
বাাংলাদেশ: মাধ্যমমক মশক্ষা খাত বযবস্থাপনা উন্নয়ন  
 
প্রকল্পের নাম মাধ্যমমক মিক্ষা খাত ব্যব্স্থাপনা উন্নয়ন 

প্রকল্পের নম্বর ৪৪২১৩-০১৯ 

দেি ব্াাংলাল্পেি 

প্রকল্পের ব্তত মান 
অব্স্থা 

অনলু্পমামেত 

প্রকল্পের ধ্রন/ 
সহায়তার ধ্রন 

কামরগমর সহায়তা  

অর্তায়ল্পনর উৎস/ 
পমরমাণ 

TA 9452-BAN: মাধ্যমমক মশক্ষা খাত বযবস্থাপনা উন্নয়ন 
কামরগরী সহায়তামূলক মব্ল্পিষ তহমব্ল মামকত ন ডলার ৫০০,০০০.০০ 

দকৌিলগত 
মব্ষয়সমহূ 

অন্তরু্ত মিমলূক অর্তননমতক প্রব্মৃি 

পমরব্তত ল্পনর 
চামলকািমি 

িাসন ক্ষমতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন 
অাংিীোমরত্ব 

খাত/ উপখাত মশক্ষা- মাধ্যমমক 

দেন্ডার সমতা ও 
মলূধ্ারাকরণ 

দেন্ডার সাংক্রান্ত উপাোন দনই 

মব্ব্রণ এই কামরগরী সহায়তা সরকারেে দকন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্তাল্পয় মনমেতষ্ট কাল্পের েনয 
ব্রাদ্দকৃত অর্ত অনয কাল্পে ব্যয় হওয়াে ঝুুঁ মক ব্যব্স্থাপনাল্পক (fiduciary risk 

management) উন্নত করল্পব্। এর ফল্পল ব্ামষতক ঝ ুঁ কি মনল্পরাধ্ পর্তাল্পলাচনায় সহায়তা প্রোন 
এব্াং মচমিত ঝুুঁ মকগুল্পলার গর্ীরতর পর্তাল্পলাচনার মাধ্যল্পম কিকদি ষ্ট িাজেে েিয বোদ্দিৃত অর্ি 
অিয িাজে বযয় হওয়াে ঝ ুঁ কি বযবস্থাপিার সক্ষমতা ব্াড়ল্পব্। সল্পন্তাষেনক আমর্তক মব্ব্রণী ও 
প্রমতল্পব্েন ততমর, অমডট আপমির সমাধ্ান এব্াং অমডট প্রমতল্পব্েন ততমরল্পত সহায়তার 
মাধ্যল্পম ব্াধ্াহীনর্াল্পব্ একটি অমর্ন্ন-ব্াল্পেট পিমত সূচনা করার দক্ষল্পেও প্রকেটি সহায়তা 
করল্পব্। 



প্রকল্পের দর্ৌমিকতা 
এব্াং দেি/ আঞ্চমলক 
কমত-দকৌিল্পলর সাল্পর্ 
সম্পকত  

সরকার কতৃত ক তহমব্ল ব্যব্স্থাপনা এব্াং কার্তক্রল্পমর ব্যয় মনব্তাল্পহ মনমেতষ্ট কাল্পের েনয 
ব্রাদ্দকৃত অর্ত অনয কাল্পে ব্যয় হওয়াে ঝুুঁ মক মনরসল্পন এব্াং সরকাল্পরর ঝুুঁ মক মনল্পরাধ্ 
ব্যব্স্থাপনা দোরোর করার লল্পক্ষয সরকার একটি কামরগরী সহায়তার অনলু্পরাধ্ 
োমনল্পয়ল্পে।  

উন্নয়ন প্রর্াব্   
  

প্রকদের উন্নয়ন ফলাফল 

উন্নয়ন ফলাফল্পলর মব্ব্রণ  

উন্নয়ন ফলাফল অেত ল্পনর 
অগ্রগমত 

 

বাস্তবায়দনর অগ্রগমত 

প্রকে ফলাফল্পলর মব্ব্রণ    
ব্াস্তব্ায়ন অগ্রগমতর পর্তায় 
(ফলাফল, কমতকাণ্ড এব্াং 
সমসযাসমহূ) 

 

দর্ৌল্পগামলক অব্স্থান দেিব্যাপী 

পমরদবশগত ও সামামিক প্রপ্রমক্ষদতর সার-সাংদক্ষপ 
পমরল্পব্িগত দপ্রমক্ষত 

 

