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শকাস ি মূল্যায়ন 
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প্রথম অধ্যায় 

ভূমমকা ও সারসংক্ষেপ 

 

১.০ ভূমমকা:  

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনমিটিউট (এনআইএলমজ) বাংলাক্ষেক্ষের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমৃ্পক্ত মানব সম্পে উন্নয়ক্ষন 

মনক্ষয়ামজত একমাত্র জাতীয় প্রমতষ্ঠান। মবগত ৫৩ বছর যাবত এ প্রমতষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার প্রমতষ্ঠানসমূহক্ষক েমক্তোলী, গমতেীল 

জনবান্ধব কক্ষর গক্ষে তুলক্ষত আধুমনক পদ্ধমত, কলাক্ষকৌেল ও উপকরণ মিমিক প্রমেেণ ও গক্ষবষণা কায যক্রম পমরচালনা কক্ষর আসক্ষছ। 

এনআইএলমজ স্থানীয় সরকার প্রমতষ্ঠানসমূক্ষহর মনব যামচত জনপ্রমতমনমি, কম যকতযা ও কম যচারীগক্ষণর জন্য যযসব প্রমেেক্ষণর আক্ষয়াজন 

কক্ষর থাক্ষক তার মক্ষধ্য অন্যতম হক্ষে- যপৌরসিা/ইউমনয়ন পমরষে সমচবক্ষের জন্য বুমনয়ামে প্রমেেণ যকাস য, মনব যামচত জন 

প্রমতমনমিক্ষের জন্য অবমহতকরণ যকাস য, মরক্ষেোস য যকাস য, প্রমেেক প্রমেেণ (টিওটি) যকাস য, চামহো মিমিক মবমিন্ন প্রমেেণ যকাস য 

ইতযামে। এসব প্রমেেক্ষণর মাধ্যক্ষম স্থানীয় সরকার প্রমতষ্ঠানসমূক্ষহর মনব যামচত জনপ্রমতমনমি, কম যকতযা ও কম যচারীগণ তাক্ষের যমিা ও 

েেতাক্ষক আক্ষরা োমনত করার সুক্ষযাগ পায়। এনআইএলমজ যসই লক্ষেয েে প্রমেেকক্ষের মাধ্যক্ষম এিরক্ষনর প্রমেেক্ষণর আক্ষয়াজন 

কক্ষর থাক্ষক। 

 

মনব যাচক্ষনর পরপর সকল জনপ্রমতমনমিগক্ষণর প্রমেেণ দ্রুততম সমক্ষয়র মক্ষধ্য যেষ করা এনআইএলমজ’র একটি P¨v‡jÄ। এটি 

কায যকর করক্ষত মাঠ প্রোসক্ষনর সহক্ষযামগতা প্রক্ষয়াজন। এ জন্য ইমতমক্ষধ্য মন্ত্রণালক্ষয়র অনুক্ষমােক্ষনর মাধ্যক্ষম যজলা পয যাক্ষয় ১৪ সেস্য 

মবমেষ্ট যজলা মরক্ষসাস য টিম (মিআরটি) এবং উপক্ষজলা পয যাক্ষয় ১২ সেস্য মবমেষ্ট উপক্ষজলা মরক্ষসাস য টিম (ইউআরটি) গঠন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

এ দু’টি টিক্ষমর মূল উক্ষেক্ষে এনআইএলমজ যথক্ষক মাঠ পয যাক্ষয় আক্ষয়ামজত সকল প্রমেেণ যকাস য সফলিাক্ষব বাস্তবায়ন করা ও 

এনআইএলমজক্ষক সামব যক সহক্ষয়ামগতা প্রোন। ইমতমক্ষধ্য দুটি টিম যথাযথিাক্ষব এনআইএলমজ কর্তযক আক্ষয়ামজত প্রমেেণ যকাস যগুক্ষলা 

সফলতার সাক্ষথ বাস্তবায়ন করক্ষছ। চলমত অথ য বছক্ষর অমিকাংে প্রমেেণ মিআরটি এবং ইউআরটির মাধ্যক্ষম বাস্তবাময়ত হক্ষে। 

১.১ সারসংক্ষেপ:  

প্রমতক্ষবেনটিক্ষত ২০২১-২০২২ অথ য বছক্ষরর যেষ ৬ মাস অথ যাৎ জানুয়ামর-জুন, ২০২২ মাক্ষস আক্ষয়ামজত প্রমেেণ যকাস যগুক্ষলাক্ষক 

যুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। উমিমিত ছয় মাক্ষসর মক্ষধ্য আক্ষয়ামজত যকাস যগুক্ষলা হক্ষলা- (১) ইউমনয়ন পমরষে সমচবগক্ষণর বুমনয়ামে প্রমেেণ যকাস য 

(২) ইউমনয়ন পমরষে মহসাব সহকারী-কাম কমম্পউটার অপাক্ষরটরগক্ষণর ‘প্রোসন ও আমথ যক ব্যবস্থাপনা’ যকাস য (৩) যপৌরসিার 

যময়রগক্ষণর ‘যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য (৪) যপৌরসিার কাউমিলরগক্ষণর ‘‘যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য (৫) 

ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য (৬) ইউমনয়ন পমরষে সেস্যগক্ষণর ‘ইউমনয়ন 

পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য (৭) উপক্ষজলা পমরষক্ষের মসএ এবং ওএসগক্ষণর ‘প্রোসন ও আমথ যক ব্যবস্থাপনা’ যকাস য (৮) 

ইউমনয়ন পমরষে গ্রাম পুমলেগক্ষণর ‘আইন শংিলা রোয় গ্রামপুমলক্ষের ভূমমকা’ েীষ যক যকাস য (৯) উপক্ষজলা মরক্ষসাস য টিম (ইউআরটি) 

সেস্যগক্ষণর ‘প্রমেেক প্রমেেণ’ যকাস য (১০) মসটি কক্ষপ যাক্ষরেক্ষনর কাউমিলরগক্ষণর জন্য ‘মসটি কক্ষপ যাক্ষরেন সম্পমকযত অবমহতকরণ’ 

যকাস য এবং (১১) যপৌরসিার প্রিান মনব যাহীগক্ষণর জন্য ‘যপৌরসিা পমরচালন সম্পমকযত যমৌমলক মবষয়ামে ও সরকামর ক্রয়’ মবষয়ক 

প্রমেেণ আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

উমিমিত যকাস যগুক্ষলার মধ্য যথক্ষক যয সকল যকাক্ষস যর মূল্যায়ন ফলাফল কম যসূচী ও মূল্যায়ন মবিাক্ষগ ইমতমক্ষধ্য োমিল করা হক্ষয়ক্ষছ 

ঐসকল ফলাফক্ষলর মিমিক্ষত প্রমতক্ষবেন প্রস্তুত করা হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ- (১) ইউমনয়ন পমরষে সমচবগক্ষণর বুমনয়ামে ৫টি ব্যাচ 

(২) ইউমনয়ন পমরষে মহসাব সহাকরী কাম-কমম্পউটার অপাক্ষরটরগক্ষণর ‘প্রোসন ও আমথ যক ব্যবস্থাপনা’ যকাস য ৪টি (৩) যপৌরসিার 

কাউমিলরগক্ষণর ‘যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য ৬টি ব্যাচ (মাঠ পয যায়) (৪) ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষণর ‘ইউমনয়ন 

পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য ১৬টি ব্যাচ (মাঠপয়যায়) এবং ৩টি ব্যাচ (এনআইএলমজ), (৫) যপৌরসিার প্রিান মনব যাহীগক্ষণর 

জন্য ‘যপৌরসিা পমরচালন সম্পমকযত যমৌমলক মবষয়ামে ও সরকামর ক্রয়’ মবষয়ক প্রমেেণ ১টি ব্যাচ (৬) আইন শংিলা রোয় গ্রাম 

পুমলেগক্ষণর ভূমমকা মবষয়ক ৬৫টি ব্যাচ (৭) ইউমনয়ন পমরষে সেস্যগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য ৩৭টি 

ব্যাচ (৮) যপৌরসিার যময়রগক্ষণর ‘যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য ৪টি ব্যাচ। যমাট ১৪১টি ব্যাচ যথক্ষক প্রাপ্ত ৫৫২৮ জন 

প্রমেেণাথীর প্রমেেণ পূব য ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল এবং যকাস য মূল্যায়ন ফলাফক্ষলর উপর প্রমতক্ষবেন প্রস্তুত করা হক্ষয়ক্ষছ। 

অবমেষ্ট যকাস যগুক্ষলা অনুমষ্ঠত হক্ষলও কম যসূচী ও মূল্যায়ন মবিাক্ষগ মূল্যায়ন ফলাফল বা যকাস য সমামপ্ত প্রমতক্ষবেন োমিল করা হয়মন। 
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মিতীয় অধ্যায় 

যপৌরসিার যময়রগক্ষণর যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ যকাস য 

 

২. যপৌরসিার যময়রগক্ষণর জন্য যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ যকাস য 

২.১ যকাস য সম্পক্ষকয িারণা: এনআইএলমজক্ষত গত জানুয়ামর-এমপ্রল, ২০২২ পয়যন্ত যমাট ৪টি ব্যাক্ষচ ১৫৬ যপৌরসিার যময়রগক্ষণর 

প্রমেেণ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী প্রমেেণাথীক্ষের একই প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী মূল্যায়ন পরীো 

গ্রহণ করা হয়। এছাো প্রমেেণাথীগক্ষণর মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহকিাক্ষব মনক্ষে আক্ষলাচনা 

করা হক্ষলা। 

সারণী-১: প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল: 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

০১-০৫ ০৪-২০ ৩৯ ২৫ 00 ০০ 

০৬-১০ ২৪-৪০ ৩০ ১৯ 0৫ ০৩ 

১১-১৫ ৪৪-৬০ ৫0 ৩২ ৪৫ ২৯ 

১৬-২০ ৬৪-৮০ 30 ১৯ 7৮ ৫০ 

২১-২৫ ৮৪-১০০ 07 ৫ ২৮ ১৮ 

  

