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       রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগেয আওতায় ২০১৪-১৫ অথ থফছগযয এবিবভুক্ত সভাপ্ত প্রকগেয 

মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবােবববিক সায-সংগে 
 

ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/বফবাগেয 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর সভয় ও ব্যগয়য তুরনায়  

বফবনগয়াে 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

কাবযেযী 

সহায়তা 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

মেবিবসএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

সভয় 

অবতক্রাগন্তয 

তকযা 

হায (%) 

সফ থবনম্ন 

সগফ থাচ্চ  

ব্যয় 

অবিক্রান্ত 

প্রকগেয 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অবতক্রাগন্তয 

তকযা 

হায (%) 

সফ থবনম্ন- 

সগফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১) রযংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ 

০১ - ০১ - ০১ - সফ থবনম্ন-

২০% 

সগফ থাচ্চ-

২০% 

- সফ থবনম্ন- 

(-) ১.০১%  

সগফ থাচ্চ-(-) 

১.০১% 

 

১.০ সভাপ্ত প্রকগেয সংখ্যা : ২০১৪-১৫ অথ থ ফছগযয এবিবগত রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফ বাগেয বফযীগত অন্তভু থক্ত ০১ 

(এক)টি প্রকে সভাপ্ত হগয়গছ। 

 

২.০ সভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণ : ফাস্তফায়ন ম থাগয়  করতয় ংগগয কাম যক্রভ ভাপ্ত থাকায়  প্রকগেয 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ ও ব্যয় বৃবি ঘগট।    

 

৩.০  সভাপ্তকৃত প্রকে  ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাবয : 

সভস্যা সুাবয 

প্রকগেয নাভঃ  “রনউরিনার াগব যআল্যান্স কগপাগনন্ট” ীল যক কারযগরয ায়তা প্রকে 

৩.১) প্রকগেয মূর উগেশ্য রির প্রকে মভয়াদ মগল 

রনউরিনার াগব যআগরন্স কাম যক্রভ ফাংরাগদ 

রযংখ্যান ব্যুগযা (রফরফএ) এয রনয়রভত কাম যক্রভ 

রগগফ ন্তর্ভ যক্ত কযা। এতদুগেগশ্য রফরফএ এয 

কভ যকতযাগণগক প্রকগেয গথ য এভরএআচ এফং 

এভরডএ-এ স্দাতগকাত্তয রডগী প্রদান কযা গয়গি এফং 

প্রগয়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা গয়গি। রকন্তু ব্রাক 

রফশ্বরফদ্যারগয়য নুরূ মূর াগব য রযচারনা কযায জন্য 

প্রগয়াজনীয় াংগঠরনক কাঠাগভা রফরফএ-এ  কাংরিত 

ভাত্রায় ততযী য়রন ভগভ য ভগন গয়গি। এ াগব য 

রযচারনায জন্য রফরফএ এয Health & 

Demographic Wing-এয ফতযভান কাঠাগভা 

কতটুকু ক্ষভ তা রনরূণ কযায প্রগয়াজনীয়তা যগয়গি ; 

৩.১) প্রকগেয অওতায় পারদত কাম যাফরী রনয়রভত কাজ 

রগগফ ন্তর্ভ যক্ত কযায উগেগশ্য রফরফএ-এয Health 

& Demographic Wing-এয ফতযভান কাঠাগভা  

অযও ংগঠিত কযা অফশ্যক। Post 

Enumeration Check (PEC) এয তুরনায় মূর 

াগব য রযচারনায় রধকংখ্যক প্রররক্ষত জনফর 

প্রগয়াজন গফ। তাআ রফরফএ-এয দয দপ্তয ও ভাঠ 

ম যাগয় অগযা রধক ংখ্যক জনফর রনগয়াগ কগয 

তাগদযগক প্রররক্ষত কগয মতারায উগদ্যাগ রনগত গফ, 

ন্যথায় প্রকগেয মূর উগেশ্য ব্যথ য ওয়ায অংকা 

যগয় মায় ; 

৩.২) রফরফএ কর্তযক মূর াগব যআগরন্স কাম যক্রভ রযচারনায 

রগক্ষু প্রকগেয অওতায় রডগ্রীপ্রাপ্ত ও প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগক একাগজয াগথ ংরিষ্ট রফরফএ-

এয ন্যান্য কভ যকতযা/কভ যচাযীগদযগক প্ররক্ষণ প্রদাগনয 

কাগজ মথাীঘ্র রনগয়ারজত না কযা গর প্রকগেয 

অওতায় প্রদত্ত প্ররক্ষণ এফং কভ যকতযাগদয উচ্চতয রক্ষা 

গ্রণ, আতুারদ উগদ্যাগ Unutilized ফস্থায় মথগক 

মাওয়ায অংকা যগয়গি ; 

৩.২) প্রকগেয অওতায় রডগ্রীপ্রাপ্ত ও প্ররক্ষণপ্রাপ্ত জনফর 

কর্তযক একাগজ ংরিষ্ট রফরফএ-এয ন্যান্য 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদযগক মূর াগব যআল্যান্স রযচারনায 

রগক্ষু প্ররক্ষণ প্রদাগনয কাগজ দ্রুত রনগয়ারজত কযা 

ফাঞ্ছনীয়;  

 

