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ব্যফস্থানা (২য় ম ভায়) (ংমারধত)” ীল ভক প্রকল্প 
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িাস্তিায়ি পনরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি নিভাগ (আইএমইনি) 

পনরকল্পিা মন্ত্রণায় 

গণপ্রিািন্ত্রী িাাংাবদল সরকার 
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আঈসুপ এন্ড এমারময়ট এয যাভ ভকবৃন্দ  অআএভআরডয কভ ভকতভাবৃন্দ 

১। ধ্যাক ডঃমভাঃাআপৄর আরাভ 

    দর প্রধান , রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভ 

১। জনাফ  বফগভ নারভা ভরন     

    ভারযচারক 

 

২। আরিরনয়ায বভাঃ া অরভ 

    ফাময়াগ্যা রফমলজ্ঞ, রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভ  

২।  জনাফ  বভাঃ ফজলুয যীদ 

     রযচারক     

 

৩। ডঃ বভাঃ রদরলুয যভান 

    ভাজরফজ্ঞান রফমলজ্ঞ, রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভ 

৩। জনাফ রর কয    

     কারয রযচারক 

 

৪। কাজী বভাঃ রভযাজুর আরাভ 

    রযংখ্যানরফদ, রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভ  

 

  

      

5। আরি: বভা: ারফবুয যভান,  

     রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভ ভিয়কারয 

 

 

 

  

 

 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন রফবাগ (অআএভআরড), 

 রক্ষা  াভারজক বক্টয   

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়,  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

 

এফং 

 

আঈসুপ এন্ড এমারময়ট 

াঈথ এরবরনঈ টায়ায (৫ভ তরা, ব্লক-এ),৭ গুরান এরবরনঈ, গুরান-১, 

 ঢাকা, ফাংরামদ 
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ফাবয়াগ্যা প্লামেয ভাধ্যমভ জ্বারারন  রফদ্যযৎ ঈৎাদন, ঈন্নতভামনয জজফ ায জতরয এফং জরভয ঈফ ভযা রি বৃরদ্ধয রমক্ষয 

ম্পূণ ভ রজরফ থ ভায়মন ংমারধত বভাট ৬২১৯.১২ রক্ষ টাকায় জানুয়ারয ২০১৪ বথমক জুন ২০১৮ বভয়ামদ ফাংরামদময 

৭টি রফবামগয, ৬১টি বজরায ৬৬টি ঈমজরায় অমরাচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা ময়মে। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা র মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয।  

প্রকমল্পয ঈমেশ্য মরা ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ যান্না এফং রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয জন্য নফায়নমমাগ্য জ্বারারন  

ব্যফামযয ম্ভাফনা ঈমমাচন, ক্ষুদ্র্ ঊণ ায়তা প্রদামনয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ মৄফকমদয কভ ভংস্থামনয সুমমাগ রফস্তায, 

ফাময়াগ্যা প্লামে চনীর ফবজভযয মথামথ ব্যফামযয ভাধ্যমভ প্রকল্প এরাকায় য়ঃরনষ্কান  স্বাস্থয ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং 

দূলণমুি রযমফ সৃরষ্টমত ায়তা, যান্নায জন্য জ্বারারন কামঠয ব্যফায করভময় অনা এফং ফন ঈজাড় বযাধ কময বদময 

আমকা-রমেমভয ঈন্নয়ন, খাভাময ফাময়াগ্যা দ্ধরত প্রফতভমনয সুরফধা ম্পমকভ বডআরয  বারি খাভারয, স্থানীয় বনতা  

মৄফমনতামদয মচতন কযা, জজফ ফমজভযয চক্রায়মনয ভাধ্যমভ কৃরল জরভমত ব্যফামযয জন্য ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ 

ায ঈৎাদন, গ্রাভীণ ভররামদয জন্য বধোঁয়াীন, অযাভদায়ক, স্বাস্থযমত এফং ভয় াশ্রয়ী যান্নায সুমমাগ সৃরষ্ট কযা, 

মামত তাযা এ রতরযি ভয় ন্যান্য ঈন্নয়ন কভ ভকামন্ড ব্যয় কযমত ামযন। 

প্রকমল্পয প্রধান কাজমূ মরা ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান, প্লাে স্থামনয জন্য বতুভরক  প্রদান, অফতভক ঊণ ায়তা প্রদান, 

প্ররক্ষণ প্রদান ররজরেক ায়তা প্রদান।  

যাভ ভক ংস্থায কাম ভরযরধ মরা প্রকমল্পয রফফযণ, ফযাে ব্যয় কর তথ্য ম ভমফক্ষণ  ম ভামরাচনা, প্রকল্প ম্পরকভত 

রফরবন্ন ভস্যাফরী, প্রকমল্পয ফর রদক, দ্যফ ভর রদক, সুমমাগ  ঝুঁরক রফমেলণ এফং দ্যফ ভরতা  ঝুঁরক বভাকামফরায় 

মমথামৄি সুারয প্রণয়ন। 

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভটি একটি ফণ ভনামূরক নুন্ধান ফাস্তফায়মনয জন্য প্রাআভারয  বমকন্ডারয ঈৎ মত গুণগত  

ংখ্যাগত তথ্য ংগ্র কযা ময়মে। তথ্য  ঈাি ংগ্রম মূরত গুণগত দ্ধরত নুযণ কযা ময়বে। সুরফধামবারগবদয 

নমুনায অকায রনধ ভাযণ কময প্রকল্প এরাকায ৬৬টি ঈমজরায তকযা ৪০ বাগ থ ভাৎ ২৭টি ঈমজরায প্ররতটি বথমক ২9 

জন কময বভাট ৭৮৩ জন মৄফ ঈমযািা রনফ ভাচন কময তথ্য-ঈাি ংগ্র কযা য়। নমুনারয়ত ঈমজরায় বকাষ্টার, ায 

এফং কভ ম্ভাফনাভয় এরাকায প্ররতরনরধত্রৃ যময়মে।  

এোড়া স্থানীয় যকারয বফযকারয ংস্থায ঈিযদাতা ৫৪ জন, প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধ এফং 

ংরেষ্ট প্রকল্প জনফর ৫৪ জন, মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয স্থানীয় কভ ভকতভা এফং ংরেষ্ট সুাযবাআজায ২৭ জন, স্থানীয় 

গণ্যভান্য ব্যরিফগ ভ ২৭ জন এফং স্থানীয়  বফকায মৄফক ২৭ জমনয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। বভাট 972জন ঈিযদাতায 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা ময়মে। তথ্য ংগ্রকামর রনফ ভারচত ঈমজরায় ১০টি এপরজরড  5 টি বক োরড ম্পন্ন কযা 

ময়মে। রধকন্তু  প্রকল্প ংরেষ্ট রফরবন্ন কাম ভারময়য কভ ভকতভাগমণয রনকট বথমক  রনরফড় াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ তথ্য ংগ্র 

কযা ময়মে। এ প্রকমল্পয অতায় ক্রয় কাম ভক্রভ ররঅয  20০৮ নুমায়ী ময়মে রকনা তা যীক্ষা কযা ময়মে। 

ংগ্রণমূরক মূল্যায়মনয জন্য ংরেষ্ট ব্যরিফগ ভ রনময় ২৭ এরপ্রর ২০১৭ রকমাযগমিয কটিয়াদী ঈমজরায় স্থানীয় 

ম ভাময় একরদমনয একটি কভ ভারা নুরষ্ঠত ময়মে। 

প্রকমল্পয রক্ষযভাত্রা  ভাআর-পরক নুমায়ী প্রকমল্পয কাম ভক্রভ ফাস্তফ  অরথ ভক রদক বথমক গ্রগরত রজভত মে রকনা তা 

যীক্ষা কযা ময়মে। প্রকমল্পয থ ভায়মনয  ফাস্তফ ফস্থা মরা জুন, ২০১৬ ম ভন্ত প্রকমল্পয ক্রভপুরিত ব্যয় ১৭৩০.৪৫ রক্ষ 

টাকা মা মূর নুমভারদত প্রকল্প ব্যময়য ২৭.৮৩%। প্রকল্পটিয নুকূমর চররত (২০১৬-২০১৭) থ ভ ফেমযয এরডরমত 

১৬৪৬.০০  রক্ষ টাকা ফযাে যময়মে। চররত থ ভ ফেয বভ ২০১7 ম ভন্ত বভাট 1348.69  রক্ষ টাকা ব্যয় ময়মে। জুন 

২০১৬ ম ভন্ত বভাট ৪০৭৫ টি (রক্ষযভাত্রা ৩১,০০০ টিয তুরনায় প্রায় ১৩.১৫%) ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কযা ময়মে। চররত 

২০১৬-১৭ থ ভ ফেময  6,889টি রক্ষযভাত্রায রফযীমত ১০,0০০টি প্লাে স্থামনয রক্ষযভাত্রা রনধ ভাযণ কযা ময়মে, তন্মধ্য 
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বভ ২০১7 ম ভন্ত 6385টি (ক্রভপুরিত ১০,৪৬০/33.74%) প্লাে স্থান ম্পন্ন ময়মে। জুন ২০১৭ ম ভন্ত অমযা 1০০০টি 

 ফ ভমভাট 11,460টি (ক্রভপুরিত 36.97%) মত াময। এ ম ভন্ত রযবররবং বক্ররডট পান্ড খামত 1,136.81 রক্ষ টাকা 

ব্যয় ময়মে এফং ঊণ অদাময়য ায 98.7%। 

প্রকমল্পয ক্রয় প্ররক্রয়া ম ভামরাচনা কময বদখা মায় বম ফড় ধযমণয বকান প্যামকজ ক্রয় কযা য়রন। মফ ভাচ্চ ক্রয় ৮৪.০৭ রক্ষ 

টাকায় বযরজমেন ব্যয় ৬২টি ১০০রর রমযা রডল্যাক্স ভটয াআমকর ক্রয় কযা ময়মে , ৪৮.১৭ রক্ষ টাকায় ৬৯বট  

করম্পঈটায  অনুলরিক মন্ত্রাং ংগ্র  কযা ময়মে, মা বেররপমকন নুমায়ী কযা ময়মে, ৪৮.১৮ রক্ষ টাকায়  

অফাফত্র ক্রয়, জদরনক ৩২০০ টাকা াময বাড়ায় গাড়ী ংগ্র কযা  ময়মে (বাড়ায় গাড়ী খা বত  ২৫.০০ রক্ষ টাকায 

ংস্থান যময়মে )। ফাকী দ্যআটি অআমটভ মথাক্রমভ ট ভরপল্ম ংগ্র ৩.০০ রক্ষ টাকা এফং এর ংগ্র ৩.০০ রক্ষ টাকা। 

প্যামকজ গুমরা ক্ষুদ্র্ এফং রনধ ভারযত টাকায ভমধ্য ক্রয় কযা ময়মে এফং ক্রয় চুরিমত রনধ ভারযত বেররপমকন নুমায়ী 

কযা ময়মে।  

ভাঠ ম ভাবয় জরয এফং রযদ ভন কময বদখা মায় প্রকমল্পয অতায় স্থারত ফাময়াগ্যা প্লাে গুমরায গুণগত ভান এফং 

রযভাণ প্রকল্প রপ কতৃভক বদয়া তথ্য নুমায়ী ঠিক অমে।  

প্রকমল্পয যারয ঈকাযমবা নগবদয তথ্য রফমেলণ  কময বদখা মায় বম , তকযা 99.9 বাগ প্লােআ চালু অমে , রনয়রভত 

কোঁচাভার বময় থামকন, তকযা 70.1 বাগ প্লাে ভাররক প্রকল্প  বথমক ঊণ রনময় প্লাে স্থান কমযমেন , তকযা 98.7 

বাগ প্লাে ভাররক রনয়রভত  ঊণ রযমাধ কযমেন। ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ ৯৯.২ বাগ প্লাে 

ভাররক রাবফান ময়মেন, এফং ফাস্তফতায  অমরামক তবাগ প্লাে ভাররক নুরু প্রকমল্পয  প্রময়াজনীয়তায ঈয 

গুরুত্রৃামযা কমযমেন এফং প্রকমল্পয ম্প্রাযণ প্রতযাা কমযন। প্রকল্প  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধ, বফযকারয 

ঈমযািামদয/ স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিমদয এফং স্থানীয় বফকায মৄফকমদয তথ্য রফমেলণ কময  নুরু আরতফাচক পরাপর 

ায়া মায়। তাোড়া এপরজরড , বক োরড  রনরফড় াক্ষাৎকায বথমক প্রকমল্পয রফরবন্ন আরতফাচক  দ্যফ ভর রদক ঈমঠ 

অম।  

রযমমল প্রকল্পটি সুষ্ঠুবামফ ফাস্তফায়মনয রমক্ষয রনমনাি সুারয প্রদান কযা য়ঃ  

 মৄফ ঈন্নয়মনয ন্যান্য প্রকমল্পয ামথ “IMPACT” প্রকমল্পয ররংমকজ স্থান কযা বমমত াময,  

 গ্রাভীণ জনগণমক ফাময়াগ্যা  প্লাে স্থামন ঈৎারত   ঈিুদ্ধ কযায জন্য এফং প্লামেয  ফজভয  যারয জরভমত 

ায  পুকুময ায রমমফ প্রময়ামগয ব্যাাময রফমল প্রচাযারবমান কভ ভসূরচ গ্রণ কযা বমমত াময,  

 বদময ন্যান্য ঈমজরায়  বমখামন কোঁচাভামরয  প্রাপ্যতা যময়মে বখামন নুরু কাম ভক্রভ ম ভায়ক্রমভ  গ্রণ কযা 

বমমত াময, 

 ফাস্তফ চারদায বপ্ররক্ষমত প্রকল্পটি বদময ম্ভাফনাভয় এরাকায় ম্প্রাযমণয জন্য যফতী ম ভায়  এখন বথমকআ 

প্রস্তুরতয ঈমযাগ গ্রণ কযা বমমত াময,   

 প্রকল্প জনফরমক প্ররক্ষমণয ভাধ্যমভ অদৄরনক  মৄমগামমাগী কযা, প্রকমল্পয জনফরমক ভাঠ ম ভাময় রধক ভ্রভণ, 

ম ভমফক্ষণ  ঈিুদ্ধকযণ কভ ভসূরচমত ংগ্রমন ঈৎারত কযা,   

 বতুভরক  ঊণ ায়তায টাকা মথাভময় প্রদান কযা বমমত াময , বতুভরকয রযভান প্লামেয অয়তন নুাময 

বৃরদ্ধ কযা বমমত াময।  

 ঊণ নুমভাদন  রফতযণ দ্ধরত রধকতয জ কযা বমমত াময।  

 ঞ্চারন রাআমন ভয়রা/ ারন জমভ গ্যা-ঞ্চারন ফোঁধাগ্রস্থ য়ায রফলয়টি রনরফড় রযফীক্ষমণয ভাধ্যমভ  ঈিযণ 

কযা বমমত াময।  

প্রকল্পটি রযমফ ফান্ধফ  জনমুখী। প্রকল্পটি ফাস্তফায়মনয পমর গ্রাভীণ জনগমণয নানারফধ সুরফধা মে। প্রকল্পটি 

ম্ভাফনাভয় এরাকায় ম্প্রারযত মর গ্রাভীণ জনমগাষ্ঠীয ব্যাক জ্বারারন চারদা পূযণ মফ  ,এরররজ /প্রাকৃরতক । 

গ্যাময রনবভযীরতা কমভ অমফ । ক্ষুদ্র্ ব্যফা ,  অত্নকভ ভংস্থান   কুটিয  রল্প বৃরদ্ধ ামফ । গ্রাভীণ জনমদয জীফন 

মাত্রায ভামনয ঈন্নরত থ ভজনরতক ঈন্নরতমত ায়ক মফ। 
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Abbreviations and Glossary 

 

CS  Community Supervisor 

DPP  Development Project Proforma 

DYD  Department of Youth Development 

FGD Focus Group Discussion 

GOB Government of Bangladesh 

HOPE Head of Procuring Entity  

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

IMPACT Integrated Management for  Poverty Alleviation through 

Comprehensive Technology 

JDCF Japan Debt Cancellation Fund 

LPG Liquified Petroleum Gas 

NG Natural Gas 

NOA Notification of Award 

PPA Public Procurement Acts 

PPR Public Procurement Rules 

RDPP Revised Development Project Proforma 

SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat  
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প্রথভ ধ্যায়: প্রকমল্পয রফফযণ 

১.১  প্রকমল্পয টভূরভ 

ফাময়াগ্যা প্লামেয ভাধ্যমভ জ্বারারন  রফদ্যযৎ ঈৎাদন, ঈন্নতভামনয জজফ ায জতরয এফং জরভয ঈফ ভযা রি বৃরদ্ধয রমক্ষয 

বজরডরএপ থ ভায়মন একটি কারযগরয ায়তা প্রকল্প মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারময়য ঈমযামগ মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয কতৃভক 

বদময ১০(দ)টি  ঈমজরায় বভাট ২০০০.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যময় জুরাআ ২০০৬ বথমক জুন ২০১১ বভয়ামদ 

ফাস্তফারয়ত ময়রের। তাযআ ধাযাফারকতায় ম্পূণ ভ রজরফ থ ভায়মন বভাট 3794.86 (ংমারধত রজরফ ৫১২১.৭৮ রক্ষ, 

বপজ-১ বথমক স্থানান্তরযত ঊণ তরফর ১০৯৭.৩৪ বভাট ৬২১৯.১২ রক্ষ টাকা) রক্ষ টাকায় জানুয়ারয ২০১৪ বথমক জুন 

২০১৮ বভয়ামদ ফাংরামদময ৭টি রফবামগয, ৬১টি বজরায ৬২টি ঈমজরায় (ংমারধত ৬৬টি ঈমজরা) অমরাচয 

রফরনময়াগ প্রকল্পটি গ্রণ কযা ময়মে। এমত একরদমক বমভন কভ ভংস্থান মফ, ন্যরদমক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যবভ 

জ্বারারন কামঠয রফকল্প রামফ যান্নায কামজ ব্যফায  রফদ্যযৎ ঈৎাদন কযা মামফ। এোড়া এয ভাধ্যমভ দ্যলণমুি রযমফ 

সৃরষ্টমত ায়তা কৃরল জরভমত ব্যফামযয জন্য জজফ ায ঈৎাদন কযা মামফ।       

১.২  প্রকমল্পয ঈমেশ্য 

 ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ যান্না এফং রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয জন্য নফায়নমমাগ্য জ্বারারন ব্যফামযয ম্ভাফনা 

ঈমমাচন কযা; 

 ক্ষুদ্র্ ঊণ ায়তা প্রদামনয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ মৄফকমদয কভ ভংস্থামনয সুমমাগ রফস্তায কযা; 

 ফাময়াগ্যা প্লামে চনীর ফমজভযয মথামথ ব্যফামযয ভাধ্যমভ প্রকল্প এরাকায় য়ঃরনষ্কান  স্বাস্থয ব্যফস্থায 

ঈন্নয়ন এফং দূলণমুি রযমফ সৃরষ্টমত ায়তা কযা; 

 যান্নায জন্য জ্বারারন কামঠয ব্যফায করভময় অনা এফং ফন ঈজাড় বযাধ কময বদময আমকা-রমেমভয ঈন্নয়ন 

কযা; 

 খাভাময ফাময়াগ্যা দ্ধরত প্রফতভমনয সুরফধা ম্পমকভ বডআরয  বারি খাভারয, স্থানীয় বনতা  মৄফমনতামদয 

মচতন কযা; 

 জজফ ফমজভযয চক্রায়মনয ভাধ্যমভ কৃরল জরভমত ব্যফামযয জন্য ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায ঈৎাদন কযা; 

 গ্রাভীণ ভররামদয জন্য বধোঁয়াীন, অযাভদায়ক, স্বাস্থযমত এফং ভয় াশ্রয়ী যান্নায সুমমাগ সৃরষ্ট কযা, মামত 

তাযা এ রতরযি ভয় ন্যান্য ঈন্নয়ন কভ ভকামন্ড ব্যয় কযমত ামযন। 

১.3  প্রকমল্পয প্রধান কাজমূ 

 ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান (৩১,০০০টি), 

 প্লাে স্থামনয জন্য বতুভরক প্রদান (প্ররত জমন ৫,০০০.০০ টাকা কময ৩১,০০০ জনমক), 

 অফতভক ঊণ ায়তা প্রদান (১ভ ম ভায় মত স্থানান্তরযত পান্ড ২,০৯৭.৩৪ রক্ষ টাকা), 

 প্ররক্ষণ প্রদান (১,২৩৬টি  ১৪৭.৬৩ রক্ষ টাকা), 

 মন্ত্রারত (৬৫টি), করম্পঈটায (৭১টি)  অফাফত্র ক্রয় (৬৮৯টি), 

 ভটযাআমকর ক্রয় (৬৫টি) আতযারদ। 

১.4  প্রকমল্পয নুমভাদন/ংমাধন 

রফলয় মূর ংমারধত 

থ ভায়ন রজরফ রজরফ 

বভাট টাকা ৩৭৯৪.৮৬ রক্ষ টাকা ৬২১৯.১২ রক্ষ টাকা 

নুমভাদমনয তারযখ ২৬/১/২০১৪ ১/১২/২০১৫ 

বভয়াদ জানুয়ারয ২০১৪ বথমক জুন ২০১৮ জানুয়ারয ২০১৪ বথমক জুন ২০১৮ 

এরাকা ফাংরামদময ৭ রফবামগয, ৬১ টি বজরায ৬২ টি 

ঈমজরা 

ফাংরামদময ৭ রফবামগয, ৬১ টি বজরায ৬৬ 

টি ঈমজরা 
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১.5  প্রকমল্পয  ংগরবরিক রফফযণঃ 

 (রক্ষ টাকা) 

ক্ররভক 

নং 

অযরডরর নুমায়ী ংমগয রফফযণ রযভাণ প্রাক্কররত ব্যয় 

 (ক) যাজস্বঃ   

১ কভ ভকতভামদয বফতন ১২৭ জন ৩৯৯.১১  

২৩৭৩.৪৭ ২ কভ ভচাযীমদয বফতন ২৫১ জন ৪০৭.৬৪ 

৩ বাতারদ ৩৭৮ জন ৯৩৪.৫৩ 

৪ ভ্রভন ব্যয় ৪৪২ জন ১৪২.০০ 

৫ রপ বাড়া ৬৫ ৩০.০০ 

৬ ডাক ৬৬ ৩.১০ 

৭ বটররমপান ০৩ ৩.৪৬ 

৮ পযাক্স  আোযমনট ০১ ১.০০ 

৯ রফদ্যযৎ ৬৫ ৫.৯৬ 

১০ বমিার  লুরিমকে ৬৫ ৭২.২০ 

১১ রপ্ররেং  ৫.০০ 

১২ বষ্টনাযী ৬৬ ৬৯.৩০ 

১৩ ফআ  াভরয়কী  ০.৮০ 

১৪ স্বল্প জদঘ ভয চররচ্চত্র জতযী বথাক ৩.০০ 

১৫ রফজ্ঞান বথাক ৭.০০ 

১৬ প্ররক্ষন ব্যয় (বদম) ১২৩৬টি ১৪৭.৬৩ 

১৭ জফমদরক প্ররক্ষন ১ টি ২০.০০ 

১৮ মানী  ১৫.০০ 

১৯ মূল্যায়ন ১টি ৩.০০ 

২০ বাড়ায় গারড় ১টি ২৫.০০ 

২১ রফরফধ  ৬০.০০ 

২২ বভযাভত  ংযক্ষণ  ১০.০০ 

২৩ বতুভরক ৩১০০০ ১৫৫০.০০ 

 ঈমভাট (যাজস্ব)  ৩৯১৪.৭৩ 

  (খ) মূরধনঃ   

২৪ মানফান ংগ্র  

 

ক্রয় কাম ভক্রভ 

৬৫টি ১০১.২০ 

২০৭.০৫ 
২৫ মন্ত্রারত ংগ্র ৬৫টি ৭.৮৬ 

২৬ করম্পঈটায  যিাভারদ ংগ্র   ৭১টি ৪৯.৮০ 

২৭ অফাফত্র ংগ্র ৬৬৯টি ৪৮.১৯ 

২৯ (ক) রযবররবং বক্ররডট পান্ড  ১০০০.০০ 

 (খ) ১ভ ম ভায় মত স্থানান্তরযত রযবররবং বক্ররডট পান্ড  ১০৯৭.৩৪ 

 বভাট বক্ররডট পান্ড  ২০৯৭.৩৪ 

 ঈমভাট (মূরধন)  ২৩০৪.৩৯ 

 বভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ৬২১৯.১২ 

প্রকমল্পয বভাট ফযােকৃত টাকায রযভান ৬২১৯.১২ রক্ষ টাকা। তন্মধ্য যাজস্ব খামত ৩৯১৪.৭৩ রক্ষ টাকা ফযাে যময়মে। 

যাজস্ব  ব্যময়য ন্যতভ খাত মে কভ ভকতভা  কভ ভচাযী বদয বফতন-বাতা, মামত বভাট ২৩৭৩.৪৭ রক্ষ টাকা । যাজস্ব  

ব্যময়য রিতীয় ফড় খাত মে বতুভরক। বতুভরক ফাফদ ১৫৫০.০০ রক্ষ টাকা ফযাে অমে।  

মূরধন খামত প্রকমল্পয ফারক ২৩০৪.৩৯ রক্ষ টাকা ফযাে অমে। এয ন্যতভ ঈাদান মে বক্ররডট পান্ড ২০৯৭.৩৪ রক্ষ 

টাকা  ক্রয় কাম ভক্রভ ফাফদ ২০৭.০৫ রক্ষ টাকা। 
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১.6  প্রকমল্পয থ ভায়মনয ফস্থা  

জুন, ২০১৬ ম ভন্ত প্রকমল্পয ক্রভপুরিত ব্যয় ১৭৩০.৪৫ রক্ষ টাকা মা মূর নুমভারদত প্রকল্প ব্যময়য ২৭.৮৩%। প্রকল্পটিয 

নুকূমর চররত (২০১৬-২০১৭) থ ভ ফেমযয এরডরমত ১৬৪৬.০০ রক্ষ টাকা ফযাে যময়মে। চররত থ ভ ফেমযয বভ ২০১7 

ম ভন্ত বভাট 1348.69 রক্ষ টাকা ব্যয় ময়মে। জুন ২০১৬ ম ভন্ত বভাট ৪,০৭৫ টি (রক্ষযভাত্রা ৩১,০০০ টিয তুরনায় প্রায় 

১৩.১৫%) ফাময়াগ্যা প্লাে  স্থান কযা ময়মে। চররত থ ভ ফেয ২০১৬-১৭বত 6,889 টিয রফযীমত ১০,০০০টি প্লাে 

স্থামনয রক্ষযভাত্রা নির্ মারণ কযা ময়মে, তন্মধ্য বভ ২০১7 ম ভন্ত 6385 টি (ক্রভপুরিত ১০,৪৬০/33.74%) প্লাে স্থান 

ম্পন্ন ময়মে। জুন ২০১৭ ম ভন্ত অমযা 1০০০টি   ফ ভমভাট 11,460টি (ক্রভপুরিত 36.97%) মত াময। এ ম ভন্ত 

রযবররবং বক্ররডট পান্ড খামত 1,136.81 রক্ষ টাকা ব্যয় ময়মে এফং ঊণ অদাময়য ায 98.7%। 
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রিতীয় ধ্যায়ঃ প্রকমল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রমভয কাম ভদ্ধরত 

2.1  যাভ ভক প্ররতষ্ঠামনয কাম ভরযরধ  

(১) প্রকমল্পয রফফযণ (টভূরভ, ঈমেশ্য, নুমভাদন/ংমাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, রডরর/ অযরডরর 

নুমায়ী ফেয রবরিক ফযাে, ফযাে ব্যয় কর তথ্য ম ভমফক্ষণ  ম ভামরাচনা; 

(২) প্রকমল্পয ংগরবরিক ফাস্তফায়ন গ্রগরতয ফাস্তফ  অরথ ভক তথ্য ংগ্র, রন্নমফ, রফমেলণ, 

াযরণ/বরখরচমত্রয ভাধ্যমভ ঈস্থান  ম ভামরাচনা; 

(৩) প্রকমল্পয ঈমেশ্য জভমনয মথ/ম ভাময় গ্রগরত ম ভমফক্ষণ  ম ভামরাচনা এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত 

কাম ভাফরী প্রকমল্পয ঈমেমশ্যয ামথ াভিস্যপূণ ভ রকনা তা ম ভামরাচনা ভতাভত প্রদান; 

(৪) প্রকমল্পয অতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ভ এফং বফা ংগ্রময (Procurement) বক্ষমত্র 

প্রচররত ংগ্র অআন  রফরধভারা (PPA-2006/PPR-2008) প্ররতাররত কযা ময়মে/মে রকনা ব 

রফলময় ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ; 

(৫) প্রকমল্পয অতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য  বফা রযচারনা এফং প্রময়াজনীয় জনফর  অনুষ্ঠারনক 

রফলয়ারদ রনময় ম ভামরাচনা/ ম ভমফক্ষণ; 

(৬) প্রকল্প ম্পরকভত রফরবন্ন ভস্যাফরী বমভনঃ থ ভায়মন রফরম্ব ণ্য, কাম ভ এফং বফা ক্রয়/ংগ্রময বক্ষমত্র 

রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকমল্পয বভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ রফরবন্ন রদক রফমেলণ ম ভমফক্ষণ  

ম ভামরাচনা; 

(৭) প্রকমল্পয অতায় অত্নকভ ভংস্থামন রনময়ারজত মৄফকমদয ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং এয প্রবাফ ম্পরকভত 

