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       রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগগয অওতায় ২০১৬-১৭ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয 

ভল্যায়ন প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক ায-ংগে 

 
 

ক্র

:

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকগেয ধযণ ভর ভয় ও ব্যগয়য তুরনায়  

বফবনগয়াগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

ায়তা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মজবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভয় 

বতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থবনম্ন 

গফ থাচ্চ  

ব্যয় 

বিক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্যয় বতক্রাগন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থবনম্ন- 

গফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১

) 

রযংখ্যা

ন ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

রফবাগ 

০৪ ০২ ০২ - - ২ ফ থবনম্ন-

৯২.৩০

% 

গফ থাচ্চ-

১৩৬.৩৬

% 

২ ফ থবনম্ন- 

৩১.২৫%  

গফ থাচ্চ-(-) 

৩১.৩৪% 

 

১.০। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা : ২০১৬-১৭ থ থ ফছগযয এবডবগত রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগগয বফযীগত ন্তভু থক্ত ০৪ 

(চায) টি প্রকে ভাপ্ত গয়গছ। 

 

২.০। ভাপ্ত প্রকগেয ব্যয় ও মভয়াদ বৃবিয কাযণ : ফাস্তফায়ন ম থাগয়  করতয় ংগগয কাম যক্রভ ভাপ্ত থাকায়  প্রকগেয 

ফাস্তফায়ন মভয়াদ ও ব্যয় বৃবি ঘগট।    

 

৩.০।  ভাপ্তকৃত প্রকে  ফাস্তফায়গনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয : 

 

ভস্যা সুাবয 

৩.১)  শুমারী/জররপ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা এর  রনয়রমত 

কাজ। উন্নয়ন বাদজট থেদক  পররচালনা না কদর রাজস্ব বাদজদটর 

মাধ্যদম এ জাতীয় কাজ পররচালনা করা সঠিক হদব মদম ে প্রতীয়মান 

হয়। 

৩.১) শুভাযী/জরয প্ররত ৫ ফছয য রযচারনা কযগত 

য়।বরফষ্যগত  এ জাতীয় শুভাযী/জরয  উন্নয়ন খাগতয রযফগতয 

যাজস্ব ফাগজগেয থ য দ্বাযা রনয়রভত কাগজয ং রগগফ 

রযচারনা কযা মায় রকনা স রফলয়টি রযংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ রফগফচনায় যাখগফ; 

৩.২) ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায ফাস্তফায়নাধীন ন্য একটি 

প্রকল্প “সরংগদরনং কুাারটি ফ রফরফএ আন পুগরন ুান্ড 

সেগভাগ্রারপক োো কাগরকন আউরজং রজঅআএ”  ীল যক কারযগরয 

ায়তা প্রকগল্পয অওতায় অগরাচু প্রকগল্পয ভাঠ ম যাগয় ংগৃীত 

তথ্য ভাঠ ম যাগয়আ Online-এ এরি কগয প্রকল্প কাম যারগয় সপ্রযণ 

কযায ব্যফস্থা কযায কথা। স সভাতাগফক উক্ত প্রকগল্পয াগথ 

ভন্বয়পূফ যক ংগৃীত তথ্য Online-এ এরি কযা য়রন। 

৩.২) অগরাচু প্রকগল্পয অওতায় ভাঠ ম যাগয় ংগৃীত তথ্য 

ভাঠ ম যাগয়আ Online-এ এরি কগয প্রকল্প কাম যারগয় সপ্রযণ কযা  

য়। এআ প্রকগল্পয  Online-এ এরি কযায Software টি 

ব্যফায কগয ভাঠ ম যাগয়য ংগৃীত তথ্য ভাঠ ম যাগয়আ Online-

এ এরি কযায  ব্যফস্থা ন্যান্য প্রকগল্প ব্যাত যাখায ব্যাাগয 

রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযগফ 

৩.৩)  ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায অওতায় প্ররত ১০ (দ) ফছয 

ন্তয অদভশুভারয রযচাররত গয় থাগক। অদভশুভারযয ভধ্যফতী 

ফছযগুগরায রফরবন্ন জনরভরতক তথ্য যফযা কযায জন্য অগরাচু 

প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত গে। অগাভী অদভশুভারয রযচাররত গফ 

২০২১ াগর। যরদগক এ প্রকল্পটি জুন,  ২০১৭ াগর সল    

গয়গছ। এ সপ্রক্ষাগে  অগরাচু প্রকল্পটি অআএভআরেয  ভারপ্ত 

৩.৩)   ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায অওতায় প্ররত ১০  (দ) 

ফছয ন্তয অদভশুভারয রযচাররত গয় থাগক।  অদভশুভারযয 

ভধ্যফতী ফছযগুগরায রফরবন্ন জনরভরতক তথ্য যফযা কযায জন্য 

অগরাচু প্রকল্পটি  ফাস্তফারয়ত গে। অগাভী অদভশুভারয 

রযচাররত  গফ ২০২১ াগর। যরদগক এ প্রকল্পটি জুন,  ২০১৭  

াগর সল গয়গছ। এ সপ্রক্ষাগে  অগরাচু প্রকল্পটি অআএভআরেয  
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ভস্যা সুাবয 

মূল্যায়গনয পূগফ যআ এভএরবএরফ (২য় ম যায় ) নাগভ অয একটি 

প্রকল্প গ্রণ কযা গয়গছ। এগত পূগফ য ফাস্তফারয়ত প্রকগল্পয ভস্যা ও 

সুারয রচরিত না কগযআ যফতী প্রকল্প গ্রণ কযা গয়গছ। 

ভারপ্ত মূল্যায়গনয পূগফ যআ এভএরবএরফ ২য় ম যায়  নাগভ অয 

একটি প্রকল্প গ্রণ কযা গয়গছ। প্রকল্প ভারপ্তয য অআএভআরেয  

ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগফদন প্রারপ্তয য অআএভআরে কর্তযক  রচরিত   

ভস্যা ও সুারযগয রবরিগতআ একআ জাতীয় প্রকল্প গ্রণ কযা 

ভীচীন। 

৩.৪   প্রকল্প ংগাধগনয পগর ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃবিয াগথ  মূর 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়গন রফঘ্ন ঘগে ও গথ যয চয় য়  (সমভনঃ 

কভ যচাযীগদয সফতন, সফানা, ারযশ্ররভক) আতুারদ খাগত ব্যয় বৃরি 

ায়। 

 

৩.৪ প্রকল্প  ংগাধন কযায পগর রফপুর রযভাণ যকারয গথ যয 

চয় ঘগে। তাআ ফায ফায প্রকল্প ংগাধন কযায ধাযা রযায 

কযা ফাজ্ঞ্ছনীয় । বরফষ্যগত প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়গনয সক্ষগে  

রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ এ রফলগয় তকয দৃরি 

যাখগফ;
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মনিটনরিং দ্যা নিচুয়েলি অব ভাইটা স্ট্যাটিনস্ট্কস্ অব বািংায়েল (এমএিনভএিনব) শীর্ েক প্রকদের িমানি 

মূল্যােি প্রনিয়বেি 

 (িমাি: জুি, ২০১৭)  

           

১। প্রকগল্পয নাভ  : ভরনেরযং দ্যা রচুগয়ন ফ বাআোর স্ট্ুাটিরস্ট্কস্ ফ ফাংরাগদ (এভএরবএরফ) 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা  

 ৩। প্রারনক ভন্ত্রণারয়               :  রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

 ৪।       প্রকল্প এরাকা                            :       ভগ্র ফাংরাগদ। 

 ৫।   প্রাক্কররত ব্যয় (রক্ষ োকায়)  সভাে োকা প্রকল্প াায্য ব্যয় হ্রা / 

বৃরিয %) 

 ৫.১)  মূর  ২৯৫৩.৮৫ ২৯৫৩.৮৫ -- -- 

 ৫.২)  ১ভ ংগারধত নুগভারদত  ৩২৩৯.১৯ ৩২৩৯.১৯ -- ৯.৬৬% 

 ৫.৩)  ২য় ংগারধত নুগভারদত  ৩৮৮০.০০ ৩৮৮০.০০ -- ১৯.৭৮% 

 ৫.৪) প্রকৃত ব্যয়  ৩৬৯৩.০৫ ৩৬৯৩.০৫ -  

 

 ৬।  ফাস্তফায়নকার  অযম্ভ ভারপ্ত 

 ৬.১) মূর  নুগভারদত  ০১.০৭.২০১২ ৩০.০৬.২০১৭ 

 ৬.২) ১ভ ংগারধত নুগভারদত ০১.০৭.২০১২ ৩০.০৬.২০১৭ 

 ৬.৩) ২য় ংগারধত নুগভারদত  ০১.০৭.২০১২ ৩০.০৬.২০১৭ 

 

০৭.  প্রকল্প থ যায়ন   : রজওরফ  

৮।       াধাযণ ম যগফক্ষণ : 

৮.১   প্রকগল্পয েভূরভঃ  জনতারিক তথ্য ংগ্র কযায ৩টি স্বীকৃত িরত যগয়গছ সমগুগরা র শুভা রয, রনফরিকযণ ও নমুনা 

জরয। এ িরতগুগরায ভগধ্য নমুনা রনফরিকযণ িরত উন্নত িরত রগগফ রফগফরচত। কাযণ এ িরতগত জন্ম, মৃত্যু, রফফা, 

স্থানান্তয ংক্রান্ত তথ্য নমুনা গত ধাযাফারকবাগফ ংগ্র ও রযগাে য অকাগয প্রকা কযা য়।  ১৯৮০ াগর ভাে ১০৩টি (৬২টি 

ল্লী + ৪১টি য) নমুনা এরাকায় (Primary Sampling Unit) এ তথ্য ংগ্র িরত একটি উন্নয়ন প্রকগল্পয অওতায় শুরু 

য়। ১৯৮৩ াগর জরযগয  নমুনা এরাকায ংখ্যা ১০৩টি গত ২১০ এ উন্নীত কযা য়। মায ভগধ্য ল্লী এরাকায় রছর ১৫০টি 

এফং য এরাকায় রছর ৬০টি। রকন্তু নমুনা এরাকায ংখ্যা কভ ওয়ায় এ কাম যক্রগভয অওতায় ংগৃীত তথ্য সজরা ম যাগয় 

এরিগভে কযা ম্ভফ গতা না। তাআ ১৯৯৫ াগর নমুনা এরাকায (Sample Area) ংখ্যা ২১০ গত ৫০০ সত উন্নীত কযা য়। 

দ্বদ্বত িরতগত জন্ম, মৃত্যু, রফফা, অগভন-ফরগ যভন, জন্ম রনয়ন্ত্রণ িরত এফং প্ররতফিী ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কাম যক্রভ 

সজাযদাযকযণ ও সজরা ম যাগয় তথ্য উস্থাগনয জন্য ২০০০ াগর একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযা য় এফং ২০০২ াগর নমুনা 

এরাকায ংখ্যা ৫০০ গত ১০০০ এ উন্নীত কযা য়। ফতযভান প্রকগল্প নত্যন ২০১১ াগরয অদভ শুভারযয রবরিগত প্রণীত 

IMPS Design নুমায়ী নমুনা এরাকায ংখ্যা ২০১২-সত  উন্নীত কযা গয়গছ। এ  প্রকল্প গত ফতযভাগন ফারল যক প্রগক্ষরত 

জনংখ্যা, জন্মায, মৃত্যুায, রশু মৃত্যুায, ভার্ত মৃত্যুায, প্রতুারত গড় অয়ু, রফফা/তারাগকয ায, অগভন-ফরগ যভন ায, 

জন্ম রনগযাধক ব্যফাগযয ায ও প্ররতফিী ায  আতুারদ তথ্য রনয়রভতবাগফ প্রকা কযা য়। এ ভস্ত তথ্য য, ল্লী, রফবাগ ও 
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সজরা ম যাগয় Estimate কযা য়। এ ভস্ত তথ্য রযকল্পনারফদ, নীরত রনধ যাযক, উন্নয়ন গমারগ ংস্থা কর্তযক জনংখ্যা 

রযকল্পনা ও অথ য-াভারজক রযকল্পনা প্রণয়গন ব্যফহৃত গে। 

এছাড়া জারতংঘ সঘারলত স্রাগেয উন্নয়ন রক্ষুভাোয (Millennium Development Goals) কগয়কটি গুরুত্বপূণ য 

Indicators সমভন Total Fertility Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality 

Ratio (MMR), Under Five Mortality Rate (U5MR) এ প্রকগল্পয তথ্য গত রনয়রভতবাগফ Estimate কযা 

গতা। উগল্লখ্য, ১৯৮০ ার গত SVRS প্রকগল্পয ধাযাফারকতায় ফতযভান প্রকল্পটি রবন্ন নাগভ নুগভারদত গয়গছ। 

৮.২।   প্রকগল্পয উগেশ্যঃ  প্রচররত রনয়ভ নুাগয প্ররত ১০ ফছয ন্তয অদভ শুভারয রযচারনা কযা য়। ফাংরাগদগও প্ররত ১০ 

ফৎয ন্তয রযংখ্যান ব্যুগযা কর্তযক অদভশুভা রয রযচারনা কযা গে। অদভশুভা রয রযচারনা কযায য তায তথ্য -

উাগিয চূড়ান্ত প্রাক্করন ও প্ররতগফদন সগত অগযা ২-৩ ফছয ভয় রতফারত য়। পগর একটি অদভশুভা রযয তথ্য -উাি 

প্রারপ্তয য যফতী অদভশুভারয রযচারনায ভধ্যফতী ১২-১৩ ফছগযয দীঘ য ভগয় মাগত গুযত্বপূণ য জনরভরতক  ও অথ য-াভারজক 

সূচগকয ফছযরবরিক তথ্য-উাি প্রারপ্তগত ব্যাঘাত না ঘগে তায জন্য নমুনা রনফিন িরতগত জন্ম, মৃত্যু, রফফা, স্থানান্তয ংক্রান্ত 

তথ্য ধাযাফারকবাগফ ংগ্র ও প্ররতগফদন অকাগয প্রকা কযা য় । এআ সপ্রক্ষাগে অগরাচু এভএরবএরফ প্রকল্প গ্রণ ও 

ফাস্তফায়গনয ভাধ্যগভ জনংখ্যা ও জনতারিক ম্পরকযত াম্প্ররতক এফং রফস্তারযত তথ্য ংগ্র কগয প্ররতগফদগন প্রকা কযায 

ভাধ্যগভ যকারয নীরত-সকৌর প্রণয়গন ায়তা প্তভ ঞ্চফারল যক রযকল্পনা  ও ফারল যক ফাগজে প্রণয়গন  গমারগতা প্রদান 

কযা গে। প্রকগল্পয ন্যান্য উগেশ্যমূ ’র  
 
 ভগ্র ফাংরাগদগ IMPS Design এয ভাধ্যগভ রনফ যারচত ২০১২টি নমুনা এরাকা (Primary  Sampling Unit) 

গত জনংখ্যা ও জনতারিক রফলয়ক ১১টি তপরগরয ভাধ্যগভ রনব যযগমাগ্য ও ঠিক তথ্য ংগ্র কযা;  

 অন্তঃশুভারয ফৎযমূগয জনংখ্যা বৃরিয উাদানমূ মথা- জন্ম, মৃত্যু, অগভন, ফরগ যভন এফং রফফা, তারাক 

এফং ন্যান্য অথ য-াভারজক তথ্য ংগ্র, প্ররক্রয়াকযণ এফং রনয়রভতবাগফ জনরভরত ম্পরকযত সূচকমূগয রযগাে য 

প্রকা কযা; 

 জনংখ্যা ও জনতি ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, রফগেলণ ও ভন্বয় াধনপূফ যক Computer এ ধাযণ ও ংযক্ষণ কযা; 

 উন্নয়ন গমাগী ংস্থা, গগফলক, রযকল্পনারফদ ও নীরতরনধ যাযকগগণয ফস্ত্িরনষ্ঠ কাগজ ব্যফাগযয জন্য এ তথ্য 

যফযা কযা; 

 স্থানীয় যকাগযয াগথ সমৌথবাগফ ররবর সযরজগেন ও বাআোর স্ট্ুাটিরস্ট্কস্ (জন্ম-মৃত্যু) কাম যক্রভ রযচারনা, তথ্য 

প্ররক্রয়াকযণ ও োো সফআ ব্যফস্থানায় ংগ্রণ কযা; 

 এ প্রকগল্পয অওতায় ২০১২টি নমুনা এরাকায় ভররাগদয উন্নয়ন কভ যকাগন্ড ং গ্রগণয সুগমাগ সৃরি ও কভ যংস্থাগনয 

জন্য স্থানীয় সযরজরায রগগফ তাগদযগক তবাগ গ্রারধকায রবরিগত রনগয়াগ কযা;  

 এ প্রকগল্পয ভাধ্যগভ রফশুি ারনয প্রাপ্যতা, ারনয ব্যফায, অগরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, য়ঃরনস্কান ও রযগফ 

দূলণ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কগয রযগফ দূলণ  দূযীকযগণয জন্য রযকল্পনা প্রণয়গন ায়তা কযা ন্যতভ উগেশ্য। 

 

৮.৩। নুগভাদন ম যায় :  

ম্পূণ য ফাংরাগদ যকাগযয থ যায়গন প্রকল্পটি ২৯৫৩.৮৫ রক্ষ োকা প্রাক্কররত ব্যগয় জুরাআ, ২০১২ গত জুন ২০১৭ 

ম যন্ত সভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য ১৩.১১.২০১২ তারযগখ “একগনক” কর্তযক নুগভারদত য়। যফতীগত  প্রকল্পটি ০২ (দুআ) ফায 

ংগাধন কযা য়। ংগাধগনয কাযণমূ রনম্নরূ : 

৮.৩.১। ১ভ ংগাধনী :  

