ষ সেজতর েদয়দছ রক? [েযাঁ=১; না=২] 

 

১৩।  ভবনটির ছাদে বৃরষ্টর পারন জদম থাদক রক না? [েযাঁ = ১; না = ২] 
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পরররশষ্ট ঙ 

 

“Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

 

(শরীরিি ষা সকন্দ্র সাংক্রান্ত) 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: 

 

(খ) উিরোতার সেরণ:  

-সরাসরর উপকারদভাগী (শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়ামিি ষাকারী ছাত্র/রশক্ষক/প্রশাসরনক কম ষকতষা/কম ষিারী) 

 

১। উিরোতার নাম: ---------------------------------------------- 

 

২। বয়স: ------------------ বৎসর।    

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

৪। সপশা: [ছাত্র=১; ছাত্রী = ২; রশক্ষক = ৩; কম ষকতষা/কম ষিারী =৪]  

 

৫। সফান নম্বর (র্রে থাদক): ---------------------------- 

 

ভূরমকা: 

Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা েদয়দছ।  

-প্রকল্পটির একটি প্রিান উদেশ্য রছল “শরীরিি ষা সকন্দ্র রনম ষাণ কদর ছাত্র-ছাত্রী/রশক্ষক/কম ষিারী-সকদলর তেরেক 

রবকাশ লাদভ সোয়তা প্রোন করা”। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

প্রশ্ন: 

 

৫। আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় প্রকল্পটির আওতায় একটি শরীরিি ষা সকন্দ্র রনরম ষত েদয়দছ।  

 আপরন রক শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়াম করদত র্ান? [েযাঁ =১; না=২] 

 

6। আপনার রবদবিনায় শরীরিি ষা সকন্দ্রটির [ভবনটির] রনম ষাণ গুনগত মান সকমন  

 মদন েয়? [ভাল = ১; সািারণ =২; রনে মাদনর =৩] 

 

৭। শরীরিি ষা সকন্দ্রটির [ভবনটির] ছাে রেদয় কখনও বৃরষ্টর পারন চুরয়দয় সমদঝদত  

 পদর রক? [মাদঝ মাদঝ পদর =১; সকখনও পদর না = ২] 
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৮। আপরন সপ্তাদে গদড় কত রেন শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়াম করদত আদসন? [ ….. রেন] 

 

9। শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়াম করার সমদয় আপরন বায়ুর স্বল্পতা অনুভব কদরন রকনা।  

 [বায়ুর স্বল্পতা অনুভব করর =১; বায়ুর স্বল্পতা অনুভব করর না =২] 

 

10। শরীরিি ষা সকদন্দ্র শারীররক ব্যায়াম করার প্রদয়াজনীয় সব িরদনর সুরবিা আরছ রক?  

 [েযাঁ=১; না=২] 

 

11। শরীরিি ষা সকদন্দ্র কত জন প্ররশক্ষক আদছন? [….. জন] 

 

12। প্ররশক্ষক আপরন ব্যায়াম করার সমদয় উপরস্থত থাদকন রক?  

 [সব ষো উপরস্থত থাদকন =১; মাদঝ মাদঝ উপরস্থত থাদকন=২; কখনও উপরস্থত থাদকন না =৩] 

 

13। শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়াম করদত আগমনকারীদের জন্য সুরবিারের পররমাণ সকমন?  

 [পর্ ষাপ্ত =১; অপর্ ষাপ্ত =২]  

 

14। আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় বারর্ ষক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা রনয়রমত অনুরষ্ঠত েয় রক?  

 [রনয়রমত অনুরষ্ঠত েয় =১; রনয়রমত অনুরষ্ঠত েয় না =২] 

 

15। বারর্ ষক ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতা অনুষ্ঠাদন শরীরিি ষা সকদন্দ্র অনুশীলন করা আইদটমগুদলা (item) অন্তর্ভ ষক্ত 

করা েয় রকনা?  

 [সব আইদটমগুদলা (item) অন্তর্ভ ষক্ত করা েয় = ১; রকছু রকছু আইদটম অন্তুর্ভ ষক্ত করা েয় =২;  

 সকাদনা আইদটমগুদলা (item) অন্তর্ভ ষক্ত করা েয় না = ৩] 

 

16। তেরেক গঠদনর পররপূণ ষতার জন্য শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়াম অনুশীলন করা েয়। ব্যায়াম অনুশীলনকারীগণ 

তেরেক গঠন ছাড়াও অন্যান্য পূণ ষতা অজষন কদরন। সর্মন একজন শরীরিি ষাকারী তির্ ষিারদণর, সনতৃত্ব প্রোদনর, 

অন্যদক সাোয্য করার, রনদজর পড়াদশানায় অরিক মদনাদর্াগী েওয়ার গুণ অজষন কদর থাদকন। রবশ্বরবদ্যালদয়র 

শরীরিি ষা সকদন্দ্র ব্যায়াম করার কারদণ আপরন রক আপনার িররদত্র এ রবর্য়গুদলাদত ইরতবািক পররবতষন লক্ষয 

কদরদছন? 

