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ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্ ম িছয়রর এবিবিভুক্ত সর্াপ্ত প্রকয়ের মূল্যায়ন প্রবতয়িদয়নর সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

র্ন্ত্রণালয়য়র 

নার্ 

মর্াট 

সর্াপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সর্াপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সর্য় ও ব্যয়য়র তুলনায় 

বিবনয়য়াগ 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাবরগবর 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেবিবসএফ

ভুক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সর্য় ও ব্যয় 

উভয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সর্য়  

অবতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সর্য় 

অবতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সি মবনম্ন 

- সয়ি মাচ্চ 

ব্যয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রায়ন্তর 

শতকরা হার 

(%) সি মবনম্ন 

- সয়ি মাচ্চ 

১। ধর্ ম বিষয়ক 

র্ন্ত্রণালয় 

০২ টি ০১ টি ০১ টি - ০১ টি ২ টি ১ িছর 

(৫৪.৫৪%) 

৬ র্াস 

(১৮.১৮%) 

১ টি ১৭.৮০ 

(১৬.৯৫%) 

 

১।  সর্াপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ  ০২ টি 

 

২। সর্াপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যয় ও মর্য়াদকালঃ 

প্রকয়ের নার্ প্রকৃত ব্যয়  

(লে টাকায়) 

প্রকৃত িাস্তিায়নকাল 

“ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ বিবেটায়ল রূিান্তর ও বিবেটাল আকমাইভ স্থািন” ১০০৫.৪৭ মসয়েম্বর ২০১০ হয়ত জুন 

২০১৩ 

“নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ ধর্ীয় মনতায়দর সম্পৃক্তকরণ” ১২২.৮০ এবপ্রল ২০১০ হয়ত 

জুন ২০১৩ 

 

৩। সর্াপ্ত প্রকয়ের ব্যয় ও মর্য়াদ বৃবির কারণঃ 

 

প্রকয়ের নার্ মর্য়াদ বৃবির কারণ 

“ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ 

বিবেটায়ল রূিান্তর ও বিবেটাল 

আকমাইভ স্থািন” 

ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর অয়টায়র্শয়নর কার্ মক্রর্ সম্পন্ন করার েন্য অবতবরক্ত সর্য়য়র প্রয়য়ােন 

হওয়ায়, তৎকালীন িাোর দর অনুর্ায়ী প্রকয়ের আওতায় সংস্থানকৃত দ্রব্যাবদর মূল্য বনধ মারণ; 

র্ানিাহন, েনিল ও অবফস সরঞ্জার্ খায়ত ব্যয় বৃবি, ৬৪টি মেলা অবফয়সর েন্য ৬৪টি র্াবিবর্বিয়া 

প্রয়েক্টর ক্রয়; প্রবশেণ খায়ত অবতবরক্ত ৫০০ েনিলয়ক প্রবশেণ প্রদান; ৩টি ল্যািটি (অনুয়র্াবদত 

বিবিবি অনুর্ায়ী) এর িবরিয়তম ৮০টি ল্যািটি ক্রয়য়র প্রয়য়ােন হওয়ায় এিং সফটওয়যার উন্নয়য়নর 

সায়র্ িাটা কায়লকশন অন্তভু মবক্তপূি মক প্রকেটি সংয়শাধন করা হয়। ১০/১০/২০১২ তবরয়খ অনুবিত 

বিবিইবস সভার সুিাবরশক্রয়র্ মর্াট প্রাক্কবলত ব্যয় অিবরিবতমত মরয়খ আন্তঃখাত সর্ন্বয়য়র র্াধ্যয়র্ 

প্রকেটি মসয়েম্বর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ মর্য়ায়দ িাস্তিায়য়নর বনবর্ত্ত ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় কর্তমক 

১৭/১০/২০১২ তাবরয়খ অনুয়র্াবদত হয়। 

“নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ 

ধর্ীয় মনতায়দর সম্পৃক্তকরণ” 

মূল প্রকেটি িাস্তিায়নকায়ল িলায়রর বিিরীয়ত টাকার র্ান কয়র্ র্াওয়ায় (প্রবত িলায়রর বিিরীয়ত 

িাংলায়দয়শর মুদ্রার র্ান ৭২ টাকা মর্য়ক ৮২ টাকা হওয়ায়) প্রকয়ের মূল প্রাক্কবলত ব্যয় ১০৫.০০ লে 

টাকার স্থয়ল ১২৩.০০ লে টাকায় স্থানান্তবরত হয়। অিরবদয়ক, UN-GOB Joint 

Programme-এর আওতায় সিগুয়লা কর্ মসূবির মর্য়াদ জুন, ২০১৩ ির্ মন্ত বৃবি করা হয়। ফয়ল 

প্রকয়ের প্রাক্কবলত ব্যয় ১২৩.০০ লে টাকা বনধ মারণ কয়র এিং িাস্তিায়নকাল এবপ্রল, ২০১০ হয়ত 

জুন, ২০১৩ মর্য়ায়দ িাস্তিায়য়নর লয়েয প্রকেটি সংয়শাধন করা হয়। 

 

৪। সর্াপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়য়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সর্স্যা ও সুিাবরশঃ 

 

সর্স্যাসমূহ সুিাবরশসমূহ 

১) আইএর্ইবি’র ২৯/০৩/২০০৬ তাবরয়খর আইএর্ইবি/সর্ন্বয়-

৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং িবরিয়ের ১৩ নং অনুয়েদ অনুর্ায়ী মকান উন্নয়ন 

প্রকে সর্াপ্ত হওয়ার ির সায়ে বতন র্ায়সর র্য়ধ্য বিবসআর মপ্ররয়ণর 

বনয়দ মশনা র্াকয়লও কয়য়কটি প্রকয়ের বিবসআর অয়নক বিলয়ম্ব িাওয়া র্ায়, 

র্া সম্পূণ ম অনাকাবিত এিং এত মদবরয়ত বিবসআর মপ্ররণ মর্ মকান প্রকে 

সঠিকভায়ি মূল্যায়য়নর অন্তরায়। 

১) বিলয়ম্ব বিবসআর মপ্ররণ মর্ায়টই কাম্য নয়। 

সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়য়ক ভবিষ্যয়ত র্র্াসর্য়য় 

বিবসআর মপ্ররণ বনবিত করয়ত হয়ি। 
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সর্স্যাসমূহ সুিাবরশসমূহ 

“ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ বিবেটায়ল রূিান্তর ও বিবেটাল আকমাইভ স্থািন” 

২) প্রকেটি Relevancy, 

Effectiveness, efficiency, 

impact, sustainability এ িাঁিটি 

Criteria-মত মূল্যায়ন করা হয়য়য়ছ, র্ার র্য়ধ্য 

প্রকেটি Relevancy ব্যতীত অন্য মকান 

Criteria-মত উত্তীণ ম হয়ত িায়রবন, 

২) প্রকয়ের আওতায় ১৯.১০ লে টাকা ব্যয়য় ততবরকৃত িাটায়িইে 

সম্পবকমত মকান তথ্য িাওয়া র্ায়বন। কায়েই এ ধরয়নর িাটায়িইে 

আয়দৌ ততবর করা হয়য়য়ছ বক-না িা ততবর করা হয়য় র্াকয়ল এটি মর্ 

উয়েয়ে ততবর করা হয়য়য়ছ, মস উয়েয়ে ব্যিহৃত হয়ে বক-না সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয় তা খবতয়য় মদয়খ আইএর্ইবি’মক অিবহত করয়ি। 

৩) বিবিআর-২০০৮ এর ধারা-১৬ অনুর্ায়ী উন্নয়ন 

প্রকয়ের েন্য ক্রয় িবরকেনা প্রণয়ন 

িাধ্যতামূলক হয়লও িবণ মত প্রকয়ের ক্রয় 

িবরকেনা িাওয়া র্ায়বন। 

৩) প্রকেটির িাবষ মক ক্রয় িবরকেনা প্রণয়ন না করায় আইয়নর ব্যতযয় 

হয়য়য়ছ। ভবিষ্যয়ত সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়য়র আওতায় িাস্তিায়নাধীন 

অন্যান্য প্রকয়ের ক্রয় িবরকেনা (সম্ভাব্য িায়েট প্রাবপ্তর বিষয়টি 

বিয়িিনায় বনয়য়) প্রণয়ন প্রয়তযক অর্ মিছয়রর শুরুয়তই সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়য়ক বনবিত করয়ত হয়ি; 
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“ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ বিবেটায়ল রূিান্তর ও বিবেটাল আকমাইভ স্থািন” শীষ মক  
বিবনয়য়াগ প্রকয়ের সর্াবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়িদন 

(সর্াপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১.০ প্রকয়ের অিস্থান : ইসলাবর্ক ফাউয়েশন-এর ঢাকাস্থ প্রধান কার্ মালয়, ৬৪টি মেলা অবফস, 

৩১টি বর্শন মসন্টার, ৭টি ইর্ার্ মেবনং একায়ির্ী। 
  

২.০ র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

৩.০ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : ইসলাবর্ক ফাউয়েশন 

 

৪.০  প্রকয়ের িাস্তিায়ন সর্য় ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মর্াট 

টাকা 

(প্রঃসাঃ) 

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত 

িাস্তিায়নকাল 

অবতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কবলত 

ব্যয়য়র %) 

 

অবতক্রান্ত সর্য় 

(মূল 

িাস্তিায়নকায়লর 

%) 

মূল 

মর্াট 

টাকা 

(প্রঃসাঃ) 

সি ময়শষ 

সংয়শাবধত 

মর্াট 

টাকা 

(প্রঃসাঃ) 

মূল সি ময়শষ 

সংয়শাবধত 

১০০৭.০০ 

১০০৭.০০ 

- 

১০০৭.০০ 

১০০৭.০০ 

- 

১০০৫.৪৭ 

১০০৫.৪৭ 

- 

মসয়েম্বর ২০১০ 

হয়ত 

জুন ২০১২ 

মসয়েম্বর ২০১০ 

হয়ত 

জুন ২০১৩ 

মসয়েম্বর ২০১০ 

হয়ত জুন ২০১৩ 

- ১ িছর 

(৫৪.৫৪%) 

 

৫.০ প্রকয়ের অংগবভবত্তক িাস্তিায়ন (র্ন্ত্রণালয় হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সর্াপ্ত প্রবতয়িদন (বিবসআর) এর বভবত্তয়ত): 

(লে টাকায়) 

ক্রবর্ক 

নং 

সংয়শাবধত বিবিবি অনুর্ায়ী কায়ের অংগ একক সংয়শাবধত বিবিবি 

অনুর্ায়ী লেযর্াো 

জুন, ২০১৩ ির্ মন্ত 

ক্রর্পুবঞ্জত অগ্রগবত 

আবর্ মক িাস্তি আবর্ মক িাস্তি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। েনিয়লর মিতন-ভাতা েন ৭৯.৩৭ ২০ ৭৯.৩৭ ২০ 

২। ভ্রর্ণ ভাতা মর্াক ১১.৩৯ - ১১.৩৯ - 

৩। মটবলয়ফান (স্থািন ও বিল) মসট ৫.৩০ ৫ ৫.৩০ ৫ 

৪। জ্বালানী (মিয়োল, বসএনবে) সংখ্যা ৫.৫০ ১ ৫.৫০ ১ 

৫। মরবেয়েশন এে ইন্স্যযয়রন্স্ সংখ্যা ২.৪০ ১ ২.৪০ ১ 

৬। মষ্টশনারী মর্াক ৮.২০ - ৮.২০ - 

৭। প্রবশেণ েন ১৫৩.৮৬ ২০০০ ১৫৩.৮৬ ২০০০ 

৮। র্াোর, িবিে স্থান ও ইসলাবর্ক স্থািতয েবরি এিং 

িকুয়র্ন্টারী প্রণয়ন 

সংখ্যা ৪২.০০ ১ ৪২.০০ ১ 

৯। কনসালয়টবন্স্ বফ েনর্াস ৮.৫৮ ২২ ৮.৫৮ ২২ 

১০। কবর্টি বর্টিং সংখ্যা ১১.১৬ ৯৩ ১১.১৬ ৯৩ 

১১। বিবিধ ব্যয় মর্াক ৩১.৮২ - ৩০.২৯ - 

১২। র্ানিাহয়নর মর্রার্ত ও রেণায়িেণ সংখ্যা ৪.৩৯ ১ ৪.৩৯ ১ 

১৩। সফটওয়যার ও কবম্পউটায়রর রেণায়িেণ িািদ ব্যয় মর্াক ৬.০০ - ৬.০০ - 

১৪। র্ানিাহন সংখ্যা ৫০.০০ ১ ৫০.০০ ১ 

১৫। কবম্পউটার ও এয়েসবরে মসট ৪০২.৪৪ ৪২৮ ৪০২.৪৪ ৪২৮ 

১৬। সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট সংখ্যা ৫০.০০ ৮ ৫০.০০ ৮ 

১৭। অবফস ইকুযইিয়র্ন্ট সংখ্যা ৬৪.৯৫ ১২৪ ৬৪.৯৫ ১২৪ 

১৮। আসিািিে সংখ্যা ১৯.৬৪ ৩৫৭ ১৯.৬৪ ৩৫৭ 

১৯। আকমাইভ স্থািন সংখ্যা ৫০.০০ ১ ৫০.০০ ১ 

 মর্াটঃ  ১০০৭.০০  ১০০৫.৪৭  
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৬.০ কাে অসর্াপ্ত র্াবকয়ল উহার কারণঃ বিবসআর-এ প্রকয়ের আওতায় মকান অংয়গর কাে অসর্াপ্ত উয়েখ না র্াকয়লও 

সয়রেবর্য়ন িবরদশ ময়নর সর্য় বনম্নবলবখত কােগুয়লা অসর্াপ্ত িাওয়া র্ায়ঃ 
 

অসর্াপ্ত কাে কাে অসর্ায়প্তর কারণ 

□ বভবিও কনফায়রবন্স্ং- এর কাে (প্রধান কার্ মালয়য় ২টি ও ৭টি 

বিভাগীয় শহরসহ মর্াট ৯টি স্থায়ন করার কর্া র্াকয়লও তা সম্পন্ন 

করা হয়বন); 

