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চনি ণাহী সার-সংব্দেপ
তথ্য আপাঃ চিচর্টাল িাংলাব্দদশ গড়ার লব্দেয তথ্য মর্াগাব্দর্াগ প্রযুচির িাধ্যব্দি িচহলাব্দদর েিতায়ন
প্রকেটি র্ক্ষি া ও ক্ষশশু ক্ষবষয়ক র্ন্ত্রণা দ্দয়র অধীদ্দে জাতীয় র্ক্ষি া সংস্থা কর্তক
য ১২০২.৩০ ি টাকা
প্রাক্কক্ষ ত ব্যদ্দয় জু াই ২০১১ থেদ্দক জুে ২০১৪ থর্য়াদ্দে বাস্তবায়দ্দের র্ব্দন্য ১৪ই জুে ২০১১ তাক্ষরদ্দে
অনুব্দিাচদত হয়। পরবতীদ্দত ৩রা নব্দিম্বর ২০১৩ তাক্ষরদ্দে র্ক্ষি া ও ক্ষশশু ক্ষবষয়ক র্ন্ত্রণা য় কর্তক
য প্রকদ্দের
প্রাক্কক্ষ ত ব্যয় ১৩২২.৪৫ ি টাকা এবং থর্য়াে জু াই ২০১১ থেদ্দক জুে ২০১৫ পর্ যন্ত ক্ষেধ যারণ কদ্দর প্রকেটির
১র্ সংদ্দশাচধত প্রস্তাব অনুদ্দর্াক্ষেত িয়। পরবতীদ্দত ৬ র্াস থর্য়াে বৃক্ষি কদ্দর ক্ষিদ্দসম্বর ২০১৫ পর্ যন্ত ১৩২১.৭০
ি টাকা ব্যদ্দয় প্রকেটি িাস্তিাচয়ত হয়।
প্রকব্দের প্রধান উব্দেশ্যসমূহ হব্দে কর্ সুদ্দর্াগ প্রাপ্ত র্ক্ষি াদ্দের জন্য তথ্য থর্াগাদ্দর্াগ প্রযুক্ষি ব্যবিাদ্দরর র্াধ্যদ্দর্
সিদ্দজ তদ্দথ্য প্রদ্দবশাক্ষধকার ক্ষেক্ষিত করা; তথ্য প্রযুক্ষির ব্যবিার এবং সঠিক ব্যবস্থাপোর
র্াধ্যদ্দর্ কর্যসংস্থাদ্দের সুদ্দর্াগ সৃক্ষি কদ্দর র্ক্ষি ামদর ির্তায়ন; ক্ষেব যাক্ষচত ১৩টি উপদ্দজ ায় ১৩টি তথ্য
থকন্দ্র প্রক্ষতষ্ঠা করা; ১৩টি তথ্য থকদ্দন্দ্রর র্াধ্যদ্দর্ এক ি র্ক্ষি াদ্দক সদ্দচতে ও উদ্বুিকরণ; একটি ওদ্দয়ব
থপাট যা

ততরী করা, থর্োদ্দে ক্ষবষয়বস্তু উপস্থাপোর থিদ্দে প্রাধান্য পাদ্দব র্ক্ষি া ও ক্ষশশু, র্ক্ষি া

উদ্দযািা, র্ক্ষি া ক্ষবষয়ক সংবাে, সরকাক্ষর ক্ষবক্ষধ-ক্ষবধাে, র্ক্ষি া ক্ষবষয়ক গদ্দবষণা ও প্রকাশো, আইেী
সিায়তা, র্ক্ষি া ও ক্ষশশুর ক্ষবরুদ্দি সক্ষিংসতা প্রচতব্দরাধ ইতযাক্ষে; শুধুর্াে র্ক্ষি া ও ক্ষশশু ক্ষবষয়ক সর্স্যাক্ষে ও
তার প্রক্ষতকার ক্ষবষদ্দয় সুপাক্ষরশ প্রোদ্দের জন্য একটি থকন্দ্রীয় ক থসন্টার প্রক্ষতষ্ঠা করা। এছাড়াও প্রকব্দের
আওতায় ওদ্দয়ব থপাট যা , তথ্য ভান্ডার বা েদ্দ জ ব্যাংক, উইদ্দর্ে টিক্ষভ, ক থসন্টার এবং থর্াবাই থ াে
অযাচিব্দকশন ততক্ষর করা হব্দয়ব্দছ।
তথ্য আপা প্রকদ্দের িাধ্যব্দি গ্রার্ীণ র্ক্ষি ারা ক্ষবক্ষভন্ন অে াইে থসবা ঘদ্দর বদ্দসই ক্ষবোমূদ্দল্য থপদ্দয়চছব্দলন।
গ্রার্ীণ র্ক্ষি াদ্দের প্রােক্ষর্ক স্বাস্থযদ্দসবা, র্ক্ষি াদ্দের কৃক্ষষ কাদ্দজ তদ্দথ্যর অভাব, স্থােীয় ছাে/ ছােীদ্দের
অে াইদ্দে পরীিার

া

সংগ্রহ, অে াইে ভক্ষত য আদ্দবেে, অে াইদ্দে চাকক্ষরর ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রোে, আদ্দবেে

এবং পরীিা সংক্রান্ত তথ্য প্রোে, অে াইদ্দে তবদ্দেক্ষশক থর্াগাদ্দর্াগ (স্কাইক্ষপ) ইতযাক্ষে সুক্ষবধা তাঁদ্দের
র্ীিনর্াত্রার িানব্দক ত্বরাচিত কদ্দরমছ। স্বাস্থযগত ক্ষবক্ষভন্ন সর্স্যার চিষব্দয় সরাসচর অে াইদ্দে থর্াগাদ্দর্াগ কব্দর
িািারী পরার্শয গ্রহর্ করব্দত পারার ফব্দল গ্রার্ীণ র্ক্ষি ারা আশাবােী হব্দয় উব্দেচছব্দলন। এছাড়াও উঠাে তবঠদ্দক
য আদ্দ াচো, বাল্যক্ষববাদ্দির কু
ক্ষবক্ষভন্ন আইে সম্পক্ষকত

সম্পদ্দকয ধারণা প্রোে ইতযাক্ষে গ্রার্ীণ র্ক্ষি ামদর

িাব্দে সদ্দচতেতা বৃক্ষি কদ্দরচছল। কর্ সুদ্দর্াগপ্রাপ্ত/ সুক্ষবধা বক্ষিত র্ক্ষি া ও ক্ষশশুদ্দের তথ্যপ্রযুক্ষির ব্যবিাদ্দরর
র্াধ্যদ্দর্ সদ্দচতেতা বৃক্ষি চছল প্রকদ্দের অন্যতর্ িয।
v

তথ্য আপাঃ চিচর্টাল িাংলাব্দদশ গড়ার লব্দেয তথ্য মর্াগাব্দর্াগ প্রযুচির িাধ্যব্দি িচহলাব্দদর েিতায়ন শীষ ণক
প্রকে িাস্তিায়ব্দন সিস্যাচদ, অথ ণায়ব্দন চিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ব্দন চিলম্ব, প্রকব্দের মিয়াদ বৃচি এিং অন্যান্য
চিষয়াচদর ওপর প্রকব্দের মস্টকব্দহাল্ডারব্দদর সাব্দথ আব্দলািনা করা হয় এিং তাঁব্দদর িতািত মনয়া হয়। মফাকাস
গ্রুপ আব্দলািনা ও মকআইআই মথব্দক সংগৃহীত িতািত চিব্দেষর্ কব্দর মদখা র্ায় মর্, প্রকে িাস্তিায়ব্দনর মেব্দত্র
মর্ সিস্ত সিস্যা চিচিত করা হব্দয়ব্দছ তার িব্দধ্য ইোরব্দনব্দটর অপ্রতুলতা, চিদ্যযব্দতর অিাি, কচম্পউটাব্দরর
ঘাটচত ইতযাচদ অন্যতি।
তথ্য আপা প্রকেটি একটি তথ্য প্রযুচি চিচিক প্রকে। তথ্য ও প্রযুচি জ্ঞান এিং তথ্য র্গব্দত সহব্দর্
প্রব্দিশাচধকার চনচিব্দতর িাধ্যব্দি গ্রাব্দির কি সুচিধাপ্রাপ্ত িচহলাব্দদর জ্ঞান িি ণায় দেতা বৃচি, কিণসংস্থাব্দনর
সুব্দর্াগ সৃচষ্ট এিং তাঁব্দদর দদনচিন চিচিন্ন সিস্যা সিাধাব্দনর উপায় চহব্দসব্দি তব্দথ্যর সহর্লিযতা নারী উন্নয়ব্দন
নতুন িাত্রা মর্াগ কব্দরব্দছ। প্রচতটি তথ্য মকব্দন্দ্র দ্যইটি কচম্পউটার এিং একটি ল্যাপটপ সরিরাহ করা হব্দয়চছল।
প্রকব্দের মসিাসমূহ গ্রািীর্ িচহলাব্দদর কাব্দছ মপ ব্দৌঁ ছ চদব্দত আরও কচম্পউটার, চনরিচেন্ন চিদ্যযৎ ও ইোরব্দনট
একান্ত প্রব্দয়ার্ন। প্রকব্দের আওতায় চনচিণত মিািাইল আচিব্দকশন, উইদ্দর্ে টিক্ষভ এিং কচিব্দহচিি িাটাব্দিস
প্রকে িাস্তিায়ব্দনর মশব্দষর চদব্দক সম্পন্ন হওয়ায় এর সম্পূর্ ণ সুফল মসিাগ্রহীতারা পানচন।
তথ্য আপা প্রকেটি িাংলাব্দদব্দশর গ্রািীর্, দচরদ্র, কি সুচিধাপ্রাপ্ত িচহলাব্দদর র্ন্য একটি সিব্দয়াপব্দর্াগী প্রকে।
এ প্রকেটি গ্রািীর্ িচহলাব্দদর মদারব্দগাড়ায় প্রযুচি ব্যিহাব্দরর িাধ্যব্দি তথ্য মসিা মপ ৌঁব্দছ চদব্দয় তাঁব্দদর দদনচিন
র্ীিব্দনর সিস্যা সিাধাব্দন চিব্দশষ অিদান মরব্দখব্দছ।

vi

প্রথম অধ্যায়
প্রভাা ূল্ায় াা্ যক্রমেম ওতাায় ৃহীতা প্রােপের ি
১.১। প্রােপের পটভূিমিঃ
বাাংলাদেদে নারীদে সমান অধিকার অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদক উন্নয়দনর মূলিারায় সম্পৃক্তকরণ,
নারীর মমৌধলক অধিকার রক্ষা, নারীর আইদনর অধিকার ইতযাধে সকল ধবষদয় নারীর অধিকার রক্ষার র্ন্য
বাাংলাদেে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। নারীদক উন্নয়দ মূলিারায় সম্পৃক্তকরদণর লদক্ষয বাাংলাদেে সরকার
ধবধিন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদে। িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে স াা সুি ধা িিা মধহলাদের
র্ন্য প্রযুধক্তর সাদে পধরধিধত এবাং প্রযুধক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম তাদের উন্নয়দনর িারা আদরা গধতেীল কদর
মতালা অাংশ িীেসে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধতে র্াতীয় মধহলা সাংস্থা কর্তক
জ “াথ্য ওপািঃ
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় ” প্রাপেরটি গ্রী
াে েে। এ প্রােপের ওতাায় ১৩টি উপেিলায় ১৩টি াথ্য দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীেয়েে। এোড়া এ প্রােপের
ওতাায় ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান
অোিিোশ ততধর করা ীেয়েে।
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রাপেরটি মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অিীদন র্াতীয় মধহলা সাংস্থা কর্তক
জ ১২০২.৩০ লক্ষ র্াকা
প্রাক্কধলত ব্যদয় জুলাই ২০১১ মেদক জুন ২০১৪ মময়াদে বাস্তবায়দনর িেে ১৪ই জুন ২০১১ তাধরদে মাননীয়
পধরকল্পনা মন্ত্রী কর্তক
জ প্রাপেরটি অনুেমািো ীয়। পরবতীদত ৩রা েভাম্ব ২০১৩ তাধরদে মধহলা ও ধেশু
ধবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তক
জ প্রকদল্পর প্রাক্কধলত ব্যয় ১৩২২.৪৫ লক্ষ র্াকা এবাং মময়াে জুলাই ২০১১ মেদক জুন
২০১৫ পর্ জন্ত ধনি জারণ কদর প্রকল্পটির ১ম সাংদোিধা প্রস্তাব অনুদমাধেত হয়। পরবতীদত ২য় সাংদোিধা প্রস্তাব
পধরকল্পনা কধমেদন মপ্ররণ করা হদল 6 মাস মময়াে বৃধদ্ধ কদর ধিদসম্বর ২০১৫ পর্ জন্ত ১৩২১.৭০ লক্ষ র্াকা
প্রাক্কধলত ব্যদয় প্রকল্পটির ২য় সাংদোিন অনুেমািো ীয়।
১.২। প্রােপের পি িিিািঃ
(া)
(খ)
(গ)
(ঘ)

প্রােপের ামিঃ াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি
মাধ্যেম মিীলােে যমাায় (২য় সাংেশািধা)
উেযাগত ি ভাাগ/মন্ত্র ালয়িঃ মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালয়
াস্ত ায় াা ত সাংস্ািঃ র্াতীয় মধহলা সাংস্থা
প্রােপের াযকমা অ স্ািঃ সমাপ্ত

১.৩। প্রােপের উেেশ্যিঃ
িিিপিপ অনুসাে প্রােপের উেেশ্যসূলী ি ম্নরূপিঃ
 কম সুদর্াগ প্রাপ্ত মধহলাদের র্ন্য তথ্য মর্াগাদর্াগ প্রযুধক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম সহদর্ তদথ্য
প্রদবোধিকার ধনধিত করা।
 তথ্য প্রযুধক্তর ব্যবহার এবাং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম কমজসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃধি কদর মধহলাদে
ক্ষমতায় ।
 ধনব জাধিত ১৩টি উপদর্লায় ১৩টি তথ্য মকন্দ্র প্রধতষ্ঠা করা।
 ১৩টি তথ্য মকদন্দ্রর মাধ্যদম এক লক্ষ মধহলাদক সদিতন ও উদ্বুদ্ধকরণ।

1

 একটি ওদয়ব মপার্ জাল ততরী করা, মর্োদন ধবষয়বস্তু উপস্থাপনার মক্ষদে প্রািান্য পাদব মধহলা ও ধেশু,
মধহলা উদযাক্তা, মধহলা ধবষয়ক সাংবাে, সরকাধর ধবধি-ধবিান, মধহলা ধবষয়ক গদবষণা ও
প্রকােনা, আইনী সহায়তা, মধহলা ও ধেশু ধবরুদদ্ধ সধহাংসতা প্রিাে াধ ইতযাধে।
 শুধুমাে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক সমস্যাধে ও তার প্রধতকার ধবষদয় সুপাধরে প্রোদনর র্ন্য একটি
মকন্দ্রীয় কল মসন্টার প্রধতষ্ঠা করা।
১.৪। প্রােপের অ স্া িঃ
প্রােপের ওতাায় সমগ্র বাাংলাদেদের সাাটি ি ভাােগ ১৩টি মর্লার ১৩টি উপদর্লায় ১৩টি তথ্য মকন্দ্র
প্রধতষ্ঠা করা হদয়দে। প্রকল্প এলাকাসমূহ হদছেঃ
্রমিমা াং

ি ভাাগ

দিলা

উপেিলা

1

ঢাকা ধবিাগ

গার্ীপুর

কালতগঞ্জ

মগাপালগঞ্জ

মকার্ালতপাড়া

ধকদোরগঞ্জ

তিরব

োগড়ােধড়

মাটিরাঙ্গা

মনায়াোলত

িার্ধেল

কুধমল্লা

মেধবদ্বার

2

িট্টগ্রাম ধবিাগ

3

রার্োহী ধবিাগ

তগাঁ

পত্নীতলা

4

খুলনা ধবিাগ

কুধিয়া

মিড়ামারা

বাদগরহার্

মমাল্লাহার্

বধরোল

মগৌরনেী

পটুয়াোলী

পটুয়াোলী সের

5

বধরোল ধবিাগ

6

রাংপুর ধবিাগ

গাইবান্ধা

মগাধবন্দগঞ্জ

7

ধসদলর্ ধবিাগ

মমৌলিীবার্ার

শ্রীমঙ্গল

১.৫। প্রােপের প্রধা প্রধা াা্ যক্রমমিঃ
প্রােপের প্রধা াা্ যক্রমমসূলী ীলিঃ
 তথ্য মকন্দ্র স্থাপন
 ওদয়ব মপার্ জাল ি মযকা
 তথ্য িান্ডার ি মযকা
 উইদমন টিধি স্থাপন
 কল মসন্টার স্থাপন
 মমাবাইল ম ান অোিিোশ ি মযকা
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১.৬। প্রােপের অনুেমাে , সাংেশাধ / দময়ােবৃিধিঃ
াস্ত ায় াাল
প্রাপের শুরু াাি খ
ূলল
জুলাই-২০১১
প্রথম সাংেশািধা
জুলাই-২০১১
িিাতয় সাংেশািধা
জুলাই-২০১১
াস্ত

জুলাই-২০১১

প্রাপের সমািপ্ত াাি খ
জুন-২০১৪
জুন-২০১৫
ধিদসম্বর-২০১৫

দমাট সময়
৩ বের
৪ বের
৪ বের 6 মাস

ধিদসম্বর-২০১৫

৪ বের 6 মাস
(সূত্রিঃ ও িিিপিপ)

১.৭। প্রাপের অথ যকায়ে অ স্ািঃ
প্রাপেরটি সম্পূ যক িিতি অথ যকায়ে াস্ত ায় া া েয়েে।
অনুেমােে
অনুেমািো ব্যয়
হ্রাস বৃিধ(%)
প্ যকায়
(লয টাাায়)
ূলল িিিপিপ তুল ায় স যকেশষ অনুেমােে তুল ায়
ূলল অনুেমািো
১২০২.৩০
১ম সাংেশাধ
1322.45
৯.৯9%
২য় সাংেশাধ
১৩২১.৭০
9.93 %
-0.05৭%
(সূত্রিঃ ও িিিপিপ)
১.৮।

প্রােপের

অর্ থ বছর

২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
ম াট

ে িভািিা লযেমাত্রা ত ব্যয়িঃ
মূল ডিডিডি অনুসারর
লযেমাত্রা
টাকা
(%)
৩৯০.৮৫ ৩২.৫১
৪০৪.২০ ৩৩.৬২
৪০৭.২৫ ৩৩.৮৭
১২০২.৩০
১০০

সংর াডিত ডিডিডি
অনুসারর লযেমাত্রা
টাকা
(%)
১৩৫.৭০
১০.২৭
১৯৬.০০
১৪.৮৩
৪০০.০০
৩০.২৬
৩৬০.০০
২৭.২৪
২৩০.০০
১৭.৪০
১৩২১.৭০
১০০

অর্ থ
অবমুডি
টাকা
১৩৫.৭০
১৯৬.০০
৪০০.০০
৩৬০.০০
২৩০.০০
১৩২১.৭০

(লয টাাায়)
প্রকৃত ব্যয়
টাকা
(%)
১৩৫.৭০
১০.২৭
১৯৬.০০
১৪.৮৩
৪০০.০০
৩০.২৬
৩৬০.০০
২৭.২৪
২৩০.০০
১৬.৬৯
১৩২১.৭০ ৯৯.২৯
(সূত্রিঃ িপিসও )

২য় সাংদোিধা প্রস্তাব পধরকল্পনা কধমেদন মপ্ররণ করা হদল ৬ মাস মময়াে বৃধদ্ধ কদর ধিদসম্বর ২০১৫ পর্ জন্ত
১৩২১.৭০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কধলত ব্যদয় প্রকল্পটির ২য় সাংদোিন অনুেমািো ীয়।
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িিাতয় অধ্যায়
প্রভাা ূল্ায় াা্ যক্রমেম ামযকপধিা (Methodology)
২.1। ভূিমাািঃ
ওইিমিি প্রেি টামযকস অফ দ ফাে ন্স (TOR) এ ওেলাো এ াং প্রাপের েিললািে প্ যকােলাি া াে প ামশযকা
েল সমাপ্ত প্রাপেরটি প্রভাা ূল্ায় াা্ যকপধিা ি যকয় াে েে। সমতযা পধিা দাৌশল ত াা্ যক্রমম TOR -এ
ি যকা প ামশযকােে োিয়ত্ব ত াা্ যক পি িধ উপ িভািি াে ই প্র তা ীেয়েে।
২.২। প্রভাা ূল্ায়ে উেেশ্যিঃ
া) ওনুেমািো ও িিিপিপ অনু্ায়ত প্রাপের াা্ যক্রমম পি িািলা ীেয়েে িা া াা প্ যকােলাি া া া।
খ) প্রােপের উেেশ্য অিযকে ৃহীতা াা্ যকা লত াা্ যকা িেল িা া াা ি েেষ ত প্ যকােলাি া া া।
গ) িলমা াস্ত ািয়া াা্ যক্রমেম অগ্রগিা সফলভাাে প্রমা সী পি মােপ িে ি িভান্ন স্া দথো সম্পািো
াা্ যক্রমেম াথ্য সাংগ্রী া া।
ঘ) প্রােপের সুফল উপাা েভাাগতেে াােে াাটুকু দপৌৌঁেেেে াা প্ যকােলাি া ত ূল্ায় া া।
ঙ) তিা ি ধ যকা া ত সাংিেষ্ট াস্ত ায় াা ত সাংস্া ার্তা
যক ভাি ষ্যো সমিাাতয় প্রােপের িে প্রেয়াি তয়
সুপাি শ প্রো ।
২.৩। প্রভাা ূল্ায় াা্ যক্রমেম ওতাায় প ামশযকা প্রিাষ্ঠাে ামযকপি িধিঃ
প্রভাা ূল্ায়ে ি িমেি প ামশযকা প্রিাষ্ঠাে াা্ যকপি িধ ি ম্নরূপিঃ
 প্রােপের পটভূিম, উেেশ্য, অনুেমাে / সাংেশাধ , প্রাপের ব্যয়, াস্ত ায় াাল, িিিপিপ অনু্ায়ত
ে িভািিা াে, াে অনু্ায়ত ব্যয়সী প্রাসিিা সাল াথ্য প্ যকে য ত প্ যকােলাি া;
 প্রােপের অাংগিভািিা াস্ত ায় , অগ্রগিা াস্ত ত ওিথ যকা, াথ্য সাংগ্রী, সা ত/ দলখিিেত্র মাধ্যেম
উপস্াপ ত ি েেষ ;
 প্রােপের উেেশ্য অিযকে পেথ অগ্রগিা প্ যকে য ত প্ যকােলাি া এ াং ফলপ্রসূ া া িে ৃহীতা
াা্ যকা লত প্রােপের উেেেশ্য সােথ সামঞ্জস্য িা া াা প্ যকােলাি া ত মাামা প্রো ;
 প্রােপের ওতাায় সম্পািো/ িলমা ি িভান্ন প্য,, াা্ যক ত দস া সাংগ্রেী (Procurement) দযেত্র
প্রিিলা ওই ত ি িধমালা (িপিপও , উন্নয় সীে্াগত গাইিলাই ইাোিে) প্রিাপাল া া
ীেয়েে িা া দস ি ষেয় প্ যকােলাি া ত প্ যকে য ;
 প্রােপের ওতাায় সাংৃহীতা/ সাংৃহীতাব্য প্য,, াা্ যক ত দস া পি িাল া িে প্রেয়াি তয় ি লসী
ওনুষিিা ি ষয়ািে প্ যকােলাি া ত প্ যকে য ;
 প্রােপের াস্ত ায় সম্পিাযকা ি িভান্ন সমস্যা লত দ্ম অথ যকায়ে ি লম্ব, প্য,, াা্ যক ত দস া ্রময়/
সাংগ্রেী দযেত্র ি লম্ব, প্রাপের ব্য স্াপ া মা এ াং প্রােপের দময়াে ত ব্যয় বৃিধসী ি িভান্ন িো
ি েেষ , প্ যকে য ত প্ যকােলাি া;
 প্রােপের ওতাায় সম্পািো ূলল াা্ যক্রমমসূলেী াা্ যকাাি াা ত উপে্ািগাা ি েেষ এ াং ি েশষ
সফলাা (success stories) ি ষেয় ওেলাাপাা;
 উিিিখা প্রাপ্ত ি িভান্ন প্ যকে যে িভািিো সাি যকা প্ যকােলাি া;
 প্রােপের স ল িো, দু যকল িো, সুে্াগ ত ঝধুঁ ক (SWOT) ি েেষ এ াং ্েথাপযুি সুপাি শ প্রো ;
 কম সুদর্াগপ্রাপ্ত মধহলাদের র্ন্য তথ্য মর্াগাদর্াগ প্রযুধক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম সহদর্ তদথ্য
প্রদবোধিকার ধনধিত করা িে প্রােপের ওতাায় ৃহীতা াা্ যক্রমমসূলী িিিিাা ত াা প্ যকাপ্ত
িা া াা ি েেষ ত প্রেয়াি তয় সুপাি শ প্রো ;
 প্রােপের সম্ভাব্য exit plan সম্পোযক প্ যকােলাি া ত মাামা প্রো ;
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 প্ যকে যে

ওেলাো সুপাি শ প্রো ; ওইএমইিি ি ধ যকাি া প্রাপের সাংিেষ্ট অোে ি ষয়ািে।

২.৪। প্রিাে ে প্র য়ে ামযকপি াপের ািঃ
প্রভাা ূল্ায় ামযক সম্পােে িে চুিিপেত্র ি েে যকিশা টাইম লাই অনুসাে ামযকপধিা প্র য় া া
ীেয়েে। প্রভাা ূল্ায় াা্ যক্রমেম অাংশ িীসে প্রাইমা ত উৎস (প্রাপের দোেীাল্ডা , স্া তয় ি প্রিাি িধ
এ াং প্রাপের সুি ধােভাাগতেে সােথ ওেলাি া/ সমতযা) ত দসোন্ডাি উৎস (ি েপাট যক, সাং িযা াথ্য, িকুেমন্ট
ইাোিে) দথো াথ্য সাংগ্রী এ াং প্রাপের এলাাায় সে িিমে পি েশযকে মাধ্যেম প্রাপের াা্ যক্রমেম মা
্ািাই া া ীেয়েে। প্রভাা ূল্ায় াা্ যক্রমেম ইন্সট্রুেমন্ট/ টুলেস অাংশ িীেসে প্রাপের সম্পিাযকা িথ/
ূল্ায় প্রিাে ে সাংগ্রেী দিািলে; অাংগিভািিা াস্ত ত ওিথ যকা াােি অগ্রগিা দিািলে;
দেিসিফোশ অনুসাে প্রােপের অাংগিভািিা মালামাল ত দস া ইাোিে গু গা মা ্ািাইেয় দিািলে;
্রময় পধিা প্ যকােলাি া দিািলে; ি তপ প্রশ্নমালা; এফিিিি প্রশ্নমালা; াত ই ফ ম্যান্ট ইন্টা িভাউ
(োওইওই) প্রশ্নমালা প্র য় া া ীেয়েে - ্া প্রিাে েে সাংযুি া া ীেয়েে।
২.৪.১। নমুনা পি মা ি ধ যকা পধিািঃ
এই সমতযা িে Cluster Sampling Technique ব্য ীা া া ীেয়েে। মু া ওাা ি ধ যকা ে ৯৫%
Confidence Level ধ া ীেয়েে (Z দকা ১.৯৬) এ াং ৫% precision ব্য ীা া া ীেয়েে। ৫%
error ি ে ি া া া ীেয়েে। মু া ওাা ি ধ যকা ে িে ি ম্নিলিখা পি সাংখ্যা গা সূত্র ব্য ীা া া
ীেয়েে।
Z² p(1- p)
n = ------------- d.eff
e²

দ্খাে ,

n = Sample size
Z = the value of standard variate at a given confidence level
p = target proportion
e = margin of error
d.eff= design effect

উপে

সমতা

অনু্ায়ত মু া ওাা িঃ

Z² p(1- p)
n = ------------- d.eff
e²
(১.৯৬)² x 0.50 x0.50x 1.33
= -----------------(0.0৫)²
= 510

