
ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগেয অওতায় ২০১৩-১৪ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত  

প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবাে বববিক ায-ংগে 

 

ক্রঃ নং ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগেয নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াে 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযেযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

ঈবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ল্লী ঈন্নয়ন 

ও ভফায় 

বফবাে 

০২ ০২ - - ১টি  ১টি ২০% ২টি ২০%  

গত  

১৩৮% 
 
 

১।  ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা :  ২টি  

 

২।  ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণ : কাজ ম্পূণ থ থাকা, নতুন এরাকা ন্তথভূক্তকযণ, ঋণ কাম থক্রগভয অওতা  

ফবধ থতকযগণয কাযগনআ ভয় ও ব্যয় বৃবি মগয়গছ।  

 

৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয:  

ভস্যা সুাবয 

প্রকল্পেয ফাস্তফায়নজননত উল্পেখল্পমাগ্য ককান ভস্যা 

নযকরনিত য়নন। তল্পফ , সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ 

প্রকল্পেয জনফল্পরয নফল্পল কল্পয ভাঠম যাল্পয়য 

জনফল্পরয ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায় জননত ম্পকয 

ব্যতীত ম্পল্পকযয ফহুমুখীতা কমভন - নিা, স্বাস্থ্য, 

পুনি ইতযানদ নদল্পক বার ককান উল্পযাগ ক াল্পখ 

ল্পেনন। পল্পর সুপরল্পবাগীল্পদয আনথ যক উন্নয়ন 

মতটুকু ঘটল্পে তায াল্পটই কননফনরটিয নফলল্পয় 

ংয় যল্পয় মাল্পে। প্রকল্পেয নডজাইননং এ ত্রুটি 

যল্পয়ল্পে।  কমভন - নফনবন্ন উল্পজরায় নফনিপ্তবাল্পফ 

১/২টি ককন্দ্র না ননল্পয় কম উল্পজরাল্পক প্রকেভূক্ত 

কযা গফ তায দনযদ্র জনংখ্যায নবনিল্পক কাম্য 

ংখ্যায় ককন্দ্র ননল্পয় প্রকে নডজাইন কযা য়নন। 

পল্পর জনফল্পরয ব্যফাযও কাম্যভাত্রায়  কযা ম্ভফ 

য়নন; 

াবফ থক বফগফচনায় প্রকেটি দাবযদ্র্য বফগভাচগন ভূবভকা যগয়গছ ফরা মায়। এ 

বযগপ্রবেগত প্রকেটিয যফতী ম থায় গ্রণ কযা গর দাবযদ্র্য বফগভাচগন 

যকাগযয রেযভাো পূযগণ ায়ক গফ; 

প্রকল্পেয সুপরল্পবাগীল্পদয ভাল্পে শুধু ঋণ নফতযণ ও ঋণ আদাল্পয়য জন্য প্রকল্পেয 

ভাঠ ম যাল্পয়য জনফরল্পক ম্পৃক্ত  না মযগে  কযল্পখ জানতগঠনমূরক নফনবন্ন 

নফবাল্পগয াল্পথ সুপরল্পবাগীল্পদয ংল্পমাগস্থ্ান ও ভননটনযং কাল্পজ যুক্ত কযা 

কমল্পত াল্পয। এল্পত সুপরল্পবাগীল্পদয আনথ যক উন্নয়ন কটকই ল্পফ; 

নফনবন্ন উল্পজরায় নফনিপ্তবাল্পফ প্রকে গ্রণ না কল্পয একটি উল্পজরায় দনযদ্র  

জনল্পগানিয কাম্যংখ্য এ প্রকেভূক্ত কযা ভী ীন ল্পফ।  এগেগে ল্লী ঈন্নয়ন ও 

ভফায় বফবাগেয ন্যগকান  প্রকল্পেয কাম যক্রভ এ নফবা মে নয ারনা ভী ীন 

ল্পফ না। এল্পত ওবায করানডং ভস্যা দূয গফ; এফং 

যফতীগত এধযগণয প্রকে গ্রণ কযা গর সুপরগবােীগদয ঈন্নয়ন বচে ডাটা 

মফআগজ ংযেণ কযা ভীচীন গফ। এয পগর প্রকগেয ভবনটবযং ও মূল্যায়ন 

জ গফ; 

প্রকল্পেয আওতায় নননভ যত ভডান য কাল্পের বফনটি 

নফল্পদ ল্পত আগত প্রনিণাথী ও গল্পফলকল্পদয 

ফাস্থ্ান নল্পল্পফ ননভ যাণ কযা ল্পয়ল্পে। নকন্তু উক্ত 

বফনটিয ফাথরুভ নপটিং , দযজা, জানরা 

আন্তজযানতক ভাল্পনয নয় মা কদল্পয বাফমূনতযল্পক ক্ষুন্ন 

কযল্পফ। 

ভডান থ মাগের বফগনয বনম্ন ভাগনয যাথরুভ বপটিং, দযজা, রক বগেভ 

আতযাবদ জরুযী বববিগত প্রবতস্থান কযগত গফ; 
প্রকগেয অওতায় বনবভ থত বফনমূগয দযজা, রক বগেভ, বছটকাবন, 

টয়গরগটয কগভাট, এব আতযাবদ বনম্নভাগনয গ্রগণয বফলগয় প্রকে বযচারগকয 

ব্যাখ্যা জানা মমগত াগয; এফং 

প্রকগেয অওতায় বনবভ থত বফববন্ন বফগনয স্থায়ীগেয জন্য বনয়বভত যেণাগফেণ 

োগত ফযাদ্দ যাোয বফলয়টি বনবিত কযা প্রগয়াজন। 
 



 

ক্ষুদ্র্ কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন ায়তা প্রকে (২য় ংগাবধত)  

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন   

(ভাপ্ত জুন,২০১৪) 
 
১। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :   ক্ষুদ্র্ কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন (এএপবডএপ)  

 
২। প্রাবনক বফবাে/ভন্ত্রণারয় :   ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাে/ 

   স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়  

 

৩। প্রকে এরাকা   :  
  

মজরা ঈগজরা 

ভয়ভনবং ভয়ভনবং দয, ফুরপুয, বোর, ইশ্বযেঞ্জ, মুক্তাোছা ও মেৌযীপুয 

ফগুড়া ফগুড়া দয, াজাানপুয, বফেঞ্জ, দুচাবচয়া, নন্দীগ্রাভ ও কাালু  

াফনা াফনা দয, ইশ্বযদী, সুজানেয, মফড়া ও াবথয়া 

যংপুয যংপুয দয, কাঈবনয়া, ীযেঞ্জ, বভঠাপুকুয ও েঙ্গাচড়া 

কুবড়গ্রাভ কুবড়গ্রাভ দয, ফুরফাবড়, বচরভাযী, যাজাযাট ও ঈবরপুয  

ফবযার ফবযার দয, ফাগকযেঞ্জ, মেৌযনদী, মূরাদী, ফাবুেঞ্জ ও মভগবন্দেঞ্জ 

মবারা মবারা দয, মদৌরতোন, রারগভান, তজুভবদ্দন ও মফাযানঈবদ্দন 

টুয়াোরী টুয়াোরী দয, ফাঈপর, দবভনা, েরাবচা, বভজথােঞ্জ ও করাাড়া 

ফযগুনা ফযগুনা দয, অভতরী, মফতােী, ফাভনা ও াথযঘাটা 

কুবভল্লা কুবভল্লা দয, চাবন্দনা, মদবফদ্বায, রাকাভ, মচৌদ্দগ্রাভ ও ফরুড়া 

চাঁদপুয াজীেঞ্জ, কচুয়া, পবযদেঞ্জ, যাবস্ত ও ভতরফ 

 
 

৪।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর নুগভাবদত 

ব্যগয়য%) 

বতকান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাগরয %) 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

