Acronyms
ADP

:

Annual Development Programme

APP

:

Annual Procurement Plan

BBQ

:

Bill and Quantities

DBKP

:

Desh Bangla Kallyan Porishad

DPEC

:

Departmental Project Evaluation Committee

DPP

:

Development Project Proforma

ECNEC

:

Executive Committee of National Economic Council

EMRC

:

Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center

FGD

:

Focus Group Discussion

GCC

:

General Conditions of Contract

HOPE

:

Head of Procurement Entity

IMED

:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KII

:

Key Informant Interview

OTM

:

Open Tender Method

PCC

:

Particular Conditions of Contract

PCR

:

Project Completion Report

PIU

:

Project Implementation Unit

PPR

:

Public Procurement Rules

PWD

:

Public Works Department

RDPP

:

Revised Development Project Proforma

SNA

:

Social Network Associates

SOR

:

Schedule of Requirement

SPSS

:

Statistical Package for the Social Sciences

STD

:

Standard Tender Document

SWOT

:

Strength, Weakness, Opportunity and Threat

TOR

:

Terms of Reference

সূচীপত্র
অধ্যায়

পৃষ্ঠা নং
Acronyms
সূচচপত্র
চচত্র ও লেখচচত্রত্রর তাচেকা
সারচির তাচেকা
নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ

i

প্রথম অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রত্রমর আওতায় গৃহীত প্রকত্রের চববরি
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬

প্রকত্রের পটভূচম
প্রকত্রের লর্ৌচিকতা
প্রকত্রের উত্রেশ্য
প্রকত্রের অনুত্রমাদন
প্রকে এোকা ও চনয়ন্ত্রি এোকার মানচচত্র
প্রকত্রের প্রধানতম চবষয়সমূহ

১
১
১
২
২
৪

চিতীয় অধ্যায়ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রত্রমর কার্ যপদ্ধচত
২.১
২.২
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

পরামর্যত্রকর কার্ যপচরচধ (TOR)
সমীক্ষার কমযপদ্ধচত
নমুনা বন্টন
২.৩.১
পচরমািগত তথ্য/উপাত্ত
চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন
গুিগত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধচত
মুখ্য তথ্যদাতা (KII) এর সাত্রথ সাক্ষাৎকার
লিাকাস গ্রুপ চিসকার্ন (FGD)
ক্রয় সংক্রান্ত কার্ যক্রত্রমর লচকচেষ্ট
প্রশ্নমাো ও লচকচেষ্ট ততরী
তথ্য সংগ্রহকারীত্রদর চনত্রয়াগ এবং প্রচর্ক্ষি প্রদান
তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কার্ যক্রম
লসত্রকন্ডাচর িকুত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা ও চবত্রেষি
স্থানীয় পর্ যাত্রয়র কমযর্াো আত্রয়ািন ও বাস্তবায়ন
তথ্য একত্রীকরি
তথ্য চবত্রেষি
কময পচরকেনা
মূল্যায়ন সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Evaluation)
i

৫
৫
৭
৭
৮
৮
৯
৯
৯
৯
১০
১১
১১
১১
১১
১১
১২
১২

অধ্যায়

পৃষ্ঠা নং

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক (বাস্তব ও আচথ যক) েক্ষযমাত্রা ও অিযন পর্ যাত্রোচনা
৩.১

৩.২

প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত চপচসআর-এর চভচত্তত্রত)
৩.১.১ কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ
৩.১.২ কমযসূচী ব্যয়
৩.১.৩ সাচি
৩.১.৪ র্ন্ত্রপাচত ক্রয়
৩.১.৫ আসবাবপত্র ক্রয়
৩.১.৬ প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ
৩.১.৭ িচম ক্রয়/ িচম মূল্য
৩.১.৮ চনমযাি ব্যয় ও লভৌত অবকাঠাত্রমা
৩.১.৯ চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি
প্রকত্রের সাচব যক অগ্রগচত মূল্যায়ন

১৩
১৩
১৪
১৪
১৪
১৫
১৫
১৬
১৬
১৭
১৭

চতুথ য অধ্যায়ঃ প্রকত্রের প্রচকউরত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪

প্রকত্রের প্রচকউরত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা
ক্রয় পচরকেিা পর্ যাত্রোচনা
চিচপচপ অনুসাত্রর ব্যয় চবত্রেষি
প্রকত্রের প্রচকউরত্রমন্ট পদ্ধচত সম্পত্রকয মতামত

১৮
১৯
২০
২০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকত্রের উত্রেশ্য অিযত্রনর অবস্থা পর্ যাত্রোচনা এবং পর্ যত্রবক্ষি
৫.১
৫.২
৫.৩
৫.৪
৫.৫
৫.৬
৫.৭
৫.৮
৫.৯
৫.১০
৫.১১
৫.১২
৫.১৩
৫.১৪
৫.১৫
৫.১৬
৫.১৭
৫.১৮
৫.১৯

ভূচমকা
লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র
বয়ঃবৃদ্ধ মচহো ও পুরুষত্রদর পুনব যাসন ব্যবস্থা
বয়ঃবৃদ্ধ মচহো/পুরুষ উপকারত্রভাগী চনব যাচন পদ্ধচত
চনরাপদ আবাসন ব্যবস্থা
পুচষ্টসম্পন্ন খাবার চনশ্চয়তা
স্বাস্থয লসবা
চনরাপত্তা ব্যবস্থা
পচরষ্কার পচরচ্ছনতা
চনতয প্রত্রয়ািনীয় দ্রব্যাচদর প্রাপ্যতা
অন্যান্য সুত্রর্াগ-সুচবধা
প্রচর্ক্ষিাথী চনব যাচন পদ্ধচত
প্রচর্ক্ষত্রির ধরন ও সময়কাে
প্রচর্ক্ষি ব্যবস্থাপনা
প্রচর্ক্ষি পরবতী লর্াগাত্রর্াগ ও লসবা
পাচরবাচরক আয়বধ যন
প্রচর্ক্ষি চবষত্রয় সামচগ্রক মূল্যায়ন
প্রচর্ক্ষি সম্পচকযত সমস্যাসমূহ
সমস্যাসমূহ সমাধাত্রনর উপায়

২৪
২৪
২৫
২৫
২৭
২৮
২৮
২৯
৩০
৩০
৩১
৩১
৩২
৩৪
৩৫
৩৫
৩৫
৩৬
৩৭
ii

অধ্যায়
৫.২০

৫.২১

৫.২২
৫.২৩
৫.২৪
৫.২৫

ফ াকাস গ্রুপ আক্ষ াচিা
৫.২০.১ “ফস াই ” প্রনিেণার্থীক্ষের নিক্ষে ে ীে আক্ষ াচিা
৫.২০.২ “ব্লক ও র্াটিক ” প্রনিেণার্থীক্ষের নিক্ষে ে ীে আক্ষ াচিা
৫.২০.৩ ে ীে আক্ষ াচিা হস্তনিল্প প্রনিেণার্থী
ব ানর প্রনিেণার্থী
৫.২০.৪ ে ীে আক্ষ াচিা কাক্ষপন্ট
৫.২০.৫ ে ীে আক্ষ াচিা প্রকল্পর্নহর্ভবত প্রনিেণার্থী (উপকারক্ষ াগী িে)
স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াোর প্রাপ্ত তথ্যাচদ
৫.২১.১
বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র
৫.২১.২ চিত্রবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে
৫.২১.৩ চিত্রবত্রকচপ প্রচর্ক্ষি লকন্দ্র
িাতীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো
সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির িীনতমা ার উপর পর্ বক্ষর্েণ
প্রকল্পটির প্রস্থাি পনরকল্পিা
প্রকেটির লটকসই ব্যবস্থাপনা

পৃষ্ঠা নং
৩৮
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪১
৪২
৪৩
৪৩
৪৩
৪৪
৪৫
৪৭
৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রকত্রের সবে, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ চবত্রেষি
৬.১
৬.২
৬.৩
৬.৪
৬.৫

ভূচমকা
সবেচদক (Strength)
দুব যে চদক (Weakness)
সুত্রর্াগ ও সম্ভাবনা (Opportunity)
ঝচুঁ কসমূহ (Threat)

৪৮
৪৮
৪৮
৪৯
৫০

সপ্তম অধ্যায়: সমীক্ষার কমযপচরচধ (TOR) অনুর্ায়ী প্রভাব মূল্যায়ন
৭.১
৭.২
৭.৩
৭.৪
৭.৫
৭.৬
৭.৭

ভূচমকা
প্রকত্রের র্থাথ যতা মূল্যায়ন
প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ত্রনর উপর মূল্যায়ন
প্রচকউরত্রমন্ট প্রচক্রয়ায় র্ন্ত্রপাচত, প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ, পন্য ও লসবা প্রভৃচত কার্ যক্রম পর্ যাত্রোচনা
প্রকত্রের সবে চদক, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ (SWOT)
অনুত্রমাচদত নকর্ার সচহত বাস্তবাচয়ত লভৌত অবকাঠাত্রমার তুেনা
পুনব যাসন কার্ যক্রত্রমর প্রভাব মূল্যায়ন
৭.৭.১ বয়ঃবৃদ্ধত্রদর উপর প্রভাব
৭.৭.২ প্রচর্ক্ষিাথীত্রদর উপর প্রভাব

৫১
৫১
৫২
৫৩
৫৫
৫৬
৫৬
৫৬
৫৮

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপাচরর্মাো
৮.১
উপসংহার
৮.২
সুপাচরর্মাো
তথ্যসূত্র (References)
সংক্ষর্াজিী

৬০
৬১
৬২
৬৩
iii

সারচির তাচেকা
নং

সারচির নাম

পৃষ্ঠা নং

১.১

প্রকত্রের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

২

২.১

প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য সংগৃহীত নমুনার চবন্যাস

৭

২.২

প্রচর্ক্ষত্রির প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য সংগৃহীত নমুনার চবন্যাস

৮

২.৩

প্রকে সমীক্ষার কার্ যক্রম বাস্তবায়ত্রনর িন্য বরােকৃত সময়কাে

১২

৩.১

প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন চচত্র

১৩

৩.২

চনত্রয়াগকৃত কমযকতযা ও কমযচারীবৃন্দ

১৪

৩.৩

র্ন্ত্রপাচত ক্রত্রয়র লেচসচিত্রকর্ন ও ব্যয়

১৪

৩.৪

আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবচে

১৫

৩.৫

প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবচে

১৬

৪.১

প্রকত্রের প্রচকউরত্রমন্ট পদ্ধচত সম্পত্রকয প্রধানতম তথ্যাবেী

১৮

৪.২

র্ন্ত্রপাচত ও আসবাবপত্র ক্রয়(Procurement of Goods)

১৯

৪.৩

পূতয কাঠাত্রমা চনমযাি ক্রয় (Procurement of Works) (চিচপচপ-এর ছক অনুসাত্রর)

১৯

৪.৪

ক্রয় পচরকেনা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

১৯

৪.৫

চিচপচপ অনুসাত্রর ব্যয় চবত্রেষি

২০

৪.৬

প্রকত্রের প্রচকউরত্রমন্ট পদ্ধচত সম্পত্রকয মতামত চবত্রেষি

২১

৫.১

খাবার ব্যবস্থাপনা সম্পত্রকয বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসকারীত্রদর মতামত

২৮

৫.২

স্বাস্থয লসবা সম্পত্রকয বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসকারীত্রদর মতামত

২৯

৫.৩

নমুনা প্রচর্ক্ষিাথীর বয়স ও অন্যান্য চনব যাচনী তবচর্ষ্টয

৩২

৫.৪

প্রচর্ক্ষিাথীর পচরবতযন চবষত্রয় মতামত (লমাট ও গড়)

৩৬

৫.৫

প্রচর্ক্ষিাথী কতৃক
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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ
সমাজকল্যাি মন্ত্রিা ক্ষের সমািত্রসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ) এর লর্ৌথ উত্রযাত্রগ “Establishment
of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially
Disabled Adolescent Girls” নামক একটি প্রকে গ্রহি করা হয়। উি প্রকেটি নারােিগঞ্জ ফজ ার রূপগঞ্জ উপক্ষজ ার
চিপাড়া (র্টত া) িামক গ্রাক্ষম র্াস্তর্ানেত হে। এই প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি একটি ১১ ত া নর্নিষ্ট র্েঃবৃদ্ধ নির্াস ফকন্দ্র এর্ং তৎসং গ্ন
নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা নিমবাণ করা হে। র্া গত ২০১৪ সাক্ষ র নিক্ষসম্বর মাক্ষস সমাপ্ত হে। প্রকেটির মূে উত্রেশ্য চছে প্রকে
এোকার অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত চকত্রর্ার/চকত্রর্ারীত্রদর চাচহদাচভচত্তক লসবা এবং
প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা, র্ার িারা তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা ও তবষম্য হ্রাস
পায়।
লভৌত অবকাঠাত্রমাগত সুত্রর্াগ-সুচবধা চনচশ্চত করার পর প্রকেটির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দাচয়ত্ব চিচবত্রকচপত্রক লদয়া হয় এ র্ত্রতয লর্
সমািকল্যাি মন্ত্রিােয় এর কার্ যক্রম তদারক করত্রব। পরবতীত্রত, আইএমইচি, পচরকেনা মন্ত্রিােয় প্রকেটির র্থাথ যতা এবং সামচগ্রক
প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস. এন. এযাক্ষসানসক্ষেটসক্ষক ১১ টি সুচনচদ যষ্ট টিওআর অনুসাত্রর দাচয়ত্ব প্রদান কত্রর। টিওআর (TOR) লক
চবত্রবচনায় চনত্রয় এস. এন. এযাক্ষসানসক্ষেটস টিক্ষমর সেস্যবৃন্দ, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার িন্য পচরমািগত ও গুিগত তথ্য বা উপাত্ত
প্রাইমাচর এবং লসত্রকন্ডাচর উৎস লথত্রক সংগ্রহ কত্ররত্রছন। প্রকত্রের প্রভাব চনি যয় করত্রত প্রকে এোকা রূপগঞ্জ উপত্রিোর বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন
লকত্রন্দ্রর ১০০% উপকারত্রভাগীর (সব যত্রমাট ১১ িন) এবং লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস লথত্রক ১০ িত্রনর কাছ লথত্রক প্রত্রয়ািনীয়
তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। অন্যচদত্রক, প্রচর্ক্ষত্রির প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য রূপগঞ্জ (প্রকে এোকা) উপত্রিোর প্রকেভুি পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর
পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত (চিচবত্রকচপ লথত্রক) ১৯৯ িন চকত্রর্ারী এবং উপকারত্রভাগী নয় (অন্যান্য সংস্থা লথত্রক প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত) ১৫২
িন চকত্রর্ারীর চনকট লথত্রক প্রশ্নপত্র অনুর্ায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। দেীয় আত্রোচনা, Key Informant Interview
(KII), স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াোর মাধ্যত্রম তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। এছাড়া প্রকল্প অন স ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে ফর্থক্ষক প্রক্ষোজিীে
তথ্য সংগ্রহ করা হে। সংগৃহীত তথ্য নর্ক্ষেষিপূর্ বক া ক্ষক প্রধািত নতিটি াক্ষগ উপস্থাপি করা হক্ষেক্ষছ।
প্রর্থমতঃ প্রকল্পটির ফ ৌত অর্কাঠাক্ষমা, অঙ্গন নিক র্াস্তর্ােি ও প্রনকউরক্ষমন্ট নর্ষক্ষে পর্ বক্ষর্েণ ও নর্স্তানরত পর্ বাক্ষ াচিাে ফেখা র্াে ফর্,
প্রকল্পটি র্র্থাসমক্ষে এর্ং র্রাদ্দকৃত অক্ষর্থ বই র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষছ ফর্টি স ঘটিা (success case) নহসাক্ষর্ নর্ক্ষর্নচত হক্ষর্। প্রকক্ষল্পর
আওতাে ফমাট ১৯২৮.৪৮.০০ ে টাকা (চিওচব ১৫২৮.৪৮ েক্ষ এবং চিচবত্রকচপ ৪০০.০০ েক্ষ টাকা) ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ এবং তা চদত্রয়
র্তভাগ কাি সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ। প্রকত্রের চবচভন্ন অঙ্গ র্থা- কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ, কমযসূচী ব্যয়, সানচি, র্ন্ত্রপাচত,
আসবাবপত্র, প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ, িচম ক্রয় এবং চনমযাি ব্যয় প্রভৃচত র্থার্থ প্রচক্রয়া অবেম্বন কত্রর ব্যচয়ত হত্রয়ত্রছ র্া চপচসআর ও
সরবরাহকৃত িকুত্রমন্ট লদত্রখ চনচশ্চত হওয়া লগত্রছ। বাচহযকভাত্রব লদখা র্ায় র্েঃবৃদ্ধ নির্াসটি আধুনিকতার ফছোঁোে নিনমবত ফর্খাক্ষি
র্েঃবৃদ্ধক্ষের র্থাকা, িাইনিং রুম, হ রুম, নচনকৎসার জন্য সর্ ধরক্ষির অর্কাঠাক্ষমাগত সুনর্ধা রক্ষেক্ষছ। র্িটি অতযন্ত েিবিীে সক্ষন্দহ
ফিই। উপক্ষর উঠা িামার জন্য সুন্দর ফ্লাট নিঁনড় ছাড়াও আধুনিক ন ট নর্যমাি। প্রক্ষতযকটি রুক্ষম আক্ষ া/র্াতাস পনরচা ক্ষির সু-ব্যর্স্থা
রক্ষেক্ষছ। রান্নার জন্য গ্যাস সরর্রাহ আক্ষছ। এছাড়া নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা টিও ফর্ি সুন্দর। প্রকল্পটির প্রনকউরক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা
করার জন্য পনত্রকাে প্রকানিত েরপত্র নর্জ্ঞনপ্তর তানরখ, েরপত্র ফখা ার তানরখ, সর্ বনিম্ন ের প্রভৃনত নর্ষেসমূহ পর্ বাক্ষ াচিা করা হে।
চবজ্ঞচপ্তটি চসচপটিইউ-এর ওত্রয়বসাইত্রট প্রকার্ করা হত্রয়চছে কাত্রিই প্রকল্পটির প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত র্র্থার্র্থ াক্ষর্ অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ
র্ া র্াে।
নিতীেতঃ প্রকক্ষল্পর অন্যতম উক্ষদ্দশ্য নছ অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর ব্যবস্থা করা, র্ার মাধ্যত্রম তারা তাত্রদর
লমৌচেক চাচহদা পূরি করত্রত সক্ষম হয়। চকন্তু মূল্যায়ন সমীক্ষার িন্য চনধ যাচরত প্রকেটির (রূপগত্রঞ্জ অবচস্থত) বয়ঃবৃদ্ধরা লহাতাপাড়ায়
অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধত্রদর তুেনায় চকছুটা খারাপ অবস্থায় রত্রয়ত্রছন। লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস- খায, আবাসন, চচচকৎসা ও
প্রত্রয়ািনীয় বস্ত্র চবনামূত্রল্য সরবরাহ করা হত্রয় থাত্রক। অপরপত্রক্ষ, মূল্যায়ন সমীক্ষার িন্য চনধ যাচরত প্রকেটিত্রত বয়ঃবৃদ্ধত্রদর এ সকে লসবা
(খায, আবাসন ও চচচকৎসা) লপত্রত চনিস্ব অথ য ব্যয় করত্রত হয়। তত্রব, লকউ লকউ চবনামূত্রল্য আবাসন সুচবধা লপত্রয় থাত্রকন। বয়ঃবৃদ্ধ
চনবাস সংেগ্ন চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাত্রে চচচকৎসা খরত্রচর ৩০ র্তাংর্ কম লনয়া হয়। সবত্রচত্রয় হতার্ার চবষয় হত্রো, এখাত্রন
র্তিন বয়ঃবৃদ্ধ থাকার বত্রন্দাবস্ত রত্রয়ত্রছ (১৫০-১৮০ িন) তার লথত্রক অত্রনক কম সংখ্যক বয়ঃবৃদ্ধ বসবাস করত্রছন। লরচিস্টার খাতা
(িকুত্রমন্ট) পর্ যত্রবক্ষি কত্রর লদখা লগত্রছ লর্, প্রকেটিত্রত শুরু লথত্রক এখন পর্ যন্ত কখত্রনাই ১৫-২২ িত্রনর লবর্ী বয়ঃবৃদ্ধ অত্র চনবাত্রস
অবস্থান/বসবাস কত্ররনচন।
তৃতীয়তঃ আত্রোচয প্রকেটির অন্যতম উত্রেশ্য চছে সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর বাস্তব চাচহদা সম্পন্ন কাচরগচর
প্রচর্ক্ষিপূব যক কমযসংস্থাত্রনর ব্যবস্থা করা । নিনপনপক্ষত ৬টি নর্ষক্ষে প্রনিেণ প্রোক্ষির কর্থা র্ া হক্ষ ও প্রকৃতপক্ষে ৪টি নর্ষক্ষের উপর

প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। প্রনত র্ছর ফর্ পনরমাণ নকক্ষিারীক্ষক প্রনিেণ ফেোর কর্থা তার মাত্র ৩০-৩৫% নকক্ষিারীক্ষক প্রনিেণ প্রোি
করা সম্ভর্ হক্ষেক্ষছ। র্ারা প্রনিেণ নিক্ষেক্ষছি তাক্ষের মক্ষে ফকউ পনততাবৃনির সক্ষঙ্গ সংযুক্ত নছক্ষ ি নকিা অর্থর্া এখিও আক্ষছি নকিা তা
জািার জন্য তথ্যসংগ্রহকারী ছাড়াও টিম ন িার নিক্ষজই নর্ন ন্ন উৎস ফর্থক্ষক তথ্য সংগ্রহ কক্ষরি নকন্তু পনততাবৃনির ফতমি ফকাি তথ্য
পাওো র্াে নি। া পর্ বাক্ষ াচিাে ফেখা র্াে ফর্, প্রনিেক্ষণ পরর্তী সুপারন িি র্া ক্ষ া-আপ এক্ষকর্াক্ষর অনুপনস্থত। প্রনিেণ
সংক্রান্ত নর্ষক্ষের িকুক্ষমক্ষন্টিক্ষির অ ার্ও পনর নেত হক্ষেক্ষছ। অতীক্ষত প্রনিেণ পরর্তী সাটিনব ক্ষকট (ফকাস ব সিেপত্র) ফেওোর ব্যর্স্থা
র্থাকক্ষ ও র্তবমাক্ষি তা ফেো হে িা নর্ধাে প্রনিেণার্থীবৃন্দ অন্য ফকার্থাও সহক্ষজ কাক্ষজর সংস্থাি করক্ষত পারক্ষছি িা। নিনপনপক্ষত উক্ষেখ
র্থাকক্ষ ও প্রনিেণার্থীক্ষের ঋণ সহােতা প্রোি করা হে িা নর্ধাে প্রনিনেত নকক্ষিারীক্ষের মক্ষে র্াক্ষের নকছুটা আনর্থ বক স্বচ্ছ তা রক্ষেক্ষছ
শুধুমাত্র তারাই আের্ধ বি মূ ক কাক্ষজ সম্পৃক্ত হক্ষত ফপক্ষরক্ষছি।
আক্ষ াচয প্রকল্পটির সর্ নেকগুক্ষ া (Strength) হক্ষ া, প্রকল্পটি সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ হক্ষ ও তা র্র্থাসমক্ষে র্াস্তর্ানেত
হক্ষেক্ষছ র্া উোহরণ হক্ষে র্থাকক্ষর্। সর্ ব-সাধারক্ষণর ধারণা ফর্, সরকানর প্রকল্প নিধ বানরত সমক্ষে র্াস্তর্ানেত হে িা এর্ং অক্ষিক ফেক্ষত্র প্রকল্প
ব্যে বৃনদ্ধ পাে। এ প্রকক্ষল্পর ফেক্ষত্র তা ঘক্ষটনি। প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি সামানজক াক্ষর্ র্নিত ও নিগৃহীত অক্ষিক নকক্ষিারী নর্ন ন্ন ফেক্ষি/নর্ষক্ষে
প্রনিেণ নিক্ষে নিক্ষজক্ষেরক্ষক েে কক্ষর তু ক্ষছি এর্ং ফকউ ফকউ েেতাক্ষক কাক্ষজ ানগক্ষে নিক্ষজর ও পনরর্াক্ষরর মর্ বাো বৃনদ্ধ করক্ষছি।
অন্যনেক্ষক দুর্ ব নেকগুক্ষ া (Weakness) হক্ষ া, প্রকল্প গ্রহক্ষণর সমে ফকাি ন নজনর্ন টি স্টানি করা হেনি এর্ং প্রকল্প অনুক্ষমােক্ষির
সমে প্রতযািী সংস্থার (নিনর্ক্ষকনপ) সেমতা সঠিক াক্ষর্ র্াচাই করা হেনি। কাক্ষজই প্রকক্ষল্পর উক্ষদ্দশ্য অনুর্ােী প্রনত র্ছর ফর্ পনরমাণ
র্েঃবৃদ্ধ পুরুষ ও মনহ া অত্র চনবাত্রস অর্স্থাি করার কর্থা তার মাত্র ২ িতাংি অনজবত হক্ষচ্ছ। ভবনটি দর্যনীয় হত্রেও চনয়চমত পচরষ্কার
পচরচ্ছন্ন না করায় তার লসৌন্দর্য্য হারাত্রত বত্রসত্রছ। চনরাপত্তা প্রহরী অচনয়চমত হওয়ায় অত্রনক বয়ঃবৃদ্ধ চনরাপত্তাহীনতায় লভাত্রগন।
চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাত্রে স্বাস্থয লসবার িন্য আবাচসক ও চবত্রর্ষজ্ঞ চচচকৎসক লনই, মাত্রে মত্রধ্য ঢাকা লথত্রক চচচকৎসক এত্রস
লসবা চদত্রয় থাত্রকন। পুির্ বাসক্ষির জন্য প্রনিেণ ফিক্ষষ ঋণ সহােতা ফেওোর কর্থা নিনপনপ ফত উক্ষেখ র্থাকক্ষ ও তা র্াস্তক্ষর্ ফেখা র্াে নি।
প্রনিেণ পরর্তী সুপারন িি র্া ক্ষ া-আপ এক্ষকর্াক্ষর অনুপনস্থত। প্রনিেণ সংক্রান্ত নর্ষক্ষের িকুক্ষমক্ষন্টিক্ষির অ ার্ পনর নেত হক্ষেক্ষছ।
িীনতমা া অনুর্ােী কমবচারী কমবকতবার অ ার্ নর্যমাি।
সুপানরিমা া
মূল্যােি সমীোর প্রনতক্ষর্েক্ষির আক্ষ াক্ষক নিক্ষম্নাক্ত সুপানরিমা া প্রোি করা হক্ষ া র্াক্ষত কক্ষর প্রকল্পটি তার উক্ষদ্দশ্য সমুন্নত রাখক্ষত
পাক্ষর।
১. আক্ষ াচয প্রকল্পটি ফর্ উচ্চাকাঙ্খা নিক্ষে ফর্ৌর্থ উক্ষযাক্ষগ (সরকানর ও ফর্সরকানর) প্রণেি করা হক্ষেনছ তা র্াস্তর্তার নিনরক্ষখ
র্াস্তর্ােিক্ষর্াগ্য িে র্ক্ষ মক্ষি হক্ষেক্ষছ, কাক্ষজই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে কর্তবক নর্ষ্যক্ষত ফর্ৌর্থ উক্ষযাক্ষগ প্রকল্প গ্রহণ ও অনুক্ষমােক্ষির ফেক্ষত্র
ন নজনর্ন টি স্টানি ও প্রতযািী ফর্সরকানর সংস্থার সেমতা র্াচাইক্ষক অনধকতর গুরুত্ব নেক্ষত হক্ষর্।
২. পর্ বাক্ষ াচিাে ফেখা ফগক্ষছ ফর্, নিনর্ক্ষকনপ সংস্থাটির ফতমি ফকাি আনর্থ বক সেমতা ফিই র্ার মােক্ষম সংস্থাটি উক্ত প্রকক্ষল্পর পনরচা িা
ব্যে (র্েঃবৃদ্ধক্ষের সহােতা ও নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ ব্যে) নির্ বাহ করক্ষত পারক্ষর্। কাক্ষজই, স্থাপিাটি র্াক্ষত র্র্থার্র্থ াক্ষর্ ব্যর্হৃত হে
ফসজন্য এটিক্ষক আর্ানসক প্রনিেণ ফকন্দ্র নহসাক্ষর্ রূপান্তর করা ফর্ক্ষত পাক্ষর। এক্ষেক্ষত্র র্েঃবৃদ্ধক্ষের আর্াসক্ষির জন্য দুটি ফফ্লার রাখা ফর্ক্ষত
পাক্ষর ফর্খাক্ষি ৫০ জি র্েঃবৃদ্ধ অর্স্থাি করক্ষত পাক্ষর। ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ সরকানর অনুোক্ষি (২০:৮০) র্াস্তর্ানেত প্রকক্ষল্পর িীনতমা া
অনুসাক্ষর সরকার প্রকল্পটি গ্রহণ/অন্য ফর্সরকানর সংস্থার নিকট হস্তান্তর/নর্নক্র/ফর্ ফকাি নর্কল্প নসদ্ধান্ত নিক্ষত পাক্ষরি।
৩. আর্ানসক প্রনিেণ ফকক্ষন্দ্র রূপান্তর করক্ষ , সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে/অনধেপ্তরক্ষক েে প্রনিেক নিক্ষোগ নেক্ষত হক্ষর্ এর্ং প্রনিেণ
কার্ বক্রম আধুনিকীকরণ করার ক্ষেয প্রক্ষোজিীে প্রনিেণ সরঞ্জামানে ক্রে করক্ষত হক্ষর্। প্রনিেণ পরর্তী সহজ িক্ষতব আনর্থ বক সহােতা
প্রোক্ষিরও ব্যর্স্থা নিক্ষত হক্ষর্।
৪. স্বাস্থয ফসর্া নিনিত করার ক্ষেয নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতাক্ষ একজি আর্ানসক িাক্তার সুনিনিত করক্ষত হক্ষর্। এছাড়া মাক্ষে
মক্ষে র্াইক্ষর ফর্থক্ষক নর্ক্ষিষজ্ঞ নচনকৎসক নিক্ষে এক্ষস ফসর্া প্রোক্ষির ব্যর্স্থা রাখক্ষত হক্ষর্। প্রক্ষোজক্ষি োতা সংস্থা ও সরকানর সহক্ষর্ানগতাে
হাসপাতাটিক্ষক আরও সনক্রে করক্ষত হক্ষর্।
৫. প্রকল্পটির কার্ বক্রম সুষ্ঠু াক্ষর্ পনরনচান ত হক্ষচ্ছ নকিা তা র্াস্তর্ােি কনমটি কর্তবক নিেনমত তোরনক করা উনচত এর্ং তোরনক
প্রনতক্ষর্েি অনুর্ােী তাৎেনণক ব্যর্স্থা গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্।

প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রত্রমর আওতায় গৃহীত প্রকত্রের চববরি
১.১ প্রকত্রের পটভূচম
বাংোত্রদর্ পচরসংখ্যান ব্যযত্ররা ২০১১-এর তথ্য অনুসাত্রর বাংোত্রদত্রর্ ১১.৭ চমচেয়ন লোক বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীি র্া লমাট িনসংখ্যার ৭.৭
র্তাংর্ (BBS, 2015)। বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীিত্রদর মত্রধ্য র্তকরা ৯৫ ভাগ মচহো এবং ৪৩.৮৯ ভাগ পুরুষ র্ারীচরকভাত্রব অক্ষম।
বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীিরা চবচভন্ন লরাত্রগ আক্রান্ত ও নানাচবধ সামাচিক সমস্যার সম্মুখীন হত্রয় থাত্রকন। সাধারিত, তারা তাত্রদর পচরবাত্ররর সাত্রথ
বসবাস কত্রর থাত্রকন এবং অত্রনকত্রক্ষত্রত্র অবত্রহোর চর্কার হন। লর্ সমত্রয় বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীিত্রদর সবত্রচত্রয় লবচর্ লসবার প্রত্রয়ািন ঠিক তখনই
তারা বঞ্চনার চর্কার হত্রয় থাত্রকন। অন্যচদত্রক নারায়িগঞ্জ লথত্রক পচততাপল্লী উৎখাত্রতর পর পচততাত্রদর পুনব যাসত্রনর লকান ব্যবস্থা গ্রহি
না করায় অত্র এোকাটি পচততাত্রদর একটি ভাসমান চবচরি লক্ষত্রত্র পচরিত হত্রয়ত্রছ। একারত্রি বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীি িনগি ও ভাসমান
লর্ৌনকমীত্রদর প্রত্রয়ািন ও অচধকাত্ররর প্রচত গুরুত্ব চদত্রয় সমািত্রসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ) কতৃযক
নারায়িগঞ্জ লিোর রূপগঞ্জ উপত্রিোর চনপাড়ায় (বটতো লমাড়) লর্ৌথভাত্রব বাস্তবায়ত্রনর চনচমত্ত চবত্রবচয “Establishment of
Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially Disabled
Adolescent Girl’s” প্রকেটি গ্রহি করা হয়।

১

প্রকত্রের নাম

Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for
Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girl’s

২
৩
৪

প্রর্াসচনক মন্ত্রণা ে/চবভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকত্রের অবস্থান

সমাজকল্যাি মন্ত্রিা ে
সমািত্রসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ)
নারায়নগঞ্জ লিোর রূপগঞ্জ উপত্রিোর চনপাড়া (বটতো লমাড়)

১.২ প্রকত্রের লর্ৌচিকতা
বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীিরা স্বাভাচবকভাত্রবই পচরবাত্ররর সাত্রথ থাকত্রত চান এবং লসটিই দীর্ যচদন ধত্রর হত্রয় আসত্রছ। তত্রব সমত্রয়র সাত্রথ সাত্রথ
সামাচিক অবস্থা এবং পাচরবাচরক কাঠাত্রমাত্রত লর্ পচরবতযন এত্রসত্রছ, তার সাত্রথ তাে চমচেত্রয় প্রবীিত্রদর িন্য র্ত্রথষ্ট সু-ব্যবস্থা গত্রড়
উত্রঠচন। প্রকৃতপত্রক্ষ, বাংোত্রদত্রর্ লর্ৌথ পচরবাত্ররর সংখ্যা কত্রম আসত্রছ এবং মানুষ গ্রাম লছত্রড় র্হত্রর বা লদত্রর্র বাচহত্রর চত্রে র্াত্রচ্ছন। এই
পচরচস্থচতত্রত অত্রনক মা-বাবাই অরচক্ষত হত্রয় পত্রড়ত্রছন। বাংোত্রদর্ সরকার এই সকে অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীি এবং
সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে চবচভন্ন কার্ যক্রম গ্রহি কত্রর আসত্রছন। বয়ঃবৃদ্ধত্রদর িন্য ভাতার প্রচেন এবং
চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে প্রচর্ক্ষত্রির ব্যবস্থা গ্রহি কত্ররত্রছন (রহমান ও হাচিি, ২০১৬)। এরই ধারাবাচহকতায় প্রকে এোকা নারায়নগঞ্জ
লিোর রূপগঞ্জ উপত্রিোর চনপাড়ায় (বটতো লমাড়) বসবাসকারীত্রদর সু-স্বাস্থয চনচশ্চত করার িন্য, দচরদ্র চকত্রর্ারীত্রদর িীবন দক্ষতা
বৃচদ্ধ করার েত্রক্ষয এবং অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ/প্রবীিত্রদর আবাসন সুচবধাত্রথ য একটি কচমউচনটি হাসপাতাে ও প্রচর্ক্ষি লকন্দ্রসহ
প্রবীি চনবাস স্থাপন করা অপচরহার্ য চহসাত্রব চবত্রবচচত হয়। র্া চকনা তাত্রদর লবকারত্ব দূরীকরি এবং তাত্রদর দাচরদ্রপূি য িীবন র্াপত্রনর
কষ্ট োর্ত্রব সহায়ক হত্রব। িেশ্রুচতত্রত, সমাত্রি তাত্রদর অচধকার, মূল্যত্রবাধ, অথ যননচতক চনরাপত্তা, আথ য-সামাচিক অবস্থার উন্নয়ন ও
সম্ভাবনার িার উত্রমাচচত হত্রব এবং সমাত্রি তাত্রদর মর্ যাদাপূি য অংর্গ্রহি চনচশ্চত হত্রব।

১.৩ প্রকত্রের উত্রেশ্য
মূে উত্রেশ্য
প্রকেটির মূে উত্রেশ্য হত্রো প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীি এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর
প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা, র্ার িত্রে তাত্রদর
দচরদ্রতা, দুব যেতা ও তবষম্য হ্রাস পাত্রব।

1

প্রকত্রের সুচনচদ যষ্ট উত্রেশ্য
(ক) প্রস্তাচবত চনবাত্রসর মাধ্যত্রম প্রচত বছর ২০০ িন বয়ঃবৃদ্ধ মচহো ও ৩০০ িন বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষত্রক চনরাপদ আবাসত্রন পুনব যাচসত করা;
(খ) বাস্তব চাচহদা সম্পন্ন কাচরগচর চর্ক্ষা প্রদাত্রনর মাধ্যত্রম প্রচত বছর সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত ৭০০ িন চকত্রর্ারীর
চাচহদানুর্ায়ী দক্ষতাবৃচদ্ধ করা;
(গ) পুনব যাসন লকত্রন্দ্র বহুচবধ উৎপাদন পদ্ধচত তথা: গরু-পােন, লমৌমাচছ-পােন, ক্ষুদ্র-লপাচি, ছাত্রদ-বাগান ততরী, হস্তচর্ে এবং চবচভন্ন
পাচখ-পােন ইতযাচদ চালুকরি, র্ার িারা চনবাসীগিত্রক কমযব্যস্ত ও প্রািচঞ্চে রাখা র্ায়;
(র্) সামাচিক প্রচতবন্ধী চকত্রর্ারী লমত্রয়ত্রদর- পচরবাত্রর, কমযত্রক্ষত্রত্র এবং সমাত্রি আত্ম-সম্মানত্রবাধসহ বসবাত্রসর উপত্রর্াগী করা;
(ঙ) তবষম্য, সচহংসতা দূর কত্রর সামাচিক শৃঙ্খোপূি য পচরত্রবর্ চনচশ্চত করার িন্য লিন্ডার সমতা আনয়ন ও কময পচরত্রবর্ সৃচষ্ট করা;
(চ) দু:স্থ বয়ঃবৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীতত্রদর ন্যযনতম ৩০% চবনামূত্রল্য চচচকৎসা লসবা প্রদান করা।

১.৪ প্রকত্রের অনুত্রমাদন
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially
Disabled Adolescent Girl’s র্ীষ যক প্রকেটি মাননীয় পচরকেনা মন্ত্রী কতৃযক গত ১১/১০/২০১১ তাচরত্রখ অনুত্রমাচদত হত্রয়ত্রছ।

প্রকেটির অনুত্রমাচদত লমাট ব্যয় ১৯৯৪.১০ েক্ষ টাকা। এর মত্রধ্য চিওচব ১৫৮৬.১০ েক্ষ টাকা, প্রতযার্ী সংস্থার (ত্রদর্ বাংো কল্যাি
পচরষদ-চিচবত্রকচপ) অবদান ৪০৮.০০ েক্ষ টাকা এবং লময়াদ কাে জুোই ২০১১ হত্রত চিত্রসম্বর ২০১৪। প্রকক্ষল্পর আওতাে গত নিক্ষসম্বর
২০১৪ পর্ বন্ত ক্রমপুনঞ্জর্ভত আনর্থ বক অগ্রগনত হক্ষেক্ষছ ফমাট ১৯২৮.৪৮ ে টাকা (চিওচব ১৫২৮.৪৮ েক্ষ এবং চিচবত্রকচপ সংস্থার ৪০০.০০
েক্ষ টাকা) র্া অনুত্রমাচদত প্রাক্কচেত ব্যত্রয়র ৯৬.৭১ %। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, ব্যয়কৃত অত্রথ য চনধ যাচরত কাি ১০০ ভাগ সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ।
সারচি ১.১: প্রকত্রের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়
মূে
চিওচব
সংস্থা

প্রাক্কচেত ব্যয়
সব যত্রর্ষ সংত্রর্াচধত

(১)
মূে - ১৯৯৪.১০
চিওচব -১৫৮৬.১০
চিচবত্রকচপ-৪০৮.০০

(২)
মূে-১৯৫২.৫০

(েক্ষ টাকায়)
প্রকৃত ব্যয়
(চিত্রসম্বর,
২০১৪
পর্ যন্ত)
(৩)
১৯২৮.৪৮

চিওচব-১৫৫২.৫০
চিচবত্রকচপ-৪০০.০০

পচরকচেত বাস্তবায়নকাে
মূে
সব যত্রর্ষ
সংত্রর্াচধত
(৪)
জুোই ২০১১
হত্রত
চিত্রসম্বর ২০১৪

(৫)
-

প্রকৃত
বাস্তবায়নকাে

বাস্তবায়ন ব্যয় (মূে
বাস্তবায়নকাত্রের %)

(৬)
জুোই ২০১১
হত্রত
চিত্রসম্বর ২০১৪

(৮)
১০০

১.৫ প্রকে এোকা ও চনয়ন্ত্রি এোকার মানচচত্র
নিক্ষম্ন প্রকল্প ও প্রকল্প র্নহর্ভবত এ াকার মািনচত্র তুক্ষ ধরা হক্ষেক্ষছ। ফর্ক্ষহতু রূপগঞ্জ ও আড়াইহািার উপত্রিোে আর চিতীয় লকান বয়ঃবৃদ্ধ
পূনব যাসন লকন্দ্র লনই লসত্রহতু গািীপুর লিোর অন্তগতয লহাতাপাড়া গ্রাত্রম অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর মানচচত্র উপস্থাপন করা
হত্রয়ত্রছ। তত্রব সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত চকত্রর্ার/চকত্রর্ারীত্রদর তথ্য রূপগঞ্জ ও আড়াইহািার উপত্রিো লথত্রক সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ চবধায় দুই
উপত্রিোর মানচচত্র প্রদান করা হত্রয়ত্রছ।
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আড়াইহাোর উপজেলা

রূপগঞ্জ উপজেলা

নর্নিো-কুনড়র্ানড়, মনিপুর, ফহাতাপাড়া, গাজীপুর
চিপাড়া, রূপগঞ্জ

মানচচত্র ১.১: প্রকে এোকা ও চনয়ন্ত্রি এোকার মানচচত্র
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১.৬ প্রকত্রের প্রধানতম চবষয়সমূহ
আক্ষ াচয প্রকল্পটি র্াং াক্ষেি সরকাক্ষরর সমাজকল্যাি মন্ত্রিা ক্ষের সমািত্রসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ) এর
লর্ৌথ উত্রযাত্রগ বাস্তবাচয়ত হত্রয়ত্রছ। প্রকেটির প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর ব্যবস্থা
এবং সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািন চভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক
মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা। লস েত্রক্ষয, বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর িন্য একটি বহুতে (১১ তো চবচর্ষ্ট) আবাসন ভবন চনমযাি করা
হত্রয়ত্রছ। বয়ঃবৃদ্ধসহ অত্র এোকার িনসাধারত্রির িন্য চচচকৎসা লসবা প্রদাত্রনর িন্য আত্ররকটি ৭ তো চবচর্ষ্ট ভবন চনমযাি করা হত্রয়ত্রছ।
এছাড়া, চকত্রর্ারীত্রদর িন্য প্রত্রয়ািন অনুর্ায়ী প্রচর্ক্ষত্রির ব্যবস্থা রাখা হয়। অবকাঠাত্রমাগত সুত্রর্াগ-সুচবধা চনচশ্চত করার পর সুষ্ঠু
ব্যবস্থাপনার িন্য প্রকেটি চিচবত্রকচপ এর চনকট হস্তান্তর করা হয় এ র্ত্রতয লর্ সমািকল্যাি মন্ত্রিােয়/অচধদপ্তর এর কার্ যক্রম তদারক
করত্রব। পরবতীত্রত, আইএমইচি, পচরকেনা মন্ত্রিােয় প্রকেটির র্থাথ যতা এবং সামচগ্রক প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস. এন এযাক্ষসানসক্ষেটস
ফক োনেত্ব প্রোি কক্ষর। এরই ধারাবাচহকতায়, আত্রোচয প্রকেটির র্থাথ যতা এবং সামচগ্রক প্রভাব মূল্যায়ন এই প্রচতত্রবদত্রন তুত্রে ধরা
হত্রয়ত্রছ।
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চিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রত্রমর কার্ যপদ্ধচত (Methodology)

২.১ পরামর্যত্রকর কার্ যপচরচধ (TOR)
নিম্নর্নণ বত ছক্ষক টিওআর (কার্ বপনরনধ) অনুর্ােী প্রকল্পটি সূচিা ফর্থক্ষক এখি পর্ বন্ত ফর্ াক্ষর্ পনরচান ত হক্ষেক্ষছ তার নর্স্তানরত র্ণ বিা ও
নর্ক্ষেষণমূ ক ব্যাখ্যা প্রোি করার ফচষ্টা করা হক্ষেক্ষছ। প্রনতক্ষর্েিটি ততরীক্ষত টিওআর র্র্থার্র্থ াক্ষর্ অনুসরণ করার ফচষ্টা করা হক্ষেক্ষছ।

৪

প্রকত্রের পটভূচম, উত্রেশ্য, অনুত্রমাদন/সংত্রর্াধন, প্রকে ব্যয়, বাস্তবায়নকাে ও অথ যায়ন, চিচপচপ অনুর্ায়ী বছর চভচত্তক বরাে চাচহদা,
চাচহদা অনুর্ায়ী বছর চভচত্তক এচিচপ বরাে, অবমুচি ও ব্যত্রয়র প্রাসচঙ্গক তথ্য পর্ যত্রবক্ষি ও পর্ যাত্রোচনা ;
প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগচত , লেখচচত্রত্রর/সারচি ,চবত্রেষি ,সচন্নত্রবর্ন ,তথ্য সংগ্রহ (বাস্তব ও আচথ যক);
প্রকত্রের আওতায় সংগৃহীত চবচভন্ন পণ্য, কার্ য ও লসবা সংগ্রত্রহর (procurement) লক্ষত্রত্র প্রচচেত সংগ্রহ আইন ও চবচধমাো-চপচপএ
২০০৬ এবং চপচপআর -২০০৮, উন্নয়ন সহত্রর্াগী গাইিোইন ইতযাচদ প্রচতপােন করা হত্রয়ত্রছ চক না লস চবষত্রয় পর্ যাত্রোচনা ও পর্ যত্রবক্ষি;
প্রকত্রের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্ য ও লসবা সংচেষ্ট ক্রয় চুচিত্রত,চনধ যাচরত লেচসচিত্রকর্ন, গুিগত মান ও পচরমাি অনুর্ায়ী
প্রত্রয়ািনীয় পচরবীক্ষি ও র্াচাইত্রয়র মাধ্যত্রম সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ চক না তা র্াচাই করা;

৫

প্রকত্রের বাস্তবায়ন সম্পচকযত চবচভন্ন চবষয় লর্মন- অথ যায়ত্রন চবেম্ব, পণ্য, কার্ য ও লসবা ক্রয়/সংগ্রত্রহর লক্ষত্রত্র চবেম্ব, প্রকে
ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকত্রের লময়াদ ও ব্যয় বৃচদ্ধ ইতযাচদ কারিসহ চবচভন্ন চদক চবত্রেষি, পর্ যত্রবক্ষি ও পর্ যাত্রোচনা;

৬

প্রকত্রের আওতায় সম্পাচদত মূে কার্ যক্রমসমূত্রহর কার্ যকাচরতা ও উপত্রর্াচগতা চবত্রেষি করা এবং চবত্রর্ষ সিেতা (Success
Story, র্চদ থাত্রক) চবষত্রয় আত্রোকপাত করা;

৭

প্রকত্রের সবে চদক, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ (SWOT) চবত্রেষি এবং ভচবষ্যত্রত একই ধরত্রনর প্রকে গ্রহি ও বাস্তবায়ত্রনর
লক্ষত্রত্র র্ত্রথাপযুি সুপাচরর্ প্রদান;

৮
৯
১০
১১
১২

প্রকেটির exit plan সম্পত্রকয মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান;
অনুত্রমাচদত নকর্া অনুর্ায়ী কািগুচে সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ চকনা তা র্াচাই করা;
পুনব যাসন কাি সঠিকভাত্রব বাস্তবায়ন করা হত্রয়ত্রছ চকনা প্রকত্রের বতযমান অবস্থা লথত্রক র্াচাই করা;
পর্ যত্রবক্ষত্রির উপর চভচত্ত কত্রর সুপাচরর্ প্রদান;
ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইচি) কতৃযক আত্ররাচপত অন্যান্য সংচেষ্ট কাি ।

১
২
৩

২.২ সমীক্ষার কমযপদ্ধচত
আত্রোচয প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার িন্য পচরমািগত ও গুিগত তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কমযপদ্ধচতর
অংর্ চহত্রসত্রব প্রত্রয়ািনীয় তথ্য প্রাইমাচর এবং লসত্রকন্ডাচর উৎস লথত্রক সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। প্রাইমাচর তথ্যগুচে সরাসচর সাক্ষাৎকাত্ররর
মাধ্যত্রম এবং লসত্রকন্ডাচর তথ্যগুচে প্রকে অচিস লথত্রক সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। সংগৃহীত তথ্যগুচে র্াচাই বাছাই কত্রর কচম্পউটাত্রর সংরক্ষি
করা হয় এবং পরবতীত্রত চবত্রেষিপূব যক প্রচতত্রবদন প্রিয়ত্রন ব্যবহার করা হত্রয়ত্রছ। উি সমাপ্ত প্রকত্রের প্রভাব সম্পত্রকয সম্যক ধারিা
োত্রভর িন্য পচরমািগত (quantitative) এবং গুিগত (qualitative) উভয় মাধ্যত্রম তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। প্রাইমাচর
এবং লসত্রকন্ডাচর উৎস লথত্রক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। তথ্য সংগ্রত্রহর িন্য লর্ পদ্ধচত অনুসরি করা হত্রয়ত্রছ তা চনত্রে প্রদান করা
হত্রো-
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তথ্য সংগ্রত্রহর পদ্ধচত

উচেষ্ট িনত্রগাষ্ঠী/নচথপত্র

ক. পচরমািগত তথ্য
প্রশ্নমাোর মাধ্যত্রম সরাসচর
1. লবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগী) – প্রকে এোকা রূপগঞ্জ উপত্রিোর প্রকেভুি পুনব যাসন লকত্রন্দ্র
সাক্ষাৎকার গ্রহি (উপকারত্রভাগী ও
অবস্থানরত অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়:বৃদ্ধ পুরুষ ও মচহো;
উপকারত্রভাগী নয়)।
2. লবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগী) – প্রকে এোকা রূপগঞ্জ উপত্রিোর প্রকেভুি পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর
পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর চিচবত্রকচপ লথত্রক প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত ও বচঞ্চত
চকত্রর্ার/চকত্রর্ারী);
3. নন-লবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগী নয়)-চনয়ন্ত্রি এোকা গািীপুর লিোর অন্তগতয লহাতাপাড়ায়
অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীি পুরুষ ও মচহো;
4. নন-লবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগী নয়)-প্রকে এোকা রূপগঞ্জ ও আড়াইহািার উপত্রিোর
অন্যান্য সংস্থা লথত্রক প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত ও বচঞ্চত চকত্রর্ারী।
চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন
লচকচেস্ট প্রিয়ন (নমুনা এোকার
স্থাপনা ও সামচগ্র)

১. কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ ;
২. কমযসূচী ব্যয়;
৩. সানচি;
৪. র্ন্ত্রপাচত;
৫. আসবাবপত্র;
৬. প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ;
৭. িচমর পচরমাি;
৮. িচম ক্রয়মূল্য ও প্রকৃত মূল্যমান;
৯. চনমযাি ব্যয়;
১০. চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি।

প্রচকউরত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা লচকচেস্ট ১. প্রকত্রের চিচপচপ সংচেষ্ট নচথপত্র;
২. প্রকত্রের সমাপ্ত প্রচতত্রবদন: কাত্রির অঙ্গচভচত্তক এবং আচথ যক েক্ষযমাত্রা অিযন;
প্রিয়ন
৩. ক্রয় পদ্ধচত পর্ যত্রবক্ষি ও নচথ পর্ যাত্রোচনা করা হত্রয়ত্রছ;
(প্রত্রয়ািনীয় নচথপত্র পর্ যত্রবক্ষিও
৪. প্রকত্রের অগ্রগচত প্রচতত্রবদন;
পর্ যাত্রোচনা করা)
৫. নতুন ভযালু এযাি ও ট্যাক্স সম্পচকযত নচথপত্র;
৬. অচিট চরত্রপাট য;
৭. মচনটচরং ও সুপারচভর্ন চরত্রপাট য;
৮. অন্যান্য সম্পচকযত প্রকার্না;
৯. লসবা প্রদান সম্পচকযত লরচিস্টার;
১০. লভৌত কাঠাত্রমা চনমযাি কাত্রির প্লান ও নকর্া সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ;
১১. চনমযাি কাত্রি ব্যবহৃত মাোমােসমূত্রহর গুিগত মান পরীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ;
১২. র্ন্ত্রপাচত ক্রয় ও লভৌত কাঠাত্রমা চনমযাি কাত্রির অনুত্রমাচদত প্রাক্কেন সংগ্রহ;
১৩. একত্রনক কতৃযক প্রকে অনুত্রমাদত্রনর সরকাচর আত্রদর্পত্র সংগ্রহ;
(প্রকে এোকার র্ন্ত্রপাচত, মাোমাে ও লসবা ইতযাচদ ক্রয় সংক্রান্ত (procurement process)
সহায়ক সকে তথ্য আত্রোচয প্রকত্রের সদর দপ্তর (প্রকে পচরচােত্রকর অচিস) এবং লদর্ বাংো
কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ) হত্রত সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। র্ন্ত্রপাচত, মাোমাে ও লসবা চপচপআর ২০০৮
অনুর্ায়ী ক্রয় হত্রয়ত্রছ চকনা তা র্াচাই করা হত্রয়ত্রছ)
খ. গুিগত তথ্য
দেীয়
আত্রোচনা
(Focus পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত চকত্রর্ারীত্রদর সত্রঙ্গ দেীয় আত্রোচনা। সব যত্রমাট ৬টি
Group Discussion- FGD)
দেীয় আত্রোচনা করা হত্রয়ত্রছ। এগুত্রো হত্রো-১. ফস াইক্ষের কাক্ষজ প্রনিেণপ্রাপ্ত, ২. ব্লক, র্াটিক এর্ং
এমব্রেিানর কাক্ষজ প্রনিেণপ্রাপ্ত, ৩. হস্তনিল্প (র্োঁি ও ফর্ক্ষতর কাজ) ৪. িকঁিী কার্থা (উপকারক্ষ াগী
িে) ৫. কাঠনমস্ত্রী (কাক্ষঠর কাজ), ৬. সামনগ্রক নর্ষক্ষের উপর। প্রচতটি FGD লত ৮-১০ িন
অংর্গ্রহি কত্ররত্রছন।
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তথ্য সংগ্রত্রহর পদ্ধচত
প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাত্রদর (মুখ্য
তথ্যদাতা KII)চনচবড়
সাক্ষাৎকাত্ররর প্রশ্নমাো ও
অবিারত্রভর্ন লচকচেস্ট প্রিয়ন

উচেষ্ট িনত্রগাষ্ঠী/নচথপত্র
১. প্রকে পচরচােক
২. প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাবৃন্দ
৩. মাঠ পর্ যাত্রয়র প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাবৃন্দ
৪. উপ-পচরচােক, সমািত্রসবা অচধদপ্তর
৫. ম্যাত্রনিার, লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ)

স্থানীয় ও িাতীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো:
স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো: প্রকেভুি 1. আত্রোচয প্রকত্রের কমযকতযা ও কমযচারীবৃন্দ।
এোকায় বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রসর কমন 2. লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর (চিচবত্রকচপ) কমযকতযা ও কমযচারীবৃন্দ।
রুত্রম কমযর্াোটি অনুচষ্ঠত হয়।
3. বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি পুরুষ ও মচহো এবং প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত চকত্রর্ারীবৃন্দ।
4. আইএমইচি, পচরকেনা মন্ত্রিােয় এর প্রচতচনচধবৃন্দ ও
5. এস. এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস এর প্রচতচনচধবৃন্দ।
িাতীয়
পর্ যাত্রয়
কমযর্াোঃ ১. আত্রোচয প্রকত্রের কমযকতযা ও কমযচারীবৃন্দ।
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন ২. লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর (চিচবত্রকচপ) কমযকতযাবৃন্দ
চবভাত্রগর সত্রম্মেন কত্রক্ষ আত্রয়ািন
৩. আইএমইচি, পচরকেনা মন্ত্রিােয় এর প্রচতচনচধবৃন্দ ও
করা হয় ।
৪. এস. এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস এর প্রচতচনচধবৃন্দ।

২.৩ নমুনা বণ্টন
প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন র্থার্থভাত্রব করার িন্য গুিগত ও পচরমািগত দু’টি পদ্ধচতত্রত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ।
২.৩.১ পচরমািগত তথ্য/উপাত্ত
প্রকত্রের প্রভাব চনি যয় করত্রত প্রকে এোকা রূপগঞ্জ উপত্রিোর প্রকেভুি পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর ১০০% লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী)
কাছ লথত্রক তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। লর্ত্রহতু বতযমাত্রন লসখাত্রন মাত্র ১১ িন বয়ঃবৃদ্ধ বসবাস করত্রছন, কাত্রিই তাত্রদর সকেত্রক িচরত্রপর
আওতায় চনত্রয় আসা হত্রয়ত্রছ। এছাড়া তাত্রদর সম্পত্রকয চবস্তাচরত তথ্য িানত্রত চনচবড়ভাত্রব আত্রোচনা (ত্রকস স্টাচি) কত্রর তা প্রচতত্রবদত্রন
উত্রল্লখ করা হত্রয়ত্রছ। একইভাত্রব,গািীপুর লিোর লহাতাপাড়া গ্রাত্রম (চনয়ন্ত্রি এোকা) বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসরত অবত্রহচেত ও চন:সন্তান
বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি পুরুষ ও মচহোর কাছ লথত্রক প্রত্রয়ািনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। এছাড়া, রূপগঞ্জ (প্রকে এোকা) উপত্রিোর প্রকেভুি
পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত (চিচবত্রকচপ লথত্রক) সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত ও বচঞ্চত চকত্রর্ারীত্রদর কাছ লথত্রক প্রশ্নপত্র
অনুর্ায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। উপত্ররান্ত, নন-লবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগী নয়)- প্রকে এোকা রূপগঞ্জ ও আড়াইহািার উপত্রিোর
অন্যান্য সংস্থা লথত্রক প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত ও বচঞ্চত চকত্রর্ারীত্রদর চনকট লথত্রকও প্রশ্নপত্র অনুর্ায়ী উপাত্ত সংগ্রহ করা
হত্রয়ত্রছ। চনত্রের সারচি ২.১ নমুনায়ন পদ্ধচত তুত্রে ধরা হত্রোসারচি ২.১: প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য সংগৃহীত নমুনার চবন্যাস
প্রকক্ষল্পর উপকারত্রভাগী ও
উপকারত্রভাগী নয়

