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ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছয়যয এহডহভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয ভল্যায়ন 

প্রহতয়ফদয়নয ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়য়য 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ ভর ভয় ও ব্যয়য়য তুরনায় 

হফহনয়য়াগ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাহযগহয 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজহডহএপ

ভুক্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়আ 

হতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয়  

হতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ভয় 

হতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থহনম্ন 

- য়ফ থাচ্চ 

ব্যয় 

হতক্রান্ত 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

হতক্রায়ন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থহনম্ন - 

য়ফ থাচ্চ 

১। ভহরা ও 

হশু হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

০৬ টি ০৩ টি ০৩ টি ০০ টি ০৩ টি ০৩ টি ২০%-

৪৫০% 

০৬ টি ৩৭.৮১%-

২১৯.০৯% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ  ০৬ টি 

 

২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয় ও মভয়াদ বৃহিয কাযণঃ 

প্রকয়েয নাভ মভয়াদ বৃহিয কাযণ 

মজরা ম থায়য় ভহরা প্রহেণ মকন্দ্র ( WTC) ভয়য প্রহেণ 

কাম থক্রভ উন্নয়ন 

প্রকল্পেয ডডডডল্পত ফছয ডবডিক ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত এডডডল্পত 

থ থ ফযাদ্দ কভ ল্পেল্পছ। 

Formulation of National Action Plan (NAP) for 

implementation of National Women Development 

Policy 2011 (২ে ংয়াহধত) 

National Action Plan প্রস্তুল্পতয জন্য ব্যে  ভে বৃডি পল্পেল্পছ। 

হশুয হফকায় প্রাযহিক হো (আএরহহড) (৩য় ংল্পাডধত) হো মকয়ন্দ্রয হেকয়দয ভাহক ম্মানী, হযচারনা ব্যয় বৃহি , 

প্রকে ফাস্তফােন এরাকা বৃডি াোে ভে  ব্যে বৃৃ্ডি পল্পেল্পছ। 

জাতীয় ভহরা ংস্থা মজরা কভয়েক্স (ংল্পাডধত) ডনভ থাণ খাল্পত পযট ডডডউর ডযদ থন, জনফল্পরয পফতন-বাতাডদ, মুদ্রণ 

 প্রকানা, পেনাযী ভডনটডযং এফং ডফডফধ খাল্পত ব্যে  ভে বৃডি 

ল্পেল্পছ। 

নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ৫টি ডফবাগীে ল্পয পবৌত সুডফধাডদ 

সৃডিকযণ (২ে ংয়াহধত) 

জডভ ডধগ্রল্পণ ডফরম্ব, চট্টগ্রাল্পভ ডযফডতথত ভূডভয প্রস্তাফ, চট্টগ্রাভ  

খুরনাে স্থাতয নকা ডযফতথন, ২০১১ াল্পরয পযআট নুমােী 

জডভয ফডধ থত মূল্য ডনধ থাযণ, ডডডিউডড‟য পযট ডডডউর নুমােী 

ডনভ থাণ ংল্পগয ব্যে ভে বৃডি পল্পেল্পছ। 
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৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাহযঃ 

ভস্যাভ সুাহযভ 

৩.১ হফরয়ে হহঅয মপ্রযণঃ  অআএভআহড‟য ২৯/০৩/২০০৬ তাহযয়েয 

অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং হযয়েয ১৩ নং নুয়েদ 

নুমায়ী মকান উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য াল্পে হতন ভায়য ভয়ে 

হহঅয মপ্রযয়ণয হনয়দ থনা থাকয়রও কয়য়কটি  প্রকল্পেয ডডঅয ল্পনক 

ডফরল্পম্ব াো মাে, মা ম্পূণ থ নাকাডিত এফং এত পদডযল্পত ডডঅয পপ্রযণ 

পম পকান প্রকে ঠিকবাল্পফ মূল্যােল্পনয ন্তযাে। 

৩.১ হহঅয মথাভয়য় মপ্রযণ কযয়ত য়। 

ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়ক বহফষ্যয়ত মথাভয়য় 

হহঅয মপ্রযণ হনহিত কযয়ত য়ফ। 

৩.২ ডডজাআনগত ভস্যা: “জাতীয় ভহরা ংস্থা মজরা কভয়েক্স ( ংল্পাডধত)” 

ীল থক প্রকয়েয পভৌরবীফাজায  পগাারগঞ্জ পজরাে ডযদ থল্পনয ভে জানা 

মাে পম, বফন দুটিয ডিঁডেয াল্প পকান ধযল্পনয পদোর (আট ফা কাঁল্পচয) না 

থাকাে বৃডিয ভে ডিঁডে ডদল্পে বৃডিয াডন ল্পজআ বফল্পন প্রল্পফ কল্পয। 

ংডিি প্রল্পকৌরীযা ডফলেটিল্পক ডডজাআনগত ভস্যা ফল্পর ভল্পন কল্পযন। 

ডযদ থল্পনয ভে ডফলেটি যুডিযুি ফল্পর ভল্পন ল্পেল্পছ। এছাো বফনটিয 

ফাউন্ডাডয োর নীঁচু োে দুি প্রকৃডতয পরাক ল্পজআ বফল্পনয বযন্তল্পয 

প্রল্পফ কযল্পত াল্পয, মা বফনটিয ডনযািায জন্য হুভডকস্বরূ। 

৩.২ প্রকয়েয অওতায় হনহভ থত বফল্পনয ডিঁডেয 

াল্প পকান ধযল্পনয পদোর না থাকাে এয 

পথল্পক উদ্ভূত ভস্যায ডফলেটি ংডিি 

কর্তথক্ষ কর্তথক খডতল্পে পদল্পখ প্রল্পোজনীে 

ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত াল্পয। এছাো বফনগুল্পরা 

ডনেডভত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ডফলল্পে ংডিি 

কর্তথক্ষল্পক ল্পচি থাকল্পত ল্পফ; 

৩.৩ প্রডক্ষণাথীল্পদয ডাটাল্পফজ ংযক্ষণ ম্পডকথত: “মজরা ম থায়য় ভহরা প্রহেণ 

মকন্দ্র ( WTC) ভয়য প্রহেণ কাম থক্রভ উন্নয়ন ” ীল থক প্রকল্পেয ন্যতভ 

উল্পদ্দশ্য ডছর প্রহেণ ভাহপ্তয য প্রহেণাথীয়দয ডাটা মফআজ ততযী এফং 

তায়দয কাম থক্রভ ম থয়ফেণ কযা। হকন্তু এজন্য মকান পটওয়যায ততহযয 

ংস্থান হডহহ’মত হছরনা। তয়ফ প্রকেটি ভল্যায়য়নয উয়েয়ে মেন 

চাঁাআনফাফগঞ্জ ও মগাারগঞ্জ পজরা ডযদ থন কযা ে তখন জানা মাে পম, 

প্রডক্ষণাথীল্পদয তাডরকা পজরা ডপল্প ংযডক্ষত অল্পছ। এয পূল্পফ থ অআএভআডড 

কর্তথক প্রকে চরাকারীন ভল্পে মখন চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, পডযদপুয  

নীরপাভাযী পজরা ডযদ থন কযা ে। তখন পডযদপুয  নীরপাভাযী পজরাে 

প্রডক্ষণাথীল্পদয তাডরকা ংযক্ষণ কযা ল্পর চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায পজরাে 

প্রডক্ষণাথীল্পদয তাডরকা ংযক্ষণ না কযায ডফলেটি অআএভআডড‟য 

প্রডতল্পফদল্পন উল্পেখ ডছর। কাল্পজআ প্রডক্ষণাথীল্পদয ডাটাল্পফআজ ংযক্ষণ  

তাল্পদয কাম থক্রভ ম থল্পফক্ষল্পণয ডফলেটি সুস্পিবাল্পফ প্রতীেভান েডন; 

৩.৩ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য নুমােী প্রহেণাথীয়দয 

ডাটা মফআজ মকহন্দ্রয়বায়ফ ংযেয়ণয জন্য 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

৩.৪ বফন স্তান্তয ম্পন্ন না ো: “নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ৫টি ডফবাগীে ল্পয 

পবৌত সুডফধাডদ সৃডিকযণ (২ে ংয়াহধত)” ীল থক প্রকেটিয ফাস্তফােন পভোদ 

জুন‟২০১৪ এ ম্পন্ন ল্পেল্পছ এফং প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত বফন দুটি প্রতযাী 

ংস্থা কর্তথক ০৪/০৭/২০১৪ তাডযখ ল্পত ব্যফায কযা শুরু ল্পর ডযদ থল্পনয 

ভে ম থন্ত বফনটিয স্তান্তয প্রডক্রো ম্পন্ন েডন। তল্পফ ডযদ থল্পনয ভে 

গণপূতথ ডধদপ্তল্পযয ংডিি প্রল্পকৌরী জানান, ীঘ্রআ বফন দুটিয স্তান্তয 

ম্পন্ন কযা ল্পফ। 

৩.৪ ডত ীঘ্রআ বফন দুটিয স্তান্তয প্রডক্রো 

ম্পন্ন কযায উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ। 

প্রতযাী ংস্থা কর্তথক ড্রআং, ডডজাআন 

নুাল্পয বফন দুটিয স্তান্তয গ্রণ ডনডিত 

কযল্পত ল্পফ; 
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“জাতীয় ভহরা ংস্থা মজরা কভয়েক্স (ংল্পাডধত)” ীল থক হফহনয়য়াগ  

প্রকয়েয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকয়েয ফস্থান : মগাারগঞ্জ, মভৌরবীফাজায, হদনাজপুয, নড়াআর ও হকয়াযগঞ্জ মজরা  

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জাতীয় ভহরা ংস্থা 

৪। প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

হজওহফ 

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত 

ব্যয় (ভর 

প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

 

হতক্রান্ত ভয়  

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %)  

 

ভর 

মভাট 

হজওহফ 

(প্রঃাঃ) 

ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

মভাট 

হজওহফ 

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

১২৩৪.২৩ 

১২৩৪.২৩ 

(-) 

১৭২৫.১৪ 

১৭২৫.১৪ 

(-) 

১৭০০.৮৫ 

১৭০০.৮৫ 

(-) 

জুরাআ, ২০১১ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১১ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

৪৬৬.৬২ 

(৩৭.৮১%) 

৬ ভা 

(২০%) 

 

৫। প্রকয়েয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রাপ্ত প্রকে ভাপ্ত প্রহতয়ফদন (হহঅয) এয হবহিয়ত):  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ নং ংয়গয নাভ একক হযকহেত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক ফাস্তফ 

১। কভ থকতথায়দয মফতন জন ১৮.০৮ ১ ১৪.৫১ ১ 

২। কভ থচাযীয়দয মফতন জন ১.০০ ২ ০.০০ ২ 

৩। উৎফ বাতা জন ২.০০ ৩ ১.৯৬ ৩ 

৪। হতহযক্ত কায়জয বাতা মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক 

৫। ভ্রভণ বাতা/তদহনক বাতা মথাক ৩.৪০ মথাক ৩.৪০ মথাক 

৬। মটহরয়পান হফর ংখ্যা ১.০০ ২ ০.৪৭ ২ 

৭। াহন ও হফদ্যযৎ হফর মথাক ৫.০৫ মথাক ৩.৯৮ মথাক 

৮। ভৄদ্রণ ও প্রকানা মথাক ২.৪০ মথাক ১.৮৩ মথাক 

৯। মেনাযী মথাক ১.২০ মথাক ১.২০ মথাক 
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১০। বায ম্মানী মথাক ২.৪০ মথাক ১.৪৬ মথাক 

১১। মানফান বাড়া মথাক ১৫.০০ মথাক ১৪.৯৬ মথাক 

১২। ভহনটহযং মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক 

১৩। াহব থ চাজথ (এরহজআহড) মথাক ৩২.১৮ মথাক ৩১.৯১ মথাক 

১৪। হফহফধ মথাক ৭.০০ মথাক ৭.০০ মথাক 

১৫। মভহনাহয ও মন্ত্রাহত মথাক ১৭.৯৭ মথাক ১৪.৮৮ মথাক 

১৬। অফাফে মথাক ৭.৭০ মথাক ৭.৭০ মথাক 

১৭। পূতথ কাজ ংখ্যা ১৬০৮.৭৬ ৫ ১৫৯৫.৫৯ ৫ 

১৮। প্রাআজ কহিনয়জহন্প ২% মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক 

 পভাটঃ - ১৭২৫.১৪  ১৭০০.৮৫ - 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাহকয়র উায কাযণ: নুয়ভাহদত অযহডহহ নুমায়ী প্রকয়েয মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

৭। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

৭.১  টভূহভ: 

 ফাংরায়দ স্বাধীন ও াফ থয়বৌভ যাষ্ট্র হয়য়ফ অত্মপ্রকা কযায য মথয়কআ নাযীয ভহধকায হনয়য় কাজ কয়য অয়ছ 

এফং এআ ভহধকায়যয হফলয়টি অভায়দয ংহফধায়নও ংযহেত অয়ছ। জাহতংঘ ১৯৭৬-১৯৮৫ দকয়ক নাযী দক 

হয়য়ফ মঘালণা কয়যহছর এফং এআ দয়কয ভর প্রহতাদ্য হফলয় হছর ভায়জ াহন্ত প্রহতষ্ঠা, নাযী ও পুরুয়লয ভহধকায 

প্রহতষ্ঠা এফং নাযী উন্নয়ন। জাহতংয়ঘয এআ মঘালণা ফাস্তফায়য়নয রয়েয নাযীয়দয হফহবন্ন উন্নয়নভরক কাম থক্রভ গ্রণ এফং 

নাযী উন্নয়য়নয জন্য ফাংরায়দ যকায ১৭ মপব্রুয়াহয, ১৯৭৬ ায়র জাতীয় ভহরা ংস্থা প্রহতষ্ঠা কয়য। যফতীয়ত ১৯৯১ 

ায়র এটি ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ধীয়ন একটি স্বায়ত্বাহত ংস্থা হয়য়ফ ন্তভু থক্ত য়। নাযী উন্নয়য়নয 

জন্য ফাংরায়দ যকায ময়ন্ফেয, ১৯৯৫ ায়রয মফআহজং মঘালণায ায়থ াভঞ্জস্য মযয়ে নাযীয গ্রাহধকায়যয জন্য 

জাতীয় হরহ মঘালণা কয়য, মায ভর উয়েে য়ে নাযীয়ক ভানফ ম্পয়দ রূান্তয, াভাহজক এফং থ থননহতক মেয়ে 

নাযীয ফদানয়ক স্বীকৃহত প্রদান এফং ভায়জয কর মেয়ে নাযীয েভতায়ন হনহিত কযা। যকায়যয এআ নীহতয ায়থ 

াভঞ্জস্য মযয়ে জাতীয় ভহরা ংস্থা নাযীয়ক ভায়জয ভর মরাতধাযায় ন্তভু থক্ত কযায রয়েয হফহবন্ন প্রকে ফাস্তফায়ন 

কয়য অয়ছ। মদয়য ৬৪টি মজরা এফং ৪৮টি উয়জরায় জাতীয় ভহরা ংস্থায কাম থারয় হফদ্যভান থাকয়রও এফ 

কাম থারয়য় ম থাপ্ত জায়গায বায়ফ নাযীয়দয জন্য গৃীত হফহবন্ন প্রকে সুষ্ঠুবায়ফ ফাস্তফায়য়ন হফহবন্ন ভস্যায মু্মেীন য়ত 

য়। উয়েখ্য মম, মদয়য ৩০টি মজরায় ংস্থাটিয হনজস্ব জহভ থাকয়রও নাযীয়দয জন্য গৃীত হফহবন্ন প্রকে সুষ্ঠু ও 

ঠিকবায়ফ ফাস্তফায়য়নয জন্য প্রাথহভক ম থায়য় ৫টি মজরায় জাতীয় ভহরা ংস্থায মজরা কভয়েক্স বফন হনভ থায়ণয রয়েয 

এ প্রকেটি গৃীত য়। 

 

৭.২ প্রকয়েয উয়েে: 

 দীঘ থয়ভয়াদী: নাযীয়দযয়ক জাতীয় উন্নয়য়নয ভরধাযায় ম্পৃক্ত কযায ভােয়ভ দাহযদ্র হ্রা, নাযী-পুরুল ভহধকায প্রহতষ্ঠা 

এফং নাযীয অথ থ-াভাহজক উন্নয়ন। 
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স্বেয়ভয়াদী: 

১)  ৫টি মজরায় জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫টি হপ বফন হনভ থাণ;  

২)  ভহরায়দয দে জনহক্তয়ত রূান্তহযত কযায হনহভি মবৌত প্রহেণ ংক্রান্ত সুহফধাহদ অয় ফধ থক মকন্দ্র ততহয;    

     এফং  

৩)  নাযীয়দয উন্নয়ন ংক্রান্ত বা, মহভনায, ওয়াকথ এফং ন্যান্য কভ থসূহচয জন্য হডটহযয়াভ হনভ থাণ কযা।  

 

৮।  প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থা: 

প্রকেটিয হডহহ প্রস্তায়ফয উয গত ১৩/১২/২০১০ তাহযয়ে হআহ বা নুহষ্ঠত য়। হআহ বায সুাহযয়য অয়রায়ক 

পুনগ থঠিত হডহহ ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ০৮/০২/২০১২ তাহযয়ে ১২৩৪.২৩ রে টাকা ব্যয়য় জুরাআ, ২০১১ য়ত 

হডয়েয, ২০১৩ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য নুয়ভাহদত য়। 

 

৮.১ প্রকে ংল্পাধন: প্রকল্পেয মূর ডডডডল্পত ডনভ থাণ খাল্পতয ব্যে ডফবাজন , এরডজআডডয পযআট ডডডউর ২০০৯ নুাল্পয কযা 

ল্পেডছর। যফতীল্পত প্রকে ফাস্তফােল্পনয ভে এরডজআডড ’য পযট ডডডউর ২০১১ নুাল্পয ডনভ থাণ খাল্পত (৫টি পজরা 

কভল্পেক্স বফন) ব্যে প্রাক্করন মূর নুল্পভাডদত ডডডড ’য তুরনাে ৫৭০.৭৩ রক্ষ টাকা বৃডি পল্পেডছর। এছাো পগাারগঞ্জ 

 পভৌরবীফাজাল্পয  RCC Cast in situ pile পাউল্পন্ডল্পনয কাযল্পণ Architectural Design ডযফতথন কযা এফং প্রল্পতযক 

পজরা কভল্পেক্স বফল্পন এোয কডন্ডন  পজনাল্পযটয ন্তর্ভ থি কযা ল্পেডছর। তাছাো জনফল্পরয পফতন -বাতাডদ, মুদ্রণ  

প্রকানা, পেনাযী ভডনটডযং এফং ডফডফধ খাল্পত ব্যে বৃডি াোে প্র কেটি ংল্পাধন কযা ে। ংল্পাডধত ডডডড ’য 

উয ১৭/০৭/২০১৩ তাডযল্পখ  ২৫/০৯/২০১৩ তাডযল্পখ দুটি ডআড বা নুডিত ে। ংল্পাডধত ডডডড ১৭২৫.১৪ রক্ষ 

টাকাে জুরাআ ২০১১ ল্পত জুন ২০১৪ পভোল্পদ ফাস্তফােল্পনয ডনডভি ২১/১১/২০১৩ তাডযল্পখ ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক 

নুল্পভাডদত ে। 

 

৯। প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্য: 

ক্রঃনং প্রকে হযচারয়কয নাভ মমাগদায়নয তাহযে ফদহরয তাহযে 

০১ জনাফ াঙ্ক মেয মবৌহভক 

উ-ডচফ 

১৮/০৪/২০১২ প্রকে ভাডপ্ত ম থন্ত 

 

১০। প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ : প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ ল্পে - পূতথ কাজ ংল্পগয অতাে ৫টি পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায ৫টি পজরা 

ডপ বফন ডনভ থাণ। এ ংল্পগ নুল্পভাডদত অযডডডড ’পত ১৬০৮.৭৬ রক্ষ টাকায ংস্থান ডছর (মা প্রকল্পেয ংল্পাডধত 

প্রাক্কডরত ব্যল্পেয ৯৩.২৫%) এফং এ খাল্পত ব্যে ল্পেল্পছ ১৫৯৫.৫৯ রক্ষ টাকা (মা পভাট প্রকে ব্যল্পেয ৯৩.৮১%)। 

 

১১। প্রকেটিয মূল্যােন ি ডত: পমল্পতু প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ ল্পে ৫টি ডপ বফন ডনভ থাণ। কাল্পজআ প্রকেটি মূল্যােল্পনয পক্ষল্পে 

ডনম্নডরডখত ডফলেগুল্পরা ডফল্পফচনাে অনা ল্পেল্পছ: 

মূল্যােল্পনয ভাকাঠি ডফল্পফচয ডফলেমূ 

(ক) ডনভ থাণ যফতী ভল্পে প্রতযাী ংস্থা 

কর্তথক ডনডভ থত বফল্পনয ব্যফায। 

 পভৌরবীফাজায পজরা ল্পযজডভল্পন ডযদ থল্পন প্রাপ্ত তথ্য।  
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(খ) ডনডভ থত বফল্পনয গুণগতভান। 

 বফল্পনয নুল্পভাডদত ড্রআং, ডডজাআন; 

 প্রকে চরাকারীন ভল্পে ২৪/০৩/২০১৩  ১৫-১৬/৪/২০১৩ তাডযল্পখ 

অআএভআডড কর্তথক প্রকল্পেয অতাে ডদনাজপুয , পগাারগঞ্জ  নোআর 

পজরাে চরভান কাজ ল্পযজডভন ডযদ থল্পনয অল্পরাল্পক  প্রণীত ডযদ থন 

প্রডতল্পফদন; 

 দযে ংক্রান্ত কাগজে ম থাল্পরাচনা। 

(গ) প্রকল্পেয ংগডবডিক ব্যে ডফল্পিলণ। 

 নুল্পভাডদত অযডডডড  ডডঅয ম থাল্পরাচনা; 

 প্রকে ডযচারল্পকয াল্পথ অল্পরাচনা। 

 

১২। প্রকে হযদ থন: 

প্রকেটিয ভাহপ্ত ভল্যায়য়নয উয়েয়ে অআএভআহড কর্তথক ২৮/১২/২০১৪ তাহযয়ে মভৌরবীফাজায মজরা এফং ১০/০৪/২০১৫ 

তাহযয়ে মগাারগঞ্জ মজরায় প্রকয়েয অওতায় ফাস্তফাহয়ত হফহবন্ন কাম থক্রভ য়যজহভয়ন হযদ থন কযা য়। হযদ থয়নয ভয় 

জাতীয় ভহরা ংস্থায ংহিষ্ট মজরায মজরা মচয়াযম্যান, বাযপ্রাপ্ত মজরা কভ থকতথা এরহজআহড’য কভ থকতথাবৃন্দ উহস্থত হছয়রন। 

য়যজহভয়ন হযদ থন, হহঅয-এ প্রাপ্ত তথ্য এফং প্রকে হযচারয়কয ায়থ অয়রাচনা ায়য়ে প্রকয়েয হফহবন্ন গুরুত্বপূণ থ 

ংয়গয অওতায় ফাস্তফাহয়ত কাম থক্রভ ম্পয়কথ প্রাপ্ত তথ্য হনয়ম্ন ফহণ থত রঃ 

১২.১ কভ থকতথা, কভ থচাযীল্পদয পফতন  উৎফ বাতা : প্রকল্পেয অতাে একজন পূণ থকারীন প্রকে ডযচারক , একজন 

ডাফযক্ষক  একজন ডন ডনল্পোল্পগয ংস্থান ডছর। তল্পফ প্রকে চরাকারীন ভল্পে উ -ডচফ দভম থাদায একজন 

কভ থকতথা প্রকে ডযচারক ডল্পল্পফ পূণ থকারীন দাডেত্ব ারন কযল্পর ডাফযক্ষক  ডন ডনল্পোগ কযা ম্ভফ েডন। 

নুপভাডদত অযডডডড’পত এ ফাফদ ২১.০৮ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ১৬.৪৭ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। তল্পফ জাতীে 

ভডরা ংস্থায একজন ডাফযক্ষক  একজন এভএরএএ প্রকল্পেয কাল্পজ ােতা কল্পযল্পছন।  

১২.২ াডব থ চাজথ (এরডজআডড): স্থানীে যকায প্রল্পকৌর ডধদপ্তয (এরডজআডড) এয ােতাে জা তীে ভডরা ংস্থা কর্তথক 

প্রকেটি ফাস্তফাডেত ে। প্রকল্পেয অতাে বফন ডনভ থাল্পণয ড্রআং , ডডজাআন, প্রকল্পেয ডডডড প্রণেন, প্রকল্পেয ডনভ থাণ কাজ 

তদাযডক আতযাডদ ফাফদ নুল্পভাডদত অযডডডড ংস্থানকৃত ৩২.১৮ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৩১.৯১ রক্ষ টাকা 

ব্যে ল্পেল্পছ। এ খাপতয ম্পূণ থ থ থ এরডজআডড’পক প্রদান কযা ল্পেল্পছ ভল্পভ থ প্রকে ডযচারক জানান। 

১২.৩ পভডনাযী  মন্ত্রাডত : প্রকল্পেয অতাে প্রকে কাম থারল্পেয জন্য ২টি কডম্পউটায পট , পযাক্স, পল্পটাকডোয পভডন , 

েযান্ড পযান, াডনয ডপল্টায আতযাডদ ক্রে কযা ল্পেল্পছ। এছাো ৫টি পজরা কাম থারল্পেয জন্য ৫টি পডস্কট কডম্পউটায পট , 

৫টি পযাক্স পভডন , ৫টি পল্পটাকডোয যফযা কযা ল্পেল্পছ। নুল্পভাডদত অযডডডড ’পত এ খাল্পত ংস্থানকৃত ১৭.৯৭ 

রক্ষ টাকায ডফযীল্পত ১৪.৮৮ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 

১২.৪ অফাফে: নুল্পভাডদত অযডডডড ’পত অফাফে খাল্পত ৭.৭০ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত পুল্পযা টাকাআ ব্যে 

ল্পেল্পছ। প্রকে ডযচারল্পকয কাম থারল্পেয জন্য যকাডয ংস্থা ফনডে কল্প থাল্পযন ল্পত পচোয , পটডফর ডফডবন্ন 

অফাফে ক্রে ফাফদ ১.৭০ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। ফাডক ৬.০০ রক্ষ টাকা ৫টি পজরা ডপল্পয প্রডতটিল্পত ১.২০ রক্ষ 

টাকা কল্পয প্রদান কযা  ল্পেল্পছ। ংডিি পজরা কাম থারে এ থ থ ব্যে কল্পযল্পছ। পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারে ডযদ থল্পনয 

ভে পদখা মাে পম , তাযা প্রাপ্ত ১.২০ রক্ষ টাকা ডদল্পে ২টি াপ পল্পক্রটাডযল্পেট পটডফর , ৯টি াতোরা পচোয , ৭টি 

পচোয, ২টি েীল্পরয পাআর পকডফল্পনট, ২টি াআড পরপ  ২টি কডম্পউটায পটডফর ক্রে কল্পযল্পছ। 

১২.৫ পূতথ কাজ : এ ংল্পগয অতাে ৫টি পজরাে ৬ তরা ডবতডফডি ৩ তরা ডপ বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ , মা ংডিি 

পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায পজরা কাম থারে ডল্পল্পফ এফং জাতীে ভডরা ংস্থায অতাে ডফডবন্ন প্রডক্ষণ কাম থক্রল্পভয 

জন্য ব্যফহৃত ল্পে। নুল্পভাডদত অ যডডডড’পত পূতথ কাল্পজ ১৬০৮.৭৬ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ১৫৯৫.৫৯ রক্ষ 

টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 
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১৩। জাতীে ভডরা ংস্থা, পভৌরবীফাজায পজরা াখা: 

প্রকল্পেয অতাে পভৌরবীফাজায পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায জন্য ৬ তরা ডবতডফডি ৩ তরা ডপ বফন ডনভ থাণ কযা 

ল্পেল্পছ। বফনটি ল্পযয া  পভাস্তপা পযাল্পড ফডস্থত। ডযদ থল্পনয ভে পভৌরবীফাজায পজরায এরডজআডড কাম থারে ল্পত বফন 

ডনভ থাল্পণয দযে ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কযা ে এফং ড্রআং , ডডজাআন নুাল্পয বফনটিয ডনভ থাণ কাজ ম থল্পফক্ষণ কযা ে। এ 

ংক্রান্ত তথ্য ডনম্নরূ: 

 

 

জাতীে ভডরা ংস্থা, পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারে বফন 

 

১৩.১ দযে ংক্রান্ত তথ্য : প্রকয়েয অওতায় পভৌরবীফাজায পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায জন্য ৬ তরা ডবতডফডি ৩ তরা 

ডপ বফন ডনভ থাল্পণয জন্য ৩৬৯.৪১ রে টাকায প্রাক্করন ততহয কযা য়। এ রয়েয ২৭/০৬/২০১২ তাহযয়ে তদহনক নয়া 

হদগন্ত ও হদ পাআনাহন্পয়ার এক্সয়প্র হেকায় দযে হফজ্ঞহপ্ত প্রকাহত য়। দযে জভাদায়নয মল তাহযে হছর 

২৪/০৭/২০১২ এফং উক্ত হদয়নআ দযে মোরা য়। মভাট ৩টি দযে জভা য়ড়। ৩টি দযেআ মযনহব য়। দযে 

ভল্যায়ন কহভটি ০৬/০৮/২০১২ তাহযয়ে বা অফান কয়য সুাহয কাম থহফফযণী মপ্রযণ কযয়র মথামথ কর্তথে 

১৬/০৯/২০১২ তাহযয়ে দযে কহভটিয সুাহয নুয়ভাদন কয়যন। সুাহয নুমায়ী হনফ থাহচত ঠিকাদায মজড. মক. মজহব 

প্রহতষ্ঠানয়ক ১৮/০৯/২০১২ তাহযয়ে মনাটিহপয়কন এযাওয়াড থ প্রদান কযা য়। ঠিকাদায়যয ায়থ ৪৫১.০৭ রে টাকায় 

১৪/১০/২০১২ তাহযয়ে চুহক্ত ম্পাদন কযা য়। ১৮/০৯/২০১২ তাহযয়ে ঠিকাদাযয়ক কাম থায়দ প্রদান কযা য়। কাম থায়দ 

নুমায়ী ২১/১০/২০১২ তাহযয়ে কাজ শুরু কযা য় এফং কাজ ভাপ্ত কযা য় ৩০/০৫/২০১৪ তাহযয়ে। ভর হডহহ 

নুমায়ী প্রকয়েয অওতায় মভৌরবীফাজায মজরায় বফন হনভ থায়ণয জন্য ৩৬৯.৪১ রে টাকায প্রাক্করন ততহয কযা য়রও 

যফতীয়ত ংয়াহধত হডহহ নুমায়ী ৪৫১.০৭ রে টাকায প্রাক্করন নুয়ভাদন কযা য়। ঠিকাদাযয়ক চূড়ান্ত হফর 

হযয়াধ কযা য় ৪৩১.২৬ রে টাকা। উয়েখ্য, ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়য হিান্ত নুমায়ী মারায প্যায়নর, এহ ও 

মজনায়যটয ক্রয় চুহক্ত মথয়ক ফাদ মদয়ায় ঠিকাদায়যয ায়থ চুহক্তভয়ল্যয মচয়য় হযয়াহধত হফর কভ য়য়য়ছ।  
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জাতীে ভডরা ংস্থা, পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারে 

১৩.২ ল্পযজডভন ডযদ থল্পন বফন ব্যফায ম্পডকথত তথ্য : বফনটি „U‟ Shape-এয, মায দুআাল্প বফল্পনয কক্ষগুল্পরা এফং 

ভাঝখাল্পন ডিঁডে ফডস্থত। বফন টি ফাডযক দৃডিল্পত সুন্দয এফং নুল্পভাডদত ড্রআং , ডডজাআন নুাল্পয এয ডনভ থাণ কাজ 

ম্পন্ন ল্পেল্পছ। ডযদ থল্পনয ভে বফনটিয প্রডত তরায প্রডতটি কক্ষ ম থল্পফক্ষণ কযা ে। এ ভে ডনভ থাণ যফতী ভল্পে 

বফনটিয পকান ত্রুটি (পদোল্পর পাটর , োোয খল্প ো , যং নি ল্পে মাো , ডনম্নভাল্পনয ডপডনডং ো , ডনম্নভাল্পনয 

টাআর ফা ফাথরুভ ডপটিং ব্যফায কযা আতযাডদ ) ডযরডক্ষত েডন। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ০১/১২/২০১২ তাডযল্পখ বফনটিয 

ডবডিপ্রস্তয স্থান কল্পযন এফং ভাননীে ভাজকল্যাণ ভন্ত্রী  ভাননীে ভডরা  ডশু ডফলেক প্রডতভন্ত্রী ১৫/০৭/২০১৪ 