৩.৩) ২০১২ ার মথগক মূর াগব যয উয রফরফএ কর্তযক 

রযচাররত রআর কাম যক্রগভয ১২ তভ যাউন্ড মথগক মূর 

াগব য কাম যক্রগভ রফরফএ এয ১৬ জনগক (১২ জন তথ্য 

৩.৩) রনউরিনার াগব যআগরন্স কাম যক্রভগক ফাংরাগদ 

রযংখ্যান ব্যুগযা (রফরফএ)-মত প্রারতষ্ঠারনকীকযগণয 

রগক্ষু জযীগয প্রশ্নগত্রয রফরবন্ন ভরডউর, ফুড 
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সভস্যা সুাবয 

ংগ্রকাযী + ৪ জন সুাযবাআজায) পৃক্ত কযা য় 

ভগভ য প্রকে কর্তযক্ষ কর্তযক ফরত কযা গয়গি। এ 

রফার কাম যক্রভ রযচারনায প্রতুক্ষ রবজ্ঞতা জযগনয 

রগক্ষু ভাত্র ১৬ জনগক ন্তর্ভ যক্ত কযা য় মা মগথষ্ট নয় 

ফগর প্রতীয়ভান য়। অযও রধকংখ্যক জনফর 

ম যায়ক্রগভ পৃক্ত কযা ভীচীন রির ; এফং 

ররকউরযটি ও রনউরিনার ংক্রান্ত Indicators 

(Stunting, wasting, underweight, Body 

Mass Index, আতুারদ) এয উয প্ররক্ষণ কাম যক্রভ 

ব্যাত যািগত গফ ; এফং  

 

৩.৪) প্রকে চরাকারীন প্রকগেয কাম যক্রগভয উয রডট 

অরত্ত উত্থারত গয়গি ভগভ য প্রকে ভারপ্ত প্ররতগফদন 

(ররঅয) সূগত্র জানা মায়। তগফ কী অরত্ত উত্থান 

কযা গয়গি এফং উত্থারত অরত্ত রনষ্পরত্ত কযা গয়গি 

রকনা ম পগকয মকান ব্যাখ্যা াওয়া মায়রন।     

৩.৪) প্রকগেয উয উত্থারত রডট অরত্ত ও রনষ্পরত্তয 

রফফযণ দ্রুত অআএভআরড’মত মপ্রযণ কযগত গফ। 
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রনউরিনার াগব যআল্যান্স কগপাগনন্ট ীল যক কারযগরয ায়তা প্রকমেয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগফদন 

 

(ভাপ্ত : জুন,২০১৫) 
 
    

 

১।  প্রকগেয ফস্থান :      ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা, ঢাকা। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :      ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা। 

৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয় :      রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ/রযকেনা ভন্ত্রণারয়। 

৪।  প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  :                                                                        (রক্ষ টাকায়) 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় রযকরেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কররত 

ব্যগয়য %) 

রতক্রান্ত ভয় ব্যয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয  

%) 

মূর 

 

ফ যগল 

ংগারধত 

মূর 

 

ফ যগল 

ংগারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মভাট : 

৬৩৯.৭০ 

টাকা : ৪.০০ 

প্র:া: 

৬৩৫.৭০ 

মভাট : -- 

টাকা : -- 

প্র:া: -- 

মভাট : 

৬৩৩.২২ 

টাকা : -- 

প্র:া: 

৬৩৩.২২ 

০১.০৭.২০০৯ 

গত 

৩০.০৬.২০১৪ 

০১.০৭.২০০৯ 

গত 

৩০.০৬.২০১৫ 

০১.০৭.২০০৯ 

গত 

৩০.০৬.২০১৫ 

(-) ৬.৪৮ * 

(১.০১%) 

 

০১ ফিয  

(২০%) 

* প্রকৃত ব্যয় মূর নুগভারদত ব্যয় গত ৬.৪৮ রক্ষ টাকা কভ। 

 

৫। প্রকগেয থ যায়ন :   প্রকেটি আউগযাীয় আউরনয়ন এফং রজওরফ এয মমৌথ থ যায়গন ফাস্তফারয়ত গয়গি।   

৬।  প্রকগেয ংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন গ্রগরত : (ংস্থা কর্তযক যফযাকৃত ররঅয এয তগথ্যয রবরত্তগত ) :  

(রক্ষ টাকায়) 

ক্র:

নং 

রর নুমায়ী কাগজয ংগ একক রর নুমায়ী রযকরেত 

রক্ষুভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ যক ফাস্তফ অরথ যক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. 1 মফতন-বাতারদ মথাক ১.৩৭ - ১.৩৭ (১০০%) ১০০% 

2.  টিএরডএ মথাক ১৬৭.০২ - ১৬৭.০২ (১০০%) ১০০% 

3.  মটররগপান/মটররগ্রাভ/ 

মটরররপ্রন্টায 

মথাক ২.১১ - ২.১১ (১০০%) ১০০% 

4. 3 রডগজর, গ্যা, মগিার এফং ররব্রকুান্ট মথাক ৮.৪৬ - ৮.৪৬ (১০০%) ১০০% 

5. 4 ংফাদত্র, ন্যানার মডআরর মথাক ০.৬৩ - ০.৬৩ (১০০%) ১০০% 

6.  মুদ্রণ এফং প্রচায মথাক ৮.৮৬ - ৮.৮৬ (১০০%) ১০০% 

7. 5 মেনাযী/ীর/োপ মথাক ৭.৩৩ - ৭.৩৩ (১০০%) ১০০% 

8. 6 প্রগরং/এনারাআর ফ াগব যআল্যান্স ডাটা মথাক ০.৪৪ - ০.৪৪ (১০০%) ১০০% 

9. 7 ব্যক এন্ড ররযয়রডকুার মথাক ১.৭৭ - ১.৭৭ (১০০%) ১০০% 

10. 8 রফজ্ঞান এফং প্রচায মথাক ৩.৩৩ - ৩.৩৩ (১০০%) ১০০% 

11.  েুারড টুুয/তফগদরক প্ররক্ষণ/স্থানীয় প্ররক্ষণ মথাক ১৩৯.৬৯ - ১৩৭.২১ (৯৮.২২%) ১০০% 