প্রকল্প সংনেষ্ট

প্রকল্প র্নহর্ভবত

ফমাট সংখ্যা

িমুিা

ফমাট সংখ্যা

িমুিা

র্েঃবৃদ্ধ পুরুষ (প্রকল্প এ াকা)

৫

৫

১০১

৫

র্েঃবৃদ্ধ মনহ া (প্রকল্প এ াকা)

৬

৬

৯৮

৫

প্রনিেণপ্রাপ্ত (নকক্ষিার)

২০০

১৭

অজািা

০

প্রনিেণপ্রাপ্ত (নকক্ষিারী)

১৭৮০

১৮২

অজািা

১৫২

২১০

-

১৬২

সর্ বক্ষমাট
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নিক্ষম্নর সারনণক্ষত ফকাি নর্ষক্ষের উপর কতজি প্রনিেণ গ্রহণ কক্ষরক্ষছি এর্ং তার মে ফর্থক্ষক কতজিক্ষক িমুিা নহসাক্ষর্ নর্ক্ষর্চিা কক্ষর
নর্স্তানরত তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষছ তা তুক্ষ ধরা হক্ষ া। র্নেও নিনপনপ ফত ৬ ধরক্ষির প্রনিেক্ষণর কর্থা র্ া হক্ষেক্ষছ নকন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪টি
নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। কাক্ষজই, স্ট্রাটি াইি ফরিিম স্যাম্পন ং (stratified random sampling)
ফকৌি অর্ ম্বি কক্ষর ৪ টি নর্ষক্ষের প্রনিেিার্থীর মে ফর্থক্ষক িমুিােি করা হক্ষেক্ষছ। প্রর্থক্ষম ফেি অনুর্ােী র্তজি প্রনিেণ নিক্ষেক্ষছি তার
একটি তান কা প্রণেি করা হে র্া স্ট্রাটাম নহসাক্ষর্ নর্ক্ষর্চিা করা হে। পরর্তীক্ষত প্রনতটি স্ট্রাটাম ফর্থক্ষক কমপক্ষে ১০ িতাংি হাক্ষর
িমুিােি করা হে। কাক্ষপবন্টানর নর্ষক্ষে িমুিােি কম হওোর কারণ হক্ষ া কক্ষেকজক্ষির প্রেি তথ্য সম্পূণ ব িা হওোে তা নর্ক্ষেষি ফর্থক্ষক
র্াে ফেওো হে। প্রকল্প র্নহর্ভবত এ াকা ফর্থক্ষক িমুিােক্ষির ফেক্ষত্র প্রকল্প এ াকার সাক্ষর্থ সামঞ্জস্য ফরক্ষখ করা হে। এখাক্ষি উক্ষেখ্য ফর্,
নতিটি নি ক্ষট প্রনিেণ প্রোি করা হে তক্ষর্ কাক্ষঠর কাক্ষজর উপর ফর্ প্রনিেণ ফেওো হক্ষেক্ষছ তা শুধু নর্কা ও সান্ধ্যকা ীি সমক্ষে (দুই
র্ার) প্রোি করা হে। নর্ক্ষেষণ কক্ষর ফেখা র্াে ফর্, ফস াইক্ষের উপর সর্ক্ষচক্ষে ফর্িী প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষেক্ষছ র্ার সংখ্যা ৮৮০ জি।
এখি পর্ বন্ত ৪৪ টি ব্যাচ সম্পন্ন হক্ষেক্ষছ এর্ং প্রনতটি ব্যাক্ষচ ২০ জি কক্ষর প্রনিেণ নিক্ষেক্ষছি। এরপক্ষর ব্লক, র্াটিক ও এমব্রেিানরর উপর
সর্ বক্ষমাট ৫৬০ জি ২৮টি ব্যাক্ষচ প্রনিেণ নিক্ষেক্ষছি। এছাড়া হস্তনিল্প ও কাক্ষঠর কাক্ষজর উপর ৩৪০ ও ২০০ জি র্র্থাক্রক্ষম প্রনিেণ
নিক্ষেক্ষছি। প্রচতটি প্রচর্ক্ষত্রির িন্য আোদা সময় চনধ যাচরত, তত্রব লবচর্রভাগ প্রচর্ক্ষি চতন মাস লময়াদী (কমযচদবস সব যত্রমাট ৭২ চদন)।
চনত্রচর সারচিত্রত প্রচর্ক্ষত্রির নাম এবং প্রচর্ক্ষত্রির সময়কাে প্রদান করা হত্রো।
সারচি ২.২: প্রচর্ক্ষত্রির প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য সংগৃহীত নমুনার চবন্যাস
প্রনিেক্ষণর নর্ষে
ফস াইক্ষের কাজ
ব্লক, র্াটিক এর্ং এমব্রেিানর
হস্তনিল্প (র্োঁি, ফর্ত, খড় ও পাক্ষটর
কাজ)
কাঠনমস্ত্রী (কাক্ষপবন্টানর)
ফমাট

প্রকল্প এ াকা
সর্ বক্ষমাট
িমুিা
৮৮০
৯০
৫৬০
৫৬
৩৪০
৩৬
২০০
১৯৮০

প্রকল্প র্নহর্ভবত এ াকা
সর্ বক্ষমাট
িমুিা
১০২
অজািা
১০
অজািা
৪০
অজািা

১৭
১৯৯

-

০

১৫২

২.৪ চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন
চনত্রে চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ত্রনর িন্য প্রকে এোকার চবভািন চবর্দভাত্রব লদখাত্রনা হত্রো১. কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ
২. কমযসূচী ব্যয়
৩. সানচি
৪. র্ন্ত্রপাচত
৫. আসবাবপত্র
৬. প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ
৭. িচমর পচরমাি
৮. িচম ক্রয়মূল্য ও প্রকৃত মূল্যমান
৯. চনমযাি ব্যয়
১০. চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি
উপক্ষরাক্ত নর্ষে সমুক্ষহর উপর নর্স্তানরত র্ণ বিা র্ততীে অোক্ষে প্রোি করা হক্ষেক্ষছ।

২.৫ গুিগত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধচত
সমীক্ষায় পচরমািগত (quantitative) উপাত্ত ছাড়াও গুিগত (qualitative) উপাত্ত সংগ্রহ কত্রর প্রত্রয়ািনীয় চবত্রেষি করা
হত্রয়ত্রছ। লর্মন: Key Informant Interview (KII)-এর মাধ্যত্রম প্রকে সম্পত্রকয অচভজ্ঞ ব্যচিত্রদর মতামত গ্রহি করা
হত্রয়ত্রছ, অপরপত্রক্ষ দেীয় আত্রোচনার (FGD) মাধ্যত্রম সামচগ্রক মতামত গ্রহি করা হত্রয়ত্রছ। এছাড়া মাঠ পর্ যাত্রয় সত্ররিচমত্রন পর্ যত্রবক্ষি,
স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো এবং ক্রয় সংক্রান্ত কার্ যক্রত্রমর লচকচেস্ট ততরী কত্রর লস অনুর্ায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ।
প্রকে সম্পচকযত চবষয়সমূহ পর্ যাত্রোচনাঃ
প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রন চনত্রোি চবষয়সমূহ সম্পত্রকয চবস্তাচরত আত্রোচনা করা হত্রয়ত্রছ পরবতী অধ্যায়সমূত্রহ8

১. প্রকে বাস্তবায়ত্রনর সময়সূচী ও অথ যায়ন সম্পত্রকয আত্রোচনা;
২. চিচপচপ’র প্রচকউরত্রমন্ট প্লাত্রনর আত্রোত্রক প্রচকউরত্রমন্ট হত্রয়ত্রছ চকনা;
৩. প্রকত্রের সমাচপ্ত প্রচতত্রবদন পর্ যাত্রোচনা;
৪. বছর চভচত্তক কাত্রির অগ্রগচত পর্ যাত্রোচনা;
৫. প্রকত্রের প্রচকউরত্রমন্ট প্রচক্রয়া, লটন্ডার প্রদান, লটন্ডার মূল্যায়ন, অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া এবং লটন্ডার এওয়াি য র্থার্থভাত্রব অথ যাৎ
প্রচকউরত্রমন্ট আইন অনুর্ায়ী হত্রয়চছে চকনা তা পরীক্ষা করা;
৬. প্রকত্রের উত্রেশ্য অচিযত হত্রয়ত্রছ চকনা;
৭. প্রকত্রের সবে, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ ক চনত্রয় আত্রোকপাত করা হত্রয়ত্রছ।

২.৬ মুখ্য তথ্যদাতা (KII) এর সাত্রথ সাক্ষাৎকার
আত্রোচয প্রকে বাস্তবায়ত্রনর সত্রঙ্গ সম্পৃি প্রকে পচরচােক, প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাত্রদর সাত্রথ চনচবড় আত্রোচনার মাধ্যত্রম তথ্য সংগ্রহ
করা হত্রয়ত্রছ। এই পর্ যাত্রোচনার িন্য প্রশ্নমাো/ত্রচকচেস্ট এমনভাত্রব গঠন করা হত্রয়ত্রছ র্াত্রত মুখ্য তথ্যদাতাত্রদর উত্তর প্রদান করা কঠিন না
হয়। ছত্রকর মাধ্যত্রম মুখ্য তথ্যদাতাত্রদর নমুনার চবভািন চবর্দভাত্রব লদখাত্রনা হত্রোক্রচমক নং

লস্টকত্রহাল্ডার/ মুখ্য তথ্যদাতা

লস্টকত্রহাল্ডার/ মুখ্য তথ্যদাতার সংখ্যা

১

লমাহাম্মদ লমসবাউে আেম, যুগ্মসচচব (প্রািন উপ-সচচব ও প্রকে
পচরচােক)

০১

২

এ. চব. এম. সচিকুে হায়দার, উপ-প্রধান (প্রািন প্রকে পচরচােক)
সমািকল্যাি মন্ত্রিােয়

০১

৩

আব্দুর রাজ্জাক হাও াোর, অনতনরক্ত পনরচা ক (পনরকল্পিা ও উন্নেি)

০১

৪

মাঠ পর্ যাত্রয় প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাবৃন্দ

০২

৫

ম্যাত্রনিার-লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ)

০১

লমাট

০৬

২.৭ লিাকাস গ্রুপ চিসকার্ন (FGD)
দেীয় আত্রোচনা (FGD)
পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত চকত্রর্ারীত্রদর সত্রঙ্গ দেীয় আত্রোচনা পচরচােনা করা হয়। সব যত্রমাট ৬টি দেীয় আত্রোচনা
করা হত্রয়ত্রছ। এগুত্রো হত্রো-১.ফস াইক্ষের কাক্ষজ প্রনিেণপ্রাপ্ত, ২. ব্লক, র্াটিক এর্ং এমব্রেিানর কাক্ষজ প্রনিেণপ্রাপ্ত, ৩. হস্তনিল্প (র্োঁি ও
ফর্ক্ষতর কাজ) ৪. িকঁিী কার্থা (নিনর্ক্ষকনপ ফর্থক্ষক উপকারক্ষ াগী িে) ৫. কাঠনমস্ত্রী (কাক্ষপবন্টানর) ৬. সামনগ্রক নর্ষক্ষের উপর । প্রচতটি
FGD লত ৮-১০ িন প্রচর্ক্ষিাথী অংর্গ্রহি কত্ররত্রছন। দেীয় আত্রোচনার িন্য একটি লচকচেস্ট ততরী করা হত্রয়চছে। আত্রোচনায়
স্বতঃস্ফূতয অংর্গ্রহত্রির িন্য প্রত্রয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহি করা হত্রয়চছে।

২.৮ ক্রয় সংক্রান্ত কার্ যক্রত্রমর লচকচেস্ট
প্রকেভুি র্ন্ত্রপাচত, মাোমাে ও লসবা ইতযাচদ ক্রয় সংক্রান্ত (procurement process) সহায়ক সকে তথ্য উি প্রকত্রের সদর দপ্তর
(প্রকে পচরচােত্রকর অচিস) হত্রত সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। র্ন্ত্রপাচত, মাোমাে ও লসবা চপচপআর অনুর্ায়ী হত্রয়ত্রছ চক না তা র্াচাই করা হয়।
প্রাক্কেন, অনুত্রমাদন, লটন্ডার প্রচক্রয়া ও তার মূল্যায়ন, চুচি সম্পাদন ও কার্ য সম্পাদন ইতযাচদ সময়মত, গুিগত ও পচরমািগত ভাত্রব
হত্রয়ত্রছ চকনা তা পর্ যত্রবক্ষি করা হয়।

২.৯ প্রশ্নমাো ও লচকচেস্ট ততরী
মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য উপাত্ত সংগ্রত্রহর িন্য চনত্রে বচি যত ১০ ধরত্রনর খসড়া প্রশ্নমাো, চনত্রদ যচর্কা ও লচকচেস্ট ততরী করা হত্রয়ত্রছ।
প্রশ্নমাো চূড়ান্ত করার লক্ষত্রত্র আইএমইচি’র লটকচনকযাে কচমটির এবং চস্টয়াচরং কচমটির মতামত লনয়া হত্রয়ত্রছ এবং তা প্রারচম্ভক
প্রচতত্রবদত্রন সচন্নত্রবচর্ত করা হত্রয়চছে। পরবতীত্রত পচরমািগত প্রশ্নপত্রগুত্রো প্রকে এোকায় চপ্র-লটস্ট করা হত্রয়ত্রছ। আইএমইচি’র
মতামত ও চপ্র-লটস্ট লথত্রক প্রাপ্ত চিিব্যাক চবত্রবচনা কত্রর প্রশ্নমাোগুচে চূড়ান্ত করা হত্রয়ত্রছ। সকে প্রশ্নমাো, লচকচেস্ট ও গাইিোইন এই
প্রচতত্রবদত্রন সচন্নত্রবচর্ত করা হত্রয়ত্রছ।
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পচরমািগত তথ্য সংগ্রত্রহর িন্য প্রিীত প্রশ্নমাো :
প্রশ্নপত্র ১: লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী) িন্য প্রশ্নমাো (প্রকোধীন বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসরত পুরুষ ও নারী)
প্রশ্নপত্র ২: লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী) িন্য প্রশ্নমাো (প্রকে পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত চকত্রর্ার
ও চকত্রর্ারী)
প্রশ্নপত্র ৩: নন-লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী-নয়) িন্য প্রশ্নমাো (অন্য বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসরত পুরুষ ও নারী)
প্রশ্নপত্র ৪: নন-লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী-নয়) িন্য প্রশ্নমাো (অন্যান্য সংস্থা লথত্রক প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত
চকত্রর্ারী)
গুিগত পদ্ধচতর উপাত্ত সংগ্রত্রহর িন্য প্রিীত প্রশ্নমাো/ত্রচকচেস্ট :
প্রশ্নপত্র ৫: প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাত্রদর (মুখ্য তথ্যদাতা KII) চনচবড় সাক্ষাৎকাত্ররর িন্য প্রশ্নমাো ও অবিারত্রভর্ন লচকচেস্ট
প্রশ্নপত্র ৬: চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন লচকচেস্ট
প্রশ্নপত্র ৭: প্রচকউরত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা লচকচেস্ট
প্রশ্নপত্র ৮: দেীয় আত্রোচনার চনত্রদ যচর্কা (guideline)-দেীয় আত্রোচনা (FGD)
প্রশ্নপত্র ৯: স্থানীয় পর্ যাত্রয় অনুচষ্ঠত কমযর্াোর মাধ্যত্রম তথ্য সংগ্রহ চবষয়ক গাইিোইন
প্রশ্নপত্র ১০: স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াোয় তথ্য সংগ্রত্রহর িন্য সংচক্ষপ্ত প্রশ্নমাো

২.১০ তথ্য সংগ্রহকারীত্রদর চনত্রয়াগ এবং প্রচর্ক্ষি প্রদান
সমীক্ষার কাত্রি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার িন্য লমাট ২৪ িন তথ্য সংগ্রহকারী ও ৩ িন টিম সুপারভাইিার চনত্রয়াগ লদয়া হয় এবং
তথ্য সংগ্রত্রহর কাি চনচবড় ভাত্রব পচরবীক্ষত্রির িন্য ১ িন লকায়াচেটি কত্ররাে অচিসার চনত্রয়াগ লদয়া হয় । চনত্রয়াগকৃত লকায়াচেটি
কত্ররাে অচিসার, সুপারভাইিার এবং তথ্য সংগ্রহকারীর িন্য ৫ চদন ব্যাপী একটি তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্ যাত্রয়র কময পদ্ধচত, পচরবীক্ষি,
লকায়াচেটি কত্ররাে ইতযাচদ চবষত্রয় চনচবড় প্রচর্ক্ষি কার্ যক্রম পচরচােনা করা হত্রয়ত্রছ। র্ার মত্রধ্য ৩ চদন প্রচতষ্ঠান-লকচন্দ্রক প্রচর্ক্ষি
লদয়া হয়। ওচরত্রয়ত্রন্টর্ন, অংর্গ্রহিমূেক ও লরাে-লপ্ল পদ্ধচতত্রত প্রচর্ক্ষি পচরচােনা করা হয়। প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম প্রকে সম্পত্রকয ধারিা,
মূল্যায়ত্রনর উত্রেশ্য, কময পদ্ধচত, নমুনায়ন, চকভাত্রব প্রশ্নমাো পূরি করত্রত হত্রব ইতযাচদ সম্পত্রকয ধারিা এবং হাত্রত কেত্রম চর্ক্ষার
মাধ্যত্রম তারা িানত্রত পাত্ররন। মূল্যায়ন সমীক্ষার পরামর্যক দে ও এস. এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস (SNA) এর প্রচর্ক্ষকরা প্রচর্ক্ষিটি
পচরচােনা কত্ররন। প্রচর্ক্ষিটি গত ২০-২৪ মাচ য, ২০১৮ অনুচষ্ঠত হয়। উি প্রচর্ক্ষত্রি টিম চেিার, আইএমইচি প্রচতচনচধবৃন্দ উপচস্থত
চছত্রেন।

ছনর্ ২.১: তথ্য সংগ্রহকারীক্ষের প্রনিেণ কার্ বক্রম
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২.১১ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কার্ যক্রম
প্রচর্ক্ষি সমাপ্ত হবার পর কময পচরকেনা অনুর্ায়ী সমীক্ষার মাঠ পর্ যাত্রয়র তথ্য সংগ্রত্রহর কাি গত ৩রা এচপ্রে শুরু করা হয়। মাঠ পর্ যাত্রয়
তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার িন্য প্রায় ১৫ চদন লেত্রগত্রছ। মাঠপর্ যাত্রয় সাক্ষাৎকার, চনচবড় সাক্ষাৎকার, এিচিচি, লক.আই.আই এবং
চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন প্রভৃচত চবষত্রয় প্রচর্ক্ষত্রি অন্তভুযি করা হয়। মাঠ পর্ যাত্রয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রত্রহর িন্য লমাট ৩টি টিম গঠন করা
হয়। প্রচত টিত্রম ১ িন টিম সুপারভাইিার ও ৮ িন তথ্য সংগ্রহকারী রাখা হত্রয়চছে। ১ িন তথ্য সংগ্রহকারী সুপারভাইিাত্ররর সাত্রথ
চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন এবং প্রাচতষ্ঠাচনক পর্ যাত্রয় তথ্য সংগ্রহ (চনচবড় সাক্ষাৎকার) কত্ররন এবং বাচক ৭িন তথ্য সংগ্রহকারী
মাঠ/খানা পর্ যাত্রয় প্রশ্নমাো পূরি কত্ররন। ১ িন তথ্য সংগ্রহকারী প্রচত চদন গত্রড় ৩/৪ টি কত্রর প্রশ্নমাো পূরি করত্রত লপত্ররত্রছন। ২ িন
য
এিচিচি অগানাইিার
লমাট ৫টি এিচিচি সম্পাদন কত্ররত্রছন। পরামর্যক প্রচতষ্ঠাত্রনর সংচেষ্ট মচনটচরং টিম মাঠ পর্ যাত্রয় তথ্য সংগ্রহ
কাি চনচবড় পচরবীক্ষত্রির মাধ্যত্রম সুপারচভর্ন কত্ররত্রছন। র্খনই মাঠ পর্ যাত্রয় লকান ধরত্রনর সমস্যা লদখা চদত্রয়ত্রছ তা সত্রঙ্গ সত্রঙ্গ
সমাধাত্রনর ব্যবস্থা করা হত্রয়ত্রছ। তথ্য সংগ্রত্রহর শুরুত্রত, চিচবত্রকচপ লথত্রক বয়ঃবৃদ্ধত্রদর তাচেকা সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। চবত্রর্ষ কত্রর লকান
রুত্রম লক বসবাস করত্রছন তার তাচেকা লনওয়া হয়। লসই তাচেকা অনুর্ায়ী চনচদ যষ্ট ব্যচির স্বাক্ষাৎকার গ্রহি করা হয়। অপরপত্রক্ষ,
লহাতাপাড়া গ্রাত্রমর বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রসর তাচেকা লথত্রক তদবচয়ন প্রচক্রয়ায় মাত্র ১০ িত্রনর (৫ িন পুরুষ ও ৫ িন মচহো) চনচবড়
সাক্ষাৎকার গ্রহি করা হয়। এছাড়া, প্রকেভুি পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর পার্শ্যবতী গ্রাত্রমর ১৯৯ িন প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত (চিচবত্রকচপ লথত্রক)
সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত ও বচঞ্চত চকত্রর্ার ও চকত্রর্ারীত্রদর কাি লথত্রক প্রশ্নপত্র অনুর্ায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ। উপত্ররান্ত, ননলবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগীনয়)- প্রকে এোকা রূপগঞ্জ ও আড়াইহািার উপত্রিোর অন্যান্য সংস্থা লথত্রক প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব
চনগৃহীত ও বচঞ্চত ১৫২ িন চকত্রর্ার ও চকত্রর্ারীত্রদর কাছ লথত্রক প্রশ্নপত্র অনুর্ায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ।

২.১২ লসত্রকন্ডাচর িকুত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা ও চবত্রেষি
মাঠ পর্ বাে ফর্থক্ষক তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও প্রকল্প অন স ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে ফর্থক্ষক প্রক্ষোজিীে প্রনতক্ষর্েি, নিনপনপ, নপনসআর, প্রকল্প
সমাপক্ষি মূল্যােি প্রনতক্ষর্েি, এর্ং নর্.নর্.এস সহ অন্যান্য প্রকািিা ফর্থক্ষক তথ্য সংগ্রহ করা হে। প্রকেভুি র্ন্ত্রপাচত, মাোমাে ও লসবা
ইতযাচদ ক্রয় সংক্রান্ত (procurement process) সহায়ক সকে তথ্য প্রকে পচরচােত্রকর অচিস হত্রত সংগ্রহ করা হত্রয়ত্রছ।

২.১৩ স্থানীয় পর্ যাত্রয়র কমযর্াো আত্রয়ািন ও বাস্তবায়ন
স্থানীয় পর্ যাত্রয়র কমযর্াোটি গত ১৮ই এনপ্র , ২০১৮ তানরক্ষখ র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর কমি রুক্ষম অনুনষ্ঠত হে। উক্ত কমবিা াে আইএমইনি,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে ও সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তক্ষরর প্রনতনিনধবৃন্দ এর্ং এস.এি. এযাক্ষসানসক্ষেটস এর প্রনতনিনধবৃন্দ উপনস্থত নছক্ষ ি।
এস.এি এযাক্ষসানসক্ষেটস কমযর্াোটির আত্রয়ািন কত্রর। অংর্গ্রহিকারীত্রদর মত্রধ্য আরও উপচস্থত চছত্রেন, লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর
(চিচবত্রকচপ) কমযকতযা ও কমযচারীবৃন্দ, বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষ ও মচহো এবং প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত চকত্রর্ার ও চকত্রর্ারীবৃন্দ,
স্থানীয় পর্ যাত্রয়র গণ্যমান্য ব্যচি বগ,য মসচিত্রদর ইমাম।
এছাড়া, িাতীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাত্রগর সত্রম্মেন কত্রক্ষ ২ জুন, ২০১৮ আত্রয়ািন করা হত্রয়চছে। উক্ত
কমবিা াে আইএমইচি, পচরকেনা মন্ত্রিােয় এর প্রচতচনচধবৃন্দ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে ও সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তক্ষরর প্রনতনিনধবৃন্দ এবং
এস. এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস এর প্রচতচনচধবৃন্দ উপচস্থত চছত্রেন।

২.১৪ তথ্য একত্রীকরি
তথ্য সংগ্রত্রহর পর চিল্ড সুপারভাইিার মাঠ পর্ যাত্রয় প্রশ্নমাো Edit কত্ররন। লকান সমস্যা বা ভুে থাকত্রে তাৎক্ষচিকভাত্রব তা সংত্রর্াধন
কত্ররন। প্রচতটি সাক্ষাৎকার লর্ত্রষ তথ্যসংগ্রহকারী প্রশ্নপত্রটি একবার ভাত্রো কত্রর পর্ যত্রবক্ষি কত্ররন র্াত্রত লকান ভুে অথবা লকান র্র খাচে
থাকত্রে তা উত্তরদাতার কাছ লথত্রক লিত্রন সত্রঙ্গ সত্রঙ্গ পূরি করত্রত পাত্ররন। প্রশ্নমাো লকাচিং ও তথ্য কচম্পউটাত্রর সচন্নত্রবচর্ত করার পূত্রব য
Editor িারা তথ্য সম্পাদনা করা হয়। র্াত্রত কত্রর তত্রথ্যর গুিগত মান বিায় থাত্রক এবং তথ্য ত্রুটিহীন হয়। এম এস এত্রক্সে এ সব যপ্রথম
তথ্য সচন্নত্রবচর্ত করা হয় এবং পত্রর তা র্থার্থভাত্রব চিচনং (Cleaning) করা হয়। তথ্য লগাছাত্রনা (চিচনং) হত্রয় র্াবার পর
তথ্যগুচেত্রক SPSS (Version-২০) সিটওয়যার লপ্রাগ্রাত্রম চনত্রয় আসা হয়। পচরত্রর্ত্রষ, তত্রথ্যর প্রকৃচত ব্যত্রে চবচভন্ন ধরত্রনর
স্টযাটিসটিকযাে পদ্ধচত ব্যবহার কত্রর িোিে ততরী করা হয়। চবত্রেষত্রির িন্য িোিেগুচেত্রক সারচি ও গ্রাত্রির মাধ্যত্রম উপস্থাপন করা
হয়।

২.১৫ তথ্য চবত্রেষি
মূল্যায়ন লসক্টত্ররর কমযকতযাগি ও এস. এন এযাত্রসাচসত্রয়টস এর সমীক্ষা টিম তথ্য উপাত্ত সংগ্রত্রহর কাি সরিচমত্রন প্রতযক্ষ ও পত্ররাক্ষভাত্রব
তদারচক কত্ররন। এস. এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস এর উর্ধ্যতন কমযকতযাগি তথ্য উপাত্রত্তর গুিগত মান চনচশ্চত করার িন্য সাচব যকভাত্রব
মচনটচরং কত্ররত্রছন। মাঠ পর্ যায় লথত্রক সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত প্রথত্রম লকাচিং ও সম্পাদনা করা হয়। পরবতীত্রত তা এম.এস.এত্রক্সে র্ীত্রট
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প্রশ্নমাো অনুর্ায়ী লতাো (এচর করা) হয়। সম্পাচদত (edited) ও লকাচিংকৃত উপাত্তসমূহ SPSS লপ্রাগ্রাম ব্যবহার কত্রর প্রকত্রের
উত্রেশ্য অনুর্ায়ী চবত্রেষি করা হত্রয়ত্রছ। তত্রথ্যর প্রকৃচত অনুর্ায়ী প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য চবচভন্ন ধরত্রনর স্টযাটিসটিকযাে লকৌর্ে
ব্যবহার কত্রর উপস্থাপন করা হত্রয়ত্রছ। এছাড়া, SPSS প্যাত্রকত্রির আওতা বচহভূযত উপাত্তসমূহত্রক তথা গুিগত উপাত্তসমূহত্রক বি যনামূেক
পদ্ধচতত্রত উপস্থাপন ও চবত্রেষি করা হত্রয়ত্রছ। তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরি ও চবত্রেষত্রির সকে পর্ যাত্রয়র কাি র্থার্থ গুিগতমান বিায়
লরত্রখ সম্পাদন করা হয়।

২.১৬ কময পচরকেনা
টিওআর অনুর্ায়ী সম্পূি য কাি কীভাত্রব সম্পাদন করা হত্রয়ত্রছ তার সামচগ্রক চচত্র সারচির মাধ্যত্রম তুত্রে ধরা হত্রয়ত্রছ।
সারনণ: ২.৩: প্রকল্প সমীোর কার্ বক্রম র্াস্তর্ােক্ষির জন্য র্রাদ্দকৃত সমেকা
২০ লর্ লিব্রুয়াচর, ২০১৮ লথত্রক গিনা শুরু (১৪ সপ্তাহ)

কময পচরকেনা
লিব্রুয়াচর
১
ক

গ

আইএমইচি ও সংচেষ্ট লটকচনকযাে কচমটির সাত্রথ
আত্রোচনা, খসড়া প্রারচম্ভক প্রচতত্রবদন প্রিয়ন ও
িমাদান
চস্টয়াচরং কচমটি কতৃযক প্রারচম্ভক প্রচতত্রবদন
অনুত্রমাদন
চপ্র-লটচষ্টং ও প্রশ্নমাো চূড়ান্তকরি

র্

তথ্য সংগ্রহকারীত্রদর প্রচর্ক্ষি

ঙ

তথ্য সংগ্রহ, কার্ যক্রম পচরদর্যন ও প্রচক্রয়াকরি

চ

লিাকাস গ্রুপ চিসকার্ন ও লক.আই.আই

ছ

স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো (১৮ ই এচপ্রে)

খ

২

মাচ ব
৩ ৪

৫ ৬ ৭

এনপ্র
৮ ৯

ফম
১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

ি

িাটা এচর, িাটা লভচরচিত্রকর্ন, িাটা প্রত্রসচসং, িাটা
চবত্রেষি ও খসড়া প্রচতত্রবদন প্রিয়ন
ে লটকচনকযাে কচমটি/চস্টয়াচরং কচমটি কতৃযক খসড়া
প্রচতত্রবদন পর্ যাত্রোচনা
ঞ খসড়া প্রচতত্রবদন সংত্রর্াধন ও কমযর্াোয় উপস্থাপন
ট

কমযর্াোর মতামত্রতর চভচত্তত্রত প্রচতত্রবদন চূড়ান্তকরি

২.১৭ মূল্যায়ন সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Evaluation)
১. সময় স্বেতার কারত্রি দীর্ য লময়াত্রদ চনচবড় ভাত্রব পর্ যত্রবক্ষিপূব যক (বয়ঃবৃদ্ধ ও প্রচর্ক্ষািাথী) প্রচতত্রবদন ততরী করা সম্ভব হয়চন।
২. শুধুমাত্র ১১ িন বয়ঃবৃদ্ধ থাকায় পচরমািগত পদ্ধচতর মাধ্যত্রম স্টাটিসটিকযাে লকৌর্ত্রের মাধ্যত্রম চবত্রেষি করা সম্ভব হয়চন।
৩. প্রচর্ক্ষিাথীর পচরপূি য তাচেকা না পাওয়ায় নমুনায়ন করত্রত চকছুটা সমস্যা হত্রয়চছে। একইভাত্রব অন্যান্য সংস্হা লথত্রক নমুনায়ন
করত্রতও সমস্যা হত্রয়চছে।
৪. আড়াইহািার ও রূপগঞ্জ উপিোয় চিতীয় লকান বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস না থাকায়, গািীপুত্ররর লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র
লথত্রক তথ্য সংগ্রহ করত্রত হত্রয়ত্রছ।
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তৃতীয় অধ্যায়
প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক (বাস্তব ও আচথ যক) েক্ষযমাত্রা ও অিযন পর্ যাত্রোচনা
৩.১ প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত চপচসআর এর চভচত্তত্রত)
সংত্রর্াচধত চিচপচপ অনুর্ায়ী প্রকে বাস্তবায়ত্রনর িন্য সব যত্রমাট ১৯৯৪.১ েক্ষ টাকা সংস্থান করা হত্রয়চছে র্ার মত্রধ্য বাংোত্রদর্
সরকাত্ররর ১৫৮৬.১০ েক্ষ টাকা এবং চিচবত্রকচপ হত্রত ৪০৮.০০ েক্ষ টাকা র্থাক্রত্রম ৮০% ও ২০% প্রাক্কচেত ব্যয় অনুত্রমাচদত চছে।
এই প্রাক্কচেত ব্যয় হত্রত সরকাচর অত্রথ যর ১৫৫২.৫০ েক্ষ এবং চিচবত্রকচপ সংস্থার ৪০০.০০ েক্ষ টাকা ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ, র্া প্রাক্কচেত
ব্যত্রয়র র্থাক্রত্রম ৯৭.৮৮% ও ৯৮.০৪% । প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন চনত্রে সারচির মাধ্যত্রম প্রদান করা হত্রো।
সারচি ৩.১: প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন চচত্র
ক্রচমক
নং

(১)

চিচপচপ অনুর্ায়ী
কাত্রির অঙ্গ

২.
৩.

(২)
ক) রািস্ব ব্যয়
কমযকতযা কমযচারীত্রদর
লবতন ভাতাচদ
কমযসূচী ব্যয়
সানচি

৪.

উপত্রমাট:
খ) মূেধন
র্ন্ত্রপাচত

৫.
৬.
৭.

আসবাবপত্র
প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ
িচম ক্রয়/ িচম মূল্য

১.

৮.
৯.

চনমযাি ব্যয়
উপ-লমাট:
চিচিকযাে এন্ড
প্রাইস কচন্টনত্রিচি
সব যত্রমাট:

একক

(৩)

চিচপচপ অনুর্ায়ী পচরকচেত
েক্ষযমাত্রা
আচথ যক
বাস্তব
চিচবত্র
ক
চপ
চিওচব
(৪)
(৫)
(৬)

প্রকৃত
বাস্তবায়ন
আচথ যক
চিওচব
চিচবত্রকচপ
(৭)
(৮)

তারতম্য
বাস্তব
(৯)

িন

-

২০.০০

৭০

-

২০.০০

৭০

লথাক
লথাক

-

৫০.০০
৫.০০

লথাক
লথাক

-

৫০.০০
৫.০০

লথাক
লথাক

-

৭৫.০০

-

৭৫.০০

সংখ্যা

৫৫.০০

৯৭.০০

১৯

৫৪.০০

৯৭.০০

১৯

সংখ্যা
সংখ্যা
লিচস
লমে
য
বগফুট
লথাক
লথাক

-

২০.০০
১০.০০
১৯৮.০০

২০০
৬১
১৮

-

২০.০০
১০.০০

২০০
৬১
১৮

১৫০০.০০
১৫৫৫.০০
৩১.১০

৩২৫.০০
৮.০০

৫৫০০০

১৪৯৮.৫০
১৫৫২.৫০
-

৩২৫.০০
-

১৫৮৬.১০

৪০৮.০০

১৫৫২.৫০

৪০০.০০

লথাক

-

১৯৮.০০

(১০)

৫৫০০০
লথাক

অব্যবহৃত

তথ্যসূত্রঃ চপচসআর (২০১৫) অনুর্ায়ী

৩.১.১ কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ
প্রকক্ষল্পর সংস্থাি অনুর্ােী নিনর্ক্ষকনপ এর অর্থ বােক্ষি ২০ জি কমবকতবা/কমবচারীর নর্ন ন্ন ফমোক্ষে নিক্ষোগ করা হক্ষেনছ । এ সক জির্
প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি কাক্ষজ সহােতা, প্রকল্পভুক্ত কমবসূচীর আওতাে প্রনিেণ পনরচা িা, প্রক্ষোজিীে উপকরণ রেণাক্ষর্েণ, নিনর্ক্ষকনর্
কনমউনিটি হাসপাতাক্ষ ফসর্া প্রোি এর্ং র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর কার্ বক্রম সুষ্ঠু াক্ষর্ পনরচা িার জন্য নিক্ষোনজত নছক্ষ ি। কাক্ষজই এই অক্ষঙ্গ
নিনর্ক্ষকনপ ফর্থক্ষক র্রাদ্দকৃত অর্থ ব ২০.০০ ে টাকা পুক্ষরাক্ষটাই ব্যে করা হক্ষেক্ষছ। তক্ষর্ উক্ষেখ্য ফর্, র্তবমাক্ষি কমবরত কমবকতবা/কমবচারীর
সংখ্যা খুর্ই অপ্রতু । র্েঃবৃদ্ধ নির্াস, হাসপাতা ও প্রনিেণ ফকন্দ্রটি ঠিকমত/নিেনমত পনরচা িা করা স্বল্পসংখ্যক কমবকতবা/কমবচারীর
মােক্ষম এক্ষকর্াক্ষর সম্ভর্ িে।
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সারনণ ৩.২: নিক্ষোগকৃত কমবকতবা ও কমবচারীবৃন্দ
নিনপনপ
ফমাতাক্ষর্ক

র্াস্তর্ােিকাক্ষ
নিক্ষোনজত
ফ াকর্

র্তবমাক্ষি কমবরত ফ াকর্
প্রক্ষোজিীে
র্তবমাক্ষি
অন্যান্য
ফ াকর্
নিক্ষোনজত
(প্রনিেক)
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
কমবকতবা
২৪
২
০
কমবচারী (স্টা )
৪৬
১+৪
৫
ফমাট
৭০
৭
৫
সূত্র: নপনসআর (২০১৫) ও অর্জারক্ষ িি (প্রকল্প এ াকা পনরেিবি), ফকআইআই (KIIs)

নিক্ষোগকৃত ফ াকর্ (ফজন্ডার ন নিক)
পুরুষ
মনহ া
(৬)
২০
৩৬
৫৬

(৭)
৪
১০
১৪

র্তবমাক্ষি র্ারা নিক্ষোনজত রক্ষেক্ষছি তারা অক্ষিক্ষকই পাট ব-টাইম নহসাক্ষর্ কাজ করক্ষছি। নর্ক্ষিষ কক্ষর, ৫ জি প্রনিেক রক্ষেক্ষছি র্ারা
অনিেনমত (পাট ব-টাইম)। অনত সম্প্রনত, ৪ জি ফসনর্কা (িাস ব) নিক্ষোগ প্রোি করা হে। এছাড়া নতি জি স্টা রক্ষেক্ষছি তাক্ষেরক্ষকও
ুঁ পাওো
নিেনমত র্ া র্াক্ষর্ িা। নর্ন ন্ন সমক্ষের পনরে বিক্ষি ফেখা ফগক্ষছ ফর্, ১/২ জি উপনস্থত র্থাক্ষকি আর্ার অক্ষিক সমে কাউক্ষক খুক্ষজ
র্াে নি।
৩.১.২ কমযসূচী ব্যয়
র্নেও নিনপনপ ফত ৬ ধরক্ষির প্রনিেক্ষণর কর্থা র্ া হক্ষেক্ষছ নকন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪ টি নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষে র্থাক্ষক। ফসগুক্ষ া
হক্ষ া-ফস াইক্ষের কাজ (ফটই ানরং), হস্তনিল্প (handicraft), ব্লক, র্াটিক ও এমব্রেিানর এর্ং কাক্ষঠর কাজ (কাক্ষপবন্টানর)। সাধারণত
নতিটি নি ক্ষট প্রনিেণ প্রোি করা হে তক্ষর্ কাক্ষঠর কাক্ষজর (কাক্ষপবন্টানর) উপর নর্কা ও সান্ধ্যকা ীি সমক্ষে প্রনিেণ প্রোি করা হে।
অযার্নধ, ১৯৮০ জি নকক্ষিার ও নকক্ষিারী প্রনিেণ গ্রহণ কক্ষরক্ষছি। নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেক নিক্ষোগ নেক্ষে র্থাক্ষকি তক্ষর্ তারা েণস্থােী
নহসাক্ষর্ নিক্ষোগ পাি। প্রনিেক্ষণ অংিগ্রহণকারীক্ষের নতব রম পূরণ করক্ষত হে তক্ষর্ ফকাি ন প্রোি করক্ষত হেিা। প্রনিেক্ষণর জন্য
নর্জ্ঞনপ্ত ও ন ক্ষ ট প্রোি করা হে। এছাড়া মাইনকং কক্ষর প্রনিেণার্থী সংগ্রহ করা হে। প্রনিেক্ষণর জন্য ফকাস ব ফ -আউট নর্যমাি নছ
নকন্তু নর্স্তানরত গাইি াইি ফেখা র্ােনি। প্রনিেকক্ষের ফর্তি াতা, প্রনিেক্ষণর উপকরণ, তেিনন্দি ব্যে প্রকক্ষল্পর জন্য ফর্ ব্যে র্রাদ্দ নছ
(৫০.০০ ে টাকা) তা ফর্থক্ষক নির্ বাহ করা হক্ষেক্ষছ।
৩.১.৩ সাচি
সাচি এর িন্য চিচবত্রকচপ লথত্রক ৫.০০ েক্ষ টাকা লথাক বরাে চছে এবং র্ার সম্পূি য অথ য ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, সাচির
কার্ যক্রম শুরু হত্রয়চছে প্রকত্রের সূচনা লথত্রক অথ যাৎ ২০১১ সাত্রের জুোই মাত্রস এবং তা লর্ষ হয় ২০১৪ সাত্রের চিত্রসম্বর মাত্রস।
৩.১.৪ র্ন্ত্রপাচত ক্রয়
প্রকক্ষল্পর আওতাে ন ট, ফজিাক্ষরটর, সার্-ফস্টিি, এোর কনন্ডিিার (৫টি) এর্ং ফটন ন িি (১০টি) ক্রক্ষের সংস্থাি নছ । সক
র্ন্ত্রপানত ক্রে করা হক্ষেক্ষছ এর্ং র্রাদ্দকৃত অর্থ ব ১৫২.০০ ে টাকার (নজওনর্ ৫৫.০০ ে ও নিনর্ক্ষকনপ ৯৭.০০ ে) পুক্ষরাটাই ব্যে
হক্ষেক্ষছ। নিধ বানরত সমক্ষে র্ন্ত্রপানত ক্রে সম্পন্ন করা হক্ষেক্ষছ। প্রকত্রের আওতায় চবদুযতায়ন/ তবদুযচতক র্ন্ত্রপাচত সঠিকভাত্রব ক্রয় করা
হত্রয়ত্রছ বত্রে প্রতীয়মান হত্রয়ত্রছ। প্রকে পচরচােত্রকর সাত্রথ আত্রোচনায় (ত্রক.আই.আই) িানা র্ায় লর্, ৫০০ লকচভএ সাব-লষ্টর্ন, ২৫০
লকচভএ লিনাত্ররটর ক্রয় করা হয়। র্ন্ত্রপাচত ক্রত্রয়র সময় র্থার্থ প্রচক্রয়া অবেম্বন করা হত্রয়ত্রছ।
সারচি ৩.৩: র্ন্ত্রপাচত ক্রত্রয়র লেচসচিত্রকর্ন ও ব্যয়
র্ন্ত্রপাচত
লকাি-৬৮১৩
চেিট

লেচসচিত্রকর্ন

ধারি ক্ষমতা: ১০০০ লকচি
প্রস্তুতকারী: লকাচরয়া
তর্দুযনতক সার্- ৫০০ লকচভএ
ফষ্টিি
ফজিাক্ষরটর
২৫০ ফকন এ, ইনঞ্জি পারনকিস, ইউক্ষক. মক্ষি :
এম ২৫০ নপ, ব্রান্ড:
পারনকিস
এনস
ব্রান্ড: স্যামসাং

( ে টাকাে)

সংখ্যা
১

ব্যয় (প্রচতটি)
(টাকা)
৫৫.০০

চিওচব
৫৫.০০

চিচবত্রকচপ
০.০০

ফমাট
(টাকা)
৫৫.০০

১

২০.০০

-

২০.০০

২০.০০

১

৬.৫০

-

৬৫.০০

৬৫.০০

৫

০৬.০০

-

০৩.০০

০৩.০০
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উৎস

র্ন্ত্রপাচত
লকাি-৬৮১৩
রনিি
ফটন ন িি
অন্যান্য সামগ্রী
ফমাট

লেচসচিত্রকর্ন

সংখ্যা

প্রস্তুতকারী: র্থাইল্যান্ড
ব্রান্ড: কিকা
মক্ষি :
KU21EK602AIG
প্রস্তুতকারী: চােিা
একগুচ্ছ
-

ব্যয় (প্রচতটি)
(টাকা)

চিওচব

উৎস
চিচবত্রকচপ

ফমাট
(টাকা)

১০

০৪.০০

-

০৪.০০

০৪.০০

ফর্থাক
১৮

০৫.০০

৫৫.০০

০৫.০০
৯৭.০০

০৫.০০
১৫২.০০

নপনসআর প্রনতক্ষর্েি অনুর্ােী উপক্ষরাক্ত র্ন্ত্রপানত ক্রে করা হক্ষেক্ষছ নকন্তু পর্ বক্ষর্েক্ষণ ফেখা র্াে ফর্, ফর্ি নকছু র্ন্ত্রপানত অক্ষকক্ষজা হক্ষে পক্ষড়
আক্ষছ অর্থর্া তার ফকাি অনস্তত্ব ফিই। নর্ক্ষিষ াক্ষর্ উক্ষেখ্য ফর্, প্রকক্ষল্পর আওতাে ১০টি রনিি ফটন ন িি ক্রে করা (চপ.চস.আর প্রচতত্রবদন
অনুসাত্রর) হক্ষ ও তার ফকািটিই কমি রুক্ষম ফেখা র্ােনি। ন টটি কমবেম র্থাকক্ষ ও তা ফর্নির াগ সমে র্ন্ধ্ র্থাক্ষক। নর্দুযৎ সার্ বেনণক
র্থাক্ষক িা এর্ং ফজিাক্ষরটর র্থাকক্ষ ও তা নিেমানুর্ােী চা াক্ষিা হে িা।
৩.১.৫ আসবাবপত্র ক্রয়
চনচমযত ভবত্রন কচমউচনটি লসন্টার কাম-সভাকক্ষ, বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস, চনবাত্রসর অচিস ও কযাচন্টন, অচিস কক্ষ, প্রচর্ক্ষিাথীত্রদর িন্য
িরত্রমটচর, প্রচর্ক্ষি কক্ষ ইতযাচদর িন্য প্রত্রয়ািনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় (চপ.চস.আর প্রচতত্রবদন অনুসাত্রর)। এগুত্রোর মত্রধ্য অন্যতম
আসবাবপত্র চনত্রে প্রদান করা হত্রো। প্রায় ১০ ধরত্রনর আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। এ খাত্রত বরােকৃত ২০.০০ ে টাকার পুক্ষরাটাই ব্যে
হক্ষেক্ষছ। চিচপচপত্রত বচি যত চনয়ম সবসময় অনুসরি করা সম্ভব হয়চন তত্রব প্রত্রয়ািত্রনর চনচরত্রখ আসবাবপত্র ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ। উদাহরি
চহসাত্রব বো লর্ত্রত পাত্রর, আেমাচর ২০টি লকনার কথা চিচপচপত্রত বো হত্রেও আেমাচর না চকত্রন িাইে লকচবত্রনট লকনা হয়।
সারচি ৩.৪: আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবচে
আসবাবপত্র
লকাি-৬৮২১
আেমাচর/িাইে
লকচবত্রনট
থাোবাসন (ত্রসট)
লবি
লচয়ার (কমন রুম)
চভচিটর লচয়ার
লটচবে লসত্রক্রটাচরত্রয়ট,
িাইচনং লটচবে,
লসািাত্রসট,
কচম্পউটার লটচবে,

সংখ্যা
২০
২৫
১০০
৫০
৪০
৫
১
২
২

(হািার টাকায়)

ব্যয় (প্রচতটি)
টাকা
১০.০০

চিওচব
-

উৎস
চিচবত্রকচপ
২০০.০০

ফমাট
(টাকা)
২০০.০০

১০.০০
১৪.৫০
০১.০০

-

২৫০.০০
১৪৫০.০০
৫০.০০

২৫০.০০
১৪৫০.০০
৫০.০০

১০.০০

-

৫০.০০

৫০.০০

লটচবে (চচচকৎসক ও
লসচবকা )
ফমাট

২৪৫

-

৩.১.৬ প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ
চবচভন্ন লেত্রি প্রচর্ক্ষত্রির িন্য ৬৪টি র্ন্ত্রপানত ক্রক্ষের সংস্থাক্ষির নর্পরীক্ষত ১০.০০ ে টাকার পুক্ষরাটাই ব্যে হক্ষেক্ষছ। প্রনিেক্ষণর জন্য
সংগ্রহকৃত ফস াই ফমনিি প্রনিেক্ষণর কাক্ষজ ব্যর্হার করা হে। তক্ষর্ এখাক্ষি উক্ষেখ করা ফর্ক্ষত পাক্ষর ফর্, ফস াই ফমনিিগুক্ষ া ফমনুযো র্া
র্তবমাি ফপ্রোপক্ষট খুর্ ফর্িী কার্ বকরী িে। আসর্ার্পক্ষত্রর ন্যাে এক্ষেক্ষত্রও নকছু পনরর্তবি পনর নেত হে। লপাচি ও লমৌমাচছ পােন
বাক্স/ সরঞ্জামাচদ ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ বত্রে লকান প্রমাি পাওয়া র্ায়চন কারি এ সেচকযত লকান প্রচর্ক্ষিই প্রদান করা হয়চন। দেীয়
আত্রোচনার (প্রচর্ক্ষিাথীত্রদর সাত্রথ) সময় িানা র্ায় লর্, প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদর র্ত্রথষ্ট অপ্রতুেতা চবযমান।
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সারচি ৩.৫: প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবচে
সংখ্যা

প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ

(হািার টাকায়)

ব্যয় (প্রচতটি)

উৎস

ফমাট

(ত্রকাি-৬৮২১)
লসোই লমচর্ন/এমব্রয়িারী

৫

৫০.০০

চিওচব
-

চিচবত্রকচপ
২৫০.০০

২৫০.০০

লমৌমাচছ পােন বাক্স
লপাচি পােত্রনর

৬
২

২০.০০
৫০.০০

-

১২০.০০
১০০.০০

১২০.০০
১০০.০০

কাপত্রড়র রং, ব্লক, কাঁচচ,
লবত, পাট, (প্রচত বছর)

৩

১২৫.০০

-

৩৭৫.০০

৩৭৫.০০

প্রচর্ক্ষত্রির িন্য লচয়ার

৪০
৩

০১.০০
০৮.০০

২৪.০০

৪০.০০
-

৪০.০০
২৪.০০

৩
২

০৫.০০
৫০.০০

০৫.০০
১০০.০০

১৫.০০
১০০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

সরঞ্জামাচদ

লটচবে (ত্রসত্রক্রটাচরত্রয়ট)
লটচবে
লেচনং
রুত্রমর
কচম্পউটার
ফমাট

িন্য

৬৪

৩.১.৭ িচম ক্রয়/ িচম মূল্য
চিচপচপত্রত ২২ র্তাংর্ িচমর পচরমাি উত্রল্লখ করা হত্রেও চপচসআর এ ১৮ র্তাংর্ িচমর কথা বো হত্রয়ত্রছ এবং লস অনুর্ায়ী ১৮
র্তাংর্ িচম ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ। ক্রয়মূল্য লদখাত্রনা হত্রয়ত্রছ ১৯৮.০০ েক্ষ টাকা র্া বরােকৃত অত্রথ যর সম্পূি য ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ। চিচপচপ
পর্ যাত্রোচনা কত্রর লদখা র্ায় লর্, প্রতযার্ী সংস্থা (চিচবত্রকচপ) লর্ িচমর খচতয়ান দাচখে কত্ররত্রছ তাত্রত ২২ র্তাংর্ িচমর পচরমাি উত্রল্লখ
করা হত্রয়চছে। অপরপত্রক্ষ, সহকারী কচমর্নার (ভূচম), রূপগঞ্জ, নারায়িগঞ্জ এই মত্রময প্রতযয়ন কত্ররন লর্, ১৫৪৬ দাগ নং এবং আর এস
দাগ নং ২২৫৮ অনুকূত্রে ১৮ র্তাংর্ িচমর মাচেক লমাঃ আব্দুে খাত্রেক (ত্রচয়ারম্যান, চিচবত্রকচপ)। উি প্রতযয়ন পত্রত্র উত্রল্লখ করা হয়
লর্, বতযমান বািার দর অনুর্ায়ী প্রচত র্তক িচমর মূল্য ১১,০০,০০০.০০ (এগার েক্ষ টাকা) কাত্রিই ১৮ র্তক িচমর মূল্য দাঁড়ায়
১১,০০,০০০.০০ x ১৮=১,৯৮,০০,০০০.০০ (এক লকাটি আটানব্বই েক্ষ টাকা মাত্র)। ফর্সরকানর প্রক্ষচষ্ঠাে আর্থ ব-সামানজক খাক্ষত গৃহীত
প্রকক্ষল্পর সীনমত আকাক্ষর সরকানর সাহায্য প্রোক্ষির জন্য সংক্ষিানধত িীনতমা া অনুর্ােী- প্রতযািী ফর্সরকানর সংস্থার আক্ষগ ফর্থক্ষক ফ াগ
েখ াধীি জনম সরকার ও সংস্থার ফর্ৌর্থ িাক্ষম ফরনজক্ষেিক্ষির প্রক্ষোজি হক্ষর্ িা। উত্রল্লচখত িচমর মাচেক লমাঃ আব্দুে খাত্রেক
(ত্রচয়ারম্যান, চিচবত্রকচপ) িচমটি প্রতযার্ী সংস্থা চিচবত্রকচপর নাত্রম চনধ যাচরত মূত্রল্য (১,৯৮.০০ েক্ষ) হস্থান্তর কত্ররত্রছন।
৩.১.৮ চনমযাি ব্যয় ও লভৌত অবকাঠাত্রমা
য ভবত্রনর চনচতোয় গাড়ীর গ্যাত্ররি, ২ তোয় কনিাত্ররি রুম ও কমনরুম, ৩
১৩ তো িাউত্রন্ডর্ত্রন ১১ তো চবচর্ষ্ট প্রায় ৫৫০০ বগফুট
লথত্রক ৬ তোয় বয়ঃবৃদ্ধত্রদর থাকার রুম ও তাত্রদর আনুসাচঙ্গক সুচবধাচদ, ৭ তোয় অচিস কক্ষ, ৮ তোয় কাউচিচেং, ৯ তোয়
প্রচর্ক্ষিাথীত্রদর িরত্রমটরী এবং ১০-১১ তোয় প্রচর্ক্ষি কত্রক্ষর সংস্থান রাখা হত্রয়ত্রছ। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, চিচপচপত্রত লকান গ্যাত্ররত্রির
কথা উত্রল্লখ চছে না। এছাড়া ১ম ও ২য় তো প্রচর্ক্ষত্রির িন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা চছে। তত্রব, চপচসআর-এ প্রাপ্ত তথ্য মত্রত, প্রকেটি
বাস্তবায়ত্রনাত্তর প্রিীত কমযপচরকেনা (র্া মন্ত্রিােয় কতৃযক অনুত্রমাচদত) অনুর্ায়ী এ সকে পচরবতযন সাধন করা হত্রয়ত্রছ। সরকাচর অথ যায়ত্রন
চনমযািখাত্রত প্রাক্কচেত বরাে ১৫০০.০০ েক্ষ টাকার মত্রধ্য ১৪৯৮.৫০ েক্ষ টাকা ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ। প্রকত্রের আওতায় লভৌত অবকাঠাত্রমা
য লেস
চনমযাি সঠিকভাত্রব করা হত্রয়ত্রছ বত্রে পর্ যত্রবক্ষত্রি প্রতীয়মান হয়। প্রথম তো লথত্রক ১১ তো পর্ যন্ত প্রচত তোয় প্রায় ৫৫০০ বগফুট
(িায়গা) চবযমান। ছাত্রদর উপত্রর চচত্রেত্রকাঠা লদখা র্ায় চন। প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাবৃন্দ এবং লর্ সকে কমযকতযা স্থানীয় পর্ যাত্রয়র
কমযর্াোয় লর্াগদান কত্ররচছত্রেন তারা সকত্রেই অবকাঠাত্রমার বাচহযক চদক লদত্রখ প্রর্ংসা করত্রছন। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, চনমযাি কাত্রি
ব্যবহৃত মাোমাত্রের গুিগত মান পরীক্ষা করা হত্রয়ত্রছ বত্রে প্রকে পচরচােক িাচনত্রয়ত্রছন (ত্রক.আই.আই সাক্ষাৎকাত্রর), চতচন আরও
বত্রেন লর্, সত্ররিচমন র্াচাই বাছাইপূব যক মাোমাে ব্যবহার করা হত্রয়ত্রছ চকন্তু এর পত্রক্ষ (গুিগত মান পরীক্ষার) সনদপত্র লদখাত্রত
পাত্ররচন।
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৩.১.৯ চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি
চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি অংত্রর্ ৩৯.১০ েক্ষ টাকা বরাে চছে র্ার মত্রধ্য চিওচব চছে ৩১.১০ েক্ষ টাকা এবং চিচবত্রকচপ চছে
৮.০০ েক্ষ টাকা। চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি এ বরােকৃত অথ য খরচ না হওয়ায় তা সরকাচর লকাষাগাত্রর (চিওচব অংর্) লিরত
পাঠাত্রনা হয়।

৩.২ প্রকত্রের সাচব যক অগ্রগচত মূল্যায়ন
প্রকক্ষল্পর আওতাে গত নিক্ষসম্বর ২০১৪ পর্ বন্ত ক্রমপুনঞ্জর্ভত ছাড়কৃত অক্ষর্থ বর পনরমাি ১৯৫২.০০ ে টাকা (চিওচব ১৫৫২.০০ েক্ষ এবং
চিচবত্রকচপ সংস্থার ৪০০.০০ েক্ষ টাকা) র্া অনুত্রমাচদত প্রাক্কচেত ব্যত্রয়র ৯৭.৮৯ %। প্রকত্রের বছরচভচত্তক সংত্রর্াচধত এচিচপ বরাে,
অবমুি ও ব্যত্রয়র অবস্থা চনত্রে লেখচচত্রত্রর মাধ্যত্রম তুত্রে ধরা হত্রো। েযণীে ফর্, নজওনর্ ফর্থক্ষক ১৫৫২.০০ ে টাকা ছাড়কৃত অক্ষর্থ বর
মক্ষে ১৫২৮.৪৮ ে টাকা ব্যে করা হক্ষেক্ষছ। উত্রল্লখ্য লর্, ব্যয়কৃত অত্রথ য চনধ যাচরত কাি ১০০ ভাগ সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ। অব্যেকৃত অর্থ ব ২৪.০২
ে টাকা সরকানর ফকাষাগাক্ষর সমপবণ করা হক্ষেক্ষছ।

সংত্রর্াচধত এচিচপ বরাে (টাকা)
৯২২.৫৫৯০০.

১০০০.

৯০০.

৯০০.
৮০০.

েক্ষ টাকায়

৭০০.
৬০০.
৫০০.

৪৪৫.৪২২.৫

৩৮৯.

৪২২.৫

৪০০.
৩০০.
২০০.

২১৩.
১৭৬.
১৭৬.

১৯৬.

১০০.

২২.৫

২২.৫

২০১২-২০১৩

২০১৩-২০১৪

১৪২.
৫৪.

