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যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছয়রর এডিডিভুক্ত 

সমাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রডতয়বদয়নর উির সার-সংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

মন্ত্রণালে/

ডবভায়ের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সমে ও ব্যয়ের তুলনা 

ডবডনয়োে 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কাডরেরী 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেডিডসএফ

ভুক্ত প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে ও 

ব্যে উভেই 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সমে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সয়ব থাচ্চ 

সব থডনম্ন 

ব্যে 

অডতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অডতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সয়ব থাচ্চ 

সব থডনম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 যুব ও 

ক্রীড়া 

মন্ত্রণালে 

০২ 00 ০0 ০2 ০০ ০২ ১ বছর ৬মাস 

৫০%

২ বছর  

৩৩.৩৩%  

০০  

 

১। সমাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ 

 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন ২০১২-২০১৩ অর্ থ বছয়র ০২টি প্রকে সমাপ্ত হয়েয়ছ।  

 

২। সমাপ্তকৃত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মমোদকালঃ 

 সমাপ্ত প্রকে ০২টির মূল অনুয়মাডদত বাস্তবােনকাল বৃডি মিয়েয়ছ। তয়ব ০১ টি প্রকয়ের ব্যে হ্রাস মিয়েয়ছ। 

 

৩। সমাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মমোদ বৃডির কারণঃ 

কাডরেরী ডবডভন্ন ডবষয়ে অনডভজ্ঞতা, ললাকবল  নিয় াগ, ক্রেপ্রডক্রো চূড়ান্তকরণ এবং প্রডশেন প্রদান ইতযাডদ মেয়ে 

দীর্ থসূডেতার কারয়ণ প্রকয়ের মমোদ বৃডি মিয়েয়ছ।  
 

৪। সমাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুিাডরশঃ 

 

সমস্যা সুিাডরশ 

১ সুষ্ঠুভায়ব ক্লাব নিব বাচি করা হ নি। অনিকাংশ স্থায়িই 

এিনিও প্রনিষ্ঠাি নিব বাচি করা হয় য়ছ। ফয়ল কানিি 

ফলাফল অিবি করা সম্ভব হয়ে িা।  

 

২ সরবরাহকৃি কনিউটার নিয়  অনফয়সর নিিস্ব  কাি 

পনরচালিা করা হয়ে। লবকার যুবয়ির কনিউটার 

প্রনশক্ষণ বা প্রযাক টিস করার কািটি কম হয়ে।   

 

৩      ক্লাব কর্তবক প্রনশক্ষণ প্রিায়ির পর নবিরণকৃি 

সাটি বনফয়কয়টর গ্রহণয় াগ্যিা পায়ে িা। ফয়ল িায়ির 

মাধ্যয়ম প্রনশক্ষয়ণ আগ্রহী যুবয়ির সংখ্যাও বৃনি পায়েিা। 

 

৪     প্রকল্প অনুয়মািি হও ার প্রা  দুই বছর পর কা বক্রম শুরু     

হও া  প্রকয়ল্পর কানিি ফলাফল লপয়ি নবলম্ব হয় য়ছ।  

 

৫    প্রকল্প নিি বানরি সময়  শুরু িা হও া  নসও াইনপ’র 

প্রনিশ্রুি অর্ ব (প্রকল্প সাহায্য) পাও া  া নি।    

 

১  ভনবষ্যয়ি এ িািী  প্রকল্প গ্রহণকায়ল স্থািী  

প্রশাসি ও যুব উন্ন ি অনিিপ্তয়রর সুপানরয়শর 

নভনিয়ি প্রকৃি ক্লাব নিব বাচি করয়ি হয়ব। 

 

২ সরবরাহকৃি কনিউটারটির  র্া র্ যবহবহার 

নিনিিকয়ল্প যুব উন্ন ি কম বকিবায়ির নিনবড় 

িিারকীর প্রয় ািি। 

 

৩  ক্লাব িার প্রনশক্ষণার্ীয়ির ময়ধ্য সাটি বনফয়কট 

নবিরণকায়ল যুব উন্ন য়ির সিৃক্তা  ল ৌর্ভায়ব 

িা করয়ি পায়র নকিা লস নবষ টি নবয়বচিা  

রাখা ল য়ি পায়র। 

 

৪   ভনবষ্যয়ি এ িািী  প্রকল্প গ্রহি করা হয়ল িা 

বাস্তবা য়ি অ র্া নবলম্ব পনরহার করা প্রয় ািি। 

 

৫      কম বসংস্থায়ির সুয় াগ সৃনি এবং লিয়শর িানরদ্র 

হ্রায়স ভুনমকা   রাখার িন্য এই িািী  কা বক্রম 

অযবহাহি রাখা ল য়ি পায়র।   
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“কমিওয় লর্ ইয়ুর্ লপ্রাগ্রাম লটকয়িালনি এিাও ারয়মন্ট লসন্টার অি হুইলস ফর নিসএিয়েিসাইিি রুরাল ই ং নপপল অব 

বাংলায়িশ” 

সমানপ্ত 

নিয়সম্বর, ২০১২

কমিওয় লর্ ইয়ুর্ লপ্রাগ্রাম লটকয়িালনি এিাও ারয়মন্ট লসন্টার অি হুইলস 

ফর নিসএিয়েিসাইিি রুরাল ই ং নপপল অব বাংলায়িশ।

যুব উন্ন ি অনিিপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালে। 

৬টি নবভায়গর ৩৬টি উপয়িলা।

লমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ

ি

লমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

১ম যবহ  বৃনি 

যবহনিয়রয়ক 

১৮৮.৩৫ 

১৮৫.০০ 

০৩.৩৫* 

১৮৪.৭৪ 

১৮৪.৭৪ 

- 

জুলাই,২০০৮ 

হয়ি জুি, ২০১১

জুলাই, 

২০০৮ হয়ি 

জুি, ২০১২ 

জুলাই, ২০০৮ 

হয়ি নিয়সম্বর, 

২০১২ 

জুলাই,২০০৮ 

হয়ি 

নিয়সম্বর,২০১২

১ বছর ৬মাস ৫০

প্রকল্প সাহায্য পাও া  া নি। 

ণ

 বিবমাি যুগ িথ্য প্রযুনক্তর যুগ। নবগি দু’িশয়ক িথ্য প্রযুনক্তর অভাবিী  উন্ননি সানিি হয় য়ছ। িথ্য প্রযুনক্ত বিবমাি 

নবয়ের একটি অনি প্রয় ািিী   ও বহুল যবহবহৃি প্রযুনক্ত। লিয়শ বিবমাি িথ্য প্রযুনক্ত নবষ ক প্রনশক্ষয়ণর সুনবিানি শহরয়কনিক। 

যুব লবকারত্ব এবং ক্রমবি বমাি সন্ত্রাসী কা বকলাপ অর্ বনিনিক ও সমাি িীবয়ি বড় রকয়মর হুমনকস্বরুপ। সহসাই পনরকনল্পি 

প্রবৃনি, িিয়সবা, সামানিক চানহিা লমটায়িা, অর্ বনিনিক কম বকান্ড বৃনি বা যবহপকনভনিক কম বসংস্থাি সৃনি করা সম্ভব ি । িাই 

