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ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগগয অতায় ২০১৬-১৭ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদগনয য 

ভন্ত্রণারয়/ বফবাগবববিক াযংগে, ভস্যা  সুাবযমূ: 

 

ত্র:

নং: 

ভন্ত্রণারয়/বফ

বাগগয নাভ 

মভাট 

াপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ মূর ভয়  ব্যগয়য তুরনায় 

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় ঈবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অবতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অবতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবম্ন 

গফ থাচ্চ 

ব্যয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন- 

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১ ল্লী ঈন্নয়ন 

 ভফায় 

বফবাগ 

০৮ ০৭ ০০ ... ০৫ ০ ০% 

৩৩.৩৩% 

০৫ -১১.১৩% 

১২.৯৪% 

০১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ০৮। 

০২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয়  মভয়াদ বৃবিয কাযণ: বফববন্ন বনভ থাণ  কাম থক্রগভয বডজাআগনয বযফতথন, নতুন অআগটভ 

ন্তর্ভ থবক্তকযগণয পগর ব্যয়  ভয় বৃবি ায়। 

০৩। ভাপ্ত প্রকে ফাস্তফায়গনয মেগত্র প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাবয:  
 

 
ক্র

. 

নং 

ভস্যা সুাবয 

১. প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকগেয 

সুপরমূ মটকআ য়বন।  

 ববফষ্যগত এধযগনয প্রকে ফাস্তফায়গনয পূগফ থ সুবনবদ থষ্ট Exit plan 

প্রণয়ন কযগত গফ 

২. টুয়াখারী মজরায়  Oxfam “আকনবভক 

এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ 

(আআব) (২য় ংগাবধত)” প্রকগেয ফাস্তফায়গনয 

াগথ যাবয ম্পৃক্ত বছরনা, তগফ এনবজ’টি 

স্থানীয় ন্য অগযকটি এনবজ “গয়ব পাঈগেন” 

মক ভাঠ ম থাগয় প্রকেটি ফাস্তফায়গনয দাবয়ত্ব মদয় 

এফং “গয়ব পাঈগেন” REECALL 

(Resilience Economic Empowerment 

Climate Change Lesson and Learning) 
নাগভ ফাস্তফায়ন কগয। 

যকাযী প্রকে ভাঠ ম থাগয় ববন্ন নাগভ ফাস্তফায়ন কীবাগফ গরা ম 

বফলগয় সুবনবদ থষ্ট ব্যাখ্যা অআএভআ বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ। 

৩. অয়ফধ থনমূরক প্রবেগণয মভয়াদ কভ য়ায় 

প্রবেণাথীগদয বধকাং প্রবেগণয বফলয়ফস্তু 

অয়ত্ব কযগত াগযনবন, পগর  অয়ফধ থকমূরক 

কভ থকাে বযচারনা কযগত ভথ থ নবন।  

ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে প্রণয়গনয মেগত্র প্রবেগণয বফলয়ফস্তু 

 মভয়াদ সুপরগবাগীগদয চাবদা বফগেলণপূফ থক ফাস্তফম্মতবাগফ 

প্রণয়ন কযগত গফ; 

৪. Initiative for Development, 

Empowerment, Awareness and 

Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram 

(1st Revised)  প্রকগেয ববঅয এ 

ংগবববিক গ্রগবত ংগ ২২৫টি কবভঈবনটি 

রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ, বকন্তু প্রকগেয 

ঈগেশ্য জথন ংগ ১২১ টি কবভঈবনটি রাআগেবয 

প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ।  

ববফষ্যগত প্রকগেয ববঅয প্রণয়গন তকথতা ফরম্বন কযগত 

গফ এফং ত্রুটিপূণ থ ববঅয প্রদান মথগক বফযত থাকগত গফ। 

৫. প্রকগেয অতায় গঠিত য়াড থ ংদগুগরায বনফন্ধন 

 দস্যগদয কাম থক্রগভয ভবনটবযং না থাকায় 

প্রকগেয সুপরগুগরা মটকআ গে না। প্রকগেয 

অতায় বনমৄক্ত জনফর (ভাঠকভী, প্রবেক) 

ফতথভাগন প্রকে মল য়া মফকায যগয়গছন।  

ঈক্ত য়াড থ ংদমূগক বনফবন্ধত কগয ভফায়বববিক কৃবল 

কাম থক্রভ  ক্ষুদ্র ব্যফা বযচারনায ঈগযাগ গ্রণ কযা মমগত াগয 

এফং এগেগত্র প্রকেটিয অতায় বনমৄক্ত (ফতথভাগন মফকায) 

জনফরগক ব্যফায কযা মমগত াগয। 
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ক্র

. 

নং 

ভস্যা সুাবয 

৬. Initiative for Development, 

Empowerment, Awareness and 

Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram 

(1st Revised) প্রকগেয বডবব  ববঅয এ 

ফবণ থত তথ্য নুমায়ী ৫০০টি স্যাবনটাবয ল্যাবিন 

(প্রবতটি ২০০০ টাকা কগয) যফযা কযা গয়গছ, 

বকন্তু ফাস্তগফ তা বযরবেত য়বন। বধকন্তু 

বযদ থনকাগর মমকর স্যাবনটাবয ল্যাবিন ায়া 

মগগছ মগুগরা বনম্নভানম্পন্ন বাগফ প্রতীয়ভান 

গয়গছ।  

এ বফলগয় বডাট থগভন্টার তদন্তপূফ থক গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ 

অআএভআবড’মক ফবত কযগত গফ। 

৭. মচ ম্প্রাযণ কভ থসূবচ  (১ভ ংগাবধত  )প্রকগে 

’ফাজাযজাতকযণ ’প্রকগেয ন্যতভ ংগ বছর ,বকন্তু 

কৃবল গেয ফাজাযজাতকযণ  ংযেণ বফলগয় 

মকান কাম থক্রভ বযরবেত য়বন।  

বফঅযবডবফ কর্তথক বযচাবরত বনয়বভত প্রবেণ কাম থক্রগভয ং 

বাগফ কৃলক ভফাবয়গদয কৃবল ে ংযেণ  ফাজাযজাতকযণ 

বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযগত গফ। 

৮. প্রকে এরাকায় চবদায তুরনায় মফী দুধ ঈৎাবদত 

য়ায় ফাজাযজাতকযগণয জন্য ভস্যা সৃবষ্ট গে। 
ঈৎাবদত দুগ্ধ ফাজযজাতকযগণয জন্য বভল্ক ববটা ন্যান্য দুগ্ধ 

ফাজাযজাতকাযী প্রবতষ্ঠাগনয াগথ ংগমাগ সৃবষ্ট কযা মমগত াগয। 
৯. প্রকে এরাকায় গরুয ংখ্যা গনক বৃবি মগর 

তাগদয বচবকৎা সুবফধা প্রতুর। 
প্রাবণম্পদ বধদপ্তগযয াগথ ভফায় বধদপ্তয বনবফড়বাগফ 

মমাগাগমাগ মযগখ প্রাণী বচবকৎা বফলয়টি বনবিত কযগত গফ। 
১

০. 

বভবতয দস্য বনফ থাচগন বডবব নুমায়ী সুবনবদ থষ্ট 

টাগ থগট গ্রুগক মপাকা না কগয মকফর ঊণ বফতযণ  

অদাগয়য বফলয়টি প্রাধান্য মদয়া গয়গছ।  

নতুন দস্য বনফ থাচন  যফতী ভগয় মেগত্র  ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন 

পাঈগেন (এএপবডএপ) কর্তথক একআ ধযগনয ন্য প্রকে 

ফাস্তফায়নকাগর সুবনবদ থষ্ট টাগগ থট গ্রুগক মপাকা কযগত গফ। 
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আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত) প্রকগেয ভাবপ্ত 

মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 

১.০  প্রকগেয নাভ               :   আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন 

  ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত)  
 

২.০ বনফ থাী ংস্থা   :  ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়   : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

      স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রকে এরাকা   : ফাংরাগদগয ০৭টি বফবাগগয ৫২টি মজরায মভাট ৩৯৭টি  

ঈগজরা/কাম থারগয় প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ-মা বনম্নরূঃ 

 

ক্র. 

নং 

প্রাবনক 

বফবাগ 

প্রাবনক 

মজরা 
ঈগজরা/কাম থারগয়য নাভ 

মভাট 

গ্রাভ 

১ 

ফবযার 

বগযাজপুয নাবজযপুয,  বজয়ানগয। ৮৩ 

২    

৩ ফবযার বজরা, অগগরঝাড়া, মভগন্দীগঞ্জ, ঈবজযপুয  রূকাটি। ৭৪ 

৪    

৫ ফযগুনা ফযগুনা দয, মফতাগী, অভতরী। ১২২ 

৬ টুয়াখারী টুয়াখারী দয। ৪২ 

৭ 

যাজাী 

ফগুড়া দৄনট। ১৯ 

৮ জয়পুযাট াঁচবফবফ।  ৪৬ 

৯ যাজাী গদাগাবড়, তানুয, ফা, মভানপুয। ৯৯ 

১০ নগাঁ 
ভান্দা, মাযা, াাপুয, বনয়াভতপুয, ফাদরগাবছ, ধাভআযাট, 

তবনতরা, ভাগদফপুয। 
৩১৫ 

১১ চাাআনফাফগঞ্জ 
চাাআনফাফগঞ্জ দয, মবারাাট, নাগচার, গভতাপুয, 

বফগঞ্জ। 
৩৭৬ 

১২ াফনা 
াফনা দয, ইশ্বযদী, অটঘবড়য়া, চাটগভায, বাঙ্গুযা, 

পবযদপুয। 
৮৯ 

১৩ 

যংপুয 

বদনাজপুয 
বফযাভপুয,পৄরফাড়ী, মঘাড়াঘাট, াবকভপুয, াফ থতীপুয, 

বচবযযফন্দয, নফাফগঞ্জ। ৪৭৭ 

১৬ নীরপাভাযী 
নীরপাভাযী দয, মডাভায, সয়দপুয, জরঢাকা, বডভরা, 

বকগাযগঞ্জ। 
১৫২ 

১৭ গাআফান্ধা গাআফান্ধা দয, সুন্দযগঞ্জ, রাফাড়ী, পৄরছবড়, াঘাটা। ১৪৫ 

১৮ যংপুয যংপুয দয, ীযগঞ্জ, ীযগাছা, কাঈবনয়া, গঙ্গাচযা। ২৫৯ 

১৯ রারভবনযাট রারভবনযাট দয, অবদিভাবয, াবতফান্ধা, কাবরগঞ্জ। ২০২ 

২০ কুবড়গ্রাভ কুবড়গ্রাভ দয, ঈবরপুয, জুম্মাাট, যাজাযাট, যঈভাবয। ১৫৬ 

২১ 

খুরনা 

ফাগগযাট বচতরভাযী, মভাড়রগঞ্জ, যাভার, মভাংরা। ১৯৯ 

২২ খুরনা 
খুরনা দয, মানাডাংগা, খাবরপুয, বদঘবরয়া, কয়যা,  

ফটিয়াঘাটা, ডুমুবযয়া, দাগকা, াআকগাছা। ৪৩৩ 

২৩ াতেীযা 
াতেীযা দয, কারীগঞ্জ, করাগযায়া, অাশুবন, মদফাটা, 

শ্যাভনগয, তারা। ৪৯৪ 

২৪ মগায মকফপুয, বঝকযগাছা, ভবনযাভপুয, বয়নগয। ২৪৪ 
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ক্র. 

নং 

প্রাবনক 

বফবাগ 

প্রাবনক 

মজরা 
ঈগজরা/কাম থারগয়য নাভ 

মভাট 

গ্রাভ 

২৫ 

চিগ্রাভ 

রেীপুয যাভগবত। ৩২ 

২৬ চিগ্রাভ ীতাকুে ১৯ 

২৭ খাগড়াছবড় বদবঘনারা, ানছবড়, রাকাআছবড়। ১৪০ 

২৮ যাঙ্গাভটি কাপ্তাআ, কাঈখাবর, যাজতরী ১৪০ 

২৯ ফান্দযফান 
ফান্দযফান দয, অবরকদভ, রাভা, রুভা, নাআকংছবড়, 

রুয়াংছবড়, থানচী 
১২৭ 

৩০ মপবন যশুযাভ ২৬ 

৩১ 

বগরট 

বফগঞ্জ অজগভবযগঞ্জ। ৭৮ 

৩২ সুনাভগঞ্জ ধভ থাা, জাভারগঞ্জ, দবেণ সুনাভগঞ্জ, দীযাআ, সুল্লা। ৩৬০ 

৩৩ 

ঢাকা 

বকগাযগঞ্জ ষ্টগ্রাভ, আটনা, বভঠাভআন। ২১৬ 

৩৪ 

 
ঢাকা মভগিা 

মভাাম্মদপুয, মগারান/কুবড়র, বভযপুয, রারফাগ, যাগয়য 

ফাজায, অদাফয, কাভযাঙ্গীযচয, াাঅরী, দারুারাভ, 

ধানভবে, াজীফাগ 

৮২ 

মভাট ৩৪৮ 
 

 

৫.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

        (রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ংগাবধত 

৮৮৬২৬.৪

০ 

১০১২৬৫.২

২ 

১০০১০১.৩

০ 

মপব্রুয়াবয 

২০০৮ গত 

বডগম্বয 

২০১৫ 

মপব্রুয়াবয 

২০০৮ গত 

মগন্ফম্বয 

২০১৬ 

মপব্রুয়াবয 

২০০৮ গত 

মগন্ফম্বয 

২০১৬ 

১২.৯৪% ১২.৫% 

 

৬.০ ংগ বববিক গ্রগবত:  

খাগতয বফফযণ 

অযবডবব নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

(A) Revenue Component 
     

৪৫০১ বপাগযয মফতন ৬৫.০০ ২ জন ৫৯.৪৩ - 

 
৪৬০১ কভ থচাযীগদয মফতন ১৮.৩০ ৬ জন ১৪.০৫ - 

 
৪৭৫৩  ভাঘ থ বাতা ৮.০০ ১০ জন ৫.৬৬ - 

 
৪৭৯৫ বফগল বাতা ১১.০০ ১ ১০.৮৫ - 

 
৪৮০১ ফাড়ী বাড়া বাতা ২৪.০০ ১০ জন ১৯.৮২ - 

 
৪৮০২ শ্রাবন্ত বফগনাদন বাতা ২.০০ ১০ ১.২৬ - 

 
৪৮০৫ ঈৎফ বাতা ১২.০০ ১০ জন ১১.২৩ - 

 
৪৮০৬ বচবকৎা বাতা ৫.০০ ১০ ৩.৭৯ - 

 
৪৮১৬ মধারাআ বাতা ০.২০ ২ ০.১০ - 

 
৪৮১৭ অপ্যায়ন  ১.০০ থথোক ০.৭৫ - 

 
৪৮১৮ চাজথ বাতা ১.০০ থথোক ০.৪০ - 
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খাগতয বফফযণ 

অযবডবব নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

৪৮২২ টিবপন ০.৫০ থথোক ০.২৪ - 

 
৪৮২৩ মাতায়াত বাতা ০.৫০ থথোক ০.২০ - 

 
৪৮২৭ বো বাতা ০.৫০ থথোক ০.২৪ - 

 
৪৮২৮ ন্যান্য বাতা ১৬.০০ থথোক ১১.০৬ - 

 
৪৮২৯ টিএ ১৪৯.৪৯ থথোক ১৪৭.৩৭ - 

 
৪৮৩১ বায টাআভ ২.৫০ থথোক ২.২৮ - 

 
৪৮৩২ বপ বাড়া 

৩৮২.২৫ থথোক ৩৭৫.৯০ 
- 

 
৪৮৩৩ ডাক 

০.৬০ থথোক ০.৫০ 
- 

 
৪৮৪০ মিবনং/বযগয়গন্টন ৫৯২.৯২ 2২৬৮৪ জন ৫৫১.৭৪  

 
৪৮৪২ মটবরগপান  মটবরগ্রাভ 

৩২.৩৫ ২+৩৫ ৩২.১৭ 
- 

 
৪৮৪৮ পযাক্স 

০.৩০ ১ ০.৩০ 
- 

 
৪৮৭৪ াবন 

১.৩২ থথোক ১.৩২ 
- 

 
৪৮৮৩ আগরকবিবটি 

৪৩.৫৩ থথোক ৪১.৭৩ 
- 

 
৪৮৮৬ পৄগয়র  গ্যা 

১৩.০০ থথোক ১২.৯৩ 
- 

 
৪৮৮৮ মগিার  লুবেগকন্ট 

১৩.০০ থথোক ১২.৯৩ 
- 

 
৪৮৯৯ বপ্রবন্টং 

১৬.১৫ থথোক ১৫.৭০ 
- 

 
৪৯০১ মস্টনাযী 

৩৩.৬৬ থথোক ৩২.৮৬ 
- 

 
৪৯১১ ফআ  াভবয়বক 

৩৩.০১ থথোক ৩২.৯৬ 
- 

 
৪৯২১ প্রচায  বফজ্ঞান 

৫২.৪৮ থথোক ৪৬.৮৯ 
- 

 
৪৯৯১ মিবনং (মাভ  বাযব) 

৩৩৭.৮৮ ২৫ জন ৩.২৪ 
- 

 
৫৯১৯ য়াকথ, মবভনায  

কনপাগযন্প 
২৫১.০৫ ৮ ২৪৯.০৪ - 

 
৫৯৬৫ অপ্যায়ন ৭.০০ থথোক ৬.৩০ - 

 
 যাভ থক মফা ১২১৪৯.৮৮ ৩০ ১১৩৪১.৮৮ - 

 
 ম্মানী ৮.০০ থথোক ৬.৫০ - 

 
 আভগক্ট স্টাবড াগব থ ৭৪৬.৬৫ ২ ৬৯৭.৭৭ - 

 
 কবম্পঈটায এগক্সবযজ ২৩.৮৯ থথোক ২২.৫০ - 

 
 আন্টাযনার আবালুগয়ন ১১.০০ ৩টি ১১.০০ - 

 
 কবভটি বভটিং ৩.৮৮ ১৬টি ৩.৮৮ - 

 
 ন্যান্য ১৮.৪০ থথোক ১৭.৯০ - 

 
 মানফান মভযাভত ১৪৪.৯৪ থথোক ১৩২.৬৬ 

  
 অফাফত্র মভযাভত ৫.৬০ থথোক ৫.৫৭ 

  
 কবম্পঈটায মভযাভত ২০.০০ থথোক ১৯.৮০ 

  
Sub-Total ১৫০৫৭.১৩ 

 
১৪০৯৪.৬১ 

  
(B) Capital Component 
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খাগতয বফফযণ 

অযবডবব নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

Acquisition of Assets 
     

৬৮০৭ মানফান (জী/ভাআগক্রাফা) ১৩৮.৮৩ ১+DFID 138.83 100% 

 
৬৮১২ বপ আকুযগভন্ট 123.00 22+DFID 123.00 100% 

 
৬৮১৩ অফাফত্র 22.01 51+DFID 22.01 100% 

 
৬৮১৫ ন্যান্য 71.15 থথোক ৭০.৮১ 

  
৬৮১৭ মডগবরগভন্ট ব্লক এযাগরাকন 

পয এনবজ  
৮৫৮৫৩.১০ থথোক ৮৫৬৫২.০৪ ৯৯.৮০% 

 
(B) Sub Total ৮৬২০৮.০৯ 

 
৮৬০০৬.৬৯ 

  
মভাট ১০১২৬৫.২২ 

 
১০০১০১.৩০ 

  
 

৭.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  ববঅয নুমায়ী প্রকগেয প্রগয়াজনীয় মকান ংগগয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৮.০ মূল্যায়ন িবত (Methodology):অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 

 

৯.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

 

মূর ঈগেশ্যঃ  

কৃবল  -কৃবল খাগত মটকআ কভ থংস্থান সৃবষ্টয ভাধ্যগভ যকাগযয দাবযদ্রয বফগভাচন ঈগযাগমূ ায়তা প্রদান 

কযাআ প্রকগেয রেয। প্রকেটিয সুবনবদ থষ্ট ঈগেশ্য গরা ভাচ থ ২০১৬ এয ভগধ্য ল্লী  যাঞ্চগরয ১০ রে মরাকগক 

চযভ দাবযদ্রয মথগক মফবযগয় অগত ায়তা কযা। প্রকগেয ন্যান্য ঈগেশ্যাফরী গরাঃ 

 

(ক)  সফযী অফায়া , স্বাস্থযীনতা  বনম্ন অয় মথগক ঈদ্ভুত ভস্যা মভাকাগফরা কগয চযভ দবযদ্র জনগগাবষ্ঠয টিগক 

থাকায েভতা বৃবি কযা;   

(খ) চযভ দবযদ্র জনগগাবষ্ঠয অথ থ-াভাবজক  যাজগনবতক গচতনতা কভাগনা; 

(গ) অত্ম-কভ থংস্থান সৃবষ্টয ভাধ্যগভ প্রতযয়ী  মটকআ অয় ঈাজথন এফং জীবফকা জথগনয সুগমাগ বৃবি কযা ; এফং 

(ঘ) চযভ দাবযদ্র জনগগাবষ্ঠয থ থগনবতক ঈন্নয়গনয রগেয সফগদবক দাতা , মফযকাবয ংস্থামূ এফং যকাগযয 

প্রকে গ্রণ  নীবতমূ বযফতথগন ায়তা কযা। 
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১০.০ থ থ ফছয বববিক বডবব/টিবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থ ছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

                                                                                                                           (রে টাকা) 

থ থ 

ফছয 

 অযবডবব ংস্থান এবডব/অযএবডব ফযাে থ থ ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(%) 

 মভাট বজবফ প্রকে াায্য মভাট বজবফ প্রকে াায্য মভাট বজবফ প্রকে াায্য মভাট বজবফ 
প্রকে 

াায্য 

২০০৭-

০৮ 

১২১৪.

৮৪ 
২.৮৭ ১২১১.৭৯ ১৫১৫.৪১ ১.৩৪ ১৫১৪.০৭ 

১৫১৫.৪১ 
১.৩৪ ১৫১৪.০৭ 

১২৫১.৩৪ 
১.৩৪ ১২৫০.০০ 

২০০৮-

০৯ 

১২৪৩

৮.৮৩ 
২৩.৬৯ ১২৪১৫.১৪ ১১০৬০.৩৫ ২.০০ ১১০৫৮.০০ 

১১০৬০. 
২.০০ ১১০৫৮.০০ 

১২৫৪.৮৭ 
২.০০ ১২৫২.৮৭ 

২০০৯-

১০ 

১২১৬

০.১৩ 
২৩.৬৯ ১২১৩৬.৪৪ ১০৭৪৮.০৫ ৫.০০ ১০৭৪৩.০০ 

১০৭৪৮. 
৫.০০ ১০৭৪৩.০০ 

৮৯৮০.৩ 
৫.০০ ৮৯৭৫.৩০ 

২০১০-

১১ 

১২৩৭

৩.৮৩ 
২৩.৬৯ ১২৩৫০.১৪ ১০৯৯৫.০০ ৬০.০০ ১০৯৩৫.০০ 

১০৯৯৫. 
৬০.০০ ১০৯৩৫.০০ 

১২৪৬১.২৩ 
৬০.০০ ১২৪০১.২৩ 

২০১১-

১২ 

১২১২৪

.১৩ 
২৩.৬৯ ১২১০০.৪৪ ১০৭৬৬.০০ ৪৫.০০ ১০৭২১.০০ 

১০৭৬৬. 
৪৫.০০ ১০৭২১.০০ 

১১৫৭৭.৭৯ 
৪৫.০০ ১১৫৩২.৭৯ 

২০১২-

১৩ 

১২১৫৭

.৫৯ 
২৩.৬৯ ১২১৩৩.৯০ ১৮০২৫.৭২ ৪৫.০০ ১৭৯৮০.৭২ 

১৮০২৫.৭২ 
৪৫.০০ ১৭৯৮০.৭২ 

১৯৫০৮. 
৪৫.০০ 

১৯৪৬৩.০

০ 

২০১৩-

১৪ 

১২১৭৬

.৬৮ 
৪০.২৪ ১২১৩৬.৪৪ ১৩১২৩.০০ ৪৫.০০ ১৩০৭৮.০০ 

১৩১২৩. 
৪৫.০০ ১৩০৭৮.০০ 

২০৭২৯.০২ 
৪৫.০০ 

২০৬৮৪.০

২ 

২০১৪-

১৫ 

১৬৪৮

০.৭৯ 

১৩৮.৫

৪ 
১৬৩৪২.২৫ ১৫১৭৯.০০ ৮০.০০ ১৫০৯৯.০০ 

১৫১৭৯. 
৮০.০০ ১৫০৯৯.০০ 

১৫৫৫২.১ 
৭৫.১৫ ১৫৪৭৬.৯৫ 

২০১৫-

১৬ 

১০১৩

৮.৪০ 
১১১.০৬ ১০০২৭.৩৪ ৮২৭৬.৫১ 

১০০.০

০ 
৮১৭৬.৫১ 

৮২৭৬.৫১ ১০০.০

০ 
৮১৭৬.৫১ 

৮০৪৭.৮ 
৭৩.৪০ ৭৯৭৪.৪০ 

২০১৬-

১৭ 
- - - ১৫৭৬.১৮ ২৭.৮২ ১৫৪৮.৭৬ 

১৫৭৬.৫৮ 
২৭.৮২ ১৫৪৮.৭৬ 

৭৩৮.৮৫ 
২৪.৮৫ ৭১৪.০০ 

 
১০১২

৬৫.২২ 
৪১১.১৬ 

১০০৮৫৪.০

৬ 

১০১২৬৫.২

২ 
৪১১.১৬ 

১০০৮৫৪.০

৬ 

১০১২৬৫.২

২ ৪১১.১৬ 
১০০৮৫৪.০

৬ 

১০০১০১.৩

০ 
৩৭৬.৭

৪ 
৯৯৭২৪.৫৬ 

  

 ১১.০ (ক) বডবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা:১৫।  

 (খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

প্যাগকজ  দযত্র অহ্বাগনয তাবযখ  

চুবক্তয তাবযখ  চুবক্ত 

মূল্য 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

ফাস্তফায়গন 

বফরম্ব গর 

তায কাযণ 
চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

চুবক্তয তাবযখ 

চুবক্ত 

মূল্য 

(রে 

টাকায়) 

জজজড-১ 

(ভোইক্রোফো) 
ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুাগয ৩১/০৩/২০১০ বি. কাবযখ ০১ টি ভাআগক্রাফা ক্রয় কযা গয়গছ। 

থভোটযমোন ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুাগয ২৮/০৫/২০১৮ বি. কাবযখ ১২ টি মভাটযমান ক্রয় কযা গয়গছ। 

 

ভন্তব্য: আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত) প্রকগেয নুগভাবদত 

বডবব’য ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় ফবণ থত প্রবকঈযগভন্ট প্লান ংগ মভাট ১৫টি প্যাগকগজয ঈগল্লখ যগয়গছ। তগফ, ঈক্ত 

প্যাগকজগুগরাগত মভাটযমান ক্রগয়য বফলয়টি ঈগল্লখ না থাকগর ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুাগয ২৮ /০৫/২০১৮ 

বি. কাবযখ ১২ টি মভা টযমান ক্রয় কযা গয়গছ।  অফায নুগভাবদত বডবব’য ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় ফবণ থত প্রবকঈযগভন্ট 

প্লান ংগ মভাট ১৫টি প্যাগকগজয ঈগল্লখ থাকগর ববঅয নুমায়ী ০২টি প্যাগকগজ ে ক্রগয়য ঈগল্লখ যগয়গছ। 

 

১২.০ প্রকগেয টর্ভবভ :  

৬ষ্ঠ ঞ্চফাবল থক বযকেনা ন্যান্য দীঘ থ  স্বে মভয়াবদ বযকেনা এফং স্রাব্দ রেযভাত্রায ন্যতভ 

গুরুত্বপূণ থবফলয় গরা দাবযদ্রয বফগভাচন এফং দবযদ্র জনগগাবষ্ঠয জীফনমাত্রায ভগনান্নয়ন কযা। এ রগেয দীঘ থবদন ধগয 

যকাগযয বফববন্ন ংস্থা  মফযকাবয ংস্থামূ দাবযদ্রয বফগভাচগন কাম থকয র্ভবভকা ারন কগয অগছ। অয 
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বফলয়টিগক অগযা মফগফান কযায ঈগেগশ্য আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) ীল থক 

প্রকেটি গত ২৮-০৮-২০০৮ তাবযগখয একগনক বায় মভাট ৮৮৬.২৬ মকাটি টাকা ব্যগয় মপব্রুয়াবয ২০০৮ গত 

বডগম্বয ২০১৫ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয নুগভাবদত য়। যফতীগত ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকগেয 

১ভ ংগাধন নুগভাবদত য়। ফ থগল   

১৩.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন : 

প্রকেটি গত ২৮-০৮-২০০৮ তাবযগখয একগনক বায় মভাট ৮৮৬.২৬ মকাটি টাকা ব্যগয় মপব্রুয়াবয ২০০৮ গত বডগম্বয 

২০১৫ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয নুগভাবদত য়। যফতীগত ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকগেয ১ভ 

ংগাধন নুগভাবদত য়। গত ২৪-০২-২০১৫ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকেটি ১রা মপব্রুয়াবয 

২০০৮ গত ৩০ ভাচ থ ২০১৬ মভয়াগদ এফং  ১০১২৬৫.২২ রে টাকা (বজবফ ৪১১.১৬ রে টাকা + প্রকে াায্য 

১০০৮৫৪.০৬ রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় ফাস্তফায়গনয জন্য  প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। যফবতথগত ব্যয় 

বৃবি ব্যতীগযগক  মকান ংগগয বযফতথন ছাড়াআ প্রকগেয মভয়াদ ৬ ভা বৃবি কগয মগন্ফম্বয ২০১৬ তাবযগখ ভাবপ্তয 

জন্য বনধ থাযণ কযা য়। 

১৪.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

এবজয ভাধ্যগভ ম্পাদন কযা গফ। এবজ টাগগ থট গ্রুগক যাবয অবথ থক ায়তা অয়ফধ থণমূরক কভ থকাগে 

প্রবেণ, গচতনতা বৃবি, েভতায়ন প্রভৃবত কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযগফ। 
 

১৫.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

ক্রবভক প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/খেকারীন ভয়কার 

১। মভা: বদুল্লা মৄগ্ম-বচফ পূণ থকারীন 

২৮ মপব্রুয়াবয,২০০৮ 

গত ২৮ 

মপব্রুয়াবয,২০১০ 

২। মভা: অাদুর আরাভ মৄগ্ম-বচফ পূণ থকারীন 
১রা ভাচ থ ২০১০ গত 

১৪ বডগম্বয ২০১৫ 

৩। বগফ চন্দ্র মাোয বতবযক্ত বচফ পূণ থকারীন 

১৩ জানুয়াবয,২০১৬ 

গত ৩১ গক্টাফয 

২০১৬ 

 

১৬.০ প্রকে বযদ থন :  

১৬.১ “আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত)”  ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয 

ভাবপ্ত মূল্যায়গনয ঈগেগশ্য গত ০৯-০৯-২০১৮ তাবযগখ গাআফান্ধা মজরায রাফাবড় ঈগজরায়, ১৫-১৬ মগন্ফম্বয, 

২০১৮ তাবযখ ফবযার  টুয়াখারী মজরায় এফং ২১ মগন্ফম্বয, ২০১৮ তাবযখ খুরনা মজরায় প্রকেটিয কাম থক্রভ 

যজবভন বযদ থন কযা য়।  

 

১৭.০ বযদ থনকারীন ভগয় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ: 

১৭.১ “আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত)”  ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয ভাবপ্ত 

মূল্যায়গনয ঈগেগশ্য গত ০৯-০৯-২০১৮ তাবযগখ গাআফান্ধা মজরায রাফাবড় ঈগজরায় প্রকেটিয কাম থক্রভ যজবভন 

বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর প্রকগেয কভ থকতথা/কভ থচাযী  সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা  য়। 
ঈক্ত বযদ থনকাগর ভাঠ ম থাগয় প্রকে ফাস্তফায়নকাযী এনবজ CARE এয বপল্ড পযাববরগটটয জনাফ বগীযথ  

জনাফ বযাজুর আরাগভয াগথ ভত বফবনভয় য়। ঈক্ত ভত বফবনভয়কাগর জানা মায় মম, প্রকগেয অতায় 

সুপরগবাগী বনফ থাচন, তাগদয বনগয় বভবত গঠন, সুপরগবাগীগদয প্রবেণ প্রদান এফং প্রবেগণািয অনুলবঙ্গক 

যঞ্জাভাবদ যফযা কযা য়। তগফ বযদ থনকাগর তাযা ভাঠ ম থাগয় মকান কাম থক্রভ মদখাগত ব্যাথ থ য়।  
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            বচত্র: রাফাড়ী  ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন  

             সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়।  

বচত্র: রাফাড়ী ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন 

  সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 

 

১৭.২ “আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত)”  ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয 

ভাবপ্ত মূল্যায়গনয ঈগেগশ্য গত  ১৫ মগন্ফম্বয, ২০১৮ তাবযখ ফবযার মজরায় ভ্রভণ কযা য়।  ফবযার মজরায় ভাঠ 

ম থাগয় প্রকে ফাস্তফায়নকাযী এনবজ এবঅআ এয মকান প্রবতবনবধ ায়া মায়বন বফধায় প্রকে কাম থক্রভ গযজবভন 

বযদ থন কযা ম্ভফ য়বন। 

 

১৭.৩ “ আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত)”  ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয 

ভাবপ্ত মূল্যায়গনয ঈগেগশ্য ১৬ মগন্ফম্বয, ২০১৮ তাবযখ  টুয়াখারী মজরায় প্রকেটিয কাম থক্রভ যজবভন বযদ থন 

কযা য়। ঈক্ত মজরায় প্রকেটিয কাম থক্রভ গযজবভন বযদ থনকাগর প্রকে বযচারক জনাফ বগফ চন্দ্র মাোয, 

বতবযক্ত বচফ (ফয প্রাপ্ত) এয বনকট মথগক প্রাপ্ত তথ্য মভাতাগফক ভাঠ ম থাগয় প্রকে ফাস্তফায়নকাযী এনবজ 

Oxfam (ববঅয নুমায়ী) এয প্রবতবনবধ জনাফ নাবযন এয াগথ মমাগাগমাগ কগয জানা মায় মম, টুয়াখারী 

মজরায়  Oxfam ঈক্ত প্রকগেয ফাস্তফায়গনয াগথ যাবয ম্পৃক্ত বছরনা, তগফ এনবজ’টি স্থানীয় ন্য অগযকটি 

এনবজ “গয়ব পাঈগেন” মক ভাঠ ম থাগয় প্রকেটি ফাস্তফায়গনয দাবয়ত্ব মদয়। গয়ব পাঈগেন-এয ভন্বয়কাযী 

জনাফ বভজানুয যভাগনয াগথ প্রকগেয কাম থক্রভ ম্পগকথ ভত বফবনভয়কাগর জানা মায় মম, তাযা ভাঠ ম থাগয় 

প্রকেটিয নাভ বযফতথন কগয REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate 

Change Lesson and Learning) নাগভ ফাস্তফায়ন কযা য়। ঈক্ত ভতবফবনভয়কাগর অগযা জানা মায় মম, 

প্রকেটিয অতায় গয়ব পাঈগেন কর্তথক ভাঠ ম থাগয় সুপরগবাগী বনফ থাচন  তাগদয বফববন্ন অয়ফধ থনমূরক 

কভ থকাগেয প্রবেণ প্রদান এফং প্রবেগণািয অনুলবঙ্গক যঞ্জাভাবদ যফযা কযা য়। প্রকেটিয অতায় ৬৪টি 

ববফ (কবভঈবনটি মফস্ট যগানাআগজন) গঠন কযা গয়গছ মায ভগধ্য ৩২টি ববফ’য বনফন্ধন ম্পূণ থ গয়গছ। 

টুয়াখারী দয ঈগজরায় দবেণ  অঈবরয়াপুয আঈবনয়ন বযলগদ প্রকগেয অতায় গঠিত ’মদাগয়র গ্রাভ ঈন্নয়ন 

বভবত’ বাবত জনাফ মভাঃ ামু অকন  সুপরগবাগী জনাফ অব্দুর ভাগরক গাজীয াগথ ভত বফবনভয় কযা য়। 

ঈক্ত  ভত বফবনভয়কাগর জানা মায় মম, জনাফ অব্দুর ভাগরক গাজী (মায জবভয বযভাণ ১.৭ একয) প্রকে মথগক 

একটি ছাগর মগয়গছন। 

                
                বচত্র: টুয়াখারী দয ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন  

                 সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়।  

বচত্র:বচত্র: টুয়াখারী দয ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন 

  সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 
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১৮.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটি গত ২৮-০৮-২০০৮ তাবযগখয একগনক বায় মভাট ৮৮৬.২৬ মকাটি টাকা ব্যগয় মপব্রুয়াবয ২০০৮ গত বডগম্বয ২০১৫ 

মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয নুগভাবদত য়। যফতীগত ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকগেয ১ভ ংগাধন নুগভাবদত 

য়। গত ২৪-০২-২০১৫  বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকেটি ১রা মপব্রুয়াবয ২০০৮ গত ৩০ ভাচ থ ২০১৬ 

মভয়াগদ এফং  ১০১২৬৫.২২ রে টাকা (বজবফ ৪১১.১৬ রে টাকা + প্রকে াায্য ১০০৮৫৪.০৬ রে টাকা) প্রাক্কবরত ব্যগয় 

ফাস্তফায়গনয জন্য  প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। যফবতথগত ব্যয় বৃবি ব্যতীগযগক  মকান ংগগয বযফতথন ছাড়াআ 

প্রকগেয মভয়াদ ৬ ভা বৃবি কগয মগন্ফম্বয ২০১৬ তাবযগখ ভাবপ্তয জন্য বনধ থাযণ কযা য়। ববঅয নুমায়ী প্রকেটিয 

অবথ থক গ্রগবত ৯৮.৮৫% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ৯৯.৮%।  

১৯.০ বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থফেণমূঃ 

১৯.১ প্রকগেয অতায় সুপরগবাগী বনফ থাচন, তাগদয বনগয় বভবত গঠন, সুপরগবাগীগদয প্রবেণ প্রদান এফং প্রবেগণািয 

অনুলবঙ্গক যঞ্জাভাবদ যফযা কযা গয়মছ। তগফ, প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকগেয সুপরমূ 

মটকআ য়বন; 

১৯.২ টুয়াখারী মজরায়  Oxfam ঈক্ত প্রকগেয ফাস্তফায়গনয াগথ যাবয ম্পৃক্ত বছরনা, তগফ এনবজ’টি স্থানীয় ন্য 

অগযকটি এনবজ “গয়ব পাঈগেন” মক ভাঠ ম থাগয় প্রকেটি ফাস্তফায়গনয দাবয়ত্ব মদয়; 

১৯.৩ গয়ব পাঈগেন-এয ভন্বয়কাযী জনাফ বভজানুয যভাগনয াগথ প্রকগেয কাম থক্রভ ম্পগকথ ভত বফবনভয়কাগর জানা 

মায় মম, তাযা ভাঠ ম থাগয় প্রকেটিয নাভ বযফতথন কগয REECALL (Resilience Economic 

Empowerment Climate Change Lesson and Learning) নাগভ ফাস্তফায়ন কযা য়; 

১৯.৪ প্রকগেয সুপরগবাগী বনফ থাচগন প্রাবনক দুফ থরতা বযরবেত গয়গছ। মমভন: টুয়াখারী দয ঈগজরায় দবেণ  

অঈবরয়াপুয আঈবনয়ন বযলগদ  গঠিত ’মদাগয়র গ্রাভ ঈন্নয়ন বভবত’ দস্য  প্রকগেয সুপরগবাগী জনাফ অব্দুর 

ভাগরক গাজীয াগথ ভত বফবনভয় কযা য়। ঈক্ত  ভত বফবনভয়কাগর জানা মায় মম, জনাফ অব্দুর ভাগরক গাজী (মায 

জবভয বযভাণ ১.৭ একয) প্রকে মথগক একটি ছাগর মগয়গছন; 

১৯.৫ আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত) প্রকগেয নুগভাবদত বডবব’য 

২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় ফবণ থত প্রবকঈযগভন্ট প্লান ংগ মভাট ১৫টি প্যাগকগজয ঈগল্লখ যগয়গছ। তগফ, ঈক্ত প্যাগকজগুগরাগত 

মভাটযমান ক্রগয়য বফলয়টি ঈগল্লখ না থাকগর ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুাগয ২৮ /০৫/২০১৮ বি. কাবযখ ১ ২ টি 

মভাটযমান ক্রয় কযা গয়গছ।  অফায নুগভাবদত বডবব’য ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় ফবণ থত প্রবকঈযগভন্ট প্লান ংগ মভাট 

১৫টি প্যাগকগজয ঈগল্লখ থাকগর ববঅয নুমায়ী ০২টি প্যাগকগজ ে ক্রগয়য ঈগল্লখ যগয়গছ; 

১৯.৬ ভাঠ ম থাগয়  প্রকেটি ৩০টি এনবজ কর্তথক ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। বকন্তু নুগভাবদত বডবব  ববঅয’মত এনবজ 

গুগরায নাভ  বফস্তাবযত ঠিকানা মনআ। ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফাগগ ত্র মপ্রযণ কগয মফ এনবচ’য পূণ থ নাভ  

ঠিকানা ায়া মায়বন। পগর, গনক এনবজ’মক  প্রকে বযদ থনকাগর ায়া মায়বন; 

১৯.৭   প্রকেটিয অতায় ৩.৩৭ মকাটি টাকা ব্যগয় ২৫ জনগক মদগ  বফগদগ প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। তগফ, মকান 

প্রবতষ্ঠাগনয কত জনগক ঈক্ত প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ ম তথ্য ববঅয-এ ায়া মায়বন। এ বফলগয়, ল্লী ঈন্নয়ন 

 ভফায় বফাগগ ত্র মপ্রযণ কযা গর মকান তথ্য ায়া মায়বন।  

 

২০.০    বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থগফেণ এয অগরাগক সুাবযমূঃ 

 

২০.1 প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর প্রকে এরাকায জনাধাযগণয কাবযগবয জ্ঞান জথন, অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন  স্বাস্থয বফলগয় 

গচতনতা বৃবি মগয়গছ। তগফ , প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকগেয সুপরমূ মটকআ য়বন। 

এভতাফস্থায়, ববফষ্যগত এধযগনয প্রকে ফাস্তফায়গনয পূগফ থ সুবনবদ থষ্ট Exit plan প্রণয়ন কযগত গফ; 

২০.২ টুয়াখারী মজরায়  Oxfam ঈক্ত প্রকগেয ফাস্তফায়গনয াগথ যাবয ম্পৃক্ত বছরনা, তগফ এনবজ’টি স্থানীয় ন্য 

অগযকটি এনবজ “গয়ব পাঈগেন” মক ভাঠ ম থাগয় প্রকেটি ফাস্তফায়গনয দাবয়ত্ব মদয় এফং “গয়ব পাঈগেন” 

REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate Change Lesson and 

Learning) নাগভ ফাস্তফায়ন কগয। এভতাফস্থায়, যকাযী প্রকে ভাঠ ম থাগয় ববন্ন নাগভ ফাস্তফায়ন কীবাগফ গরা ম 

বফলগয় সুবনবদ থষ্ট ব্যাখ্যা অআএভআ বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ; 
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২০.৩ প্রকগেয সুপরগবাগী বনফ থাচগন প্রাবনক দুফ থরতা বযরবেত গয়গছ। মমভন: টুয়াখারী দয ঈগজরায় দবেণ  

অঈবরয়াপুয আঈবনয়ন বযলগদ  গঠিত ’মদাগয়র গ্রাভ ঈন্নয়ন বভবত’ দস্য  প্রকগেয সুপরগবাগী জনাফ অব্দুর 

ভাগরক গাজীয জবভয বযভাণ ১.৭ একয এফং বতবন প্রকে মথগক একটি ছাগর মগয়গছন। এভতাফস্থায়, ববফষ্যগত এ 

ধযগনয প্রকগেয সুপরগবাগী বনফ থাচগন তকথ গত গফ এফং বডবব’মত ফবণ থত ক্রাআগটবযয়া নুযণ কযগত গফ; 

২০.৪ আকনবভক এভায়াযগভন্ট ফ বদ পুগযস্ট আন ফাংরাগদ (আআব) (২য় ংগাবধত) প্রকগেয নুগভাবদত বডবব’য 

২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় ফবণ থত প্রবকঈযগভন্ট প্লান ংগ মভাট ১৫টি প্যাগকগজয ঈগল্লখ যগয়গছ। তগফ, ঈক্ত প্যাগকজগুগরাগত 

মভাটযমান ক্রগয়য বফলয়টি ঈগল্লখ না থাকগর ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুাগয ২৮ /০৫/২০১৮ বি. কাবযখ ১ ২ টি 

মভাটযমান ক্রয় কযা গয়গছ।  অফায নুগভাবদত বডবব’য ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় ফবণ থত প্রবকঈযগভন্ট প্লান ংগ মভাট 

১৫টি প্যাগকগজয ঈগল্লখ থাকগর ববঅয নুমায়ী ০২টি প্যাগকগজ ে ক্রগয়য ঈগল্লখ যগয়গছ। এভতাফস্থায়, 

প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত বফলয়টি ব্যাখ্যা অআএভআ বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ; 

২০.৫ ভাঠ ম থাগয়  প্রকেটি ৩০টি এনবজ কর্তথক ফাস্তফাবয়ত গয়গছ। বকন্তু নুগভাবদত বডবব  ববঅয’মত এনবজ 

গুগরায নাভ  বফস্তাবযত ঠিকানা মনআ। ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফাগগ ত্র মপ্রযণ কগয মফ এনবচ’য পূণ থ নাভ  

ঠিকানা ায়া মায়বন। পগর, গনক এনবজ’মক  প্রকে বযদ থনকাগর ায়া মায়বন। এভতাফস্থায়, ঈক্ত বফলগয় 

তথ্য প্রদাগন েভতায বফলয়টি ব্যাখ্যা অআএভআ বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ এফং ববফষ্যগত প্রকে ফাস্তফায়গন তথ্য 

ংযেগণ তকথ গত গফ; 

২০.৬ জযদ শন প্রজতক্ফদক্ন প্রদত্ত ম শক্ফক্ষণ ও ভতোভক্তয উয গৃজত ব্যফস্থো ংরোন্ত প্রজতক্ফদন আগোভী এক ভোক্য ভক্ে 

ফোস্তফোয়ন জযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন জফবোক্গ থপ্রযণ জনজিত কযক্ত ক্ফ।  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা বক্তারীকযণ  প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন 

প্রবতগফদন 

 

১.০  প্রকগেয নাভ    :   ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা 

বক্তারীকযণ প্রকে। 
 

২.০ বনফ থাী ংস্থা   :  ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন (ববডবফএপ)। 
৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়   : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

      স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়। 
৪.০ প্রকে এরাকা   : ফাংরাগদগয ০৭টি বফবাগগয ৫২টি মজরায মভাট ৩৯৭টি  

ঈগজরা/কাম থারগয় প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ-মা বনম্নরূঃ 

 

ক্র. 