তাডযল্পখ ব ফনটি উল্পবাধন কল্পযন। বফনটিয ৩ে তরায একাল্প ৪টি কক্ষ যল্পেল্পছ , মায ভল্পে ২টি কক্ষ এখন পাঁকা 

(যফতীল্পত প্রডক্ষল্পণয জন্য ব্যফহৃত ল্পফ ), ১টি কক্ষ ডপ  ১টি কক্ষ কডম্পউটায প্রডক্ষল্পণয জন্য ব্যফহৃত ল্পে। 

যাল্প ৩টি কল্পক্ষয ভল্পে ২টি কক্ষ প্রডক্ষল্পণয জন্য ব্যফহৃত ল্পফ  এফং ন্য কক্ষটি ডপল্পয কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পে। 

২ে তরায এক াল্পয ১টি কক্ষ পজরা পচোযম্যাল্পনয ডপ  ন্য ১টি কক্ষ দডজথ ডফজ্ঞাল্পনয প্রডক্ষল্পণয জন্য ব্যফহৃত 

ল্পে এফং ন্য াল্পয ৩টি কক্ষ পজরা কভ থকতথা , পজরা ভন্বেকাযী, প্রডক্ষকল্পদয দাপ্তডযক কাল্পজয জন্য ডনধ থাডযত । নীচ 

তরায দুআ াল্পয দুটি ফে কক্ষ যল্পেল্পছ। এক াল্পয কক্ষটি অআডব যভান ডডটডযোভ এফং ন্য াল্পয কক্ষটি 

প্রডক্ষল্পণয জন্য ব্যফায কযা ল্পফ। জাতীে ভডরা ংস্থায পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারল্পে প্রল্পফ থটি তযন্ত ংকীণ থ 

োে এফং প্রল্পফ ল্পথয দুআ াল্প ব্যডি ভাডরকানাধী ন পদাকান থাকাে মূর যাস্তা পথল্পক বফনটি ল্পজআ দৃশ্যভান ে 

না। ডযদ থল্পনয ভে পদখা মাে পম , বফনটিয ডিঁডেয াল্প পকান প্রকাল্পযয পদোর (আট ফা কাঁল্পচয ) না থাকাে বৃডি ল্পর 

ডিঁডে ডদল্পে াডন বফল্পন প্রল্পফ কল্পয, মা বফনটিয ডডজাআনগত ত্রুটিয ডনদ থন ফন কল্পয।  
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জাতীে ভডরা ংস্থা পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারল্পেয 

ডডটডযোভ 

জাতীে ভডরা ংস্থা পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারল্পেয 

ফাউন্ডাডয োর 

১৪। জাতীে ভডরা ংস্থা, পগাারগঞ্জ পজরা াখা: 

প্রকয়েয অওতায় পগাারগঞ্জ ল্পযয পকন্দ্রস্থল্পর ২৬ তাং জডভল্পত ৬ তরা ডবতডফডি ৩ তরা ডপ বফন (৩৮৮৪ ফগ থপৄট) 

ডনভ থাল্পণয জন্য ৩৫২.০৪ রে টাকায প্রাক্করন ততহয কযা য়। এ রয়েয ১৩/০৬/২০১২ তাহযয়ে দযে অফান কযা য়। 

ঠিকাদায়যয ায়থ ৩৩৯.৮৩ রে টাকায় চুহক্ত ম্পাদন কযা য় এফং ০৫/১২/২০১২ তাহযয়ে ঠিকাদাযয়ক কাম থায়দ প্রদান কযা 

য়। কাজ শুরু কযা য় ১২/১২/২০১২ তাহযয়ে এফং কাম থায়দ নুমায়ী কাজ ভাহপ্তয তাহযে ২০/০৪/২০১৪ হনধ থাহযত হছর। 

প্রকৃতয়ে কাজ ভাপ্ত কযা য় ২৯/০৬/২০১৪ তাহযয়ে। চূড়ান্ত হফর হযয়াধ কযা য় ৩৩৯.৭৭ রে টাকা। নীচতরাে ১টি 

ররুভ এফং ২টি পেডনং রুভ যাখা ল্পেল্পছ। ২ে তরাে প্রধানত : ডপ রুভ এফং ৩ে তরাে কল্পেকটি পে ডনং রুভ যাখা ল্পেল্পছ। 

ফাডযকবাল্পফ বফনটিয ডডজাআন , ডনভ থাণ কাজ দৃডিনন্দন ল্পেল্পছ। বফনটিয প্রডততরাে পবতল্পয চাডযডদল্পক এফং ডিঁডেল্পত পেনল্পর 

ডেল্পরয পযডরং ডদল্পে পঘযা। এয কাযল্পণ বৃডি ল্পর বফনটিয ডিঁডে ডদল্পে পবতল্পয াডন চল্পর অল্প ভল্পভ থ উডস্থত ংস্থায প্রডতডনডধ 

জানান। ডিঁডেয ছাল্পদ োডেক টিনল্পড পদো থাকল্পর তা মল্পথি নে। অনুিাডনকবাল্পফ বফনটি স্তান্তয না কযা ল্পর জাতীে 

ভডরা ংস্থা বফনটি প্রাে ১ ফছয পূফ থ ল্পত ব্যফায কযল্পছ। 
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১৫। মূল্যােল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য অআএভআডড কর্তথক প্রণীত প্রকেটিয ডযদ থন প্রডতল্পফদন ম থাল্পরাচনা: 

 প্রকে চরাকারীন ভল্পে প্রকেটিয ফাস্তফায়ন গ্রগহত য়যজহভয়ন ম থয়ফেয়ণয জন্য অআএভআহড কর্তথক ২৪/০৩/২০১৩ তাহযয়ে 

হদনাজপুয মজরা, ১৫/০৪/২০১৩ তাহযয়ে মগাারগঞ্জ মজরা এফং ১৬/০৪/২০১৩ তাহযয়ে নড়াআর মজরা হযদ থন কযা য়। ফহণ থত 

হযদ থন প্রহতয়ফদন ম থায়রাচনা কয়য মদো মায় মম, হতনটি মজরায় হনভ থাণ কায়জয দযে প্রহক্রয়াকযণ হহঅয-২০০৮ 

মভাতায়ফক ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ এফং হযদ থয়নয ভয় বফন হনভ থাণ নুয়ভাহদত ড্রআং, হডজাআন ও মেহহপয়কন নুমায়ী 

ম্পয়ন্নয হফলয়টি উক্ত প্রহতয়ফদয়ন উয়েে যয়য়য়ছ। 

 

১৬। প্রকয়েয ???????? ???????? ও জথন (প্রাপ্ত হহঅয এয হবহিয়ত): 

হযকহেত উয়েে জথন 

ক) নাযীয়দযয়ক জাতীয় উন্নয়য়নয ভরধাযায় 

ম্পৃক্ত কযায ভােয়ভ দাহযদ্র হ্রা, নাযী-

পুরুল ভহধকায প্রহতষ্ঠা এফং নাযীয 

অথ থ-াভাহজক উন্নয়ন; 

৫টি পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায ডপ  বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। এ 

বফনগুল্পরা নাযীল্পদয ডফডবন্ন প্রডক্ষণ কাম থক্রল্পভয জন্য ব্যফহৃত ল্পফ মা তাল্পদয 

দাডযদ্রয ডফল্পভাচল্পন ােক ল্পফ। এছাো ডনডভ থত বফনগুল্পরায ডডটডযোল্পভ 

ডফডবন্ন বা, পডভনায নুডিত ল্পফ ফা নাযী-পুরুল ভডধকায প্রডতিায জন্য 

ােক; 

ে) ৫টি মজরায় জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫টি 

হপ বফন হনভ থাণ; 

৫টি পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায ৩ তরা ডফডি ৫টি ডপ বফন ডনভ থাণ 

ম্পন্ন ল্পেল্পছ; 

গ) ভহরায়দয দে জনহক্তয়ত রূান্তহযত 

কযায হনহভি মবৌত প্রহেণ ংক্রান্ত 

সুহফধাহদ অয় ফধ থক মকন্দ্র ততহয; এফং 

৫টি পজরাে ডনডভ থত বফ নগুল্পরা ভডরাল্পদয প্রডক্ষণ কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পফ মা 

তাল্পদযল্পক দক্ষ জনডিল্পত রূান্তডযত কযল্পফ; এফং 

ঘ) নাযীয়দয উন্নয়ন ংক্রান্ত বা, মহভনায, 

ওয়াকথ এফং ন্যান্য কভ থসূহচয জন্য 

হডটহযয়াভ হনভ থাণ কযা। 

ডপ বফল্পনয নীচতরাে একটি ডডটডযোভ ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। 

 

১৭। উয়েে পুয়যাপুহয হজথত না য়য় থাকয়র তায কাযণ:  প্রয়মাজয নয়। 

 

১৮। প্রকে ম্পল্পকথ অআএভআডড’য ম থল্পফক্ষণ: 

১৮.১ প্রকেটিয ভােয়ভ জাতীয় ভহরা ংস্থায প্রাহতষ্ঠাহনক েভতা বৃহি কযা য়য়য়ছ:  ফহণ থত প্রকয়েয ভােয়ভ ৫টি মজরায় 

জাতীয় ভহরা ংস্থায জন্য ৬ তরা হবতহফহষ্ট ৩ তরা বফন হনভ থাণ কযা য়য়য়ছ। এ বফনগুয়রা ংহিষ্ট মজরায় জাতীয় 

ভহরা ংস্থায মজরা কাম থারয় হয়য়ফ ব্যফহৃত য়ে এফং জাতীয় ভহরা ংস্থায অওতায় চরভান হফহবন্ন প্রহেণ 

কাম থক্রয়ভয জন্য ব্যফহৃত য়ে/য়ফ। প্রকে গ্রয়ণয পূয়ফ থ এফ মজরায় টিনয়ড বফয়ন ফহণ থত কাম থক্রভ হযচাহরত য়তা। 

এ ধযয়নয কাম থক্রভ নাযী ভাজয়ক নুপ্রাহণত কযয়ফ এফং ভায়জ তায়দয হধকায প্রহতষ্ঠায জন্য ায়ক য়ফ। নাযী 

ভাজয়ক স্বাফরেী কযায রয়েয যকায়যয দৃহষ্টবহিয ফহঃপ্রকাআ য়ে ফহণ থত প্রকয়েয ফাস্তফায়ন। 

১৮.২ হনভ থাণ কাজ ম্পহকথত:  অআএভআডড কর্তথক ফডণ থত প্রকল্পেয ফাস্তফােনকারীন ভল্পে প্রকল্পেয অতাে ডদনাজপুয , 

পগাারগঞ্জ, নোআর পজরায কাম থক্রভ ল্পযজডভল্পন ডযদ থন কযা ল্পেডছর এফং প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য 

প্রকে ফাস্তফােন যফতী ভল্পে পভৌরবীফাজায  পগাারগঞ্জ পজরাে ডযদ থন কযা ে । এফ ডযদ থল্পনয ভে 

নুল্পভাডদত ড্রআং , ডডজাআন নুাল্পয প্রকল্পেয অতাে ডনভ থাণ কাজ ম্পন্ন োয ডফলেটি প্রতীেভান ল্পেল্পছ। 

মূল্যােল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য পভৌরবীফাজায  পগাারগঞ্জ পজরাে ডযদ থল্পনয ভে বফনটিয ডনভ থাণ কাজ ফাডযক দৃডিল্পত 

ল্পন্তালজনক ভল্পন ল্পেল্পছ। 
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১৮.৩ ডডজাআনগত  ভস্যা: পভৌরবীফাজায  পগাারগঞ্জ পজরাে ডযদ থল্পনয ভে জানা মাে পম , বফন দুটিয ডিঁডেয াল্প 

পকান ধযল্পনয পদোর (আট ফা কাঁল্পচয) না থাকাে বৃডিয ভে ডিঁডে ডদল্পে বৃডিয াডন ল্পজআ বফল্পন প্রল্পফ কল্পয। ংডিি 

প্রল্পকৌরীযা ডফলেটিল্পক ডডজাআনগত ভস্যা ফল্পর ভল্পন কল্পযন। ডযদ থল্পনয ভে ডফলেটি যুডিযুি ফল্পর ভল্পন ল্পেল্পছ। 

এছাো বফনটিয ফাউন্ডাডয োর নীঁচু োে দুি প্রকৃডতয পরাক ল্পজআ বফল্পনয বযন্তল্পয প্রল্পফ কযল্পত াল্পয , মা 

বফনটিয ডনযািায জন্য হুভডকস্বরূ। 

 

  

জাতীে ভডরা ংস্থা পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারল্পেয 

ডবতল্পযয একাং 

পভৌরবীফাজায পজরা কাম থারল্পে ডডজাআনগত ত্রুটিয জন্য বৃডিয 

াডন নাোল্প বফল্পনয ডিঁডেল্পত প্রল্পফ কল্পয 

১৯। সুাডয/ডদক-ডনল্পদ থনা: 

১৯.১ প্রকল্পেয অতাে পম ৫টি পজরাে জাতীে ভডরা ংস্থায ডনজস্ব বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ , প বফনগুল্পরাল্পত জাতীে 

ভডরা ংস্থায কর প্রডক্ষণ কাম থক্রভ ডযচারনা কযা ল্পফ , মা প্রকল্পেয একটি ন্যতভ উল্পদ্দশ্য। উয়েখ্য, মভৌরবীফাজায 

মজরা হযদ থয়নয ভয় মদো মায় মম, জাতীয় ভহরা ংস্থায অওতায় মভৌরবীফাজায মজরায় ফতথভায়ন চরভান ২টি 

প্রকয়েয (“মজরা হবহিক ভহরা কহম্পউটায প্রহেণ (৬৪ মজরা)” ও “নগয হবহিক প্রাহন্তক ভহরা উন্নয়ন”) ভয়ে 

“মজরা হবহিক ভহরা কহম্পউটায প্রহেণ (৬৪ মজরা)” প্রকয়েয কাম থক্রভ হনজস্ব বফয়ন নুহষ্ঠত য়ে। হকন্তু “নগয 

হবহিক প্রাহন্তক ভহরা উন্নয়ন” প্রকয়েয অওতায় প্রহেণ কাম থক্রভ এেনও বাড়া ফাড়ীয়ত নুহষ্ঠত য়ে। কায়জআ “নগয 

হবহিক প্রাহন্তক ভহরা উন্নয়ন” প্রকয়েয প্রহেণ কাম থক্রভও মথাীঘ্র বাড়া ফাড়ীয হযফয়তথ হনহভ থত বফয়ন স্থানান্তহযত 

কযয়ত য়ফ; 

১৯.২  প্রকয়েয অওতায় হনহভ থত বফল্পনয ডিঁডেয াল্প পকান ধযল্পনয পদোর না থাকাে এয পথল্পক উদ্ভূত ভস্যায ডফলেটি 

(নুল্পেদ- ১৮.৩) ংডিি কর্তথক্ষ কর্তথক খডতল্পে পদল্পখ প্রল্পোজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযল্পত াল্পয। এছাো বফনগুল্পরা 

ডনেডভত যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয ডফলল্পে ংডিি কর্তথক্ষল্পক ল্পচি থাকল্পত ল্পফ; 

১৯.৩ ভাপ্ত প্রকেটিয দ্রুত External Audit ম্পন্ন কল্পয ডডট ম থল্পফক্ষণ অআ এভ আ ডফবাল্পগ পপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৯.৪ ১৯.১  ১৯.২ নুল্পেল্পদ ফডণ থত ডফলেগুল্পরা ম্পল্পকথ গৃীত ব্যফস্থা ংডিি ভন্ত্রণারে ে ডফবাগল্পক ফডত কযল্পফ। 
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“হশুয হফকায় প্রাযহিক হো (আএরহহড) (৩য় ংল্পাডধত)” ীল থক কাহযগহয ায়তা  

প্রকয়েয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

(ভাহপ্তঃ হডয়েয, ২০১৩) 

 

১। প্রকয়েয ফস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা হটি কয় থায়যন ও াবায মৌযবা এফং সুনাভগঞ্জ, 

মভৌরবীফাজায, হফগঞ্জ, হয়রট, খুরনা, াতেীযা, মবারা, টুয়াোরী, ফহযার, ঠাকুযগাঁও, 

নওগাঁ, যংপুয, নীরপাভাযী, হযাজগঞ্জ, কক্সফাজায, ভয়ভনহং, জাভারপুয, মনেয়কানা, 

হকয়াযগঞ্জ, মযপুয, নাযায়ণগঞ্জ, গাজীপুয মজরা। 

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ হশু একায়ডভী। 

 

৪।  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

হতক্রান্ত ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়ন 

কায়রয %)  

 

ভর 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

৭৮৩১.২০ 

৩৭১.৪০ 

৭৪৫৯.৮০ 

১৩৭৫২.০৯ 

৪৮৬.৬৬ 

১৩২৬৫.৪৩ 

১৩৩৩৯.৫৮ 

৪৫৫.৬২ 

১২৮৮৩.৯৬ 

জুরাআ, ২০০৬ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৬ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০০৬ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১৩ 

৫৫০৮.৩৮ 

(৭০.৩৪%) 

৩ ফছয 

(৬৬.৬৬%) 

*  আউহনয়প য়ত প্রাপ্ত প্রকে াায্য। 

১ ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী 

কায়জয ংগ 

একক ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী 

রেযভাো 

হডয়েয, ২০১৩ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত 

গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। কভ থকতথায়দয মফতন ৬ জন ৬৬.০০ ৬ জন ৬৩.৪৮ ৬ জন 

০২। কভ থচাযীয়দয মফতন ৯ জন ৪৯.৩১ ৯ জন ৪৮.৮১ ৯ জন 

০৩। ফাড়ী বাড়া বাতা ২ জন ১১.৫৮ ২ জন ১০.০৫ ২ জন 

০৪। উৎফ বাতা ১৫ জন ১৩.৫৪ ১৫ জন ১২.৫২ ১৫ জন 

০৫। হপাযয়দয ন্যান্য বাতা ২ জন ৮.১৬ ২ জন ৮.১৬ ২ জন 

০৬। প্রকে ভাপ্ত মফহনহপট ১৩ জন ১৪.৭৯ ১৩ জন ১৪.৭৯ ১৩ জন 

০৭। ভ্রভণ বাতা ২০ জন ২২.২৯ ২০ জন ২১.২৯ ২০ জন 

০৮। ফদহর বাতা ২ জন ০.৩৮ ২ জন ০.১৮ ২ জন 

০৯। হতহযক্ত কায়জয ব্যয় ২ জন ২১.৮৭ ২ জন ২১.৮৭ ২ জন 

১০। হপ বাড়া ১ টি ৪.১৩ ১ টি ৩.৭৪ ১ টি 
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৫। প্রকয়েয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতয়ফদন (হহঅয) এয হবহিয়ত):  

(রে টাকায়) 

৬। কাজ ভাপ্ত থাহকয়র উায কাযণ: অযটিহহ রেযভাো নুমায়ী মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

 

 

১১।  ডাক মথাক ২১.০১ মথাক ১২.৯৭ মথাক 

১২।  মটহরয়পান ২৩ মট ১৮.৬৬ ২৩ মট ১৭.৬৩ ২৩ মট 

১৩। পযাক্স/আিাযয়নট ৪ টি ১.৩১ ৪ টি ১.১৪ ৪ টি 

১৪। াহন মথাক ৮.১০ মথাক ৮.১০ মথাক 

১৫। হফদ্যযৎ মথাক ১০.৫৩ মথাক ১০.৫৩ মথাক 

১৬। গ্যা ও ময়রার ১৭ টি ৪৬.৭৩ ১৬ টি ৪৫.৩৭ ১৭ টি 

১৭। ভৄদ্রণ ও প্রকানা ৮৭৩১টি 

আএরহ 

৭২০.৭১ ৮৭৩১ টি 

আএরহ 

৭২০.৭১ ৮৭৩১ টি আএরহ 

১৮। মেনাযী ৬৫ টি হপ ৩৬.০০ ৬৫ টি হপ ৩৫.০২ ৬৫ টি হপ 

১৯। ফআ ও াভহয়কী মথাক ১.৪০ মথাক ০.৯৪ মথাক 

২০। হফজ্ঞান মথাক  ১.৫৯ মথাক  ১.৫৯ মথাক  

২১। মেরায াভগ্রী ৮৭৩১ জন ১৬৬৪.৬৯ ৮৭৩১ জন ১৪১৮.০৫ ৮৭৩১ জন 

২২। প্রহেণ ৮৭৩১ জন ১৭৭১.৯৪ ৮৭৩১ জন ১৬৬৬.৫০ ৮৭৩১ জন 

২৩। তফয়দহক প্রদ থনী ভ্রভণ ১৩ জন ৪৬.৯০ ১৩ জন ২৬.৯০ ৬ জন 

২৪। মহভনায/কনপায়যন্প ৪৩০০ জন ১৮৯.২৫ ৪৩০০ জন ১৮৯.২৫ ৪৩০০ জন 

২৫। অপ্যায়ন মথাক ৫.৬৫ মথাক ৫.১৬ মথাক 

২৬। হতহযক্ত শ্রহভক মথাক ২.৭১ মথাক ২.৬৭ মথাক 

২৭। ম্মানী/হপ মথাক  ৫.৮১ মথাক  ৪.৬১ মথাক  

২৮। হেকয়দয ম্মানী ৮৭৩১ জন ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ জন ৬০৩৮.০৬ ৮৭৩১ জন 

২৯। কহ/পয়টাকহ মথাক ২.৭৯ মথাক ০.৪১ মথাক 

৩০। কহম্পউটায মন্ত্রাহত মথাক ২.২০ মথাক ১.৯৭ মথাক 

৩১। কহভটি হভটিং ১৫৫ হভটিং ৭১.৪৬ ১৫৫ হভটিং ৭০.৬৫ ১৫৫ হভটিং 

৩২। ন্যান্য (মযহজঃ, আন্পুযয়যন্প, 

ব্যাংক চাজথ, ট্যাক্স, 

কহিনয়জহন্প) 

৬৫ হপ ২৬৪৪.০৬ ৬৫ হপ ২৬৪৩.৯৫ ৬৫ হপ 

৩৩। যেণায়ফেণ (মানফান) ১৭ টি ৩৩.৩১ ১৭ টি ২৩.২৩ ১৭ টি 

৩৪। অফাফে ৬৪ হপ ১১.২৪ ৬৪ হপ ১০.৬৭ ৬৪ হপ 

৩৫। কহম্পউটায ৬৫ হপ ৬.৩৫ ৬৫ হপ ৫.৪৫ ৬৫ হপ 

৩৬। হপ মন্ত্রাহত  ৬৫ হপ ১২.১৬ ৬৫ হপ ১০.২৮ ৬৫ হপ 

৩৭। ন্যান্য ৬৫ হপ ১২.১৮ ৬৫ হপ ৯.৬৪ ৬৫ হপ 

৩৮। ভটয/কায ১৬ টি ২৯.০৫ ১৬ টি ২৯.০৫ ১৬ টি 

৩৯। কহম্পউটায মন্ত্রাহত ২৪ মট ২৭.৪৬ ২৪ মট ২৭.৪৬ ২৪ মট 

৪০। হপ মন্ত্রাহত ৭১ আউহনট ৮০.৬২ ৭১ আউহনট ৮০.৬২ ৭১ আউহনট 

৪১। অফাফে ১৩৬ আউহনট ৮.৯৮ ১৩৬ আউহনট ৮.৯৮ ১৩১ আউহনট 

৪২। হহড/বযাট - ৭.১৩ - ৭.১৩ - 

 মভাটঃ - ১৩৭৫২.০৯ - ১৩৩৩৯.৫৮ - 
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৭। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

৭.১  টভূহভ: ফাংরায়দয়য কর হযফাযআ তায়দয হশুয়দয বায়রাবায়ফ গয়ড় মতারায জন্য হযফায়যয াভথ্যথ নুমায়ী 

হফয়ল মত্ন হনয়য় থায়ক। তয়ফ হশুয হযপূণ থ হফকা হফলয়ক মথামথ জ্ঞান ও দেতায বায়ফ হশুয তফকায়রয গুরুত্ব 

ম্পয়কথ তায়দয য়নয়কযআ ধাযণা েষ্ট নয়। তফকায়র হশু রারন-ারয়নয মেয়ে হফয়ল কয়য অভায়দয মদয় ভায়য়য 

ভূহভকায়ক ভখ্য এফং ফাফা ও হযফায়যয ন্যান্য দস্যয়দয ভূহভকায়ক মগৌণ কয়য মদো য়। হশুয ময়ত্নয হফহবন্ন িহত 

প্রচহরত থাকয়রও হশুয হফকায় এগুয়রায প্রবাফ ম্পয়কথ ধাযণা ীহভত। তফকায়র হশুয ভানহক হফকায় কযণীয় 

ম্পয়কথ মতভন মকান ধাযণা মনআ ফরয়রআ চয়র। বৃিয হযয়য ফাংরায়দয়য হশুয়দয জন্য মম কর যকাহয-

মফযকাহয কভ থসূহচ যয়য়য়ছ, মগুয়রা ভরতঃ হশুয াযীহযক বৃহিয চাহদায়ক রেয মযয়েআ ফাস্তফায়ন কযা য়ে।  

ডফডবন্নবাল্পফ াঁচ ফছয ফেী ডশুল্পদয জন্য পে /না থাডয নায়ভ হপ্র-স্কুর কভ থসূহচ থাকয়রও হশুয ঠিক উন্নয়ন ও হফকা 

ম্পয়কথ মমভন সুেষ্ট ধাযণা মনআ, মতভহন এগুয়রা ভহন্বত এফং সুংগঠিতও নয়। উয়যাক্ত হফলয়গুয়রা হফয়ফচনা কয়য 

ফাংরায়দ যকায়যয ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় ও ফাংরায়দ হশু একায়ডহভ আউহনয়য়পয অহথ থক ায়তায় 

জানুয়াহয ২০০১ মথয়ক জুন ২০০৬ মভয়ায়দ “হশুয প্রাযহিক হফকা” ীল থক একটি প্রকে ফাস্তফায়ন কয়যয়ছ। হশুয়দয 

জ্ঞান, বুহিগত, অয়ফহগক ও াভাহজক হফকায়য জন্য হনযাদ, উেীনা সৃহষ্টকাযী ও ায়ক হযয়ফ গঠয়নয রয়েয 

হশু মত্নকাযীয়দয অয়যা দে কয়য গয়ড় মতারাআ হছর এ প্রকয়েয ভর উয়েে। এ প্রকয়েয ভােয়ভ হজথত হবজ্ঞতায 

অয়রায়ক এয ধাযাফাহকতায় আউহনয়য়পয অডথ থক ায়তায় অয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়য়য়ছ। 

 

৭.২ উয়েে: 

  াভহগ্রক উয়েে: 

 জন্ মথয়ক ছয় ফছয  ফয়ী হশুয়দয ফয় উয়মাগী াযেহযক মত্ন এফং হশু সুরব হোয নুকূ র ও হনযাদ 

হযয়ফয় মকয়ন্দ্র, ফাড়ীয়ত এফং কহভউহনটিয়ত প্রাক-হো কাম থক্রয়ভ ংগ্রণ কযায়না এফং তায়দয বুহিবৃহি, 

অয়ফহগক এফং বালাগত েভতা উন্নয়য়নয ভােয়ভ প্রাথহভক হফদ্যারয়য় ড়াশুনা কযায উয়মাহগ কয়য গয়ড় মতারা;  

সুহনহদ থষ্ট উয়েে: 

(ক) প্রকে ফাস্তফােন এরাকাে ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষা পকন্দ্র স্থান  ডয চারনায ভােল্পভ পভাট ১১.০০ রক্ষ 

ডশুল্পক ডক্ষা প্রদান; 

(ে) হশুয প্রাযহিক হফকা হফলয়ক াভাহজক উদ্ধুিকযণ এফং গণয়মাগায়মাগ কাম থক্রভ ব্যাত যাো;  

(গ) Early Learning and Development Standards (ELDS) নুমায়ী ফাংরায়দয় Early Childhood Care 

and Development (ECCD) ম্পহকথত নীহত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; এফং 

(ঘ) ডশুয প্রাযডম্ভক ডফকা ডফলেক পনটোকথ ডিারীকযণ এফং ভডরা  ডশু ডফলেক ভন্ত্রণারে এফং 

ফাংরাল্পদ ডশু একাল্পডডভ ংডিি ল্পমাগী ংস্থাগুল্পরায এ ডফলল্পে ক্ষভতা বৃডিয জন্য ডশু একাল্পডডভল্পত 

প্রাযডম্ভক ডফকা পকন্দ্র স্থান  ডযচারনা কযা। 

 

৮। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন: 

৮.১ প্রকে নুয়ভাদন: 

 ডযকেনা কডভল্পনয অথ থ-াভাডজক ফকাঠাল্পভা ডফবাল্পগ প্রকেটিয টিডড ’য উয ২১/০৮/২০০৬ তাডযল্পখ এডআড 

বা নুডিত ল্পেল্পছ। এডআড বায সুাডযম্বডরত টিডড পভাট ৭৮৭১.২০ রে টাকা (হজওহফ ৩৭১.৪০ রে টাকা 

এফং প্রকে াায্য ৭৪৫৯.৮০ রে টাকা) প্রাক্কহরত ব্যয়য় জুরাআ, ২০০৬ মথয়ক হডয়েয, ২০১০ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয 

রয়েয গত ০৪/০২/২০০৭ তাহযয়ে ভাননীয় থ থ ও হযকেনা উয়দষ্টা কর্তথক নুয়ভাহদত য়। 

৮.২ ১ভ ংয়াধন:  ভৄর প্রকয়ে ৮৭৩১টি মকয়ন্দ্রয অওতায় সুহফধাপ্রাপ্ত হশুয ংখ্যা ৫ রে ছাহড়য়য় মাওয়ায় আউহনয়প 

হতহযক্ত মকন্দ্র চালুকযয়ণ নাগ্র প্রকা কয়যয়ছ। প্রাযহিক হো মকয়ন্দ্রয হেকয়দয ভাহক ম্মানী ৮০০/- টাকা 

মথয়ক ১৫০০/- টাকায় বৃহি, ংীদাযী ংস্থা হশু ভার্ত-স্বাস্থয আনহষ্টটিউট (অআহএভএআচ) প্রকয়েয হফহবন্ন কভ থসূহচ 
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ফাস্তফায়য়নয হনহভি “হযচারনা ব্যয়” নায়ভ নতুন ংগ ন্তভু থহক্ত আতযাহদ কাযয়ণ ৭৪৭৮.৮৩ রে টাকা (হজওহফ 

৩১৬.৬৯ রে টাকা এফং প্রকে াায্য ৭১৬২.১৪ রে টাকা) প্রাক্কহরত ব্যয়য় জুরাআ, ২০০৬ মথয়ক হডয়েয, ২০১১ 

মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয রয়েয গত ১০/০৪/২০১১ তাহযয়ে ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ভাননীয় প্রহতভন্ত্রী কর্তথক 

প্রকেটিয ১ভ ংয়াধন প্রস্তাফ নুয়ভাহদত য়। 

৮.৩ ২য় ংয়াধন:  আউডনল্পপ-এয ৮ভ কাডি পপ্রাগ্রাভ (২০১২-২০১৬) এয অতাে নতুন প্রকে গ্রল্পণয পূল্পফ থ অল্পরাচয 

প্রকল্পেয কাম থক্রভ ব্যাত যাখা, ৮টি উল্পজরাে নতুন ৭০০ পকন্দ্র স্থান  ডযচারনা কযা এফং ফডধ থত ১ ফছয পভোল্পদ 

আউডনল্পপ কর্তথক ডতডযি ৩ ডভডরেন ভাডকথন ডরায ভডযভাণ প্রাে ২৫ পকাটি টাকা থ থােল্পনয প্রডতশ্রুডত াোে 

প্রকেটি ২ে ংল্পাধল্পনয ডনডভি ২৪/০১/২০১২ তাডযল্পখ ডযকেনা কডভল্পন এ ডআড বা নুডিত ে। পুনগ থঠিত 

টিডড মভাট ৯৭৩৯.২৩ রে টাকা (হজওহফ ৩৮৫.৯০ রে টাকা এফং প্রকে াায্য ৯৩৫৩.৩৩ রে টাকা) প্রাক্কহরত 

ব্যয়য় জুরাআ, ২০০৬ মথয়ক হডয়েয, ২০১২ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয রয়েয গত ১৯/০৩/২০১২ তাহযয়ে ভাননীয় হযকেনা 

ভন্ত্রী কর্তথক প্রকেটি ২য় ফায ংয়াধন কযা য়। 

৮.৪ ৩য় ংয়াধন:  প্রকয়েয অওতায় Comprehensive Early Childhood Care and Development (ECCD) Policy 

চূোন্তকযণ প্রডক্রোধীন থাকাে এফং এয অল্পরাল্পক নতুন প্রকে গ্রণ  নুল্পভাদন প্রডক্রোকযল্পণয পূল্পফ থ অল্পরাচয প্রকল্পেয 

কাল্পজয ধাযাফাডকতা ব্যাত যাখায রল্পক্ষয প্রকেটিয পভোদ অল্পযা ১ ফছয বৃডি কযা এফং ডফডবন্ন ংল্পগ খযচ বৃডি 

াোে প্রকেটি ংল্পাধল্পনয প্রস্তাফ কযা ে। ংল্পাডধত টিডড‟য উয ডযকেনা কডভল্পন ১৮/০৩/২০১৩ তাডযল্পখ 

এডআড বা নুডিত ে। পুনগ থঠিত টিডড ১৩৭৫২.০৯ রক্ষ টাকা (ডজডফ ৪৮৬.৬৬ রক্ষ টাকা এফং প্রকে াায্য 

১৩২৬৫.৪৩ রক্ষ টাকা) প্রাক্কডরত ব্যল্পে জুরাআ, ২০০৬ পথল্পক ডডল্পম্বয, ২০১৩ পভোল্পদ ফাস্তফায়য়নয রয়েয ৩০/০৫/২০১৩ 

তাহযয়ে ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক প্রকেটি ৩য় ফায ংয়াধন নুয়ভাদন কযা য়। 

 

৯। প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্য: হনম্নফহণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে হযচারক হয়য়ফ হনয়য়াহজত হছয়রন:  

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ মমাগদায়নয তাহযে ফদরীয তাহযে 

০১ জনাফ মভাঃ নুরুজ্জাভান, উ-হচফ ১২/০৩/২০০৭ ০৩/০৩/২০১২ 

০২ জনাফ মভাঃ নুরুজ্জাভান, ভেগ্ম-হচফ ০৯/০৪/২০১২ ১৮/০৩/২০১৩ 

০৩ জনাফ মভাঃ নুরুজ্জাভান, হযচারক, হশু একায়ডহভ ১৯/০৩/২০১৩ ২০/০৭/২০১৩ 

০৪ জনাফ মভাঃ কহপলুহেন কাআয়া, উ-হচফ ২১/০৭/২০১৩ প্রকে ভাহপ্ত ম থন্ত 

 

১০। ফছয হবহিক ংয়াহধত এহডহ ফযাে, ফভৄহক্ত ও ব্যয়: 

(রে টাকায়) 

অহথ থক ফছয ংয়াহধত এহডহ ফযাে ফভৄহক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৬-২০০৭ ৪৩৭.৫০ ৭.৫০ ৪৩০.০০ ৭.৫০ ১৯১.১৫ ৪.৪৯ ১৮৬.৬৬ 

২০০৭-২০০৮ ৮৭১.০০ ৪৫.০০ ৮২৬.০০ ৪৫.০০ ৮৬৮.৮৫ ৪২.৮৫ ৮২৬.০০ 

২০০৮-২০০৯ ২৩০২.০০ ৭১.০০ ২২৩১.০০ ৭১.০০ ২৩০১.৪৫ ৭০.৪৫ ২২৩১.০০ 

২০০৯-২০১০ ২০৬৫.০০ ৬৫.০০ ২০০০.০০ ৬৫.০০ ১৬৭৮.২৯ ৬৪.৯৯ ১৬১৩.৩০ 

২০১০-২০১১ ১২৭২.০০ ৭২.০০ ১২০০.০০ ৭২.০০ ১২৭১.৯২ ৭১.৯২ ১২০০.০০ 

২০১১-২০১২ ১২৭৫.০০ ৭৫.০০ ১২০০.০০ ৭৫.০০ ২১৭১.৮৯ ৭১.৮৯ ২১০০.০০ 

২০১২-২০১৩ ২৩৭০.০০ ৭০.০০ ২৩০০.০০ ৭০.০০ ২৩৬৯.১০ ৬৯.১০ ২৩০০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ২৫৭২.০০ ৭২.০০ ২৫০০.০০ ৭২.০০ ২৪৮৬.৯৩ ৫৯.৯৩ ২৪২৭.০০ 

????????  ?????.?? ?????.?? ???.?????.??  ?????.???????.??  ???.?????.??  ?????.???????.??  ???.?????.??  ?????.?? ?????.?? 