০.
২০১১-১২

২০১৪-২০১৫

বছর
লমাট

চিওচব

চিচবত্রকচপ

অবমুচি

লেখচচত্র ৩.১: প্রকত্রের বছরচভচত্তক সংত্রর্াচধত এচিচপ বরাে, অবমুি ও ব্যয়
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৫৪.

চতুথ য অধ্যায়
প্রকত্রের প্রনকউরক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা

৪.১ প্রকক্ষল্পর প্রনকউরক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially
Disabled Adolescent Girl’s র্ীষ যক প্রকেটির অনুকূত্রে বরােকৃত অথ য র্থার্থভাত্রব ব্যয় হত্রয়ত্রছ চকনা এবং র্থার্থ অনুত্রমাদন

ব্যচতত্ররত্রক এক অত্রঙ্গর অথ য অন্য অত্রঙ্গ ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ চকনা লস চবষয় পর্ যত্রবক্ষত্রির ও মূল্যায়ত্রনর িন্য আত্রোচয অধ্যাত্রয় ক্রয়
পচরকেনা পর্ যাত্রোচনা করা হত্রয়ত্রছ। ক্রে স্বচ্ছতা ও জর্ার্নেনহতা নিনিত করার জন্য এর্ং ক্রে প্রনক্রোে অংিগ্রহণ করক্ষত ইচ্ছুক
প্রার্থীক্ষের মক্ষে উন্মুক্ত প্রনতক্ষর্ানগতা নিনিত করার জন্য সরকার কর্তবক পার্ন ক প্রনকউরক্ষমন্ট প্রনর্ধাি/আইি ২০০৩/২০০৬ এর্ং
পার্ন ক প্রনকউরক্ষমন্ট নর্নধমা া-২০০৮ প্রণেি করা হে। কাক্ষজই আক্ষ াচয প্রকক্ষল্পর আওতাে র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র, প্রনিেণ সরঞ্জামানে
ও ফসর্াসমূহ নপনপআর অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ নকিা তা র্াচাই করা হক্ষেক্ষছ। প্রাক্ক ি, অনুক্ষমােি, েরপত্র আহর্াি ও র্াছাইকরণ, চুনক্ত
সম্পােি, কার্ বসম্পােি প্রভৃনত নর্ষোনে নিক্ষম্ন সারনণর মােক্ষম তুক্ষ ধক্ষর তা পর্ বাক্ষ াচিা করা হক্ষ া।
সারচি ৪.১: প্রকত্রের প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত সম্পক্ষকব প্রধািতম তথ্যার্ ী
TEC স ার
তানরখ
(সেস্য
সংখ্যা)

ইনঞ্জনিোস ব
এনস্টক্ষমট/
র্াজারের

(১)

(২)

দরপত্র
চবজ্ঞচপ্তর
তাচরখ

দরপত্র
চবক্রত্রয়র লর্ষ
তাচরখ

দরপত্র
লখাোর
তাচরখ

প্রকাচর্ত পচত্রকার
নাম, তাচরখ ও
চসচপটিইউ-এর
ওত্রয়বসাইত্রট
প্রকার্

প্রাপ্ত
দরপত্রত্রর
সংখ্যা

চনরীচক্ষত
উদ্ধৃত মূল্য

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

০১/০২/২০১২

তেনিক সংর্াে
২/০১/২০১২
The New
Nation
০৩/০১/২০১২
চসচপটিইউ-এর
ওত্রয়বসাইত্রট
প্রকার্

২২/০৭/২০১৪

তেনিক সংর্াে
০৯/০৭/২০১৪
The New
Nation
০৯/০৭/২০১৪
চসচপটিইউ-এর
ওত্রয়বসাইত্রট
প্রকার্

সব যচনে
দরদাতা/

চুচিমূল্য এবং
ব্যয়

প্রচতষ্ঠাত্রনর
নাম
(৯)

(১০)

নিমবাণ কাজ ক্রে
১২/০২/১২
(৭ জি)

১৫০০.০০

০১/০১/২০১২

৩১/০১/২০১২

চুনক্তমূল্য:
১৪৯৮.৫০
৬

১৪৯৮.৫

ফমস বাস
ফজনসকা
এন্টারপ্রাইজ

ব্যে:
১৪৯৮.৫০

র্ন্ত্রপাচত (Procurement of Goods)
২৩/০৭/২০১৪
(৬ জি)

৫৪.০০

০৮/০৭/২০১৪

২১/০৭/২০১৪

৩

৫৪.০০

ফমস বাস
ফজনসকা
এন্টারপ্রাইজ

চুনক্তমূল্য:
৫৪.০০
ব্যে: ৫৪.০০

র্ন্ত্রপাচত ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পচকযত তথ্যাচদ চিচপচপ-এর ছক অনুসাত্রর চনত্রোি সারচি ৪.২ লত উপস্থাপন করা হত্রো। চনত্রোি সারচি
পর্ যাত্রোচনা কত্রর লদখা র্ায় লর্, গত ৮/৭/২০১৪ ইং তাচরত্রখ দরপত্র আহবান করা হয় এবং ৬/৮/২০১৪ ইং তাচরত্রখ চুচি স্বাক্ষর করা
হয়। এ লক্ষত্রত্র ওটিএম (OTM) পদ্ধচত অনুসরি করা হয় এবং মহাপনরচা ক, সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর কর্তবক অনুক্ষমােি প্রোি করা হে।
উক্ত েরপক্ষত্রর প্যাক্ষকজ িং নছ ২ এর্ং ১৯ টি র্ন্ত্রপানত, ২০০ টি আসর্ার্পত্র ও ৬১ টি প্রনিেণ সরঞ্জমানে ক্রে করা হে।
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সারচি ৪.২: র্ন্ত্রপাচত ও আসবাবপত্র ক্রয়(Procurement of Goods)
ক্রচমক
নং

প্যা
লকি
নং

চিচপচপ অনুর্ায়ী
অঙ্গসমূহ

ইউচনট

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১

২

পচরমাি

(৫)

র্ন্ত্রপানত
আসর্ার্পত্র

১৯
২০০

প্রনিেণ সরঞ্জমানে

৬১

ক্রয়
পদ্ধচত
এবং
(ধরি)

চুচি
অনুত্রমাদন
কতৃযপক্ষ

অত্রথ যর
উৎস

সম্ভাব্য
ব্যয়
(েক্ষ
টাকা)

(৬)

(৭)
মহাপনরচা ক,
সমাজক্ষসর্া
অনধেপ্তর

(৮)

(৯)

OTM

GoB
&
DB
KP

সরঞ্জাত্রম
র লক্ষত্রত্র
ব্যবহৃত
নয়
(১০)

চনধ যাচরত তাচরখ
দরপত্র
চুচি
আহবান স্বাক্ষর

মন্তব্য
চুচি
সম্পাদ
ন

(১১)

(১২)

(১৩)

৮/৭/১৪

৬/৮/১
৪

৩০/১১
/১৪

(১৪)

১৮২

পূতয কাঠাত্রমা চনমযাি ক্রয় সম্পচকযত তথ্যাচদ চিচপচপ-এর ছক অনুসাত্রর চনত্রোি সারচি ৪.৩ লত উপস্থাপন করা হত্রো। সারচি ৪.৩
পর্ যাত্রোচনা কত্রর লদখা র্ায় লর্, গত ০১/১/২০১২ ইং তাচরত্রখ দরপত্র আহবান করা হয় এবং ১৯/২/২০১২ ইং তাচরত্রখ চুচি স্বাক্ষর করা
হয়। চুচি অনুসাত্রর কাি সম্পাদত্রনর তাচরখ চছে ৩০/০৬/২০১৪। এটি প্যাত্রকি ১ এর আওতায় ক্রয় করা হয়। সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তক্ষরর
মহাপনরচা ক মক্ষহােে অনুক্ষমােি প্রোি কক্ষরি র্া ওটিএম পদ্ধনত অনুসরণ করা হে। নিমবাণ ব্যে ১৫০০.০০ ে টাকা র্রাদ্দ নছ নকন্তু
১৪৯৮.৫০ ে টাকাে কাজটি সম্পানেত হে। নজওনর্ হক্ষত নিমবাণ ব্যক্ষের অর্থ বােি করা হক্ষেক্ষছ।
সারচি ৪.৩: পূতয কাঠাত্রমা চনমযাি ক্রয় (Procurement of Works) (চিচপচপ-এর ছক অনুসাত্রর)
ক্রচমক
নং

প্যা
লকি
নং

চিচপচপ
অনুর্ায়ী
অঙ্গসমূহ

ইউচনট

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১

নিমবাণ ব্যে

পচরমাি
(sq.ft)

(৫)

ক্রয়
পদ্ধচত
এবং
(ধরন)

চুচি
অনুত্রমাদন
কতৃযপক্ষ

অত্রথ যর
উৎস

সম্ভাব্য
ব্যয়
েক্ষ
টাকা

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

মহাপনরচা ক,
সমাজক্ষসর্া
অনধেপ্তর

GoB

১৫০০

OTM

১
৫৫০০

সরঞ্জা
লমর
লক্ষত্রত্র
ব্যবহৃত
নয়
(১০)

চনধ যাচরত তাচরখ
দরপত্র
চুচি
আহবান স্বাক্ষর

মন্তব্য
চুচি
সম্পাদন

(১১)

(১২)

(১৩)

১/১/১২

১৯/২/
১২

৩০/৬/১
৪

(১৪)

-

৪.২ ক্রয় পচরকেিা পর্ যাত্রোচনা
ক্রয় পচরকেিা সংক্রান্ত তথ্যাচদ চিচপচপ-এর ছক অনুসাত্রর চনত্রোি সারচি ৪.৪ লত উপস্থাপন করা হত্রো। দরপত্রটি তেনিক সংর্াে ও
The Daily Nation পনত্রকাে নর্জ্ঞনপ্ত আকাক্ষর প্রকাি করা হে এর্ং েরপত্র জমাোক্ষির তানরখ ১/২/২০১২ উক্ষেখ করা হে।
েরপত্রটি মূল্যােক্ষির জন্য ৭ সেস্য নর্নিষ্ট একটি মূল্যােি কনমটি গঠি করা হে। মূল্যােি কনমটি কর্তবক গত ১২/০২/২০১২ ইং তানরক্ষখ
অনুক্ষমােি প্রোি করা হে এই িক্ষতব ফর্, কাজটি ৩০/০৬/২০১৪ সাক্ষ র মক্ষে সম্পােি করক্ষত হক্ষর্ ফস অনুর্ােী পার্ন ক প্রনকউরক্ষমন্ট
রু স অনুসরণ কক্ষর অনুক্ষমােি পাওো সংস্থাটি কাজ সম্পােি কক্ষর।
সারচি ৪.৪: ক্রয় পচরকেনা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
দরপত্র
আহবাত্রনর তাচরখ

(১)
নিমবাণ
কাজ
১/১/১২

পচত্রকার নাম

দরপত্র
িমাদাত্রন
র তাচরখ

ব্যবধান
(চদন)

(২)
১. তেনিক সংর্াে
২. The
Daily
Nation

(৩)

(৪)

১/২/১২

৩১ নেি

মূল্যােি
কনমটির সেস্য
সংখ্যা ও
অনুক্ষমােক্ষির
তানরখ
(৫)

ফিাটিন ক্ষকিি
অ এওোি ব
এর তানরখ

কার্ বাক্ষেি
ফেওোর
তানরখ

সম্পােক্ষির তানরখ

ফটন্ডার ও
প্যাক্ষকজ
িং

ফমাট
টাকার
পনরমাি

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

৭ জি
১২/০২/২০১২

১৫/০২/২০১২

১৯/০২/১২

১

১৪৯৮.৫০
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৩০/৬/১৪

নপনপর
পার্ন ক
প্রনকউরক্ষম
ন্ট রু স
(১১)
র্র্থার্র্থ
পদ্ধনত
অনুসরণ
করা
হক্ষেক্ষছ

দরপত্র
আহবাত্রনর তাচরখ

পচত্রকার নাম

দরপত্র
িমাদাত্রন
র তাচরখ

র্ন্ত্রপানত
৮/৭/১৪

১. তেনিক সংর্াে
২. The
Daily
Nation

২২/০৭/২
০১৪

ব্যবধান
(চদন)

১৫ নেি

মূল্যােি
কনমটির সেস্য
সংখ্যা ও
অনুক্ষমােক্ষির
তানরখ
৭ জি
(৬ জি
উপনস্থত)

ফিাটিন ক্ষকিি
অ এওোি ব
এর তানরখ

কার্ বাক্ষেি
ফেওোর
তানরখ

সম্পােক্ষির তানরখ

ফটন্ডার ও
প্যাক্ষকজ
িং

৪/৮/১৪

৬/৮/১৪

৩০/১১/১৪

২

ফমাট
টাকার
পনরমাি

নপনপর
পার্ন ক
প্রনকউরক্ষম
ন্ট রু স

৫৪.০০
ে (চুনক্ত
মূল্য)

র্র্থার্র্থ
পদ্ধনত
অনুসরণ
করা
হক্ষেক্ষছ

৪.৩ নিনপনপ অনুসাক্ষর ব্যে নর্ক্ষেষণ
নিক্ষম্নর সারনণক্ষত চিচপচপ অনুসাক্ষর ব্যে নর্ক্ষেষণ সামনগ্রক নচত্র তুক্ষ ধরা হক্ষ া। র্রাদ্দকৃত এর্ং প্রকৃত ব্যে নর্ক্ষেষণ করক্ষ ফেখা র্াে
ফর্, অনধকাংি ফেক্ষত্র র্রাদ্দকৃত অর্থ ব এর্ং ব্যে সমাি। তক্ষর্ র্ন্ত্রপানত ক্রক্ষের জন্য সরকানর র্রাক্ষদ্দর মক্ষে ১.০০ ে টাকা অব্যর্হৃত
নছ র্া সরকানর ফকাষাগাক্ষর জমা প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। একই াক্ষর্ নিমবাণ কাক্ষজর জন্য সরকানর র্রাক্ষদ্দর নকছু অংি ১.৫০ ে টাকা
অব্যর্হৃত নছ র্া সরকানর ফকাষাগাক্ষর জমা প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। েণীে ফর্, চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি খাত্রত সরকাচর ও
প্রতযার্ী সংস্থা কতৃযক বরােকৃত অত্রথ যর সম্পূি য অব্যবহৃত চছে। ব্যক্ষের েেতা পর্ বাক্ষ াচিা করক্ষ ফেখা র্াে ফর্, প্রকক্ষল্পর ব্যে েেতা
এর্ং ব্যক্ষের কার্ বকানরতা ফর্ি া নছ ।
সারচি ৪.৫: চিচপচপ অনুসাক্ষর ব্যে নর্ক্ষেষণ
ক্রনম
ক
িং

আইক্ষটম

ইউনিট

নজওনর্
১.

২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

কমযকতযা
কমযচারীত্রদর
লবতন ভাতাচদ
কমযসূচী ব্যয়
সানচি
র্ন্ত্রপাচত
আসবাবপত্র
প্রচর্ক্ষি
সরঞ্জামাচদ
িচম ক্রয়/ িচম
মূল্য
চনমযাি ব্যয়
চিচিকযাে
এন্ড প্রাইস
কচন্টনত্রিচি
সর্ বক্ষমাট

ে টাকা

নিনপনপ অনুর্ােী
র্রাদ্দ ( ে টাকা)

নপনসআর অনুর্ােী
প্রকৃত ব্যে
( ে টাকা)
নজওনর্
নিনর্ফকনপ
২০.০০

ব্যে ব্যর্ধাি

ব্যে
েেতা

ব্যক্ষের
কার্ বকানরতা

ব্যক্ষের
সুনর্ধা

৪

-

নিনর্ক্ষক
নর্
২০.০০

ফর্থাক
৪
১৯
২০০
৬১

৫৫.০০
-

৫০.০০
৫.০০
৯৭.০০
২০.০০
১০.০০

৫৪.০০
-

৫০.০০
৫.০০
৯৭.০০
২০.০০
১০.০০

১.০০
-

-

খুু্র্ই
খুু্র্ই
ফর্ি
খুু্র্ই
খুু্র্ই

১৮

-

১৯৮.০
০
-

-

১৯৮.০
০
-

-

-

খুু্র্ই া

খুু্র্ই া

খুু্র্ই া

১.৫০

-

খুু্র্ই া

খুু্র্ই া

খুু্র্ই া

-

৩১.১০

৮.০০

অব্যর্হৃত

অব্যর্হৃত

অব্যর্হৃত

৪০০.০০

৩৩.৬

৮.০০

-

-

-

ফিনসক্ষম

৫৫০০ .
sq.ft
-

১৫০০.০
০
৩১.১০
১৫৮৬.১
০

৮.০০

১৪৯৮.
৫০
-

৪০৮.০
০

১৫৫২.
৫০

নজওনর্

নিনর্ক্ষকনপ

-

-

খুু্র্ই া

খুু্র্ই া

খুু্র্ই া

খুু্র্ই
খুু্র্ই
ফর্ি
খুু্র্ই
খুু্র্ই

খুু্র্ই
খুু্র্ই
ফর্ি
খুু্র্ই
খুু্র্ই

া
া
া
া
া

া
া
া
া
া

মন্তব্য

া
া
া
া
া

-

৪.৪ প্রকত্রের প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত সম্পক্ষকব মতামত
নিক্ষম্নর সারনণক্ষত (৪.৬) প্রনকউরক্ষমন্ট সম্পনকবত নর্ন ন্ন কার্ বক্রম র্র্থার্র্থ াক্ষর্ পনরচান ত হক্ষেক্ষছ নকিা এর্ং নিনপনপক্ষত র্নণ বত পদ্ধনত
ঠিকমত অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ নকিা তা তুক্ষ ধরা হক্ষেক্ষছ। েণীে ফর্, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে/অনধেপ্তর ফর্থক্ষক প্রাপ্ত তথ্য এর্ং আক্ষ াচয
প্রকল্প অন স ফর্থক্ষক সংগৃহীত তথ্য নর্ক্ষেষণ কক্ষর ফেখা র্াে ফর্, প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত র্র্থার্র্থ াক্ষর্ অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ। এখাক্ষি সর্ বক্ষমাট
২১ টি নর্ষক্ষের উপর আক্ষ াকপাত করা হক্ষেক্ষছ এর্ং প্রনতটি নর্ষক্ষে তথ্যসূত্র ও নকছু নকছু নর্ষক্ষে মন্তব্য প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। এক্ষের মক্ষে
কক্ষেকটি নর্ষে অতীর্ গুরুত্বপূণ ব র্ক্ষ মক্ষি হক্ষেক্ষছ ফসগুক্ষ া হক্ষ া: র্ানষ বক ক্রে পনরকল্পিা- র্া র্র্থার্র্থ পদ্ধনত অনুসরণ কক্ষর প্রণীত হক্ষেক্ষছ;
প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত- এক্ষেক্ষত্র েরপত্র আহর্াি (নর্ন ন্ন মােক্ষম), েরপত্র প্রস্তুনত/প্রস্তার্িা ফখা া এর্ং মূল্যােি কনমটি গঠি এর্ং তা
র্র্থার্র্থ কর্তবপক্ষের অনুক্ষমােি গ্রহণ (নর্নধ ১০,১১,৩৬,১২৪) করা হক্ষেক্ষছ। নপনপআর নিেম অনুসরণ কক্ষর েরপত্র/প্রস্তার্িা ফখা া হক্ষেক্ষছ।
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সারচি ৪.৬: প্রকত্রের প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত সম্পক্ষকব মতামত নর্ক্ষেষণ
ক্রনমক
িং

সম্মনত ফিাক্ষমি

কমবেমতা সূচক

তথ্যসূত্র

১.

প্রক্ষোজিীেতা মূল্যােি

•
•
•

ফিোর ফহাল্ডার জনি়িত
পর্ বাপ্ততা / প্রাসনঙ্গকতা
অন্যান্য

∙নিনপনপ অনুক্ষমানেত

২.

র্ানষ বক ক্রে পনরকল্পিা

•

∙ HOPE িারা
অনুক্ষমানেত/ োনেত্বপ্রাপ্ত
কমবকতবা
তত্রমানসক আপক্ষিট
অনুন নপ ফপ্রনরত CPTU
(ফেিক্ষহাল্ড –নিেম- ৩৬.৫)

নর্নধ ১৬ এর্ং ১৭

র্াজার পনরনস্থনত (েরপত্র
আহ্বাি)
প্রযুনক্তগত প্রাসনঙ্গকতা /
নি রব তা
জরূরী
আনর্থ বকসীমা
পণ্য / কমব / ফসর্াপ্রকৃনত
অন্যান্য

নপনপআর নর্নধ ৩১-৩৪

•
•
৩.

প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত

•
•
•
•
•
•

৪.

অন নসো খরচ অনুমাি

•
•
•
•

৫.

৬.

েরপক্ষত্রর জন্য িকুক্ষমন্ট
প্রস্তুনত

•

সুনিনে বষ্ট/BOQ/ToR

•

৭.

৮.

৯.

পনরমাণ

েরপত্র প্রস্তুনত/প্রস্তার্িা ফখা া
এর্ং মূল্যােি কনমটি

∙র্াজার মূক্ষল্যর সক্ষঙ্গ
সঙ্গনতপূণ ব
মািসন্মত পদ্ধনত
িকুক্ষমক্ষন্টিি
অন্যান্য
PPR নসনিউ ১

উক্ষদ্দক্ষশ্যর সক্ষঙ্গ সঙ্গনতপূণ ব
পেপাতহীি
স্বচ্ছ প্রনতক্ষর্ানগতা
অন্যান্য

DPP/TPP িারা অনুক্ষমানেত।

•
•

পর্াপ্তবতা/পনরনমত
অন্যান্য

∙DPP/TPP িারা অনুক্ষমানেত

•

∙আইি ও নর্ধািসমূক্ষহর
অনুসৃত হক্ষেক্ষছ
অন্যান্য

নর্নধ ৭-১০

নিেম ও পদ্ধনতর সক্ষঙ্গ
সংগনত
অন্যান্য

নর্নধ িং ৯০

•

(TOC/POC,TEC/PEC)

•

নর্জ্ঞনপ্ত

•
•

নর্ঃদ্রঃ প্যাক্ষকজ
নর্ াজি এড়াক্ষিার
পদ্ধনত /অনুক্ষমােি
কর্তবপে (নর্নধ১৭.১)

নপনপআর নর্নধ ৬১-৮৯

∙CPTU এর STD
অনুসাক্ষর অনুক্ষমােি
স্বচ্ছ প্রনতক্ষর্ানগতা
অন্যান্য

•
•

মন্তব্য

নর্নধ ২৯,৩০
ফটন্ডার িকুক্ষমন্ট

ফটন্ডার িকুক্ষমন্ট
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BOQ কাক্ষজর
জন্য এর্ং ToR

ফসর্ার জন্য

ক্রনমক
িং
১০.

সম্মনত ফিাক্ষমি

েরপত্র োনখ /EOI/RFP

কমবেমতা সূচক
•
•

তথ্যসূত্র

∙ োনখক্ষ র সর্ বনিম্ন সমে
অন্যান্য

মন্তব্য

PPR নসনিউ - ২

নর্নধ
৬১.৪,৬৪.৫,৬৬.৫,৬৭.৫,৭১.৪,৮৩.১
ক-৯১.৪,১১৩.২,১১৭.৯

১১.

েরপত্র/প্রস্তার্িা ফখা া

•
•

১২.

েরপত্র/প্রস্তার্িা মূল্যােি

•
•

র্র্থার্র্থ/মািসম্পন্ন প্রনক্রো
অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ
অন্যান্য

নর্নধ ৯৭, ১১৪, নসনিউ ৪ (পাট ব- ঘ)

∙ র্র্থার্র্থ/মািসম্পন্ন ও
ধাপ অনুসরণ
অন্যান্য

নর্নধ ৯৮, ১১৫,১১৯-১২৩

নর্নধ ১০২ ,১২৫

ফসকসি ১ এর্ং ২ এর
STD/SRFP

মক্ষিািেি প্রোি (NOA)
এর্ং চুনক্ত স্বাের

•
•

∙ র্র্থার্র্থ প্রনক্রো ও ধাপ
অনুসরণ
অন্যান্য

১৪.

অনুক্ষমােি প্রনক্রো

•
•

∙ র্র্থার্র্থ প্রনক্রো অনুসরণ
অন্যান্য

নর্নধ ১০,১১,৩৬,১২৪

১৫.

চুনক্ত ব্যর্স্থাপিা

•

নর্নধ ৩৮-৪২, GCC ও PCC

•

∙ চুনক্তর িতবসমূহ অনুসরণ
অন্যান্য

•

∙চুনক্তর িতবসমূহ

GCC, PCC, নিনে বষ্টকরণ
(ফেনসন ক্ষকিি) ও SOR

ফচক পরীোনিরীো পদ্ধনত

GCC, PCC, নিনে বষ্টকরণ
(ফেনসন ক্ষকিি) ও BOQ

কাক্ষজর
সাটিনব ক্ষকিি
প্রনক্রো
পরীোকরণ

GCC

ফচক হস্তান্তরক্ষর্াগ্য

১৩.

১৬.

দ্রব্যসমূহ হস্তান্তর

•
•
•
•

অনুসরণ
∙চুনক্তর ফেনসন ক্ষকিি
/ SOR িতব অনুসরণ
করা হক্ষেক্ষছ
∙গুিাগুণ
∙পনরমাণ
ফটকসই
িকুক্ষমক্ষন্টিি

•

অন্যান্য

•

∙চুনক্তর িতবসমূহ

•

১৭.

কার্ ব সম্পােি

•
•
•
•

অনুসরণ
∙চুনক্তর ফেনসন ক্ষকিি/
SOR িতব অনুসরণ করা
হক্ষেক্ষছ
∙গুিাগুণ
∙পনরমাণ
ফটকসই
িকুক্ষমক্ষন্টিি

•

অন্যান্য

•
•

চুনক্তর িতবসমূহ অনুসরণ
চুনক্তর ফেনসন ক্ষকিি/

•

১৮.

ফসর্া প্রোি

22

ক্রনমক
িং

সম্মনত ফিাক্ষমি

কমবেমতা সূচক
SOR িতব

চুনক্তর সংকটার্স্হা
পনরর্তবি

PCC

•

হক্ষেক্ষছ
গুিাগুণ
প্রকক্ষল্পর উক্ষদ্দশ্যর সক্ষঙ্গ
সংগনতপূণ ব
িকুক্ষমক্ষন্টিি

•

অন্যান্য

•

র্র্থার্র্থ প্রনক্রো ও ধাপ
অনুসরণ
অন্যান্য

নর্নধ ৩৮-৪২, ৭৪, ৭৭-৮০

র্র্থার্র্থ প্রনক্রো ও ধাপ
অনুসরণ
অন্যান্য

GCC

•
•

১৯.

অনুসরণ করা

তথ্যসূত্র

•

সমে বৃনদ্ধ

ToR

GCC
PCC

আক্ষেক্ষির পনরর্তবি
২০.

পনরক্ষিাধ

•
•

PCC
সাটিনব ক্ষকিি
িকুক্ষমক্ষন্টিি

২১.

িকুক্ষমক্ষন্টিি

•
•
•

কার্ বক্রক্ষমর ধারার্ানহকতা
অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ
র্ক্ষর্থাপযুক্ত োনেত্বপ্রাপ্ত
অন্যান্য
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নর্নধ ৪৩,৪৪

মন্তব্য
ফমোেকা

পঞ্চম অধ্যায়
প্রকত্রের উত্রেশ্য অিযত্রনর অবস্থা পর্ যাত্রোচনা এবং পর্ যত্রবক্ষি
৫.১ র্ভনমকা
আক্ষ াচয অোক্ষে নিনপনপ-ফত উক্ষেনখত প্রকত্রের ফর্ সক উত্রেশ্য চেচপবদ্ধ করা হত্রয়চছে তা সঠিকভাত্রব বাস্তবাচয়ত হত্রয়ত্রছ চকনা তা
চবর্দভাত্রব পর্ যাত্রোচনা করা হত্রয়ত্রছ। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, চিচপচপ-লত উত্রল্লচখত চবষয়গুত্রো পরবতীত্রত চকছুটা সংত্রর্াধন করা হত্রয়চছে র্া
মুল্যায়ত্রনর লক্ষত্রত্র চবত্রবচনায় লনওয়া হত্রয়ত্রছ। মূল্যায়ত্রনর সুচবধাত্রথ য অন্য একটি বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর সাত্রথ তুেনামুেক চচত্র
উপস্থাপন করা হত্রয়ত্রছ। এত্রক্ষত্রত্র, গািীপুর লিোর লহাতাপাড়া নামক স্থাত্রন ব্যচি উত্রযাত্রগ প্রচতচষ্ঠত বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্রটি চবত্রবচনায়
লনয়া হত্রয়ত্রছ। লর্ত্রহতু মূল্যায়ত্রনর িন্য চনধ যাচরত প্রকে (রূপগঞ্জ) সম্পত্রকয প্রথম অধ্যাত্রয় আত্রোচনা করা হত্রয়ত্রছ লসত্রহতু আত্রোচয
অধ্যাত্রয়র শুরুত্রত লহাতাপাড়ায় প্রচতচষ্ঠত পুনব যাসন লকন্দ্রটির চবষত্রয় সারসংত্রক্ষপ আত্রোকপাত করা হত্রো।

৫.২ লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র
সামাচিক দায়বদ্ধতা লথত্রক চগত্রভচি গ্রুপ অি ইন্ডাচি চেঃ প্রচতষ্ঠাকােীন লচয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পচরচােক খাচতব আব্দুে িাচহদ
মুকুে চনি উত্রযাত্রগ এবং অথ যায়ত্রন অসহায় বৃদ্ধ মানুত্রষর দুঃখ দূর করার িন্য, র্াত্রদর বয়স ৬০ এবং তদুদ্ধয, দুঃস্থ ও অসহায়, র্াক্ষের
র্থাকার জােগা ফিই, ফছক্ষ -ফমক্ষে স্বচ্ছ হওো সক্ষত্বও র্ার্া-মার রি-ফপাষণ ফেে িা নকংর্া র্াক্ষের সন্তাি-সন্তনত র্া আত্বীে-স্বজি ফকউ
ফিই, তাত্রদর িন্য ১৯৮৭ সাত্রে বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র গত্রড় লতাত্রেন। ঢাকা লথত্রক ৫৫ চকত্রোচমটার দূত্রর অবচস্থত চবচর্য়া, কুচড়বাচড়,
মচনপুর, গািীপুর এ মত্রনারম পচরত্রবত্রর্ ১০০ চবর্া িচমর ওপর ১৯৯৪ সাত্রে প্রচতষ্ঠানটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯৫ সাত্রের ২১ এচপ্রে
লনাত্রবে পুরস্কার চবিয়ী মাদার লতত্ররসা বচধ যত প্রকত্রের চভচত্ত প্রস্তর স্থাপন কত্ররন র্া চনিস্ব অথ যায়ত্রন পচরচাচেত হয়। বয়:বৃদ্ধ পুনব যাসন
লকন্দ্রটি সরকাচর, লবসরকাচর, স্থানীয় ও তবত্রদচর্ক সাহার্য্ সহত্রর্াচগতা ছাড়াই পচরচাচেত হয়। র্েঃবৃদ্ধক্ষের র্থাকার জন্য নতিটি ৫ত া
র্ি ও ১টি টিিক্ষসি র্ি রক্ষেক্ষছ। পুরুষ ও মনহ াক্ষের আ াো র্থাকার ব্যর্স্থা রক্ষেক্ষছ। পুির্ বাসি লকন্দ্রটির চনিস্ব কৃচষ-খামার আত্রছ
লর্খাত্রন ধান, মাছ এবং র্াকসবচি চাষ করা হয়। কৃচষর আয় লথত্রক লকন্দ্রটির মূে খরচ চনব যাহ করা হয় এবং বাদ বাচক খরচ চগত্রভচি
গ্রুপ বহন কত্রর।
উপত্রদষ্টা কচমটি এবং চনব যাহী কচমটি িারা লকন্দ্রটি পচরচাচেত হয়। এছাড়াও লকন্দ্রটি লদখাত্রর্ানার িন্য প্রত্রয়ািনীয় িনবে আত্রছ। ৬০
তদুদ্ধয র্েস্ক সক র্েঃবৃদ্ধ জানত, ধমব ও র্ণ ব নিনর্ বক্ষিক্ষষ সক অসহায় ও দুঃস্থ র্েস্ক মানুক্ষষর িন্য এই পুির্ বাসি ফকন্দ্র। এখাক্ষি বচঞ্চত,
অসহায় ও অথ য উপািযত্রন অক্ষমত্রদর সকে লমৌচেক চাচহদা লর্মন খায, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চচচকৎসা আমৃতুয চবনামূত্রল্য প্রদান করা হয়।
বয়স্কত্রদর লদখাত্রর্ানার িন্য প্রত্রয়ািনীয় সংখ্যক নাস য এবং চচচকৎসক রত্রয়ত্রছ। চচচকৎসা লসবার িন্য ‘বয়স্ক পুনব যাসন চচচকৎসা লসবা’
নাত্রম লকন্দ্রটির চনিস্ব স্বাস্থত্রসবা লকন্দ্র আত্রছ লর্খাত্রন সাব যক্ষচিক এমচবচবএস িািার এবং একাচধক কম্পাউন্ডার বত্রসন। প্রত্রয়ািনীয়
ঔষধ চবনামূত্রল্য সরবরাহ করা হয় এবং িরুরী মূহুত্রতয উন্নত চচচকৎসা লসবার িন্য অন্য হাসপাতাত্রে স্থানান্তত্ররর িন্য চনিস্ব এযাম্বুত্রেিও
রত্রয়ত্রছ। বয়স্কত্রদর চনয়চমত চবনামূত্রল্য পরীক্ষা চনরীক্ষা করা হয় এবং এিন্য একটি পরীক্ষাগার ও এক্স-লর লমচর্ন রত্রয়ত্রছ।
এক হািাত্ররর অচধক বই সম্বচেত একটি োইত্রব্রচর আত্রছ এবং একটি কমন রুম আত্রছ লর্খাত্রন চবচভন্ন ধরত্রনর পচত্রকা রাখা হয় ও একটি
লটচেচভর্ন রত্রয়ত্রছ।
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ছনর্ ৫.১ র্েস্ক পুির্ বাসি ফকন্দ্র, ফহাতাপাড়া, গাজীপুর
িাতীয় উৎসবগুত্রোত্রত চবত্রর্ষ খাবাত্ররর ব্যবস্থা থাত্রক আর বছরজুত্রড় চবচভন্ন প্রচতত্রর্াচগতামূেক অনুষ্ঠাত্রনর আত্রয়ািন করা হয়। ১ো
অত্রক্টাবর, “বয়স্ক নাগচরক চদবস” এবং িাতীয় চদবস খুব অনাড়ম্বর পচরত্রবত্রর্ পাচেত হয়। ধমীয় আচার অনুষ্ঠান পােত্রনর িন্য সুব্যবস্থা
আত্রছ। মুসেমানত্রদর িন্য মসচিদ ও লগারস্থান লর্মন রত্রয়ত্রছ লতমচন অন্যান্য ধত্রমযর লোকত্রদর িন্যও ধত্রমযর রীচত অনুর্ায়ী ব্যবস্থা
রত্রয়ত্রছ। মৃত ব্যচিত্রদর তাত্রদর চনিস্ব ধমীয় রীচত অনুর্ায়ী লর্ষকৃতয পােন করা হয়।
গিসত্রচতনতা বৃচদ্ধ ও লকন্দ্রটির সুত্রর্াগ-সুচবধা মানুত্রষর কাত্রছ তুত্রে ধরার িন্য চবচভন্ন গিমাধ্যত্রম চবজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। টিচভত্রত
টকত্রর্া এবং চভচিও এর মাধ্যত্রম বসবাসকারী বয়স্কত্রদর অবস্থা সবার কাত্রছ তুত্রে ধরা হয়। মসচিদ ও সামাচিক অনুষ্ঠানগুত্রোত্রত
লকন্দ্রটির তবচর্ষ্টয ও সুত্রর্াগ- সুচবধা সম্বচেত চেিত্রেট চবতরি করা হয়। র্খনই লকাত্রনা ৬০ ঊর্ধ্য দুঃস্থ ও অসহায় মানুত্রষর লখাঁি পাওয়া
র্ায়, লকন্দ্রটির চনিস্ব অথ যায়ত্রন তাঁত্রক আনা হয় এবং রাখা হয়। বতযমাত্রন লকন্দ্রটিত্রত ১২০০ বয়স্ক লোক রাখার ব্যবস্থা আত্রছ।

৫.৩ বয়ঃবৃদ্ধ মচহো ও পুরুষত্রদর পুনব যাসন ব্যবস্থা
বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর িন্য র্া সবত্রচত্রয় প্রত্রয়ািনীয় তা হত্রো- চনরাপদ আবাসন ব্যবস্থা, পুচষ্টসম্পন্ন খাবার চনশ্চয়তা, স্বাস্থয লসবা,
চনরাপত্তা এবং প্রত্রয়ািনীয় বত্রস্ত্রর সংস্থান। আত্রোচয প্রকেটি উত্রল্লচখত গুরুত্বপূি য চবষয়গুত্রো চকভাত্রব বাস্তবায়ন করত্রছ তা চনত্রে তুত্রে
ধরার লচষ্টা করা হত্রো।

৫.৪ বয়ঃবৃদ্ধ মচহো/পুরুষ উপকারত্রভাগী চনব যাচন পদ্ধচত
কতগুত্রো সুচনচদ যষ্ট চবষত্রয়র উপর চভচত্ত কত্রর উপকারত্রভাগী চনব যাচন করার কথা র্া প্রকে অন্তভুযি ও বচহভূযত উভত্রয়র লক্ষত্রত্র বো হত্রয়ত্রছ।
লর্ চবষয়গুত্রো উত্রল্লখ করা হত্রয়ত্রছ তা চনত্রে ছত্রকর মাধ্যত্রম তুত্রে ধরা হত্রোপ্রকল্প এ াকা (রূপগঞ্জ)
১. বয়স ৬০ বছর অথবা তদুদ্ধয হত্রত হত্রব
২. রাস্তায় থাকত অর্থর্া চভক্ষাবৃচত্ত করত
৩. নর্ধর্া এর্ং তোঁর ফকাি নিকট আত্মীে ফিই নর্নি ফখোঁজ
রাখক্ষত পাক্ষরি
৪. পচরবাত্ররর সদস্য এবং সমাি কতৃযক চনগৃহীত
৫. মানত্রবতর িীবনর্াপন করত
৬. র্ারীচরক/মানচসক/সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত।

প্রকল্প র্নহর্ভবত এ াকা (ফহাতাপাড়া, গাজীপুর)
১. বয়স ৬০ বছর অথবা তদুদ্ধয হত্রত হত্রব
২. প্রকৃত অসহাে হক্ষত হক্ষর্
৩. কাক্ষরা সাহায্য ছাড়া চ াক্ষ রা করক্ষত সেম

৪. মািনসক াক্ষর্ সুস্থ হক্ষত হক্ষর্
৫. ফকাি সংক্রামক/ফছোঁোক্ষচ ফরাগ র্থাকা চ ক্ষর্ িা
৬. নিক্ষজর ফছাটখাক্ষটা কাজকমব নিক্ষজক্ষকই করক্ষত হক্ষর্ এর্ং পনরক্ষর্ি
পনরষ্কার পনরছন্ন রাখক্ষত হক্ষর্
৭. সরকাচর সুত্রর্াগ-সুচবধা ও লসবা আওতার বাচহত্রর বা বচঞ্চত। ৭. নিেনমত প্রার্থ বিাে অংিগ্রহণ করক্ষত হক্ষর্
৮. ধূমপাি করা র্াক্ষর্ িা। এছাড়া পাি, জে বা, গু , চা ফিিা জাতীে ফকাি
নকছু গ্রহণ করা র্াক্ষর্ িা।
৯. প্রনতষ্ঠাি কর্তবক প্রেি সুক্ষর্াগ-সুনর্ধানের অনতনরক্ত ফকাি নকছু োর্ী
করা র্াক্ষর্ িা।
১০. ধমীে উৎসর্ পা ক্ষি ছুটি ও অনতনর্থক্ষের সাক্ষর্থ সাোৎ করার সুক্ষর্াগ
নর্যমাি
বতযমাত্রন বসবাসরত বয়ঃবৃদ্ধ চনব যাচত্রনর লক্ষত্রত্র উপযু যি চবষয়গুচে চকভাত্রব চবত্রবচনায় লনয়া হত্রয়ত্রছ তা নমুনাকৃত তত্রথ্যর চভচত্তত্রত একটি
পর্ যত্রবক্ষি প্রদান করা হত্রো।
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পুনব যাসন লকত্রন্দ্র বসবাসকারীত্রদর (নমুনাকৃত) সাধারি তথ্যাবেী
১০
১০
৮
৭

৮
৬
৪
৪

৪

৩

৩
২

২
০
অচববাচহত

চবধবা/চবপত্নীক এবং
চনকট আত্বীয় লনই
প্রকে এোকা (রূপগঞ্জ)

লছত্রে-লমত্রয় লনই

পচরবাত্ররর সদস্য এবং
সমাি কতৃযক
চনঃগৃহীত
প্রকত্রের বচহভূযত, গািীপুর

লেখচচত্র ৫.২: বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকত্রন্দ্র বসবাসকারীত্রদর (নমুনাচয়ত) সাধারি তথ্যাবেী
উপত্ররাি লেখচচত্র েক্ষয করত্রে লদখা র্ায় লর্, অচধকাংর্ চনবাসী চনত্রিত্রক সমাি ও পচরবার কতৃযক চনগৃহীত হত্রয়ত্রছন বত্রে মত্রন কত্ররন।
প্রকে এবং প্রকে বচহভূযত উভয় লক্ষত্রত্র একই ধরত্রনর মতামত পাওয়া লগত্রছ। বয়স চবত্রবচনায় লদখা র্ায় লর্ সব যচনে ৫০ বছর বয়সী বৃদ্ধ
প্রকে এোকায় ও ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধ প্রকে বচহভূযত এোকার বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাস করত্রছন। সত্রব যাচ্চ বয়স চছে ৭০ ও ৭৮ বছর
র্থাক্রত্রম প্রকে ও প্রকে বচহভূযত এোকায়। বোবাহূল্য লর্, অচধকাংর্ লক্ষত্রত্র চিচপচপত্রত (রূপগঞ্জ) উত্রল্লচখত চনব যাচনী চবষয়গুচে অনুসরি
করা হত্রয়ত্রছ।
ফকস িং-১ (রূপগঞ্জ)
িামঃ এস,এি,ফজি, আ ম
র্েস- ৬৫ র্ৎসর; রুম িং: ৩০২
নতনি একজি মাষ্টাস ব পাি, সরকানর কমবকতবা নছক্ষ ি, পনরর্াক্ষর তার স্ত্রী, এক ফছক্ষ ও এক ফমক্ষে আক্ষছ। স্ত্রী সন্তািক্ষের সাক্ষর্থ সাংসানরক ও
সামানজক াক্ষর্ র্নির্িা র্া নর্ন ন্ন নর্ষক্ষের ন ন্নমক্ষতর কারক্ষণ তাক্ষক পনরর্াক্ষরর সক সেস্যবৃন্দ অর্ক্ষহ ার দৃনষ্টক্ষত ফেখত, পনরর্াক্ষরর ভু ত্রুটি র্া
তার নিক্ষজর ত্রুটিগুন বুেক্ষত ফপক্ষর পুিরাে একক্ষত্র র্সর্াস করার ফচষ্টা কক্ষরি। নকন্তু তার পনরর্াক্ষরর অন্য সেস্যবৃন্দ তাক্ষক সহােতা, খার্ার,
নচনকৎসা-ফসর্া নর্ষক্ষে অসহক্ষর্ানগতা করক্ষত র্থাক্ষকি। র্েস্ক মানুষ নহসাক্ষর্ তার পক্ষে প্রক্ষোজিীে কাজ নিক্ষজ করা সম্ভর্ হত িা। সংসাক্ষর
অসহাে অর্স্থাে জীর্ির্াপি করক্ষত র্থাক্ষকি। পরর্তীক্ষত ফজারপূর্ বক তার সহাে সম্পে সর্নকছু পনরর্াক্ষরর অন্য সেস্যরা নছনিক্ষে ফিে। হঠাৎ
একনেি নতনি পনত্রকার নর্জ্ঞাপক্ষির মােক্ষম অত্র র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর খর্র জািক্ষত পাক্ষরি এর্ং একজি পুক্ষরাক্ষিা র্ন্ধুর সহােতাে চিপাড়ার অত্র
নির্াক্ষস আশ্রেগ্রহণ কক্ষর অযার্নধ র্সর্াস কক্ষর আসক্ষছি। র্তবমাক্ষি তার পনরর্ার ফর্থক্ষক ফকউই ফকাি ফখোঁজখর্র ফিেিা। নতনি মক্ষি কক্ষরি
দুনিোক্ষত তার মত এত হত াগা, অর্ক্ষহন ত, ঘৃনণত মানুষ আর ফকউ ফিই। তার মত আর ফকাি িারী/পুরুষ কারও ফর্ি এমি করুণ অর্স্থা িা
হে ফসজন্য ফোো কক্ষরি -ফকাি নপতা/মাতা র্া ফকাি র্েঃবৃদ্ধক্ষ াক্ষকর এমি প্রর্ীণ নির্াক্ষস আশ্রে নিক্ষত িা হে। আইি কক্ষর এর্ং আইি দ্রুত
র্াস্তর্ােি কক্ষর সমাজ ফর্থক্ষক এসর্ সন্তািক্ষের নর্রুক্ষদ্ধ ব্যর্স্থা নিক্ষত হক্ষর্। র্তবমাক্ষি নতনি মািক্ষর্তর জীর্ির্াপি করক্ষছি। পনরর্াক্ষরর সাক্ষর্থ ফকাি
ফর্াগাক্ষর্াগ িাই, নিক্ষজর নকছু অর্থ ব ফর্থক্ষক, পুক্ষরাক্ষিা র্ন্ধুক্ষের অনুোি ফর্থক্ষক নতনি জীর্ির্াপি করক্ষছি। র্তবমাক্ষি নতনি ঋণগ্রস্ত। এ াকাে নিক্ষে
র্াওো র্া পনরর্ার ফর্থক্ষক পনরক্ষিাধ কক্ষর আমাক্ষক ঋণমুক্ত করার ফকউই িাই। র্তবমাক্ষি নতনি অসুস্থ হক্ষ ও প্রর্ীণ নির্াক্ষস তার নচনকৎসার া
ব্যর্স্থা িাই, ফসর্া ফেওোর জন্য ফকাি ফ াক িাই, নিক্ষজই খুর্ কষ্ট কক্ষর রান্না কক্ষর ফখক্ষত হে। মৃতুযর সমে আমার পাক্ষবব ফক র্থাকক্ষর্ি নক হক্ষর্
সর্নকছুই অজািা । শুধু আোহর উপর রসা কক্ষর আক্ষছি। নতনি র্ক্ষ ি, আপিারা র্নে আমার জন্য নকছু উপকার করক্ষত পাক্ষরি তাহক্ষ খুর্ া
হত।

ফকস িং ১: র্েঃবৃদ্ধ কর্তবক নির্াক্ষসর সুক্ষর্াগ-সুনর্ধার মূল্যােি
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৫.৫ চনরাপদ আবাসন ব্যবস্থা
চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ত্রনর মাধ্যত্রম এটি চনচশ্চত হওয়া লগত্রছ লর্, প্রকে এোকার বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস কমপত্রক্ষ ১৫০-১৮০ িন বয়ঃবৃদ্ধ খুব
সুন্দরভাত্রব/স্বাচ্ছত্রন্দ বসবাস করত্রত পারত্রবন। তাত্রদর থাকার িন্য একটি কত্রর চবছানা রত্রয়ত্রছ। এছাড়া রান্নার ব্যবস্থা, িাইচনং রুম এবং
কমনরুম চবযমান। আসত্রে, বয়ঃবৃদ্ধ চনবাসটি ফ্ল্যাট বাসার মত কত্রর আবাসত্রনর ব্যবস্থা করা হত্রয়ত্রছ। চকন্তু লর্ পচরমাি আবাসত্রনর
ব্যবস্থা করা হত্রয়ত্রছ তার চকছু সংখ্যক ব্যবহৃত হত্রচ্ছ। পর্ যত্রবক্ষি চোকােীন সমত্রয় উি চনবাত্রস মাত্র ১১ িন বয়ঃবৃদ্ধ বসবাস করচছে।
প্রকত্রের চিচপচপত্রত উত্রল্লখ করা হত্রয়চছে লর্, ২০০ িন বয়ঃবৃদ্ধ মচহো ও ৩০০ িন বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষত্রক পুনব যাচসত করা হত্রব। বাস্তবতার
চনচরত্রখ এটি অসম্ভব, এর সম্ভাব্য দু’টি কারি হত্রত পাত্রর-১. আমাত্রদর সমািব্যবস্থা এবং ধমীয় মূল্যত্রবাধ এখত্রনা চপতা-মাতাত্রক বয়ঃবৃদ্ধ
চনবাত্রস লপ্ররি করত্রত চনরুৎসাচহত কত্রর; ২. প্রচচেত ধারিা হত্রো, বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস সবচকছু চি (চবনা খরত্রচ) সরবরাহ করা হয় র্া
বাস্তবতার চনচরত্রখ সতয নয়। চবচভন্ন সময় বসবাসকৃত বয়ঃবৃদ্ধত্রদর সংখ্যা পর্ যাত্রোচনা কত্রর লদখা র্ায় লর্, ২০১৫ সাত্রে লমাট ৫ িন
বয়ঃবৃদ্ধ বসবাসরত চছত্রেন তত্রব ২০১৬ সাত্রে তা লবত্রড় ২২ িন হত্রয়চছে। ২০১৬ সাত্রেই চছে সত্রব যাচ্চ সংখ্যক বয়ঃবৃদ্ধ পরবতীত্রত তা
আবার কমত্রত থাত্রক। প্রকৃতপত্রক্ষ, চনবাত্রস লসবার মান ভাত্রো না হওয়ায় এবং খরচ লবর্ী হওয়ায় অত্রনত্রক বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস লছত্রড় চত্রে
লর্ত্রত থাত্রকন। এছাড়া ২২ িন বয়ঃবৃত্রদ্ধর মত্রধ্য ২ িন মৃতুযবরন কত্ররন। অত্রনত্রকর পচরবাত্ররর (চনকট আত্বীয়) লোক এত্রস বয়ঃবৃদ্ধত্রদর
চনত্রয় র্ান। ২০১৭ সাত্রে বয়ঃবৃত্রদ্ধর সংখ্যা কত্রম ১০ িন হয়। এ ব্যাপাত্রর, চিচবত্রকচপর লচয়ারম্যাত্রনর মতামত িানত্রত চাইত্রে উচন লস
সময় তার পাচরবাচরক সমস্যার কথা বত্রেন। পাচরবাচরক সমস্যার কারত্রি, উচন প্রকে এোকায় (বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস) লতমন সময় চদত্রত
পাত্ররনচন চবধায় অত্রনত্রক চনবাস লছত্রড় চত্রে লগত্রছন। বতযমাত্রন (২০১৮ সাত্রে) চনবাত্রস মাত্র ১১ িন বয়ঃবৃদ্ধ রত্রয়ত্রছন। রূপগঞ্জ এোকায়
অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চনবাসটিত্রত চি খাবাত্ররর ব্যবস্থা লনই। িেশ্রুচতত্রত, অত্রনত্রক বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস এত্রস আর্াহত হত্রয় আবার চিত্রর র্ান।
লর্ত্রহতু অে সংখ্যক বয়ঃবৃদ্ধ উি চনবাত্রস বসবাস করত্রছন তাই তাত্রদর প্রত্রতযত্রকরই সাক্ষাৎকার গ্রহি করা হত্রয়ত্রছ। অপরপত্রক্ষ, তুেনা
করার সুচবধাত্রথ য গািীপুর লিোর অন্তগতয লহাতাপাড়া গ্রাত্রম অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস লথত্রক ১০ বয়ঃবৃদ্ধত্রদর (নদবচয়ন প্রচক্রয়া অবেম্বন
করা হয়) সাক্ষাৎকার গ্রহি করা হয়। আবাসন সম্পচকযত তাত্রদর মতামতগুত্রো চনত্রে সারচির মাধ্যত্রম উপস্থাপন করা হত্রো। প্রকৃতপত্রক্ষ,
আবাসন সুচবধা সম্পত্রকয উভয় পুনব যাসন লকত্রন্দ্র বসবাসরত বয়ঃবৃদ্ধরা খুচর্। তত্রব একটি কথা না বেত্রে নয়, গািীপুত্রর অবচস্থত পুনব যাসন
লকত্রন্দ্র বসবাসকারীরা আবাসন বাবদ লকান অথ য প্রদান কত্ররন না। অন্যচদত্রক প্রকে (রূপগঞ্জ) এোকায় আবাসত্রনর িন্য মাচসক ২-৩
হািার টাকা গ্রহি করা হয়। রূপগঞ্জ পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর ১১ িন বসবাসকারীর মত্রধ্য ২ িন (১৮ %) চবনাভাড়ায় অবস্থান করত্রছন (চচত্র৫.৪)। েক্ষযিীয় লর্, উি বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রসর চনচ তোর বৃহদাংর্ কমাচর্যয়াে কাত্রি (ব্যানার ও লপচন্টং কাত্রির িন্য) ভাড়া প্রদান করা
হত্রয়ত্রছ। এছাড়া বয়ঃবৃদ্ধ নয় এমন দু’টি পচরবারত্রক চনবাত্রসর কক্ষ ভাড়া প্রদান করা হত্রয়ত্রছ। অপরপত্রক্ষ, চিচবত্রকচপ হাসপাতাত্রেও লবর্
কত্রয়কিন ভাড়ায় বসবাস করত্রছন র্াক্ষের মক্ষে একজি হাসপাতাক্ষ ফসর্া প্রোি কক্ষরি। চিচবত্রকচপ ছাড়াও স্থানীয় পর্ যাত্রয় লনতার লর্াগসািত্রর্ এসব ভাড়া প্রদান করা হয় বত্রে পর্ যত্রবক্ষত্রি িানা লগত্রছ। একিন বয়ঃবৃত্রদ্ধর সংচক্ষপ্ত িীবনবৃত্তান্ত লকস নং-১ বত্রক্সর মাধ্যত্রম তুত্রে
ধরা হত্রো।

চিপাড়া, রূপগঞ্জ (লপচন্টং কাত্রি ভাড়া
প্রদান)
চিপাড়া, রূপগঞ্জ
ছনর্ ৫.৩: আর্াসি ব্যর্স্থা উ ে র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস
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ফহাতাপাড়া, গাজীপুর

ফকস িং ২ (রূপগঞ্জ)
ফমাঃ রনিদু ির্ী তস ীম
র্েস: ৬৭ র্ছর
নতনি ১৯৭১ সাক্ষ নর্মাি র্ানহিীক্ষত চাকুরীরত নছক্ষ ি, পরর্তীক্ষত ফেি স্বাধীি হর্ার পক্ষর পানকস্তাি ফর্থক্ষক পান ক্ষে আ গানিস্তাক্ষি র্াি, ফসখাি
ফর্থক্ষক আ গাি ফসিাক্ষের সহক্ষর্ানগতাে ারক্ষত চক্ষ আক্ষসি। ারত ফর্থক্ষক র্াং াক্ষেক্ষি ন ক্ষর ফেক্ষির র্ানড় ফিাোখা ী ফপৌুঁছাি। র্ানড়ক্ষত নগক্ষে
নতনি জািক্ষত পাক্ষরি তার স্ত্রী অন্য ফ াক্ষকর সাক্ষর্থ নর্র্াহ র্ন্ধ্ক্ষি আর্দ্ধ হক্ষে নিরুক্ষদ্দি হক্ষে ফগক্ষছি। পরর্তীক্ষত নতনি তার গৃনহণীক্ষক অক্ষিক
ুঁ পক্ষরও সন্ধ্াি পািনি। র্ছর নতক্ষিক পক্ষর নতনি জািক্ষত পাক্ষরি রামগক্ষঞ্জর ফকাি এক র্ানড়ক্ষত তার স্ত্রী অর্স্থাি করক্ষছি। ফ াক মার ত
ফখোঁজাখুনজর
তাক্ষক ন নরক্ষে আিার জন্য অক্ষিক ফচষ্টা করা হক্ষেক্ষছ নকন্তু ন ক্ষরিনি। এরপর নতনি আর নর্র্াহ কক্ষরিনি। তার গ্রাক্ষমর র্ানড়ক্ষত অগাধ সহাে
সম্পনি র্থাকার পক্ষরও নতনি একাকীত্বক্ষর্াধ করাে সুন্দর পনরক্ষর্ক্ষি র্াসস্থাক্ষির সন্ধ্াি করনছক্ষ ি। ফকাি একনেি সকাক্ষ তেনিক পনত্রকাে নর্জ্ঞনপ্তর
মার ত জািক্ষত পাক্ষরি এই বৃদ্ধ নির্াক্ষসর অর্স্থাি, পরর্তীক্ষত নতনি প্রর্ীণ নির্াক্ষসর ম্যাক্ষিজার র্রার্র েরখাস্ত কক্ষরি। তার আক্ষর্েিপত্র
অনুক্ষমােক্ষির পর নতনি র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস র্ততীে ত াে ৩০৪ িম্বর কক্ষে মানসক নতি হাজার টাকা াড়াে র্সর্াস করক্ষত র্থাক্ষকি। তার ফেখাক্ষিািা
করার জন্য এক বৃদ্ধ মনহ াক্ষক মানসক ১০০০/= এক হাজার টাকা ফর্তক্ষি নিক্ষোগ কক্ষরি। র্তবমাক্ষি নতনি া ই আক্ষছি ।

ফকস িং ২: র্েঃবৃদ্ধ কর্তবক নির্াক্ষসর সুক্ষর্াগ-সুনর্ধার মূল্যােি

৫.৬ পুচষ্টসম্পন্ন খাবার চনশ্চয়তা
বয়ঃবৃদ্ধ চনবাসটি খাবাত্ররর লকান চনশ্চয়তা প্রদান কত্রর না। খাবাত্ররর র্াবতীয় খরচ চনত্রি/পচরবারত্রক বহন করত্রত হয়। প্রচতমাত্রস খাবার
খরচ বাবদ আনুমাচনক ৩০০০-৫০০০ টাকা ব্যয় করত্রত হয়। তত্রব, র্ারা এত্রকবাত্রর অসহায় এবং দুঃস্থ তাত্রদর িন্য চিচবত্রকচপ চকছুটা
সহায়তা প্রদান কত্রর থাত্রকন। অপরপত্রক্ষ, র্ারা স্বচ্ছে তারা চনত্রিরাই লোক লরত্রখ রান্না কত্রর খাবার লখত্রয় থাত্রকন। খাবার ব্যবস্থাপনা
সম্পত্রকয বয়ঃবৃদ্ধত্রদর মতামত চনত্রে প্রদান করা হত্রো। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, গািীপুত্রর অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস লকান খরচ ছাড়া চনয়চমত
খাবার পচরত্রবর্ন করা হয়।
সারচি ৫.১: খাবার ব্যবস্থাপনা সম্পত্রকয বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসকারীত্রদর মতামত
খাবার ব্যবস্থাপনা সম্পত্রকয মতামত
চনধ যাচরত সময় খাবার পচরত্রবর্ন করা হয়
খাবাত্রর তবচচত্র রাখা হয়
িাইচনং রুম পচরস্কার রাখা হয়