□ সফটওয়যারগুয়লা ফাংশনাল না করা অর্ মাৎ এগুয়লার র্য়ধ্য তথ্য 

ইনপুট না মদওয়া (৮টি র্বিউল); 

□ ইসলাবর্ক ঐবতহয ও স্থািনা বনয়য় িকুয়র্ন্টারী প্রণয়ন না করা; এিং 

□ বিবেটাল আকমাইয়ভর কাে সম্পন্ন না করা। 

বিবসআর-এ কােগুয়লা অসর্াপ্ত র্াকার 

মকান কারণ উয়েখ মনই। তয়ি 

ির্ মায়লািনায় মদখা র্ায় মর্, সঠিক কর্ ম-

িবরকেনা ও ক্রয় িবরকেনা না র্াকার 

কারয়ণ র্র্াসর্য়য় সংগ্রহ কাে না করায় 

িবণ মত কােগুয়লা অসম্পূণ ম রয়য়য়ছ িয়ল 

প্রতীয়র্ান হয়। 

 

৭.০ সাধারণ ির্ ময়িেণঃ 

৭.১  িটভূবর্ঃ 

 র্ানি সভযতার ইবতহায়স তথ্য ও মর্াগায়র্াগ প্রযুবক্তই হয়ে সিয়িয়য় দ্রুত প্রসারর্ান প্রযুবক্ত। বিয়ের উন্নত এিং 

উন্নয়নশীল মদশসমূয়হ তথ্য ও মর্াগায়র্াগ প্রযুবক্ত বনভ মর সর্াে প্রবতিার লয়েয সি ধরয়নর প্রয়িষ্টা অব্যাহত মরয়খয়ছ। 

বিয়ের সায়র্ তাল বর্বলয়য় িাংলায়দশ সরকায়রর বভশন-২০২১ ম াষণা কয়রয়ছ এিং তথ্য ও মর্াগায়র্াগ প্রযুবক্ত 

নীবতর্ালা-২০০৯ অনুয়র্াদন কয়রয়ছ। বভশন-২০২১ এ সরকার মর্ ৫টি বিষয়য়ক প্রাধান্য বদয়য়য়ছ তার র্য়ধ্য অন্যতর্ 

হয়ে "Good Governance" প্রবতিা করা, র্ার আওতায় "তথ্য োনার অবধকার এিং ই-গভয়ণ মন্স্ িালু করা 

হয়ি"। এছাো সরকার লেয অনুর্ায়ী দুনীবতমুক্ত সর্াে প্রবতিার লয়েয দাপ্তবরক কার্ মক্রর্ কবম্পউটারাইয়েশন অতযন্ত 

েরুবর। সরকায়রর এ লেয ও উয়েে িাস্তিায়য়নর বনবর্ত্ত ইসলাবর্ক ফাউয়েশন-র আওতাধীন ৬৪টি মেলা 

কার্ মালয়সমূহ, ৩১টি ইসলাবর্ক বর্শন অবফস এিং ৭টি ইর্ার্ মেবনং একায়ির্ীর কার্ মক্রর্ কবম্পউটারাইয়েশন এিং 

বিবেটাল মনটওয়াকম স্থািয়নর লয়েয িবণ মত প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

 

৭.২ উয়েেঃ 

ক) ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর ৬৪টি মেলা কার্ মালয়, ৩১টি বর্শন মসন্টার এিং ৭টি ইর্ার্ মেবনং একায়ির্ী কার্ মক্রর্ 

কবম্পউটারাইয়েশন/অয়টায়র্য়টি করা এিং ঢাকার প্রধান কার্ মালয়য়র সায়র্ এ সকল কার্ মালয়সমূয়হর ইন্টারয়নট 

সংয়র্াগ স্থািন; 

খ) তথ্য ও প্রযুবক্ত ব্যিহায়রর র্াধ্যয়র্ ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রয়র্র স্বেতা ও েিািবদবহতা প্রবতিা করা; 

গ) সংস্থার সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীয়দরয়ক প্রবশেণ প্রদায়নর র্াধ্যয়র্ কবম্পউটারাইয়েশন বসয়েয়র্র সায়র্ িবরবিবত 

করায়না, র্ায়ত তারা আইবসটি িবলবস-২০০৯ এর প্রবতিাদ্য মর্য়ন িলয়ত িায়র; এিং 

 ) ইসলায়র্র ইবতহাস, সংস্কৃবত এিং ঐবতহয সম্পবকমত গুরুত্বপূণ ম এিং দুল মভ তথ্য এিং িকুয়র্ন্ট সংরেয়ণর েন্য 

বিবেটাল আকমাইভ স্থািন। 

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়র্াদন ও সংয়শাধনঃ  

৮.১ প্রকে অনুয়র্াদনঃ প্রকেটির বিবিবি’র উির ১১/০৮/২০১০ তাবরয়খ বিইবস সভা অনুবিত হয়। বিইবস সভার সুিাবরশ 

অনুসায়র প্রকেটি ০৯/১১/২০১০ তাবরয়খ ১০০৭.০০ লে টাকা (সম্পূণ ম বেওবি) প্রাক্কবলত ব্যয়য় মসয়েম্বর, ২০১০ হয়ত 

জুন, ২০১২ মর্য়ায়দ িাস্তিায়য়নর লয়েয র্াননীয় িবরকেনা র্ন্ত্রী কর্তমক অনুয়র্াবদত হয়। 

 

৮.২ প্রকে সংয়শাধনঃ ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর অয়টায়র্শয়নর কার্ মক্রর্ সম্পন্ন করার েন্য অবতবরক্ত সর্য়য়র প্রয়য়ােন 

হওয়ায়, তৎকালীন িাোর দর অনুর্ায়ী প্রকয়ের আওতায় সংস্থানকৃত দ্রব্যাবদর মূল্য বনধ মারণ; র্ানিাহন, েনিল ও 

অবফস সরঞ্জার্ খায়ত ব্যয় বৃবি, ৬৪টি মেলা অবফয়সর েন্য ৬৪টি র্াবিবর্বিয়া প্রয়েক্টর ক্রয়; প্রবশেণ খায়ত 

অবতবরক্ত ৫০০ েনিলয়ক প্রবশেণ প্রদান; ৩টি ল্যািটি (অনুয়র্াবদত বিবিবি অনুর্ায়ী) এর িবরিয়তম ৮০টি ল্যািটি 

ক্রয়য়র প্রয়য়ােন হওয়ায় এিং সফটওয়যার উন্নয়য়নর সায়র্ িাটা কায়লকশন অন্তভু মবক্তপূি মক প্রকেটি সংয়শাধন করা 

হয়। ১০/১০/২০১২ তবরয়খ অনুবিত বিবিইবস সভার সুিাবরশক্রয়র্ মর্াট প্রাক্কবলত ব্যয় অিবরিবতমত মরয়খ আন্তঃখাত 

সর্ন্বয়য়র র্াধ্যয়র্ প্রকেটি মসয়েম্বর, ২০১০ হয়ত জুন, ২০১৩ মর্য়ায়দ িাস্তিায়য়নর বনবর্ত্ত ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

কর্তমক ১৭/১০/২০১২ তাবরয়খ অনুয়র্াবদত হয়। 
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৯.০ িছর বভবত্তক সংয়শাবধত এবিবি িরাে, অিমুবক্ত ও ব্যয় (বিবসআর অনুসায়র): 

(লে টাকায়) 

আবর্ মক িছর এবিবি িরাে (সংয়শাবধত) অিমুবক্ত ব্যয় 

মর্াট টাকা প্রঃসাঃ মর্াট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ৩১৪.০০ ৩১৪.০০ - ২৩৫.৫০ ৬৮.০০ ৬৮.০০ - 

২০১১-২০১২ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ - ৩৪৬.৫০ ২৬৩.৭৬ ২৬৩.৭৬ - 

২০১২-২০১৩ ৬৭৫.২৪ ৬৭৫.২৪ - ৬৭৩.৭১ ৬৭৩.৭১ ৬৭৩.৭১ - 

মর্াটঃমর্াটঃ  ১৩৩৯.২৪ ১৩৩৯.২৪ - ১২৫৫.৭১
*
 ১০০৫.৪৭ ১০০৫.৪৭ - 

 
*
 িছরওয়ারী ছােকৃত অব্যবয়ত অর্ ম বনয়র্ানুর্ায়ী সরকারী মকাষাগায়র মফরৎ মদয়া হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক োবনয়য়য়ছন। 

 

১০.০  প্রকে িবরিালক সম্পবকমত তথ্যঃ   

প্রকেটি িাস্তিায়নকায়ল ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর িবরিালক প্রকে িবরিালয়কর দাবয়ত্ব িালন কয়রয়ছনঃ  

ক্রঃনং কর্ মকতমার নার্ মর্াগদায়নর তাবরখ িদলীর তাবরখ 

০১ েনাি মর্াঃ সাহাি উবেন খান 

িবরিালক 

২০/১২/২০১০ ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১১.০ প্রকে িবরদশ মনঃ 

প্রকেটির সর্াবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়িদন প্রণয়য়নর লয়েয আইএর্ইবি হয়ত গত ২৩/০৩/২০১৪ তাবরয়খ রােশাহী মেলা, 

৩০/০৩/২০১৪ তাবরয়খ খুলনা মেলা এিং ১০/০৪/২০১৪ তাবরয়খ ঢাকাস্থ প্রকে িবরিালয়কর কার্ মালয় িবরদশ মন করা 

হয়। িবরদশ ময়নর সর্য় প্রকয়ের আওতায় িাস্তিাবয়ত কার্ মক্রর্ সয়রেবর্য়ন িবরদশ মনপূি মক প্রকে সংবিষ্ট কর্ মকতমায়দর 

সায়র্ আয়লািনা করা হয়। বিবসআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এিং িবরদশ মনকায়ল প্রাপ্ত বিবভন্ন তথ্য ির্ মায়লািনা কয়র প্রকয়ের 

কয়য়কটি গুরুত্বপূণ ম অংয়গর আওতায় িাস্তিাবয়ত কার্ মক্রর্ সম্পয়কম বনয়ম্ন আয়লািনা করা হলঃ 

 

১১.১ কর্ মকতমা/কর্ মিারীয়দর মিতন-ভাতাঃ প্রকয়ে ২০ েন কর্ মকতমা-কর্ মিারীর মিতন-ভাতা িািদ বিবিবিয়ত সংস্থানকৃত 

৭৯.৩৭ লে টাকার বিিরীয়ত ১৯ েন কর্ মকতমা-কর্ মিারীর মিতন-ভাতা িািদ পুয়রা টাকাই খরি হয়য়য়ছ। ড্রাইভার 

বনয়য়াগ করার কর্া র্াকয়লও ড্রাইভার বনয়য়াগ না কয়র ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর একেন এর্এলএসএস দ্বারা 

ড্রাইভায়রর কাে িালায়না হয় এিং তায়ক রােস্ব খাত হয়ত এর্এলএসএস-এর মিতন প্রদায়নর িাশািাবশ প্রকে হয়ত 

পুনরায় ড্রাইভায়রর মিতন-ভাতা মদয়া হয় িয়ল প্রকে িবরিালক োনান। উয়েখ্য, বতবন এর্এলএসএস বহয়সয়ি রােস্ব 

মিতনভুক্ত কর্ মিারী এিং তায়ক প্রকয়ের আওতায় পুনরায় উন্নয়ন িায়েট মর্য়ক ড্রাইভার বহয়সয়ি মিতন মদয়া হয়য়য়ছ, 

র্া িরর্ আবর্ মক অবনয়র্। 
 
 

১১.২ ভ্রর্ণভাতাঃ গুরুত্বপূণ ম র্সবেদ, গুরুত্বপূণ ম ইসলাবর্ক স্থািনা ও ঐবতহয সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এিং প্রকয়ের কায়ে বিবভন্ন 

মেলা সফয়র প্রকে িবরিালকসহ অন্যান্য কর্ মকতমাবৃন্দ বিবভন্ন মেলায় সফর িািদ আরবিবিবি'মত সংস্থানকৃত ১১.৩৯ 

লে টাকার পুয়রাটাই ব্যয় হয়য়য়ছ। 

 

১১.৩ মটবলয়ফানঃ ৫টি মটবলয়ফান সংয়র্াগ এিং এগুয়লার বিল িািদ আরবিবিবি'র সংস্থানকৃত ৫.৩০ লে টাকার বিিরীয়ত 

৫.৩০ লে টাকাই ব্যয় মদখায়না হয়য়য়ছ। িবরদশ ময়নর সর্য় প্রকে িবরিালক কর্তমক ৪টি মটবলয়ফান (বিবেটাল 

আকমাইভ, িরার্শ ময়কর কে, উি-িবরিালয়কর কে এিং ইন্টারকর্ কে) সংয়র্ায়গর তথ্য িাওয়া র্ায়। মটবলয়ফান 

িািদ আরবিবিবি সংস্থানকৃত অয়র্ মর পুয়রাটাই খরি হওয়া অসংগবতপূণ ম। 

 

১১.৪ মেশনারীঃ প্রকে কার্ মালয়য়র বিবভন্ন মেশনারী ক্রয় িািদ ৮.২০ লে টাকার বিিরীয়ত ৮.২০ লে টাকাই ব্যয় 

হয়য়য়ছ। 
 

১১.৫ প্রবশেণঃ ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর বিবভন্ন স্তয়রর ২০০০ েন কর্ মকতমা/কর্ মিারীয়ক প্রবশেণ প্রদান িািদ 

আরবিবিবিয়ত সংস্থানকৃত ১৫৩.৮৬ লে টাকার বিিরীয়ত ১৫৩.৮৬ লে টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। 

 

১১.৬ র্াোর, িবিে স্থান ও ইসলাবর্ক স্থািতয েবরি এিং িকুয়র্ন্টাবর প্রণয়নঃ আরবিবিবিয়ত এ খায়ত সংস্থানকৃত 