অননমিক পুনব্তাসন 
 

কু্ষদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী 
 

অাংশীোরদের সাদে মত-মবমনময়, প্র াগাদ াগ, ও অাংশগ্রহণ 

প্রকে প্রস্তুমতকালীন প্রকল্পের প্রস্তুমত চলাকাল্পল এব্াং প্রস্তুমত দিষ করার সমল্পয় সরকারী প্রমতষ্ঠান, উন্নয়ন 
সহল্পর্াগী, মিক্ষক, সু্কল ব্যব্স্থাপনা কমমটির সেসয, েনসমাল্পের প্রমতমনমধ্’সহ মব্মর্ন্ন 
অাংিীোরল্পের সাল্পর্ ধ্ারাব্ামহক মতমব্মনময় করা হয়। কিকদি ষ্ট িাজেে েিয বোদ্দিৃত অর্ি 



অিয িাজে বযয় হওয়াে ঝ ুঁ কি বযবস্থাপিা মব্ষল্পয় এমডমব্’র কামরগরী সহায়তা প্রোল্পন পূণত 
সহল্পর্ামগতা পাওয়া দগল্পে। 

প্রকে ব্াস্তব্ায়নকালীন সরকার ও উন্নয়ন সহল্পর্াগীল্পের মাধ্যমমক মিক্ষাখাত মব্ষয়ক ব্ামষতক পর্তাল্পলাচনায় এই 
কামরগরী সহায়তার ফলাফল মব্ষল্পয় আল্পলাচনা করা হল্পব্। 

কাদির সদু াগ 
পরামিতক 
দসব্া 

এমডমব্’র ক্রয় নীমতমালা (২০১৭, সময়ানরু্ায়ী সাংল্পিামধ্ত) এব্াং সাংমিষ্ট প্রকল্পের প্রিাসমনক 
মনল্পেতিনা/ কামরগরী সহায়তা মনল্পেতিনা অনসুাল্পর এমডমব্ কতৃত ক পরামিতক মনর্ুি করা হল্পব্। এ 
কামরগরী সহায়তার আওতায় দমাট ৪৫ ব্যমি-মাল্পসর েনয পরামিতক মনল্পর্াগ করা হল্পব্ র্ার মল্পধ্য 
র্াকল্পব্ ৫ ব্যমি-মাস আন্তেত ামতক পরামিতক এব্াং ৪০ ব্যমি-মাস দেিীয় পরামিতক। ফলাফল ১ 
মব্ষল্পয় AFR পমরচালনার েনয এমডমব্ একটি অমডট ফামত ব্া সমমাল্পনর দকান প্রমতষ্ঠানল্পক মনল্পয়াগ 
করল্পব্। পরামিতকল্পের দর্াগযতামর্মিক মনব্তাচন পিমত ব্যব্হাল্পরর মাধ্যল্পম এই প্রমতষ্ঠান মনব্তাচন 
করা হল্পব্। আমর্তক এব্াং ক্রয় মব্ষয়ক অমডট পমরচালনার েনয এই প্রমতষ্ঠান দমাট ১৪ ব্যমি-
মাল্পসর পরামিতক দসব্া প্রোন করল্পব্ র্ার মল্পধ্য র্াকল্পব্ ২ ব্যমি-মাল্পসর আন্তেত ামতক এব্াং ১২ 
ব্যমি-মাল্পসর দেিীয় পরামিতক দসব্া। ফলাফল ২-এর আওতায় একটি একক ব্াল্পেট পিমত প্রচলল্পন 
সহায়তার েনয এমডমব্ ২ ব্যমি-মাল্পসর স্বতন্ত্র আন্তেত ামতক পরামিতক এব্াং ২৪ ব্যমি-মাল্পসর দেিীয় 
পরামিতক মনর্ুি করল্পব্। তাোড়া, আল্পরা প্রল্পয়ােন দেখা মেল্পল মব্ল্পিষাময়ত েক্ষতার দক্ষে মনধ্তারণ 
সাল্পপল্পক্ষ পরামিতক পুল্পলর মাধ্যল্পম ১ ব্যমি-মাল্পসর স্বতন্ত্র আন্তেত ামতক পরামিতক এব্াং ৪ ব্যমি-
মাল্পসর দেিীয় পরামিতক মনল্পয়াগ করা হল্পব্। পকেকিষ্ট ৩-এ পরামিতকল্পের মনল্পয়াল্পগর িতত াব্লীর 
(terms of reference- TOR) রূপল্পরখা দেয়া হল্পয়ল্পে। 