রফস্তারযত তথ্যারদ ম ভামরাচনা  রফমেলণ;  

(৮) নুমভারদত অযএরডর’য রক্ষযভাত্রায তুরনায় প্রকমল্পয অতায় রক্ষ জভমনয (স্থারত ফাময়াগ্যা প্লাে) 

তুরনামূরক রফমেলণ এফং রনরভ ভত প্লামেয রযভাণগত এফং গুণগত রফলময়য ম ভামরাচনা  রফমেলণ;  

(৯) মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয গাআড রাআমনয অমরামক ঊণ রযমাধ দ্ধরত  ঊণ গ্রীতা রনফ ভাচন দ্ধরত রফমেলণ 

এফং ঊণ রফতযণ  রযমাধ ম ভাময় ত্রুটি রফচ্যযরত (মরদ থামক) রচরিত কযা; 

(১০) প্রকমল্পয ফর রদক, দ্যফ ভর রদক, সুমমাগ  ঝুঁরক (SWOT) রফমেলণ এফং দ্যফ ভরতা  চযামরি বভাকামফরায় 

মমথামৄি সুারয প্রণয়ন;  

(১১) প্রকমল্পয অতায় ম্পারদত মূর কাম ভক্রভমূময কাম ভকারযতা  ঈমমারগতা রনরুণ এফং রফমল পরতা 

(মরদ থামক) রফলময় অমরাকাত; 

(১২) প্রকমল্পয অতায় exit plan ম্পমকভ অমরাচনা  ভতাভত প্রদান; 

(১৩) ম ভমফক্ষমণয অমরামক সুারয প্রণয়ন; 

(১৪) ক্রয়কাযী ংস্থা (অআএভআরড) কতৃভক রনধ ভারযত প্রকল্প ংরেষ্ট ন্যান্য রফলয়ারদ। 

 

2.2 প্ররতমফদন প্রণয়মন কাম ভদ্ধরত  

রনরফড় রযফীক্ষণ কাম ভক্রভটি মূরত একটি ফণ ভনামূরক োরড মা ফাস্তফায়মনয জন্য প্রধানত গুণগত দ্ধরত নুযণ কযা 

য়মে। তথ্য  ঈাি ংগ্রম প্রাআভারয  বমকন্ডারয ঈৎ মত গুণগত  ংখ্যাগত তথ্য ংগ্র কযা য়মে। 

বমকন্ডারয ডকুমভে ম ভামরাচনাঃ প্রকমল্পয রনরফড় ম ভমফক্ষমণয অতায় প্রকল্প ম্পরকভত ডকুমভে রফদবামফ ম ভামরাচনা 

 মূল্যায়ন কযা সয়বে। এ প্রকমল্পয অতায় ক্রয় কাম ভক্রভ (দযত্র অফান , দযত্র মূল্যায়ন, নুমভাদন প্ররক্রয়া, চুরি 

ম্পাদন আতযারদ) ররঅয 20০৮ নুমায়ী ময়মে রকনা তা যীক্ষা কযা ময়মে। 

প্রকমল্পয রক্ষযভাত্রা  ভাআরপরক নুমায়ী প্রকমল্পয কাম ভক্রভ ফাস্তফ  অরথ ভক রদক বথমক গ্রগরত রজভত মে রকনা তা 

যীক্ষা কযা ময়মে। প্রকমল্পয অরথ ভক গ্রগরতয বমৌরিকতা যীক্ষা কযা ময়মে। 
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প্রাআভারয তথ্য ংগ্রঃ যাভ ভকগণ প্রাআভারয তথ্য ংগ্রময জন্য ভাঠ রযদ ভন কমযমেন। যাভ ভকগণ রনফ ভারচত প্রকল্প 

এরাকা রযদ ভন কময রনধ ভারযত ঈিযদাতামদয রনকট বথমক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয কাজ, ফতভভান ফস্থা, ংরেষ্ট 

ব্যরিফগ ভ, সুরফধামবারগমদয তথ্য ম ভমফক্ষণ কমযমেন। যাভ ভকগণ মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফং মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয 

কভ ভকতভাবদয াক্ষাৎকায গ্রণ কমযমেন।  

ভাঠ রযদ ভনঃ যাভ ভকগণ ভাঠ রযদ ভন কমযমেন এফং প্রকল্প ফাস্তফায়মনয ভান রফমল কময ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয 

কাজ, ক্রয় (মন্ত্রারত, মানফান) এফং জনফর রনময়াগ আতযারদ মাচাআ কমযমেন।  

যাভ ভকগণ স্থানীয় ম ভাময়য যকারয  বফযকারয কভ ভকতভামদয ামথ াক্ষাৎ কমযবেন এফং ফকাঠামভা রযদ ভন 

কবযবেন। স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিফগ ভ মামদয ফাময়াগ্যা প্লাে কাজ  রযমফ রফলয়ক জ্ঞান অমে তামদয ামথ াক্ষাৎ 

কময, তোঁযা স্থানীয় জনমগাষ্ঠীয ংগ্রমণয ব্যাকতা, বমভন রযকল্পনা, ফাস্তফায়ন, যক্ষণামফক্ষণ  ব্যফস্থানায় কতটা 

ভূরভকা যাখমেন তা বদমখমেন। 

যাভ ভকগণ প্রকমল্পয প্লামেয রডজাআন ম ভমফক্ষণ কমযমেন এফং ব রডজাআন নুযণ কযা ময়মে রকনা তা বদমখমেন।  

রডজাআন নুযণ কযা না বর নুযণ না কযায বমৌরিকতা জানায বচষ্টা কমযমেন এফং রযফতভমনয আরতফাচক  

বনরতফাচক রদক মূল্যায়ন কমযমেন।  

যাভ ভকগণ প্রকল্প ফাস্তফায়মনয মূল্যায়ন কমযমেন। প্রকল্পটি রাবজনক  রযমফফান্ধফ রকনা, প্রারতষ্ঠারনক  থ ভননরতক 

নীরতা ফজায় থাকমে রকনা, প্রধান ক্ষভতা এফং দ্যফ ভরতা রক এফং রকবামফ দ্যফ ভরতা কাটিময় ঈঠা মায় আতযারদ রফলয় 

মূল্যায়ন কমযমেন।  

নমুনা রডজাআন  নমুনায অকাযঃ নমুনা রনধ ভাযমণয জন্য ক্লাময়ে কতৃভক রনমদ ভনা নুমায়ী প্রকল্প এরাকায ৬৬ ঈমজরায 

৪০% (ToR পৃষ্ঠা-৭২) থ ভাৎ ২৭টি ঈমজরা রনরফড় রযফীক্ষমণয জন্য রনফ ভাচন কযা ময়মে। জরযময জন্য ২৭ টি নমুনা 

ঈমজরা াযারব স্যাম্পররং এয রবরিমত রনফ ভাচন কযা য়।  রফবাগ  বজরা রবরিক ২৭ টি রনফ ভারচত ঈমজরায 

তাররকা রননরুঃ  

রফবাগ রনফ ভারচত প্রকল্প 

বজরা 

রনফ ভারচত প্রকল্প ঈমজরা রনফ ভারচত ঈমজরায 

ক্ররভক নম্বয 

ভন্তব্য 

১. ঢাকা ০১. ঢাকা ০১. ধাভযাআ ১ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 05. ভাদযীপুয 05. রফচয ২ নগ্রয এরাকা 

 ০৬. ভারনকগি ০৬. রঘয ৩ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 07. জাভারপুয 07. বভরান্দ ৪ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 ১০. রকমাযগি ১০. কটিয়াদী ৫ াড় এরাকা 

 ১৫. পরযদপুয ১৫. ারতা ৬ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 ১৭.যীয়তপুয ১৭. দামুড্ডা,  ৭ নগ্রয এরাকা 

২.চট্টগ্রাভ 19. কক্সফাজায 20. ঈরখয়া ৮ বকাোর এরাকা 

 ২০. চোঁদপুয ২২. াজীগি ৯ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 ২২. রক্ষ্মীপুয ২৪. যাভগি 10 নগ্রয এরাকা 

 24.কুরভল্লা  26. কুরভল্লা দয দরক্ষণ ১১ নগ্রয এরাকা 

 ২৫. িাহ্মণফারড়য়া ২৭. নারেয নগয ১২ াড় এরাকা 

৩.যাজাী 28. নগোঁ  30. ভামদফপুয ১৩ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 30. ফগুড়া 31. াজাানপুয ১৪ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 32. রযাজগি 34. ঈল্লাাড়া ১৫ ম্ভাফনাভয় এরাকা 
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৪. যংপুয 35. রদনাজপুয 36. ফীযগি ১৬ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 ৩৭. গাআফান্ধা ৪০. াঘাটা ১৭ নগ্রয এরাকা 

 40. রারভরনযাট 43. ারতফান্ধা ১৮ নগ্রয এরাকা 

৫. খুরনা ৪২. খুরনা ৪৫. ডুমুরযয়া 19 নগ্রয এরাকা 

 ৪৭. রিনাআদহ্ ৫০. কাররগি ২0 নগ্রয এরাকা 

 ৫১. বভমযপুয ৫৫. মুরজফনগয ২১ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

৬. ফরযার ৫৩. িারকাঠী ৫৭. নররেটি ২২ বকাোর এরাকা 

 ৫৫. ববারা ৫৯. রারমভান 23 বকাোর এরাকা 

 ৫৭. ফযগুনা ৫৮. বফতাগী ২৪ নগ্রয এরাকা 

৭. রমরট ৫৮. রমরট 62. জজন্তাপুয 2৫ নগ্রয এরাকা 

 ৫৯. সুনাভগি ৬৩. দরক্ষণ সুনাভগি 2৬ নগ্রয এরাকা 

 60. বভৌরবীফাজায 61. ফড়মরখা ২7 ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 

সুরফধামবাগীমদয নমুনায অকাযঃ সুরফধামবাগীমদয নমুনায অকায রনধ ভাযমণয জন্য প্রকল্প এরাকায় তকযা মৄফমকয ায 

ব্যফায কযা ময়মে। অআএভআরড‘য বটকরনকযার করভটিয বায় মফ ভাচ্চ নমুনায জন্য ৫০% Prevalence rate ধযায 

যাভ ভ বদয়া য়। এআ ধযমণয গমফলণায রফলময় নমুনায রযভাণ ৯৫% কনরপমডন্প বরমবর  ৫% ররিরপমকন্প বরমবর 

রফবফচনায় বনয়া য়। ভারি-বেজ নমুনা ংগ্রময জন্য রডজাআন পযাক্টয ২.০০ ধযা ময়মে। প্রদি রপ্রবযামরন্প ায, 

কনরপমডন্প বরমবর এফং রডজাআন আমপক্ট নুমায়ী নমুনায রযভাণ রননরূ পযমুরায ভাধ্যমভ রনরুণ কযা ময়মে।  

𝑛 =
𝑍0.95
2 𝑝𝑞(𝑑𝑒𝑓𝑓)

𝑒2
= 768 

বমখামন n = নমুনায রযভাণ (Sample size) 

p = Prevalence rate (মফ ভাচ্চ নমুনায জন্য) = 50% =0.50 

q = 1-p = 1-0.50=0.50 

deff = design effect = 2.0, 

Z0.95 =1.96 

e= Level of significance = 0.05 

জরয কামজয জন্য ২৭টি নুমভারদত ঈমজরায় বকাষ্টার, ায, ম্ভাফনাভয় এফং নগ্রয এরাকায প্ররতরনরধত্রৃ যময়মে। 

জরয কামজয জন্য ২৭টি ঈমজরায প্ররতটি বথমক 768/২৭=২9 জন কময সুরফধামবাগী মৄফ ঈমযািা রনফ ভাচন কযা য়।  

মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয কভ ভকতভা, এনরজ প্ররতরনরধ এফং স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিফগ ভমক প্রকল্প এরাকায তথ্য ংগ্রময জন্য 

রনফ ভাচন কযা য়। তথ্য ংগ্রময জন্য প্রশ্নভারা ব্যফায কময প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ংরেষ্ট তথ্য ভাঠ ম ভাময়য 

প্ররতষ্ঠান বথমক ংগ্র কযা য়। প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় কাম ভারয় এফং স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিফমগ ভয 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। বশ্ররণরবরিক ঈিযদাতামদয ংখ্যা রনমনয াযরণমত ঈস্থান কযা র।  

াযরণ ২.১: বশ্রণী (ধযন) রবরিক ঈিযদাতাযমদয াযরণ 

 ঈিযদাতামদয ধযন ংখ্যা 

১ ফাময়াগ্যা প্লাে ঈমযািা ঈিযদাতা (২9 x ২৭) 783 জন 

২ স্থানীয় যকারয বফযকারয ংস্থায ঈিযদাতা (2 x ২৭) 54 জন 

৩ প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধ এফং ংরেষ্ট প্রকল্প জনফর (2 x ২৭)  54 জন 

৪ মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয স্থানীয় কভ ভকতভা এফং ংরেষ্ট সুাযবাআজায (1 x ২৭)  27 জন 

৫ স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিফগ ভ (১ x ২৭) ২৭ জন 

6 স্থানীয় বফকায মৄফকগণ (1 x ২৭) 27 জন 

 বভাট ৯72 জন 
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প্রশ্নভারা  বচকররে জতরযঃ ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয নমুনা রবরিক তথ্যংগ্রময জন্য ংগঠিত প্রশ্নভারা 

ব্যফায কযা ময়মে। যাভ ভকগণ কতৃভক বিআনেরভ ভং কময, রপল্ড বটরষ্টং এফং অআএভআরড এয ংরেষ্ট কভ ভকতভামদয 

ামথ ভতরফরনভয় কময প্রশ্নভারা  বচকররষ্ট চ্যড়ান্ত কযা য়।  গুণগত  ংখ্যাগত তথ্যংগ্রময রদমক দৃরষ্ট যাখা য়।  

সুাযবাআজায  তথ্য ংগ্রকারয রনময়াগ  প্ররক্ষণঃ টিভ রীডায এয বনতৃমত্রৃ ন্যান্য রফমলজ্ঞগণ  পামভ ভয 

প্ররতরনরধগমণয ভিময় াক্ষাৎকায বফাড ভ গঠন কময তথ্য ংগ্রকারয রনফ ভাচন কযা য়। তথ্য ংগ্রকারয প্রধানত: ভাোর্সভ 

রডগ্রীধারয মাযা ভাঠ ম ভায় বথমক তথ্য ংগ্র কমযমেন। চাযটি ভাঠ জরয দর, প্ররত দমর দ্যআজন কময তথ্য ংগ্রকারয 

এফং একজন সুাযবাআজায রেবরন। ৩ জন কময ৪টি দর ২৭টি ঈমজরায় (প্ররত দর ৬/৭ ঈমজরায় ) কাজ কযায জন্য 

রনময়াগ কযা য়। 

ভাঠ সুাযবাআজায এফং তথ্যংগ্রকারযগণমক রফস্তারযতবামফ প্ররক্ষণ প্রদান কযা য় মামত তথ্য ংগ্রময বকৌমর  

দ্ধরতমত ভতা ফজায় থামক এফং তথ্য ভান ফজায় থামক। তথ্য ংগ্রকাযী দমরয জন্য ৩ (রতন) রদমনয একটি 

প্ররক্ষমণয অময়াজন কযা য়। এয ভমধ্য ১ (এক) রদন ক্লারুমভ প্ররক্ষণ বদয়া য় এফং ১ (এক) রদন ামত করমভ 

ভামঠ প্রশ্নভারা  বচকররে রপ্র-বটে কযা য় এফং রফমলজ্ঞমদয ামথ ভত রফরনভয় কযা য় এফং ১ (এক) রদন 

ম ভাবরাচনা কযা য়। বভৌররক ফিৃতা োড়া রকবামফ প্রশ্নভারা পূযণ কযা য়,  দরগত অমরাচনা কযা য়, বপাকা গ্রু 

অমরাচনা কযা য়, মুখ্য তথ্য ংগ্রকারযয াক্ষাৎকায গ্রন কযা য় এফং বক োরড কযা য় তথ্য ংগ্রকারযগণমক 

তা রখামনা য়, ক্লারুমভ রবনয় কযা এফং প্রশ্ন-ঈিয ফ ভ রযচারনায অময়াজন কযা য়।  

তথ্য ংগ্রকারযমদয িাযা ভাঠ জরযময ভাধ্যমভ তথ্য ংগ্রঃ তথ্যংগ্রকারযগণ নমুনা ভারপক ঈিযদাতামদয রনকট 

বথমক ভাঠ ম ভাময় তথ্য ংগ্র কমযমেন। যাভ ভকগণ তথ্য ংগ্র রনরফড়বামফ তদাযরক কমযন। চাযটি জরয দর তথ্য 

ংগ্রম রনময়ারজত য়। সুাযবাআজাযগণ ভামঠ তথ্য ংগ্র কাম ভক্রভ তদাযরক কমযন। তোঁযা তথ্য ংগ্রকারয দরমক ফ 

ধযমনয বটকরনকযার এফং ররজরেক ভথ ভন বদন। সুাযবাআজায ভামঠ তথ্যংগ্রকারযবদয রনকট বথমক রদমনয বমল 

পূযণকৃত প্রশ্নভারা, বচক-ররে ংগ্র কমযন এফং কভ ভসূরচ রনযীক্ষা কমযন।  

তথ্য ংগ্রকারযমদয জন্য রনমদ ভনা ম্যানুময়র জতরয কযা য় মামত তাযা দক্ষতায ামথ াক্ষাৎকায রনমত ামযন এফং 

ভানম্পন্ন দ্ধরত ফজায় যাখমত ামযন। 21 কভ ভরদফম 972জন ঈিযদাতায াক্ষাৎকায বনয়া য়, 10টি এপরজরড এফং  

5 টি বকর্স ষ্টারড ম্পন্ন কযা য়।  

তথ্য ংগ্রময দ্ধরতঃ তথ্য ংগ্রকারযগণ রনধ ভারযত প্রকল্প এরাকা ভ্রভন কমযমেন , ংরেষ্ট প্রকল্প কভ ভকতভামদয ামথ 

অমরাচনা কমযমেন, মৄফ ঈমযািামদয ামথ কথা ফমরমেন, তামদযমক তথ্য ংগ্রময ঈমেশ্য ম্পমকভ ফরত কমযমেন। 

তথ্য ংগ্রকারযগণ তথ্য ংগ্রময জন্য এরাকা রনফ ভাচন কমযন এফং নমুনা ঈিযদাতা রনফ ভাচন কমযন।  

ংগৃীত ফাময়াগ্যা প্লাে স্থানায তাররকায ঈয রবরি কময ঈমজরায রনকটস্থ ফাময়াগ্যা প্লাে প্রকল্প এরাকা বথমক 

তথ্য ংগ্র কাজ শুরু কযা য় এফং সুরফধাভত অম াময ফাময়াগ্যা প্লাে স্থানকারযমক ঈিযদাতা রনফ ভাচন কযা য়। 

তথ্য ংগ্রকারযগণ ঈিযদাতামদয ামথ অমরাচনা কমযন এফং জরয কামজয জন্য তামদয নুভরত রনময়মেন। তথ্য 

নুন্ধানকারযগণ প্রশ্নভারা ব্যফায কময স্থানীয় ংরেষ্ট প্রকল্প কভ ভকতভা, রপরয়ার এফং স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিফমগ ভয 

রনকট বথমক তথ্য ংগ্র কমযমেন। 

তথ্য ংগ্রকাযীগণ প্রশ্নভারা ফ ভয় কুস্থমরআ পূযণ কমযমেন। পূযণকৃত প্রশ্নভারা প্যামকট কময ঈমজরারবরিক 

অফদ্ধ কময যাভ ভক দমরয রনকট দারখর কমযমেন। তয ফণ ভনামূরক প্ররতমফদন প্রণয়মনয ঈমেমশ্য  ংগৃীত তথ্য 

ঈাি করম্পঈটাযাআজড কযা য়।   

মুখ্য তথ্যপ্রদানকারযয াক্ষাৎকাযঃ তথ্যংগ্রকারযগণ রনফ ভারচত এরাকায মুখ্য তথ্যপ্রদানকারযয াক্ষাৎকায রনময়মেন। 

ফ ভমভাট ১৩৫ জন মুখ্য তথ্য প্রদানকারযয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা য়। স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরি, এনরজ কভ ভকতভা মামদয 

প্রকল্প  জরয ম্পরকভত জ্ঞান অমে তামদয ভমধ্য বথমক মুখ্য তথ্যপ্রদানকারয রনফ ভাচন কযা য়। 

ভান ম্পন্ন ফকাঠামভা - এয মূল্যায়নঃ যাভ ভকগণ প্রকমল্পয স্থানা  ফকাঠামভায ভান ম ভমফক্ষণ কমযন। রনভ ভাণ 

কামজয গুণগত ভান, ঈকযমণয ভান  রযমফবয মূল্যায়ন কমযন। ফাময়াগ্যা প্লাে রনভ ভামণয বভয়াদকার  স্তাস্তমযয 

ভয়কামরয মূল্যায়ন কমযমেন। ভাঠ ম ভাময় রফরবন্ন বজরায় বফ রকছু ফাময়াগ্যা প্লাে রযদ ভন কময রযফীক্ষণ  
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রচত্র-২:  বপাকা গ্রু আল োচনো (এফজিডি) 

 (এপ রজ রড) 

রচত্র-১:  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কামজয মূল্যায়ন 

বচলকমযমেন 

মূল্যায়ন কযা য়। াধাযানত রপক্সড বডাভ দ্ধরতমত ফাময়াগ্যা প্লামেয রডজাআন কযা ময় থামক। একটি প্লামেয ৩টি 

ং থামকঃ 

(১) আনমরট ট্াংকঃ প্লামেয কোঁচাভার প্রময়াজন নুামত  ারন রভরময় আনমরট ট্াংমকয ভাধ্যমভ ডাআমজোময চাজভ কযা 

য়।  

(২) ডাআমজোযঃ প্লামেয মূর কাঠামভা মে ডাআমজোয। এটি ম্পূণ ভ বামফ রন রেদ্র্ জতযী কযা ময় থামক। মূরত এয 

রবতময স্লারয জভা য়। গ্যা ঈৎাদন ফায য তা ডাআমজোমযয ঈমযয ংম বোমযজ বচম্বাময  জভা য় এফং ারব ভ 

াআময ভাধ্যমভ চুরায় ংবমাগ বদয়া য়। 

(৩) অঈটমরট বচম্বাযঃ ডাআমজোময চাজভ কযায য গ্যা ঈৎাদন শুরু য় , পমর বোমযজ বচম্বাময গ্যা জভা মত থামক 

এফং রননরদমক স্লারযয ঈমযয ংম রননমুখী চা ববয়আ চাময পমর রন বচয স্লারযয অঈটমরট রদময় বফ য ময় 

পাটি ভরাআজায রমট জভা য়। অঈটমরট বচম্বাযটি অয়তকায, ফগ ভাকায  বৃিাকায অকৃরতয রনভ ভান কযা মায়।  

াধাযনত জায়গা নুমায়ী  কামজয সুরফধাভত অঈটমরট বচম্বায 

রডজাআন কযা য়। মনক ভয় অঈটমরট বচম্বায  ডাআমজোমযয 

টমডামভয ঈযআ রনভ ভান কযা য়। ফাংরামদ রফজ্ঞান   রল্প 

গমফলণা রযলদ কতৃভক এ ভমডর রডজাআন কযা ময়মে। াধাযনত 

প্লামেয রনভ ভান খযচ াশ্রয় কযা , রনভ ভামনয জন্য ম ভাপ্ত জায়গা না 

থাকমর, এফং ি বাযফাী ভাটি না থাকমর এ রডজাআন নুযন কযা 

য়।  বোট প্লাে ১০০-২০০ রএপটি াআমজয বক্ষমত্র এবামফ বডামভয 

ঈয অঈটমরট রনভ ভান কযা মায় , তমফ বমক্ষমত্র প্লামেয গ্যা ঈৎাদন 

ক্ষভতা ৫%-১০% কভ য়। 

ভান রনয়ন্ত্রণঃ যাভ ভকগণ রনরফড় রযফীক্ষণ কামজয ভান রনয়ন্ত্রমণয বচষ্টা কমযমেন। শুরু বথমক বল ম ভন্ত তকভতায 

রত  রযফীক্ষণ  মূল্যায়ন কমযমেন। এয ভমধ্য প্রধান কাজগুমরা রের- নমুনা রনধ ভাযণ, প্রশ্নত্র জতরয, বমাগ্যতাম্পন্ন 

তথ্য ংগ্রকারয রনময়াগ, তথ্যংগ্রময কাজ তত্ত্বাফধান  রযফীক্ষণ কযা  রনখু ুঁতবামফ তমথ্যয রফমেলণ এফং তমথ্যয 

ঈস্থান ।  

বপাকা গ্রু অমরাচনাঃ  বপাকা গ্রু অমরাচনায ভাধ্যমভ কভ বফর 

মূখ্য তথ্যদাতামদয (বমভন ফাময়াগ্যা প্লাে ঈমযািা, বফকায মৄফক 

(মাযা প্লাে স্থামন অগ্রী), প্রকল্প ংরেষ্ট জনফর/মৄফ ঈন্নয়ন 

রধদপ্তমযয স্থানীয় প্ররতরনরধ, ন্যান্য গণভান্য ব্যরি/রক্ষক- এয 

ভতাভত বনয়া য়। বপাকা গ্রু অমরাচনা ফ ভ একজন দক্ষ 

পযারররমটটয কতৃভক রযচাররত য়, রমরন মুিবাবফ কথা ফরায এফং 

স্বত:স্ফুতভবামফ ভন্তব্য কযায সুমমাগ সৃরষ্ট কময বদন মা তথ্য 

নুন্ধামনয জন্য ায়ক য়।  করতয় রনফ ভারচত ঈমজরায় বপাকা 

গ্রু অমরাচনা ংগঠিত য়। তথ্য ংগ্রকামর বপাকা গ্রু 

অমরাচনায ববনুয ঠিক কযা য় এফং রনফ ভারচত ংগ্রনকারযবদয 

ফগত কযা য়।  বভাট ১০ টি বপাকা গ্রু অমরাচনা য় এফং স্থান 

রনফ ভাচমনয জন্য বকাষ্টার এরাকা, ায, ম্ভাফনাভয় এরাকা  কভ ম্ভাফনাভয় এরাকামক প্রাধান্য বদয়া য়। বপাকা গ্রু 

অমরাচনাটি বট বযকড ভামযয ভাধ্যমভ বযকড ভ কযা য় এফং রররখতবামফ বনাট কযা য়। অআএভআরডয নুমভাদমনয 

রবরিমত  রননরররখত ঈমজরায় বপাকা গ্রু অমরাচনা নুরষ্ঠত য়। ংগ্রণকাযী ব্যারিফমগ ভয তাররকা রযরষ্ট 7 এ 

ঈমল্লখ কযা ময়মে। 
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রচত্র-৩:  রকমাযগমিয কটিয়ারদমত নুরষ্টত কভ ভারা 

াযরণ ২.২: বপাকা গ্রু অমরাচনা নুরষ্ঠত ঈমজরামূ 

রফবাগ বজরা ঈমজরা  তারযখ রনফ ভাচমনয কাযন 

১. ঢাকা ১০. রকমাযগি ১০.কটিয়াদী 27/04/2017      ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 ১৭. যীয়তপুয ১৭.দামুড্ডা,  15/04/2017       কভ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

২.চট্টগ্রাভ 20. চোঁদপুয 22. াজীগি 18/04/2017 কভ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

 ২৫. িাহ্মণফারড়য়া ২৭. নারেয নগয 30/04/2017 ায এরাকা 

৪. যংপুয 40. রারভরনযাট 43. ারতফান্ধা 12/04/2017 কভ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

৫. খুরনা ৪২. খুরনা ৪৫. ডুমুরযয়া 12/04/2017 ম্ভাফনাভয় এরাকা 

৬. ফরযার ৫৩. িারকাঠী ৫৭. নররেটি 24/04/2017 বকাষ্টার এরাকা 

 ৫৭. ফযগুনা ৫৮. বফতাগী 21/04/2017 কভ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

৭. রমরট ৫৯. সুনাভগি ৬৩. দরক্ষণ সুনাভগি 30/04/2017 ায এরাকা 

 60. বভৌরবীফাজায 61. ফড়মরখা 24/04/2017 কভ ম্ভাফনাভয় এরাকা 

বক ষ্টারডঃ তথ্য ংগ্রকামর তথ্য ংগ্রকারযগণ রনফ ভারচত রকছু ঈমজরায় বভাট 5টি বক ষ্টারড কমযন। বক ষ্টারডমত 

প্রকমল্পয ভাধ্যমভ সুরফধামবারগয মফ ভাচ্চ পরতা  এফং কভ পরতা ম্পমকভ একটি রফস্তারযত রফফযণ ংগ্র কযা য়। 
ামথ ামথ পরতা  ব্যথ ভতায কাযণ এফং ঈিযমণয ঈায় ম্পমকভ তথ্য ংগ্র কযা য়, মামত বক ষ্টারড মত রক্ষা 

গ্রণ কময প্রকল্প মত রধক সুরফধা জভন কযা মায়। তথ্য ংগ্রকাযীগণ তথ্য ংগ্রকামর তমথ্যয রবরিমত বকান 

সুরফধামবারগয বক ষ্টারড কযমফন তা ঠিক কমযন।  

রনরফড় াক্ষাৎকাযঃ রনরফড় াক্ষাৎকায এ প্রকমল্পয রযফীক্ষমণ একটি গুরুত্রৃপূণ ভ ন্থা রমমফ ব্যফহৃত বয়মে। রফমল কময 

মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ রচফারয়  এফং মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয রফরবন্ন ঈচ্চ-দস্থ কভ ভকতভাগমণয রনকট বথমক  

রনরফড় াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ তথ্য ংগ্র কযা ময়মে। রনরফড় াক্ষাৎকাময ংগ্রণকাযী কভ ভ কতভামদয তাররকা 

রযরষ্ট 9 এ ঈমল্লখ কযা ময়মে। 

ংগ্রণমূরক মূল্যায়মনয জন্য ংরেষ্ট ব্যরিফগ ভ রনময় ভাঠ ম ভাময়য কভ ভারাঃ তথ্য ংগ্রকামর প্রকল্প এরাকায় 

একরদমনয ংগ্রণমূরক কভ ভারায ব্যফস্থা কযা য়। কভ ভারায 

প্রধান ঈমেশ্য রের ংরেষ্ট ব্যরিফমগ ভয ামথ প্রাপ্ত তমথ্যয 

ভতরফরনভয় কযা। রফমল কময প্রকমল্পয কামজয ভান, ফাস্তফায়ন, 

ভয়কার, নুমভারদত ভয় বথমক রফচ্যযরতয কাযণ এফং পরাপর, 

বফা প্রদান, বফা গ্রণকারযবদয স্তুরষ্ট, প্রকবল্পয ফর এফং দ্যফ ভর 

রদক, একআ যকভ প্রকল্প বরফষ্যমত ফাস্তফায়মনয জন্য যাভ ভ। 
কভ ভারাটি ২৭ এরপ্রর ২০১৭ তারযমখ রকমাযগমিয কটিয়াদী 

ঈমজরায় নুরষ্ঠত য়। কভ ভারাটি অআএভআরড এফং আঈসুপ এন্ড 

এমারময়ট এয বমৌথ ঈমযামগ অময়াজন কযা য়। 
কভ ভারায় প্রধান রতরথ রমমফ  ঈরস্থত রেমরন 

অআএভআরডয রক্ষা  াভারজক বক্টমযয ভারযচারক । ঈি কভ ভারায় স্থানীয় ঈমজরা বচয়াযম্যান, ঈমজরা 

রনফ ভাী কভ ভকতভা, বজরা  ঈমজরা ম ভাময়য রফরবন্ন কভ ভকতভা, ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান ঈমযাগী ঈকাযমবানগগণ বভাট 

৫০ জন ংগ্রণ কমযন। ভাঠ ম ভাময়য ংরেষ্ট ব্যরিফমগ ভয জন্য ংগ্রণমূরক কভ ভারায অমরাচয রফলয়গুমরা রেরঃ 

 ববৌতকাঠামভা সুরফধা প্রদামনয ঠিকতা মাচাআ; 

 মন্ত্রারতয প্রাপ্যতা  ব্যফায; 

 প্রকল্প ম্পরকভত রফরবন্ন ভস্যাফরী বমভন: থ ভায়মন রফরম্ব ণ্য, কাম ভ এফং বফা ক্রয়/ংগ্রময বক্ষমত্র রফরম্ব;  

 প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকমল্পয বভয়াদ  ব্যয় বৃরদ্ধ রফরবন্ন রদক;  

 প্রকমল্পয অতায় অত্মকভ ভংস্থামন রনময়ারজত মৄফমদয ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং এয প্রবাফ; 

 রনরভ ভত প্লামেয রযভাণগত এফং গুণগত রফলয়;  

 ঊণ রযমাধ দ্ধরত  ঊণ গ্রীতা রনফ ভাচন দ্ধরত; 
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 প্রকমল্পয াভথ্যভ  দ্যফ ভরতা এফং 

 জনমগারষ্ঠয দায়-দারয়ত্রৃ এফং ঈন্নয়মনয যাভ ভ। 

কভ ভারায় প্রমতযমকআ স্বাধীনবামফ ভতাভত ব্যি কমযন। 

তথ্য-ঈাি প্ররক্রয়াজাতকযণ, রফমেলণ  প্ররতমফদন প্রণয়নঃ মথাভময় রযফীক্ষণ কাজটি ম্পাদন কযায জন্য তথ্য 

ঈাি ংগ্র  তথ্য করম্পঈটায প্ররক্রয়াকযণ মৄগদবামফ কযা য়। প্ররক্রয়াজাতকযমণয ভমধ্য রের বকন্দ্রীয়বামফ 

ম্পাদনা, মুি প্রশ্নভারায ঈিয, তথ্য-ঈাি তাররকাভুিকযণ আতযারদ। ম্ভাব্য কর ফস্থা, বমৌরিকতা, শুদ্ধতা 

মাচাআময়য রযীভা আতযারদ ডাটা এরি কভ ভসূরচয ামথ ংমৄি রের। প্রশ্নভারা মত তকভতায ামথ ডাটা এরি বদয়া য় 

মামত ডাটা এরিবত ভুর না য়। রিমকাময়রন্প বটরফর জতরয কযা য় মামত কর বযারযময়ফর এফং প্রময়াজনীয় ক্র বটরফর 

জরযময ঈমেশ্য ারধত য়।  

প্ররতমফদন প্রণয়নঃ টিভ রীডামযয বনতৃমত্রৃ যাভ ভকগণ তথ্য ঈাি রফমেলণ কমযন এফং একটি ফণ ভনামূরক প্ররতমফদন 

প্রস্তুত কমযন।  প্রকৃত জভন এফং রক্ষযভাত্রা ম ভমফক্ষণ কযায জন্য, ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এয জভন রযভাময জন্য, 

প্রকমল্পয মাফতীয় কাজ নুমভারদত ংমারধত ঈন্নয়ন প্রকল্প বপ্রাপভ ভা নুমায়ী ময়মে রকনা তা মাচাআ  ম ভামরাচনা কযা 

য়, প্রকমল্পয কাজ ঈায রক্ষযভাত্রা জভন কযমত াযমফ রক না তা মূল্যায়ন কযা য়, প্রকমল্পয ফাস্তফায়ন  রক্ষযভাত্রা 

জভমন ংরেষ্ট ভন্ত্রণারয় এফং ফাস্তফায়ণকাযী ংস্থায জন্য প্রময়াজনীয় সুারযভারা প্রণয়ন কযা য়। 

াযরণ ২.৪:  কভ ভ  ভয়সূরচ 

 কাম ভাফরী বভয়াদ 

 প্রাযরম্ভক প্রস্তুরত শুরু বল 

১ প্রস্তুরত ১/২/২০১৭ ৭/২/২০১৭ 

২ রনরফড় যরফীক্ষণ রযকল্পনা চ্যড়ান্তকযন ৮/২/২০১৭ ১৬/২/২০১৭ 

৩ ববকমন্ডাযী তথ্য ংগ্র ১/২/২০১৭ ১৩/২/২০১৭ 

৪ প্রাযরম্ভক প্ররতমফদন প্রণয়ন ১৪/২/২০১৭ ৩/৪/২০১৭ 

৫ প্রাযরম্ভক প্ররতমফদন নুমভাদন ১৫/৩/২০১৭ ৭/৪/২০১৭ 

৬ তথ্য ংগ্রকাযীবদয প্ররক্ষণ ৪/৪/২০১৭ ৭/৪/২০১৭ 

৭ ভাঠ  ভমাময় রপ্রমটষ্ট এফং চ্যড়ান্ত প্রশ্নত্র প্রণয়ন ৭/৪/২০১৭  

 ভাঠ  ভমায়ময কাজ   

৮ প্রাআভারয তথ্য ংগ্র কযা ৮/৪/২০১৭ ২৯/৪/২০১৭ 

৯ এপরজরড এফং বকর্স োরড ৮/৪/২০১৭ ২৯/৪/২০১৭ 

১০ রফমলজ্ঞবদয ভাঠ রযদ ভন ৮/৪/২০১৭ ২৯/৪/২০১৭ 

১১ স্থানীয় ম ভাময় কভ ভারা ২7/৪/২০১৭  

 পরাপর এফং প্ররতমফদন প্রণয়ন   

১২ তথ্য প্ররক্রয়াকযণ পটয়ায রডজাআন ৮/৪/২০১৭ ১৩/৪/২০১৭ 

১৩ ডাটা এরি  প্ররক্রয়াকযণ ১/৫/২০১৭ ৭/৫/২০১৭ 

১৪ তথ্য রফমেলণ ৮/৫/২০১৭ ১১/৫/২০১৭ 

১৫ খড়া প্ররতমফদন প্রণয়ন ১২/৫/২০১৭ ১৫/৫/২০১৭ 

১৬ খড়া প্ররতমফদন নুমভাদন ১৬/৫/২০১৭ 14/6/২০১৭ 

17 জাতীয় কভ ভারা অময়াজন 14/6/২০১৭  

১8 খড়া চ্যড়ান্ত প্ররতমফদন প্রণয়ন 19/6/২০১৭  
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তৃতীয় ধ্যায়ঃ প্রকমল্পয ারফ ভক  ংগরবরিক (ফাস্তফ  অরথ ভক) রক্ষযভাত্রা   

ফাস্তফায়ন গ্রগরতয তথ্য রফমেলণ 

 

3.১  প্রকমল্পয ারফ ভক  ংগরবরিক (ফাস্তফ  অরথ ভক) রক্ষযভাত্রা ঈস্থান  ম ভামরাচনা 

ক্ররভক অযরডরর নুমায়ী ংমগয রফফযণ 
প্রাক্কররত ব্যয় 

রযভাণ রক্ষ টাকা প্রাক্করমনয % ায 

(ক) যাজস্ব  খাত 

১ কভ ভকতভামদয বফতন ১২৭ জন ৩৯৯.১১ 6.42 

২ কভ ভচাযীমদয বফতন ২৫১ জন ৪০৭.৬৪ 6.55 

৩ বাতারদ ৩৭৮ জন ৯৩৪.৫৩ 15.03 

৪ ভ্রভন ব্যয় ৪৪২ জন ১৪২.০০ 2.28 

 বফতন বাতা (১+২+৩+৪)  ২৩৭৩.৪৭ 38.16 

৫ রপ বাড়া ৬৫ ৩০.০০ 0.48 

৬ ডাক ৬৬ ৩.১০ 0.05 

৭ বটররমপান ০৩ ৩.৪৬ 0.06 

৮ পযাক্স  আোযমনট ০১ ১.০০ 0.02 

৯ রফদ্যযৎ ৬৫ ৫.৯৬ ০.১০ 

১০ বমিার  লুরিমকে ৬৫ ৭২.২০ 1.16 

১১ রপ্ররেং  ৫.০০ 0.08 

১২ বষ্টনাযী ৬৬ ৬৯.৩০ 1.11 

১৩ ফআ  াভরয়কী  ০.৮০ 0.01 

১৪ স্বল্প জদঘ ভয চররচ্চত্র জতযী বথাক ৩.০০ 0.05 

১৫ রফজ্ঞান বথাক ৭.০০ 0.11 

১৬ প্ররক্ষন ব্যয় (বদম) ১২৩৬ টি ১৪৭.৬৩ 2.37 

১৭ জফমদরক প্ররক্ষন ১ টি ২০.০০ 0.32 

১৮ মানী  ১৫.০০ 0.24 

১৯ মূল্যায়ন ১টি ৩.০০ 0.05 

২০ বাড়ায় গারড় ১টি ২৫.০০ 0.40 

২১ রফরফধ  ৬০.০০ 0.96 

২২ বভযাভত  ংযক্ষণ  ১০.০০ ০.১৬ 

২৩ বতুভরক ৩১০০০ ১৫৫০.০০ ২৪.৯২ 

 ঈমভাট যাজস্ব  ৩৯১৪.৭৩ 62.95 

(খ) মূরধন খাত 

২৪ মানফান ংগ্র ৬৫ টি ১০১.২০ ১.৬৩ 

২৫ মন্ত্রারত ংগ্র ৬৫ টি ৭.৮৬ ০.১৩ 

২৬ করম্পঈটায  যিাভারদ ংগ্র  ৭১ টি ৪৯.৮০ ০.৮ 

২৭ অফাফত্র ংগ্র ৬৬৯টি ৪৮.১৯ ০.৭৭ 

 বভাট ক্রয় কাম ভক্রভ  ২০৭.০৫ ৩.৩৩ 

২৯ (ক) রযবররবং বক্ররডট পান্ড  ১০০০.০০ ১৬.০৮ 

 (খ) ১ভ ম ভায় মত স্থানান্তরযত রযবররবং 

বক্ররডট পান্ড 

 
১০৯৭.৩৪ 

১৭.৬৪ 

 বভাট বক্ররডট পান্ড (ক+খ)  ২০৯৭.৩৪ ৩৩.৭২ 

 ঈমভাট মূরধন  ২৩০৪.৩৯ ৩৭.০৫ 

 বভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ৬২১৯.১২ ১০০.০০ 
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প্রকমল্পয যাজস্ব খামত বভাট ৩৯১৪.৭৩ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যময়য ংস্থান যময়মে মা বভাট প্রকল্প ব্যময়য তকযা 62.95 

বাগ। যাজস্ব  ব্যময়য ন্যতভ খাত মে কভ ভকতভা  কভ ভচাযী বদয বফতন-বাতা, মামত বভাট ২৩৭৩.৪৭ রক্ষ টাকা থ ভাৎ 

তকযা 38.16 বাগ টাকা ফযাে অমে। যাজস্ব ব্যময়য রিতীয় ফড় খাত মে বতুভরক। বতুভরক ফাফদ ১৫৫০.০০ রক্ষ টাকা 

থ ভাৎ তকযা ২৪.৯২ বাগ টাকায ংস্থান অমে।  

মূরধন খামত প্রকমল্পয ফারক ৩৭.০৫ বাগ টাকা থ ভাৎ ২৩০৪.৩৯ রক্ষ টাকায ংস্থান অমে। এয ন্যতভ ঈাদান মে 

বক্ররডট পান্ড (৩৩.৭২%)  ক্রয় কাম ভক্রভ (৩.৩৩%)। 

 ৩.২ ক. প্রকমল্পয ংগরবরিক ফাস্তফায়ন গ্রগরতয তথ্য ঈস্থান  

                    

ক্ররভ

ক 

 

অযরডরর নুমায়ী ংমগয 

রফফযণ 

প্রাক্কররত ব্যয় জুন ২০১৬ ম ভন্ত গ্রগরত চররত ফেমযয রক্ষভাত্রা জুরাআ ২০১6-  বভ২০১7 

ম ভন্ত গ্রগরত 

রযভাণ রক্ষ টাকা রযভাণ রক্ষ টাকা রযভাণ

ণ 

রক্ষ টাকা রযভাণ রক্ষ টাকা 

নং  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

 যাজস্বঃ         

1.  কভ ভকতভামদয বফতন 127 399.11 88 186.54 127 174.00 81 148.17 

2.  কভ ভচাযীমদয বফতন 251 407.64 199 140.14 251 223.00 199 210.87 

3.  বাতারদ 378 934.53 287 203.85 378 341.15 287 248.35 

4.  ভ্রভন ব্যয় 442 142.00 353 54.98 343 43.00 353 35.44 

5.  রপ বাড়া 65 30.00 66 4.87 66 9.00 66 6.00 

6.  ডাক 66 3.10 - 1.02 66 0.80 - 0.80 

7.  বটররমপান 03 3.46 03 1.10 03 0.75 03 0.32 

8.  রফদ্যযৎ 01 1.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

9.  বমিার  লুরিমকে 65 5.96 - 0.20 - 1.00 - 0.74 

10.  রপ্ররেং 65 72.20 66 25.17 66 15.84 - 15.84 

11.  বষ্টনাযী - 5.00 - 2.95 - 1.00 - 0.50 

12.  ফআ  াভরয়কী 66 69.30 - 27.63 - 22.00 - 15.30 

13.  স্বল্প জদঘ ভয চররচ্চত্র জতযী বথাক - 0.80 - 0.34 - 0.20 - 0.00 

14.  রপ বাড়া - 3.00 - 2.99  0.00 - 0.00 

15.  রফজ্ঞান - 7.00 - 5.49 - 2.00 - 1.06 

16.  প্ররক্ষন ব্যয় (বদম) 1236 128.13 14891 75.83 6575 26.30 5150 20.60 

ম্যান প্ররক্ষন 195 19.50 - 6.50 - 6.50 - 6.50 

জফমদরক প্ররক্ষন 01 20.0 01 20.00 - 0.00 - 0.00 

17.  মানী  স্থানীয় যাভ ভক - 15.00 - 8.60 - 5.71 - 2.98 

18.  মূল্যায়ন 1 3.00 - 0.00  0.00 - 0.00 

19.  বাড়ায় গারড় 1 25.0 - 6.55  13.45 - 8.13 

20.  রফরফধ - 60.00 - 39.99 - 22.30 - 7.19 

21.  বভযাভত  ংযক্ষণ - 10.00 - 6.94 - 2.00 - 0.65 

22.  বতুভরক 31000 1550 4054 202.70 1000 400.00 6385 319.25 

 ঈমভাট যাজস্ব  3914.73  1024.38  1310.00 - 1048.69 

 (খ)মূরধন খাত         

23.  মানফান ংগ্র 65 101.20 65 100.53 03 0.22 - 0.22 

24.  মন্ত্রারত ংগ্র 65 7.86 65 7.85 - 0.00 - 0.00 

25.  করম্পঈটায  যিাভারদ ংগ্র 71 49.80 71 49.72 - 0.00 - 0.00 

26.  অফাফত্র ংগ্র 689 48.19 689 48.18 - 0.00 - 0.00 

27.  (ক) রযবররবং বক্ররডট পান্ড - 1000.00 - 499.31 - 399.78 - 299.78 

 (খ) ১ভ ম ভায় মত স্থানান্তরযত 

রযবররবং বক্ররডট পান্ড 

- 1097.34 - - - - - - 

 ঈমভাট (মূরধন)  2304.39  706.08  400.00 - 300.00 

 বভাট (যাজস্ব+মূরধন)  6219.12  1730.47  1710.00  1348.69 
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খ.  প্রকমল্পয ংগরবরিক ফাস্তফায়ন গ্রগরতয তথ্য ম ভামরাচনা 

 

ক্ররভক 
অযরডরর নুমায়ী ংমগয 

রফফযণ 

প্রাক্কররত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় 

জানুয়ারয ২০১৪- জুন ২০১8 জানুয়ারয ২০১৪-বভ ২০১7 ম ভন্ত গ্রগরত 

রযভাণ রক্ষ টাকা রযভাণ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যময়য % ায 

(ক) বযরবরনউ খাত 

১ কভ ভকতভামদয বফতন ১২৭ জন  6১৪.২৩ 88 জন 334.71 54.49 

২ কভ ভচাযীমদয বফতন ২৫১ জন 629.45 199 জন 351.01 55.76 

৩ বাতারদ ৩৭৮ জন 987.79 287 জন 452.2 45.78 

৪ ভ্রভন ব্যয় ৪৪২ জন ১৪২.০০ 353 জন 90.42 63.68 

 বফতন বাতা (১+২+৩+৪)  ২৩৭৩.৪৭ 

 

 1165.49 

 

49.105 

৫ রপ বাড়া ৬৫ 23.০০  ৬৫ 10.87 49.10 

৬ ডাক ৬৬ ৩.১০  ৬৬ 1.82 47.26 

৭ বটররমপান ০৩ ৩.৪৬  ০৩ 1.42 58.71 

৯ রফদ্যযৎ ৬৫ 2.20 ৬৫ 0.94 41.04 

১০ বমিার  লুরিমকে ৬৫ 58.46 ৬৫ 41.01 42.73 

১১ রপ্ররেং  ৫.০০  3.45 

 

70.15 

১২ বষ্টনাযী ৬৬ ৬৯.৩০ ৬৬ 42.93 69.00 

১৩ ফআ  াভরয়কী  ০.৮০  0.34 42.5 

১৪ স্বল্প জদঘ ভয চররচ্চত্র জতযী বথাক  ৩.০০  2.99 

 

99.67 

 যাকন প্লান ফাস্তফায়ন      

১৫ রফজ্ঞান বথাক 8.50 বথাক 6.55 

 

77.06 

১৬ প্ররক্ষন ব্যয় (বদম) ১২36টি ১৪৭.৬৩   ৯৩৫টি 96.43 65.32 

১৭ জফমদরক প্ররক্ষন ১টি ২০.০০ ১ টি 13 65.00 

১৮ মানী  স্থানীয় যাভ ভক  17.০০  20 117.65 

১৯ মূল্যায়ন ১টি ৩.০০  0 0 

২০ বাড়ায় গারড় ১টি 35.০০ ১টি 14.68 

 

41.943 

২১ রফরফধ  72.০০  47.18 65.53 

২২ বভযাভত  ংযক্ষণ  ১০.০০  7.59 75.90 

২৩ বতুভরক ৩১০০০টি ১০৫৯.৮১ ৯৬৫৫টি 521.95 49.25 

 ঈমভাট যাজস্ব  3914.73  ১৭৩৩.৪৫ 44.28 

(খ)মূরধন খাত 

২৪ মানফান ংগ্র ৬৫ টি ১০১.২০ ৬৫ টি 100.75 

 

99.56 

২৫ মন্ত্রারত ংগ্র ৬৫ টি ৭.৮৬ ৬৫ টি 7.85 

 

99.87 

২৬ করম্পঈটায  যিাভারদ ংগ্র ৭১ টি ৪৯.৮০ ৭১ টি 49.72 

 

99.84 

২৭ অফাফত্র ংগ্র ৬৮৯টি ৪৮.১৯ ৬৮৯টি 48.18 

 

99.98 

 ক্রয় কাম ভক্রভ (২৪+২৫+২৬+২৭)  ২০৭.০৫  206.5 99.73 

২৯ (ক) রযবররবং বক্ররডট পান্ড  ১০০০.০০    

 (খ) ১ভ ম ভায় মত স্থানান্তরযত 

রযবররবং বক্ররডট পান্ড 

 ১০৯৭.৩৪    

 বভাট বক্ররডট পান্ড (ক+খ) 

 

 ২০৯৭.০০ 

 

 799.59 

 

38.13 

 ঈমভাট (মূরধন)  ২৩০৪.৩৯  1006.09 

 

43.66 

 বভাট (যাজস্ব+মূরধন)  ৬২১৯.১২  3079.16 49.51 

 

 

 



BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm&   c„ôv   14  

 

ঈমযয াযণীমত ঈস্থারত তথ্য রফমেলমণ বদখা মায় বম, যাফরদ প্রকমল্পয কভ ভকতভা  কভ ভচাযী বদয বফতন-বাতারদ 

খামতয ফযােকৃত ২৩৭৩.৪৭  রক্ষ টাকায ভাত্র  1165.49 রক্ষ টাকা থ ভাৎ 49.10% টাকা ব্যয় ময়মে। কাযণ প্রকল্পটি 

জানুয়ারয ২০১৪ বথমক শুরু মর প্রকল্প  বভয়াবদয একটি ফড় ং প্রকল্প রযচারক রনময়াগ (১৮ বভ ২০১৪ তারযমখ 

রনময়াগ), জনফর রনময়াবগ (২০১৪-২০১৫ থ ভফেবয ৭৫জন, বভাট জনফমরয ২০%, ২০১৫-২০১৬ থ ভফেমযয বমন্ফম্বয 

ভাম ১৪৯ জন, বভাট জনফমরয  ৪০%, ২০১৬-২০১৭ থ ভফেমযয ২৭৩ জন, বভাট জনফমরয ৭৩%) রতফারত ময়মে।  

যাজস্ব ব্যময়য রিতীয় ফড় খাত বতুভরক ফাফদ ফযােকৃত ১৫৫০.০০ রক্ষ টাকায ভাত্র 23.94% খযচ ময়মে। পমর প্রকমল্পয 

বযরবরনঈ খামত ভাত্র 44.28 টাকা খযচ কযা ম্ভফ ময়মে।  

যাজস্ব ব্যময়য তৃতীয় ফড় খাত বদম ১২36টি প্ররক্ষণ ফাফদ ফযােকৃত ১৪৭.৬৩ রক্ষ টাকা মত 72.09% থ ভ ব্যময় 

৯৩৫ট থ ভাৎ ৭৫.৬৫% প্ররক্ষণ ম্পন্ন ময়মে। 

মূরধন খামত ক্রয় কাম ভক্রমভয জন্য ফযােকৃত টাকায প্রায় তবাগ ব্যময় প্রকমল্পয প্রময়াজনীয় কর ক্রয় কাম ভক্রভ ম্পন্ন 

ময়মে। তমফ এ খামতয ন্যতভ ঈাদান বক্ররডট পামন্ডয ভাত্র ৩৮.১৩% টাকা ব্যয় য়ায় কযারটার খামত বভাট 

43.66% টাকা ব্যয় ময়মে। ারফ ভক রদক বথমক প্রকমল্পয 44.05% টাকা ব্যয় ময়মে এফং ফাকী (৫৫.৯৫%) টাকা 

ব্যরয়ত যময়মে।  

৩.৩  প্রকমল্পয প্রধান ংগমূময ফাস্তফায়ন গ্রগরতয তথ্য ম ভামরাচনা 

ক্ররভক অযরডরর নুমায়ী ংমগয রফফযণ 

প্রাক্কররত  প্রকৃত  

জানুয়ারয ২০১৪- জুন ২০১8 জানুয়ারয ২০১৪-বভ ২০১7ম ভন্ত গ্রগরত 

রযভাণ রক্ষ টাকা রযভাণ রক্ষ টাকা প্রাক্করমনয % ায 

১ ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান 31000 - 10460 - 33.74 

২ বতুভরক প্রদান ৩১০০০ ১৫৫১ ৫০৬৯ ২৫৩.৭৫ ১৬.৩৬ 

৩ অফতভক ঊণ ায়তা প্রদান - ২০৯৭.০০ 

 

- 799.59 

 

৩৮.১৩ 

৪ প্ররক্ষণ প্রদান ১২3৭টি ১৬৭.৬৩ ৯৩৬ 1২6.43 

 

৭৫.৪২ 

৫ মন্ত্রারত, করম্পঈটায, অফাফত্র  

ভটযাআমকর ক্রয়  

 

- ২০৭.০৫ - 206.5 

99.73 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন শুরু জানুয়ারয ২০১৪ বথমক এরপ্রর ২০১৭ ফরধ বভাট 10460টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কযা ময়ে , থ ভাৎ 

রক্ষযভাত্রায তুরানায় 33.74 বাগ প্লাে স্থান ম্ভফ ময়মে।  

প্লাে রনভ ভামন বতুভরক প্রদান ফাফদ যাফরধ ১৫৫১ রক্ষ টাকা রক্ষযভাত্রায রফযীমত ২৫৩.৭৫ রক্ষ টাকা প্রদান কযা ময়মে, 

থ ভাৎ রক্ষযভাত্রায তুরানায় ভাত্র ১৬.৩৬ বাগ বতুভরক প্রদান কযা ম্ভফ ময়মে।  

অফতভক ঊণ ায়তা ফাফদ রনধ ভারযত ২০৯৭.০০ টাকায রফযীমত 799.59 রক্ষ টাকা প্রদান কযা ময়মে , থ ভাৎ 

রক্ষযভাত্রায তুরানায় ৩৮.১৩ বাগ টাকা প্রদান কযা ম্ভফ ময়মে।  

বদম রফমদম ১২3৭টি প্ররক্ষণ ফাফদ ফযােকৃত ১৬৭.৬৩ রক্ষ টাকায রফযীমত ৯৩৬টি প্ররক্ষণ ফাফদ 1২6.43 রক্ষ 

টাকা ব্যয় কযা ময়মে, থ ভাৎ রক্ষযভাত্রায তুরানায় ৭৫.৪২ বাগ টাকা ব্যয় কযা ম্ভফ ময়মে।  

ক্রয় কাম ভক্রমভয জন্য ফযােকৃত টাকায প্রায় তবাগ ব্যময় প্রকমল্পয প্রময়াজনীয় কর ক্রয় কাম ভক্রভ ম্পন্ন ময়মে। 

 

 

 

 

 

 



BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm&   c„ôv   15  

 

৩.৪  াআরট প্রকল্প  চররত প্রকল্প (বপজ ২) এয তুরনামুরক রফমেলণ 

ক্ররভ

ক 

রডরর নুমায়ী ংমগয 

রফফযণ 

প্রকৃত ব্যয়ঃ াআরট প্রকল্প 

(১০টি ঈমজরায় ) 

প্রাক্কররত ব্যয়ঃ বপজ-২ 

(৬৬টি ঈমজরায় ) 