মূর ফ থগল 

ংগাবধত 

২৪৪৯.০০ ২৯৩৮.০০ ২৯৩৮.০০ জুরাআ, ২০০৯ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৯ 

গত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৯ 

ল্পত 

জুন, ২০১৪ 

৪৮৯.০০ 

(২০%) 

বতক্রান্ত য়বন 

 

 

৫। প্রকগেয থ থায়নঃ   মজবডবএপ  -  ২৪৪৯.০০ রে টাকা  

  বজওবফ      -   ৪৮৯.০০ রে টাকা  

             মভাট = ২৯৩৮.০০ রে টাকা 



৬। ঙ্গবববিক গ্রেবত (ফ থগল নুগভাবদত বডবব নুমায়ী):  
 

(রে টাকায়) 

গঙ্গয নাভ একক 

রেযভাো  

 
প্রকৃত গ্রেবত 

অবথ থক 
ফাস্তফ (বযভান/ 

ংখ্যা) 
অবথ থক 

ফাস্তফ (বযভান/ 

ংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১।  ভধ্যফতী মূল্যায়ন  ংখ্যা ২.০০ ১ ২.০০ ১ 

২।  বডও-ববজুযয়ার এআড ও ডকুগভন্টাবযজ ংখ্যা ২.০০ ১ ২.০০ ১ 

৩।  প্রবেণ  জন ৬৮.৫০ ৫৭২৫ ৬৮.৫০ ৫৭৩৭ 

৪।  ত্রেভাবক ম থাগরাচনা কভ থারা  ংখ্যা ২.৫০ ৮ ২.৫০ ৮ 

৫।  মানফান (জী)  ংখ্যা ৫১.০০ ১ ৫১.০০ ১ 

৬। অফাফে  ংখ্যা ৪৬.১৪ ৭০৬ ৪৬.১৪ ৭.০৬ 

৭। বপ যঞ্জাভ (এব, অআবএ এফং ন্যান্য) ংখ্যা ১৭.৫০   মথাক --   ১৭.৫০ ৪৩টি 

৮।  অফতথক ঋণ তবফর  মথাক ২৭৪৮.৩৬ - ২৭৪৮.৩৬ - 

মভাট = - ২৯৩৮.০০ - ২৯৩৮.০০ - 

 

৭।   প্রকে ম্পূণ থ থাকগর তায তায কাযণঃ প্রকে দপ্তগযয তথ্য ভগত প্রকগেয  

 

৮। প্রকগেয টভূবভ, ঈগদ্দশ্য ও মূর কাম থক্রভঃ  

 

৮.১। টভূবভঃ   

 

স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারগয়য ঈগযাগে ১৯৭৫-৭৬ থ থ ফছগযয ফাবল থক ঈন্নয়ন কভ থসূবচ (এবডব)-এয 

অওতায় ‘ক্ষুদ্র্ কৃলক ও ভূবভীন শ্রবভক ঈন্নয়ন প্রকে (এএপবডব)’ নাগভ একটি প্রকে গ্রণ কযা য়। প্রকেটি চাযটি ম থাগয় 

১৯৭৫-২০০৪ মভয়াগদ পর ফাস্তফায়গনয য ১৯৯৪ বিষ্টাগেয মকাম্পানী অআগনয ধীগন ২৭।০৭।২০০৫ তাবযগে ‘ক্ষুদ্র্ কৃলক 

ঈন্নয়ন পাঈগেন’ নাগভ একটি বরবভগটড মকাম্পানীগত রূান্তয কযা য়। ঈগল্লখ্য, প্রকেটিগক পাঈগেগন রূান্তগযয বফলগয় ল্লী 

ঈন্নয়নও ভফায় বফবাে কর্তথক েঠিত ‘টাস্ক মপা থ’ প্রকেটিগক মভয়াদ ভানাগন্ত একটি পাঈগেগন রূান্তগযয সুাবয কগয। 

যফতীগত ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাে এএপবডব এয ভাধ্যগভ মজবডবএপ গত থ থ প্রাবপ্ত াগগে ‘ক্ষুদ্র্ কৃলক ঈন্নয়ন 

পাঈগেন ায়তা’ ীল থক একটি ঈন্নয়ন প্রকে গ্রণ কগয।  

 

৮.২। প্রকগেয ঈগদ্দশ্যঃ   
 

 ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাগযয পুরুল/ভবরাগদযগক ঈৎাদন, অত্ম-কভ থংস্থান ও অয়বৃবিমূরক 

কাম থক্রগভয ভাধ্যগভ তাঁগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন তথা দাবযদ্র্য বফগভাচগন জাভানত বফীন ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান;  

 প্রকগেয সুপরগবােীগদযগক (পুরুল/ভবরা) াপ্তাবক ঞ্চয় অভানত জভাকযগণয ভাধ্যগভ বনজস্ব পু ুঁবজ েঠগণ ঈদ্বুিকযণ 

ও ঈৎাদান; 

 সুপরগবােী দস্য/দস্যােণগক ঈৎাদন, অত্ম-কভ থংস্থান ও অয়বৃবিমূরক কাম থক্রভ সুষ্ঠুবাগফ বযচারনায বফলগয় 

দেতা বৃবিমূরক প্রবেণদান; 

 সুপরগবােী দস্য/দস্যােণগক থ থননবতক কাম থক্রগভয াাাব াভাবজক ঈন্নয়নমূরক কাম থক্রভ মমভন-মছগর মভগয়গদয 

বো, স্বাস্থয-পুবষ্ট, জনংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, বযফায কল্যাণ আতযাবদ কাম থক্রগভ ঈদ্বুিকযণ ও ঈৎাদান; এফং  

 পাঈগেগনয অবথ থক ও ব্যফস্থানােত েভতা ঈন্নয়ন। 

 

 



৮.৩।    প্রকগেয মূর কাম থক্রভঃ  

ক)  ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাগযয পুরুল/ভবরাগদযগক বনগয় গ্রাভবববিক মকন্দ্র েঠণ; 

ে)  জাভানত বফীন ঋণ প্রদান, ঋণ অদায়, মছাট মছাট ঞ্চয় জভায ভাধ্যগভ বনজস্ব পু ুঁবজ েঠগন ঈদ্বুিকযণ; এফং 

ে)   ঈকাযগবােীগদয দেতা বৃবিমূরক প্রবেণ প্রদান।  

 

৯।   প্রকে নুগভাদ ও ংগাধনঃ প্রকেটি ২৪.৪৯ মকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ ২০০৯ গত জুন ২০১৪ ম থন্ত মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয ঈগদ্দগশ্য ২৫।০৪।২০১০ তাবযগে ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য়। চরভান এ প্রকগেয মভয়াদ ও ব্যয় 

বযফবতথত মযগে প্রকে ব্যয় অন্তঃোত ভন্বগয়য ভাধ্যগভ ১৮।০৫।২০১১ তাবযগে ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগে নুবষ্ঠত 

বফবােীয় প্রকে মূল্যায়ন কবভটি (বডবআব) বায সুাবয নুমায়ী স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারগয়য ভাননীয় 

প্রবতভন্ত্রী কর্তথক প্রকেটিয ১ভ ংগাধন কযা য়। যফতীগত প্রকগে নতুন এরাকা ন্তভূ থক্তকযণ ও ঋণ কাম থক্রগভয অওতা 

ফাবড়গয় মভাট ২৯.৩৮ মকাটি টাকা ব্যয় প্রাক্করন কগয প্রকগেয মভয়াদ বযফবতথত মযগে বযকেনা ভন্ত্রণারগয়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

কর্তথক ০৯।০২।২০১৪ তাবযগে প্রকেটিয ২য় ংগাধন নুগভাদন কযা য়। 

 
১০।  বডবব রেযভাো, এবডব/অযএবডব ফযাদ্দ, ফমুবক্ত ও ব্যয় ংকান্ত তথ্য (ববঅযএয বববিগত): 

