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ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় ২০১৫-১৬ থথফছরযয এডিডবুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয ভূরযায়ন 

প্রডতরফদরনয ওয ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক াযংরে 

 

ক্রঃ

নং 

ভন্ত্রণা

রয়েয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়ে

য 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযন মুর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

বফবন

মোগ 

প্রকয়ে

য 

ংখ্যা 

কাবযগ

বয 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজবডবএ

প ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্য 

ভে ও 

ব্যে 

উবেআ 

বতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভে 

বতক্রায়ন্ত

য তকযা 

ায (%) 

ফ ববনম্ন 

য়ফ বাচ্চ 

ব্যে 

বতক্রা

ন্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যে 

বতক্রান্ত 

তকযা 

ায (%) 

য়ফ বাচ্চ 

ফ ববনম্ন 

১। 

ভবরা 

ও বশু 

বফলে

ক 

ভন্ত্রণা

রে 

০৬ টি ০৫ টি ০১ টি --- ০২ টি ০২ টি 
৫০% 

৪০% 

--- 

 
০০ % 

 

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা ০৬টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যে ও মভোদকারঃ 

 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে (রক্ষ টাকা) প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

নাযী বনম বাতন প্রবতয়যাধকয়ে ভাবিয়ক্টযার মপ্রাগ্রাভ (৩ে 

ফ ব) 

২৪৯৬.৬৫ জুরাআ ২০১১ য়ত জুন ২০১৬ 

Vocational training for Women 

Workers in RMG Industry in 

Bangladesh 

২১৩.০০ ময়ন্ফম্বয ২০১৩ মথয়ক অগস্ট ১৫ 

নগয বববিক প্রাবন্তক ভবরা উন্নেন (ংয়াবধত) ১৭০৩.৭৮ য়ক্টাফয ২০০৮ য়ত ময়ন্ফম্বয ১৫ 

বডবজটার ফাংরায়দ গড়ায রয়ক্ষে তথ্য মমাগায়মাগ 

প্রযু্বক্তয ভাধ্যয়ভ ভবরায়দয ক্ষভতােন 

১৩১২.৩২ জুরাআ ২০১১ য়ত বডয়ম্বয ২০১৫ 

ন্যানার াট ব পাউয়েয়ন বশু ও ভবরা কাবড বোক 

আউবনক স্থান (ংয়াবধত) 

১১০২.৪০ জানুোবয ২০১২ য়ত বডয়ম্বয 

২০১৫ 

বনম্নবফি ও ভধ্যবফি মেনীয কভ বজীফী মভয়েয়দয বশুয়দয 

জন্য বদফামত্ন কভ বসূচী 

১৬২৫.৭১ জুরাআ ২০০৯ য়ত জুন ২০১৬ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও মভোদ বৃবিয কাযণঃ 

 

প্রকয়েয নাভ মভোদ বৃবিয কাযণ 

তথ্য অা : বডবজটার ফাংরায়দ গড়ায রয়ক্ষে তথ্য 

মমাগায়মাগ প্রযু্ বক্তয ভাধ্যয়ভ ভবরায়দয ক্ষভতােন (২ে 

ংয়াবধত) ীল বক বফবনয়োগ প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন 

প্রবতয়ফদন। 

অয়রাচে প্রকেটি ১৪/০৬/২০১১ তাবযয়ে নুয়ভাবদত ে। 

প্রকে নুয়ভাদয়নয য যআ ২০১১-১২ থ ব ফছয়যয এবডব 

ফযাদ্দ াওো মাে এফং ১ভ থ ব ফছয়যয  কাম বক্রভ চালু কযা 

ে। বকন্তু প্রকয়েয জনফর বনয়োগ ও জনফয়রয প্রয়োজনীে 

প্রবক্ষন প্রদায়ন বফরম্ব ওোে ২০১১-১২ থ ব ফছয়যয শুরু 

মথয়ক তথ্য মকন্দ্রগুয়রা পুয়যাপুবয চালু কযা মােবন;  

বনম্নবফি ও ভধ্যবফি মেনীয কভ বজীফী মভয়েয়দয বশুয়দয 

জন্য বদফামত্ন কভ বসূচী ীল বক বফবনয়োগ প্রকয়েয  ভাবপ্ত 

প্রকে চরভান কায়র প্রকয়েয অওতাে প্রধানভন্ত্রীয কাম বারে 

(নাোরাড়াস্থ ংদ দস্য বফন ), বযকেনা কবভন চত্ত্বয 
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প্রকয়েয নাভ মভোদ বৃবিয কাযণ 

মূল্যােন প্রবতয়ফদন। এফং যাজাযফাগ পুবর রাআয়নয মবতয়য মড -মকোয মন্টায 

চালু কযায প্রয়োজনীেতা মদো মদে। এ নতুন ৩ টি মড-মকোয 

মন্টায়যয জন্য রুভ ফযাদ্দ ও ংস্কায মূর বডববয়ত বছরনা। 

এ কাযয়ণ বডবব ংয়াধন কযাে বফরয়ম্বয কাযণ ফা মভোদ 

বৃবিয কাযণ। 

 

৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবযঃ 

 

ভস্যামূ সুাবযমূ 

৪.১  টাঙ্গাআর মজরা দয াাতায়রয ওোন -স্ট 

ক্রাআব মরটিয কাম বক্রভ াাতায়রয বেন্তয়য একটি 

মছাট কয়ক্ষ বযচারনা কযা য়ে। উক্ত মন্টায়য প্রকয়েয 

দাবেত্বযত ৩ জন ফয়ত াযয়রও মফা বনয়ত অগত নাযী 

ও বশুযা ফয়ত সুবফধা ে। যবদয়ক , মরটি 

াাতায়রয বেন্তয়য স্থান কযাে াধাযণ জনগণ 

মরটি খ ুঁয়জ মফয কযা কষ্টাধ্য।  

৪.১  মজরা ম বায়ে ওোন-স্ট ক্রাআব মন্টায/মর স্থায়নয 

মক্ষয়ে অেতয়ন ফড় কক্ষ মনো প্রয়োজন এফং াধাযণ জনগণ 

মায়ত এ মন্টায /মর য়জ খ ুঁয়জ মফয কযয়ত ায়য ববফষ্যয়ত 

মবদয়ক রক্ষ যােয়ত য়ফ। 
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নাযী বনম বাতন প্রবতয়যাধকয়ে ভাবিয়ক্টযার মপ্রাগ্রাভ (৩ে ফ ব)  

-ীল ষক প্রকয়েয ভাহি ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

 

১.০ প্রকল্পেয নাভ : নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাধকল্পে ভানিল্পক্টযার প্প্রাগ্রাভ (৩য় ফয) 
২.০ ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : ভডরা ও ডরৄ ডফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভডরা ও ডরৄ ডফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রকরেয ফস্থান : ৮নি ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায- ঢাকা, যাজাী, চট্টগ্রাভ, নল্পরি, 

ফনযার, খরুনা, যংুয, পনযদুয প্ভনিল্পকর কল্পরজ ও াাতার। 
৪০নি প্জরা দয াাতার- ভুনিগঞ্জ, নযনংনদ, গাজীুয, 

নকল্পাযগঞ্জ, প্নত্রল্পকানা, িাঙ্গাআর, প্যুয, ভাদাযীুয, যীয়তুয, 

নাযায়নগঞ্জ, নফাফগঞ্জ, নওগাাঁ, ফগুড়া, নাল্পিায, াফনা, নযাজগঞ্জ, 

ঞ্চগড়, রারভননযাি, নদনাজুয, কুনিয়া, প্ভল্পযুয, চয়ুািাঙ্গা, 
নঝনাআদ, ভাগুযা, মল্পায, াতক্ষীযা, ফাল্পগযাি, সুনাভগঞ্জ, নফগঞ্জ, 

ঝারকানি, নল্পযাজুয, িুয়াখারী, ফযগুনা, ব্রাহ্মণফানড়য়া, চাাঁদুয, 

রক্ষীুয, প্পনী, খাগড়াছনড়, ফান্দযফান, কক্সফাজায প্জরা। 
২০নি উল্পজরা স্বাস্থ্য কভল্পেল্পক্স ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায- 

নঝনাআগানত, কুনরয়াযচয, াংা, িঙ্গীফাড়ী, িুঙ্গীাড়া, ফরুড়া, যাভগনত, 

প্িকনাপ, রংগধু, ছাতক, কুড়াউড়া, প্ততুনরয়া, াফযতীুয, নচরভাযী, 
নন্দীগ্রাভ, নফগঞ্জ, অরভিাঙ্গা, নঝকযগাছা, শ্যাভনগয, করাাড়া 

 

৫.০  প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয়ঃ  

                                                                                             (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ফযয় প্রকৃত ফযয় 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  
ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কডরত 
ফযরয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয়  
(ভূর ফাস্তফায়ন 
কাররয %)  
 

ভূর 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 
 

ফথরল 

ংরাডধত 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

ভূর ফথরল 

ংরাডধত 

৪৩৭১.৫২ 

২৩৩১.৫২ 

২০৪০.০০ 

৪৮৭২.২৯ 

২৩৭৪.০৯ 

২৪৯৮.২০ 

৪৮৬৩.০
৭ 

২৩৬৬.৪২ 

২৪৯৬.৬৫ 

জুরাআ, 
২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

জুরাআ, 
২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

জুরাআ, ২০১১ 

রত 

জুন, ২০১৬ 

(+) 
৪৯১.৫৫ 

(১১.২৪%) 

-- 
 

  
          মনাটঃ অররাচ্য ডফডনরয়াগ প্রকেডট ফাংরারদ যকায, িাডনিা ও ডফশ্ব ফযাংক -এয প্মৌথ থযায়ল্পন ফাস্তফানয়ত 

ল্পয়ল্পছ। 
 

৬.০ টবূডভ ও উরেশ্যঃ 
 

৬.১  টবূডভঃ  
 

১৯৯৫ ারর মফআডজং-এ নুডিত ডফশ্ব নাযী রেররন গৃীত কভথডযকেনা ফাস্তফায়রনয জন্য ফাংরারদরয 
ঙ্গীকায ফাস্তফায়রনয ডনডভি নাযী ডনমথাতন প্রডতরযারধ ভাডিরক্টযার মপ্রাগ্রাভ গ্ররণ মিনভাকথ যকারযয রমাডগতা 
চ্াওয়া য়। পরশ্রুডতরত ১৯৯৭ াররয জুন ভার ঢাকায় একডট অন্তজথাডতক ডফরলজ্ঞ দররয বা নুডিত য়। এ 
বায সুাডয নুমায়ী ভডরা ও ডরৄ ডফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃথক প্রাথডভকবারফ ৭৯১.৫১ রে টাকা ফযরয় রৃ'ফছয 
মভয়াদী একডট াযথী প্রকে ( Pilot Phase) নরবম্বয ২০০০ ারর রৄরু করয ডিরম্বয ২০০৩ এ ভাপ্ত কযা 
য়। াযথী রফথয ধাযাফাডকতায় মভাট ১৯৩৫.১৫ রে টাকা (ডজওডফ ১৯১.৮৭ রে টাকা এফং িাডনিায প্রকে 
াাময ১৭৪৩.২৮ রে টাকা) ফযরয় "নাযী ডনমথাতন প্রডতরযাধকরে ভাডিরক্টযার মপ্রাগ্রাভ (১ভ মথায়) ” ীলথক 
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একডট প্রকে গ্রণ কযা য়, মা জানুমাডয ২০০৪ তাডযরখ রৄরু রয় জুন, ২০০৮ ভাপ্ত য়। এ ভরয়য ভরধয 
মদরয ৬ডট ডফবাগীয় দরয ফডস্থত মভডিরকর কররজ াাতারর ওয়ান-স্ট ক্রাআড মন্টায (ওডড) চ্ারু 
কযা য়। এ ভরয় ৪৯৬৩ জন ভডরা ও ডরৄ ওডড রত মফা গ্রণ করযরছ। ডধকন্ত এ রফথ ঢাকা মভডিরকর 
করররজয ন্যানার পরযনডক ডিএনএ মপ্রাপাআডরং রযাফরযটযী এফং াাঁচ্ডট ডফবাগীয় দরয ডিএনএ ডিডনং 
রযাফরযটডয চ্ারু কযা য়। এ ফ রযাফরযটযীরত এ মথন্ত মভাট ৩৩৪ডট নভুনা ১২০৫ডট ডিএনএ যীো ম্পন্ন 
য়। প্রকরেয প্রথভ রফথয ধাযাফাডকায় জুরাআ ২০০৮ রত ডিরম্বয ২০১১ মথন্ত মভয়াদকারীন "নাযী ডনমথাতন 
প্রডতরযাধকরে ভাডিরক্টযার মপ্রাগ্রাভ (২য় ফথ)" ীলথক প্রকেডট ১৮৪৫.৮৪ রে টাকায় ফাস্তফায়ন কযা য়। ২য় 
রফথয প্রকরেয ধাযাফাডকতায় ৪৩৭১.৫২ রে টাকা (ডজওডফ ২৩৩১.৫২ রে টাকা এফং প্রকে াাময 
২০৪০.০০ রে টাকা) ফযরয় িাডনিা ও ডফশ্বফযাংরকয অডথথক ায়তায় অররাচ্য প্রকেডট গ্রণ কযা রয়রছ। 

 

৬.২ উরেশ্যঃ 
 

ক) নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাধকল্পে ভনিত গুণগতভানম্পন্ন, দক্ষ ও প্িকআ প্ফা প্রদান; 

খ) নাযী ডনমথাতন প্রডতরযারধ জনরচ্তনতা ৃডি এফং যকাডয মফা প্রডতিারন কামথক্রভ ফৃডিয জন্য ংডিি 
প্রডতিানরক রচ্তন কযা; 

গ) ভডিত/অন্তঃভন্ত্রণারয় উরদযারগয ভাধযরভ নাযী ডনমথাতন ম্পডকথত কামথক্রভ গ্ররণ ভডরা ও ডরৄ ডফলয়ক 
ভন্ত্রণাররয়য প্রাডতিাডনক েভতা ফৃডিকযণ; এফং 

ঘ) নাযী ডনমথাতন প্রডতরযারধ অআন ও প্রডক্রয়াগত ংস্কায জথন এফং National Action Plan on 

Violence Against Women প্রণয়ন কযা। 
 

৭.০ প্রকরেয ভূর কামথক্রভঃ প্রকরেয অওতায় ডনম্নফডণথত কামথক্রভ ডযচ্ারনা কযাঃ 
 

■ ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায (ওনন) স্থ্ান ও এয ফযফস্থ্ানা ও দক্ষতা ফৃনি কযা; 
■ ডিএনএ স্ক্রীডনং রযাফরযটযী ও ন্যানার পরযনডক ডিএনএ মপ্রাপাআডরং রযাফরযটযী স্থান; 
■ ন্যানার ট্রাভ কাউরেডরং মন্টায ও প্রকে ফাস্তফায়ন আউডনট স্থান; 
■ ৪০ডট মজরা াাতারর ও ২০ডট উরজরা স্বাস্থয কভরেরে মভাট ৬০ডট ওয়ান-স্ট ক্রাআড মর স্থান; 
■ ডিএনএ রযাফরযটযী ূণথাঙ্গবারফ ফযফায কযা এফং ডিএনএ যীো অআনী প্রডক্রয়ায় প্রাভাডণক দডরর ডররফ 

ফযফায কযা; 
■ ংনিি যকানয কািাল্পভায ভল্পধয ওনন ভল্পির মূ্পণযবাল্পফ ভনিত কযায ভাধযল্পভ নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাল্পধ 

প্রণীত ন্যানার এযাকন োন ফাস্তফায়ল্পন ল্পমানগতা কযা; 
■ গণল্পচতনতা ফৃনিয জন্য প্রচাযণা, প্নভনায ও ওয়াকয নুষ্ঠান এফং স্থ্ানীয় ও বফল্পদনক প্রনক্ষণ; 

■ অফাফত্র, মন্ত্রানত ও নপ যঞ্জাভ ংগ্র; এফং  
■ যাভযক প্ফা। 

 

৮.০ প্রকরেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) এয ডবডিরত):  
                                                                                            (রে টাকায়)  

ক্রডভক 
নং 

নুল্পভানদত অযডিডড নুমায়ী কারজয 
ংগ 

একক অযডিডড নুমায়ী 
রেযভাত্রা 

প্রকৃত ফযয় 

ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ অডথথক  
১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

 (ক) যাজস্ব ফযয়ঃ      

০১ জনফল্পরয প্ফতন-বাতা জনভা ৮২৪১ ১৮২৬.৬৯ ৮২৩৯ ১৮২০.৯৫ 

০২ যাভযক জনভা ১০২১ ৩০৬.৮৯ ১০২১ ৩০৬.৪১ 

০৩ প্নভনায/ওয়াকয ংখযা ৮৫ ১৯৭.০৫ ৮৫ ১৯৭.০৪ 

০৪ াভানজক ল্পচতনতাভূরক প্রচাযানবমান প্থাক প্থাক ২২২.৭০ প্থাক ২২২.০৬ 

০৫ প্রনক্ষণ ংখযা ৮৮ ১৫৩.৫৭ ৮৮ ১৫৩.৫৪ 

 উ-প্ভাি (যাজস্ব):   ২৭০৬.৯০  ২৭০০.৬০ 
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ক্রডভক 
নং 

নুল্পভানদত অযডিডড নুমায়ী কারজয 
ংগ 

একক অযডিডড নুমায়ী 
রেযভাত্রা 

প্রকৃত ফযয় 

ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ অডথথক  
১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

 (খ) ভূরধন খাতঃ      

০৬ অফাফত্র ংখযা ৭৩৯ ৪৮.৭১ ৭৩৯ ৪৮.৬৮ 
০৭ নপ মন্ত্রানত ংখযা ৭০৯ ১২৩.৫৭ ৭০৯ ১২৩.৫৪ 
০৮ প্ভননাযী ও ন্যান্য মন্ত্রানত প্থাক প্থাক ১৫২.১৯ প্থাক ১৫২.১৯ 
০৯ ন্যান্য ফযয় প্থাক প্থাক ১৮৪০.৯২ প্থাক ১৮৩৮.০৬ 

 উ-প্ভাি (ভূরধন):   ২১৬৫.৩৯  ২১৬২.৪৭ 

 প্ভাি ফযয় (যাজস্ব ও ভূরধন):   ৪৮৭২.২৯  ৪৮৬৩.০৭ 

 

৯.০ কাজ ভাপ্ত থাডকরর উায কাযণঃ ফডণথত প্রকরেয অওতায় নুরভাডদত অযডিডড নুমায়ী কর ংরগয 
ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। 

 

১০.০ প্রকরেয নুরভাদন: ফডণথত প্রকেডটয ভূর ডিডড ’য উয গত ১৭/০৮/২০১১ তাডযরখ ডআড বা নুডিত য়। 
ডআড বায সুাডয নুারয প্রকরেয ুনগথডিত ডিডড গত ১৫/১১/২০১১ তাডযরখ নুডিত একরনক বায় 
৪৩৭২.০০ রে টাকা (ডজওডফ- ২৩৩১.৫২ রে টাকা ও প্রকে াাময- ২০৪০.০০ রে টাকা) প্রাক্কডরত ফযরয় 
জুরাআ, ২০১১ রত জুন, ২০১৬ মথন্ত মভয়ারদ িাডনিা ও ডফশ্বফযাংরকয অডথথক ায়তায় ফাস্তফায়রনয জন্য 
নুরভাডদত য়। 

 

১০.১ প্রকে ংল্পাধনঃ প্রকল্পেয অওতায় পল্পযননক নিএনএ প্প্রাপাআনরং রযাফল্পযিযীয নিএনএ যীক্ষায জন্য নতুন 
প্জল্পননিক এনরাআজায প্ভনন ২০১২ াল্পর ক্রয় কযা য়। ২০১২ াল্পর তাজনযন পযান এফং ২০১৩ াল্পর যানা 
োজা দুঘযিনায় নাক্তকৃত ভৃতল্পদ নাক্তকযল্পণয রল্পক্ষয নিএনএ যীক্ষা ফাফদ নযএল্পজন্ি, প্কনভল্পকর ক্রয় কযা 
য়। এ কর থয ংস্থ্ান নিননল্পত নছর না। ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায স্থ্াল্পনয জন্য নফশ্বফযাংক প্রনতশ্রুত 
১৪০.০০ রক্ষ িাকা প্রকে ল্পত ফাদ প্দয়া। নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাল্পধ ১০৯২১ প্ল্ রাআন নযচারনা ফযয় 
নিননল্পত ন্তবুযক্ত কযা, জাতীয় প্ফতন প্ের ২০১৫ নুল্পভানদত ওয়ায় প্ফতনবাতা খাল্পত ফযয় ফৃনি আতযানদ 
কাযল্পণ নিনন ংল্পাধন কযা য়। ংল্পানধত নিনন ৪৮৭২.২৯ রক্ষ িাকা (নজওনফ- ২৩৭৪.০৯ রক্ষ িাকা ও 
প্রঃাঃ- ২৪৯৮.২০ রক্ষ িাকা) প্রাক্কনরত ফযল্পয় জুরাআ ২০১১ ল্পত জুন ২০১৬ প্ভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ভাননীয় 
নযকেনা ভন্ত্রী কতৃযক ২৩/০৬/২০১৬ তানযল্পখ নুল্পভানদত য়। 

 

১১.০ ফছয ডবডিক এডিড/ংরাডধত এডিড ফযাে, ফভুডক্ত ও ফযয়ঃ 

                                                                                          (রে টাকায়)  

অডথথক ফছয 
এডিড/ংরাডধত এডিড ফযাে ফভুডক্ত 

(টাকা) 
ফযয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 
২০১১-২০১২ ৪২৪.৩২ ৭৪.৩২ ৩৫০.০০ ৯৭৪.৫৬ ৫১৭.০৫ ৭৪.২৫ ৪৪২.৮০ 
২০১২-২০১৩ ৮৮৮.০০ ২৮৮.০০ ৬০০.০০ ৯৮৫.৩২ ৯১৯.৬৩ ২৮৪.১৫ ৬৩৫.৪৮ 
২০১৩-২০১৪ ৯৩৪.০০ ৫০৯.০০ ৪২৫.০০ ৯৭৮.৯৪ ৯৭৬.১৭ ৫০৬.২৩ ৪৬৯.৯৪ 
২০১৪-২০১৫ ৮৯৫.০০ ৫১০.০০ ৩৮৫.০০ ৯৩৭.৫৪ ৯৩৫.১৬ ৫০৭.৬৩ ৪২৭.৫৩ 

২০১৫-২০১৬ ১৫১৭.০০ ৯৯৫.০০ ৫২২.০০ ১৫১৫.৯০ ১৫১৫.০৬ ৯৯৪.১৬ ৫২০.৯০ 

মভাটঃ ৪৬৫৮.৩২ ২৩৭৬.৩২ ২২৮২.০০ ৫৩৯২.২৬ ৪৮৬৩.০৭ ২৩৬৬.৪২ ২৪৯৬.৬৫ 

 

১২.০  প্রকে ডযচ্ারক ম্পডকথত তথযঃ  
 

ি. অফুর মারন, উ-ডচ্ফ এ প্রকরেয রৄরু মথরক মল মথন্ত ূণথকারীন প্রকে ডযচ্াররকয দাডয়ত্ব ারন 
করযরছন। 
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১৩.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ংল্পগয নফল্পিলণঃ 
 

১৩.১ প্নভনায/ওয়াকযঃ প্রকল্পেয অওতায় নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাধ ও াভানজক ল্পচতনতাভূরক কামযক্রল্পভয ওয 

াযাল্পদল্প প্ভাি ৮৫নি প্নভনায/ওয়াকয নুনষ্ঠত ল্পয়ল্পছ। অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী প্নভনায ফাফদ ১৯৭.০৪ 

রক্ষ িাকা ফযয় ল্পয়ল্পছ; 
 

১৩.২ াভানজক ল্পচতনতাভূরক প্রচাযানবমানঃ প্রকে প্ভয়াল্পদ ৮নি ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায, ৬০নি ওয়ান-স্ট 

ক্রাআন প্র ন্যান্য জনভাগভ এরাকায় নাযী ননমযাতল্পনয নফনবন্ন নফলল্পয় াভানজক ল্পচতনতাভূরক প্রচাযানবমান 

নযচারনা কযা য়। অযনিননল্পত এ খাল্পত ২২২.৭০ রক্ষ িাকা ংস্থ্াল্পনয নফযীল্পত ২২২.০৬ রক্ষ িাকা ফযয় কযা 
ল্পয়ল্পছ; 

 

১৩.৩ প্রনক্ষণঃ প্রকল্পেয অওতায় নযচানরত ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায ও ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্রগুল্পরাল্পত ননল্পয়ানজত 

প্প্রাগ্রাভ নপাযল্পদয ২৫ নদল্পনয প্রনক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। উক্ত প্রনক্ষণ ফাফদ অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী 
১৫৩.৫৭ রক্ষ িাকায নফযীল্পত ১৫৩.৫৪ রক্ষ িাকা ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ; 

 

১৩.৪ অফাফত্র ক্রয়ঃ প্রকল্পেয প্রকে নযচারল্পকয কামযারয় ৮নি ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায ও ৬০নি ওয়ান-স্ট 

ক্রাআন প্র নপল্প ফযফাল্পযয জন্য ৭৩৯নি অফাফত্র ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এফ অফাফত্র ক্রয় ফাফদ 

অযনিনন’য ংস্থ্ান নুমায়ী ৪৮.৭১ রক্ষ িাকায নফযীল্পত ৪৮.৬৮ রক্ষ িাকা ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ; 
 

১৩.৫ নপ মন্ত্রানতঃ প্রকল্পেয প্রকে নযচারল্পকয কামযারয় ৮নি ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায ও ৬০নি ওয়ান-স্ট 

ক্রাআন প্র নপল্প ফযফাল্পযয জন্য ৭০৯নি নপ মন্ত্রানত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এফ নপ মন্ত্রানত ক্রয় ফাফদ 

অযনিনন’য ংস্থ্ান নুমায়ী ১২৩.৫৭ রক্ষ িাকায নফযীল্পত ১২৩.৫৪ রক্ষ িাকা ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ; 
 

১৩.৬ প্ভননাযী ও ন্যান্য মন্ত্রানতঃ প্রকল্পেয প্রকে নযচারল্পকয কামযারয় ৮নি ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায ও ৬০নি 

ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্র নপল্প ফযফাল্পযয জন্য এয়ায কনন্িন, পল্পিাকনয়ায, ফ্রীজ, পযাক্স প্ভনন, রযাি, 

প্িেি কনম্পউিায, নপ্রন্িায, আউনএ, েযানায, আউএনফ ভল্পিভ, প্ভাফাআর প্পান, ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। এফ প্ভননাযী 
ও ন্যান্য মন্ত্রানত ক্রয় ফাফদ অযনিনন’য ংস্থ্ান নুমায়ী ১৫২.১৯ রক্ষ িাকা ুল্পযািাআ ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

১৪.০ প্রকে ডযদথনঃ 
 

         প্রকেডটয ভাপ্ত ভরূযায়ন প্রডতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআডি ’য ডযচ্ারক (স্বাস্থয ও ভিয়) কতৃথক 
২৪/১১/২০১৬ তাডযরখ ন্যানার ট্রভা কাউরেডরং মন্টায এফং নাযী ও ডরৄ ডনমথাতন প্রডতরযারধ ন্যানার 
মেরাআন মন্টায, ২৬/১১/২০১৬ তাডযরখ টাঙ্গাআর মজরা দয াাতারর ওয়ান-স্ট ক্রাআড মর, 
২৭/১১/২০১৬ তাডযরখ াফনা মজরা দয াাতারর ওয়ান-স্ট ক্রাআড মর, ১০/১২/২০১৬ তাডযরখ 
ফান্দযফান মজরা দয াাতারর ওয়ান-স্ট ক্রাআড মর এফং ১২/১২/২০১৬ তাডযরখ চ্ট্টগ্রাভ মজরা দয 
াাতারর ওয়ান-স্ট ক্রাআড মন্টায ডযদথন কযা য়। ডযদথরনয ভয় প্রকরেয ংডিি মন্টারযয মকা-
ডিথরনটয ও মররয মপ্রাগ্রাভ ডপায ন্যান্য কভথকতথাগণ উডস্থত ডছররন। ডযদথরন প্রাপ্ত তথয ডনম্নরূঃ 

 

  
ফাংরাল্পদ ুনর একাল্পিভী, াযদা, যাজাীল্পত নুনষ্ঠত 

নাযী ও নশু ননমযাতন প্রনতল্পযাল্পধ প্রানতষ্ঠাননক উল্পদযাগ ীলযক 

কভযারা 

প্রকল্পেয অওতায় ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িাল্পযয কামযক্রভ 

নক্তারীকযণ ীলযক কভযারায় ভনরা ও নশু নফলয়ক 

ভন্ত্রণারল্পয়য ভাননীয় প্রনতভন্ত্রী ও ন্যান্য কভযকতযাফৃন্দ 
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১৪.১ ন্যানার ট্রভা কাউরেডরং মন্টাযঃ ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄরদয জন্য ভরনাাভাডজক কাউরেডরং ায়তারক 
ডধকতয মজাযদায ও পরপ্রূ কযায ররেয প্রকরেয অওতায় ২০০৯ ারর ভডরা ডফলয়ক ডধদপ্তরয ন্যানার 
ট্রভা কাউরেডরং মন্টায স্থান কযা রয়রছ। এআ মন্টায রত কর ধযরনয ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄরদয 
ভরনাাভাডজক কাউরেডরং ায়তা প্রদান কযা য়। ফাংরারদরয ভরনাাভাডজক কাউরেডরং মফায প্রায 
ঘটারনায জন্য ন্যানার ট্রভা কাউরেডরং মন্টায নানাডফধ মডভনায এফং কভথারায অরয়াজন করযরছ। এছাড়াও 
ভরনাাভাডজক কাউরেডরং মফায ারথ ংডিি প্রডতিানভূরয ারথ মমাগূত্র স্থান করযরছ। ওডড, ডিএনএ 
রযাফরযটযী, যকাডয-মফযকাডয এফং অন্তজথাডতক ংস্থায কভথকতথা এফং ডফডবন্ন স্কুর-করররজয ডেকরদয 
কাউরেডরং ম্পডকথত রচ্তনতা, মভৌডরক দেতা এফং ারাডটথব কাউরেডরং ডফলরয় প্রডেণ প্রদান কযা রয়রছ। 

 
 ফয়রয ডবডিরত ভরনাাভাডজক কাউরেডরং গ্রণকাযী নাযী ও ডরৄয ংখযাঃ 
 

উকাযরবাগীয ধযণ ংখযা 
ডরৄ ৪৯৭ 

নাযী ৩৪৯ 

মভাটঃ ৮৪৬ 

 
 নাযী ও ডরৄয ভরনাাভাডজক কাউরেডরং মন ংখযাঃ 
 

কাউরেডরং এয ধযণ মভাট মন 

একক কাউরেডরং ৪৬৫২ 

পযাডভডর কাউরেডরং ৭২১ 

কযার কাউরেডরং ৪৪২ 

গ্রু কাউরেডরং ৮২ 

মটডর-কাউরেডরং ১১১৩ 

নরাআন কাউরেডরং ৬৯ 

মভাটঃ ৭০৭৯ 
 

১৪.২ নাযী ও ডরৄ ডনমথাতন প্রডতরযারধ ন্যানার মেরাআন মন্টাযঃ  প্রকরেয অওতায় ১৯ জুন ২০১২ তাডযরখ নাযী 
ও ডরৄ ডনমথাতন প্রডতরযারধ ন্যানার মেরাআন মন্টায প্রডতিা কযা রয়রছ। এআ মন্টারয মটার ডি মেরাআন 
১০৯২১ নম্বরয মপান করয ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄ, তারদয ডযফায এফং ংডিি করর প্ররয়াজনীয় তথয, 
যাভথ মদর ডফযাজভান মফা ও ায়তা ম্পরকথ জানরত ারয। ডধকাং ডবকডটভ ও তায ডযফারযয 
দস্যগণ অআনী ায়তায জন্য মপান করযন। এছাড়া ডচ্ডকৎা, ভানডক কাউরেডরং-এয ায়তা াওয়ায জন্যও 
রনরক মপান করযন। এআ মন্টারয মম কর ডবকডটভ মপান করযরছন তারদয ডধকাংআ াযীডযক, মমৌন ও 
ভানডক ডনমথাতরনয ডকায। াাাড ডফডবন্ন যকভ অডথথক াাময, প্রডেণ, ফারযডফফা ফন্ধ, ম্পডি ডনরয় 
ডফরযাধ আতযাডদ ডফলরয় ায়তায জন্যও রনরক মপান করযন। মমৌন য়যাডন প্রডতরযাধ ও ফারযডফফা ফরন্ধ এআ 
মেরাআন মন্টায প্ররয়াজনীয় কামথক্রভ গ্রণ কযরছ। মেরাআন ১০৯২১-এ মম কর কাযরণ মপান কযা রয়রছঃ 

 