৪২.০০ লে টাকার বিিরীয়ত ৪২.০০ লে টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। এ অংয়গর আওতায় প্রায় ২.৬০ লে র্সবেয়দর তথ্য, 

র্সবেয়দর ইর্ার্ ও মুয়াবিয়নর তথ্য এিং র্াোর, খানকাহ শরীফ, মহফেখানা, ইসলাবর্ক প্রািীন ঐবতয়হযর তথ্য 

সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ। উয়েখ্য, ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর “র্সবেদ বভবত্তক বশশু ও গণবশো কার্ মক্রর্ (৫র্ ির্ মায়)” 

শীষ মক প্রকয়ের বশেকয়দর র্াধ্যয়র্ এসি তথ্য সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক োনান এিং তথ্য সংগ্রহ 
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িািদ বশেকয়দরয়ক ফরর্ প্রবত ৩ টাকা প্রদান করা হয়য়য়ছ। এসি তথ্য 'সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট' অংয়গর আওতায় 

ততবরকৃত সফটওয়যায়র ইনপুট মদয়ার কর্া র্াকয়লও তা সম্পন্ন হয়বন এিং এ অংয়গর আওতায় ইসলাবর্ক ঐবতহয ও 

স্থািতয বনয়য় মকান িকুয়র্ন্টাবর প্রণয়ন করা হয়বন।  

 

১১.৭ কবর্টি বর্টিং: বিবভন্ন কবর্টির সম্মানী িািদ আরবিবিবিয়ত সংস্থানকৃত ১১.১৬ লে টাকার বিিরীয়ত ১১.১৬ লে 

টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। উয়েখ্য, প্রকে িলাকালীন সর্য়য় বিবভন্ন ধরয়নর মর্াট ৯৩টি বর্টিং সম্পন্ন হয়য়য়ছ র্য়র্ ম বিবসআর-

এ উয়েখ রয়য়য়ছ। 

 

১১.৮ বিবিধঃ প্রকয়ের অনুয়র্াবদত আরবিবিবি অনুর্ায়ী বিবিধ অংয়গ সংস্থানকৃত ৩১.৮২ লে টাকার বিিরীয়ত ৩০.২৯ 

লে টাকা ব্যয় হয়য়য়ছ। বিবভন্ন মেলায় তথ্য সংগ্রয়হর ফরর্ মপ্ররণ ও মেলা হয়ত গ্রহণ, ল্যািটি ও আনুষংবগক 

র্ন্ত্রিাবত মপ্ররণ, িবেকায় দরিে বিজ্ঞবপ্ত প্রকাশ, মেলা কার্ মালয়য় লবেবষ্টক সায়িাট ম প্রদান, প্রকে কার্ মালয় 

সবিতকরণ, প্রকে প্রণয়ন, অবফস ইকুযইিয়র্ন্ট রেণায়িেণ এিং অবনধ মাবরত বর্টিং ও খরি িািদ এ টাকা ব্যয় 

হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক োনান। তয়ি িবরদশ ময়নর সর্য় রােশাহী ও খুলনা মেলা হয়ত োনা র্ায় মর্, তারা এ 

খায়ত মকান অর্ ম িরাে িায়বন। এছাোও 'সফটওয়যার ও কবম্পউটার রেণায়িেণ' নার্ক পৃর্ক একটি অংয়গর 

আওতায় ৬.০০ লে টাকা সংস্থায়নর বিিরীয়ত ৬.০০ লে টাকা আলাদাভায়ি খরি হয়লও এ খায়তও একই ধরয়নর 

খরি মদখায়না হয়য়য়ছ। 

 

১১.৯ সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্টঃ ৮টি র্বিউয়লর সফটওয়যার ততবর িািদ বিবিবিয়ত ৫০.০০ লে টাকা সংস্থায়নর 

বিিরীয়ত ৫০.০০ লে টাকা ব্যয় মদখায়না হয়য়য়ছ। এ সংক্রান্ত আবর্ মক অবনয়র্টি অনুয়েদ ১৫.২.৩ (খ) মত এিং 

সফটওয়যারগুয়লার কার্ মক্রর্ সম্পয়কম অনুয়েদ ১৫.২.৬ মত িণ মনা করা হয়য়য়ছ। 

 

১১.১০ অবফস র্ন্ত্রিাবতঃ ১২৪টি অবফস র্ন্ত্রিাবত সংগ্রহ িািদ আরবিবিবিয়ত সংস্থানকৃত ৬৪.৯৫ লে টাকার বিিরীয়ত 

১২৪টি অবফস র্ন্ত্রিাবত সংগ্রহ িািদ ৬৪.৯৫ লে টাকা ব্যয় মদখায়না হয়য়য়ছ। এ সংক্রান্ত অবনয়য়র্র বিষয়টি অনুয়েদ 

১৫.২.৩ (গ) মত িণ মনা করা হয়য়য়ছ। 

 

১১.১১ বিবেটাল আকমাইভঃ একটি বিবেটাল আকমাইভ স্থািন করা িািদ আরবিবিবি'মত সংস্থানকৃত ৫০.০০ লে টাকার 

বিিরীয়ত ৫০.০০ লে টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। এ সংক্রান্ত অবনয়র্ অনুয়েদ ১৫.২.৩ ( ) এিং অনুয়েদ ১৫.২.৮ মত 

িবণ মত হয়য়য়ছ। 

 

১২.০ প্রকয়ের সার্বগ্রক মূল্যায়নঃ 

১২.১ বনম্নবলবখত বিষয়গুয়লা বিয়িিনা সায়িয়ে প্রকেটি মূল্যায়ন করা হয়য়য়ছঃ 

(ক)  প্রকয়ের লেযর্াোর সায়র্ িবরদশ মনকালীন সর্য়য় প্রকয়ের সার্বগ্রক িাস্তিায়ন অিস্থার তুলনা; 

(খ)  প্রকয়ের অনুয়র্াবদত আরবিবিবি এিং বিবসআর ির্ মায়লািনা; 

(গ)  প্রকয়ের আওতায় ক্রয়কৃত বিবভন্ন ইকুযইিয়র্ন্ট/সফটওয়যায়রর কার্ মক্রর্ ির্ মায়লািনা; 

( )  ক্রয় সংক্রান্ত িকুয়র্ন্টস ির্ মায়লািনা; এিং 

(ঙ)  প্রকে সংবিষ্টয়দর সায়র্ আয়লািনা। 

 

১২.২ প্রকে মূল্যায়য়নর দুি মল বদকঃ প্রকেটি সর্গ্র িাংলায়দশব্যািী িাস্তিাবয়ত হয়লও মূল্যায়য়নর উয়েয়ে মকিল রােশাহী 

ও খুলনা মেলা এিং ঢাকাস্থ প্রকে িবরিালয়কর কার্ মালয় িবরদশ মন করা হয়। 

 

১২.৩ বনয়ম্ন প্রকে মূল্যায়য়নর িাঁিটি Criteria’র সায়র্ প্রকয়ের িাস্তিায়য়নাত্তর অেময়নর স্বরূি বিয়িষণ করা হয়য়য়ছঃ 

Evaluation 

Criteria 
বিয়িিয বিষয়সমূহ প্রকয়ে প্রবতফলন 

Relevancy MDG, Sixth Five 

Year Plan এর সায়র্ 

সম্পকমযুক্ত বক-না 

Sixth Five Year Plan এর Part-I, Page-32-এ উয়েখ 

রয়য়য়ছ মর্, To provide better and speedier service 

and to improve the transparency and 

accountability of public service agencies, 

priority will be given to the implementation of e-

governance through the implementation of the 

digital Bangladesh initiatives. কায়েই e-

governance প্রবতিার র্াধ্যয়র্ digital Bangladesh 

প্রবতিার বনবর্য়ত্ত, প্রকয়ের লেয ও উয়েে প্রাসবিক। 
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Evaluation 

Criteria 
বিয়িিয বিষয়সমূহ প্রকয়ে প্রবতফলন 

Effectiveness প্রকেটির লেযর্াো 

অনুর্ায়ী কতটুকু 

িাস্তিাবয়ত হয়য়য়ছ িা 

প্রকেটি তার মূল লেয 

অেময়ন সর্র্ ম হয়ি বক-না 

প্রকেটির িাস্তিায়ন কার্ মক্রর্ সয়রেবর্য়ন িবরদশ ময়নর সর্য় দৃেতঃ 

বকছু অবনয়র্ িবরলবেত হয় র্া অনুয়েদ ১৫.২.১-১৫.২.৯ এ িবণ মত 

হয়য়য়ছ। ফয়ল প্রতীয়র্ান হয় মর্, প্রকেটি লেযর্াো অনুর্ায়ী 

পুয়রাপুবর িাস্তিাবয়ত হয়বন এিং এটি তার মূল লেয অেময়নও 

সের্ হয়বন। 

Efficiency □ Financial Resource 

প্রকয়ের লেয অেময়ন 

কতটা economically 

করা হয়য়য়ছ। 

প্রকেটির মকান Procurement Plan িাওয়া র্ায়বন, তয়ি 

বিবিবি'মত িবণ মত Procurement Plan অনুর্ায়ী বকছু বকছু ক্রয় 

কার্ মক্রর্ OTM িিবতয়ত সম্পন্ন করা হয়বন, র্া অনুয়েদ 

১৫.২.২-মত িবণ মত আয়ছ। এছাোও প্রকয়ের বকছু ক্রয় কার্ মক্রয়র্র 

ব্যয় ও বিবসআর-এ প্রদবশ মত ব্যয়য়র তারতম্য িবরলবেত হয়য়য়ছ, 

র্া অনুয়েদ ১৫.২.৩ মত িবণ মত হয়য়য়ছ এিং বনয়র্ িবহভু মতভায়ি 

কয়য়কটি ক্রয় কার্ মক্রয়র্র অব্যবয়ত অর্ ম অন্য অংয়গ ব্যয় করা 

হয়য়য়ছ (অনুয়েদ ১৫.২.৩ (ঙ)) িয়ল প্রকে িবরিালক োনায়লও এ 

সংক্রান্ত মকান কাগেিে বতবন মদখায়ত িায়রনবন। কায়েই 

প্রতীয়র্ান হয় মর্, প্রকয়ের Financial Resource ব্যিহায়র 

Efficiency'র অভাি বছল। 

 □ প্রকয়ের Benefit Cost 

Ratio (BCR) 

সর্িবরর্াণ অর্ ম বদয়য় 

অন্য মকান প্রকে 

িাস্তিাবয়ত হয়ল তার 

মর্য়ক আয়রা ফলাফল 

িাওয়া মর্ত বক-না। 

ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ বিবেটায়ল রূিান্তর করার েন্য এ 

প্রকেটিই গুরুত্বপূণ ম ভূবর্কা িালন করার কর্া। প্রকেটির 

কার্ মক্রয়র্র র্াধ্যয়র্ কবম্পউটার, ল্যািটি, স্ক্যানার ইতযাবদ ক্রয় 

করা হয়য়য়ছ এিং মেলা কার্ মালয়সহ ইসলাবর্ক বর্শন ও ইর্ার্ 

মেবনং একায়ির্ীয়ত এগুয়লা বিতরণ করা হয়য়য়ছ। বকন্তু অনুয়েদ 

১৫.২.১ মর্য়ক ১৫.২.৯ মত িবণ মত অবনয়র্গুয়লার কারয়ণ এটি তার 

মূল লেয অেময়ন ব্যর্ ম হয়য়য়ছ িয়ল প্রতীয়র্ান হয়। 

 □ প্রকেটি সর্য়র্ত 

িাস্তিাবয়ত হয়য়য়ছ বক-

না। 

প্রকয়ের সকল কাে মূল অনুয়র্াবদত সর্য়য়র র্য়ধ্য সম্পন্ন না 

হওয়ায় প্রকয়ের মর্য়াদ ০১ (এক) িছর বৃবি করা হয়। তা মূল 

অনুয়র্াবদত সর্য়য়র ৫৪.৫৪% মিবশ। 

Impact □ প্রকয়ের 

Intervention এর 

ফয়ল মকান ধরয়নর 

Positive িা  

negative change 
হয়য়য়ছ। 

প্রকয়ের আওতায় ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর মেলা কার্ মালয়গুয়লায়ত 

বিবভন্ন র্ন্ত্রিাবত সরিরাহ করা হয়য়য়ছ এিং প্রায় ২০০০ েনয়ক 

প্রবশেণ প্রদান করা হয়য়য়ছ। প্রবশেণ প্রদায়নর ফয়ল েনিয়লর 

দেতার বকছু না বকছু উন্নয়ন হয়য়য়ছ িয়ল আশা করা র্ায়। তয়ি 

এসি র্ন্ত্রিাবত ব্যিহার কয়র তথ্য আদান-প্রদান মর্র্নঃ মর্য়কান 

িকুয়র্ন্ট স্ক্যান কয়র ই-মর্ইয়ল মেলা কার্ মালয়য় মপ্ররণ িা মেলা 

কার্ মালয় মর্য়ক প্রধান কার্ মালয়য় মপ্ররণ ইতযাবদ ধরয়নর মকান 

কার্ মক্রর্ িবরলবেত হয়বন। এছাোও সফটওয়যারগুয়লা ফাংশনাল 

না হওয়ায় ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রয়র্ গবত বৃবি িায়বন। 

 □ প্রকেটি িাস্তিায়য়নর 

ফয়ল ইসলাবর্ক 

ফাউয়েশয়নর কাে কতটুকু 

IT Driven হয়য়য়ছ িা 

স্বেতা, েিািবদবহতা 

কতটুকু বনবিত হয়য়য়ছ। 

প্রকেটির Log-Frame-এর Goal-এ উয়েখ রয়য়য়ছ মর্, 

"Islamic Foundation transformed into an IT-

driven organization and supported to ensure 

access to information by mass people to 

facilitate e-governance and all sorts of on-line 

ICT enabled services. বকন্তু ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর মকান 