1117 

 

১১। প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ: 

(ক) পকন্দ্রডবডিক ডশু ডক্ষা কভ থসূডচ। প্রকল্পেয অতাে ৮,৭৩১টি প্রাক-প্রাথডভক পকল্পন্দ্রয ভােল্পভ ১১.০০ রক্ষ ডশুল্পক 

প্রাথডভক ডফযারল্পে বডতথয উল্পমাগী কল্পয পতারায রল্পক্ষয ডক্ষা প্রদান ;  

(খ) ফাডেল্পত, কডভউডনটিল্পত  ডক্ষাল্পকল্পন্দ্র ডশুয জন্য ডশুফান্ধফ ডযল্পফ ততডয এফং ডশুয মথামথ মত্নডফলল্পে ল্পচতনতা 

কাম থক্রভ; 

(গ) Early Childhood Development (ECD) ডফলেক এডল্পবাল্পকড, াভাডজক উবুিকযণ  গণল্পমাগাল্পমাগ কাম থক্রভ 

ফাস্তফােন; 

(ঘ) ডশুয প্রাযডম্ভক মত্ন  ডফকাপয ভডন্বত নীডত ২০১৩ প্রণেন; এফং 

(ঙ) জাতীে ডক্ষানীডত-২০১০  জতীে ডশুনীডত-২০১১ পত প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষা ন্তর্ভ থি কযা; 

 

উল্পেখ্য, প্রকল্পেয ংীদাযী ংস্থা ডল্পল্পফ ব্র্যাক , গ্রাভীণ ডক্ষা , পৄরকী, ডশু-ভার্ত আনডেটিউট -এয ভােল্পভ প্রাক -প্রাথডভক 

পকল্পন্দ্র ডক্ষা কাম থক্রভ ডযচাডরত ল্পেল্পছ। 

 

১২। প্রকে মূল্যােন িডত : প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতল্পফদন প্রণেল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য প্রকেটি ম্পল্পকথ অআএভআডড ’য ম থল্পফক্ষণ 

প্রদাল্পনয পক্ষল্পে ডনম্নডরডখত ডফলেগুল্পরা ডফল্পফচনা কযা ে: 

(ক) প্রকে এরাকা (পভৌরবীফাজায পজরায শ্রীভঙ্গর উল্পজরা) ল্পযজডভল্পন ডযদ থল্পন প্রাপ্ত তথ্য; 

(খ) প্রকে এরাকা ল্পযজডভল্পন ডযদ থল্পনয ভে ঐ এরাকাে প্রকে ফাস্তফােনকাযী এনডজ (ব্র্যাক)- এয ংডিি কভ থকতথাল্পদয 

াল্পথ অল্পরাচনা; 

(গ) ল্পযজডভন ডযদ থল্পনয ভে ডববাফকল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা; 

(ঘ) প্রকল্পেয রক্ষযভাোয াল্পথ এয জথল্পনয তুরনামূরক ডফল্পিলণ; 

(ঙ) প্রকল্পেয ডফডবন্ন ংল্পগয অতাে ম্পাডদত কাজ; 

(চ) প্রকল্পেয প্রধান কাম থারে ডযদ থন  প্রকে ডযচারল্পকয াল্পথ অল্পরাচনা; এফং 

(ছ) প্রকল্পেয নুল্পভাডদত অযডডডড  ডডঅয ম থাল্পরাচনা। 

 

১৩। প্রকে মূল্যােল্পনয দুফ থর ডদক: 

(ক)  প্রকেটি মূল্যােল্পনয পক্ষল্পে প্রাথডভক উৎ পথল্পক তথ্য ংগ্রল্পয জন্য পভৌরবীফাজায পজরায শ্রীভঙ্গর উল্পজরাে পকফর 

৪টি প্রাক-প্রাথডভক পকন্দ্র ডযদ থন কযা ল্পেল্পছ (ডযদ থন ংক্রান্ত তথ্য নুল্পেদ-১৫ এ ফডণ থত)। এয কাযণ ডল্পল্পফ ভে 

স্বেতায াাাড ফডণ থত প্রকল্পেয ধাযাফা ডকতাে জানুোডয , ২০১৪ ভা পথল্পক “ডশুয ডফকাল্প প্রাযডম্ভক ডক্ষা (২ে 

ম থাে)” ীল থক প্রকেটিয কাম থক্রভ শুরু োল্পক ডফল্পফচনাে অনা ল্পেল্পছ; 

(খ) ফডণ থত প্রকল্পেয ধাযাফাডকতাে “ডশুয ডফকাল্প প্রাযডম্ভক ডক্ষা (২ে ম থাে )” ীল থক প্রকেটিয কাম থক্রভ শুরু োয 

পূপফ থয প্রকল্পেয উকাযল্পবাগীল্পদয ডনকট ল্পত যাডয তথ্য পল্পত ভস্যা (পমল্পতু উকাযল্পবাগী ডশুযা প্রাথডভক 

ডফযারল্পে বডতথ ল্পেল্পছ এফং ডযদ থল্পনয ভে তাল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা কযা ম্ভফ েডন। তল্পফ ব্রাল্পকয ল্পমাডগতাে পফ 

কল্পেকজন ডববাফল্পকয াল্পথ যাডয অল্পরাচনা ে); 

(গ)   পমল্পতু ফডণ থত প্রকেটি ডডল্পম্বয , ২০১৩-এ ভাপ্ত ল্পেল্পছ কাল্পজআ ফতথভাল্পন ফাস্তফােনাধীন “ডশুয ডফকাল্প   প্রাযডম্ভক 

ডক্ষা (২ে ম থাে)” ীল থক প্রকল্পেয অতাে চরভান পকন্দ্রগুল্পরা ডযদ থন কযা ল্পেল্পছ। ফতথভাল্পন চরভান কাল্পজয াল্পথ 

পূল্পফ থয কাল্পজয াভঞ্জস্য থাকাে ফডণ থত প্রকেটি মূল্যা েল্পনয পক্ষল্পে ফতথভান প্রকল্পেয অতাে চরভান কাম থক্রভ ডফল্পফচনাে 

পনো; এফং 

(ঘ) প্রাথডভক তথ্য ংগ্রল্পয পক্ষল্পে পকান প্রশ্নভারা পচকডরে প্রণেন না কযা।  
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১৪। প্রকেটিয ডফল্পল ডদক : ফাংরাল্পদল্পয াভাডজক পপ্রক্ষাল্পট দাডযদ্রয ীডেত এরাকায সুডফধাফডিত ডশুল্পদয ডফল্প ল কল্পয ফডস্ত 

এরাকা, চা-ফাগান, যকাডয অশ্রােন প্রকে এরাকা , পমৌনেী, ডশু ডযফায  পকন্দ্রীে কাযাগায আতযাডদ এরাকাে প্রকেটি 

ফাস্তফাডেত ল্পেল্পছ ডফধাে দডযদ্র জনগণআ প্রকল্পেয মূর উকাযল্পবাগী ডছর। 

 

১৫। প্রকে হযদ থন:  অআএভআহড কর্তথক ২৭/১২/২০১৪ তাডযল্পখ পভৌরবীফাজা য মজরায় প্রকল্পেয অতার্ভি ৪টি প্রাক -প্রাথডভক 

পকল্পন্দ্রয ডক্ষা কাম থক্রভ এফং ২৮/০১/২০১৫ তাহযয়ে ঢাকায় ফাংরায়দ হশু একায়ডভীয়ত প্রকয়েয প্রধান কাম থারয় হযদ থন কয়য 

প্রকয়েয অওতায় ফাস্তফাহয়ত কাম থক্রভ ম্পয়কথ প্রকে হযচারক ংহিষ্ট কভ থকতথায ায়থ অয়রাচনা য়। যফতীয়ত প্রকয়েয 

প্রধান কাম থারয় য়ত হফহবন্ন তথ্য ংগ্র কযা য়। 

 

১৫.১  প্রকয়েয অওতায় মভৌরবীফাজায মজরায কাম থক্রভ:  প্রকেটিয অওতায় মভৌরবীফাজায মজরায হো কাম থক্রভ এনহজও 

ংস্থা ‘ব্র্যাক’ এয ায়তায় ফাস্তফাহয়ত য়য়য়ছ এফং ম্পাহদত প্রকয়েয ধাযাফাহকতায় ফতথভায়ন চরভান “ডশুয 

ডফকাল্প প্রাযডম্ভক ডক্ষা (২ে ম থাে )” ীল থক প্রকেটিয ডক্ষা কাম থক্রভ ‘ব্র্যাক’ এয ায়তায় হযচাহরত য়ে। 

মভৌরবীফাজায মজরায ‘ব্র্যাক’ কাম থারয় ২০১১ ার য়ত ২০১৩ ার ম থন্ত তথ্য ংগ্র কয়য মদো মায় মম, ২০১১, ২০১২ 

ায়র এোয়ন ১৮৫টি প্রাক-প্রাথহভক মকন্দ্র থাকয়রও ২০১৩ ায়র তা মফয়ড় ২০০-মত উন্নীত য়। ফতথভায়ন চরভান প্রকয়েয 

অওতায় মকন্দ্র ংখ্যা কয়ভ ৬৮ য়য়য়ছ। এয কাযণ হয়য়ফ জানা মায় মম, যকায কর্তথক প্রাথহভক হফদ্যারয়য় প্রাক-

প্রাথহভক মকন্দ্র চালু কযায় প্রাক-প্রাথহভক মকন্দ্র ংখ্যা কয়ভ মগয়ছ। এছাড়া মভৌরবীফাজায়যয মকন্দ্র ংখ্যা কহভয়য় াওয 

ঞ্চর সুনাভগয়ঞ্জ মকন্দ্র ংখ্যা বৃহি কযা য়য়য়ছ। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ ায়র প্রাক-প্রাথহভক মকন্দ্রগুয়রায়ত ১৭১০০ জন 

হোথী বহতথ কযায়না য়, মায ভয়ে ১৭০৭১ জন প্রাক-প্রাথহভক হো ম্পন্ন কয়য এফং ১৭০৭১ জনয়কআ ‘ব্র্যাক’ এয 

ায়তায় প্রাথহভক হফদ্যারয়য়য ১ভ মশ্রহণয়ত বহতথ কযায়না য় ফয়র হযদ থয়নয ভয় জানা মগয়ছ। হযদ থয়নয ভয় 

শ্রীভির উয়জরায় হনম্নহরহেত ৪টি মকন্দ্র হযদ থন কযা য়: 

  

ক্রঃ নং পকল্পন্দ্রয নাভ ডক্ষল্পকয নাভ ডক্ষাথী ংখ্যা 

ক) পৄরছো-১ ব্র্যাক ডপ্র-প্রাআভাযী স্কুর ারুর তন্তযা ৩০ জন 

খ) যাভনগয ভডনপুযী ব্র্যাক ডপ্র-প্রাআভাযী স্কুর পযাল্পনা অিায ৩০ জন 

গ) ডডগাাো ব্র্যাক ডপ্র-প্রাআভাযী স্কুর রুভানা অিায চম্পা ৩২ জন 

ঘ) ফাল্পদ অডরা ব্র্যাক ডপ্র-প্রাআভাযী স্কুর শুক্লা যানী পদফ ২৮ জন 

 

 ফডণ থত পকন্দ্রগুল্পরাল্পত ফতথভাল্পন চরভান প্রকল্পেয অতাে ডযচাডরত ডক্ষা কাম থক্রভ ডযদ থন কযা ল্পেল্পছ এফং এ ডক্ষা 

কাম থক্রল্পভয াল্পথ ভাপ্ত প্রকল্পেয ডক্ষা কাম থক্রল্পভয পুল্পযাপুডয াভঞ্জস্য যল্পেল্পছ। পকন্দ্রগুল্পরায ডক্ষা কাম থক্রভ ম্পডকথত 

তথ্য ডনম্নরূ: 

 

পভৌরবীফাজায শ্রীভঙ্গর উল্পজরাে ব্র্যাক ডপ্র-প্রাআভাযী স্কুর 
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(i) পকল্পন্দ্রয ডক্ষক ডনফ থাচন ‘ব্র্যাক’ কর্তথক ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ এফং হনফ থাহচত হেকয়দযয়ক ১৫ হদয়নয প্রহেণ প্রদান 

কযা য়য়য়ছ; 

(ii) ‘ব্র্যাক’ কর্তথক হো মকন্দ্র ফাছাআ কযা য় এফং প্রহতটি মকয়ন্দ্রয জন্য কভয়ে ৩০৬ ফগ থপৄট হফহষ্ট কে বাড়া কযা 

য়। মকয়ন্দ্রয বাড়া ফাফদ ফছয়য ৩,৬০০/- (হতন াজায ছয়ত টাকা ভাে) প্রদান কযা য়;  

(iii) প্রহতটি মকয়ন্দ্র হোথী ংখ্যা াধাযণত ৩০ জন; 

(iv) মকয়ন্দ্রয হোথীয়দয জন্ হনফন্ধন হনহিত কযা য় এফং ৫ ফছয ফয়ী হশুয়দযয়ক প্রাক-প্রাথহভক মকয়ন্দ্র বহতথ কযায়না 

য়; 

(v) হোথীয়দযয়ক ৪টি দয়র বাগ কয়য হো প্রদান কযা য়। এয়েয়ে ৪টি দয়রয পৃথক নাভ মদয়া য়। প্রয়তযক দয়রয 

একজন দরয়নতা থায়কন। হযদ থয়নয ভয় মকন্দ্রগুয়রায ৪টি দয়রয নাভ হছর: অভ, কাঠার, তার, অনায। গ্রু 

হবহিক ড়ায়রোয িহতটি উৎাব্যঞ্জক এফং কাম থকযী। এয়ত ড়ায়রো অত্মস্থ কযয়ত হোথীয়দয সুহফধা য় এফং 

তায়দয ভায়ঝ য়মাহগতায াাাহ প্রহতয়মাহগতাও বৃহি ায় । 

 

  

মভৌরবীফাজায মজরায় প্রাক-প্রাথহভক হফদ্যারয়য় গ্রু হবহিক ড়ায়রোয িহত  

 

(vi) মকান মকয়ন্দ্র কার ০৯:৩০ টায় এফং মকান মকয়ন্দ্র কার ১০:০০ টায় হো কাম থক্রভ শুরু য়য় মভাট ৩ ঘিা হো 

কাম থক্রভ হযচাহরত য়; 

(vii) ডক্ষা প্রদাল্পনয জন্য ডক্ষকল্পদযল্পক প্রডত ভাল্প ১,৪৫০/- (এক াজায চাযত িা টাকা ভাে ) টাকা ম্মানী প্রদান 

কযা ে। প্রডত ভাল্পয কভ থ-ডযকেনা নুমােী ডক্ষা প্রদান কযা ে; 

(viii) প্রকল্পেয অতাে প্রডতটি পকল্পন্দ্র ডক্ষা উকযণ যফযা কযা ল্পেল্পছ , মায ভল্পে উল্পেখল্পমাগ্য ল্পে - প্রডত ডক্ষাথীয 

জন্য ফআ , পেট, াড থ পফাড থ, পস্কর, চক। এছাো প্রডতটি পকল্পন্দ্র ডক্ষক াডেকা , ফল্পণ থয পভরা ফআ , ংখ্যায পভরা ফআ 

ছডফ পদল্পখ ডডখ ফআ , গল্পেয ফআ , ংখ্যায কাড থ, ফল্পণ থয ছক্কা , পপাঁটা ডদল্পে ছক্কা , ডডভল্পনা কাড থ, অকায অকৃডত , এডফড 

চাট থ, স্বযফল্পণ থয চাট থ, ব্যঞ্জন ফল্পণ থয চাট থ , ফাংরাল্পদল্পয পৄর , পর, াডখ, শু, ভাল্পছয চাট থ, াডজযা খাতা , ডববাফক 

বায খাতা, পদোডরকায কাগজ অল্পযা ন্যান্য উকযণ যফযা কযা ল্পেল্পছ; 

(ix) ডক্ষকযা পভৌডখক যীক্ষা  ম থল্পফক্ষল্পণয ভােল্পভ প্রডত ভাল্প ডক্ষাথীল্পদয মূল্যােন কল্পযন; 

(x) ১ ফছল্পযয প্রাক-প্রাথডভক ডক্ষা ম্পল্পন্নয য ডক্ষক কর ডক্ষাথীয প্রাথডভক ডফযারল্পে বডতথ ডনডিত কল্পযন।  
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একটি প্রাক-প্রাথডভক পকল্পন্দ্র ডফডবন্ন ধযল্পনয চাট থ একটি প্রাক-প্রাথডভক পকল্পন্দ্রয তথ্য পফাড থ 

 

ডযদ থল্পনয ভে ডক্ষাথীল্পদয ডক্ষা কাম থক্রভ ম থল্পফক্ষণ কল্পয পদখা মাে পম , তাল্পদয ডক্ষায ভান এফং গ্রগডত ল্পন্তালজনক। 

াঠ্য ফআল্পেয াাাড ডক্ষাথীল্পদয ছো অবৃডি , ডচোঙ্কন, চারু  কারু আতযাডদ ডফলে ডখাল্পনা ে। মা তাল্পদয ভানডক 

ডফকাল্পয জন্য া েক। ডযদ থল্পনয ভে প্রডতটি পকল্পন্দ্রয কল্পেকজন ডববাফল্পকয াল্পথ অল্পরাচনা কল্পয জানা মাে পম , 

তাল্পদয কল্পরয পকান না পকান অনজন প্রাক -প্রাথডভক পকন্দ্রগুল্পরা পথল্পক ো ম্পন্ন কল্পয ফতথভাল্পন প্রাথডভক ডফযারল্পে 

োল্পানা কযল্পছ এফং প্রল্পতযল্পকআ প্রাথডভক ডফযারল্পে বার পরাপর কযল্পছ। প্রাক -প্রাথডভক পকল্পন্দ্র োয পল্পর প্রাথডভক 

ডফযারল্পে োল্পরখা কযল্পত ল্পনক সুডফধা ল্পে। এখানকায োল্পরখায ভান  িডত ডনল্পে তাযা তাল্পদয ন্তুডি প্রকা 

কল্পযল্পছন। 

 
 

পভৌরবীফাজায পজরাে প্রাক-প্রাথডভক স্কুল্পর কল্পেকজন ডববাফল্পকয াল্পথ অল্পরাচনা 
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১৬। প্রকল্পেয ংগডবডিক ব্যে ডফল্পি লণ: প্রকে এরাকা ল্পযজডভল্পন ডযদ থন , প্রকে ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং ংডিি 

কাগজোডদ ডফল্পিলণ কল্পয প্রকল্পেয কল্পেকটি গুরুত্বপূণ থ ংল্পগয ম্পাডদত কাজ ম্পল্পকথ ডনল্পম্ন অল্পরাচনা কযা র: 

১৬.১ কভ থকতথা  কভ থচাযীল্পদয পফতন-বাতা: নুল্পভাডদত অযটিডড নুমােী ১৫ জন কভ থকতথা  কভ থচাযীয পফতন-বাতা ফাফদ 

(নুল্পে:৫ এয ক্রডভক নং ১-৪) অযটিডড ংস্থানকৃত ১৪০.৪৩ রক্ষ টাকায ডফযীল্পত ১৩৪.৮৬ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 

প্রকল্পেয অতাে ১ জন প্রকে ডযচারক , ১ জন উ -প্রকে ডযচারক , ৩ জন পপ্রাগ্রাভ ডপায , ১ জন প্রাডনক 

কভ থকতথা, ১ জন ডাফযক্ষক, ২ জন কডম্পউটায াল্পযটয, ২ জন গাডেচারক  ৪ জন এভএরএএ কভ থযত ডছল্পরন। 

১৬.২ ভৄদ্রণ ও প্রকানা: প্রকল্পেয অতাে ৮৭৩১টি আএরহ’মত হো গ্রণকাযী ১১.০০ রে হশুয হো উকযণ ক্রয়/ভৄদ্রণ 

এফং এডয়বায়কী উকযণ ক্রয় ও ভৄদ্রণ ফাফদ অযটিহহ ংস্থানকৃত ৭২০.৭১ রে টাকায পুয়যাটাআ ব্যয়  য়য়য়ছ। 

১৬.৩ মেরায াভগ্রী: উন্নয়ন য়মাগী ংস্থা আউহনয়প তায়দয নুসৃত ক্রয় িহতয়ত মেরায াভহগ্র ক্রয়পূফ থক প্রকে কাম থারয়য় 

যফযা কয়য। প্রকে কাম থারয় আউহনয়প মথয়ক প্রাপ্ত মেরায াভগ্রী ংীদাযী ংস্থা ফযাফয মপ্রযণ হনহিত কয়যয়ছ। 

প্রকয়েয অওতায় ৮৭৩১টি মকয়ন্দ্রয প্রহতটিয়ত মভাট ৩৯ ধযয়নয মেরায াভহগ্র প্রদান কযা য়য়য়ছ। এফ মেরনা হশুয 

ভানহক হফকায়য জন্য ায়ক। অযটিহহ’মত এ ফাফদ ংস্থানকৃত ১৬৬৪.৬৯ রে টাকায হফযীয়ত ১৪১৮.০৫ রে 

টাকা ব্যয় য়য়য়ছ। 

১৬.৪ প্রহেণ: প্রহেণ ংয়গয অওতায় প্রাক-প্রাথহভক হো মকয়ন্দ্রয হেকয়দয ৭ হদয়নয এফং হশু হফকা মকয়ন্দ্রয 

হেকয়দয ৫ হদয়নয মভৌহরক প্রহেণ প্রাক-প্রাথহভক হো মকন্দ্র ও হশু হফকা মকয়ন্দ্রয হেকয়দয ১ হদয়নয 

ভাহক হযয়ো থ প্রহেণ প্রদান কযা য়য়য়ছ। মভাট ৮৭৩১ জয়নয প্রহেণ ফাফদ অযটিহহ’মত ১৭৭১.৯৪ রে টাকা 

ংস্থায়নয হফযীয়ত ১৬৬৬.৫০ রে টাকা ব্যয়। 

১৬.৫ মহভনায/কনপয়যন্প: হশুয প্রাযহিক মত্ন ও হফকায়য ভহন্বত নীহত (Comprehensive Early Childhood Care and 

Development Policy-CECCDP) এফং ডশুয প্রাযডম্ভক ডখন  ডফকাল্প য অদড থক ভান  (Early Learning and 

Development Standards-ELDS) প্রণেন  চূোন্তকযণ কভ থারাে ডফডবন্ন ভন্ত্রণারে , ডফবাগ, ডধদপ্তয, ংস্থা, উন্নেন 

ল্পমাগী ংস্থা , প্রকল্পেয ংীদাযী ংস্থায প্রডতডনডধ ংগ্রণ কল্পযন। পজরা  উল্পজরা ম থাল্পে নুডিত ডশুয 

প্রাযডম্ভক ডফকা (Early Childhood Development) ডফলেক কভ থারাে পজরা  উল্পজরা প্রান , ডফডবন্ন ভন্ত্রণারে , 

ডফবাগ, ডধদপ্তয, ংস্থা, উন্নেন ল্পমাগী ংস্থা , প্রকল্পেয ংীদাযী ংস্থায প্রডতডনডধ ংগ্রণ কল্পযন। এ ফাফদ 

অযটিডড’পত ংস্থানকৃত ১৮৯.২৫ রক্ষ টাকায পুল্পযাটাআ ব্যে ল্পেল্পছ। 

১৬.৬ হেকয়দয ম্মানী: ৮৭৩১টি মকয়ন্দ্রয হেকয়দয ম্মানী োয়ত প্রকয়েয অওতায় ংস্থানকৃত ৬০৩৮.০৬ রে টাকায 

পুয়যাটাআ ব্যয় য়য়য়ছ। উয়েখ্য, হেকয়দয ভাহক ম্মানী প্রকয়েয শুরুয়ত ৮০০/- টাকা হছর। য়য তা ক্রভান্বয়য় ভাহক 

১০০০/-, ১২০০/- ও ফ থয়ল ১৫০০/- টাকায় উন্নীত য়। 

১৬.৭ ন্যান্য (মযহজ:, আন্পুযয়যন্প, ব্যাংক চাজথ, ট্যাক্স, কহিনয়জহন্প): প্রকয়েয ২টি গাহড়, ১৫টি ভটয াআয়কর-এয মযহজয়েন, 

ফীভা ৬৪টি মজরায কহিনয়জন্পী ফাফদ ন্যান্য োয়ত ২৬৪৪.০৬ রে টাকা ংস্থায়নয হফযীয়ত ২৬৪৩.৯৫ রে টাকা 

ব্যয় কযা য়য়য়ছ।  

 

১৭। প্রকয়েয ???????? ???????? ও জথন: 

১৭.১ াভহগ্রক উয়েেঃ: 

হযকহেত উয়েে  জথন 

জন্ মথয়ক ছয় ফছয ফয়ী হশুয়দয ফয় উয়মাগী 

াযেহযক মত্ন এফং হশু সুরব হোয নুকূ র ও 

হনযাদ হযয়ফয় মকয়ন্দ্র, ফাড়ীয়ত এফং কহভউহনটিয়ত 

ছয় ফছয ফয়ী ডশুল্পদযল্পক প্রাথডভক ডফযারল্পে োশুনা কযায 

উল্পমাগী কযায রল্পক্ষয তাল্পদযল্পক ১ ফছয প্রাক -প্রাথডভক ডক্ষা 

পকল্পন্দ্র ডক্ষা প্রদাল্পনয াাাড তাল্পদয বুহিবৃহি, অয়ফহগক এফং 
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হযকহেত উয়েে  জথন 

প্রাক-হো কাম থক্রয়ভ ংগ্রণ কযায়না এফং তায়দয 

বুহিবৃহি, অয়ফহগক এফং বালাগত েভতা উন্নয়য়নয 

ভােয়ভ প্রাথহভক হফদ্যারয়য় ড়াশুনা কযায উয়মাহগ 

কয়য গয়ড় মতারা; 

বালাগত েভতা উন্নয়য়নয রয়েয প্রাক-প্রাথহভক মকয়ন্দ্র হফহবন্ন 

মেরায াভহগ্র যফযা কযা য়য়য়ছ। এছাড়াও ছড়া ও অবৃহি 

মোয়না য়য়য়ছ; 

 

১৭.২ সুহনহদ থষ্ট উয়েে: 

হযকহেত উয়েে  জথন 

(ক) প্রকে ফাস্তফােন এরাকাে ৮৭৩১টি প্রাক -প্রাথডভক 

ডক্ষা পকন্দ্র স্থান  ডযচারনায ভােল্পভ পভাট 

১১.০০ রক্ষ ডশুল্পক ডক্ষা প্রদান; 

৮৭৩১টি প্রাক -প্রাথডভক ডক্ষা পকল্পন্দ্রয ভােল্পভ প্রাে ১১.০০ রক্ষ 

ডশুল্পক ডক্ষা প্রদান কযা ল্পেল্পছ; 

(ে) হশুয প্রাযহিক হফকা হফলয়ক াভাহজক উদ্ধুিকযণ 

এফং গণয়মাগায়মাগ কাম থক্রভ ব্যাত যাো; 

এ রল্পক্ষয ডফডবন্ন পডভনায  কভ থারায অল্পোজন কযা ল্পেল্পছ; 

(গ) Early Learning and Development Standards 

(ELDS) নুমায়ী ফাংরায়দয়  Early 

Childhood Care and Development 

(ECCD) ম্পহকথত নীহত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

এফং 

Early Learning and Development Standards (ELDS) 

নুমায়ী ফাংরায়দয় Early Childhood Care and 

Development (ECCD) ম্পহকথত নীহত প্রণয়ন কযা 

য়য়য়ছ; এফং 

(ঘ) ডশুয প্রাযডম্ভক ডফকা ডফলেক পনটোকথ 

ডিারীকযণ এফং ভডরা  ডশু ডফলেক 

ভন্ত্রণারে এফং ফাংরাল্পদ ড শু একাল্পডডভ ংডিি 

ল্পমাগী ংস্থাগুল্পরায এ ডফলল্পে ক্ষভতা বৃডিয জন্য 

ডশু একাল্পডডভল্পত প্রাযডম্ভক ডফকা পকন্দ্র স্থান  

ডযচারনা কযা। 

প্রকল্পেয অতাে Bangladesh ECD Network (BEN) স্থান 

কযা ল্পেল্পছ এফং তাযা প্রডত ফছয একফায National ECD 

Conference এয অল্পোজন কল্পয । তল্পফ ডশু একাল্পডডভল্পত 

প্রাযডম্ভক ডফকা পকন্দ্র স্থাল্পনয প্রাথডভক কাজগুল্পরা (ভন্ত্রণারল্পেয 

নুল্পভাদন, গঠন কাঠাল্পভা আতযাডদ ) ম্পন্ন কযা ল্পেল্পছ এফং 

পকন্দ্রটি ফতথভান প্রকল্পেয অতাে স্থান কযা ল্পফ। 

 

১৮। প্রকেটি ম্পল্পকথ অআএভআডড’য ম থল্পফক্ষণ: 

 

১৮.১ প্রকেটিয ভাে পভ দাডযযীডেত িল্পরয ডশুল্পদয প্রাক -প্রাথডভক ডক্ষা ডনডিত ো : ফডণ থত প্রকেটি দাডযদ্রযপ্রফণ 