াযীডযক 
ডনমথাতন 

মমৌন 
ডনমথাতন 

ভানডক 
ডনমথাতন 

দগ্ধ 
ডনমথাতন 

এডি 
ডনমথাতন 

থথননডতক 
ডনমথাতন 

ন্যান্য মভাট 

১১৯০৫ ২৭৪৮ ৩৫০৭ ৪১ ১৪ ৪৪৪১ ১৬৯০১০ ১৯১৬৬৬ 

 

       মেরাআন ১০৯২১ রত মম কর মফা প্রদান কযা রয়রছঃ 
 

ডচ্ডকৎা 
ায়তা 

ভরনাাভাডজক 
কাউরেডরং 

ুডরী 
ায়তা 

অআনী 
ায়তা 

তথযরফা ন্যান্য মভাট 

১১২৫ ২০১২ ৪৬৭১ ১২২০৪ ১৬০০৮১ ১১৫৭৩ ১৯১৬৬৬ 
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অআএভআনি’য নযচারক (স্বাস্থ্য ও ভিয়) কতৃযক ভনরা 
নফলয়ক নধদপ্তল্পয ফনস্থ্ত নাযী ও নশু ননমযাতন প্রনতল্পযাল্পধ 

ন্যানার প্েরাআন প্ন্িায নযদযন কযা য় 

অআএভআনি’য নযচারক (স্বাস্থ্য ও ভিয়) কতৃযক ন্যানার 

ট্রভা কাউল্পিনরং প্ন্িায নযদযন কযা য় 

 
১৪.৩ িাঙ্গাআর প্জরা দয াাতাল্পর ওয়ানস্ট ক্রাআন প্রঃ প্রকল্পেয অওতায় িাঙ্গাআর প্জরায দয াাতাল্পর 

নিল্পম্বয ২০১২ প্থল্পক ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ল্পরয কামযক্রভ শুরু য়। এ প্ল্পরয ভাধযল্পভ নশু ও নাযীল্পদয াযীনযক 

ননমযাতন, প্মৌন ননমযাতন, ভাননক কাউল্পিনরং, ুনরন, অআনী ায়তা প্রদান কযা য়। প্রকে শুরু প্থল্পক ভানপ্ত মযন্ত 

িাঙ্গাআর ওয়ান-স্ট প্ল্পরয ভাধযল্পভ প্মফ ননমযানতত নাযী ও নশুল্পদয নফনবন্ন ায়তা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ তা ননল্পে 

উল্পেখ কযা রঃ 
 

 

মমফ নাযী ও বশু বফববন্ন বনম বাতয়নয বকায য়ে উক্ত ময়র এয়য়ছন 

 

াযীবযক 

বনম বাতন 

মমৌন বনম বাতন 

(ধল বণ) 

ভানবক 

বনম বাতন 

যণ এোবড 

বনম বাতন 

দগ্ধ 

বনম বাতন 

ন্যান্য মভাট 

২৪১ ১১৫ ১৩ ২ ১ ১ ৪ ৩৭৭ 

 

অগত নাযী ও বশুয়দয মমফ ােতা প্রদান কযা য়েয়ছ 

 

বচবকৎা ােতা অআনী ােতা পুবরী ােতা কাউয়ন্পবরং মফা মভাট 

৩৫ ২৬৪ ৬০ ১৮ ৩৭৭ 

 

১৪.৪ াফনা প্জরা দয াাতাল্পর ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্রঃ প্রকল্পেয অওতায় াফনা প্জরায দয াাতাল্পর 

নিল্পম্বয ২০১২ প্থল্পক ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ল্পরয কামযক্রভ শুরু য়। এ প্ল্পরয ভাধযল্পভ নশু ও নাযীল্পদয াযীনযক 

ননমযাতন, প্মৌন ননমযাতন, ভাননক ননমযাতন, কাউল্পিনরং প্ফা, ুনরন, অআনী ায়তা প্রদান কযা য়। প্প্রাগ্রাভ 

নপায জানান, ননমযানতত নাযীগণ উক্ত প্ল্পর অায য প্রথল্পভ তাল্পদয ননমযাতল্পনয নফলয়নি নাক্ত কযা য়। 
যফতযীল্পত ননমযাতল্পনয ধযণ নুমায়ী তাল্পদযল্পক অআনী ায়তা, নচনকৎা, ভাভরা দানখল্পরয ভাধযল্পভ ানফযক ায়তা 
প্রদান কযা। প্রকে শুরু প্থল্পক ভানপ্ত মযন্ত িাঙ্গাআর ওয়ান-স্ট প্ল্পরয ভাধযল্পভ প্মফ ননমযানতত নাযী ও নশুল্পদয 

নফনবন্ন ায়তা প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ তা ননল্পে উল্পেখ কযা রঃ 
 

প্মফ নাযী ও নশু নফনবন্ন ননমযাতল্পনয নকায ল্পয় উক্ত প্ল্পর এল্পল্পছনঃ 
 

াযীনযক 

ননমযাতন 

প্মৌন 

ননমযাতন 

ভাননক 

ননমযাতন 

কাউল্পিনরং 
প্ফা 

ুনরী 
ায়তা 

এযানি 

ননমযাতন 

দগ্ধ 

ননমযাতন 

নরগযার 

এআি 

নরগযার ভনরা নশু 

৪২২ ১২৩ ২৬ ২৬৭ ১৫৭ ২ ১ ৮৫ ৬৫ ৪৮৩ ৯৫ 
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াফনা দয প্জনাল্পযর াাতাল্পর ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্র (ওনন) 

 

১৪.৫ ফান্দযফান প্জরা দয াাতাল্পর ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্রঃ প্রকরেয অওতায় ফান্দযফান মজরা দয 
াাতারর ডিরম্বয ২০১২ রত ওয়ান-স্ট ক্রাআড মররয কামথক্রভ রৄরু য়। এ মররয কামথক্রভ ডরৄ ও 
নাযীরদয ডচ্ডকৎা ায়তা, অআনী ায়তা, ুডরী ায়তা, ভরনাাভাডজক কাউরেডরং ন্যান্য প্ররয়াজনীয় 
মফা প্রদান কযা য়। মপ্রাগ্রাভ ডপায জানান, ডনমথাতরনয ডকায নাযীগণ উক্ত মরর অায য প্রথরভ তারদয 
ডনমথাতরনয ডফলয়ডট নাক্ত কযা য়। যফতথীরত ডনমথাতরনয ধযন নুমায়ী প্ররয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযা য়। 
ফান্দযফান ওয়ান-স্ট ক্রাআড মরর প্রকে রৄরু রত ভাডপ্ত মথন্ত মম কর ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄরদয 
ডফডবন্ন ায়তা প্রদান কযা রয়রছ তা ডনরম্ন উরেখ কযা রঃ 

 

মম কর নাযী ও ডরৄ ডফডবন্ন ধযরনয ডনমথাতরনয ডকায রয় উক্ত মরর এররছনঃ 
 

াযীডযক ডনমথাতন মমৌন ডনমথাতন ভানডক ডনমথাতন দগ্ধ ডনমথাতন মভাট 

৩০৪ ২৯ ১০ ২ ৩৪৫ 

 

অগত নাযী ও ডরৄরদয মম কর ায়তা প্রদান কযা রয়রছঃ 
 

ডচ্ডকৎা 
ায়তা 

অআনী ায়তা ুডরী 
ায়তা 

ভরনাাভাডজক 
কাউরেডরং 

ন্যান্য 
ায়তা 

মভাট 

১০ ৩২ ৫১ ২৫১ ১ ৩৪৫ 

 

 
অআএভআনি’য নযচারক (স্বাস্থ্য ও ভিয়) কতৃযক ফান্দযফান প্জরা দয াাতাল্পর ওয়ান-স্ট 

ক্রাআন প্র নযদযন কযা য় 
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১৪.৬ চট্টগ্রাভ প্ভনিল্পকর কল্পরজ াাতাল্পর ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িাযঃ প্রকরেয অওতায় চ্ট্টগ্রাভ মভডিরকর কররজ 
াাতারর ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄরদয প্ররয়াজনীয় কর মফা কামথক্রভ একস্থান মথরক প্রদারনয উরেরশ্য 
২০০৬ ারর ওয়ান-স্ট ক্রাআড মন্টায (ওডড) স্থান কযা রয়রছ। স্বাস্থয মফা, ুডরী ও অআনী ায়তা, 
ভরনাাভাডজক কাউরেডরং, অশ্রয়রফা এফং ডিএনএ যীোয সুডফধা ওডড রত প্রদান কযা য়। ডনমথাতরনয 
ডকায নাযী ও ডরৄরদয মফাদারনয ডনডভি ওডডরত ৪ জন মভডিরকর ডপায, ৬ জন নাথ, ২ জন ুডর 
ডপায, ২ জন ুডর কনরিফর, ১ জন অআনজীডফ, ১ জন কাউরেরয, ১ জন কডম্পউটায ারযটয এফং ৪ 
জন ভযারঞ্জায কাভ ডিনায  ডনরয়াডজত যরয়রছন। াযীডযক, মমৌন এফং দগ্ধ এআ ডতন ধযরনয ডনমথাতরনয ডকায 
নাযী ও ডরক ওডড রত মফা প্রদান কযা য়। 

 

         মম কর নাযী ও ডরৄ ডফডবন্ন ধযরনয ডনমথাতরনয ডকায রয় ওডডরত এররছন তারদয ংখযা ও ভাভরা 
দারয়রযয ংখযাঃ 
 

াযীডযক ডনমথাতন মমৌন ডনমথাতন দগ্ধ ডনমথাতন মভাট ভাভরা দারয়রযয ংখযা 
১৫৩০ ৫৮৭ ১০ ২১২৭ ৩৬৭ 

 

১৪.৭ ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ল্পরয প্রল্পিাকরঃ 
 

 
 
১৫.০ প্রকরেয উরেশ্য ও জথনঃ 
 

ডযকডেত উরেশ্য জথন 

ক) নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাধকল্পে 

ভনিত গুণগতভানম্পন্ন, দক্ষ ও 

প্িকআ প্ফা প্রদান; 

 প্রকরেয অওতায় ঢাকা, যাজাী, চ্ট্টগ্রাভ, ডররট, খুরনা, ফডযার, যংুয 
ও পডযদুয মভডিরকর কররজ াাতারর  প্রডতডিত ওয়ান-স্ট ক্রাআড 
মন্টায (ওডড) রত মভাট ১৪,৪৪৫ জন ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄরক 
প্ররয়াজনীয় স্বাস্থয মফা, অআনী ায়তা, ুডরী ায়তা, ডিএনএ যীো, 
ুনফথান ও অশ্রয় মফা প্রদান কযা রয়রছ; 

 মদরয ৪০ডট মজরা দয াাতার এফং ২০ডট উরজরা স্বাস্থয কভরেরে 
স্থাডত মভাট ৬০ডট ওয়ান-স্ট ক্রাআড মর রত মভাট ২২,৯৫৫ জন নাযী 
ও ডরৄরক প্ররয়াজনীয় মফা প্রদান কযা রয়রছ; 
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 ন্যানার পরযনডক ডিএনএ মপ্রাপাআডরং রযাফরযটযী রত ২,১৬৫ডট ভাভরায 
ডিএনএ যীো ম্পন্ন রয়রছ; 

 ন্যানার ট্রভা কাউরেডরং মন্টায রত মভাট ৮৪৬ জন নাযী ও ডরৄরক 
৭,০৭৯ডট মরনয ভাধযরভ ভরনাাভাডজক কাউরেডরং প্রদান কযা রয়রছ; 

 নাযী ও ডরৄ ডনমথাতন প্রডতরযারধ ন্যানার মেরাআন মন্টারয মটার ডি 
মেরাআন ১০৯২১-এ এআ মেরাআন মন্টারয মভাট ১,৯১,৬৬৬ডট মপান 
গ্রণ কযা য়। 

খ) নাযী ডনমথাতন প্রডতরযারধ 
জনরচ্তনতা ৃডি এফং যকাডয 
মফা প্রডতিারন কামথক্রভ ফৃডিয 
জন্য ংডিি প্রডতিানরক রচ্তন 
কযা; 

 নাযী ও ডরৄ ডনমথাতন প্রডতরযারধ ডফডবন্ন কভথারা, মডভনারযয অরয়াজন কযা 
রয়রছ; 

 মজন্িাযডবডিক ডংতা প্রডতরযারধ ভরনাাভাডজক কাউরেডরং, দেতা উন্নয়ন, 
ডিএনএ আতযাডদ ডফলরয় প্রডেরণয অরয়াজন কযা রয়রছ; 

 ন্যানার মেরাআন ১০৯২১-এয উয ডনডভথত ডটডব স্পট ফাংরারদ 
মটডরডবন মদরয কর মফযকাডয ডটডব চ্যারনরর প্রচ্ায কযা রয়রছ; 

 প্রকরেয ডফডবন্ন কামথক্ররভয উয ব্রডউয, ডরপররট, প্রকানা এফং ডনয়ডভত 
আ-ডনউজররটায ও ত্রত্রভাডক ডনউজররটায প্রকাডত ও মদফযাী যকাডয ও 
মফযকাডয ংস্থায দপ্তরয ডফতযণ কযা রয়রছ; 

 অন্তজথাডতক নাযী ডদফ, অন্তজথাডতক নাযী ডনমথাতন প্রডতরযাধ ে উররে 
ডফডবন্ন নুিারনয অরয়াজন কযা রয়রছ; 

 জানুয়াডয ২০১৭ রত ভাধযডভক স্কুররয ািয ুস্তরকয মল ৃিায কবায 
মআরজ ১০৯২১ নম্বযডট ডন্নরফ কযা রে। 

গ) ভডিত/অন্তঃভন্ত্রণারয় উরদযারগয 
ভাধযরভ নাযী ডনমথাতন ম্পডকথত 
কামথক্রভ গ্ররণ ভডরা ও ডরৄ 
ডফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য প্রাডতিাডনক 
েভতা ফৃডিকযণ; এফং 

 ডো ভন্ত্রণাররয়য ধীন ন্যানার একারিভী পয এিুরকনার ভযারনজরভন্ট-
এয ডো কযািারযয ডফডবন্ন করররজয ডেকরদয জন্য মজন্িায ডবডিক 
ডংতায প্রডতরযারধ কভথারায অরয়াজন কযা রয়রছ; 

 ডঅআডিয ধীন ডিরটকডটব মট্রডনং স্কুরর ুডর ডপাযরদয জন্য ডনয়ডভত 
প্রডেরণয অরয়াজন কযা রয়রছ; 

 জুডিডয়ার এিডভডনরেন মট্রডনং আনডস্টডটউরটয ডফচ্াযকরদয জন্য কভথারায 
অরয়াজন কযা রয়রছ; 

 িাক্তায, নাথরদয জন্য ডফডবন্ন দেতাভূরক প্রডেরণয অরয়াজন কযা রয়রছ; 
 National Database on Violence Against Women and 

Children-এ ডফডবন্ন উৎ রত নাযী ডনমথাতন ম্পডকথত তথযাফরী ংগ্র 
করয ওরয়ফ াআরট ংযেণ কযা য় মারত প্ররয়াজরন মম মকউ তা ফযফায 
কযরত ারয; 

 ডিডেযাআরফা ডনউডিক এডি (ডিএনএ) অআন, ২০১৪  নুমায়ী ভডরা ও 
ডরৄ ডফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য অওতায় ডিএনএ রযাফরযটযী ফযফস্থানা ডধদপ্তয 
স্থান কযা রে। 

ঘ) নাযী ডনমথাতন প্রডতরযারধ অআন 
ও প্রডক্রয়াগত ংস্কায জথন 
এফং National Action 

Plan on Violence 

Against Women প্রণয়ন 
কযা। 

 াডযফাডযক ডংতা (প্রডতরযাধ ও সুযো) ডফডধভারা, ২০১৩ প্রণয়ন ও 
নুরভাদরনয াডফথক ায়তা প্রদান কযা রয়রছ;  

 ডিডেযাআরফা ডনউডিক এডি (ডিএনএ) অআন, ২০১৪ প্রণয়ন ও নুরভাদরন 
াডফথক ায়তা প্রদান কযা রয়রছ; 

 জাতীয় ভরনাাভাডজক নীডতভারা ২০১৬ (খড়া) প্রণয়ন কযা রয়রছ; 
 নাযী ও ডরৄয প্রডত ডংতা প্রডতরযারধ জাতীয় কভথডযকেনা (২০১৩-

২০২৫) প্রণয়ন কযা রয়রছ। কভথডযকেনায় মভাট ৭ডট ধযায় যরয়রছ, নাযী 
ও ডরৄয প্রডত ডংতায ফতথভান মপ্রডেত; অআনী ফযফস্থা ও অআনগত 
ায়তা; াভাডজক রচ্তনতা এফং দৃডিবডঙ্গয আডতফাচ্ক ডযফতথন; নাযী ও 
ডরৄয অথথ-াভাডজক ফস্থায উন্নয়ন; ডংতায ডকায নাযী ও ডরৄয জন্য 
সুযো মফা, প্রডতকায ও ুন ফযান ফযফস্থা এফং কভথডযকেনা ফাস্তফায়রনয 
প্রাডতিাডনক ফযফস্থা ও মকৌর। 
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১৬.০ অআএভআডি’য মথরফেণঃ 
 

 (ক)  প্রকল্পেয জযনঃ 
 
১৬.১ নাযী ননমযাতন প্রনতল্পযাল্পধ নফনবন্ন কামযক্রভ/ায়তা প্রদানঃ নাযী ও নশু ননমযাতন প্যাধকল্পে াযা প্দল্প ৮নি প্ভনিল্পকর 

কল্পরল্পজ ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায ও ৬০নি প্জরা দয াাতাল্পর ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্র স্থ্ান কযা ল্পয়ল্পছ। 
এ কর প্ন্িাল্পয নাযী ও নশুল্পদয াযীনযক ননমযাতন, প্মৌন ননমযাতন, ভাননক কাউল্পিনরং, ুনরন, অআনী ায়তা 
প্রদান কযা য়। তাছাড়া ন্যানার প্েরাআন প্ন্িাপ্য মটার ডি ১০৯২১ নম্বরয মপান করয ডনমথাতরনয ডকায নাযী 
ও ডরৄ, তারদয ডযফায এফং ংডিি করর প্ররয়াজনীয় তথয, যাভথ মদর ডফযাজভান মফা ও ায়তা 
ম্পরকথ জানরত ারয। ডধকন্তু মরভূ ভারজ ডনমথাতরনয ডকায নাযী ও ডরৄরদয ুনফথান ও াভাডজক 
ুনঃএকত্রীকযরণয জন্য মজরা ও উরজরা মথারয় ভডিত মফা প্রদারনয ররেয ডফডবন্ন যকাডয ংস্থা, মফযকাডয 
ংগিন, সুীর ভাজ ও ন্যান্য মস্টকরাল্ডাযরদয ারথ মমাগূত্র স্থান করয অরছ। 

 

 (খ)  াধাযণ মযল্পফক্ষণঃ 
 

১৬.২ নফবাগ ও প্জরা মযাল্পয় প্নভনায/ওয়াকয কভ অল্পয়াজন কযাঃ প্রকল্পেয অওতায় নাযী ও নশু ননমযাতন 

প্রনতল্পযাধকল্পে ভাজল্পফা কামযক্রভ, ভল্পনাাভানজক কাউল্পিনরং, ুনরী ায়তা, অআনী প্ফা, ুনফযান কামযক্রভ, 

াাতাল্পর নচনকৎা আতযানদ নফলল্পয় ১৯৭.০৪ রক্ষ িাকা ফযল্পয় প্ভাি ৮৫নি প্নভনায/ওয়াকয নুনষ্ঠত ল্পয়ল্পছ। এ 

কর প্নভনায/ ওয়াকযগুল্পরা নধকাং ঢাকায় অল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পছ। প্মল্পতু ফাংরাল্পদল্প নাযী ও নশু ননমযাতল্পনয 

প্রফণতা নধকাং গ্রাভাঞ্চল্পর এফং ননক্ষত জনগল্পণয ভল্পধয ল্পয় থাল্পক তাআ প্নভনায/ওয়াকযগুল্পরা প্জরা/থানা 
মযাল্পয় অল্পয়াজন কযা ল্পর প্জরা ও থানা মযাল্পয়য াধাযণ জনগল্পণয ভল্পধয ল্পচতনতা অল্পযা ফৃনি প্ল্পতা। যনদল্পক, 

প্জরা ও থানা মযাল্পয় প্নভনায/ওয়াকয অল্পয়াজন কযা ল্পর ংনিি দপ্তয কভযকতযা প্মভন- াাতার, নযফায 

নযকেনা, ুনর, তথয, ভাজল্পফা, অআন, ধভয, নক্ষা, মুফ ও স্থ্ানীয় যকায কামযারল্পয়য মৃ্পক্ততা ফৃনি প্ল্পতা। 
 

১৬.৩ প্রনক্ষল্পণ অযায়ন প্রদান কযা ল্পরও প্কান বাতা প্রদান না কযাঃ প্রকল্পেয অওতায় ভাি মযাল্পয় কভযযত জনফর, 

িাক্তায, নায, আভাভ, মুফ, ভাজল্পফা ও ংনিি ন্যান্যল্পদয ১৫৩.৫৪ রক্ষ িাকা ফযল্পয় ৮৮নি প্রনক্ষণ প্রদান কযা 
ল্পয়ল্পছ। এ প্রনক্ষল্পণয ভল্পধয প্রধান নছর ভাি মযাল্পয়য প্প্রাগ্রাভ নপায ও কনম্পউিায াল্পযিযল্পদয ২২ নদল্পনয 

ফুননয়ানদ প্রনক্ষণ। প্রকল্পেয অওতায় প্প্রাগ্রাভ নপায ও কনম্পউিায াল্পযিযল্পদয ভাি মযাল্পয় ননল্পয়াল্পগয য 

ঢাকায় এল্পন প্কন্দ্রীয়বাল্পফ প্রনক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। নকন্তু প্রনক্ষণকারীন প্রনক্ষণাথযীল্পদয অযায়ন কযা ল্পরও প্কান 

বাতা প্রদান কযা য়নন। এফ প্রনক্ষণাথযীগণ নফনবন্ন প্জরা প্থল্পক ঢাকায় এল্প প্রনক্ষণ গ্রণ কল্পযল্পছন। তাআ 

প্রনক্ষণাথযীল্পদয থাকা ও মাতায়াত ফাফদ বাতা প্রদান কযা প্রল্পয়াজন নছর। 
 

১৬.৪ িাঙ্গাআর ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্র কামযারয়নি প্ছাি অয়তল্পন প্ছািঃ িাঙ্গাআর প্জরা দয াাতাল্পরয ওয়ান-স্ি 

ক্রাআন প্রনিয কামযক্রভ াাতাল্পরয বযন্তল্পয একনি প্ছাি কল্পক্ষ নযচারনা কযা ল্পে। উক্ত প্ন্িাল্পয প্রকল্পেয 

দানয়ত্বযত ৩ জন ফল্পত াযল্পরও প্ফা ননল্পত অগত নাযী ও নশুযা ফল্পত সুনফধা য়। যনদল্পক, প্রনি 

াাতাল্পরয বযন্তল্পয স্থ্ান কযায় াধাযণ জনগণ প্রনি খাুঁল্পজ প্ফয কযা কিাধয। এ প্রনি াাতার বফল্পনয 

াভল্পন থফা এক াল্প স্থ্ান কযা প্রল্পয়াজন। মাল্পত াধাযণ জনগণ প্রনি ল্পজ খাুঁল্পজ প্ফয কযল্পত াল্পযন; 

 

১৬.৫ ওনন কামযক্রভ নযচারনায় প্জরা মযাল্পয় ন্যান্য ংনিি কামযারল্পয়য ভিয় কভঃ প্রকল্পেয অওতায় প্জরা মযাল্পয় 

ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায/প্র-এয ভাধযল্পভ ননমযানতত নাযী ও নশুল্পদয নফনবন্ন ধযল্পনয প্ফা প্রদান কযা ল্পয় থাল্পক। 
এফ প্ফা কামযক্রল্পভয াল্পথ প্জরা মযাল্পয় যকানয নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান প্মভন- প্জরা ভনরা নফলয়ক কামযারয়, মুফ 

নধদপ্তয, ভাজল্পফা, ভফায়, তথয নপ, অআন-ৃংখরা নফবাগ, নরগযার নফবাগ, নক্ষা প্রনতষ্ঠান, াাতার 

আতযানদ নপল্পয ংনিিতা যল্পয়ল্পছ। ওয়ান-স্ট ক্রাআন প্ন্িায/প্র প্থল্পক ননমযানততল্পদয ানফযক ল্পমাগীতা প্রদান 

কযা ল্পরও ন্যান্য কামযারয়গুল্পরা ল্পত ননমযানতত নাযী ও নশুযা ভয়ভল্পতা ও মথামথবাল্পফ কানিত প্ফা ায় না। 
পল্পর ননমযানততযা অআনী ায়তা প্ল্পত/নবল্পমাগ দানখর কযল্পত কভ অগ্রী ন। 
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১৭.০ সুাডয/ডদক-ডনরদথনাঃ 
 

১৭.১ নাযী ও নশু ননমযাতন প্রনতল্পযাধকল্পে জনল্পচতনতা ফৃনিয রল্পক্ষয বনফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর থানা ও 

প্জরা মযাল্পয় প্নভনায/কভযারা/প্রনক্ষণ অল্পয়াজন ফৃনি কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ ১৬.২ দ্রিফয); 
 

১৭.২ বনফষ্যল্পত প্রনক্ষণ কামযক্রভ নযচারনায প্ক্ষল্পত্র করল্পক ঢাকায় ভল্পফত না কল্পয নফবাগওয়াযী কভযকতযা/কভযচাযীল্পদয 

প্রনক্ষণ প্রদান কযা এফং প্রনক্ষণাথযীল্পদয অযায়ল্পনয াাান প্রনক্ষণ বাতা ও মাতায়াত বাতা প্রদাল্পনয উল্পদযাগ 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ (নুল্পেদ ১৬.৩ দ্রিফয); 
 
১৭.৩ মজরা মথারয় ওয়ান-স্ট ক্রাআড মন্টায/মর স্থারনয মেরত্র অয়তরন ফড় কে মনয়া প্ররয়াজন এফং াধাযণ 

জনগণ মারত এ মন্টায/মর রজ খুাঁরজ মফয কযরত ারয বডফষ্যরত মডদরক রেয যাখরত রফ (নুল্পেদ ১৬.৪ 

দ্রিফয); 
 

১৭.৪ ভারজয ডনমথাডতত নাযী ও ডরৄরদয ওয়ান-স্ট ক্রাআড মন্টায/মররয ভাধযরভ প্ফা কামযক্রল্পভয াাান প্জরা 
মযাল্পয় যকানয নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান প্মভন- প্জরা ভনরা নফলয়ক কামযারয়, মুফ উন্নয়ন, ভাজল্পফা, ভফায়, তথয নপ, 

অআন-ৃংখরা নফবাগ, নরগযার নফবাগ আতযানদ ংনিি নপল্পয ভল্পধয াযস্পনযক ভিয় ফৃনি কযায রল্পক্ষয ভন্ত্রণারয় ও 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থ্া দল্পক্ষ গ্রণ কযল্পফ (নুল্পেদ ১৬.৫ দ্রিফয); 
 
১৭.৫ ভরনাাভাডজক কাউরেডরং-এয মফায ডযয ফৃডিয ররেয ডফবাগীয় মথারয় ট্রভা কাউরেডরং মন্টায স্থান কযায 

ডফলরয় ংডিি ভন্ত্রণারয় প্ররয়াজনীয় উরদযাগ গ্রণ কযরফ; 
 
১৭.৬ নাযী ও ডরৄ ডনমথাতন প্রডতরযারধ ন্যানার মেরাআন মন্টারযয কামথডযডধ ফৃডিয ভাধযরভ মদর নাযী ও ডরৄয 

প্রডত ডংতা প্রডতরযারধ মটার ডি মেরাআন ১০৯২১ নম্বযডট ফযফারযয জন্য প্রচ্াযাডবমান ফৃডি কযা প্ররয়াজন। 
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Vocational training for Women Workers in RMG Industry in Bangladesh  

-ীলথক প্রকরেয ভাডপ্ত ভূরযায়ন প্রডতরফদন 
 

১.০ প্রকল্পেয নাভ : Vocational training for Women Workers in RMG 

Industry in Bangladesh 

 
২.০ ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : ভডরা ও ডরৄ ডফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভডরা ডফলয়ক ডধদপ্তয 
 

৪.০ প্রকরেয ফস্থান : নজযানী, গাজীুয দয, গাজীুয 

 

৫.০    প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ফযয়ঃ 
                                                                             (রে টাকায়)  

প্রাক্কডরত ফযয় প্রকৃত ফযয় 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

ডযকডেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  
ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্ত 
ফযয় (ভূর 
প্রাক্কডরত 
ফযরয়য %) 

ডতক্রান্ত ভয়  
(ভূর ফাস্তফায়ন 
কাররয %)  

 

ভূর 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

 

ফথরল 

ংরাডধত 

মভাট 

টাকা  
প্রঃাঃ 

ভূর ফথরল 

ংরাডধত 

৬৯৫.০০ 

৪৪৫.০০ 

২৫০.০০ 

২৬৯.৫০ 

১৯.৫০ 

২৫০.০০ 

২২৮.৫৪ 

১৫.৫৪ 

২১৩.০০ 

প্ল্পটঃ ১৩ 

প্থল্পক 

অগস্ট ১৫ 

প্ল্পটঃ ১৩ 

প্থল্পক 

নিল্পঃ ১৫ 

প্ল্পটঃ ১৩ 

প্থল্পক 

নিল্পঃ ১৫ 

-- ৪ ভা 

(১৬.৬৬%) 

  
মনাটঃ অররাচ্য কানযগনয ায়তা প্রকেডট ফাংরারদ যকায ও জাভযান কানযগনয ায়তা প্রনতষ্ঠান GIZ-এয মমৌথ 
থযায়প্ন ফাস্তফানয়ত ল্পয়ল্পছ। 

 

৬.০ টবূডভ ও উরেশ্যঃ 
 

৬.১  টবূডভঃ 
 

 ফাংরাল্পদল্পয প্রানন্তক মযাল্পয় ভনরাগণ নফল্পল কল্পয মুফ ভনরাগণ খফু কভআ বার প্ফতল্পন কাজ কল্পয। এয ন্যতভ 
কাযণ তাল্পদয উমুক্ত প্রনক্ষল্পণয বাফ। গাল্পভযন্ি কাযখানায় ননল্পয়ানজত জনফল্পরয ফৃদাং নাযী ল্পরও উমুক্ত 
প্রনক্ষল্পণয বাল্পফ তাযা বার প্ফতল্পন নফল্পলবাল্পফ ভধয মযাল্পয়য (উৎাদন ও প্রাননক ) কাল্পজ ননল্পয়ানজত ল্পত 
াল্পয না। গাল্পভযন্ি শ্রনভকল্পদযল্পক দক্ষতা ফৃনিয জন্য ফাংরাল্পদল্প যকানয মযাল্পয় প্রনক্ষল্পণয সুল্পমাগ খফুআ প্রতুর। 
ভাল্পজয প্রানন্তক ভনরাল্পদয নফল্পল কল্পয মুফতী ভনরাল্পদয মাযা বার চাকনয ও কল্পভযয সুল্পমাগ প্থল্পক ফনঞ্চত তাল্পদয 
জন্য প্রনক্ষল্পণয ফযফস্থ্া কযা প্রল্পয়াজন। গাল্পভযন্ি কাযখানাগুল্পরাল্পত কভযযত ভনরাল্পদয ফা গযীফ শ্রনভকল্পদযল্পক 
প্রননক্ষত কল্পয গল্পড় প্তারায জন্য অল্পরাচয প্রকেনি গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

৬.২ উরেশ্যঃ 
 

ভূর উল্পেশ্য: 

 

নননভযত প্ালাক ও ফস্ত্র নে কাযখানায় নধকতয ভজুযীল্পত শ্রনভক নল্পল্পফ ফা ভধয মযাল্পয়য ফযফস্থ্ানা ল্পদ ননল্পয়াগ 

রাল্পবয ায়তায উল্পেল্পশ্য ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং নফনজএভআএ নযচানরত প্রনক্ষণ কভযনূচয ভল্পধয 
কামযকয ভিয় াধন। 
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সুনননদযি উল্পেশ্য: 

 

* কানযগনয ও প্রাননক প্ক্ষল্পত্র ভনরা সুআং াল্পযিযল্পক প্লায ভযাল্পনজায নল্পল্পফ চাকনয াওয়ায প্মাগয কল্পয গল্পড় 

প্তারায রল্পক্ষয নযূনতভ ২নি প্রনক্ষণ প্কায নযচারনা; 
* উৎাদন এফং প্রাননক ফযফস্থ্াকল্পদয জন্য (ক) কভযল্পক্ষল্পত্রয ননযাত্তা, নিননফযান, স্বাস্থ্যভান; (খ) জ্বারানী 

ফযফাপ্য দক্ষতা এফং বফদুযনতক স্থ্ানায় ননযাত্তা; (গ) নে কাযখানায় নযল্পফ সুযক্ষা আতযানদ নফলল্পয় ৩নি 

