রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগগযআওতায় ২০১৩-১৪ অথ থফছরেে এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন
প্রডতরফদরনে ওে ভন্ত্রণালয়/ডফবাগডবডিক সাে-সংরে
ক্র:নং

ভন্ত্রণালয়/ডফবারগে
নাভ

মভাট সভাপ্ত
সভাপ্ত প্রকরেে ধেণ
মূল সভয় ও ব্যরয়ে তুলনায়
প্রকরেে ডফডনরয়াগ কাডেগেী মেডিডসএপ সভয় ও
সভয়
সভয়
ব্যয়
ব্যয়
সংখ্যা
প্রকরেে
সহায়তা ভুক্ত প্রকরেে ব্যয় উবয়ই অডতক্রান্ত অডতক্রারন্তে অডিক্রান্ত অডতক্রারন্তে
সংখ্যা
প্রকরেে
অডতক্রান্ত প্রকরেে শতকো হাে প্রকরেে শতকো হাে
সংখ্যা
সংখ্যা
প্রকরেে
সংখ্যা (%) সফ থডনম্ন
সংখ্যা (%) সফ থডনম্নসংখ্যা
সরফ থাচ্চ
সরফ থাচ্চ

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

০১)

রযংখ্যান ও তথ্য
ব্যফস্থানা রফবাগ

০৪

০৩

০১

-

০১

০৪

সফ থডনম্ন
৮.৩৩%
সরফ থাচ্চ-৩৩%

০১

সফ থডনম্ন
২.০৩%
সরফ থাচ্চ২.০৩%

১।

সভাপ্ত প্রকরেে সংখ্যা : ২০১৩-১৪ অথ থ ফছরেে এডিডরত রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগগয
(চায) টি প্রকে সভাপ্ত হরয়রছ।

২।

সভাপ্ত প্রকরেে ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিে কােণ : অআরটি রনবভয ওা প্রমৄরিয দ্রুত রযফতভন, ভাঠ ম ভাগ ভ্রভণ খাগত ব্য বৃরি
ও ংগ্রণকাযীয ংখ্যা বৃরি, রনধ ভারযত মভাগদয ভগে কাজ ম্পন্ন না ওা, পুনযা বযন্তযীণ ফাগজট পুন:ফন্টগনয
ভােগভ ব্য মৄরিমৄিকযণ ও Industrial Statistics ংরিষ্ট কভভকতভাগদয দক্ষতা বৃরিয রগক্ষয বফগদরক প্ররক্ষগণয
ংখ্যা বৃরিয কাযগণ প্রকল্প ০৪ টি প্রকগল্পয ভগে ০১ টি প্রকগল্পয ব্য ভ ও ব্য উবআ বৃরি া এফং ৩ টি প্রকগল্পয মভাগদয
বৃরি ঘগট।

৩।

ভাপ্তকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়রনে মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডেশ :
সভস্যা

ডফেীরত অন্তভুথক্ত ০৪

সুাডেশ

প্রকগল্পয নাভঃ ‘‘Digital Information System (DIS)’’ ীল ভক প্রকল্প
৩.১) প্রকল্পটি ফাস্তফাগন মতভন গুরুত্বপূণ ভ ভস্যা উদ্ভূত রন
ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ। তগফ প্রকগল্পয প্রথভ
ফছয থ ভাৎ ২০১১-১২ থ ভফছগয ৫৫৭.০০ রক্ষ টাকা
ফযাদ্দ যাখা গরও ছাড় কযা  ভাে ৯০.০০ রক্ষ টাকা।
পগর প্রকগল্পয কাজ শুরু কযগত রকছুটা রফরম্ব ঘগটগছ ;
৩.২) প্রকগল্পয কাম ভক্রভ ম্পূণ ভ অআরটি রনবভয ওা প্রমৄরিয
দ্রুত রযফতভগনয কাযগণ প্রকগল্প ব্যফাম ভ কগকটি
Software রযফতভন কগয নতুন Software ব্যফায
কযায প্রগাজন । এ কাযগণও প্রকগল্পয কাজ রফররম্বত
 এফং প্রকগল্পয মভাদ ০১(এক) ফছয বৃরি কযা
গরছর; এফং
৩.৩) প্রকল্পটি চরাকারীন এফং ভাপ্ত ওায য প্রকল্পটিয
মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন।
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৩.১) এটি একটি গুরুত্বপূণ ভ প্রকল্প। এ কাযগণ প্রকগল্পয
অওতা প্রণীত Web enabled GIS based
Application Software টি প্রকগল্পয অওতা
প্ররক্ষণপ্রাপ্ত জনফর দ্বাযা রনরভত ারনাগাদ কযায
ব্যফস্থা মনা অফশ্যক মাগত কগয মবৌগররক ও প্রারনক
এরাকারবরিক ারনাগাদ তথ্য ংরিষ্ট কর
ব্যফাযকাযীয রনকট জরবয  ; এফং

৩.২) প্রকল্পটি ভাপ্ত গ মগগছ গত ৩০.০৬.২০১৪
তারযগখ। রকন্তু মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা
রন। নরতরফরগম্ব রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযায
ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।

প্রকগল্পয নাভঃ ‘‘Harmonization & Dissemination of Unified Agricultural Production
Statistics Project’’ ীল ভক প্রকল্প
৩.৪) প্রকল্প ফাস্তফানকাগর মতভন মকান গুরুত্বপূণ ভ ভস্যা উদ্ভূত
রন ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ, তগফ প্রকল্পটি
চরাকারীন এফং ভাপ্ত ওায য প্রকল্পটিয মকান রডট
কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন ; এফং

৩.৩) প্রকল্পটি ভাপ্ত গ মগগছ গত ৩০.০৬.২০১৪
তারযগখ। রকন্তু মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা
কযা রন। নরতরফরগম্ব রডট কাম ভক্রভ
রযচারনা কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।

৩.৫) উন্নন গমাগী ংস্থা
FAO মথগক থ ভ
Disbursement-এয মক্ষগে কখনও কখনও ভস্যা
মদখা রদগগছ ভগভভ প্রকল্প রযচারক ফরত কগযগছন।

৩.৪) বরফষ্যৎ প্রকল্প প্রণগনয মক্ষগে উন্নন গমাগী
ংস্থা কর্তভক থ ভ ছাগড়য িরত প্রকল্প ফাস্তফাগনয
প্রাক্কাগরআ রনধ ভাযণ কযা মে গফ ; এফং প্রকল্পটিয
অওতা রফরফএ এফং কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয
কর্তভক মমৌথবাগফ স্য (ধান) কতভন ও রাফ
রনরূগণয মক্ষগে Harmonized িরত প্রগাগ
কযা গগছ এফং তা পর গগছ ভগভভ জানা
মগগছ। সুতযাং ধান গস্যয াাার ম ভাক্রগভ
ন্যান্য পর উৎাদন রাফ রনরূগণয মক্ষগেও
Harmonized িরত প্রগাগ কযা মমগত াগয;

প্রকগল্পয নাভঃ “ভরনটরযং দ্যা রচুগন ফ রচরগেন যান্ড উআগভন (৩ ম ভা)”ীল ভক প্রকল্প
৩.৬) প্রকল্প ফাস্তফানকাগর মতভন মকান গুরুত্বপূণ ভ ভস্যা উদ্ভূত
রন ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ। তগফ
উত্থারত রডট অরিগুগরা এখনও রনষ্পরি কযা রন ;
এফং

৩.৫) উত্থারত রডট অরিমূ মথাীঘ্র রনষ্পরি কগয
অআএভআরড-মক ফরত কযগত গফ ;

৩.৭) প্রকগল্পয অওতা রযচাররত MICS জযীগয চূড়ান্ত
প্ররতগফদন রডগম্বয, ২০১৪ এয ভগে প্রকায কযায
রক্ষযভাো রছর রকন্তু দ্যাফরধ প্ররতগফদনটি প্রকা কযা
ম্ভফ রন।

৩.৬) MICS জযীগয চূড়ান্ত প্ররতগফদন মথাীঘ্র
প্রকা কযায ব্যফস্থা রনগত গফ ; এফং প্রকগল্পয
অওতা ম্পারদত BD Info data base
ম্পগকভ ংরিষ্ট করগক ফগত কযায রগক্ষয
ব্যাত প্রগচষ্টা রনগত গফ মাগত কগয কর
stakeholder এয সুপর মগত াগযন।

প্রকগল্পয নাভঃ ‘‘Strengthening of Industrial Statistics (Manufacturing Sector) of Bangladesh
(SISB) Project’’ ীল ভক প্রকল্প
৩.৮) প্রকল্পটি ফাত্মফাগন মতভন মকান ভস্যা উদ্ভূত রন
ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মগগছ। প্রকগল্পয অওতা রনধ ভারযত
কর কাজ ম্পন্ন কযা গগছ।
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৩.৭) প্রকল্পটি রন:গেগ একটি গুরুত্বপূণ ভ প্রকল্প। প্রকগল্পয
অওতা জাতী রল্পনীরত-২০১০ নুমাী রল্প
উৎাদন খাগতয
Benchmark
information বতযী কযায প্রা মনা
গগছ। প্রকগল্পয অওতা রযচাররত জরযগুগরা
মথগক প্রাপ্ত তথ্য ারনাগাদ কযায কাম ভক্রভ ব্যাত
যাখা ফাঞ্ছনী, মাগত কগয যকায/রযকল্পনারফদগণ
এফং গগফলকগণ এখাগত ভানুগ ও রনরভত তথ্য
মগত াগযন।

„„Strengthening of Industrial Statistics (Manufacturing Sector)
of Bangladesh (SISB) Project‟‟ ীল ভক
প্রকগল্পয ভারপ্ত মূল্যান প্ররতগফদন
(ভাপ্ত : রডগম্বয, ২০১৩)
১। প্রকগল্পয

নাভ :

২। প্রকগল্পয ফস্থান :

‘‘Strengthening of Industrial Statistics (Manufacturing
Sector) of Bangladesh (SISB) Project’’

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযায দয দপতয, অগাযগাঁও, ঢাকা।

৩। ফাস্তফানকাযী ংস্থা :
৪। প্রারনক ভন্ত্রণার :

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা।
রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণার ।

৫। প্রকগল্পয ফাস্তফান ভ ও ব্যঃ
প্রাক্কররত ব্য
মূর
ফ ভগল
ংগারধত
১
মভাটঃ
৫০০.০০
রজওরফঃ
৫০০.০০
প্রঃাঃ ---

২
মভাটঃ
৫০০.০০
রজওরফঃ
৫০০.০০
প্রঃাঃ ---

প্রকৃত ব্য

৩
মভাটঃ
৪৯৫.৩৬
টাকাঃ
৪৯৫.৩৬
প্রঃাঃ ---

(রক্ষ টাকা)
রযকরল্পত ফাস্তফানকার
মূর
ফ ভগল
ংগারধত

প্রকৃত
ফাত্মফান
কার

রতক্রান্ত রতক্রান্ত ভ
ব্য (মূর (মূর ফাস্তফান
প্রাক্কররত
কাগরয %)
ব্যগয %)
৪
৫
৬
৭
৮
জানুারয,২০১১ জানুারয,২০১১ জানুারয,২০১১
-৬ ভা
গত
গত
গত
(৮.৩৩%)
জুন,২০১৩
রডগম্বয,২০১৩ রডগম্বয,২০১৩

৬।

প্রকগল্পয থ ভানঃ প্রকল্পটি ফাংরাগদ যকাগযয থ ভাগন ফাস্তফারত।

৭।
ক্র:
নং

প্রকগল্পয ংগরবরিক ফাস্তফান গ্রগরত : (ংস্থা কর্তভক যফযাকৃত ররঅয এয তগথ্যয রবরিগত)
রর নুমাী কাগজয ংগ
একক
রর নুমাী রযকরল্পত
প্রকৃত ফাস্তফান
রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
অরথ ভক (%)
ফাস্তফ (%)
২
৩
৪
৫
৬
৭

১

ক. যাজস্ব ব্য :
০১)
০২)

াগবভ/স্টারড
ভ্রভণ ব্য

মথাক

৪৮.০৫
৯০.০০

৪৮.০৫ (১০০%)
৮৯.৯৯ (৯৯.৯৯%)

১০০%
১০০%

০৩)
০৪)

মুদ্রণ ও ফাঁধাআ
কনারগটন্সী

মথাক

৩৪.০০
২৪.০১

১০০%
১০০%

০৫)

প্ররক্ষণ ব্য মরভনায, কনপাগযন্স

০৬)
০৭)
০৮)
০৯)
১০)
১১)
১১)
১২)

ন্মানী বাতা/রপ/ারযেরভক
মস্টনাযী, ীর ও স্টযাম্প
মটররগপান/মটররগ্রাভ/মটরররপ্রন্টায
মগরার ও লুরিকযান্ট
ওবায টাআভ
প্রচায ও রফজ্ঞান
ফআে ও াভরকী
াারযং চাজভ

৩৩.৯০ (৯৯.৭১%)
২৩.৯৮
(৯৯.৮৮%)
১৫০.৯৩
(৯৮.৭৬%)
৯.৫৭ (৯৯.৯০%)
১৪.০০ (১০০%)
১.৭১ (৯০%)
১০.০৯ (১০০%)
১.৯৬ (১০০%)
৩.১৪ (৮৯.৭১%)
৪.৩৪ (১০০%)
১০.৮২ (৯৭.৩৯%)

১৫২.৮৩
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
৩

৯.৫৮
১৪.০০
১.৯০
১০.১০
১.৯৬
৩.৫০
৪.৩৫
১১.১১
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১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%
১০০%

১৩)
১৪)
১৫)
১৬)

ক্র:
নং
১

ফীভা/ব্যাংক চাগজভ
ন্যান্য অনুলাংরগক ব্য
মভযাভত ও পুনফ ভান :
মভাটয মানফান
করম্পউটায ও রপ যঞ্জাভ
মভাট যাজস্ব ব্য :
রর নুমাী কাগজয ংগ

২
খ. মুরধন ব্য :
মভাটয মান
 ভাআগক্রাফা-১ টি
করম্পউটায ও মন্ত্রাং
 মডস্কট করম্পউটায-১০ টি
 াবভায-১ টি
 মরট-১ টি
 স্কযানায-১ টি
 ভারিরভরডা প্রগজক্টয-১ টি
 রপ্রন্টায-২ টি
ন্যান্য রপ যঞ্জাভ
 পগটাকরায-৩ টি
 পযাক্স মভরন-২ টি
 মটররগপান-১ টি
 মরগপান-২ টি
 বি-২ টি
 এর-২ টি
অফাফে
 ব্যকগলপ-৩ টি
 মচায-১৩ টি
 কনপাগযন্স মটরফর-১ টি
 রপ মটরফর-১ টি
 করম্পউটায মটরফর-৪ টি
মভাট মূরধন ব্য :
ফ ভগভাট ব্য (ক+খ)

৮।

াধাযণ ম ভগফক্ষণঃ

৮.১

প্রকগল্পয টভূরভঃ

মথাক
মথাক

১.৩০
২১.৩১

০.৮১ (৬২.৩১%)
২১.৩১ (১০০%)

১০০%
১০০%

মথাক
মথাক

৪.০০
২.৬০
৪৩৪.৬০

৪.০০ (১০০%)
২.৬০ (১০০%)
৪৩১.২০
(৯৯.২২%)

১০০%
১০০%
১০০%

একক

৩
১

রর নুমাী রযকরল্পত
রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
৪
৫

প্রকৃত ফাস্তফান
অরথ ভক (%)
৬

ফাস্তফ (%)
৭

২৪.৯০

২৪.৯০ (১০০%)

১০০%

২৫.৮২

২৫.৩৬
(৯৮.২২%)

১০০%

১১.১৬

১০.৬৩ (৯৫.২৫%)

১০০%

৩.৫২

৩.২৭ (৯২.৯০%)

১০০%

৬৫.৪০

৬৪.১৬ (৯৮.১০%)

১০০%

৫০০.০০

৪৯৫.৩৬
(৯৯.০৭%)