প্রকল্প এ াকা (রূপগঞ্জ)
(িতকরা )
নিজস্ব ব্যর্স্থাপিাে খার্ার
সংস্থাি করক্ষত হে।
িাইনিং রুম ব্যর্হৃত হে িা।

প্রকল্প র্নহর্ভবত (গাজীপুর)
(িতকরা )
১০০
১০০
১০০

খাবাত্ররর মান পরীক্ষা করা হয়

১০০

খাবার পচরত্রবর্ন ও রান্নার িন্য র্ত্রথষ্ট লোক একজি র্েঃবৃদ্ধ এ াকা ফর্থক্ষক
রত্রয়ত্রছ
খার্াক্ষরর ব্যর্স্থা করক্ষছি।

১০০

িরুরী প্রত্রয়ািত্রন রুত্রম খাবার সরবরাহ করা হয়

৮০

খাবাত্ররর দাম কম রাখা হয়

১০০

৫.৭ স্বাস্থয লসবা
উি বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস সংেগ্ন চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে চবযমান। চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে লথত্রক স্বে খরত্রচ স্বাস্থয লসবা
প্রদান করা হত্রয় থাত্রক। উত্রল্লখ্য লর্, চিচপচপত্রত দুঃস্থ বয়ঃবৃদ্ধ এবং প্রচতবন্ধীত্রদর ন্যযনতম ৩০% কমমূত্রল্য লসবা প্রদান করার কথা বো
হত্রয়ত্রছ র্া এখনও প্রচতপােন করা হত্রচ্ছ। চকন্তু, স্বাস্থয লসবার িন্য চবত্রর্ষজ্ঞ চচচকৎসক লনই বেত্রেই চত্রে, মাত্রে মত্রধ্য ঢাকা লথত্রক
চচচকৎসক এত্রস লসবা চদত্রয় থাত্রকন। বয়ঃবৃদ্ধরা লর্ত্রহতু চবচভন্ন ধরত্রনর িটিে লরাত্রগ আক্রান্ত হত্রয় থাত্রকন কাত্রিই তারা ভাত্রো মাত্রনর
চচচকৎসা লসবা লথত্রক বচঞ্চত হত্রয় আসত্রছন। গত ২৬লর্ লম আকচিক পচরদ যর্ত্রন লগত্রে বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস ও হাসপাতাত্রে লকান
কমযচারী/কমযকতযা পাওয়া র্ায়চন। বতযমাত্রন কত্রয়কিন (৪ িন) নাস য রত্রয়ত্রছন তত্রব প্রত্রয়ািত্রনর তুেনায় কম। চবত্রর্ষ কত্রর রাচত্রত্রবো
তারা অত্রনকটা অসহায় লবাধ কত্ররন। হঠাৎ কত্রর লকান বয়ঃবৃদ্ধ অসুস্থ হত্রে এযাম্বুত্রেি কত্রর ভাত্রো হাসপাতাত্রে হস্তান্তত্ররর ব্যবস্থা লনই।
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প্রকে এোকা রূপগত্রঞ্জ অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চচচকৎসা লসবা সম্পত্রকয লর্ মতামত চদত্রয়ত্রছন তার উপর চভচত্ত কত্রর সন্তুচষ্ট মাত্রা তুত্রে ধরা
হত্রো।
অপরপত্রক্ষ, গািীপুত্রর অবচস্থত পুনব যাসন লকত্রন্দ্র, বয়ঃবৃদ্ধত্রদর লদখাত্রর্ানার িন্য প্রত্রয়ািনীয় সংখ্যক নাস য এবং চচচকৎসক রত্রয়ত্রছ।
চচচকৎসা লসবার িন্য ‘বয়স্ক পুনব যাসন চচচকৎসা লসবা’ নাত্রম লকন্দ্রটির চনিস্ব স্বাস্থযত্রসবা লকন্দ্র আত্রছ লর্খাত্রন সাব যক্ষচিক এমচবচবএস
িািার এবং একাচধক লসবক/ত্রসচবকা বত্রসন। প্রত্রয়ািনীয় ঔষধ চবনামূত্রল্য সরবরাহ করা হয় এবং িরুরী মূহুত্রতয উন্নত চচচকৎসা লসবার
িন্য অন্য হাসপাতাত্রে স্থানান্তত্ররর িন্য চনিস্ব এযাম্বুত্রেিও রত্রয়ত্রছ। বয়স্কত্রদর চনয়চমত চবনামূত্রল্য পরীক্ষা চনরীক্ষা করা হয় এবং এ িন্য
একটি পরীক্ষাগার ও এক্স-লর লমচর্ন রত্রয়ত্রছ। স্বাস্থয লসবা সম্পত্রকয মতামত চনত্রচর সারচিত্রত ৫.২ উপস্থাপন করা হত্রো।
সারচি ৫.২: স্বাস্থয লসবা সম্পত্রকয বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসকারীত্রদর মতামত
স্বাস্থয লসবা সম্পত্রকয মতামত

প্রকল্প এ াকা (রূপগঞ্জ)
(িতকরা )

চনয়চমত স্বাস্থয পরীক্ষার ব্যবস্থা আত্রছ
চচচকৎসা ব্যয় সংগচতপূি য
প্রত্রয়ািনীয় ঔষধ চনবাস এোকায় পাওয়া র্ায়
নর্ক্ষিষজ্ঞ িাক্তার নেক্ষে নচনকৎসা প্রোি করা
হে

০
৬০
২০
২০

প্রকল্প র্নহর্ভবত (গাজীপুর)
(িতকরা )
১০০
ব্যে ফিই
১০০
১০০

চচচকৎসা লসবা
সন্তুষ্ট, ৯

লমাটামুটি সন্তুষ্ট, ২৭

অ-সন্তুষ্ট, ৬৪

চচত্র ৫.৪ প্রকে এোকা রূপগত্রঞ্জ অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চচচকৎসা লসবা সম্পত্রকয মতামত

৫.৮ চনরাপত্তা ব্যবস্থা
চনরাপত্তা ব্যবস্থা চনত্রয় মত্রতর চভন্নতা চবযমান। বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস সংেগ্ন একটি পুচের্ িাঁচড় রত্রয়ত্রছ র্া প্রকৃতপত্রক্ষ উি চনবাত্রস
অবস্থানকারীত্রদর চনরাপত্তা চনচশ্চত করত্রত স্থাপন করা হত্রয়ত্রছ। অত্রনত্রকর অচভমত হত্রো তারা রাচত্র লবো চনভযত্রয় চোত্রিরা কত্রর থাত্রকন।
চকন্তু দুঃত্রখর চবষয় হত্রো লর্, রাচত্রত্রবো চনবাত্রস লসবা প্রদাত্রনর িন্য লতমন লকউ থাত্রক না কাত্রিই বড় লকান সমস্যা হত্রে বয়ঃবৃদ্ধরা এত্রক
অপরত্রক সহায়তা করা ছাড়া আর অন্য লকান সুত্রর্াগ লনই বেত্রে চত্রে। অত্রনক সময় চনরাপত্তা প্রহরী পর্ যন্ত পাওয়া র্ায় না। চনরাপত্তা
সম্পত্রকয মতামত চনত্রে তুত্রে ধরা হত্রো। অপরপত্রক্ষ, গািীপুত্রর অবচস্থত পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর বয়ঃবৃদ্ধরা চনরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পত্রকয তাত্রদর
সন্তুচষ্ট প্রকার্ কত্ররন। প্রায় ১০০ চবর্া িচমর মত্রধ্য তারা চনত্রিত্রদরত্রক লবর্ চনরাপদ মত্রন কত্ররন এবং স্বচ্ছত্রন্দ চোত্রিরা কত্ররন।
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চচত্র ৫.৫ চনরাপত্তা ব্যবস্থার িন্য পুচের্ কযাম্প

ফকস িং-৩ (রূপগঞ্জ))
িাম: খুকু চক্রর্তী
র্েস: ৬৫ র্ছর
গ্রাক্ষমর র্াড়ী ফমৌ ীর্াজার ফজ ার শ্রীমঙ্গ উপক্ষজ ার শ্রীমঙ্গ গ্রাক্ষম।
গু িাক্ষিও তার র্াড়ী আক্ষছ। ন্ডক্ষি পড়াক্ষিািা কক্ষরক্ষছ তার এক মাত্র ফমক্ষে।
ফমক্ষের র্েস ৩৫ র্ৎসর। ফমক্ষে আক্ষমনরকাক্ষত র্থাক্ষক। স্বামী মৃত। ২০১৫ সাক্ষ
প্রর্ীণ নির্াক্ষস তার এক কন ক্ষগর মােক্ষম আক্ষসি। পনরনচনত ও র্েক্ষসর কারক্ষণ
প্রর্ীণ নির্াক্ষস নতনি র্থাকার অনুমনত পাি। র্নেও প্রর্ীণ নির্াক্ষস র্থাকা-খাওো,
নর্ক্ষিােি, অক্ষিক রকম সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা পাওোর কর্থা তা নতনি পাি িা। একমাত্র
র্থাকার রুম ছাড়া র্াকী নর্ছািাপত্র ফর্থক্ষক শুরু কক্ষর আসর্ার্পত্র, টিন , নিজ,
IPS, ফচোর, ফটনর্ সর্ই নতনি নিক্ষজই ব্যর্স্থা কক্ষরক্ষছি। নর্ক্ষিােি নহক্ষসক্ষর্
কনম্পউটার, টিন ফেক্ষখ সমে কাটাি। মাক্ষে মাক্ষে কিসা ক্ষটনি কক্ষরি। নেি
তার ফর্ি া ই কাক্ষট। কাক্ষজর ফ াক ফরক্ষখক্ষছি। মাক্ষস তার প্রাে ৩০,০০০
টাকা খরচ হে। ফমক্ষে আক্ষমনরকা ফর্থক্ষক টাকা পাঠাে। এমনি াক্ষর্ বৃদ্ধা গু িাি
এ াকার র্ানড় ফছক্ষড় গ্রাম্য পনরক্ষর্ক্ষি র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস তার জীর্ি অনতর্ানহত
করক্ষছি। ফস একজি সুখী বৃদ্ধা। শুধু তার আক্ষেপ এখািকার ব্যর্স্থাপিাে ফকাি
ফ াক প্রক্ষোজক্ষির সমে পাওো র্াে িা। পনরক্ষর্ি তার া
াক্ষগ।
এমনি াক্ষর্ই ফস তার জীর্ি এই র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস অনতর্ানহত করক্ষত আগ্রহী।
মাক্ষে মাক্ষে আক্ষমনরকাক্ষত ফমক্ষের কাক্ষছ র্াক্ষর্ ও ন ক্ষর এক্ষস এই র্েঃবৃদ্ধ
নির্াক্ষস তারই কক্ষে র্থাকার অন প্রাে নিক্ষে ফেঁক্ষচ আক্ষছি।

ফকস িং-৪ (গাজীপুর)
ফমাছা: ফহাসক্ষিোরা ফর্গম
স্বামী মৃত তসেে হানর্বুর রহমাি
স্বামীহারা নিঃসন্তাি xxx ফক ফেখার ফকউ নছ িা, মািক্ষর্তর
জীর্ির্াপি করক্ষতি। ফটন ন িক্ষি প্রর্ীণ নির্াক্ষসর প্রচারটি ফেখক্ষত
ফপক্ষে তার নিকট আত্মীে ফর্াগাক্ষর্াগ কক্ষরি এর্ং পরর্তীক্ষত
কর্তবপক্ষের সাক্ষর্থ আক্ষ াচিা কক্ষর নতব করাি ।
১৪ র্ছর আক্ষগ প্রর্ীণ নির্াক্ষস নতব হওো xxx র্তবমাি র্েস ৭৪
র্ছর। র্েক্ষসর াক্ষর কাতর তিির্ স্মৃনত র্ ক্ষত নগক্ষে ফকঁক্ষে ফ ক্ষ ি
নতনি। র্তবমাক্ষি াক্ষ া আক্ষছি। খাওো ফর্থক্ষক শুরু কক্ষর র্ার্তীে
সক সুক্ষর্াগ সুনর্ধা নর্িামূক্ষল্য পাক্ষচ্ছি এখাক্ষি। নর্ক্ষিােি, স্বাস্থয
ফসর্াসহ অন্যান্য সর্ নকছুই রুটিি ফমাতাক্ষর্ক হে। গাজীপুর ফজ ার
জেক্ষের্পুর র্থািার নমজবাপুর ইউনিেক্ষির নর্নিো, কুনড়র্াড়ী,
ফহাতাপাড়া এ াকাে ১০০ নর্ঘা জনমর উপর সবুজ শ্যাম নিনরনর্ন
পনরক্ষর্ক্ষি ফকন্দ্রটি প্রনতনষ্ঠত । পুরুষ ও মনহ াক্ষের র্থাকার ব্যর্স্থাও
পৃর্থক। সর্নকছু নমক্ষ অক্ষিক াক্ষ া আক্ষছি নতনি।

ফকস িং ৩ ও ৪: র্েঃবৃদ্ধ কর্তবক নির্াক্ষসর সুক্ষর্াগ-সুনর্ধার মূল্যােি

৫.৯ পনরষ্কার পনরচ্ছন্নতা
র্েঃবৃদ্ধ নির্াসটি অতযন্ত সুন্দর নকন্তু রেণাক্ষর্েক্ষণর জন্য পর্ বাপ্ত ফ াকর্ িা র্থাকাে পনরষ্কার পনরচ্ছন্ন রাখা সম্ভর্ হক্ষে উঠক্ষছিা ।
শ্রূনতক্ষত, এটি তার ফসৌন্দর্ ব ধীক্ষর ধীক্ষর হানরক্ষে ফ ক্ষছ। র্ ার্াহুল্য, অনধকাংি রুম অব্যর্হৃত রক্ষেক্ষছ এর্ং নকছু রুম আক্ষছ র্া কখিই
ফখা ার প্রক্ষোজি পক্ষড়নি। অন্যনেক্ষক, গািীপুত্ররর পুনব যাসন লকত্রন্দ্র র্ত্রথষ্ট লোকবে থাকায় চনবাসটি লবর্ পনরস্কার পনরচ্ছন্ন।

৫.১০ চনতয প্রত্রয়ািনীয় দ্রব্যাচদর প্রাপ্যতা
পুির্ বাসি (রূপগঞ্জ) ফকন্দ্র হক্ষত ফোকািগুক্ষ া সামান্য দূক্ষর হওোে র্েঃবৃদ্ধরা প্রক্ষোজিীে নজনিসপত্র হাক্ষতর কাক্ষছ পাে িা। অনত দূক্ষর কোঁচা
র্াজার র্ক্ষস, ফসখাি ফর্থক্ষক প্রক্ষোজিীে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রে কক্ষর র্থাক্ষকি। অনত প্রক্ষোজিীে ঔষধ-পত্র নিকটর্তী ফোকাক্ষি পাওো র্াে িা।
পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্র ফকাি ফমার্াই নরচাজব এর ব্যর্স্থা ফিই। অপরপত্রক্ষ, গািীপুত্রর অবচস্থত পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর বয়ঃবৃদ্ধরা সকে চনতয
প্রত্রয়ািনীয় চিচনস-পত্র পুনব যাসন লকত্রন্দ্রই লপত্রয় থাত্রকন।
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৫.১১ অন্যান্য সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা
অন্যান্য সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা র্ ক্ষত কমিরুম, নরনিং রুম/ াইক্ষব্ররী, ফগষ্ট/নমটিং রুম, ব্যাোমাগার প্রভৃনত সুনর্ধানেক্ষক বুোক্ষিা হক্ষেক্ষছ। এসর্
সুক্ষর্াগ-সুনর্ধার অনধকাংিই উ ে ফকক্ষন্দ্র নর্যমাি তক্ষর্ রূপগঞ্জ পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্র সুক্ষর্াগ-সুনর্ধাগুক্ষ া অব্যর্হৃত রক্ষে ফগক্ষছ। ফর্মি
িাইনিং এ খাওোর মত ফ াকর্ ফিই, কমিরুক্ষম ফকাি টি.ন ফিই, াইক্ষব্ররী ফিই, নচিনর্ক্ষিােক্ষির ফতমি ফকাি ব্যর্স্থা ফিই র্ ক্ষ চক্ষ ।
অপরনেক্ষক, গাজীপুর পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্র, টিন ফেখার ব্যর্স্থা, িাইনিং সুনর্ধা এর্ং াইক্ষব্ররী নর্যমাি। সুক্ষপে পানি ও নর্দুযৎ সংক্ষর্াগ
উ ে পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্রই নর্যমাি।

ছনর্ ৫.৬ ফহাতাপাড়া র্েঃবৃদ্ধক্ষের ে ীে আক্ষ াচিার ব্যর্স্থা

কাচরগচর চর্ক্ষা বা প্রচর্ক্ষি
৫.১২ প্রনিেণার্থী নির্ বাচি পদ্ধনত
কাচরগচর চর্ক্ষা বা প্রচর্ক্ষি প্রদাত্রনর িন্য প্রনিেণার্থী নির্ বাচক্ষির ফেক্ষত্র আর্থ ব-সামানজক অর্স্থা ও তাক্ষের প্রক্ষোজিীেতার নিনরক্ষখ
উপকারক্ষ াগী নির্ বাচক্ষির কর্থা নিনপনপ ফত র্ া হক্ষেক্ষছ। তদুপনর, উপকারক্ষ াগী নির্ বাচক্ষির ক্ষেয কতগুক্ষ া সু-নিনে বষ্ট নর্ষে নর্ক্ষর্চিার
কর্থা র্ া হক্ষেক্ষছ। ফসগুক্ষ া হক্ষ া•
•
•
•
•
•
•

অত্র এ াকার পর্থনিশু (নকক্ষিার ও যুর্তী)
কমবেম নকক্ষিারী ও যুর্তী র্ারা ঝনুঁ কপূণ ব কাক্ষজ নিক্ষোনজত
হতেনরদ্র পনরর্াক্ষরর স্কু েক্ষর পড়া নিশু
১৩ ফর্থক্ষক ১৮ র্ছর র্েক্ষসর নকক্ষিারী ও যুর্তী
নকক্ষিারী ও যুর্তী নর্নি নকিা পনরর্াক্ষরর প্রধাি উপাজবিকারী
ক্ষুদ্র নৃ-ফগাষ্ঠী অর্থর্া েন ত সম্প্রোক্ষের নকক্ষিারী ও যুর্তী
সামানজক াক্ষর্ সুনর্ধার্নিত নকক্ষিার/নকক্ষিারী ও যুর্তী

চনত্রচর সারচিত্রত নমুনাচয়ত প্রচর্ক্ষিাথীর সাধারি তথ্যাবচে চেচপবদ্ধ করা হত্রো। েক্ষিীয় লর্, চার ধরত্রনর প্রচর্ক্ষি প্রদান করা হয় এবং
প্রচর্ক্ষিাথীর গড় বয়স প্রায় ২২ বছর। অপরপত্রক্ষ অন্যান্য প্রনতষ্ঠাক্ষির উপকারক্ষ াগীর গড় র্েস প্রাে ২৩ র্ছর। অনধকাংি প্রনিোণার্থী
অনর্র্ানহত র্া ৬৬% নিনর্ক্ষকনপ উপকারক্ষ াগী এর্ং ৭১% অন্যান্য প্রনতষ্ঠাক্ষির উপকারক্ষ াগী। সারনণ নিনর্ড় াক্ষর্ পর্ বক্ষর্েণ করক্ষ
ফেখা র্াে ফর্, প্রাে সক প্রনিেণার্থী মনহ া, শুধুমাত্র কাঠনমনস্ত্র (কাক্ষপবন্টানর) ৮.৫ % সাোৎপ্রোিকারী নছক্ষ ি পুরুষ। অন্যনেক্ষক, ফর্সর্
প্রনিোণার্থী নর্র্ানহত তাক্ষের মক্ষে কতজক্ষির সন্তাি রক্ষেক্ষছ তা ফ খনচক্ষত্রর মােক্ষম প্রকাি করা হক্ষেক্ষছ (ললখচিত্র ৫.৭)। ফস াই
(ফটই নরং) কাক্ষজর প্রনিেণার্থী ফর্িী এর্ং তাক্ষের সন্তাি-সন্তনতর সংখ্যাও ফর্নি।
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সারচি ৫.৩: নমুনা প্রচর্ক্ষিাথীর বয়স ও অন্যান্য নির্ বাচিী তর্নিষ্টয
প্রনিেক্ষণর িাম

নিনর্ক্ষকনপ উপকারক্ষ াগী
ন ঙ্গ (%)
তর্র্ানহক অর্স্থা (%)
গড় বয়স
(বছর)
২২.০৫
২২.০৭

ফস াইক্ষের কাজ
ব্লক, র্াটিক এর্ং
এমব্রেিানর
হস্তনিল্প (র্োঁি, ফর্ত,
খড় ও পাক্ষটর কাজ)
কাঠনমনস্ত্র

অন্যান্য প্রনতষ্ঠাক্ষির উপকারক্ষ াগী
ন ঙ্গ (%)
তর্র্ানহক অর্স্থা (%)

নর্র্ানহত

অনর্র্ানহত

৪৫.২
২৮.১

২৬.৬
১৩.৪

১৮.৬
৫.৪

গড় বয়স
(বছর)
২২.৮৯
২৫.২

-

১৮.১

১২.৮

৮.৮

২২.২৯

৮.৫

-

৩.৭

২১.৮৪

৮.৫

৯১.৫

৩৩.৯

পুরুষ

মনহ া

-

২১.০২

পুরুষ

মনহ া নর্র্ানহত

অনর্র্ানহত

-

৬৭.১
৬.৬

১৮.৪
১.৩

৪৮.৭
৫.৩

২২.৪৯

-

২৬.৩

৯.২

১৭.১

১.১

-

-

-

৬৬.১

২২.৯৩

০

১০০

-

(কাক্ষপবন্টানর)
লমাট

২৮.৯

প্রচর্ক্ষিাথীর সন্তান-সন্তচত
৬৪

৭০
৬০
৫০

৪৭

৪৩

৪০

৩৮

৩৭

৩০

১৯

২০

৮

১০

১৫

২০ ২১ ২০

১৪
০ ৩ ০

২

০
লসোইত্রয়র কাি

ব্লক ও বাটিক

হস্তচর্ে

কাঠচমস্ত্রী

প্রকে এোকা (সন্তান আত্রছ)

প্রকে বচহভূযত এোকা (সন্তান আত্রছ)

প্রকে এোকা (সন্তান লনই)

প্রকে বচহভূযত এোকা (সন্তান লনই)

ফ খনচত্র ৫.৭: নর্ন ন্ন ধরক্ষণর প্রনিেণার্থীর সন্তাি-সন্তনতর সংখ্যার তু িামূ ক নচত্র

৫.১৩ প্রচর্ক্ষত্রির ধরি ও সময়কাে
নিনপনপ ফত ৬ ধরক্ষির প্রনিেক্ষণর কর্থা র্ া হক্ষেক্ষছ, র্র্থাক্রক্ষম১. ফস াইক্ষের কাজ (ফটই নরং)
২. ব্লক, র্াটিক এর্ং এমব্রেিানর
৩. হস্তনিল্প (র্োঁি, ফর্ত, খড় ও পাক্ষটর কাজ)
৪. কাঠনমস্ত্রী (কাক্ষপবন্টানর)
৫. ফমৌমানছ পা ি
৬. ক্ষুদ্র ফপানি
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৭১.১

নিক্ষম্নর ফ খনচক্ষত্র (৫.৮) ফকাি নর্ষক্ষের উপর কতজি প্রনিেণ গ্রহণ কক্ষরক্ষছ তার তু িামু ক নচত্র পনরসংখ্যাক্ষি তুক্ষ ধরা হক্ষেক্ষছ। র্নেও
নিনপনপক্ষত ৬ ধরক্ষির প্রনিেক্ষণর কর্থা র্ া হক্ষেক্ষছ নকন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪টি নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। সাধারণত, নতিটি
নি ক্ষট প্রনিেণ প্রোি করা হে তক্ষর্ কাক্ষপবন্টানরর জন্য শুধু নর্কা ও সন্ধ্যাকা ীি সমে প্রোি করা হক্ষেক্ষছ। নর্ক্ষেষণ কক্ষর ফেখা র্াে
ফর্, ফটই নরং এর উপর সর্ক্ষচক্ষে ফর্িী প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষেক্ষছ (৪৪%) এর পর র্র্থাক্রক্ষম ব্লক, র্াটিক ও এমব্রেিানর (২৮%),
হস্তনিল্প (১৭ %) এর্ং কাক্ষপবন্টানর (১০%)। কাক্ষপবন্টানর প্রনিেণটি চকত্রর্ারত্রদর প্রদান করা হত্রয়ত্রছ, র্চদও নিনপনপক্ষত চকত্রর্ারত্রদর কথা
উত্রল্লখ লনই। প্রচতটি প্রচর্ক্ষত্রির িন্য আোদা সময় চনধ যাচরত, তত্রব লবচর্রভাগ প্রচর্ক্ষি চতন মাস লময়াদী (কমযচদবস সব যত্রমাট ৭২ চদন)।
ফ খনচত্র ৫.৯ এ প্রচর্ক্ষত্রির নাম এবং প্রচর্ক্ষত্রির সময়কাে প্রদান করা হত্রো। লেখচচত্র ৫.৯ পর্ যত্রবক্ষি করত্রে লদখা র্ায় লর্, চিচবত্রকচপ
প্রদত্ত প্রচর্ক্ষত্রির লময়াদ ৩ মাস (৭২ কমযচদবস), গড় প্রচর্ক্ষি সময়কাে প্রায় ৭০ কমযচদবস। চকছুচদন কম হওয়ার কারি হত্রো লকউ
লকউ মাত্রে মত্রধ্য অনুপচস্থত থাত্রক র্ার কারত্রি গড় চকছুটা কম লদখা র্ায়। অপরচদত্রক, অন্যান্য প্রচতষ্ঠান (যুব উন্নয়ন) লথত্রক র্ারা
প্রচর্ক্ষি চনত্রয়ত্রছন তাত্রদর প্রচর্ক্ষি চদবস তুেনামূেকভাত্রব কম। এত্রক্ষত্রত্র চতনটি চবষত্রয় প্রচর্ক্ষািাথী পাওয়া লগত্রছ। যুর্ উন্নেি
অনধেপ্তক্ষরর আওতাধীি অক্ষিকগুক্ষ া প্রনিেণার্থী আড়াইহাজার ও রূপগঞ্জ উপক্ষজ ার নর্ন ন্ন এ াকাে পাওো ফগক্ষছ। আড়াইহাজার
উপক্ষজ াধীি যুর্ মনহ া ও পুরুষক্ষের সামানজক ও আনর্থ বক াক্ষর্ সার্ ম্বী করার জন্য নকছুটা র্ভনমকা রাখক্ষছ। এই প্রকল্পগুক্ষ া ফর্থক্ষক
প্রনিেণ নিক্ষে নকছু সংখ্যক যুর্ মনহ া ও পুরুষ উৎপােিমূ ক কার্ বক্রক্ষম অংি নিক্ষত পারক্ষছ।

প্রচর্ক্ষিাথীর র্তকরা হার
কাঠচমস্ত্রী
(কাত্রপযনটাচর), ১০
হস্তচর্ে , ১৭

লসোই
(লটইেচরং)), ৪৪

ব্লক, বাটিক এবং
এমব্রয়িাচর, ২৮

ফ খনচত্র ৫.৮: নর্ন ন্ন নর্ষক্ষে প্রনিেণার্থীর িমুিা নর্ন্যাস
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প্রচর্ক্ষি সময়কাে (চদন)
৮০.
৬০.
৪০.
২০.
০.

প্রকে এোকা

প্রকে বচহভূযত এোকা

ফ খনচত্র ৫.৯: প্রনিেক্ষণর ধরণ অনুর্ােী প্রনিেণ সমেকা

৫.১৪ প্রচর্ক্ষি ব্যবস্থাপনা
চিচবত্রকচপ প্রকত্রের কাি লর্ষ হওয়ার পর লথত্রক এখন পর্ যন্ত ৪টি চবষত্রয়র উপর প্রচর্ক্ষি চদত্রয় আসত্রছন। এসকে প্রচর্ক্ষত্রির িন্য তারা
লকান ধরত্রনর চি গ্রহি কত্ররন না। প্রচর্ক্ষত্রির িন্য একটি সুন্দর কক্ষ চবযমান। চকন্তু মত্রন রাখত্রত হত্রব লর্, একটি গুিগত প্রচর্ক্ষত্রির িন্য
গুরুত্বপূি য চবষয় হত্রো- ভাত্রো প্রচর্ক্ষক, সুন্দরভাত্রব চেচপবদ্ধ/নতরী মচিউে এবং র্ারা প্রকৃতপত্রক্ষ চর্খত্রত আগ্রহী তাত্রদরত্রক চনত্রয় প্রচর্ক্ষি
পচরচােনা করা। চাচহদার সত্রঙ্গ সঙ্গচত লরত্রখ প্রচর্ক্ষত্রির চবষয়বস্তু চনধ যারি বা পুনঃচনধ যারি করা প্রত্রয়ািন। প্রচর্ক্ষত্রির িন্য র্াবতীয়
উপকরি এবং তা সচে থাকা িরুরী। অত্রনক লক্ষত্রত্র লদখা র্ায় লর্ লসোই লমচর্ন অথবা কাত্রঠর কাি করার িন্য র্ন্ত্র ঠিকমত কাি
করত্রছনা তখন প্রচর্ক্ষিটির গুরুত্ব আর লসভাত্রব তুত্রে ধরা সম্ভব হত্রয় উত্রঠ না। কাত্রিই লসচদক চবত্রবচনা করা দরকার। আসত্রে, দেীয়
আত্রোচনা এবং সাক্ষাৎকাত্ররর সময় অত্রনক প্রচর্ক্ষি গ্রহিকারী আধুচনক র্ন্ত্রপাচত অভাত্রবর কথা তুত্রে ধত্ররত্রছন। চনত্রচর লেখচচত্রত্র
(৫.১০) লদখা র্ায় লর্, চিচবত্রকচপ লক্ষত্রত্র ৮ র্তাংর্ প্রচর্ক্ষিাথী অচনয়চমতভাত্রব প্রচর্ক্ষত্রি অংর্ গ্রহি কত্ররত্রছ। অপরপত্রক্ষ, অন্যান্য
সংস্থার লক্ষত্রত্র ৩ র্তাংর্ প্রচর্ক্ষিাথী অচনয়চমতভাত্রব প্রচর্ক্ষত্রি অংর্গ্রহি কত্ররত্রছ। চিচবত্রকচপ ও যুব উন্নয়ন লথত্রক প্রচর্ক্ষি চনত্রে
প্রচর্ক্ষত্রির িন্য লকান চি চদত্রত হয় না। তত্রব, প্রচর্ক্ষিসমূহ চনয়চমত আত্রয়ািন করা হয়না। অত্রনকত্রক্ষত্রত্র, প্রচর্ক্ষক পাওয়া র্ায় না আর
পাওয়া লগত্রেও তা হয়ত কম অচভজ্ঞতাসম্পন্ন অথবা খন্ডকােীন চনত্রয়াগ চদত্রত হয়।

চিচবত্রকচপ

অন্যান্য সংস্থা

অচনয়চমত, ৮
অচনয়চমত, ৩

চনয়চমত, ৯২
চনয়চমত, ৯৭

ফ খনচত্র ৫.১০: প্রনিেক্ষণ নিেনমত ও অনিেনমত অংিগ্রহক্ষণর তু িামূ ক নচত্র
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৫.১৫ প্রচর্ক্ষি পরবতী লর্াগাত্রর্াগ ও লসবা
চিচবত্রকচপ লথত্রক প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ ঋি লদওয়ার লকান ব্যবস্থা লনই র্া র্তভাগ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বত্রেত্রছন। প্রচর্ক্ষি গ্রহি করার পর,
প্রচর্ক্ষি লথত্রক েব্ধ জ্ঞান র্চদ অত্রথ যর অভাত্রব কাত্রি োগাত্রনা না র্ায় তাহত্রে লসটি কখনই সুখকর চবষয় হত্রত পাত্রর না। অত্রনক
প্রচর্ক্ষিাথীর স্বচদচ্ছা থাকত্রেও প্রত্রয়ািনীয় কাঁচামাে ও র্ন্ত্রপাচতর (ত্রমচর্ন) অভাত্রব তারা আর্ানুরূপ অগ্রগচত অিযন করত্রত পারত্রছনা।
িচরত্রপর িোিে লথত্রক এটি প্রতীয়মান হয় লর্, চিচবত্রকচপ লথত্রক িত্রোআপ (পরবতীত্রত লর্াগাত্রর্াগ) করা হয় না বেত্রেই চত্রে। আর্ার
কথা লর্, নকছু নকক্ষিারী নিজ উক্ষযাক্ষগ, পানরর্ানরক সহােতাে কাজ কক্ষর প্রাপ্ত অন জ্ঞতাক্ষক কাক্ষজ াগাক্ষচ্ছ। ফকউ ফকউ নর্ন ন্ন উৎসক্ষর্
নর্ন ন্ন ফোকাক্ষি র্া নিকটস্থক্ষের জন্য কাজ করার সুক্ষর্াগ পাক্ষচ্ছি। অক্ষিক্ষক আর্ার পুক্ষরা ফর্কার। অনুরূপ াক্ষর্, যুর্ উন্নেি অনধেপ্তক্ষরর
আওতাধীি ফর্িনকছু প্রনিেণার্থী পাওো র্াে। এই প্রকল্প ফর্থক্ষক প্রনিেণ নিক্ষে নকক্ষিারী/ মনহ া ও পুরুষগক্ষণর নকছু অংি উৎপােি
কার্ বক্রক্ষম অংি নিক্ষত পারক্ষছ। যুর্ উন্নেি ফর্থক্ষক প্রনিেণ প্রাপ্তক্ষের মক্ষে ৫-১০% যুর্ক-যুর্তীক্ষের ঋক্ষণর সুক্ষর্াগ হে। নর্ন ন্ন
িতব/েন ানের োক্ষম ার কারক্ষণ ৯০-৯৫% ঋণ সুনর্ধা পাে িা। তাই, সক প্রনিেণ প্রাপ্ত যুর্ক-যুর্তীক্ষের সহজিক্ষতব ঋক্ষণর ব্যর্স্থা
করক্ষ আত্মকমবসংস্থাি, উৎপােি বৃনদ্ধ, ফর্কার সমস্যার সমাধাি এর্ং সক্ষর্ বাপনর র্াং াক্ষেক্ষির অর্থ বনিনতক উন্নেক্ষি র্ভনমকা রাখক্ষত পারত।

৫.১৬ পাচরবাচরক আয়বধ যন
ফর্ সক প্রনিেণার্থী প্রনিেণ গ্রহণ পরর্তী নর্ন ন্ন আের্ধ বিমূ ক কাক্ষজ সংযুক্ত/নিক্ষোনজত রক্ষেক্ষছি তাক্ষের আনর্থ বক অর্োিক্ষক এখাক্ষি
তুক্ষ ধরার ফচষ্টা করা হক্ষ া (ফ খনচত্র ৫.১১)। ফ খনচত্র পর্ বক্ষর্েক্ষণ ফেখা র্াে ফর্, কাক্ষপন্টবারী (কাক্ষঠর কাজ) ফর্থক্ষক সর্ক্ষচক্ষে আে ফর্নি
হক্ষেক্ষছ, এর পর র্র্থাক্রক্ষম রক্ষেক্ষছ ফস াইক্ষের কাজ, ব্লক ও র্াটিক এর্ং হস্তনিল্প । ে ীে আক্ষ াচিা ফর্থক্ষক জািা র্াে ফর্, তাক্ষের এই
অনতনরক্ত আে পনরর্াক্ষরর অক্ষিক কাক্ষজ াক্ষগ। নর্ক্ষিষকক্ষর, র্াক্ষের পনরর্াক্ষর সন্তাি রক্ষেক্ষছ তারা তাক্ষের সন্তািক্ষের পড়াক্ষ খার খরচ
র্হি করক্ষত সেম হি। এছাড়া অক্ষিক নিোর্থী নিজ নিজ ফ খাপড়ার ব্যে র্হক্ষি সেম হক্ষচ্ছি।

প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত চবষয় লথত্রক বাৎসচরক আয়
৩৫০০০.
৩০০০০.
২৫০০০.
২০০০০.
১৫০০০.
১০০০০.
৫০০০.

০.
লসোইত্রয়র কাি

ব্লক, বাটিক এবং
এমত্রব্রায়িাচর

হস্তচর্ে (বাঁর্, লবত, খড় কাঠচমস্ত্রী (কাত্রঠর কাি)
ও পাত্রটর কাি)

চিচবত্রকচপ

অন্যান্য সংস্থা

ফ খনচত্র ৫.১১: প্রনিেণ প্রাপ্ত নর্ষে ফর্থক্ষক র্াৎসনরক আে (টাকা)

৫.১৭ প্রচর্ক্ষি চবষত্রয় সামচগ্রক মূল্যায়ন
প্রনিেণ নর্ষক্ষে সানর্ বক মূল্যােক্ষির জন্য প্রনিেণার্থীক্ষের কাছ ফর্থক্ষক ৮ টি পনরর্তবি নর্ষক্ষে মতামত গ্রহণ করা হে। এ মতামতগুক্ষ া ৩
সংখ্যক (likert scale) ন কাট ব ফস্কক্ষ (ফর্ি পনরর্তবি হক্ষেক্ষছ-২, নকছুটা পনরর্তবি হক্ষেক্ষছ-১, ও হেনি-০) সংগ্রহ করা হে। ফর্
নর্ষক্ষের উপর মতামত ফিওো হক্ষেক্ষছ ফসগুক্ষ া হক্ষ া- ১. দক্ষতা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চকনা? ২. কময সংস্থাত্রনর সুত্রর্াগ লবত্রড়ত্রছ চকনা? ৩.
আচথ যক উন্নচত হত্রয়ত্রছ চকনা? ৪. সামাচিক কার্ যক্রত্রম অংর্গ্রহি বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চকনা? ৫. উৎপাদনমুখী কার্ যক্রত্রম অংর্গ্রহি লবত্রড়ত্রছ
চকনা? ৬. পচরবাত্রর আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চকনা? ৭. সমাত্রি আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ নকিা? এবং ৮. কমযত্রক্ষত্রত্র আপনার
মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চকনা? পচরবতযন চবষত্রয় গড় মান ১ বা তত্রতাচধক হত্রে আমরা ধত্রর চনত্রত পাচর লর্, প্রচর্ক্ষত্রির িত্রে তাত্রদর িীবত্রন
পচরবতযন সাচধত হত্রয়ত্রছ। চনত্রের সারচি (৫.৪) পর্ যত্রবক্ষি করত্রে লদখা র্ায় লর্ (নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেণার্থীর মতামত পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর )
চারটি চবষত্রয়র মান ১ এর অচধক র্া প্রচর্ক্ষত্রির অবদাত্রনর প্রচতিেন। তত্রব, অন্যান্য সংস্থা লথত্রক লনয়া প্রচর্ক্ষিাথীর মতামত পর্ যত্রবক্ষি
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করত্রে লদখা র্ায় লর্ তারা প্রচর্ক্ষি লথত্রক লবচর্ উপকৃত হত্রয়ত্রছন। আটটি পনরর্তবি নর্ষক্ষে মতামক্ষতর মক্ষে ৬ টি নর্ষক্ষের গড় মাি
এক্ষকর অনধক পাওো নগক্ষেক্ষছ। গ ীর াক্ষর্ পর্ বক্ষর্েণ করক্ষ ফেখা র্াে ফর্, সামাচিক কার্ যক্রত্রম অংর্গ্রহি বৃচদ্ধ, সামাচিক ও কমযত্রক্ষত্রত্র
মর্ যাদা বৃচদ্ধ চবষয়গুত্রো চিচবত্রকচপর প্রচর্ক্ষিাথীরা লবচর্ লিার চদত্রয়ত্রছন। কারি চহসাত্রব বো লর্ত্রত পাত্রর, লর্ত্রহতু তারা সামাচিকভাত্রব
বচঞ্চত ও চনগৃহীত চছে কাত্রিই লসই পচরবতযনত্রকই তারা লবর্ী গুরুত্বপূি য বত্রে মত্রন কত্ররত্রছন।
সারনণ ৫.৪: প্রনিেণার্থীর পনরর্তবি নর্ষক্ষে মতামত (ফমাট ও গড়)
প্রনিেক্ষণর ক্ষ ফর্ পনরর্তবি সানধত হক্ষেক্ষছ
১. দক্ষতা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ
২. কমযসংস্থাত্রনর সুত্রর্াগ লবত্রড়ত্রছ
৩. আচথ যক উন্নচত হত্রয়ত্রছ
৪. সামাচিক কার্ যক্রত্রম অংর্গ্রহি বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ
৫. উৎপাদনমুখী কার্ যক্রত্রম অংর্গ্রহি লবত্রড়ত্রছ
৬. পচরবাত্রর আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ
৭. সমাত্রি আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ
৮. কমযত্রক্ষত্রত্র আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ
ফমাট অংিগ্রহণকারী

নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেণার্থী
ফমাট মাি
৩৭০
১৯৬
১৭৯
২৮৩
১৪৩
২৯১
২৫৬
১৬৪
১৯৯

গড় মাি
১.৮৬
০.৯৮
০.৯০
১.৪২
০.৭২
১.৪৬
১.২৯
০.৮২

অন্যান্য প্রনিেণার্থী
ফমাট মাি
২৮৯
১৬৩
১৬৩
২০৯
১২১
২০৫
১৯১
১৪৩
১৫২

গড় মাি
১.৯০
১.০৭
১.০৯
১.৩৭
০.৭৯
১.৩৪
১.২৬
০.৯৪

গড় মাক্ষির
ব্যর্ধাি
-০.০৪২
-০.০৮৭
-০.১৯৯
০.০৪৭
-০.০০৭
০.১১৪
০.০৩০
-০.১১৭

৫.১৮ প্রনিেণ সম্পনকবত সমস্যাসমূহ
সাোৎকাক্ষরর প্রাে ফিষ পর্ বাক্ষে প্রনিেণার্থীক্ষক প্রনিেণ ও প্রনিেণ পরর্তী সমস্যা ও তা সমাধাক্ষির উপাে সম্পক্ষকব মতামত জািক্ষত
চাওো হে। ফর্ক্ষহতু ফখা াক্ষম া মতামত চাওো হক্ষেনছ ফসক্ষহতু অক্ষিক ধরক্ষির সমস্যা ও তা সমাধাক্ষির উপাে সম্পক্ষকব সাোৎকারীবৃন্দ
মতামত নেক্ষেক্ষছি। প্রেি মতামতগুক্ষ া ন নপর্দ্ধ কক্ষর তা নর্ন ন্ন কযাটাগনর ও সার্-কযাটাগনরক্ষত াগ করা হে। সক্ষর্ বাপনর, তাক্ষের
মতামতগুক্ষ া নিক্ষচর সারনণর (৫.৫) মােক্ষম পর্ বাক্ষ াচিা করা হক্ষ া। সারনণ ৫.৫ পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর ফেখা র্াে ফর্, আনর্থ বক সংকক্ষটর কর্থা
সর্ক্ষচক্ষে ফর্নি সংখ্যক প্রনিেণার্থী র্ক্ষ ক্ষছি র্া নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেণ ও অন্যান্য সংস্থার প্রনিেণ উ ক্ষের ফেক্ষত্র সতয। এরপর, আধুনিক
র্ন্ত্রপানত র্া ফমনিক্ষির অ ার্ক্ষক ২ে গুরুত্বপূণ ব সমস্যা র্ক্ষ উ ে প্রনিেণার্থী মতামত নেক্ষেক্ষছি। তক্ষর্ নিনর্ক্ষকনপর প্রনিেণার্থী ৩ে
গুরুত্বপূণ ব সমস্যা নহসাক্ষর্ “প্রনিেণ ফিক্ষষ চাকুনরর সুক্ষর্াগ ফিই” ফক নচনহৃত কক্ষরক্ষছি নকন্তু “প্রনিেক্ষণর গুণগতমাি র্ক্ষর্থষ্ট িে”
নর্ষেটিক্ষক ৩ে গুরুত্বপূণ ব সমস্যা র্ক্ষ অন্যান্য সংস্থার প্রনিেণার্থী নচনহৃত কক্ষরক্ষছি। অপরপক্ষে, “প্রনিেক্ষণর গুণগতমাি র্ক্ষর্থষ্ট
িে”নর্ষেটিক্ষক ৪র্থ ব গুরুত্বপূণ ব সমস্যা র্ক্ষ নিনর্ক্ষকনপর প্রনিেণার্থী নচনহৃত কক্ষরক্ষছি। প্রনিেণ সম্পনকবত সমস্যাগুক্ষ া আরও া াক্ষর্
পর্ বক্ষর্েক্ষণর জন্য ফ খনচক্ষত্রর মােক্ষম িতকরা হার উপস্থাপি করা হক্ষেক্ষছ (ফ খনচত্র ৫.১২)।
সারনণ ৫.৫: প্রনিেণার্থী কর্তবক নর্ক্ষর্নচত প্রনিেণ সম্পনকবত সমস্যাসমূহ
নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেণ
অন্যান্য সংস্থার প্রনিেণ
সংখ্যা
%
গুরুত্ব
সংখ্যা
%
গুরুত্ব
অর্থ ব সংকট
১৫৮
১৩৮
৩৭
১
৩৭
১
আধুনিক র্ন্ত্রপানত র্া ফমনিক্ষির অ ার্
৮৪
৫৭
১৯
২
১৫
২
র্াজারজাত করা সমস্যা
২৩
৫
৫
৪১
১১
৪
প্রনিেক্ষণর গুণগতমাি র্ক্ষর্থষ্ট িে
৪৯
৫২
১১
৪
১৪
৩
প্রানতষ্ঠানিক সুক্ষর্াগ-সুনর্ধার অ ার্
২২
১৫
৫
৫
৪
৬
প্রনিেণ ফিক্ষষ চাকুনরর সুক্ষর্াগ ফিই
৭০
১৬
৩
৪১
১১
৪
সাটিনব ক্ষকট ফেওো হে িা
৩
২
১
৭
১
৮
প্রক্ষোজিীে উপকরক্ষণর অ ার্
৬
১৮
১
৭
৫
৫
অন্যান্য
১৬
১২
৪
৬
৩
৭
৪৩১
ফমাট
৩৭৬
১০০
১০০
ফিাট: ফর্ক্ষহতু একই ব্যনক্ত অক্ষিকগুক্ষ া সমস্যার কর্থা র্ক্ষ ক্ষছি তাই ফমাট মতামত সাোৎকারকারীর সংখ্যার ফচক্ষে ফর্িী পনর নেত হক্ষচ্ছ ।
সমস্যাসমূহ
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সমস্যাসমূহ
৪০
৩৫

মতামত্রতর র্তকরা হার

৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
অথ য সংকট

আধুচনক র্ন্ত্র বা প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ
লমচর্ত্রনর
চাকুচরর সুত্রর্াগ
অভাব
লনই

প্রচর্ক্ষত্রির
গুিগতমান
র্ত্রথষ্ট নয়

বািারিাত
করা সমস্যা

প্রাচতষ্ঠাচনক
সুত্রর্াগ-সুচবধার
অভাব

অন্যান্য

য কট
সাটিচিত্র
লদওয়া হয় না

প্রত্রয়ািনীয়
উপকরত্রির
অভাব

সমস্যা সমূহ
চিচবত্রকচপর প্রচর্ক্ষি

অন্যান্য সংস্থার প্রচর্ক্ষি

ফ খনচত্র ৫.১২: প্রনিেণার্থী কর্তবক নচনিত প্রনিেণ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ (িতকরা হার)

৫.১৯ সমস্যাসমূহ সমাধাক্ষির উপাে
সমস্যাসমূহ ন নপর্দ্ধ করার ন্যাে একই াক্ষর্, প্রনিেণার্থীক্ষক প্রনিেণ ও প্রনিেণ পরর্তী সমস্যাসমূক্ষহর সমাধাি উপাে সম্পক্ষকব মতামত
জািক্ষত চাওো হে। প্রেি মতামতগুক্ষ া ন নপর্দ্ধ কক্ষর তা নর্ন ন্ন কযাটাগনর ও সার্-কযাটাগনরক্ষত াগ করা হে। সক্ষর্ বাপনর, তাক্ষের
মতামতগুক্ষ া নিক্ষচর সারনণর (৫.৬) মােক্ষম পর্ বাক্ষ াচিা করা হক্ষ া। সারনণ ৫.৬ পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর ফেখা র্াে ফর্, প্রাে সক প্রনিেণার্থী
(উ ে ফেক্ষত্র) আনর্থ বক/ঋণ সুনর্ধা বৃনদ্ধর কর্থা র্ক্ষ ক্ষছি। আধুনিক র্ন্ত্রপানত র্া ফমনিক্ষির সরর্রাহ র্া প্রোিক্ষক তারা ২ে গুরুত্বপূণ ব সমাধাি
র্ক্ষ নচনিত কক্ষরক্ষছি। তক্ষর্, নিনর্ক্ষকনপর প্রনিেণার্থী ৩ে গুরূত্বপূণ ব সমাধাি নহসাক্ষর্ “প্রনিেণ ফিক্ষষ চাকুনরর সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট” ফক নির্ বানচত
কক্ষরক্ষছি নকন্তু “প্রনিেক্ষণর গুণগতমাি বৃনদ্ধ করা” নর্ষেটিক্ষক ৩ে গুরূত্বপূণ ব সমাধাি র্ক্ষ অন্যান্য সংস্থার প্রনিেণার্থী নচনহৃত কক্ষরক্ষছি।
অপরপক্ষে, “প্রনিেক্ষণর গুণগতমাি র্ক্ষর্থষ্ট িে”নর্ষেটিক্ষক ৪র্থ ব গুরুত্বপূণ ব সমাধাি র্ক্ষ নিনর্ক্ষকনপর প্রনিেণার্থী নচনিত কক্ষরক্ষছি। এ
পর্ বাক্ষ াচিা ফর্থক্ষক এটি নিনিত াক্ষর্ র্ া র্াে ফর্, প্রনিেণার্থী ফর্ নর্ষেগুক্ষ াক্ষক অনধকতর গুরুত্বপূণ ব সমস্যা র্ক্ষ মক্ষি কক্ষরক্ষছি ঠিক
একই াক্ষর্ ঐ নর্ষেটিক্ষক সমাধাক্ষির জন্য সক্ষর্ বাচ্চ গুরুত্ব প্রোি কক্ষরক্ষছি। সমাধািগুক্ষ াক্ষক আরও া াক্ষর্ পর্ বক্ষর্েক্ষণর জন্য ফ খনচক্ষত্রর
মােক্ষম িতকরা হার উপস্থাপি করা হক্ষেক্ষছ (ফ খনচত্র ৫.১৩)।
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সারনণ ৫.৬: প্রনিেণার্থী কর্তবক প্রস্তানর্ত সমস্যাসমূহ সমাধাক্ষির উপাে
নিনর্ক্ষকনপর প্রনিেণার্থী

সমাধাক্ষির উপাে
১. অর্থ ব/ ঋণ সুনর্ধা
২. আধুনিক র্ন্ত্রপানত র্া ফমনিি প্রোি
৩. প্রনিেণ ফিক্ষষ চাকুনরর সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট
৪. প্রনিেক্ষণর গুণগতমাি বৃনদ্ধ করা
৫. দ্রব্যানে র্াজারজাত করার সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট
৬.প্রানতষ্ঠানিক
সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা
বৃনদ্ধ
(সরকানর ও ফর্সরকানর)
৭.প্রক্ষোজিীে উপকরণ সরর্রাহ নিনিত
করণ
৮. অন্যান্য
ফমাট

অন্যান্য সংস্থার প্রনিেণার্থী

সংখ্যা
১৬৯
৮৫
৫৬
৪৪
১৮

%
৩৯
২০
১৩
১০
৪

১
২
৩
৪
৬

সংখ্যা
১৪৭
৬০
৪৭
৫৩
২৫

%
৪১
১৭
১৩
১৫
৭

১
২
৪
৩
৫

৩৭

৯

৫

১১

৩

৬

৮

২

৮

৫

১

৮

১৫
৪৩২

৩
১০০

৭

৮
৩৫৬

২
১০০

৭

সমাধানসমূহ
৪৫
৪০
৩৫

র্তাংর্

৩০

২৫
২০
১৫
১০
৫

০
অথ য/ ঋি সুচবধা

আধুচনক
র্ন্ত্রপাচত বা
লমচর্ন প্রদান

প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ
প্রচর্ক্ষত্রির
চাকুচরর সুত্রর্াগ গুিগতমান বৃচদ্ধ
সৃচষ্ট
করা

দ্রবাচদ
বািারিাত
করার সুত্রর্াগ
সৃচষ্ট

প্রাচতষ্ঠাচনক
সুত্রর্াগ-সুচবধা
বৃচদ্ধ (সরকাচর
ও লবসরকাচর)

অন্যান্য

প্রত্রয়ািনীয়
উপকরি
সরবরাহ
চনচশ্চত করন

সমাধান
চিচবত্রকচপর প্রচর্ক্ষি

অন্যান্য সংস্থার প্রচর্ক্ষি

ফ খনচত্র ৫.১৩: প্রনিেণার্থী কর্তবক ন নপর্দ্ধ প্রনিেণ সংক্রান্ত সমাধাক্ষির উপাে (িতকরা হার)

৫.২০ গ্রুপ আত্রোচনা
আক্ষ াচয প্রকল্পটি মূল্যােক্ষির জন্য পনরমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও নর্ক্ষেষণ ছাড়াও গুণগত পদ্ধনতর ব্যর্হার করা হক্ষেক্ষছ। গুণগত পদ্ধনতর
আওতাে ৬ টি ে ীে আক্ষ াচিা সম্পােি করা হে। নিক্ষম্ন আক্ষ াচিার সার-সংক্ষেপ তুক্ষ ধরা হক্ষ া।
৫.২০.১ “ফস াই ” প্রনিেণার্থীক্ষের নিক্ষে ে ীে আক্ষ াচিা
গত ০৩-০৪-২০১৮ইং তানরখ ফরাজ মঙ্গ র্ার নর্কা ৪.০০ ঘটিকাে রূপগঞ্জ উপক্ষজ ার ০৮ িং চিপাড়া গ্রাক্ষমর নমক্ষসস েণ বা ফর্গম-এর
র্াসাে তার স াপনতক্ষত্ব ১০ জি প্রনিেণার্থীক্ষের উপনস্থনতক্ষত FGD স ার আক্ষোজি করা হে। স ার শুরুক্ষতই স াপনতর অনুমনতক্রক্ষম
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স ার উক্ষদ্দশ্য নিক্ষে আক্ষ াচিা করা হে। অতঃপর নিক্ষম্নাক্ত নর্ষেগুন র উপর উপনস্থত সক ক্ষক নিক্ষে নর্স্তানরত আক্ষ াচিা ও মতামত
ফিো হে।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে উপনস্থতগণ র্ক্ষ ি, এ নর্ষক্ষে তাক্ষের ফতমি ধারণা িাই;
প্রকক্ষল্পর কার্ বকানরতা সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে অংিগ্রহণকারীরা র্ক্ষ ি, তারা ফর্ প্রনিেণ ফপক্ষেক্ষছি ফসটি ফর্ি া । নকন্তু আনর্থ বক
অ াক্ষর্র কারক্ষি ও আনর্থ বক সহক্ষর্ানগতা িা পাওোর কারক্ষণ প্রনিেণ কাক্ষজ াগাক্ষত অক্ষিক্ষকই ব্যর্থ ব হক্ষেক্ষছ;
প্রকক্ষল্পর সাক্ষর্থ এ াকার জিগক্ষণর জনড়ত র্থাকার ব্যাপাক্ষর তারা র্ক্ষ ি ২-৩ জি প্রকক্ষল্প চাকুরী করক্ষত ফপক্ষরক্ষছি এর্ং নকছু
ফ াক (১০-১২ জি) প্রকল্প র্াস্তর্ােিকাক্ষ শ্রনমক নহক্ষসক্ষর্ জনড়ত নছ ;
প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোররা র্র্থার্র্থ োনেত্বপা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে র্ক্ষ ি, এ নর্ষক্ষে তাক্ষের খুর্
া ধারণা িাই;
প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির কারক্ষণ েনতকর প্র ার্ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, প্রকক্ষল্পর কারক্ষণ ফকাি েনত হেনি এর্ং এখিও
হক্ষচ্ছ িা;
প্রকক্ষল্পর সুনর্ধা সৃনষ্ট সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রকল্পটি কাক্ষছ হওোক্ষত র্াসার কাজ ফসক্ষর সহক্ষজই প্রনিেণ গ্রহণ করা
র্াে। কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ হক্ষেক্ষছ, আেও নকছুটা বৃনদ্ধ ফপক্ষেক্ষছ;
প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি প্রনিেণ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ া হক্ষেক্ষছ, তক্ষর্ প্রনিেণ ফমোে েীঘ ব করা ও উন্নত
র্ন্ত্রপানতর মােক্ষম প্রনিেণ প্রোি করক্ষ া হত;
ফর্ নর্ষক্ষে প্রনিেণ ফপক্ষেক্ষছ ফস সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি ফর্, এক ব্যাক্ষচ ২০-৩০ জি নিোর্থী প্রনিেণ নিক্ষচ্ছ ০৩
মাক্ষসর জন্য। নর্িামূক্ষল্য প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষে র্থাক্ষক;
প্রনিেণ পরর্তী সুনর্ধা সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ ফকাি ঋণ প্রোি করা হে িা;
প্রনিেণ নর্ষক্ষে গুরুত্বপূণ ব অর্োি সম্পনকবত মতামত সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ া নছ , কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ ততরী
হক্ষচ্ছ, আে বৃনদ্ধ পাক্ষচ্ছ, কাক্ষজর োঁক্ষক প্রনিেণ গ্রহণ করা র্াে;
প্রনিেক্ষণর দুর্ ব নেক সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি প্রনিেক্ষণর ফমোে কম ও প্রনিেণ ফিক্ষষ ফকাি সুনর্ধা প্রোক্ষির ব্যর্স্থা িা র্থাকা;
প্রকক্ষল্পর রেণাক্ষর্েণ/নিরাপিা/ফসর্া সম্পনকবত অন ক্ষর্াগ জািক্ষত চাওো হক্ষ র্ক্ষ ি, তাক্ষের এ নর্ষক্ষে ফকাি অন ক্ষর্াগ িাই;
প্রকল্পটিক্ষক ফটকসই করার জন্য পরামিব চাইক্ষ তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ ফিক্ষষ প্রনিেণার্থীক্ষের আনর্থ বক সহােতা প্রোি করা ফর্ক্ষত
পাক্ষর র্াক্ষত কক্ষর তারা আের্ধ বিমূ ক কাক্ষজ অংি নিক্ষত পাক্ষরি। প্রনিেক্ষণর ফমোে বৃনদ্ধ করা, উন্নত র্ন্ত্রপানতর মােক্ষম
প্রনিেণ প্রোি এর ব্যর্স্থা করা ইতযানে পরামিব তারা ফেি;
সর্ নেক নহক্ষসক্ষর্ তারা র্ক্ষ ক্ষছি, প্রনিেণ া নছ । প্রনিেণ ফকন্দ্র কাক্ষছ র্থাকাক্ষত র্াসার কাক্ষজর পািাপানি কাজ ফিখা
র্াে। প্রনিেক্ষণর জন্য ফকাি ন নেক্ষত হেিা;
দুর্ ব নেক- প্রনিেক্ষণর ফমোে কম। প্রনিেণ ফিক্ষষ আনর্থ বক সাহায্য ও সহক্ষর্ানগতার অ ার্। পুিরাে প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা িা
র্থাকা। ফি-ফকোর ফসন্টার িাই;
সুক্ষর্াগ-কমবসংস্থাি। আেবৃনদ্ধ। সম্মাি ও া র্াসা বৃনদ্ধ (পনরর্ার ও সমাজ)। নসদ্ধান্ত ফিোর েমতা;
ঝনুঁ ক- প্রনিেণ ফপক্ষত সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা প্রোি িা করক্ষ জিগক্ষণর প্রনিেক্ষণর প্রনত অিীহা চক্ষ আসক্ষর্। প্রনিেণ কাক্ষজ াগক্ষর্
িা।