প্রনক্ষণ নযচারনা; 
* নযূনতভ ১৫০০ জন ভনরাল্পক প্রনক্ষণ প্রদান কযা ল্পফ মাল্পত তাযা তাল্পদয অয় ৭৫% ফৃনিল্পত ক্ষভ য়। 

 

৭.০ প্রকরেয ভূর কামথক্রভঃ প্রকরেয অওতায় ডনম্নফডণথত কামথক্রভ ডযচ্ারনা কযাঃ 
 

■ প্রাকার প্ট্রননং প্প্রাবাআিায ননল্পয়াগ; 
■ ডো পয; 
■ জ্বারানী কাি খাদয ফযয়; 

■ নপ মন্ত্রানত; 

■ অফাফত্র; 

■ ংোয ও প্ভযাভত। 
 

৮.০ প্রকরেয ংগডবডিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রডতরফদন (ডডঅয) এয ডবডিরত):  
                                                                                 (রে টাকায়)  

ক্রডভক 
নং 

নুল্পভানদত অযডটডড নুমায়ী কারজয 
ংগ 

একক অযডটডড নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত ফযয় 

ফাস্তফ অডথথক ফাস্তফ অডথথক  
১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

 (ক) যাজস্ব ফযয়ঃ      

১ প্রাকার প্ট্রননং প্প্রাবাআিায ংখযা ১নি ১৯০.০০ ১নি ১৯০.০০ 

২ প্রনক্ষণ াভগ্রী ফযাচ ৩ ফযাচ ৩.০০ ৩ ফযাচ ৩.০০ 

৩ াল্পযনার কস্ট ংখযা ২নি প্কন্দ্র ১৫.০০ ২নি প্কন্দ্র ১৫.০০ 

৪ নক্ষা পয জন ১০ জন ৭.০০ - ০.০০ 

৫ প্রনক্ষণ জন ২৫০ জন ১.৫০ ২৫০ জন ১.২০ 

৬ জ্বারানী কাি খাদয ফযয় জন ২৫০ জন ১৮.০০ ২৫০ জন ১৪.৩৪ 

 উ-প্ভাি (যাজস্ব):   ২৩৪.০০  ২২৩.৫৪ 

 (খ) ভূরধন খাতঃ      

৭ প্রাননক মন্ত্রানত ংখযা ২২নি ১৫.০০ -- ০.৬৯ 

৮ অফাফত্র ংখযা ২নি প্কন্দ্র ৫.০০ ২নি প্কন্দ্র ২.৩১ 

৯ প্প্রািাকনিনবনি রযাফ ংখযা ২নি প্কন্দ্র ৫.০০ - ০.০০ 

১০ ংোয ও প্ভযাভত ংখযা ২নি প্কন্দ্র ১০.০০ ২নি প্কন্দ্র ২.০০ 

 উ-প্ভাি (ভূরধন):   ৩৫.০০  ৫.০০ 

 প্ভাি ফযয় (যাজস্ব ও ভূরধন):   ২৬৯.৫০  ২২৮.৫৪ 

 

৯.০ কাজ ভাপ্ত থাডকরর উায কাযণঃ  ফডণথত প্রকরেয অওতায় নুরভাডদত অযডটডড নুমায়ী ডো পয, 
ডপ মন্ত্রাডত ক্রয় ও মপ্রািাকডটডবডট রযাফ স্থান ফযতীত কর ংরগয কাজ ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। 

 

১০.০ প্রকরেয নুরভাদন: অররাচ্য প্রকেডট ৬৯৫.০০ রে টাকা (ডজওডফ- ৪৪৫.০০ রে টাকা, প্রকে াাময- GIZ 

২৫০.০০ রক্ষ িাকা) প্রাক্কডরত ফযরয় মরেম্বয, ২০১৩ রত অগস্ট, ২০১৫ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ংডিি 
ভন্ত্রণারয় কতৃথক গত ২১/০৪/২০১৪ তাডযরখ নুরভাডদত য়। প্রকে কামথক্রভ ডফররম্ব অযম্ভ ওয়ায কাযরণ Mid 

level management মকাথ মথাভল্পয় অযম্ভ কযা ম্ভফ য়নন। প্ কাযল্পণ প্রকল্পেয ননধযানযত প্রনক্ষণ রক্ষযভাত্রা 
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জযন ম্ভফ য়নন। পল্পর প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন প্ভয়াদ ফৃনিয প্রল্পয়াজন য়। এছাড়া প্রকল্পেয রক্ষযভাত্রা জযল্পনয জন্য 

প্ভয়াদ অযও ৪ ভা ফৃনিল্পত আঅযনি’য ম্মনত নছর। তাআ প্রকেনিয প্ভয়াদ নিল্পম্বয ২০১৫ মযন্ত ফৃনি কল্পয 

ংল্পাধন কযা য়। 
 

১০.১ প্রকে ংল্পাধনঃ প্রকল্পেয অওতায় নদনাজুয প্জরায ফাাঁপ্যাি প্কল্পন্দ্রয জন্য নজওনফ ংল্প প্রনক্ষণ এফং খাদয 
ফযয় ফাফদ মথাক্রল্পভ ১.৫০ রক্ষ িাকা এফং ১৮.০০ রক্ষ িাকা কনতয় নতুন ঙ্গ ন্তবুযক্ত এফং স্থ্ানীয় প্রনক্ষণ 

খাত, প্রনক্ষণ উকযণ উন্নয়ন, অনুলনঙ্গক ফযয়, অফাফত্র খাল্পত ফযয় ফৃনি এফং নক্ষা পয, প্রাননক মন্ত্রানত, 

ংোয ও ুনননভযাণ, প্প্রািাকনিনবনি রযাফল্পযিনয খাল্পত ফযয় হ্রা কল্পয প্রকল্পেয নিনন ংল্পাধন কযা য়। ংল্পানধত 

নিনন ২৬৯.৫০ রে টাকা (ডজওডফ ১৯.৫০ রে টাকা, প্রকে াাময- GIZ ২৫০.০০ রে টাকা) প্রাক্কডরত 
ফযরয় মরেম্বয, ২০১৩ রত ডিরম্বয, ২০১৫ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক 
২৯/০৬/২০১৫ তাডযরখ নুরভাডদত য়। 

 

১১.০ ফছয ডবডিক এডিড/ংরাডধত এডিড ফযাে, ফভুডক্ত ও ফযয়ঃ 

                                                                                  (রে টাকায়)  

অডথথক ফছয এডিড/ংরাডধত এডিড ফযাে ফভুডক্ত 
(টাকা) 

ফযয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 
২০১৪-২০১৫ ১৪৯.০০ - ১৪৯.০০ - ১৪৯.০০ - ১৪৯.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১২০.৫০ ১৯.৫০ ১০১.০০ ১৯.৫০ ৭৯.৫৪ ১৫.৫৪ ৬৪.০০ 
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১২.০  প্রকে ডযচ্ারক ম্পডকথত তথযঃ 
 মফগভ আউডযদা াআদ, প্জরা ভনরা নফলয়ক কভযকতযা এ প্রকরেয রৄরু মথরক মল মথন্ত ূণথকারীন প্রকে 

ডযচ্াররকয দাডয়ত্ব ারন করযরছন। 
 

১৩.০ প্রকল্পেয প্রধান প্রধান ঙ্গভূল্পয ফাস্তফায়নঃ 
 
১৩.১ প্রাকার প্ট্রননং প্প্রাবাআিায প্রকল্পেয অওতায় ১নি প্রাকার প্ট্রননং প্প্রাবাআিাল্পযয জন্য অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী 

১৯০.০০ রক্ষ িাকা ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ; 

 

১৩.২ াল্পযনার কস্টঃ প্রকল্পেয অওতায় গাজীুয প্জরায নজযানী ও নদনাজুল্পযয ফাাঁল্পযাি একাল্পিভীয জন্য 

াল্পযনার কস্ট ফাফদ অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী ১৫.০০ রক্ষ িাকা ফযয় ল্পয়ল্পছ; 

 

১৩.৩ জ্বারানী কাি খাদয ফযয়ঃ প্রকল্পেয অওতায় নদনাজুয প্জরায ফাাঁল্পযাি প্কল্পন্দ্রয জন্য জ্বারানী কাি খাদয ফযয় 

ফাফদ অযনিননল্পত ১৮.০০ রক্ষ িাকা ংস্থ্াল্পনয নফযীল্পত ১৪.৩৪ রক্ষ িাকা ফযয় ল্পয়ল্পছ; 

 

১৩.৪ অফাফত্র ক্রয়ঃ নজযানী একাল্পিভী ও নদনাজুয একাল্পিভীয জন্য অফাফত্র ক্রয় ফাফদ ৫.০০ রক্ষ িাকা 
অযনিনন ংস্থ্াল্পনয নফযীল্পত ২.৩১ রক্ষ িাকা ফযয় ল্পয়ল্পছ। 

 

১৪.০ প্রকে ডযদথনঃ 
 

প্রকেডটয ভাপ্ত ভূরযায়ন প্রডতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআডি ’য ডযচ্ারক (স্বাস্থয ও ভিয়) জনাফ ভডউডেন 
অরভদ খান কতৃথক ০৭/১২/২০১৬ তাডযরখ গাজীুয দয উরজরায ডজযানীরত ীদ প্খ পনজরাতুল্পন্নছা ভুনজফ 
প্রনক্ষণ একাল্পিভীয প্রনক্ষণ কামযক্রভ  ডযদথন কযা য়। ডযদথরনয ভয় প্রকে ডযচ্ারক ও ংডিি মট্রি 
প্রডেকগণ উডস্থত ডছররন। ডযদথরন প্রাপ্ত তথয ডনম্নরূঃ 
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এভব্রয়িাযী প্রনক্ষণ নফউনিনপল্পকন প্রনক্ষণ 

 

১৪.১ এ প্রকল্পেয অওতায় ীদ প্খ পনজরাতুল্পন্নছা ভুনজফ প্রনক্ষণ একাল্পিভীল্পত GIZ এফং ঢাকা অাননয়া নভন-এয 

াল্পথ ম্পানদত চনুক্ত প্ভাতাল্পফক কানযগনয প্রনক্ষণ কামযক্রভ ঢাকা অাননয়া নভন কতৃযক নযচানরত প্য়নছর। 
প্রকল্পেয অওতায় Human Resources Management, Recruitment and Service Rules, 

Compensation and Reward, Leadership and Team Building আতযানদ নফলল্পয় ভনরা গাল্পভযন্ি 

শ্রনভকল্পদয প্রনক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রকে প্থল্পক ২ ফছল্পয ২ ভা প্ভয়াদী নজযানীস্থ্ প্রনক্ষণ একাল্পিনভল্পত ৯০০ জন 

এফং নদনাজুয প্কল্পন্দ্র ৬০০ জন নাযী গাল্পভযন্ি শ্রনভকল্পক প্রনক্ষণ প্রদাল্পনয রক্ষযভাত্রা নছর। তন্মল্পধয ১৩০৩ জনল্পক 

প্রনক্ষণ প্রদান কযা ম্ভফ ল্পয়নছর। এফ প্রনক্ষণাথযীল্পদয ভল্পধয ৯২৪ জন চাকুনয প্ল্পয়ল্পছন এফং অনথযকবাল্পফ স্বের 

ল্পয়ল্পছন। GIZ কতৃযক প্রনক্ষণাথযীল্পদয নফনবন্ন গাল্পভযন্ি-এ চাকনযয ফযফস্থ্া কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে নযচারক জানান, 

প্রকে প্থল্পক গাল্পভযন্ি শ্রনভকল্পদয নফনবন্ন প্ট্রল্পিয উয অরাদা প্রনক্ষণ প্দয়া য়। সুাযবাআজাযল্পদয অরাদা 
প্রনক্ষণ, চাকুনযয নবজ্ঞতা ও নক্ষাগত প্মাগযতায নবনত্তল্পত ননক্ষত নাযী শ্রনভকল্পদয অরাদা প্রনক্ষণ, প্রাননক 

নফলল্পয় প্রনক্ষণ প্রদান কযা য়। মাল্পত তাযা এখান প্থল্পক প্রনক্ষণ ননল্পয় গাল্পভযন্ি-এ নফনবন্ন প্ট্রল্পি দক্ষতায াল্পথ কাজ 

কযল্পত াল্পয। 
 

  
প্রাআ প্রনক্ষণযত প্রনক্ষণাথযীগণ প্ভাফাআর ানবযনং প্রনক্ষণ 

 

১৪.২ প্রকল্পেয অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী প্রকে াাল্পমযয ল্পথয নক্ষা পয, প্রাননক মন্ত্রানত ও প্প্রািাকনিনবনি 

রযাফল্পযিযী স্থ্ান কাজ ম্পন্ন কযা য়নন। এ ৩নি খাল্পত মথাক্রল্পভঃ নক্ষা পয ফাফদ ৭.০০ রক্ষ িাকা; প্রাননক 

মন্ত্রানত ফাফদ ১৫.০০ রক্ষ িাকা এফং প্প্রািাকনিনবনি রযাফল্পযিযী ফাফদ ৫.০০ রক্ষ িাকায ংস্থ্ান নছর। প্রকে 

ফাস্তফায়নকাল্পর এ ৩নি ল্পঙ্গয ২৭.০০ রক্ষ িাকা নদল্পয় প্কান কাজ ম্পন্ন কযা য়নন। ননঅয-এ শুধু প্রাননক 

মন্ত্রানত খাল্পত ০.৬৯ রক্ষ িাকা ফযয় প্রদযন কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকে নযচারক জানান, এ প্রকল্পেয ানফযক তত্ত্বাফধান 

এফং প্রকে াাল্পমযয থয GIZ কতৃযক্ষ কতৃযক ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ প্ল্পক্ষল্পত্র উক্ত ৩নি ল্পঙ্গয ফাস্তফায়ন না কযায 

নফলয়নি প্রকে নযচারক ফগত নন। নফলয়নি নফল্পিলল্পণ ভল্পন ল্পয়ল্পছ GIZ এফং প্রকে কতৃযল্পক্ষয াল্পথ নিক 

ভিল্পয়য বাফ নছর। তাছাড়া, GIZ নক কাজ কযল্পছ তায নিক নযংখযান ও কভযনযকেনা প্রকে কতৃযল্পক্ষয 

াল্পথ নযষ্কাযবাল্পফ প্য়ায কযল্পতা না ফা প্রকে নযচারকল্পক নিক ও ভয়ভল্পতা নযল্পানিযং কযল্পতা না। 
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১৫.০ প্রকরেয উরেশ্য ও জথনঃ 
 

ডযকডেত উরেশ্য জথন 

ক) কানযগনয ও প্রাননক প্ক্ষল্পত্র ভনরা সুআং 
াল্পযিযল্পক প্লায ভযাল্পনজায নল্পল্পফ চাকনয 

াওয়ায প্মাগয কল্পয গল্পড় প্তারায রল্পক্ষয নযূনতভ 

২নি প্রনক্ষণ প্কায নযচারনা; 

কানযগনয ও প্রাননক প্ক্ষল্পত্র ভনরা সুআং াল্পযিযল্পক প্লায 

ভযাল্পনজায নল্পল্পফ চাকনয াওয়ায প্মাগয কল্পয গল্পড় প্তারায রল্পক্ষয 
Human Resources Management, Recruitment 

and Service Rules প্রনক্ষণ প্কায নযচারনা কযা য়; 
খ) উৎাদন এফং প্রাননক ফযফস্থ্াকল্পদয জন্য (ক) 

কভযল্পক্ষল্পত্রয ননযাত্তা, নিননফযান, স্বাস্থ্যভান; (খ) 

জ্বারানী ফযফাল্পয দক্ষতা এফং বফদুযনতক স্থ্ানায় 

ননযাত্তা; (গ) নে কাযখানায় নযল্পফ সুযক্ষা 
আতযানদ নফলল্পয় ৩নি প্রনক্ষণ নযচারনা; 

উৎাদন এফং প্রাননক ফযফস্থ্াকল্পদয জন্য (ক) কভযল্পক্ষল্পত্রয 

ননযাত্তা, নিননফযান, স্বাস্থ্যভান; (খ) জ্বারানী ফযফাল্পয দক্ষতা 
এফং বফদুযনতক স্থ্ানায় ননযাত্তা; (গ) নে কাযখানায় নযল্পফ 

সুযক্ষা আতযানদ নফলল্পয় প্ভাি ১৩০৩ জনল্পক প্রনক্ষণ প্রদান কযা 
য়; 

গ) নযূনতভ ১৫০০ জন ভনরাল্পক প্রনক্ষণ প্রদান কযা 
য় মাল্পত তাযা তাল্পদয অয় ৭৫% ফৃনিল্পত ক্ষভ 

ল্পফ। 

প্রকে প্থল্পক ১৩০৩ জন ভনরাল্পক সুআং াল্পযনিং ও ন্যান্য 

নফলল্পয় প্রনক্ষণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ এফং ৯২৪ জনল্পক GIZ কতৃযক 

নফনবন্ন গাল্পভযন্িল্প চাকুনয ায়তা কযা ল্পয়ল্পছ। এল্পত তাল্পদয অয় 

উল্পেখল্পমাগযবাল্পফ ফৃনি প্ল্পয়ল্পছ ফল্পর জানা মায়। 
 

১৬.০ অআএভআডি’য মথরফেণঃ 
 

১৬.১ প্রকে কতৃযক্ষ ও দাতা ংস্থ্ায ভল্পধয ভিল্পয়য বাফঃ উন্নয়ন ল্পমাগী ংস্থ্া (GIZ) প্রকে কতৃযল্পক্ষয ননকি নিক 

ও ভয়ভল্পতা নযল্পানিযং কযল্পতা না ফা তাল্পদয ভল্পধয কামযকনয প্মাগাল্পমাগ/ভিয় নছরনা ভল্পভয প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পছ; 
 

১৬.২ নক্ষা পয ঙ্গ ফাস্তফায়ন না কযা: অযনিননল্পত নক্ষা পয ল্পঙ্গ ৭.০০ রক্ষ িাকা (প্রকে াাময) ংস্থ্ান নছর। 
ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ভনরা নফলয়ক নধদপ্তল্পযয কভযকতযা, প্রকে নযচারক ও GIZ-এয প্রনতনননধ 

ভিল্পয় াকযবুক্ত প্দল্প ১০ জন কভযকতযায জন্য নক্ষা পল্পযয কথা নছর। নকন্তু প্রকেনি ফাস্তফায়নকাল্পর নক্ষা পয 

ফাস্তফায়ন কযা য়নন ও থয ফযয় কযা য়নন। 
 

১৬.৩ নপ মন্ত্রানত ক্রয় না কযা: প্রকল্পেয অওতায় অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী ২২নি নপ মন্ত্রানত ক্রয় খাল্পত 

১৫.০০ রক্ষ িাকা ংস্থ্ান নছর। এ থয নদল্পয় ৩নি রযাি, ১৪নি প্িেি, ২নি নপ্রন্িায (েযানায), ১নি 

পল্পিাকনয়ায, ২নি ভানি-নভনিয়া প্রল্পজক্টয ক্রয় কযায কথা। নকন্তু প্রকেনি ফাস্তফায়নকাল্পর এফ মন্ত্রানত ক্রয় কযা 
য়নন, শুধ ু০.৬৯ রক্ষ িাকা ফযয় কযা ল্পয়ল্পছ। এফ মন্ত্রানত ক্রয় কযা ল্পর একাল্পিভীয দাপ্তনযক ও প্রনক্ষণ কামযক্রভ 

উন্নয়ল্পন ায়ক ত। 
 

১৬.৪ প্প্রািাকনিনবনি রযাফল্পযিযী স্থ্ান না কযা: প্রকল্পেয অওতায় অযনিনন ংস্থ্ান নুমায়ী গাজীুয ও নদনাজুয 

একাল্পিভীল্পত ২নি প্প্রািাকনিনবনি রযাফল্পযিযী স্থ্ান কযায ংস্থ্ান নছর। এ খাল্পত অযনিননল্পত ৫.০০ রক্ষ িাকা ধযা 
নছর। নকন্তু প্রকে ফাস্তফায়নকাল্পর প্প্রািাকনিনবনি রযাফল্পযিযী স্থ্ান কযা য়নন। 

 

১৭.০ সুাডয/ডদক-ডনরদথনাঃ 
 

১৭.১ প্রকে ফাস্তফায়ন কতৃযক্ষ ও উন্নয়ন ল্পমাগী ংস্থ্ায ভল্পধয কামযকনয ভন্ফয়/প্মাগাল্পমাগ নছর না। ংস্থ্া তাল্পদয 

কামযক্রভ নযচারনায় নফল্পল কল্পয ক্রয় ও থয ফযল্পয়য নিক ও ভয়ানুগ নযল্পানিযং কযল্পতা না। বনফষ্যল্পত এ ধযল্পনয 

উন্নয়ন ল্পমাগীয ল্পমাগীতায় প্কান প্রকে গ্রণ কযল্পর প্রকে কামযক্রভভূ ফাস্তফায়ল্পন দায়-দানয়ত্ব উন্নয়ন 

ল্পমাগীয ল্পঙ্গ ম্পানদত চনুক্তল্পত্র এফং প্রকে দনরল্পর ষ্পিবাল্পফ উল্পেখূফযক প্রকে নুল্পভাদন/ফাস্তফায়ন কযল্পত 

ল্পফ; 
 

১৭.২ প্রকরেয অওতায় নক্ষা পয, নপ মন্ত্রানত ক্রয় ও প্প্রািাকনিনবনি রযাফ স্থ্ান কাজ না কযায় প্রকল্পেয উল্পেশ্য 

ফযাত ল্পয়ল্পছ ফল্পর প্রতীয়ভান য়। নফলয়নি ংনিি ভন্ত্রণারয় যীক্ষা-ননযীক্ষা কল্পয যফতযী কামযক্রভ গ্রণ কযল্পফ; 
 

১৭.৩ নুল্পেদ ১৭.১ ও ১৭.২ এয প্প্রনক্ষল্পত গৃীত কামযক্রভ ম্পল্পকয অআএভআনিল্পক ফনত কযল্পফ। 
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নগয ডবডিক প্রাডন্তক ভডরা উন্নয়ন (ংরাডধত) 
 -ীলথক ডফডনরয়াগ প্রকরেয ভাডপ্ত ভূরযায়ন প্রডতরফদন 

 

 
১.০ প্রকয়েয অফস্থান : ২৬টি মজরাে ৪৬টি মকন্দ্রঃ ঢাকা বটি কয় বায়যন , বকয়াযগঞ্জ (ভবযফ), 

টাঙ্গাইর, ভাহনকগঞ্জ, ভয়ভনহিং, গাজীপুয, পহযদপুয, জাভারপুয, 

নায়টায, যাজাী, ফগুড়া, হযাজগঞ্জ, চাাইনফাফগঞ্জ, হদনাজপুয, খুরনা, 

ময়ায, ফায়গযাট, ফহযার, টুয়াখারী, ঝারকাঠি, চট্টগ্রাভ, কুহভল্লা, হফ-

ফাহড়য়া, কক্সফাজায, হয়রট, মভৌরবীফাজায মজরা দয 

 

২.০ ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : জাতীয় ভহরা িংস্থা 

৪.০ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

                                                                                                 (রক্ষ টাকায়)  

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

হজওহফ 

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অহতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

 

অহতক্রান্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %)  

 

ভর 

মভাট 

হজওহফ 

(প্রঃাঃ) 

ফ ষয়ল িংয়াহধত 

মভাট 

হজওহফ 

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ ষয়ল 

িংয়াহধত 

১৮৮১.৯৬ 

১৮৮১.৯৬ 

(-) 

১৮৮০.০০ 

১৮৮০.০০ 

(-) 

১৭০৩.৭৮ 

১৭০৩.৭৮ 

(-) 

অয়টাফয, 

২০০৮ য়ত 

ময়ন্ফম্বয, 

২০১৩ 

অয়টাফয, 

২০০৮ য়ত 

ময়ন্ফম্বয, 

২০১৫ 

অয়টাফয, 

২০০৮ য়ত 

ময়ন্ফম্বয, 

২০১৫ 

-- ২ ফছয 

(৪০%) 

 

৫.০ প্রকয়েয অিংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রাি প্রকে ভাি প্রহতয়ফদন (হহআয) এয হবহিয়ত):  

                                                                                               (রক্ষ টাকায়)  

ক্রঃ

নিং 
িংয়াহধত হডহহ অনুমায়ী কায়জয অিংগ একক 

িংয়াহধত হডহহ অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ময়ন্ফম্বয, ২০১৫ ম ষন্ত প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

আহথ ষক ফাস্তফ আহথ ষক ফাস্তফ 

১। কভ ষকতষায়দয মফতন িংখ্যা ৪৬৪.৬২ ৪৯ ৪৩৩.৩৭ ৪৯ 

২। িংস্থান ব্যয় িংখ্যা ৩৩২.৮০ ৬১ ৩২১.২৮ ৬১ 

৩। প্রহক্ষণ বাতা িংখ্যা ৫৩৮.২২ ২৫৭২০ ৪৭৮.৪৮ ২২৪২৫ 

৪। প্রহক্ষণ ও হফক্রয় মকন্দ্র বাড়া িংখ্যা ২২২.০০ ৪৭ ২১১.৮৯ ৪৭ 

৫। প্রহক্ষণ উকযণ িংখ্যা ১৫২.১০ ৪৬ ১০৮.৯৯ ৪৬ 

৬। মাতায়াত/ভদহনক বাতা মথাক ৯.৭৬ মথাক ৯.৭৬ মথাক 

৭। মায়েজ মথাক ২.০০ মথাক ১.৮৬ মথাক 

৮। মটহরয়পান হফর মথাক ৩.০০ মথাক ৩.০০ মথাক 

৯। প্রধান কাম ষারয়য়য জন্য হফদ্যযৎ হফর মথাক ৭.৫০ মথাক ৭.৫০ মথাক 

১০। হএনহজ/জ্বারানী (১টি ভাইয়ক্রাফা) মথাক ১২.৮০ মথাক ১২.৭৯ মথাক 

১১। প্রকানা, হপ্রহটিং মথাক ৬.০০ মথাক ৬.০০ মথাক 

১২। মেনাযী মথাক ৬.০০ মথাক ৬.০০ মথাক 

১৩। টিওটি প্রহক্ষণ মথাক ৩.৫০ ৪ ৩.১৫ ৪ 

১৪। পয়রাআ প্রহক্ষণ মথাক ৪.০০ ৪ ৩.৯৯ ৪ 

১৫। হিহনিং এয়ক্সহযজ ও হিনায িংখ্যা ১০.০০ ১৫০ ৯.৬০ ১৫০ 

১৬। হফহবন্ন বায ম্মানী মথাক ৫.৪০ মথাক ৫.৪০ মথাক 

১৭। মভরা, ডকুয়ভট মথাক ৩.৫০ মথাক ২.৯২ মথাক 

১৮। ভায়কষটিিং আউটয়রট মথাক ৫.৮০ মথাক ৫.৩৮ মথাক 
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ক্রঃ

নিং 
িংয়াহধত হডহহ অনুমায়ী কায়জয অিংগ একক 

িংয়াহধত হডহহ অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

ময়ন্ফম্বয, ২০১৫ ম ষন্ত প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন 

আহথ ষক ফাস্তফ আহথ ষক ফাস্তফ 

১৯ বফবফধ মথাক ৯.৮০ মথাক ৯.৭৭ মথাক 

২০। মভযাভত/ িংযক্ষণ মথাক ১০.০০ মথাক ১০.০০ মথাক 

২১। কহটনয়জন্পী মথাক ৩.২০ মথাক ৩.২০ মথাক 

২২। মন্ত্রাহত ও যঞ্জাভাহদ িংখ্যা ৩৩.০০ ৭২৪ ২৯.১৫ ৬৮৮ 

২৩। আফাফত্র িংখ্যা ৩৫.০০ ৮৪৫ ২০.৬০ ৭১৫ 

 মভাটঃ - ১৮৮০.০০  ১৭০৩.৭৮ - 

 

৬.০ কাজ অভাি থাহকয়র উায কাযণ: অনুয়ভাহদত আযহডহহ অনুমায়ী প্রকয়েয মকান অিংয়গয কাজ অভাি মনই। 
 

৭.০ াধাযণ ম ষয়ফক্ষণ: 

 
৭.১  টভূহভ: 

 
ফািংরায়দয়য মভাট জনিংখ্যায প্রায় অয়ধ ষক নাযী। ২০০১ ায়র প্রকাহত আদভশুভাযী প্রহতয়ফদন অনুমায়ী ১৬-৪৫ 

ফছয ফয়ী জনিংখ্যা য়রা ২৭.৩৬%। তন্য়ে ১৩.৫০% য়রা নাযী। তয়ফ মদয় আথ ষ-াভাহজক উন্নয়য়নয মক্ষয়ত্র 

কর স্তয়য ভহরায়দয অিং গ্রণ এখয়না আাব্যঞ্জক ম ষায়য় উনীত য়হন। কাযণ, হনযািাীনতা, াভাহজক 

মনহতফাচক দৃহেবিংহগ, ধভীয় আচযণ/হনয়ভাচায। তাযযও হকছু হকছু নাযী স্বীয় মচোয় কর ফাধা হডহঙ্গয়য় হনয়জয়ক 

প্রহতহিত কযয়ত ময়যয়ছ। ঠিকবায়ফ প্রহক্ষণ, ভরধন ায়তা, কভ ষহযয়ফ মদয়া ম্ভফ য়র নাযীযাও হফহবন্ন মায় 

দৃোন্ত সৃহে কযয়ত ায়য। নাযী উয়যাক্তায়দয কভ ষকান্ডয়ক প্রয়য়াজনীয় ায়তা হদয়য় মটকই কযায রয়ক্ষয জাতীয় 

ভহরা িংস্থায উয়যায়গ নগয হবহিক ভহরায়দয উন্নয়য়ন ১৯৯৩ য়ত ২০০৮ ার ম ষন্ত ৩টি প্রকে পরবায়ফ  

ফাস্তফায়ন কযা য়য়য়ছ। মদয়য সুহফধাফহিত নাযীয়দয অথ ষননহতক ও াভাহজক ক্ষভতায়য়নয রয়ক্ষয  ভহরায়দয হফহবন্ন 

মেয়ড প্রহক্ষয়ণয জন্য তাযআ ধাযাফাবকতাে য়যয প্রাবন্তক ভবরায়দয দক্ষতা উন্নেয়নয বনবভি “নগয হবহিক 

প্রাহন্তক ভহরা উন্নয়ন” ীল ষক প্রকেটি গ্রণ কযা য়য়য়ছ। 

 

৭.২ উয়েশ্যঃ প্রকেটিয ভর উয়েশ্য হনম্নরূঃ 

 
ক) দাহযদ্র হফয়ভাচন এফিং দহযদ্র, দ্যঃস্থ ও হফিীন ভহরায়দয স্বাফরম্বী কযা;  

খ) ঘয়য দ্রব্যাহদ ভতহযয়ত অবযস্থ ভহরায়দয উৎাদনভৄখী ও কভ ষক্ষভ কয়য মতারা;  

গ) ভহরায়দয কভ ষতৎয কযায রয়ক্ষয দক্ষতা উন্নয়য়ন প্রহক্ষণ প্রদান;  

ঘ) উন্নয়ন কভ ষময়ে অিংগ্রয়ণয রয়ক্ষয ভহরায়দয আথ ষ-াভাহজক য়চতনতা বৃহি;  

ঙ) নাযীয ক্ষভতায়ন, অহধকায, দাহয়ত্ব এফিং মনতৃত্ব ম্পয়কষ য়চতন কযা;  

চ) প্রহহক্ষত ভহরায়দয ভতহয দ্রব্যাহদয ফাজায সুহফধা সৃজন;  

ছ) পয়রাআ  কভ ষসূচীয ভােয়ভ প্রহহক্ষত ভহরায়দয আত্ম-কভ ষিংস্থান/কভ ষিংস্থান ম্পয়কষ ধাযণা প্রদান। 

 
প্রকয়েয সুহনহদ ষে উয়েশ্যঃ 

কর হফবায়গ ৪৬টি বৃহিগত প্রহক্ষণ মকয়ন্দ্রয ভাে মভ ২৫৭২০ জন অনগ্রয, দহযদ্র, হফিীন, মফকায ভহরায়ক 

দক্ষতা উন্নয়য়ন প্রহক্ষণ প্রদান, প্রহহক্ষত ভহরায়দয ঋণ/আহথ ষক ায়তা প্রদান এফিং হফহবন্ন আহথ ষক প্রহতিায়নয 

ায়থ আত্ম-কভ ষিংস্থান ও স্বহনবষযতা অজষয়নয রয়ক্ষয িংয়মাগ স্থায়ন ায়তা প্রদান। 

 

৮.০  প্রকয়েয অনুয়ভাদন অফস্থা: 

 

প্রকেটিয উয গত ০৯/০৭/২০০৮ তাহযয়খ হইহ বা অনুহিত য়। হইহ বায সুাহযয়য আয়রায়ক পুনগ ষঠিত 

হডহহ ১৮৮১.৯৬ রক্ষ টাকা ব্যয়য় অয়টাফয, ২০০৮ য়ত ময়ন্ফম্বয, ২০১৩ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ভাননীয় অথ ষ 

