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রযকল্পনা রফবাগ এয অতায় ২০১৬-২০১৭ থ থফছরযয এরডরভূক্ত ভাপ্ত প্রকরল্পয মূল্যায়ন প্ররতরফদরনয 

য ভন্ত্রণারয়/ রফবাগরবরিক ায-ংরে 

ক্র:নং ভন্ত্রণার/রফবারগ

য নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরল্পয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরল্পয ধযণ মূর ভয়  ব্যরয়য তুরনায় 

রফরনরয়া

গ 

প্রকরল্পয 

ংখ্যা 

কারযগযী 

ায়তা 

প্রকরল্পয 

ংখ্যা 

মজরডরএপ 

ভূক্তপ্রকরল্প

য ংখ্যা 

ভয়  

ব্যয় 

উবয়আ 

রতক্রান্ত 

প্রকরল্পয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রা

ন্ত 

প্রকরল্পয 

ংখ্যা 

ভয় 

রতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থরনম্ন 

রবাচ্চ 

ব্যয় 

রতক্রা

ন্ত 

প্রকরল্পয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

রতক্রারন্তয 

তকযা ায 

(%) ফ থরনম্ন-

রবাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। রযকল্পনা 

রফবাগ 

৪ ১ ৩ - -- - ১৪.২৮%   

 

০১। ভাপ্ত প্রকরল্পয ংখ্যা  :  ০৪ 

১। স্ট্রেংদেননেং ক্যাপানিটি অব দ্যা স্ট্েনাদেল ইক্ননিক্ নিনিশন টু ইনিদেদেি পপুদলশন ইস্যযে ইনটু স্ট্িদিলপদিি প্ল্যান প্রক্ল্প 

২। পনেক্ল্পনা ক্নিশন চত্বদে (৫×২০) ১০০kwp স্ট্িালাে নিদেি িেবোহ ও স্হাপন প্রক্ল্প 

৩। িাদপাে ট টু িািদেইনবল এন্ড ইনক্লুনিি প্ল্যাননেং  প্রক্ল্প 

৪। এনহযাননিেং দ্যা ক্যাপানিটি অব এিইআই নিনিশন টু ইনিদেদেি পপুদলশন এন্ড স্ট্েন্ডাে ইস্যযে ইনটু স্ট্িক্টোল প্ল্াননেং প্রক্ল্প 

 

িিাপ্ত প্রক্দল্প ব্যয় ও স্ট্িয়াে বৃনিে ক্ােণঃ     Preparation of policy brief and position paper 

নতুনবারফ ন্তভূ থক্ত কযায় Policy dialogue head এ ফযাদ্দ বৃরি ায়। এছাড়া ফাস্তফ ব্যরয়য রবরিরত 

যাজস্ব করপারনন্টগুররায ব্যয় হ্রা ায়ায় প্রকরল্পয মভাট প্রাক্কররত ব্যয় ৪৩৬.৬৯ রে টাকা রত হ্রা করয 

৩৫৭.৮৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যয় রনধ থাযণ কযা য়।  

 

০৩। ভাপ্তকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুারযঃ 

ক্র: 

নং 

ভস্যা সুারয 

০১। Strengthening Capacity of the General Economiv Division (GED) to  

integrate Population issues into Development Plans (1
st

 revised). 

 

 ররঅয ম থাররাচনায় মদখা মায়ন ময়, প্রকরল্পয 

অতায় রবরয়তনাভ, থাআল্যান্ড  ভাল্টায় মভাট 

০৩টি observation Visit নুরিত য়। 

এরত মভাট ১১ জন কভ থকতথা ংগ্রণ করযরছন। 

এছাড়া চীন, থাআল্যান্ড, দরেণ অরিকা  

মকারযয়ায় নুরিত মভাট ০৪ টি Regional 

meeting/seminar-এ ংগ্রণ করযন 

ফ থরভাট ০৫ জন কভ থকতথা।  

২০১৮-১৯ অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত রফবাগ ংরিষ্ট 

রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথাগণ জনংখ্যা  উন্নয়ন আসুযমূ 

রকবারফ জাতীয় রযকল্পনায় ন্তভূ থক্ত কযা মায় এ রফলরয় জ্ঞান রাব 

করযরছন ভরভ থ-প্রতীয়ভান য়। এভতাফস্থায়, এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ 

াধাযণ থ থনীরত রফবারগয দেতা কতটা বৃরি মরয়রছ এ রফলরয় 

গরফলণা রযচারনা কযা মমরত ারয। রযকল্পনা রফবাগ এ রফলরয় 

উরদ্দযগ গ্রণ কযরফ। 

 অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত রফবাগ ংরিষ্ট 

রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথাগণ জনংখ্যা  উন্নয়ন আসুযমূ 

রকবারফ জাতীয় রযকল্পনায় ন্তভূ থক্ত কযা মায় এ রফলরয় জ্ঞান 

রাব করযরছন ভরভ থ-প্রতীয়ভান য়। এভতাফস্থায়, এ প্রকরল্পয 
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ক্র: 

নং 

ভস্যা সুারয 

ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত রফবারগয দেতা কতটা বৃরি মরয়রছ এ 

রফলরয় গরফলণা রযচারনা কযা মমরত ারয। রযকল্পনা রফবাগ এ 

রফলরয় উরদ্দযগ গ্রণ কযরফ। 

  UNFPA রত প্রাপ্ত করপউটায মন্ত্ররত, পরটাকরয়ায, 

স্ক্যানায, ভারল্টরভরডয়া, অফাফে, এয়াযকরন্ডনাযমূ 

দ্যফরধ াধাযণ থ থনীরত রফবারগ স্তান্তয কযা য়রন। এআ 

ভারাভারগুররা দ্রুত স্তান্তরযয জন্য রযচারক ব্যফস্থা গ্রণ 

কযরফন। 

০২। রযকল্পনা করভন চত্ত্বরয (৫×২০) ১০০ KWP মারায ররেভ যফযা  স্থান ীল থক রফরনভয় 

    েরণ বফরন স্থারত মৌয প্যারনর রত 

প্ররতরদন গরড় ১০.৫০ রকররায়াট রফদ্যযত ায়া 

মারে। গণপূতথ আ এভ রফবারগয উ-রফবাগীয় 

প্ররকৌরী জানান ফতথভারন রযকল্পনা করভন 

চত্বরয রফদ্যযরতয দদরনক চারদা অনুভারনক 

২৪৯২ মভগায়াট; মায ভরধ্য ীততা রনয়ন্ত্রণ 

মরন্ত্রয জন্য রফদ্যযত খযচ য় অনুভারনক ২০০০ 

মভগায়াট, পযান, রাআট  ন্যান্য দফদ্যযরতক 

যঞ্জাভারদ চারারনায জন্য ব্যয় য় অনুভারনক 

৫০০ মভগায়াট। রতরন জানান যকাযী রফধান 

নুারয বফনমূরয রাআট  পযান এয 

দফদ্যযরতক চারদায ৩% থ থাৎ ১৫ মভগায়াট 

রফদ্যযরতয চারদা মৌয রফদ্যযত কাম থক্রভরযয 

ভাধ্যরভ পূযণ কযা প্ররয়াজন। ম থরফেরণ মদখা 

মায় মম, ২০ টি বফরনয মৌয প্যারনরগুররা রত 

দদরনক প্রায় ১৮১ রকররায়াট রফদ্যযত উৎাদন 

য়, থ থাৎ পযান  রাআরটয দফদ্যযরতক চারদায 

৩% এয (১৫ মভগায়াট) স্থরর ফতথভারন ায়া 

মারে ১৮১ রকররায়াট মৌয রফদ্যযত মা প্রারপ্তয 

রররফ খুফআ নগন্য। 

প্রকরল্পয অতায় ২০ টি মারায প্যারনররয ভাধ্যরভ  

(৫×২০kwp)=১০০ kwp মৌয রফদ্যযত ংগ্ররয রযকল্পনা  

রছর। ফাস্তরফকবারফ এ কর মারায প্যারনর রত গরড় ১৮৪  

kwp থ থাৎ প্রায় রিগুরণয ভরযভাণ রফদ্যযত ায়া মারে।  

এরত অররাচয প্রকল্প রত সুপর ায়া মারে ভরভ থ প্রতীয়ভান য়  

(ক্ররভক ১৪.২,১৪.৩)। 

 