প্রাপের াা্ যক্রমম 7টি ি ভাােগ 13টি দিলা 13টি উপেিলায় ি স্তৃা। প্রাপেরটি প্রভাা ূল্ায় সমতযা াথ্য
সাংগ্রদহর িে 7টি ি ভাােগ প্রিাটি ি ভাাগো ি ধ যকা া া ীেয়েে। ্া ফেল ১০০% ি ভাাগ াথ্য সাংগ্রদহর
িে ি যকািিা া া ীেয়েে। প্রিাটি ি ভাােগ স যকেমাট ১0টি উপেিলা ি যকািিা া া ীেয়েে। দিলা ি ধ যকা ে
দযেত্র প্রিাটি ি ভাােগ প্রােন্ত অিলো প্রাধাে দেতয়া ীেয়েে। এখাে উেিখ্য দ্, দ্েীতু ১৩টি উপেিলায়
প্রাপের াা্ যক্রমম সম্পাে া া ীেয়েে দসেীতু ১০টি উপেিলায় ি যকািিা উপাা েভাাগতেে (্া া াথ্য দান্দ্র
দথো াথ্য দস া গ্রী াে েে এ াং াথ্য সীাা ত) সাযাৎাা দ তয়া ীেয়েে। াস্ত ািয়া প্রাপের এলাাা
দথো ি যকািিা উপদর্লাসূলী ীেলা মকার্ালতপাড়া (মগাপালগঞ্জ), মমাল্লাহার্ (বাদগরহার্), পত্নীতলা ( তগাঁ),
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মাটিরাঙ্গা (োগড়ােধড়), মেধবদ্বার (কুধমল্লা), মগৌরনেী (বধরোল), মগাধবন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা), কালতগঞ্জ (গার্ীপুর),
পটুয়াোলী সের (পটুয়াোলী) এবাং শ্রীমঙ্গল (মমৌলিীবার্ার)।
২.৪.২। াথ্য সাংগ্রেী িে ি ধ যকাি া দিলাসূলীিঃ
প্রাপের াা্ যক্রমম 7টি ি ভাােগ 13টি দিলা 13টি উপেিলায় ি স্তৃা। প্রাপেরটি প্রভাা ূল্ায় সমতযা াথ্য
সাংগ্রদহর িে 7টি ি ভাােগ স যকেমাট ১0টি উপেিলা ি যকািিা া া ীেয়েে। মু া এলাাা ি ধ যকা ে দযেত্র
প্রােন্ত অিলো প্রাধাে দেতয়া ীেয়েে। াস্ত ািয়া প্রাপের এলাাা ীো ি যকািিা উপদর্লাসূলী ীেলা
মকার্ালতপাড়া, মমাল্লাহার্, পত্নীতলা, মাটিরাঙ্গা, মেধবদ্বার, মগৌরনেী, মগাধবন্দগঞ্জ, কালতগঞ্জ, পটুয়াোলী সের
এবাং শ্রীমঙ্গল। াথ্য সাংগ্রদহর িে ি ধ যকাি া উপদর্লাসূলী ি েম্ন উেিখ া া ীল।
াং

প্রশাসি া ি ভাাগ

দিলা

উপেিলা

1

ঢাকা ধবিাগ

গার্ীপুর

কালতগঞ্জ

মগাপালগঞ্জ

মকার্ালতপাড়া

োগড়ােধড়

মাটিরাঙ্গা

কুধমল্লা

মেধবদ্বার

তগাঁ

পত্নীতলা

2

িট্টগ্রাম ধবিাগ

3

রার্োহী ধবিাগ

৪

খুলনা ধবিাগ

বাদগরহার্

মমাল্লাহার্

5

বধরোল ধবিাগ

বধরোল

মগৌরনেী

পটুয়াোলী

পটুয়াোলী সের

6

রাংপুর ধবিাগ

গাইবান্ধা

মগাধবন্দগঞ্জ

7

ধসদলর্ ধবিাগ

মমৌলিীবার্ার

শ্রীমঙ্গল

6

দ্স দিলায় প্রাপের াা্ যক্রমম াস্ত ািয়া ীেয়েে াা ি েম্ন মা িিেত্র বৃি িিিিা া া ীল।
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২.৪.৩। তথ্য সাংগ্রহকারীদের ধনদয়াগ ও প্রধেক্ষ িঃ
এ সমীক্ষার তথ্য সাংগ্রদহর র্ন্য মমার্ 10 ি াথ্য সাংগ্রীাা তেে ো প্রস্তাি া াা্ যক্রমেম তপ দুই পূণ জ
ামযকধেবদসর প্রিশয প্রো া া ীেয়েে। প্রিশয াা্ যক্রমেম প্রাপের সাংিেষ্ট ওইএমইিি’ ামযকাাযকাগ প্রভাা
ূল্ায় সমতযা সুষ্ঠুভাাে পি িাল া লেযে িো ি েে যকশ া প্রো াে েে । াথ্য সাংগ্রীাা তেে াথ্য
সাংগ্রেী পুে া প্রি্রময়া প্রভাা ূল্ায় সমতযা প ামশযকাগ মি টি াং াে েে । প্রিশয াা্ যক্রমেম দ্স
ি ষয় ওেলাি া া া ীেয়েে াা মেধ্য প্রধা ীেলা- প্রােপের উেেশ্য ত াস্ত ায় পধিা, ূল্ায়
সমতযাটি উেেশ্য, প্রশ্নমালা সম্পোযক েষ্ট ধা া, সাযাৎাা গ্রীে দাৌশল, ম াকাস গ্রুপ ওেলাি া
পধিা ইাোিে।
২.৪.৪। াথ্য সাংগ্রী ত মাঠ াা্ যক্রমম াো িািঃ
এ সমতযাটি পি িাল া িে সাযাৎাা প্রো াা তেে ধ অনু্ায়ত িভান্ন িভান্ন প্রশ্নমালা প্র য় া া
ীেয়েে। িেয়াি াং ািমটি ার্তা
যক অনুেমািো চূড়ান্ত প্রশ্নমালা মাধ্যেম স াসি সাযাৎাা গ্রী াে াথ্য
সাংগ্রী া া ীেয়েে। মাঠপর্ জাদয় কার্ জক্রম পধরিালনার িে প্রােপের ওতাায় স াীত া উপা ে
মিকিলে, ধনব জাধিত নমুনার আকার, মর্লা ত উপেিলা নাম, ঠিকানা এবাং ধনধে জি সাংখ্যক প্রশ্নমালা সরব াহ
করা ীেয়েে। কমজকতজাগণ মাঠ পর্ জাদয় উপধস্থত মেদক তথ্য সাংগ্রহ াা্ যক্রমম পধরবীক্ষণ াে েে । এই সমতযা
াা্ যক্রমেম িে ি ম্নিলিখা গু গা ি েেষ া া ীেয়েে।

২.৪.৫। ্রময় সাং্রমান্ত তিামালা অনুস িঃ
প্রােপের মালামাল (Goods) এ াং দস া (Service) এ ্রময় (Procurement) সাং্রমান্ত দ্ সাল চুিি
সম্পািো ীেয়েে, দসগুেলাো ্রময় সাং্রমান্ত প্রে্ািে স াা ত তিামালা অনুস া া ীেয়েে িা া াা প তযা
াে দেখা িে প্রাপের পি িালো েপ্তে িযা ি িভান্ন দ াি যক ্ািাই া া ীেয়েে এ াং াথ্যািে সাংগ্রী ত
প্ যকােলাি া াে মাামা প্র য় া া ীেয়েে।
২.৪.৬। দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ািঃ
দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া এম ভাাে পি িাল া া া ীেয়েে ্াো াে সাল অাংশগ্রী াা ত স্বাধত ভাাে
াাঁেে মাামা প্রাাশ া া সুে্াগ দপেয়েে । প্রাপের সুি ধােভাাগত ত প্রাপের সাংিেষ্ট ব্যিি েগ যক সােথ
দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া া া ীেয়েে। পরামেজকগ উপিস্া সালো ওেলাি া শুরুো এ প্রাপের সম্পোযক ত
এ উেেশ্য ি ষেয় অ গা াে েে । দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া মাধ্যেম ূললা প্রাপের এলাাায় মিীলােে াথ্য
প্রযুিি ব্য ীাে ি স্তৃিা ত প্রােপের াযকমা অ স্া, প্রকদল্পর প্রকৃত অর্জন, িিিিটাল াাংলােেশ গড়া
লেযে প্রকল্পটি ভূিমাা, মিীলােে মােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীা ত াথ্য প্রািপ্ত ি িিা া া সুি ধা ত
অসুি ধা, প্রকল্পটির সাধব জক কার্ জক্রম, প্রকল্পটির ্রময় াা্ যক, প্রকল্পটির ধবধিন্ন অাংদগর বতজমান অবস্থা,
িত ্াত্রা মা উন্নয় ত সেিা াা বৃিধ, প্রােপের মাধ্যেম দটাসই উন্নয় এ াং প্রাপের াস্ত ায় াালত
ধবধিন্ন িরদ র সবল, দুব জল ধেক ত ঝধুঁ ক সম্পোযক ি স্তাি া ওেলাি া া া ীেয়েে। প ামশযকাগ কালতগঞ্জ,
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মকার্ালতপাড়া, মেধবদ্বার, মমাল্লাহার্, মগৌরনেী, পটুয়াোলী সের এবাং ঢাকায় দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া পি িাল া
াে েে ।
২.৪.৭। াত ই ফ েমন্ট ইন্টা িভাউিঃ
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় (২য়
সাংেশািধা) প্রােপের সাংিেষ্ট ামযকাাযকােে সাক্ষাৎকার গ্রী া া ীেয়েে। িাাতয় মিীলা সাংস্া দিয়া ম্যা ,
প্রাপের পি িালা, িাাতয় মিীলা সাংস্া ামযকাাযকা, মন্ত্র ালেয় ামযকাাযকা এ াং ি যকািিা প্রধতধনধিদে প্রাপের
সাংিেষ্ট াথ্যািে সাংগ্রেী সাযাৎাা দ য়া ীেয়েে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাালত সুি ধা ত অসুি ধা, মিীলােে
মােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীা , প্রাপের াা্ যক্রমেম াযকমা অ স্া, প্রকল্পটি সাধব জক কার্ জক্রম সম্পূণ জিাদব
বাস্তবায়ন, প্রকল্পটির ্রময় াা্ যক সম্পদকজ, াথ্যপ্রযুিি ব্য ীা াে া ত যমাায়ে পেথ সৃষ্ট াঁধা এ াং
সামািিা সেিা াা বৃিধ ত ওথ যক সামািিা অ স্া উন্নয় সম্পোযক ওেলাি া া া ীেয়েে।
২.৪.৮। স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলা ওেয়াি িঃ
স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলা োগড়ােধড়র মাটিরাঙ্গা উপেিলা উপেিলা পি ষে সেেল ােয ি গা ৬ই
এিপ্রল ২০১৮ াাি েখ ওেয়াি া া ীেয়েে। স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন
রবভাগেি ডিডবড় িডরবীক্ষণ ও গরবষণা মসক্টররর মহাপরিচালক জিাব ম াহাম্মদ রডিকুল ইসলা এবং
থ তথা জিাব ম াহাম্মদ মহলাল খাি অংশগ্রহন কগিন। এছাড়া প্রােপের দস াগ্রীতাা, প্রাপের সাংিেষ্ট
মূল্যায়ি ক ক
ামযকাাযকা, স্া তয় প্ যকােয় ামযকাাযকা, স্া তয় ি প্রিাি িধ, স্া তয় গণ্যমান্য ব্যধক্তবগ যক উি স্থানীয় প্ যকােয়
কমজোলায় অাংশগ্রী াে । পরামেজকগ উপিস্া সালো কমজোলা শুরুো এ প্রাপের সম্পোযক ত এ
উেেশ্য ি ষেয় অ গা াে েে । স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলায় প্রকল্প বাস্তবায়দনর ধবধিন্ন ধেক সম্পোযক
ওেলাি া া া ীেয়েে। প্রাপের াস্ত ায়ে দযেত্র ি িভান্ন সমস্যা িিিিা া া ীেয়েে এ াং সমস্যাসূলী
সমাধাে উপায় সম্পোযক ওেলাি া া া ীেয়েে।
২.৪.৯। াথ্য প্রি্রময়াা িঃ
সাংৃহীতা াথ্য-উপােি দাা অসাংগিা ওেে িা া িাাং া ত্রুটি ওেে িা া ্ািাই াে ািম্পউটাে এিি
া াে া পূে যকই প্রাথিমা াথ্যউপাি সম্পাে া া া ীেয়েে। অনুরূপভাাে াথ্য-উপােি প্রেয়াি তয় দাািিাং
া া ীেয়েে। সম্পািো ত দাািিাংত া াথ্য-উপাি “প্রশ্নমালা” অনু্ায়ত িাটা অপাে টে মাধ্যেম
ািম্পউটাে ি িে যকষ্ট সফটতয়োে এিি দেয়া ীেয়েে। SPSS ামা প্যাোি সফটতয়ো িাটা এিি ত
ি েেষ া া াােি ব্য ীা া া ীেয়েে।
২.৪.১০। াথ্য-উপাি ি েেষ িঃ
াথ্য-উপাি প্রশ্নমালািভািিা এ াং সমতযা উেেশ্য অনু্ায়ত পৃথা া া ীেয়েে এ াং পৃথা ভাাে ি েেষ
া া ীেয়েে। প ামশযকা এ াােি িে SPSS ামা সফটতয়ো ব্য ীা াে েে । ি িভান্ন াথ্য ত
সূিো িে পৃথা পৃথা এাা মাত্রা া এাািধা মাত্রা সা ি তা ত া া ীেয়েে এ াং যক াূললা
ি েেষ া া ীেয়েে।
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র্তাতয় অধ্যায়
প্রােপের সাি যকা এ াং অাংগিভািিা লযেমাত্রা ত অিযক
3.1। প্রােপের সাি যকা এ াং অাংিভািিা লযেমাত্রা ত অিযক িঃ
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রাপেরটি মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অিীদন র্াতীয় মধহলা সাংস্থা কর্তক
জ ১ জুলাই ২০১১ ীো ৩১
িিেসম্ব ২০১৫ প্ যকন্ত দময়ােে ১৩২১.৭০ লক্ষ র্াকা প্রাক্কধলত ব্যদয় াস্ত ািয়া ীেয়েে। প্রােপের মাধ্যেম
াস্ত ািয়া ১৩টি উপেিলায় ১৩টি াথ্য দান্দ্র ত দিা টু দিা দস া মাধ্যেম ২,৬৩,৩২৯ ি মিীলা দস া
দপেয়েে । িিেসম্ব ২০১৫ প্ যকন্ত অ মুি অথ যক িেল ১৩২১.৭০ টাাা ্া াস্ত অগ্রগিা ৯৯.২৯%।
(লয টাাায়)
অর্ থ বছর
মূল ডিডিডি অনুসারর
সংর াডিত ডিডিডি
অর্ থ
প্রকৃত ব্যয়
লযেমাত্রা
অনুসারর লযেমাত্রা
অবমুডি
টাকা
(%)
টাকা
(%)
টাকা
টাকা
(%)
২০১১-২০১২ ৩৯০.৮৫ ৩২.৫১
১৩৫.৭০
১০.২৭
১৩৫.৭০
১৩৫.৭০
১০.২৭
২০১২-২০১৩ ৪০৪.২০ ৩৩.৬২ ১৯৬.০০
১৪.৮৩
১৯৬.০০
১৯৬.০০
১৪.৮৩
২০১৩-২০১৪ ৪০৭.২৫ ৩৩.৮৭ ৪০০.০০
৩০.২৬
৪০০.০০
৪০০.০০
৩০.২৬
২০১৪-২০১৫
৩৬০.০০
২৭.২৪
৩৬০.০০ ৩৬০.০০
২৭.২৪
২০১৫-২০১৬
২৩০.০০
১৭.৪০
২৩০.০০
২৩০.০০
১৬.৬৯
ম াট
১২০২.৩০
১০০
১৩২১.৭০
১০০
১৩২১.৭০ ১৩২১.৭০ ৯৯.২৯
(সূত্রিঃ িপিসও )
প্রােপের অাংগিভািিা পি াপের া ত াস্ত ায় ি ম্ন ি যকা সা তো দেতয়া ীলিঃ
্রমিমা
াং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

অাংগিভািিা ি
ামযকাাযকােে দ া
ামযকিা তেে দ া
উৎস ভাাাা
টিএ/ িিএ
অিফস ভাাড়া
দটিলেফা ত ইন্টা ে ট
ি দুেৎ,গ্যাস এ াং পাি
দট্রি াং দমেটি য়ালস িপ্রপাে শ
দেশ াি
সমিিা িাটাে স
(াথ্য ভাাণ্ডা )
অ লাই উইেম টিিভা
প্রিা ত ি জ্ঞাপ
প্রােপের ামযকিা তেে প্রিশয
স্া তয় মিীলােে প্রিশয
দসিম া ত া ফাে ন্স

এাা

(লয টাাায়)
প্রত া াস্ত ায়

ি মাস
ি মাস
ি মাস
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা

লযেমাত্রা (ও িিিপিপ
অনু্ায়ত)
াস্ত
ওিথ যকা
০৫
৮০.৬০
৭১
২৫৫.৫০
৭৬
২৬.২৪
দথাা
২৯.০০
দথাা
২৭.০০
দথাা
১৭.৫০
দথাা
১৫.৭৯
দথাা
১১.৫০
দথাা
১৮.০০
দথাা
১৮৫.০০

াস্ত
০৫
৭১
৭৬
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা

ওিথ যকা
৭৭.৪৫
২৫৪.৯৬
২৫.৫২
২৮.৯৪
২৬.৮৩
১৭.৩৪
১৫.৭৯
১১.৫০
১৭.৫২
১৮৫.০০

দথাা
দথাা
ি মাস
ি মাস
দথাা

দথাা
দথাা
৩৯
৬০০০
দথাা

দথাা
দথাা
৩৯
৬০০০
দথাা

২৬.৭১
৪০.৩৩
৪২.৫০
৪৫.৬৪
৭৮.০০
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২৮.০০
৪০.৩৪
৪২.৫০
৪৫.৬৪
৭৮.০০

্রমিমা
াং
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

অাংগিভািিা ি

্া াী
সো ত ভাাাা/ ফত
তেয় দপাট যকাল উন্নয়
াল দসন্টা ি মযকা
সফটতয়ো ি মযকা
দমা াইল অোিিোশ ি মযকা
ািন্টেঞ্জিন্স
ওস া পত্র দম ামা ত
য াে য
ািম্পউটা এ াং অিফস
ইকুইপেমন্ট
ইকুইপেমন্ট
ওস া পত্র
দমাট

এাা

দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা

লযেমাত্রা (ও িিিপিপ
অনু্ায়ত)
াস্ত
ওিথ যকা
দথাা
৪১.৫০
দথাা
২০.১৬
দথাা
১৪.০০
দথাা
১৩৭.০০
দথাা
৭.৫০
দথাা
৮.৫০
দথাা
৪৫.০০
দথাা
৪.৫০

প্রত া াস্ত ায়
াস্ত
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা
দথাা

ওিথ যকা
৪১.৪৭
২০.১০
১৪.০০
১৩৩.৬৯
৭.৫০
৮.৫০
৪৫.০০
৪.১৩

দথাা

দথাা

৫.০০

দথাা

৫.০০

সাংখ্যা
সাংখ্যা

৪০৮
৩৪৩

১০৫.৫০
৩৬.৪৩
১৩২১.৭০

৪০৮
৩৪৩

১০১.৪৬
৩৬.৪৩
১৩২১.৩২

(সূত্রিঃ িপিসও )
৩.২। প্রাপের ব্য স্াপ ািঃ
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রাপেরটি মিীলা ত িশশু ি ষয়া মন্ত্র ালয়াধত িাাতয় মিীলা সাংস্া ার্তা
যক াস্ত ায় া া ীেয়েে। প্রােপের
াা্ যক্রমম পি িাল ায় ্া া প্রাপের পি িালা িীেসে ি েয়ািিা িেেল ি েম্ন াা উেিখ া া ীলিঃ
াম ত পে ত
১। প্রাে শ ঞ্জ সূত্রধ , পি িালা, িামস, অিাি ি োিয়ত্ব
২। মত া পা ভাত , প্রাপের পি িালা

দ্াগোে াাি খ
০১-০৭-২০১১
১০-০৮-২০১১

৩.৩। প্রােপের ি িভান্ন াম্পে েন্ট াস্ত ায় িঃ
াথ্য ওপা প্রাপেরটি মাধ্যেম দ্ সাল ােম্পাে ন্ট াস্ত ািয়া ীেয়েে াা সাংিযপ্ত ি
ীল।

প্রস্াে াাি খ
০৯-০৮-২০১১
৩১-১২-২০১৫
ি েম্ন তুেল ধ া

৩.৩.১। তথ্য দান্দ্রিঃ
প্রােপের ওতাায় াাংলােেেশ ১৩টি উপেিলায় ১৩টি াথ্য দান্দ্র স্াপ া া ীেয়িেল। প্রিাটি াথ্য দােন্দ্র
এাি াথ্য সীাা ত এ াং দুইি জুি য় াথ্য সীাা ত ি েয়াগ দেয়া ীেয়িেল। ১৩টি াথ্য দােন্দ্র ্ন্ত্রপািা
মেধ্য ২৬টি দিক্সটপ ািম্পউটা , ১৩টি ্াপটপ, ২৬টি ইউিপএস, ১৩টি িপ্রন্টা , ১৩টি কো া , ১৩টি
ফেটাািপয়া , ১৩টি মািিিমিিয়া দপ্রােিক্ট , ১৩টি দটিলেফা , ১৩টি দমা াইল, ১৩টি ব্লাি সুগা মি ট ,
১৩টি ব্লাি দপ্রশা দমিশ , ১৩টি তি মাপা দমিশ , ১৩টি িিিিটাল াোেম া দেতয়া ীেয়িেল। াথ্য দােন্দ্র
উপিস্া দথো ইন্টা ে ট ব্রাউিিাং, ই-দমইল, কাইেপ মাধ্যেম িভািিত া ফাে িন্সাং, ভািাযক প তযা ওে ে ,
ভািাযক প তযা ফল সাংগ্রী, িাাি ওে ে , তি মাপা, িায়াে টিাস প তযা, দপ্রসা মাপা ূললা এই
দস াগুেলা প্রো া া ীোা। িিিপিপ অনুসাে াথ্যসীাা তেে িশযাগা দ্াগ্যাা স যকি ম্ন স্নাাা ি ধ যকা
া া ীেয়িেল। াথ্যসীাা তেে পেটি মিীলা প্রাথীেে িে ি ধ যকা া া ীেয়িেল। াাংলােেশ ইন্সটিটিউট
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অ ম্যাে িেমন্ট ঢাাা, াাংলােেশ ইন্সটিটিউট অ এিিমি েেশ সািভাযকস, গুড়া এ াং াাংলােেশ
ািম্পউটা াাউিন্সল এ মোা খ্যাা ামা িা টি প্রিাষ্ঠাে মাধ্যেম াথ্য সীাা তেে প্রিশয প্রো া া
ীেয়িেল।
৩.৩.2। দিা টু দিা দস ািঃ
াথ্য সীাা তগ ্াপটপ ি েয় সাংিেষ্ট উপেিলা গ্রামীণ মধহলাদের বাধড় বাধড় ধগদয় তথ্যপ্রযুধক্ত বা
ইন্টারদনর্ ব্যবহার কদর তথ্য প্রযুধক্তর ব্যবহাদরর মাধ্যদম তদথ্যর আোন প্রোন করদতন। এোড়া তারা াল
দসন্টাে প ামশযকােে সােথ গ্রামত মিীলােে সমস্যা াথা তুেল ধে িশযা, স্বাস্ে, ত িষ, ব্য সা, দিন্ডা
ত ওই ি ষয়া সমস্যা সমাধা াে িেেল । গ্রামত মিীলােে ি িভান্ন াথ্য দস া িেেয়েে এ াং কাইেপ
মাধ্যেম মিীলােে দেেশ াইে াথা লা সুে্াগ াে িেেয়েে । প্রাপের িলাাালত সমেয় সাংিেষ্ট
উপেিলায় াথ্যসীাা তেে দিা টু দিা দস া প্রোে লেযে টিএ/ িিএ প্রোে ব্য স্া িেল।
৩.৩.3। উঠা ত ঠািঃ
াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম াথ্য দস া প্রোে পাশাপািশ উেযাগত মে াভাা াপন্ন ওগ্রীত মিীলােে ওধুি া প্রযুিি
সম্পোযক সেিা াা বৃিধ লেযে উঠা ত ঠো ওেয়াি া া ীোা। প্রিাটি উঠা ত ঠো ৪০-৫০ ি
সুি ধা িিা গ্রামত মিীলা অাংশগ্রী া ো । মােস প্রিাটি াথ্য দােন্দ্র দুইটি াে উঠা ত ঠা অনুিষ্ঠা
ীোা। প্রিাটি উঠা ত ঠো ওগা মিীলােে ি প্রিা ৫০ টাাা াে প্রো া া ব্য স্া িেল। উঠা
ত ঠো গ্রামত মিীলােে িত ত িতি াা সম্পিাযকা ি িভান্ন ি ষয় দ্ম স্বাস্ে সমস্যা, া্ ি াী,
ফোায়া, া ত ি রুেধ সিীাংসাা, িাাি সাং্রমান্ত াথ্য, ওই গা সমস্যা এ াং িিিিটাল দস া সূলেী া া
িো (ই-দমইল, িভািিত া ফাে ন্স) সম্পোযক অ িীা া া ীেয়েে। াথ্যসীাা তগ উঠা ত ঠো সেিা াা
ূললা প্রিশয াা্ যক্রমেম প্রিশযা িীেসে ভূিমাা পাল া ো । এখাে উেিখ্য দ্, িিিপিপো ১,০০,০০০
ি ো প্রধেক্ষণ প্রোে াথা থাােলত প্রায় িিগু মিীলাো প্রধেক্ষণ প্রো া া ীেয়েে।
ি েম্ন উেিিখা দটি ল দথো দেখা ্ায় দ্, াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম দমাট ৩৯০৮৭ ি দস া গ্রীতাােে দস া
প্রো া া ীেলত দিা টু দিা দস া মাধ্যেম প্রায় পাঁি গু দ িশ ২,২৪,২৪২ ি দস া গ্রীতাােে দস া
প্রো া া ীেয়েে।
াং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

াথ্য দােন্দ্র
উপেিলা াম
তিরব
মকার্ালতপাড়া
দভাড়ামা া
মমাল্লাহার্
মগাধবন্দগঞ্জ
পত্নীতলা
মগৌরনেী
মেধবদ্বার
মাটিরাঙ্গা
িাটিখল
পটুয়াোলী সের
শ্রীমঙ্গল
কালতগঞ্জ

াথ্য দােন্দ্র
দিলা াম
ধকদোরগঞ্জ
মগাপালগঞ্জ
কুিষ্টয়া
বাদগরহার্
গাই ান্ধা
তগাঁ
বধরোল
কুধমল্লা
োগড়ােধড়
দ ায়াখালত
পটুয়াোলী
মমৌলিীবার্ার
গার্ীপুর
দমাট

দিা টু দিা দস া
গ্রীতাা সাংখ্যা
২৪৭৭১
১৮৫৩৭
২৩৬৬১
২৩১৪৩
২০৯৮৮
২৩৭৪৫
১৭৪৩২
১৮১৬২
১০৪৯৪
৯২১৭
৯০২২
১২৩৬৫
১২৭০৫
২২৪২৪২

াথ্য দােন্দ্র দস া
গ্রীতাা সাংখ্যা
৪০২৬
৩৯২৬
৪১৬৮
৩৭৪৮
৩১৩১
৩৪৪২
২৯১২
৫০৬৫
৪১৭
৯৭৭
৩৮০২
১৮১১
১৬৬৬
৩৯০৮৭

প্রিশয াথী সাংখ্যা
(উঠা ত ঠা)
২৩২৫
২৩২৫
২৩০৫
২৩০৫
২৩০৫
২৩০৫
২৩০৫
২২৬৫
১৯৫৩
১২০০
১১৭০
১১৭০
১৩৯০
২৫৩২৩