ও হযকেনা উয়দো কতৃষক গত ০৮/১১/২০০৮ তাহযয়খ অনুয়ভাহদত য়। 
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৮.১ প্রকে ংয়াধন: প্রকেটি মহদও ২০০৮-২০০৯ অথ ষফছয য়ত ফাস্তফায়য়নয জন্য অনুয়ভাহদত য়। হকন্তু জাতীয় ভহরা 

িংস্থা কতৃষক ফাস্তফাহয়ত এফিং জুন, ২০০৮-এ ভাি “নগযহবহিক ভহরা উন্নয়ন প্রকে (৩য় ম ষায়)” ীল ষক প্রকয়ে 

হনয়য়াহজত জনফর কতৃষক ভাভান্য াইয়কায়ট ষ যীট হটিন দায়য়য কযায কাযয়ণ হনধ ষাহযত ভয়য় চরভান এ প্রকয়েয 

ফাস্তফায়ন পূণ ষাঙ্গরূয় শুরু কযা মায়হন। এ যীট হটিয়নয কাযয়ণ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ২ ফছয হহছয়য় য়ড়। এ কাযয়ণ 

প্রকয়েয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ফাস্তফায়ন কযায জন্য মভয়াদকার বৃহিয প্রয়য়াজন য়য় য়ড়। এছাড়া জাতীয় ম কহভন 

২০০৯, অনুমায়ী কভ ষকতষা/কভ ষচাযীয়দয মফতন-বাতাহদ বৃহি, প্রহক্ষণ মকয়ন্দ্রয বাড়া বৃহি, পূফ ষফতী প্রকয়েয দক্ষ ও 

অহবেয়দয এ প্রকয়ে হনয়য়ায়গয মক্ষয়ত্র ফয় ও অহবেতা হ্রা, ভদহনক/খন্ডকারীন প্রহক্ষক হনয়য়াগ ইতযাহদয িংস্থান 

যাখা আফশ্যক য়য় য়ড়। এফ কাযয়ণ প্রকেটিয মভয়াদকার ময়ন্ফম্বয, ২০১৫ ম ষন্ত বৃহি কয়য মভাট ১৮৮০.০০ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কহরত ফয়য় প্রকেটি িংয়াধন কযা য় এফিং ০৮/০৫/২০১৩ তাহযয়খ ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক 

অনুয়ভাহদত য়। 

 

৯.০ প্রকে হযচারক ম্পহকষত তথ্য: 

ক্রঃনিং প্রকে হযচারয়কয নাভ মমাগদায়নয তাহযখ ফদহরয তাহযখ 

০১ জনাফ মভাাম্মদ নাহজভ উহেন, উ-হচফ ২৭/০২/২০০৯ ০৪/০/২০১৫ 

০২ বভয় নূরুন নাায মনা, উ-বচফ ০৫/০২/২০১৫ প্রকে ভাবপ্ত ম বন্ত 

 

১০.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান কাম ষক্রভঃ 

 
(ক) ২৬টি মজরায় মভাট ১০টি মেয়ডয জন্য ৪৬টি প্রহক্ষণ মকন্দ্র স্থান; 

(খ) ১০টি মেয়ড মভাট ২৫৭২০ জন দ্যঃস্থ ও হফিীন ভহরায়দয চায ভা মভয়াদী প্রহক্ষণ প্রদান;  

(গ) প্রকে কাম ষক্রভ হযচারনায জন্য হফহবন্ন ম ষায়য় য মভাট ১১০টি য়দ জনফর হনয়য়াগ; 

(ঘ) ৪৬টি মকয়ন্দ্রয প্রহক্ষণ কাম ষক্রভ হযচারনায জন্য হফহবন্ন ধযয়নয মন্ত্রাহত, আফাফত্র এফিং কাঁচাভার িংগ্র;  

(ঙ) হফক্রয় ও প্রদ ষনী মকয়ন্দ্রয জন্য মন্ত্রাহত িংগ্র;  

(চ) প্রহক্ষক ও মক্রহডট সুাযবাইজাযয়দয জন্য প্রহক্ষণ (TOT); এফিং 

(ছ) প্রহক্ষণ ভািকাযী ভহরায়দয জন্য পয়রা-আ মেহনিং-এয ব্যফস্থা কযা।  

 

১১.০ ফছয হবহিক িংয়াহধত এহডহ ফযাে, অফভৄহক্ত ও ব্যয় (হহআয য়ত প্রাি তথ্য): 

                                                                                                                  (রক্ষ টাকায়)  

অথ ষ ফছয িংয়াহধত এহডহ ফযাে  অফভৄহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় (হজওহফ) 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৮-২০০৯ ১২.০০ ১২.০০ - ১২.০০ ৪.৮৬ ৪.৮৬ - 

২০০৯-২০১০ ১০১.৫০ ১০১.৫০ - ১০১.৫০ ৯৭.৭৪ ৯৭.৭৪ - 

২০১০-২০১১ ১৮৯.০০ ১৮৯.০০ - ১৮৯.০০ ১২৮.৬৫ ১২৮.৬৫ - 

২০১১-২০১২ ১৩২.০০ ১৩২.০০ - ১৩২.০০ ১২৪.৬২ ১২৪.৬২ - 

২০১২-২০১৩ ৩১৫.০০ ৩১৫.০০ - ৩১৫.০০ ৩১৪.৮৯ ৩১৪.৮৯ - 

২০১৩-২০১৪ ৪১০.০০ ৪১০.০০ - ৪১০.০০ ৪০৯.১৬ ৪০৯.১৬ - 

২০১৪-২০১৫ ৪৪৬.০০ ৪৪৬.০০ - ৪৪৬.০০ ৪৪৪.৩৮ ৪৪৪.৩৮ - 

২০১৫-২০১৬ ১৯৮.০০ ১৯৮.০০ - ১৯৮.০০ ১৭৯.৪৮ ১৭৯.৪৮ - 

মভাট: ১৮০৩.৫০ ১৮০৩.৫০ - ১৮০৩.৫০ ১৭০৩.৭৮ ১৭০৩.৭৮ - 

 

১২.০ প্রকেটিয মূল্যােন িবত : মময়তু প্রকেটিয মূর কাম বক্রভ য়ে - ভবরায়দয দক্ষতা উন্নেনমূরক প্রবক্ষণ প্রদান। 

কায়জআ প্রকেটি মূল্যােয়নয মক্ষয়ে বনম্নবরবেত বফলেগুয়রা বফয়ফচনাে অনা য়েয়ছ: 

 

মূল্যােয়নয ভাকাঠি বফয়ফচে বফলেমূ 

(ক) ৪৬টি মকয়ন্দ্র ১০টি মেয়ডয উয প্রবক্ষণ।  ভেভনবং, জাভারপুয, ব্রাহ্মণফাবড়ো, বকয়াযগঞ্জ 

(ভবযফ) মজরা ও ঢাকাস্থ প্রকে বযচারয়কয কাম বারে 

য়যজবভয়ন বযদ বয়ন প্রাপ্ত তথ্য। 

(ে) মেড বববিক মকয়ন্দ্রয প্রবক্ষক ও প্রবক্ষণাথীয়দয  প্রবক্ষণ প্রাপ্ত প্রাবন্তক ভবরায়দয াক্ষাৎকায গ্রণ; 
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মূল্যােয়নয ভাকাঠি বফয়ফচে বফলেমূ 

ায়থ অয়রাচনা।  প্রকে চরাকারীন ভয়ে অআএভআবড কর্তবক প্রকয়েয 

অওতাে বযাজগঞ্জ, কক্সফাজায, শ্যাভরী, বভযপুয, 

ফাায়ফা, গাজীপুয মকয়ন্দ্রয চরভান কাজ য়যজবভন 

বযদ বয়নয অয়রায়ক প্রণীত বযদ বন প্রবতয়ফদন; 

 প্রকে ফাস্তফােনকায়র অআএভআবড কর্তবক বনয়োগকৃত 

ব্যবক্ত যাভ বক দ্বাযা প্রকয়েয বনবফড় বযফীক্ষণ 

কাম বক্রভ বযচারনায বনবভি ২৬টি মকন্দ্র বযদ বন 

প্রবতয়ফদন ম বায়রাচনা; 

 ভারাভার ক্রয়েয দযে ংক্রা ন্ত কাগজে 

ম বায়রাচনা। 

(গ) প্রকয়েয ংগবববিক ব্যে বফয়েলণ।  নুয়ভাবদত অযবডবব ও ববঅয ম বায়রাচনা; 

 প্রকে বযচারয়কয ায়থ অয়রাচনা। 

 

১৩.০ প্রকয়েয কয়েকটি প্রধান ংয়গয ফাস্তফােন গ্রগবত বফয়েলণঃ  

 

১৩.১ কভ বকতবা, কভ বচাযীয়দয মফতন-বাতা: প্রকয়েয অওতাে অযবডববয়ত একজন পূণ বকারীন প্রকে বযচারক  (প্রকে 

বযচারক মপ্রলয়ণ) মভাট ১১০ জন কভ বকতবা-কভ বচাযী বনয়োয়গয ংস্থান বছর। নুয়ভাবদত অযবডবব ’মত এ ফাফদ 

৭৯৭.৪২ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয বফযীয়ত ৭৫৪.৬৫ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ।  জনফয়রয বযংখ্যান য পৃষ্ঠাে মদো 

রঃ 

 

ক্রঃনং অযবডবব নুমােী য়দয নাভ প্রকয়েয বনয়োবজত জনফর ংখ্যা 

১ প্রকে বযচারক ১ 

২ কাযী বযচারক ১ 

৩ মক্রবডট কভ বকতবা ১ 

৪ মেড প্রবক্ষক ৪৬ 

৫ মক্রবডট সুাযবাআজায ৯ 

৬ বফক্রে কাযী ১ 

৭ কবিউটায ায়যটয ১ 

৮ বাফ যক্ষক কাভ কোবোয  ১ 

৯ মষ্টায বকায কাভ বপ কাযী ১ 

১০ গাড়ী চারক ১ 

১১ এভএরএএ ৪৭ 

মভাটঃ ১১০ 

 

১৩.২ প্রবক্ষণ বাতা: প্রকয়েয অওতাে ৪৬টি মকয়ন্দ্রয  ভাধ্যয়ভ ২৫৭২০ জন প্রবক্ষণাথীয়ক বফববন্ন মেয়ড প্রবক্ষণ প্রদান 

ফাফদ নুয়ভাবদত অযবডবব ংস্থানকৃত ৫৩৮.২২ রক্ষ টাকা  অযবডবব ংস্থায়নয বফযীয়ত ৪৭৮.৪৮ রক্ষ টাকা 

ব্যয়ে ১০টি মেয়ডয উয মভাট  ২২৪২৫ জন প্রাবন্তক নাযীয়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ।  প্রকয়েয উয়দ্দশ্য নুমােী 

৩২৯৫ জন ভবরায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা ম্ভফ েবন। কাযণ অয়রাচে প্রকে ফাস্তফােয়নয শুরুয়ত পূফ ব প্রকয়েয ১৭ 

জন তায়দয চাকবয  এআ প্রকয়ে ন্তভু বক্ত কযায বনবভি ভাভান্য াআয়কায়ট ব যীট দায়েয কয়য। যীট চরভানা থাকাে 

৩৩টি মকয়ন্দ্র প্রবক্ষণ চালু কযা ম্ভফ েবন। তাছাড়া প্রবক্ষণ শুরু ফায য বকছু বকছু প্রবক্ষণাথী াবযফাবযক 

ভস্যায কাযয়ণ প্রবক্ষণ মছয়ড় চয়র মাওোয দরূণ প্রবক্ষণ কা ম বক্রভ রক্ষেভাো নুমােী িন্ন কযা ম্ভফ েবন। 

প্রবক্ষয়ণয রক্ষেভাো ও প্রকৃত প্রবক্ষণ প্রদায়নয বযংখ্যান বনম্নরূঃ 

 

ক্রঃ নিং মেয়ডয নাভ প্রহক্ষণ রক্ষযভাত্রা প্রবক্ষণ গ্রণকাযী প্রবক্ষণ না াওো 

১ মরাই ও এভব্রয়ডাযী ৯২৩০ ৮৪৩৫ ৭৯৫ 
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ক্রঃ নিং মেয়ডয নাভ প্রহক্ষণ রক্ষযভাত্রা প্রবক্ষণ গ্রণকাযী প্রবক্ষণ না াওো 

২ াফান ও মভাভফাহত ৪৮২০ ৩৯৫০ ৮৭০ 

৩ ব্লক-ফাটিক ও হিন হপ্রট ৪৫৩০ ৪০৭১ ৪৫৯ 

৪ খায প্রহক্রয়াজাতকযণ ও িংযক্ষণ ১৭২০ ১৪৮১ ২৩৯ 

৫ নকহ কাঁথা ও কাটিিং ১৪৪০ ১১৭৪ ২৬৬ 

৬ ফাইহন্ডিং এন্ড প্যায়কহজিং ৯৪০ ৭৭৬ ১৬৪ 

৭ চাভড়াজাত দ্রব্য ভতহয ৯৪০ ৭৯৬ ১৪৪ 

৮ মাহি উন্নয়ন ১২৬০ ১০৭৬ ১৮৪ 

৯ াউজ হকহিং ৪০০ ৩১৮ ৮২ 

১০ মভাফাইর ইহঞ্জহনয়াহযিং ৪৪০ ৩৪৮ ৯২ 

 মভাটঃ ২৫৭২০ ২২৪২৫ ৩২৯৫ 

 

১৩.৩ মভবনাযী ও মন্ত্রাবত: প্রকয়েয প্রধান কাম বারে ও ৪৬টি প্রবক্ষণ মকয়ন্দ্রয জন্য মরাআ মভবন , এভব্রেডাযী মভবন , 

বিজ, মায কাটিং মভবন , ভাবি বভবডো প্রয়জক্টয, ওোবং মভবন, কবিউটায, পয়টাকবোয, মভাভফাবত ডাআ, 

ভাআয়ক্রা ওয়বন, মেোয, স্যান্ডু মভবন, কবিউটায মন্ত্রাবত, মভাফাআর আবঞ্জবনোবযং মন্ত্রাবত আতোবদ ক্রে কযা ে। 

নুয়ভাবদত অযবডবব’মত এ োয়ত ংস্থানকৃত ৩৩.০০ রক্ষ টাকায বফযীয়ত ২৯.১৫ রক্ষ টাকা ব্যে মেয়ছ। 

 

১৩.৪ অফাফে: নুয়ভাবদত অযবডবব’মত অফাফে োয়ত ৩৫.০০ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয বফযীয়ত ২০.৬০ রক্ষ টাকা 

ব্যে কযা য়েয়ছ। এফ অফাফয়েয ভয়ধ্য  যয়েয়ছ- কবিউটায মটবফর , মচোয, ময়ক্রটাবযয়েট মটবফর , বস্টয়রয 

অরবভযা, বস্টয়রয পাআর মকবফয়নট , বস্টর মযক, বস্টর মচোয, মর ও বডয়ে মন্টায়যয মডয়কায়যন আতোবদ অযও 

প্রয়োজনীে অফাফে। এফ অফাফে প্রকে চরাকারীন প্রকে প্রধান কাম বারে ও ৪৬টি প্রবক্ষণ মকয়ন্দ্র ব্যফায 

কযা য়েয়ছ। ফতবভায়ন এগুয়রা জাতীে ভবরা ংস্থায প্রধান কাম বারয়ে ব্যফহৃত য়ে। তয়ফ মজরা ম বায়েয অফাফে 

জাতীে ভবরা ংস্থায মজরাে কাম বারয়ে ংযক্ষণ কযা য়েয়ছ। 

 

১৩.৫ প্রবক্ষণ উাদান ক্রে: ৪৬টি প্রবক্ষণ মকয়ন্দ্রয কাঁচাভার মমভন - মরাআ-এয জন্য কাড় , সূআ-সুতা, মভাভ, চাভড়া, 

মারবে াভগ্রী, মরাআ কাড়, ব্লক-ফাটিক, িীণ হপ্রট  াভগ্রী, ফাইহন্ডিং এন্ড প্যায়কহজিং াভগ্রী  আতোবদ কযা য়েয়ছ। 

নুয়ভাবদত অযবডবব’মত প্রবক্ষণ উাদান ক্রে ফাফদ ১৫২.১০ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয বফযীয়ত ১০৮.৬৯ রক্ষ টাকা 

ব্যে য়েয়ছ। 

 

১৩.৬ বফক্রে ও প্রদ বনী মকন্দ্রঃ জাতীয় ভহরা িংস্থায অধীয়ন ঢাকায় ভগফাজায়য একটি হফক্রয় ও প্রদ ষনী মকন্দ্র যয়য়য়ছ।  এ 

মকয়ন্দ্র প্রকে চরাকারীন ভয়ে প্রকয়েয অওতাধীন প্রবক্ষণ মকন্দ্রগুয়রা য়ত প্রবক্ষণাথীয়দয উৎাবদত ভারাভার 

বফক্রে কযা ত। এফ উকযয়ণয ভয়ধ্য যয়েয়ছ- থ্রী ব, ায়রাোয, কাবভজ, পতুো, াবড়, মফড কবায, নকী কাঁথা, 

কুন কবায, ফাটিক চাদয, অচায, মজবর, চানাচুয, মভাভফাবত, াফান, াবড়য ফক্স, জুতায ফক্স, জুয়েরাবয ফক্স, 

চাভড়ায ব্যাগ, াট ব, চাবফয বযং, মভায়ভয মা-ব আতোবদ দ্রব্যাবদ বফক্রে কযা ত। এফ দ্রব্যাবদয বফক্রেরব্ধ মভাট 

৩৯,৭৯,৭৯০/- টাকা প্রকয়েয ব্যাংক বায়ফ জভা কযা য়েয়ছ। 

 

১৪.০ প্রকে হযদ ষন: 

 

প্রকেটিয ভাহি ভল্যায়য়নয উয়েয়শ্য আইএভইহড কতৃষক ০৮/০১/২০১৬ তাহযয়খ ভয়ভনহিং ও জাভারপুয মজরা, 

২০/০১/২০১৬ তাহযয়খ ঢাকাস্থ প্রকে হযচারয়কয কাম ষারয়, ২১/০১/২০১৬ তাহযয়খ ব্রাহ্মণফাহড়য়া মজরা ও 

হকয়াযগয়ঞ্জয ভবযফ উয়জরায় প্রকয়েয আওতায় ফাস্তফাহয়ত হফহবন্ন কাম ষক্রভ য়যজহভয়ন হযদ ষন কযা য়। 

হযদ ষয়নয ভয় প্রকয়েয িংহিে মজরা মকয়ন্দ্রয মেড প্রহক্ষকগণ উহস্থত হছয়রন। য়যজহভয়ন হযদ ষন, হহআয-

এ প্রাি তথ্য এফিং প্রকে হযচারয়কয ায়থ আয়রাচনা ায়য়ক্ষ প্রকয়েয হফহবন্ন গুরুত্বপূণ ষ অিংয়গয আওতায় ফাস্তফাহয়ত 

কাম ষক্রভ ম্পয়কষ প্রাি তথ্য হনয়ম্ন ফহণ ষত রঃ 

 

১৪.১ ভেভনবং মকন্দ্রঃ  ভেভনবং মকয়ন্দ্র মেড প্রবক্ষক নাবগ ব সুরতানা ২০০৯ ায়র এ মকয়ন্দ্র মমাগদান কয়য প্রকে 

ভাপ্ত ম বন্ত বনয়োবজত বছয়রন। প্রকয়েয অওতাে মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড প্রবতবদন ২ বপয়ট (২০/২৫ জন কয়য 

প্রবত বপট) ১৭টি ব্যায়চ মভাট ৭১০ জন ভবরায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। এয ভয়ধ্য প্রবত ব্যায়চ ৪০ জন কয়য 

১৪টি ব্যাচ এফং  প্রবত ব্যায়চ ৫০ জন ৩টি ব্যায়চ প্রবক্ষণাথী প্রবক্ষণ গ্রণ কয়যয়ছ। প্রয়তেক মেয়ড প্তায় ৫ বদন কয়য 
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মভাট ৪ ভা মভোদী প্রবক্ষণ প্র দান কযা ে। তয়ফ প্তায় ১ বদন প্রবক্ষ মণয ফাবয়য াভাবজক য়চতনতামূরক 

বফলয়ে অয়রাচনা য়তা। তাযা জানান , প্রকয়েয অওতাে এ মকয়ন্দ্র মরাআ প্রবক্ষণ গ্রয়ণয য বনয়জয়দয বযফায়যয 

জাভা-কাড় মরাআ কযয়ত াযয়ছন। এছাড়া ফতবভায়ন তাযা এককবায়ফ ও কয়েকজন প্রবক্ষণাথী একয়ে  বফববন্ন 

মদাকান মথয়ক ভবরায়দয জাভা -কাড় মরাআ-এয ড বায ময়ে থায়কন। প্রবক্ষণাথীগণ পূয়ফ বয তুরনাে অবথ বকবায়ফ 

বকছুটা স্বাফরম্বী য়েয়ছন এফং বযফাযয়ক অবথ বকবায়ফ ােতা প্রদান কযয়ত াযয়ছন। অয়রাচনায ভে তাযা 

অযও জানান , প্রবক্ষণ ভেকার ৪ ভায়য স্থয়র ৬ ভা কযমর বার য়তা , কাবযগবয মফায়ড বয নদে ময়র বার 

য়তা। তাছাড়া প্রবক্ষণ চরাকারীন ভয়ে প্রবক্ষণাথীয়দয ভয়ধ্য প্রবতয়মাগীতায ব্যফস্থা কযয়র প্রবক্ষয়ণয গুরুত্ব অযও 

বৃবি মত। ভারাভার জাতীে ভবরা ংস্থা , ভেভনবং বপয়য বনকট ০১/১১/২০১৫ তাবযয়ে স্তান্তয কযা য়েয়ছ। 

বযদ বয়নয ভে ভেভনবং মজরা মকয়ন্দ্র প্রকে মথয়ক মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড প্রবক্ষণ গ্রণকাযীয়দয তাবরকা 

ংয়মাজনী-১ এ প্রদি র। 

 

  

 

বচে-১: জাতীে ভবরা ংস্থা, ভেভনবং-এ জভাকৃত মরাআ মভবন ও অফাফে 

 

    
 

বচে-২: ভেভনবং মকয়ন্দ্র প্রবক্ষণকারীন প্রবক্ষণাথীয়দয ভতবযকৃত বফববন্ন ণ্য 

 

১৪.২ জাভারপুয মকন্দ্রঃ  

 

 জাভারপুয মকন্দ্র চালু কযা ে ২০১২ ায়রয অগস্ট ভায়। এ মকয়ন্দ্র  প্রকয়েয অওতাে মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড 

প্রবতবদন ২ বপয়ট (২০/২৫ জন কয়য প্রবত বপট ) ৯টি ব্যায়চ মভাট ৪১০ জন ভবরায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। 

এয ভয়ধ্য প্রবত ব্যায়চ ৪০ জন কয়য ৪টি ব্যাচ এফং প্রবত ব্যায়চ  ৫০ জন কয়য ৫টি ব্যায়চ প্রবক্ষণাথী প্রবক্ষণ গ্রণ 

কয়যয়ছ। প্রয়তেক মেয়ড প্তায় ৫ বদন কয়য মভাট ৪ ভা মভোদী প্রবক্ষণ প্রদান কযা ে। মরাআ প্রবক্ষণ ছাড়াও 

ভায়ঝ ভায়ঝ াভাবজক য়চতনতামূরক বফলয়ে অয়রাচনা কযা য়তা। তাযা জানান , প্রকয়েয অওতাে এ মকয়ন্দ্র 

মরাআ প্রবক্ষণ গ্রয়ণয য বনয়জয়দয বযফায়যয জাভা -কাড় মরাআ কযয়ত াযয়ছন। এছাড়া ফতবভায়ন তাযা 

এককবায়ফ ও কয়েকজন প্র বক্ষণাথী একয়ে বফববন্ন মদাকান মথয়ক ভবরায়দয জাভা -কাড় মরাআ-এয ড বায ময়ে 

থায়কন। প্রবক্ষণাথীগণ পূয়ফ বয তুরনাে অবথ বকবায়ফ বকছুটা স্বাফরম্বী য়েয়ছন এফং বযফাযয়ক অবথ বকবায়ফ ােতা 

প্রদান কযয়ত াযয়ছন। অয়রাচনায ভে তাযা অযও জানান , প্রবক্ষণ ভেকার ৪ ভায়য স্থয়র ৬ ভা কযয়র বার 
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য়তা, কাবযগবয মফায়ড বয নদে ময়র বার য়তা। তাছাড়া প্রবক্ষণ চরাকারীন ভয়ে প্রবক্ষণাথীয়দয ভয়ধ্য 

প্রবতয়মাগীতায ব্যফস্থা কযয়র প্রবক্ষয়ণয গুরুত্ব অযও বৃবি মত। প্রবক্ষণকারীন মরাআ মভবন কভ থাকাে ২ জয়ন 

একটি মরাআ মভবন ব্যফায কযয়তন। এ মকয়ন্দ্র ১টি এভব্রেডাযী মভবন বছর। মেড প্রবক্ষক জানান , ৪ ভা মভোদী 

প্রবক্ষয়ণয ভে ভাঝোয়ন ১টি যীক্ষা ও প্রবক্ষণ ময়ল ১টি যীক্ষা মনো ত। ভারাভার জাতীে ভবরা ংস্থা , 

জাভারপুয বপয়য বনকট ৩০/০৯/২০১৫ তাবযয়ে স্তান্তয কযা য়েয়ছ। 

 

  

 

বচে-৩: ভেভনবং মকয়ন্দ্র প্রবক্ষণ গ্রণকাযী 

 

বচে-৪: জাভারপুয মকয়ন্দ্র প্রবক্ষণ গ্রণকাযী 

 

  

 

বচে-৪: জাভারপুয মকয়ন্দ্র ংযবক্ষত মরাআ মভবন ও 

অফাফে 

 

বচে-৪: ঢাকায সূোপুয মকয়ন্দ্র প্রবক্ষণ প্রাপ্ত প্রবক্ষণাথীয়দয 

ভতবযকৃত ফবজ অচায ও মকক 

 

১৪.৩ ঢাকাস্থ প্রকে বযচারয়কয কাম বারেঃ 

 

 ঢাকাস্থ প্রকে বযচারয়কয কাম বারে বযদ বনকায়র যাভপুযা মকয়ন্দ্রয চাভড়াজাত দ্রব্য ভতবয প্রবক্ষণাথী , ফাায়ফা 

মকয়ন্দ্রয াফান ও মভাভফাবত ভতবয প্রবক্ষণাথী ও সূোপু য মকয়ন্দ্রয োদ্য প্রবক্রোজাতকযণ ও ংযক্ষণ মকয়ন্দ্রয 

প্রবক্ষণাথীযা উবস্থত বছয়রন। তাযা জানান , প্রকে মথয়ক প্রবক্ষণ গ্রণ কয়য ফতবভায়ন বফববন্ন উকযণ ভতবয কযয়ত 

াযয়ছন। তায়দয ভতবয ভারাভার বনয়জয়দয ব্যফায ছাড়াও মদাকান ও ফাজায়য বফবক্র কযয়ছন। তাযা বনয়জযা অত্ম -

কভ বংস্থানমূরক কাজ কযয়ত াযয়ছন। ভারাভার বফবক্রয টাকা বদয়ে তাযা পূয়ফ বয তুরনাে য়নক স্বাফরম্বী য়েয়ছন। 

 

  

 

বচে-৫: ঢাকায যাভপুযাস্থ চাভড়াজাত দ্রব্য মকয়ন্দ্রয ভতবযকৃত 

বফববন্ন উকযণ 

 

বচে-৫: ঢাকায ফাায়ফা মকয়ন্দ্রয াফান ও মভাভফাবত ভতবযকৃত 

বফববন্ন উকযণ 
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১৪.৪ ব্রাহ্মণফাবড়ো মকন্দ্রঃ 

 

 ব্রাহ্মণফাবড়ো মজরা মকয়ন্দ্র মেড প্রবক্ষক মফফী ারভা প্রকয়ে ২০১২ ায়র মমাগদান কয়য প্রথয়ভ ঢাকাে কভ বযত 

বছয়রন। এ মকয়ন্দ্র প্রকয়েয অওতাে ২০১২ ায়র েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট মেড প্র বক্ষণ চালু কযা ে। প্রবতবদন ২ 

বপয়ট (২০/২৫ জন কয়য প্রবত বপট ) ৮টি ব্যায়চ মভাট ৩৫০ জন ভবরায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। এয ভয়ধ্য 

প্রবত ব্যায়চ ৪০ জন কয়য ৫টি ব্যাচ এফং প্রবত ব্যায়চ  ৫০ জন কয়য ৩টি ব্যায়চ প্রবক্ষণাথী প্রবক্ষণ গ্রণ কয়যয়ছ। 

প্রয়তেক মেয়ড  প্তায় ৫ বদন কয়য মভাট ৪ ভা মভোদী প্রবক্ষণ প্রদান কযা ে।  উবস্থত প্রবক্ষণাথীগণ জানান, 

প্রকয়েয অওতাে এ মকয়ন্দ্র প্রবক্ষণ গ্রয়ণয য বনয়জয়দয বযফায়যয জাভা -কামড় েক কযা, ফাটিয়কয কাজ কযয়ত 

াযয়ছন। েক ফাটিয়কয কাজ মদাকান মথয়ক ড বায বনয়ে থায়কন এফং উৎাবদত জাভা-কাড় বফবক্র কয়য থায়কন।   

 

  

 

বচে-৫: ব্রাহ্মণফাবড়ো মজরাে মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ডয 

প্রবক্ষণ গ্রণকাযীগণ 

 

বচে-৫: বকয়াযগঞ্জ (ভবযফ) মজরাে মরাআ ও এভব্রেডাযী 

প্রবক্ষণ মকন্দ্র 

 

১৪.৫ বকয়াযগঞ্জ (ভবযফ) মকন্দ্রঃ 

 

 ভবযফ উয়জরা মকয়ন্দ্র মেড প্রবক্ষক অবজজা মফগভ  প্রকয়ে মমাগদান কয়য প্রথয়ভ ঢাকাে কভ বযত বছয়রন। এ মকয়ন্দ্র 

প্রকয়েয অওতাে  ২০১২ ায়র মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড প্রবতবদন ২ বপয়ট (২০/২৫ জন কয়য প্রবত বপট ) ৯টি 

ব্যায়চ মভাট ৩৯০ জন ভবরায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। এয ভয়ধ্য প্রবত ব্যায়চ ৫০ জন কয়য ৩টি ব্যাচ এফং প্রবত 

ব্যায়চ ৪০ জন কয়য ৬টি ব্যায়চ প্রবক্ষণাথী প্রবক্ষণ গ্রণ কয়যয়ছ। প্রয়তেক মেয়ড প্তায় ৫ বদন কয়য মভাট ৪ ভা 

মভোদী প্রবক্ষণ প্রদান কযা ে। উবস্থত প্রবক্ষণাথীগণ জানান , প্রকয়েয অওতাে এ মক মন্দ্র প্রবক্ষণ গ্রয়ণয য 

বনয়জয়দয বযফায়যয জাভা -কায়ড় েক কযা , ফাটিয়কয কাজ কযয়ত াযয়ছন। েক ফাটিয়কয  কাজ মদাকান মথয়ক 

ড বায বনয়ে থায়কন এফং উৎাবদত জাভা -কাড় বফবক্র কয়য থায়কন। এয়ত তাযা বনয়জয়দযয়ক বকবায়ফ কভ বমুেী কযা 

মাে, ম ববজ্ঞতা জবন কযয়ত ময়যয়ছন। প্রবক্ষণপ্রাপ্ত এফ নাযীযা বনয়জযা স্বাফরম্বী য়েন এফং বযফাযয়ক 

অবথ বকবায়ফ াায্য কযয়ছন ফয়র বযদ বনকায়র জানান। 

 

১৫.০ প্রকয়েয ???????? ???????? ও অজষন (প্রাি হহআয এয হবহিয়ত): 

 
হযকহেত উয়েশ্য অজষন 

ক) দাহযদ্র হফয়ভাচন এফিং দহযদ্র, দ্যঃস্থ ও 

হফিীন ভহরায়দয স্বাফরম্বী কযা; 

প্রকে মথয়ক দহযদ্র, দ্যঃস্থ ও হফিীন ভহরায়দয হফহবন্ন ায়তয কায়জয 

হফহবন্ন মেয়ডয উয ২২৪২৫ জন দহযদ্র ভহরায়ক প্রহক্ষণ প্রদান কযা 

য়য়য়ছ, পয়র তাযা হনয়জয়দযয়ক স্বাফরম্বী কযয়ত ায়য; ভাভরাজহনত কাযয়ণ 

ফগুয়রা মকয়ন্দ্র প্রকয়েয শুরু মথয়ক প্রহক্ষণ কাম ষক্রভ শুরু কযা ম্ভফ য়হন 

হফধায় ৩২৯৫ জন ভহরায়ক প্রহক্ষণ প্রদান কযা ম্ভফ য়হন। 

খ) ঘয়য দ্রব্যাহদ ভতহযয়ত অবযস্থ ভহরায়দয 

উৎাদনভৄখী ও কভ ষক্ষভ কয়য মতারা; 