জুরাআ ২০০৬ - জুন ২০১১ জানুয়ারয ২০১৪- জুন ২০১8 

রযভাণ রক্ষ টাকা রযভাণ রক্ষ টাকা 

1 2 3 ৪ 5 6 

১ কভ ভকতভামদয বফতন ২৩ জন 19.07 ১২৭ জন  6১৪.২৩ 

২ কভ ভচাযীমদয বফতন ১৬১ জন 352.00 ২৫১ জন 629.45 

৩ বাতারদ  ০.০০ ৩৭৮ জন 987.79 

৪ ভ্রভন ব্যয়  37.37 ৪৪২ জন ১৪২.০০ 

 বফতন বাতা (১+২+৩+৪)  408.44  ২৩৭৩.৪৭ 

 ৫ রপ বাড়া  3.01 ৬৫ 23.০০ 

৬ ডাক  0.10 ৬৬ ৩.১০ 

৭ বটররমপান  2.27 ০৩ ৩.৪৬ 

৯ রফদ্যযৎ   ৬৫ 2.20 

১০ বমিার  লুরিমকে  0.77 ৬৫ 58.46 

১১ রপ্ররেং    ৫.০০ 

১২ বষ্টনাযী  17.02 ৬৬ ৬৯.৩০ 

১৩ ফআ  াভরয়কী  17.63  ০.৮০ 

১৪ স্বল্প জদঘ ভয চররচ্চত্র জতযী বথাক  8.00  ৩.০০ 

 যাকন প্লান ফাস্তফায়ন  20.13   

১৫ রফজ্ঞান   বথাক 8.50 

১৬ প্ররক্ষন ব্যয় (বদম)  123.21 ১২48 টি ১৪৭.৬৩ 

১৭ জফমদরক প্ররক্ষন  16.79 ১ টি ২০.০০ 

১৮ মানী  স্থানীয় যাভ ভক  12.81  17.০০ 

১৯ মূল্যায়ন  8.37 ১টি ৩.০০ 

২০ বাড়ায় গারড়  17.64 ১টি 35.০০ 

২১ রফরফধ    72.০০ 

২২ বভযাভত  ংযক্ষণ    ১০.০০ 

২৩ বতুভরক 3471 189.20 ৩১০০০টি ১০৫৯.৮১ 

 ঈবভাট (যাজস্ব)  846.06  3914.73 

 (খ) মূরধনঃ     

২৪ মানফান ংগ্র   ৬৫ টি ১০১.২০ 

২৫ মন্ত্রারত ংগ্র  11.10 ৬৫ টি ৭.৮৬ 

২৬ করম্পঈটায  যিাভারদ 

ংগ্র 

 29.19 ৭১ টি ৪৯.৮০ 

২৭ অফাফত্র ংগ্র  5.41 ৬৮৯টি ৪৮.১৯ 

২৯ (ক) রযবররবং বক্ররডট পান্ড  1097.34  ১০০০.০০ 

 (খ) ১ভ ম ভায় মত স্থানান্তরযত 

রযবররবং বক্ররডট পান্ড 

   ১০৯৭.৩৪ 

 ঈমভাট (মূরধন)  1143.04  ২৩০৪.৩৯ 

 বভাট (যাজস্ব+মূরধন)  1989.10  ৬২১৯.১২ 
 

াআরট প্রকল্পটি ১০টি ঈমজরায় ফাস্তফারয়ত ময়মে। বপজ-২ প্রকল্পটি ৬৬টি ঈমজরায় ফাস্তফায়ন কযা মে। াআরট 

প্রকমল্প 4038 টি ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কযা ময়মে, বপজ-২ প্রকমল্প ৩১০০০ টি ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এয টামগ ভট 

রনধ ভাযণ কযা ময়মে। াআরট প্রকমল্পয বভয়াদ ৫ ফেয ০ ভা, বপজ-২ প্রকমল্পয বভয়াদ ৪ ফেয 6 ভা।   

াআরট প্রকমল্প ১০ ঈমজরায জন্য কভ ভকতভা রের ২৩ জন, বপজ-২ প্রকমল্প ৬৬টি ঈমজরায জন্য রনধ ভারযত অমে ১২৭ 

জন, থ ভাৎ (২৩×৬.৬=১৫২-১২৭=) ২৫ জন কভ অমে।  াআরট প্রকমল্প ১০টি ঈমজরায জন্য কভ ভচাযী রের ১৬১ জন, 
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বপজ-২ প্রকমল্প ৬৬টি ঈমজরায জন্য রনধ ভারযত অমে ২৫১ জন, থ ভাৎ (১৬১×৬.৬=১০৬৩-২৫১=) ৮১২ জন কভ ধযা 

ময়মে।   

াআরট প্রকমল্প প্ররত ঈমজরায় ফৎময গমড় ৮০টি ফাময়াগ্যা প্লাে ফাস্তফায়ন ময়মে, বপজ-২ প্রকমল্প প্ররত ঈমজরায় 

ফৎময গমড় ১০৪টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয রক্ষযভাত্রা রনধ ভাযণ কযা ময়মে। এখামন ফাস্তফ রক্ষযভাত্রা বফী ধযা ময়মে।  

াআরট প্রকল্প ভাত্র ১০টি ঈমজরায় ব্যয় ময়মে  1989.10 রক্ষ টাকা, বপজ-২ প্রকল্প ৬৬টি ঈমজরায় প্রাক্কররত ব্যয় 

৬২১৯.১২ রক্ষ টাকা ধযা ময়মে, মা াআরট প্রকমল্পয তুরনায় তকযা ৫২.৬৩ বাগ কভ।  

াআরট প্রকমল্প প্ররতটি ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান গড় ব্যয় ময়মে 57,3০৬ টাকা, বপজ-২ প্রকমল্প প্ররতটি ফাময়া গ্যা প্লাে 

স্থান গড় ব্যয় টামগ ভট 20,062 টাকা।  

তএফ বপজ-২  প্রকমল্পয ফাস্তফ  অরথ ভক  রক্ষভাত্রা রনধ ভাযমণ াআরট প্রকমল্পয রবজ্ঞতা কামজ না রাগামনায পমর 

বপজ-২ প্রকল্প ফাস্তফায়ন গ্রগরত কভ ময়মে। 

৩.5  াযণী/ বরখরচমত্রয ভাধ্যমভ ঈস্থান  ম ভামরাচনা 

ফেযরবরিক অরথ ভক রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত ব্যয়:  ফেযরবরিক অরথ ভক রক্ষযভাত্রা   প্রকৃত ব্যয় রযভাণ েমক  রচমত্রয 

ভাধ্যমভ বদখামনা মরা।  

াযণী ৩.১  ফেযরবরিক অরথ ভক ব্যয় রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 

থ ভফেয 2013-2014 2014-201৫ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

অরথ ভক ব্যয় রক্ষযভাত্রা (রক্ষ টাকায়) 0.0 1480.1 ১৭৩০.৪৫ ১৬৪৬.0 1362.57 

প্রকৃত ব্যয়/ফরষ্ট থ ভ (রক্ষ টাকায়) 50.66 338.15 ১৩৪১.৬৯ 1348.69 3139.96 

বরখরচত্র ৩.১: প্রকমল্পয ফেযরবরিক অরথ ভক রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) 
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ফেযরবরিক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান: ফেযরবরিক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এয ংখ্যা রযভাণ েমক  রচমত্রয ভাধ্যমভ  

বদখামনা মরা।  

াযণী ৩.২: ফেযরবরিক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান: 

থ ভ ফেয 2013-2014 2014-201৫ 2015-2016 2016-বভ 2017 জুন 2017-জুন2018 

(ফরষ্ট) 

প্লাে এয ংখ্যা   0 490 ৩,৫৮৫ 6,385 20,540  

বরখরচত্র ৩.২: ফেযরবরিক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান  ফরষ্ট 

 

 

জানুয়ারয ২০১৪ বথমক বভ ২০১৭ ফরধ বভাট 10,460 টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কযা ময়ে , এখমনা 20,540টি প্লাে 

রনভ ভাণ ফাকী যময়মে। চররত ফেময 1,০০০ টি  ২০১৭-১৮ থ ভ ফেময মফ ভাচ্চ মরদ 8,০০০টি প্লাে রনভ ভাণ কযা মায় তমফ 

ফ ভারধক ফ ভমভাট 18,460টি থ ভাৎ 59.54% প্লাে স্থান ম্ভফ মত াময।  

৩.৬ প্রকল্প বভয়ামদ ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয  কভ ভরযকল্পনা  

২০১৬-২০১৭ থ ভফেময ৭৮৮৫টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান মফ। পমর জুন/২০১৭ ম ভন্ত পূমফ ভয ৪০৭৫টি   বভাট ১১৯৬০টি  

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান মফ। অগারভ ২০১৭-২০১৮ থ ভফেময ১০০০০টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয রক্ষযভাত্রা রনধ ভাযণ কযা 

মফ।  পমর প্রকল্প বভয়ামদ ফ ভমভাট ২১৯৬০টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান মত াময। কভ ভরযকল্পনা ফাস্তফায়মন  গৃীত 

দমক্ষমূ: 

১. অগারভ ২০১৭-২০১৮ থ ভফেমযয শুরুমতআ ঈমজরা ম ভাময়য কভ ভকতভা এফং প্রকমল্পয জনফমরয ামথ 

ভারযচারক ভমাদময়য বারতমত্রৃ  ভতরফরনভয় বা কময ২০১৭-২০১৮ থ ভফেময  ফাময়াগ্যা প্লাে 

স্থামনয রক্ষযভাত্রা ৬৮৮৯টি টিয স্থমর ১০০০০টি  রনধ ভাযণ কযা মফ।  
২. ভতরফরনভয় বায ভাধ্যমভ প্রমতযক কাম ভারয় বথমক ভা রবরিক ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয কভ ভরযকল্পনা গ্রণ 

কযা মফ।  
৩. প্ররতরদন প্রকমল্পয রঅআআঈ কাম ভারময়য ০৪(চায) জন কভ ভকতভা/কভ ভচাযী কতৃভক ঈমজরা বাগ কময 

বটররমপামন রনয়রভত ভরনটরযং এফং গ্রগরত পমরাঅ কযা ব্যাত যাখা মফ।  

৪. ভাঠ ম ভাময় রনয়রভত রযদ ভন এফং অঞ্চররক ম ভাময় অমরাচনা বা কময কভ ভকতভা-কভ ভচাযীমদযমক 

রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়মন ঈদ্ধুদ্ধকযণ   প্রময়াজনীয় রনমদ ভনা প্রদান কযা মফ।  

৫. ভাঠ ম ভাময় ঈদু্ভত বম বকান ভস্যা দ্রুত ভাধান কযা মফ।  
৬. জনফর কভ থাকায় ার্শ্ভফতী ঈমজরায় শুণ্যমদ রফযভান কভ ভকতভাগণমক রতরযি দারয়ত্রৃ প্রদামনয ভাধ্যমভ 

কামজয গরত বৃরদ্ধ কযা ময়মে।  
৭. দ্রুত শূণ্যদ পূযমণয ঈমযাগ গ্রণ কযা মফ।  
৮. ব্যাক প্রচায প্রচাযণা ব্যফস্থা গ্রণ কযা মফ।    

৯. বপবুক বজ (www.facebook.com/dyd.impact)  এফং impact project, 

phase-ii গ্রুময  ভাধ্যমভ ঈমজরা ম ভাময়য কভ ভকতভাগমণয ামথ রনয়রভত বমাগামমাগ প্লামেয কামজয 

স্বরচত্র গ্রগরতয তথ্য বয়ায কযা ব্যত থাকমফ। 
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চতুথ ভ ধ্যায়ঃ ভাঠ ম ভাময় প্রাপ্ত তমথ্যয রফমেলণ  প্রকমল্পয ঈমেশ্য জভন, ম ভামরাচনা   

ম ভমফক্ষণ 

৪.১  রনরফড় রযফীক্ষমণ ভাঠ ম ভাময় প্রাপ্ত তমথ্যয ংখ্যাফাচক রফমেলণ 

ঈকাযমবাগীমদয াক্ষাৎকায গ্রমণয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারায ভাধমভ প্রাপ্ত  রফমেলণঃ প্রকমল্পয যারয ঈকাযমবা রগবদয 

াক্ষাৎকায গ্রমণয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারা বট-১ এয প্রমশ্নয ভাধমভ প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণ কময রনমনাি পরাপর ায়া মায়। 

বম বকান জনমগারষ্ঠয রক্ষাগত বমাগ্যতা  বা তামদয অথ ভ-াভারজক অচযমণ এক ফড় রনয়াভমকয ভূরভকা ারন কময। 

তাআ ঈি প্রকমল্পয ঈকাযমবারগবদয রক্ষাগত বমাগ্যতা  বাগত বপ্রাপাআর ঈস্থান কযা রঃ  

াযরণ ৪.1: ঈকাযমবারগমদয রক্ষাগত বমাগ্যতা  বাগত বপ্রাপাআর 

রক্ষাগত বমাগ্যতা বাগত বপ্রাপাআর 

রক্ষায বশ্রণী রফবাগ ংখ্যা তকযা বা ংখ্যা তকযা 

ক্ষযজ্ঞানীন 18 2.3 কৃরল ৩৯৫ ৫০.৪ 

প্রাথরভক রক্ষা 187 23.9 ব্যফা ২৭৩ ৩৪.৯ 

ভাধ্যরভক রক্ষা 389 49.7 চাকুরয ৯২ ১১.৭৫ 

ঈচ্চভাধ্যরভক 100 12.8 ন্যান্য ২৩ ২.৪ 

স্দাতক ফা তদ্যদ্ধভ 89 11.3 - - - 

বভাট 783 100 .0 বভাট 783 100 .0 

ঈমযাি াযরণমত বদখা মায় বম , প্রকমল্পয ঈকাযমবারগমদয ভাত্র ২.৩ বাগ ক্ষযজ্ঞানীন, ফারক ৯৭.৭ বাগআ ররক্ষত। 

বাগত রদক বথমক মধ ভক ঈকাযমবারগ কৃরলজীরফ, ৩৪.৯ বাগ ব্যফারয়, অয ন্যান্যযা রফরবন্ন বাজীরফ।  

াযরণ ৪.2: ঈকাযমবারগমদয তথ্য রফমেলণ 

প্রশ্ন তকযা  

োঁ না 

ফাময়াগ্যা প্লাে চালু অমে রকনা 99.9 0.1 

ঈৎারদত গ্যা রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয কামজ ব্যফহৃত য় রক? 36.65 63.35 

গ্যা যফযাময কাজ রক রনয়রভত চালু অমে রকনা 98.6 ১.৪ 

ফাময়া গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার রক রনয়রভত বময় থামকন? ৯৯.২ ০.৮ 

অরন রক প্রকল্প বথমক বকান ঊণ বময়রেমরন? 70.1 ২৯.৯ 

অরন রক রনয়রভত ঊণ রযমাধ কমযন? 98.7 ১.৩ 

ঊণ গ্রমনয জন্য রক য়যারন মত য়? ২.৩৩ ৯৭.৬৬ 

ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ রাবফান ময়মেন রকনা ৯৯.২ ০.৮ 

ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামনয পমর রযমফময বকান সুরফধা ময়মে রক? ০.০ ১০০.০ 

ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য অম াময জনগমণয সুরফধা ময়মে রক?  ১০০.০ ০.০ 

ফাস্তফতায অমরামক ফতভভামন প্রকমল্পয প্রময়াজনীয়তা অমে রক? ১০০.০ ০.০ 

প্রাপ্ত তথ্য রফমেলমণ প্রতীয়ভান য় বম , তকযা 99.9 বাগ প্লােআ চালু অমে।  ঈৎারদত গ্যা রনমজয ঘময যান্নায  কামজ, 

মন্যয ফাায যান্নায কামজ  বদাকামন যফযা কযা য়। প্লাে বথমক ঈৎারদত গ্যা তকযা 63.35 বাগ শুদৄ চুরায় 

(চুরা ংখা ১-২৪) যান্না কামজ ব্যফায য় কাযন রফদ্যযৎ ঈৎাদমন রতরযি মন্ত্রারত (বজনামযটয) প্রময়াজন য়  

36.65 বাগ রফদ্যযৎ ঈৎাদমন  খযচ য়। ফাময়া গ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ ঈৎারদত রফদ্যযৎ জফদ্যযরতক ফারত (ফারত ংখ্যা 

২০), াখা (ংখ্যা ১০)  বজনামযটয (ক্ষভতা ৩ রবএ) চারনায় ব্যাফায য়।  

তকযা 98.6 বাগ প্লামে রনয়রভত গ্যা যফযা চালু অমে, তকযা ৯৯.২ বাগ প্লাে রনয়রভত কোঁচা ভার বময় থামকন, 

তকযা 70.1 বাগ প্লাে ভাররক প্রকল্প  বথমক ঊণ রনময় প্লাে স্থান কমযমেন , তকযা 98.7 বাগ প্লাে ভাররক রনয়রভত  

ঊণ রযমাধ কযমেন। ঊণ গ্রমনয জন্য নাভজারয জরভয দররর থফা বমমকান যকাযী  কভ ভচারয জারভনদায রমমফ 

ঈস্থান কযমত য়, মা িামভরাপুণ ভ য়ায় এমক ২.৩৩ বাগ প্লাে ভাররক য়যারন রমমফ রচরিত কমযমেন।  
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বদী জামতয ৩টি/ রফমদী জামতয ২টি গরু থফা ৩০০টি বরয়ায মুযগীয খাভায থাকমরআ ফাময়াগ্যা স্থান কযা মায়। 

াধাযণত ব্যারি ম ভাময় ১০০ রএপটি াআমজয প্লাে স্থান কযা য় মা ৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকায ভমধ্য ম্পন্ন কযা 

মায়।  

ঊণ ব্যফস্থা ঈন্নয়মনয জন্য জ মতভ ফ ভরনন ৫০,০০০ টাকা ঊণ প্রদান , গরূ ক্রময়য জন্য অরাদা ঊণ প্রদান, জারভনদায/ 

জরভয দররর োড়া ব্লাংক ব্যাংক বচক গ্রমনয ভাধ্যমভ ঊণ বদয়া , বতুভরকয রযভান  প্লামেয অয়তন নুমায়ী ফাড়ামনায 

ঈয বজায বদয়ায জন্য ঈকাযমবারগগণ যাভ ভ রদময়মেন। 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ ৯৯.২ বাগ প্লাে ভাররক  রাবফান ময়মেন, গ্যা ব্যাফামযয ভাধ্যমভ  

ভারক গমড় ১৬১০ টাকা াশ্রয় মে। যমক্ষ 71.4 বাগ প্লাে ভাররক প্লাে  রযচারনায ভাধ্যমভ  শুদৄ ভাত্র রনমজয 

জ্বারারন কামজ ব্যফায কমযন পমর াশ্রয় ব্যরতত বকান অয় য় না ফরষ্ট ২৮.৬ বাগ প্লাে ভাররক গ্যা যফযাময 

ভাধ্যমভ ভারক গমড় ১০০১ টাকা অয় কময থামকন।  

াযরণ ৪.3: ঈকাযমবাগীমদয ফাময়াগ্যা বথমক ভারক অময়য রফমেলণ 

রফলয় ংখ্যা গড় (টাকা) 

গ্যা যফযাময জন্য ভারক াশ্রয়  ৭৮৩ জন ১৬১০ 

গ্যা যফযাময জন্য  রতরযি অয়  য় না ৫৫৯ জন (৭১.৩৯%) ০ 

গ্যা যফযাময জন্য ভারক অয় ২২৪ জন (২৮.৬১%) ১০০১ 

শুদৄ ভাত্র রনমজয জ্বারারন কামজ ব্যফায কযায পমর াশ্রয় ব্যরতত বকান অয় য় না । ফেময ১৬১০* ১২=১৯,৩২০ টাকা 

াশ্রয় য়। পমর ৪০,০০০ টাকা ব্যময় স্থারত ফাময়াগ্যা প্লাে মত দ্যআ  ফেময মূরধন ঈমঠ অম। তা োড়া  ফাময়াগ্যা 

প্লাে স্থামনয পমর রযমফময ঈন্নরত ারধত ময়মে , বকানরু ক্ষরত াধন য়রন ; অমাময জনগমণয সুরফধা ময়মে, 

ফাময়াগ্যা প্লাে না থাকমর মুযরগয  রফষ্ঠা িাযা রযমফ দূলণ য় , বযাগ  দ্যগন্ধভ  চড়ায়, অয ফাময়াগ্যা  প্লাে স্থামনয 

পমর মুযরগয রফষ্ঠায বকান প্রবাফ রযমফময ঈয ময না, জনগণ দ্যগন্ধভ বথমক মুরি ামে। ফাস্তফতায অমরামক তবাগ 

প্লাে ভাররক নুরু প্রকমল্পয প্রময়াজনীয়তায ঈয গুরুত্রৃাবযা কমযমেন এফং প্রকমল্পয ম্প্রাাযণ প্রতযাা কমযন।  

প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধমদয াক্ষাৎকামযয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারায ভাধমভ প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণঃ প্রকল্প 

ংরেষ্ট জনফর তথা ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধয াক্ষাৎকায গ্রমণয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারা বট ২ এয প্রমশ্নয 

ভাধমভ প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণ কময রনমনাি পরারপর ায়া মায়।  

াযরণ ৪.4: প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধমদয বথমক প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণ 

প্রশ্ন তকযা 

োঁ না 

অরন রক বকান ফাময়া গ্যা প্লাে রযদ ভন কমযমেন? ৯৯.৩ 0.7 

ফাময়াগ্যা প্লাে চালু অমে রক? ৯৬.৩ ৩.৭ 

গ্যা যফযাময কাজ রক রনয়রভত চালু অমে রক? ৯৯.৩ 0.7 

ঈৎারদত গ্যা রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয কামজ ব্যফহৃত য় রক? 14.1 85.9 

ফায়গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার রক রনয়রভত বময় থামক? ১০০.০ ০.০ 

অরন রক জামনন ঊণ গ্রীতা ফাোআময়য জন্য রক রক রফলয় বদখা য়? ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ  রক রাবফান য়া মায়? 100.0 ০.০ 

বদময ফ ভত্র ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ অত্মকভ ভংস্থান বৃরদ্ধ ামফ ফমর অরন 

ভমন কমযন রক? 

100.0 ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ ঈৎারদত গ্যাময তকযা ৯০ বাগ অফারক কামজ এফং ১০ বাগ খাভামযয কামজ যফযা 

কযা য়।  

ফাময়াগ্যা  প্লাে  স্থান এফং  রযচারনায  পমর বদময  ফনজ ম্পদ তথা রযমফ যক্ষা ায়, প্রাকৃরতক গ্যাময ঈয 

রনবভযীরতা কমভ, বধোঁয়া  কারররফীন স্বাস্থযমত জ্বারারন ায়া মায় পমর দ্রুত যান্না কযা মায়, জ্বারারন খযচ াশ্রয় 

য়, ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায ায়া মায়, মা যারয পমরয জরভ  পুকুময ায রামফ ব্যফায কযা মায়, 

গফাদী শুয চালাফাদ বৃরদ্ধ ায় পমর দ্যধ, ফোঁছুয, রডভ আতযারদ রফরক্র কময অরথ ভকবামফ রাবফান য়া মায়।  
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রচত্র-৪:  গাআফান্ধায াঘাটা ঈমজরায় স্থারত ফাময়াগ্যা প্লাে 

ফাময়াগ্যাময ম্প্রাযমনয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ জনগমণয নানারফধ সুরফধা মে, বকানযকমভয সুরফধায মুরখন বত মেনা। 

রধকন্তু ফাময়াগ্যা ম্প্রাযমণয ভাধ্যমভ রফদ্যযৎ ঈৎাদন  যফযা কময তা িাযা ক্ষুদ্র্  কুটি ুঁয রল্প প্রায কময গ্রাভীণ 

ঈন্নয়মন ব্যাক ভূরভকা যাখায সুমমাগ অমে।  

বফযকারয ঈমযািামদয/ স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিমদয াক্ষাৎকামযয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারায ভাধমভ প্রাপ্ত তথ্য  রফমেলণঃ 

বফযকারয ঈমযািামদয/ স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিমদয াক্ষাৎকামযয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারা বট ৩ এয প্রমশ্নয ভাধ্যমভ প্রাপ্ত 

তথ্য রফমেলণ কময রনমনাি পরারপর ায়া মায়।   

াযরণ ৪.5: বফযকারয ঈমযািা/ স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিমদয বথমক প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণ 

প্রশ্ন তকযা 

োঁ না 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান মথামথ ময়মে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে ফাস্তফায়মন বকান ফাধা অমে রকনা ৭.০ ৯৩.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ ম্পভমক জানা অমে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাবয়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয নীরতভারা, বকৌর ম্পভমক জানা অমে  রকনা ৭৮.০ ২২.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভ ম্পৃি জনফর ঠিকবামফ প্ররক্ষণপ্রাপ্ত রকনা ৮৫.০ ১৫.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থারত মন্ত্রারত ঠিক বামফ কাজ কময রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে  রযচারনায় কোঁচাভার ঠিক ভত ায়া মায় রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ জনমগারষ্ঠয জন্য গ্যা  রফদ্যযৎ সুরফধা বৃরদ্ধ কযমে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ প্রকল্প রযকল্পনা নুমায়ী চরমে রক না ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ পর ফাস্তফায়নকারয ংস্থা কতৃভক রযচাররত মে রক না ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয পমর রযমফময ঈন্নরত মে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয পমর প্রময়াজনীয় ফজভয ব্যফায কময থ ভননরতক াশ্রয় মে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয পমর বদময প্রতযন্ত ঞ্চমর গ্যা  রফদ্যযৎ যফযা সুরফধা মে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ ঠিকবামফ ফাস্তফায়ন মর মৄফকমদয অত্মকভ ভংস্থান বৃরদ্ধ ামফ রকনা ১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয অতায় ঊণ গ্রীতা রনফ ভাচন মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয গাআড রাআন নুমায়ী 

ঠিক ময়মে রকনা 

১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয অতায় ঊণ রযমাধ দ্ধরত মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয গাআড রাআন নুমায়ী 

ঠিক ময়মে রকনা 

১০০.০ ০.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ একটি ব্যয়ফহুর কভ ভরযকল্পনা রকনা ২২.০ ৭৮.০ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয অতায় ঠিক মৄফকমদয ফাোআ কযা ময়মে রকনা ৯৩.০ ৭.০ 

ঈমযাি াযরণ বথমক প্রতীয়ভান য় বম, ফাময়াগ্যা প্লামেয রফলময় বফযকারয ঈমযািা  স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিমদয 

ভামি আরতফাচক  ভমনাবাফ রফযাজভান। 

ফাময়াগ্যা প্লাে ফাস্তফায়মন প্রররক্ষত যাজরভরিয 

বাফ  বতুভরক   জনফর কভ য়ামক ৭% 

ঈিযদাতা এক ধযমনয ফোঁধা  ফমর ভমন কমযন। 

প্রকমল্প জনফর  বতুভরকয রযভান কভ য়া, 

প্রচাযণা  মচতনতায বাফমক ফাময়াগ্যা প্লাে 

ফাস্তফায়মনয মথ ফোঁধা ফমর ভতাভত প্রদান ক যা 

য়। একর ফোঁধা রতক্রভ কযায জন্য ব্যাক 

প্রচাযণা, জনফর ফাড়ামনা , জ মতভ ঊণ প্রদান, 

বতুভরকয রযভান ফাড়ামনা , প্রমৄরি ব্যাফাময  

ফাময়াগ্যা আরিরনয়াযমদয প্ররক্ষ বণয ঈয 

বজাড়ামযা কযা য়। 
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স্থানীয় বফকায মৄফকমদয াক্ষাৎকামযয জন্য প্রণীত প্রশ্নভারায ভাধ্যমভ প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণঃ স্থানীয় বফকায মৄফকমদয  

াক্ষাৎকামযয জন্য প্ররণত প্রশ্নভারা বট ৪ এয প্রমশ্নয তথ্য রফমেলণ কময রনমনাি পরাপর ায়া মায়।  

াযরণ ৪.6: স্থানীয় বফকায মৄফকমদয বথমক প্রাপ্ত তথ্য রফমেলণ 

প্রশ্ন তকযা 

োঁ না 

ফাময়াগ্যা প্লাে রযদ ভন কমযমে রকনা ১০০.০ ০.০ 

রযদ ভনকৃত ফাময়া গ্যা প্লাে চালু অমে রকনা ১০০.০ ০.০ 

গ্যা যফযা রনয়রভত চালু অমে রকনা ১০০.০ ০.০ 

ঈৎারদত গ্যা রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয কামজ ব্যফহৃত য় রকনা ৪.০ ৯৬.০ 

ফাময়াগ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচাভার রনয়রভত ায়া মায় রকনা ১০০.০ ০.০ 

নুরু একটি প্লাে স্থামন অগ্রী রকনা ১০০.০ ০.০ 

প্রকল্প বথমক বকান ঊণ রনমত চান রকনা ৯৬.০ ৪.০ 

রনয়রভত ঊণ রযমাধ কযমত াযমফন রকনা ১০০.০ ০.০ 

ঈমযাি াযরণ বথমক প্রতীয়ভান য় বম, ফাময়াগ্যা প্লামেয রফলময় স্থানীয় বফকায মৄফকমদয  ভমধ্য আরতফাচক ভমনাবাফ 

রফযাজভান। ঈমৄি ামাট ভ বমভন  ঊণ সুরফধা বমর তাযা প্লাে স্থামন অগ্রী। মৄফ ঈন্নয়ন কতৃভক চালুকৃত প্লােমূময 

গ্যা যফযা রনয়রভত চালু যময়মে এফং ঈৎারদত গ্যা যান্নায কামজ ৯৬% এফং রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয কামজ ৪% 

ব্যফহৃত মে। 

স্থানীয় বফকায মৄফকমদয রযদ ভনকৃত ফাময়াগ্যা  প্লােমূময গড় রনভ ভান খযচ ৩৫,৬৬৭ টাকা এফং প্ররত প্লাে বথমক 

ভারক গড় অয় ৬৪৫ টাকা। পমর এক ফেময একটি চুরা বথমক ৭৭৪০ টাকা অয় কযা ম্ভফ, অয প্লাে স্থামনয বভাট 

খযচ ৪ ফেয ৭.৩ ভাম ঈমঠ অা ম্ভফ। ঈমল্লখ্য বম, একফায একটি প্লাে রনভ ভান কযায য এটি কভমক্ষ ৩০ ফেয 

চারামনা ম্ভফ।  

৪.2  রনরফড় রযফীক্ষমণ ভাঠ ম ভাময় প্রাপ্ত তমথ্যয গুণফাচক রফমেলণ 

বপাকা গ্রু অমরাচনা (এপরজরড): তথ্য ংগ্রকামর (8 এরপ্রর বথমক 29 এরপ্রর ২০১৭ ম ভন্ত) ৪টি তথ্যংগ্রকাযীদর 