এরাকায পমখাল্পন ভাল্পজয প্রাডন্তক /ফল্পডরত জনল্পগািী ফা কল্পয ডফল্পল কল্পয ফডস্ত এরাকা , চা-ফাগান, যকাডয 

অশ্রােন প্রকে এরাকা , পমৌনেী, ডশু ডযফায  পকন্দ্রীে কা যাগায আতযাডদ এরাকাে প্রকেটি ফাস্তফাডেত ল্পেল্পছ। এ 

দৃডিল্পকান পথল্পক ডফল্পফচনা কল্পয ফরা মাে পম , প্রকল্পেয যাডয উকাযল্পবাগী ডছর দডযদ্র জনগণ। প্রাডন্তক জনল্পগািীয 

ডশুল্পদয প্রাক -প্রাথডভক ডক্ষা  প্রাক -প্রাথডভক ডক্ষা পল্পল প্রাথডভক ডফযারল্পে বডতথয ডফলেটি প্রকল্পেয ভােল্পভ 

ডনডিত কযা ল্পেল্পছ। প্রাক -প্রাথডভক ডক্ষা পকল্পন্দ্র ডশুযা ছো অবৃডি , ডচোংকন ডফডবন্ন কভ থকাল্পন্ড ংগ্রণ কল্পযল্পছ 

মা তাল্পদয ভানডক ডফকাল্পয জন্য ােক ভূডভকা ারন কল্পযল্পছ। এছাো প্রাক -প্রাথডভক পকল্পন্দ্রয ডক্ষকযা ডছল্পরন 

ভাল্পজয দডযদ্র জনল্পগািীয ডডক্ষ ত নাযী। ফডণ থত প্রকল্পেয ভােল্পভ তাল্পদয াভডেক কভ থংস্থান ডনডিত ল্পেল্পছ। এ 

ডফলেগুল্পরাল্পক প্রকল্পেয ন্যতভ জথন ফল্পর ডফল্পফচনা কযা মাে। 
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১৮.২ হেকগয়ণয ম থাপ্ত ম্মানী প্রদান:  প্রকেটিয অওতায় স্থাহত মকন্দ্রভয় কভ থযত হেকগয়ণয ভাহক ম্মানীবাতা 

ফ থাকুয়ল্য ১৫০০/- টাকা। তাযা মকয়ন্দ্র প্রহতহদন ন্যযনতভ হতন ঘিা ভয় হোদান ফস্থান কয়যন। ফতথভান ভয়য়য 

মপ্রোয়ট এ হযভাণ থ থ খুফআ মৎাভান্য; এফং 

 

১৮.৩ মকন্দ্রভয় শুকয়না োফায (টিহপন)-এয ব্যফস্থা হছরনা:  ফহণ থত প্রকয়েয প্রাক-প্রাথহভক মকন্দ্রগুয়রায়ত ভায়জয দহযদ্র 

জনয়গাষ্ঠীয হশুযা ড়ায়ানা কয়যয়ছ ফা ফতথভায়ন চরভান প্রকয়েয অওতায়ও দহযদ্র হশুযা ড়াশুনা কযয়ছ। তায়দয 

ভয়ে অগ্র সৃহষ্টয রয়েয প্তায় ২/৩ হদন মকয়ন্দ্রয হোথীয়দয জন্য পুহষ্টভি শুকয়না োফায (হফস্কুট/হভহে/মকক) 

যফযায়য হফলয়য় প্রকয়ে মকান ংস্থান হছর না। হশুয়দয পুহষ্টভান উন্নয়য়ন এ ধযয়নয োফায ায়ক য়ফ। 

 

১৯। সুাহয/হদক-হনয়দ থনা: 

১৯.১ ফহণ থত প্রকয়েয ধাযাহকতায় ফতথভায়ন চরভান “ডশুয ডফকাল্প প্রাযডম্ভক ডক্ষা (২ে ম থাে)” ীল থক প্রকেটি মাল্পত 

মথামথবাল্পফ ফাস্তফাডেত ে   প্রকল্পেয গুণগতভান মাল্পত ফজাে যাখা মাে পজন্য ংডিি করল্পক ল্পচি থাকল্পত ল্পফ 

এফং ভন্ত্রণারে কর্তথক ডনেডভত ভডনটডযং ডনডিত কযল্পত ল্পফ; 

১৯.২ ফতথভান ফাজাযদয, হেকয়দয কভ থঘিা, ন্যযনতভ ভজুযী হফয়ফচনায় হনয়য় ফতথভায়ন চরভান প্রকয়েয হেকয়দয ফতথভান 

ম্মানী বৃহি কযায হফলয়য় ভন্ত্রণারয় প্রয়য়াজনীয় উয়দ্যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য; 

১৯.৩ হোথী এফং হববাফকয়দয অগ্র সৃহষ্ট এফং হশুয়দয পুহষ্টভান উন্নয়য়নয রয়েয ফতথভায়ন চরভান মকন্দ্রভয় প্তায় ২-

৩ হদন পুহষ্টভি শুকয়না োফায়যয মমৌহক্তকতা ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয় েহতয়য় মদেয়ত ায়য; এফং 

১৯.৪ এ ধযল্পনয গণডক্ষাধভী প্রকল্পেয পক্ষল্পে অন্তঃভন্ত্রণারে কডভটি কর্তথক ভেফতী মূল্যােন ফা প্রকল্পেয পল ম থাল্পেয ডদল্পক 

অন্তঃভন্ত্রণারে কডভটি কর্তথক মূল্যােল্পনয ব্যফস্থা যাখা যুডিংগত ল্পফ। কাযণ প্রকে ফাস্তফােন যফতী ভল্পে প্রকল্পেয 

উকাযল্পবাগী ফা প্রকল্পেয উাদানগুল্পরা খু ুঁল্পজ াো তযন্ত দুষ্কয। 

১৯.৫ External Audit প্রডতল্পফদন অআএভআ ডফবাল্পগ পপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৯.৬ নুল্পেদ ১৯.১ পথল্পক নুেদ ১৯.৫ এ উডেডখত ডফলল্পে গৃীত দল্পক্ষ ম্পল্পকথ জরুডয ডবডিল্পত অআএভআ ডফবাগল্পক 

ফডত কযল্পত ল্পফ। 
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“হহভপুয অউটযীচ (১ভ ংল্পাডধত)” ীল থক কাহযগহয ায়তা  

প্রকয়েয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ হডয়েয, ২০১৩) 

 

১। প্রকয়েয ফস্থান : ৬৪টি মজরা দয ও ৬টি উয়জরা দয- যংপুয (হভঠাপুকুয), ময়ায (মকফপুয), 

ফহযার (ফাবুগঞ্জ), পভৌরবীফাজায (কুরাউো), পপনী (যশুযাভ), মুন্পীগঞ্জ (শ্রীনগয)। 

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরায়দ হশু একায়ডহভ। 

 

৪।  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়:  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

হতক্রান্ত ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়ন 

কায়রয %)  

 

ভর 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

২২৪৪.৫৮ 

১৪৪.৫৮ 

২১০০.০০ 

২২৫৭.২৮ 

১৫৭.২৮ 

২১০০.০০ 

২২২৩.৫৪ 

১৫৫.৩৯ 

২০৬৮.১৫ 

জানু:, ২০০৯ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১১ 

জানু:, ২০০৯ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১৩ 

জানু:, ২০০৯ 

য়ত 

হডয়েয, ২০১৩ 

-- ২ ফছয 

(৬৬.৬৬%) 

*  USAID য়ত প্রাপ্ত প্রকে াায্য। 

 

৫। প্রকয়েয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতয়ফদন (হহঅয) এয হবহিয়ত):  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ নং ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী কায়জয 

ংগ 

একক ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী 

রেযভাো 

হডয়েয, ২০১৩ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত 

গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১। কভ থকতথায়দয মফতন জন ৩৩.৫০ ৪  ৪ 

০২। কভ থচাযীয়দয মফতন জন ১৮.৩৪ ৫ ৫৭.৮৬ ৫ 

০৩। উৎফ বাতা জন ৫.৯৩ ৯  ৯ 

০৪। মাতায়াত বাতা জন ১.৪৪ ৫ ১.৪৯ ৫ 

০৫। বায টাআভ জন ১.২০ ১ ১.২০ ১ 

০৬। আউডনপভ থ বাতা জন ৩.৩৫ ১৩৪ ৩.৩১ ১৩৪ 
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ক্রঃ নং ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী কায়জয 

ংগ 

একক ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী 

রেযভাো 

হডয়েয, ২০১৩ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত 

গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৭। ন্যান্য (প্রকে ভাডপ্তয য পফডনডপট) জন ৩.০০ ৫ ১.০৪ ৫ 

০৮। ভ্রভণ ব্যে ংখ্যা ৩৭.০০ ৬ ৩৭.২৯ ৬ 

০৯। ডপ বাো ংখ্যা ৩৯.০০ ৭১ ৩৩.৫৩ ৭১ 

১০। ডাক ংখ্যা ৩.০২ ৭১ ৩.১০ ৭১ 

১১।  পটডরল্পপান ংখ্যা ৪.০০ ৭১ 

৪.৭০ 

৭১ 

১২।  পযাক্স/আন্টাযল্পনট ংখ্যা ০.৭২ ৪ ৪ 

১৩। পযডজল্পেন ডপ পথাক ৩.৬০ পথাক ৩.৪২ পথাক 

১৪। জ্বারানী এফং গ্যা ংখ্যা ১২.৬০ ১ 

৮৬.৭৫ 

১ 

১৫। পল্পোর  লুডব্রল্পকন্ট ংখ্যা ৭৫.৭৫ ১৩৪ ১৩৪ 

১৬। মুদ্রণ  প্রকানা পথাক ৪৯৭.২৭ পথাক ৪৯৮.৫৫ পথাক 

১৭। পেনাযী ংখ্যা ৭.০০ ৭১ ৭.২০ ৭১ 

১৮। ফআ  াভডেকী পথাক ১১.৭০ পথাক ১১.৮৫ পথাক 

১৯। ডড/ডবডড পথাক ৪৪.৪৭ পথাক ৪৪.৪৬ পথাক 

২০। ডফজ্ঞান পথাক ৬২.২০ পথাক ৬২.৩৭ পথাক 

২১। প্রডক্ষণ পথাক ৬৩৩.৭৩ পথাক ৬১৫.১৩ পথাক 

২২। পডভনায/কনপাপযন্প পথাক ৩১.৭২ পথাক ৩১.৬৬ পথাক 

২৩। অপ্যােন পথাক ০.৫০ পথাক ০.৫২ পথাক 

২৪। ফন্দয চাজথ  ডযফন পথাক ৪০.০০ পথাক ৩৯.৯৬ পথাক 

২৫। ডতডযি শ্রডভক পথাক ১.০৩ পথাক ১.১৩ পথাক 

২৬। ম্মানী/ডপ পথাক ১৫৯.৭৭ পথাক ১৫৮.৯৪ পথাক 

২৭। কড/নুডরড ব্যে পথাক ০.৬০ পথাক 

৪.০৩ 

পথাক 

২৮। কডম্পউটায াভগ্রী পথাক ৩.১০ পথাক পথাক 

২৯। নুিান/উৎফাডদ পথাক ৭৪.১৭ পথাক ৬৭.৩৩ পথাক 

৩০। ন্যান্য ব্যে ংখ্যা ৪৪.৬৬ ১ ৪৪.৯৫ ১ 

৩১। যক্ষণাল্পফক্ষণ (ভটযকায) ংখ্যা ৫.০০ ৭১ ৫.০৭ ৭১ 

৩২। কডম্পউটায  ডপ মন্ত্রাডত পথাক ১.২৭ পথাক ১.৩০ পথাক 
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ক্রঃ নং ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী কায়জয 

ংগ 

একক ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী 

রেযভাো 

হডয়েয, ২০১৩ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত 

গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৩। যক্ষণাল্পফক্ষণ (পভডনাযী  

আকুযআল্পভন্ট) 

পথাক ১৯.৩০ পথাক ১৮.৯৪ পথাক 

৩৪। ন্যান্য বফন ংখ্যা ১৫৫.০০ ১ ১৫৪.৮৭ ১ 

৩৫। ভটয/কায ংখ্যা ২৯.১৪ ১ ২৯.১৬ ১ 

৩৬। ডপ মন্ত্রাডত ংখ্যা ২১.০০ ৩০ ২০.৯৮ ৩০ 

৩৭। অফাফে ংখ্যা ৬৩.০০ ১০২৫ ৬২.৯৩ ১০২৫ 

৩৮। ন্যান্য পথাক ১০৮.৫০ পথাক ১০৮.৪৪ পথাক 

 মভাট: - ২২৫৭.২৮ - ২২২৩.৫৪ - 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাহকয়র উায কাযণ: অযটিহহ রেযভাো নুমায়ী মকান ংয়গয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

৭। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

৭.১  টভূহভ: ফাংরায়দয় হফগত কয়য়ক দয়ক হো মেয়ে হফয়ল কয়য প্রাথহভক হোয় ময়থষ্ট উন্নহত াহধত য়য়য়ছ। তয়ফ 

হযভাণগতবায়ফ হোয ায বৃহি ময়রও গুণগত হোয ওয য়নক মজায হদয়ত য়ফ। হশুয স্বাস্থয ও ন্যান্য ডফলল্পে 

যকাল্পযয মল্পথি কাম থক্রভ থাকল্পর ভানডক ডফকাল্পয কাম থক্রভ খুফ পফী পনআ। াম্প্রডতক কাল্পরয গল্পফলণাে পদখা পগল্পছ 

কতগুল্পরা পফাধ-বুডি, াভাডজক, তনডতক, বালাগত  ধভীে মূল্যপফাধ আতযাডদয বুডনোদ ডশু কাল্পর যচনা কযা প্রল্পোজন। 

ডফলেগুল্পরা ডশুল্পদয ৫ ফছয ফেল্পয ভল্পেআ ফডত কযল্পত ে। এ ভস্ত ডফলে াযস্পডযক ডভথডিো , ডশুয 

াডযফাডযক  াডযাডবথক ফস্থা পথল্পক ডজথত ে। ডশুয গুণগত ডফকাল্পয রল্পক্ষয এগুল্পরা ন্যতভ। এ ডফলেটিয গুরুত্ব 

নুধাফন কল্পয ২০০৬ াল্পর আউডনল্পপ -এয অডথ থক ােতাে “ডশুয ডফকাল্প প্রাযডম্ভক ডক্ষা ” ডল্পযানাল্পভ একটি 

কাডযগডয ােতা প্রকে গ্রণ কযা ল্পেল্পছ , মা যকায  এনডজল্পদয ভােল্পভ ফাংরাল্পদ ডশু একাল্পডডভ কর্তথক 

ফাস্তফাডেত ল্পে। ডশুল্পদয সুিু ভানডক ডফকা াধল্পনয রল্পক্ষয ফাংরাল্পদ  ডশু একাল্পডডভ কর্তথক ফাস্তফােনাধীন এফ 

কাম থক্রল্পভয মল্পথি আডতফাচক প্রবাফ যল্পেল্পছ। একআবাল্পফ পদল্পয প্রতযন্ত িল্পরয ডশুল্পদয ভানডক ডফকাল্পয রল্পক্ষয এফং 

ডশু ডক্ষাল্পক অনন্দদােক কযায রল্পক্ষয ডফডবন্ন ডশুল্পতাল কাম থক্রভ ডযচারনা কযায ডনডভি অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ  কযা 

ল্পেল্পছ। 

৭.২ উয়েে: 

(ক) ডশুল্পদয ডক্ষায সুল্পমাগ বৃডি কযা এফং ডশুয ডক্ষায জটির ডফলেগুল্পরা জবাল্পফ উস্থান ; 

(ে) াযায়দয়য ৩-৬ ফছয ফয়ী হফপুর ংখ্যক হশুয জন্য উয়মাগী ও উচ্চভান ম্পন্ন হো কাম থক্রভ প্রণয়ন ও ম্প্রচায;  

(গ) ডশুয ডফকা াধল্পনয জন্য া ভাডজক  ভনন ডফকামূরক উকযণ ম্বডরত ডক্ষা ডফল্পল কল্পয স্বাক্ষযতা , ংখ্যা  

সৃজনীর ডচন্তা ডফকাল্প ােক ফাতথা ততডয  প্রচায; 

(ঘ) পটডরডবল্পনয ভােল্পভ প্রচাল্পযয সুল্পমাগ কাল্পজ রাডগল্পে ডক্ষায প্রায ; 

(ঙ) কডভউডনটিল্পত জরবয উকযণাডদ ব্যফায  ডফতযল্পণয ভােল্পভ ডক্ষা প্র দাল্পনয ডফলল্পে ডশুয ডতা -

ভাতা/ডববাফকগণল্পক উৎাডত কযা, মাল্পত ডশু ডক্ষায উন্নেন কযা মাে; এফং 

(চ) ডক্ষাল্পক অনন্দদােক/ডশুল্পতাল কল্পয পতারা। 
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৮। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন: 

৮.১ প্রকে নুয়ভাদন: প্রকল্পেয টিডড পভাট ২২৪৪.৫৮ রে টাকা (হজওহফ ১৪৪.৫৮ রে টাকা এফং প্রকে াায্য ২১০০.০০ 

রে টাকা) প্রাক্কহরত ব্যয়য় জানুয়াহয, ২০০৯ মথয়ক হডয়েয, ২০১১ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয রয়েয গত ১১/১০/২০০৯ 

তাহযয়ে ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাহদত য়। 

৮.২ ব্যে বৃডি ব্যডতল্পযল্পক পভোদ বৃডি : ডনধ থাডযত পভোল্পদ প্রকল্পেয কাজ ভাপ্ত না  োে ংডিি ভন্ত্রণারে কর্তথক ব্যে বৃডি 

ব্যডতল্পযল্পক ফাস্তফােন পভোদ জানুোডয ২০০৯ পথল্পক ডডল্পম্বয ২০১২ ম থন্ত বৃডি কযা ে। 

৮.৩ প্রকে ংয়াধন: ভৄর প্রকয়েয মভয়াদ জানুয়াহয ২০০৯ মথয়ক য়রও টিহহ নুয়ভাদন য় য়টাফয ২০০৯-এ। 

২৯/০৬/২০১১ তাহযয়ে নুহষ্ঠত প্রকয়েয হেয়াহযং কহভটিয বায় প্রকে কাম থক্রভ ৬৪টি মজরায দয়যয হতহযক্ত অযও 

৬টি উয়জরায় (কুরাউড়া, শ্রীনগয, ফাবুগঞ্জ, যশুযাভ, মকফপুয ও হভঠাপুকুয) ম্প্রাযয়ণয সুাহয কযায মপ্রহেয়ত 

প্রকে এরাকা ংয়াধন; জ্বারানী মতর, হো উকযণ কহতয় োয়ত ভল্য বৃহি; ভর টিহহয়ত উকযণ ফিন, 

প্রকে সূচনা, হহভপুয হদফ উদমান, ভানী উৎফ প্রভৃহত ব্যয়য়য োত মথামথ আকনহভক মকায়ড প্রদ থন কযা হছর 

না; প্রকয়েয অওতায় মভাফাআর বযান চারকয়দয আউহনপভ থ প্রদান; মভাফাআর বযান যাোয গ্যায়যজ বাড়া; অউটযীচ 

একটিহবটিজ ম্প্রাযণ; মন্ত্রাহত াহব থহং-এয জন্য ংস্থান যাো। এফ কাযয়ণ প্রকেটি ংয়াধয়নয প্রয়য়াজন মদো 

মদওয়ায় হযকেনা কহভয়ন ০২/১০/২০১২ তাহযয়ে প্রকয়েয উয এহআহ বা নুহষ্ঠত য়। এহআহ বায 

সুাহয নুমায়ী পুনগ থঠিত অযটিহহ ২২৫৭.২৮ রক্ষ টাকাে (হজওহফ- ১৫৫.৩৯ রে টাকা ও প্রঃাঃ ২০৬৮.১৫ রে 

টাকা) জানুোডয ২০০৯ ল্পত ডডল্পম্বয ২০১৩ পভোল্পদ ফাস্তফােল্পনয ডনডভি ০৮/০১/২০১৩ তাহযয়ে ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী 

কর্তথক নুয়ভাহদত য় এফং ২০/০১/২০১৩ তাহযয়ে ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রকয়েয প্রাহনক অয়দ জাহয কযা য়। 

 

৯। প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্য: হনম্নফহণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে হযচারক হয়য়ফ হনয়য়াহজত হছয়রন:  

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ মমাগদায়নয তাহযে ফদরীয তাহযে 

০১ জনাফ এ.হফ.এভ. জাহকয মায়ন, ভেগ্ম-হচফ ১২/০৪/২০১০ ৩১/১২/২০১৩ 

 

১০। ফছয হবহিক ংয়াহধত এহডহ ফযাে, ফভৄহক্ত ও ব্যয়: 

(রে টাকায়) 

অহথ থক ফছয ংয়াহধত এহডহ ফযাে ফভৄহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৯-২০১০ ৩০.০০ ২০.০০ ১০.০০ ২০.০০ ১২.১২ ৫.৫৬ ৬.৫৬ 

২০১০-২০১১ ৭৫০.০০ ৩৯.০০ ৭১১.০০ ৩৯.০০ ৭১৬.৭৮ ৩৭.৩৩ ৬৭৯.৪৫ 

২০১১-২০১২ ৮৭০.০০ ৪৫.০০ ৮২৫.০০ ৪৫.০০ ৮৫০.৫১ ৪৫.০০ ৮০৫.৫১ 

২০১২-২০১৩ ৫৪৪.০০ ৪৪.০০ ৫০০.০০ ৪৪.০০ ৫৪১.২৭ ৪৩.৫০ ৪৯৭.৭৭ 

২০১৩-২০১৪ ১৩২.০০ ২৫.০০ ১০৭.০০ ২৫.০০ ১০২.৮৬ ২৪.০০ ৭৮.৮৬ 

????????  ????????..????  ??????..????  ????????..????  ??????..????  ????????..????  ??????..????  ????????..????  
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১১। প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ: 

(ক) ডশু ডক্ষাল্পক অনন্দদােক কযায রল্পক্ষয ডফ ডবন্ন ডশুল্পতাল উকযণ (ছডফ, ব্দ, ফল্পণ থয কাড থ , ফআ, ম্যাডচং কাড থ , 

কযাল্পরন্ডায, ডডভল্পনা পগআভ আতযাডদ) ততডয এফং ডশুল্পদয ভাল্পঝ ডফতযণ; 

(খ) পটডরডবন  পযডড’পত প্রচাল্পযয জন্য ডডভপুয ডড এফং ডবডড নুিান ততডয  তা ম্প্রচায (ডডভপুল্পযয পভাট 

৫২টি ফ থ ততডয কযা ল্পেপছ ভল্পভ থ প্রকে ডযচারক জানান ); 

(গ) প্রডক্ষণ (ডববাফকল্পদয, ডক্ষক  ডযল্পা থ পুর ততডয); এফং 

(ঘ) ১০৪ জন বযান ড্রাআবাল্পযয ভােল্পভ (টিডব, ডডড পেোয, পজনাল্পযটল্পযয ভন্বল্পে গঠিত পভাফাআর বযান ) প্রকল্পেয ফাস্তফােন 

এরাকায ডফডবন্ন স্কুল্পর প্তাল্প ২ ডদন ডডভপুল্পযয ডবডড প্রদ থনী। 

 

১২। প্রকে মূল্যােন িডত : প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােন প্রডতল্পফদন প্রণেল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য প্রকেটি ম্পল্পকথ অআএভআডড ’য ম থল্পফক্ষণ 

প্রদাল্পনয পক্ষল্পে ডনম্নডরডখত ডফলেগুল্পরা ডফল্পফচনা কযা ে: 

(ক) প্রকল্পেয অতাে ততডযকৃত ডফডবন্ন ডশুল্পতাল উকযণগুল্পরায (ফ্লা কাড থ, পফাড থ পগআভ, ছডফ  ংখ্যা চাট থ, ম্যাডচং কাড থ 

আতযাডদ) Content ম থাল্পরাচনা; 

(খ) ফাংরাল্পদ পটডরডবল্পন প্রচাডযত ডডভপুয -এয ডফডবন্ন ফ থগুল্পরায ডফলেফস্তু  ডক্ষাদান িডতয ডফলেটি ডফল্পফচনাে 

অনা; 

(গ) প্রকল্পেয রক্ষযভাোয াল্পথ এয জথল্পনয তুরনামূরক ডফল্পিলণ; 

(ঘ) প্রকল্পেয ডফডবন্ন ংল্পগয অতাে ম্পাডদত কাজ; 

(ঙ) প্রকল্পেয প্রধান কাম থারে ডযদ থন  প্রকে ডযচারল্পকয াল্পথ অল্পরাচনা ; 

(চ) ফাংরাল্পদ ডশু একাল্পডডভ, ঢাকা কাম থারে ডযদ থন  ংডিিল্পদয াল্পথ প্রকল্পেয কাম থক্রভ ডনল্পে অল্পরাচনা; এফং 

(ছ) প্রকল্পেয নুল্পভাডদত অযডডডড  ডডঅয ম থাল্পরাচনা। 

 

১৩। প্রকে মূল্যােল্পনয দুফ থর ডদক: 

(ক)  উকাযল্পবাগী ডল্পল্পফ পকান ডশু ফা ডশুয ডববাফল্পকয াক্ষাৎকায ডনল্পত না াযা ; এফং 

(খ) প্রকল্পেয Output গুল্পরা Intengible োে প্রকে মূল্যােন ম থাল্পে এগুল্পরা মথামথবাল্পফ Measure কযল্পত ক্ষভ না 

ো। 

 

১৪। প্রকে হযদ থন: অআএভআহড কর্তথক ২২/০৪/২০১৫ তাডযল্পখ প্রকে ডযচারল্পকয কাম থারে (ফতথভাল্পন ভডরা ডফলেক ডধদপ্তল্পযয 

ডযচারক ডল্পল্পফ কভ থযত ) ডযদ থন কযা ে। ডযদ থনকাল্পর প্রকল্পেয ডফডবন্ন ংল্পগয অতাে ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ ডনল্পে 

অল্পরাচনা ে। এছাো ২৯/০৪/২০১৫ তাডযল্পখ ফাংরায়দ হশু একায়ডহভয ঢাকা কাম থারয় (ফাড়ী # ৫, মযাড # ৪, মকন # 

১১, হভযপুয) হযদ থন কযা য়। হযদ থয়নয ভয় ংহিষ্ট কভ থকতথায ায়থ তাযা হশুয়দযয়ক হনয়য় হফহবন্ন কাম থক্রভ হকবায়ফ 

ম্পন্ন কয়যয়ছ ফা হববাফকয়দয হনয়য় হক অয়রাচনা কয়যয়ছন ম হফলয়গুয়রা জানয়ত চাওয়া য়। এক কথায় প্রকেটি ম্পয়কথ 

তায়দয হনজস্ব ভতাভতও অয়রাচনা য়। 

১৫। প্রকল্পেয ংগডবডিক ব্যে ডফল্পিলণ : প্রকে এরাকা ল্পযজডভল্পন ডযদ থন , প্রকে ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং ংডিি 

কাগজোডদ ডফল্পিলণ কল্পয প্রকল্পেয কল্পেকটি গুরুত্বপূণ থ ংল্পগয ম্পাডদত কাজ ম্পল্পকথ ডনল্পম্ন অল্পরাচনা কযা র: 

 

১৫.১ কভ থকতথা/কভ থচাযীল্পদয পফতন -বাতা: প্রকল্পেয অতাে যকাল্পযয যুগ্ম -ডচফ দভম থাদায একজন কভ থকতথা প্রকে 

ডযচারল্পকয দাডেত্ব ারন কল্পযল্পছন। এছাো ২ জন পপ্রাগ্রাভ ডপায , ১ জন একাউন্ট ডপায , ১ জন ডাটা এডি 

াল্পযটয, ১ জন পোয ডকায, ১ জন ড্রাআবায  ২ জন এভএরএএ ডনল্পোগ কযা ল্পেল্পছ। তাল্পদয পফতন -বাতা ফাফদ 

টিডড ংস্থানকৃত ৫১.৮৪ রক্ষ টাকায (নুল্পেদ- ৫ এয ক্রডভক নং ১  ২) ডফযীল্পত ৫৭.৮৬ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 
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১৫.২ মুদ্রণ  প্রকানা : প্রকল্পেয অতাে অযটিডড ’পত এ খাল্পত ৪৯৭.২৭ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৪৯৮.৫৫ রক্ষ 

টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। এ থ থ ডদল্পে ডফডবন্ন ধযল্পনয ১২টি ডশুল্পতাল উকযণ (ফ্লযা কাড থ, পফাড থ পগআভ , ছডফ  ংখ্যা চাট থ, 

ম্যাডচং কাড থ, সৃজনীর ডচন্তা ডফকাল্প ােক ফাতথা) এফং ডশু  ডববাফকল্পদয ভাল্পঝ তা ডফতযণ কযা ল্পেল্পছ। 

 

  

প্রকল্পেয অতাে মুডদ্রত ডফডবন্ন ধযল্পনয ডক্ষা উকযণ 

 

১৫.৩ ডড/ডবডড: অযটিডড’পত এ ংল্পগ ৪৪.৪৭ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৪৪.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যে কযা ল্পেল্পছ। 

প্রকল্পেয ভােল্পভ ডশু ডক্ষায জটির ডফলেগুল্পরাল্পক জবাল্পফ উস্থাল্পনয রল্পক্ষয ডড ভপুয নাল্পভ নুিান ততডয কযা 

ে। এয ডবডড, ডড ডফটিডব  পযডড’পত ম্প্রচায কযা ল্পেল্পছ। 

  

প্রকল্পেয অতাে মুডদ্রত ডফডবন্ন ধযল্পনয ডক্ষা উকযণ 

১৫.৪ প্রডক্ষণ: অযটিডড’পত প্রডক্ষণ খাল্পত ৬৩৩.৭৩ রক্ষ টাকায ডফযীল্পত ৬১৫.১৩ রক্ষ টা কা ব্যে ল্পেল্পছ। প্রকল্পেয 

অতাে পজরা  উল্পজরা ম থাল্পে ৪০৮ জন ডযল্পা থ পুর ততডয , ডফডবন্ন স্কুল্পর ৯৯৬০ জন ডক্ষকল্পক প্রডক্ষণ এফং 

১৯২০০০ জন ডববাফকল্পদয াল্পথ ভত ডফডনভে বাে এফ থ থ ব্যে ল্পেল্পছ। উল্পেখ্য , প্রল্পতযক পজরায ডফডবন্ন ম থাল্পেয 

৬ জন যকাডয কভ থকতথা ডনল্পে ডয পা থ পুর গঠন কযা ল্পেল্পছ। তাল্পদযল্পক ডশুয প্রাযডম্ভক ডফকা /ডশু ডক্ষায উয ৩ 

ডদনব্যাী প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। এছাো ৯৯৬০ জন ডক্ষকল্পক ২ ডদনব্যাী  ১৯৪২০০ জন ডববাফকল্পক ১ 

ডদল্পনয প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। ডযল্পা থ পুল্পরয দস্যযা স্কুল্পর ডগল্পে ডক্ষক  ডববাফ কল্পদয এ ডফলল্পে প্রডক্ষণ 

ডদল্পতন। এ ংল্পগয অতাে ডববাফক  ডযল্পা থ পুল্পরয জন্য পেডনং ভডডউর প্রণেন কযা ল্পেল্পছ।  
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১৫.৫ ন্যান্য বফন : অযটিডড’পত এ খাল্পত ১৫৫.০০ রক্ষ টাকায ডফযীল্পত ১৫৪.৮৭ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। এ ংল্পগয 

অতাে ডশু একাল্পডডভয পরকচায ডথল্পেটায বফল্পনয ৩ে  ৪থ থ তরাে উর্ধ্থমুখী ম্প্রাযল্পণয কাজ ম্পন্ন কযা ল্পেল্পছ। 

USAID কর্তথক যাডয ডনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযা ল্পেল্পছ। 

 

১৬। প্রকয়েয ???????? ???????? ও জথন: 

হযকহেত উয়েে  জথন 

(ক) ডশুল্পদয ডক্ষায সুল্পমাগ বৃডি কযা এফং ডশুয 

ডক্ষায জটির ডফলেগুল্পরা জবাল্পফ 

উস্থান; 

 প্রকপেয ভােল্পভ ডশু ডক্ষায জটির ডফলেগুল্পরাল্পক জবাল্পফ 

উস্থাল্পনয রল্পক্ষয ডবডড , ডড ততডয কযা ল্পেল্পছ। এছাো ডফডবন্ন 

পগআভ  াল্পজর কাড থ ততডযয ভােল্পভ এ ডফলল্পে ডফস্তাডযত কাম থক্রভ 

গৃীত ল্পেল্পছ; 

(ে) াযায়দয়য ৩-৬ ফছয ফয়ী হফপুর ংখ্যক 

হশুয জন্য উয়মাগী ও উচ্চভান ম্পন্ন হো 

কাম থক্রভ প্রণয়ন ও ম্প্রচায; 