লিয়শ এবং নবয়িয়শ িথ্য প্রযুনক্তর চানহিা পুরয়ণ আমায়ির লিয়শর সুনবিা বনিি যুবয়ির ময়ধ্য িথ্য প্রযুনক্ত জ্ঞাি লপৌয়ছ নিয়ি 

লমাবাইল কনিউটার প্রনশক্ষণ কা বক্রম চালু করা হ । উয়েখ্য, নসও াইনপ এনশ া লসন্টার-এর ভারয়ি এবং পানকস্থায়ি ভ্রাম্যমাি 

িথ্য প্রযুনক্তর প্রনশক্ষয়ণর অনভজ্ঞিা নিয়  বাংলায়িয়শর ৬টি নবভায়গর ৩৬টি উপয়িলা  ভ্রাম্যমাণ ভযায়ির মাধ্যয়ম গ্রামািয়লর 

িনরদ্র লবকার যুবয়ির িন্য ইন্টারয়িটসহ কনিউটার প্রনশক্ষয়ণর সুয় াগ সৃনির লয়ক্ষয ১১/০৮/২০০৮ িানরয়খ ১৮৮.৩৫ লক্ষ 

টাকা যবহয়  জুলাই, ২০০৮ হয়ি নিয়সম্বর, ২০১২ লম ায়ি বাস্তবা য়ির নিনমি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হ ।   

 

         সানব বকঃ  

         ভ্রাম্যমাণ আইনসটি ভযায়ির মাধ্যয়ম পেী অিয়লর িনরদ্র লবকার যুবয়ির িন্য ইন্টারয়িটসহ কনিউটার প্রনশক্ষয়ণর 

সুয় াগ সৃনি করাই 

নবয়শষভায়বঃ 

ক) পেী অিয়ল এবং ঢাকা শহয়রর চানরপায়শর সুনবিাবনিি লবকার যুবয়ির ময়ধ্য আইনসটি নশক্ষা অনিকহায়র প্রিাি, 

খ) যুব লবকারয়ির ময়ধ্য আইনসটি খায়ি কম বসংস্থায়ির সুনবিা ৈিরী কয়র লিও া, 

গ) গ্রামীি ও শহয়রর িনরদ্র যুব লগাষ্ঠীয়ক আইনসটি নশক্ষা  উদ্বুিকরণ, 

ঘ) উন্ন ি সয়চিি যবহনক্ত ও প্রনিষ্ঠায়ির সাময়ি গ্রামীি উন্ন ি প্রয়চস্টার সায়র্ আইনসটি নশক্ষায়ক সিৃক্ত করার উিাহরণ 

তুয়ল িরা, এবং 

ঙ) কল লসন্টায়রর মি স্থািসমূয়হ কম বসংস্থায়ির সুয় াগ সৃনি।  
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   ‘কমিওয় লর্ ইয়ুর্ লপ্রাগ্রাম লটকয়িালনি এিাও ারয়মন্ট লসন্টার অি হুইলস ফর নিসএিয়েিসাইিি রুরাল ই ং নপপল 

অব বাংলায়িশ’ শীষ বক প্রকল্পটি ১৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কনলি যবহয়  জুলাই, ২০০৮ হয়ি জুি, ২০১১ লম ায়ি বাস্তবা য়ির িন্য 

১১/০৮/২০০৮ িানরয়খ অনুয়মানিি হ । ৩১/৭/২০১১ িানরয়খ আন্তঃখাি সমন্ব  ও লম াি বৃনি কয়র বাস্তবা ি লম াি জুলাই, 

২০০৮ হয়ি জুি, ২০১২ নিি বারণপূব বক প্রর্ম সংয়শািিী এবং ১৩.০৮.২০১২ িানরয়খ মািিী  পনরকল্পিা মন্ত্রী কর্তবক সব বয়শষ 

সংয়শািি কয়র লম াি বৃনি করা হ  জুলাই, ২০০৮ হয়ি নিয়সম্বর, ২০১২ প বন্ত।  

 

রু 

Ms. Masuda Akhand 

Deputy Director(Training) 

20-08-2008 04-07-2009 

Ms. Sumana Hasan 

Coordinator (Training) 

05-07-2009 17-01-2010 

৩) Ms. Umma Muslima  

Deputy Director (Implementation) 

Department of Youth Development. 

   18-01-2010   31-12-2012 

ইন্টারয়িটসহ কনিউটার প্রনশক্ষণ, প্রনশক্ষণ কানরকুলাম উন্ন ি, প্রনশক্ষণ কা বক্রয়মর িন্য আইনসটি লেনিং ভযাি, 

সাউন্ড নসয়স্টম, মানিনমনি া প্রয়িক্টার, কনিউটার ক্র , ৈবয়িনশক প্রনশক্ষণ ইিযানি।

০

মদো 

                                                                                                         (Tk. in lakh) 

Items of work 

 

(as per PP) 

 

 

Unit 

Target (as per PP) Actual Progress 

 Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Salary of Officers Pers. 6.60 01 6.60 01 

(100) 

Salary of Staff Pers. 8.56 02 8.56 02 

(100) 

Allowances Pers 1.35 03 1.35 03 

(100) 

DSA Pers 12.28 04 12.28 04 

(100) 

Online bill  0.90 01 0.90 01 

() 

Fuel  21.43 02 21.17 02 

(100) 

Printing & Biding  1.50 - 1.50 - 

Stationery  3.10 - 3.10 - 

Foreign training cost  12.00 08 12.00 08 

(100) 

Training materials & 

Spare parts 

 6.19 864 6.19 864 

(100) 

-4- 

Honorarium of 

committee members 

 3.59 - 3.59 - 

Curriculum  1.37 - 1.37 - 
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development 

Sundry  35.66 - 35.66 - 

Repairing and 

maintenance vehicle 

 12.97 07 12.97 07 

(100) 

ICT training van  45.75 01 45.75 01 

(100) 

Amplifier, speaker 

system 

 0.50 01 0.50 01 

Computer & Other 

Accessories  

 5.61 09 5.61 09 

(100) 

Photocopier  2.00 01 2.00 01 

(100) 

Generator  1.20 01 1.20 01 

(100) 

Multimedia Projector   0.88 01 0.88 01 

(100) 

White board, webcam 

& Computer table 

 0.36 - 0.36 - 

Purchase of mobile 

phone 

 1.20 02 1.20 02 

(100) 

Total  185.00  184.74  

১.০

            প্রকয়ল্পর আওিা  সকল কা বক্রম সিন্ন হয় য়ছ ময়ম ব িািা  া । 

 

০

ক) পেী অিয়ল এবং ঢাকা শহয়রর চানরপায়শর 

সুনবিাবনিি লবকার যুবয়ির ময়ধ্য আইনসটি 

নশক্ষা অনিকহায়র প্রিাি, 

 

 

খ) যুব লবকারয়ির ময়ধ্য আইনসটি কম বসংস্থায়ির 

সুনবিা ৈিরী কয়র লিও া, 

 

 

 

গ) গ্রামীি ও শহয়রর িনরদ্র যুব লগাষ্ঠীয়ক আইনসটি 

নশক্ষা  উদ্বুিকরণ, 

 

