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লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয অওতায় ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছলযয এজডজভুক্ত  

ভাপ্ত প্রকলেয মূল্যায়ন প্রজতলফদলনয ায-ংলে 
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১। লরজজলরটিব 

ও ংদ 

জফলয়ক 

জফবাগ 

০১ টি ০০টি ০১ টি ০০ টি ০০ টি ০১ টি ১০ভা 

(৪১.৬৭%) 
 

০০ টি - 

 

১।  ভাপ্ত প্রকলেয ংখ্যাঃ  ০১ টি 

২। ভাপ্তকৃত প্রকলেয প্রকৃত ব্যয় ও লভয়াদকারঃ 

প্রকলেয নাভ প্রকৃত ব্যয়  

(রে টাকায়) 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

Promoting Access to Justice and Human Rights in 

Bangladesh (2
nd

 Phase) 

৮৮৫.২৭ 

১১.৪২ 
(৮৭৩.৮৫) 

জুরাআ, ২০১২ লত এজপ্রর, 

২০১৫ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকলেয লভয়াদ বৃজিয কাযণঃ 

প্রকলেয নাভ লভয়াদ বৃজিয কাযণ 

Promoting Access to Justice and 

Human Rights in Bangladesh (2
nd

 

Phase) 

প্রকল্পেয আওতায় বফবি ককাি (ফাাংরাল্পেল্প প্রচবরত সকর আইন ৪২টি 

ববরউল্পভ) হারনাগােকযণ ও প্রকা, াওয়ায অফ অযাটবন ি আইন, ২০১২ 

এয অধীন খসড়া বফবধভারা প্রণয়ন ও জাযী, ভানফাবধকায, ফাবণজয, 

বযল্পফ, শ্রভ অবধকায এফাং বফববন্ন প্রবতষ্ঠাল্পনয কাম িক্রভ সাংক্রান্ত ২২টি 

আইন ৪টি ববরউল্পভ প্রকা, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২, কপৌজোযী কাম িবফবধ, 

১৮৯৮, সাবর আইন, ২০০১ যুল্পগাল্পমাগীকযণ সহ উক্ত আইল্পনয 

সাংল্পাধনী চূড়ান্তকযণ এফাং প্রকল্পেয অসভাপ্ত কাজসমূহ সভাপ্ত কযায রল্পক্ষ্য 

প্রকেটিয কভয়াে আল্পযা ৪ ভাস বৃবি কযা হয়। 
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৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়লনয লেলে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাজযঃ 

ভস্যামূ সুাজযমূ 

৪.১ ননুলভাজদতবালফ জফজবন্ন ংলগয খযচ বৃজিঃ  প্রকেটি এজপ্রর, 

২০১৫’লত ভাপ্ত লয়লছ এফং টিজজ ংলাধন কযা য়জন । জকন্তু 

ংগজবজিক ব্যয় ম থালরাচনা কলয লদখা মায় লম, প্রকলে লভাট ২ ২টি 

ংলগয ভলে ০৬টি ংলগয ব্যয় নুলভাজদত টিজজ লথলক ১.১৫ 

রে টাকা লথলক  ১১.১৩ রে টাকা ম থন্ত বৃজি ললয়লছ এফং এলেলে 

কাযও নুলভাদন লনয়া য়জন। 

৪.১ প্রকেটি এজপ্রর, ২০১৫ ’লত ভাপ্ত লয়লছ 

এফং টিজজ’য লকান ংলাধন কযা না 

লরও ০৬টি খালত ননুলভাজদতবালফ লফজ 

থ থ ব্যয় কযায কাযণ অআএভআজড ও 

জযকেনা কজভলনয ংজিষ্ট লক্টযলক 

ত্ত্বয ফজত কযলত লফ। জধকন্তু লকান 

কর্তথলেয নুলভাদনক্রলভ এফ কযা 

লয়লছ তাও এ জফবাগলক ফজত কযলত 

লফ; 