রনজ রনজ রনধ ভারযত এরাকায় প্রশ্নমত্রয ভাধ্যমভ তথ্য ংগ্রময াাার এপরজরডমূ মৄগৎ রযচারনা কমযন। বভাট 

১০টি ঈমজরায় মথাক্রমভ: কটিয়াদী, রকমাযগি; ডামুডযা, যীয়তপুয; াজীগি, চোঁদপুয; নারয নগয, রফ. ফাড়ীয়া; 

ারতফান্ধা, রারভরনয াট; ডুমুরযয়া, খুরনা; নররেটি, িারকাঠী; বফতাগী, ফযগুনা; জজন্তাপুয, রমরট  ফড়মরখা, 

বভৌরবীফাজাময এপরজরড রযচারনা কমযন। ঈি এপরজরডমূম ফাময়াগ্যাময রফরবন্ন বেকমাল্ডায রফরবন্ন বায 

বরাকজন ঈরস্থত রেমরন। 

বপাকা গ্রু অমরাচনায় রননরররখত রফলয়গুমরা বফরযবয় এমমেঃ 

 ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয পুমফ ভ মুযগীয রফষ্ঠা চাযরদমক দূগ ভন্ধ েড়ামতা, রযবফ নষ্ট কযমতা , ফাময়াগ্যা প্লাে 

স্থামনয পমর দূগ ভন্ধমুি রযমফ ফজায় অমে।   

 ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ বগাফয  মুযগীয রফষ্ঠা মা অমগ কামজ রাগমতা না, তা প্রমৄরিয ভাধ্যমভ কামজ 

রারগময় গ্যা ঈৎাদন কযা মে। াাার  ঈন্নত ভামনয ায প্রস্তুত কযা মে, মা জরভমত ায রমমফ এফং 

পুকুবয ভামেয খাফায রমমফ ব্যাফায কযা মে।  

 ঈন্নত ভামনয ায ব্যফায কময কৃরলকামজ ঈন্নরত মে, যাায়রনক ায ব্যাফামযয প্রময়াজনীয়তা হ্রা  ামে, 

পমর ায কাযখানা  ায অভদানীয চা কভমফ ফমর অা কযা মামে। 

 গ্রামভ গমি গ্যা ব্যফামযয ভাধ্যমভ যান্নায কাজ জ ময়মে এফং ভররাযা ন্য কামজ ভয় রদমত াযমেন। 

বমমতু মজ যান্না কযা মায়, ারড়-ারতর কামরা য় না, তাআ গ্যাময চুরা ব্যফাযকারযযা খুফআ ন্তুষ্ট। 

 ঝুঁরকরফীণ গ্যা অযণ, গ্যা ব্যফামযয বকান সুরফধা বনআ, বধোঁয়াীন জ্বারারন  অযাভদায়ক যান্নায  ব্যফস্থা 

য়ায় অদৄরনক  ঈন্নত জীফন মামনয ব্যফস্থা মে, জীফনমাত্রায ভান ফাড়মে। 
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 গ্যা ব্যফামযয পমর অয রাকড়ী রকনমত য় না , রাকড়ীয জন্য গাে কাটমত য় না। জ্বারারন কামঠয ব্যফায 

কভমে, পমর ফন ঈজাড় হ্রা ামে।   

 ফাময়াগ্যা রফদ্যযৎ ঈৎাদন  ব্যফামযয পমর  প্রতযন্ত গ্রাভাঞ্চমর রফদ্যযমতয চারদা পূযন বে, ফারত, পযান 

এভনরক বজনামযটয চারামনা ম্ভফ মে। 

 প্রথভ রদমক বম ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কযা মতা তামত চুরায় গ্যাময ামথ  ারন অমতা, এখন অয বতভনটি 

য় না। 

 বকান প্রকায সুরফধায় ড়মর মৄফ ঈন্নয়ন রপ মত মমারগতা কযা য়, মৄফ ভামজয ামথ রভটিং কময 

তামদযমক এ ব্যাাময অমযা মচতন  ঈিুদ্ধকযণ কযমত মফ। 

 প্রকমল্পয বভয়াদ বৃরদ্ধ কযা প্রময়াজন, মামত কর ম্ভাব্য কর ঈমজরায় ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কযা মায়। 

 গরু বকনায জমন্য ঊণ প্রদামনয  ব্যফস্থা কযা ঈরচৎ , াআরট প্রকমল্প গরু  বকনায জন্য ঊমণয ব্য ফস্থা রের।  প্লাে 

স্থামনয জন্য বতুভরকয রযভান বৃরদ্ধ কযা  প্রময়াজন, বমক্ষমত্র প্লামেয অকায নুমায়ী বতুভরক বৃরদ্ধ  ঊণ সুরফধা 

রদমর বার য়। 

 ঊণ গ্রমন রফযভান  জটিরতা মথা জরভয দররর, খাজনায যরদ, দররর  না থাকমর যকারয প্ররতষ্ঠামনয 

গণ্যভান্য ব্যরিয গ্যাযােয য়া আতযারদ কভামনা প্রময়াজন। 

4.৩ বক োরড 

তথ্যংগ্রকাযীগণ তথ্য ংগ্রকামরআ রনধ ভারযত ঈমজরামুম তমথ্যয রবরিমত একজন পর   একজন পর 

সুরফধাববাগীয বকষ্টারড কমযন । বক ষ্টারডমত প্রকমল্পয ভাধ্যমভ সুরফধা ববাগীয মফ ভাচ্চ পরতা ম্পমকভ একটি এফং 

ফ ভরনন পরতা/ ব্যথ ভতা ম্পমকভ একটি রফস্তারযত রফফযণ ংগ্র কযা য় । ামথ ামথ পরতা  ব্যথ ভতায কাযণ এফং 

ঈিযমণয ঈায় ম্পমকভ তথ্য ংগ্র কযা য় , মামত বক ষ্টারড মত রক্ষা গ্রণ কময প্রকল্প মত রধক সুরফধা রাব কযা 

মায়। তমফ বক োরডমুম বদখা মায় রফপরতায বচময় পরতায রযভাণআ বফী।  

মাযা রযকরল্পতবামফ ঠিক দ্ধরত নুযণ কময ফাময়াগ্যা প্লাে  স্থান এফং কোঁচাভার (বগাফয/মুযগীয রফষ্ঠা ) ব্যফায 

রনরিত কমযমেন , তাযা পর ময়মেন । মাযা কোঁচাভার ব্যফায রনরিত  কযমত ামযনরন তাযা পর মত ামযনরন । 

বক ষ্টারডয জন্য রনফ ভারচত ব্যারিফমগ ভয তাররকা এফং রফস্তারযত রফফযণ রযরষ্ট- 8 এ ঈমল্লখ কযা র। 

4.৪ রনরফড় াক্ষাৎকায 

এপরজরড  বক োরডয াাার প্রকমল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ  ারফ ভক  মূল্যায়মন প্রকল্প ংরেষ্ট  কভ ভকতভা, রফমল কময 

মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয , মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ রচফারয় , এয রফরবন্ন ঈচ্চ- দস্থ কভ ভকতভা গমণয রনকট বথমক  

রনরফড় াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ তথ্য ংগ্র কযা ময়মে। রনরফড় াক্ষাৎকায বথমক রনমনাি রফলয়ারদ জানা মায়ঃ  

 এটি একটি রগ্রণ প্রকল্প, এ বথমক ায়া ফাময়াগ্যা একটি রগ্রণ এনারজভ, মা রযমফ ফান্ধফ এফং এমদময রফস্তৃত 

গ্রাভীণ জনমদয জ্বারারন চারদা পূযমণ ক্ষভ। পমর জ্বারারন কামঠয ব্যফায হ্রা ামে , ফনঈজাড় বযাধ ময় 

আমকা-রমেমভয ঈন্নয়ন মে। 

 এ প্রকমল্পয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ ভররামদয জন্য বধোঁয়াীন, অযাভদায়ক, স্বাস্থযমত এফং ভয় াশ্রয়ী যান্নায সুমমাগ 

সৃরষ্ট মে, পমর জীফনমাত্রায ভান বৃরদ্ধ ামে। এ প্রকল্পটি াযা বদম ম্প্রারযত মর রফস্তৃত গ্রাভীণ জনমদয 

জীফন মাত্রায ভান ঈরন্নত মফ।  জজফ ফমজভযয চক্রায়মনয ভাধ্যমভ ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায ঈৎাদন  

ব্যফায বৃরদ্ধ ামে। প্রকল্পটি গ্রাভীণ ঈন্নয়মন আরতফাচক ভূরভকা যাখমে।  

 তমফ প্রকল্প প্রণয়মনয কাজ বমৌরিকবামফ কযা য়রন, বপজ-১ এয রবজ্ঞতা কামজ রাগামনা য়রন। বপজ-১ এ 

রক্ষযভাত্রা রের ৪৮০০ টি প্লাে, ফাস্তফারয়ত ময়রের ৪০৩৮ টি (থ ভাৎ ৮৪.১২%), তএফ ব অমরামক বপজ-২ 

এয রক্ষযভাত্রা রনধ ভাযণ কযা ভীচীন রের।  

 বপজ-১ এ ১০ ঈমজরায জন্য ঊণ তরফর রের ১০৯৭.৩৪ রক্ষ টাকা, রকন্তু বপজ-২ এয মূর রডররমত ঊণ 

তরফর রের না, ংমাধমনয য অযরডররমত ৬৬টি ঈমজরায জন্য ১০ বকাটি টাকায ঊণ তরফর ায়া 

মায়।  
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 বপজ-১ এ করভঈরনটি সুাযবাআজামযয দ রের ১০ টি, থচ বপজ-২ এ ংখ্যা ভাত্র ১ টি রনধ ভাযণ কযা য়, অয 

অযরডররমত তা ৩টি বত ঈন্নীত য়।  

 বপজ-১ এ প্লাে এয ঈকযণ গরু/ মুযগীয খাভায স্থামনয জন্য ঊণ বদয়া ত, থচ বপজ-২ বত শুদৄভাত্র 

গ্যা প্লাে স্থামনয জন্য ঊণ বদয়া মে।  

 প্রকমল্পয এরাকা রনফ ভাচন বমৌরিক রনরফড় ামবভয ভাধ্যমভ রনধ ভাযণ কযা য়রন, ফযং নুমভাদন প্ররক্রয়াকামর 

যাজননরতক রফমফচনায় ১৪টি ঈমজরা রযফতভন  ৬টি ঈমজরা নতুন ন্তভূ ভি কযা য়।  

 প্রকল্প বভয়ামদয একটি ফড় ং প্রকল্প রযচারক রনময়াগ, জনফর রনময়াগ  প্রকল্প ংমাধমনয কামজ 

রতফারত য়ায় প্রকমল্পয কাম ভকরয ভয় কমভ মায়, রকন্তু ব নুমায়ী প্রকমল্পয বভয়াদ পূনঃরনধ ভাযণ কযা 

য়রন, রফধায় প্রকমল্পয বভয়াদ পূনঃরনধ ভাযণ কযা বমমত াময।  

 প্রকল্পটি ম্প্রারযত মর এমদময গ্রাভীণ জনমগারষ্ঠয ব্যাক জ্বারারন চারদা পূযণ মফ, থ ভননরতক ঈন্নরত বৃরদ্ধ 

ামফ। তএফ বমকর ঈমজরায় কোঁচাভামরয ম ভাপ্ততা যময়মে বকর ঈমজরায় প্রকল্পটি ম্প্রাযণ কযা 

বমমত াময।  

৪.5   প্রকমল্পয ঈমেশ্য জভন ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ  

াযরণ ৪.7: প্রকমল্পয ঈমেশ্য জভন ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

প্রকমল্পয ঈমেশ্য জভমনয  ফস্থা ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ: 

ফাময়াগ্যা প্লাে  স্থামনয ভাধ্যমভ যান্না এফং রফদ্যযৎ 

ঈৎাদমনয জন্য নফায়নমমাগ্য জ্বারারন  ব্যফামযয 

ম্ভাফনা ঈমমাচন; 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ যান্না এফং রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয জন্য 

নফায়নমমাগ্য জ্বারারন ব্যফামযয ম্ভাফনা ঈমমারচত ময়মে; প্রকল্প 

ফাস্তফারয়ত এরাকায় জনগণ সুপর ববাগ কযমেন। 

ক্ষুদ্র্ ঊণ ায়তা প্রদামনয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ মৄফকমদয 

কভ ভংস্থামনয সুমমাগ রফস্তায; 

অমরাচয প্রকমল্প প্লাে রনভ ভান ঊণ ব্যরতত কভ ভংস্থামনয ঈমেমশ্য বকান 

ক্ষুদ্র্ ঊণ বদয়া য়না, মা াআরট প্রকমল্প চালু রের। তমফ রনজ 

প্রময়াজমনয রতরযি গ্যা ন্যত্র যফযা কযায় রকছু কভ ভংস্থামনয 

সুমমাগ সৃরষ্ট মে। 

ফাময়াগ্যা প্লামে  চনীর ফমজভযয মথামথ ব্যফামযয 

ভাধ্যমভ প্রকল্প এরাকায় য়ঃরনষ্কান  স্বাস্থয ব্যফস্থায 

ঈন্নয়ন এফং দূলণমুি রযমফ সৃরষ্টমত ায়তা; 

ফাবয়াগ্যা প্লামে  চনীর ফমজভযয মথামথ ব্যফামযয ভাধ্যমভ প্রকল্প 

এরাকায় য়ঃরনষ্কান  স্বাস্থয ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং দূলণমুি রযমফ 

সৃরষ্টমত ায়তা বৃরদ্ধ ামে; 

যান্নায জন্য জ্বারারন কামঠয ব্যফায করভময় অনা এফং 

ফনঈজাড় বযাধ কময বদময আমকা-রমেমভয ঈন্নয়ন; 

যান্নায জন্য জ্বারারন কামঠয ব্যফায করভময় অনা ম্ভফ ময়মে এফং ফন 

ঈজাড় বযাধ কযা ম্ভফ মে, বদময আমকা-রমেমভয ঈন্নয়ন মে; 

খাভাময ফাময়াগ্যা দ্ধরত  প্রফতভমনয সুরফধা ম্পমকভ 

বডআরয  বারি খাভারয, স্থানীয় বনতা  মৄফমনতামদয 

মচতন কযা; 

পূমফ ভয তুরনা য় মচতনতা বৃরদ্ধ বমর এখমনা মচতনতায বাফ  

রযররক্ষযত ময়মে। এ ব্যাাময প্রচাযণায বাফ যময়মে;   

জজফ ফমজভযয চক্রায়মনয ভাধ্যমভ কৃরল জরভমত 

ব্যফামযয জন্য ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায 

ঈৎাদন; 

জজফ ফমজভযয চক্রায়মনয ভাধ্যমভ কৃরল জরভমত ব্যফামযয জন্য 

ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায ঈৎাদন  ব্যফায বৃরদ্ধ ামে; 

গ্রাভীণ ভররামদয জন্য বধোঁয়াীন, অযাভদায়ক, 

স্বাস্থযমত এফং ভয় াশ্রয়ী যান্নায সুমমাগ সৃরষ্ট কযা, 

মামত তাযা এ রতরযি ভয় ন্যান্য ঈন্নয়ন 

কভ ভকামন্ড ব্যয় কযমত ামযন। 

গ্রাভীণ ভররামদয জন্য বধোঁয়াীন, অযাভদায়ক, স্বাস্থযমত এফং ভয় 

াশ্রয়ী যান্নায সুমমাগ সৃরষ্ট মে, পমর তাযা এ রতরযি ভয় ন্যান্য 

ঈন্নয়ন কভ ভকামন্ড ব্যয় কযমত াযমেন। 

প্রকমল্পয ঈমেশ্য জভন ম ভামরাচনা কময বদখা মায় বম , প্রকমল্পয রধকাং ঈমেশ্যআ রজভত ময়মে , তমফ ক্ষুদ্র্ ঊণ 

রফতযণ চালু না থাকায় এয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ মৄফকমদয কভ ভংস্থামনয সুমমাগ রফস্তায ম্ভফ য়রন এফং প্রচাযণায বামফ 

ফাময়াগ্যাময ব্যাাময জনগমণয ভামি কারিত মচতনতা রজভত য়রন।   
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ঞ্চভ ধ্যায়ঃ প্রকমল্পয অতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম ভ এফং  

বফা ংগ্রময তথ্য ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

বম ভস্ত প্যামকমজ ক্রয় প্ররক্রয়া (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্ররতাররত কযা ময়মে রননরররখত েমক তায রফফযণ বদয়া 

মরা 

াযরণ 5.1: ঈন্নয়ন প্রকমল্পয ক্রয় প্ররক্রয়া 

প্যামকজ 

নম্বয 

ক্রময়য ফণ ভনা রযভাণ ক্রয় দ্ধরত  প্রকায চুরি নুমভাদন কতৃক্ষ থ ভায়মণয 

ঈৎ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ভটয াআমকর ৬২টি ঈনু্ি দযত্র দ্ধরত ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

২ অফাফত্র  

(বটরফর, বচয়ায, রেমরয অরভীযা, 

পাআর বকরফমনট ৬২টি  ঈমজরায 

জন্য) 

৬২টি   ররঅয-২০০৮ এয ৭৫(৩) রফরধ নুাময 

গণপূতভ রফবাগ বথমক যারয  ক্রয় 

ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

৩ অফাফত্র ংগ্র করম্পঈটায 

বটরফর-বচয়ায  

৬৫ ররঅয-২০০৮ এয ৭৫(৩) রফরধ নুাময 

গণপূতভ রফবাগ বথমক যারয  ক্রয় 

ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

৪ করম্পঈটায  অনুলরিক রফলয় 

ংগ্র 

৬৫ ররঅয-২০০৮ এয ৭৫(৩) নুাময 

ফাংরামদ বনৌফারনীয ভাধ্যমভ ) 

ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

৫ বাড়ায গারড়  ংগ্র ০১ ঈনু্ি দযত্র দ্ধরত ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

৬ ট ভরপল্ম ংগ্র ০১ অযএপরকঈ ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

৭ এর ংগ্র ০২ অযএপরকঈ ভারযচারক, মৄফ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

রজরফ 

 

প্যামকজ 

নম্বয 

ক্রময়য ফণ ভনা দযত্র অফান প্রাপ্ত দযমত্রয 

ংখ্যা 

মূল্যায়মন কৃতকামম ভয 

ংখ্যা 

ফ ভ রনন দযদাতায নাভ দয (রক্ষ 

টাকা) 

কাম ভামদ 

প্রদামনয 

তারযখ/চুরি 

স্বাক্ষয 

কাম ভ ম্পন্ন 

  8 9 10 11 12 13 14 

০১ ভটয াআমকর-

৬২টি 

২৩-০১-২০১৫ ৫টি ৩টি রনরয় ভট ভ ররঃ ৮৪.০৭ ০৭-০৪-২০১৫ ২৭-০৪-২০১৫ 

০২ অফাফত্র  

(বটরফর, 

বচয়ায, রেমরয 

অরভীযা, 

পাআর 

বকরফমনট ৬২টি  

ঈমজরায 

জন্য) 

১৬-০৩-২০১৬ যারয (গণপূতভ 

রফবাগ বথমক ক্রয়) 

ররঅয-২০০৮ এয 

৭৫(৩) রফরধ নুাময 

গণপূতভ রফবাগ বথমক 

যারয  ক্রয় 

 

রনফ ভাী প্রমকৌরী 

গণপূতভ কামঠয 

কাযখানা রফবাগ 

বময ফাংরা নগয, 

ঢাকা। 

৩৮.৪৩ ৩০-০৩-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

০৩ অফাফত্র 

ংগ্র 

করম্পঈটায 

বটফর-বচয়ায 

 

১০-০২-২০১৬ যারয (গণপূতভ 

রফবাগ বথমক ক্রয়) 

যারয (গণপূতভ 

রফবাগ বথমক ক্রয়) 

রনফ ভাী প্রমকৌরী 

গণপূতভ কামঠয 

কাযখানা রফবাগ 

বময ফাংরা নগয, 

ঢাকা। 

৯.৭৪ ০৮/০৩/২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬ 

০৪ করম্পঈটায  

অনুলরিক 

রফলয় ংগ্র 

১৮-৫-২০১৬ যারয(ফাংরামদ 

বনৌফারনীয ভাধ্যমভ  

যারয(ফাংরামদ 

বনৌফারনীয ভাধ্যমভ  

ডকআয়াড ভ এন্ড 

আরিরনয়ারযং য়ভাক 

ররঃ, ফাংরামদ 

বনৌফারনী, বানাকান্দা, 

ফন্দয, ঢাকা। 

৪৫.৪৪ ২৬-০৪-২০১৬ ২৬-০৫-২০১৬ 

০৫ বাড়ায গারড়  

ংগ্র 

২২/১২/২০১৫ ৩টি ৩টি াদ এোযপ্রাআজ 

১২/১ রিভ 

ভাররফাগ, ঢাকা 

জদরনক 

বাড়া 

৩,২০০/- 

২০/০১/২০১৬ ২১-০১-২০১৬ 
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প্যামকজ 

নম্বয 

ক্রময়য ফণ ভনা দযত্র অফান প্রাপ্ত দযমত্রয 

ংখ্যা 

মূল্যায়মন কৃতকামম ভয 

ংখ্যা 

ফ ভ রনন দযদাতায নাভ দয (রক্ষ 

টাকা) 

কাম ভামদ 

প্রদামনয 

তারযখ/চুরি 

স্বাক্ষয 

কাম ভ ম্পন্ন 

০৬ ট ভরপল্ম 

ংগ্র 

৩০-০৫-

২০১৬ 

৩টি ৩টি রযরাময়ন্প 

এযাডবাযটাআরজং 

ভরনপুযী াড়া, 

বেঁজগোঁ, ঢাকা। 

২.৯৯ ০৯/০৬/২০১৬ ১০/০৬/২০১৬ 

০৭ এর ংগ্র ২৬/০১/২০১৬ ৩টি ৩টি রপ্রোয রটার 

ভরতরির, ঢাকা-

১০০০। 

২.৯৯ ১৩-০৩-২০১৬ ১৬-০৩-২০১৬ 

 

প্যামক

জ নম্বয 

ক্রময়য ফণ ভনা ভান রনরুমণয তারযখ থ ভ রযমামধয 

তারযখ  

মথ ভয 

রযভাণ  

(রক্ষ টাকা) 

বকান ম ভাময় 

কতরদন 

রফরম্ব ময়মে 

রফরম্ব 

য়ায 

কাযণ রক 

ন্য বকান 

ভন্তব্য মরদ 

থামক 

  15 16 17 18 19 20 

০১ ভটয াআমকর-৬২টি ২৭-০৪-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ ৮৪.০৭ - - - 

০২ অফাফত্র  

(বটরফর, বচয়ায, রেমরয 

অরভীযা, পাআর 

বকরফমনট ৬২টি  

ঈমজরায জন্য) 

রনফ ভাী প্রমকৌরী 

গণপূতভ কামঠয কাযখানা 

রফবাগ 

বময ফাংরা নগয, ঢাকা 

এয ভাধ্যমভ যফযা 

বনয়ায পূমফ ভ নমুনা 

অফাফত্র বদখা ময়মে।  

৩০-০৬-২০১৫ ৩৮.৪৩ - - - 

০৩ অফাফত্র ংগ্র 

করম্পঈটায বটফর-বচয়ায 

 

রনফ ভাী প্রমকৌরী 

গণপূতভ কামঠয কাযখানা 

রফবাগ বময ফাংরা নগয, 

ঢাকা এয ভাধ্যমভ 

যফযা বনয়ায পূমফ ভ 

নমুনা অফাফত্র বদখা 

ময়মে। 

৩০-০৬-২০১৬ ৯.৭৪ - - - 

০৪ করম্পঈটায  অনুলরিক 

রফলয় ংগ্র 

১৮-৫-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬ ৪৫.৪৪ - - - 

০৫ বাড়ায গারড়  ংগ্র ১৪-০১-২০১৬ ভারবরিক গারড়  

ব্যফায নুমায়ী  

রফর রযমাধ কযা 

য়  

জদরনক বাড়া 

৩,২০০/-  

- - - 

০৬ ট ভরপল্ম ংগ্র ১৪-০৬-২০১৬ ২৮-০৬-২০১৬ ২.৯৯ - - - 

০৭ এর ংগ্র ১৬-০৩-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ২.৯৯ - - - 

াযরণ 5.2: ণ্য খামতয প্ররকঈযমভে কাম ভক্রভ মূল্যায়ন 

ক্রঃ কাম ভক্রভ weeiY 

১ কামজয নাভ Procurement of  Goods for Motorcycle 

২ দযত্র প্রকাময তারযখ 23-01-2015 

৩ প্রকারত প্রচায ভাধ্যভ (নাভ) দদনিক আমাবদর অর্ মিীনি  ও The daily observer 

৪ দযত্র রফক্রয় শুরু এফং বল তারযখ  ভয় 23-01-2015 সর্সক 15/02/2015; নিকা 5:00 টা 

৫ দযত্র গ্রমণয তারযখ  ভয় 16/02/2015 িানরখ দুপুর 12:00 টা পয মন্ত 

৬ প্রাপ্ত বভাট দযত্র ংখ্যা 05টি 

৭ দযত্র বখারায তারযখ  ভয় 08/03/2015 িানরখ  সকা 11:00 টা 

৮ বযনরব দযমত্রয ংখ্যা 03টি 

৯ দযত্র মূল্যায়ন করভটিয বায ংখ্যা  তারযখ 4টি ( 23-12-2014, 19-01-2015, 16-02-2015 ও 8-03-2015)  

১০ মূল্যায়ন করভটিয প্ররতমফদন নুমভাদমনয তারযখ 08/03/2015 

১১ নুমভাদনকাযী কতৃভক্ষ (HOPE) মহাপনরচাক, যুি উন্নয়ি অনর্দপ্তর 

১২  বনায়া (NoA) প্রদামনয তারযখ 25-03-2015 
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১৩ বভাট চুরি মূল্য টাকায় 84,07,200/- 

১৪  চুরি স্বাক্ষমযয তারযখ 01-04-2015 

১৫ কাম ভামদ প্রদামনয তারযখ  07-04-2015 

১৬ কাম ভ ম্পাদমনয তারযখ 27-04-2015 

১৭ কাম ভ ফাস্তফায়নকারীন ভরনটরযং কাম ভক্রমভয ফণ ভনা ------- 

১৮ কাম ভম্পাদমনািয তা বুমি বনয়া (বকান করভটি গঠন কযা 

ময়রের রকনা)  

 

১৯ কাম ভ ম্পাদমন বকানরূ ব্যতযয় ময় থাকমর তায কাযণ না 

২০ ফাস্তফায়নকারীন চুরিয বভয়াদ ফাড়ামনা ময়রের রকনা না 

২১ ারফ ভক কাম ভক্রমভ যকারয নীরতভারা নুযণ কযা 

ময়রের রকনা 

োঁ 

২২ করম্পঈটায াব ভায ঠিকবামফ পাংারনং কযমে রকনা  প্রমমাজযনয় 

২৩ করম্পঈটায াব ভামযয ব্যাক-অ অমে রকনা প্রমমাজযনয় 

২৪ ব্যাক-অ থাকমর রকবামফ ংযক্ষণ কযা মে? প্রমমাজযনয় 

াযরণ 5.৩: ণ্য খামতয প্ররকঈযমভে কাম ভক্রভ মূল্যায়ন 

ক্রঃ কাম ভক্রভ weeiY 

১ কামজয নাভ Procurement of  Goods for Renting 

Vehicles  

২ দযত্র প্রকাময তারযখ 22-12-2015 

৩ প্রকারত প্রচায ভাধ্যভ (নাভ) দদনিক আমাবদর অর্ মিীনি  ও কামরয কন্ঠ   

৪ দযত্র রফক্রয় অযম্ভ এফং বল য়ায তারযখ  ভয় রত্রকায় প্রকাময য বথমক 1৩/0১/201৬ রফকার 5:00 

টা ম ভন্ত 

৫ দযত্র গ্রমণয তারযখ  ভয় 1৪/0১/201৬ তারযখ দ্যপুয 1২:০০ টা ম ভন্ত 

৬ প্রাপ্ত বভাট দযত্র ংখ্যা 0৩ টি 

৭ দযত্র বখারায তারযখ  ভয় 1৪/0১/201৬ তারযখ দ্যপুয 1২:৩০ টা ম ভন্ত 

৮ বযনরব দযমত্রয ংখ্যা 03 টি 

৯ দযত্র মূল্যায়ন করভটিয বায ংখ্যা  তারযখ ২ টি (১৭-১২-২০১৫, ১৪-১২-২০১৬)  

১০ মূল্যায়ন করভটিয প্ররতমফদন নুমভাদমনয তারযখ ২০-০১-২০১৬ 

১১ নুমভাদনকাযী কতৃভক্ষ (HOPE) ভারযচারক, মৄফ ঈন্নয়ণ রধদপ্তয 

১২ বনায়া (NoA) প্রদামনয তারযখ - 

১৩ বভাট চুরি মূল্য জদরনক @ ৩,২০০/- রামফ  

১৪ চুরি স্বাক্ষমযয তারযখ ২০-0১-201৬ 

১৫ কাম ভামদ প্রদামনয তারযখ  ২০-0১-201৬ 

১৬ কাম ভ ম্পাদমনয তারযখ ২১-0১-201৬ 

১৭ কাম ভ ফাস্তফায়নকারীন ভরনটরযং কাম ভক্রমভয ফণ ভনা ------- 

১৮ কাম ভম্পাদমনািয তা বুমি বনয়া (বকান করভটি গঠন কযা ময়রের 

রকনা)  

োঁ 

১৯ কাম ভ ম্পাদমন বকানরূ ব্যতযয় ময় থাকমর তায কাযণ না 

২০ ফাস্তফায়নকারীন চুরিয বভয়াদ ফাড়ামনা ময়রের রকনা - 

২১ ারফ ভক কাম ভক্রমভ যকারয নীরতভারা নুযণ কযা ময়রের রকনা োঁ 

২২ করম্পঈটায াব ভায ঠিকবামফ পাংারনং কযমে রকনা  প্রমমাজযনয় 

২৩ করম্পঈটায াব ভামযয ব্যাক-অ অমে রকনা প্রমমাজযনয় 

২৪ ব্যাক-অ থাকমর রকবামফ ংযক্ষণ কযা মে? প্রমমাজযনয় 
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াযরণ 5.4: ণ্য খামতয প্ররকঈযমভে কাম ভক্রভ মূল্যায়ন 

ক্রঃ কাম ভক্রভ রফফযণ 

১। কামজয নাভ Procurement of  Goods for  Desktop 

Computer,   Printer I UPS total number 

= 65 set 

২। দযত্র প্রকাময তারযখ ররঅয ২০০৮ রফরধ ৭৫(৩) বভাতামফক যারয ক্রয় দ্ধরত 

নুযণ কময ফাংরামদ বনৌফারনী-এয ভাধ্যমভ ক্রয় কাম 

ম্পাদন কযা ময়মে রফধায় দযত্র রত্রকায় প্রকা প্রমমাজয 

নয়  

৩। প্রকারত প্রচায ভাধ্যভ (নাভ) - 

৪। দযত্র রফক্রয় শুরু এফং বল তারযখ  ভয় - 

৫। দযত্র গ্রমণয তারযখ  ভয় প্রাক্করন, মূল্য প্রস্তাফ  কারযগযী রফফযণী দারখর ১৬-০৩-

২০১৬ররঃ 

৬। প্রাপ্ত বভাট দযত্র ংখ্যা ০১ টি 

৭। দযত্র বখারায তারযখ  ভয় - 

৮। বযনরব দযমত্রয ংখ্যা ০১ টি 

৯। দযত্র মূল্যায়ন করভটিয বায ংখ্যা  তারযখ ৪টি( ০৩-০৩-২০১৬, ০৭-০৪-২০১৬, ২৬-০৪-২০১৬                

১০-০৫-২০১৬ 

১০। মূল্যায়ন করভটিয প্ররতমফদন নুমভাদমনয তারযখ 07-04-2015 

১১। নুমভাদনকাযী কতৃভক্ষ (HOPE) ভারযচারক মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয  

১২।  বনায়া (NoA) প্রদামনয তারযখ -- 

১৩। বভাট চুরি মূল্য টাকায় 45,43,500/- 

১৪।  চুরি স্বাক্ষমযয তারযখ ---- 

১৫। কাম ভামদ প্রদামনয তারযখ  26-04-2015 

১৬। কাম ভ ম্পাদমনয তারযখ ১৮-০৫-২০১৬ 

১৭। কাম ভ ফাস্তফায়নকারীন ভরনটরযং কাম ভক্রমভয ফণ ভনা ------- 

১৮। কাম ভম্পাদমনািয তা বুমি বনয়া (বকান করভটি গঠন 

কযা ময়রের রকনা)  

োঁ 

১৯। কাম ভ ম্পাদমন বকানরূ ব্যতযয় ময় থাকমর তায 

কাযণ 

না 

২০। ফাস্তফায়নকারীন চুরিয বভয়াদ ফাড়ামনা ময়রের রকনা।  না 

২১। ারফ ভক কাম ভক্রমভ যকারয নীরতভারা নুযণ কযা 

ময়রের রকনা। 

োঁ 

২২। করম্পঈটায াব ভায ঠিকবামফ পাংারনং কযমে 

রকনা?  