 

থ থ ফছয ংগাবধত বডবব 

নুমায়ী রেভাো 

ংগাবধত এবডব 

ফযাদ্দ 

ফমুক্ত ব্যয় 

২০০৯-১০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২০১০-১১ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ 

২০১১-১২ ৯৩৯.০০ ৯৩৯.০০ ৯৩৯.০০ ৯৩৯.০০ 

২০১২-১৩ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ 

২০১৩-১৪ ৪৯১.০০ ৪৯১.০০ ৪৯১.০০ ৪৯১.০০ 

              মভাট  = ২৯৩৮.০০ ২৯৩৮.০০ ২৯৩৮.০০ ২৯৩৮.০০ 

 
১১। প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্যঃ  
 

প্রকে বযচারগকয নাভ ও 

দফী  

পূণ থকারীন/ 

েণ্ডকারীন 
মমােদাগনয তাবযে 

ভন্তব্য 
মমােদান ফদরী 

১ ২ ৪ ৬ ৭ 

১।  মভাঃ ওয়াগজদ অরী োন 

 যুগ্ম-বচফ  

েণ্ডকারীন ০১.০৭.২০০৯ ১৪.০৯.২০১০ বতবযক্ত দাবয়ে 

২।   অফদুর ভান্নান 

 যুগ্ম-বচফ  

েণ্ডকারীন ১৫.০৯.২০১০ ২০.১০.২০১০ বতবযক্ত দাবয়ে 

৩। এ.এআচ.এভ. অফদুল্লা  

 বতবযক্ত বচফ  

েণ্ডকারীন ২০.১০.২০১০ ৩০.০৬.২০১৪ বতবযক্ত দাবয়ে 

 

১২।   প্রকে বযদ থন ও ম থগফেণঃ গত১২/০৪/২০১৫ তানযখ কুনভো কজরায  ানিনা উল্পজরায া বড়কখারা ককন্দ্র এফং ১৬/০৫/২০১৫ 

তানযখ ভয়ভননং কজরায মুক্তাগাো উল্পজরায রাউঘুটননয়া  ক্ষুদ্র কলক উন্নয়ন পা ঈকেন ায়তা ককল্পন্দ্রয আওতায় প্রকল্পেয 

ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ নযদ য কযা য়। নযদ যনকাল্পর প্রকল্পেয সুপরল্পবাগীল্পদয  াল্পথ ভতবফবনভয় কযা  য়। সুপরল্পবাগীল্পদয 

াল্পথ কথা ফল্পর তাঁল্পদয স্থ্াফয/অস্থ্াফয ম্পনি কদল্পখ তাঁল্পদয অফস্থ্ায গুণগত নযফতযন নযরনিত ল্পয়ল্পে। এতদল্পেও যকাল্পযয 

নফনবন্ন নফবাগ কমভন - কৃনল, ভৎস্য, শুারন, স্থ্ানীয় যকায ইতযানদয াল্পথ প্রকল্পেয নফল্পল ল্পমানগতায় সুনফধাল্পবাগীল্পদয 

নননফে ংল্পমাগস্থ্ান কয মর তাঁল্পদয ানফ যক অফস্থ্ায আল্পযা উন্নয়ন ম্ভফ ত। সুনফধাল্পবাগীযা একটি নকনস্তয অথ য নযল্পাধ কল্পয 

যফতী নকনস্তয অথ য গ্রল্পণয ভয় পূফ যফতী নকনস্তয অথ য নদল্পয়  সৃষ্ট ম্পগদয বফফযণ ঈগজরা ম থাগয় মনআ। পগর  প্রকল্পেয অথ য 

ব্যফায কল্পয উকাযল্পবাগীল্পদয কয়জ মনয ফস্থায ঈন্নয়ন ঘগটগছ  তায নাফ াওয়া মায়নন। ঋণ ব্যফাযকাযীল্পদয এফং তাঁল্পদয 

ম্পদ নযবৃনিয একটি ডাটা কফইজ ঈগজরা ম যাময় এফং ককন্দ্রীয় ম যাল্পয় থাকা ভী ীন নের।  



 

কম কল্পয়কজন উকাযল্পবাগীয াল্পথ ফরা ল্পয়ল্পে তাল্পদয ভল্পে কল্পয়কজল্পনয ফণ যনা কপইননে আকাল্পয ননল্পে তুল্পর  ধযা ’র: 

 

১২.১  মক ববে # ১:  

 

নাভ: আনিয়া কফগভ , স্বাভী: আফদুর ওাফ , গ্রাভ: ানেল্পখারা, মাঃ েয়ঘনযয়া,  ানিনা, কুনভো। উক্ত দস্য ২৬/০৩/২০০৭ ইং 

তানযল্পখ SFDA এয দস্য দ রাব কল্পয ৬০০০/- টাকা ঋণ গ্রল্পণয ভােল্পভ মাত্রা শুরু কল্পয। গত ২৩/১২/২০১৪ ইং তানযল্পখ 

ল্পফ যাচ্চ ৩০০০০/- টাকা ঋণ গ্রণ কল্পয। দীঘ য আট ফেয মাফত দস্য থাকাকারীন ভল্পয় বতবন টাকা ননল্পয় াঁ -মুযগী ারন 

কথল্পক শুরু কল্পয গরুারন কৃনলকাজ কল্পয ব্যাক উন্ননত াধন কল্পয ন। প্রথভ অফস্থ্ায় তায কুগড়ুঁ ঘয থাকগরও এখন তায 

টিনল্পট  ার  াযনদল্পক টিল্পনয কফো। বতবন দুটি কভল্পয় ননযনা এফং কজনভনল্পক দভ কেনণ ম যন্ত করখাো ননখল্পয়ল্পেন। তাঁয 

কেল্পরটি ফতযভাল্পন ৫ভ কেণীল্পত ে মছ। বতবন এখন আল্পগয ক ল্পয় বার ও ের ফস্থায় অগছন। বতবন ISFDF নয ানরত াঁ-

মুযগী ও গরু ারল্পন নতনফায প্রনিণ গ্রণ কল্পযল্পেন।  

 

১২.২ মক ববে # ২:   

 

নাভ: াভনত কফগভ , স্বাভী: রুহুর আনভন , গ্রাভ: ানেল্পখারা, কা: েয়ঘনেয়া, উল্পজরা:  ানিনা, কুনভো।াভনত মফেভ 

০৭/০৩/০৭ তানযল্পখ SFDF এয দস্য নল্পল্পফ অন্তযভূক্ত  ন এফং ১ভ দপায় ৬০০০/- টাকা নদল্পয় শুয কল্পয ফ থগল ৩০/১২/১৪ 

তানযল্পখ ল্পফ যাচ্চ ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রণ কল্পযন। াভনত কফগল্পভয নফল্পয়য প্রথভ ফেযই ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউল্পেল্পনয দস্য 

ন এফং এ টাকা নদল্পয় োগর ক্রয় কল্পযন। আল্পস্ত আল্পস্ত নতনন বাো য় ভৎস্য খাভায কনন। ফেল্পয ফেল্পয SFDF এয কাে কথল্পক 

ঋল্পণয ননরং বৃনি কল্পয তাঁয ভৎস্য ব্যফাল্পক রাবজনক প্রনতিান নল্পল্পফ গল্পে মতাকরন। এখন নতনন একটি পুকুল্পযয  ভানরক। 

তাঁয একটি কেল্পর আল্পে। তাল্পক স্কুল্পর বনতয কল্পযল্পে ন। নতনন  ান তাঁয কেল্পর োল্পরখা কল্পয ফে ল্পফ। নতনন SFDF কথল্পক দুই ফায 

ভৎস্য প্রনিণ ককাল্প য অংগ্রণ কল্পযল্পেন।  

 

১২.৩ মক ববে # ৩:  

 

