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লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয অওতায় ২০১৬-১৭ থ থফছলয এজডজভুক্ত ভাপ্ত প্রকলেয  

ভাজপ্ত মূল্যায়ন প্রজতলফদলনয  ওয  ভন্ত্রণারয়/জফবাগ জবজিক ায-ংলে 

 

ক্রঃ

নং 

ভন্ত্রণারয়/জফবালগয নাভ লভাট 

ভাপ্ত 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকলেয ধযণ মূর ভয় ও  ব্যলয়য তুরনায় 

জফজনলয়াগ 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

কাজযগজয 

ায়তা 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

লজজডজ

এপ ভুক্ত 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় উবয়আ 

জতক্রান্ত 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

ভয় 

জতক্রান্ত 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

ভয় 

জতক্রান্ত 

তকযা 

ায (%) 

ফ থজনম্ন 

লফ থাচ্চ 

ব্যয় 

জতক্রান্ত 

প্রকলেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

জতক্রালন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থ 

জনম্ন-লফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ লরজজলরটিব ও ংদ 

জফলয়ক জফবাগ 

০১ - ১টি - - ১টি ১৪.২৮% - - 

 

১। ভাপ্ত প্রকলেয ংখ্যা: ১ 

২। ভাপ্ত প্রকলেয ব্যয় ও লভয়াদ বৃজিয কাযণ: প্রকে ফাস্তফায়লন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায প্রাজতষ্ঠাজনক েভতায বাফ,  

কাজযগযী জ্ঞানম্পন্ন জনফর জনলয়ালগ জফরম্ব আতযাজদ। (প্রকেটিয ব্যয় 

বৃজি ব্যজতলযলক ০৬ ভা লভয়াদ বৃজি কযা লয়লছ)। 

 ৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়লনয লেলে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাজয: 

 ভস্যা  সুাজয 

৩.১ 

 

প্রকে ফাস্তফায়লন ভাঠ ম থালয় প্রচাযনায বাফ ৩.১ 

 

াভাজজক জনযািামূরক এ ধযলনয প্রকলেয ভাঠ ম থালয় ব্যাক 

প্রচালযয উলযাগ জনলত লফ; 

৩.২ কাজযগযী জ্ঞানম্পন্ন জনফর জনলয়ালগ 

জফরম্ব/জনলয়াগ না কযা; 

৩.২ কাজযগযী জ্ঞানম্পন্ন জনফর মথাভলয় জনলয়াগ  কযলত লফ; 

৩.৩ প্রকলেয জডট অজি জনস্পজি না কযা; ৩.৩ প্রকলেয জডট অজি জনস্পজি কযালত লফ; 
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 জরজ এযাডলবালকী এন্ড লরজজলরটিব জযপভ থ পয জচরলেন (ংলাজধত)-ীল থক  প্রকলেয ভাপ্ত মূল্যায়ন 

প্রজতলফদন  

  (ভাপ্তঃ ৩১ জডলম্বয, ২০১৬) 

  

১.০ প্রকল্পেয নাভ : “লরল এ্যাডল্পবাল্পকী এ্ন্ড লরলজল্পরটিব লযপভ ম পয লচরল্পেন”-

(ংল্পালধত)”-  কালযগলয ায়তা প্রকে 

২.০ প্রাজনক ভন্ত্রণারয়/জফবাগ : আইন, লফচায ও ংদ লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : লরলজল্পরটিব ও ংদ লফলয়ক লফবাগ 

৪.০ প্রকল্পেয অফস্থান : ভগ্র ফাংরাল্পদ 

 

৫.০   প্রকে ব্যয় ও ফাস্তফায়নকার: 

                                                                                                     (রে টাকায়) 

  

 

৬.০ নুলভাজদত অযটিজজ নুমায়ী ঙ্গজবজিক ফাস্তফায়ন গ্রজগত (PCR লথল্পক ংগৃীত): 

                                                                                                        (রে টাকায়) 

ক্রভ টিজজ 

নুমায়ী ঙ্গমূ 

একক টিজজ নুমায়ী 

রেযভাে 

প্রকৃত জথন জফচুজতয কাযণ 

অজথ থক ফাস্তফ 

(%) 

অজথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) যাজস্ব       

০১. জরগ্যার এক্সাট থ জনভা ৭২ ৪৮ - - জনলয়াগ লদওয়া য়জন 

০২. লপ্রাগ্রাভ জপায জনভা ৫৭.৬০ ৪৮ - - জনলয়াগ লদওয়া য়জন  
০৩. ভজনটজযং, আবযালুলয়লন এযান্ড 