 

(১) তির্ ষিারণ [েযাঁ=১; না=২] 

(২) সনদতৃদত্বর গুণ অজষন [েযাঁ=১; না=২] 

(৩) অন্যদক সাোয্য করা [েযাঁ=১; না=২] 

(৪) রনদজর সলখাপড়ার প্ররত অরিক মদনাদর্াগী েওয়া [েযাঁ=১; না =২] 

 

১৭। অদনক সরকারর রবশ্বরবদ্যালদয় শরীরিি ষা সকন্দ্র নাই আপনার রবশ্বরবদ্যালদয় শরীরিি ষা সকদন্দ্র  

 ব্যায়াম করার বাড়রত সুরবিাটুকু আদছ। আপনার রবদবিনায় এ বাড়রত সুরবিার কারদণ  

 ভরবষ্যত সপশাগত জীবদন রনব ষািন প্ররক্রয়ায় আপরন অন্যদের তুলনায় রকছু পররমাণ  

 বাড়রত সুরবিা পাদবন রক?  [েযাঁ=১; জারন না =২; না =৩] 

 

পরররশষ্ট ি 
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“Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(Quality Education সাংক্রান্ত) 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম:---------------------------- 

 

(খ) উিরোতার সেরণ: ছাত্র-ছাত্রী/রশক্ষক/প্রমাসরনক কম ষকতষা (টিক রিি রেন) 

 

১। উিরোতার নাম: ------------------------------------------- 

 

২। বয়স: ------------------বৎসর।  

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২]।  

 

৪। সপশা: [ছাত্র=১; ছাত্রী = ২; রশক্ষক = ৩; কম ষকতষা/কম ষিারী =৪]   

 

৫। সফান নম্বর (র্রে থাদক): -----------------------------    

 

ভূরমকা: 

Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা েদয়দছ।  

-প্রকল্পটির একটি প্রিান উদেশ্য রছল “Quality Education প্রোন করা”। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

 

Quality Education বলদত প্রেি রশক্ষার মাধ্যদম ছাত্র-ছাত্রীদের রবদশর্ করতপয় গুণাগুণ অজষন 

করাদক সবাঝায়।  

 

প্রশ্ন: 

 

আপনার িারণামদত রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেণকারীগদণর (ছাত্র েদল আপনার রনদজর) রনন্ম রলরখত রবর্দয় 

গুণাগুণগুরলর পররমাপ সকান পর্ ষাদয়র? 

 

(ক) পঠিত রবর্দয়র অরজষত জ্ঞান 

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(খ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত রনয়ামানুবরতষতা িি ষা  

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(গ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত আত্মরবশ্বাস  
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(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(ঘ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত আত্মসম্মানদবাি  

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(ঙ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত রবনম্র ব্যবোর 

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(ি) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত তির্ ষ/সেনশীলতা গুণ 

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(ছ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত সনতৃত্ব গুণ 

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(জ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত সমাজ সদিতনতা  

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(ঝ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম সমাদজর রনেরবদির জন্য অরজষত সেমরম ষতা  

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে। 

 

(ঞ) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত জ্ঞাদনর কারদণ দৃশ্যমান অন্যাদয়র প্ররতবাে করার গুণ  

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে।  

 

(ট) রবশ্বরবদ্যালদয় রশক্ষা গ্রেদণর মাধ্যদম অরজষত জ্ঞাদনর কারদণ উপযুক্ত কম ষসাংস্থান প্রারপ্তর আত্মরবশ্বাস। 

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে।  

 

(ঠ) Quality Education -এর একটি বড় উদেশ্য েদলা “Know thyself”।  

আপনার িারণা েয় রক সর্ ছাত্র-ছাত্রীগণ এ ব্যাপাদর সফলকাম েদচ্ছ (ছাত্র/ছাত্রী েদল আপরন রনদজ সফলকাম  

েদচ্ছন)? 

(১) ৭৫-৯০%; (২) ৬০-৭৪%; (৩) ৪৫-৬০%; (৪) ৪৫% রনদে।  
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পরররশষ্ট ছ 

 

“Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(পরীক্ষাগার/র্ন্ত্রপারত সাংক্রান্ত) 

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: ----------------------------------------------------- 

 

(খ) উিরোতার সেরণ: (রশক্ষক/প্ররশক্ষক/পরীক্ষাগার সটকদনরসয়ান) 

 

১। উিরোতার নাম: ------------------------------------------------------- 

 

২। বয়স: --------------------- বৎসর 

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

৫। সফান নম্বর: -------------------------------- 

 

ভূরমকা: 

Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা েদয়দছ।  

-প্রকল্পটির একটি প্রিান উদেশ্য রছল “রবজ্ঞান ও প্রযুরক্তখাদত প্ররশরক্ষত জনবল বৃরদ্ধ করা”; এবাং এ জন্য 

পরীক্ষাগাদর র্ন্ত্রপারতর সর্াগান বৃরদ্ধ করা। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

 

প্রশ্ন: 

১। আপনার পরীক্ষাগারটির নাম রক? 