সদগয ৬৪ টি সজরায় নফসৃি উ-রযচারক ও ৭ টি প্রারনক রফবাগগ সৃি মৄগ্ম-রযচারকগদযগক প্রকগল্পয কাম যক্রভ 

তদাযকী কযায জন্য ারযগতারলক প্রদান এফং ফাংরাগদগয ভত একআ ধাযায় Vital Registration  রযচারনাকাযী 

রফরবন্ন সদগ ভ্রভণ ব্যয় রনফ যাগয জন্য প্রকল্প ব্যয় ৯.৬৬% বৃরি কগয ৩২৩৯.১৯ রক্ষ োকা প্রাক্কররত ব্যয় রনধ যাযণপূফ যক 

প্রকল্পটিগত প্রথভ ংগাধনী অনা য় মা ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক নুগভারদত য় ২১.০৭.২০১৪ তারযগখ।   

 

 

৮.৩.২। ২য় ংগাধনী :  
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অগরাচু প্রকল্পটি ২০১৩ াগরয জুরাআ ভা সথগক ১৫০০ টি নমুনা এরাকায় কাম যক্রভ রযচারনায ভাধ্যগভ শুরু কযা গয়রছর। 

অদভশুভারয ও গৃগণনা-২০১১ প্রকগল্পয অওতায় প্রণীত Integrated Multipurpose Sample (IMPS) Design 

নুমায়ী সভাে ২০১২ টি নমুনা এরাকায় প্রকগল্পয কাম যক্রভ রযচারনায কযায সুগমাগ যগয়গছ। ২০১৫ াগরয জানুয়ারয ভা গত 

IMPS রেজাআগনয পূণ য ফাস্তফায়ন শুরু কযা গয়গছ রকন্তু প্রকগল্প ১৫০০ টি নমুনা এরাকায জন্য ১৫০০ জন সযরজিায এফং ১৫০০ 

জন সুাযবাআজাযগদয জন্য থ য ফযাে যাখা গয়গছ। রতরযক্ত ৫১২ জগনয জন্য থ য ফযাে যাখা, নত্যন সফতনকাঠাগভায াগথ 

ংগরত সযগখ প্রকগল্পয জনফগরয সফতন-বাতা বৃরি, আতুারদ কাযগণ প্রকল্পটি রদ্বতীয়ফায ংগাধন কযা য়। প্রকগল্পয সভয়াদ 

রযফরতযত সযগখ ব্যয় বৃরিপূফ যক ৩৮৮০.০০ রক্ষ োকা রনধ যাযণ কযা য়, মা ৩১.১২.২০১৫ তারযগখ ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী 

কর্তযক নুগভারদত য়।  

 

৯।   প্রকগল্পয মূর কাম যক্রভঃ      অদভশুভারযয ভধ্যফতী ফছযমূগয জনংখ্যা বৃরিয উাদান মথা- জন্ম, মৃত্যু, রফফা, অগভন, 

ফরগ যভন, জন্ম-রনয়ন্ত্রণ িরত, প্ররতফিী ও HIV/AIDS ম্পরকযত অথ য-াভারজক তথ্য ংগ্র কগয রনয়রভতবাগফ জনরভরতক 

সূচকমূ দাতা ংস্থা, গগফলক, রযকল্পনারফদ ও নীরতরনধ যাযকগগণয ফস্ত্িরনষ্ঠ কাগজ ব্যফাগযয জন্য এ তথ্য যফযা কযা 

য়।  

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা ১৯৮০ ার গত দ্বদ্বত িরতগত জন্ম, মৃত্যু, রফফা ও স্থানান্তয ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র কগয অগছ। 

দ্বদ্বত িরতগত দু’টি পৃথক তথ্য ংগ্র িরত নুযণ কযা য় মায একটি (System-1)িরত র স্থানীয়বাগফ রনফ যারচত ও 

এরাকায স্থায়ী ফারন্দা একজন স্থানীয় সযরজরায, নমুনা এরাকায় ংঘটিত জন্ম, মৃত্যু, রফফা ও স্থানান্তয ংক্রান্ত তথ্য 

তাৎক্ষরনকবাগফ ংগ্র কগয রযংখ্যান ব্যুগযায দয দপ্তগয সপ্রযণ কগয। য িরত (System-2) ’র ব্যুগযায ভাঠ ম যাগয় 

কভ যযত কভ যকতযা/কভ যচাযীগণ কর্তযক প্ররত রতন ভা ন্তয ন্তয একআ তথ্য গণনা ও তদাযরকয রবরিগত একআ নমুনা এরাকায 

তথ্য ংগ্র কযা য়। ংগৃীত তথ্য গয ম্যারচং কগয ঠিকতা মাচাআ কযা য় এফং প্রকৃত ঘেন ংখ্যা (events) রনণ যয় কগয 

রফরবন্ন জনতারিক সূচক Estimate কগয রযগাে য অকাগয প্রকা কযা য়। 

১০। প্রকগল্পয ঙ্গরবরিক ফাস্তফায়নঃ (রক্ষ োকায়)                                                                                                                                    

সকাে 

নং 
রর নুমায়ী কাগজয অআগেভ একক 

রক্ষু (রর নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়

ন না 

ওয়ায 

কাযণ 

(±) 

অরথ যক 
ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 
অরথ যক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক. যাজস্ব ব্যয়ঃ  

৪৬০১ কভ যচাযীগদয সফতন জন ৯৩.৬৭ ১৪ জন 
৬৭.৬১ 

৭২.১৮% 
১৪ জন 
১০০% 

 

৪৭১৩ উৎফ/সফানা  জন ৫.৬০ ১৪ জন 
১.২৬ 

২২.৫০% 
১৪ জন 
১০০% 

 

৪৭৬৫ 
মাতায়াত বাতা (রপক্সে) 

সুাযবাআজায, রেরে ও সজরে 
জন ৬০৬.২৮ 

২০৮৩ 

জন 
৬০৬.২৮ 
১০০% 

২০৮৩ 

জন 
১০০% 

 

যফযা ও সফাঃ  

৪৮০১ ভ্রভণ ব্যয়   জন ৮৪.০৮ ৮৪ জন 
৮৪.০৭ 
১০০% 

৮৪ জন 
১০০% 

 

৪৮১৫ োক  সথাক ৫.০০ সথাক ৪.৯৫ সথাক  
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সকাে 

নং 
রর নুমায়ী কাগজয অআগেভ একক 

রক্ষু (রর নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়

ন না 

ওয়ায 

কাযণ 

(±) 

অরথ যক 
ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 
অরথ যক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৯৯% ১০০% 

৪৮১৬ 
সেররগপান/সেররগ্রাভ/সেরররপ্রন্টায/

সভাফাআর  
সথাক ৫.০০ সথাক 

০.৪৬ 
৯.২০% 

সথাক 
১০০% 

 

৪৮২২ গ্যা ও জ্বারানী  সথাক ১২.০০ সথাক 
৬.৬১ 

৫৫.০৮% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮২৩ সগরার ও লুরিকুান্ট  সথাক ৮.০০ সথাক 
৪.১৪ 

৫১.৭৫% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮২৪ ফীভা/ব্যাংক চাগজয সথাক ১.০০ সথাক 
- 

- 

- 

- 

 

৪৮২৭ মূদ্রণ প্রকানা ও গগফলণা সথাক ৮৮.৯৪ সথাক 
৭৪.৪৯ 

৮৩.৭৫% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮২৮ সিনাযী, ীর ও িুাম্প  সথাক ৫৫.১০ সথাক 
৫৩.৪৩ 

৯৬.৯৭% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৩১ ফআে ও াভরয়কী  সথাক ১.৫০ সথাক 
০.৬২ 

৪১.৩৩% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৩৩ প্রচায ও রফজ্ঞান সথাক ৬৮.৩১ সথাক 
৬৩.৬৮ 

৯৩.২২% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৪০ প্ররক্ষণ ব্যয়/িুারে ট্যুয জন ২৫৪.৯০ 
৪১৪৭ 

জন 
২৫৪.৯০ 
১০০% 

৪১৪৭ 

জন 
১০০% 

 

৪৮৪২ সরভনায, কনপাগযন্স ৩ ১৫.০০ ৩ 
১০.০০ 

৬৬.৬৭% 
৩ 

১০০% 
 

৪৮৪৫ অপ্যায়ন ব্যয়  সথাক ২৩.৮৮ সথাক 
১৪.১৬ 

৫৯.৩০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৪৬ রযফন ব্যয়  সথাক ১৫.৩৫ সথাক 
১৫.২৪ 

৯৯.২৮% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৫১ রনয়রভত শ্ররভক  সথাক ১০.০০ সথাক 
১০.০০ 
১০০% 

সথাক 
১০০% 

 

৪৮৫৪ ব্যফাম য দ্রব্যারদ ক্রয় সথাক ২.৫০ সথাক 
২.৪৪ 

৯৭.৬০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৭৪ কনারগেন্সী সথাক ১৮.০০ সথাক 
১৮.০০ 

১০০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা/রপ/ারযশ্ররভক  ২০১২ ২১৬৮.৯৭ 
২০১২ 

জন 
২১৫৩.৪২ 
৯৯.২৮% 

২০১২ 

জন 
১০০% 

 

৪৮৮৬ 
াগব য (রকে ব্যাগ, ছাতা, এরেটিং, 

সকারেং ও োো এরি) 
সথাক ১৫০.৮৯ সথাক 

১৩০.৬০ 
৮৬.৫৫% 

সথাক 
১০০% 

 

৪৮৮৭ কর/নুররর ব্যয়  সথাক ৫.০০ সথাক 
৫.০০ 

১০০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৮৮ করম্পউোয াভগ্রী  সথাক ১২.৮৯ সথাক 
১২.৮৮ 
১০০% 

সথাক 
১০০% 
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সকাে 

নং 
রর নুমায়ী কাগজয অআগেভ একক 

রক্ষু (রর নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়

ন না 

ওয়ায 

কাযণ 

(±) 

অরথ যক 
ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 
অরথ যক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪৮৯৩ ায়ারযং চাজয সথাক ২২.৫০ সথাক 
৬.৫৯ 

২৯.২৯% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৯৫ করভটি রভটিং/করভন সথাক ২৭.৮৭ সথাক 
১৯.৩৭ 

৬৯.৫০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৮৯৯ ন্যান্য ব্যয়  সথাক ৫.৫০ সথাক 
৫.৫০ 
১০০% 

সথাক 
১০০% 

 

৪৯০১ সভােয মানফান  ১ ৫.০০ ১ 
৩.৩৮ 

৬৭.৬০% 
১ 

১০০% 
 

৪৯০৬ অফাফে  সথাক ১.০০ সথাক 
০.৯১ 
৯১% 

সথাক 
১০০% 

 

৪৯১১ করম্পউোয ও রপ যঞ্জাভ  সথাক ৫.০০ সথাক 
১.৭২ 

৩৪.৪০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৯১৬ মন্ত্রারত ও যঞ্জাভ সথাক ৫.০০ সথাক 
৪.৯৭ 

৯৯.৪০% 
সথাক 

১০০% 
 

৪৯২১ রপ বফন/সেগকাগযন সথাক ১.০০ সথাক 
০.৯৬ 
৯৬% 

সথাক 
১০০% 

 

৪৯৫৮ রাআন সকফর পয সনেওয়ারকযং সথাক ২.০০ সথাক 
১.২৪ 
৬২% 

সথাক 
১০০% 

 

সভাে যাজস্ব ব্যয় - ৩৭৮৬.৭৩ - 
৩৬৩৮.৮৮ 

৯৬.১০% 
১০০% 

 

 

৬৮০০ খ. মূরধন ব্যয়ঃ 
      

৬৮০৭ গাড়ী (ভাআগক্রাফা) মানফান ংখ্যা ২৯.৯৫ ১ 
২৯.৯৫ 

১০০% 
১ 

১০০% 
 

৬৮১২ রেরজোর কুাগভযা ংখ্যা ০.২৫ ১ 
০.২৫ 

১০০% 
১ 

১০০% 
 

৬৮১৩ মন্ত্রারত ও ন্যান্য যঞ্জাভ ংখ্যা ১৮.৯২ ৫২ 
৩.৯২ 

২০.৭২% 
৩৭ 

৭১.১৫% 
 

৬৮১৫ করম্পউোয ও ন্যান্য মন্ত্রাং ংখ্যা ২৩.৯০ ৭১ 
১১.৪৯ 

৪৮.০৭% 
২৬ 

৩৬.৬২% 
 

৬৮১৭ করম্পউোয ফ্টওয়ুায ংখ্যা ৩.৫০ ৫ 
০.৩৮ 

১০.৮৩% 
১ 

২০% 
 

৬৮১৯ রপ মন্ত্রারত ংখ্যা ২.৭৫ ৩ 
১.০৩ 

৩৭.৪৫% 

১ 

৩৩.৩৩

% 

 

৬৮২১ অফাফে সথাক ৪.০০ সথাক 
৩.৭০ 

৯২.৫০% 
সথাক 

১০০% 
 

৬৮২৭ দ্বফদুুরতক যঞ্জাভ সথাক ১.০০ সথাক 
০.৬৬ 

০.৬৬% 

সথাক 

১০০% 
 

৬৮৫১ ন্যান্য সথাক ৯.০০ সথাক 
২.৭৯ 
৩১% 

সথাক 
১০০% 

 

সভাে মূরধন ব্যয় - ৯৩.২৭  ৫৪.১৭ ১০০% - 
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সকাে 

নং 
রর নুমায়ী কাগজয অআগেভ একক 

রক্ষু (রর নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়

ন না 

ওয়ায 

কাযণ 

(±) 

অরথ যক 
ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 
অরথ যক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫৪.০৮% 

ফ যগভাে ব্যয় (ক+খ) - ৩৮৮০.০০  
৩৬৯৩.০৫ 
৯৫.১৮% 

১০০% 
- 

সভাে প্রকল্প ব্যয় - -  
৩৬৯৩.০৫ 
৯৫.১৮% 

১০০% 
- 

১১। প্রকগল্পয নুকূগর  ফছয রবরিক এরের ফযাে এফং গ্রগরতঃ  

 (রক্ষ োকায়) 

থ য ফছয 

ংগারধত ফযাে ও রক্ষু 
োকা 

ফমুক্ত 

ব্যয় ও ফাস্তফ গ্রগরত 

সভাে োকা রএ ফাস্তফ % সভাে োকা রএ ফাস্তফ % 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

২০১২-১৩ ২৭২.৫৯ ২৭২.৫৯ - ১০০% ৫৮৪.০০ ২৭২.৫৯ ২৭২.৫৯ - ৮৫% 

২০১৩-১৪ ৫৮৮.৩৯ ৫৮৮.৩৯ - ১০০% ৬২৩.০০ ৫৮৮.৩৯ ৫৮৮.৯৩ - ১১৫% 

২০১৪-১৫ ৭৩৮.৬৭ ৭৩৮.৬৭ - ১০০% ৬৯৪.০০ ৬৫৯.৭১ ৬৫৯.৭১ - ১০০% 

২০১৫-১৬ ১১৮২.৫৪ ১১৮২.৫৪ - ১০০% ১১৮৩.০০ ১১০৩.৭০ ১১০৩.৭০ - ১০০% 

২০১৬-১৭ ১০৯৭.৮১ ১০৯৭.৮১ - ১০০% ১১৪৮.০০ ১০৬৮.১২ ১০৬৮.১২ - ১০০% 

ফ যগভাে 3880.00 3880.00 0.00 ১০০% 4232.00 3693.05 3693.05 - ১০০% 

 

১২। প্রকল্প রযচারক ম্পরকযত তথ্যঃ  

ক্রঃ নং প্রকল্প রযচারগকয নাভ দফী পূণ যকারীন/ খন্ডকারীন ভয়কার 

০১। 

জনাফ এ,সক,এভ পজলুর ক 

উ-রযচারক 

ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা 

উ-রযচারক পূণ যকারীন 
১১/০২/২০১৩  গত ২৬/১১/২০১৩  

ম যন্ত 

০২। জনাফ এগকএভ অযাপৄর ক মৄগ্ম-রযচারক পূণ যকারীন 
২৬/১১/২০১৩  গত ৩০/০৬/২০১৭  

(প্রকল্প ভাপ্ত ম যন্ত) 

 

১৩।  

রেরর নুমায়ী উগেশ্য ফাস্তফ জযন 

(ক) দক্ষ ও কাম যকযীবাগফ তথ্য ংগ্র, প্রচায কযা, জাতীয় এফং 

স্থানীয় ম যাগয় ফছযরবরিক সদগয উন্নয়ন রক্ষুভাো জযগন 

জনরভরতক তগথ্যয ব্যফাগযয ভাধ্যগভ রফরফএ এয ক্ষভতাগক 

(ক) জনরভরতক তগথ্যয ব্যফাগযয ভাধ্যগভ রফরফএ এয 

ক্ষভতাগক উন্নত ও রক্তারী কযা গয়গছ। 
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রেরর নুমায়ী উগেশ্য ফাস্তফ জযন 

উন্নত ও রক্তারী কযা। 

(খ) ভয়গাগমাগী ম্প্রারযত োোগফ প্রদান কযা মা 

করম্পউোয সনেওয়াকয এফং আন্টাযগনগে তাৎক্ষরণকবাগফ সয়ায 

কযগত াগয। 

(খ) উগেশ্য রজযত গয়গছ 

(গ) স্থানীয় যকায রফবাগ কর্তযক জন্ম, মৃত্যু সযরজগরন িরতয 

াগথ Sample Vital Registration িরতয ভন্বগয়য 

উগদ্যাগ ও গমারগতা কযা। 

(গ) উগেশ্য রজযত গয়গছ 

(ঘ) জনতারিক ও অথ য-াভারজক তগথ্যয উন্নয়ন কযা। (ঘ) জনতারিক ও অথ য-াভারজক তগথ্যয উন্নয়ন ারধত 