 ৩-৬ ফছয ফেী ডশুয জন্য উল্পমাগী এফং অনল্পন্দয াল্পথ ডক্ষা 

গ্রল্পণয জন্য পগআভ , াল্পজর-এয ভােল্পভ ডক্ষা গ্রল্পণয কাম থক্রভ 

প্রকল্পেয অতাে গৃীত ল্পেল্পছ; 

(গ) ডশুয ডফকা াধল্পনয জন্য াভাডজক  ভনন 

ডফকামূরক উকযণ ম্বডরত ডক্ষা ডফল্পল 

কল্পয স্বাক্ষযতা , ংখ্যা  সৃজনীর ডচন্তা 

ডফকাল্প ােক ফাতথা ততডয  প্রচায; 

 ডশুয ডফকা াধল্পনয জন্য াভাডজক  ভনন ডফকামূরক উকযণ 

ম্বডরত ডক্ষা ডফল্পল কল্পয স্বাক্ষযতা, ংখ্যা  সৃজনীর ডচন্তা ডফকাল্প 

ােক ফাতথা ততডয কযা ল্পেল্পছ  প্রচায কযা ল্পেল্পছ; 

(ঘ) পটডরডবল্পনয ভােল্পভ প্রচাল্পযয সুল্পমাগ কাল্পজ 

রাডগল্পে ডক্ষায প্রায; 

 পটডরডবল্পন “ডডভপুয” নাভক একটি জনডপ্রে নুিান ম্প্রচায কযা 

ল্পেল্পছ; 

(ঙ) কডভউডনটিল্পত জরবয উকযণাডদ ব্যফায 

 ডফতযল্পণয ভাে পভ ডক্ষা প্রদাল্পনয ডফলল্পে 

ডশুয ডতা -ভাতা/ ডববাফকগণল্পক 

উৎাডত কযা , মাল্পত ডশু ডক্ষায উন্নেন 

কযা মাে; এফং 

 ডববাফক  ডশুল্পদয ভাল্পঝ ংখ্যা , াল্পজর কাড থ, ফ্লা কাড থ, ংখ্যা 

চল্পক্রয চাট থ, ডফগবুক (ফণ থভারা  ডের্ভজযাী ) ম্যাডচং কাড থ, ছডফ, ব্দ  

ফল্পণ থয াআজ আতযাডদ ডফতযণ কযা ল্পেল্পছ; এফং 

(চ) ডক্ষাল্পক অনন্দদােক/ডশুল্পতাল কল্পয পতারা।  প্রকল্পেয াডফ থক কভ থকাল্পন্ডয ভােল্পভ ডক্ষাল্পক অনন্দদােক / ডশুল্পতাল 

কযা ল্পেল্পছ। 

 

১৭। প্রকেটি ম্পল্পকথ অআএভআডড’য ম থল্পফক্ষণ: 

১৭.১ অনন্দদােক  সৃজনীর উাল্পে ডশুল্পদয সুিু ডফকাল্প ােতা: প্রকল্পেয অতাে অনল্পন্দয াল্পথ ডক্ষা প্রদাল্পনয জন্য 

ততডযকৃত ডফডবন্ন উকযণ (ছডফ, ব্দ  ফল্পণ থয াল্পজর, ংখ্যায াল্পজর, হুআর চাট থ াল্পজর, ম্যাডচং কাড থ, ডডভল্পনা পগআভ, 

ডফগবুক-১, ডফগবুক-২, কযাল্পরন্ডায আতযাডদ) ম থাল্পরাচনা কল্পয পদখা মাে পম , এফ উকযণ ডশুল্পতাল এফং ডশু  ডক্ষায 

জন্য তযন্ত ােক। এছাো ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে ডফটিডব ’পত “ডডভপুয” নাভক পম নুিান প্রচায কযা ল্পেডছর 

পটি ডশু কল্পরয ভাল্পঝ জনডপ্রে ডছর ফল্পর জনশ্রুডত যল্পেল্পছ। প্রকে ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনাে জানা মাে পম , 

প্রকেটি কল্পরয প্রংা জথন কল্পযল্পছ। াডফ থকবাল্পফ ফরা মাে , প্রকল্পেয কাম থক্রভ ডশুল্পদয ভানডক ডফকাল্পয উল্পমাগী 

 কাম থকয ডছর। 

 



1131 

 

 

 

  

প্রকল্পেয অতাে মুডদ্রত ডফডবন্ন ধযল্পনয ডক্ষা উকযণ 

 

১৭.২ Sustainability না থাকা: প্রকেটি ডশুল্পদয ভানডক ডফকাল্পয জন্য তযন্ত ােক  পর প্রকে যফতী ভল্পে 

ফাংরাল্পদ ডশু একাল্পডডভ কর্তথক এয কাম থক্রল্পভয পকান ধাযাফাডকতা যক্ষা না োে ফতথভান ভল্পেয ডশুযা এয সুপর 

পথল্পক ফডিত ল্পে। 

১৭.৩ প্রকল্পেয দুফ থর ডদক : প্রকয়েয অওতায় ৬৪টি মজরা ও ৬টি তথ্য উয়জরায় হফহবন্ন স্কুয়র প্তায় হহভপুয়যয হবহডও 

নুষ্ঠান ম্প্রচায়যয জন্য ক্রয়কৃত ১৩৪টি বযান (৬৪টি মজরায জন্য ২টি কয়য এফং ৬টি উয়জরায জন্য ১টি কয়য), 

১৩৪টি যহঙন মটহরহবন, ১৩৪টি হডহবহড মেয়ায, ১৩৪টি মজনায়যটয এফং ভংখ্যক াউন্ড হয়েভ) প্রকে যফতী 

ভয়য় ঠিকবায়ফ ংযেণ য়য়য়ছ হক-না ফা এগুয়রা ফতথভায়ন হকবায়ফ ব্যফহৃত য়ে ম ম্পয়কথ সুহনহদ থষ্ট তথ্য াওয়া 

মায়হন। হশু একায়ডহভয ঢাকা কাম থারয় হযদ থয়নয ভয় ংহিষ্ট কভ থকতথা জানান, হতহন হনজস্ব উয়দ্যায়গ হনজ ফাায 

গ্যায়যয়জ (হভযপুয ন্যাভ বফন-৩ এয গ্যায়যয়জ) বযানগুয়রা ংযেণ কয়যয়ছন) ন্যান্য উকযণগুয়রাও তায হনকট 

ংযহেত অয়ছ ভয়ভ থ জানা মায়। এ হফলয়য় প্রকে হযচারক জানান মম, কর হজহনে হশু একায়ডহভয মজরা 

কাম থারয়য় ংযেয়ণয জন্য হনয়দ থনা মদয়া য়য়য়ছ। তয়ফ ব্যফহৃত থাকায় হকছু হজহনে নষ্ট য়য় মময়ত ায়য ফয়র 

হতহন জাহনয়য়য়ছন। 

১৭.৪ প্রকে মূল্যােল্পনয ীভাফিতা: প্রকল্পেয াডফ থক কভ থকাল্পন্ড একথা ডন:ল্পন্দল্প ফরা মাে পম, প্রকেটি ডশুল্পদয ভল্পনাজাগডতক 

ডফকাল্পয জন্য তযন্ত কাম থকয ডছর। তল্পফ প্রকেটিয পকান কাম থক্রভ অল্পযা ডবন্নবাল্পফ ডযচাডরত ল্পর অল্পযা পফড 

কাম থকয ল্পতা ডক -না ফা এয কাম থক্রভ ডশুল্পদয জন্য কতটুকু কাম থকয ডছর তা  মথামথ তফজ্ঞাডনক গল্পফলণা ব্যডতত ডনণ থে 

কযা ম্ভফ নে। অআএভআডড কর্তথক ফডণ থত মূল্যােল্পন পটি কযা ম্ভফ েডন। এছাো প্রকল্পেয Output/outcome গুল্পরা 

invisible োে যফতী ভল্পে এয মূল্যােল্পন মথামথ তথ্য উাি ংগ্র কযা ম্ভফ েডন। ডশুযা প্রকল্পেয যাডয 

উকাযপবাগী োে াক্ষাৎকাল্পযয ভােল্পভ তাল্পদয পথল্পক তথ্য ংগ্র কযা ম্ভফ েডন। 
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১৮। সুাহয/হদক-হনয়দ থনা: 

১৮.১ সুস্থ জাডত ডফডনভ থাল্পণ ডশুল্পদয সুস্থ ভানডক ডফকা ডযাম থ। পদল্পয কর ডশুয সুস্থ ভানডক ডফকাল্পয জন্য 

ডডভপুয প্রকল্পেয কাম থক্রভ ফা এ ধযল্পনয ন্যান্য কা ম থক্রভ মাল্পত ফভে চরভান যাখা মাে প রল্পক্ষয ডশু একাল্পডডভয 

ক্ষভতা বৃডিয ডফলেটি ংডিি ভন্ত্রণারে ডফল্পফচনা কযল্পত াল্পয; 

১৮.২ প্রকয়েয অওতায় ক্রয়কৃত হফহবন্ন উকযণগুয়রায ঠিক ব্যফস্থানায হফলয়টি হশু একায়ডহভ হনহিত কযয়ফ এফং এ 

উকযণগুয়রা (নুয়েদ- ১৭.৩ এ ফহণ থত) ব্যফায কয়য হফহবন্ন স্কুয়র হহভপুয নুষ্ঠান ম্প্রচায কযা মায় হক-না ম 

হফলয়য় ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয় উয়দ্যাগ হনয়ত ায়য; 

১৮.৩ এ ধযয়নয ফ প্রকয়েয Output গুয়রা invisible এফং প্রকে যফতী ভয়য় প্রকয়েয কাম থক্রভগুয়রায মকান ধাযাফাহকতা 

যো কযা িফ য় না। মফ প্রকে ভাহপ্তয ৬ ভা পূয়ফ থ একটি অন্ত:ভন্ত্রণারয় কহভটি কর্তথক প্রকে ভল্যায়য়নয ব্যফস্থা 

যােয়ত য়ফ; 

১৮.৪ প্রকেটিয External Audit ম্পাদনপূফ থক হডট ম থয়ফেণ অআএভআ হফবায়গ মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; এফং 

১৮.৫ নুয়েদ ১৮.১ য়ত ১৮.৪ এয হফলয়য় গৃীত দয়ে অগাভী ২ ভায়য ভয়ে অআএভআহড’মক ফহত কযয়ত য়ফ।  
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“মজরা ম থায়য় ভহরা প্রহেণ মকন্দ্র (WTC) ভয়য প্রহেণ কাম থক্রভ উন্নয়ন” ীল থক হফহনয়য়াগ  

প্রকয়েয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকয়েয ফস্থান : ৬৪ টি পজরা দয 

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয 

৪। প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়                :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

হতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 

ভর 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

১০৯৯.৪৩ 

১০৯৯.৪৩ 

(--) 

-- ১০৮১.০১ 

১০৮১.০১ 

(--) 

জুরাআ, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৩ 

জুরাআ, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

-- ১ ফছয 

(৩৩.৩৩%) 

 

৫। প্রকয়েয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতয়ফদন (হহঅয) এয হবহিয়ত):  

(রে টাকায়) 

ক্রঃ নং হডহহ নুমায়ী কায়জয ংগ একক হডহহ নুমায়ী হযকহেত 

রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কভ থকতথা/কভ থচাযীয়দয মফতন-বাতা জন ১১.৪০ ৩ ২.৩৮  

২ যফযা  পফা  ৯৮৫.৯৬ পথাক   

 ক) ডাকটিডকট পকন্দ্র ৩.৪০ ৬৫   

 খ) গাডেয জ্বারানী পথাক ৩.৬০ পথাক   

 গ) পেনাডয পকন্দ্র ৬৭.০০ ৬৫   

 ঘ) ফআ, পায  ম্যাগাডজন পথাক ০.৫০ পথাক   

 ঙ) ডফজ্ঞান  প্রকানা পকন্দ্র ৩৮.৪০ ৬৪ ৯৮১.৯৬ পথাক 

 চ) প্রডক্ষণ পকন্দ্র ৬৪৯.১৬ ৬৫   
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 ছ) ম্মানী পকন্দ্র ৭৮.৫৮ ৬৫   

 জ) গােী বাো পথাক ১৪.৪০ পথাক   

 ঝ) পডল্পকাল্পযন পকন্দ্র ৩২.০০ ৬৪   

 ঞ) ডফডফধ পকন্দ্র ২৮.৮০ ৬৪   

 ট) যক্ষণাল্পফক্ষণ পকন্দ্র ৭০.১২ ৬৫   

৩ মন্ত্রাডত ংখ্যা ৬২.৩৪ ৪৭৩ ৫৮.৯৮ ৪৬৭ 

৪ অফাফে ংখ্যা ৩৯.৭৩ ৯১৮ ৩৮.৩৯ ৯০৭ 

 পভাট =  ১০৯৯.৪৩  ১০৮১.০১  

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাহকয়র উায কাযণ:   প্রকয়েয অওতায় ডডডড নুমােী পকান ংল্পগয কাজ ভাপ্ত পনআ। 

 

৭। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

৭.১  টভূহভ: ফাংরায়দয়য মভাট জনংখ্যায ৭০% নাযী ও হশু। ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় মদয়য মভাট জনংখ্যায 

৭০% নাযী ও হশুয উন্নয়ন হফলয়ক কর কাম থক্রভ ও নীহত হনধ থাযণী হফলয়াহদয য়ি ম্পৃক্ত। নাযীয েভতায়ন তথা 

থ থননহতক কভ থকায়ন্ড ংগ্রণ হনহিতকযয়ণয উয়েয়ে অয়রাচয প্রকেটি গৃীত য়য়হছর। স্থানীয় ফাজায চাহদা 

নুমায়ী অধুহনক মরডভয় প্রহেণ প্রদায়নয হনহভি হফদ্যভান মজরা ভহরা হফলয়ক কভ থকতথায দপ্তয়য চালু ভহরা 

প্রহেণ মকন্দ্রভয়য ব্যফস্থানা ও উন্নয়ন ভহনটহযং এফং অধুহনকায়য়নয রয়েয অয়রাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়য়য়ছ।  

৭.২ উয়েে: 

 ভরঃ ১৬-৪৫ ফছয়যয দহযদ্র ভহরায়দয প্রহেয়ণয ভােয়ভ দেতা বৃহিয রয়েয ৬৪টি মজরায় ভহরা হফলয়ক কভ থকতথায 

হপয় চালু ভহরা প্রহেণ মকন্দ্রভয়য উন্নয়ন। 

সুহনহদ থষ্ট: 

১) মজরা ভহরা হফলয়ক কভ থকতথায দপ্তয়য ফতথভায়ন ক্ষুদ্র ঋণ কভ থসূচীয য়ি ংয়মাগ সৃহষ্টয রয়েয দহযদ্র এফং 

সুহফধাফহঞ্চত ভহরায়দয জীফনভৄেী প্রহেণ প্রদান; 

২) ফাজাযজাতকযণ ন্যান্য সুহফধাফরীয য়ি প্রহেণাথীয়দয ংয়মাগ সৃহষ্ট কযা;  

৩) মজন্ডায হফলয়ক এফং ন্যান্য অআনগত হধকায হফলয়য় য়চতনতা বৃহিয ভােয়ভ প্রহেণাথীয়দয নাযী উন্নয়য়নয 

ভর মরাতধাযায য়ি ম্পৃক্ততা হনহিতকযণ; 

৪) প্রাথহভক স্বাস্থয মফা, হযফায হযকেনা, স্যাহনয়টন, হফশুি ানীয় জয়রয ব্যফায, হশু ারন হফলয়ক 

নানুষ্ঠাহনক প্রহেণ প্রদান কযা; এফং 

৫) প্রহেণ ভাহপ্তয য প্রহেণাথীয়দয ডাটা মফআজ ততযী এফং তায়দয কাম থক্রভ ম থয়ফেণ কযা।  

 

৮। প্রকয়েয নুয়ভাদন: 

৮.১ প্রকে নুয়ভাদন: প্রকেটিয উয ৩১/০৩/২০১০ তাহযয়ে হআহ বা নুহষ্ঠত য়। হআহ বায সুাহযয়য অয়রায়ক 

পুনগ থঠিত হডহহ ১০৯৯.৪৩ রে টাকা ব্যয়য় জুরাআ, ২০১০ য়ত জুন, ২০১৩ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ভাননীয় 

হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১৩/১০/২০১০ তাহযয়ে নুয়ভাহদত য়। এ মপ্রহেয়ত গত ১১/১১/২০১০ তাহযয়ে ভহরা ও হশু 

হফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রকে নুয়ভাদয়নয প্রাহনক অয়দ জাহয কযা য়।  
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৮.২ ব্যে বৃডি ব্যডতল্পযল্পক পভোদ বৃডি : নুল্পভাডদত প্রকল্পেয ডডডডল্পত ফছয ডবডিক ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত এডডডল্পত থ থ 

ফযাদ্দ কভ াোে প্রকল্পেয ডযকডেত উল্পদ্দশ্য নুমােী ফাস্তফােন কাজ ম্পল্পন্নয রল্পক্ষয ব্যয় বৃহি ব্যহতয়যয়ক ফাস্তফায়ন 

মভয়াদ জুরাআ ২০১০ য়ত জুন ২০১৪ ম থন্ত বৃহি কযা য়। 

 

৯। ফছয হবহিক ংয়াহধত এহডহ ফযাে, ফভৄহক্ত ও ব্যয়: 

(রে টাকায়) 

থ থ ফছয ংয়াহধত এহডহ ফযাে  ফভৄহক্ত (টাকা) ব্যয় (হজওহফ) 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১০-২০১১ ৪৩৩.৯১ ৪৩৩.৯১ - ১০৩.১১ ১০৩.১১ ১০৩.১১ - 

২০১১-২০১২ ৩৩১.৮৬ ৩৩১.৮৬ - ৩৯৩.১৬ ৩৯৩.১৬ ৩৯৩.১৬ - 

২০১২-২০১৩ ৩৩৩.৬৬ ৩৩৩.৬৬ - ৩০১.১৭ ৩০১.১৭ ৩০১.১৭ - 

২০১৩-২০১৪ - - - ২৮৩.৫৬ ২৮৩.৫৬ ২৮৩.৫৬ - 

মভাটঃ ১০৯৯.৪৩ ১০৯৯.৪৩ - ১০৮১.০১ ১০৮১.০১ ১০৮১.০১ - 

 

১০। প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্য:  

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ ও দফী য়ত ম থন্ত 

০১ পজবুন নাায পফরা 

উ-ডযচারক, ভডরা ডফলেক ডধদপ্তয 

০৬/১২/২০১০ ৩০/০৬/২০১৪ 

 

১১। প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ: 

(ক) প্রহেণ; 

(ে) মন্ত্রাহত ক্রয়;  

(গ) অফাফে ক্রয়; 

(ঘ) ম্মানী; এফং 

(ঙ) যেণায়ফেণ। 

১২। প্রকে মূল্যােন িডত: ফডণ থত প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ ডছর নাযীল্পদযল্পক ডফডবন্ন পেল্পড (পভাভফাডত ততডয, পভাফাআর পপান াডব থডং , 

পাড ততডয , না থাডয, গাল্পভ থন্ট, পরাআ/এভব্রেডাডয, পৄড প্রল্পডং , ডফউটিডপল্পকন, চকল্পরট ততডয , কাগল্পজয পঠাঙ্গা ততডয ) 

প্রডক্ষণ প্রদান কযা। ডডডড ংস্থান নুমােী পজরা ম থাল্পে প্রডক্ষণাথী ডনফ থাচন কডভটি কর্তথক প্রল্পতযক পজরায ফাজায চাডদা 

নুমােী পম পকান ৫টি পেড ডনধ থাযণপূ ফ থক প্রডক্ষণ কাম থক্রভ ডযচারনা কযা ে এফং এ প্রডক্ষণ কাম থক্রভ জুন , ২০১৪ এ ভাপ্ত 

ল্পেল্পছ। ফডণ থত প্রকল্পেয মূল্যােল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য মখন চাঁাআনফাফগঞ্জ  পগাারগঞ্জ পজরা ডযদ থন কযা ে , তখন প্রডক্ষণ ংক্রান্ত 

পকান কাম থক্রভ ম থল্পফক্ষণ কযা ম্ভফ েডন। কাল্পজআ , ফডণ থত প্রকল্পেয মূল্যােল্পনয পক্ষল্পে ডনম্নডরডখত ডফলেগুল্পরা ডফল্পফচনাে অনা 

ল্পেল্পছ: 

(ক) চাঁাআনফাফগঞ্জ  পগাারগঞ্জ পজরাে ল্পযজডভল্পন ডযদ থল্পন প্রাপ্ত তথ্য; 

(খ) ল্পযজডভল্পন ডযদ থল্পনয ভে প্রকে ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা; 

(গ) চাঁাআনফাফগঞ্জ  পগাারগঞ্জ পজরাে ডযদ থল্পনয ভে পভাট ১১ জন প্রডক্ষণাথীয াল্পথ অল্পরাচনা এফং তাল্পদয ফতথভান 

কাম থক্রভ ডফল্পফচনা কযা; 

(ঘ) প্রকল্পেয নুল্পভাডদত ডডডড  ডডঅয ম থাল্পরাচনা; এফং 

(ঙ) অআএভআডড কর্তথক ফডণ থত প্রকল্পেয ফাস্তফােনকারীন ভে নীরপাভাযী , পডযদপুয, কক্সফাজায  চট্টগ্রাভ পজরা ডযদ থন 

যফতী ভল্পে প্রণীত ডযদ থন প্রডতল্পফদন ম থাল্পরাচনা। 
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১৩। প্রকে মূল্যােল্পনয দুফ থর ডদক: 

(ক) প্রকেটি ৬৪টি পজরাে ফাস্তফাডেত ল্পর মূল্যােল্পনয জন্য ভাে ২টি পজরা ডযদ থন কযা ল্পেল্পছ; 

(খ) প্রকল্পেয অতাে ৪১,৫৪৭ জনল্পক প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পর পভাট ১১ জন প্রডক্ষণাথীয াক্ষাৎকায পনো ল্পেল্পছ; 

(গ) প্রকেটি ভাপ্ত োে মূল্যােল্পনয ভে প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ থ থাৎ প্রডক্ষণ ংক্রান্ত পকান কাম থক্রভ ম থল্পফক্ষণ কযল্পত 

ক্ষভ না ো; এফং 

(ঘ) উকাযল্পবাগীল্পদয াক্ষাৎকায গ্রল্পণয পক্ষল্পে পকান প্রশ্নভারা প্রণেন না কযা।  

 

১৪। প্রকে হযদ থন: প্রকেটিয ভাপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন প্রণয়য়নয রয়েয অআএভআহড কর্তথক ০৯/০৫/২০১৫ তাহযয়ে চাঁাআনফাফগঞ্জ 

মজরায় এফং ১৭/০৫/২০১৫ তাহযয়ে মগাারগঞ্জ মজরায় প্রকয়েয অওতায় ফাস্তফাহয়ত কাম থক্রভ য়যজহভয়ন হযদ থনপূফ থক প্রকে 

ংহিষ্ট কভ থকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা কযা য়। হযদ থয়নয ভয় চাঁাআনফাফগঞ্জ ও মগাারগঞ্জ মজরায় প্রাপ্ত তথ্য হনম্নরূ: 

১৪.১  ভডরা প্রডক্ষণ পকন্দ্র , চাঁাআনফাফগঞ্জ: চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায মকন্দ্রস্থয়র ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয়যয মজরা কাম থারয়য় 

ফহণ থত প্রকয়েয অওতায় প্রহেণ ম্পন্ন য়য়য়ছ। ফতথভায়ন ফহণ থত প্রকয়েয ধাযাফাহকতায় একআ ধযয়নয কাম থক্রভ হফলয়য় যাজস্ব 

ফায়জয়টয অওতায় “জীহফকায়ন” নাভক কভ থসূহচয অওতায় একআ ধযয়নয প্রহেণ ম্পন্ন য়ে। প্রকয়েয অওতায় এ মকয়ন্দ্র 

প্রহেণ কাম থক্রভ শুরু য় মভ, ২০১১ মথয়ক। এ মকয়ন্দ্র দডজথ ডফজ্ঞান , নকী কাঁথা , িক-ফাটিক, পৄড প্রল্পডং , অচায ততডয , 

ডফউটিডপল্পকন-এয উয প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। প্রডতটি পকা থ ৩ ভা পভোদী। প্রডত পেল্পড ১০ জন কল্পয প্রডতডদন ২ ডপল্পট 

কাল্পর ৩টি পেল্পডয উয এফং ডফল্পকল্পর ২টি পেল্পডয উয প্রডক্ষণ নুডিত ত। এ পকন্দ্র পথল্পক এ ম থন্ত পভাট ৬০০ জন নাযী 

প্রডক্ষণ গ্রণ কল্পযল্পছন। প্রডক্ষণাথী প্রাডপ্তয জন্য প্রথল্পভ ডফডবন্ন স্থাল্পন ডরপল্পরট অকাল্পয ডফজ্ঞডপ্ত পদো ত। অল্পফদনকাযীল্পদয 

ভে পথল্পক ডতডযি পজরা প্রাল্পকয (াডফ থক) পনর্তল্পত্ব গঠিত ৬ দস্য ডফডি কডভটি কর্তথক অল্পফদনেগুল্পরা ফাছাআ কযা ত। 

অল্পফদনকাযীল্পদয ভে পথল্পক প্রডক্ষণাথী ডনফ থাচল্পনয পক্ষল্পে মথামথ ডক্ষাগত পমাগ্যতা , দুঃস্থ  গযীফল্পদয প্রাধান্য পদো ত। এ 

পকল্পন্দ্র প্রকে পথল্পক ১টি ডিজ, ২টি পরাআ পভডন, ১টি অরডভযা এফং প্রল্পোজনীে পচোয যফযা কযা ল্পেল্পছ। 

প্রকল্পেয অতাে প্রডত পকল্পন্দ্র ফযাদ্দকৃত থ থ পথ পক প্রডক্ষল্পণয কাঁচাভার ক্রে কযা ত। চাঁাআনফাফগঞ্জ পজরাে প্রকল্পেয 

অতাে পভাট ১৭,৫১,৯০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা ল্পেল্পছ এফং প্রডক্ষণাথীল্পদয ততডযকৃত উকযণ ফাজাল্পয ডফক্রে কল্পয পভাট 

১৩,৫০,৬৮০/- রক্ষ টাকা অে ল্পেল্পছ মা যকাডয পকালাগাল্পয জভা পদো ল্পেল্পছ। প্রকে শুরু পথল্পক এ পকল্পন্দ্র যফযাকৃত 

কাঁচাভার পথল্পক উৎাডদত ণ্য ডফডক্র কল্পয পভাট ২,৩২,৬৮১/- টাকা াো মাে এফং এ থ থ পেজাডয চারাল্পনয  ভােল্পভ জভা 

পদো ে। ডযদ থল্পনয ভে চাঁাআনফাফগঞ্জ পজরাে ডনম্নফডণ থত কল্পেকজন প্রডক্ষণাথীয াল্পথ অল্পরাচনা ে : 

ক্রঃ নং প্রডক্ষণাথীয নাভ  ঠিকানা পম পেল্পডয উয 

প্রডক্ষণ ডনল্পেল্পছন 

ফতথভাল্পন পম কাল্পজ ডনল্পোডজত পম ভস্যায কথা ফল্পরল্পছন 

১ রতা পফগভ, আরাভপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

অচায ততডয অচায ততডয কল্পয ভাল্পকথল্পট ডফডক্র 

কল্পযন 

 উৎাডদত ল্পণ্যয ন্যায্য 

মূল্য পল্পত ভস্যা; 

 পেডনং বাতা ে; 

২ যডভা খাতুন, চাঁাআনফাফগঞ্জ িক-ফাটিক স্বপ্ন নকী কণ থাল্পয িক-ফাটিল্পকয 

কাজ কল্পযন 

 উৎাডদত ণ্য 

ফাজাযজাতকযণ ভস্যা; 

৩ ারভা পফগভ, চাঁাআনফাফগঞ্জ নকী কাঁথা চাঁাআনফাফগঞ্জ ল্পয একটি 

পন্টাল্পয নকী কাঁথায কাজ 

কল্পযন 

 স্থানীে ফাজাল্পয উৎাডদত 

ল্পণ্যয মথামথ দাভ 

াো মােনা; 

৪ নাডগ থ অযা, চাঁাআনফাফগঞ্জ দডজথ ডফজ্ঞান চাঁাআনফাফগঞ্জ ল্পযয ডনউ 

ভাল্পকথল্পট একটি পটআরাল্প থ ডি ড, 

পভল্পেল্পদয জাভা পরাআ কল্পযন 

 পু ুঁডজয বাল্পফ ডনজস্ব 

পদাকান পদো ম্ভফ ল্পে 

না; 
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ক্রঃ নং প্রডক্ষণাথীয নাভ  ঠিকানা পম পেল্পডয উয 

প্রডক্ষণ ডনল্পেল্পছন 

ফতথভাল্পন পম কাল্পজ ডনল্পোডজত পম ভস্যায কথা ফল্পরল্পছন 

৫ পাভা াযবীন, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

দডজথ ডফজ্ঞান ফাাে পরাআ পভডন ডকল্পনল্পছন 

এফং পভল্পেল্পদয জাভা ততডয কল্পয 

ডফক্রে কযল্পছন 

 প্রডক্ষণ পল্পল পকান 

পরাআ পভডন ডফতযণ না 

কযা; 

৬ পভডযনা খাতুন, ফে আডন্ধযা 

পভাে, চাঁাআনফাফগঞ্জ 

ডফউটিডপল্পকন ডফউটি ার থাল্পয চাকডয কল্পযন 

এফং ভাল্প ৩০০০/- টাকা পফতন 

ান 

ঋল্পণয ব্যফস্থা না থাকাে 

ডনজস্ব ার থায পদো ম্ভফ 

ল্পে না; 

 

  

চাঁাআনফাফগল্পঞ্জ ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রডক্ষণ 

গ্রণকাযীল্পদয কল্পেকজন 

প্রকে পথল্পক চাঁাআনফাফগঞ্জ পকল্পন্দ্র ডফতযণকৃত 

পরাআ পভডন 

    প্রডক্ষণ গ্রণকাযীল্পদয ভল্পে মাল্পদয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ল্পেল্পছ , কল্পরআ ফতথভাল্পন অে কযল্পছন। তল্পফ টাকায বাল্পফ ডনজস্ব 

ব্যফস্থাে পকন্দ্র প্রডতিা কযল্পত াযল্পছ না। এজন্য কল্পরআ যকাল্পযয ডনকট ঋণ প্রদাল্পনয জন্য ডফনীত নুল্পযাধ জাডনল্পেল্পছন।  

১৪.২ ভডরা প্রডক্ষণ পকন্দ্র, পগাারগঞ্জ: মগাারগঞ্জ মজরায় ভহরা হফলয়ক কভ থকতথায কাম থারয়টি ফতভ থায়ন য়যয াাাড়া 

মভায়ড় ফহস্থত। ফহণ থত প্রকয়েয অওতায় মগাারগঞ্জ মজরায় মভ, ২০১১ ভায় প্রহেণ শুরু য় এফং এ মজরায় অধুহনক দহজথ 

হফজ্ঞান, ব্লক-ফাটিক, কহম্পউটায, হফউটিহপয়কন এফং মা-হচ এ ৫টি মরয়ড প্রহেণ নুহষ্ঠত য়য়য়ছ। ৩ ভা মভয়াদী প্রহেণ 

মকায় থ প্রয়তযক মরয়ড প্রহত ব্যায়চ ১০ জন কয়য প্রহেণ ম্পন্ন য়য়য়ছ ভয়ভ থ হযদ থয়নয ভয় জানা মায় এফং প্রকে মভয়ায়দ 

মগাারগঞ্জ মজরায় মভাট ৬০০ জনয়ক প্রহেণ প্রদান কযা য়য়য়ছ, মায়দয নায়ভয তাহরকা ভহরা হফলয়ক কভ থকতথা, মগাারগঞ্জ-

এয কাম থারয়য় ংযহেত অয়ছ। হতহযক্ত মজরা প্রাক (াহফ থক), মজরা ভেফ কভ থকতথা, মপ্রাগ্রাভ ম্যায়নজায, এনহজও প্রহতহনহধ, 

মজরা ভহরা হফলয়ক কভ থকতথায ভন্বয়য় গঠিত টীভ প্রহেণাথী ফাছাআ কয়যয়ছ। এোন মথয়ক প্রহেণ গ্রণ কযায য 

প্রহেণাথীযা যফতীয়ত হক কযয়ছ তা ম থয়ফেয়ণয মকান ব্যফস্থা না থাকয়রও প্রহেণ গ্রণকাযীযা ব্যহক্তগতবায়ফ হফহবন্ন 

প্রয়য়াজয়ন এোয়ন মমাগায়মাগ কয়যন। 
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পগাারগল্পঞ্জ ফডণ থত প্রকল্পেয ধাযাফাডকতাে একআ ধযল্পনয 