১০০%

ফাংরাগদগয রজরডরগত উৎাদন খাত একটি বৃৎ ও ক্রভপ্রাযভান খাত। দ ফা তদুধ ভ জনফর রফরষ্ট প্ররতষ্ঠানমূগয উয
রযচাররত উৎাদন রল্প জরয গত প্রাপ্ত তথ্যআ এখাগতয ভেভ ও বৃদাকায রগল্পয তগথ্যয মূর উৎ রগগফ রফগফরচত
গ অগছ।
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ফাংরাগদ ১৯৭৩-৭৪ ার মথগক রনরভতবাগফ রল্প রযংখ্যান অআন, ১৯৪২ এয ধীগন উৎাদন রল্প শুভারয ও জরয
রযচারনা কগয অগছ। কর উৎাদন প্ররতষ্ঠাগনয াাার ১০ ফা তদুধ ভ জনফর রফরষ্ট তাঁত রল্পমূ ও এ জরযগয
অওতাভুি। এখাগতয উৎারদত গেয রযভাণ, স্থাী মূরধন সৃরষ্ট, কভভংস্থান ব্য এফং মভাট মূল্য ংগমাজন রনণ ভ কযাআ
উৎাদন রল্প জরযগয উগদ্দশ্য।
মরদও ফাংরাগদগয থ ভনীরতগত কৃরলআ প্রধান খাত তাযযও রল্পান মদগয থ ভনীরতগত ক্রভফধ ভভান াগয গুরুত্বপূণ ভ ভূরভকা
ারন কগয চরগছ। রকন্তু উৎাদন রল্প জরয মকফরভাে ১০ এফং তদুধ ভ জনফররফরষ্ট প্ররতষ্ঠানমূগকআ গণনায অওতাভুি
কগয থাগক। পরশ্রুরতগত ন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূ এ জরযগয অওতাফরভূভত যগ মা মা এ জরযগয একটি উগেখগমাগ্য
ীভাফিতা।
রফগত দফছগয ফাংরাগদগ ২০০১-০২ ও ২০০৫-০৬ থ ভফছগয মভাট দুফায
Census Manufacturing Industries
(CMI)/Survey Manufacturing Industries (SMI) রযচারনা কযা গগছ। ২০০১-০২ াগর রযচাররত
জরযগয রযগাট ভ ২০০৬ াগর ও ২০০৫-০৬ াগর রযচাররত জরযগয রযগাট ভ ২০১০ াগর প্রকারত গগছ। রকন্তু এ খাগতয
ভানুগ ও রনবভযীর তগথ্যয প্রচুয চারদা যগগছ। নানারফধ কাযগণ রফরফএ এখাগত রনরভতবাগফ জরয রযচারনা কযগত
ভথ ভ রন। অগরাচয প্রকল্পটি গ্রণ ও ফাস্তফাগনয ভােগভ রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগগয মফ রকছু কভভকতভায
দক্ষতা বৃরিয ভােগভ এ জরয কাম ভক্রভটি রনরভতবাগফ রযচারনায প্রা মনা গগছ মাগত কগয ফাংরাগদ
যকায/রযকল্পনারফদ/গগফলকবৃে এ খাগতয রনবভযগমাগ্য, ভানুগ ও রনরভত তথ্য মগত াগযন এফং পরশ্রুরতগত এখাগতয
উন্নগন রযকল্পনা প্রণন রফরবন্ন প্রগাজনী দগক্ষ গ্রণ কযা ম্ভফ গফ।
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা কর্তভক অগরাচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা গরছর মদগয রল্প মক্টগযয রনবভযগমাগ্য ও রনরভত
রযংখ্যান প্রারপ্তয রগক্ষয মাগত কগয জাতী প্রবৃরিগত এ মক্টগযয ফদান রনরূণ কযা ম্ভফ  এফং এ মক্টগযয অযও
উন্নগনয জন্য Evidence based নীরত রনধ ভাযণ কযায মক্ষগে াক ভূরভকা ারন কযগত াগয।
৮.২

প্রকগল্পয উগদ্দশ্যঃ প্রকগল্পয মূর উগদ্দশ্যাফরী রছর রনম্নরূ :
উৎাদন রল্পমূগয (কুটিয রল্প) উয জরয রযচারনা ;
উৎাদন রল্পমূগয (ক্ষুদ্র, মছাট, ভেভ ও বৃদাকায রল্প) উয জরয রযচারনা ;
উৎাদন খাগতয রফজগন মযরজষ্টায/ডাআগযক্টযী প্রণন এফং ভরিত ডাটাগফজ বতযী ;
Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) প্রণন ; এফং
Bangladesh Central Product Classification (BCPC)।

৮.৩

প্রকগল্পয মূর কাম ভক্রভঃ
প্রকল্পটিয মূর কাম ভক্রভ গে াগবভ/স্টারড, মুদ্রণ ও ফাঁধাআ, কনারগটন্সী, প্ররক্ষণ ব্য, মরভনায/কনপাগযন্স, মানফান ক্র,
রপ যঞ্জাভ ক্র আতযারদ।

৯।

নুগভাদন ম ভাঃ
„„Strengthening of Industrial Statistics (Manufacturing Sector) of Bangladesh (SISB) Project‟‟ ীল ভক প্রকল্পটি
JDCF থ ভাগন মভাট ব্য ৫০০.০০

রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যগ জানুারয, ২০১১ গত জুন, ২০১৩ মভাগদ ফাস্তফাগনয জন্য
ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তভক ২৩.০১.২০১১ তারযগখ নুগভারদত । যফতীগত প্রকল্পটিয ব্য রযফরতভত মযগখ করত
ংগাধন অন্ত:খাত ভি কগয প্রকল্পটি ১ভ ফাগযয ভত ংগাধন কযা  মা ০৬.১২.২০১২ তারযগখ নুগভারদত ।
পুনযা বযন্তযীণ ফাগজট পুন:ফন্টগনয ভােগভ ব্য মৄরিমৄিকযণ, প্রকল্প নকা প্রণন ও
Industrial Statistics ংরিষ্ট
কভভকতভাগদয দক্ষতা বৃরিয রগক্ষয বফগদরক প্ররক্ষগণয ংখ্যা বৃরি এফং প্রকগল্পয রকছু কাজ ম্পন্ন থাকা প্রকল্প ব্য
রযফরতভত মযগখ মভাদ ০৬ (ছ) ভা বৃরিপূফ ভক প্রকল্পটি রদ্বতীফাগযয ভত ংগাধন কযা মা ০৭.০৭.২০১৩ তারযগখ
ভানী রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তভক নুগভারদত ।
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১০।

প্রকগল্পয নুকূগর ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফছয রবরিক ফযাদ্দ ও গ্রগরতঃ
থ ভফছয

২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাটঃ

ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফযাদ্দ ও
গ্রগরত
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
১৪৪.৬২
১৪৪.৬২
-১৮৬.৭৬
১৮৬.৭৬
-১৪৮.৬২
১৪৮.৬২
-২০.০০
২০.০০
-৫০০.০০
৫০০.০০
--

থ ভ ছাড়

(রক্ষ টাকা)
ফছয রবরিক ব্য ও ফাত্মফ গ্রগরত

১৪৪.৬২
১৮৬.৭৬
১৪৮.০০
২০.০০
৪৯৯.৩৮

মভাট
১৪৪.৬২
১৮৬.৭৬
১৪৪.৩৬
১৯.৬২
৪৯৫.৩৬

টাকা
১৪৪.৬২
১৮৬.৭৬
১৪৪.৩৬
১৯.৬২
৪৯৫.৩৬

প্রঃ াঃ
------

* ফমুি ৪৯৯.৩৮ রক্ষ টাকায ভগে ব্য গগছ ৪৯৫.৩৬ রক্ষ টাকা। ব্যরত ৪.০২ রক্ষ টাকা যকারয মকালাগাগয জভা
মদা গগছ ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মগগছ।
১১।

প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকগল্পয শুরু গত ভারপ্ত ম ভন্ত রনম্নফরণ ভত কভভকতভা প্রকল্প রযচারক-এয দারগত্ব রনগারজত রছগরনঃ
ক্র:নং
কভভকতভায নাভ
দফী
দারত্ব গ্রণ
দারত্ব ভণ
1.
জনাফ করফয উরদ্দন অগভদ
উ-রযচারক
১৯.১০.২০১০
প্রকল্প ভারপ্ত ম ভন্ত
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা
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১২।

????????? ?????????? ??????? ??????
প্রকগল্পয উগদ্দশ্য
১) উৎাদন রল্পমূগয (কুটিয রল্প) উয জরয রযচারনা ;

প্রকৃত জভন
১) জরয রযচারনা কযা গগছ;

২) উৎাদন রল্পমূগয (ক্ষুদ্র, মছাট, ভেভ ও বৃদাকায রল্প)
উয জর রযচারনা ;
৩) উৎাদন খাগতয রফজগন মযরজষ্টায/ডাআগযক্টযী প্রণন এফং
ভরিত ডাটাগফজ বতযী ;
৪) BANGLADESH STANDARD CLASSIFICATION OF
OCCUPATION (BSCO) প্রণন ; এফং
৫) BANGLADESH CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION
(BCPC) প্রণন ।

২) জরয রযচারনা কযা গগছ;

১৩। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ
১৪।

৩) রফজগন মযরজষ্টায/ডাআগযক্টযী প্রণন কযা
গগছ ;
৪) BSCO প্ররতগফদন রডগম্বয,২০১২ ভাগ
প্রকারত গগছ; এফং
৫) BCPC প্ররতগফদন এরপ্রর, ২০১২ ভাগ
প্রকারত গগছ।

মকান উগেখগমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ ফগর ফরত কযা গগছ।

মূল্যায়ন িডত (Methodelogy) : ???????? ??????????? ??????? ????????? ??????????
:
?????? ??? ?????
ক) রডরর ও রযদভন প্ররতগফদন ম ভাগরাচনা;
খ) ভন্ত্রণার কর্তভক মপ্ররযত Project Completion Report (PCR) ম ভাগরাচনা;
গ) PEC, Project Steering Committee, Project Implementation Committee (PIC) আতযারদ গুরুত্বপূণ ভ বায
কাম ভরফফযণী ম ভাগরাচনা;
ঘ) প্রকগল্পয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজরভগন রযদভন এফং
ঙ) প্রাপ্ত তগথ্যয উয ংরস্দষ্ট কভভকতভাগদয াগথ অগরাচনা।

১৫।

ভরনটরযং :
প্রকল্পটি ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা এফং রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগগয রফরবন্ন কভভকতভা কর্তভক রফরবন্ন ভগ
রযদভন কযা গগছ। প্রকল্প চরাকারীন অআএভআরড কর্তভক প্রকল্পটি রযদভন কযা রন। তগফ ব্য বৃরি ব্যরতগযগক মভাদ
০৬ (ছ) ভা থ ভাৎ জুন,২০১৩ এয রযফগতভ রডগম্বয,২০১৩ ম ভন্ত বৃরি কযায গক্ষ অআএভআরড কর্তভক সুারয কযা ।

১৬।

রডট ম্পরকভত তথ্যঃ
(ক) বযভত্মযীণ রডটঃ প্রগমাজয ন।
(খ) এক্সটান ভার রডটঃ প্রকল্প চরাকারীন ২০১০-২০১১ থ ভফছগয ১৬-০২-২০১২ তারযগখ প্রকগল্পয উয রডট কাম ভক্রভ
রযচারনা কযা । ‘‘জরয ংক্রান্ত রফরবন্ন কাগজ ারযেরভক প্রদাগনয জন্য ব্য মথামথ মকাড মথগক রনফ ভা কযা
রন’’ এফং ‘‘রপ্ররন্টং মভগটরযার ব্যফহৃত ফস্থা রফদ্যভান যগগছ’’- এ দু’টি রডট অরি উত্থান কযা ।
রডট অরি দু’টি রনষ্পরি কযা  ভগভভ ংরিষ্ট কাগজ-ে যীক্ষা কগয জানা মগগছ। পুনযা ২০১১-২০১২ থ ভফছগয
‘‘যফযাকাযীয রফর গত অকয ফাফদ ৮৩০৭/-টাকা কভ কতভন কযা গগছ’’-ভগভভ অরি উত্থান কযা  এফং এ
অরিও রনষ্পরি কযা গগছ ফগর রনযীক্ষা প্ররতগফদন যীক্ষাগন্ত মদখা মগগছ। এযয ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ -এ দু’টি
থ ভফছগয ‘‘প্রকল্প মল ওায যও গাড়ী ও আকুআগভন্ট স্তান্তয কযা রন’’ ভগভভ অরি উত্থারত গর গাড়ী ও
আকুআগভন্ট রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ ও ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযায আন্ডারিজ ও মরফায উআং-এ
ত্মাভত্ময কযা গগছ ভগভভ রডট অরিটি রনষ্পরি কযা গগছ মা রনযীক্ষা প্ররতগফদন যীক্ষাগন্ত মদখা মগগছ।
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১৭।

প্রকল্প রযদভনঃ
উৎাদন রল্প খাগতয তথ্য ংগ্রণাগথ ভ ফতভভাগন ব্যফহৃত মভথডরজী অগডট/মগথামৄিকযণ এফং রল্প রযংখ্যান রফগল
কগয উৎাদন রল্প খাত ও থ ভননরতক রযংখ্যাগনয ভরিত উন্নগনয জন্য জানুারয,২০১১ মথগক রডগম্বয,২০১৩ ম ভন্ত
মভাট ০৩ ফছয মভাগদ প্রকল্পটি ফাস্তফারত । প্রকল্পটি ভাপ্ত ওায য প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতগফদন (ররঅয) গত ২৪-০৬২০১৪ তারযগখ াওা মা। গত ২৬-১০-২০১৪ তারযগখ প্রকল্প কাম ভার রযদভন কযা । প্রকল্প রযচারক ও ন্যান্য
ংরিষ্ট কভভকতভাগণ প্রগাজনী তথ্যারদ রদগ াতা কগযন।