ঘ) উন্ন ি সয়চিি যবহনক্ত ও প্রনিষ্ঠায়ির সাময়ি 

গ্রামীি উন্ন ি প্রয়চস্টার সায়র্ আইনসটি 

নশক্ষায়ক সিৃক্ত করার উিাহরণ তুয়ল িরা, 

এবং 

ঙ) কল লসন্টায়রর মি স্থািসমূয়হ কম বসংস্থায়ির 

সুয় াগ সৃনি।  

ক) আইনসটি প্রনশক্ষণ ভযাি মানিনমনি া প্রয়িক্টর, অনিও নসয়স্টম 

এবং আধুনিক ইন্টারয়িটসহ কনিউটার প্রনশক্ষয়ণর িন্য 

একমাস যবহানপ গ্রাম লর্য়ক গ্রায়ম চলাচল ও অবস্থাি কয়র পেী 

অিয়ল এবং ঢাকা শহয়রর চানরপায়শর সুনবিাবনিি লবকার 

যুবয়ির ময়ধ্য আইনসটি নশক্ষা প্রিাি করা হয় য়ছ।  

খ) শিভাগ টায়গ বট পূরণ কয়র ৮৬৪ িি লবকার যুবয়ক প্রনশক্ষণ 

প্রিাি করা হয় য়ছ  ারা লিয়শর সরকারী, লবসরকানর 

প্রনিষ্ঠায়ির কনিউটার চালিা  িক্ষ মািব সিি নহসায়ব 

ল াগ নিয়ে। এ ছাড়া িক্ষ িিশনক্ত নহসায়ব নবয়িয়শও পানড় 

িমায়ে।  

গ) এ লক্ষযয়ক সাময়ি লরয়খ গ্রামীি ও শহয়রর িনরদ্র যুব লগাষ্ঠীয়ক 

আইনসটি নশক্ষা  উদ্বুিকরণ করা হয় য়ছ।  

 

ঘ) প্রনশনক্ষি যুবয়ির অংশগ্রহয়ণর মাধ্যয়ম উন্ন ি সয়চিি যবহনক্ত ও 

প্রনিষ্ঠায়ির সাময়ি গ্রামীি উন্ন ি প্রয়চস্টার সায়র্ আইনসটি 

নশক্ষায়ক সিৃক্ত করার উিাহরণ তুয়ল িরা হয়ে। 

 

ঙ) কল লসন্টায়রর মি স্থািসমূয়হ কম বসংস্থায়ির সুয় াগ সৃনি 

হয় য়ছ।  
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           প্রয় ািয ি ।  

প্রকল্প অনফস পনরিশ বিঃ 

উপ-  কর্তবক প্রকল্প অনফস (যুব উন্ন ি অনিিপ্তর, মনিনিল, ঢাকা) পনরিশ বি করা হ । পনরিশ বয়ির সম  

প্রকল্প পনরচালক, অনিিপ্তয়রর পনরচালক (উন্ন ি) সহ অন্যান্য কম বকিবায়ির সায়র্ আয়লাচিা হ । Commonwealth 

Youth Programme (CYP) Asia -এর ইনন্ড া এবং পানকস্তায়ি পেীঅিয়ল ভ্রাম্যমাণ ভযায়ি আইনসটি প্রনশক্ষণ 

কা বক্রম ফলপ্রসু করার অনভজ্ঞিা কায়ি লানগয়  বাংলায়িয়শ ৬টি নবভায়গর অিগ্রসর ৩৬টি উপয়িলা  পাইলট নভনিয়ি 

প্রনশক্ষয়ণর কা বক্রম গ্রহি কয়র। CYP ৈবয়িনশক প্রনশক্ষয়ণর িন্য ২৫০০ পাউন্ড অনুিাি লিও ার কর্া র্াকয়লও নিি বানরি 

সময়  ৈবয়িনশক প্রনশক্ষয়ণর আয় ািি করয়ি িা পারা  নসও ানপ’র এই অর্ ব পাও া  া নি। িয়ব নিওনব অর্ ব যবহ  কয়র 

পরবিীয়ি ৈবয়িনশক প্রনশক্ষণ সিন্ন করা হয় য়ছ।   

 লেনিং ভযাি সংগ্রহ এবং ললাকবল নিয় ায়গ নবলম্ব হও া  প্রকল্পটি অনুয়মািয়ির পর মূলিঃ দুই বছর পর মূল কা বক্রম অর্ বাৎ 

প্রনশক্ষণ কা বক্রম শুরু হ । ফয়ল প্রনিমায়স একটি কয়র ৩৬টি উপয়িলার প্রনশক্ষণ কা বক্রম নিি বানরি সময়  লশষ করা  া নি। 

উয়েখ্য, প্রনিটি উপয়িলা  ২৪ িি (প্রনিনিি দুই নশফ য়ট) যুব ও যুব মনহলায়ির অংশগ্রহয়ি প্রনিটি প্রনশক্ষয়ণর লম ািকাল ১ 

মাস নিি বারণ করা হ । এ কারয়ণ প্রকল্পটির যবহ  যবহনিয়রয়ক লম াি বৃনি করার প্রয় ািি হ । প্রকয়ল্পর আওিা  পেী অিয়লর 

৮৬৪ িি যুব ও যুব মনহলায়ক ইন্টারয়িটসহ কনিউটার প্রনশক্ষণ লি া হয় য়ছ। অগ্রগনির হার শিভাগ। এয়ির ময়ধ্য ৫০ 

শিাংশ যুব মনহলায়ক প্রনশক্ষয়ির লক্ষযমাত্রা িা ব করা হ । নপনসআয়রর িথ্য ময়ি যুব মনহলার এই সংখ্যা ৪৩৪ িি। প্রনশক্ষণ 

প্রাপ্তয়ির ময়ধ্য ৬০% সরকানর-লবসরকানর প্রনিষ্ঠায়ি নিয় াগ লপয় য়ছ এবং ২৫% আত্ম-কম বসংস্থাি করয়ি সক্ষম হয় য়ছ বয়ল 

প্রকল্প পনরচালক িািাি। নবনভন্ন উপয়িলা যুব উন্ন ি কম বকিবায়ির নিকট লর্য়ক প্রাপ্ত িয়থ্যর নভনিয়ি প্রনশক্ষিার্ীয়ির আত্ম-

কম বসংস্থায়ির পনরসংখ্যাি পাও া লগয়ছ। কয় কিি প্রনশক্ষণার্ীর িাম ঠিকািাসহ কম বসংস্থায়ির নববরণ পরবিী পৃষ্ঠা  লি া 

