জাতীয় ংদ চচফারয়য়য অওতায় ২০১৬-১৭ থ থফছয়য এচডচভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয
ভাচপ্ত মূল্যায়ন প্রচতয়ফদয়নয ওয ভন্ত্রণারয়/চফবাগ চবচিক ায-ংয়ে
ক্রঃ
নং

১
1

ভন্ত্রণারয়/চফবায়গয নাভ

২
জাতীয় ংদ
চচফারয়

মভাট
ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ
মূর ভয় ও ব্যয়য়য তুরনায়
ভাপ্ত চফচনয়য়াগ কাচযগচয মজচডচ ভয় ও
ভয়
ভয়
ব্যয়
ব্যয়
প্রকয়েয প্রকয়েয ায়তা এপ ভুক্ত ব্যয় উবয়আ চতক্রান্ত চতক্রান্ত চতক্রান্ত চতক্রায়ন্তয
ংখ্যা
ংখ্যা প্রকয়েয প্রকয়েয চতক্রান্ত প্রকয়েয তকযা প্রকয়েয তকযা ায
ংখ্যা ংখ্যা
প্রকয়েয
ংখ্যা ায (%) ংখ্যা
(%) ফ থ
ংখ্যা
ফ থচনম্ন
চনম্ন-য়ফ থাচ্চ
য়ফ থাচ্চ

৩
০১

৪
-

৫
১টি

৬
-

৭
-

৮
-

৯
-

১০
-

১১

-

১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ১
২। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয় ও মভয়াদ বৃচিয কাযণ: প্রয়মাজয নয়।
৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাচয :
৩.১

ভস্যা
Need base এয অয়রায়ক প্রকে এরাকা ৩.১
চনধ থাযণ না কযা;

সুাচয
Need base এয অয়রায়ক প্রকে এরাকা চনধ থাযণ কযয়ত য়ফ;

৩.২

প্রকে ফাস্তফায়য়ন ভাঠ ম থায়য় প্রচাযনায বাফ

৩.৩

টিচচ’য ঙ্গ ফচভূতথ ব্যয়

াভাচজক চনযািামূরক এ ধযয়নয প্রকয়েয ভাঠ ম থায়য় ব্যাক
প্রচায়যয উয়যাগ চনয়ত য়ফ;
৩.৩ টিচচ’য ঙ্গ ফচভূতথ ব্যয় চযায কযা;

৩.৪

ঘন ঘন প্রকে চযচারক ফদচর

৩.৪

৩.২

ঘন ঘন প্রকে চযচারক মায়ত ফদচর না য় মচদয়ক রেয যাখয়ত
য়ফ;
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“মরংয়দচনং ারথায়ভন্ট কযাাচটি আন আনটিয়েটিং পুয়রন আসুযজ আনটু মডয়বরয়ভন্ট (এচচচচড)
”ীল থক ংয়াচধত কাচযগচয ায়তা প্রকমেয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রচতয়ফদন
(ভাপ্তঃ ৩১ চডয়ম্বয, ২০১৬)
১.০

প্রকল্পেয নাভ

২.০
৩.০
৪.০

প্রাচনক ভন্ত্রণারয়/চফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী েংস্থা
প্রকল্পেয অফস্থান

: স্ট্রেংল্পদননেং ারলাল্পভন্ট কযাানটি ইন ইনটিল্পেটিেং পুল্পরন ইস্যযজ
ইনটু স্ট্েল্পবরল্পভন্ট (এননননে)
: ফােংরাল্পদ জাতীয় েংদ নিফারয়
: ফােংরাল্পদ জাতীয় েংদ নিফারয়
: ভে ফােংরাল্পদ

৫.০ প্রকে ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার:
(রে টাকায়)
প্রাক্কচরত ব্যয়
মূর
ফ থয়ল
ংয়াচধত
মভাট
মভাট
টাকা
টাকা
প্রঃ াঃ প্রঃ াঃ
১
২
৬৫১.৪৩ ৬২৩.৯৭
৬৫১.৪৩ ৬২৩.৯৭
৬.০

প্রকৃত ব্যয়
-

চযকচেত ফাস্তফায়নকার
মূর
ফ থয়ল
ংয়াচধত

মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
৩
৪
৪৮০.৬৩ জুরাআ, ২০১২
য়ত
৪৮০.৬৩ চডয়ম্বয, ২০১৬

প্রকৃত
চতক্রান্ত ব্যয় চতক্রান্ত ভয়
ফাস্তফায়ন কার (মূর প্রকে
(মূর
ব্যয়য়য)
ফাস্তফায়নকায়রয
%)