(সূত্রিঃ প্রাপের পি িালো েপ্ত )
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৩.৩.4। তেয় দপাট যকালিঃ
প্রােপের মাধ্যেম মিীলােে িে এাটি তেয় দপাট যকাল তাি া া ীেয়েে। তেয় দপাট যকােল িলঙ্কটি ীল
http://www.totthoapa.gov.bd/। তেয় দপাট যকােল ূলল উপিতব্য িেল া ত। াাংলা ত ইাংে িিো তাি
এ তেয় দপাট যকােল সােথ াথ্য ভাাণ্ডা এ াং উইেম টিিভা িলঙ্ক সাংযুি া া ীেয়েে। তেয় দপাট যকােল
মাধ্যেম া ত ি ষয়া ি িভান্ন দস া ূললা প্রিাষ্ঠাে ামযকসূিি ত াা্ যক্রমেম পি িধ সম্পোযক ি স্তাি া ি
দেয়া ীেয়েে।
৩.৩.5। াথ্য ভাাণ্ডা িঃ
প্রােপের মাধ্যেম এাটি সমৃধ াথ্য ভাাণ্ডা তাি া া ীেয়েে। াথ্য ভাাণ্ডা টিো িশযা, স্বাস্ে, ত িষ, ব্য সা,
দিন্ডা এ াং ওই ি ষয়া াথ্য সমিিা া া ীেয়েে। মিীলা ত িশশু ি ষয়া াথ্য অন্তর্ভযকি াে
াথ্যভাাণ্ডা টিো ও ত ওাষ যক তয় াে তুলো দটক্সুয়াল, অিিত-িভািিত, অোি েমশ ােন্টেন্ট ব্য ীা া া
ীেয়িেল। াথ্য ভাাণ্ডা টি িলঙ্কটি ীল http://info.totthoapa.gov.bd।
৩.৩.6। উইেম টিিভািঃ
প্রােপের ওতাায় দ্ তেয় দপাট যকাল তাি া া ীেয়েে দসখাে এাটি অ লাই উইেম টিিভা িলঙ্ক া া
ীেয়েে। উইেম টিিভা ূললা এাটি অ লাই ওইিপ টিিভা। এই িলঙ্কটিো সাংে্ািিা দপ্রাগ্রামসূলেী ূলল
উপিতব্য ীেলা া ত সাং্রমান্ত ি ষয়া লত। উইেম টিিভা ূললা িভািিত এ াং িস্ িিেত্র সাংগ্রীশালা েয়েে।
উইেম টিিভা িলঙ্কটি ীল http://womentv.totthoapa.gov.bd।
৩.৩.7। দান্দ্রতয় াল দসন্টা িঃ
া ত ত িশশুেে িে সঠিা সমেয় দ্রুাাা সােথ সঠিা াথ্য প্রািপ্ত এাটি িলমা সমস্যা। এই সমস্যা
দূ তা ে প্রােপের ওতাায় িাাতয় মিীলা সাংস্া ূলল ভা ে প্রিাষ্ঠা া া ীয় এাটি াল দসন্টা । িশযা,
স্বাস্ে, ত িষ, ব্য সা, দিন্ডা , ওই এই েয়টি ি ষেয় প্রিাটি উপ প ামশযকা াল দসন্টাে প ামশযক প্রো
া ো । াল দসন্টাে ১০৯২২ ীটলাই ম্বে দফা া া মাধ্যেম দেেশ দ্ দাা স্া দথো গ্রামত
মিীলা া াথ্য দস া গ্রী া ো সযম ীেয়েে। এাসােথ েয়ি দস া গ্রীতাাো দস াপ্রো া া মোা
সুি ধা াল দসন্টা টিো িেল। াল দসন্টা টি দস া সাাল ১০টা দথো ি োল ৫টা প্ যকন্ত প্রো া া ীেয়েে।
৩.৪। াস্ত ায় সম্পিাযকা ি িভান্ন সমস্যািঃ
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রাপেরটি াস্ত ায়ে সমস্যািে, অথ যকায়ে ি লম্ব, প্রাপের াস্ত ায়ে ি লম্ব, প্রােপের দময়াে বৃিধ এ াং অোে
ি ষয়ািে তপ প্রােপের দোেীাল্ডা েে সােথ ওেলাি া া া ীয় এ াং াােে মাামা দ য়া ীয়।
দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া ত দাওইওই দথো সাংৃহীতা মাামা ি েেষ াে দেখা ্ায় দ্, প্রাপের
াস্ত ায়ে দযেত্র দ্ সমস্ত সমস্যা িিিিা া া ীেয়েে াা মেধ্য ি ল ি েয়ােগ ি লম্ব, ইন্টা ে েট
অপ্রতুলাা, ি দুেো অভাা , ে পত্র ওহ্বাে ি লম্ব ইাোিে অোম।
৩.4.১। ি ল ি েয়ােগ ি লম্বিঃ
প্রাপেরটি াস্ত ায়ে িে প্রেয়াি তয় স াা ত ি েল সাংস্া এ াং াােে দ া ভাাাা
াে
িিিপিপো িেল। িান্তু প্রাপেরটি াস্ত ায় জুলাই ২০১১ সােল শুরু ীেলত েভাম্ব ২০১২ সাল াগাে প্রােপের
ূলল িািলাা শিি াথ্য সীাা তেে ি েয়াগ দেতয়া ীয়। এখাে উেিখ্য দ্, ূলল িিিপিপো প্রােপের ওতাায়
৫৮ ি ি েল সাংস্া িেল। ১ম সাংেশািধা িিিপিপ অনুসাে তু িা টি াথ্য দােন্দ্র িে দমাট
১৫ি াথ্য সীাা ত এ াং প্রাপের াা্ যকালেয় িে ৩ি দমাট ৭৬ ি ি ল সাংস্াে াথা উেিখ া া
ীেয়েে।
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াং

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩

পেে

াম

প্রাপের পি িালা
িসি য় িসেেম
এ ািলে
তেয়
অোিিমি সেট্রট
দপ্রাগ্রামা
দট্রি াং অিফসা
দমাট
াথ্য সীাা ত
ািম্পউটা
অপাে ট
জুি য়া
াথ্য
সীাা ত
িীসা যা
এমএলএসএস
ি াপিা প্রী ত
সুইপা
দমাট
স যকেমাট

পেে
সাংখ্যা
১
১

জুলাই
২০১১-জু
২০১২
প্ যকন্ত ব্যয়
৭.১
-

জুলাই
২০১২-জু
২০১৩
প্ যকন্ত ব্যয়
৭.৯
-

জুলাই
২০১৩-জু
২০১৪
প্ যকন্ত ব্যয়
৮.৬
১.২৯

জুলাই
জুলাই
২০১৪-জু
২০১৫-জু
২০১৫ প্ যকন্ত
২০১৬
ব্যয়
প্ যকন্ত ব্যয়
৮.৭৫
৫.৬৫
৫.৬৬
৩.৩৩

দমাট

৩৮
১১.৯৪

১

১.০১

২.১৮

২.৪৪

২.৫৪

১.৪৪

১১.২৭

১
১
৫
১৩
১

১.১৬৩
০
৯.২৭৩
-

২.১৮
২.১৭
১৪.৪৪
৬.৭৫
-

২.৪৪
২.৪৪
১৭.২৩
১৬.৮৬
০.৫৮

২.৫৪
২.০৯
২১.৫৯
১৬.০৬
১.০৮

১.৪৪
০
১১.৮৬
১৪.৩৮
০.৩৬

১১.৪৫
৭.৯৪
৮০.৬০
৬০.১৯
২.২৩

২৬

-

১৩.০৭

২৫.৯৮

৩৪.৯

২১.৫

১০৫.১৯

১
১৬
১৩
১
৭১

১.২২
১.২২

৫.৬৯
৪.০৭
২৯.৫৯
৪৪.০৩

০.৫
১৫.৬৮
১৪.৮৫
০.৬৪
৭৫.১৫
৯২.৩৮

১.১
১৫.৫
১১.১
১.১৫
৮৭.৫
১০৯.০৯

০.২৮
৯.২৫
৫.৫৯
০.৬৮
৫২.৩৪
৬৪.২০

২.১৬
৪৭.৩৫
৩৫.৯২
২.৪৮
২৫৫.৫০
৩৩৬.১০

(সূত্রিঃও িিিপিপ)
৩.4.2। ব্রিব্যান্ড ইন্টা ে েট অপ্রতুলাািঃ
প্রােপের দস াসূলী গ্রামত া তেে াােে দপৌৌঁেে িেো ি িিন্ন উচ্চগিা সম্পন্ন ইন্টা ে ট অাো শ্যা।
প্রাপের াস্ত ায় াালত সমেয় উপেিলা প্ যকােয় স্ািপা াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা তেে ব্রিব্যান্ড ইন্টা ে ট
সাংে্ােগ সমস্যা সেুখত ীো ীেয়েে। এম িা অে া সমেয় াথ্যসীাা ত া ি িিন্ন ইন্টা ে ট স ােী
সমস্যা াা ে দিা টু দিা দস া প্রোে সমস্যা সেুখত ীেয়িেল। উপেিলা প্ যকােয় ব্রিব্যান্ড ইন্টা ে ট
সাংে্ােগ অপ্রতুলাা াা ে স যকেশষ সাংেশািধা িিিপিপো দটিলেফা ত ইন্টা ে েট ি েল
াে ২৮
লয টাাা দথো ািমেয় ১৭.৫০ লয টাাা ি ধ যকা া া ীেয়িেল।
৩.4.3। ি িিন্ন ি দুো সাংে্ােগ সমস্যািঃ
উপেিলা িভািিা ি িিন্ন ি দুো স ােী অভাাে অে া সময় দস া গ্রিীাা া দস া া ি েয় িফে
িগেয়েে। াথ্য দােন্দ্র ি াপের ি দুেৎ স ােী দাা ব্য স্া াখা ীয়ি ।
৩.4.4। ে পত্র ওী াে ি লম্বিঃ
প্রােপের ওতাায় উইেম টিিভা, দমা াইল অোিিোশ দিেভালপেমন্ট এ াং াল দসন্টা তাি চুিি জু
২০১৩ াগাে ঠিাাোি প্রিাষ্ঠাে সােথ া া সম্ভ ীয়ি । দস াগ্রীতাা া সফটতয়ো তাি ি লেম্ব
াা ে সম্পূ যক দময়ােে দস া দস াগ্রীতাা া গ্রী া ো পাে ি । ূললা দমা াইল অোিিোশ
দিেভালপেমেন্ট াাি ২০১৫ সােল এ াং াল দসন্টা টি স্াপ ২০১৪ সােল সম্পূ যক ীতয়ায় দস াগ্রীতাা া
সম্পূ যক দময়ােে এ সুফল দভাাগ া ো পাে ি ।
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৩.4.5। উচ্চ যমাাসম্পন্ন ািম্পউটা ্রময়িঃ
প্রিাটি াথ্য দােন্দ্র দুইটি ািম্পউটা এ াং এাটি ্াপটপ স াী া া ীেয়িেল। াথ্য দােন্দ্র স্ািপা
ািম্পউটা ্রমেয় িে ি ম্ন িলিখা দেিসিফোশ ওহ্বা া া ীয়। দেিসিফোশ অনুসাে াথ্য দােন্দ্র
স্ািপা ািম্পউটা উচ্চ গিা সম্পন্ন ীতয়ায় াা উচ্চ ূলে্ ্রময় া া ীয়। াথ্য সীাা তগ ািম্পউটাে
সাীােে দ্ সাল সািভাযকস প্রো া ো াা িে CPU Intel core i7 ্রময় া াে এ ি েম্ন ভাাস যক
্রময় া া সম্ভ িেল।
PC-এর মেধসধ দকেন: CPU Intel core i7 2.39 GHz, MB Intel DH55PJ, Monitor LCD 20inch, HDD 500 GB, RAM 4GB, DVD-RW, Keyboard, Mouse.

৩.4.6। প্রিশয / উঠা ত ঠো ি ষেয় ি স্তাি া উেিখ া থাাািঃ
িিিপিপো প্রিশযে াথা লা থাােলত দসটি ূললা উঠা ত ঠো মাধ্যেম াস্ত ায় া া ীেয়েে। িািীো
িভািিা দাা ি ষেয় উপ প্রিশয মিিউল তাি া া ীে এস ি ষেয়ত িিিপিপো দাা িাছু উেিখ
া া িেল া। াথ্য সীাা তেে িা া উঠা ত ঠা পি িাল া া া ীেয়েে। উঠা ত ঠাটি উপেিলা মিীলা ত
িশশু ি ষয়া ামযকাাযকা, িাাতয় মিীলা সাংস্া ামযকাাযকা িা া পি িাল া া া দগেল দস াগ্রীতাা া ও ত দ িশ
উপত া ীোা।
৩.৫। প্রােপের দময়াে ত ব্যয় বৃিধ াা ি েেষ ত পর্ জাদলািনােঃ
াথ্য প্রযুিি িভািিা াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম
মিীলােে যমাায় প্রাপেরটি জুলাই ২০১১ মেদক জুন ২০১৪ মময়াদে বাস্তবায়দনর িেে ১৪ই জুন ২০১১
তাধরদে অনুেমািো ীেয়েে।
৩.5.১। ১ম সাংেশাধ ত অনুসাে িঃ
াথ্য প্রযুিি িভািিা াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম
মিীলােে যমাায় প্রােপের প্রস্তাি া ১ম সাংেশাধ ত উপ িপওইিস সভাা ৪ জু ২০১৩ াাি েখ এ াং
িপএসিস সভাা ১১ জু ২০১৩ াাি েখ অনুিষ্ঠা ীেয়িেল। প্রােপের ূলল িিিপিপো ১০টি উপেিলা
প্রোোটিো এাটি াে দমাট ১০ াথ্য দান্দ্র স্াপে াথা লা িেল। প্রােপের অেথ যক সাংস্া থাাায় এ াং
মিীলােে মােে াথ্য প্রযুিি দস া িািীো থাাায় ১০টি উপেিলা পি োযক ১৩টি উপেিলায় াথ্য দান্দ্র
স্াপে িসধান্ত দ তয়া অনুিষ্ঠা ীেয়িেল। ১ম সাংেশািধা িিিপিপো তু াে পটুয়াখালত দিলা
পটুয়াখালত সে উপেিলা, গািতপু দিলা াািলগঞ্জ উপেিলা এ াং দমৌলভাত ািাে দিলা শ্রীমিল
উপেিলা অন্তর্ভযকি া া ীেয়িেল। ৪ জু ২০১৩ াাি েখ অনুিষ্ঠা িপওইিস সভাায় াল দসন্টা টি িাাতয়
মিীলা সাংস্া প্রধা াা্ যকালেয় স্াপ া া ীে েল স াই এামা দপাষ াে িেেল । এোড়া প্রােপের িে
এাি িসি য় িসেেম এ িলে ি েয়ােগ প্রস্তা া া ীয়। জু ২০১২ াগাে প্রােপের ি ল ি েশষা
াথ্য দান্দ্র পি িাল ায় াথ্য সীাা ত ি েয়াগ সম্পন্ন া া সম্ভ ীয়ি । এোড়া জু ২০১৩ প্ যকন্ত প্রােপের
ওতাায় উইেম টিিভা, দমা াইল অোিিোশ দিেভালপেমন্ট এ াং াল দসন্টা তাি চুিি ঠিাাোি
প্রিাষ্ঠাে সােথ া া সম্ভ ীয়ি । প্রােপের াা্ যক্রমম িলমা থাাায় ১ম সাংেশাধ ত অনু্ায়ত প্রােপের দময়াে
জু ২০১৫ প্ যকন্ত এা ে িধ যকা া া ীেয়িেল।
৩.5.2। ২য় সাংেশাধ ত অনুসাে িঃ
াথ্য প্রযুিি িভািিা াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম
মিীলােে যমাায় প্রােপের প্রস্তাি া ও িিিপিপ উপ ১৭ ওগে ২০১৮ াাি েখ িপইিস সভাা অনুিষ্ঠা
ীেয়িেল। প্রােপের ওতাায় মিীলােে লযে াে ি িভান্ন সফটতয়ো তাি া া ীেয়িেল। এ প্রােপের
ওতাায় ি িমযকাব্য সফটতয়ো গুেলা ীল ্থা্রমেম - তেয় দপাট যকাল, াথ্য ভাাণ্ডা , উইেম টিিভা, াল দসন্টা ,
অিফস ম্যাে িেমন্ট সফটতয়ো , দমা াইল অোিিোশ ইাোিে। প্রােপের ১ম সাংেশািধা িিিপিপ অনু্ায়ত
প্রাপের সমািপ্ত াাি খ জুন ২০১৫ নাগাে প্রােপের াা্ যক্রমম সম্পূ যকরূেপ দশষ া া সম্ভ ীয়ি । দমা াইল
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অোিিোশ দিেভালপেমন্ট, াথ্য ভাাণ্ডাে ি তপ াা্ যক্রমম িলমা থাাায় এ াং অোে সফটতয়োে
দমইেন্টোন্স অিা ািীা ীতয়া িে প্রােপের াস্ত ায় দময়াে েয় মাস বৃিধ াে জুলাই ২০১১ দথো
িিেসম্ব ২০১৫ ি ধ যকা া া ীেয়িেল। প্রােপের দময়াে েয় মাস বৃিধ ফেল ূলল ব্যয় ঠিা দ েখ অাংগ িভািিা
ব্যয় পূ যকি োস া া ীেয়িেল।
৩.৬। প্রােপের ব্যয় বৃিধ াা ি েেষ ত পর্ জাদলািনােঃ
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রাপেরটি মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অিীদন র্াতীয় মধহলা সাংস্থা কর্তক
জ ১২০২.৩০ লক্ষ র্াকা
প্রাক্কধলত ব্যদয় অনুেমািো ীয়। প্রকল্পটির ১ম সাংদোিধা ব্যয় িেল ১৩২২.৪৫ লক্ষ র্াকা। পরবতীদত জুন
২০১১ মেদক ধিদসম্বর ২০১৫ পর্ জন্ত মময়াদে ১৩২১.৭০ লক্ষ র্াকা ব্যদয় প্রকল্পটি াস্ত ািয়া ীেয়েে।
৩.6.১। তু িা টি াথ্য দােন্দ্র অন্তর্ভযকিিিঃ
ূলল িিিপিপো প্রােপের ওতাায় ১০টি উপেিলায় ১০টি াথ্য দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীে েল উেিিখা িেল।
প াীো প্রােপের ১ম সাংেশাধ অনুসাে ১৩টি উপেিলায় ১৩টি াথ্য দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীয়। ূলল িিিপিপ
অনু্ায়ত াথ্য দােন্দ্র অিফস ভাাড়া খাো াে িেল ১৪ লয টাাা, ১ম সাংেশািধা িিিপিপ অনু্ায়ত খাো
াে িেল ২৩.৬৪ লয টাাা, ্া ২য় সাংেশাধ ত অনু্ায়ত এ খাো াে ৪.০৬ লয টাাা বৃিধ দপেয় ২৭
লয টাাায় োড়ায়।
৩.6.2। ি েল সাংখ্যা বৃিধিঃ
ূলল িিিপিপো প্রােপের ওতাায় ৫৮ ি ি েল সাংস্া িেল। ১ম সাংেশািধা িিিপিপ অনুসাে তু
িা টি াথ্য দােন্দ্র িে দমাট ১৫ি াথ্য সীাা ত এ াং ও ত প্রাপের াা্ যকালেয় ও ত ৩ি দমাট ৭৬ ি
ি ল সাংস্াে াথা উেিখ া া ীয়। ামযকিা তেে দ া খাো ূলল িিিপিপ অনু্ায়ত াে িেল ১৪১.৪০
লয টাাা এ াং ১ম সাংেশাধ অনু্ায়ত াে িেল ৩৭৭ লয টাাা। িান্তু সময়মা ি ল ি েয়াগ া িেো
পা ায় ২য় সাংেশাধ ত অনু্ায়ত াে ২৫৫.৫০ লয টাাায় োড়ায়।
৩.6.3। ই দমলা অাংশগ্রী খাো অন্তর্ভযকিিিঃ
ূলল িিিপিপ প্র য়ে সময় ই দমলা খাো দাা
াে িেল া। দেেশ ত ি েেেশ ই-দমলায় অাংশগ্রী খাাো
১ম সাংেশািধা িিিপিপো ৪৩ লয টাাায় অন্তর্ভযকি া া ীয়।
৩.6.4। স্া তয় মিীলােে প্রিশযে সাংখ্যা ত প্রিশয াথী সাংখ্যা বৃিধিঃ
প্রােপের ূলল িিিপিপো প্রিামােস ২৫ ি দস া গ্রীতাােে ি েয় এাটি উঠা ত ঠো াথা িিিপিপো
উেিখ থাােলত দস া গ্রীতাােে ওগ্রেী াা ে প্রিামােস ৪০ ি দস া গ্রীতাােে ি েয় ২টি উঠা
ত ঠো ওেয়াি া া ীোা। স্া তয় মিীলােে প্রিশয খাো ১২.৮০ লয টাাা াে িেল ্া স যকেশষ
সাংেশাধ অনু্ায়ত ৪৫.৬৪ লয টাাায় োড়ায়।
৩.6.5। দিা টু দিা দস া খাো টিএ/ িিএ অন্তর্ভযকিিিঃ
ূলল িিিপিপ অনু্ায়ত াথ্য সীাা তেে দিা টু দিা দস া খাো টিএ/ িিএ ি ল অন্তর্ভযকিি িেল া। দিা টু
দিা াথ্য দস া প্রোে লেযে উপেিলা ওতাায় ি িভান্ন স্াে ্াতয়া প্রেয়াি পড়া। ১ম সাংেশাধ ত
অনু্ায়ত দিা টু দিা দস া খাো টিএ/ িিএ ি ল অন্তর্ভযকি াে দমাট টিএ/ িিএ খাো াে িেল ২৯ লয
টাাা।
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৩.6.১। সো ত খাো াে বৃিধিঃ
ূলল িিিপিপ অনু্ায়ত সো ত খাো াে িেল ৬ লয টাাা। সাংেশািধা িিিপিপ অনু্ায়ত
২০.১৬ লয টাাায়।
3.৭।






াে োড়ায়

িিিপিপ িিিাই সাং্রমান্ত ি েেষ িঃ
িিিপিপ প্র য়ে সময় দাা িফিিি িলটি োিি া া ীয়ি ।
প্রাপের াস্ত ায়ে দাা Work Break Down Structure, Project Scheduling (Critical
Path Method) ইাোিে প্রাপের ব্য স্াপ া পধিা ব্য ীা া া ীয়ি ।
াা সােল মেধ্য ি িভান্ন সূিা অিিযকা ীে াা এাটি যক া ও িিিপিপো থাাা প্রেয়াি িেল।
িিিপিপো দাা exit plan উেিখ া া িেল া।
প্রাপেরটি ১৩টি উপেিলায় াস্ত ািয়া এাটি পাইলট প্রাপের ীেলত প্রাপের াস্ত ায়ে িে িিিপিপ
িিাতয় সাংেশাধে প্রেয়াি ীয়।
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িতুথ যক অধ্যায়
প্রােপের ্রময় পি াপের া ত ্রময় প্রি্রময়ায় প্রিিলা সাংগ্রী ওই পর্ জাদলািনা
৪.১। প্রােপের ্রময় পি াপের ািঃ
সাংেশািধা িিিপিপ অনু্ায়ত প্রােপের ্রময় পি াপের া ি েম্ন সা ি ো দেতয়া ীলিঃ
্রমিমা
সাংখ্যা

প্যাোি
সাংখ্যা

পে্য,
ি
(িিিপিপ
অনু্ায়ত)
(মালামাল)

পি মা

্রময় পধিা

খ ি (লয
টাাা)