৪.২ প্রকলেয মূর উলেশ্য জজথত লয়লছ জক-না তা জনরূজত না ওয়াঃ  

প্রকেটিয মূর উলেশ্য লে- অআনী ব্যফস্থা জীকযলণয ভােলভ 

াধাযণ জনগলণয জফচায প্রাজপ্ত ও ভানফাজধকায ংযেলণ 

লরজজলরটিব জফবালগয দেতা উন্নয়ন। তলফ ভালজয সুজফধাফজিত 

ভানুললয জফলল কলয নাযী, েভ, উজা জত ও জশুলদয 

ভানফাজধকায ংযেলণ কতটুকু রেযভাো জজথত লয়লছ ফা এফ 

জফললয় ভানুললয ভালঝ জক ধযলনয লচতনতা সৃজষ্ট লয়লছ তা জনরূণ 

কযা ম্ভফ য়জন । এছাড়া, লজরা ও  উলজরা ম থালয় অলয়াজজত 

প্রজেণ, ওয়াকথ, লজভনায নুু্ষ্ঠালনয ভােলভ  প্রতযন্ত িলরয 

জনগণ ফা মালদয ভলে অআনী  লফা প্রাজপ্ত, ভানফাজধকায সুযো, 

অআনী লফা জীকযণ এফং সুষ্ঠ ুজফচায ব্যফস্থা উন্নয়লন কাঠালভাগত 

উন্নয়ন আতযাজদ লফজ প্রলয়াজন তাযা কতটুকু উকৃত লয়লছ তা 

জনরূণ কযা ম্ভফ য়জন । তলফ প্রকে ংজিষ্ট কভ থকতথাযা জানান, 

প্রতযন্ত িলরয জনগণলক উলজরা ম থালয় নুজষ্ঠত জফজবন্ন কাম থক্রলভ 

ম্পৃক্ত কযা লয়লছ। 

৪.২ প্রকেটিয উলেশ্য জথলনয জনজভি জফজড 

লকাড চুড়ান্তকযণ ও প্রকালয  জফললয় 

টিজজলত উলেখ যলয়লছ। জকন্তু এআ ংগটি 

ম্পূণ থরুল ফাস্তফায়ন কযা য়জন । 
বজফষ্যলত এফ লেলে ভন্ত্রণারয় /জফবাগলক 

ফশ্যআ উলযাগী লত লফ এফং লমলকান 

কাজযগজয ায়তা প্রকলে অআএভআজড, 

জযকেনা কজভন, ংজিষ্ট ভন্ত্রণারয় এফং 

উন্নয়ন লমাগীয ভন্বলয় ভেফতী 

মূল্যায়ন এফং ভাজপ্ত মূল্যায়ন-এয ব্যফস্থা 

যাখলত লফ । প্রলয়াজলন লফআজরাআন 

ালব থয ব্যফস্থা যাখলত লফ; 

৪.৩ প্রকলেয দ্বৈততা থাকাঃ ভালজয ফলজরত, নাযী ও জশুলদয অআনী 

ায়তা প্রাজপ্ত, ভানফাজধকায সুযো াভজিক লমাগীতায জন্য 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়/ভজরা ও জশু জফলয়ক ভন্ত্রণারয় অযও 

কলয়কটি ভন্ত্রণারয় প্রায় একআ ধযলনয প্রকে িণ কযলছ । থ থাৎ লদখা 

মালে লম, উন্নয়ন লমাগীলদয প্রকে াালে গৃীত এফ প্রকে 

Demand Driven না লয় Supply Driven লে । ললেলে 

প্রকে াা লেয ব্যফায  কতটুকু Effective লে জকংফা Value 

Add কযলছ ল জফলয় টি বজফষ্যলত এ ধযলণয প্রকে িলণয লেলে 

গুরুলেয ালথ জফলফচনা কযলত লফ। 

৪.৩ বজফষ্যলত এ  ধযলণয প্রকে িলণয লেলে 

প্রকে াালেয ব্যফায অলযা লফজ 

Effective কযায জফলয়টি জফলফচনা 

কযলত লফ । অয প্রকে াাে জদলয় 

কাজযগজয ায়তা প্রকে িলণয লেলে 

Supply Driven না লয় Demand 

Driven এয জফলয়টি  জনজিতকযলণ 

ংজিষ্ট ভন্ত্রণারয় /জফবাগ প্রলয়াজনীয় 

উলযাগ িণ কযলত ালয; 
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ভস্যামূ সুাজযমূ 

৪.৪ প্রকলেয একটি ংগ ফাস্তফাজয়ত না ওয়াঃ প্রকলেয একটি ংগ লে 

জফজড লকাড চুড়ান্ত কলয প্রকা কযা । জকন্তু জনফ থাজচত প্রজতষ্ঠান কর্তথক 

কাজটি ম্পূণ থরুল ম্পাদন কলযজন । লমলতু প্রকলেয Visible 

লকান Output/Outcome তযন্ত কভ কালজআ প্রকেটিয 

Visible Output মু িাজধকায জবজিলত কযা ফশ্যআ 

উজচত জছর এফং এটি চুড়ান্তবালফ প্রকা না কযায জফলয়টি  লভালটআ 

কাজিত নয়। 

৪.৪ অলরাচয প্রকলেয অওতায় ০২টি গ্রুল ১০ 

জন কভ থকতথা স্টাজড টুযলয জগলয়জছলরন। 

এফ কভ থকতথা  স্টাজড টুযয লত কম জ্ঞান ও 

জবজ্ঞতা জথন কল্পযল্পেন তা কভ িল্পক্ষ্ল্পে 

প্রল্পয়াল্পগয উল্পযাগ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ গ্রহণ 

কযল্পফ; 

৪.৫ জফরলে জজঅয লপ্রযণঃ  অআএভআজড ’য ২৯/০৩/২০০৬ তাজযলখয 

অআএভআজড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং জযলেয ১৩ নং 

নুলেদ নুমায়ী লকান উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য ৩ (জতন) 