নং 

প্রাবনক 

বফবাগ 

প্রাবনক 

মজরা 
ঈগজরা/কাম থারগয়য নাভ 

মভাট 

ঈগজরা 

মভাট 

কাম থারয় 

১ 

ফবযার 

বগযাজপুয 

বগযাজপুয দয, ভঠফাবড়য়া, নাবজযপুয,  বাোবযয়া, 

কাঈখারী, বজয়ানগয, ধানীাপা, াপগরজা, স্বরূকাঠী  

আগন্দযাট। 

৮ ১০ 

২ ঝারকাঠী কাঁঠাবরয়া, যাজাপুয, ঝারকাঠী দয, মগখযাট  নরবছটি। ৫ ৫ 

৩ ফবযার 

ফাগকযগঞ্জ, ফানাযীাড়া, ফবযার দয, বজরা, মুরাদী, 

অগগরঝাড়া, ফাবুগঞ্জ, মগৌযনদী, মভগন্দীগঞ্জ, ঈবজযপুয  

দপাদাযাট। 

১০ ১১ 

৪ মবারা 

মবারা দয, মফাযানঈবেন, চযপযান, রারগভান, 

মদৌরতখান, ভনপুযা, তজুভবেন, কুগঞ্জযাট, ীর্ভলণ, 

আবরাাট, গজাবযয়া  দবেন অআচা। 

১০ ১২ 

৫ ফযগুনা ফযগুনা দয, মফতাগী, অভতরী, ফাভনা, াথযঘাটা। ৫ ৫ 

৬ টুয়াখারী 
টুয়াখারী দয, দবভনা, ফাঈপর, বভজথাগঞ্জ, গরাবচা, 

করাাড়া  দুভকী। 
৭ ৭ 

৭ 

যাজাী 

ফগুড়া 

ফগুড় দয, মযপুয, অদভবদঘী, দৄনট, দুচাঁবচয়া, গাফতরী, 

কাালু, বফগঞ্জ, মানাতরা, নন্দীগ্রাভ, াবযয়াকাবন্দ, 

াজাানপুয, নামুজাাট, ছনকা  ীযগাছা। 

১২ ১৫ 

৮ জয়পুযাট জয়পুযাট দয, াঁচবফবফ, অগক্করপুয, মেতরার  কারাআ। ৫ ৫ 

৯ যাজাী পুটিয়া, দূগ থাপুয, ফাঘা, ফা, চাযঘাট। ৫ ৫ 

১০ নাগটায 
নাগটায দয, বংড়া, গুরুদাপুয, ফযাআগ্রাভ, রারপুয, 

ফাগাবতাড়া। 
৬ ৬ 

১১ বযাজগঞ্জ 
বযাজগঞ্জ দয, তাযা, যায়গঞ্জ, কাজীপুয, কাভাযখন্দ, 

াজাদপুয। 
৬ ৬ 

১২ াফনা 
াফনা দয, ইশ্বযদী, অটঘবড়য়া, চাটগভায, বাঙ্গুযা, াবথয়া, 

মফড়া। 
৭ ৭ 

১৩ 

যংপুয 

বদনাজপুয 

বদনাজপুয দয, বফযাভপুয,পৄরফাড়ী, মঘাড়াঘাট, াবকভপুয, 

াফ থতীপুয, বফযর, মফাঁচাগঞ্জ, ফীযগঞ্জ, বচবযযফন্দয, কাাগযার, 

খানাভা, নফাফগঞ্জ, অভফাড়ী, বফানীপুয, বাদুবযয়া  

যানীগঞ্জ। 

১৩ ১৭ 

১৪ ঠাকুযগাঁ 
ঠাকুযগাঁ দয, ফাবরয়াডাঙ্গী, বযপুয, ীযগঞ্জ। যানীংগকর, 

গগড়য়া, বফগঞ্জ, মনকভযদ  ভুবরযাট। 
৫ ৯ 

১৫ ঞ্চগড় ঞ্চগড় দয, মফাদা, মদফীগঞ্জ, মততুুঁবরয়া  অগটায়াযী। ৫ ৫ 
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ক্র. 

নং 

প্রাবনক 

বফবাগ 

প্রাবনক 

মজরা 
ঈগজরা/কাম থারগয়য নাভ 

মভাট 

ঈগজরা 

মভাট 

কাম থারয় 

১৬ নীরপাভাযী 
নীরপাভাযী দয, মডাভায, সয়দপুয, জরঢাকা, বডভরা, 

বকগাযগঞ্জ। 
৬ ৬ 

১৭ গাআফান্ধা 
গাআফান্ধা দয, রাফাড়ী, পৄরছবড়, াদুরাপুয, মগাবফন্দগঞ্জ, 

াঘাটা। 
৬ ৬ 

১৮ যংপুয 
যংপুয দয, তাযাগঞ্জ, বভঠাপুকুয, ীযগঞ্জ, ীযগাছা, 

কাঈবনয়া, গঙ্গাচযা  ফদযগঞ্জ। 
৮ ৮ 

১৯ রারভবনযাট 
রারভবনযাট দয, অবদিভাবয, াবতফান্ধা, কাবরগঞ্জ, 

াটগ্রাভ। 
৫ ৫ 

২০ কুবড়গ্রাভ ভুযম্নঙ্গাভাবয, চযযাবজফপুয, বচরভাযী। ৩ ৩ 

২১ 

খুরনা 

ফাগগযাট 
ফাগগযাট দয, বচতরভাযী,কচুয়া ,মভাড়রগঞ্জ, যণগখারা, 

পবকযাট, মভারস্দাাট, যাভার, মভাংরা  মাত্রাপুয।  
৯ ১০ 

২২ খুরনা 
বদঘবরয়া, পৄরতরা, রূা, ফটিয়াঘাটা, ডুমুবযয়া, দাগকা, 

মতযখাদা, াআকগাছা, কয়যা কবরমুবন  াপুয। 
৯ ১১ 

২৩ াতেীযা 
াতেীযা দয, কারীগঞ্জ, করাগযায়া, অাশুবন, মদফাটা, 

শ্যাভনগয, তারা  াটগকরঘাটা। 
৮ ৮ 

২৪ মগায 
া থা, মকফপুয, বঝকযগাছা, ভবনযাভপুয, মগায দয, 

বয়নগয, ফসুবন্দয়া, মচৌগাছা, ফাঘাযাড়া  ফাগঅচড়া। 
৮ ১০ 

২৫ ভাগুযা ভাগুযা দয, াবরখা, মভাাম্মদপুয  শ্রীপুয। ৪ ৪ 

২৬ নড়াআর নড়াআর দয, কাবরয়া  মরাাগড়া। ৩ ৩ 

২৭ বঝনাআদ 
বযনাকুন্ডু, সরকুা, ভগপুয, মকাট থচাঁদপুয বঝনাআদ দয 

 কাবরগঞ্জ। 
৬ ৬ 

২৮ কুবষ্টয়া 
কুবষ্টয়া দয, কুভাযখারী, মখাকা, মবড়াভাযা, বভযপুয, 

মদৌরতপুয। 
৬ ৬ 

২৯ মভগযপুয মভগযপুয দয, মুবজফনগয, গাংনী। ৩ ৩ 

৩০ 

চিগ্রাভ 

রেীপুয রেীপুয দয, যায়পুয, যাভগবত, যাভগঞ্জ  কভরনগয ৫ ৫ 

৩১ োম্মনফাড়ীয়া অশুগঞ্জ, োা্ক্ষ্মনফাবড়য়া দয, অখাঈড়া, কফা, যাআর। ৫ ৫ 

৩২ কুবভল্লা 

কুবভল্লা দয (ঈঃ), কুবভল্লা দয (দঃ), চাবন্দনা, মাভনা, 

বততা, রাকাভ, মচৌেগ্রাভ, দাঈদকাবন্দ, মদফীদ্বায, মুযাদনগয, 

োম্মনাড়া, বুবড়চং, রাঙ্গরগকাট,ফ রুযা, ভগনাযগঞ্জ  

মভঘনা। 

১৬ ১৬ 

৩৩ 

বগরট 

বগরট 

বগরট দয, কানাআঘাট, জাবকগঞ্জ, বফয়ানীফাজায, 

মকাম্পানীগঞ্জ, মগারাগঞ্জ, দবেণ সুযভা, বফশ্বনাথ, মপন্পুগঞ্জ, 

ফারাগঞ্জ। 

১০ ১০ 

৩৪ মভৌরবীফাজায কভরগঞ্জ। ১ ১ 

৩৫ সুনাভগঞ্জ ধভ থাা  জাভারগঞ্জ। ২ ২ 

৩৬ 

ভয়ভনবং 

মনত্রগকানা 
মনত্রগকানা দয, করভাকান্দা, মভানগঞ্জ. অটাড়া, ফাযািা, 

দূগ থাপুয, পূফ থধরা, মকন্দুয়া, ভদন, খাবরয়াজুবড  শ্যাভগঞ্জ। 
১০ ১১ 

৩৭ মযপুয মযপুয দয, বঝনাআগাতী, শ্রীফদী, নাবরতাফাড়ী  নকরা ৫ ৫ 

৩৮ জাভারপুয 

জাভারপুয দয, আরাভপুয, ভাদাযগঞ্জ, বযলাফাড়ী, 

মদয়ানগঞ্জ, মভরান্দ, ফকীগঞ্জ,  নাবন্দনা, াজযাফাড়ী, 

মছানটিয়া  তাযাকাবন্দ। 

৭ ১১ 

৩৯ ভয়ভনবং 
ভয়ভনবং দয, বালুকা, পৄরফাবড়য়া, মগৌযীপুয,ালুয়াঘাট, 

ইশ্বযগঞ্জ, মুক্তাগাছা, পৄরপুয, মধাফাঈড়া, গপযগাঁ, বত্রার, 
১২ ১৭ 
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ক্র. 

নং 

প্রাবনক 

বফবাগ 

প্রাবনক 

মজরা 
ঈগজরা/কাম থারগয়য নাভ 

মভাট 

ঈগজরা 

মভাট 

কাম থারয় 

ীডগষ্টায, তাযাকান্দা, অঠাযফাড়ী, মচচুয়া ফাজায, মু্ভগঞ্জ  

নান্দাআর। 

৪০ 

ঢাকা 

নযবংদী নযবংদী দয, বফপুয, রা, যায়পুয, ভগনাযদী, মফরাগফা। ৬ ৬ 

৪১ মগাারগঞ্জ 
মগাারগঞ্জ দয, কাবয়াবন, মকাটারীাড়া, মভাকগছদপুয, 

টুঙ্গীাড়া। 
৫ ৫ 

৪২ নাযায়নগঞ্জ নাযায়নগঞ্জ দয, ফন্দয,অড়াআাজায, রূগঞ্জ  মানাযগাঁ। ৫ ৫ 

৪৩ পবযদপুয 
পবযদপুয দয, ভদৄখারী, অরপাডাঙ্গা, বাঙ্গা, মফায়ারভাযী, 

চযবদ্রান, নগযকান্দা, দযপুয  ারথা। 
৯ ৯ 

৪৪ ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয দয, যাগজয, বফচয  কারবকবন। ৪ ৪ 

৪৫ ভাবনকগঞ্জ 
ভাবনকগঞ্জ দয, বফারয়, াটুবযয়া, বযযাভপুয, বঘয, 

মদৌরতপুয  বঙ্গাআয। 
৭ ৭ 

৪৬ মুবন্পগঞ্জ 
মুবন্পগঞ্জ দয, টুংগীফাড়ী, বযাজবদখান, শ্রীনগয, মরৌজং  

গজাবযয়া। 
৬ ৬ 

৪৭ যাজফাড়ী ফাবরয়াকাবন্দ, মগায়ারন্দঘাট, াংা, যাজফাড়ী দয। ৪ ৪ 

৪৮ যীয়তপুয 
যীয়তপুয দয, ডামুডযা, মবদযগঞ্জ, নবড়য়া, মগাাআযাট  

জাবজযা। 
৬ ৬ 

৪৯ গাজীপুয 
গাজীপুয দয, টংগী,  কারীগঞ্জ, কাবরয়াগকয, শ্রীপুয  

কাাবয়া। 
৬ ৬ 

৫০ টাংগাআর 

টাংগাআর দয, ঘাটাআর, কাবরাতী, ফাাআর, মদরদুয়ায, 

র্ভয়াপুয, বভজথাপুয, ভদৄপুয, নাগযপুয, মগাারপুয, বখপুয, 

াগযবদঘী ,  ফল্লা, ধনফাড়ী  এগরঙ্গা। 

১২ ১৫ 

৫১ বকগাযগঞ্জ 

বকগাযগঞ্জ দয, ফাবজতপুয, কবযভগঞ্জ, কটিয়াবদ, াকুবন্দয়া, 

সবযফ, কুবরয়াযচয, বনকরী, তাযাআর, মাগনপুয, ষ্টগ্রাভ, 

আটনা, বভঠাভআন  ভঠগখারা। 

১৩ ১৪ 

৫২ 

 

ঢাকা ধাভযাআ, াবায, মকযানীগঞ্জ, , নফাফগঞ্জ, মদাায  মডভযা। ৫ ৬ 

ঢাকা অযফান ল্লফী, মভাাম্মদপুয, মগোবযয়া, নাবযন্দা  কাভযাঙ্গীযচয।  - ৫ 

মভাট ৩৪৮ ৩৯৭ 

 

৫.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

                                                                      (রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ংগাবধত 

১৭১০.০০ ১৮৮০.০০ ১৭৬২.৭৭ ভাচ থ, ২০১৪ 

মথগক  

ভাচ থ, ২০১৭ 

ভাচ থ, ২০১৪ 

মথগক  

ভাচ থ, ২০১৭ 

ভাচ থ, ২০১৪ 

মথগক  

ভাচ থ, ২০১৭ 

- - 

 

৬.০ ংগ বববিক গ্রগবত: 

খাগতয বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

(A) Revenue Component 
      

৪৫০১ বপাগযয মফতন Per ১৮৫.৯৭  ৩৫ ১৬৬.২৩ ৩৫ 

 
৪৬০১ প্রবতষ্ঠান কভ থচাযীগদয মফতন Per ৩৭.২১ ১২ ৩২.০২ ১২ 
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খাগতয বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

৪৭০১ ভাঘ থয বাতা Per - ৪৭ ০.৯৮ ৪৭ 

 
৪৭০৫ ফাড়ীবাড়া বাতা Per ১০২.১৮ ৪৭ ৮৯.২১ ৪৭ 

 
৪৭১৩ ঈৎফ বাতা Per 40.89 47 40.89 47 

 
৪৭১৭ বচবকৎা বাতা Per 11.84 47 7.89 47 

 
৪৭২৫ মধারাআ বাতা Per 0.04 1 - 1 

 
৪৭৩৭ দাবয়ত্ব বাতা/মপ্রলণ বাতা Per 40.20 47 2.67 47 

 
৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা LS 4.00 LS 4.00 LS 

 
৪৭৭৩ বো বাতা Per 2.08 LS 2.08 LS 

 
Sub total 

 
201.23 

 
147.71 

  
Supply & Services 

      
৪৮০১ বযফন  ভ্রভণ বাতা LS 7.00 LS 7.00 LS 

 
৪৮০২ ফদরীজবনত ব্যয় LS 4.00 LS - LS 

 
৪৮০৫ বধকার বাতা LS 1.00 1 - 1 

 
৪৮০৬ বাড়া-বপ LS 20.00 11 20.00 11 

 
৪৮১৪ বফবফধ কয LS 0.50 LS 0.50 LS 

 
৪৮১৫ ডাক LS 1.00 LS 1.00 LS 

 
৪৮১৬ মটবরগপান/মটবরগ্রাভ/মটবরবপ্রন্টায LS 3.00 LS 3.00 LS 

 
৪৮১৭ আন্টাযগনট  এজ ভগডভ বফর LS 31.00 LS 31.00 LS 

 
৪৮১৮ মযবজগেন বপ LS 0.44 LS 0.44 LS 

 
৪৮২১ বফদুযৎ LS 6.00 LS 6.00 LS 

 
৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী LS 0.10 LS 0.10 LS 

 
৪৮২৩ মগিার  লুবেকযান্ট LS 10.00 LS 10.00 LS 

 
৪৮২৪ ফীভা/ব্যাংক চাগজথ LS 8.00 LS 8.00 LS 

 
৪৮২৭ মুদ্রণ, প্রকানা  গগফলণা LS 7.00 LS 7.00 LS 

 
৪৮২৮ মষ্টনাযী/ীর/ষ্টাম্প LS 9.00 LS 9.00 LS 

 
৪৮২৯ ভধ্যফতী মূল্যায়ন LS 14.00 1 14.00 1 

 
৪৮৩৩ বফজ্ঞান  প্রচাযনা LS 10.00 LS 10.00 LS 

 
৪৮৪০ 

৪৮৪০ 

প্রবেণ ব্যয় (স্থানীয়) LS 164.92 60 164.92 60 

 
প্রবেণ ব্যয় (বফগদ) 

 
77.65 2 43.90 1 

 
৪৮৪২ মবভনায, কনপাগযন্প LS 5.00 LS 5.00 LS 

 
৪৮৪৫ অপ্যায়ন ব্যয় LS 10.00 LS 10.00 LS 

 
৪৮৮৩ ম্মানী LS 10.00 LS 10.00 LS 

 
৪৮৮৮ কবম্পউটায এগক্সবযজ LS 17.00 LS 17.00 LS 

 
৪৮৯৯ বফবফধ (ন্যান্য ব্যয়) LS 6.91 LS 6.91 LS 

 
Sub total 

 
423.52 

 
384.77 

  
Repare, Maintenance & 
Rehabilitation       

৪৯০১ মভাটয মানফান-মভযাভত LS 3.00 1 3.00 1 

 
৪৯১১ কবম্পঈটায  বপ যঞ্জাভ 

মভযাভত 
LS 5.00 LS 5.00 LS 

 
Sub-Total LS 8.00 

 
8.00 

  

(A) Revenue-Total 
 

855.93 
 

738.73 
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খাগতয বফফযণ 
বযভান/ 

ংখ্যা 

অযবডবব নুমায়ী রেযভাত্রা প্রকৃত গ্রগবত 
ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

 

(B) Capital Component 
      

Acquisition of Assets 
      

৬৮০৭ মানফান Nos 46.04 1 46.04 1 

 
৬৮১২ বডবজটার কযাগভযা Nos 0.91 1 0.91 1 

 
৬৮১৩ পগটাকবয়ায মভবন Nos 17.60 11 17.60 11 

 
৬৮১৫ কবম্পঈটায  মন্ত্রাং Nos 650.00 LS 650.00 LS 

 
৬৮১৭ কবম্পঈটায পটয়ায  Nos 100.00 LS 100.00 LS 

 
৬৮১৭ এবি বাআযাজ Nos 13.80 LS 13.80 LS 

 
৬৮১৯ ভাবেবভবডয়া প্রগজক্টয Nos 23.00 25 22.98 25 

 
৬৮২১ অফাফত্র Nos 120.00 LS 120.00 LS 

 
৬৮২৭ ীতত মন্ত্র ২.০ টন Nos 27.00 28 26.99 28 

 
৬৮২৭ মজনাগযটয Nos 23.65 10 23.65 10 

 
৬৮২৭ পযান Nos 2.07 LS 2.07 LS 

 
(B) Sub Total 

 
1,024.07 

 
1,024.04 

  
Total (A+B) 

 
1,880.00 

 
1,762.77 

  
 

৭.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  প্রকগেয প্রগয়াজনীয় মকান ংগগয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৮.০ মূল্যায়ন িবত (Methodology):অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 

 

৯.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

 

মূর ঈগেশ্যঃ  

 

গ্রাভীণ সুবফধাগ্রস্থ জনগগাষ্ঠীয দাবযদ্রয  হ্রাকযণ  অত্মকভ থংস্থান সতযীয রগেয ববডবফএপ এয অআবটি  আ-

মফা বক্তারীকযণ কযা।  

সুবনবদ থষ্ট ঈগেশ্যমূঃ 

১. ববডবফএপ এয প্রধান কাম থারয়, অঞ্চবরক কাম থারয়  ঈগজরা কাম থারয় মূগ অআবটি কাম থক্রভ স্থান  

বক্তারীকযণ।   

 ২. প্রধান কাম থারয়, ২৫টি অঞ্চবরক কাম থারয়  ৩৯৮টি ঈগজরা কাম থারগয়য অআবটি স্থানায জন্য প্রগয়াজনীয় 

 মন্ত্রাবত, ফ্টয়ায যফযা, আন্টাযগনট ংগমাগ স্থান  যেনাগফেণ।    

৩. ববডবফএপ এয সুপরগবাগী  কভীগদয জন্য নরাআন আনপযগভন  পযভ ডাঈনগরাড ব্যফস্থায ভত আ-াবব থ 

মূ পুনগ থঠন  বক্তারীকযণ।  
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 ৪. ববডবফএপ এয ২৫টি ঞ্চর  প্রধান কাম থারগয় প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত  দে জনফর মৃি মভাট ১১টি 

 কবম্পঈটায প্রবেণ মকন্দ্র স্থান।  

 ৫. প্রধান কাম থারয়  ২৫টি অঞ্চবরক কাম থারগয় বফযভান অআবটি বগস্টভগক অদৄবনকায়ন  যেনাগফেণ।  

 ৬. প্রধান কাম থারয়, অঞ্চবরক কাম থারয়মূ  প্রবেণ মকন্দ্রমূগ বববড কনপাগযবন্পং এয ব্যফস্থা স্থান।  

 ৭. ববডবফএপ এয ডাআনাবভক গয়ফাআট অদৄবনকায়ন  যেনাগফেণ।  

 ৮. ববডবফএপ এয কভী  বভবতয দস্যগদয অআবটিয ঈয দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ।  

 

১০.০ থ থ ফছয বববিক বডবব/টিবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

                                                                                                                           (রে টাকা) 

থ থ ফছয  বডবব/টিবব 

ংস্থান 

এবডব/অযএবডব 

ফযাে 

থ থ ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(%) 

2013-14 50.00 50.00 
50.00  

(100%) 

39.10  

(78.20%) 

2014-15 587.90 600.00 
600.00  

(100%) 

598.80  

(99.80%) 

2015-16 959.19 1000.00 
1000.00  

(100%) 

979.50  

(97.95%) 

2016-17 282.91 230.00 
196.25  

(85.32%) 

145.37  

(74.07%) 

থভোট = 1880.00 
1880.00 1846.25  

(98.20) 

1762.77 

(95.48%) 

  

 ১১.০ (ক) বডবব/টিএবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা: 37টি। 
 (খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

প্যাগকজ 

(১-৩৪) 
দযত্র অহ্বাগনয তাবযখ  

চুবক্তয তাবযখ  চুবক্ত 

মূল্য 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

ফাস্তফায়গন 

বফরম্ব গর 

তায কাযণ 
চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

চুবক্তয তাবযখ 

চুবক্ত মূল্য 

(রে 

টাকায়) 

জজজড-১ 15-07-14 15-09-2014 17.50 15-11-2014 15-11-2014 - 

জজজড-২ 15-07-14 31-07-2014 4.86 15-11-2014 15-11-2014 - 

জজজড-৩ 01-04-14 01-06-2014 4.60 03-08-2014 03-08-2014 - 

জজজড-৪ 30-04-14 31-07-2014 1.60 31-07-2015 31-07-2015 - 

জজজড-৫ 15-07-14 15-09-2014 46.04 15-11-2014 15-11-2014 - 

জজজড-৬ 09-02-14 30/9/2014 0.91 13/10/2014 13/10/2014 - 

জজজড-৭ 09-02-14 30/9/2014 2.07 14/10/2014 14/10/2014 - 

জজজড-৮ 

(ইজজজ-1) 
15-05-14 15-07-2014 142.86 15-09-2014 15-09-2014 

- 

জজজড-৯ 27-05-15 06-08-2015 5.00 18/6/2015 18/6/2015 - 

জজজড-১০ 27-04-15 06-08-2015 5.00 18/06/2015 18/06/2015 - 

জজজড-১১ 27-05-15 06-09-2015 5.00 18/6/2015 18/6/2015 - 

জজজড-১২ 05-08-15 22/5/2015 1.78 30/6/2015 30/6/2015 - 

জজজড-১৩ 06-08-15 24/6/2015 4.04 25/6/2015 25/6/2015 - 

জজজড-১৪ 06-08-15 28/06/2015 4.42 28/6/2015 28/6/2015 - 

জজজড-১৫ 06-08-15 24/6/2015 1.76 06-10-2015 06-10-2015 - 

জজজড-১৬ 16-8-15 30/8/2015 2.00 09-10-2015 09-10-2015 - 
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প্যাগকজ 

(১-৩৪) 
দযত্র অহ্বাগনয তাবযখ  

চুবক্তয তাবযখ  চুবক্ত 

মূল্য 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

ফাস্তফায়গন 

বফরম্ব গর 

তায কাযণ 
চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

চুবক্তয তাবযখ 

চুবক্ত মূল্য 

(রে 

টাকায়) 

জজজড-১৭ 06-08-15 28/06/2015 7.46 28/6/2015 28/6/2015 - 

ইজজজ-2 10-01-16 30/10/2016 212.71 25/11/2016 25/11/2016 - 

ইজজজ-3 29-05-16 23/06/16 190.01 30/06/2016 30/06/2016 - 

জজজড-১৮ 19-05-16 26/05/16 1.64 02/06/16 02/06/16 - 

জজজড-১৯ 19-05-16 26/05/16 5.00 02/06/16 02/06/16 - 

জজজড-২০ 19-05-16 26/05/16 4.35 02/06/16 02/06/16 - 

জজজড-২১ 19-05-16 26/05/16 8.64 02/06/16 02/06/16 - 

জজজড-২২ 19-05-16 26/05/16 1.24 02/06/16 02/06/16 - 

জজজড-২৩ 23-05-16 30/05/16 1.42 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-২৪ 23-05-16 30/05/16 3.72 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-২৫ 23-05-16 30/05/16 2.33 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-২৬ 23-05-16 30/05/16 3.10 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-২৭ 25-05-16 20/06/16 14.16 30/06/2016 30/06/2016 - 

জজজড-২৮ 25-05-16 20/06/16 53.32 30/06/2016 30/06/2016 - 

জজজড-২৯ 23-05-16 30/05/16 0.90 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-৩০ 23-05-16 30/05/16 2.00 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-৩১ 23-05-16 30/05/16 3.10 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-৩২ 25-05-16 20/06/16 13.32 30/06/2016 30/06/2016 - 

জজজড-৩৩ 23-05-16 30/05/16 9.00 07/06/2016 07/06/2016 - 

জজজড-৩৪ 23-05-16 30/05/16 7.04 07/06/2016 07/06/2016 - 

এজড-১ 17-12-15 25/02/2016 99.995 30/06/2016 30/06/2016 - 

 

১২.০ প্রকগেয টর্ভবভ :  

ফাংরাগদ বফগশ্বয ফগচগয় দবযদ্র মদগুগরায ভগধ্য একটি। ২০০০ াগর ভাথাবছু ভাথাবছু গ্র ন্যানার মপ্রাডাক্ট 

(বজএনব) বছর ভাত্র ৩৬০ ভাবকথন ডরায। মদগয অয়তন ১৪৭৫৭০ ফগ থবকগরাবভটায। জনংখ্যায ঘনত্ব প্রবত ফগ থ 

বক.বভ. ৮৪৪ জন। ২০০০ াগর মদটিয মভাট জনংখ্যা ১২৯ বভবরয়ন ভাবকথন ডরাগয দাঁবড়গয়বছর। মভাট জনংখ্যায 

প্রায় ৮০ তাংআ গ্রাভাঞ্চগর ফফা কগয। নাযী  পুরুল জনংখ্যায নুাত গরা-১০০:১০৬। মভাট জনংখ্যায প্রায় 

চবল্ল তাং দাবযদ্রয ীভায নীগচ মেঁগচ থাগক। বফকাভান থ থগনবতক প্রবৃবি গে ১৯৯০ ার মথগক ফছগয ৫% এয 

মফব এফং ২০০০ ার মথগক প্রায় ২% কগয প্রবত ফছয দাবযদ্রযতা হ্রা াগে। ফাংরাগদগয মভাট ৫৫.০০ বভবরয়গনয 

মফব (মভাট জনংখ্যায ৩৬%) জনংখ্যা বদগন ১ ডরাগযয কভ অগয় জীফনভান বনফ থা কযগছ। 
 

এআ দাবযদ্রয ীবডত জনগগাষ্ঠীয অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়গনয ঈয ফাংরাগদগয ঈন্নয়ন বনব থয কগয। ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন 

পাঈৃগেন (ববডবফএপ) ফাংরাগদগয গ্রাভীণ দাবযদ্রয বনযগনয জন্য প্রবতশ্রুবতফি, প্রবেণ  াভাবজক ঈন্নয়ন 

কাম থক্রগভয ায়তায় ভাআগক্রাবপনান্প মপ্রাগ্রাভ বযচারনায জন্য একটি দাবয়ত্বীর বৃিভ প্রবতষ্ঠানগুবরয ভগধ্য একটি 

বাগফ কাজ কযগছ। মদটি যকাযী, মফযকাযী এফং ব্যাংবকং খাগত বফববন্ন ংগঠনগক ভবন্বত ভাআগক্রাবপনান্প 

াগযগনয একটি ব্যাক ববজ্ঞতায ভধ্য বদগয় বযচাবরক গে। ভাআগক্রাবপনান্প মপ্রাগ্রাভটি বফগলবাগফ দবযদ্রগদয 

ঈগেশ্য কগয বযচাবরত গর তথ্য প্রমৄবক্ত বনব থয কযা ম্ভফ য়বন। এগেগত্র তথ্য প্রমৄবক্ত মদগয ফগবরত ববছগয় 

ড়া জনগগাষ্ঠীয দেতা  েভতা বৃবিগত গুরুত্বপূন থ ফদান যাখগত েভ গফ। 
 

তথ্যপ্রমৄবক্ত বনব থয ভবনটবযং এফং মফা প্রদান ব্যফস্থা গগড় মতারা ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন (ববডবফএপ) এয 

ফ থাবধক গ্রাবধকাযপ্রাপ্ত একটি কাম থক্রভ। অগাভীগত জাবতগঠনমূরক কর ংস্থা/দপ্তয কবম্পঈটায প্রব েণ কাগজয 

জন্য ঈগল্লবখত ল্যাফ মূ ব্যফহৃত গফ।এ প্রকে ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ ববডবফএপ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয দেতা  

েভতা বৃবি াগফ এফং ববডবফএপ মক অবথ থকবাগফ স্বয়ম্ভয  মটকআ কযা ম্ভফ গফ। ববডবফএপ এয রবেত 
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জনগগাষ্ঠী গে ল্লী ঞ্চগরয সুবফধা ফবঞ্চত, অথ থ-াভাবজক বদক বদগয় ববছগয় ড়া াধাযণ ভানুল। তথ্যপ্রমৄবক্তয 

ব্যফাগযয ভাধ্যগভ তাঁগদয জীফনভাগনয াবফ থক ঈন্নয়ন কযা ম্ভফ গফ। এছাড়া তথ্যপ্রমৄবক্ত মফা প্রদাগনয ভাধ্যগভ 

সুপরগবাগী দস্যগদয জীফন ভাগনয ঈন্নয়ন, েভতা বৃবি াবফ থক কভ থদেতাগক বক্তারী কযগফ। পরশ্রুবতগত 

ববডবফএপ এয সুপরগবাগী জনগগাষ্ঠীয দাবযদ্রয হ্রাকযণ এফং জীফনভান ঈন্নয়গন আবতফাচক ভুবভকা যাখগত েভ 

গফ। 

১৩.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন : 

প্রকেটি ভাচ থ, ২০১৪ মথগক ভাচ থ, ২০১৭ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৭১০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ২৫/০২/২০১৪ 

বিঃ তাবযগখ বযকেনা কবভন কর্তথক নুগভাবদত য় এফং০৬/০৩/২০১৪ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় ফাস্তফতায বনবযগখ কগয়কটি মকাগড 

অন্তখাত ভন্বয়, অআগটভ ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগণয কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় ঠিক মযগখ ১৮৮০.০০ 

রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ১৩/০৫/২০১৫ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ১ভ ংগাধগনয নুগভাদন 

জাযী য়। ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী ভাচ থ, ২০১৭ মভয়াগদ ১৭৬২.৭৭ রে টাকা ব্যগয় প্রকেটি সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়ন 

ম্পন্ন কযা য়। 
১৪.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

ল্লীদাবযদ্রযবফগভাচনপাঈগেনএযঅআবটিকাম থক্রভআ-মফাবক্তারীকযণীল থক প্রকগেয মূর কাম থক্রভ বনম্নরূঃ 

১. প্রধান কাম থারয় অঞ্চবরক ম থাগয় ১১টি কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাফ স্থান।  

২. প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত  যঞ্জাভ ক্রয় এফং কাম থারয় মূগ মন্ত্রাবত  যঞ্জাভাবদ স্থান/প্রবতস্থান। 

৩. প্রগয়াজনীয় পটয়ায আনস্টগরন, আন্টাযগনট ংগমাগ স্থান। 

৪. বফযভান অআবটি ব্যফস্থাগক অদৄবনকায়ন  বক্তারী কযায রগেয প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত  পটয়ায 

প্রবতস্থান।  

৫. ববডবফএপ কভী  সুপরগবাগী দস্যগদযগক অআটি বফলগয় প্রবেণ প্রদান। 

৬. গয়ফাআট অদৄবনকায়ন  আ-াবব থ মূ পূনগ থঠন  বববড কনপাগযবন্পং এয ব্যফস্থা স্থান। 

৭. প্রকগেয পর ফাস্তফায়গনয রগেয বনবফড় তত্বাফধান। 

 

১৫.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

ক্রবভক প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/খেকারীন ভয়কার 

১। ড. মভাঃ ভনারুর আরাভ মৄগ্ম-বযচারক পূণ থকারীন 

১০ এবপ্রর, ২০১৪ 

মথগক 

৩১ ভাচ থ, ২০১৭ 

 

১৬.০ প্রকে বযদ থন :  

ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা বক্তারীকযণ ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়গনয 

রগেয গত 1১/08/2018 তাবযখ পবযদপুয ঞ্চরাধীন যাজফাড়ী  মজরায যাজফাড়ী দয এফং মগায়ারন্দ ঈগজরায এফং কুবষ্টয়া 

ঞ্চরাধীন কুবষ্টয়া মজরায মখাকা ঈগজরা এফং কুবষ্টয়া অঞ্চবরক কাম থারগয় প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ গযজবভন বযদ থন কযা য়। 
গত 1২/08/2018তাবযগখ খুরনা ঞ্চগরগয  পৄরতরা ঈগজরা এফং খুরনা দয ঞ্চগর ঈক্ত প্রকগেয  কাম থক্রভ গযজবভন 

বযদ থন কযা য়। গত ২৭/০৮/২০১৮ তাবযখ জাভারপুয মজরায বযলাফাবড় ঈগজরায় ঈক্ত ভাপ্ত প্রকগেয কাম থক্রভ 

গযজবভন বযদ থন কযা য়।  ববডবফএপ এয যংপুয ঞ্চগরয অআবটি প্রকগেয কাম থক্রভ বযদ থগনয জন্য গত 02/09/2018 

যংপুয দয ঈগজরা, গঙ্গাচড়া ঈগজরা এফং যংপুয অঞ্চবরক কাম থারগয় প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ বযদ থন কযা য়। ববডবফএপ 

অআবটি কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য গত ১৫/০৯/২০১৮ তাবযগখ ফবযার ঞ্চরাধীন মগৌযনদী ঈগজরা কাম থক্রভ 

এফং ফবযার ঞ্চগর প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকগেয প্রকে বযচারক ংবেষ্ট কভ থকতথাগণ 

ঈবস্থত বছগরন। বযদ থনকাগর প্রকগেয কভ থকতথা/কভ থচাযী  সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়।  
১৭.০ বযদ থনকারীন ভগয় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ: 

১৭.১ ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা বক্তারীকযণ ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয কাম থক্রভ 

গযজবভগন বযদ থগনয জন্য গত 1১/08/2018 তাবযখ পবযদপুয ঞ্চরাধীন যাজফাড়ী মজরায যাজফাড়ী দয এফং মগায়ারন্দ 
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ঈগজরায প্রকে কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকারীন ভগয় ববডবফএপ এয গয়ফ মফড (নরাআন) 

পটয়াগযয কাম থক্রভ ফগরাকন বফববন্ন তথ্যাবদ বনগয় ববডবফএপ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ ভত বফবনভয় কযা য়। 
 

 

 

 

 

 

বচত্রঃ ববডবফএপ এয যাজফাড়ী দয  মগায়ারন্দ ঈগজরা কাম থারগয়য গয়ফগফড পটয়ায ম থাগরাচনা  কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ 

 

১৭.২ ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা বক্তারীকযণ ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয কাম থক্রভ 

গযজবভন বযদ থগনয জন্য গত গত 1১/08/2018 কুবষ্টয়া ঞ্চরাধীন কুবষ্টয়া মজরায মখাকা ঈগজরা এফং কুবষ্টয়া অঞ্চবরক 

কাম থারগয় প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ গযজবভগন বযদ থন কযা য়। বযদ থনকারীন ভগয় ববডবফএপ এয গয়ফ মফড (নরাআন) 

পটয়াগযয কাম থক্রভ  কুবষ্টয়া কবম্পঈটায ল্যাগফয বফববন্ন কাম থক্রভ বনগয় ববডবফএবপ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ ভত 

বফবনভয় কযা য়। 
 

 

 

 

 

 

 

১৭.৩ ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা বক্তারীকযণ ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয কাম থক্রভ 

গযজবভন বযদ থগনয জন্য গত 1২/08/2018 তাবযগখ পৄরতরা ঈগজরা এফং খুরনা ঞ্চগর প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ বযদ থন কযা 

য়।  
 

  

 

 

 

১৭.৪ ববডবফএপ এয ভয়ভনবং ঞ্চগরয অআবটি প্রকগেয কাম থক্রভ বযদ থগন জন্য গত ২৭/0৮/2018 জাভারপুয মজরায 

বযলাফাবড় ঈগজরায় ঈক্ত প্রকগেয কাজ গযজবভন  বযদ থন  সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়। ঈক্ত 

ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় মম, বযলাফাবড় ঈগজরায ববডবফএপ বপগ অগরাচয প্রকগেয অতায় প্রদি কবম্পঈটায বতন 

 

বচত্র-৩: প্রকগেয অতায় কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাগফ 

সুপরগবাগী দস্যগদয প্রবেণ গ্রণ। 

   

বচত্র-৪: কুবষ্টয়া কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাফ বযদ থন  

ববডবফএপ কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ ভতবফবনভয়। 
 

বচত্র-৭: খুরনা ঞ্চগরয ঈগজরা দাবযদ্রয বফগভাচন 

কভ থকতথাগদয াগথ অআবটি বফলগয় ভতবফবনভয় বা। 

 বচত্র-৮: পৄরপুয ঈগজরা কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ 

ভতবফবনভয়। 
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ভা মাফত চর থাকায় নরাআগন ডাটা এবি ন্যান্য কাম থক্রভ ব্যাত গে। তগফ, তাযা জানান মম, ভয়ভনবং ঞ্চবরক 

বপ মথগক মপ্রাগ্রাভায এগ ঈক্ত কবম্পঈটায মভযাভগতয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফন।  

 

১৭.৪ ববডবফএপ এয যংপুয ঞ্চগরয অআবটি প্রকগেয কাম থক্রভ বযদ থগন জন্য গত 02/09/2018 যংপুয দয ঈগজরা, 

গঙ্গাচড়া ঈগজরা এফং যংপুয অঞ্চবরক কাম থারগয় প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ বযদ থন কযা য়। বযদ থনকারীন ভগয় ববডবফএপ এয 

গয়ফ মফড (নরাআন) পটয়াগযয কাম থক্রভ  যংপুয দয ঈগজরা এফং যংপুয অঞ্চবরক কাম থারগয় প্রবতবষ্ঠত কবম্পঈটায 

ল্যাগফয বফববন্ন কাম থক্রভ বনগয় ববডবফএবপ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ ভত বফবনভয় কযা য়। 

 

বচত্র-৯: যংপুয দয ঈগজরায কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয 

াগথ  ভতবফবনভয়। 

 বচত্র-১০: যংপুয অঞ্চবরক কাম থারগয় প্রবতবষ্ঠত কবম্পঈটায 

ল্যাগফ কভ থকতথাগদয াগথ ভতবফবনভয়। 

১৭.৫ ববডবফএপ অআবটি কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থগনয জন্য গত ১৫/০৯/২০১৮ তাবযগখ ফবযার ঞ্চরাধীন মগৌযনদী 