৫
৬
৭
জুরাআ, ২০১২
জুরাআ, ২০১২ (-)৮৮.০৭
য়ত
য়ত
চডয়ম্বয, ২০১৬ চডয়ম্বয, ২০১৬

৮
-

প্রকয়েয ঙ্গচবচিক ফাস্তফায়ন (প্রকে দপ্তয য়ত প্রাপ্ত):
(রে টাকায়)

ক্রভ

ংয়াচধত টিচচ
নুমায়ী কাম থক্রভ
১

০১. জাতীয় এফং মক্টয ম থায়য়
প্রভাণ্য চবচিক মকৌর প্রণয়ন
এফং ংরা অয়য়াজন কযা
০২. েভতা বৃচি (ওয়াচযয়ন্টন,
ওয়াকথ, চো পয আতযচদ)
০৩. বা এফং য়েরন
০৪. মপ্রাোভ ম্যায়নজয়ভন্ট
০৫. যঞ্জাভাচদ
ফ থয়ভাট

ংয়াচধত টিচচ
নুমায়ী
অচথ থক ফাস্তফ (%)
২

৩

১৭৩.২৭ ২৭.৭৭ %
১৯৯.২৬ ৩১.৯৩%
২৫.০৮ ৪.০২%
২২০.৬৪ ৩৫.৩৬%
৫.৭২ ০.৯২%
৬২৩.৯৭
১০০%

প্রকৃত জথন
অচথ থক

ফাস্তফ

৪

৫

চফচুচতয কাযণ
৬

১১১.৬৪ ২৩.২৩ চনফাম থ কাযয়ন ভাঠ ম থায়য়
%
মথাভয়য় ংরা, ওয়াকথ
অয়য়াজন কযা মায়চন।
১২৬.২১ ২৬.২৬
%
২০.৩৪ ৪.২৩%
২১২.৬২ ৪৪.২৪%
৯.৮২ ২.০৪%
৪৮০.৬৩ ১০০%
-

তথ্য সূেঃ PCR য়ত প্রাপ্ত।
৬.১

প্রকয়েয ফাস্তফায়ন:

অয়রাচয প্রকয়েয প্রাপ্ত PCR য়ত মদখা মায় মম, এ কাচযগযী ায়তা প্রকয়েয নুকূয়র প্রাক্কচরত ফযাদ্দ
ফ থয়ভাট ৬২৩.৯৭ রে টাকা। ২০১২-১৩ মথয়ক ২০১৬-১৭ থ থফছয ম থন্ত প্রকেটিয নুকূয়র ংয়াচধত ফাচল থক উন্নয়ন
কভথসূচীয়ত ফ থয়ভাট ফযাদ্দ চছর ৭০৪.০০ রে টাকা। তেয়ে প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ৪৮০.৬৩ রে টাকা।

275

৭.০ প্রকয়েয উ

মদ্দশ্য:

ংদ দস্য এফং ংদ চচফারয়য়য কভথকতথায়দয েভতা বৃচিয রয়েয জাতীয় এফং মক্টয ম থায়য়
জনংখ্যা ও মজন্ডায বফলম্য চনযন কযায চনচভি চযকেনা, নীচত ও অআন প্রণয়ন কযা।
৮.১ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভ:
 জাতীয়,অঞ্চচরক এফং স্থানীয় ম থায়য় প্রভাণ্য চবচিক এযাডয়বায়কচ ও নীচত চনধ থাযণী ংরা অয়য়াজন কযা;
 জনংখ্যা এফং উন্নয়ন আসুযয়ত ংদ দস্য এফং ংদ চচফারয়য়য দাপ্তচযক েভতা বৃচি;
 চফচবন্ন কচভটিয বা অয়য়াজন কযা।
৯.০ প্রকয়েয ংয়াধন:
UNFPA এয অচথ থক ায়তা অয়রাচয প্রকেটি ৬৫১.৪৩ রে টাকা প্রাক্কচরত ব্যয়য় ০১ জুরাআ, ২০১২ য়ত
৩১ চডয়ম্বয, ২০১৬ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য নুয়ভাচদত য়। প্রকয়েয কাম থক্রভ সুচনচদ থষ্টবায়ফ ফাস্তফায়য়নয রয়েয
Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development
(AFPPD)- এয ায়তায় ৩টি চরচ আসুয চনধ থাযণ কয়য একটি Advocacy Plan প্রণয়ন কযা য়। প্রকয়েয
কর কাম থক্রভ Advocacy Plan এয অওতায় ফাস্তফায়ন চনচিত কযায জন্য এফং ২০১৩-১৪ থ থফছয়য চনফাম থ
কাযণ ফত: ভাঠ ম থায়য় কচতয় কভথসূচচ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়চন চফধায় TPPটি ংয়াধয়নয প্রয়য়াজন য়য়য়ছ।
প্রকয়েয ংয়াচধত TPP ৬২৩.৯৭ রে টাকা প্রাক্কচরত ব্যয়য় ০১-০৭-২০১৪ তাচযয়খ প্রাচনক অয়দ জাযী কযা য়।
১০.