১৭.১ উৎাদন রল্প খাগতয উয রনবভযগমাগ্য এফং ভগাগমাগী তগথ্যয রফপুর চারদা যগগছ। রকন্তু ভভত জযীকাজ
রযচারনা কযা রন। গত ১০ ফছগয ভাে দুআফায থ ভাৎ ২০০১-২০০২ াগর Census of Manufacturing Industries(CMI)
এফং ২০০৫-০৬ াগর Survey of Manufacturing Industries(SMI) নুরষ্ঠত । ২০০১-২০০২ াগর নুরষ্ঠত CMI এয
রপরার প্ররতগফদন ২০০৬ াগর এফং ২০০৫-০৬ াগরয SMI এয রপরার প্ররতগফদন ২০১০ াগর প্রকারত । এআ
প্রকগল্পয ভােগভ রফরফএ এয কভভকতভাগদয দক্ষতা বৃরিয রগক্ষয উগদ্যাগ মনা গগছ এফং ংরিষ্ট রপগে গগফলক ও নীরত
রনধ ভাযকগগণয ম্মুগখ রল্পখাগতয একটি সুস্পষ্ট রচে তুগর ধযায প্রা মনা গগছ মায ভােগভ এখাগতয উন্নগনয রগক্ষয
নীরত প্রণন কযা জতয গফ ভগভভ অা কযা মা।
১৭.২ প্রকগল্পয অওতা উৎাদন রল্প খাগত ২ ধযগনয জরয, উৎাদন রল্পখাগত
DOCUMENT প্রস্ত্িত কযা গগছ মা রনগম্ন ফরণ ভত র :
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ক. উৎাদন রল্প খাগতয জরয (কুটিয রল্প) :
জাতী রল্পনীরত ২০১০ নুমাী কুটিয রল্প ফরগত Household রবরিক রল্প প্ররতষ্ঠান রযচারনা এফং মমখাগন স্থাী
ম্পদ এয মূল্য ৫ রক্ষ টাকায কভ ও নরধক ১০ জন কভী কাজ কগযন এভন প্ররতষ্ঠানমূগক মফাঝাগনা । জাতী
রল্পনীরত-২০১০ এয ংজ্ঞা নুযণপূফ ভক প্রকগল্পয অওতা কুটিয রগল্পয উয জরয রযচারনা কযা গগছ। মথামথ
রযাংরখ্যক িরত নুযণ কগয Sample size domain ম ভা ম ভন্ত রনধ ভাযণপূফ ভক জরযগয জন্য নমুনা অকায
রনফ ভাচন কযা গগছ এফং তা মটকরনকযার করভটি/মটকরনকযার এক্সাট ভ কর্তভক নুগভারদত গগছ। এছাড়া আগতাপূগফ ভ
ম্পারদত SMI জরযগয নমুনায রডজাআন, প্রশ্নভারা, তথ্য ংগ্র, তথ্য প্ররক্রাকযণ ও তথ্য রফগিলণ এফং তথ্য প্রচাগযয
িরত মূল্যান কগয এআ মূল্যাগনয উয রবরি কগয অগরাচয জরযগয জন্য নতুন রডজাআন প্রস্ত্িত কযা গগছ। কুটিয
রগল্পয উয রযচাররত এআ জরযগয প্ররতগফদন ২০১৩ গনয অগস্ট ভাগ প্রকারত গগছ। এ প্ররতগফদগন প্ররতষ্ঠাগনয
ভাররকানা, কভভভীয ংখ্যা, রল্প ব্য, fixed assets, gross value added আতযারদ রফল ন্তভুভি কযা গগছ।
খ. উৎাদন রল্প মক্ষগে জরয (ক্ষুদ্র, মছাট, ভাঝারয এফং বৃৎ) :
জাতী রল্পনীরত-২০১০ নুমাী জরভ ও কাযখানা বফন ব্যরতগযগক প্ররতস্থান ব্য ন্যান্য কর স্থাী ম্পগদয
মূল্য ৫ রক্ষ মথগক ৫০ রক্ষ টাকায ভগে এফং মমফ রল্প প্ররতষ্ঠাগন ১০-২৪ জন েরভক কাজ কগয ম কর রল্প
প্ররতষ্ঠানগক ক্ষুদ্র রল্প ফগর। যগক্ষ, জরভ ও কাযখানা বফন ব্যরতগযগক প্ররতস্থান ব্য ন্য কর স্থাী ম্পগদয
মূল্য ৫০ রাখ মথগক ১০ মকাটি টাকায ভগে এফং মমফ রল্প প্ররতষ্ঠাগন ২৫-৯৯ জন েরভক কাজ কগয ম কর রল্প
প্ররতষ্ঠানগক মছাট রল্প ফগর ংজ্ঞারত কযা । এযয জরভ ও কাযখানা বফন ব্যরতগযগক প্ররতস্থান ব্য ন্য
কর স্থাী ম্পগদয মূল্য ১০ মকাটি টাকা মথগক ৩০ মকাটি টাকায ভগে এফং মমফ রল্প প্ররতষ্ঠাগন ১০০-১৫০ জন
েরভক কাজ কগযন ম কর রল্প প্ররতষ্ঠানগক ভাঝারয রল্প রগগফ অখ্যারত কযা । এছাড়া জরভ ও কাযখানা বফন
ব্যরতগযগক প্ররতস্থান ব্য ন্য কর স্থাী ম্পগদয মূল্য ৩০ মকাটি টাকায মফর থফা মম কর রল্প প্ররতষ্ঠাগন
২৫০ জগনয রধক েরভক রনগারজত ম কর রল্প প্ররতষ্ঠান বৃৎ রগল্পয অওতা গড়।
অগরাচয প্রকগল্পয ধীগন উৎাদন রল্প খাগত (মছাট, ভাঝারয ও বৃৎ রল্প) জরয রযচারনা কযা গগছ মায
প্ররতগফদন রডগম্বয,২০১৩ ভাগ প্রকারত গগছ।
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গ. রফজগন মযরজস্টায :
রল্প খাগতয রযংখ্যানগত তথ্য ংগ্রগয উগদ্দগশ্য একটি
Statistical frame রগগফ ব্যফাগযয জন্য প্রকগল্পয
অওতা একটি রফজগন মযরজস্টায প্রস্ত্িত কযা । উৎাদন খাগত নমুনা জরয রযচারনায মক্ষগে তথ্য ংগ্রগয
জন্য কর থ ভননরতক আউরনগটয একটি তাররকা প্রণন কযা  মা
Sampling frame রগগফ রযরচত। এআ
Sampling frame প্রণগনয জন্য রফজগন মযরজস্টায একটি গুরুত্বপূণ ভ রযাংরখ্যক ভােভ। জরযগয মেভ প্রস্ত্িত কযায
জন্য মকান বদ্বততা ও Exclusion ব্যরতগযগক কর থ ভননরতক আউরনট ন্তভুভি কযা । তগফ কর ক্ষুদ্র (micro) এফং
মছাট রল্প প্ররতষ্ঠান ন্তভুভি কযা ফাস্তফ মক্ষগে তযন্ত ব্যফহুর  পগর এগক্ষগে একটি cut-off point নুযণ কযা
। Sampling frame এ এআ cut-off point রনধ ভাযগণয জন্য রল্প আউরনগটয নুাগতয মচগ রল্প আউরনটগুগরা
থ ভননরতকবাগফ মভাট জাতী উৎাদগন (GDP) কতটুকু ফদান যাগখ তা জানা মফর কাম ভকযী। াভরগ্রক থ ভনীরতয
রল্প প্ররতষ্ঠাগনয এরাকারবরিক মযরজস্টায এগক্ষগে রযপূযক ভূরভকা ারন কযগত াগয।
প্রকগল্পয ধীগন রফজগন মযরজস্টায প্রস্ত্িত কযায জন্য প্রশ্নভারা প্রণন,
Pre-test, উাি এরডটিং, Data base
রডজাআগনয জন্য মপ্রাগ্রারভং, ডাটা এরি, প্ররক্রাকযণ, রফগিলণ িরত নুযগণয ভােগভ Sampling frame প্রণন কযা
গগছ। মায পগর ফাংরাগদগয উৎাদন রল্পখাগতয একটি ভরিত ডাটাগফজ প্রকগল্পয অওতা বতযী কযা ম্ভফ
গগছ।

ঘ. Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) প্রস্ত্িরত/উন্নন:
অগরাচয প্রকগল্পয ধীগন রযচাররত Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) জরযগয
ভােগভ মাগত রযংখ্যাগনয অন্তজভারতক ম ভাগ তুরনা ও তথ্য রফরনভ উগমাগী জাতী মারবরিক
রযংখানগত মেণীরফন্যা কযা গগছ। BSCO জরযগয তথ্য ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা কর্তভক আগতাভগে
রযচাররত Labour Force এফং Child Labour Survey 2013- এ ব্যফায কযা গগছ ভগভভ প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতগফদন
সূগে জানা মা। এছাড়া, এ জরযগয তথ্য অদভশুভারয ও গৃগণনা, েভরি ও মারবরিক রযংখ্যান ংরিষ্ট
জরযমূগ ব্যফায কযা ম্ভফ গফ ভগভভও ফরত কযা গগছ।
কর্তভক প্রণীত ISCO-2008 এয াগথ াভঞ্জস্য মযগখ ফাংরাগদগয
মপ্রক্ষাগট প্রণীত BSCO REPORT টি অগরাচয প্রকগল্পয অওতা ২০১২ াগরয রডগম্বগয প্রকারত ।
International Labour Organization (ILO)

ঙ. Bangladesh Central Product Classification (BCPC) প্রণন/উন্নন:
গে কর ধযগনয দ্রব্য ও মফা প্রদাগনয একটি ভরিত
মেণীরফন্যা। এ অগরাচয প্রকগল্পয অওতা UNITIED NATIONS কর্তভক প্রণীত CPC VERSION-2 এয াগথ রভর
মযগখ ফাংরাগদগয মপ্রক্ষাগট BANGLADESH CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION (BCPC) প্রণন
কযা গগছ। এটি থ ভননরতক শুভারয মম কর জরযগ ে ও মফা প্রদাগনয তথ্য ংগৃীত  ম কর জরয ও
শুভারযয তথ্য প্ররক্রাকযণ ও যফযাগ গুরুত্বপূণ ভ ভূরভকা ারন কযগফ ফগর অা কযা মা। প্রকগল্পয অওতা ২০১২
াগরয এরপ্রর ভাগ BCPC প্ররতগফদনটি প্রকা কযা ।
CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION (CPC)
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১৮।

ফাস্তফান ভস্যাঃ
প্রকল্পটি ফাস্তফাগন মতভন মকান ভস্যা উদ্ভূত রন ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মগগছ। প্রকগল্পয অওতা রনধ ভারযত কর কাজ
ম্পন্ন কযা গগছ।

১৯।

সুারযঃ
প্রকল্পটি রন:গেগ একটি গুরুত্বপূণ ভ প্রকল্প। প্রকগল্পয অওতা জাতী রল্পনীরত-২০১০ নুমাী রল্প উৎাদন খাগতয
BENCHMARK INFORMATION বতযী কযায প্রা মনা গগছ। প্রকগল্পয অওতা রযচাররত জরযগুগরা মথগক প্রাপ্ত
তথ্য ারনাগাদ কযায কাম ভক্রভ ব্যাত যাখা ফাঞ্ছনী, মাগত কগয যকায/রযকল্পনারফদগণ এফং গগফলকগণ এখাগত
ভানুগ ও রনরভত তথ্য মগত াগযন।

=০=
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„„Digital Information System (DIS)‟‟
ীল ভক প্রকগল্পয ভারপ্ত মূল্যান প্ররতগফদন
(ভাপ্ত : জুন, ২০১৪)
১। প্রকগল্পয

নাভ :

২। প্রকগল্পয ফস্থান :

‘‘

Digital Information System (DIS)’’

রযংখ্যান বফন, ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা, অগাযগাঁও, ঢাকা।

৩। ফাস্তফানকাযী ংস্থা :
৪। প্রারনক ভন্ত্রণার :

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা।
রযকল্পনা ভন্ত্রণার/রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ।

৫। প্রকগল্পয ফাস্তফান ভ ও ব্যঃ
প্রাক্কররত ব্য
মূর
১
মভাটঃ ১২৬৭.০০
রজওরফঃ১২৬৭.০০
প্রঃাঃ ---

ফ ভগল
ংগারধত
২
মভাটঃ ৯২৯.০০
রজওরফঃ
৯২৯.০০
প্রঃাঃ ---

প্রকৃত ব্য

৩
মভাটঃ
৮৭৮.৬৯
টাকাঃ
৮৭৮.৬৯
প্রঃাঃ --

রযকরল্পত
ফাস্তফানকার
মূর
ফ ভগল
ংগারধত
৪
৫
২০১১ জুরাআ,২০১
১ গত
২০১৩ জুন,২০১৪

(রক্ষ টাকা)
প্রকৃত
রতক্রান্ত ব্য রতক্রান্ত ভ
ফাস্তফানকার (মূর প্রাক্কররত (মূর ফাস্তফান
ব্যগয %)
কাগরয %)
৬
জুরাআ,২০১১
গত
জুন,২০১৪

৭
--

৩৩%

৬।

প্রকগল্পয থ ভানঃ প্রকল্পটি ম্পূণ ভ ফাংরাগদ যকাগযয থ ভাগন ফাস্তফারত।

৭।

প্রকগল্পয ংগরবরিক ফাস্তফান গ্রগরত : (ংস্থা কর্তভক যফযাকৃত ররঅয এয তগথ্যয রবরিগত)

ক্র: নং

রর নুমাী কাগজয ংগ

১

২

একক

৩

ংগারধত রডরর নুমাী
রযকরল্পত রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
৪
৫

৮

(রক্ষ টাকা)
প্রকৃত ফাস্তফান
অরথ ভক (%)
৬

ফাস্তফ (%)
৭

০১)

বাতা

ংখ্যা

১১.০০

০৫

৮.৮৬ (৮০.৫৪%)

০৫ (১০০%)

০২)

ভ্রভণ ব্য

মথাক

১০.০০

মথাক

৯.৯২ (৯৯.২০%)

মথাক

০৩)

মটররগপান/মভাফাআর/মটররগ্রাভ

মথাক

৫.৫০

মথাক

২.৯৩ (৫৩.২৭%)

মথাক

০৪)

মযরজগিন রপ

ংখ্যা

৩.০০

০১

১.৯২ (৬৪%)

০১ (১০০%)

০৫)

গ্যা এফং মতর

ংখ্যা

১২.০০

০২

৫.৮৭ (৪৮.৯১%)

০২ (১০০%)

০৬)

মগরার এফং জ্বারানী

ংখ্যা

৬.০০

০২

৪.০০ (৬৬.৬৬%)

০২ (১০০%)

০৭)

মুদ্রণ এফং প্রকানা

মথাক

৫.০০

মথাক

৪.৮৫ (৯৭%)

মথাক

০৮)

মস্টনাযী/ীর এফং স্টযাম্প

মথাক

৮.০০

মথাক

৭.৮৪ (৯৮%)

মথাক

০৯)

ফআ এফং জান ভার

মথাক

৫.০০

মথাক

৫.০০ (১০০%)

মথাক

১০)

রফজ্ঞরপ্ত এফং প্রকানা

মথাক

৫.০০

মথাক

৪.৯৪ (৯৮.৮০%)

মথাক

১১)

প্ররক্ষণ ব্য

ংখ্যা

৩২.০০

২০৫

৩১.৯৬ (৯৯.৮৭%)

২০৫ (১০০%)

১২)

মরভনার, ওাকভ

ংখ্যা

২০.০০

১০

১৮.১০ (৯০.৫০%)

১০ (১০০%)

১৩)

স্টযারড টুযয

ংখ্যা

৬০.০০

১১

৬০.০০ (১০০%)

১১ (১০০%)
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ক্র: নং

রর নুমাী কাগজয ংগ

১

২

একক

৩

ংগারধত রডরর নুমাী
রযকরল্পত রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
৪
৫

প্রকৃত ফাস্তফান
অরথ ভক (%)
৬

ফাস্তফ (%)
৭

১৪)

এন্টাযগটআনগভন্ট

মথাক

৫.০০

মথাক

৪.৯৭ (৯৯.৪০%)

মথাক

১৫)

কভীগদয বাতা

মথাক

৫.০০

মথাক

৪.৫০ (৯০%)

মথাক

১৬)

স্থানী যাভভক

ংখ্যা

১২.৫০

০১

১২.৫০ (১০০%)

০১ (১০০%)

১৭)

ন্মানী

মথাক

১০.০০

মথাক

১০.০০ (১০০%)

মথাক

১৮)

াারযং াযগাগনর

মথাক

১৮.০০

মথাক

৬.৮৮ (৩৮.২২%)

মথাক

১৯)

াবভায রুভ এফং করম্পউটায ল্যাফ
মডগকাগযন

ংখ্যা

১৮.০০

০২

১৮.০০ (১০০%)

০২ (১০০%)

২০)

করন্টনগজরন্স

মথাক

১৫.০০

মথাক

১৪.৭৭ (৯৮.৪৬%)

মথাক

২১)

মানফান যক্ষণাগফক্ষণ

ংখ্যা

৫.০০

০১

৫.০০ (১০০%)

০১ (১০০%)

২২)

করম্পউটায/রপ মন্ত্রারত

মথাক

৪.০০

মথাক

৩.৪৭ (৮৬.৭৫%)

মথাক

২৩)

মভরনাযীজ এফং মন্ত্রারত

মথাক

৫.০০

মথাক

৪.৮৮ (৯৭.৬০%)

মথাক

২৪)

অদায রযগায এন্ড মস্টারযং

মথাক

৪.০০

মথাক

৪.০০ (১০০%)

মথাক

২৫)

মানফান ক্র (ভাআগক্রাফা ২৭০০২৮০০ রর)

ংখ্যা

৩৪.৯৯

০১

৩৪.৯৯ (১০০%)

০১ (১০০%)

২৬)

কযাগভযা এফং রডরজরএ এফং
াউন্ড রগস্টভ

ংখ্যা

৬.০০

০৫

৬.০০ (১০০%)

০৫ (১০০%)

২৭)

মভরনাযী এফং ন্যান্য মন্ত্রারত

ংখ্যা

২১৯.৫০

৫২

২১৮.৯৩
(৯৯.৭৪%)

৫২ (১০০%)

২৮)

করম্পউটায এফং অআরটি
মন্ত্রারত

ংখ্যা

৪৭.০০

১০৮৯

৪৬.৯৯ (৯৯.৯৮%)

১০৮৯
(১০০%)

২৯)

Creation Web enabled
GIS based Information
System

ংখ্যা

১১৫.০০

০১

১১১.১১ (৯৬.৬২%)

০১ (১০০%)

৩০)

করম্পউটায পটওযায

ংখ্যা

১৬৬.০০

৫২

১৫৭.০০ (৯৪.৫৮%)

৫২ (১০০%)

৩১)

রপ মন্ত্রারত

ংখ্যা

১৫.৭৯

৯৮

১০.৯৬ (৬৯.৪১%)

৯৮ (১০০%)

৩২)

অফাফে

ংখ্যা

৬.০০

১৪

৫.৬৪ (৯৪%)

১৪ (১০০%)

৩৩)

বফদুযরতক মন্ত্রারত

মথাক

৮.০০

মথাক

৫.৮৩ (৭২.৮৭%)

মথাক

৩৪)

মটরর করভউরনগকন মনটওাকভ

মথাক

১০.০০

মথাক

৯.৭৬ (৯৭.৬০%)

মথাক

৩৫)

ন্যান্য

মথাক

১৬.৭২

মথাক

১৬.৭২ (১০০%)

মথাক

মভাট=

৯২৯.০০

৮৭৮.৬৯
(৯৪.৫৮%)