১৫৬ ১০০ ১৫৬ ১০০ 

 

সারণী-১ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৫৬ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। ১৫৬ জক্ষনর মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৩৯ জন (২৫%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৩০ জন (১৯%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৫০ জন 

(৩২%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৩০ জন (১৯%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ০৭ জন (৫%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৫৬ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য যকউই ০১-০৫ এর মক্ষধ্য নাম্বার 

পানমন। ০৬-১০ এর মক্ষধ্য নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৫ জন (০৩%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৪৫ জন (২৯%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৭৮ 

জন (৫০%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২৮ জন (১৮%)।  

২.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষটর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য প্রথম িাক্ষগ ১-১০ নাম্বার, মিতীয় িাক্ষগ ১১-২০ নাম্বার এবং র্ততীয় িাক্ষগ ২১-২৫ নাম্বার। 

উক্ত নাম্বাক্ষরর মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা 

মনেরূপ- 
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চাট য-১: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট য-১ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ১৫৬ জন প্রমেেণাথী প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৬৯ জন (৪৪%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৮০ জন (৫১%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৭ জন (৫%)। 

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৫৬ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৫ জন (৩%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১২৩ জন (৭৯%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর 

সংখ্যা ২৮ জন (১৮%)। 

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৬৯ জন (৪৪%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ৫ জন (৩%)। পূব য মূল্যায়ন পরীোয় ১১-২০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৮০ জন 

(৫১%); যা পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় হক্ষয়ক্ষছ ১২৩ জন (৭৯%)। অপরমেক্ষক নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ যাৎ ২১-২৫; প্রমেেণ 

পূব যবতী পরীোয় মছল ৭ জন (৫%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ২৮ জন (১৮%)। এক্ষত প্রমামনত হয় 

যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

২.৩ যকাস য মূল্যায়ন: প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী 

পমরবতযন সম্পমকযত মূল্যায়ন 

সারণী-২: যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ১০৬ ৬৮ 

প্রাসংমগক ৪০ ২৬ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ১০ ৬ 
  

সারণী-২ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ১০৬ জন (৬৮%), প্রাসংমগক 

বক্ষলক্ষছন ৪০ জন (২৬%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ১০ জন (৬%)। 

 

 

 

 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-১০ ৬৯ ৪৪ ৫ ৩

১১-২০ ৮০ ৫১ ১২৩ ৭৯

২১-২৫ ৭ ৫ ২৮ ১৮

৬৯

৪৪

৫ ৩

৮০

৫১

১২৩

৭৯

৭ ৫

২৮
১৮
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স

ং
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১
৫
৬
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ন
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সারণী-৩: যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১১৪ ৭৩ 

সহায়ক ৪২ ২৭ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

সারণী-৩ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক বক্ষলক্ষছ 

১১৪ জন (৭৩%), সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ৪২ জন (২৭%) এবং যমাটামুটি সহায়ক্ষক যকাক্ষনা মতামত পাওয়া যায়মন। 

সারণী-৪: প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১২৬ ৮১ 

সহায়ক ৩০ ১৯ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

সারণী-৪ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক 

বক্ষলক্ষছন ১২৬ জন (৮১%)। সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৩০ জন (১৯%) এবং যমাটামুটি সহায়ক্ষক যকাক্ষনা মতামত পাওয়া যায়মন। 

২.৪ িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষণর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তুর্ভ যক্ত করা যায়: 

 অনুমেলন অমিক্ষবেন বৃমদ্ধ করা েরকার।  

 বছক্ষর কমপক্ষে ৩ মেন প্রমেেক্ষণর ব্যবস্থা করা। 

 এ িরক্ষণর যকাক্ষস য আরও মিমজটাল মনয়ক্ষম যকাস য পমরচালনা করা যায় আর ও নতুন নতুন প্রযুমক্ত সংযুক্ত করা আবেক।  

 িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষণর যকাক্ষস য যপৌরসিার যাবতীয় োপ্তমরক কাজ হাক্ষত কলক্ষম মেিাক্ষল িাক্ষলা হক্ষব। ব্যবহামরক ক্লাস বাোক্ষত 

হক্ষব এবং যকান মবষক্ষয় যকউ িাক্ষলািাক্ষব না বুঝক্ষল আলাো সময় মেক্ষয় বুঝাক্ষত হক্ষব।  

 তথ্য প্রযুমক্ত সম্পযক্ষক স্বল্প যময়ামে যকাস য থাকক্ষল িাল হক্ষতা ।  

 আইমসটি মবষক্ষয় আরও যজার যেওয়া প্রক্ষয়াজন।  

২.৫ আবাসন ব্যবস্থা সম্পক্ষকয মতামত  

 পমরস্কার পমরেন্নতা বাোক্ষনা েরকার। 

 আবাসন ব্যবস্থা যমরামত করা প্রক্ষয়াজন । ওয়াস রুম ও থাকার রুম এর অবস্থা খুবই মনেমাক্ষনর হক্ষয় যগক্ষছ। প্রায় সবগুক্ষলা 

অচল অবস্থায়।  

২.৬ যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা সম্পযক্ষক মতামত 

 যকাস য পমরচালনার যেক্ষত্র সকল মবষক্ষয় যকান ঘাটমত মছল না প্রমেেণ মছল খুবই প্রানবন্ত বক্ষলক্ষছন ৫০ জন। িাক্ষলা মছল বক্ষলক্ষছন ২০ 

জন। খুব িাক্ষলা মছল বক্ষলক্ষছন ৩৫ জন এবং অতযান্ত িাল ও অমত উিম বক্ষলক্ষছন ৫১ জন। 
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র্ততীয় অধ্যায় 

যপৌরসিা পমরচালন সম্পমকযত যমৌমলক মবষয়ামে ও সরকামর ক্রয় মবষয়ক প্রমেেণ 

 

৩. যপৌরসিার প্রিান মনব যাহী কম যকতযাগক্ষণর জন্য ‘যপৌরসিা পমরচালন সম্পমকযত যমৌমলক মবষয়ামে ও সরকামর ক্রয়’ মবষয়ক প্রমেেণ 

৩.১ যকাস য সম্পক্ষকয িারণা: যপৌরসিার প্রিান মনব যাহী কম যকতযাগক্ষণর জন্য ৫মেন যময়ামে ‘যপৌরসিা পমরচালন সম্পমকযত যমৌমলক 

মবষয়ামে ও সরকামর ক্রয়’ মবষয়ক প্রমেেণ জুম প্লাট ফরক্ষম অনুমষ্ঠত হয়। উক্ত প্রমেেক্ষণ যমাট ১২টি যপৌরসিার ১২জন প্রিান মনব যাহী 

কতযকতযা অংেগ্রহণ কক্ষরন। প্রমেেক্ষণ যমাট ৩২টি এযাকাক্ষিমমক যসেন পমরচালনা করা হয়। প্রমেেক্ষণ মবষয় সংমেষ্ট যমাট ১৪জন 

প্রমেেক বমণ যত যসেনসমূহ পমরচালনা কক্ষর। 

প্রমেেক্ষণ অংেগ্রহণকারীগণ প্রমেেণ পূব য ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন কুইক্ষজ অংেগ্রহণ কক্ষর। জুম যপালস ও গুগল ফরমক্ষসর 

মাধ্যক্ষম অংেগ্রহণকারীগণ কুইক্ষজ অংেগ্রহণ কক্ষর। কুইক্ষজর ফলাফল মনেরূপ: 

সারণী-৫: প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল: 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

১০-১৫ 20-30 ০২ ১৬.৫ 00 ০০ 

১৬-২০ 32-40 ০৩ ২৫ 0০ ০০ 

২১-২৫ 42-50 ০৫ ৪২ ০০ ০০ 

২৬-৩০ 52-60 ০২ ১৬.৫ ০০ ০০ 

৩১-৩৫ 62-70 ০০ ০০ ০০ ০০ 

৩৬-৪০ 72-80 ০০ ০০ ০০ ০০ 

৪১-৪৫ 82-90 00 ০০ ০৫ ৪২ 

৪৬-৫০ 92-100 00 ০০ ০৭ ৫৮ 

  

১২ ১০০ ১২ ১০০ 

 

সারণী-৫ মবক্ষেষক্ষণর যেিা যায়, যমাট ১২ জন প্রমেেণাথীর মক্ষধ্য প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১০-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ০২ 

জন (১৬.৫%)। ১৬-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০৩ জন (২৫%)। ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০৫ জন (৪২%) 

এবং ২৬-৩০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০২ জন (১৬.৫%)। এছাো ৩১-৫০ এর মক্ষধ্য যকান প্রমেেণাথী নাম্বার প্রাপ্ত হনমন। 

 

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য যকউই ০১-৪০ এর মক্ষধ্য নাম্বার 

পানমন। ৪১-৪৫ এর মক্ষধ্য নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৫ জন (৪২%)। ৪৬-৫০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ০৭ জন (৫৮%)।  

সামব যক মূল্যায়ক্ষন যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ক্ষন গে প্রাপ্ত নাম্বার ২১.২৫ (একুে েেমমক পমচে) (৪২.৫%) এবং প্রমেেণ 

পরবতী মূল্যায়ক্ষন গে প্রাপ্ত নাম্বার ৪৫.৫ (পয়তামিে েেমকম পঞ্চে) (৯১%)। প্রমেেণ পূব যবতী ফলাফক্ষলর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী 

মূল্যায়ন ফলাফক্ষল ৪৮.৫% নাম্বার বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৩.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষটর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ৫০ নাম্বারক্ষক 

দুটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য প্রথম িাক্ষগ ১-২৫ নাম্বার এবং অপর িাক্ষগ ২৬-৫০ নাম্বার। উক্ত নাম্বাক্ষরর মিমিক্ষত প্রমেেণ 

পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 
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চাট য-২: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

 

চাট য-২ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ১২ জন প্রমেেণাথী প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-২৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১০ জন (৮৩%) এবং ২৬-৫০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ২ জন (১৭%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-২৫ এর মক্ষধ্য যকউই 

নাম্বার পানমন এবং ২৬-৫০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১২ জন (১০০%)।  

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-২৫ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ১০ জন (৮৩%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ০০ জন (০০%)। অপরমেক্ষক নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ যাৎ ২৬-৫০; প্রমেেণ 

পূব যবতী পরীোয় মছল ২ জন (১৭%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ১২ জন (১০০%)। এক্ষত প্রমামনত হয় 

যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩ যকাস য মূল্যায়ন: যকাস যমূল্যায়ক্ষনর অংে মহসাক্ষব অংেগ্রহণকারীগক্ষণর উির মনেছক্ষক েতকরা হাক্ষর উপস্থাপন করা হক্ষলা।  

সারণী-৬: প্রমেেক্ষণর মবষয়বস্তুত কতটুকু বুঝক্ষত সেম হক্ষয়: 

পমরস্কার িাক্ষব বুঝক্ষত যপক্ষরমছ ১০ ৮৩ 

যমাটামুটি বুঝক্ষত যপক্ষরমছ ০২ ১৭ 

খুব িাক্ষলািাক্ষব বুঝক্ষত পামরমন ০ ০ 

যমাক্ষটই বুঝক্ষত পামরমন ০ ০ 

সারণী-৬ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেক্ষণর মবষয়বস্তু পমরস্কার িাক্ষব বুঝক্ষত যপক্ষরমছ বক্ষলক্ষছ ১০ জন (৮৩%) এবং যমাটামুটি 

বুঝক্ষত যপক্ষরমছ বক্ষলক্ষছ ০২ (১৭%)। খুব িাক্ষলািাক্ষব বুঝক্ষত পামরমন বা যমাক্ষটই বুঝক্ষত পামরমন যকউ এিরক্ষণর উির প্রোন কক্ষরমন। 

সারণী-৭: প্রমেেক্ষণর মবষয়বস্তু োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ: 

োময়ত্ব পালক্ষন খুব যবেী সহায়ক ১২ ১০০ 

োময়ত্ব পালক্ষন যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

োময়ত্ব পালক্ষন যতমন সহায়ক নয় ০ ০ 

োময়ত্ব পালক্ষন যমাক্ষটই সহায়ক নয় ০ ০ 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

প্রশিক্ষণার্থীর

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-২৫ ১০ ৮৩ ০ ০

২৬-৫০ ২ ১৭ ১২ ১০০

প্র
শি

ক্ষ
ণ
ার্থ

ীর
স

ং
খ্য

া
১
২

জ
ন

প্রশিক্ষণ পূর্ ব ও পরর্তী মূল্যায়ন
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সারণী-৭ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, োময়ত্ব পালক্ষন খুব যবমে সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ উক্ষিি কক্ষরন ১০০ জন (১০০%) অপরমেক্ষক োময়ত্ব 

পালক্ষন যমাটামুটি সহায়ক, যতমন সহায়ক নয় এবং যমাক্ষটই সহায়ক নয় এরকম উির যকউ প্রোন কক্ষরমন। 

সারণী-৮: প্রমেেণ লব্ধ জ্ঞান কম যক্ষেক্ষত্র োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু ব্যবহার করক্ষত পারক্ষব: 

লব্ধ জ্ঞান কম যক্ষেক্ষত্র সম্পণ যরূক্ষপ প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা ১২ ১০০ 

লব্ধ জ্ঞান কম যক্ষেক্ষত্র যমাটামুটি প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা ০ ০ 

লব্ধ জ্ঞান কম যক্ষেক্ষত্র যতমন প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা না ০ ০ 

লব্ধ জ্ঞান কম যক্ষেক্ষত্র যমাক্ষটই প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা না ০ ০ 

 

সারণী-৮ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, লব্ধ জ্ঞান কম যক্ষেক্ষত্র সম্পণ যরূক্ষপ প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা বক্ষলক্ষছন ১২ জন (১০০%) অপরমেক্ষক 

যমাটামুটি প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা, যতমন প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা না এবং কম যক্ষেক্ষত্র যমাক্ষটই প্রক্ষয়াগ করক্ষত পারক্ষবা না এরকম যকান 

উির পাওয়া যায়মন। 
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চতুথ য অধ্যায় 

যপৌরসিার কাউমিলরগক্ষণর ‘যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য 

 

৪. যপৌরসিার কাউমিলরগক্ষণর ‘যপৌরসিা সম্পমকযত অবমহতকরণ’ প্রমেেণ 

৪.১ যকাস য সম্পক্ষকয িারণা: যজলা মরক্ষসাস য টিম (মিআরটি) এর সহক্ষযামগতায় যপৌরসিার কাউমিলরগক্ষণর জন্য ‘যপৌরসিা 

সম্পমকযত অবমহতকরণ’ প্রমেেণ যকাস য আক্ষয়াজন করা হক্ষয়ক্ষছ। ইমতমক্ষধ্য সকল প্রমেেণ যেষ হক্ষয়ক্ষছ। সমাপ্ত প্রমেেণগুক্ষলার মধ্য 

যথক্ষক ৬টি যজলার যকাস য সমামপ্ত প্রমতক্ষবেন পাওয়া যগক্ষছ। ৬টি যজলায় যমাট ২১৪ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। ২১৪ জক্ষনর 

প্রমেেণ পূব যবতী এবং প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়নসহ সকল প্রমেেণাথীর যকাস য মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া যগক্ষছ। প্রমেেণটিক্ষত মিআরটি 

সেস্যগক্ষণর পাোপামে এনআইএলমজ’র কম যকতযাগণও আক্ষলাচক মহক্ষসক্ষব অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। প্রমেেক্ষণ অংেগ্রহণকারীগণক্ষক 

প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন ও পরবতী মূল্যায়ন করা হক্ষয়ক্ষছ। মূল্যায়ক্ষনর প্রাপ্ত ফলাফল মনক্ষে উপস্থাপন করা হক্ষলা। 

সারণী-৯: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ণ: 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

01-05 ০৪-২০ ৫২ ২৪ ০ ০ 

06-10 ২৪-৪০ ৭১ ৩৩ ০ ০ 

11-15 ৪৪-৬০ ৬৮ ৩২ ১৬ ৮ 

16-20 ৬৪-৮০ ২৩ ১১ ১১০ ৫১ 

21-25 ৮৪-১০০ ০ ০ ৮৮ ৪১ 

  

২১৪ ১০০ ২১৪ ১০০ 

 

সারণী-৯ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ২১৪ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। ২১৪ জক্ষনর মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৫২ জন (২৪%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৭১ জন (৩৩%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৬৮ জন 

(৩২%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ২৩ জন (১১%) এবং যকাক্ষনা প্রমেেনাথী ২১-২৫ নাম্বাক্ষরর মক্ষধ্য নাম্বার পায়মন।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ২১৪ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য যকউই ০১-১০ এর মক্ষধ্য নাম্বার পায়মন। 

তক্ষব ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ১৬ জন (৮%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ১১০ জন (৫১%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৮৮ জন (৪১%)।  

৪.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বারক্ষক একটি িাগ, মিতীয় িাক্ষগ ১১-২০ এবং র্ততীয় িাক্ষগ ২১-২৫ নাম্বার। উক্ত 

নাম্বাক্ষরর মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 
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চাট য-৩: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট-৩ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ২১৪ জন প্রমেেণাথী প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১২৩ জন (৫৭%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৯১ জন (৪৪%) এবং ২১-২৫ নাম্বাক্ষরর 

মক্ষধ্য যকাক্ষনা প্রমেেণাথী নাম্বার পায়মন। 

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ২১৪ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য যকউই ০১-১০ এর মক্ষধ্য 

নাম্বার পায়মন। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১২৬ জন (৫৯%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৮৮ জন 

(৪১%)। 

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ১২৩জন (৫৭%) তা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ০ জন (০%)। পূব যবতী মূল্যায়ক্ষন ১১-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৯১ জন (৪৪%) যা প্রমেেণ 

পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ১২৬ জন (৫৯%) এবং পূব য মূল্যায়ক্ষন ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত মছল ০ জন (০%) যা পরবতী  

মূল্যায়ক্ষন বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ৮৮ জন (৪১%)। এক্ষত প্রমামনত হয় যয প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা 

প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৪.৩ যকাস য মূল্যায়ন: প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী 

পমরবতযন সম্পমকযত মূল্যায়ন 

সরণী-১০: যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ১০৮ ৫০ 

প্রাসংমগক ৭৬ ৩৬ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ৩০ ১৪ 

সারণী-১০ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ১০৮ জন (৫০%), প্রাসংমগক 

বক্ষলক্ষছন ৭৬ জন (৩৬%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ৩০ জন (১৪%)। 

 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

প্রশিক্ষণার্থীর

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-১০ ১২৩ ৫৭ ০ ০

১১-২০ ৯১ ৪৪ ১২৬ ৫৯

২১-২৫ ০ ০ ৮৮ ৪১

১২৩

৫৭

০ ০

৯১

৪৪

১২৬

৫৯

০ ০

৮৮

৪১

প্র
শি

ক্ষ
ণ
ার্থ

ীর
স

ং
খ্য

া
২
১
৪

জ
ন

প্রশিক্ষণ পূর্ ব ও পরর্তী মূল্যায়ণ
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সারণী-১১: যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১২৮ ৬০ 

সহায়ক ৮১ ৩৮ 

যমাটামুটি সহায়ক ৫ ২ 

 

সারণী-১১ যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক বক্ষলক্ষছ ১২৮জন (৬০%), 

সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ৮১ জন (৩৮%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৫ জন (২%)। 

