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ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছরযয এহডহভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন 

প্রহতরফদরনয ায-ংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণাররয়য 

নাভ 

য়ভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

হফহনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাহযগহয 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

য়জহডহএ

পভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও ব্যয় 

উবয়আ 

হতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয়  

হতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

হতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থহনম্ন - 

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

হতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

হতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থহনম্ন - 

রফ থাচ্চ 

১। ভহরা ও 

হশু হফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

০৩ টি ০৩ টি ০০ টি ০০ টি ০২ টি ০২ টি ২০%-

৫০% 

০০ টি ০০ 

 

১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাঃ  ০৩ টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকরেয প্রকৃত ব্যয় ও য়ভয়াদকারঃ 

প্রকরেয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

ীদ য়খ পহজরাতুরেছা মুহজফ ভহরা প্রহেণ একারডভীয উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ ৪৫৬.৩৩ রটাফয, ২০১১ রত 

য়রেম্বয, ২০১৪ 

পৄড এন্ড রাআবলরহুড ললিউলযটি (এপএরএ) ২১০৪৯.০১ জানুয়াহয ২০১২ রত হডরম্বয 

২০১৪ 

থ থননহতক েভতায়রন নাযী উরযাক্তারদয হফকা াধন  জুরাআ ২০১০ থথকি জুন 

২০১৫ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকরেয ব্যয় ও য়ভয়াদ বৃহিয কাযণঃ 

প্রকরেয নাভ য়ভয়াদ বৃহিয কাযণ 

ীদ য়খ পহজরাতুরেছা মুহজফ 

ভহরা প্রহেণ একারডভীয উর্ধ্থমূখী 

ম্প্রাযণ 

প্রিকেয অওতায় লনলভ িত প্রলক্ষণ বফকনয র রুকভ াউন্ড লকেভ, অফাফত্র, এয়ায 

িলন্ডন স্থাকনয প্রকয়াজন কয় কে। তাছাো থজনাকযটয িক্ষ লনভ িাণ, লরপট স্থান, 

লরপট থিায লনভ িাণ, আকরিলিি মন্ত্রালত নুতনবাকফ স্থাকনয রকক্ষে প্রিে ংকাধন 

িকয থভয়াদ বৃলি িযা য়। 

পৄড এন্ড রাআবলরহুড ললিউলযটি 

(এপএরএ) 

প্রকেটি ফাস্তফায়নকারর হকছু প্রহতকূর ফস্থায কাযরণ কর কাম থক্রভ মথাভরয় ম্পে 

কযা ম্ভফ য়হন। পরর দাতা ংস্থা আউরযাীয়ান আউহনয়ন কর্তথক প্রকে য়ভয়াদ বৃহিয 

সুাহয করয। 

 
৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয য়েরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাহযঃ 

ভস্যামূ সুাহযমূ 

থ থননহতক েভতায়রন নাযী উরযাক্তারদয হফকা াধন প্রকে (২য় 

ম থায়) প্রকে 

 

৪.১ রেযহবহিক প্রহেণাথী হনফ থাচন না ওয়া: প্রহেণপ্রাপ্ত 

ভহরারদয ভরে য়ফীয বাগআ ছাে-ছােী। প্রকরেয উরেরে 

সুহনহদ থষ্টবারফ য়ফকায ভহরারদয কাহযগহয দেতা সৃহষ্টয জন্য 

প্রহেণ য়দয়ায উরেখ থাকররও প্রহহেত নাযীরদয ভরে 

হফলয়টি য়কান য়কান য়েরে মথামথ নুযণ কযা য়হন ভরভ থ 

রেয কযা য়গরছ; 

৪.১ ভহরারদয প্রহেরণয ভােরভ কাহযগহয দেতা 

বৃহি উরযাক্তা সৃহষ্ট একটি প্রহতহনয়ত ও 

পুন:পুন: প্রকৃহতয কাজ। নাযীরদয উেয়ন ও 

েভতায়রন এ  ধযরনয প্রহেরণয ফদান 

নস্বীকাম থ। ফাংরারদরয উদীয়ভান থ থনীহতরত 

ভহরারদয অত্মহনবথযীরতা হররফ গরে য়তারায 

হফকে য়নআ। আরতাভরে ১ভ ও ২য় ম থারয় গৃীত এ 

প্রকরেয কাম থক্ররভয হবজ্ঞতায অররারক য়ফকায, 

ায়, দহযদ্র ভহরারদয এ প্রহেরণয জন্য 
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প্রকেটিয ধাযাফাহকতায় ৩য় ম থারয়য প্রকে গ্রণ 

কযা মায়। তরফ বহফষ্যরত ভহরারদয উেয়রন 

কাহযগহয প্রহেণ প্রদান জাতীয় ভহরা ংস্থায 

হনজস্ব থ থায়রন মূর কাজ হররফ (Core 

Activities) হফরফচনা কযা অফেক; 

৪.২ হফজরন ম্যারনজরভন্ট য়কা থটি কাম থকযী না ওয়া: উমু্মক্ত 

অররাচনা ও প্রাপ্ত ভতাভরত য়দখা য়গরছ য়ম, হফজরন 

ম্যারনজরভন্ট য়কা থটি য়ফীযবাগ য়েরে হফহফএ েয়নযত 

ছােীযা হরখরছন। য়খারন ব্যফাহযক জ্ঞান খুফ কভ এফং ৩০ 

হদন মাফৎ এ য়কা থটি হযচারনা কযায় য়মৌহক্তকতা মরথষ্ট নয়; 

৪.২ প্রহেণ য়রল উিীণ থ হোথীরদয ভে রত 

থ থননহতক ফস্থা, প্রহেণকারর অগ্র ও 

ংগ্রণ, হজথত দেতা আতযাহদ ভাকাঠীয 

হবহিরত রি প্রহেণ ংহিষ্ট ব্যফা শুরুয ররেয 

প্ররয়াজনীয় উকযণ হফতযণ কযা য়মরত ারয। 

এরেরে য়েডহবহিক উকযণ হচহিৃত কযা, প্রহত 

ব্যারচ কতজনরক এফং হক উকযণ য়দয়া রফ তা 

ভন্ত্রণারয় হনধ থাযণ কযরত ারয; 

৪.৩ মাতায়াত ফাফদ খযচ ৫০ টাকা ম থাপ্ত না ওয়া: হধকাং 

প্রহেণাথীযা জানান য়ম, তাযা রনক দূয য়থরক এররছন 

এফং মাতায়াত ফাফদ প্রদি ৫০/- মরথষ্ট নয়। উযন্ত ১০০/- 

মাতায়াত ফাফদ প্রদারনয হফলরয় রনরকআ ভন্তব্য করযরছন; 

৪.৩  প্রহেণাথীরদয মাতায়াত ও াত খযচ ফাফদ 

প্রাক্করন ফাস্তফতায হবহিরত রন্তালজনক ম থারয় 

বৃহি কযা য়মরত ারয; 

ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয উর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ (ংকালধত) প্রিে 

 

৪.৪ হফররম্ব হহঅয য়প্রযণঃ  অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ 

তাহযরখয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

হযরেয ১৩ নং নুরেদ নুমায়ী য়কান উেয়ন প্রকে ভাপ্ত 

ওয়ায য াকে হতন ভারয ভরে হহঅয য়প্রযরণয 

হনরদ থনা থাকররও করয়কটি প্রিকেয ললঅয কনি লফরকে 

াওয়া মায়, মা ম্পূণ ি নািালিত এফং এত থদলযকত 

ললঅয থপ্রযণ থম থিান প্রিল্ ঠিিবাকফ মূল্যায়কনয 

ন্তযায়। 

৪.৪ হহঅয মথাভরয় য়প্রযণ কযরত য়। ংহিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়রক বহফষ্যরত মথাভরয় হহঅয য়প্রযণ 

হনহিত কযরত রফ। 

৪.৫ লনলভ িত বফকনয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি িকক্ষয থদয়ার 

ডোভঃ ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয 

লনলভ িত ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি িকক্ষ ডোভ লযরলক্ষত 

কয়কছ। প্রিে লযচারি ও গণপূতি লফবাকগয িাযী  

প্রকিৌরী জানান, ছাদ থথকি ালন নাভায জন্য থদয়াকরয 

থবতয লদকয় থম াআ ফাকনা কয়কছ থ াআ লরকিজ 

ওয়ায় থদয়ার ডোভ কে। তাছাো ফাথরুকভয স্যালনটাযী 

লপটিং লনম্নভাকনয ওয়ায় িকয়িটি থফলকনয ালনয ট্যাফ 

নষ্ট কয় থগকছ; 

৪.৫ ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ 

এিাকডভীয নফলনলভ িত ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি 

িকক্ষয থদয়াকর ডোভ ওয়ায লফলয়টি গণপূতি 

লফবাগ ও ফাস্তফায়নিাযী ংস্থা ির্তিি উদঘাটন 

িকয দ্রুত থভযাভত ও থদয়াকর যং িযায উকযাগ 

গ্রণ িযকত কফ; 

৪.৬ বফনটি মথামথ ব্যফায না িযাঃ ীদ থখ পলজরাতুকেছা 

মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীকত অফালিবাকফ ভলরাকদয 

প্রলক্ষকণয জন্য ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা লনভ িাণ িযা য়। লনভ িাণ 

খাকত ৩৮৯.৩৫ রক্ষ টািা ব্যয় য়। প্রিেটি থকেেয , 

২০১৪-থত ভাপ্ত করও নফলনলভ িত ং এখকনা ব্যফায শুরু 

িযা য়লন। পকর লনলভ িত িক্ষগুকরা মত্ন , ফকরায়, 

লযষ্কাযবাকফ কে যকয়কছ। প্রিকেয কথ ি ক্রয়কৃত 

অফাফত্রও ব্যফায িযা ম্ভফ কে না। একত প্রিকেয 

উকেশ্য ব্যাত কে; 

৪.৬ প্রিকেয িালিত পরাপর জিন ও ভলরা 

প্রলক্ষণাথীকদয ফ ফাকয রকক্ষে এিাকডভী 

বফকনয নফলনলভ িত িক্ষগুকরা মথামথ ব্যফায এফং 

লনয়লভত লযষ্কায -লযেে যাখায প্রকয়াজনীয় 

উকযাগ গ্রণ িযকত কফ; 

৪.৭ লরপট থিাকযয জানারায় থাআ গ্লা ফাকনা য়লনঃ  প্রিকেয 

কথ ি এিাডভী বফন ংযুক্ত লিভ া লদকয় লরপট থিায 

৪.৭ গণপূতি লফবাগ ির্তিি এিাকডভী বফকনয লরপট 

থিাকযয দু’াক জানারায় থাআ গ্লা ফাকনায জন্য 
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লনভ িাণ িকয লরপট স্থান িযা কয়কছ। লিন্তু লরপকটয দু ’াক 

ফলকদ িয়াকর জানারায় থাআ গ্লা ফাকনা য়লন। জানারা উন্মুক্ত 

থািায় বফকন ধুকরা -ফালর ও বৃলষ্টয ালন প্রকফ িযকছ। 

বফকনয ফলকদ িয়াকর গ্রীর ফাকনা কয়কছ থচ থাআ গ্লা 

ফাকনা য়লন। এটা লনতান্তআ গণপূতি প্রকিৌরীকদয দালয়ত্ব 

ফকরায লযচয়।  

দ্রুত দকক্ষ গ্রণ িযকত কফ। 

পৄড এন্ড রাআবহরহুড হহকউহযটি (এপএরএ) (ংরাহধত) প্রকে  

৪.১ হফররম্ব হহঅয য়প্রযণঃ  অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ 

তাহযরখয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

হযরেয ১৩ নং নুরেদ নুমায়ী য়কান উেয়ন প্রকে ভাপ্ত 

ওয়ায য াকে হতন ভারয ভরে হহঅয য়প্রযরণয 

হনরদ থনা থাকররও করয়কটি প্রিকেয ললঅয কনি লফরকে 

াওয়া মায়, মা ম্পূণ ি নািালিত এফং এত থদলযকত 

ললঅয থপ্রযণ থম থিান প্রিে ঠিিবাকফ মূল্যায়কনয 

ন্তযায়। 

৪.১ হহঅয মথাভরয় য়প্রযণ কযরত য়। ংহিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়রক বহফষ্যরত মথাভরয় হহঅয য়প্রযণ 

হনহিত কযরত রফ। 

৪.৮ দুটি প্রধান ঙ্গ ফাস্তফায়ন না িযাঃ প্রকেটিয উরেে নুমায়ী 

স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা, গকফলণা ও লক্ষা/মূল্যায়ন কঙ্গ 

লডললকত ১৮০.০০ রক্ষ টািা এফং ব্যফস্থানা খযচ ফাফদ 

৪৫০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান হছর। হকন্তু প্রকে ফাস্তফায়নকারর 

এ দুটি ঙ্গ ফাস্তফায়ন কযা য়হন। এ দুটি ঙ্গ ফাস্তফায়ন না 

কযায় ভহরা হফলয়ক হধদপ্তরযয ভাঠ ম থারয় জনফররয 

কাহযগহয ায়তা প্রহেণ, ওয়াকথ ও য়হভনায আতযাহদয 

ভােরভ য়টকআ জীফন ভান উেয়ন ও অয় ফধ থক কভ থসূহচয 

ফাস্তফায়ন ও হযফীেরণ এনহজও এফং স্থানীয় যকায 

প্রহতষ্ঠানগুররায দেতা বৃহিকযণ পরবারফ ম্পে কযা 

য়হন; 