 

প্রকরল্পয এআ উরদ্দরেটিয ারথ প্রকৃতরে 

প্রকরল্পয অতায় পারদত কাম থক্ররভয মতভন 

মকান ংরিষ্টতা মনআ। অররাচয প্রকরল্পয 

অতায় মারায প্যারনর স্থান করয রফদ্যযৎ 

প্রারপ্ত রনরিত কযা রয়রছ। এ মেরে মবারল্টরজয 

উঠা-নাভা রত কর আররকরিকযার 

আক্যযআরভন্টগুমরা ংযেরনয জন্য মকান 

রডবাআ ক্রয় ফা স্থান কযা য়রন এফং এ 

ধযরণয রডবাআজ স্থারনয provision  

রডরররত রছর না। পরর রডরররত ফরণ থত 

প্রকরল্পয এআ উরদ্দেটি রজথত য়রন।  

রযদ থন প্রতীয়ভান য় মম, রডরররত উরেরখত উরদ্দেগুররায  

রনকাংরআ প্রাারিক মা আরতাভরধ্য উরদ্দে  জথন ংর  

ফণ থনা কযা রয়রছ। এভতাফস্থায় বরফষ্যরত প্রকল্প গ্রণকারর  

উরদ্দে উরেরখয মেরে অরযা ম থাররাচনা কযা প্ররয়াজন। প্রকল্প  

গ্রণকাররয উরদ্দে ফণ থনায মেরে অরযা মফী মমৌরক্তক ফায  

জন্য রযকল্পনা রফবাগ ংরিষ্ট কভ থকতথারদয নুমযাধ জানারফ  

 

রযকল্পনা রফবারগয রধকাং প্রকরল্পআ 

করপউটায মন্ত্রাং, অফাফেভ দফদ্যযরতক 

রযকল্পনা রফবারগয রধকাং প্রকরল্পআ করপউটায মন্ত্রাং,  

অফাফেভ দফদ্যযরতক মন্ত্রারত ক্রয় কযা রয় থারক মমভন:  

অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ একটি করপউটায ক্রয় কযা রয়রছ  
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ক্র: 

নং 

ভস্যা সুারয 

মন্ত্রারত ক্রয় কযা রয় থারক মমভন: অররাচয 

প্রকরল্পয ভাধ্যরভ একটি করপউটায ক্রয় কযা 

রয়রছ ভরভ থ জানা মায়। 

ভরভ থ জানা মায়। রকন্তু করপউটাযটি ায়া মায়রন। প্রকরল্পয  

অতায় ক্রীত এ কর ণ্যদ্রব্ম/ ভারাভার  তখ্যারদ মথামথ  

ংযেরণয জন্য রযকল্পনা রফবাগ রফরল ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ  

মারত এগুররায ঠিক ব্যফায রনরিত য়। 

 

৩। Support to Sustainable and Inclusive Planning (SSIP) 

 প্রকরল্পয অতায় ১ জন দফরদরক যাভ থক  ৭  

জন মদীয় যাভ থক কাজ কযরছন। অফায একআ  

মদ Sub-contract (Person) রররফ  

জনফর রনরয়াগ মদয়া রয়রছ। একআ রদ দ্যআজন  

Specialist/ Consultant কাজ কযায  

রফলরয় TPP মত মকান রকছু উরেখ রছর না। এছাড়া  

Revised TPP মত Subcontract  

রফলয়টিরক পরকথ মকান প্রদান কযা য়রন। এরত  

ধানণা কযা মায় মম, কত জন Specialist/  

Consultant কাজ করযরছন এ রফলরয় প্রকল্প  

দপ্তয মথামথবারফ তথ্য ংযেণ কযা য়রন।  

রযদ থরন মদখা মায় মম, প্রকল্পটিয রিেণ কনাররটন্ট  

Sub-contract এ রনরয়ারজত মোররেরদয তথ্যারদ 

মথামথ বারফ ংযেণ কযা য়রন। পরর এ কর রফলরয় ারফ থক 

ধাযণা ায়া ম্ভফ য়রন। এরেরে প্রকরল্পয শুরুরতআ 

কভ থকতথা/কভ থচাযীরদয কভ থফন্টরনয ভয় প্রকরল্পয একজন 

কভ থকতথা কভ থচাযীরক প্রকরল্পয তথ্য ংযেরণয দারয়ত্ব মদয়া মায়। 

রযকল্পনা রফবাগ প্রকল্প রযচারকরদয এ রফলরয় রনরদ থনা রদরয় 

ে মপ্রযণ কযরত ারযন। 

 ১৫.২ ববদেশলক সহায়তাপুষ্ট অশিকাাংল প্রকদেই প্রশতশ্রশত 

পশরমাণ ববদেশলক সাহায়তা না পাওয়ায় প্রকদের সক কয যাবী 

সম্পােন করা সম্ভব হয় না। যযমন এ প্রকদের যেদে UNDP 

এর বাদেট সেতার কারদণ ববদেশলক মাস্টাস য যপ্রাগ্রাম, শিদলামা 

যকাস য ইতযাশে প্রকে সাংদলািদনর সময় বাে যেয়া হদয়দে। এদত 

িারণা করা যায় যয, প্রকে হদত উদ্দীষ্ট সুফও পাওয়া যাদে না। 

বাদেট প্রাশি শনশিত করার দেয পশরকেনা শবভাগ ERD এর 

সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহন করদব। 
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ক্র: 

নং 

ভস্যা সুারয 

৪। Enhancing the Capacity of SEI Division to Integrate Population and Gender Issues 

into Sectoral  Planning 

 প্রকরল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ৩৫৬.৩৫ রে টাকায 

(রজরফ ৩০.৭৪ রে টাকা, প্র:া: ৩২৫.৬১ রে 

টাকা)-এয রফযীরত থ থ ব্যয় রয়রছ ২০১.৯৩ 

রে টাকা। এ রফলরয় প্রকল্প রযচারক জানান 

মম, UNFPA-এ প্রকরল্পয জন্য প্ররতশ্রুত থ থ 

ফযাদ্দ কযরত না াযায় থ থ ব্যয় কভ রয়রছ। 

ররঅয-এয আভরিরভন্টরন রজন-এয 

ক্ররভক-২ এ উরেখ কযা রয়রছ Fund 

Curtailed but all events completed-

রকন্তু ফাস্তরফ মদখা মায় মম, রডরররত উরেরখত 

কর করপারনন্ট-এয কাজ কযা য়রন। রকছু 

রকছু করপারনন্ট-এয কাজ ফারল থক ক্রয় 

রযকল্পনায় ফাদ মদয়া রয়রছ। অফায মকান 

মকান করপারনন্ট-এয মেরে উরেখ কযা রয়রছ 

প্ররয়াজন য়রন। পরশ্রুরতরত প্রকরল্পয ঐ কর 

করপারনন্ট-এয কাজ য়রন মমভন-

Observation Visit ৩টিয রযফরতথ ২টি 

অরয়াজন কযা রয়রছ। Organizing cost 

and at Designating/host country, 

Post Project Approval Follow -up 

Meeting with local stakeholders, 

Sharing/Dissemination Workshop, 

End of the Year Evaluation Term 

Assessment ,Project End 

Evaluation, Consultant for 

Preparation of Standard Guidelines 

in the line with GOB’s existing 

policies on population &  Gender 

Issues. আতযারদ করপারনন্টগুররারক প্ররয়াজন 

য়রন রফধায় ফাদ মদয়া রয়রছ 

অররাচয প্রকল্পটিয ভাধ্যরভ প্রকল্প নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত 

রযরে ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ রফলয়টিরক ন্তর্ভ থক্ত কযা রয়রছ 

এফং উন্নয়ন নীরতভারায রযকল্পনায় ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ 

রফলয়মূরক ন্তর্ভ থক্তকযরণয জন্য Handbook প্রস্তুত কযা 

রয়রছ মা তযন্ত প্রংনীয় উরদ্যাগ।  তরফ ফাস্তফ মেরে মদখা 

মায় মম, প্রকল্প রডরর প্রণয়রনয ভয় ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

রযে নুমায়ী ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ রফলয়টিক আসুযগুররারত 