প্রবক্ষণপ্রাপ্ত ভবরাযা ঘয়য দ্রব্যাবদ ভতবয কয়য তা বফবক্র কযয়ছ এফং অয় -

ায়য মদাকান ও ফাবণবজে ক প্রবতষ্ঠান মথয়ক ভারাভার ভতবযয চাবদা 

ায়ে; 

গ) ভহরায়দয কভ ষতৎয কযায রয়ক্ষয দক্ষতা 

উন্নয়য়ন প্রহক্ষণ প্রদান; 

প্রকে মথয়ক ১০টি মেয়ডয উয প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। পয়র ভবরায়দয 

ভয়ধ্য বনয়জয়দয স্বাফরম্বী কযায জন্য অগ্র ও কভ বতৎযতা বৃবি ময়েয়ছ; 
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হযকহেত উয়েশ্য অজষন 

ঘ) উন্নয়ন কভ ষময়ে অিংগ্রয়ণয রয়ক্ষয 

ভহরায়দয আথ ষ-াভাহজক য়চতনতা বৃহি; 

প্রবক্ষণ প্রদায়নয পয়র ভবরাযা উৎাদনমুেী কাম বক্রভ কযয়ছ , এয়ত বনয়জয়দয 

বযফায, ভাজ ও জাতীে থ বনীবতয়ত ব্যাক ভূবভকা যােয়ছ; 

ঙ) নাযীয ক্ষভতায়ন, অহধকায, দাহয়ত্ব এফিং 

মনতৃত্ব ম্পয়কষ য়চতন কযা; 

ভবরাযা প্রকে মথয়ক প্রবক্ষণ প্রাপ্ত য়ে বনয়জয়দযয়ক বকছুটা য়রও স্বাফরম্বী কযয়ত 

ময়যয়ছ। পরশ্রুবতয়ত তাযা তায়দয বযফায ও ভায়জ বনয়জয়দয ক্ষভতােন , 

দাবেত্ব ারন এফং বধকাংয় য়চতনতা বৃবি ময়েয়ছ।  

চ) প্রহহক্ষত ভহরায়দয ভতহয দ্রব্যাহদয ফাজায 

সুহফধা সৃজন; 

প্রববক্ষত ভবরায়দয ভতবযকৃত দ্রব্যাবদ বফক্রয়েয সুবফধায়থ ব ঢাকাে 

অনাযকবর সুায ভায়কবয়ট একটি বফক্রে ও প্রদ বনী মকন্দ্র স্থান কযা 

য়েয়ছ। 

ছ) পয়রাআ কভ ষসূহচয ভােয়ভ প্রহহক্ষত 

ভহরায়দয আত্ম-কভ ষিংস্থান/ কভ ষিংস্থান 

ম্পয়কষ ধাযণা প্রদান। 

প্রবক্ষণ গ্রণ ময়ল ভবরাযা বক কাজ কযয়ছ ফা অত্ম -কভ বংস্থায়ন 

বনয়জয়দয িৃক্ত কযয়ছ বক-না প্রকে চরাকারীন ভয়ে তা পয়রা-অ কযা 

য়েয়ছ। 

 

১৬.০ উয়েশ্য পুয়যাপুহয অহজষত না য়য় থাকয়র তায কাযণ:  প্রয়মাজয নয়। 

 

১৭.০ প্রকে িয়কব অআএভআবড’য ম বয়ফক্ষণ: 

 (ক)  প্রকয়েয জবনঃ 

 

১৭.১ নাযীয়দয কভ বদক্ষতা বৃবি ও থ বননবতক স্বাফরম্বী ওোঃ 

 নগয বববিক ভবরা উন্নেন (১ভ, ২ে ও ৩ে ম বাে) কাম বক্রভ জুরাআ ১৯৯৩ য়ত ২০০৮ ম বন্ত এফং নগয বববিক 

প্রাবন্তক ভবরা উন্নেন য়ক্টাফয ২০০৮ য়ত ময়ন্ফম্বয ২০১৫ ম বন্ত ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। ঢাকা বটি কয় বায়যন 

২৬টি মজরায ৪৬টি মকয়ন্দ্র এ প্রকয়েয কাম বক্রভ বযচাবরত য়েয়ছ। মজরা য়যয গযীফ, দঃস্থ, াে, ফয়বরত, 

বফিীন ভবরায়দয ভধ্য মথয়ক ১০টি মেয়ড ২২৪২৫ জন ভবরায়ক প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েমছ। এ প্রবক্ষণ কাম বক্রয়ভ 

মভাট ৪৬টি মকয়ন্দ্র ৪৬ জন প্রবক্ষক মভাট ১১০ জন কভ বকতবা-কভ বচাযী বনয়োবজত বছয়রন। প্রকয়েয অওতাে 

২২৪২৫ জন ভবরায়ক বফববন্ন মেয়ড প্রবক্ষণ প্রদান কযা য়েয়ছ। প্রকে মথয়ক প্রবক্ষণ গ্রণ কযায পূয়ফ ব এফ 

ভবরাযা বধকাং মফকায, গৃবনী বছয়রন। প্রকে মথয়ক প্রাবন্তক ভবরাযা প্রবক্ষণ গ্রণ কয়য ফতবভায়ন মকান না মকান 

কায়জ বনয়োবজত যয়েয়ছন। বনয়জযা এককবায়ফ থফা মমৌথবায়ফ অত্ম-কয়ভ ব বনয়োবজত মথয়ক থ ব উাজবন কযয়ছন। 

প্রবক্ষয়ণয জ্ঞান কায়জ রাবগয়ে ণ্য উৎাদন কয়য ফাজায়য বফবক্র কযয়ত ক্ষভ য়েয়ছন। বনমজয়দয বযফাযয়ক 

অবথ বকবায়ফ ােতা কযয়ত াযয়ছন। তয়ফ থ বাবায়ফ প্রয়োজনীে মন্ত্রাবত ও মভবনাযী ক্রে কযয়ত না াযাে প্রকে 

মথয়ক গ্রণকৃত প্রবক্ষণ পুয়যাপুবয কায়জ রাগায়না ম্ভফ য়ে না ভয়ভ ব প্রবক্ষণাথীগণ জানান। প্রকয়েয অওতাে দঃস্থ, 

দবযদ্র, বফিীন, নগ্রয ভবরায়দয বফববন্ন মেয়ড প্রবক্ষণ প্রদান এফং ঋণ প্রদানপূফ বক তায়দযয়ক অত্ম-কভ বংস্থান ও 

কভ বমুেী কয়য গয়ড় মতারা য়েয়ছ। এয়ত প্রববক্ষত ভবরাযা বনজ বনজ বযফায ও ভায়জ তায়দয বধকায প্রবতষ্ঠা 

ক্ষভতােন বৃবি কযয়ছ। ভায়জ এ জাতীয় ভহরায়দয উন্নয়য়ন আত্ম-কভ ষিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃহে/দাহযদ্র হফয়ভাচয়নয 

রয়ক্ষয প্রকয়েয অওতাে এ প্রবক্ষণ কাম বক্রভ বযচারনা থফা কভ বসূবচ গ্রয়ণয ভাধ্যয়ভ প্রবক্ষণ কাম বক্রভ ব্যাত 

যাোয প্রয়োজন ভয়ভ ব প্রবক্ষণাথী ও প্রবক্ষকগণ জাবনয়েয়ছন। 

 

 (ে) াধাযণ ম বয়ফক্ষণঃ 

১৭.২ প্রকয়েয ভারাভার যক্ষণায়ফক্ষয়ণ ভস্যাঃ প্রকে ভাবপ্তয়ত অআএভআবড কর্তবক প্রকয়েয ভাঠ ম বায়ে বযদ বয়নয ভে 

মদো মাে, প্রকয়েয ভারাভার ও অফাফে জাতীে ভবরা ংস্থায ংবেষ্ট মজরা কাম বারয়ে স্তান্তয কযা য়েয়ছ। 

বকন্তু জাতীে ভবরা ংস্থায মজরা বপগুয়রায়ত বাড়া ফাবড় ওোে স্থান ংকুরায়নয বায়ফ ভারাভারগুয়রা 

মথামথবায়ফ ংযক্ষণ কযা েবন। ভারাভারগুয়রা এয়রায়ভয়রাবায়ফ য়ড় যয়েয়ছ। পয়র প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত মেড 

বববিক মূল্যফান প্রবক্ষণ মন্ত্রাবত ও অফাফে নষ্ট ফা চুবয য়ত ায়য; 

 

১৭.৩ প্রহক্ষণাথীয়দয ভদহনক বাতাঃ প্রকয়েয আযহডহহ িংস্থান অনুমায়ী প্র হক্ষণাথীয়দযয়ক ভদহনক ৩০/- টাকা ায়য 

বাতা প্রদান কযা য়তা। হযদ ষনকায়র প্রহক্ষণাথীগণ জানান, তাযা প্রহক্ষণ বাতা ফাফদ ভদহনক মম টাকা ময়তন, 

তায়দয মাতায়ায়ত এয মচয়য় মফহ টাকা খযচ য়তা। ফতষভান ফাজাযভল্য অনুমায়ী এ অথ ষ খুফই কভ হছর। প্রহক্ষণ 

বাতা মফহ য়র তায়দয হকছু উকায য়তা; 
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১৭.৪ প্রহক্ষণাথীয়দয ঋণ প্রদান ও পয়রাঅ কযয়ত না াযাঃ প্রকে মথয়ক প্রবক্ষণ গ্রণ কয়য প্রহক্ষণাথীগণ মায়ত আত্ম-

কভ ষিংস্থানভরক কাম ষক্রভ শুরু কযয়ত ায়য , মজন্য তায়দযয়ক প্রকে মথয়ক মকান ঋণ প্রদায়নয ব্যফস্থা  বছর না। পয়র 

অয়নমক প্রহক্ষণ গ্রণ কযায যও অয়থ ষয অবায়ফ  প্রয়োজনীে মন্ত্রাবত ক্রে কযয়ত না াযাে  আত্ম-কভ ষিংস্থানভরক 

কভ ষকান্ড ফা Income Generating Activity শুরু কযয়ত ায়য বন। এয়ত তায়দয প্রহক্ষণ রব্ধ োনও কায়জ 

রাগায়ত াযয়ছ না; এফং 
 

১৭.৫ প্রকে মথয়ক মকবন্দ্রেবায়ফ মকান ডাটায়ফআজ প্রণেন না কযাঃ প্রকে ফাস্তফােনকায়র মদো মাে, মমফ প্রবক্ষণাথী 

প্রকে মথয়ক প্রবক্ষণ গ্রণ কয়যয়ছ, তায়দয তাবরকা ংবেষ্ট মকয়ন্দ্রয মযবজস্টায়য বরবফি যাো য়েয়ছ। বকন্তু মময়তু 

প্রকেটি আয়তাভয়ধ্য ভাপ্ত য়েয়ছ এফং ংবেষ্ট মকয়ন্দ্রয অফাফে, যঞ্জাভ ও বপবোর কাগজোবদ প্রকে 

কর্তবয়ক্ষয বনেন্ত্রয়ণ ফতবভায়ন মনআ, তাআ প্রবক্ষণাথীয়দয এফ মযবজস্টায যফতীয়ত াওো দস্কয। প্রকয়েয অওতাে 

অযবডবব’মত প্রবক্ষণাথীয়দয তথ্যাবদ ংযক্ষয়ণয জন্য মকান ডাটায়ফআয়জয ংস্থান বছর না। 

 

১৮.০ সুাবয/বদক-বনয়দ বনা: 

 

১৮.১ প্রকে মথয়ক প্রাহন্তক ভহরায়দয হফহবন্ন মেয়ডয উয প্রহক্ষণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। প্রাপ্ত প্রবক্ষণয়ক কাম বকযবায়ফ কায়জ 

রাবগয়ে অে বৃবিয জন্য প্রবক্ষণ যফতী ভয়ে প্রাবন্তক ভবরায়দয অবথ বক ােতা/ঋণ/মন্ত্রাবত প্রদায়নয ব্যফস্থা 

থাকয়র এ প্রবক্ষণ কাম বক্রভটি বধকতয পরপ্রসু য়তা; 

 

১৮.২ জাতীে ভবরা ংস্থায মজরা বপয় যবক্ষত প্রকয়েয মন্ত্রাবত ও অফাফে মথামথবায়ফ ংযক্ষয়ণয প্রয়োজনীে 

উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

 

১৮.৩ যফতীয়ত এ ধযয়নয মকান কাম বক্রভ গ্রয়ণয মক্ষয়ে প্রহক্ষণাথীয়দয ভদহনক প্রহক্ষণ বাতা একজন শ্রহভয়কয ন্যযনতভ 

ভদহনক াহযশ্রহভয়কয হবহিয়ত হনধ ষাযণ কযা মময়ত ায়য; 

 

১৮.৪ বহফষ্যয়ত এ জাতীয় প্রকে প্রণয়নকায়র বাড়া ফা বড়মত প্রহক্ষণ মকন্দ্র স্থায়নয হযফয়তষ মজরা ম ষায়য় জাতীয় ভহরা 

িংস্থায কাম ষারয়য়য হনজস্ব বফয়ন মবনুয হনধ ষাযণ কযায ভােয়ভ প্রহক্ষণ কাম ষক্রভ হযচারনা কযা য়র মন্ত্রাবত ও 

ন্যান্য প্রবক্ষণ উকযণ নষ্ট ওোয ঝুঁবক কভ থাকয়ফ; 

 

১৮.৫ জাতীয় ভহরা িংস্থা কতৃষক ভািকৃত এ প্রকয়েয ভােয়ভ ভহরায়দযয়ক দক্ষতা উন্নয়নভরক প্রহক্ষণ প্রদান কযা 

য়য়য়ছ। এ প্রকয়েয াপয়ল্যয কথা হফয়ফচনায় হনয়য় িংহিে ভন্ত্রণারয় কতৃষক প্রকয়েয কাম ষক্রভ ধাযাফাহকবায়ফ 

অব্যাত যাখা অথফা স্থায়ী মকান কভ ষসূহচ গ্রয়ণয ভােয়ভ ভহরায়দয হফহবন্ন প্রহক্ষণ কাম ষক্রভ হযচারনা কযা মময়ত 

ায়য। উক্ত প্রকে/ কভ বসূবচয়ত দ্য ভাপ্তকৃত প্রকয়ে বনয়োবজত জনফমরয Performance মাচাআ কয়য গ্রাবধকায 

বববিয়ত এফ জনফর বনয়োয়গয সুয়মাগ যাো মময়ত ায়য; 

 

১৮.৬ ববফষ্যয়ত প্রয়োজনীে তথ্য/কাম বক্রয়ভয জন্য এ প্রকয়েয অওতাে মম কর প্রবক্ষণাথীয়ক প্রবক্ষণ মদো য়েয়ছ, 

তায়দয নাভ, ঠিকানা ও মপান নম্বয একটি ডাটায়ফআজ ভতবয কযয়ত য়ফ। প্রবক্ষণ মকয়ন্দ্র যবক্ষত প্রবক্ষণাথীয়দয 

ম্যানুয়ের তথ্যগুয়রা ংগ্রপূফ বক জাতীে ভবরা ংস্থা এ বফলয়ে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ; এফং 

 

১৮.৭ ১৮.১ ও ১৮.৬ নুয়েয়দ ফবণ বত বফলেগুয়রা িয়কব গৃীত ব্যফস্থা ংবেষ্ট ভন্ত্রণারে ে বফবাগয়ক ফবত কযয়ফ।    
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ংয়মাজনী-১ 

 

ভেভনবং মজরাে মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড প্রবক্ষণ গ্রণকাযী, মাযা বযদ বনকায়র উবস্থত বছয়রন 

 

ক্রঃ 

নং 
প্রহক্ষণাথীয নাভ মেয়ডয নাভ 

প্রবক্ষয়ণয 

ভেকার 
ফতষভান মা 

ফতবভান ভাবক 

অে 

১ কাজী সুযাআো 

অক্তায 

মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

২ ফাবন্ত যানী ার মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 

৩ রুভা অক্তায মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

এবপ্রর-জুরাআ 

২০১৫ 

দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২০০০/- 

৪ যায়ফো মফাযী মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৫০০০/- 

৫ নাজভা অক্তায মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৫০০০/- 

৬ অয়ভনা বফনয়ত 

অবভন 

মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

৭ রাবরী োতুন মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

ময়ন্ফ-বডয় ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২০০০/- 

৮ োবদজা অক্তায মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

৯ ভামুদা াযবীন মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩৫০০/- 

১০ াভীভা নাবযন মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 

১১ অয়ো ববদ্দকা মরাআ ও 

এভব্রেডাযী 

জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২১০০/- 

 

 

জাভারপুয মজরাে মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড প্রবক্ষণ গ্রণকাযী, মাযা বযদ বনকায়র উবস্থত বছয়রন 

 

ক্রঃ 

নং 
প্রহক্ষণাথীয নাভ মেয়ডয নাভ 

প্রবক্ষয়ণয 

ভেকার 
ফতষভান মা 

ফতবভান ভাবক 

অে 

১ অঞ্জুভানা মফগভ মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৪০০০/- 

২ বযা মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 

৩ রুভা মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২০০০/- 

৪ অভা োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ মরাআ মভবন না থাকাে কাজ কযয়ত াযয়ছন না 

৫ ভবনলা অক্তায মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৫০০০/- 

৬ পায়তভা জান্নাত মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

৭ াবনা আোবভন মরাআ ও এভব্রেডাযী ময়ন্ফ-বডয় ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 
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ক্রঃ 

নং 
প্রহক্ষণাথীয নাভ মেয়ডয নাভ 

প্রবক্ষয়ণয 

ভেকার 
ফতষভান মা 

ফতবভান ভাবক 

অে 

৮ কাভরুননাায মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

৯ নাবজযাতুয়ন্নছা মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩৫০০/- 

১০ াযবভন োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 

১১ পেজুন মনছা মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩৫০০/- 

১২ যাবদা োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

১৩ মভাছাঃ বমুর 

অক্তায 

মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ বনয়জয়দয জাভা-কাড় য়ন্যয মভবয়ন মরাআ 

কয়যন 

১৪ াপছা োতুন বনা মরাআ ও এভব্রেডাযী এবপ্রর-জুরাআ 

২০১৫ 

ফাাে ড বায বনয়ে নকী কাঁথায 

কাজ কয়যন 

৩০০০/- 

১৫ াযবীন মফগভ মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৫০০০/- 

১৬ খযবদা জাান মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৪০০০/- 

১৭ অরনা োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

১৮ ভবযেভ মফগভ মরাআ ও এভব্রেডাযী ময়ন্ফ-বডয় ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২০০০/- 

১৯ মভাছাঃ ছবনো 

মফগভ 

মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩০০০/- 

২০ মভাছাঃ যাবফো 

োতুন 

মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৩৫০০/- 

২১ মভাছাঃ মুক্তা ভবন মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 

২২ ারুর মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২১০০/- 

২৩ বযক্তা অক্তায মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ মভবন না থাকাে কাজ কযয়ত ায়যন না 

২৪ ছুম্মা োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২৫০০/- 

২৫ বযপা োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী মভ-অগস্ট ২০১৪ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

২০০০/- 

২৬ মযাকানা মফগভ মরাআ ও এভব্রেডাযী জানু-এবপ্রর ২০১৫ দবজব এফং ড বাবযং-এয কাজ 

কয়যন 

৫০০০/- 
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ব্রাহ্মণফাবড়ো মজরাে েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট মেয়ড প্রবক্ষণাথী, মাযা বযদ বনকায়র উবস্থত বছয়রন 

 

ক্রঃ নং প্রহক্ষণাথীয নাভ মেয়ডয নাভ প্রবক্ষয়ণয ব্যাচ 

১ চাঁদনী অক্তায েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

২ েন্দকায বফরী জান্নাত েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৭ভ ব্যাচ 

৩ ভাবুফা েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৩ে ব্যাচ 

৪ াবদো অক্তায জবন েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৮ভ ব্যাচ 

৫ জান্নাত মযানা বভতু েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৮ভ ব্যাচ 

৬ মুবরভা োতুন েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৮ভ ব্যাচ 

৭ কাভরুন নাায েক ফাটিক ও স্ক্রীণ বপ্রন্ট ৮ভ ব্যাচ 

 

 

বকয়াযগঞ্জ (ভবযফ) মজরাে মরাআ ও এভব্রেডাযী মেয়ড প্রবক্ষণাথী, মাযা বযদ বনকায়র উবস্থত বছয়রন 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রহক্ষণাথীয নাভ মেয়ডয নাভ প্রবক্ষয়ণয ব্যাচ 

১ পায়তভা মফগভ মরাআ ও এভব্রেডাযী ৪থ ব ব্যাচ 

২ াভবছ মফগভ মরাআ ও এভব্রেডাযী ৫ভ ব্যাচ 

৩ োবদজা অক্তায মরাআ ও এভব্রেডাযী ৫ভ ব্যাচ 

৪ তাভান্না ক ােরা মরাআ ও এভব্রেডাযী ৮ভ ব্যাচ 

৫ তাবনো অক্তায মরাআ ও এভব্রেডাযী ৯ভ ব্যাচ 

৬ ায়জযা োতুন মরাআ ও এভব্রেডাযী ৯ভ ব্যাচ 

৭ স্বপ্না মরাআ ও এভব্রেডাযী ৯ভ ব্যাচ 

৮ বউবর মরাআ ও এভব্রেডাযী ৮ভ ব্যাচ 

 
 

ঢাকাস্থ প্রকে বযচারয়কয কাম বারয়ে বযদ বনকায়র উবস্থত প্রবক্ষণাথী 

 

ক্রঃ নং প্রহক্ষণাথীয নাভ মেয়ডয নাভ প্রবক্ষয়ণয ব্যাচ 

১ াবপো অবভন সুযবী চাভড়াজাত দ্রব্য ভতবয ৫ভ ব্যাচ 

২ বুযা মফগভ চাভড়াজাত দ্রব্য ভতবয ৮ভ ব্যাচ 

৩ নাবদা মফগভ চাভড়াজাত দ্রব্য ভতবয ৮ভ ব্যাচ 

৪ মাবা অক্তায চাভড়াজাত দ্রব্য ভতবয ৯ভ ব্যাচ 

৫ মভাছাঃ রাআবর চাভড়াজাত দ্রব্য ভতবয ৫ভ ব্যাচ 

৬ উয়ম্ম াবফফা াফান ও মভাভফাবত ভতবয ১ভ ব্যাচ 

৭ যায়ফো অপয়যাজ াফান ও মভাভফাবত ভতবয ২ে ব্যাচ 

৮ ভেদা ফাবকযা (রীনা) াফান ও মভাভফাবত ভতবয ২ে ব্যাচ 

৯ পাবভদা জাান াফান ও মভাভফাবত ভতবয ২ে ব্যাচ 

১০ অকবরভা োতুন াফান ও মভাভফাবত ভতবয ৭ভ ব্যাচ 

১১ এবরজা মফগভ োদ্য প্রবক্রোজাতকযণ ও ংযক্ষণ ১৪ ব্যাচ 

১২ রাকী মফগভ োদ্য প্রবক্রোজাতকযণ ও ংযক্ষণ ১৫ ব্যাচ 

১৩ তাবরভা যবদ োদ্য প্রবক্রোজাতকযণ ও ংযক্ষণ ১৫ ব্যাচ 

১৪ জান্নাতুর ফাকী োদ্য প্রবক্রোজাতকযণ ও ংযক্ষণ ১৬ ব্যাচ 

১৫ পায়তভা অক্তায োদ্য প্রবক্রোজাতকযণ ও ংযক্ষণ ১৬ ব্যাচ 
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তথয অা: ডিডজটার ফাংরারদ গড়ায ররেয তথয মমাগারমাগ প্রমুডক্তয ভাধযরভ ভডরারদয েভতায়ন (২য় 
ংরাডধত) -ীলথক ডফডনরয়াগ প্রকরেয ভাডপ্ত ভূরযায়ন প্রডতরফদন 

 

 
১.০ প্রকয়েয নাভ : তথ্য আা: হডহজটার ফািংরায়দ গড়ায রয়ক্ষয তথ্য মমাগায়মাগ প্রভেহক্তয 

ভােয়ভ ভহরায়দয ক্ষভতায়ন (২ে িংয়াহধত) 

 

২.০ ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : জাতীয় ভহরা িংস্থা 

৪.০ প্রকয়েয অফস্থান : ১৩টি উয়জরাে ১৩টি তথ্য মকন্দ্র: বকয়াযগঞ্জ (ভবযফ), গাজীপুয 

(কাবরগঞ্জ), মগাারগঞ্জ (মকাটারীাড়া), কুবষ্টো (মবড়াভাযা), ফায়গযাট 

(মভাল্লাাট), নওগাঁ (বত্নতরা), োগড়াছবড় (ভাটিযাঙা), মনাোোরী 

(চাটবের), কুবভল্লা (মদবফদ্বায), ফবযার (মগৌযনদী), টুোোরী (দয), 

গাআফান্ধা (মগাবফন্দগঞ্জ), মভৌরবীফাজায (শ্রীভঙ্গর) মজরা। 

 
৫.০  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অহতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

অহতক্রান্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %)  

 

ভর 

মভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

 

ফ ষয়ল 

িংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

ভর ফ ষয়ল 

িংয়াহধত 

১২০২.২৯ ১৩২১.৭০ ১৩১২.৩২ জুরাই, ২০১১ 

য়ত জুন, 

২০১৪ 

জুরাই, ২০১১ 

য়ত হডয়ঃ, 

২০১৫ 

জুরাই, ২০১১ 

য়ত হডয়ঃ, 

২০১৫ 

+ ১১০.০২ 

(৯.১৫%) 

১ ফছয ৬ ভা 

(৫০%) 

 মনাটঃ  আয়রাচয প্রকেটি ফািংরায়দ যকায়যয হনজস্ব থ বােয়ন ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। 

 

৬.০ টভূহভ ও উয়েশ্যঃ 

৬.১  টভূহভঃ 
 ভহরায়দয ক্ষভতায়ন ও অথ ষননহতক উন্নয়য়নয রয়ক্ষয ভহরা ও হশুয়দয জন্য স্বাস্থয, হক্ষা, আইন, মজন্ডায ও ব্যফা 

ইতযাহদ ম্পহকষত তথ্য যফযায়য জন্য তথ্য মকন্দ্র, কর মটায ও ওয়য়ফ মাট ষার স্থান এফিং এ হফলয়ভয় 

প্রয়য়াজনীয় প্রহক্ষণ প্রদায়নয উয়েয়শ্য জাতীয় ভহরা িংস্থা কতৃষক প্রকেটি প্রণয়ন কযা য়। তথ্য প্রভেহক্ত ব্যফায 

কয়য সুহফধা ফহিত ভহরায়দয তথ্য প্রাহিয়ত সুয়মাগ সৃহে, নাযী ও হশু হফলয়ক তয়থ্যয (স্বাস্থযয়ফা, কভ ষিংস্থান, 

ব্যফা-ফাহণজয, প্রহক্ষণ, আইহন ায়তা, হক্ষায সুয়মাগ, হশু মত্ন, যান্না-ফান্না ইতযাহদ) ভন্বয়য় তথ্য বান্ডায স্থান, 

ভহরা উয়যাক্তা অন্যান্যয়দয জন্য াম্প্রহতক খফযাখফয, আইন-কানুন, যকাহয নীহত, নাযী ম্পহকষত গয়ফলণা ও 

প্রকানাহবহিক ওয়য়ফ মাট ষার স্থান, মকফরভাত্র ভহরা ও হশুয়দয ভস্যা ভাধানহবহিক কর মটায স্থান এফিং 

উয ও গ্রাভািয়রয ভহরায়দযয়ক প্রহক্ষণ প্রদায়নয রয়ক্ষয প্রকেটি গৃীত য়। 

 

             ৬.২ উয়েশ্যঃ 

(ক) তথ্য প্রযবক্তয ব্যফায দ্বাযা সুবফধা ফবিত ভবরায়দয তথ্য প্রাবপ্তয সুয়মাগ সৃবষ্ট; 

(খ) তথ্য প্রভেহক্ত এফিং এয ব্যফস্থানায মক্ষয়ত্র কভ ষিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃহেয ভােয়ভ নাযীয ক্ষভতায়ন;  

(গ) ভহরায়দয জন্য ১৩টি উয়জরাে ১৩টি তথ্য মকন্দ্র স্থান; 

(ঘ) ১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্রয ভাধ্যয়ভ ২ রক্ষ ভবরামদয য়চতন ও উদ্বুিকযণ; 

(ঙ) ভহরা ম্পহকষত গয়ফলণা, প্রকানা, আইনগত াায্য, হিংতায হকায নাযী যকাহয হনয়ভ-কানুন, নাযী 

ও হশু, উয়যাক্তা, াম্প্রহতক তথ্য হফলয়ক ওয়য়ফ মাট ষার স্থান; এফিং 

(চ) শুদৄ ভহরা এফিং হশুয়দয ভস্যা ও ভাধান ম্পহকষত একটি মকহন্দ্রয় কর মটায প্রহতিা কযা।  
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৭.০ প্রকয়েয ভর কাম ষক্রভঃ প্রকয়েয আওতায় হনম্নফহণ ষত কাম ষক্রভ হযচারনা কযাঃ 

■ ১৩টি তথ্য মকন্দ্র স্থান; 

■ প্রহক্ষণ উকযণ িংগ্র; 

■ প্রবক্ষণ প্রদান; 

■ মভাফাআর এবেয়কন মডয়বরয়ভন্ট; 

■ অফাফে ও বপ মন্ত্রাবত ংগ্র; 

■ পটওেোয মডয়বরয়ভন্ট। 
 

৮.০ প্রকয়েয অিংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাি প্রহতয়ফদন (হহআয) এয হবহিয়ত):  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রহভক 

নিং 

নুয়ভাবদত অযহডহহ অনুমায়ী কায়জয 

অিংগ 

একক অযবডহহ অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ব্যে 

ফাস্তফ আহথ ষক ফাস্তফ আহথ ষক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (ক) যাজস্ব ব্যেঃ      

১ কভ বকতবায়দয মফতন জন ৫ ৮০.৬০ ৫ ৭৭.৪৫ 

২ কভ বচাযীয়দয মফতন জন ৭১ ২৫৫.৫০ ৭১ ২৫৪.৯৬ 

৩ উৎফ বাতা জন ৭৬ ২৬.২৪ ৭৬ ২৫.৫২ 

৪ ভ্রভণ বাতা মথাক মথাক ২৯.০০ মথাক ২৮.৯৪ 

৫ বপ বাড়া ংখ্যা ১৩ ২৭.০০ ১৩ ২৬.৮৩ 

৬ মটবরয়পান ও আন্টাযয়নট বফর মথাক মথাক ১৭.৫০ মথাক ১৭.৩৪ 

৭ বফদেৎ, গ্যা ও ওোা বফর মথাক মথাক ১৫.৭৯ মথাক ১৫.৭৯ 

৮ প্রবক্ষণ উকযণ প্রস্তুত মথাক মথাক ১১.৫০ মথাক ১১.৫০ 

৯ মস্টনাযী মথাক মথাক ১৮.০০ মথাক ১৭.৫২ 

১০ ভবিত ডাটায়ফআজ ভতবয মথাক মথাক ১৮৫.০০ মথাক ১৮৫.০০ 

১১ নরাআন উআয়ভন টিবব মথাক মথাক ২৮.০০ মথাক ২৬.৭১ 

১২ বফজ্ঞান মথাক মথাক ৪০.৩৪ মথাক ৪০.৩৩ 

১৩ প্রকে কভ বচাযীয়দয প্রবক্ষণ জন ৩৬ ৪২.৫০ ৩৬ ৪২.৫০ 

১৪ স্থানীে ভবরায়দয প্রবক্ষণ জন ৬০০০ ৪৫.৬৪ ৬০০০ ৪৫.৬৪ 

১৫ মবভনায ও ওোকব মথাক মথাক ৭৮.০০ মথাক ৭৮.০০ 

১৬ গাড়ী বাড়া মথাক মথাক ৪১.৫০ মথাক ৪১.৪৭ 

১৭ ম্মানী/বভটিং বাতা মথাক মথাক ২০.১৬ মথাক ২০.১০ 

১৮ ওয়েফ মাট বার উন্নেন মথাক মথাক ১৪.০০ মথাক ১৪.০০ 

১৯  কর মন্টায উন্নেন মথাক মথাক ১৩৭.০০ মথাক ১৩৪.৬৯ 

২০ পটওোয উন্নেন মথাক মথাক ৭.৫০ মথাক ৭.৫০ 

২১ মভাফাআর এবেয়কন উন্নেন মথাক মথাক ৮.৫০ মথাক ৮.৫০ 

২২ বফবফধ মথাক মথাক ৪৫.০০ মথাক ৪৫.০০ 

২৩ অফাফে মভযাভত মথাক মথাক ৪.৫০ মথাক ৪.১৩ 

২৪ কবিউটায ও বপ মন্ত্রাবত মথাক ৪৪১ ৫.০০ ৪৪১ ৫.০০ 

 উ-মভাট (যাজস্ব):   ১১৮৩.৭৭  ১১৭৩.৪২ 

 (ে) মূরধন োতঃ      

২৫ মন্ত্রাবত ংখ্যা ৪০৮ ১০১.৫০ ৪০৮ ১০১.৪৬ 

২৬ অফাফে ক্রে ংখ্যা ৩৪৩ ৩৬.৪৩ ৩৪৩ ৩৬.৪৩ 

 উ-মভাট (মূরধন):   ১৩৭.৯৩  ১৩৭.৯৩ 

 মভাট ব্যে (যাজস্ব ও মূরধন):   ১৩২১.৭০  ১৩১২.৩২ 

 