হলঃ 

ক্রনমক 

িং 

িাম ঠিকািা কম বসংস্থাি/লপশা মানসক 

আ  

১। লমাঃ িানহদুর রহমাি  

নপিা-লমাঃ নুরুল আনমি, গ্রাম-মুরারী কাটি, 

কলায়রা া, সািক্ষীরা।   

কনিউটার অপায়রটর, 

প্রাইম এমনসএস নলঃ 

কলায়রা া,সািক্ষীরা।   

৯,৫০০/ 

২। নিএম মামুি 

নপিা-িানবর লহায়সি, গ্রাম-লগাপীিার্পুর, কলায়রা া, 

সািক্ষীরা।  

লবসরকানর চাকুরী। িিিী নিনিটাল সাইি।  

িারা িগঞ্জ 

১২,০০০/- 

৩। লমাঃ আবু মুছা 

নপিা- মৃি নি ামুদ্দীি, গ্রাম-রুদ্রপুর, কলায়রা া, 

সািক্ষীরা। 

সহকারী নশক্ষক,  

হানফনি া মাদ্রাসা 

রায় র বািার, ঢাকা।  

৮৫০০/- 

৪। লমাঃ আসফাকুি রহমাি 

 নপিা-আব্দুর রহমাি, আিমিামুর, লশরপুর বগুড়া। 

‘সহকারী নশক্ষক’ 

ইউনিভায়স বল লটকনিকযাল স্কুল, হাসপািাল 

লরাি, লশরপুর বগুড়া। 

৭,০০০/ 

৫। এস, এম রাজু আহয়মি 

নপিা- মনিবুর রহমাি, শংকরহাটা, নমিবাপুর, 

লশরপুর, বগুড়া।  

নমিবাপুর ইউনি ি পনরষয়ি কনিউটার 

অপায়রটর পয়ি নিয় াগপ্রাপ্ত 

৪,০০০/- 

৬। সাজ্জাদুর রনশি 

নপিা-হারুি অর রনশি,  াত্রাইল পূব ব পাড়া, িবাবগঞ্জ, 

ঢাকা।  

উয়যাক্তা ইউনি ি িথ্য লসবা লকি, 

আগলা ইউনি ি পনরষি,িবাবগঞ্জ,ঢাকা।  

৯,৫০০/- 

৭।  লমাঃ সাজ্জাি লহাসাইি 

নপিা-লমাঃ জুলহাস, গ্রাম-সমসাবাি, িবাবগঞ্জ, ঢাকা 

প্রভাষক 

নিএি কয়লি, লিাহার ঢাকা।  

১১,৫০০/- 

 

      প্রকয়ল্প যবহবহৃি প্রনশক্ষণ ভযািটি বিবমায়ি যুব উন্ন ি অনিিপ্তয়রর নি নমি প্রনশক্ষণ উইং এ যবহবহৃি হয়ে ময়ম ব িািা লগয়ছ। 

উপকারয়ভাগীয়ির ময়ধ্য আগ্রহ ও পরবিীয়ি প্রনশক্ষণ গ্রহয়ির পর িার বাস্তবনভনিক কম বসংস্থায়ির সুয় াগ সৃনির নবষ টি 

ইনিবাচক বয়ল প্রিী মাি হয় য়ছ। পেী অিয়লর সুনবিাবনিি আগ্রহী িনরদ্র যুব লেণীর ময়ধ্য এই কা বক্রম প্রসানরি করা ল য়ি 

পায়র।  

 
অন্যান্য ির্ থয়বেণঃ  
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      প্রকয়ল্পর আওিা  ইনঞ্জনি াস ব কয়সান্ট ব াম নলঃ কর্তবক একটি মূল্যা ি প্রনিয়বিি প্রণ ি করা হ । এটি জুি, ২০১১ সময়  

প্রস্তুি করা হ । ২৬৪ িি প্রনশক্ষণার্ীর উপর এই কা বক্রম পনরচালিা করা হ । এই প্রনিয়বিয়ি প্রনশক্ষণ গ্রহি করার 

ইনিবাচক প্রভাব পয়ড়য়ছ বয়ল মিামি প্রিাি করা হয় য়ছ।  প্রনশক্ষণ প্রাপ্ত যুব ও যুব মনহলাগণ সংনিি উপয়িলার লবকারত্ব 

সমস্যা লাঘব কয়রয়ছ এবং পেী অিয়লর িনরদ্র পনরবায়রর িনরদ্রিা হ্রাস লপয় য়ছ। প্রনিয়বিয়ি কম বসংস্থায়ির সুয় াগ সৃনি 

এবং লিয়শর িানরদ্র হ্রায়স ভুনমকা রাখার িন্য এই িািী  কা বক্রম অযবহাহি রাখার সুপানরশ করা হয় য়ছ।  

 

১৫.১ প্রকল্প অনুয়মািি হও ার প্রা  দুই বছর পর কা বক্রম শুরু হও া  প্রকয়ল্পর কানিি ফলাফল লপয়ি নবলম্ব হয় য়ছ।  

 ১৫.২ প্রকল্প নিি বানরি সময়  শুরু িা হও া  নসও াইনপ’র প্রনিশ্রুি অর্ ব (প্রকল্প সাহায্য) পাও া  া নি।    

১৬.১    ভনবষ্যয়ি এ িািী  প্রকল্প গ্রহি করা হয়ল িা বাস্তবা য়ি অ র্া নবলম্ব পনরহার করা প্রয় ািি।    

১৬১৬..২  ২  কম বসংস্থায়ির সুয় াগ সৃনি এবং লিয়শর িানরদ্র হ্রায়স ভুনমকা রাখার িন্য এই িািী  কা বক্রম অযবহাহি রাখা ল য়ি পায়র।   
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যুব উন্ন ি অনিিপ্তর ও লবসরকারী লস্বোয়সবী যুব সংগঠয়ির ময়ধ্য কম বসূচী নভনিক লিটও ানকবং লিারিারকরণ

সমানপ্ত 

জুি,২০১৩

যুব উন্ন ি অনিিপ্তর ও লবসরকারী লস্বোয়সবী যুব সংগঠয়ির ময়ধ্য কম বসূচী 

নভনিক লিটও ানকবং লিারিারকরণ ।  

যুব উন্ন ি অনিিপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালে। 

প্রডতটি মেলার সকল উিয়েলা । 

লমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ

লমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

সংয়শানিি

লমাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

১ম 

৪০০০.০০ 

৪০০০.০০ 

- 

৪০০০.০০ 

৪০০০.০০ 

- 

৩৮৬৯.৬১ 

৩৮৬৯.৬১ 

- 

জুলাই,২০০৮ 

হয়ি জুি, ২০১১

জুলাই, ২০০৮ 

হয়ি জুি, 

২০১৩

লম,২০০৮ হয়ি 

জুি,২০১৩

১৩০.৩৯ 

(৩.২৫%) 

২ বছর  ৩৩.৩৩%

ণ

প্রিযন্ত

ডিয়সম্বর ,২০১৩ 

 
 

 
 

 পেী  পেী   
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  ‘ ণ’

 বাস্তবােয়নর লয়েয একয়নক 

অ নবেত ২৬.০৫.২০১২ তাডরয়ে জুলাই,২০০৮ মর্য়ক ডিয়সম্বর,২০১৩ ির্ থন্ত 

মমোয়দ বাস্তবােয়নর েন্য প্রকেটি সংয়শাডধত হে।   
 

 