 

(ক) রসায়ন ল্যাব = ১; পোথ ষরবদ্যা ল্যাব = পুরদকৌশল ল্যাব =৩; র্ন্ত্রদকৌশল ল্যাব =৪; তরড়ৎদকৌশল ল্যাব 

= ৫; অন্যান্য প্রকৃরতর = ৬] 

 

২। পরীক্ষাগারটিদত Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকদল্পর আওতায় তবজ্ঞারনক 

র্ন্ত্রপারত সরবরাে করা েদয়রছল। সসগুদলার তারলকা (Inventory list) আপনার রনকট/ল্যাব-এ আদছ 

রক? 

[েযাঁ =১ ; না =২, জারননা = ৩] 

৩। পরীক্ষাগাদর র্ন্ত্রপারতর রনয়রমত রক্ষণাদবক্ষণ করা েয় রক না? 
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[েযাঁ =১ ; না =২, জারননা = ৩] 

 

৪। সভদঙ্গ র্াওয়া/ব্যবোর অনুপদর্াগী র্ন্ত্রপারত রনয়রমত প্ররতস্থাপন করা েয় রক না? 

[েযাঁ =১ ; না =২, জারননা = ৩] 

 

৫। পরীক্ষাগাদরর র্ন্ত্রপারত ছাত্র/ছাত্রীগদণর িারেোর তুলনায় পর্ ষাপ্ত রক না? 

[েযাঁ=১ ; না =২, জারননা = ৩] 

 

৬। Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকদল্পর আওতায় তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারত সরবরাে 

না সনওয়া েদল ছাত্র/ছাত্রীগদণর রবদ্যা অজষন ব্যােত েদতা রক না? 

[েযাঁ=১ ; না =২, জারননা = ৩] 

 

৭। তবজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারতর সর্াগান বৃরদ্ধ করার কারদণ রবদ্যাজষন অরিক ফলপ্রসূ েয় বদল আপরন মদন কদরন রক 

না? 

[েযাঁ=১ ; না =২, জারননা = ৩] 
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পরররশষ্ট জ 

 

“Development of Public Universities (First Revised)”  

শীর্ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ 

ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ 

তথ্য সাংগ্রদের জন্য প্রশ্নমালা 

(রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদকৌশল শাখার কম ষকতষাগদণর মতামত) 

 

(ক) উপ-প্রকদল্পর নাম: ----------------------------------------------------- 

 

(খ) উিরোতার সেরণ: প্রদকৌশলী/সেকারী প্রদকৌশলী/তত্বাবিায়ক 

 

১। উিরোতার নাম: ------------------------------------------------------- 

 

২। বয়স: --------------------- বৎসর 

 

৩। রলঙ্গ: [পুরুর্=১, নারী=২] 

 

৫। সফান নম্বর: -------------------------------- 

 

ভূরমকা: 

Development of Public Universities শীর্ ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১৬ সাদল বাস্তবায়ন করা েদয়দছ।  

-প্রকল্পটির একটি প্রিান উদেশ্য রছল সভৌত অবকাঠাদমা রনম ষাণ কদর একাদডরমক/আবাসন সুরবিা প্রোন করা। 

প্রদর্াজয সক্ষদত্র টিক রিি [  ] রেন। 

প্রশ্ন: 

 

১। সভৌত অবকাঠাদমা রনম ষাণ কাজ আপরন তোররক কদররছদলন রক না? 

 [েযাঁ= ১; না =২; আাংরশক = ৩] 

 

২। সভৌত কাদজর রডজাইন প্রস্তুত করার পূদব ষ মৃরিকা পরীক্ষা করা েদয়রছল রক না? 

 [েযাঁ=১,; না = ২; জারন না = ৩] 

 

৩। সভৌত কাদজর অনুদমারেত রডজাইন (design) রছল রক না? 

[েযাঁ= ১; না =২ ] 
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৪। রনম ষাণ কাজ আরম্ভ করার পূদব ষ রনম ষাণ সমগ্রীর গুনাগুন (মান) পরীক্ষাগাদর সটস্ট্ (test) করা েদয়রছল রক 

না? (রনম ষাণ সমাগ্রী বলদত মাটি, বারল, পারন, পাথর, কনরক্রট, সব িরদনর সলৌেজাত দ্রব্য-সক সবাঝায়।) 

[েযাঁ= ১; না =২]  

 

৫। রনম ষাণ সামগ্রীর Test Result সক অনুদমােন কদররছদলন? 