নাভ: াযবীন কফগভ, স্বাভী: ফজলু নভয়া, গ্রাভ: ানেল্পখারা, কা: েয়ঘনেয়া, উল্পজরা:  ানিনা, কুনভো। 

াযবীন কফগমভয স্বাভী ফজলু নভয়া একজন নযক্সা ারক। নতনন ০৭/০৩/২০০৮ ইং তানযল্পখ SFDF এয বনতয ল্পয় ৬০০০/- টাকা 

ঋণ ননল্পয় াঁমুযগী ারন শুরু কল্পযন। বতবন এ মাফৎ SFDF এয কাে কথল্পক ৯ভ ফাল্পযয  ভত ঋণ ননল্পয়ল্পে। বতবন ানেল্পখারা 

ভনরা দল্পরয বাল্পনত্রী। বতবন SFDF এয কাে কথল্পক ঋল্পণয টাকা বনগয় স্বাভীমক নযক্সা ক্রয় কল্পয নদল্পয়ল্পে ন এফং ঋল্পণয টাকা 

নদল্পয় নকছু ফন্ধকী জনভ কযল্পখল্পেন। তাঁয কভল্পয়টিল্পক করখাো ননখল্পয় নফল্পয় নদল্পয়ল্পেন। তাঁয পুল্পযাল্পনা ঘযটি কবল্পে নতুন একটি ঘয 

ফাঁধল্পত মগযগছন। SFDF এয কাে কথল্পক স্বে সুল্পদ ঋণ ননল্পয় রাবজনক খাল্পত আয় কযল্পত  কল্পযল্পেন। তাঁয একটিভাত্র কেল্পর 

করখাো নখল্পত াযল্পে। বতবন SFDF  এয প্রনিমণ অংগ্রণ কল্পয অল্পনক নকছু জানল্পত মগযগছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকে গত গ্রীত ঋগণ বযচাবরত অয়ফধ থনমূরক কাম থক্রগভয বকছু বস্থয বচে 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকে গত গ্রীত ঋগণ বযচাবরত অয়ফধ থনমূরক কাম থক্রগভয বকছু বস্থয বচে 

 

১৩।  প্রকগেয ঈগদ্দশ্য জথগনয ফস্থাঃ  

 

বডবব নুমায়ী রেয ও ঈগদ্দশ্য প্রকৃত গ্রেবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

(ক) ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র্ ও প্রাবন্তক কৃলক 

বযফাগযয পুরুল/ভবরাগদযগক ঈৎাদন, অত্ম-

কভ থংস্থান ও অয়বৃবিমূরক কাম থক্রগভয ভাধ্যগভ 

তাঁগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায ঈন্নয়ন তথা দাবযদ্র্য 

বফগভাচগন জাভানত বফীন ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান। 

 

(ক)   ৩১৮১টি গ্রাভ বববিক মকগন্দ্রয অওতায় ৭৯৫২৭ জন নাযী 

এফং পুরুলগক দস্যভূক্ত কযা গয়গছ। দস্যভূক্ত ৭৯৫২৭ জন 

নাযী এফং পুরুলগক বফববন্ন অয় ফধ থনমূরক কাম থক্রগভ 

২৩৪৯৯.৮২ রে টাকা ঋণ বফতযণ কযা গয়গছ এফং এ কর 

দস্য বফববন্ন যকাবয এফং মফযকাবয ংস্থা মথগক তাগদয 

কাম থক্রগভ ফ ধযগণয যাভ থ মগয়গছন। 

(ে) প্রকগেয সুপরগবােীগদযগক (পুরুল/ভবরা) াপ্তাবক 

ঞ্চয় অভানত জভাকযগণয ভাধ্যগভ বনজস্ব পু ুঁবজ 

েঠগন ঈদ্বুিকযণ ও ঈৎাদান। 

(ে)  াপ্তাবক ঞ্চয় জভায ভাধ্যগভ ৭৯৫২৭ জন দস্য ১৭৬৯.০০ 

রে টাকা বনজস্ব পু ুঁবজ েঠন কযগত েভ গয়গছন। 

(ে) সুপরগবােী দস্য/দস্যােণগক ঈৎাদন, অত্ম-

কভ থংস্থান ও অয়বৃবিমূরক কাম থক্রভ সুষ্ঠুবাগফ 

বযচারনায বফলগয় দেতা বৃবিমূরক প্রবেণদান। 

 

(ে)  প্রকগেয ভাধ্যগভ ৫১৫০ জন সুপরগবােী নাযী এফং পুরুলগক 

কৃবল এফং কৃবল োগত ঋণ বফবনগয়াগে েভতা বৃবিয রগেয 

বফববন্ন অয় ফধ থনমূরক কাম থক্রভ (ভৎস্য চাল, াঁমুযেী, 

েফাবদশু ারন)-এয ঈয প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

(ঘ) সুপরগবােী দস্য/ দস্যােণগক থ থননবতক 

কাম থক্রগভয াাাব াভাবজক ঈন্নয়নমূরক 

কাম থক্রভ মমভন-মছগর মভগয়গদয বো, স্বাস্থয-পুবষ্ট, 

জনংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, বযফায কল্যাণ আতযাবদ কাম থক্রগভ 

ঈদ্বুিকযণ ও ঈৎাদান।  

(ঘ)  প্রকে মভয়াগদ ৭৯৫২৭ জন সুপরগবােী দস্যগক থ থননবতক 

কাম থক্রগভয াাাব াভাবজক ঈন্নয়নমূরক কাম থক্রভ মমভন-

মছগরগভগয়গদয বো, স্বাস্থয-পুবষ্ট, জনংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, বযফায 

কল্যাণ আতযাবদ কাম থক্রগভ ঈদ্বুিকযণ ও ঈৎা প্রদান কযা 

গয়গছ। 

(ঙ) পাঈগেগনয অবথ থক ও ব্যফস্থানােত েভতা 

ঈন্নয়ন। 

(ঙ)  থ থ ভন্ত্রণারগয়য থ থ বফবাগেয বফযভান বনয়ভনীবত নুযগণ 

অফতথক ঋণ তবফর ব্যফায কযা গয়গছ। বফতযণকৃত ঋণ 

গত প্রকে মভয়াগদ ১৮৯২১.৮৫ রে টাকা ঋণ অদায় কযা 

গয়গছ এফং াবব থ চাজথ ফাফদ এ মভয়াগদ অয় গয়গছ 

২০৮১.৪০ রে টাকা মা পাঈগণ্ডগনয থ থননবতক েভতা 

বৃবিগত ায়ক গয়গছ। 

 



১৪।  ফাস্তফায়ন ভস্যাাঃ প্রকল্পেয ফাস্তফায়নজননত উল্পেখল্পমাগ্য ককান ভস্যা নয রনিত য়নন। তল্পফ , সুপরল্পবাগীল্পদয াল্পথ প্রকল্পেয 

জনফল্পরয নফল্পল কল্পয ভাঠম যাল্পয়য জনফল্পরয ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায় জননত ম্পকয  ব্যতীত ম্পল্পকযয ফহুমুখীতা কমভন- নিা, 

স্বাস্থ্য, পুনি ইতযানদ নদল্পক বার ককান উল্পযাগ ক াল্পখ ল্পেনন। পল্পর সুপরল্পবাগীল্পদয আনথ যক উন্নয়ন মতটুকু ঘটল্পে তায 

াল্পটইকননফনরটিয নফলল্পয় ংয় যল্পয় মাল্পে। প্রকল্পেয নডজাইননং এ ত্রুটি যল্পয়ল্পে।  কমভন : নফনবন্ন উল্পজরায় নফনিপ্তবাল্পফ ১/২টি 

ককন্দ্র না ননল্পয় কম উল্পজরাল্পক প্রকেভূক্ত কযা গফ তায দনযদ্র জনংখ্যায নবনিল্পক কাম্য ংখ্যায় ককন্দ্র ননল্পয় প্রকে নডজাইন 