প্রকল্পটিয মূর প্রাক্কররত ব্য রছর ১২৬৭.০০ রক্ষ টাকা। যফতীগত প্রকল্পটি ৯২৯.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ংগাধন কযা
। প্রকগল্পয ংগারধত ব্য ৯২৯.০০ রক্ষ টাকায রফযীগত প্রকৃত ব্য গগছ ৮৭৮.৬৯ রক্ষ টাকা মা প্রাক্কররত ব্যগয
৯৪.৫৮%। প্রকগল্পয ফাস্তফ গ্রগরত ৯৮.৬৫%। ব্যরত ৫০.৩১ রক্ষ টাকা যাষ্ট্রী মকালাগাগয জভা মদা গগছ ভগভভ
প্রকল্পসূগে জানাগনা গগছ।
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৭। াধাযণ ম ভগফক্ষণঃ
৭.১ প্রকগল্পয টভূরভঃ
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা (রফরফএ) অদভশুভারয ও গৃগণনা ঠিকবাগফ রনন্ত্রণ ও তগথ্যয ভান উন্নন রগক্ষয ১৯৭৮
াগর রজও মকারডং রগস্টভ ও ১৯৮৩ াগর স্টযাটিটিকযার কাগট ভাগ্রারপ িরত প্রচরন কগয। রকন্তু প্রমৄরিগত ীভাফিতায
কাযগণ শুভারয ও জরযগয অথ ভ-াভারজক তগথ্যয াগথ রজও মযপাগযন্স উাগিয ংরভেণ ঘটিগ মথাভগ এফং ঠিকবাগফ
তথ্য উযংংংফযধঃফ কযা এখনও ম্ভফ রন। ফতভভাগন শুভারয এফং জরয প্ররতগফদন প্রধানত পুস্তক অকাগয প্রকা কযা
গ থাগক। পুস্তক মুদ্রগণয জন্য মগথষ্ট ভ ব্য গ থাগক। অদভ শুভারয, ২০০১ রযচারনায জন্য ফাংরাগদ রযংখ্যান
ব্যযগযা াযা মদগয অকা রচে (ফৎযধল চযঃংৎফ) গ্রণ কগযগছ। আগতাভগে এফ রচগেয রডরজটার কর গযজরভগন
মাচাআ এফং মদগয প্ররতটি গ্রাভ, মভৌজা, আউরনন, উগজরা ও মজরায ীভানা রচরিত কগয রডরজটার কবাগযজ বতযী কযা
গগছ। নফানকৃত এ রডরজটার কবাগযজ রফরবন্নবাগফ রফগিলণ এফং শুভারয ও জরয তগথ্যয ঞমফধঃয ধঢ় ও গ্রাগপয
ভােগভ শুভারয উাি রফগিলণ কগয ন্যযনতভ ভগ তথ্য ব্যফাযকাযীগদয রনকট মৌছাগনায রগক্ষয রফগফচয প্রকল্প প্রণন কযা
গগছ। এ প্রকল্প ফাস্তফাগনয ভােগভ মদগয প্ররতটি রফবাগ, মজরা, উগজরা/থানা, আউরনন ও মভৌজায জন্য একটি
ওগফরবরিক রডরজটার আনপযগভন রগস্টভ বতযী কযায প্রগচষ্টা মনা গগছ মা ব্যফায কগয রযকল্পনারফদ, নীরত রনধ ভাযক
ও গগফলকগণ রফরবন্ন উন্নন রযকল্পনা প্রণন ও ফাস্তফান ত্বযারিত কযগত ক্ষভ গফন ফগর অা কযা মা।
৭.২ প্রকগল্পয উগদ্দশ্যঃ প্রকগল্পয মূর উগদ্দশ্যাফরী রছর রনম্নরূ :

৭.৩



যকাগযয রবন ২০২১ ফাস্তফাগনয রগক্ষয ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযায কর শুভারয ও জরযগয রফরবন্ন তথ্য
াবভাগয ংযক্ষণ কগয ওগফ এনাফে রজঅআএ মফআজড আনপযগভন রগস্টগভয ভােগভ রফবাগ, মজরা,
উগজরা/থানা, আউরনন ও মভৌজারবরিক তথ্য রডরজটার িরতগত গ্রারপকযারর উস্থান;



রফরবন্ন ঝঢ়ধঃযধল ডাটায াগথ Attribute ডাটা ংগমাগ কগয কর প্রকাগযয তথ্যনীরত রনধ ভাযক, রযকল্পনারফদ ও
গগফলকগগণয কাগজ জরবযকযণ;



রফরবন্ন উন্নন রযকল্পনা প্রণন ও ফাস্তফাগনয জন্য মবৌগররক ও প্রারনক এরাকারবরিক তথ্য রন্নগফ; এফং



অআরটি/রজঅআএ এয উয রযংখ্যান ব্যযগযা ও ন্যান্য ংস্থায রফরবন্ন ম ভাগয কভভকতভাগদয মাগত দক্ষতা
বৃরিয রগক্ষয রফরবন্ন ধযগনয প্ররক্ষণ প্রদান।

প্রকগল্পয মূর কাম ভক্রভঃ
প্রকগল্পয মূর কাম ভক্রভমূ রনগম্ন ফরণ ভত র:


Digital data lab



মন্ত্রারত ও ন্যান্য যঞ্জাভ ংগ্র কযা;



Web enabled GIS based Application Software



রফরবন্ন উন্নন রযকল্পনা প্রণন ও ফাস্তফাগনয জন্য মবৌগররক ও প্রারনক এরাকারবরিক তথ্য
রন্নগফ কযা ; এফং



ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা এয কভভকতভা/কভভচাযীগদয অআরটি/রজঅআএ রফলক প্ররক্ষণ প্রদান কযা।

স্থান কযা ;

প্রস্তুতকযণ;
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Software-এ

৮।

নুগভাদন ম ভাঃ
প্রকল্পটি গত ২৫.১০.২০১১ তারযগখ ১২৬৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তভক নুগভারদত ।
প্রকগল্পয ফাস্তফানকার রছর জুরাআ, ২০১১ মথগক জুন, ২০১৩ ম ভন্ত। রকন্তু ফযাগদ্দয রফযীগত থ ভ পুগযাপুরয ছাড় না ওা
এফং প্রকগল্পয কাম ভক্রভ ম্পূণ ভ অআরটি রনবভয ওা প্রমৄরিয দ্রুত রযফতভগনয কাযগণ প্রকগল্পয রকছু ংগ রযফতভন কগয
৯২৯.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যগ প্রকল্প দররর ংগাধন কযা  এফং প্রকগল্পয মভাদ ০১ (এক) ফছয থ ভাৎ জুন, ২০১৪
ম ভন্ত বৃরি কযা । ংগারধত রডরর ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তভক ০৪.০৭.২০১৩ তারযগখ নুগভারদত ।

৯।

প্রকগল্পয নুকূগর ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফছয রবরিক ফযাদ্দ ও গ্রগরতঃ
থ ভফছয

ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফযাদ্দ
ও গ্রগরত
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
২০১১-১২
৯০.০০
৯০.০০
-২০১২-১৩
৪০০.০০
৪০০.০০
-২০১৩-১৪
৪২৮.০০
৪২৮.০০
-মভাট=
৯১৮.০০
৯১৮.০০
--

১০।

(রক্ষ টাকা)
ফছয রবরিক ব্য ও ফাস্তফ গ্রগরত

থ ভ ছাড়

৯০.০০
৪০০.০০
৪২৮.০০
৯১৮.০০

মভাট
৭৭.২০
৩৮৬.৬২
৪১৪.৮৭
৮৭৮.৬৯

টাকা
৭৭.২০
৩৮৬.৬২
৪১৪.৮৭
৮৭৮.৬৯

প্রঃ াঃ
-----

প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকগল্পয শুযম্ন গত ভারপ্ত ম ভন্ত ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা’য রনম্নফরণ ভত কভভকতভাগণ ‘‘প্রকল্প
রযচারক’’-এয দারত্ব ারন কগযন:
ক্র:নং

কভভকতভায নাভ

দফী

দারত্ব গ্রণ

দারত্ব ভণ

ধযণ

০১)

জনাফ মভা: ভরপজুর আরাভ

মপ্রাগ্রাভায

২৭.০৭.২০১১

১৮.০৩.২০১৩

পূণ ভকারীন

০২)

জনাফ মতন কুভায াা

রগস্টভ যানাররস্ট

১৯.০৩.২০১২

৩০.০৬.২০১৪

পূণ ভকারীন
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১১।

????????? ?????????? ??????? ??????
প্রকগল্পয উগদ্দশ্য

প্রকৃত জভন

১) ফতভভান রফগেয চারদা নুমাী এফং ফতভভান যকাগযয ১) ফতভভান রফগেয চারদা নুমাী এফং ফতভভান
DIGITAL VISION-মক াভগন মযগখ ফাংরাগদ
যকাগযয DIGITAL VISION-মক াভগন মযগখ
রযংখ্যান ব্যযগযায কর শুভারয ও জরযগয রফরবন্ন
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযায কর শুভারয ও
তথ্যমূ াবভাগয ংযক্ষণ কগয WEB ENABLED
জরযগয রফরবন্ন তথ্য াবভাগয ংযক্ষণ কগয WEB
ENABLED GIS BASED INFORMATION
GIS BASED INFORMATION SYSTEM-এয
SYSTEM-এয ভােগভ রফবাগ, মজরা,
ভােগভ রফবাগ, মজরা, উগজরা/থানা, আউরনন ও
উগজরা/থানা, আউরনন ও মভৌজারবরিক তথ্য
মভৌজারবরিক তথ্য
DIGITAL িরতগত
DIGITAL িরতগত GRAPHICALLY উস্থান
GRAPHICALLY উস্থান কযা ;
কযায জন্য ফ্ট্ওাযটি প্রণন/স্থান কযা গগছ
মাগত কগয রফগেয মম মকান মরাক মম মকান স্থান
মথগে্ওগফ িাউজাগযয ভােগভ BBS-এয মম মকান
শুভারযয তথ্য ংগ্র কযগত াযগফন;
২) রফরবন্ন ঝঢ়ধঃযধল ডাটায াগথ
ATTRIBUTE ২) GIS BASED DIGITAL INFORMATION
SYSTEM LINKAGE WITH BBS WEBSITE
DATA ংগমাগ কগয কর প্রকায তথ্য নীরত রনধ ভাযক,
স্থান কযা গগছ; মায ভােগভ রফরবন্ন ঝঢ়ধঃযধল
রযকল্পনারফদ ও গগফলকগদয রনকট জরবয কযা;
DATA-এয াগথ ATTRIBUTE DATA ংগমাগ
স্থান কগয কর ধযগনয তথ্য নীরত রনধ ভাযক,
রযকল্পনারফদ ও গগফলকগগণয কাগজ জরবয
কযায রগক্ষয প্রণীত ফটওাযটি ব্যফায শুরু গগছ;
৩) রফরবন্ন উন্নন রযকল্পনা ফাস্তফাগনয জন্য মবৌগররক ও
প্রারনক এরাকারবরিক তথ্য রন্নগফ কযা ; এফং

৩) রফরবন্ন উন্নন রযকল্পনা ফাস্তফাগনয জন্য মবৌগররক
ও প্রারনক এরাকারবরিক তথ্য SOFTWARE-এ
রন্নগফ কযা গগছ ; এফং

৪)

৪) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা এফং ংরিষ্ট ন্যান্য
ংস্থায রফরবন্ন ম ভাগয কভভকতভা/কভভচাযীগদয
মাগত দক্ষতা ফাড়াগনায জন্য ICT/GIS রফলক

ICT/GIS-এয উয রযংখ্যান ব্যযগযা ও ন্যান্য

ংস্থায রফরবন্ন ম ভাগয কভভকতভাগদয প্ররক্ষগণয
ভােগভ মাগত দক্ষতা ফাড়াগনায রগক্ষয রফরবন্ন
ধযগনয প্ররক্ষণ অগাজন কযা ;

DIGITAL
INFORMATION
SYSTEM
SOFTWARE-এয উয প্ররক্ষণ প্রদান কযা

গগছ।
১২। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ

???
???

মকান উগেখগমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ ফগর ফরত কযা গগছ।

???????? ??????
(Methodology) : ???????? ??????????? ??????? ????????? ??????????
:
?????? ??? ?????
ক) রডরর ও রযদভন প্ররতগফদন ম ভাগরাচনা;
খ) ভন্ত্রণার কর্তভক মপ্ররযত PROJECT COMPLETION REPORT (PCR) ম ভাগরাচনা;
গ) PEC, PROJECT STEERING COMMITTEE, PROJECT IMPLEMENTATION COMMITTEE (PIC)
আতযারদ গুরুত্বপূণ ভ বায কাম ভরফফযণী ম ভাগরাচনা;
ঘ) প্রকগল্পয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজরভগন রযদভন এফং
ঙ) প্রাপ্ত তগথ্যয উয ংরিষ্ট কভভকতভাগদয াগথ অগরাচনা।
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১৪।

ভরনটরযং :
প্রকল্পটি ফাস্তফানকাগর প্রকগল্পয মভাদ ব্য বৃরি ব্যরতগযগক ০১ (এক) ফছয থ ভাৎ জুন, ২০১৩ এয রযফগতভ জুন, ২০১৪ ম ভন্ত
বৃরি কযায প্রগাজন । এ কাযগণ অআএভআরড কর্তভক প্রকল্প কাম ভার রযদভনপূফ ভক মভাদ বৃরিয সুারয কযা ।

১৫।

রডট ম্পরকভত তথ্যঃ
(ক) বযভত্মযীণ রডটঃ প্রকল্প চরাকারীন এফং প্রকল্প ভারপ্তয য মকান বযন্তযীণ রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন
ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মগগছ।
(খ) এক্সটান ভার রডটঃ প্রকল্পটি ম্পূণ ভ যকারয থ ভাগন ফাস্তফারত ওা এক্সটান ভার রডট রযচারনা কযা রন ভগভভ
প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতগফদন (ররঅয) সূগে জানা মা।

১৬।

প্রকল্প রযদভনঃ
প্রকল্পটি ভাপ্ত গগছ ৩০.০৬.২০১৪ তারযগখ। প্রকল্পটিয ভারপ্ত প্ররতগফদন (PCR) াওা মগগছ ২৯.০৯.১৪ তারযগখ। প্রকল্প
কাম ভার রযদভন কযা গগছ গত ০৬.১১.২০১৪ তারযগখ। রযদভনকাগর প্রকল্প রযচারক, প্রকগল্প রনগারজত মপ্রাগ্রাভায
ন্যান্য ংরিষ্ট কভভকতভা/কভভচাযীগণ উরস্থত রছগরন এফং প্রগাজনী তথ্য রদগ াতা কগযগছন। প্রকল্পটি ০১.০৭.২০১১
গত ৩০.০৬.২০১৪ মভাগদ ফাস্তফারত গগছ এফং প্রকগল্পয কাম ভক্রভ তযন্ত গুরুত্বপূণ ভ। প্রকল্পটিয ভােগভ একটি
WEB
ENABLED GIS BASED APPLICATION SOFTWARE প্রণন কযা গগছ। এয পগর রফগেয মম মকান স্থান মথগক মম
মকান ব্যরি ওগফ িাউজাগযয ভােগভ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা কর্তভক রযচাররত রফরবন্ন শুভারযয তথ্য ংগ্র কযগত
ক্ষভ গফন ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ।

১৬.১ প্রকগল্পয মূর কাম ভক্রভগুগরায ভগে উগেখগমাগ্য র

Web enabled GIS based Application Software প্রণন,

Digital lab স্থান, GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website স্থান,
প্ররক্ষণ প্রদান আতযারদ। প্রকগল্পয কাম ভক্রভমূ রযদভগনয রফফযণ রনম্নরূ :

০২ নং ছরফ : Digital Information System Project (DIS)
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 প্রকগল্পয অওতা ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা বফগনয চতুথ ভ তরা ২০ টি ওাকভ মস্টন ম্বররত একটি
lab স্থান কযা গগছ :

Digital data

০১ নং ছরফ : প্রকগল্পয অওতা স্থারত রডরজটার মডটা ল্যাফ
 প্রকগল্পয ন্যতভ প্রধান কাজ থ ভাৎ Web enabled GIS based Application Software টি প্রণন কযা গগছ।
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা কর্তভক রযচাররত অদভশুভারয ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ এয ংগৃীত উাি াবভাগয
ংযক্ষণপূফ ভক উরেরখত Software-এয ভােগভ মদগয রফরবন্ন প্রারনক আউরনগটয (রফবাগ, মজরা, উগজরা/থানা,
আউরনন ও মভৌজারবরিক) রফরবন্ন ধযগনয তথ্য Digital Format-এ রন্নগফ কগয Graphically উস্থান কযা গগছ।
Arc GIS License Software –এয াাগে একাজটি ম্পন্ন কযা গগছ।

০৪ নং ছরফ : প্রকগল্পয অওতা স্থারত াবভায
 GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website স্থান কযা গগছ। গত
২৪.০৬.২০১৩ তারযগখ Development of Web based GIS Application Software and Linkage with
BBS Website (www.bbs.gov.bd) ংক্রান্ত রফলগ একটি কভভারা নুরষ্ঠত গগছ। এছাড়া
Center for
Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)-এয াগথ চুরি মভাতাগফক মভৌজা
ভানরচগে রজওগকাড, গ্রাভ ও মভৌজায নাভ এরিয কাজ ভাপ্ত গগছ। এ ংক্রান্ত ডাটা াবভাগয ংযরক্ষত অগছ মা
রযকল্পনারফদ ও নীরতরনধ ভাযকগণ ংরিষ্ট কগরআ ব্যফায কযগত াযগফন। এরূ রডরজটার আনপযগভন রগস্টগভয
রবরিগত স্থানী ও করভউরনটি ম ভাগ তথ্যরবরিক রযকল্পনা প্রণন ও ফাস্তফান জ গফ।
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০৩ নং ছরফ : প্রকগল্পয অওতা প্রণীত পটওযাগযয উয নুরষ্ঠত কভভারা
 ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযায কভভকতভা/কভভচাযী
ICT/GIS রফলক Digital Information System
Software-এয উয মভাট ২০৫ জনগক প্রকগল্পয অওতা প্ররক্ষণ প্রদান কযা গগছ।
১৬.২