[আরম রনদজ = ১; আমার উি ষতন কম ষকতষা = ২, ল্যাবদরটরী কতৃষপক্ষ = ৩] 

 

৬। রনম ষাণ কাদজ রক িরদনর ফরমওয়াকষ [Formwork] ব্যবোর করা েদয়রছল? 

[কাদঠর ফরমওয়াকষ = ১; স্ট্ীল ফরমওয়াকষ = ২] 

 

৭। রনম ষাণ কাজ িলমান থাকা অবস্থায় সভৌত কাদজর রকউররাং (Curing) কত রেন র্াবৎ করা েদয়রছল? 

[ -------- রেন] 

 

৮। রনম ষাণ কাজ সমারপ্তর পদর ভবদনর ছাদে বৃরষ্টর পারন জদম থাদক রক না? 

[েযাঁ = ১; না =২] 

 

৯। রনম ষাণ কাজ সমারপ্তর পদর এদতামদধ্য সকাদনা সমরামত সভৌত কাদজর সকাদনা সমরামত কাজ করাদনা েদয়দছ 

রক না? 

[েযাঁ= ১; না =২; সমরামত প্রদয়াজন েয়রন = ৩] 
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পরররশষ্ট ঝ 

স্থানীয় কম ষশালার কার্ ষরববরণী 

 

মাঠ পর্ ষাদয় সমীক্ষার মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রে করার লদক্ষয স্থানীয় সস্ট্কদোল্ডারদের রনদয় গত ১৮ মাি ষ ২০১৯ 

গাজীপুর ডুদয়ট সসরমনার কদক্ষ উপদেষ্টা প্ররতষ্ঠান কতৃষক একটি কম ষশালা আদয়াজন করা েদয়রছল। কম ষশালায় 

প্রিান অরতরথ রছদলন জনাব নারসমা মেরসন, মোপররিালক, রশক্ষা ও সামারজক সসক্টর, আইএমইরড, পররকল্পনা 

মন্ত্রণালয়; রবদশর্ অরতরথ রেদসদব রছদলন জনাব সমা: আব্দুল্লাে আল মামুন পররিালক, আইএমইরড, পররকল্পনা 

মন্ত্রণালয় ও জনাব সেওয়ান সগালাম সারওয়ার, উপ-পররিালক, রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরর করমশন, সভাপরতত্ব কদরন 

প্রদফসর ড. সমাোম্মে আলা উরেন, উপািার্ ষ, ঢাকা প্রদকৌশল ও কাররগরর  রবশ্বরবদ্যালয়, গাজীপুর।  উপদেষ্টা 

প্ররতষ্ঠান ইউসুফ এন্ড এদসারসদয়টস্ এর পদক্ষ ভাইস সপ্ররসদডন্ট জনাব প্রদকৌশলী সমাঃ আওলাে সোদসন এবাং 

প্রকল্প মূল্যায়দনর োরয়ত্বপ্রাপ্ত টিম রলডার ডঃ সমাঃ আবু তাদের খন্দকার, ঢাকা প্রদকৌশল ও কাররগরর  

রবশ্বরবদ্যালদয়র রশক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও  কম ষকতষাগণ এবাং পরামশ ষকগণ কম ষশালায় অাংশগ্রেণ কদরন। কম ষশালায় 

সমাট 4৬ জন অাংশগ্রেণকারী উপরস্থত রছদলন। এই কম ষশালার কার্ ষক্রদমর প্রথম পদব ষ জনাব সমা: আব্দুল্লাে আল 

মামুন, আইএমইরডর পরররিরত তুদল িদরন এবাং এ প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন স্ট্ারড টিম রলডার প্রকদল্পর উদেশ্য 

ও পটভূরম ব্যাখ্যা কদরন। রতরন প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর জন্য কম ষশালার পদ্ধরত ব্যাখ্যা কদরন। কম ষশালার 

কার্ ষক্রম রিতীয় পদব ষ অাংশগ্রেণকারীগণদক মুক্ত আদলািনার জন্য আহ্বান করা েয়।  

 

মুক্ত আদলািনা: অাংশগ্রেণকারীগণ প্রকল্প কতৃষক জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৬ পর্ ষন্ত বাস্তবারয়ত রবরভন্ন 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কম ষকাদন্ডর উপর মুক্ত আদলািনা কদরন, তাঁদের মতামত ও পর্ ষদবক্ষণ 

প্রোন কদরন।  

 

এই প্রদজক্টর আদগ আদরকটা প্রদজক্ট রছল 2007 সাশ । দসই প্রশজক্ট এর উশেে ক্ষে  নতুন একাা ক্ষেপাাশমন্ট 

চালু করা। এই প্রশজক্টাা 2007 সাশ  র্খন দের্ হয় তখন কক্ষম্পউাার সাইি চালু হশয়শে এিং োত্র-োত্রী সংখ্যা 