ভালয ভলে জজঅয লপ্রযলণয জনলদ থনা যলয়লছ । অলরাচয প্রকেটি 

এজপ্রর, ২০১৫ ’লত ভাপ্ত লরও প্রকেটিয জজঅয অআএভআজড ’লত 

াওয়া মায় ১০/০৩/২০১৬ তাজযলখ থ থাৎ প্রায় ১১ ভা য। 

 ৪.৫ জফরলে জজঅয লপ্রযণ এফং জজঅয-এ 

ভুর থাকা লভালটআ কাম্য নয় । বজফষ্যলত 

ফশ্যআ ভয়ভলতা এফং জনভু থর জজঅয 

লপ্রযণ কযলত লফ। 

৪.৬ ভুর তথ্য েজরত জজঅয লপ্রযণঃ  ভন্ত্রণারয় লথলক লপ্রজযত 

জজঅয-এ লনক জায়গায় ভুর জছর, মায ভলে ন্যতভ জছর 

প্রকেটিয অজথ থক িগজত ৮৮৫.২৭ রে টাকা উলেখ কযা । জকন্তু 

প্রজতটি ংলগয ব্যয় লমাগ কলয লদখা মায় লম, অজথ থক িগজত 

৮৭৯.২৭ রে টাকা। থ থাৎ জজঅয-এ খাতওয়াযী ব্যলয় ৬.০০  রে 

টাকা কভ লদখালনা লয়লছ । অআএভআজড কর্তথক প্রকে জযচারলকয 

কাম থারয় জযদ থলনয ভয় এ ব্যাালয জানালনা লর  প্রকে জপ 

লত জানালনা য় লম, প্রকৃত ব্যয় ৮৮৫.২৭ রে টাকা লফ। 

খাতওয়াযী ব্যয়মু ংলাধন কলয অআএভআজডলত লপ্রযলণয জন্য 

ফরা লরও  এ জফললয় তাযা লকান ব্যফস্থা িণ কলযজন । প্রকে 

জযচারলকয কাম থারয় লথলক জানালনা য় লম, মন্ত্রাজতগুলরা 

(কজম্পউটায ও ন্যান্য) UNDP লথলক যফযা কযা লয়লছ এফং 

এ ফাফদ ফযােকৃত থ থ UNDP-আ খযচ কলযলছ। 

 

৪.৭ জডট অজিঃ প্রকেটিয জডট জযলাট থ ম থালরাচনা কলয লদখা মায় 

লম, প্রকেটিয জডজএ ংলয FAPAD জযলাট থ ম্পন্ন লয়লছ । 
প্রকলেয লকান অযজএ ং না থাকায় এ ংলয  লকান জডট কযা 

য়জন। জডলট প্রজেণ বাতা খালত জতজযক্ত ম্মানী এফং 

লেলটজজক প্ল্যান প্রণয়লন জতজযক্ত ব্যলয়য জফললয় অজি উত্থাজত 

য় মা যফতীলত জনষ্পজি কযা লয়লছ। 
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 “Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh (2
nd

 Phase)” 

 ীল থক কাজযগজয ায়তা প্রকলেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রজতলফদন 

 (ভাপ্তঃ এজপ্রর, ২০১৫)  

 
১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাাংলাল্পেশ 

২। মন্ত্রণালয়/ববভাগ : আইন, ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : ললবিসল্পলটিভ ও সাংসে ববষয়ক ববভাগ 
 

৪।       প্রকলেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ 
(রে টাকায়) 

প্রাক্কজরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

লভাট 
টাকা  

(প্রঃাঃ) 

জযকজেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 
জতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কজরত 

ব্যলয়য %) 

জতক্রান্ত ভয়  

(মূর  
ফাস্তফায়ন কালরয 

%)  

 

মূর 

লভাট 
টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

ফ থলল 

ংলাজধত 
লভাট 
টাকা  

(প্রঃাঃ)* 

মূর ফ থলল 

ংলাজধত 

১০৬০.০০ 

২৫.০০ 

(১০৩৫.০০) 

১০৬০.০০ 

২৫.০০ 

(১০৩৫.০০) 

৮৮৫.২৭ 

১১.৪২ 
(৮৭৩.৮৫) 

জুরাআ, ২০১২ 

লত 
জুন, ২০১৪ 

জুরাআ, ২০১২ 

লত 
এজপ্রর, ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১২ 

লত 
এজপ্রর, ২০১৫ 

(-) 

১৭৪.৭৩** 

(১৬.৪৮%) 

১০ভা 

(৪১.৬৭%) 

 
*  UNDP এয নুদান। 
**প্রকলেয মূর প্রাক্কজরত ব্যয় লো প্রকৃত ব্যয় ১৭৪.৭৩ রে টাকা হ্রা ললয়লছ। 
 
৫। প্রকলেয ংগজবজিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রজতলফদন (জজঅয) এয জবজিলত):  

(রে টাকায়) 
ক্রজভক 

নং 
টিজজ নুমায়ী কালজয ংগ একক টিজজ নুমায়ী রেযভাো এজপ্রর, ২০১৫ ম থন্ত ক্রভপুজিত 

িগজত 
অজথ থক ফাস্তফ অজথ থক  ফাস্তফ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১। জপাযগলণয লফতন ংখ্যা ২০২.৯৮ ৭ ২০৫.৭১ ৭ 