প্রমমাজয নয় 

২৩। করম্পঈটায াব ভামযয ব্যাক-অ অমে রকনা? প্রমমাজয নয় 

২৪। ব্যাক-অ থাকমর রকবামফ ংযক্ষণ কযা মে? প্রমমাজয নয় 

 

প্রকমল্পয ক্রয় প্ররক্রয়া ম ভামরাচনা কময বদখা মায় বম ফড় ধযমণয বকান প্যামকজ ক্রয় কযা য়রন। মফ ভাচ্চ ৮৪.০৭ রক্ষ 

টাকায় বযরজমেন ব্যয় ৬২টি ১০০রর রমযা রডল্যাক্স ভটয াআমকর ক্রয় কযা ময়মে , ৪৮.১৭ রক্ষ টাকায় ৬৯ বট 

করম্পঈটায  অনুলরিক মন্ত্রাং (প্ররত বমট ১টি করম্পঈটায , ১টি বরজায রপ্রোয   ১টি আঈরএ ) ংগ্র কযা 

ময়মে মা বেররপমকন নুমায়ী কযা ময়মে, ৪৮.১৮ রক্ষ টাকায়  অফাফত্র ক্রয়  জদরনক ৩২০০ টাকা াময 

বাড়ায় গারড় ংগ্র কযা  ময়মে। ঈমল্লখ্য , বাড়া গারড় খামত ২৫.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যময়মে । ফারক দ্যআটি অআমটভ 

মথাক্রমভ ট ভরপল্ম ংগ্র  ৩.০০ রক্ষ টাকা একফং এর ংগ্র ৩.০০ রক্ষ টাকা। প্যামকজ গুমরা ক্ষুদ্র্ এফং ল্প টাকায 

ভমধ্য ক্রয় কযা ময়মে এফং ক্রয় চুরিমত রনধ ভারযত বেররপমকন নুমায়ী কযা ময়মে। ক্রময়য বক্ষমত্র ররঅয-২০০৮ 

মথামথবামফ নুযণ কযা ময়মে। 
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লষ্ঠ ধ্যায়ঃ প্রকমরয অতায় ংগৃীত রফরবন্ন ণ্য, কাম ভ এফং বফা ংরেষ্ট ক্রয় চুরিমত 

রনধ ভারযত বেররপমকন, গুণগত ভান, রযভাণ নুমায়ী ময়মে রকনা তা ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ  

 

প্রকমল্পয ক্রয় প্ররক্রয়া ম ভামরাচনা কময বদখা মায় বম ফড় ধযমণয বকান প্যামকজ ক্রয় কযা য়রন। মফ ভাচ্চ ৮৪.০৭ রক্ষ 

টাকায় বযরজমেন ব্যয় ৬২টি ১০০রর রমযা রডল্যাক্স ভটয াআমকর ক্রয় কযা ময়মে , ৪৮.১৭ রক্ষ টাকায় ৬৯ বট 

করম্পঈটায  অনুলরিক মন্ত্রাং (প্ররত বমট ১টি করম্পঈটায , ১টি বরজায রপ্রোয   ১টি আঈরএ ) ংগ্র কযা 

ময়মে মা বেররপমকন নুমায়ী কযা ময়মে, ৪৮.১৮ রক্ষ টাকায়  অফাফত্র ক্রয়  জদরনক ৩২০০ টাকা াময 

বাড়ায় গারড় ংগ্র কযা  ময়মে। ঈমল্লখ্য , বাড়া গারড় খামত ২৫.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান যময়মে । ফারক দ্যআটি অআমটভ 

মথাক্রমভ ট ভরপল্ম ংগ্র ৩.০০ রক্ষ টাকা একফং এর ংগ্র ৩.০০ রক্ষ টাকা। 

প্রকমরয অতায় ংগৃীত রফরবন্ন ণ্য ংগ্রময বক োরডমূ ঞ্চভ ধ্যাময় রফস্তারযত ঈস্থান  ম ভামরাচনা কযা 

ময়মে। প্যামকজ গুমরা ক্ষুদ্র্ এফং রনধ ভারযত ল্প টাকায ভমধ্য ক্রয় কযা ময়মে এফং ক্রয়চুরিমত রনধ ভারযত বেররপমকন 

নুমায়ী কযা ময়মে। ক্রময়য বক্ষমত্র ররঅয-২০০৮ মথামথবামফ নুযণ কযা ময়মে। 

গুণগত ভান  রযভাণ ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

প্রকমল্পয মূর কাজ ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান । ভাঠ ম ভাময় জরয এফং রযদ ভন কময বদখা মায় স্থারত ফাময়াগ্যা প্লাে 

গুমরায গুণগত ভান এফং রযভাণ প্রকল্প রপ কতৃভক বদয়া তথ্য নুমায়ী ঠিক অমে।  
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প্তভ ধ্যায়ঃ  প্রকল্প ম্পরকভত রফরবন্ন ভস্যাফরী, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকমল্পয বভয়াদ 

 ব্যয় বৃরদ্ধ রফরবন্ন রদক রফমেলণ, ম ভমফক্ষণ  ম ভামরাচনা 

 

(ক)  অযরডরর প্রণয়ন ংক্রান্ত ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

 প্রকমল্পয রমযাণাভ, রক্ষয  ঈমেযমশ্যয ভমধ্য ংমমাগ বনআ। প্রকমল্পয রমযাণাভ  ‘দারযদ্র্য রফমভাচমনয রমক্ষয 

ব্যাক প্রমৄরিরনবভয ভরিত ম্পদ ব্যফস্থানা’, থচ প্রকমল্পয রক্ষয   ঈমেযমশ্যয ভমধ্য ম্পদ ব্যফস্থানায 

ব্যাাময বকান অমরাচনা বনআ। ফযং প্রকল্পটি ফজভয (োঁ মুযগীয রফষ্টা  গরুয বগাফয) ব্যফস্থানা ম্পমকভ প্রণয়ন 

কযা ময়মে। 

 প্রকল্পটি ব্যাক প্রমৄরিরনবভয নয়, ফযং এটি একটি বদীয় প্রমৄরি, মায ভাধ্যমভ চনীর ফস্তু বথমক গ্যা 

ঈৎাদন কযা য়।  এ প্রকমল্পয মূর অঈটপুট দারযদ্র্য রফমভাচন নয় ফযং নফায়নমমাগ্য জ্বারারন ঈৎাদন।  

 বতভরন প্রকমল্পয রমযাণাভ, রক্ষয  ঈমেযমশ্য দারযদ্র্য রফমভাচমনয কথা ঈমল্লখ থাকমর ব রমক্ষয প্রকমল্প বকান 

কাম ভক্রভ যাখা য়রন। বমভন ক্ষুদ্র্ ঊমণয কথা ফরা মর প্রকমল্প দারযদ্র্য  রফমভাচমনয জন্য বকান ক্ষুদ্র্ ঊণ ব্যাফস্থা 

যাখা য়রন, বম ঊণ সুরফধায ব্যফস্থা যাখা ময়মে তা বকফর ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয জন্য।  

 তএফ, প্রকমল্পয রমযানাভ ঈদাযণ স্বরূ ‘নফায়নমমাগ্য জ্বারারনয রমক্ষয বদীয় প্রমৄরিরনবভয ফজভয ব্যফস্থানা’ 

মত াযত।  

 প্রকল্প প্রণয়মন াআরট প্রকল্প  বপজ-১ এয রবজ্ঞতা মথামথবামফ কামজ রাগামনা য়রন। প্রকমল্পয রক্ষযভাত্রা 

রনধ ভাযণ, প্রকমল্পয থ ভায়ন, জনফর রনধ ভাযণ আতযারদ াআরট প্রকমল্পয রবজ্ঞতায অমরামক াভিস্যপূণ ভ মর বার 

মতা। বমভন, বপজ-১ এ ১০ ঈমজরায জন্য ঊণ তরফর রের ১০৯৭.৩৪ রক্ষ টাকা, রকন্তু বপজ-২ এয মূর 

রডররমত ঊণ তরফর রেরনা, ংমাধমনয য অযরডররমত ৬৬টি ঈমজরায জন্য ১০ বকাটি টাকায ঊণ 

তরফর ায়া মায়। বতভরন বপজ-১ এ করভঈরনটি সুাযবাআজামযয দ রের ১০ টি, থচ বপজ-২ এ ংখ্যা 

ভাত্র ১ টি রনধ ভাযণ কযা য়, অয অযরডররমত তা ৩টি বত ঈন্নীত য়।  

 প্রকমল্পয এরাকা রনফ ভাচন বমৌরিক রনরফড় ামবভয ভাধ্যমভ রনধ ভাযণ কযা য়রন, ফযং নুমভাদনকামর ১৪টি 

ঈমজরা রযফতভন  ৬টি ঈমজরা নতুন ন্তভূ ভি কযা য়। জনগণমক ঈিুদ্ধ কযায জন্য প্রময়াজনীয় কভ ভসূরচ  

থ ভ ফযাদ্ধ যাখা য়রন। 

(খ)  প্রকল্প ফাস্তফায়ন  প্রবাফ ংক্রান্ত ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

 প্রকমল্পয বভয়ামদয একটি ফড় ং জনফর রনময়াগ  প্রকল্প ংমাধ বন রতফারত য়ায় প্রকমল্পয কাজ  

মথাভবয় অযম্ভ কযা মায়রন। পমর প্রকল্প ফাস্তফায়ন ফাধাগ্রস্থ ময়মে। প্রকল্পটি জানুয়ারয ২০১৪ মত  শুরু মর 

মূরত জুরাআ ২০১৬ বথমক ৭০% জনফর রনময় পুমযাদমভ কাজ শুরু কমযমে এফং ফতভভামন ৮৩টি দ শূণ্য যময়মে। 

প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান  প্রকমল্পয কাম ভক্রভ প্রকল্প রযচারক এফং ন্যান্য জনফর এয তৎযতায় এরগময় 

রগময়মে।  

 বতুভরক  ঊণায়তায থ ভ থ ভায়মন রফরম্ব মে, পমর প্রকল্প ফাস্তফায়ন ফাধাগ্রস্থ মে। 

 প্রকমল্পয ব্যয় জনফর খামত ব্যয় বৃরদ্ধ বমত াময বমমতু নতুন বফতন বেমর বফতন বাতা বৃরদ্ধ বময়মে।  

 দীঘ ভ ৩ ফেয ৪ ভা রতফারত য়া মত্রৃ প্রক ল্প ফাস্তফায়ন রফররম্বত য়ায়, প্রকমল্পয বভয়াদ বৃরদ্ধয প্রময়াজন 

মত াময।  

 ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয পমর গ্রাভীণ  জনগমণয নানারফধ সুরফধা মে , বমভনঃ বধোঁয়া  কা রররফীন স্বাস্থযমত 

জ্বারারন ায়া মায় রফধায় দ্রুত যান্না কযা মামে, জ্বারারন খযচ াশ্রয় মে পমর এরররজ  প্রা কৃরতক গ্যাময 

ঈয রনবভযীরতা কভমে , রযমফ যক্ষা ামে , রযমফময ঈন্নরত ারধত মে , রযমফ দূলণ মেনা , অয় 

বৃরদ্ধ ামে, ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায ায়া মা বে মা যারয পমরয জরভ  পুকুময ায রামফ 

ব্যাফায কযা মামে, গফাদী শুয চালাফাদ বৃরদ্ধ ায় পমর দ্যধ , ফোঁছুয, রডভ আতযারদ রফরক্র কময অরথ ভকবামফ 

রাবফান য়া মামে।  
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 স্থানীয় মৄফকমদয ভমধ্য ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ব্যাাময ঈৎা বৃরদ্ধ ামে। ফাস্তফতায অমরামক তবাগ প্লাে 

ভাররক নুরু প্রকমল্পয প্রময়াজনীয়তায ঈয গুরুত্রৃাবযা কমযমেন ।  

 ফতভভামন প্রকল্প বথমক শুদৄভাত্র ফাময়াগ্যা প্লাণ্ট  স্থামন ঊণ ায়তা প্র দান কযা য়। প্লামণ্টয কোঁচাভামরয জন্য 

ঊণ প্রদান কযা মেনা। গ্রাভীণ মৄফকমদয আরেমগ্রমটড পামভ ভয ভাধ্যমভ কভ ভংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্টয রমক্ষয প্রকল্প 

বথমক প্লাে স্থামনয জন্য ঊণ ায়তা প্রদামনয াাার গফারদশু  বারি খাভামযয জন্য ঊণ সুরফধা প্রদান 

কযা বমমত  াময।  

 জুন ২০১৬ ম ভন্ত স্থারত ফাময়াগ্যা প্লামেয গ্রগরত মে ৪,০৭৫টি প্লাে স্থান। ২০১৬-১৭ থ ভফেময 

ফাময়াগ্যা স্থামনয রক্ষযভাত্রা ৬৮৮৯ টিয রফযীমত ১০,০০০ টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয রক্ষযভাত্রা 

রনধ ভাযণ কযা ময়মে, মায ভমধ্য এরপ্রর ২০১৭ ম ভন্ত ৫৫৮০টি প্লাে (৩১.১৫%) স্থান ম্পন্ন ময়মে। জুন 

২০১৭ ম ভন্ত অমযা ২০০০টি বভাট ২০১৬-১৭ থ ভফেময বভাট ৭৫৮০টি মত াময।  

 ২০১৭-১৮ থ ভফেময প্রকল্প রপ ৬৮৮৯ টিয রফযীমত ১০,০০০ টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয রক্ষযভাত্রা  

রনধ ভাযণ কযায কথা ঈমল্লখ কমযমে। তমফ নুরু ৮,০০০টি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান ম্পন্ন কযা মামফ ভমভ ভ 

প্রকল্প রযচারক কভ ভারায় রবভত ব্যি কমযমেন। বমক্ষমত্র টামগ ভট (৩১০০০টি)-এয তকযা মফ ভাচ্চ ৬৩ 

বাগ ম ভন্ত বৌুঁোবনা বমমত াময। রনরদ ভষ্ট ভময়য ভমধ্য ম্পূণ ভবামফ টাবগ ভট পূযন কযা ম্ভফ মফনা। 

 প্রকল্পটি কে এমপরক্টব। একটি পযারভরর াআজ ফাময়াগ্যা প্লামেয রনভ ভান খযচ এরাকা ববমদ ৩০০০০-

৩৫০০০ টাকা এফং প্ররত প্লাে বথমক ভারক াশ্রয় য় গবড় ১৬০০ টাকা। পমর এক ফেময একটি চুরা 

বথমক ১৯২০০ টাকা াশ্রয় কযা ম্ভফ, অয প্লাে স্থামনয বভাট খযচ ২ ফেমযয ভমধ্য ম্পূণ ভ রপময ায়া 

ম্ভফ। একফায একটি প্লাে রনভ ভান কযায য এটি কভমক্ষ ৩০ ফেয চারামনা ম্ভফ।  

 প্রকমল্পয অতায় রনরভ ভত প্লামেয গুণগত ভান বার এফং প্লামেয ংখ্যা  প্রকল্প রপ কতৃভক বদয়া তথ্য 

নুমায়ী ঠিক অমে। প্লামেয গুণগত ভামন বকান প্রকায ফড় ভস্যা বদখা মায়রন, তমফ বকাথা বকাথা 

গ্যা ঞ্চারন রাআমন ভামি ভমধ্য ভয়রা/ ারন জমভ গ্যা ঞ্চারমন ফাধাগ্রস্থ য়ায কথা জানা রগময়মে।  

 ঊণ প্রদামন মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয রফযভান নীরতভারা নুযন কযা মে। ঈমজরা রনফ ভাী কভ ভকতভায 

বারতমত্রৃ গঠিত করভটি কতৃভক ঊণ নুমভাদন  ঊণ রফতযণ কযা য়। ঊণ নুমভাদন  ঊণ রফতযমণ 

বকান রনয়মভয রফলয় রযররক্ষযত য়রন। ঊণগ্রীতাগণ রনয়রভত ঊণ রযমাধ কময থামকন, অদাময়য ায 

৯৮.৭ বাগ। 

 ঊণ প্রদামনয রফযভান নীরতভারা নুাময ঊণ প্রারপ্তয মতভ গ্রামকয জরভয দররর  গ্যাযােয থাকমত য়। 

এমক্ষমত্র ভররা গ্রাকমদয রনজ নামভ জরভয দররর না থাকায় এফং গ্যাযােয বমত ভস্যা য়ায় ঊণ 

গ্রমণ প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট মে। এ রফলময়  জরভয দররর  গ্যাযােয এয তভ ররথর কময জবামফ ঊণ 

প্রদামনয ঈায় বফয কযা বমমত াময।   

 প্রকমল্পয অতায় মূর কাজ মরা ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান, ব রমক্ষয প্লাে স্থামনয জন্য বতুভরক, ঊণ 

ায়তা  প্ররক্ষণ প্রদান এফং ররজরেক ামাট ভ রমমফ করম্পঈটায  অফাফত্র রফমল কময বভাটয 

াআমকর ক্রয়। প্রকমল্পয ক্রয় কাম ভক্রভ মথাভময় ফযােকৃত টাকায ভমধ্য মথামথবামফ ম্পন্ন মর  বতুভরক 

 ঊণ ায়তা কামজ থ ভায়মন রফরমম্বয কাযমণ প্রকমল্পয মূর কাজ ফাময়াগ্যা  প্লাে স্থান রফররম্বত ময়মে। 

 জনফর রনময়ামগ রফরমম্বয কাযমণ ফাস্তফায়ন কাম ভক্রভ রফরিত/ফাধাগ্রস্থ ময়মে। তমফ ফতভভামন প্রকমল্পয কাজ 

দ্রুত গরতমত এরগময় মামে।  

 স্থারত ফাময়াগ্যা প্লােমূ কাম ভকরয ভূরভকা যাখমে, ঈকাযমবাগীমদয ভমধ্য অাব্যািক প্ররতরক্রয়া 

রযররক্ষযত ময়মে। অা কযা  মায় বম, স্থারত ফাময়াগ্যা প্লােমূ যফতী রত্র ফৎয  মাফৎ গ্যা 

যফযা ব্যাত যাখমফ এফং গ্রাভীণ জনমদয জ্বারারন চারদা  জজফ ামযয বাফ পূযণ কযমফ।  

 করভঈরনটি বনতামদয রনময় অমরাচনা বা , বফকায মৄফক ভররা  পুরুলমদয ঈিুদ্ধকযণ  ঈৎা প্রদান 

কামজয জন্য বকান ফযাদ্ধ না থাকায় প্রচায কাজ অানুরু মে না রফধায় এ ব্যাাময কাম ভকরয ভূরভকা 

বনয়া প্রময়াজন।  
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 প্রকল্পটি জনমুখী রফধায় এটি াযামদম বমখামন কোঁচাভার ায়া মায় বফ এরাকায় ম্প্রাযণ কযা বমমত 

াময। এমত জ্বারারন াশ্রয় মফ এফং জীফনমাত্রায ভান ঈন্নত মফ।  

 (গ)  প্রকমল্পয াবটমনরফররটি  ফরগ ভভণ কভ ভরযকল্পনা ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

 এটি একটি জনমুখী প্রকল্প। প্রকল্পটি ফাংরামদময ৪৯০ ঈমজরায ভমধ্য ভাত্র ৬৬ ঈমজরায় ফাস্তফায়ন বে। 

জরযকৃত বেকমাল্ডাযমদয ভমধ্য আরতফাচক ভমনাবাফ রযর রক্ষযত ময়মে। স্থানীয় মৄফকমদয ভমধ্য ফাময়াগ্যা 

প্লাে স্থামনয ব্যাাময ঈৎা বৃরদ্ধ ামে। ফাস্তফতায অমরামক তবাগ প্লাে ভাররক জরযকৃত 

বেকমাল্ডাযগণ এ প্রকমল্পয প্রময়াজনীয়তা এফং এয ম্প্রাাযমণয ঈয গুরুত্রৃাবযা কমযমেন।  

 বদময ন্যান্য ঈমজরায় বমখামন কোঁচাভামরয প্রাপ্যতা যময়মে বখামন নুরু কাম ভক্রভ ম ভায়ক্রমভ গ্রণ কযা 

মর গ্রাভ ফাংরায ভানুল ঈকৃত মফ , জ্বারারন াশ্রয় মফ, জীফনমাত্রায ভান ফাড়মফ , রফধায় এ প্রকল্প ম্ভাফনাভয় 

এরাকায় ম্প্রাযণ কযা বমমত াময। প্রকল্পটি ফন্ধ না কময ন্যান্য এরাকায় ম্প্রাযণ কযা বমমত াময এফং 

ববক্ষবত্র নতুন ঈমজরামুম দারয়ত জনফর রদময়আ কাম ভক্রভ ম্প্রাযমণয কাজ চালু যাখা মামফ।  

 রধকন্তু মৄফ ঈন্নয়মনয  ন্যান্য প্রকমল্পয ামথ আভপ্যাক্ট প্রকমল্পয ভিয় কযা বমমত াময , বমভন গরু 

বভাটাতাজাকযণ, োঁমুযগী ারন এয ামথ ফাময়াগ্যা স্থান প্রকল্প ভিয় কযা মায়। এক্ষমত্র গফারদশু  

বারি খাভামযয জন্য ঊণ সুরফধা ভিয় কযা বমমত াময , তামর বফকায মৄফকমদয অত্মকভ ভংস্থান  দারযদ্র্ 

রফমভাচন ঈমেশ্য ফাস্তফারয়ত মফ। 

(ঘ) ঊণ রফতযণ, রযমাধ   ফাময়াগ্যা প্লাে  স্থামন ব্যয় ম ভামরাচনা  ম ভমফক্ষণ 

মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয গাআড রাআমনয অমরামক ঊণ রযমাধ দ্ধরত  ঊণ গ্রীতা রনফ ভাচন দ্ধরত রফমেলণ এফং ঊণ 

রফতযণ  রযমাধ ম ভাময় ত্রুটি রফচ্যযরত (মরদ থামক) রচরিত কযা 

ফাময়াগ্যা প্লাে এয অকায নুমায়ীকোঁচাভামরয/বগাফমযয  রযভাণ, ব্যয় এফং  রননরররখত কযাটাগযী রবরিক ঊণ সুরফধা  

বদয়া য় 

ফাময়াগ্যা প্লাে এয অকায  

(রকঈরফকপৄট/রকঈরফকরভটায) 

কোঁচাভামরয/বগাফমযয  

রযভাণ (বকরজ) 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামন ব্যয় 

(টাকা) 

ঊণ সুরফধা  

( টাকা) 

70/2 54 ৩০,০০০-35,০০0 30,000 

105/3 80 ৪০,০০০-45,000 40,000 

160/4.5 122 55,000-60,000 45,000 

210/6 163 80,000-85,000 50,000 

500/14  384 150,000-160,000  100,000 

ডাআমজোমযয ভমধ্য বগাফমযয রস্থরতকার গমড় ৪০রদন। প্ররত বকরজ বগাফময গমড় ১.৩০ রকঈরফকপৄট গ্যা ঈৎারদত য়। 

প্ররতটি বদর গরু মত গমড় প্ররতরদন ১৫ বকরজ বগাফয এফং মেররয়ান গরু মত গমড় প্ররতরদন 35 বকরজ বগাফয ায়া মায়। 

 ঊণ প্রদামন মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয রফযভান নীরতভারা নুযণ কযা মে। ঈমজরা রনফ ভাী কভ ভকতভায বারতমত্রৃ 

গঠিত করভটি কতৃভক ঊণ নুমভাদন  ঊণ রফতযণ কযা য়। ঊণ নুমভাদন  ঊণ রফতযমণ বকান রনয়মভয রফলয় 

রযররক্ষত য়রন। ঊণগ্রীতাগণ রনয়রভত ঊণ রযমাধ কময থামকন, অদাময়য ায প্রায় 98.7 বাগ। 

তমফ ঊণ প্রদামনয রফযভান নীরতভারা নুাময ঊণ প্রাপ্তীয মতভ গ্রামকয জরভয দররর  গ্যাযােয থাকমত য়। এমক্ষমত্র 

ভররা গ্রাকমদয রনজ নামভ জরভয দররর না থাকায় এফং গ্যাযােয বমত ভস্যা য়ায় ঊণ গ্রমণ প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট 

মে। এ রফলময়  জরভয দররর  গ্যাযােয এয তভ ররথর কময জবামফ ঊণ প্রদামনয ঈায় বফয যযা বমমত াময। 
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ষ্টভ ধ্যায়ঃ SWOT Analysis 

 

প্রশ্নমত্রয ভাধ্যমভ ংগৃীত তথ্য , এপরজরড রযচারনা এফং রনরফড় াক্ষাৎকামযয ভাধ্যমভ  প্রাপ্ত তথ্যারদ রফমেলমণ 

রননরররখত রফলয়ারদ প্রকমল্পয ারফ ভক রদক ফমর প্রতীয়ভান য়ঃ 

৮.১ প্রকমল্পয ফর রদকমূ  

এটি রযমফ ফান্ধফ, একটি গ্রীণ প্রকল্প। এয পমর আমকারমেমভয বাযাম্য জভন মফ এফং গ্রীন াঈজ আবপক্ট বথমক যক্ষা 

ামফ।  

গ্রাভীণ ভররামদয জন্য কারররফীন, বধোঁয়াীন, অযাভদায়ক, স্বাস্থযমত এফং ভয় াশ্রয়ী যান্নায সুমমাগ সৃরষ্ট মে, পমর 

জীফনমাত্রায ভান বৃরদ্ধ ামে। এ প্রকল্পটি ম্ভাফনাভয় এরাকায় ম্প্রারযত মর রফস্তৃত গ্রাভীণ জনমদয জীফন মাত্রায ভান 