সারণী-১২: প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১১৫ ৫৪ 

সহায়ক ৯০ ৪২ 

যমাটামুটি সহায়ক ৯ ৪ 

 

সারণী-১২ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক 

বক্ষলক্ষছন ১১৫ জন (৫৪%)। সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৯০ জন (৪২%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৯ জন (৪%)। 

সারণী-১৩: যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা সম্পযক্ষক মতামত: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই িাক্ষলা ১৪৫ ৬৮ 

িাক্ষলা  ৪১ ১৯ 

সক্ষন্তাষজনক  ২৮ ১৩ 

 

সারণী-১৩ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাস য পমরচালনা যকমন মছল এর উিক্ষর ১৪৫ জন (৬৮%) বক্ষলক্ষছ খুবই িাক্ষলা। িাক্ষলা বক্ষলক্ষছ 

৪১ জন (১৯%) এবং সক্ষন্তাষজনক বক্ষলক্ষছ ২৮ জন (১৩%)। 

৪.৪ িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষণর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তুর্ভ যক্ত করা যায়:  

 যয সকল যপৌরসিা অগ্রগামী যস সকল যপৌরসিা সক্ষরজমমক্ষন পমরেে যন পূব যক হাক্ষত কলক্ষম প্রমেেণ প্রোন। 

 হাট -বাজার ব্যবস্থাপনা। 

৪.৫ যকাস য ম্যাক্ষনজক্ষমক্ষের মতামত: যকাস যটি নবমনব যামচত কাউমিলর জন্য অতযন্ত প্রক্ষয়াজন মছল। কাউমিলরগণ খুব উৎসাহ এবং 

মক্ষনাক্ষযাক্ষগর সাক্ষথ যকাস যটিক্ষত অংেগ্রহণ কক্ষরন। যকাস যটিক্ষত প্রমেেকগণ অতযন্ত েেতার সাক্ষথ অমিক্ষবেন পমরচালনা কক্ষরক্ষছন। তারা 

সকক্ষলই কাউমিলরগক্ষণর োময়ত্ব ও কতযব্য সম্পক্ষকয প্রাসংমঙ্গক িারণা মেক্ষত সামথ্যয হক্ষয়ক্ষছন। সামব যক মবক্ষবচনায় যপৌরসিার 

নবমনব যামচত কাউমিলরগক্ষণর জন্য যকাস যটি অতযন্ত ফলপ্রসু হক্ষয়ক্ষছ এবং সফলিাক্ষব সমাপ্ত হক্ষয়ক্ষছ। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষনর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য 

 

৫. ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষনর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য (মাঠ পয যায়) 

৫.১ যকাস য সম্পক্ষকয মবস্তামরত: ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ প্রমেেণ একক্ষযাক্ষগ 

১৮টি যজলায় অনুমষ্ঠত হয়। এক্ষের মক্ষধ্য ১৬টি যজলা যথক্ষক ১৬টি ব্যাক্ষচর তথ্য যুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। ১৬টি যজলা হক্ষলা গাইবান্ধা, রংপুর, 

নাক্ষটার, রাজোহী, মসরাজগঞ্জ, ময়মনমসংহ, মেনাজপুর, বগুো, জামালপুর, মসক্ষলট, নওগাঁ, পাবনা, যনত্রক্ষকাণা, নীলফামারী, যেরপুর ও 

সুনামগঞ্জ। যজলা মরক্ষসাস য টিক্ষমর মাধ্যক্ষম উক্ত প্রমেেণ যকাস য অনুমষ্ঠত হয়। এনআইএলমজ’র অনুষে সেস্যগণও এ যকাক্ষস য প্রমেেক 

মহক্ষসক্ষব অংেগ্রহণ কক্ষরন। ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ যকাস যগুক্ষলা মাক্ষনানীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পিী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণায়ল জনাব তাজুল ইসলাম, এমমপ মক্ষহােয় অনলাইক্ষন জুম অযাক্ষপর মাধ্যক্ষম একক্ষযাক্ষগ উক্ষভািন কক্ষরন। ১৬টি যজলা 

যথক্ষক যমাট ৬৩৩ জন ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যাক্ষনর মূল্যায়ন তথ্য পাওয়া যগক্ষছ। যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী প্রমেেণাথীক্ষের একই 

প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী মূল্যায়ন পরীো গ্রহণ করা হয়। এছাো প্রমেেণাথীগক্ষণর মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন 

করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহকিাক্ষব মনক্ষে আক্ষলাচনা করা হক্ষলাোঃ 

সারণী-১৪: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ণ 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

01-05 ০৪-২০ ২৫ ৪ ০ ০ 

06-10 ২৪-৪০ ৮৫ ১৩ ০ ০ 

11-15 ৪৪-৬০ ২৮০ ৪৫ ৮৯ ১৪ 

16-20 ৬৪-৮০ ২১০ ৩৩ ২৪৮ ৩৯ 

21-25 ৮৪-১০০ ৩৩ ৫ ২৯৬ ৪৭ 

  ৬৩৩ ১০০ ৬৩৩ ১০০ 

 

সারণী-১৪ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ৬৩৩ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ২৫ জন (৪%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৮৫ জন (১৩%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ২৮০ জন (৪৫%)। 

১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ২১০ জন (৩৩%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৩৩ জন (৫%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ৬৩৩ জক্ষনর মক্ষধ্য ০১-১০ এর মক্ষধ্য যকউ নাম্বার পায়মন। ১১-১৫ নাম্বার 

যপক্ষয়ক্ষছন ৮৯ জন (১৪%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২৪৮ জন (৩৯%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২৯৬ জন (৪৭%)।  

৫.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বারক্ষক একটি, ২য়টি ১১-২০ নাম্বার এবং র্ততীয় িাগ ২১-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বাক্ষরর 

মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 
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চাট য-৪: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট-৪ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ৬৩৩ জন প্রমেেণাথী প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১১০ জন (১৭%) । ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৪৯০ জন (৭৮%) এবং ২১-২৫ নাম্বার 

প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৩৩ জন (৫%)। 

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ৬৩৩ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০ জন (০%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৩৩৭ জন (৫৩%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর 

সংখ্যা ২৯৬ জন (৪৭%)। 

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ১১০ জন (১৭%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ০ জন (০%)। ১১-২০ নাম্বার প্রামপ্ত প্রমেেণ পূব যবতী পরীোয় মছল ৪৯০ জন 

(৭৮%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম যপক্ষয়ক্ষছ ৩৩৭ জন (৫৩%)। অপরমেক্ষক নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ্যযাৎ ২১-

২৫ প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ক্ষণ মছল ৩৩ জন (৫%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ২৯৬ (৪৭%)। এক্ষত 

প্রমামনত হয় যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৫.৩ মাঠ পয যাক্ষয় বাস্তবাময়ত প্রমেেণ যকাস য মূল্যায়ন:  

৫.৩.১ প্রমেেক্ষণর যময়াে: প্রমেেণাথীগণ ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ যকাস যটি ৩ মেক্ষনর পমরবক্ষতয ৫ মেন করার 

মবষক্ষয় তাক্ষের মতামত প্রোন কক্ষরন এবং তারা উক্ষিি কক্ষরন অংেগ্রহণকারীগক্ষণর সম্মানী মকছুটা বৃমদ্ধ করা প্রক্ষয়াজন। 

৫.৩.২ যকাস য ম্যাক্ষনজক্ষমক্ষের সামব যক মতামত: প্রমেেণ যকাস যটি অতযন্ত ফলপ্রসূ হক্ষয়ক্ষছ। ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষণর মনজ 

মনজ োময়ত্ব পালক্ষনর যেক্ষত্র এই যকাস যটি অতযন্ত সহায়ক মহক্ষসক্ষব ভূমমকা পালন করক্ষব। 

৫.৪. ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষনর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য (এনআইএলমজ): 

৫.৪.১ যকাস য সম্পক্ষকয মবস্তামরত: এনআইএলমজক্ষত ইউমনয়ন পমরষে যচয়ারম্যানগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ 

প্রমেেণ ৩টি ব্যচ অনুমষ্ঠত হয়। ব্যাচগুক্ষলাক্ষত মবমিন্ন যজলার ১২৭ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরন, যাক্ষের মক্ষধ্য ১ জন মমহলা ও 

১২৬ জন পুরুষ। এনআইএলমজ’র অনুষে সেস্যগণসহ মন্ত্রণালক্ষয়র উি যতন কম যততযাগণ এ প্রমেেক্ষণ প্রমেেক মহক্ষসক্ষব অংেগ্রহণ 

কক্ষরন। যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী প্রমেেণাথীক্ষের একই প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী মূল্যায়ন পরীো গ্রহণ করা হয়। 

এছাো প্রমেেণাথীক্ষের মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহক িাক্ষব মনক্ষে আক্ষলাচনা করা হক্ষলা: 

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-১০ ১১০ ১৭ ০ ০

১১-২০ ৪৯০ ৭৮ ৩৩৭ ৫৩

২১-২৫ ৩৩ ৫ ২৯৬ ৪৭

১১০

১৭ ০ ০

৪৯০

৭৮

৩৩৭

৫৩৩৩
৫

২৯৬

৪৭

প্র
শি

ক্ষ
ণ
ার্থ

ীর
স

ং
খ্য

া
৬

৩
৩

জ
ন

প্রশিক্ষণ পূর্ ব ও পরর্তী মূল্যায়ণ
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সারণী-১৫: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ণ 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত 

নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরা হার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

01-05 ০৪-২০ ১৮ ১৪ ০  

06-10 ২৪-৪০ ২১ ১৭ ০১ ১ 

11-15 ৪৪-৬০ ৪৭ ৩৭ ১৭ ১৩ 

16-20 ৬৪-৮০ ৪১ ৩২ ৬০ ৪৭ 

21-25 ৮৪-১০০ ০ ০ ৪৯ ৩৯ 

  