গয়গছ। 

(ঙ) ফতযভান জনতারিক তগথ্যয রযরধ ও অওতায প্রগয়াজনীয়তা 

সভোগনায রগক্ষু চরভান Vital Statistics ম্পরকযত 

োোগফগক রক্তারী কযা। 

(ঙ) Vital Statistics ম্পরকযত োোগফগক রক্তারী 

কযা গয়গছ। 

(চ) স্রাে উন্নয়ন রক্ষুভাোয রনম্নরররখত গুযত্বপূণ য ৪টি সূচক - 

(a) Under Five Mortality Rate (U5MR); (b) 

Infant Mortality Rate (IMR); (c) Maternal 

Mortality Ratio (MMR); (d) Total Fertility Rate 

(TFR)- এয গ্রগরত ম যগফক্ষণ কযা। 

(চ) স্রাে উন্নয়ন রক্ষুভাোয (MDG) গুরুত্বপূণ য ৪টি 

সূচক এয গ্রগরত ম যগফক্ষণ কযা গয়গছ। উগল্লখ্য সম, 

Under Five Mortality Rate (U5MR) ২০০৫ 

াগর রছর ৬৮ জন , সমটি ২০১৬ াগর ৪৭ এ সনগভ এগগছ 

এফং Infant Mortality Rate (IMR), ২০০৫ 

াগরয রছর প্ররত াজাগয ৫০ জন , মা ২০১৬ াগর ৩৬ এ 

সনগভ এগগছ। এছাড়া Maternal Mortality Ratio 

(MMR) প্ররত াজাগয ২০০৫ াগর ৩ .৪৮ গত ২০১৬ 

াগর ২ .১০ এ সনগভ এগগছ এফং Total Fertility 

Rate (TFR) ২০০৫ াগর ২ .৪৬ গত ২০১৬ াগর 

২.১২ এ সনগভ এগগছ। অগযা উগল্লখ্য সম , life 

Expectation ২০০০ াগর ৬৩ .৬ গত ২০০৯ াগর 

৬৭.২ এ উন্নীত ওয়ায় ম্প্ররত যকাযী চাকুযীয 

ফয়ীভা ০২ (দুআ) ফৎয বৃরি কযা গয়গছ। ২০১৬ 

াগরয প্রকানা নুমায়ী Expectation of life ৭১.৬ 

সত উন্নীত গয়গছ। মায ভগধ্য পুরুল ৭০ .৩ এফং ভররাগদয 

প্রতুারত গড় অয়ু ৭২.৯ ফছয। 
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রেরর নুমায়ী উগেশ্য ফাস্তফ জযন 

(ছ) জনংখ্যায স্বাবারফক বৃরিয ায প্রগয়াগ কগয কর ম যাগয়য 

ব্যফাযকাযীয উগমাগী জনংখ্যা রবগক্ষ দ্বতরয কযা। 

(ছ) জনরভরতক তগথ্যয ব্যফাগযয ভাধ্যগভ রফরফএ এয 

ক্ষভতাগক উন্নত ও রক্তারী কযা গয়গছ। জনংখ্যায 

স্বাবারফক বৃরিয ায প্রগয়াগ কগয কর ম যাগয়য 

ব্যফাযকাযীয উগমাগী জনংখ্যায রবগক্ষ দ্বতরয কযা 

গয়গছ। 

 

১৪। প্রকগল্পয কাজ ভাপ্ত থাকগর তায কাযণঃ  রেরর নুমায়ী প্রকগল্পয অওতায় সকান ংগগয কাজ ভাপ্ত সনআ। 
১৫। মূল্যায়ন িরতঃ  প্রকল্পটিয ভাপ্ত মুল্যায়ন প্ররতগফদন প্রণয়গন রনগম্নাক্ত রফলয়/িরত রফগফচনা কযা গয়গছ: 

 প্রকয়ের নিনিনি িয যায়াচিা;  

 িনরেল যি প্রনিয়বেি   

 নিনিআর িথ্য িয যায়াচিা; 

 কায়ের বাস্তব অগ্রগনি যাচাই এবিং িথ্য িিংগ্রয়ের েন্য িয়রেনময়ি িনরেল যি এবিং  

 প্রাি িয়থ্যর নভনিয়ি িিংনিষ্ট কম যকিযায়ের িায়ে আয়াচিা। 

৬।
প্রকল্পটি অআএভআরে কর্তযক ১৭/১০/২০১৬ ও  ১৯/০৫/২০১৭ তারযগখ যারয রযদ যন কযা গয়গছ। তাছাড়া, প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

করভটি (PIC), রস্ট্য়ারযং করভটি রফরবন্ন বায় ংগ্রগণয ভাধ্যগভ রযফীক্ষণ কযায প্রয়া সনয়া গয়গছ এফং ররঅয 

প্রারপ্তয য প্রকল্প কাম যারয় রযদ যন কযা গয়গছ।   

 

১৭। রেে অরি ংক্রান্ত তথ্য ঃ   

রনযীক্ষায ভয় 
রনযীক্ষায রযগাে য জভা 

সদওয়ায তারযখ 
প্রধান পরাপর/অরি 

অরি ভাধান 

গয়গছ রকনা? 

(১) (২) (৩) (৪) 

২০১২-১৩ থ য ফছয 

গত ২০১৫-১৬ থ য 

ফছয ম যন্ত 

০৬-০৯-২০১৬ ররঃ 

 

ভাঠ ম যাগয় প্রতুন্ত ঞ্চর সথগক তথ্য 

কাগরকগনয জন্য ১০০০ ভররা সযরজোগযয 

Foundation Training না রদগয় এফং 

কাগরকন না কযা গিও ১ ফছয অগগয তথ্য 

কাগরকন সদরখগয় ১ ,৪০,০০,০০০/- োকা 

ারযশ্ররভক প্রদান। 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

ফাজায দয গক্ষা স্বাবারফক সফী দগয 

ভাআগক্রাফা ক্রয় কযায় ৯ ,১৭,৬৪৫/- োকা 

অরথ যক ক্ষরত। 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

DPP নুমায়ী প্ররতটি আউরনগে একজন 

সুাবাআজায রনগয়াগ না কগয তায সচগয় 

গনক কভ সুাবাআজায রনগয়াগ রদগয় ১৫০০ 

জগনয রফর প্রদান কযায় ২৮ ,৩৫,০০০/- োকা 

অরথ যক ক্ষরত।  

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

স্বাবারফক সফী দগয সস্ট্নাযী দ্রব্যারদ ক্রয় 

কযায় ৪,৪৮,০২২/- োকা অরথ যক ক্ষরত। 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

যকায নুগভারদত েরফ পারন যচাগযয সদাকান 

গত যারফ পারন যচায ক্রয় না কযায় 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  
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রনযীক্ষায ভয় 
রনযীক্ষায রযগাে য জভা 

সদওয়ায তারযখ 
প্রধান পরাপর/অরি 

অরি ভাধান 

গয়গছ রকনা? 

(১) (২) (৩) (৪) 

১,০২,৩৮০/- োকা অরথ যক ক্ষরত। 

ফ যরনম্ন দযদাতায রনকে সথগক াব যায সভরন 

ক্রয় না কযায় ১ ,২০,০০০/- োকা অরথ যক 

ক্ষরত। 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

প্রকগল্পয রফরবন্ন রভটিংগয় প্রদি ম্মানীয উয 

১৫% াগয বুাে কতযন না কযায় ২৬ ,০১০/- 

োকা যকাগযয যাজস্ব ক্ষরত। 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

২০১৫-১৬ থ য ফছয ২২-০২-২০১৭ ররঃ খন্ড খন্ডবাগফ ৪ ,৬৯,০২৮/- োকায সস্ট্নাযী 

ভারাভার ক্রয়।  

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

সস্ট্নাযী সকাে সথগক ২ ,১৭,৭২০/- োকায 

করম্পউোয াভগ্রী ক্রয়। 

অরিটি রনষ্পরি 

গয়গছ।  

 

১৮।  

১৮.১ গত ২৬.০৯.২০১৭ তারযগখ এ রফবাগগয রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয -৮ এয রযচারক সভাঃ সভাাযপ সাগন কর্তযক 

অগরাচু প্রকগল্পয কাম যারয় রযদ যন কযা য়। প্রকল্প রযচারক প্রকল্প ংরেি ন্যান্য কভ যকতযা রযদ যনকাগর উরস্থত 

রছগরন। 

১৮.২  প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পরকযত তথ্যারদ : 

i)    প্রকগল্পয ন্যতভ উগেশ্য গে াযাগদগ Integrated Multipurpose Sample (IMPS) Design ব্যফায কগয 

রনফ যারচত ২০১২টি নমুনা এরাকা (Primary Sampling Unit) গত জনংখ্যা ও জনতারিক সূচক রফলয়ক ১১টি 

তপরগরয ভাধ্যগভ রনব যযগমাগ্য ও ঠিক তথ্য ংগ্র কযা। এয রবরিগত অন্তঃশুভারয ফৎযগুগরাগত জনংখ্যা ম্পরকযত 

রফলয়মূ মথা- জন্ম, মৃত্যু, রফফা, তারাক/পৃথক ফফা, অগভন, ফরগ যভন, জন্ম রনয়ন্ত্রণ িরত, প্ররতফিী, এআচঅআরব/এআে 

আতুারদ  এফং ন্যান্য অথ য -াভারজক তথ্য ংগ্রপূফ যক রনয়রভত ফৎযরবরিক জনরভরতক সূচকমূগয প্ররতগফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা কযা গয় থাগক।  

ii)    অগরাচু প্রকল্পটি ভার্ত ও রশু মৃত্যু ংক্রান্ত তথ্য রনয়রভত ংগ্র কগয মাগে। এ প্রকগল্পয ভাধ্যগভ ফাংরাগদগ ভার্ত মৃত্যু 

ায, সূ্থর জন্ম ায এফং গড় অমৄষ্কার ম্পরকযত াম্প্ররতক এফং রফস্তারযত তথ্য ংগ্র কগয ফাৎরযক ও দীঘ যগভয়াদী রযকল্পনা 

প্রণয়গনয জন্য যফযা কযা গয় থাগক। এছাড়া অগভন /রবফান ংক্রান্ত তথ্য এগদগয দারযদ্র রফগভাচগনয জন্য রযকল্পনা 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন মগথি ভূরভকা ারন কগয অগছ। 

 

iii)  রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়গনয রগক্ষু প্রকগল্পয ভাধ্যগভ খানায অকায , রনযাদ ারন , জ্বারানী, অগরায উৎ ও স্যারনগেন 

সুরফধা নানারফধ তথ্য ংগ্র কযা গয় থাগক। ংগৃীত এ ধযগণয তগথ্যয ভাধ্যগভ সদগয নাগরযক রধকায সুরফধাফরঞ্চত 

ও সুরফধাগবাগী জনংখ্যা রনধ যাযণপূফ যক রযকল্পনা প্রণয়ন জতয য়।  

 

iv)  প্রকগল্প নত্যন ংগমারজত দু ’টি indicator গে Disability এফং HIV/AIDS। এয ভাধ্যগভ সদগয নাযী -পুরুগলয 

Disability-এয তকযা ায ও এয ধযণ জানা ম্ভফ। পগর যকাগযয প্ররতফিী ফািফ রযকল্পনা প্রণয়গন এ প্রকগল্পয ভাধ্যগভ 

তথ্য ায়তা প্রদান কযা গে। এছাড়া , জনগগণয ভগধ্য রফগল কগয ১৫ -৪৯ ফয়ী ভররাগদয HIV/AIDS ম্পগকয 

জনগচতনা রযভাগয রগক্ষু একটি Module ংগমাজন কযা গয়গছ। মাগত যকায HIV/AIDS প্ররতগযাগধ 

জনগচতনতা বৃরি প্রগয়াজনীয় দগক্ষ গ্রণ কযগত াগয। 

১৮.৩  প্রকগল্পয অওতায় ম্পারদত কাম যাফরী :  প্রকগল্পয অওতায় রনম্নফরণ যত কাম যাফরী ম্পাদন কযা য়ঃ 

ক)  SVRS-2011 এয রযগাে য প্রকা কযা গয়গছ। 

ক)  SVRS-2012 এয রযগাে য প্রকা কযা গয়গছ। 
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গ)  SVRS-2013 এয রযগাে য প্রকা কযা গয়গছ। 

ঘ)  ২০১৪ াগরয রযগাে য ২০/১২/২০১৫ তারযগখ প্রকা কযা গয়গছ। 
ঙ)  ২০১৫ াগরয রযগাে য ২২/০৬/২০১৬ তারযগখ  প্রকা কযা গয়গছ। 

চ)  ২০১৬ াগরয রযগাে য ২৯/০৫/২০১৭ তারযগখ প্রকা কযা গয়গছ। এছাড়া স্রাে উন্নয়ন রক্ষুভাোয (MDG) গুরুত্বপূণ য 

৪টি সূচক এয গ্রগরত ম যগফক্ষণ কযা গয়গছঃ 

i)   Under Five Mortality Rate (U5MR) ২০০৫ াগর রছর ৬৮ জন, সমটি ২০১৬ াগর ৪৭ এ সনগভ এগগছ ; 

ii)  Infant Mortality Rate (IMR), ২০০৫ াগরয রছর প্ররত াজাগয ৫০ জন, মা ২০১৬ াগর ৩৬ এ সনগভ এগগছ। 

iii)   Maternal Mortality Ratio (MMR) প্ররত াজাগয ২০০৫ াগর ৩ .৪৮ গত ২০১৬ াগর ২ .১০ এ সনগভ এগগছ 

এফং  

iv)   Total Fertility Rate (TFR) ২০০৫ াগর ২ .৪৬ গত ২০১৬ াগর ২ .১২ এ সনগভ এগগছ। অগযা উগল্লখ্য সম , 

Expectation of life ২০০০ াগর ৬৩.৬ গত ২০০৯ াগর ৬৭.২ এ উন্নীত ওয়ায় ম্প্ররত যকাযী চাকুযীয ফয়ীভা ০২ 

(দুআ) ফৎয বৃরি কযা গয়গছ। ২০১৬ াগরয প্রকানা নুমায়ী Expectation of life ৭১.৬ সত উন্নীত গয়গছ। মায ভগধ্য 

পুরুল ৭০.৩ এফং ভররাগদয প্রতুারত গড় অয়ু ৭২.৯ ফছয। 

 

 

        রচগেঃ ২২ স জুন ২০১৬ ফঙ্গফন্ধু গম্মরন সকগে SVRS 2015 এয রযগাে য সভাড়ক উগম্মাচন নুষ্ঠাগন ফক্তব্য   

যাগখন ভাননীয় ভন্ত্রী, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 
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রচগেঃ ২৯ স সভ ২০১৭ NEC গম্মরন কগক্ষ SVRS 2016 এয রযগাে য সভাড়ক উগম্মাচন কযা য়। 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

রচগেঃ ফঙ্গফন্ধু গম্মরন সকগে SVRS2014 এয রযগাে য সভাড়ক উগম্মাচন কযা য়। 

১৯.০। প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন ভস্যা ম যাগরাচনা :

১৯.১ প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১২ গত জুন, ২০১৭ ম যন্ত সভয়াদকাগর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় রছর ২৯৫৩.৮৫ রক্ষ োকা । প্রকল্পটি ২ 

ফায ংগাধন কযা গয়গছ। ংগাধগন সভয়াদকার ঠিক থাকগরও ২ফায ংগাধগনয পগর প্রকল্প ব্যয় বৃরি সগয়  ৩৮৮০ .০০ 

রক্ষ োকা গয়গছ। পগর মূর ব্যয় গত ৯২৬.১৫ রক্ষ োকা ব্যয় বৃরি গয়গছ। এছাড়া  ফছয রবরিক প্ররতগফদন প্রকা কযায কথা 

থাকগরও প্ররতগফদন প্রকা কযগত রকছুো রফরম্ব গয়গছ।  
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১৯.২ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায ফাস্তফায়নাধীন ন্য একটি প্রকল্প “সরংগদরনং কুাারটি ফ রফরফএ আন পুগরন 

ুান্ড সেগভাগ্রারপক োো কাগরকন আউরজং রজঅআএ”  ীল যক কারযগরয ায়তা প্রকগল্পয অওতায় অগরাচু প্রকগল্পয ভাঠ 

ম যাগয় ংগৃীত তথ্য ভাঠ ম যাগয়আ Online-এ এরি কগয প্রকল্প কাম যারগয় সপ্রযণ কযায ব্যফস্থা কযায কথা। স সভাতাগফক 

উক্ত প্রকগল্পয াগথ ভন্বয়পূফ যক ংগৃীত তথ্য Online-এ এরি কযা য়রন। 

১৯.৩  উন্নয়ন প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত মানফান (১টি ভাআগক্রাফা) প্রকল্প ভারপ্তয য জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য রযফন পুগর 

জভা সদয়ায রফধান যগয়গছ। রকন্তু প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত ভাআগক্রাফাটি রযফন পুগর জভা না রদগয় এভএরবএরফ (২য় 

ম যায়) প্রকগল্প স্থানান্তরযত কযা গয়গছ। 

১৯.৪  ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায অওতায় প্ররত ১০ (দ) ফছয ন্তয অদভশুভারয রযচাররত গয় থাগক। অদভশুভারযয 

ভধ্যফতী ফছযগুগরায রফরবন্ন জনরভরতক তথ্য যফযা কযায জন্য অগরাচু প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত গে। অগাভী অদভশুভারয 

রযচাররত গফ ২০২১ াগর। যরদগক এ প্রকল্পটি জুন,  ২০১৭ াগর সল গয়গছ। এ সপ্রক্ষাগে  অগরাচু প্রকল্পটি 