12.  কনরবগয়ন্স এন্ড াগাট য ফ এভরএআচ এন্ড 

অদা য মিরনং মপ্রাগ্রাভ 

মথাক ০.০৫ - ০.০৫ (১০০%) ১০০% 

13.  মরভনায/কনপাগযন্স/ওয়াকয মথাক ৩.০০ - ৩.০০ (১০০%) ১০০% 

14.  আন্টাযগটআনগভন্ট এক্সগরন্ডচায মথাক ৩০.৩২ - ৩০.৩২ (১০০%) ১০০% 

15.  কুারযং কষ্ট মথাক ৪.৫১ - ৪.৫১ (১০০%) ১০০% 
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ক্র:

নং 

রর নুমায়ী কাগজয ংগ একক রর নুমায়ী রযকরেত 

রক্ষুভাত্রা  

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ যক ফাস্তফ অরথ যক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

16.  রনয়রভত জনফর মথাক ১.২৮ - ১.২৮ (১০০%) ১০০% 

17.  স্থানীয় যাভ যক মথাক ৬.০০ - ৬.০০ (১০০%) ১০০% 

18.  ন্মানী (পয াগব য কভরিন) মথাক ২২.৬৭ - ২২.৬৭ (১০০%) ১০০% 

19.  াগবয কষ্ট মথাক ৬০.৬৭ - ৬০.৬৭ (১০০%) ১০০% 

20.  করপউটায এগক্সরযজ মথাক ২.০০ - ২.০০ (১০০%) ১০০% 

21.  ায়ারযং চাজয/িান্সযগটন মথাক ২৯.৪৮ - ২৯.৪৮ (১০০%) ১০০% 

22.  রভটিং ফ রদ রটিএপ, টির, রএর, টিআর 

এন্ড অদা য 

মথাক ৪.৩০ - ৪.৩০ (১০০%) ১০০% 

23.  অদায ওবাযগড করন্টনগজরন্স মথাক ২৪.১০ - ২৪.১০ (১০০%) ১০০% 

24.  মানফান মভযাভত এফং ংযক্ষণ মথাক ৩.৮৫ - ৩.৮৫ (১০০%) ১০০% 

25.  অফাফত্র (মটরফর/মচয়ায/ মকরফগনট/অররভযা 

আতুারদ) 

মথাক ৪.৯১ - ৪.৯১ (১০০%) ১০০% 

26.  করপউটায এন্ড রপ আকুুআগভন্ট মথাক ২.৯৭ - ২.৯৭ (১০০%) ১০০% 

27.  মটররকরভউরনগকন আকুুআগভন্ট মথাক ০.৫০ - ০.৫০ (১০০%) ১০০% 

28.  রফরফধ (মভযাভত/ ংযক্ষণাগায) মথাক ০.১৫ - ০.১৫ (১০০%) ১০০% 

29.  িান্সগাট য (জী/ ভাআগক্রাফা) মথাক ৪৩.৭১ - ৪৩.৭১ (১০০%) ১০০% 

30.  পগটাকরয়ায, এয়ায করন্ডন, স্পাআযার 

ফাআরন্ডং, মরগভগনটিং 

মথাক ০.৬৪ - ০.৬৪ (১০০%) ১০০% 

31.  ভাআগক্রা করপউটায, ল্যাট, রপ্রন্টায (মরজায 

এন্ড ডট), আউরএ, াবযায আতুারদ 

মথাক ১৯.৩২ - ১৯.৩২ (১০০%) ১০০% 

32.  পটওয়ুায মথাক ০.১৯ - ০.১৯ (১০০%) ১০০% 

33.  রপ আকুুআগভন্ট (মযরিজাগযটয, ওগবন, 

টিরব আতুারদ) 

মথাক ১৬.৬১ - ১৬.৬১ (১০০%) ১০০% 

34.  পারন যচায (করপউটায মটরফর আতুারদ) মথাক ১১.৮২ - ১১.৮২ (১০০%) ১০০% 

35.  পুাক্স মভরন, মভাফাআর রফর মথাক ১.১৪ - ১.১৪ (১০০%) ১০০% 

36.  রবরডও প্রগজক্টয, মযকড যায, কুাগভযা এন্ড অদা য মথাক ০.২৫ - ০.২৫ (১০০%) ১০০% 

37.  আগরকরিক আকুুআগভন্ট (অআরএ, ররড, মন 

ড্রাআব আতুারদ) 

মথাক ০.২৫ - ০.২৫ (১০০%) ১০০% 

38.  ররড বুাট মথাক ৪.০০ - ০.০০ - 

 মভাট=  ৬৩৯.৭০ - ৬৩৩.২২ 

(৯৮.৯৯%) 

১০০% 

 

৭। াধাযণ ম যগফক্ষণ :    

৭.১ প্রকগেয টভূরভ :  

স্বাস্থু ও পুরষ্ট একটি যটিয ম্পূযক এফং রযপূযক। পুরষ্ট সুস্বাস্থু জযগনয রফলগয় গুরুত্বপূণ য ভূরভকা ারন কগয 