৪.৮ প্রকরেয দুটি ঙ্গ য়মভন- স্থানীয় প্রলক্ষণ ও 

িভ িারা, গকফলণা ও লক্ষা/মূল্যায়ন এফং 

ব্যফস্থানা খযচ কঙ্গয থ ি থিন খযচ িযা য়লন 

এফং এ দুটি ঙ্গ থিন ফাস্তফায়ন িযা য়লন এ 

লফলয়টি ভন্ত্রণারয় খলতকয় থদকখ প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ িযকফ এফং অআএভআলডকি ফলত িযকফ; 

৪.৯ যাভ িি লপ ও াকযনার খযচ কঙ্গ লতলযক্ত ব্যয়ঃ 

প্রিেটিয অযলডললকত যাভ িি লপ (৮৬ জনভা) খাকত 

১৩৫০.০০ রক্ষ টািা ংস্থান লছর। প্রিে ভালপ্তকত এ খাকত 

ব্যয় িযা কয়কছ ১৩৯২.৭৬ রক্ষ টািা। থ িাৎ এ খাকত 

৪২.৭৬ রক্ষ টািা লতলযক্ত ব্যয় িযা কয়কছ। যলদকি, 

াকযনার খযচ কঙ্গ অযলডললকত ৩৬০.০০ রক্ষ টািা 

ংস্থান লছর। প্রিে ভালপ্তকত এ খাকত ব্যয় িযা কয়কছ 

৩৯৪.০২ রক্ষ টািা। থ িাৎ এ খাকত ৩৪.০২ রক্ষ টািা 

লতলযক্ত ব্যয় িযা কয়কছ। 

৪.৯ নুকভালদত লডলল ংস্থান কক্ষা থিান কঙ্গ 

লতলযক্ত থ ি ব্যয় িযা লযিেনা ও অলথ িি 

শংখরা লযলি। মথামথ ির্তিকক্ষয নুকভাদন 

ব্যলতকযকি এ প্রিকেয দুটি কঙ্গ (যাভ িি লপ ও 

াকযনার খযচ) থিন লতলযক্ত থ ি ব্যয় িযা 

কয়কছ থ লফলকয় ংলিষ্ট ভন্ত্রণারয় খলতকয় থদকখ 

দায়ী ব্যলক্তকদয লফরুকি ালস্তমূরি ব্যফস্থা গ্রণ 

িযকফ এফং অআএভআলডকি তা ফলত িযকফ; 
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ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ (ংকালধত) প্রকরেয ভাহপ্ত 

মূল্যায়ন প্রহতরফদন 

 
(ভাপ্তঃ য়রেম্বয, ২০১৪)  

 
১.০ প্রিকেয নাভ : ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয উর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ (ংকালধত) 

 

২.০ ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয 

৪.০ প্রকরেয ফস্থান : লজযানী, গাজীপুয দয, গাজীপুয 

 
৫.০  প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

(রে টাকায়) 

প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কহরত 

ব্যরয়য %) 

হতক্রান্ত ভয়  

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 
মূর ফ থরল 

ংরাহধত 

মূর ফ থরল 

ংরাহধত 

৪৬২.৫০ 

 

৪৬২.৪৩ 

 

৪৫৬.৩৩ 

 

রটাঃ, ২০১১ 

রত 

য়রেঃ, ২০১৩ 

রটাঃ, ২০১১ 

রত 

য়রেঃ, ২০১৪ 

রটাঃ, ২০১১ 

রত 

য়রেঃ, ২০১৪ 

(-) ৬.১৭ 

(১.৩৩%) 

১ ফছয 

(৫০%) 

 

 য়নাটঃ ১) অররাচয প্রকরেয নুকূরর প্রকৃত ব্যয় ফ থরল নুরভাহদত ব্যয় রো ৬.১৭ রে টাকা হ্রা য়রয়রছ 

           ২) অররাচয  হফহনরয়াগ প্রকেটি ফাংরারদ যকারযয হনজস্ব থ িায়কন ফাস্তফালয়ত কয়কছ। 

 

৬.০ টভূহভ ও উরেেঃ 

৬.১  টভূহভঃ 

থদকয থভাট জনংখ্যায কধ িি ভলরা। একদয লধিাং দলযদ্র, ায় ও দুঃস্থ। যিায থদকয জাতীয় ও ালফ িি 

উেয়কন এফ ভলরাকদয ংগ্রকণয উয মকথষ্ট গুরুত্ব প্রদান িযকছ। নাযীযা জাতীয় থভাট যাজকেয সূচকি থদকয 

থালাি লে , থালি, পাভ ি, কৃলল উৎাদন ন্যান্য িালযগলয লফলকয় জাতীয় ও অন্তজিালতি শ্র ভ ফাজাকয লফযাট 

ভূলভিা থযকখ মাকে। এ িাযকণ যিালয থফযিালয প্রলতষ্ঠাকন িালযগলয লফলকয় প্রলক্ষণ প্রাপ্ত ভলরাকদয মকথষ্ট 

চালদা বৃলি াকে। ফতিভাকন লযফতিনীর প্রযুলক্তয াকথ াভঞ্জস্য থযকখ কৃলল ও কৃলল ংলিষ্ট ভলরাকদয ব্যাি 

াকয ংগ্রকণয সুকমাগ সৃ লষ্ট িযা প্রকয়াজন। অকরাচে প্রলক্ষণ এিাকডভীয ৬ষ্ঠ তরা পাউকন্ডকনয উয ৪থ ি তরা 

ম িন্ত লনভ িাণ িাজ আকতাপূকফ ি ম্পে কয়কছ। একত ১০০ জন ভলরা অফালিবাকফ প্রলক্ষণ গ্রকণয সুকমাগ াকে। 

স্থানীয় লে িাযখানায চালদায লবলিকত প্রলক্ষণাথীকদয ংখ্যা ও প্রলক্ষ থণয ভান বৃলিিকে এিাকডভীয উর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ এিান্ত প্রকয়াজন ওয়ায় এিাকডভী বফকনয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা ম্প্রাযণ িযায রকক্ষে অররাচয প্রকেটি গ্রণ 

কযা য়। 
 

৬.২ উরেেঃ 

ি) লফযভান ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা ম িন্ত উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ িযা; 

খ) প্রলক্ষণাথীকদয অফালি সুলফধা অধুলনি প্রলক্ষণ প্রদাকনয ভাধ্যকভ থফিাযত্ব ও দালযদ্র দূযীিযকণয 

াাাল ায় নাযীকদয িভ িংস্থাকনয সুকমাগ সৃলষ্ট িযা। 

 

৭.০ প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ প্রকরেয অওতায় হনম্নফহণ থত কাম থক্রভ হযচারনা কযাঃ 

■ ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা ম িন্ত উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ; 

■ হপ মন্ত্রাহত ক্রয়; 

■ অফাফে ক্রয়; 

■ ভলরাকদয অফাহক সুহফধা অধুহনক কাহযগহয প্রহেণ প্রদান। 

৮.০ প্রকরেয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতরফদন (হহঅয) এয হবহিরত):  
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(রে টাকায়) 

ক্রহভক 

নং 

নুকভালদত অযহডহহ নুমায়ী 

কারজয ংগ 

একক অযহডহহ নুমায়ী রেযভাো প্রকৃত ব্যয় 

ফাস্তফ অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  

১ ২ ৩ ৫ ৪ ৭ ৬ 

 (ি) যাজে ব্যয়ঃ      

০১ যফযা ও থফা থথাি - ২৭.৭৪ - ২১.৯৯ 

 (খ) মূরধন খাতঃ      

০২ লপ আক্যেআকভন্ট ংখ্যা ১১৮ ১৩.৭২ ১১৮ ১৩.৫৩ 

০৩ অফাফত্র ংখ্যা ৪০৯ ২৬.৬০ ৪০৯ ২৬.৫৩ 

০৪ পূতি িাজ ফঃলভঃ ৬৩৩.৮২ ৩৮৯.৪৪ ৬৩৩.৮২ ৩৮৯.৩৫ 

০৫ ক্ষুদ্র মূরধন িাজ থথাি - ৪.৯৩ - ৪.৯৩ 

 উ-থভাট (মূরধন):   ৪৩৪.৬৯  ৪৩৪.৩৪ 

 থভাট ব্যয় (যাজে ও মূরধন):   ৪৬২.৪৩  ৪৫৬.৩৩ 

 

৯.০ কাজ ভাপ্ত থাহকরর উায কাযণঃ  ফহণ থত প্রকরেয অওতায় নুরভাহদত অযহডহহ নুমায়ী কর ংরগয 

ফাস্তফায়ন কযা রয়রছ। 
 

১০.০ প্রকরেয নুরভাদন: মূর প্রকেটি  গত ২৫/১০/২০১১ তাহযরখ ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ৪৬২.৫০  রে টাকা 

(ম্পূণ থ হজওহফ) প্রাক্কহরত ব্যরয় রটাফয, ২০১১ রত য়রেম্বয, ২০১৩  ম থন্ত য়ভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য নুরভাহদত  

য়। প্রিে ফাস্তফায়ন শুরুয য প্রিকেয অওতায় লনলভ িত প্রলক্ষণ বফকনয র রুকভ াউন্ড লকেভ, অফাফত্র, 

এয়ায িলন্ডন স্থাকনয প্রকয়াজন কয় কে। তাছাো থজনাকযটয িক্ষ লনভ িাণ, লরপট স্থান, লরপট থিায লনভ িাণ, 

আকরিলিি মন্ত্রালত নুতনবাকফ স্থাকনয রকক্ষে প্রিে ংকাধন িযা য়। ংকালধত লডলল ৪৬২.৪৩ রক্ষ টািা 

প্রাক্কলরত ব্যকয় রটাফয, ২০১১ রত য়রেম্বয, ২০১৪  ম থন্ত য়ভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ১৮/০৩/২০১৪ তালযকখ 

ভাননীয় হযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুরভাহদত য়। 

 

১১.০ ফছয হবহিক এহডহ/ংরাহধত এহডহ ফযাে, ফমুহক্ত ও ব্যয়ঃ 

(রে টাকায়) 

অহথ থক ফছয এহডহ/ংরাহধত এহডহ ফযাে ফমুহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

য়ভাট টাকা য়ভাট টাকা 

২০১১-২০১২ ১০৬.৫০ ১০৬.৫০ ১০৬.৫০ ১০৫.৮৮ ১০৫.৮৮ 

২০১২-২০১৩ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২১০.৩২ ২১০.৩২ 

২০১৩-২০১৪ ১৩৭.০০ ১৩৭.০০ ১৩৭.০০ ১০৯.১৬ ১০৯.১৬ 

২০১৪-২০১৫ ৩৩.০০ ৩৩.০০ ৩৩.০০ ৩১.০৪ ৩১.০৪ 

য়ভাটঃ ৫২৬.৫০ ৫২৬.৫০ ৫২৬.৫০ ৪৫৬.৪০ ৪৫৬.৪০ 

 
১২.০  প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্যঃ 

 য়ফগভ আউহযদা াআদ, থজরা ভলরা লফলয়ি িভ িিতিা  এ প্রকরেয শুরু য়থরক য়ল ম থন্ত পূণ থকারীন প্রকে হযচাররকয 

দাহয়ত্ব ারন করযরছন। 

 

১৩.০ প্রিকেয প্রধান প্রধান ংকগয লফকিলণঃ 

 

১৩.১ পূতি লনভ িাণঃ  প্রিকেয অওতায় ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা উর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযকণয জন্য ৬৩৩.৮২ ফঃলভঃ পূতি লনভ িাকণয রকক্ষে অযলডললকত ৩৮৯.৪৪ রক্ষ টািা ংস্থাকনয লফযীকত 

৩৮৯.৩৫ রক্ষ টািা ব্যয় কয়কছ; 

 

১৩.২ লপ আক্যেআকভন্ট  ক্রয়ঃ প্রিকেয অওতায়  এিাকডভীকত ব্যফাকযয জন্য ১১৮টি লপ আক্যেআকভন্ট ক্রয় ফাফদ 

অযলডললথত ১৩.৭২ রক্ষ টািা ংস্থাকনয লফযীকত ১৩.৫৩ রক্ষ টািা ব্যয় কয়কছ; 
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১৩.৩ অফাফত্র ক্রয়ঃ এিাকডভীয নতুন ম্প্রালযত ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায় প্রলক্ষণাথী ভলরাকদয অফালিবাকফ ফফাকয 

জন্য অযলডললকত ৪০৯টি অফাফত্র ক্রয় ফাফদ ২৬.৬০ রক্ষ টািা ংস্থাকনয লফযীকত ২৬.৫৩ রক্ষ টািা ব্যয় 

কয়কছ; 

 

১৪.০ প্রকে হযদ থনঃ 

প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রহতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআহড ’য হযচারক (স্বাস্থয ও ভন্বয়) জনাফ ভহউহেন 

অরভদ খান কর্তথক ০৭ /১২/২০১৬ তাহযরখ গাজীপুয দয উরজরায হজযানীরত ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ 