ঈগজরা কাম থক্রভ এফং ফবযার ঞ্চগর প্রবতবষ্ঠত ল্যাফ বযদ থন কযা য়। বযদ থনকারীন জানা মায় মজরা প্রাক, ফবযার 

 ফবযার মজরায ন্যান্য ঈিথতন কভ থকতথাবৃন্দ ফবযার অঞ্চবরক কাম থারগয় স্থাবত ববডবফএপ এয অআবটি প্রকগেয 

কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাগফয কাম থক্রভ বযদ থন কগযগছন এফং ফবযার মজরায গনক কভ থকতথা/কভ থচাযীবৃন্দ এ ল্যাফ গত 

প্রবেণ গ্রণ কগযগছন। 

                 

বচত্র-১১: ববডবফএপ অআবটি প্রকগেয মগৌযনদী ঈগজরা 

কাম থারগয়য কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয াগথ ভতবফবনভয়। 

 বচত্র-১২: ববডবফএপ অআবটি প্রকগেয কবম্পঈটায 

প্রবেণ ল্যাগফ (ফবযার) প্রবেণ কাম থক্রভ। 
 

ল্লী দাবযদ্রয বফগভাচন পাঈগেন এয অআবটি কাম থক্রভ  আ-মফা বক্তারীকযণ ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভন 

বযদ থন  ংবেষ্ট কভ থকতথা  কভ থচাবযগদয াগথ ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় মম, প্রকগেয রেয এফং ঈগেগশ্যয াগথ ঙ্গবত 

মযগখ, এরাকায মবৌগগাবরক ফস্থান আতযাবদ বফগফচনা কগয প্রধান কাম থারয় ১০টি অঞ্চবরক কাম থারগয়  মভাট ১১টি কবম্পঈটায 

প্রবেণ ল্যাফ স্থান কযা গয়গছ; প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর ববডবফএপ এয কর কাম থক্রভ দ্রততায াগথ ফাস্তফায়ন কযা জ 

গয়গছ এফং তাৎেবণকবাগফ কর কভ থকতথা/কভ থচাযীয কাম থক্রভ মূল্যায়ন  কযা ম্ভফ গে ; ববডবফএপ এয ভবনটবযং কাম থক্রভ 

অয জ গয়গছ এফং বনর্ভ থরবাগফ বাফ ং যেণ  বাফ ব্যফস্থানা কযা ম্ভফ গে ; ববডবফএপ এ  নরাআন 

পটয়াগযয (Web based integrated softwere) ভাধ্যগভ প্রবতটি কাম থারয় মথগক ডাটা  এবি,  বনয়ন্ত্রন, ভবনটবযং কযা 

ম্ভফ গে; ববডবফএপ এয কাগজয গবতীরতা বৃবি মগয়গছ  বফববন্ন বযগাট থ অদান প্রদান জ, বনভু থর  দ্রুততভ ভগয় 

ায়া মাগে এফং  তা মূল্যায়ন পূফ থক দগে গ্রণ কযা ম্ভফ গে ; তাযা অয জানান মম, অগরাচয প্রকগেয অতায় 

প্রবতবষ্ঠত অআবটি ল্যাফ স্থানীয় ন্যান্য যকাবয/মফযকাবয প্রবতষ্ঠান  স্থানীয় ববেত জনগগণয মভৌবরক কবম্পঈটায 

প্রবেগণ ব্যফায কযা মমগত াগয। 
 

 

১৮.০ প্রকগেয প্রবাফ 

প্রকে কাম থক্রভ ফা স্তফায়গনয পগর ববডবফএপ এয কভ থকতথা কাভ থচাযী এফং সুপরগবাগী দস্যগণ তথ্য প্রমৄবক্তয মম 

সুপর াগে/াগফ তা বনগম্ন প্রদি গরা- 
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১. ববন ২০২১ এয অগরাগক বডবজটার ফাংরাগদ গড়ায প্রতযগয় অদৄবনক তথ্য প্রমৄবক্তয াগথ ববডবফএপ মৄক্ত কযা 

ম্ভফ গফ। 
২. ববডবফএপ এয কভ থকতথা, কভ থচাযীগদয এফং সুপরগবাগী  দেতা  েভতা বৃবি াগফ। পগর দ্রুততায াগথ কর 

কাম থাবদ ম্পাদন কযা ম্ভফ গে। 

৩. ববডবফএপ এয ভবনটবযং কাম থক্রভ অয জ গয়গছ এফং বনর্ভ থরবাগফ বাফ ং যেণ  বাফ ব্যফস্থানা 

কযা ম্ভফ গে। 

৪. বফববন্ন দপ্তগযয/ংস্থা এফং জাবত গঠনমূরক প্রবতষ্ঠাগনয াগথ মমাগাগমাগ জ গফ এফং প্রবতষ্ঠাগনয বযবচবতগত 

প্রায ঘটগফ।  

৫. ববডবফএপ এয কর কাম থক্রভ দ্রততায াগথ ফাস্তফায়ন কযা জ গয়গছ এফং তাৎেবণকবাগফ কর 

কভ থকতথা/কভ থচাযীয কাম থক্রভ মূল্যায়ন কযা ম্ভফ গে। 

৬.  ববডবফএপ এয কাগজয গবতীরতা বৃবি মগয়গছ  বফববন্ন বযগাট থ অদান প্রদান জ, বনভু থর  দ্রুততভ ভগয় 

ায়া মাগে এফং তা মূল্যায়ন পূফ থক দগে গ্রণ কযা ম্ভফ গে। 

৭.   দে প্রমৄবক্ত বনব থয জনফর সতবয গে এফং ববডবফএপ এয সুপরগবাগী দস্যগদয বফকে কভ থংস্থাগনয সুগমাগ 

সতযী গে; 

৮. ভন্ত্রণারয়  ববডবফএপ এয প্রধান কাম থারয় মথগক নরাআগনয ভাধ্যগভ অঞ্চবরক কাম থারয় এফং ঈগজরা 

কাম থারগয়য কর তথ্য জানা মাগে এফং প্রগয়াজনীয় বপডব্যাক প্রদান কযা ম্ভফ গে।  

৯. নরাআন পটয়াগযয  (Web based integrated softwere) ভাধ্যগভ প্রবতটি কাম থারয় মথগক ডাটা  এবি, 

বনয়ন্ত্রন, ভবনটবযং কযা ম্ভফ গে, পগর দ্রুততায াগথ বিান্ত গ্রণ কযা ম্ভফ গে। 
 

১৯.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটি ভাচ থ, ২০১৪ মথগক ভাচ থ, ২০১৭ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৭১০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় নুগভাবদত য় এফং 

যফতীগত প্রকে ফাস্তফায়ন ভয় ঠিক মযগখ ১৮৮০.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় ংগাধনপূফ থক প্রকেটি নুগভাদন কযা য়। 

ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী প্রকেটি সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়।প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী 

ফবণ থত প্রকেটি প্রকে বনবদ থষ্ট ভয় থ থাৎ ভাচ থ, ২০১৭ মভয়াগদ ১৭৬২.৭৭ রে টাকা ব্যগয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। প্রকগেয 

আজথ শক অগ্রগজত ৯৩.৭৬% এফং ফোস্তফ অগ্রগজত ১০০%। 

২০.০ প্রকক্েয উক্েশ্য অজশন: 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

১. ববডবফএপ এয প্রধান কাম থারয়, অঞ্চবরক কাম থারয় 

 ঈগজরা কাম থারয় মূগ অআবটি কাম থক্রভ স্থান 

 বক্তারী কযণ।   

ফবণ থত প্রকগেয ভাধ্যগভ ২৫টি মডস্কট কবম্পঈটায, আঈবএ এফং 

বপ্রন্টায ববডবফএপ প্রধান কাম থারগয়, ৫৩টি মডস্কট কবম্পঈটায, 

আঈবএ এফং বপ্রন্টায ২৪টি ববডবফএপ অঞ্চবরক কাম থারগয় এফং 

৩৯৮টি মডস্কট কবম্পঈটায, আঈবএ এফং বপ্রন্টায ৩৯৮টি 

ববডবফএপ ঈগজরা কাম থারগয় যফযা  স্থান কাম থক্রভ ম্পন্ন 

কযা য়। 

২. প্রধান কাম থারয়, ২৫টি অঞ্চবরক কাম থারয়  

৩৯৭টি ঈগজরা কাম থারগয়য অআবটি স্থানায জন্য 

প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত, ফ্টয়ায যফযা, আন্টাযগনট 

ংগমাগ স্থান  যেনাগফেণ।    

ফবণ থত প্রকগেয ভাধ্যগভ ববডবফএপ প্রধান কাম থারয়, ২৪টি অঞ্চবরক 

কাম থারয় এফং ৩৯৮টি ঈগজরা কাম থারগয় নরাআন পটয়ায 

(১. ম্যাগনজগভন্ট আনপযগভন বগস্টভ; ২. একাঈবন্টং আনপযগভন 

বগস্টভ; ৩. বঈম্যান বযগা থ আনপযগভন বগস্টভ এফং ৪. 

আনগবন্টবয ম্যাগনজগভন্ট বগস্টভ) এয অতায় অনা গয়গছ 

াাাব মনটয়াবকথং সুবফধা  ন্যান্য অআটি াবব থ সুবফধা 

বনবিত কযা গয়গছ। 
৩. ববডবফএপ এয সুপরগবাগী  কভীগদয জন্য 

নরাআন আনপযগভন  পযভ ডাঈনগরাড ব্যফস্থায 

ভত আ-াবব থ মূ পুনগ থঠন  বক্তারীকযণ।  

ফবণ থত প্রকগেয ভাধ্যগভ ফবণ থত সুবফধাটি বনবিত কয গয়গছ। 

৪. ববডবফএপ এয ২৫টি ঞ্চর  প্রধান কাম থারগয় ফবণ থত প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রকে চরাকারীন ভগয় ববডবফএপ প্রধান 
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প্রগয়াজনীয় মন্ত্রাবত  দে জনফর মৃি মভাট ১১টি 

কবম্পঈটায প্রবেণ মকন্দ্র স্থান। 
কাম থারয় ২৫টি ঞ্চগরয ভন্বগয় ১১টি কবম্পঈটায প্রবেণ 

ল্যাফ (প্রধান কাম থারয়, যংপুয, বদনাজপুয, যাজাী, কুবষ্টয়া, খুরনা, 

বগযাজপুয, ফবযার, কুবভল্লা, গাজীপুয  ভয়ভনবং অঞ্চবরক 

কাম থারয়)স্থান কযা গয়গছ। প্রবতটি কবম্পঈটায প্রবেণ মকন্দ্র 

২৫টি মডস্কট কবম্পঈটায, াআবিড আন্টাযগনট সুবফধা, বপ্রন্টায, 

ভাবিবভবডয়া প্রগজক্টয, এয়াযকবেনায, মজনাগযটয সুবফধা 

কর অদৄবনক তথ্য প্রমৄবক্ত সুবফধা প্রদান। 
৫. প্রধান কাম থারয়  ২৫টি অঞ্চবরক কাম থারগয় 

বফযভান অআবটি বগস্টভগক অদৄবনকায়ন  

যেনাগফেণ এফং প্রবেণ মকন্দ্রমূগ বববড 

কনপাগযবন্পং এয ব্যফস্থা স্থান। 

প্রধান কাম থারয়  ২৫টি অঞ্চবরক কাম থারগয়য অআবটি কাম থক্রভগক 

অদৄবনকায়ন এফং ১১টি কবম্পঈটায প্রবেণ মকগন্দ্রয াগথ বববড 

কনপাগযগন্পয ব্যফস্থা কযা। 

৬. ফাংরাগদগয আ-বটিগজন মফা বনবিগতয াগথ 

াগথববডবফএপ এয ডাআনাবভক গয়ফাআট 

অদৄবনকায়ন  যেনাগফেণ।   

আ-বটিগজন মফা বনবিগতয াগথ াগথ ববডবফএপ এয 

ডাআনাবভক গয়ফাআটগক অদৄবনকায়ন কযা গয়গছ। 

৭. ববডবফএপ এয কভী  বভবতয দস্যগদয 

অআবটিয ঈয দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ। 

ফবণ থত প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রবত ব্যাগচ ২৫ জন কগয মভাট ১১০০ জন 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগক এফং প্রবত ব্যাগচ ২৫ জন কগয ৪০০ জন 

সুপরগবাগীগক অআবটি প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 
 

১৯.০ বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থফেণমূঃ 

প্রকের্ভক্ত কবম্পঈটায প্রব েণ ল্যাফ মজরা ম থাগয় স্থাবত য়ায় মজরা প্রান এফং ন্যান্য জাবতগঠন মূরক বফবাগগয 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগগণয াগথ বনবফড় মমাগাগমাগ কযা ম্ভফ গয়গছ। মজরা প্রান এয  প্রাবনক কভ থকতথাবৃন্দ প্রকগেয 

কাম থক্রভ গযজবভগন বযদ থন  ম থগফ েমণ ায়তা কযগছন। কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাগফয কাম থক্রভ বযদ থন কগয মম কর 

তথ্যাবদ ায়া মায় তায ঈয বববি কগয প্রকে কাম থক্রগভয ম থগফেনমূ বনগম্ন ফবণ থত গরাঃ 

 

1) অঞ্চবরক ম থাগয় তযন্ত সুন্দয কবম্পঈটায ল্যাফ স্থান কযগত েভ গয়গছ। 

২)  প্রকের্ভক্ত কভ থকতথা এফং কভ থচাযীয ভগধ্য চভৎকায অন্ত:ব্যবক্তক ম্পথক  টীভ বস্ধট বযর বেত গয়গছ। 

2) প্রকগেয রেয এফং ঈগেগশ্যয াগথ ঙ্গবত মযগখ, এরাকায মবৌগগাবরক ফস্থান আতযাবদ বফগফচনা কগয প্রধান 

কাম থারয় ১০টি অঞ্চবরক কাম থারগয় মভাট ১১টি কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাফ স্থান কযা গয়গছ। 

3) কর কবম্পঈটায প্রবেণ ল্যাগফ অদৄবনক কবম্পঈটায  ন্যান্য মন্ত্রাং প্রবতস্থান কযগত েভ গয়গছ।   

4) প্রধান কাম থারগয়য াগথ প্রবতটি কবম্পঈটায প্রব েণ ল্যাগফয মনটংয়াবকং এফং আন্টাযগনট ংগমাগ 

স্থাগনয ভাধ্যগভ একটি বডবজটার ববডবফএপ স্থাগন েভ গয়গছ। 

5) ববডবফএপ এয াাাব ন্যান্য দপ্তয/ংস্থা মমভন- ফাংরাগদ  ল্লী ঈন্নয়ন মফাড থ (বফঅযবডবফ) এয বফববন্ন 

প্রকে, ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন (এএপবডএপ) প্রভৃবত প্রবতষ্ঠান এফং জাবত গঠণমূরক প্রবতষ্ঠাগনয 

(NBD) এয াগথ তথ্য প্রমৄবক্তয প্রবেমণ ঈগল্লখগমাগ্য ফদান যাখগত েভ গে।  

6) ববডবফএপ এ  নরাআন পটয়াগযয  (Web based integrated softwere) ভাধ্যগভ প্রবতটি কাম থারয় 

মথগক ডাটা এবি, বনয়ন্ত্রন, ভবনটবযং কযা ম্ভফ গে। 

7) ববডবফএপ এফং প্রধান কাম থারয়  অঞ্চবরক কাম থারগয়য কর কভ থকতথা  কভ থচাযী এফং ঈগজরা/ কাম থারয় 

ম থাগয় কর ঈগজরা দাবযদ্রয বফগভাচন কভ থকতথা এফং বাফ কভ থকতথাগদয ০৫ বদন ব্যাব কবম্পঈটাগযয 

ঈয মভৌবরক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  

8) সুপরগবাগী দস্যগণ এফং তাঁগদয ন্তানগদয তথ্য প্রমৄবক্ত বফলগয় প্রব েণ প্রদান এফং তথ্য প্রমৄবক্তয ফাধ 

ব্যফায বনবিত কযা প্রগয়াজন। 
9) ববডবফএপ এয কভ থকতথা এফং কভ থচাযীগণ তথ্য প্রমৄবক্তগত প্রব বেত য়ায কাযগণ তাঁগদয দেতা  েভতা 

বৃবি াগে। পগর ঐ এরাকায় াভাবজক ভম থাদা, েভতায়ন বৃবি াগে। 
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10) প্রকগেয প্রধান কাম থারয় এফং ২৫টি অঞ্চবরক কাম থারগয়য ভাধ্যগভ প্রকেভুক্ত ৩৯৭টি ঈগজরা/কাম থারগয়য 

ভবনটবযং কাম থক্রভ বযচাবরত গে।  

11) বডববয ংস্থান এফং তবফগরয প্রাপ্যতা নুমায়ী কবম্পঈটায যঞ্জাভ, অফাফত্র এফং বপ যঞ্জাভ 

         যফযা কযা গয়গছ এফং ব্যফায গে।  

১২) মকান মকান ঈগজরায় ( বযলাফাবড় ঈগজরা) ববডবফএপ বপগ অগরাচয প্রকগেয অতায় প্রদি 

কবম্পঈটায বতন ভা মাফত চর থাকায় নরাআগন ডাটা এবি ন্যান্য কাম থক্রভ ব্যাত গে।  

 

২২.০ সুাবযভারাঃ 

 

বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থগফেণ এয অগরাগক সুাবযমূঃ 

 

1) প্রকে কাম থক্রভ ম থাগরাচনাকাগর ভগন গয়গছ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর ববডবফএপ-এয ঊণ কাম থক্রগভয েতা 

বনবিত গয়গছ এফং প্রবতষ্ঠানটিয কর কাম থক্রগভ গবতীরতা বৃবি মগয়গছ। এভতাফস্থায়,  অয বধক ংখ্যক দবযদ্র 

ভানুলগক মফা মদয়ায জন্য ম থায়ক্রগভ ববডবফএপ এয অতায় বনজস্ব ব্যফস্থানায় ভগ্র ফাংরাগদগ এ ধযগনয  

কাম থক্রভ ম্প্রাযগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয; 

2) প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর ববডবফএপ এ  নরাআন পটয়াগযয  ( Web based integrated softwere) 

ভাধ্যগভ প্রবতটি কাম থারয় মথগক ডাটা  এবি, বনয়ন্ত্রন, ভবনটবযং কযা ম্ভফ  গে; ববডবফএপ এয কাগজয গবতীরতা বৃবি 

মগয়গছ  বফববন্ন বযগাট থ অদান প্রদান জ, বনভু থর  দ্রুততভ ভগয় ায়া মাগে ; কভ থকতথা/কভ থচাযীয কাম থক্রভ 

মূল্যায়ন কযা  তা মূল্যায়ন পূফ থক দগে গ্রণ কযা ম্ভফ গে  এফং ববডবফএপ এয ভবনটবযং কাম থক্রভ অয জ 

গয়গছ এফং বনর্ভ থরবাগফ বাফ ং যেণ  বাফ ব্যফস্থানা কযা ম্ভফ গে । এভতাফস্থায়, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় 

বফবাগগয মমকর ংস্থায ভাধ্যগভ ক্ষুদ্র ঊণ কাম থক্রভ বযচাবরত গে তাগদয ঊণ বফতযণ  অদাগয়য বাফ ংযেণ  

ংবেষ্ট কাগজয ভবনটবযং বনবিত কযায রগেয ঈক্ত প্রকে মথগক প্রাপ্ত জ্ঞান কাগজ রাগাগত গফ; এগেগত্র প্রগয়াজগন 

ববডবফএপ-মক ব্যফায কযা মমগত াগয; 

3) অগরাচয প্রকগেয অতায় প্রবতবষ্ঠত অআবটি ল্যাফ ববডবফএপ-এয কাম থক্রগভয াাাব স্থানীয় ন্যান্য 

যকাবয/মফযকাবয প্রবতষ্ঠান  স্থানীয় ববেত জনগগণয মভৌবরক কবম্পঈটায প্রবেগণ ব্যফায কযায জন্য প্রগয়াজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা মমগত াগয; 

4) মকান মকান ঈগজরায় (বযলাফাবড় ঈগজরা) ববডবফএপ বপগ অগরাচয প্রকগেয অতায় প্রদি কবম্পঈটায 

বতন ভা মাফত চর থাকায় নরাআগন ডাটা এবি ন্যান্য কাম থক্রভ ব্যাত গে। এভতাফস্থায়, ঊণ কাম থক্রগভয 

মটকআ ব্যফস্থানায জন্য অআবটি ল্যাফ  ঈগজরা ম থাগয়য কবম্পঈটায  ন্যান্য যঞ্জভাবদ ববডবফএপ’য বনজস্ব 

ব্যফস্থানায় বনয়বভত মভযাভত কযগত গফ; 

5) জযদ শন প্রজতক্ফদক্ন প্রদত্ত ম শক্ফক্ষণ ও ভতোভক্তয উয গৃজত ব্যফস্থো ংরোন্ত প্রজতক্ফদন আগোভী এক ভোক্য  

ভক্ে ফোস্তফোয়ন জযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন জফবোক্গ থপ্রযণ জনজিত কযক্ত ক্ফ।  
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Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood 

(IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised)  ীল শক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: জুন,২০১৭) 
 

১.০  প্রকগেয নাভ    :            Initiative for Development, Empowerment,  
                                         Awareness and Livelihood (IDEAL)Project,   
                                         Kurigram (1st Revised) 

 

২.০ বনফ থাী ংস্থা   :  ফাংরাগদ ল্লী ঈন্নয়ন মফাড থ (বফঅযবডবফ) 

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়   : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

      স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রকে এরাকা   : কুবড়গ্রাভ মজরায ৯টি ঈগজরা  বতনটি মৌযবায ৭২টি 

 আঈবনয়গনয ৬৪৮টি য়াড থ। 

৫.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

      (রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ১ভ 

ংগাবধত 

২০৪৩.৭৫ ২২২২.২০ ১৯৮৩.৭৪ জুরাআ,২০১২ 

মথগক 

জুন,২০১৬ 

জুরাআ,২০১২ 

মথগক 

জুন,২০১৭ 

জুরাআ,২০১২ 

মথগক 

জুন,২০১৭ 

-২.৯৪% ১ ফছয 

(২৫%) 

 

৬.০ ংগ বববিক গ্রগবত: 

খাগতয বফফযণ 

অযবডবব নুমায়ী 

রেযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 
অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

(A) Revenue Component 
     

৪৫০১ বপাগযয মফতন ৩৯.৪৭ ২২ ১৬.৬৬ ২২ 
 

৪৬০১ কভ থচাযীগদয মফতন ৩৫৯.৩৪ ৬০ জন ৩২৬.৬৩ ৬০ জন 
 

৪৭৫৩  সদনবন্দন বাতা ০.০১ ৮২ জন ০.৪১ ৮২ জন 
 

৪৭৯৫ ন্যান্য বাতা ১০.০০ থথোক ৭.৩৯ থথোক 
 

৪৮০১ বযফন  ভ্রভণ বাতা ২২.০০ ৬৮ জন ১৯.২৫ ৬৮ জন 
 

৪৮০২ ফদরীজবনত ব্যয় ২.০০ থথোক ০.০০ থথোক 
 

৪৮০৫ বধকার বাতা ১.৫০ ২ জন ০.৮৮ ২ জন 
 

৪৮০৬ বাড়া-বপ ৮.০০ থথোক ৫.৫২ থথোক 
 

৪৮১৬ মটবরগপান ১.০০ ৪টি ০.৬১ ৪টি 
 

৪৮১৭ আন্টাযগনট ংগমাগ  পযাক্স বফর ৫.০০ ১১টি ৪.৮৫ ১১টি 
 

৪৮১৮ মযবজগেন বপ ৫.০০ ১৯টি ৩.৭২ ১৯টি 
 

৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী ১৭.০০ থথোক ১১.৮১ থথোক 
 

৪৮২৩ মগিার  লুবেকযান্ট ৭.০০ থথোক ৫.১০ থথোক 
 

৪৮২৭ মুদ্রণ, প্রকানা  গগফলণা ৫.০০ থথোক ২.৯৫ থথোক 
 

৪৮২৮ মষ্টনাযী ৬.০০ থথোক ৫.৭৪ থথোক 
 

৪৮২৯ ভধ্যফতী মূল্যায়ন ১০.০০ থথোক ১০.০০ থথোক 
 

৪৮৩১ ফআ  াভবয়কী ১.৫০ থথোক ১.২৫ থথোক 
 

৪৮৩২ বড /বববড  ১.৫০ থথোক ০.৯৩ থথোক 
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খাগতয বফফযণ 

অযবডবব নুমায়ী 

রেযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 
অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ 

৪৮৩৩ বফজ্ঞান  প্রচাযনা ৬.০০ থথোক ৪.৭৭ থথোক 
 

৪৮৪০ মিবনং/বযগয়গন্টন 
৫৯২.৯২ 

2২৬৮৪ 

জন 
৫৫১.৭৪ ২১৩০৯ জন 

 
৪৮৪২ মবভনায/কনপাগযন্প ১০.০০ থথোক ২.৯৬ থথোক 

 
৪৮৪৮ ব্যফস্থানা 

ব্যয়/ডবব্লঈবডএ/আঈবডএ 
৬.০০ থথোক ৩.২২ থথোক 

 
৪৮৭৪ যাভ থক খযচ ৬.০০ থথোক ২.১৪ থথোক 

 
৪৮৮৩ ম্মানী ৭.০০ থথোক ৬.৩৪ থথোক 

 
৪৮৮৬ াগব থ ১০.০০ থথোক ৩.২৫ থথোক 

 
৪৮৮৮ কবম্পউটায খযচ ৬.০০ থথোক ২.৯৮ থথোক 

 
৪৮৯৯ বফবফধ (ন্যান্য ব্যয়) ৪.০০ থথোক ৩.৫০ থথোক 

 
৪৯০১ মভাটয মানফান ৭.০০ থথোক ৫.৯৯ থথোক 

 
৪৯১১ কবম্পঈটায  বপ যঞ্জাভ ৩.০০ থথোক ১.৯৯ থথোক 

 
৪৯২১ বপ বব্লবডং ৩৩.৪৩ ৬টি ৩৩.৪২ ৬টি 

 
৪৯৯১ ন্যান্য মভযাভত  যেণাগফেণ ৬ .০০  থথোক ৩.২৪ থথোক 

 
৫৯১৯ কবভঈবনটি রাআগেবয ২৫.২০ ২২৫টি ১৩.৩৪ ২২৫টি 

 
৫৯৬৫ বফগল নুদান (প্রবেগণািয 

ায়তা)  
৭০৬.২০ 

১৮১১০ 

জন 
৬৩৮.৭০ ১৬৬৩৫ জন 

 
Sub-Total ১৯৩১.০৬ 

 
১৭০১.২৮ 

  
(B) Capital Component 

Acquisition of Assets 
৬৮০৭ মানফান ৭২.৪১ ২৮টি ৭২.৪১ ২৮টি 

 
৬৮১২ বডবজটার কযাগভযা ১.০০ 1টি ১.০০ 1টি 

 
৬৮১৩ এয়াযকুরায ১.৫৫ ১টি ১.৫৫ ১টি 

 
৬৮১৫ কবম্পঈটায  মন্ত্রাং ১৪.২৫ ৩১টি ১৪.২৪ ৩১টি 

 
৬৮১৭ কবম্পঈটায পটয়ায  ৩.৫০ থথোক ৩.২৬ থথোক 

 
৬৮১৯ পগটাকবয়ায মভবন ১৪.৩০ ১১টি ১৪.৩০ ১১টি 

 
৬৮২১ অফাফত্র ১১.০০ ১৫টি ১০.৫২ ১৫টি 

 
৬৮২৩ মটবর মমাগাগমাগ যঞ্জাভ ০.৭৪ ৬টি ০.৭৪ ৬টি 

 
৬৮৫১ ন্যান্য ৫.০০ থথোক ৪.৪৪ থথোক 

 
৭০০৬ বপ বব্লবডং ১৫০.০০ ৩টি ১৫০.০০ ৩টি 

 
৭০৪৬ স্যাবনটাবয ল্যাবিন যফযা ১০.০০ ৫০০টি ১০.০০ ৫০০টি 

 
(B) Sub Total ২৮৩.৭৫ 

 
১৬০.০০ 

  
(গ) প্রাআজ কবন্টনগজন্পী ৬.২৯ 

 
০.০০ 

  
(ঘ) বপবজকযার কবন্টনগজন্পী ১.১০ 

 
০.০০ 

  
মভাট ২২২২.২০ 

 
১৯৮৩.৭৪ 

  
 

৭.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  প্রকগেয প্রগয়াজনীয় মকান ংগগয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৮.০ মূল্যায়ন িবত (Methodology):অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 
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 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 

 

৯.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

 

প্রকগেয ঈগেশ্য 

 

প্রধান ঈগেশ্য গরা ল্লী এরাকায ায়  দবযদ্র জনগগাবষ্ঠয জীবফকা ঈন্নয়ন এফং গচতনতা বৃবি কগয অথ থ-াভাবজক 

ঈন্নয়গনয ভাধ্যগভ দাবযদ্র হ্রা। 
 

প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট ঈগেশ্য 

 

ক) ভানফ ম্পদ ঈন্নয়গনয রগেয নুগপ্রযণা  গচতনতা সৃবষ্ট; 

খ) ভাজ  বযফাগযয ম্ভাফনাভয় বক্ত জাগরূক কযা; 

গ) মথাথ থ ঈন্নয়ন  ভবন্বত কাম থক্রগভয জন্য ভানফম্পদ  াংগঠবনক ফকাঠাগভা সৃবষ্ট; 

ঘ) কভ থকােবববিক প্রবেগণয ভাধ্যগভ দে ভানফম্পদ সৃবষ্ট; এফং 

ঙ) প্রবেগণািয ায়তায় অয়ফধ থক কভ থকাে গ্রগণয ভাধ্যগভ জীবফকা  জীফনমাত্রায ভগনান্নয়ন। 
 

১০.০ থ থ ফছয বববিক বডবব/টিবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

                                                                                                                           (রে টাকা) 

থ থ ফছয  বডবব ংস্থান অযএবডব ফযাে থ থ ছাড় 
(%) 

প্রকৃত ব্যয় 
(%) মূর ১ভ ংগাবধত 

২০১২-১৩ ৪৬৬.৮৫ ৯৫.৩৯ ১১৫.০০ ১১৫.০০ ৯৫.৩৯ 

২০১৩-১৪ ৫৬৩.৭৯ ৩৩৮.৪৮ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ৩৩৮.৪৮ 

২০১৪-১৫ ৫৩৯.৯৪ ৪৪৯.৯৫ ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪৪৯.৯৫ 

২০১৫-১৬ ৪৭৩.১৭ ৭০৮.৫৪ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩৩৯.৯২ 

২০১৬-১৭ -- ৬২৯.৮৪ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

 ২০৪৩.৭৫ ২২২২.২০ ২০১৫.০০ ২০১৫.০০ ১৯৮৩.৭৪ 

 

১১.০ (ক) বডবব/টিএবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা:  

 (খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্য নুাগয): 

প্যাগকজ (১-৩৪) দযত্র অহ্বাগনয তাবযখ  

চুবক্তয তাবযখ  চুবক্ত 

মূল্য 

কাজ ভাবপ্তয 

তাবযখ 
ফাস্তফায়গন 

বফরম্ব 

গর তায 

কাযণ 
চুবক্ত 

নুমায়ী 
প্রকৃত চুবক্তয 

তাবযখ 
চুবক্ত মূল্য (রে 

টাকায়) 

জজজড-১ (জক-আ) ৩০/০৬/২০১৩ তোজযখ রয় কযো ক্য়ক্ছ। 

জজজড-২ (ভটয োইক্কর) ৩০/০৬/২০১৩ তোজযখ রয় কযো ক্য়ক্ছ। 

জজজড-৩ (ফোইোইক্কর) ১৬/০৩/২০১৬ তোজযখ রয় কযো ক্য়ক্ছ। 
জজজড-৫ ও জজজড-৬ 

(কজিউটোয ও জপ্রন্টোয) 
২৪/০৩/২০১৩ তোজযখ রয় কযো ক্য়ক্ছ। 

জজজড-১০ (পক্টোকজয়োয) বফববন্ন তাবযগখ ক্রয় কযা গয়গছ। 

জজজড-১১ (থটজরক্পোন) বফববন্ন তাবযগখ ক্রয় কযা গয়গছ। 
জজজড-১৩ (আফোফত্র) বফববন্ন তাবযগখ ক্রয় কযা গয়গছ। 

পযোক্স বফববন্ন তাবযগখ ক্রয় কযা গয়গছ। 



262 

 

ভন্তব্য: প্রকেটিয নুগভাবদত বডবব’মত ে-১৪টি, কাম থ-৩টি  মফা-১টি  মভাট ১৮টি প্রাগকগজয ক্রয় বযকেনা 

অগছ। বকন্তু ববঅয-এ মফ তথ্য (ফগুগরা প্যাগকজ,ক্রয় বক্রয়া, দযত্র অহ্বাগনয তাবযখ,চুবক্তয তাবযখ,চুবক্ত 

মূল্য আতযাবদ) ঈস্থান কযা য়বন। এ বফলগয় প্রকে বযচারক-মক দাপ্তবযক ত্র  মটবরগপাগন মমাগাগমাগ কগয 

মকান তথ্য ায়া মায়বন। 

 

১২.০ প্রকগেয টর্ভবভ :  

 

কুবড়গ্রাভ ফাংরাগদগয ঈিযাঞ্চগরয একটি জনফহুর মজরা। জনফহুর এআ মজরায জনংখ্যায তুরনায় ম্পগদয 

ীভাফিতা যগয়গছ। ন্যান্য মজরায মচগয় এআ মজরায ম্পদ গো জনংখ্যায ায মফব। মমাগগমাগ ব্যফস্থা 

নুন্নত। প্রবতফছয নদীবাংগগনয কাযগণ জনগগাবষ্ঠয একটি ংগক অফাবদ জবভ  ফতববটা াযাগত য়। ফন্যা  

খযায় পগরয ব্যাক েবত, মভৌসুী কভ থীনতা, গচতনতা প্রভৃবত কুবড়গ্রাভ মজরায দাবযদ্রতায ফড় কাযণ। দবযদ্র 

জনগগণয ভগধ্য গচতনতা সৃবষ্ট, কভ থদেতা বৃবি  কাগজয সুগমাগ বদগয় দাবযদ্র রাঘফআ অআবডআএএর প্রকগেয 

ঈগেশ্য। ২০১০ াগরয ৬আ ভাচ থ ফাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াবনা কুবড়গ্রাগভ এক জনবায় 

মজযায ায় কগবযফ ভানুগলয জীফনভান ঈন্নয়গন একটি প্রকে গ্রগণয মঘালণা মদন। তাঁয মঘালণা  বনগদ থগ 

প্রবেগণয ভাধ্যগভ গচতনতা সৃবষ্ট এফং প্রবেগণািয ম্পদ ায়তায ভাধগভ কুবড়গ্রাভ মজরায দবযদ্র ভানুগলয 

জীফনভান ঈন্নয়গন ‘Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood 

Project (IDEAL Project), Kurigram’ ীল থক প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 
 

১৩.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন : 

প্রকেটি জুরাআ, ২০১২ মথগক জুন, ২০১৬ মভয়াগদ ২০৪৩.৭৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়  ফাস্তফায়গনয জন্য  

০৭/০৮/২০১২ বিঃ তাবযগখ বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য় এফং  ০৩/০৯/২০১২ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় ফাস্তফতায বনবযগখ 

কগয়কটি মকাগড অন্তখাত ভন্বয়, অআগটভ ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগণয কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ০১ ফছয বৃবি 

এফং প্রকে ব্যয় বৃবি কযত: প্রাক্কবরত ব্যয় ২২২২.২০ রে টাকা বনধ থাযণ কগয  ১৭/০৭/২০১৬ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন 

 ভফায় বফবাগ কর্তথক ১ভ ংগাধগনয নুগভাদন জাযী য় । ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী জুরাআ, ২০১২ মথগক 

জুন, ২০১৭ মভয়াগদ ১৯৪৩.৭৪ রে টাকা প্রকৃত ব্যগয় প্রকেটি সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। 
 

১৪.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

(১) সুপরগবাগী প্রবেণাথী বনফ থাচন, (২) য়াড থ ংদ গঠন, (৩) য়াড থ ংদ কবভটি গঠন, (৪) আঈবনয়ন 

কবভটি গঠন, (৫) সুপরগবাগীগদযগক প্রবেণ প্রদান, (৬) প্রবেগণািয ম্পদ ায়তা দান, (৭) কবভঈবনটি 

রাআগেবয স্থান, (৮) স্যাবনটাবয ল্যাবিন স্থান, (৯) বফণন মকন্দ্র স্থান, (১০) নতুন ল্লী বফন বনভ থাণ, (১১) 

পুযাতন ল্লী বফন মভযাভত এফং (১২) সুপরগবাগীগদয ডাটাগফআজ সতবয। 
 

১৫.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

ক্রবভক প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/খেকারীন ভয়কার 

১. বফনয় কৃষ্ঞ ভের ঈবযচারক 
খেকারীন ০৩ মগন্ফম্বয,২০১২ গত ৩০ 

বডগম্বয,২০১৩ 

২. মভা: অযাপৄর অরভ কাযী বযচারক 
খেকারীন বডগম্বয,২০১৩  

গত ০২ মপব্রুয়াবয,২০১৪ 

৩. ফকুর চন্দ্র যায় ঈবযচারক 
খেকারীন ০২ মপব্রুয়াবয,২০১৪ গত  

৩০ জুন ২০১৭ 

 

১৬.০ প্রকে বযদ থন :  

গত ১০-১২ মগন্ফম্বয, ২০১৮ তাবযখ কুবড়গ্রাভ মজরায়  ‘Initiative for Development, Empowerment, 

Awareness and Livelihood Project (IDEAL Project), Kurigram’ ীল থক ভাপ্ত প্রকেটিয কাম থক্রভ 

গযজবভন বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর প্রকগেয প্রকে বযচারক ংবেষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। 
বযদ থনকাগর কুবড়গ্রাভ দয ঈগজরায ৫নং মফাকডাংগা য়াড থ ংদ, নাগগশ্ববয ঈগজরায ১নং যায়গঞ্জ য়াড থ ংদ, 
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র্ভরুঙ্গাভাবয ঈগজরায ৬ নং য়াড থ ংগদয সুপরগবাগী, প্রকগেয কভ থকতথা/কভ থচাযী  সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা 

য়।  
১৭.০ বযদ থনকারীন ভগয় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ: 

গত ১০-১২ মগন্ফম্বয, ২০১৮ তাবযখ কুবড়গ্রাভ মজরায়  ‘Initiative for Development, Empowerment, 

Awareness and Livelihood Project (IDEAL Project), Kurigram’ ীল থক ভাপ্ত প্রকেটিয কাম থক্রভ 

গযজবভন বযদ থনকাগর জানা মায় মম, নাগগশ্ববয ঈগজরায প্রকগেয সুবফধাগবাগীগদয কৃবল বফলয়ক, াঁ মুযবগ ারন, 

গফাবদশু ারন, মটআরাবযং বফলগয় প্রবেণ প্রদানপূফ থক অনুলবঙ্গক যঞ্জাভাবদ যফযা কযা য়। মমভনঃ কৃবল কাগজয জন্য 

২০০০ টাকা কগয, াঁ মুযবগ ারগনয জন্য ৫০০০ টাকা কগয, গফাবদশুয জন্য ২০০০০ টাকা কগয এফং ভবরাগদয মরাআ 

মভবন যফযা কযা য়। তগফ প্রবেগণয মভয়াদ কভ য়ায় প্রবেণাথীগদয বধকাং ফতথভাগন অয়ফধ থকমূরক কভ থকাগেয 

জবযত মনআ। মমভনঃ াঈর মফগভ  কবফতা প্রকেটিয অতায় মটরাবযং এয প্রবেণ  মরাআ মভবন মগয়গছ, বকন্তু তাগদয 

মকঈআ ফতথভাগন বনজ্ব বযফাগযয ফাবগয মরাআগয়য কাজ কগযন না। তগফ মুাম্মদ নাবযন অক্তায প্রকে মথগক বশু  ভবরা 

বফলয়ক প্রবেণ গ্রণ কগয ফতথভাগন ব্র্যাক এ কভ থযত যগয়গছন। প্রকগেয বডবব  ববঅয এ ফবণ থত তথ্য নুমায়ী ৫০০টি 

স্যাবনটাবয ল্যাবিন (প্রবতটি ২০০০ টাকা কগয) যফযা কযা গয়গছ, বকন্তু ফাস্তগফ তা বযরবেত য়বন। বধকন্তু বযদ থনকাগর 

মমকর স্যাবনটাবয ল্যাবিন ায়া মগগছ মগুগরা বনম্নভানম্পন্ন বাগফ প্রতীয়ভান গয়গছ। এছাড়া ববঅয এ ংগবববিক 

গ্রগবত ংগ ২২৫টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ, বকন্তু প্রকগেয ঈগেশ্য জথন ংগ ১২১ টি কবভঈবনটি 

রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ। বকন্তু, ফাস্তগফ ঈক্ত রাআগেবয প্রবতষ্ঠায বফলয়টি মতভন বযরবেত য়বন। মমভনঃ র্ভরুঙ্গাভাযী 

ঈগজরায় ২০০৯ (প্রকগেয শুরুয পূগফ থ) াগর স্থাবত ফাগবাোয অদ থ াঠাগাগয মকফর বকছু ফআ যফযা কযা গয়গছ।  
 

                    

বচত্র: র্ভরুঙ্গাভাযী ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন 

       সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 

বচত্র:র্ভরুঙ্গাভাযী ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন 

      সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 

   

বচত্র: কুবযগ্রাভ দয ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন  

       সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 

 বচত্র: কুবযগ্রাভ দয ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন   

       সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 
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বচত্র: নাগগশ্ববয ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন 

        সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়। 

বচত্র:বচত্র: নাগগশ্ববয ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন  

             সুপরগবাগীগদয াগথ ভত বফবনভয়।  

  

এছাড়া ঈক্ত প্রকেটি বযদ থনাগন্ত জানা মায় মম, সুপরগবাগীগদয মকান ডাটাগফআজ মনআ। সুপরগবাগীগদয ঈৎাবদত গেয 

ংযেণ, ফাজাযজাতকযণ এফং ভাগকথট বরংগকজ না থাকায় তাগদয মটকআ ঈন্নয়ন ম্ভফ য়বন। প্রকেটিয বফববন্ন কভ থকাগেয 

ভবনটবযং ব্যফস্থা তযন্ত দুফ থর বছর; ঈগল্লখকৃত বতনটি ঈগজরায মম কয়টি য়াড থ ংদ বযদ থন কযা গয়গছ মগুগরায 

বাবত এফং দস্যগণ প্রকে বযচারগক মচগনন না। এছাড়া প্রকগেয অতায় ম্পাবদত বফববন্ন কভ থকাে এফং প্রবকঈযগভন্ট 

ম্পবকথত তথ্যবদ ংযেগণ দুফ থরতা বযরবেত গয়গছ। মমভনঃ প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত বফস্তাবযত বফফযণী (প্রবকঈযগভন্ট িবত, 

প্রকগেয অতায় বফববন্ন বনভ থাণ কাগজয চুবক্ত  কাজ বুগঝ ায়ায ভয় আতযাবদ) চায়া গর প্রকে বযচারক ঈক্ত তথ্যাবদ 

প্রদাগনয মভৌবখকবাগফ াযগতা প্রকা কগযন। এগেগত্র প্রকে বযচারগক ত্র মপ্রযণ কযা গর তায মকান জফাফ ায়া 