ঈন্নত  মফ। 

এ প্রকমল্পয কোঁচা ভার জরবয, টাকা খযচ কময রকনমত য়না। পমর জ্বারারন াশ্রয় য়, এরররজ/ প্রাকৃরতক গ্যাময 

(এনরজ) রনবভযীরতা হ্রা কময।  

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ বদময ররক্ষত/ ল্পররক্ষত বফকায মৄফকমদয কভ ভংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট  মে, ক্ষুদ্র্ 

ব্যফা  কুটিয রল্প গমড় বতারা ম্ভফ মফ।  

ফড় প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ বফর রফদ্যযৎ ফাল্ব জ্বারামনা ম্ভফ মফ। কভ ম্ভাফনাভয়, ায এরাকায ঘময ঘময যান্নায জন্য 

গ্যা  ফাল্ব জ্বারামনা ম্ভফ মফ।  

জজফ ফমজভযয চক্রায়মনয ভাধ্যমভ ভাআমক্রারনঈরিময়ে মৃদ্ধ জজফ ায ঈৎাদন  ব্যফায বৃরদ্ধ ামে। পমর যাায়রনক 

ামযয ঈয চা কভমফ। প্রকল্পটি গ্রাভীণ ঈন্নয়মন আরতফাচক ভূরভকা যাখমে।  

প্রকল্পটি ম্প্রারযত মর এ বদময গ্রাভীণ জনমগারষ্ঠয ব্যাক জ্বারারন চারদা পূযণ মফ, থ ভননরতক ঈন্নরতমত ায়ক 

বফ।  

৮.২ প্রকমল্পয দ্য ভফর রদকমূ 

প্রকল্প প্রণয়মনয কাজ বমৌরিকবামফ কযা য়রন । প্রকমল্পয নাভ , রক্ষয  ঈমেমশ্যয ভামি মথাথ ভতায বাফ যময়মে। এ 

প্রকল্প প্রণয়মন াআরট প্রকল্প- বপজ ১ এয রবজ্ঞতা কামজ  রাগামত না াযা একটি ফড় দ্যফ ভরতা।  

প্রকমল্পয কাম ভক্রভ জানুয়ারয ২০১৪ বথমক শুরু  মর প্রকল্প বভয়ামদয একটি ফড় ং প্রকল্প ংমাধন , প্রকল্প 

রযচারক জনফর রনময়ামগ রতফারত ময় মায়া , জনফর রনময়াগ যাফরধ ম্পূণ ভ পূযণ কযমত না াযা একটি দ্যফ ভর 

রদক।  

বতুভরক  ঊমণয জন্য প্রময়াজনীয় থ ভ ফযাে না থাকা , প্রকমল্পয শূণ্য দগুমরা মথাভময় পূযণ কযমত  না াযা প্রকমল্পয 

ন্যতভ দ্যফ ভর রদক।  

প্রকমল্পয এরাকা রনফ ভাচন বমৌরিক ামব ভয ভাধ্যমভ রনধ ভাযণ না কযা ফযং নু বভাদন প্ররক্রয়াকামর ১৪টি ঈমজরা  

কতৃমক্ষয নুমভাদনক্রমভ  রযফতভন  ৬টি ঈমজরা নতুন ন্তভূ ভি কযা প্রকমল্পয দ্যফ ভরতা।  

জনগণমক ফাময়াগ্যাপ্লাে স্থামন ঈিুদ্ধ কযায জন্য প্রময়াজনীয় কভ ভসূরচ  ম ভাপ্ত থ ভ ফযাদ্ধ না থাকা একটি দ্যফ ভর রদক।  

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত জনফর  প্রচাযনায বাফ , বতুভরকয রযভাণ কভ য়া , ায  রননাঞ্চমর ফল ভায ভয় বফরয বাগ এরাকা 

ারনমত ডুমফ মায়া প্লযাে স্থামনয জন্য একটি দ্যফ ভর রদক।   

৮.৩ প্রকমল্পয সুমমাগমূ 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয পমর বডআরয পাভ ভ , বাররি  পামভ ভয ংখ্যা বৃরদ্ধ ামফ , মা গ্রাভীণ তথা থ ভননরতক ঈন্নয়মন 

ায়ক ভূরভকা যাখমফ। 
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ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয ভাধ্যমভ রফদ্যযৎ ঈৎাদন কময গ্রাভাঞ্চমর কুটিয রল্প গমড় বতারা সু বমাগ সৃরষ্ট ময়মে , পমর  

গ্রামভয ররক্ষত  /ল্পররক্ষত মৄফকমদয কভ ভংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মে।  

গ্রামভয বফকায মৄফকমদয আরেমগ্রমটড পারভ ভং এয ভাধ্যমভ স্বাফরম্বী য়ায সুমমাগ সৃরষ্ট ময়মে। 

প্রতযন্ত গ্রাভ এরাকায় বমখামন কখন গ্যা /রফদ্যযমতয সুরফধা ায়ায কথা নয় , ফাময়াগ্যাময পমর বখামন এ কর 

অদৄরনক সুরফধা ায়ায সুমমাগ সৃরষ্ট ময়মে।  

ফাময়াগ্যা প্লামে ব্যফহৃত ফমজভযয ফরষ্টাং কৃরল জরভমত  ঈৎকৃষ্ট ভামনয ায রামফ ব্যফায কময পমরয বার পরন 

য় এফং পুকুময ব্যফামযয পমর প্লাংকটন ঈৎাদমন ায়তা কময। পমর ভামেয বৃরদ্ধ ত্রৃযারিত য়। 

ঈন্নত ভামনয জজফ ায রফক্রময়য ভাধ্যমভ অময়য সুমমাগ সৃরষ্ট ময়মে। 

৮.৪ প্রকমল্পয ঝুঁরকমূ  

দ্যআ একটি বক্ষমত্র ভয়ভত  রনয়রভত কোঁচাভার না ায়া (গরু থাকা ফস্থায় ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান, যফতীমত গরু 

রফক্রয় কময বদয়া) ফাময়াগ্যা প্লামেয জন্য একটি ঝুঁরক। দক্ষ জনফমরয  ঈমৄি স্থামনয বামফ ত্রূটিপূণ ভ রননভামনয 

ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কযা একটি ঝুঁরক, পমর কখন প্লামে পাটর ধযায ঘটনা ঘমট থামক।  

দারযদ্র্য এ প্রকমল্পয একটি ঝুঁরক। বকননা ঠিক প্লাে স্থান কময দরযদ্র্তায কাযমন মনক ভয় গরু রফক্রয় কময বপরায়, 

কোঁচাভামরয যফযা রফরিত য়, পমর একটি চর প্লাে নায়ামআ চর ময় মায়। জনগবণয ভমধ্য ফাময়াগ্যা ম্পমকভ 

ব্যাক প্রচাযনায বামফ রফরু ধাযণা থাকা।  

 

  



BDmyd GÛ G‡mvwm‡qUm&   c„ôv   34  

নফভ ধ্যায়ঃ সুারয 

প্রকল্পটি সুষ্ঠুবামফ ফাস্তফায়মনয  জন্য এফং ফাস্তফায়মনািয রনমনাি সুারয কযা বমমত ামযঃ 

ফাস্তফায়ন ম ভায়ঃ 

1. মৄফ ঈন্নয়মনয ন্যান্য প্রকমল্পয ামথ “IMPACT”  প্রকমল্পয ররংমকজ স্থান কযা বমমত াময , বমন ফাময়াগ্যা 

স্থান প্রকমল্পয ামথ  গরু বভাটাতাজাকযণ, োঁমুযগী ারন ভিয় কযা মায়। এক্ষমত্র গফারদশু  বারি 

খাভামযয জন্য ঊণ সুরফ ধা ভিয় কযা বমমত াময , তামর বফকায মৄফকমদয অত্মকভ ভংস্থান  দারযদ্র্ রফমভাচন 

ঈমেশ্য ফাস্তফারয়ত মফ। 

2.  গ্রাভীণ জনগণমক ফাময়াগ্যাম ঈৎারত   ঈিুদ্ধ কযায জন্য এফং প্লামেয ফজভয যারয জরভমত  পুকুময ায 

রমমফ প্রময়ামগয ব্যাাময রফমল প্রচাযারবমান কভ ভসূ রচ গ্রণ কযা বমমত াময। এ ব্যাাময কৃরল  ভৎস্য 

রধদপ্তমযয ায়তা বনয়া বমমত াময।  

3.  প্রকল্প জনফরমক প্ররক্ষমণয ভাধ্যমভ অদৄরনক  মৄমগামমারগ কযা  ভাঠ ম ভাময় রধক ভ্রভণ, ম ভমফক্ষণ  

ঈিুদ্ধকযণ কভ ভসূরচমত ংগ্রমন ঈৎারত কযা বমমত াময।  এ জন্য করভঈরনটি সুাযবাআজাযমদয ভাঠ ম ভাময় 

ভ্রভমনয জন্য রকরস্তমত ঊবণয অতায় বভাটাআমকর প্রদান কযা বমমত াময। 

4.  বতুভরক  ঊণ ায়তায টাকা প্লাে স্থামনয ভয় প্রদান কযা বমমত াময । বতুভরকয রযভান প্লামেয অয়তন 

নুাময বৃরদ্ধ কযা বমমত াময। এমত ফড় খাভারযযা ঈৎারত মফ, গফারদশু  োঁ-মুযরগয ঈৎাদন ফাড়মফ।  

5.  ঊণ নুমভাদন  রফতযণ দ্ধরত রধকতয জ কযা বমমত াময। ঊণ প্রদামনয রফযভান নীরতভারায় গ্রামকয 

জরভয দররর  গ্যাযােয থাকায তভ ররথর কময নন-জুরডরয়ার েযামম্প চুরিত্র এফং রগ্রভ ব্যাংক বচক গ্রণ 

কময ঊণ প্রদান কযা বমমত াময। 

6.  ঞ্চারন রাআমন ভয়রা/ ারন জমভ গ্যা-ঞ্চারন ফোঁধাগ্রস্থ মর রনরফড়বামফ রযফীক্ষণ কময তা বথমক ঈিযমণয 

ঈায় জানা বমমত াময।  
 

ফাস্তফায়বনািয ম ভায়ঃ 

1. ফাস্তফ চারদায বপ্ররক্ষমত প্রকল্পটি বদময ম্ভাফনাভয় এরাকায় ম্প্রাযমণয জন্য যফতী ম ভায়  এখন বথমকআ 

প্রস্তুরতয ঈমযাগ গ্রণ  কযা বমমত াময  মামত রিতীয় ম ভায় বল য়ায ামথ ামথ রফযরতীনবামফ জনফরমক 

কামজ রাগামনা মায়, 

2. বদময ন্যান্য ঈমজরায় বমখামন কোঁচাভামরয প্রাপ্যতা যময়মে বখামন নুরু কাম ভক্রভ ম ভায়ক্রমভ গ্রণ কযা 

মর গ্রাভ ফাংরায ভানুল ঈকৃত মফ , জ্বারারন াশ্রয় মফ , জীফনমাত্রায ভান ফাড়মফ  এফং প্রাকৃরতক গ্যাময ঈয 

চা হ্রা ামফ রফধায় এ প্রকল্প ঐ ফ এরাকায় ম্প্রাযণ কযা বমমত াময। 

3. পূফ ভফতী ফাস্তফারয়ত প্রকমল্পয রবজ্ঞতা কামজ রারগময় বরফষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়ন অমযা বমৌরিকবামফ কযা বমমত াময 

এফং প্রকল্প এরাকা রনফ ভাচন রনরফড় ামবভয ভাধ্যমভ রনধ ভাযণ কযা বমমত াময। 

ঈংাযঃ প্রকল্পটি রযমফ ফান্ধফ  জনমুখী। প্রকল্পটি ফাস্তফায়মনয পমর গ্রাভীণ জনগমণয নানারফধ সুরফধা মে। 
প্রকল্পটি ম্ভাফনাভয়  এরাকায় ম্প্রারযত মর গ্রাভীণ জনমগারষ্ঠয ব্যাক জ্বারারন চারদা পূযণ মফ। প্রাকৃরতক 

গ্যাময/এরররজয ঈয রনবভযীরতা কমভ অমফ। ক্ষুদ্র্ ব্যফা  অত্ন কভ ভংস্থান  কুটিয রল্প বৃরদ্ধ ামফ। গ্রাভীণ 

জনমদয জীফন মাত্রায ভামনয ঈন্নরত থ ভননরতক ঈন্নরতমত ায়ক মফ। 
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রযরষ্ট 

রযরষ্ট ১ 

 প্রশ্নভারা বট-১ 

“দারযদ্র্য  রফমভাচমনয রমক্ষয ব্যাক প্রমৄরি রনব ভয ভরিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২য় ম ভায়) (ংমারধত)” রনরফড় 

ভরনটরযং-এয রমক্ষয ঈকাযমবাগীমদয াক্ষাৎকায গ্রমণয প্রশ্নভারা 

 

ঈিযদাতায নাভ:........................................................... বভাফাআর নম্বয.............................................. 

ফয়:...................................... ররি:........................................................................................... 

রতায নাভ:................................................................................................................................. 

রক্ষাগত বমাগ্যতা:................................... বা:.............................................................................. 

ফাৎরযক অয়:........................................ ফাৎরযক ব্যয়:................................................................. 

গ্রাভ:..............................................ঈমজরা..................................বজরা....................................... 

 

১.  ফাময়া গ্যা প্লাে কখন স্থান কযা ময়মে?     তারযখ 

 

২.  মন্ত্রারত স্থামন কত ভয় ব্যয় ময়মে?     ভা, রদন 

    

৩.  অনায রক রযভাণ থ ভ ব্যয় ময়মে?     টাকা 

     

৪.  ফাময়া গ্যা প্লাে চালু অমে রক?     ১=যোঁ, ২=না 

   

৫.  ফাময়া গ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ বকাথায় বকাথায় গ্যা যফযা কযা য়?       

 

 

 

6.  ফাময়া গ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ কয়টি চুরায় গ্যা যফযা কযায়?     সাংখ্যা 

 

৭.  ঈৎারদত গ্যা রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয কামজ ব্যফহৃত য় রক?           ১=যোঁ, ২=না 

 

 

8.  ফাময়া গ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ উৎপানদি নিদুুৎ নক নক কাবি ব্যিহার করা হয়?     

 

  দিদুুনিক িানি সাংখা     সাংখ্যা

   

  পাখা সাংখ্যা   

    নিি সাংখ্যা 

    সটননভলি সাংখ্যা 

                                                                              সিিাবরটবরর ক্ষমিা (নভএ) 

 

9.  গ্যা যফযাময জন্য অনায ভারক াশ্রয়/অয় কত? াশ্রয়    টাকা 

  অয় 

 

10.  গ্যা যফযাময কাজ রক রনয়রভত চালু অমে রক?    ১=যোঁ, ২=না 

 

১1.  ফাময়া গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার বকাথা বথমক বময় থামকন?........................................     
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১2.  ফাময়া গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার রক রনয়রভত বময় থামকন?           ১=যোঁ, ২=না 

১3.  অরন রক প্রকল্প বথমক বকান ঊণ বময়রেমরন?          ১=যোঁ, ২=না 

 

১4.  অরন রক রনয়রভত ঊণ রযমাধ কমযন?    ১=যোঁ, ২=না 

 

১৫. রনয়রভত ঊণ রযমাধ না কযমর রকরক ব্যফস্থা বনয়া য়?................................................. 

 

 

 

 

১৬.  ঊণ গ্রীতা ফাোআময়য জন্য রকরক রফলয় বদখা য়?........................................................   

 

 

 

 

১৭.  ঊণ গ্রমনয জন্য রক য়যারন মত য়?     ১=যোঁ, ২=না 

 

যোঁ মর রকধযমনয?……………………………………… 

 

 

 

 

১8. ঊণ ব্যফস্থা ঈন্নয়মনয জন্য অনায যাভ ভ ঈমল্লখ করুন ………………………………….. 

 

 

 

 

19. বদবয ফ ভত্র ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ      ১=যোঁ, ২=না 

       অত্মকভ ভংস্থান বৃরদ্ধ ামফ ফমর অরন ভমন কমযন রক? 

যোঁ মর রকবামফ?.................................................................... 

 

 

 

 

 

20.   ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য অম াময জনগমণয      

      রক রক সুরফধা ময়মে?................................................................... 

 

 

 

 

 

21.  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামনয পমর রযমফময রক রক ঈন্নরত ারধত ময়মে?..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামনয পমর রযমফময রক রক সুরফধা ময়মে?..................................... 

 

 

23. ফাস্তফতায অমরামক ফতভভামন প্রকমল্পয প্রময়াজনীয়তা অমে রক?         ১=যোঁ, ২=না 
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24. প্লাে স্থামন রক রক সুরফধা ারধত ময়মে?          

 

 

 

 

25.  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামনয পমর  থ ভননরতক কভ ভকামন্ডয ঈয রক প্রবাফ মড়মে?        

....................................................................              

      

 

 

 

26. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামনয পমর রজভত ফর রদক গুমরা ঈমল্লখ করুন 

 ................................................................. 

 

 

 

 

27. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামনয পমর রজভত দ্যফ ভর রদক গুমরা ঈমল্লখ করুন 

 ................................................................. 

 

 

 

 

28. রজভত দ্যফ ভর রদকগুমরা বথমক ঈিযমণয ঈায় রক? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঈিযদাতায স্বাক্ষযঃ                                                             জরযকাযীয স্বাক্ষযঃ 

ঈিযদাতায নাভঃ                                                                জরযকাযীয নাভঃ 

তারযখঃ                                                                            তারযখঃ 
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রযরষ্ট ২ 

প্রশ্নভারা বট-2 

 “দারযদ্র্য  রফমভাচমনয রমক্ষয ব্যাক প্রমৄরি রনব ভয ভরিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২য় ম ভায়) (ংমারধত)” রনরফড় 

ভরনটরযং-এয রমক্ষয প্রকমল্প ংরেষ্ট প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায স্থানীয় প্ররতরনরধ/ সুাযবাআজায/ঈকাযী 

প্রমকৌরী/বফযকারয ংস্থায প্ররতরনরধ াক্ষাৎকায গ্রমণয প্রশ্নভারা 

 

ঈিযদাতায নাভ:........................................................... বভাফাআর নম্বয.................................... 

ফয়:.................................. ররি:...................................................................................... 

রক্ষাগত বমাগ্যতা:................................................................................................................  

দফী:......................................................... প্ররতষ্ঠান:.......................................................... 

ঈমজরা:........................................................বজরা:............................................................ 

 

১.  অরন রক বকান ফাময়া গ্যা প্লাে রযদ ভন কমযমেন?          ১=যোঁ, ২=না 

 

2.  যোঁ মর কয়টি প্লাে রযদ ভন কমযমেন?     ংখ্যা  

    

৩.  রযদ ভনকৃত প্লাে মূময ভমধ্য কয়টি ফাময়া গ্যা প্লাে চালু অমে?     ংখ্যা 

 

৪.  ফাময়া গ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ বকাথায় বকাথায় গ্যা যফযা কযা য়?       

 

 

৫.  গ্যা যফযাময কাজ রনয়রভত চালু অমে রক?          ১=যোঁ, ২=না 

 

৬. অনায প্রকল্প এরাকায় ফাময়া গ্যা বথমক রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয প্লাে অমে রক?    ১=যোঁ, ২=না 

 

৭.  মরদ যোঁ য় তমফ কয়টি?    ংখ্যা 

 

৮.  ফাময়া গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার রক রনয়রভত ায়া মায়?          ১=যোঁ, ২=না 

 

৯. ঊণ গ্রীতা ফাোআময়য জন্য কী কী রফলয় বদখা য়?           

 

 

 

১০. রনয়রভত ঊণ রযমাধ না কযমর কী কী ব্যফস্থা বনয়া য়?................................................. 

 

 

 

১১. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ রক রাবফান য়া মায়?           ১=যোঁ, ২=না 

যোঁ মর রকবামফ?.................................................................... 

 

 

 

1২. বদময ফ ভত্র ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায ভাধ্যমভ      ১=যোঁ, ২=না 

       অত্মকভ ভংস্থান বৃরদ্ধ ামফ ফমর অরন ভমন কমযন রক? 

যোঁ মর রকবামফ?.................................................................... 
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১৩.   ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য অম াময জনগমণয      

      রক রক সুরফধা ময়মে?................................................................... 

 

 

 

1৪.   ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য অম াময জনগমণয কী কী সুরফধা ময়মে? 

................................................................... 

 

 

 

1৫.  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য রযমফময কী কী সুরফধা ময়মে?..................................... 

 

 

 

1৬.  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য রযমফময কী কী সুরফধা ময়মে?.................................. 

 

 

 

1৭.  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনায জন্য থ ভননরতক কভ ভকামন্ডয ঈয রক প্রবাফ মড়মে?           

      রকবামফ?.................................................................... 

 

 

 

1৮. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনা কভ ভ রযকল্পনায ফর রদক গুমরা 

 ঈমল্লখ করুন ................................................................. 

 

 

 

19. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনা কভ ভ রযকল্পনায দ্যফ ভর রদক গুমরা 

 ঈমল্লখ করুন ................................................................. 

 

 

 

২0. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনা কভ ভ রযকল্পনায ঈয অনায ভন্তব্য ঈমল্লখ করুন  

 

 ................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঈিযদাতায স্বাক্ষযঃ                                                             জরযকাযীয স্বাক্ষযঃ 

ঈিযদাতায নাভঃ                                                                জরযকাযীয নাভঃ 

তারযখঃ                                                                            তারযখঃ 
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রযরষ্ট ৩ 

 প্রশ্নভারা বট-3 

স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যরিমদয াক্ষাৎকামযয জন্য প্রশ্নভারা 

 

ঈিযদাতায নাভ:........................................................................বা:.............................................................. 

ফয়:.................................. ররি:............................................................ বভাফাআর নম্বয................................. 

ঠিকানা:............................................................................................................................ ......................... 

১.  অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান মথামথ ময়মে?                         ১=যোঁ, ২=না 

 না মর বকন? .................................................................................. 

 

 

২.  ফাময়া গ্যা প্লাে ফাস্তফায়মনয বকান ফাধা  অমে রক?                      ১=যোঁ, ২=না 

 

  মরদ োঁ য়, তমফ ফাধা  রক? 

    ................................................................................................... 

 

 

৩.  ফাধা  রতক্রভ কযায রক রক ঈায় অমে?  

     ................................................................................................... 

 

 

৪. অরন রক ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ ম্পভমক জামনন?       ১=যোঁ, ২=না 

 

৫. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয নীরতভারা, বকৌর ম্পভমক জামনন রক?       ১=যোঁ, ২=না 

   

৬. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভ ম্পৃি জনফর ঠিকবামফ প্ররক্ষণ প্রাপ্ত?  ১=যোঁ, ২=না 

 না মর রক রক রফলময় প্ররক্ষমণয প্রময়াজন………………………………..  

 

 

 

৭. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থারত মন্ত্রারত ঠিক বামফ কাজ কময রক?            ১=যোঁ, ২=না 

 না মর রদমন/ ভাম কতফায রফকর য় ?……………………………….. 

 

 

 

৮. ফাময়া গ্যা প্লাে  রযচারনায় কোঁচাভার (বগাফয/রফষ্ঠা) ঠিক ভত ায়া মায় রক?     ১=যোঁ, ২=না 

 

৯. না মর রফকল্প বকান ব্যফস্থা অমে রক? রফস্তারযত ঈমল্লথ করুন                                  ১=যোঁ, ২=না 
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১0. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ জনমগারষ্ঠয      ১=যোঁ, ২=না 

  জন্য গ্যা  রফদ্যযৎ সুরফধা বৃরদ্ধ কযমে?  

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?.......................................................   

 

 

 

১১. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ প্রকল্প       ১=যোঁ, ২=না 

 রযকল্পনা নুমায়ী চরমে? 

 অনায ঈিবযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?.......................................................  

 

 

 

১২. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ পর ফাস্তফায়নকারয ংস্থা   ১=যোঁ, ২=না 

 কতৃভক রযচাররত মে? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?.......................................................  

 

 

১৩. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয পমর রযমফময ঈন্নরত মে?       ১=যোঁ, ২=না 

 যোঁ মর রক বামফ?....................................................... 

 

 

 

১৪. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয পমর প্রময়াজনীয় ফজভয ১=যোঁ, ২=না  

 ব্যফায কময থ ভননরতক াশ্রয় মে? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?.......................................................  

 

 

 

১৫. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয পমর বদময প্রতযন্ত ঞ্চমর ১=যোঁ, ২=না 

 গ্যা  রফদ্যযৎ যফযা সুরফধা মে? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?....................................................... 

 

 

 

 

1৬. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ ঠিকবামফ ১=যোঁ, ২=না 

 ফাস্তফায়ন মর মৄফকমদয অত্মকভ ভংস্থান বৃরদ্ধ ামফ? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?....................................................... 

 

 

 

 

১৭. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয অতায় ১=যোঁ, ২=না 

 ঊণ গ্রীতা রনফ ভাচন মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয গাআড রাআন নুমায়ী  

 ঠিক ময়মে? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?....................................................... 
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18. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয অতায় ১=যোঁ, ২=না 

 ঊণ রযমাধ দ্ধরত মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তমযয গাআড রাআন নুমায়ী 

 ঠিক ময়মে? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?....................................................... 

 

 

 

 

 

19. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রভ একটি ব্যয়ফহুর ১=যোঁ, ২=না 

 কভ ভরযকল্পনা? 

 অনায ঈিমযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?....................................................... 

 

 

 

 

 

২0. অরন রক ভমন কমযন ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয অতায় ১=যোঁ, ২=না 

 ঠিক মৄফকমদয ফাোআ কযা ময়মে? 

 অনায ঈিবযয মক্ষ কাযণমূ ঈমল্লখ করুন?....................................................... 

 

 

 

   

২১. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয ফর রদক গুমরা ঈমল্লখ করুন?........................ 

 

 

 

 

২২. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান কাম ভক্রমভয দ্যফ ভর রদক গুমরা ঈমল্লখ করুন?........................ 

 

 

 

 

 

২৩.  চরভান কভ ভ রযকল্পনায় বকান যাভ ভ থাকমর ঈমল্লখ করুন? 

 

    ................................................................................................... 

 

    ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

ঈিযদাতায স্বাক্ষযঃ                                                             জরযকাযীয স্বাক্ষযঃ 

ঈিযদাতায নাভঃ                                                                জরযকাযীয নাভঃ 

তারযখঃ                                                                            তারযখঃ 
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রযরষ্ট ৪ 

 প্রশ্নভারা বট-৪ 

“দারযদ্র্য  রফমভাচমনয রমক্ষয ব্যাক প্রমৄরি রনব ভয ভরিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২য় ম ভায়) (ংমারধত)” রনরফড় 

ভরনটরযং-এয রমক্ষয বফকায মৄফকমদয (মাযা গ্যা প্লাে স্থামন অগ্রী) াক্ষাৎকায গ্রমণয প্রশ্নভারা 
 

ঈিযদাতায নাভ:........................................................... বভাফাআর নম্বয.................................... 

ফয়:.................................. ররি:...................................................................................... 

রতায নাভ:........................................................................................................................  

রক্ষাগত বমাগ্যতা:................................................................................................................ 

ঠিকানা:............................................................................................................................ . 

 

১. অরন রক বকান ফাময়া গ্যা প্লাে রযদ ভন কমযমেন?          ১=যোঁ, ২=না 

    

২.  ফাময়া গ্যা প্লাে স্থামন রক রযভাণ থ ভ ব্যয় ময়মে?     টাকা 

     

৩.  রযদ ভনকৃত ফাময়া গ্যা প্লাে চালু অমে রক?           ১=যোঁ, ২=না 

   

৪.  রযদ ভনকৃত ফাময়া গ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ বকাথায় বকাথায় গ্যা যফযা কযা য়?     নাভ  

 

৫.  গ্যা যফযা বথমক তায ভারক অয় কত?    টাকা 

 

৬.  গ্যা যফযাময কাজ রনয়রভত চালু অমে রক?          ১=যোঁ, ২=না 

 

7.  ঈৎারদত গ্যা রফদ্যযৎ ঈৎাদমনয কামজ ব্যফহৃত য় রক?          ১=যোঁ,২=না 

 

8.  ঈৎারদত রফদ্যযৎ রক কামজ ব্যফায কযা য়?..............................................   

 

 

 
 

9.  ফাময়া গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার বকাথা বথমক ায়া মায়?........................................    

 

 

 

 

১0.  ফাময়া গ্যা প্লামে ব্যফহৃত কোঁচা ভার রক রনয়রভত ায়া মায়?          ১=যোঁ, ২=না 

 

১১. অরন রক নুরু একটি প্লাে স্থামন অগ্রী?          ১=যোঁ, ২=না 

 

১২.  অরন রক প্রকল্প বথমক বকান ঊণ রনমত চান?          ১=যোঁ, ২=না 

 

১৩.  অরন রক রনয়রভত ঊণ রযমাধ কযমত াযমফন?          ১=যোঁ, ২=না 

 

1৪. ফাময়া গ্যা প্লাে স্থান এফং রযচারনা কভ ভ রযকল্পনায ঈয অনায ভন্তব্য ঈমল্লখ করুন  
 

 

 

 

 

ঈিযদাতায স্বাক্ষযঃ                                                               জরযকাযীয স্বাক্ষযঃ 

ঈিযদাতায নাভঃ                                                                  জরযকাযীয নাভঃ 

তারযখঃ                                                                             তারযখঃ 
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রযরষ্ট ৫ 

 প্রশ্নভারা বট-৫ 

প্রকমল্পয অতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ভ এফং বফা ংগ্রময (Procurement) ংক্রান্ত রফরবন্ন 

প্যামকমজয ক্রয় প্ররক্রয়া ম্পকীয় প্রশ্নভারা 

 

ঈিয দাতায নাভঃ …………………………………………………………………….……… 

দফী..............................................................ংস্থা...................................................... 