কার্ মক্রর্ অনলাইয়ন সম্পন্ন হয়ে না এিং এ প্রকয়ের আওতায় মর্ 

৮টি সফটওয়যার ততবর করা হয়য়য়ছ িা বিবেটাল আকমাইভ স্থািন 

করা হয়য়য়ছ, মসগুয়লা অসম্পূণ ম র্াকায় (অনুয়েদ- ১৫.১.২ মত 

িবণ মত) কায়ের গবতশীলতা বৃবি, স্বেতা, েিািবদবহতা মকানটাই 

বনবিত হয়বন। 
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Evaluation 

Criteria 
বিয়িিয বিষয়সমূহ প্রকয়ে প্রবতফলন 

Sustainability প্রকয়ের Intervention 

এর ফয়ল ইসলাবর্ক 

ফাউয়েশয়ন মর্ IT 

equipment িা 

সফটওয়যার ততবর কয়রয়ছ 

তা দী ম মর্য়ায়দ িহাল 

র্াকয়ি বক-না। 

□ IT equipment (কবম্পউটার, ল্যািটি, স্ক্যানার) গুয়লার 

মকান Technical problem মদখা বদয়ল এগুয়লা মর্রার্ত 

করার েন্য ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়ন একটি ICT Cell স্থািন 

করা হয়য়য়ছ িয়ল সংবিষ্ট কর্ মকতমা োনান। 
 

□ বভবিও কনফায়রন্স্ (৯টি স্থায়ন), সফটওয়যার (৮টি) এিং 

বিবেটাল আকমাইভ অসম্পন্ন রয়য়য়ছ। এগুয়লায়ত তথ্য Input 

মদওয়া িা ব্যিহার সংক্রান্ত প্রবশেণ ক্রয়কারী প্রবতিান কর্তমক 

মদয়ার কর্া র্াকয়লও এ ধরয়নর প্রবশেণ মদয়া হয়বন। মর্য়হতু 

কায়ের পূণ মািতা িায়বন, কায়েই Sustainable হওয়ার 

সম্ভািনা মনই। এছাোও Accounting module ব্যতীত 

অন্যান্য সফটওয়যার ও বিবেটাল আকমাইভ েনসাধারয়ণর 

ব্যিহায়রর েন্য উন্মযক্ত হওয়া বনয়য় র্য়র্ষ্ট আশংকা রয়য়য়ছ। 

 

১৩.০ প্রকয়ের উয়েে উয়েে ও অেমনঃ 

িবরকবেত উয়েে অেমন 

ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর ৬৪টি মেলা কার্ মালয়, ৩১টি 

বর্শন মসন্টার এিং ৭টি ইর্ার্ মেবনং একায়ির্ী 

কার্ মক্রর্ কবম্পউটারাইয়েশন/ অয়টায়র্য়টি করা এিং 

ঢাকার প্রধান কার্ মালয়য়র সায়র্ এর অধীন 

কার্ মালয়সমূয়হর ইন্টারয়নট সংয়র্াগ স্থািন; 

ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর ৬৪টি মেলা কার্ মালয়, ৩১টি বর্শন 

মসন্টার এিং ৭টি ইর্ার্ মেবনং একায়ির্ীয়ত কবম্পউটার, 

ল্যািটি, স্ক্যানার সরিরাহ করা হয়য়য়ছ এিং মেলা 

কার্ মালয়সমূয়হ ইন্টারয়নট সংয়র্ায়গর েন্য র্য়ির্ সরিরাহ 

করা হয়য়য়ছ; 

তথ্য ও প্রযুবক্ত ব্যিহায়রর র্াধ্যয়র্ ইসলাবর্ক 

ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রয়র্র স্বেতা ও েিািবদবহতা 

প্রবতিা করা; 

প্রযুবক্ত ব্যিহায়রর র্াধ্যয়র্ ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন হয়ে না। ফয়ল স্বেতা ও েিািবদবহতা বনবিত করা 

সম্ভি হয়বন িয়ল প্রতীয়র্ান হয়। অনুয়েদ- ১২.৩ এ 

Impact অংয়শ িবণ মত হয়য়য়ছ; 

সংস্থার সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীয়দরয়ক প্রবশেণ 

প্রদায়নর র্াধ্যয়র্ কবম্পউটারাইয়েশন বসয়েয়র্র 

সায়র্ িবরবিবত করায়না র্ায়ত তারা আইবসটি িবলবস-

২০০৯ এর প্রবতিাদ্য মর্য়ন িলয়ত িায়র; এিং 

সংস্থার সকল কর্ মকতমা/কর্ মিারীয়দরয়ক প্রবশেণ প্রদান করা 

হয়য়য়ছ; এিং 

ইসলায়র্র ইবতহাস, সংস্কৃবত এিং ঐবতহয সম্পবকমত 

গুরুত্বপূণ ম এিং দুল মভ তথ্য এিং িকুয়র্ন্ট সংরেয়ণর 

েন্য বিবেটাল আকমাইভ স্থািন। 

ইসলায়র্র ইবতহাস, সংস্কৃবত এিং ঐবতহয সম্পবকমত গুরুত্বপূণ ম 

এিং দুল মভ তথ্য এিং িকুয়র্ন্ট সংরেয়ণর েন্য বিবেটাল 

আকমাইভ স্থািন করা অসম্পন্ন রয়য়য়ছ। তয়ি একটি বিবেটাল 

স্টুবিও স্থািন করা হয়য়য়ছ এিং এখান মর্য়ক সরাসবর অনুিান 

প্রিার করা সম্ভি হয়ি। বকছু ইসলায়র্র ইবতহাস, ঐবতহয এিং 

সংস্কৃবত বনয়য় একটি িকুয়র্ন্টাবর বফল্ম ততবর করার কর্া 

র্াকয়লও তা করা হয়বন। 

১৪.০ উয়েে পুয়রাপুবর অবেমত না হয়য় র্াকয়ল তার কারণঃ প্রকেটির উয়েে পুয়রাপুবর অবেমত হয়বন। অবেমত না হওয়ার 

বিস্তাবরত কারণ অনুয়েদ ১৫.২.১ মর্য়ক ১৫.২.৯ মত িবণ মত আয়ছ। 

 

১৫.০ আইএর্ইবি’র বিয়শষ ির্ ময়িেণঃ 

১৫.১ প্রকেটির ভাল বদকসমূহঃ 

১৫.১.১ প্রকেটি মূল্যায়য়ন একটি Criteria-মত উত্তীণ ম হওয়াঃ প্রকেটি Relevancy, Effectiveness, 

efficiency, impact, sustainability এ িাঁিটি Criteria-মত মূল্যায়ন করা হয়য়য়ছ, র্ার র্য়ধ্য প্রকেটি 

শুধু Relevancy Criteria-মত উত্তীণ ম হয়য়য়ছ র্া অনুয়েদ- ১২.৩ এ িবণ মত আয়ছ। 
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১৫.১.২ ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ বিবেটায়ল রূিান্তয়রর েন্য বিবভন্ন ইকুযইিয়র্ন্ট সংগ্রহ করাঃ ইসলাবর্ক 

ফাউয়েশয়নর কার্ মক্রর্ কবম্পউটারাইয়েশন/অয়টায়র্টিভ করার বনবর্ত্ত ির্ মাপ্ত িবরর্ায়ণ বিবভন্ন ধরয়নর ইকুযইিয়র্ন্ট 

সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ, র্ার র্য়ধ্য উয়েখয়র্াগ্য হয়ে- ৩৪৮টি মিস্ক্টি কবম্পউটার ও ইউবিএস, ৭৭টি ল্যািটি, ৩৮৭টি 

মিন ড্রাইভ, ৬৪টি র্াবিবর্বিয়া প্রয়েক্টর, ১০২টি নরর্াল মলোর বপ্রন্টার, ১৪টি মনটওয়াবকমং বপ্রন্টার, ১২৪টি স্ক্যানার 

ইতযাবদ। এছাোও ২০০০ েন কর্ মকতমা/কর্ মিারীয়ক প্রবশেণ প্রদান করা হয়য়য়ছ। তয়ি সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট 

(৮টি), বিবেটাল আকমাইভ স্থািন, ইসলায়র্র ইবতহাস ও ঐবতহয বনয়য় িকুয়র্ন্টাবর প্রণয়ন এিং প্রধান কার্ মালয়য় ২টি 

স্থান ও ৭টি বিভাগীয় শহরসহ মর্াট ৯টি স্থায়ন বভবিও কনফায়রবন্স্ং-এর কার্ মক্রর্গুয়লা অসম্পূণ ম অিস্থায় রয়য়য়ছ। 

 

১৫.২ প্রকয়ের অবনয়র্/িাস্তিায়ন সর্স্যাঃ 

১৫.২.১ মূল্যায়য়নর ৪টি Criteria-মত উত্তীণ ম হয়ত না িারাঃ প্রকেটি Relevancy, Effectiveness, 

efficiency, impact, sustainability এ িাঁিটি Criteria-মত মূল্যায়ন করা হয়য়য়ছ, র্ার র্য়ধ্য 

প্রকেটি Relevancy ব্যতীত অন্য মকান Criteria-মত উত্তীণ ম হয়ত িায়রবন, র্া অনুয়েদ- ১২.৩ এ িবণ মত 

আয়ছ। 

 

১৫.২.২ িাবষ মক ক্রয় িবরকেনা না র্াকা: বিবিআর-২০০৮ এর ধারা-১৬ অনুর্ায়ী উন্নয়ন প্রকয়ের েন্য ক্রয় িবরকেনা প্রণয়ন 

িাধ্যতামূলক হয়লও িবণ মত প্রকয়ের ক্রয় িবরকেনা িাওয়া র্ায়বন। তয়ি আরবিবিবিয়ত মর্ ক্রয় িবরকেনা অন্তভু মক্ত 

বছল মস অনুসায়র বনম্নবলবখত ক্রয় প্রবক্রয়াগুয়লা সম্পন্ন করা হয়বন। 

 

ক্রয়য়র নার্ আরবিবিবিয়ত ক্রয় 

প্রবক্রয়ার িিবত 

িাস্তয়ি মর্ িিবতয়ত ক্রয় 

প্রবক্রয়া সম্পন্ন হয়য়য়ছ 

সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট (৮টি র্বিউল) OTM RFQ িিবতয়ত ২টি, 

বনেস্ব েনিল দ্বারা িাবক 

৬টি 

বিবেটাল আকমাইভ-এর সফটওয়যার OTM RFQ 

মর্বশনাবরে ও অন্যান্য র্ন্ত্রিাবতর আওতায় ৫টি এবস, ৩টি 

ফয়টাকবি মর্বশন 

OTM RFQ 

আসিািিে অংয়গর আওতায় কবম্পউটার মটবিল এিং মিয়ার OTM RFQ 

 

 এছাোও ক্রয় সংক্রান্ত কাগেিে ির্ মায়লািনা কয়র মদখা র্ায় মর্, বভবিও কনফায়রবন্স্ং, বিবেটাল আকমাইভ-এর 

র্ন্ত্রিাবত ও সফটওয়যার ক্রয়, LAN ও PABX সংয়র্াগ স্থািন, HRM Software, Accounts 

Software সহ গুরুত্বপূণ ম প্রায় ১৫টি কায়ের ক্রয়ায়দশ ১২/০৬/২০১৩ মর্য়ক ২৩/০৬/২০১৩ তাবরয়খর র্য়ধ্য মদয়া 

হয়য়য়ছ। অর্ মাৎ একােগুয়লা প্রকে মর্য়ায়দর মশষ র্ায়স সম্পন্ন হয়য়য়ছ। সরিরাহকারীরা ঐ র্ায়সই র্ন্ত্রিাবত সরিরাহ 

কয়র এিং ঐ র্ায়সই বিল িবরয়শাধ করা হয়। কায়েই ক্রয় িবরকেনা না র্াকার ফয়ল এর্নটি হয়য়য়ছ িয়ল প্রতীয়র্ান 

হয়। 

 

১৫.২.৩ আরবিবিবি সংস্থায়নর সর্ান সর্ান অর্ ম খরি হওয়াঃ প্রকেটির ১৯টি অংয়গর র্য়ধ্য ১৮টি অংয়গ আরবিবিবি 

সংস্থায়নর ঠিক সর্িবরর্াণ অর্ ম ব্যয় হয়য়য়ছ, র্া প্রায় অসম্ভি। একর্াে বিবিধ ব্যয় অংয়গ ৩১.৮২ লে টাকা 

সংস্থায়নর বিিরীয়ত ৩০.২৯ লে টাকা ব্যয় মদখায়না হয়য়য়ছ অর্ মাৎ এ অংয়গ ১.৫৩ লে টাকা ব্যয় কর্ হয়য়য়ছ। 

বিবভন্ন কাগেিে ির্ মায়লািনা এিং প্রকে কার্ মালয়য়র সায়র্ আয়লািনা কয়র প্রাপ্ত বিবভন্ন অংয়গর ব্যয়য়র অসার্ঞ্জস্যতা 

বনম্নরূিঃ 

 

(ক) আরবিবিবি’র পৃিা নং ১৮-এ কবম্পউটার ও এয়েসবরে (মনটওয়াবকমংসহ) অংয়গর আওতায় ৪০২.৪৪ লে টাকা 

সংস্থায়নর বিিরীয়ত বিবসআর-এ সম্পূণ ম খরি মদখায়না হয়লও বনম্নবলবখত র্ন্ত্রিাবতগুয়লার আরবিবিবি’র সংস্থান 

ও চুবক্তমূয়ল্যর র্য়ধ্য িার্ মকয বনম্নরূিঃ 

(লে টাকায়) 

র্ন্ত্রিাবতর 

নার্ 

আরবিবিবি সংস্থান চুবক্তমূল্য সাশ্রয় র্ন্তব্য 

সংখ্যা আবর্ মক সংখ্যা আবর্ মক 

সাভ মার ২টি ২১.০০ ২টি ১১.০০ ১০.০০ উয়েখ্য, টিইবস কবর্টির 

কার্ মবিিরণী এিং সরিরাহকারী 

প্রবতিায়নর অনুকূয়ল মর্সকল 

ল্যািটি ৮০টি ৬০.০০ ৭৭টি ৪৪.০৪ ১৫.৯৬ 

স্ক্যানার ১২৫টি ১৩.৭৬ ১২৪টি ১০.৫১ ৩.২৫ 
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বভবিও 