মায়বন। এচাড়া, প্রকগেয অতায় গঠিত য়াড থ ংদগুগরায বনফন্ধন  দস্যগদয কাম থক্রগভয ভবনটবযং না থাকায় প্রকগেয 

সুপরগুগরা মটকআ গে না। প্রকগেয অতায় বনমৄক্ত জনফর (ভাঠকভী, প্রবেক) ফতথভাগন প্রকে মল য়া মফকায 

যগয়গছন। 
 

১৯.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটি জুরাআ, ২০১২ মথগক জুন, ২০১৬ মভয়াগদ ২০৪৩.৭৫ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়  ফাস্তফায়গনয জন্য  

০৭/০৮/২০১২ বিঃ তাবযগখ বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য় এফং  ০৩/০৯/২০১২ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ কর্তথক প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় ফাস্তফতায বনবযগখ 

কগয়কটি মকাগড অন্তখাত ভন্বয়, অআগটভ ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগণয কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ০১ ফছয বৃবি 

এফং প্রকে ব্যয় বৃবি কযত: প্রাক্কবরত ব্যয় ২২২২.২০ রে টাকা বনধ থাযণ কগয  ১৭/০৭/২০১৬ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন 

 ভফায় বফবাগ কর্তথক ১ভ ংগাধগনয নুগভাদন জাযী য় । ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী জুরাআ, ২০১২ মথগক 

জুন, ২০১৭ মভয়াগদ ১৯৪৩.৭৪ রে টাকা প্রকৃত ব্যগয় প্রকেটি  ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। প্রকেটিয অবথ থক গ্রগবত 

৮৯% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ৯৯.৯% (ববঅয-এ প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী)। 

২০.০ প্রকক্েয উক্েশ্য অজশন: 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

প্রধান ঈগেশ্য গরা ল্লী এরাকায ায়  

দবযদ্র জনগগাবষ্ঠয জীবফকা ঈন্নয়ন এফং গচতনতা 

বৃবি কগয অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন  বফববন্ন 

কভ থকাগেয ভন্বয় াধগনয ভাধ্যগভ দাবযদ্র হ্রা। 
 

সুপরগবাগীগদয াাাব গ্রাগভয াধাযণ জনগগণয 

গবতীরতা বৃবি  তথ্য প্রদাগনয ভাধ্যগভ প্রকগে প্রধান 

ঈগেশ্য বজথত গয়গছ। অযবডবব নুমায়ী মজরা ম থাগয় 

একটি ঈগদ্বাধনী নুষ্ঠান, ৯টি ঈগজরায় বযগয়নগটন, 

আঈবনয়ন বযলগদয মচয়ানম্যানগদয Intruductory 

প্রবেণ প্রদান এফং ঈগজরা ভন্বয় কবভটিয  ১০৮টি 

আঈবনট বযচারনা কযা গয়গছ। য়াড থ  আঈবনয়ন ম থাগয় 

ভন্বয় বা কযা গয়গছ। এছাড়া অযবডবব নুমায়ী 

সুপরগবাগীগদয বনধ থাবযত ভগয় প্রবেণ প্রদান এফং 
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বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

প্রবেগণািয ম্পদ স্তান্তয কযা গয়গছ। সুপরগবাগীযা 

ফাবণজয বববিক বফববন্ন অয়ফধ থনমূরক কভ থকাগেয বরপ্ত 

গয়গছন। তাগদয দেতা এফং মটকগনারবজ ব্যফায  

ঈৎাদন বৃবি বদগন বদগন ত্বযাবন্বত গয়গছ। পগর তাগদয অয় 

 ক্রয় েভতা দ্রুত বৃবি মগয়গছ। দবযদ্রয ায় জনগগণয 

মেগত্র এটা একটি ব্যবতক্রভ  ঈগল্লখগমাগ্য জথন। 
সুপরগবাগীযা বধকতয ঈন্নত জীফনমান কযগছ। তবাগ 

জথন ম্ভফ গয়গছ। 
ক) ভানফ ম্পদ ঈন্নয়গনয রগেয নুগপ্রযণা  

গচতনতা সৃবষ্ট। 
 

অযবডবব নুমায়ী গচতনতা বৃবি, ব্যফস্থানা  ভন্বয়, 

ংকট ব্যফস্থানা, ভাগকথটগচআন ব্যফস্থানা, মনর্তত্ব  

াভাবজক ভন্বয় বফলগয় য়াড থ ম থাগয় ৯৫টি ব্যাগচ 

একবদনব্যাী প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। াধাযণ জনগণ 

প্রবেণগুগরাগত ং বনগয়গছ। এআ প্রবেণগুগরা ভাধ্যগভ 

াধাযণ জনগণ তাগদয বধকায  দাবয়ত্ব, অথ থ-াভাবজক 

ফস্থা, ভস্যা  তায প্রবতকায স্থানীয় ম্পদ বচবিতকযণ  

ঈন্নয়গন মগুগরায ব্যফায, প্রাথবভক বচবকৎা পুবষ্ট জ্ঞান 

বযফায বযকেনা  জন্ বনয়ন্ত্রণ ম্পগকথ গচতন গয়গছ। 
জথন তবাগ। 

খ) ভাজ  বযফাগযয ম্ভাফনাভয় বক্ত জাগরূক 

কযা। 
 

ল্লী ঞ্চগর মকফর কৃবল কাজ ম থাপ্ত জীবফকায সুগমাগ সতবয 

কযগত াগয না। ফযং নন-পাভ থ কভ থংস্থান দাবযদ্রয দূযীকযগণ 

গুযত্বপূণ থ র্ভবভকা যাখগত াগয। এগেগত্র ক্ষুদ্র ব্যফা গে 

মিবডনার  বনম্নতভ অয়ফধ থকমূরক কভ থকাে মা স্থানীয় 

ম থাগয় থ থগনবতক ঈন্নয়ন  াভাবজক বযফতথগন তাৎম থপূণ থ 

র্ভবভকা যাখগত াগয। তাগদয ঈন্নয়ন কভ থংস্থান সৃবষ্ট  

অয়ফধ থনমূরক নীবত প্রণয়গন গুযত্বপূণ থ ঈাদান বাগফ 

ন্তভু থক্ত কযা মমগত াগয। এআ প্রকে সুপরগবাগীগদয মুবদ 

মদাকান  ন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যফায় েভ কগয তুগরগছ। 

প্রকেটিয ভাধ্যগভ তাগদযগক প্রবেণ  প্রবেগণািয ম্পদ 

স্তান্তয কযা গয়গছ মাগত তাযা ম কাজগুগরা দেবাগফ 

কযগত াগয। জথন তবাগ।     

গ) অত্ম ঈন্নয়ন, কবভঈবনটি  াভাবজক ঈন্নয়গনয 

রগেয ল্লী ঞ্চগরয মরাকগদয ংগঠিত কযা  

তাগদয কাগজয ভন্বয় াধন। 

অযবডবব নুমায়ী ৬৭৫টি য়াড থ ংদ, ১২১টি কবভঈবনটি 

রাআগেবয এফং ৫০০টি স্যাবনটাবয ল্যাবিন সতবয কযা গয়গছ। 

জথন তবাগ। 

ঘ) অয়ফধ থনমূরক কভ থকাগেয ভাধ্যগভ 

জীফনমাত্রায ভান ঈন্নয়ন। 

 

প্রবেণ প্রাপ্ত সুপরগবাগীযা  ফাবণবজযক বববিক বফববন্ন 

অয়ফধ থনমূরক কভ থকাগেয বরপ্ত গয়গছন। তাগদয দেতা এফং 

মটকগনারবজ ব্যফায  ঈৎাদন বৃবি বদগন বদগন ত্বযাবন্বত 

গয়গছ। পগর তাগদয অয়  ক্রয় েভতা দ্রুত বৃবি মগয়গছ। 
দবযদ্র ায় জনগগণয মেগত্র এটা একটি ব্যবতক্রভ  

ঈগল্লখগমাগ্য জথন। সুপরগবাগীযা বধকতয ঈন্নত 

জীফনমান কযগছ। তবাগ জথন ম্ভফ গয়গছ। 
 

১৯.০ বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থফেণমূঃ 

প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন কগয মম কর তথ্যাবদ ায়া মায় তায ঈয বববি কগয প্রকে কাম থক্রগভয ম থগফ েনমূ বনগম্ন ফবণ থত 

গরাঃ 

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর প্রকে এরাকায জনাধাযগণয কাবযগবয জ্ঞান জথন, অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন  স্বাস্থয বফলগয় 

গচতনতা বৃবি মগয়গছ। মমভন:অক্তায প্রকে মথগক বশু  ভবরা বফলয়ক প্রবেণ গ্রণ কগয ফতথভাগন ব্র্যাক এ 

কভ থযত যগয়গছন; 
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১৯.২ প্রকগেয সুবফধাগবাগীগদয কৃবল, াঁ মুযবগ ারন, গফাবদশু ারন, মটআরাবযং বফলগয় প্রবেণ প্রদানপূফ থক অনুলবঙ্গক 

যঞ্জাভাবদ যফযা কযা য়। মমভনঃ কৃবল কাগজয জন্য ২০০০ টাকা কগয, াঁ মুযবগ ারগনয জন্য ৫০০০ টাকা 

কগয, গফাবদশুয জন্য ২০০০০ টাকা কগয এফং ভবরাগদয মরাআ মভবন যফযা কযা গয়গছ; 

১৯.৩ প্রবেগণয মভয়াদ কভ য়ায় প্রবেণাথীগদয বধকাং প্রবেগণয বফলয়ফস্তু অয়ত্ব কযগত াগযনবন, পগর  

অয়ফধ থকমূরক কভ থকাে বযচারনা কযগত ভথ থ নবন। মমভনঃ াঈর মফগভ  কবফতা প্রকেটিয অতায় মটরাবযং 

এয প্রবেণ  মরাআ মভবন মগয়গছ, বকন্তু তাগদয মকঈআ ফতথভাগন বনজ্ব বযফাগযয ফাবগয মরাআগয়য কাজ কগযন 

না।  

১৯.৪ ববঅয এ ংগবববিক গ্রগবত ংগ ২২৫টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ, বকন্তু প্রকগেয ঈগেশ্য 

জথন ংগ ১২১ টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ। বকন্তু, ফাস্তগফ ঈক্ত রাআগেবয প্রবতষ্ঠায বফলয়টি 

মতভন বযরবেত য়বন। মমভনঃ র্ভরুঙ্গাভাযী ঈগজরায় ২০০৯ (প্রকগেয শুরুয পূগফ থ) াগর স্থাবত ফাগবাোয অদ থ 

াঠাগাগয মকফর বকছু ফআ যফযা কযা গয়গছ। 

১৯.৫ প্রকগেয বডবব  ববঅয এ ফবণ থত তথ্য নুমায়ী ৫০০টি স্যাবনটাবয ল্যাবিন (প্রবতটি ২০০০ টাকা কগয) যফযা 

কযা গয়গছ, বকন্তু ফাস্তগফ তা বযরবেত য়বন। বধকন্তু বযদ থনকাগর মমকর স্যাবনটাবয ল্যাবিন ায়া মগগছ 

মগুগরা বনম্নভানম্পন্ন বাগফ প্রতীয়ভান গয়গছ। 

১৯.৬ সুপরগবাগীগদয মকান ডাটাগফআজ মনআ। সুপরগবাগীগদয ঈৎাবদত গেয ংযেণ, ফাজাযজাতকযণ এফং ভাগকথট 

বরংগকজ না থাকায় তাগদয মটকআ ঈন্নয়ন ম্ভফ য়বন। প্রকেটিয বফববন্ন কভ থকাগেয ভবনটবযং ব্যফস্থা তযন্ত দুফ থর 

বছর। ঈগল্লখকৃত বতনটি ঈগজরায মম কয়টি য়াড থ ংদ বযদ থন কযা গয়গছ মগুগরায বাবত এফং দস্যগণ 

প্রকে বযচারগক মচগনন না। 
১৯.৭ প্রকগেয অতায় ম্পাবদত বফববন্ন কভ থকাে এফং প্রবকঈযগভন্ট ম্পবকথত তথ্যবদ ংযেগণ দুফ থরতা বযরবেত 

গয়গছ। মমভনঃ প্রবকঈযগভন্ট ংক্রান্ত বফস্তাবযত বফফযণী (প্রবকঈযগভন্ট িবত, প্রকগেয অতায় বফববন্ন বনভ থাণ 

কাগজয চুবক্ত  কাজ বুগঝ ায়ায ভয় আতযাবদ) চায়া গর প্রকে বযচারক ঈক্ত তথ্যাবদ প্রদাগনয মভৌবখকবাগফ 

াযগতা প্রকা কগযন। এগেগত্র প্রকে বযচারগক ত্র মপ্রযণ কযা গর তায মকান জফাফ ায়া মায়বন।  

১৯.৮ প্রকগেয অতায় গঠিত য়াড থ ংদগুগরায বনফন্ধন  দস্যগদয কাম থক্রগভয ভবনটবযং না থাকায় প্রকগেয 

সুপরগুগরা মটকআ গে না। প্রকগেয অতায় বনমৄক্ত জনফর (ভাঠকভী, প্রবেক) ফতথভাগন প্রকে মল য়া 

মফকায যগয়গছন। 

 

২০.০ বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থগফেণ এয অগরাগক সুাবযমূঃ 

 

২০.১ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর প্রকে এরাকায জনাধাযগণয কাবযগবয জ্ঞান জথন, অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন  স্বাস্থয বফলগয় 

গচতনতা বৃবি মগয়গছ। তগফ, প্রবেগণয মভয়াদ কভ য়ায় প্রবেণাথীগদয বধকাং প্রবেগণয বফলয়ফস্তু অয়ত্ব 

কযগত াগযনবন, পগর  অয়ফধ থকমূরক কভ থকাে বযচারনা কযগত ভথ থ নবন। ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে প্রণয়গনয 

মেগত্র প্রবেগণয বফলয়ফস্তু  মভয়াদ সুপরগবাগীগদয চাবদা বফগেলণপূফ থক ফাস্তফম্মতবাগফ প্রণয়ন কযগত গফ;  

 

২০.২ ববঅয এ ংগবববিক গ্রগবত ংগ ২২৫টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ, বকন্তু প্রকগেয ঈগেশ্য 

জথন ংগ ১২১ টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ। এভতাফস্থায়, ববফষ্যগত প্রকগেয ববঅয প্রণয়গন 

তকথতা ফরম্বন কযগত গফ এফং ত্রুটিপূণ থ ববঅয প্রদান মথগক বফযত থাকগত গফ;  

 

২০.৩ ববঅয এ ংগবববিক গ্রগবত ংগ ২২৫টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ, বকন্তু প্রকগেয ঈগেশ্য 

জথন ংগ ১২১ টি কবভঈবনটি রাআগেবয প্রবতষ্ঠায ঈগল্লখ যগয়গছ। বকন্তু, ফাস্তগফ ঈক্ত রাআগেবয প্রবতষ্ঠায বফলয়টি 

মতভন বযরবেত য়বন। মমভনঃ র্ভরুঙ্গাভাযী ঈগজরায় ২০০৯ (প্রকগেয শুরুয পূগফ থ) াগর স্থাবত ফাগবাোয অদ থ 

াঠাগাগয মকফর বকছু ফআ যফযা কযা গয়গছ। বডবব  ববঅগয রাআগেযী প্রবতষ্ঠায কথা থাকগর মকন তা 

মথামথবাগফ কযা য়বন ংস্থা প্রধান বফলয়টি খবতগয় দখগত াগযন; 

 

২০.৪ প্রকগেয অতায় গঠিত য়াড থ ংদগুগরায বনফন্ধন  দস্যগদয কাম থক্রগভয ভবনটবযং না থাকায় প্রকগেয 

সুপরগুগরা মটকআ গে না। প্রকগেয অতায় বনমৄক্ত জনফর (ভাঠকভী, প্রবেক) ফতথভাগন প্রকে মল য়া 

মফকায যগয়গছন। এভতাফস্থায়, ঈক্ত য়াড থ ংদমূগক বনফবন্ধত কগয ভফায়বববিক কৃবল কাম থক্রভ  ক্ষুদ্র ব্যফা 
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বযচারনায ঈগযাগ গ্রণ কযা মমগত াগয এফং এগেগত্র প্রকেটিয অতায় বনমৄক্ত (ফতথভাগন মফকায) জনফরগক 

ব্যফায কযা মমগত াগয; 

 

২০.৫ প্রকগেয বডবব  ববঅয এ ফবণ থত তথ্য নুমায়ী ৫০০টি স্যাবনটাবয ল্যাবিন (প্রবতটি ২০০০ টাকা কগয) যফযা 

কযা গয়গছ, বকন্তু ফাস্তগফ তা বযরবেত য়বন। বধকন্তু বযদ থনকাগর মমকর স্যাবনটাবয ল্যাবিন ায়া মগগছ 

মগুগরা বনম্নভানম্পন্ন বাগফ প্রতীয়ভান গয়গছ। এ বফলগয় বডাট থগভন্টার তদন্তপূফ থক গৃীত ব্যফস্থা ম্পগকথ 

অআএভআবড’মক ফবত কযগত গফ; 

 

২০.৫ জযদ শন প্রজতক্ফদক্ন প্রদত্ত ম শক্ফক্ষণ ও ভতোভক্তয উয গৃজত ব্যফস্থো ংরোন্ত প্রজতক্ফদন আগোভী এক ভোক্য ভক্ে 

ফোস্তফোয়ন জযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন জফবোক্গ থপ্রযণ জনজিত কযক্ত ক্ফ।  

 

  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মচ ম্প্রাযণ কভ থসূবচ (১ভ ংগাবধত) ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

(ভাপ্ত: বডগম্বয, ২০১৬) 

 

১.০  প্রকগেয নাভ    :   মচ ম্প্রাযণ কভ থসূবচ (১ভ ংগাবধত) 
 

২.০ বনফ থাী ংস্থা   :  ফাংরাগদ ল্লী ঈন্নয়ন মফাড থ (বফঅযবডবফ) 

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়   : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

      স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রকে এরাকা   : ফাংরাগদগয ০৬টি বফবাগগয ২০টি মজরায মভাট ৬১টি  

ঈগজরায় প্রকেটি ফাস্তফাবয়ত গয়গছ-মা বনম্নরূঃ 

বফবাগ মজরা ঈগজরা 

ঢাকা ভয়ভনবং দয, মগৌবযপুয, মধাফাঈড়া, মুক্তাগাছা, 

গপযগাঁ, ইশ্বযগঞ্জ, নান্দাআর, বত্রার, 

পৄরপুয, ালুয়াঘাট। 
জাভারপুয বযলাফাবড় 

টাংগাআর কাবরাতী, ভদৄপুয, নাগযপুয, বভজথাপুয। 
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মযপুয নকরা, শ্রীফযদী, নাবরতাফাবড়, দয। 
বকগাযগঞ্জ কবযভগঞ্জ, াকুবন্দয়া, কটিয়াবদ, দয, 

তাড়াআর, ফাবজতপুয। 
মনত্রগকাণা দয, অটাড়া, দন, পূফ থধরা, দুগ থাপুয, 

মভানগঞ্জ, কভরাকান্দা, মকন্দ্রয়া। 
ঢাকা াবায। 
ভাবনকগঞ্জ দয, মদৌরতপুয, বফারয়, বযযাভপুয, 

বংগাআয, াটুবযয়া, বঘয। 
গাজীপুয দয, কাাবয়া,  

খুরনা মভগযপুয দয, গাংনী 

চুয়াডাংগা দয 

কুবষ্টয়া মখাকা 

চিগ্রাভ মনায়াখারী মনফাগ 

রেীপুয দয 

চাঁদপুয কচুয়া 

কুবভল্লা বুবড়চং 

যাজাী যাজাী পুঠিয়া, ফাঘভাযা 

নাগটায বংড়া, ফাগাবতাড়া, দয 

যংপুয ফগুড়া নন্দ্বীগ্রাভ 

যংপুয ফদযগঞ্জ, বভঠাপুকুয 

 

৫.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

      (রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ংগাবধত 

১৯৮৩.০৬ ১৯০৫.৭৪ ১৭৬২.২০ জানুয়াবয, 

২০১৩ মথগক  

বডগম্বয, 

২০১৫ 

জানুয়াবয, 

২০১৩ মথগক  

বডগম্বয, 

২০১৬ 

জানুয়াবয, 

২০১৩ মথগক  

বডগম্বয, 

২০১৬ 

-১১.১৩% ১২ভা 

(৩৩.৩৩%) 

৬.০ ংগ বববিক গ্রগবত:  

৭.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  মভাট ৫২৪টি গবীয নরকূ মভযাভগতয ঈগেগশ্য প্রকেটি গ্রণ কযা য়। বকন্তু এয 

ভগধ্য ২৫৫টি গবীয নরকূগয মভযাভত কযা য়। ফবষ্ট ২৬৯টি গবীয নরকূগয ভগধ্য ১৭৭টি (৪টি স্থানীয় ঈগযাগগ 

মভযাভত কয য়, ১৪১টি বফদুযৎ ংগমাগগয বনিয়তা মনআ বফধায় মভযাভত কযা য়বন এফং ৩২টি নাক্ত কযা ম্ভফ 

য়বন) মভযাভত কযা য়বন এফং ৯২টি গবীয  নরকূ মভযাভগতয জন্য প্রকেটি ংগাধন কযা য়। ঈক্ত ৯২টি গবীয 

নরকূগয ভগধ্য ৭৯টি মভযাভত কযা য় এফং ১৩টি মভযাভত কযা য়বন।  

৮.০ মূল্যায়ন িবত (Methodology): অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 
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৯.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

প্রকগেয মূর ঈগেশ্য বছর ফাংরাগদ ল্লী ঈন্নয়ন মফাড থ (বফঅযবডবফ)-এয কাম থকয বকন্তু মভযাভতগমাগ্য গবীয 

নরকূগুগরায মভযাভত  কাম থকয কযায ভাধ্যগভ মচ বযবধ বৃবি এফং প্রকে এরাকায় কৃবল ঈৎাদন বৃবি  দাবযদ্রয 

দূযীকযণ। 
 

সুবনবদ থষ্ট ঈগেশ্যমূঃ 
 

১)  মভযাভগতয ভাধ্যগভ বফঅবডবফ’য গবীয নরকূরগুগরাগক কাম থকয কযা; 

২) প্রবেণ (কাবযগবয  ব্যফস্থানা) প্রদাগনয ভাধ্যগভ গবীয নরকূরগুগরায কাম থকাবযতা  ব্যফস্থানায ঈন্নয়ন কযা;  

৩) কাম থকয গবীয নরকূগুগরা চালুকযগণয ভাধ্যগভ ২০৯৬০ একয মচ মেত্র বৃবি এফং ৫৯৩৬৬.৮০ টন ঈৎাদন 

বৃবি; 

৪)  দে  কাম থকযী াবন ব্যফস্থানা বনবিত কযা;  

৫)  গবীয নরকূগুগরায গফ থাচ্চ েভতা বনবিত কযা; 

৬) ৩৩৪ টি গবীয নরকূ মভযাভত ২০৯৬০ একয জবভয মচ ম্প্রাযগণয ভাধ্যগভ খায বনযািা জথন  দাবযদ্রয 

দূযীকযণ; 

৭) বফববন্ন পগরয intrification  diversification এয জগন্য দগে গ্রণ; 

৮) গবীয নরকূগয যঞ্জাভাবদয নফায়গনয ভাধ্যগভ মচ এরাকায ম্প্রাযণ কগয খায বনযািা 

    জথন  দাবযদ্রয দূযীকযগণ ায়তা কযা। 
 

১০.০ থ থ ফছয বববিক বডবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

                                                                                                                           (রে টাকা) 

থ থ ফছয  বডবব ংস্থান অযএবডব ফযাে থ থ ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্যয় 

(%) 

২০১২-১৩ ৬৩.৬৫ ৬৩.৬৫ ৬৩.৬৫ ৬৩.৬৫ 

২০১৩-১৪ ২৩০.১৭ ২৩০.১৭ ২৩০.১৭ ২৩০.১৭ 

২০১৪-১৫ ৫৫৭.৩৮ ৫৫৭.৩৮ ৫৫৭.৩৮ ৫৫৭.৩২ 

২০১৫-১৬ ৫৮৩.৯৮ ৫৫৪.০০ ৫৩০.০০ ৫১৫.০০ 

২০১৫-১৬ ৪৭০.৫৬ ৪৬৮.৫৪ ৪৭১.০০ ৩৯৬.০০ 

প্রাআজ এে 

বপবজকযার 

কনটিনগজন্পী 

৩২ ৩২.০০ - - 

মভাট = ১৯০৫.৭৪ ১৯০৫.৭৪ ১৮৫২.২০ ১৭৬২.২০ 

 ১১.০ (ক) বডবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা: ১৪। 
 (খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যাবদ ববঅয নুমায়ী বনম্নরূ: 

প্যাগকজ  দযত্র অহ্বাগনয তাবযখ  

চুবক্তয তাবযখ  চুবক্ত মূল্য 
কাজ ভাবপ্তয তাবযখ 

ফাস্তফায়গন 

বফরম্ব গর 

তায কাযণ 
চুবক্ত নুমায়ী প্রকৃত 

চুবক্তয তাবযখ 
চুবক্ত মূল্য (রে 

টাকায়) 

কোম শ 

গবীয 

নরকূ 

থভযোভত 

১০/১০/২০১৩ ২৩/০১/২০১৭ ৩৩৬.০০ ২০/০৫/২০১৪ ২০/০৫/২০১৭  

২৫/১১/২০১৪ ১৫/০২/২০১৫ ৩০২.৯৪ ১২/০৪/২০১৫ ১২/০৪/২০১৫  

২০/০৩/২০১৬ ০৫/০৫/২০১৬ ৩৩০.২৪ ২৮/০৬/২০১৬ ২৮/০৬/২০১৬  
০২/০৮/২০১৬ ১০/১০/২০১৬ ৩৮১.৬৪ ০৭/১২/২০১৬ ২৮/১২/২০১৬  

   মভাট=১৩৫০.৮২ 

 

১২.০ প্রকগেয টর্ভবভ :  

ফাংরাগদ কৃবল প্রদান মদ। গ্রাভীণ জনগগণয অয়, কভ থ ংস্থাগনয সুগমাগ  বজবডব বৃবি বফগফচনায় এগদগয 

থ থনীবতয ন্যতভ প্রধান ঞ্চারক কৃবল। স্বাধীনতা ঈিয ফাংরাগদগয ঈন্নয়ন বযকেনা  কাম থক্রগভয প্রধান মকৌর 
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বছর মচ ব্যফস্থায ভাধ্যগভ কৃবল ঈৎাদন বৃবি। বফঅযবডবফ’য মূর কভ থসূবচ, মা বদ্ব-স্তয ভফায় নাগভ ভবধক বযবচত। 
এয ভাধ্যগভ ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক চালীগদয ংগঠিত কগয ভবন্বত প্রবেণ প্রদান এফং ফীজ, ায, মচ যঞ্জাভ যফযা 

এফং ঊণ প্রদাগনয ভাধ্যগভ মদগয কৃবল ঈৎাদন বৃবিগত ফদান যাখগছ। 
 

২১১০০১২ জন ভফায় দগস্যয ভন্বগয় বফঅযবডবফ’য অতায় এ ম থন্ত ৬০৬৭১টি কৃলক বভবত (মকএএ) গঠিত 

গয়গছ। মচ এরাকা ম্প্রাযণ  খায ঈৎাদন বৃবিয ভাধ্যগভ খায বনযািা বনবিতকযগণয বনবভি বফঅযবডবফ 

কর্তথক বফববন্ন ম থাগয় ঈন্নয়ন প্রকগেয ভাধ্যগভ ১৮৪৬০টি গাবীয নরকূ, ৪৪৫২৩টি গবীয নরকূ, ১৯৪০৫টি মরা-

বরপট াম্প (এরএরব) এফং ২৭৩০০০টি স্তচাবরত নরকূ কৃলক ভফায় বভবতয ভগধ্য বফতযণ কযা য়। 
ফতথভাগন ঈক্ত মচ মগন্ত্রয ভগধ্য বকছু ংখ্যক মচমন্ত্র চর এফং ঈৎাদগন কাম থকয থাকগর একটি ফড় ংগ বফববন্ন 

ভস্যা, মমভন-কাম থকয স্থানা, ত্রুটিপূণ থ বযচারনা, মাবন্ত্রক ত্রুটি প্রভৃবত কাযগণ কাংবখত মচ ায়া মাগে না। 
তাছাড়া, বধকাং মচ মন্ত্র চর গয় অগছ। 

 

বফঅযবডবফ’য অতায় স্থাবত  যফতীত কৃলক ভফায় বভবতয (মকএএ) বনকট স্তান্তবযত গবীয নরকূগয 

ভগধ্য গকগজা বকন্তু মভযাভতগমাগ্য ২৬০০ নরকূ বচবিত কগয মভযাভগতয বনবভি বডবব প্রণয়ন কগয বযকেনা 

কবভগন মপ্রযণ কযা গয়বছর। এ বফলগয় বযকেনা কবভন মথগক প্রকগেয বকছু এরাকা গযজবভগন বযদ থন কগয 

গকগজা তগফ মভযাভগতগমাগ্য গবীয নরকূগয তাবরকা  ব্যয় প্রাক্করন বনধ থাযগণয জন্য গঠিত অন্তঃভন্ত্রণারয় 

কবভটিয প্রবতগফদগন ৫০০-৭০০টি গবীয নরকূ মভযাভগতয সুাবয কযা মর ঈক্ত সুাবযগয য বববি কগয ল্লী 

ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ গত ৫২৪টি গবীয নরকূ মভযাভগতয প্রস্তাফ কগয বডবব মপ্রযণ কযা গর ভাননীয় 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক প্রকেটি ১০-০২-২০১৩ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 
 

১৩.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন : 

প্রকেটি জানুয়াবয, ২০১৩ মথগক বডগম্বয, ২০১৫ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৯৮৩.০০ রে টাকা  (বজবফ ১৮৩৫.৯৬ 

রে+ কৃলক ভফায় বভবতয ফদান ১৪৭.১০ রে) প্রাক্কবরত ব্যগয় ১০/০২/২০১৩ বিঃ তাবযগখ বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক 

নুগভাবদত য় এফং ১৯/০২/২০১৩ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া 

য়। প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় কগয়কটি মকাগড অন্তখাত ভন্বয়, অআগটভ ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগণয 

কাযগণ প্রকেটি জানুয়াবয, ২০১৩ মথগক বডগম্বয, ২০১৬ মভয়াগদ এফং  ১৯০৫.০৬ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় 

ফাস্তফায়গনয জন্য ০১/০২/২০১৬ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ১ভ ংগাধগনয নুগভাদন জাযী 

য়। ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী জানুয়াবয, ২০১৩ মথগক বডগম্বয, ২০১৬ মভয়াগদ এফং  ১৭৬২.২০ রে টাকা 

প্রকৃত ব্যগয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। 
১৪.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

 ক) ২০টি মজরায় ৬১টি ঈগজরায় বনফ থাবচত ৫২৪টি চর/ গেঁগজা গবীয নরকূ মভযাভত কযা;  

 খ) গবীয নরকূ ংযেণ  যেণাগফেণ;  

 গ) প্রবেণ;  

 ঘ) ঈকযণ যফযা  ঊণ মফা প্রদান;  

 ঙ) প্রদ থনী খাভায স্থান;  

 চ) গস্যয ফহুভাবত্রক ব্যফায; এফং  

 ছ) ফাজাযজাতকযণ।  

 

১৫.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

ক্রবভক প্রকে বযচারগকয নাভ দফী পূণ থকারীন/খেকারীন ভয়কার 

১। এ মক এভ নজরুর আরাভ 
ববঅয-এ ঈগল্লখ 

মনআ 

খেকারীন (বতবযক্ত 

দাবয়ত্ব) 

১০-০৫-২০১৩ গত 

২৮-০২-২০১৫ 

২। মভাঃ মভাখগরছুয যভান 
ববঅয-এ ঈগল্লখ 

মনআ 

খেকারীন (বতবযক্ত 

দাবয়ত্ব) 

১৫-০৩-২০১৬ গত 

৩১-১২-২০১৬ 

 

১৬.০ প্রকে বযদ থন   বযদ থনকারীন ম থগফেণ: 
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মচ ম্প্রাযণ কভ থসূবচ (ংগাবধত) প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যায়গনয বনবভি গত ১১-১২ অগস্ট,২০১৮ তাবযখ জাভারপুয  

 ভয়ভনবং মজরায় এফং ১৬ অগস্ট ২০১৮ তাবযখ কুবষ্টয়া মজরায় প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআবড কর্তথক 

গযজবভন বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর প্রকগেয কভ থকতথা/কভ থচাযী  সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় 

কযা য়।  
১৬.১ মচ ম্প্রাযণ কভ থসূবচ  (ংগাবধত) প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যায়গনয বনবভি ভয়ভনবং দগযয ঈজানবাগযযা কৃলক 

ভফায় বভবত  তাগদয গবীয নরকূ বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর প্রকগেয কভ থকতথা/কভ থচাযী  

সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা  য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর মদখা মায় মম, প্রকেটিয অতায় গবীয নরকূ 

মভযাভত  Buried pipe বনভ থাণ কযা গয়গছ। ঈক্ত ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় মম, গবীয নরকূ মভযাভত  

Buried pipe বনভ থাগণয পগর াবনয চয় কভ য়ায় বফদুযৎ াশ্রয় য়।  এছাড়া প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর 

মচ এরাকা বৃবি মগয়গছ এফং কৃবল ঈৎাদন বৃবি মগয়গছ। তগফ তাঁযা জানান মম, ভগ্র মচ এরাকা Buried pipe 

এয অতায় অনা মগগর াবনয চয় অয কভাগনা ম্ভফ।  
 

      

     বচত্র- ভয়ভনবং দয ঈগজরায ঈজানবাগড়যা কৃলক ভফায় বভবতয গবীয নরকূ বযদ থন।  

১৬.২ মুক্তাগাছা ঈগজরায যাজপুয কৃলক ভফায় বভবতয গবীয নরকূ বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর জানা মায় 

মম, প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর কৃবল জবভ  ভৎস্য খাভাগয াবন যফযা বনবিত গয়গছ। পগর ঈক্ত এরাকায় কৃবল  

ভাগছয ঈৎাদন বৃবি মগয়গছ।  

       

 বচত্র- যাজপুয কৃলক ভফায় বভবতয দস্যগদয াগথ ভতবফবনভয়। বচত্র- গগণশ্যাভপুয মকএএ এয গবীয নরকূ।  

 

১৬.৩ মুক্তাগাছা ঈগজরায গগণশ্যাভপুয কৃলক ভফায় বভবতয গবীয নরকূ বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর মদখা 

মায় মম, গগণশ্যাভপুয কৃলক ভফায় বভবতয গবীয নরকূ মভযাভত কযা গয়গছ, বকন্তু বফদুযৎ ংগমাগ ম্পন্ন না 

য়ায় ঐ বভবতয দস্যগণ এখন মচ সুবফধা ায়বন।  

১৬.৪ জাভারপুয মজরায বযলাফাড়ী ঈগজরায মভন্দাযগফড়, ভবলাফাদুবযয়া পূফ থ, পৄরফাবড়য়া পূফ থ কৃলক ভফায় বভবতয 

দস্যগদয াগথ ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় মম, তাঁগদয গবীয নরকূ মভযাভত কযা য়বন। এ বফলগয়  প্রকে ংবেষ্ট 

কভ থকতথাগদয বনকট জানগত চায়া গর তাঁযা জানান মম, ঈক্ত ৩টি গবীয নরকূ মভযাভগতয জন্য ২৩/০১/২০১৪ 
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তাবযগখ কাম থাগদ প্রদান কযা য়। বকন্তু বফদুযৎ রাআন ভবলাফাদুবযয়া পূফ থ গবীয নরকূ স্কীভ গত ৫০০ বভটায এফং 

পৄরফাবড়য়া পূফ থ গবীয নরকূ স্কীভ ৪০০ বভটায দূযফতী য়া এফং ব্যয় বৃবিয কাযগণ ংবেষ্ট ঠিকাদায প্রবতষ্ঠান  

মভন্দাযগফড় গবীয নরকূ স্কীভ ঈক্ত  গবীয নরকূগুগরায মভযাভত কযা য়বন। তগফ গযজবভন বযদ থনাগন্ত মদখা 

মায় মম, বফদুযৎ রাআন  ভবলাফাদুবযয়া পূফ থ গবীয নরকূ স্কীভ এফং পৄরফাবড়য়া পূফ থ গবীয নরকূ স্কীভ বফদুযৎ 

রাআগনয  ৫০ বভটাগযয ভগধ্য বফযভান।  

 

            

 

১৬.৫ মচ ম্প্রাযণ কভ থসূবচ  (ংগাবধত) প্রকেটিয ভাবপ্ত মূল্যায়গনয বনবভি গত ১৬/০৮/২০১৮ তাবযখ কুবষ্টয়া মজরা 

মখাকা ঈগজরায় কৃলক ভফায় বভবত  তাগদয গবীয নরকূ বযদ থন কযা য়। এভয় বফঅযবডবফ’য 

ঈবযচারক ন্যান্য কভ থকতথা ঈবস্থত বছগরন। ঈক্ত বযদ থনাগন্ত  ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় মম, প্রকেটি 

ফাস্তফায়গনয পগর ভফায়বববিক মচ কাম থক্রগভ গ্র বৃবি কৃবল ঈৎাদন বৃবি মগয়গছ। তগফ Buried pipe না 

কযায় াবনয চয় য়। এছাড়া তাঁযা জানান মম, প্রকে মথগক যফযাকৃত ভটয বনম্নভাগনয য়ায় ভবতয 

দস্যযা বনজ ঈগযাগগ ভটয বযফতথন কগযগছন। এছাড়া তাঁযা জানান মম,ঈক্ত গবীয নরকূ মথগক ফতথভাগন 

নুবড়াথয ঈঠগছ। এ বফলগয় তাঁযা প্রগয়াজনীয় দগে গ্রগণয জন্য নুগযাধ জানান। এছাড়া তাযা জানান মম, কৃবল 

ভফাবয়গদয প্রগয়াজনীয় প্রবেণ প্রদান কযা গর ভফায়বববিক মচ কাম থক্রভ অয দেবাগফ কযা ম্ভফ।  

       

      বচত্র- কুবষ্টয়ায মখাকা ঈগজরায় প্রকে কাম থক্রভ বযদ থন। 

১৬.৬ প্রকেটিয বডবব  ববঅয ম থাগরাচনা কগয মদখা মায় মম, মভযাভতগমাগ্য চর ৫২৪টি গবীয নরকূগয ভগধ্য 

৫২০টি   গবীয নরকূগ বফদুযৎ ংগমাগ ায়া মাগফ ভগভ থ বফঅযবডবফ’য প্রতযয়ন ত্র যগয়গছ (বডবব’য পৃ. ৫৪)। 

একআবাগফ মূর বডবব’য ঈগেশ্য  Lgical framework-এয output level-এ ৫২৪টি গবীয নরকূগয ঈগল্লখ 

যগয়গছ। ০১/০২/২০১৬ বিঃ  বডবব ংগাধগনয পূগফ থ ২৫৫টি গবীয নরকূ মভযাভত কযা গয়গছ  এফং ফবষ্ট 

২৬৯টি গবীয নরকূগয ভগধ্য  ১৭৭টি (৪টি স্থানীয় ঈগযাগগ মভযাভত কয য়, ১৪১টি বফদুযৎ ংগমাগগয বনিয়তা মনআ 

বফধায় মভযাভত কযা য়বন এফং ৩২টি নাক্ত কযা ম্ভফ য়বন) মভযাভত কযা ম্ভফ নয় ভগভ থ প্রকে ংগাধগনয 

মমৌবক্তকতা ংগ ফবণ থত যগয়গছ। ফ থগগল  ৯২টি গবীয  নরকূ মভযাভগতয জন্য ০১/০২/২০১৬ বিঃ  প্রকেটি 

ংগাধন কযা য়। বকন্তু ংগাবধত বডবব’য Lgical framework -এয output level-এ ৫২৪টি গবীয 

নরকূ এফং ঈগেশ্য ংগ ৮৮টি নরকূ মভযাভগতয ঈগল্লখ যগয়গছ। ঈক্ত ৯২টি গবীয নরকূগয ভগধ্য ৭৯টি 
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মভযাভত কযা য় এফং ১৩টি মভযাভত কযা য়বন। এছাড়া ববঅয-এ প্রকগেয ঈগেশ্য ংগ ৩৩৪টি নরকূ 

মভযাভগতয ঈগল্লখ যগয়গছ। ঈমৄ থক্ত তথ্যাবদ বফগেলগণ প্রতীয়ভান য় মম, প্রকেটিয বডবব  ববঅয-এ গনক 

তথ্য বফভ্রাট যগয়গছ। 

 

১৭.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটি জানুয়াবয, ২০১৩ মথগক বডগম্বয, ২০১৫ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৯৮৩.০০ রে টাকা (বজবফ ১৮৩৫.৯৬ 

রে+ কৃলক ভফায় বভবতয ফদান ১৪৭.১০ রে) প্রাক্কবরত ব্যগয় ১০/০২/২০১৩ বিঃ তাবযগখ বযকেনা ভন্ত্রী 

কর্তথক নুগভাবদত য় এফং ১৯/০২/২০১৩ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন 

মদয়া য়। প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় কগয়কটি মকাগড অন্তখাত ভন্বয়, অআগটভ ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় 

বযফতথগণয কাযগণ প্রকেটি জানুয়াবয, ২০১৩ মথগক বডগম্বয, ২০১৬ মভয়াগদ এফং  ১৯০৫.০৬ রে টাকা প্রাক্কবরত 

ব্যগয় ফাস্তফায়গনয জন্য ০১/০২/২০১৬ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ১ভ ংগাধগনয নুগভাদন 

জাযী য়। ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী জানুয়াবয, ২০১৩ মথগক বডগম্বয, ২০১৬ মভয়াগদ এফং  ১৭৬২.২০ রে 

টাকা প্রকৃত ব্যগয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। প্রকেটিয অবথ থক গ্রগবত ৯২.৫% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ৯২%। 

১৮.০ প্রকক্েয উক্েশ্য অজশন: 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

ক) ৪৭০৪ জন মকএএ/স্কীভ মভম্বাগযয প্রবেণ কৃবল ভফায় বভবত তবাগ দস্য প্রবেণ মগয়গছ। 

খ) যফযা  মফা (১০৪১প্রদ থনী প্লট, ভধ্যফতী মূল্যায়ন, 

ন্যান্য) 

১০২০টি প্রদ থনী প্লট কযা গয়গছ, ভধ্যফতী মূল্যায়ন কযা গয়গছ। 

গ) মভযাভত (৩৪৭টি গবীয নরকূগয মভযাভত, 

মভআনটিগনন্প, ন্যান্য মভযাভত)। 
মভযাভত ( ৩৩৪টি গবীয নরকূগয মভযাভত, মভআনটিগনন্প, ন্যান্য 

মভযাভত)। 
ঘ) ম্পদ বধগ্রণ/ক্রয়/জী  ডফর মকবফন বক-অ 

ক্রয়, টুর বকট, রটাযগনট গয়টিং এফং ড্রাআ বকট ক্রয় 

বডবব’য রেযভাত্রা মথগক জথন কভ। জথন ৯৩.১২%। 

 

১৯.০ াবফ থক ম থফেণ: 

১৯.১ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর মচ এরাকা বৃবি মগয়গছ এফং কৃবল ঈৎাদন বৃবি মগয়গছ; 

১৯.২ প্রকেটিয অতায় বকছু এরাকায় (মমভন- ভয়ভনবং দগযয ঈজান ফাগড়যা) গবীয নরকূ মভযাভত  Buried 

pipe বনভ থাগণয পগর াবনয চয় কভ য়ায় বফদুযৎ াশ্রয় গে; 