৯.০ কাজ অভাি থাহকয়র উায কাযণঃ ফহণ ষত প্রকয়েয আওতায় অনুয়ভাহদত আযহডহহ অনুমায়ী কর অিংয়গয কাজ 

ফাস্তফায়ন কযা য়য়য়ছ। 

 

১০.০ প্রকয়েয অনুয়ভাদন: ফহণ ষত প্রকয়েয হডহহ ’য উয ১৩/১২/২০১০ তাহযয়খ হইহ বা অনুহিত য়।  প্রকয়েয 

হডহহ ১৪/০৬/২০১১ তাহযয়খ ১২০২.২৯ রক্ষ টাকা (ম্পূণ ষ হজওহফ) প্রাক্কহরত ব্যয়য় জুরাই, ২০১১ য়ত জুন, ২০১৪ 

মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক অনুয়ভাহদত য়। 
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১০.১ ১ভ ংয়াধনঃ প্রকেটিয িংয়াহধত হডহহ ’য উয ১০/০৭/২০১৩ তাহযয়খ হইহ বা অনুহিত য়। িংয়াহধত 

প্রকেটি ১৩২২.৪৫ রক্ষ টাকা প্রাক্কহরত ব্যয়য় জুরাই ২০১১ য়ত জুন ২০১৫ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ভাননীয় 

হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক ০৩/১১/২০১৩ তাহযয়খ অনুয়ভাহদত য়। হনম্নহরহখত কয়য়কটি কাযয়ণ প্রকেটি িংয়াধন কযা 

য়: 

 ৩টি নতুন তথ্য মকন্দ্র (টুোোরী দয, শ্রীভঙ্গর, কাবরগঞ্জ উয়জরা) প্রবতষ্ঠা কযা; 

 নতুন ৩টি তথ্য মকয়ন্দ্র জনফমরয ংস্থান কযা; 

 মনাোোরীয মনফায়গয বযফয়তব চাটবেয়র তথ্য মকন্দ্র প্রবতষ্ঠা কযা; 

 জাতীে ভবরা ংস্থায প্রধান কাম বারয়ে কর মন্টায স্থান কযা; এফং 

 প্রকয়েয মভোদ ১ ফছয বৃবি কযা। 

 

১০.২ ২ে ংয়াধনঃ প্রকয়েয আওতায় প্রহতহিত প্রভেহক্ত মফায কাজভ ম্পন্ন না ওয়ায় ৬ ভা প্রকে মভয়াদ বৃহি, 

মথাভয়য় জনফর হনয়য়াগ না ওয়ায় মফতন বাতা মথয়ক যফযা মফায় অথ ষ স্থানান্তযজহনত কাযয়ণ গত 

১৭/০৮/২০১৫ তাহযয়খ প্রকে ভল্যায়ন কহভটিয বা অনুহিত য়। বায হিান্ত অনুমায়ী ২২/০৯/২০১৫ তাহযয়খ 

ভাননীয় অথ ষ ও হযকেনা প্রহতভন্ত্রী কতৃষক ১৩২১.৭০ রক্ষ টাকা ব্যয়য় জুরাই ২০১১ মথয়ক হডয়ম্বয ২০১৫ মভয়ায়দ 

প্রকেটি অনুয়ভাহদত য়।  

 

১১.০ ফছয হবহিক এহডহ/িংয়াহধত এহডহ ফযাে, অফভৄহক্ত ও ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

আহথ ষক ফছয এহডহ/িংয়াহধত এহডহ ফযাে অফভৄহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১১-২০১২ ১৩৫.৭০ ১৩৫.৭০ - ১৩৫.৭০ ১৩৫.৭০ ১৩৫.৭০ - 

২০১২-২০১৩ ১৯৬.০০ ১৯৬.০০ - ১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ১৯৬.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - 

২০১৪-২০১৫ ৩৬০.০০ ৩৬০.০০ - ৩৬০.০০ ৩৬০.০০ ৩৬০.০০ - 

২০১৫-২০১৬ ২৩০.০০ ২৩০.০০ - ২৩০.০০ ২২০.৬২ ২২০.৬২ - 

মভাটঃ ১৩২১.৭০ ১৩২১.৭০ - ১৩২১.৭০ ১৩১২.৩২ ১৩১২.৩২ - 

 
১২.০  প্রকে হযচারক ম্পহকষত তথ্যঃ 

ক্রঃ নিং কভ ষকতষায নাভ ও দফী দাবেত্ব ারয়নয মভোদকার 

০১ জনাফ প্রায়ণ যঞ্জন সূত্রধয, উ-হচফ ০১/০৭/২০১১ ০৯/০৮/২০১১ 

০২ জনাফ ভীনা াযবীন, ভেগ্ম-হচফ ১০/০৮/২০১১ ৩১/১২/২০১৫ 

 
১৩.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান ঙ্গমূয়য ফাস্তফােনঃ 

১৩.১ ভবিত ডাটায়ফআজ ভতবযঃ প্রকয়েয আওতায় প্রহতহিত ওয়য়ফ মফইজ ম্যায়নজয়ভট পটওয়ায়যয ভােয়ভ প্রকয়েয 

প্রধান কাম ষারয়য়য ায়থ তথ্য মকয়ন্দ্রয মমাগায়মাগ ও কাম ষক্রভ হযচারনা এফিং ভহনটহযিং কযা য়। এই পটওয়যায়যয 

ভােয়ভ তথ্য মকয়ন্দ্রয াহজযা মথয়ক শুরু কয়য মফা গ্রীতায তথ্য িংযক্ষণ কযা য়; 

 

১৩.২ অনরাইন উইয়ভন টিহবঃ প্রকয়েয আওতায় প্রহতহিত ওয়য়ফ মাট ষায়র একটি অনরাইন টিহব মমাগ কযা য়য়য়ছ, 

ঠিকানাঃ http:womentv.totthoapa.gov.bd এয ভােয়ভ টিহব মদখা মায়। এই টিহবয়ত মম কর মপ্রাগ্রাভ 

প্রচায কযা য় মগুয়রায ভর উজীব্য র নাযী িংক্রান্ত হফলয়াফরী। তাছাড়া মখায়ন যয়য়য়ছ একটি হবহডও এফিং 

হস্থযহচয়ত্রয িংগ্রারা। উইয়ভন টিহব প্রস্তুত ফাফদ ২৮.০০ রক্ষ টাকা আযহডহহ িংস্থায়নয হফযীয়ত ২৬.৭১ রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা য়য়য়ছ; 

 

১৩.৩ প্রকে কভ বচাযীয়দয প্রবক্ষণঃ  প্রকয়েয অওতাে প্রকয়ে বনয়োবজত  ১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্রয  ৩৬ জনফয়রয বপ 

ব্যফস্থানা, অআটি এফং প্রকয়েয তথ্য মফা িয়কব ২ ভাময এফং ১০ বদন কয়য ২০ বদয়নয অফাবক বযয়িায 

প্রবক্ষণ ফাফদ অযবডবব ংস্থান নুমােী ৪২.৫০ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ; 

 

http://totthoapa.gov.bd/bn/content/info.totthoapa.gov.bd
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১৩.৪ অফাফে ক্রেঃ প্রকমেয প্রধান কাম বারে ১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্র  দাপ্তবযক ব্যফায়যয জন্য ৩৪৩টি অফাফে ক্রে 

ফাফদ অযবডবব ংস্থান নুমােী ৩৬.৪৩ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ; 

 

১৩.৫ স্থানীে ভবরায়দয প্রবক্ষণঃ প্রকয়েয অওতাে বফববন্ন মজরাে ১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্রয  ভাধ্যয়ভ স্থানীে ২ রক্ষ ভবরায়ক  

উঠান ভফঠক অয়োজয়নয ভাধ্যয়ভ বক্ষা , স্বাস্থে, কৃবল, মজোয, অআবন যাভ ব ও ব্যফা িয়কব প্রবক্ষণ প্রদান কযা 

য়েয়ছ। অযবডবব ংস্থান নুমােী এ োয়ত ৪৫.৬৪ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ; 

 

১৩.৬ মবভনায ও ওোকবঃ প্রকয়েয অওতাে ঢাকাে ৪টি স্থায়ন মবভনায ও ওোকব অয়োজ ন কযা য়েয়ছ। এছাড়া  

১৩টি মজরাে বডবজটার মভরাে প্রকে মথয়ক ংগ্রণ কযা য়েয়ছ।  অযবডবব ংস্থান নুমােী এ োয়ত  ৭৮.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ; 

 

১৩.৭ ওয়য়ফ মাট ষারঃ ওয়য়ফ মাট ষায়র নাযী ম্পহকষত নানা ঘটনা, হফলয়াফরী, নাযী-নীহত এফিং নাযীয়কহন্দ্রক তথ্য প্রফা এ 

ওয়য়ফ মাট ষায়রয ভখ্য হফলয়। ফািংরা ও ইিংয়যহজয়ত ওয়য়ফ মাট ষার ভতহয, ব্লহগিং এফিং অন্যান্য অনরাইন মফা প্রদান 

কযা য়ে এই ওয়য়ফ মাট ষায়রয ভােয়ভ। ওয়য়ফ মাট ষার ভতহয ফাফদ আযহডহহ িংস্থান অনুমায়ী ১৪.০০ রক্ষ টাকা 

ব্যয় কযা য়য়য়ছ। ওয়য়ফ মাট ষায়রয ঠিকানাঃ www.totthoapa.gov.bd 

 

১৩.৮ বপ মন্ত্রাবতঃ প্রকয়েয অওতাে প্রধান কাম বারে ১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্র বপ মন্ত্রাবত ক্রে ফাফদ অযবডববয়ত 

১০১.৫০ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয বফযীয়ত ১০১.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ; 

 

১৩.৯ মভাফাইর মপান এহিয়কনঃ স্বাস্থয ও হনযািাজহনত হফয়দ আক্রান্ত ভহরায়দয তাৎক্ষহণক ায়তায জন্য ম কর 

সুহফধা মভাফাইয়র যাখা য়য়য়ছ তা নাযীয়দয হফদ মথয়ক উিায কযায জন্য তথ্য আা মভাফাইর এহিয়কন 

পটওয়যায ভতহয কযা য়য়য়ছ। 

 

১৪.০ প্রকে হযদ ষনঃ 

 প্রকেটিয ভাি ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন প্রণয়য়নয রয়ক্ষয আইএভইহড ’য হযচারক (স্বাস্থয ও ভন্বয়) জনাফ ভহউহেন 

আয়ভদ খান কতৃষক ১০ /০১/১৭ তাহযয়খ গাইফান্ধা মজরায মগাহফন্দগঞ্জ উয়জরায় এফিং ২৬/০১/১৭ তাহযয়খ 

মভৌরবীফাজায মজরায শ্রীভঙ্গর উয়জরায় প্রকয়েয  কাম বক্রভ য়যজবভয়ন হযদ ষন কযা য়। হযদ ষয়নয ভয় 

প্রকয়েয ওয়য়ফ এডহভহনয়েটয ও িংহিে মজরায জুহনয়য তথ্য কাযীগণ উহস্থত হছয়রন। হযদ ষয়ন প্রাি তথ্য 

হনম্নরূঃ 

 

 (ক)  গাআফান্ধা মজরাঃ 

১৪.১ গাআফান্ধা মজরায মগাহফন্দগঞ্জ উয়জরায কুঠিফাড়ীস্থ উয়জরা মচয়াযম্যান মকায়াট ষায হফহডিং-এ তথ্য মকন্দ্রটি অফহস্থত। 

গ্রাভীণ ভহরায়দয তথ্য প্রাহি ও প্রভেহক্ত ব্যফায়যয একটি অন্যতভ উৎ। এ তথ্য মকন্দ্রটি উয়জরা হযলয়দয ভয়ে 

অফহস্থত এফিং উন্নত মমাগায়মাগ ব্যফস্থায কাযয়ণ তথ্য মকন্দ্রটিয়ত মফা গ্রীতায়দয মাতায়াত অতযন্ত রক্ষযণীয়। জাতীয় 

ভহরা িংস্থায মজরা মচয়াযম্যান এফিং তথ্য মকয়ন্দ্র কভ ষযত জুহনয়য তথ্য কাযীয়দয তত্ত্বাফধায়ন হযচাহরত এ তথ্য 

মকয়ন্দ্র মভাট মফা গ্রীতায িংখ্যা ২৪১১৯ জন। প্রকে ভাহি ম ষন্ত এ মকয়ন্দ্রয আওতায় উয়জরায হফহবন্ন স্থায়ন 

অনুহিত উঠান ভফঠয়ক ২৩৫৯ জন ভহরা অিং গ্রণ কয়যয়ছন। উঠান ভফঠয়ক মফা গ্রীতায়দয তথ্য প্রভেহক্তয ব্যফায 

ম্পয়কষ ধাযণা প্রদান কযা য়। উকাযয়বাগীযা জানান, উঠান ভফঠয়ক নাযী হনম ষাতন প্রহতয়যাধ, ফাল্যহফফা প্রহতয়যাধ, 

স্বাস্থয, হক্ষা, কৃহল ও হফহবন্ন আইহন ায়তা, তথ্য প্রভেহক্ত ম্পয়কষ উয়জরায হফয়লে ও য়চতন ব্যহক্তফয়গ ষয 

ভােয়ভ উদ্বুিকযণ কাম ষক্রভ হযচারনা কযা য়।  
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গাআফান্ধা মজরায মগাবফন্দগঞ্জ তথ্য মকয়ন্দ্র জাতীে ভবরা 

ংস্থায মজরা মচোযম্যান ও জুবনেয তথ্য কাযীগণ 

 

মগাবফন্দগঞ্জ তথ্য মকয়ন্দ্র মফা গ্রীতায়দয াক্ষাৎকায গ্রণ 

 

উঠান ভফঠয়ক তৃণভর ম ষায়য় গ্রাভীণ ভহরাযা তথ্য আা প্রকয়েয ভােয়ভ মম কর মফা ময়য়য়ছন ম ভস্ত মফা 

ম্পয়কষ মফা গ্রীতাগণ হনয়জযা তায়দয অহবেতা ও উকাহযতায হফলয়য় উয়েখ কয়যন। তথ্য আা প্রকয়েয ভােয়ভ 

তথ্য প্রভেহক্তগত মফা তায়দয জীফয়নয ভস্যা দ্রুত ভাধায়ন াায্য কয়যয়ছ ফয়র উয়েখ কয়যন। তথ্য মকয়ন্দ্র হফহবন্ন 

মযহজষ্ট্রায়য মফা গ্রীতায়দয নাভ ও ঠিকানা ম্বহরত তাহরকা িংযহক্ষত যয়য়য়ছ। তথ্য মকয়ন্দ্রয কাম ষক্রভ প্রকয়েয ভর 

অহপয়য হনয়দ ষনা ভত সুিুবায়ফ হযচাহরত য়ে ফয়র হযদ ষনকায়র হযরহক্ষত য়য়য়ছ। মগাহফন্দগঞ্জ উয়জরা 

হনফ ষাী অহপায তথ্য আা প্রকয়েয কাম ষক্রভয়ক হডহজটার ফািংরায়দ গড়ায মক্ষয়ত্র অতযন্ত কাম ষকয ফয়র ভয়ন কয়যন 

এফিং তৃণভর ভহরায়দয মদায মগাড়ায় তথ্য মফা মৌৌঁয়ছ মদফায মক্ষয়ত্র এ প্রকয়েয অফদান অনস্বীকাম ষ ফয়র ভত মালণ 

কয়যন। 

 

 (ে)  মভৌরবীফাজায মজরাঃ 

 

১৪.২ মভৌরবীফাজায মজরায শ্রীভঙ্গর উয়জরা বযলদ ংরগ্ন ১৬/১ শ্যাভরী অফাবক এরাকাে তথ্য মকন্দ্রটি ফবস্থত। এ 

মকয়ন্দ্র জুবনেয তথ্য কাযী ২ জন, বপ ােক -১ জন ও ভন প্রযী -১ জন উবস্থত বছয়রন। বযদ বনকায়র 

উবস্থত উকাযয়বাগীগণ জানান , তাযা মকউ গৃবনী , মকউ ছােী , মকউ চাকবযযত যয়েয়ছন। এ তথ্য মকন্দ্র মথয়ক 

উয়জরায বফববন্ন স্থায়ন বফববন্ন ভয়ে উঠান ভফঠক য়েয়ছ। মকয়ন্দ্রয মফা িয়কব মথা - মপ্রায ভাা , ওজন ভাা , 

ডাোয়ফটিক যীক্ষা , আন্টাযয়ন্ট, আয়ভআর, ন রাআয়ন চাকুযীয পযভ পূযণ , ববতব যীক্ষায পযভ পূযণ আতোবদ 

বফলেগুয়রা িয়কব উঠান ভফঠয়ক ভবরায়দয ধাযণা প্রদান কযা ত। তাযা অযও জানান , এ মকয়ন্দ্র অগত ছােীযা ও 

মাজীবফ নাযীযা বফনা োে ন রাআয়নয ভাধ্যয়ভ চাকুযীয বফজ্ঞবপ্ত মদো, চাকুযীয পযভ পূযণ, স্কুর-কয়রয়জয ববতব 

পযভ পূযণ, আন্টাযয়নট, আয়ভআর ব্যফায কয়য উকৃত য়েন। 

 

  

মভৌরবীফাজায মজরায শ্রীভঙ্গর তথ্য মকন্দ্র শ্রীভঙ্গর তথ্য মকয়ন্দ্র জুবনেয তথ্য কাযী ও মফা গ্রীতাগণ 
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১৪.৩ তথ্য বান্ডাযঃ এটি তথ্য ভি একটি বান্ডায হফয়ল। এ তথ্য বান্ডায়য কৃহল, স্বাস্থয, হক্ষা, মজন্ডায, আইহন ায়তা 

এফিং ব্যফা ভহরায়দয প্রয়য়াজনীয় তথ্য িংযহক্ষত যয়য়য়ছ। তথ্য বান্ডায়যয ওয়য়ফ ঠিকানাঃ 

http:info.totthoapa.gov.bd তথ্য বান্ডায়য মটক্সুয়ার, অহডও, হবহডও এফিং এযাহনয়ভন চায ধযয়নয কয়টট 

যয়য়য়ছ। গ্রাভীণ ও উযািয়রয ভহরাযাই এই তথ্য বান্ডায়যয প্রধান সুহফধায়বাগী। তয়ফ হক্ষাহফদ, গয়ফলক, নীহত 

হনধ ষাযক হফহবন্ন হফলয়য় হফয়লেগণও তথ্য বান্ডায মথয়ক সুহফধা ময়য় থায়কন। 

 

  

 

শ্রীভঙ্গর তথ্য মকয়ন্দ্র উবস্থত মফা গ্রীতাগয়ণয াক্ষাৎকায 

গ্রণ 

 

শ্রীভঙ্গর তথ্য মকয়ন্দ্র অগত মফা গ্রীতা ও উঠান ভফঠয়ক 

উবস্থতয়দয তথ্যাফরী মযবজষ্ট্রায়য ংযক্ষণ 

 

১৪.৪ কর মটাযঃ তথ্য আা কর মটায়যয ভােয়ভ ফািংরায়দয়য মম মকউ খুফ য়জই তথ্য মফা ময়ত ায়যন। তথ্য 

আা কর মটায়যয নম্বয ১০৯২২-এয কাম ষক্রভ িায় ৭ হদন কার ১০:০০ ঘটিকা য়ত হফকার ৬:০০ ঘটিকা ম ষন্ত 

মখারা থায়ক। কৃহল, স্বাস্থয, হক্ষা, মজন্ডায, আইহন ায়তা এফিং ব্যফা ম্পহকষত মম মকান ভস্যা ভাধায়নয হফলয়য় 

যাভ ষ াওয়ায জন্য কর মটায়য কর কযায ভােয়ভ তাৎক্ষহণকবায়ফ ভস্যা ভাধায়নয উায় ময়ত ায়যন। তথ্য 

আা কর মটায়য ৬টি হফলয়য় ৬ জন হফয়লে-এয ভাধয়ভ িংহিে হফলয়য়য ওয তথ্য মফা প্রদান কযা য়। 

 
১৪.৫ প্রহতটি তথ্য মকয়ন্দ্র মমফ মফা প্রদান কযা য়, তা হনম্নরূঃ 

(ক)  স্বাস্থয মফা:   

 নাযী স্বাস্থয 

 াধাযণ গবষকারীন মফা 

 প্রাথহভক হচহকৎা 

 গবষফতী ভহরায়দয গবষকারীন কযণীয় ম্পষয়ক তথ্য মফা 

 হশুয স্বাস্থয ও হযচম ষা 

 মপ্রায ভাা 

 উচ্চতা ও ওজন ভাা 

 ডায়ায়ফটিক মটে 

 হয়ভায়লাহফন মটে 

 জ্বয়যয তাভাত্রা মদখা   

 
(খ)  কৃহল মফা:   

 কৃহল কায়জ ায ও কীটনাক প্রয়য়াগ িংক্রান্ত সুাহয 

 পয়রয পরন বৃহিয়ত যাভ ষ 

 পর িংযক্ষয়ণয তথ্য 

 াক ফহজ চায়লয যাভ ষ 

 পয়রয মাকা দভয়নয তথ্য 

 কৃহল হফলয়য় ট ষ হপল্ম প্রদ ষন  

http://totthoapa.gov.bd/bn/content/info.totthoapa.gov.bd
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(গ)  অকৃহল মফা ফা ব্যফাহয়ক উয়যাগ: 

 ব্লক, ফাটিক, কাযচুহ প্রভৃহত ভতহযয়ত যাভ ষ 

 নকী কাঁথা ভতহযয যাভ ষ 

 মভাভফাহত ভতহযয যাভ ষ 

 হফহবন্ন ধযয়নয আচায ভতহযয তথ্য 

 মরাই প্রহক্ষয়ণয তথ্য 

 ভাটিয গনা ভতহযয যাভ ষ 

 
(ঘ)  হক্ষা িংক্রান্ত মফা:   

 াফহরক এফিং হফহবন্ন চাকুযীয যীক্ষায রুটিন মদখা 

 কয়রজ এফিং হফহবন্ন হফশ্বহফযারয়য়য বহতষয তথ্য 

 াফহরক এফিং হফহবন্ন যীক্ষায পরাপর মদখা 

 হশুয়দয অনরাইয়ন ই-বুক মদখায়না 

 
(ঙ)  তথ্য প্রভেহক্ত ফা আইটি মফা:   

 মপবুয়ক একাউট মখারা 

 ই-মভইর একাউট মখারা 

 ই-মভইর াঠায়না 

 মদয় হফয়দয় স্কাইয় কথা ফরা   

 অন রাইয়নয ভােয়ভ হফহবন্ন তথ্য মদয়া   

 
(চ)  চাকুযীয তথ্য :  

 হফহবন্ন হত্রকায় প্রকাহত হনয়য়াগ িংক্রান্ত তথ্য মদয়া  

 চাকুযীয পযভ পূযণ কয়য মদয়া 

 হনয়য়াগ যীক্ষায পরাপর প্রদান  

 bdjobs-এ একাউট মখারা 

 
(ছ)  আইহন মফা: 

 হনম ষাহতত ভহরায়দয আইহন যাভ ষ প্রদান 

 মকাথায় মগয়র আইহন ায়তা ায়ফ তা ম্পষয়ক ধাযণা প্রদান 

 গ্রাভীণ ভহরায়দয আইহন অহধকায ম্পষয়ক য়চতন কযা 

 হরঙ্গ ভফলম্য দূয কযা। 

 

১৫.০ প্রকয়েয উয়েশ্য ও অজষনঃ 

হযকহেত উয়েশ্য অজষন 

ক) তথ্য প্রযবক্তয ব্যফায দ্বাযা সুবফধা 

ফবিত ভবরায়দয তথ্য প্রাবপ্তয 

সুয়মাগ সৃবষ্ট; 

জাতীয় ভহরা িংস্থায প্রধান কাম ষারয়, ঢাকায় তথ্য আা কর মটায স্থান 

কযা য়য়য়ছ। এ কর মটায়যয ভােয়ভ ফািংরায়দয়য মম মকউ খুফ য়জই 

তথ্য মফা ময়ত ায়যন। তথ্য আা কর মটায়যয নম্বয ১০৯২২-এ িায় ৭ 

হদন কার ১০.০০ ঘটিকা য়ত হফকার ৬.০০ ঘটিকা ম ষন্ত মখারা থায়ক; 

খ) তথ্য প্রভেহক্ত এফিং এয ব্যফস্থানায 

মক্ষয়ত্র কভ ষিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃহেয 

ভােয়ভ নাযীয ক্ষভতায়ন; 

প্রকে মথয়ক প্রহক্ষণ গ্রণ কয়য ভহরাযা তথ্য প্রভেহক্তয ব্যফায এফিং ঠিক 

ব্যফস্থানায ভােয়ভ কৃহল, স্বাস্থয, হক্ষা, মজন্ডায, আইহন ায়তা এফিং ব্যফা 

ম্পহকষত ধাযণা কায়জ রাহগয়য় হনয়জয়দয কভ ষিংস্থায়নয সুয়মাগ সৃহে কযয়ছ ও 

নাযীয ক্ষভতায়য়নয উন্নয়ন য়ে; 

গ) ভহরায়দয জন্য ১৩টি উয়জরাে 

১৩টি তথ্য মকন্দ্র স্থান; 

৭টি হফবায়গয হনফ ষাহচত ১৩টি উয়জরায় ১৩টি তথ্য মকন্দ্র ( Information 

Center) প্রহতিা কযা য়য়য়ছ; 

ঘ) ১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্রয ভাধ্যয়ভ ২ রক্ষ 

ভবরামদয য়চতন ও উদ্বুিকযণ; 

১৩টি তথ্য মকয়ন্দ্রয ভােয়ভ ২ রক্ষ ৬৩ াজায ভহরায়ক য়চতনতাভরক 

যাভ ষ ও আত্মহনবষযীর জীফন গঠয়ন উদ্বুিকযণ কযা য়য়য়ছ; 
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হযকহেত উয়েশ্য অজষন 

ঙ) ভহরা ম্পহকষত গয়ফলণা, প্রকানা, 

আইনগত াায্য, হিংতায হকায 

নাযী যকাহয হনয়ভ-কানুন, নাযী ও 

হশু, উয়যাক্তা, াম্প্রহতক তথ্য 

হফলয়ক ওয়য়ফ মাট ষার স্থান; এফিং 

প্রকয়েয আওতায় একটি ওয়য়ফ মাট ষার ভতহয কযা য়য়য়ছ, মমখায়ন হফলয়ফস্তু 

উস্থানায মক্ষয়ত্র নাযী ও হশু, ভহরা উয়যাক্তা, ভহরা হফলয়ক িংফাদ, 

যকাহয হফহধ-হফধান, ভহরা হফলয়ক গয়ফলণা ও প্রকানা, আইহন ায়তা, 

নাযীয হফরুয়ি হিংতা ইতযাহদ প্রাধান্য মদওয়া য়য়য়ছ। এ ওয়য়ফ মাট ষায়র 

ভেক্ত কযা য়য়য়ছ তথ্য বান্ডায ও উইয়ভন টিহব; এফিং 

চ) শুদৄ ভহরা এফিং হশুয়দয ভস্যা ও 

ভাধান ম্পহকষত একটি মকন্দ্রীয় কর 

মটায প্রহতিা কযা। 

শুদৄ ভহরা এফিং হশুয়দয ভস্যা ও ভাধান ম্পহকষত একটি মকহন্দ্রয় কর 

মটায জাতীয় ভহরা িংস্থা, ঢাকায় প্রহতিা কযা য়য়য়ছ। 

 

১৬.০ আইএভইহড’য ম ষয়ফক্ষণঃ 

১৬.১ প্রকয়েয ফগুয়রা তথ্য মকয়ন্দ্রয কাম বক্রভ মথাভয়ে চালু না ওোঃ  অয়রাচে প্রকেটি ১৪/০৬/২০১১ তাবযয়ে 

নুয়ভাবদত ে। প্রকে নুয়ভাদয়নয য যআ ২০১১-১২ থ ব ফছয়যয এবডব ফযাদ্দ াওো মাে এফং ১ভ থ ব ফছয়যয 

কাম বক্রভ চালু কযা ে। বকন্তু প্রকয়েয জনফর বনয়োগ ও জনফয়রয প্রয়োজনীে প্রবক্ষণ প্রদায়ন বফরম্ব ওোে ২০১১-

১২ থ ব ফছয়যয শুরু মথয়ক তথ্য মকন্দ্রগুয়রা পুয়যাপুবয চালু কযা মােবন; 

 

১৬.২ প্রকয়েয ভর মফা গ্রয়ণ য়চতনতায অবাফ হযরহক্ষত ওয়াঃ তথ্য মকন্দ্রগুয়রায়ত অগত মফা গ্রীতা এফং প্রকে 

মথয়ক প্রবতটি মকয়ন্দ্রয অওতাে উঠান ভফঠয়কয ভাধ্যয়ভ মফা প্রাবপ্তয ধযণ ম বয়ফক্ষণ কয়য মদো মাে মম, মভাট 

২৬৩৩২৯ জন ভবরা প্রকে মথয়ক মফা ময়েয়ছন। তন্য়ধ্য ওজন ভাা, ডাোয়ফটি, মপ্রায ভাা, হয়ভায়লাহফন 

মটে, জ্বয়যয তাভাত্রা মদখা, কৃহল কায়জ ায ও কীটনাক প্রয়য়াগ িংক্রান্ত সুাহয ইতযাহদ হফলয়য় মফা গ্রীতায 

িংখ্যা মফী প্রতীয়ভান য়য়য়ছ। তথ্য মকয়ন্দ্র আন্টাযয়নট ও আয়ভআর ব্যফাযকাযী, চাকুযীয পযভ পূযণ, চাকুযীয বফজ্ঞবপ্ত 

মদো, ববতব পযভ পূযণ আতোবদ মফা গ্রীতায ংখ্যা তুরনামূরকবায়ফ কভ য়েয়ছ। তথ্য মকয়ন্দ্র হনয়য়াগকৃত তথ্য 

কাযী/জুহনয়য তথ্য কাযীগয়ণয প্রকে মথয়ক তথ্য প্রভেহক্ত হনবষয মফা প্রদানই হছর ভর কাজ।  থ বাৎ প্রকয়েয মূর 

মফা তথ্য প্রযবক্ত, আন্টাযয়নট ব্রাউবজং ও আয়ভআর মমাগায়মাগ গ্রয়ণয মক্ষয়ে ংবেষ্ট মকন্দ্র এরাকায নাযীয়দয ভায়ঝ 

গুরুত্ব কভ বছর। 

 

১৭.০ সুাহয/হদক-হনয়দ ষনাঃ 

১৭.১ প্রকয়েয উয়দ্দশ্য জবন ও জনগণয়ক প্রকয়েয সুপর ময়ত ববফষ্যয়ত উন্নেন প্রকে ফাস্তফােনকায়র বডববয়ত প্রণীত 

ফাবল বক কভ ব বযকেনা নুমােী কর কাম বক্রভ মথাভয়ে িন্ন কযায রয়ক্ষে ফাস্তফােয়নয শুরু য়তআ ফাস্তফােনকাযী 

ংস্থা ও ংবেষ্ট ভন্ত্রণারে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফ; 

 

১৭.২ প্রকয়েয অওতাে বফববন্ন ধযন বববিক কর মফা গ্রীতায়দয মমাগায়মায়গয ঠিকানা ডাটায়ফআজ দীঘ ব মভোয়দয জন্য 

ংযক্ষণ কযয়ত য়ফ। মায়ত ববফষ্যয়ত এ কর মফা প্রীতায়দয বযফবতবত ফস্থা িয়কব মূল্যােন কযা মাে; 

 

১৭.৩ প্রকেটিয মূর কাম বক্রভ বছর তথ্য মমাগায়মাগ প্রভেহক্তয ভােয়ভ ভহরায়দয ক্ষভতায়ন। ম হয়য়ফ তথ্য মকন্দ্রগুয়রায়ত 

আগত ভহরায়দয তথ্য প্রযবক্ত, আন্টাযয়নট ব্রাউবজং ও আয়ভআর মমাগায়মামগয মক্ষয়ে বধক গুরুত্ব প্রদান কযা ভীচীন 

বছর। ববফষ্যয়ত প্রকে ফাস্তফােনকাযী কর্তবক্ষ প্রকয়েয মূর উয়দ্দশ্য জবয়নয বফলেটি মথামথ প্রবতারন কযয়ত য়ফ; 

 

১৭.৪ নুয়েদ ১৭.১ ও ১৭.৩ এয মপ্রবক্ষয়ত গৃীত কাম বক্রভ িয়কব অআএভআবডয়ক ফবত কযয়ফ। 
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ন্যানার ািয পাউল্পন্িল্পন নশু ও ভনরা কানিযয়াক আউননি স্থ্ান (ংল্পানধত)  
-ীলথক ডফডনরয়াগ প্রকরেয ভাডপ্ত ভূরযায়ন প্রডতরফদন 