কযা য়নন। পল্পর জনফল্পরয ব্যফাযও কাম্যভাত্রায় কযা ম্ভফ য়নন।  

 

১৫। সুানযাঃ  

 

১৫.১  াবফ থক বফগফচনায় প্রকেটি দাবযদ্র্য বফগভাচগন ভূবভকা যগয়গছ ফরা মায়। এ বযগপ্রবেগত প্রকেটিয যফতী ম থায় গ্রণ 

কযা গর দাবযদ্র্য বফগভাচগন যকাগযয রেযভাো পূযগণ ায়ক গফ; 

 

১২.২  প্রকল্পেয সুপরল্পবাগীল্পদয ভাল্পে শুধু ঋণ নফতযণ ও ঋণ আদাল্পয়য জন্য প্রকল্পেয ভাঠ ম যাল্পয়য জনফরল্পক ম্পৃক্ত  না মযগে 

কযল্পখ জানতগঠনমূরক নফনবন্ন নফবাল্পগয াল্পথ সুপরল্পবাগীল্পদয ংল্পমাগস্থ্ান ও ভননটনযং কাল্পজ যুক্ত কযা কমল্পত াল্পয। 

এল্পত সুপরল্পবাগীল্পদয আনথ যক উন্নয়ন কটকই ল্পফ; 

 

১৫.৩  নফনবন্ন উল্পজরায় নফনিপ্তবাল্পফ প্রকে গ্রণ না কল্পয একটি উল্পজরায় দনযদ্র জনল্পগানিয কাম্যংখ্য এ প্রকেভূক্ত কযা 

ভী ীন ল্পফ। এগেগে ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফায় বফবাগেয ন্যগকান  প্রকল্পেয কাম যক্রভ এ নফবা মে নয ারনা ভী ীন ল্পফ 

না। এল্পত ওবায করানডং ভস্যা দূয গফ; এফং 

 

১৫.৪  যফতীগত এধযগণয প্রকে গ্রণ কযা গর সুপরগবােীগদয ঈন্নয়ন বচে ডাটা মফআগজ ংযেণ কযা ভীচীন গফ। এয 

পগর প্রকগেয ভবনটবযং ও মূল্যায়ন জ গফ। 

 

 

 



েী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুো’য অফকাঠাল্পভাগত উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ প্রনিণ, গল্পফলণা ও  

প্রল্পয়ানগক গল্পফলণা কজাযদাযকযণ (১ভ ংল্পানধত) 

প্রকভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 
 
 

১। প্রকগেয নাভ : েী উন্নয়ন একাল্পডভী , ফগুো’য অফকাঠাল্পভাগত উন্নয়ল্পনয ভােল্পভ প্রনিণ , 

গল্পফলণা ও প্রল্পয়ানগক গল্পফলণা কজাযদাযকযণ (১ভ ংল্পানধত) প্রকে 

 

২। ননফ যাী ংস্থ্া : েী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুো 

 

৩। প্রাননক ভন্ত্রণারয় : েী উন্নয়ন ও ভফায় নফবাগ 

   স্থ্ানীয় যকায, েী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

 

৪। প্রকল্পেয অফস্থ্ান : েী উন্নয়ন একাল্পডভী, ফগুো 

 

৫। প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

 

নুগভাবদত ব্যয়  প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত 

ফাস্তফায়নকার 

 প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত ব্যগয়য 

%) 

বতক্রান্ত ভয় (মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয 

%) মূর ১ভ ংগাবধত  মূর ১ভ ংগাবধত 

১২৩৮.৬৪ ২৯৬৫.৩৭ ২৯৫০.৫৭ জুরাআ, ২০০৯ 

গত 

 জুন, ২০১২  

জুরাআ, ২০১২ 

গত 

 জুন, ২০১৪  

জুরাআ, ২০০৯ 

গত 

জুন, ২০১৪  

১৩৯.৪০% ৭৫% 

 

৬। ংেবববিক গ্রেবত:   বযবষ্ট-ক দ্র্ষ্টব্য। 

 

৭। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  প্রকগেয প্রগয়াজনীয় মকান ংগেয কাজ াভাপ্ত মনআ। 

 

৮। মূল্যায়ন িবত ( Methodology): অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ কযা গয়গছ; 

 PSC বায কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রেবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রেবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভগন বযদ থন; 

 বেয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবিষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 

৯। প্রকগেয ঈগদ্দশ্য : 
 

ফাংরাগদগয ল্লী ঈন্নয়ন তযাবন্বত কযায জন্য প্রবেণ, েগফলণা ও প্রাগয়াবেক েগফলণায ঈন্নয়ন এফং ল্লী ঈন্নয়ন একাগডভী 

ফগুড়া’য মবৌত ফকাঠাগভা সুবফধাবদ ম্প্রাযণ ও ঈন্নতকযণ কযা এ প্রকগেয মূর ঈগদ্দশ্য। 

 

৯.১ প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট ঈগদ্দশ্য : 

 প্রবেণ ও েগফলণায ভাগনান্নয়গনয জন্য একাগডভীয মবৌত ফকাঠাগভােত সুবফধা মজাযদাযকযণ; 

 ভানফ ম্পদ ঈন্নয়গন প্রাবতষ্ঠাবনক েভতা বৃবিকযণ; 

 ল্লী ঈন্নয়গন বনগয়াবজত কভ থকতথাগদয প্রবেণ; এফং 

 ভজাতীয় প্রবতষ্ঠানমূগয াগথ গমাবেতা েগড় মতারা। 



১০। প্রকগেয টভূবভ :  
 

১০.১ ল্লী ঈন্নয়ন ব্যতীত গ্রাভ প্রধান ফাংরাগদগয াবফ থক ঈন্নয়ন বচন্তা কযা মায় না। এ কাযগণ মদগয ঈন্নয়ন বযকেনায় ল্লী 

ঈন্নয়নগক ফ থাবধক গুরুে মদয়া গয়গছ। ল্লী ঈন্নয়ন েযাবন্বত কযগত গ্রাভীণ ভস্যা বচবিতকযণ এফং মগুগরায ঠিক 

ভাধাগনয জন্য প্রবেগণয ভাধ্যগভ ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন জরুযী। এ ফাস্তফতায বনবযগে ১৯৭৪ াগর মদগয ঈিযাঞ্চগর 

ল্লী ঈন্নয়ন একাগডভী, ফগুড়া প্রবতষ্ঠা কযা য়। জন্মরগ্ন মথগকআ ল্লী ঈন্নয়ন একাগডভী (অযবডএ), ফগুড়া ল্লী ঈন্নয়ন 

কভ থকাগেয াগথ জবড়ত যকাযী কভ থকতথা/কভ থচাযী, ভফায়ী, কৃলক এফং জনপ্রবতবনবধগদয প্রবেণ প্রদান এফং ল্লী 

ঈন্নয়গনয বফববন্ন ভস্যায ঈয েগফলণা ও প্রাগয়াবে   ক েগফলণা বযচারনা কগয অগছ। প্রাগয়াবেক েগফলণায মেগে 

একাগডভী আগতাভগধ্য মদগ ও বফগদগ মগথষ্ট বযবচবত ও সুনাভ জথন কগযগছ। 

১০.২ অত্ম-কভ থংস্থাগনয ভাধ্যগভ দাবযদ্র্ বফগভাচন কযগত একাগডভী স্ব-ঈগযাগে কৃবল প্রযুু্বক্ত ও াভাবজক বফলগয়য ঈয স্ব-

থ থাবয়ত দেতা ও গচতনতা বৃবিয মকা থ চালু কগযগছ। এ মকা থগুগরায ভাধ্যগভ ে ববেত এফং মফকায যুফক ও 