প্রকে চযচারক ম্পচকথত তথ্য:
প্রকে চযচারমকয নাভ

জনাফ মভাঃ ওয়াচদুর
আরাভ খান

দচফ ও মূর
দপ্তয

যুগ্মচচফ
(প্রান), জাতীয়
ংদ চচফারয়

জনাফ এ, মক, এক, মগারাভ চতচযক্ত চচফ
চকফচযয়া
(অআচএ),
জাতীয় ংদ
চচফারয়
জনাফ এভ. এ. কাভার
উচচফ (টিচ),
চফল্লাহ্
জাতীয় ংদ
চচফারয়

দাচয়ত্বকার

দাচয়য়ত্বয ধযণ
একাচধক প্রকয়েয প্রকে
(চনয়চভত/চতচযক্ত) চযচারক চায়ফ দাচয়ত্ব প্রাপ্ত
চকনা
যাঁ/না
প্রকে ংখ্যা
জুরাআ, ২০১২ চতচযক্ত দাচয়ত্ব
প্রয়মাজয নয়
য়ত
জুন, ২০১৫
ম থন্ত
জুরাআ, ২০১৫ চতচযক্ত দাচয়ত্ব প্রয়মাজয নয়
৬ (ছয়) ভা
য়ত
চতচযক্ত
চডয়ম্বয, ২০১৫
দাচয়ত্ব ারন
ম থন্ত
কয়যন
জানুয়াচয,
চতচযক্ত দাচয়ত্ব প্রয়মাজয নয়
ভাে ১ ফছয
২০১৬
চতচযক্ত
য়ত
দাচয়ত্ব ারন
চডয়ম্বয, ২০১৬
কয়যন
ম থন্ত

১১.মূল্যায়ন িচত (Methodology): মূল্যায়ন প্রচতয়ফদন প্রণয়য়ন চনয়ম্নাক্ত িচত (Methodology)
নুযন কযা য়য়য়ছঃ
(ক)
প্রকেটিয টিচচ/অযটিচচ, চফচবন্ন বায় প্রকাচত প্রচতয়ফদন ম থায়রাচনা;
(খ) প্রকে দপ্তয য়ত প্রাপ্ত
PCR ম থায়রাচনা;
(গ) PSC, DSPEC, কাচযগযী কচভটি চফচবন্ন গুরুত্বপূণ থ বায কাম থচফফযণী ম থায়রাচনা;
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(ঘ) ফাস্তফ েগচত মাচাআ ও তথ্য ংেয়য চনচভি য়যাজচভয়ন চযদথন;
(ঙ) প্রাপ্ত তয়থ্যয চবচিয়ত ংচিষ্ট কভথকতথায়দয ায়থ অয়রাচনা।
১২. প্রকয়েয জনফরঃ
এচচচচড প্রকেটিয ১৯-১১-২০১৩ তাচযয়খয চএচ’য বায কাম থচফফযণী ম থায়রাচনায় মদখা মায় মম,
ফােংরাল্পদ জাতীয় েংদ নিফার স্ট্য়য কভলকতলা এফেং কভলিাযীগণ অনতনযক্ত দানয়ত্ব নল্পল্পফ প্রকেটি ফাস্তফায়ল্পন
ননল্পয়ানজত নি স্ট্রন। অয়রাচয প্রকয়ে ংযুক্ত কভথচাযীয়দয ভায় ২/৩ চদন কয়য বদচনক ৫০০/- টাকা চযয়েয়ভন্ট
এযারাউন্স ও মাতায়াত বাতা প্রাদান কযা য়য়য়ছ। তাছাড়া, প্রকে চপয়য জন্য ১০০০/- টাকা মফতয়ন ১জন খন্ডকারীন
ঝাড়ুদায চনয়য়াচজত চছর।
১৩.