১৯.৩ প্রকেটি ফাস্তফায়গনয পগর ভফায়বববিক মচ কাম থক্রগভ গ্র বৃবি কৃবল ঈৎাদন বৃবি মগয়গছ;  

১৯.৪ কৃলক ভফাবয়গদয কৃবল  ভফায় কাম থক্রগভয প্রবেগণয প্রতুরতা বযরবেত য়;  

১৯.৫ ’ফাজাযজাতকযণ’ প্রকগেয ন্যতভ ংগ বছর, বকন্তু কৃবল গেয ফাজাযজাতকযণ  ংযেণ বফলগয় মকান কাম থক্রভ 

বযরবেত য়বন; 

১৯.৬ মূর বডবব’য ঈগেশ্য  Lgical framework-এয output level-এ ৫২৪টি গবীয নরকূগয ঈগল্লখ যগয়গছ। 

০১/০২/২০১৬ বিঃ বডবব ংগাধগনয পূগফ থ ২৫৫টি গবীয নরকূ মভযাভত কযা গয়গছ  এফং ফবষ্ট ২৬৯টি গবীয 

নরকূগয ভগধ্য   ১৭৭টি (৪টি স্থানীয় ঈগযাগগ মভযাভত কয য়, ১৪১টি বফদুযৎ ংগমাগগয বনিয়তা মনআ বফধায় 

মভযাভত কযা য়বন এফং ৩২টি নাক্ত কযা ম্ভফ য়বন) মভযাভত কযা ম্ভফ নয় ভগভ থ প্রকে ংগাধগনয মমৌবক্তকতা 

ংগ ফবণ থত যগয়গছ। ফ থগগল  ৯২টি গবীয  নরকূ মভযাভগতয জন্য ০১/০২/২০১৬ বিঃ  প্রকেটি ংগাধন কযা 

য়। বকন্তু ংগাবধত বডবব’য Lgical framework-এয output level-এ ৫২৪টি গবীয নরকূ এফং ঈগেশ্য 

ংগ ৮৮টি নরকূ মভযাভগতয ঈগল্লখ যগয়গছ। ঈক্ত ৯২টি গবীয নরকূগয ভগধ্য ৭৯টি মভযাভত কযা য় এফং ১৩টি 

মভযাভত কযা য়বন। এছাড়া ববঅয-এ প্রকগেয ঈগেশ্য ংগ ৩৩৪টি নরকূ মভযাভগতয ঈগল্লখ যগয়গছ। 

ঈমৄ থক্ত তথ্যাবদ বফগেলগণ প্রতীয়ভান য় মম, প্রকেটিয বডবব  ববঅয-এ গনক তথ্য বফভ্রাট যগয়গছ। 
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২০.০ বযদ থনকাগর প্রাপ্ত ম থগফেণ এয অগরাগক সুাবযমূঃ 

 

 ২০.১ প্রকেটিয অতায় মভযাভতকৃত গবীয নরকূগকবন্দ্রক কৃলক ভফায় বভবতয কাম থক্রভ বফঅযবডবফ কর্তথক 

বনয়বভত ভবনটবযং  প্রগয়াজনীয় যাভ থ প্রদান স্থানীয় কৃবল বপগয াগথ বরংক কযগত গফ; 

 ২০.২ াবনয চয় মযাধ  বফযৎ াশ্রগয়য জন্য প্রবতটি গবীয নরকূগয মচ স্কীভ মথগক অয়কৃত থ থ বদগয় 

ভস্ত মচ এরাকায় Buried pipe বনভ থাগণয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। এগেগত্র বফঅযবডবফ কর্তথক ঈগযাগ 

গ্রণ কযগত গফ; 

 ২০.৩ বফঅযবডবফ কর্তথক বযচাবরত বনয়বভত প্রবেণ কাম থক্রগভয ং বাগফ কৃলক ভফাবয়গদয কৃবল  

ভফায় কাম থক্রগভয প্রবেণ প্রদান কযগত গফ; 

২০.৪ ’ফাজাযজাতকযণ’ প্রকগেয ন্যতভ ংগ বছর, বকন্তু কৃবল গেয ফাজাযজাতকযণ  ংযেণ বফলগয় মকান 

কাম থক্রভ বযরবেত য়বন। এভতাফস্থায়, বফঅযবডবফ কর্তথক বযচাবরত বনয়বভত প্রবেণ কাম থক্রগভয ং 

বাগফ কৃলক ভফাবয়গদয কৃবল ে ংযেণ  ফাজাযজাতকযণ বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযগত গফ;  

২০.৫ ববফষ্যগত প্রকগেয বডবব প্রণয়ন  প্রকে ভাবপ্তয য Project Completion Report (PCR) 

প্রণয়গন বফভ্রাবন্তমূযক তথ্য বন্নগফ না কগয বধকতয তকথতা ফরম্বনপূফ থক ংবেষ্ট তথ্যাবদ 

অআএভআবড’মত মপ্রযণ কযগত গফ (সূত্র-১৯.৬); 

২০.৬  জযদ শন প্রজতক্ফদক্ন প্রদত্ত ম শক্ফক্ষণ ও ভতোভক্তয উয গৃজত ব্যফস্থো ংরোন্ত প্রজতক্ফদন আগোভী এক 

ভোক্য ভক্ে ফোস্তফোয়ন জযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন জফবোক্গ থপ্রযণ জনজিত কযক্ত ক্ফ।  

 

     

 

 

 

 

 

 

দুগ্ধ মবায় মমমির কায যক্রম মবস্তৃিকরণের মাধ্যণম বৃত্তর ফমরদপুর ও বমরলা জোর দামরদ্র হ্রাকরে ও 

আর্ য-ামামেক উন্নয়ন (১ম ংণলামিি) ীল শক প্রকক্েয ভোজি মূল্যোয়ন প্রজতক্ফদন  
 

১.০        প্রকগেয নাভ  :  দুগ্ধ মবায় মমমির কায যক্রম মবস্তৃিকরণের মাধ্যণম বৃত্তর ফমরদপুর ও বমরলা জোর 

                                        দামরদ্র হ্রাকরে ও আর্ য-ামামেক উন্নয়ন (১ম ংণলামিি) প্রকল্প।   

২.০ বনফ থাী ংস্থা  :  ভফায় বধদপ্তয। [গমাগীতায় ফাংরাগদ দুগ্ধ ঈৎাদনকাযী ভফায় আঈবনয়য বরঃ  

                                       (বভল্ক ববটা)]  

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়  : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়। 
৪.০ প্রকে এরাকা  :  

বফবাগ মজরা ঈগজরা 

ঢাকা মগাারগঞ্জ মগাারগঞ্জ দয, টংগীাড়া 

পবযদপুয পবযদপুয দয, অরপাডাঙ্গা, 

মফায়ারভাযী 

যাজফাড়ী াংা 

ভাদাবযপুয যাজআয 

বযয়তপুয বযয়তপুয দয 

ফবযার ফবযার ফাবুগঞ্জ, অগআরজযা 

বগযাজপুয বগযাজপুয দয, নাবজযপুয 

ঝারকাঠি ঝারকাঠি দয 
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মবারা মবারা দয 

খুরনা খুরনা ডুমুবযয়া, াআকগাছা 

াতেীযা তারা 
 

৫.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

 ক) গ্রাভীণ ভবরা  মফকায মৄফকগদয জন্য রাবজনক অত্ম-কভ থংস্থান সৃবষ্ট; 

খ) দুগ্ধ ঈৎাদন বৃবি; 

গ) গাবী/ভবল এয জাত ঈন্নয়ন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ; 

ঘ) ফাগয়াগ্যা  সজফ ায ঈৎাদন  ব্যফাগয ঈৎাবত কযা; 

ঙ) গ্রাভীণ ভবরাগদয েভতায়ন। 

৬.০ প্রকগেয টর্ভবভ:  

 

ঐবতাবকবাগফ গরু / ভবল ারন অভাগদয গ্রাভীণ জনগগাষ্ঠীয একটি গুরুত্বপূণ থ মা এফং দুধগক মমগকান ভানদগে 

ফগচময় অদ থ খায ফগর ভগন কযা  য়। মাগাক, ায়ায টিরায এফং থ্রাায  এয ভত কৃবল মন্ত্রাবতয ব্যফায 

বৃবি,  গরু / ভবগলয কভ ঈৎদনীরতা, ঈন্নত জাগতয নুবস্থবত এফং অদৄবনক ব্যফস্থানা মকৌর ম্প বকথত জ্ঞামনয 

নুবস্থবত, ভানম্পন্ন খাগযয প্রতুরতা, ফাজায সুবফধায বাফ  এফং পু ুঁবজ ঘাটবত প্রভৃবত কাযগণ গরু / ভবল ারন 

এফং দুধ ঈৎাদন প্রতযাবত গবত াগে না । ন্যবদগক, ক্রভফধ থভান জনংখ্যায মপ্রবেগত ক্রভহ্রাভান কৃবল জবভ 

ক্রভফধ থভান শ্রভবক্ত য বাগয নুযজ। বধকতন্তু াংস্কৃবতক ফাধায কাযগণ অভাগদয নাযী শ্রভবক্ত কৃবল শ্রগভয াগথ 

বভগর না। এছাড়া গ্রাভীণ -খাভায কাম থক্রভগুবর মৃি গর ফাজায ীভাফিতা যগমগছ। এ মপ্রোগট এয পরাপর 

দুআগুণ  ময়মছ, প্রথভত অভাগদয গ্রাভীণ জনগগাষ্ঠী বফকে  জীবফকায  নুবস্থবতগত অংবকবাগফ কভ থজীবফ  এফং 

বদ্বতীয়ত, যফযাগয ঘাটবত পূযগণ  দুধ অভদাবন কযগত মদ  ফাধ্য গে। ফতথভাগন সদবনক ২ ৫০ বভবর / বদন  দুধ 

খায়ায সুাবযময বফযীগত দুগধয প্রাপ্যতা ভাত্র ৪৩ বভবর / বদন  (ঈৎঃ জাতীয় শু ঈন্নয়ন নীবতভার-২০০৭) । এআ 

ব্যাকড্র মভাকাগফরায় প্রকেটি গ্রণ কযা গয়গছ। 

 

৭.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

প্রকগেয মূর কাম থক্রভ গরাঃ 

ক) ১২৫ জন দগস্যয ভন্বগয় একটি কগয মভাট ২৭৫০ জন মরাকগক ম্পৃক্ত কগয ২২টি ভফায় বভবত গঠন। 
খ) ভফায় বধদপ্তয  বভল্ক ববটায কভ থকতথাগদয ভন্বগয় গঠিত জবয কবভটিয ভাধ্যগভ এ কর সুবফধাগবাগী   

    বনফ থাচন। 
গ) ঈন্নত জাগতয গাবী রারন ারন ংবেষ্ট বফববন্ন বফলগয়য ঈয প্রবেণ প্রদান। 
ঘ) প্রগতযক দস্যগক ২টি কগয ঈন্নতজাগতয ফকনা ক্রগয়য জন্য (৫০০০০x২)=১০০০০০/- টাকা কগয ঊণ প্রদান এফং 

খায ব্যয় বনফ থাগয জন্য প্রগতযক দস্যগক (৫০০০x২)=১০০০০/- টাকা কগয কাম থকযী মূরধন প্রদান। 
ঙ) গাবীয কৃবত্রভ প্রজনন, বচবকৎা  দুগ্ধ ফাজাযজাতকযগণয জন্য ফাংরাগদ দুগ্ধ ঈৎাদনকাযী ভফায় আঈবনয়ন  

    বরঃ (বভল্ক ববটা) এয াগথ কাম থকয ম্পকথ স্থান। 
 
 

৮.০ মূল্যায়ন িবত ( Methodology): অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

 কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 
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 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 

 

৯.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  প্রকগেয প্রগয়াজনীয় মকান ংগগয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

 

১০.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

                                                                      (রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ংগাবধত 

৩৯২৪.০৭ ৪২৪৭.২২ ৪১৭৫.৪৭ জুরাআ ২০১২ 

গত জুন 

২০১৬  

জুরাআ ২০১২ 

মথগক জুন 

২০১৭ 

জুরাআ ২০১২ 

মথগক জুন 

২০১৭ 

৮.২৩% ১২ (ফায) ভা 

২৫% 

 

১১.০ ংগ বববিক গ্রগবত:   

খাগতয বফফযণ 
বযভান

/ ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী 

রেযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ
 

অবথ থক 

ক্ষ

ক্ষ
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খাগতয বফফযণ 
বযভান

/ ংখ্যা 

বডবব নুমায়ী 

রেযভাত্রা 
প্রকৃত গ্রগবত 

ভন্তব্য 

অবথ থক ফাস্তফ
 

অবথ থক 

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

প্ল

স্তোন্ত
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অআএভআবড’য ম থগফেণ:  প্রকগেয মভাট প্রকৃত ব্যয় ৪১৭৫.৪৭ রেয টাকা। বকন্তু ববঅয-এ ফবণ থত (ঈমৄ থক্ত) 

তথ্যানুাগয ব্যয় ৫৭৮.০৯ রে টাকা। এভতাফস্থায়, ংবেষ্ট ংস্থা কর্তথক প্রবণত ববঅয ত্রুটিপূণ থ ফগর প্রতীয়ভান য়।  

 

১২.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন :  

প্রকেটি জুরাআ, ২০১২ গত জুন ২০১৬ মভয়াগদ এফং ৩৯২৪.০৭ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়  ফাস্তফায়গনয জন্য  গত ১৩-

১১-২০১২ তাবযগখ একগনক কর্তথক নুগভাবদত য় এফং  ২৭-১২-২০১২  বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। যফতীগত প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় ফাস্তফতায বনবযগখ অআগটভ 

ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগণয কাযগণ প্রকে ফাস্তফায়ন ৪২৭৪.২২ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং জুরাআ ২০১২ 

গত জুন ২০১৭ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয বনবভি ২৮ /০৫/২০১৫ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ১ভ 

ংগাধগনয নুগভাদন জাযী য় । ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী জুরাআ ২০১২ গত জুন ২০১৭ মভয়াগদ  ৪২৭৪.২২ 

রে টাকা ব্যগয় প্রকেটি সুষ্ঠুবাগফ ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। 

১৩.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

প্রকে জযচোরক্কয নোভ মূর দিয ও 

দফী 

পূণ থকারীন/খেকা

রীন 

দোজয়ত্বকোর দোজয়ক্ত্বয ধযণ 

(জনয়জভত/ 

অজতজযক্ত) 

ক) জনোফ থভোোঃ 

আোদুজ্জোভোন 

  

ভফোয় অজধদিয 

অজতজযক্ত 

জনফন্ধক 

পূণ থকারীন 

২৭-০১-২০১৩ ক্ত 

৩০-০৬-২০১৭ 

অজতজযক্ত 

 

 

১৪.০ প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত: 

থ থ ফছয টাগগ থট জথন 

২০১২-১৩ বযগয়গন্টন  প্রবেণ ১০০%, ভটিগফনার  

দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ২.৫৯%, , বপ 

যঞ্জাভাবদ ১০০%, ম্পদ স্তান্তয ৫.৯৭% 

বযগয়গন্টন  প্রবেণ ১০০%, বপ যঞ্জাভাবদ 

১০০%, ম্পদ স্তান্তয ৫.৯৬% 

২০১৩-১৪ ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৯.৬৯%,  

কবম্পঈটায  যঞ্জাভাবদ ১০০%, ম্পদ স্তান্তয 

৩৩.৫৩% 

ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৯.৬৭%,  

কবম্পঈটায  যঞ্জাভাবদ ১০০%, ম্পদ স্তান্তয 

৩৩.৫১% 

২০১৪-১৫ ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৪২.৯০%, 

ম্পদ স্তান্তয ২৯.৮৫% 

ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৪২.৮৩%, 

ম্পদ স্তান্তয ২৯.৮৩% 

২০১৫-১৬ ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৪০.৮৩%, 

বপাযগদয প্রবেণ ৬৬.৬৭%, বে পয 

(সফগদবক) ৫৮.৫২%, মানফান ১০০%, 

cattle feed crusher and 

mixture machine ১০০%, ফাগয়াগ্যা 

প্লান্ট ১০০%, মজনাগযটয ১০০%, জন মস্কর 

১০০%, ম্পদ স্তান্তয ২০.৫২% 

ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৪০.৮৩%, 

বপাযগদয প্রবেণ ৬৬.৬৭%, মানফান 

১০০%, cattle feed crusher and 

mixture machine ১০০%, ফাগয়াগ্যা 

প্লান্ট ১০০%, মজনাগযটয ১০০%, জন মস্কর 

১০০%, ম্পদ স্তান্তয ২০.৫২% 

২০১৬-১৭ ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৬.৬৭%, 

মপববরগটটযগদয দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ১০০%,  

বপাযগদয প্রবেণ ৩৩.৩৩%, বে পয 

(সফগদবক) ১০০%, বভল্ক এনারাআজায ১০০%, 

ফাআাআগকর ১০০%, অফাফত্র ১০০%, ম্পদ 

ভটিগফনার  দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ৬.৬৭%, 

মপববরগটটযগদয দেতা ঈন্নয়ন প্রবেণ ১০০%,  

বপাযগদয প্রবেণ ৩৩.৩৩%, বে পয 

(সফগদবক) ১০০%, বভল্ক এনারাআজায ১০০%, 

ফাআাআগকর ১০০%, অফাফত্র ১০০%, ম্পদ 
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স্তান্তয ১০.১৮% স্তান্তয ১০.১৮% 
  

অআএভআবড’য ম থগফেণ: প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত ংখ্যা  তাংগ প্রকা কযা ভীচীন। বকন্ত, অগরাচয প্রকগেয ববঅয-এ 

ফাস্তফ গ্রগবত ংখ্যায় প্রকা না কযায় প্রকৃত জথন িষ্ট নয়।  

১৯. থ থ ফছয বববিক বডবব/ টিবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

থ থ ফছয অযবডবব’য ংস্থান অযএবডব ফযাে থ থ ছাড় 

% 

প্রকৃত ব্যয় 

% 

201২-1৩ ২১০.১৬ ২১৯.০০ ২১৯.০০ ২১০.১৫ 

201৩-1৪ ১১৯৬.১৬ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১৯৬.১৬ 

201৪-1৫ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১৭৫.৫২ 

201৫-1৬ ১১৬০.৯৬ ১০৩০.০০ ১০৩০.০০ ৯৭৮.৩১ 

২০১৬-১৭ ৪৭৯.৯৪ ৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ৬১৫.৩৩ 

জমাট ৪২৪৭.২২ ৪২৭৪.০০ ৪২৭৪.০০ ৪১৭৫.৪৭ 

২০. (ক) বডবব/টিএবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা: ১০টি।  

 (খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

 

স্ত

 

২১.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটিয মূর নুগভাবদত ব্যয় ৩৯২৪.০৭ রে টাকা থাকগর যফতীগত ংগাধনপূফ থক ৪২৪৭.২২.০০ রে টাকা এফং 

ফাস্তফায়ন কার জুরাআ ২০১২ মথগক জুন ২০১ ৬ ম থন্ত থাকগর যফতীগত জুরাআ ২০১ ২ মথগক জুন ২০১৭ ম থন্ত বনধ থাযন কযা 

য়। প্রকে ভাবপ্ত প্রবতগফদন গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকেটি জুন ২০১৭ তাবযগখ ভাপ্ত গয়গছ এফং প্রকে ফাস্তফায়গন ৪১৭৫.৪৭ 

রে টাকা ব্যয় গয়গছ। প্রকেটিয অবথ থক গ্রগবত ৯৮.৩১% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।   

২২.০ প্রকগেয ঈগেশ্য জথন: 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

১. ৩০০০ গ্রাভীণ ভবরা  মফকায মৄফগকয 

কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট। 
প্রকৃত গে পুন:বফবনগয়াগ  মডভন্পগিন আগপক্ট-এয দরুন ৩০০০ 

এয বধক গ্রাভীণ ভবরা  মফকায মৄফগকয কভ থংস্থান গয়গছ। 

২. দুগ্ধ ঈৎাদন বৃবি।    প্রকে করাকায় দুগ্ধ ঈৎাদন তাৎম থপূণ থবাগফ বৃবি মগয়গছ। গাবী 
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বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

প্রবত দুগ্ধ ঈৎাদন ১০ বরটায/বদন। ফতথভাগন প্রকে এরাকায় 

সদবনক দুগ্ধ ঈৎাদন ১৭ াজায বরটায। 

৩. ন্যায্য মূল্য  স্বাস্থযকয ব্যফস্থানা বনবিতকযণ।  বকছু ব্যবতক্রভ ব্যবতত বধকাং দুগ্ধ ঈৎাদনকাযী বভল্ক ববটায 

ভাগকথট চযাগনগরয াগথ ংমৄক্ত। 

প্রকে এরাকা স্বাস্থযম্ভত ঈাগয় দুগ্ধ ংগ্র, ংযেণ এফং 

ফাজাযজাতকযণ কযা গে। 

৪. গাবীয জাত ঈন্নয়ন এফং ম্পদ সতযী। সুপরগবাগীযা ব্যাকবাগফ গাবীয  কৃবত্রভ প্রজনন কযগছন। এটি 

বভল্ক ববটা, বডএরএ এফং ব্র্যাক/এবজ কর্তথক বনমৄক্ত কৃবত্রভ 

প্রজননকাযী দ্বাযা ম্পন্ন কযা গে। গুণগত ভান ম্পন্ন গাবীয 

ফাচ্চা  ঈন্নত জাগতয জন্য গুণগত ভান ম্পন্ন বগভন্ট ব্যফায 

কযা গে। 

৫. নাযীয েভতায়  দাবযদ্রয দূযীকযণ। নাযীগদয প্রকে কাম থক্রগভ ব্যাকবাগফ বনগয়াবজত কযায েভতাআ 

প্রকগেয ঈগল্লখগমাগ্য জথন। বধকাং মেগত্র মমভনঃ গাবীগক 

খায়াগনা, বযস্কায  যাখা, মগার কযাগনা  দুগ্ধ ংগ্রগয কাগজয 

নাযীযা এবগগয় যগয়গছ। ম্পদ সতযীগত নাযীগদয াথ থক ং গ্রণ 

 ফদাগনয পগর বযফাগয তাগদয ম্মান এফং বিান্ত গ্রগণ 

ংগ্রণ বৃবি মগয়গছ। 
 

 

 

১৪.০ প্রকে বযদ থন :  

“দুগ্ধ মবায় মমমির কায যক্রম মবস্তৃিকরণের মাধ্যণম বৃত্তর ফমরদপুর ও বমরলা জোর দামরদ্র হ্রাকরে ও আর্ য-

ামামেক উন্নয়ন (১ম ংণলামিি)”  ীল থক ভাপ্ত প্রকগেয  ভাবপ্ত মূল্যায়গনয রগেয গত ২০-২৪ মগন্ফম্বয,২০১৮  

তাবযখ  খুরনা, াতেীযা  বগযাজপুয মজরায়  প্রকেটিয কাম থক্রভ গযজবভন বযদ থন কযা য়। ঈক্ত বযদ থনকাগর 

প্রকগেয  বযচারক ংবেষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। বযদ থনকাগর প্রকগেয ঈগজরা কভ থকতথা  

সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়। বযদ থনকাগর প্রাপ্ত তথ্যাবদ বনম্নরুঃ 

১০.১  ঈন্নত জাগতয গাবী ারগন ঈদ্বুিকযণ  গাবী রারন ারগন দেতা সৃবষ্ট: 

আগতাপূগফ থ অগরাচয প্রকে এরাকায় গাবী ারন বফগল কগয ঈন্নত জাগতয বধক দুগ্ধফতী গাবী ারগনয নুীরন 

বছর না ফরগরআ চগর। এক দুআ জন কৃলক বফবছন্নবাগফ এ ধযগনয গাবী রারন ারন কযত এফং তাগদয এ বফলগয় 

মতভন মকান দেতা বছর না। এ মায ব্যফাবয়ক ম্ভাফনা  রারন ারন বফলগয় জ্ঞতা, পুবজ  অস্থায বাফ 

আতযাবদয কাযগণ এ এরাকায় ঈন্নতজাগতয গাবী রারন-ারন  দুগ্ধ ঈৎাদগনয ংস্কৃবত গগড় ঈগঠবন। এ প্রকে 

ফাস্তফায়গনয পগর এ কর এরাকায ভানুল ঈন্নত জাগতয গাবী ারগন ঈদ্বুি গয়গছ এফং রাবজনক মা বগগফ 

প্রবতষ্ঠা কযগত েভ গয়গছ। 
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১০.২  গ্রাভীণ ভবরা  মফকায মৄফকগদয জন্য রাবজনক অত্ম-কভ থংস্থান সৃবষ্টঃ 

প্রকগেয সুবফধাগবাগীগদয বধকাংআ মফকায মৄফক এফং ভবরা। এভনবক পুরুল দস্যগদয মেগত্র গাবী রারন-ারন 

কাগজ ভবরাযাআ মূর দাবয়ত্ব ারন কযগছ। এগত কগয বযফাগয ভবরাগদয কাম থকয  ঈৎাদনীর ংগ্রণ বৃবি 

মগয়গছ এফং বিান্ত গ্রণ প্রবক্রয়ায় তাগদয ফস্থান ঈন্নততয গয়গছ। 

           

 

 

১০.৩ দুগ্ধ ঈৎাদন বৃবিঃ 

বধকাং মেগত্র দস্যগদয গাবীগুগরা সদবনক গগড় ৮-১০ বরটায দুধ বদগে। থচ তীগত মদী জাগতয গাবী 

ারগনয ভাধ্যগভ গাবী প্রবত সদবনক গড় দুগ্ধ ঈৎাদন বছর ১-২ বরটায। বধক দুগ্ধফতী গাবী ারগনয নুীরন প্রকে 

ফবভু থত জনগণগক ঈদ্বুি কযগছ পগর এরাকায় দুগধয ঈৎাদন ক্রগভআ বৃবি াগে। 
 

১০.৪  সজফ ায  ফাগয়াগ্যা ঈৎাদন  ব্যফায ঈৎাবতকযণঃ 

প্রকগেয ভাধ্যগভ প্রদি প্রবেণ  ঈদ্বুিকযগণয পগর এরাকায় সজফ ায  ফাগয়াগ্যা ঈৎাদন  ব্যফায বৃবি 

মগয়গছ। প্রকগে অতায় প্রদি ফাগয়াগ্যা ঈৎাদন ফকাঠাগভা সুবফধায াাাব দস্যগণ বনজ ঈগযাগগ বধক 

াগয াবযফাবযকবাগফ ব্যফায ঈগমাগী ফাগয়াগ্যা প্লান্ট সতযী কযগছন এফং গরুয ংখ্যা বৃবি ায়ায় বধকাগয 

সজফ ায র্ভবভগত ব্যফায কযায সুগমাগ াগেন। 

১০.৫  ঈৎাবদত দুগগ্ধয ফাজায সুবফধা সৃবষ্টঃ 
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ঈৎাবদত দুগগ্ধয ফাজায সুবফধা সৃবষ্টয রগেয প্রকগেয প্রগচষ্টায় টাঙ্গাআগরয ধনফাড়ীগত বভল্ক ববটা কর্তথক একটি দুগ্ধ 

ীতরীকযণ  ক্রয় মকন্দ্র প্রবতষ্ঠা কযা গয়গছ। তাছাড়া ঈৎাদন বৃবি ায়ায় গনক অনুষ্ঠাবনক  নানুষ্ঠাবনক 

মক্রতা এরাকা মথগক দুগ্ধ ংগ্র কযগছ। 

১০.৬  ঈন্নত জাগতয ঘা  সুলভ খাগযয ব্যফায 

প্রকগেয অতায় প্রবেণ এফং বফনামূগল্য ঈন্নতজাগতয ঘাগয কাটিং  ফীজ যফযা কগয বফগত কগয়ক ফছগয 

কৃলকগদযগক ঈন্নত জাগতয ঞা চাল  সুলভ খায খায়াগনায গুরুত্ব  মথাথ থতা কৃলকগদয ভগধ্য তুগর ধযা গয়গছ। 
ফতথভাগন বভল্ক ববটা ন্যান্য ফড় ফড় মগা-খায ঈৎাদনকাযী প্রবতষ্ঠাগনয ঈৎাবদত খায এরাকায় ফহুরাংগ 

ব্যফহৃত গে। 

১৩.০ াবফ থক ম থগফেণঃ 

বফযভান গ্রাভীণ মফকাযত্ব  মদগয দুগ্ধ ঘাটবতয মপ্রোগট অগরাচয প্রকে একটি প্রংবনয় ঈগযাগ। গতানুগবতক ক্ষুদ্র ঊণ 

ব্যফস্থায বযফগতথ অগরাচয প্রকগে অবথ থক ায়তা প্যাগকজ এয ব্যফায মেত্র এফং অদগয়য িবত এভনবাগফ বনধ থাযণ কযা 

গয়গছ মা স্থায়ীবাগফ একজন সুবফধাগবাগীয দাবযদ্রযতা বনযন কযগত াগয। ভফায় বধদপ্তয এয ভাঠ ম থাগয় বফযভান 

জনফগরয েভতা ব্যফায কগয অগরাচয প্রকে ফাস্তফায়ন কযা গয়গছ। পগর প্রকগেয অতায় জনফর বনগয়াগগয অফশ্যকতা 

বছর খুফআ কভ এফং প্রকে ফাস্তফায়গন বাযগড ব্যয় বছর ন্যযনতভ। এ প্রকগেয বফগল রেণীয় বদক র প্রকে যফতী স্থায়ীত্ব 

এফং কাম থক্রগভয বনযবফেন্নতা। বডবব এয বফধান নুযগন প্রকে ভাপ্ত যফতী ভগয় এয বনযবফবেন্ন কাম থক্রভ ব্যাত 

যাখায রগেয একটি সুবনবদ থষ্ট নীবতভারা প্রণয়ন কযা গয়গছ এফং ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগগয নুগভাদন বনগয় ঈক্ত 

নীবতভারা নুযণ কগয প্রকগেয গৃীত কর কাম থক্রভ ব্যাত যাখা গয়গছ। অফতথক তবফর ব্যফায কগয নতুন দস্যগদয 

ভাগঝ ঊণ মদয়া গে। পগর একআ বযভাণ ম্পদ ব্যফায কগয বধক ংখ্যক দস্যগক সুবফধা মদয়া মাগে। প্রকে প্রবাগফ 

স্থানীয়বাগফ রাবজনক ঈাগয় ঈন্নত গাবী ারন বফলগয় দেতা  ংস্কৃবতয ঈন্নয়ন ঘগটগছ মা এ প্রকগেয একটি বফগল ফদান 

বগগফ ঈগল্লখ কযা মায়। তগফ ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে গ্রগণয মেগত্র বধদকতয পরতা জথগনয জন্য মম বফলয়গুগরা 

প্রাধান্য মদয়া দযকায তায ভগধ্য ঈন্নত জাগতয ফকনা প্রাবপ্ত জরবয কযা, ক্রয়কৃত ফকনায ভয়ভত গবথধাযণ, প্রগয়াজনীয় 

বচবকৎা মফা  ফাজায সুবফধা বনবিত কযা আতযাবদ বফলয়গুগরা ন্যতভ। ফকনা প্রাবপ্ত বনবিতকযগণয রগেয মকান নতুন 

প্রকগেয অতায় ফকনা রারন-ারন মকন্দ্র স্থান কযা মমগত াগয। কৃবত্রভ প্রজননগনয াাাব এরাকা বববিক ঈন্নত জাগতয 

লাড় ারন ঈৎাবত কযা মমগত াগয। এয পগর মম কর ফকনা  গাবী কৃবত্রভ প্রজনগনয ভাধ্যগভ গবথফতী কযা ম্ভফ য় না 

মগুগরায ভয়ভত গবথধাযণ বনবিত কযা ম্ভফ গফ। দুগধয অনুষ্ঠাবনক ফাজায সুবফধা সৃবষ্ট প্রকৃত গথ থ একটি চযাগরবঞ্জং কাজ। 
ফতথভাগন দুগধয ফাজায মনটয়াগকথ ংবেষ্ট কর ম থাগয়আ ততা, দাবয়ত্বীনতা বযরবেত য় এফং প্রগয়াজনীয় ঈকযণ  

ফকাঠাগভায বাফ যগয়গছ। সুতযাং এ ভস্যা বনযগন ব্যাক গচতনতা সৃবষ্ট এফং বফবধ ফরফৎকযগণয ঈগযাগ মনয়া 

প্রগয়াজন। প্রকগেয অতায় ১২.০০ রে টাকা ব্যগয় ক্রয়কৃত ২টি বভল্ক এনারাআজায প্রকে চরাকারীন সুপরগবাগীগদয বনকট 

মৌগছবন। এ বফলগয় প্রকে বযচারক জানান মম, ঈক্ত  বভল্ক এনারাআজায ২টি ভফায় বধদপ্তগয ংযবেত যগয়গছ মা ীগ্রআ 

প্রকগেয সুপরগবাগীগদয বনকট মৌছাগনা গফ। ববঅয-এ প্রকগেয ংগবববিক ব্যয় মথামথবাগফ (ফগুগরা ংগগয ব্যয়) 

ঈস্থান কযা য়বন এফং ফাস্তফ গ্রগবত ংখ্যায় ঈস্থান কযা য়বন। তগফ, প্রকেটি ফাস্তফায়নগয পগর াবফ থকবাগফ দুগধয 

ঈৎাদন বৃবি গয়গছ (প্রকে চরাকারীন প্রকে এরাকায় প্রায় ১৭,০০০ বরটায দুধ ঈৎাবদত গয়গছ, কভ থংস্থাগনয সুগমাগ সৃবষ্ট 

গয়গছ এফং প্রকে যফতী বভবত গুগরা বযচারনা  ঊণ বযবরবফং এয নীবতভারা কযায় প্রকগেয ভাধ্যগভ সৃষ্ট সুপরগুগরা 

মটকআ গফ ভগভ থ প্রতীয়ভান গয়গছ। 

১৪.০ ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

১৪.১ প্রকগেয এরাকা বনফ থাচন এফং ঈকাযগবাগী বনফ থাচগনয মেগত্র বফববন্ন কাযগণ বকছু বকছু মেগত্র গাবী ারগনয নুকূর 

বযগফ এফং সুবফধাগবাগীয ঈমৄক্ততা নুযণ কযা ম্ভফ য়বন; 

১৪.২ প্রকে এরাকায় চবদায তুরনায় মফী দুধ ঈৎাবদত য়ায় ফাজাযজাতকযগণয জন্য ভস্যা সৃবষ্ট গে; 
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১৪.৩ প্রকে এরাকায় গরুয ংখ্যা গনক বৃবি মগর তাগদয বচবকৎা সুবফধা প্রতুর; 

১৪.৪ এ প্রকগেয মূর কাম থক্রগভয ভগধ্য বছর ঈন্নত জাগতয ফকনা ক্রগয়য জন্য ম্পদ ায়তা প্রদান। বকন্তু বধক দুগ্ধ 

ঈৎাদনকাযী ঈন্নত জাগতয ফকনায জ প্রাপ্যতা না থাকায় গনক সুবফধাগবাগী ঠিক জাগতয ফকনা ক্রগয়য সুগমাগ 

ায়বন। পগর বকছু বকছু সুবফধাগবাগীয দুধ ঈৎাদন কাংবখত ভাত্রায তুরনায় কভ গয়গছ; এফং  

১৪.৫ প্রকগেয অতায় ১২.০০ রে টাকা ব্যগয় ক্রয়কৃত ২টি বভল্ক এনারাআজায প্রকে চরাকারীন সুপরগবাগীগদয বনকট 

মৌগছবন। 

১৫.০ সুাবযভারাঃ 

১৫.১ দাবযদ্র বফগভাচন, থ থগনবতক ঈন্নয়ন, ভবরাগদয কভ থংস্থান এয রগেয এ প্রকগেয ববজ্ঞতা কাগজ রাবগগয় মদগয 

বফববন্ন এরাকায় এ জাতীয় কাম থক্রভ ম্প্রাযণ কযা মমগত াগয; 

১৫.২  প্রকে এরাকা এফং সুবফধাগবাগী বনফ থাচগনয মেগত্র ববফষ্যগত অগযা তথকতা ফরম্বন কযা মমগত াগয; 

১৫.৩ ঈৎাবদত দুগ্ধ ফাজযজাতকযগণয জন্য বভল্ক ববটা ন্যান্য দুগ্ধ ফাজাযজাতকাযী প্রবতষ্ঠাগনয াগথ ংগমাগ সৃবষ্ট 

কযা মমগত াগয; 

১৫.৪ প্রাবণম্পদ বধদপ্তগযয াগথ ভফায় বধদপ্তয বনবফড়বাগফ মমাগাগমাগ মযগখ প্রাণী বচবকৎা বফলয়টি বনবিত কযগত 

গফ; 

১৫.৫  ফকনা প্রাবপ্ত বনবিতকযগণয রগেয মকান নতুন প্রকগেয অতায় ফকনা রারন ারন মকন্দ্র স্থান কযা মমগত াগয; 

১৫.৬ প্রকগেয অতায় ১২.০০ রে টাকা ব্যগয় ক্রয়কৃত ২টি বভল্ক এনারাআজায নবতবফরগম্ব সুপরগবাগীগদয যফযাগয 

ব্যফস্থা কযগত গফ; 

১৫.৭  ভাপ্ত প্রকগেয ববঅয-এ  ঈস্থাবত তথ্য সুিষ্ট য়া ফাঞ্ছনীয়; 

১৫.৭ প্রবতগফদগনয নুগেদ ১৪  ১৫ এয বফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণপূফ থক অগাভী এক ভাগয ভগধ্য এ বফবাগগক ফবত 

কযগত গফ।                                                                                                                         

   

 

 

 

দোজযদ্র্য জফক্ভোচক্ন ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পোউক্েন (এএপজডএপ)-এয কোম শরভ ম্প্রোযণ ীল শক প্রকক্েয 

ভোজি মূল্যোয়ন প্রজতক্ফদন  
 

১.০        প্রকগেয নাভ  :  দাবযদ্রয বফগভাচগন ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন (এএপবডএপ) কাম থক্রভ ম্প্রাযণ  

                                                প্রকে    

২.০ বনফ থাী ংস্থা          :   ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন (এএপবডএপ)  

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়         : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

    স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

৪.০ প্রকে এরাকা         : মদগয ১৮ মজরায ৫৪টি ঈগজরা। বফস্তাবযত ংগমাজনী-ক দ্রষ্টব্য। 

৫.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

                                                                      (রে টাকায়) 
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নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ংগাবধত 

৫৪০০.০০ ৫৯১৩.০০ ৫৮৫৪.৭১ জুরাআ ২০১৩ 

মথগক জুন 

২০১৬ ম থন্ত 

জুরাআ ২০১৩ 

মথগক বডগম্বয 

২০১৬ ম থন্ত 

জুরাআ ২০১৩ 

মথগক বডগম্বয 

২০১৬ ম থন্ত 

৭.৭৬% ০৬ (ছয়) ভা 

১৬.৬৭% 

 

৬.০ ংগ বববিক গ্রগবত:  ংগমাজনী-খ দ্রষ্টব্য। 

৭.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ:  প্রকগেয প্রগয়াজনীয় মকান ংগগয কাজ ভাপ্ত মনআ। 

৮.০ মূল্যায়ন িবত (Methodology): অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

 কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 

 

৯.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

 প্রকেটিয বৃৎ ঈগেশ্য র, মদগয ল্লী ঞ্চগর ফফাযত দাবযদ্রযীবড়ত ৫৪টি ঈগজরায ক্ষুদ্র এ প্রাবন্তক কৃলকগদয 

অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন  দাবযদ্রয বফগভাচন।  

 

৯.১ প্রকগেয সুবনবদ থষ্ট ঈগেশ্য : 

(ক) ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক বযফাগযয পুরুল/ভবরাগদযগক গ্রাভবববিক নানুষ্ঠাবনক মকগন্দ্রয অতায় 

ংগঠিতকযণ; 

(খ) ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক বযফাগযয পুরুল/ভবরাগদযগক গ্রাভবববিক নানুষ্ঠাবনক মকগন্দ্রয অতায় 

ংগঠিতকযণ কগয তাগদয ঈৎাদন, অত্ম-কভ থংস্থান  অয়বৃবিমূরক কাম থক্রগভয ভাধ্যগভ তাগদয অথ থ-াভাবজক 

ফস্থায ঈন্নয়ন তথা দাবযদ্রয হ্রাকযগণ জাভানত বফীন ক্ষুদ্র ঊণ প্রদান; 

(গ) প্রকগেয সুপরগবাগীগদযগক (পুরুল/ভবরা) াপ্তাবক ঞ্চয় অভানত জভাকযগণয ভাধ্যগভ বনজস্ব পুবজ গঠগন ঈদ্বুিকযণ  

ঈৎাদান; 

(ঘ) সুপরগবাগী দস্য/দস্যগণগক ঈৎাদন, অত্ম-কভ থংস্থান  অয়বৃবিমূরক কাম থক্রভ সুষ্ঠুবাগফ বযচারনায বফলগয় দেতা 

বৃবিমূরক প্রবেণদান; 

(ঙ) অত্ম-কভ থংস্থান সৃবষ্টয রগেয ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ ায়তা প্রদান; 

(চ) সুপরগবাগী দস্য/দস্যাগণগক থ থগনবতক কাম থক্রগভয াাাব াভাবজক ঈন্নয়নমূরক কাম থক্রভ মমভন-মছগর মভগয়গদয 

বো, স্বাস্থয পুবষ্ট, জনংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, বযফায কল্যাণ আতযাবদ কাম থক্রগভ ঈদ্বুিকযণ  ঈৎাদান; এফং 

(ছ) পাঈগেগনয প্রাবতষ্ঠাবনক েভতা বৃবি কযা। 
 

১০.০০ প্রকগেয টর্ভবভ :  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাগদ যকাগযয ১৯৭৫-৭৬ থ থ ফছগযয ফাবল থক ঈন্নয়ন কভ থসূবচয অতায় স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  

ভফায় ভন্ত্রণারগয়য ঈগযাগ ‘ক্ষুদ্র কৃলক  র্ভবভীন শ্রবভক ঈন্নয়নপ্রকে’ ীল থক একটি যীোমূরক প্রকে গ্রণ কযা য়। এ 
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প্রকেটিয ভাধ্যগভআ ফাংরাগদগ ফ থপ্রথভ ‘জাভানতবফীন ক্ষুদ্র ঊণ কভ থসূবচ’ এয সূচনা য়। ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগগয 

অতায় ফাংরাগদ ল্লী ঈন্নয়ন একাগডবভ (অযবডএ), ফগুড়া  ফাংরাগদ কৃবল বফশ্ববফযারয় (বফএআঈ), ভয়ভনবং কর্তথক 

ম থায়ক্রবভকবাগফ ফাস্তফাবয়ত প্রকপ্লটিগক থ থ বফবাগগয ভতাভগতয অগরাগক ১৯৯-২০০৪ ম থাগয়য মভয়াদ ভানাগন্ত ১৯৯৪ 

াগরয মকাম্পানী অআগনয ২৮ ধাযায বফধানভগত মমৌথমূরধন মকাম্পানীমূগয বযদপ্তয গত বনফন্ধন গ্রগণয ভাধ্যগভ ২৭ 

জুরাআ ২০০৫ তাবযগখ ‘ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাআগেন (Small Farmers Development Foundation)’ নাগভ ম্পূণ থ 

যকাযী ভাবরকানাধীন একটি বরবভগটড মকাম্পানীগত রূান্তয কযা য়। 
পাঈগেগন ‘বযচারনা ল থদ’ এয ২৬ তভ বায় পাঈগেগনয কাম থক্রভ চরভান ৬০টি ঈগজরায ফাআগয নতুন এরাকায় 

ম্প্রাযগণয রগেয ঈন্নয়ন ফাগজগটয অতায় প্রকে গ্রগণয বিান্ত গৃীত য়। ঈবল্লবখত বিান্ত নুাগয পাঈগেগনয 