ে পেত্র
ওমন্ত্রে
াাি খ

চুিি
স্বায

চুিি
সম্পন্ন

১

ধর্ধি-১

৩৩০

তটিএম

৭৯.১৭

র্ানুয়াধর
২০১৩

মাি যক
২০১৩

জু
২০১৩

২

ধর্ধি-২

৫০

তটিএম

১০.০০

র্ানুয়াধর
২০১৪

মাি যক
২০১৪

জু ২০১৪

৩

ধর্ধি-৩

কধম্পউর্ার
ও অন্যান্য
র্ন্ত্রপাধত
কধম্পউর্ার
ও অন্যান্য
র্ন্ত্রপাধত
আসবাবপত্র

২৯৭

িিিপএম

২৮.৪৩

৪

ধর্ধি-৪

আসবাবপত্র

৪৬

িিিপএম

৫.০০

ধর্ধি-৫

ট্যাবদলর্
ধপধস

৫

তটিএম

২.৪৪

মাি যক
২০১৩
মাি যক
২০১৪
ওগে
২০১৫

জু
২০১৩
জু ২০১৪

৫

র্ানুয়াধর
২০১৩
র্ানুয়াধর
২০১৪
জুলাই
২০১৫

দসেেম্ব
২০১৫

(সূত্রিঃও িিিপিপ)
৪.২। প্রােপের অধতে ্রময় প্রি্রময়ািঃ
িপিপও ২০০৮ অনু্ায়ত ্রময় প্রি্রময়া সম্পিাযকা াথ্যািে সাংগ্রেী িে প্রাপের পি িালো েপ্ত দথো
প্রেয়াি অনু্ায়ত ্রময় সম্পিাযকা াাগি পত্রািে প তযা া া ীেয়েে। প্রাপের অিফস দথো দ্ সাল মু া
সাংগ্রী া া ীেয়েে াা ি য়মাািন্ত্রা ভাাে সাং িযা িেল। িিিপিপ প্র য়ে সময় প্রােপের অধতে দ্ সাল
মালামাল ত দস া সাংগ্রেী িে পি াপের া া া ীয় াা ২য় সাংেশািধা িিিপিপো অন্তর্ভযকি া া ীেয়িেল।
প্রােপের ওতাায় সম্পািো ি িভান্ন প্য,, াা্ যক ত দস া সাংগ্রেী দযেত্র প্রিিলা সাংগ্রী ওই ত ি িধমালা
অনুস া া ীেয়েে িা া দস ি ষেয় ি িিা ীতয়া িে ি েম্ন উেিিখা ি িভান্ন েিলল প্ যকােলাি া ত
প্ যকে য া া ীেয়েে।
স্বাক্ষধরত চুধক্তপে (contract agreement);
চুধক্ত সম্পােন মনাটিে (notification of award);
েরপে এবাং উহার পধরধেি (tender and appendix to tender);
 চুধক্তর ধবদেষ েতজাধে (particular conditions of contract);
 চুধক্তর সািারণ েতজাধে (general condition of contract);
 কাধরগরী ধবধনদে জে (technical specifications);
 সািারণ ধবধনদে জে (general specifications)।
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৪.২.১। প্রােপের ওতাায় প্য, ্রমেয় ্রময় প্যাোি প্ যকে য িঃ
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রােপের ািম্পউটা স ঞ্জাম ্রমেয় িে িা টি লেট ে পত্র ওহ্বা া া ীয়।
প্যাোেি ি
পে্য, ি
লট -১
িপিস, ্াপটপ, ািম্পউটা , ইউিপএস ্রময়
লট -২
মািিিমিিয়া দপ্রােিক্ট , িিিিটাল াোেম া ্রময়
লট -৩
ফেটাািপয়া ্রময়
লট -৪
কো া , িপ্রন্টা ্রময়
৪.২.১.১। লট -১ “Procurement of PC, Laptop, Computer, UPS” ্রময়িঃ
াথ্য ওপা প্রােপের ওতাায় ইকুপেমন্ট ্রমেয়য় িে “Supply of Computer and related
equipments” াফিসেল লট -১ “Procurement of PC, Laptop, Computer, UPS” উপ
২৬/০২/২০১২ াাি েখ িাাতয় ইাংে িি তেি া িে ইিন্ডেপেন্ডন্ট এ াং িাাতয় াাংলা তেি া ি ােদ ে পত্র
ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ া া ীয়। তটিএম প্রি্রময়া মাধ্যেম প্যাোিটি ্রময় প্রি্রময়া সম্পন্ন ীয়। প্রিাটি লেট
ে পেত্র িসিিউেল ূল্ ি ধ যকা া া ীেয়িেল ১০০০ টাাা। উন্মুি ে পত্র পধিাো ে পত্র ি ্রমেয় দশষ
াাি খ িেল ১৮/৩/২০১২ াাি খ ি াাল িা ঘটিাা এ াং ে পত্র িমাোে দশষ সময়সতমা িেল
১৯/০৩/২০১২ াাি খ দুপু া টা। লট-১ এ ি প তো দমাট ৩টি ে পত্র িমা পেড়িেল। েয় সেস্য ি িশষ্ট
দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি গঠ া া ীয় ্া মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া ীেয়িেল। িীিঃ সেস্য িীেসে
ি প্রশাস মন্ত্র ালেয় িসি য় িসেেম এ ািলে উপিস্া িেেল । লট -১ এ িপিস, ্াপটপ, ািম্পউটা ,
ইউিপএস ্রমেয় িসিিউেল ি প তো িা টি প্রিাষ্ঠা ািম্পউটা দসাস যক, দলা া িলিমেটি ত মাইে্রমািিল
ািম্পউটা ে পত্র োিখল াে । ািম্পউটা দসাস যক ৩৫,১০,৩০০.০০ টাাায়, দলা া িলিমেটি ৩৪,৭৬,৪৭৪.০০
টাাায় এ াং মাইে্রমািিল ািম্পউটা ৩৩,৫৩,৬০০.০০ টাাায় ে পেত্র ি িিাং াে । স যকি ম্ন ে োাা
মাইে্রমািিল ািম্পউটা ো Notification of Award প্রো া া ীয়। িপিস, ্াপটপ, ািম্পউটা ,
ইউিপএস ্রমেয় িে ৩/০৫/২০১২ াাি েখ ৩৩,৫৩,৬০০.০০ টাাা চুিি ূলে্ চুিি স্বাযি া ীয়। ্রমেয়
দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও ২০০৮ অনুস া া ীেয়েে।
৪.২.১.২। লট -2 “Procurement of Multimedia Projector, Digital Camera” ্রময়িঃ
াথ্য ওপা প্রােপের ওতাায় ইকুপেমন্ট ্রমেয়য় িে “Supply of Computer and related
equipments” াফিসেল লট -2 “Procurement of Multimedia Projector, Digital
Camera” উপ ২৬/০২/২০১২ াাি েখ িাাতয় ইাংে িি তেি া িে ইিন্ডেপেন্ডন্ট এ াং িাাতয় াাংলা
তেি া ি ােদ ে পত্র ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ া া ীয়। প্রিাটি লেট ে পেত্র িসিিউেল ূল্ ি ধ যকা া া
ীেয়িেল ১০০০ টাাা। উন্মুি ে পত্র পধিাো ে পত্র ি ্রমেয় দশষ াাি খ িেল ১৮/৩/২০১২ াাি খ ি াাল
িা ঘটিাা এ াং ে পত্র িমাোে দশষ সময়সতমা িেল ১৯/০৩/২০১২ াাি খ দুপু া টা। লট-2 এ
ি প তো দমাট 5টি ে পত্র িমা পেড়িেল। েয় সেস্য ি িশষ্ট দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি গঠ া া ীয় ্া
মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া ীেয়িেল। িীিঃ সেস্য িীেসে ি প্রশাস মন্ত্র ালেয় িসি য় িসেেম
এ ািলে উপিস্া িেেল । লট-২ এ মািিিমিিয়া দপ্রােিক্ট , িিিিটাল াোেম া ্রমেয় িসিিউেল
ি প তো পাঁিটি প্রিাষ্ঠা ািম্পউটা দসাস যক, দলা া িলিমেটি, তি েয়ন্টাল ািম্পউটা , তি েয়ন্টাল সািভাযকেসস
িলিমেটি এ াং ইউি া ি িে স িসেেম ে পত্র োিখল াে । ািম্পউটা দসাস যক ১,২২,৯৬,০০০.০০ টাাায়,
দলা া িলিমেটি ৬,৫১,১৫০.০০০ টাাায়, তি েয়ন্টাল ািম্পউটা ৬,৫৮,৮১০.০০ টাাায়, তি েয়ন্টাল
সািভাযকেসস িলিমেটি ৭,১০,০০০.০০ টাাায় এ াং ইউি া ি িে স িসেেম ৬,০৮,০০০.০০ টাাায় ে পেত্র
ি িিাং াে । স যকি ম্ন ে োাা ইউি া ি িে স িসেেমো Notification of Award প্রো া া ীয়।
৩/০৫/২০১২ াাি েখ ৬,০৮,০০০.০০ টাাা চুিি ূলে্ মালামাল স ােী চুিি স্বাযি া ীয়। ্রমেয়
দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও ২০০৮ অনুস া া ীেয়েে।
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৪.২.১.৩। লট -3 “Procurement of Photocopier” ্রময়িঃ
াথ্য ওপা প্রােপের ওতাায় ইকুপেমন্ট ্রমেয়য় িে “Supply of Computer and related
equipments” াফিসেল লট -৩ “Procurement of Photocopier” উপ ২৬/০২/২০১২
াাি েখ িাাতয় ইাংে িি তেি া িে ইিন্ডেপেন্ডন্ট এ াং িাাতয় াাংলা তেি া ি ােদ ে পত্র ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ
া া ীয়। প্রিাটি লেট ে পেত্র িসিিউেল ূল্ ি ধ যকা া া ীেয়িেল ১০০০ টাাা। উন্মুি ে পত্র
পধিাো ে পত্র ি ্রমেয় দশষ াাি খ িেল ১৮/৩/২০১২ াাি খ ি াাল িা ঘটিাা এ াং ে পত্র িমাোে
দশষ সময়সতমা িেল ১৯/০৩/২০১২ াাি খ দুপু া টা। লট-৩ এ ি প তো দমাট ৩টি ে পত্র িমা
পেড়িেল। েয় সেস্য ি িশষ্ট দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি গঠ া া ীয় ্া মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া
ীেয়িেল। িীিঃ সেস্য িীেসে ি প্রশাস মন্ত্র ালেয় িসি য় িসেেম এ ািলে উপিস্া িেেল । লট -৩
এ ফেটাািপয়া ্রমেয় িসিিউেল ি প তো িা টি প্রিাষ্ঠা ািম্পউটা দসাস যক, দলা া িলিমেটি ত
মাইে্রমািিল ািম্পউটা ে পত্র োিখল াে । দলা া িলিমেটি ৯,৪৯,৯৭০.০০ টাাায়, াসা এেক্সসি ি
িলিমেটি ৯,৮০,০০০.০০ টাাায় এ াং স্মাট যক দটা লিিস িলিমেটি ৮,৯৩,০০০.০০ টাাায় ে পেত্র ি িিাং
াে । স যকি ম্ন ে োাা স্মাট যক দটা লিিস িলিমেটিো Notification of Award প্রো া া ীয়।
২/০৫/২০১২ াাি েখ ৮,৯৩,০০০.০০ টাাা চুিি ূলে্ স্মাট যক দটা লিিস িলিমেটি এ সােথ চুিি স্বাযি া
ীয়। ্রমেয় দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও ২০০৮ অনুস া া ীেয়েে।
৪.২.১.৪। লট -4 “Procurement of Scanner, Printer” ্রময়িঃ
াথ্য ওপা প্রােপের ওতাায় ইকুপেমন্ট ্রমেয়য় িে “Supply of Computer and related
equipments” াফিসেল লট -৪ “Procurement of Scanner, Printer” উপ ২৬/০২/২০১২
াাি েখ িাাতয় ইাংে িি তেি া িে ইিন্ডেপেন্ডন্ট এ াং িাাতয় াাংলা তেি া ি ােদ ে পত্র ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ
া া ীয়। প্রিাটি লেট ে পেত্র িসিিউেল ূল্ ি ধ যকা া া ীেয়িেল ১০০০ টাাা। উন্মুি ে পত্র
পধিাো ে পত্র ি ্রমেয় দশষ াাি খ িেল ১৮/৩/২০১২ াাি খ ি াাল িা ঘটিাা এ াং ে পত্র িমাোে
দশষ সময়সতমা িেল ১৯/০৩/২০১২ াাি খ দুপু া টা। লট-৪ এ ি প তো দমাট ৪টি ে পত্র িমা পেড়িেল।
েয় সেস্য ি িশষ্ট দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি গঠ া া ীয় ্া মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া ীেয়িেল।
িীিঃ সেস্য িীেসে ি প্রশাস মন্ত্র ালেয় িসি য় িসেেম এ ািলে উপিস্া িেেল । ে পেত্র োিখলত া
ূল্ িিিপিপ ােিেট তুল ায় অিধা ি ধায় দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি িসধান্ত অনু্ায়ত দাােটশে
মধ্যেম ্রময় াা্ যক্রমম সম্পন্ন া া ি েে যকশ া প্রো া া ীয়। ৮/৪/২০১২ াাি েখ লট-৪ এ িপ্রন্টা ত কো া
্রমেয় লেযে সাংিযপ্ত দাােটশ ওহ্বা া া ীয়। প্রােপের িে গঠিা উন্মুিা ািমটি সেস্যেে
উপিস্িাো ৩০/৪/২০১২ াাি েখ দুপু ২টায় দাােটশ সূলী উন্মুি া া ীয়। দাােটশ ওহ্বাে ি প তো
দমাট িা টি দাােটশ িমা পেড়। দ ক্সাস দটাে ালিতো Notification of Award প্রো া া ীয়।
দমাট চুিি ূল্ িেল ২,৩৬,০০০.০০ টাাা। ্রমেয় দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও ২০০৮ অনুস া া
ীেয়েে।
৪.২.২। প্রােপের ওতাায় দস া ্রমেয় ্রময় প্যাোি প্ যকে য িঃ
সাংেশািধা িিিপিপ অনু্ায়ত দ্ সাল দস া ্রময় া া ীেয়েে াা ি েম্ন উেিখ া া ীলিঃ
্রমিমা াং
ি
১
সমিিা িাটা দ ইি (াথ্য ভাান্ডা +উইেম টিিভা)
২
াল দসন্টা উন্নয়
৩
তেয় দপাট যকাল উন্নয়
৪
সফটতয়ো উন্নয়
৫
দমা াইল এোিিোশ উন্নয়
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৪.২.২.১। াল দসন্টা স্াপ , িাল া ত য াে যে িে ফামযক ি েয়াগিঃ
াথ্য ওপা প্রােপের ওতাায় াল দসন্টা স্াপ , িাল া ত য াে যে িে ১৭/০৪/২০১৩ াাি েখ
িাাতয় ইাংে িি তেি া িে দিইিল ো এ াং িাাতয় াাংলা তেি া ি ােদ ে পত্র ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ া া ীয়।
দাায়ািলটি ত াষ্ট দ সি িসেলাশ পধিাো ে পত্র িমাোে দশষ সময়সতমা িেল ৯/০৫/২০১৩ াাি খ
ি াাল ৫ ঘটিাা। াল দসন্টা স্াপ , িাল া ত য াে যে িসিিউেল ি প তো দমাট ৩টি ে পত্র িমা
পেড়িেল। েয় সেস্য ি িশষ্ট দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি গঠ া া ীয় ্া মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া
ীেয়িেল। দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি িসধান্ত অনু্ায়ত দুইটি প্রিাষ্ঠা াাি গি ূল্ায়ে ত াাা্ যক ীয়।
প্রিাষ্ঠা দুটি ীল টাইমস এএসএল াল দসন্টা ত ভাা েগা ান্টাক্ট দসন্টা সািভাযকস িলিমেটি এ াং িসে িসস
ওইটি। টাইমস এএসএল াল দসন্টা ত ভাা েগা ান্টাক্ট দসন্টা সািভাযকস িলিমেটি ২,৮৬,৬৯,০০.০০ টাাায়
এ াং িসে িসস ওইটি ১,৯০,৪৫,৯৬০.০০ টাাায় ে পেত্র ি িিাং াে । িসে িসস ওইটি াাি গি ত ওিথ যকা
ূল্ায়ে সে যকাচ্চ পেয়ন্ট অিযক াে । ১৭/১২/২০১৩ াাি েখ প্রােপের িািীো সম্পোযক পি ষ্কা ধা া প্রোে
িে িসে িসস ওইটি সােথ দ েগািসেয়শ সভাা অনুিষ্ঠা ীয়। ও িিিপিপো উেিিখা াল দসন্টাে
প্রাক্কিলা ব্যয় িেল ১,৪৪,০০,০০০.০০ টাাা। দ েগািসেয়শে িসে িসস ওইটি ১,৩৬,৮৩,৯৬০.০০ টাাায় াল
দসন্টা টি স্াপ , িাল া ত য াে যে িে ওগ্রী প্রাাশ াে । িসে িসস ওইটিো Notification of
Award প্রো া া ীয়। াল দসন্টা টি দিেভালপেমন্ট দফেি ােিট ধ া ীয় ৪৫,৩৮,৯৬০.০০ টাাা
এ াং পি িাল া দফেি ােিট ধ া ীয় ৯,১৪,৫০০.০০ টাাা। াল দসন্টা টি ৫/২/২০১৪ াাি েখ স্াপ ,
িাল া ত য াে য চুিিটি স্বাযি া ীয়। াল দসন্টা টি দস া ্রমেয় দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও
২০০৮ অনুস া া ীেয়েে। াল দসন্টা টি স্াপে প ২ দসেেম্ব ২০১৪ াাি েখ াল দসন্টাে এেিন্ট
ি েয়াগ া া ীয়। াল দসন্টাে এেিন্টেে াািলাা ি েম্ন প্রো া া ীলিঃ
াং াোটাগি
১ স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা
২ স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা
৩ স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা
৪ স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা
৫ স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা
৬ ওই ি ষয়া প ামশযকা
৭ ওই ি ষয়া প ামশযকা
৮ ত িষ ি ষয়া প ামশযকা

াম
িািঃ দ ীনুমা ম সু
িািঃ শম্পা োস
িািঃ শািমমা সুলাা া
িািঃ সািমমা সুলাা া
িািঃ াানু া শা িম দিৌধু ত
াাি মা পা িভা
ািীমা দ গম
মাীমুো সুলাা া

৯
১০
াং
১১
১২

দমাীােে ওসাদুজ্জামা
সািয়ো উেে সুমাইয়া
াম
হুমাইয়ু িিী িময়ািি
তয়ািীো ি ো তয়াীা

িশযাগা দ্াগ্যাা
এমি ি এস, ঢাাা দমিিোল ােলি
এমি ি এস,ময়ম িসাংী দমিিোল ােলি
এমি ি এস, ঢাাা দমিিোল ােলি
এমি ি এস, ঢাাা দমিিোল ােলি
এমি ি এস, ঢাাা দমিিোল ােলি
এলএলি োশ াল ইউি ভাািস যকটি
এলএলি তয়াল্ডযক ইউি ভাািস যকটি
ি এসিস এিগ্রাালিো
দশে াাংলা গ ত িষ ি শ্বি যালয়
ি এসিস এিগ্রাালিো
এমএসিস োশ াল ইউি ভাািস যকটি
িশযাগা দ্াগ্যাা
এমএসিস োশ াল ইউি ভাািস যকটি
এমএস ঢাাা ি শ্বি যালয়

মি য়ম দ গম

এমএসএস ঢাাা ি শ্বি যালয়

ত িষ ি ষয়া প ামশযকা
িশযা ি ষয়া প ামশযকা
াোটাগি
িশযা ি ষয়া প ামশযকা
দিন্ডা ি ষয়া
প ামশযকা
১৩ দিন্ডা ি ষয়া
প ামশযকা
১৪ ব্য সা ি ষয়া প ামশযকা

দমাীােে ইম া দীােস
খা
১৫ ব্য সা ি ষয়া প ামশযকা দমাীােে সািা াালুাো
১৬ ওইটি অিফসা
দমাীােে মাীমুদুল ীাসা
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ি এসিস োশ াল ইউি ভাািস যকটি
ি ি এ োশ াল ইউি ভাািস যকটি
িিেিামা ই দটিলািমউি োশ ,
টািাইল পিলেটাি া ইন্সটিটিউট

৪.২.২.২। সমিিা িাটাে ইি ( েলি ব্যাাংা) তাি ো ফামযক ি েয়াগ:
াথ্য ওপা প্রােপের ওতাায় ািিেীিন্সেভা িাটাে স/ েলি ব্যাাংা তাি িে ২৭/০৯/২০১২ াাি েখ
িাাতয় ইাংে িি তেি া িে ইিন্ডেপেন্ডন্ট এ াং িাাতয় াাংলা তেি া ি ােদ ে পত্র ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ া া ীয়।
দাায়ািলটি ত াষ্ট দ সি িসেলাশ পধিাো ে পত্র িমাোে দশষ সময়সতমা িেল ১১/১০/২০১২ াাি খ।
লট -৪ এ ি প তো দমাট ৫টি ে পত্র িমা পেড়িেল। েয় সেস্য ি িশষ্ট দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি গঠ া া
ীয় ্া মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া ীেয়িেল। দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি িসধান্ত অনু্ায়ত াস্ত ধা া
লােভা িে এাটি পি েশযক ামযকসূিত ওেয়াি া া ীয়। ্া মােে দটাে ািভাস্তা াাি গি ত ওিথ যকা
প্রস্তাে সে যকাচ্চ পেয়ন্ট অিযক াে । দটাে ািভাস্তাো ১৮/০৪/২০১৩ াাি েখ Notification of Award
প্রো া া ীয়। ৩০/৪/২০১৩ াাি েখ দটাে ািভাস্তাো ২/০৫/২০১৩ দথো ৩১/১০/২০১৩ দময়ােে
১,৬৫,২৫,০০০.০০ টাাা ব্যেয় াা্ যকােেশটি প্রো া া ীয়। েলি ব্যাাংা তা ত োিয়ত্ব Techno Vista
Ltd ামা এাটি দাাম্পাি ো প্রো া া ীেয়িেল। দস া ্রমেয় দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও
২০০৮ অনুস া া ীেয়েে। এখাে উেিখ্য দ্, াথ্য ওপা তেয় সাইটটি র্াতীয় মধহলা সাংস্থা ােম
ি টিিসএল-এ দ িিিে া া ওেে।

৪.২.২.৩। উইেম টিিভা িে ফামযক ি েয়াগিঃ
াথ্য ওপা প্রােপের প্রযুিি দস া উইেম টিিভা িে ৬/১২/২০১২ াাি েখ িাাতয় ইাংে িি তেি া িে দিইিল
ো এ াং ৬/১২/২০১২ াাি েখ িাাতয় াাংলা তেি া ি ােদ ে পত্র ি জ্ঞিপ্ত প্রাাশ া া ীয়। দাায়ািলটি ত
াষ্ট দ সি িসেলাশ পধিাো ে পত্র িমাোে দশষ সময়সতমা িেল ২৩/১২/২০১২ াাি খ ি াাল ৫
ঘটিাা। উইেম টিিভা ি প তো দমাট ৮টি ে পত্র িমা পেড়িেল। েয় সেস্য ি িশষ্ট দটন্ডা ইভাালুেয়শ
ািমটি গঠ া া ীয় ্া মেধ্য ২ ি িীিঃ সেস্য দ য়া ীেয়িেল। দটন্ডা ইভাালুেয়শ ািমটি িসধান্ত
অনু্ায়ত পাঁিটি প্রিাষ্ঠা ো দ েিন্সভা এ াং িা টি প্রিাষ্ঠা ো
-দ েিন্সভা িীেসে ধ া ীয়।
দটাে ািভাস্তাো Notification of Award প্রো া া ীয়। ৩/১১/২০১৩ াাি েখ দটাে ািভাস্তাো
১৪/১১/২০১৩ দথো ১৪/০৫/২০১৪ দময়ােে ১৯,৬০,১০০.০০ টাাা ব্যেয় াা্ যকােেশটি প্রো া া ীয়। দস া
্রমেয় দযেত্র স াাি ি িধমালা িপিপও ২০০৮ অনুস া া ীেয়েে।
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৪.৩। প্রােপের অিিট প্রিাে ে ি েেষ িঃ
প্রােপের ্রময় াা্ যক্রমম পর্ জাদলািনায় ি িভান্ন সময় িীিঃ ি তযা পি িাল া া া ীেয়িেল ্া ি ম্নরূপিঃ
সময় াাল
জুলাই ২০১১ – জু
জুলাই ২০১২ – জু
জুলাই ২০১৩ – জু
জুলাই ২০১৪ – জু

২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫

ি তযা প্রিাে ে োিখল
০৭-০৪-২০১৩
০৫-০৩-২০১৪
২৩-০২-২০১৫
০৯-০২-২০১৬

মন্তব্য
দাা ওপিি িেল া।
ভাোট িি া ওপিি ি েিি া া ীেয়েে।
দাা ওপিি িেল া।
দাা ওপিি িেল া।

প্রােপের দমাট ৪ া অিিট া া ীেয়িেল, এ মেধ্য ৩ া দাা ধ ে ওপিি উত্থািপা ীয়ি । াে অিফস
ভাাড়া সাং্রমান্ত ভাোট ওোেয় ব্যাপাে ওপিি প্রো া া ীেলত প াীো াা ি ষ্পিি া া ীেয়িেল।
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পিম অধ্যায়
প্রােপের উেেশ্য অিযকে অ স্া প্ যকােলাি া ত প্ যকে য
৫.১।

প্রােপের উেেশ্য অিযকে

অ স্া প্ যকােলাি ািঃ

প্রােপের উেেশ্যিঃ কম সুদর্াগ প্রাপ্ত মধহলাদের র্ন্য াথ্য মর্াগাদর্াগ প্রযুধক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম সহদর্ তদথ্য
প্রদবোধিকার ধনধিত করা।
সাাটি ি ভাােগ ১৩টি দিলা ১৩টি উপেিলা প্রােন্ত অিেল সুি ধা িিা গ্রামত মিীলােে িিিিটাল
দস া প্রোে লেযে এাটি াে াথ্য দান্দ্র স্াপ া া ীেয়েে। াথ্য দান্দ্র পি িাল া িে ি ল ি েয়াগ
দেতয়া ীেয়েে এ াং াথ্য প্রািপ্ত মাধ্যম িীেসে ািম্পউটা ত অোে িিিিটাল ্ন্ত্রাাংশ স্াপ া া ীেয়েে।
াথ্য দােন্দ্র উপিস্া দথো দস াগ্রীতাা া ইন্টা ে ট ব্রাউিিাং, ই-দমইল, কাইেপ মাধ্যেম িভািিত
া ফাে িন্সাং, ভািাযক প তযা ওে ে , ভািাযক প তযা ফল সাংগ্রী, িাাি ওে ে , তি মাপা,
িায়াে টিাস প তযা, দপ্রসা মাপা ূললা এই দস াগুেলা সুফল গ্রী াে েে । এোড়াত গ্রামত ি েগাষ্ঠত
িপিেেয় পড়া মিীলা া াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা তেে সীে্ািগাা ি েয় াল দসন্টাে দ্াগাে্াগ াে ি িভান্ন
সমস্যা সমাধা াে েে । ি ল ি েয়ােগ ি লম্ব, ি িিন্ন ি দুেৎ, ইন্টা ে ট স াী ি িিা া ো া
পা ায় াথ্যপ্রযুিি ব্য ীা ত দস া প্রোে ি ঘ্ন ঘেট। এোড়া সফটতয়ো তাি ি লেম্ব দস াগ্রীতাা া
াা ে সম্পূ যক দময়ােে এ সুফল গ্রী া ো পাে ি । গ্রামত মিীলােে মােে াথ্য দান্দ্রগুেলা ব্যাপা
উৎসাী এ াং ওশা সিা াে িেল।

িিত্র ৫.১ িাাতয় মিীলা সাংস্া দিয়া ম্যা সােথ সাযাৎ ত ওেলাি া
প্রােপের উেেশ্যিঃ তথ্য প্রযুধক্তর ব্যবহার এবাং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম কমজসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃধি কদর
মধহলাদে ক্ষমতায় ।
১৩টি উপেিলায় প্রিাটি দােন্দ্র এাািধা মিীলা াথ্য সীাা ত িীেসে দ্াগো াে এ াং গ্রামত
মিীলােে দস া িেেয়িেেল । এ প্রােপের মাধ্যেম াথ্যসীাা তেে স াসি ামযকসাংস্াে সুে্াগ সৃিষ্ট
ীেয়িেল। এস উেযামত াথ্য সীাা তেে ীাা ধে প্রােন্ত গ্রােম িপিেেয় পড়া োত্রত এ াং মিীলা া াথ্য
প্রযুিি ব্য ীাে সুে্াগ দপেয়িেেল । াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে এই সুে্াগ সৃিষ্ট ফেল গ্রােম িপিেেয় পড়া
এই ি েগাষ্ঠত দেেশ এ াং দেেশ াইে িাাি ওে ে া া সুে্াগ দপেয়িেল। এখাে উেিখ া া
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দ্ো পাে অে া গ্রামত মিীলা া ত েেিশা ামযকসাংস্াে িে াথ্য সীাা তেে সীে্ািগাায় অ লাইে
ি ন্ধ াে িেেল । এম িা াথ্যসীাা তেে সীে্ািগাা ি েয় অে ো অ লাইে িাাি ওে ে
াে িেল। াে প্রাপেরটি মাধ্যেম স াসি ামযকসাংস্া সৃিষ্ট দাা উেযাগ দ তয়া ীয়ি । প্রােপের উেেশ্য
ি ে ি ায় দ েখ প্রােপের মাধ্যেম ামযকসাংস্া সৃিষ্ট িে ই পুট ি েে যকশা ব্য ীা া া ীয়ি । প্রােপের
ি িভান্ন ই-সািভাযকস (ে্ম ই-ামাস যক, িি্ািন্সাং, ই-লাি যকাং) ব্য ীা া া সম্ভ ীেল াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে
মাধ্যেম ামযকসাংস্া সুে্াগ সৃিষ্ট সম্ভ প ীোা।

িিত্র ৫.২ পটুয়াখালতো স্ািপা াথ্য দােন্দ্র ওগা দস াগ্রীতাােে সােথ ওেলাি া
প্রােপের উেেশ্যিঃ ধনব জাধিত ১৩টি উপদর্লায় ১৩টি তথ্য মকন্দ্র প্রধতষ্ঠা করা।
গ্রামত ি েগাষ্ঠত িপিেেয় পড়া মিীলােে মােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীা ি িিা া ো এই প্রাপের ীাো
দ তয়া ীেয়িেল। এ ই অাংশ িীেসে ১৩টি দিলা ১টি াে উপেিলায় প্রিাটিো এাটি াে াথ্য দান্দ্র
স্াপ া া ীেয়েে।
্রমিমা াং

ি ভাাগ

দিলা

উপেিলা

1

ঢাকা ধবিাগ

গার্ীপুর
মগাপালগঞ্জ

কালতগঞ্জ
মকার্ালতপাড়া

ধকদোরগঞ্জ

তিরব

োগড়ােধড়

মাটিরাঙ্গা

মনায়াোলত

িার্ধেল

কুধমল্লা

মেধবদ্বার

2

িট্টগ্রাম ধবিাগ

3

রার্োহী ধবিাগ

তগাঁ

পত্নীতলা

4

খুলনা ধবিাগ

কুধিয়া

মিড়ামারা

বাদগরহার্

মমাল্লাহার্

বধরোল

মগৌরনেী

পটুয়াোলী

পটুয়াোলী সের

5

বধরোল ধবিাগ

6

রাংপুর ধবিাগ

রাংপুর

মগাধবন্দগঞ্জ

7

ধসদলর্ ধবিাগ

মমৌলিীবার্ার

শ্রীমঙ্গল
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প্রােপের উেেশ্যিঃ ১৩টি তথ্য মকদন্দ্রর মাধ্যদম এক লক্ষ মধহলাদক সদিতন ও উদ্বুদ্ধকরণ।
াথ্য দােন্দ্র ি েয়াগ প্রাপ্ত াথ্য সীাা তগ াথ্য দােন্দ্র দস া প্রোে পাশাপািশ ি িে যকষ্ট উপেিলা ি িভান্ন
ইউি য়ে উঠা ত ঠো ওেয়াি াে িেেল । উি উঠা ত ঠো ্াপটপ এ াং দমােিম ব্য ীা াে
প্রান্ত অিেল মিীলােে ো াথ্য প্রযুিি সােথ পি িয় াি েয় দেতয়া ত াােে ি িভান্ন সামািিা ি ষয়
সম্পোযক সেিা া া ীেয়েে। মাঠ প্ যকােয় সমতযা ত দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া দথো িা া ্ায় দ্, প্রাপের
িলাাালত সমেয় াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে মাধ্যেম গ্রামত েি দ্র মিীলােে মােে ত িষ, িশযা, স্বাস্ে, ব্য সা,
ওই সাং্রমান্ত াথ্য দস া দপৌৌঁেে দেয়া ীেয়েে। অে া মিীলা া কাইপ-এ সাীােয়ে াথ্য ওপােে
সীে্ািগাায় ি েেেশ অ স্া াা ত াােে িপ্রয়ি েে সােথ াথা লা সুে্াগ দপেয়েে ।

িিত্র ৫.২ গািিপুে স্ািপা াথ্য দােন্দ্র ওগা দস াগ্রীতাােে সােথ ওেলাি া
প্রাপেরটি মাধ্যেম ১৩টি দিলা ১৩টি উপদর্লা ২৬৩৩২৯ ি াথ্য দান্দ্র াথ্য প্রযুিি দস া গ্রী াে েে
এ াং ২৫৩২৩ ি উঠা ত ঠো অাংশগ্রী াে েে ।
াং

ি ভাাগ

দিলা

উপেিলা

1

ঢাকা

2

িট্টগ্রাম

3
4

রার্োহী
খুল া

5

বধরোল

6
7

রাংপুর
ধসদলর্

গার্ীপুর
ধকদোরগঞ্জ
মগাপালগঞ্জ
োগড়ােধড়
কুধমল্লা
দ ায়াখালত
তগাঁ
বাদগরহার্
কুিষ্টয়া
বধরোল
পটুয়াোলী
গাই ান্ধা
মমৌলিীবার্ার

কালতগঞ্জ
তিরব
মকার্ালতপাড়া
মাটিরাঙ্গা
মেধবদ্বার
িাটিখল
পত্নীতলা
মমাল্লাহার্
দভাড়ামা া
মগৌরনেী
পটুয়াোলী সের
মগাধবন্দগঞ্জ
শ্রীমঙ্গল
দমাট

মিার টু মিার এবাং তথ্য
মকদন্দ্রর মাধ্যদম মসবা
গ্রহীতার সাংখ্যা
১৪৩৭১
২৮৭৯৭
২২৪৬৩
১০৯১১
২৩২২৭
১০১৯৪
২৭১৮৭
২৬৮৯১
২৭৮২৫
২০৩৪৪
১২৮২৪
২৪১১৯
১৪১৭৬
২৬৩৩২৯

প্রধেক্ষণ/ উঠান তবঠদক
অাংেগ্রহণকারীর সাংখ্যা
১৩৯০
২৩২৫
২৩২৫
১৯৫৩
২২৬৫
১২০০
২৩০৫
২৩০৫
২৩০৫
২৩০৫
১১৭০
২৩০৫
১১৭০
২৫৩২৩