ডকুলভলেন জপায 

জনভা ৫৭.৬০ - - - জনলয়াগ লদওয়া য়জন 

০৪. জপন্যান্স এযান্ড এযাডজভন এযাজস্ট্যাে জনভা ৯.৬০ ৪৮ ৪.৪৩ ১৭ - 

০৫. ম্যালঞ্জায জনভা ৫.৭৬ ৪৮ ৪.২ ২৯ - 

০৬. গাড়ী চারক জনভা ৭.২০ ৪৮ - - - 

০৭. জাতীয় যাভ থক জনভা - - ২৫.২০ ২১ আউজনলপ কর্তথক জনলয়াগকৃত 

০৮. জপ বাড়া ভা ৪৮ ৪৮ ২৫.৭৫ ৩৩ - 

০৯. গাড়ী বাড়া ভা ১০.২ ১২ ৪.২৫ ৫ - 

১০. পযাক্স লভজন - ২.২০ ৩ - - ক্রয় কযা য়জন 

১১. ললরার এফং লুআজিকযাে লথাক ১০ - - - প্রলমাজয নয় 

১২. লস্ট্নাযীজ, স্ট্াম্প, ীর, ভলডভ, 

লভাফাআর-আোযলনট জফর এফং জফজফধ 

লথাক ১৫ ১০০ ১১.৭৩ ৭৮.২০ আউজনলপ এয ম্মজতক্রলভ ংগ্র 

কযা লয়লছ 

প্রাক্কজরত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় জযকজেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

জতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

প্রকে 

ব্যলয়য 

%) 

জতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন 

কালরয %) 

মূর ফ থলল 

ংলাজধত 

- মূর ফ থলল ংলাজধত 

লভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

লভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

লভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৫০.১০ 

৬৩.০০ 

১১৮৭.১০ 

১২৫০.১০ 

৬৩.০০ 

১১৮৭.১০ 

৯২৮.৮৪ 

২৫.৭৫ 

৯০৩.০৯ 

০১ জানুয়াজয, ২০১৩ 

লত 

৩০ জুন, ২০১৬ 

০১ জানুয়াজয, ২০১৩ 

লত 

৩১ জানুয়াজয, ২০১৬  

০৫ লভ, ২০১৩ 

লত 

৩১ জানুয়াজয, ২০১৬ 

- +১৪.২৮% 
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ক্রভ টিজজ 

নুমায়ী ঙ্গমূ 

একক টিজজ নুমায়ী 

রেযভাে 

প্রকৃত জথন জফচুজতয কাযণ 

অজথ থক ফাস্তফ 

(%) 

অজথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) জরগ্যার এন্ড জরজ জযপভ থ 

০১. জশুলদয জধকায যোলথ থ জশু 

ংক্রান্ত জাতীয় নীজত/জফজধ জনয়জভত 

যীো ও ংলাধলন জনলয়াজজত  

অন্তঃভন্ত্রণারয় বা  

- ৫ ১০ - - লকান অন্তঃভন্ত্রণারয় বা নুজষ্ঠত 

য়জন। 

০২. জশু ম্পজকথত জফজবন্ন অআন, 

জফজধভারা আতযাজদ ম থালরাচনা এফং 

জফযভান অআন, জফজধভারা ংলাধন  

- ১০ ৪ ৩.৯০ ২ গ্যা ম থালরাচনা প্রজতলফদন 

যীো কযা লয়লছ এফং জশুলদয 

জন্য খড়া ম্যানুলয়র প্রস্তুত কযা 

লয়লছ 

০৩. নতুন অআন, জফজধ-জফধালনয উন্নয়ন 

এফং জশু জধকায ংক্রান্ত অআন 

ফাংরায় প্রণয়ন 

লথাক ১০ ২ ৫.৩৭ ২ জশু অআন, ২০১৩ চূড়ান্ত কযা 

লয়লছ এফং জশু নীজতভারা 

ম থালরাচনা কযা লয়লছ। 

০৪. জশুলদয জন্য সুংগঠিত অআজন 

কাঠালভা প্রজতষ্ঠায রলেয 

প্রস্তাফ/সুাজয ংগ্রলয জন্য 

লজভনায এফং যাভ থক বায 

অলয়াজন 

- ১২ ৪ ৩.০২ ৮ গ্যা ম থালরাচনায জন্য একাজধক 

বা অলয়াজন কযা লয়লছ 

(গ) কযাপ্যাজটি জফজডং পয জজ, ম্যাজজলেট এফং এরজএজড জপায 

০১. প্রকে জযকেনা এফং জশু ম্পজকথত 

অআন প্রণয়ন, গলফলণা আতযাজদয জন্য 

জফচাযক, ম্যাজজলেট, ভাজ লফা  

কভ থকতথা,  পুজর এফং ন্যান্য অআন 

প্রলয়াগকাযী ংস্থায েভতা বৃজি 

৮৩ ৩৩০ ৮৩ ৩১৬.১০ ৪৫ আউজনলপ কর্তথক জনযুক্ত 

অন্তজথাজতক যাভ থক প্রজতষ্ঠান 

জচরলেন জরগ্যার লোয (আউলক) 