৫.২০.২ “ব্লক ও র্াটিক ” প্রনিেণার্থীক্ষের নিক্ষে ে ীে আক্ষ াচিা
স্থািঃ মুন্নী আক্তাক্ষরর র্াড়ীর উঠাি। চিপাড়া, রূপগঞ্জ
অংিগ্রহণকারীঃ ব্লক ও র্াটিক এর উপর প্রনিেণার্থী
ে ীে আক্ষ াচিাে উপনস্থত সক সেস্যক্ষের সর্ বসম্মনতক্রক্ষম ফমাছাঃ মুনন্ন আক্তারক্ষক স াপনত নির্ বাচি কক্ষর FGD শুরু করা হে।
আক্ষ াচিা শুরুক্ষত স াক্ষিত্রী উপনস্থত সক সেস্য ও এস.এি. এযাক্ষসানসক্ষেটস এর কমবকতবাক্ষের সা াম ও শুক্ষ চ্ছা জানিক্ষে আক্ষ াচিা
শুরুর অনুমনত প্রোি কক্ষরি। SNA প্রনতনিনধ ফমাঃ আহসাি হার্ীর্ উপনস্থত সেস্যক্ষের ব্লক-র্াটিক কাক্ষজর উপর মুক্ত আক্ষ াচিার জন্য
প্রশ্ন কক্ষরি। উক্ত ব্লক-র্াটিক কার্ বক্রক্ষমর সমস্যা/প্রক্ষোজিীে সহক্ষর্ানগতা/সমস্যা সমাধাক্ষির উপর উপনস্থত ১১ (এগার) জি সেস্য তাক্ষের
নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত কক্ষরি। আক্ষ াচিাটি উন্মুক্ত হওোে নর্ন ন্ন জি তাক্ষের মতামত তুক্ষ ধক্ষরি।
ফমাছাঃ ানহমা আক্তার র্ক্ষ ি ব্লক-র্াটিক প্রনিেণ র্র্থার্র্থ াক্ষর্ প্রোি করা হে িাই। অন্য সেস্য ফমাছাঃ কাক ী আক্তার র্ক্ষ ি ব্লকর্াটিক কাক্ষজর জন্য প্রক্ষোজিীে সামগ্রী ফর্মিঃ রং, ফকনমক্ষক স্ সহ র্ন্ত্রপানত সরর্রাহ করা হে িাই। মনজবিা ফর্গম তার মতামক্ষত
র্ক্ষ ি েীঘ বক্ষমোেী প্রনিেণ ও আনর্থ বক সহক্ষর্ানগতা ছাড়া ব্লক ও র্াটিক্ষকর কাজ া াক্ষর্ করক্ষত পানর িা। নরো আক্তার তার মতামক্ষত
র্ক্ষ ি প্রনিেক্ষণর পর ফকাি আনর্থ বক সাহায্য ফেওো হে িাই, স্থােী কাক্ষজর ব্যর্স্থা হে িাই, আমাক্ষের প্রনিেণ র্র্থার্র্থ কাক্ষজ াগাক্ষিা
সম্ভর্ হে িাই। মনজ া তার র্ক্তক্ষব্য র্ক্ষ ি আরও ফর্িী ফমোেী প্রনিেণ নেক্ষে কার্ বকরী সাটিনব ক্ষকট প্রোি করক্ষ অন্য ফকাি কমবক্ষেক্ষত্র
39

কক্ষমবর সুক্ষর্াগ পাওো ফর্ত। আক্ষ াচিার সমে ফমাছাঃ ানহমা আক্তার প্রস্তার্ কক্ষরি ফর্, ব্লক ও র্াটিক কাক্ষজর জন্য েে কানরগনর
নিেকসহ আধুনিক র্ন্ত্রপানত, স্থােী প্রনিেণ ফকন্দ্র স্থাপি করা েরকার এর্ং প্রনিেণ ফিক্ষষ সিেপত্র প্রোি ও কক্ষমবর ব্যর্স্থা করা
েরকার। িাজমা আক্তার তার মতামক্ষত র্ক্ষ ি- ব্লক ও র্াটিক্ষকর উৎপানেত পণ্য সহক্ষজ র্াজারজাত করার জন্য সরকানর াক্ষর্ উক্ষযাগ
গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্। প্রনিেণ ফিক্ষষ সর্ার কাজ করার সুক্ষর্াগ ফর্ি সৃনষ্ট হে এর্ং সক কোঁচামা তুনব ক মূক্ষল্য ফর্মি- সুতা, রং,
ফকনমকযা স, কাপড়, র্ন্ত্রপানত প্রোক্ষির ব্যর্স্থা করা হে। এ ব্যাপাক্ষর নূপুর ফর্গমও তার মতামত প্রকাি কক্ষরি। পনরক্ষিক্ষষ “ব্লক-র্াটিক”
কাক্ষজর জন্য আরও উন্নত প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা করা, আনর্থ বক সাহাক্ষয্যর ব্যর্স্থা, কমবসংস্থাক্ষির ব্যর্স্থা এর্ং কমীক্ষের সানর্ বক নিরাপিা ও
সমাক্ষজ সর্ার সক্ষচতিতা বৃনদ্ধ কক্ষর ব্লক-র্াটিক্ষকর প্রসার াক্ষ র জন্য নসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হে।

নচত্র ৫.১৪ ফ াকাস গ্রুপ নিসকাসি
৫.২০.৩ ে ীে আক্ষ াচিা হস্তনিল্প প্রনিেণার্থী
গত ০৪-০৪-২০১৮ ইং তানরখ ফরাজ বুধর্ার রূপগঞ্জ উপক্ষজ ার চিপাড়া গ্রাক্ষমর ফমাছা: কামরূন্নাহাক্ষরর র্াসাে ে ীে আক্ষ াচিা করা হে।
উক্ত আক্ষ াচিাে ফমাট ১১ জি নকক্ষিারী ও মনহ া উপনস্থত নছক্ষ ি। এ নজনি ফচকন স্ট অনুর্ােী আক্ষ াচিা করা হে। প্রাে ১ ঘন্টা র্ার্ৎ
আক্ষ াচিা অনুনষ্ঠত হে। আক্ষ ানচত নর্ষেগুন র সর্ বসম্মত নসদ্ধান্তসমূহ তুক্ষ ধরা হক্ষ াঃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোরক্ষের র্র্থার্র্থ োনেত্বপা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, এ প্রকক্ষল্পর
আওতাে শুধু র্েঃবৃদ্ধ নির্াস সঠিক াক্ষর্ নিনমবত হক্ষেক্ষছ নকন্তু অন্যান্য নর্ষেগুক্ষ া খুর্ ফর্িী গুরুত্ব পাে নি।
প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির কারক্ষণ েনতকর প্র ার্ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, প্রকক্ষল্পর কারক্ষণ ফকাি েনত হেনি এর্ং এখিও
হক্ষচ্ছ িা। প্রকল্পটি র্াস্তর্ােি কাক্ষ সকক্ষ ই তার নিজ নিজ োনেত্ব পা ি কক্ষরক্ষছি।
প্রকক্ষল্পর সুনর্ধা সৃনষ্ট সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, নকছু সংখ্যক (মনহ া ও পুরুষ) নর্ন ন্ন প্রকার কাজ কক্ষরক্ষছি এর্ং
তাক্ষের মক্ষে দু-জি প্রনিেক নহসাক্ষর্ কাজ করক্ষছি।
প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি প্রনিেণ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ া হক্ষেক্ষছ, ফকউ ফকউ প্রনিেণ নিক্ষে পানরর্ানরক
আেবৃনদ্ধ করক্ষত সেম হক্ষেক্ষছি। তক্ষর্ প্রনিেণ ফমোে েীঘ ব করা ও উন্নত র্ন্ত্রপানতর মােক্ষম প্রনিেণ প্রোি করক্ষ া হত।
ফর্ নর্ষক্ষে প্রনিেণ ফপক্ষেক্ষছ ফস সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি ফর্, এক ব্যাক্ষচ ২০-৩০ জি নিোর্থী প্রনিেণ নিক্ষচ্ছ ০৩
মাক্ষসর জন্য। নর্িামূক্ষল্য প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষেক্ষছ।
প্রনিেণ পরর্তী সুনর্ধা সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ ফকাি সহােতা প্রোি করা হে িা এর্ং ফতমি ফকাি
কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হেনি। প্রনিেণ ফকন্দ্র ফর্থক্ষক নিেনমত প্রনিেণ প্রোি করা হে িা।
প্রনিেক্ষণর দুর্ ব নেক সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি প্রনিেক্ষণর ফমোে কম ও প্রনিেণ ফিক্ষষ ফকাি সুনর্ধা প্রোক্ষির ব্যর্স্থা র্থাক্ষক িা;
প্রকক্ষল্পর রেণাক্ষর্েণ/নিরাপিা/ফসর্া সম্পনকবত অন ক্ষর্াগ জািক্ষত চাওো হক্ষ তারা র্ক্ষ ি, ফ াকর্ িা র্থাকাে নিরাপিা
নকছুটা নর্নিত হক্ষে র্থাক্ষক।
প্রকল্পটিক্ষক ফটকসই করার জন্য পরামিব চাইক্ষ তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ প্রনিেণার্থীক্ষের আনর্থ বক সহােতা প্রোি করা ফর্ক্ষত
পাক্ষর, র্াক্ষত কক্ষর তারা আের্ধ বিমূ ক কাক্ষজ অংি নিক্ষত পাক্ষরি। েে জির্ নিক্ষোগ োক্ষির কর্থা র্ক্ষ ি।
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৫.২০.৪ ে ীে আক্ষ াচিা কাক্ষপবন্টানর প্রনিেণার্থী
উক্ত ে ীে আক্ষ াচিাে ফমাট ৮ জি নকক্ষিার/পুরুষ অংিগ্রহণ কক্ষরি। আক্ষ াচিা ফর্ি স্বতঃস্ফূতব নছ । আক্ষ ানচত নর্ষেগুন নিক্ষচ তুক্ষ
ধরা হক্ষ া।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে উপনস্থতগণ র্ক্ষ ি এ নর্ষক্ষে তাক্ষের ধারণা িাই, তক্ষর্ প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষি তাক্ষের
উপকার হক্ষেক্ষছ।
প্রকক্ষল্পর সাক্ষর্থ এ াকার জিগক্ষণর জনড়ত র্থাকার ব্যাপাক্ষর তারা র্ক্ষ ি, এ াকার ফ াক ফতমি জনড়ত নছ িা।
প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোরবৃক্ষন্দর র্র্থার্র্থ াক্ষর্ োনেত্বপা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি এ নর্ষক্ষে
তাক্ষের ফকাি ধারণা িাই।
প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোররা র্র্থার্র্থ োনেত্ব পা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে র্ক্ষ ি, এ নর্ষক্ষে তাক্ষের খুর্
া ধারণা িাই।
প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির কারক্ষণ েনতকর প্র ার্ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রকক্ষল্পর কারক্ষণ ফকাি েনতকর প্র ার্ পক্ষড়নি;
প্রকক্ষল্পর সুনর্ধা সৃনষ্ট সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রকল্পটি কাক্ষছ । নর্িামূক্ষল্য প্রনিেণ নিক্ষত পাক্ষর, কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ
ঘক্ষটক্ষছ, আেও নকছুটা বৃনদ্ধ ফপক্ষেক্ষছ।
প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি প্রনিেণ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ া হক্ষেক্ষছ, তক্ষর্ প্রনিেণ ফমোে েীঘ ব করা ও উন্নত
র্ন্ত্রপানতর মােক্ষম প্রনিেণ প্রোি করক্ষ া হত।
ফর্ নর্ষক্ষে প্রনিেণ ফপক্ষেক্ষছ ফস সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি ফর্, এক ব্যাক্ষচ ১৫-২০ জি নিোর্থী প্রনিেণ নিক্ষচ্ছ ০৩
মাক্ষসর জন্য। নর্িামূক্ষল্য প্রনিেণ প্রোি করা হক্ষে র্থাক্ষক।
প্রনিেণ পরর্তী সুনর্ধা সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ ফকাি সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা প্রোি করা হে িা।
প্রনিেণ নর্ষক্ষে গুরুত্বপূণ ব অর্োি সম্পনকবত মতামত সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ া নছ , কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ ততরী
হক্ষচ্ছ, আে বৃনদ্ধ পাক্ষচ্ছ ক্ষ পনরর্াক্ষরর অর্থ বনিনতক সচ্ছ তা র্াড়ক্ষছ।
প্রনিেক্ষণর দুর্ ব নেক সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি প্রনিেক্ষণর ফমোে কম ও প্রনিেণ ফিক্ষষ নিো কাক্ষজ াগাক্ষিার ব্যর্স্থা িাই।
প্রকক্ষল্পর রেণাক্ষর্েণ/নিরাপিা/ফসর্া সম্পনকবত অন ক্ষর্াগ জািক্ষত চাওো হক্ষ তারা র্ক্ষ ি তাক্ষের এ নর্ষক্ষে ফকাি অন ক্ষর্াগ
িাই।
প্রকল্পটিক্ষক ফটকসই করার জন্য পরামিব চাইক্ষ তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ ফিক্ষষ প্রনিেণার্থীক্ষের সহজ িক্ষতব আনর্থ বক সহােতা ও
নর্িামূক্ষল্য র্ন্ত্রপানত প্রোি করা।এছাড়া প্রনিেক্ষণর ফমোে বৃনদ্ধ করা, সাটিনব ক্ষকট ও চাকুনর প্রোি করা।
সর্ নেক- প্রনিেণ ও প্রনিেক া নছ । প্রনিেক্ষণর জন্য ফকাি ন নেক্ষত হে িা।
দুর্ ব নেক- প্রনিেক্ষণর ফমোে কম। প্রনিেণ ফিক্ষষ আনর্থ বক সাহায্য ও সহক্ষর্ানগতার অ ার্। উন্নত র্ন্ত্রপানতর অ ার্।
সুক্ষর্াগ- কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ । আেবৃনদ্ধর সুক্ষর্াগ। সম্মাি ও া র্াসা বৃনদ্ধ (পনরর্ার ও সমাজ)অন জ্ঞতা অজবি।
ঝনুঁ ক- প্রনিেণার্থী নিম্নআক্ষের পনরর্ার হওোে প্রনিেণ ফিক্ষষ আনর্থ বক সহােতা িা ফপক্ষ প্রনিেণ কাক্ষজ াগক্ষর্ িা।

৫.২০.৫ ে ীে আক্ষ াচিা প্রকল্প র্নহর্ভবত প্রনিেণার্থী (উপকারক্ষ াগী িে)
প্রকল্প র্নহর্ভবত প্রনিেণার্থীক্ষের সাক্ষর্থও এ নজনি পনরচা িা করা হে। এই আক্ষ াচিাে ফমাট ১০ জি অংিগ্রহণ কক্ষরি। আক্ষ াচিাে েণ বা
ফর্গম স াপনতত্ব কক্ষরি। আক্ষ াচয নর্ষেগুক্ষ া তুক্ষ ধরা হক্ষ া•

প্রকক্ষল্পর র্াস্তর্ােি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে উপনস্থতগণ র্ক্ষ ি এ নর্ষক্ষে তাক্ষের ধারণা িাই;
• প্রকক্ষল্পর কার্ বকানরতা সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে অংিগ্রহণকারীরা র্ক্ষ ি ফর্ প্রনিেণ কার্ বক্রম া হক্ষেক্ষছ;
• প্রকক্ষল্পর সাক্ষর্থ এ াকার জিগক্ষণর জনড়ত র্থাকার ব্যাপাক্ষর তারা র্ক্ষ ি ফর্ এ াকার ফকউ ফকউ চাকুনরর সাক্ষর্থ জনড়ত নছ ;
• প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোরবৃক্ষন্দর র্র্থার্র্থ াক্ষর্ োনেত্বপা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, এ
নর্ষক্ষে তাক্ষের ফকাি ধারণা িাই;
• প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোররা র্র্থার্র্থ োনেত্বপা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, এ নর্ষক্ষে তাক্ষের
খুর্ া ধারণা িাই;
• প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির কারক্ষণ েনতকর প্র ার্ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রকক্ষল্পর কারক্ষণ ফকাি েনত হেনি এর্ং এখিও
হক্ষচ্ছ িা;
• প্রকক্ষল্পর সুনর্ধা সৃনষ্ট সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ ঘটাে আে বৃনদ্ধ ফপক্ষেক্ষছ এর ক্ষ পানরর্ানরক
সচ্ছ তা ফর্ক্ষড়ক্ষছ;
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•
•
•
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•
•
•
•

প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি প্রনিেণ সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি, প্রনিেণ া হক্ষেক্ষছ, প্রনিেণ ফিক্ষষ র্াড়ীর কাজ করক্ষত পাক্ষর,
ফকউ ফকউ ফরাজগারও কক্ষর;
ফর্ নর্ষক্ষে প্রনিেণ ফপক্ষেক্ষছ ফস সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি ফর্, এক ব্যাক্ষচ ৩০ জি নিোর্থী প্রনিেণ নিক্ষচ্ছ ০৪ মাক্ষসর
জন্য। প্রনিেণ ফকন্দ্র কাক্ষছ হওোে সুনর্ক্ষধ হক্ষেক্ষছ;
প্রনিেণ পরর্তী সুনর্ধা সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ ফকাি সুক্ষর্াগ সুনর্ধা পােনি;
প্রনিেণ নর্ষক্ষে গুরুত্বপূণ ব অর্োি সম্পনকবত মতামত সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি, কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ ততরী হক্ষচ্ছ, আে বৃনদ্ধ পাক্ষচ্ছ
ক্ষ সম্মাি বৃনদ্ধ ফপক্ষেক্ষছ;
প্রনিেক্ষণর দুর্ ব নেক সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ আে বৃনদ্ধর জন্য ফকাি আনর্থ বক সহােতা িাই;
প্রকক্ষল্পর রেণাক্ষর্েণ/নিরাপিা/ফসর্া সম্পনকবত অন ক্ষর্াগ জািক্ষত চাওো হক্ষ তারা র্ক্ষ ি তাক্ষের এ নর্ষক্ষে ফকাি অন ক্ষর্াগ
ফিই;
প্রকল্পটিক্ষক ফটকসই করার জন্য পরামিব চাইক্ষ তারা র্ক্ষ ি প্রনিেণ ফিক্ষষ প্রনিেণার্থীক্ষের সহজ িক্ষতব আনর্থ বক সহােতা প্রোি
করা র্াক্ষত কক্ষর তারা আের্ধ বিমূ ক কাক্ষজ অংি নিক্ষত পাক্ষরি;
প্রনিেণ ও প্রনিেক াক্ষ া নছ র্ক্ষ তারা মতামত ফেি। প্রনিেণ ফকন্দ্রটি কাক্ষছ নছ ;
দুর্ ব নেক সম্পক্ষকব তারা র্ক্ষর ি ফর্, প্রনিেণ ফিক্ষষ আনর্থ বক সাহায্য ও সহক্ষর্ানগতার অ ার্। পুিরাে প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা িা
র্থাকা।
কমবসংস্থাি, আেবৃনদ্ধ, সম্মাি ও া র্াসা বৃনদ্ধ (পনরর্ার ও সমাজ), র্ানহক্ষর র্াওোর সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট হক্ষেক্ষছ র্ক্ষ তারা মতামত
ফেি।
ঝনুঁ ক- প্রকল্প ঋণ প্রোি িা করক্ষ ফর্িীর াগ প্রনিেণার্থী আের্ধ বিমূ ক কাক্ষজ উৎসানহত হক্ষর্ িা।

৫.২১ স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াোর প্রাপ্ত তথ্যাচদ
গত ১৮/০৪/২০১৮ ইং তাচরত্রখ Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old
People and Socially Disabled Adolescent Girl’s র্ীষ যক প্রকত্রের প্রভাব সমীক্ষার উপর স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো প্রবীি
চনবাস, চনপাড়া (বটতো লমাড়), রূপগঞ্জ, নারায়িগঞ্জ এর সত্রম্মেন কত্রক্ষ অনুচষ্ঠত হয়। উি অনুষ্ঠাত্রন প্রধান অচতচথ চহত্রসত্রব উপচস্থত
চছত্রেন িনাব লমাঃ মাহব্যব্যর রহমান, পনরচা ক, ফসক্টর- ৮, আইএমইনি, পনরকল্পিা মন্ত্রণা ে এর্ং নর্ক্ষিষ অচতচথ চহত্রসত্রব উপচস্থত
চছত্রেন জিার্ িাসরীি সু তািা, উপ-পনরচা ক, ফসক্টর- ৮, আইএমনি, পনরকল্পিা মন্ত্রিা ে, জিার্ ফমাঃ এ নর্ এম িন কু হােোর,
ফিপুটি চী , সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণা ে এর্ং আব্দুর রাজ্জাক হাও াোর, অনতনরক্ত পনরচা ক (পনরকল্পিা ও উন্নেি)। এছাড়াও স্থািীে
পর্ বাক্ষের নর্ন ন্ন গণ্যমান্য ব্যনক্তর্গ ব উপনস্থত নছক্ষ ি। অনুষ্ঠাক্ষি স াপনতত্ব কক্ষরি জিার্ ফমাঃ আঃ খাক্ষ ক, ফচোরম্যাি, োনষ্ট ফর্াি ব, প্রর্ীণ
নির্াস, চিপাড়া (র্টত া), রূপগঞ্জ, নারায়িগঞ্জ।
কমযর্াোটিত্রক মূেত চতনটি ভাত্রগ ভাগ করা হয়। প্রথম ভাত্রগ চছ - অনতনর্থবৃত্রন্দর আসন গ্রহি, স্বাগত ভাষি ও প্রভাব মূল্যায়ত্রনর উত্রেত্রশ্য
আত্রোচনা। প্রভাব মূল্যায়ত্রনর উত্রেশ্য সম্পত্রকয আত্রোচনা কত্ররন-িনাব লমাঃ মাহব্যব্যর রহমান, পনরচা ক, ফসক্টর- ৮, আইএমনি,
পনরকল্পিা মন্ত্রিা ে। চতচন তার স্বাগত ভাষত্রি প্রকত্রের উত্রেশ্য ছাড়াও কমযর্াোর উত্রেশ্য সম্পত্রকয আত্রোকপাত কত্ররন। চতচন
আই.এম.ইচির কার্ যক্রম সম্পত্রকয ও উপচস্থত সদস্যত্রদর অবচহত কত্ররন।
চিতীয় ভাত্রগ চছে- চবষয় চভচত্তক মুি আত্রোচনা। মুি আত্রোচনা অনুষ্ঠান পচরচােনা কত্ররন,িঃ এম ওয়াচকলুর রহমান, প্রত্রিসর, গ্রামীি
সমাি চবজ্ঞান চবভাগ, বাংোত্রদর্ কৃচষ চবর্শ্চবযােয়, ময়মনচসংহ ও টিম চেিার আত্রোচয প্রত্রিক্ট মূল্যায়ন সমীক্ষা। উম্মুি আত্রোচনায়
প্রধান অচতচথ চকছু সময় পচরচােনা কত্ররন। এছাড়া চবত্রর্ষ অচতচথ জিার্ িাসরীি সু তািা নকছু প্রশ্ন কক্ষরি। মুি আত্রোচনা সভায়
চিত্রবত্রকচপ লথত্রক র্ারা উপকারত্রভাগী এবং উপকারত্রভাগী নন এবং স্থানীয় লোকিন অংর্গ্রহি কত্ররন এবং চতনটি চবষত্রয় চবস্তাচরত
মতামত জ্ঞাপন কত্ররন।
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৫.২১.১ বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র
বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্রটি লকন এবং চকভাত্রব অত্র এোকায় গত্রড় উঠে এবং চক চক সুত্রর্াগ-সুচবধা পাওয়া র্ায় এবং স্থানীয় লোকিন
ভচবষ্যত্রত চক চক সুত্রর্াগ-সুচবধা আর্া কত্ররন লস চবষত্রয় মতামত প্রদান কত্ররন। অংর্গ্রহিকারীত্রদর মতামত অনুর্ায়ী বয়ঃবৃদ্ধরা লর্ সকে
সুত্রর্াগ-সুচবধা লপত্রয় র্থাক্ষকি ফসগুক্ষ া হক্ষ া- আর্াসি সুনর্ধা ( াড়াে, ফকউ ফকউ নর্িা াড়াে), সুন্দর ও মক্ষিারম পনরক্ষর্ি, নিজস্ব
ব্যর্স্থাপিাে খার্ার এর্ং পরামিব ফসর্া। বয়ঃবৃদ্ধ চনবাসটি আরও ফর্নি কাক্ষজ াগাক্ষিার জন্য তারা ফর্ সক পরামিব প্রোি কক্ষরি তা
হক্ষ া- সম্পূণ ব নর্িামূক্ষল্য র্থাকা ও স্বল্প খরক্ষচ খার্াক্ষরর ব্যর্স্থা ইতযানে।

নচত্র ৫.১৫ স্থািীে পর্ বাক্ষে কমবিা া
৫.২১.২ চিত্রবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে
কচমউচনটি হাসপাতাত্রে পূত্রব য উন্নত চচচকৎসা এবং ভাত্রো মাত্রনর িািাত্ররর ব্যবস্থা চছে চকন্তু সমত্রয়র পচরক্রমায় িািার না থাকায়
বতযমাত্রন শুধু প্রাথচমক চচচকৎসাই প্রদান করা হয়। এ সমস্যা সমাধানকত্রে অংর্গ্রহিকারীরা মতামত প্রদান কত্ররন। প্রশ্ন-উত্তর পত্রব যর
আত্রোচনায় অংর্গ্রহিকারীরা বত্রেন লর্, চিত্রবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে ফর্থক্ষক িাক্তানর পরামিব, পরীো-নিরীো ও ঔষধ পাওো
র্াে নকন্তু তা পর্ বাপ্ত িে। চিত্রবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতােটি আরও ফর্নি কাক্ষজ াগাক্ষিার জন্য তারা ফর্ পরামিব প্রোি কক্ষরি তা
হক্ষ া- নিেনমত/আর্ানসক িাক্তার র্থাকক্ষত হক্ষর্, পরীো-নিরীোর মাি উন্নত করক্ষত হক্ষর্, খরচ নকছুটা কমাক্ষত হক্ষর্। এছাড়া অযাম্বুক্ষ ি
ফসর্া প্রোি করা ফগক্ষ াক্ষ া হত র্ক্ষ মতামত প্রোি কক্ষরি।
৫.২১.৩ চিত্রবত্রকচপ প্রচর্ক্ষি লকন্দ্র
চিত্রবত্রকচপ প্রচর্ক্ষি লকন্দ্র হত্রত সমাত্রির চনগৃহীত ও অক্ষম চকত্রর্ার চকত্রর্ারীত্রদর চবচভন্ন চবষত্রয় প্রচর্ক্ষি প্রদান করা হয়। উি প্রচর্ক্ষি
কমযসূচীগুচেত্রক চক কত্রর আরও বাস্তবসম্মত ও কার্ যকরী করা র্ায় লস চবষত্রয় আত্রোচনা হয়। এছাড়াও ভচবষ্যত্রত চক চক প্রচর্ক্ষত্রির
ব্যবস্থা করত্রে এোকার চনগৃহীত ও অক্ষম চকত্রর্ার চকত্রর্ারীত্রদর সুচবধা হয় লস চবষত্রয়ও আত্রোচনা হয়। বতযমাত্রন লর্ ৪ টি চবষত্রয়
প্রচর্ক্ষি প্রদান করা হয় লসগুত্রো ছাড়াও তারা নর্উটি পা াব র, কনম্পউটার এর্ং প্যারা ফমনিক্ষক নর্ষক্ষে প্রনিেণ নিক্ষত আগ্রহী র্ক্ষ
জানিক্ষেক্ষছি।
তৃতীয় এবং লর্ষভাত্রগ উপচস্থত সকেত্রক কত্রয়কটি চনচদ যষ্ট প্রশ্ন করা হয় এবং প্রত্রশ্নর উত্তর চনধ যাচরত লস্বচ্ছাত্রসবক চেচপবদ্ধ কত্ররন।
প্রশ্নগুত্রো বয়ঃবৃদ্ধ পুনব যাসন লকন্দ্র, চিত্রবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে এবং প্রনিেণ কমবসূচী সম্পনকবত। স াপনতর র্ক্তব্য, কমবিা ার
সমানপ্ত ফঘাষণা এর্ং দুপুক্ষরর খার্ার প্রোক্ষির মােক্ষম অনুষ্ঠাক্ষির সমানপ্ত হে।
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৫.২২ িাতীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াো
গত ০২/০৬/২০১৮ ইং তাচরত্রখ আত্রোচয প্রকত্রের প্রভাব সমীক্ষার খসড়া প্রচতত্রবদনটি িাতীয় কমযর্াোয় উপস্থাপন করা হয়। উি
কমযর্াোয় প্রধান অচতচথ চহত্রসত্রব উপচস্থত চছত্রেন িনাব লমাহাম্মদ মুসচেম লচৌধুরী, সচচব, অথ য চবভাগ। চবত্রর্ষ অচতচথ চহত্রসত্রব উপচস্থত
চছত্রেন িনাব লমাহাম্মদ ইউসুি, অনতনরক্ত সনচর্, সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর এর্ং স াপনতত্ব কক্ষরি জিার্ ফমাঃ মন জু ইস াম, সনচর্,
র্াস্তর্ােি পনরর্ীেণ ও মূল্যােি নর্ াগ, পনরকল্পিা মন্ত্রণা ে। উক্ত কমবিা াে প্রাে ৭০ জি প্রনতনিনধ (নর্ন ন্ন নর্ াগ ও মন্ত্রণা ক্ষে
কমবরত) উপনস্থত নছক্ষ ি। স াপনতর অনুমনত সাক্ষপক্ষে টিম ন িার প্র ার্ সমীোর প্রধািতম া , দুর্ ব নেক এর্ং সুপানরিসমূহ
Power Point-এর মােক্ষম কমবিা াে উপস্থাপি কক্ষরি। উপস্থাপি ফিক্ষষ দু’জি নিধ বানরত আক্ষ াচক নর্স্তানরত মতামত প্রোি
কক্ষরি। এছাড়াও কমবিা াে অংি গ্রহণকারীক্ষের মক্ষে ফর্ি কক্ষেকজি প্রনতক্ষর্েক্ষির নর্ন ন্ন নর্ষক্ষের উপর তাক্ষের পর্ বক্ষর্েণ তুক্ষ
ধক্ষরি। প্রধাি অনতনর্থ মক্ষহােে সরকানর ও ফর্সরকানর ফর্ৌর্থ উক্ষযাক্ষগ গৃনহত প্রকক্ষল্পর িীনতমা া পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর সুপানরিসমূহ
উপস্থাপক্ষির জন্য মতামত প্রোি কক্ষরি। একই াক্ষর্, স াপনত মক্ষহােে সুপানরিসমূহক্ষক সুনিনে বষ্ট াক্ষর্ উক্ষেখ করক্ষত র্ক্ষ ি। কমবিা াে
প্রাপ্ত মতামতক্ষক প্রাধান্য নেক্ষে চুড়ান্ত প্রনতক্ষর্েক্ষি তা সংক্ষর্াজি করা হে।

নচত্র ৫.১৬ জাতীে পর্ বাক্ষে কমবিা া
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৫.২৩ সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির িীনতমা ার উপর পর্ বক্ষর্েণ
ফর্সরকানর প্রক্ষচষ্ঠাে আর্থ ব-সামানজক খাক্ষত গৃহীত প্রকক্ষল্পর সীনমত আকাক্ষর সরকানর সাহায্য প্রোক্ষির জন্য সংক্ষিানধত িীনতমা ার
উক্ষেখক্ষর্াগ্য অনুক্ষচ্ছেগুক্ষ া নিক্ষম্ন প্রোি করা হক্ষ া। এতেসংক্ষগ আক্ষ াচয প্রকক্ষল্প ইহা নক াক্ষর্ অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ তার নর্স্তানরত র্ণ বিা
প্রোি করা হক্ষেক্ষছ।
ক্রনমক
িং

িীনতমা া

১.৩

সরকানর সহােতা প্রানপ্তর জন্য ফর্সরকানর সংস্থা/প্রনতষ্ঠািক্ষক ফমক্ষোপন টি িহক্ষরর র্ানহক্ষর হওোে আক্ষ াচয
আনর্থ বক াক্ষর্ স্বচ্ছ হক্ষত হক্ষর্। ফর্সরকানর ফসর্ামূ ক প্রকল্পটির ফেক্ষত্র প্রতযািী সংস্থার (নিনর্ক্ষকনপ) অর্োি
প্রনতষ্ঠাক্ষির উক্ষযাক্তাক্ষের নিজস্ব অর্োি ঢাকাসহ অন্যান্য নছ ২০% র্া িীনতমা ার সাক্ষর্থ সামঞ্জস্যপূণ ব।
ফমক্ষোপন টি িহক্ষরর জন্য নূন্যতম ৪০% এর্ং ফেক্ষির অন্যান্য
অিক্ষ র জন্য নূন্যতম ২০% হক্ষত হক্ষর্। ফর্সরকানর
সংস্থা/প্রনতষ্ঠাক্ষির আনর্থ বক অর্োক্ষির খাতসমুহ সুেষ্ট াক্ষর্
উক্ষেখ র্থাকক্ষত হক্ষর্। ফর্সরকানর সংস্থার নিজস্ব আনর্থ বক
অর্োক্ষির অর্থ ব অর্মুনক্ত এর্ং প্রকৃত ব্যক্ষের নহসার্ সংস্থা প্রধাি
এর সী স্বােরসহ সংনেষ্ট মন্ত্রণা ক্ষে োনখ করক্ষত হক্ষর্।

১.৭

জিস্বাক্ষর্থ ব স্থানপত সংনেষ্ট ফর্সরকানর প্রনতষ্ঠাি োনষ্ট
ফর্াি ব/অনুরূপ ফর্াক্ষি বর মােক্ষম পনরচা িার ব্যর্স্থা করা
আর্শ্যক হক্ষর্ এর্ং পরর্তীকাক্ষ সরকানর সাহায্য প্রাপ্ত
প্রনতষ্ঠাি অন্য কাক্ষরা কাক্ষছ নর্নক্র/হস্থান্তর করা র্াক্ষর্িা মক্ষমব
সংনেষ্ট উক্ষযাগী মন্ত্রণা ক্ষের সাক্ষর্থ চুনক্ত সম্পােি করক্ষত হক্ষর্।
ফর্াি ব র্া ফর্াক্ষি বর ফকাি সেস্য পনরর্তবি করার র্র্থার্থ ব প্রক্ষোজি
ফেখা নেক্ষ সংনেষ্ট সরকানর সংস্থার সম্মনত গ্রহণ সাক্ষপক্ষে তা
করা ফর্ক্ষত পাক্ষর।

১.৮

১.৯

গৃহীত ব্যর্স্থার নর্র্রণ

প্রতযািী সংস্থা ৬ সেস্য নর্নিষ্ট একটি োনষ্ট ফর্াি ব
গঠক্ষির মােক্ষম কার্ বক্রম পনরচা িা কক্ষর আসক্ষছ তক্ষর্
তা সনক্রে িে। োনষ্ট ফর্াি ব গত ২০১৩ সাক্ষ গঠি করা
হে র্ক্ষ প্রকল্প পনরচা ক জািাি। োনষ্ট ফর্াক্ষি বর ফমোে
৫ র্ছর। ৬ সেস্য নিক্ষে োনষ্ট ফর্াক্ষি বর গঠি নিম্নরূপস াপনতপ্রতযািী
সংস্থার
(নিনর্ক্ষকনপ)
প্রধাি/ফচোরম্যাি
সেস্য ৫ জি ( স্থািীে নহনতষী ব্যনক্ত ও প্রতযািী সংস্থার
প্রনতনিনধ) এক্ষেক্ষত্র নির্ বাচক্ষির মােক্ষম প্রনতনিনধ
নিধ বারি করা হক্ষেক্ষছ।
৩. সমাজক্ষসর্া মন্ত্রিা ে/ অনধেপ্তক্ষরর মক্ষিািীত
প্রনতনিনধ- ১ জি
সংস্থা/প্রনতষ্ঠাি কর্তবক প্রস্তানর্ত কার্ বক্রম পনরচা িার সুনর্ধাক্ষর্থ ব সংস্থা/প্রনতষ্ঠাি কর্তবক প্রস্তানর্ত কার্ বক্রম পনরচা িার
একটি র্াস্তর্ােি কনমটি গঠি করক্ষত হক্ষর্ এর্ং উক্ত কনমটিক্ষত সুনর্ধাক্ষর্থ ব ৯ সেস্য নর্নিষ্ট একটি র্াস্তর্ােি কনমটি গঠি
সংনেষ্ট মন্ত্রণা ে, সংস্থা/অনধেপ্তর এর্ং র্াস্তর্ােি পনরর্ীেণ করা হক্ষেক্ষছ। কনমটির ধরণ নিম্নরুপও মূল্যােি নর্ াগ এর্ং সুিী সমাক্ষজর দু’জি প্রনতনিনধ (র্ার স াপনত-নির্ বাহী পনরচা ক, সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর
অন্ততঃ একজি হক্ষর্ি মনহ া) অন্তর্ভবক্ত করক্ষত হক্ষর্। এ কনমটি
প্রনত নতি মাস অন্তর একর্ার প্রকক্ষল্পর আনর্থ বক ও র্াস্তর্ সেস্যবৃন্দ: ফিপুটি চী , সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে,
অগ্রগনত এর্ং এতেসংক্রান্ত সমস্যার্ ী পর্ বাক্ষ াচিাপূর্ বক নসদ্ধান্ত পনরকল্পিা কনমিক্ষির প্রনতনিনধ, স্বাস্থয ও পনরর্ার
গ্রহি করক্ষর্ এর্ং প্রতযািী সংস্থার অর্োি নিনিত করক্ষর্। োনষ্ট কল্যাণ মন্ত্রণা ক্ষের প্রনতনিনধ, আইএমইনি প্রনতনিনধ,
ফর্াি ব/অনুরূপ ফর্াি ব ফ ক্ষঙ্গ ফেো হক্ষ সংনেষ্ট নর্যমাি আইক্ষির ফিপুটি িাইক্ষরক্টর (পনরকল্পিা- সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর),
ফিক্স অন সার- সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর, ফচোরম্যািনর্নধ-নর্ধাি অনুর্ােী ব্যর্স্থা গ্রহণ করা হক্ষর্।
নিনর্ক্ষকনপ এর্ং সেস্য সনচর্- প্রকল্প পনরচা ক
সরকানর সাহায্য/সহক্ষর্ানগতা গ্রহক্ষণ ইচ্ছুক ফর্সরকানর প্রতযািী সংস্থার (নিনর্ক্ষকনপ) র্াস্তর্ অন জ্ঞতা নছ
সংস্থা/প্রনতষ্ঠাক্ষির সংনেষ্ট নর্ষে/ফেত্র সম্পক্ষকব উক্ত নকন্তু আনর্থ বক সেমতা ফতমি নছ িা।
সংস্থা/প্রনতষ্ঠাক্ষির অন্ততঃ ২ (দুই) র্ছক্ষরর র্াস্তর্ অন জ্ঞতা
র্থাকক্ষত হক্ষর্। সাহায্য প্রতযািী ফর্সরকানর সংস্থাসমুহক্ষক
সংনেষ্ট সরকানর প্রনতষ্ঠাক্ষির তান কার্ভক্ত (Enlisted) করা
ফর্ক্ষত পাক্ষর, এ ক্ষেয সুেষ্ট িীনতমা া সূচিাক্ষতই ফঘাষিা
করক্ষত হক্ষর্।
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১.১১

ফর্সরকানর সংস্থা/প্রনতষ্ঠাক্ষির নিজস্ব একটি কার্ বা ে ও প্রতযািী সংস্থার (নিনর্ক্ষকনপ) নিজস্ব কার্ বা ে ও
গঠিতন্ত্র র্থাকক্ষত হক্ষর্। উক্ত সংস্থা/প্রনতষ্ঠাি িতুি নিক্ষোক্ষগর গঠিতন্ত্র নছ ।
ফেক্ষত্র প্রচন ত সরকানর ফকাটা পদ্ধনত অনুসরণ করক্ষর্।

১.১২

প্রনতষ্ঠাক্ষির পনরচা িা ব্যে র্র্থাসম্ভর্ নিজস্ব আে হক্ষত নমটাক্ষত
হক্ষর্। পনরচা িা ব্যে নির্ বাক্ষহ ধারার্ানহক াক্ষর্ ব্যর্থ ব হক্ষ
সরকার প্রনতষ্ঠািটি গ্রহণ/অন্য ফর্সরকানর সংস্থার নিকট
হস্তান্তর/নর্নক্র/ফর্ ফকাি নর্কল্প নসদ্ধান্ত নিক্ষত পাক্ষরি। এ নর্ধািটি
সংনেষ্ট প্রনতষ্ঠাক্ষির (Memorandum and
Articless of Association) এ সুেষ্ট াক্ষর্ উক্ষেখ
র্থাকক্ষত হক্ষর্।

প্রতযািী সংস্থার (নিনর্ক্ষকনপ) নিজস্ব অর্থ বােক্ষি
পনরচা িা ব্যে নির্ বাক্ষহর কর্থা র্থাকক্ষ ও মূল্যােি
সমীোে ফেখা র্াে ফর্, সংস্থাটি সঠিক াক্ষর্ প্রকল্পটি
পনরচা িা করক্ষত ব্যর্থ ব হক্ষেক্ষছ। কাক্ষজই, এই িীনতমা া
অনুর্ােী সরকার প্রকল্পটি গ্রহণ/অন্য ফর্সরকানর সংস্থার
নিকট হস্তান্তর/নর্নক্র/ফর্ ফকাি নর্কল্প নসদ্ধান্ত নিক্ষত
পাক্ষরি।

১.১৪

ফর্সরকানর সংস্থা র্নে প্রকল্প সমানপ্তর পর তা পনরচা িাে ব্যর্থ ব
হে র্া কার্ বক্রম পনরচা িাে অচ ার্স্থার সৃনষ্ট হে তাহক্ষ
সংনেষ্ট মন্ত্রণা ে/ সংনেষ্ট অনধেপ্তর কর্তবক গঠিত তেন্ত
কনমটির সুপানরক্ষির আক্ষ াক্ষক সরকার সংস্থার পনরচা িা
ব র্া ফ ক্ষঙ্গ নেক্ষত পারক্ষর্।
কনমটি পুিগঠি

প্রতযািী সংস্থাটি (নিনর্ক্ষকনপ) প্রকল্প সমানপ্তর পর তা
র্র্থার্র্থ াক্ষর্ পনরচা িাে ব্যর্থ ব হক্ষেক্ষছ র্া পর্ বক্ষর্েক্ষণ
নিনিত হওো ফগক্ষছ। সুতরাং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে/
সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর একটি তেন্ত কনমটি গঠি কক্ষর এ
ব্যাপাক্ষর নসদ্ধান্ত গ্রহণ করক্ষত পারক্ষর্।

১.১৮

ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ আর্থ ব-সামানজক খাক্ষত জিকল্যাণধমী আক্ষ াচয প্রকক্ষল্পর ফেক্ষত্র এ িীনতমা া তর্ষম্যহীি াক্ষর্
প্রকল্প/কমবসূনচর অনুকুক্ষ এ িীনতমা া তর্ষম্যহীি াক্ষর্ অনুসৃত অনুসৃত হক্ষেক্ষছ।
হক্ষর্।

১.২০

সম্পূণ ব সরকানর অনুোক্ষির অক্ষর্থ ব ক্রেকৃত সম্পে, নিনমবত প্রতযািী সংস্থাটির (নিনর্ক্ষকনপ) সাক্ষর্থ সমাজক্ষসর্া
র্ি/অর্কাঠাক্ষমা অন্য ফকাি প্রনতষ্ঠাক্ষির কাক্ষছ ফকাি অনধেপ্তর অনুরূপ চুনক্ত স্বােনরত হক্ষেক্ষছ।
অর্স্থাক্ষতই নর্নক্র/োি র্া অন্য ফকাি াক্ষর্ হস্তান্তর করা র্াক্ষর্
িা। এ মক্ষমব ফর্সরকানর সংস্থা এর্ং সংনেষ্ট মন্ত্রণা ক্ষের/সংনেষ্ট
অনধেপ্তক্ষরর মক্ষে চুনক্ত স্বাের করক্ষত হক্ষর্।

১.২১

প্রতযািী ফর্সরকানর সংস্থার আক্ষগ ফর্থক্ষক ফ াগ েখ াধীি জনম জনমর মান কািা নিনর্ক্ষকনপ সংস্থার নিকট হস্তান্তর
সরকার ও সংস্থার ফর্ৌর্থ িাক্ষম ফরনজক্ষেিক্ষির প্রক্ষোজি হক্ষর্ িা। করা হক্ষেক্ষছ। ইনতপূক্ষর্ ব জনমটি নিনর্ক্ষকনপর
সরকানর ও ফর্সরকানর ফর্ৌর্থ অর্থ বােক্ষি প্রকক্ষল্পর জন্য সংগৃনহত ফচোরম্যাক্ষির মান কািাে নছ ।
িতুি জনমর ফেক্ষত্র সরকানর ও ফর্সরকানর সংস্থার ফর্ৌর্থ িাক্ষম
ফরনজক্ষেিি ও নমউক্ষটিি করাক্ষত হক্ষর্।

১.২৩

সংনেষ্ট প্রতযািী সংস্থা কর্তবক এ িীনতমা ার আক্ষ াক্ষক সরকানর
অনুোি সহােতাে সৃষ্ট অর্কাঠাক্ষমা, সংগ্রহকৃত র্ন্ত্রপানত ও
সরঞ্জামানে সুষ্ঠু ও র্র্থার্র্থ ব্যর্হার এর্ং রেিাক্ষর্েণ প্রতযািী
সংস্থা নিনিত করক্ষত হক্ষর্।

১.২৪

সরকানর ও ফর্সরকানর সংস্থার ফর্ৌর্থ অর্থ বােক্ষি নিনমবত র্াং াক্ষেি সরকাক্ষরর মক্ষিাগ্রামসহ একটি সুন্দর ক
প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রধাি প্রক্ষর্ি িাক্ষর ‘র্াং াক্ষেি সরকাক্ষরর অনুোি র্ক্ষির গাক্ষে আকষ বণীে াক্ষর্ াগাক্ষিা রক্ষেক্ষছ। এক্ষত
সহােতাে স্থানপত ও পনরচান ত’ তথ্যটি
ক/ফর্াি ব/ র্ক্ষির সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে ও প্রকক্ষল্পর িাম ফ খা রক্ষেক্ষছ।
গাক্ষে আকষ বণীে এর্ং অিাোক্ষস ফগাচরক্ষর্াগ্য াক্ষর্ প্রেিবি
করক্ষত হক্ষর্।
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প্রতযািী সংস্থাটি (নিনর্ক্ষকনপ) সরকানর অনুোি
সহােতাে সৃষ্ট অর্কাঠাক্ষমা, সংগ্রহকৃত র্ন্ত্রপানত ও
সরঞ্জামানে সুষ্ঠ ও র্র্থার্র্থ ব্যর্হার এর্ং রেিাক্ষর্েণ
নিনিত করক্ষত প্রতযািী সংস্থা অক্ষিক ফেক্ষত্র ব্যর্থ ব
হক্ষেক্ষছ।

৫.২৪ প্রকল্পটির প্রস্থাি পনরকল্পিা
আক্ষ াচয প্রকল্পটিক্ষত মু তঃ দু’টি ধাপ নর্যমাি-১. অর্কাঠাক্ষমা নিমবাণ ২. নর্ন ন্ন ফসর্া প্রোি (আর্াসি, নচনকৎসা ও প্রনিেণ)। নিনপনপ
অনুর্ােী অর্কাঠাক্ষমাগত সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা সৃনষ্টর পর প্রকল্পটি ফর্সরকানর পাট বিার নিনর্ক্ষকনপর নিকট হস্তান্তর করার কর্থা র্াক্ষত নিনর্ক্ষকনপ
ফসর্াসমূহ েীঘ বক্ষমোক্ষে প্রোি করক্ষত পাক্ষর। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ক্ষের সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর নিনর্ক্ষকনপর কার্ বক্রম নিেনমত তোরকপূর্ বক
প্রনতক্ষর্েি প্রোি করার কর্থা। প্রকল্পটির সক কার্ বক্রম সঠিক াক্ষর্ পনরচা িার জন্য ৬ সেস্যনর্নিষ্ট একটি োনষ্ট ফর্াি ব গঠি করা হে।
এছাড়াও প্রকল্পটি পনরচা িার জন্য একটি এযািক্ষিাক্ষমন্ট তহনর্ গঠক্ষির কর্থা। নিেমানুসাক্ষর অর্কাঠাক্ষমা নিমবাণ ফিক্ষষ গত ২০১৪ সাক্ষ র
নিক্ষসম্বর মাস ফর্থক্ষক নিনর্ক্ষকনপ নর্ন ন্ন ফসর্াসমূহ প্রোি কক্ষর আসক্ষছ। কাক্ষজই প্রকল্পটির প্রস্থাি পনরকল্পিা র্র্থার্র্থ নছ র্ক্ষ প্রতীেমাি
হক্ষেক্ষছ। নকন্তু প্রকক্ষল্পর কার্ বক্রম মূল্যােি কক্ষর ফেখা র্াে ফর্, নিনর্ক্ষকনপ সংস্থাটি প্রকল্পটি পনরচা িা করক্ষত ব্যর্থ বতার পনরচে নেক্ষেক্ষছ।
প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির ক্ষ র্েঃবৃদ্ধ ও অত্র এ াকাে সামানজক াক্ষর্ র্নিত নকক্ষিারীক্ষের াগ্য পনরর্তবক্ষির ফর্ স্বপ্ন ফেখাক্ষিা হক্ষেনছ তা
র্তবমাি ফপ্রোপক্ষট নিনর্ক্ষকনপর মােক্ষম র্াস্তর্ােি সম্ভর্ িে।

৫.২৫ প্রকল্পটির ফটকসই ব্যর্স্থাপিা
প্রকল্পটির সর্ক্ষচক্ষে র্ড় ঝনুঁ ক হক্ষ া এটিক্ষক একটি ফটকসই প্রনতষ্ঠাক্ষি পনরণত করা। কারণ এ প্রকল্পটি ফর্ মহাি উক্ষদ্দশ্য নিক্ষে র্াস্তর্ােি
করা হক্ষেক্ষছ তা অক্ষিক ফেক্ষত্র পূরণ করা সম্ভর্ হক্ষে উঠক্ষছিা । কাক্ষজই নর্ক্ষিষ কক্ষর অর্কাঠাক্ষমাগত সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা সৃনষ্টর পর প্রকল্পটি
ফর্সরকানর পাট বিার (নিনর্ক্ষকনপ) ফর্ াক্ষর্ পনরচা িা করার কর্থা ঠিক ফস াক্ষর্ পনরচান ত করক্ষত পারক্ষছ িা। ফর্ক্ষহতু এটি একটি ফসর্াধমী
প্রনতষ্ঠাি কাক্ষজই এখাি ফর্থক্ষক সরাসনর ফকাি উপকার আিা করা র্ািিীে িে র্রং এখাক্ষি সর্ বোই সহােতা প্রোি করা উনচত।
এযািক্ষিাক্ষমন্ট তহনর্ গঠক্ষির কর্থা নিনপনপক্ষত উক্ষেখ র্থাকক্ষ ও এ ব্যাপাক্ষর ফতমি ফকাি অগ্রগনত ফিই। এখাক্ষি উক্ষেখ্য ফর্, অত্র এ াকাে
ফতমি ফকাি নহনতষী ব্যনক্ত র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস অর্থর্া কনমউনিটি হাসপাতাক্ষ ফতমি ফকাি সহােতা নিক্ষে এক্ষসক্ষছি র্ক্ষ জািা র্ােনি।
নিনর্ক্ষকনপ িতুি ফকাি পাট বিারিীপ (সরকানর, ফর্সরকানর অর্থর্া নর্ক্ষেিী) ততরী করক্ষতও সেম হেনি র্ার মােক্ষম অনধক ফসর্া প্রোি
করা সম্ভর্। একই াক্ষর্, প্রনিেণ ফিক্ষষ প্রনিেণার্থীক্ষের আনর্থ বক সহােতা প্রোি করক্ষত িা পারাে প্রনিেক্ষণর গুরুত্ব নেি নেি কক্ষম আসক্ষছ
র্া প্রকক্ষল্পর নর্ষ্যতক্ষক অনিিেতার নেক্ষক ধানর্ত করক্ষছ। সুতরাং প্রকল্পটির ব্যর্স্থাপিা ফঢক্ষ সাজাক্ষিা ছাড়া ফটকসই করা সম্ভর্ িে।
উক্ষেখ্য ফর্, প্রকল্পটি গ্রহক্ষণর সমে ফকাি ফর্জ াইি সাক্ষ ব করা হেনি। ফর্ক্ষহতু প্রকল্পটির র্রাদ্দ ২৫ ফকাটি টাকার কম ফসক্ষহতু প্রকল্পটির
ন নজনর্ন টি স্টানি করা হেনি (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণা ক্ষের নিেম অনুসাক্ষর)। ক্ষ নিনর্ক্ষকনপ এর সেমতা সম্পক্ষকব পূর্ ব ধারণা ছাড়া
প্রকল্পটি অনুক্ষমানেত হক্ষেক্ষছ র্া ফটকসই ব্যর্স্থাপিাক্ষক ঝনুঁ কর মক্ষে ফ ক্ষ নেক্ষেক্ষছ।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রকত্রের সবে, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ চবত্রেষি
৬.১ ভূচমকা
সমাজকল্যাি মন্ত্রিা ক্ষের সমািত্রসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ) এর লর্ৌথ উত্রযাত্রগ িারােণগঞ্জ ফজ ার
রূপগঞ্জ উপক্ষজ ার চিপাড়া গ্রাক্ষম একটি ১১ ত া নর্নিষ্ট র্েঃবৃদ্ধ নির্াস ফকন্দ্র এর্ং পাক্ষি নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা নিমবাণ করা
হে র্া গত ২০১৪ সাক্ষ র নিক্ষসম্বর মাক্ষস সমাপ্ত হে। প্রকেটির মূে উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধ/প্রবীি
এবং সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত চকত্রর্ার/চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািন চভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও
সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা, র্ার িত্রে তাত্রদর দাচরদ্র, দুব যেতা ও তবষম্য হ্রাস পাত্রব। প্রকেটির সূচনা লথত্রক আি অবচধ
প্রকত্রের সবে ও দুব যে চদকসমূহ, এর সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ আত্রোচয অধ্যাত্রয় চবস্তাচরত পর্ যাত্রোচনা করা হে।

৬.২ সর্ নেক (Strength)
উক্ত প্রকল্পটি, র্াং াক্ষেক্ষির অসহাে অর্ক্ষহন ত নিঃসন্তাি র্েঃবৃদ্ধক্ষের জন্য একটি সুন্দর আর্াসস্থ ততরীক্ষত অসামান্য অর্োি ফরক্ষখক্ষছ।
র্েঃবৃদ্ধক্ষের নচনকৎসা ফসর্া অতযন্ত প্রক্ষোজি নর্ধাে, র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর খুর্ কাক্ষছই নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা নিমবাণ করা হক্ষেক্ষছ।
এছাড়া সামানজক াক্ষর্ র্নিত ও নিগৃহীত নকক্ষিার/নকক্ষিারীক্ষের জন্য প্রক্ষোজিীে প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা করা হক্ষেক্ষছ। নিঃসক্ষন্দক্ষহ, এসক
সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা প্রকক্ষল্পর সর্ নেক নহসাক্ষর্ নর্ক্ষর্চিা করা ফর্ক্ষত পাক্ষর। প্রকল্পটি ঢাকার অদূক্ষর অর্নস্থত, র্া প্রকল্পটির গুরুত্ব অক্ষিকখানি
বৃনদ্ধ কক্ষরক্ষছ। ফসখািকার ফর্াগাক্ষর্াগ ব্যর্স্থা অক্ষিক া । এটি র্ালু িেীর তীরর্তী, সবুজ শ্যাম মক্ষিারম পনরক্ষর্ক্ষি অর্নস্থত। নিরাপিা
ব্যর্স্থা সু-নিনিত করার জন্য র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর নিকক্ষট পুন ি োঁনড় রক্ষেক্ষছ। এটি িহর ফর্থক্ষক একটু দূক্ষর হক্ষ ও িহক্ষরর সক সুনর্ধানে
ফর্মি- নর্দুযৎ, সুক্ষপে পানি (সরর্রাহ), ফজিাক্ষরটর, ন ট ও ফমার্াই টাওোর, ফর্াগাক্ষর্াক্ষগর জন্য র্াস প্রভৃনত নর্যমাি। আর্ার, গ্রাম্য
পনরক্ষর্ক্ষি হওোে পর্ বাপ্ত আক্ষ া র্াতাস পাওো র্াে। ফর্ক্ষহতু, চিপাড়া এ াকাে অক্ষিক ফ াক র্সর্াস কক্ষর ফসক্ষহতু প্রনিেণ পূর্ বক স্বনি রব মূ ক কাক্ষজ নিক্ষোনজত হওোর সুক্ষর্াগ ফর্িী। প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি সামনজক াক্ষর্ র্নিত ও নিগৃহীত অক্ষিক নকক্ষিার/নকক্ষিারী নর্ন ন্ন
ফেক্ষি/নর্ষক্ষে প্রনিেণ নিক্ষে নিক্ষজক্ষেরক্ষক েে কক্ষর তু ক্ষছি এর্ং নকছু সংখ্যক প্রনিেণার্থী েেতাক্ষক কাক্ষজ ানগক্ষে নিক্ষজর, পনরর্াক্ষরর
মর্ বাো বৃনদ্ধ করক্ষছ। শ্রুনতক্ষত পনরর্ার, সমাজ ও কমবস্থক্ষ তাক্ষের মর্ বাো বৃনদ্ধ পাক্ষচ্ছ। প্রকল্পটি সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ হক্ষ ও
র্র্থাসমক্ষে তা র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষছ র্া উোহরণ হক্ষে র্থাকক্ষর্। সর্ ব-সাধারক্ষণর ধারণা ফর্, সরকানর প্রকল্প নিধ বানরত সমক্ষে র্াস্তর্ানেত হে িা
এর্ং অক্ষিক ফেক্ষত্র প্রকল্প ব্যে বৃনদ্ধ পাে। এ প্রকক্ষল্প এর ফকািটিরই ব্যতযে ঘক্ষটনি।
র্েঃবৃদ্ধ নির্াসটি আধুনিকতার ফছোঁোে নিনমবত ফর্খাক্ষি র্েঃবৃদ্ধক্ষের র্থাকা, খাওো, হ রুম, নচনকৎসার জন্য সর্ ধরক্ষির অর্কাঠাক্ষমাগত
সুনর্ধা রক্ষেক্ষছ। আসক্ষ র্িটি অতযন্ত েিবিীে। র্িটিক্ষত ফ্লাট নিঁনড় ছাড়াও আধুনিক ন ট নর্যমাি। প্রক্ষতযকটি রুক্ষম আক্ষ া/র্াতাস
পনরচা ক্ষির সু-ব্যর্স্থা রক্ষেক্ষছ। রান্নার জন্য গ্যাস সরর্রাহ আক্ষছ। ফচোর, ফটনর্ আসর্ার্পত্র সর্ নকছুর ব্যর্স্থা আক্ষছ। নিনর্ক্ষকনপ
হাসপাতাক্ষ র্েঃবৃদ্ধক্ষের নচনকৎসা ফসর্া ফেওোর ব্যর্স্থা রক্ষেক্ষছ। উক্ত হাসপাতাক্ষ র কক্ষেকটি কে প্রনিেণ ফকন্দ্র নহসাক্ষর্ ব্যর্হার করা
হে। ফর্খাক্ষি ফর্ি নকছু সংখ্যক ফস াই ফমনিি, হস্তনিল্প ততরীর সামগ্রী, ব্লক ও র্াটিক প্রনিেক্ষণর জন্য প্রক্ষোজিীে সামগ্রী ও ফমনিিসহ
অক্ষিক র্ন্ত্রপানত রক্ষেক্ষছ।