প্রকয়েয ফছযচবচিক ফযাদ্দ, ফমুক্ত ও ব্যয়ঃ
(রে টাকায়)
থ থফছয
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
ফ থয়ভাট

ংয়াচধত
ফযাদ্দ
১৩৬.০০
১৫৯.০০
১৬৩.০০
১৬৫.০০
৮১.০০
৭০৪.০০

ফমুক্ত
যাজস্ব
-

৬৬.৬২
১০৫.২৯
১১৭.২৬
১২১.২৯
৭০.১৭
৪৮০.৬৩

প্রকে ব্যয়
প্রকে াায্য
৬৬.৬২
১০৫.২৯
১১৭.২৬
১২১.২৯
৭০.১৭
৪৮০.৬৩

মভাট
৬৬.৬২
১০৫.২৯
১১৭.২৬
১২১.২৯
৭০.১৭
৪৮০.৬৩

তথ্য সূেঃ PCR য়ত প্রাপ্ত।
১৪.

প্রকয়েয জথনঃ

আল্পরািয “স্ট্রেংল্পদননেং ারলাল্পভন্ট কযাানটি ইন ইনটিল্পেটিেং পুল্পরন ইস্যযজ ইনটু স্ট্েল্পবরল্পভন্ট
(এননননে)” -ীল লক েংল্পানধত কানযগনয ায়তা প্রকল্পেয আযটিনন অনুমায়ী উয়দ্দশ্য/মূর কাম লক্রস্ট্ভয গুরুত্বপূণ ল
ফাস্তফায়ন অেগনত ননল্পে তুল্পর ধযা ল্পরাোঃ

উয়দ্দশ্য/মূর কাম লক্রভ
প্রকৃত অজলন
জাতীয়, অঞ্চচরক এফং স্থানীয় ম থায়য় প্রাভাণ্য
এননননে প্রকল্পেয আওতায় নফভ েংল্পদয ভাননীয় েংদ দস্যল্পদয
চবচিক এযাডয়বায়কচ প্লান ও নীচত চনধ থাযণী ননল্পয় গঠিত
Bangladesh
Association
of
ংরা অয়য়াজন কযা
Parliamentarians on Population & Development
(BAPPAD)- এয দস্যগণ জনেংখ্যা ও উন্নয়ন স্ট্প্রক্ষাল্পে ফােংরাল্পদল্পয জন্য
অতযন্ত গুরুত্বপূণ ল ৩টি ইস্যয ননধ লাযণ কল্পয একটি এযােল্পবাল্পকন প্লান প্রণয়ন কল্পযন,
মা স্রাব্দ উন্নয়ল্পনয রক্ষভাত্রা অজলল্পন অফদান যাল্পে । (১) ফাল্যনফফা প্রনতল্পযাধ;
(২) ভাতৃস্বাস্হয উন্নয়ন এফেং ননযাদ প্রফ নননিতকযণ; এফেং (৩) যুফ উন্নয়ন।
জাতীয় েংল্পদয ভাননীয় স্পীকায উক্ত এযােল্পবাল্পকন প্লানটি দয় অনুল্পভাদন
কল্পযন। এননননে প্রকল্পেয কর কাম লক্রভ এ এযােল্পবাল্পকন প্লাল্পনয াল্পথ
েংগনত স্ট্যল্পে ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পি।
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প্রকৃত অজলন
ভাতৃস্বাস্হয উন্নয়ন এফেং ননযাদ প্রফ নননিতকযল্পণয রল্পক্ষয BAPPAD
জাতীয় ভাননীয় েংল্পদয িীপ হুইপ-স্ট্ক আহ্বায়ক, ফাল্যনফফা ননল্পযাধকল্পে ভনরা
ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারল্পয়য স্থায়ী কনভটিয বানত-স্ট্ক আহ্বায়ক এফেং যুফ
উন্নয়ল্পনয জন্য নভস্ট্ াননজদা োনভ এভন-স্ট্ক আহ্বায়ক কল্পয ৩টি াফ-কনভটি
গঠন কযা য়।
এননননে প্রকল্পেয আওতায় েংনিষ্ট ভন্ত্রণারল্পয় স্থায়ী কনভটিয াল্পথ
ম লাল্পরািনা বায আল্পয়াজন কযা য়। ফাল্যনফফা স্ট্যাধকল্পে আইন ম লাল্পরািনা
কনভটি গঠন কযা য়। এ কনভটি আইন ও েংদ নফলয়ক ভন্ত্রণারল্পয়য স্থায়ী
কনভটিয ননকে স্যানয স্ট্ কল্পযন।