কাম থক্রভ ডনল্পে চরভান “জীডফকােন” কভ থসূডচয অতাে 

প্রডক্ষণ গ্রণকাযীল্পদয ততডযকৃত ণ্য 

পগাারগল্পঞ্জ ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রডক্ষণ গ্রণকাযীল্পদয 

কল্পেকজন 

প্রকল্পেয অতাে এখাল্পন ১টি কডম্পউটায  প্রল্পোজনীে অফাফে যফযা কযা ল্পেল্পছ। এছাো যফযা  পফায অতাে 

ডাকটিডকট; গাডেয জ্বারানী; পেনাডয; ফআ, পায  ম্যাগাডজন ; ডফজ্ঞান  প্রকান ; প্রডক্ষণ; ম্মানী; গাডে বাো; পডল্পকাল্পযন; 

ডফডফধ; যক্ষণাল্পফক্ষণ ফাফদ পগাারগঞ্জ  পজরাে প্রকল্পেয অতাে পভাট ১৫,১২,৬০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা ল্পেল্পছ এফং 

প্রডক্ষণাথীল্পদয ততডযকৃত উকযণ ফাজাল্পয ডফক্রে কল্পয পভাট ৮,৯০০/-টাকা অে ল্পেল্পছ মা যকাডয পকালাগাল্পয জভা পদো ল্পেল্পছ। 

ক্রঃ নং প্রডক্ষণাথীয নাভ  

ঠিকানা 

পম পেল্পডয উয 

প্রডক্ষণ ডনল্পেল্পছন 

ফতথভাল্পন পম কাল্পজ ডনল্পোডজত পম ভস্যায কথা ফল্পরল্পছন 

১ যাভডন ডফবা, 

পগাারগঞ্জ য 

দডজথ ডফজ্ঞান ফাাে ডনল্পজয পরাআ পভডল্পন 

পরাআ কল্পযল্পছন এফং ভাল্প             

৭-৮ াজায টাকা অে কল্পযন 

 পভডল্পনয জন্য সুাডয; 

 পেডনং বাতা ে; 

২ তাডভয খাতুন, পগাারগঞ্জ 

য 

িক-ফাটিক ফতথভাল্পন ডনল্পজ পরাআ  িক-

ফাটিল্পকয কাজ কল্পযল্পছন এফং 

অে কযল্পছন 

 উৎাডদত ণ্য ফাজাযজাতকযণ ভস্যা; 

 িক-ফাটিল্পকয ডাআগুল্পরা available না; 

 কাঁচাভার প্রাডপ্তল্পত ভস্যা; 

৩ ভারুপা, ফঙ্গফন্ধু কল্পরজ, 

পগাারগঞ্জ 

কডম্পউটায, MS 

Word, MS 

Excel, MS 

PowerPoint 

োল্পরখাে সুডফধা ল্পে। 

বডফষ্যল্পত চাকডযয জন্য ােক 

ল্পফ ফল্পর অা কল্পযল্পছন 

 ১০ জল্পনয জন্য ২টি কডম্পউটায তযন্ত 

প্রতুর; 

৪ পজাযা,  পগাারগঞ্জ য ডফউটিডপল্পকন একটি ার থাল্পয কাজ কযল্পছন 

এফং ভাল্প ৩০০০/- টাকা অে 

কযল্পছন 

 অরাদা কক্ষ ডছর না, একআ কল্পক্ষ 

ল্পনকগুল্পরা পেল্পডয প্রডক্ষণ পদো ত; 

 ডফউটিডপল্পকল্পনয ডফল্পল পচোয ডছর না; 

 ফে পকান অেনা ডছর না; 

৫ আডত ারদায, 

পকাটাডরাো, পগাারগঞ্জ 

ডফউটিডপল্পকন ফতথভাল্পন ভডরা ডফলেক 

ডধদপ্তল্পযয অতাে 

পগাারগল্পঞ্জ চরভান 

“জীডফকােল্পনয জন্য ভডরাল্পদয 

দক্ষতা বৃডি প্রডক্ষণ” কভ থসূডচয 

ডফউটিডপল্পকন পেল্পডয প্রডক্ষক 

ডল্পল্পফ ডনল্পোডজত অল্পছন 

 ডফউটিডপল্পকল্পনয কাঁচাভার ল্পজআ 

াো পমত না। 
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১৫। প্রকল্পেয ংগডবডিক ব্যে ডফল্পিলণ : প্রকে এরাকা ল্পযজডভল্পন ডযদ থন , প্রকে ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা এফং ংডিি 

কাগজোডদ ডফল্পিলণ কল্পয প্রকল্পেয কল্পেকটি গুরুত্বপূণ থ ংল্পগয ম্পাডদত কাজ ম্পল্পকথ ডনল্পম্ন অল্পরাচনা কযা র: 

১৫.১ প্রডক্ষণ: প্রকল্পেয অতাে পজরা ম থাল্পে ভডরাল্পদয ডফডবন্ন পেল্পডয উয প্রডক্ষল্পণয ডনডভি ডডডডল্পত ৬৪৯.১৬ রক্ষ 

টাকায ংস্থান ডছর। উি থ থ ব্যল্পে ভডরাল্পদয ডফডবন্ন পজরাে পভাভফাডত ততডয , পভাফাআর পপান াডব থডং , পাড তত ডয, 

না থাডয, গাল্পভ থন্ট, পরাআ/এভব্রেডাডয, পৄড প্রল্পডং, ডফউটিডপল্পকন, চকল্পরট ততডয, কাগল্পজয পঠাঙ্গা ততডয -এয উয প্রডক্ষণ 

প্রদান কযা ল্পেল্পছ। 

  

চাঁাআনফাফগল্পঞ্জ ফডণ থত প্রকল্পেয ধাযাফাডকতাে একআ ধযল্পনয কাম থক্রভ ডনল্পে চরভান “জীডফকােন” কভ থসূডচয অতাে 

প্রডক্ষণ গ্রণকাযীল্পদয ততডযকৃত ণ্য 

১৫.২ ম্মানী: পজরা ম থাল্পে ভডরা প্রডক্ষণ পকল্পন্দ্র প্রডক্ষকল্পদয ম্মানী , প্রডক্ষণাথীল্পদয প্রডক্ষণ বাতা এফং প্রডক্ষণাথী 

ডল্পরকন কডভটিয ম্মানী ফাফদ ডডডডল্পত ৭৮.৫৮ রক্ষ টাকায ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৭৮.৫৮ রক্ষ টাকাআ ব্যে ল্পেল্পছ। উ ি 

থ থ ডদল্পে প্রডত পকল্পন্দ্রয পেড ডবডিক প্রল্পতযক প্রডক্ষকল্পদয ভাডক ৪৫০০/- টাকা াল্পয ম্মানী বাতা , প্রল্পতযক প্রডক্ষণাথীল্পদয 

প্রডতডদন ২০ টাকা এফং প্রডক্ষণাথী ডল্পরকন কডভটিয প্রল্পতযক দস্যল্পক ৫০০/- টাকা াল্পয ম্মানী প্রদান কযা ত। 

১৫.৩ যফযা  পফা : প্রকল্পেয এ খাল্পতয অতাে ডাকটিডকট; গাডেয জ্বারানী ; পেনাডয; ফআ, পায  ম্যাগাডজন ; 

ডফজ্ঞান  প্রকান; প্রডক্ষণ; ম্মানী; গাডে বাো; পডল্পকাল্পযন; ডফডফধ; যক্ষণাল্পফক্ষণ উ-ংগ যল্পেল্পছ। ডকন্তু ডডঅল্পয উ-

খাত নুমােী খযল্পচয ডাফ পদো েডন। তল্পফ প্রডক্ষকল্পদয পফতন , প্রডক্ষণাথীল্পদয বাতা  ম্মানী আতযাডদয জন্য পভাট 

৯৮১.৯৬ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৯৮১.৯৬ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 

১৫.৪ মন্ত্রাডত: পকন্দ্রগুল্পরাল্পত প্রডক্ষণ কাল্পজ ব্যফাল্পযয ডনডভি প্রকল্পেয অতাে ৬২.৩৪ রক্ষ টাকাে ৪৭৩টি মন্ত্রাডত ক্রল্পেয 

ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৫৮.৯৮ রক্ষ টাকাে ৪৬৭টি মন্ত্রাডত ক্রে কযা ল্পেল্পছ। এফ মন্ত্রাডতয ভল্পে যল্পেল্পছ পরাআ পভডন , ডিজ, 

পাল্পক, অরডভযা, ডফউটিডপল্পকল্পনয পচোয আতযাডদ। 

১৫.৫ অফাফে: পকন্দ্রগুল্পরাল্পত প্রডক্ষণ  দাপ্তডযক কাল্পজ ব্যফাল্পযয ডনডভি প্রকল্পেয অতাে ৩৮.৩৯ রক্ষ টাকাে ৯১৩টি 

মন্ত্রাডত ক্রপেয ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৫৮.৯৮ রক্ষ টাকাে ৯০৭টি মন্ত্রাডত ক্রে কযা ল্পেল্পছ। 

 

১৬। প্রকয়েয হযকহেত উয়েে ও জথন:  

হযকহেত উয়েে জথন 

ভর উয়েে:  ১৬-৪৫ ফছয়যয দহযদ্র ভহরায়দয প্রহেয়ণয 

ভােয়ভ দেতা বৃহিয রয়েয ৬৪টি মজরায় ভহরা হফলয়ক 

কভ থকতথায হপয় চালু ভহরা প্রহেণ মকন্দ্রভয়য উন্নয়ন। 

পদল্পয ৬৪টি পজরা দল্পয ভডরা ডফলেক কভ থকতথায ডপল্প 

প্রডক্ষণ উকযণ যফযা  প্রডক্ষক ডনল্পোল্পগয ভােল্পভ 

ভডরা প্রডক্ষণ পকন্দ্রমূল্পয উন্নেন কযা ল্পেল্পছ; 
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হযকহেত উয়েে জথন 

১) মজরা ভহরা হফলয়ক কভ থকতথায দপ্তয়য ফতথভায়ন ক্ষুদ্র ঋণ 

কভ থসূচীয য়ি ংয়মাগ সৃহষ্টয রয়েয দহযদ্র এফং 

সুহফধাফহঞ্চত ভহরায়দয জীফনভৄেী প্রহেণ প্রদান; 

সুডফধাফডিত নাযীল্পদয কভ থমুখী প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। 

ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে পকান ক্ষুদ্র ঋল্পণয ব্যফস্থা ডছর না। 

তল্পফ ভডরা ডফলেক ডধদপ্তল্পযয যাজস্ব ফাল্পজ পটয অতাে 

কতজন প্রডক্ষণাথীল্পক ঋণ পদো ল্পেল্পছ, তা জানা মােডন; 

২) ফাজাযজাতকযণ ন্যান্য সুহফধাফরীয য়ি 

প্রহেণাথীয়দয ংয়মাগ সৃহষ্ট কযা; 

ভডরা ডফলেক ডধদপ্তল্পযয পজরা কাম থারল্পে ডফযভান ডফক্রে 

 প্রদ থনী পকল্পন্দ্র প্রডক্ষণাথীযা তাল্পদয উৎাডদত ণ্য 

ডফক্রে  প্রদ থল্পনয সুল্পমাগ পল্পেল্পছ এফং এ প্রডক্রোে ল্পনক 

ণ্য ডফক্রে ল্পেল্পছ। 

৩) মজন্ডায হফলয়ক এফং ন্যান্য অআনগত হধকায হফলয়য় 

য়চতনতা বৃহিয ভােয়ভ প্রহেণাথীয়দয নাযী উন্নয়য়নয 

ভর মরাতধাযায য়ি ম্পৃক্ততা হনহিতকযণ; 

প্রডক্ষণ চরাকারীন ভল্পে পজরায ডফডব ন্ন ডযল্পা থ 

া থনল্পদযল্পক অভন্ত্রণ জাডনল্পে পজন্ডায  ন্যান্য অআনগত 

ডফলে ম্পল্পকথ ফডত কযা ল্পেল্পছ। 

৪) প্রাথহভক স্বাস্থয মফা, হযফায হযকেনা, স্যাহনয়টন, 

হফশুি ানীয় জয়রয ব্যফায, হশু ারন হফলয়ক 

নানুষ্ঠাহনক প্রহেণ প্রদান কযা; এফং 

পজরায ডফডবন্ন ডযল্পা  থ া থনযা প্রডক্ষণাথীল্পদযল্পক প্রাথডভক 

স্বাস্থয মফা, হযফায হযকেনা, স্যাহনয়টন, হফশুি ানীয় 

জয়রয ব্যফায, ডশু ারন আতযাডদ ডফলে ম্পল্পকথ ফডত 

কযা ল্পেল্পছ। 

৫) প্রহেণ ভাহপ্তয য প্রহেণাথীয়দয ডাটা মফআজ ততযী 

এফং তায়দয কাম থক্রভ ম থয়ফেণ কযা। 

পজরায পমফ প্রডক্ষণাথীযা প্রডক্ষণ গ্রণ কল্পযল্পছ তাল্পদয 

তথ্য পজরা কাম থারল্পে অল্পছ। প্রডক্ষণাথীযা ব্যডিগতবাল্পফ 

ল্পনল্পক পকল্পন্দ্র প্রডক্ষক  কভ থকতথাল্পদয াল্পথ পমাগাল্পমাগ 

যাখল্পছন। 

 

১৭। প্রকেটি ম্পয়কথ অআএভআহড’য ম থয়ফেণ:  

 ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রডতটি  পজরাে নাযীল্পদযল্পক ডফডবন্ন পেল্পড (পভাভফাডত ততডয , পভাফাআর পপান াডব থডং , পাড ততডয , 

না থাডয, গাল্পভ থন্ট, পরাআ/এভব্রেডাডয, পৄড প্রল্পডং , ডফউটিডপল্পকন, চকল্পরট ততডয , কাগল্পজয পঠাঙ্গা ততডয ) প্রডক্ষণ প্রদান 

কযা ল্পেল্পছ। এফ প্রডক্ষণ প্রকে চরাকারীন ভল্পে ম্পন্ন ো ে প্রকেটিয মূল্যােন ম থাল্পে অআএভআডড কর্তথক পকান প্রডক্ষণ 

ম থল্পফক্ষণ কযা ম্ভফ েডন। তল্পফ প্রকেটিয ভাডপ্ত মূল্যােল্পন অআএভআডড ’য ডনম্নডরডখত ম থল্পফক্ষণ প্রদাল্পনয পক্ষল্পে আতঃপূল্পফ থ 

অআএভআডড কর্তথক ফডণ থত প্রকল্পেয দুটি ডযদ থন প্রডতল্পফদন (০৮/০৮/২০১৩  ১৩/১২/২০১২ তাডযল্পখ জাডযকৃত ) এফং প্রকে 

মূল্যােল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য অআএভআডড কর্তথক চাঁাআনফাফগঞ্জ  পগাারগঞ্জ পজরা ডযদ থল্পনয ভে কল্পেকজন প্রডক্ষণাথীয 

ভতাভতল্পক ডফল্পফচনাে পনো ল্পেল্পছ। 

১৭.১ প্রকেটি নাযীয কভ থংস্থাল্পনয জন্য ােক ডছর : প্রকল্পেয অতাে পভাট ৪১,৫৪৭ জন (ডডঅয নুমােী) সুডফধাফডিত 

নাযীল্পক প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। পগাারগঞ্জ  চাঁাআনফাফগঞ্জ পজরা ডযদ থল্পনয ভে পম ১১ জন প্রডক্ষণাথীয 

(নুল্পেদ- ১৪.১  ১৪.২ এ ফডণ থত) াল্পথ অল্পরাচনা ল্পেল্পছ তাযা প্রল্পতযল্পকআ প্রডক্ষণ যফতী ভল্পে ফতথভাল্পন পকান না 

পকান কভ থংস্থাল্পন জডেত। কাল্পজআ প্রতীেভান ে পম , ফডণ থত প্রকল্পেয প্রডক্ষণ নাযীল্পদয অত্মকভ থংস্থাল্পনয জন্য ােক 

ডছর; 

১৭.২ প্রডক্ষণ বাতা প্রতুর ডছর : ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রডক্ষণাথীযা প্রডক্ষণ গ্রণ ফাফদ তদডনক ২০/- টাকা কল্পয বাতা 

পল্পতন মা তযন্ত প্রতুর ডছর। এল্পত দূয -দূযান্ত পথল্পক অগ্রী গযীফ নাযীযা প্রডক্ষল্পণয জন্য উৎা পত না। প্রডক্ষণ 

বাতা প্রতুরতায ডফলেটি আতঃপূল্পফ থ জাডযকৃত অআএভআডড’য ডযদ থন প্রডতল্পফদল্পন উল্পেখ ডছর; 

১৭.৩ প্রডক্ষণ যফতী ভল্পে পকান প্রডক্ষণ উকযণ ডফতযণ না কযা : ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রধানত গযীফ  া ে 

নাযীল্পদযল্পক প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। ডকন্তু প্রডক্ষণ যফতী ভল্পে প্রডক্ষণাথীল্পদয ভাল্পঝ পকান প্রডক্ষণ উকযণ 

(প্রল্পমাজয পক্ষল্পে ; পমভন: পরাআল্পেয পক্ষল্পে পরাআ পভডন ) ডফতযল্পণয ংস্থান ডছর না। ডযদ থল্পনয ভে জানা মাে , 
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ল্পনক গযীফ প্রডক্ষণাথী ল্পন্যয পদাকাল্পন  দডজথয কাজ কযল্পছ ডকন্তু ডনল্পজয পরাআ পভডন থাকল্পর তাল্পদয অে অল্পযা 

পফড ত ফল্পর প্রডক্ষণাথীযা জানান; 

১৭.৪ প্রডক্ষণাথীল্পদয ভাল্পঝ ঋণ ডফতযণ না কযা : ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রডক্ষণ গ্রণকাযী ৪১৫৪৭ জল্পনয ভল্পে ভডরা 

ডফলেক ডধদপ্তল্পযয যাজস্ব ফাল্পজল্পটয অতাে কতজনল্পক ঋণ  প্রদান কযা ল্পেল্পছ তা জানা মােডন। তল্পফ ডযদ থল্পনয 

ভে জানা মাে পম , ডফউটিডপল্পকন প্রডক্ষণ গ্রণকাযী ল্পনল্পকআ ডফউটি ার থাল্পয চাকডয কযল্পর তাযা ডনজস্ব ার থায 

কযল্পত অগ্রী এফং এজন্য তাল্পদযল্পক ঋণ ােতা প্রদাল্পনয দাফী জানান। উল্পেখ্য , ভডরা ডফলেক ডধদপ্তল্পযয যাজস্ব 

ফাল্পজপটয অতাে গযীফ  াে নাযীল্পদযল্পক এককারীন ল্পফ থাচ্চ  ১৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদাল্পনয ব্যফস্থা যল্পেল্পছ; 

১৭.৫ প্রডক্ষণ উকযণ ম্পডকথত ভস্যা : ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে প্রডক্ষণাথীল্পদযল্পক ডফউটিডপল্পকন , দডজথ ডফজ্ঞান , িক-

ফাটিক, কডম্পউটায, াঁ-মুযগী ারন আতযাডদ ডফলল্পেয  উয প্রডক্ষণ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। তল্পফ িক -ফাটিল্পকয ডফডবন্ন 

ডাআ স্থানীে ফাজাল্পয চযাচয না াো ; ডফউটিডপল্পকল্পনয জন্য ডফডবন্ন কাঁচাভার , ফে অেনা, চুর পেট কযায পভডন 

আতযাডদ; কডম্পউটাল্পযয পক্ষল্পে প্রডত প্রডক্ষণাথীয জন্য একটি কল্পয কডম্পউটায (পগাারগল্পঞ্জ ১০ জন প্রডক্ষণাথী ২টি 

কডম্পউটাল্পয প্রডক্ষণ ডনল্পেল্পছ); াঁ-মুযগী ারন প্রডক্ষল্পণয পক্ষল্পে তাডিক ক্লাল্পয াাাড ব্যফাডযক ক্লাল্পয সুল্পমাগ 

না থাকায ডফলেটি ডযদ থল্পনয ভে জানা মাে; 

১৭.৬ ণ্য ফাজাযজাতকযল্পণ ভস্যা : প্রডক্ষণ চরাকারীন ভল্পে প্রডক্ষণাথীল্পদয উৎা ডদত ণ্য (অচায, জাভা-কাে, নকী 

কাঁথা আতযাডদ) ংডিি পজরা ভডরা ডফলেক কভ থকতথায কাম থারল্পে প্রদ থল্পনয জন্য ংযডক্ষত স্থাল্পন যাখা ত এফং অগ্রী 

পক্রতাযা পখান পথল্পক তা ক্রে কযল্পতন। স্থানীেবাল্পফ ডফক্রে োে তাযা প্রতযাায পচল্পে কভ দাভ পল্পতন এফং পমফ 

প্রডক্ষণাথীযা এখান পথল্পক নকী কাঁথায উয প্রডক্ষণ ডনল্পে ফতথভাল্পন নকী কাঁথা উৎন্ন কযল্পছ ফা ডনজস্ব উৎাডদত 

ণ্য ডফক্রে কল্পযন তাযা মথামথ দাভ াল্পেন না। এল্পক্ষল্পে তাযা ঢাকা ডফডবন্ন ফে ল্পয ণ্য ফাজাযজাতকযল্পণয 

পক্ষল্পে ভডরা ডফলেক ডধদপ্তল্পযয ল্পমাডগতা পচল্পেল্পছন; 

১৭.৭ প্রডক্ষণাথীল্পদয ডাটাল্পফজ ংযক্ষণ ম্পডকথত :  ফডণ থত প্রকল্পেয ন্যতভ উল্পদ্দশ্য ডছর প্রহেণ ভাহপ্তয য 

প্রহেণাথীয়দয ডাটা মফআজ ততযী এফং তায়দয কাম থক্রভ ম থয়ফেণ কযা। হকন্তু এজন্য মকান পটওয়যায ততহযয ংস্থান 

হডহহ’মত হছরনা। তয়ফ প্রকেটি ভল্যায়য়নয উয়েয়ে মেন চাঁাআনফাফগঞ্জ ও মগাারগঞ্জ পজরা ডযদ থন কযা ে তখন 

জানা মাে পম , প্রডক্ষণাথীল্পদয তাডরকা পজরা ডপল্প ংযডক্ষত অল্পছ। এয পূল্পফ থ অআএভআডড কর্তথক প্রকে চরাকারীন 

ভল্পে মখন চট্টগ্রাভ , কক্সফাজায, পডযদপুয  নীরপাভাযী পজরা ডযদ থন কযা ে। তখন পডযদ পুয  নীরপাভাযী 

পজরাে প্রডক্ষণাথীল্পদয তাডরকা ংযক্ষণ কযা ল্পর চট্টগ্রাভ , কক্সফাজায পজরাে প্রডক্ষণাথীল্পদয তাডরকা ংযক্ষণ না 

কযায ডফলেটি অআএভআডড ’য প্রডতল্পফদল্পন উল্পেখ ডছর। কাল্পজআ প্রডক্ষণাথীল্পদয ডাটাল্পফজ ংযক্ষণ  তাল্পদয কাম থক্রভ 

ম থল্পফক্ষল্পণয ডফলেটি সুস্পিবাল্পফ প্রতীেভান েডন; 

১৭.৮ ডফডবন্ন পেল্পডয পভোদ একআ ো : অআএভআডড কর্তথক ফডণ থত প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভল্পে মখন চট্টগ্রাভ, 

কক্সফাজায, পডযদপুয  নীরপাভাযী পজরা ডযদ থন কযা ে ফা প্রকে মূল্যােল্পনয উল্পদ্দল্পশ্য মখন চাঁাআনফাফগঞ্জ ও 

মগাারগঞ্জ পজরা ডযদ থন কযা ে তখন ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা কল্পয জানা মাে পম , ফডণ থত প্রকল্পেয কর পেল্পডয 

(পভাভফাডত ততডয , পভাফাআর পপান াডব থডং , পাড ততডয , না থাডয, গাল্পভ থন্ট, পরাআ/এভব্রেডাডয, পৄড প্রল্পডং , 

ডফউটিডপল্পকন, চকল্পরট ততডয, কাগল্পজয পঠাঙ্গা ততডয) পভোদ একআ ো থ থাৎ ডতন ভা োয ডফলেটি যুডিংগত 

ডছর না। পেড পবল্পদ এয পভোদ ডফডবন্ন ো উডচত ডছর ফল্পর ংডিিযা জাডনল্পেল্পছ ; 

১৭.৯ প্রকে চরাকারীন ভল্পে প্রডক্ষল্পকয দ শূন্য থাকা  প্রডক্ষণাথী না থাকা ম্পডকথত : অআএভআডড কর্তথক ফডণ থত 

প্রকেটিয ফাস্তফােনকারীন ভল্পে চট্ট গ্রাভ, কক্সফাজায, পডযদপুয  নীরপাভাযী পজরা ডযদ থল্পনয কল্পেকটি পেল্পড 

প্রডক্ষল্পকয দ শূণ্য থাকায (নীরপাভাযী পজরাে মঠািা ততহয পেল্পডয প্রডক্ষল্পকয দ শূণ্য থাকা ) ডফলল্পে প্রডতল্পফদল্পন 

উল্পেখ ডছর; 

১৭.১০ হডহহ ংস্থায়নয ায়থ হহঅয-এ প্রদহ থত ব্যয়য়য াঞ্জস্যতা:  নুয়ভাহদত হডহহ’য যকাহয অয়দয় যফযা ও 

মফা োত (মকাড নং: ৪৮০০)-এয অওতায় হফহবন্ন উ-োত ( ডাকটিডকট; গাডেয জ্বারানী ; পেনাডয; ফআ, পায  

ম্যাগাডজন; ডফজ্ঞান  প্রকানা ; প্রডক্ষণ; ম্মানী; গাডে বাো; পডল্পকাল্পযন, ডফডফধ, যক্ষণাল্পফক্ষণ আতযাডদ ) নুমােী 

পৃথকবাল্পফ থ থ ফযাদ্দ কযা ল্পর ফডণ থত প্রকল্পেয ডডঅল্পয উ-োত নুমােী খযল্পচয ডাফ প্রদান না কল্পয শুদৄ 

যফযা  পফা োয়তয অতাে ফযাদ্দ  ব্যল্পেয ডাফ প্রদান কযা ল্পেল্পছ। পল্পর মূল্যােন প্রডতল্পফদল্পন উ-োত 
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হবহিক ব্যয় মদয়া িফ য়হন। এ হফলয়য় প্রকে হযচারয়কয ায়থ মমাগায়মাগ কযা য়র হতহন জানান , থ থ ছায়ড়য ভয় 

শুধু যফযা ও মফা োয়তয অওতায় থ থ ছাড় কযা য়য়য়ছ হফধায় উ-োত নুমায়ী ব্যয়য়য হাফ প্রদান কযা িফ 

নয়; 

১৭.১১ হফরয়ে হহঅয মপ্রযণ: অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ তাহযয়েয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং হযয়েয 

১৩ নং নুয়েদ নুমায়ী মকান উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য ৩ (হতন) ভায়য ভয়ে হহঅয মপ্রযয়ণয হনয়দ থনা 

থাকয়রও অয়রাচয প্রকেটি জুন, ২০১৪’মত ভাপ্ত য়রও প্রকেটিয হহঅয অআএভআহড ’মত াওয়া মায় ০৬/০৫/২০১৫ 

তাহযয়ে থ থাৎ প্রকে ভাহপ্তয ১০ (দ) ভা য; এফং 

১৭.১২ প্রকয়েয External Audit ম্পন্ন কযা য়হন:  ফহণ থত প্রকয়েয হহঅয-এয পৃষ্ঠা নং ০৭ য়ত মদো মায় মম, প্রকেটিয 

External Audit  Internal Audit ম্পন্ন কযা য়হন। 

 

১৮। সুাহয/হদক-হনয়দ থনা: 

১৮.১ ফহণ থত প্রকেটি জুন’২০১৪ ায়র ভাপ্ত ওয়ায় নুয়েদ ১৭.২ মথয়ক ১৭.৯ ম থন্ত অআএভআহড’য ম থয়ফেয়ণয হফযীয়ত 

ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক এ প্রকয়ে মকান ব্যফস্থা মনয়া িফ নয়। তাআ বহফষ্যয়ত এ ধযয়নয প্রকে গ্রয়ণয মেয়ে এ কর 

হফলয়য় ফাজায চাহদা ও প্রচহরত হনয়ভানুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য; 

১৮.২ প্রকল্পেয উল্পদ্দশ্য নুমােী প্রহেণাথীয়দয ডাটা মফআজ মকহন্দ্রয়বায়ফ ংযেয়ণয জন্য ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

কর্তথক প্রয়য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

১৮.৩ প্রকয়েয নুয়ভাহদত হডহহ’য যকাহয অয়দ নুমায়ী হফহবন্ন োত/ উ-োত নুমায়ী েযয়চয হাফ হহঅয়য 

প্রদায়নয হফলয়টি ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়ক হনহিত কযয়ত য়ফ;  

১৮.৪ হফরয়ে হহঅয মপ্রযণ নাকাংহেত। বহফষ্যয়ত মকান প্রকে ভাহপ্তয য ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়ক ফেআ প্রকে ভাহপ্তয  ৩ 

(হতন) ভায়য ভয়ে অআএভআহড‟মত হহঅয মপ্রযয়ণয হফলয়টি হনহিত কযয়ত য়ফ; এফং 

১৮.৫ প্রকেটিয External Audit  Internal Audit ম্পন্ন কল্পয এয প্রডতল্পফদল্পনয ছাোডরড অআএভআহড ও হযকেনা 

কহভয়ন মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 
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“নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ৫টি ডফবাগীে ল্পয পবৌত সুডফধাডদ সৃডিকযণ (২ে ংয়াহধত)” ীল থক হফহনয়য়াগ  

প্রকয়েয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৪) 

 

১। প্রকয়েয ফস্থান : যাজাী, খুরনা, চট্টগ্রাভ, ফডযার এফং ডল্পরট ডফবাগীে য 

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয 

৪। প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

হতক্রান্ত ভয় 

(ভর ফাস্তফায়ন 

কায়রয %) 

 

ভর 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

১৮২৯.৪২ 

১৮২৯.৪২ 

-- 

৬১৬৬.১২ 

৬১৬৬.১২ 

-- 

৫৮৩৭.৪৪ 

৫৮৩৭.৪৪ 

-- 

জুরাআ, ২০০৭ 

য়ত 

জুন, ২০১০ 

জুরাআ, ২০০৭ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০০৭ 

য়ত 

জুন, ২০১৪ 

৪০০৮.০২ 

(২১৯.০৯%) 

৪ ফছয 

(১৩৩.৩৩%) 

 

৫। প্রকয়েয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতয়ফদন (হহঅয) এয হবহিয়ত):  

(রে টাকায়) 

ক্র: নং ংয়াহধত হডহহ নুমায়ী কায়জয 

ংগ 

একক ংয়াহধত হডহহ নুমায়ী 

রেযভাো 

জুন, ২০১৪ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ পেনাযীজ পথাক ১.৬৬ পথাক ১.৬৬ পথাক 

০২ ডফডফধ পথাক ৭.০০ পথাক ৭.০০ পথাক 

০৩ ডেোডযং কডভটিয জন্য ব্যে পথাক ১.১৮ পথাক 

১.৭২ 

পথাক 

০৪ প্রকে ফাস্তফােন কডভটিয বায ব্যে পথাক ০.৯৮ পথাক পথাক 

০৫ জডভ ডধগ্রণ/ক্রে একয ১৬৭০.৫১ ৩.১১ ১৬১৯.৯০ ৩.১১ 

০৬ ডনভ থাণ ব্যে ফঃডভটায ৪৪৮৪.৭৯ ১১২৬৫.১৭ ৪২০৭.১৬ ১১২৬৫.১৭ 

 মভাটঃ  ৬১৬৬.১২ - ৫৮৩৭.৪৪ - 
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৬। কাজ ভাপ্ত থাহকয়র উায কাযণ:    

 

৭। াধাযণ ম থয়ফেণ:  

৭.১  টভূহভ: ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয কর্তথক ৫টি হফবাগীয় য়য ভহরা ায়তা কভ থসূহচ নায়ভ একটি প্রকে ১৯৯৫ ার 

মথয়ক ২০০১ ম থন্ত ভয়য় ফাস্তফাহয়ত ওয়ায য প্রকেটি যাজস্ব োয়ত স্থানান্তহযত য়য়য়ছ এফং ফতথভায়ন যাজস্ব ফায়জয়টয 

অওতায় এয কাম থক্রভ চরভান যয়য়য়ছ। ফাস্তফাহয়ত ভহরা ায়তা কভ থসূহচয প্রকয়েয ভােয়ভ ঢাকায রারভাটিয়ায় একটি 

হপ-কাভ-অশ্রয় বফন এফং প্রহেণ মকন্দ্র হনভ থাণ কযা য়য়য়ছ। ফাহক ৫টি হফবাগীয় য়য বাড়া ফাহড়য়ত এ কভ থসূহচ 

হযচাহরত য়ে। এ কভ থসূহচয ভােয়ভ চালুকৃত ায়তা মকয়ন্দ্রয অফাহক বফয়ন ৫০ জন ায়/হনম থা তিত নাযী ও ১০০ 