তথ্য প্রদান রনরিত কযা এফং Handbook-এয রনরদ থনা 

নুযণ করয  কাজ কযায জন্য রযকল্পনা রফবাগ ংরিষ্ট 

কভ থকতথা/কভ থচাযীরদয রনরদ থনা প্রদান কযরফ; 

রপ্ররন্টং-এয মেরে প্রাক্কররত ব্যয় ১৪.০০ রে টাকা উরেখ কযা 

রর প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ভাে ৬,০০০ টাকা। 

ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, প্রকরল্পয অতায় 

নুরিত Policy Dialogues গুররা মুদ্রণ য়রন 

ফা ফআ অকারয ংযেণ কযা য়রন; মা 

াধাযনত: এ জাতীয় ন্যান্য প্রকরল্পয মেরে কযা 

রয় থারক মমভন-Strengthenging 

Capacity of the General Economic 

১৫.২ রযদ থরন মদখা মায় মম, UNFPA-এ থ থ রদরত না 

াযায় প্রকরল্পয রনক গুরুত্বপূণ থ করপারনন্ট-এয কাজ কযা ম্ভফ 

য়রন। দফরদরক ায়তাপুষ্ট রযকল্পনা রফবারগয এ কর 

প্রকরল্পয দফরদরক ায়তা প্রারপ্ত রনরিত কযায ররেয 

রযকল্পনা রফবাগ উরদ্যাগ গ্রণ কযরফ। প্ররয়াজরন এ রফলরয় 

আঅযরড’য ায়তা গ্রণ কযরফ। 
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ক্র: 

নং 

ভস্যা সুারয 

Division (GED) to Integrate 

Population Issues into Development 

Plans (1
st
 revised) প্রকরল্প কযা রয়রছ। 

প্রকল্প ংরিষ্ট কভ থকতথা জনাফ অভানত অরী 

জানান মম, রতরন জানান রপ্ররন্টং খারত ব্যয় 

কভারনায কাযরণ এআ ডক্যরভন্টগুররা ছাররয় 

ংযেণ কযা ম্ভফ য়রন। পূরফ থয রবজ্ঞতায 

অররারক বরফষ্যরতয কভ থন্থা দতযীয জন্য এআ 

ডায়ারগমূ মুদ্রণ করয ংযেণ কযায 

প্ররয়াজনীয়তা রছর। সুতযাং মদখা মায় মম, 

UNFPA-এ কর্তথক Fund Curtail কযায 

কাযরণ প্রকরল্পয রনক গুরুত্বপূণ থ কাজ পাদন 

কযা ম্ভফ য়রন। 

  প্রকরল্পয অতায় মম কর মরভনায/য়াকথ/িরনং আতযারদ 

পারদত রয়রছ এ ংক্রান্ত তথ্যারদ ঠিকবারফ ংযেণ কযা 

য়রন। এ রফলরয় প্ররতরফদরনয ১৪.২, ১৪.৩-এ রফস্তারযত ফণ থনা 

কযা রয়রছ। প্রকরল্পয শুরুরতআ কভ থকতথা/কভ থচাযী রনরয়ারগয ভয় 

প্ররতযরকয দারয়ত্ব ফন্টনপূফ থক একজন কভ থকতথা/কভ থচাযীরক 

প্রকরল্পয তথ্যারদ মথামথবারফ ংযেরণয দারয়ত্ব রদরয় রপ 

অরদ জারয কযা মমরত ারয। তারর বরফষ্যরত উক্ত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীয ংরগ মমাগামাগ করয প্রকরল্পয তথ্যারদ 

ংগ্য কযা জতয রফ। রযকল্পনা রফবাগ এ রফলরয় প্রকল্প 

রযচারকগণরক রনরদ থনা প্রদান কযরফ। 
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Strengthening Capacity of the General Economiv Division (GED) to integrate 

Population issues into Development Plans (1
st
 revised) শীর্ টক্ প্রক্দল্পে িিাপ্ত মূল্যায়ন 

প্রনিদবেন 

(িিাপ্ত: রডরম্বয, ২০১৬) 

 

১. প্রকরল্পয নাভ: Strengthening Capacity of the General Economiv Division (GED) 

to integrate Population issues into Development Plans (1
st

 revised). 

২. ভন্ত্রণাররয়য নাভ: রযকল্পনা রফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা: াধাযণ থ থনীরত রফবাগ (রজআরড)  UNFPA (United Nations Fund for 

Population Activities)  

৪. প্রকরল্পয ফস্থান: রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্ত্বয, অগাযগাঁ, ঢাকা। 

৫. প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: 

  (রে টাকায়) 

মূর মভাট 

টাকা প্র:া: 

ফ থরল 

ংরারধত 

মভাট টাকা 

প্র:া: 

প্রকৃত ব্যয় 

মভাট টাকা 

প্র:া: 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

ভয় মূর ফ থরল 

ংরারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩৬.৬৯ 

৭০.৮৪ 

৩৬৫.৮৫ 

৩৫৭.৮৪ 

৩৪.২৯ 

৩২০.৫৫ 

৩৫৫.০৫ 

৩১.৭৫ 

৩২৩.৩০ 

জানুয়ারয, 

২০১২ 

রত 

রডরম্বয, 

২০১৬ 

জানুয়ারয, 

২০১২ 

রত 

রডরম্বয, 

২০১৬ 

রডরম্বয,২০১২ 

রত রডরম্বয, 

২০১৬ 

প্ররমাজয নয় প্ররমাজয নয় 

  

৬. প্রকরল্পয টভূরভ  উরদ্দে: 

 

৬.১ প্রকরল্পয টভূরভ: লি ঞ্চফারল থক রযকল্পনায় (২০১১-২০১৫) নাযী রো, ভররারদয প্রজনন স্বাস্থয এফং রযফায 

রযকল্পনায মফা গ্ররণ যকাযী-মফযকাযী ংীদারযত্ব এফং াভারজক গরতীরতায রফলয়গুররারক জনংখ্যা রযকল্পনায 

মকৌর রনধ থাযরণয মেরে গুরুত্ব প্রদান কযা রয়রছর। রোয সুরমাগ  রফরলত: নাযী রোয রনম্নভারনয কাযরণ িভরক্তয 

দূফ থর ভারনয চযাররঞ্জ মভাকারফরায় লি ঞ্চফারল থক রযকল্পনায় জনরভরতক রবযাং (demographic dividend) 

তথা জনংখ্যায তরুন ফম গ্রুরক কারজ রারগরয় পদ উন্নয়ন, রো  প্ররেণ মকৌর এফং প্রারতিারনক উন্নয়ন মকৌর 

রনধ থাযণ কযা রয়রছর। SDG এফং দারযদ্র দূযীকযরনয ররেয জাতীয় উন্নয়নরক তযারন্তত কযায মেরে দ্রুত রযফতথনীর 

জনভীরত মথরক সুরফধা জথরনয জন্য প্ররয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ এফং জাতীয় রযকল্পনা  নীরতমূর জনংখ্যা  উন্নয়ন এফং 

মজন্ডায পরকথত আসুয ভরিত কযায জন্য রযকল্পনা করভরনয াধাযণ থ থনীরত রফবারগয েভতা বৃরি কযায উরদ্দরে 

UNFPA এয থ থায়রন Strengthening Capacity of the General Economiv Division 

(GED) to integrate Population issues into Development Plans (1
st

 revised) 

ীল থক প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। 

 

৬.২ প্রকরল্পয উরদ্দে: 

       ারফ থক: প্রকরল্পয ারফ থক উরদ্দে ররা এভরডরজ এফং প্রবৃরি জথরন জাতীয় উন্নয়ন ত্বযারিত। 

রনরদ থষ্ট: জনংখ্যা  মজন্ডায আসুযয ারথ ন্যান্য গুরুত্বপূণ থ রফলয়ারদ জাতীয় রযকল্পনায় ন্তর্ভ থক্তকযরণর জন্য 

াধাযণ থ থনীরত   রফবাগরক কারযগযী ায়তা প্রদান করয রক্তারীকযণ। 
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৭. প্রকরল্পয মূর কাম থক্রভ: 

 

(ক) রযকল্পনা করভরনয অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবাগ ন্যান্য ংরিষ্ট ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথারদয জন্য 

capacity Building Training/ Workshop অরয়াজন; 