জনেংখ্যা ও উন্নয়ন ইস্যযল্পত জাতীয় ম লাল্পয় েংরা/স্ট্গারল্পেনফর বফঠক
আল্পয়াজন কযা য়। BAPPAD এয উল্পযাল্পগ স্থানীয় ম লাল্পয় ফাল্যনফফা
স্ট্যাধকল্পে ম লাল্পরািনা বা/ওয়াকল আল্পয়াজন কযা য়। এ কর ম লাল্পরািনা
বা যেংপুয, নযাজগঞ্জ, টুয়াোরী, স্ট্নত্রল্পকানা, গাইফান্ধা, মুনিগঞ্জ ইতযানদ স্ট্জরায়
অনুনিত য়। এ কর বা/ওয়াকলল্প ভাননীয় স্পীকায UNFPA এয
প্রনতনননধ উনস্থত নিল্পরন। এ কর উল্পজরাল্পক ফাল্যনফফা মুক্ত স্ট্ ালণা কযা য়।
জনংখ্যা এফং উন্নয়ন আসুযয়ত ংদ দস্য
প্রকল্পেয আওতায় জনেংখ্যা ও উন্নয়ন ইস্যযল্পত
BAPPAD- এয
এফং ংদ চচফারয়য়য দাপ্তচযক েভতা দস্যগল্পণয জন্য নদনব্যাী ওয়াকল আল্পয়াজন কযা য়। এ ওয়াকলল্প
বৃচি
BAPPAD-এয দস্যগল্পণয প্রাভাণ্য চবচিক এযাডয়বায়কচ প্লান প্রণয়ন ও নীচত
চনধ থাযণী চিান্ত েয়ণ য়চতনতা, েভতা বৃচিয়ত ায়ক য়।
জনংখ্যা, মজন্ডায চধকায, যুফ উন্নয়ন আসুযয়ত ংদ দস্যগয়ণয জন্য
নদনব্যাী ওয়াকল আল্পয়াজন কযা য়। এ ওয়াকলল্প
ংদ দস্যগণ ভাঠ
ম থায়য় জনংখ্যা, স্বাস্হয, মজন্ডায বফলম্য আতযাচদ চফলয়য় প্রচতফন্ধকতা দূযীকযয়ণয
রয়েয চযকেনা প্রণয়ন এফং চিান্ত েয়ণয চবজ্ঞতা জথন কয়যন।
জাতীয় েংল্পদয কভলকতলা/কভলিাযীল্পদয কভলদক্ষতা বৃনি, নফর, প্রশ্ন,
েংনক্ষপ্ত নফজ্ঞনপ্তয প্রশ্ন, ভল্পনাল্পমাগ আকল লণ নফলয়ানদ, ানফ লক গুরুত্ব ইতযানদ নফলল্পয়
নদনব্যাী ওয়াকল আল্পয়াজন কযা য়। এ ওয়াকলল্প
তাযা ভাঠ ম থায়য়
জনংখ্যা, স্বাস্হয, মজন্ডায বফলম্য আতযাচদ চফলয়য় প্রচতফন্ধকতা দূযীকযয়ণয রয়েয
চযকেনা প্রণয়ন এফং চিান্ত েয়ণ চবজ্ঞতা জথন কয়যন। তাছাড়া এ প্রকয়েয
ভােয়ভ ভাতৃস্বায়স্থয উন্নয়ন এয ফতথভান ফস্হান আতযাচদ চফলয়য় ংদ দস্যগণ
ম থায়রাচনা কয়যন।
এ প্রকয়েয ভােয়ভ BAPPAD-এয দস্যগণ জনেংখ্যা ও উন্নয়ন
ইস্যযল্পত ন্যান্য মদমূ কী বায়ফ এযাডয়বায়কচ প্লান প্রণয়ন ও নীচত চনধ থাযণী
চিান্ত েয়ণ ভূচভকা যাখয়ছ, ম চফলয়য় চবজ্ঞতা জথয়নয জন্য চায প্তা ব্যাী
থাআল্যান্ড, দচেণ মকাচযয়া এফং চপচরাআয়নয ংদ চযদথন কয়যন।
চফচবন্ন কচভটিয বা অয়য়াজন কযা