 
 

১.০ প্রকয়েয অফস্থান : দারু ারাভ মযাড, ভীযপুয, ঢাকা। 

২.০ ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ভহরা হফলয়ক অহধদিয ও ন্যানার াট ব পাউয়েন ফ ফাংরায়দ 

 

৪.০  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:  

(রক্ষ টাকায়) 
প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(িংস্থায হনজস্ব) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

অহতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

অহতক্রান্ত ভয় 

(ভর 

ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 

ভর 

মভাট 

টাকা  

(িংস্থায হনজস্ব) 

ফ ষয়ল িংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

(িংস্থায হনজস্ব) 

ভর ফ ষয়ল 

িংয়াহধত 

২৪৯০.৭৯ 

১৪৮৭.৫৫ 

(১০০৩.২৪) 

২৬৫১.৫৩ 

১৫৪৯.১৬ 

(১১০২.৩৭) 

২৬০৭.৪০ 

১৫০৫.০০ 

(১১০২.৪০) 

জানুঃ ২০১২ 

য়ত হডয়ঃ 

২০১৫ 

জানুঃ ২০১২ 

য়ত হডয়ঃ 

২০১৫ 

জানুঃ ২০১২ য়ত 

হডয়ঃ ২০১৫ 

১১৬.৬১ 

(৪.৬৮%) 

-- 

 

৫.০ প্রকয়েয অিংগহবহিক ফা স্তফায়ন (প্রকে ভাি প্রহতয়ফদন (হহআয) এয হবহিয়ত): 
(রক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ 

নিং 

আযহডহহ অনুমায়ী অিংয়গয 

নাভ 
একক 

আযহডহহ অনুমায়ী হযকহেত রক্ষযভাত্রা প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফ 
অবথ বক 

ফাস্তফ 
অবথ বক 

হজওহফ ংস্থা মভাট হজওহফ ংস্থা মভাট 

১ (ক) যাজস্ব ব্যেঃ          

২ বফবফধ মথাক - ০ ৫.০০ ৫.০০ - ০ ৫.০০ ৫.০০ 

 (ে) মূরধন ব্যেঃ          

৩ মভবডয়কর যঞ্জাভ ংখ্যা ২২৭ ০ ১০১১.৯৮ ১০১১.৯৮ ২২৭ ০ ১০১২.০০ ১০১২.০০ 

৪ অফাফে ংখ্যা ৮৭৭ ০ ৮৫.৩৯ ৮৫.৩৯ ৮৮০ ০ ৮৫.৪০ ৮৫.৪০ 

৫ বনভ বাণ (৪থ ব-৮ভ তরা ম বন্ত) ফঃবভঃ ৬০৬৯.১৯ ১৩৪৯.১৬ ০ ১৩৪৯.১৬ ৬০৬৯.১৯ ১৩১৪.০০ ০ ১৩১৪.০০ 

৬ াফ-মস্টন ংখ্যা ২ ২০০.০০ ০ ২০০.০০ ২ ১৯১.০০ ০ ১৯১.০০ 

 উ-মভাট (মূরধন):   ১৫৪৯.১৬ ১০৯৭.৩৭ ২৬৪৬.৫৩  ১৫০৫.০০ ১০৯৭.৪০ ২৬০২.৪০ 

 ফ বয়ভাটঃ   ১৫৪৯.১৬ ১১০২.৩৭ ২৬৫১.৫৩  ১৫০৫.০০ ১১০২.৪০ ২৬০৭.৪০ 

 

৬.০ কাজ অভাি থাহকয়র উায কাযণ: আযহডহহ িংস্থান অনুমায়ী কর অিংয়গয কাজ ফাস্তফায়ন কযা য়য়য়ছ। 

 

৭.০ াধাযণ ম ষয়ফক্ষণ: 

৭.১  প্রকয়েয টভূহভ:  ফতষভায়ন মদয় হৃদয়যাগীয িংখ্যা ব্যাক ায়য মফয়ড় চয়রয়ছ,  মায ভয়ধ্য বশু ও ভবরা 

হৃদয়যাগীয ংখ্যাও উয়ল্লেয়মাগ্যবায়ফ বৃবি ায়ে। বভযপুয়য ফবস্থত ন্যানার াট ব পাউয়েয়নয বফদ্যভান 

াাতায়র অগত কর মযাগীয়দয বফয়ল কয়য বশু ও ভবরায়দয বচবকৎা মফা প্রদান কযা ম্ভফ য়ে 

না বফধাে উক্ত াাতার কোিায় একটি বশু ও ভবরা কাবড বোক আউবনট স্থায়নয উয়দ্যাগ গ্রণ কযা 

ে। এ রয়ক্ষে বশু ও ভবরায়দয জন্য ১৫০ য্যা বফবষ্ট একটি কাবড বোক আউবনট স্থায়নয জন্য অয়রাচে 

প্রকেটি ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। 

 

৭.২ প্রকয়েয উয়েশ্য: 

(ক) ন্যানার াট ব পাউয়েয়ন ১৫০ য্যা বফবষ্ট অরাদা আউবনট স্থায়নয ভাধ্যয়ভ বশু ও ভবরায়দয জন্য 

মযাগ বনণ বে ও Medical and Surgical Treatment প্রদান; 
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(ে) বভযপুয-২ এ বফদ্যভান াাতায়র অগত মযাগীয়দয বীড় কভায়না; 

(গ) জনাধাযণয়ক বফয়ল কয়য ভবরা ও বশুয়দয জন্য হৃদয়যায়গয ক্ষবতকয প্রবাফ ও এয প্রবতকায 

িয়কব য়চতন কযা; 

(ঘ) ৩০% দবযদ্র মযাগীয়দয বফনামূয়ল্য বচবকৎা মফা প্রদান; 

(ঙ) হৃদয়যাগীয়দয বচবকৎা যফতী পুনফ বান; এফং 

(চ) হৃদয়যায়গয বফলয়ে গয়ফলণা বযচারনা। 

 

৮.০ প্রকয়েয অনুয়ভাদন ও িংয়াধন িংক্রান্ত: 

৮.১ প্রকে অনুয়ভাদন : প্রকেডটয উয ০৮/০৯/২০১১ তাডযরখ ডআড বা নুডিত য়। ডআড বায সুাডয নুমায়ী 
ুনগথডিত ডিডড মভাট ২৪৯০.৭৯ রে টাকা (ডজওডফ- ১৪৮৭.৫৫ রে টাকা, প্রতযাী ংস্থা- ১০০৩.২৪ রে টাকা) 
প্রাক্কডরত ফযরয় জানুয়াডয, ২০১২ মথরক ডিরম্বয, ২০১৫ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ২৬/০১/২০১২ তাডযরখ ভাননীয় 
ডযকেনা ভন্ত্রী কতৃথক নুরভাডদত য়। 

 

৮.২ প্রকে ংয়াধন: মূর প্রকয়ে ন্যানার াট ব পাউয়েন বফয়নয ৪থ ব–৭ভ তরা ম বন্ত বনভ বাণ এফং ১৫০ য্যা বফবষ্ট াাতার 

চালুয রক্ষেভাো বছর। প্রকেটি ফাস্তফােনকায়র বফয়দী হৃদয়যাগ বফয়লজ্ঞ প্রকয়েয াআট বযদ বন কয়য ২টি া মযন 

বথয়েটায়যয বযফয়তব ৩টি ায়যন বথয়েটায বনভ বাণ এফং ায়যয়নয অকায ফড় কযায বিান্ত মদন। ময়ক্ষয়ে ৩টি মলায়যয 

স্থাতে নকা ভতবয কয়য মদো মাে , ১০৯টি মফয়ডয ংস্থান ে। পয়র প্রকয়েয রক্ষেভাোে মৌুঁছায়নায জন্য ৮ভ তরা  ম বন্ত 

বনভ বায়ণয রয়ক্ষে প্রকে  ংয়াধন কযা ে। ংয়াবধত প্রকেটি ২৬৫১.৫৩ রক্ষ টাকাে জানুোবয ২০১২ য়ত বডয়ম্বয ২০১৫ 

ম বন্ত মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য ১০/১২/২০১৪ তাহযয়খ ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক অনুয়ভাহদত য়। 

 

৯.০ ফছয হবহিক িংয়াহধত এহডহ ফযাে, অফভৄহক্ত ও ব্যয় (হহআয য়ত প্রাি তথ্য): 

(রক্ষ টাকায়) 

অথ ষ ফছয িংয়াহধত এহডহ ফযাে  অফভৄহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় (হজওহফ) 

মভাট টাকা ংস্থা মভাট টাকা ংস্থা 

২০১১-২০১২ ৭৫.০০ ৭৫.০০ - ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ - 

২০১২-২০১৩ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৪০০.০০ ৩৭৮.০০ ৩৭৮.০০ - 

২০১৪-২০১৫ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ - 

২০১৫-২০১৬ ২৯৬.০০ ২৯৬.০০ - ২৯৬.০০ ২৫২.০০ ২৫২.০০ - 

মভাট: ১৫৭১.০০ ১৫৭১.০০ - ১৫৭১.০০ ১৫০৫.০০ ১৫০৫.০০ - 

 

১০.০  প্রকে হযচারক ম্পহকষত তথ্য: 

ক্রঃ নিং কভ ষকতষায নাভ ও দফী দাবেত্ব ারয়নয মভোদকার 

০১ জনাফ মভাঃ অব্দু মাফান ভূ ুঁআো 

বযচারক (বযকেনা ও উন্নেন) 

০৯/০২/২০১২ ৩১/১২/২০০৫ 

 
১১.০ প্রকয়েয মূর কাম বক্রভ: 

(ক) ৪থ ষ-৮ভ তরা ম ষন্ত (৬০৬৯.১৯ ফগ ষহভটায) াাতার বফন হনভ ষাণ; 

(খ) ২টি াফ-মেন স্থান; 

(গ) মভহডয়কর মন্ত্রাহত ক্রয়; 

(ঘ) আফাফত্র ক্রয়।  

 

১২.০ প্রকে হযদ ষন: প্রকেটিয ভাহি ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন প্রণয়য়নয রয়ক্ষয হহআয প্রাহিয য অআএভআবড’য বক্ষা ও 

াভাবজক মক্টয়যয কাযী হযচারক পাযজানা মায়ন  কর্তবক গত ০৮ /০২/২০১৭ তাহযয়খ ভীযপুয দারু ারাভ মযাডস্থ 

ন্যানার াট ষ পাউয়ন্ডয়ন প্রকয়েয আওতায় হনহভ ষত ম্প্রাহযত বফন ও াাতায়রয কাম ষক্রভ য়যজহভয়ন হযদ ষন কযা ে। 
প্রকে এরাকা হযদ ষয়নয ভয় প্রকে হযচারক ও প্রতযাী িংস্থায প্রহতহনহধ  উহস্থত হছয়রন। প্রকয়েয কয়েকটি গুরুত্বপূণ ব 

ংয়গয ব্যয়েয বফয়েলণ বনয়ম্ন প্রদান কযা রঃ 
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১২.১ াাতার বফন ম্প্রাযণ/বনভ বাণ: প্রকয়েয অওতাে ন্যানার াট ব পাউয়েন াাতার বফনটিয ৪থ ব মথয়ক ৮ভ 

তরা ম বন্ত বনভ বায়ণয জন্য অযবডববয়ত মভাট ১৩৪৯.১৬ রক্ষ টাকায (ম্পূণ ব বজওবফ) ংস্থান বছর। ববঅয নুমােী বফন 

বনভ বায়ণ বজওবফ োয়ত ব্যে য়েয়ছ ১৩১৪.০০ রক্ষ টাকা। 

 

  

 

প্রকয়েয অওতাে বনবভ বত ন্যানার াট ব পাউয়েন 

াাতার 

 

প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত ায়যন বথয়েটায়য ব্যফহৃত 

মভবডয়কর মন্ত্রাবত 

 

১২.২ মভবডয়কর মন্ত্রাবত ক্রে: প্রকয়েয অওতাে অযবডবব ংস্থান নুমােী মভবডয়কর মন্ত্রাবত ক্রে োয়ত ংস্থায 

য়থ ব- ১০১১.৯৮ রক্ষ টাকাে ২২৭টি মন্ত্রাবত ক্রে কযা য়েয়ছ। ফতবভায়ন মভবডয়কর মন্ত্রাবত মযাগীয়দয বচবকৎা মফায জন্য 

ব্যফহৃত য়ে। 

 

  

 

প্রকয়েয অওতাে ংগৃীত মভবডয়কর মন্ত্রাবত 

 

আববজ মভবয়ন মযাগীয হৃদয়যাগ যীক্ষা কযা য়ে 

 

১২.৩ অফাফে ক্রে: প্রকয়েয অওতাে াাতার বফয়ন মযাগীয়দয ব্যফায়যয জন্য ংস্থায য়থ ব ৮৫.৩৯ রক্ষ টাকাে 

৮৭৭টি অফাফে ক্রয়েয বফযীয়ত ৮৫.৪০ রক্ষ টাকাে ৮৮০টি অফাফে যফযা কযা য়েয়ছ। 

 

  

 

প্রকয়েয অওতাে ক্রেকৃত মযাগীয়দয মফড 

 

াাতায়রয জন্য স্থাবত ভফদেবতক াফ-মস্টন 
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১২.৪ াফ-মস্টন স্থান: প্রকয়েয অওতাে াাতায়র বফদেৎ যফযায়য জন্য বজওবফ য়থ ব ২০০.০০ রক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি 

াফ-মস্টন (প্রবতটি ১২৫০ মকববএ) ক্রে কয়য স্থান কযা য়েয়ছ। 

 

 

১৩.০ প্রকয়েয হযকহেত উয়েশ্য ও অজষন: 

ডযকডেত উরেশ্য জথন 

ক) ন্যানার ািয পাউল্পন্িল্পন ১৫০ মযা 

নফনি অরাদা আউননি স্থ্াল্পনয ভাধযল্পভ 

নশু ও ভনরাল্পদয জন্য প্যাগ ননণযয় ও 

Medical and Surgical 

Treatment প্রদান; 

ন্যানার ািয পাউল্পন্িল্পন ৪থয প্থল্পক ৮ভ তরা মযন্ত ননভযাণ কযা ল্পয়ল্পছ 

এফং ১৫০ মযা নফনি অরাদা আউননি স্থ্ান কযা ল্পয়ল্পছ। প্খাল্পন নশু ও 

ভনরাল্পদয জন্য প্যাগ ননণযয় ও Medical and Surgical Treatment 

প্রদাল্পনয কাজ শুরু ল্পয়ল্পছ; 

খ) নভযুয-২ এ নফদযভান াাতাল্পর অগত 

প্যাগীল্পদয বীড় কভাল্পনা; 

প্রকে প্থল্পক ন্যানার ািয পাউল্পন্িন াাতার ননভযাণ কযায় ম্প্রানযত 

বফল্পন নতুনবাল্পফ প্যাগীল্পদয নচনকৎা প্ফা প্রদান কযা ম্ভফ ল্পে। পল্পর 

নভযুয-২ এ ূল্পফযয াাতাল্পর অগত প্যাগীল্পদয বীড় ল্পনক কল্পভল্পছ; 

গ) জনাধাযণল্পক নফল্পল কল্পয ভনরা ও 

নশুল্পদয জন্য হৃদল্পযাল্পগয ক্ষনতকয প্রবাফ 

ও এয প্রনতকায ম্পল্পকয ল্পচতন কযা; 

নফনবন্ন প্জরায় স্থ্ায়ী ািয কযাম্প স্থ্ান এফং প্নভনায অল্পয়াজল্পনয ভাধযল্পভ 

ল্পচতনতা নৃিয কাজ ফযাত যল্পয়ল্পছ; 

ঘ) ৩০% দনযদ্র প্যাগীল্পদয নফনাভূল্পরয নচনকৎা 

প্ফা প্রদান; 

ন্যানার ািয পাউল্পন্িল্পন গযীফ প্যাগীল্পদয প্ক্ষল্পত্র স্বেভূল্পরয নচনকৎা প্রদান 

কযা য়; 

ঙ) হৃদল্পযাগীল্পদয নচনকৎা যফতযী ুনফযান; 

এফং 

হৃদল্পযাগীল্পদয নচনকৎা যফতযী ুনফযান কযায কামযক্রভ এখনও চার ুকযা 

য়নন; 

চ) হৃদল্পযাল্পগয নফলল্পয় গল্পফলণা নযচারনা। ন্যানার ািয পাউল্পন্িল্পনয ুযাতন াাতার বফল্পনয ১১ তরায় এফং 

নতুন বফল্পনয ৪থয তরায় হৃদল্পযাল্পগয নফলল্পয় গল্পফলণা কামযক্রভ চরভান 

যল্পয়ল্পছ। 

 

১৪.০ প্রকেটি ম্পয়কষ আইএভইহড’য ম ষয়ফক্ষণ: 

 (ক) প্রকয়েয অজষন: 

১৪.১ হৃদয়যায়গয হচহকৎায সুহফধা ম্প্রাযণ:  বভযপুয়য ফবস্থত ন্যানার াট ব পাউয়েয়নয বফদ্যভান াাতায়রয 

৪থ ব মথয়ক ৮ভ তরা ম বন্ত ম্প্রাবযত বফয়ন ১৫০ য্যা বফবষ্ট একটি বশু ও ভবরা কাবড বোক আউবনট 

স্থান কযা য়েয়ছ। মায ভাধ্যয়ভ বশু ও ভবরায়দয হৃদয়যাগ বনণ বে ও বচবকৎা মফা প্রদান কযা ম্ভফ 

য়ে। 

 

 ভবরা ও বশুয়দয হৃদয়যাগ বচবকৎায জন্য পৃথক আউবনট স্থায়নয পয়র ভবরা ও বশুয়দয সুষ্ঠু ও বনবফড় 

মফা প্রদান ম্ভফ য়ে। Pediatric cardiac surgery, pediactric anesthesiology and 

intensive care, padiatric cardiology বফবায়গ বশুয়দয জন্য বফয়লাবেত মফা প্রদান কযা কযা 

য়ে। জানুোবয ২০১৭ ভায়য বযংখ্যান মথয়ক মদো মাে , প্রাে ৪ াজায মযাগী ফববফ ববাগ মথয়ক বচবকৎা 
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মফা গ্রণ কয়যয়ছ। ১৬১৫ জন মযাগী আনয়ডায়য মফা গ্রণ কয়যয়ছন। াাতারটিয়ত প্রয়োজনীে ংখ্যক 

বচবকৎক ও স্টাপ বনয়োগ কযা য়র এটি বশু ও নাযীয়দয কাবড বোক বচবকৎায মক্ষয়ে একটি নন্য 

প্রবতষ্ঠায়ন বযণত য়ফ। 

 

 (ে) াধাযণ ম বয়ফক্ষণ: 

১৪.১ Internal ও External Audit িন্ন না কযাঃ প্রকয়েয ববঅয-এ Internal ও External Audit 

বফলয়ে উয়ল্লে যয়েয়ছ মম, মময়তু প্রকয়েয বনভ বাণ কাজ গণপূতব বফবাগ কর্তবক িন্ন কযা য়েয়ছ তাআ গণপূতব 

বফবাগ ংবেষ্ট বডট-এয মু্মেীন য়ফ। বযদ বনকায়র জানা মাে, আয়তাভয়ধ্য বডট িন্ন য়েয়ছ বকন্তু 

উক্ত বডট িবকবত মকান বরবেত ডকুয়ভন্ট প্রকে কাম বারে ফা গণপূতব বফবাগ মথয়ক াওো মােবন; 

 

১৪.২ ৩০% দবযদ্র মযাগীয়দয বফনামূয়ল্য বচবকৎা মফা প্রদানঃ াাতায়র বচবকৎা বনয়ত অা মযাগীয়দয বফগত 

কয়েক ভায়য বযংখ্যান, বফয়রয কাগজোবদ মাচাআ কয়য মদো মাে মম, এ াাতারটি ৩০% দবযদ্র 

মযাগীয়দয বচবকৎা প্রদায়নয বফলেটি বনবিত কয়য থায়ক। প্রবত ভায় ন্যানার াট ব পাউয়েয়ন বচবকৎা 

মফায তথ্যাবদ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কয়য থায়ক। এ াাতার কর্তবক ভাজয়ফা বধদপ্তয়য 

জানুোবয, ২০১৭ ভায় মপ্রবযত এ ংক্রান্ত প্রবতয়ফদয়ন মদো মাে- 

 

ক্রঃ 

নং 

বফবায়গয নাভ মভাট মযাগী বফনামূয়ল্য বচবকৎা প্রাপ্ত বি 

প্রদায়নয 

তকযা 

ায 

ংখ্যা অবথ বক (টাকা) গযীফ 

মযাগীয 

ংখ্যা 

অবথ বক 

(টাকা) 

১ অউটয়ডায ৫২৬২ ৭৮৫৯০০.০০ ৫২১ ৪৫৪৩৪৩.০০ ৫৭.৮১% 

২ অউটয়ডায (কনারট্যান্ট) ৩৮৩৪ ১৯১৭০০০.০০ ১৪৬ ৭৩০০০.০০ ৩.৮১% 

৩ আনয়ডায ১৬৪৫ ১০৮৯৫৭২১.০

০ 

৫৯ ৪১২৮১৪৭.০

০ 

৩৭.৮৯% 

 

১৪.৩ গণপূতব বফবাগ মথয়ক বনভ বাণ কায়জয দযে ংক্রান্ত তথ্য যফযা না কযা: প্রকয়েয অওতাে বনবভ বত 

বফয়নয (৪থ ব মথয়ক ৮ভ তরা ম বন্ত) বনভ বাণ কাজটি িন্ন কয়যয়ছ গণপূতব বধদপ্তয। প্রকে বযদ বয়নয ভে 

গণপূতব বফবায়গয প্রবতবনবধ উবস্থত বছয়রন। বকন্তু বনভ বাণ কায়জয দযে ংক্রান্ত তথ্যাবদ উক্ত ভয়ে তাযা 

যফযা কযয়ত ায়যবন। যফতীয়ত বনভ বাণ কায়জয দযে ংক্রান্ত তথ্যাবদ যফযায়য জন্য প্রকে 

বযচারকয়ক নুয়যাধ কযা য়র বতবন বনফ বাী প্রয়কৌরী (বববর) এফং বনফ বাী প্রয়কৌরী (আএভ), বফবাগ-৬, 

বভযপুয, ঢাকা ফযাফয়য তথ্যাবদ মচয়ে বরবেতবায়ফ নুয়যাধ কয়যন। বকন্তু গণপূতব বফবাগ বনভ বাণ কায়জয 

দযে ংক্রান্ত তথ্যাবদ যফযা কয়যবন। পয়র দযে ংক্রান্ত তথ্য প্রবতয়ফদয়ন প্রদান কযা ম্ভফ েবন; 

 

১৪.৪ ৮ভ তরায বিঁবড়য ংয় বপবনবং কাজ িন্নঃ প্রকয়েয কাম বক্রভ বডয়ম্বয ২০১৫ এ ভাপ্ত য়রও 

াাতায়রয ৮ভ তরায বিঁবড়য বপবনবং কাজ িন্ন কযা েবন। বযদ বনকয়র মদো মাে, এেনও 

বপবনবং কাজ চরভান যয়েয়ছ। 
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১৫.০ সুাহয: 

১৫.১ প্রকয়েয Internal ও External Audit িন্ন কযা য়ে থাকয়র বডয়টয ছাোবরব গণপূতব বফবাগ 

মথয়ক ংগ্র কয়য ফাস্তফােনকাযী ংস্থা অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযয়ফ; 

 

১৫.২ ৩০% গযীফ মযাগীয়দয বফনামূয়ল্য বচবকৎা মফা প্রদায়নয বফলেটি াাতার কর্তবক্ষ বনবিত কযয়ফ এফং 

মময়তু এটি একটি চরভান কাম বক্রভ তাআ ভাজয়ফা বধদপ্তয ও ংবেষ্ট ভন্ত্রণারে এ বফলেটি বনেবভত 

ভবনটয কযয়ত য়ফ; 

 

১৫.৩ প্রকয়েয কাম বক্রভ বযদ বনকায়র গণপূতব বফবাগ বনভ বাণ কায়জয প্রয়োজনীে তথ্যাবদ যফযা কযয়ত না 

াযাে যফতীয়ত তথ্যাবদ যফযায়য জন্য প্রকে বযচারক কর্তবক বরবেতবায়ফ নুয়যাধ জানায়না য়ত্ত্বও 

মকন তথ্যাবদ যফযা কযা েবন তা ভবরা বফলেক বধপ্তয ও ন্যানার াট ব পাউয়েন বফলেটি েবতয়ে 

মদয়ে ভবরা ও বশু বফলেক ভন্ত্রণারয়েয ভাধ্যয়ভ অআএভআবডয়ক ফবত কযয়ফ; 

 

১৫.৪ ভবরা বফলেক বধপ্তয ও ন্যানার াট ব পাউয়েন াাতার বফয়নয ৮ভ তরায বিঁবড়য বপবনবং কাজ 

দ্রুত িন্ন কযায বফলেটি বনবিত কযয়ফ; 

 

১৫.৫ াাতারটিয কাম বক্রভ পূণ বাঙ্গবায়ফ বযচারনায জন্য মত ংখ্যক বচবকৎক ও কভ বচাযী বনয়োগ প্রয়োজন 

তা দ্রুত িন্ন কযায জন্য ন্যানার াট ব পাউয়েন উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ফ; 

 

১৫.৬ নুয়েদ ১৫.১ মথয়ক ১৫.৫ এয মপ্রবক্ষয়ত গৃীত কাম বক্রভ িয়কব অআএভআবডয়ক ফবত কযয়ফ। 
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ননেনফত্ত ও ভধযনফত্ত প্শ্রণীয কভযজীফী প্ভল্পয়ল্পদয নশুল্পদয জন্য নদফামত্ন কভযসুনচ  

-ীলথক ডফডনরয়াগ প্রকরেয ভাডপ্ত ভূরযায়ন প্রডতরফদন 
 
১.০ প্রকয়েয নাভ : বনম্নবফি ও ভধ্যবফি মেণীয কভ বজীবফ ভায়েয়দয বশুয়দয জন্য বদফামত্ন 

কভ বসূবচ (২ে ংয়াবধত) 
২.০ ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : ভহরা হফলয়ক অহধদিয 

৪.০ প্রকে এরাকা : ফাড্ডা, আদাফয, মডভযা, গাফতরী, হভযপুয-১০, হঝগাতরা, যাজাযফাগ, উিযা, 

নাখারাড়া, হযকেনা কহভন চত্বয (আগাযগাঁও), াবায। 

৫.০  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

(রক্ষ টাকায়) 
প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

অহতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

অহতক্রান্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 
ভর ফ ষয়ল 

িংয়াহধত 

ভর ফ ষয়ল 

িংয়াহধত 

১০৭৭.৬০ ১৬৫০.০০ ১৬২৫.৭১ জুরাই, 

২০০৯ য়ত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাই, ২০০৯ 

য়ত 

জুন, ২০১৬ 

জুরাই, ২০০৯ 

য়ত 

জুন, ২০১৬ 

+ ৫৪৮.১১ 

(৫০.৮৬%) 

+ ২ ফছয 

(৪০%) 

 
৬.০ প্রকয়েয টভূহভ ও উয়েশ্যঃ 

৬.১ টভূহভঃ 

 ফািংরামদয়য উন্নেন কভ বকায়েয মূর মরাতধাযাে ভবরায়দয ংগ্রয়ণয সুয়মাগ সৃবষ্ট কযা যকায়যয একটি বফয়ল 

ংগীকায। ম নুমােী যকায়যয বফববন্ন উয়দ্যায়গয পয়র উন্নেন কভ বকাে বফববন্ন মাে ভবরায়দয ংগ্রণ 

উমল্লেয়মাগ্য ায়য বৃবি ায়ে। বকন্তু কভ বজীবফ ভায়েয়দয বশু ন্তানয়দয বদফাকারীন মত্ন মনোয ব্যফস্থা ীবভত ওোে 

তাযা য়নক মক্ষয়ে মাগত উৎকল বতা াধন বকংফা দক্ষতায ায়থ কাজ কযয়ত াযয়ছন না। য়নক মক্ষয়ে মাগত 

কায়জ তাযা ববছয়ে ড়য়ছ ফা ংগ্রণ বফবিত য়ে। এ মপ্রবক্ষয়ত বনম্ন অয়েয কভ বজীবফ ভায়েয়দয বশুয়দয 

বদফাকারীন ময়ত্নয জন্য যকায আতঃপূয়ফ ব মফবকছু দয়ক্ষ গ্রণ কয়যয়ছ। ১৯৯২ ায়র ঢাকা য়য ৬টি বশু বদফামত্ন 

মকন্দ্র চালু কযা ে এফং মকন্দ্রগুয়রা পরবায়ফ বশুয়দয মফা প্রদান কয়যয়ছ। যফতীয়ত ২ে য়ফ ব ১৯৯৫-৯৬ 

থ বফছয়য ঢাকা বফবাগীে যগুয়রায়ত অযও ৬টি বশু বদফামত্ন মকন্দ্র চালু কযা ে। ২টি ম বায়ে বনম্নবফিয়দয জন্য 

স্থাবত মভাট (৬+৬)=১২টি বশু বদফামত্ন মকয়ন্দ্রয কাম বক্রভ জুরাআ ২০০০ য়ত যাজস্ব ফায়জয়টয ধীয়ন বযচাবরত 

য়ে অয়ছ। ভধ্যবফি মেণীয কভ বজীবফ ভায়েয়দয বশুয়দয জন্য যকাবয উয়দ্যায়গ ভবরা বফলেক বধদপ্তয কর্তবক 

“কভ বজীবফ ভবরায়দয বশুয়দয জন্য বদফামত্ন কভ বসূচী” ীল বক একটি প্রকে জুরাআ, ১৯৯৭ য়ত জুন, ২০০৪ মভোয়দ 

ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। মায অওতাে ঢাকাে স্থাবত ৬টি বদফামত্ন মকন্দ্র ফতবভায়ন যাজস্ব ফায়জয়টয ধীয়ন বযচাবরত 

য়ে। তাযআ ধাযাফাবকতাে বনম্নবফি ও ভধ্যবফি উবে মেণীয কভ বজীবফ ভায়েয়দয বশুয়দয জন্য বদফামত্ন সুবফধাবদ 

প্রদায়নয রয়ক্ষে অয়রাচে প্রকেটি ফাস্তফাবেত ে। 

 

৬.২ উয়েশ্যঃ 

মূর উয়দ্দশ্যঃ  

 

বনম্নবফি ও ভধ্যবফি মেণীয কভ বজীবফ ভায়েয়দয মছাট ন্তানয়দয (৬ ভা মথয়ক ৬ ফছয ফে) বদফাকারীন বনযাদ 

মফা প্রদান কযা। 

 

সুবনবদ বষ্ট উয়দ্দশ্যঃ 

 

ক) ৬ ভা মথয়ক ৬ ফছয ফেী বশুয়দয বদফামত্ন মফা প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ কভ বজীবফ ভায়েয়দয ভয়নায়মায়গয ায়থ 

দাবেত্ব ারয়ন ােতা কযা; এফং 
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ে) বশুয়দয মথামথ াযীবযক, াভাবজক ও ভানবক বফকায়য রয়ক্ষে সুলভ োফায, প্রাথবভক স্বাস্থে মফা, প্রাক-

প্রাথবভক বক্ষা, আনয়ডায মেরাধূরা এফং বচিবফয়নাদয়নয ব্যফস্থা কযা। 

 
৭.০ প্রকয়েয ভর কাম ষক্রভঃ মখরনা াভগ্রী ক্রয়, ঔলধ ক্রয়, হশুয়দয জন্য োয়দ্যয ংস্থান কযা , অফাফে ও বফছানা 

ক্রে, মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভ ক্রে, মানফান (ফাআ াআয়কর) ক্রে, বফবফধ (মক্রাকাবযজ, ফান বায) ক্রে আতোবদ। 

 

৮.০ প্রকয়েয অিংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাি প্রহতয়ফদন (হহআয) এয হবহিয়ত):  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্রহভক 

নিং 

নুয়ভাবদত অযহডহহ অনুমায়ী 

কায়জয অিংগ 

একক অযহডহহ অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ব্যে 

ফাস্তফ আহথ ষক ফাস্তফ আহথ ষক  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (ক) যাজস্ব ব্যেঃ      