(খ) ংরিষ্ট ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথারদয জন্য consultation Workshop অরয়াজন; 

(গ) ররর ডায়ারগ নুিান  ররর রিপ প্রস্তুকযণ; 

 

৮. প্রকরল্পয িরবরিক ফাস্তফায়ন (ররঅয রত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী): 

(রে টাকায়) 

ক্র:নং: টিরর নুমায়ী রিয নাভ একক অযটিরর নুমায়ী 

রযকরল্পত রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভন্তব্য 

অরথ থক ফাস্তফ অরথ থক ফাস্তফ 

১ Project Inception Workshop ংখ্যা ২.৮৩ ১ ২.৮৩ ১  

২ Institutional Capacity Assessment ংখ্যা ৬.১৯ ১ ৬.১৯ ১  

৩ Capacity Building 

Workshop/Training 

ংখ্যা/ব্যাচ ৭৩.৬৩ ২০ ৭৩.৬২ ২০  

৪ Technical Assistance -- ৩০.৩৯ মথাক ৩০.৩৯ মথাক  

৫ Technical Committee Meeting ংখ্যা ১.১৭ ৫ ১.১৭ ৫  

৬ Observation visit/training ংখ্যা ৪৮.০২ ৩ ৪৮.০২ ৩  

৭ Regional Meeting/seminar ংখ্যা/ব্যারক্ত ৬.১১ ৪/৫ ৬.১১ ৪/৫  

৮ Policy dialogue ংখ্যা ১৯.৫০ ১০ ১৯.৪৬ ১০  

৯ Dissemination workshop ংখ্যা ২.১৪ ১ ২.১৪ ১  

১০ Preparation of Policy briefs and 

Preparation of position papers 

-- ২৪.৫০ মথাক ২৪.৫০ মথাক  

১১ Meeting with media ংখ্যা ১.৫০ ১ ১.৫০ ১  

১২ Project Steering Committee 

Meeting 

ংখ্যা ২.০০ ৭ ২.০০ ৭  

১৩ Project Personnel DPA ংখ্যা ৩৬.৪৭ ১ ৩৬.৪৩ ১  

১৪ Project Personnel GOB ংখ্যা ১৯.৬২ ৪ ১৯.১০ ৪  

১৫ Rental Vehicles (microbus) & Fuel ংখ্যা ৩৮.১৭ ১ ৩৬.৭৪ ১  

১৬ Expendable equipment (LS)  ৬.৫৭ মথাক ৬.৩০ মথাক  

১৭ Printing  ৬.৯২ মথাক ৬.৯২ মথাক  

১৮ Others  ৭.৭৪ মথাক ৭.৭১ মথাক  

১৯ Advertisement (GOB)  ০.৮৬ মথাক ০.৮৬ মথাক  

২০ Stationary (GOB)  ২.৫৬ মথাক ২.৫৬ মথাক  

২১ Mobile phone Allowance (GOB)  ০.০৯ মথাক ০.০৯ মথাক  

২২ Charge Allowance (GOB)  ৬.৫৯ মথাক ৬.১৫ মথাক  

২৩ Office Refurbishments  ০.৭৪ মথাক ০.৭৪ মথাক  

২৪ Furniture, AC (LS)  ৫.৭৯ মথাক ৫.৭৮ মথাক  

২৫ Equipment (Laptop-1, Desktop-3, 

Photocopier-1, & Multimedia-1) 

 ৭.৭৪ ৬টি ৭.৭৪ ৬টি  

 Total:  ৩৫৭.৮৪ ১০০% ৩৫৫.০৫ ১০০%  

 

৯. প্রকরল্পয নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত: 

৯.১  প্রকল্পটিয উয গত ৩০/০৯/২০১২ তারযরখ এরআর বা নুরিত য়। এরআর বায সুারযরয অররারক 

পুনগঠিত রডরর ৪৩৬.৬৯ রে টাকা (প্র: া: ৩৬৫.৮৫ রে টাকা এফং রজরফ ৭০.৮৪ রে টাকা) প্রাক্কররত ব্যরয় 

গত ১৩/১২/২০১২ তারযরখ নুরভারদত য়। component টি প্রকরল্পয টিররমত দ্যরটা head-এ ন্তভূ থক্ত কযা 

রয়রছররা। যফতীরত Training component এয Technical Assistant (TA) head টি 

Capacity Building workshop/ Training head এয ারথ একীভূত কযা য়। একাযরণ 

Technical Assistant ংর ফযাদ্দ করভরয় Capacity Building ংর ফযাদ্দ ফারড়রয় প্রকল্প 

ংরাধন কযা য় ১৫ রডরম্বয, ২০১৬ তারযরখ। 
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৯.২ নুরভারদত TPP মত প্ররেণ (training) ংটি Technical Assistant (TA) এফং 

Capacity Building workshop/ Training head এয ারথ একীভূত কযা য়। পরর 

Capacity Building workshop/ Training head এ ফযাদ্দ ফাড়ারনা য় এফং 

Technical Assistance খারত ফযাদ্দ কভারনা য়। NTA (National Transfer 

Account) রফলরয় একটি Policy dialogue এফং Preparation of policy brief and 

position paper নতুনবারফ ন্তভূ থক্ত কযায় Policy dialogue head এ ফযাদ্দ বৃরি ায়। এছাড়া 

ফাস্তফ ব্যরয়য রবরিরত যাজস্ব কমপারনন্টগুররায ব্যয় হ্রা ায়ায় প্রকরল্পয মভাট প্রাক্কররত ব্যয় ৪৩৬.৬৯ রে টাকা 

রত হ্রা করয ৩৫৭.৮৪ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যয় রনধ থাযণপূফ থক ১৫ রডরম্বয, ২০১৬ তরযরখ প্রকল্প ংরাধন কযা 

য়। 

১০. ফছযরবরিক এরডর ফযাদ্দ: ফমুরক্ত  ব্যয় (ররঅয রত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী): 

 (রে টাকায়) 

থ থ ফছয এরডর ফযাদ্দ ফমুরক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা প্র: া: ফাস্তফ 

(%) 

মভাট টাকা প্র: া: ফাস্তফ 

(%) 

২০১২-১৩ ৯০.০০ ৮.০০ ৮২.০০   ২১.৮২ ৬.২৯ ১৫.৫৩  

২০১৩-১৪ ১১৫.০০ ৮.০০ ১০৭.০০   ১১৭.৭৮ ৬.৭৩ ১১১.০৫  

২০১৪-১৫ ১১৮.০০ ৮.০০ ১১০.০০   ১১৪.৭৫ ৫.৬৭ ১০৯.০৮  

২০১৫-১৬ ৮৪.০০ ১০.০০ ৭৪.০০   ৬৮.৫২ ৫.৬০ ৬২.৮২  

২০১৬-১৭ ৩৩.০০ ৮০.০০ ২৫.০০   ৩২.১৮ ৭.৪৬ ২৪.৭২  

মভাট: ৪৪০.০০ ৪২.০০ ৩৯৮.০০   ৩৫৫.০৫ ৩১.৭৫ ৩২৩.৩০  

 

১১. প্রকল্প রযচারক পরকথত তথ্য: 

ক্র:নং কভ থকতথায নাভ  দফী দারয়ত্ব াররনয ভয়কার 

১ জনাফ মভারন অরী খন্দকায 

মৄগ্ম-প্রধান 

২৪/১২/২০১২ রত ০৭/০২/২০১৩ 

২ জনাফ নুরুর ক ভজুভদায 

মৄগ্ম-প্রধান 

২৪/০২/২০১৩ রত ০৪/০৩/২০১৪ 

৩ জনাফ খন্দকায অান মারন 

মৄগ্ম-প্রধান 

০৫/০৩/২০১৪ রত ০২/০৮/২০১৪ 

৪ জনাফ মভাঃ াজাান 

মৄগ্ম-প্রধান 

২৮/০৮/২০১৪ রত ৩১/০৫/২০১৬ 

৫ জনাফ খন্দকায অান মারন 

মৄগ্ম-প্রধান 

০২/০৮/২০১৬ রত ৩১/১২/২০১৬ 

 

১২. প্রকল্প মূল্যায়ন িরত: প্রকল্পটিয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রনয জন্য প্রকল্পটি পরকথ অআএভআরড’য ম থরফেণ 