০২। স্টাপলদয লফতন ংখ্যা ৪০.০০ ৪ ৪০.৭৬ ৪ 

০৩। লদলয বযন্তলয মাতায়ত লথাক ২২.০০ - ১৭.৪৬ - 

০৪। অন্তজথাজতক ভ্রভণ লথাক ২০.০০ - ১৮.০০ - 

০৫। ংস্কায ও জপ বাড়া লথাক ৬০.০০ - ৪৯.০০ - 

০৬। লবাগ্য উকযণ লথাক ৮.৮০ - ৮.২০ - 
০৭। ললটার ও লুজিকযান্ট লথাক ১৪.০০ - ২৫.১৩ - 

০৮। প্রকানা ব্যয় ংখ্যা ১০.০০ ৪ ৯.১৫ ৩ 

০৯। প্রচায ও জফজ্ঞান লথাক ১.০০ - ০.৫০ - 

১০। প্রজেণ ও কনপালযন্স ংখ্যা ৬৭.০০ ১০ ১৯.০৪ ৬ 

১১।  ওয়াকথ ও লজভনায ংখ্যা ৮৬.০০ ৬ ৮৪.৭৬ ৮ 

১২।  জযফণ ব্যয় লথাক ২.০০ - ৩.১৫ - 

১৩।  ন্যানার যাভ থক mm ১৯৮.২০ ৩৬mm ১৩৮.৯৭ ৩৮mm 

১৪।  অন্তজথাজতক যাভ থক mm ১২৩.০০ ১২mm ৫২.৫৬ ২mm 
১৫। ন্যান্য ব্যয় লথাক ৮৩.৩২ - ৯৮.৭৫ - 

১৬।  জজকউজযটি াজব থ লথাক ১৩.৭০ - ১৩.২ ৩mm 

১৭।  মানফান ংখ্যা ৭৪.০০ ১ ৭২.২৬ ১ 

১৮। পলটাকজ লভজন ংখ্যা ৩.০০ ১ ১.০০ ১ 

১৯। কজম্পউটায প্যালকজ (আন্টাযলনট) লথাক ৪.০০ লথাক ৬.০০ ১৫ 

২০। জপ মন্ত্রাজত লথাক ১.০০ - ০.৫০ - 

২১। জজড বযাট ংখ্যা ২০.০০ ১ ৯.৪২ ১ 

 লভাটঃ - - - ৮৮৫.২৭ - 
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৬। কাজ ভাপ্ত থাজকলর উায কাযণঃ  প্রকলেয অওতায় প্রস্তাজফত কর লেয কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা লয়লছ, তলফ 

জকছু জকছু ংলগয রেযভাোয লচলয় কভ িগজত জজথত লয়লছ।  চাজদায জবজিলত এফং ফাস্তফ ফস্থায লপ্রজেলত এ 

ভস্ত খালতয ংস্থানকৃত ম্পূণ থ কাজ ফাস্তফায়ন কযা য়জন ফলর প্রকে কাম থারয় জযদ থলনয ভয় ংজিষ্ট কভ থকতথাযা 

জাজনলয়লছন। 
 

৭। াধাযণ ম থলফেণঃ  

 

৭.১  টভূজভঃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদলয ংজফধান নুমায়ী ফায জন্য সুজফচায ও ভানফাজধকায জনজিত কযা ফাংরালদ 

যকালযয ন্যতভ রেয। জফচায প্রাথীযা জফলল কলয দজযদ্র ও জনম্ন অলয়য লরাকলদয জন্য জফচায ললত নানাজফধ 

ভস্যায মু্মখীন লত য়। ফাংরালদলয অআন ব্যফস্থায কাঠালভাগত জফন্যা ও অধুজনকায়ন তযন্ত জরুযী। 
নাগজযকলদয জধকায জনজিতকযণ ও অন্তজথাজতক কজভটলভন্ট সুযোয় জফচায জফবালগ প্রাজতষ্ঠাজনক পুনঃজফন্যা 

প্রলয়াজন। যকায অধুজনক জচন্তা লচতনা ও চাজদা জফলফচনা কলয অআনগত কাঠালভায জফন্যাল দলে িণ 

কলযলছ। অআন প্রণয়লনয লেলে লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবাগ গুরুেপূণ থ ভুজভকা ারন কলয থালক। উক্ত 

জফবাগ ফাংরালদলয ংজফধান, ন্যান্য অআন, অন্তজথাজতক অআন ও চুজক্তয অলরালক প্রলতযকটি অআন যীো 

জনযীো কলয থালক। এয লপ্রজেলত লরজজলরটিব জযপভ থ প্রজক্রয়ালক ায়তা প্রদান এফং লরজজলরটিব ও ংদ 

জফলয়ক জফবালগয প্রাজতষ্ঠাজনক দেতা বৃজিয জন্য জফললয়াক্ত প্রকেটি ফাস্তফায়লনয উলযাগ িণ কযা য়। 
 

৭.২ উলেশ্যঃ 

 

 নাযী ও ায় জনলগাষ্ঠী কর নাগজযলকয ভানফাজধকায সুযোয় উিভ লফা প্রদালন জফচায ও ভানফাজধকায 

 ংগঠনমুলয জক্তারী কযা মালত কলয লক্টযার জযকেনা, ভন্বয় ও অআনী ায়তা প্রদালন মূর জফচায কালম থয 

 ালথ ংজিষ্টগলণয দেতা বৃজি কযা মায়। 
 

সুজনজদ থষ্ট উলেশ্যঃ 

 

কর নাগজযক জফলল কলয সুজফধাফজিত ও ায় জনলগাষ্ঠীয-নাযী, ঙ্গু, উজাজত ও জশুলদয ভানফাজধকায সুযো 