অআএভআরেয  ভারপ্ত মূল্যায়গনয পূগফ যআ এভএরবএরফ (২য় ম যায় ) নাগভ অয একটি প্রকল্প গ্রণ কযা গয়গছ। এগত পূগফ য 

ফাস্তফারয়ত প্রকগল্পয ভস্যা ও সুারয রচরিত না কগযআ যফতী প্রকল্প গ্রণ কযা গয়গছ।  

২০.০।   সুারয  

২০.১ প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১২ গত জুন, ২০১৭ ম যন্ত সভয়াদকাগর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় রছর ২৯৫৩.৮৫ রক্ষ োকা । প্রকল্পটি ২ 

ফায ংগাধন কযা গয়গছ। ংগাধগন সভয়াদকার ঠিক থাকগরও ২ফায ংগাধগনয পগর প্রকল্প ব্যয় বৃরি সগয়  ৩৮৮০ .০০ 

রক্ষ োকা গয়গছ। পগর মূর ব্যয় গত ৯২৬ .১৫ রক্ষ োকা ব্যয় বৃরি গয়গছ। এছাড়া ফছয রবরিক প্ররতগফদন প্রকা কযায কথা 

থাকগরও প্ররতগফদন প্রকা কযগত রকছুো রফরম্ব গয়গছ।  তথ্য ভয়ভত প্রকা না কযা গর তগথ্যয উগমারগতা গনকাংগ 

হ্রা ায়। পগর রফপুর রযভাণ যকারয গথ যয চয় ঘগে। তাআ ফায ফায প্রকল্প ংগাধন কযায ধাযা রযায কযা 

ফাজ্ঞ্ছনীয়; এ ব্যাাগয রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ;  

২০.২ ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায ফাস্তফায়নাধীন ন্য একটি প্রকল্প “সরংগদরনং কুাারটি ফ রফরফএ আন পুগরন 

ুান্ড সেগভাগ্রারপক োো কাগরকন আউরজং রজঅআএ”  ীল যক কারযগরয ায়তা প্রকগল্পয অওতায় অগরাচু প্রকগল্পয ভাঠ 

ম যাগয় ংগৃীত তথ্য ভাঠ ম যাগয়আ Online-এ এরি কগয প্রকল্প কাম যারগয় সপ্রযণ কযায ব্যফস্থা কযায কথা। স সভাতাগফক 

উক্ত প্রকগল্পয াগথ ভন্বয়পূফ যক ংগৃীত তথ্য Online-এ এরি কযা য়রন। ভাঠ ম যাগয়য ংগৃীত তথ্য  ভাঠ ম যাগয়আ 

Online-এ এরি কযায ব্যফস্থা  এভএরবএরফ (২য় ম যায়) প্রকগল্প  যাখায ব্যাাগয রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

২০.৩  উন্নয়ন প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত মানফান প্রকল্প ভারপ্তয য জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য রযফন পুগর জভা সদয়ায 

রফধান যগয়গছ। রকন্তু প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত ভাআগক্রাফাটি রযফন পুগর জভা না রদগয় এভএরবএরফ (২য় ম যায়) প্রকগল্প 

স্থানান্তরযত কযায রগক্ষু রেররগত উগল্লখ অগছ রকনা এ রফলয়টি রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ  অআএভআরে’সক 

ফরত কযগফ। 

২০.৪  ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায অওতায় প্ররত ১০ (দ) ফছয ন্তয অদভশুভারয রযচাররত গয় থাগক। অদভশুভারযয 

ভধ্যফতী ফছযগুগরায রফরবন্ন জনরভরতক তথ্য যফযা কযায জন্য অগরাচু প্রকল্পটি ফাস্তফারয়ত গে। অগাভী অদভশুভারয 

রযচাররত গফ ২০২১ াগর। যরদগক এ প্রকল্পটি জুন,  ২০১৭ াগর সল গয়গছ। এ সপ্রক্ষাগে  অগরাচু প্রকল্পটি 

অআএভআরেয  ভারপ্ত মূল্যায়গনয পূগফ যআ এভএরবএরফ ২য় ম যায়  নাগভ অয একটি প্রকল্প গ্রণ কযা গয়গছ।  প্রকল্প ভারপ্তয 

য অআএভআরেয  ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগফদন প্রারপ্তয য অআএভআরে কর্তযক  রচরিত  ভস্যা ও সুারযগয রবরিগতআ একআ 

জাতীয় প্রকল্প গ্রণ কযা ভীচীন।  
২০.৫।  নুগেদ ২০.১ – ২০.৫ এ  ফরণ যত রফলগয় গৃীতব্য ব্যফস্থাদী ম্পগকয অআএভআরে’সক মথাীঘ্র ফরত কযগত গফ।   
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ফাংরাগদগ ফস্থানযত বনফবিত বভয়ানভায নাগবযক শুভাবয- ২০১৫ (১ভ ংগাবধত)  ীল থক প্রকসল্পয 

ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগফদন 

 (ভাপ্ত  জুন, ২০১৭)  

 

 
১.০ প্রকগল্পয নাভ ফাংরাগদগ ফস্থানযত বনফবি ত বভয়ানভায নাগবযক শুভাবয - ২০১৫ 

(১ভ ংগাবধত) ।  

২.০ উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়   রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা। 

৪.০  প্রকগল্পয ধযন : বফবনগয়াগ প্রকে 

৫.০ প্রকে এরাকা মদগয ৬টি মজরায (চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, যাংগাভাটি, খাগড়াছবড়, 

ফান্দযফান ও টুয়াখারী) ৬৬টি উগজরা। 

৬.০ প্রকগল্পয থ যায়ন : বজওবফ, বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ 

৭.০  প্রাক্কররত ব্যয় (রক্ষ োকায়)  সভাে োকা প্রকল্প াায্য হ্রা/বৃরি 

৭.১   মূর  ২১৭৫.০০ ২১৭৫.০০ -- -- 

 

 ৮.০ ফাস্তফায়নকার  অযম্ভ ভারপ্ত 

 ৮.১ মূর  নুগভারদত  ০১-০৪-২০১৫ ৩১.০৩-২০১৬ 

 ৮.২ ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবি ০১-০৪-২০১৫ ৩১-১২-২০১৬ 

 ৮.২ ১ভ ংগাবধত নুগভাবদত ০১-০৪-২০১৫ ৩০-০৬-২০১৭ 

 

৯.০    াধাযণ ম যগফক্ষণ :   

৯.১      েভূরভ :  

বভয়ানভাগয জাবতগত দাঙ্গা ও ফাংরাগদগয অথ থ -াভাবজক সুগমাগ -সুবফধায অকল থগণ ফাংরাগদ -বভয়ানভায ীভান্ত 

বদগয় বফধবাগফ বভয়ানভায নাগবযকযা নফযত এগদগ প্রগফ কযগছ। এফ বভয়ানভায নাগবযকযা ভরত 

কক্সফাজায, ফান্দযফান, চট্টগ্রাভ এয অগ াগয মজরাভগ ফফা কযগছ। বফধবা মফ নুপ্রগফকাযী 

বভয়ানভায নাগবযকযা মেতে ফাস্থান গগড় তুগর ংযবেত ফনভূবভ ধ্বং উকূরীয় ভৄদ্র মফষ্টনী কাম থক্রগভয 

েবতাধন কযগছ। মেতে ফফাকাযী এফ বভয়ানভায নাগবযকগদয জীফনমাোয ভান তযন্ত ভানগফতয ম থাগয়য। 

তাগদয ভানবফক চাবদা বনবিত কযগত অ ন্তজথাবতক ম থায় মথগক ফাংরাগদগয উয অব্যাত নুগযাধ যগয়গছ। 

বভয়ানভায যণাথী ও বফধবাগফ নুপ্রগফকাযী বভয়ানভায নাগবযক ংক্রান্ত ভস্যা ভাধাগন যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারগয়য 

উগযাগগ প্রণীত জাতীয় মকৌরে ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তথক ২০১৩ াগরয ১৪ মভ তাবযগখ নুগভাবদত য়। উবিবখত 

মকৌরগে বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয ডাটাগফআজ প্রণয়গনয জন্য ফাংরাগদ বযংখ্যাগন ও তথ্য ব্যফস্থানা 

বফবাগ তথা ফাংরাগদ বযংখ্যান ব্যযগযা (বফবফএ)-মক দাবয়ত্ব প্রদান কযা য়। শুভাবয বযচারনায ভাধ্যগভ 
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ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগ বযকগদয একটি ভবিত ডাটাগফআজ প্রণয়ন কযায জন্য অগরাচয 

প্রকেটি গ্রণ কযা য়। 

৯.২   প্রকগেয উগেশ্যঃ 

 শুভাবয বযচারনায ভাধ্যগভ ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয একটি ভবিত ডাটাগফআজ 

প্রণয়ন; 

 নতুন নুপ্রগফকাযীগদয তথ্য ংগ্রপূফ থক ডাটাগফআজ ারনাগাদকযণ; 

 বনফবিত বভয়ানভায নাগবযগকয ছবফ ও প্রগয়াজনীয় দবররাবদয ছবফ ধাযণ ও ংগ্র ; 

 ফাংরাগদগ বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয ফতথভান ফস্থান এফং ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয পূগফ থ বভয়ানভাগয 

তাগদয ভর ফাস্থান বনরূণ; 

 বভয়ানভায নাগবযকগদয ফাংরাগদগ নুপ্রগফময ন্তবন থবত কাযণভ বনরূণ; 

 ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয অথ থ -াভাবজক ও জনবভবত ংক্রান্ত বযংখ্যান 

প্রণয়ন; 

১০.০ নুগভাদন ম থায়ঃ 

প্রকেটি মভাট ২১৭৫.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগয় এবপ্রর , ২০১৫ গত ভাচ থ, ২০১৬ ম থন্ত মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয রগেয 

ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ১০.০৫.২০১৫ তাবযগখ নুগভাবদত য়। 

১০.১     ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক মভয়াদ বৃবিঃ   

যফতীগত প্রকেটিয বফযীগত ২০১৫-১৬ থ থ ফছগযয এবডব-মত ‘নুগভাবদত নতুন প্রকগেয মথাক’ ও ‘বফগল 

প্রগয়াজগন উন্নয়ন ায়তা খাত’ মথগক থ থছাড় কযায য প্রকে ফাস্তফায়গনয জন্য ভাে াঁচ ভা ভয় াওয়া মায়। 

পগর পূফ থ বনধ থাবযত ভয় নুমায়ী কর কাজ ফাস্তফায়ন ম্ভফ য়বন। এ কাযগণ শুভাবয বযচারনা তথ্য 

এবডটিং/মকাবডং, ধাযণকৃত ছবফ এবডটিং কগয ভবিত ডাটাগফআজ প্রণয়ন আতযাবদ কাগজয জন্য প্রকগেয মভয়াদ ব্যয় 

বৃবি ব্যবতগযগক অযও ০৯ (নয়) ভা থ থাৎ বডগম্বয, ২০১৬ ম থন্ত বৃবি কযা য়, মা ১২-০৪-২০১৬ তাবযগখ ভাননীয় 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য়।  

১০.২    ১ভ ংগাধগনয কাযনঃ যফতীগত ফাস্তফতায বনবযগখ প্রকেটিয প্রাক্কবরত ব্যয় ঠিক মযগখ ফাস্তফায়নকার ৬ ভা থ থাৎ 

৩০ রেগম্বয, ২০১৭ ম যন্ত বৃরিয প্রস্তাফ কগয প্রকল্পটি ১ভ ংগাধগনয প্রস্তাফ কযা য়। প্রকগল্পয ১ভ ংগাধনীয প্রস্তাফ 

ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক ৩০-০১-২০১৭ তারযগখ নুগভাদন রাব কগয। রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ 

কর্তযক ১ভ ংগাধনীয রফলগয় গত ০৫-০২-২০১৭ তারযগখ প্রারনক অগদ জারয কযা য়।   

১১.০ প্রকেটিয ভর কাম থক্রভঃ 

(১) শুভাবয রেযভুক্ত ০৬ টি মজরায় মজানার াগযন বযচারনা; 

 (২) বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয ছবফ গ্রণপূফ থক তাগদযগক অআবড কাড থ প্রদান ; 

 (৩) শুভাবয বযচারনায ভাধ্যগভ বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয ডাটাগফআজ প্রণয়ন। 
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১২.০ প্রকগেয ব্যফস্থানা: কভ থসূবচয শুরু গত ভাবপ্ত ম থন্ত বনম্নফবণ থত কভ থকতথা প্রকে বযচারক এয দাবয়ত্ব ারন কগযনঃ 

কভ থকতথায নাভ দফী দাবয়ত্ব গ্রণ ধযন 

জনাফ মভাঃ অরভগীয 

মাগন 

উ-বযচারক ১৭-০৫-২০১৫ বতবযক্ত দাবয়ত্ফ 

 

১৩.০ বডবব নুমায়ী প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

উগেশ্য জথন 

 শুভাবয বযচারনায ভাধ্যগভ ফাংরাগদগ 

ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয 

একটি ভবিত ডাটাগফআজ প্রণয়ন; 

শুভাবযয তগথ্যয বববি Oracle প্ল্যাটপযগভ একটি ভবিত 

ডাটাগফআজ বযগরনার (RDBMS) উন্নয়ন কযা গয়গছ। 

 নতুন নুপ্রগফকাযীগদয তথ্য ংগ্রপূফ থক 

ডাটাগফআজ ারনাগাদকযণ; 

নতুন নুপ্রগফকাযী বভয়ানভায নাগবযকগদয ন্তভু থক্ত কগয 

ডাটাগফআজ ারনাগাদ কযা গয়গছ। 

 বনফবিত বভয়ানভায নাগবযগকয ছবফ ও প্রগয়াজনীয় 

দবররাবদয ছবফ ধাযণ ও ংগ্র; 

শুভাবযভুক্ত বভয়ানভায নাগবযকগদয ছবফ ও প্রগয়াজনীয় 

দবররাবদয ছবফ ধাযণপূফ থক ডাটাগফআগজ ন্তভু থক্ত কযা গয়গছ। 

 ফাংরাগদগ বনফবিত বভয়ানভাযা নাগবযকগদয 

ফতথভান ফস্থান এফং ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয পূগফ থ 

বভয়ানভাগয তাগদয ভর ফাস্থান বনরূণ; 

ফাংরাগদগ বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয ফতথভান 

ফস্থান এফং ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয পূগফ থ বভয়ানভাগয 

তাগদয ভর ফাস্থান বচবিত কযা গয়গছ। 

 বভয়ানভায নাগবযকগদয ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয 

ন্তবন থবত কাযণভ বনরূণ; 

ন্তবন থবত কাযণভ ডাটাগফআগজ বনরূণ কযা গয়গছ। 

 ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায 

নাগবযকগদয অথ থ -াভাবজক ও জনবভবত ংক্রান্ত 

বযংখ্যান প্রণয়ন; 

অথ থ-াভাবজক ও জনবভবত ংক্রান্ত বযংখ্যান প্রণয়ন কযা 

গয়গছ। 

 

১৪.০ প্রকগেয ংগবববিক ফাস্তফায়ন (ংস্থা কর্তথক যফযাকৃত ববঅয ও ন্যান্য তগথ্যয বববিগত) 

 

ক্রবভক বডবব নুমায়ী কাগজয ংগ একক বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ৪৬০১-মফতনাবদ ব্যবক্তভা ৩.৬৯ ১৬ ৩.৩৭ ৯১.৪০ ১০০ 

২ ৪৭১৩-বাতাবদ ংখ্যা ০.৪৪ ৫ ০.৪২ ৯৪.৭৮ ১০০ 

৩ ৪৮০১-ভ্রভণ ব্যবক্ত ১৪৮.৬৫ ১২৩১ ১৪৮.৬৫ ১০০.০০ ১০০ 

৪ ৪৮০৫-ওবাযটাআভ ব্যবক্তঘন্টা ৫.৪৩ ১০৮৬০ ৫.৪৩ ১০০.০০ ১০০ 

৫ ৪৮১৫-ডাক ংখ্যা ২.০০ ১৫০০ ০.৬৮ ৩৩.৯৮ ১০০ 
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ক্রবভক বডবব নুমায়ী কাগজয ংগ একক বডবব নুমায়ী 

বযকবেত রেভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক অবথ থক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ ৪৮১৬- মটবরগপান/মভাফাআর ংখ্যা ৪.৬১ ২ ২.৫২ ৫৪.৬২ ১০০ 