প্রদারনয মেরে রনম্নরররখত রফলয়গুররা রফরফচনা কযা য়; 

 

 (ক) প্রকরল্পয নুরভারদত রডরর, নরথ  ররঅায ম থাররাচনা; 

 (খ) প্রকল্প এরাকা রযজরভন রযদ থন প্রাপ্ত তথ্য; 

 (গ) প্রকল্প এরাকা রযজরভন রযদ থরনয ভয় প্রকল্প ংরিষ্টরদয ারথ অররাচনা; 

 (ঘ) প্রকরল্পয রেয  উরদ্দে জথরনয রনরভি প্রতযাী ংস্থায ফতথভান কাম থক্রভ ম থাররাচনা; 
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১৩. প্রকরল্পয রযকরল্পত উরদ্দে  জথন: 

 

রযকরল্পত উরদ্দে জথন 

১। জনংখ্যা  

মজন্ডায আসুযয ারথ 

ন্যান্য গুরুত্বপূণ থ 

রফলয়ারদ জাতীয় 

রযকল্পনায় 

ন্তভূ থক্তকযরনয জন্য 

াধাযণ থ থনীরত 

রফবাগরক কারযগযী 

ামতা প্রদান করয 

রক্তারীকযণ। 

অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ জনংখ্যা  উন্নয়ন আসুযরত াধাযণ থ থনীরত রফবারগয েভতা 

রযভারয জন্য যাভ থক রনরয়ারগয ভাধ্যরভ Capacity assessment কযা 

য়। যফতীরত মায রবরিরত দেতা বৃরিমূরক কাম থক্রভ মমভন প্ররেণ, য়াকথ  

ররর ডায়ারগ আতযারদয অরয়াজন কযা য়; মারত াধাযন থ থনীরত রফবারগয 

কভ থকতথাগণ ভন্ত্রণারয়/ রফবারগ কভ থযত কভ থকতথাগণ জনংখ্যা এফং দারযদ্র, দফলম্য, 

উন্নয়ন  উদ্ভুত ন্যান্য আসুযগুররায উয জনংখ্যায প্রবাফ পরকথ ধাযণা রাব কযা 

করযন এফং জাতীয় রযকল্পনা   নীরতভারায় এ কর আসুয পরকথত নতুন ধাযণাগুররারক 

ন্তভূ থক্ত কযরত ারযন। কভ থকতথারদয প্ররেণ প্রদারনয জন্য এ প্রকরল্পরয ভাধ্যরভ ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যাররয়য Department of Population Science এয ারথ একটি 

MOU স্বােরযত য়। যাভ থক রনরয়ারগয ভাধ্যরভ প্ররেরনয ভরডউর দতযী করয এ 

ভরডউর নুারয ২০ টি ব্যারচ প্রায় ৪০০ কভ থকতথারক প্ররেণ প্রাদন কযা য়। এছাড়া 

প্রকরল্পয অতায় ১০ টি ররর ডায়াররগয অরয়াজ কযা য়। এ রর ডায়ারগ 

অরয়াজরনয সুরনরদ থষ্ট উরদ্দে রছর াধাযণ থ থনীরত রফবাগ এফং ংরিষ্ট ন্যান্য ভন্ত্রণারয় 

 রফবারগয কভ থকতথারদয জনংখ্যা  উন্নয়ন আসুযমূরয চযাররঞ্জ পরকথ জ্ঞান রাব  

াযেরযক তথ্য অদান-প্রদান। Key Stakeholder-মদয ংগ্ররণ অরয়ারজত 

এ ররর ডায়ারগমূরয ভাধ্যরভ প্রকৃতরে তীত  ফতথভান নীরতভারামূরয 

গবীযতা, রফরবন্ন রদক, ফরতা  দ্যফ থরতারক রচরিত কযা রয়রছ। এ ররর 

ডায়ারগমূরয ভাধ্যরভ প্ররেনাথীগণ ফতথভান নীরতভারামূরয Popolation 

momentum- এয চরভান ধাযা এফং দূফ থর রদকমূ রচরিতকযরণয াার 

ফাস্তফায়ন মেরে ভস্যা পরকথ ধাযণা রাব করযরছন। 

তরফ Capacity Building রফলয়টি রজ রযভারমাগ্য নয় রফধায় এআ প্রকরল্পয 

অতায় অরয়ারজত প্ররেণ, য়াকথ  ররর ডায়াররগয ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত 

রফবারগয কভ থকতথাগণ জনংখ্যা  মজন্ডায আসুযরত  কতটা দেথা জথন করযরছন এ 

রফলরয় সুেষ্ট ধাযণায জন্য গরফলণায প্ররয়াজন যরয়রছ। 
 

১৪. রযদ থন  ম থরফেণ: 

 

১৪.১ প্রকল্পটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআরড কর্তথক গত ১৫/০৮/২০১৮ তারযখ ঢাকায অগাযগাঁ 

এ করস্থত রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্বরয প্রকরল্পয অতায় পারদত কাম থাফরী রযদ থন কযা য়। রযদ থরনয ভয় 

প্রকল্প রযচারক  ংরিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথারদয ারথ অররাচনাপূর্ফক তথ্য ংগ্র কযা য়। 

 

১৪.২ প্রকল্পটিয িরবরিক ব্যয় ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, ২৩/০৩/২০১৩ তারযরখ রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য প্রায় ৬০ জন 

কভ থকতথায ংগ্ররন প্রকরল্পয Inception Workshop নুরিত য়। প্রকল্প রযচারক জনাফ , এ 

Inception Workshop টি রছর প্রকৃতরে প্রকরল্পয শুরু। এ কভ থারায় Population dynamics 

and development challenges in Bangladesh রফলরয় Key note paper উস্থান 

কযা য়। প্রকল্প রযচারক জানান ৬.১৯ রে টাকা ব্যরয় UNDP কর্তথক একজন consultant রনরয়ারগয 

ভাধ্যরভ জনংখ্যা  উন্নয়ন আসুযরত াধাযণ থ থনীরত রফবারগয Capacity assessment কযা রয়রছ। 

ররঅয রত জানা মায় মম, মভাট ২০ টি Capacity Building কভ থারা/ প্ররেণ নুরিত রয়রছ। এরত 

মদখা মায় মম, অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবাগ রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়, রধদপ্তয  রযদপ্তয রত প্ররত ব্যারচ গরড় 

২০ জন কভ থকতথা ংগ্রণ করযরছন। 

 

১৪.৩ ররঅয ম থাররাচনায় মদখা মায়ন ময়, প্রকরল্পয অতায় রবরয়তনাভ, থাআল্যান্ড  ভাল্টায় মভাট ০৩টি 

observation Visit নুরিত য়। এরত মভাট ১১ জন কভ থকতথা ংগ্রণ করযরছন। এছাড়া চীন, থাআল্যান্ড, 

দরেণ অরিকা  মকারযয়ায় নুরিত মভাট ০৪ টি Regional meeting/seminar-এ ংগ্রণ করযন 
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ফ থরভাট ০৫ জন কভ থকতথা। প্রকরল্পয ররঅয এ দফরদরক পয ংক্রান্ত তথ্যারদ রফস্তারযত বারফ ফণ থনা কযা রয়রছ। 

প্রকরল্পয অতায় মভাট ১০ টি ররর ডায়ারগ নুরিত য় মায মপ্ররেরত রনম্নফরণ থত policy brif/paper 

গুররা মুদ্রন কযা য়: 

 

ক্র:

নং 

ররর রিপ/মায ররর ডায়ারগ 

নুিারনয তারযখ 

ংগ্রণকাযী

য ংখ্যা 

১ Population dynamics and development challenges 

in Bangladesh. 

২৩/০৩/২০১৩ ৭৮ জন 

২ Policy dialogue on Transition demographic 

dividend: deciding Future development strategies 

in Bangladesh. 

৩০/০৬/২০১৩ ৫০ জন 

৩ Policy dialogue on Ageing Population in 

Bangladesh. 

২২/১২/২০১৩ ৬৩ জন 

৪ The Level of Integration of Population dynamics 

issues in the 7
th

 five year plan document for 2016-

2020 

৩১/১২/২০১৫ ৭০ জন 

৫ The need of sexual and Population health services 

for the youth population and the scale of 

investment necessary to harness the demographic 

dividend. 