কনফায়রন্স্ 

- ১১০.৭০ - ৮০.৬১ 

(বভবিও কনফায়রন্স্-

৭২.১৭, বিএবিএে-

৩.৫৪, LAN-৪.৯০) 

৩০.০৯ NOA ইসুয করা হয়য়য়ছ, তা 

ির্ মায়লািনা কয়র এ সকল তথ্য 

সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ। 

মর্াটঃ  ২০৫.৪৬  ১৪৬.১৬ ৫৯.৩০  

 

(খ) আরবিবিবি’র পৃিা- ১৯ অনুসায়র মর্াট ৮টি সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট িািদ ৫০.০০ লে টাকার বিিরীয়ত 

৫০.০০ লে টাকা খরি মদখায়না হয়লও এ খায়ত প্রকৃত খরি হয়য়য়ছ ৯.৮০ লে টাকা। RFQ িিবতয়ত 

Human Resource Management System এিং Accounts Module ক্রয় করা 

িািদ আরবিবিবি’মত সংস্থানকৃত র্র্াক্রয়র্ ৯.৫০ লে টাকা ও ১০.০০ লে টাকার বিিরীয়ত খরি হয়য়য়ছ 

৪.৮০ লে টাকা ও ৪.৬০ লে টাকা। অন্য ৬টি সফটওয়যার বনেস্ব েনিল (প্রকয়ে বনয়য়াবেত মপ্রাগ্রার্ার) দ্বারা 

ততবর করা হয় িয়ল প্রকে িবরিালক োনান। কায়েই এ খায়ত সাশ্রয়য়র্াগ্য অয়র্ মর িবরর্াণ বছল (৫০.০০-৯.৮০) 

িা ৪১.২০ লে টাকা।  

 

(গ) আরবিবিবি’র পৃিা- ২০ এর Machineries & other equipments অংয়গর আওতায় 

বনম্নবলবখত আইয়টর্গুয়লার আরবিবিবি'র সংস্থানকৃত মূল্য এিং ক্রয় মূয়ল্যর িার্ মকয বনম্নরূিঃ 

(লে টাকায়) 

র্ন্ত্রিাবতর নার্ আরবিবিবি'র সংস্থান চুবক্তমূল্য সাশ্রয় র্ন্তব্য 
সংখ্যা টাকা সংখ্যা টাকা 

এয়ার কবেশন ৫টি ৮.০০ ৫টি ৭.১৮ ০.৮২ উয়েখ্য, টিইবস কবর্টির কার্ মবিিরণী এিং 

সরিরাহকারী প্রবতিায়নর অনুকূয়ল মর্সকল 

NOA ইসুয করা হয়য়য়ছ, তা ির্ মায়লািনা 

কয়র এ সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ। 

ফয়টাকবি ৩টি ৬.০০ ৩টি ৫.৫৭ ০.৪৩ 

র্াবিবর্বিয়া 

প্রয়েক্টর 

৬৪টি ৪৮.০০ ৬৪টি ৩৪.৫০ ১৩.৫০ 

মর্াটঃ  ৬২.০০  ৪৭.২৫ ১৪.৭৫ 

 

  অর্ মাৎ, র্ন্ত্রিাবত খায়ত আরবিবিবি'র সংস্থানকৃত অর্ ম সম্পূণ ম খরি হয়বন। অর্ি, বিবসআর-এ এ খায়ত সংস্থানকৃত 

পুয়রা অর্ মই ব্যয় মদখায়না হয়য়য়ছ। 

 

( ) আরবিবিবি’র পৃিা- ২১ এর বিবেটাল আকমাইভ স্থািয়নর ক্রয় প্রবক্রয়া সংক্রান্ত কাগেিে ির্ মায়লািনা কয়র মদখা 

র্ায় মর্, বিবেটাল আকমাইভ স্থািয়নর লয়েয মর্াট ৩১.৩০ লে টাকা ব্যয় হয়য়য়ছ। বকন্তু এ খায়ত ৫০.০০ লে 

টাকা খরি অর্ মাৎ (৫০.০০-৩১.৩০) িা ১৮.৭০ লে টাকা মিবশ খরি মদখায়না হয়য়য়ছ। 

 

(ঙ) প্রকে িবরিালক োনান, বিবভন্ন অংয়গর সাশ্রয়কৃত অর্ ম র্সবেদ, র্াোর, খানকাহ শরীফ ইতযাবদর তথ্য সংগ্রহ 

িািদ ব্যয় করা হয়য়য়ছ। উয়েখ্য, এসি তথ্য সংগ্রহ িািদ আরবিবিবি'র 'র্াোর, িবিে স্থান ও ইসলাবর্ক 

স্থািতয েবরি এিং িকুয়র্ন্টারী প্রণয়ন' অংয়গ ৪২.০০ লে টাকা সংস্থায়নর বিিরীয়ত ৪২.০০ লে টাকা ব্যয় 

মদখায়না হয়য়য়ছ। 

 

১৫.২.৪ েনিল বনয়য়াগ না কয়র মিতন মদওয়াঃ প্রকয়ের ২০ েন েনিল বনয়য়ায়গর বিিরীয়ত ড্রাইভার ব্যতীত ১৯ েন মলাক 

বনয়য়াগ মদয়া হয়য়য়ছ। ড্রাইভার বনয়য়াগ মদয়া সম্ভি না হওয়ায় ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর রােস্ব িায়েয়টর একেন 

এর্এলএসএস দ্বারা ড্রাইভায়রর কাে িালায়না হয় এিং তায়ক প্রকয়ে ড্রাইভায়রর েন্য সংস্থানকৃত অর্ ম হয়ত মিতন 

মদয়া হয়। প্রকে িবরিালক োনান, ২ িার বিজ্ঞবপ্ত বদয়য়ও ড্রাইভার না িাওয়ায় েরুবর প্রয়য়ােয়ন এ ব্যিস্থা করয়ত 

হয়য়য়ছ। রােস্ব িায়েয়ট বনয়য়াগকৃত এর্এলএসএস িয়দ মিতনভুক্ত কর্ মিারী বহয়সয়ি রােস্ব খাত হয়ত মিতন প্রদান 

এিং তায়কই প্রকয়ের আওতায় পুনরায় ড্রাইভার বহয়সয়ি মিতন মদয়া হয়য়য়ছ, র্া িরর্ আবর্ মক অবনয়র্। 

 

১৫.২.৫ িকুয়র্ন্টাবর ততবর না করাঃ র্াোর, িবিে স্থান এিং ইসলাবর্ক স্থািতয েবরি সম্পন্ন কয়র এ সংক্রান্ত িকুয়র্ন্টাবর 

প্রণয়ন িািদ ৪২.০০ লে টাকা খরি মদখায়না হয়লও মকান িকুয়র্ন্টাবর ততবর করা হয়বন। এ প্রসংয়গ প্রকে িবরিালক 

োনান, র্াোর, িবিে স্থান এিং ইসলাবর্ক স্থািয়তযর তথ্য, উিাত্ত ও ছবি সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ। 

 
১৫.২.৬ সফটওয়যারগুয়লা Functional নয়ঃ প্রকয়ের আওতায় ৮টি সফটওয়যার ততবরর কর্া, বকন্তু িবরদশ ময়নর সর্য় 

Mosque Management Information System Software-এর বকছু কাে মদখা হয়, এ 

সফটওয়যায়র িাংলায়দয়শর প্রায় ২.৬০ লে র্সবেয়দর বিবভন্ন তথ্য (অিস্থান, প্রবতিাকাল, তদ ময, প্রস্থ, মকান ধরয়নর 

র্সবেদ ইতযাবদ) Upload করার কর্া। িবরদশ ময়নর বদন ির্ মন্ত মর্াট ১.১৮ লে র্সবেয়দর তথ্য Upload করা 
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হয়য়য়ছ। এরির ির্ মায়ক্রয়র্ ইর্ার্ ও মুয়াবিয়নর িাটায়িইে এিং Majar Management 

Information System-এর কাে করা হয়ি িয়ল প্রকে িবরিালক োনান, তয়ি বতবন এ সফটওয়যারগুয়লার 

মকান Function মদখায়ত িায়রন বন। আিার এগুয়লা Publicly Accessible হয়ি না িয়লও প্রকে 

িবরিালক োনান। এছাোও Human Resource Management System (কয়য়কটি মর্নুযিার 

ততবর করা হয়য়য়ছ), Accounts Module-এর মকান ফাংশন মদখা সম্ভি হয়বন। এ দুটি সফটওয়যার RFQ 

িিবতয়ত ৯.৮০ লে টাকায় সংগ্রহ করা হয়য়য়ছ, র্া িাোর মূয়ল্যর মিয়য় মিবশ র্য়ন হয়য়য়ছ। এছাো সফটওয়যার 

সংক্রান্ত আবর্ মক অবনয়য়র্র বিষয়টি অনুয়েদ- ১৫.২.৩ (খ) এ িবণ মত হয়য়য়ছ। 

 

১৫.২.৭ বভবিও কনফায়রবন্স্ং সম্পন্ন না হওয়াঃ ৭টি বিভাগীয় শহরসহ মর্াট ৯টি স্থায়ন বভবিও কনফায়রবন্স্ং করার কর্া 

র্াকয়লও িবরদশ ময়নর সর্য় এটি মদখা িা করা সম্ভি হয়বন। তয়ি বভবিও কনফায়রবন্স্ং-এর েন্য প্রয়য়ােনীয় র্ন্ত্রিাবত 

সংগ্রহ করা হয়লও এগুয়লা ইনেল কয়র িরীোমূলকভায়ি বভবিও কনফায়রবন্স্ং করা সম্ভি হয়বন। রােশাহী ও খুলনা 

মেলা িবরদশ ময়নর সর্য় মদখা র্ায়, খুলনায় র্ন্ত্রিাবতগুয়লা র্র্াস্থায়ন িসায়না হয়লও রােশাহীয়ত র্ন্ত্রিাবতগুয়লা 

আলর্াবরয়ত িয়ে রয়য়য়ছ। ঢাকার প্রধান কার্ মালয়য়ও র্ন্ত্রিাবতগুয়লা ইনেল করা হয়য়য়ছ। িবরদশ ময়নর সর্য় প্রকে 

িবরিালক োনান, ঠিকাদায়রর িারফরয়র্ন্স্ বসবকউবরটি (৭.১২ লে টাকা) ের্া আয়ছ, সি স্থায়ন বভবিও কনফায়রবন্স্ং 

সফলভায়ি সম্পন্ন হওয়ার ির িারফরয়র্ন্স্ বসবকউবরটি মফরৎ মদয়া হয়ি। তয়ি বভবিও কনফায়রবন্স্ং সংক্রান্ত আবর্ মক 

অবনয়র্ অনুয়েদ ১৫.২.৩ (ক)-এ িবণ মত হয়য়য়ছ। 

 

  
রােশাহী মেলা ইসলাবর্ক ফাউয়েশন অবফয়স 

সরিরাহকৃত প্রয়েক্টর 

রােশাহী মেলা ইসলাবর্ক ফাউয়েশন অবফয়স 

সরিরাহকৃত প্রয়েক্টর স্ক্রীন 

 

 
 

রােশাহী মেলা ইসলাবর্ক ফাউয়েশন অবফয়স 

সরিরাহকৃত বভবিও কনফায়রবন্স্ং-এর র্ন্ত্রিাবত 

রােশাহী মেলা ইসলাবর্ক ফাউয়েশন অবফয়স 

সরিরাহকৃত স্ক্যানার 

 

১৫.২.৮ অসম্পূণ ম বিবেটাল আকমাইভঃ বিবেটাল আকমাইভ স্থািয়নর লয়েয প্রয়য়ােনীয় র্ন্ত্রিাবত সরিরাহ করার েন্য এয়েভার 

মটকয়নালবে’র অনুকূয়ল ১৩/০৬/২০১৩ তাবরয়খ NOA ইসুয করা হয় এিং ১৩/০৬/২০১৩ তাবরয়খ কার্ মায়দশ মদয়া 

হয়, র্ার চুবক্তমূল্য ৩৯.৯৩ লে টাকা। বকন্তু সরিরাহকারী প্রবতিান বভবিও কযায়র্রাসহ আনুষংবগক অন্যান্য র্ন্ত্রিাবত 

বদয়ত অিারগতা প্রকাশ কয়র র্ার মূল্য ২১.৯৮ লে টাকা। অিবশষ্ট র্ন্ত্রিাবত (র্ার মূল্য ১৭.৯৫ লে টাকা) সরিরাহ 

করার েন্য ২০/০৬/২০১৩ তাবরয়খ ইসলাবর্ক ফাউয়েশন ক্রয়কারী প্রবতিানয়ক িে মপ্ররণ কয়র এিং গ্রহণ কবর্টি 

২৯/০৬/২০১৩ তাবরয়খ র্ন্ত্রিাবত বুয়ে মনয়। বকন্তু বভবিও কযায়র্রা এিং ৪টি কুল লাইট ক্রয় ও ইয়লকবেবফয়কশন 

কায়ের েন্য ক্রয়কারী সংস্থা ১২/০৬/২০১৩ তাবরয়খ দুটি পৃর্ক মকায়টশন বিজ্ঞবপ্ত প্রকাশ কয়র, র্া অসংগবতপূণ ম র্য়ন 

হয়য়য়ছ। এ অংয়গর আওতায় একটি ষ্টযবিও স্থািন করা হয়য়য়ছ, র্ার সাহায়ে Live অনুিান সম্প্রিার করা সম্ভি হয়ি 

িয়ল প্রকে িবরিালক োনান। তয়ি এর উিয়র্াবগতা ও ব্যিহার বকভায়ি হয়ি মসটি বিয়িিনায় মনয়া হয়বন িয়ল র্য়ন 