কাম থক্রভ মগাারগঞ্জ, পবযদপুয, যীয়তপুয, বগযাজপুয, ফবযার, খুরনা, াতেীযা, কুবভল্লা, চাঁদপুয, মনায়াখারী, রেীপুয, 

বগরট, সুনাভগঞ্জ, বফগঞ্জ, মভৌরবীফাজায, বকগাযগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ  ঞ্চগড় মজরায ৫৪টি ঈগজরায় ম্প্রাযগণয রগেয 

মভাট ৫৪.০০ মকাটি (বজবফ-৫৩.০০  বনজস্ব-১.০০ মকাটি) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়  ঈন্নয়ন ফাগজগটয অতায় ‘দাবযদ্রয বফগভাচগন 

ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন (এএপবডএপ) কাম থক্রভ ম্প্রাযণ প্রকে’ ীল থক প্রকে ৪ জুন ২০১৩ াগর একগনক কর্তথক 

নুগভাদন কযা য়। তাযয প্রকেটিয ১ভ ংগাধন কগয ৫৯.১৩ মকাটি টাকায় ঈন্নীত কযা গয়গছ (বজবফ ৫৮.১৩ মকাটি  

বনজস্ব ১.০০ মকাটি)। 

১১.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন :  

প্রকেটি  ৪ জুন ,২০১৩ তাবযগখ নুবষ্ঠত জাতীয় থ থগনবতক বযলগদয বনফ থাী কবভটি ( একগনক )-এয বায় নুগভাদন 

কযা য় । একগনক  ভন্বয় নুবফবাগ কর্তথক ২২ -০৮-২০১৩ তাবযগখ এফং ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ২৭-০৮-

২০১৩ তাবযগখ প্রকেটি নুগভাদগনয  প্রাবনক অগদ জাবয  

প্রকেটি জুরাআ ২০১৩ গত জুন ২০১৬ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ৫৪০০.০০ রে টাকা নুগভাবদত ব্যগয় 

০৪/০৬/২০১৩ বিঃ তাবযগখ একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়। একগনক  ভন্বয় নুবফবাগ কর্তথক ২২ -০৮-২০১৩ তাবযগখ এফং 

ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ২৭-০৮- ২০১৩ তাবযগখ প্রকেটি নুগভাদগনয প্রাবনক অগদ জাবয কযা য়। যফতীগত 

প্রকেটিয ব্যয় বৃবি কগয  ৫৯১৩.০০ রে টাকায় ংগাধন কযা য় এফং মভয়াদ ০৬ (ছয়) ভা বৃবি কগয  জুন ২০১৬ মথগক 

বডগম্বয ২০১৬ বনধ থাযণ কযা য় ।  

১২.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

প্রকগেয মূর কাম থক্রভ গরাঃ 

 ক।     ক্ষুদ্র কৃলক বয /ভবরাগদযগক বনগয় গ্রাভ ম থাগয় গঠিত মকগন্দ্রয অতায় দস্যভু ক্তকযণ; 

খ। দস্য/দস্যাগণগক তাগদয কৃবল ঈৎাদন বৃবি  ,অত্ম-কভ থং স্থান  অয়বৃবিমূরক  কাম থক্রগভ‘ জাভানতবফীন 

ক্ষুদ্র  ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ প্রদান; 

 
গ। দস্য/দস্যাগণগক ঊণ বফবনগয়াগগয অয় মথগক াপ্তাবক ‘ ঞ্চয় অভানত জভা ’ এয ভাধ্যগভ ‘ বনজস্ব পু ুঁবজ’ 

গঠগন ঈদ্বুিকযণ; 

ঘ। অয়বৃবিমূরক কাম থক্রভ ফাস্তফায়গন ঈকাযগবাগীগক ‘ দেতাবৃবিমূরক’ প্রবেণ প্রদান; এফং 

 
ঙ। ঈকাযগবাগীগদযগক অবথ থক কাম থক্রগভয াাাব বফববন্ন ‘ াভাবজক ঈন্নয়ন কাম থক্রভ’ মমভন -মছগর মভগয়গদয 

স্কুগর মপ্রযণ, স্বাস্থয -পুবষ্ট, জনংখ্যা বনয় ন্ত্রণ  বযফায কল্যাণ আতযাবদ কাম থক্রভ গ্রগণ ঈদ্বুিকযণ  

গমাবগতা প্রদান । 

 
১৩.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

প্রকে জযচোরক্কয নোভ মূর দিয ও দফী দোজয়ত্বকোর দোজয়ক্ত্বয ধযণ 
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(জনয়জভত/অজতজযক্ত) 

ক) জনোফ এ. এভ আব্দুর 

ভোন্নোন 

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পোউক্েন 

ভোব্যস্থোক 

০৫-০৭-২০১৩ ক্ত ২৩-১০-

২০১৪ 

জনয়জভত 

খ) জনোফ থভো: থগোরোভ 

ছোযওয়োয 

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পোউক্েন 

উ-ভোব্যফস্থোক 

২৪-১১-২০১৪ ক্ত ৩১-১২-

২০১৬ 

জনয়জভত 

১৪.০ প্রকে বযদ থন :  

 গত ০৪/০৪/২০১৮ তাবযখ ‘দাবযদ্রয বফগভাচগন ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন পাঈগেন (এএপবডএপ) কাম থক্রভ ম্প্রাযণ’ ীল থক 

ভাপ্ত প্রকগেয াতেীযা মজরায দয ঈগজরায ০১টি  খুরনা মজরায দাগকা ঈগজরায অতাধীন ০১টি মকন্দ্র 

এফং ১৬/০৪/২০১৮ তাবযগখ মভৌরবীফাজায মজরায মভৌরবীফাজায দয ঈগজরা  ঈগজরাভুক্ত ০৪টি মকগন্দ্রয 

কাম থক্রভ বযদ থন কযা য়। বযদ থনকাগর প্রকগেয ঈ-প্রকে বযচারক ংবেষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। 
বযদ থনকাগর প্রকগেয ঈগজরা কভ থকতথা  সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়।  

১৫.০ াতেীযা দয ঈগজরায় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ (বযদ থগনয তাবযখঃ ০৪/০৪/২০১৮): 

াতেীযা দয ঈগজরায এক নজগয কাম থক্রভঃ 

                                                                                                                                        (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

কাম থক্রভ (ক্ষুদ্র ঊণ) গ্রগবত 

০১ মকন্দ্র গঠন ২৭টি 

০২ দস্যভুবক্ত ৯৪৩ জন 

০৩ পুবিঁ গঠন ৩৪.৮৫ 

০৪ অফতথক ঊণ তবফর প্রাবপ্ত  ৫২.০০ 

০৫ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ ৩৩২.৫৮ 

০৬ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ অদায় ২৭৫.০৭ 

০৭ ঊণ মখরাী ২.৮১ 

০৮ ঊণ অদাগয়য ায ৯৯% 

০৯ সুপরগবাগী প্রবেণ  ১২৫ জন 

                                                                                 

 

 

 

                            

                                                                                                                                         (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

কাম থক্রভ (ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ) গ্রগবত 

০১ দস্যভুবক্ত ৩১ জন   

০২ পুবিঁ গঠন ৩.৮৬ 

০৩ অফতথক ঊণ তবফর প্রাবপ্ত ১৮.০০ 

০৪ ঊণ বফতযণ ৪৯.৯৫ 

০৫ ঊণ অদায় ৩৪.২৬ 

০৬ ঊণ মখরাী ০.২৭ 

০৭ ঊণ অদাগয়য ায ৯৯.২১% 

০৮ সুপরগবাগী প্রবেণ ৩১ জন 

(বফগল দ্রষ্টব্য: ছগক প্রদি তথ্যাবদ প্রকে বপ মথগক যফযাকৃত) 
 

ভন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঊণ কভ থসূবচগত ৯৪৩ জন সুপরগবাগী প্রকগেয শুরু গত বযদ থনকার ম থন্ত ৪ফছগয বনজস্ব পুবিঁ গঠন 

কযগত েভ গয়গছন ৩৪.৮৫ রে টাকা। এগত মদখা মায় প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ৩৭০০.০০ টাকা পুবজ গঠগন েভ 
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গয়গছন। এগদয ভাগঝ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ কযা গয়গছ ৩৩২.৫৮ রে টাকা। পগর প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ৩৫০০০.০০ 

টাকা ঊণ সুবফধা মগয় অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন কযগত েভ গয়গছন।  
 

ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ কভ থসূবচগত ৩১ জন সুপরগবাগী বযদ থনকার ম থন্ত ৩ ফছগয বনজস্ব পুবিঁ গঠন কযগত েভ 

গয়গছন ৩.৮৬ রে টাকা। এগত মদখা মায় প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ১২০০০.০০ টাকা পুবিঁ গঠগন েভ গয়গছন। এগদয 

ভাগঝ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ কযা গমগছ ৪৯.৯৫ রে টাকা। পগর প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ১,৬১,০০০.০০ টাকা ঊণ সুবফধা 

মগয় অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন কযগত েভ গয়গছন।  
 

১৫.১ াতেীযা দয ঈগজরায় সুপরগবাগীগদয মকন্দ্র কাম থক্রভ াধাযণ ম থগফেণ (বযদ থগনয তাবযখঃ ০৪/০৪/২০১৮): 
 

াতেীযা দয ঈগজরায ফাটগক খারী ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন মকন্দ্র ভবরা-১ মকন্দ্রটি গযজবভয ম থগফেণ কযা য়। 
এগত মদখা মায় ঈক্ত মকগন্দ্র দস্য ংখ্যা ২৮ জন । এ মকগন্দ্র দস্যগগণয বনজস্ব ঞ্চগয়য ভাধ্যগভ গঠিত পুবিঁ বস্থবত যগয়গছ 

১.৩০ রে টাকা। বফববন্ন দপায় অয়ফধ থক বফববন্ন খাগত ঊণ বফতযণ কযা য় ১৬.০৪ রে টাকা। এ ভগয় ঊণ অদায় গয়গছ 

১১.৯০ রে টাকা। ঊণ মখরাী ০.১১ রে টাকা । ঊন অদাগয়য তকযা ায ৯৯.০৮%। সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভগয় 

জানা মায় তাযা এ প্রকগেয ঊণ গ্রণ কগয অবথ থকবাগফ রাবফান গয়গছন। তাগদয মকগন্দ্রয াযবীন, বর, কবফতা দা, নাজভা 

খাতুন,  বরব মফগভ, মজবভন নাায এ ০৬ জন প্রকে গত ঊণ বনগয় বনজ ঈগযাগগ  ভৎস্য চাল, গবাবদ প্রাণী  াঁ মুযগী 

প্রবতারন, গরু ারন, ফতববটায় বি চাল আতযাবদ খাগত বফবনগয়াগ কগয  াবযফাবযক অয় বৃবিগত ফদান মযগখ চগরগছন। 
তাগদয কাম থক্রভ গন্তালজনক। 

 

তগফ, বভবতয বধকাং দস্যআ প্রকে মথগক মকান প্রকায প্রবেণ ানবন, বধকন্তু তাযা ঊগণয টাকা তাগদয স্বাভী/মছগরয 

াগত তুগর বদগয়গছন। ঈক্ত বভবতয দস্য তারীভা আয়াভীন (প্র:বফযারয় ববেকা), মদফী ভের (ঊগণয টাকা স্বাভী,শু 

ডাক্তায-মক বদগয়গছন), বরব মফগভ (ববডবফএপ মথগক ১,৬০,০০০.০০ টাকা ঊণ গ্রণ কগযগছন এফং স্বাভী যড/বগভগন্ট 

ব্যফায়ী)  বধকাং দস্য মাযা কৃবলয াগথ বনবফড়বাগফ মৄক্ত নয় তাযা অগরাচয প্রকগেয টাগগ থট গ্রু য়ায় প্রকগেয 

প্রথভ দুটি ঈগেগশ্যয ব্যাতযয় ঘগটগছ। 

        

াতেীযা দয ঈগজরায ফাটগকখারী ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন ভবরা মকন্দ্র -১ এয সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় 

 

এছাড়া, সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় প্রকে গত প্রথভ দপা ২০০০০.০০ টাকা ঊণ প্রদান কযা 

য় এফং প্রথভ দপা ঊণ পরবাগফ বযগাধ কযায য ১০,০০০.০০ টাকা বৃবি কগয ২য় দপায় ৩০০০০.০০ টাকা ঊণ প্রদান 

কযা য়।  সুপরগবাগীগদয ববভত ফতথভান ফাজাগয ২০,০০০.০০ টাকায়  বার মকান অয়ফধ থক কভ থকাে বযচারনা  কযা 

মায়না। তাআ ঊগণয ববরং বৃবি কযা প্রগয়াজন। এছাড়া, দস্যগদয অয়ফধ থক কভ থকাগেয প্রবেণ প্রদান কগয ঊগণয দে 

ব্যফায বনবিত কযগত গফ। 

 

১৬.০ দাগকা ঈগজরায় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ (বযদ থগনয তাবযখঃ ০৪/০৪/২০১৮): 

দাগকা ঈগজরায এক নজগয কাম থক্রভঃ 

                                                                                                                                        (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

কাম থক্রভ (ক্ষুদ্র ঊণ) গ্রগবত 

০১ মকন্দ্র গঠন ২৬টি 

০২ দস্যভুবক্ত ৭৩৭ জন 

০৩ পুবিঁ গঠন ৩০.৯৪ 
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০৪ অফতথক ঊণ তবফর প্রাবপ্ত  ৪০.০০ 

০৫ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ ৩৪২.৪২ 

০৬ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ অদায় ২৭৯.৬১ 

০৭ ঊণ মখরাী ৩.৬৫ 

০৮ ঊণ অদাগয়য ায ৯৯% 

০৯ সুপরগবাগী প্রবেণ ১৫০ জন 

  (বফগল দ্রষ্টব্য: ছগক প্রদি তথ্যাবদ প্রকে বপ মথগক যফযাকৃত) 

 

                                                                                                                                         (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

কাম থক্রভ (ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ) গ্রগবত 

০১ দস্যভুবক্ত ৪১ জন   

০২ পুবিঁ গঠন ৫.০৭ 

০৩ অফতথক ঊণ তবফর প্রাবপ্ত ২৪.০০ 

০৪ ঊণ বফতযণ ৭৯.৪১ 

০৫ ঊণ অদায় ৪৯.৯৫ 

০৬ ঊণ মখরাী ০ 

০৭ ঊণ অদাগয়য ায ১০০% 

০৮ সুপরগবাগী প্রবেণ ৪১ জন 

(বফগল দ্রষ্টব্য: ছগক প্রদি তথ্যাবদ প্রকে বপ মথগক যফযাকৃত) 

 

ভন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঊণ কভ থসূবচগত ৭৩৭ জন সুপরগবাগী প্রকগেয শুরু গত বযদ থনকার ম থন্ত ৪ ফছগয বনজস্ব পুবিঁ গঠন 

কযগত েভ গয়গছন ৩০.৯৪ রে টাকা। এগত মদখা মায় প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ৪১৯৮.০০ টাকা পুবজ গঠগন েভ 

গয়গছন। এগদয ভাগঝ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ কযা গমগছ ৩৪২.৪২ রে টাকা। পগর প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ৪৬৪৫০.০০ 

টাকা ঊণ সুবফধা মগয় অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন কযগত েভ গয়গছন।  
 

ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ কভ থসূবচগত ৪১ জন সুপরগবাগী বযদ থনকার ম থন্ত ৩ ফছগয বনজস্ব পুবিঁ গঠন কযগত েভ 

গয়গছন ৫.০৭ রে টাকা। এগত মদখা মায় প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ১২৩৬৬.০০ টাকা পুবিঁ গঠগন েভ গয়গছন। এগদয 

ভাগঝ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ কযা গমগছ ৭৯.৪১ রে টাকা। পগর প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ১,৯৩,০০০.০০ টাকা ঊণ সুবফধা 

মগয় অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন কযগত েভ গয়গছন। ঈক্ত ভতবফবনভয়কাগর জানা মায়, মম সুপরগবাগীগদয অয়ফধ থক কভ থকাগেয 

প্রবেণ না থাকায় ঊগণয দে ব্যফায গে। তাযা, ঊগণয ববরং বৃবি  ভাবক বকবস্তয ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য নুগযাধ 

জানান। 

 

 

১৬.১  দাগকা ঈগজরায় সুপরগবাগীগদয মকন্দ্র কাম থক্রভ াধাযণ ম থগফেণ (বযদ থগনয তাবযখঃ ০৪/০৪/২০১৮): 

 

 দাগকা ঈগজরায বতরডাংগা ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন মকন্দ্র ভবরা-০২ মকন্দ্রটি গযজবভয ম থগফেন কযা য়। এগত মদখা 

মায় ঈক্ত মকগন্দ্র দস্য ংখ্যা ৩০ জন । এ মকগন্দ্র দস্যগগণয বনজস্ব ঞ্চগয়য ভাধ্যগভ গঠিত পুবিঁ বস্থবত যগয়গছ ১.১৯ রে 

টাকা। বফববন্ন দপায় অয়ফধ থক বফববন্ন খাগত ঊণ বফতযণ কযা য় ১৯.১৯ রে টাকা। এ ভগয় ঊণ অদায় গয়গছ ১৫.৪৫ রে 

টাকা। ঊণ মখরাী ০.৩৫ রে টাকা । ঊণ অদাগয়য তকযা ায ৯৭.৭৮%। সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভগয় জানা মায় 

তাযা এ প্রকগেয ঊণ গ্রণ কগয অবথ থকবাগফ রাবফান গয়গছন। ঈক্ত ভতবফবনভয়কাগর জানা মায়, মম সুপরগবাগীগদয অয়ফধ থক 

কভ থকাগেয প্রবেণ প্রদানপূফ থক ঊগণয দে ব্যফায বনবিত কযা মগগর  ঊগণয ববরং বৃবি কযা মগগর তাগদয মটকআ অথ থ-

াভাবজক ঈন্নয়ন কযা মাগফ। 
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বচগত্র-দগকা ঈগজরায বতরডাংগা ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন ভবরা মকন্দ্র -২ এয সুপরগবাগীগদয ভতবফবনভয়। 
 

 

    ১৭.০ মভৌরবীফাজায দয ঈগজরায় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ (বযদ থগনয তাবযখঃ ১৬/০৪/২০১৮): 

মভৌরবীফাজায দয ঈগজরায এক নজগয কাম থক্রভঃ 

                                                                                                                                      (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

কাম থক্রভ (ক্ষুদ্র ঊণ) গ্রগবত 

০১ মকন্দ্র গঠন ২৮টি 

০২ দস্যভুবক্ত ৬৯৪ জন 

০৩ পুবিঁ গঠন ৩৮.৮৩ 

০৪ অফতথক ঊণ তবফর প্রাবপ্ত  ৬৫.০০ 

০৫ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ ৩৬৫.৪৬ 

০৬ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ অদায় ৩২১.৪৮ 

০৭ ঊণ মখরাী ৩.৮৩ 

০৮ ঊণ অদাগয়য ায ৯৯% 

০৯ সুপরগবাগী প্রবেণ ১২৫ জন 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        (রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

কাম থক্রভ (ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ) গ্রগবত 

০১ দস্যভুবক্ত ৭০ জন 

০২ পুবিঁ গঠন ১১.০৫ 

০৩ অফতথক ঊণ তবফর প্রাবপ্ত  ৩৩.২৫ 

০৪ ঊণ বফতযণ ১১৩.৫০ 

০৫ ঊণ অদায় ৭৩.৭৫ 

০৬ ঊণ মখরাী ১.৫০ 

০৭ ঊণ অদাগয়য ায ৯৮.০০% 

০৮ সুপরগবাগী প্রবেণ ৭০ জন 

(বফগল দ্রষ্টব্য: ছগক প্রদি তথ্যাবদ প্রকে বপ মথগক যফযাকৃত) 
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বচগত্র-মভৌরবীফাজায দয ঈগজরা কাম থারগয়য কাম থক্রভ  

       বযদ থন                                                         

    

বচগত্র- মভৌরবীফাজায দয ঈগজরায মরারপুয ক্ষুদ্র কৃলক  

ঈন্নয়ন ভবরা মকন্দ্র-০১ এয সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় 

 

ভন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঊণ কভ থসূবচগত ৬৯৪ জন সুপরগবাগী প্রকগেয শুরু গত বযদ থনকার ম থন্ত ৪ফছগয বনজস্ব পুবিঁ গঠন 

কযগত েভ গয়গছন ৩৮.৮৩ রে টাকা। এগত মদখা মায় প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ৫৬০০.০০ টাকা পুবজ গঠগন েভ 

গয়গছন। এগদয ভাগঝ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ কযা গমগছ ৩৬৫.৪৬ রে টাকা। পগর প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় কগয়ক দপায় 

৫৩০০০.০০ টাকা ঊণ সুবফধা মগয় অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন কযগত েভ গয়গছন। ১২৫ জন সুপরগবাগীগক প্রকে গত বফববন্ন 

অয়ফধ থক কাম থক্রগভ প্রবেণ প্রদান কগয তাগদয অত্ন-কভ থংস্থাগনয সুগয়াগ সৃবষ্ট কযগত মদখা মগগছ। 
 

ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ কভ থসূবচগত ৭০ জন সুপরগবাগী বযদ থনকার ম থন্ত ৩ফছগয বনজস্ব পুবিঁ গঠন কযগত েভ 

গয়গছন ৩.৮৬ রে টাকা। এগত মদখা মায় প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ১২০০০.০০ টাকা পুবজ গঠগন েভ গয়গছন। এগদয 

ভাগঝ ক্রভপুবঞ্জত ঊণ বফতযণ কযা গমগছ ৪৯.৯৫ রে টাকা। পগর প্রগতযক সুপরগবাগী গগড় ১,৬১,০০০.০০ টাকা ঊণ সুবফধা 

মগয় অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়ন কযগত েভ গয়গছন। ৭০ জন সুপরগবাগীগক প্রকে গত বফববন্ন অয়ফধ থক কাম থক্রগভ প্রবেণ 

প্রদান কগয তাগদয অত্ন-কভ থংস্থাগনয সুগয়াগ সৃবষ্ট কযগত মদখা মগগছ। 
 

১৭.১ মভৌরবীফাজায দয ঈগজরায় সুপরগবাগীগদয মকন্দ্র কাম থক্রভ  াধাযণ ম থগফেণ (বযদ থগনয তাবযখঃ ১৬/০৪/২০১৮): 

 

মভৌরবীফাজায দয ঈগজরায মরারপুয ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন মকন্দ্র ভবরা-১  মভাস্তপাপুয ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন মকন্দ্র 

ভবরা-০৪ এ মকন্দ্রটি ০২টি গযজবভয ম থগফেন কযা য়। এগত মদখা মায় ঈক্ত মকন্দ্র ০২টিগত  দস্য ংখ্যা ৪৯ জন । এ ০২টি 

মকগন্দ্র দস্যগগণয বনজস্ব ঞ্চগয়য ভাধ্যগভ গঠিত পুবিঁ বস্থবত যগয়গছ ২.৭০ রে টাকা। বফববন্ন দপায় অয়ফধ থক বফববন্ন খাগত ঊণ 

বফতযণ কযা য় ১৬.৫৯ রে টাকা। এ ভগয় ঊণ অদায় গয়গছ ৮.৬৫ রে টাকা। ঊণ মখরাী ০.৪০ রে টাকা । ঊণ 

অদাগয়য তকযা ায ৯৬.০০%। সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভগয় জানা মায় তাযা এ প্রকগেয ঊণ গ্রণ কগয অবথ থকবাগফ 

রাবফান গয়গছন। তাগদয মকগন্দ্রয ০৩ জন প্রকে গত ভৎস্য চাল, গবাবদ প্রাণী  াঁ মুযগী প্রবতারন, গরু ারন, ফতববটায় 

বি চাল, বৃে মযান আতযাবদ খাগত প্রবেণ মগয় ন্যান্য দস্যগদয গমাবগতা প্রদান কগয াবযফাবযক অয় বৃবিগত ফদান 

মযগখ চগরগছন। ঈক্ত ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় মম, বভবতয দস্য বনফ থাচগন সুবনবদ থষ্ট নীবতভাযা নুযণ কযা য়বন। মমভন-

মভাস্তপাপুয বভবতয দস্য সুযভা মফগগভয একাবধক মছগর বফগদগ থাগকন এফং তাগদয দুতরা ফাড়ী যগয়গছ। এপাড়া, ঈক্ত 

ভতবফনভয়কাগর বভবতয দস্যগণ অগ্রী দস্যগদয ভন্বগয় ভফায় গঠনপূফ থক অয়ফধ থক কাম থক্রগভ প্রবেণ প্রদান কগয 

বধক ঊণ প্রদান কযায জন্য প্রস্তাফ দগন। এগেগত্র, প্রবতটি বভবতয কাম থক্রগভয বনমবভত ভবনটবযং কযায জন্য তাযা ভতাভত 

মদন। 
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বচগত্র- মভৌরবীফাজায দয ঈগজরায মরারপুয ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন ভবরা মকন্দ্র-০১ এয সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয়। 

১৮.০ প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত: 

ক্র:

নং 
কাম থক্রভ 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ বডগম্বয, 

২০ ১৬ 

ম থন্ত 
টাগগ থট জথন টাগগ থট জথন টাগগ থট জথন টাগগ থট জথন 

১ মকন্দ্র গঠন 453 497 680 665 325 144 162 255 1515 

২ দস্য ভুবক্ত 5400 6458 14950 13949 13600 7900 6550 10974 36143 

৩ পুবিঁ গঠন 17.28 56.59 146.52 344.13 160.25 672.06 

216.7

0 574.37 1302.61 

৪ 

অফতথক ঊণ 

তবফর প্রাবপ্ত 

636.0

0 636.00 

1250.0

0 

1250.0

0 

1217.0

0 1217.00 717.00 717.00 3820.00 

৫  ঊণ বফতযণ 

540.4

6 671.90 

2837.8

0 

2784.7

0 

3170.0

0 

6663.6

6 

3700.

00 

5067.3

6 11857.50 

৬  ঊণ অদায় 54.60 120.55 

1550.0

0 

1585.8

1 

1850.0

0 

5583.3

2 

2550.

00 

3663.

97 8036.71 

৭ ঊণ মখরাব -  0.00 -  0.00 -  34.56 -  222.18 111.77 

৮ ঊণ অদাগয়য ায 100%  100% 100%  100% 100%  99.36 100%  98.63 98.63 

৯ 

সুপরগবাগী 

প্রবেণ     2500 2500 2500 2500 1250 1270 6270 
 

১৯. থ থ ফছয বববিক বডবব/ টিবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থ ছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

থ থ ফছয বডবব/টিবব 

ংস্থান 

এবডব/ অযএবডব 

ফযাে 

থ থ ছাড় 

% 

প্রকৃত ব্যয় 

% 

2013-14 1185.03 1200.00 1200.00 1185.03 

2014-15 1725.00 1800.00 1800.00 1725.00 

2015-16 1797.43 1800.00 1800.00 1797.43 

2016-17 1105.54 1095.14 1095.14 1094.00 

জমাট 5813.00 5895.14 5895.14 5801.46 
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২০. (ক) বডবব/টিএবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা: 

 (খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: 

 

 

প্যাগকজ 

(১,২,৩…..) 

বফফযন দযত্র 

অফাগনয 

তাবযখ  

প্রাক্কবরত মূল্য 

চুবক্তয তাবযখ 

 চুবক্ত মূল্য 

কাজ ভাবপ্তয তাবযখ ফাস্তফায়গন 

বফরম্ব গর 

তায কাযণ 

চুবক্ত 

নুমায়ী 

প্রকৃত 

০১ জী গাড়ী ০৬/০৪/১৪  

৭০.০০ রে 

২৯/০৪/১৪  

৬৭.৭৬ রে 

০৭/০৫/১৪ ০৭/০৫/১৪  

০২ মভাটযাআগকর ০৩/০৪/১৪  

৯২,৩৫,৫০০  

টাকা 

২৯/০৪/১৪   

৯২,৩৫,৫০০  

টাকা 

৩০/০৪/১৪ ৩০/০৪/১৪  

০৬-১০ কবম্পঈটায  

বপ যঞ্জাভাবদ 

০৯/০১/১৪  

৪৮.৪৫ রে 

০৩/০৪/১৪  

৪৭.০৮ রে 

০২/০৫/১৪ ০২/০৫/১৪  

১১ অফাফত্র ০৪/০১/১৪  

৮৭.৮৫ রে 

২৩/০৩/১৪  

৮০.৪৬ রে 

২০/০৪/১৪ ২০/০৪/১৪  

 

২১.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটিয নুগভাবদত ব্যয় ৫৪০০.০০ রে টাকা থাকগর যফতীগত ংগাধনপূফ থক ৫৯১৩.০০ রে টাকা এফং ফাস্তফায়ন কার 

জুরাআ ২০১৩ মথগক জুন ২০১৬ ম থন্ত থাকগর যফতীগত জুরাআ ২০১৩ মথগক বডগম্বয ২০১৬ ম থন্ত বনধ থাযন কযা য়। প্রকে 

ভাবপ্ত প্রবতগফদন গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকেটি বডগম্বয, ২০১৬ তাবযগখ ভাপ্ত গয়গছ এফং প্রকে ফাস্তফায়গন ৫৮৫৪.৭১ রে 

টাকা ব্যয় গয়গছ। প্রকগেয ফাস্তফ গ্রগবত ১০০%।   

২২.০ প্রকগেয ঈগেশ্য জথন: 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

ক)  মদগয ল্লী অঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক 

কৃলক বযফাগযয অথ থ-াভাবজক ঈন্নয়গনয জন্য গ্রাভ 

ম থাগয় ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক ঈন্নয়ন মকন্দ্র গঠন; 

ক) ১৬২০টি থকক্েয জফযীক্ত থভোট ১৫১৫ টি ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক 

ঈন্নয়ন মকন্দ্র গঠন কযা গয়গছ ; 

খ) প্রবতটি ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক বযফায গত  একজন 

কগয দস্য ন্তভু থবক্ত;  
খ)  ৪০৫০০টি বযফাগযয বফযীগত ৩৬১৪৩ টি বযফাযগক মকগন্দ্র 

ন্তর্ভ থক্ত কযা গয়গছ।  মকগন্দ্রয দস্য ংখ্যা ৪০৫০০ জগনয 

বফযীগত ৩৬১৪৩ জনগক ন্তর্ভ থক্ত কযা গয়গছ; 

গ) সুপরগবাগী দস্যগদয (পুরুল/ভবরা) াপ্তাবক 

ঞ্চয় অভানত জভাকযগণয ভাধ্যগভ বনজস্ব পু ুঁবজ 

গঠগন ঈদ্বুিকযণ  ঈৎাদান;  

গ)  সুপরগবাগী দস্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যগভ ৫৪০.৭৫ 

রে টাকা পুবিঁ গঠগনয বফযীগত ১৩০২.৬১ রে টাকা পুবিঁ গঠন 

কযগত েভ গয়গছ ; 
ঘ)  ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক 

বযফাগযয পুরুল/ভবরাগদযগক গ্রাভবববিক 

নানুষ্ঠাবনক মকগন্দ্রয অতায় ংগঠিতকযণ কগয 

তাগদয ঈৎাদন, অত্ম-কভ থংস্থান  অয়বৃবিমূরক 

কাম থক্রগভয ভাধ্যগভ তাঁগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায 

ঈন্নয়ন তথা দাবযদ্রয হ্রাকযগণ জাভানত বফীন ক্ষুদ্র  

ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা প্রদান; 

ঘ)  ল্লী ঞ্চগর ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাবন্তক কৃলক বযফাগযয 

পুরুল/ভবরাগদযগক গ্রাভবববিক নানুষ্ঠাবনক মকগন্দ্রয অতায় 

ংগঠিতকযণ কগয তাগদয ঈৎাদন, অত্ম-কভ থংস্থান  

অয়বৃবিমূরক কাম থক্রগভয ভাধ্যগভ তাঁগদয অথ থ-াভাবজক ফস্থায 

ঈন্নয়ন তথা দাবযদ্রয হ্রাকযগণ  ১০২৪৮.২৬ রে টাকা ঊণ 

বফতযগণয বফযীগত ১১৮৫৭.৫০ রে টাকা ঊণ বফতযণ কযা 

গয়গছ; 

ঙ) ক্ষুদ্র  ক্ষুদ্র ঈগযাক্তা ঊণ অদায় ; ঙ) সুপরক্বোগীক্দয জনকট ক্ত ৬০০৪.০৭ রক্ষ টোকো ক্ষুদ্র  ক্ষুদ্র 

ঈগযাক্তা ঊণ আদোক্য়য রক্ষযভোত্রোয জফযীক্ত ৮০৩৬.৭১ রক্ষয 

টোকো ঋণ আদোয় কযো ম্ভফ ক্য়ক্ছ ; 
চ)  প্রবতটি মকগন্দ্রয দস্যগদয ভধ্য গত সৃজনীর  

ঈন্নয়ন প্রতযাব দস্যগদয মনর্তত্ব বফকা   স্থানীয় 

 চ) ৬২৫০ জনগক প্রবেণ প্রদাগনয রেযভত্রায বফযীগত ৬২৭০ 

জনগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।; 
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বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয এয তথ্য নুাগয) 

চাবদায বববিগত ঈমৄক্ত প্রবেগণয ভাধ্যগভ গ্রাগভয 

ভানফম্পদগক দেরূগ গগড় মতারায জন্য প্রবেণ 

প্রদান; 
ছ)  প্রকে কভ শকতশো/কভ শচোযীক্দযক্দয ঋণ কোম শরভ 

জযচোরনো এফং অজপ ব্যফস্থোনোয় দক্ষ কক্য 

থতোরোয জন্য প্রজক্ষণ প্রদোন 

ছ) প্রকে কভ শকতশো/কভ শচোযীক্দয থদয ঋণ কোম শরভ জযচোরনো এফং 

অজপ ব্যফস্থোনোয় দক্ষ কক্য থতোরোয জন্য ৭৩৮ জন 

কভ শকতশো/কভ শচোযীয জফযীক্ত ৭৬৬ জনক্ক প্রজক্ষণ প্রদোন কযো 

ক্য়ক্ছ। 
(জ) সুপরগবাগী দস্য/দস্যাগণগক থ থগনবতক 

কাম থক্রগভয াাাব াভাবজক ঈন্নয়নমূরক কাম থক্রভ 

মমভন-মছগর মভগয়গদয বো, স্বাস্থয পুবষ্ট, জনংখ্যা 

বনয়ন্ত্রণ, বযফায কল্যাণ আতযাবদ কাম থক্রগভ ঈদ্বুিকযণ 

 ঈৎাদান 

(জ) ক্ষুদ ও প্রোজন্তক কৃলক জযফোয প্রকক্েয োয়তোয পক্র 

 ংাগযয বাফ বভটাগত াযগছন, মছগর-মভগয়গদয স্কুক্র োঠিক্য় 

ড়োক্রখো কযোক্ত োযক্ছন, জযফোয থছোট যোখো,  স্বোস্থ ও পুজি 

কোম শরক্ভ ক্চতনতো বৃজি কক্য উন্নত জীফন মোন কযক্ত োযক্ছন 

ফক্র প্রজতয়ভোন ক্য়ক্ছ। 
 

২৩.০ াবফ থক ম থগফেণ: 

২৩.১ বভবতয বধকাং দস্যআ প্রকে মথগক মকান প্রকায প্রবেণ ানবন, বধকন্তু তাযা ঊগণয টাকা তাগদয 

স্বাভী/মছগরয াগত তুগর বদগয়গছন। ঈক্ত বভবতয দস্য তারীভা আয়াভীন (প্র:বফযারয় ববেকা), মদফী ভের 

(ঊগণয টাকা স্বাভী,শু ডাক্তায-মক বদগয়গছন), বরব মফগভ (ববডবফএপ মথগক ১,৬০,০০০.০০ টাকা ঊণ গ্রণ 

কগযগছন এফং স্বাভী যড/বগভগন্ট ব্যফায়ী)  বধকাং দস্য মাযা কৃবলয াগথ বনবফড়বাগফ মৄক্ত নয় তাযা 

অগরাচয প্রকগেয টাগগ থট গ্রু য়ায় প্রকগেয প্রথভ দুটি ঈগেগশ্যয ব্যাতযয় ঘগটগছ; 

২৩.২ সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় প্রকে গত প্রথভ দপা ২০০০০.০০ টাকা ঊণ প্রদান কযা য় এফং 

প্রথভ দপা ঊণ পরবাগফ বযগাধ কযায য ১০,০০০.০০ টাকা বৃবি কগয ২য় দপায় ৩০০০০.০০ টাকা ঊণ প্রদান 

কযা য়।  সুপরগবাগীগদয ববভত ফতথভান ফাজাগয ২০,০০০.০০ টাকায়  বার মকান অয়ফধ থক কভ থকাে বযচারনা  

কযা মায়না। তাআ ঊগণয ববরং বৃবি কযা প্রগয়াজন।  
২৩.৩ বভবতয দস্য বনফ থাচগন বডবব নুমায়ী সুবনবদ থষ্ট টাগ থগট গ্রুগক মপাকা না কগয মকফর ঊণ বফতযণ  অদাগয়য 

বফলয়টি প্রাধান্য মদয়া গয়গছ; 

২৩.৪ বভবতগুগরায বধকাং দগস্যয অয়ফধ থনমূরক কভ থকাগেয প্রবেণ না থাকায় ঊগণয দে ব্যফায বযরবেত 

গয়গছ; পগর, দস্যগদয অয়ফধ থক কভ থকাগেয প্রবেণ প্রদান কগয ঊগণয দে ব্যফায বনবিত কযগত গফ। 

২৩.৫ বভবতয অগ্রী দস্যগদয ভন্বগয় ভফায় গঠনপূফ থক অয়ফধ থক কাম থক্রগভ প্রবেণ প্রদান কগয বধক ঊণ প্রদান কযা 

মগগর বভবতগুগরা মটকআ গফ এফং ভফায় বববিক থ থগনবতক কভ থকাগেয ভাধ্যগভ ঈন্নয়নধভী সুংগঠিত ভাজ 

গঠন ম্ভফ গফ। এগেগত্র, প্রবতটি বভবতয কাম থক্রগভয বনমবভত ভবনটবযং কযায জন্য তাযা ভতাভত মদন;  

২৩.৬ প্রকগেয সুপরগবাগীগদয ভগধ্য ঊণ বফতযণ  অদায় গন্তালজনকবাগফ ব্যাত যগয়গছ।  

 

২৪.০ সুাবয: 

২৪.১ বভবতয দস্য বনফ থাচগন বডবব নুমায়ী সুবনবদ থষ্ট টাগ থগট গ্রুগক মপাকা না কগয মকফর ঊণ বফতযণ  অদাগয়য 

বফলয়টি প্রাধান্য মদয়া গয়গছ। এভতাফস্থায়, নতুন দস্য বনফ থাচন  যফতী ভগয় মেগত্র  ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন 

পাঈগেন (এএপবডএপ) কর্তথক একআ ধযগনয ন্য প্রকে ফাস্তফায়নকাগর সুবনবদ থষ্ট টাগগ থট গ্রুগক মপাকা কযগত 

গফ; 

২৪.২ সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয়কাগর জানা মায় প্রকে গত প্রথভ দপা ২০০০০.০০ টাকা ঊণ প্রদান কযা য় এফং 

প্রথভ দপা ঊণ পরবাগফ বযগাধ কযায য ১০,০০০.০০ টাকা বৃবি কগয ২য় দপায় ৩০০০০.০০ টাকা ঊণ প্রদান 

কযা য়।  সুপরগবাগীগদয ববভত ফতথভান ফাজাগয ২০,০০০.০০ টাকায়  বার মকান অয়ফধ থক কভ থকাে বযচারনা  

কযা মায়না। তাআ ঊগণয ববরং বৃবি কযা প্রগয়াজন; 

২৪.৩ বভবতগুগরায বধকাং দগস্যয অয়ফধ থনমূরক কভ থকাগেয প্রবেণ না থাকায় ঊগণয দে ব্যফায বযরবেত 

গয়গছ। এভতাফস্থায়, দস্যগদয অয়ফধ থক কভ থকাগেয প্রবেণ প্রদান কগয ঊগণয দে ব্যফায বনবিত কযগত গফ; 
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২৪.৪ বভবতয অগ্রী দস্যগদয ভন্বগয় ভফায় গঠনপূফ থক অয়ফধ থক কাম থক্রগভ প্রবেণ প্রদান কগয বধক ঊণ প্রদান কযা 

মগগর বভবতগুগরা মটকআ গফ। এগেগত্র, প্রবতটি বভবতয কাম থক্রগভয বনয়বভত ভবনটবযং কযগত গফ;  

২৪.৫ ভফায় বববিক থ থগনবতক কভ থকাগেয ভাধ্যগভ ঈন্নয়নধভী সুংগঠিত ভাজ গঠগনয রগেয সুবনবদ থষ্ট টাগগ থট গ্রুগক 

মপাকা কগয ঊণ বফতযণ, প্রবেণ প্রদান  ভফায় বববিক ঈন্নয়গনয ধাযা ব্যাত যাখগত গফ;  

২৪.৬ জযদ শন প্রজতক্ফদক্ন প্রদত্ত ম শক্ফক্ষণ ও ভতোভক্তয উয গৃজত ব্যফস্থো ংরোন্ত প্রজতক্ফদন আগোভী এক ভোক্য ভক্ে 

ফোস্তফোয়ন জযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন জফবোক্গ থপ্রযণ জনজিত কযক্ত ক্ফ।  
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ংগমাজনী-ক 

            প্রকগেয ফস্থান: মদগয ১৮ মজরায ৫৪টি ঈগজরা বফস্তাবযত বনম্নরূঃ    

বফবাগ মজরা ঈগজরা ঈগজরায ংখ্যা 

ঢাকা মগাারগঞ্জ মগাারগঞ্জ দয ৫ 

মকাটাবরাড়া 

টুঙ্গীাড়া 

কাবয়ানী 

ভকসুদপুয 

পবযদপুয অরপাডা ৪ 

মফায়ারভাবয 

বা  

নগযকান্দা 

বযয়তপুয বযয়তপুয দয ৩ 

নবড়য়া 

মবদযগঞ্জ 

বকগাযগঞ্জ বনকবর ৩ 

বভঠাভআন 

ষ্টগ্রাভ 

ফবযার ফবযার অসগরঝাযা ১ 

১ বগযাজপুয বগযাজপুয দয ৩ 

কাঈখারী 

নাবজযপুয 

খুরনা খুরনা দাগকা ৩ 

ফটিয়াঘাটা 

রূা 

াতেীযা াতেীযা দয ৩ 

অাশুবন 

তারা 

যংপুয ঞ্চগড় ঞ্চগড় দয ৩ 

মদফীগঞ্জ 

অমটায়াযী 

যাজাী চাঁাআনফাফগঞ্জ মবারাাট ৪ 

মগাভস্তাপুয 

নাগচার 

বফগঞ্জ 

চিগ্রাভ কুবভল্লা কুবভল্লা দয (দবেণ)  ৫ 

না রগকাট 

বুবড়চং 

োহ্মণাড়া 

ভগনাযগঞ্জ 

চাঁদপুয কচুয়া ১ 

রক্ষ্মীপুয রক্ষ্মীপুয দয ৩ 

যাভগঞ্জ 

যায়পুয 

মনায়াখারী চাটবখর ৩ 

মানাআমুবড় 

মফগভগঞ্জ 
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বফবাগ মজরা ঈগজরা ঈগজরায ংখ্যা 

বগরট বগরট ফারাগঞ্জ ২ 

মপঞ্চুগঞ্জ 

সুনাভগঞ্জ বদযাআ ৩ 

াল্লা 

জগন্নাথপুয 

বফগঞ্জ অজবভবযগঞ্জ ৩ 

ফাবনয়াচং 

নফীগঞ্জ 

মভৌরবীফাজায মভৌরবীফাজায দয ২ 

যাজনগয 

মভাট  :০৭  ১৮ - ৫৪ 
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ংগমাজনী-খ 