প্রকগল্পয ংগারধত প্রাক্কররত ব্য ৯২৯.০০ রক্ষ টাকায রফযীগত ব্য গগছ ৮৭৮.৬৯ রক্ষ টাকা। প্রকগল্পয কগকটি ংগগ
ফযাগদ্দয রফযীগত ব্য কভ গগছ। মমভন গ্যা ও জ্বারানী খাগত ব্য ফযাদ্দ ১২.০০ রক্ষ টাকায স্থগর ৫.৮৭ রক্ষ টাকা ব্য
গগছ। জনফর Hire কযায জন্য রনধ ভারযত ফযাদ্দ ১৮.০০ রক্ষ টাকায রফযীগত ব্য গগছ ৬.৮৮ রক্ষ টাকা। এয কাযণ
রগগফ উগেখ কযা গগছ মম, প্রকগল্পয অওতা ১১ জন করম্পউটায াগযটয, ডাটা এরি াগযটয রনগাগ মদায কথা
থাকগরও বদরনক ভজুযী রগগফ ০৪ জনগক রনগাগ মদা  এফং রফরফএ এয জনফর রদগআ রধকাং কাজ কযাগনা ।
পগর এখাগত থ ভ কভ ব্য গগছ। প্রকগল্পয অওতা Computer Software ক্রগয জন্য ফযাদ্দ ১৬৬.০০ রক্ষ
টাকায রফযীগত ব্য গগছ ১৫৭.০০ রক্ষ টাকা। যকাযী দপ্তয মথগক পটওায যফযা কযায কাযগণ দয কভ ওা
ব্যও কভ গগছ ভগভভ ফরত কযা গগছ।

১৭।

ফাস্তফান ভস্যাঃ
১৭.১ প্রকল্পটি ফাস্তফাগন মতভন গুরুত্বপূণ ভ ভস্যা উদ্ভূত রন ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ। তগফ প্রকগল্পয প্রথভ ফছয
থ ভাৎ ২০১১-১২ থ ভফছগয ৫৫৭.০০ রক্ষ টাকা ফযাদ্দ যাখা গরও ছাড় কযা  ভাে ৯০.০০ রক্ষ টাকা। পগর
প্রকগল্পয কাজ শুরু কযগত রকছুটা রফরম্ব ঘগটগছ ;
১৭.২ প্রকগল্পয কাম ভক্রভ ম্পূণ ভ অআরটি রনবভয ওা প্রমৄরিয দ্রুত রযফতভগনয কাযগণ প্রকগল্প ব্যফাম ভ কগকটি
SOFTWARE রযফতভন কগয নতুন SOFTWARE ব্যফায কযায প্রগাজন । এ কাযগণও প্রকগল্পয কাজ রফররম্বত
 এফং প্রকগল্পয মভাদ ০১(এক) ফছয বৃরি কযা গরছর; এফং
১৭.৩ প্রকল্পটি চরাকারীন এফং ভাপ্ত ওায য প্রকল্পটিয মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন।

১৮।

সুারযঃ
১৮.১ এটি একটি গুরুত্বপূণ ভ প্রকল্প। এ কাযগণ প্রকগল্পয অওতা প্রণীত WEB ENABLED GIS BASED APPLICATION
SOFTWARE টি প্রকগল্পয অওতা প্ররক্ষণপ্রাপ্ত জনফর দ্বাযা রনরভত ারনাগাদ কযায ব্যফস্থা মনা অফশ্যক মাগত
কগয মবৌগররক ও প্রারনক এরাকারবরিক ারনাগাদ তথ্য ংরিষ্ট কর ব্যফাযকাযীয রনকট জরবয  ; এফং
১৮.২ প্রকল্পটি ভাপ্ত গ মগগছ গত ৩০.০৬.২০১৪ তারযগখ। রকন্তু মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন। নরতরফরগম্ব
রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।
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“ভরনটরযং দ্যা রচুগন ফ রচরগেন যান্ড উআগভন (৩ ম ভা)”
ীল ভক প্রকগল্পয ভারপ্ত মূল্যান প্ররতগফদন
(ভাপ্ত : জুন,২০১৪)
১। প্রকগল্পয ফস্থান
২।

: “ভরনটরযং দ্যা রচুগন ফ রচরগেন যান্ড উআগভন (৩ ম ভা)”

প্রকগল্পয ফস্থান :

ভগ্র ফাংরাগদ।

৩। ফাস্তফানকাযী ংস্থা :

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা।

৪। প্রারনক ভন্ত্রণার :

রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ/রযকল্পনা ভন্ত্রণার।

৫।

প্রকগল্পয ফাস্তফান ভ ও ব্য :
প্রাক্কররত ব্য
মূর
ফ ভগল
ংগারধত
১
২

প্রকৃত ব্য

৩

রযকরল্পত ফাস্তফানকার
মূর
ফ ভগল
ংগারধত
৪
৫

(রক্ষ টাকা)
প্রকৃত
রতক্রান্ত ব্য রতক্রান্ত ভ
ফাস্তফানকার (মূর প্রাক্কররত (মূর ফাস্তফান
ব্যগয %) কাগরয %)
৬
৭
৮

মভাট-৬৮৫.০০ মভাট-৬৮৫.০০ মভাট-৫৬১.১২ জানুারয,২০১২ জানুারয,২০১২ জানুারয,২০১২
টাকা-২৯.০০ টাকা-২৯.০০
টাকা-২০.৬৯
গত
গত
গত
প্র:া:-৬৫৬.০০ প্র:া:-৬৫৬.০০ প্র:া:-৫৪০.৪৩ রডগম্বয,২০১৩ জুন, ২০১৪
জুন, ২০১৪
৫।

প্রকগল্পয থ ভানঃ প্রকল্পটি আউরনগপ এফং রজওরফ এয মমৌথ থ ভাগন ফাস্তফারত গগছ।

৬।

প্রকগল্পয ংগরবরিক ফাস্তফান গ্রগরত : (ংস্থা কর্তভক যফযাকৃত ররঅয এয তগথ্যয রবরিগত)

-

০৬ ভা

(রক্ষ টাকা)
ক্র:
নং
১
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

রর নুমাী
কাগজয ংগ
২
রপ
১ আকুআগভন্ট
স্টযারড টুযয
মরাকার
৩ টুযয
ওাকভ
৪ /মরভনায
াগবভ
মানফান
৫
ও মন্ত্রারত
যক্ষণাগফক্ষণ এফং
মভযাভত
রপ
৬ ব্যফস্থানা
বাতা
রপ
৭ অফাফে
ন্যান্য
৮ ব্য
মভাট=

একক

৩
ংখ্যা
জন
জন
ংখ্যা
ংখ্যা
ংখ্যা

ংগারধত রডরর নুমাী
রযকরল্পত রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
৪
৫
৯.৫০
০৭ টি
৫৬.০০
১৫ জন
৭.০০
মথাক
৬৫.৫০
মথাক
৫১৭.০০
২ টি
৪.০০
মথাক

অরথ ভক (%)
৬
৫.১১ (৫৩.৭৯%)
২২.৭৬ (৪০.৬৪%)
৬.৭৮ (৯৬.৮৬%)
৪৭.০৩ (৭১.৮০%)
৪৫৮.৭৫ (৮৮.৭৩%)
২.৮৫ (৭১.২৫%)

ফাস্তফ (%)
৭
০৭ টি (১০০%)
১১ জন (৭৩.৩৩%)
১১৫
৩০৫০
১ টি (৫০%)
মথাক

মথাক

২০.৭০

মথাক

১৩.৫৬ (৬৫.৫১%)

মথাক

ংখ্যা
মথাক

১.০০
৪.৩০
৬৮৫.০০

মথাক
মথাক
-

৪.২৮ (৯৯.৫৪%)
৫৬১.১২ (৮১.৯২%)

মথাক
মথাক
-
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প্রকৃত ফাস্তফান

৬.১ প্রকগল্পয প্রাক্কররত ব্য রছর ৬৮৫.০০ রক্ষ টাকা (প্র:া: ৬৫৬.০০ রক্ষ টাকা+রজওরফ ২৯.০০ রক্ষ টাকা) এফং এয রফযীগত
ব্য গগছ ৫৬১.১২ রক্ষ টাকা (প্র:া: ৫৪০.৪৩ রক্ষ টাকা+রজওরফ ২০.৬৯ রক্ষ টাকা) মা ব্যগয ৮২%। ফাংরাগদ
রযংখ্যান ব্যযগযা (রফরফএ) ও উন্নন গমাগী ংস্থা UNICEF এয মমৌথ উগদ্যাগগ প্রণীত ও নুগভারদত কভভ-রযকল্পনা
নুমাী UNICEF মথগক থ ভ ছাড় কযা গগছ ভগভভ জানা মগগছ এফং ছাড়কৃত পুগযা থ ভআ ব্য কযা গগছ। রজওরফ ংগয
ব্যরত ৮.৩১ রক্ষ টাকা যকাযী মকালাগাগয জভা মদা গগছ ভগভভ জানা মগগছ। প্রকগল্পয ংগরবরিক ফাস্তফান গ্রগরত
রনগম্ন ফরণ ভত র :
৬.১.১

রপ আকুআগভন্ট : রপ আকুআগভন্ট খাগত ফযাদ্দ রছর ৯.৫০ রক্ষ টাকা এফং ব্য গগছ ৫.১১ রক্ষ টাকা।
তগফ ব্য কভ গরও ক্রগয রক্ষযভাো পূযণ কযা গগছ থ ভাৎ ফাস্তফ গ্রগরত ১০০%।

৬.১.২

স্টারড টুযয : এখাগত ফযাদ্দ রছর ৫৬.০০ রক্ষ টাকা এফং ব্য কযা গগছ ২২.৭৬ রক্ষ টাকা (৪০.০৬%)। রফরফএ
এয মভাট ১১ জন কভভকতভা কগম্বারডা, থাআল্যান্ড ও তুযগস্ক মথাক্রগভ ৫, ৫ ও ৮ রদন কগয রক্ষা পগয ংগ্রণ
কগযগছন ভগভভ PCR সূগে জানা মগগছ। UNICEF কর্তভক রক্ষা পয রযচারনা কযা গগছ ভগভভ ফরত কযা
গগছ।

৬.১.৩

মরাকার টুযয : এখাগত ফযাদ্দ যাখা গরছর ৭.০০ রক্ষ টাকা এফং ব্যরত গগছ ৬.৭৮ রক্ষ টাকা। রফরফএ এয
মভাট ১১৫ জন কভভকতভাগক ডাটাগফআজ ম্যাগনজগভন্ট/পটওায মররনং রফলগ প্ররক্ষণ মদা গগছ।

৬.১.৪

কভভারা/মরভনায : কভভারা খাগত ফযাদ্দ রছর ৬৫.৫০ রক্ষ টাকা এফং ব্য গগছ ৪৭.০৩ রক্ষ টাকা। রফরবন্ন
কভভারা মভাট ৩০৫০ জন ং গ্রণকাযীয TA/DA আতযারদ খাগত এ টাকা ব্য কযা গগছ ভগভভ জানা মগগছ।

৬.১.৫

াগবভ : এখাগত ফযাদ্দ রছর ৫১৭.০০ রক্ষ টাকা এফং ২ টি াগবভ রযচারনা রক্ষযভাো ধাম ভ কযা গরছর। ফাস্তগফ ১
টি াগবভ রযচারনা কযা গগছ এফং ব্য গগছ ৪৫৮.৭৫ রক্ষ টাকা। Child Risk Measure Survey (CRMS)
জযীটি যফতীগত প্রকল্প ংগাধগনয ভ না কযায গক্ষ রিান্ত মনা ।

৬.১.৬

মানফান, যক্ষণাগফক্ষণ/মভযাভত : এখাগত ফযাদ্দকৃত ৪.০০ রক্ষ টাকায ভগে ব্য গগছ ২.৮৫ রক্ষ টাকা।
প্রগাজনীতায রনরযগখ এখাগত ব্য কযা গগছ ভগভভ ফরত কযা গগছ।

৬.১.৭

রপ ম্যাগনজগভন্ট : এখাগত ফযাদ্দ রছর ২০.৭০ রক্ষ টাকা এফং ব্য গগছ ১৩.৫৬ রক্ষ টাকা।

৬.১.৮

রপ অফাফে : এখাগত ১.০০ রক্ষ টাকা যাখা গরও মকান ব্য কযা রন। প্রংগত উগেখ্য, প্রকগল্পয কর
ধযগনয ক্র কাম ভক্রভ UNICEF কর্তভক যারয ব্য কযা গগছ।

৬.১.৯

ন্যান্য ব্য : এখাগত ফযাদ্দ ৪.৩০ রক্ষ টাকায রফযীগত ব্য কযা গগছ ৪.২৮ রক্ষ টাকা থ ভাৎ প্রা পুগযাটাআ
ব্য কযা গগছ।

৭.০ াধাযণ ম ভগফক্ষণঃ
৭.১ প্রকগল্পয টভূরভঃ
ফাংরাগদ জারতংগঘয রশু রধকায নগদ স্বাক্ষযকাযী মদ, মম নগদ প্ররতটি রশুযআ পূণ ভ ম্ভাফনাভ গ গগড় ওঠায
রধকাগযয কথা ফরা গগছ । রশুয রধকায প্ররতষ্ঠা ও জীফনমাোয ভাগনান্নগনয রগক্ষয ফাংরাগদ যকায জাতী কভভরযকল্পনা প্রণন কগযগছ । ১৯৯০ াগর নুরষ্ঠত রফে ীল ভ গম্মরগনয মঘালণা এফং ফাংরাগদ জাতী কভভ-রযকল্পনায
রক্ষযভাো জভগনয গ্রগরত রযফীক্ষগণয জন্য ২০০১-২০০৭ মভাগদ ভরনটরযং দ্যা রচুগন ফ রচরগেন এন্ড ওগভন (১ভ
ম ভা) ীল ভক একটি প্রকল্প ফাস্তফারত  । এয ভােগভ রশু রধকায জভগনয গ্রগরত রযফীক্ষণ এফং ভররা ও রশুগদয
রধকায প্ররতষ্ঠা গচতনতা সৃরষ্টয জন্য মদগয ৬৪টি মজরা থানারবরিক জরয রযচারনায ভােগভ রশু ও ভররাগদয
ফস্থা ম্পরকভত তথ্য ংগ্র ও ভররাগদয উন্নগনয রজভত গ্রগরত রযফীক্ষণ কযা , মা জাতী ও মজরারবরিক
রযকল্পনা প্ররক্রা াক গগছ । এ কাম ভক্রগভয ধাযাফারকতা যক্ষা জাতী স্বাগথ ভ রনফাম ভ । তাআ এয ধাযাফারকতা
UNICEF এফং রজওরফ এয মমৌথ থ ভাগন অগরাচয প্রকগল্পয ২ ম ভা ২০০৭-২০১১ মভাগদ ফাস্তফারত  এফং প্রকগল্পয এ
ম ভাগ “Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)” রযচারনায ভােগভ ভররা ও রশুগদয ারফ ভক ফস্থা
রযফীক্ষণপূফ ভক প্ররতগফদন প্রকারত । প্রকগল্পয ২ ম ভাগয কাগজয ধাযাফারকতা ফজা যাখায রগক্ষয
UNICEF
৯০০.০০ আউএ ডরায প্রদাগন ম্মরত প্রদান কগয এফং প্রকগল্পয ৩ ম ভাগয কাজ ২০০১-১৪ ভকাগর ফাস্তফান কযা ।
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৭.২ প্রকগল্পয উগদ্দশ্যঃ

৮।

প্রকগল্পয মূর উগদ্দশ্য রছর :

ক.

ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ ( MICS) রযচারনায ভােগভ মদগয ভররা ও রশুগদয ফস্থা
রযফীক্ষণ এফং রফগিলগণয রনরভি ঠিক ও অন্তজভারতক ভানম্পন্ন তথ্য উস্থান;

খ.

MDG, PRSP

গ.

MICS-5

ঘ.