ফয়:……………………….. ররি:……………………বভাফাআর নম্বয:………………………… 

ঠিকানা: …………………………………………………………………………………… 

 

১. প্রকমল্পয অতায় কতটি প্যামকমজ ক্রয়প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযা ময়মে? 

................................................................................... ................. ....................... ........................ .............. 

........................................................................................................................................ .............................. 

 

২. কতটি প্যামকজ ক্রয়প্ররক্রয়া (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্ররতাররত কযা ময়মে? 

................................................................................... ................. .............................................. ... ....... .... 

...................................................................................................................... ................................................ 

 

৩. ন্য প্যামকজগুরর (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্ররতাররত না মর তায কাযণ ঈমল্লখ করুন? 

................................................................................... ................. ....................... ....................... .......... .... 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

 

4. রফরবন্ন ণ্য, কাম ভ এফং বফা ংগ্রময (Procurement) বক্ষমত্র প্রচররত ংগ্র অআন  রফরধভারা (PPA-২০০৬/PPR-

২০০৮) ত্র প্রকমল্পয ক্রয় প্ররক্রয়ায বক্ষমত্র ফাস্তফ সুরফধা সুরফধামূ ঈমল্লখ করুন? 

................................................................................... ................. ......... .............................. ……......... .... 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

5. রফরবন্ন ণ্য, কাম ভ এফং বফা ংগ্রময (Procurement) বক্ষমত্র প্রচররত ংগ্র অআন  রফরধভারা (PPA-২০০৬/ PPR-

২০০৮) ত্র প্রকমল্পয ক্রয় প্ররক্রয়ায বক্ষমত্র ফাস্তফায়মন অনায যাভ ভ ঈমল্লখ করুন? 

................................................................................... ................. . ............................................. .......... .... 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

 

৬. বম ভস্ত প্যামকমজ ক্রয়প্ররক্রয়া (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্ররতাররত কযা ময়মে রননরররখত েমক তায রফফযণ রদন 

ঈন্নয়ন প্রকমল্পয/প্রগ্রামভয ক্রয়প্ররক্রয়া 

 

প্যামকজ 

নম্বয 

ক্রমযয় ফণ ভনা রযভাণ ক্রয় দ্ধরত 

 প্রকায 

চুরি নুমভাদন কতৃক্ষ থ ভায়মণয 

ঈৎ 

প্রাক্কররত 

ব্যয় রক্ষ 

টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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দযত্র অফান প্রাপ্ত 

দযমত্রয 

ংখ্যা 

মূল্যায়মন 

কৃতকামম ভয 

ংখ্যা 

ফ ভ রনন দযদাতায নাভ দয (রক্ষ টাকা) কাম ভামদ প্রদামনয 

তারযখ/চুরি 

স্বাক্ষয 

কাম ভ ম্পন্ন 

8 9 10 11 12 13 14 

       

       

       

       

       

 

ভান রনরুমণয 

তারযখ 

থ ভ রযমামধয 

তারযখ  

মথ ভয রযভাণ 

(রক্ষ টাকা) 

বকান ম ভাময় কতরদন 

রফরম্ব ময়মে 

রফরম্ব য়ায 

কাযণ রক 

ন্য বকান ভন্তব্য মরদ 

থামক 

15 16 17 18 19 20 

      

      

      

      

      

 

 

 

ঈিযদাতায স্বাক্ষযঃ       জরযকাযীয স্বাক্ষযঃ 

ঈিযদাতায নাভঃ       জরযকাযীয নাভঃ 

তারযখঃ তারযখঃ 
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রযরষ্ট ৬ 

 এপরজরড রযচারনায জন্য বচকররষ্ট  

 

অমরাচনায রফলয়ঃ  

 প্রকল্প ম্পমকভ াধাযণ ধাযণা প্রদান। 

 প্রকমল্পয ঈমেশ্য, গ্রগরত, এফং কাম ভাফরী ম্পমকভ অমরাচনা। 

 প্রকমল্পয অতায় রফরবন্ন ংগ্র (Procurement) ম্পমকভ অমরাচনা। 

 প্রকমল্পয অতায় ণ্য  বফা রযচারনা ম্পমকভ অমরাচনা। 

 প্রকল্প ম্পরকভত রফরবন্ন ভস্যাফরী বমভন: থ ভায়ন, ক্রয়প্ররক্রয়া, জনফর এফং প্রকল্প ব্যফস্থানা ম্পমকভ 

অমরাচনা। 

 প্রকমল্পয অতায় ফাময়া-গ্যাপ্লাে স্থান এফং এয প্রবাফ ম্পমকভ অমরাচনা। 

 রনরভ ভত প্লামেয রযভাণগত এফং গুণগত রফলয় রনময় অমরাচনা। 

 ঊণগ্রীতা রনফ ভাচন এফং ঊণ রফতযণ  ঊণ রযমাধ ম্পমকভ অমরাচনা। 

 প্রকমল্পয ফররদক, দ্যফ ভররদক, সুমমাগ  ঝুঁরক SWOT ম্পমকভ অমরাচনা। 

 প্রকমল্পয অতায় মূর কাম ভক্রভ মূময কাম ভকারযতা  ঈমমারগতা ম্পবকভ অমরাচনা। 
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রযরষ্ট 7 

 এপরজরডমত ংগ্রণকাযী ব্যারিফমগ ভয তাররকা 

 

১। স্থান: কটিয়াদী, রকমাযগি, তারযখঃ 25.04.2017, ভয়ঃ রফকার- 4.30 রভরনট 

 

ংগ্রণকাযীয নাভ দফী  ংস্থা/প্ররতষ্ঠান 

১ বভাঃ বররভ রভয়া ব্যফায়ী 

২ বভাঃ অরতাপ বামন বভাল্লা করভঈরনটি সুায বাআজায 

৩ বভাঃ অফদ্যর য়াাফ  বচয়াযম্যান, ঈমজরা রযলদ 

৪ রঈরী অিায  ঈমজরা ফাময়াগ্যা াফ-এরট্াে আরিরনয়ায 

৫ বভাঃ ভারুপ ায়দায রপ কাযী 

৬ অযপানুর জান্নাত  ঈমজরা বক্ররডট এন্ড ভাবকভটিং রপায 

৭ এভ.এ. অরভন প্রধান রক্ষক, ৮০ বনায়াকারন্দ যকারয প্রাথরভক রফযারয় 

৮ বভাঃ ররঈর ক বক্ররডট সুাযবাআজায 

৯ তারনা নাজনীন কাযী রযচারক, ঈমজরা  মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয, কটিয়ারদ 

10 যারদা াযবীন ভাজ বফক 

 

2। স্থান: রদ্যরপুযা, গ্রাভ ঈন্নয়ন রযলদ, ডামুডা, যীয়তপুয ,তারযখঃ 14.04.2017, ভয়ঃ রফকার 4.00 টা  

 

ক্ররভক  ংগ্রণকাযীয নাভ  দফী  ংস্থা/ প্ররতষ্ঠান  

1 এ.এভ.অর ভাসুদ  চাকুযী  

2 রিত যদায  এনরজ কভী  

3 বভাঃ অর ভামুন  রক্ষক  

4 বভাঃ রফল্লার যদায ভাজ বফক  

5 জীফ ফাগা  গণ্যভান্য ব্যারি 

6 ামভ ফাগা  ব্যফায়ী 

7 অঃ ারাভ  ব্যফায়ী 

8 বভাঃ রযন বখ ঈকাযমবাগী চাকুযী 

9 বভাঃ নজরুর আরাভ  ঈকাযমবাগী 

10 বভাঃ যরফঈর  ভৎস্য চাল  

 

3। স্থান: অরীগি, াজীগি, চোঁদপুয, তারযখঃ  17.04.2017  ভয়ঃ  03.40 রভরনট 

 

ক্ররভক  ংগ্রণকাযীয নাভ  বভাফাআর নং  

1 বভাঃ ভকবুর  018372855 

2 বভাঃ বরার ঈরেন  01791515088 

3 বভাঃ আয়ারন  01630898141 

4 বভাঃ জাািীয  01684822363 

5 বভাঃ এভদাদ্যর ক  01911021008 

6 বভাঃ আেভাআর  01714373526 

7 বভাঃ ভাসুদ যানা  01813248824 

8 বভাঃ রন বামন  01819723542 

9 বভাঃ আররয়া বামন  01615385171 

10 বভাঃ রপক  01824031535 
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4। স্থান: নারয নগয, রফ. ফাড়ীয়া, তারযখঃ  28.04.2017, ভয়ঃ রফকার- 4.05 রভরনট 

 

ংগ্রণকাযীয নাভ দফী  ংস্থা/প্ররতষ্ঠান 

১ নারয রভয়া করভঈরনটি সুাযবাআজায 

২ বভাঃ পযাদ যভান ঈমজরা মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয  

3 পারুকুজ্জাভান পারুক দস্য, বজরা রযলদ, রফ.ফাড়ীয়া 

৪ কাজর রভয়া ব্যফায়ী 

৫ বভাঃ াজাান রভয়া ঈমজরা ফাময়াগ্যা াফ-এরট্াে আরিরনয়ায 

৬ রভজান তুরনুর ক ঈমজরা বক্ররডট এন্ড ভামকভটিং রপায 

৭ বভাঃ অতাঈর ক রফ এভ রখা ভাজ 

৮ অরভয ঈরেন ভাোয রক্ষক 

৯ বদমরায়ায বামন ব্যফায়ী 

১০ ারফতা যাণী চাকুযীজীরফ 

 

5। স্থান: ারতফান্ধা রারভরনয াট , তারযখঃ 12.04.2017    ভয়ঃ কার  10.00 টা 

 

ক্ররভক  ংগ্রণকাযীয নাভ  দফী  ংস্থা/ প্ররতষ্ঠান  

1 অব্দুর ারাভ রকদায  কাযী রযচারক  

2 বভাঃ পযাদ বামন   ঈমজরা ফাময়াগ্যা াফ-এরট্াে আরিরনয়ায 

3 বভাোঃ আয়াভীন অিায  করভঈরনটি সুাযবাআজায 

4 বভাঃ যতন রভঞা রপ কাযী 

5 বভাঃ ফাবুর বামন  ফাময়াগ্যা গ্যা প্লযাে  কৃরল  

6 যমভর্শ্য ফভন ফাময়াগ্যা গ্যা প্লযাে  কৃরল  

7 অব্দুয যভান ফাময়াগ্যা গ্যা প্লযাে  কৃরল  

8 বভাঃ বফরার বামন  ফাময়াগ্যা গ্যা প্লযাে  কৃরল  

9 বভাঃ ভরঈয যভান  চাকুযী 

10 বভাঃ অরকুর  কৃরল 

 

6। স্থান: ডুমুরযয়া, খুরনা, তারযখঃ  11.04.2017,  ভয়ঃ রফকার- 3.30 রভরনট 

 

ংগ্রণকাযীয নাভ দফী  ংস্থা/প্ররতষ্ঠান 

১ এ এভ কাভরুজ্জাভান ঈমজরা মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয, মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

২ প্রীরত যায় ঈমজরা বক্ররডট এন্ড ভাবকভটি ভং রপায 

৩ বভাঃ ভরঈয যভান ঈমজরা ফাময়াগ্যা াফ-এরট্াে আরিরনয়ায 

৪ তাজরকয়া রপ কাযী কাভ করম্পঈটায ামযটয 

৫ কুন্তর ভন্ডর সুরফধামবাগী 

৬ রফর্শ্রজৎ ভন্ডর সুরফধামবাগী 

৭ প্রবাল ভন্ডর  সুরফধামবাগী 

৮ সুভন দা সুাযবাআজায, ধ্রুফ  

09 বভাাযপ বামন  করম্পঈটায ামযটয রদ ািায  
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7। স্থান: যাআর ফাজায, নররেটি , . িারকাঠী, তারযখঃ  21.04.2017   ভয়ঃ দ্যপুয- 12.00 রভরনট 

 

ক্ররভক  ংগ্রণকাযীয নাভ  দফী  ংস্থা/ প্ররতষ্ঠান  

1 বভাঃ জাভার তালুকদায যাজরভিী 

2 বখাকন তালুকদায  ভৎস্য চাল  

3 বভাঃ অযাপৄর অরভন  এনরজ কভীবুমযা, ফাংরামদ 

4 বভাঃ বাাগ ব্যফা 

5 বভাঃ যরপকুর আরাভ ব্যফা 

6 রযাজুর আরাভ তালুকদায গরুয খাভায 

7 াজী অব্দুর ররতপ  কৃরল 

8 াভছুর ক  কৃরল 

 

8। স্থান: ামরীয়া ররনয়য দারখর ভাদ্র্াা, ভাঠ, বফতাগী, ফযগুনা,তারযখঃ 19.04.2017, ভয়ঃ 11.30 টা  

 

ংগ্রণকাযীয নাভ দফী  ংস্থা/প্ররতষ্ঠান 

১ বভাঃ পরযদ বভাল্লা যাজরভিী 

২ বভাঃ বাাগ ঠিকাদাযী 

৩ বভাঃ রযন খোঁন কৃলক 

৪ বভাঃ যামর খোঁন ঈকাযমবাগী 

৫ বভাঃ দ্যরার বামন ব্যফায়ী 

৬ বভাঃ াভীভ  প্রবালক 

৭ বভাঃ হুভায়ন কফীয ব্যফায়ী 

৮ বভাঃ বদমরায়ায বামন বভম্বায 

৯ বভাঃ নাজমূর হুাআন এনরজ রপায, গ্রাভীণ ব্যাংক 

 

9। স্থান: জজন্তাপুয, রমরট, তারযখঃ 25.04.2017, ভয়ঃ রফকার 3.00 রভরনট 

 

ক্ররভক  ংগ্রণকাযীয নাভ  দফী  ংস্থা/ প্ররতষ্ঠান  

1 জাপয আকফার বচৌদৄযী  ঈমজরা মৄফ ঈন্নয়ন কভ ভকতা 

2 অবু াইদ  আঈ রফ এ এ আ 

3 যারজয়া বফগভ  বজারে  

৪ অনুয়াযা বফগভ  গৃরণী  

5 কভর  গৃরণী  

6 নারদয়া  গৃরণী  

7 রভনাযী  গৃরণী  

8 বভাঃ তুরন  োত্র 

9 রযপা বফগভ  গৃরণী  

10 ামজদা বফগভ ব্যফায়ী 

11 বযারজয়া বফগভ  গৃরণী  
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10। স্থান: ফড়মরখা, বভৌরবীফাজায , তারযখঃ  24.04.2017, ভয়ঃ  দ্যপুয 12.00 রভরনট 

 

ক্ররভক  ংগ্রণকাযীয নাভ  বভাফাআর নং  

1 বভাঃ ভয়নুর আরাভ  01794254900 

2 বভাঃ  ফাায ঈরেন  01718980725 

3 বভাঃ যরপকুর আরাভ 01715168709 

4 বভাঃ রযপৄর আরাভ  01625339077 

5 বভাঃ যামদ্যর আরাভ  01719464785 

6 বভাঃ  াানুয যভান 01722158327 

7 বভাঃ শুরতান বামন 01736532600 

8 বভাঃ অব্দুর াফ 01735549380 

9  সুান্ত ানা  01737085585 

10 বভাঃ  জুময়র অভদ 01766868109 
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রযরষ্ট 8 

 বক ষ্টারডকৃত ব্যারিফমগ ভয তাররকা  বক ষ্টারডয রফফযণ 

 

বক ষ্টারডকৃত ব্যারিফমগ ভয তাররকা 

রনফ ভারচত ব্যরি রফবাগ বজরা ঈমজরা 

1।  জনাফ বভাঃরুহুর অরভন বচৌদৄযী,  রতাঃ মৃত রযাজুর 

আরাভ বচৌদৄযী,  অরভপুয  

২.চট্টগ্রাভ 24.কুরভল্লা  26. কুরভল্লা 

দয দরক্ষণ 

2।  বভাঃ দ্যরার বামন রতাঃ বভাঃ খায়রুর আরাভ , ধানঘড়া ৪. যংপুয 6. গাআফান্ধা 6. াঘাটা 

3।  বভাঃ অরতকুয যভান, ঈল্যামানা তরা ৪. যংপুয 6. গাআফান্ধা 6. াঘাটা 

4।  বভাোঃ রঈরর, স্বাভীঃ বভাঃঅব্দু ািায, গন্ডগ্রাভ ৩.যাজাী 4. ফগুড়া 4. াজাানপুয 

5।  রযাজ ভাতব্বয ,রতাঃফন অরী ভাতব্বয, চয নাযায়ণপুয ১. ঢাকা 2.যীয়তপুয 2.দামুড্ডা 

 

বক ষ্টারডয রফফযণ 

বক ষ্টারডমত প্রকমল্পয ভাধ্যমভ সুরফধা ববাগীয  করতয়  মফ ভাচ্চ পরতা ম্পমকভ এফং ফ ভরনন পরতা /ব্যথ ভতা ম্পমকভ 

রফস্তারযত রফফযণ ংগ্র কযা য় । ামথ ামথ পরতা  ব্যথ ভতায কাযণ এফং ঈিযমণয ঈায় ম্পমকভ তথ্য ংগ্র কযা 

য়, মামত বক ষ্টারড মত রক্ষা গ্রণ কময প্রকল্প মত রধক সুরফধা ববা গ কযা মায় । তথ্য ংগ্রকাযীগণ তথ্য 

ংগ্রকামরআ তমথ্যয রবরিমত করতয় পর  কভ পর সুরফধা ববাগীয বকষ্টারড কমযন । বক ষ্টারডমত প্রকমল্পয 

পরতা  কভ  পরতায  কাযন ঈৎঘাটন কযা য় । অমরাচনায় বম রফলয়গুমরা বফরড়ময় এমমে তামত বদখা মায় কভ  

পরতায বচময় পরতায রযভাণ বফী । মাযা রযকরল্পতবামফ ঠিক দ্ধরত নুযণ কময ফাময়াগ্যা প্লােস্থান এফং 

বগাফয  মুযগীয রফষ্ঠা ব্যফায রনরিত কময প্রমৄরিয ভাধ্যমভ গ্যা  ায ঈৎাদন কযমে তাযা পর মে । ঈমল্লরখত 

৫টি  বক ষ্টারডয রফফযণ রনমন বদয়া মরা- 

1 নং বক োরড 

জনাফ বভাঃ  রুহুর অরভন বচৌ দৄযী,  রতাঃ মৃত রযাজুর আরাভ বচৌদৄযী , গ্রাভঃ অরভপুয বােঃ  রপুররয়া ফাজায 

ঈমজরাঃ কুরভল্লা দয দরক্ষণ , বজরাঃ কুরভল্লা, রক্ষাগত বমাগ্যতাঃ  রফ.এ, বাঃ ব্যফা, ভারক অয়ঃ  ১,০০,০০০/- 

টাকা 

জনাফ বভাঃ রুহুর অরভন বচৌদৄযী  একজন ব্যফায়ী। রতরন  গফারদ শু /োঁ-মুযগীয খাভায কমযন। তায খাভাময ২০টি গরু 

এফং ৫০০০ টি বরয়ায মুযগী অমে। রতরন ১৫০০ রএপটি াআমজয ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কমযন। ফাময়াগ্যা প্লাে বথমক 

ঈৎারদত গ্যা  রনজফারড়মত এফং প্ররতমফীয ২৪টি ফাড়ীমত অফারক যান্নায কামজ  ব্যফায কযমেন । প্লােটি চর 

যময়মে। ফাময়াগ্যা প্লাে বথমক বধোঁয়াীন  অযাভদায়ক যান্না কযা মায় , যান্নায রাকড়ী রকনমত য় না , রফধায় মথ ভয 

াশ্রয় য়। ভররাযা রযফাযমক ভয় রদমত াযমেন । ারড়-ারতর কামরা য় না , ঘযফারড় রযোয রযেন্ন যাখা মায়। 

ফাময়াগ্যাবয স্লারয ঈন্নতভামনয জজফ ায  রামফ গামে বদয়া য় , পুকুবয ভামেয খায রামফ ব্যফায কমযন । 

ফাময়াগ্যাময স্লারয রনজ জরভমত ব্যফায  রফক্রয় কমযন । ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয পূমফ ভ  যান্নায কামজ  জ্বারারন  খযচ 

ফাফদ ২,০০০ টাকা ব্যয় মতা।  ফাময়াগ্যা প্লাে মত ঈৎারদত গ্যা ফারনরজযকবামফ রফক্রয় কমযন । রফক্রয়কৃত গ্যা  

যান্নায কামজ ব্যফায কযা মে ।ফাময়াগ্যা রফক্রয়/ব্যফায কময  ২৪,০০০ টাকা াশ্রয়  মে। ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয 

জন্য রতরন ঊণ গ্রণ কমযন  রন। রতরন ফাময়াগ্যাময ভাধ্যমভ রফদ্যযৎ ঈৎাদন এফং রররন্ডাযজাতকযমণয রচন্তাবাফনা 

কযমেন। 

2 নং বক োরড 

বভাঃ দ্যরার বামন, গ্রাভ : ধানঘাড়া, ডাকঘয: মুরিনগয, আঈরনয়ন: মুরিনগয, ঈমজরা : াঘাটা,  

বজরা: গাআফান্ধা 

বভাঃ দ্যরার বামন  একজন কৃলক। কৃরল কাজ তামদয ারযফরযক বা। মৄফ ঈন্নয়ন কতৃভক ২ ভা ১৫ রদমনয প্ররক্ষণ 

গ্রন কময  ৭টি গরু রদময় গরুয খাভায শুরু কমযন।  গরুয খাভায  কৃরল কা বজয াাার ামুযগী খাভায  পুকুময 

ভামেয চাল শুরু  কমযন। আম্পযাক্ট প্রকমল্পয অতায় ১রদমনয রযময়মেন বকা ভ ম্পন্ন  কময ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামন  
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ঈৎারত ন।  ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান এফং বগাফয  মুযগীয রফষ্ঠা ব্যফায  কময প্রমৄরিয ভাধ্যমভ গ্যা  ায ঈ ৎাদন 

কমযন। গ্যা যান্নায চুরায় ব্যফায  কমযন, ায জরভমত পর পরামনায  কামজ  এফং ভামেয খাফায  রামফ  ব্যফায 

কমযন এফং ফরষ্ট প্যামকট কময রফরক্র কমযন । এমত তায অরথ ভক ঈন্নরত াভারজক ভম ভাদা বৃরদ্ধ  বময়মে। রতরন গ্যা 

ব্যফামযয ভাধ্যমভ জারানী কামঠয ব্যফায করভ বয়  রদময়মেন। গ্যা ব্যফাময যান্নায় ভয় কভ রামগ , বধোঁয়াীন জ্বারারন, 

অযাভদায়ক যান্নায ব্যফস্থা  ময়মে, রাকড়ী রকনমত য় না , রাকড়ীয জন্য গাে কাটমত য় না , মজ যান্না কযা মায় , 

ারড়-ারতর কামরা য় না।  ভা ভারেয ঈদ্র্ কমভ বগমে , রযমফ সুন্দয ময়মে। গ্যা ব্যফামযয বকান সুরফধা বনআ , 

ঝুঁরক বনআ, ঈন্নত জীফনমামনয ব্যফস্থা ময়মে। রতরন একজন পর ফাময়াগ্যা  ায ঈৎাদনকারয। 

3 নং বক োরড 

বভা: অরতকুয যভান , গ্রাভ : ঈল্যামানাতরা , ডাকঘয: বফানাাড়া, আঈরনয়ন: বফানাাড়া, ঈমজরা : াঘাটা, বজরা: 

গাআফান্ধা 

বভা: অরতকুয যভান এক  জন দরযদ্র্ কৃলক। রযফাময 4টি গরু রকমন খাভায কময দ্যধ রফরক্র কময বকান যকমভ  জীরফকা 

রনযফা কযমতন। রাকরড়, খরড় কুরড়ময় কষ্ট কময যান্না কযমতন। মৄফ ঈন্নয়মনয আম্পযাক্ট প্রকমল্পয কাম ভক্রমভ ঈৎারত ময়  

৫,০০০.০০ টাকা বতুভকী রনময়  রতকমষ্ট ৩০,০০০.০০ টাকা ব্যময় একটি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কমযন। ঈি  ফাময়াগ্যা 

প্লাে স্থামনয পমর রকছুটা জ্বরানী াশ্রয় ময়মে । অম াম রাকরড়, খরড় বফর থাকায় ঈা রকনমত মতা না। রকনমত 

মর মনক  কভ দামভ ায়া বমত । পমর গ্যা ব্যফামযয কাযমণ অরথ ভক াশ্রয় বতভন ম ভাপ্ত নয়। প্রময়াজনীয় 

কোঁচাভার (বগাফয) রনয়রভত বমাগান বদয়া কষ্ট মে । ফাময়াগ্যা প্লাে স্থামনয পমর রতরন   রাবফান ময়মেন ফমর রতরন 

ভমন কমযন না।  

4 নং বক োরড 

বভাোঃ রঈরর, স্বাভীঃ বভাঃঅব্দু ািায , গ্রাভ : গন্ডগ্রাভ , ডাকঘয: সুরতানগি, আঈরনয়ন: সুরতানগি রফলুপ্ত দয 

বৌযবা, ঈমজরা: াজাানপুয, বজরা: ফগুড়া । 

 

রঈরর এক জন গৃরণী। রতরন ১2টি ঈন্নত জামতয গাবী ক্রয়  কময খাভায কমযমেন । তায একটি পুকুয অমে বমখামন 

ভামেয চাল কমযন। ঈমজরা বক্ররডট কভ ভকতভায ামথ াক্ষাত কময ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান কমযমেন । ঈৎারদত গ্যা 3 

টি চুরায় যান্নায কামজ ব্যফায য় পমর যান্নায় ভয় কভ রামগ , বধোঁয়াীন জ্বারারন  ব্যফামযয পমর অযাভদায়ক যান্নায 

ব্যফস্থা ময়মে। গ্যা ব্যফামযয ভাধ্যমভ জারারন কামঠয ব্যফায  কমভমে। ফাময়াগ্যা প্লাে এয ভাধ্যমভ জজফ ায ায়া 

মায়,মা রফরক্র কময রতরন  রাবফান মেন।  বধোঁয়াীন জ্বারারন  ব্যফামযয পবর অদৄরনক   ঈন্নত জীফনমামনয ব্যফস্থা 

ময়মে। গ্যা যান্নায চুরায় ব্যফায , ায জরভমত পর পরামনা , ভামেয খাফায এফংফরষ্ট প্যামকট কময রফরক্র কযা  

মে।রযমফ  অরথ ভক ঈন্নরত, মফ ভারয াভারজক ভম ভাদা বৃরদ্ধ বময়মে। প্রাকৃরতক গ্যা াশ্রয় মে ।   

 

5নং বক োরড 

রযাজ ভাতব্বয, গ্রাভ : চয নাযায়নপুয, ঈমজরা : ; দামুড্ডা, বজরা: যীয়তপুয। 

  

রযাজ ভাতব্বয একজন কৃলক।  রনজ জরভমত পুকয খনন কময ভাে চাল কমযন। রতরন একটি ফাময়াগ্যা প্লাে স্থান 

কমযমেন। ফাময়াগ্যা প্লাে রনভ ভাণ কযমত ভয় বরমগমে ২১ রদন এফং খযচ ময়মে  ৩৬০০০ াজায টাকা। রতরন  ৫০০০ 

টাকায াফররড বময়মেন।  তায জরভমত জজফ ামযয বমাগান মে/ যাায়রনক ামযয ব্যফায হ্রা ামে। সুন্দয 

রযমফময সৃরষ্ট ময়মে/জীফন মাত্রায ভান ঈন্নত ময়মে।মজ ভামেয খাফায বমাগান ।ফাময়াগ্যা প্লযাে স্থামন রযমফ 

দ্যলনমুি  ময়মে, বধোঁয়া  কারী য় না/স্বাস্থয মত যান্না য়, রাকরড় রকনমত য় না, রাকড়ীয জন্য গাে কাটমত য় না। 

জজফ ায ব্যফাময জরভয ঈফ ভযতা বৃরদ্ধ ামে। ভররামদয যান্না কযমত কষ্ট য় না। 
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রযরষ্ট 9 

 

 রনরফড় াক্ষাৎকাময ংগ্রণকাযী কভ ভকতভামদয তাররকা 

 

ক্রঃ  নাভ  দফী (বজযষ্ঠতায ক্রভানুাময নয়) ংস্থা/ রফবাগ/ ভন্ত্রণারয় 

১। জনাফ অমনায়ারুর করযভ, ভারযচারক (রতরযি রচফ) মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

২। জনাফ অবুর াান, রযচারক (মৄগ্ম রচফ) রযকল্পনা মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

৩। জনাফ ররয কুভায যায়, রযচারক (মৄগ্ম রচফ) প্রান মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

৪। জনাফ বভাঃ এ ারভদ খান,  প্রকল্প রযচারক আভপ্যাক্ট প্রকল্প, মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

৫। জনাফ বভাঃ অরজজুর ক, মৄগ্ম রচফ মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারয় 

৬। জনাফ বজাফায়দা বফগভ, ঈ প্রধান মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারয় 

৭। জনাফ এাক, ঈ রযচারক মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয, কুরভল্লা 

৮। জনাফ বখ অবুর কারাভ অজাদ, ঈ রযচারক চররত দারয়ত্রৃ মৄফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয, নগোঁ 

 

 

  

 