৭ ৪৮১৭-আন্টাযগনট/মটগরক্স/পযাক্স ংগমাগ 

ভা 

১০.৯২ ১৮০০ ১০.৬৮ ৯৭.৭৬ ১০০ 

৮ ৪৮২২-গ্যা ও জ্বারানী আউবনট ৩.০০ ৮৫০০ ২.৭৯ ৯৩.০৪ ১০০ 

৯ ৪৮২৩-মগরার, লুবিগকন্ট বরটায ১০.৫০ ১৬০০০ ১০.৪৫ ৯৯.৫৬ ১০০ 

১০ ৪৮২৪-বফভা ও ব্যাংক চাজথ ংখ্যা ১.৩০ ৮৫ ০.৬৪ ৪৯.৫৪ ১০০ 

১১ ৪৮২৭-ভৄদ্রণ ব্যয় অআগটভ ৫৪.০০ ৪ ৪৯.৬০ ৯১.৮৫ ১০০ 

১২ ৪৮২৮-মেনাযী, বর, েযাম্প অআগটভ ১১৮.৯৮ ১৮ ১১৮.৮৭ ৯৯.৯১ ১০০ 

১৩ ৪৮৩১-ফআে ও াভবয়কী ভা ০.৩৯ ২৪ ০.৩৭ ৯৩.৯৪ ১০০ 

১৪ ৪৮৩২-বডও বববডও ংখ্যা ৫.০০ ১ ৫.০০ ৯৯.৯৬ ১০০ 

১৫ ৪৮৩৩-প্রচায ও বফজ্ঞান অআগটভ ৫৬.৫৮ ১৫ ৫১.৭২ ৯১.৪১ ১০০ 

১৬ ৪৮৪০-প্রবেণ ব্যয় জন ১৫৩.৯৭ ১৪১৫০ ১০৪.২৩ ৬৭.৭০ ১০০ 

১৭ ৪৮৪২-কভ থারা, মবভনায ংখ্যা ৫.৭৫ ৩ ৩.২৫ ৫৬.৫২ ১০০ 

১৮ ৪৮৪৫-অপ্যায়ন জন ১০৭.১৭ ১৫০০০ ৯৯.৮৫ ৯৩.১৭ ১০০ 

১৯ ৪৮৪৬-বযফন ব্যয় অআগটভ ২৪.৩৭ ২ ১৯.৪১ ৭৯.৬৩ ১০০ 

২০ ৪৮৫১-শ্রবভক ভজুবয ব্যবক্তবদন ৫.৫০ ১০০০ ৫.৪৭ ৯৯.৪৫ ১০০ 

২১ ৪৮৭৪-ডাটা প্রবক্রয়াকযণ ও অআবঅয 

যাভ থক 

ব্যবক্তভা ২১.৫০ ১১.৭৫ ২১.৫০ ১০০.০০ ১০০ 

২২ ৪৮৮৩ম্মানী/াবযগতাবলক/াবযশ্রবভক জন ৮৪৮.৬২ ১৫০০০ ৭৪৭.৮৭ ৮৮.১৩ ১০০ 

২৩ ৪৮৮৬-াগব থ কাম থক্রভ ১২২.৩৩ ৫ ১০৮.৬৩ ৮৮.৮০ ১০০ 

২৪ ৪৮৮৭-গণনাকাযী ও সুাযবাআজায 

ম্যা কব 

ংখ্যা ১.২৫ ৫০০০ ১.২৫ ১০০.০০ ১০০ 

২৫ ৪৮৮৮-কবম্পউটায াভগ্রী ংখ্যা ১৯.৬৫ ৩১০ ১৯.৩৬ ৯৮.৫০ ১০০ 

২৬ ৪৮৯৩-ায়াবযং চাজথ ব্যবক্তবদন ৪৭.২৫ ১০৫০ ৪০.২০ ৮৫.০৯ ১০০ 

২৭ ৪৮৯৫-বফববন্ন কবভটি বভটিং ব্যয় বা ৩০.০০ ৮০ ৯.৪২ ৩১.৩৯ ১০০ 

২৮ ৪৮৯৯-ন্যান্য ব্যয় ংখ্যা ১১.৩৯ ৩৫ ৭.৪৪ ৬৫.৩৩ ১০০ 

২৯ ৪৯০১-মানফান মভযাভত ও 

যেণাগফেণ 

ংখ্যা ১.০০ ১ ০.৬৫ ৬৫.৩৯ ১০০ 

৩০ ৪৯০৬-অফাফে মভযাভত ও 

যেণাগফেণ 

ংখ্যা ০.৮০ ৭ ০.৩২ ৩৯.৬৬ ১০০ 

৩১ ৪৯১১-কবম্পউটায ও বপ যঞ্জাভ 

মভযাভত ও যেণাগফেণ 

ংখ্যা ১.০০ ১০ ১.০০ ৯৯.৬১ ১০০ 

৩২ ৪৯১৬-ডাটা প্রবক্রয়াকযণ মন্ত্রাবত 

মভযাভত ও যেণাগফেণ 

 

ংখ্যা ৪.০০ ২ ০.০০ -- ১০০ 

৩৩ ৬৮০৭-ভটযমান ংখ্যা ৬০.০০ ১ ৬০.০০ ১০০.০০ ১০০ 

৩৪ ৬৮১৫-কবম্পউটায মন্ত্রাং ংখ্যা ২১.৩৮ ২০ ২০.৪৮ ৯৫.৭৯ ১০০ 

৩৫ ৬৮১৭-কবম্পউটায পটওয়ায ংখ্যা ২৯.৫০ ৫ ২৮.৮০ ৯৭.৬৩ ১০০ 

৩৬ ৬৮১৯-বপ যঞ্জাভাবদ ংখ্যা ৯.০৫ ৭ ৮.৭৫ ৯৬.৭০ ১০০ 

৩৭ ৬৮২১-অফাফে ংখ্যা ৮.০৩ ৩৩ ৮.০৩ ১০০.০০ ১০০ 

৩৮ ৬৮২৩ ছবফ মতারায যঞ্জাভ 

(পযাফগরট) 

ংখ্যা ২১৬.০০ ১৮০০ ২১৫.২০ ৯৯.৬৩ ১০০ 

 মভাট  ২১৭৫.০০ -- ১৯৪২.৩০ ৮৯.৩০% ১০০% 
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১৫.  ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

টিবব নুমায়ী ভারাভাগরয বফফযণ প্রকে বযচারগকয ভন্তব্য 

বফফযণ ংখ্যা একর ক্রয় কাম থক্রভ আ-

মটন্ডাবযং প্রবক্রয়ায় 

ববঅয ২০০৮ 

নুযণপূফ থক মথামথ 

প্রবক্রয়ায় 

 ম্পন্ন কযা গয়গছ । 

১. মডস্কট কবম্পউটায ৮টি  

২.  ল্যাট কবম্পউটায ৩টি 

৩. পযাফগরট ১৮০০ টি 

৪.   কারায বপ্রন্টায ১টি 

৫.  মরজায বপ্রন্টায ৩টি 

৬.  স্কযানায ২টি 

৭.  পগটাকবয়ায ১টি 

৮.  এয়াযকবন্ডনায ৪টি 

৯.  মযবিজাগযটয ১টি 

১০.  মেড াব থায ১টি 

১১. মগক্রটাবযগয়ট মটবফর (এবক্সবকউটিব), ১টি 

১২. মক্রটাবযগয়ট মটবফর (েযান্ডাড থ), ১টি 

১৩. যাউন্ড মটবফর, ১টি 

১৪. এবক্সবকউটিব মচয়ায, ৫টি 

১৫. িন্ট মচয়ায, ১০টি 

১৬. অরভাবয, ৪টি 

১৭. পাআর মকবফগনট, ৬টি 

১৮.ব্যক মল্প, ৪টি 

১৯. মাপা মট, ১টি 

২০. বডবজটার কযা বল্ট, ১টি 

২১. ভাবল্টবভবডয়া প্রগজক্টয  ১টি 

২২. আউবএ  ১টি 

 

১৬.০ বডট অবি ংক্রান্ত তথ্যঃ  ২০১৫-১৬ থ থফছগয বডট ম্পন্ন গয়গছ। উক্ত বডগটয অওতায় কর অবি 

আগতাভগধ্য বনষ্পবি কযা গয়গছ। ২০১৬ -১৭ থ থফছগযয বডট কাম থক্রভ এখনও ম্পন্ন য়বন। 

১৭.০ প্রকল্প রযদ যন ও ফাস্তফায়ন ফস্থা ম যাগরাচ নাঃ  গত ২৬.০২.২০১৮ তারযগখ প্রকল্প কাম যারয় রযদ যন কযা য়। 

রযদ যনকাগর প্রকল্প রযচারক ও ংরেি ন্যান্য কভ যকতযাগণ প্রকগল্পয ফাস্তফফায়ন গ্রগরত ংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় তথ্য 

রদগয় ায়তা কগযন। প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ংক্রান্ত  তথ্য রনম্নরুঃ 

১৭.১   শুভাবয বযচারনায ভাধ্যগভ ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয একটি ভবিত ডাটাগফআজ  

             প্রণয়নঃ 

জুন, ২০১৬ তাবযগখ এআ শুভাবযয অওতায় মদগয মভাট ৬ (ছয়)টি মজরায় (কক্সফাজায, ফান্দযফান, চট্টগ্রাভ, 

যাঙ্গাভাটি, খাগড়াছবড় ও টুয়াখারী) ফফাকাযী ‘বনফবিত বভয়ানভায নাগবযক’গগণয তথ্য ংগ্র কযা য়। ২০১৬ 

াগরয ভাচ থ, ২০১৭ াগর নতুন কগয বংতায মপ্রবেগত নতুন নুপ্রগফকাযী বভয়ানভায নাগবযকগদয ওয পুনযায় 
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শুভাবয বযচারনা কযা য়। উবয় শুভাবযয তগথ্যয উয বববি Oracle প্ল্যাটপযগভ একটি ভবিত ডাটাগফআজ 

বযমরনার (RDBMS) উন্নয়ন কযা গয়গছ। 

 

১৭.২      নতুন নুপ্রগফকাযীগদয তথ্য ংগ্রপূফ থক ডাটাগফআজ ারনাগাদকযণঃ বযদ থনকাগর মদখা মায় মম, ২০১৭ াগরয  

           ০২-১৪ ভাচ থ, তাবযগখ নতুন নুপ্রগফকাযী বভয়ানভায নাগবযকগদয ন্তভু থক্ত কগয ডাটাগফআজ ারনাগাদ কযা গয়গছ। 

 

১৭.৩   বনফবিত বভয়ানভায নাগবযগকয ছবফ ও প্রগয়াজনীয় দবররাবদয ছবফ ধাযণ ও ংগ্রঃ মভাফাআর যাবপ্ল্গকন ব্যফায 

কগয শুভাবযভুক্ত বভয়ানভায নাগবযকগদয ছবফ ও প্রগয়াজনীয় দবররাবদয ছবফ ধাযণপূফ থক ডাটাগফআগজ ন্তভু থক্ত কযা 

গয়গছ। 

১৭.৪  ফাংরাগদগ বনফবিত বভয়ানভাযা নাগবযকগদয ফতথভান ফস্থান এফং ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয পূগফ থ বভয়ানভাগয 

তাগদয ভর ফাস্থান বনরূণঃ  প্রশ্নগেয বনধ থাবযত পযম্যাগট ফাংরাগদগ বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয ফতথভান 

ফস্থান এফং ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয পূগফ থ বভয়ানভাগয তাগদয ভর ফাস্থান বচবিত কযা গয়গছ। ফাংরাগদ ও 

বভয়ানভাগযয বজও মকাড ব্যফায কগয মভাফাআর যাবপ্ল্গকগনয ভাধ্যগভ প্রাবনক বফন্যা তা তযকযণ 

(Authenticate) কগয ডাটাগফআগজ ন্তভু থক্ত কযা গয়গছ। 

১৭.৫   বভয়ানভায নাগবযকগদয ফাংরাগদগ নুপ্রগফগয ন্তবন থবত কাযণভ বনরূণঃ বভয়ানভায নাগবযকগদয ফাংরাগদগ 

নুপ্রগফগয ন্তবন থবত কাযণভ ডাটাগফআগজ ন্তভু থক্ত কগয বনরূণ কযা গয়গছ। 

১৭.৬    ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয অথ থ-াভাবজক ও জনবভবত ংক্রান্ত বযংখ্যান   

            প্রণয়নঃ ফাংরাগদগ ফস্থানকাযী বনফবিত বভয়ানভায নাগবযকগদয অথ থ-াভাবজক ও জনবভবত ংক্রান্ত  

           বযংখ্যান প্রণয়ন কযা গয়গছ। 

 

১৮.০। প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন ভস্যা ম যাগরাচনাঃ 

১৮.১   প্রকল্পটিয  মূর সভয়াদকার রছর এরপ্রর, ২০১৫ গত ভাচ য, ২০১৬ ম যন্ত। প্রকগেয কাজ বনধ থাবযত ভগয়য ভগধ্য মল না 

ওয়ায় ব্যয় বৃবি ব্যবতগযগক প্রকগেয মভয়াদ ৯ ভা থ থাৎ বডগম্বয, ২০১৬ ম থন্ত বৃবি কযা য়। উক্ত ভগয়য ভগধ্যও 

প্রকগেয কাজ মল না ওয়ায় ফাস্তফায়ন ব্যয় ঠিক সযগখ ১ভ  ংগাধনীয ভাধ্যগভ প্রকল্পটি য ফাস্তফায়নকার ১ ফছয 

বৃরি কযা গয়গছ। প্রকল্প ংগাধগনয পগর ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃবি না মগরও  মূর কাম যক্রভ ফাস্তফায়গন রফঘ্ন ঘগে ও 

গথ যয চয় য় (সমভনঃ কভ যচাযীগদয সফতন, সফানা, ারযশ্ররভক) আতুারদ খাগত ব্যয় বৃরি ায়।  

১৮.২   প্রবতকূর অফাওয়ায কাযগণ ভাঠ ম থাগয় শুভাবয নুষ্ঠাগন বকছুটা ভস্যায মু্মখীন গত গয়গছ ভগভ থ প্রতীয়ভান য়। 

পগর প্রকে ফাস্তফায়গন  ভয় মফী মরগগগছ ভগভ থ জানা মগগছ। 

১৮.৩   অগরাচু  প্রকেটিয ২০১৬-২০১৭ াগরয মম ংগয বডট কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়বন , তা ম্পাদন কযায ব্যফস্থা 

বনগত  গফ;  
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১৯.০।   সুারয  

১৯.১  প্রকল্প  ংগাধন কযায পগর রফপুর রযভাণ যকারয গথ যয চয় ঘগে। তাআ ফায ফায প্রকল্প ংগাধন কযায ধাযা 

রযায কযা ফাজ্ঞ্ছনীয়। বরফষ্যগত প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়গনয সক্ষগে রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ এ রফলগয় 

তকয দৃরি যাখগফ; 

১৯.২ প্রবতকূর অফাওয়ায কাযগণ শুভাযীয কাজ মমন বফরবম্বত না  য়  মবদগক দৃবষ্ট বদগয় ববফষ্যগত  মম মকান প্রকে গ্রণ 

ও ফাস্তফায়গন রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ গচি থাকগফ; 

১৯.৩ শুভাবযয ভাধ্যগভ প্রণয়নকৃত ডাটাগফআজ বনয়বভত বফযবতগত ারনাগাদ কযায ব্যাাগয রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

রফবাগ প্রগয়াজনীয় দগক্ষ গ্রণ কযগফ;

১৯.৪ প্রকেটিয ২০১৬-২০১৭ থ থফছগযয বনষ্পন্ন   Internal ও External  রেে ম্পাদনপূফ যক অআএভআরেগত 

ফরত কযগত গফ; 

  ১৯.৫ নুগেদ ১৯.১ – ১৮.৪ এ  ফরণ যত রফলগয় গৃীতব্য ব্যফস্থারদ ম্পগকয অআএভআরে’সক মথাীঘ্র ফরত কযগত গফ।   
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মরংগদবনং এযাবগ্রকারচায ভাগকথট আনপযগভন বগেভ (AMIS) আন ফাংরাগদ (১ভ ংগাধীত) ীল থক 

প্রকগেয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগফদন 

 (ভাপ্ত: জুন, ২০১৭)  

 

 
১.০ প্রকগল্পয নাভ মরংগদবনং এযাবগ্রকারচায ভাগকথট আনপযগভন বগেভ (AMIS)      

  আন ফাংরাগদ (১ভ ংগাধীত) ীল থক ভাপ্ত প্রকে ।  

২.০ উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়   রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা। 

৪.০  প্রকগল্পয ধযন : কাবযগযী ায়তা প্রকে 

৫.০ প্রকে এরাকা ভগ্র ফাংরাগদ 

৬.০ উন্নয়ন গমাগী : বফশ্ব খায ও কৃবল ংস্থা (FAO) 

 

৭.০  প্রাক্কররত ব্যয় (রক্ষ োকায়)  সভাে োকা প্রকল্প াায্য হ্রা/বৃরি 

৭.১   মূর  ৭০০.০০ ৪০.৪১ ৬৫৯.৫৯ -- 

৭.২ ১ভ ংগাবধত   ৭০০.০০ ৪০.৪১ ৬৫৯.৫৯ -- 

 

 ৮.০ ফাস্তফায়নকার  অযম্ভ ভারপ্ত 

 ৮.১ মূর  নুগভারদত  সভ, ২০১৫ জুন, ২০১৬ 

 ৮.২ ১ভ ংগাবধত নুগভাবদত সভ, ২০১৫ জুন, ২০১৭ 

 

৯.০    াধাযণ ম যগফক্ষণ :  

৯.১      েভূরভ :  

ফাংরাগদগ খায গস্যয উৎাদন ও চাবদা উবয়আ বধক। তাআ খায ব্যফস্থানা বফগলত : অভদাবন – যপ্তানীগত 

খাগযয ঠিক উৎাদন বযংখ্যান তযন্ত প্রগয়াজনীয়। তাআ খাগযয ঠিক উৎাদন বাফ প্রণয়গনয রগেয বফজ্ঞানম্মত 

বযংখ্যাবনক িবত ও অদৄবনক মটকগনারবজ ব্যফাগযয  ভাধ্যগভ বকবাগফ ঠিক খাগযয উৎাদন বাফ প্রণয়ন কযা মায় তা 

বনবিত কযায রগেয FAO এয অবথ থক ও কাবযগযী ায়তায় গ্রাগন্টয অওতায় এআ প্রকেটি গ্রণ কযা য়।  

৯.২   প্রকগেয উগেশ্যঃ 

(১)  ফাংরাগদ বযংখ্যান ব্যযগযা কর্তথক নুসৃত ধান ও ভুট্টা পগর ফাৎবযক উৎাদন বাফ প্রাক্করন িবত মাচাআ এফং 

বযংখ্যাবনক বদক বদগয় এ বফলয়ক বনভু থর িবত প্রণয়ন; 

 (২)  ফাংরাগদ বযংখ্যান ব্যযগযা কর্তথক ফাস্তফায়গনয রগেয ধান ও অলু পর উৎাদন ংক্রান্ত পূফ থাবা  (Forecast) 