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা (BBS)-এয অওতা রযচারনাধীন “Sample Vital Registration System
(SVRS)” ীল ভক প্রকগল্প কারযগযী াতা প্রদান।

এফং National Plan of Action (NPA) ম্পরকভত আরন্ডগকটয রযফীক্ষগণয জন্য Dev Info
প্রারতষ্ঠারনকীকযগণয ভােগভ জাতী ডাটাগফআজ প্ররতষ্ঠাকযণ;
অন্তজভারতক pilot survey রযচারনা ; এফং

নুগভাদন ম ভাঃ
“ভরনটরযং দ্যা রচুগন ফ রচরগেন এন্ড উআগভন (৩ ম ভা)” ীল ভক কারযগরয াতা প্রকল্পটি মভাট ৬৮৫.০০ রক্ষ টাকা
প্রাক্কররত ব্যগ (প্রকল্প াাে ৬৫৬.০০ রক্ষ টাকা + রজওরফ ২০.০০ রক্ষ টাকা) জানুারয, ২০১২ গত রডগম্বয, ২০১৩ ম ভন্ত
মভাদকাগর ফাস্তফাগনয জন্য গত ০২.০৫.২০১২ তারযগখ ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী ভগাদ কর্তভক নুগভারদত । যফতীগত
প্রকগল্পয কাম ভপ্রণারী রযফতভগনয কাযগণ প্রাক্কররত ব্য ও মভাদকার রযফরতভত মযগখ প্রকল্পটি ংগাধন কযা  মা
ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী ভগাদ কর্তভক ০৭.০৮.২০১৩ তারযগখ নুগভারদত । এযয প্রকগল্পয রনধ ভারযত মভাগদয ভগে
কাজ ম্পন্ন না ওা প্রকগল্পয ব্য বৃরি ব্যরতগযগক মভাদ ০৬ (ছ) ভা থ ভাৎ জুন,২০১৩ ম ভন্ত বৃরি কযা ।

৯।

প্রকগল্পয নুকূগর ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফছয রবরিক ফযাদ্দ ও গ্রগরতঃ
থ ভফছয

২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
মভাট=

ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত
ফযাদ্দ ও গ্রগরত
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
৫১২.০০
২১.০০
৪৯১.০০
১৭৩.০০
৮.০০
১৬৫.০০
৬৮৫.০০
২৯.০০
৫৬৫.০০

থ ভ ছাড়

২১.০০
৮.০০
২৯.০০

(রক্ষ টাকা)
ফছয রবরিক ব্য ও ফাস্তফ গ্রগরত
মভাট
৪৭৩.৬৯
৮৭.৪৩
৫৬১.১২

টাকা
১২.৮৯
৭.৮০
২০.৬৯

প্রঃ াঃ
৪৬০.৮০
৭৯.৬৩
৫৪০.৪৩

প্রকল্পটিয মূর প্রাক্কররত ব্য ৬৮৫.০০ রক্ষ টাকায রফযীগত মভাট ব্য গগছ ৫৬১.১২ রক্ষ টাকা (প্র:া: ৬৫৬.০০ রক্ষ
টাকা+রজওরফ ২৯.০০ রক্ষ টাকা)। প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতগফদন ( PCR) সূগে জানা মগগছ মম, প্রকগল্পয রফযীগত প্রকল্প াাে
(PA) রগগফ ফযাগদ্দয রযভাণ ৬৫৬.০০ রক্ষ টাকা গরও কাম ভগক্ষগে কভভরযকল্পনা নুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কযায মক্ষগে
এ রযভাণ গথ ভয প্রগাজন রন। তাআ রফরফএ ও উন্নন গমাগী ংস্থা
UNICEF এয মমৌথ উগদ্যাগগ প্রণীত ও
নুগভারদত ফারল ভক কভভ রযকল্পনা নুমাী UNICEF কর্তভক থ ভ ছাড় কযা গগছ এফং তদনুমাী টিরর-মত প্রস্তারফত
কাম ভাফরী রযচারনা কযা গগছ। পগর প্রকল্প ব্য কভ গগছ থ ভাৎ প্রকগল্পয প্রকৃত ব্য ৫৬১.১২ রক্ষ টাকা। তন্মগে প্র:া:
৫৪০.৪৩ রক্ষ টাকা এফং রজওরফ ২০.৬৯ রক্ষ টাকা।
১০.০

প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকগল্পয শুরু গত ভারপ্ত ম ভন্ত রনম্নফরণ ভত কভভকতভা ‘‘প্রকল্প রযচারক’’-এয দারত্ব ারন কগযন:
ক্র:নং

কভভকতভায নাভ

০১)

ড: দীংকয যা

দফী

দারত্ব গ্রণ

দারত্ব ভণ

ধযন

উ-রযচারক
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা

০১.০৭.২০১০

৩০.০৬.২০১৪

পূণ ভকারীন
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১১।

????????? ?????????? ??????? ??????
প্রকগল্পয উগদ্দশ্য
প্রকৃত জভন
১) ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ (
MICS) ১) প্রকগল্পয অওতা রডগম্বয, ২০১২ – এরপ্রর, ২০১৩
ভগ একটি ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ
রযচারনায ভােগভ ভররা ও রশুগদয ফস্থা
রযফীক্ষণ এফং রফগিলগণয রনরভগি ঠিক ও
(MICS) রযচারনা কযা গগছ। জাতী ম ভাগয
অন্তজভারতক ভানম্পন্ন তথ্য উস্থান ;
Key findings ঢাকা ফরস্থত ফংগফন্ধু অন্তজভারতক
গম্মরন মকগে উস্থান কযা  এফং মজরা ম ভাগয
Key findings ৬০ টি মজরায মজরা প্রাকগদয
বারতগত্ব নুরষ্ঠত কভভারা
dissemination
কযা । চূড়ান্ত প্ররতগফদন কভভ-রযকল্পনা নুমাী
রডগম্বয, ২০১৪ নাগাদ প্রকারত ওায কথা রছর।
২) MDG, Five year plan, এফং ২) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা এফং ন্যান্য ংরিষ্ট
Perspective Plan এয Indicator মূ
দপ্তগযয মভাট ১১৫ জন কভভকতভাগক
BD Info
রনরভত রযফীক্ষগণয জন্য
BD Info
Admin এফং user Interface module এয উয
(Bangladesh Development Info)
প্ররক্ষণ প্রদান কযা গগছ।
রনরভত ারনাগাদকযণ ;
৩) ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ-৫ ীল ভক াআরট
৩) ফাংরাগদ মলাফার যাউগন্ড “ভারির আরন্ডগকটয
াগবভ রযচারনা ; এফং
ক্লাস্টায াগবভ-৫” রযচারনায জন্য াআরটিং মদ
রগগফ রনফ ভারচত  এফং এয রযগপ্ররক্ষগত ২০১২
াগরয এরপ্রর-জুন ভাগ ফগুড়া ও রযাজগঞ্জ মজরা
াপগল্যয াগথ াআরট াগবভ রযচারনা কযা । এআ
াআরট াগবভয প্রাপ্ত findings অনুভারনক ৬০ টি
মদগয MICS রযচারনা াক ভূরভকা ারন
কযগফ।
৪) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা (BBS)-এয অওতা ৪) SVRS প্রকগল্পয প্ররতগফদন প্রণগন কারযগরয াতা
রযচারনাধীন
Sample
Vital
প্রদান কযা গে। এছাড়া
SVRS এয Female
Registration System (SVRS)-মক
Register গগণয দক্ষতা বৃরিয রগক্ষয ব্যফস্থা গ্রগণয
কারযগযী াতা প্রদান।
রযকল্পনা মনা গে।

১২। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ

মকান উগেখগমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ ফগর ফরত কযা গগছ। তগফ রডগম্বয,২০১৪

নাগাদ MICS জযীগয চূড়ান্ত প্ররতগফদন প্রকাগয কথা থাকগরও এখনও মটি প্রকা কযা রন।

???
???

???????? ??????
(Methodology) : ???????? ??????????? ??????? ????????? ??????????
:
?????? ??? ?????
ক) টিরর ও রযদভন প্ররতগফদন ম ভাগরাচনা;
খ) ভন্ত্রণার কর্তভক মপ্ররযত PROJECT COMPLETION REPORT (PCR) ম ভাগরাচনা;
গ) PEC, PROJECT STEERING COMMITTEE, PROJECT IMPLEMENTATION COMMITTEE (PIC)
আতযারদ গুরুত্বপূণ ভ বায কাম ভরফফযণী ম ভাগরাচনা;
ঘ) প্রকগল্পয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রগয জন্য প্রকল্প কাম ভার গযজরভগন রযদভন এফং
ঙ) প্রাপ্ত তগথ্যয উয ংরিষ্ট কভভকতভাগদয াগথ অগরাচনা।

১৪।

ভরনটরযং:
প্রকল্পটি অআএভআরড কর্তভক যারয রযদভন কযা রন। তগফ প্রকল্প ফাস্তফান করভটি (PIC), রস্টারযং করভটি রফরবন্ন
বা ংগ্রগণয ভােগভ রযফীক্ষণ কযায প্রা মনা গগছ।
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১৫.০

রডট ম্পরকভত তথ্যঃ
(ক) বযন্তযীণ রডটঃ প্রকল্প চরাকারীন এফং প্রকল্প ভারপ্তয য মকান বযন্তযীণ রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন
ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মগগছ।
(খ) এক্সটান ভার রডটঃ FAPAD কর্তভক ২০১১-২০১২ এফং ২০১২-১৩ াগর প্রকগল্পয উয মভাট দুটি রডট কাম ভক্রভ
রযচারনা কযা । ২০১১-২০১২ াগর ম্পারদত রডট প্ররতগফদগন “SUPPLIERS‟ রফরমূগ বযাট কতভন না কযায
পগর যকাগযয যাজস্ব রগগফ ২,৬০,৩০৯.০০ টাকা ক্ষরত গগছ” ভগভভ রডট অরি উত্থান কযা । এযয
২০১২-১৩ াগর ম্পারদত রডট প্ররতগফদগন “বযাট কতভন না কযা ফাফদ ৩,৭৩,৫২৫ টাকা যাজস্ব ক্ষরত গগছ,
প্ররক্ষণ কভভসূচীগত প্ররক্ষণাথীগদয TA, ACCOMMODATION, FOOD এফং TRAINING ALLOWANCE
ছাড়াও Daily Subs istance Allowance (DSA) রতরযি থ ভ প্রদান কযা গগছ মা মকান মকান
মক্ষগে প্রাপ্যতা ফরভূভত রছর এফং রতরযি থ ভ প্রদাগনয গক্ষ মকান যকারয অগদ যফযা কযা রন” ভগভভ ৩ টি
অরি উত্থারত । রডট অরিগুগরায রফযীগত প্রকল্প মথগক উিয
FAPAD এ মপ্রযণ কযা গগছ, তগফ
রযদভগনয রদন ম ভন্ত রডট অরি ম্পূণ ভ রনষ্পরি কযা রন ভগভভ জানা মগগছ।

১৬।

প্রকল্প রযদভনঃ
গত ২৫.০২.১৫ তারযগখ প্রকল্পটি রযদভন কযা  এফং প্রকল্প রযচারগকয াগথ প্রকগল্পয
ফাস্তফায়রনে ডফডবন্ন রফলগ
অগরাচনা কযা । প্রকল্প রযচারক ও প্রকল্প ংরিষ্ট কভভকতভাগণ প্রগাজনী তথ্য রদগ াতা কগযন। অগরাচনা প্রকল্প
ফাস্তফান ম্পরকভত প্রাপ্ত তথ্য রনগম্ন ফরণ ভত রঃ

১৬.১ ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ

(MICS) রযচারনা :

অগরাচয প্রকগল্পয মূর কগম্পাগনন্ট রছর ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ
(MICS) রযচারনা কযা। প্রকগল্পয অওতা
ফাংরাগদগয ভররা ও রশুগদয অথ ভ-াভারজক ফস্থা রযফীক্ষগণয রগক্ষয রক্ষা, স্বাস্থয, রযগফ আতযারদ ংক্রান্ত ১৭ টি
MDG আরন্ডগকটয ৭৮ টি আরন্ডগকটগযয াাগে এআ াগবভটি (২০১২-১৩) রযচারনা কযা । এআ াগবভ রযচারনায মূর
উগদ্দশ্য রছর মদগয নাযী ও রশুগদয ফস্থা রনরূগণ ারনাগাদ তথ্য প্রদান, MDG রক্ষযভাো জভগনয গ্রগরত রযফীক্ষগণয
জন্য প্রগাজনী তথ্য/উাি প্রদাগনয ভােগভ কর ম ভাগয তথ্য ব্যফাযকাযী,
STAKEHOLDER এফং যকাযগক
াতা কযা এফং ঞ্চফারল ভক রযকল্পনা প্রণগনয মক্ষগে মথামথবাগফ রক্ষযভাো রনধ ভাযগণয কাগজ াতা কযায রগক্ষয
মবৌগররক এরাকারবরিক াভারজক খাত রফলক তথ্য প্রদান কযা।
এ াগবভ রযচারনায জন্য রনম্নফরণ ভত আরন্ডগকটযমূ ব্যফায কযা গগছ :
 স্বাস্থয ও পুরষ্ট (রশুগদয ভার্তদুগ্ধ ান কযাগনা, রশু-মৃতুয, প্রজনন স্বাস্থয) ;
 রক্ষা (প্রাক-রফদ্যার উরস্থরত, প্রাথরভক রফদ্যারগ মভাট বরতভয ায, ভােরভক রফদ্যারগ মজন্ডায ভতা, ঞ্চভ
মেণীগত মৌছাগনা, ঝগয ড়ায ায, ১৫-২৪ ফছয ফীগদয াক্ষযতায ায) ;
 এআচঅআরব এফং এআড ংক্রভন ংক্রান্ত জ্ঞান ; এফং
 রযগফ (রনযাদ ারনয উৎ, রযফাগযয ানী জগরয অগ ভরনক ও ব্যাকগটরযা দূলগণয ভাো, অগ ভরনক ও
ব্যাকগটরযা দূলণ রফলগ গচতনতা ও স্যারনগটন)।
ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভ (MICS) ২০১২-১৩ এয ভাঠ ম ভাগয কাজ “TEAM APPROACH” এ কযা । মভাট
৩২ টি টিগভয ভােগভ াযাগদগ তথ্য ংগ্র কযা । প্ররতটি টিগভ একজন সুাযবাআজায, একজন রপে এরডটয, একজন
রযভাকাযী (ANTHROPOMETRIC MEASURER) এফং স্থানীবাগফ রনগাগকৃত দুজন কগয ভররা গণনাকাযী/তথ্য
ংগ্রকাযী রছগরন। ভাঠ ম ভাগ তথ্য ংগ্র কাম ভক্রভ রডগম্বয,২০১২ গত এরপ্রর,২০১৩ ম ভন্ত ভকাগর রযচাররত ।
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রচে-০১ : ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভয ভাঠ ম ভাগ তথ্য ংগ্র কাম ভক্রভ
২০১২-১৩ এয জাতী ম ভাগয KEY FINDINGS ঢাকা ফরস্থত ফংগফন্ধু অন্তজভারতক গম্মরন মকগে উস্থান
কযা  এফং মজরা ম ভাগয KEY FINDINGS ৬৪ টি মজরায মজরা প্রাকগদয বারতগত্ব নুরষ্ঠত কভভারা
DISSEMINATION কযা গগছ।
MICS

রচে-০২: ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভয জাতী
ম ভাগয KEY FINDINGS উস্থাগনয রগক্ষয নুরষ্ঠত
কভভারা
১৬.২

রচে-০৩: ভারির আরন্ডগকটয ক্লাস্টায াগবভয
KEY
FINDINGS মজরা ম ভাগ উস্থাগনয রগক্ষয নুরষ্ঠত
কভভারা

Dev. Info (Development Information) ারনাগাদকযণ :
DEV. INFO গে স্রাব্দ উন্নন রক্ষযভাো (MDG) ম ভগফক্ষগণয উগদ্দগশ্য এফং ভানফ উন্নন সূচক রযফীক্ষণ কযায জন্য
জারতংঘ উন্নন গ্রুগয তত্ত্বাফধাগন উন্নত এফং নুগভারদত একটি ডাটাগফআজ রগস্টভ। এটি যকারয রফরবন্ন দপতয এফং
জারতংগঘয ংস্থা ও উন্নন গমাগীগদয জন্য জতয ও রবন্নবাগফ তথ্য উস্থান কযায একটি ভােভ।
অগরাচয প্রকগল্পয অওতা DEV. INFO এয ফাংরাগদ ংস্কযণ BD INFO (BANGLADESH INFORMATION)
রফরফএ এয ওগফাআগট ারনাগাদ কগয তা WEB ENABLE কযা গগছ মা তথ্য মৃি একটি রডরজটার ডাটাগফআগজ
রযণত গগছ। এ ডাটাগফআজ মথগক রফরবন্ন অথ ভ-াভারজক আরন্ডগকটয এয তথ্য াওা ম্ভফ গফ মা
MDG  ন্যান্য
উন্নন রক্ষযভাো MONITORING এয মক্ষগে াক গফ ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মা। এটি যকাগযয উন্নন রক্ষযভাোয
অওতা “A STEP TOWARDS DIGITAL BANGLADESH” রগগফ রযগরণত গত াগয ভগভভ প্রকল্প রযচারক
উগেখ কগযগছন।
প্রকল্পসূগে অযও জানা মা, BD INFO এয াাগে জাতী কভভ রযকল্পনামূ ও MDG’য গ্রগরত গজ রযফীক্ষণ
কযা মা। একআ াগথ াযরণ, মরখরচে ও ম্যাগয াাগে আরন্ডগকটযগুগরা উস্থান কযা মা। এছাড়া, এআ ডাটাগফআজ
একআ আরন্ডগকটয এয রফরবন্ন উৎ মথগক প্রাপ্ত তথ্য ংযক্ষণ এফং একআ াগথ উস্থান/ব্যফায কযা ম্ভফ।
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১৭। ফাস্তফান ভস্যাঃ
১৭.১ প্রকল্প ফাস্তফানকাগর মতভন মকান গুরুত্বপূণ ভ ভস্যা উদ্ভূত রন ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ। তগফ
উত্থারত রডট অরিগুগরা এখনও রনষ্পরি কযা রন ; এফং
১৭.২ প্রকগল্পয অওতা রযচাররত
MICS জযীগয চূড়ান্ত প্ররতগফদন রডগম্বয, ২০১৪ এয ভগে প্রকায কযায রক্ষযভাো
রছর রকন্তু দ্যাফরধ প্ররতগফদনটি প্রকা কযা ম্ভফ রন।