‘লকাযাভ’  জশু জধকায সুজনজিত 

কযায রলেয ২১টি লজরায়  

ংজিষ্ট  লস্ট্কলাডায (জফচাযক, 

ম্যাজজলেট, ভাজলফা কভ থকতথা, 

পুজর ও প্রালন জনলয়াজজত 

কভ থকতথা) লদয প্রজেণ প্রদান 

এফং াযদা পুজর একালডভী ও 

ভয়ভনজং জফবালগ ওয়াজযলেন 

লপ্রাগ্রাভ অলয়াজন কযা লয়লছ। 
(ঘ) জযাচ থ, ভজনটজযং এফং আবালুযলয়ন 

০১ জযাচ থ,ভজনটজযং এফং আবালুযলয়ন লথাক ৪৩ - ২.১৮ ১০  

(ঙ) মূরধন খাতঃ       

০১. রাআলিযী স্থান লথাক ২০ ১ ০.৬৯ ১ জকছু অআলনয ফআ ১টি জভজন 

রাআলিযী স্থান কযা লয়লছ 

০২. গাড়ী ক্রয় - ৬৪ ১ - - ক্রয় কযা য়জন 

০৩. ভাজিজভজডয়া প্রলজক্টয - ১ ১ ০.৮০ ১ - 

০৪. পলটাকজয়ায - ২.৫০ ১ - - ক্রয় কযা য়জন 

০৫. অফাফে - ১০ ৫৬ ৭.১ ৫৬ - 

০৬. কজম্পউটায এফং বফদ্যযজতক াভগ্রী - ১০ ১৮ ১১.৬২ ১ ৮ আউজনলপ কর্তথক ক্রয়কৃত 

০৭. জজড বযাট/ট্যাক্স লথাক ১৫ - - - প্রলমাজয নয় 

(চ) ন্যান্য  ৪১২ .৪৪   ৫০২ .৫০   আউজনলপ কর্তথক যফযাকৃত 
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ক্রভ টিজজ 

নুমায়ী ঙ্গমূ 

একক টিজজ নুমায়ী 

রেযভাে 

প্রকৃত জথন জফচুজতয কাযণ 

অজথ থক ফাস্তফ 

(%) 

অজথ থক ফাস্তফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

  ফ থলভাট - ১২৫০.১০ - ৯২৮.৮৪ - - 

 

৭.০  প্রকলেয ফাস্তফায়ন:  

 

 অলরাচয প্রকলেয প্রাপ্ত PCR লত লদখা মায় লম,  ২০১৩-২০১৪ লথলক ২০১৬-১৭ থ থফছয ম থন্ত প্রকেটিয 

নুকূলর ংলাজধত ফাজল থক উন্নয়ন কভ থসূচীলত ফ থলভাট ফযাদ্দ জছর ৮৯২.০০  (জজওজফ-৭৮.০০ এফং প্রকে াায্য-

৮১৪.০০) রে  টাকা। তম্মলে প্রকৃত ব্যয় লয়লছ ৯২৮.৮৪ রে (জজওজফ-২৫.৭৫ এফং প্রকে াায্য-৯০৩.০৯) টাকা। 
প্রকলেয অজথ থক গ্রগজত ৯২৮.৮৪ রে টাকা।  
 

৮.০ প্রকলেয উ লদ্দশ্য: 

 

 জশুলদয জন্য যুলগালমাগী নীজতভারা ও অআন প্রণয়ন এফং এয কাম থকযী ফাস্তফায়লনয ভােলভ জশু জধকায প্রজতষ্ঠা 

এফং জশু যোয ংস্কৃজত গলড় লতারা। 
 

 

৮.১ প্রকলেয সুজনজদ থষ্ট উলদ্দলশ্য:  

  

 জশু জধকায ংক্রান্ত নলদয অলরালক ফাংরালদল জশুলদয জন্য সুংগঠিত অআজন কাঠালভা প্রজতষ্ঠা এফং জশু 

ফান্ধফ জকলায জফচায ব্যফস্থা প্রজতষ্ঠা কযা; 

 অআলনয জত ংঘালত জজড়ত জশু এফং অআলনয ংস্পল থ অা জশু কর জশুয জধকায সুজনজিত 

কযায রলেয ংজিষ্ট প্রজতষ্ঠান এফং কভ থকতথালদয েভতা বৃজি কযা; 

 অআলনয জত ংঘালত জজড়ত জশুলদয যোয জন্য াভাজজক জফজবন্ন কভ থসূচী গ্রণ এফং এ কর জশুলদয 

মথামথ লথ জযচাজরত কযায জন্য জফকে ন্থা গ্রণ; 

 গলফলণা ও জোয ভােলভ জ্ঞানজবজিক তথ্য ংগ্র ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
 

৯.০ প্রকলেয নুলভাদন এফং ১টি ংলাধন:  

 

 জযকেনা কজভলনয গত ০৬.০৫.২০১৩ তাজযলখ য ২০.২২২.০১৪.০০.০০০০.০০৪.২০১৩-১৪৭ ংখ্যক 

স্মাযকমূলর আউজনলপ এয নুদান  ায়তায় অলরাচয “লরল এ্যাডল্পবাল্পকী এ্ন্ড লরলজল্পরটিব লযপভ ম পয 