২৮/১২/২০১৫ ৭৫ জন 

৬ Analyzing demographics situation in Bangladesh: 

Mapping out the Challenges into development 

processes. 

১৮/১২/২০১৪ ৬৫ জন 

৭ Managing the population momentum issues 

facilitating economic development in Bangladesh. 

২১/১২/২০১৪ ৫৮ জন 

৮ Factors affecting preference for education health 

services in slum areas.  

২২/১২/২০১৪ ৬৫ জন 

৯ Projection of youth and Adolescent needs for 

human resource development in Bangladesh. 

৩১/১২/২০১৫ ৭৫ জন 

১০ Effective use of human resource in Bangladesh for 

inclusive economic growth and income distribution 

and application of National Transfer Account. 

১১/১২/২০১৬ ১০০ জন 

 

১৪.৫ প্রকরল্পয অতায় ২৩/০২/২০১৪ তারযরখ ভাননীয় রযকল্পনা ভন্ত্রীয বারতরত্ব ৫০ জন কভ থকতথায ংগ্ররণ ১টি 

dissemination workshop নুরিত য়। উক্ত workshop-এ  ‘How to stabilize population 

growth in Bangladesh whether it is necessary ীল থক key note paper উস্থান কযা য়। 

 

 রযদ থরন মদখা মায় মম, প্রকরল্পয policy brief/ paper  ন্যান্য ডক্যরভন্টগুররা একরেত করয পুস্তক 

অকারয মুদ্রন করয ংযেণ কযা রয়রছ। এগুররা ররা: 

 

 (১) Population dynamics demographic dividend Ageing Population and 

capacity building of GED. 

 (২) Population Management Issues monograph-2 

 (৩)Population Management Issues monograph-3 

 (৪) Background ICPD 1994-2014 country report. 

 (৫) Background Paper on Health, Nation and Population strategy in 

7FYP 
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১৪.৬ প্রকরল্পয ররঅয ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, অররাচয প্রকরল্প মভাট ০৯ জন কনাররটন্ট কাজ করযরছন মায ভরধ্য 

২জন যারয UNFPA রত যারয রনরয়াগ প্রাপ্ত। তরফ RTPP এয ক্রয় রযকল্পনায়  ররঅয এ প্রদি 

যাভ থক রনরয়াগ ংক্রান্ত তরথ্য রকছুটা গযরভর রযররেত য়। প্রকরল্পয অযটিরর এয প্ররকউযরভন্ট িযান-এ ৮জন 

কনাররটন্ট রনরয়ারগয রফলয়টি উরেখ থাকরর ররঅয নুমায়ী ফাস্তরফ কাজ করযরছন ০৯ জন। Preparing 

policy briefs/research paper on effective use of human resource in 

Bangladesh for inclusive growth and income distribution কারজয জন্য 

যাভ থ কাজ করযরছন মা ক্রয় রযকল্পনায় উরেখ মনআ। UNFPA রত যারয ক্রয় করয প্রকরল্পয জন্য 

করপউটায মন্ত্রারত, পরটকরয়ায, স্ক্যানায, ভরল্টরভরডয়া, অফাফে, এয়াযকরন্ডনায আতযারদ যফযা কযা 

রয়রছ। রযদ থরন মদখা মায় মম, এ কর ভারাভার প্রকরল্পয েক মযরজষ্ট্রারয এরি কযা রয়রছ।  এ কর মন্ত্রারত  

অফাফে রপরয়ারর GED মত স্তান্তয কযা রয়রছ রকনা এ রফলরয় রযচারক জানান ভারাভারগুররা রফররম্ব 

GED মত স্তান্তয কযা রফ। 

 

১৫. সুারয: 

১৫.১ ২০১৮-১৯ থ থ ফছয ম থন্ত রযকল্পনা রফবারগ একারধক দেতা বৃরিমূরক প্রকল্প ফাস্তফারয়ত/ফাস্তফায়নাধীন যরয়ছ। 

অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত রফবাগ ংরিষ্ট রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথাগণ জনংখ্যা  উন্নয়ন 

আসুযমূ রকবারফ জাতীয় রযকল্পনায় ন্তভূ থক্ত কযা মায় এ রফলরয় জ্ঞান রাব করযরছন ভরভ থ-প্রতীয়ভান য়। 

এভতাফস্থায়, এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত রফবারগয দেতা কতটা বৃরি মরয়রছ এ রফলরয় গরফলণা রযচারনা 

কযা মমরত ারয। রযকল্পনা রফবাগ এ রফলরয় উরদ্দযগ গ্রণ কযরফ। 

১৫.২  এ প্রকরল্পয ন্যতভ আরতফাচক রদক ররা documentation । কর Policy brief/ paper গুররা 

মুদ্রন করয ফআ অকারয প্রকা  ংযেণ কযা রয়রছ মা বরফষ্যরত গুরুত্বপূূ্ণ থ reference রররফ কাজ কযরফ। 

এছাড়া প্রকরল্পয অতায় পারদত কর কাম থক্ররভয কর কাম থক্ররভয নরথ/ তথ্যারদ তযন্ত সুচারুরূর ংযেণ কযা 

রয়রছ মা প্রংায দারফদায। 

১৫.৩  UNFPA রত প্রাপ্ত করপউটায মন্ত্ররত, পরটাকরয়ায, স্ক্যানায, ভারল্টরভরডয়া, অফাফে, 

এয়াযকরন্ডনাযমূ দ্যফরধ াধাযণ থ থনীরত রফবারগ স্তান্তয কযা য়রন। এআ ভারাভারগুররা দ্রুত স্তান্তরযয জন্য 

রযচারক ব্যফস্থা গ্রণ কযরফন। 
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Enhancing the Capacity of SEI Division to Integrate Population and Gender 

Issues into Sectoral  Planning শীর্ টক্ প্রকরল্পয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন 

(ভাপ্ত মরেম্বয, ২০১৬) 

 

১. প্রকরল্পয নাভ : Enhancing the Capacity of SEI Division to Integrate 

Population and Gender Issues into Sectoral  Planning 
 

২. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : রযকল্পনা রফবাগ 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : জনংখ্যা রযকল্পনা উআং, SEI রফবাগ, রযকল্পনা করভন এফং UNFPA 

(United Nations Fund for Population Activities. 
 

৪. প্রকরল্পয ফস্থান : রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্ত্বয, অগাযগাঁ, ঢাকা। 

৫. প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  

ব্যয় 

:  

(রে টাকায়) 

মূর 

মভাট 

টাকা 

প্র:া: 

ফ থরল 

ংরারধত 

মভাট 

টাকা 

প্র:া: 

প্রকৃত ব্যয় 

মভাট 

টাকা 

প্র:া: 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

ভয় মূল্য ফ থরল 

ংরারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৫১.৩৫ 

২৫.৭৮ 

৩২৫.৬১ 

৩৫১.৩৫ 

২৫.৭৮ 

৩২৫.৬১ 

২০১.৯৩ 

১০.৬০ 

১৯১.৩৩ 

০১/০১/২০১৩ 

রত 

৩১/১২/২০১৬ 

০১/০১/২০১৩ 

রত 

৩১/১২/২০১৬ 

০১/০১/২০১৩ 

রত 

৩০/০৯/২০১৬ 

প্ররমাজয নয় প্ররমাজয নয় 

 

৬. প্রকরল্পয টভূরভ  উরদ্দে :  

৬.১ টভূরভ : রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ধীনস্থ ংস্থায এফং রযকল্পনা করভরনয মক্টয/রফবাগ উন্নয়ন 

রকল্পনা/কভ থসূচী/ প্রকল্প উন্নয়ন, নুরভাদন  ফাস্তফায়রনয ারথ ংরিষ্ট কভ থকতথারদয এফং মজরা  উরজরা ম থারয় 

প্রারনয উরদ্দরে প্ররেণ প্রদান এফং এ কর রফলরয় Advocacy & Sensitization-এয উরদ্দরে জানুয়ারয, 

২০০৩ রত রডরম্বয, ২০০৫ মভয়ারদ রযকল্পনা করভরনযয অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবাগ কর্তথক একটি প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা য়। যফতীরত জাতীয়  মক্টয ম থারয় উন্নয়ন রযকল্পনায় ‘জনংখ্যা’  ‘মজন্ডায’ এ দ্যটি ধাযণারক 