১৮।

সুারযঃ
১৮.১ উত্থারত রডট অরিমূ মথাীঘ্র রনষ্পরি কগয অআএভআরড-মক ফরত কযগত গফ ;
১৮.২ MICS জযীগয চূড়ান্ত প্ররতগফদন মথাীঘ্র প্রকা কযায ব্যফস্থা রনগত গফ ; এফং
১৮.৩ প্রকগল্পয অওতা ম্পারদত BD INFO DATA BASE ম্পগকভ ংরিষ্ট করগক ফগত কযায রগক্ষয ব্যাত
প্রগচষ্টা রনগত গফ মাগত কগয কর STAKEHOLDER এয সুপর মগত াগযন।
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ীল ভক কারযগরয াতা প্রকগল্পয ভারপ্ত মূল্যান প্ররতগফদন
(ভাপ্ত : জুন,২০১৪)
১। প্রকগল্পয

নাভ :

‘‘Harmonization & Dissemination of Unified Agricultural Production Statistics Project’’

২। প্রকগল্পয ফস্থান :

রযংখ্যান বফন, ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা, অগাযগাঁও, ঢাকা।

৩। ফাস্তফানকাযী ংস্থা :

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা।

৪। প্রারনক ভন্ত্রণার : রযকল্পনা ভন্ত্রণার/রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ।
৫।
প্রকগল্পয ফাস্তফান ভ ও ব্য :

(রক্ষ টাকা)
মূর

১

প্রাক্কররত ব্য
ফ ভগল
ংগারধত

২

মভাট-৩৪৫.০০ মভাট-৩৫২.০০
টাকা-৫৭.৩৮ টাকা-৬৪.৩৮
প্র:া:-২৮৭.৬২ প্র:া:-২৮৭.৬২

৬।
৭।
ক্র:
নং
১
০১)
০২)
০৩)
০৪)
০৫)
০৬)
০৭)
০৮)
০৯)
১০)
১১)
১২)

প্রকৃত ব্য

৩

রযকরল্পত ফাস্তফানকার
মূর
ফ ভগল
ংগারধত

৪

৫

প্রকৃত
রতক্রান্ত ব্য রতক্রান্ত ভ
ফাস্তফানকার (মূর প্রাক্কররত (মূর ফাস্তফান
ব্যগয %) কাগরয %)

৬

মভাট-২৫৫.৫৬ ০১ জুরাআ, ২০১২ ০১ জুরাআ, ২০১২ ০১ জুরাআ, ২০১২
টাকা-৫১.১৯
গত
গত
গত
প্র:া:-২০৪.৩৭ ৩০ জুন, ২০১২ ৩০ জুন, ২০১৪ ৩০ জুন, ২০১৪

৭
--

৮
--

প্রকগল্পয থ ভানঃ জারতংগঘয Food and Agricultural Organization (FAO) এফং ফাংরাগদ যকাগযয নুদাগন
ফাস্তফারত।
প্রকগল্পয ংগরবরিক ফাস্তফান গ্রগরতঃ (ংস্থা কর্তভক যফযাকৃত ররঅয এয তগথ্যয রবরিগত)
(রক্ষ টাকা)
রর নুমাী
একক
ংগারধত রডরর নুমাী
প্রকৃত ফাস্তফান
কাগজয ংগ
রযকরল্পত রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
অরথ ভক (%)
ফাস্তফ (%)
২
৩
৪
৫
৬
৭
৬০.৯৯
৪৩.৯২ (৭২.০১%)
ভ্রভণ ব্য (মদী/রফগদী)
ওবাযটাআভ
১৩.৪৪
৮.৬১ (৬৪.০৬%)
ট্যাগরক্স/পযাক্স
১.০০
০.৮০ (৮০%)
রপ্ররন্টং এন্ড ফাআরন্ডং
ংখ্যা
৫.৬৯
৪.৩০ (৭৫.৫৭%)
মস্টনাযী
মথাক
৮.৩৩
২.৩৩ (২৭.৯৭%)
ফআ এফং াভরকী
মথাক
২.০০
২.০০ (১০০%)
মররনং
ংখ্যা
৬৬.৩০
১৬০০ জন
৪৩.৮৩ (৬৬.১০%)
১৬০০ জন
(১০০%)
ওাকভ
ংখ্যা
১৪.৪৯
০৩ টি
১২.২২ (৮৪.৩৩%)
০৩ টি
(১০০%)
কনারগটন্ট
জনভা
৬০.৩৮
২৩ জনভা ৫৩.৯৭ (৮৯.৩৮%)
২৪ জনভা
(১০৪.৩৪%)
ন্মানী (প্ররক্ষক/ প্ররক্ষণাথী,
মথাক
২৫.০৯
২৪.৪৭ (৯৭.৫২%)
রফরবন্ন করভটি বা, আতযারদ)
গাড়ী বাড়া
ংখ্যা
১০.০০
০১ টি
৭.৭৬ (৭৭.৬০%)
০১ (১০০%)
ন্যান্য (করম্পউটায
৪৫.৯৮
৩৮.৮৫ (৮৪.৪৯%)
যঞ্জাভারদ, অপ্যান,
মস্টনাযী, কুযরযায ারবভ,
পগটাকর, আতযারদ)
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ক্র:
নং
১
১৩)
১৪)

রর নুমাী
কাগজয ংগ
২
করম্পউটায
এফং
মভরনাযীজ
অফাফে

একক

৩
ংখ্যা
মথাক

মভাট=

ংগারধত রডরর নুমাী রযকরল্পত
রক্ষযভাো
অরথ ভক
ফাস্তফ
৪
৫
৩৪.৩১
৩টি মডস্কট আউরএ এন্ড
রপ্রন্টায
৪.০০
৩৫২.০০

মরপ ৮ টি, মগক্র:মটরফর ৪
টি, করম্পউটায মটরফর ৪ টি
-

প্রকৃত ফাস্তফান
অরথ ভক (%)
৬
৯.৫০ (২৭.৬৮%)

ফাস্তফ (%)
৭
-

৩.০০ (৭৫%)

-

২৫৫.৫৬ (৭২.৬০%)

প্রকল্পটিয মূর প্রাক্কররত ব্য রছর ৩৪৫.০০ রক্ষ টাকা। যফতীগত প্রকল্পটি ৩৫২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যগ ংগাধন কযা
। প্রকগল্পয ংগারধত ব্য ৩৫২.০০ রক্ষ টাকায রফযীগত প্রকৃত ব্য গগছ ২৫৫.৫৬ রক্ষ টাকা মা প্রাক্কররত ব্যগয
৭২%। ব্যরত ৯৬.৪৪ রক্ষ টাকায ভগে যকাযী গথ ভয ১৩.১৯ রক্ষ টাকা যাষ্ট্রী মকালাগাগয জভা মদা গগছ ভগভভ
প্রকল্পসূগে জানাগনা গগছ। ফাকী ৮৩.২৫ রক্ষ টাকা FAO মথগক াওা মারন ভগভভ ররঅয সূগে জানা মগগছ।
৮। াধাযণ ম ভগফক্ষণঃ
৮.১ প্রকগল্পয টভূরভঃ
ফাংরাগদগয মভাট মদজ উৎাদগনয ভগে কৃরল খাগতয ফদান উগেখগমাগ্য। এছাড়া মদগয রফপুর রযভাণ জনগগাষ্ঠীয খাদ্য
চারদা ও ঘাটরত রনণ ভগ কৃরল রফলক রযংখ্যাগনয গুরুত্ব রযীভ। জাতী রযংখ্যান ংস্থা রগগফ রফরফএ ন্যান্য
দাপ্তরযক রযংখ্যাগনয াাার রনরভতবাগফ কৃরল রযংখ্যান প্রণন ও প্রকা কগয থাগক। ন্যরদগক কৃরল মক্টগযয
প্রভূত উন্নগনয রগক্ষয কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয দারত্ব ারন কগয থাগক এফং রনজস্ব ভরনটরযং এয জন্য উি রধদপ্তয
ধাগনয উৎাদন রাফও কগয থাগক। রকন্তু কখনও কখনও এ দু’টি ংস্থায প্রণীত তগথ্যয ভগে মফ রকছু ব্যফধান রযররক্ষত
। ংুস্য কতভগনয িরত রবন্নতাযচ কাযগণ এ ব্যফধান গত াগয ভগভভ ধাযণা কযা । দু’টি ংস্থায ভগে তগথ্যয ব্যফধান
করভগ অনায রগক্ষয ংস্থা দু’টি কর্তভক একটি রনরদ ভষ্ট িরতয মূল্যান ও যীক্ষা-রনযীক্ষায য চূড়ান্তবাগফ উব ংস্থা
কর্তভক একটি রনরদ ভষ্ট একক িরত ব্যফাগযয জন্য অগরাচয প্রকল্পটি গ্রণ ও ফাস্তফান কযা । কৃরল রযংখ্যান প্রণগন
ফতভভাগন যকাগযয অগযকটি ংস্থা ‘‘স্পাযগা’’ দারত্ব ারন কগয থাগক। রফগলত এ ংস্থাটি অভন ও মফাগযা ধান
উৎাদগনয এরযা প্রাক্করন কগয থাগক। তাআ স্পাযগাগকও এ প্রকগল্পয ারফ ভক কাগজ জরড়ত কযা । উগেখ্য, এ প্রকগল্পয
ভােগভ শুধুভাে ধাগনয উৎাদন ায রনণ ভগয কাম ভক্রভ গ্রণ কযা ।
৮.২ প্রকগল্পয উগদ্দশ্যঃ প্রকগল্পয মূর উগদ্দশ্যাফরী রছর রনম্নরূ :


কৃরলজাত (ধান) গেয উৎাদন রযংখ্যান প্রকাগয রগক্ষয একটি ভরিত িরত উদ্ভাফন;



ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা এফং কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয কর্তভক ম্পারদত ধান উৎাদন রগগফয ভগে
ব্যফধান হ্রাকযণ;



জাতী খাদ্যনীরত প্রণগনয রগক্ষয খাদ্য উৎাদন ংক্রান্ত রনবভযগমাগ্য রযংখ্যান প্রদান; এফং



কভভারা নুষ্ঠাগনয ভােগভ প্রকগল্পয ঋযপযভং উস্থান ও নতুন উদ্ভারফত স্য কতভন গফঃমড়পধলড়মু-এয
উগয ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা (আআঝ) ও কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয (উঊ) এয কভভকতভাগণগক প্ররক্ষণ
প্রদান;
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প্রকগল্পয মূর কাম ভক্রভঃ

৮.৩

প্রকল্পটি ফাস্তফাগনয মূর উগদ্দশ্য রছর কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয এফং ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা কর্তভক স্য (ধান) কতভন
ংক্রান্ত প্রণীত তগথ্যয ব্যফধান করভগ অনা এফং এ রগক্ষয দু’টি ংস্থা কর্তভক ব্যফহৃত িরত মূল্যান, যীক্ষা-রনযীক্ষাপূফ ভক
একটি রনরদ ভষ্ট ভরিত িরত ব্যফায। এতদুগদ্দগশ্য প্রকগল্পয অওতা ম্পারদত মুখ্য কাম ভাফরী রনগম্ন ফরণ ভত র :

৯।



প্রকগল্পয অওতা একজন জাতী যাভভক রনগাগ ;



রযংখ্যান ব্যযগযা ও কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয কর্তভক ব্যফহৃত িরত রনগ অগরাচনা ও যীক্ষামূরক স্য কতভগনয
িরত রনণ ভগয জন্য প্রাযরম্ভক কভভারা (ওফঢ়ঃযড় ডড়ৎংমড়ঢ়) নুষ্ঠান ;



২০১২ এয অভন মভৌসুগভ যীক্ষামূরকবাগফ স্য কতভন রযচারনা ;



যীক্ষামূরক স্য কতভগনয পরাপর যীক্ষা-রনযীক্ষা ও রফগিলণপূফ ভক রদ্বতী কভভারা নুষ্ঠান ;



উি িরত রযচারনায জন্য ভাঠ ম ভাগ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযায ৭৫০ জন এফং কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তগযয
৭৫০ জন মভাট ১৫০০ জন কভভকতভাগক মফাগযা াযগবরস্টং মভৌসুগভ প্ররক্ষণ প্রদান ;



প্ররক্ষণ ও ারফ ভক পরাপর রনগ র্ততী কভভারা নুষ্ঠান; এফং



উব ংস্থা কর্তভক ব্যফাগযয জন্য ১১০০ টি রপে ম্যানুার প্রস্ত্িতকযণ এফং একটি রফগিলণধভী প্ররতগফদন প্রণন।

নুগভাদন ম ভাঃ
অগরাচয কারযগযী াতা প্রকল্পটি ৩৪৫.০০ রক্ষ টাকা ব্যগ জুরাআ, ২০১২-জুন, ২০১৪ ভকাগর ফাস্তফাগনয জন্য
১৮.০৭.২০১২ তারযগখ ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তভক নুগভারদত । যফতীগত প্রকগল্পয ভাঠ ম ভাগ ভ্রভণ খাগত ব্য বৃরি
ও ংগ্রণকাযীয ংখ্যা বৃরিয কাযগণ প্রকগল্পয অওতা নুরষ্ঠত ০২ টি কভভারায ব্য বৃরি া এফং রফরফধ খাগতয ব্য
বৃরি াওায পগর প্রকল্পটি ংগাধন কযা  এফং ৩৫২.০০ রক্ষ টাকা ব্যগ প্রকল্প ংগাধগনয প্রস্তাফ গত ২৯.০৮.২০১৩
তারযগখ ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তভক নুগভারদত ।

১০।

প্রকগল্পয নুকূগর ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফছয রবরিক ফযাদ্দ ও গ্রগরতঃ
থ ভফছয

২০১২-১৩
২০১৩-১৪
মভাট=

১১।

ংগারধত ফারল ভক উন্নন কভভসূচীগত ফযাদ্দ ও
গ্রগরত
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
২৩৩.০০
২৫.২৭
২০৭.৭৩

থ ভ ছাড়

(রক্ষ টাকা)
ফছয রবরিক ব্য ও ফাস্তফ গ্রগরত

১৩৯.৯৯

মভাট
১৩৯.৯৯

টাকা
১৫.৬২

প্রঃ াঃ
১২৪.৩৭

১১৯.০০

৩৯.০০

৮০.০০

১১৯.০০

১১৫.৫৭

৩৫.৫৭

৮০.০০

৩৫২.০০

৬৪.২৭

২৮৭.৭৩

২৫৮.৯৯

২৫৫.৫৬

৫১.১৯

২০৪.৩৭

প্রকল্প ব্যফস্থানাঃ প্রকগল্পয শুরু গত ভারপ্ত ম ভন্ত ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা’য রনম্নফরণ ভত কভভকতভা ‘‘প্রকল্প রযচারক’’এয দারত্ব ারন কগযন:
ক্র:নং
০১)

কভভকতভায নাভ
জনাফ রফধান ফড়ার

দফী

দারত্ব গ্রণ

দারত্ব ভণ

ধযন

মৄগ্ম রযচারক

২৭.০৬.২০১২

৩০.০৬.২০১৪

পূণ ভকারীন
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১২।

????????? ?????????? ??????? ??????
প্রকগল্পয উগদ্দশ্য

প্রকৃত জভন

১) কৃরলজাত (ধান) গেয উৎাদন রযংখ্যান
প্রকাগয রগক্ষয একটি ভরিত িরত উদ্ভাফনন।

১) একটি ভরিত ও রযাংরখ্যকবাগফ রনবভযগমাগ্য স্য (ধান)
কতভন িরত প্রকগল্পয অওতা উদ্ভারফত গগছ এফং স্য
কতভন কাগজ ব্যফায কযা গগছ।

২) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা এফং কৃরল ম্প্রাযণ
রধদপ্তয কর্তভক ম্পারদত ধান উৎাদন রগগফয
ভগে ব্যফধান হ্রাকযণ।