লচরল্পেন”- ীল থক কাজযগজয ায়তা প্রকেটি লভাট প্রাক্কজরত ব্যয় ১২৫০.১০ রে (জজওজফ-৬৩ রে + প্রকে 

াায্য-১১৮৭.১০ রে) টাকায় ১রা জানুয়াযী, ২০১৩ লত ৩০ জুন, ২০১৬ লভয়ালদ ফাস্তফায়লনয জন্য প্রাজনক 

অলদ জাযী কযা য়। যফতীলত প্রকে টিয ব্যয় জযফজতথত লযলখ ফাস্তফায় ন লভয়াদ ৬ (ছয়) ভা থ থাৎ ৩১ 

জডলম্বয, ২০১৬ ম থন্ত বৃজি কযা য়।   

 

৯.১ প্রকে টিয লভয়াদ বৃজিয কাযনঃ 

 

 প্রকেটি নুলভাদলন জফরম্ব ওয়ায কাযলন এয কাম থক্রভ লভ, ২০১৩ লত শুরু য়; 

 জফজবন্ন কাযলণ প্রকলেয জনফর জফরলম্ব জনলয়াগ; 

 প্রকলেয অন্তথজাজতক যাভ থক জফরলম্ব জনলয়াগ ওয়ায কায লণ ংজিষ্ট লাজীফী লমভন-জফচাযক, অআনজীফী, 

ভাজলফা কভ থকতথা, পুজর ও প্রালন জনলয়াজজত কভ থকতথালদয জন্য জনধ থাজযত প্রজেণ ভজডউর প্রণয়লন জফরম্ব;  

- আতযাজদ কাযলণ প্রকেটিয লভয়াদ ০৬ ভা থ থাৎ ৩১.১২.২০১৬ ম থন্ত বৃজিয প্রলয়াজন লয়লছ-ভলভ থ PCR এ 

উলেখ যলয়লছ। 
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১০.  প্রকে জযচারক ম্পজকথত তথ্য: 

 

প্রকে জযচারলকয 

নাভ 

  

দজফ ও মূর দপ্তয  দাজয়ত্বকার দাজয়লত্বয ধযণ 

(জনয়জভত/জতজযক্ত) 

একাজধক প্রকলেয  প্রকে 

জযচারক জালফ দাজয়ত্ব প্রাপ্ত 

জকনা  

যাঁ/না প্রকে ংখ্যা 

লফগভ নাজযন 

লফগভ  

জতজযক্ত জচফ 

লরজজলরটিব ও ংদ 

জফলয়ক জফবাগ 

০৯.০৫.২০১৩ 

লত 

৩১.১২.২০১৬ 

ম থন্ত 

জতজযক্ত দাজয়ত্ব না - 

 

 

১১. মূল্যায়ন িজত ( Methodology): মূল্যায়ন প্রজতলফদন প্রণয়লন জনলম্নাক্ত িজত (Methodology) 

নুযন কযা লয়লছঃ 

 

 (ক) প্রকেটিয টিজজ/অযটিজজ, জফজবন্ন বায় প্রকাজত প্রজতলফদন ম থালরাচনা; 

 (খ) প্রকে দপ্তয লত প্রাপ্ত PCR ম থালরাচনা; 

 (গ)  PSC, PIC, DSPEC  জফজবন্ন গুরুত্বপূণ থ বায কাম থজফফযণী ম থালরাচনা; 

 (ঘ) ফাস্তফ গ্রগজত মাচাআ ও তথ্য ংগ্রলয জনজভি লযাজজভলন জযদ থন;  

 (ঙ) প্রাপ্ত তলথ্যয জবজিলত  প্রকে ংজিষ্ট কভ থকতথালদয ালথ অলরাচনা। 

 

১২. প্রকলেয জনফরঃ  

 

 অলরাচয প্রকলে নুলভাজদত টিজজ/অযটিজজ’য ংস্থান নুমায়ী প্রকে জযচারক, ২জন উ-প্রকে 

জযচারক প্রকলে জতজযক্ত দাজয়ত্ব ারন কলযন। তাছাড়া, প্রকলেয জরগ্যার এক্সাট থ, লপ্রাগ্রাভ জপায এফং ভজনটজযং, 

আবযালুলয়লন এযান্ড ডকুলভলেন জপায এয ৩টি গুরুত্বপূণ থ দ শূণ্য জছর। প্রকলে জপন্যান্স এযান্ড এযাডজভন এযাজস্ট্যাে 

জুরাআ, ২০১৪ লমাগদান কলযন এফং লভ, ২০১৫ তাজযলখ চাকুজয লথলক লছলড় মান । যফতীলত এ লদ জুরাআ, ২০১৫ 

একজনলক জনলয়াগ প্রদান কযা য় এফং জতজন জানুয়াজয, ২০১৫ তাজযলখ চাকুজয লছলড় মান - ভল্পভ ম PCR-এ উলেখ 

যলয়লছ। জধকন্তু জুরাআ, ২০১৪ তাজযলখ একজন লভলঞ্জায জনলয়াগ কযা য় জমজন জানুয়াযী, ২০১৬ চাকজয লছলড় লদন। 