প্রলক্ষণ এিাকডভী হযদ থন কযা য়। হযদ থরনয ভয় প্রকে হযচারক ও গণপূতথ হফবারগয কাযী প্ররকৌরী 

উহস্থত হছররন। হযদ থরন প্রাপ্ত তথ্য হনম্নরূঃ 

 

  

ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা ম্প্রাযণ 

 

১৪.১ প্রিকেয অওতায় ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ িকয 

৬৩৩.৮২ ফঃলভঃ লনভ িাণ িযা কয়কছ। উক্ত বফকনয ২য় তরায় িলম্পউটায প্রলক্ষণ, থভাফাআর আলঞ্জলনয়ালযং, সুআং 

থভলন, লফউটিলপকিন, এোভব্রয়ডাযী, থে থভলিং ন্যান্য থিকডয ওয লফলবে থভয়াকদ অফালিবাকফ প্রলক্ষণ 

প্রদান িযা য়। উক্ত এিাকডভীকত প্রলক্ষণাথীকদয অফাকনয ভস্যা দূযীিযণাকথ ি ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা উর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ িযা কয়কছ। ম্প্রাযণকৃত ংক ২ থলাকয ২৪টি অফালি িক্ষ এফং প্রকয়াজনীয় ফাথরুভ লনভ িাণ িযা 

কয়কছ। পকর ১০০ জন ভলরা প্রলক্ষণাথী অফালিবাকফ ফফা িযকত াযকফ। লযদ িনিাকর থদখা মায়, লনভ িাণ 

িাজ ২০১৪ াকর ভালপ্ত করও এখকনা িক্ষগুকরা ব্যফায িযকছ না। িক্ষগুকরাকত ধুকরা-ফালর কে যকয়কছ। পকর 

থলায, থদয়ার, লফছানাত্র-খাট ভয়রা কয় অকছ। ফাথরুভগুকরাকত লনম্নভাকনয স্যালনটাযী লপটিং ব্যফায িযা কয়কছ। 

লিছু লিছু থফলকনয ালনয ট্যাফ নষ্ট কয় থগকছ। িক্ষগুকরা ব্যফায শুরু িযা য়লন, থচ ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি 

িকক্ষয থদয়ার ডোভ কয় থগকছ। উলস্থত িাযী প্রকিৌরী জানান, ছাদ থথকি থম াআ লদকয় ালন লনষ্কান য়, 

থদয়াকরয থবতকয থ াআ লরকিজ ওয়ায় থদয়ার ডোভ কয় থগকছ। ৫ভ তরা থথকি ছাদ ম িন্ত লিঁলেয থদয়ারও ডোভ 

কয় থগকছ। লরপট থিাকযয জানারায় থাআ গ্লা ংকমাগ িযা য়লন। পকর জানারা লদকয় বফকন ধুকরাফালর ও বৃলষ্টয 

প্রকফ িকয। বফকনয ছাকদ স্থালত স্থায়ী ালনয ট্যাংকিয াআ লরি কয় ালন েকত থদখা মায়। 
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এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি িকক্ষয থদয়ার ও লিঁলেয থদয়াকর ডোভ 

 

  

বফকনয ছাকদ ালনয ট্যাংি থথকি াআ লরকিজ কয় ালন েকছ ব্যফায শুরু িযায পূকফ িআ থফলকনয ালনয ট্যাফ নষ্ট কয় থগকছ 

 

১৪.২ দযত্র ংক্রান্ত তথ্যঃ 

(রক্ষ টািায়) 

ক্রঃ 

নং 

িাকজয লফফযণ NOA প্রদাকনয 

তালযখ 

প্রাক্কলরত 

মূল্য 

চুলক্তমূল্য িাম িাকদ 

নুমায়ী িাজ 

ভালপ্তয তালযখ 

িাজ ভালপ্তয 

প্রকৃত তালযখ 

ভন্তব্য 

১ ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায 

উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ 

২৫/০৩/১২ ১৮০.১২ ১৯৭.৮৭ ০৪/০৭/১২ ০৪/০৭/১২ িাম িাকদ নুমায়ী 

মথাভকয় লনভ িাণ 

িাজ ম্পে িযা 

কয়কছ 

২ ীভানা প্রাচীয, উর্ধ্িমুখী 

ম্প্রাযণ ও থভযাভত 

২৫/০৪/১৩ ৩০.১৮ ৩০.১৮ ২৩/০৬/১৩ ২৩/০৬/১৩ 

৩ লরপট যফযা ও স্থান ২৬/০৬/১৪ ২৫.০০ ২৩.৯৮ ২৬/০৯/১৪ ২৬/০৯/১৪ 

৪ লরপট থিায লনভ িাণ ২১/০৪/১৪ ২৮.৪৯ ২৮.৪৭ ১৯/০৬/১৪ ১৯/০৬/১৪ 

৫ মূর থগআট লনভ িাণ ৩০/০৪/১৩ ১৮.১৫ ১৩.০৪ ২৮/০৬/১৩ ২৮/০৬/১৩ 

 

১৫.০ প্রকরেয উরেে ও জথনঃ 

হযকহেত উরেে জথন 

ক) লফযভান ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ 

এিাকডভীয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা ম িন্ত উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ 

িযা; 

ীদ থখ পলজরাতুকেছা  মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয 

৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা ম িন্ত উর্ধ্িমুখী ম্প্রাযণ িযা কয়কছ; 

খ) প্রলক্ষণাথীকদয অফালি সুলফধা অধুলনি প্রলক্ষণ 

প্রদাকনয ভাধ্যকভ থফিাযত্ব ও দালযদ্র দূযীিযকণয 

াাাল ায় নাযীকদয িভ িংস্থাকনয সুকমাগ সৃলষ্ট 

িযা। 

এিাকডভী বফকনয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা লনভ িাণ িযায় 

প্রলক্ষণাথীগণ অফালিবাকফ ফফা  িযকত াযকফ।  

অফালিবাকফ ফফা িকয প্রলক্ষণাথীগণ সুষ্ঠুবাকফ 

প্রলক্ষণ গ্রণ িযকত াযকফ। 
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১৬.০ অআএভআহড’য ম থরফেণঃ 

১৬.১ হফররম্ব হহঅয য়প্রযণ : অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ তাহযরখয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

হযরেয ১৩ নং নুরেদ নুমায়ী য়কান উেয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য ৩ (হতন) ভারয ভরে হহঅয য়প্রযরণয 

হনরদ থনা থাকররও অররাচয প্রকেটি থকেেয, ২০১৪’য়ত ভাপ্ত ররও প্রকেটিয হহঅয অআএভআহড ’য়ত াওয়া 

মায় ০৭/১২/২০১৬ তাহযরখ থ থাৎ প্রকে ভাহপ্তয ২ ফছয ২ ভা য; মা লযিেনা শংখরা লযিী; 

 

১৬.২ লনলভ িত বফকনয ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি িকক্ষয থদয়ার ডোভঃ ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ 

এিাকডভীয লনলভ িত ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি িকক্ষ ডোভ লযরলক্ষত কয়কছ। প্রিে লযচারি ও গণপূতি লফবাকগয 

িাযী প্রকিৌরী জানান, ছাদ থথকি ালন নাভায জন্য থদয়াকরয থবতয লদকয় থম াআ ফাকনা কয়কছ থ াআ 

লরকিজ ওয়ায় থদয়ার ডোভ কে। তাছাো ফাথরুকভয স্যালনটাযী লপটিং লনম্নভাকনয ওয়ায় িকয়িটি থফলকনয 

ালনয ট্যাফ নষ্ট কয় থগকছ; 

 

১৬.৩ বফনটি মথামথ ব্যফায না িযাঃ ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীকত অফালিবাকফ ভলরাকদয 

প্রলক্ষকণয জন্য ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা লনভ িাণ িযা  য়। লনভ িাণ খা থত ৩৮৯.৩৫ রক্ষ টািা ব্যয়  য়। প্রিেটি থকেেয , 

২০১৪-থত ভাপ্ত  করও নফলনলভ িত ং এখকনা ব্যফায শুরু িযা য়লন। পকর লনলভ িত িক্ষগুকরা  মত্ন, ফকরায়, 

লযষ্কাযবাকফ কে যকয়কছ। প্রিকেয কথ ি ক্রয়কৃত অফাফত্রও ব্যফায িযা ম্ভফ কে না। একত প্রিকেয উকেশ্য 

ব্যাত কে; 

 

১৬.৪ লরপট থিাকযয জানারায় থাআ গ্লা ফাকনা য়লনঃ  প্রিকেয কথ ি এিাডভী বফন ংযুক্ত লিভ া লদকয় লরপট 

থিায লনভ িাণ ি থয লরপট স্থান িযা কয়কছ। লিন্তু লরপকটয দু ’াক ফলকদ িয়াকর জানারায় থাআ গ্লা ফাকনা য়লন।  

জানারা উন্মুক্ত থািায় বফকন ধুকরা -ফালর ও বৃলষ্টয ালন প্রকফ িযকছ। বফকনয ফলকদ িয়াকর গ্রীর ফাকনা কয়কছ থচ 

থাআ গ্লা ফাকনা য়লন। এটা লনতান্তআ গণপূতি প্রকিৌরীকদয দালয়ত্ব ফকরায লযচয়।  

 

১৭.০ সুাহযঃ 

১৭.১ হফররম্ব হহঅয য়প্রযণ লযিেনা শংখরা লযিী। প্রিকেয ললঅয ২ ফছয লফরকে থপ্রযকণয লফলকয় ভন্ত্রণারয় 

ির্তিি প্রিে লযচারকিয লনিট ব্যাখ্যা চাওয়া থমকত াকয। বহফষ্যরত য়কান প্রকে ভাহপ্তয য ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়রক 

ফেআ প্রকে ভাহপ্তয হতন ভারয ভরে হনভু থর ও ঠিক তথ্য ম্বহরত হহঅয অআএভআহড ’য়ত য়প্রযণ কযরত রফ 

(নুরেদ ১৬.১ দ্রষ্টব্য); 

১৭.২ ীদ থখ পলজরাতুকেছা মুলজফ প্রলক্ষণ এিাকডভীয নফলনলভ িত ৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরায িকয়িটি িকক্ষয থদয়াকর ডোভ 

ওয়ায লফলয়টি গণপূতি লফবাগ ও ফাস্তফায়নিাযী ংস্থা ির্তিি উদঘাটন িকয দ্রুত থভযাভত ও থদয়াকর যং িযায 

উকযাগ গ্রণ িযকত কফ (নুরেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৩ প্রিকেয িালিত পরাপর জি ন ও ভলরা প্রলক্ষণাথীকদয ফফাকয রকক্ষে এিাকডভী বফকনয নফলনলভ িত িক্ষগুকরা 

মথামথ ব্যফায এফং লনয়লভত লযষ্কায-লযেে যাখায প্রথয়াজনীয় উকযাগ গ্রণ িযকত কফ (নুরেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য); 

১৭.৪ প্রলক্ষণ থিন্দ্রটি লনয়লভত যক্ষণাকফক্ষকণয জন্য যাজে ফাকজকট মকথষ্ট লযভাণ কথ িয ংস্থান যাখকত কফ; 

১৭.৫ প্রিকেয অওতায় ংগৃীত লপ যঞ্জাভ , অফাফত্র ও ন্যান্য  াভগ্রী ব্যফায ও যক্ষণাকফক্ষকণ মত্নীর কত 

কফ; 

১৭.৬ গণপূতি লফবাগ ির্তিি এিাকডভী বফকনয লরপট থিাকযয দু ’াক জানারায় থাআ গ্লা ফাকনায  জন্য দ্রুত দকক্ষ গ্রণ 

িযকত কফ (নুরেদ ১৬.৪ দ্রষ্টব্য)। 

১৭.৭ নুকেদ ১৭.১ থথকি ১৭.৬ এয থপ্রলক্ষকত গৃীত িাম িক্রভ ম্পকিি অআএভআলডকি ফলত িযকফ। 
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ÒA_©‰bwZK ¶gZvq‡b bvix D‡`¨v³v‡`i weKvk mvab cÖKí (2q ch©vq)” kxl©K wewb‡qvM cÖK‡íi 

mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 

 
(mgvß t Ryb, 2015)  

 

। cÖK‡íi Ae¯’vb   XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, ewikvj, wm‡jU I iscyi wefvM | 

 

 5wU †Rjvi 6wU Dc‡Rjv t gvwbKMÄ m`i, bvivqণMÄ m`i, KvwjMÄ, 

iƒcMÄ m`i, mivBj Ges h‡kvi m`i| 

। gšYvjq /wefvM          gwnjv I wkï welqK gšjvjq| 

। evস্তevqbKvix ms ’̄v          RvZxq gwnjv ms ’̄v| 

 

।  cÖK‡íi evস্তevqb mgq I e¨q t  
(রক্ষ টািায়) 

প্রাক্কলরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় লযিলেত ফাস্তফায়নিার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নিার 

লতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কলরত 

ব্যকয়য %)  

লতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নিাকরয 

%) 

মূর ফ িকল 

ংকালধত 

মূর ফ িকল 

ংকালধত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

    
 

  

 
 

  

 
 

  

- - 

স্ত  (ভন্ত্রণারয় কর্তথক য়প্রহযত হহঅয-এয হবহিরত):

ক্ষ
ে

স্ত স্ত

 

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ
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ে

স্ত স্ত

ক্ষ

ক্ষ

ফ থরভাট: 