৬.৩ দুর্ ব নেক (Weakness)
পর্ বক্ষর্েক্ষণ সর্ক্ষচক্ষে দুর্ ব ফর্ নেকটি দৃনষ্টক্ষগাচর হক্ষেক্ষছ তা হক্ষ া র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস র্ৎসামান্য র্েঃবৃদ্ধ র্সর্াস কক্ষরি। প্রকক্ষল্পর উক্ষদ্দক্ষশ্য,
প্রনত র্ছর ফর্ পনরমাণ র্েঃবৃদ্ধ পুরুষ ও মনহ া অর্স্থাি করার কর্থা তার মাত্র ২% অনজবত হক্ষচ্ছ। প্রকত্রের চিচপচপত্রত উত্রল্লখ করা
হত্রয়চছে লর্, ২০০ িন বয়ঃবৃদ্ধ মচহো ও ৩০০ িন বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষত্রক পুনব যাচসত করা হত্রব। বাস্তবতার চনচরত্রখ এটি প্রায় অসম্ভব, প্রচচেত
ধারিা হত্রো ,বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস সবচকছু চি (চবনা খরত্রচ) সরবরাহ করা হয় র্া এ প্রকত্রে সতয নয়। রূপগঞ্জ এোকায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ
চনবাসটিত্রত চি খাবাত্ররর লকান ব্যবস্থা লনই এবং অত্রনকত্রক আবাসত্রনর িন্য মাত্রস ১৫০০-৩০০০ টাকা চদত্রত হয়। িেশ্রুচতত্রত, অত্রনত্রক
বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস এত্রস আর্াহত হত্রয় আবার চিত্রর র্ান। বয়ঃবৃদ্ধত্রদর লসবা প্রদাত্রনর িন্য র্ৎসামান্য কমযচারী রত্রয়ত্রছন এবং তারা
চনয়চমত নন। ভবনটি দর্যনীয় হত্রেও চনয়চমত পচরষ্কার পচরচ্ছন্ন না করায় তার লসৌন্দর্য্য হারাত্রত বত্রসত্রছ। চনরাপত্তা প্রহরী অচনয়চমত
হওয়ায় অত্রনক বয়ঃবৃদ্ধ চনরাপত্তাহীনতায় লভাত্রগন।
চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাে লথত্রক স্বে খরত্রচ স্বাস্থয লসবা প্রদান করা হত্রয় থাত্রক। উত্রল্লখ্য লর্, চিচপচপত্রত দুঃস্থ বয়ঃবৃদ্ধ এবং
প্রচতবন্ধীত্রদর ন্যযনতম ৩০% কম মূত্রল্য লসবা প্রদান করা হয়। চকন্তু, স্বাস্থয লসবার িন্য চবত্রর্ষজ্ঞ চচচকৎসক লনই বেত্রেই চত্রে, মাত্রে
মত্রধ্য ঢাকা লথত্রক চচচকৎসক এত্রস লসবা চদত্রয় থাত্রকন। বয়ঃবৃদ্ধরা লর্ত্রহতু চবচভন্ন ধরত্রনর িটিে লরাত্রগ আক্রান্ত হত্রয় থাত্রকন কাত্রিই তারা
ভাত্রো মাত্রনর চচচকৎসা লসবা লথত্রক বচঞ্চত হত্রয় আসত্রছন। বতযমাত্রন কত্রয়কিন (৪ িন) নাস য রত্রয়ত্রছন র্া প্রত্রয়ািত্রনর তুেনায় অত্রনক
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কম। পর্ যত্রবক্ষত্রি লদখা চগত্রয়ত্রছ তারা আবার চনয়চমত নন। এছাড়া পরীক্ষা-চনরীক্ষার র্ন্ত্রপাচতও অপ্রতুে। রাচত্রত্রবো হঠাৎ লকান বয়ঃবৃদ্ধ
অসুস্থ হত্রে এযাম্বত্রু েি কত্রর দ্রুত হাসপাতাত্রে স্থানান্তত্ররর সুত্রর্াগ লনই।
নিনপনপক্ষত ৬টি নর্ষক্ষে প্রনিেণ ফেোর কর্থা র্ া হক্ষ ও প্রকৃতপক্ষে ৪টি নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ প্রোি করা হে এর্ং ফর্ পনরমাণ
নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ ফেওোর কর্থা নছ তার মাত্র ৪০-৪৫% নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ ফেো হক্ষেক্ষছ। তাক্ষের পুির্ বাসক্ষির জন্য প্রনিেণ
ফিক্ষষ ঋণ সহােতা ফেওোর কর্থা নিনপনপক্ষত উক্ষেখ র্থাকক্ষ ও তা র্াস্তক্ষর্ ফেখা র্ােনি। ক্ষ , আিানুরূপ াক্ষর্ প্রনিেণার্থীরা স্ব-নি রব র্া
উৎপােিমূ ক কাক্ষজ সম্পৃক্ত হক্ষত পাক্ষরনি। েে প্রনিেক ও প্রক্ষোজিীে উপকরক্ষণর স্বল্পতা নর্যমাি। প্রনিেণ পরর্তী সুপারন িি র্া
ক্ষ া-আপ এক্ষকর্াক্ষর অনুপনস্থত। প্রনিেণ সংক্রান্ত নর্ষক্ষের িকুক্ষমক্ষন্টিক্ষির অ ার্ পনর নেত হক্ষেক্ষছ। িীনতমা া অনুর্ােী কমবচারী/
কমবকতবার অ ার্। নর্দুযৎ িা র্থাকক্ষ সহক্ষজ ফজিাক্ষরটর চা াক্ষিা হে িা।
সর্ নেক (Strength)

দুর্ ব নেক (Weakness)

•
•

সুক্ষর্াগ ও সম্ভার্িা (Opportunity)

প্রকল্প গ্রহক্ষণর সমে ফকাি ন নজনর্ন টি ষ্টযানি করা হেনি;
প্রকল্প অনুক্ষমােক্ষির সমে প্রতযািী সংস্থার (নিনর্ক্ষকনপ) সেমতা
সঠিক াক্ষর্ র্াচাই করা হেনি;
প্রকল্পটি সঠিক াক্ষর্ পনরচা িার জন্য নিনর্ক্ষকনপর েেতা ও
আনর্থ বক সামর্থ ব ফিই;
র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস ফসর্ার মাি া িে;
িীনতমা া ফমাতাক্ষর্ক প্রক্ষোজিীে জির্ /িাক্তার/িাস ব/র্ন্ত্রপানত
ফিই;
প্রক্ষোজিীে তোরনক ফিই র্ ক্ষ ই চক্ষ ;
প্রনিেণ ফিক্ষষ ঋণ/আনর্থ বক সহােতা ফিই;
প্রকল্প এ াকার জিগক্ষণর সম্পৃক্ততা কম;
ব্যর্স্থাপিা ফর্ি দুর্ ব (নিরাপিা প্রহরী অনিেনমত,
িকুক্ষমক্ষন্টিক্ষির অ ার্, ন ট র্ন্ধ্ র্থাক্ষক)
ুঁ
ঝনকসমূহ (Threat)

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

দৃনষ্টিন্দি একটি র্েঃবৃদ্ধ নির্াস প্রনতনষ্ঠত হক্ষেক্ষছ;
•
দৃনষ্টিন্দি নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা প্রনতনষ্ঠত
•
হক্ষেক্ষছ;
এ াকার জিগক্ষণর নকছুটা কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট •
হক্ষেক্ষছ;
র্েঃবৃদ্ধক্ষের মক্ষিারম পনরক্ষর্ক্ষি র্থাকার সুক্ষর্াগ হক্ষেক্ষছ;
•
নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেক্ষণর সুক্ষর্াগ হক্ষেক্ষছ;
•
জিগক্ষণর আে বৃনদ্ধর পর্থ ততরী হক্ষেক্ষছ;
•
সামানজক সক্ষচতিতা বৃনদ্ধ ফপক্ষেক্ষছ;
•
আত্মমর্ বাোক্ষর্াধ বৃনদ্ধ ফপক্ষেক্ষছ।
•
•

সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাগক্ষক অনধকতর কাক্ষজ াগাক্ষিা
ফর্ক্ষত পাক্ষর;
সমাক্ষজর নহনতষী ব্যনক্তক্ষের সম্পৃক্ততা র্াড়াক্ষিা ফর্ক্ষত পাক্ষর
র্া তর্ষম্যহীি সমাজ গক্ষড় তু ক্ষত র্া সমাক্ষজর তর্ষম্য
কমাক্ষত সাহায্য করক্ষর্;
প্রনিনেত জিক্ষগাষ্ঠী ততরীক্ষত সহােক র্ভনমকা পা ি করক্ষত
পাক্ষর;
িতুি িতুি কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃনষ্টক্ষত সহােক র্ভনমকা
পা ি করক্ষত পাক্ষর;
নচনকৎসা ফসর্া মানুক্ষষর সেমতার মক্ষে আিক্ষত পাক্ষর;
অর্ক্ষহন তক্ষের আত্মমর্ বাোক্ষর্াধ বৃনদ্ধক্ষত সহােক র্ভনমকা
পা ি করক্ষত পাক্ষর।

•
•
•
•
•
•

র্েঃবৃদ্ধ কম সংখ্যক র্থাকাে আর্াসিটিক্ষত অন্যক্ষের াড়া প্রোি
করা হক্ষ ;
র্র্থার্র্থ াক্ষর্ প্রনিেণ পরর্তী সহােতা িা ফপক্ষ নকক্ষিারীরা মাি
মর্ বাো নিক্ষে র্সর্াস করক্ষত পারক্ষর্ িা;
নিনর্ক্ষকনপ সহক্ষর্ানগতা িা করক্ষ প্রকল্পটির ফটকসই ব্যর্স্থাপিা
অনিিেতাে পড়ক্ষর্;
িনক্তিা ী িীনতমা া িা র্থাকা;
িতুি ফকাি সহক্ষর্াগী পাট বিার এনগক্ষে িা আসা;
োনস্ট ফর্াি ব অকার্ বকর হওো;
এযািক্ষিাক্ষমন্ট তহনর্ িা র্থাকা।

৬.৪ সুক্ষর্াগ ও সম্ভার্িা (Opportunity)
উক্ষেনখত দুর্ ব নেকগুক্ষ া কাটিক্ষে উঠক্ষত পারক্ষ প্রকল্পটি অত্র এ াকার মানুক্ষষর জন্য অক্ষিক সুক্ষর্াগ ও সম্ভার্িা সৃনষ্ট করক্ষত পারত।
আসক্ষ এ প্রকক্ষল্পর মােক্ষম সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাগক্ষক অনধকতর কাক্ষজ াগাক্ষিা ফর্ক্ষত পাক্ষর, সমাক্ষজর নহনতষী ব্যনক্তক্ষের
সম্পৃক্ততা র্াড়াক্ষিা ফর্ক্ষত পাক্ষর র্া তর্ষম্যহীি সমাজ গক্ষড় তু ক্ষত র্া সমাক্ষজর তর্ষম্য কমাক্ষত সাহায্য করক্ষত পাক্ষর। এটি প্রনিনেত
জিক্ষগাষ্ঠী ততরীক্ষত এর্ং িতুি িতুি কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ সৃনষ্টক্ষত সহােক র্ভনমকা পা ি করক্ষত পাক্ষর। অনধকন্তু, নচনকৎসা ফসর্া মানুক্ষষর
সেমতার মক্ষে নিক্ষে আসক্ষত এর্ং অর্ক্ষহন তক্ষের আত্মমর্ বাোক্ষর্াধ বৃনদ্ধক্ষত অগ্রণী র্ভনমকা পা ি করক্ষত পাক্ষর। এই প্রকল্পটি সঠিক াক্ষর্
পনরচান ত হক্ষ অক্ষিক র্েঃবৃদ্ধ তাক্ষের অর্ক্ষহন ত জীর্ি ফর্থক্ষক নকছুটা মুনক্ত পাক্ষর্ র্ক্ষ আিা করা র্াে। নকক্ষিারীক্ষের নর্ন ন্ন
প্রনিেক্ষণর পািাপানি ঋণ সুনর্ধা প্রোি করক্ষ তাক্ষের সামানজক মর্ বাো বৃনদ্ধ পাক্ষর্।
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৬.৫ ঝনুঁ কসমূহ (Threat)
প্রকল্পটির সর্ক্ষচক্ষে র্ড় ঝনুঁ ক হক্ষ া এটিক্ষক একটি ফটকসই প্রনতষ্ঠাক্ষি পনরণত করা। কারণ, এ প্রকল্পটি ফর্ মহাি উক্ষদ্দশ্য নিক্ষে র্াস্তর্ােি
করা হক্ষেক্ষছ তা অক্ষিক ফেক্ষত্র পূরণ করা সম্ভর্ হক্ষে উঠক্ষছ িা। নর্ক্ষিষ কক্ষর, অর্কাঠাক্ষমাগত সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা সৃনষ্টর পর প্রকল্পটি
ফর্সরকানর পাট বিার (নিনর্ক্ষকনপ) ফর্ াক্ষর্ পনরচা িা করার কর্থা ঠিক ফস াক্ষর্ পনরচা িা করক্ষত অক্ষিক ফেক্ষত্র ব্যর্থ বতার পনরচে
নেক্ষেক্ষছি। ফর্ক্ষহতু এটি একটি ফসর্াধমী প্রনতষ্ঠাি কাক্ষজই এখাি ফর্থক্ষক সরাসনর ফকাি উপকার আিা করা র্াঞ্ছিীে িে র্রং এখাক্ষি
সর্ বোই সহােতামূ ক/ফসর্ামূ ক মক্ষিা ার্ নিক্ষে কাজ করা উনচত। এযািক্ষিাক্ষমন্ট তহনর্ গঠক্ষির কর্থা নিনপনপক্ষত উক্ষেখ র্থাকক্ষ ও এ
ব্যাপাক্ষর ফতমি অগ্রগনত ফিই। এটি নিনর্ক্ষকনপক্ষক নিনিত করক্ষত হক্ষর্ ফর্ তারা েীঘ ব ফমোক্ষে এই সহােতা চান ক্ষে ফর্ক্ষত সেম। অন্যর্থাে,
প্রকল্পটি ঝনুঁ কর মক্ষে পড়ক্ষর্ র্ক্ষ মূল্যােক্ষি মক্ষি হক্ষেক্ষছ। পর্ বাক্ষ াচিাে ফেখা র্াে ফর্, নিনর্ক্ষকনপর ফতমি ফকাি আনর্থ বক সেমতা ফিই র্া
নেক্ষে এই জিকল্যাণ মূ ক প্রকল্পটি পনরচা িা করক্ষত পারক্ষর্। এখাক্ষি উক্ষেখ্য ফর্, অত্র এ াকাে ফতমি ফকাি নহনতষী ব্যনক্ত র্েঃবৃদ্ধ
নির্াক্ষস অর্থর্া কনমউনিটি হাসপাতাক্ষ র ফতমি ফকাি সহােতা নিক্ষে আসক্ষছ র্ক্ষ জািা র্ােনি। এমিনক, নিনর্ক্ষকনপ িতুি ফকাি
পাট বিারিীপ (সরকানর, ফর্সরকানর অর্থর্া নর্ক্ষেিী) ততরী করক্ষত সেম হেনি র্ার মােক্ষম অনধক ফসর্া প্রোি করা সম্ভর্।
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সপ্তম অধ্যায়
সমীোর কমবপনরনধ (TOR) অনুর্ােী প্র ার্ মূল্যােি

৭.১ ভূচমকা
মূল্যােি সমীোর নিরীক্ষে আক্ষ াচয প্রকল্পটির সক কার্ বক্রমক্ষক ১১টি সুনিনে বষ্ট নর্ষেক্ষক নর্ক্ষর্চিাে নিক্ষে মূল্যােি প্রনতক্ষর্েি ততরীর
জন্য আইএমইচি, পচরকেনা মন্ত্রিােয় কতৃযক এস. এন. এযাক্ষসানসক্ষেটসক্ষক দাচয়ত্ব প্রদান করা হয়। প্রচতত্রবদত্রনর এই অংত্রর্ উি
চবষয়গুত্রো পর্ যাত্রোচনা কত্রর উপস্থাপন করা হত্রয়ত্রছ। উত্রল্লখ্য লর্, আইএমইনি কর্তবক গত ২৭.০৫.২০১৫ ইং তানরক্ষখ নপনসআর সম্পােি
করা হক্ষেক্ষছ এর্ং উক্ত নপনসআর এ ৬ টি সুপানরি প্রোি করা হে। অন্যতম সুপানরিসমূহ হক্ষ া র্েঃবৃদ্ধ নির্াস ও নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ
নর্ষক্ষে প্রচার প্রচারণা র্াড়াক্ষত হক্ষর্, র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর সামক্ষি নসটিক্ষজি চাট বার ঝ াক্ষত হক্ষর্, নির্াক্ষস সার্ বেনণক ফকোরক্ষটকাক্ষরর ব্যর্স্থা
র্থাকক্ষত হক্ষর্ এর্ং নিনর্ক্ষকনপ হাসপাতা ফর্থক্ষক র্েঃবৃদ্ধক্ষের জন্য সার্ বেনণক স্বাস্থয ফসর্া নিনিতকরক্ষির পেক্ষেপ গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্।
এসক সুপানরক্ষির ফকািটিই ফসই অক্ষর্থ ব র্াস্তর্ানেত হেনি িধুমাত্র পনত্রকাে নর্জ্ঞনপ্ত প্রোি ছাড়া। প্রকৃতঅক্ষর্থ ব, নপনসআর এর সুপানরি
অনুর্ােী ক্ষ া-আপ করা হেনি র্ক্ষ পর্ বক্ষর্েক্ষণ মক্ষি হক্ষেক্ষছ।

৭.২ প্রকক্ষল্পর র্র্থার্থ বতা মূল্যােি
কমবপনরনধ ক্রনমক এক (১) এর অধীক্ষি ফর্ নর্ষেগুক্ষ াক্ষক গুরুত্ব ফেওো হক্ষেক্ষছ ফসগুক্ষ া হক্ষ া-প্রকত্রের পটভূচম, উত্রেশ্য,
অনুত্রমাদন/সংত্রর্াধন, প্রকেব্যয়, বাস্তবায়নকাে ও অথ যায়ন, চিচপচপ অনুর্ায়ী বছরচভচত্তক বরাে, চাচহদা, চাচহদা অনুর্ায়ী বছরচভচত্তক
এচিচপ বরাে, অবমুচি ও ব্যত্রয়র প্রাসচঙ্গক তথ্য পর্ যত্রবক্ষি ও পর্ যাত্রোচনা ।
র্চদও উপত্ররাি চবষয়াচদ সম্পত্রকয প্রথম অধ্যাত্রয় আত্রোকপাত করা হত্রয়ত্রছ তথাচপ TOR লক গুরুত্ব চদত্রয় প্রাসচঙ্গক চকছু অংর্ পুনরায়
পর্ যাত্রোচনা করা হত্রো। বাংোত্রদর্ সরকার অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর
উন্নয়নকত্রে চবচভন্ন কার্ যক্রম গ্রহি কত্রর আসত্রছন। বয়ঃবৃদ্ধত্রদর িন্য ভাতার প্রচেন এবং চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে প্রচর্ক্ষত্রির ব্যবস্থা গ্রহি
করত্রছ। এরই ধারাবাচহকতায় প্রকে এোকা নারায়নগঞ্জ লিোর রূপগঞ্জ উপত্রিোর চনপাড়ায় (বটতো লমাড়) বসবাসকারীত্রদর সু-স্বাস্থয
চনচশ্চত করার িন্য, দচরদ্র চকত্রর্ারীত্রদর িীবন দক্ষতা বৃচদ্ধ করার েত্রক্ষয এবং অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধত্রদর আবাসন সুচবধাত্রথ য
একটি কচমউচনটি হাসপাতাে ও প্রচর্ক্ষি লকন্দ্রসহ বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস স্থাপন করা হয়। আত্রোচয প্রকেটি মাননীয় পচরকেনা মন্ত্রী কতৃযক গত
১১/১০/২০১১ তাচরত্রখ অনুত্রমাচদত হত্রয়ত্রছ। প্রকেটির অনুত্রমাচদত লমাট ব্যয় ১৯৯৪.১০ েক্ষ টাকা। এর মত্রধ্য চিওচব ১৫৮৬.১০ েক্ষ
টাকা এবং প্রতযাচর্ সংস্থার (ত্রদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ-চিচবত্রকচপ) অবদান ৪০৮.০০ েক্ষ টাকা। প্রকল্পটি র্র্থাসমক্ষে (নিধ বানরত
ফমোক্ষে) এর্ং র্রাদ্দকৃত অক্ষর্থ বই র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষছ ফর্টি একটি স ঘটিা (success case) নহসাক্ষর্ নর্ক্ষর্নচত হক্ষর্। প্রকক্ষল্পর
আওতাে ফমাট ১৯২৮.৪৮ ে টাকা (চিওচব ১৫২৮.৪৮ েক্ষ এবং চিচবত্রকচপ সংস্থার ৪০০.০০ েক্ষ টাকা) ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ এবং
র্তভাগ কাি সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ।
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প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
৮৯৮.৪৯

১০০০.

৮৭৫.৯৯

েক্ষ টাকায়

৮০০.
৬০০.
৪০০.
২০০.

৪৪৫.

৩৮৮.৯৯

৪২২.৫

১৭৫.৯৯২১৩.

১৯৬.
২২.৫

২২.৫

৫৪.

১৪২.

০.
২০১১-১২

২০১২-২০১৩

২০১৩-২০১৪

২০১৪-২০১৫

বছর
লমাট

চিওচব

চিচবত্রকচপ

চচত্র ৭.১: প্রকত্রের বছরচভচত্তক চিওচব ও চিচবত্রকচপ প্রকৃত বরাে ও ব্যয়

৭.৩ প্রকত্রের অঙ্গন নিক র্াস্তর্ােক্ষির উপর মূল্যােি
প্রকত্রের চবচভন্ন অঙ্গ র্থা- কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ, কমযসূচী ব্যয়, সানচি, র্ন্ত্রপাচত, আসবাবপত্র, প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ,
িচম ক্রয় এবং চনমযাি ব্যয় প্রভৃচত র্থার্থ প্রচক্রয়া অবেম্বন কত্রর ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ র্া চপচসআর ও সরবরাহকৃত িকুত্রমন্ট লদত্রখ চনচশ্চত
হওয়া লগত্রছ। তৃতীয় অধ্যাত্রয় এ চবষত্রয় চবস্তাচরত পর্ যাত্রোচনা প্রদান করা হত্রয়ত্রছ। লেখচচত্র ৭.২ ও ৭.৩ এ চিওচব এবং চিচবত্রকচপ কতৃযক
প্রাপ্ত বরাে এবং প্রকৃত ব্যয় লদখত্রনা হত্রয়ত্রছ। েক্ষযিীয় লর্, চিওচব লথত্রক ৯টি খাত (অঙ্গ) এর মত্রধ্য শুধুমাত্র চতনটি খাত্রত বরাে চদত্রয়ত্রছ
তার মত্রধ্য আবার চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি অত্রঙ্গর অথ য অব্যচয়ত চছে র্া সরকাচর লকাষাগাত্রর লিরত প্রদান করা হত্রয়ত্রছ।
অন্যচদত্রক চিচবত্রকচপ ৯টি খাত (অঙ্গ) এর মত্রধ্য ৮ টি অত্রঙ্গ বরাে চদত্রয়ত্রছ।

চিওচব বরাে এবং প্রকৃত ব্যয়
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চিওচব বরাে

চিওচব প্রকৃত ব্যয়

লেখচচত্র ৭.২: অঙ্গচভচত্তক চিওচব বরাে ও প্রকৃত ব্যয়
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চিচবত্রকচপ কতৃক
য বরাে ও প্রকৃত ব্যয়
২০০.
১৮০.
১৬০.
১৪০.
১২০.
১০০.
৮০.
৬০.
৪০.
২০.
০.

চিচবত্রকচপ বরাে

প্রকৃত চিচবত্রকচপ

লেখচচত্র ৭.৩: অঙ্গচভচত্তক চিচবত্রকচপ বরাে ও প্রকৃত ব্যয়

৭.৪ প্রনকউরক্ষমন্ট প্রনক্রোে র্ন্ত্রপানত, প্রনিেণ সরঞ্জামানে, পণ্য ও ফসর্া প্রভৃনত কার্ যক্রম পর্ বাক্ষ াচিা
প্রকল্পটির প্রনকউরক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা করার জন্য পনত্রকাে প্রকানিত েরপত্র নর্জ্ঞনপ্তর তানরখ, েরপত্র ফখা ার তানরখ, সর্ বনিম্ন ের প্রভৃনত
নর্ষেসমূহ পর্ বাক্ষ াচিা করা হে। এছাড়া, প্রকত্রের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্ য ও লসবা সংচেষ্ট ক্রয় চুচিত্রত, চনধ যাচরত
লেচসচিত্রকর্ন, গুিগত মান ও পচরমাি র্থাথ য পদ্ধচত অনুসরি করা হত্রয়ত্রছ চকনা তা র্াচাই করা হত্রয়ত্রছ। সত্রব যাপচর, এ সকে লসবা
লপত্রত লকান চবেম্ব হত্রয়ত্রছ চক না লসটিও পর্ যাত্রোচনায় চনত্রয় আসা হত্রয়ত্রছ। সক প্রাপ্ত িকুক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর এর্ং প্রকল্প সংনেষ্ট
ব্যনক্তক্ষের সাক্ষর্থ ফক.আই.আই (KIIs) এর মােক্ষম তথ্য সংগ্রহপূর্ বক এটি র্ া র্াে ফর্, প্রকল্পটির প্রনকউরক্ষমন্ট র্র্থার্র্থ পদ্ধনত অনুসরণ
কক্ষর সম্পন্ন হক্ষেক্ষছ। চতুর্থ ব অোক্ষে প্রনকউরক্ষমন্ট প্রনক্রো নিক্ষে নর্িে পর্ বাক্ষ াচিা করা হক্ষেক্ষছ। এই অংক্ষি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ক্ষের
সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর ফর্থক্ষক ফক.আই.আই পদ্ধনত অর্ ম্বি কক্ষর সামনগ্রক াক্ষর্ ফর্ পর্ বক্ষর্েণমূ ক তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষেক্ষছ তা নিক্ষম্ন
সারনণর মােক্ষম উপস্থাপি করা হক্ষ া।
সারনণ ৭.১: প্রকত্রের প্রনকউরক্ষমন্ট পদ্ধনত সম্পক্ষকব মূখ্য তথ্য প্রোিকারীর মতামত
ক্রচমক
নং

পর্ যাত্রোচনার চবষয়

১.

সম্পাদনকৃত সকে
কাত্রির বাস্তব ও
আচথ যক অগ্রগচত
পর্ যাত্রোচনা

২.

ক্রয়-প্রচক্রয়াকরি
মূল্যায়ন ও কার্ যাত্রদর্
প্রদাত্রন চপচপআর
র্থাথ যভাত্রব অনুসরি
করা হত্রয়ত্রছ চকনা।

৩.

ভূচম হুকুম দখে
প্রচক্রয়া

লর্ সকে প্রচতত্রবদন/িকুত্রমন্ট র্াচাই করা হত্রয়ত্রছ
১। চিচপচপ প্রিয়ন দাচখে ও অনুত্রমাদন সংক্রান্ত তথ্যাচদ
২। বাৎসচরক অগ্রগচতর প্রচতত্রবদনসমূহ
৩। প্রকে সমাচপ্ত প্রচতত্রবদন (চপচসআর)
৪। মূে চিচপচপ
৫। সংত্রর্াচধত চিচপচপ
৬। অথ য বরাে ও ছাড় সংক্রান্ত
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রনর চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। ভূচম হুকুম দখে প্রস্তাব সংক্রান্ত
২। প্রস্তাব অনুত্রমাদন সংক্রান্ত
৩। অথ য বরাে সংক্রান্ত
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উত্রল্লচখত চবষয়াচদ র্থা চিচপচপ প্রিয়ন, দাচখে ও
অনুত্রমাদন, বাৎসচরক অগ্রগচতর প্রচতত্রবদনসমূহ,
অথ য বরাে ও ছাড় সংক্রান্ত, চপচসআর চনধ যাচরত
সমত্রয় র্থার্থভাত্রব সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ।
চপচপআর র্থার্থভাত্রব অনুসরিপূব যক দরপত্রসমূহ
মূল্যায়ন ও কার্ যাত্রদর্ প্রদান করা হত্রয়ত্রছ।

প্রতযার্ী সংস্থা কতৃযক প্রকে অনুত্রমাদন কাত্রে ভূচম
প্রদান করা হত্রয়চছে।

ক্রচমক
নং

পর্ যাত্রোচনার চবষয়

৪.

ব্যাংক চািয,
কচমর্ন/সুদ, এে/চস,
লপাট য অবতরি,
পচরবহি ব্যয় ইতযাচদ

৫.

িনবে সঠিকভাত্রব
চনত্রয়াগ করা হত্রয়চছে
চকনা

৬.

লপত্রোে/ লুচব্রত্রকন্টস

৭.

আসবাবপত্র ক্রয়
সঠিকভাত্রব হত্রয়ত্রছ
চকনা

৮.

র্ানবাহন ক্রয়
সঠিকভাত্রব হত্রয়ত্রছ
চকনা

৯.

লমচর্নারী ও অন্যান্য
র্ন্ত্রপাচত ক্রয়

১০.

চবদুযতায়ন ও
তবদুযচতক র্ন্ত্রপাচত
ক্রয়

১১.

লভৌত অবকাঠাত্রমা
চনমযাি

লর্ সকে প্রচতত্রবদন/িকুত্রমন্ট র্াচাই করা হত্রয়ত্রছ
৪। মামো-লমাকেমা ও স্বাত্রথ যর িন্দ্ব সংক্রান্ত
৫। ক্ষচতগ্রস্তত্রদর ক্ষচতপূরি প্রদান সংক্রান্ত
৬। ন্যযনতম িচম অচধগ্রহি হত্রয়ত্রছ চকনা তদসংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রনর চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
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আত্রোচয প্রকত্রের িন্য উত্রল্লচখত চবষয়াচদ র্থা
ব্যংক চািয, কচমর্ন/সুদ, এে/চস, লপাট য অবতরি,
পচরবহি ব্যয় বরাে চছে না।

প্রতযার্ী সংস্থা কতৃযক চিচপচপ অনুর্ায়ী িনবে
চনত্রয়াগপূব যক লবতন-ভাতাচদ প্রদান করা হত্রয়ত্রছ।

আত্রোচয প্রকত্রে পচরবহত্রির িন্য লকান বরাে চছে
না চবধায় লপত্রোে/ লুচব্রত্রকন্টস এর লকান প্রত্রয়ািন
চছে না।

চপচপআর অনুসাত্রর ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ। এিন্য দরপত্র
আহবান করা হত্রয়চছে এবং র্থার্থ প্রচক্রয়া
অবেম্বন করা হত্রয়ত্রছ।

আত্রোচয প্রকত্রের র্ানবাহন ক্রয় করার লকান
পচরকেনা ও বরাে চছে না।

চপচপআর অনুসাত্রর ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ। এিন্য দরপত্র
আহবান করা হত্রয়চছে এবং র্থার্থ প্রচক্রয়া
অবেম্বন করা হত্রয়চছে, িেশ্রুচতত্রত ক্রয় কার্ য
র্থাসমত্রয় সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ।
চপচপআর অনুসাত্রর ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ। এিন্য দরপত্র
আহবান করা হত্রয়চছে এবং র্থার্থ প্রচক্রয়া
অবেম্বন করা হত্রয়ত্রছ।

নিনপনপ অনুর্ােী নিমবাণ কাজ সম্পন্ন করা হক্ষেক্ষছ।
তোনুর্ােী েরপত্র আহর্াি ও মূল্যােি করা
হক্ষেক্ষছ।

ক্রচমক
নং

পর্ যাত্রোচনার চবষয়

১২.

প্রকে ব্যবস্থাপনা বাবদ
র্াতায়াত ভাতা

১৩.

৫০০ লকচভএ পাওয়ার
লষ্টর্ন চনমযাি

১৪.

চেিট স্থাপন ও
চালুকরি

১৫.

এচস স্থাপন ও
চালুকরি

১৬.

২৫০ লকচভএ
লিনাত্ররটর স্থাপন ও
চালুকরি

১৭.

অভযন্তরীি রাস্তা,
লিত্রনি চনমযাি ও
চালুকরি

লর্ সকে প্রচতত্রবদন/িকুত্রমন্ট র্াচাই করা হত্রয়ত্রছ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

পর্ যত্রবক্ষি
আত্রোচয প্রকত্রের িন্য র্াতায়াত ভাতা বাবদ
লকান বরাে চছে না।

চপচপআর র্থার্থভাত্রব অনুসরিপূব যক দরপত্রসমূহ
মূল্যায়ন ও কার্ যাত্রদর্ প্রদান করা হত্রয়ত্রছ।

চপচপআর র্থার্থভাত্রব অনুসরিপূব যক দরপত্রসমূহ
মূল্যায়ন ও কার্ যাত্রদর্ প্রদান করা হত্রয়ত্রছ।

র্র্থাস্থাক্ষি এর্ং র্র্থাসমক্ষে এচস স্থাপন ও চালু করা
হয়। চপচপআর অনুসরি করা হত্রয়ত্রছ।

চপচপআর অনুসাত্রর ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ। এিন্য দরপত্র
আহবান করা হত্রয়চছে এবং র্থার্থ প্রচক্রয়া
অবেম্বন করা হত্রয়ত্রছ।

চিচপচপত্রত প্রদত্ত চিিাইন অনুসাত্রর চনমযাি করা
হত্রয়ত্রছ। এিন্য দরপত্র আহবান করা হত্রয়চছে এবং
র্থার্থ প্রচক্রয়া অবেম্বন করা হত্রয়ত্রছ।

৭.৫ প্রকত্রের সবে চদক, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ (SWOT)
আক্ষ াচয প্রকল্পটির সবে চদক, দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ঝচুঁ কসমূহ ষষ্ঠ অধ্যাত্রয় চবস্তাচরতভাত্রব আত্রোকপাত করা হত্রয়ত্রছ। এখাত্রন চকছু
গুরুত্বপূি য চবষয় তুত্রে ধরা হত্রো। প্রকল্পটি সরকানর ও ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ হক্ষ ও র্র্থাসমক্ষে তা র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষছ র্া উোহরণ হক্ষে
র্থাকক্ষর্। সর্ ব-সাধারক্ষণর ধারণা ফর্, সরকানর প্রকল্প নিধ বানরত সমক্ষে র্াস্তর্ানেত হে িা এর্ং অক্ষিক ফেক্ষত্র প্রকল্প ব্যেও বৃনদ্ধ পাে। এ
প্রকক্ষল্পর ফেক্ষত্র তা ঘক্ষটনি। প্রকক্ষল্পর অধীক্ষি সামানজক াক্ষর্ র্নিত ও নিগৃহীত অক্ষিক নকক্ষিারী নর্ন ন্ন ফেক্ষি/নর্ষক্ষে প্রনিেণ নিক্ষে
নিক্ষজক্ষেরক্ষক েে কক্ষর তু ক্ষছি এর্ং অল্প সংখ্যক প্রনিোিার্থী েেতাক্ষক কাক্ষজ ানগক্ষে নিক্ষজর ও পনরর্াক্ষরর মর্ বাো বৃনদ্ধ করক্ষছি।
অন্যনেক্ষক দুর্ ব নেকগুক্ষ া হক্ষ া (Weakness), এ প্রকক্ষল্পর উক্ষদ্দশ্য অনুর্ােী প্রনত র্ছর ফর্ পনরমাণ র্েঃবৃদ্ধ পুরুষ ও মনহ া অত্র
চনবাত্রস অর্স্থাি করার কর্থা তার প্রাে ২ িতাংি মাত্র অনজবত হক্ষচ্ছ। বয়ঃবৃদ্ধত্রদর লসবা প্রদাত্রনর িন্য র্ৎসামান্য কমযচারী (ষ্টাি) রত্রয়ত্রছন
এবং তারাও আবার অচনয়চমত। ভবনটি দর্যনীয় হত্রেও চনয়চমত পচরষ্কার পচরচ্ছন্ন না করায় তার লসৌন্দর্ য হারাত্রত বত্রসত্রছ। চনরাপত্তা প্রহরী
অচনয়চমত হওয়ায় অত্রনক বয়ঃবৃদ্ধ চনরাপত্তাহীনতায় লভাত্রগন। পুির্ বাসক্ষির জন্য প্রনিেণ ফিক্ষষ ঋণ সহােতা ফেওোর কর্থা নিনপনপক্ষত
উক্ষেখ র্থাকক্ষ ও তা র্াস্তক্ষর্ ফেখা র্ােনি। ক্ষ , আিানুরূপ াক্ষর্ প্রনিেণার্থীরা স্ব-নি রব র্া উৎপােিমূ ক কাক্ষজ সম্পৃক্ত হক্ষত পাক্ষরনি।
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প্রকল্পটির সর্ক্ষচক্ষে র্ড় ঝনুঁ ক হক্ষ া এটিক্ষক একটি ফটকসই প্রনতষ্ঠাক্ষি পনরণত করা। কারণ, এ প্রকল্পটি ফর্ মহাি উক্ষদ্দশ্য নিক্ষে র্াস্তর্ােি
করা হক্ষেক্ষছ তার একটি নর্রাট অংি পূরণ করা সম্ভর্ হক্ষে উঠক্ষছ িা।

৭.৬

অনুত্রমাচদত নকর্ার সচহত বাস্তবাচয়ত লভৌত অবকাঠাত্রমার তুেনা

য ভবত্রনর নীচতোয় গাড়ীর গ্যাত্ররি, ২ তোয় কনিাত্ররি রুম ও কমনরুম, ৩
১৩ তো িাউত্রন্ডর্ত্রন ১১ তো চবচর্ষ্ট প্রায় ৫৫০০ বগফুট
লথত্রক ৬ তোয় বয়ঃবৃদ্ধত্রদর থাকার রূম ও তাত্রদর আনুষাঙ্গীক সুচবধাচদ, ৭ তোয় অচিস কক্ষ, ৮ তোয় কাউত্রিচেং, ৯ তোয়
প্রচর্ক্ষিাথীত্রদর িরত্রমটরী এবং ১০-১১ তোয় প্রচর্ক্ষি কত্রক্ষর সংস্থান রাখা হত্রয়ত্রছ। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, চিচপচপত্রত লকান গ্যাত্ররত্রির
কথা উত্রল্লখ চছে না, এছাড়া ১ম ও ২য় তো প্রচর্ক্ষত্রির িন্য ব্যবহার হওয়ার কথা চছে। তত্রব, চপচসআর এ প্রদত্ত তথ্য মত্রত, প্রকেটি
বাস্তবায়ত্রনাত্তর প্রিীত কমযপচরকেনা (র্া মন্ত্রিােয় কতৃযক অনুত্রমাচদত) অনুর্ায়ী এ সকে পচরবতযন সাধন করা হত্রয়ত্রছ। সরকাচর অথ যায়ত্রন
চনমযাি খাত্রত প্রাক্কচেত ব্যয় ১৫০০.০০ েক্ষ টাকা হত্রত ১৪৯৮.৫০ েক্ষ টাকা ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ। প্রকত্রের আওতায় লভৌত অবকাঠাত্রমা
য লেস
চনমযাি সঠিকভাত্রব করা হত্রয়ত্রছ বত্রে পর্ যত্রবক্ষত্রি প্রতীয়মান হয়। প্রথম তো লথত্রক ১১ তো পর্ যন্ত প্রচত তোয় প্রায় ৫৫০০ বগফুট
(িায়গা) চবযমান। ছাত্রদর উপত্রর চচত্রেত্রকাঠা লদখা র্ায় চন। প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাবৃন্দ এবং লর্ সকে কমযকতযা স্থানীয় পর্ যাত্রয়র
কমযর্াোয় লর্াগদান কত্ররচছত্রেন তারা সকত্রেই অবকাঠাত্রমার বাচহযক চদক লদত্রখ প্রর্ংসা কত্ররত্রছন। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, চনমযাি কাত্রি
ব্যবহৃত মাোমাত্রের গুিগত মান পরীক্ষা করা হত্রয়ত্রছ বত্রে প্রকে পচরচােক িাচনত্রয়ত্রছন (ত্রক.আই.আই সাক্ষাৎকাত্রর), চতচন আরও
বত্রেন লর্, সত্ররিচমন র্াচাই বাছাইপূব যক মাোমাে ব্যবহার করা হত্রয়ত্রছ চকন্তু এর পত্রক্ষ (গুিগত মান পরীক্ষার) সনদপত্র লদখাত্রত
পাত্ররচন।

৭.৭ পুনব যাসন কার্ যক্রত্রমর প্রভাব মূল্যায়ন
আত্রোচয প্রকত্রের পুনব যাসন কার্ যক্রত্রমর প্রভাবসমূহ পঞ্চম অধ্যাত্রয় চবস্তাচরত পর্ যাত্রোচনা ও চবত্রেষি করা হত্রয়ত্রছ। এখাত্রন তার
সারসংত্রক্ষপ তুত্রে ধরা হত্রো।
৭.৭.১ বয়ঃবৃদ্ধত্রদর উপর প্রভাব
উি প্রকক্ষল্পর অন্যতম উক্ষদ্দশ্য নছ অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর ব্যবস্থা করা হত্রব, র্ার মাধ্যত্রম তারা তাত্রদর
লমৌচেক চাচহদা পূরি করত্রত সক্ষম হয়। প্রকেটি বয়ঃবৃদ্ধত্রদর উপর লকমন প্রভাব লিত্রেত্রছ তা সমীক্ষার িন্য উি বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস এবং
তুেনামূেক পর্ যত্রবক্ষত্রির িন্য অন্য একটি বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রসর (গািীপুত্ররর লহাতাপাড়া) লথত্রক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য
চবস্তাচরত পর্ যাত্রোচনা কত্রর লদখা র্ায় লর্, মূল্যায়ত্রনর িন্য চনধ যাচরত প্রকেটির (রূপগত্রঞ্জ অবচস্থত) বয়ঃবৃদ্ধরা লহাতাপাড়ায় অবচস্থত
বয়ঃবৃদ্ধত্রদর তুেনায় চকছুটা খারাপ অবস্থায় রত্রয়ত্রছন। এর কারন লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস- খায, আবাসন, চচচকৎসা ও
প্রত্রয়ািনীয় বস্ত্র চবনা খরত্রচ সরবরাহ করা হয়। এটি প্রায় ১০০ চবর্া এোকা জুত্রড় চবস্তৃত। এটি লবসরকাচর উত্রযাত্রগ গত্রড় উত্রঠত্রছ। এখাত্রন
বয়ঃবৃদ্ধত্রদর লসবার িন্য র্ত্রথষ্ট লোকবে চবযমান। অপরপত্রক্ষ, মূল্যায়ত্রনর িন্য চনধ যাচরত প্রকেটির বয়ঃবৃদ্ধত্রদর এসকে লসবা (খায,
আবাসন, চচচকৎসা) লপত্রত অথ য ব্যয় করত্রত হয়। তত্রব, লকউ লকউ চবনামূত্রল্য আবাসন সুচবধা লপত্রয় থাত্রকন। লেখচচত্র ৭.৪ আবাসন ব্যয়
সংক্রান্ত তথ্য। বতযমাত্রন বসবাসরত ১১ িন বয়ঃবৃত্রদ্ধর মত্রধ্য মাত্র ২ িন (১৮ %) চবনামূত্রল্য আবাসন সুচবধা পাত্রচ্ছন। উত্রল্লখ্য লর্,
বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস সংেগ্ন চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাত্রে চচচকৎসা খরত্রচর ৩০ র্তাংর্ কম লনয়া হয়। লোকবে/িনবে কম থাকায়
অত্রনক সময় কাচঙ্খত লসবা লথত্রক বচঞ্চত হত্রয় থাত্রকন। সবত্রচত্রয় হতার্ািনক চবষয় হত্রো, এখাত্রন র্তিন বয়ঃবৃদ্ধ থাকার বত্রন্দাবস্ত
রত্রয়ত্রছ তার লথত্রক অত্রনক কম সংখ্যক বয়ঃবৃদ্ধ বসবাস করত্রছন।
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ফকস িং-৫ (রূপগঞ্জ)
িাম: মনির খোঁি
র্েসঃ ৫০ অনধক
কে িংঃ৩০৩

ফকস িং-৬ (গাজীপুর)
ফমা:িাহ আ ম নসকোর

নতনি স্ব-ইচ্ছাে প্রর্ীণ নির্াক্ষস আক্ষসি। স্ত্রী ও দুই ফমক্ষে ন্ডক্ষি অর্স্থাি
কক্ষরি। পনরর্ার ও আত্মীেস্বজি সকক্ষ ব্যস্ত র্থাকাে নিনরনর্ন পনরক্ষর্ক্ষি
র্থাকার জন্য র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস আসার আগ্রহ হে। কমব জীর্ক্ষি নতনি
ফর্সরকানর অক্ষিক প্রনতষ্ঠাক্ষির কিসা ক্ষটন্ট, ফজিাক্ষর ম্যাক্ষিজার;
এযাক্ষসানসক্ষেট নিক্ষরক্টার নহক্ষসক্ষর্ নর্ন ন্ন ফমোক্ষে চাকুরী কক্ষরক্ষছি। ন্ডক্ষি
র্ানড় গানড় সর্ই রক্ষেক্ষছ এর্ং ফেক্ষিও তার প্রচুর ধি সম্পে রক্ষেক্ষছ। নকন্তু
পনরর্াক্ষর অর্ক্ষহ ার কারক্ষণ র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষস অর্স্থাি করক্ষছি। প্রর্ীণ
নির্াক্ষসর সকক্ষ ই তাক্ষক অনর্র্ানহত র্ক্ষ জাক্ষিি। নতনি িারীনরক াক্ষর্
খুর্ই দুর্ ব । এখাক্ষি নতনি র্থাকা ব্যতীত ফকাি সুক্ষর্াগ-সুনর্ধা পাি িা। এই
এ াকার ফকাি এক পনরর্াক্ষর তার খাওোর ব্যর্স্থা কক্ষরক্ষছি। মাক্ষস নতি
হাজার টাকা প্রর্ীণ নির্াসক্ষক ফেি শুধুমাত্র র্থাকার জন্য। এখাক্ষি টিন
ফেখার ফকাি ব্যর্স্থা িাই। ফখোঁজ ফিওোর ফকাি ফ াক িাই। হঠাৎ অসুস্থ হক্ষে
পড়ক্ষ পাক্ষি েোঁড়াক্ষিার মত ফকাি ফ াকজি ফিই র্ক্ষ জািাি। নকছু নকক্ষি
আিার প্রক্ষোজি হক্ষ নিক্ষজক্ষকই ফর্ক্ষত হে। কাউক্ষক ফিক্ষক পাওো র্াে িা।
মাক্ষস দুই একর্ার রুমও োড়ু/পনরষ্কার করা হে িা। নতনি নিক্ষজ টাকা নেক্ষে
রুম পনরষ্কার করাি। তার াষ্যমক্ষত, পনরর্াক্ষরর ন্যাে এখাক্ষিও আমাক্ষক
অর্ক্ষহ ার মক্ষে র্থাকক্ষত হে। সমে/সুক্ষর্াগ ফপক্ষ ন ক্ষর র্াক্ষর্ি ন্ডক্ষি।
নতনি খুর্ সুন্দর কক্ষর কর্থা র্ক্ষ ি। হাক্ষতর িখ, েোঁনড়, ফগোঁ র্হুনেি হ
পনরষ্কার কক্ষরি িা। নতনি পনরর্াক্ষরর প্রনত অন মাি ও দুঃখ নিক্ষে আক্ষছি।
তক্ষর্ নতনি মক্ষি কক্ষরি, সৎ, ফর্াগ্য ব্যনক্ত িারা সঠিক তত্ত্বার্ধােি করা হক্ষ
র্েঃবৃদ্ধ নির্াসটি তার েয পূরক্ষণ সেম হক্ষর্। পনরক্ষিক্ষষ নতনি এই
প্রনতষ্ঠাক্ষির সানর্ বক উন্নেি ও স তা কামিা কক্ষরি।

ব্যনক্ত জীর্ক্ষি নতনি অনর্র্ানহত। র্তবমাি র্েস ৬৭ র্ছর।
ফর্সরকারী প্রনতষ্ঠাক্ষি চাকুরীকা ীি সমক্ষে কমবস্থক্ষ হঠাৎ
দুঘ বটিাে নতনি তার একটি পা হানরক্ষে ফ ক্ষ ি। চাকুরী ফর্থক্ষক
অব্যাহনত ফেওোর পর মািক্ষর্তর জীর্ির্াপি করক্ষত
র্থাক্ষকি। ফকার্থাও কাজ করার েমতা ফিই। অসহাে িাহ
আ ম আত্বীক্ষের মােক্ষম প্রর্ীণ নির্াক্ষসর ফখোঁজ পাি।
ফসখািকার কর্তবপক্ষের সাক্ষর্থ ফর্াগাক্ষর্াগ কক্ষর নিেম
অনুর্ােী নতব হক্ষে র্াি।
৩ র্ছর আক্ষগ প্রর্ীণ নির্াক্ষস নতব হওো িাহ আ ম আক্ষগর
ফচক্ষে র্তবমাক্ষি অক্ষিক াক্ষ া আক্ষছি। সর্াই প্রাে সমর্েসী,
সুন্দর ও নিনরনর্ন পনরক্ষর্ি, নর্ক্ষিােক্ষির সু-ব্যর্স্থা,
নচনকৎসার এর্ং অন্যান্য র্ার্তীে সক সুক্ষর্াগ সুনর্ধা
নর্যমাি। নির্াসটিক্ষত র্থাকা খাওোর জন্য নিক্ষজক্ষক ফকািও
খরচ করক্ষত হে িা। পুরুষ ও মনহ াক্ষের র্থাকার ব্যর্স্হাও
পৃর্থক। ১০০ নর্ঘা জনমর উপর প্রনতনষ্ঠত নির্াসটি সম্পূণ ব
ব্যনক্ত মান কাধীি। সরকারী ফকাি অনুোি তারা গ্রহণ
কক্ষরি িা । গাজীপুর ফজ ার জেক্ষের্পুর র্থািার নমজবাপুর
ইউনিেক্ষির নর্নিো কুনড়র্াড়ী ফহাতাপাড়া এ াকাে প্রর্ীণ
নির্াসটি প্রনতনষ্ঠত ।

ফকস িং ৫ ও ৬: র্েঃবৃদ্ধ নির্াসীর নিজস্ব মূল্যােি

আবাসন ব্যয়
চবনা ভাড়ায়, ১৮

ভাড়ায়, ৮২

ফ খনচত্র ৭.৪: রূপগক্ষঞ্জর পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্র আর্াসি ব্যে/ াড়া
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৭.৭.২ প্রচর্ক্ষিাথীত্রদর উপর প্রভাব
র্াং াক্ষেি সরকাক্ষরর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে অনধিস্থ সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর এর্ং ফেি র্াং া কল্যাণ পনরষে (নিনর্ক্ষকনপ) কর্তবক
র্াস্তর্ানেত প্রকল্পটির অন্যতম উক্ষদ্দশ্য নছ নকক্ষিারীক্ষের র্র্থার্র্থ প্রনিেণপূর্ বক কমবসংস্থাি সৃনষ্ট এর্ং তাক্ষের জীর্ি-জীনর্কার মাি
উন্নেি। নকন্তু র্াস্তক্ষর্ নগক্ষে ফেখা র্াে নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেণ নেক্ষেক্ষছ ঠিকই তক্ষর্ অক্ষিক ফেক্ষত্র তা যুক্ষগাপক্ষর্াগী িে। কারণ নহসাক্ষর্ র্ া
ফর্ক্ষত পাক্ষর, র্তবমাক্ষি ফমনুো ফস াই ফমনিক্ষি প্রনিেণ নিক্ষে া ফকাি যাক্টনরক্ষত চাকুনর পাওো র্াে িা। এছাড়া, অতীক্ষত প্রনিেণ
পরর্তী সাটিনব ক্ষকট (ফকাস ব সিেপত্র) ফেওোর ব্যর্স্থা র্থাকক্ষ ও র্তবমাক্ষি তা আর ফিই র্ার জন্য অন্য ফকার্থাও কাক্ষজর ব্যর্স্থা করা র্াে
িা। শ্রুনতক্ষত, নিগৃহীত নকক্ষিারীরা ফর্ ফর্মি পারক্ষছ ফস ফতমনিই কাজ করক্ষছ। প্রক্ষতযক নকক্ষিারীর আিা নছ প্রনিেণ ফিক্ষষ তারা
সহজ িক্ষতব ঋণ সহােতা পাক্ষর্ র্া নেক্ষে তারা স্বার্ ম্বী হক্ষত পারত। অক্ষর্থ বর অ াক্ষর্ তারা প্রনিেণটি কাক্ষজ াগাক্ষত পারক্ষছিা। র্াক্ষের
আনর্থ বক স্বচ্ছ তা আক্ষছ তারাই শুধু ফস াই ফমনিি ক্রে কক্ষর ঘক্ষর র্ক্ষস সামান্য নকছু অর্থ ব উপাজবি করক্ষছ। র্াকী সর্ প্রনিেণার্থীরা অন্যান্য
কানেক পনরশ্রক্ষমর সাক্ষর্থ জনড়ত। নিক্ষম্ন প্রনিেণার্থীর মতামত সারনণর মাধক্ষম তুক্ষ ধরা হক্ষ া। েণীে ফর্, নিনর্ক্ষকনপ ফর্থক্ষক প্রনিনেত
৫৭ % নকক্ষিারী ফকাি িা ফকাি কাক্ষজর সাক্ষর্থ জনড়ত নকন্তু অন্যান্য সংস্থা ফর্থক্ষক প্রনিনেত প্রাে ৬৫ াগ কমবসংস্থাক্ষির সাক্ষর্থ সংযুক্ত।
নর্ন ন্ন নর্ষক্ষে কমবসংস্থাক্ষির হার প্রাে কাছাকানছ তক্ষর্ ফটই ানরং (অন্যান্য সংস্থা) হার সক্ষর্ বাচ্চ ৭০ াগ। এ ফপ্রনেক্ষত, র্াং াক্ষেি
সরকাক্ষরর সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর কর্তবক ফস াই ফমনিি/অন্যান্য উপকরণ প্রোি করক্ষ , অর্থর্া সহজিক্ষতব ঋক্ষণর ব্যর্স্থা করক্ষ সনতযই
তারা স্বার্ ম্বী হক্ষত পারত। উক্ষেখ্য ফর্, উক্ত প্রকক্ষল্পর প্রধািতম উক্ষদ্দশ্য নছ নিগৃহীত নকক্ষিারীক্ষের োনরদ্র ও তর্ষম্য দূরীকরণ। নকন্তু
প্রকল্পটি ফর্ াক্ষর্ পনরচান ত হক্ষচ্ছ তাক্ষত উক্ষদ্দশ্য পূরণ ফকাি াক্ষর্ সম্ভর্ িে।
সারনণ ৭.২: প্রনিেণার্থীবৃন্দ প্রনিেণটি কাক্ষজ াগাক্ষত ফপক্ষরক্ষছ নকিা ফস নর্ষক্ষে মতামত
প্রনিেক্ষণর িাম
ফস াইক্ষের কাজ (ফটই নরং)
ব্লক, র্াটিক এর্ং এমব্রেিানর
হস্তনিল্প (র্োঁি, ফর্ত, খড় ও পাক্ষটর কাজ)
ব ানর)
কাঠনমস্ত্রী (কাক্ষপন্ট
লমাট

নিনর্ক্ষকনপ প্রনিেণ
হযোঁ (%)
িা (%)
৫৮
৪২
৫৯
৪১
৫৩
৪৭
৫৯
৪১
৫৭
৪৩

অন্যান্য সংস্থার প্রনিেণ
হযোঁ (%)
িা (%)
৭২
২৮
৫০
৫০
৫০
৫০
৬৪.৫
৩৫.৫

নচত্র ৭.৫ প্র ার্ মূল্যােক্ষির মাঠ পর্ বাে সমীোর নচত্র
র্ারা প্রনিেণটি কাক্ষজ াগাক্ষত ফপক্ষরক্ষছি তারা র্ক্ষ ক্ষছি ফর্, তারা অক্ষিকটা স্বনি ব র হক্ষত ফপক্ষরক্ষছি । নর্নি ফর্ নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ
নিক্ষেক্ষছি, নতনি ফস কাক্ষজ নিযুক্ত ফর্থক্ষক কমপক্ষে তার পনরর্াক্ষরর জন্য র্া প্রক্ষোজি তা নিক্ষজ ঘক্ষর র্ক্ষস করক্ষত পাক্ষরি। অপরপক্ষে, র্ারা
প্রনিেণ কাক্ষজ াগাক্ষত পাক্ষরনি তাক্ষের মতামতগুন নিক্ষম্ন ৭.৬ ফ খনচক্ষত্র প্রোি করা হক্ষ া। সক িমুিা পর্ বক্ষর্েণ কক্ষর ফেখা র্াে ফর্,
শুধুমাত্র দু’জি এই প্রনিেণ কাক্ষজ ানগক্ষে গাক্ষমবন্টস যাক্টনরক্ষত কাজ নিক্ষত সেম হক্ষেক্ষছি। আনর্থ বক/ঋণ সহােতা ছাড়াও, তারা ফর্ সর্
সমস্যার কর্থা র্ক্ষ ক্ষছি ফসগুক্ষ া হক্ষ া- ফমনিি র্া উপকরণ ফিই (৪০-৪৪%), কাক্ষজর সুক্ষর্াগ কম, প্রানতষ্ঠানিক সাহাক্ষয্যর অ ার্
(ঋণসহ), অক্ষিক্ষক ফ খাপড়া নিক্ষে ব্যস্ত, এর্ং অন্যান্য। অন্যান্য নর্ষেগুন পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর ফেখা ফগক্ষছ ফর্, পুিরাে প্রনিেক্ষণর ব্যর্স্থা
ফিই, উৎপানেত পক্ষণ্যর র্াজার জাক্ষতর ব্যর্স্থা ফিই, েে প্রনিেক ফিই, কোঁচামা , রং, িাইস, ফকনমকযা অপ্রতু ।
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প্রচর্ক্ষি কাত্রি না োগাত্রনার কারি
৫০