(সূত্রিঃ প্রাপের পি িালো েপ্ত )
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এখাে উেিখ্য দ্, প্রােপের উেেেশ্য ১৩টি তথ্য মকদন্দ্রর মাধ্যদম এক লক্ষ মধহলাদক সদিতন ও উদ্বুদ্ধকরদ
াথা থাােলত প্রােপের মাধ্যেম প্রায় িিগুে দ িশ মিীলাো সদিতন ও উদ্বুদ্ধ া া ীেয়েে। দস াগ্রীতাােে
াথ্য দােন্দ্র উপিস্া দথো দস া গ্রীে ব্যাপাে ও ত পেেযপ গ্রী া া প্রয়ি িেল।
প্রােপের উেেশ্যিঃ একটি ওদয়ব মপার্ জাল ততরী করা মর্োদন ধবষয়বস্তু উপস্থাপনার মক্ষদে প্রািান্য পাদব মধহলা
ও ধেশু, মধহলা উদযাক্তা, মধহলা ধবষয়ক সাংবাে, সরকাধর ধবধি-ধবিান, মধহলা ধবষয়ক গদবষণা ও
প্রকােনা, আইনী সহায়তা, মধহলা ও ধেশু ধবরুদদ্ধ সধহাংসতা প্রিাে াধ ইতযাধে।
াথ্য সীাা তগ প্রােপের মাধ্যেম প্রস্তুাত া সফটতয়ো ব্য ীা াে গ্রামত মিীলােে াথ্য প্রযুিি
ব্য ীাে উৎসািীা াে িেেল । িান্তু িাাতয় প্ যকােয় েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং দমা াইল
অোিিোশ ্থা্থভাাে সময়মা িালু া া অভাাে অে া মিীলা া এ াািিা সুফল দভাাগ া ো
পাে ি । তেয় দপাট যকালটি াযকমাে ন্ধ ওেে। তেয় দপাট যকালটি দথো এাটি িলঙ্ক ব্য ীা াে েলি
ব্যাাংা এ াং উইেম টিিভা ব্য ীা া া সম্ভ িেল। েলি ব্যাাংা এ াং উইেম টিিভা ােন্টন্ট স সময় ওপ
টু দিট াখা প্রেয়াি িেল। িান্তু প্রাপের সমাপ্ত ীতয়া পেড় েলি ব্যাাংা এ াং উইেম টিিভা ােন্টন্ট
ীাল াগাা া া সম্ভ ীয়ি । এোড়া প্রােপের মাধ্যেম তাি প্রােপের ওতাায় স্ািপা ি িভান্ন সফটতয়ো
অোিিোশ িেেয় িা িা সািভাযকস প্রো া া সম্ভ দস ি ষেয় প্রাপেরটি সুি ধােভাাগত মিীলা া ভাােলাভাাে
অ গা িেেল া।
প্রােপের উেেশ্যিঃ শুধুমাে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক সমস্যাধে ও তার প্রধতকার ধবষদয় সুপাধরে প্রোদনর র্ন্য
একটি মকন্দ্রীয় কল মসন্টার প্রধতষ্ঠা করা।
মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক সমস্যাধে ও তার প্রধতকাদ ধবষদয় সুপাধরে প্রোদনর র্ন্য একটি মকন্দ্রীয় কল
মসন্টার প্রাপের অিফেস প্রধতষ্ঠা করা ীেয়েে। াল দসন্টা টি স্াপ , িাল া ত য াে য চুিিটি দফব্রুয়াি
২০১৪ দা স্বাযি া ীেয়িেল। াল দসন্টা টিো স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা, স্বাস্ে ি ষয়া প ামশযকা, ওই
ি ষয়া প ামশযকা, ত িষ ি ষয়া প ামশযকা, িশযা ি ষয়া প ামশযকা, দিন্ডা ি ষয়া প ামশযকা এ াং ব্য সা
ি ষয়া প ামশযকা ি েয়াগ দেয়া ীেয়িেল। াল দসন্টাে দফা াে মিীলা া প ামশযকাগে াাে দথো
ি িভান্ন ি ষেয় প ামশযক গ্রী াে েে । াল দসন্টা টি প্রােপের শুরুো স্াপ া া সম্ভ ীেল দস া গ্রীতাা া
ও ত দ িশ সুফল দভাাগ া ো পা া। াযকমাে াল দসন্টা টি ন্ধ ওেে। মাঠ প্ যকােয় াথ্য সাংগ্রেী সময়
অে া উপাা েভাাগত কল মসন্টার িালু পেয মাামা প্রো াে েে ।
দ্সাল উপেিলায় াথ্য প্রযুিি দসন্টা স্াপ া া ীেয়েে াা ওেশপােশ অে া মিীলা া াথ্য ওপােে
সীে্ািগাায় িত ে ীয়োা া প্রথম ইন্টা ে ট ব্য ীা াে েে । অে া স্কুলগামত দমেয় াই াাঁেে
দলখাপড়া অে া ি ষেয় াথ্য ওপােে সীে্ািগাায় ইন্টা ে ট দথো াথ্য সাংগ্রী াে েে । ি :সেেেী
াথ্য ওপােে সীে্ািগাায় অে া গ্রামত মিীলা া ইন্টা ে ট ব্য ীাে ওগ্রীত ীেয় উেঠিেেল । াাংলােেেশ
গ্রামত মিীলা া িত ে প্রিাটি দযেত্র াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে মাধ্যেম াােে িত ্াত্রা মা উন্নয়
সম্ভ । াথ্য দােন্দ্র াা া ি াূলে্ ি িভান্ন াথ্য প্রযুিি দস া গ্রী া েে । এোড়া াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম
দপ্রশা মাপা, তি মাপা এ াং িায়ে টিা মাপা মা দমৌিলা স্বাস্ে দস া প্রো া া ব্য স্া িেল। প্রােপের
শুরুো সফটতয়ো দিেভালপেমন্ট া া সম্ভ ীেল দস া গ্রীতাা া ও ত দ িশ সুফল দভাাগ া ো পা া।
প্রােপের ১৩টি াথ্য দান্দ্র অসীায় মিীলােে উেুি িমল েমলা িীেসে াাি াে েে। াথ্য ওপা া
মিীলােে ো সীেি াথ্য প্রযুিি মাধ্যেম স্বাস্ে, িশযা, ব্য সা, ত িষ, ওইি সীায়াা ত দিন্ডা ি ষেয়
াথ্য প্রোে সযম ীেয়িেেল ।
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িিত্র ৫.৩ খুল া দমািা ীােট িাাতয় মিীলা সাংস্া সম্পােো সােথ ওেলাি া
৫.২। প্রােপের মাধ্যেম স্ািপা াথ্য দান্দ্র ত ্রময়ত া মালামাল/ ্ন্ত্রপািা াযকমা অ স্ািঃ
মাঠ প্ যকােয় প্রাপের পি েশযক াােল দেয়া ্ায় দ্, প্রাপেরটি দুই েে দ িশ ওেগ দশষ ীেয় ্াতয়ায় াথ্য
দােন্দ্র স্ািপা অিধাাাংশ ওইিসটি স ঞ্জামািে অব্য হৃা অ স্ায় পেড় ওেে এ াং অিধাাাংশ াথ্য দান্দ্র ন্ধ
েয়েে। ি যকািিা মু া এলাাা মেধ্য দুইটিো ্থা্রমেম কুিমিা দেি িা ত পটুয়াখালত সেে স্ািপা াথ্য
দান্দ্র এখ ত সিল ওেে। াে উেিখ্য দ্, এদুটি াথ্য দান্দ্র স্া তয় মিীলা সাংস্া ামযকাাযকােে উেযােগ
এখ ত সিল েয়েে। এখাে উেিখ্য দ্, প্রাপেরটি ২য় প্ যকােয় ৫৪৪৯০.৭৪ লয টাাা ব্যেয় এিপ্রল ২০১৭
দথো মাি যক ২০২২ প্ যকন্ত দময়ােে ৪৯০ টি উপেিলায় াস্ত ায় াধত েয়েে। ি েম্ন প্রােপের মাধ্যেম ্রময়ত া
মালামাল া ্ন্ত্রপািা াযকমা অ স্া তুেল ধ া ীল।
াং ি

পি মা

দান্দ্রতয় অিফেস ািম্পউটা
১ দিক্সটপ
৮
ািম্পউটা
২ ্াপটপ
২
৩ ইউিপএস
৮
৪ িপ্রন্টা
৪
৫
৬
৭
৮
৯

কো া
ফেটাািপয়া
মািিিমিিয়া
দপ্রােিক্ট
দটিলেফা
িিিিটাল
াোেম া

৩
১
১
৪
১

াযকমা অ স্া মন্তব্য
সিল
অিল
ত অোে ্ন্ত্রপািা াযকমা অ স্ািঃ
৪
৪
অিলিঃ মাো ে াি যক ১টি, পাতয়া সািাই-২, ীাি যকিিক ১টি।
১
১
অিলিঃ পাতয়া ব্যাটাি সমস্যা
৮
অিলিঃ পাতয়া ব্যাটাি ত সািাযকট সমস্যা
২
২
অিলিঃ াালা িপ্রন্টাে সািাযকট ত াালা দটা া এ াং
দলিা িপ্রন্টাে সািাযকট সমস্যা
২
১
অিলিঃ মাো ে াি যক সমস্যা
১
অিলিঃ ফেটাািপয়াে িপ্রন্ট ভাােলা ওেস া।
১
অিলিঃ প্রেিাশে সমস্যা
৩
-

১
১

অিলিঃ াথা দশা া ্ায় া
অিলিঃ েি ভাাল তেঠ া
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াং ি

পি মা

াযকমা অ স্া
মন্তব্য
সিল
অিল
াথ্য দােন্দ্র ািম্পউটা ত অোে ্ন্ত্রপািা াযকমা অ স্ািঃ
১০ দিক্সটপ
২৬
১৩
১৩
অিলিঃ মগৌরনেী ১টি, মেধবদ্বার ২টি, কালতগঞ্জ ২টি,
ািম্পউটা
মাটিরাঙ্গা ২টি, িার্ধেল ১টি, পত্নীতলা ১টি,
পটুয়াোলী ১টি, মগাধবন্দগঞ্জ ১টি, মমাল্লাহার্ ১টি,
মকার্ালতপাড়া ১টি
১১ ্াপটপ
১৩
৮
৫
অিলিঃ মগৌরনেী ১টি, মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি,
তিরব ১টি, শ্রীমঙ্গল ১টি
১২ ইউিপএস
২৬
২৬
অিলিঃ পাতয়া ব্যাটাি ত সািাযকট সমস্যা
১৩ িপ্রন্টা
১৩
৮
৫
অিলিঃ মগৌরনেী ১টি, মেধবদ্বার ১টি, মাটিরাঙ্গা ১টি,
মমাল্লাহার্ ১টি, মিড়ামারা ১টি
১৪ কো া
১৩
১০
৩
অিলিঃ মাটিরাঙ্গা ১টি, পটুয়াোলী ১টি, তিরব ১টি
১৫ ফেটাািপয়া
১৩
১০
৩
অিলিঃ মেধবদ্বার ১টি, পটুয়াোলী ১টি, মমাল্লাহার্ ১টি।
১৬ মািিিমিিয়া ১৩
৭
৬
অিলিঃ মগৌরনেী ১টি, মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি,
দপ্রােিক্ট
শ্রীমঙ্গল ১টি, মকার্ালতপাড়া ১টি, পটুয়াোলী ১টি।
১৭ দটিলেফা
১৩
১০
৩
অিলিঃ কালতগঞ্জ ১টি, পত্নীতলা ১টি, পটুয়াোলী ১টি।
১৮ দমা াইলিঃ
১৩
৮
৫
অিলিঃ মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি, মাটিরাঙ্গা ১টি,
শ্রীমঙ্গল ১টি, মকার্ালতপাড়া ১টি
১৯ ব্লাি সুগা
১৩
৭
৬
অিলিঃ মগৌরনেী ১টি, মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি,
মি ট
মাটিরাঙ্গা ১টি, পত্নীতলা ১টি, মমাল্লাহার্ ১টি।
২০ ব্লাি দপ্রশা
১৩
৭
৬
অিলিঃ মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি, মাটিরাঙ্গা ১টি,
দমিশ
মকার্ালতপাড়া ১টি, মিড়ামারা ১টি, পত্নীতলা ১টি।
২১ তি মাপা
১৩
৭
৬
অিলিঃ মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি, মাটিরাঙ্গা ১টি,
দমিশ
মকার্ালতপাড়া ১টি, মমাল্লাহার্ ১টি, মিড়ামারা ১টি।
িিিিটাল
১৩
৮
৫
অিলিঃ মগৌরনেী ১টি, মেধবদ্বার ১টি, কালতগঞ্জ ১টি,
াোেম া
তিরব ১টি, মকার্ালতপাড়া ১টি।
স যকেমাট
২২৭
১১৫
১১২
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ষষ্ট অধ্যায়
SWOT analysis
৬.১। SWOT analysis
াথ্য ওপািঃ িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায়
প্রাপেরটি মাঠ প্ যকােয় াথ্য সাংগ্রী, দোেীাল্ডা েে সােথ দাওইওই, দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া, স্া তয় প্ যকােয়
ামযকশালা এ াং প্রাপের সাংিেষ্ট ি িভান্ন িথ প্ যকােলাি া াে প্রাপেরটি াস্ত ায়ে এ শিিশালত িো, দু যকল
িো, সুে্াগ এ াং ঝিৌঁ া সম্পোযক ি েম্ন ওেলাি া া া ীল।
৬.১.১। শিিশালত িোিঃ
 ১৩টি দিলা ১৩টি উপেিলায় াথ্য দান্দ্র স্াপ া া।
 াথ্য দান্দ্রগুেলা মিীলা াথ্য সীাা তেে িেেয় পি িাল া া া এ াং দস াগুেলা সম্পূ যক ি াূলে্
প্রো া া।
 গ্রামত মিীলােে মােে ােথ্য ওো প্রোে লেযে দিা টু দিা দস া প্রো া া।
 মিীলােে স্বাস্ে, িশযা, ওই , ত িষ ত ব্য সা ি ষয়া প ামশযক প্রোে লেযে দান্দ্রতয় াল দসন্টা
প্রিাষ্ঠা া া।
 মিীলােে মােে াথ্য প্রযুিি মাধ্যেম ি িভান্ন ােথ্য ওো প্রো া া ত সামািিা সেিা াা
বৃিধ া া।
 ি িভান্ন সফটতয়ো তাি মাধ্যেম ১৩টি উপেিলা াইে সা া দেেশ মিীলােে াথ্য দস া প্রো
া া।
 াথ্য সীাা তেে মাধ্যেম মিীলােে দমৌিলা স্বাস্ে দস া (ে্ম -দপ্রশা মাপা, িায়ে টিা মাপা ত
তি মাপা) প্রো ।
 সফটতয়োে মাধ্যেম াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা তেে উপিস্িা ি িিা া া।
৬.১.২। দু যকল িোিঃ
 সময়মা ি ল (াথ্য সীাা ত) ি েয়াগ া া া ফেল াথ্য দােন্দ্র াা্ যক্রমম সময়মা শুরু া ো
া পা া।
 িিিপিপো exit plan এ উেিখ িেল া।
 প্রাপের প্র য়ে দাা িফিিি িলটি োিি া া ীয়ি ।
 প্রাপের াস্ত ায়ে প্রাপের ব্য স্াপ া দাৌশল দ্ম CPM ব্য ীা া া ীয়ি ।
 াা সােল মেধ্য ি িভান্ন সূিা অিিযকা ীে াা এাটি যক া ও িিিপিপো থাাা প্রেয়াি িেল।
 াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা ত এ াং উপেিলা মিীলা ত িশশু ি ষয়া ামযকাাযকােে মােে সমিেয়
অভাা িেল।
 প্রাপের প াী অিধাাাংশ াথ্য দান্দ্র গুেলা ন্ধ ীেয় ্াতয়া।
 ি িভান্ন সমেয় াথ্য ওপা প্রােপের তেয় দপাট যকালটি ন্ধ থাাা।
 খু াম দময়ােে উপাা েভাাগত া াল দসন্টা টি দস া গ্রীে সযম ীেয়েে (াল দসন্টা টি চুিি
স্বায ীয় দফব্রুয়াি ২০১৪)।
 প্রােপের মাধ্যেম স্ািপা দান্দ্রতয় াল দসন্টা টি দস া সাাল ১০টা দথো ি াাল ৬টা প্ যকন্ত িালু
থাাা।
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 প্রােপের মাধ্যেম েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং াল দসন্টা প্রােপের শুরু িেো ্থা সমেয়
সম্পন্ন া ীতয়া ফেল াথ্য সীাা ত া াা ্থা্থ ভাাে ব্য ীা াে দস া মা াড়াো
পাে ি ।
 াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে মাধ্যেম ামযকসাংস্া সুে্াগ সৃিষ্ট া ো ি িভান্ন ই-সািভাযকস (ে্ম ই-ামাস যক,
িি্ািন্সাং, ই-লাি যকাং) ব্য ীা া া সম্ভ ীয়ি ।
 প্রােপের দশষ প্ যকােয় দমা াইল অোিিোশ তাি সম্পন্ন ীতয়া েরু দমা াইল অোিিোশ গুেলা
দথো উপাা েভাাগত া ্থা্থ দস া ি ো পাে ি ।
৬.১.৩। সুে্াগিঃ
 গ্রামত মিীলােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে উৎসাধহত া া ীেয়িেল।
 প্রাপেরটি গ্রামত মিীলােে ওত্মি শ্বাস াড়াো সাীাে াে িেল।
 দেেশ দ্োা স্া দথো াল দসন্টাে দফা াে িশযা, স্বাস্ে, ত িষ, ব্য সা, দিন্ডা , ওই
ি ষয়া প ামশযকােে সােথ দ্াগাে্ােগ সুে্াগ সৃিষ্ট ীেয়িেল।
 াল দসন্টাে মাধ্যেম দস া গ্রীতাা সশ তে ীািি া ীেয়ত দাা াম সাংোাি োড়াই াােে
সাল ধ ে ব্যিিগা সমস্যািে ি ষেয় প ামশযকােে প ামশযক িাইো সযম ীেয়িেেল ।
 াথ্য সীাা তগ দিা টু দিা দস া প্রোে য শতল ত বৃধ মিীলােে ািড় িগেয় ি িভান্ন িিিিটাল
দস া প্রো াে িেেল ।
 উঠা ত ঠা গ্রামত মিীলােে মােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে প্রেয়াি তয়াা ত সামািিা সেিা াা
বৃিধ িাটফমযক িীেসে াাি াে িেল।
৬.১.৪। ঝিৌঁ ািঃ
প্রাপেরটি ন্ধ থাাায় প্রাপেরটি সাল তথ্য প্রযুধক্তগা দস া াযকমাে ন্ধ ওেে। াে ওশা াথা ীল প্রাপেরটি
২য় প্ যকায় িালু ীেয়েে। প্রাপেরটি ২য় প্ যকােয় ি েম্ন ঝিৌঁ াসূলী প্রেমদ ব্য স্া দ য়া দ্ো পাে ।
 প্রকল্প বাস্তবায়ন প াী প্রােপের াা্ যক্রমম পি িাল া এ াং য াে য সম্পোযক িিিপিপো দাা
িো ি েে যকশ া প্রো া া ীয়ি ।
 প্রাপের প াী েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং দমা াইল অোিিোশ এ দটক্সুয়াল, অিিতিভািিত, অোি েমশ ােন্টন্ট ওপ টু দিট া া দাা পেেযপ গ্রী া া ীয়ি । ফেল প্রাাশ াগুেলা
সমেয়াপে্াগত া া সম্ভ ীয়ি ।
 উপদর্লা প্ যকাময় তথ্য মকদন্দ্র উচ্চ গধতসম্পন্ন ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনর্ সীিলভাে া থাাা।
 ধনরধবধছন্ন ধবদুযত সাংে্ােগ সমস্যা।
 াথ্য ওপা প্রােপের তাি সফটতয়ো ্থা্থ ভাাে য াে য া া া।
বাাংলাদেদের মমার্ র্নদগাষ্ঠীর প্রায় অদধ যকক নারী, আর নারী মগাষ্ঠীদক োড়া মর্কসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। মেদের
মর্কসই উন্নয়দন এবাং জ্ঞানধিধক্তক অে জনীধত গড়ার লদক্ষয তথ্য আপা প্রকল্প কার্ কদরিেল।
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সপ্তম অধ্যায়
সমতযায় প্রাপ্ত ফলাফল অনু্ায়ত প্রভাা ূল্ায়
৭.১।

াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম প্রাপ্ত দস া সাং্রমান্ত াথ্যিঃ

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত দস া গ্রী াা ত া ৬৪% ৃহিী ত, ১৯% িশযাথী, ১০% িাাি িত ত, ১% ব্য সায়ত
এ াং ৫% অোে াােি িিড়া ওেে ।

দপশা ি

িিত্র ৭.১ উি োাােে দপশা ি
সমতযা উপাা েভাাগতেে মােে ১০০% উপাা েভাাগত ি াূলে্ দস া গ্রী াে েে

ি

েল উেিখ াে ।

াূলে্ দস া গ্রী

িিত্র ৭.২ ি াূলে্ দস াগ্রী সম্পোযক অাংশগ্রী াা তেে মাামা
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত াথ্য দােন্দ্র দস াগ্রীতাা া ২৪% িায়াে টিা মাপা, ২০% দপ্রশা মাপা, ১৬%
ি েেেশ াল া া, ১২% িাাি ওে ে , ১২% ভািাযক প তযা ফল সাংগ্রী, ৮% ভািাযক প তযা ওে ে
এ াং ৮% তি দমেপেে েল মাামা প্রো াে ।
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িিত্র ৭.৩ াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম প্রাপ্ত দস া ি
সমতযায় অাংশগ্রী াা তেে মােে ৮০% াথ্য দান্দ্র দথো দস া প্রািপ্ত মা ি েয় সন্তুষ্ট িেেল , ১২%
উপাা েভাাগত া াথ্য দান্দ্র দথো দস া প্রািপ্ত মা ি েয় খু সন্তুষ্ট িেেল এ াং ৮% অসন্তুষ্ট িেেল ।

িিত্র ৭.৪ াথ্য দােন্দ্র দস া মা ি েয় সন্তুিষ্ট ি
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত উি োাােে মো াা া াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুষ্ট। ৯২%
উপাা েভাাগত ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুষ্ট িেেল েল মাামা িেেয়েে এ াং ৮% উপাা েভাাগত াথ্য
দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুষ্ট িেেল া েল মাামা িেেয়েে ।

াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুিষ্ট

িিত্র ৭.৫ াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুিষ্ট ি
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াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় অসন্তুষ্ট ীতয়া প্রধা াা গুেলা ি েেষ া েল দেখা ্ায় দ্, াথ্য
দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় অসন্তুষ্ট ীতয়া াা িীেসে ৩৫% উি োাা মো ইন্টা ে ট সাংে্ােগ
সমস্যা, ৩০% এ মো ািম্পউটা / ্াপটেপ ঘাটিা, ২০% এ মো ি দুেৎ সাংাট, ৭.৫% এ মো
দস া দপো ধত গিা, ৫% এ মো াথ্য দােন্দ্র সা ব্য স্া অভাা এ াং ২.৫% এ মো েয
াথ্যসীাা ত সাংাট েল মাামা প্রো াে ।

িিত্র ৭.৬ াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ ায় সমস্যা ি
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৮০% উপাা েভাাগত মো াথ্য দান্দ্র ্েথষ্ট সেিা াা বৃিধো সীায়া ীেয়েে,
১৮% উপাা েভাাগত মো াথ্য দান্দ্র দমাটামুটি সেিা াা বৃিধো সীায়া ীেয়েে এ াং ২% উপাা েভাাগত
মো াথ্য দান্দ্র খু দ িশ সেিা াা বৃিধো সীায়া ীেয়েে েল মে াে ।

সেিা াা বৃিধ

িিত্র ৭.৭ াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম সেিা াা বৃিধ ি
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত উপাা েভাাগতেে ৭০% এ মো স্বাস্ে সাং্রমান্ত সেিা াা বৃিধ দপেয়েে, ১২% এ
মো া ত ত িশশু ি ্ যকাা সাং্রমান্ত সেিা াা বৃিধ দপেয়েে, ১১% এ মো িশযা সাং্রমান্ত সেিা াা বৃিধ
দপেয়েে এ াং ৭% এ মো া ত ামযকসাংস্া সাং্রমান্ত সেিা াা বৃিধ দপেয়েে।
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িিত্র ৭.৮ াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম সেিা াা বৃিধ দযত্র
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৮৮% উি োাা মো ওেগ াখ ত াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রীে পূে যক অে
দাা উৎস দথো এধ ে দস া প্রািপ্ত সুে্াগ ীয়ি এ াং ১২% মো াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রীে পূে যক
অে দাা উৎস দথো এধ ে দস া প্রািপ্ত সুে্াগ ীেয়িেল।

অে উৎস দথো দস া গ্রী

িিত্র ৭.৯ াথ্য দােন্দ্র সমতু্ দস া অে উৎস দথো গ্রী
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত উি োাােে ৮৬% উপাা েভাাগত অোে মিীলােে াথ্য দােন্দ্র ওসা ব্যাপাে
উৎসািীা া ে
েল উেিখ াে ।

াথ্য দােন্দ্র ওশা ব্যাপাে অেেে
উৎসাী প্রো

িিত্র ৭.১০ াথ্য দােন্দ্র ওসা ব্যাপাে উৎসাী প্রোে

ি

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৭১% উি োাা মো িত ্াত্রা মা বৃিধ দপেয়েে, ১৮% উি োাা মো
পাি াি া িসধান্ত গ্রী সীি ীেয়েে, ৬% উি োাা মো িাাি ো সীায়াা ীেয়েে, ৩% উি োাা
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মো িত ্াত্রা মা উন্নয়ে দাা প্রভাা পেড়ি এ াং ২% উি োাা মো ব্য সাো সীায়াা ীেয়েে
েল মাামা িেেয়েে ।

িিত্র ৭.১১ িত ্াত্রা মাে

পি াযকে

ি

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৮৫% উপাা েভাাগত দমা াইল দফা ব্য ীা াে
দমা াইল দফা ব্য ীা াে
া।

দমা াইল দফাে

এ াং ১৫% উপাা েভাাগত

ব্য ীা

িিত্র ৭.১২ দস াগ্রীতাােে দমা াইল দফা ব্য ীাে

ি

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৪% উপাা েভাাগতেে ািড়ো ািম্পউটা / ্াপটপ ওেে এ াং সমতযায়
অাংশগ্রী াা ত ৮% উপাা েভাাগত ইন্টা ে ট ব্য ীা াে
েল মাামা প্রো াে েে ।

া িম্প উটা ত ই ন্টা ে েট ব্য ীা

িিত্র ৭.১৩ দস াগ্রীতাােে মােে ািম্পউটা ত ইন্টা ে েট ব্য ীাে
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ি

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৬% উপাা েভাাগত াথ্য ওপা তেয় দপাট যকাল দথো াথ্য সাংগ্রী াে েে , ৪%
উপাা েভাাগত াথ্য ভাান্ডা / েলি ব্যাাংা দথো াথ্য সাংগ্রী াে েে এ াং ৬% উপাা েভাাগত উইেম টিিভা
দেেখেে েল মাামা প্রো াে ।

ত েয় দপাট যকাল েলি ব্যাাংা ত
উ ই েম টি িভা ব্য ীা

িিত্র ৭.১৪ তেয় দপাট যকাল, েলি ব্যাাংা এ াং উইেম টিিভা ব্য ীাে
১৪% াল দসন্টাে াল াে েে এ াং াল দসন্টাে াল াে সন্তুষ্ট িেেল

াল দসন্টাে

িিত্র ৭.১৫ াল দসন্টাে

ি

েল মাামা প্রো াে ।

ব্য ীা

ব্য ীাে

ি

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত উপাা েভাাগত ৭০% স্বাস্ে ি ষয়া সীায়াা, ১৬% িশযা ি ষয়া সীায়াা
দপেয়েে , ১০% ওইি সীায়াা ( া ত ত িশশু ি ্ যকাা ) এ াং ৪% ত িষ াথ্য ি ষয়া সীায়াা দপেয়েে ।
এখাে উেিখ্য দ্, দাা উপাা েভাাগত দমা াইল দফা অোিিোশ দথো দাা দস া গ্রী াে ি ।
7.2। াথ্য সীাা তেে দথো প্রাপ্ত াথ্যিঃ
াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রীে িে দস াগ্রীতাােে দাা ফত পি েশাধ া া প্রেয়াি ীয়ি ।
৭০% াথ্য সীাা ত মো প্রাপের অিফেস সীায়াা ি েয় াথ্যেস া প্রোে ব্য হৃা ্াপটপ/ ািম্পউটাে
ত্রুটি ঠিা া া ীেয়েে/ সািভাযকিসাং া া ীেয়েে এ াং ৩০% াথ্য সীাা ত মো াা া এলাাা সািভাযকস
দসন্টাে / ীাি যকতয়ো দটাি িশয়াে সীায়াা ি েয় ত্রুটি ঠিা াে েে ।
সাল উি োাা মো াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রী াা তেে দস া প্রো সাং্রমান্ত াথ্য এিি া ো দ িিো
ব্য ীা া া ীেয়েে। সমতযায় অাংশগ্রী াা ত াথ্যেস া সীাা তেে মো ৬৬% াথ্য দােন্দ্র মিীলােে
37

াথ্য প্রািপ্তো সমস্যা এিি া ো দ িিো াখা ীেয়েে এ াং ৪৪% াথ্যেস া সীাা তেে মো াথ্য
প্রািপ্তো সমস্যা এিি া ো দাা দ িিো াখা ীয়ি েল মাামা িেেয়েে ।