প্রিকেয রক্ষেভাত্রায লফযীকত ললঅয -এয তথ্যানুমায়ী থিান িাজ ভাপ্ত 

থনআ।  
 

ক্ষ  

 প্রায়
স্ত  

ক্ষ

ক্ষ  “ ”

স্ত

,  ক্ষ

য ক্ষ

ক্ষ স্ত

ক্ষ

য ২য় ম থায় ক্ষ

স্ত   

উকেশ্য: প্রিেটিয সুলনলদ িষ্ট উকেশ্যমূ র:  

(ক) ক্ষ , ক্ষ ; 
(খ) , রারদয ক্ষ ক্ষ হয ক্ষ ; 
(গ) , ক্ষ ;  
(ঘ) ক্ষ স্ত স্ত  

এফং ঢাকা য়ভরোহরটন এরাকায় একটি হফক্রয় ও প্রদ থনী য়ড স্থান; 

 

(ঙ) লি EPB, SME PKSF NGO
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; 

(চ) নাযী উরযাক্তা সৃহষ্টয য়েরে  হযরফ ততযীয ররেয নীহতভারা প্রণয়রন উরযাগ গ্রণ; এফং 

(ছ) । 

ক্ষক্ষ
স্ত ক্ষ

ক্ষ
ক্ষ । যফতীরত

ন্ত ভন্বরয়য সুাহযপূফ থক গত ২৯/০৬/২০১৫-তাহযরখ মথামথ কর্তথে কর্তথক নুরভাদরনয 

প্রাহনক অরদ জাযী কযা য়। 

  
ক্ষ

থ িফছয 
ংকালধত এলডল ফযাে 

ফমুু্লক্ত 
ব্যয় 

ব্যলয়ত থ ি 
থভাট টািা প্র:া: থভাট টািা প্র:া: 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

- ৯৭.৫০ - 

- ২৮২.০০ - 

- ২৯৩.০০ - 

- ৩০০.০০ - 

- ৪৫৩.০০ ৬ ৬ - 

  ১৪২৫.৫০ ৪৯ ৪৯   

 

 রু মৄগ্ম-হচফ, অরনায়াযা য়ফগভ

 তাহযখ রত  তাহযখ ম থন্ত পূণ থকারীন প্রকে ।  
স্ত  ক্ষ প্রহেণ 

মন্ত্রাহত ক্রয়, ক্ষ ক্ষ  

  ১২.১ ০১/১০/২০১৫ হফবাগীয় দয 
১৩/১০/২০১৫ হফবাগীয় দরয স্ত

য়ন খুরনা ও যাজাী য়জরায়  এ প্রকরেয অওতায় মথাক্ররভ ৪২ জন ও ২০ জন 

প্রহহেত নাযীয ারথ অররাচনা ও ভত হফহনভয় কযা য়। এছাো উক্ত য়কন্দ্রদ্বরয়য হনফ থাী কভ থকতথা ও প্রহতটি য়করন্দ্র 

৩ জন প্রহেক  মাযা প্রকরেয হফহবে য়েরে প্রহেণ হদরয়রছন, তারদয  ারথ অররাচনা কযা য় এফং তারদয 

ভতাভত গ্রণ কযা য়। 

১২.২ খুরনা  ৬ নং য়রয ফাংরা য়যারড জাতীয় ভহরা ংস্থায হপরআ প্রহেণ হযচাহরত রয়রছ। বফনটি পুযাতন। তরফ 

৫/৬টি প্রহেণ কে যরয়রছ এফং প্রহেরণয জন্য য়ভাটামুটি য়খারারভরা। প্রকরেয অওতায় প্রহেরণয জন্য 

বাোহবহিক য়কন্দ্রটি ব্যফিৃত রয়রছ। এ প্রহেণ য়করন্দ্র প্রকরেয অওতায় ংগৃীত মন্ত্রাহত/অফাফে য়দখা য়গরছ। 

তরফ ংহিষ্ট হনফ থাী কভ থকতথা জানান য়ম, উিথতন কর্তথরেয হনরদ থর প্রকরেয অওতায় ২/৩টি ব্যারচয প্রহেণ 

মরায দরয নুহষ্ঠত রয়রছ এফং হকছু অফাফে মরারয এখনও যরয়রছ। 

১২.৩ যাজাী হযদ থনকারর হনফ থাী কভ থকতথা জনাফ নুরুর আরাভ জানান য়ম, ১৮,০০০/ভাহক বাোয় ১১৯৯, যানী 

ফাজায, যাজাী-য়ত প্রহেণ য়কন্দ্রটি হছর খুফ য়খারারভরা  হছর। প্রকেটি ভাহপ্তয য ০১ রা য়রেম্বয ২০১৫ য়থরক  
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            নাজ হবরা, ভাররাাো-যাজাী নগরযয হতন তরা বফরনয নীচ তরায় জাতীয় ভহরা ংস্থায একটি কভ থসূচীয 

অওতায় কযাটাহযং য়েরড প্রহেণ কাম থক্ররভ তাঁযা ফতথভারন কাজ কযরছন। উক্ত করেআ প্রকরেয অওতায় াহজযকৃত 

প্রহহেত ভহরারদয ারথ অররাচনা কযা য়। হনফ থাী কভ থকতথা জানান য়ম, প্রকরেয অওতায় ংগৃীত কর 

প্রহেণ মন্ত্রাহত, অফাফে ঢাকায় জাতীয় ভহরা ংস্থা প্রধান কাম থাররয় য়প্রযণ কযা রয়রছ।  

১৩.০ প্রকেটিয গুরুত্বপূণ থ ংরগয ফাস্তফায়ন গ্রগহত: 

৩ যীরদয হদ যী

ক্ষ ক্ষ থে

ক্ষ  

৩ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ (৯৯.৯৯%) ,

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ,  রেযভাো

, ক্ষ  

৩  
ক্ষ ক্ষ  

৩ ক্ষ

ক্ষ

৩ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ  

৩ ক্ষ

ন্ত ফছয 
ক্ষ ক্ষ

 

৩  ক্ষ ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

 

৪

   

(ি) ক্ষ ,

ক্ষ ; 
(ি) , প্রদি ক্ষ তারদয 

ক্ষ

 রয়রছ; 

(খ) , ক্ষ ক্ষ

কাহযগহয ক্ষ ; 
(খ) , ক্ষ ক্ষ

কাহযগহয ক্ষ ; 

(গ) ,

ক্ষ ;  
(গ) , ক্ষ

ক্ষ ; 

(ঘ) ক্ষ স্ত

স্ত

 এফং ঢাকা য়ভরোহরটন এরাকায় একটি 

(ঘ) ক্ষ স্ত

স্ত ক্ষ

জন্য জাতীয় ভহরা ংস্থায ৮ তরায় ২টি 
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হফক্রয় ও প্রদ থন য়ড স্থান;  করয । এছাো 

ক্ষ লে

থে

; 
(ঙ) লি EPB, 

SME PKSF

NGO  ারথ ;  

(ঙ) রু

ক্ষ EPB, SME

PKSF NGO তথ্য হফহনভয়, 

উরযাক্তারদয হফকারয ররেয  ঋণ প্রদান হফলরয় ংরমাগ  
;

(চ) নাযী উরযাক্তা সৃহষ্টয য়েরে হযরফ ততযীয ররেয 

নীহতভারা প্রণয়রন উরযাগ গ্রণ; এফং 

(চ) নাযী উরযাক্তা সৃহষ্টয য়েরে হযরফ ততযীয ররেয 

নীহতভারা প্রণয়রনয বা/য়হভনায অরয়াজন কযা রয়রছ। 

ীঘ্র  নীহতভারা প্রকারয কাম থক্রভ গ্রণ কযা রফ; এফং  

(ছ) 

। 
(ছ) নাযী উরযাক্তা ও তারদয প্রহতহনহধরদয হনরয় একটি তথ্য 

ব্যাংক স্থান কযা রয়রছ। 

 
৫ স্ত

৬

৬ ে

 

 য অওতায় ২ গীয়  ও রয ফাস্তফাহয়ত কাজ হযদ থন । 
হি  ে  গ্রণ ে

, প্রশ্নে ও উমু্মক্ত অররাচনা উবয়বারফ তথ্য ংগ্র;

 হি ে  এফং

 ম থাররাচনা।

১৬.২     ও গীয় দরয হযচাহরত কাম থক্রভ

১৬.২.১ প্রহেণ ংক্রান্ত: 

 

(ক) ক্ষ রয়রছ  

(খ) রু ন্ত

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ য়হন;

(গ) রু ন্ত

ক্ষ ক্ষ

ক্ষ য়হন; 

(ঘ) ক্ষ রয়রছ। ক্ষ ক্ষ  হনরয়রছন; 

(ঙ) 

ক্ষ ক্ষ রয়রছ;  

(চ) ক্ষ ফা  
ী ক্ষ করযরছন। ক্ষ লি
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ক্ষ ক্ষ

থে ক্ল

ক্ষ

;

(ছ) ক্ষ ক্ষ

রয়রছ। ন্ত ক্ষ হনয়হভত 

ক্ষ হনরয়রছন;

(জ) ভতাভত গ্রণকারর উহস্থত কর নাযীরদয ( n=৬২ জন) ফয় হফরিলরণ য়দখা মায় য়ম, ২/৩ ফছয পূরফ থ 

প্রহেণপ্রাপ্ত নাযীরদয ভরে প্রায় ২৮% এয ফয় হছর ২০ ফছরযয নীরচ। থ থাৎ প্রহেণ গ্রণকারর তারদয ফয় 

হছর ১৮ ফছরযয কাছাকাহছ। ৩৫ ফছরযয উরিথয ফয়রয নাযী হছর ৬.৪৫%; 

(ঝ) খুরনা য়করন্দ্র উহস্থত নাযীরদয ৪২ জরনয ভরে ৩০ জনআ ফতথভারন এআচএহ য়থরক স্দাতরকািয ম থারয়য ছােী। 

ফাকী ১২ জন এএহ ও তদহনম্নম থারয় হহেত হকংফা আরতাভরে োশুনা য়ল করযরছন। ন্যহদরক যাজাী 

য়করন্দ্রয ২০ জরনয ভরে ২ জন ছােী এফং ফাকীযা কররআ োশুনা য়ল করযরছন; 

(ঞ) প্রায় ৫০% (n=৬২ জন) উকাযরবাগী/প্রহেণপ্রাপ্ত নাযী জানান য়ম, তাযা এ প্রকে এফং প্রকরেয ফাহরয ন্য 

উৎ য়থরক একাহধক হফলরয় প্রহেণ গ্রণ করযরছ ন। এরেরে জাতীয় ভহরা  ংস্থায  অররাচয প্রকরেয পূরফ থ 

ফাস্তফাহয়ত ১ভ ম থায়, মৄফ উেয়ন হধদপ্তয, য়ফ-যকাহয প্রহতষ্ঠান (য়মভন-য়পয়ায য়রহড, ADDOR, 

কাযরনন-খুরনা, খুরনা আরাহভক আনহিটিউট আতযাহদ এয নাভ) উরেখ কযা রয়রছ; 

(ট) য়কা থ ভানারন্ত ব্যহক্ত, য়মৌথ হকংফা ব্যফা প্রহতষ্ঠারনয ভােরভ অরয়য হযফতথন ঘরটরছ হক-না এ ধযরনয প্ররশ্নয 

জফারফ খুরনা য়করন্দ্রয হধকাং প্রহেণপ্রাপ্ত ভহরাযা জানান য়ম, তাযা হনজ ফাায় টুকটাক কাজ কযরছন এফং 

অয় াভান্য। তরফ যাজাী য়করন্দ্র প্রায় ৫০% (n=২০ জন)  নাযী জাহনরয়রছন তাযা হফহবে ব্যফায ারথ 

জহেত। তন্মরে প্রায় রধ থরক জাহনরয়রছন য়ম, প্রহেণরি জ্ঞানরক কারজ রাহগরয় তাযা স্বাফরম্বী রয়রছন;  

 

(ঠ) প্রহেরণয গুণগতভান বার হছর ভরভ থ তবাগ উিযদাতা ভন্তব্য করযরছন। উিযদাতারদয তবাগ য়কান ঋণ গ্রণ 

করযনহন ভরভ থ তথ্য হদরয়রছন। প্রহেক ও প্রহেণপ্রাপ্ত কররআ জাহনরয়রছন য়ম, প্রহেণ য়রল থ থাবারফ তাযা 

ব্যফায জন্য প্ররয়াজনীয় উকযণ হকনরত াযরছন না; 

(ড) উমু্মক্ত অররাচনায অফান কযা রর  উহস্থত করর জানান য়ম, প্রহেণ ভাহপ্তয য য়ম মাতায়াত বাতা য়দয়া 

য় (হফউটিহপরকন: ৩,২৫০/- টাকা, কযাটাহযং: ৩,২৫০/- টাকা, হফজরন ম্যারনজরভন্ট: ১,৫০০/- টাকা আতযাহদ) 

তা মূরত: খযচ রয় মায় এফং য়কান কারজ অর না। য়রেরে ম্মানী খারত টাকায হযভান ফাহেরয় প্রহেণ 

উকযণ য়দয়া রর তা হধকতয পরপ্রসূ রফ ভরভ থ তাযা ভতাভত হদরয়রছন। এছাো ভতাভত প্রদান করযন য়ম, 