থাগক। িাদ্য রনশ্চয়তায দরুন পুরষ্ট ভস্যা মথগক রযত্রাণ এফং পুরষ্ট পরকযত তথ্যারদ ংগ্র এফং রযফীক্ষণ 

একটি গুরুত্বপূণ য রফলয়। তাআ এ রফলয়গক গুরুত্ব রদগয় জনগগণয স্বাস্থু ও পুরষ্টভান পরকযত ন্তরন যরত কাযণগুগরা 

রচরিত কযায রগক্ষু গত ১৩.১২.২০০৭ তারযগি ফাংরাগদ যকায ও আউগযারয়ান আউরনয়ন (EU) এয ভগে ফুড 
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ররকউরযটি মপ্রাগ্রাভ-২০০৬ এয অওতায় রনউরিনার াগব যআল্যান্স রফলগয় একটি Financial Agre ement স্বাক্ষরযত 

য়।  

ফুড ররকউরযটি মপ্রাগ্রাভ-২০০৬ এয ধীগন EU-এয অরথ যক ায়তায় রনউরিনার াগব যআল্যান্স কাম যক্রভ 

রযচারনায জন্য EU কর্তযক রনগয়াগপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠাগনয াগথ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযাগক পৃক্ত কগয ভাঠ ম যাগয় 

কাগজয রবজ্ঞতা জযগনয রগক্ষু অগরাচু প্রকেটি গ্রণ কযা গয়রির। EU-এয রনগদ যনায অগরাগক এআ 

কগপাগনন্টটি ফাস্তফায়গনয জন্য ব্রাক আউরনবার যটি ও মগরন মকরায আন্টাযন্যানার এয াগথ একটি রিক্ষীয় চুরক্ত 

পন্ন কযা য়। উক্ত চুরক্ত মভাতাগফক ব্রাক আউরনবার যটি ৫ ফিগয ১৫ যাউন্ড রনউরিন ংক্রান্ত জরয নুরষ্ঠত কযগফ 

এফং প্রকে মগল রনউরিনার াগব যআল্যান্স কাম যক্রভটিগক ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায াগথ প্রারতষ্ঠারনকবাগফ 

একীভূত কযগত ায়তা কযগফ। যরদগক অগরাচু প্রকগেয অওতায় ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা ব্র্যাক 

রফশ্বরফদ্যারগয়য রনউরিনার জরয এরাকা মথগক ১০% নমুনা এরকায় ১৫ যাউন্ড Post E numeration Check 

(PEC) কাম যক্রভ রযচারনা কযগফ এফং এ কাগজয ভােগভ দক্ষতা জযন কযগফ। এিাড়া ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয় উন্নয়ন 

গমাগী কর্তযক প্রগদয় গথ যয রকছু ং ব্যয় কগয ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা ০৮ জন কভ যকতযাগক ঠিক 

তথ্যারদয রবরত্তগত স্বাস্থু ও পুরষ্ট পরকযত রফলয়ারদয উয ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা রফরবন্ন 

stakeholders, স্বাস্থু প্ররতরনরধগগণয ম্যক জ্ঞান জযন ও কাম যগক্ষগত্র তথ্যারদ ব্যফাগযয রগক্ষু ফাস্তফারয়ত 

কারযগযী প্রকেটিয ভূরভকা রফগল গুরুত্বপূণ য। মআ াগথ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা রনউরিনার াগব যআগরন্স 

রফলগয় প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরিয রফলয়টি অগরাচু কারযগরয ায়তা প্রকগেয অওতায় রনরশ্চত কযায প্রগচষ্টা মনয়া 

গয়গি।  

 

৭.২ প্রকগেয উগেশ্য :  

১)  ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয় কর্তযক রযচাররত “রনউরিনার াগব যআল্যান্স” এয গণনা যফতী গুণগত ভান মাচাআ 

(PEC) কাম যক্রভ রযচারনা কযা ; 

২) স্যাপর রডজাআন, প্রশ্নত্র প্রস্তুত আতুারদ কাগজ ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয়গক ায়তা কযা ;  

৩) “রনউরিনার াগব যআল্যান্স” ংক্রান্ত কাগজ রফরফএ এয জনফর দক্ষতা বৃরিকযণ ; এফং 

৪) প্রকগেয মভয়াদ মগল “রনউরিনার াগব যআল্যান্স” কাম যক্রভ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা (BBS)-এয 

রনয়রভত কাম যক্রভ রগগফ ন্তর্ভ যক্ত কযা ।  

 

প্রকগেয মূর কাম যক্রভ :  

১)  ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয় কর্তযক রযচাররত “রনউরিনার াগব যআল্যান্স” এয উয Post E numeration Check 

(PEC) রযচারনা কযা ; 

২) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায ০৮ (অট) জন কভ যকতযাগক Health, Nutrition and Bio-Statistics  রফলগয় 

উচ্চ রক্ষা প্রদান কযা ; এফং  

৩) প্রকগেয থ যায়গন প্ররক্ষণ ও রক্ষা পগযয ভােগভ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায ক্ষভতা বৃরি কযা।  
 

 

৮। নুগভাদন ম যায় :  
 

“রনউরিনার াগব যআগরন্স কগপাগনন্ট” ীল যক কারযগরয ায়তা প্রকেটি মভাট ৬৩৯.৭০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যগয় 

(রজওরফ ৪.০০ রক্ষ টাকা + আউগযাীয় আউরনয়ন ৬৩৫.৭০ রক্ষ টাকা) জুরাআ, ২০০৯ গত জুন, ২০১৪ ম যন্ত মভয়াগদ 