িিত্র ৭.১৬ সমস্যা িলিপ ধা

দ িিোে

ব্য ীাে

ি

সমতযায় অাংশগ্রী াা ত াথ্য দােন্দ্র ৫২% াথ্যসীাা তেে মো াথ্য দােন্দ্র ব্য হৃা ইন্টা ে ট এ দস া
প্রািপ্তো দাা অসুি ধা ীয়ি এ াং সমতযায় অাংশগ্রী াা ত াথ্য দােন্দ্র ৪৮% াথ্য সীাা তেে মো াথ্য
দােন্দ্র ব্য হৃা ইন্টা ে ট এ দস া প্রািপ্তো অসুি ধা ীেয়েে। ১০০% াথ্যসীাা তেে মো ি াপের ি দুেো
দাা ব্য স্া িেল া।
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ৪৬% উি োাােে মো ইন্টা ে ট সাংে্ােগ সমস্যা িেল, ১৬% উি োাােে
মো প্রেয়ািে তুল ায় ািম্পউটা / ্াপটেপ ঘাটিা িেল, ৮% উি োাােে মো ও ত প্রিশযে
প্রেয়াি তয়াা িেল, ১০% উি োাােে মো ি দুেো সাংাট িেল এ াং ৪% উি োাােে মো সা
ব্য স্া অভাা িেল ্া াথ্য দান্দ্র পি িাল ায় অন্ত ায় ীেয়িেল।

িিত্র ৭.১৭ াথ্য দান্দ্র পি িাল ায় সমস্যা ি
সমতযায় অাংশগ্রী াা ত ১৪% উি োাােে মো াথ্যসীাা ত িীেসে াা া দ্ প্রিশয ি েয়েে াা
মা িমৎাা িেল, ৪৮% উি োাােে মো াথ্যসীাা ত িীেসে াা া দ্ প্রিশয ি েয়েে াা খু ভাাল
িেল এ াং ৩৮% উি োাােে মো াথ্যসীাা ত িীেসে াা া দ্ প্রিশয ি েয়েে াা ভাাল িেল েল
মাামা িেেয়েে ।
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িিত্র ৭.১৮ াথ্য দােন্দ্র প্রিশযে
সাল াথ্য সীাা তগ এ ধ ে

প্রিশয ও ত প্রেয়াি

মাে

ি

েল মে াে ।

৭.৩। এটুওই প্রােপের সােথ াথ্য ওপা প্রােপের তুল াূললা ি েেষ িঃ
এটুওই প্রাপের ীো দেেশ সাল ইউি য়ে এাটি াে ইউি য় িিিিটাল দসন্টা িালু া া ীেয়েে।
ইউি য় িিিিটাল দসন্টাে দুি াে উেযািা প্রায় ১০৫টি াথ্যপ্রযুিিগা দস া ূল্ পি েশাধ সােপেয
প্রো াে থাো (সাংযুিি ২)। এখাে উেিখ্য দ্, ইউি য় িিিিটাল দসন্টা সূলী প্রধা া ইউি য়
দিয়া ম্যাে স াসি াত্ত্বা ধাে ইউি য় ভা
া াৎসাংলগ্ন স্াে া াৎসাংলগ্ন ব্য সািয়া দান্দ্র ীো
পি িািলা ীেয় ওসেে। অেিেো াথ্যসীাা তগ স াাে ‘িিিিটাল াাংলােেশ’ দোগা টি গ্রােম
ওপাম ি গে াােে তুেল ধ া প্রাোশায় গ্রােম গ্রােম য়ক মিীলােে ি েয় উঠা ত ঠো ওেয়াি
া া ীেয়েে। াথ্য ওপা প্রাপেরটি দথো াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম াথ্য দস া প্রোে পাশাপািশ গ্রামত মিীলােে
ািড় ািড় িগেয় দিা টু দিা দস া প্রোে ব্য স্া া া ীেয়েে। দস া াথ্য সীাা তেে ঐাািন্তা প্রেিষ্টায়
গ্রােম িপিেেয় প া মিীলা া স াাে াথ্য প্রযুিি দস াসূলী ি াূলে্ পাতয়া সুে্াগ দপেয়েে । াথ্য
দস া াথ্য সীাা তেে িেেয় সম্পূ যক ি াূলে্ পি িাল া া া ীোা। াথ্য ওপা প্রােপের দস াগ্রীতাােে
দমৌিলা স্বাস্ে দস া (েপ্রশা মাপা, িায়ে টিা মাপা, তি মাপা) প্রো া া ীেয়িেল।
৭.৪। সম্ভাব্য Exit Plan:
1. ইউি য় িিিিটাল দসন্টাে ওেেল াথ্য দােন্দ্র ওগা দস া গ্রী াা তেে প্রিাটি দস া িে
িাাতয় মিীলা সাংস্া ার্তা
যক ি ধ যকাি া এাটি সািভাযকস িািযক প্রোে উেযাগ গ্রী া া দ্ো পাে ।
এ ফেল াথ্য দান্দ্র দথো প্রাপ্ত দস াো দটাসই া া সম্ভ ীে ।
2. সমাদর্র ধবত্তবান ও সমার্কল্যাণমুেী মকান পধরবার তাদের র্ধম প্রো পূব জক তথ্য মকন্দ্র স্থাপদন
আগ্রহী হদল াাঁেে র্ধমদত তথ্য মকন্দ্র স্থাপদ উদযাগ গ্রহণ করা মর্দত পাদর এবাং প্রাপের প াীো
তাদের াত্ত্বা ধায়ে াথ্য দান্দ্র পি িাল া া া দ্ো পাে ।
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অষ্টম অধ্যায়
প্ যকে য
৮.১। প্ যকে য সূলীিঃ
প্রভাা ূল্ায় সমতযা মাধ্যেম প্রাপ্ত উেিখে্াগ্য প্ যকে য সূলী ি েম্ন সিন্নে শ া া ীলিঃ
৮.১.১। প্রােপের িফিিি িলটি োিিিঃ
প্রাপের প্র য়ে দাা িফিিি িলটি োিি া া ীয় াই। এ াা ে প্রােপের অিযক পি মােপ িে দাা তুল া
া া সম্ভ ীয় াই।
৮.১.২। িিিপিপো exit plan া থাাািঃ
িিিপিপো প্রােপের সুি িে যকষ্ট exit plan এ উেিখ িেল া। ফেল প্রকল্প বাস্তবায়ন প াী াা্ যক্রমম
পি িাল া এ াং য াে য সম্পোযক দাা িো ি েে যকশ া প্রো া া সম্ভ ীয়ি । ্থা্থ উেযােগ
অভাাে অিধাাাংশ সাংখ্যা াথ্য দান্দ্র প্রাপের প াী সমেয় ন্ধ ীেয় ্ায়।
৮.১.৩। CPM এর ব্যবহারেঃ
প্রাপের াস্ত ায়ে দাা প্রাপের ব্য স্াপ া দাৌশল দ্ম CPM ব্য ীা া া ীয়ি । প্রাপের াস্ত ায়ে CPM
ব্য ীা া া ীেল প্রােপের াা্ যক্রমমগুেলা ধােপ ধােপ অগ্রািধাাে িভািিো দশষ া া সম্ভ ীা। দ্ম
প্রাপের শুরু িেো সফটতয়ো গুেলা তাি এ াং াল দসন্টা টি স্াপ াে দস াগ্রীতাােে ব্য ীাে িে
উন্মুি া া দ্া। এখাে উেিখ্য দ্, প্রাপেরটি ১৩টি উপেিলায় াস্ত ায়ে িে এাটি পাইলট প্রাপের ীেলত
প্রাপের াস্ত ায় াােল িিিপিপ দুই া সাংেশাধে প্রেয়াি ীয়।
৮.১.৪। তথ্য মকদন্দ্রর বতজমান অবস্থােঃ
ধনব জাধিত ১৩টি উপদর্লায় এাটি াে ১৩টি তথ্য মকন্দ্র প্রধতষ্ঠা করা ীেয়েে। দুইটি াথ্য দান্দ্র ব্যিি উেযােগ
িালু েয়েে। অিধাাাংশ াথ্য দান্দ্র প্রাপের প াী ন্ধ ীেয় িগেয়েে। াথ্যোেন্দ্র অিধাাাংশ ািম্পউটা ত
অোে ্ন্ত্রপািা েতঘ যকিে ব্য ীা া ী া ফেল ি াল ও স্ায় পেড় ওেে।
৮.১.৫। র্নবল ধনদয়াদগ ধবলম্বেঃ
সময়মা ি ল ি েয়াগ া দেয়ায় াথ্য দােন্দ্র াা্ যক্রমম সময়মা শুরু া া ্ায়ি । প্রাপেরটি াস্ত ায়ে
িে প্রেয়াি তয় স াা ত ি েল সাংস্া এ াং াােে দ া ভাাাা
াে িিিপিপো িেল। িান্তু
প্রাপেরটি াস্ত ায় জুলাই ২০১১ সােল শুরু ীেলত েভাম্ব ২০১২ সাল াগাে প্রােপের ূলল িািলাা শিি াথ্য
সীাা তেে ি েয়াগ দেতয়া ীয়। ফেল াথ্যোন্দ্রগুেলা দেি াে িালু ীয়। ি ল ি েয়াগ ি লেম্ব াা ে
াথ্য দান্দ্র স্াপ ত পি িাল ায় ি লম্ব ীেয়েে।
৮.১.৬। ে পত্র ওহ্বাে ি লম্বিঃ
প্রােপের সফটতয়ো তাি দযেত্র ে পত্র
দিেভালপেমেন্ট াাি ২০১৫ সােল এ াং াল
সম্পূ যক দময়ােে এ সুফল দভাাগ া ো পাে ি
অোিিোশ ্থা্থভাাে সময়মা িালু া া
পাে ি ।

ওহ্বাে ি লম্ব দেখা ্ায়। ূললা দমা াইল অোিিোশ
দসন্টা টি স্াপ ২০১৪ সােল সম্পূ যক ীতয়ায় দস াগ্রীতাা া
। িাাতয় প্ যকােয় েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং দমা াইল
অভাাে অে া মিীলা া এ াািিা সুফল দভাাগ া ো
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৮.১.৭। সফটতয়ো ীাল াগাো িঃ
প্রাপের সমাপ্ত ীতয়া প েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং দমা াইল অোিিোশ ইাোিে সফটতয়ো এ
দটক্সুয়াল, অিিত-িভািিত, অোি েমশ ােন্টন্ট ীাল াগাে া া দাা পেেযপ গ্রী া া ীয়ি । ফেল
প্রাাশ াগুেলা সমেয়াপে্াগত া া সম্ভ ীয়ি । াযকমাে াথ্য ওপা প্রােপের তেয় দপাট যকাল ত এ অোে
িলঙ্কগুেলা ন্ধ েয়েে। সফটতয়ো গুেলা দথো মিীলা া াািিা সুি ধা পােি া।
৮.১.৮। তথ্য মকদন্দ্রর মমার্ মসবাগ্রহীতার সাংখ্যােঃ
াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম দমাট ৩৯,০৮৭ ি দস া গ্রীতাােে দস া প্রো া া ীেলত দিা টু দিা দস া
মাধ্যেম প্রায় পাঁি গু দ িশ ২,২৪,২৪২ ি দস া গ্রীতাােে দস া প্রো া া ীেয়েে। দস া গ্রীে দযেত্র
দিা টু দিা ত াথ্য দান্দ্র দথো দস া প্রোে িো দথো তুল াূললা ি েেষ া েল দেখা ্ায় দ্, াথ্য
দােন্দ্র মাধ্যেম দসব্যগ্রীতাােে সাংখ্যা দ শ াম। এেযেত্র উপাা েভাািগেে াথ্য দােন্দ্র এেস দস া গ্রীে
মে াভাা তাি িে ও ত উেযাগ গ্রী া া প্রেয়াি িেল।
৮.১.৯। ইন্টারদনদর্ সাংদর্াদগ সমস্যােঃ
প্রােপের দস াসূলী গ্রামত া তেে াােে দপৌৌঁেে িেো ি িিন্ন উচ্চগিা সম্পন্ন ইন্টা ে ট এাান্ত প্রেয়াি
িেল। ি িভান্ন সমেয় উপেিলা প্ যকােয় ব্রিব্যান্ড ইন্টা ে ট সাংে্ােগ অপ্রতুলাা াা ে াথ্য দােন্দ্র
ইন্টা ে ট সাংে্ােগ সমস্যায় সেুখত ীো ীেয়েে। এম িা অে া সমেয় াথ্য সীাা ত া াািিা এলাাায়
দ টতয়াোযক সমস্যা াা ে দিা টু দিা দস া প্রোে সমস্যা সেুখত ীেয়েে ।
৮.১.১০। কল মসন্টারেঃ
প্রােপের মাধ্যেম াস্ত ািয়া াল দসন্টা টি সাল াা্ যক্রমম াযকমাে ন্ধ ওেে। সুি ধা িিা মিীলা া াল
দসন্টাে মাধ্যেম সশ তে ীািি া ীেয়ত দাা াম সাংোাি োড়াই াােে সাল ধ ে ব্যিিগা
সমস্যািে ি ষেয় প ামশযকােে প ামশযক িাইো সযম। মাঠ প্ যকােয় প্ যকে যে দেখা ্ায় দ্, মিীলা া
িিিিটাল দস া মাধ্যেম স্বাস্ে ত ওই সাং্রমান্ত প ামশযক াােে িািীো ত প্রেয়াি তাা াথা উেিখ
াে েে ।
৮.১.১১। কমজসাংস্থান সৃধিেঃ
প্রােপের উেেশ্য ি ে ি ায় দ েখ প্রােপের মাধ্যেম ামযকসাংস্া সৃিষ্ট িে ই পুট ি েে যকশা ব্য ীা া া
ীয়ি । ি িভান্ন ই-সািভাযকস (ে্ম ই-ামাস যক, িি্ািন্সাং, ই-লাি যকাং) ব্য ীা া া সম্ভ ীেল াথ্য প্রযুিি
ব্য ীাে মাধ্যেম ামযকসাংস্া সুে্াগ সৃিষ্ট সম্ভ প ীোা। িান্তু প্রােপের মাধ্যেম মিীলােে ামযকসাংস্া
সৃিষ্ট লেযে এ ধ ে উেযাগ গ্রী া া ীয়ি ।
৮.১.১২। কধম্পউর্ার ক্রয়েঃ
াথ্য দােন্দ্র াােি সােথ সমিয় াে ািম্পউটাে দেিসিফোশ তাি ো দূ েিশযকাা অভাা িেল।
প্রােপের মাধ্যেম ্রময়ত া ািম্পউটাে দেিসিফোশ াােি ধ অনু্ায়ত তাি া া ীেল াা ও ত
সাশ্রয়ত ূলে্ ্রময় া া দ্া।
৮.১.১৩। সমন্বয় স্থাপনেঃ
াথ্য সীাা তগ উঠা ত ঠো সেিা াা ূললা প্রিশয াা্ যক্রমেম প্রিশযা িীেসে ভূিমাা পাল াে েে ।
উঠা ত ঠাগুেলা উপেিলা মিীলা ত িশশু ি ষয়া ামযকাাযকা, িাাতয় মিীলা সাংস্া ামযকাাযকা িা া পি িাল া
া া দগেল দস াগ্রীতাা া ও ত উপত া দ িশ ীোা। সা ােেেশ ৫০টি উপেিলায় িাাতয় মিীলা সাংস্া
াা্ যকালয় েয়েে। িান্তু সা ােেেশ উপেিলা প্ যকােয় উপেিলা মিীলা ত িশশু ি ষয়া ামযকাাযকা ি েয়ািিা
ওেে । াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা ত এ াং উপেিলা মিীলা ত িশশু ি ষয়া ামযকাাযকােে মােে সমিয় স্াপ
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া া সম্ভ ীেল াথ্য দােন্দ্র দস াগ্রীতাা া ও ত দ িশ সুফল দভাাগ া ো পা ে । াােে অাংশগ্রী ত
োয় ধাা া থাাায় দস া প্রোে দযেত্র প্রভাা পড়ো পাে ।
৮.১.১৪। দস া সম্পোযক উপাা েভাাগতেে অ গা া থাাািঃ
তথ্য মকদন্দ্রর মসবার িাধহো ও প্রদয়ার্নীয়তার সাদে সমন্বয় করা প্রদয়ার্ন ধেল। প্রােপের ওতাায় স্ািপা
াথ্য দান্দ্র, ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্র্ িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান
অোিিোশ -এ মাধ্যেম িা িা সািভাযকস প্রো া া সম্ভ দস ি ষেয় প্রাপেরটি সুি ধােভাাগত মিীলা া
ভাােলাভাাে অ গা িেেল া।
৮.১.১৫। মসবার পধরধিেঃ
তথ্য মকন্দ্র পধরিালনায় নতুন মসবার অন্তর্ভজধক্তর অিাব মেো ধগদয়দে। তথ্য মকদন্দ্রর ধিধর্র্াল মসবার পধরধি
িাধহোর তুলনায় কম ধেল। মমাবাইল ব্যাাংধকাং কার্ জক্রম পধরিালনা করা, অ লাইে িন্ম ি ন্ধ , অ লাইে
পাসেপােট যক ওে ে , অ লাইে পিত ইউটিিলটি সািভাযকেস ি ল িমা, অ লাইে িাাতয় পি িয়পেত্র
ওে ে , অ লাইে িভাসা ওে ে , দমা াইল ব্যাাংিাাং, অ লাইে পে ি ্রময়, এেিন্ট ব্যাাংিাাং গ্রাীো
এাাউন্ট দখালা, ি িভান্ন ঋ ওে ে , ি িভান্ন ভাাাা ওে ে , ি িভান্ন ব্যাাংদকর মধহলা োো ধিধত্তক কার্ জক্রম
পধরিালনা করা ইতযাধে ধিধর্র্াল মসবার িাধহো তথ্য মকদন্দ্র রদয়দে।
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ম অধ্যায়
সুপাি শ
৯.১।

সুপাি শ

1. প্রােপের িফিিি িলটি োিিিঃ
প্রাপের াস্ত ায়ে ওেগ প্রােপের িফিিি িলটি োিি া া উেযাগ দ তয়া দ্ো পাে , এো
প্রােপের অিযক পি মাপ ত ূল্ায় া া সীিা ীে ।
2. সুেষ্ট exit Plan:
ভাি ষ্যো এ ধ ে প্রকদল্পর বাস্তবায়ন প াী াা্ যক্রমম পি িাল া এ াং য াে য সম্পোযক
িিিপিপো সুি িে যকষ্ট exit plan উেিখ া া দ্ো পাে ।
3.

CPM এর

ব্যবহারেঃ
প্রাপের াস্ত ায়ে প্রাপের ব্য স্াপ া দাৌশল দ্ম CPM ব্য ীা াে প্রােপের াা্ যক্রমমগুেলা ধােপ
ধােপ অগ্রািধাাে িভািিো দশষ া া দ্ো পাে ।

4. র্নবল ধনদয়াদগ গধতেীলতােঃ
ভাি ষ্যো এ ধ ে প্রােপের গিাশতলাা বৃিধ া ো সময়মা ি ল ি েয়াগ িেো ীে এ াং াথ্য
দােন্দ্র াা্ যক্রমম সময়মা শুরু উেযাগ দ তয়া দ্ো পাে ।
5. সময়মত েরপে আহ্বানেঃ
ভাি ষ্যো এ ধ ে প্রােপের পূ যক দময়ােে দস া প্রািপ্ত ি িিা া ো াথ্য প্রযুিি দস া ্রমেয় দযেত্র
সময়মা ে পত্র ওহ্বাে উেযাগ দ তয়া দ্ো পাে ।
6. সফটতয়ো ীাল াগাো িঃ
াস্ত ায় াা ত সাংস্া সীায়াায় প্রােপের মাধ্যেম প্রস্তুাত া তেয় দপাট যকাল, েলি ব্যাাংা, দমা াইল
অোিিোশ , উইেম টিিভা ইাোিে সফটতয়ো সূলী সিল াখা ত ীাল গাে া া উেযাগ গ্রী
া া দ্ো পাে ।
7. দ্রুা ত ি িিন্ন ইন্টা ে ট সাংে্াগ ি িিাা িঃ
াথ্য দােন্দ্র স াা ত উেযােগ অপটিাোল ফাই া াো েল মাধ্যেম দ্রুা ত ি িিন্ন ইন্টা ে ট
প্রোে উেযাগ দ য়া দ্ো পাে । এোড়াত মমাবাইল অপাে ট েে িসএসও কার্ জক্রদম অাংশ
িীেসে ি াূলে্ অথ া ামমাত্র ূলে্ দফা িি ইন্টা ে ট ব্য ীাে সুে্াগ প্রোে উেযাগ দ য়া
দ্ো পাে ।
8. কল মসন্টার িালুর ব্যবস্থােঃ
ি েশষািয়া দস া প্রোে লেযে স্ািপা াল দসন্টা টি াস্ত ায় াা ত সাংস্া মাধ্যেম পু ায় িালু
া া উেযাগ গ্রী া া দ্ো পাে ।
9. কমজসাংস্থান সৃধিেঃ
িধবষ্যদত এ িরদনর প্রকল্প বাস্তবায়দনর মক্ষদে মধহলাদের কমজসাংস্থান সৃধির লদক্ষয র্ধয়তা
াউদন্ডেদনর সহদর্াধগতায় ই-ামাস যক দপাট যকাল ব্য ীাে উেযাগ গ্রী া া দ্ো পাে ।
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10. াােি ধ অনু্ায়ত ািম্পউটা ্রময়িঃ
প্রকল্প বাস্তবায়দনর মক্ষদে াােি সােথ সমিয় াে ািম্পউটাে
পাে ।

দেিসিফোশ তাি া া দ্ো

11. সমন্বয় স্থাপনেঃ
এ ধ ে প্রাপের াস্ত ায় াােল াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা ত এ াং উপেিলা মিীলা ত িশশু ি ষয়া
ামযকাাযকােে মােে সমিয় স্াপ ত াােে অাংশগ্রী ি িিা া া উেযাগ গ্রী া া দ্ো পাে ।
12. দস া সম্পোযক উপাা েভাাগতেে অ গা া থাাািঃ
সুি ধা িিা মিীলা া প্রাপেরটি াা্ যক্রমম ত এ দস াসূলী ি েশষ াে সফটতয়ো সূলী ত এ
ব্য ীা সম্পোযক ভাােলাভাাে অ গা িেেল া। প াীো এ ধ ে প্রাপের াস্ত ায় াােল সুি ধা
িিা মিীলােে সফটতয়ো সূলেী মাধ্যেম প্রাপ্ত দস া সম্পোযক অ গা া া উেযাগ গ্রী া া
দ্ো পাে ।
13. মসবার পধরধিেঃ
পরবতীদত এ িরদনর প্রকল্প িালু হদল তথ্য মকদন্দ্রর ধিধর্র্াল মসবার পধরধি আরও বাড়াদ া মর্দত
পাদর। মর্মন মমাবাইল ব্যাাংধকাং কার্ জক্রম পধরিালনা করা, ি িভান্ন ব্যাাংদকর মধহলা োো ধিধত্তক
কার্ জক্রম পধরিালনা করা ইতযাধে।
14. মসছাদসবীদের সহদর্াধগতা মসবার পধরধিেঃ
তথ্য মকদন্দ্র সহদর্াগী ধহদসদব কার্ করার র্ন্য গ্রামাঞ্চদল স্কুল ও কদলর্ প্ যকােয় দস্বিােস ত
ধনদয়াদগর ব্যবস্থা করা মর্দত পাদর।
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সাংযুিি-১

স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলায় ওেলাি া সা -সাংেযপ
স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলা োগড়ােধড়র মাটিরাঙ্গা উপেিলা উপেিলা পি ষে সেেল ােয ি গা ৬ই
এিপ্রল ২০১৮ াাি েখ ওেয়াি া া ীেয়েে। স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলায় দস াগ্রীতাা, ওইএমইিি এ
ামযকাাযকাগ , প্রাপের সাংিেষ্ট ামযকাাযকা, স্া তয় প্ যকােয় ামযকাাযকা, স্া তয় ি প্রিাি িধ, স্া তয় গণ্যমান্য
যক দস া প্রো াা ত া অাংেগ্রহণ াে । পরামেজকগ াথ্য সাংগ্রীাা তেে সীায়াায় স্থানীয় প্ যকােয়
ব্যধক্তবগসী
কমজোলা পি িাল া াে েে । পরামেজকগ উপিস্া সালো কমজোলা শুরুো এ প্রাপের সম্পোযক ত এ
উেেশ্য ি ষেয় অ গা াে েে । তথ্য সাংগ্রহকারীগ কমজোলা গুরুত্বপূণ জ ি ষয়গুেলা িলিপ ধ াে েে ।
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে স াা সুি ধা িিা মধহলাদের প্রযুধক্তর সাদে পধরধিিা এবাং প্রযুধক্ত
ব্যবহার তরাধন্বত কদর তাদের উন্নয়দনর িারা আদরা গধতেীল কদর মতালা লেযে াথ্য ওপািঃ িিিিটাল
াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় ামা প্রাপেরটি গ্রী াে ।
এ অাংশ িীেসে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধতে র্াতীয় মধহলা সাংস্থার মাধ্যদম ১৩টি
উপেিলায় াথ্য দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীেয়েে। এোড়া, এ প্রােপের ওতাায় ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্য িান্ডার বা
নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ ততধর করা হদয়দে।

িিত্র ৯.১ খাগড়ােিড় মাটি ািা উপিলায় অনুিষ্ঠা স্া তয় প্ যকােয় ামযকশালা
প্রাপেরটি দস া গ্রিীাা া মাামা প্রো াে দ্, প্রাপেরটি াাঁেে িত ্াত্রা মা উন্নয়ে ভূিমাা াখো
সযম ীেয়েে। প্রােপের ৃহীতা াা্ যকা লত প্রােপের উেেেশ্য সােথ সামঞ্জস্যপূ যক িেল াে প্রাপেরটি দশষ ীেয়
্াতয়ায় সাল াা্ যক্রমম াযকমাে ন্ধ ওেে। প্রােপের ওতাায় স্ািপা াথ্য দান্দ্র, ওদয়ব মপার্ জাল, াথ্য
িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ -এ প্রাপেরটি সমাপ্ত
ীতয়া িাছু িে ওেগ ি িমযকা ীতয়ায় দস া গ্রিীাা া এ মাধ্যেম িা িা সািভাযকস প্রো া া সম্ভ ীেয়েে দস
ি ষেয় ও গা ।
কম সুদর্াগপ্রাপ্ত/ সুধবিা বধঞ্চত মধহলা ও ধেশুদের তথ্যপ্রযুধক্তর ব্যবহাদরর মাধ্যদম সদিতনতা বৃধদ্ধ িেল
অন্যতম লক্ষয। এই প্রকদল্পর মাধ্যদম মধহলাদের ধেক্ষা, স্বাস্থয, কৃধষ, ব্যবসা, আইধন পরামেজ, নারীর প্রধত
সধহাংসতা এবাং মর্ন্ডার ধবষদয় পরামেজ প্রোন করা হদয়েে। প্রাপেরটি মধহলাদের ধেক্ষা, স্বাস্থয, নারীর প্রধত
সধহাংসতা প্রিাে ােধ সেিা াা বৃিধো সীায়াা াে িেল। তথ্য আপা প্রকদল্প মধ্যেম গ্রামীণ মধহলা া
ধবধিন্ন অনলাইন মসবা ঘদর বদসই ধবনামূদল্য মপদয়িেেল । গ্রামীণ মধহলাদের প্রােধমক স্বাস্থযদসবা, মধহলাদের
কৃধষ কাদর্ তদথ্যর অিাব, স্থানীয় োে/ োেীদের অনলাইদন পরীক্ষার লা ল ধপ্রন্ট, অনলাইন িধতজ আদবেন,
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অনলাইদন িাকধরর ধবজ্ঞধপ্ত প্রোন, আদবেন এবাং পরীক্ষা সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন, অনলাইদন তবদেধেক মর্াগাদর্াগ
(স্কাইধপ) ইতযাধে সুধবিা তাদের িত ্াত্রা মা ো ত্ব ািিা কদরিেল। স্বাস্থযগত ধবধিন্ন সমস্যা ি ষেয়
স াসি অনলাইদন মর্াগাদর্াগ াে িাক্তারী পরামেজ গ্রী াে । এোড়াত উঠান তবঠদক ধবধিন্ন আইন
সম্পধকজত আদলািনা, বাল্যধববাদহর কু ল সম্পদকজ িারণা প্রোন ইতযাধে গ্রামীণ মধহলাদে মােে সদিতনতা
বৃধদ্ধ কদরিেল।
উঠা ত ঠা ওেয়ািে মাধ্যেম ওগ্রীত মিীলােে াথ্য প্রযুিি সম্পোযক সেিা াা ূললা প্রিশয প্রো
া া ীেয়েে। প্রিাটি উঠা ত ঠো ৪০-৫০ ি প্রিশয াথী প্রিশয গ্রী াে েে । মােস প্রিাটি াথ্য দােন্দ্র
দুইটি াে উঠা ত ঠা অনুিষ্ঠা ীেয়েে। উঠা ত ঠো গ্রামত মিীলােে িত ত িতি াা সম্পিাযকা ি িভান্ন
স্বাস্ে ি ষয় গা সমস্যা, া্ ি াী, ফোায়া, া ত ি রুেধ সিীাংসাা, িাাি সাং্রমান্ত াথ্য, ওই গা
সমস্যা এ াং িিিিটাল দস া সূলেী া া িো (ই-দমইল, িভািিত া ফাে ন্স) সম্পোযক অ িীা া া ীেয়েে।
এোড়া উঠা ত ঠা সূলেী া্ ি াী প্রিাে াধ, দ্ৌতূা ি ে াধ ওই , পাি াি া সিীাংসাা এ াং া ত
তিা সম্পোযক মুি ওেলাি া া া ীেয়েে।
প্রাপের প াী েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং দমা াইল অোিিোশ এ দটক্সুয়াল, অিিত- িভািিত,
অোি েমশ ােন্টন্ট ওপ টু দিট া া দাা পেেযপ গ্রী া া ীয়ি । ফেল প্রাাশ াগুেলা সময়াপেিাগত
া া সম্ভ ীয়ি । উপদর্লা প্ যকাময় তথ্য মকদন্দ্র উচ্চ গধতসম্পন্ন ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনর্ সীিলভাোা া থাাায়
এ াং ধনরবধছন্ন ধবদুযত সাংে্ােগ অভাাে াথ্য দােন্দ্র দস া প্রোে মােে মােে সমস্যা সৃিষ্ট ীোা।
স্থানীয় প্ যকােয় কমজোলায় দস াগ্রীতাা া াথ্য প্রযুিি ওেলা সা া দেেশ প্রােন্ত অিেল মিীলােে মােে
দপৌেে দেতয়া লেযে অিাসত্ত্ব াথ্য ওপা ি েয়াগ প্রো াে 2য় পর্ জাদয়র কার্ জক্রম গিাশতল া া উেযাগ
গ্রী া ো ওনুে াধ াে । 1ম প্ যকােয় প্রস্তুাত া তেয় দপাট যকালটি দ্রুা সিল া া ব্যবস্থা গ্রহণ করদত
ওনুে াধ াে । স্া তয় ি প্রিাি িধ া গ্রােম িপিেেয় পড়া মিীলােে ইন্টা ে ট ব্য ীাে সুে্াগ
প্রোে লেযে াথ্য ওপা প্রাপের া েে ি ধায় এ দযেত্র দমা াইল অপাে ট েে াাে দথো ি াূলে্ অথ া
ামমাত্র ূল্ ইন্টা ে ট ব্য ীাে সুে্াগ প্রোে উেযাগ গ্রীে ওনুে াধ াে । এোড়াত 1ম প্ যকােয়
ধনদয়াগপ্রাপ্ত তথ্য আপা ও তথ্য সহকারীদেরদক 2য় প্ যকােয় ধনদয়াদগর মক্ষদে অগ্রাধিকার প্রোন া ো
ওনুে াধ াে ।