এফং সুজফচায প্রাজপ্ত জনজিত কযা। 
 

 দীঘ থলভয়াদী উলেশ্যঃ 

 
 স্বে ব্যলয় , জতয উালয় এফং সুজফচায প্রাজপ্ত জনজিতকযলণ লরজজলরটিব কযাাজটি উন্নয়ন এফং জকছু জকছু 

অআনগত জযপলভ থয জন্য লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয দেতা বৃজি কযা। 

 

 প্রকলেয কাম থক্রভ ও রেযভাোঃ 

 
(১) ০৪টি প্রকানা, ১০টি প্রজেণ  ও কনপালযন্স, ৬টি ওয়াকথ ও লজভনায, ৩৬ জনভান  লদীয় যাভ থক ও ১২ 

জনভা দ্বফলদজক যাভ থক জনলয়াগ এফং ০১টি গাড়ী ক্রয় কযা; 

(২) লরজজলরটিব প্রজক্রয়ায ালথ ম্পৃক্ত লস্টকলাল্ডাযগলণয ভূজভকা ও কাম থক্রভ ম্যাজং ও জফলিলণ কযা;  

(৩) িাজধকাযপ্রাপ্ত অআনমুলয কাম থকাযীতা ও জযচারনা জনজিত কযায জন্য লরজজলরটিব প্রজক্রয়ায 

াভািস্যপূণ থ একটি লরজজলরটিব কযালরন্ডায প্রণয়ন কযা; 

(৪) প্রকাজত অআনমূলয ংকরণ ও তাজরকাভূজক্তয একটি ডকুলভন্ট প্রণয়ন কযা;  

(৫) ভয়ভলতা ভানম্পন্ন অআন প্রণয়ন ও অআন ংলাধলনয ব্যফস্থা িণ কযা; 

(৬) িাজধকাযপ্রাপ্ত অআনগুলরা ফাংরা লত আংলযজী এফং আংলযজী লথলক ফাংরা কযা;  

(৭) লম ভস্ত অন্তজথাজতক চুজক্ত ও নলদ ফাংরালদ ম্মত লয়লছ ফা স্বােয কলযলছ লগুলরায ফ থলল ফস্থান 

একটি তাজরকা প্রণয়ন কযা; 

(৮) লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগ একটি চুজক্ত লডস্ক স্থান ও কাম থকযী কলয লতারা; 

(৯) লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয লবটিং ও অআনগত ভতাভত প্রদান ংক্রান্ত লফা কাম থক্রলভয ভান 

উন্নয়ন। 
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৮।  প্রকলেয নুলভাদন ও ংলাধনঃ 

 

৮.১ অলরাচয কাজযগযী ায়তা প্রকেটি গত ০৪-১০-২০১৩ তাজযলখ ১০৬০.০০ রে টাকা প্রাক্কজরত ব্যলয় জুরাআ, ২০ ১২ 

লত জুন, ২০১ ৪ লভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য  ভাননীয়  জযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুলভাজদত য় । যফতীলত ব্যয় বৃজি 

ব্যজতলযলক (No Cost Extension) প্রকলেয লভয়াদ এজপ্রর/১৫ ম থন্ত বৃজি কযা য়।  

 
 

 

৯।  প্রকে জযচারক ম্পজকথত তথ্যঃ   
লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয জচফ জনাফ লভাাম্মদ ীদুর ক এ প্রকলেয শুরু লথলক লল ম থন্ত 

খন্ডকারীন প্রকে জযচারলকয দাজয়ে ারন কলযলছন। 
 

১০। প্রকে জযদ থনঃ  
প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রজতলফদন প্রণয়লনয রলেয অআএভআজড ’য জো ও াভাজজক লক্টলযয উ-জযচারক 

(স্বাস্থয) কর্তথক গত ২০/০৭/২০১৬ তাজযলখ ঢাকাস্থ প্রকে জযচারলকয কাম থারয় লযজজভলন জযদ থনপূফ থক প্রকে 

ংজিষ্ট কভ থকতথালদয ালথ অলরাচনা কযা য় । এ ভয় লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয ংজিষ্ট 

কভ থকতথাগন উজস্থত জছলরন। 
 

১১। প্রকলেয উলেশ্য ও জথনঃ  

 

জযকজেত উলেশ্য জথন 
স্বে খযলচ জত লজ 

এফং লপ্রজডকলটফর 

উালয় জফচাজযক লফা 

প্রদালন লরজজলরটিব ও 

ংদ জফলয়ক জফবালগয 

লরজজলরটিব দেতা 

বৃজি ও জকছু জকছু 

অআলনয জযপভ থ কযা। 

প্রকে কাম থারলয়য কাগজে ম থালরাচনা কলয লদখা মায় লম, প্রকেটিয মূর উলেশ্য 

জথলনয জনজভি জফবাগীয় এফং লজরা ম থালয় ভালজয জফজবন্ন স্তলযয ভানুললক জনলয়  

বা, লজভনায, ওয়াকথ, ওজযলয়লন্টন লকাল থয অলয়াজন কযা লয়লছ । এছাড়াও 

লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয জদকজনলদ থনামূরক ও িাজধকায 