১২৭ ১০০ ১২৭ ১০০ 

 

সারণী-১৫ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২৭ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১৮ জন (১৪%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ২১ জন (১৭%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৪৭ জন (৩৭%)। 

১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৪১ জন (৩২%)। ২১-২৫ নাম্বার যকউই পানমন।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২৭ জক্ষনর মক্ষধ্য ০১-১০ এর মক্ষধ্য নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ১ জন (১%)। ১১-১৫ নাম্বার 

যপক্ষয়ক্ষছন ১৭ জন (১৩%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৬০ জন (৪৭%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৪৯ জন (৩৯%)।  

৫.৪.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বারক্ষক একটি, ২য়টি ১১-২০ নাম্বার এবং র্ততীয় িাগ ২১-২৫ নাম্বার । উক্ত 

নাম্বাক্ষরর মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 

চাট য-৫: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট-৫ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ১২৭ জন প্রমেেণাথী প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৩৯ জন (৩১%) । ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৮৮ জন (৬৯%) এবং ২১-২৫ নাম্বার 

প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০ জন (০%)। 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-১০ ৩৯ ৩১ ১ ১

১১-২০ ৮৮ ৬৯ ৭৭ ৬০

২১-২৫ ০ ০ ৪৯ ৩৯

৩৯
৩১

১ ১

৮৮

৬৯
৭৭

৬০

০ ০

৪৯
৩৯

প্র
শি

ক্ষ
ণ
ার্থ

ীর
স

ং
খ্য

া
১
২
৭

জ
ন

প্রশিক্ষণ পূর্ ব ও পরর্তী মূল্যায়ণ
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অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২৭ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১ জন (১%) । ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৭৭ জন (৬০%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর 

সংখ্যা ৪৯ জন (৩৯%)। 

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৩৯ জন (৩১%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ১ জন (১%)। ১১-২০ নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী পরীোয় মছল ৮৮ জন (৬৯%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম যপক্ষয়ক্ষছ ৭৭ জন (৬০%)। অপরমেক্ষক নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ্যযাৎ ২১-২৫; যা 

প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ক্ষণ মছল ০ জন (০%) তা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ৪৯ (৩৯%) । এক্ষত প্রমামনত 

হয় যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৫.৪.৩. যকাস য মূল্যায়ন (এনআইএলমজ): প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত 

োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযন সম্পমকযত মূল্যায়ন 

সারণী-১৬: যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ১০০ ৭৯ 

প্রাসংমগক ২৬ ২০ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ০১ ০১ 

 

সারণী-১৬ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ১০০ জন (৭৯%), প্রাসংমগক 

বক্ষলক্ষছন ২৬ জন (২০%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ০১ জন (০১%)। 

সারণী-১৭: যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ৯৮ ৭৭ 

সহায়ক ২৫ ২০ 

যমাটামুটি সহায়ক ৪ ৩ 

 

সারণী-১৭ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক বক্ষলক্ষছ 

৯৮জন (৭৭%), সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ২৫ জন (২০%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৪ জন (৩%)। 

সারণী-১৮: প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১০৩ ৮১ 

সহায়ক ২৪ ১৯ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

 

সারণী-১৮ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক 

বক্ষলক্ষছন ১০৩ জন (৮১%)। সহায়ক বক্ষলক্ষছন ২৪ জন (১৯%) এবং যমাটামুটি সহায়ক্ষক যকাক্ষনা উির পাওয়া যায়মন। 

৫.৪.৪ িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষণর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তুর্ভ যক্ত করা যায়: 

 ইউমনয়ন পমরষক্ষের যচয়ারম্যানক্ষের েমতা ও কায যাবলী বাস্তবায়ক্ষনর যকৌেল আক্ষরা ব্যাপকিাক্ষব অন্তভূ যক্তকরণ আবেক। 

 মবক্ষেক্ষে প্রমেেক্ষণর ব্যবস্থা করা। 
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 প্রমেেক্ষণর সময় প্রক্ষতযক প্রমেেণাথীক্ষক এনআইএলমজর িীকারযুক্ত মাক্স, লক্ষগা যুক্ত টি োট য অথবা কযাপ যেয়া। 

 ইউমনয়ন পমরষে পমরচালনা করক্ষত মগক্ষয় যচয়ারম্যানগণ মক মক সমস্যার সম্মিূীন হয় তা যচয়ারম্যানক্ষের কাছ যথক্ষক যজক্ষন 

এর সমািাক্ষনর পথ খু ুঁক্ষজ যবর করা। 

 জনস্বাক্ষথ য গ্রাম আোলতক্ষক আরও কায যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

 ইউমনয়ন পমরষেমিমিক যয সমস্ত যসবা সংস্থা আক্ষছ ঐসব সংস্থাগুক্ষলার কম যকতযাগণক্ষক ইউমনয়ন পমরষে সংক্রান্ত সকল 

আইন, মবমি সম্পক্ষক© প্রমেেণ প্রোন করা। 

৫.৪.৫ যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা সম্পযক্ষক মতামত: 

যকাস য পমরচালনা যকমন মছল এর উিক্ষর ৯৮ জন (৭৭%) বক্ষলক্ষছ খুবই িাক্ষলা। িাক্ষলা বক্ষলক্ষছ ২৫ জন (২০%) এবং সক্ষন্তাষজনক 

বক্ষলক্ষছ ৪ জন (৩%)। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

ইউমনয়ন পমরষে সমচবগক্ষণর ‘বুমনয়ামে প্রমেেণ’ যকাস য 

 

৬. ইউমনয়ন পমরষে সমচবগক্ষণর বুমনয়ামে প্রমেেণ যকাস য 

৬.১ যকাস য সম্পক্ষকয মবস্তামরত: ইউমনয়ন পমরষে সমচবগক্ষণর বুমনয়ামে প্রমেেণ যমাট ৫ টি ব্যাচ অনুমষ্ঠত হয়। এক্ষত যমাট ১৬০ 

জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরন। যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী প্রমেেণাথীক্ষের একই প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী 

মূল্যায়ন পরীো গ্রহণ করা হয়। এছাো প্রমেেণাথীগক্ষণর মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহকিাক্ষব 

মনক্ষে আক্ষলাচনা করা হক্ষলা। 

সারণী-১৯: প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল: 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

১০-১৫ 20-30 ২৯ ১৫ ০০ ০ 

১৬-২০ 32-40 ২৯ ১৫ ০০ ০ 

২১-২৫ 42-50 ৬৭ ৩৪ ০৭ ৪ 

২৬-৩০ 52-60 ৪৭ ২৪ ১৬ ৮ 

৩১-৩৫ 62-70 ২০ ১০ ৩০ ১৫ 

৩৬-৪০ 72-80 ৬ ২ ৪৩ ২২ 

৪১-৪৫ 82-90 ০০ ০ ৫০ ২৫ 

৪৬-৫০ 92-100 ০০ ০ ৫২ ২৬ 

  

১৯৮ ১০০ ১৯৮ ১০০ 

 

সারণী-১৯ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৯৮ জক্ষনর মক্ষধ্য ১০-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২৯ জন 

(১৫%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২৯ জন (১৫%)। ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৬৭ জন (৩৪%)। ২৬-৩০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৪৭ জন 

(২৪%)। ৩১-৩৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২০ জন (১০%)। ৩৬-৪০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৬ জন (২%) এবং অংেগ্রহণকারীগক্ষণর মক্ষধ্য যকউই 

৪১-৫০ এর মক্ষধ্য যকান নাম্বার পানমন। 

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৯৮জক্ষনর মক্ষধ্য ১০-২০ এর মক্ষধ্য যকউই নাম্বার পানমন। ২১-২৫ নাম্বার 

যপক্ষয়ক্ষছন ৭ জন (৪%)। ২৬-৩০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ১৬ জন (৮%)। ৩১-৩৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৩০ জন (১৫%)। ৩৬-৪০ নাম্বার 

যপক্ষয়ক্ষছন ৪৩ জন (২২%)। ৪১-৪৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৫০ জন (২৫%) এবং ৪৬-৫০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৫২ জন (২৬%)। 

৬.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ৫০ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য ১-২০ নাম্বারক্ষক একটি, মিতীয় িাগ ২১-৪০ এবং র্ততীয় িাগ ২৬-৫০ নাম্বার। উক্ত নাম্বাক্ষরর 

মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ।  
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চাট য-৬: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট য-৬ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ১৯৮ জন প্রমেেণাথীর মক্ষধ্য প্রমেেণ পূব য মূল্যায়ন পরীোয় ১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা 

৫৮ জন (৩০%)। ২১-৪০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১৪০ জন (৭০%) এবং ৪১-৫০ এর মক্ষধ্য যকউই নাম্বার প্রাপ্ত হনমন।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৯৮ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ০১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০ জন। ২১-৪০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৯৬ জন (৪৮%) এবং ৪১-৫০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা 

১০২ জন (৫২%)।  

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ০১-২০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৫৮ জন (৩০%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ০ জন (০%)। ২১-৪০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ১৪০ জন (৭০%); যা প্রমেেণ 

পরবতী মূল্যায়ক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ৯৬ জন (৪৮%)। অপরমেক্ষক নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ যাৎ ৪১-৫০; যা প্রমেেণ পূব যবতী পরীোয় মছল 

০ জন (০%); প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ১০২ জন (৫২%)। এক্ষত প্রমামনত হয় যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় 

প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৬.৩. যকাস য মূল্যায়ন: প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী 

পমরবতযন সম্পমকযত মূল্যায়ন 

সারণী-২০: যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ১৫৮ ৮০ 

প্রাসংমগক ৩০ ১৫ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ১০ ৫ 

 

সারণী-২০ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ১৫৮ জন (৮০%), 

প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ৩০ জন (১৫%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ১০ জন (০৫%)। 
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িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-২০ ৫৮ ৩০ ০ ০
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সারণী-২১: যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১৬১ ৮১ 