িিত্র ৯.২ খাগড়ােিড় মাটি ািা উপেিলায় াথ্যসীাা ত ত দস াগ্রীতাা া
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সাংযুিি-2

দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া সা -সাংেযপ
প ামশযকাগ কালতগঞ্জ, মকার্ালতপাড়া, মেধবদ্বার, মমাল্লাহার্, মগৌরনেী, পটুয়াোলী সের এবাং ঢাকায় দফাাাস
গ্রুপ ওেলাি া পি িাল া াে । দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া এম ভাাে পি িাল া া া ীেয়েে ্াো সাল
অাংশগ্রী াা ত স্বাধত ভাাে াাঁেে মাামা প্রাাশ া া সুে্াগ দপেয়েে । প্রাপের সুি ধােভাাগত ত প্রাপের
সাংিেষ্ট ব্যিি েগ যক সােথ দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া া া ীেয়েে। পরামেজকগ উপিস্া সালো ওেলাি া
শুরুো এ প্রাপের সম্পোযক ত এ উেেশ্য ি ষেয় অ গা াে েে । দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া মাধ্যেম ূললা
প্রাপের এলাাায় মিীলােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীাে ি স্তৃিা ত প্রােপের াযকমা অ স্া, প্রকদল্পর প্রকৃত অর্জন,
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে প্রকল্পটি ভূিমাা, মিীলােে মােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীা ত াথ্য প্রািপ্ত
ি িিা া া সুি ধা ত অসুি ধা, প্রকল্পটির সাধব জক কার্ জক্রম, প্রকল্পটির ্রময় াা্ যক, প্রকল্পটির ধবধিন্ন অাংদগর
বতজমান অবস্থা, িত ্াত্রা মা উন্নয় ত সেিা াা বৃিধ, প্রােপের মাধ্যেম দটাসই উন্নয় এ াং প্রাপের
াস্ত ায় াালত ধবধিন্ন িরদ র সবল, দুব জল ধেক ত ঝধুঁ ক সম্পোযক ি স্তাি া ওেলাি া া া ীেয়েে।
দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় উপিস্া প্রাপের দথো সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, প্রাপেরটি াাঁেে িত ্াত্রা
মা উন্নয়ে ি িভান্ন ভাাে ভূিমাা দ েখেে। উপিস্া সুি ধােভাাগত া মাামা প্রো াে দ্, প্রােপের ৃহীতা
াা্ যকা লত প্রােপের উেেেশ্য সােথ দমাটামুটি সামঞ্জস্যপূ যক িেল। কম সুদর্াগ প্রাপ্ত মধহলাদের র্ন্য তথ্য
মর্াগাদর্াগ প্রযুধক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম সহদর্ তদথ্য প্রদবোধিকার ধনধিত করা ীেয়েে। দ্ম কালতগঞ্জ
উপেিলা সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, তথ্য প্রযুধক্তর ব্যবহার এবাং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম াাঁেে
কমজসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃধি ীেয়েে এ াং এ ফেল মধহলাদে ক্ষমতায় ীেয়েে।
ঢাকায় অাংশগ্রী াা ত দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া াথ্য ওপা া িা া দ্, ধনব জাধিত ১৩টি উপদর্লায় এাটি
াে ১৩টি তথ্য মকন্দ্র প্রধতষ্ঠা করা ীেয়েে। ১৩টি তথ্য মকদন্দ্রর মাধ্যদম প্রায় দুই লদয অিধা মধহলাদক তথ্য
প্রযুধক্ত ি ষেয় সদিতন ও উদ্বুদ্ধকরণ া া ীেয়েে। াা া ও ত িা া দ্, উি প্রােপের মাধ্যেম একটি ওদয়ব
মপার্ জাল ততরী করা ীেয়েে, মর্োদন ধবষয়বস্তু উপস্থাপনার মক্ষদে প্রািান্য দপেয়েে মধহলা ও ধেশু, মধহলা
উদযাক্তা, মধহলা ধবষয়ক সাংবাে, সরকাধর ধবধি-ধবিান, মধহলা ধবষয়ক গদবষণা ও প্রকােনা, আইনী
সহায়তা, মধহলা ও ধেশু ধবরুদদ্ধ সধহাংসতা প্রিাে াধ ইতযাধে। এোড়াত মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক সমস্যাধে ও
তার প্রধতকার ধবষদয় সুপাধরে প্রোদনর র্ন্য একটি মকন্দ্রীয় কল মসন্টার প্রধতষ্ঠা করা ীেয়েে।
মমাল্লাহাদট দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, প্রােপের ওতাায়
স্ািপা াথ্য দান্দ্র, ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল মসন্টার এবাং মমাবাইল
ম ান অোিিোশ িেেয় িা িা সািভাযকস প্রো া া সম্ভ দস ি ষেয় াা া ভাােলাভাাে অ গা । ওোে
দােন্দ্র ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত সুি ধােভাাগত মিীলা া প্রায় এাই াথ্য িা া । অনুসন্ধাে প ামশযকাগ
িা ো পাে দ্, িাাতয় প্ যকােয় েলি ব্যাাংা, উইেম টিিভা এ াং দমা াইল অোিিোশ ্থা্থভাাে
সময়মা িালু া া অভাাে অে া মিীলা া এ াািিা সুফল দভাাগ া ো পাে ি । তেয় দপাট যকালটি
াযকমাে ন্ধ ওেে। েলি ব্যাাংা এ াং উইেম টিিভা ােন্টন্ট স সময় ওপ টু দিট াখা প্রেয়াি িেল। িান্তু
প্রাপের সমাপ্ত ীতয়া প াীো েলি ব্যাাংা এ াং উইেম টিিভা ােন্টন্ট দিেভালপেমন্ট সম্ভ ীয়ি ।
মেধবদ্বাদ দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, প্রােপের দস াসূলী
গ্রামত া তেে াােে দপৌৌঁেে িেো ি িিন্ন উচ্চগিা সম্পন্ন ইন্টা ে েট এাান্ত প্রেয়াি । ি িভান্ন সমেয়
উপেিলা প্ যকােয় ব্রিব্যান্ড ইন্টা ে ট সাংে্ােগ অপ্রতুলাা াা ে াথ্য দােন্দ্র ইন্টা ে ট সাংে্ােগ সমস্যায়
পড়ো ীয়। াা া িা া দ্, এলাাা িভািিা ি িিন্ন ি দুো স ােী অভাাে অে া সময় দস া
গ্রিীাা া দস া া ি েয় িফে িগেয়েে । াথ্য দােন্দ্র ি াপের ি দুেৎ স ােী দাা ব্য স্া াখা ীয়ি ।
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এম িা অে া সমেয় াথ্যসীাা ত া ি
প্রোে সমস্যা সেুখত ীেয়েে ।

িিন্ন ইন্টা ে ট স

ােী সমস্যা াা ে দিা টু দিা দস া

পটুয়াোলী সেদ দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, াথ্য দােন্দ্র
মাধ্যেম াথ্য দস া প্রোে পাশাপািশ দস া গ্রীতাােে িে উঠা ত ঠা ওেয়াি াে উেেোগত
মে াভাা াপন্ন ওগ্রীত মিীলােে ওধুি া প্রযুিি সম্পোযক সেিা াা ূললা প্রিশয প্রো া া ীেয়েে।
প্রিাটি উঠা ত ঠো ৪০-৫০ ি প্রিশয াথী প্রিশয গ্রী াে । মােস াথ্য দােন্দ্র দুইটি াে উঠা ত ঠা
অনুিষ্ঠা ীেয়েে। প্রিাটি উঠা ত ঠো ওগা মিীলােে ৫০ টাাা ি প্রিা দেতয়া ীেয়েে। উঠা ত ঠো
গ্রামত মিীলােে িত ত িতি াা সম্পিাযকা ি িভান্ন ি ষয় স্বাস্ে গা সমস্যা, া্ ি াী, ফোায়া, া ত
ি রুেধ সিীাংসাা, িাাি সাং্রমান্ত াথ্য, ওই গা সমস্যা এ াং িিিিটাল দস া সূলেী া া িো (ই-দমইল,
িভািিত া ফাে ন্স) সম্পোযক অ িীা া া ীেয়েে। াথ্যসীাা তগ উঠা ত ঠো সেিা াা ূললা প্রিশয
াা্ যক্রমেম প্রিশযা িীেসে ভূিমাা পাল াে েে ।
মগৌরনেীদা দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, প্রাপেরটি মিীলােে
াথ্য প্রযুিিগা েযাা বৃিধো সীায়াা াে েে। মগৌরনেী ি যকািিা মিীলা দিয়া ম্যা মেীােয়া িা া দ্,
স াাে িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লযে অিযকে এ প্রাপেরটি ি েশষ ভূিমাা ােখেে। িাি েল দ্, এ
প্রাপেরটি াা ে গ্রােম মিীলা া িা ো দপে েে ‘িিিিটাল াাংলােেশ’ লো িা বুোয়। অাংশগ্রী াা ত
সুি ধােভাাগত মিীলা া েল দ্ াাঁেে এলাাায় িশযা দযেত্র এ প্রােপের ি িভান্ন ভাাে প্রভাা দ েখেে
ি েশষ াে া ত িশযা উন্নয়ে । প্রাপের াা্ যক্রমেম ফেল মিীলােে যমাায় ি িিা ীেয়েে এ াং
মিীলােে ওত্মামযকসাংস্াে সুে্াগ সৃিষ্টো ীেয়েে। অাংশগ্রী াা ত া উেিখ াে দ্, পরবতীদত এ
িরদনর প্রকল্প িালু হদল তথ্য মকদন্দ্রর ধিধর্র্াল মসবার পধরধি আরও বাড়াদ া মর্দত পাদর মর্মন মমাবাইল
ব্যাাংধকাং কার্ জক্রম পধরিালনা করা, ি িভান্ন ব্যাাংদকর মধহলা োো ধিধত্তক কার্ জক্রম পধরিালনা করা, ধতন মাস
মেদক েয় মাস মময়ােী কধম্পউর্ার মেধনাং এ উদযাগ গ্রহণ করা ইতযাধে।

ধিে ৯.৩ মগৌরনেীদা দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত া
মকার্ালতপাড়া দফাাাস গ্রুপ ওেলাি ায় অাংশগ্রী াা ত সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া দ্, সুি ধা িিা
গ্রামত া তেে মােে াথ্য প্রযুিি ব্য ীা ি িিা া ো ইউি য় প্ যকােয় াথ্য দান্দ্র স্াপে উেযাগ
গ্রী া া দ্ো পাে । াা া ও ত িা া দ্, াল দসন্টাে মাধ্যেম ি েশষািয়া দস া প্রোে লেযে
পি িািলা াল দসন্টা টি পু ায় িালু া া উেযাগ গ্রী া া দ্ো পাে । সুি ধােভাাগত মিীলা া িা া
দ্, াাঁেে উপেিলা াথ্য প্রযুিি দসন্টা স্াপ া া ীেয়েে ি ধায় াা ওেশপােশ অে া মিীলা া াথ্য
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ওপােে সীে্ািগাায় িত ে ীয়োা া প্রথম ইন্টা ে ট ব্য ীা াে েে । অে া স্কুলগামত দমেয় াই
াাঁেে দলখাপড়া অে া ি ষেয় াথ্য ওপােে সীে্ািগাায় ইন্টা ে ট দথো াথ্য সাংগ্রী াে েে ।
অে া মিীলা া াথ্য ওপােে সীে্ািগাায় দমা াইেল মাধ্যেম টাাা ওো -প্রোে উৎসািীা ীেয়েে ।
াা া মে াে াথ্য ওপােে সীে্ািগাায় গ্রামত মিীলা া ইন্টা ে ট ব্য ীাে ওগ্রীত ীেয় উেঠিেেল ।
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সাংযুিি-3

দাস োিি
িপ্রয় স্বিে দেখা পাতয়া
আমার নাম মহিস া। আমার বাধড় পটুয়াোলী সেদর। আমার মেদল সাত বের হল মেদের বাইদর। মস মসৌধে
আরদ োদক। আধম আমার মেদলদক মেধেধন সাত বের। শুধু তাই নয়, আমার বাধড়র অদনদকই আমার
মেদলদক মেদেনধন। তথ্য আপা আমাদের বাধড় এদস স্কাইপ খুদল আমাদের স্কাইপ সম্পদকজ র্ানাদলন। আমার
সন্তা ো দেেখ াথা লো পা এটা িাি িা া । ওিম ভাতষ খুিশ ীলাম। ওিম াথ্য ওপা দফা ম্ব
াখলাম ্াো দেেল সােথ াথা লো পাি । ওমা ািড়ো াােে ওসা াাি খ িা ালাম। াা প াথ্য
ওপা ওসেল ওমা দেতয়া াাি খ অনু্ায়ত। ওমা দেেল সােথ াথা ল িান্তু দেেল দাা ি িস্ব
দফা া ািম্পউটা িেল া। ওমা দেেল ািম্পউটা দোাাে সীে্ািগাা দ য়। দোাা ো দসৌিে
ও ে এাি াাংলােেিশ। দোাা ত তথ্য আপা দমা াইল দফাে াা কাইপ ওইিি এসএমএস াে ।
াথ্য ওপা সাি যক িেেয় ওমা দেেলো কাইেপ খুেি দ াে , াা প ওিম েতঘ যক প্রাতযা প কাইেপ
ওমা দেেলো দেখো পাই। আমরা এখ মমাবাইল ম াদনর পধরবদতজ তথ্য আপা স্কাইধপদত কো বধল,
কারণ এর্ন্য মেদলর মিহারা মেেদত পাই। ওমা মে ীো থাো াথ্য ওপা া া থাােল এটা সম্ভ ীোা
া। এখ ত মােে মােে দেেল সােথ াথা েল থািা াথ্য দােন্দ্র এেস।
অ লাইে স্কুল ােলি ি ন্ধ
ওিম িােয়ো ীমা । আমার বাধড় মগৌরনেী। অ লাইে ওিম াথ্য দােন্দ্র এেস স্কুল ােলেি ি ন্ধ
া লাম। ওে াটি মিা ি ষয় ীল, ওিম ১১াম িশযা ি ন্ধ প তযায় স্কুল -ােলেি ি ন্ধে প তযা
িেেয়িেলাম। দ িাি দেয়া ীল, িান্তু ওমা দমা াইেল দাা এসএমএস এেলা া। াাই ভাা লাম ওিম উিত যক
ীো পাি ি । াাই ১২ াম ি ন্ধে িে ওে ে া লাম। াখ াথ্য ওপা ওমাো লল, এসএমএস এ
উপ ি ভাযক া াে ১১ াম ি ন্ধে দ িাি ভাালভাাে দেখা িে। াথ্য ওপাো ওিম দ াল ম্ব িেেয়
িেলাম। ওপা ইন্টা ে ট দথো ওমা দ িাি দ াে দেেখ লেল , ওিম পাস াে িে। াখ ওিম দ্
পি মা খুিশ ীেয়িেলাম াা ভাাষায় দ াোো পা
া। এই িাাি ীতয়া ি ষেয় ওিম দাা িে িা ো
পা াাম া ্িে ‘াথ্য ওপা’ ওমাো প তযা ফলাফল দেখো সাীাে া া ো । ওিম াথ্য ওপােে
ধে াে িা াই। ি াূলে্ এই দস া ওমােে াাি এ াং িলা পথো াে েে সীি এ াং ওম া ওি
ওশা ােত।
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সাংযুিি-৪

ইউি য় িিিিটাল দসন্টাে
্রমিমা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১

সািভাযকেস

সািভাযকস াম
অ লাইে িন্ম ি ন্ধ
অ লাইে পি যকা ওে ে
অ লাইে পাসেপােট যক ওে ে
পাসেপােট যক িফ িমাো
ীজ্ব ্াত্রতেে প্রাা-ি ন্ধ
পিত ি দুো ি ল িমা
অ লাইে ি দুো িমটাে ওে ে
অ লাইে িভাসা ওে ে
িভাসা দিিাাং
ািম্পউটা ােম্পাি
িপ্রন্ট
কোি াং
ফেটাািপ
্ািমে শ
দমা াইল ব্যাাংিাাং
ই-দমইল
ইন্টা ে ট ব্রাউিিাং
িাটা এিি (স াা ত)
িাটা এিি (ে স াা ত)
ািম্পউটা প্রিশয ( াাংলােেশ াাি গি িশযা দ াি যক এিফিলেয়েটি)
ািম্পউটা প্রিশয
াগি া স েে ওে ে
তয়াি শ স েে ওে ে
িাি িত্রা স েে ওে ে
ইউিপ/েপৌ সভাা/িসটি া েপাে শে িািীোনু্ায়ত ি েপাট যক াইটিাং
ি েেশ গমে চ্ছু ামীেে অ লাই দ িিেেশ
মািিিমিিয়া প্রেিক্ট ভাাড়া
অ লাইে িাকু ত ওে ে
দমা াইল সািভাযকিসাং দস া
ািম্পউটা সািভাযকিসাং দস া
অ লাইে পে ি ্রময়
অ লাইে ই ি ্রময়
ইেলক্ট্রি ক্স দপ্রািাক্ট দসিলাং সািভাযকস
অ লাই ফোশ িগফট ওইেটম ি ্রময় দস া
অ লাইে ি াে প্রেয়াি তয় পে ি ্রময়
অ লাইে স্া তয় পে ি ্রময়
অ লাইে পু াা পে ্রময়
অ লাইে পু াা পে ি ্রময়
অ লাই এি ম্যাে িেমন্ট দস া
অ লাই িসিভা ম্যাে িেমন্ট দস া
অ লাই এি প্রেমাশ াল সািভাযকস
ই-টিোটিাং সািভাযকস ( াস )
ই-টিোটিাং সািভাযকস ( লি )
ই-টিোটিাং ( ি মা )
ই-টিোটিাং ( দট্র )
দপ্রািাক্ট িশপেমন্ট সািভাযকেসস (কুি য়া )
দপ্রািাক্ট দিিলভাা ত সািভাযকেসস (কুি য়া )
ইউটিিলটি সািভাযকেস ি ল িমা দ তয়া
এেিন্ট ব্যাাংিাাং গ্রাীো এাাউন্ট দখালা
গে টাাা িমা ত উেিাল
ি িভান্ন ঋ ওে ে
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াম ত ূল্
দস া সে যকাচ্চ ূল্
৫০.০০
৫০.০০
১০০.০০
৩০.০০
৫০.০০
৫.০০
৫০.০০
৫০.০০
৫০.০০
২০.০০
১০.০০
১০.০০
২.০০
৫.০০
৫.০০
২০.০০
৪০.০০
২৫.০০
২০.০০
১০০০.০০
১০০০.০০
৫০.০০
৫০.০০
৫০.০০
৫০.০০
১০০.০০
২০০.০০
২০.০০
৫০.০০
১০০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
২০.০০
২০.০০
২৫০.০০
৩০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০

৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫

িিিপএস এাাউন্ট দখালা
ওে ে এ াং পি েশাধ
ি েেশ ীো দপ্রি া দ িমট্যান্স ি া
িিয়াি াং দিা গ্রী
দ্রমিিট ত দিি ট াােি যক ওে ে গ্রী
সীেিই অোে ব্যাাংো িীসাে টাাা দপ্র (ইএফটিএ )
ইন্টা ে ট ব্যাাংিাাং দস া ওে ে গ্রী
ফান্ড ট্রান্সফা
দীািল্ডাং া গ্রী
অ লাইে ড্রাইিভাাং লাইেসন্স ায় ওে ে
ইন্সুেে ন্স (িত
তমা ােপযকাে শ )
অ লাইে ন্ড ি ্রমেয় ওে ে
অ লাইে দটন্ডা ড্রিপাং ( ইিিিপ)
অ লাইে িশযােে দপ শ ওে ে
অ লাইে িশযা সীায়াা ট্রাষ্ট াীি েল ওে ে
ি িভান্ন ওইি দস া
দটিলেমিিিস -কাইপ (িিিিএইিএস)
উপেিলা দীলথ ামেিেক্স মাধ্যেম িিিাৎসা দস া প্রো
ই-পুিিযক দস া
ষ্টোম্প ি ্রময় দস া
স াা ত দ াটিশ ি ্রময়
ি িভান্ন সাংস্া লিিিষ্টা সােপাট যক
অ লাইে ট্যাক্স ওইেিিন্টিফোশ াম্বাে ওে ে
ষ্টুেিন্টেে িাটাে ি তা ত
পি িয়পত্র তা ত
দলিক্সেলাি
দমা াইেল ি াং দটা িাউ েলাি
িভািিত া ফাে ন্স
পু াা দভাাটা াথ্য ীাল াগাে
ফেটাগ্রাফত m
িভািিত দ ািি যকাং
িভািিত এিিটিাং
সািভাযকস দপাট যকাল দথো স াা ত াথ্য প্রো
িাাতয় াথ্যোাষ দথো াথ্যেস া
দস া াোেম্প মাধ্যেম দস া (ত িষ/িশযা/স্বাস্ে প্রভৃিা) প্রো
ত িষ াথ্য দস া
মৎস্য াথ্য দস া
প্রা ত সম্পে ি ষয়া াথ্য দস া
ািম্পউটা ীাি যকতয়ো ি ্রময়
দসালা িসেষ্টম ি ্রময়
দফা াল (েমা াইল / ্ান্ড দফা )
দমা াইল সতম ি ্রময়
িব্রটিশ াাউিন্সেল অধতে ইাংিলশ লাি যকাং
দটিলেমিিিস (ওেয়শা দমেমাি য়াল)
এসএমএস দ িি ম্যাটা াল দীলথ এিভাাইিা ত সািভাযকস (িি দ ট)
স্কুল, ােলি ত ি শ্বি যালেয় ভািাযক ওে ে
ি িভান্ন প তযা ফলাফল প্রো
প্রােয় প্রস্তুাা
ওউটেসািস যকাং
ভাাাা ওে ে (সমািেস া অিধেপ্ত )
দপাষ্টাল াোশাােি যক মাধ্যেম ভাাাা প্রো (সমািেস া অিধেপ্ত ) m
ি িভান্ন স্কুল, ােলিত ি শ্বি যালেয় ভািাযক ওে ে
ফ ম ি ্রময় ( ফ মস দপাট যকাল )
ি িভান্ন প তযা ফলাফল গ্রী
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০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
২০০০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
০.০০
৫০.০০
৫০.০০

সাংযুিি-৫

প্রােপের ব্য হৃা ওইিসটি স ঞ্জাম
প্রােপের ূললধ

াে ীো ি েম্ন উেিিখা স ঞ্জামািে (আইধসটি) প্য, ্রময় া া ীেয়িেল:

পে্য, ি
প্রাপের অিফস
ািম্পউটা
ইউিপএস
অ লাই ইউিপএস
্াপটপ
ট্যা েলট িপিস
দলিা িপ্রন্টা
াালা দলিা িপ্রন্টা
কো া
ফেটাািপয়া
িিিিটাল াোেম া
মািিিমিিয়া দপ্রােিক্ট
িসিলাং ফো
তয়াল ঘিড়
দ্রমাাাি ি (েসট)
াোলকুেলট
দটিলেফা
ইন্টা ে ট দমােিম ত িসম
শতাাাপ ্ন্ত্র
দটিলিভাশ
দমা াইল দফা
ফোক্স দমিশ
অোে
স যকেমাট
াথ্য দান্দ্র
ািম্পউটা
ইউিপএস
্াপটপ
িপ্রন্টা
কো া
ফেটাািপয়া
িিিিটাল াোেম া
মািিিমিিয়া দপ্রােিক্ট
িসিলাং ফো
তয়াল ঘিড়
দ্রমাাাি ি (েসট)

পি মা

ব্যয় (লয টাাায়)
এাা
দমাট

৯
৯
১
৩
৫
৪
১
৩
১
১
১
৮
৪
৯
৯
৫
৬
৩
২
৫
১
১
৯১

০.৯৫
০.০৭
২
০.৯
০.৪৮
০.৩
০.৫
০.১২
২
০.৫
০.৮৫
০.০৩
০.০১
০.০১
০.০২
০.১
০.০৩
২.৫
০.৩২
০.২
০.৩১
১

৮.৫৫
০.৬৩
২.০০
২.৭
২.৪
১.২
০.৫
০.৩৬
২
০.৫
০.৮৫
০.২৪
০.০৪
০.০৯
০.১৮
০.৫
০.১৮
৭.৫
০.৬৪
১
০.৩১
১
৩৩.৩৭

২৬
২৬
১৩
১৩
১৩
১৩
১৩
১৩
৩৯
১৩
২৬

০.৯৪
০.০৬
০.৮
০.১
০.১
০.৮৫
০.০৭৬
০.৬
০.০৩
০.০১
০.০১৫

২৪.৪৪
১.৫৬
১০.৪
১.৩
১.৩
১১.০৫
০.৯৯
৭.৮
১.১৭
০.১৩
০.৩৯
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াোলকুেলট
দটিলেফা
দমা াইল দফা
ব্লাি সুগা মি ট
ব্লাি দপ্রশা দমিশ
তি মাপা দমিশ
দীিেফা এ াং িোা
ইন্টা ে ট দমােিম এ াং
িসম
সাই দ াি যক
অোে
স যকেমাট

২৬
১৩
১৩
১৩
১৩
১৩
২৬
৩৯

০.০১৫
০.০৫
০.১
০.০৩
০.০৪৪
০.০১৫
০.০১৫
০.০৪

০.৩৯
০.৬৫
১.৩
০.৩৯
০.৫৭২
০.১৯৫
০.৩৯
১.৫৬

১৩
১
৩৭৮

০.০৫
১.৫
৮.৯৭

০.৬৫
১.৫
৬৮.১৩
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সাংযুিি-৬

প্রােপের ব্য হৃা ওস া পত্র
প্রােপের ূললধ

াে ীো ি েম্ন উেিিখা ওস া পত্র ্রময় া া ীেয়িেল:

পে্য, ি
প্রাপের অিফস
দসে্রমটাি েয়ট দটি ল
ীাফ দসে্রমটাি েয়ট দটি ল
সাধা দটি ল
ীাই দাায়ািলটি দিয়া
ািম্পউটা দটি ল
ািম্পউটা েিয়া
েশযক াথী দিয়া
ষ্টতল ওলমাি
ফাইল াোি ে ট
উেি দলা
সাভাযকা াোি ে ট
অোে
স যকেমাট
াথ্য দান্দ্র
ীাফ দসে্রমটাি েয়ট দটি ল
সাধা দটি ল
ীাই দাায়ািলটি দিয়া
ািম্পউটা দটি ল
ািম্পউটা েিয়া
েশযক াথী দিয়া
ষ্টতল ওলমাি
ফাইল াোি ে ট
অোে
স যকেমাট