যফতীলত লপব্রুয়াযী, ২০১৬  তাজযলখ য একজন ম্যালঞ্জাযলক   জনলয়াগ প্রদান কযা য়  জমজন জডলম্বয, ২০১৬ ম থন্ত 

চাকজযলত ফার জছলরন।                       

 

১৩.  প্রকলেয ফছযজবজিক ফযাদ্দ, ফমুক্ত ও ব্যয়ঃ 

      (রে টাকায়) 

 

 

 

থ থফছয ংলাজধত ফযাদ্দ এফং গ্রগজত   ফমুক্ত 

(টাকা) 
প্রকে ব্যয় 

লভাট টাকা প্রকে াায্য লভাট যাজস্ব প্রকে াায্য 

২০১৩-১৪ ১২৪ ২৪ ১০০ ৬ ১৬২.১০ ৫.৯৪ ১৫৬.১৬ 

২০১৪-১৫ ১৭৭ ২৭ ১৫০ ১২ ১৪৮.৮৭ ১০.১৯ ১৩৮.৬৮ 

২০১৫-১৬ ৩২৪ ২৭ ২৯৭ ১২ ১৯৭.০৭ ৯.৬২ ১৮৭.৪৫ 

২০১৬-১৭ ২৬৭ - ২৬৭ - ৪২০.৮০ - ৪২০.৮০ 

ফ থলভাট ৮৯২ ৭৮ ৮১৪ ৩০ ৯২৮.৮৪ ২৫.৭৫ ৯০৩.০৯ 
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১৪.  প্রকলেয উলদ্দশ্য  ও জথনঃ 

 

আল্পরাচয “লরল এ্যাডল্পবাল্পকী এ্ন্ড লরলজল্পরটিব লযপভ ম পয লচরল্পেন”- ীল থক কাজযগজয ায়তা প্রকেটি  মূরত: 

৪ (চায)টি অল্পে লফবক্ত লছর। অেলবলিক গুরুত্বপূণ ম ফাস্তফায়ন অগ্রগলত লনল্পে উল্পেখ কযা ল্পরাোঃ 

 

ক্র:নং ংলাজধত টিজজ নুমায়ী উলদ্দশ্যমূ প্রকৃত জথন জফচুজতয কাযণ (মজদ থালক) 

১ ২ ৩ ৪ 

(ক) জাজতংঘ জশু জধকায নলদয অলরালক 

ফাংরালদল জশুলদয জন্য একটি সুংত 

অআজন কাঠালভা প্রজতষ্ঠা  এফং জশু ফান্ধফ 

জকলায জফচায ব্যফস্থা প্রজতষ্ঠা কযা; 

 

জালতংঘ লশু অলধকায নল্পদয 

আল্পরাল্পক লশু ফান্ধফ লকল্পায 

লফচায ব্যফস্থা অন্তর্ভ মক্ত কল্পয লশু 

আইন, ২০১৩ ারনাগাদ কযা 

ল্পয়ল্পছ; 

- 

(খ) অআলনয জত ংঘালত জজড়ত জশু এফং 

অআলনয ংস্পল থ অা জশু কর জশুয  

জধকায সুজনজিত কযায জন্য ংজিষ্ট 

প্রজতষ্ঠান এফং অআন প্রলয়াগকাযী 

কভ থকতথালদয েভতা বৃজি কযা; 

লফলবন্ন কভ মসূচীয ভাধ্যল্পভ লফচাযক, 

পুলর, ভাজল্পফা প্রল্পফন 

কভ মকতমা, আইনজীফী, 

লরলজল্পরটিব এ্ফং ংদ 

লফলয়ক লফবাল্পগয কভ মকতমা এ্ফং 

স্থানীয় প্রাল্পনয প্রলতলনলধ  

ফ মল্পভাট ৮০৪ জন্য 

লেকল্পারডাযল্পদয লকল্পায লফচায 

ব্যফস্থা ম্পল্পকম প্রলক্ষণ প্রদান 

কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

- 

(গ) অআলনয জত ংঘালত জজড়ত  জশুলদয 

যোয জন্য  াভাজজক জফজবন্ন কভ থসূচী গ্রণ 

এফং এ কর জশুলদয মথামথ লথ 

জযচাজরত কযায জন্য জফকে  কভ থলকৌর 

গ্রণ; 

 

অআলনয জত ংঘালত জজড়ত 

জশু এফং অআলনয ংস্পল থ 

অা জশু কর জশুয  

জধকায যোয লকৌর, লশু 

আইন, ২০১৩ -লত অন্তর্ভ মক্ত কযা 

ল্পয়ল্পছ। 

 

(ঘ) গলফলণা ও জোয ভােলভ জ্ঞানজবজিক তথ্য 

ংগ্র ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
এ্ প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ আন্তজমালতক 

যাভ মক প্রলতষ্ঠান ‘লকাযাভ’ এ্য 

ায়তায় তথ্য ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

 

 

১৫.  জডট ম্পজকথত তথ্যাজদঃ  

  