সহায়ক ২৭ ১৯ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

সারণী-২১ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক 

বক্ষলক্ষছ ১৬১ জন (৮১%), সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ২৭ জন (১৯%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ০ জন (০%)। 

সারণী-২২: প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১৬৫ ৮৩ 

সহায়ক ৩০ ১৫ 

যমাটামুটি সহায়ক ৩ ২ 

 

সারণী-২২ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই 

সহায়ক বক্ষলক্ষছন ১৬৫ জন (৮৩%) এবং সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৩০ জন (১৫%)। যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৩ জন (২%)। 

৬.৪ িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষণর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তুর্ভ যক্ত করা যায়: 

 ব্যবহামরক ক্লাস আক্ষরা যবমে অন্তযর্ভক্ত করা প্রক্ষয়াজন। 

 মরক্ষেসাস য প্রমেেণ প্রোন করা যযক্ষত পাক্ষর। 

 হাক্ষত কলক্ষম অনুেীল ক্লাস যবমে হক্ষল িাক্ষলা হক্ষতা। 

 পারস্পামরক মেেণ এর সময় বৃমদ্ধ করা যযক্ষত পাক্ষর।  

 কমম্পউটাক্ষর আরও প্রমেেণ েরকার মক্ষন কমর। 

 ইউমপ সমচবক্ষের মক্ষধ্য যথক্ষক যজলাওয়ামর যেইনার ততমরপূব যক তাক্ষের মাক্ষধ্যক্ষম মকছু যসেন পমরচালনা করা। 

 হাক্ষত কলক্ষম বাক্ষজট ততমর, ওয়াি য সিা, বাক্ষজট সিা, কযােবমহ মলিন ইতযামে মেিাক্ষল যবমে িাক্ষলা হয়। 

 জন্ম মৃতুয মনবন্ধন মবষক্ষয় অমিক ক্লাস প্রক্ষয়াজন। 

৬.৫ আবাসন ব্যবস্থা সম্পক্ষকয মতামত: 

 পমরস্কার পমরেন্নতা বাোক্ষনা েরকার। 

 আবাসন ব্যবস্থা যমরামত করা প্রক্ষয়াজন। 

 যহাক্ষিল িবক্ষন যমাবাইল যনটওয়যাক পাওয়া যায় না এ সমস্যা সমািান করক্ষত হক্ষব। 

 রুক্ষমর বামলে ও যলপ আক্ষরকটু উন্নত হক্ষল িাক্ষলা হয়। 

৬.৬ যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা সম্পযক্ষক মতামত: 

 যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা অতযন্ত প্রেংসনীয়। 
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সপ্তম অধ্যায় 

মহসাব সহকারী কাম-কমম্পউটার অপাক্ষরটরগক্ষণর ‘প্রোসন ও আমথ যক ব্যবস্থাপনা’ যকাস য 

 

৭. মহসাব সহকারী কাম-কমম্পউটার অপাক্ষরটরগক্ষণর ‘প্রোসন ও আমথ যক ব্যবস্থাপনা’ প্রমেেণ 

৭.১ যকাস য সম্পক্ষকয মবস্তামরত: ইউমনয়ন পমরষে মহসাব সহকারী কাম-কমম্পউটার অপাক্ষরটরগক্ষণর ‘প্রোসন ও আমথ যক 

ব্যবস্থাপনা’  প্রমেেণ ৪টি ব্যাক্ষচর মূল্যায়ন ফলাফল োমিল হক্ষয়ক্ষছ। যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী প্রমেেণাথীক্ষের একই প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম 

প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী মূল্যায়ন পরীো গ্রহণ করা হয়। এছাো প্রমেেণাথীগক্ষণর মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন করা হয়। সকল 

মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহকিাক্ষব মনক্ষে আক্ষলাচনা করা হক্ষলা। 

সারণী-২৩: প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল: 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

০১-০৫ ০৪-২০ ৩0 ২৫ 00 ০০ 

০৬-১০ ২৪-৪০ 03 ০৩ 00 ০০ 

১১-১৫ ৪৪-৬০ 50 ৪২ ০৫ ৪ 

১৬-২০ ৬৪-৮০ 30 ২৫ 7৬ ৬৩ 

২১-২৫ ৮৪-১০০ 07 ০৫ ৩9 ৩৩ 

  

১২০ ১০০ ১২০ ১০০ 

 

সারণী-২৩ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২০ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৩০ জন (২৫%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ০৩ জন (০৩%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৫০ জন 

(৪২%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৩০ জন (২৫%)। ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৭ জন (০৫%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২০ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য যকউই ০১-১০ এর মক্ষধ্য নাম্বার 

পানমন। তক্ষব ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ০৫ জন (০৪%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৭৬ জন (৬৩%)। ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৩৯ জন 

(৩৩%)।  

৭.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বারক্ষক একটি, মিতীয় হক্ষে ১১-২০ এবং র্ততীয়টি ২১-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বাক্ষরর 

মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 
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চাট য-৭: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট য-৭ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ১২০ জন প্রমেেণাথীর মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৩৩ জন (২৮%)। ১১-২০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথী সংখ্যা ৮০ জন (৬৭%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৭ জন (৬%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১২০ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ০ জন (০%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৮১ জন (৬৮) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর 

সংখ্যা ৩৯ জন (৩২%)।  

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৩৩ জন (২৮%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ০ জন (০%)। প্রমেেণ পূব য মূল্যায়ক্ষন ১১-২০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৮০ জন 

(৬৭%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ৮১ জন (৬৮%)। অপরমেক্ষক নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ যাৎ ২১-২৫; প্রমেেণ 

পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় মছল ৭ জন (৬%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ৩৯ জন (৩২%)। এক্ষত 

প্রমামনত হয় যয প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৭.৩. যকাস য মূল্যায়ন: প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী 

পমরবতযন সম্পমকযত মূল্যায়ন 

সারণী-২৪: যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ৯০ ৭৫ 

প্রাসংমগক ৩৩ ২৫ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ০ ০ 

 

সারণী-২৪ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ৯০ জন (৭৫%), প্রাসংমগক 

বক্ষলক্ষছন ৩৩ জন (২৫%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ০ জন (০%)। 

 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পরর্তী)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

০১-১০ ৩৩ ২৮ ০ ০

১১-২০ ৮০ ৬৭ ৮১ ৬৮

২১-২৫ ৭ ৬ ৩৯ ৩২

৩৩
২৮

০ ০

৮০

৬৭

৮১

৬৮

৭ ৬

৩৯
৩২
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সারণী-২৫: যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ৯৫ ৭৯ 

সহায়ক ২৫ ২১ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

 

সারণী-২৪ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক বক্ষলক্ষছ 

৯৫ জন (৭৯%), সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ২৫ জন (২১%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ০ জন (০%)। 

সারণী-২৫ প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ৮৯ ৭৪ 

সহায়ক ৩১ ২১ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

 

সারণী-২৫ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক 

বক্ষলক্ষছন ৮৯ জন (৭৪%) এবং সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৩১ জন (২১%)। যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ০ জন (০%)। 

৭.৪ িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষণর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তুর্ভ যক্ত করা যায়: 

 এমআইএস মসক্ষিম ও ইোরক্ষনট মসক্ষিম অন্তর্ভ যক্ত করা।  

 একটি ইউমনয়ন পমরষে পমরেে যন ব্যবস্থা করা। 

 ক্লাক্ষস প্রমেেকক্ষের আর ও যবমে সময় মেক্ষত হক্ষব।  

 িমবষ্যক্ষত যমে হাক্ষত কলক্ষম কযােবমহ যরমজিারসমূহ যলিার ব্যবস্থা করা হয় তাহক্ষল প্রমেেণাথীক্ষের অক্ষনক সুমবিা হক্ষব। 

 তথ্য ও যযাগাক্ষযাগ মবষয় অন্তভূ যক্ত করা যায়। 

 কমম্পউটার মবষয়ক যকাস য অন্তভূ যক্ত করা যযক্ষত পাক্ষর। 

 মবমিন্ন যরমজিার হাক্ষত কলক্ষম প্রমেেক্ষণর ব্যবস্থা করা যযক্ষত পাক্ষর।  

৭.৫ যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা সম্পযক্ষক মতামত: 

যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা অক্ষনক িাক্ষলা মছল। অক্ষনক েেতার সাক্ষথ যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা করা হক্ষয়ক্ষছ 

বক্ষলক্ষছন ৮০ জন। খুবই প্রেংসনীয় বক্ষলক্ষছন ২৫ জন। খুবই িাক্ষলা বক্ষলক্ষছন ১৫ জন। বাকীরা প্রতামত প্রোন কক্ষরনমন।  
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অষ্টম অধ্যায় 

ইউমনয়ন পমরষে সেস্যগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য 

 

৮. ইউমনয়ন পমরষে সেস্যগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ যকাস য 

৮.১ যকাস য সম্পক্ষকয মবস্তামরত: ইউমনয়ন পমরষে সেস্যগক্ষণর ‘ইউমনয়ন পমরষে সম্পমকযত অবমহতকরণ’ প্রমেেণ ৩৭টি ব্যাক্ষচর 

তথ্য যুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। উপক্ষজলা মরক্ষসাস য টিক্ষমর মাধ্যক্ষম উক্ত প্রমেেণ যকাস য অনুমষ্ঠত হয়। এনআইএলমজ’র অনুষে সেস্যগণও এ 

যকাক্ষস য প্রমেেক মহক্ষসক্ষব অংেগ্রহণ কক্ষরন। ১৭টি উপক্ষজলায় অনুমষ্ঠত ৩৭ টি ব্যাক্ষচ যমাট ১৪৮৮জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরন। 

যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী প্রমেেণাথীক্ষের একই প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী মূল্যায়ন পরীো গ্রহণ করা হয়। এছাো 

প্রমেেণাথীগক্ষণর মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহকিাক্ষব মনক্ষে আক্ষলাচনা করা হক্ষলাোঃ 