রু 

1 Mr.Ramoni Mohan Chakma 

Director(Planning), Department of Youth 

Development 

01-06-2009 13-09-2009 

2 Mr. Borhan Uddin Bhuaya 

Deputy Secretary 

14-09-2009 22-05-2001 

3 Mr. Abdur Razzak 

Direcor (Training), Department of Youth 

Development 

23-05-2011 28-02-2012 

4 Mr. Monjurul Kader 

Deputy Secretary 

01-03-2012 30-06-2013 

 ক) প্রডশেণ প্রদান ও প্রচারণা; ে) মসডমনার/ওোকথশি ও ির্ থায়লাচনা সভা অনুষ্ঠান;ে) মভন্ডর ডনয়োয়ের মাধ্যয়ম 

িাটা মবইে ততরী;র্) ১০০০টি ক্লায়বর মাধ্যয়ম ২২,০০০ মবকার যুব ও মডহলায়দর  ১০ডদয়নর মবডসক কডিউটার 

প্রডশেণ, প্রডত ক্লায়বর ১েন কয়র ১০০০ েয়নর েন্য মনটওোডকথং সংক্রান্ত ৩০ ডদয়নর কডিউটার প্রডশেণ প্রদান; 
ঙ) প্রডতটি ক্লাবয়ক ১০,০০০/-টাকা ইনকাম মেনায়রটিং প্রকে সহােতাসহ একটি কয়র কডিউটার প্রদান এবং চ) 

কযায়মরা, ফয়টাকডিোর, কডিউটার ও র্ন্ত্রিাডত এবং আসবাবিে ইতযাডদ সংগ্রহ করা । 

০

মদো 

                                                                                                                                  (Tk. in lakh) 
 

Items of work 

 

(as per PP) 

 

 

Unit 

Target (as per PP) Actual Progress Reasons 

for 

deviation 

() 

 Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue Component       

Salary of Officers Pers. 29.04 05 23.518 05  

Salary of Staff Pers. 11.74 05 7.527 05  

Allowances Pers 33.56 10 20.086 10  

DSA Pers 130.267 541 129.635 541  

Office Rent  6.36 01 2.160 01  

Postage  7.864 477 7.861 477  

Telephone  1.415 03 0.419 03  

Internet/Fax/Mail  138.91 541 96.39 541  

Electricity  0.641 01 0.101 01  

Gas and Fuel  0 01 0 01  

Petrol and lubricant  69.60 540 69.60 540  
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Printing & Biding  47.723 422260 29.256 422260  

Stationery and seal  85.26 540 85.26 540  

Mid-term Evaluation  5.00 0 4.575 01  

TV Reporting/ 

Advertisement cost 

 8.767 02 8.762 02  

Publication/ News Letter  4.72 02 1.10 01  

Training/ToT/Orientation / 

Study Tour 

 1219.38 386783 1201.012 386316  

National Seminar  5.56 02 2.68 01  

Youth Exchange 

Programme 

 0 0 0 0  

Transport on hire basis  31.212 02 31.212 02  

Honorarium of committee 

members 

 5.23 - 5.23 -  

Computer Accessories  129.18 542 126.58 542  

Appointment of Vendor/ 

hire charges 

 105.74 01 95.50 01  

Project Review Meeting  42.59 7046 42.59 7046  

Preparation of 

Curriculum, Syllabus, 

Module, Special 

Expenditure 

 0 0 0 0  

Miscellaneous  66.81 541 66.81 541  

Computer  and Office  1.94 - 1.856 -  

Grant/ Income Generating   100.00 1000 100.00 1000  

Sub-total Revenue 

Component   = 

 2288.509 - 2159.72 -  

(b) Capital Component       

SLR Camera  0.643 01 0.643 01  

Equipment & Other 

Accessories and 

Photocopier 

 0.939 01 0.939 01  

Computer, Server and 

Accessories 

 1407.50 8282 1406.384 8282  

Computer Software  73.727 01 73.727 01  

Office Equipment   16.462 20 15.977 20  

Furniture  212.22 5927 212.22 5927  

Sub-total Capital 

Component   = 

 1711.491 - 1709.89 -  

Grand Total (a+b) =  4000.00 - 3869.61 -  

১.০

       প্রকয়ল্পর আওিা  সকল কা বক্রম সিন্ন হয় য়ছ ময়ম ব িািা  া । 

 

০

ক) সৃনির লয়ক্ষয ১০০০ টি যুব 

ক্লাব/যুব সংগঠিয়ক প্রকয়ল্পর আওিা  আিা হয় য়ছ। ২২০০০ 

ক্লাব/যুব সংগঠয়ির সিস্যয়ির ১০ নিি যবহানপ এবং ১০০০ সিস্যয়ক 

৩০ নিি যবহানপ আইটি প্রনশক্ষণ প্রিাি করা হয় য়ছ।  

খ) ৬৪টি লিলা এবং ৪৭৬টি উপয়িলা যুব উন্ন য়ির অনফয়সর নপনিএস  

সফ ট ও ার সরবরাহ এবং িথ্য সংরক্ষণ করা হয় য়ছ।  

 

গ) ১০০০টি ক্লায়বর মাধ্যয়ম সমাি সয়চিিিামূলক নবনভন্ন কম বকান্ড 
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পনরচালিা করা হয় য়ছ।  

 

ঘ) ১০০০টি ক্লায়বর মাধ্যয়ম 

হয় য়ছ।  

 

ঙ) ২২০০০ যুব ও যুব মনহলায়ক আইটি প্রনশক্ষণ এবং ১০০০ টি ক্লায়বর 

প্রনিটির অনিয়ি ৩৬০ িি যুব ও যুব মনহলায়ক সমাি সয়চিিিামূলক 

প্রনশক্ষণ প্রিায়ির মাধ্যয়ম িতুি আ  বি বক কম বকায়ন্ড সিৃক্ত করা সম্ভব 

হয় য়ছ।  

চ)

চালিা করা হয় য়ছ।  

           প্রয় ািয ি ।  

প্রকল্প পনরিশ বিঃ 

 

উপ- কর্তবক নবগি ১৪/০৫/২০১৪ িানরয়খ িারা িগঞ্জ এর লসািারগাঁও ও কুনমো, ৫-৬/০৬/২০১৪ িানরয়খ 

বগুড়া ও রংপুর অংশ এবং ২৭/০৬/২০১৪ িানরয়খ খুলিা অংয়শর কম বকান্ড পনরিশ বি করা হ । পনরিশ বয়ির নববরণী নিয়ে লিও া 

হল।   

 

িারা িগঞ্জ অংশঃ  

 

িীবি সন্ধািী সমাি কল্যাি সংস্থা, লসািারগাঁও। সভাপনি লিকবর লহায়সি িানহি এবং এনিনকউটিভ িাইয়রক্টর নময়সস 

িাহািারা আক্তার। এ প্রনিষ্ঠাি লর্য়ক প্রকয়ল্পর আওিা   ারা কনিউটার প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়রয়ছি িায়ির লকউ বিবমায়ি 

প্রনিষ্ঠায়ির সায়র্ লিই ময়ম ব প্রিী মাি হয় য়ছ। লকিিা প্রনিষ্ঠায়ির পক্ষ লর্য়ক  ায়ির সিস্য নহসায়ব উপনস্থি করা হয় নছল 