নাযীগদয ংগ্রণগক ঈৎাবত কযা য়। াযাগদগ একাগডভীয কভ থবযবধ ব্যাকবাগফ প্রাগযয পগর একাগডভীয 

জনবক্তও বৃবি কযা গয়গছ। বফগল কগয ফঙ্গফন্ধু মতু বনভ থাগণয য মথগক একাগডভীয কভ থবযবধ কগয়কগুণ বৃবি 

মগয়গছ। মদগয পূফ থাঞ্চগরয াগথ জ মমাোগমাগেয কাযগণ েগফলণা, প্রবেণ, মবভনায বকংফা কভ থারা অগয়াজন 

ংক্রান্ত একাগডভীয কভ থবযবধ বদন বদন বৃবি াগে। ফতথভাগন একাগডভী একটি ক্রভফধ থভান প্রবতষ্ঠান মায কভ থকাে শুধু 

মদগয ভগধ্য ীভাফি না মযগে ববজ্ঞতা, দেতা ও ভতাভত অদান-প্রদাগনয জন্য বফগদী ভম থাগয়য প্রবতষ্ঠাগনয াগথ 

একগমাগে কাজ কগয মাগে। এ মপ্রোগট একাগডভীয প্রবেণ েভতা, ল্লী ঈন্নয়ন বফলগয় েগফলণা এফং প্রাগয়াবেক 

েগফলণা ঈন্নয়গনয রগেয প্রকেটি ফাস্তফায়ন কযা য়। 

১১। প্রকগেয ংগাধন ও নুগভাদন :  প্রকেটি ১২৩৮.৬৪ রি টাকা ব্যল্পয় এফং জুরাই, ২০০৯ ল্পত জুন, ২০১২ কভয়াল্পদ ফাস্তফায়ল্পনয 

জন্য ভাননীয় নযকেনা ভন্ত্রী কর্তযক অনুল্পভানদত য় এফং ২৭/১২/২০১২ নরাঃ তানযল্পখ েী উন্নয়ন ও ভফায় নফবাগ প্রকেটিয 

প্রাননক অনুল্পভাদন কদয়। যফতীল্পত প্রকেটিল্পক ২৯৬৫.৩৭ রি টাকায় ংল্পাধন কযা য় মা ১৩/১১/২০১৩ তানযল্পখ একল্পনক 

কর্তযক অনুল্পভানদত য়। মথাভল্পয় প্রকল্পেয কাজ ম্পাদন না ওয়ায় প্রকল্পেয কভয়াদ বৃনি কল্পয জুন , ২০১৪ ম যন্ত ননধ যাযণ কযা 

য়। 

 

১২। প্রকল্পেয মূর কাম যক্রভ:   

    

 প্রকগেয মূর কাম থক্রভ গরাঃ 

 বরপট অধূবনক মাগের (১০ তরা পাঈগেন ৭ভ তরা বনভ থাণ); 

 ববনয়য নুলদ মকায়াট থায (১০ তরা পাঈগেন ৫ভ তরা বনভ থাণ); 

 না থাযী মড বনভ থাণ; 

 রাআগেযী বফগনয ঈিথমূেী ম্প্রাযণ (৪থ থ তরা থ থাৎ ৩৭৫ ফে থবভটায বনভ থাণ); 

 ব্যাংক বফবডং এয ঈিথমূেী ম্প্রাযণ (২য় তরা থ থাৎ ২৫৮ ফে থবভটায বনভ থাণ); 

 োড থ মকায়াট থায ৪থ থ তরা পাঈগেন শুধুভাে ১ভ তরা বনভ থাণ এফং সুআায মকায়াট থায ৪থ থ তরা পাঈগেন শুধুভাে ২য় তরা বনভ থাণ; 

 পাগভ থয মযবিজাগযটড মোগযজ, টিসুযকারচায ল্যাফ ঈিথমূেী ম্প্রাযণ (৪থ থ তরা ফা ১০০ ফে থবভটায বনভ থাণ কাজ); 

 এছাড়াও পূগফ থয স্থাবত ফকাঠাগভামূগয ংস্কায ও মভযাভত; 

 অযবডএ বরয়াগজাঁ বপ/মেে াঈ (ঢাকা) ক্রয়; 

 মানফান: (১টি প্রগনতয জী ও ২টি কেননং ফা) যফযা; 

 গল্পফলণা ও প্রাল্পয়ানগক গল্পফলণা; এফং 

 আয়ফধ যনমূরক কভ যকাল্পেয প্রনিণ। 

 



১৩। প্রকে নয ারক ম্পনকযত তথ্য: 

 

ক্র: নং প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/েেকারীন ভয়কার 

১। জনাফ ভামুদ মাগন োন যুগ্ম-বযচারক েেকারীন ০২/০২/২০১০ গত 

৩০/০৬/২০১৪ 

১৪। প্রকে বযদ থন :  

গত ০৬/১১/২০১৫ তানযল্পখ আইএভইনড’য ভানয ারক জনাফ কভাাঃ ন নিকুয যভান এফং উ -নয ারক জনাফ নযভর  ন্দ্র 

ফসু এফং কাযী নয ারক নভস্ রভী  াকভা কর্তযক প্রকেটি নযদন যত য়। নযদ যনকাল্পর প্রকে নয ারক জনাফ ভামুদ 

কাল্পন খান ও আযনডএ’য অন্যান্য ংনিি কভ যকতযা উনস্থ্ত নেল্পরন। 

 

১৫। াধাযণ ম যল্পফিণ: 

১৫.১ প্রককেয আওতায় কভাট ১৭৮০ ফগ যনভটায আয়তন ম্পন্ন ১০ তরা নবনি ম্পন্ন ৫ তরা নননয়য পযাকানি ককায়াট যাল্পযয 

ননভ যাণ কযা ল্পয়ল্পে। বফন ননভ যাল্পণয গুনগত ভান ম্পল্পকয অথ যাৎ বফন ননভ যাল্পণয ব্যফহৃত যড নল্পভন্ট , ইট, াথয ইতযানদ 

ম্পল্পকয এ ম যাল্পয় ভন্তব্য কযা ম্ভফ নয়। নয দ যনকাল্পর কদয়াল্পর নল্পভল্পন্ট ও ফালুয নযভান ঠিক ভাত্রায় কদয়া ল্পয়ল্পে 

ভল্পভ য প্রতীয়ভান ল্পয়ল্পে। তল্পফ ফাথরুভ নপটিং, দযজা, রক নল্পেভ ইতযানদ খুফ ননেভাল্পনয কদয়া ল্পয়ল্পে। 

১৫.২ প্রকগেয অওতায় মভাট ৪৯০ ফে থবভটায অয়তন ম্পন্ন ০৪ তরা বববি বফবষ্ট ০১ তরা ম্পন্ন োড থ ও সুআায মকায়াট থায 

বনভ থাণ কযা গয়গছ। বযদ থনকাগর কাগজয গুনেতভান গন্তালজনক ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। 

১৫.৩ প্রকগেয ২৫৮ ফে থবভটায অয়তন ম্পন্ন দুআতরা বববি বফবষ্ট পূগফ থ স্থানকৃত ০১ তরা জনতা বফগনয ঈগয অযও ০১ 

তরা বনভ থাণ কযা গয়গছ। 

১৫.৪ মভাট ১০০ ফে থবভটায অয়তন ম্পন্ন পূগফ থ স্থানকৃত ০৪ তরা বববি বফবষ্ট ০৩ তরা ম্পন্ন পাভ থ বফগনয ঈগয ০১ তরা 

মযবিজাগযগটড মোগযজ ও টিসুযকারচায ল্যাফ ঈর্ধ্থমূেী ম্প্রাযণ এফং না থাযী মড বনভ থান কাজ বযদ থন কযা গয়গছ। 

বনভ থাণ মল ম থাগয় ঈক্ত বফনগুগরায মবৌত বনভ থাণ কাগজয গুনেত ভান ম্পগকথ সুবনবদ থষ্ট বাগফ ভন্তব্য কযা ম্ভফ নয়। 