প্রদাগনয জন্য  বযংখ্যাবনক িবত প্রণয়ন কযা; 
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(৩)  প্রাআগবট েক ফ ফুড মগ্রআন (ধান, গভ ও ভুট্টা ) পগরয বফলগয় খানা ও বভরায ম থাগয় াগব থ বযচারনা ও পরাপর 

প্রকা;  

(৪)  ওয়াকথ, প্রব েগণয ভাধ্য,মভ দেতা বৃবি ভানফ ম্পদ উন্নয়ন।  

১০.১  প্রকগেয নুগভাদন ম থায়ঃ  অগরাচয প্রকেটি ৭০০.০০ রে টাকা (বজওবফ ৪০.৪১ + প্রঃ াঃ ৬৫৯.৫৯) প্রাক্কবরত ব্যগয় 

মভ, ২০১৫ গত জুন, ২০১৬ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য FAO ও থ থবনবতক ম্পকথ বফবাগগয ভগধ্য ৩১-১২-২০১৪ বরঃ তাবযগখ 

স্বােবযত দবরর (প্রকে ডকুগভন্ট ) নুমায়ী TPP প্রস্তুত কযা য়। প্রাক্কবরত ব্যয় ৭.০০ মকাটি টাকায ভগধ্য ওয়ায় তৎকারীন 

প্রকে নুগভাদগনয বনয়ভ নুমায়ী ১৪-০৫-২০১৫  তাবযগখ নুবষ্ঠত DSPEC এয বায সুাবযগয বববিগত ভাননীয় 

বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক প্রকেটি ২৭-০৫-২০১৫  তাবযগখ নুগভাদন  রাব কগয।  

  ১০.২  ১ভ ংগাধগনয কাযনঃ প্রকমেয ভর ডকুগভন্ট নুমায়ী মগেম্বয , ২০১৪ তাবযগখ প্রকগেয কাম থক্রভ শুরু ওয়ায কথা 

থাকগরও প্রকেটি নুগভাদন প্রবক্রয়ায় মাফতীয় কাম থক্রভ মল কযায য মভ , ২০১৫ ভাগ প্রকেটি নুগভাদন রাব কগয। থ থাৎ 

প্রকে শুরু ওয়ায পূগফ থআ ৯ (নয়) ভা বতক্রান্ত ওয়ায় প্র কগেয প্রাক্কবরত ব্যয়  ঠিক মযগখ ফাস্তফায়নকার ১ ফছয  বৃবি কগয  

প্রকল্পটি ংগাধন কযা য়। 

১১.০ প্রকগেয ভর কাম থক্রভঃ 

১)   ফতথভাগন ব্যফহৃত ধান ও ভুট্টা পগরয ফাৎবযক উৎাদন বাফ প্রাক্করন িবত মাচাআপূফ থক একটি বনভু থর উন্নত        

      বযংখ্যাবনক িবত উদ্ভাফন; 

২)    ধান ও অলু পর উৎাদগনয পূফ থাবা িবত প্রণয়ন; এফং  

৩)    দেতা বৃবিয জন্য কভ থারা অগয়াজন ও প্রবেণ প্রদান। 

 

১২.০ ংগবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত (ফ থগল নুগভাবদত বব নুমায়ী) 

থ থবনবতক 

মকাড 

খাগতয বফফযণ Target (as per TPP) Actual Progress 

Financial Financial 
ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

যাজস্ব খাত     

৪৮০০ ফযযা ও মফা     

৪৮০১ টিএ/বডএ - ৭১.৫৩  ৬৪.৪৯ 

৪৮০৫ ওবাযটাআভ - ৪.০০  ৪.০০ 

৪৮২৮ মেনাযী - ১৬.৯০  ১৬.৯০ 

৪৮৩১ ফআে ও াভবয়কী - ০.২৫  ০.২৫ 

৪৮৪০ প্রবেণ ব্যয় - ১৫.১০  ৭২.১৮ 

৪৮৪২ মবভনায/ওয়াকথ - ১০০.৬৮  ৮৬.৬০ 

৪৮৭৪ কনাগটবি - ১৮০.২৯  ১৮০.২৯ 

৪৮৮৩ ম্মানীবাতা/বপ/াবযশ্রবভক - ২৭.৩৭  ১৪.৩৪ 

৪৮৮৬ াগব থ েযাবড - ৩৮.৯৪  ৩৮.৭০ 

৪৮৯৩ গাবড় ায়াবযং চাজথ - ১৭.৪৭  ১৭.৪৩ 

৪৮৯৯ ন্যান্য - ১৩০.৮৩  ১০১.০৭ 

উ-মভাট (যাজস্ব ) - ৬০৩.৩৬  ৫৯৬.২৫ 

ভরধন খাত     
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থ থবনবতক 

মকাড 

খাগতয বফফযণ Target (as per TPP) Actual Progress 

Financial Financial 
ফাস্তফ অবথ থক ফাস্তফ অবথ থক 

৬৮১৫ কবম্পউটায ও মন্ত্রাং  ১.০০  ৭৫.৩২ 

৬৮২১ অফাফে - ৯৫.৬৪  ০.৫৩ 

 উ-মভাট (ভরধন)  - ৯৬.৬৪  ৭৫.৮৫ 

               মভাট (যাজস্ব + ভরধন) - ৭০০.০০  ৬৭২.১০  
 

১৩.০    ংগাধনী এবডব ফযাে এফং গ্রগবত: 

(রে টাকায়) 

থ থ 

ফছয 

ভর বডবব নুমায়ী অবথ থক এফং ফাস্তফ 

রেযভাো 

টাকা 

ফভৄক্ত 

ফ থগল ংগাবধত বডবব নুমায়ী 

অবথ থক এফং ফাস্তফ রেযভাো 

মভাট টাকা বডবে ফাস্তফ 

% 

 মভাট টাকা বডবএ ফাস্তফ 

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০১৫-

১৬ 

৩৮৮.০২ ২০.৬৬ ৩৬৭.৩৬ ৪৮% ৩৮৮.০২ ৩৬০.১৭ ২০.১৭ ৩৪০.০০ ৯২.৮২

% 

২০১৬-

১৭ 

৩১১.৯৮ ১৯.৭৫ ২৯২.২৩ ১০০% ৩১১.৯৮ ৩১১.৯৩ ১৯.৬৯ ২৯২.২৪ ৯৯.৯৮ 

 

- 

 

৭০০.০০ ৪০.৪১ ৬৫৯.৫৯ - ৭০০.০০ ৬৭২.১০ ৩৯.৮৬ ৬৩২.২৪ - 

 

১৪.০ প্রকগেয উগেশ্য জথনঃ 

 

TAPP নুমায়ী উগেশ্য ফাস্তফ জথন ঘাটবতয কাযণ 

(মবদ থাগক) 

(ক) ফাংরাগদ বযংখ্যান ব্যযগযা কর্তথক 

নুসৃত ধান ও ভুট্টা পগরয ফাৎবযক উৎাদন 

বাফ প্রাক্করন িবত মাচাআ এফং 

বযংখ্যাবনক বদক বদগয় এ বফলয়ক বনভু থর 

িবত প্রণয়ন; 

ধান ও ভুট্টা পগরয ফাবল থক উৎাদন বাফ 

প্রাক্করন িবত মাচাআপূফ থক নতুন িবত প্রণয়ন 

কযা গয়গছ। 

 

 

প্রগমাজয নয় 

(খ) ফাংরাগদ বযংখ্যান ব্যযগযা কর্তথক 

ফাস্তফায়গনয রগেয ধান ও অলু পর উৎাদন 

ংক্রান্ত পূফ থাবা (forecast) প্রদান ংক্রান্ত 

বযংখ্যাবনক িবত প্রণয়ন; 

ধান ও অলু পগরয উৎাদগনয পূফ থাবা প্রদান 

িবত মাচাআপূফ থক নতুন িবত প্রণয়ন কযা 

গয়গছ। 

(গ)  প্রাআগবট েক ফ ফুড মগ্রআন (ধান, গভ ও 

ভুট্টা) পগরয বফলগয় খানা ও বভরায ম থায় 

াগব থ বযচারনা ও পরাপর প্রকা; এফং 

প্রাআগবট েক ফ ফুড মগ্রআন ((ধান, গভ ও ভুট্টা) 

পগরয খানা ও বভরায ম থাগয় াগব থ বযচারনা 

কযা গয়গছ ও প্রবতগফদন প্রকা কযা গয়গছ;  

(ঘ)  ওয়াকথ, প্রবেগণয ভাধ্যগভ দেতা 

বৃবি ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

প্রকে কর্তথক ৪টি জাতীয় ওয়াকথ ও ১টি 

অন্তজথাবতক মবভনায কযা গয়গছ; এছাড়া প্রকে 
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TAPP নুমায়ী উগেশ্য ফাস্তফ জথন ঘাটবতয কাযণ 

(মবদ থাগক) 

কর্তথক প্রণীত পগরয উৎাদন প্রাক্করন বফলয়ক 

নতুন িবতয বফলগয় ফাংরাগদ বযংখ্যান 

ব্যযগযা, কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তয, কৃবল বফণন 

বধদপ্তয, ফাংরাগদ অফাওয়া বধদপ্তয, 

স্পাযগা, এপবএভআউ, কৃবল ভন্ত্রণারয়, 

বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ, বযকেনা 

কবভগনয ফ থগভাট ১৬৯৫ জন 

কভ থকতথা/কভ থচাযীগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। 

 

প্রকে কর্তথক একটি তথ্য ংগ্র ম্যানুয়ার ও 

াবফ থক কভ থকান্ড বনগয় Methodology ও 

Survey Findings বনগয় 

Analytical Report on 

Methodologies of Crop 

Estimation & Forecast and 

Privte Stock of Food Grain 

Survey 2016-17 প্রকা কযা গয়গছ। 

 

 

১৫. প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্য: 

 

       প্রকে বযচারগকয নাভ ভর দপ্তয  ও দবফ দাবয়ত্ব কার  দাবয়গত্বয ধযন  (বনয়বভত/বতবযক্ত) 

 জনাফ বফধান ফড়ার যুগ্ম-বযচারক, বফবফএ পূণ থ ভয় বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

 
 

১৬.০ প্রকল্প রযদ যন ও ফাস্তফায়ন ফস্থা ম যাগরাচ নাঃ গত ১০.০১.২০১৮ তারযগখ প্রকল্প কাম যারয় রযদ যন কযা য়। 

রযদ যনকাগর প্রকল্প রযচারক ও ংরেি ন্যান্য কভ যকতযাগণ প্রকগল্পয ফাস্তফফায়ন গ্রগরত ংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় তথ্য রদগয় 

ায়তা কগযন। প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ংক্রান্ত  তথ্য রনম্নরুঃ 

১৬.১  কভ যকতযা ও কভ যচাযীগদয প্ররক্ষণ প্রদানঃ   প্রকগল্পয অওতায় বফববন্ন ম থাগয়য  ১৬৯৫ জন কভ যকতযা ও কভ যচাযীগদয ২ 

রদগনয স্থানীয় প্ররক্ষণ ও ৮ জন কভ যকতযাগক দ্বফগদরক প্ররক্ষণ প্রদান কযা গয়গছ। 

১৬.২   ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ  বযদ থনকাগর মদখা মায় মম, প্রকগেয অওতায় ৯ টি মডস্কট কবম্পউটায, ১ টি ল্যাট, 

এফং ১ টি পগটাকবয়ায FAO কর্তথক ক্রয় কযা গয়গছ মা ফতথভাগন চর ফস্থায় মদখগত াওয়া মগগছ। 
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১৬.৩  খাগযয উৎাদন ও মমাগান ংক্রান্ত তথ্য প্রকাঃ  মদগ খাযদ্রগব্যয উৎাদন, মমাগান, ভল্য আতযাবদ বফগেলণ খাগযয 

ঠিক মমাগান বনণ থগয় প্রগয়াজনীয় াগব থ িবতয অদৄবনকায়গনয রগেয প্রকেটি গ্রণ কযা য়। মগেগে থ থবনবতক ধাযণা 

নুমায়ী মমাগান ও চাবদায বববিগত ভাগকথট প্রাআ বনণ থগয়য বফলয়টি প্রগয়াজন। এ প্রকগেয ভাধ্যগভ খাগযয উৎাদন থ থাৎ 

মমাগান ংক্রান্ত পূণ থ ও ঠিক তথ্য প্রকা কযা গয়গছ। 

১৬.৪ খাগযয Supply Chain ম্পগকথ পরাপর প্রকাঃ প্রকে কভ থকাগন্ডয অওতায় খায গস্যয উৎাদন প্রাক্করগন 

ফতথভান িবত বযববউ ও নতুন িবত প্রণয়ণ প্রাআগবট েক ংক্রান্ত াগব থ বযচারনায ভাধ্যগভ খায গস্যয বফগলত: চার, 

গভ ও ভুট্টায Supply Chain ম্পগকথ পরাপর প্রকা কযা গয়গছ। 

১৬.৫   FAO  এয অবথ থক ও কাবযগযী ায়তায় “মরংগদবনং এযাবগ্রকারচায ভাগকথট আনপযগভন বগেভ (AMIS)  আন 

ফাংরাগদ” ীল থক  প্রকগে য চূড়ান্ত প্রবতগফদন বনধ থাবযত ভয় থ থাৎ জুন , ২০১৭ তাবযগখয  ভগধ্য ভগধ্য প্রকা কযা গয়গছ। 

প্রকগেয াবফ থক কভ থকান্ড মমভনঃ খায গস্যয উৎাদন বাফ প্রাক্করন িবতয উন্নয়ন , প্রবেগণয ভাধ্যগভ কভ থকতথা 

কভ থচাযীগগণয দেতা উন্নয়ন , ব্যবক্ত ম থাগয়  খায  গস্যয েক াগব থয ভাধ্যগভ এয পরাপর ংক্রান্ত প্রবতগফদন 

Analytical Report on Methodologies of Crop Estimation & Forecast and 

Private Stock of Food Grain Survey 2016-2017 মদগয খায ব্যফস্থানায় এফং কৃবল বফলয়ক 

নীবত বনধ থাযগন গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা যাখগফ ভগভ থ প্রতীয়ভান য়। 

 

"সেনগদরনং এরগ্রকারচায ভাগকযে আনপযগভন রগস্ট্ভ আন ফাংরাগদ " প্রকগল্পয ারফ যক কভ যকান্ড ও ভাচ য-২০১৭ তারযগখ 

নুরষ্ঠত প্রাআগবে স্ট্ক ফ পৄে সগ্রআন াগব য-২০১৬-১৭ এয রযগাগে য য  সভাড়ক উগন্মাচন রফলয়ক রেগরভগনন ওয়াকয গত 

১৫ জুন ২০১৭ তারযগখ নুরষ্ঠত য়। ওয়াকযগ প্রধান রতরথ রাগফ উরস্থত রছগরন রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

রফবাগগয রচফ জনাফ সক এভ সভাজাগম্মর ক।  
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১৭.০। প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন ভস্যা ম যাগরাচ নাঃ 

১৭.১  প্রকল্পটিয মূর সভয়াদকার রছর সভ, ২০১৫ গত জুন, ২০১ ৬ ম যন্ত। ফাস্তফায়ন ব্যয় ঠিক সযগখ ১ভ  ংগাধনীয ভাধ্যগভ 

প্রকল্পটিয ফাস্তফায়নকার ১ ফছয বৃরি কযা গয়গছ। প্রকল্প ংগাধগনয পগর ফাস্তফায়ন ব্যয় বৃবি না মগরও  মূর কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়গন রফঘ্ন ঘগে ও গথ যয চয় য় (সমভনঃ কভ যচাযীগদয সফতন, সফানা, ারযশ্ররভক) আতুারদ খাগত ব্যয় বৃরি ায়।  

১৭.২  অগরাচু  প্রকেটিয ২০১৬-২০১৭ াগরয মম ংগয বডট কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়বন , তা ম্পাদন কযায ব্যফস্থা 

বনগত  গফ;  

১৩.৫  শুমারী/জররপ বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা এর রনয়রমত কাজ। উন্নয়ন বাদজট থেদক  পররচালনা না কদর রাজস্ব 

বাদজদটর মাধ্যদম এ জাতীয় কাজ পররচালনা করা সঠিক হদব মদম ে প্রতীয়মান হয়।  

১৮.০।   সুারয  

১৮.১ প্রকল্প  ংগাধন কযায পগর রফপুর রযভাণ যকারয গথ যয চয় ঘগে। তাআ ফায ফায প্রকল্প ংগাধন কযায ধাযা 

রযায কযা ফাজ্ঞ্ছনীয় । বরফষ্যগত প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়গনয সক্ষগে  রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ এ রফলগয় তকয 

দৃরি যাখগফ; 

১৮.২ শুভাযী/জরয প্ররত ৫ ফছয য রযচারনা কযগত য়। বরফষ্যগত  এ জাতীয় শুভাযী/জরয উন্নয়ন খাগতয রযফগতয 

যাজস্ব ফাগজগেয থ য দ্বাযা রনয়রভত কাগজয ং রগগফ রযচারনা কযা মায় রকনা স রফলয়টি রযংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ রফগফচনায় যাখগফ; 

১৮.৩প্রকেটিয ২০১৬-২০১৭ থ থফছগযয বনষ্পন্ন   Internal ও  External  রেে ম্পাদনপূফ যক অআএভআরেগত 

ফরত কযগত গফ; 

১৮.৪   নুগেদ ১৮.১ – ১৮.৩ এ  ফরণ যত রফলগয় গৃীতব্য ব্যফস্থারদ ম্পগকয অআএভআরে’সক মথাীঘ্র ফরত কযগত গফ।   
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মরংগদবনং কযাাবটি ফ বফবফএ আন পুগরন যান্ড মডগভাগ্রাবপক ডাটা কাগরকন আউবজং বজঅআএ 