ফাস্তফায়গনয রগক্ষু গত ২৬.০৫.২০১০ তারযগি ভাননীয় রযকেনা ভন্ত্রী ভগাদয় কর্তযক নুগভারদত য়। যফতীগত 

২০১৪ াগর ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয় কর্তযক মূর জযী কাজ কাজ ভাপ্ত না ওয়ায় অগরাচু প্রকগেয অওতায় জযীগয 

উয রআর কাম যক্রভও পন্ন কযা ম্ভফ য়রন। এ মপ্রক্ষাগট আউগযাীয় আউরনয়গনয ম্মরতক্রগভ ব্যয় বৃরি 

ব্যরতগযগক প্রকগেয মভয়াদ ০১ (এক) ফিয বৃরি কগয জুন, ২০১৫ ম যন্ত রনধ যাযণ কযা য়।  
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৯। প্রকগেয নুকূগর ংগারধত ফারল যক উন্নয়ন কভ যসূচীগত ফিয রবরত্তক ফযাে ও গ্রগরত :  

 (রক্ষ টাকায়)  

থ যফিয ংগারধত ফারল যক উন্নয়ন  

কভ যসূচীগত ফযাে ও গ্রগরত 

থ য িাড় ফিয রবরত্তক ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগরত 

মভাট টাকা  প্র:া: মভাট টাকা  প্র:া: 

২০০৯-২০১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ - ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২০১০-২০১১ ১৩৯.৮৫ ৪.০০ ১৩৫.৮৫ - ১৩৫.৮৫ ০.০০ ১৩৫.৮৫ 

২০১১-২০১২ ১৩৫.১৩ ০.০০ ১৩৫.১৩ - ১৩৫.১৩ ০.০০ ১৩৫.১৩ 

২০১২-২০১৩ ১৪২.৮৪ ০.০০ ১৪২.৮৪ - ১৪২.৮৪ ০.০০ ১৪২.৮৪ 

২০১৩-২০১৪ ১৪৭.৬০ ০.০০ ১৪৭.৬০ - ১৪৫.১২ ০.০০ ১৪৫.১২ 

২০১৪-২০১৫ ৭৪.২৮ ০.০০ ৭৪.২৮ - ৭৪.২৮ ০.০০ ৭৪.২৮ 

মভাট= ৬৩৯.৭০ ৪.০০ ৬৩৯.৭০ - ৬৩৩.২২ ০.০০ ৬৩৩.২২ 

 

প্রকেটিয মূর প্রাক্কররত ব্যয় ৬৩৯.৭০ রক্ষ টাকায রফযীগত মভাট ব্যয় গয়গি ৬৩৩ .২২ রক্ষ টাকা মায পুগযাটাআ 

প্রকে াায্য। প্রকে ভারপ্ত প্ররতগফদন (PCR) সূগত্র জানা মগগি মম, প্রকগেয রফযীগত রজওরফ রগগফ ফযাগেয 

রযভাণ ৪.০০ রক্ষ টাকা গরও কাম যগক্ষগত্র এ থ য ব্যয় য়রন।  

 

১০। প্রকে ব্যফস্থানা : প্রকগেয শুরু গত ভারপ্ত ম যন্ত ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায রনম্নফরণ যত কভ যকতযা “প্রকে 

রযচারক”-এয দারয়ত্ব ারন কগযন :  

ক্র:নং কভ যকতযায নাভ দফী দারয়ত্ব গ্রণ দারয়ত্ব  যণ ধযণ 

০১) অরজজা াযবীন যুগ্ম-রযচারক জুন, ২০০৯ ২৪.০৭.২০১১ পূণ যকারীন 

০২) জনাফ মভা: ভাসুদ অরভ রযচারক (উ-রচফ) ২৫.০৭.২০১১ ৩০.০৬.২০১৫ পূণ যকারীন 

 

 

 

১১। প্রকগেয উগেগশ্যয রফযীগত জযন :   

প্রকগে উগেশ্য প্রকৃত জযন 

১) ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয় কর্তযক রযচাররত 

“রনউরিনার াগব যআল্যান্স” এয গণনা যফতী 

গুণগত ভান মাচাআ (PEC) কাম যক্রভ রযচারনা 

কযা ; 

০১) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা কর্তযক গত 

১৩.১১.২০১০ গত ২২.০৯.২০১৩ তারযগি ম যন্ত 

ভগয় ভাঠ ম যাগয় ৩য় গত ১৫ তভ যাউন্ড PEC 

কাম যক্রভ রযচারনা কযা গয়গি ; 

২) স্যাপর রডজাআন, প্রশ্নত্র প্রস্তুত আতুারদ কাগজ 

ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয়গক ায়তা কযা ;  

০২) স্যাপর রডজাআন, প্রশ্নত্র প্রস্তুত আতুারদ কাগজ 

ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয়গক ায়তা কযা গয়গি ;  

৩) “রনউরিনার াগব যআল্যান্স” ংক্রান্ত কাগজ 

রফরফএ এয জনফর দক্ষতা বৃরিকযণ ; এফং 

০৩) ব্রাক রফশ্বরফদ্যারগয় ০৮ (অট) জন রফরফএ 

কভ যকতযা ভাো য রডগ্রী রাব কগযগিন। এিাড়া ১২ 

জন কভ যকতযাগদয প্ররক্ষণ প্রদান কযা গয়গি ; 