৪০

৪৪

৪০
৩০

২৫ ২৬

২১

২০

১৭
১০ ৮

১০

৪

৫

০
কাত্রির সুত্রর্াগ
লনই

প্রচতষ্ঠাচনক
সহায়তা লনই

লমচর্ন বা
উপকরি লনই
চিচবত্রকচপ

লেখাপড়া চনত্রয়
ব্যস্ত

অন্যান্য

অন্যান্য সংস্থা

ফ খনচত্র ৭.৬: প্রনিেণ ঠিকমত কাক্ষজ িা াগাক্ষিার তু িামূ ক কারণসমূহ
প্রনিেণ নর্ষক্ষে সামনগ্রক ে ীে আক্ষ াচিা
চিপাড়া নসকোর র্াড়ীক্ষত ে ীে আক্ষ াচিা স াে সকক্ষ র মতামক্ষত ফমাছাঃ কামরুন্নাহারক্ষক স াপনত নহক্ষসক্ষর্ মক্ষিািীত করা হে।
স াপনতর অনুমনত সাক্ষপক্ষে ে ীে আক্ষ াচিা শুরু করা হে। উক্ত আক্ষ াচিাে ১২ জি অংিগ্রহি কক্ষরি এর্ং তারা এই প্রকক্ষল্পর
র্াস্তর্ােি সম্পক্ষকব মতামত প্রোি কক্ষরি । তারা একর্াক্ষকয স্বীকার কক্ষরি ফর্, প্রকল্পটি র্নে সঠিক াক্ষর্ র্াস্তর্ানেত হক্ষতা তাহক্ষ অত্র
এ াকার নকক্ষিারীরা র্র্থার্থ বই উপকৃত হক্ষতি। প্রকক্ষল্পর কার্ বকানরতা সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ সকক্ষ ই একমত ফপাষণ কক্ষরি ফর্, প্রনিেণ
ুঁ ফপত। প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির সাক্ষর্থ এ াকার
ফকন্দ্রটি স্থােী হক্ষ নকক্ষিারীরা নর্ন ন্ন নর্ষে প্রনিেণ গ্রহণ কক্ষর তাক্ষের কমবসংস্থাক্ষির পর্থ খুক্ষজ
জিগণ ফকাি াক্ষর্ জনড়ত নছক্ষ ি নকিা, প্রতুযিক্ষর সকক্ষ ই একমত হক্ষে উির নেক্ষেক্ষছ অত্র এ াকার নকছু সংখ্যক মনহ া প্রকল্প
চ াকা ীি সমে ফর্থক্ষক নর্ন ন্ন কাজ কক্ষর আসক্ষছ। র্তবমাক্ষি তাক্ষের মে ফর্থক্ষক দুইজি প্রনিেণ নিক্ষে এখি প্রনিেক্ষকর চাকুরী করক্ষছি।
প্রকল্প র্াস্তর্ােিকারী সংস্থার কমবকতবা ও ঠিকাোররা র্র্থার্র্থ োনেত্বপা ি সংক্রান্ত আক্ষ াচিাে তারা র্ক্ষ ি এ নর্ষক্ষে তাক্ষের খুর্ া
ধারণা িাই। এর পক্ষর জািক্ষত চাওো হক্ষেনছ ফর্, প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পর সামানজক এর্ং পনরক্ষর্ক্ষির ফকাি েনত হক্ষেক্ষছ নকিা? তারা
র্ক্ষ ি ফর্ প্রকক্ষল্পর কমবকতবাক্ষের সঠিক িজরোরী িা র্থাকাে সাধারণ জিগণ র্ত্রতত্র ফঘারাক্ষ রা করত র্া সামানজক পনরক্ষর্ক্ষির নকছুটা
ব্যতযে ঘক্ষটনছ । প্রকক্ষল্পর সুনর্ধা সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ সকক্ষ ই একমত হক্ষে উির নেক্ষেক্ষছ প্রকল্পটির প্রনিেণ ফকন্দ্র ফর্থক্ষক নকছু
সংখ্যক নকক্ষিারী প্রনিেণ ফপক্ষে নকছুটা হক্ষ ও স্বার্ ম্বী হক্ষেক্ষছ। প্রনিেণ সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ সকক্ষ ই একমত ফপাষণ কক্ষর উির
নেক্ষেক্ষছি ফর্, প্রনিেণগুক্ষ া নিেনমত আক্ষোজি করা হে িা। ফকন্দ্রটি স্থােীকরক্ষণর সুপানরি জানিক্ষেক্ষছ। তাক্ষের প্রনিেক্ষণর নর্ষে জািক্ষত
চাইক্ষ সকক্ষ ই একমত হক্ষে র্ক্ষ ি ফর্, মাত্র চারটি নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ হে। ফর্মি- ফস াই প্রনিেণ, হস্তনিল্প, ব্লক -র্াটিক এর্ং
কাক্ষঠর কাজ। প্রনিেণ ফিক্ষষ সুক্ষর্াগ সুনর্ধা সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ সকক্ষ ই একমত হক্ষে র্ক্ষ ি, ফর্ প্রনিেণ ফিক্ষষ ঋণ সুনর্ধা িা
র্থাকাে ফতমি ফকাি কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগও সৃনষ্ট হে নি। প্রনিেণ নর্ষেক গুরুত্বপূণ ব অর্োি সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ তারা অন মত ফেি
ফর্ শুধুমাত্র ফস াই প্রনিেণ, হস্তনিল্প এর্ং ব্লক-র্াটিক প্রনিেণ প্রাপ্তরাই ফমাটামুটি াক্ষর্ স্বার্ ম্বী হক্ষেক্ষছ। নকছু সংখ্যক নকক্ষিারী তাক্ষের
প্রনিেক্ষণর পর নর্ন ন্ন প্রনতষ্ঠাক্ষি চাকুরীর সুক্ষর্াগ ফপক্ষেক্ষছ এর্ং ফর্িীর াগ নকক্ষিারী অসামানজক কার্ বক াপ ফর্থক্ষক নর্রত রক্ষেক্ষছি। এই
প্রকক্ষল্পর দুর্ ব নেক সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ প্রক্ষতযক্ষকর মতামত একই নছ ফর্মি প্রনিেণ ফকন্দ্র স্থােী িে। নিেনমত প্রনিেণ ফেওো হে
িা, প্রনিেণ ফিক্ষষ ঋণ প্রোক্ষির ফকাি ব্যর্স্থা ফিই এর্ং কমবসংস্থাক্ষিরও সুক্ষর্াগ সৃনষ্ট করা হে িা। এই প্রকক্ষল্পর নিরাপিা ও রেণাক্ষর্েণ
সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ প্রক্ষতযক্ষকই অন ক্ষর্াক্ষগ উক্ষেখ কক্ষর ফর্, প্রকল্প র্াস্তর্ােক্ষির পর ফকাি প্রকার নিরাপিা কমী নিক্ষোগ ফেওো হেনি
নর্ধাে নিরাপিা ব্যর্স্থা নর্নিত হক্ষচ্ছ। ফসর্ার মািও ফতমি একটা া িে। প্রকক্ষল্পর ফটকসই উন্নেি সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ প্রক্ষতযক্ষকই
একমত হক্ষে উির নেক্ষেক্ষছি ফর্ প্রকল্প পনরচা ক্ষকর অধীক্ষি কমবকতবাবৃক্ষন্দর র্র্থার্র্থ তোরনক েরকার এর্ং েে জির্ নিক্ষোক্ষগর
প্রক্ষোজিীেতা আক্ষছ র্ক্ষ তারা সকক্ষ ই মক্ষি করক্ষছি। এই প্রকক্ষল্পর সর্ নেক, দুর্ ব নেক, সুক্ষর্াগ এর্ং ঝনুঁ ক সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ
নর্ন ন্ন জি নর্ন ন্ন নর্ষক্ষে মতামত তুক্ষ ধক্ষরক্ষছি। ফর্মি প্রকল্পটি র্াস্তর্ােক্ষির পর প্রনিেণ ফকন্দ্র ফর্থক্ষক ফর্ি নকছু সংখ্যক নকক্ষিারী
প্রনিেণ ফপক্ষে স্বার্ ম্বী হক্ষেক্ষছ। নকছু সংখ্যক নকক্ষিারীর অন্য প্রনতষ্ঠাক্ষি কমবসংস্থাক্ষির সুক্ষর্াগ হক্ষেক্ষছ। দুর্ ব তা হক্ষ া প্রনিেণ ফকন্দ্রটি
স্থােী িে ও অনিেনমত াক্ষর্ প্রনিেণ প্রোি করা হে। ঝনুঁ ক সম্পক্ষকব জািক্ষত চাইক্ষ তারা র্ক্ষ ি ফর্, নকছু সংখ্যক ফ াক প্রনিেণ
ফকক্ষন্দ্রর নিেমকানুি িা ফমক্ষি প্র ার্ খাটিক্ষে র্খি তখি প্রক্ষর্ক্ষির কারক্ষণ হেক্ষতা প্রনিেণ ফকন্দ্রটি নর্ষ্যক্ষত র্ন্ধ্ হক্ষে ফর্ক্ষত পাক্ষর।
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অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপানরিমা া
৮.১ উপসংহার
আক্ষ াচয প্রকল্পটি র্াং াক্ষেি সরকাক্ষরর সমাজকল্যাি মন্ত্রিা ক্ষের সমািত্রসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষদ (চিচবত্রকচপ) এর
লর্ৌথ উত্রযাত্রগ বাস্তবাচয়ত হত্রয়ত্রছ। প্রকেটির প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর ব্যবস্থা
এবং সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর চাচহদাচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক
মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা। লস েত্রক্ষয, বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর িন্য একটি বহুতে (১১ তো চবচর্ষ্ট) আবাসন ভবন চনমযাি করা
হত্রয়ত্রছ। বয়ঃবৃদ্ধসহ অত্র এোকার িনসাধারত্রির চচচকৎসা লসবা প্রদাত্রনর িন্য আত্ররকটি ৭ তো চবচর্ষ্ট ভবন চনমযাি করা হত্রয়ত্রছ।
এছাড়া, চকত্রর্ারীত্রদর িন্য প্রত্রয়ািন অনুর্ায়ী প্রচর্ক্ষত্রির ব্যবস্থা রাখা হয়। উত্রল্লচখত অবকাঠাত্রমাগত সুত্রর্াগ-সুচবধা চনচশ্চত করার পর
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার িন্য প্রকেটি চিচবত্রকচপ এর চনকট হস্তান্তর করা হয় এ র্ত্রতয লর্, সমািকল্যাি মন্ত্রিােয় ও আইএমইচি প্রকেটির
ভাত্রো-মন্দ চদকগুত্রো পর্ যত্রবক্ষি, পচরবীক্ষি ও প্রভাব মূল্যায়ন করত্রবন। এরই ধারাবাচহকতায়, উত্রল্লচখত প্রকেটির র্থাথ যতা এবং
সামচগ্রক প্রভাব মূল্যায়ত্রি চনেবচি যত চতনটি চবষয়ত্রক অচধক গুরুত্ব চদত্রয় উপস্থাপন করা হত্রয়ত্রছঃ
প্রর্থমতঃ প্রকল্পটির ফ ৌত অর্কাঠাক্ষমা নিনপনপ অনুসাক্ষর ততরী হক্ষেক্ষছ নক িা তা সক্ষরজনমক্ষি পর্ বক্ষর্েণ করা হক্ষেক্ষছ। এছাড়া প্রকক্ষল্পর
অঙ্গন নিক র্াস্তর্ােি নর্ষক্ষে নর্স্তানরত পর্ বাক্ষ াচিা করা হক্ষেক্ষছ। প্রকল্প সংনেষ্ট র্ন্ত্রপানত, আসর্ার্পত্র ও প্রনিেক্ষণর সরঞ্জমানে ক্রক্ষের
ফেক্ষত্র নপনপআর-২০০৮; নপনপএ ২০০৬ অনুসরণ করা হক্ষেক্ষছ নক িা ফসটিও পর্ বক্ষর্েক্ষণ নিক্ষে আসা হক্ষেক্ষছ। প্রকল্পটির অন্যতম অজবি
হক্ষ া এটি সমেমত র্াস্তর্ানেত হক্ষেক্ষছ ক্ষ প্রকক্ষল্পর জন্য র্রাদ্দকৃত অর্থ বই র্ক্ষর্থষ্ট নছ । অনধকন্তু নকছু অর্থ ব সরকাচর লকাষাগাত্রর (চিওচব
অংর্) লিরত পাঠাত্রনা সম্ভব হত্রয়ত্রছ। প্রকক্ষল্পর আওতাে গত নিক্ষসম্বর ২০১৪ পর্ বন্ত ক্রমপুনঞ্জর্ভত ব্যক্ষের পনরমাি ১৯২৮.৪৮ ে টাকা
(চিওচব ১৫২৮.৪৮ েক্ষ এবং চিচবত্রকচপ সংস্থার ৪০০.০০ েক্ষ টাকা)। এখাত্রন উত্রল্লখ্য লর্, ব্যয়কৃত অত্রথ য চনধ যাচরত কাি ১০০ ভাগ
সম্পন্ন হত্রয়ত্রছ। প্রকত্রের চবচভন্ন অঙ্গ র্থা-কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ,কমযসূচী ব্যয়, সানচি, র্ন্ত্রপাচত, আসবাবপত্র, প্রচর্ক্ষি
সরঞ্জামাচদ, িচম ক্রয় এবং চনমযাি ব্যয় প্রভৃচত র্থার্থ প্রচক্রয়া অবেম্বন কত্রর ব্যয় করা হত্রয়ত্রছ র্া চপচসআর ও সরবরাহকৃত িকুত্রমন্ট
লদত্রখ চনচশ্চত হওয়া লগত্রছ। বাচহযকভাত্রব লদখত্রে মত্রন হত্রব র্েঃবৃদ্ধ নির্াসটি আধুনিকতার ফছোঁোে নিনমবত ফর্খাক্ষি র্েঃবৃদ্ধক্ষের র্থাকা,
খাওো, হ রুম, নচনকৎসার জন্য সর্ ধরক্ষির অর্কাঠাক্ষমাগত সুনর্ধা রক্ষেক্ষছ। র্িটি অতযন্ত েিবিীে সক্ষন্দহ ফিই। উপক্ষর উঠা িামার জন্য
সুন্দর ফ্লাট নিঁনড় ছাড়াও আধুনিক ন ট নর্যমাি। প্রক্ষতযকটি রুক্ষম আক্ষ া-র্াতাস পনরচা ক্ষির সু-ব্যর্স্থা রক্ষেক্ষছ। রান্নার জন্য গ্যাস
সরর্রাহ নর্যমাি। এছাড়া নিনর্ক্ষকনপ হাসপাতা টিও অক্ষিক সুন্দর। প্রকল্পটির প্রনকউরক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা করার জন্য পনত্রকাে প্রকানিত
েরপত্র নর্জ্ঞনপ্তর তানরখ, েরপত্র ফখা ার তানরখ, সর্ বনিম্ন ের, চসচপটিইউ-এর ওত্রয়বসাইত্রট প্রকার্ প্রভৃনত নর্ষেসমূহ পর্ বাক্ষ াচিা করা হে।
সক প্রাপ্ত িকুক্ষমন্ট পর্ বাক্ষ াচিা কক্ষর এর্ং প্রকল্প সংনেষ্ট ব্যনক্তক্ষের সাক্ষর্থ ফক.আই.আই (KIIs) এর মােক্ষম তথ্য সংগ্রহপূর্ বক এটি র্ া
র্াে ফর্, প্রকল্পটির প্রনকউরক্ষমন্ট র্র্থার্র্থ পদ্ধনত অনুসরণ কক্ষর সম্পন্ন হক্ষেক্ষছ।
নিতীেতঃ প্রকক্ষল্পর অন্যতম উক্ষদ্দশ্য নছ অবত্রহচেত ও চনঃসন্তান বয়ঃবৃদ্ধত্রদর পুনব যাসত্রনর ব্যবস্থা করা, র্ার মাধ্যত্রম তারা লর্ন তাত্রদর
লমৌচেক চাচহদা পূরি করত্রত সক্ষম হন। প্রকেটি বয়ঃবৃদ্ধত্রদর উপর লকমন প্রভাব লিত্রেত্রছ তা সমীক্ষার িন্য বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রস র্ারা
বসবাস করত্রছন তাত্রদর সকেত্রক অন্তভুযি করা হত্রয়ত্রছ। এছাড়া তুেনামূেক পর্ যত্রবক্ষত্রির িন্য অন্য একটি বয়ঃবৃদ্ধ চনবাত্রসর (গািীপুত্ররর
লহাতাপাড়া) কচতপয় ব্যচিত্রক এই সমীক্ষার আওতায় আনা হত্রয়ত্রছ। তাত্রদর সাত্রথ চনচবড় সাক্ষাৎকার ছাড়াও কত্রয়কিত্রনর িীবন-বৃত্তান্ত
চেচপবদ্ধ করা হত্রয়ত্রছ। সংগৃহীত তথ্য চবস্তাচরত পর্ যাত্রোচনা কত্রর লদখা র্ায় লর্, মূল্যায়ত্রনর িন্য চনধ যাচরত প্রকেটির (রূপগত্রঞ্জ অবচস্থত)
বয়ঃবৃদ্ধরা লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধত্রদর তুেনায় চকছুটা খারাপ অবস্থায় রত্রয়ত্রছন। এর কারি লহাতাপাড়ায় অবচস্থত বয়ঃবৃদ্ধ
চনবাত্রস- খায, আবাসন, চচচকৎসা ও প্রত্রয়ািনীয় বস্ত্র চবনা খরত্রচ সরবরাহ করা হয়। এটি প্রায় ১০০ চবর্া এোকা জুত্রড় চবস্তৃত। এটি
লবসরকাচর উত্রযাত্রগ গত্রড় উত্রঠত্রছ। এখাত্রন বয়ঃবৃদ্ধত্রদর লসবার িন্য র্ত্রথষ্ট লোকবে চবযমান। অপরপত্রক্ষ, মূল্যায়ত্রনর িন্য চনধ যাচরত
প্রকেটির বয়ঃবৃদ্ধত্রদর এসকে লসবা (খায, আবাসন, চচচকৎসা) লপত্রত অথ য ব্যয় করত্রত হয়। তত্রব, লকউ লকউ চবনামূত্রল্য আবাসন সুচবধা
লপত্রয় থাত্রকন। উত্রল্লখ্য লর্, বয়ঃবৃদ্ধ চনবাস সংেগ্ন চিচবত্রকচপ কচমউচনটি হাসপাতাত্রে চচচকৎসা খরত্রচর ৩০ র্তাংর্ কম লনয়া হয়।
লোকবে/িনবে কম থাকায় অত্রনক সময় কাচঙ্খত লসবা লথত্রক বচঞ্চত হত্রয় থাত্রকন। সবত্রচত্রয় হতার্ািনক চবষয় হত্রো, এখাত্রন র্তিন
বয়ঃবৃদ্ধ থাকার বত্রন্দাবস্ত রত্রয়ত্রছ তার লথত্রক অত্রনক কম সংখ্যক বয়ঃবৃদ্ধ বসবাস করত্রছন।
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তৃতীয়তঃ আত্রোচয প্রকেটির একটি অন্যতম ভাত্রো চদক হত্রো এটি সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত ও চনগৃহীত চকত্রর্ার/চকত্রর্ারীত্রদর বাস্তব
চাচহদা সম্পন্ন কাচরগচর প্রচর্ক্ষিপূব যক কমযসংস্থাত্রনর ব্যবস্থা করা র্াত্রত কত্রর তারা স্ব-চনভযর হত্রয় চনি, পচরবার ও সমাত্রির কল্যাি
সাধন করত্রত পাত্রর। কাত্রিই প্রকেটির মূল্যায়ন সমীক্ষার িন্য, প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত (১৮৯০ িন) চকত্রর্ার/চকত্রর্ারীত্রদর মত্রধ্য লথত্রক প্রায় ২০০
িত্রনর প্রশ্নপত্র অনুসাত্রর সাক্ষাৎকার গ্রহি করা হয়। প্রকত্রের মূল্যায়ন সঠিকভাত্রব করার েত্রক্ষয আরও ১৫২ িন প্রচর্ক্ষিাথীর সাক্ষাৎকার
গ্রহি করা হয় র্ারা অন্য লকান প্রচতষ্ঠান (যুব উন্নয়ন) লথত্রক প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্ররত্রছন। নিনপনপ ফত ৬টি নর্ষক্ষে প্রনিেণ ফেোর কর্থা র্ া
হক্ষ ও প্রকৃতপক্ষে ৪টি নর্ষক্ষের উপর প্রনিেণ প্রোি করা হে। প্রনত র্ছর ফর্ পনরমাণ নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ ফেোর কর্থা নছ তার মাত্র
৩০-৩৫% নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ ফেো হক্ষে র্থাক্ষক। পর্ বক্ষর্েক্ষণ ফেখা র্াে ফর্, নিনর্ক্ষকনপ ফর্থক্ষক প্রনিেণ নেক্ষেক্ষছ ঠিকই তক্ষর্ অক্ষিক
ফেক্ষত্র তা যুক্ষগাপক্ষর্াগী িে। এছাড়া েে প্রনিেক ও প্রক্ষোজিীে উপকরক্ষণর স্বল্পতাও নর্যমাি। প্রনিেণ পরর্তী সুপারন িি র্া ক্ষ াআপ এক্ষকর্াক্ষর অনুপনস্থত। প্রনিেণ সংক্রান্ত নর্ষক্ষের িকুক্ষমক্ষন্টিক্ষির অ ার্ পনর নেত হক্ষেক্ষছ। র্তবমাক্ষি ফমনুযো ফস াই ফমনিক্ষি
প্রনিেণ নিক্ষে া ফকাি যাক্টনরক্ষত চাকুনর পাওো র্ােিা। অতীক্ষত প্রনিেণ পরর্তী সান্ট বন ক্ষকট (ফকাস ব সিেপত্র) ফেওোর ব্যর্স্থা
র্থাকক্ষ ও র্তবমাক্ষি তা আর ফিই র্ার জন্য অন্য ফকার্থাও কাক্ষজর ব্যর্স্থা করা কঠিি হক্ষে পড়ক্ষছ। শ্রুনতক্ষত, নিগৃহীত নকক্ষিারীরা ফর্
ফর্মি পারক্ষছ ফস ফতমনিই কাজ করক্ষছ। প্রক্ষতযক নকক্ষিারীর আিা নছ প্রনিেণ ফিক্ষষ তারা সহজ িক্ষতব ঋণ সহােতা পাক্ষর্ র্া নেক্ষে তারা
স্বার্ ম্বী হক্ষত পারত। র্াক্ষের আনর্থ বক স্বচ্ছ তা আক্ষছ শুধু তারাই সামান্য নকছু অর্থ ব উপাজবি করক্ষছ। েযণীে ফর্, নিনর্ক্ষকনপ ফর্থক্ষক
প্রনিনেত ৫৭ % নকক্ষিার/নকক্ষিারী ফকাি িা ফকাি কাক্ষজর সাক্ষর্থ জনড়ত নকন্তু অন্যান্য সংস্থা ফর্থক্ষক প্রনিনেত প্রাে ৬৫ াগ
কমবসংস্থাক্ষির সাক্ষর্থ সংযুক্ত। নর্ন ন্ন নর্ষক্ষে কমবসংস্থাক্ষির হার প্রাে কাছাকানছ তক্ষর্ ফটই ানরং এর (অন্যান্য সংস্থা) হার সক্ষর্ বাচ্চ ৭০
াগ।

৮.২ সুপানরিমা া
মূল্যােি সমীোর প্রনতক্ষর্েক্ষির আক্ষ াক্ষক নিক্ষম্নাক্ত সুপানরিমা া প্রোি করা হক্ষ া র্াক্ষত কক্ষর প্রকল্পটি তার উক্ষদ্দশ্য অজবক্ষি সেমতা া
করক্ষত পাক্ষর।
১. আক্ষ াচয প্রকল্পটি ফর্ উচ্চাকাঙ্খা নিক্ষে ফর্ৌর্থ উক্ষযাক্ষগ (সরকানর ও ফর্সরকানর) প্রণেি করা হক্ষেনছ তা র্াস্তর্তার নিনরক্ষখ
র্াস্তর্ােিক্ষর্াগ্য িে র্ক্ষ মক্ষি হক্ষেক্ষছ, কাক্ষজই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে কর্তবক নর্ষ্যক্ষত ফর্ৌর্থ উক্ষযাক্ষগ প্রকল্প গ্রহণ ও অনুক্ষমােক্ষির ফেক্ষত্র
ন নজনর্ন টি স্টানি ও প্রতযািী ফর্সরকানর সংস্থার সেমতা র্াচাইক্ষক অনধকতর গুরুত্ব নেক্ষত হক্ষর্।
২. পর্ বাক্ষ াচিাে ফেখা ফগক্ষছ ফর্, নিনর্ক্ষকনপ সংস্থাটির ফতমি ফকাি আনর্থ বক সেমতা ফিই র্ার মােক্ষম সংস্থাটি উক্ত প্রকক্ষল্পর পনরচা িা
ব্যে (র্েঃবৃদ্ধক্ষের সহােতা ও নকক্ষিারীক্ষের প্রনিেণ ব্যে) নির্ বাহ করক্ষত পারক্ষর্। কাক্ষজই, স্থাপিাটি র্াক্ষত র্র্থার্র্থ াক্ষর্ ব্যর্হৃত হে
ফসজন্য এটিক্ষক আর্ানসক প্রনিেণ ফকন্দ্র নহসাক্ষর্ রূপান্তর করা ফর্ক্ষত পাক্ষর। এক্ষেক্ষত্র র্েঃবৃদ্ধক্ষের আর্াসক্ষির জন্য দুটি ফফ্লার রাখা ফর্ক্ষত
পাক্ষর ফর্খাক্ষি ৫০ জি র্েঃবৃদ্ধ অর্স্থাি করক্ষত পাক্ষর। স্থাপিাটিক্ষত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে/অনধেপ্তর কর্তবক নর্ন ন্ন প্রনিেক্ষণর আক্ষোজি
করা ফর্ক্ষত পাক্ষর। ফর্সরকানর উক্ষযাক্ষগ সরকানর অনুোক্ষি (২০:৮০) র্াস্তর্ানেত প্রকক্ষল্পর িীনতমা া অনুসাক্ষর সরকার প্রকল্পটি গ্রহণ/অন্য
ফর্সরকানর সংস্থার নিকট হস্তান্তর/নর্নক্র/ফর্ ফকাি নর্কল্প নসদ্ধান্ত নিক্ষত পাক্ষর।
৩. আর্ানসক প্রনিেণ ফকক্ষন্দ্র রূপান্তর করক্ষ , সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা ে/অনধেপ্তরক্ষক েে প্রনিেক নিক্ষোগ নেক্ষত হক্ষর্ এর্ং প্রনিেণ
কার্ বক্রম আধুনিকীকরণ করার ক্ষেয প্রক্ষোজিীে প্রনিেণ সরঞ্জামানে ক্রে করক্ষত হক্ষর্। প্রনিেণ পরর্তী সহজ িক্ষতব আনর্থ বক সহােতা
প্রোক্ষিরও ব্যর্স্থা নিক্ষত হক্ষর্। সমাজক্ষসর্া অনধেপ্তর নিক্ষজ অর্থর্া যুর্ উন্নেি মন্ত্রণা ে, ব্যাংক সহ অন্য ফকাি ঋণ প্রোিকারী সংস্থার
সাক্ষর্থ চুনক্তর মােক্ষম সহজ িক্ষতব ঋণ প্রোক্ষির ব্যর্স্থা ফিো ফর্ক্ষত পাক্ষর।
৪. স্বাস্থয ফসর্া নিনিত করার ক্ষেয নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতাক্ষ একজি আর্ানসক িাক্তার সুনিনিত করক্ষত হক্ষর্। এছাড়া মাক্ষে
মক্ষে র্ানহর ফর্থক্ষক নর্ক্ষিষজ্ঞ নচনকৎসক নিক্ষে এক্ষস ফসর্া প্রোক্ষির ব্যর্স্থা রাখক্ষত হক্ষর্। প্রক্ষোজক্ষি োতা সংস্থা ও সরকানর সহক্ষর্ানগতাে
হাসপাতা টিক্ষক আরও সনক্রে করক্ষত হক্ষর্।
৫. ফর্ক্ষহতু ফর্িনকছু নকক্ষিারী প্রনিেণপূর্ বক আের্ধ বিমূ ক কাক্ষজ নিক্ষোনজত কাক্ষজই তাক্ষের উৎপানেত পন্য র্াজারজাত করার জন্য
নর্ক্রে আউটক্ষ ট প্রনতনষ্ঠত করক্ষ া হক্ষতা। নর্ক্রে আউটক্ষ টটি র্েঃবৃদ্ধ নির্াক্ষসর ১ম ত াে করা ফর্ক্ষত পাক্ষর। ক্ষ , প্রচার-প্রচারণা
র্াড়ত এর্ং তারা া মুিা া করক্ষত পারত।
৬. প্রকল্পটির কার্ বক্রম পর্ বক্ষর্েণ করক্ষত নগক্ষে ফেখা র্াে ফর্, প্রকল্প ফর্থক্ষক প্রাপ্ত ফসর্াসমূক্ষহর িকুক্ষমক্ষন্টিি র্র্থার্র্থ াক্ষর্ সংরেণ করা হে
নি। ফরনজোর খাতা, ফেনিং ফমনুযো , র্েঃবৃদ্ধক্ষের ন স্ট, প্রনিেণার্থীর সংখ্যা, প্রনিেণ ফিক্ষষ সিে প্রোি, ও স্বাস্থযক্ষসর্া গ্রহণকারীর
সংখ্যা ঠিকমত পাওো র্ােনি। এ ব্যাপাক্ষর আক্ষরা সক্ষচতি এর্ং েেতার সাক্ষর্থ কার্ ব পনরচা িা করা উনচত।
৭. র্েঃবৃদ্ধ নির্াস ও নিনর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা টি ফর্ি দৃনষ্টিন্দি হক্ষেক্ষছ নকন্তু র্র্থার্র্থ রেণাক্ষর্েণ করা িা হক্ষ তা অনচক্ষরই িষ্ট
হক্ষে ফর্ক্ষত পাক্ষর। এজন্য রেণাক্ষর্েণ ও নরনপোনরং করার জন্য প্রক্ষোজিীে ফর্থাক র্রাদ্দ রাখা প্রক্ষোজি।
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৮. প্রকল্পটির কার্ বক্রম সুষ্ঠ াক্ষর্ পনরচান ত হক্ষচ্ছ নকিা তা র্াস্তর্ােি কনমটি কর্তবক নিেনমত তোরনক করা উনচত এর্ং তোরনক
প্রনতক্ষর্েি অনুর্ােী তাৎেনিক ব্যর্স্থা গ্রহণ করক্ষত হক্ষর্।
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অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি পুরুষ ও মচহো সংযুচি
আসm&vোমু আোইকুম/আদাব

আমার নাম------------------------------। আপনার অবগচতর িন্য িানাচচ্ছ লর্, বাংোত্রদর্ সরকার সমাি কল্যাি মন্ত্রিােয় কতৃযক
সমাি লসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর মাধ্যত্রম অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও
চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে লর্ৌথভাত্রব “Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute
Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girl’s”প্রকেটি বাস্তবায়ন কত্ররত্রছ। এই প্রকত্রের প্রধান উত্রেশ্য চছে
প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং
প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা র্াত্রত তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা ও তবষম্য হ্রাস
পায়। বাংোত্রদর্ সরকাত্ররর পচরকেনা মন্ত্রিােত্রয়র বাস্তবায়ন, পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ এই প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস.
এন এযাত্রসাচসত্রয়টস-লক পরামর্যক চহত্রসত্রব চনত্রয়াচিত কত্ররত্রছ। আচম এস. এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস এর পক্ষ লথত্রক আপনাত্রক এই প্রভাব
মূল্যায়ন গত্রবষিায় অংর্গ্রহত্রির িন্য অনুত্ররাধ িানাচচ্ছ। প্রকত্রের গুিগতমান, সবে ও দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও সম্ভাবনা ইতযাচদ চবষত্রয়
আপনার সুচচচন্তত মতামত প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় চবত্রর্ষ ভূচমকা রাখত্রব। আপনি দৈবচয়ি প্রনিয়ায় নিববানচত হয়য়য়েি নবধায়
আপিার দৈয়া সু নচনিত মতামত অতযি গুরুত্বপূ ি য।
লসকর্ন-ক: পচরচচচতমূেক তথ্য
পচরচচচতমূেক তথ্য
লিোর নাম ও লকাি
উপত্রিোর নাম ও লকাি
গ্রাম/মহল্লার নাম ও লকাি
ওয়াি য নং
উত্তরদাতার নামঃ

ক্রচমক
নং

০১.
০২.
০৩.

চেংগ: পুরুষ

র্াচাইতব্য চবষয়

লমাবাইে নং

উত্তর

বতযমাত্রন আপনার বয়স কত, দয়া কত্রর বেত্রবন
চক?
আপচন চক চববাচহত ?

বছর:..............
২.১. হযাঁ

ক) আপনার স্বামী/স্ত্রী বতযমাত্রন একত্রত্র বসবাস
করত্রছন চক?

৩.ক.১. হযাঁ

খ) না হত্রে, লকন একত্রত্র বসবাস করত্রছন না, দয়া
কত্রর বেত্রবন চক?

মচহো

৩.খ.১ তাোকপ্রাপ্ত
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মাস:...................
২.২ না
৩.ক.২. না

লকাি

৩.খ.২ স্বামী/স্ত্রী পচরতযি
৩.খ.৩ স্বামী/স্ত্রী চবত্রদত্রর্
৩.খ.৪ স্বামী/স্ত্রী আোদা বসবাস
৩.খ.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
০৪.

আপনার লকান সন্তান আত্রছ চক ?

০৫.

হযাঁ হত্রে, আপনার সন্তান সংখ্যা কতিন ?

৪.১. হযাঁ

লছত্রে:.................
০৬.

বতযমাত্রন আপনার িীচবত সন্তাত্রনর বয়স কত, দয়া
কত্রর বেত্রবন চক ?

৪.২. না

লমত্রয়:................

৬.১. ১ম সন্তাত্রনর বয়স
৬.২. ২য় সন্তাত্রনর বয়স
৬.৩. ৩য় সন্তাত্রনর বয়স

লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........

লসকর্ন-খ:বয়:বৃদ্ধ/প্রবীিত্রদর ( পুরুষ ও মচহো) তথ্যাবেী
০৭.

০৮.

০৯.

এই পুনব যাসন লকত্রন্দ্র আপচন কত্রব এত্রসত্রছন বেত্রবন
চক?
আপচন লকান এোকা লথত্রক এত্রসত্রছন দয়া কত্রর
বেত্রবন চক ?
আপচন চকভাত্রব বা কার মাধ্যত্রম চনবাত্রসর খবর
লপত্রয়ত্রছন?

তাচরখ ...............মাস..............সাে.....................

গ্রাম:..................... উপত্রিো:.................... লিো:.................
৯.১. চবজ্ঞাপত্রনর মাধ্যত্রম লিত্রন
৯.২আত্বীয় স্বিত্রনর মাধ্যত্রম
৯.৩চনবাত্রস বসবাসকাচরর মাধ্যত্রম
৯.৪ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

১০.

আপচন চক স্ব-ইচ্ছায় এখাত্রন এত্রসত্রছন?

খ)
১০.১ হযাঁ ১০.২ না

১১.

না হত্রে, পুনব যাসন লকত্রন্দ্র আপচন লকন এত্রসত্রছন ?

১১.১ পাচরবাচরক অবত্রহো ও চনর্ যাতন
১১.২ লছত্রের বউ-এর কারত্রন
১১.৩ সন্তানত্রদর অবত্রহো
১১.৪ পাচরবাচরক অর্াচন্তর কারত্রন
১১.৫ অত্রথ যর অভাত্রব
১১.৬ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
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১২.

আপচন এখাত্রন চক চক সুত্রর্াগ সুচবত্রধ পাত্রচ্ছন?

১২.১ স্বে মুত্রল্য খাবার
১২.২ থাকার ব্যবস্থা
১২.৩ স্বাস্থয লসবা
১২.৪ পরামর্য লসবা
১২.৫ সুন্দর পচরত্রবর্
১২.৬ চবত্রনাদত্রনর ব্যবস্থা
১২.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৩.
১৪.

আপচন চক মত্রন কত্ররন পূত্রব যর লচত্রয় এখাত্রন ভাে
আত্রছন?
হযাঁ হত্রে, লকন তা বলুন?

১৩.১ হযাঁ ১৩.২ না
১৪.১. সবাই সমবয়সী
১৪.২ মত্রনর কথা লর্য়ার করা র্ায়
১৪.৩. লকউ বকা লদয়না
১৪.৪ সময়মত খাবার পাওয়া র্ায়
১৪.৫ সময়মত চচচকৎসা পাওয়া র্ায়
১৪.৬ চচচকৎসা ব্যয় কম রাখা হয়
১৪.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

১৫.

নাহত্রে, লকন তা বলুন ?

খ)
১৫.১ একাচকত্ব োত্রগ
১৫.২ সন্তানত্রদর লদখত্রত মন চায়
১৫.৩ খাবাত্ররর মান ভাত্রো নয়
১৫.৪ সময়মত চচচকৎসা লদওয়া হয়না
১৫.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

১৬.

আপচন চক কারত্রন বৃদ্ধ/প্রবীি চনবাত্রস
(উপকারত্রভাগী) থাকার িন্য চনব যাচচত হত্রয়ত্রছন?

খ)
১৬.১ বয়ত্রসর কারত্রন (৬০বছর)
১৬.২ রাস্তায় থাকতাম/ঘুত্রমাতাম
১৬.৩ চভক্ষা করতাম
১৬.৪ পচরবাত্ররর সদস্য কতৃযক চনগৃহীত চছোম
১৬.৫ মানত্রবতর িীবন র্াপন করতাম
১৬.৬ র্াচরচরক/মানচসক/সামাচিকভাত্রব বচঞ্চত চছোম
১৬.৭ সরকাচর সুত্রর্াগ সুচবধার আওতার বাচহত্রর চছোম
১৬.৮ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

দসকশিগ: সু য় াগ সু নবয়ধ নবষয়য় মু ল্যায়ি:
১৭.

দয়া কত্রর আবাসন সুচবত্রধ সম্পত্রকয মতামতচদন।

১৭.১ ঘুত্রমাত্রনর িত্রন্য লবিটি র্ত্রথষ্ট
১৭.২ লবির্ীটসহ অন্যান্য চিচনসপত্র পচরষ্কার
১৭.৩ রুত্রম ব্যচিগত চিচনস পত্র রাখার ব্যবস্থা চবযমান
১৭.৪ রুম চনয়চমত পচরস্কার করা হয়
১৭.৫ মর্া চনত্ররাধক বা মর্াচর ব্যবহাত্ররর বত্রন্দাবস্ত আত্রছ
১৭.৬ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
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১৮.

দয়া কত্রর কমনরুত্রমর অবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

১৮.১ কমনরুত্রম টি.চভ লদখার ব্যবস্থা আত্রছ
১৮.২ বসার িন্য র্ত্রথষ্ট লচয়ার চবযমান
১৮.৩ কমনরুত্রম পর্ যাপ্ত আত্রোর ব্যবস্থা আত্রছ
১৮.৪ চিচনসপত্র নষ্ট হত্রে দ্রুত লমরামত করা হয়
১৮.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

১৯.

২০.

দয়া কত্রর চরচিং/োইত্রব্ররী রুত্রমর অবস্থা সম্পত্রকয
বলুন।

লগষ্ট/চমটিং রুত্রমর অবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

খ)
১৯.১ পড়াশুনার িন্য পর্ যাপ্ত বই আত্রছ
১৯.২ বসার িন্য র্ত্রথষ্ট লচয়ার চবযমান
১৯.৩ র্ত্রথষ্ট চনচরচবচে পচরত্রবর্
১৯.৪ অন্যান্য (চনচদ যষ্টকরুন)
ক)
খ)
২০.১ বসার িন্য র্ত্রথষ্ট লচয়ার চবযমান
২০.২ চনয়চমত বসা হয়
২০.৪ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২১.

চচত্ত-চবত্রনাদন সম্পত্রকয দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?

২২.

ব্যায়ামাগার সম্পত্রকয বলুন।

খ)
২১.১ গান-বািনার ব্যবস্থা
২১.২ নাত্রচর ব্যবস্থা
২১.৩ লটচেচভর্ন
২১.৪ তদচনক পচত্রকা
২১.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২২.১ ব্যায়ামাগাত্রর পর্ যাপ্ত সরঞ্জাম চবযমান
২২.২ চনয়চমত লখাো রাখা হয়
২২.৩ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২৩.

দয়া কত্রর িাইচনং রুম চবষত্রয় মতামত চদন।

খ)
২৩.১ চনধ যাচরত সময় খাবার পচরত্রবর্ন করা হয়
২৩.২ খাবাত্রর চভন্নতা রাখা হয়
২৩.৩ িাইচনং রুম পচরস্কার রাখা হয়
২৩.৪ খাবাত্ররর মান পরীক্ষা করা হয়
২৩.৫ খাবার পচরত্রবর্ন ও রান্নার িন্য র্ত্রথষ্ট লোক রত্রয়ত্রছ
২৩.৬ িরুরী প্রত্রয়ািত্রন রুত্রম খাবার সরবরাহ করা হয়
২৩.৭ খাবাত্ররর দাম কম রাখা হয়
২৩.৮ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২৪.

চচচকৎসা/স্বাস্থয লসবা সম্পত্রকয বলুন।

খ)
২৪.১ চনয়চমত স্বাস্থয পরীক্ষার ব্যবস্থা আত্রছ
২৪.২ চচচকৎসা ব্যয় সংগচতপূন য
২৪.৩ প্রত্রয়ািনীয় ঔষধ চনবাস এোকায় পাওয়া র্ায়
২৪.৪ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২৫.

বৃদ্ধ/প্রবীি চনবাত্রস, থাকা, খাওয়া, চচচকৎসাসহ

খ)
২৫.১ মাচসক আবাসন ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
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আনুসংচগক ব্যয় সম্পত্রকয দয়া কত্রর বেত্রবন চক?

২৫.২ মাচসক খাবার িন্য ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.৩ মাচসক চচচকৎসা ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.৪ মাচসক লপার্াকপচরত্রচ্ছদ ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.৫ মাচসক আনুসংচগক খরচ টাকা:....................
২৫.৬ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২৬.

এই ব্যত্রয়র অথ য লকাথা লথত্রক সংস্থান করা হয়,
দয়া কত্রর বেত্রবন চক?

খ)
২৬.১ সম্পুি য খরচ অত্র চনবাস লথত্রক বহন করা হয়
২৬.২ লমাট খরত্রচর ৩০% চনবাস লথত্রক বহন করা হয়
২৬.৩ আমার পচরবার লথত্রক বহন করা হয়
২৬.৪ আয়বদ্ধযকমূেক কমযসূচচ লথত্রক বহন করা হয়
২৬.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২৭.

লর্াগাত্রর্াগ ব্যবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

খ)
২৭.১ উপত্রিো র্হত্ররর সাত্রথ ভাত্রো লর্াগাত্রর্াগ চবযমান
২৭.২ লিো র্হত্রর র্াওয়ার সু-ব্যবস্থা আত্রছ
২৭.৩ চচঠিপত্র পাঠাত্রনা র্ায়
২৭.৪ লমাবাইত্রে লর্াগাত্রর্াত্রগর সুত্রর্াগ আত্রছ
২৭.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)

২৮.

চনয়চমত চবদুযৎ সুচবত্রধ চবযমান আত্রছ চক?

খ)
২৮.১

হযাঁ

২৮.২

না

২৯.

সুত্রপয় পাচনর ব্যবস্থা চবযমান আত্রছ চক?

২৯.১

হযাঁ

২৯.২

না

দসকশিঙ: সমসযা ও সমাধায়ির উপায়

সমস্যাসমুহ

সমাধাত্রনর উপায়

পচরদর্যক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তাচরখ:
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমাো -২ লবচনচিচসয়ারী (উপকারত্রভাগী) - প্রকেএোকা রুপগঞ্জ উপত্রিোর প্রকেভূি পুনব যাসন লকত্রন্দ্র
অবস্থানরত প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারী)।
আসm&vোমু আোইকুম/আদাব
আমার নাম------------------------------। আপনার অবগচতর িন্য িানাচচ্ছ লর্, বাংোত্রদর্ সরকার সমাি কল্যাি মন্ত্রিােয় কতৃযক সমাি
লসবা অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর মাধ্যত্রম অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর
উন্নয়নকত্রে লর্ৌথভাত্রব Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
andSocially Disabled Adolescent Girl’s প্রকেটি বাস্তবায়ন কত্ররত্রছ। এই প্রকত্রের প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও
চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও
সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা র্াত্রত তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা ও তবষম্য হ্রাস পায়। বাংোত্রদর্ সরকাত্ররর পচরকেনা মন্ত্রিােত্রয়র
বাস্তবায়ন, পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ এই প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস.এন এযাত্রসাচসত্রয়টস-লক পরামর্যক চহত্রসত্রব চনত্রয়াচিত কত্ররত্রছ।
আচম এস.এন এযাত্রসাচসত্রয়টস এর পক্ষ লথত্রক আপনাত্রক এই প্রভাব মূল্যায়ন গত্রবষিায় অংর্গ্রহত্রির িন্য অনুত্ররাধ িানাচচ্ছ। প্রকত্রের গুিগতমান,
সবে ও দুব যে চদক, সুত্রর্াগ ও সম্ভাবনা ইতযাচদ চবষত্রয় আপনার সুচচচন্তত মতামত প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় চবত্রর্ষ ভূচমকা রাখত্রব। আপনি
দৈবচয়ি প্রনিয়ায় নিববানচত হয়য়য়েি নবধায় আপিার দৈয়া সু নচনিত মতামত অতযি গুরুত্বপূ ি য।
লসকর্ন-ক: পচরচচচতমূেক তথ্য
পচরচচচতমূেক তথ্য

লিোর নাম ও লকাি
উপত্রিোর নাম ও লকাি
গ্রাম/মহল্লার নাম ও লকাি
ওয়াি য নং
উত্তরদাতার নামঃ
ক্রচমক র্াচাইতব্য চবষয়
নং
০১.
বতযমাত্রন আপনার বয়স কত, দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?
০২.
০৩.

আপচন চক চববাচহত ?
ক) আপনার স্বামী/স্ত্রী বতযমাত্রন আত্রছন চক?

লমাবাইে নং

উত্তর
বছর:..............
২.১. হযাঁ
৩.ক.১. হযাঁ
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লকাি
মাস:...................
২.২ না
৩.ক.২. না

খ) না হত্রে, লকন একত্রত্র বসবাস করত্রছন না, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক?

৩.খ.১ তাোকপ্রাপ্ত
৩.খ.২ স্বামী/স্ত্রী পচরতযি
৩.খ.৩ স্বামী/স্ত্রী চবত্রদত্রর্
৩.খ.৪ স্বামী/স্ত্রী আোদা বসবাস
৩.খ.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৪.

আপনার লকান সন্তান আত্রছ চক ?

০৫.

হযাঁ হত্রে, আপনার সন্তান সংখ্যা কতিন ?

০৬.

বতযমাত্রন আপনার িীচবত সন্তাত্রনর বয়স কত, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক ?

লসকর্নখ: প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম আয়বদ্ধযকমূেক কমযসূচীর মুল্যায়ন:
০৭.
চিচবত্রকচপ লথত্রক আপচন লকান প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্ররত্রছন
চক?
০৮.
হযাঁ হত্রে, কী ধরত্রির প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্ররত্রছন, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক?

৪.১. হযাঁ

৪.২. না

লছত্রে:.............. লমত্রয়:.............
৬.১. ১ম সন্তাত্রনর বয়স
৬.২. ২য় সন্তাত্রনর বয়স
৬.৩. ৩য় সন্তাত্রনর বয়স
৭.১ হযাঁ

৭.২ না

৮.১ গরু পােন
৮.২ লমৌমাচছ পােন
৮.৩ ক্ষুদ্র লপাচি পােন
৮.৪ ছাত্রদ বাগান ততরী
৮.৫ হস্তচর্ে
৮.৬ পাচখ পােন
৮.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
প্রচর্ক্ষত্রির নাম
৯.১
৯.২
৯.৩

৯.

লকান্ প্রচর্ক্ষি কত চদত্রনর িন্য লপত্রয়ত্রছন?

১০.
১১.
১২.
১৩.

প্রচর্ক্ষি চনত্রত লকান চি লেত্রগত্রছ চক ?
হযাঁ হত্রে, কত চি লেত্রগত্রছ, দয়া কত্রর বেত্রবন চক?
আপচন চনয়চমত প্রচর্ক্ষি চনত্রত চগত্রয়ত্রছন চক ?
প্রচর্ক্ষিটি আপচন কাত্রি োগাত্রত লপত্ররত্রছন চক?

১০.১ হযাঁ
................. টাকা
১২.১ হযাঁ
১৩.১ হযাঁ

১৪.

হযাঁ হত্রে, প্রচর্ক্ষিটি আপচন চক কাত্রি োগাত্রত
লপত্ররত্রছন দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?

১৪.১ গরু পােন
১৪.২ লমৌমাচছ পােন
১৪.৩ ক্ষুদ্র লপাচি পােন
১৪.৪ ছাত্রদ বাগান ততরী
১৪.৫ হস্তচর্ে
১৪.৬ পাচখ পােন
১৪.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৫.

না হত্রে, লকন তা বলুন?

১.
২.
৩.
৪.

১৬.

আর কী ধরত্রনর সহত্রর্াচগতা লপত্রে আপচন প্রচর্ক্ষিটি

১.
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লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........

চদন

১০.২ না
১২.২ না
১৩.২ না

২.
৩.
৪.
১৭.১ হযাঁ

কাত্রি োগাত্রত পারত্রতন বত্রে মত্রন কত্ররন?

১৭.

প্রচর্ক্ষত্রির িন্য লকান চি চদত্রয়ত্রছন চক ?

১৮.

হযাঁ হত্রে, কত টাকা চি চদত্রয়ত্রছন ?

১৯.
২০.

প্রচর্ক্ষিটি আপনার মত্রত র্থার্থ/চাচহদাচভচত্তক চছে
চক?
না হত্রে, লকন তা বলুন?

২১.

আপচন আর লকান প্রচর্ক্ষি লপত্রত চান চক ?

২২.

হযাঁ হত্রে, আরচক প্রচর্ক্ষি লপত্রে আপনার দক্ষতা
বৃচদ্ধ পাত্রব বত্রে মত্রন কত্ররন?

১.
২.
৩.
৪.

২৩.

চিচবত্রকচপ লকত্রন্দ্র প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ ঋি লদওয়ার লকান
ব্যবস্থা আত্রছ চক ?
হযাঁ হত্রে, আপচন কত টাকা ঋি চনত্রয়ত্রছন, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক?
ঋি চক কাত্রি ব্যবহার কত্ররত্রছন?

২৩.১ হযাঁ

২৪.
২৫.

২৬.

১৭.২ না

............................. টাকা

আপনার বাৎসচরক আয় সম্পত্রক,য দয়া কত্রর বেত্রবন
চক?

১৯.১ হযাঁ

১৯.২ না

১.
২.
৩.
৪.
২১.১ হযাঁ

২১.২ না

২৩.২ না

............................. টাকা সুত্রদর হার...............%
২৫.১ আয়বদ্ধযক মূেক কাত্রি
২৫.২ চচচকৎসার কাত্রি
২৫.৩ পূত্রব যর ঋি পচরত্রর্াধ করত্রত
২৫.৪ পচরবাত্ররর অন্য সদস্যত্রক সাহার্য্ করত্রত
২৫.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৬.১ প্রচর্ক্ষনপ্রাপ্ত আয়বদ্ধযকমূেক কাি লথত্রক আয় টাকা:............
২৬.২ কৃচষ লথত্রক আয় টাকা:............................
২৬.৩ অ-কৃচষ লথত্রক আয় টাকা:...............................
২৬.৪ সরকাচর অনুদান টাকা:...............................
২৬.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)............................ টাকা:...............................
খ) ............................ টাকা:...............................

লসকর্নগ: পচরবতযন চবষত্রয় মুল্যায়ন
পচরবতযত্রনর চবষয়সমূহ
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.

ফর্ি
ফর্ক্ষড়ক্ষছ

নকছুটা বাত্রড়চন
ফর্ক্ষড়ক্ষছ

প্রচর্ক্ষি পাওয়ার পত্রর আপনার দক্ষতা বৃচদ্ধ
লপত্রয়ত্রছ বত্রে আপচন মত্রন কত্ররন চক?
প্রচর্ক্ষি লপত্রয় আপনার কময সংস্থাত্রনর সুত্রর্াগ
লবত্রড়ত্রছ বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষি লপত্রয় আপনার আচথ যক উন্নচত হত্রয়ত্রছ
বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষি লপত্রয় আপনার সামাচিক কার্ যক্রত্রম
অংর্গ্রহি বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষত্রির িত্রে উৎপাদনমুখী কার্ যক্রত্রম
অংর্গ্রহি লবত্রড়ত্রছ বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ কার্ যক্রম শুরু করার পর পচরবাত্রর
আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চক ?

উত্রল্লখকরুন
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
২.
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৩৩.
৩৪.

প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ কার্ যক্রম শুরু করার পর সমাত্রি
আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চক ?
প্রচর্ক্ষি লনওয়ার িত্রে কমযত্রক্ষত্রত্র আপনার
মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চক ?

১.
২.
১.
২.

লসকর্নর্: সমস্যাওসমাধাত্রনরউপায়
সমস্যাসমুহ

সমাধাত্রনরউপায়

তথ্যসংগ্রহকারী

পচরদর্যক

নাম এবং স্বাক্ষর:

নাম এবং স্বাক্ষর:

লমাবাইে নং:

তাচরখ:

ই-লমইে:
তাচরখ:

আপনার মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ

72

গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমাো -৩ নন-লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী-নয়) িন্য প্রশ্নমাো (অন্য বয়:বৃদ্ধ চনবাত্রস বসবাসরত পুরুষ ও নারী)
আসm&vোমুআোইকুম/আদাব
আমার নাম------------------------------। আপনার অবগচতর িন্য িানাচচ্ছ লর্, বাংোত্রদর্ সরকার সমাি কল্যাি মন্ত্রিােয় কতৃযক সমাি লসবা
অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর মাধ্যত্রম অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে
লর্ৌথভাত্রব Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially Disabled
Adolescent Girl’s প্রকেটি বাস্তবায়ন কত্ররত্রছ। এই প্রকত্রের প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং
সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন
চনচশ্চত করা র্াত্রত তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা, তবষম্য হ্রাস পায়।বাংোত্রদর্ সরকাত্ররর পচরকেনা মন্ত্রিােত্রয়র বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
এই প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস. এন এযাত্রসাচসত্রয়টস-লক পরামর্যক চহত্রসত্রব চনত্রয়াচিত কত্ররত্রছ। আপচন লর্ত্রহতু প্রকত্রের চনকটবতী এোকায়
অবস্থান কত্ররন এবং একিন অবত্রহচেত ও চন:সন্তান (বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি)কাত্রিই আপনার সুচচচন্তত মতামত প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায়চবত্রর্ষ
ভূচমকা রাখত্রব

লসকর্ন-ক: পচরচচচতমূেক তথ্য
পচরচচচতমূেক তথ্য

লিোর নাম ও লকাি
উপত্রিোর নাম ও লকাি
গ্রাম/মহল্লার নাম ও লকাি
ওয়াি য নং
উত্তরদাতার নামঃ
ক্রচমক র্াচাইতব্য চবষয়
নং

০১.
০২.
০৩.

বতযমাত্রন আপনার বয়স কত, দয়া কত্রর বেত্রবন
চক ?
আপচন চক চববাচহত ?
ক) আপনার স্বামী/স্ত্রী বতযমাত্রন আত্রছন চক?
খ) না হত্রে, লকন একত্রত্র বসবাস করত্রছন না, দয়া
কত্রর বেত্রবন চক?

চেংগ পুরুষ
উত্তর

মচহো

লকাি

বছর:..............
২.১. হযাঁ
৩.ক.১. হযাঁ

মাস:...................
২.২ না
৩.ক.২. না

৩.খ.১ তাোকপ্রাপ্ত
৩.খ.২ স্বামী/স্ত্রী পচরতযি
৩.খ.৩ স্বামী/স্ত্রী চবত্রদত্রর্
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লমাবাইে নং

৩.খ.৪ স্বামী/স্ত্রী আোদা বসবাস
৩.খ.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৪.

আপনার লকান সন্তান আত্রছ চক ?

৪.১. হযাঁ

৪.২. না

০৫.
০৬.

হযাঁ হত্রে, আপনার সন্তান সংখ্যা কতিন ?

লছত্রে:..............
৬.১. ১ম সন্তাত্রনর বয়স
৬.২. ২য় সন্তাত্রনর বয়স
৬.৩. ৩য় সন্তাত্রনর বয়স

লমত্রয়:.............
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........

বতযমাত্রন আপনার িীচবত সন্তাত্রনর বয়স কত, দয়া
কত্রর বেত্রবন চক ?

লসকর্ন-খ:বয়:বৃদ্ধত্রদর/প্রবীিত্রদর ( পুরুষ ও মচহো) তথ্যাবেী
০৭.

০৮.

এই পুনব যাসন লকত্রন্দ্র আপচন কত্রব এত্রসত্রছন বেত্রবন
চক?

তাচরখ ...............মাস..............সাে.....................

আপচন লকান্ এোকা লথত্রক এত্রসত্রছন্
গ্রাম:............... উপত্রিো:.................... লিো:.................

০৯.

আপচন চকভাত্রব বা কার মাধ্যত্রম চনবাত্রসর খবর
লপত্রয়ত্রছন?

৯.১. চবজ্ঞাপত্রনর মাধ্যত্রম লিত্রন
৯.২ আত্বীয় স্বিত্রনর মাধ্যত্রম
৯.৪ অন্য মাধ্যত্রম (চনচদ যষ্টকরুন)...........................
ক)

১০.

আপচন চক স্ব-ইচ্ছায় এখাত্রন এত্রসত্রছন?

খ)
১০.১ হযাঁ

১১.

না হত্রে, পুনব যাসন লকত্রন্দ্র আপচন লকন এত্রসত্রছন ?

১১.১ পাচরবাচরক অবত্রহো ও চনর্ যাতন

১০.২ না

১১.২ লছত্রের বউ-এর কারত্রন
১১.৩ সন্তানত্রদর অবত্রহো
১১.৪ পাচরবাচরক অর্াচন্তর কারত্রন
১১.৫ অত্রথ যর অভাত্রব
১১.৬ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১২.

আপচন এখাত্রন চক চক সুত্রর্াগ সুচবত্রধ পাত্রচ্ছন?

১২.১ ¯^েমুত্রল্য খাবার
১২.২ থাকার ব্যবস্থা
১২.৩ স্বাস্থয লসবা
১২.৪ পরামর্য লসবা
১২.৫ সুন্দর পচরত্রবর্
১২.৬ চবত্রনাদত্রনর ব্যবস্থা
১২.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
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১৪.