ীল থক প্রকসল্পয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগফদন 

 (ভাপ্ত জুন, ২০১৭)  

 
১.০ প্রকগল্পয নাভ মরংগদবনং কযাাবটি ফ বফবফএ আন পুগরন যান্ড 

মডগভাগ্রাবপক ডাটা কাগরকন আউবজং বজঅআএ প্রকে।  

২.০ উগদ্যাগী ভন্ত্রণারয়   রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।  

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা। 

৪.০  প্রকগল্পয ধযন : কাবযগযী ায়তা প্রকে 

৫.০ প্রকে এরাকা ভগ্র ফাংরাগদ 

৬.০ উন্নয়ন গমাগী : আউএনএপবএ, ফাংরাগদ 

 

৭.০  প্রাক্কররত ব্যয় (রক্ষ োকায়)  সভাে োকা প্রকল্প াায্য হ্রা/বৃরি 

৭.১   মূর  ১৫৯৮.২৫ ৫৪০.২৫ ১০৫৮.০০ -- 

৭.২ ১ভ ংগাবধত   ১৯৯৭.০০ ৫৮৭.৬০ ১৪০৯.৪০ -- 

৭.৩ ২য় ংগাবধত  ২১০০.০০ ১৩৩৮.২৫ ৭৬১.৭৫  

 

 ৮.০ ফাস্তফায়নকার  অযম্ভ ভারপ্ত 

 ৮.১ মূর  নুগভারদত  জুরাআ- ২০১২ জুন, ২০১৭ 

 ৮.২ ১ভ ংগাবধত নুগভাবদত জুরাআ- ২০১২ জুন, ২০১৭ 

 

৯.০    াধাযণ ম যগফক্ষণ :  

৯.১      েভূরভ :  

জাতীয় ম যাগয় ফ ধযগনয তথ্য ংগ্রগয একভাে যকারয প্ররতষ্ঠান গে ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযা (রফরফএ), 

মা ১৯৭৪ াগর প্ররতরষ্ঠত গয়গছ। রফরফএ এয রফরবন্ন কাম যক্রভ পরপ্রসূ ও ত্বযারন্বত কযায রগক্ষু UNFPA তাগদয ৫ভ, ৬ষ্ঠ 

ও ৭ভ কাবি মপ্রাগ্রাগভয অওতায় বফবফ এগক ায়তা বদগয় অগছ। উক্ত ৩টি কাবি মপ্রাগ্রাগভয অওতায় UNFPA ভাঠ 

মববযবপগকগনয ভাধ্যগভ বডবজটার মভৌজা ম্যা ততবয ও ারনাগাদকযগণ ায়তা বদগয়গছ মা বফববন্ন শুভাযী , দুগম থাগ 

মভাকাগফরা ব্যফস্থা ও স্বাস্থয মফায় মগথষ্ট পরপ্রসূ বগগফ বফগফবচত গয়গছ। ফাংরাগদগয অথ থ  াভাবজক বফববন্ন উন্নয়ন 

কভ থকাগন্ড বফববন্ন ম থাগয় ংগৃীত উাগিয অযও বনভু থর প্রগয়াগ বনবিতকযগণয রগেয UNFPA তাগদয ৩টি কাবি 

মপ্রাগ্রাগভয অওতায় বফবফএ এয কযাাবটি বফবডং -এ ায়তা দাগন থ থ ফযাে কগযগছ। এভবডবজ ফাস্তফায়গন বফবফএ এয 

প্রণীত উাি  বফগেলণ জনংখ্যা হ্রা , বো ও ভার্ত -ভতুয হ্রা , দাবযদ্র বফগভাচন আতযাবদ খাগতয তুরনাভরক অগরাচনা ও 

প্রবতগফদন প্রণয়গন ায়ক গয়গছ। বফববন্ন শুভাবয ও জবযগ প্রাপ্ত উািভগক বডবজটার ম্যাগয (GIS) াগথ ভিয় কগয 

অযও যুগগাগমাগী বিান্ত ম্ভফ গফ মা এভবড বজ ফাস্তফায়গন অযও ায়ক গফ। মদগয বফববন্ন অঞ্চবরক ফস্থা বনভু থর 
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ম্যাগয ব্যফায নস্বীকাম থ। বফবফএ ভগ্র মদগয বডবজটার ম্যা ংগ্র কগয বডবজটার গণনা এরাকা ( Enumeration 

Area)  ম্যা ততবয কযগছ। মজন্ডায আকুযয়াবরটি , নাযীয প্রবত বং অচযণ এফং অথ থ-াভাবজক উন্নয়গনয প্রবতটি স্তগয নাযী 

পুরুগল তফলম্য দূযীকযগণ প্রকৃত Time series  ডাটায জন্য অগরাচয প্রকেটি গ্রণ কযা গয়বছর।  

১০.২ প্রকগেয উগেগশ্যঃ 

 (১)  ফাংরাগদ বযংখ্যান ব্যযগযা’য তথ্য ংগ্র, প্রবক্রয়াকযণ, বফগেলণ, তথ্য প্রকা প্রবতগফদন প্রণয়গন দেতা       

                  বৃবি; 

(২)  ফাংরাগদগ নাযীয প্রবত বংতা (Violence Against Women) বফলয়ক Time series   

     data প্রস্তুতকযণ; 

(৩)  অদভশুভাবযয তথ্য ও বজও মডটা মফআজ ব্যফায কগয Small Area Atlas প্রস্তুতকযণ; 

(৪)  বো ও স্বাস্থয মফা বচবিত কগয বজঅএ গণনা এরাকায মভৌজা ম্যা ারনাগাদকযণ; 

(৫)  Sample Vital Registration System (SVRS) প্রকগেয এফং বজঅআ তগথ্যয গুণগতভান  

       বৃবিকযণ; 

(৬)  Sample Vital Registration System (SVRS) প্রকগেয তথ্য নরাআগন ধাযণ  

     SVRS তথ্য বফগেলগণয জন্য মকন্দ্রীয় স্বতন্ত্র ল্যাফ স্থান কযা এফং  

(৭)   শুভাবয ও জবযগয তথ্য বডবজটার ভানবচগে ভিয় কযণ।  

১১.০ প্রকগেয নুগভাদন ম থায়ঃ 

অগরাচয প্রকেটি ১৫৯৮.০০ রে টাকা (বজওবফ ৫৪০.০০ + আউএনএপবত ১০৫৮) প্রাক্কবরত ব্যগয় জুন, ২০১২ গত 

জুন, ২০১৭ মভয়াগদ ফাস্তফায়গনয জন্য গত ১৯-১১-২০১২ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত য়। গত 

৩১-১২-২০১৫ তাবযগখ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক প্রকেটিয ১ভ ংগাধন কযা য়। যফতীগত ফাস্তফতায 

বনবযগখ প্রকেটিয ব্যয় বৃবি মগয় ২১০০.২২ রে টাকা বনধ থাযণ কগয ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক ২য় ফায 

ংগাধন কযা য়। 

১২.০ প্রকগেয ভর কাম থক্রভঃ 

 (১) পুগরন, মডগভাগ্রাবপক, স্বাস্থয ও বো ম্পবকথত তথ্য ংগ্র; 

 (২) Violence Women Survey এয উয Time Series data প্রস্তুত কযা; 

(৩) Small Area Atlas প্রস্তুতকযণ; 

(৪) বনয়বভতবাগফ ভাঠ ম থাগয় মভৌজা/ভিা ম্যা াম্প্রবতকীকযণ ও এবডটিং; 

(৫) াগব থ নুষ্ঠান বযগাট থ প্রকা; 

(৬) বফবফএ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগদয উযুক্ত প্রবেগণয ভাধ্যগভ কভ থদেতা বৃবি কযা; 
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(৭) GIS based Data base Development. 

১৩. প্রকগল্পয ঙ্গবববিক গ্রগরত (প্রকে বযচারগকয তথ্য ভগত): 

 

Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress 

Financial Physical 

(Quantity) 

Financial Physical 

   

1  2  3  4  6  7 

Project Staff Salary/Allowances 7 54.85 7 54.81 7 

Subtotal:  54.85  54.81  

TA/DA (Field verification for GIS 
Maps) 

64 (Dist.) 226.68 64 226.68 64 

Field GPS data collection on 
health & education facility 

64 

(Dist.) 

56.60 64 56.40 64 

Telephone/Telegram/Tale printer LS 0.30 LS 0.29 LS 

Internet/Telex/ Fax LS 0.28 LS 0.22 LS 

Registration, Fees, Fitness, 
Insurance, etc. 

LS 5.77 LS 5.56 LS 

Patrol, Fuel and Lubricant 4 38.00 4 38.00 4 

Printing and publication (Atlas, 
VAW, Thematic & Digital Maps) 

64 Dist. 

includin

g City 

corp. 

130.67 64 dist. 130.67 64 dist. 

Expendable equipment’s LS 24.21 LS 24.21 LS 

Office Stationary LS 15.13 LS 15.13 LS 

Books, Reports & Reference 
materials of office use 

LS 1.91 LS 1.91 LS 

Daily Newspapers Magazine & 
others   
 

LS 0.02 LS 0.02 LS 

Overseas Training/visit LS 70.50 LS 70.50 LS 

Organizing cost at destination of 
overseas Training/visit 

LS - LS - LS 

International/Regional 
Meeting/Conference/Workshop 

LS - LS - LS 

Local trainings for VAW/ARC 
GIS/ERDAS imagine/Geo-
Database/ SPSS/ STATA/BD-info / 
SQL or Oracle/ System 
administration/ Crystal reports/ 
web development and others 

LS 107.45 LS 107.45 LS 

2 daylong orientation 
(Gender/data collection etc) 

LS 20.07 LS 20.07 LS 
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3 day long orientation on 
Mapping and map update/one 
day Dissemination Workshop for 
8 Divisions 

LS 41.15 LS 41.15 LS 

Orientation Programs (Data 
analysis/ VAW/data processing/ 
editing coding/data 
capturing/sampling techniques 
for census and surveys/ survey 
design/ Report writing/Health & 
Demography/ Gender  Statistics 
and others) 

LS 79.89 LS 79.89 LS 

Local training on analytical report 
writing  

LS 8.27 LS 8.27 LS 

Local training on Techniques of 
data analysis 

LS 15.00 LS 15.00 LS 

2 day long Refresher Training for 
SVRS Enumerators and 
supervisors 

LS 200.11 LS 200.11 LS 

Institutional engagement for 
providing technical support for 
GIS, Geo database and ATLAS for 
maintenance, hands on training, 
troubleshooting and technology 
transfer 

LS 100.90 LS 100.90 LS 

Dissemination of project Outputs 
(REDATAM) 

LS 60.00 LS 60.00 LS 

Food and Refreshment LS 7.24 LS 7.24 LS 

Carrying Cost LS 6.97 LS 6.97 LS 

Irregular Labor  LS 7.80 LS 7.80 LS 

Finance/Admin Associate 1 45.61 1 45.61 1 

Supervision of VAW/GIS Map Zila 
and Upazila personnel 
(DJD/DD/USO/TS/ SI / SA/ JSA) 

64 Dist. 66.44 64 66.44 64 

Online data management system 
development for SVRS data entry 
from district level with 
implementation training 

1 41.53 1 41.53 1 

Map Editing, conversion, 
processing 

LS 38.75 LS 38.75 LS 

Data entry for Geo database and 
survey 

 -  -  

Thematic Map & small area 
ATLAS  

64 Dist. 11.74 64 11.74 64 

VAW survey sample design, 
Pretest, editing & coding, data 

1 164.61 1 164.61 1 
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analysis, Data entry & processing 
and report writing (GOB) & 
Multimodal Census 

Computer Accessories (Toner, 
Pen drive, CD& other accessories) 

LS 15.24 LS 15.24 LS 

Technical /working group  & 
others project related meetings 

27 9.91 27 9.91 27 

Meeting PSE/PIC/Technical 
Com/Working Group & Other 
project related meeting 

35 52.09 35 52.09 35 

Evaluation /Meeting/Audit  30.84 - 30.84 - 

Other contingencies/ 
Miscellaneous expenditure  

 22.52 - 22.52 - 

Subtotal:  1724.20 - 1723.72 - 

Maintenance of Vehicles 4 22.73 4 22.73 4 

Maintenance of Equipment & 

others 

LS 35.92 LS 35.92 LS 

Subtotal:  58.65  58.65  

Non expendable equipment & 

Refurbishment of office space/GIS 

LAB 

LS 0.98 LS 0.98 LS 

Vehicle (2 Jeep –2500cc) 2 39.48 2 39.48 2 

Map copier 2 15.60 2 15.60 2 

Heavy duty Photocopier 1 7.40 1 7.40 1 

Fax 1 0.45 1 0.45 1 

A3 Scanner 1 2.82 1 2.82 1 

GPS/Handheld device 70 28.10 70 28.10 70 

Air Conditioner (For GIS lab) 2 2.60 2 2.60 2 

Laptop 1 0.90 1 0.90 1 

Desktop computer 15 8.90 15 8.90 15 

LaserJet colour printer  1 1.70 1 1.70 1 

Laser jet printer 3 2.69 3 2.69 3 

Map printer  2 4.20 2 4.20 2 

Computer software LS 6.26 LS 6.26 LS 

Furniture (HQ & field) LS 4.00 LS 4.00 36 

Fire-extinguisher LS 0.97 LS 0.97 15 

Subtotal: - 127.05  127.05  

Custom duty & Vat 2 135.25  135.25 2 



466 

 

Subtotal: - 135.25  135.25 - 

Total: - 2100.00  2099.48 - 

 
 

১৪. নুগভাবদত ক্রয় বযকেনায বফযীগত 

গ্রগবত 

 

প্রকে ংবেষ্ট কভ থকতথাগদয তথ্যানুমায়ী বযকবেত রেযভাোয 

বযগপ্রবেগত ফছযবববিক ফাস্তফায়ন গ্রগবত বনম্নরূঃ  (রে টাকায়) 

থ থফছয টিবব নুমায়ী বযকবেত 

রেযভাো 

এবডব ফযাে ফাস্তফায়ন গ্রগবত ভন্তব্য 

কাজ বযভাণ বযভাণ অবথ থক 

২০১২-২০১৩ ১. ম্যা কবয়ায ১টি ১৫.৬০ ১টি ১৫.৬০ বজওবফ 

২. মবব বডউটি 

পগটাকবয়ায 

১টি ১.৭০ ১টি ১.৭০ বজওবফ 

৩. পযাক্স ১টি ০.৪৫ ১টি ০.৪৫ বজওবফ 

৪. বজবএ  ৭০টি ৬.৩৫ ৭০টি ৬.৩৫ বজওবফ 

৫. এয়ায কবন্ডনায ২টি ২.৬০ ২টি ২.৬০ বজওবফ 

৬. ল্যাট ১টি ০.৯০ ১টি ০.৯০ বজওবফ 

৭. মরজায মজট কারায 

বপ্রন্টায 

১টি ১.৭০ ১টি ১.৭০ বজওবফ 

৮. মরজায মজট বপ্রন্টায ৩টি ২.৬৯ ৩টি ২.৬৯ বজওবফ 

৯. ম্যা বপ্রন্টায ১টি ১.৭০ ১টি ১.৭০ বজওবফ 

১০. কবম্পউটায 

পটওয়যায 

LS ৬.২৬ ১০টি ৬.২৬ বজওবফ 

১১. পাবন থচায LS ৪.০০ ৩৬ ৪.০০ বজওবফ 

১২. বি বনফ থাক LS ০.৯৭ ১৫ ০.৯৭ বজওবফ 

২০১৩-২০১৪ - - - - -  

২০১৪-২০১৫ ১. জী গাড়ী ২টি ৩৯.৪৮ ২টি ৩৯.৪৮ বডবএ 

২. পগটাকবয়ায ১টি ৫.৭০ ১টি ৫.৭০ বডবএ 

৩. A3 স্কযানায ১টি ২.৮২ ১টি ২.৮২ বডবএ 

৪. মডক্সট কবম্পউটায ১৫টি ৮.৯০ ১৫টি ৮.৯০ বডবএ 

২০১৫-২০১৬ ১. বজবএ ৫০টি ২১.৭৫ ৫০টি ২১.৭৫ বডবএ 

২০১৬-২০১৭ ১. ম্যা বপ্রন্টায ১টি ২.৫০ ১টি ২.৫০ বডবএ 

 

১৫. প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্য: 

       প্রকে বযচারগকয নাভ ভর দপ্তয  ও দবফ দাবয়ত্ব কার  দাবয়গত্বয ধযন  

(বনয়বভত/বতবযক্ত) 

 জনাফ মভাঃ জাবদুর ক যদায বযচারক, বফবফএ জুরাআ, ২০১২ গত জুন, 

২০১৭ ম থন্ত 

বতবযক্ত দাবয়ত্ব 

28-11-2012 
(as Project 

Director) 

প্রকে বযচারক একাবধক প্রকগেয 

দাবয়গত্ব  থাকগর মফ প্রকগেয নাভ 

প্রগমাজয নয়। 
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১৬.০ প্রকল্প রযদ যন ও ফাস্তফায়ন ফস্থা ম যাগরাচনা :  ০৬.১১.২০১৭ তারযগখ  

স্ত

ফণ থনা  

১৬.১ বডবজটার মভৌজা/ভিা ম্যা ারনাগাদকযণ: 

৬৪টি সজরায (১১টি রটি কগ যাগযন) রেরজোর সভৌজা/ভল্লা ম্যা ারনাগাদকযণ কাজ ম্পন্ন গয়গছ। ভাঠ 

ম যাগয়য ম্যা াম্প্ররতকযগণয াগথ াগথ Global Positioning System (GPS) এয ভাধ্যগভ  স্বাস্থু ও রক্ষা 