জচজিতসূচক একটি লেলটজজক প্ল্যান প্রণয়ন কযা লয়লছ মা ২০১৪-২০১৭ ভলয় চরভান 

যলয়লছ। অআনজফদ জফচায ংজিষ্ট লস্টকলাল্ডাযগলণয জন্য জফচায িজতয উন্নয়ন কযা 

লয়লছ। এয ভলে ২২টি অআলনয ফাংরা লথলক আংলযজজলত নুফাদ প্রকা কযা লয়লছ, 

াওয়ায ফ এযটণী এযাক্ট প্রণয়লন এডলবালকজ টুযর জললফ একটি কভজপ্রলনজব লনাট 

প্রণয়ন কযা লয়লছ, অন্তজথাজতক ম থালয় নুলভাজদত/ম্মজতদান ংক্রান্ত চুজক্তমুলয 

ফস্থান ম্পজকথত একটি তাজরকা প্রণয়ন কযা লয়লছ, ফাংরালদলয অআনমুলয 

ংকরন অলডটকযলণয কাজ চরভান যলয়লছ ।  Evidence Act এফং Arbitration 

Act এয ংলাধনী জফর প্রণয়ন কযা লয়লছ এফং Power of Attorney Act, 2012 

এয অওতায় জফজধ প্রণয়ন কযা লয়লছ। 
 

১২। উলেশ্য পুলযাপুজয জজথত না লয় থাকলর তায কাযণঃ   

 

১২.১ প্রকেটিয মূর উলেশ্য লে- অআনী ব্যফস্থা জীকযলণয ভােলভ াধাযণ জনগলণয জফচায প্রাজপ্ত ও ভানফাজধকায 

ংযেলণ লরজজলরটিব জফবালগয দেতা উন্নয়ন। তলফ ভালজয সুজফধাফজিত ভানুললয জফলল কলয নাযী, েভ, 

উজাজত ও জশুলদয ভানফাজধকায ংযেলণ কতটুকু রেযভাো জজথত লয়লছ ফা এফ জফললয় ভানুললয ভালঝ জক 

ধযলনয লচতনতা সৃজষ্ট লয়লছ তা জনরূণ কযা ম্ভফ য়জন । কালজআ অলরাচয প্রকেটিয মূর উলেশ্য জথন লয়লছ 

জক-না ফা জফচায প্রাথীলদয প্রতযাা পূযলণ প্রলয়াজনীয় ায়তা ও ভানফাজধকায ংযেলণ লচতনতা বৃজি ললরও 

ললেলে এ প্রকলেয ফদান কতটুকু লটি ফরা ম্ভফ নয়। তলফ লজরা, উলজরা ম থালয় প্রজেণ , ওয়াকথ, লজভনায 

অলয়াজন কযা লয়জছর, মায জফলয়ফস্তু জফচায  প্রাজপ্ত জীকযণ, ভানফাজধকায সুযো, দজযদ্র ও সুজফধাফজিত ভানুললয 

জন্য অআনগত লফা প্রদান, অআনী লফালক জীকযণ আতযাজদ। জকন্তু এফ লজভনায  ও ওয়াকথ নুু্ষ্ঠালন প্রতযন্ত 

িলরয জনগণ ফা মালদয ভলে অআনী  লফা প্রাজপ্ত, ভানফাজধকায সুযো, অআনী লফা জীকযণ এফং সুষ্ঠ ু জফচায 

ব্যফস্থা উন্নয়লন কাঠালভাগত উন্নয়ন আতযাজদ মালদয লফজ প্রলয়াজন তাযা কতটুকু উকৃত লয়লছ তা জনরূণ কযা ম্ভফ 

য়জন। তলফ প্রকে কাম থারলয়য নজথে ম থালরাচনা কলয এফং প্রকে ংজিষ্টলদয ালথ অলরাচনা কলয লদখা মায় লম, 

প্রকেটিয মূর উলেশ্য জথলনয জনজভি বা, লজভনায, ওয়াকথ, প্রজেণ লকা থ, আতযাজদ অলয়াজন কযা লয়লছ । 
প্রকে কাম থারলয়য প্রকে ংজিষ্টযা জানান তাযা জফজবন্ন বা,  লজভনালয লমাগদালনয ভােলভ ফজণ থত জফলয়গুলরা ম্পলকথ 

অলযা বারবালফ ফজত লত ললযলছন এফং এলত তাযা উকৃত লয়লছন। 
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১২.২ অলরাচয প্রকলেয অওতায় জযকজেত ৪২টি বজরউলভ জফজড লকাড চুড়ান্তকযলণয কাজটি ম্পূণ থরুল ম্পাদন কযা 

য়জন। এ জফললয় প্রকে জযদ থনকারীন ভলয় প্রকে জযচারক ও ংজিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথাগণ জানান লম, কাজটি 

ম্পাদলনয জন্য জনফ থাজচত প্রজতষ্ঠান কর্তথক জনধ থাজযত বজরউভ প্রণয়ন কযলরও এলত অআলনয বালাগত ব্যফালয 

াভািস্যতা থাকায় চুড়ান্তবালফ প্রকা কযা য়জন। মূর কাজটি জনফ থাজচত প্রজতষ্ঠালনয জনকট লথলক লরজজলরটিব ও 