রন্নরফ কযায ররেয ংরিষ্ট কভ থকতথারদয প্ররেণ প্রদান রচতনতা বৃরিয উরদ্দরে UNFPA 6
th

 Country 

Programme-এয অতায় জানুয়ারয, ২০০৩ রত রডরম্বয, ২০০৫ মভয়ারদ অরযা একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা 

য়। আরতাপূরফ থ ফাস্তফারয়ত দ্যটি প্রকরল্পয মূল্যায়রনয রবরিরত এফং ‘জনংখ্যা’  ‘মজন্ডায’ এ দ্যটি ধাযণারক জাতীয়  

মক্টয ম থারয় উন্নয়ন রযকল্পনায় কাম থকযবারফ ন্তর্ভ থরক্তয উরদ্দরে UNFPA 8
th

 Country Programme-এয 

অতায় অররাচয প্রকল্পটি গ্রণ কযা রয়রছ। 

৬.২ প্রকরল্পয উরদ্দে :   

   প্ররেণ, কভ থারা, মরভনায আতযারদ নুিারনয ভাধ্যরভ রযকল্পনা করভরনয অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা 

রফবারগয দেতা বৃরিকযণ; 

   জাতীয়  মক্টযার উন্নয়ন রযকল্পনা  নীরতভারায় ‘জনংখ্যা’  ‘মজন্ডায’ এ দ্যটি রফলয় ন্তর্ভ থরক্ত 

রনরিতকযণ। 
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৭. প্রকরল্পয মূর কাম থক্যভ :   

 

(ক) রযকল্পনা করভরনয অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবাগ ন্যান্য ংরিষ্ট ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথারদয জন্য        

Capacity Building Training/Workshop অরয়াজন; 

(খ) ংরিষ্ট ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথারদয জন্য Consultation Workshop অরয়াজন;  

(গ) ররর ডায়ারগ নুিান;  

(ঘ) পুররন ডাটা ীট প্রণয়ন। 

 

৮. প্রকরল্পয িরবরিক ফাস্তফায়ন :  

(রে টাকায়) 

ক্র:নং রডরর নুমায়ী রিয নাভ একক রডরর নুমায়ী রযকরল্পত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ থক ফাস্তফ অরথ থক ফাস্তফ 

১. Project Personnel to be recruited by 

UNFPA  

 ৫৯.৫০ ২ ৩৩.৭৬ ২ 

২. Project Allowance for GOB Officials 

including Supporting Staff 

 ৯.৯০ ৫ ৮.৯৪ ৫ 

৩. Telephone  ২.০০ -- -- -- 

৪. Fuel & Maintenance of Vehicles & 

Equipment 

 ১৪.২ -- ১১.০৫ ১০০% 

৫. Printing  ১৪.০০ -- ০.০৬ ১০০% 

৬. Stationary & Supplies   ১৫.১০ -- ৪.৯৩ ১০০% 

৭. Advertisement   ৩.০০ -- -- ০% 

৮. Capacity Building on Integrated 

Appraisal of Population dynamics & 

deepening understanding of emerging 

issues   

 ২৫.৬০ ৮ ব্যাচ ২৩.২৬ ৮ ব্যাচ 

৯. Observation Visit  ৪১.০০  ২৪.১২ ২ ব্যাচ 

১০. Organizing cost and at 

Designating/host country 

 ১৫.০০ -- ৮.৬০ ০ 

১১. Participation in Regional 

Meetings/Consultations on 

Population Issues 

 ১৫.০০ -- -- -- 

১২. Project Inception Workshop  ১.০০ ১ ১.০০ ১ 

১৩. Workshop, Training Orientations on 

Population Development & Gender 

Issues  

 ২৬.৪০ ১২ ব্যাচ ১৭.৩৭ ১২ ব্যাচ 

১৪. Policy Dialogues & Follow-up 

Consultant Meeting on Policy 

Dialogues 

 ১৯.৩৬ -- ১৯.০৪ -- 

১৫. Inception Workshop   ৩.০০ ১ ৩.০০ ১ 

১৬. Consultative to finalize the 

Handbook Workshop 

 ২.০০ ১ ১.১০ ১ 

১৭. Post Project Approval Follow -up 

Meeting with local stakeholders  

 ৪.৯৫ -- -- -- 

১৮. Dissemination Workshop  ১.০০ -- -- -- 

১৯. Consultant for Capacity Assessment  ৫.০০ ২ mm ৫.০০ ২ mm 

২০. National Consultant for Population 

Data Sheet  

 ৭.৫০ ৩ mm ৪.২৮ ৩ mm 
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ক্র:নং রডরর নুমায়ী রিয নাভ একক রডরর নুমায়ী রযকরল্পত রেযভাো প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অরথ থক ফাস্তফ অরথ থক ফাস্তফ 

২১. Consultant for reviewing/ revising 

the Project Development Guidelines 

Developing MIS to track quality of 

project Proposals & preparing 

Handbook 

 ৭.৫০ ৩ mm ৭.৪৫ ৩ mm 

২২. Short Time Consultant   ৩.০০ ২ mm ৩.০০ ২ mm 

২৩. End of the Year Evaluation Term 

Assessment 

 ৭.৫০ -- -- -- 

২৪. Project End Evaluation  ৪.০০ -- -- -- 

২৫. Consultant for Preparation of 

Standard Guidelines in the line with 

GOB’s existing policies on 

population &  Gender Issues 

 ৫.০০ ৩ mm -- ৩ mm 

২৬. Technical Committee Meetings 

(Population Data Sheet) 

 ১.৫০ -- -- -- 

২৭. PSC Meetings  ৫.১০ ৬ ৩.৩১ ৬ 

২৮. PIC Meetings  ৩.৪০ ৬ ১.৮২ ৬ 

২৯. Project Technical Committee 

Meetings 

 ২.৪০ ১ ১.৯১ ১ 

৩০. Project Evaluation Committee 

Meetings 

 ১.৬০ -- -- -- 

৩১. Sundry/Miscellaneous   ৯.৫৪ -- ৪.৯২ -- 

৩২. Repair & Maintenance of Equipment   ৭.২০ -- ০.৬৮ -- 

 Total Revenue :  ৩৪৪.২৫ -- ১৯০.৩৮ -- 

৩৩. Air Cooler  ১.০০ ১ ১.০০ ১ 

৩৪. Computer (Desktop)  ৩.০০ ৩ ৩.০০ ৩ 

৩৫. Laptop (Replacement)  ১.০০ ১ ১.০০ ১ 

৩৬. Multi Media Screen and Scanner  ১.৫০ ১ ১.০০ ১ 

৩৭. Inkjet Color & Laser Printer   ০.৬০ ১ ০.৫৫ ১ 

৩৮. Furniture (Chair, Table, File Cabinet 

and Other’s) 

 ৪.০০ -- ৪.০০ -- 

৩৯. Other’s Refurbishments   ১.০০ -- ১.০০ -- 

 Total Capital :  ১২.১০ -- ১১.৫৫ -- 

 Grand Total :  ৩৫৬.৩৫ -- ২০১.৯৩ -- 
 

 

৯। প্রকরল্পয নুরভাদন ংক্রান্ত :  

 

৯.১ অররাচয প্রকল্পটি UNFPA-এয নুদান এফং রজরফ থ থায়রন ফাস্তফারয়ত রে। প্রকল্পটি মভাট ৩৫১.১৫ রে টাকা 

প্রাক্কররত ব্যরয় জানুয়ারয, ২০১৩ রত রডরম্বয, ২০১৬ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ০৭/০২/২০১৩ তারযরখ 

রযকল্পনা ভন্ত্রী ভরাদয় কর্তথক নুরভারদত য় এফং যফতীরত ব্যয় বৃরিপূফ থক ৩৫৬.৩৫ রে টাকা প্রাক্কররত ব্যরয় 

করতয় ংরাধনী প্রকল্পটি ১২/০৯/২০১৩ তারযরখ নুরভারদত য়।  
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১০। ফছযরবরিক এরডর ফযাদ্দ : ফমুরক্ত   ব্যয় (ররঅয রত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী) : 

(রে টাকায়) 