প্রচায-প্রচাযণা হধকতয কযা রর প্রকরেয রেয নুমায়ী প্রহেণাথী ফাছাআ কযায সুরমাগ ফােরফ। অররাচনায় 

উরঠ অর য়ম, হফজরন ম্যারনজরভন্ট য়েডটি মূরত: তত্ত্বীয় এফং এটারক পৃথক য়েড হনফ থাচন না কযাআ য়েয়। 

এরেরে খুফ য়ছাট করয ৩/৪টি য়রকচারয হফজরন ম্যারনজরভন্ট ম্পরকথ ধাযণা য়দয়ায রে ভত প্রকা কযা য়। 

এধযরনয গণমূখী প্রহেণরক অযও য়ফগফান কযায ররেয ওরভন্স হফজরন এরাহরয়ন, ভহরা জনপ্রহতহনহধ, 

মৄফ উেয়ন হধদপ্তয, কাহযগহয প্রহেণ ংহিষ্ট যকাহয-য়ফযকাহয প্রহতষ্ঠারনয ারথ ভন্বয় াধরনয ভােরভ 

প্ররয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্ররণয যাভ থ প্রদান কযা য়। 

১৬.২.২ মন্ত্রাহত ও অফাফে:  

খুরনা য়করন্দ্র এ প্রকরেয অওতায় যফযাকৃত প্রহেণ মন্ত্রাহত ও ম থাপ্ত অফাফে ব্যফায উরমাগী ফস্থায় 

য়দখা য়গরছ। তরফ যাজাীরত স্থান বারফয জন্য প্রহেণ মন্ত্রাহত ও অফাফে প্রধান কাম থাররয় জভা য়দয়া 

রয়রছ। 

১৭। ভস্যা: 

১৭.১ রেযহবহিক প্রহেণাথী হনফ থাচন না ওয়া: প্রহেণপ্রাপ্ত ভহরারদয ভরে য়ফীয বাগআ ছাে-ছােী। প্রকরেয উরেরে 

সুহনহদ থষ্টবারফ য়ফকায ভহরারদয কাহযগহয দেতা সৃহষ্টয জন্য প্রহেণ য়দয়ায উরেখ থাকররও প্রহহেত নাযীরদয 

ভরে হফলয়টি য়কান য়কান য়েরে মথামথ নুযণ কযা য়হন ভরভ থ রেয কযা য়গরছ;  

১৭.২ মাতায়াত বাতা  উকযণ ক্ররয় ায়ক নয়: প্রহেরণািয য়ম হযভাণ থ থ মাতায়াত বাতা হররফ য়দয়া য় তা 

মূরত: মাতায়ারতয জন্যআ খযচ রয় মায়। য়কান কযা/আনরনটিব উদ্বৃত থারক না। পরর ব্যফা শুরুয জন্য য়কান 

উকযণ ক্রয় ম্ভফ য় না; 
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১৭.৩ হফজরন ম্যারনজরভন্ট য়কা থটি কাম থকযী না ওয়া: উমু্মক্ত অররাচনা ও প্রাপ্ত ভতাভরত য়দখা য়গরছ য়ম, হফজরন 

ম্যারনজরভন্ট য়কা থটি য়ফীযবাগ য়েরে হফহফএ েয়নযত ছােীযা হরখরছন। য়খারন ব্যফাহযক জ্ঞান খুফ কভ এফং 

৩০ হদন মাফৎ এ য়কা থটি হযচারনা কযায় য়মৌহক্তকতা মরথষ্ট নয়; 

১৭.৪ ঋণ সুহফধা প্রাহপ্তয হফলরয় প্রহেরণয অররাচযসূচীরত না থাকা: জাতীয় ভহরা ংস্থা যকারযয হফহবে অহথ থক 

প্রহতষ্ঠান এফং য়ফযকাহয প্রহতষ্ঠান এএভআ ঋণ প্রদান করয থারক। প্রকরেয অওতায় এ ধযরনয ঋণ সুহফধা প্রাহপ্তয 

হফলরয় তথ্য যফযা দুফ থর ভরভ থ প্রতীয়ভান রয়রছ; 

১৭.৫ একআ ভহরারক হফহবে য়েরড ফায ফায প্রহেরণ ন্তভু থক্ত কযা: প্রহেণাথীরদয ভরে য়দখা য়গরছ য়ম, প্রায় ৫০% 

ভহরা একাহধক য়েরড প্রহেণ গ্রণ করযরছন। একজন ভহরায একাহধক য়েরড প্রহেণ গ্রণ রথ থয চয় 

প্রহেণরক রেযীন করয তুরর; 

১৭.৬ প্রচায-প্রচাযণা মরথষ্ট না ওয়া: রনক য়েরেআ অত্মীয়-স্বজন, ফন্ধু-ফান্ধফ রত প্রকরেয অওতায় এ প্রহেরণয য়খাঁজ 

য়রয়রছন। এরেরে প্রচায-প্রচাযণা ম থাপ্ত হছর ভরভ থ প্রতীয়ভান রয়রছ; 

১৭.৭ মাতায়াত ফাফদ খযচ ৫০ টাকা ম থাপ্ত না ওয়া: হধকাং প্রহেণাথীযা জানান য়ম, তাযা রনক দূয য়থরক এররছন 

এফং মাতায়াত ফাফদ প্রদি ৫০/- মরথষ্ট নয়। উযন্ত ১০০/- মাতায়াত ফাফদ প্রদারনয হফলরয় রনরকআ ভন্তব্য 

করযরছন; 

 

১৮। সুাহয:   

৮.১ ভহরারদয প্রহেরণয ভােরভ কাহযগহয দেতা বৃহি উরযাক্তা সৃহষ্ট একটি প্রহতহনয়ত ও পুন:পুন: প্রকৃহতয কাজ। 

নাযীরদয উেয়ন ও েভতায়রন এধযরনয প্রহেরণয ফদান নস্বীকাম থ। ফাংরারদরয উদীয়ভান থ থনীহতরত 

ভহরারদয অত্মহনবথযীরতা হররফ গরে য়তারায হফকে য়নআ। আরতাভরে ১ভ ও ২য় ম থারয় গৃীত এ প্রকরেয 

কাম থক্ররভয হবজ্ঞতায অররারক য়ফকায, ায়, দহযদ্র ভহরারদয এ প্রহেরণয জন্য প্রকেটিয ধাযাফাহকতায় ৩য় 

ম থারয়য প্রকে গ্রণ কযা মায়। তরফ বহফষ্যরত ভহরারদয উেয়রন কাহযগহয প্রহেণ প্রদান জাতীয় ভহরা ংস্থায 

হনজস্ব থ থায়রন মূর কাজ হররফ (Core Activities) হফরফচনা কযা অফেক; 

১৮.২ উরযাক্তা রত প্রকৃত অগ্রী, য়ফকায, ায়, উযভী, দহযদ্র নাযীরদয গ্রাহধকায হদরয় ফহুর প্রচায-প্রচাযণাপূফ থক 

স্থানীয় ভহরা জনপ্রহতহনহধ, য়জরা প্রাক/উরজরা হনফ থাী কভ থকতথারদয প্রহতহনহধ সুহনহদ থষ্ট তফহরষ্টযয 

(Criteria) হবহিরত রেযহবহিক প্রহেণাথী হনফ থাচন কযা অফেক; 

১৮.৩ প্রহেণ য়রল উিীণ থ হোথীরদয ভে রত থ থননহতক ফস্থা, প্রহেণকারর অগ্র ও ংগ্রণ, হজথত দেতা 

আতযাহদ ভাকাঠীয হবহিরত রি প্রহেণ ংহিষ্ট ব্যফা শুরুয ররেয প্ররয়াজনীয় উকযণ হফতযণ কযা য়মরত ারয। 

এরেরে য়েডহবহিক উকযণ হচহিৃত কযা, প্রহত ব্যারচ কতজনরক এফং হক উকযণ য়দয়া রফ তা ভন্ত্রণারয় হনধ থাযণ 

কযরত ারয; 

১৮.৪ হফজরন ম্যারনজরভন্ট য়েড য়কা থটি ফাদ য়দয়া মায় এফং এয হযফরতথ কর য়েরড এ হফলরয় ৩/৪টি য়রকচায ন্তভু থক্ত 

কযা মায়; 

১৮.৫ বহফষ্যরত এ ধযরণয প্রকে গ্রণ কযা রর জরতথ ঋণ প্রাহপ্তয সুরমাগ-সুহফধা হফলরয় প্রহত য়েরড য়রকচায যাখা 

য়মরত ারয। য়আ ারথ ংহিষ্ট হফহবে অহথ থক প্রহতষ্ঠারনয ারথ প্রহেণাথীরদয ংরমাগ স্থারনয কাম থকযী ব্যফস্থা 

গ্ররণয ংস্থান যাখা প্ররয়াজন। 

১৮.৬ একআ ভহরা কর্তথক হফহবে ভন্ত্রণারয়/হফবারগয যকাহয প্রকরেয অওতায় একাহধক প্রহেণ গ্রণরক হনরুৎাহত 

কযরত রফ; 

১৮.৭ প্রহত ব্যারচয প্রহেণ শুরুয ররেয প্রহেণাথী হনফ থাচরনয পূরফ থ হরপররট, য়ািায, স্থানীয় হপ্রন্ট হভহডয়ায় ম থাপ্ত প্রচায-

প্রচাযণা চারারত রফ; 

১৮.৮ প্রহেণাথীরদয মাতায়াত ও াত খযচ ফাফদ প্রাক্করন ফাস্তফতায হবহিরত রন্তালজনক ম থারয় বৃহি কযা য়মরত ারয;  

১৮.৯ এ প্রকরেয ১ভ ও ২য় ম থারয় মাযা প্রহেণ গ্রণ করযরছন এফং২ বহফষ্যরত প্রহেণ গ্রণ কযরফন, তারদয একটি 

ডাটারফআজ ততযী করয হনয়হভত তথ্য অরডট কযরত রফ। ফাহল থক হবহিরত তারদয  পররা-অ এয জন্য স্থানীয়বারফ 

বা/য়হভনায অরয়াজন কযা য়মরত ারয; এফং 

১৮.১০ প্রকরেয অওতায় ংগৃীত প্রহেণ মন্ত্রাহত ও অফাফে যফতী ম থারয়য প্রকরে ব্যফায কযরত রফ। জাতীয় 

ভহরা ংস্থা ন্তফতীকারীন ভরয় একর মন্ত্রাহত ও অফাফে যেণারফেণ কযরফ । 
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পৄড এন্ড রাআবহরহুড হহকউহযটি (এপএরএ) (ংরাহধত) প্রকরেয ভাহপ্ত মূল্যায়ন প্রহতরফদন 

 

(ভাপ্তঃ হডরম্বয, ২০১৪)  

 
১। প্রিকেয নাভ : পৄড এন্ড রাআবহরহুড হহকউহযটি (এপএরএ) (ংরাহধত) 

 

২। ভন্ত্রণারয়/হফবাগ : ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয 

৪। প্রকরেয ফস্থান : নওগাঁ, নাকটায ও চাঁাআনফাফগঞ্জ থজরায ২২টি উকজরা 

 
৫।  প্রকরেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়ঃ  

(রে টাকায়) 
প্রাক্কহরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

য়ভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

হযকহেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত  

ফাস্তফায়নকার 

হতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কহরত 

ব্যরয়য %) 

হতক্রান্ত ভয়  

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাররয %) 
মূর 

য়ভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

 

ফ থরল 

ংরাহধত 

য়ভাট 

টাকা  

প্রঃাঃ 

মূর ফ থরল 

ংরাহধত 

২২৩৩৩.১৮ 

৫৪০.০০ 

২১৬০০.০০ 

(এনলজও-

১৯৩.১৮) 

২২১৫৯.৬৮ 

৩৬৬.৫০ 

২১৬০০.০০ 

(এনলজও-১৯৩.১৮) 

২১০৪৯.০১ 

৩২৬.৫৭ 

২০৭২২.৪৪ 

জানুয়াহয 

২০১২ রত 

জুন ২০১৪ 

জানুয়াহয ২০১২ 

রত হডরম্বয 

২০১৪ 

জানুয়াহয ২০১২ 

রত হডরম্বয 

২০১৪ 

- ১২৮৪.১৭ 

(৫.৭৫%) 

৬ ভা 

(২০%) 

  য়নাটঃ অররাচয প্রকেটি ফাংরারদ যকায, আউরযাীয়ান আউহনয়ন ও এনহজও নুদাকন (১৯৩.১৮ রক্ষ টািা) ফাস্তফালয়ত 

কয়কছ। 

 

৬। টভূহভ ও উরেেঃ  

৬.১  টভূহভঃ  

 
 হবহজহড কভ থসূহচ ফাংরারদর একটি জাতীয় কভ থসূহচ । দাহযদ্রয হফরভাচরন খায ায়তা এফং হনযািা হনহিত কযায 

ররেয ১৯৭৬ ার য়থরক হবহজহড কাম থক্ররভয ভােরভ আউরযাীয় কহভন হফহবে উেয়নমূরক প্রকে ফাস্তফায়ন কযরছ । 
১৯৯৬ ারর আহ ’য ভহন্বত খায ায়তা উেয়ন প্রকে তহফর-এয অওতায় “হফিীন ভহরা উেয়ন কভ থসূহচ ” 