তগফ ফাবযকবাগফ বনভ থাণ কাজ বার ভগভ থ প্রতীয়ভান গয়গছ। 

১৫.৫ প্রকগেয অওতায় মভাট ৩০৫৯ ফে থবভটায অয়তন ম্পন্ন ১০ তরা বববি বফবষ্ট ০৭ তরা ভড থান মাগের বফন বনভ থাণ 

কযা গয়গছ। বফনটিয দযজা, রক বগেভ, বছটকাবন, টয়গরগটয কগভাট আতযাবদ খুফ বনম্নভাগনয মদো মেগছ। প্রকেটি 

জুন, ২০১৫ ভাগ মল গয়গছ বকন্তু এয ভগধ্য দযজায রক নষ্ট গয় মেগছ। দযজায কাঠও বনম্নভাগনয মদয়া গয়গছ। এ 

ছাড়াও মাগের বফগনয কেমূগয মদয়াগর ডযাভ বযরবেত গয়গছ। 

১৫.৬ প্রকগেয অওতায় মভাট ৬৯৯ ফে থবভটায অয়তন ম্পন্ন ১০ তরা বববি বফবষ্ট ০৩ তরা ম্পন্ন অআটি বফন বনভ থাণ কাজ 

বযদব থত গয়গছ। বযদ থনকাগর কাগজয গুনেতভান বার ও গন্তালজনক ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। 

১৫.৭ মভাট ৩৭৫ ফে থবভটায অয়তন ম্পন্ন পূগফ থ স্থানকৃত ০৪ তরা বববি বফবষ্ট ০৩ তরা বনবভ থত বফগনয ঈগয ০১ তরায 

বনভ থাণ কাজ বযদ থন কযা গয়গছ। বযদ থনকাগর কাগজয গুনেতভান বার ও গন্তালজনক ফগর প্রতীয়ভান গয়গছ। 

১৬। ভস্যা:  

 প্রকল্পেয আওতায় নননভ যত ভডান য কাল্পের বফনটি নফল্পদ ল্পত আগত প্রনিণাথী ও গল্পফলকল্পদয ফাস্থ্ান নল্পল্পফ ননভ যাণ কযা 

ল্পয়ল্পে। নকন্তু উক্ত বফনটিয ফাথরুভ নপটিং, দযজা, জানরা আন্তজযানতক ভাল্পনয নয় মা কদল্পয বাফমূনতযল্পক ক্ষুন্ন কযল্পফ।  

১৭। প্রকল্পেয ানফ যক অগ্রগনত:  

 প্রকেটিয অনুল্পভানদত ব্যয় ২৯৬৫.৩৭ রি টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাই , ২০০৯ ল্পত জুন , ২০১৪ ম যন্ত। প্রকে ভানপ্ত 

প্রনতল্পফদন ল্পত প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী জুন, ২০১৪ ম যন্ত ২৯৫০.৫৭ রি টাকা ব্যয় ল্পয়ল্পে। প্রকল্পেয ফাস্তফ অগ্রগনত ১০০%। 



১৮। প্রকল্পেয উল্পিশ্য অজযন: 

 

রেয জথন (ববঅয নুমায়ী) ভন্তব্য 

মদগয ল্লী ঈন্নয়ন তযাবন্বত কযায জন্য প্রবেণ, 

েগফলণা ও প্রাগয়াবেক েগফলণায ঈন্নয়ন এফং ল্লী 

ঈন্নয়ন একাগডভী ফগুড়া’য মবৌত ফকাঠাগভা 

সুবফধাবদ ম্প্রাযণ ও ঈন্নত কযাআ এ প্রকগেয 

মূর ঈগদ্দশ্য। প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট ঈগদ্দশ্যগুবর গর 

মথাঃ প্রবেণ ও েগফলণায ভাগনান্নয়গনয জন্য 

একাগডভীয মবৌত ফকাঠাগভা সুবফধাবদ 

মজাযদাযকযণ, ভানফ ম্পদ ঈন্নয়গন প্রবতষ্ঠাবনক 

েভতা বৃবিকযণ, ল্লী ঈন্নয়গন বনগয়াবজত 

কভ থকতথাগদয প্রবেণ এফং ভজাতীয় 

প্রবতষ্ঠানমূগয াগথ গমাবেতা েগড় মতারা। 

ল্লী ঈন্নয়ন একাগডভী, ফগুড়া’য 

প্রবেণ, েগফলণা ও প্রগয়াবেক 

েগফলণায ঈন্নয়গনয াাাব 

একাগডভীয মবৌত ফকাঠাগভা 

সুবফধাবদ ম্প্রাযণ ও ঈন্নয়গন 

গুরুেপূণ থ ভূবভকা যােগছ। পগর 

একাগডভীগত মদী-বফগদী 

প্রবেণ বফববন্ন মবভনায, 

ওয়াকথ নুবষ্ঠত গে মা ল্লী 

ঈন্নয়ন বফলয়ক েগফলণায় গুরুেপূণ থ 

ভূবভকা যােগছ। 

প্রকেটিয অওতায় 

ফাস্তফাবয়ত কর কাজ 

বযদ থন কযা ম্ভফ য়বন। 

বযদব থত বফনগুগরায 

দযজা, রক বগেভ, 

বছটকাবন, টয়গরগটয 

কগভাট, এব আতযাবদয 

গুণেত ভান গন্তালজনক 

প্রতীয়ভান য়বন। 

 

১৯। সুাবয : 

১৯.১ ভডান থ মাগের বফগনয বনম্ন ভাগনয যাথরুভ বপটিং, দযজা, রক বগেভ আতযাবদ জরুযী বববিগত প্রবতস্থান কযগত 

গফ; 

১৯.২ প্রকগেয অওতায় বনবভ থত বফনমূগয দযজা, রক বগেভ, বছটকাবন, টয়গরগটয কগভাট, এব আতযাবদ বনম্নভাগনয 

গ্রগণয বফলগয় প্রকে বযচারগকয ব্যাখ্যা জানা মমগত াগয; 

১৯.৩ প্রকগেয অওতায় বনবভ থত বফববন্ন বফগনয স্থায়ীগেয জন্য বনয়বভত যেণাগফেণ োগত ফযাদ্দ যাোয বফলয়টি বনবিত কযা 

প্রগয়াজন; 

১৯.৪ ংগাধন কগয প্রকে ব্যয় স্বাবাবফক ব্যয় বৃবিয প্রফণতা বযায কযগত গফ; এফং 

১৯.৫ প্রকেটিয External Audit ম্পাদন এফং ঈ-নুগেদ : ১৯.১ ও ১৯.৪ এ উনেনখত সুানযল্পয আল্পরাল্পক গৃনত 

দল্পি আইএভই নফবাগল্পক অফনত কযল্পত ল্পফ। 

 

 

 

  



বযবষ্ট-ক 

 

(রে টাকায়) 

গঙ্গয বফফযণ 

(অযবডবব) 

বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী 

রেযভাো 

প্রকৃত গ্রেবত ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব ব্যয়:       

                   যফযা ও মফা :       

ভ্রভণ ব্যয় মথাক ১০.০০ গুে ৯.৯৫ গুে  

মগরার ও লুবেগকন্ট মথাক ১৫.০০ গুে ১৪.৯৫ গুে  

মেনাযী মথাক ১০.০০ গুে ৯.৯৯ গুে  

মেরা-ধুরা াভগ্রী ক্রয় মথাক ৪.০০ গুে ৩.৯৯ গুে  

কন্সারগটন্সী (বডজাআন, এবেগভট, ববডঈর 

ত্রতযী, বনভ থাণ কাজ তত্ত্বাফধান আতযাবদ) 