     প্রকগেয ংগ বববিক গ্রগবত: 

 

১০.  অঙ্গজবজত্তক অগ্রগজত (রক্ষ টোকোয়): 

(ক)   যোজস্ব ব্যয় 

রজভক অক্ঙ্গয নোভ একক জডজজ/টিজজ অনুমোয়ী 

প্রোক্করন 

রভপুজিত থভোট অগ্রগজত 

১. থফতন ও বোতোজদ  ফোস্তফ আজথ শক ফোস্তফ আজথ শক 

১.১ কভ শকতশোক্দয থফতন জন ৬২ ৩৯৫.৩৩ ৬২ ৩৯৫.৩৩ 

1.2 কভ শচোযীক্দয থফতন জন ১১৫ ৩৫৮.৭০ ১১৫ ৩৫৮.৭০ 

1.3 ফোজড়বোড়ো বোতো জন ১৭৭ ২৪৪.০০ ১৭৭ ২৪৪.০০ 

1.4 উ ফ বোতো জন ১৭৭ ৯৬.০৬ ১৭৭ ৯৬.০৬ 

1.5 জচজক ো বোতো জন ১৭৭ ৫৩.০০ ১৭৭ ৫৩.০০ 

1.6 থপ্রলণ/ অজতজযক্ত দোজয়ত্ব বোতো জন ২/থথোক ১০.২৭ ২/থথোক ১০.২৭ 

1.7 টিজপন বোতো জন 115 ১৩.৫০ 115 ১৩.49 

থভোট থফতন বোতোজদ   ১১৭০.৮৬  ১১৭০.৮5 

2. যফযো ও থফো      

২.১ ভ্রভণ ব্যয় থথোক থথোক ৮৭.৫০ থথোক ৮৭.৪২ 

২.২ আনুলোজঙ্গক প্রজতষ্ঠোন থথোক থথোক ১১.৫০ থথোক ১১.৪৯ 

২.৩ অজপ বোড়ো ংখ্যো ৬৫ ১১৪.০০ ৬৫ ১১৩.৯৭ 

২.৪ ডোক থথোক থথোক ২.৫০ থথোক ২.৫০ 

২.৫ থটজরক্পোন/থটজরগ্রোভ/পযোক্স/ইক্ভইর ংখ্যো ৬০ ৯.৫০ ৬০ ৯.৪০ 

২.৬ থযজজক্েন জপ (থভোটযমোন) ংখ্যো ৬৫ ১৬.০০ ৬৫ ১৫.৯৯ 

২.৭ জফদুয  থথোক থথোক ৯.০০ থথোক ৮.৯৩ 

২.৮ গ্যো ও জ্বোরোনী থথোক ১ ৪.৫০ ১ ৪.৪৩ 

২.৯ থক্রোর ও লুজিক্কন্ট থথোক থথোক ২৪.০০ থথোক ২৩.৯৯ 

২.১০ ফীভো ও ব্যোংক চোজশ থথোক থথোক ১০.০০ থথোক ১০.০০ 

২.১১ মুদ্র্ণ ও প্রকোনো থথোক থথোক ১২.০০ থথোক ১১.৯৯ 

২.১২ থিনোযী, ীর ও িযোি থথোক থথোক ১০.৫৫ থথোক ১০.৫৪ 

২.১৩ প্রজক্ষণ (সুপরক্বোগী) জন ৬২৫০ ৭৫.০০ ৬২৭০ ৭৫.২৪ 

২.১৪ প্রজক্ষণ (জপ্র-োজব শ/জযক্েোয) জন ৫২৫ ৩০.২৮ ৫৫৩ ৩০.০২ 

২.১৫ প্রজক্ষণ (আইজটি) জন ১৩ ১.৪২ ১৩ ১.৪২ 

২.১৬ পট ওয়যোয জযচোরনো প্রজক্ষণ ংখ্যো ২০০ ১৩.১৩ ২০০ ১৩.১৩ 

২.১৭ ত্রত্রভোজক বো ংখ্যো ১২ ১১.০০ ১২ ১০.৯৭ 

২.১৮ বো/থজভনোয ংখ্যো ৩ ১০.০০ ৩ ১০.০০ 

২.১৯ জযফন ব্যয় থথোক থথোক ৫.০০ থথোক ৪.৭২ 

২.২০ ম্মোনী  থথোক থথোক ৭.০০ থথোক ৭.০০ 

২.২১ োক্ব শ থথোক থথোক ১০.০০ থথোক ৯.৯৮ 

রজভক অক্ঙ্গয নোভ একক ফোস্তফ আজথ শক ফোস্তফ আজথ শক 

২.২২ পক্টোকজ ব্যয় থথোক থথোক ৫.০০ থথোক ৪.৬৮ 

২.২৩ কজিউটোয আনুলোজঙ্গক থথোক থথোক ১৫.০০ থথোক ১৪.৯৯ 

২.২৪ ভেফতী মূল্যোয়ন ংখ্যো ১ ৫.০০ ১ ৫.০০ 

২.২৫ অন্যোন্য ব্যয় থথোক থথোক ৮.০০ থথোক ৭.৯৯ 

থভোট যফযো ও থফো   ৫০৬.৮৮  ৫০৫.৭৯ 

৩. থভযোভত, ংযক্ষণ ও পূন শগঠন      

৩.১ থভোটযমোন ংখ্যো ৬৫ ৯.০০ ৬৫ ৮.৯৯ 

৩.২ কজিউটোয োভগ্রী ংখ্যো ৬৫ ৬.০০ ৬৫ ৫.৯৮ 

৩.৩ পট ওয়যোয যক্ষণোক্ফক্ষণ থথোক থথোক ৫২.৬৭ থথোক ১৮.৫২ 
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থভোট থভযোভত, ংযক্ষণ ও পূন শগঠন   ৬৭.৬৭  ৩৩.৪৮ 

(ক) থভোট যোজস্ব ব্যয়   ১৭৪৫.৪১  ১৭১০.১২ 

(খ) মূরধন ব্যয় 

৪. িদ ংগ্র ও রয়      

৪.১ জীগোড়ী ংখ্যো ১ ৬৭.৭৬ ১ ৬৭.৭৬ 

৪.২ থভোটয োইক্কর ংখ্যো ৬৪ ৯২.৩৬ ৬৪ ৯২.৩৬ 

৪.৩ ফোই োইক্কর ংখ্যো ১০৮ ১০.৮০ ১০৮ ১০.৮০ 

৪.৪ কযোক্ভযো ংখ্যো ১ ০.২০ ১ ০.২০ 

৪.৫ পক্টোকজয়োয ংখ্যো ১ ১.৪৮ ১ ১.৪৮ 

৪.৬ ভোজিজভজডয়ো প্রক্জক্টয ংখ্যো ৫ ৩.৭৩ ৫ ৩.৭৩ 

৪.৭ ল্যোট/কজিউটোয  ংখ্যো ৬৫ ৩৬.৩৮ ৬৫ ৩৬.৩৮ 

৪.৮ জপ্রন্টোয ংখ্যো ৬৫ ৫.২৩ ৬৫ ৫.২৩ 

৪.৯ স্ক্যোনোয ংখ্যো ১ ০.০৫ ১ ০.০৫ 

৪.১০ পট ওয়যোয থনটওয়োজকশং (চরভোন) ংখ্যো ১১৪ ৩৪.২০ ১১৪ ২১.৬০ 

৪.১১ আরভোযী ংখ্যো ৬৫ ১৪.১৮ ৬৫ ১৪.১৮ 

৪.১২ পোইর থকজফক্নট ংখ্যো ৬৫ ১১.০৫ ৬৫ ১১.০৫ 

৪.১৩ থটজফর, থচয়োয, থফঞ্চ ও জজরং 

পযোন 

ংখ্যো ৯৫৩ ৫৩.৪০ ৯৫৩ ৫৩.৪০ 

৪.১৪ কজিউটোয থটজফর ও থচয়োয ংখ্যো ৬৫ ৬.৩৭ ৬৫ ৬.৩৭ 

থভোট িদ ংগ্র ও রয়   ৩৩৭.১৯  ৩২৪.৫৯ 

৫. আফতশক ঋণ তজফর      

৫.১ ক্ষুদ্র্ঋণ ংখ্যো ৫৪ ৩০০০.০০ ৫৪ ৩০০০.০০ 

৫.২ ক্ষুদ্র্ উক্যোক্তো ঋণ ংখ্যো ৫৪ ৮২০.০০ ৫৪ ৮২০.০০ 

থভোট আফতশক ঋণ তজফর   ৩৮২০.০০  ৩৮২০.০০ 

(খ)  থভোট মূরধন ব্যয়   ৪১৫৭.১৯  ৪১৪৪.৫৯ 

(গ)  প্রোই কজন্টক্জজজি   ০.০০  ০.০০ 

(ঘ)  জপজজকযোর কজন্টক্জজজি   ১০.৪০  ১০.৪০ 

ফ শক্ভোট (ক+খ+গ+ঘ)   ৫৯১৩.০০  ৫৮৫৪.৭১ 

থভোট ৫৮৯৫.১৪ ৯৮.৪১  ৫৮০১.৪৬ 
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“চয জীবফকায়ন কভ থসূচী (২য় ম থায়) ( ২য় ংগাবধত)” ীল থক ভাপ্ত প্রকমেয ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতগফদন 

 (ভাপ্ত  বডগম্বয, ২০১৬)  

 

১. প্রকক্েয নোভ : “চয জীজফকোয়ন কভ শসূচী (২য় ম শোয়) ( ২য় ংক্োজধত)” ীল শক 

ভোি প্রকে 

২. প্রকক্েয ধযন (জফজনয়গ/কোযীগজয োয়তো/ভীক্ষো) : জফজনক্য়োগ 

৩.১  অথ শোয়ক্নয উৎ (জজওজফ/প্রকে   

     োোয্য/থজজডজএপ/স্ব অথ শোয়ন/অন্যোন্য  

: জজওজফ ও (জডএপআইজড) 

৩.২  উন্নয়ন ক্মোগী : প্রক্মোজয নক্ 

৪.১ উক্যোগী ভন্ত্রণোরয়/জফবোগ : স্থোনীয় যকোয ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়/ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয়  জফবোগ 

৪.১ ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো : ল্লী উন্নয়ন একোক্ডভী (আযজডএ), ফগুড়ো 

 
 

৫. প্রকক্েয প্রোক্কজরত ব্যয় (রক্ষ 

টোকোয়) 

 

: থভোট টোকো প্রকে োোয্য ব্যয় হ্রো/বৃজিয 

(%) 

৫.১) মূর : ৭৯,৪৮৭.৭৯ 1252.79 78,235.00 -- 

৫.২)  ১ভ ংক্োজধত অনুক্ভোজদত : ৮৩,৭৫৫.৪২ 2035.42 81,720.00 -- 

৫.৩)  ২য় ংক্োজধত (জফক্ল) 

অনুক্ভোজদত 

: 93,128.35 2035.42 91,092.93 -- 

৫.৪) প্রকৃত ব্যয়  : 93,095.58 1987.12 *91108.47 ত্রফক্দজক মুদ্র্োয জফজনভয় 

োয বৃজি জজনত কোযক্ন 

ব্যয় বৃজি থক্য়ক্ছ 

 

৬. প্রকক্েয ফোস্তফোয়নকোর ও অনুক্ভোদন ংরোন্ত: 
 

ফোস্তফোয়নকোর : আযম্ভ ভোজি 

৬.১)  মূর অনুক্ভোজদত : জুরোই, ২০১১ জডক্ম্বয, ২০১৬ 

৬.২)  ১ভ ংক্োজধত অনুক্ভোজদত : এজপ্রর, ২০১০ জডক্ম্বয, ২০১৬ 

৬.৩)  ২য় ংক্োজধত (জফক্ল) 

অনুক্ভোজদত 

: এজপ্রর, ২০১০ জজওজফ জডক্ম্বয, ২০১৬ এফং থডোনোয োট শ 

(জডএপআইজড), জুন, ২০১৬ 
 

 

৭.    প্রকক্েয অথ শোয়ন:  জজওজফ এফং ইউক্কএইড ও অএইড (UK Aid & Aus-Aid) 

 

8.    োধোযণ ম শক্ফক্ষণ:   

 

৮.১  প্রকক্েয টভূজভোঃ  ১৯৯০ ক্ত ৫% ফোজল শক অথ শননজতক প্রবৃজি এফং ২% োক্য দোজযদ্র্ জনযন অজশন ক্েও ফোংরোক্দক্য 

৫৫ জভজরয়ক্নযও অজধক জনক্গোষ্ঠীয ত্রদজনক ভোথোজছু আয় ১ ডরোক্যয জনক্চ। যকোয থঘোজলত জোতীয় দোজযদ্র্ জনযন থকৌর 

ত্র-২০০৯-২০১১-থত থদক্য ২০% জনম্ন আক্য়য জনক্গোষ্ঠীক্ক জচজিত কযো ক্য়ক্ছ। মোক্দয ংখ্যো ২৫ – ৩০ জভজরয়ন। অজত 

দোজযদ্র্তোয জবতয জদন অজতফোজত কযক্ছ। এই জচজিত দজযদ্র্ জনক্গোষ্ঠী চক্যয অজধফোী মোযো জীজফকোয সুক্মোগ নো থোকোয় একটি 

জনজদ শি থভৌসুক্ভ ভোনক্ফতয জীফন মোন কক্য। DFID নীজতগতবোক্ফ প্রযুজক্তগত এফং অথ শননজতক োোক্য্যয অং জক্ক্ফ 

সুোন, দক্ষ িদ ব্যফস্থোনো দোজযদ্র্ জনযন, নোযীয ক্ষভতোয়ন এফং থজেোয ইকুইটি কোম শরক্ভ ফোংরোক্দক্ক োয়তো কক্য 

থোক্ক। জএরজ-১  ফোংরোক্দ যকোক্যয স্থোনীয় যকোয ল্লী উন্নয়ন এফং ভফোয় ভন্ত্রণোরক্য়য উক্যোক্গ DFID,UK এয 

আজথ শক োয়তোয় জযচোজরত ক্য়জছর। এই কভ শসূচীয আওতোয় ২০০৪ থথক্ক ২০১১ ম শন্ত ৫০ জভজরয়ন ডরোয UK-DFID 

এফং ফোংরোক্দ যকোক্যয টোকো ৯০.৩৫ জভজরয়ন অথ শোয়ক্ন প্রকেটি ফোস্তফোজয়ত য়। ২০১১ োক্রয ভক্ে প্রকে এরোকোয ১ 



300 

 

জভজরয়ন তদজযদ্র্ জনক্গোষ্ঠীয বোগ্য উন্নয়নক্ক রক্ষয কক্য এই কভ শসূচী ফোস্তফোজয়ত য়। ফোংরোক্দক্য উত্তয-জিভ অঞ্চক্রয 

কুজড়গ্রোভ, গোইফোন্ধো, জোভোরপুয, জযোজগি এফং ফগুড়ো এই ৫টি থজরোয ২৮টি উক্জরোয উত্তয মমুনো নদী এফং নদী জফক্ধৌত 

১৫০টি চয ইউজনয়ন জযলক্দয জনফ শোজচত ৮৮৮টি চক্য তদজযদ্র্ জনক্গোষ্ঠীয জীফন ভোক্নয জনযোত্তো উন্নয়নই জছর এই প্রকক্েয 

মূর থক্ষত্র। জএরজ-১ কভ শসূচীয ভোেক্ভ থদক্য ত দজযদ্র্ জনক্গোষ্ঠীয ভক্ে প্রোয় ৭ রক্ষ জনক্গোষ্ঠীয জীফন-জীজফকোয ভোক্ন্নোয়ন 

ম্ভফ ক্য়ক্ছ। ফোস্তফোজয়ত জএরজ-১ কভ শসূচীয ফোস্তফ ও অগ্রগজত মূল্যোয়ক্ন জএরজ-২ কভ শসূচী ফোস্তফোয়ক্নয প্রক্য়োজনীয়তো 

জফক্ফজচত য়। প্রস্তোজফত কভ শসূচীয ভোেক্ভ থদক্য উত্তয জিভোঞ্চক্রয দূগ শভ চয এরোকোয ১০রক্ষ জনক্গোষ্ঠীয চযভ দোজযদ্র্ 

জনযন, জীফনমোত্রোয ভোক্নোন্নয়ন, আয় বৃজি এফং খোয জনযোত্তো জনজিতকযক্ণয প্রস্তোফ কযো ক্য়ক্ছ। প্রকেটিয মূর 

কভ শকোে/উোদনমূ জনম্নরূ: 

 ফন্যোয োজন ক্ফ শোচ্চ ীভো ক্ত ৬০ থোঃজভোঃ ফোস্তজবটো উঁচুকযণ; 

 জযফোয জবজত্তক জনযোদ োজন উৎ এফং উন্নত য় :জনস্ক্োন সুক্মোগ সৃজি; 

 জফজবন্ন ধযক্নয প্রজক্ষণ প্রদোন; 

 ভঙ্গো ও ভোইক্গ্রন থযোক্ধ থভৌসুভী (আদকোরীন ভক্য়) খোয জনযোত্তো জনজিতকযণ; 

 উৎোদনধভী িদ যফযো/ম্প্রোযণ; 

 অনোনুষ্ঠোজনক জক্ষো ও স্যোক্টরোইট জিজনক স্থোন; 

 চযোঞ্চক্র স্বোস্থয ও পুজি কভ শকোে জযচোরনো; 

 ভফোয় জভজত গঠন; এফং 

 ঞ্চয় ও থয়োক্যয ভোেক্ভ পু ুঁজজ থমোগোন জনজিত কক্য ঋণ কোম শরভ জযচোরনো।  

 

৮.২  প্রকক্েয উক্েশ্যোঃ  প্রকক্েয মূর উক্েশ্য ক্রো িক্ষ্মপুত্র, মমুনো, জতস্তো ও দ্মো নদী জফক্ধৌত আটটি থজরোয (কুজড়গ্রোভ, 

জোভোরপুয, গোইফোন্ধো, রোরভজনযোট, নীরপোভোযী, যংপুয, োফনো ও টোঙ্গোইর) ৩৩টি উক্জরোয ১২৮টি ইউজনয়ক্নয চক্য  

ঝঁজকপূণ শ অফস্থোয় ফফোযত জনক্গোষ্ঠীয আয় বৃজিয ভোেক্ভ জীফনমোত্রোয ভোক্নোন্নয়ন ও খোয জনযোত্তো জনজিত কযো। এছোড়ো 

প্রকক্েয সুজনজদ শি উক্েশ্যোফরী ইরোঃ 

 

(ক)  চক্যয তদজযদ্র্ অজধফোীক্দয ক্ষভতো বৃজিয ভোেক্ভ োজযফোজযক আয়বৃজি এফং আধুজনক কৃজল প্রযুজক্ত, িজত্ত স্তোন্তক্যয  

       ভোেক্ভ দোজযদ্র্ ক্ত উন্নয়ন; 

(খ)  ফোজোয ব্যফস্থোয উন্নয়ক্নয রক্ক্ষয মূর ভূ-খক্েয োক্থ আন্ত:ংক্মোগ বৃজি; 

(গ)  দজযদ্র্ ক্ত উন্নীত জনক্গোষ্ঠীক্ক জফজবন্ন অথ শননজতক কভ শকোক্ে (কৃজল ও অকৃজল) জনক্য়োজজত কক্য উক্যোক্তো সৃজিয ভোেক্ভ 

আক্যো  

      উন্নত জীফন মোক্নয সুক্মোগ সৃজি কযো; 

(ঘ)  গফোজদশুয জোত উন্নয়ক্নয জন্য স্থোনীয় থফো প্রদোনকোযী (LSP) জবজত্তক গফোজদশু ব্যফস্থোনো জনজিত কযো; এফং  

(ঙ)  জফজবন্ন আয়-ফধ শনমূরক প্রজক্ষণ প্রদোন এফং Incentive based micro saving program জযচোরনোয    

      সুক্মোগ সৃজি কক্য কৃজল ও আথ শ-োভোজজক থক্ষক্ত্র ক্ষভতো বৃজিয ভোেক্ভ আথ শ-োভোজজক ও জীফনমোত্রোয ভোক্নোন্নয়ন। 
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৯.০  অনুক্ভোদন ংক্োধন ম শোয়োঃ 

 

৯.১  ১ভ ংক্োধনোঃ  প্রক্য়োজনীয়তোয জনজযক্খ প্রকেটিয প্রোক্কজরত ব্যয় ৭৯,৪৮৭.৭৯ রক্ষ টোকো থথক্ক বৃজি কক্য ৮৩,৭৫৫.৪২ রক্ষ টোকো 

জনধ শোযক্ণয রক্ক্ষয  জফগত ১৭/১১/২০১৩  তোজযক্খ ১ভ ংক্োধনী প্রস্তোফ অনুক্ভোজদত য়। 
 

৯.২  ২য় ংক্োধনোঃ   প্রকেটি অক্েজরয়ো যকোয ও ফোংরোক্দ যকোক্যয থমৌথ অথ শোয়ক্ন ফোস্তফোয়নোধীন। প্রকক্েয অনুক্ভোজদত 

আযজডজজক্ত প্রকে োোক্য্যয অংক্ ব্যয় ধযো জছর ৮১,৭২০.০০ রক্ষ টোকো, মো ৮১.৭২ জভজরয়ন োউক্ে। প্রকে চরোকোরীন ভক্য় 

োউক্েয জফজনভয় োয বৃজিজজনত কোযক্ণ প্রকে োোক্য্যয জযভোণ দাঁজড়ক্য়ক্ছ ৯১,০৯২.৯৩ রক্ষ টোকো, মো অনুক্ভোজদত ব্যয় অক্ক্ষো 

৯,৩৭২.৯৩ রক্ষ টোকো থফী। এছোড়ো প্রকক্ে সুজফধোক্বোগীয ংখ্যো বৃজি োওয়োয় প্রকেটিয ব্যয় বৃজি কক্য ৯৩,১২৮.৩৫ রক্ষ টোকোয় 

২য় ংক্োধনী প্রস্তোফ কযো য় মো গত ০৯/০৩/২০১৬ তোজযক্খ জডজইজয বোয সুোজযক্য জবজত্তক্ত অনুক্ভোজদত য়। 
 

১০। প্রকগেয ঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন:  (রে টাকায়)  

(ক) বজবফ ং  

মকাড নং বব নুমায়ী কাগজয অআগটভ একক 

রেভাত্রা (বব নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফায়ন না 

য়ায কাযণ () 
অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক. যোজস্ব ব্যয় 

৪৬০১ কভ শচোযীক্দয থফতন জন 340.86 98 327.19 98 13.67 

৪৭১৩ উৎফ/থফোনো বোতো জন 501.36 98 479.96 98 21.40 

৪৭৬৫ মোতোয়োত বোতো (জপক্সড) 

সুোযবোইজোয, জডজড ও থজজড 

জন - - - - - 

মকাড নং বব নুমায়ী কাগজয অআগটভ একক 

রেভাত্রা (বব নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফায়ন না 

য়ায কাযণ () 
অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

যফযো ও থফো 

৪৮০১ ভ্রভণ বযয় জন 90.53 98 90.52 98 0.01 

৪৮১৫ ডোক থথোক .09 - 0.04  0.05 

৪৮১৬ থটজরক্পোন/থটজরগ্রোভ/থটজরজন্টোয/ 

থভোফোইর 

থথোক 1.40 3 .45 3 0.95 

৪৮২২ গ্যো ও জ্বোরোনী  থথোক 45.74 02 45.73 02 0.01 

৪৮২৪ ফীভো/ব্যোংক চোক্জশ থথোক 2.48 30 1.42 30 1.06 

৪৮২৭ মুদ্র্ণ প্রকোনো ও গক্ফলণো থথোক 36.48 3 36.48 3 0 

৪৮২৮ থিনোযী, ীর ও িযোি  থথোক 41.89 33 41.88 33 0.01 

৪৮৩১ ফইত্র ও োভজয়কী থথোক      

৪৮৩৩ প্রচোয ও জফজ্ঞোন থথোক 2.04 - 2.04 - - 

৪৮৪০ প্রজক্ষণ ব্যয়/ িযোজড ট্যযয জন 79.93 175 79.93 170 - 

৪৮৪২ থজভনোয, কনপোক্যি ৩      

৪৮৪৫ আপ্যোয়ন ব্যয় থথোক 9.85 - 9.85 - - 

৪৮৪৬ জযফন ব্যয়  থথোক 13.08 33 13.05 33 0.03 

৪৮৫১ অজনয়জভত শ্রজভক থথোক      

৪৮৫৪ ব্যফোম শ দ্র্ব্যোজদ রয় থথোক      

৪৮৭৪ কনোরক্টিী  থথোক      

৪৮৮৩ ম্মোনী বোতো/ জপ/ োজযশ্রজভক   19.00    19.00 

৪৮৮৬ োক্বশ (জকট ব্যোগ, ছোতো, এজডটিং, 

থকোজডং ও ডোটো এজি)  

থথোক      

৪৮৮৭ কজ/ অনুজরজ ব্যয় থথোক      

৪৮৮৮ কজিউটোয োভগ্রী থথোক 10.99  10.88  0.01 

৪৮৯৩ োয়োজযং চোজশ থথোক      
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৪৮৯৫ কজভটি জভটিং/ কজভন থথোক 7.25  7.25  0 

৪৮৯৯ অন্যোন্য ব্যয় থথোক 46.15  46.13  0.02 

৪৯০১ থভোটয মোনফোন ১ 14.61 2 14.61 2 0 

৪৯০৬ আফোফত্র  থথোক      

৪৯১১ কজিউটোযও অজপ যিোভ থথোক 7.50 25 7.49 25 0.01 

৪৯১৬ মন্ত্রোজত ও যিোভ  থথোক 6.49  6.49   

৪৯২১ অজপ বফন/ থডক্কোক্যন থথোক      

থভোট যোজস্ব ব্যয় (জজওজফ)  1400.79  1352.68  48.11 

**এখোক্ন উক্ল্লখ থনই এভন যোজস্ব খোক্তয অন্যোন্য থকোড থভোট ফযোে ও ব্যয়  

 

৬৮০০ খ. মূরধন ব্যয়:         

৬৮০৭ গোড়ী (ভোইক্রোফো) মোনফোন  ংখ্যো 96.75 1 জজ 96.75   

৬৮১২ জডজজটোর কযোক্ভযো  ংখ্যো 2.00 2 2.00 2  

৬৮১৩ মন্ত্রোজত ও অন্যোন্য যিোভ  ংখ্যো 49.77  49.76   

4815 কজিউটোয ও মন্ত্রোজত ংখ্যো 9.00  9.00  0 

৬৮১৫ কজিউটোয পটওয়যোয ংখ্যো 14.00  13.99  0.01 

৬৮১৯ অজপ মন্ত্রোজত ংখ্যো 8.00  7.99  0.01 

৬৮২১ আফোফত্র  থথোক 49.65  49.63  .02 

৬৮২3 থটজরকভউজনক্কন থথোক 2.00  2.00   

৬৮৫১ অন্যোন্য থথোক 13.46  13.46   

7016 অন্যোন্য বফন ও অফকোঠোক্ভো  390.00  389.86  0.14 

থভোট মূরধন ব্যয় - 634.63  634.44  0.19 

ফ শক্ভোট ব্যয় (ক+খ) - 2035.42  1987.12  48.12 

থভোট প্রকে ব্যয় (জজওজফ অং) - 2035.42  1987.12  48.12 

 

(খ) মডানায ং (বডএপঅআবড) 

মকাড নং বব নুমায়ী কাগজয অআগটভ একক 

রেভাত্রা (বব নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ন না 

য়ায কাযণ 

() 

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক. যোজস্ব ব্যয় 

৪৬০১ কভ শচোযীক্দয থফতন জন      

৪৭১৩ উৎফ/থফোনো বোতো জন      

৪৭৬৫ মোতোয়োত বোতো (জপক্সড) 

সুোযবোইজোয, জডজড ও থজজড 

জন      

যফযো ও থফো 

৪৮০১ ভ্রভণ বযয় জন 19.79  19.79   

৪৮১৫ ডোক থথোক .42  .42   

৪৮১৬ থটজরক্পোন/থটজরগ্রোভ/থটজরজন্টোয/ 

থভোফোইর 

থথোক      

৪৮২২ গ্যো ও জ্বোরোনী  থথোক 207.37 14 207.18 14 .19 

৪৮২৪ ফীভো/ব্যোংক চোক্জশ থথোক      

৪৮২৭ মুদ্র্ণ প্রকোনো ও গক্ফলণো থথোক      

৪৮২৮ থিনোযী, ীর ও িযোি  থথোক      

4829 গক্ফলণো/ োক্বশ/ মূল্যোয়ন/ভজনটজযং থথোক 2093.14  2036.30  56.84 

৪৮৩১ ফইত্র ও োভজয়কী থথোক      

৪৮৩৩ প্রচোয ও জফজ্ঞোন থথোক      

৪৮৪০ প্রজক্ষণ ব্যয়/ িযোজড ট্যযয জন 2043.82  1984.23  59.59 

৪৮৪২ থজভনোয, কনপোক্যি ৩ 2680.27  2677.52  2.75 

৪৮৪৫ আপ্যোয়ন ব্যয় থথোক      

৪৮৪৬ জযফন ব্যয়  থথোক 13.08 33 13.05 33 0.03 

4848 ব্যফস্থোনো জপ থথোক 1812.87  1989.44  23.43 

৪৮৫১ অজনয়জভত শ্রজভক থথোক      

৪৮৫৪ ব্যফোম শ দ্র্ব্যোজদ রয় থথোক      
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মকাড নং বব নুমায়ী কাগজয অআগটভ একক 

রেভাত্রা (বব নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ন না 

য়ায কাযণ 

() 

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

4855 ভোক্কশটিং থথোক 944.51  899.21  45.30 

4868 অন্যোন্য অোক্যন কিশ থথোক 2348.18  2377.37  -29.19 

৪৮৭৪ কনোরক্টিী  থথোক 10801.23  11120.65  -319.42 

৪৮৮৩ ম্মোনী বোতো/ জপ/ োজযশ্রজভক        

৪৮৮৭ কজ/ অনুজরজ ব্যয় থথোক      

৪৮৮৮ কজিউটোয োভগ্রী থথোক      

৪৮৯৩ োয়োজযং চোজশ থথোক      

৪৮৯৫ কজভটি জভটিং/ কজভন থথোক      

৪৮৯৯ অন্যোন্য ব্যয় থথোক 2197.10  2206.37  -9.27 

৪৯০১ থভোটয মোনফোন ১      

৪৯০৬ আফোফত্র  থথোক      

৪৯১১ কজিউটোযও অজপ যিোভ থথোক      

৪৯১৬ মন্ত্রোজত ও যিোভ  থথোক      

৪৯২১ অজপ বফন/ থডক্কোক্যন থথোক      

5902 িদ জফতযণ  থথোক  207৯০.57  20831.35  -40.78 

6681 থথোক ফযোে (অন্যোন্য থকোড) থথোক 26512.19  2631.59  196.29 

থভোট যোজস্ব ব্যয় (জডএপআইজড)  72464.54  72658.57  -194.03 

 

৬৮০০ খ. মূরধন ব্যয়:         

6821 গোড়ী (ভোইক্রোফো) মোনফোন  ংখ্যো      

7001 ভূজভ উন্নয়ন   8422.72  9186.27  -763.55 

7016 অন্যোন্য বফন ও অফকোঠোক্ভো  176.79  5.79  171 

মকাড নং বব নুমায়ী কাগজয অআগটভ একক 

রেভাত্রা (বব নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ন না 

য়ায কাযণ 

() 

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

অবথ থক  ফাস্তফ 

(ংখ্যা)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

7031 গ্রোভীণ যোস্তো ও অফকোঠোক্ভো উন্নয়ন  5096.63  4160.40  936.23 

7046 স্বোস্থয ও োজন যফযো  4082.25  4081.97  .28 

7981 অন্যোন্য মূরধন ব্যয়  850.00  1015.47  -165.47 

থভোট মূরধন ব্যয় - 18628.39  18449.90  178.49 

ফ শক্ভোট ব্যয় (ক+খ) - 91092.23  91108.47  -15.54 

থভোট প্রকে ব্যয় (জজওজফ+জডএপআইজড) - 93,135.28  93,085.58  39.70 

১১|
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১২।  প্রকে 

 

1৩।  প্রকক্েয উক্েক্শ্যয জফযীক্ত অজশন: 

 

জডজজ অনুমোয়ী উক্েশ্য ফোস্তফ অজশন 

ক   চক্যয তদজযদ্র্ অজধফোীক্দয ক্ষভতো বৃজিয ভোেক্ভ    

োজযফোজযক আয় বৃজি এফং আধুজনক কৃজল প্রযুজক্ত , 

িজত্ত স্তোন্তক্যয ভোেক্ভ দোজযদ্র্ ক্ত উন্নয়ন; 

ক   চক্যয তদজযদ্র্ অজধফোীক্দয ক্ষভতো বৃজিয ভোেক্ভ    

োজযফোজযক আয় বৃজি এফং আধুজনক কৃজল প্রযুজক্ত , 

িজত্ত স্তোন্তক্যয ভোেক্ভ দোজযদ্র্ ক্ত অক্ধ শক্ক উন্নয়ন 

োজধত ক্য়ক্ছ; 

খ ফোজোয ব্যফস্থোয উন্নয়ক্নয রক্ক্ষয মূর ভূ -খক্েয োক্থ 

আন্ত:ংক্মোগ বৃজি; 

খ ফোজোয ব্যফস্থোয উন্নয়ক্নয রক্ক্ষয মূর ভূ -খক্েয োক্থ 

আন্ত:ংক্মোগ বৃজি থক্য়ক্ছ; 

গ দজযদ্র্ ক্ত উন্নীত জনক্গোষ্ঠীক্ক জফজবন্ন অথ শননজতক 

কভ শকোক্ে (কৃজল ও অকৃজল ) জনক্য়োজজত কক্য উক্যোক্তো 

সৃজিয ভোেক্ভ আক্যো উন্নত জীফন মোক্নয সুক্মোগ সৃজি 

কযো; 

গ দজযদ্র্ ক্ত উন্নীত জনক্গোষ্ঠীক্ক জফজবন্ন অথ শননজতক 

কভ শকোক্ে (কৃজল ও অকৃজল ) জনক্য়োজজত কক্য উক্যোক্তো 

সৃজিয ভোেক্ভ আক্যো উন্নত জীফন মোক্নয সুক্মোগ 

সৃজি কযো ক্য়ক্ছ; 

ঘ গফোজদশুয জোত উন্নয়ক্নয জন্য স্থোনজয় থফো প্রদোনকোযী 

(LSP) জবজত্তক গফোজদশু ব্যফস্থোনো জনজিত কযো ; 

এফং  

ঘ গফোজদশুয জোত উন্নয়ক্নয জন্য স্থোনজয় থফো 

প্রদোনকোযী (LSP) জবজত্তক গফোজদশু ব্যফস্থোনো 

জনজিত কযো ক্য়ক্ছ; এফং  

ঙ জফজবন্ন আয়-ফধ শনমূরক প্রজক্ষণ প্রদোন এফচং 

Incentive based micro saving 

program জযচোরনোয  

সুক্মোগ সৃজি কক্য কৃজল ও আথ শ-োভোজজক থক্ষক্ত্র ক্ষভতো 

বৃজিয ভোেক্ভ আথ শ-োভোজজক ও জীফনমোত্রোয 

ভোক্নোন্নয়ন। 

ঙ জফজবন্ন আয় -ফধ শনমূরক প্রজক্ষণ প্রদোন এফচং 

Incentive based micro saving 

program জযচোরনোয সুক্মোগ সৃজি কক্য কৃজল ও 

আথ শ-োভোজজক থক্ষক্ত্র ক্ষভতো বৃজিয ভোেক্ভ আথ শ -

োভোজজক ও জীফনমোত্রোয ভোক্নোন্নয়ন 

উক্ল্লখক্মোগ্যবোক্ফ োজধত ক্য়ক্ছ। 

 

 

1৪.   প্রকক্েয কোজ অভোি থোকক্র তোয কোযণ:  জডজজ অনুমোয়ী প্রকক্েয আওতোয় থকোন অংক্ঙ্গয কোজ অভোি নোই। 
 
 

১৫.    মূল্যোয়ন িজত:  প্রকেটিয ভোি মূল্যোয়ন প্রজতক্ফদন প্রণয়ক্ন জনক্ম্নোক্ত জফলয়/িজত জফক্ফচনো কযো ক্য়ক্ছ: 

 প্রকক্েয জডজজ ম শোক্রোচনো 

 জযদ শন প্রজতক্ফদন 

 জজআয এয  তথ্য ম শক্রোচনো 

 কোক্জয ফোস্তফ অগ্রগজত মোচোই 

 প্রোি তক্থ্যয জবজত্তক্ত ংজিি কভ শকতশোক্দয োক্থ আক্রোচনো  
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১৬.  ভজনটজযং: 

 

প্রকক্েয ফোস্তফোজয়ত কোম শরভ সুষ্ঠ, জনযক্ক্ষ এফং তবোগ ফোস্তফোয়ক্নয জন্য ংজিি ভন্ত্রণোরক্য়য জচফ ভক্োদক্য়য বোজতক্ত্ত 

জইজ কজভটি, অজতজযক্ত জচফ ভক্োদক্য়য বোজতক্ত্ত জএজ এফং থজরো প্রোক্কয বোজতক্ত্ত গঠিত থজরো ভন্বয় উ-

কজভটি এফং ইউএনও ভক্োদক্য়য বোজতক্ত্ত উক্জরো ভন্বয় উ-কজভটিয ভোেক্ভ ভজনটজযং কোম শরভ জযচোরনো কযো ক্য়ক্ছ। 
এছোড়োও জডএআইজড আইএভওক্দয ভজনটজযং টিভ োফ শক্ষজনক ভজনটজযং কোম শরভ জযচোরনো কযত। তোছোড়ো জএরজ 

প্রকক্েয আইএভএর ইউজনট ভজনটজযং, মূল্যোয়ন ও রোজন শং কোম শরভ জযচোরনো কযত। 
 

১৭.০  প্রকগেয মূর কাম থক্রগভয বনগম্ন ফণ থনা কযা গরাঃ 

চয এরোকো ও জফজবন্ন িোৎদ এরোকোয় ফফোযত দজযদ্র্ জফক্ভোচক্ন ‘চয জীজফকোয়ন কভ শসূজচ (জএরজ)’ ীল শক প্রকেটি 

জিতীয় ম শোক্য় চয এরোকোয আটটি থজরো কুজড়গ্রোভ, জোভোরপুয, গোইফোন্ধো, রোরভজনযোট, নীরপোভোযী, যংপুয, োফনো ও টোঙ্গোইর 

৩৩টি উক্জরোয ১২৮টি ইউজনয়ক্নয  চযোঞ্চক্রয ৭৮ োজোয তদজযদ্র্ জযফোক্যয ৩ রক্ষ ৩৫ োজোয তদজযদ্র্ ভোনুল 

প্রতযক্ষবোক্ফ এফং ১০ রক্ষ ভোনুল ক্যোক্ষবোক্ফ সুজফধো থক্য়ক্ছ। 
 

 

১৭.১ িদ স্তোন্তযোঃ জুরোই, ২০১১ থথক্ক জডক্ম্বয, ২০১৬ থভয়োক্দ  

‘চয জীজফকোয়ন কভ শসূজচ (জএরজ’ ীল শক প্রকেটি ফোস্তফোজয়ত ক্ে।  
প্রকেটিয আওতোয় চয এরোকোয় জডক্ম্বয, ২০১৬ ম শন্ত ৭৮,০০০টি  

জযফোযক্ক িদ স্তোন্তক্যয রক্ষযভোত্রোয় ৭৮,০২৬টি জযফোক্যয িদ  

জফতযক্ণয ভোেক্ভ জীজফকোয়ক্নয ব্যফস্থো কযো ক্য়ক্ছ। 
 

 

 

 
 

 

 

১৭.২ প্রোথজভক জচজকৎো থফো প্রদোনোঃ প্রকক্েয আওতোয় ৩৩,২০৩টি  

থক্টরোইট জিজনক স্থোক্নয ভোেক্ভ ২০,১১,৯৩৮ জন চযফোীক্ক প্রোথজভক  

জচজকৎো থফো প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। 
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১৭.৩ ফতজবটো উঁচুকযণোঃ  ৭৮,০০০টি ফতজবটো উঁচুকযক্ণয রক্ষযভোত্রোয়                     

৭৭,১৪৫টি ফতজবটো উঁচুকযক্ণয ভোেক্ভ উক্ত জযফোযগুক্রোক্ক জনযোদ  

আশ্রয় প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ।                      
 

 

 

  

 

১৭.৪  টিউফওক্য়র ও স্যোজনটোজয ল্যোজরন প্রদোনোঃ    

জনযোদ োজনয জন্য ১১,৬৭৮টি টিউফওক্য়র  

এফং য়:জনস্ক্োন এয জন্য ১,৬২,২৬৮টি স্যোজনটোজয 

 ল্যোজরন প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ।  
 

 

 

১৭.৫  প্রোক-প্রোথজভক জক্ষো প্রদোনোঃ  ১৬১টি অনোনুষ্ঠোজনক জক্ষো থকে জযচোরনোয় ৩,৭৮১টি জশুক্ক প্রোক-প্রোথজভক জক্ষো প্রদোন 

কযো ক্য়ক্ছ। 
 

১৭.৬ অন্যোন্য কোম শরভোঃ ভঙ্গা মভৌসুগভ খেকারীন কভ থংস্থাগনয জন্য ১৭,৬৬,৩৭৭জন/বদফ কভ থংস্থাগনয ব্যফস্থা কযা য়গছ; 

৩,১৩,৪৫৬ জন /বদফগক াঁ-মুযগী ারন প্রবেণ এফং ৭৬,৫৬০ জন/বদফগক কগম্পাস্ট ায ঈৎাদগনয প্রবেণ, 

ঈন্নতভাগনয ঘাচাগলয জন্য ৬২,২১০ জন/বদফগক প্রবেণ; ২,১৭,৭১৮ জন /বদফগক অবঙ্গনা ফাগান সতবযয প্রবেণ প্রদান; 

৪,০৪,৯৩৯ জনগক গফাদী শুারন বফলগয় প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। কভ থদেতা বৃবিকযগণয জন্য প্রকে এরাকায় আঈবনয়ন 

বযলদ মচয়াযম্যান ৯৮ জন, বচফ ১০৭ জন, ১২৯২ জন দস্যগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। ৪০,৫৫০ জনগক জরুযী ত্রান 

নুগভাদন মদয়া গয়গছ। 

১৮.  রয় ংরোন্ত তথ্যোঃ প্রকক্েয আওতোয় জজওজফ অংক্য  থম কর দ্র্ব্যোজদ রয় কযো ক্য়ক্ছ তো ‘জজআয-২০০৮ নীজতভোরো 

অনুযণ পূফ শক  এফং জডএপআইজডএয স্ট্যোেোড শ নীজতভোরো অনুযক্ণয থডোনোয অংক্য োভগ্রীক রয় কোম শরভ িোদন কযো  

ক্য়ক্ছ 

 

১৯.  মোনফোন ংরোন্ত তথ্য:  

মোনফোক্নয ধযন জডজজ অনুমোয়ী 

মোনফোক্নয  ংখ্যো 

রয়কৃত ংখ্যো ভোজিকোরীন অফস্থোন 

  ০১ ০১ জডজজ অনুোক্য আযজডএ , ফগুড়োক্ত 

স্তোন্তয 

জজ (থডোনোয) ০১ ০১ জডএপআইজড’য অন্য প্রকক্ে স্থোনোন্তয 
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মোনফোক্নয ধযন জডজজ অনুমোয়ী 

মোনফোক্নয  ংখ্যো 

রয়কৃত ংখ্যো ভোজিকোরীন অফস্থোন 

ভোইক্রোফো (থডোনোয) ০১ ০১ জডএপআইজড’য অন্য প্রকক্ে স্থোনোন্তয 

থভোটয োইক্কর (জজওজফ) ১১ ১০ জডজজ অনুোক্য আযজডএ ফগুড়োক্ত স্তোন্তয 

থভোটয োইক্কর (থডোনোয) ১৯০ ১৮৫ জডএপআইজড’য অন্য প্রকে  

 

 

২০।  অজডট আজত্ত ংরোন্ত তথ্য: 

 

জনযীক্ষোয ভয় জনযীক্ষোয জযক্োট শ 

জভো থদওয়োয 

তোজযখ 

প্রধোন পরোপর/আজত্ত আজত্ত ভোধোন 

ক্য়ক্ছ জক-নো ? 