নফভ েংল্পদয ভাননীয় েংদ দস্যল্পদয ননল্পয় গঠিত BAPPAD এয
দস্যগণ জনেংখ্যা ও উন্নয়ন স্ট্প্রক্ষাল্পে ফােংরাল্পদল্পয জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ল ৩টি
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প্রকৃত অজলন
ইস্যয ননধ লাযণ কল্পয একটি এযােল্পবাল্পকন প্লান প্রণয়ন কল্পয। জাতীয় েংল্পদয
ভাননীয় স্পীকায উক্ত এযােল্পবাল্পকন প্লানটি দয় অনুল্পভাদন কল্পযন। এননননে
প্রকল্পেয কর কাম লক্রভ এ এযােল্পবাল্পকন প্লাল্পনয াল্পথ েংগনত স্ট্যল্পে েংল্পাধন
কযা ল্পয়ল্পি।
প্রকেটি িরাকাল্পর জাতীয় েংল্পদয ১৫টি াফ-কনভটিয বা অনুনিত য়।
জাতীয় েংল্পদয নননয়য নিফ-স্ট্ক প্রধান কল্পয
PSC গঠিত য়। প্রকে
িরাকাল্পর ১৬টি PSC বা অনুনিত য়। এ কর বায় প্রকল্পেয ফানল লক
কভলনযকেনা প্রণয়ন, কভলনযকেনা তদাযনক
স্ট্কৌর, ফাস্তফায়ন নযকেনা,
প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন অেগনত ম লাল্পরািনা এফেং প্রকেটি ঠিকবাল্পফ ফাস্তফায়ল্পনয জন্য
প্রল্পয়াজনীয় নদকননল্পদ লনা প্রদান কযা য়।

১৫.

চডট ম্পচকথত তথ্যাচদঃ

প্রকয়েয কাম থক্রভ চরাকারীন ভাচ থ,২০১৪, ভাচ থ,২০১৫, এচপ্রর,২০১৬, এচপ্রর,২০১৭ ভয়য় বফয়দচক াায্যপুষ্ট
প্রকে চডট চধদপ্তয কতৃথক চডট চযয়াট থ দাচখর কযা য়। এয়ত মকান চডট অচি উত্থান ফা য়ন্তাল প্রকা
কযা য়চন ভয়ভথ PCR উয়ল্লখ যয়য়য়ছ।
১৬. ভাপ্ত প্রকে চযদথনঃ
গত ৩০.০৯.২০১৮ তাচযখ অআএভআ চফবায়গয চনম্নস্বােযকাযী [মভা:ফীয অায়েদ, কাযী চযচারক ]
কতৃথক অয়রাচয ভাপ্ত প্রকেটি য়যাজচভয়ন চযদথন কযা য়। চযদথনকায়র প্রকে ংচিষ্ট কভথকতথাগয়ণয ায়থ
প্রকয়েয ফাস্তফ ও অচথ থক েগচত PCR এয চফলয়য়য অয়রাচনা য়। প্রকয়েয অওতায় ম্পাচদত প্রধান প্রধান
কাম থক্রভ চনয়ম্ন উয়ল্লখ কযা য়রাঃ
১৭. প্রচেণ কাম থক্রভ (বফয়দচক

):

৩টি বফয়দচক প্রচেয়ণয অওতায় ৩জন কতথকতথা ৫চদন কয়য থাআল্যান্ড, চপচরাআন এফং দচেণ কুচযয়া পয
কয়যন। তাছাড়া এ প্রকয়েয অওতায় Bangladesh Association of Parliamentarians on Population &
Development (BAPPAD)- এয দস্যগণ ৪ ( চায) প্তাব্যাী থাআল্যান্ড, দচেণ মকাচযয়া এফং চপচরাআয়নয
ংদ চযদথন কয়যন।
১৮.

াচফ থক ম থয়ফেণ:
১৮.১

এননননে প্রকেটিয গুরুত্বপূণ ল ৩টি ইস্যয মথা: (১) ফাল্যনফফা প্রনতল্পযাধ; (২) ভাতৃস্বাস্হয উন্নয়ন
এফেং ননযাদ প্রফ নননিতকযণ; এফেং (৩) যুফ উন্নয়ন নফলল্পয় যেংপুয
, নযাজগঞ্জ, টুয়াোরী,
স্ট্নত্রল্পকানা, গাইফান্ধা, মুনিগঞ্জ স্ট্জরায় বা/ওয়াকল আল্পয়াজন কযা য়। ফােংরাল্পদল্পয
আথ লাভানজক স্ট্প্রক্ষাল্পে স্ট্ম কর উল্পজরায় ফাল্যনফফা, ভাতৃ স্বাল্পস্থয ােনত এফেং ননযাদ প্রফ
ব্যফস্থানা অবাফ, যুফ উন্নল্পন নফনবন্ন প্রকায প্রনতফন্ধকতা যল্পয়ল্পি, স্ট্ম কর উল্পজরা/প্রতযন্ত অঞ্চর
াল্পবল কল্পয স্থান ননধ লাযণপূফ লক এ ধযল্পনয বা/ওয়াকল আল্পয়াজন কযা প্রল্পয়াজন;

১৮.২

ভাতৃস্বাস্থয এফেং ফাল্যনফফা প্রনতল্পযাধ কল্পে জনল্পিতনতা সৃনষ্টয রল্পক্ষয এ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ একটি
েকুল্পভন্টাযী নিভ বতযী কযা ল্পয়ল্পি। তািাড়া, নেনজোর স্ট্ফাে ল, ব্যানায, নরপল্পরে, স্ট্েস্ক কযাল্পরন্ডায
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যফযা কযা ল্পয়ল্পি। এ স্ট্ক্ষল্পত্র ব্যাক ল্পিতনাতায জন্য
প্রিায/প্রকা কযা প্রল্পয়াজন;

১৯.