ম্পরকযত ফকাঠাগভায ফস্থান রচরিত এফং ন্যান্য তথ্য ংগ্র কগয প্ররতগফদগন রন্নগফ কযা গয়গছ।  

১৬.২ Small Area Atlas প্রণয়ন: 

Small Area Atlas মম মকান শুভাবয এফং  জযীগয কাম থকযী বযকেনা এফং সুষ্ঠু ফাস্তফায়গন ভৄখ্য াবতয়ায 

বগগফ ভূ বভকা ারন কযগত াগয। অদভ শুভাবয , ২০১১ এয তথ্য ও বজও মডটাগফআজ ব্যফাযপূফ থক অগরাচয  

প্রকগেয অওতায় ৬৪টি মজরায়  Small Area Atlas প্রণয়গনয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। Small Area 

Atlas প্রণয়গনয পগর মদগয য এফং গ্রাভীণ ঞ্চগরয মভৌজা এফং ভিায ফস্থান জানা ম্ভফ গফ।   

১৬.৩   Violence Against Women Survey-২০১৫ 

মজন্ডায আকুয়াবরটি অনয়ন , নাযীয প্রবত বংতা অচযণ এফং অথ থ - াভাবজক উন্নয়গনয প্রবতটি স্তগয নাযী -পুরুল 

প্রগবদ, প্রভৃবত  বফলয় বনভ থগরয জন্য প্রকৃত ও ঠিক মডটা মফআজ প্রণয়ন  জবয নুষ্ঠান মগল (VAW) Survey-

2015 এয বযগাট থ গত ০২/১০/২০১৬ তাবযগখ প্রকা কযা য় 

 

১৬.৪ Sample Vital Registration System (SVRS) প্রকগেয তথ্য নরাআগন ধাযণ:  

প্রকগেয ন্যতভ একটি উগেগশ্য গে Sample Vital Registration System (SVRS) এয ভাঠ 

ম থাগয়য তথ্য ধাযণ কগয  নরাআগনয ভাধ্যগভ মকন্দ্রীয় কাম থারগয়য াব থাগয মপ্রযণ কযা। ফাংরাগদ বযংখ্যা ন 

ব্যযগযায ধীগন ফাস্তফায়নাধীন  Sample Vital Registration System (SVRS)  প্রকগেয উাি 

ংগ্র ও প্রকে কাম থারগয় মপ্রযগণ নাতন িবত ব্যফাগযয বযফগতথ একটি ন রাআন ডাটা এবি িবত অগরাচয 

প্রকগেয অওতায় প্রফতথন ও স্থান কযা গয়গছ। এগত কগয ফতথ ভাগন ভাঠ ম থাগয় তথ্য ংগ্রকাযীগণ তথ্য 

ংগ্রপূফ থক ভাঠ ম থাগয়আ এবি কগয তা মকন্দ্রীয় কাম থারগয় মপ্রযণ কযা য়।  

১৬.৫     বফবফএ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগগণয দেতা বৃবিয জন্য প্রবেণ প্রদান: 

  বফবফএ এয দয দপ্তয ও ভাঠ ম থাগয়য কভ থকতথা /কভ থচাযীগগণয দেতা বৃবিয জন্য খুরনা বফবাগগ ১০৫ জন এফং      

ফবযার বফবাগগ ১১০ জন কভ থকতথা /কভ থচাযীগদয প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ। এছাড়াও Violence Against    

Women Survey ২০১৫ কাগজয জন্য গণনাকাযী , সুাযবাআজায এফং সুাযবাআবজং কভ থকতথা মভাট ১৮৯৭ 

জনগক প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  
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Small Area Atlas বযগাট থ: 

অদভশুভারয ও গৃগণনা ২০১১ এয তগথ্যয রবরিগত ৬৪টি সজরায Small Area Atlas ততযীয কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ। 

 

Small Area Atlas Dissemination Seminar  এ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী অ  ভ ভৄস্তপা কাভার , এপবএ, 

এভব প্রধান বতবথ বগগফ ফক্তব্য যাখগছন। 

Violence Against Women Survey ২০১৫ 

Violence Against Women Survey-২০১৫ এয চূড়ান্ত বযগাট থ প্রকা কযা গয়গছ। 

 

 NEC Auditoriem, Planning Commission, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-এ Violence Against Women 

(VAW) Survey Dissemination Seminar-এ ভাননীয় বযকেনা ভন্ত্রী অ  ভ ভৄস্তপা কাভার , এপবএ, এভব প্রধান বতবথ, 
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ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী, ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয় , মভগয অপগযাজ চুভবক , এভব, বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগগয 

বচফ মক এভ মভাজাগম্মর ক বফগল বতবথ , UNFPA ফাংরাগদ প্ররতরনরধ, রভ অগজযরন্টনা সভোগবর ররন ও 

আউগযাীয় আউরনয়গনয ফাংরাগদগয প্রধান রভ. রগয়গয ভায়ােন ম্মানীত রতরথ, ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায ভারযচারক 

সভাাম্মদ অফদুর ওয়াগজদ, ফাংরাগদ রযংখ্যান ব্যুগযায উভারযচারক জনাফ সভা. ফাআত্যর অভীন ভূ ূঁআয়া উরস্ত্ত রছগরন।  

                             

১৭.     বডট অবি ংক্রান্ত তথ্য 

Period of 

Audit 

Date of 

submission of 

Audit Report 

Major findings/ objections Whether 

objections 

resolved or not 

1  2  3  4  

2013 31-03-2014 1. Loss of Govt. revenue amounting 

to Tk. 34039 due to less realization 

of value added tax (VAT) from the 

suppliers bills.  
 
2. Loss of Govt. revenue amounting 

to Tk. 19064 due to less realization 

of Income tax from the suppliers 

bills.  

বনষ্পবি গয়গছ 

 

 

2014 15-04-2015 1. Excess amounting to Tk. 

44,76,569.47 to the Chittagong 

Custom house for CD- VAT.  
 
2. Revenue Loss amounting to Tk. 

18,247.50 due to less deducted as 

Tax & VAT. 

 

বনষ্পবি গয়গছ 

2015 21-04-2016 1. VAT not deducted amounting to 

Tk. 1,19,282.00 from the 

dissemination program at 

PANPACIFIC SONARGAON, 

Hotel.  
 
2. Discrepancy fund amount of Tk. 

1324877.00 between financial 

statement and cash book and 

general ledger. 

 

বনষ্পবি গয়গছ 

2016 06-04-2017 1. Expenditure of Tk. 260250.00 

incurred to violation PPR-2008. 

 

2. Expenditure made Tk. 33,510.00 

by showing same cash memo. 
 
3. Stationary and others goods 

amounting to      Tk. 14,90,625.00 

not entered in to the stock register. 

   

বনষ্পবি গয়গছ 
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Period of 

Audit 

Date of 

submission of 

Audit Report 

Major findings/ objections Whether 

objections 

resolved or not 

1  2  3  4  

2017 - UNFPA fund ended at 31-12-2016 

and GOB fund ended at 30-06-

2017. 

 

এখনও বডট য়বন। 

(01-01-2017-30-06-

2017) 

 

১৮.  ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত তথ্যঃ 

টিবব নুমায়ী ভারাভাগরয বফফযণ ফাস্তফ গ্রগবত ভন্তব্য 

বফফযণ ংখ্যা ংখ্যা ব্যয় 

১. ম্যা কবয়ায ১টি ১টি ১৫.৬০ - 

২. মবব বডউটি পগটাকবয়ায ১টি ১টি ১.৭০ বডবএ 

৩. পযাক্স ১টি ১টি ০.৪৫ - 

৪. বজবএ  ৭০টি ৭০টি ৬.৩৫ বডবএ 

৫. এয়ায কবন্ডনায ২টি ২টি ২.৬০ - 

৬. ল্যাট ১টি ১টি ০.৯০ - 

৭. মরজায মজট কারায বপ্রন্টায ১টি ১টি ১.৭০ - 

৮. মরজায মজট বপ্রন্টায ৩টি ৩টি ২.৬৯ - 

৯. ম্যা বপ্রন্টায ১টি ১টি ১.৭০ - 

টিবব নুমায়ী ভারাভাগরয বফফযণ ফাস্তফ গ্রগবত ভন্তব্য 

বফফযণ ংখ্যা ংখ্যা ব্যয় 

১০. কবম্পউটায পটওয়যায LS LS ৬.২৬ - 

১১. পাবন থচায LS LS ৪.০০ - 

১২. বি বনফ থাক LS LS ০.৯৭ - 

১৩. জী গাড়ী ২টি ২টি ৩৯.৪৮ বডবএ 

১৪. পগটাকবয়ায ১টি ১টি ৫.৭০ বডবএ 

১৫. A3 স্কযানায ১টি ১টি ২.৮২ - 

১৬. মডক্সট কবম্পউটায ১৫টি ১৫টি ৮.৯০ বডবএ 

১৭. বজবএ ৫০টি ৫০টি ২১.৭৫ - 

১৮. ম্যা বপ্রন্টায ১টি ১টি ২.৫০ - 

  

 
  ১৯. উগেশ্য ও জথন: 

 

                          কভ থ-বযকেনা                                  জথন 

বডবজটার মভৌজা/ ভিা ম্যা ারনাগাদকযণ: 

(১) ৬৪টি মজরা ও ১১টি বটি কগ থাগযগনয বডবজটার 

সভৌজা/ ভল্লা ম্যা ারনাগাদকযণ কাজ ম্পন্ন ভাঠ 

বডবজটার মভৌজা/ভিা ম্যা ারনাগাদকযণ: 

(১) ৬৪টি মজরায (১১টি বটি কগ থাগযন) বডবজটার 

সভৌজা/ভল্লা ম্যা ারনাগাদকযণ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা 
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                          কভ থ-বযকেনা                                  জথন 

ম যাগয়য ম্যা ারনাগাদকযণ াগথ াগথ স্বাস্থু ও রক্ষা 

ম্পরকযত ফকাঠাগভায তথ্য Global Positioning 

System (GPS) এয ভাধ্যগভ তথ্য ংগ্র কযা।  

Small Area Atlas বযগাট থ: 

(১) ৬৪টি মজরা ও ১১টি বটি কগ থাগযগনয অদভশুভারয 

২০১১ এয তগথ্যয রবরিগত Small Area Atlas 

ততযীয কাজ ম্পন্ন কযা।  

Violence Against Women Survey-২০১৫ 

Violence Against Women Survey- ২০১৫ এয 

বযগাট থ প্রকা কযা।   

গয়গছ। 

   

 Small Area Atlas বযগাট থ: 

(১) ৬৪টি মজরায (১১টি বটি কগ থাগযন) অদভশুভারয 

২০১১ এয তগথ্যয রবরিগত Small Area Atlas ততযীয 

কাজ ম্পন্ন কযা গয়গছ।  

Violence Against Women Survey-২০১৫ 

জবয নুষ্ঠান মগল (VAW) Survey-2015 এয 

বযগাট থটিয Dissemination গত ০২/১০/২০১৬ তাবযখ 

NEC Auditorium এ নুবষ্ঠত য়।  

SVRS এয ভাঠ ম থগয়য তথ্য online এ ধাযণ: 

(১) SVRS এয ভাঠ ম থাগয়য াআরটিং এয তথ্য online- এ 

ধাযণ কযা।  

SVRS এয ভাঠ ম থগয়য তথ্য online এ ধাযণ: 

৭টি বফবাগগয ৭টি মজরায ৭টি বএআউ এয তথ্য ভাঠ ম থাগয়য 

নরাআগন এবি ব্যফস্থা কগয তা বফবফএ এয াব থাগয ধাযণ 

কযা গয়গছ। এ বফলগয় একটি প্রবতগফদনও প্রস্তুত কযা গয়গছ।  

 বফবফএ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগগণয দেতা বৃবিয জন্য 

প্রবেণ প্রদান: 

 (১) বফবফএ এয দয দপ্তয ও ভাঠ ম থাগয়য কভ থকতথা ও 

কভ থচাযীগগণয দেতা বৃবিয জন্য প্রবেগণয ব্যফস্থা কযা।  

 বফবফএ এয কভ থকতথা/কভ থচাযীগগণয দেতা বৃবিয জন্য 

প্রবেণ প্রদান: 

 (১) বফবফএ এয দয দপ্তয ও ভাঠ ম থাগয়য কভ থকতথা / 

কভ থচাযীগগণয দেতা বৃবিয জন্য ফ থগভাট  ৯৪১৬ জনগক 

প্রবেণ প্রদান কযা গয়গছ।  

বতবযক্ত কাজ: 

Multimodal Census কাম থক্রভ বফলয়ক ভাোয প্ল্ান 

প্রস্তুত ও REDATAM Software ব্যফায। 

 (১) ২০২১ াগরয অদভশুভাবয ও গৃগণনা নুষ্ঠাগনয রগেয 

একটি ভাোযপ্ল্ান প্রস্তুত কযা গয়গছ। 

  (১) REDATAM Software ব্যফাযপূফ থক অদভশুভাবয , 

ফবস্তশুভাবয-২০১৪ এফং Violence Against Women 

(VAW) Survey-২০১১ ও ২০১৫-এয তথ্য বফবফএ -এয 

ওগয়ফাআগট অগরাড কযা গয়গছ।  
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২০.০। প্রকগল্পয ফাস্তফায়ন ভস্যা ম যাগরাচ নাঃ 

২০.১  প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১২ গত জুন, ২০১৭ ম যন্ত সভয়াদকাগর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় রছর ১৫৯৮.২৫ রক্ষ োকা । প্রকল্পটি ২ 

ফায ংগাধন কযা গয়গছ। ংগাধগন সভয়াদকার ঠিক থাকগরও ২ফায ংগাধগনয পগর প্রকল্প ব্যয় বৃরি সগয়  ২,১০০ .০০ 

রক্ষ োকা গয়গছ। পগর মূর ব্যয় গত ৫০১.৭৫ রক্ষ োকা ব্যয় বৃরি গয়গছ মা প্রায় ৩১%।  

২০.২ উন্নয়ন প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত মানফান ( ২টি রজগারড়) প্রকল্প ভারপ্তয য জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য রযফন 

পুগর জভা সদয়ায রফধান যগয়গছ। রকন্তু প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত ২টি রজগারড় রযফন পুগর জভা না রদগয়  আউএনএপরএ 

ায়তাপুি  “মরংগদবনং কযাাবটি ফ বফবফএ  পয কাগরবক্টং ডাটা ন পুগরন এন্ড মডগবরগভন্ট ”  নাভক নত্যন প্রকগল্প 

স্থানান্তরযত কযা গয়গছ।

২০.৩  অগরাচু  প্রকেটিয ২০১৭ াগরয মম ংগয বডট কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়বন , তা ম্পাদন কযায ব্যফস্থা বনগত  

গফ; 

২১.০।   সুারয  

২১.১ প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১২ গত জুন, ২০১৭ ম যন্ত সভয়াদকাগর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় রছর ১৫৯৮.২৫ রক্ষ োকা । প্রকল্পটি ২ 

ফায ংগাধন কযা গয়গছ। ংগাধগন সভয়াদকার ঠিক থাকগরও ২ফায ংগাধগনয পগর প্রকল্প ব্যয় বৃরি সগয়  ২,১০০ .০০ 

রক্ষ োকা গয়গছ । পগর মূর ব্যয় গত ৫০১.৭৫ রক্ষ োকা ব্যয় বৃরি কযা গয়গছ মা প্রায় ৩১%। এবাগফ ফায ফায প্রকল্প 

ংগাধন কযায পগর রফপুর রযভাণ যকারয গথ যয চয় ঘগে। তাআ ফায ফায প্রকল্প ংগাধন কযায ধাযা রযায কযা 

ফাজ্ঞ্ছনীয়। বরফষ্যগত প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়গনয সক্ষগে রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ এ রফলগয় তকয দৃরি যাখগফ; 

২১.২ অগরাচু  প্রকগল্পয অওতায় ভাঠ ম যাগয় ংগৃীত তথ্য ভাঠ ম যাগয়আ Online-এ এরি কগয প্রকল্প কাম যারগয় সপ্রযণ 

কযা য়। এআ প্রকগল্পয  Online-এ এরি কযায Softwere টি ব্যফায কগয ভাঠ ম যাগয়য ংগৃীত তথ্য ভাঠ ম যাগয়আ 

Online-এ এরি কযায  ব্যফস্থা ন্যান্য প্রকগল্প ব্যাত যাখায ব্যাাগয রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ প্রগয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ; 

২১.৩ উন্নয়ন প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত মানফান প্রকল্প ভারপ্তয য জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য রযফন পুগর জভা সদয়ায 

রফধান যগয়গছ। রকন্তু প্রকগল্পয অওতায় ক্রয়কৃত ২টি রজগারড় রযফন পুগর জভা না রদগয়  আউএনএপরএ ায়তাপুি  

“মরংগদবনং কযাাবটি ফ বফবফএ পয কাগরবক্টং ডাটা ন পুগরন এন্ড মডগবরগভন্ট ” নাভক নতুন  প্রকগল্প  স্থানান্তরযত 

কযায রগক্ষু রেররগত উগল্লখ অগছ রকনা এ রফলয়টি রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ  অআএভআরে’সক ফরত কযগফ। 

২১.৪ প্রকেটিয ২০১৭ াগরয বনষ্পন্ন   Internal ও  External  রেে ম্পাদনপূফ যক অআএভআরেগত ফরত 

কযগত গফ; 

২১.৫   নুগেদ ২১.১ – ২১.৪ এ  ফরণ যত রফলগয় গৃীতব্য ব্যফস্থারদ ম্পগকয অআএভআরে’সক মথাীঘ্র ফরত কযগত গফ।   

   

                                                                                                                  

 