৪) প্রকগেয মভয়াদ মগল “রনউরিনার 

াগব যআল্যান্স” কাম যক্রভ ফাংরাগদ রযংখ্যান 

ব্যুগযা (BBS)-এয রনয়রভত কাম যক্রভ রগগফ 

ন্তর্ভ যক্ত কযা ।  

০৪) প্রকে ভারপ্তয য প্রকগেয কাম যাফরী ফাংরাগদ 

রযংখ্যান ব্যুগযা’য রনয়রভত কাম যাফরী রগগফ 

ন্তর্ভ যক্ত কযায রফলয়টি ফতযভাগন প্ররক্রয়াধীন 

যগয়গি। 

 

১২। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ : মকান উগেিগমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ ভগভ য ররঅযসূগত্র জানা মগগি।  

?????? ???????? ??????  ???????? ?????? ((MMeetthhooddoollooggyy)) : ???????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? : : ???????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? :  

ক) টিরর ও ন্যান্য ডকুগভন্ট রযদ যন প্ররতগফদন ম যাগরাচনা ; 

ি)  ভন্ত্রণারয় কর্তযক মপ্ররযত Project Completion Report (PCR) ম যাগরাচনা ;  
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গ) SPEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) আতুারদ গুরুত্বপূণ য বায 

কাম যরফফযণী ম যাগরাচনা ; এফং  

ঘ)  প্রকে কাম যারয় রযদ যন ও প্রাপ্ত তগথ্যয উয ংরিষ্ট কভ যকতযাগদয াগথ অগরাচনা।  

 

১৪। ভরনটরযং :  

প্রকেটি অআএভআরড কর্তযক যারয রযদ যন কযা য়রন। তগফ প্রকে ফাস্তফায়ন করভটি (PIC), রেয়ারযং করভটি 

রফরবন্ন বায় ংগ্রগণয ভােগভ রযফীক্ষণ কযায প্রয়া মনয়া গয়গি এফং ররঅয প্রারপ্তয য প্রকে কাম যারয় 

রযদ যন কযা গয়গি।   

 

১৫। রডট পরকযত তথ্য :  

(ক) বুন্তযীণ রডট :  প্রকে চরাকারীন এফং প্রকে ভারপ্তয য মকান বুন্তযীণ রডট কাম যক্রভ রযচারনা কযা 

য়রন ভগভ য প্রকেসূগত্র জানা মগগি।  

 

(ি) এক্সটান যার রডট : 

 জুরাআ, ২০১০ গত রডগম্বয, ২০১৩ ম যন্ত ভয়কাগরয রডট কাম যক্রভ রযচারনা কযা গয়গি এফং 

২০.১০.২০১৪ তারযগি রডট প্ররতগফদন ম কযা গয়গি। মকান ফড় ধযগনয অরত্ত উত্থারত য়রন ভগভ য প্রকে 

ভারপ্ত প্ররতগফদগন (PCR) উগেি কযা গয়গি। 

 

১৬। প্রকে রযদ যন :  

১৬.১ গত ২৭.০৪.২০১৬ তারযগি প্রকেটি অআএভআরড’য রযচারক সুরপয়া অরতয়া মাকারযয়া কর্তযক  রযদ যন কযা য় 

এফং প্রকে রযচারগকয াগথ প্রকগেয ফাস্তফায়গনয রফরবন্ন রফলগয় অগরাচনা কযা য়। প্রকে রযচারক ও প্রকে 

ংরিষ্ট কভ যকতযাগণ প্রগয়াজনীয় তথ্য রদগয় ায়তা কগযন।  

  

১৬.২ প্রকে ফাস্তফায়ন পরকযত তথ্যারদ :  

াযাগদগ পুরষ্ট এফং িাদ্য রনযাত্তা ফস্থা মাচাআগয়য রগক্ষু এ পরকযত প্রকৃত ও রনয়রভত তথ্য/উাত্ত প্রারপ্তয জন্য 

প্রকেটি গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযা য়। ০৫ (াঁচ) ফিগযয কভফয়ী রশু ও ১০ – ৪৯ ফয়ীভায ভররাগদয উয ব্রাক 

রফশ্বরফদ্যারয় কর্তযক রযচাররত মদব্যাী মূর জযীগয উয অগরাচু প্রকগেয অওতায় মভাট ১৩ টি যাউগন্ড নমুনায 

রবরত্তগত Post Enumeration Check (PEC) কাম যক্রভ রযচারনা কযা য়।  

 

 

১৬.৩ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা কর্তযক গত ১৩.১১.২০১০ তারযি গত ২২.০৯.২০১৩ তারযি ম যন্ত ভাঠ ম যাগয় ৩য় গত 

১৫ তভ যাউন্ড PEC কাজ রযচারনা কযা য়। উগেখ্য, প্রথভ ও রিতীয় যাউন্ড PEC কাম যক্রভ পন্ন কযা মায়রন 

কাযণ ব্রাক রফশ্বরফদ্যারয় কর্তযক মূর াগব যয ভাঠ ম যাগয়য তথ্য ংগ্রগয কাজ জানুয়ারয, ২০১১ ভা মথগক শুরু কযা 

য় ; যরদগক অগরাচু প্রকেটি জুরাআ, ২০০৯ মথগক অযম্ভ গরও প্রথভ থ যফিগয মকান ফযাে াওয়া মায়রন এফং 

যফতী থ যফিগয ফযাে প্রারপ্তয য ২০১১ াগরয নগবম্বয ভা মথগক PEC কাম যক্রগভয র্ততীয় যাউন্ড শুরু কযা য়। 

 

 

১৬.৪ PEC কাম যক্রভ রযচারনা :  

রফরফএ কর্তযক রযচাররত অদভশুভারয-২০১১ এয গ্রাভ ও মভৌজা তাররকা এআ প্রকগেয PEC কাম যক্রগভয Sampling 