  প্রকলেয কাম থক্রভ চরাকারীন ২০১৪-২০১৫ ভলয়য এক্সট থানার জডট (External Audit) ম্পন্ন য় । 
০১.১২.২০১৬ তাজযলখ দাজখরকৃত উক্ত জডট জযলালট থ ০৩টি জডট অজি উত্থান কযা য়। প্রকে চরাকারীন 

উত্থাজত কর জডট অজি জনস্পজি লয়লছ ভলভ থ PCR-এ উলেখ যলয়লছ। 

 

১৬. ভাপ্ত প্রকে জযদ থনঃ  

 

 গত ০৩.১০.২০১৮ তাজযখ অআএভআ জফবালগয জনম্নস্বােযকাযী [লভা:ফীয অালম্মদ, কাযী জযচারক 

(কাযী জচফ)] কর্তথক অলরাচয ভাপ্ত প্রকেটি লযাজজভলন জযদ থন কযা য়। জযদ থনকালর উ-প্রকে জযচারকগণ 

এফং প্রকে ংজিষ্ট কভ থকভ থকতথালদয  ালথ প্রকলেয ফাস্তফ ও অজথ থক গ্রগজত PCR এয জফললয় অলরাচনা য়। 
প্রকলেয অওতায় ম্পাজদত প্রধান প্রধান কাম থক্রভ জনলম্ন উলেখ কযা লরাঃ 
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১৬.১ প্রজেণ/ওজযলেন কভ থসূচীঃ 

 

 জাজতংঘ জশু জধকায নলদয অলরালক জশু জধকায সুংত এফং ংজিষ্ট ব্যজক্তলদয প্রজেণ প্রদালনয 

জন্য লরজনং ম্যানুয়ার প্রস্তুলতয রলেয আউজনলপ কর্তথক জনযুক্ত অন্তজথাজতক যাভ থক প্রজতষ্ঠান জচরলেন জরগ্যার লোয 

(আউলক) ‘লকাযাভ’  প্রজেক  ও প্রজেণাথীয জন্য ম্যানুয়ার (আংলযজী ও ফাংরায়) প্রস্তুত কলযলছ। এয জবজিলত জফচাযক, 

অআনজীফী, ভাজলফা কভ থকতথা, পুজর, প্রান এফং লরজজলরটিব ও ংদ জফলয়ক জফবালগয কভ থকতথা লভাট ৮০৪ 

জনলক প্রজেণ প্রদান কযা লয়লছ। এ যাভ থক প্রজতষ্ঠান এয ভােলভ  ংজিষ্ট লজরায জশু অদারলতয জফচাযক, 

উলজরা জনফ থাী কভ থকতথা, ভাজ লফা  কভ থকতথা, ভজরা জফলয়ক কভ থকতথা, জশু জফলয়ক পুজর কভ থকতথা এফং জশু 

জফলয়ক ভাভরা জযচারনাকাযী অআনজীফীলদয ভন্বলয় ২১টি লজরায় প্রজেণ প্রদান কযা লয়লছ। তাছাড়া, াযদা পুজর 

একালডভী এফং ভয়ভনজং জফবালগয লনলোলকানা, জাভারপুয এফং ভয়ভনজং লজরায় ওজযলেন লপ্রাগ্রাভ অলয়াজন 

কযা লয়লছ। 
  
 

১৬.২ যাভ থক লফা  (বফলদজক এফং স্থানীয়): 

 

 বফলদজক যাভ থক লফায অওতায় ২২.০৭.২০১৫ তাজযলখ অন্তজথাজতক যাভ থক প্রজতষ্ঠান ‘লকাযাভ’ জচরলেন 

জরগ্যার লোয (আউলক) এয ালথ  আউজনললপয কাম থজবজিক ২৬৩ জদলনয জন্য জনলয়াগ কযা য়। লকাযাভ এয ভােলভ 

জফচাযক, অআনজীফী, ভাজলফা কভ থকতথা, পুজর এফং প্রালন জনলয়াজজত কভ থকতথালদয জন্য পৃথক পৃথক প্রজেণ 

ভজডউর বতযী কযা লয়লছ।  প্রকলেয দাতা ংস্থা আউজনলপ কর্তথক কাম থজবজিক একজন স্থানীয় যা থক জনলয়াগ প্রদান 

কযা য়।  প্রকলে লথলক এ যাভ থক-লক জকছু assignments লদয়া য়। জতজন জনধ থাজযত ভলয়য ভলেআ তা’ ম্পন্ন 

কলযন ভলভ থ PCR-এ উলেখ যলয়লছ। 

 

১৬.৩  ভটয গাড়ী ংগ্রঃ  

 

 প্রকলেয নুলভাজদত মূর টিজজ’লত গাড়ী ংগ্র খালত ৬৪.০০ রে টাকায ংস্থান জছর। দাজখরকৃত PCR 

লত লদখা মায় লম, প্রকে লথলক লকান গাড়ী ক্রয় কযা য়জন। প্রকলেয দাতা ংস্থা আউজনলপ এফং জএজ বায 