ীল থক একটি প্রকে গৃীত য়, মা জানুয়াহয, ১৯৯৬ য়থরক জুন, ২০০১ ম থন্ত য়ভয়ারদ ফাস্তফাহয়ত য় । যফতীরত 

জুরাআ, ২০০১ রত জুন, ২০০৭ ম থন্ত য়ভয়ারদ ২য় ম থারয় ফাস্তফাহয়ত প্রকরেয অওতায় য়দরয উিযাঞ্চররয ৭টি 

য়জরায ৫৭টি উরজরায় য়ভাট ২,৫৫,০০০ জন হবহজহড কাড থধাযী দুঃস্থ ভহরারদযরক ব্যাংহকং ব্যফস্থায ভােরভ স্ব-স্ব 

নারভ যহেত ‘ব্যাংক হারফ ’ থ থ ায়তা য়দয়া য় । এছাোও ১৪টি এনহজও ’য ভােরভ হবহজহড ভহরারদযরক 

হফহবে প্রকায অয়ফধ থনমূরক প্রহেণ প্রদান কযা য় । ৮,০০,০০০ হত দহযদ্র ভহরা ও প্রাহন্তক কৃলকরক 

অত্মহনবথযীররূর গরে য়তারায ররেয উিযফরঙ্গয ৩টি য়জরায ২২টি উরজরায় ভহন্বত খায ায়তা উেয় য়নয 

ররেয অররাচয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

 

৬.২ উরেেঃ  

 (ি) দীঘ িকভয়াদী: ফাংরাকদকয উিয-লিভ থজরামূকয গ্রাভীণ লত দলযদ্র লযফাকযয খায লনযািায উেলত    

                                 াধন। 

 

 (খ) েে থভয়াদী: 

(১) ৮০,০০০ হত দহযদ্র ভহরা প্রধান হযফারয খায ও জীহফকা হনযািায উেয়রনয ভােরভ াভহগ্রক উেয়রনয 

মূর য়রাতধাযায ম্পৃক্তকযণ; 
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(২) দুঃস্থ ভহরারদয হফহবে প্রকায অয়ফধ থক কভ থকান্ড য়মভন- পুহষ্ট, প্রাথহভক স্বাস্থয, ভানফালধিায, এআড, ভা ও 

লশু োস্থে লযচম িা, থজন্ডায আসুে, আতোলদ লফলকয়য ওয দক্ষতামূরি প্রলক্ষণ প্রদান; 

(৩) অয়ফধ থক ও রচতনতা বৃহিমূরক দুঃস্থ ভহরারদয এনহজও-এয ভােরভ ঞ্চরয় উদ্বুিকযণ এফং তারদযরক ক্ষুদ্র 

ঋণ কাম থক্ররভয অওতাভুক্ত করয জীফন ভান উেয়ন; 

(৪) প্রহেণ ও কাহযগহয ায়তা প্রদারনয ভােরভ ভহরা হফলয়ক হধদপ্তরযয ভানফ ম্পদ হক্তারী কযা এফং 

মন্ত্রাহত ও হযচারনা ায়তায ভােরভ হধদপ্তরযয েভতা বৃহিকযণ; এফং 

(৫) কাহযগহয ায়তা প্রহেণ, ওয়াকথ ও য়হভনায আতযাহদয ভােরভ য়টকআ জীফন ভান উেয়ন ও অয় ফধ থক 

কভ থসূহচয ফাস্তফায়ন ও হযফীেরণ এনহজও এফং স্থানীয় যকায প্রহতষ্ঠানগুররায দেতা বৃহিকযণ।  

 

৭। প্রকরেয মূর কাম থক্রভঃ প্রকরেয অওতায় হনম্নফহণ থত কাম থক্রভ হযচারনা কযাঃ 

■ াায্য ভঞ্জুযী (থফা, নগদ, উিযণ ও ম্পদ ায়তা) 

■ ৩২৪টি অফাফত্র ক্রয় 
■ ২৭২টি লপ যঞ্জাভ 

■ মানফান ক্রয় 

 

৮। প্রকরেয ংগহবহিক ফাস্তফায়ন (প্রকে ভাপ্ত প্রহতরফদন (হহঅয) এয হবহিরত):  

(রে টাকায়) 

ক্রহভক 

নং 

নুকভালদত অযহডহহ নুমায়ী 

কারজয ংগ 

একক অযলডহহ নুমায়ী রেযভাো প্রকৃত ব্যয় 

ফাস্তফ অহথ থক ফাস্তফ অহথ থক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

১ জনফর জন ২৩ ১১২.০০ ২৩ ১০৩.৯৯ 

২ মানফান ংখ্যা ১টি জী+২২টি 

ভটয াআকির 
১১২.৫০ 

১টি জী+২২টি 

ভটয াআকির 
১০৫.৭৬ 

৩ মন্ত্রালত ও অফাফত্র ংখ্যা ৫৭৪ ৮১.০০ ৫৭৪ ৭৮.৩৯ 

৪ নুদান থথাি থথাি ১৯৩১৮.১৮  ১৮৮৬৪.১২ 

৫ যাভ িি লপ জনভা ৮৬ ১৩৫০.০০ ৮৬ ১৩৯২.৭৬ 

৬ লডট থথাি থথাি ৯০.০০ থথাি ২৫.৯১ 

৭ স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা, গকফলণা 

ও লক্ষা/মূল্যায়ন 

থথাি থথাি 
১৮০.০০ 

থথাি 
০ 

৮ াকযনার খযচ থথাি থথাি ৩৬০.০০ থথাি ৩৯৪.০২ 

৯ লফলফধ ও ন্যান্য থথাি থথাি ৮৬.০০ থথাি ৬৯.৯৯ 

১০ অউটকাল িং জনফর জন ৬ ২০.০০ ৬ ১৩.৩৭ 

১১ ব্যফস্থানা খযচ থথাি থথাি ৪৫০.০০ থথাি ০.৭০ 

 থভাট ব্যয় (যাজে ও মূরধন):   ২২১৫৯.৬৮  ২১০৪৯.০১ 

 

৯। কাজ ভাপ্ত থাহকরর উায কাযণঃ  ফহণ থত প্রকরেয অওতায় নুরভাহদত অযহডহহ নুমায়ী স্থানীয় প্রলক্ষণ ও 

িভ িারা, গকফলণা ও লক্ষা/মূল্যায়ন এফং ব্যফস্থানা ংকগয ফাস্তফায়ন কযা য়হন। 

 

১০। প্রকরেয নুরভাদন : ফহণ থত প্রকরেয হডহহ ’য উয ০৫/১২/২০১১ তাহযরখ হআহ বা নুহষ্ঠত য়।  প্রকরেয 

পুনগ থঠিত হডহহ ১২ /০৩/২০১২ তাহযরখ ২২৩৩৩.১৮ রে টাকা (হজওহফ- ৫৪০.০০ রে টাকা ও প্রকে াায্য-

আউরযাীয়ান আউহনয়ন ২১৬০০.০০ এফং এনহজও নুদান- ১৯৩.১৮) প্রাক্কহরত ব্যরয় জানুয়াহয, ২০১২ রত জুন, 

২০১৪ য়ভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য একরনক কর্তথক নুরভাহদত য়। 

 

১০.১ প্রিে ংকাধনঃ মূর প্রকেটি ফাস্তফায়নকারর হকছু প্রহতকূর ফস্থায কাযরণ কর কাম থক্রভ মথাভরয় ম্পে কযা 

ম্ভফ য়হন। তাছাো দাতা ংস্থা আউরযাীয়ান আউহনয়ন প্রকে য়ভয়াদ হডরম্বয ২০১৪ ম থন্ত বৃহিরত ম্মহত প্রদান 

করয। ংরাহধত প্রকেটি ২২১৫৯.৬৮ রে টাকা (হজওহফ- ৩৬৬.৫০ রে টাকা ও প্রকে াায্য-আউরযাীয়ান 
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আউহনয়ন ২১৬০০.০০ এফং এনহজও নুদান- ১৯৩.১৮) প্রাক্কহরত ব্যরয় জানুয়াহয, ২০১২ রত হডরম্বয, ২০১ ৪ 

য়ভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য ংহিষ্ট ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তথক ১৯/০৬/২০১৪ তাহযরখ নুরভাহদত য়। 

হনম্নহরহখত করয়কটি কাযরণ প্রকেটি ংরাধন কযা য়: 

 

১১। ফছয হবহিক এহডহ/ংরাহধত এহডহ ফযাে, ফমুহক্ত ও ব্যয়ঃ 

(রে টাকায়) 

অহথ থক ফছয এহডহ/ংরাহধত এহডহ ফযাে ফমুহক্ত 

(টাকা) 

ব্যয় 

য়ভাট টাকা প্রঃাঃ য়ভাট টাকা প্রঃাঃ 

২০১১-২০১২ ৪৪৪৬.৩৮ ১৬০.২২ ৪২৮৬.১৬ ১৬০.২২ ৪২৪০.২২ ১৬০.২২ ৪০৮০.০০ 

২০১২-২০১৩ ৮৯৬৫.৪৫ ৫১.২৯ ৮৯১৪.১৬ ৫১.০৬ ৭২৩৭.৮৭ ৫১.০৬ ৭১৮৬.৮১ 

২০১৩-২০১৪ ৭৩৩৩.৪৩ ৭২.২৯ ৭২৬১.১৪ ৭২.১২ ৯০৪৬.৩৩ ৭২.১২ ৮৯৭৪.২১ 

২০১৪-২০১৫ ১৪১৪.৪২ ৮২.৭০ ১৩৩১.৭২ ৪৩.১৭ ৫২৪.৫৯ ৪৩.১৭ ৪৮১.৪২ 

য়ভাটঃ ২২১৫৯.৬৮ ৩৬৬.৫০ ২১৭৯৩.১৮ ৩২৬.৫৭ ২১০৪৯.০১ ৩২৬.৫৭ ২০৭২২.৪৪ 

 
১২।  প্রকে হযচারক ম্পহকথত তথ্যঃ  

 

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ ও দফী দালয়ত্ব ারকনয থভয়াদিার 

০১ ড. য়ভাাম্মদ অরী, মৄগ্ম-হচফ ১৮/০৩/২০১২ ৩১/১২/২০১৪ 

 
১৩। প্রিকেয প্রধান প্রধান ঙ্গমূকয ফাস্তফায়নঃ 

১৩.১ মন্ত্রালত ও অফাফত্রঃ  প্রকরেয অওতায় ঢাকাস্থ প্রকে কাম থারয় ও অঞ্চহরক কাম থারয় ৩টি য়জরা কাম থাররয় 

দাপ্তহযক কারজ ব্যফারযয জন্য ৫৭৪টি মন্ত্রাহত ও অফাফে ক্রয় ফাফদ ৮১.০০ রে টাকা অযহডহহ ংস্থান 

নুমায়ী ৭৮.৩৯ রে টাকা ব্যয় কযা রয়রছ; 

 

১৩.২ নুদান হফতযণঃ  প্রকরেয অওতায় ৮০০০০ জন ত-দহযদ্ররদয অয়ফধ থক কাম থক্রভ ায়তা কযায ররেয 

অযহডহহরত ১৯৩১৮.১৮ রে টাকা ংস্থান হছর। প্রকে ভাহপ্তরত ৭৭৬৩৭ জন ত-দহযদ্ররক ১৮৮৬৪.১২ রে 

টাকা প্রদান কযা রয়রছ; 

 

১৩.৩ মানফান ক্রয়ঃ  প্রিকেয অওতায় ১টি জী  ও ২২টি ভটয াআকির ক্রয় ফাফদ ১১২.৫০ রক্ষ টািা অযলডলল 

ংস্থান নুমায়ী ১০৫.৭৬ রক্ষ টািা ব্যয় কয়কছ; 

 

১৩.৪ স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা , গকফলণা ও লক্ষা /মূল্যায়নঃ প্রিকে স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা , গকফলণা ও 

লক্ষা/মূল্যায়ন ফাফদ অযলডললকত ১৮০.০০ রক্ষ টািা ংস্থান লছর। লিন্তু প্রিে ভালপ্ত ম িন্ত এ খাকত থিান থ ি 

ব্যয় িযা য়লন। 

 

১৩.৫ ব্যফস্থানা খযচঃ প্রিকে স্থানীয় ব্যফস্থানা খযচ ফাফদ অযলডললকত ৪৫০.০০ রক্ষ টািা ংস্থান লছর। লিন্তু প্রিে 

ভালপ্ত ম িন্ত এ খাকত ভাত্র ০.৭০ রক্ষ টািা ব্যয় িযা কয়কছ। 

 

১৪.০ প্রকে হযদ থনঃ 

 
প্রকেটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রহতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআহড ’য হযচারক (স্বাস্থয ও ভন্বয়) জনাফ ভহউহেন 

অরভদ খান কর্তথক ০৮/০২/২০১৭  তাহযরখ নারটায য়জরা এফং ০৯/০২/২০১৭ তাহযরখ চাঁাআনফাফগঞ্জ য়জরায় 

প্রকরেয িাম িক্রভ কযজলভকন হযদ থন কযা য়। হযদ থরনয ভয় ংহিষ্ট য়জরা ভহরা হফলয়ক কভ থকতথা, উরজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ থকতথা এফং এনহজও প্রহতহনহধ উহস্থত হছররন। হযদ থরন প্রাপ্ত তথ্য হনম্নরূঃ  
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(ি)  নাকটায থজরাঃ 