হয়য়য়ছ। বকন্তু বিবেটাল আকমাইয়ভ ইসলার্ী িই, োন মাল ইতযাবদ নার্র্াে রয়য়য়ছ এিং এটি Publicly 
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Accessible এখয়না হয়বন। বিবেটাল আকমাইভ সংক্রান্ত আবর্ মক অবনয়য়র্র বিষয়টি অনুয়েদ ১৫.২.৩ ( ) এ 

িবণ মত হয়য়য়ছ। 

 

১৫.২.৯ এক অংয়গর অর্ ম অন্য অংয়গ ব্যয়ঃ অনুয়েদ ১৫.২.৩ এর ির্ মায়লািনা মর্য়ক মদখা র্ায় মর্, কবম্পউটার ও এয়েসবরে, 

সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট, মর্বশনাবরে ও ইকুযইিয়র্ন্ট এিং বিবেটাল আকমাইভ স্থািন অংয়গ আরবিবিবি'র 

সংস্থানকৃত অর্ ম (এ ৪টি অংয়গ আরবিবিবিয়ত ৫৬৭.৩৯ লে টাকার সংস্থান রয়য়য়ছ) হয়ত প্রায় ১৩৩.৯৫ লে টাকা 

সাশ্রয় হয়য়য়ছ। এ অব্যবয়ত অর্ ম মকান অনুয়র্াদন ব্যবতয়রয়ক অন্য অংয়গ খরি করা হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক 

োনান, র্া িরর্ আবর্ মক শংখলা িবরিন্থী। 

 

১৬.০ সুিাবরশ/বদক-বনয়দ মশনাঃ 

১৬.১ িবণ মত প্রকয়ের আওতায় ১৯টি অংয়গর র্য়ধ্য ১৮টি অংয়গ আরবিবিবি সংস্থায়নর সর্ান সর্ান অর্ ম ব্যয় মদখায়না 

হয়য়য়ছ র্া প্রায় অসম্ভি এিং একই সংয়গ অসংগবতপূণ ম র্য়ন হয়য়য়ছ। কয়য়কটি অংয়গর ক্রয় সংক্রান্ত কাগেিে 

ির্ মায়লািনা কয়র মদখা র্ায় মর্, আরবিবিবি সংস্থায়নর সর্ান সর্ান অর্ ম খরি মদখায়না হয়লও, প্রকৃতিয়ে তা খরি 

হয়বন, সাশ্রয়কৃত অর্ ম বভন্ন খায়ত ব্যয় করা হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক োবনয়য়য়ছন। এসি অংয়গর খাতবভবত্তক ব্যয় 

ও সাশ্রয়কৃত অয়র্ মর বিিরণ বনম্নরূিঃ 

(লে টাকায়) 

অংয়গর নার্ আরবিবিবি 

সংস্থান 

বিবসআর 

অনুর্ায়ী খরি 

ক্রয় সংক্রান্ত কাগেিে 

ির্ মায়লািনা কয়র প্রাপ্ত প্রকৃত খরি 

সাশ্রয় 

(ক) সফটওয়যার মিয়ভলিয়র্ন্ট ৫০.০০ ৫০.০০ ৯.৮০ ৪১.২০ 

(খ) কবম্পটার ও এয়েসবরে ৫০২.৪৪ ৪০২.৪৪ ৩৪৩.১৪ ৫৯.৩০ 

(গ) অবফস ইকুযইিয়র্ন্ট ৬৪.৯৫ ৬৪.৯৫ ৫০.২০ ১৪.৭৫ 

( ) বিবেটাল আকমাইভ স্থািন ৫০.০০ ৫০.০০ ৩১.৩০ ১৮.৭০ 

মর্াটঃ ৫৬৭.৩৯ ৫৬৭.৩৯ ৪৩৪.৪৪ ১৩৩.৯৫ 

 

অর্ মাৎ এ িারটি অংয়গই ১৩৩.৯৫ লে টাকা সাশ্রয় হয়য়য়ছ এিং বনয়র্ানুর্ায়ী তা সরকাবর মকাষাগায়র ের্া হয়ি। বকন্তু 

প্রকে িবরিালক োনান, এ সাশ্রয়কৃত অর্ ম র্সবেদ, ইর্ার্, মুয়াবিন, র্াোর, ইসলাবর্ক গুরুত্বপূণ ম স্থািনা ও ঐবতহয 

ইতযাবদর তথ্য সংগ্রহ ও সফটওয়যায়র তথ্য ইনপুট মদয়ার কায়ে ব্যয় হয়য়য়ছ এিং এ অর্ ম ব্যয়য়র ও অনুয়র্াদয়নর 

বিষয়য় মকান িকুয়র্ন্ট বতবন মদখায়ত িায়রনবন। অর্ মাৎ এয়েয়ে আবর্ মক শিলা িবরিন্থী কার্ মক্রর্/অবনয়র্ করা 

হয়য়য়ছ। উয়েখ্য, র্সবেদ, ইর্ার্, মুয়াবিন, ইসলাবর্ক গুরুত্বপূণ ম স্থািনা ও ঐবতহয ইতযাবদর তথ্য সংগ্রহ িািদ অন্য 

একটি অংয়গ (র্াোর, িবিে স্থান ও ইসলাবর্ক স্থািতয েবরি এিং িকুয়র্ন্টারী প্রণয়ন) আরবিবিবি সংস্থানকৃত 

৪২.০০ লে টাকার র্য়ধ্য ৪২.০০ লে টাকাই ব্যয় করা হয়য়য়ছ। অবধকন্তু অন্য খাতসমূয়হর অব্যবয়ত ১৩৩.৯৫ লে 

টাকা সরকাবর মকাষাগায়র ের্া না বদয়য় িবণ মত তথ্য সংগ্রয়হর কায়ে ব্যয় করা হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক োনান। 

এ অবনয়য়র্র বিষয়টি র্ন্ত্রণালয় খবতয়য় মদয়খ আইএর্ইবি'মক অিবহত করয়ি; 

 

১৬.২ িবণ মত প্রকয়ের আওতায় OTM িিবতয়ত মর্াট ৮টি সফটওয়যার (Human Resources Management 

System, Accountant Modules, Imam Database, Mosque Management 

Information System, Majar Management Information System, Website 

Development, Baitul Mukarram Car Parking Automation System, Database 

Management System) ক্রয়য়র েন্য আরবিবিবিয়ত ৫০.০০ লে টাকার সংস্থান বছল। বকন্তু ইসলাবর্ক 

ফাউয়েশন RFQ প্রবক্রয়ায় দুটি সফটওয়যার (প্রর্র্ দুটি) ক্রয় কয়র এিং এ িািদ ৯.৮০ লে টাকা ব্যয় হয়। িাকী 

সফটওয়যারগুয়লা বনেস্ব েনিল দ্বারা ততবর করা হয়য়য়ছ িয়ল প্রকে িবরিালক োনান এিং এ খায়ত সংস্থানকৃত 

৫০.০০ লে টাকার র্য়ধ্য ৫০.০০ লে টাকাই ব্যয় মদখায়না হয়য়য়ছ। অর্ মাৎ এখায়নও আইয়নর ব্যতযয় এিং আবর্ মক 

অবনয়র্ হয়য়য়ছ। বকন্তু িবরদশ ময়নর সর্য় একর্াে র্সবেয়দর সফটওয়যায়র বকছু কার্ মক্রর্ িবরলবেত হয়য়য়ছ এিং 

এখায়ন আংবশক তথ্য ইনপুট মদয়া হয়য়য়ছ। এছাো Human Resources Management System 

সফটওয়যারটিয়ত কতগুয়লা মর্নুিার ততবর করা হয়য়য়ছ। বকন্তু মকান তথ্য ইনপুট মদয়া হয়বন এিং সংবিষ্ট কর্ মকতমায়দর 

এ সফটওয়যায়রর উির মকান প্রবশেণও মদয়া হয়বন। তয়ি অন্যান্য সফটওয়যারগুয়লার মকান কার্ মক্রর্ িবরলবেত 

হয়বন এিং সফটওয়যারগুয়লা Functional নয়। অর্ মাৎ এয়েয়ে অর্ ম ব্যয় করা হয়লও মকান আউটপুট িাওয়া 

র্ায়বন। সুতরাং সফটওয়যারগুয়লা বকভায়ি Functional করা হয়ি, এগুয়লার ব্যিহারকারী কারা হয়ি এিং এগুয়লা 

বকভায়ি রেণায়িেণ ও মটকসই করা হয়ি, মস ব্যািায়র র্ন্ত্রণালয় প্রয়য়ােনীয় উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ি; 
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১৬.৩ ৭টি বিভাগীয় শহরসহ ৯টি স্থায়ন বভবিও কনফায়রবন্স্ং-এর েন্য ৭২.১৭ লে টাকা ব্যয় করা হয়লও িবরদশ ময়নর সর্য় 

মকার্াও বভবিও কনফায়রন্স্ করা সম্ভি হয়বন। একটি আন্তঃর্ন্ত্রণালয় কবর্টি গঠন কয়র ৯টি স্থায়ন বভবিও 

কনফায়রবন্স্ং-এর বিষয়টি বনবিত করা সায়িয়ে সরিরাহকারী প্রবতিায়নর িারফরয়র্ন্স্ বসবকউবরটি মফরৎ বদয়ত 

হয়ি; 

 

১৬.৪ ড্রাইভার বনয়য়াগ না কয়র বকভায়ি মিতন প্রদান করা হল, তা র্ন্ত্রণালয় খবতয়য় মদখয়ি এিং র্ারা এ অবনয়য়র্র সায়র্ 

েবেত হয়য় সরকাবর অয়র্ মর অিিয় কয়রয়ছ তায়দর ব্যািায়র আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ কয়র আইএর্ইবি'মক অিবহত 

করয়ত হয়ি; 

 

১৬.৫ িকুয়র্ন্টাবর প্রণয়ন না কয়র এ খায়তর সমূদয় অর্ ম বকভায়ি খরি করা হল, তা র্ন্ত্রণালয়য়ক বনবিেভায়ি খবতয়য় মদখয়ত 

হয়ি। এছাো িকুয়র্ন্টাবর মকন প্রণয়ন করা হল না, তার কারণ র্ন্ত্রণালয়য়র র্াধ্যয়র্ আইএর্ইবিয়ক অিবহত করয়ি। 

 

১৬.৬ অনুয়েদ ১৬.১ র্য়ক ১৬.৫ ির্ মন্ত িবণ মত অবনয়র্ এিং অস্বেতার বিষয়গুয়লা খবতয়য় মদখার েন্য ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

একটি আন্তঃর্ন্ত্রণালয় তদন্ত কবর্টি গঠন করয়ি এিং আবর্ মক অবনয়র্সহ সকল ধরয়নর ব্যতযয় বনধ মারণকরতঃ দায়ী 

ব্যবক্তয়দর বিরুয়ি প্রয়য়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কয়র আইএর্ইবি'মক অিবহত করয়ি; 

 

১৬.৭ প্রকেটি মূল্যায়য়নর ৪টি Criteria-মত মকন উত্তীণ ম হয়ত িায়রবন, মস বিষয়টি র্ন্ত্রণালয় কর্তমক খবতয়য় মদখা 

প্রয়য়ােন; 

 

১৬.৮ প্রকেটির িাবষ মক ক্রয় িবরকেনা প্রণয়ন না করায় আইয়নর ব্যতযয় হয়য়য়ছ। ভবিষ্যয়ত সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়য়র আওতায় 

িাস্তিায়নাধীন অন্যান্য প্রকয়ের ক্রয় িবরকেনা (সম্ভাব্য িায়েট প্রাবপ্তর বিষয়টি বিয়িিনায় বনয়য়) প্রণয়ন প্রয়তযক 

অর্ মিছয়রর শুরুয়তই সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়য়ক বনবিত করয়ত হয়ি; 

 

১৬.৯ বিবেটাল আকমাইভটি Effective করার েন্য প্রয়য়ােনীয় উয়দ্যাগ গ্রহণ করয়ত হয়ি। 
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“নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ ধর্ীয় মনতায়দর সম্পকৃ্তকরণ”  
শীষ মক কাবরগবর সহায়তা প্রকয়ের সর্াবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়িদন 

(সর্াপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

১.০ প্রকয়ের অিস্থান : সর্গ্র িাংলায়দশ 

২.০ র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

৩.০ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

 

৪.০  প্রকয়ের িাস্তিায়ন সর্য় ও ব্যয়ঃ 

(লে টাকায়) 

প্রাক্কবলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মর্াট 

টাকা 

(প্রঃসাঃ) 

িবরকবেত িাস্তিায়নকাল প্রকৃত 

িাস্তিায়নকাল 

অবতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কবলত 

ব্যয়য়র %) 

 

অবতক্রান্ত সর্য় 

(মূল 

িাস্তিায়নকায়লর 

%) 

মূল 

মর্াট 

টাকা 

(প্রঃসাঃ) 

সি ময়শষ 

সংয়শাবধত 

মর্াট 

টাকা 

(প্রঃসাঃ) 

মূল সি ময়শষ 

সংয়শাবধত 

১০৫.০০ 

- 

(১০৫.০০)* 

১২৩.০০ 

- 

(১২৩.০০) 

১২২.৮০ 

- 

১২২.৮০ 

এবপ্রল ২০১০ 

হয়ত 

বিয়সঃ ২০১২ 

এবপ্রল ২০১০ 

হয়ত 

জুন ২০১৩ 

এবপ্রল ২০১০ 

হয়ত 

জুন ২০১৩ 

১৭.৮০ 

(১৬.৯৫%) 

৬ র্াস 

(১৮.১৮%) 

*  ইউএনএফবিএ 

 

৫.০ প্রকয়ের অংগবভবত্তক িাস্তিায়ন (র্ন্ত্রণালয় হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সর্াপ্ত প্রবতয়িদন (বিবসআর) এর বভবত্তয়ত): 

(লে টাকায়) 