২০১০-২০১১ 

পোোড অজডট 

অজধদিয 

 

২৭-০৮-২০১২ অং-এ 
 

প্রকে শুরুয আক্গ অনুক্ভোদনজফীন ব্যয় কযো ক্য়ক্ছ। 
 

 

যাঁ 

অং-জফ  

জডজজ রয় জযকেনো ব্যতীত অজনয়জভত ব্যয় যাঁ 

ব্যোংক সুদ যকোজয থকোলোগোক্য জভো প্রদোন কযো য়জন। যাঁ 

এনজজওক্দয োজব শ জপ থথক্ক থকোন ট্যোক্স কতশন কযো 

য়জন। 

যাঁ 

২০১১-২০১২ 

পোোড অজডট 

অজধদিয 

১৫-০৭-২০১২ জএরজ -২ এয জডজজ’য এরোকো ফজ শভূত এরোকোয় 

১,৪৪,৮৯,৮৩২.০০ টোকো প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। 

যাঁ 

২০১৩-২০১৪ 

পোোড অজডট 

অজধদিয 

 

০৮-০৪-২০১৫ 

 

আযএপজকউ (RFQ) িজতক্ত রয়কৃত ীক্তয কম্বর 

যফযোকোযীয জোক্ফ, ৪৬,৮০,০২৪.০০ টোকো প্রদোন কযো 

ক্য়ক্ছ। 

যাঁ 

২০১৪-২০১৫ 

পোোড অজডট 

অজধদিয 

 

২৮-০৭-২০১৬ অজপ যিোভ ও ভক্নোোযী োভগ্রী RFQ িজতয 

ভোেক্ভ রয় কযো ক্য়ক্ছ। 

আজত্ত জনষ্পজত্তয 

রক্ক্ষয 

প্রজরয়োধীন 

যক্য়ক্ছ 

িক ও জফতযণ থযজজিোয মথোমথ অনুযণ কযো য়জন।  আজত্ত জনষ্পজত্তয 

রক্ক্ষয 

প্রজরয়োধীন 

যক্য়ক্ছ 

২০১৫-২০১৬ 

এফং 

২০১৬-২০১৭ 

পোোড অজডট 

অজধদিয 

থগুনফোজগচো, ঢোকো 

২৭-১১-২০১৭ পোোড, থগুনফোজগচো, ঢোকো কর্তশক উত্থোজত ৫টি অজডট 

আজত্ত 

আজত্ত জনষ্পজত্তয 

রক্ক্ষয 

প্রজরয়োধীন 

যক্য়ক্ছ 

 

 

২১.০  প্রকে জযদ শন: 

 

২১.1  গত ২৬ ও ২৭ আগস্ট্ ২০১৮ তোজযক্খ এ জফবোক্গয জযফীক্ষণ ও মূল্যোয়ন থক্টয-৮ এয জযচোরক থভোোঃ থভোোযপ থোক্ন কর্তশক 
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 আক্রোচয প্রকক্েয  োঘোটো উক্জরোয োঘোটো দয ইউজনয়ক্নয োটফোজড় চয ও ফুরছজড় উক্জরোয থদলুয়োফোজড় ইউজনয়ন চয  

এরোকো জযদ শন কযো য়। জযদ শনকোক্র ল্লী উন্নয়ন একোক্ডভীয জযচোরক প্রকে ংজিি অন্যোন্য কভ শকতশোগণ  উজস্থত 

জছক্রন। 
২১.২  োঘোটো উক্জরোয োঘোটো দয ইউজনয়ক্নয োটফোজড় চয এরোকো জযদ শনকোক্র থদখো মোয় থম, প্রকক্েয আওতোয় 

উকোযক্বোগীক্দয ভক্ে ফতজবটো উঁচুকযণ, িদ স্তোন্তয, স্বোস্থয ম্মত োয়খোনো জফতযণ, জফশুি োজন যফযোক্য জন্য 

অগবীয নরকু প্রদোন, ফতজবটোয় ফজজ ফোগোন, ফতজবটোয় জফজবন্ন ধযক্নয ঔলধ, পরজ ও ফনজ চোযো জফতযণ, স্তোন্তজযত 

িক্দয উ-বৃজত্ত প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। এছোড়োও ফজজ ফোগোন, শুোরন, দুক্ম শোগ ব্যফস্থোনো, উন্নত জোক্তয ঘো চোল, জনযোদ 

োজন, প্রোথজভক স্বোস্থয জযচম শো, জশু পুজি নোনোজফধ প্রজক্ষণ প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। এছোড়ো ভোক্কশট থডক্বরক্ভন্ট প্রকক্েয 

আওতোয় গফোজদশু থভোটোতোজোকযণ, দুগ্ধ ংগ্র ংগঠন, চয স্বোস্থযক্কে ইতযোজদ গঠক্নয ভোেক্ভ তোক্দয জীফন ও জীজফকোয 

ভোক্নয প্রকে গ্রণ উক্ল্লখক্মোগ্য জযফতশন োজধত ক্য়ক্ছ। 
২১.৩  ফুরছজড় উক্জরোয থদলুয়োফোজড় ইউজনয়ক্নয চক্য থদখো মোয় থম, প্রকক্েয উকোযক্বোগীক্দয ভক্ে ফতজবটো উঁচুকযণ, 

িদ স্তোন্তয, স্বোস্থয ম্মত োয়খোনো জফতযণ, জফশুি োজন যফযোক্য জন্য অগবীয নরকু প্রদোন, ফতজবটোয় ফজজ ফোগোন, 

ফতজবটোয় জফজবন্ন ধযক্নয ঔলজধ, পরজ ও ফনজ চোযো জফতযণ, স্তোন্তজযত িক্দয উ-বৃজত্ত প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। এছোড়োও 

ফজজ ফোগোন, শুোরন, দুক্ম শোগ ব্যফস্থোনো, উন্নত জোক্তয ঘো চোল, জনযোদ োজন, প্রোথজভক স্বোস্থয জযচম শো, জশু পুজি 

নোনোজফধ প্রজক্ষণ প্রদোন কযো ক্য়ক্ছ। এছোড়ো ভোক্কশট থডক্বরক্ভন্ট প্রকক্েয আওতোয় গফোজদশু থভোটোতোজোকযণ, দুগ্ধ ংগ্র 

ংগঠন, চয স্বোস্থযক্কে ইতযোজদ গঠক্নয ভোেক্ভ তোক্দয জীফন ও জীজফকোয ভোক্নোন্নয়ক্নয জন্য প্রকে গ্রণ উক্ল্লখক্মোগ্য জযফতশন 

োজধত ক্য়ক্ছ। 
 

২২.  প্রকক্েয ফোস্তফোয়ন ভস্যো ম শোক্রোচনোোঃ 

২২.১  প্রকেটি জুরাআ ,  ২০১০ গত বডগম্বয, ২০১৬ ম থন্ত মভয়াদকাগর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় বছর ৭৯,৪৮৭.৭৯  রে টাকা । 
প্রকেটি ২ ফায ংগাধন কযা গয়গছ।  ১ভ ংগাধগন মভয়াদকার ঠিক থাকগর প্রকে ব্যয় বৃবি মগয়  ৮৩,৭৫৫.৪২ রে 

টাকা কযা গয়গছ। ২য় ফায ংগাধগন প্রকে ব্যয় বৃবি কগয ৯৩১২৮.৩৫ রে টাকা কযা গয়গছ ।  ফাযফায প্রকে ংগাধগনয 

পগর মূর কাম থক্রভ ফাস্তফায়গন বফঘ্ন ঘগট  গথ থয চয় য়। 

২২.২  প্রকগেয সুবফধাগবাগী বনফ থাচগনয মেগত্র নীবতভারা ঠিকবাগফ নুযণ কযা য়বন ভগভ থ প্রতীয়ভান য়। 

২২.৩  ফন্যো, খযো, অজতবৃজি, ঝড় এফং অন্যোন্য প্রোকৃজতক দুক্ম শোক্গয কোযক্ন প্রকে ফোস্তফোয়ক্ন জকছুটো জফরম্ব ক্য়ক্ছ ভক্ভ শ 

প্রতীয়ভোন য়। 

২২.৪ চয এরাকায় নদী বাঙ্গন একটি ফড় ভস্যা। বকছু সুপরগবাগী নদী বাঙ্গগনয পগর ন্যত্র চগর মগগছ। পগর 

প্রকগেয ভাধ্যগভ সতযী (VSLA) বভবতয কাম থক্রভ গনকাংগ হ্রা মগয়গছ ভগভ থ প্রতীয়ভান য়।

২২.৫ ভ

ভগভ থ প্রতীয়ভান য়।

২২.৬ ভবনটিবযং কযা য়বন ভগভ থ প্রতীয়ভান য়।  
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২২.৭  প্রাপ্ত ববঅয ম থাগরাচনা কগয জানা মায় মম, প্রকেটিয ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এফং ২০১৬-১৭  থ থফছগযয বডট 

কাম থক্রভ  ম্পাদন কযা য়বন। 

২৩.০  সুোজয: 

২৩.১  প্রকেটি ২ফায ংগাধগনয পগর প্রকে ব্যয় বৃবি মগয়  ৭৯,৪৮৭.৭৯ রে টাকা মথগক ৯৩,১২৮.৩৫ রে টাকা কযা  

গয়গছ। এবাগফ ফায ফায প্রকে ংগাধগনয পগর বফপুর বযভাণ যকাবয গথ থয চয় ঘগট  (মমভনঃ কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয 

মফতন, মফানা, বযফন খযচ)   মূর কাম থক্রভ ফাস্তফায়গন বফঘ্ন ঘগট  । তাআ ফায ফায প্রকে ংগাধন কযায ধাযা বযায কযা 

ফাজ্ঞ্ঞ্ছনীয়। ববফষ্যগত প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়গনয মেগত্র ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ বফলগয় তকথ দৃবষ্ট যাখগফ;  

২৩.২  ববফষ্যগত এ ধযগনয প্রকগেয সুবফধাগবাগী বনফ থাচগনয মেগত্র ঠিক নীবতভারা সতযী  ম মভাতাগফক কভ থম্পাদন 

ফাস্তফায়ন কযগত গফ; 

২৩.৩ 

কযগত গফ;

২৩.৪ তদাযবকয ব্যফস্থা 

থাকগত গফ। দূযফতী

২৩.৫  প্রকগেয  অতায় (VSLA) বভবতয কাম থক্রভ চালু যাখায জন্য ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রগয়াজনীয় 

দগে গ্রণ কযগফ; 

২৩.৬  প্রবতকূর অফায়ায কাযগণ প্রকগেয কাজ মমন বফরবম্বত না  য়  মবদগক দৃবষ্ট বদগয় ববফষ্যগত  মম মকান প্রকে গ্রণ  

ফাস্তফায়গন ংবেষ্ট  ভন্ত্রনারয়  ংস্থা গচষ্ট থাকগফ; 

২৩.৭ নুগেদ ২৩.১ – ২৩.৬ এ  ফবণ থত বফলগয় গৃীত ব্যফস্থাবদ ম্পগকথ অআএভআবড’মক মথাীঘ্র ফবত কযগত গফ।   
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 জাার প্যাণন স্থাপন মবায় ভবণনর অমাপ্ত অংণলর জভৌি মনম যাে ীল শক প্রকক্েয ভোজি মূল্যোয়ন 

প্রজতক্ফদন  
(সমাপ্ত: জুন ২০১৭) 

 

১.০        প্রকগেয নাভ  :  জাার প্যাণন স্থাপন মবায় ভবণনর অমাপ্ত অংণলর জভৌি মনম যাে প্রকল্প।   

২.০ বনফ থাী ংস্থা  :  ভফায় বধদপ্তয।  

৩.০ প্রাবনক ভন্ত্রণারয়  : ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়। 
৪.০ প্রকে এরাকা         : এপ-১০ এ  বফ, ভফায় বফন, ববফক মক্টয, মগয ফাংরা নগয, অগাযগাঁ, ঢাকা।  
 

৫.০ প্রকগেয ঈগেশ্য : 

প্রকেটিয প্রধান ঈগেশ্য গরা-  

(ক) মূর স্থাতয নকা নুমায়ী বনভ থাণাধীন ভফায় বফগনয ১০ভ তরা ম থন্ত বনভ থাণকাজ ভাপ্তকযণ; (খ) মূল্যফান 

বপ বফগনয েয়-েবত মযাধকগে ভাপ্ত বনভ থাণ কাজ ভাপ্তকযণ; 

(গ) বফববন্ন াখা  বফবাগগয স্থান ংকুরাগনয জন্য ৭,৫১৯ ফগ থ বভটায মলায মি বনভ থাণ; এফং  

(ঘ) জরুবয মুহুগতথ বফগন বফদুযৎ ব্যাক-অ মদয়ায জন্য ১৫ বকগরায়াট েভতাম্পন্ন একটি মারায প্যাগনর স্থাগনয 

রগেয প্রগয়াজনীয় য়যাবযং কাজ ম্পাদন। 

 

৬.০ প্রকগেয টর্ভবভ:  

বনজস্ব মকান বফন না থাকায় দীঘ থবদন ভফায় বধদপ্তগযয কাম থক্রভ বাড়া ফাবড় গত বযচারনা কযা ত। পগর 

প্রবতফছয যাজস্ব খাত গত বফপুর থ থ ব্যয় গে ম থাপ্ত স্থান ংকুরাগনয বাগফ এ দপ্তগযয কভ থকতথা/কভ থচাবযগদয 

ঠিক কাগজয বযগফ বছগরানা। দাপ্তবযক কাগজ গবতীরতা অনয়গনয রগেয কভ থকতথা/কভ থচাবযগদয কাগজয সুন্দয 

বযগফ সৃবষ্টয জন্য একটি বনজস্ব বপ বফন সতবযয প্রগয়াজনীয়তায মপ্রবেগত ২০০৩ াগর ভফায় বফন বনভ থাণ 

কভ থসূবচ াগত মনয়া য়। প্রায় ৩ বফঘা জবভয ঈয ১৬  ১০ তরা বফবষ্ট ভফায় বফন (ভফায় বফগনয দু’টি 

ং: একটি ১৬ তরা বফবষ্ট টায়ায বফন এফং যটি ১০ তরা ববত বফবষ্ট বফন) বনভ থাগণয রগেয ৩৫.৭৩১৫ 

মকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় একটি কভ থসূবচ গ্রণ কগয। থ থ বফবাগ ২০০৩-২০০৪ গত ২০০৫-২০০৬ থ থ ফছগযয 

ঈক্ত কভ থসূবচয নুকূগর মভয়াদ ২০০৬-২০০৭ ম থন্ত বৃবি কগয। এ ভগয় মভাট ২৮.৮৯৬৮ মকাটি টাকা ব্যগয় ৬ষ্ঠ 

তরা ম্পূণ থ এফং ৭ভ তরা অংবক ম থন্ত বনভ থাণ কাজ কযা ম্ভফ য়। বনভ থাণ াভগ্রীয মূগল্যয ক্রভাগত ঈর্ধ্থগবত  

মযট ববডঈর বযফতথনজবনত কাযগণ ঈক্ত কভ থসূবচয জন্য ফযােকৃত গথ থ (২৯.৪১ মকাটি টাকা) জুন, ২০০৭ ম থন্ত 

বফনটিয বনভ থাণ কাজ ভাপ্ত মযগখআ কভ থসূবচটি ভাপ্ত য়। বফনটিয গনক গুরুত্বপূণ থ ংগ এফং বফববন্ন বপগয 

জন্য প্রগয়াজনীয় মলায মি (ফাংরাগদগয প্রায় ২ রে ভফায় বভবত  ৮০ রে ভফায়ী দস্যগক ভফায় 

ংক্রান্ত মাফতীয় মফা প্রদান কযায জন্য ভফায় বধদপ্তগয প্রায় ৫,০০০ কভ থকতথা/কভ থচাবয কভ থযত যগয়গছ) বনভ থাণ 

কাজ ম্পন্ন না য়ায় ভফায় বধদপ্তয ঈক্ত বফনটি গত প্রগয়াজনীয় সুবফধা প্রাবপ্ত গত ফবঞ্চত গে। 

এভতাফস্থায়, দাপ্তবযক চাবদা  মূল্যফান এ বফগনয স্থাবয়ত্ব বফগফচনা কগয স্থাতয নকা নুমায়ী এ বফনটিয 

বনভ থাণ কাজ ম্পাদন কযা বযাম থ। এছাড়া প্রধানভন্ত্রীর কাম থারয় কর্তথক যাবয দপ্তগয মৌয বফদুযৎ প্লান্ট স্তান 

এফং তায গফ থািভ ব্যফায বনবিত কযায জন্য বনগদ থনা যগয়গছ। ঈক্ত বনগদ থনা নুমায়ী ১৫ বকগরায়াট 

েভতাম্পন্ন একটি মারায প্যাগনর স্থাগন প্রগয়াজনীয় য়যাবযং ন্যান্য সুগমাগ ন্তভু থক্ত কগয ভফায় 

বফনটিয ভাপ্ত ংগয কাজ ভাপ্তকযগণয রগেয অগরাচয প্রকেটি প্রস্তফ কযা গয়গছ। প্রস্তাবফত প্রকেটি ম্পূণ থ 

বজবফ থ থায়গন মভাট ৩৪.৯৮ মকাটি (মচৌবত্র মকাটি অটানব্বআ রে) টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় জুরাআ,২০১৪ গত জুন, 

২০১৬ মভয়াগদ  ফাস্তফায়গনয জন্য একগনক কর্তথক নুগভাবদত য়।  
 

৭.০ প্রকগেয মূর কাম থক্রভ: 

প্রকগেয মূর কাম থক্রভ গরাঃ 

(ক) ৭,৫১৯ ফগ থবভটায মবৌত বনভ থাণ  পূতথকাজ; 

(খ) সফদুযবতক মন্ত্রাবত ংগ্র  ক্রয় (ববটিবব, ভাবিবভবডয়া প্রগজক্টয, বএবফএক্স, বি বনফ থান, এয়ায কুরায, 

াবনয াম্প, মারায প্যাগনর আতযাবদ);  

(গ) ভাবিাযা গরয াঈে বগষ্টভ  রাআটিং; 

(ঘ) সফদুযবতক য়যাবযং  অনুলবঙ্গক যঞ্জাভাবদ স্থান; 

(ঙ) কবম্পঈটায মনটয়াবকথং; এফং 

(চ) অফাফত্র ংগ্র  ক্রয়। 
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৮.০ মূল্যায়ন িবত ( Methodology): অগরাচয প্রকগেয মূল্যায়ন প্রবতগফদনটি প্রণয়গন বনগম্নাক্ত বফলয়/িবত নুযণ 

 কযা গয়গছ; 

 বডবব ম থাগরাচনা; 

 ভন্ত্রণারয় কর্তথক মপ্রবযত প্রকগেয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাগরাচনা; 

 ববঅয ম থাগরাচনা; 

 কাগজয ফাস্তফ গ্রগবত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রগয জন্য গযজবভন বযদ থন; 

 বস্টয়াবযং কবভটিয কাম থবফফযণী ম থাগরাচনা; 

 প্রাপ্ত তগথ্যয বববিগত ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয াগথ অগরাচনা। 
 

৯.০ কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণ: প্রকগেয অতায় ম্পাদগনয বনধ থাবযত বফববন্ন আ এে এভ অআগটগভয বপটিং  

বপবক্সং এয কাজ  ভাপ্ত মযগখ প্রকেটি ভাপ্ত কযা য়। 
১০.০ প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয় : 

                                                                      (রে টাকায়) 

নুগভাবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় নুগভাবদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূর 

নুগভাবদত 

ব্যগয়য %) 

বতক্রান্ত ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাগরয

%) 

মূর ১ভ 

ংগাবধত 

 মূর ংগাবধত 

৩৪৯৮.০০ ৩৭৯৬.৬১ ৩৪৮৮.৪৪ জুরাআ ২০১৪ 

গত জুন 

২০১৬  

জুরাআ ২০১৪ 

মথগক জুন 

২০১৭ 

জুরাআ ২০১৪ 

মথগক জুন 

২০১৭ 

-৮.১১% ১২ (ফায) ভা 

৫০% 

 

১১.০ ংগ বববিক গ্রগবত:    

প্রকগেয ংগবববিক অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবতয রেযভাত্রা  জথগনয াযবণ ংমৄবক্ত-২ এ যগয়গছ। এগেগত্র রেনীয় 

মম, মূর বডবব নুমায়ী প্রকগেয মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৩৪.৯৮ মকাটি টাকা এফং  অযবডবব নুমায়ী প্রকগেয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যয় ৩৭.৯৬মকাটি টাকা গর প্রকেটি মভাট ৩৪.৮৮ মকাটি টাকা ব্যগয় ফাস্তফাবয়ত য়। বকন্তু ববঅয-এ 

ফবণ থত ঙ্গবববিক রেযভাত্রা  জথন ংগ প্রকগেয মভাট অবথ থক রেযভাত্রা ৩৭.১৪ মকাটি টাকা  প্রকৃত জথন 

৩৪.৬৩ মকাটি টাকায ঈগল্লখ যগয়গছ । এছাড়া, ংগাবধত বডবব নুাগয ৭৫১৯ ফগ থ বভটায বব বফন 

(এযাকুআবস্টক কাজ) বনভ থাগণয জন্য ২৫২১.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ২৪২৬.৫৮ রে টাকা ব্যগয় 

৬২৯৬.১৬ ফগ থ বভটায বব বফন (এযাকুআবস্টক কাজ) বনভ থাণ কযা গয়গছ মা প্রকগেয ৩য় ঈগেশ্য জথন  

বডবব’য ব্যতযয়। এগেগত্র প্রবত ফগ থ বভটাগযয জন্য ৩৩,৫২৮.৩৯ টাকা প্রাক্করগনয বফযীগত ৩৮,৫৪০.৬৩ টাকা ব্যয় 

কযা গয়গছ। থ থাৎ প্রবত ফগ থ বভটাগয ৫০১২.২৪ টাকা বতবযক্ত ব্যয় গয়গছ। এছাড়া ভাবিবভবডয়া প্রগজক্টয  

কবম্পঈটায মনটয়াবকথং মন্ত্রাবত ফাফদ ংগাবধত বডবব’য রেযভাত্রা বছর ১১০.০০ রে টাকা, বকন্তু ববঅয-এ 

প্রকগেয ংগবববিক রেযভাত্রা  জথগন ৯০.০০ রে টাকা মদখাগনা গয়গছ। ংগাবধত বডবব’মত ১০.০০ রে 

টাকা ব্যগয় ১টি াবনয াম্প স্থাগনয রেযভাত্রায বফযীগত ৯.৪৪ রে টাকা ব্যগয় ০২টি াবনয াম্প মভাটগয মট 

ক্রয় কযা গয়গছ মা এখন স্তান্তয কযা য়বন। এগেগত্র রেনীয় মম, অযবডব’য প্রাক্করন ফাস্তফম্মত বছরনা। 

এছাড়া, বফববন্ন অআগটগভয বফযীগত প্রাক্করন থাকগর ন্যান্য খাগত ৮৪ (৮০+৪) রে টাকা যাখা গয়বছর এফং 

মগুগরা বক ফাফদ ব্যয় গয়গছ তায মকান তথ্য ায়া মায়বন। ববঅয মথগক প্রাপ্ত প্রকগেয ংগবববিক রেযভাত্রা 

 জথগনয বফস্তাবযত তথ্যাবদ ংমৄবক্ত-২ এ ফণ থনা কযা গয়গছ। 

১২.০ প্রকগেয ংগাধন  নুগভাদন :  

প্রকেটি জুরাআ, ২০১৪ গত জুন ২০১৬ মভয়াগদ এফং ৩৪৯৮.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়  ফাস্তফায়গনয জন্য  গত ০১-

০৭-২০১৪ তাবযগখ একগনক কর্তথক নুগভাবদত য় এফং  ২৯-০৯-২০১৪  বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

কর্তথক প্রকেটিয প্রাবনক নুগভাদন মদয়া য়। যফতীগত প্রকে কামক্রথভ চরাকারীন ভগয় ফাস্তফতায বনবযগখ 

অআগটভ ংখ্যা  প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগণয কাযগণ প্রকে টি ৩৭৯৬.৬১ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এফং জুরাআ ২০১৪ 

গত জুন ২০১৭ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয বনবভি ১৮ /০৪/২০১৭ বিঃ তাবযগখ ল্লী ঈন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তথক ২য় 
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ংগাধগনয নুগভাদন জাযী য় । ংগাবধত প্রকে প্রস্তাফ নুমায়ী জুরাআ ২০১৪ গত জুন ২০১৭ মভয়াগদ  ৩৪৮৮.৪৪ 

রে টাকা ব্যগয় ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযা য়। 

১৩.০ প্রকে বযচারক ম্পবকথত তথ্য: 

 

প্রকে জযচোরক্কয 

নোভ 

মূর দিয ও দফী পূণ থকারীন/খেকারীন দোজয়ত্বকোর দোজয়ক্ত্বয ধযণ 

(জনয়জভত/অজতজযক্ত

) 

ক) ভীয কুভোয 

জফশ্বো 

  

ভফোয় অজধদিয 

অজতজযক্ত জনফন্ধক খণ্ডকারীন 

০১-০১-২০১৫ ক্ত 

 ২৭-১১-২০১৫ 

অজতজযক্ত 

খ) থভো: ভজভনুর ক 

তোলুকদোয 

ভফোয় অজধদিয 

অজতজযক্ত জনফন্ধক 
খণ্ডকারীন 

০৪-০১-২০১৬ ক্ত  

৩০-০৬-২০১৭ 

অজতজযক্ত 

 

১৪. থ থ ফছয বববিক অযবডবব’য ংস্থান, ফযাে, থ থছাড়  ফাস্তফায়ন ফস্থা: 

থ থ ফছয অযবডবব’য 

ংস্থান 

অযএবডব ফযাে থ থ ছাড় (ফযাগেয 

%) 

প্রকৃত ব্যয় 

% 

২০১৪-১৫ ৪১৮.০৫ ৪৫০.০০ 

৪৫০.০০ 

(১০০%) ৪১৮.০৫ 

২০১৫-১৬ ১৭৯৯.৫৩ ১৮০০.০০ 

১৮০০.০০ 

(১০০%) ১৭৯৯.৫৩ 

২০১৬-১৭ ১৫৭৯.০৩ ১৫৩৪.০০ 

১৫৩৪.০০ 

(১০০%) ১২৭০.৮৬ 

 ৩৭৯৬.৬১ ৩৭৮৪.০০ ৩৭৮৪.০০ ৩৪৮৮.৪৪ 

 

                          

 

 
 

 

অআএভআবড’য ম থগফেণ: ঈমৄ থক্ত াযবণয তথ্যাবদ বফগেলগণ মদখা মায় মম, প্রকে ফাস্তফায়গনয ১ভ  ২য় থ থফছগয 

ংগাবধত বডবব’য প্রাক্করগনয তুরনায় ফযাে  থ থ ছাড় মফব গয়গছ বকন্তু ব্যয় প্রাক্করন নুমায়ী গয়গছ। ৩য় 

থ থফছগয ফযাে ঐ থ থফছগযয প্রাক্করগনয ৯৭.১৪% , থ থছাড় গয়গছ ফযাগেয  ১০০% বকন্তু ব্যয় গয়গছ ফযাগেয 

৮২.৮৪%। 
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১৫. (ক) বডবব’মত মভাট প্যাগকজ ংখ্যা: ১৪টি (ে ১২টি  কাম থ ০২টি)।  
(খ) ে, কাম থ  মফা ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য: প্রকে বপ মথগক প্রকগেয অতায় ক্রয় কাম থক্রগভয তথ্যাবদ ায়া 

মায়বন। তগফ, ববঅয মথগক প্রাপ্ত তথ্যাবদ াযবণ অকাগয ংমৄবক্ত-৩ এ ঈস্থান কযা গরা।  

 

১৬.০ প্রকগেয াবফ থক গ্রগবত: 

প্রকেটিয মূর নুগভাবদত ব্যয় ৩৪৯৮.০০ রে টাকা থাকগর যফতীগত ংগাধনপূফ থক ৩৭৯৬.৬১ রে টাকা এফং ফাস্তফায়ন 

কার জুরাআ ২০১৪ মথগক জুন ২০১ ৬ ম থন্ত থাকগর যফতীগত জুরাআ ২০১ ৪ মথগক জুন ২০১৭ ম থন্ত বনধ থায ণ কযা য়। প্রকে 

ভাবপ্ত প্রবতগফদন গত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী প্রকেটি ৩৪৮৮.৪৪ রে টাকা প্রকৃত ব্যগয় জুন ২০১৭ তাবযগখ ভাপ্ত গয়গছ।  প্রকেটিয 

অবথ থক গ্রগবত ৯১.৮৮% এফং ফাস্তফ গ্রগবত ৮৯.১৫%।   

১৭.০ প্রকগেয ঈগেশ্য জথন (ববঅয-এ প্রাপ্ত তথ্য  অআএভআবড’য ম থগফেণ): 

বডবব নুমায়ী রেয  ঈগেশ্য প্রকৃত গ্রগবত (ববঅয 

এয তথ্য নুাগয) 

ব্যাতযয় থাকগর তায 

কাযণ 

অআএভআবড’য ম থগফেণ 

১. মূর স্থাতয নকা নুমায়ী 

বনভ থাণাধীন  ভফায় বফগনয ১০ভ 

তরা ম থন্ত বনভ থাণকাজ ভাপ্তকযণ।   

ভফায় বফগনয ১০ভ তরা 

ম থন্ত বনভ থাণকাজ ভাপ্ত 

গয়গছ।   

- বফববন্ন আ/এভ অআগটগভয 

বপটিং  বপবক্সং এয 

কাজ ম্পন্ন 

যগয়গছ।প্রকেটিয 

অতায় ক্রয়কৃত বকছু 

দযজা, টয়গরগটয কভট  

মলাগযয প্রায় ২০টি 

টাআর বাঙ্গা ফস্থায় 

মদখা মগগছ। জরুযী 

প্রগয়াজন থফা Fire 

Exit এয জন্য বনবভ থত 

ববড় ংবেষ্ট গ্লা য়ার 

খুফআ ারকা প্রতীয়ভান 

গয়গছ জরুযী ভসৄগতথ এটি 

অয মফব ঝুঁবকপূণ থ গত 

াগয। 

২. মূল্যফান বপ বফগনয েয়-

েবত মযাধকগে ভাপ্ত বনভ থাণ 

কাজ ভাপ্তকযণ। 

ভফায় বফগনয ফতথভান 

েয়-েবত মভযাভত কযা 

গয়গছ। 

-  

৩. বফববন্ন াখা  বফবাগগয স্থান 

ংকুরাগনয জন্য ৭,৫১৯ ফগ থ বভটায 

মলায মি বনভ থাণ। 

ভফায় বফগনয ১০ভ তরা 

ম থন্ত মভাট ৬২৯৬.১৫ ফগ থ 

বভটায বনভ থাণকাজ ভাপ্ত 

গয়গছ।   

প্রাথবভকবাগফ বফযভান 

বফগনয গ্রাঈে মলাগযয 

এবযয়াগক বববি ধগয মভাট 

এবযয়া বাফ কযা 

গয়ছবর। বকন্তু যফতীগত 

নকানুমায়ী বদ্বগুন 

ঈচ্চতায ছাদ বফবষ্ট ২টি 

গম্মরন কে বনভ থাণ 

কযায় ফাস্তফ গ্রগবতয 

টাগগ থট হ্রা মগয়গছ। 

 

৪. জরুবয মুহুগতথ বফগন বফদুযৎ 

ব্যাক-অ মদয়ায জন্য ১৫ 

বকগরায়াট েভতাম্পন্ন একটি 

মারায প্যাগনর স্থাগনয রগেয 

প্রগয়াজনীয় য়যাবযং কাজ 

ম্পাদন। 

প্রকেটিয ২য় ংগাধনীয 

ভয় ব্যয় কভাগনায জন্য 

ববফষ্যগত মারায প্যাগনর 

স্থাগনয বনবভি মকফর 

pipe laying এয ব্যফস্থা 

যাখা গয়গছ। 

-  
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১৮.০ প্রকে বযদ থন :  

মবায় অমিদপ্তর কর্তযক বাস্তবাময়ি “জাার প্যাণন স্থাপন মবায় ভবণনর অমাপ্ত অংণলর জভৌি মনম যাে” লী যক ভাপ্ত 

প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যায়গনয রগেয গত 6/0৩/201৯ তাবযখ ঈক্ত প্রকগেয কাম থক্রভ গযজবভন বযদ থন কযা য়।  

বযদ থনকাগর ভফায় বধদপ্তগযয  ংবেষ্ট কভ থকতথাগণ ঈবস্থত বছগরন। বযদ থনকাগর প্রকগেয কভ থকতথা/কভ থচাযী  

সুপরগবাগীগদয াগথ ভতবফবনভয় কযা য়। ঈক্ত প্রকে গযজবভন বযদ থন কাম থক্রগভয বস্থয বচত্র ংমৄবক্ত-৩ এ ঈস্থান কযা 

গরা। 
১৯.০ বযদ থনকারীন ভগয় কাম থক্রগভয াধাযণ ম থগফেণ: 

১৯.১ মূর বডবব নুমায়ী প্রকগেয মভাট প্রাক্কবরত ব্যয় ৩৪.৯৮ মকাটি টাকা এফং  অযবডবব নুমায়ী প্রকগেয মভাট 

প্রাক্কবরত ব্যয় ৩৭.৯৬মকাটি টাকা গর প্রকেটি মভাট ৩৪.৮৮ মকাটি টাকা ব্যগয় ফাস্তফাবয়ত য়। বকন্তু ববঅয-এ 

ফবণ থত ঙ্গবববিক রেযভাত্রা  জথন ংগ প্রকগেয মভাট অবথ থক রেযভাত্রা ৩৭.১৪ মকাটি টাকা  প্রকৃত জথন 

৩৪.৬৩ মকাটি টাকায ঈগল্লখ যগয়গছ। 

১৯.২ মভাট ৩৪.৮৮ মকাটি টাকা ব্যগয় ফাস্তফাবয়ত প্রকেটিয বডগাবজটবয কাগজ ৩২.৬৩ মকাটি টাকা ব্যয় কগযগছন গণপূতথ 

বধদপ্তয। তগফ, প্রকে বপ  ববঅয মথগক জানা মায় মম, গণপূতথ বধদপ্তগযয ংবেষ্ট বনফ থাী প্রগকৌরী 

ঠিকাদাযগদয বফর বযগাগধয মেগত্র ভফায় বধদপ্তগযয বনফন্ধক  ভাবযচারগকয মকান প্রকায ভতাভত গ্রণ 

কগযনবন মা থ থ ফমুবক্তয জন্য বনধ থাবযত গতথয রঙ্ঘন। এছাড়া, গণপূতথ বধদপ্তয কর্তথক ব্যয়কৃত গথ থয বফযীগত 

মকান ডমুগভন্ট প্রকে বপগ দাবখর কযা য়বন। এগেগত্র,  গণপূতথ বধদপ্তয কর্তথক প্রকগেয অতায় বডগাবজটবয 

কাগজয জন্য থ থ ব্যয় প্রশ্নাগে বফধায় তা তদগন্তয দাবফ যাগখ। 

১৯.৩ প্রকেটি বযদ থনাগন্ত মদখা মায় মম, প্রকেটি জুন,২০১৭ ভাগ মল গর ভাচ থ,২০১৯ ভা ম থন্ত প্রকেটিয অতায় 

বনবভ থত বফগনয স্তান্তয ম্পন্ন য়বন। এছাড়া, এখন ম থন্ত বফববন্ন আ/এভ অআগটগভয বপটিং  বপবক্সং এয কাজ 

ম্পন্ন যগয়গছ। পগর টাগগ থগটড সুপরগবাগীযা এখন ম থন্ত প্রকেটিয সুপর প্রাবপ্ত মথগক ফবঞ্চত। 

১৯.৪ প্রকেটিয অতায় ক্রয়কৃত বকছু দযজা, টয়গরগটয কভট  মলাগযয প্রায় ২০টি টাআর বাঙ্গা ফস্থায় মদখা মগগছ।  

১৯.৫ জরুযী প্রগয়াজন থফা Fire Exit এয জন্য বনবভ থত ববড় ংবেষ্ট গ্লা য়ার খুফআ ারকা প্রতীয়ভান গয়গছ জরুযী 

ভসৄগতথ এটি অয মফব ঝুঁবকপূণ থ গত াগয। থ থাৎ Fire Exit এয ভয় ক্রাঈবড জনগগণয চাগ ঈক্ত গ্লা য়ার 

মবগঙ্গ মরাকজন বনগচ বতত গয় অয মফব দুঘ থটনা ঘটায ম্ভাফনা যগয়গছ।  

১৯.৬ ংগাবধত বডবব নুাগয ৭৫১৯ ফগ থ বভটায বব বফন (এযাকুআবস্টক কাজ) বনভ থাগণয জন্য ২৫২১.০০ রে 

টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয়য বফযীগত ২৪২৬.৫৮ রে টাকা ব্যগয় ৬২৯৬.১৬ ফগ থ বভটায বব বফন (এযাকুআবস্টক 

কাজ) বনভ থাণ কযা গয়গছ মা প্রকগেয ৩য় ঈগেশ্য জথন  বডবব’য ব্যতযয়। এগেগত্র প্রবত ফগ থ বভটাগযয জন্য 

৩৩,৫২৮.৩৯ টাকা প্রাক্করগনয বফযীগত ৩৮,৫৪০.৬৩ টাকা ব্যয় কযা গয়গছ। থ থাৎ প্রবত ফগ থ বভটাগয ৫০১২.২৪ 

টাকা বতবযক্ত ব্যয় গয়গছ। এছাড়া ভাবিবভবডয়া প্রগজক্টয  কবম্পঈটায মনটয়াবকথং মন্ত্রাবত ফাফদ ংগাবধত 

বডবব’য রেযভাত্রা বছর ১১০.০০ রে টাকা, বকন্তু ববঅয-এ প্রকগেয ংগবববিক রেযভাত্রা  জথগন ৯০.০০ 

রে টাকা মদখাগনা গয়গছ। ংগাবধত বডবব’মত ১০.০০ রে টাকা ব্যগয় ১টি াবনয াম্প স্থাগনয রেযভাত্রায 

বফযীগত ৯.৪৪ রে টাকা ব্যগয় ০২টি াবনয াম্প মভাটগয মট ক্রয় কযা গয়গছ মা এখন স্তান্তয কযা য়বন। 

এগেগত্র রেনীয় মম, অযবডব’য প্রাক্করন ফাস্তফম্মত বছরনা।এছাড়া, বফববন্ন অআগটগভয বফযীগত প্রাক্করন 

থাকগর ন্যান্য খাগত ৮৪ (৮০+৪) রে টাকা যাখা গয়বছর এফং মগুগরা বক ফাফদ ব্যয় গয়গছ তায মকান তথ্য 

ায়া মায়বন। 

১৯.৭ প্রকেটি ফাস্তফায়গন মূর বডবব’মত বনধ থাবযত ভগয়য তুরনায় ৫০% বধক ভয় মরগগগছ এফং ংগাবধত বডবব’য 

প্রাক্কবরত ব্যগয়য ৮.১১% কভ ব্যয় গয়গছ। থ থাৎ মভয়াদ  ব্যয় ঈবয় বফগফচনায় প্রকেটি on track এ বছরনা। 

১৯.৮ প্রকগেয অতায় ক্রয় কাম থক্রগভয External Audit ম্পন্ন য়বন। 



315 

 

২০.০ ফাস্তফায়ন ভস্যাঃ 

২০.১ প্রকে ফাস্তফায়নকারীন বডজাআগনয বযফতথন য়ায় ংগবববিক প্রাক্কবরত ব্যয় বযফতথগনয াগথ মভয়াদ বৃবি 

গয়গছ। 

২০.২ বডগাবজটবয কাজ বাগফ বফন বনভ থাগনয জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত গণপূতথ বধদপ্তয  প্রকে ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ভফায়  

বধদপ্তগযয ভধ্যকায ভন্বয়ীনতায দরুন এখন ম থন্ত প্রকেটি স্তান্তয কযা ম্ভফ য়বন। 

২১.০ সুাবযভারাঃ 

২১.১ ম্পন্ন আ/এভ  অআগটগভয বপটিং  বপবক্সং এয কাজ নবতবফরগম্ব ম্পন্ন কগয প্রকেটিয অতায় বনবভ থত বফন 

ংবেষ্ট কর্তথগেয বনকট স্তান্তগযয ব্যফস্থা কযগত গফ; [সূত্র-১৯.৩] 

২২.২ Fire Exit এয জন্য বনবভ থত ববড় ংবেষ্ট গ্লা য়াগরয বযফগতথ কনবক্রট য়ার কযগত গফ;[সূত্র-১৯.৫] 

২২.৩ গণপূতথ বধদপ্তয কর্তথক প্রকগেয অতায় বডগাবজটবয কাগজয জন্য থ থ ব্যয় প্রশ্নাগে বফধায় তা তদন্ত াগে 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ;[সূত্র-১৯.২] 

২২.৪ প্রকগেয ববঅয প্রণয়গনয মেগত্র অবথ থক  ফাস্তফ গ্রগবত বডবব/অযবডবব’য াগথ াভঞ্জস্য মযগখ তগথ্যয 

টিকতা বনবিত কযগত গফ। এগেগত্র ত্রুটিপূণ থ তথ্য প্রদান মথগক বফযত থাকা ফাঞ্ছনীয়। [সূত্র-১৯.১]  

২২.৫ ববফষ্যগত এ ধযগণয প্রকে/মম মকান প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়গনয মেগত্র বনধ থাবযত ভগয় প্রকগেয কাজ   ঈগেশ্য  

তবাগ জথগনয রগেয সুবনবদ থষ্ট কভ থ বযকেনা নুাগয Work Breakdown Structure (WBS) 

প্রণয়নপূফ থক ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক ভবনটবযং ব্যফস্থা মজাযদায  কযগত গফ; [সূত্র:১৯.৬  ১৯.৭] 

২২.৬ কভ থবযকেনা  মভাতাগফক  dohteM htaP lacitirC নুযণ কগয মথাভগয় প্রকে ভাবপ্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত 

গফ; 

২২.৬ প্রকগেয অতায় ক্রয় কাম থক্রগভয নবতবফরগম্ব External Audit ম্পন্ন কযগত গফ;[সূত্র-১৯.৮] 
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ংমৄবক্ত-১ 

                            
 

 
 বচত্র :বফগনয বডটবযয়াগভ ব্যফহৃত টাআর। 

          
 

বচত্র : Fire Exit এ ব্যফহৃত গ্লা য়ার। 

 
 

বচত্র: ভাপ্ত সফদুযবতক কাজ। 

 
 

বচত্র: বফগনয য়াগরয বচত্র। 
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বচত্র: ভবজগদ ব্যফহৃত টাআর (আগতাভগধ্য র্ধ্গ মগগছ)।  

 
 

বচত্র: দৃশ্যভান বাঙ্গা কভট। 

 

 

 

 