Frame রগগফ ব্যফায কযা গয়গি। মবৌগররক ফস্থাগনয উয রবরত্ত কগয Sampling Frame -মক ০৭ টি 

মজাগন রফবক্ত কযা য়, মায ভগে ৬ টি মজান এভন এরাকা রনগয় গঠন কযা য় মমিাগন িাদ্য ও পুরষ্টয রনশ্চয়তা 

মফী। প্ররত যাউন্ড PEC-মত উরেরিত ৬ টি মজাগনয প্ররতটি মথগক ১২ টি উগজরা এফং ন্য মজানটি মথগক ২২ টি 

উগজরা তদফচয়ন িরতয ভােগভ চয়ন কযা য়। উগেখ্য, ব্র্যাক রযচাররত মূর াগব যয নমুনা এরাকায ১০% 

এরাকা অগরাচু প্রকগেয অওতায় তদফচয়ন িরতয ভােগভ রনফ যাচন কগয PEC কাম যক্রভ রযচারনা কযা য়। এ 

কাম যক্রগভয ভােগভ রযফাগযয অথ য-াভারজক ফস্থা, রনযাদ ারনয ব্যফায, য়:রনষ্কান, রযস্কায-রযচ্ছন্নতা, 
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িাদ্যগ্রণ, রশুয টীকাদান, প্রজনন ও ভার্ত স্বাস্থু পরকযত তথ্যারদ ংগ্র কযা য়। প্ররত যাউগন্ডয PEC মগল 

প্রশ্নভারা প্রকে কাম যারগয় ম্যারচং কযায য যাউন্ড রবরত্তক PEC প্ররতগফদন প্রণয়ন কযা য়। রতনটি যাউগন্ডয ভন্বগয় 

একটি কগয ফারল যক প্ররতগফদন প্রকা প্রণয়ন কযা গয়গি।  

 

 

 

 

রচত্র : প্রকগেয ১৫তভ রআর যাউগন্ডয ভাঠ ম যাগয়য কাজ 

রযদ যন কযগিন রচফ, রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

রফবাগ মফগভ সুযাআয়া মফগভ এনরডর (রডগম্বয, ২০১৪)। 

 রচত্র : প্রকগেয ১৫তভ  রআর যাউগন্ডয ভাঠ ম যাগয়য কাজ 

রযদ যন কযগিন জনাফ মগারাভ মভাস্তপা কাভার, 

ভারযচারক, ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা  ( রডগম্বয, 

২০১৪)। 
 

১৬.৫ প্রকগেয অওতায় প্ররক্ষণ প্রদান : 

প্রকগেয ন্যতভ একটি উগেশ্য রির রনউরিনার াগব যআগরন্স ংক্রান্ত কাগজ রফরফএ-এয জনফগরয দক্ষতা 

বৃরিকযণ। এ উগেগশ্য প্রকগেয রফরফএ-এয কভ যকতযাগদয এ ংক্রান্ত রফলগয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। প্ররক্ষগণয 

রফলয়রবরত্তক প্ররক্ষণাথীয ংখ্যা রনম্নরূ : 

প্ররক্ষগণয রফলয় প্ররক্ষণাথী 

০১) Food and Nutritional Statistics রফরফএ এয ২০ জন কভ যকতযা 

০২) Applied Statistics  রফরফএ এয ১২ জন কভ যকতযা 

০৩) STATA, MICS LAB রফরফএ এয ১৬ জন কভ যকতযা 

০৪) Anthro 2006, Basic Nutrition & FANTA-2 রফরফএ এয ১২ জন কভ যকতযা 

০৫) Statistical Report Writing  রফরফএ এয ২০ জন কভ যকতযা 

০৬) English Language Proficiency Course  রফরফএ এয ২০ জন কভ যকতযা 

০৭) Basic Computer Literacy and Computer Literacy (Graphics) রফরফএ এয ৫১ জন কভ যকতযা 

 



370 

 

 
 

রচত্র: আদভশুভাবয ও গৃহেণনা-২০১১ প্রকগেয অওতায় ভাঠ ম যাগয়য “মভৌররক ও প্রাগয়ারগক রযংখ্যান” 

রফলয়ক প্ররক্ষণ উগিাধনী নুষ্ঠাগন প্রধান রতরথ জনাফ মগারাভ মভাস্তপা কাভার, ভারযচারক, 

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা। যাজাী, মগেম্বয, ২০১৪। 
 

১৬.৬ প্রকগেয অওতায় পারদত ন্যান্য গুরুত্বপূণ য কাম যাফরী : 

 প্রকগেয অওতায় রফরফএ এয ৬ জন কভ যকতযা ব্রাক রফশ্বরফদ্যারগয়য মজভ র গ্রুান্ট স্কুর ফ াফররক মরথ 

মথগক এভরএআচ রডগ্রী এফং ০২ জন কভ যকতযা একআ রফশ্বরফদ্যারয় মথগক এভরডএআচ রডগ্রী রাব কগযগিন।  

 প্রকগেয অওতায় PEC জযীগয ৩য় গত ১৫ তভ যাউগন্ডয পরাপর প্রকা কযা গয়গি। 

 প্রকগেয অওতায় ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ াগরয ফারল যক প্ররতগফদন প্রকা কযা গয়গি। 

 

১৭। ফাস্তফায়ন ভস্যা ম যাগরাচনা : 