ক্রবর্ক 

নং 

সংয়শাবধত টিবিবি অনুর্ায়ী কায়ের অংগ একক সংয়শাবধত টিবিবি 

অনুর্ায়ী লেযর্াো 

জুন, ২০১৩ ির্ মন্ত 

ক্রর্পুবঞ্জত অগ্রগবত 

আবর্ মক িাস্তি আবর্ মক িাস্তি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ধর্ীয় মনতায়দর প্রবশেণ েন ৪৩.৫০ ২২৫০ ৪৩.৫০ ২২৫০ 

২। ধর্ীয় বশোয় বশবেত র্বহলায়দর প্রবশেণ েন ৪৩.১৭ ২২২০ ৪৩.১৭ ২২২০ 

৩। আন্তঃধর্ীয় সংলাি সংখ্যা ১৬.৫০ ১১ ১৬.৪০ ১১ 

৪। বশো সফর মর্াক ৮.০০ - ৮.০০ - 

৫। হযাে আউট ও িই মুদ্রণ মর্াক ১.০০ - ১.০০ - 

৬। িবরদশ মন ও র্াতায়াত মর্াক ১.৭৫ - ১.৭৫ - 

৭। কাবরকুলার্ প্রণয়ন মর্াক ০.২৫ - ০.২৫ - 

৮। কবর্টি সভা মর্াক ১.৪৫ - ১.৩৫ - 

৯। বিবিধ মর্াক ৭.৩৮ - ৭.৩৮ - 

 মর্াটঃ  ১২৩.০০ - ১২২.৮০ - 

 

৬.০ কাে অসর্াপ্ত র্াবকয়ল উহার কারণঃ বিবসআর অনুসায়র সংয়শাবধত টিবিবি অনুর্ায়ী প্রকয়ের আওতাভুক্ত সকল অংয়গর কাে 

সম্পন্ন করা হয়য়য়ছ। 

 

৭.০ সাধারণ ির্ ময়িেণঃ 

৭.১  িটভূবর্ঃ  

 িাংলায়দয়শর েনসংখ্যা প্রায় ১৫০ বর্বলয়ন এিং এর অয়ধ মকই নারী। UNDP-এর Gender Development 

Index ২০০৮ এর বকং অনুর্ায়ী িাংলায়দশ বিয়ের ১৪৪টি মদয়শর র্য়ধ্য ১১০তর্ স্থায়ন অিস্থান করয়ছ। সর্ায়ে এখনও 

নারীয়দর অবধকার, বিিাহ, তালাক, অবভভািকত্ব ইতযাবদর মেয়ে সর্অবধকার প্রবতবিত হয়বন। সুতরাং তায়দরয়ক প্রয়য়ােনীয় 

িরার্শ ম প্রদানসহ সয়িতনতা সৃবষ্টর লয়েয ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় ২০১০-২০১১ অর্ মিছয়র UNFPA-এর আবর্ মক সহয়র্াবগতায় 

১,৫০,০০০ র্াবকমন িলার এর সর্িবরর্াণ ১০৫.০০ লে টাকা প্রাক্কবলত ব্যয়য় প্রকেটি িাস্তিায়য়নর বনবর্ত্ত গ্রহণ করা হয়। 

প্রকেটি UN-GOB Joint Programme-এর আওতায় UNFPA সহয়র্াবগতায় িাস্তিায়ন করার েন্য গৃহীত হয়। 
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৭.২ উয়েেঃ 

ক) নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ েনসয়িতনতা সৃবষ্টর লয়েয ধর্ীয় মনতায়দর ভূবর্কা ও সের্তা বৃবি; এিং 

খ) প্রকে মর্য়ায়দ ২২৫০ েন ধর্ীয় মনর্তবৃন্দয়ক এিং ২২২০ েন ধর্ীয় র্য়নাভািাসম্পন্ন র্বহলায়ক নারী বনর্ মাতন ও মেোর 

ইসুয বিষয়য় প্রবশেণ প্রদান, র্া এ বিষয়য় র্ানুয়ষর আিরয়ণর ইবতিািক িবরিতময়ন সহায়ক হয়ি এিং নারীর প্রবত সবহংসতা 

মরায়ধ সহায়ক হয়ি।  

 

৮.০  প্রকয়ের অনুয়র্াদন ও সংয়শাধনঃ  

৮.১ প্রকে অনুয়র্াদনঃ প্রকেটির মূল টিবিবি ১০৫.০০ লে টাকা (সম্পূণ ম বিএ) প্রাক্কবলত ব্যয়য় এবপ্রল, ২০১০ হয়ত বিয়সম্বর, ২০১২ 

মর্য়ায়দ িাস্তিায়য়নর লয়েয ১০/০৫/২০১০ তাবরয়খ সংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়য়র র্াননীয় র্ন্ত্রী কর্তমক অনুয়র্াবদত হয়। 

 

৮.২ প্রকে সংয়শাধনঃ মূল প্রকেটি িাস্তিায়নকায়ল িলায়রর বিিরীয়ত টাকার র্ান কয়র্ র্াওয়ায় (প্রবত িলায়রর বিিরীয়ত 

িাংলায়দয়শর মুদ্রার র্ান ৭২ টাকা মর্য়ক ৮২ টাকা হওয়ায়) প্রকয়ের মূল প্রাক্কবলত ব্যয় ১০৫.০০ লে টাকার স্থয়ল ১২৩.০০ লে 

টাকায় স্থানান্তবরত হয়। অিরবদয়ক, UN-GOB Joint Programme-এর আওতায় সিগুয়লা কর্ মসূবির মর্য়াদ জুন, 

২০১৩ ির্ মন্ত বৃবি করা হয়। ফয়ল প্রকয়ের প্রাক্কবলত ব্যয় ১২৩.০০ লে টাকা বনধ মারণ কয়র এিং িাস্তিায়নকাল এবপ্রল, ২০১০ 

হয়ত জুন, ২০১৩ মর্য়ায়দ িাস্তিায়য়নর লয়েয প্রকেটি সংয়শাধন করা হয়। 

 

৯.০ িছর বভবত্তক সংয়শাবধত এবিবি িরাে, অিমুবক্ত ও ব্যয়ঃ 

                                                                                                                                                 (লে টাকায়) 

আবর্ মক িছর এবিবি িরাে (সংয়শাবধত) অিমুবক্ত ব্যয় 

মর্াট টাকা প্রঃসাঃ মর্াট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ৪০.০০ - ৪০.০০ - ৩৬.০০ - ৩৬.০০ 

২০১১-২০১২ ৪২.০০ - ৪২.০০ - ৪২.০০ - ৪২.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪৫.০০ - ৪৫.০০ - ৪৪.৮০ - ৪৪.৮০ 

মর্াটঃমর্াটঃ  ১২৭.০০ - ১২৭.০০ - ১২২.৮০ - ১২২.৮০ 
 

১০.০  প্রকে িবরিালক সম্পবকমত তথ্যঃ 

প্রকেটি িাস্তিায়নকায়ল ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র যুগ্ম-সবিি িদর্র্ মাদার বনম্নিবণ মত কর্ মকতমাগণ প্রকে িবরিালয়কর দাবয়ত্ব িালন 

কয়রয়ছনঃ  

 

ক্রঃ নং কর্ মকতমার নার্ মর্াগদায়নর তাবরখ িদলীর তাবরখ 

০১ েনাি কার্াল উবেন আহয়র্দ, যুগ্ম-সবিি ০১/০৭/২০১০ ০৪/০৯/২০১১ 

০২ েনাি মর্াঃ নুরুল আবর্ন, যুগ্ম-সবিি ০৫/০৯/২০১১ ২০/০৬/২০১২ 

০৩ েনাি মর্াঃ মহলাল উবেন, যুগ্ম-সবিি ২১/০৬/২০১২ ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১১.০ প্রকে িবরদশ মনঃ 

প্রকেটির সর্াবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতয়িদন প্রণয়য়নর লয়েয আইএর্ইবি কর্তমক ২৩/০৩/২০১৪ তাবরয়খ রােশাহী মেলায় এিং 

িরিতীয়ত ঢাকাস্থ প্রকে িবরিালয়কর কার্ মালয় িবরদশ মন ও প্রকে সংবিষ্ট কর্ মকতমায়দর সায়র্ আয়লািনা করা হয়। সংবিষ্ট 

কাগেিে ির্ মায়লািনা কয়র এিং িবরদশ ময়নর সর্য় কয়য়কেন উিকারয়ভাগীয়দর সায়র্ আয়লািনা কয়র সর্াবপ্ত মূল্যায়ন 

প্রবতয়িদন প্রণয়ন করা হয়য়য়ছ। িবরদশ মন ও অন্যান্য কাগেিে ির্ মায়লািনা কয়র প্রকয়ের কয়য়কটি গুরুত্বপূণ ম অংয়গর আওতায় 

িাস্তিাবয়ত কার্ মক্রর্ সম্পয়কম বনয়ম্ন আয়লািনা করা হলঃ 

 

১১.১ প্রবশেণঃ িবণ মত প্রকয়ের আওতায় ২২৫০ েন ধর্ীয় মনতা এিং ২২২০ েন ধর্ীয় র্য়নাভািাসম্পন্ন র্বহলায়ক প্রবশেণ প্রদান 

িািদ টিবিবি’মত সংস্থানকৃত র্র্াক্রয়র্ ৪৩.৫০ লে টাকা ও ৪৩.১৭ লে টাকার বিিরীয়ত পুয়রা টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। ধর্ ম 

বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র আওতায় ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর বিভাগীয় কার্ মালয় (রংপুর ব্যতীত), ইর্ার্ প্রবশেণ একায়িবর্, বহন্দু 

ধর্ীয় কল্যাণ োে ও মিৌি ধর্ীয় কল্যাণ োয়ের র্াধ্যয়র্ এ প্রবশেণ সম্পন্ন হয়য়য়ছ। ২ বদনব্যািী প্রবশেয়ণ মেোর, নারীর প্রবত 

সবহংসতা, নারী ও বশশু িািার, িাল্য বিিাহ, ধর্ীয় দৃবষ্টয়কাণ মর্য়ক নারীর অবধকার ইতযাবদ মর্াট ১০টি বিষয়য় প্রবশেণ প্রদান 

করা হয়য়য়ছ। রােশাহী মেলায় ইর্ার্ প্রবশেণ একায়িবর্ কর্তমক ৪টি ব্যাি এিং ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর মেলা কার্ মালয় কর্তমক 

২টি ব্যায়ির প্রবশেণ প্রদান করা হয়। প্রবত ব্যায়ি ৩০ েন প্রবশেণার্ী প্রবশেণ গ্রহণ কয়রবছল। 

 

১১.২ আন্তঃধর্ীয় সংলািঃ ৬টি (রংপুর ব্যতীত) বিভাগীয় শহয়র মর্াট ১১টি আন্তঃধর্ীয় সংলাি অনুিায়নর েন্য টিবিবি’মত 

সংস্থানকৃত ১৬.৫০ লে টাকার বিিরীয়ত ১১টি আন্তঃধর্ীয় সংলাি অনুিান িািদ ১৬.৪০ লে টাকা ব্যয় হয়। আন্তঃধর্ীয় 

সংলাি অনুিায়ন বিবভন্ন ধর্ীয় মনতারা একয়ে বর্বলত হয়তন এিং বিবভন্ন বিষয়য় তায়দর বনেস্ব ধর্ীয় দৃবষ্টয়কাণ মর্য়ক বিয়িষণ 

করয়তন। 
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১১.৩ বশো সফরঃ নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ উন্নয়নশীল মদশগুয়লা বক ধরয়নর িদয়েি গ্রহণ কয়রয়ছ িা তারা এ বিষয়টিয়ক 

বকভায়ি মর্াকায়িলা করয়ছ মস বিষয়য় অবভজ্ঞতা অেময়নর েন্য ৫ েন কর্ মকতমার বিয়দশ প্রবশেণ িািদ টিবিবি সংস্থানকৃত 

৮.০০ লে টাকার বিিরীয়ত ৮.০০ লে টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। টিবিবি’মত িবণ মত প্রবশেণ মকায়স ম আইএর্ইবি ও িবরকেনা 

কবর্শন হয়ত ১ েন কয়র প্রবতবনবধ অংশগ্রহণ করার কর্া উয়েখ র্াকয়লও আইএর্ইবি ও িবরকেনা কবর্শন হয়ত মকান 

প্রবতবনবধ অন্তভু মক্ত না কয়র ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র ৪ সদস্য বিবশষ্ট প্রবতবনবধ দল প্রবশেণ মকায়স ম অংশগ্রহণ কয়র। 

 

১১.৪ বিবিধঃ বিবিধ খায়ত টিবিবি’মত সংস্থানকৃত ৭.৩৮ লে টাকার বিিরীয়ত ৭.৩৮ লে টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। বিবিধ অংয়গর 

আওতায় আন্তঃর্ন্ত্রণালয় কবর্টি কর্তমক প্রকেটির র্ধ্যিতী মূল্যায়য়নর সংস্থান বছল এিং ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র মনর্তয়ত্ব গঠিত 

আন্তঃর্ন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কবর্টির সদস্যবৃন্দ বিবভন্ন মেলা হয়ত তথ্য সংগ্রহ করয়লও ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় প্রকেটির র্ধ্যিতী 

মূল্যায়ন সম্পন্ন কয়রবন। 

 

১২.০ প্রকয়ের উয়েে উয়েে ও অেমনঃ 

িবরকবেত উয়েে অেমন 

নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ েনসয়িতনতা সৃবষ্টর 

লয়েয ধর্ীয় মনতায়দর ভূবর্কা ও সের্তা বৃবি; এিং 

নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ েনসয়িতনতা সৃবষ্টর লয়েয ধর্ীয় 

মনতায়দর ভূবর্কা ও সের্তা বৃবির েন্য তায়দরয়ক ২ বদনব্যািী 

বিবভন্ন বিষয়য় প্রবশেণ প্রদান করা হয়য়য়ছ; 