ংদ জফলয়ক জফবাগ কর্তথক বুলঝ লনয়া লয়লছ। জফজড লকালডয বালাগত ব্যফায জনজিত কলয তা চুড়ান্ত অকালয 

প্রকা কযা লফ। এজন্য লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয জনজস্ব কভ থকতথাগণ কাজ কযলছন।  

 

১৩। ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ  

 

১৩.১ ননুলভাজদতবালফ জফজবন্ন ংলগয খযচ বৃজিঃ প্রকেটি এজপ্রর, ২০১৫’লত ভাপ্ত লয়লছ এফং টিজজ ংলাধন কযা 

য়জন। জকন্তু ংগজবজিক ব্যয় ম থালরাচনা কলয লদখা মায় লম, প্রকলে লভাট ২ ২টি ংলগয ভলে ০৬টি ংলগয ব্যয় 

নুলভাজদত টিজজ লথলক ১.১৫ রে টাকা লথলক  ১১.১৩  রে টাকা ম থন্ত বৃজি ললয়লছ এফং এলেলে কাযও 

নুলভাদন লনয়া য়জন। 
 

১৩.২ প্রকলেয মূর উলেশ্য জজথত লয়লছ জক-না তা জনরূজত না ওয়াঃ  প্রকেটিয মূর উলেশ্য লে- অআনী ব্যফস্থা 

জীকযলণয ভােলভ াধাযণ জনগলণয জফচায প্রাজপ্ত ও ভানফাজধকায ংযেলণ লরজজলরটিব জফবালগয দেতা 

উন্নয়ন। তলফ ভালজয সুজফধাফজিত ভানুললয জফলল কলয নাযী, েভ, উজা জত ও জশুলদয ভানফাজধকায ংযেলণ 

কতটুকু রেযভাো জজথত লয়লছ ফা এফ জফললয় ভানুললয ভালঝ জক ধযলনয লচতনতা সৃজষ্ট লয়লছ তা জনরূণ কযা 

ম্ভফ য়জন। এছাড়া, লজরা ও উলজরা ম থালয় অলয়াজজত প্রজেণ, ওয়াকথ, লজভনায নুু্ষ্ঠালনয ভােলভ প্রতযন্ত 

িলরয জনগণ ফা মালদয ভলে অআনী  লফা প্রাজপ্ত, ভানফাজধকায সুযো, অআনী লফা জীকযণ এফং সুষ্ঠ ু জফচায 

ব্যফস্থা উন্নয়লন কাঠালভাগত উন্নয়ন আতযাজদ লফজ প্রলয়াজন তাযা কতটুকু উকৃত লয়লছ তা জনরূণ কযা ম্ভফ য়জন । 
তলফ প্রকে ংজিষ্ট কভ থকতথাযা জানান, প্রতযন্ত িলরয জনগণলক উলজরা ম থালয় নুজষ্ঠত জফজবন্ন কাম থক্রলভ ম্পৃক্ত 

কযা লয়লছ। 
 

১৩.৩ প্রকলেয দ্বৈততা থাকাঃ  ভালজয ফলজরত, নাযী ও জশুলদয অআনী ায়তা প্রাজপ্ত, ভানফাজধকায সুযো 

াভজিক লমাগীতায জন্য ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়/ভজরা ও জশু জফলয়ক ভন্ত্রণারয় অযও কলয়কটি ভন্ত্রণারয় 

প্রায় একআ ধযলনয প্রকে িণ কযলছ । থ থাৎ লদখা মালে লম, উন্নয়ন লমাগীলদয প্রকে াালে গৃীত এফ প্রকে 

Demand Driven না লয় Supply Driven লে। ললেলে প্রকে াা লেয ব্যফায  কতটুকু Effective লে 

জকংফা Value Add কযলছ ল জফলয় টি বজফষ্যলত এ ধযলণয প্রকে িলণ য লেলে গুরুলেয ালথ জফলফচনা কযলত 

লফ। 
 

১৩.৪ প্রকলেয একটি ংগ ফাস্তফাজয়ত না ওয়াঃ  প্রকলেয একটি ংগ লে জফজড লকাড চুড়ান্ত কলয প্রকা কযা । জকন্তু 

জনফ থাজচত প্রজতষ্ঠান কর্তথক কাজটি ম্পূণ থরুল ম্পাদন কলযজন । লমলতু প্রকলেয Visible লকান Output/Outcome 

তযন্ত কভ  কালজআ প্রকেটিয Visible Output মু িাজধকায জবজিলত কযা ফশ্যআ উজচত জছর এফং এটি 

চুড়ান্তবালফ প্রকা না কযায জফলয়টি লভালটআ কাজিত নয়। 
 

১৩.৫ জফরলে জজঅয লপ্রযণঃ  অআএভআজড’য ২৯/০৩/২০০৬ তাজযলখয অআএভআজড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

জযলেয ১৩ নং নুলেদ নুমায়ী লকান উন্নয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য ৩ (জতন) ভালয ভলে জজঅয লপ্রযলণয 

জনলদ থনা যলয়লছ। অলরাচয প্রকেটি এজপ্রর, ২০১৫ ’লত ভাপ্ত লরও প্রকেটিয জজঅয অআএভআজড ’লত াওয়া মায় 