১৭.১ প্রকগেয মূর উগেশ্য রির প্রকে মভয়াদ মগল রনউরিনার াগব যআগরন্স কাম যক্রভ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা 

(রফরফএ) এয রনয়রভত কাম যক্রভ রগগফ ন্তর্ভ যক্ত কযা। এতদুগেগশ্য রফরফএ এয কভ যকতযাগণগক প্রকগেয গথ য 

এভরএআচ এফং এভরডএ-এ স্দাতগকাত্তয রডগী প্রদান কযা গয়গি এফং প্রগয়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা গয়গি। রকন্তু 

ব্রাক রফশ্বরফদ্যারগয়য নুরূ মূর াগব য রযচারনা কযায জন্য প্রগয়াজনীয় াংগঠরনক কাঠাগভা রফরফএ-এ  কাংরিত 

ভাত্রায় ততযী য়রন ভগভ য ভগন গয়গি। এ াগব য রযচারনায জন্য রফরফএ এয Health & Demographic 

Wing-এয ফতযভান কাঠাগভা কতটুকু ক্ষভ তা রনরূণ কযায প্রগয়াজনীয়তা যগয়গি ;  

 

১৭.২ রফরফএ কর্তযক মূর াগব যআগরন্স কাম যক্রভ রযচারনায রগক্ষু প্রকগেয অওতায় রডগ্রীপ্রাপ্ত ও প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগক একাগজয াগথ ংরিষ্ট রফরফএ-এয ন্যান্য কভ যকতযা/কভ যচাযীগদযগক প্ররক্ষণ প্রদাগনয কাগজ 

মথাীঘ্র রনগয়ারজত না কযা গর প্রকগেয অওতায় প্রদত্ত প্ররক্ষণ এফং কভ যকতযাগদয উচ্চতয রক্ষা গ্রণ, আতুারদ 

উগদ্যাগ Unutilized ফস্থায় মথগক মাওয়ায অংকা যগয়গি ; 

১৭.৩ ২০১২ ার মথগক মূর াগব যয উয রফরফএ কর্তযক রযচাররত রআর কাম যক্রগভয ১২ তভ যাউন্ড মথগক মূর াগব য 

কাম যক্রগভ রফরফএ এয ১৬ জনগক (১২ জন তথ্য ংগ্রকাযী + ৪ জন সুাযবাআজায) পৃক্ত কযা য় ভগভ য প্রকে 

কর্তযক্ষ কর্তযক ফরত কযা গয়গি। এ রফার কাম যক্রভ রযচারনায প্রতুক্ষ রবজ্ঞতা জযগনয রগক্ষু ভাত্র ১৬ 
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জনগক ন্তর্ভ যক্ত কযা য় মা মগথষ্ট নয় ফগর প্রতীয়ভান য়। অযও রধকংখ্যক জনফর ম যায়ক্রগভ পৃক্ত কযা 

ভীচীন রির ; এফং 

 

১৭.৪ প্রকে চরাকারীন প্রকগেয কাম যক্রগভয উয রডট অরত্ত উত্থারত গয়গি ভগভ য প্রকে ভারপ্ত প্ররতগফদন (ররঅয) 

সূগত্র জানা মায়। তগফ কী অরত্ত উত্থান কযা গয়গি এফং উত্থারত অরত্ত রনষ্পরত্ত কযা গয়গি রকনা ম পগকয 

মকান ব্যাখ্যা াওয়া মায়রন।     

 

 

১৮।  সুারয :  

১৮.১ প্রকগেয অওতায় পারদত কাম যাফরী রনয়রভত কাজ রগগফ ন্তর্ভ যক্ত কযায উগেগশ্য রফরফএ-এয Health & 

Demographic Wing-এয ফতযভান কাঠাগভা অযও ংগঠিত কযা অফশ্যক। Post Enumeration Check (PEC) 

এয তুরনায় মূর াগব য রযচারনায় রধকংখ্যক প্রররক্ষত জনফর প্রগয়াজন গফ। তাআ রফরফএ-এয দয দপ্তয ও 

ভাঠ ম যাগয় অগযা রধক ংখ্যক জনফর রনগয়াগ কগয তাগদযগক প্রররক্ষত কগয মতারায উগদ্যাগ রনগত গফ, 

ন্যথায় প্রকগেয মূর উগেশ্য ব্যথ য ওয়ায অংকা যগয় মায় ; 

 

১৮.২ প্রকগেয অওতায় রডগ্রীপ্রাপ্ত ও প্ররক্ষণপ্রাপ্ত জনফর কর্তযক একাগজ ংরিষ্ট রফরফএ-এয ন্যান্য 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদযগক মূর াগব যআল্যান্স রযচারনায রগক্ষু প্ররক্ষণ প্রদাগনয কাগজ দ্রুত রনগয়ারজত কযা ফাঞ্ছনীয় ;  

 

১৮.৩ রনউরিনার াগব যআগরন্স কাম যক্রভগক ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা (রফরফএ)-মত প্রারতষ্ঠারনকীকযগণয রগক্ষু 

জযীগয প্রশ্নগত্রয রফরবন্ন ভরডউর, ফুড ররকউরযটি ও রনউরিনার ংক্রান্ত Indicators (Stunting, wasting, 

underweight, Body Mass Index, আতুারদ) এয উয প্ররক্ষণ কাম যক্রভ ব্যাত যািগত গফ ; এফং  

 

১৮.৪ প্রকগেয উয উত্থারত রডট অরত্ত ও রনষ্পরত্তয রফফযণ দ্রুত অআএভআরড’মত মপ্রযণ কযগত গফ।  

 

 

 