প্রকে মর্য়ায়দ ২২৫০ েন ধর্ীয় মনর্তবৃন্দয়ক এিং 

২২৫০ েন ধর্ীয় র্য়নাভািাসম্পন্ন র্বহলায়ক নারী 

বনর্ মাতন ও মেোর ইসুয বিষয়য় প্রবশেণ প্রদান, র্া এ 

বিষয়য় র্ানুয়ষর আিরয়ণর ইবতিািক িবরিতময়ন 

সহায়ক হয়ি এিং নারীর প্রবত সবহংসতা মরায়ধ সহায়ক 

হয়ি।  

প্রকে মর্য়ায়দ ২২৫০ েন ধর্ীয় মনর্তবৃন্দয়ক এিং ২২৫০ েন ধর্ীয় 

র্য়নাভািাসম্পন্ন র্বহলায়ক নারী বনর্ মাতন ও মেোর ইসুয বিষয়য় 

প্রবশেণ প্রদান করা হয়য়য়ছ। প্রবশেণপ্রাপ্ত ধর্ীয় মনর্তবৃন্দ তার 

এলাকার র্ানুষয়দরয়ক এসি বিষয়য় সয়িতন করার েন্য কতটুকু 

উয়দ্যাগ গ্রহণ কয়রয়ছ িা এসি বিষয়য় র্ানুয়ষর আিরয়ণ কতটুকু 

ইবতিািক িবরিতমন হয়য়য়ছ তা োনা সম্ভি হয়বন। 

  

১৩.০ উয়েে পুয়রাপুবর অবেমত না হয়য় র্াকয়ল তার কারণঃ  

প্রকেটির প্রার্বর্ক লেযর্াো অবেমত হয়য়য়ছ অর্ মাৎ ধর্ীয় মনতায়দরয়ক মেোর, নারীর প্রবত সবহংসতা, নারী ও বশশু িািার, িাল্য 

বিিাহ, ধর্ীয় দৃবষ্টয়কাণ মর্য়ক নারীর অবধকার, ইভটিবেং ইতযাবদর উির মর্াট ১০টি বিষয়য় ২ বদনব্যািী প্রবশেণ প্রদান করা 

হয়য়য়ছ। তয়ি প্রবশেণপ্রাপ্ত ধর্ীয় মনর্তবৃন্দ এলাকার সাধারণ েনগণয়ক এসি বিষয়য় কতটুকু সয়িতন করয়ত সের্ হয়য়য়ছ িা 

তারা এসি বিষয়য় এলাকায় আয়লািনা কয়রন বক-না বিয়শষ কয়র প্রবশবেত ইর্ার্রা শুক্রিায়রর খুতিার সর্য় তায়দর 

আয়লািনায় এসি বিষয় অন্তভু মক্ত কয়রন বক-না তা োনা সম্ভি হয়বন। ২৩/০৩/২০১৪ তাবরয়খ রােশাহী মেলায় ইসলাবর্ক 

ফাউয়েশয়নর মেলা কার্ মালয় িবরদশ ময়নর সর্য় প্রকয়ের আওতায় প্রবশেণ গ্রহণকারী ০৬ (ছয়) েন ইর্ায়র্র সায়র্ এিং 

রােশাহী মেলার ইর্ার্ প্রবশেণ একায়িবর্র উি-িবরিালক, রােশাহী মেলা ইসলাবর্ক ফাউয়েশয়নর িবরিালক এর সায়র্ 

আয়লািনা হয়।  প্রবশবেত ইর্ার্য়দর সায়র্ আয়লািনার সার-সংয়েি বনম্নরূিঃ 

 

 এসি বিষয়য় ইর্ার্য়দর ভূবর্কা বক হওয়া উবিত প্রবশেয়ণর ফয়ল তারা এ সম্পয়কম অিগত হয়ত মিয়রয়ছ; 

 র্াদ্রাসায় বশবেত ইর্ার্রা বিষয়গুয়লা সম্পয়কম পূি ম মর্য়ক বকছু বকছু োনয়লও প্রবশেয়ণর ফয়ল তারা বিষয়গুয়লা সম্পয়কম 

সম্যক ধারণা অেমন করয়ত মিয়রয়ছন এিং একটি বদক-বনয়দ মশনা মিয়য়য়ছন; 

 বিষয়গুয়লা সম্পয়কম র্ানুয়ষর কায়ছ বকভায়ি Approach করয়ত হয়ি তা তারা প্রবশেয়ণর ফয়ল োনয়ত মিয়রয়ছন; 

 জুর্ার নার্ায়ের খুতিার সর্য় তারা এসি বিষয়গুয়লা সম্পয়কম মুসেীয়দরয়ক অিবহত করয়ছন এিং মুসেীরাও ধর্ীয় 

দৃবষ্টয়কান মর্য়ক এসি বিষয়য়র ব্যাখ্যা োনয়ত মিয়র ইর্ার্য়দরয়ক ধন্যিাদ োবনয়য়য়ছন; 

 র্সবেয়দ খুতিার িাশািাবশ বিবভন্ন সার্াবেক অনুিায়নও তারা বিষয়গুয়লা সম্পয়কম আয়লািনা কয়রন; 

 মর্য়য়য়দর অে িয়য়স বিয়য় এিং র্া হওয়ার অিকাবরতা সম্পয়কম আয়লািনা করার ফয়ল িাল্য বিিাহ কয়র্ বগয়য়য়ছ এিং 

তারা বনয়েরাও অয়নক িাল্য বিিাহ প্রবতয়রাধ করয়ত সের্ হয়য়য়ছন। এছাোও তারা ইভটিবেং মরায়ধ সহায়তা করয়ত 

মিয়রয়ছন এিং এয়েয়ে প্রাপ্ত প্রবশেণ অয়নক গুরুত্বপূণ ম ভূবর্কা িালন কয়রয়ছ; 
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 তারা এ ধরয়নর প্রবশেণ সিসর্য় িলর্ান রাখার িাশািাবশ প্রবশেয়ণর মর্য়াদ বৃবি ও সি ইর্ার্য়ক প্রবশেয়ণর আওতায় 

আনার েন্য আয়িদন োবনয়য়য়ছন।  

িবরদশ ময়নর সর্য় মর্সি ইর্ার্য়দর সাোৎকার মনয়া হয়য়য়ছ, তায়দর তাবলকা বনম্নরূিঃ 

ক্রঃনং ইর্ার্য়দর নার্ র্সবেয়দর নার্ র্সবেয়দর অিস্থান মর্ািাইল নম্বর 

১ মর্াঃ মিারহানউবেন রুয়য়ট বেয়া হল োয়র্ র্সবেদ রােশাহী র্হানগর ০১৭২১৩৫৪৬২৬ 

২ মর্াঃ মগালার্ র্াওলা িিা উিয়েলা িবরষদ োয়র্ র্সবেদ িিা, রােশাহী ০১১৯৬০৪৬৭৬৭ 

৩ মর্াঃ সাইফুল ইসলার্ ভদ্রা (োর্ালপুর) মকন্দ্রীয় োয়র্ র্সবেদ রােশাহী র্হানগর ০১৭১৪২৯৬৬৯৬ 

৪ র্াওলানা মর্াঃ রায়শদ আরবিএ ভিন োয়র্ র্সবেদ রােশাহী র্হানগর ০১৯১৩৬৭৮৯৯২ 

৫ মর্াঃ রবিউল ইসলার্ উত্তর বুধিাো োয়র্ র্সবেদ রােশাহী র্হানগর ০১৭২১৫১৭০৩৩ 

৬ মর্াঃ তাহাসান আলী োর্পুর বর্োয়নর মর্াে োয়র্ র্সবেদ রােশাহী র্হানগর ০১৭৫৯৭৩৪২৬৪ 

 

১৪.০ প্রকেটি সম্পয়কম আইএর্ইবি'র ির্ ময়িেণঃ 

১৪.১ ফয়লাআি কার্ মক্রর্ না র্াকাঃ প্রকয়ের মূল উয়েে হয়ে - ধর্ীয় দৃবষ্টয়কান মর্য়ক ধর্ীয় মনতায়দরয়ক মেোর, নারীর প্রবত 

সবহংসতা, নারী ও বশশু িািার, িাল্য বিিাহ, ধর্ীয় দৃবষ্টয়কাণ মর্য়ক নারীর অবধকার, ইভটিবেং ইতযাবদ বিষয়য় ধর্ীয় 

মনতায়দরয়ক প্রবশবেত করা র্ায়ত তারা এলাকার েনগণয়ক এসি বিষয়য় সয়িতন করয়ত িায়র। বিয়শষ কয়র, মুসবলর্ ধর্ীয় 

মনতারা মর্ন শুক্রিার জুম্মার নার্ায়ের খুতিার পূয়ি ম এসি বিষয়য় আয়লািনা কয়রন র্ায়ত এলাকার র্ানুয়ষর র্ায়ে িবণ মত 

বিষয়গুয়লা সম্পয়কম সয়িতনতা ততবর হয়। বকন্তু প্রবশবেত ধর্ীয় মনতারা এসি বিষয় সম্পয়কম এলাকায় আয়লািনা কয়রয়ছন বক-না 

িা এখনও কয়রন বক-না মস বিষয়য় মকান ফয়লা-আি কার্ মক্রর্ প্রকয়ের আওতায় বছল না। 

 

১৪.২ বরয়েসাস ম মকাস ম না র্াকাঃ িবণ মত প্রকয়ের আওতায় ২২৫০ েন ধর্ীয় মনর্তবৃন্দয়ক এিং ২২২০ েন ধর্ীয় র্য়নাভািািন্ন র্বহলায়ক 

বিবভন্ন বিষয়য়র উির ২ বদনব্যািী প্রবশেণ প্রদান করা হয়য়য়ছ। বকন্তু িরিতীয়ত মকান ধরয়নর বরয়েসাস ম মকাস ম না র্াকায় 

প্রবশবেত ধর্ীয় মনতারা প্রর্র্ ির্ মায়য়র প্রবশেণলব্ধ জ্ঞান গণসয়িতনার েন্য বকভায়ি ব্যিহার করয়ছ মসটা োনা সম্ভি হয়বন। 

 

১৪.৩ প্রকেটির র্ধ্যিতী মূল্যায়ন সম্পন্ন না করাঃ একটি আন্তঃর্ন্ত্রণালয় কবর্টি কর্তমক প্রকেটির র্ধ্যিতী মূল্যায়য়নর েন্য বিবিধ খায়ত 

প্রয়য়ােনীয় অয়র্ মর সংস্থান বছল এিং আন্তঃর্ন্ত্রণালয় কবর্টির সদস্যবৃন্দ বিবভন্ন মেলা হয়ত তথ্য সংগ্রয়হর কাে সম্পন্ন কয়র ধর্ ম 

বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য় তা ের্া মদয়। বকন্তু র্ন্ত্রণালয় প্রকেটির মূল্যায়ন সম্পন্ন কয়রবন। উয়েখ্য, বিবসআর-এ এ খায়ত সংস্থানকৃত 

অয়র্ মর পুয়রাটাই খরি মদখায়না হয়য়য়ছ। 

 

১৪.৪ টিবিবি অনুর্ায়ী বিয়দশ প্রবশেণ সম্পন্ন না হওয়াঃ নারীর প্রবত সবহংসতা প্রবতয়রায়ধ উন্নয়নশীল মদশগুয়লা বক ধরয়নর িদয়েি 

গ্রহণ কয়রয়ছ িা তারা এ বিষয়টিয়ক বকভায়ি মর্াকায়িলা করয়ছ, মস বিষয়য় অবভজ্ঞতা অেময়নর েন্য ৫ েন কর্ মকতমার বিয়দশ 

প্রবশেণ িািদ টিবিবি সংস্থানকৃত ৮.০০ লে টাকার বিিরীয়ত ৮.০০ লে টাকাই ব্যয় হয়য়য়ছ। টিবিবি’মত িবণ মত প্রবশেণ 

মকায়স ম আইএর্ইবি ও িবরকেনা কবর্শন হয়ত ১ েন কয়র প্রবতবনবধ অংশগ্রহণ করার কর্া উয়েখ র্াকয়লও আইএর্ইবি ও 

িবরকেনা কবর্শন হয়ত মকান প্রবতবনবধ অন্তভু মক্ত না কয়র ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র ৪ সদস্য বিবশষ্ট প্রবতবনবধ দল প্রবশেণ মকায়স ম 

অংশগ্রহণ কয়র। 

 

১৫.০ সুিাবরশ/বদক-বনয়দ মশনাঃ 

১৫.১ মকান বিষয়য় ধর্ীয় মনতা িা ইর্ার্য়দর র্াধ্যয়র্ েনসাধারণয়ক সয়িতন করা একটি প্রশংসনীয় উয়দ্যাগ এিং এ িিবতটি খুিই 

Effective। েনসাধারণয়ক সয়িতন করার বনবর্ত্ত িবণ মত প্রকয়ের আওতায় ধর্ীয় মনতায়দরয়ক বিবভন্ন বিষয়য় প্রবশেণ প্রদান 

করা হয়য়য়ছ। বকন্তু প্রকয়ের আওতায় মকান ফয়লা-আি কার্ মক্রর্, বরয়েসাস ম মকায়স মর ব্যিস্থা বছল না। কায়েই ভবিষ্যয়ত 

প্রয়য়ােনীয়তার বনবরয়খ উন্নয়ন সহয়র্াগীয়দর অর্ মায়য়ন এ ধরয়নর প্রকে গ্রহণ করা হয়ল এ বিষয়গুয়লা বিয়িিনায় মনয়া মর্য়ত 

িায়র। 

 

১৫.২ প্রকেটির র্ধ্যিতী মূল্যায়ন সম্পন্ন না কয়র সম্পূণ ম অর্ ম ব্যয় করা এিং অনুয়র্াবদত টিবিবি'র ব্যতযয়  টিয়য় বিয়দশ প্রবশেণ 

সম্পন্ন করার বিষয়টি র্ন্ত্রণালয় খবতয়য় মদয়খ প্রয়য়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কয়র আইএর্ইবি'মক অিবহত করয়ত হয়ি। 

 