আপচন চক মত্রন কত্ররন পূত্রব যর লচত্রয় এখাত্রন ভাে
আত্রছন?
হযাঁ হত্রে, লকন তা বলুন?

১৫.

না হত্রে, লকন তা বলুন ?

১৬.

আপচন চক কারত্রন বৃদ্ধ/প্রবীি চনবাত্রস (উপকারত্রভাগী)
থাকার িন্য চনব যাচচত হত্রয়ত্রছন?

১৩.

১৩.১

হযাঁ

১৩.২

না

১৪.১. সবাই সমবয়সী;
১৪.২ মত্রনর কথা লর্য়ার করা র্ায়
১৪.৩. লকউ বকা লদয়না
১৪.৪ সময়মত খাবার পাওয়া র্ায়
১৪.৫ সময়মত চচচকৎসা পাওয়া র্ায়
১৪.৬ চচচকৎসা ব্যয় কম রাখা হয়
১৪.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১৫.১ একাচকত্ব োত্রগ
১৫.২ সন্তানত্রদর লদখত্রত মন চায়
১৫.৩ খাবাত্ররর মান ভাত্রো নয়
১৫.৪ সময়মত চচচকৎসা লদওয়া হয়না
১৫.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১৬.১ বয়ত্রসর কারত্রন (৬০বছর)
১৬.২ রাস্তায় থাকতাম/ঘুত্রমাতাম
১৬.৩ চভক্ষা করতাম
১৬.৪ পচরবাত্ররর সদস্য কতৃযক চনগৃহীত চছোম
১৬.৫ মানত্রবতর িীবনর্াপন করতাম
১৬.৬ র্াচরচরক/মানচসক/সামাচিকভাত্রব বচঞ্চতচছোম
১৬.৭ সরকাচর সুত্রর্াগসুচবধার আওতার বাচহত্রর চছোম
১৬.৮ অন্য লকান কারন (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

দসকশিগ: সু য় াগ সু নবয়ধ নবষয়য় মু ল্যায়ি
১৭.

দয়া কত্রর আবাসন সুচবত্রধ সম্পত্রকয মতামত চদন।

১৮.

দয়া কত্রর কমন রুত্রমর অবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

১৭.১ ঘুত্রমাত্রনর িত্রন্য লবিটি র্ত্রথষ্ট আরামদায়ক
১৭.২ লবির্ীটসহ অন্যান্য চিচনসপত্র পচরষ্কার
১৭.৩ রুত্রম ব্যচিগত চিচনসপত্র রাখার ব্যবস্থা চবযমান
১৭.৪ রুম চনয়চমত পচরস্কার করা হয়
১৭.৫ মর্া চনত্ররাধক বা মর্াচর ব্যবহাত্ররর বত্রন্দাবস্ত আত্রছ
১৭.৬ অন্যান্য (চনচদ যষ্টকরুন)
ক)
খ)
১৮.১ কমন রুত্রম টি.চভ লদখার ব্যবস্থা আত্রছ
১৮.২ বসার িন্য র্ত্রথষ্ট লচয়ার চবযমান
১৮.৩ কমন রুত্রম পর্ যাপ্ত আত্রোর ব্যবস্থা আত্রছ
১৮.৪ চিচনসপত্র নষ্ট হত্রে দ্রুত লমরামত করা হয়
১৮.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
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ক)
১৯.

দয়া কত্রর চরচিং/োইত্রব্ররী রুত্রমর অবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

২০.

লগষ্ট/চমটিং রুত্রমর অবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

খ)
১৯.১ পড়াশুনার িন্য পর্ যাপ্ত বই আত্রছ
১৯.২ বসার িন্য র্ত্রথষ্ট লচয়ার চবযমান
১৯.৩ র্ত্রথষ্ট চনচরচবচে পচরত্রবর্
১৯.৪ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২০.১ বসার িন্য র্ত্রথষ্ট লচয়ার চবযমান
২০.২ চনয়চমত বসা হয়
২০.৩ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

২১.

চচত্ত-চবত্রনাদন সত্রম্পযত্রক দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?

২২.

ব্যায়ামাগার সম্পত্রকয বলুন।

২৩.

দয়া কত্রর িাইচনং রুম চবষত্রয় মতামত চদন।

২৪.

চচচকৎসা/স্বাস্থয লসবা সম্পত্রকয বলুন।

২৫.

বৃদ্ধা/প্রবীি চনবাত্রস, থাকা, খাওয়া, চচচকৎসাসহ
আনুসংচগক ব্যয় সম্পত্রকয দয়া কত্রর বেত্রবন চক?

২১.১
২১.২
২১.৩
২১.৪
২১.৫

গান-বািনার ব্যবস্থা
নাত্রচর ব্যবস্থা
লটচেচভর্ন
তদচনক পচত্রকা
অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২২.১ ব্যায়ামাগাত্রর পর্ যাপ্ত সরনঞ্জাম চবযমান
২২.২ চনয়চমত লখাো রাখা হয়
২২.৩ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৩.১ চনধ যাচরত সময় খাবার পচরত্রবর্ন করা হয়
২৩.২ খাবাত্রর চভন্নতা রাখা হয়
২৩.৩ িাইচনং রুম পচরস্কার রাখা হয়
২৩.৪ খাবাত্ররর মান পরীক্ষা করা হয়
২৩.৫ খাবার পচরত্রবর্ন ও রান্নার িন্য র্ত্রথষ্ট লোক রত্রয়ত্রছ
২৩.৬ িরুরী প্রত্রয়ািত্রন রুত্রম খাবার সরবরাহ করা হয়
২৩.৭ খাবাত্ররর দাম কম রাখা হয়
২৩.৮ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৪.১ চনয়চমত স্বাস্থয পরীক্ষার ব্যবস্থা আত্রছ
২৪.২ চচচকৎসা ব্যয় সংগচতপূি য
২৪.৩ প্রত্রয়ািনীয় ঔষধ চনবাস এোকায় পাওয়া র্ায়
২৪.৪ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৫.১ মাচসক আবাসন ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.২ মাচসক খাবার িন্য ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.৩ মাচসক চচচকৎসা ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.৪ মাচসক লপার্াক পচরত্রচ্ছদ ব্যত্রয়র পচরমাি টাকা:....................
২৫.৫ মাচসক আনুসংচগক খরচ টাকা:....................
২৫.৬ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন) টাকা:....................
ক)
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২৬.

২৭.

২৮.
২৯.

এই ব্যত্রয়র অথ য লকাথা লথত্রক সংস্থান করা হয়, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক?

লর্াগাত্রর্াগ ব্যবস্থা সম্পত্রকয বলুন।

চনয়চমত চবদুযৎ সুচবত্রধ চবযমান আত্রছ চক?
সুত্রপয় পাচনর ব্যবস্থা চবযমান আত্রছ চক?

খ)
২৬.১ সম্পুি য খরচ অত্র চনবাস লথত্রক বহন করা হয়
২৬.২ লমাট খরত্রচর ৩০% চনবাস লথত্রক বহন করা হয়
২৬.৩ আমার পচরবার লথত্রক বহন করা হয়
২৬.৪ আয়বদ্ধযকমূেক কমযসূচচ লথত্রক বহন করা হয়
২৬.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৭.১ উপত্রিো র্হত্ররর সাত্রথ ভাত্রো লর্াগাত্রর্াগ চবযমান
২৭.২ লিো র্হত্রর র্াওয়ার সু-ব্যবস্থা আত্রছ
২৭.৩ চচঠিপত্র পাঠাত্রনা র্ায়
২৭.৪ লমাবাইত্রে লর্াগাত্রর্াত্রগর সুত্রর্াগ আত্রছ
২৭.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৮.১
২৯.১

হযাঁ
হযাঁ

২৮.২
২৯.২

না
না

লসকর্নর্: সমস্যা ও সমাধাত্রনর উপায়
সমস্যাসমুহ

সমাধাত্রনর উপায়

তথ্য সংগ্রহকারী
নাম এবং স্বাক্ষর:
লমাবাইে নং:
ই-লমইে:
তাচরখ:

পচরদর্যক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তাচরখ:

আপনার মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমাো - ৪ নন-লবচনচিচসয়ারীত্রদর (উপকারত্রভাগী-নয়) িন্য প্রশ্নমাো (অন্যান্য সংস্থা লথত্রক প্রচর্ক্ষি প্রাপ্ত প্রচর্ক্ষিপ্রাপ্ত
সামাচিকভাত্রব চনগৃহীত চকত্রর্ার ও চকত্রর্ারী)
আসm&vোমুআোইকুম/আদাব
আমার নাম------------------------------। আপনার অবগচতর িন্য িানাচচ্ছ লর্, বাংোত্রদর্ সরকার সমাি কল্যাি মন্ত্রিােয় কতৃযক সমাি লসবা
অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর মাধ্যত্রম অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে
লর্ৌথভাত্রব Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially Disabled
Adolescent Girl’s প্রকেটি বাস্তবায়ন কত্ররত্রছ। এই প্রকত্রের প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং
সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন
চনচশ্চত করা র্াত্রত তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা, তবষম্য হ্রাস পায়।বাংোত্রদর্ সরকাত্ররর পচরকেনা মন্ত্রিােত্রয়র বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
এই প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস. এন এযাত্রসাচসত্রয়টস-লক পরামর্যক চহত্রসত্রব চনত্রয়াচিত কত্ররত্রছ। আপচন লর্ত্রহতু প্রকত্রের চনকটবতী এোকায়
অবস্থান কত্ররন এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত (চকত্রর্ারী) কাত্রিই আপনার সুচচচন্তত মতামত প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় চবত্রর্ষ
ভূচমকা রাখত্রব।

লসকর্ন-ক: পচরচচচতমূেক তথ্য
পচরচচচতমূেক তথ্য

লিোর নাম ও লকাি
উপত্রিোর নাম ও লকাি
গ্রাম/মহল্লার নাম ও লকাি
ওয়াি য নং
উত্তরদাতার নামঃ
ক্রচমক র্াচাইতব্য চবষয়
নং

০১.
০২.
০৩.

বতযমাত্রন আপনার বয়স কত, দয়া কত্রর বেত্রবন
চক ?
আপচন চক চববাচহত ?
ক) আপনার স্বামী/স্ত্রী বতযমাত্রন আত্রছন চক?
খ) না হত্রে, লকন একত্রত্র বসবাস করত্রছন না, দয়া
কত্রর বেত্রবন চক?

চেংগ পুরুষ
উত্তর

মচহো

লকাি

বছর:..............
২.১. হযাঁ
৩.ক.১. হযাঁ

মাস:...................
২.২ না
৩.ক.২. না

৩.খ.১ তাোকপ্রাপ্ত
৩.খ.২ স্বামী/স্ত্রী পচরতযি
৩.খ.৩ স্বামী/স্ত্রী চবত্রদত্রর্
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লমাবাইে নং

৩.খ.৪ স্বামী/স্ত্রী আোদা বসবাস
৩.খ.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

০৪.

আপনার লকান সন্তান আত্রছ চক ?

৪.১. হযাঁ

৪.২. না

০৫.
০৬.

হযাঁ হত্রে, আপনার সন্তান সংখ্যা কতিন ?

লছত্রে:..............
৬.১. ১ম সন্তাত্রনর বয়স
৬.২. ২য় সন্তাত্রনর বয়স
৬.৩. ৩য় সন্তাত্রনর বয়স

লমত্রয়:.............
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........
লছত্রে:...........ত্রমত্রয়:...........

বতযমাত্রন আপনার িীচবত সন্তাত্রনর বয়স কত, দয়া
কত্রর বেত্রবন চক ?

লসকর্নখ: প্রচর্ক্ষত্রনর মাধ্যত্রম আয়বদ্ধযকমূেক কমযসূচীর মুল্যায়ন:
৭.
আপচন লকাথাও লথত্রক লকান প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্ররত্রছন চক?
৮.
হযাঁ হত্রে, কী ধরত্রির প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্ররত্রছন, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক?

৭.১ হযাঁ
৩০.২ না
৮.১ গরু পােন
৮.২ লমৌমাচছ পােন
৮.৩ ক্ষুদ্রত্রপাচি পােন
৮.৪ ছাত্রদ বাগান ততরী
৮.৫ হস্তচর্ে
৮.৬ পাচখ পােন
৮.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
প্রচর্ক্ষত্রির নাম
চদন
৯.১
৯.২
৯.৩

৯.

লকানপ্রচর্ক্ষি কত চদত্রনর িন্য লপত্রয়ত্রছন ?

১০.
১১.
১২.
১৩.

প্রচর্ক্ষি চনত্রত লকান চি লেত্রগত্রছ চক ?
হযাঁ হত্রে, কত চি লেত্রগত্রছ, দয়া কত্রর বেত্রবন চক?
আপচন চনয়চমত প্রচর্ক্ষি চনত্রত চগত্রয়ত্রছন চক ?
প্রচর্ক্ষিটি আপচন কাত্রি োগাত্রত লপত্ররত্রছন চক?

১০.১ হযাঁ
................. টাকা
১২.১ হযাঁ
১৩.১ হযাঁ

১৪.

হযাঁ হত্রে, প্রচর্ক্ষিটি আপচন চক কাত্রি োগাত্রত
লপত্ররত্রছন দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?

১৪.১ গরু পােন
১৪.২ লমৌমাচছ পােন
১৪.৩ ক্ষুদ্র লপাচি পােন
১৪.৪ ছাত্রদ বাগান ততরী
১৪.৫ হস্তচর্ে
১৪.৬ পাচখ পােন
১৪.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

১৫.

না হত্রে, লকন তা বলুন?

১৬.

আর কী ধরত্রনর সহত্রর্াচগতা লপত্রে আপচন প্রচর্ক্ষিটি
কাত্রি োগাত্রত পারত্রতন বত্রে মত্রন কত্ররন?

১.
২.
৩.
৪.
১.
২.
৩.
৪.
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১০.২ না
১২.২ না
১৩.২ না

১৭.১ হযাঁ

১৭.২ না

১৭.

প্রচর্ক্ষত্রির িন্য লকান চি চদত্রয়ত্রছন চক ?

১৮.

হযাঁ হত্রে, কত টাকা চি চদত্রয়ত্রছন ?

১৯.

প্রচর্ক্ষিটি আপনার মত্রত র্থার্থ/চাচহদাচভচত্তক চছে চক?

১৯.১ হযাঁ

১৯.২ না

২০.

না হত্রে, লকন তা বলুন?

২১.

আপচন আর লকান প্রচর্ক্ষি লপত্রত চান চক ?

১.
২.
৩.
৪.
২১.১ হযাঁ

৪৪.২ না

২২.

হযাঁ হত্রে, আরচক প্রচর্ক্ষি লপত্রে আপনার দক্ষতা বৃচদ্ধ পাত্রব

............................. টাকা

বত্রে মত্রন কত্ররন?
২৩.

২৫.

প্রচর্ক্ষিত্রকত্রন্দ্র প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ ঋি লদওয়ার লকান ব্যবস্থা
আত্রছ চক ?
হযাঁ হত্রে, আপচন কত টাকা ঋি চনত্রয়ত্রছন, দয়া কত্রর বেত্রবন
চক?
ঋি চক কাত্রি ব্যবহার কত্ররত্রছন?

২৬.

আপনার বাৎসচরক আয় সম্পত্রক,য দয়া কত্রর বেত্রবন চক?

২৪.

১.
২.
৩.
৪.
২৩.১ হযাঁ

২৩.২ না

............................. টাকা সুত্রদর হার...............%
২৫.১ আয়বদ্ধযক মূেক কাত্রি
২৫.২ চচচকৎসার কাত্রি
২৫.৩ পূত্রব যর ঋি পচরত্রর্াধ করত্রত
২৫.৪ পচরবাত্ররর অন্য সদস্যত্রক সাহার্য্ করত্রত
২৫.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
২৬.১ প্রচর্ক্ষনপ্রাপ্ত আয়বদ্ধযকমূেক কাি লথত্রক আয় টাকা:............
২৬.২ কৃচষ লথত্রক আয় টাকা:............................
২৬.৩ অ-কৃচষ লথত্রক আয় টাকা:...............................
২৬.৪ সরকাচর অনুদান টাকা:...............................
২৬.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)............................ টাকা:...............................
খ) ............................ টাকা:...............................

লসকর্নগ: পচরবতযন চবষত্রয় মুল্যায়ন
পচরবতযত্রনর চবষয়সমূহ
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.

ফর্ি
ফর্ক্ষড়ক্ষছ

নকছুটা বাত্রড়চন
ফর্ক্ষড়ক্ষছ

প্রচর্ক্ষি পাওয়ার পত্রর আপনার দক্ষতা বৃচদ্ধ
লপত্রয়ত্রছ বত্রে আপচন মত্রন কত্ররন চক?
প্রচর্ক্ষি লপত্রয় আপনার কময সংস্থাত্রনর সুত্রর্াগ
লবত্রড়ত্রছ বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষি লপত্রয় আপনার আচথ যক উন্নচত হত্রয়ত্রছ
বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষি লপত্রয় আপনার সামাচিক কার্ যক্রত্রম
অংর্গ্রহি বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষত্রির িত্রে উৎপাদনমুখী কার্ যক্রত্রম
অংর্গ্রহি লবত্রড়ত্রছ বত্রে মত্রন কত্ররন চক ?
প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ কার্ যক্রম শুরু করার পর পচরবাত্রর
আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চক ?
প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ কার্ যক্রম শুরু করার পর সমাত্রি

উত্রল্লখকরুন
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
২.
১.
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৩৪.

আপনার মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চক ?
প্রচর্ক্ষি লনওয়ার িত্রে কমযত্রক্ষত্রত্র আপনার
মর্ যাদা বৃচদ্ধ লপত্রয়ত্রছ চক ?

২.
১.
২.

লসকর্নর্: সমস্যা ও সমাধাত্রনর উপায়
সমস্যাসমুহ

সমাধাত্রনরউপায়

তথ্যসংগ্রহকারী
নাম এবং স্বাক্ষর:
লমাবাইে নং:
ই-লমইে:
তাচরখ:

পচরদর্যক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তাচরখ:

আপনার মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমাো -৫ প্রকে সংচেষ্ট কমযকতযাত্রদর (মূখ্য তথ্যদাতা KII) চনচবড় সাক্ষাৎকাত্ররর িন্যপ্রশ্নমাো ও অবিারত্রভর্ন লচকচেস্ট
প্রকল্প পনরচাল্ক, প্রকল্প সংচেষ্ট কমযকতযা, মাঠ পর্ যাত্রয়র প্রকল্প সংচেষ্ট কমযকতযা,
উপ-পনরচাল্ক, সমািত্রসবা অচধদপ্তর, ম্যাত্রনিার-লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর (চিচবত্রকচপ)
আসm&vোমু আোইকুম/আদাব
আমার নাম------------------------------। আপনার অবগচতর িন্য িানাচচ্ছ লর্, বাংোত্রদর্ সরকার সমাি কল্যাি মন্ত্রিােয় কতৃযক সমাি লসবা
অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর মাধ্যত্রম অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ/প্রবীি এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর
উন্নয়নকত্রে লর্ৌথভাত্রব Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and
Socially Disabled Adolescent Girl’sপ্রকেটি বাস্তবায়ন কত্ররত্রছ। এই প্রকত্রের প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও চন:সন্তান
বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রির মাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক
মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা র্াত্রত তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা, তবষম্য হ্রাস পায়।বাংোত্রদর্ সরকাত্ররর পচরকেনা মন্ত্রিােত্রয়র বাস্তবায়ন
পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ এই প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস. এন এযাত্রসাচসত্রয়টস-লক পরামর্যক চহত্রসত্রব চনত্রয়াচিত কত্ররত্রছ। আচম এস. এন
এযাত্রসাচসত্রয়টস এর পক্ষ লথত্রক আপনাত্রক এই প্রভাব মূল্যায়ন গত্রবষিায় অংর্গ্রহত্রির িন্য অনুত্ররাধ িানাচচ্ছ। প্রকত্রের গুিগতমান, সবে ও দুব যে
চদক, সুত্রর্াগ ও সম্ভাবনা ইতযাচদ চবষত্রয় আপনার অচভজ্ঞ মতামত প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায়চবত্রর্ষ ভূচমকা রাখত্রব। উত্রল্লখ্য লর্, আপনার
মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাত্রি ব্যবহৃত হত্রব এবং আপনার লদয়া তথ্য সম্পূি য লগাপন রাখা হত্রব।

চবভাগঃ ................................. লকাি নং:.............

উপত্রিো:..................................

লিো:................................. লকাি নং:.............

লকাি নং:.............

লোত্রকর্ন: ...........................................................................................................................

তথ্য প্রদানকারীর নাম ........................................................পদবী : .......................................................
লমাবাইে নং: -------------------------------------------------

তাচরখ: -------------------------------------

ক) প্রকে প্রস্ত্তচত সংক্রান্ত তথ্যাবেী :
০১.
০২.

প্রকে কার্ যক্রম শুরু করার পূত্রব য প্রকত্রের িন্য লকান চিচিচবচেটি করা
হত্রয়চছে চক ?
হযাঁ হত্রে, চিচিচবচেটি করার লকান চরত্রপাট য আত্রছ চক ?
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১.১. হযাঁ
১. ২. না
২. ১. হযাঁ
২. ২. না

০৩.
০৪.

০৫

চিচিচবচেটি চরত্রপাত্রট য প্রকত্রের িন্য লর্ চাচহদা এত্রসত্রছ লস অনুর্ায়ী প্রকে
বাস্তবায়ন হত্রয়ত্রছ চক?
হযাঁ হত্রে, কী কী চাচহদা চনরুপি করা হত্রয়ত্রছ,দয়া কত্রর বেত্রবন
চক?
না হত্রে, চিচিচবচেটি চরত্রপাত্রট য প্রকে বাস্তবায়ত্রনর পাথ যকয লকন হত্রয়ত্রছ
দয়া কত্রর বেত্রবন চক?

খ) প্রকে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবেী :
০৬
প্রকে বাস্তবায়ন র্থা সমত্রয় হত্রয়চছে চক ?
০৭

না হত্রে, লকন বাস্তবায়ন র্থা সমত্রয় হয়চন, দয়া কত্রর
বেত্রবন চক ?

০৮

১০

চিচপচপত্রত বচধ যত সমত্রয়র িন্য লকান অনুত্রমাদন চনত্রয়চছত্রেন
চক ?
প্রকে বাস্তবায়নকােীন সমত্রয় লকান সমস্যার সম্মুখীন
হত্রয়চছত্রেন চক ?
হযাঁ হত্রে, কী ধরত্রনর সমস্যার সম্মুখীন হত্রয়চছত্রেন ?

১১

প্রকে বাস্তবায়ন লর্ত্রষ এচক্সট প্লান করা হত্রয়চছে চক ?

১২

হযাঁ হত্রে, এচক্সট প্লান বাস্তবায়ন করা হত্রয়ত্রছ চক ?

১৩

না হত্রে, এচক্সট প্লান লকন বাস্তবায়ন করা হয়চন দয়া কত্রর
বেত্রবন চক ?

১৪

প্রকে বাস্তবায়ন লর্ত্রষ লর্ পচরমাি লোত্রকর লসবা পাওয়ার
কথা লস পচরমাি লোক লসবা পাত্রচ্ছ চক ?
না হত্রে, লকন পাত্রচ্ছ না, দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?

০৯

১৫

১৮

প্রকে কার্ যক্রম চক চিচপচপত্রত প্যাত্রকি চহসাত্রব নাচক সাবপ্যাত্রকি চহসাত্রব করা হত্রয়চছে ?
লর্ অথ য বরাে চছে লস অনুর্ায়ী কাত্রির মান চক
সত্রন্তাষিনক হত্রয়ত্রছ ?
না হত্রে, লকন নয়, দয়া কত্রর বেত্রবন চক ?

১৯

অথ য ছাড় লপত্রত লকান সমস্যা হত্রয়ত্রছ চক?

২০

হযাঁ হত্রে, কী ধরত্রনর সমস্যা হত্রয়চছে?

১৬
১৭

৩.১. হযাঁ
৩.২. না
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪
৫.১
৫.২
৫.৩
৫.৪

১. হযাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. হযাঁ
২. না
১. হযাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. হযাঁ
২. না
১. হযাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. হযাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১। প্যাত্রকি চহসাত্রব করা হত্রয়ত্রছ
২। সাব-প্যাত্রকি চহসাত্রব করা হত্রয়ত্রছ
১. হযাঁ
২. না
১।
২।
৩।
৪।
১. হযাঁ
২. না
১।
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২।
৩।
৪।
১. হযাঁ
২. না
১. হযাঁ
২. না
১. হযাঁ
২. না

২১

প্রকে খরত্রচর লকান অচিট হত্রয়ত্রছ চক ?

২২

প্রকে খরত্রচর লকান বাৎসচরক প্লান আত্রছ চক ?

২৩

cÖKíf~³ febwU Aby‡gvw`Z wWwcwc-‡Z D‡jøwLZ
Specification Abyhvqx ˆZix Kiv n‡q‡Q wK?

২৪

cÖKíf~³ febwU wbg©v‡Y PWD rate schedule AbymiY
Kiv n‡q‡Q wK
ভচবষ্যত্রত এই ধরত্রনর প্রকত্রের প্রত্রয়ািন আত্রছ বত্রে মত্রন
কত্ররন চক ?

১. হযাঁ
২. না

২৬

হযাঁ হত্রে, কী ধরত্রনর প্রকত্রের প্রত্রয়ািন আত্রছ বত্রে মত্রন
কত্ররন?

২৭

এই প্রকত্রের সবে, দূব যে চদক, সুত্রর্াগ ও ভীচত সম্পত্রকয চক
িাত্রনন?

১।
২।
৩।
৪।
সবে চদকঃ ১.
২.
৩.
দূব যে চদকঃ ১.
২.
৩.
সুত্রর্াগঃ ১.
২.
৩.
ভীচতঃ ১.
২.
৩.

২৫

১. হযাঁ
২. না

গ) প্রকত্রের অঙ্গচভচত্তক বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবেী
কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ
২৮.
২৯.
৩০.

৩১.

কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদর চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা
কত চছে?

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

বাস্তত্রব কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ কী পচরমাি
পচরত্রর্াধ করা হত্রয়ত্রছ?

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

প্রকেটির আওতায় কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদর
িন্য:

লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা

কমযকতযা কমযচারীত্রদর লবতন ভাতাচদ

শুরু হত্রয়চছে: ....................... বছর..................মাস

লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা

লর্ষ হত্রয়চছে: ....................... বছর..................মাস
কমযসূচী ব্যয়
৩২.

কমযসূচী ব্যত্রয়র চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?

৩৩.

বাস্তত্রব কমযসূচী ব্যয় কী পচরমাি পচরত্রর্াধ করা হত্রয়ত্রছ?

.........................................
..............................................
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৩৪.

কমযসূচী ব্যয়

লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

৩৫.

কমযসূচী ব্যয় চনধ যাচরত সমত্রয় করা হত্রয়চছে চক ?

৩৬.

না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

সাচি
৩৭.

সাচির চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?

৩৮.

বাস্তত্রব সাচি কী পচরমাি পচরত্রর্াধ করা হত্রয়ত্রছ?

৩৯.

প্রকেটির আওতায় সাচির িন্য:

..............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা

সাচি

লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
শুরু হত্রয়চছে: ....................... বছর..................মাস

৪০.

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

লর্ষ হত্রয়চছে: ....................... বছর..................মাস
৪১.

র্ন্ত্রপাচত ক্রত্রর্র চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?

৪২.

বাস্তত্রব র্ন্ত্রপাচত কী পচরমাি ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ?

৪৩.

র্ন্ত্রপাচত ক্রত্রয়র িন্য

৪৪.

র্ন্ত্রপাচত চনধ যাচরত সমত্রয় ক্রয় করা হত্রয়চছে চক ?

৪৫

না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

৪৬.

আসবাবপত্র ক্রত্রয়র চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?

৪৭.

বাস্তত্রব আসবাবপত্র কী পচরমাি ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ?

৪৮.

আসবাবপত্র ক্রত্রয়র িন্য

৪৯.

আসবাবপত্র চনধ যাচরত সমত্রয় ক্রয় করা হত্রয়চছে চক ?

৫০.

না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

.........................................
.............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
.........................................
..............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
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প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ
৫১.
প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ ক্রত্রয়র চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?
৫২.

বাস্তত্রব প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ কী পচরমাি ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ?

৫৩.

প্রচর্ক্ষি সরঞ্জামাচদ ক্রত্রয়র িন্য

৫৪.

প্রচর্ক্ষন সরঞ্জামাচদ চনধ যাচরত সমত্রয় ক্রয় করা হত্রয়চছে
চক ?
না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

৫৫.

িচম ক্রয়/িচম মূল্য
৫৬. িচম ক্রয়/ িচম মূল্য-এর চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?
৫৭.

বাস্তত্রব িচম ক্রয়/ িচম মূল্য কী পচরমাি করা হত্রয়ত্রছ?

৫৮.

িচম ক্রয়/ িচম মূল্য-এর িন্য

.........................................
..............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
.........................................
..............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা

৫৯.

িচম ক্রয়/ িচম মূল্য চনধ যাচরত সমত্রয় করা হত্রয়চছে চক ?

৬০.

না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

চনমযাি ব্যয়
৬১.
চনমযাি ব্যয়-এর চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা কত চছে?
৬২.

বাস্তত্রব চনমযাি ব্যয় কী পচরমাি করা হত্রয়ত্রছ?

৬৩.

চনমযাি ব্যয় -এর িন্য

৬৪.

চনমযাি ব্যয় চনধ যাচরত সমত্রয় করা হত্রয়চছে চক ?

৬৫.

না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি
৬৬. চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি-এর চনধ যাচরত েক্ষযমাত্রা
কত চছে?
৬৭.
বাস্তত্রব চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি কী পচরমাি

১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
.........................................
..............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
.........................................
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৬৮.
৬৯.
৭০.

করা হত্রয়ত্রছ?
চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি -এর িন্য
চিচিকযাে এন্ড প্রাইস কচন্টনত্রিচি চনধ যাচরত সমত্রয় করা
হত্রয়চছে চক ?
না হত্রে, লকন সময়মত্রতা করা হয়চন?

উত্তরদাতা
নাম এবং স্বাক্ষর:
লমাবাইে নং:
ই-লমইে:
তাচরখ:

..............................................
লমাট বরােকৃত অথ যঃ ............................... টাকা
লমাট প্রকৃত ব্যয় কত হত্রয়চছে? ........................ টাকা
১. হযাঁ
২. না
১। সংচেষ্ট ঠিকাদারত্রদর কাত্রি অবত্রহো
২। প্রত্রয়ািনীয় অত্রথ যর সংস্থান না থাকা
৩। সংচেষ্ট কতৃযপত্রক্ষর অসহত্রর্াচগতা
৪। স্থানীয়ভাত্রব চাঁদাবাি, দুষ্কৃচতকারী ও টাউটত্রদর প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট
৫। প্রাকৃচতক চবপর্ যত্রয় সমস্যার সৃচষ্ট হওয়া
৬। অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

পচরদর্যক
নাম এবং স্বাক্ষর:
তাচরখ:

আপনার মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমাো -৬ চিচিকযাে লভচরচিত্রকর্ন লচকচেস্ট
আসm&vোমু আোইকুম/আদাব
আমার নাম------------------------------। আপনার অবগচতর িন্য িানাচচ্ছ লর্, বাংোত্রদর্ সরকার সমাি কল্যাি মন্ত্রিােয় কতৃযক সমাি লসবা
অচধদপ্তর ও লদর্ বাংো কল্যাি পচরষত্রদর মাধ্যত্রম অবত্রহচেত ও চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর উন্নয়নকত্রে
লর্ৌথভাত্রব Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and
Socially Disabled Adolescent Girl’sপ্রকেটি বাস্তবায়ন কত্ররত্রছ। এই প্রকত্রের প্রধান উত্রেশ্য চছে প্রকে এোকার অবত্রহচেত ও
চন:সন্তান বয়:বৃদ্ধ এবং সামাচিকভাত্রব অক্ষম ও চনগৃহীত চকত্রর্ারীত্রদর প্রত্রয়ািনচভচত্তক লসবা এবং প্রচর্ক্ষত্রিরমাধ্যত্রম বন্ধুত্বপূি য পচরত্রবর্ ও সামাচিক
মর্ যাদাপূি য পুনব যাসন চনচশ্চত করা র্াত্রত তাত্রদর দচরদ্রতা, দুব যেতা, তবষম্য হ্রাস পায়। বাংোত্রদর্ সরকাত্ররর পচরকেনা মন্ত্রিােত্রয়র বাস্তবায়ন
পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ এই প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ত্রনর িন্য এস. এন এযাত্রসাচসত্রয়টস-লক পরামর্যক চহত্রসত্রব চনত্রয়াচিত কত্ররত্রছ। আচম এস.
এন. এযাত্রসাচসত্রয়টস এর পক্ষ লথত্রক আপনাত্রক এই প্রভাব মূল্যায়ন গত্রবষিায় অংর্গ্রহত্রির িন্য অনুত্ররাধ িানাচচ্ছ। প্রকত্রের গুিগতমান, সবে ও দুব যে
চদক, সুত্রর্াগ ও সম্ভাবনা ইতযাচদ চবষত্রয় আপনার সুচচচন্তত মতামত প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় চবত্রর্ষ ভূচমকা রাখত্রব।
চবভাগঃ ................................. লকাি নং:.............
উপত্রিো:..................................

লিো:................................. লকাি নং:.............

লকাি নং:.............

লোত্রকর্ান: .................................................................................................................... .................
তথ্যপ্রদানকারীর নাম: .................................................. পদবী : .......................................................
লমাবাইে নং: -------------------------------------------------

তাচরখ: -------------------------------------

পুনব যাসন লকন্দ্রমূল্যায়ন ও পর্ যত্রবক্ষি লচকচেস্ট
প্রকত্রের নাম:-----------------------------------------------------------------------------পর্ যত্রবক্ষিাধীন এোকার অবস্থান:--------------------------------------------উপত্রিো:----------------------------------- লিো: --------------------------------------------------
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ক্রচমক
নং

চিচপচপ
অনুর্ায়ী
লকাি

র্াচাইতব্য চবষয়

উত্তর

০১.

প্রকত্রের আওতায় সকে সরঞ্জাম সঠিকভাত্রব ক্রয় করা
হত্রয়ত্রছ চক?

০২.

উত্তর হযাঁ হত্রে চক চক সরঞ্জাম ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ?

১. হযাঁ
২. না
১. লটইোচরং/আযামব্রয়িারী লমচর্ন
২. কচম্পউটার
৩. িত্রটাকচপ লমচর্ন
৪. হস্তচর্ে সামচগ্র
৫. চসচেং িযান/ষ্টযান্ড িযান
৬. লটচেচভর্ন/ টিচভ
৭. লরচিিাত্ররটর

০৩.

সরঞ্জামগুত্রো ঠিকমত ব্যবহার করা হত্রচ্ছ চক ?

৮. এ. চস.
৯. অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. হযাঁ

০৪

উত্তর না হত্রে সরঞ্জামগুত্রো চক অবস্থায় আত্রছ?

২. না
১.
২.
৩.

০৫.

প্রকত্রের আওতায় চক চক আসবাবপত্র ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ?

০৬.

প্রকত্রের আওতায় সকে র্ানবাহন সঠিকভাত্রব ক্রয় করা
হত্রয়ত্রছ চক?

০৭.

উত্তর হযাঁ চক চক র্ানবাহন ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ?

১. ফুে লসত্রক্রটারীত্রয়ট লটচবে .........টি
২. হাি লসত্রক্রটারীত্রয়ট লটচবে........ টি
৩. কনিাত্ররি লটচবে........... টি
৪. িাইচনং লটচবে............ টি
৫. লসািাত্রসট................ টি
৬. লবি ................. টি
৭. লটচবে .................. টি
৮. িাইে লকচবত্রনট............. ...... টি
৯. চভচিটর লচয়ার................ টি
১০. লচয়ার..................... টি
১১. চষ্টে আেচমরা.............. টি
১২. কচম্পউটার লটচবে.......... টি
১৩. অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. হযাঁ
২. না
১. লমাটরর্ান
২. এযাম্বুত্রেি
৩. প্রাইত্রভট কার
৪. চপকআপ ভযান
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লকাি

০৮.

র্ানবাহনগুত্রো ঠিকমত ব্যবহার করা হত্রচ্ছ চক ?

৫. অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. হযাঁ

০৯.

উত্তর না হত্রে র্ানবাহনগুত্রো চক অবস্থায় আত্রছ?

২. না
১.
২.
৩.

১০.

লবস লষ্টর্ত্রন সত্রব যাচ্চ ইনপুট পাওয়ার কত?

--------------------------------- লভাল্ট

১১.

প্রকত্রের আওতায় চবদুযতায়ন/ তবদুযচতক র্ন্ত্রপাচত
সঠিকভাত্রব ক্রয় করা হত্রয়ত্রছ চক?

১. হযাঁ

১২.

উত্তর হযাঁ হত্রে চক চক তবদুযচতক র্ন্ত্রপাচত ক্রয় করা

২. না
১. ৫০০ লকচভএ সাব-লষ্টর্ন .......

হত্রয়ত্রছ ?

২. ২৫০ লকচভএ লিনাত্ররটর ................
৩. ১০ এইচচপ লকন্দ্রাচতক পাম্প
৪. চেিট ...................

১৩.

তবদুযচতক র্ন্ত্রপাচতগুত্রো সঠিকভাত্রব কাি করত্রছ চক ?

৫. ৫০ টন চবভি টাইপ এচস
৬. অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)
১. হযাঁ

১৪.

উত্তর না হত্রে র্ন্ত্রপাচতগুত্রো চক অবস্থায় আত্রছ ?

২. না
১.
২.
৩.

১৫.

প্রকত্রের আওতায় লভৌত অবকাঠাত্রমা চনমযাি সঠিকভাত্রব
করা হত্রয়ত্রছ চক ?

১৬.

উত্তর হযাঁ হত্রে লভৌত অবকাঠাত্রমা চনমযাি প্লান ও নক্সা
অনুর্ায়ী হত্রয়ত্রছ চক ?

১৭.

চনমযাি কাত্রি ব্যবহৃত মাোমাত্রের গুিগত মান পরীক্ষা করা
হত্রয়ত্রছ চক?

১৮.

উত্তর হযা হত্রে চনমযাি কাত্রি ব্যবহৃত মাোমাত্রের গুিগত
মান পরীক্ষার সনদপত্র আত্রছ চক?

১৯.

১. হযাঁ
২. না
১. প্রধান চবচল্ডং .................... স্ক. চম.
২. নীচ তো ....................... স্ক. চম.
৩. চিতীয় তো..................... স্ক. চম.
৪. তৃতীয় তো......................... স্ক. চম.
৫. চতুথ য তো ......................... স্ক. চম.
৬. চতুথ য তো চচত্রেত্রকাঠা ................ স্ক. চম.
৭. ছাত্রদর উপত্রর চচত্রেত্রকাঠা তো ..........স্ক. চম.
৮. অন্যান্য ---------------------------১. হযাঁ
২. না
১. হযাঁ

২. না
উত্তর না হত্রে চনমযাি কাত্রি ব্যবহৃত মাোমাত্রের গুিগত মান ১.
চকভাত্রব পরীক্ষা করা হত্রয়ত্রছ ?
২.
90

৩.
লসবাসমুহ
লসবাসমুহ
২০.

বতযমাত্রন কতিন উপকারত্রভাগী চনবাত্রস অবস্থান করত্রছন?

২০.১ বৃদ্ধ (পুরুষ)................িন
২০.২ বৃদ্ধ (মচহো)...............িন
২০.৪ চকত্রর্ারী......................িন
২০.৪ অন্যান্য.......................িন

২১.

কতিন উপকারত্রভাগী লসবা চনত্রয় চত্রে চগত্রয়ত্রছন?

২১.১ বৃদ্ধ (পুরুষ)................িন
২১.২ বৃদ্ধ (মচহো)...............িন
২১.৩ চকত্রর্ারী......................িন
২১.৪ অন্যান্য.......................িন

২২.

এ পর্ যন্ত কতিন আয়বদ্ধযকমুেক প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্ররত্রছন?

২৩.

প্রচর্ক্ষি গ্রহি কত্রর কতিন উি লপর্ায় চনযুি আত্রছন?

২৪.

পুনব যাসন লকত্রন্দ্র কত চদন পর পর প্রচর্ক্ষত্রির ব্যবস্থা করা হয় ?

২২.১ গরু পােন.......................িন
২২.২ লমৌমাচছ পােন....................... িন
২২.৩ ক্ষুদ্র লপােচে ব্যবসা....................... িন
২২.৪ ছাত্রদ বাগান ততরী....................... িন
২২.৫ হস্তচর্ে....................... িন
২২.৬ পাচখ পােন....................... িন
২২.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক) ...................................... িন
খ) ...................................... িন
২৩.১ গরু পােন....................... িন
২৩.২ লমৌমাচছ পােন....................... িন
২৩.৩ ক্ষুদ্রত্রপােচে ব্যবসা....................... িন
২৩.৪ ছাত্রদ বাগান ততরী....................... িন
২৩.৫ হস্তচর্ে....................... িন
২৩.৬ পাচখ পােন....................... িন
২৩.৭ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক) ...................................... িন
খ) ...................................... িন
২৪.১ প্রচত মাত্রস একবার
২৪.২ ২ মাত্রস একবার
২৪.৩ ৬ মাত্রস একবার
২৪.৪ বছত্রর একবার
২৪.৫ অন্যান্য (চনচদ যষ্ট করুন)
ক)
খ)

২৫.

এ পর্ যন্ত কতিন স্বাস্থয লসবা গ্রহি কত্ররত্রছন?

২৫.১ স্বাস্থযত্রসবার নাম..................সংখ্যা...........
২৫.২ স্বাস্থযত্রসবার নাম..................সংখ্যা...........
২৫.৩ স্বাস্থযত্রসবার নাম..................সংখ্যা...........
২৫.৪ স্বাস্থযত্রসবার নাম..................সংখ্যা...........
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২৬.

উি চনবাত্রস কতিন লোত্রকর কমযসংস্থাত্রনর সুত্রর্াগ হত্রয়ত্রছ?

২৬.১ কমযকতযা.....................িন
২৬.২ অচিসসহকাচর............িন
২৬.৩ লসবাপ্রদানকারী............িন
২৬.৪ অন্যান্য.......................িন

২৭.

বতযমাত্রন কতিন কমযরত আত্রছন?

২৭.১ কমযকতযা......................িন
২৭..২ অচিস সহকাচর............িন
২৭.৩ লসবা প্রদানকারী............িন
২৭.৪ অন্যান্য.......................িন

উত্তরদাতা

পচরদর্যক

নাম এবং স্বাক্ষর:

নাম এবং স্বাক্ষর:

লমাবাইে নং:

তাচরখ:

ই-লমইে:
তাচরখ:

আপনার মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমাো - ৭ প্রচকউরত্রমন্ট পর্ যাত্রোচনা লচকচেস্ট
িকুত্রমন্ট প্রদানকারী কমযকতযার নাম : --------------------------------------------- পদবী : -----------------------------------লমাবাইে নং: ---------------------------------ক্রচমক
নং
১.

পর্ যাত্রোচনার চবষয়

তাচরখ: ------------------------------------লর্ সকে প্রচতত্রবদন/িকুত্রমন্ট র্াচাই করা হত্রব

সম্পাদনকৃত সকে কাত্রির বাস্তব ও আচথ যক
অগ্রগচত পর্ যাত্রোচনা

১। চিচপচপ প্রিয়ন দাচখে ও অনুত্রমাদন সংক্রান্ত তথ্যাচদ
২। বাৎসচরক অগ্রগচতর প্রচতত্রবদনসমূহ
৩। প্রকে সমাচপ্ত প্রচতত্রবদন (চপচসআর)
৪। মূে চিচপচপ
৫। সংত্রর্াচধত চিচপচপ
৬। অথ য বরাে ও ছাড় সংক্রান্ত

ক্রয়-প্রচক্রয়াকরি মূল্যায়ন ও কার্ যাত্রদর্ প্রদাত্রন
চপচপআর র্থাথ যভাত্রব অনুসরি করা হত্রয়ত্রছ
চকনা ?

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

ভূচম হুকুম দখে প্রচক্রয়া

১। ভূচম হুকুম দখে প্রস্তাব সংক্রান্ত
২। প্রস্তাব অনুত্রমাদন সংক্রান্ত
৩। অথ য বরাে সংক্রান্ত
৪। মামো-লমাকেমা ও স্বাত্রথ যর িন্দ্ব সংক্রান্ত
৫। ক্ষচতগ্রস্তত্রদর ক্ষচতপূরি প্রদান সংক্রান্ত
৬। ন্যযনতম িচম অচধগ্রহি হত্রয়ত্রছ চকনা তদসংক্রান্ত তথ্যাচদ

পর্ যত্রবক্ষিঃ

২.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

৩.
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পর্ যাত্রোচনা র্াচাই
করা হত্রো চক না?
হযাঁ
না

পর্ যত্রবক্ষিঃ

৪.

ব্যংকচািয, কচমর্ন/সুদ, এে/চস, লপাট য
অবতরি, পচরবহন ব্যয় ইতযাচদ

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ তয

িনবে সঠিকভাত্রব চনত্রয়াগ করা হত্রয়চছে চকনা

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

লপত্রোে/ লুচব্রত্রকন্টস

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

আসবাবপত্র ক্রয় সঠিকভাত্রব হত্রয়ত্রছ চকনা

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

র্ানবাহন ক্রয় সঠিকভাত্রব হত্রয়ত্রছ চকনা

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

পর্ যত্রবক্ষিঃ

৫.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

৬.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

৭.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

৮.

পর্ যত্রবক্ষিঃ
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৯.

লমচর্নারী ও অন্যান্য র্ন্ত্রপাচত ক্রয়

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

চবদুযতায়ন ও তবদুযচতক র্ন্ত্রপাচত ক্রয়

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

লভৌত অবকাঠাত্রমা চনমযাি

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

প্রকে ব্যবস্থাপনা বাবদ র্াতায়াত ভাতা

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

৫০০ লকচভএ পাওয়ার লষ্টর্ন চনমযাি

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

চেিট স্থাপন ও চালুকরি

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১০.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১১.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১২.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১৩.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১৪.
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৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ
পর্ যত্রবক্ষিঃ

১৫.

এচস স্থাপন ও চালুকরি

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

২৫০ লকচভএ লিনাত্ররটর স্থাপন ও চালুকরি

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

অভযন্তরীি রাস্তা, লিত্রনি চনমযাি ও চালুকরি

১। দরপত্র আহবাত্রনর চবজ্ঞচপ্তসমূহ
২। দরপত্রত্রর প্যাত্রকি চনধ যারত্রির চভচত্ত তথা প্রাক্কেনসমূহ
৩। দরপত্র মূল্যায়ন র্ীট
৪। অনুত্রমাদন প্রচক্রয়া
৫। কার্ যাত্রদর্ প্রদান
৬। দরপত্র চনষ্পচত্তত্রত লকানরূপ িটিেতা সংক্রান্ত তথ্যাচদ

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১৬.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

১৭.

পর্ যত্রবক্ষিঃ

উত্তরদাতা

পচরদর্যক

নাম এবং স্বাক্ষর:

নাম এবং স্বাক্ষর:

লমাবাইে নং:

তাচরখ:

ই-লমইে:
তাচরখ:

আপনার মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People
and Socially Disabled Adolescent Girl’s

প্রকত্রের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
সমীক্ষা প্রশ্নমাো - ৮ FGD লচকচেস্ট
পুনব যাসন লকত্রন্দ্রর গরু-পােনকারী, লমৌমাচছ-পােনকারী, ক্ষুদ্র-লপােচেকারী, ছাত্রদ-বাগান ততরীকারী, হস্ত-চর্েকারী
এবং চবচভন্ন পাচখ-পােনকারী
অংর্গ্রহিকারীত্রদর তাচেকা
ক্রচমক
নং

নাম

লপর্া

চর্ক্ষাগত
লর্াগ্যতা

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯
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পদবী

বয়স

লিান নম্বর

মতামতঃ
01.

Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially
Disabled Adolescent Girl’s প্রকত্রের বাস্তবায়ন সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

০২. এই প্রকত্রের কার্ যকাচরতা সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৩. আপনাত্রদর িানামত্রত প্রকে এোকায় বসবাসকারীগি এই প্রকে বাস্তবায়ত্রনর সাত্রথ লকানভাত্রব িচড়ত চছত্রেন চকনা লস সম্পত্রকয আপনাত্রদর
মতামত ব্যি করুন। (তাঁত্রদর িচড়ত থাকার ধরি/চেঙ্গচভচত্তক চবভািন /চাকুচর প্রাচপ্ত ইতযাচদ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৪.

বাস্তবাচয়ত প্রকেটি চোকােীন সমত্রয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার কমযকতযা এবং ঠিকাদারবৃত্রন্দর র্থার্থভাত্রব দাচয়ত্ব পােন সম্পত্রকয আপনাত্রদর
মতামত ব্যি করুন ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৫. এই প্রকেটি চকংবা এর লকান অঙ্গ আপনাত্রদর এোকায় লকান মারাত্নক ক্ষচতকর প্রভাব [পচরত্রবর্গত/ইত্রকাত্রোচিকযাে
(িীব-তবচচত্র) এবং সামাচিক] চবস্তার কত্রর থাকত্রে লস সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৬. এই প্রকেটি স্থানীয় িনগত্রির িন্য লকান সুচবধা সৃচষ্ট কত্রর থাকত্রে লস সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৭. এই প্রকত্রের অধীত্রন প্রচর্ক্ষিসম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৮. আপনারা লর্ চবষত্রয় প্রচর্ক্ষি লপত্রয়ত্রছন লস সম্পত্রকয চবস্তাচরত বলুন (কতিন চনত্রয়ত্রছন, কতচদন ধত্রর, চক চক সুচবধা লদওয়া হত্রয়ত্রছ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৯. প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ আপনারা আর চক চক সুত্রর্াগ সুচবধা লপত্রয়ত্রছন (কতিন চনত্রয়ত্রছন, কতচদন ধত্রর, চক চক সুচবধা লদওয়া হত্রয়ত্রছ) ।
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১০. এই প্রকত্রের প্রচর্ক্ষি চবষত্রয় চতনটি গুরুত্বপূি য অবদান সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১১. এই প্রকত্রের প্রচর্ক্ষিচবষত্রয় সবত্রচত্রয় দুব যে চদকগুত্রো সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১২. প্রকেটি বাস্তবায়ত্রনর পর লথত্রক এর রক্ষিাত্রবক্ষি/চনরাপত্তা/ত্রসবা সম্পত্রকয লকান অচভত্রর্াগ থাকত্রে উত্রল্লখ করুন।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৩. এই প্রকত্রের লটকসই উন্নয়ত্রনর িন্য আপনাত্রদর লকান পরামর্য থাকত্রে তা প্রদান করুন (সত্রব্বযাচ্চ ৫টি)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৪. এই প্রকত্রের সবে, দূব যে চদক, সুত্রর্াগ ও হুমচক সম্পত্রকয চকিাত্রনন?
সবে চদকঃ ১.
২.
৩.
দূব যে চদকঃ ১.
২.
৩.
সুত্রর্াগঃ ১.
২.
৩.

হুমচক

১.
99

২.
৩.

১. সাক্ষাৎকারগ্রহিকারী নামঃ
স্বাক্ষরঃ
তাচরখঃ

২. সাক্ষাৎকারগ্রহিকারী নামঃ
স্বাক্ষরঃ
তাচরখঃ

আপনাত্রদর মূল্যবান সময় ও সাক্ষাৎকারটি লদয়ার িন্য আন্তচরক ধন্যবাদ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়
বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
র্ে:বৃদ্ধ পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্রর
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমাো – ৯ স্থানীয় পর্ যাত্রয় অনুচষ্ঠত কমযর্াোর মাধ্যত্রম তথ্য সংগ্রহ চবষয়ক গাইিোইন
cÖKíf~³ cybe©vmb †K‡›`ªi Ae‡nwjZ I wbtmšÍvb eqte„×/cÖexb cyiæl I gwnjv Ges cÖwkÿbcÖvß mvgvwRKfv‡e Aÿg I wbM„nxZ
wK‡kvix, cÖKí GjvKv ewnf©~Z cybe©vmb †K‡›`ªi Ae‡nwjZ I wbtmšÍvb eqte„×/cÖexb cyiæl I gwnjv Ges cÖwkÿbcÖvß
mvgvwRKfv‡e Aÿg I wbM„nxZ wK‡kvixmn, Cgvg, wkÿK, RbcÖwZwbwa, GjvKvi MY¨gvY¨ e¨w³eM©, hye Dbœqb Awa`ß‡ii
cÖwZwbwa, GbwRI cÖwZwbwa, সমািত্রসবা চবভা‡Mi cÖwZwbwa I cÖexb wbev‡mi Kg©KZ©vMY

মতামতঃ
02.

Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially
Disabled Adolescent Girl’s প্রকত্রের বাস্তবায়ন সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

০২. এই প্রকত্রের কার্ যকাচরতা সম্পত্রকয আপনাত্রদর মতামত ব্যি করুন ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৩. এই প্রকত্রের প্রবীি চনবাস সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৪.

এই প্রকত্রের প্রবীি চনবাত্রস লসবা প্রদান ব্যবস্থা সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৫. এই প্রকত্রের প্রবীি চনবাত্রসর মান উন্নয়নকত্রে আপনার মতামত ব্যি করুন।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৬. এই প্রকত্রের হাসপাতাে সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন।

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৭.

এই প্রকত্রের হাসপাতাত্রে লসবা প্রদান ব্যবস্থা সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৮. এই প্রকত্রের হাসপাতাত্রের লসবা প্রদান ব্যবস্থার মান উন্নয়নকত্রে আপনার মতামত ব্যি করুন।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------০৯. এই প্রকত্রের অন্তভূযি প্রচর্ক্ষত্রির নামসমূহ উত্রল্লখ করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১০.

এই প্রকত্রের প্রচর্ক্ষি ব্যবস্থা সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১১. এই প্রকত্রের প্রচর্ক্ষি ব্যবস্থার মান উন্নয়নকত্রে আপনার মতামত ব্যি করুন।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১২. আপচন লর্ চবষত্রয় প্রচর্ক্ষি লপত্রয়ত্রছন লস সম্পত্রকয চবস্তাচরত বলুন।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৩. প্রচর্ক্ষি লর্ত্রষ আপচন চক চক সুত্রর্াগ সুচবধা লপত্রয়ত্রছন লস সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৪. এই প্রকত্রের প্রচর্ক্ষি চবষত্রয় চতনটি গুরুত্বপূি য অবদান সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন ।

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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১৫.

বাস্তবাচয়ত প্রকেটি চোকােীন সমত্রয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার কমযকতযা এবং ঠিকাদারবৃত্রন্দর র্থার্থভাত্রব দাচয়ত্ব পােন সম্পত্রকয আপনার
মতামত ব্যি করুন ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৬. এই প্রকেটি চকংবা এর লকান অঙ্গ আপনার এোকায় লকান মারাত্নক ক্ষচতকর প্রভাব [পচরত্রবর্গত/ইত্রকাত্রোচিকযাে
(িীব-তবচচত্র) এবং সামাচিক] চবস্তার কত্রর থাকত্রে লস সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৭. এই প্রকেটি স্থানীয় িনগত্রির িন্য লকান সুচবধা সৃচষ্ট কত্রর থাকত্রে লস সম্পত্রকয আপনার মতামত ব্যি করুন ।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৮. প্রকেটি বাস্তবায়ত্রনর পর লথত্রক এর রক্ষিাত্রবক্ষি/চনরাপত্তা/ লসবা সম্পত্রকয লকান অচভত্রর্াগ থাকত্রে উত্রল্লখ করুন।

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৯. এই প্রকত্রের লটকসই উন্নয়ত্রনর িন্য আপনার লকান পরামর্য থাকত্রে তা প্রদান করুন (সত্রব্বযাচ্চ ৩টি)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২০. এই প্রকত্রের সবে, দূব যে চদক, সুত্রর্াগ ও হুমচক সম্পত্রকয চকিাত্রনন?
সবে চদকঃ ১.
২.
৩.
দূব যে চদকঃ ১.
২.
৩.
সুত্রর্াগঃ ১.
২.
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৩.

হুমচক

১.

২.
৩.

উত্তরদাতাঃ

নামঃ
স্বাক্ষরঃ
লমাবাইচে নংই-লমইেঃ
তাচরখঃ
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গিপ্রিাতন্ত্রী বাংোত্রদর্ সরকার
পচরকেনা মন্ত্রিােয়, বাস্তবায়ন পচরবীক্ষি ও মূল্যায়ন চবভাগ
র্ে:বৃদ্ধ পুির্ বাসি ফকক্ষন্দ্রর
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষা প্রশ্নমাো – ১০ স্থানীয় পর্ যাত্রয় কমযর্াোয় তথ্য সংগ্রত্রহর িন্য সংচক্ষপ্ত প্রশ্নমাো

নাম:.................................................ত্রপর্া:.......................................গ্রাম/মহ: .................

০১.এই প্রকত্রেরমাধ্যত্রম অত্র এোকার িনত্রগাচষ্ঠ চবত্রর্ষ কত্রর বয়:বৃদ্ধরা চক চক উপকার লভাগ করত্রছন? (টিক চচি চদন)
ক. আবাসন সুচবত্রধ

ঙ. সুন্দর পনরক্ষর্ি

খ. কম খরত্রচ চচচকৎসা লসবা

চ. নর্ক্ষিােক্ষির ব্যর্স্থা

গ. স্বল্প মুক্ষল্য খার্ার

ছ. অন্যান্য................................

র্. পরামিব ফসর্া

ি. অন্যান্য................................

০২. র্ে:বৃদ্ধ পুির্ বাসি ফকন্দ্রটি নক াক্ষর্ আক্ষরা ফর্িী কাক্ষজ াগাক্ষিা ফর্ক্ষত পাক্ষর? অনুগ্রহ কক্ষর মতামত নেক্ষর্ি।

ক.
খ.
গ.

৩. নিক্ষর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতাক্ষ র মােক্ষম অত্র এ াকার্ানস চক চক সুচবত্রধ লভাগ করত্রছন?
ক. কম খরত্রচ চবজ্ঞ িািাত্ররর পরামর্য

র্.. অন্যান্য................................

খ. কম খরত্রচ পচরক্ষা-চনচরক্ষা সুচবত্রধ

ঙ. অন্যান্য................................

গ.কম/ন্যার্য্ দাত্রম ঔষধ

চ. অন্যান্য................................

০৪. নিক্ষর্ক্ষকনপ কনমউনিটি হাসপাতা টি নক াক্ষর্ আক্ষরা ফর্িী কাক্ষজ াগাক্ষিা ফর্ক্ষত পাক্ষর? অনুগ্রহ কক্ষর মতামত নেক্ষর্ি।

ক.
খ.
গ.
০৫. নিক্ষর্ক্ষকনপর মােক্ষম র্তবমাক্ষি এ াকার্াসী নক নক নর্ষক্ষে প্রনিেণ পাক্ষচ্ছি?

ক. হস্তচর্ে

র্.. কাঠচমচস্ত্র

খ. ব্লক-ব্যটিক

ঙ. নকঁচর্কাথা

গ.ত্রসোই

চ. অন্যান্য................................
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০৬. নর্ৎষক্ষত আর নক নক ধরক্ষির প্রনিেণ নিক্ষত আগ্রহী? অনুগ্রহ কক্ষর মতামত নেক্ষর্ি।

ক.
খ.
গ.
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