পি মা

ব্যয় (লয টাাায়)
এাা
দমাট

১
৯
২
৯
৯
৯
১৮
১০
১২
১
১
১
৮২

০.২৫
০.১৫
০.০৫
০.০৮
০.০৫
০.০৫
০.০৬
০.২
০.১২
০.১২
০.৫
০.৫

০.২৫
১.৩৫
০.১০
০.৭২
০.৪৫
০.৪৫
১.০৮
২.০০
১.৪৪
০.১২
০.৫০
০.৫০
৮.৯৬

৩৯
৩৯
৩৯
২৬
২৬
১০৪
১৩
১৩
১
৩০০

০.১৫
০.০৮
০.০৮
০.১
০.০৫
০.০৬
০.২
০.১২
১.০৮
২.৭৭

৫.৮৫
৩.১২
৩.১২
২.৬০
১.৩০
৬.২৪
২.৬০
১.৫৬
১.০৮
২৭.৪৭
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প্রাপের এলাাায় াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম দস া গ্রী াা তেে িে প্রশ্নমালা
গ প্রিাান্ত্রত াাংলােেশ স াা
পি াপের া মন্ত্র ালয়
াস্ত ায় পি তয ত ূল্ায় ি ভাাগ
দশে াাংলা গ , ঢাাা-১২০৭।
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে স াা সুি ধা িিা মধহলাদের প্রযুধক্তর সাদে পধরধিিা এবাং প্রযুধক্ত
ব্যবহার তরাধন্বত কদর তাদের উন্নয়দনর িারা আদরা গধতেীল কদর মতালা লেযে াথ্য ওপািঃ িিিিটাল
াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় প্রাপেরটি গ্রী াে । এ অাংশ
িীেসে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধতে র্াতীয় মধহলা সাংস্থার মাধ্যদম ১৩টি উপেিলায় াথ্য
দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীেয়েে। এোড়া, এ প্রােপের ওতাায় ওদয়ব মপার্ জাল তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক
উইদমন টিধি কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ ততধর করা হদয়দে। এই প্রােপের উেেশ্য
অিযকে সফলাা া ব্যথ যকাা াা সূলী এ াং ামযকসূিত াা্ যকাাি াা, েযাা, প্রভাা , ধা া ািীাাা ইাোিে
ূল্ায়ে উেেেশ্য ওপ া মাামা এই সমতযায় ি েশষ ভূিমাা াখে । এ ব্যাপাে ওপ া সীে্ািগাা
এাান্ত াাম্য। উেিখ্য দ্, ওপ া মাামা সমতযা াােি ব্য হৃা ীে এ াং ওপ া দেতয়া াথ্য দগাপ
াখা ীে ।
উত্তরোতার সাধা

াথ্যিঃ

১

ি ভাাগিঃ

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
9

উি োাা ামিঃ
উপেিলা ামিঃ
দিন্ডা িঃ
য়সিঃ
িশযাগা দ্াগ্যাািঃ
মপোেঃ
দমা াইল ম্ব িঃ
িাাতয় পি িয়পত্র াংিঃ

১০

উি োাা দাাি

দিলািঃ

থা া/ উপেিলািঃ

াথ্যসাংগ্রীাা ত পূ
া ে

াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম প্রাপ্ত দস া সাং্রমান্ত াথ্যিঃ
১ আিডি ডক কখরিা মসবা ডিরত তথ্য মকরে ডগরয়রছি?
১. ীোঁ
২ তথ্য মকরের াধ্যর আিডি ডিরের মকাি মকাি মসবা গ্রহণ
করররছি?
১। ধবদেদে কল করা
৮। িাা ত ওে ে
২। তথ্য আোন প্রোন
৯। ব্য সা সাং্রমান্ত াথ্য
৩। তথ্য সাংগ্রহ
১০। তি মাপা
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২. া

৪। িধতজ পরীক্ষার আদবেন
১১। িায়াে টিাস প তযা
৫। িধতজ পরীক্ষার ফলা ল সাংগ্রহ
১২। দপ্রসা মাপা
৬। স্বাস্থয সাংক্রান্ত তথ্য
১৩। স াা ত ফমযক পূ
৭। কৃধষ সাংক্রান্ত তথ্য
৩ াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রী া া িে ওপি দাা ফত পি েশাধ ১. ীোঁ
২. া
াে েে িা?
৪ ওপি াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম দস া প্রািপ্ত মা ি েয় সন্তুষ্ট িেেল িা?
১.্েথষ্ট সন্তুষ্ট
২.খু সন্তুষ্ট
৩.সন্তুষ্ট
৪.অসন্তুষ্ট
৫ ওপি াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুষ্ট িা?
১. ীোঁ
২. া
৬ ওপি াথ্য দােন্দ্র ব্য স্াপ া মা ি েয় সন্তুষ্ট া ীেল াা াা উেিখ ারু ?
১। েয াথ্য সীাা ত সাংাট
২। ািম্পউটা / ্াপটেপ ঘাটিা
৩। ইন্টা ে ট সাংে্ােগ সমস্যা
৪। সা ব্য স্া অভাা
৫। ি দুেৎ সাংাট
৬। দস া দপো ধত গিা
৭ তথ্য দান্দ্র দথো প্রাপ্ত দস া াাটুকু সেিা াা বৃিধো সীায়া ীেয়েে েল ওপি মে াে ?
১. খু দ িশ
২ দ িশ
৩. দমাটামুটি
৪। এােম া
৮ িা ধ ে সামািিা সেিা াা বৃিধ দপেয়েে?
১। া ত ত িশশু ি ্ যকাা সাং্রমান্ত
২। া ত ামযকসাংস্া সাং্রমান্ত
৩। িশযা সাং্রমান্ত
৪। স্বাস্ে সাং্রমান্ত
৫। পি া পি াপের া সাং্রমান্ত
৬। ওইি সীায়াা সাং্রমান্ত
াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রীে পূে যক অে দাা উৎস দথো এ
১. ীোঁ
২. া
৯
ধ ে দস া প্রািপ্ত সুে্াগ ীেয়িেল িা?
আপধন অন্যান্য মধহলাদের তথ্য মকদন্দ্র আসার ব্যাপাদর উৎসািীা
১. হযাঁ
২. না
১০
া ে িা?
১১ াথ্য দান্দ্র দথো প্রাপ্ত দস া ওপ া িত ্াত্রা পি াযকে িা িা ধ ে ভূিমাা াখো দপে েে?
(এাািধা উি গ্রী ে্াগ্য)
১. িাাি ো সীায়াা ীেয়েে।
২. ব্য সাো সীায়াা ীেয়েে।
৩. িত ্াত্রা মা বৃিধ দপেয়েে
৪. পাি াি া িসধান্ত গ্রী সীি ীেয়েে
৫. দাা প্রভাা পেড়ি
দমা াইল, ািম্পউটা / ্াপটপ, ইন্টা ে ট ব্য ীা সাং্রমান্ত াথ্যিঃ
১২ ওপি দমা াইল দফা ব্য ীা াে িা?
১. ীোঁ
২. া
১৩ ওপ া ািড়ো ািম্পউটা / ্াপটপ ওেে িা?
১. ীোঁ
২. া
১4 ওপি ধক ইন্টা ে ট ব্য ীা াে ?
১. ীোঁ
২. া
১5 ্িে ইন্টা ে ট ব্য ীা াে াাীেল ওপ া ইন্টা ে ট ব্য ীাে মাধ্যম িা?
১. ব্রিব্যান্ড
2. দমা াইল ৩. মমাদিম
তেয় দপাট যকালিঃ
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1৬
১৭

ওপি াথ্য ওপা ওদয়ব মপার্ জাল (www.totthoapa.gov.bd)
১. ীোঁ
দথো দাা াথ্য সাংগ্রী াে েে িা?
ওপি ওদয়ব মপার্ জাদলর দথো দ্ াথ্য সাংগ্রী াে েে াা মা দাম ?
১. িমৎাা
২. খু ভাাল
৩. ভাাল
৪. খা াপ

াথ্য ভাাণ্ডা / েলি ব্যাাংা
১৮ ওপি তথ্য িান্ডার/ নদলর্ ব্যাাংক

১. ীোঁ

২. া

২. া

(http://info.totthoapa.gov.bd) দথো দাা াথ্য সাংগ্রী

াে েে িা?
১৯ ওপি তথ্য িান্ডার/ নদলর্ ব্যাাংক দথো দ্ াথ্য সাংগ্রী াে েে াা মা ো িাভাাে ূল্ায়
াে ?
১. িমৎাা
২. খু ভাাল
৩. ভাাল
৪. খা াপ
২০ ওপি তথ্য িান্ডার/ নদলর্ ব্যাাংক মেদক িা ধবষদয় তথ্য সাংগ্রহ কদরন?
১। া ত ত িশশু ি ্ যকাা
৫। স্বাস্ে
২। ওইি সীায়াা
৬। পি া পি াপের া
৩। ব্য সা
৭। ত িষ
৪। িশযা
উইেম টিিভা
২১ ওপি উইদমন টিধি (http://womentv.totthoapa.gov.bd) ১. ীোঁ
২. া
দেেখেে িা?
২২ উইদমন টিধির প্রকােনার মা দাম ?
১. িমৎাা
২. খু ভাাল
৩. ভাাল
৪. খা াপ
ালেসন্টা িঃ
২৩ ওপি কল মসন্টাদর াখে া াল াে েে িা?
১. ীোঁ
২. া
২৪ কল মসন্টাদর াল াে সাংে্াগ দপো দাা অসুি ধা ীেয়েে িা?
১. ীোঁ
২. া
২৫ ওপি কল মসন্টাদর মাধ্যেম দ্ তথ্য দপেয়েে াাো িা ওপি সন্তুষ্ট?
১. ্েথষ্ট সন্তুষ্ট
২. খু সন্তুষ্ট
৩.সন্তুষ্ট
৪.অসন্তুষ্ট
২৬ ওপি কল মসন্টাদর দথো িা িা ি ষেয় প ামশযক গ্রী াে েে ?
১। স্বাস্ে ি ষয়া সীায়াা
৪। িশযা ি ষয়া সীায়াা
২। দিন্ডা া া ত সমস্যা
৫। ামযকসাংস্া ি ষয়া সীায়াা
৩। ওইি সীায়াা
৬। ত িষ াথ্য
দমা াইল দফা অোিিোশ িঃ
২৭ ওপি মমাবাইল ম ান অোিিোশ দথো দাা দস া গ্রী াে েে ১. ীোঁ
২. া
িা?
২৮ ধিধর্র্াল বাাংলাদেে াস্ত ায়ে স াাে এধ ে উেযাগ ভূিমাা
১. হযাঁ
২. না
াখে েল মে াে িা?

াথ্য সাংগ্রীাা ত স্বায িঃ
াথ্য সাংগ্রীাা ত ামিঃ
াাি খিঃ

উি োাা স্বায িঃ
উি োাা ামিঃ
াাি খিঃ
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প্রােপের াথ্য দােন্দ্র াথ্য সীাা তেে িে প্রশ্নমালা
গ প্রিাান্ত্রত াাংলােেশ স াা
পি াপের া মন্ত্র ালয়
াস্ত ায় পি তয ত ূল্ায় ি ভাাগ
দশে াাংলা গ , ঢাাা-১২০৭।
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে স াা সুি ধা িিা মধহলাদের প্রযুধক্তর সাদে পধরধিিা এবাং প্রযুধক্ত
ব্যবহার তরাধন্বত কদর তাদের উন্নয়দনর িারা আদরা গধতেীল কদর মতালা লেযে াথ্য ওপািঃ িিিিটাল
াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় প্রাপেরটি গ্রী াে । এ অাংশ
িীেসে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধতে র্াতীয় মধহলা সাংস্থার মাধ্যদম ১৩টি উপেিলায় াথ্য
দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীেয়েে। এোড়া, এ প্রােপের ওতাায় ওদয়ব মপার্ জাল তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক
উইদমন টিধি কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ ততধর করা হদয়দে। এই প্রােপের উেেশ্য
অিযকে সফলাা া ব্যথ যকাা াা সূলী এ াং ামযকসূিত াা্ যকাাি াা, েযাা, প্রভাা , ধা া ািীাাা ইাোিে
ূল্ায়ে উেেেশ্য ওপ া মাামা এই সমতযায় ি েশষ ভূিমাা াখে । এ ব্যাপাে ওপ া সীে্ািগাা
এাান্ত াাম্য। উেিখ্য দ্, ওপ া মাামা সমতযা াােি ব্য হৃা ীে এ াং ওপ া দেতয়া াথ্য দগাপ
াখা ীে ।
উি োাা সাধা

াথ্যিঃ

১

ি ভাাগিঃ

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
9
১০

উি োাা ামিঃ
উপেিলা ামিঃ
দিন্ডা িঃ
য়সিঃ
িশযাগা দ্াগ্যাািঃ
মপোেঃ
দমা াইল ম্ব িঃ
িাাতয় পি িয়পত্র াংিঃ
উি োাা দাাি

দিলািঃ

থা া/ উপেিলািঃ

(উি োাা দাাি াথ্যসাংগ্রীাা ত পূ

া ে )

াথ্য দােন্দ্র মাধ্যেম প্রাপ্ত দস া সাং্রমান্ত াথ্যিঃ
১ তথ্য মকরের াধ্যর ডিরের মকাি ডতিটি মসবা ডহলারদর সব থাডিক চাডহদা পূররণ সক্ষ হরয়রছ?
১। ধবদেদে কল করা
৮। িাা ত ওে ে
২। তথ্য আোন প্রোন
৯। ব্য সা সাং্রমান্ত াথ্য
৩। তথ্য সাংগ্রহ
১০। তি মাপা
৪। িধতজ পরীক্ষার আদবেন
১১। িায়ে টিাস প তযা
৫। িধতজ পরীক্ষার ল সাংগ্রহ
১২। দপ্রসা মাপা
৬। স্বাস্থয সাংক্রান্ত তথ্য
১৩। স াা ত ফমযক পূ
৭। কৃধষ সাংক্রান্ত তথ্য
২ প্রিািে াথ্য দােন্দ্র গেড় াাি দস া গ্রীে িে উপিস্া ী ?
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৩
৪
৫

৬
৭
৮
৯
১০
১১

১২

১৩

১৪
১৫
১৬
১৭

প্রিািে াথ্য দােন্দ্র গেড় াাি মিীলা দস া গ্রীে িে উপিস্া ী ?
াথ্য দান্দ্র দথো দস া গ্রী া া িে াথ্য দস া গ্রী াা তেে দাা ফত ১. ীোঁ
পি েশাধ া ো ীয় িা?
া
তথ্য মকদন্দ্র তথ্য মসবা প্রোদন ব্যবহৃত ল্যাপর্প এর ত্রুটি/ সাধিজধসাং িাভাাে াে ?
১. ি েি
২ এলাাা সািভাযকস দসন্টাে সীায়াা
৩. প্রকল্প অধ দসর সহায়তা ধনদয়
ি েয়
াথ্য দস া গ্রী াা তেে দস া প্রো সাং্রমান্ত াথ্য এিি া ো দাা
১. ীোঁ
দ িিো ব্য ীা া া ীয় িা?
া
মধহলাদের তথ্য প্রাধপ্তদত সমস্যা এিি া ো দাা দ িিো াখা ীেয়েে
১. হযাঁ
িা?
না
াথ্য দােন্দ্র ব্য হৃা ইন্টা ে ট এ দস া প্রািপ্তো দাা অসুি ধা ীয় িা?
১. ীোঁ
া
াথ্য দােন্দ্র ি াপের ি দুেো দাা ব্য স্া াখা ীেয়েে িা?
১. ীোঁ
া
আপধন াথ্য দােন্দ্র িােস মাধ্যেম ইন্টা ে ট ব্য ীা াে ?
১. ব্রিব্যান্ড
2. দমা াইল
৩. মমাদিম
আপধন তথ্য িান্ডার (http://info.totthoapa.gov.bd) মেদক প্রাপ্ত তথ্য ধকিাদব মূল্যায়ন
কদরন?
(ক) তদথ্যর মান
১.িমৎাা
২.ভাাল
৩.খা াপ
(ে) আপ-টু-মির্
১.স সময়
২. মােে মেধ্য
৩. াখ ই া
(গ) সহর্ ব্যবহার
১.অােন্ত সীি
২.সীি
৩.াঠি
াথ্য দান্দ্র পি িাল ায় ি েম্ন দাা টি িা াঁধা িীেসে াাি া েে?
১। াথ্যসীাা ত প্রিশযে অভাা
৫। ি দুেৎ সাংাট
২। ািম্পউটা / ্াপটেপ ঘাটিা
৬। দস া দপো ধত গিা
৩। ইন্টা ে ট সাংে্ােগ সমস্যা
৭। দাা টি য়
৪। সা ব্য স্া অভাা
ওপ া পি িািলা াথ্য দান্দ্র িা ধ ে
সামািিা সেিা াা বৃিধো সীায়াা া েে?
৪। স্বাস্ে সাং্রমান্ত
১। া ত ত িশশু ি ্ যকাা সাং্রমান্ত
৫। পি া পি াপের া সাং্রমান্ত
২। া ত ামযকসাংস্া সাং্রমান্ত
৬। ওইি সীায়াা সাং্রমান্ত
৩। িশযা সাং্রমান্ত
সামধগ্রকিাদব আপধন াথ্য সীাা ত িীেসে দ্ প্রিশয ি েয়েে াা িাভাাে ূল্ায় কদরন?
১. িমৎাা
২. খু ভাাল
৩. ভাাল
৪. খা াপ
ওপি িা প্রিশযে ি ষয় স্তুগুেলা বুেো দপে িেেল ?
১. ীোঁ
া
এ িরদনর তথ্য প্রযুধক্তর প্রধেক্ষণ আরও েরকার বদল মদন কদরন ধক?
১. ীোঁ
া
াথ্য দান্দ্র পি িাল া দযেত্র িা টি সমস্যা াথা উেিখ ারু ?
১।
২।
৩।
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২.

২.
২.
২.
২.

২.
২.

১৮

াথ্য দােন্দ্র দস া মা উন্নিাা ে ওপ া দাা প ামশযক ওেে িা া?
১।
২।
৩।

াথ্য সাংগ্রীাা ত স্বায িঃ
াথ্য সাংগ্রীাা ত ামিঃ
াাি খিঃ

উি োাা স্বায িঃ
উি োাা ামিঃ
াাি খিঃ
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দফাাাস গ্রুপ ওেলাি া িে প্রশ্নমালা
গ প্রিাান্ত্রত াাংলােেশ স াা
পি াপের া মন্ত্র ালয়
াস্ত ায় পি তয ত ূল্ায় ি ভাাগ
দশে াাংলা গ , ঢাাা-১২০৭।
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে স াা সুি ধা িিা মধহলাদের প্রযুধক্তর সাদে পধরধিিা এবাং প্রযুধক্ত
ব্যবহার তরাধন্বত কদর তাদের উন্নয়দনর িারা আদরা গধতেীল কদর মতালা লেযে াথ্য ওপািঃ িিিিটাল
াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় প্রাপেরটি গ্রী াে । এ অাংশ
িীেসে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধতে র্াতীয় মধহলা সাংস্থার মাধ্যদম ১৩টি উপেিলায় াথ্য
দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীেয়েে। এোড়া, এ প্রােপের ওতাায় ওদয়ব মপার্ জাল তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক
উইদমন টিধি কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ ততধর করা হদয়দে। এই প্রােপের উেেশ্য
অিযকে সফলাা া ব্যথ যকাা াা সূলী এ াং ামযকসূিত াা্ যকাাি াা, েযাা, প্রভাা , ধা া ািীাাা ইাোিে
ূল্ায়ে উেেেশ্য ওপ া মাামা এই সমতযায় ি েশষ ভূিমাা াখে । এ ব্যাপাে ওপ া সীে্ািগাা
এাান্ত াাম্য। উেিখ্য দ্, ওপ া মাামা সমতযা াােি ব্য হৃা ীে এ াং ওপ া দেতয়া াথ্য দগাপ
াখা ীে ।
ি ভাাগিঃ
াং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

দিলািঃ
অাংশগ্রী াা ত

াম

উপেিলািঃ
ঠিাা া

দপশা

দমা াইল াং

স্বায

প্রশ্নমালা
১। প্রাপেরটি মিীলােে িত ্াত্রা মা উন্নয়ে িা ধ ে

ভূিমাা াখেে - এ ি ষেয় ওপ ােে মাামা

িে ।
২। প্রােপের ৃহীতা াা্ যকা লত প্রােপের উেেেশ্য সােথ াাটুকু সামঞ্জস্যপূ যক - ওপ ােে মাামা িে ।
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৩। প্রােপের ওতাায় স্ািপা াথ্য দান্দ্র, ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল
মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ -এ িেেয় িা িা সািভাযকস প্রো া া সম্ভ ীেয়েে/ীে

েল

ওপ া া মে াে ?
৪। প্রাপেরটি মিীলােে াথ্য প্রযুিিগা েযাা বৃিধো িা ধ ে
৫। প্রাপেরটি িা ধ ে

সীায়াা াে েে েল ওপ া া মে াে ।

সেিা াা বৃিধো সীায়াা াে েে - ওপ ােে মাামা িে ।

৬। প্রােপের ওতাায় প্রিশযে

সুি ধাগুেলা ওেলাি া ারু ।

৭। প্রােপের ওতাায় প্রিশযে

অসুি ধাগুেলা ওেলাি া ারু ।

৮। ামযকসাংস্া সৃিষ্টো এ প্রােপের ভূিমাা াাটুকু - ওপ ােে মাামা িে ।
৯। প্রাপের াা্ যক্রমেম ফেল মিীলােে যমাায় াাটুকু ি িিা ীেয়েে - ওপ ােে মাামা িে ।
১০। ওপ ােে এলাাায় িশযা দযেত্র এ প্রােপের ি িভান্ন াােি দাা প্রভাা ওেে িা - ওপ ােে
মাামা িে ।
১১। স াাে

িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লযে অিযকে এ প্রাপেরটি িাভাাে ভূিমাা াখেে েল ওপ া া

মে াে ?
১২। প্রােপের াা্ যকা লত স ল িোগুেলা িা - দস ি ষেয় ওপ ােে মাামা িে ।
১৩। প্রােপের াা্ যকা লত দু যকল িোগুেলা িা - দস ি ষেয় ওপ ােে মাামা িে ।
১৪। প্রােপের ঝিৌঁ াগুেলা িা - দস ি ষেয় ওপ ােে মাামা িে ।
১৫। প্রাপেরটি িা িা সুে্াগ সৃিষ্ট াে েে - দস ি ষেয় ওপ ােে মাামা িে ।
১৬। প্রাপেরটি াা্ যক্রমম দটাসই া া িে ভাি ষ্যো িা িা উেযাগ দ য়া ে াা - এ ি ষেয় ওপ ােে
মাামা িে ।
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াত ই ফ েমন্ট ইন্টা িভাউ প্রশ্নমালা
গ প্রিাান্ত্রত াাংলােেশ স াা
পি াপের া মন্ত্র ালয়
াস্ত ায় পি তয ত ূল্ায় ি ভাাগ
দশে াাংলা গ , ঢাাা-১২০৭।
িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লেযে স াা সুি ধা িিা মধহলাদের প্রযুধক্তর সাদে পধরধিিা এবাং প্রযুধক্ত
ব্যবহার তরাধন্বত কদর তাদের উন্নয়দনর িারা আদরা গধতেীল কদর মতালা লেযে াথ্য ওপািঃ িিিিটাল
াাংলােেশ গড়া লেযে াথ্য দ্াগাে্াগ প্রযুিি মাধ্যেম মিীলােে যমাায় প্রাপেরটি গ্রী াে । এ অাংশ
িীেসে মধহলা ও ধেশু ধবষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধতে র্াতীয় মধহলা সাংস্থার মাধ্যদম ১৩টি উপেিলায় াথ্য
দান্দ্র প্রিাষ্ঠা া া ীেয়েে। এোড়া, এ প্রােপের ওতাায় ওদয়ব মপার্ জাল তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক
উইদমন টিধি কল মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ ততধর করা হদয়দে। এই প্রােপের উেেশ্য
অিযকে সফলাা া ব্যথ যকাা াা সূলী এ াং ামযকসূিত াা্ যকাাি াা, েযাা, প্রভাা , ধা া ািীাাা ইাোিে
ূল্ায়ে উেেেশ্য ওপ া মাামা ি েশষ ভূিমাা াখে । এ ব্যাপাে ওপ া সীে্ািগাা এাান্ত াাম্য।
উেিখ্য দ্, ওপ া মাামা সমতযা াােি ব্য হৃা ীে এ াং ওপ া দেতয়া াথ্য দগাপ াখা ীে ।
১
২
৩

প্রিাষ্ঠাে
ামিঃ
উি োাা ামিঃ
উি োাা দ্াগাে্ােগ ঠিাা ািঃ

প্রশ্নমালা
১। স াাে

িিিিটাল াাংলােেশ গড়া লযে অিযকে এ প্রাপেরটি িাভাাে ভূিমাা াখেে েল ওপি মে

াে ?
২। প্রােপের ৃহীতা াা্ যকা লত প্রােপের উেেেশ্য সােথ াাটুকু সামঞ্জস্যপূ যক - ওপ া মাামা িে ।
৩। প্রােপের সাল াা্ যক্রমম পূ যকভাাে

াস্ত ািয়া ীেয়েে িা? প্রােপের মধ্যেম ৃহীতা াা্ যক্রমেম

াযকমা

অ স্া িা?
৪। প্রাপেরটি াস্ত ায়ে
মে াে

মাধ্যেম াথ্য প্রযুিি দস া া তেে ঘে

িা প্রােন্ত দপৌৌঁো সম্ভ ীেয়েে েল ওপি

িা?

৫। প্রাপেরটি া ত ামযকসাংস্া সৃিষ্টো িাভাাে অ ো

াখেে - ওপ া মাামা িে ।

৬। প্রােপের ওতাায় সম্পািো/ িলমা ি িভান্ন প্য, ত াা্ যক সাংগ্রেী দযেত্র প্রিিলা ওই ত ি িধমালা
(িপিপও ) প্রিাপাল া া ীেয়েে িা?
৭। প্রােপের

াস্ত ায় সম্পিাযকা ি িভান্ন সমস্যা লত উেিখ ারু ? এ সাল সমস্যা দথো উি ে

ওপ া দাা প ামশযক া সুপাি শ ওেে িা?
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িে

৮। প্রােপের ওতাায় স্ািপা াথ্য দান্দ্র, ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল
মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ গু গামা ত গ্রী ে্াগ্যাা সম্পোযক ওপ া মাামা িে ।
৯। প্রােপের ওতাায় ি েয়াগত া ঠিাাো (সফটতয়ো দিেভালপেমন্ট প্রিাষ্ঠা ) াােি দযেত্র সঠিাভাাে
ভূিমাা পাল া েে িা - ওপ া মাামা িে ।
১০। প্রােপের স ল িোগুেলা িা িা?
১১। প্রােপের দু যকল িোগুেলা িা িা? প্রােপের দু যকল িোগুেলা াাটিেয় উঠা িে িা িা পেেযপ গ্রী া া
দ্ো পাে ।
১২। প্রােপের ওতাায় ি েয়াগত া ি ল প্ যকাপ্ত িা? ি েয়াগত া ি ল াােি দযেত্র সঠিাভাাে ভূিমাা
পাল া েে িা - ওপ া মাামা িে ।
১৩। প্রােপের ওতাায় স্ািপা াথ্য দান্দ্র, ওদয়ব মপার্ জাল, তথ্য িান্ডার বা নদলর্ ব্যাাংক, উইদমন টিধি, কল
মসন্টার এবাং মমাবাইল ম ান অোিিোশ

তু িা িা সািভাযকস প্রো া া সম্ভ

েল ওপি মে াে ?

১৪। প্রােপের exit plan সম্পোযক ওপ া মাামা প্রো ারু ।
১৫। ভাি ষ্যো প্রাপেরটি উন্নয় াা্ যক্রমম িাভাাে দটাসই া া দ্ো পাে - ওপ া মাামা িে ।
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সাংযুিি-1১

িকুেেমন্ট প্ যকােলাি া দিািলে
িকুেেমন্ট প্রো াা ত ামযকাাযকা

াম ত পে তিঃ

প্রােপের ওেলািে অাংশটি অ স্া অনু্ায়ত দিলা

ামিঃ………………………………

প্ যকােলাি া

দ্ সাল প্রিাে ে /

প্ যকােলাি া া া ীেয়েে িা?

ি ষয়

িকুেেমন্ট ্ািাই া া ীে ।

সম্পাে ত া

১। িিিপিপ প্র য় , োিখল ত অনুেমাে সাং্রমান্ত াথ্যািে;

সাল াােি

২। াৎসি া অগ্রগিা প্রিাে ে সূলী;

াস্ত ত ওিথ যকা

ীোঁ

৩। ূলল িিিপিপ;

অগ্রগিা

৪। সাংেশািধা িিিপিপ;

প্ যকােলাি া

৫। অথ যক

াে ত োড় সাং্রমান্ত;

৬। াৎসি া ্রময় পি াপের া।

িকুেেমন্ট প্ যকােলাি াাা ত নামেঃ

স্বায িঃ............................
াাি খিঃ............................
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