বৃক্ষি দপশয়শে। ক্ষকন্তু প্রশজক্টাা ক্ষে  294 দকাটি াাকার, দপশয়ক্ষে  175 দকাটি টাকা, প্রদজক্ট সক্লাজ কদর রেদয় 

নতুন একটা প্রদজক্ট এই প্রদজক্টর এর Incomplete কাজগুদলাদক রনদয় সনয়া েয়। ডুদয়ট প্রকল্পটি 

ইউরজরসর অিীদন িদল আদস এবাং ইউরজরস এই প্রকল্পটি অনুদমােন কদর। িারটা রবশ্বরবদ্যালয় ডুদয়ট, চুদয়ট, 

রুদয়ট ও বুদয়ট এই িাদরর Incomplete প্রদজক্টগুদলা রনদয় একটা প্রদজক্ট করদত েদল তখন অন্য 

University গুদলা আসদলা সর্ আমাদের ও সতা কাজ আদছ এিং 14 টা রবশ্বরবদ্যালদয়র রনদয় প্রকল্প েয় 

। ডুদয়দটর উদেশ্য েল ফারোর সডভালপদমন্ট অফ ডুদয়ট। ডুদয়দট ছাত্র েল, ছাত্রী েল, বই সকনা, এইগুদলা 

ডুদয়দটর মত কদর সমাপ্ত করা েদয়দছ উদেশ্য রকন্তু পূদব ষরই । ছাত্র সাংখ্যা, ছাত্র সাংখ্যা দুইগুণ েওয়া ডুদয়দটর 

সকান যুরক্ত রছল না। এইটা অজষন করা সগল রকনা এটা আদলািনা করা েরকার । রসএসইরস রডপাট ষদমন্ট িালু েল 

এটা কতটা যুরক্তযুক্ত রছল এবাং এটা কতটা কদন্টরবউট করদছ আদরকটা েদচ্ছ এই জনসাংখ্যাদক সর্ ইকুপদমন্ট 

সেয়া েদয়দছ তাদত ররিাস ষ সক কতটুকু সডভালপ কদরদছ।  

 

রবরভন্ন সমদয় প্রদজক্টগুদলা সকন রাইট টাইদম েয় না। বাাংলাদেদশর সবগুদলা রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্য আদগ একটা 

প্রদজক্ট রনদত েদয়দছ। সর্ প্রদজক্টা েল ইউরজরস। ইউরজরস প্রদতযকটা রবশ্বরবদ্যালয়দক সছাট কদর একটা ফান্ড 

রেদব। সসই রবশ্বরবদ্যালয় তাদের মাষ্টার োন ততরর করদব এবাং পরবতী িরল্লশ বছদরর একটা পররকল্পনা করদব। 

সর্ আগামী িরল্লশ বছদরর তারা রক করদত িায় তার জন্য একটা মাষ্টার োন ততরর করদব এবাং একজন 

কসালদটন্ট রনদয়াগ করদব, ড্রইাং, রডজাইন কমরেট করদব, এবাং রডরপরপ ততরর করদব সসই রডরপরপর রভরিদত 

প্রদজক্ট র্রে পাস েয় তােদল সর্ রেন প্রদজক্ট পাস েদয়দছ তারপর রেন সথদকই কাজ শুরু েদয়দছ। রকন্তু 

Problem is there কল্পনার রভরিদত সব রডরপরপ ততরর কদর তাদত সকান Construction 

রডজাইন রকছু নাই। বাদজট আসার পর কসালদটন্ট রনদয়াগ করা েয়। তারপর র্খন ড্রইাং, রডজাইন কমরেট েয় 
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ততরেদন প্রদজক্টর এর অদি ষক সময় পার েদয় র্ায়। র্খন Construction শুরু েয় তখন তারা তাদের 

Construction কাজ সশর্ করদত পাদর না। প্রকল্প সময় মত সশর্ করদত সগাড়া সথদক শুরু করদত েদয়দছ, 

িরল্লশ বছদরর োন তারা আদগই রনদয় রাখদব একটা কদর প্রদজক্ট সশর্ েদয়দছ তারপর আদরকটা প্রদজক্ট োত 

রেদব। ড্রইাং, রডজাইন কমরেট কদর তারপর প্রদজক্ট োদত রনদত েদয়দছ। এই দুব ষলতা র্রে দূর করা র্ায় তােদল 

রনি ষাররত সমদয়র মদধ্য প্রকল্প সশর্ করা র্াদব। আর অরিকাাংশ ইউরনভারসটিদতই অদনক ভাল কাজ করার 

সুদর্াগ থাদক।  

 

ছাত্রগণ রসট বরাে সপদয়দছন এবাং এখাদন রশক্ষা উপকরণ প্রকদল্প সর্টুকু রছল তা সপদয়দছন। আউটকাম আসদছ। 