২) এরপ্রর১৩ ভা মথগক ভাঠ ম ভাগ ফাংরাগদ রযংখ্যান
ব্যযগযাচ এফং কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয কর্তভক মমৌথবাগফ
যীক্ষামূরকবাগফ স্য (ধান) কতভন কযা গগছ এফং ধান
উৎাদগনয রযভাণ এককবাগফ রনরূণ কগয প্রকা কযা
ম্ভফ গগছ এফং এবাগফ ধান উৎাদগনয রগগফয
বদ্বততা/ব্যফধান রযায কযা ম্ভফ গগছ।

৩) ারফ ভক খাদ্যনীরত প্রণগনয রগক্ষয খাদ্য উৎাদন
ংক্রান্ত রনবভযগমাগ্য রযংখ্যান প্রদান।

৩) প্রকল্পটি ফাস্তফাগনয ভােগভ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা
কর্তভক খাদ্য উৎাদগনয অযও রনবভযগমাগ্য তথ্য প্রকা
কযা ম্ভফ গে মা খাদ্য রনযািা কৃরল ে উৎাদন
ংক্রান্ত রফলগ সুষ্ঠু ও উগমাগী নীরত রনধ ভাযগণ াক
ভূরভকা ারন কযগছ।

৪) কভভারা নুষ্ঠাগনয ভােগভ প্রকগল্পয ঋযপযভং
উস্থান ও নতুন উদ্ভারফত স্য কতভন
গফঃমড়পধলড়মু-এয উগয ফাংরাগদ
রযংখ্যান ব্যযগযা (আআঝ) ও কৃরল ম্প্রাযণ
রধদপ্তয (উঊ) এয কভভকতভাগণগক প্ররক্ষণ
প্রদান

৪) ১৬-১৭ গক্টাফয, ২০১২ তারযগখ দুরদনব্যাী প্রকগল্পয
প্রাযরম্ভক কভভারা নুরষ্ঠত । এছাড়া ১৯.০৯.২০১৩
তারযগখ প্রকগল্পয প্রথভ উযংংংফযধঃযড় ডড়ৎংমড়ঢ়
নুরষ্ঠত  এফং চূড়ান্ত ডড়ৎংমড়ঢ় নুরষ্ঠত 
২৬.০৬.২০১৪ তারযগখ।
নতুন স্য কতভন িরত নুগভাদগনয য ১০০ জন ভাস্টায
মরআনাযগক (৫০ জন রফরফএ+৫০ জন রডএআ) প্ররক্ষণ
প্রদান কযা । এছাড়া, প্রকগল্পয অওতা উদ্ভারফত স্য
কতভগনয নতুন িরতয উয ফাংরাগদ রযংখ্যান
ব্যযগযায (আআঝ) ভাঠ ম ভাগয ৭৫০ জন কভভকতভা এফং কৃরল
ম্প্রাযণ রধদপ্তগযয (উঊ) ৭৫০ জন কভভকতভাগক
প্ররক্ষণ প্রদান কযা গগছ। এছাড়া মগেম্বয, ২০১৩ ভাগ
আআঝ এফং উঊ-এয কভভকতভাগদযগক উধঃধ
চৎড়ফংংংযভ-এয উয প্ররক্ষণ মদা গগছ।

১৩। কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ
১৪।

মকান উগেখগমাগ্য কাজ ভাপ্ত মনআ ফগর ফরত কযা গগছ।

???????? ??????
(Methodology) : ???????? ??????????? ??????? ????????? ??????????
:
?????? ??? ?????
ক) টিরর ও রযদভন প্ররতগফদন ম ভাগরাচনা;
খ) ভন্ত্রণার কর্তভক মপ্ররযত PROJECT COMPLETION REPORT (PCR) ম ভাগরাচনা;
গ) PEC, PROJECT STEERING COMMITTEE, PROJECT IMPLEMENTATION COMMITTEE (PIC)
আতযারদ গুরুত্বপূণ ভ বায কাম ভরফফযণী ম ভাগরাচনা;
ঘ) প্রকগল্পয ফাস্তফ গ্রগরত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজরভগন রযদভন এফং
ঙ) প্রাপ্ত তগথ্যয উয ংরিষ্ট কভভকতভাগদয াগথ অগরাচনা।
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১৫।

ভরনটরযং:
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা, কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয, রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ,
SPARSO, Food
Planning & Monitoring Unit (FPMU) কর্তভক প্রকগল্পয কাম ভক্রভ যারয ভরনটরযং এফং তদাযকী কযা গগছ।
অআএভআরড কর্তভক যারয ভরনটরযং কযা রন তগফ অআএভআরড’য কভভকতভাগণ রফরবন্ন করভটিগত দস্য রগগফ ন্তভুভি
রছগরন।

১৬।

রডট ম্পরকভত তথ্যঃ
(ক) বযভত্মযীণ রডটঃ প্রকল্প চরাকারীন এফং প্রকল্প ভারপ্তয য মকান বযন্তযীণ রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন
ভগভভ প্রকল্পসূগে জানা মগগছ।
(খ) এক্সটান ভার রডটঃ প্রকল্পটিয কাম ভক্রগভয উয মকান এক্সটান ভার রডট রযচারনা কযা রন ভগভভ প্রকল্প ভারপ্ত
প্ররতগফদন (ররঅয) সূগে জানা মা।

১৭। প্রকল্প রযদভনঃ
গত ১৬.১১.২০১৪ তারযগখ প্রকল্প কাম ভার রযদভন কযা  এফং প্রকল্প রযচারগকয াগথ প্রকগল্পয রফলগ অগরাচনা কযা
। প্রকল্প রযচারক ও প্রকল্প ংরিষ্ট কভভকতভাগণ প্রগাজনী তথ্য রদগ াতা কগযন। প্রকল্প রযদভন ও অগরাচনা
প্রকগল্পয গুরুত্ব ও মমৌরিকতা ম্পরকভত প্রাপ্ত তথ্য রনগম্ন ফরণ ভত রঃ
গুরুত্ব :
১৭.১ ধান ফাংরাগদগয একটি গুরুত্বপূণ ভ পর। গত ২০১৩-১৪ থ ভফছগয ফাংরাগদগ ৩৪.৪৭ রক্ষ মভররক টন ধান উৎন্ন
গগছ। মদগয জনগগণয প্রধান খাদ্য বাত ওা এয বযন্তযীণ চারদাও তযরধক। তাআ চারদা নুমাী খাদ্য
যফযা রনরিত কযা যকাগযয একটি গুরুত্বপূণ ভ দারত্ব। চার অভদানী-যপতারনয রিান্তও বযন্তযীণ উৎাদগনয
উয রনবভযীর। তাআ চাগরয রনবভযগমাগ্য ফারল ভক উৎাদন রযংখ্যান যকাগযয নীরত ও রযকল্পনা প্রণগন
তযন্ত গুরুত্বপূণ ভ ভূরভকা ারন কগয।
মমৌরিকতা :
১৭.২ কৃরল রযংখ্যাগনয রফোগমাগ্যতা ও রনবভযগমাগ্যতা জভগনয রগক্ষয গত ১১ এরপ্রর, ২০১২ তারযগখ রযংখ্যান ও
তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ কর্তভক ভাননী কৃরল ভন্ত্রী, ভাননী খাদ্য ভন্ত্রী এফং ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী ভগাদগগণয
উরস্থরতগত একটি ভতরফরনভ বা নুরষ্ঠত কযা । এ ভতরফরনভ বা কগরয অগরাচনায অগরাগক
ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যযগযা, কৃরল ম্প্রাযণ রধদপতয, স্পাযগা-এ ংস্থাগুগরায ভগে
HARMONIZATION এয ভােগভ পগরয একটি একক উৎাদন রাফ রনরূগণয রিান্ত গৃীত । বায
রিাগন্তয রযগপ্ররক্ষগত ধাগনয রনবভযগমাগ্য উৎাদন রাফ প্রণন কযা, রফগল কগয ধাগনয উৎাদন ায রনণ ভগ
একটি রম্মররত বফজ্ঞারনক িরত ফরম্বগনয রগক্ষয FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION
(FAO) এয কারযগরয াতা ‘‘
HARMONIZATION & DISSEMINATION OF UNIFIED
AGRICULTURAL PRODUCTION STATISTICS PROJECT’’ ীল ভক প্রকল্পটি গ্রণ ও ফাস্তফান কযা ।
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১৭.৩ প্রকগল্পয অওতা ম্পারদত কাম ভাফরী ম্পরকভত তথ্যাফরী রনগম্ন ফণ ভনা কযা র :
(১) প্রাযরম্ভক ওাকভ রযচারনাঃ
গত ১৬-১৭ গক্টাফয , ২০১২ তারযগখ দুআরদন ব্যার প্রকগল্পয প্রাযরম্ভক কভভারা
নুরষ্ঠত । রফরবন্ন মস্টকগাোয ংস্ত্া মথগক ১৪০ জন ংগ্রনকাযী উি কভভারা ংগ্রন কগযন । উি
কভভারা প্রকগল্পয প্রস্তারফত কাম ভক্রভ অগরাচনাপূফ ভক রফরবন্ন সুারয গৃীত  মা প্রকল্প ফাস্তফানকাগর
রফগফচনা অনা ।
(২) রফরফএ ও রডএআ কর্তভক ব্যফহৃত চাগরয উৎাদন রাফ প্রাক্করন িরত পুন :মাচাআঃ প্রাযরম্ভক কভভারায য প্রকল্প
কাম ভক্রগভয শুরুগত রফরফএ ও রডএআ কর্তভক ব্যফহৃত চাগরয উৎাদন রাফ প্রাক্করন িরত পৃথকবাগফ পুনযা
মাচাআ কযা । নগবম্বয-রডগম্বয , ২০১২ ভাগ অভন মভৌসুগভ মভাট ৪০০ টি স্যগক্ষগে যীক্ষামূরক স্য কতভন
(যাজাীয ১০ টি উগজরা মভাট ২০০ টি ও ফরযাগরয ১০ টি উগজরা মভাট ২০০টি) কাম ভক্রভ রযচাররত ।
যীক্ষামূরক নমুনা স্য কতভগনয প্রাপ্ত পরাপর রফগিলণপূফ ভক প্রকগল্প রনগারজত জাতী ও অন্তজভারতক
যাভভকগণ নমুনা স্য কতভগনয একটি রবন্ন বফজ্ঞারনক িরত সুারয কগযন।
(৩) সুারযকৃত রবন্ন িরত মূল্যান ও নুগভাদনঃ
নমুনা স্যকতভগনয সুারযকৃত নতুন িরতটি অন্ত:ভন্ত্রণার
মূল্যান করভটি (রস্টারযং করভটি কর্তভক গঠিত) কর্তভক রনযীক্ষণ ও রফগিলণপূফ ভক মূল্যান কযা গগছ ও
যফতীগত মটকরনকযার ও রস্টারযং করভটিয ভােগভ চূড়ান্ত ফাস্তফাগনয রগক্ষয নুগভারদত গগছ।
(৪) স্য কতভগনয নতুন িরতয উয প্ররক্ষণ প্রদানঃ
স্য কতভগনয নতুন িরত নুগভাদগনয য ১০০ জন ভাস্টায
মরআনাযগক ( রফরফএ গত ৫০ + রডএআ গত ৫০) গত ২৬-২৭ এরপ্রর , ২০১৩ তারযখ প্ররক্ষণ প্রদান কযা ।
যফতীগত ১৫০০ জন (রফরফএ এয ৭৫০ + রডএআ এয ৭৫০ ) ভাঠ ম ভাগয কভভকতভা/কভভচাযীগণগক ৫০ টি মজরা
দয দপ্তগয প্ররক্ষণ প্রদান কযা  ও প্ররক্ষণ উকযণ রগগফ স্য কতভগনয নতুন প্রশ্নে ও ম্যানুার ব্যফায
কযা । এবাগফ ২০১৩ াগরয মফাগযা মভৌসুভ মথগক ভাঠ ম ভা স্য কতভগনয নতুন িরত ফাস্তফারত গগছ এফং
রফরফএ এয নমুনা স্য কতভগনয একটি স্থাী িরত প্রফতভন গগছ মা ধান পগরয রাফ প্রণগন রফরফএ ও
রডএআ এয ভাঠ ম ভাগ মমৌথ ংগ্রগণয ভােগভ রযচাররত গে।

কভভারা
(৫) রডগরভগনন ওাকভঃ
গত ১৯ মগেম্বয ’২০১৩ তারযগখ ভাননী রযকল্পনা ভন্ত্রী ভগাদগয উরস্থরতগত
প্রকগল্পয ারফ ভক কাম ভক্রগভয উয একটি রডগরভগনন ওাকভ নুরষ্ঠত গগছ।
(৬) ভরনটরযং কাম ভক্রভঃ
প্রকল্প মভাগদয রদ্বতী ফছগয মূরতঃ ভরনটরযং কাম ভক্রভ রযচাররত গগছ। ২০১৩ অভন ও
২০১৪ মফাগযা মভৌসুগভ রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ , কৃরল ভন্ত্রণার, এপরএভআউ, স্পাযগা, রডএআ এফং
রফরফএ এয কভভকতভাগণ কর্তভক মমৌথবাগফ ২৪টি মজরা স্য কতভগনয নতুন িরত ম ভগফক্ষণ কযা ।
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ভাঠ ম ভাগ স্য কতভন কাম ভক্রভ ভরনটরযং

ভাঠ ম ভাগ স্য কর্তভন কাম ভক্রভ ভরনটরযং

(৭) নমুনা স্য কতভন আনস্ট্রুগভন্ট যফযাকযণঃ প্রকগল্পয ভােগভ ভাঠ ম ভাগ ২০০০টি স্য কতভন মন্ত্র যফযা কযা ।
প্রগতযক উগজরা রযংখ্যান রপ ও উগজরা কৃরল রপগ দুআটি কগয নমুনা স্য কতভন আনস্ট্রুগভন্ট মপ্রযণ কযা ।
(৮) প্রকল্প ডকুগভন্টনঃ প্রকগল্পয ভােগভ ফাংরাগদগ ধান পগরয উৎাদন প্রাক্করন িরতয উয মথাক্রগভ একটি
এযানারাআটিকযার রযগাট ভ ও ম্যানুার প্রস্তুত কযা । তাছাড়া ফাংরাগদগ জাতী কৃরল রযংখ্যান িরত ও নমুনা স্য
কতভন িরতয উয দুআটি রবরডও ডকুগভন্টন প্রস্তুত কযা ।
(৯) চূড়ান্ত ওাকভঃ গত ২৬ জুন ২০১৪ তারযগখ প্রকল্প কর্তভক ফ ভগল ওাকভ নুরষ্ঠত  এফং প্রকগল্পয াভরগ্রক
কাম ভক্রভ উস্থান কযা । জাতী ও অন্তজভারতক ম ভাগয কৃরল রযংখ্যান রফলক রফগলজ্ঞগণ ওাকভগ উরস্থত
রছগরন।

চূড়ান্ত কভভারা নুষ্ঠান
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১৮।

ফাস্তফান ভস্যাঃ
১৮.১ প্রকল্প ফাত্মফানকাগর মতভন মকান গুরুত্বপূণ ভ ভস্যা উদ্ভূত রন ভগভভ প্রকল্পসূগে ফরত কযা গগছ, তগফ
প্রকল্পটি চরাকারীন এফং ভাপ্ত ওায য প্রকল্পটিয মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন; এফং
১৮.২ উন্নন গমাগী ংস্থা
FAO মথগক থ ভ DISBURSEMENT-এয মক্ষগে কখনও কখনও ভস্যা মদখা রদগগছ
ভগভভ প্রকল্প রযচারক ফরত কগযগছন।

সুারযঃ
১৮.১ প্রকল্পটিয অওতা রফরফএ এফং কৃরল ম্প্রাযণ রধদপ্তয কর্তভক মমৌথবাগফ স্য (ধান) কতভন ও রাফ রনরূগণয
মক্ষগে HARMONIZED িরত প্রগাগ কযা গগছ এফং তা পর গগছ ভগভভ জানা মগগছ। সুতযাং ধান গস্যয
াাার ম ভাক্রগভ ন্যান্য পর উৎাদন রাফ রনরূগণয মক্ষগেও HARMONIZED িরত প্রগাগ কযা
মমগত াগয;
১৮.২

বরফষ্যৎ প্রকল্প প্রণগনয মক্ষগে উন্নন গমাগী ংস্থা কর্তভক থ ভ ছাগড়য িরত প্রকল্প ফাস্তফাগনয প্রাক্কাগরআ
রনধ ভাযণ কযা মে গফ; এফং

১৮.৩ প্রকল্পটি ভাপ্ত গ মগগছ গত ৩০.০৬.২০১৪ তারযগখ। রকন্তু মকান রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযা রন।
নরতরফরগম্ব রডট কাম ভক্রভ রযচারনা কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।
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