সারণী-২৬: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ণ 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

01-05 ০৪-২০ ২০৩ ১৪ ০ ০ 

06-10 ২৪-৪০ ৩৫৩ ২৩ ৯ ১ 

11-15 ৪৪-৬০ ৪৭৪ ৩৭ ২০৪ ১৩ 

16-20 ৬৪-৮০ ৩২১ ২২ ৫২৭ ৩৫ 

21-25 ৮৪-১০০ ১৩৭ ৯ ৭৪৮ ৫১ 

  

১৪৮৮ ১০০ ৬০০ ১০০ 

 

সারণী-২৬ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৪৮৮ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ২০৩ জন (১৪%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৩৫৩ জন (২৩%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৪৭৪ জন 

(৩৭%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৩২১ জন (২২%)। ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ১৩৭ জন (৯%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৪৮৮জক্ষনর মক্ষধ্য ০১-১০ এর মক্ষধ্য নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৯ জন (১%) । ১১-১৫ 

নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ২০৪ জন (১৩%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৫২৭ জন (৩৫%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৭৪৮ জন (৫১%)।  

৮.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ, যার মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বারক্ষক একটি, মিতীয়টি ১০-২০ নাম্বার এবং অপর িাগ ২১-২৫ নাম্বার। উক্ত 

নাম্বাক্ষরর মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 
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চাট য-৮: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট য-৮ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ১৪৮৮ জন প্রমেেণাথীর প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৫৫৬ জন (৩৭%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৭৯৫জন (৫৪%) এবং ২১-২৫ নাম্বার 

প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১৩৭ জন (৯%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১৪৮৮ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৯ জন (১%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৭৩১ জন (৪৮%) এবং ১৬-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর 

সংখ্যা ৭৪৮ জন (৫১%)।  

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৫৫৬ জন (৩৭%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ৯ জন (১%)। ১১-২০ নাম্বার প্রমেেণ পূক্ষব য যপক্ষয়ক্ষছ ৭৯৫ জন (৫৪%); যা প্রমেেণ 

পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় যপক্ষয়ক্ষছ ৭৩১ জন (৪৮%) এবং নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ যাৎ ২১-২৫; প্রমেেণ পূব যবতী পরীোয় মছল 

১৩৭ জন (৯%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ৭৪৮ জন (৫১%)। এক্ষত প্রমামনত হয় যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর 

যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৮.৩. যকাস য মূল্যায়ন: প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযন 

সম্পমকযত মুল্যায়ন 

সারণী-২৭: যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ১৩৮৫ ৯৩ 

প্রাসংমগক ১০৩ ৭ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ০ ০ 
 

সারণী-২৭ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ১৩৮৫ জন (৯৩%), প্রাসংমগক 

বক্ষলক্ষছন ১০৩ জন (৭%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ০ জন (০%)। 

 

 

০

১০০

২০০

৩০০

৪০০

৫০০

৬০০

৭০০

৮০০

প্রশিক্ষণার্থীর 

সংখ্যা (পূর্ ব)

প্রশিক্ষণার্থীর

িতকরাহার

প্রশিক্ষণার্থীর 
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সারণী-২৮: যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১২৫৫ ৮৪ 

সহায়ক ২৩৩ ১৬ 

যমাটামুটি সহায়ক ০ ০ 

 

সারণী-২৭ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক বক্ষলক্ষছ 

১২৫৫ জন (৮৪%), সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ২৩৩ জন (১৬%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ০ জন (০%)। 

সারণী-২৯: প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ১২৮৫ ৮৬ 

সহায়ক ১৯৮ ১৩ 

যমাটামুটি সহায়ক ৫ ১ 

 

সারণী-২৯ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক 

বক্ষলক্ষছন ১২৮৫ জন (৮৬%) এবং সহায়ক বক্ষলক্ষছন ১৯৮ জন (১৩%)। যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৫ জন (১%)। 

৮.৪ িমবষক্ষতর  এ িরক্ষনর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তভূ যক্ত করা যায়: 

 ইউমপ সমচব ও যচয়ারম্যানবৃন্দক্ষক এই প্রমেেক্ষণ অন্তভূ যক্ত করা যযক্ষত পাক্ষর। 

৮.৫ যকাস য পমরচালনা ও সামব যক ব্যবস্থাপনা সম্পক্ষকয মতামত: 

 সামব যক মবষয়ামে সক্ষন্তাষজনক। 
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নবম অধ্যায় 

আইন শংিলা রোয় গ্রাম পুমলেগক্ষণর ভূমমকা 

 

৯. ইউমনয়ন পমরষে গ্রামপুমলেগক্ষণর ‘আইন শংিলা রোয় গ্রাম পুমলেগক্ষণর ভূমমকা’ যকাস য 

 

৯.১ যকাস য সম্পক্ষকয মবস্তামরত: ইউমনয়ন পমরষে গ্রামপুমলেগক্ষণর ‘আইন শংিলা রোয় গ্রাম পুমলক্ষেরগক্ষণর ভূমমকা’ েীষ যক 

প্রমেেণ ২৪টি ব্যাক্ষচর তথ্য যুক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। ৬৫টি ব্যাক্ষচ যমাট ২৫৮০ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরন। যকাক্ষস য অংেগ্রহণকারী 

প্রমেেণাথীক্ষের একই প্রশ্নপক্ষত্রর মাধ্যক্ষম প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী মূল্যায়ন পরীো গ্রহণ করা হয়। এছাো প্রমেেণাথীগক্ষণর 

মতামক্ষত যকাস য মূল্যায়ন করা হয়। সকল মূল্যায়ন ফলাফল িারাবামহকিাক্ষব মনক্ষে আক্ষলাচনা করা হক্ষলাোঃ 

সারণী-৩০: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ণ 

প্রাপ্ত নাম্বার প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন 

প্রাপ্ত নাম্বার 

নাম্বাক্ষরর  

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পূব য) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

প্রমেেণাথীর  

সংখ্যা (পরবতী) 

প্রমেেণাথীর 

েতকরাহার 

01-05 ০৪-২০ ২৯৬ ১১ ০ ০ 

06-10 ২৪-৪০ ২৬৩ ১০ ১৫৪ ০৬ 

11-15 ৪৪-৬০ ৪৮৭ ১৯ ৫২৪ ২০ 

16-20 ৬৪-৮০ ৫৫৯ ২২ ৮৭৯ ৩৪ 

21-25 ৮৪-১০০ ৯৭৫ ৩৮ ১০২৩ ৪০ 

  

২৫৮০ ১০০ ২৫৮০ ১০০ 

 

সারণী-৩০ পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ২৫৮০ জন অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছন। এক্ষের মক্ষধ্য ০১-০৫ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ২৯৬ জন (১১%)। ০৬-১০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ২৬৩ জন (১০%)। ১১-১৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৪৮৭ জন 

(১৯%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৫৫৯ জন (২২%) এবং ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ৯৭৫ জন (৩৮%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ২৫৮০ জক্ষনর মক্ষধ্য ০১-১০ এর মক্ষধ্য নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছ ১৫৪ জন (৬%)। ১১-১৫ 

নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৫২৪ জন (২০%)। ১৬-২০ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ৮৭৯ জন (৩৪%)। ২১-২৫ নাম্বার যপক্ষয়ক্ষছন ১০২৩ জন (৪০%)।  

৯.২ প্রমেেণ পূব যবতী ও প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন ফলাফল চাক্ষট যর মাধ্যক্ষম তুলনামূলক আক্ষলাচনা: এিাক্ষন যমাট ২৫ নাম্বারক্ষক 

মতনটি িাক্ষগ িাগ করা হক্ষয়ক্ষছ যার মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বারক্ষক একটি, মিতীয়টি ১১-২০ এবং অপর িাক্ষগ ২১-২৫ নাম্বার। উক্ত নাম্বাক্ষরর 

মিমিক্ষত প্রমেেণ পূব যবতী ও পরবতী প্রাপ্ত নাম্বার প্রামপ্তর হার মবিাজন কক্ষর আক্ষলাচনা করা হক্ষয়ক্ষছ। যা মনেরূপ- 
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চাট য-৯: প্রমেেণ পূব য ও পরবতী মূল্যায়ন 

 

চাট য-৯ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, ২৫৮০ জন প্রমেেণাথীর প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ 

নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৫৫৯ জন (২১%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১০৪৬ জন (৪১%) এবং ২১-২৫ নাম্বার 

প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ৯৭৫ জন (৩৮%)।  

অপরমেক্ষক প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় ২৫৮০ জন প্রমেেণাথী অংেগ্রহণ কক্ষরক্ষছ। এক্ষের মক্ষধ্য ১-১০ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১৫৪ জন (৬%)। ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১৪০৩ জন (৫৪%) এবং ২১-২৫ নাম্বার প্রাপ্ত 

প্রমেেণাথীর সংখ্যা ১০২৩ জন (৪০%)।  

সামব যক পয যাক্ষলাচনায় যেিা যায়, প্রমেেণ পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১-১০ নাম্বার প্রামপ্তর সংখ্যা মছল ৫৫৯ জন (২১%); যা 

প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় কক্ষম হক্ষয়ক্ষছ ১৫৪ জন (৬%)। পূব যবতী মূল্যায়ন পরীোয় ১১-২০ নাম্বার প্রাপ্ত প্রমেেণাথী মছল 

১০৪৬ জন (৪১%); যা পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় হক্ষয়ক্ষছ ১৪০৩ জন (৫৪%) এবং নাম্বার যবমে প্রামপ্তর সংখ্যা অথ যাৎ ২১-২৫ প্রমেেণ 

পূব যবতী পরীোয় মছল ৯৭৫ জন (৩৮%); যা প্রমেেণ পরবতী মূল্যায়ন পরীোয় বৃমদ্ধ যপক্ষয় হক্ষয়ক্ষছ ১০২৩ জন (৪০%)। এক্ষত 