১ কভথকতথারদয মফতন জন ১২  ১২  

২ কভথচ্াযীরদয মফতন জন ২৩ ২৯০.২৯ ২৩ ২৭৯.৩০ 

৩ বাতাডদ জন ৩৭  ৩৭  

৪ ফাা বাড়া আউবনট ৮ ১২৫.৮৪ ৮ ১২১.১৭ 

৫ মটডররপান ডফর আউবনট ১৫ ১১.২৫ ১৫ ৯.৭৪ 

৬ াডনয ডফর আউবনট ৮ ৬.৬২ ৭ ৬.৮৩ 

৭ ডফরৃযৎ ডফর আউবনট ৮ ১১.৪৭ ৮ ১১.০২ 

৮ গযা ডফর আউবনট ৮ ৪.১৩ ৮ ৪.২৮ 

৯ জ্বারানী/গযা ংখ্যা ১ ১০.৬৪ ১ ১০.৩৪ 

১০ ভুদ্রণ ও প্রকানা মথাক মথাক ১৯.১৭ মথাক ১৯.১৩ 

১১ প্স্টনাযী মথাক মথাক ৭.০৪ মথাক ৬.৮০ 

১২ ডো উকযণ আউবনট ১১  ৮.০০ ১১  ৭.৭০ 

১৩ মখরাধূরা াভগ্রী আউবনট ১১  ১২.০০ ১১  ১১.৯৯ 

১৪ ডরৄ ও ৪থথ মশ্রণীয কভথচ্াযীরদয 
মালাক 

আউবনট ১১ ১৫.৯৯ ১১ ১৫.৯৮ 

১৫ প্রডেণ (আন-াডবথ) আউবনট ১২ ৬.৫০ ১২ ৬.৪৮ 

১৬ ডনয়ডভত শ্রডভক জন ১০১ ৫৭১.৭১ ১০১ ৫৭১.৬৭ 

১৭ ঔলধ আউবনট ১১ ৫.০০ ১১ ৫.০০ 

১৮ ডটএ/ডিএ জন ৩৬ ১.৩৩ ৩৬ ১.৩১ 

১৯ ডরৄরদয জন্য খাদয জন ৪২৫০ ২৫৬.৮০ ৪২৫০ ২৫৪.২২ 

২০ টয়ররডট্রজ আউবনট ১২  ১৫.৯২ ১২  ১৫.৬২ 

২১ োনী (প্রডেক ও প্রডেণাথথী) মথাক মথাক ১০.২৩ মথাক ১০.১৯ 

২২ ডচ্িডফরনাদন আউবনট ১১ ১০.০০ ১১ ৯.৭৫ 

২৩ গাডড় বাড়া ংখ্যা ১ ৩৬.২৫ ১ ৩৫.২৮ 

২৪ দৃশ্য ও ন্যান্য ফযয় মথাক মথাক ৪.০০ মথাক ৪.০০ 

২৫ ন্যান্য ফযয় মথাক মথাক ১২৩.৯৪ মথাক ১২৩.৯৪ 

২৬ যক্ষণাল্পফপ্ক্ষণ আউবনট ১২ ৩.০৪ ১২ ২.৮৭ 

২৭ প্ক্রাকানযজ আউবনট ১১ ১.৫০ ১১ ১.৫০ 

 উ-প্ভাি (যাজস্ব):   ১৫৬৭.১৬  ১৫৪৪.৬১ 

 (ে) মূরধন োতঃ      

২৮ মানফান (ফাআাআয়কর) আউবনট ১৩ ০.৮৫ ১৩ ০.৭৫ 

২৯ মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভ আউবনট ১২  ৩৩.০০ ১২  ৩২.০৮ 

৩০ অফাফে ও বফছানা আউবনট ১২  ৪০.৯৯ ১২  ৪০.৫৮ 
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ক্রহভক 

নিং 

নুয়ভাবদত অযহডহহ অনুমায়ী 

কায়জয অিংগ 

একক অযহডহহ অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

প্রকৃত ব্যে 

ফাস্তফ আহথ ষক ফাস্তফ আহথ ষক  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩১ বফবফধ আউবনট ১২  ৬.৫০ ১২  ৬.১৯ 

 উ-মভাট (মূরধন):   ৮২.৮৪  ৮১.১০ 

 মভাট ব্যে (যাজস্ব ও মূরধন):   ১৬৫০.০০  ১৬২৫.৭১ 

 
৯.০ কাজ অভাি থাহকয়র উায কাযণঃ ফহণ ষত প্রকয়েয আওতায় অনুয়ভাহদত আযহডহহ অনুমায়ী কর অিংয়গয কাজ 

ফাস্তফায়ন কযা য়য়য়ছ। 

 

১০.০ প্রকয়েয অনুয়ভাদন ও িংয়াধনঃ 

আয়রাচয প্রকেটিয হডহহ ’য উয ১৬/০৪/২০০৯ তাহযয়খ হইহ বা অনুহিত য়। হইহ বায সুাহযক্রয়ভ 

পুনগ ষঠিত হডহহ ১০৭৭.৬০ রক্ষ টাকা (ম্পূণ ষ হজওহফ) প্রাক্কহরত ব্যয়য় জুরাই, ২০০৯ মথয়ক জুন, ২০১৪ মভয়ায়দ 

ফাস্তফায়য়নয জন্য ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক ০৩/০৯/২০০৯ তাহযয়খ অনুয়ভাহদত য়। 

 

১০.১ ১ভ িংয়াধনঃ প্রকে চরভানকায়র প্রকয়েয আওতায় প্রধানভন্ত্রীয কাম ষারয় (নাখারাড়াস্থ িংদ দস্য বফন), 

হযকেনা কহভন চত্ত্বয এফিং যাজাযফাগ পুহর রাইয়নয মবতয়য মড-মকয়ায মটায চালু কযায প্রয়য়াজনীয়তা মদখা 

মদয়। এ নতুন ৩টি মড-মকয়ায মটায়যয জন্য রুভ ফযাে ও িংস্কায ভর হডহহয়ত হছর না। UNDP-এয ক্ষ মথয়ক 

পুবর বযপভ ব প্রয়জক্ট-এয ভাধ্যয়ভ যাজাযফাগ পুবর রাআয়ন মড-মকোয মন্টায়যয প্রয়োজনীে ংস্কায়যয েযচ ংস্থান 

কযা দাবেত্ব গ্রণ কয়য। ভর হডহহয়ত মখরায াভগ্রী খায়ত হশুয়দয মখরনা াভগ্রী খায়ত মদারনা ও হিায়যয 

িংস্থান যয়য়য়ছ। এগুয়রা ছাড়াও হশুয়দয মখরাদরায জন্য ফর, পুতুর, মফলুন, মরায়গায়ট প্রয়য়াজন। প্রকয়ে ৩য় ও ৪থ ষ 

মশ্রণীয য়দ আউটয়াহ ষিং-এয হযফয়তষ স্থায়ী হবহিয়ত জনফর হনয়য়াগ কযায জন্য প্রকে িংয়াধন কযা য়। প্রকেটি 

Need Based Exposure অবঙ্গয়ক পুনগ বঠন, প্রাক্কহরত ব্যয় ও মভয়াদকার মথামথ মযয়খ ১ভ িংয়াহধত হডহহ 

ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক ২২/০৬/২০১১ তাহযয়খ অনুয়ভাহদত য়। 

 

১০.২ ২ে ংয়াধনঃ বযকেনা কবভন চত্ত্বয়য একটি মড-মকোয মন্টায স্থায়নয ংস্থান মযয়ে মভাট ১১টি মড-মকোয 

মন্টায বযচারনা, ভবরা ও বশু বফলেক ভন্ত্রণারে িবকবত ংদীে স্থােী কবভটিয সুাবযক্রয়ভ প্রবতটি মকয়ন্দ্র ২ 

জয়নয স্থয়র ৪ জন কয়য অো বনয়োয়গয ব্যফস্থা, প্রকয়েয মভোদকার ২ ফছয বৃবি এফং প্রকয়েয ংগবববিক ব্যে 

পুনঃবনধ বাযণ কয়য প্রকয়েয মভাট প্রাক্কবরত ব্যে ১৫৬০.৫০ রক্ষ টাকা এফং ফাস্তফােনকার জুরাআ, ২০০৯ মথয়ক জুন, 

২০১৬ ম বন্ত বনধ বাযণ কয়য ২ে ফায ংয়াধন কযা ে। ২য় িংয়াহধত আযহডহহ ০৭/০৯/২০১৪ তাহযয়খ ভাননীয় 

হযকেনা ভন্ত্রী কতৃষক অনুয়ভাহদত য়। 

 

১০.৩ হফয়ল িংয়াধনঃ জাতীয় মফতন মস্কর ২০১৫ অনুয়ভাদয়নয য প্রকয়েয কভ ষকতষা ও কভ ষচাযীয়দয মফতন-বাতাহদ ও 

আউটয়াহ ষিং িহতয়ত হনয়য়াহজত জনফয়রয মফাভল্য ও াকুল্য মফতনভুক্তয়দয াহব ষ মফহনহপট ফাফদ ১০৫.৩৫ 

রক্ষ টাকায অহতহযক্ত প্রয়য়াজন ওয়ায় ২৫/০৪/২০১৬ তাহযয়খ অনুহিত হডহইহ বায় প্রকেটি িংয়াধয়নয 

সুাহয কযা য়। ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ভাননীয় প্রহতভন্ত্রী কতৃষক প্রাক্কহরত ব্যয় ১৬৫০.০০ রক্ষ টাকায় 

হনধ ষাযণপূফ ষক প্রকেটিয হফয়ল িংয়াধন অনুয়ভাদন কযা য়। 

 

১১.০ ফছয হবহিক এহডহ/িংয়াহধত এহডহ ফযাে, অফভৄহক্ত ও ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকায়) 

আহথ ষক ফছয 
এহডহ/িংয়াহধত এহডহ ফযাে অফভৄহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৯-২০১০ ২৪.৮০ ২৪.৮০ - ২৪.৮০ ২৪.৮০ ২৪.৮০ - 

২০১০-২০১১ ১৭৩.৫৪ ১৭৩.৫৪ - ১৭৪.০০ ১৭৩.৫৪ ১৭৩.৫৪ - 

২০১১-২০১২ ২২৩.৯৪ ২২৩.৯৪ - ২২৫.০০ ২২৩.৯৪ ২২৩.৯৪ - 

২০১২-২০১৩ ২২৩.০০ ২২৩.০০ - ২২৩.০০ ২২৩.০০ ২২৩.০০ - 

২০১৩-২০১৪ ৩১০.৩৪ ৩১০.৩৪ - ২৫৩.০০ ২৫৩.০০ ২৫৩.০০ - 
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আহথ ষক ফছয 
এহডহ/িংয়াহধত এহডহ ফযাে অফভৄহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১৪-২০১৫ ৩৩১.২৩ ৩৩১.২৩ - ৩১৬.২০ ৩১৫.৩৭ ৩১৫.৩৭ - 

২০১৫-২০১৬ ৩৬৩.১৫ ৩৬৩.১৫ - ৪৩৩.০০ ৪১২.০৬ ৪১২.০৬ - 

মভাটঃ ১৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ - ১৬৪৯.০০ ১৬২৫.৭১ ১৬২৫.৭১ - 

 
১২.০  প্রকে হযচারক ম্পহকষত তথ্যঃ 

 

ক্রঃনিং প্রকে হযচারয়কয নাভ মমাগদায়নয তাহযখ ফদহরয তাহযখ 

০১ জনাফ াহনা ভহতন, উ-হযচারক ২৯/১০/২০০৯ ০৪/০৩/২০১০ 

০২ জনাফ কাজী মজবুয়ন্না, উ-বচফ ০৪/০৩/২০১০ ১৩/০৮/২০১৪ 

০৩ জনাফ মপযয়দৌী মফগভ, ববনেয কাযী বচফ ২৬/০৮/২০১৪ ১৫/০৯/২০১৪ 

০৪ জনাফ অবু তায়রফ, উ-বচফ ১৫/০৯/২০১৪ ৩০/০৬/২০১৬ 

 
১৩.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান ংয়গয বফয়েলণঃ 

 

১৩.১ প্রকয়েয জনফরঃ প্রকয়েয অযবডবব ’য রক্ষেভাো নুমােী মভাট ৩৭ জন কভ বকতবা -কভ বচাযী বনয়োবজত  

বছর। (প্রকে বযচারক মপ্রলয়ণ এফং কাযী বযচারক (মড-মকোয) ও মপ্রাগ্রাভ বপায যাজস্ব ফায়জয়টয 

অওতাে বতবযক্ত দাবেয়ত্ব বনয়োবজত বছয়রন। প্রকে মথয়ক মকান বাতা গ্রণ কয়যনবন। ) প্রকয়ে বনয়োবজত 

৩৫ জন কভ বকতবা -কভ বচাযীয়দয মফতন -বাতা োয়ত ৩০০.৩২ রক্ষ টাকা অযবডবব  ংস্থায়নয বফযীয়ত 

২৭৯.৩০ রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। এ ৩৫ জন কভ বকতবা -কভ বচাযী প্রকে বযচারয়কয কাম বারে ১১টি 

মড-মকোয মন্টায়য কভ বযত বছয়রন। বনয়ম্ন প্রকয়ে বনয়োবজত কভ বকতবা -কভ বচাযীয়দয দফী ও ংখ্যা উয়ল্লে 

কযা রঃ 

 

ক্রঃ নং য়দয নাভ দ ংখ্যা দাবেত্বযত কভ বস্থর 

১ বাফযক্ষক ১ প্রকে প্রধান কাম বারে 

২ কবিউটায ায়যটয ১ প্রকে প্রধান কাম বারে 

৩ মড-মকোয বপায ১১ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ১ জন 

৪ স্বাস্থে ববক্ষকা ১১ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ১ জন 

৫ বক্ষবেেী-কাভ-কবিউটায ায়যটয ১১ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ১ জন 

 মভাটঃ ৩৫  

 

১৩.২ বশুয়দয জন্য োদ্যঃ  প্রকয়েয অওতাে ১১টি মড-মকোয মন্টায়য ৪২৫০ জন বশুয ভদবনক োফায প্রদায়নয 

জন্য অযবডবব’মত মভাট ২৫৫.৫২ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয বফযীয়ত ২৫৪.২২ রক্ষ টাকা ব্যে য়েয়ছ। প্রকে 

বযচারয়কয কাম বারে মথয়ক ঠিকাদা য বনয়োয়গয ভাধ্যয়ভ মড -মকোয মন্টায়য োফায াভগ্রী যফযা কযা 

ে। প্রকে কর্তবক্ষ কর্তবক মপ্রবযত াপ্তাবক োদ্য ছক নুমােী প্রবতটি মড -মকোয মন্টায়য প্রবতবদন বশুয়দয 

োফায প্রদান কযা ে। 

 

১৩.৩ প্রবক্ষণ (আন-াবব ব): প্রকয়েয অওতাে ১১টি মড -মকোয মন্টা ময কভ বযত মড -মকোয বপায , স্বাস্থে 

ববক্ষকা ও বক্ষবেেী -কাভ-কবিউটায ায়যটযয়দয ভবরা বফলেক বধদপ্তয়য ২ বদনব্যাী বশুয়দয 

বযচম বা, স্বাস্থে, বক্ষা, বযফায বযকেনা , বযষ্কায-বযেন্নতা, মন্টায়যয দাপ্তবযক কাম বাফরী িাদন , 

অো-কুক-গাড বয়দয বযচা রনা কযা আতোবদ বফলয়ে প্রবক্ষণ প্রদান কযা ে। তাছাড়া ১ বদয়নয বপ 

ব্যফস্থানা বফলয়ে প্রবক্ষণ প্রদান কযা ে। বযদ বনকায়র জানা মাে , প্রকে মভোয়দ য়নয়কআ এ প্রবক্ষণ 

একাবধকফায ময়েয়ছন। প্রবক্ষণ ফাফদ অযবডববয়ত রক্ষেভাো বছর ৬.৫০ রক্ষ টাকায ংস্থায়নয 

বফযীয়ত ৬.৪৮ রক্ষ টাকা ব্যে কযা ে। 
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১৩.৪ বনেবভত েবভকঃ  মড-মকোয মন্টাযগুয়রায়ত ববতবকৃত বশুয়দয বদফাকারীন োওো , মত্ন এফং ঠিক 

বযচম বা কযা প্রকয়েয একটি গুরুত্বপূণ ব ও ন্যতভ উয়দ্দশ্য বছর। তাআ প্রকেভুক্ত ১১টি মড -মকোয মন্টায়য 

বশুয়দয মফা প্রদান , বশুমদয বদফাকারীন বযচম বায জন্য অউটয়াব বং-এয ভাধ্যয়ভ বপ ােক, ফাবুবচ ব, 

অো, বযেন্ন কভী , গাড ব য়দ ১০১ জনয়ক বনয়োগ কযা ে। এ বনেবভত জনফয়রয মফতন -বাতা ফাফদ 

অযবডবব’মত ৫৭৪.২৩ রক্ষ টাকা রক্ষেভাোয বফযীয়ত ৫৭১.৬৭ রক্ষ টাকা ব্যে কযা ে। 

 

ক্রঃ নং য়দয নাভ দ ংখ্যা দাবেত্বযত কভ বস্থর 

১ বপ ােক ১ প্রকে প্রধান কাম বারে 

২ ফাবুবচ ব ২২ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ২ জন 

৩ অো ৪৪ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ৩ জন 

৪ বযেন্ন কভী ১২ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ১ জন এফং প্রকে প্রধান কাম বারে 

৫ গাড ব ২২ প্রবতটি মড-মকোয মন্টায়য ২ জন 

মভাটঃ ১০১  

 

১৩.৫ টেয়রবেজঃ মড-মকোয মন্টাযগুয়রায়ত ব্যফায়যয জন্য টেয়রবেজ াভগ্রী (াফান, শ্যাম্পু, এোয়যার, 

াযবক, মতাোয়র, স্যাবরন আতোবদ ) ক্রে োয়ত অযবডবব ’মত ১৫.৯০ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয বফযীয়ত 

১৫.৬২ রক্ষ টাকা ব্যে ে। 

 

১৩.৬ মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভঃ  প্রকয়েয প্রধান কাম বারে ও মড -মকোয মন্টাযগুয়রায জন্য মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভ 

(কবিউটায, বপ্রন্টায, মটবরববন, অআবএ, বিজ, ওয়বন, অরবভযা, বডবববড মেোয , াবনয বপিায , 

মেোয মভবন আতোবদ ন্যান্য মন্ত্রাবত ) ক্রয়েয বনবভি  অযবডবব ’মত ৩৩.০০ রক্ষ টাকা ংস্থায়নয 

বফযীয়ত ৩২.০৮ রক্ষ টাকা ব্যে কযা য়েয়ছ। এফ মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভ প্রকে কাম বারে ও ১১টি মড-মকোয 

মন্টায়য ব্যফহৃত ে। 

 

১৩.৭ অফাফে ও বফছানাঃ  মড-মকোয মন্টাযগুয়রায়ত বশুয়দয ঠিক বযচম বায জন্য এফং কভ বকতবা -

কভ বচাযীয়দয দাপ্তবযক কাম বক্রভ সুষ্ঠুবায়ফ িয়ন্নয রয়ক্ষে প্রকয়েয অওতাে অফাফে ও বফছানাে ক্রয়েয 

বনবভি অযবডবব’মত ৪১.০০ রক্ষ টাকা রক্ষোভাোয বফযীয়ত ৪০.৫৮ রক্ষ টাকা ব্যে কযা ে। এ থ ব 

ব্যয়ে বশুয়দয ড়ায মটবফর , মায়কচ, বফছানাে, ফাবর, কম্বর, মতালক, মেরায াভগ্রী , মদারনা, বডয়ে 

মফাড ব, কায়ঠয ম বা ক, ময়ক্রটাবযয়েট মটবফর , াধাযণ মটবফর , মচোয, মরপ, আতোবদ ন্যান্য অযও 

অফাফে ক্রে কযা ে। তাছাড়া প্রকে মথয়ক গাড ব ও কুকয়দয মালাক প্রদান কযা ে। 

 

১৪.০ প্রকে হযদ ষনঃ 

 প্রকেটিয ফাস্তফােন কাম বক্রভ য়যজবভয়ন বযদ বয়নয বনবভি অআএভআবড কর্তবক ১৭/০৪/২০১৭ তাবযয়ে ঢাকাস্থ 

অদাফয মড-মকোয মন্টায, ০২/০৫/১৭ তাবযয়ে বযকেনা কবভন চত্ত্বয়যয মড-মকোয মন্টায এফং 

১৩/০৬/২০১৭ তাবযয়ে প্রকে বযচারয়কয কাম বারে বযদ বন কযা ে। বযদ বনকায়র প্রকে বযচারক ও 

ংবেষ্ট মড মকোয বপায ও ন্যান্যগণ উবস্থত বছয়রন। বযদ বয়ন প্রাপ্ত তথ্য বনয়ম্ন তুয়র ধযা রঃ 

 

 (ক)  অদাফয বনম্নবফি মড-মকোয মন্টাযঃ 

১৪.১ অদাফয মড-মকোয মন্টায়যয ফস্থানঃ অদাফয থানায ন্তগ বত অদাফয ৬ নং মযায়ড একটি বাড়া ফাবড়য়ত ২০০৯ 

ায়র মড-মকোয মন্টাযটি মাো শুরু কয়য। ফতবভায়ন ১৬ নং মযায়ড ফাজায ংরগ্ন একটি বাড়া ফাবড়য ৩ে তরাে ৫টি 

কক্ষ বনয়ে মড -মকোয মন্টাযটিয কাম বক্রভ চরভান যাো য়েয়ছ । ১টি বপ কক্ষ , ১টিয়ত বশুয়দয মেরাধুরা ও 

ড়াশুনা, ৩টি মফড রুভ এফং ১টি ডাআবনং কক্ষ। এটি বনম্নবফি মেবণয কভ বজীবফ ভায়েমদয বশুয়দয জন্য বদফামত্ন মকন্দ্র। 

অযবডবব রক্ষেভাো নুমােী এ মন্টায়য ৫০ জন বশু ববতবয ংস্থান নুমােী  ৫০ জন বশু ববতব বছর।  তয়ফ 

বযদ বয়নয বদন ৪৪ জন বশু উবস্থত বছর। 
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অদাফয মড-মকোয মন্টায়য মেরাধুরাযত বশুযা 

 

১৪.২ বশু ববতব প্রবক্রোঃ ৬ ভা মথয়ক ৬ ফছয ফে ম বন্ত চাকবযজীবফ ভায়েয়দয বশুয়দয মড -মকোয মন্টায়য ববতব কযা 

ে। প্রকে মথয়ক যফযাকৃত একটি বনধ বাবযত ববতব পযয়ভয ভাধ্যয়ভ ৫০/- টাকা বপ গ্রণপূফ বক বশুয়দয ববতব কযা 

ে। ববতব পযয়ভয ায়থ বশুয বতা -ভাতা ও বশুয ছবফ ংযক্ত কযা ে। পযয়ভ বশুয বতা -ভাতা, বববাফক, 

মমাগায়মায়গয ঠিকানা পূণ বাঙ্গ তথ্য ংযক্ষণ কযা ে। 

 

 

 

অদাফয মড-মকোয মন্টায়য যফযাকৃত মেরা াভগ্রী, টেয়রবেজ, 

বিজ, অআবএ ও কবিউটায 

 

১৪.৩ মড-মকোয মন্টায়য বশুয়দয বযচম বাঃ অদাফয মড-মকোয মন্টায়য মড -মকোয বপায- ১ জন, স্বাস্থে ববক্ষকা - ১ 

জন, বক্ষবেেী-কাভ-কবিউটায ায়যটয-১ জন, কুক- ২ জন, অো- ৪ জন, বিনায- ১ জন, গাড ব- ২ জন কভ বযত 

অয়ছন। স্বাস্থে ববক্ষকা প্যাযায়ভবডয়কর মকা ব িন্ন কয়যন। বতবন বশুয়দয প্রাথবভক স্বা স্থে মফা , উচ্চতা নুমােী 

ওজন ফাড়য়ছ বক -না তা যীক্ষা কযয়তন। মড -মকোয মন্টায়যয ভাবক বাে বশুয়দয বববাফকয়দয স্বাস্থে বফলেক 

বফববন্ন যাভ ব এফং বশুয়দয জটির মকান ভস্যায মক্ষয়ে বফয়লজ্ঞ ডাক্তায মদোয়নায যাভ ব প্রদান কযা ে। 

বশুয়দয প্রাক -প্রাথবভক বক্ষায ং বয়য়ফ ফাংরা , আংয়যবজ ঠন ও বরেন , গবণত বক্ষা , ছড়া গান ও গে ফরা , 

বচোংকন আতোবদ কভ বকাে বযচাবরত ে। ফছয়যয বফয়ল বদফগুয়রায়ত বশুয়দয জন্য গান , কবফতা, বচোংকন 

আতোবদ বফলয়ে প্রবতয়মাবগতায অয়োজন কযা ে ভয়ভ ব মড -মকোয বপাযগণ জানান। প্রকে কর্তবক্ষ কর্তবক মপ্রবযত 

তাবরকা নুমােী মড-মকোয মন্টায়য বশুয়দয কার, দপুয এফং বফকার মভাট ৩ ফায বনম্নবরবেত চাট ব নুমােী োফায 

যফযা কযা ে। এ তাবরকায ফাআয়য ভায় ১ বদন বশুয়দয মারাও, ভাং যফযা কযা ে। 

 

ফায কার দপুয বফকার 

যবফফায দধ+াউরুটি/মুবড় বাত+ডার+অলু+াক+মুযগী+মরবু মকক ও করা/কভরা/তযমুজ/অভ 

মাভফায দধসুবজ বাত+ডার+অলু+ফবজ+বডভ+মরবু বফস্কুট ও অয়র/মেঁয়/কভরা/কাঁঠার 

ভঙ্গরফায দধয়ভাআ বাত+ডার+অলু+ফবজ+ভাছ জু ও করা/মেঁয়/অভ/অঙ্গুয 

বুধফায দধ+াউরুটি/মুবড় বাত+ডার+অলু+াক+মুযগী+মরবু ওয়েপায ও অঙ্গুয/অমর/অভ/তযমুজ 

বৃস্পবতফায দধসুবজ ফবজ বেচুযী+বডভ+মরবু বফস্কুট ও করা/কভরা/মেঁয়/অঙ্গুয/কাঁঠার 

 

১৪.৪ মড-মকোযগুয়রায়ত প্রয়তেক ভায় বশুয়দয ভা ও বববাফকয়দয বনয়ে বায অয়োজন কযা য়তা। উক্ত বাে 

বধকাং বশুয ভা ও বববাফকগণ উবস্থত থাকয়তন। বববাফকয়দয বাে মড -মকোয মন্টায এয মফা িয়কব 
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বববাফকয়দয ভতাভত /যাভ ব, ভাবক চাঁদা প্রদায়নয বফলে ববটাবভন -এ কোসুর োওোয়না , বযষ্কায-বযেন্নতা, 

স্বাস্থে মফা , য়চতনতামূরক যাভ ব, বশুয়দয বনেবভত মন্টায়য াঠায়না এফং ন্যান্য ভস্যা বনয়ে অয়রাচনা কযা 

ে। উয়ল্লখ্য , বনম্নবফি মড-মকোয মন্টায়য প্রবত ভায় বশু প্রবত ৫০/- টাকা এফং ভধ্যবফি মড -মকোয মন্টায়য প্রবত 

ভায় বশু প্রবত ৩০০/- টাকা মনো ে। এ টাকা মেজাবয চারায়নয ভাধ্যয়ভ জভা কযা ে। প্রকে মথয়ক বশুয়দয ীত 

ও গ্রীয়েয মালাক যফযা কযা য়তা। বশুয়দয আনয়ডায মগআভ -এয উকযণ বয়য়ফ মন্টাযগুয়রায়ত বিায , 

মদারনা, আেকায, যবকং মচোয , ডরবপন, পুতুর, মরায়গা মট , মনৌকা, ডর াউ , াভটি ডাভটি , মেরনা গাবড় , 

াআয়কর, ক্রাভয়ফাড ব, টাট্টু মঘাড়া  যয়েয়ছ। বযদ বয়নয ভে মদো মাে , বশুযা এফ মেরায উকযণ ব্যফায কয়য 

মেরাধুরা কযয়ছ ও অনন্দভে ভে কাটায়ে। এ য়নু্ টাযয়য যা নু্ নাঘয যবলু্ কায-বযেন্ন ও প্রস্ত। বযদ বনকায়র মন্টায়য 

বনয়োবজত কুকদ্বে বযেন্ন এফং স্বাস্থেকয বযয়ফয় যান্না কযয়ত মদো মগয়ছ। মন্টায়যয ফাথরুভগুয়রা বযেন্ন 

ফস্থাে াওো মাে। বযদ বয়নয ভে উবস্থত বশুয়দয বববাফকগণ জানান , মড-মকোয মন্টায়য বশুয়দয াবফ বক 

বযচম বা কযা ে। মড -মকোয মন্টায়য বশুয়দয ববতব কযায সুয়মাগ াওোে ভায়েযা কভ বকারীন ভয়ে বনবিত 

থাকয়ত ায়যন। 

 

 (ে)  বযকেনা কবভন চত্ত্বয ভধ্যবফি মড-মকোয মন্টাযঃ 

১৪.৫ বযকেনা কবভন চত্ত্বয মড-মকোয মন্টায়যয ফস্থানঃ বযকেনা কবভন চত্ত্বয়যয একটি নতুন এক তরা বফয়ন ৪টি 

কক্ষ বনয়ে ২০১৪ ায়রয নয়বম্বয মাো  শুরু কয়য। ১টি বপ কক্ষ , ১টিয়ত বশুয়দয মেরাধুরা ও ড়াশুনা , ১টি মফড 

রুভ এফং ১টি ডাআবনং কক্ষ । এটি ভধ্যবফি মেবণয কভ বজীবফ ভায়েয়দয বশুয়দয জন্য বদফামত্ন মকন্দ্র। মন্টাযটি 

বযদ বয়নয ভে ১ জন মড-মকোয বপায, ১ জন স্বাস্থে ববক্ষকা, ১ জন বক্ষবেেী-কাভ-কবিউটায ায়যটয, ৪ 

জন অো, ২ জন কুক, ১ জন বিনায, ২ জন বনযািা প্রযী ন্যান্য কর কভ বচাযী উবস্থত বছয়রন। অযবডবব 

রক্ষেভাো নুমােী এ মন্টায়য ৫০ জন বশু ববতবয ংস্থান নুমােী ৪০ জন বশু ববতব বছর। 

 

  

 

বযকেনা কবভন চত্ত্বয়যয মড-মকোয মন্টায়যয বশুযা 

 

  

 

মড-মকোয মন্টায়যয বশুয়দয বফছানাে 

 

মড-মকোয মন্টায়যয বশুয়দয মেরনা াভগ্রী 
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১৫.০ প্রকেটি িয়কব অআএভআবড’য ম বয়ফক্ষণঃ 

 

১৫.১ টাআভ ওবায যান ৪০% ও কষ্ট ওবায যান ৫০.৮৬% ওোঃ এ প্রকেটিয মূর ফাস্তফােনকার বছর জুরাআ ২০০৯ 

মথয়ক জুন ২০১৪ ম বন্ত। বকন্তু প্রকেটি ৩ ফায ংয়াধন কয়য ৫ ফছয়যয স্থয়র ৭ ফছয়য থ বাৎ জুরাআ ২০০৯ মথয়ক জুন 

২০১৬ ম বন্ত ফাস্তফােন কযা ে। মূর ফাস্ত ফােনকার য়ক্ষা ২ ফছয (৪০%) মফব ভে বতক্রান্ত য়েয়ছ। 

যবদয়ক, মূর নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে বছর ১০৭৭.৬০ রক্ষ টাকা। প্রকে ভাবপ্তয়ত প্রকৃত ব্যে ে ১৬২৫.৭১ রক্ষ 

টাকা। থ বাৎ কষ্ট ওবায যান য়েয়ছ ৫৪৮.১১ রক্ষ টাকা (৫০.৮৬%); 

 

১৫.২ ঘন ঘন প্রকে হযচারক ফদরীঃ এ প্রকে ফাস্তফায়নকায়র অথ ষাৎ ৭ অথ ষ ফছয়য মভাট ৪ জন প্রকে হযচারক হফহবন্ন 

মভয়ায়দ হনয়য়াহজত হছয়রন। প্রকে হযচারক ফায ফায হযফতষয়নয পয়র এ প্রকয়েয ফাস্তফায়ন হকছুটা ফাধাগ্রস্ত য় 

এফিং প্রকেটিয ফাস্তফায়ন দীঘ ষাহয়ত য়। 

 

১৬.০ সুাহয/হদক-হনয়দ ষনাঃ 

১৬.১ প্রকেটি ৫ ফছয়যয স্থয়র ৭ ফছয়য ভাপ্ত ে। এয়ক্ষয়ে ৩ ফায ংয়াধন কয়য মভোদ বৃবি কযা ে। পয়র 

মফবনবপবোযীয়দয যকায়যয ব্যবেত য়থ বয উয়মাগীতা ময়ত বফরম্ব ে। তাআ প্রকয়েয মভোদ বৃবিয এ ংস্কৃবত 

বযায/বনরুৎাবত কযা ফাঞ্ছনীে; 

 

১৬.২ ববফষ্যয়ত উন্নেন প্রকে ম থামথবায়ফ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষে ভন্ত্রণারে ও ফাস্তফােনকাযী ংস্থা কর্তবক প্রকে বযচারক 

ফায ফায বযফতবন বযায কযয়ত য়ফ এফং বযফতবন একান্ত অফশ্যকীে য়র প্রকে বযচারক বযফতবন বফলে ক 

কবভটিয়ত বফয়ফচনা কযয়ত য়ফ। 

 
 
 

 