জিান্তক্রলভ ০৫ (াঁচ) ভালয জন্য একটি গাড়ী বাড়া ফাফদ ৪.২৫ রে টাকা ব্যয় কযা লয়লছ ভলভ থ PCR-এ উলেখ 

যলয়লছ। 

 

১৬ .৪  প্রকলেয উলদ্দলশ্য জজথত না লর তায কাযণ/প্রকৃত জথনঃ 

 

 অলরাচয প্রকলেয ভােলভ জশু জধকায যোয় জনলয়াজজত ংক্রান্ত জফচাযক, অআনজীফী, পুজর এফং ংজিষ্ট 

লাজীফীগণ সুষ্পষ্ট ধাযনা ললয়লছন। এলত কলয ফাংলরালদলয জশু-জকলায প্রকাযালন্ত রাবফান লয়লছন ভলভ থ PCR-এ 

উলেখ যলয়লছ।   

১৭. াজফ থক ম থলফেণ: 

    

১৭.১  প্রকেটিয ভােলভ জশুলদয জন্য যুগলমাগী নীজতভারা ও অআন প্রণয়ন এফং এয কাম থকযী ফাস্তফায়লনয ভােলভ জশু 

জধকায প্রজতষ্ঠা এফং জশু যোয ংস্কৃজত গলড় লতারায রলেয লশু আইন-২০১৩ যুগল্পমাগী, ম্যানুল্পয়র প্রণয়ন, 

ংলিষ্ট লেকল্পারডাযল্পদয প্রলক্ষণ/ওয়ালযল্পেন লপ্রাগ্রাভ ইতযালদ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। জনল্পচতনতা সৃলষ্টয রল্পক্ষয 

বলফষ্যল্পত এ্ জাতীয় প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ডকুল্পভোযী লিভ প্রদ মণ, লডলজটার লফাড ম, ব্যানায, লরপল্পরট লফতযণ লপ্রে 

লভলডয়া/ইল্পরট্রলনক লভলডয়ায়ও  প্রচায/প্রকা কযা প্রল্পয়াজন; 

 

১৭.২ “লরল এ্যাডল্পবাল্পকী এ্ন্ড লরলজল্পরটিব লযপভ ম পয লচরল্পেন”- (ংল্পালধত)”-ীল মক কালযগলয ায়তা 

প্রকেটি এ্কটি ল্পচতনতা সৃলষ্ট এ্ফং গল্পফলণধভী/প্রলক্ষণলবলিক প্রকে। প্রকল্পেয অনুল্পভাদলত আযটিলল 

অনুমায়ী প্রকলেয জরগ্যার এক্সাট থ, লপ্রাগ্রাভ জপায এফং ভজনটজযং, আবযালুলয়লন এযান্ড ডকুলভলেন 

জপায-এ ৩টি গুরুত্বপূণ থ দ জধকাং দআ শূণ্য জছর। এলত কলয প্রকলেয প্রজেণ ভজডউর প্রণয়ন 
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প্রকেটিয রেয  জথলন জফঘ্ন ঘটলছ ভলভ থ PCR-এ উলেখ যলয়লছ । বজফষ্যলত এ জাতীয় প্রকলেয 

কাজযগযী/জফললজ্ঞ জনফর এফং যাভ থক মথাভলয় জনলয়াগ জনজিত কযা প্রলয়াজন; 

 

১৭.৩ প্রকল্পেয অনুল্পভালদত আযটিলল অনুমায়ী কাজযগযী/জফললজ্ঞ জনফর এফং যাভ থক লনল্পয়াগ জনভা লবলিক ংস্থান 

লছর। লকন্তু এ্ ধযল্পনয জনফর প্যাযপযম্যান্স লবলিক লনল্পয়ালজত কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয কর কাম মক্রভ প্রকে দলরল্পরয 

অনুান অনুমায়ী ম্পাদন কযা ফাঞ্চনীয়; 

 

১৭.৪  বফলদজক াায্যপুষ্ট প্রকেটি নুকূলর ফ থলভাট ৯২৮.৮৪ রে (জজওজফ-২৫.৭৫ রে + প্রকে াায্য-৯২৮.৮৪ রে) 

টাকা ব্যয় লয়লছ। এ ব্যলয়য উয শুধুভাে বযন্তযীণ জডট ম্পন্ন কযা লয়লছ ভলভ থ PCR-এ উলেখ যলয়লছ। জকন্তু 

“বফলদজ াায্যপুষ্ট প্রকে জডট জধদপ্তয” লত লকান জডট কযা য়জন, মা জরুজযজবজিলত ম্পন্ন কযা প্রলয়াজন।  

 

১৭.৫ প্রলকলেয অওতায় ১টি জভজন রাআলিযী স্থান, ১টি ভাজিজভজডয়া প্রলজক্টয, ১টি পলটাকজয়ায, পাজন থচায, কজম্পউটায 

এফং কজম্পউটায এফং বফদ্যযজতক যঞ্জাভাজদ আতযাজদ ক্রয় কযা লয়লছ, মা জফজধ লভাতালফক ংযেণ কযা প্রলয়াজন।  