মথাক ২৫.০০ গুে ২৪.৯৬ গুে  

ম্মানী বাতা/বপ/াবযশ্রবভক মথাক ২৫.০০ গুে ২৪.৯৭ গুে  

কবম্পঈটায াভগ্রী ক্রয় মথাক ৬.০০  ৫.৯৯ গুে  

ন্যান্য ব্যয় মথাক ৬.০০ গুে ৫.৯৯ গুে  

ঈ-মভাট (যফযা ও মফা):  ১০১.০০  ১০০.৭৯   

মভযাভত, ংযেণ ও পুনফ থান:       

বযফন মথাক ১০.৩০  ১০.২৮   

অফাফে মথাক ৫.০০  ৪.৯৩   

কবম্পঈটায ও বপ যঞ্জাভ মথাক ৯.২০  ৯.১৮   

বপ বফন       

ক) রাআগেযী বফন মভযাভত ১০৭২ ফঃবভঃ ১১.৫০ ১০৭২ ১১.৪৯ ১০৭২  

ে) প্রাবনক এফং পযাকাবি বফন 

মভযাভত 

১৪৫৫ ফঃবভঃ ১৭.২৫ ১৪৫৫ ১৭.২৩ ১৪৫৫  

ে) কযাগপগটবযয়া বফন মভযাভত ৫৩০ ফঃবভঃ ৫.৭৫ ৫৩০ ৫.৭৪ ৫৩০  

অফাবক বফন       

ক) মাগের বফন মভযাভত ১৬৩৪ ফঃবভঃ ৩১.০৫ ১৬৩৪ ৩০.৬৬ ১৬৩৪  

ে) অফাবক বফন মভযাভত ২১৬০ ফঃবভঃ ৪০.০০ ২১৬০ ৩৯.৯৯ ২১৬০  

ে) কবযগডায, মেন, যাস্তা মভযাভত ১৪০২ ফঃবভঃ ৪৬.০০ ১৪.০২ ৪৫.৭০ ১৪০২  

ঈ-মভাট (মভযাভত, ংযেণ ও পুনফ থান):  ১৭৬.০৫ ৮২৫৩ ১৭৫.২২ ৮২৫৩  

মভাট (যাজস্ব):  ২৭৭.০৫ ৮২৫৩ ২৭৬.০১ ৮২৫৩  

(ে) মূরধন ব্যয়:       

ম্পদ ংগ্র ও ক্রয়ঃ       

বরয়াগজাঁ বপ/মেে াঈ (ঢাকা) ১৪৮ ফঃবভঃ ২৫০.০০ ১ ২৪৯.৯৭ ১  

মানফান:       

ক) জী ১ ৭৫.০০ ১ ৭৫.০০ ১  

ে) মরবনং ফা ২ ১৫০.০০ ২ ১৪৮.০০ ২  

মন্ত্রাবত ও ন্যান্য যঞ্জাভাবদ:       

ক) মভবনাযী এে আকুযআগভন্ট মথাক ৩৪.০০  ৩৩.৯৭   



গঙ্গয বফফযণ 

(অযবডবব) 

বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী 

রেযভাো 

প্রকৃত গ্রেবত ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ে) মভবডগকর মন্ত্রাবত মথাক ৩৪.০০  ৩৪.০০   

ে) আংবর ল্যাংগুগয়জ ল্যাফ মথাক ২০.০০  ১৯.৯৫   

ঘ) কবম্পঈটায মরবনং ল্যাফ মথাক ৫১.৭৫  ৫১.৬৯   

ঙ) অআটি মন্টাগযয মন্ত্রাবত মথাক ৫৯.০০  ৫৮.৮৬   

চ) প্রবেণ াভগ্রী, কবম্পঈটায 

পটওয়যায 

মথাক ২৮.৭৫  ২৮.৭২   

ছ) মাগেগরয জন্য অফাফে মথাক ৪০.২৫  ৪০.১৭   

জ) ত্রফদুযবতক মনটওয়াকথ ঈন্নয়ন মথাক ৩২.০০  ৩১.৯৭   

ঈ-মভাট (ম্পদ ংগ্র ও ক্রয়)  ৭৭৪.৭৫ ৪ ৭৭২.২৭ ৪  

বনভ থাণ ও পূতথ:       

বপ বফবডং:       

ক) অধুবনক মাগের বফণ ফঃবভঃ ৭৩৫.০০ ৩০৫৯ ৭৩৪.৭৮ ৩০৫৯  

ে) পাভ থ-বভাোয, টিসুযকারচায ল্যফ, 

না থাযী মড 

ফঃবভঃ ৪৫.০০ ১০০ ৪৪.৯৪ ১০০  

ে) রাআগেযী বফগণয ঈরম্ব ম্প্রাযণ ফঃবভঃ ২৮.০০ ৩৭৫ ২৭.৯৮ ৩৭৫  

ঘ) ব্যাংক বফগণয ঈরম্ব ম্প্রাযণ ফঃবভঃ ২০.০০ ২৫৮ ১৯.৯৩ ২৫৮  

ঙ) কৃবল ণ্য প্রগবং মন্টায ঈধ থমূেী 

ম্প্রাযণ 

ফঃবভঃ ২৩.০০ ২৫০ ২২.৯২ ২৫০  

চ) অআটি মন্টায বফন ফঃবভঃ ১৩৪.৫৫ ৬৯৯ ১৩৪.৫৫ ৬৯৯  

অফাবক বফবডং:       

ক) ববনয়য পযাকাবি বফন ফঃবভঃ ৩৩২.০০ ১৭৮০ ৩৩০.২৬ ১৭৮০  

ে) োড থ ও সুআায বফন ফঃবভঃ ৭০.০০ ৪৯০ ৬৯.৮৯ ৪৯০  

ন্যান্য বফন ফকাঠাগভা: ফঃবভঃ      

ক) বরংক মযাড ফঃবভঃ ৪০.২৫ ২৮৯৩ ৪০.০২ ২৮৯৩  

ে) ফুট াগথয কাজ ফঃবভঃ ১৩.৮০ ২৮৭৩ ১৩.৭৬ ২৮৭৩  

ে) মকন্দ্রীয় গুদাভ ও বপা থ ক্লাফ বফন ফঃবভঃ ৪৫.০০ ৬০৭ ৪৪.৯৮ ৬০৭  

ঘ) গ্যা ংগমাে মথাক ১২৫.০০  ১২৪.৯৭   

ঙ) মেগনজ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন মথাক ২৮.৭৫  ২৮.৪৬   

ঈ-মভাট (বনভ থান ও পূতথ):  ১৬৪০.৩৫ ১৩৩৮৪ ১৬৩৭.৪৪ ১৩৩৮৪  

মূরধন কথাক ও নফনফধ মূরধন ব্যয়:       

ক) েগফলণা বযচারনা ২০ ৫০.০০ ২০ ৪৯.৯৯ ২০  

ে) প্রাগয়াবেক েগফলণা বযচারনা ১০ ১০০.০০ ১০ ৯৯.৯২ ১০  

ে) অয় ফধ থনমূরক প্রবেণ ২৬৫০ ১১৫.০০ ২৬৫০ ১১৪.৯৪ ২৯৮৫  

ঈ-মভাট (মূরধন মথাক ও বফবফধ মূরধন ব্যয়):  ২৬৫.০০ ২৬৮০ ২৬৪.৮৫ ৩০১৫  

মভাট (মূরধন)  ২৬৮০.১০ ১৬০৬৮ ২৬৭৪.৫৬ ১৬৪০৩  

ফ থগভাট (ক+ে)  ২৯৫৭.১৫ ২৪৩২১ ২৬৫০.৫৭ ২৪৬৫৬  

প্রাআজ কবন্টনগজবন্স (৩%)  ৮.২২     

ফ থগভাট =  ২৯৬৫.৩৭ ২৪৩২১ ২৬৫০.৫৭ ২৪৬৫৬  

 