িায়ির সায়র্ কর্া বয়ল িািা  া  িারা লকউই প্রনিষ্ঠায়ির সায়র্ সিৃক্ত নছয়লি িা বা এখিও সিস্য ি । এই প্রনিষ্ঠািটি মূলিঃ 

িায়ির এিনিও কম বকান্ড নিয়  যবহস্ত রয় য়ছ। এখায়ি প্রকয়ল্পর উয়দ্দশ্য বাস্তবা য়ির সায়র্ লকাি নকছুর সিৃক্তিা পনরলনক্ষি 

হ নি। িয়ব প্রকয়ল্পর লি া কনিউটারটি সচল লিখা লগল।  

 

কুনমো অংশঃ 

 

 সংস্থার িাম-পেী লেঁয়িসা সংস্থা। এটি িাউিকানির ইনল টগঞ্জ এ অবনস্থি। প্রনিষ্ঠায়ির সভাপনি িিরুল ইসলাম এবং 

সিািক িিাব লগালাম মাওলা। প্রনিষ্ঠািটি সমািয়সবা, যুব উন্ন ি ও এিনিও বুযয়রায়ি নিবনন্ধি। মূলিঃ প্রনিষ্ঠািটি একই 

িায়ম একটি স্কুল পনরচালিা কয়র। ঋণ কা বক্রম পনরচালিা িা করয়লও নবনভন্ন সমািয়সবামূলক কায়ির সায়র্ িনড়ি রয় য়ছ। 

প্রকয়ল্পর আওিা  লমাঃ দুলাল িায়ম একিি ছাত্র ১ মায়সর কনিউটার প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়রি। নিনি বিবমায়ি এই স্কুয়ল নশক্ষকিা 

কয়রি। নিনি িািাি, প্রকল্প লর্য়ক কনিউটার পাও ার পর প্রা  দুই বছর অনিক্রান্ত হয় য়ছ। এ প বন্ত ১০-১২ িি যুব/যুব 

মনহলায়ক কনিউটায়রর উপর প্রনশক্ষণ নিয়ি সক্ষম হয় য়ছি। অন্যনিয়ক প্রকয়ল্পর আওিা  ল  ২২ িি সিস্য ১০ নিি যবহানপ 

প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়রনছয়লি বিবমায়ি িারা লকউই প্রনিষ্ঠায়ির সায়র্ লিই। িিাব লগালাম মাওলা বয়লি, এয়ির ময়ধ্য দু’একিি 

কনিউটার সংক্রান্ত কায়ির সায়র্ িনড়ি আয়ছি বয়ল িািয়ি লপয়রয়ছি। প্রনিষ্ঠায়ির কম বকিবারা আয়রা একটি কনিউটার চাি। 

সরবরাহকৃি কনিউটারটি মূলিঃ স্কুয়লর কায়ি যবহবহৃি হয়ে ময়ম ব প্রিী মাি হয় য়ছ। প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম িাউিকানি উপয়িলার 

যুব উন্ন ি কম বকিবার অনফয়স সরবরাহকৃি কনিউটারটির মনিটর ও নসনপইউ চুনর হ  বয়ল যুব উন্ন ি কম বকিবা িািাি। 

পরবিীয়ি উপয়িলা নিব বাহী কম বকিবার অনফয়সর মাধ্যয়ম একটি কনিউটার পাও া লগয়ছ।   

 

          সংস্থার িাম- র্ািা যুব কম বসংস্থাি। স্থাি-চানিিা লপৌরসভা। লপৌরসভার একটি সরকারী পুরািি ভবিয়ক িায়ির অনফস 

নহসায়ব যবহবহার করয়ছি। নবকায়ল পনরিশ বয়ির সম  ক্লাবটি বন্ধ পাও া লগল। নকছুক্ষণ পর ক্লায়বর সভাপনি দুু্িি যুবকয়ক সায়র্ 

কয়র উপনস্থি হি। উপনস্থি দুিি সিয়স্যর ময়ধ্য একিি ১ মায়সর প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়রয়ছি বয়ল িািাি। সভাপনি বয়লি, ১০ 

নিি যবহানপ প্রনশক্ষয়ণ ২২ িি সিস্য অংশ গ্রহণ কয়রি। িারা সবাই বিবমায়ি ক্লায়বর সাব বক্ষনণক সিস্য। নিনি িািাি, 

সরবরাহকৃি কনিউটারটি নিয়  ২০ িিয়ক প্রনশক্ষণ প্রিাি করা হয় য়ছ। িয়ব িায়ির কাউয়ক পাও া  া নি। কনিউটারটি 
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সভাপনির কয়ক্ষ লিখা লগল। সভাপনির কক্ষ লর্য়ক নকভায়ব প্রনশক্ষণ কা বক্রম পনরচালিা করা হ  িা লবািয়গাম্য হ নি। িািা 

 া , সরবরাহকৃি কনিউটারটি পাও ার ৩ মায়সর ময়ধ্য মািারয়বাি ব িি হয়   া । ক্লায়বর নিিস্ব অর্ বা য়ি িা লমরামি করা 

হ । নিনি িািাি, ও ায়রনন্ট নপ্রওি এর নবষ টি িার িািা নছল িা।  

 

         সংস্থার িাম- প্রতযাশা ইডিয়গ্রয়টি মিয়ভলিয়মন্ট। স্থাি-কুনমো সির। এ প্রকয়ের আওতাে ডনব থাডচত সংস্থাটি ১৯৯৯ 

সায়ল প্রডতষ্ঠা লায়ভর ির ২০০১ সায়ল সমােয়সবা অডধদপ্তয়রর ডনবডিত এবং২০০৭ সায়ল  যুব উন্নেন অডধদপ্তয়রর তাডলকাভুক্ত 

হে । প্রডতষ্ঠায়নর কার্ থডনব থাহী সদস্য ১১ েন। সংস্থাটি মসবামূলক ডবডভন্ন কম থকায়ন্ডর সায়র্ েডড়ত রয়েয়ছ। ক্লায়বর মাধ্যয়ম ৩৬০ 

েনয়ক সয়চতনতামূলক প্রডশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। এ প্রডতষ্ঠায়নর কডিউটার প্রডশেণ কার্ থক্রম চলমান রয়েয়ছ। একবছয়র 

প্রাে ৫০ েন যুব ও যুব মডহলায়ক প্রডশেণ মদওো হয়েয়ছ। প্রকয়ের আওতাে র্ারা কডিউটার প্রডশেণ গ্রহণ কয়রয়ছন তারা 

মূলতঃ এ প্রডতষ্ঠায়নর ডনেডমত সদস্য এবং ছাে। সভািডত োনান, এক মায়সর প্রডশেয়ণ মাে একেনয়ক প্রনশক্ষণ মদওো 

হয়েডছল। ক্লায়বর েন্য ডবকে একেন মাস্টার মেইনার ডহসায়ব অন্তত দুেনয়ক এই সুডবধা ডদয়ল ভাল হয়তা। ডতডন আয়রা বয়লন, 

১০ ডদয়নর প্রডশেণটির মমোদ অন্তত একমাস ব্যাডি করা উডচত ডছল।  

 