   

১৮ .  সুাজয: 

(ক)  প্রকেটিয ভােলভ জশুলদয  জন্য যুগলমাগী নীজতভারা ও অআন প্রণয়ন এফং এয কাম থকযী ফাস্তফায়লনয ভােলভ 

জশু জধকায প্রজতষ্ঠা এফং জশু যোয ংস্কৃজত গলড় লতারায রলেয লশু আইন-২০১৩ যুগল্পমাগী , ম্যানুল্পয়র 

প্রণয়ন, ংলিষ্ট লেকল্পারডাযল্পদয প্রলক্ষণ/ওয়ালযল্পেন লপ্রাগ্রাভ ইতযালদ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। জনল্পচতনতা 

সৃলষ্টয রল্পক্ষয বলফষ্যল্পত এ্ জাতীয় প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ডকুল্পভোযী লিভ প্রদ মণ, লডলজটার লফাড ম, ব্যানায, লরপল্পরট  

লফতযণ লপ্রে লভলডয়া/ইল্পরট্রলনক লভলডয়ায়ও প্রচায/প্রকা কযায জন্য অনুল্পযাধ কযা ল্পরা (অনুল্পেদ-১৭.১); 

 

(খ) “লরল এ্যাডল্পবাল্পকী এ্ন্ড লরলজল্পরটিব লযপভ ম পয লচরল্পেন”- (ংল্পালধত)”-ীল মক কালযগলয ায়তা 

প্রকেটি এ্কটি ল্পচতনতা সৃলষ্ট এ্ফং গল্পফলণধভী/প্রলক্ষণলবলিক প্রকে।  প্রকল্পেয অনুল্পভাদলত আযটিলল 

অনুমায়ী প্রকলেয জরগ্যার এক্সাট থ, লপ্রাগ্রাভ জপায এফং ভজনটজযং, আবযালুলয়লন এযান্ড ডকুলভলেন 

জপায-এ ৩টি গুরুত্বপূণ থ দ জধকাং দআ শূণ্য জছর। এলত কলয প্রকলেয প্রজেণ ভজডউর প্রণয়ন 

প্রকেটিয পরা জথলন জফঘ্ন ঘটলছ। বজফষ্যলত এ জাতীয় প্রকলেয কাজযগযী/জফললজ্ঞ জনফর এফং যাভ থক 

মথাভলয় জনলয়াগ জনজিত কযায জন্য ংজিষ্ট কর্তথেলক নুলযাধ কযা লরা (অনুল্পেদ-১৭.২); 

 

(গ) প্রকল্পেয অনুল্পভালদত আযটিলল অনুমায়ী কাজযগযী/জফললজ্ঞ জনফর এফং যাভ থক লনল্পয়াগ জনভা লবলিক 

ংস্থান লছর। লকন্তু এ্ ধযল্পনয জনফর প্যাযপযম্যান্স লবলিক লনল্পয়ালজত কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয কর কাম মক্রভ 

প্রকে দলরল্পরয অনুান অনুমায়ী ম্পাদন কযায জন্য অনুল্পযাধ কযা ল্পরা (অনুল্পেদ-১৭.৩); 

 

(ঘ) বফলদজক াায্যপুষ্ট প্রকেটি নুকূলর ফ থলভাট ৯২৮.৮৪ রে (জজওজফ-২৫.৭৫ রে + প্রকে াায্য-৯২৮.৮৪ 

রে) টাকা ব্যয় লয়লছ। এ ব্যলয়য উয শুধুভাে বযন্তযীণ জডট ম্পন্ন কযা লয়লছ ভলভ থ PCR-এ উলেখ 

যলয়লছ। জকন্তু বফলদজ াায্যপুষ্ট প্রকে জডট জধদপ্তয লত লকান জডট কযা য়জন । “বফলদজ াায্যপুষ্ট 

প্রকে জডট জধদপ্তয” কর্তথক প্রকলেয ব্যজয়ত লথ থয   জরুজযজবজিলত জনযীো ম্পন্ন কযায জন্য নুলযাধ কযা 

লরা (অনুল্পেদ-১৭.৪); 

 

(ঙ) প্রলকলেয অওতায় ১টি জভজন রাআলিযী স্থান, ১টি ভাজিজভজডয়া প্রলজক্টয, ১টি পলটাকজয়ায, পাজন থচায, 

কজম্পউটায এফং কজম্পউটায এফং বফদ্যযজতক যঞ্জাভাজদ আতযাজদ ক্রয় কযা লয়লছ, মা জফজধ লভাতালফক ংযেণ 

কযায জন্য নুলযাধ কযা লরা (অনুল্পেদ-১৭.৫);    

(চ)  ফজণ থত নুলেদ ১৭-১৮ এয অলরালক গৃীত ব্যফস্থা অআএভআ জফবাগ-লক ২(দ্যআ)ভালয ভলে ফজত কযায জন্য 

নুলযাধ কযা লরা। 
 