নপ্রন্ট নভনেয়া/ইল্পরট্রননক নভনেয়ায় ও

১৮.৩

PCR-এয ৪থ থ াতা য়ত মদখা মায় মম, প্রকেটিয ফাস্তফ েগচত ১০০%। চকন্তু ঙ্গচবচিক (পৃথক
পৃথক ঙ্গ) ফাস্তফ েগচত মদখায়না য়য়য়ছ য়ফ থাচ্চ ৩৫.৩৬%। প্রকেটি ভাপ্ত ওয়ায যও ফাস্তফ
েগচত ১০০% য়রা তা’ ষ্পষ্টীকযণ কযা প্রয়য়াজন;

১৮.৪

PCR-এয ৪থ থ াতায় করাভ-০৪ য়ত মদখা মায় মম, ৩টি বফয়দচক প্রচেয়ণয অওতায় ৩জন
কভথকতথা ৫চদন কয়য থাআল্যান্ড, চপচরাআন এফং দচেণ কুচযয়া পয কয়যয়ছন। যচদয়ক PCRএয ১১তভ াতা য়ত মদখা মায় মম, এ প্রকয়েয অওতায় Bangladesh Association
of Parliamentarians on Population & Development
(BAPPAD)- এয দস্যগণ ৪ (চায) প্তাব্যাী থাআল্যান্ড, দচেণ মকাচযয়া এফং চপচরাআয়নয
ংদ চযদথন কয়যন। এ চফলয়টি স্পষ্টীকযণ কযা প্রয়য়াজন;

১৮.৫

প্রকল্পেয অনুল্পভানদত টিনন’স্ট্ত প্রাক্কনরত ব্যয় ৬৫১.৪৩ রক্ষ োকা এফেং আযটিনন ’স্ট্ত প্রাক্কনরত
ব্যয় ৬২৩.৯৭ রক্ষ োকা। নকন্তু PCR-এয ৭ভ াতায় মদখা মায় মম, অযএচডচ-মত থ থ ফযাদ্দ কযা
য়য়য়ছ ৭০৪.০০ রে টাকা। প্রকল্পেয অনুল্পভানদত টিনন/আযটিন স্ট্িল্পয় অযএচডচ-মত নকবাল্পফ
অনতনযক্ত অথ ল ফযাদ্দ কযা ল্পয়ল্পি, স্ট্ নফলয়টি েংনিষ্ট কতৃলল্পক্ষয স্পষ্টীকযণ কযা প্রল্পয়াজন।

১৮.৬

প্রকেটি ফাস্তফায়ন ম থায়য় ৩জন প্রকে চযচারক চতচযক্ত দাচয়ত্ব ারন কয়যন। এয ভয়ে ১জন
প্রকে চযচারক ভাে ৬ ভা চতচযক্ত দাচয়ত্ব ারন কয়যন । প্রকে ফাস্তফায়ন ম থায়য় প্রকে
চযচারক ফদরী চনরুৎাচত কযা প্রয়য়াজন।

সুাচয:
(ক)

এননননে প্রকেটি গুরুত্বপূণ ল ৩টি ইস্যয মথা: (১) ফাল্যনফফা প্রনতল্পযাধ; (২) ভাতৃস্বাস্হয উন্নয়ন
এফেং ননযাদ প্রফ নননিতকযণ; এফেং (৩) যুফ উন্নয়ন কাম লক্রল্পভয আওতায় যেংপুয
, নযাজগঞ্জ,
টুয়াোরী, স্ট্নত্রল্পকানা, গাইফান্ধা, মুনিগঞ্জ স্ট্জরায় বা/ওয়াকল আল্পয়াজন কযা য়। ফােংরাল্পদল্পয
আথ ল-াভানজক স্ট্প্রক্ষাল্পে বনফষ্যল্পত ভধভী প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয স্ট্ক্ষল্পত্র স্ট্ম কর উল্পজরায়
ফাল্যনফফা, ভাতৃ স্বাল্পস্থয অফননত এফেং ননযাদ প্রফ ব্যফস্থানা অবাফ, যুফ উন্নল্পন প্রনতফন্ধকতা
যল্পয়ল্পি, স্ট্ কর উল্পজরা/প্রতযন্ত অঞ্চর াল্পবল কল্পয ননধ লাযণপূফ লক বা /ওয়াকল আল্পয়াজন কযা
স্ট্মল্পত াল্পয (নুয়েদ: ১৭.১);