কুডমল্লা সদয়রর অন্য একটি ক্লায়বর নাম-পূব থাশা সমাে কল্যান সংস্থা। সভািডত েনাব মমাঃ আয়নাোরুল আডেম। সংস্থাটি 

২০০২ সায়ল যুব উন্নেয়নর তাডলকাভুক্ত হে। সরবরাহকৃত কডিউটারটি চালু আয়ছ। এক মায়সর প্রডশেণ গ্রহণকারী সদস্য 

এেনও তায়দর ক্লায়বর সায়র্ েডড়ত রয়েয়ছন। এ প্রডতষ্ঠায়নর মায়ধ্যম ৩২ েনয়ক কডিউটার প্রডশেণ মদো হয়েয়ছ। তারা আয়রা 

কডিউটার চান। একই সায়র্ প্রডশডেত যুবয়দর েন্য ঋণ সুডবধা চান। এ প্রডতষ্ঠায়নর মাধ্যয়ম প্রডশেণ গ্রহণকারী মবশ ডকছু যুব ও 

যুব মডহলার সায়র্ আলাি হয়েয়ছ। তারা অডধকাংশই ছাে। দু’একেন িড়াশুনার ফায়ক ফায়ক কডিউটার সংক্রান্ত কায়ে 

িাট থটাইম ডহসায়ব সংডিষ্ট রয়েয়ছন বয়ল োনান।  

 

খুলিা অংশঃ  

 

ফুলিলা উপয়িলার একটি ক্লায়বর িাম প্রিয । সািারণ সিািক িিাব লশখ আব্দুল িনলল স্বীকার কয়রি, মূলিঃ িার 

সংগঠিটি একটি এিনিও । িয়ব, ক্লায়বর মি নকছু কম বকান্ডও নি নমি করা হয়  র্ায়ক। প্রকয়ল্পর আওিা  এ প্রনিষ্ঠায়ির 

মায়ধ্যম ২২ িি যুব ও যুব মনহলায়ক ১০ নিয়ির এবং মাস্টার লেইিার নহসায়ব একিিয়ক ৩০ নিয়ির িন্য কনিউটার প্রনশক্ষণ 

লিও া হয় নছল। সািারণ সিািয়কর লিও া িথ্য নহসায়ব এ প্রনিষ্ঠায়ি গি এক বছয়র প্রকয়ল্পর কনিউটার যবহবহার কয়র ১৫ 

িিয়ক কনিউটার প্রশক্ষণ লিও া হয় য়ছ। িার প্রনিষ্ঠায়ি আরও দুটি কনিউটার রয় য়ছ। একমায়সর প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়র বরুণা 

নবোস এ প্রনিষ্ঠায়ির সায়র্ই রয় য়ছি। ২২ িয়ির ময়ধ্য দুইিি কনিউটার সংক্রান্ত যবহবসায় র সায়র্ যুক্ত আয়ছি। এরা হয়লি-

বুলবুল আহয়মি ও িিাব উজ্জ্বল লশখ। িারা দুিয়িই ফুলিলা বািায়র বুলবুল কনিউটার এবং সুমাই া কনিউটার িায়ম দুটি 

যবহবসা প্রনিষ্ঠাি নিয় য়ছি। প্রকয়ল্পর কা বক্রম সম্প্রসারয়ণর পরামশ ব নিয় য়ছি িারা। িয়ব ক্লাব বা সংগঠি নিব বাচয়ির সম  িলী  

নবয়বচিা িা করার পরামশ ব নিয় য়ছি িারা। অন্যনিয়ক ক্লায়বর সািারণ সিািক িায়ির প্রনিষ্ঠায়ির মাধ্যয়ম কিউটার প্রনশক্ষণ 

লিও ার পর সাটি বনফয়কট প্রিায়ির লক্ষয়ত্র যুব উন্ন িয়ক সিৃক্ত করার িাবী িািাি। নিনি বয়লি, শুধুমাত্র িায়ির লিও া 

সাটি বনফয়কয়টর গ্রহণয় াগ্যিা খুব একটা লিই ।  

 

       ক্লায়বর িাম-লচিিা িারী কল্যাণ সংস্থা। এটি খুলিা লিলার িীঘনল া উপয়িলা  অবনস্থি।  িার প্রনিষ্ঠায়ির ২২ িি যুব ও 

যুব মনহলা িায়ির সায়র্ কাি করয়ছি। এয়ির ময়ধ্য ৯ িি যুব মনহলা রয় য়ছি বয়ল িািা  া । িায়ির বিবমায়ি ৫টি 

কনিউটার রয় য়ছ। এ কনিউটার নিয়  প্রনিষ্ঠায়ির নি নমি কনিউটার প্রনশক্ষণ নিয়েি। িয়ব িারাও বয়লি, িায়ির লিও া 

সাটি বনফয়কট প্রনশক্ষণার্ীয়ির নিকট গ্রহণয় াগ্য হয়ে িা।  এ নবষয়  িতুি কয়র নচন্তা করার কর্া বয়লি। িারা িািাি, আরও 

নকছু কনিউটার সরবরাহ লপয়ল আরও লবশী সংখ্যক লবকার যুব ও যুব মনহলায়ক প্রনশক্ষণ নিি পারয়িি। উপনস্থি যুব ও যুব 

মনহলাগণ র্তণমূল প বায়  এ িািী  কম বসূচীর ভনবষ্যয়ি আরও সফলিা কামিা কয়রি।  

 

বগুড়া অংশঃ 

 

গ্রামীি উন্ন ি প্রকল্প, শাহিািপুর, বগুড়া। ক্লায়বর সভাপনি িিাব লমাঃ আব্দুোহ। নিনি িািাি, প্রর্ম নিয়ক িায়ির 

প্রনিষ্ঠািটিয়ি ক্লায়বর কা বক্রম নছল। পরবিীয়ি কায়ির পনরনি লবয়ড়  া । বিবমাি এিনিও নহসায়ব কম বকান্ড চানলয়   ায়েি। 

িার প্রনিষ্ঠায়ির মাধ্যয়ম ২২ িিয়ক কনিউটার প্রনশক্ষণ লি া হয় নছল। িায়ির ময়ধ্য মাত্র দুিি বগুড়া শহয়র কনিউটার 

সংক্রান্ত যবহবসা কয়রি। উপনস্থি ২ িি প্রনশক্ষণার্ীয়ির সায়র্ কর্া বয়ল িািা  া , লকাস বটি িায়ির িন্য উপকারী হয় য়ছ। িয়ব 

লকাস বটির লম াি ১০ নিয়ির পনরবয়িব অন্তিঃ এক মাস করা উনচি। িারা িািাি, সম  লপয়ল এখায়ি এয়স কনিউটার অনুশীলি 

কয়রি। এ প্রনিষ্ঠাি লর্য়ক একিি ৩০ নিয়ির প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়রনছল। িয়ব বিবমায়ি নিনি নবয়িয়শ কম বরি আয়ছি। প্রকল্প 
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লর্য়ক পাও া কনিউটারটি সচল লিখা লগল। নবগি এক বছয়র মাত্র ৪ িি িতুি সিস্যয়ক কনিউটার প্রনশক্ষণ প্রিাি কয়রয়ছি 