 

১৪.১ নাকটায থজরায ৭টি উকজরায প্রকতেি আউলনয়কন এ প্রিকেয ফাস্তফায়ন িযা কয়কছ। প্রিে াাকয্যয থ ি লনফ িালচত 

এনলজও লযকা ি আলন্টকগ্রন থন্টায (লযি) ির্তিি ফাস্তফালয়ত কয়কছ। লনধ িালযত সূচি নুাকয প্রিে 

উিাযকবাগীকদয লনফ িালচত িযা কয়কছ। প্রকতেি দকর ২০-৩০ জন দস্য লনকয় ১টি দর গঠন িযা কয়কছ। দকরয 

বালত, াধাযণ ম্পাদি, িোলয়াযকদয ায়তায় দকরয দস্যকদয লনফ িালচত িযা কয়কছ। প্রলতটি দকর 

গ্রাভলবলিি ব্যাংি লাফ থখারা কয়কছ। ব্যাংি লাফ লযচালরত কয়কছ যুগ্মবাকফ বালত, াধাযণ ম্পাদি ও 

িোলয়ায দ্বাযা। প্রকতেি দকরয দুটি লাফ থখারা য়। এিটি নগদ বাতা প্রদাকনয জন্য এফং ন্যটি দরগত ঞ্চকয়য 

জন্য। ির উিাযকবাগীয ব্যলক্তগত লাফ থখারা কয়কছ। উক্ত লাকফয ভাধ্যকভ উিাযকবাগীকদয উিযণ ফাফদ 

এফং উৎাদনীর ম্পদ ক্রয় িযায জন্য থ ি প্রদান িযা য়। প্রকতেি উিাযকবাগীকি ভালি থখাযালি বাতা 

লককফ ৪০০/- টািা াকয প্রদান িযা য়। এছাো ঞ্চয়ী লাকফ প্রলত ভাক ৫০/- টািা াকয জভা িযা য়। 

যফতীথত উক্ত ঞ্চকয়য থ ি ব্যাংি ির্তিি প্রদি রবোং উিাযকবাগীকদয ভাকঝ লফতযণ িযা য়। 

 

  

নাকটায থজরায ফোআগ্রাভ উকজরায াটাপুয আউলনয়কনয 

থজায়াযী গ্রাকভয উিাযকবাগীকদয াক্ষাৎিায 

নাকটায থজরায লংো উকজরায থযক্যর আউলনয়কনয থযক্যর 

গ্রাকভয উিাযকবাগীকদয াক্ষাৎিায 

 

১৪.২ প্ররতযক দররয াভাহজক রচতনতামূরক হফলয়, দররয ভস্যা ও ভাধারনয হফলরয় প্রহেণ প্রদান কযা রয়রছ। 

বায় য়মফ হফলরয় অররাচনা য় য়গুররা র- খায ও পুহষ্ট, পুহষ্ট ও ফতফাহেরত ফহজ চাল, হবটাহভন ‘এ’ ও 

যাতকানা, কৃহল ভস্যা, হযফায হযকেনা, হফফা য়যহজহিকযণ, জন্ম হনফন্ধন, জন্ম-মৃতুয য়যহজরিন, ফাল্য হফফা, 

য়মৌতুক, তারাক, এআচঅআহব/এআড, হনযাদ ভার্তত্ব, প্রাকৃহতক দুরম থাগ, য়নতা ও য়নর্তত্ব, মুহরভ-হন্দু াহযফাহযক 

অআন, য়াটাআটি-হফ, হনযাদ াহন ও স্বাস্থযম্মত ায়খানা, মক্ষ্মা, কুষ্ঠ য়যাগ, ব্যহক্তগত ঞ্চয়, হযরফ ও স্বাস্থয, 

প্রাথহভক স্বাস্থয য়ফা, ডায়হযয়া, গ্রাম্য াহর, প্রহতফন্ধী ব্যহক্তরদয হধকায, অহদফাী ও ক্ষুদ্র জাহতিামূরয 

হধকায, খা জহভ ও জরভার-এয যািীয় অআন এফং ভূহভীনরদয হধকায, নাযীয হধকায, নাযীয েভতায়ন, 

হফহবে য়ফাদানকাযী প্রহতষ্ঠারনয ারথ য়মাগারমাগ, ফয়ষ্ক হোয হফলরয় প্রহেণ ও নুীরন, দহযদ্র ভহরা ও প্রাহন্তক 

ফগ থাচালীরদয অয়বৃহিমূরক প্রহেণ প্রদান কযা য়। 
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নাকটায থজরায গুরুদাপুয উকজরায ধাযাফালযা আউলনয়কনয চরনারী গ্রাকভয উিাযকবাগীয াক্ষাৎিায  

 

১৪.৩ অয়বৃলিমূরি প্রলক্ষণ: পৃথি পৃথি াক্ষাৎিায এফং অকরাচনায ভাধ্যকভ প্রলক্ষণ চালদা লনরূণ িযা য়। এিআ 

ভকয় ভাকিিট জলয িকয লনকজকদয উৎালদত কেয ফাজায সুলফধায জন্য এফং দক্ষতা বৃলিমূরি প্রলক্ষকণযও 

ব্যফস্থা িযা য়। নাকটায থজরায লত দলযদ্র ভলরা এফং প্রালন্তি ফগ িাচালী উিাযকবাগীকদয প্রলক্ষণ ম্পকিি লনকম্ন 

উকেখ িযা রঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রলক্ষকণয লফলয় প্রলক্ষকণয থভয়াদ 

(লদন) 

জিন 

ব্যাচ ংখ্যা দস্য 

ংখ্যা 

১ গাবী ারন ৫৮ ২০৯ ৫৭১৮ 

২ গরু থভাটাতাজািযণ ৪৯ ১১১ ২৯৬৩ 

৩ ছাগর/থবো ারন ৪২ ৯৬ ২৫৭৭ 

৪ াঁ-মুযগী ারন ৩৯ ৬২ ১৫৪১ 

৫ ক্ষুদ্র ব্যফা ৩৪ ৫০ ১১৪৯ 

৬ থরাআ প্রলক্ষণ ৭৭ ১৩ ২৯৪ 

৭ প্যাকিট/ফক্স (লভলষ্টয প্যাকিট) ১৬ ৭৮ ২১১৬ 

৮ াি ফলজ উৎাদন চালাফাদ (জলভ লরজ) ২৭ ৮৯ ২৩৮৪ 

৯ খায প্রলক্রয়ািযণ (মুলে/লচো) ১৮ ২০ ৫১৯ 

১০ ফাঁকফকতয িাজ ২১ ১৮ ২৬৫ 

 থভাটঃ ৩৮১ ৭৪৬ ১৯৫২৬ 
 

১৪.৪ উৎাদনীর ম্পদ ক্রয় ফাফদ থ ি লফতযণ: 

 

ক্রঃ 

নং 

উকজরায 

নাভ 

লত দলযদ্র 

ভলরা 

দকস্যয 

ংখ্যা 

জনপ্রলত 

টািায 

লযভাণ 

থভাট টািায 

লযভাণ 

প্রালন্তি ও 

ফগ িাচালী 

দকস্যয 

ংখ্যা 

জনপ্রলত 

টািায 

লযভাণ 

থভাট টািায 

লযভাণ 

ফ িকভাট টািায 

লযভাণ 

১ নাকটায দয ৩২০০ ১৫,৫০০ ৪,৯৬,০০,০০০ ১৯২০ ১০,৬০০ ২,০৩,৫২,০০০ ৬,৯৯,৫২,০০০ 

২ গুরুদাপুয ১৯০০ ১৫,৫০০ ২,৯৪,৫০,০০০ ১১৪০ ১০,৬০০ ১,২০,৮৪,০০০ ৬,৫৮,৫৪,০০০ 

৩ লংো ৩১০০ ১৫,৫০০ ৪,৮০,৫০,০০০ ১৮৬০ ১০,৬০০ ১,৯৭,১৬,০০০ ৬,৭৭,৬৬,০০০ 

৪ ফোআগ্রাভ ২৪০০ ১৫,৫০০ ৩,৭২,০০,০০০ ১৪৪০ ১০,৬০০ ১,৫২,৬৪,০০০ ৫,২৪,৬৪,০০০ 

৫ রারপুয ২৪০০ ১৫,৫০০ ৩,৭২,০০,০০০ ১৪৪০ ১০,৬০০ ১,৫২,৬৪,০০০ ৫,২৪,৬৪,০০০ 

৬ ফাগালতাো ১২০০ ১৪,৫০০ ১,৭৪,০০,০০০ ৭২০ ৬,৫০০ ৪৬,৮০,০০০ ২,২০,৮০,০০০ 

 থভাটঃ ১৪২০০ ৯২,০০০ ২১,৮৯,০০,০০০ ৮৫২০ ৫৯,৫০০ ৮,৭৩,৬০,০০০ ৩৩,০৫,৮০,০০০ 
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১৪.৫ নাকটায থজরায উিাযকবাগীযা জানান , প্রকতেি উিাযকবাগী ৪০০/- টািা িকয ২০ ভা থখাযািী বাতা থকয়কছন। 

উক্ত ৪০০/- টািায ভকধ্য ৫০/- টািা িকয ঞ্চয়ী লাকফ জভা িযকতন। মা যফতীকত প্রিে থকল সুদ লফতযণ 

িযা য়। প্রকতেি উিাযকবাগী প্রিে থথকি ফ িকভাট ২৩,৫০০/- টািা থকয়কছন। এ থ ি লদকয় গরু ক্রয় , াঁমুযগী 

ক্রয় িকয ারন িকযকছন। ফগ িাচালীগণ প্রিে থথকি প্রলক্ষণ গ্রণ িকয জলভ লরজ লনকেন। ফতিভাকন তাযা 

অলথ িিবাকফ কনিটা োফরেী কয়কছন। লযদ িনিাকর উলস্থত উিায থবাগীকদয তালরিা লযলষ্ট -ি থত থদয়া 

র। 
 

 (খ)  চাঁাআনফাফগঞ্জ থজরাঃ 

 

১৪.১ চাঁাআনফাফগঞ্জ থজরায ৫টি উকজরায থভাট ৪৫টি আউলনয়কন এ প্রিকেয ফাস্তফায়ন িযা কয়কছ। প্রিে াাকয্যয থ ি 

লনফ িালচত এনলজও আকিা-থাশ্যার থডকবরকভন্ট গ িানাআকজন (আএলডও) ির্তিি ফাস্তফালয়ত কয়কছ। লনধ িালযত সূচি 

নুাকয প্রিে উিাযকবাগীকদয লনফ িালচত িযা কয়কছ। প্রকতেি দকর ২০-৩০ জন দস্য লনকয় ১টি দর গঠন িযা 

কয়কছ। দকরয বালত, াধাযণ ম্পাদি, িোলয়াযকদয ায়তায় দকরয দস্যকদয লনফ িালচত িযা কয়কছ। প্রলতটি 

দকর গ্রাভলবলিি ব্যাংি লাফ থখারা কয়কছ। ব্যাংি লাফ লযচালরত কয়কছ যুগ্মবাকফ বালত, াধাযণ ম্পাদি 

ও িোলয়ায দ্বাযা। প্রকতেি দকরয দুটি লাফ থখারা য়। এিটি লাফ নগদ বাতা প্রদাকনয জন্য এফং ন্যটি দরগত 

ঞ্চকয়য জন্য। ির উিাযকবাগীয ব্যলক্তগত লাফ থখারা কয়কছ। উক্ত লাকফয ভাধ্যকভ উিাযথবাগীকদয 

উিযণ ফাফদ এফং উৎাদনীর ম্পদ ক্রয় িযায জন্য থ ি প্রদান িযা য়। প্রকতেি উিাযকবাগীকি ভালি 

থখাযালি বাতা লককফ ৪০০/- টািা াকয প্রদান িযা য়। এছাো ঞ্চয়ী লাকফ প্রলত ভাক ৫০/- টািা াকয জভা 

িযা য়। যফতীথত উক্ত ঞ্চকয়য থ ি ব্যাংি ির্তিি প্রদত্ত রবোং উিাযকবাগীকদয ভাকঝ লফতযণ িযা য়। 

এ থজরায় উিাযকবাগীকদয তথ্য লনম্নরূঃ 
 

ক্রঃ নং উকজরায নাভ ত দলযদ্র ভলরা প্রালন্তি ও ফগ িাচালী টািা লফতযণ (রক্ষ টািা) 

১ চাঁাআনফাফগঞ্জ দয ৩৪০০ ২০৪০ ৪৩৪.১৮ 

২ লফগঞ্জ ৪৮০০ ২৮৮০ ৬১৩.৪৭ 

৩ থগাভস্তাপুয ২৪০০ ১৪৪০ ৩০৬.৬৫ 

৪ নাকচার ১৩০০ ৭৮০ ১৬৬.২৯ 

৫ থবারাযাট ৯০০ ৫৪০ ১১৫.০০ 

 থভাটঃ ১২৮০০ ৭৬৮০ ১৬৩৫.৬০ 

 