সর্দেতু ছাত্র-ছাত্রীরা েদল থাকদছ সসদক্ষদত্র অবশ্যই আউটপুট আসদছ। একটা রুদম ৬ জদনর সবরশ থাকদত সেয়া 

েত। মাদন রুমটা সেদখ িার জদনর রুম মদন েয়। িার জদনর রুদম ৬ জন থাকা খুব কনজাদস্ট্ট েদয় র্ায়।  তদব 

বারের সথদক র্ারা রভতদর এদসদছন তারা ভাল আদছন, রসট সপদয়দছন। রুদমর সাদথ বাথরুদমর ওয়াল থাকায় 

আমার রুদমর ওয়ালটা সডম েদয় র্ায়। বই খাতা নষ্ট েদয় সর্ত। আর সব ভাল রছল।  নতুন রবরল্ডাংএ ক্লাদস ছাত্র 

প্রায় ৬০+ তাই রপছদন র্ারা বদস তারা স্যারদের কথা ভালভাদব শুনদত পায়না। র্রে মাইদক্রাদফাদন বদলন, 

তখন শুনা র্ার্। খারল গলায় শুনা র্ায়না। সতা এটার জন্য ক্লাস রুদম সাউন্ড রসদস্ট্ম করদল েয়দতা ভাল েত। 

রলফট েদয়দছ এটা অদনক ভাল েদয়দছ। তদব পর্ ষাপ্ত নয়। আদরা বাড়াদনা প্রদয়াজন। সব রমরলদয় ঠিক আদছ।  

 

রবরল্ডাং এ সর্ রভমগুদলা আদছ তাদত ফাটল আদছ। োলকা রির রির সেখা র্ায়। সর্ কাজটা িলদতদছ তা েদয় 

সগদল ছাত্রীদের থাকা রনদয় সকান সমস্যা েদয়দছ না। সকান সকান রুদম বাতাস কমই ঢুদক। ডুদয়দট সমদয়দের সর্ 

রবরল্ডাং তা একাদডরমক রবরল্ডাং এর সামদন তাই সমদয়দের পে ষা করদত একটু সমস্যা েয়। সর্টা জায়গার একটু 

সমস্যা আদছ। এটা সকান স্ট্াকিারাল ব্যাপার না রবরল্ডাং কমরেট েদয় সগদল এটা থাকদব না।  

 

মারিরমরডয়া ক্লাস রুম রকন্তু সাউন্ড রসদস্ট্মটা নাই। সাউন্ড রসদস্ট্মটা সেয়া েয় না কারণ পামাপারশ দুইটা ক্লাস 

র্রে েয় তােদল সাউন্ড রসদস্ট্ম এর জন্য সমস্যা েয়। োদন আদছ বড় রুমগুদলাদত আদগ পররক্ষামূলভাদব 

িালাদনার। সমকারনকযদল এর প্ররতটা ক্লাস রুদম সাউন্ড রসদস্ট্ম সেয়া আদছ। র্াদের ভদয়দস সমস্যা তারা ব্যবোর 

কদরন। সাউন্ড রসদস্ট্ম রকন্তু আদছ সব জায়গায় আদছ, সাউন্ড রসদস্ট্ম এর ইদফক্ট ভাল পাওয়া র্াদচ্ছ না।  

 

ছাত্রীদের একটু সমস্যা েদয় র্ায় রলফট এর কারদণ সছদলরা তাড়াতারড় সর্দত পাদর রকন্তু সমদয়দের সক্ষদত্র এটা 

একটা রবরাট সমস্যা রবদশর্ কদর পরীক্ষার সময়। সছদলদের সাদথ এক সাদথ রলফট রেদয় র্াওয়া। সমদয়দের 

র্রে আলাো রলফট এর ব্যবস্থা করা র্ায়। অদনক সময় রশক্ষকদের সাদথ রলফদট সমদয়রা র্ায় সব সময় সর্দত 

পাদরন না।   

 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর সক্ষদত্র ড্রইাং রনদজ সেদখ অনুদমােন কদরন। সছদল-সমদয়দের জন্য আলাো 

ওয়াশরুম এই রবর্য়গুদলাদত রতরন খুব রসররয়াস। অলদররড একটা সটন্ডার করা েদয়দছ রলফদটর জন্য রতনটা 

রলফ্ট আদছ, অল-সররড িদল আসদছ সপাদট ষ রকছুরেদনর মদধ্য সপদয় র্াদব।  

 

ভূরমর পররমাণ খুবই কম। রতন একর এর মত ভূরম একুয়ার করা েদয়দছ, রবশ্বরবদ্যালদয়র কাদজর পররমাণ রেন 

রেন বাড়দছ কমপদক্ষ আরও 5 একর ভূরম প্রশয়াজন। িতযমান প্রযুক্ষক্ত সাশর্, ক্ষচন্তাভািনার সাশর্ জায়গাাা র্ক্ষে 