(ে)

ভাতৃস্বাল্পস্থয উন্নয়ন এফেং ফাল্যনফফা প্রনতল্পযাধ কল্পে জনল্পিতনতা সৃনষ্টয রল্পক্ষয এ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ
একটি েকুল্পভন্টাযী নিভ বতযী কযা ল্পয়ল্পি। তািাড়া, নেনজোর স্ট্ফাে ল, ব্যানায, নরপল্পরে, স্ট্েস্ক
কযাল্পরন্ডায যফযা কযা ল্পয়ল্পি। এ স্ট্ক্ষল্পত্র বনফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয স্ট্ক্ষল্পত্র নপ্রন্ট
নভনেয়া/ইল্পরট্রননক নভনেয়ায় প্রিায/প্রকা কযায জন্যও অনুল্পযাধ কযা ল্পরা (নুয়েদ: ১৭.২);

(গ)

PCR-এয ৪থ থ াতায় প্রকেটিয ফাস্তফ েগচতয মমাগপর মদখায়না য়য়য়ছ ১০০%। মমখায়ন প্রচতটি
ংয়গয ফাস্তফ েগচত ১০০% ওয়ায কথা। কাযণ আয়তাভয়েআ প্রকেটি ভাপ্ত য়য়য়ছ। চফলয়টি
স্পষ্টীকযণ প্রয়য়াজন (নুয়েদ: ১৭.৩);
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(ঘ)

PCR-এয ৪থ থ াতায় করাভ-০৪ য়ত মদখা মায় মম, ৩টি বফয়দচক প্রচেয়ণয অওতায় ৩জন
কভথকতথা ৫চদন কয়য থাআল্যান্ড, চপচরাআন এফং দচেণ কুচযয়া পয কয়যন। যচদয়ক PCR-এয
১১তভ াতা য়ত মদখা মায় মম, এ প্রকয়েয অওতায় Bangladesh Association of
Parliamentarians on Population & Development (BAPPAD)এয দস্যগণ ৪ ( চায) প্তাব্যাী থাআল্যান্ড, দচেণ মকাচযয়া এফং চপচরাআয়নয ংদ চযদথন
কয়যন। এ চফলয়টি ষ্পষ্টীকযণ প্রল্পয়াজন (নুয়েদ: ১৭.৪);

(ঙ)

প্রকল্পেয অনুল্পভানদত টিনন’স্ট্ত প্রাক্কনরত ব্যয় ৬৫১.৪৩ রক্ষ োকা এফেং আযটিনন ’স্ট্ত প্রাক্কনরত
ব্যয় ৬২৩.৯৭ রক্ষ োকা। নকন্তু PCR-এয ৭ভ াতায় মদখা মায় মম, অযএচডচ-মত থ থ ফযাদ্দ কযা
য়য়য়ছ ৭০৪.০০ রে টাকা। প্রকল্পেয অনুল্পভানদত টিনন/আযটিন স্ট্িল্পয় অযএচডচ-মত নকবাল্পফ
অনতনযক্ত অথ ল ফযাদ্দ কযা ল্পয়ল্পি স্ট্ নফলয়টি েংনিষ্ট কতৃলক্ষ-স্ট্ক স্পষ্টীকযণ কযায জন্য অনুল্পযাধ
কযা ল্পরা (নুয়েদ: ১৭.৫);
প্রকেটি ফাস্তফায়ন ম থায়য় ৩জন প্রকে চযচারক চতচযক্ত দাচয়ত্ব ারন কয়যন। এয ভয়ে ১জন
প্রকে চযচারক ভাে ৬ ভা চতচযক্ত দাচয়ত্ব ারন কয়যন । বচফষ্যয়ত প্রকে ফাস্তফায়ন ম থায়য়
প্রকে চযচারক মমন ঘনঘন ফদচর না য় , মচদয়ক ংচিষ্ট কতৃথেয়ক জাগ দৃচষ্ট যাখা য জন্য
নুয়যাধ কযা য়রা (নুয়েদ: ১৭.৬);

(ি)

২০. ফচণ থত
সুাচযয়য নুয়েদ ১৮-১৯ এয অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্থা অআএভআ চফবাগ-মক ২ (দুআ) ভায়য ভয়ে
ফচত কযায জন্য নুয়যাধ কযা য়রা।
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