১০/০৩/২০১৬ তাজযলখ থ থাৎ প্রায় ১১ ভা য। 
 

১৩.৬ ভুর তথ্য েজরত জজঅয লপ্রযণঃ ভন্ত্রণারয় লথলক লপ্রজযত জজঅয-এ লনক জায়গায় ভুর জছর, মায ভলে ন্যতভ 

জছর প্রকেটিয অজথ থক িগজত ৮৮৫.২৭ রে টাকা উলেখ কযা । জকন্তু প্রজতটি ংলগয ব্যয় লমাগ কলয লদখা মায় লম, 

অজথ থক িগজত ৮৭৯.২৭ রে টাকা । থ থাৎ জজঅয-এ খাতওয়াযী ব্যলয় ৬.০০  রে টাকা কভ লদখালনা লয়লছ । 
অআএভআজড কর্তথক প্রকে জযচারলকয কাম থারয় জযদ থলনয ভয় এ ব্যাালয জানালনা লর  প্রকে জপ লত 

জানালনা য় লম, প্রকৃত ব্যয় ৮৮৫.২৭ রে টাকা লফ। খাতওয়াযী ব্যয়মু ংলাধন কলয অআএভআজডলত লপ্রযলণয 

জন্য ফরা লরও  এ জফললয় তাযা লকান ব্যফস্থা িণ কলযজন । প্রকে জযচারলকয কাম থারয় লথলক জানালনা য় লম, 
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মন্ত্রাজতগুলরা (কজম্পউটায ও ন্যান্য) UNDP লথলক যফযা কযা লয়লছ এফং এ ফাফদ ফযােকৃত থ থ  UNDP-আ 

খযচ কলযলছ। 
 

১৩.৭ জডট অজিঃ প্রকেটিয জডট জযলাট থ ম থালরাচনা কলয লদখা মায় লম, প্রকেটিয জডজএ ংলয FAPAD জযলাট থ 

ম্পন্ন লয়লছ। প্রকলেয লকান অযজএ ং  না থাকায় এ ংলয  লকান জডট কযা য়জন । জডলট প্রজেণ বাতা 

খালত জতজযক্ত ম্মানী এফং লেলটজজক প্ল্যান প্রণয়লন জতজযক্ত ব্যলয়য জফললয় অজি উত্থাজত য় মা যফতীলত 

জনস্পজি কযা লয়লছ। 
 

১৪। সুাজয/জদক-জনলদ থনাঃ  

 

১৪.১ প্রকেটি এজপ্রর, ২০১ ৫’লত ভাপ্ত লয়লছ এফং টিজজ’য লকান ংলাধন কযা না লরও ০৬টি খালত 

ননুলভাজদতবালফ লফজ থ থ ব্যয় কযায কাযণ অআএভআজড  ও জযকেনা কজভলনয ংজিষ্ট লক্টযলক ত্ত্বয ফজত 

কযলত লফ। জধকন্তু লকান কর্তথলেয নুলভাদনক্রলভ এফ কযা লয়লছ তাও এ জফবাগলক ফজত কযলত লফ; 
 

১৪.২ প্রকেটিয উলেশ্য জথলনয জনজভি জফজড লকাড চুড়ান্তকযণ ও প্রকালয  জফললয় টিজজলত উলেখ যলয়লছ । জকন্তু এআ 

ংগটি ম্পূণ থরুল ফাস্তফায়ন কযা য়জন। বজফষ্যলত এফ লেলে ভন্ত্রণারয় /জফবাগলক ফশ্যআ উলযাগী লত লফ এফং 

লমলকান কাজযগজয ায়তা প্রকলে অআএভআজড, জযকেনা কজভন, ংজিষ্ট ভন্ত্রণারয় এফং উন্নয়ন লমাগীয ভন্বলয় 

ভেফতী মূল্যায়ন এফং ভাজপ্ত মূল্যায়ন-এয ব্যফস্থা যাখলত লফ। প্রলয়াজলন লফআজরাআন ালব থয ব্যফস্থা যাখলত লফ; 
 

১৪.৩ বজফষ্যলত এ ধযলণয প্রকে িলণয লেলে প্রকে াালেয ব্যফায অলযা লফজ Effective কযায জফলয়টি জফলফচনা 

কযলত লফ। অয প্রকে াাে জদলয় কাজযগজয ায়তা প্রকে িলণয লেলে Supply Driven না লয় Demand 

Driven এয জফলয়টি জনজিতকযলণ ংজিষ্ট ভন্ত্রণারয়/জফবাগ প্রলয়াজনীয় উলযাগ িণ কযলত ালয;  
 

১৪.৪ অলরাচয প্রকলেয অওতায় ০২টি গ্রুল ১০ জন কভ থকতথা স্টাজড টুযলয জগলয়জছলরন। এফ কভ থকতথা  স্টাজড টুযয লত লম 

জ্ঞান ও জবজ্ঞতা জথন কলযলছন তা কভ থলেলে প্রলয়ালগয উলযাগ ভন্ত্রণারয়/জফবাগ িণ কযলফ; 

 
১৪.৫ জফরলে জজঅয লপ্রযণ এফং জজঅয-এ ভুর থাকা লভালটআ কাম্য নয় । বজফষ্যলত ফশ্যআ ভয়ভলতা এফং জনভু থর 

জজঅয লপ্রযণ কযলত লফ। 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