১৫। প্রকরেয উরেে ও জথনঃ  

হযকহেত উরেে জথন 

থদকয উিয-লিভ থজরামূকয গ্রাভীণ লত দলযদ্র 

লযফাকযয খায লনযািায উেলত াধন। 

প্রিকেয অওতায় গ্রাভীণ লত দলযদ্র লযফাকযয ভাকঝ লফলবে 

প্রিায বাতা প্রদাকনয ভাধ্যকভ ালফ িিবাকফ খায লনযািা 

বৃলি থকয়কছ; 

ক) ৮০,০০০ হত দহযদ্র ভহরা প্রধান হযফারয খায 

ও জীহফকা হনযািায উেয়রনয ভােরভ াভহগ্রক 

উেয়রনয মূর য়রাতধাযায ম্পৃক্তকযণ; 

ত দলযদ্র লযফাকয ৭৭৬৩৭ জনরক লফলবে প্রিায বাতা গ্রণ 

িযায় তাকদয উৎাদনমুখী ও ালযফালযি অয় বৃলি থকয়কছ। 

গফালদ শু ারন, থারলি লক্ষা, ভৎস্য চাল এফং ফালেকত 

ফাগান িযা এফং লযচম িা িযায প্রলক্ষণ প্রদান িযা কয়কছ। 

খ) দুঃস্থ ভহরারদয হফহবে প্রকায অয়ফধ থক কভ থকান্ড 

য়মভন- পুহষ্ট, প্রাথহভক স্বাস্থয, ভানফালধিায, 

এআড, ভা ও লশু োস্থে লযচম িা, থজন্ডায আসুে, 

আতোলদ লফলকয়য ওয দক্ষতামূরি প্রলক্ষণ 

প্রদান; 

প্রিে থথকি গ্রণকৃত বাতা লদকয় উৎাদনমুখী ম্পদ ক্রয় 

িকয অত্ম-িভ িংস্থানমূরি সুকমাগ-সুলফধা বৃলি থকয়কছ। অয় 

বৃলিমূরি িভ িিান্ড থমভন- পুলষ্ট, প্রাথলভি োস্থে, 

ভানফালধিায, এআড, ভা ও লশু োস্থে লযচম িা, থজন্ডায আসুে 

লফলকয় প্রলক্ষণ প্রদান িযা কয়কছ।  

গ) অয়ফধ থক ও রচতনতা বৃহিমূরক দুঃস্থ 

ভহরারদয এনহজও-এয ভােরভ ঞ্চরয় 

উদ্বুিকযণ এফং তারদযরক ক্ষুদ্র ঋণ কাম থক্ররভয 

অওতাভুক্ত করয জীফন ভান উেয়ন; 

 

 

 

অয়ফধ থক ও রচতনতা বৃহিমূরক দুঃস্থ ভহরারদয এনহজও-

এয ভােরভ ঞ্চরয় উদ্বুিকযণ এফং তারদযরক ক্ষুদ্র ঋণ 

কাম থক্ররভয অওতাভুক্ত করয জীফন ভান উেয়রনয হনহভি 

প্রকে য়থরক প্রহেণ প্রদান কযা রয়রছ; 
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হযকহেত উরেে জথন 

ঘ) প্রহেণ ও কাহযগহয ায়তা প্রদারনয ভােরভ 

ভহরা হফলয়ক হধদপ্তরযয ভানফ ম্পদ 

হক্তারী কযা এফং মন্ত্রাহত ও হযচারনা 

ায়তায ভােরভ হধদপ্তরযয েভতা বৃহিকযণ; 

এফং 

প্রিকেয অওতায় স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা, গকফলণা ও 

লক্ষা/মূল্যায়ন ম্পে িযা য়লন। পকর ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তরযয ভানফ ম্পদ হক্তারী কযায কাম থক্রভ ব্যাত 

রয়রছ; 

ঙ) কাহযগহয ায়তা প্রহেণ, ওয়াকথ ও 

য়হভনায আতযাহদয ভােরভ য়টকআ জীফন ভান 

উেয়ন ও অয় ফধ থক কভ থসূহচয ফাস্তফায়ন ও 

হযফীেরণ এনহজও এফং স্থানীয় যকায 

প্রহতষ্ঠানগুররায দেতা বৃহিকযণ। 

প্রিকেয ব্যফস্থানা , িালযগলয ায়তা প্রদান , ওয়ািি ও 

থলভনায মথামথবাকফ িযা য়লন। 

 

১৬.০ অআএভআহড ’য ম থরফেণঃ 

১৬.১ হফররম্ব হহঅয য়প্রযণ : অআএভআহড’য ২৯/০৩/২০০৬ তাহযরখয অআএভআহড/ভন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং 

হযরেয ১৩ নং নুরেদ নুমায়ী য়কান উেয়ন প্রকে ভাপ্ত ওয়ায য ৩ (হতন) ভারয ভরে হহঅয য়প্রযরণয 

হনরদ থনা থাকররও অররাচয প্রকেটি লডকেয, ২০১৪’য়ত ভাপ্ত ররও প্রকেটিয হহঅয অআএভআহড ’য়ত াওয়া 

মায় ২৭/১২/২০১৬ তাহযরখ থ থাৎ প্রকে ভাহপ্তয ২ ফছয। প্রিে লযচারি, ফাস্তফায়নিাযী ংস্থা এফং ংলিষ্ট 

ভন্ত্রণারকয়য দুফ ির প্রিে ব্যফস্থানা প্রতীয়ভান কয়কছ; 

 

১৬.২ দুটি প্রধান ঙ্গ ফাস্তফায়ন না িযাঃ  প্রকেটিয উরেে নুমায়ী স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা, গকফলণা ও 

লক্ষা/মূল্যায়ন কঙ্গ লডললকত ১৮০.০০ রক্ষ টািা এফং ব্যফস্থানা খযচ ফাফদ ৪৫০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান হছর। 

হকন্তু প্রকে ফাস্তফায়নকারর এ দুটি ঙ্গ ফাস্তফায়ন কযা য়হন। এ দুটি ঙ্গ ফাস্তফায়ন না কযায় ভহরা হফলয়ক 

হধদপ্তরযয ভাঠ ম থারয় জনফররয কাহযগহয ায়তা প্রহেণ, ওয়াকথ ও য়হভনায আতযাহদয ভােরভ য়টকআ 

জীফন ভান উেয়ন ও অয় ফধ থক কভ থসূহচয ফাস্তফায়ন ও হযফীেরণ এনহজও এফং স্থানীয় যকায প্রহতষ্ঠানগুররায 

দেতা বৃহিকযণ পরবারফ ম্পে কযা য়হন; 

 

১৬.৩ যাভ িি লপ ও াকযনার খযচ কঙ্গ লতলযক্ত ব্যয়ঃ প্রিেটিয অযলডললকত যাভ িি লপ (৮৬ জনভা) 

খাকত ১৩৫০.০০ রক্ষ টািা ংস্থান লছর। প্রিে ভালপ্তকত এ খাকত ব্যয় িযা কয়কছ ১৩৯২.৭৬ রক্ষ টািা। থ িাৎ এ 

খাকত ৪২.৭৬ রক্ষ টািা লতলযক্ত ব্যয় িযা কয়কছ। যলদকি, াকযনার খযচ কঙ্গ অযলডললকত ৩৬০.০০ 

রক্ষ টািা ংস্থান লছর। প্রিে ভালপ্তকত এ খাকত ব্যয় িযা কয়কছ ৩৯৪.০২ রক্ষ টািা। থ িাৎ এ খাকত ৩৪.০২ রক্ষ 

টািা লতলযক্ত ব্যয় িযা কয়কছ। 

 

১৭। সুাহয/ হদক-হনরদ থনাঃ 

১৭.১ হফররম্ব হহঅয য়প্রযণ লযিেনা শংখরা লযিী। বহফষ্যরত য়কান প্রকে ভাহপ্তয য ংহিষ্ট ভন্ত্রণারয়রক ফেআ 

প্রকে ভাহপ্তয হতন ভারয ভরে হনভু থর ও ঠিক তথ্য ম্বহরত হহঅয অআএভআহড’য়ত য়প্রযণ কযরত রফ; 

 

১৭.২ প্রকরেয দুটি ঙ্গ য়মভন- স্থানীয় প্রলক্ষণ ও িভ িারা, গকফলণা ও লক্ষা/মূল্যায়ন এফং ব্যফস্থানা খযচ কঙ্গয থ ি 

থিন খযচ িযা য়লন এফং এ দুটি ঙ্গ থিন ফাস্তফায়ন িযা য়লন এ লফলয়টি ভন্ত্রণারয় খলতকয় থদকখ প্রকয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ িযকফ এফং অআএভআলডথি ফলত িযকফ; 

 

১৭.৩ নুকভালদত লডলল ংস্থান কক্ষা থিান কঙ্গ লতলযক্ত থ ি ব্যয় িযা লযিেনা ও অলথ িি শংখরা লযলি। 

মথামথ ির্তিকক্ষয নুকভাদন ব্যলতকযকি এ প্রিকেয দুটি কঙ্গ (যাভ িি লপ ও াকযনার খযচ) থিন লতলযক্ত 

থ ি ব্যয় িযা কয়কছ থ লফলকয় ংলিষ্ট ভন্ত্রণারয় খলতকয় থদকখ দায়ী ব্যলক্তকদয লফরুকি ালস্তমূরি ব্যফস্থা গ্রণ িযকফ 

এফং অআএভআলডকি তা ফলত িযকফ; 

 

১৭.৪ নুকেদ ১৭.১ ও ১৭.৩ এয থপ্রলক্ষকত গৃীত িাম িক্রভ ম্পকিি অআএভআলডকি ফলত িযকফ। 
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লযদ িনিাকর াক্ষাৎ গ্রণিাযী উিাযকবাগীকদয নাকভয তালরিা 
 

 

ক্রঃ 

নং 

উিাযকবাগীয নাভ উিাযকবাগীয 

ধযণ 

গ্রাভ আউলনয়ন থানা ও থজরা ফতিভান থা 

১ থযভা অক্তায ত দলযদ্র ভলরা চরনারী ধাযাফালযা গুরুদাপুয, নাকটায গফালদ শু ারন ও 

জলভ চাল িকযন 

২ ালফনা ত দলযদ্র ভলরা চরনারী ধাযাফালযা গুরুদাপুয, নাকটায জলভ ফগ িা চাল িকযন 

৩ াযফানু ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

৪ অকয়া ললেিা ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায থরাআ থভলকন 

জাভা-িাে ততলয 

িকযন 

৫ নুপা থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

৬ সুলপয়া থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

৭ পালজরা ফগ িাচালী থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

৮ খালদজা ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

৯ পকভরা খাতুন ফগ িাচালী থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১০ ালনা থফগভ ফগ িাচালী থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১১ যকভরা থফগভ ফগ িাচালী থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১২ ারুর থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায গরু ারন িকযন 

১৩ ক্যরসুভ ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায গরু ারন িকযন 

১৪ থযখা ফগ িাচালী থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১৫ যকভা ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায গরু ারন িকযন 

১৬ ভাকরিা ফগ িাচালী থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১৭ জহুযা থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১৮ অকরিা খাতুন ত দলযদ্র ভলরা থজায়াযী াটাপুয ফোআগ্রাভ, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

১৯ পলযদা থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থযক্যর থযক্যর লংো, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

২০ থজাৎস্দা থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থযক্যর থযক্যর লংো, নাকটায াঁমুযগী ারন 

িকযন 

২১ থযাকিয়া থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থযক্যর থযক্যর লংো, নাকটায াঁমুযগী ারন 

িকযন 

২২ থভাঃ আউসুপ অরী ফগ িাচালী থযক্যর থযক্যর লংো, নাকটায কৃলল িাজ িকযন 

২৩ অঞ্জুয়াযা থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থগাফযাতরা থগাফযাতরা দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ গরু ারন িকযন 

২৪ ভকনায়াযা থফগভ ত দলযদ্র ভলরা থগাফযাতরা থগাফযাতরা দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ গরু ারন িকযন 

২৫ ছলফ াা ত দলযদ্র ভলরা থগাফযাতরা থগাফযাতরা দয, চাঁাআনফাফগঞ্জ ভাটিয ালে ালতকরয 

ব্যফা িকযন 

২৬ অকরজা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

গরু ারন িকযন 

২৭ শ্রীভলত থাওযানী ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

গরু ারন িকযন 

২৮ যালপয়া ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

াঁমুযগী ারন 

িকযন 

২৯ অপতাযা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কৃলল িাজ িকযন 

৩০ মুনলজরা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

গরু ারন িকযন 

৩১ তাকযা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

গরু ারন িথযন 

৩২ থতালভনা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

াঁমুযগী ারন 

িকযন 

৩৩ ভভতাজ ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কৃলল িাজ িকযন 

৩৪ াযবীন ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

গরু ারন িকযন 
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ক্রঃ 

নং 

উিাযকবাগীয নাভ উিাযকবাগীয 

ধযণ 

গ্রাভ আউলনয়ন থানা ও থজরা ফতিভান থা 

৩৫ লয়াযা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

াঁমুযগী ারন 

িকযন 

৩৬ পৄলরয়াযা ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কৃলল িাজ িকযন 

৩৭ জানাজী যানী ত দলযদ্র ভলরা থচৌডারা নন্দরারপুয থগাভস্তাপুয, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

কৃলল িাজ িকযন 

 

 

 