জন ফাচ্চা মভাট ১৫০ জয়নয থাকায ব্যফস্থা চালু কযা য়। ায়তা মকয়ন্দ্র থাকাকারীন ভহরায়দযয়ক অআনগত 

ায়তা বৃহিভরক প্রহেণ প্রদান কযা য়। তয়ফ মকন্দ্রগুয়রায়ত প্রয়য়াজনীয় অফাফে, মন্ত্রাহত না থাকায় ও 

অফায়নয ব্যফস্থা উন্নত না ওয়ায় ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয়যয এ গুরুত্বপূণ থ কভ থসূহচটি হক্তারী কযায জন্য স্থায়ী 

অফান প্রডক্ষণ পকন্দ্র ডনভ থাল্পণয জন্য অল্পরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা ল্পেল্পছ। 

 

৭.২ উয়েে: 

(ক)  নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাধকল্পে ৫টি ডফবাগীে ল্পয চ রভান ভডরা ােতা কভ থসূডচ ব্যাত যাখায রল্পক্ষয নাযী 

ডনম থাতন প্রডতল্পযাধকল্পে ৫টি ডপ-কাভ-অশ্রে বফন  প্রডক্ষণ পকন্দ্র ডনভ থাণ; এফং 

(খ) অশ্রেীন  াে ম্বরীন ভডরাল্পদয ডনযাদ অফান ডনডিতপূফ থক তাল্পদয পভৌডরক চাডদা পূযণ।  

 

৮। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন:  

৮.১ প্রকে নুয়ভাদন: হযকেনা কহভয়ন প্রস্তাহফত প্রকয়েয হডহহ’য উয ৩০/০৫/২০০৬ তাহযয়ে হআহ বা নুহষ্ঠত 

য়। হআহ বায সুাহযক্রয়ভ প্রকেটি মভাট ১৮২৯.৪২ রে টাকা (ম্পূণ থ হজওহফ) প্রাক্কহরত ব্যয়য় জুরাআ, ২০০৭ 

মথয়ক জুন, ২০১০ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ১২/০৭/২০০৭ তাহযয়ে তৎকারীন ভাননীয় থ থ ও হযকেনা উয়দষ্টা 

কর্তথক নুয়ভাহদত য়। 

৮.২ ১ভ ংয়াধন: জডভ ডধগ্রল্পণ ডফরম্ব , জডভ ডধগ্রণ/ক্রল্পেয পক্ষল্পে ব্যে বৃডি (২.৫০ পকাটি টাকায স্থল্পর ১৩.৯৫ পকাটি 

টাকা), ডনভ থাল্পণয পক্ষল্পে ডডডিউডড’য পযট ডডডউর (পযট ডডডউর ২০০৬ এ ডযফল্পতথ ২০০৮ নুযণ) ডযফতথন োে 

ডনভ থাণ খাল্পত ব্যে বৃডি (১৫.৭২ পকাটিয স্থল্পর ৩৯.০৪ পকাটি টাকায ংস্থান যাখা ) আতযাডদ কাযল্পণ প্রকেটি ংল্পাধল্পনয 

উল্পযাগ গ্রণ কযা ে। ংল্পাডধত ডডডড ’য উয ০৩/০৫/২০১০ তাডযল্পখ ডযকেনা কডভল্পন ডআড বা নুডিত 

ে। ংল্পাডধত প্রকে ব্যয় ৫৩০৬.৬০ রে  টাকা (ম্পূণ থ হজওহফ) হনধ থাযণ কয়য জুরাআ, ২০০৭ মথয়ক জুন, ২০১২ 

মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য প্রকেটিয ১ভ ংয়াধনী ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২৮/১২/২০১০ তাহযয়ে নুয়ভাহদত 

য়। 

৮.৩ ২য় ংয়াধন:  জডভ ডধগ্রল্পণ ডফরম্ব , চট্টগ্রাল্পভ ডযফডতথত ভূডভ য প্রস্তাফ , চট্টগ্রাভ  খুরনাে স্থাতয নকা ডযফতথন , 

২০১১ াল্পরয পযআট নুমােী জডভয ফডধ থত মূল্য ডনধ থাযণ , ডডডিউডড’য পযট ডডডউর (পযট ডডডউর ২০০৮ এ ডযফল্পতথ 

২০১১) ডযফতথন োে ডনভ থাণ খাল্পত ব্যে বৃডি, যফযা  পফা খাল্পত প্রল্পোজনীে ল্পথ থয ংস্থান এফং প্রকল্পেয পভোদ 

২ ফছয বৃডি আতযাডদ কাযল্পণ প্রকেটি ২ে ফায ংল্পাধল্পনয উল্পযাগ গ্রণ কযা ে। ংল্পাডধত ডডডড ’য উয 

০২/১০/২০১২ তাডযল্পখ ডযকেনা কডভল্পন ডআড বা এফং ১১/১১/২০১২ তাডযল্পখ ব্যে ম থাল্পরাচনা বা নুডিত ে। 

ংল্পাডধত প্রকে ব্যয় ৬১৬৬.১২ রে  টাকা (ম্পূণ থ হজওহফ) হনধ থাযণ কয়য জুরাআ, ২০০৭ মথয়ক জুন, ২০১৪ মভয়ায়দ 

ফাস্তফায়য়নয জন্য প্রকেটিয ২য় ংয়াধনী ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২০/০৩/২০১৩ তাহযয়ে নুয়ভাহদত য়। 

 

৯। প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্য:  প্রকে ফাস্তফায়নকায়র হনম্নফহণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে হযচারক হয়য়ফ দাহয়ত্ব ারন কয়যন: 
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ক্রঃনং প্রকে হযচারয়কয নাভ দাডেল্পত্বয ধযণ ল্পত ম থন্ত 

০১ পফগভ জাডকো আোভীন পজাোদ থায 

উ-ডযচারক 

ডতডযি দাডেত্ব ১৯/০৩/২০০৮ ৩০/০৮/২০০৯ 

০২ পফগভ ভল্পনাোযা পফগভ 

উ-ডযচারক 

ডতডযি দাডেত্ব ৩১/০৮/২০০৯ ৩১/০৭/২০১০ 

০৩ জনাফ এ.পজড.এভ. পযজাউর অরভ 

কাযী ডযচারক 

ডতডযি দাডেত্ব ০১/০৮/২০১০ ২৮/০৯/২০১১ 

০৪ পফগভ াযবীন সুরতানা 

কাযী ডযচারক 

ডতডযি দাডেত্ব ২৯/০৯/২০১১ ৩০/০৬/২০১৪ 

 

১০। ফছয হবহিক ংয়াহধত এহডহ ফযাে, ফভৄহক্ত ও ব্যয়:  

(রে টাকায়) 

অহথ থক ফছয এহডহ/অযএহডহ ফযাে ফভৄহক্ত* ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০০৭-২০০৮ ১৫০.০০ ১৫০.০০ -- ১৫০.০০ ১.০০ ১.০০ -- 

২০০৮-২০০৯ ১০০.০০ ১০০.০০ -- ২১০.০০ ৫০.৯৩ ৫০.৯৩ -- 

২০০৯-২০১০ ২১০.০০ ২১০.০০ -- ৩০০.০০ ০.৩৫ ০.৩৫ -- 

২০১০-২০১১ ১৬৮৯.০০ ১৬৮৯.০০ -- ১২৬৬.০০ ১০৭৬.২১ ১০৭৬.২১ -- 

২০১১-২০১২ ২১১.০০ ২১১.০০ -- ৬০৪.২৫ ২০০.৭৫ ২০০.৭৫ -- 

২০১২-২০১৩ ১৮৩০.০০ ১৮৩০.০০ -- ১৮৩০.০০ ১৭৭৯.৩৯ ১৭৭৯.৩৯ -- 

২০১৩-২০১৪ ২৯০৭.০০ ২৯০৭.০০ -- ২৯৯৭.০০ ২৭১৮.৮১ ২৭১৮.৮১ -- 

??? =??? =  ৭০৯৭.০০ ৭০৯৭.০০ -- ৭৩৫৭.২৫ ৫৮৩৭.৪৪ ৫৮৩৭.৪৪ -- 

 

 * ফডণ থত ছল্পক অযএডডড ফযাল্পদ্দয পচল্পে থ থ ফমু ডি পফড পদখাল্পনা ল্পেল্পছ। কাযণ অযএডডড ল্পক্ষা মূর এডডডল্পত থ থ 

ফযাদ্দ পফড ডছর এফং প পভাতাল্পফক থ থ ছাে কযা ল্পেল্পছ। তল্পফ ব্যল্পেয পক্ষল্পে অযএডডড ফযাদ্দ নুমােীআ থ থ ব্যে কযা 

ল্পেল্পছ। 

 

১১। প্রকে হযদ থন:  প্রকেটিয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন প্রণয়য়নয উয়েয়ে অআএভআহড কর্তথক ০৬/০৬/২০১৫ তাহযয়ে খুরনা 

মজরায় প্রকে এরাকা য়যজহভয়ন হযদ থন কযা য়। এ ভয় প্রকয়েয অওতায় খুরনা মজরায় ম্পাহদত হফহবন্ন কাম থাফরী 

ম্পয়কথ ংহিষ্ট কভ থকতথায ায়থ অয়রাচনা কযা য়। হযদ থয়নয ভয় ংহিষ্ট কভ থকতথাগণ উহস্থত হছয়রন।  

১২। প্রকল্পেয অতাে খুরনা পজরাে ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ : খুরনা পজরাে প্রকল্পেয অতাে ফাস্তফাডেত নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ 

ডনডভ থত পবৌত কাম থক্রভ ডনম্নরূ: 
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১২.১ কাম থারে/পকল্পন্দ্রয ফস্থান : “নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ৫টি ডফবাগীে ল্পয পবৌত সুডফধাডদ সৃডিকযণ ” ীল থক প্রকল্পে য 

অতাে ভডরা ডফলেক ডধদপ্তয কর্তথক চরভান ভডরা ােতা কভ থসূডচ ’য (নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাধ পর এফং 

ডনম থাডতত ভডরাল্পদয অশ্রে  পুনফ থান পকন্দ্র ) খুরনা ডফবাগীে কাম থারেটি খুরনা ডটি কল্প থাল্পযল্পনয পকন্দ্রস্থর পথল্পক 

অনুভাডনক ১০-১২ ডকঃডভঃ দূল্পয পযডরল্পগট, পদৌরতপুয এরাকাে ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। 

  

ডচে-১: প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত ভডরা ােতা 

কভ থসূডচয ডফবাগীে কাম থারে, খুরনা 

ডচে-২: ভডরা  ডশু ডফলেক ভাননীে প্রডতভন্ত্রী কর্তথক 

উল্পবাধনকৃত বফন 

১২.২ প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত বফল্পনয ংখ্যা : প্রকল্পেয অতাে খুরনা গণপূতথ ডধদপ্তয ল্পত ক্রেকৃত ৬৬ তক জডভল্পত ৩ 

তরা ডবতডফডি ২ তরা প্রাডনক /প্রডক্ষণ বফন  ৩ তরা ডবতডফডি ২ তরা অফাডক বফন নাল্পভ দুটি পৃথক বফন 

ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। জডভয মূল্য ফাফদ গণপূতথ ডধদপ্তযল্পক অযডডডড ংস্থান নুমােী ১৩২.০০ রক্ষ টাকা ডযল্পাধ 

কযা ল্পেল্পছ। উল্পেখ্য, প্রকল্পেয অতাে ন্য ৪টি ডফবাগীে ল্পয (চেগ্রাভ, যাজাী, ডল্পরট, ফডযার) বফনগুল্পরায ডবত 

১০ তরা ল্পর খুরনা পজরাে বফন ডনভ থাল্পণয স্থাল্পন ভাটিয Bearing Capacity দুফ থর োে ৩ তরা ডবতডফডি বফন 

ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। 

১২.৩ কাম থারে/পকপন্দ্রয পচৌডদ্দ : খুরনা পজরা ভডরা ােতা কভ থসূডচয ডফবাগীে কাম থারল্পেয পূফ থ  দডক্ষল্পণ ঢাকা জুট পেডডং -

এয পগাডাউন, ডিল্পভ গণপূতথ ডধদপ্তল্পযয পগাডাউন এফং ডিল্পভ গণপূতথ ডধদপ্তয  েক  জনথ ডফবাল্পগয যাস্তা 

যল্পেল্পছ। প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত কাম থারেটি প্রতযাী  ংস্থা কর্তথক ০৪/০৭/২০১৪ তাডযল্পখ ব্যফায কযা শুরু ল্পর 

ডযদ থল্পনয ভে ম থন্ত বফনটিয স্তান্তয প্রডক্রো ম্পন্ন েডন। 

  

ডচে- ৩: াডন ডনষ্কাল্পনয ব্যফস্থা না যাখা ডচে- ৪: অডশ্রত ডনম থাডতত নাযীয াল্পথ ডশুল্পদয জন্য 

উ-অনুিাডনক ডক্ষা  পখরা-দরায কক্ষ 
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ডচে- ৫: কনপাল্পযন্প রুভ ডচে- ৬: খুরনা অশ্রে পকল্পন্দ্র অডশ্রত দু’জন নাযী 

 

১২.৪ ডনডভ থত বফল্পনয ব্যফাযগত ডদক ডফল্পিলণ : প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত প্রাডনক বফনটি ভডরা ােতা কভ থসূডচ ’য 

প্রাডনক কাল্পজ ব্যফহৃত ল্পে। বফনটিল্পত উ -ডযচারক, কাযী ডযচারল্পকয কক্ষ , ন্যান্য ডপ কক্ষ , পুডর 

ডযদ থল্পকয কক্ষ, প্রডক্ষণ কক্ষ, ডাআডনং রুভ, ডশুল্পদয পখরায কক্ষ , কনপাল্পযন্প রুভ, পোয রুভ  ন্যান্য ল্পনকগুল্পরা 

কক্ষ যল্পেল্পছ। ডযদ থল্পনয ভে বফনটিয ডনভ থাণ কাজ ফাডয কবাল্পফ ল্পন্তালজনক ভল্পন ল্পেল্পছ। তল্পফ বফনটিয ল্পনকগুল্পরা 

কক্ষ ব্যফহৃত ফস্থাে ল্পে থাকল্পত পদখা মাে এফং বফল্পনয কক্ষগুল্পরায পদোল্পরয ডনম্নবাল্পগ যং খল্প েল্পত পদখা মাে। 

এ ডফলল্পে ংডিি প্রল্পকৌরী জানান , খুরনা িল্পর াডনয রফণািতায জন্য এভনটি ল্পেল্পছ। ন্যডদল্পক ২৮ জন নাযী  

৫৬ জন ডশু থাকায সুল্পমাগ ডনল্পে ডনডভ থত ২ তরা অফাডক বফনটিল্পত ডযদ থল্পনয ডদন ১০ জন নাযী  ১০ জন ডশুল্পক 

ফা কযল্পত পদখা মাে। ডযদ থল্পনয ভে অডশ্রত নাযীল্পদয াল্পথ অল্পরাচনাে জানা মাে পম , তাযা স্বাভী /ডযফাল্পযয 

ন্যান্য দস্যল্পদয বাযা ডনম থাডতত ল্পেল্পছ এফং পকাল্পট থ পক চরভান থাকা ে/ পকল্পন্দ্র ডবল্পমাগ কযাে ডনযািাীনতায 

কাযল্পণ এখাল্পন অশ্রে ডনল্পেল্পছন। অফাডক বফনটিয ডনভ থাণ কাজ ফাডযক দৃডিল্পত ল্পন্তালজনক ভল্পন ল্পেল্পছ। তল্পফ 

প্রাডনক বফল্পনয ভত এখাল্পন কক্ষগুল্পরায পদোল্পরয ডনম্নবাল্পগ যং খল্প েল্পত পদখা মাে। বফল্পন অডশ্রত নাযীল্পদয 

কল্পরআ পকল্পন্দ্র থাকায ডযপফ ডনল্পে তাল্পদয ন্তুডি প্রকা কল্পযল্পছন।  

 

১৩। প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ: 

 (ক)  ৫টি পজরাে পভাট ৩.১১ একয জডভ ডধগ্রণ; 

 (খ)  খুরনা পজরা ব্যডতত ফাডক ৪ পজরাে (চেগ্রাভ, যাজাী, ডল্পরট, ফডযার) ১০ তরা পাউল্পন্ডন ২ তরা প্রাডনক 

বফন এফং ১০ তরা পাউল্পন্ডন ২ তরা অফাডক বফন ডনভ থাণ কযা। উল্পেখ্য , খুরনা পজরাে ভাটিয বয ফন ক্ষভতা 

দুফ থর োে ৩ তরা ডবত ২ তরা প্রাডনক বফন  ৩ তরা ডবত ২ তরা অফাডক বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। 

১৪। প্রকে মূল্যােন িডত: 

 (ক)  প্রকল্পেয অতাে খুরনা পজরাে ফাস্তফাডেত কাম থক্রভ ডযদ থন , ডনডভ থত বফল্পনয ব্যফাযগত ডদক ম থাল্পরাচনা  

ংডিিল্পদয াল্পথ অল্পরাচনা; 

 (খ)  প্রকল্পেয নুল্পভাডদত অযডডডড এফং ডডঅয ম থাল্পরাচনা; এফং 

 (গ)  প্রকে ডযচারল্পকয াল্পথ পটডরল্পপাল্পন অল্পরাচনা। 
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১৫। প্রকল্পেয ংগডবডিক ব্যে ডফল্পিলণ:  প্রকল্পেয অতাে কল্পেকটি গুরুত্বপূণ থ ংল্পগয অ তাে ম্পাডদত কাম থাফরী ম্পল্পকথ ডনল্পম্ন 

অল্পরাচনা কযা র: 

১৫.১ জডভ ডধগ্রণ: প্রকল্পেয অতাে ৫টি ডফবাগীে ল্পয প্রাডনক বফন  অফাডক বফন ডনভ থাল্পণয রল্পক্ষয ৩.১১ একয 

জডভ ডধগ্রণ কযা ফাফদ ১৬৭০.৫১ রক্ষ টাকা ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ১৬১৯.৯০ রক্ষ টাকা ব্যে কযা ল্পেল্পছ; 

 

১৫.২ ডনভ থাণ: প্রকল্পেয অতাে ৫টি ডফবাগীে ল্পয নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ভডরা ােতা কভ থসূডচ ’য দাপ্তডযক কাজ 

অশ্রেীন  াে ম্বরীন ভডরাল্পদয প্রডক্ষণ   ডনযাদ অফান ডনডিত কযায রল্পক্ষয প্রাডনক /প্রডক্ষণ বফন  

অফাডক বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। ৫টি পজরাে পভাট  ১১২৬৫.১৭ ফগ থডভটায পবৌত ডনভ থাল্পণয জন্য ৪৪৮৪.৭৯ রক্ষ টাকা 

অযডডডড ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৪২০৭.১৬ রক্ষ টাকা ব্যে কযা ল্পেল্পছ। খুরনা পজরাে ভাটিয বয ফন ক্ষভতা দুফ থর 

োে ৩ তরা ডবত ২ তরা প্রাডনক বফন  অফাডক বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ; 

  

ডচে- ৭: বফল্পনয ছাল্পদ ংল্পমাগকৃত পারায প্যাল্পনর ডচে- ৮: াফ-পেল্পনয োন্পপযভায 

৫.৩ খুরনা পজরাে বফন ডনভ থাল্পণয দযে ংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পেয অতাে খুরনা পজরাে ম্যাট পাউল্পন্ডল্পনয উয ৩ তরা 

ডবতডফডি ২ তরা প্রাডনক বফন  ৩ তরা ডবতডফডি ২ তরা অফাডক বফন ডনভ থাল্পণয ডনডভি ৯৪৪.৮৮ রক্ষ টাকায 

দাপ্তডযক প্রাক্করন ততডয কযা ে। এ রল্পক্ষয তদডনক খফয ডেকাে ০৪/০৫/২০১২ তাডযল্পখ এফং তদডনক আনডকরাফ  ডদ 

ডনউ এজ ডেকাে ০৫/০৫/২০১২ তাডযল্পখ দযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাডত ে। এছাো স্থানীে তদডনক জন্ভূডভ  তদডনক 

ডনফ থাণ ডেকাে মথাক্রল্পভ ০৪/০৫/২০১২ তাডযল্পখ  ০৫/০৫/২০১২ তাডযল্পখ দযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাডত ে। দযে 

ডফজ্ঞডপ্ত নুমােী দযে জভাদাল্পনয পল তাডযখ ডছর ১৩/০৬/২০১২ তাডযখ ম থন্ত। দযে জভাদল্পনয পল তাডযখ ম থন্ত 

পভাট ৩টি দযে জভা ল্পে এফং দযে ৩টিআ পযনডব ে। দযে ভল্যায়ন কহভটি ২৪/০৭/২০১২ তাহযয়ে বা 

অফান কয়য সুাহয কাম থহফফযণী মপ্রযণ কযয়র গণপূতথ হফবায়গয খুরনা মজায়নয হতহযক্ত প্রধান প্রয়কৌরী 

১৭/০৯/২০১২ তাহযয়ে দযে কহভটিয সুাহয নুয়ভাদন কয়যন। সুাহয নুমায়ী হনফ থাহচত ঠিকাদায মভা থ এ, এন, 

হফল্ডা থয়ক ১৮/০৯/২০১২ তাহযয়ে মনাটিহপয়কন এযাওয়াড থ প্রদান কযা য়। ঠিকাদায়যয ায়থ ৯৪১.৮১ রে টাকায় 

০৩/১০/২০১২ তাহযয়ে চুহক্ত ম্পাদন কযা য়। চুহক্ত নুমায়ী ০৩/১০/২০১২ তাহযয়ে কাজ শুরু কযা য় এফং কাজ 

ভাপ্ত কযা য় ৩০/০৬/২০১৪ তাহযয়ে। ঠিকাদাযয়ক চূড়ান্ত হফর হযয়াধ কযা য় ৯৩৬.৭৪ রে টাকা। 

 

১৬। প্রকয়েয উয়েে ও জথন: 

হযকহেত উয়েে জথন 

(ক) নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাধকল্পে ৫টি ডফবাগীে ল্পয চরভান 

ভডরা ােতা কভ থসূডচ ব্যাত যাখায রল্পক্ষয নাযী 

ডনম থাতন প্রডতল্পযাধকল্পে ৫টি ডপ -কাভ-অশ্রে বফন  

প্রডক্ষণ পকন্দ্র ডনভ থাণ; এফং 

 নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ভডরা ােতা কভ থসূডচ ব্যাত 

যাখায রল্পক্ষয ৫টি ডফবাগীে ল্পয ৫টি ডপ -কাভ-অশ্রে 

বফন  প্রডক্ষণ পকন্দ্র ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ; 
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হযকহেত উয়েে জথন 

(খ) অশ্রেীন  াে ম্বরীন ভডরাল্পদয ডনযাদ 

অফান ডনডিতপূফ থক তাল্পদয পভৌডরক চাডদা পূযণ। 

 প্রকল্পেয অতাে অফাডক বফন ডনডভ থত োে অশ্রেীন 

 াে ম্বরীন ভডরাল্পদয ডনযাদ অফান ডনডিত 

ল্পেল্পছ। ডনম থাডতত নাযীল্পদযল্পক অশ্রে পকল্পন্দ্র থাকাকারীন 

ভল্পে যাজস্ব ফাল্পজল্পটয অতাে খাো -দাো  প্রডক্ষণ 

প্রদান কযা ল্পে। 

 

১৭। উয়েে পুয়যাপুহয হজথত না য়য় থাকয়র তায কাযণ: প্রয়মাজয নয়। 

 

১৮। প্রকেটি ম্পয়কথ অআএভআহড’য ম থয়ফেণ: 

 প্রকয়েয াহফ থক হফলয় ম্পহকথত:  

১৮.১ াে  ডনম থাডতত নাযীল্পদয অশ্রেস্থর : নাযী ডনম থাতন প্রডতল্পযাল্পধ ভডরা ডফলেক ডধদপ্তয কর্তথক চরভান ভডরা 

ােতা কভ থসূডচয কাম থক্রভল্পক ডিারী কযায রল্পক্ষয ৫টি ডফ বাগীে ল্পয ২ তরা প্রাডনক বফন এফং ২ তরা 

অফাডক বফন ডনভ থাণ কযা ল্পেল্পছ। প্রাডনক বফন ডনভ থাল্পণয পল্পর উন্নত ডযল্পফল্প প্রাডনক কাম থক্রভ ম্পল্পন্নয 

াাাড অডশ্রত নাযীল্পদয প্রডক্ষণ প্রদান কযা ম্ভফ ল্পে এফং অফাডক বফন ডনভ থাল্পণয পল্পর ডনম থাডতত নাযীযা উন্নত 

ডযল্পফপ থাকল্পত াযল্পছ। উল্পেখ্য , ডনম থাডতত নাযীযা (পকাল্পট থ পক থাকল্পর ডনযািায বাফ পফাধ কযল্পর পকল্পয কড 

 জাতীে ভডরা অআনজীডফ ডভডত কর্তথক সুাডযকৃত নাযী ; ডনম থাডতত ল্পে পকল্পন্দ্র যাডয ডবল্পমাগ ডনল্পে অা 

নাযী; স্বাভী ভাযা মাোয য ন্যল্পদয বাযা পনস্থা োয অং কাে থাকা নাযী আতযাডদ ) অফাডক বফল্পন অশ্রে 

ডনল্পত াল্পয। থ থাৎ প্রকেটিয কাম থক্রভ ডছর ডনম থাডতত নাযীল্পদযল্পক ােতা কযা। এ রল্পক্ষযআ অল্পরাচয প্রকেটি ফাস্তফাডেত 

ল্পেল্পছ এফং নাযীযা এয সুপর াল্পে। 

 

  

ডচে- ৯: পদোর পথল্পক যং খল্প েপছ ডচে- ১০: অশ্রে পকল্পন্দ্রয একটি দযজায কাঠ পাঁকা পগল্পছ 

 

১৮.১ হফরয়ে হহঅয মপ্রযণ: অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ তাহযয়েয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং হযয়েয 

১৩ নং নুয়েদ নুমায়ী মকান উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য হতন ভায়য ভয়ে হহঅয মপ্রযয়ণয হনয়দ থনা থাকয়রও 

অয়রাচয প্রকেটি ডডল্পম্বয, ২০১ ২’মত ভাপ্ত য়রও প্রকেটিয হহঅয অআএভআহড ’মত াওয়া মায় ১২/০১/২০১৫ 

তাহযয়ে থ থাৎ প্রকে ভাহপ্তয ২ (দুআ) ফছয য। মা ম্পূণ থ নাকাডিত এফং এত পদডযল্পত ডডঅয পপ্রযণ পম পকান 

প্রকে ঠিকবাল্পফ মূল্যােল্পনয ন্তযাে। 
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 খুরনা পজরাে ডনডভ থত বফন/কাম থক্রভ ম্পডকথত: 

১৮.৩ বফন স্তান্তয ম্পন্ন না ো : প্রকেটিয ফাস্তফােন পভোদ জুন ’২০১৪ এ ম্পন্ন ল্পেল্পছ এফং প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত 

বফন দুটি প্রতযাী ংস্থা কর্তথক ০৪/০৭/২০১৪ তাডযখ ল্পত ব্যফায কযা শুরু ল্পর ডযদ থল্পনয ভে ম থন্ত বফনটিয 

স্তান্তয প্রডক্রো ম্পন্ন েডন। তল্পফ ডযদ থল্পনয ভে গণপূতথ ডধদপ্তল্পযয ংডিি প্রল্পকৌরী জানান , ীঘ্রআ বফন দুটিয 

স্তান্তয ম্পন্ন কযা ল্পফ। 

১৮.৪ খুরনা পজরাে ডনডভ থত বফনগুল্পরায ব্যফাযগত ডদক ম্পডকথত : প্রকল্পেয অতাে খুরনা পজরাে ডনডভ থত ৩ তরা ডবত 

ডফডি ২ তরা প্রাডনক /প্রডক্ষণ বফনটি ভডরা ােতা কভ থসূডচ ’য প্রাডনক কাল্পজ  অডশ্রত নাযীল্পদয প্রডক্ষল্পণয 

জন্য ব্যফহৃত ল্পে। তল্পফ বফনটিয পফ কল্পেকটি রুভ (ডকল্পচন, ডাআডনং রুভ, কনপাল্পযন্প রুভ এফং ংডিি ৩টি ফাথরুভ  

পফডন, অল্পযা কল্পেকটি ডপ কক্ষ ) ব্যফহৃত ফস্থা ে তারাফি ল্পে ল্পে থাকল্পত পদখা মাে। ব্যফহৃত ফস্থাে 

তারাফি ল্পে ল্পে থাকল্পর কক্ষগুল্পরা ডযাম্প ল্পে মাোয অংকা যল্পেল্পছ ফল্পর ংডিি প্রল্পকৌরী জানান। উল্পেখ্য , 

অফাডক বফল্পনয াল্পথ প্রাডনক বফল্পনয পকান ডরংক কডযল্পডায না থাকাে ডনযািা /প্রডতকূর অফাোজডনত কাযল্পণ 

অফাডক বফল্পন অডশ্রত নাযীযা খাোয জন্য প্রাডনক বফল্পন ফডস্থত ডাআডনং রুল্পভ অল্পনা। পল্পর এয ডকল্পচনটি 

ব্যফহৃত েনা। অফাডক বফল্পনয ডচল্পরল্পকাঠাে স্থােীবাল্পফ একটি ডকল্পচন ডনভ থাণ কল্পয পখাল্পন যান্নায কাজ ম্পন্ন কযা 

ল্পে। ন্যডদল্পক ২৮ জন নাযী  ৫৬ জন ডশু থাকায ংস্থান ডনল্পে ডন ডভ থত ২ তরা অফাডক বফনটিল্পত ডযদ থল্পনয 

ডদন ১০ জন নাযী  ১০ জন ডশুল্পক ফা কযল্পত পদখা মাে। থ থাৎ এ বফনটি পুল্পযাপুডয ব্যফায ল্পে না।  

১৮.৫ খুরনা পজরাে ডনডভ থত বফল্পনয কল্পেকটি ডপডনডং কাজ ম্পডকথত : প্রকল্পেয অতাে খুরনা পজরাে ডনডভ থত 

প্রাডনক/প্রডক্ষণ বফন  অফা ডক বফল্পনয ডনভ থাণ কাজ াডফ থকবাল্পফ ল্পন্তালজনক ভল্পন ল্পেল্পছ। তল্পফ ডপডনডং 

কাল্পজয ডনম্নডরডখত কল্পেকটি ত্রুটি ডযরডক্ষত ল্পেল্পছ: 

 (ক)  বফন দুটিয ল্পনক কল্পক্ষয পদোল্পরয ডনম্নবাল্পগয যং খল্প েল্পত পদখা মাে। এ ডফলল্পে ংডিি প্রল্পকৌরী জানান , 

খুরনা িল্পর াডনয রফণািতায জন্য এভনটি ল্পেল্পছ; 

 (খ)  প্রাডনক/প্রডক্ষণ বফল্পনয কডযল্পডাল্পয বৃডিয াডন প্রল্পফল্পয মূ ম্ভাফনা থাকল্পর তা ডনষ্কাল্পনয জন্য পফ্লাল্পয 

পকান ডছদ্র না থাকা; 

 (গ)  কনপাল্পযন্প রুল্পভ স্থানকৃত পর ডডরং  ডডরং পযাল্পনয ভল্পে ভাে ২/১ আডিয পাঁক থাকাে পযান চরায ভে 

রুল্পভ পকান ফাতা  নুভূত েনা। পল্পর এখাল্পন বা , পডভনায অল্পোজন কযা তযন্ত কিকয ল্পফ ফল্পর ংডিি 

কভ থকতথা জানান; এফং 

 (ঘ)  কল্পেকটি দযজাে পাঁক ডযরডক্ষত ো। 

 এছাো ন্যান্য পজরাে ডনডভ থত বফল্পনয ডফলল্পে প্রকে ডযচারল্পকয াল্পথ অল্পরাচনাে জানা মাে পম , ফডযার পজরাে 

ডপডনডং কাল্পজ াভান্য ডকছু ত্রুটি যল্পেল্পছ। ডকন্তু ন্যান্য জােগাে কাল্পজয ভান চভৎকায ল্পেল্পছ ফল্পর ডতডন জানান।  

 

১৮.৬ খুরনা পজরা কাম থারল্পেয তদনডন্দন কাম থক্রভ চারাল্পনায পক্ষল্পে ডফডবন্ন ভস্যা : প্রকল্পেয অতাে ৫টি ডফবাগীে ল্পয ২টি 

বফন ডনভ থাল্পণয ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ২টি বফনআ ডনভ থাণ  ম্পন্ন ল্পেল্পছ। এছাো প্রকল্পেয অতাে কাম থারেগুল্পরাল্পত 

পাডণ থচায ফা মন্ত্রাডত যফযাল্পয পকান ংস্থান ডছর না। তল্পফ ডযদ থল্পনয ভে কাম থারল্পেয তদনডন্দন কাম থক্রভ চারাল্পনায 