ক্রয় দনই 

োময়ত্বপ্রাপ্ত কমী 

এমডমব্’র োময়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত া তামেমা, এইসুল্পক 

এমডমব্’র োময়ত্বপ্রাপ্ত মব্র্াগ েমক্ষণ এমিয়া মব্র্াগ 

এমডমব্’র োময়ত্বপ্রাপ্ত উপ-মব্র্াগ মানব্ ও সামামেক উন্নয়ন মব্র্াগ, SARD 

মনব্তাহী সাংস্থাসমহূ মিক্ষা মন্ত্রণালয় 
মিক্ষা র্ব্ন, ১৬ আবু্দল গমন দরাড 
ঢাকা-১০০০ 
ব্াাংলাল্পেি 



সময়সমূি 
প্রকে ধ্ারণাপল্পের অনলু্পমােন - 

তর্যানসুন্ধান - 

ব্যব্স্থাপনা কতৃত পল্পক্ষর পর্তাল্পলাচনা (MRM) - 

অনলু্পমােন ০৭ মডল্পসম্বর ২০১৭ 

সব্তল্পিষ পর্তাল্পলাচনা -  

প্রকে তর্যপল্পের সব্তল্পিষ হালনাগাে ১১ মডল্পসম্বর ২০১৭ 

 
TA 9452-BAN 

মাইলফলকসমূহ 

অনুদমােন স্বাক্ষদরর তামরখ কা যকদরর তামরখ 
সমামপ্ত 

আমে সাংল্পিামধ্ত প্রকৃত 
০৭ মডল্পসম্বর ২০১৭ -  ১১ মডল্পসম্বর 

২০১৯ 
- - 

 
অেযায়ন পমরকেনা/ কামরগরী সহায়তার বযবহার ক্রমদ ামিত অেযছাড় 

এমডমব্ সহ-
অর্তায়
ন 

সহল্পর্াগী দমাট তামরখ পমরমা
ণ সরকা

র 
সুফলল্পর্া
গী 

প্রকে 
স্পন্সর 

অনযা
নয 

৫০০,০০০.০
০ 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০০,০০০.০০ ০৭ মডল্পসম্বর 
২০১৭ 

০.০০ 

 

প্রকল্পের ওল্পয়ব্-পাতা https://www.adb.org/projects/44213-019/main  

তল্পর্যর েনয অনলু্পরাধ্ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=44213-019  

ততমরর তামরখ ১৪ দম ২০১৮ 

 

https://www.adb.org/projects/44213-019/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=44213-019


প্রকে তর্যপল্পে (মপমডএস) প্রকে ব্া কমতসূমচর তল্পর্যর সার-সাংল্পক্ষপ র্াল্পক: তর্যপে একটি পমরব্তত নিীল নমর্ 
হওয়ায় এর প্রার্মমক সাংকলল্পন মকেু তর্য অন্তরু্ত ি নাও র্াকল্পত পাল্পর, তল্পব্ দসগুল্পলা পাওয়া মােই এল্পত অন্তরু্ত ি 
করা হয়। প্রস্তামব্ত প্রকে সাংক্রান্ত তর্যসমহূ সম্ভাব্য ও মনল্পেতিনামলূক হল্পয় র্াল্পক। 

প্রকে তর্যপে (মপমডএস)-এ ব্মণতত তল্পর্যর ব্যাপাল্পর এমডমব্ দকান ধ্রল্পনর মনশ্চয়তা প্রোন কল্পর না, ব্রাং 
ব্যব্হারকারীল্পের েনয শুধ্ু সাধ্ারণ তর্য দর্াগান মেল্পয় র্াল্পক। এমডমব্ উচ্চমানসম্পন্ন তর্য প্রোল্পন সল্পচষ্ট র্াকল্পলও 
এই তর্য ‘দর্মন আল্পে দতমন’ মর্মিল্পত দেয়া হয়। এল্পক্ষল্পে তল্পর্যর ব্ামণমেযক ব্া মব্ল্পিষ ব্যব্হার এব্াং 
উপল্পর্ামগতা, মকাংব্া তল্পর্যর স্বত্ত্বামধ্কার সম্পল্পকত  প্রতযক্ষ ব্া পল্পরাক্ষর্াল্পব্ দকান মনশ্চয়তা দেয়া হয় না। মব্ল্পিষত, 
এমডমব্ এ ধ্রল্পনর তল্পর্যর র্র্ার্ততা ব্া সম্পূণততার মনশ্চয়তা প্রোন কল্পর না।  
 