প্রমামনত হয় যয, প্রমেেণ পূক্ষব যর যচক্ষয় প্রমেেণ পরবতী প্রমেেণাথীগক্ষণর জ্ঞান বা প্রশ্ন উির োক্ষনর েেতা বৃমদ্ধ যপক্ষয়ক্ষছ। 

৯.৩. যকাস য মূল্যায়ন: প্রমেেণ যকাক্ষস যর প্রাসংমগকতা, োপ্তমরক পালক্ষন উপক্ষযামগতা এবং যপোগত োময়ত্ব ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযন 

সম্পমকযত মুল্যায়ন 

সরণী-৩১ যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু োময়ত্বপালক্ষন কতটুকু প্রাসংমগক। 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

অতযন্ত প্রাসংমগক ১৯০০ ৭৪ 

প্রাসংমগক ৫১০ ২০ 

যমাটামুটি প্রাসংমগক ১৭০ ৬ 
 

সারণী-৩১ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস যর মবষয়বস্তু তাক্ষের জন্য অতযন্ত প্রাসংমগক মছল বক্ষলক্ষছন ১৯০০ জন (৭৪%), প্রাসংমগক 

বক্ষলক্ষছন ৫১০ জন (২০%) এবং যমাটামুটি প্রাসংমগক বক্ষলক্ষছন ১৭০ জন (৬%)। 
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সারণী-৩২ যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ২০১০ ৭৮ 

সহায়ক ৫৫০ ২১ 

যমাটামুটি সহায়ক ২০ ১ 

 

সারণী-৩২ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, যকাক্ষস য অংেগ্রহণ োপ্তমরক োময়ত্ব পালক্ষন কতটুকু সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই সহায়ক বক্ষলক্ষছ 

২০১০ জন (৭৮%), সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ বক্ষলক্ষছন ৫৫০ জন (২১%) এবং যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ২০ জন (১%)। 

সারণী-৩৩ প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক: 

প্রাসংমগকতা উিরোতা েতকরা হার 

খুবই সহায়ক ২২০০ ৮৫ 

সহায়ক ৩৬০ ১৪ 

যমাটামুটি সহায়ক ২০ ১ 

 

সারণী-৩৩ মবক্ষেষক্ষণ যেিা যায়, প্রমেেণটি যপোগত জ্ঞান ও দৃমষ্টিঙ্গী পমরবতযক্ষন কতিামন সহায়ক জানক্ষত চাইক্ষল খুবই 

সহায়ক বক্ষলক্ষছন ২২০০ জন (৮৫%) এবং সহায়ক বক্ষলক্ষছন ৩৬০ জন (১৪%)। যমাটামুটি সহায়ক বক্ষলক্ষছন ২০ জন (১%)। 

 

৯.৪ িমবষ্যক্ষত এ িরক্ষনর যকাক্ষস য কী কী মবষয় অন্তর্ভ যক্ত করা যায় 

 প্রমেেণাথীক্ষের আবাসন ও দুপুক্ষরর িাবাক্ষরর ব্যবস্থা করা। 

 এ প্রমেেণ যকাস য বতযমান সমক্ষয় খুবই উপক্ষযাগী। প্রমতবছর এ প্রমেেণ প্রোন করা যযক্ষত পাক্ষর। 

 সম্মানী বৃমদ্ধ ও সময় বৃমদ্ধ করা প্রক্ষয়াজন। 

 হাক্ষত কলক্ষম মেো গ্রহণ করা যায় এরূপ প্রমেেণ হক্ষল িাল হয়। 
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েেম অধ্যায় 

কম যসূচী ও মূল্যায়ন মবিাক্ষগর মতামত ও সুপামরে 

 

১০. কম যসূচী ও মূল্যায়ন মবিাক্ষগর মতামত ও সুপামরে: 

১০.১ মূল্যায়ন ফলাফল (এনআইএলমজ):  

 যহাক্ষিল িবন সংস্কাক্ষরর মবষয়টিক্ষক গুরুক্ষত্বর সাক্ষথ মবক্ষবচনা করা; 

 যযসকল মবষয় যযমন: পমরকল্পনা, বাক্ষজট, মহসাব ইতযামে মবষয়গুক্ষলা এনআইএলমজ’র কম যকতযাগক্ষণর মাধ্যক্ষম পমরচালনা 

করা; 

 প্রমেেণ যেক্ষষ মূল্যায়ন ফলাফল যকাস য ব্যবস্থাপনা টিম আক্ষরা দ্রুততম সমক্ষয় কম যসূচী ও মূল্যায়ন মবিাক্ষগ োমিল করা 

 সকল মূল্যায়ন (পূব যবতী, পরবতী, যকাস য, আক্ষলাচক, সাপ্তামহক) পরীো গ্রহণ না কক্ষর অসমাপ্ত ফলাফল মূল্যায়ন মবিাক্ষগ 

জমা যেয়া যাক্ষবনা।  

 মূল্যায়ন প্রমতক্ষবেন প্রস্তুক্ষত কম যচারীগক্ষণর সমন্বক্ষয় গঠিত টিমক্ষক িাটা সংগ্রহ, মবক্ষেষণ সংক্রান্ত প্রমেেণ প্রোন করা। 

 মাঠ পয়যায় যথক্ষক আো মূল্যায়ন প্রমতক্ষবেন ও অন্যান্য িকুক্ষমে প্রামপ্তক্ষত প্রমেেণ ও পরামে য মবিাগ এবং মহসাব োিার 

মক্ষধ্য সমন্বয় সািন। 

১০.২ মূল্যায়ন ফলাফল (মাঠপয যায়):  

 স্থানীয় সরকার প্রমতষ্ঠাক্ষনর সাক্ষথ সমৃ্পক্ত মবক্ষেষ কক্ষর ইউমনয়ন পমরষেমিমিক যয সমস্ত যসবা সংস্থা আক্ষছ ঐসব 

সংস্থাগুক্ষলার কম যকতযাগণক্ষক ইউমনয়ন পমরষে সংক্রান্ত সকল আইন, মবমি সম্পক্ষক © প্রমেেণ প্রোন করা। 

 সকল ৫ মেন বা তার অমিক সমক্ষয়র প্রমেেক্ষণ পারস্পমরক মেেণ অন্তভূক্ত করা। 

 সকল প্রমেেক্ষণ সম্মানী মকছুটা বৃমদ্ধ করা প্রক্ষয়াজন। 

 মাঠ পয়যাক্ষয় প্রমেেণাথীক্ষের আবাসন ও দুপুক্ষরর িাবাক্ষরর ব্যবস্থা করা (গ্রামপুমলেসহ)। 

 মাঠ পয যাক্ষয় বাস্তবাময়ত প্রমেেক্ষণর যকাস য সমামপ্ত প্রমতক্ষবেন মবল/িাউচাক্ষরর সাক্ষথ আলাো িাক্ষম যপ্ররক্ষণর মনক্ষে যেনা প্রোন 

কর।  

 মাঠ পয যায় যথক্ষক অসমাপ্ত মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া যাক্ষে; এক্ষেক্ষত্র সংমেষ্ট কম যকতযাগণ এটির গুরুত্ব যকাস য ব্যবস্থাপনা 

টিমক্ষক অবগত করক্ষত পাক্ষরন।  

 মাঠ পয যাক্ষয় প্রমেেণ আক্ষয়াজক্ষনর সাক্ষথ সংমেষ্ট োিা কম যকতযাগণ প্রমেেণ উপকরণ যপ্ররক্ষণর সাক্ষথ কম যসূচী ও মূল্যায়ন 

মবিাগ যথক্ষক যেয়া নমুনা যকাস য সমামপ্ত ছকটি আবমেকিাক্ষব যপ্ররণ করা। 

১০.৩ সামব যক মতামত:  

 মূল্যায়ন প্রমতক্ষবেনটি মবক্ষেষণ কক্ষর প্রমেেণ ও পরামে য মবিাগ প্রমেেক্ষণর গুণগত মান বৃমদ্ধর জন্য এবং প্রোসন ও সমন্বয় 

মবিাগ আবাসন, যহাক্ষিল ব্যবস্থাপনা মবষক্ষয় প্রক্ষয়াজনীয় উক্ষযাগ গ্রহণ করক্ষত পাক্ষর। 

১০.৪ উপসংহার: প্রমতক্ষবেনটি প্রমেেক্ষণর গুণগতমান বৃমদ্ধক্ষত সহায়ক ভূমমকা পালন করক্ষব। এটি প্রমেেক্ষণ অবকাঠাক্ষমা, 

যটকমনকযাল ও প্রোসমনক েেতা বৃমদ্ধক্ষত সহায়ক হক্ষব। সামব যক পয়যাক্ষলাচনায় প্রমতমান হক্ষয়ক্ষছ প্রমেেণগুক্ষলা বাস্তবায়ক্ষনর মাধ্যক্ষম 

স্থানীয় সরকার প্রমতষ্ঠানগুক্ষলা জনপ্রমতমনমি, কম যকতযা ও কম যচারীগক্ষণর যপোগত জ্ঞান ও েেতা বৃমদ্ধ পাক্ষে। ফলাফল মবক্ষেষক্ষণর 

মাধ্যক্ষম কম যসূমচ ও মূল্যায়ন মবিাগ যথক্ষক যেয়া সুপামরে বাস্তবাময়ত হক্ষল প্রমেেক্ষণর গুণগতমাত এবং প্রমেেণাথীক্ষের জ্ঞান ও 

েেতাবৃমদ্ধক্ষত সহায়ক ভূমমকা পালন করক্ষব। মাঠপয যাক্ষয় বাস্তবাময়ত প্রমেেণগুক্ষলার সমামপ্ত প্রমতক্ষবেন আক্ষরা দ্রুততম সমক্ষয় পাওয়া 

যগক্ষল মূল্যায়ন প্রমতক্ষবেন অমিক সমৃদ্ধ হক্ষব। 