পক্ষল্পে ডনম্নডরডখত ভস্যামূ ডযরডক্ষত ল্পেল্পছ: 

 

□ পকল্পন্দ্রয কভ থচাযী কাউল্পন্পডরং -এয ভােল্পভ পকল্পন্দ্র  প্রাপ্ত ডবল্পমাগ ডনষ্পডি কল্পয থাল্পকন। ডকন্তু এ ডফলল্পে তাল্পদয 

পকান প্রডক্ষণ পনআ; 

□ কনপাল্পযন্প রুল্পভ পকান অফাফে না থাকাে এটি ব্যফাল্পযয উল্পমাগী নে; 

□ কাম থারল্পে পকান পল্পটাকড পভডন না থাকাে এল্পক্ষল্পে প্রডতডনেত ভস্যায মু্মখীন ল্পত ে ; 

□ মানফান না থাকাে ফা এ খাপত প্রতুর ফযাদ্দ থাকাে ডনফাীল্পদযল্পক পকাল্পট থ অনা -পনো কযায পক্ষল্পে ভস্যা ে; 
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□ কাম থারল্পে পযাক্স পভডন  আন্টাযল্পনট ভল্পডভটি চর নে; 

□ কডম্পউটাল্পযয স্বেতা যল্পেল্পছ; 

□ ডী ডিজ না থাকাে খায ংযক্ষল্পণ ভস্যা ে; এফং 

□ ফাচ্চাল্পদয জন্য অল্পযা পফড ডযভাল্পণ পখরায াভগ্রীয প্রল্পোজন যল্পেল্পছ। 

 

১৯। সুাহয/হদক-হনয়দ থনা:  

১৯.১ হনম থাহতত ভহরায়দযয়ক ায়তা কযায রয়েয হফবাগীয় ম থায়য় ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয়যয মবৌত ফকাঠায়ভাগত সুহফধা 

বৃহিয হনহভি গৃীত প্রকেটিয কাম থক্রভ প্রংনীয়। প্রকয়েয অওতায় হনহভ থত বফনগুয়রা মায়ত হনম থাহতত নাযীয়দয 

কল্যাণায়থ থ ব্যফহৃত য় এজন্য ংহিষ্ট করয়ক য়চষ্ট থাকয়ত য়ফ; 

১৯.২ হফরয়ে হহঅয মপ্রযণ নাকাংহেত। মকান প্রকে ভাহপ্তয য ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়ক ফেআ প্রকে ভাহপ্তয হতন ভায়য 

ভয়ে হহঅয অআএভআহড‟মত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

১৯.৩ ডত ীঘ্রআ বফন দুটিয স্তান্তয প্রডক্রো ম্পন্ন কযায উল্পযাগ গ্রণ কযল্পত ল্পফ। প্রতযাী ংস্থা কর্তথক ড্রআং , ডডজাআন 

নুাল্পয বফন দুটিয স্তান্তয গ্রণ ডনডিত কযল্পত ল্পফ; 

১৯.৪ বফল্পনয কক্ষগুল্পরা তারাফি ফস্থাে না পযল্পখ ডনেডভত খুল্পর যাখল্পত ল্পফ এফং এগুল্পরা মাল্পত ব্যফহৃত ে পজন্য উল্পযাগ 

গ্রণ কযল্পত ল্পফ। এছাো অফাডক বফনটিল্পত মাল্পত ল্পফ থাচ্চ ংখ্যক নাযীল্পক অশ্রে প্রদান কযায ডনডভি এখাল্পন ডফযভান 

সুল্পমাগ-সুডফধায ডফলল্পে প্রচায-প্রচাযণা চারাল্পত ল্পফ; 

১৯.৫ খুরনা পজরাে বফন স্তান্তল্পযয পূল্পফ থ নুল্পেদ -১৮.৫ এ ফডণ থত ডপডনডং কাল্পজয ত্রুটিগুল্পরা পভযাভত কযল্পত ল্পফ। এছাো 

প্রকে ডযচারল্পকয ভল্পত ফডযার পজরাে ডপডনডং কাল্পজয পমফ ত্রুটি যল্পেল্পছ তা ংল্পাধল্পনয ডফলেটি ডনডিত কযল্পত 

ল্পফ। প্রকল্পেয অতাে ডনডভ থত বফনগুল্পরায যক্ষণাল্পফক্ষল্পণয জন্য এগুল্পরা গণপূতথ ডধদপ্তল্পযয যক্ষণাল্পফক্ষণ খাল্পত 

ন্তর্ভ থডিয জন্য উল্পযাগ ডনল্পত ল্পফ; 

১৯.৬ নুল্পেদ ১৮.৬ এ ফডণ থত ভস্যাগুল্পরা ংডিি ভন্ত্রণারে খডতল্পে পদল্পখ ডফডধ পভাতাল্পফক এগুল্পরা ভাধাল্পনয প্রল্পোজনীে 

ব্যফস্থা গ্রল্পণয উল্পযাগ ডনল্পত ল্পফ; 

১৯.৭ ডডঅয-এ প্রকল্পেয External Audit ম্পন্ন ল্পেল্পছ ভল্পভ থ উল্পেখ যল্পেল্পছ। উি Audit প্রডতল্পফদল্পনয ছাোডরড 

অআএভআডড’পত পপ্রযণ কযল্পত ল্পফ; এফং 

১৯.৮ নুল্পেদ ১৯.১ পথল্পক ১৯.৬ এয সুাডযল্পয অল্পরাল্পক ফডণ থত ডফলেগুল্পরা ম্পল্পকথ গৃীত ব্যফস্থা ংডিি ভন্ত্রণারে অগাভী 

১ (এক) ভাল্পয ভল্পে ে ডফবাগল্পক ফডত কযল্পফ। 
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“Formulation of National Action Plan (NAP) for implementation of National Women 

Development Policy 2011 (২ে ংয়াহধত)” ীল থক কাহযগহয ায়তা  

প্রকয়েয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ অগে, ২০১৩) 

 

১। প্রকয়েয ফস্থান : ভগ্র ফাংরায়দ 

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৪।  প্রকয়েয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয় :  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(ভর প্রাক্কহরত 

ব্যয়য়য %) 

হতক্রান্ত ভয়  

(ভর  

ফাস্তফায়ন কায়রয %) 

ভর 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

ভর ফ থয়ল 

ংয়াহধত 

৩৬.৮৮ 

-- 

(৩৬.৮৮)* 

৩৭.৭০ 

-- 

(৩৭.৭০)* 

৩৬.৭৭ 

-- 

(৩৬.৭৭)* 

নয়বেয, ২০১১ 

য়ত 

মপব্রুয়াহয, ২০১২ 

নয়বেয, ২০১১ 

য়ত 

অগে, ২০১৩ 

নয়বেয, ২০১১ 

য়ত 

অগে, ২০১৩ 

-- ১৮ ভা 

(৪৫০%) 

*  UN-WOMEN 

 

৫। প্রকয়েয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতয়ফদন (হহঅয) এয হবহিয়ত):  

(রে টাকায়) 

ক্র: নং ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী কায়জয ংগ একক ংয়াহধত টিহহ 

নুমায়ী রেযভাো 

অগে, ২০১৩ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত 

গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ যাভ থক জন ১৪.২০ ৪ ১৪.২০ ৪ 

০২ োকথ (ন্যানার কনারল্পটন) ংখ্যা ৩.৬৪ ১ ৩.৬৪ ১ 

০৩ োকথ (োডকথং গ্রু ডভটিং) ংখ্যা ৪.৭৫ ৪ ৪.৭০ ৪ 

০৪ োকথ (ডজঅযডফ-এয অতাে ২০টি ভন্ত্রণারে 

এফং ভডডফভ-এয ১০ জন প্রডতডনডধয ংল্পগ 

ডডল্পডভল্পনন/ পোডযং োকথ) 

ংখ্যা ২.১২ ১ ২.১২ ১ 
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ক্র: নং ংয়াহধত টিহহ নুমায়ী কায়জয ংগ একক ংয়াহধত টিহহ 

নুমায়ী রেযভাো 

অগে, ২০১৩ ম থন্ত ক্রভপুহঞ্জত 

গ্রগহত 

অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫ োকথ (ডডবর পাাআটিয ংল্পগ পোডযং 

োকথ) 

ংখ্যা ২.১৪ ১ ২.১৩ ১ 

০৬ োকথ (পপ্র কনপাল্পযন্প) ংখ্যা ০.৬৪ ১ ০.৬৬ ১ 

০৭ মুদ্রণ (নুফাদ, ডডজাআন  মুদ্রণ) পথাক ৭.৩৫ পথাক ৭.৩৫ ১৭৫০ কড 

০৮ মুদ্রণ (NAP মুদ্রল্পণয আংল্পযডজ ংস্কযণ) ংখ্যা ০.৯৮ ৪০০ ০.৯৮ ২৫০ 

০৯ ন্যান্য ব্যে পথাক ১.৮৮ পথাক ০.৯৯ পথাক 

 মভাট =   ৩৭.৭০ - ৩৬.৭৭ - 

 

৬। কাজ ভাপ্ত থাহকয়র উায কাযণ: প্রল্পমাজয নে। 

 

৭। াধাযণ ম থয়ফেণ: 

৭.১  টভূহভ: ফাংরায়দয়য জনংখ্যায তকযা ৫০ বাগআ য়ে নাযী এফং এয়দয হধকাংআ হহছয়য় ড়া। কায়জআ অভায়দয 

জাতীয় উন্নয়য়নয ন্যতভ তথ য়ে- জাতীয় ম থায়য়য কর মেয়ে নাযীয ংগ্রণ ও নাযীয ভহধকায হনহিতকযণ। 

১৯৯৫ ায়র মফআহজং-এ নুহষ্ঠত ৪থ থ হফশ্ব নাযী য়ম্মরয়নয ধাযাফাহকতায় ১৯৯৭ ায়র জাতীয় নাযী নীহত প্রণয়ন য়রও 

ভায়জয হফহবন্ন ংয়য ভতাথ থয়কযয কাযয়ণ এ হফলয়য় ভহন্বত মকান দয়ে মনয়া িফ য়হন। যফতীয়ত নাযীয়দয প্রহত 

যকায়যয দায়ফিতায ং হয়য়ফ যকায ২০১১ ায়র “জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীহত ২০১১” প্রণয়ন কয়য এফং এ নীহতয 

অয়রায়ক হফহবন্ন ভন্ত্রণারয় ও ংস্থায কযণীয় হনধ থাযয়ণয রয়েয UN-WOMEN এয অহথ থক নুদায়ন প্রকেটি গৃীত য়। 

 

৭.২ উয়েে: প্রকল্পেয মূর উল্পদ্দশ্য ল্পে - “জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১” এয অল্পরাল্পক নাযীয াডফ থক উন্নেল্পনয জন্য একটি 

ন্যানার এযাকন েযান (ন্যা) প্রণেন কযা। 

 

 সুডনডদ থি উল্পদ্দশ্য: 

(ক) ডফডবন্ন ভন্ত্রণারে , এনডজ/ডডবর পা াআটি প্রডতিান  পেকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ ম থাল্পরাচনাপূফ থক খো National 

Action Plan (NAP) প্রণেন কযা; 

(খ) ভাঠ ম থাল্পে  জাতীে ম থাল্পে ডফডবন্ন পেকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ ম থাল্পরাচনাপূফ থক খো NAP প্রস্তুত কযা; এফং 

(গ) ংডিি পেকল্পাল্ডায /সুডফধাল্পবাগীল্পদয াল্পথ NAP এয ডফলেটি  Disseminate কযা এফং ম থাপ্ত ংখ্যক NAP ডপ্রন্ট 

কযা। 
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৮। প্রকয়েয নুয়ভাদন ও ংয়াধন: 

 

৮.১ প্রকে নুয়ভাদন:  UN-WOMEN-এয অহথ থক ায়তায় মভাট ৩৬.৮৮ রে টাকা (পুয়যাটাআ প্রকে াায্য) প্রাক্কহরত ব্যয়য় 

নয়বেয, ২০১১ মথয়ক মপব্রুয়াহয, ২০১২ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য প্রকেটি ২৮/১১/২০১১ তাহযয়ে  ভহরা ও হশু হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক  নুয়ভাহদত য়। 

 

৮.২ ব্যয় বৃহি ব্যহতয়যয়ক মভয়াদ বৃহি ও অন্তঃোত ভন্বয়:  মূর নুল্পভাডদত প্রকল্পেয পভোদ ডছর নল্পবম্বয ২০১১ ল্পত  পপব্রুোডয 

২০১২ ম থন্ত থ থাৎ ৪ ভা। UN-WOMEN-এয ডনধ থাডযত িহত নুমায়ী যাভ থক হনয়য়াগ প্রদান কযা য় প্র কে শুরুয ২ 

ভা ২৮ ডদন য। পল্পর যাভ থকগল্পণয ডনধ থাডযত কাজমূ ম্পন্ন কল্পয োডকথং গ্রুল্পয কভ থারা অল্পোজন  ন্যান্য 

অনুলংডগক কাজ ম্পন্ন কযায জন্য অল্পযা ভল্পেয প্রল্পোজন োে প্রকল্পেয পভোদ ৯ ভা বৃডি  কযা ে। তাছাো একআ 

ংল্পগ National Consultation এয ফযাদ্দ বৃডি এফং োডকথং গ্রু ডভটিং-এয ফযাদ্দ হ্রাপূফ থক ২৫/০৬/২০১২ তাডযল্পখ নুডিত 

ডডডআড বায সুাডয নুাল্পয অন্তঃখাত ভন্বে কল্পয ০৪/০৯/২০১২ তাডযল্পখ ভডরা  ডশু ডফলেক ভন্ত্রণারল্পেয ভাননীে 

প্রডতভন্ত্রী কর্তথক প্রকল্পেয পভোদ নল্পবম্বয ২০১২ ম থন্ত বৃডি কযা ে। 

 

৮.৩ ১ভফায ংয়াধন:  প্রকল্পেয অতাে প্রণীত খো National Action Plan টি নাযী উন্নেন কাল্পজ ম্পৃি ডফডবন্ন এনডজ , 

ভানফাডধকায ংস্থা  ডডবর পাাআটি কর্তথক মাচাআ -ফাচাআ কযায জন্য ম থাপ্ত ভল্পেয প্রল্পোজ ন োে ২১/১১/২০১২ 

তাডযল্পখ নুডিত প্রকল্পেয ডেোডযং কডভটিয বাে প্রকল্পেয পভোদ ভাচ থ ২০১৩ ম থন্ত বৃডি সুাডয কযা ে। প্রকল্পেয ব্যে 

বৃডি ব্যডতল্পযল্পক ভাচ থ, ২০১৩ ম থন্ত বৃডিল্পত UN-WOMEN ম্মডত জ্ঞান কযাে ডযকেনা কডভন কর্তথক ১৩/০৩/২০১৩ 

তাডযল্পখ ব্য ে বৃডি ব্যডতল্পযল্পক পভোদ বৃডি কযা ে এফং ংডিি ভন্ত্রণারে কর্তথক ২৭/০৩/২০১৩ তাডযল্পখ ১ভ ংল্পাডধত 

টিডড’য প্রাডনক অল্পদ জাডয কযা ে। 

 

৮.৪ ২য়ফায ংয়াধন: প্রকল্পেয অতাে প্রণীত খো National Action Plan টি জাতীে ম থাল্পে োডকথং গ্রু বাে উস্থান কযা  

ল্পর েযানটিল্পত ফানান র্ভর , তথ্যগত র্ভর  বালাগত াভঞ্জস্যতা ডযরডক্ষত ে। প্রকল্পেয অতাে একজন নতুন উল্পদিা 

ডনল্পোগ কল্পয েযানটি পুনযাে ম থাল্পরাচনায জন্য বাে সুাডয কযা ে এফং ডফডবন্ন খাল্পত (োকথ, যাভ থক, ডপ্রডন্টং  

ন্যান্য) ব্যে ভন্বে কল্পয টিডড  ংল্পাধল্পনয নুল্পযাধ কযা ে। প অল্পরাল্পক প্রকল্পে একজন ডডনেয এডবাআজাল্পযয 

ংস্থান পযল্পখ ন্যান্য খাল্পত ব্যে ভন্বে কল্পয ২ে ংল্পাডধত টিডড ৩৭.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্যল্পে নল্পবম্বয ২০১১ ল্পত 

অগি ২০১৩ ম থন্ত ফাস্তফােন পভোল্পদ ফাস্তফােল্পনয জন্য ভাননীে ডযকেনা ভন্ত্রী ক র্তথক ০৫/০৮/২০১৩ তাডযল্পখ নুল্পভাডদত 

ে। 

 

৯। প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্য: প্রকে ফাস্তফায়নকায়র হনম্নফহণ থত কভ থকতথাগণ প্রকে হযচারক হয়য়ফ দাহয়ত্ব ারন কয়যন: 

ক্রঃনং প্রকে হযচারয়কয নাভ ল্পত ম থন্ত 

০১ জনাফ ডযোজ অল্পভদ, যুগ্ম-ডচফ ২৮/১১/২০১১ ১৯/১২/২০১১ 

০২ জনাফ ডফকা ডকল্পায দা, যুগ্ম-ডচফ ১৯/১২/২০১১ ৩১/০৮/২০১৩ 
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১০। ফছয হবহিক ংয়াহধত এহডহ ফযাে, ফভৄহক্ত ও ব্যয়: 

(রে টাকায়) 

অহথ থক ফছয এহডহ ফযাে (ংয়াহধত) ফভৄহক্ত* ব্যয় 

মভাট টাকা প্রঃাঃ মভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১১-২০১২ ৩৭.০০ -- ৩৭.০০ -- ১২.৩৩ -- ১২.৩৩ 

২০১২-২০১৩ ২৫.০০ -- ২৫.০০ -- ১৯.৪৪ -- ১৯.৪৪ 

২০১৩-২০১৪ ৫.০০ -- ৫.০০ -- ৫.০০ -- ৫.০০ 

????????  ৬৭.০০ -- ৬৭.০০ -- ৩৬.৭৭ -- ৩৬.৭৭ 

 *  পুল্পযাটাআ প্রকে াায্য (DPA) ডফধাে পকান থ থ ফমুি েডন। 

 

১১। প্রকে হযদ থন: প্রকেটিয ভাহপ্ত ভল্যায়ন প্রহতয়ফদন প্রণয়য়নয উয়েয়ে অআএভআহড কর্তথক ২৯/০৪/২০১৫ তাহযয়ে ঢাকাস্থ প্রকে 

হযচারয়কয (ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য হতহযক্ত হচফ জনাফ হফকা হকয়ায দা) কাম থারয় য়যজহভয়ন হযদ থন 

কযা য়। হযদ থয়নয ভয় প্রকয়েয হফহবন্ন কাম থক্রভ ও প্রকয়েয Outcome হনয়য় প্রকে হযচারয়কয ায়থ অয়রাচনা য়। 

১২। প্রকল্পেয মূর কাম থক্রভ: 

 (ক) যাভ থক পফা ক্রে; 

 (খ) বা/পডভনায; এফং 

 (গ) মুদ্রণ। 

১৩। প্রকে মূল্যােন িডত: 

 (ক) প্রকে ডযচারল্পকয কাম থারে ডযদ থন এফং প্রকল্পেয কাম থক্রভ ডনল্পে অল্পরাচনা ; 

 (খ) প্রকল্পেয নুল্পভাডদত টিডড এফং ডডঅয ম থাল্পরাচনা; এফং 

 (গ) প্রকল্পেয অতাে মুডদ্রত “জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১ ফাস্তফােনকল্পে জাতীে কভ থ ডযকেনা” ম থাল্পরাচনা। 

১৪। প্রকল্পেয ংগডবডিক ব্যে ডফল্পিলণ: প্রকল্পেয অতাে কল্পেকটি গুরুত্বপূণ থ ংল্পগয অতাে ম্পাডদত কাম থাফরী ডনল্পম্ন অল্পরাচনা 

কযা র: 

 

১৪.১ যাভ থক: প্রকল্পেয অতাে UN-WOMEN এয থ থােল্পন তাল্পদয নুসৃত িডতল্পত ৪ জন ব্যডি যাভ থক ডনল্পোগ 

কযা ল্পেল্পছ। এ ৪ জন ব্যডি যাভ থল্পকয ভল্পে ডভ তাল্পযা আোডভন , প্রধান যাভ থক, জনাফ পভা: ীদুো কাায 

 ডভ পাল্পতভা সুরতানা পাবা , ল্পমাগী যাভ থক এফং ড: পৌডভে পখয ডডনেয এডবাআজায ডল্পল্পফ দাডেত্ব ারন 

কল্পযল্পছন। এল্পদয ভল্পে প্রধান যাভ থক ৪ ভা, ল্পমাগী যাভ থকবে প্রল্পতযল্পকআ ৪ ভা এফং ডডনেয এডবাআজায ৩ 

ভা কভ থযত ডছল্পরন। এ ফাফদ নুল্পভাডদত টিডড ’পত ংস্থানকৃত ১৪.২০ রক্ষ টাকায পুল্পযাটাআ ব্যে ল্পেল্পছ। প্রধা ন 

যাভ থক “জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১” এফং নাযী ংক্রান্ত যকাল্পযয ডবন  ডভন ম থাল্পরাচনাপূফ থক নাযী 

উন্নেল্পন খো কভ থডযকেনা প্রণেন কল্পযল্পছন। ল্পমাগী যাভ থকবে খো কভ থডযকেনা প্রণেল্পন প্রধান যাভ থকল্পক 

ল্পমাগীতা কল্পযল্পছন। ডফডবন্ন কভ থারাে প্রাপ্ত সুা ডয  পেকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ ম থাল্পরাচনাে প্রাপ্ত তথ্য প্রধান 

যাভ থল্পকয াল্পথ অল্পরাচনা কল্পয জাতীে কভ থডযকেনাে ডন্নল্পফ কল্পয ডেোডযং কডভটিয নুল্পভাদল্পনয জন্য প 

কযাআ ডছর ডডনেয এডবাআজাল্পযয মূর কাজ। 
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১৪.২ োকথ: নুল্পভাডদত টিডড নুমােী প্রকল্পেয অতাে জাতীে ম থা পে ১টি োকথ , জাতীে ভডরা ংস্থায 

পচোযম্যানল্পক প্রধান ভন্বেক কল্পয গঠিত ১৯ দল্পস্যয োডকথং গ্রু -এয ৪টি কভ থারা , Gender Responsive 

Budgeting (GRB)-এয অতাে ২০টি ভন্ত্রণারল্পেয প্রডতডনডধল্পদয ভন্বল্পে ১টি কভ থারা , ডডবর পাাআটিয 

প্রডতডনডধল্পদয াল্পথ ১টি কভ থারা নুডিত ল্পেল্পছ। এছাো ১টি পপ্র কনপাল্পযন্প নুডিত ল্পেল্পছ। এ ফাফদ নুল্পভাডদত 

টিডড’পত ংস্থানকৃত ১৩.২৯ রক্ষ টাকায ডফযীল্পত ১৩.২৫ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 

 

১৪.৩ মুদ্রণ: জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১ ফাস্তফােনকল্পে প্রণীত জাতীে কভ থডযকেনায ফাংরা বা থল্পনয ১৭৫০ কড এফং 

আংল্পযডজ বা থল্পনয ২৫০ কড মুদ্রল্পণয জন্য ৭.৩৫ রক্ষ টাকা টিডড ংস্থাল্পনয ডফযীল্পত ৭.৩৫ রক্ষ টাকা ব্যে ল্পেল্পছ। 

 

১৫। জাতীে কভ থডযকেনা ম্পডকথত তথ্য: 

১৫.১ জাতীে কভ থডযকেনায রক্ষযমূ : “জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১” ফাস্তফােনকল্পে প্রণীত জাতীে কভ থ ডযকেনায 

রক্ষযমূ ডনম্নরূ: 

□ নাযী উন্নেনল্পক জাতীে উন্নেন কভ থসূডচয একটি গুরুত্বপূণ থ ং ডল্পল্পফ ডচডিতকযণ; 

□ যকাডয ফ ভন্ত্রণারে, ডফবাগ, ংস্থা, পফযকাডয প্রডতিান, এনডজমূ এফং জাতীে  অন্তজথাডতক ংস্থামূল্পয জন্য 

একটি ভডন্বত  সুডযকডেত নাযী উন্নেন কভ থডযকেনা প্রণেন; 

□ নাযী উন্নেল্পনয জন্য গৃীত ফতথভান কভ থসূডচয ীভাফিতা ডচডিতকযণ এফং জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১-এয অল্পরাল্পক 

সুিু ভন্বল্পেয কভ থসূডচ প্রদান; 

□ নাযী উন্নেন  নাযী ডধকাল্পযয স্বল্পক্ষ প্রণীত পদীে অআন , নীডত, অন্তজথাডতক নদ  দডররমূল্পয ফাস্তফােন; এফং 

□ াডফ থকবাল্পফ জাতীে উন্নেল্পন নাযীল্পদয ফদাল্পনয স্বীকৃডত পদো। 

 

  

“জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১ ফাস্তফােনকল্পে জাতীে কভ থডযকেনা” প্রণেন কযা ল্পেল্পছ 

১৫.২ ধাযণাগত কাঠাল্পভা : জাতীে কভ থডযকেনাটি অগাভী ৯ ফছল্পয নাযী উন্নেল্পন যকাল্পযয ডফডবন্ন কা ম থক্রল্পভয ভল্পে 

ধাযাফাডকতা, ভন্বে  গডতীরতা ডনল্পে অল্পফ। ফাংরাল্পদল্প জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১ ফাস্তফােল্পন এআ 

কভ থডযকেনা একটি উল্পেখল্পমাগ্য ভাআরপরক ডল্পল্পফ থাকল্পফ। পকননা জাতীে কভ থডযকেনাটি পদল্পয নাযীল্পদয 

াভডগ্রক উন্নেল্পনয রল্পক্ষয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাল্পদল্প য ংডফধাল্পনয অল্পরাল্পক নাযীল্পদয জন্য ভান সুল্পমাগ  নাযীয প্রডত 

কর তফলম্য দূযীকযল্পণয ডনডভল্পি প্রণেন কযা ল্পেল্পছ। 
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১৬। প্রকয়েয উয়েে ও জথন: 

 

হযকহেত উয়েে জথন 

মূর উল্পদ্দশ্য: “জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১” এয 

অল্পরাল্পক নাযীয াডফ থক উন্নেল্পনয জন্য একটি ন্যানার 

এযাকন েযান (ন্যা) প্রণেন কযা। 

“জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১” এয অল্পরাল্পক নাযীয াডফ থক 

উন্নেল্পনয জন্য একটি ন্যানার এযাকন েযান (ন্যা) প্রণেন কযা 

ল্পেল্পছ। 

সুডনডদ থি উল্পদ্দশ্য: 

(ক) ডফডবন্ন ভন্ত্রণারে, এনডজ/ডডবর পাাআটি প্রডতিান 

 পেকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ ম থাল্পরাচনাপূফ থক খো 

National Action Plan (NAP) প্রণেন কযা; 

 

ডফডবন্ন ভন্ত্রণারে, এনডজ/ডডবর পাাআটি প্রডতিান  

পেকল্পাল্ডাযল্পদয ভন্বল্পে মূর NAP প্রণেল্পনয পূল্পফ থ খো 

ন্যানার এযাকন েযান (ন্যা) ততডয কযা ল্পেডছর; 

(খ) ভাঠ ম থাল্পে  জাতীে ম থাল্পে ডফডবন্ন পেকল্পাল্ডাযল্পদয 

াল্পথ ম থাল্পরাচনাপূফ থক খো NAP প্রস্তুত কযা; এফং 

ভাঠ ম থাল্পে  জাতীে ম থাল্পে ডফডবন্ন পেকল্পাল্ডাযল্পদয াল্পথ 

ম থাল্পরাচনাপূফ থক মূর NAP প্রণেল্পনয রল্পক্ষয খো NAP প্রস্তুত 

কযা ল্পেডছর; এফং 

(গ) ংডিি পেকল্পাল্ডায/সুডফধাল্পবাগীল্পদয ভাল্পঝ NAP এয 

ডফলেটি Disseminate কযা এফং ম থাপ্ত ংখ্যক NAP 

ডপ্রন্ট কযা। 

কভ থারা অল্পোজল্পনয ভােল্পভ ংডিি পেকল্পাল্ডায/ 

সুডফধাল্পবাগীল্পদয ভাল্পঝ NAP-এয ডফলেটি Disseminate কযা 

ল্পেল্পছ এফং ম থাপ্ত ংখ্যক NAP ডপ্রন্ট কযা ল্পেল্পছ। 

 

১৭। উয়েে পুয়যাপুহয হজথত না য়য় থাকয়র তায কাযণ: প্রল্পমাজয নে। 

 

১৮। প্রকেটি ম্পয়কথ অআএভআহড’য ম থয়ফেণ:  

১৮.১ নাযী উন্নেল্পনয রল্পক্ষয ভডন্বত কভ থডযকেনা প্রণেন : নাযীয ভসুল্পমাগ  ভডধকায প্রডতিায ভােল্পভ জাতীে উন্নেন 

ডনডিত কযায রল্পক্ষয গৃীত “জাতীে নাযী উন্নেন নীডত ২০১১” ফাস্তফােল্পনয ডনডভ ি ডফডবন্ন ভন্ত্রণারল্পেয ডক ধযল্পনয 

দল্পক্ষ পনো উডচত পজন্য ফডণ থত প্রকল্পেয অতাে “জাতীে নাযী নীডত ২০১১ ফাস্তফােনকল্পে জাতীে কভ থডযকেনা ” 

প্রণেন কযা ল্পেল্পছ। এ কভ থডযকেনাে নাযীল্পদয উন্নেল্পনয রল্পক্ষয ডফডবন্ন পভোল্পদ ৭০০টি কাম থক্রল্পভয ডফলে উল্পেখ যল্পেল্পছ, 

মায ভল্পে ৪০০টি কাম থক্রভ স্বেল্পভোদী , ১৫০টি কাম থক্রভ ভেল্পভোদী এফং ১৫০টি কাম থক্রভ দীঘ থল্পভোদী। কভ থডযকেনাে 

পকান ভন্ত্রণারল্পেয দাডেত্ব ডক ল্পফ পটি সুস্পিবাল্পফ ফণ থনা কযা ল্পেল্পছ। কভ থডযকেনাটি যকাল্পযয রূকে ২০২১’পক 

াভল্পন পযল্পখ প্রণীত ল্পেল্পছ। কভ থডযকেনাটি ঠিকবাল্পফ ফাস্তফাডেত ল্পর নাযী ভাল্পজয ডতযকাল্পযয ক্ষভতােন  উন্নেন 

ম্ভফ ল্পফ ফল্পর অা কযা মাে; এফং 

 

১৮.২ হফরয়ে হহঅয মপ্রযণ: অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ তাহযয়েয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং হযয়েয 

১৩ নং নুয়েদ নুমায়ী মকান উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য াল্পে হতন ভায়য ভয়ে হহঅয মপ্রযয়ণয হনয়দ থনা 

থাকয়রও অয়রাচয প্রকেটি অগে, ২০১ ৩’মত ভাপ্ত য়রও প্রকেটিয হহঅয অআএভআহড ’মত াওয়া মায় 

২৫/০১/২০১৫ তাহযয়ে থ থাৎ প্রকে ভাহপ্তয ১ ফছয ৫ ভা য। মা ম্পূণ থ নাকাডিত এফং এত পদডযল্পত ডডঅয 

পপ্রযণ পম পকান প্রকে ঠিকবাল্পফ মূল্যােল্পনয ন্তযাে। 
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১৯। সুাহয/হদক-হনয়দ থনা: 

১৯.১ কভ থডযকেনায অল্পরাল্পক প্রল্পতযক ভন্ত্রণারে মাল্পত তাল্পদয ডনধ থাডযত কাম থক্রভ ম্পন্ন কল্পয এফং স্বেল্পভোদী , ভেল্পভোদী 

 দীঘ থল্পভোদী পমফ কাম থক্রভ কভ থডযকেনাল্পত ন্তর্ভ থি যল্পেল্পছ তা  ঠিকবাল্পফ ফাস্তফাডেত ল্পে ডক-না উল্পযাগী ভন্ত্রণারে 

ডল্পল্পফ পটি ভডরা  ডশু ডফলেক ভন্ত্রণারে কর্তথক ডনেডভত ভডনটডযং কযল্পত ল্পফ; 

 

১৯.২ ভাপ্ত প্রকেটিয External Audit দ্রুত ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ এফং ডডট ম থল্পফক্ষণ অআ এভ আ ডফবাগল্পক ফডত কযল্পত 

ল্পফ; এফং 

 

১৯.৩ বহফষ্যয়ত মকান প্রকে ভাহপ্তয য প্রকয়েয ভল্যায়য়নয সুহফধায়থ থ ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়য়ক ফেআ প্রকে ভাহপ্তয ায়ড় হতন 

ভায়য ভয়ে হহঅয অআএভআহড’মত মপ্রযণ কযয়ত য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