বয়ল িািা  া । সয়রিনমি পনরিশ বয়ি এটা স্পষ্ঠ হয় য়ছ ল , মূলি কনিউটারটি প্রনিষ্ঠায়ির নিিস্ব কায়ি যবহবহৃি হয়ে।  

 

 রংপুর অংশঃ 

 

লিশ লসবা সংস্থা, নপরগঞ্জ । প্রনিষ্ঠায়ির সভাপনি শ্রী লালি কানন্ত সাহা। সিািক িিাব নুরুন্নবী প্রিাি। ক্লায়বর বিবমাি সিস্য 

সংখ্যা ৩০ িি। বিবমায়ি সমািয়সবামূলক কা বক্রম ল মি-বাল্য নববাহ, বৃক্ষ লরাপি, স্যানিয়টশি ইিযানি করয়ছি।  প্রকয়ল্পর 

কনিউটারটি ভাল অবস্থা  রয় য়ছ। প্রকয়ল্পর আওিা  এই প্রনিষ্ঠায়ির ল  সমস্ত সিস্য কনিউটার প্রনশক্ষণ গ্রহণ কয়রনছয়লি 

িারা সবাই এখিও ক্লায়বর কা বক্রয়মর সায়র্ সিৃক্ত রয় য়ছি। নকছু লবকার  যুবকয়ক কনিউটায়রর প্রনশক্ষণ নিয় য়ছি। িায়ির 

প্রনিষ্ঠায়ির সাটি বনফয়কয়টর গ্রহণয় াগ্যিা িা র্াকা  িারা যবহাপকভায়ব কনিউটায়রর প্রনশক্ষণ কা বক্রম গ্রহণ করয়ি পারয়ছি িা। 

িায়ির নিিস্ব লকাি কনিউটার  লিই।  

 

          উন্মকু্ত সমাি কল্যাি সংস্থা, পীরগঞ্জ । সভাপনি িিাব িনরকুল ইসলাম নিিাস এবং সিািক িিাব লমাঃ িিরুল 

ইসলাম নরপি। এ প্রনিষ্ঠায়িরও সিস্য সংখ্যা ৩০ বয়ল কম বকিবাগণ িািাি। িারা ৬ যবহায়চ ৬০ িিয়ক কনিউটার প্রনশক্ষণ 

প্রিাি কয়রয়ছি বয়ল িািাি। প্রকয়ল্পর কনিউটার ও ইউনপএস ভাল অবস্থা  আয়ছ। প্রকল্প হয়ি প্রনশক্ষণ গ্রহণকারী সিস্যরাই 

বিবমাি প্রনশক্ষণ কা বক্রম পনরচালিা কয়রি। িয়ব িায়ির সাটি বনফয়কয়টর গ্রহণয় াগ্যিা নিয়  সমস্যা রয় য়ছ। এ ছাড়া 

প্রনশক্ষণার্ীয়ির প্রনশক্ষণ লশয়ষ লকাি ঋণ সুনবিা নিয়  িায়ির কম বসংস্থায়ির সুয় াগ কয়র নিয়ি পারয়ছি িা। এ প্রনিষ্ঠায়ির 

কম বকিবাগণ িায়ির প্রনিষ্ঠায়ি আরও কনিউটার চাি এবং ভনবষ্যয়ি এ প্রকয়ল্পর যবহাপক নভনিক সম্প্রসারণ চাি। িয়ব ক্লাব 

নিব বাচয়ি আরও সিকব হও ার পরামশ ব নিয় য়ছি।  

 

অন্যান্য ির্ থয়বেণঃ 

আ  বি বক ফান্ড নহসায়ব সকল ক্লাবয়ক এককালীি ১০,০০০/- প্রিাি করা হ । পনরিনশ বি প্রনিষ্ঠািসমূহ এই ফান্ড লসলাই লমনশি, 

মৎস চাষ, গবানিপশু পালি ইিযানি কায়ি নবনিয় াগ কয়রয়ছি। িয়ব অনিকাংশ প্রনিষ্ঠায়ি ইন্টারয়িট সুনবিা লিই। লবকার 

যুবয়ির কম বসংস্থায়ির অিলাইি নভনিক িথ্য িািার সুনবিা করার িন্য ক্লাব িায়ির আ  বি বক ফান্ড যবহবহার কয়র অনিবি আ  

লর্য়ক ময়িয়মর মাধ্যয়ম ইন্টারয়িট সুনবিা িার সিস্যয়ির ময়ধ্য নিয়ি পায়র।   

 

১৫.১   সুষ্ঠুভায়ব ক্লাব নিব বাচি করা হ নি।অনিকাংশ স্থায়িই এিনিও প্রনিষ্ঠাি নিব বাচি করা হয় য়ছ। ফয়ল কানিি ফলাফল 

অিবি করা সম্ভব হয়ে িা।  
 

১৫.২ সরবরাহকৃি কনিউটার নিয়  অনফয়সর নিিস্ব কাি পনরচালিা করা হয়ে। লবকার যুবয়ির কনিউটার প্রনশক্ষণ বা 

প্রযাক টিস করার কািটি কম হয়ে।   
 

১৫.৩ ক্লাব কর্তবক প্রনশক্ষণ প্রিায়ির পর নবিরণকৃি সাটি বনফয়কয়টর গ্রহণয় াগ্যিা পায়ে িা। ফয়ল িায়ির মাধ্যয়ম প্রনশক্ষয়ণ 

আগ্রহী যুবয়ির সংখ্যাও বৃনি পায়েিা।  
. 
 

১৫.৪  প্রনশক্ষণ নিয়লও ঋণ সুনবিা িা র্াকা  লবকার যুবয়ির কম বসংস্থায়ির সুনবিা প্রিায়ি ক্লাবগুনল সহয় ানগিা করয়ি পারয়ছ 

িা।  

  

১৬.১    ভনবষ্যয়ি এ িািী  প্রকল্প গ্রহণকায়ল স্থািী  প্রশাসি ও যুব উন্ন ি অনিিপ্তয়রর সুপানরয়শর নভনিয়ি প্রকৃি ক্লাব নিব বাচি 

করয়ি হয়ব।  

১৬.২ সরবরাহকৃি কনিউটারটির  র্া র্ যবহবহার নিনিিকয়ল্প যুব উন্ন ি কম বকিবায়ির নিনবড় িিারকীর প্রয় ািি।  

 

১৬.৩ ক্লাব িার প্রনশক্ষণার্ীয়ির ময়ধ্য সাটি বনফয়কট নবিরণকায়ল যুব উন্ন য়ির সিৃক্তা  ল ৌর্ভায়ব িা করয়ি পায়র নকিা লস 

নবষ টি নবয়বচিা  রাখা ল য়ি পায়র।  

 

১৬.৪ ক্লায়বর আ  বি বক ফান্ড যবহবহার কয়র সিস্য লবকার যুবকয়ির ইন্টারয়িট সুনবিা প্রিায়ির িন্য মন্ত্রণাল  ক্লাবগুনলয়ি একটি 

নিয়ি বশিা প্রিাি করয়ি পায়র।    

 