একটু িড় হয় তাহশ  ক্ষকন্তু কাজ করশত ও ভা   াশগ। দকান দকান ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় ক্ষকন্তু োত্রোত্রীর সংখ্যা ক্ষতনগুণ 

কশর দি শে। 60 এর র্ায়গায় 180 কশর সফলদছ। সস অনুর্ায়ী রকন্তু ডুদয়ট সুরবিা রেদত পাদর না। 

Industry সত সবরশরভাগ প্রদকৌশলী ডুদয়ঠ সথদক পাস করা। অন্যান্য প্ররতষ্ঠান সথদক পাস কদর বারেদর িদল 

র্ায়। নতুন একটা University সনয়ার সথদক সরকাদরর একটা সােদয়র ব্যাপার আদছ আর ডুদয়ট অরভজ্ঞ। 

এখাদন 180 জন কদর করা এবাং ল্যাব সুরবিা বাড়াদনা। ডুদয়ট একটা ইউরনক University, এখাদন 

Competition সেদখন না এই কয়টার জন্য 12 হাজার ভক্ষতয পক্ষরিা দেয়। ডুশয়শার জন্য আশরকাা দর্ প্রকল্প 

পাস হশয়শে দসখাশন 50 একর ভূরমর কর্া বলা েদয়দছ। ডুদয়ট একমাত্র প্ররতষ্ঠান সর্খাদন Diploma সের 
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Degree সেয়া েয়। মাননীয় প্রিান মন্ত্রী Technical রশক্ষার উপর োরুনভাদব সজার রেদয়দছন। প্রদতযকটা 

উপদজলায় একটা কদর Technical Institute  গদড় তুলা েদয়দছ তার লদক্ষয 100 াার কাজ অল-সররড 

শুরু েদয়দছ। রকছু রকছু রবশ্বরবদ্যালদয় রডরপরপর বারেদরও রকছু কাজ করা েদয়দছ আরম ডুদয়দটর কথা বলরছ না 

সর্ সর্ রবশ্বরবদ্যালদয় েদয়দছ তা সর্ন ররদপাদট ষ আদস।  

 

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর সাংখ্যা সবদড়দছ রকন্তু ল্যাব সুরবিা সতমন একটা বাড়াদনা েয়রন। ল্যাব এর কযাপারসটি হশচ্ছ 

30 জশনর ক্ষকন্তু আমরা দসখাশন 60 জন স্টুশেন্ট ক্ষনশয় কাজ কক্ষর। দর্ দকান একাা দুঘ যানা হউক তা কাম্য নয় 

। সুন্দর একটা সস্ট্ার রুম েরকার। সকরমরি রডপাটদমন্ট এর সর্ সকান একটা র্ভদলর কারদণ পুরা রবশ্বরবদ্যালদয় 

উদড় সর্দত পাদর।   

 

প্রিান অরতরথর বক্তব্য :  সকাথায় দুব ষলতা, কারণটা র্রে রিরিত করদত না পারা র্ায় তােদল সামদন আগাদনা 

র্াদব না। এই জন্য সকাথায় দুব ষলতা, সকাথায় ত্রুটিগুদলা রিরিত করদত েদয়দছ। বৃরষ্টর পারন পদর, রলফদটর 

সমস্যা, সমদয়দের উঠদত অসুরবিা েয়। আমরা র্ত সুরবিাই সেই না সকন র্ত নতুন ভবনই ততরর করর না সকন 

র্রে রশক্ষার মানই না বাদড় তদব তা বৃথা । বতষমান সরকার রবদশর্ কদর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রবজ্ঞান রশক্ষার 

ব্যাপাদর খুবই সদিতন। রবজ্ঞান ও প্রযুরক্তর উপর সজার রেদয়দছন।  সকান প্রকল্পই রনি ষাররত সমদয় সশর্ েয় না। 

আশা করা র্ায় এ রকম রেন বাাংলাদেদশর থাকদব না বাাংলাদেশ আরও এরগদয় র্াদব। 40 িেশরর পক্ষরকল্পনা 

নয় 100 িের পক্ষরকল্পনা র্াকশত হশয়শে, 100 িের পশর দকার্ায় র্াি। এই প্রকল্পাা 2016 সাশ  দের্ হশয় 

দগশে। আইএমইক্ষে অশনক ধরশনর হাক্ষতয়ার িারা প্রকল্প ূলল্যায়ন কশর তার মাশঝ এাা হশচ্ছ একাা।  

আইএমইক্ষের দমনশেে হশচ্ছ সরকাশরর ক্ষিক্ষভন্ন প্রকল্পগুশ া মক্ষনাক্ষরং কশর দুি য ক্ষেকগুশ া তুশ  ধরা। সরকারশক 

পরামে য প্রোন করা র্াদত ভাল প্রকল্প আদস। প্রকল্পগুদলাদক রনি ষাররত সমদয়র মদধ্য সশর্ েদত েদয়দছ। 

 

সভাপরত মদোেদয়র বক্তব্য: রভরস মদোেয় এই রবশ্বরবদ্যালদয়র জন্মলগ্ন সথদকই আদছন। রবশ্বরবদ্যালয় গাজীপুর 

কযাম্পাদস  আদস 1983 সাদল। এই রশক্ষা প্ররতষ্ঠান সাংগ্রাম কদর আজদকর এই পর্ ষাদয় আসদছ। এটা েল 

সাংগ্রাদমর ফসল। সর্মন Diploma Engineer উচ্চ রশক্ষার সকান প্ররতষ্ঠান রছল না। অদনক সাংগ্রাম কদর 

1980 সাদল সকান োন ছাড়াই সাংগ্রাম প্রসরমত করার জন্য একটা আদেদশ তখনকার রশক্ষা মন্ত্রী টিিাস ষ সট্ররনাং 

কদলজ এ 3 টা রুম রনদয় প্রথম ব্যাি এর ছাত্ররা ক্লাস শুরু কদরন র্ায়গা েয় না এবাং 2য় ব্যাি দকার্ায় র্াশি 

তখন দেখা র্ায় দর্ এখাশন একাা প্রকল্প ক্ষে  ি া হশ া 2য় ঐ প্রকল্প এ াকা গাজীপুশর র্াও এখাশন 13 একর 

জায়গা। একাা ক্ষিশ্বক্ষিদ্যা য় করশত দগশ  কমপশি 30 একর এর ক্ষনশচ হয় না। এই ক্ষিক্ষডংগুশ া  দকান প্লান 
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কশর হয় নাই। 1980 সাশ  এখাশন ক্ষিআরটিক্ষসর একাা িাস আসত এক ঘন্টা পর পর। উচ্চ ক্ষেিার উপকরণ 

হ  জ্ঞান অজযন। ক্ষিক্ষভন্ন ধরশনর জ্ঞান আশে তারমশধ্য ক্ষিজ্ঞান, কাক্ষরগক্ষর এিং প্রশকৌে  ক্ষেিার জ্ঞান সি দর্শক 

গুরুত্বপূণ য 2005 সাশ  মাত্র 3% কাক্ষরগক্ষর ক্ষেিায় ভক্ষতযর হার ক্ষে  িতযমাশন এাা 15% আশে, 2021 সাশ  

20% হশি এিং 20141 সাশ  40% এ উন্নক্ষত করশত হশি। উন্নত দেশে দর্খাশন কাক্ষরগক্ষর ভক্ষতযর হার 50-

60% এর মত।  

 

আদগ Diploma Engineer রা সমাদজ সম্মানীত সবাি করদতা না। আশা করর কাররগরর রশক্ষা গভযশমন্ট দর্ 

২০41 সাশ  দর্ াাশগ যা ক্ষনশচ্ছ। পক্ষ শাকক্ষনশক প্রায় 37টি দাকশনা ক্ষজ আশে। 37টি দাকশনা ক্ষজশত ক্ষেক্ষসক্ষপ্লক্ষনং 

গশির্ণা করশে। ডুশয়া মাত্র 8 াা দাকশনা ক্ষজ করশত পারশে। আিার 4 মাশস নতুন একাা দাকশনা ক্ষজ করশত 

হশয়শে। সিগুশ া হয়শতা করা র্াশি না। এাক্ষ স্ট অশধ যক দতা করা েরকার। ডুশয়া সি যাত্মক দচষ্টা কশর র্াশচ্ছ।  

 

আমরা র্রে কাররগরর রশক্ষায় সবাইদক রশরক্ষত কদর তুলদত পারতাম তােদল এই ইন্ডারি অদনক উন্নত করদত 

পারত। ডুদয়টদক আরও উন্নত করদত েদয়দছ। বতষমান প্রিানমন্ত্রী ২ একর বনভূরম রেদয়দছন। আমরা সিষ্টা কররছ 

আরও ৩ একর রনদত। এটরলস্ট্ ৩০ একর না েদল ষ্টান্ডাড ষ েদচ্ছ না। বাাংলাদেদশ কাররগরর রশক্ষাদক এরগদয় রনদত 

েদল একমাত্র গভষদমন্ট ইউরনভারস ষটি ডুদয়টই।  
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পক্ষরক্ষেষ্ট “ঞ”  

পণ্য ক্রশয়র প্যাশকজগুশ া িণ যনা 
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পক্ষরক্ষেষ্ট “া”  

কার্ যক্রশয়র প্যাশকজগুশ া িণ যনা 
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পক্ষরক্ষেষ্ট “ঠ”  

দসিা ক্রশয়র প্যাশকজগুশ া িণ যনা 

 