থ থ ফছয এরডর ফযাদ্দ ফমুরক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা প্র:া: ফাস্তফ 

(%) 

মভাট টাকা প্র:া: ফাস্তফ 

(%) 

২০১২-১৩ ১৫.০০ ১.০০ ১৪.০০ ১০০% -- ১৪.০০ -- ১৪.০০ ৯৪% 

২০১৩-১৪ ১০৪.০০ ৭.০০ ৯৭.০০ ১০০% -- ৭১.৭৯ ৩.২০ ৬৮.৫৯ ৬৯% 

২০১৪-১৫ ৮৩.০০ ৭.০০ ৭৬.০০ ১০০% -- ৬৫.০১ ৩.৬৭ ৬১.৩৪ ৭৯% 

২০১৫-১৬ ৫০.০০ ১০.০০ ৪০.০০ ১০০% -- ৪৪.৪৪ ২.৬৪ ৪১.৮০ ৮৯% 

২০১৬-১৭ ৭.০০ ২.০০ ৬.০০ ১০০% -- ৫.৬০ ১.০৯ ৫.৬০ ৮০% 

মভাট : ২৫৯.০০ ২৭.০০ ২৩৩.০০ ১০০% -- ২০১.৯৩ ১০.৬০ ১৯১.৩৩ ৭৮% 

 

১১। প্রকল্প রযচারক পরকথত তথ্য : 
 

 

ক্ররভক নং কভ থকতথায নাভ  দফী দারয়ত্ব াররনয ভয়কার 

১. জনাফ রদররুফা আয়াছরভন 

মৄগ্ম-প্রধান, SEID, রযকল্পনা করভন 

০৭/০২/২০১৩ রত ১১/০৫/২০১৪ 

২. জনাফ াভীভ অরভদ খান  

মৄগ্ম-প্রধান, SEID, রযকল্পনা করভন 

১২/০৫/২০১৪ রত ২৫/১১/২০১৪ 

৩. জনাফ জারকয মারন  

মৄগ্ম-প্রধান, SEID, রযকল্পনা করভন 

২৬/১১/২০১৪ রত ১৩/০১/২০১৬ 

৪. জনাফ মভা: যরপক্যর আরাভ 

মৄগ্ম-প্রধান, SEID, রযকল্পনা করভন 

১৪/০১/২০১৬ রত ২৮/০২/২০১৬ 

৫. জনাফ াভীভ অরভদ খান  

মৄগ্ম-প্রধান, SEID, রযকল্পনা করভন 

০১/০৩/২০১৬ রত ৩০/০৯/২০১৬ ম থন্ত 

 

১২। প্রকল্প মূল্যায়ন িরত : প্রকল্পটিয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রনয জন্য প্রকল্পটি পরকথ অআএভআরড’য ম থরফেণ 

প্রদারনয মেরে রনম্নরররখত রফলয়গুররা রফরফচনা কযা য় : 

 (ক) প্রকরল্পয নুরভারদত রডরর, নরথ  ররঅয ম থাররাচনা; 

 (খ)  প্রকল্প এরাকা রযজরভন রযদ থরন প্রাপ্ত তথ্য; 

 (গ)  প্রকল্প এরাকা রযজরভন রযদ থরনয ভয় প্রকল্প ংরিষ্টরদয ারথ অররাচনা;  

 (ঘ)  প্রকরল্পয রেয  উরদ্দে জথরনয রনরভি প্রতযাী ংস্থায ফতথভান কাম থক্রভ ম থাররাচনা। 
 

১৩। প্রকরল্পয রযকরল্পত উরদ্দে  জথন : ররঅয-এ উরেরখত প্রকরল্পয রযকরল্পত উরদ্দে  জথন ম থাররাচনায় মদখা 

মায় মম, ররঅয-এ উরেখ কযা রয়রছ TPP-মত ফরণ থত উরদ্দেমূ রকছু TPP এফং RTPP মত উরদ্দেমূরয 

ারথ ররঅয এ উরেরখত উরদ্দেমূরয মকান রভর মনআ। এভতাফস্থায়, RTPP-মত উরেরখত উরদ্দেগুররায 

রফযীরত এ প্রকরল্পয জথন পরকথ অররাকাত কযা ররা : 

 

রযকরল্পত উরদ্দে জথন 

প্ররেণ, কভ থারা, 

মরভনায আতযারদ 

নুিারনয ভাধ্যরভ 

রযকল্পনা করভরনয 

অথ থ-াভারজক 

ফকাঠারভা রফবারগয 

দেতা বৃরিকযণ 

অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবারগয কভ থকতথারদয দেতা বৃরিয জন্য 

প্ররেণ, কভ থারা, মরভনায আতযারদ নুিারনয অরয়াজন কযা য়। এরত শুধু অথ থ-াভারজক 

ফকাঠারভা রফবারগয কভ থকতথাযাআ উকৃত নরন ফযং রফরবন্ন  ভন্ত্রণারয় রত এ কর বা  

মরভনায, য়াকথর ংগ্রণকাযী কভ থকতথাগণ পুররন এফং মজন্ডায রফলরয় ধাযণা রাব 

করযরছন। তরফ Capacity Building রফলয়টি রজআ রযভারমাগ্য নয় রফধায় এ প্রকরল্পয 

ভাধ্যমভ অথ থ-াভারজক ফকাঠারভা রফবারগয দেতা কতটা বৃরি মরয়রছ এ পরকথ সুষ্পষ্টবারফ 

ধাযণা মরত রর গরফলণায প্ররয়াজন যরয়রছ। 
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জাতীয়  মক্টযার 

উন্নয়ন রযকল্পনা  

নীরতভারায় 

‘জনংখ্যা’  

‘মজন্ডায’ এ দ্যটি রফলয় 

ন্তর্ভ থরক্ত 

রনরিতকযণ। 

এআ উরদ্দেটি অংরকবারফ রজথত রয়রছ ভরভ থ ধাযণা কযা মায়। মকননা মক্টযার উন্নয়ন 

রযকল্পনা  নীরতভারা দ্যাফরধ প্রণয়ন কযা য়রন। পরর মক্টযার ররর িযান-এ ‘জনংখ্যা  

মজন্ডায’ আসুযটি ন্তর্ভ থক্ত কযা ম্ভফ য়রন। তরফ ‘যকাযী খারত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্ররক্রয়াকযণ, 

নুরভাদন এ ংরাধন িাত’ নাভক রযরেয ংরমাজনী-খ মত উরেরখত উন্নয়ন প্রকল্প 

ছক/প্রস্তাফ(রডরর)’য ং ‘খ’-এয  

১৫.৫-উকাযরবাগীরদয মজন্ডায রফবারজত উাি এফং নাযীরদয মজন্ডায ংক্রান্ত তথ্য (প্ররমাজয 

মেরে)। 

১৫.৬- প্রকরল্পয সুরফধারবাগী জনরগািী। 

২৪.৪- মজন্ডায, নাযী  রশু েভ/ফরঞ্চত মগািীয চারদা। 

২৪.৯- অঞ্চররক দফলম্য। 

২৪.১০- জনরগািী 

আতযারদ রফধানগুররা ংমৄক্ত কযা রয়রছ। পরর মদখা মায় মম, এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ জাতীয় 

নীরতভারায় ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ রফলয়মূরক ন্তর্ভ থক্ত কযা রয়রছ। 

 

১৪। রযদ থন  ম থরফেণ : 
 

১৪.১ প্রকল্পটিয ভাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআরড কর্তথক গত ১৬/০৮/২০১৮ তারযখ ঢাকায অগাযগাঁ-

এ ফরস্থত রযকল্পনা করভন চত্ত্বরয প্রকরল্পয অতায় পারদত কাম থাফরী রযদ থন কযা য়। রযদ থরনয ভয় 

প্রকল্প রযচারক  ংরিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথারদয ারখ অররাচনাপূফ থক তথ্য ংগ্র কযা য়।  

 

১৪.২ প্রকল্পটিয িরবরিক ব্যয় ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, প্রকরল্পয অতায় Capacity Building on 

Integrated Appraisal of Population dynamics রফলরয় ঢাকা রফশ্বরফদ্যাররয়য রডাট থরভন্ট ফ ারয়ন্স-

এ ৮টি ব্যামচ রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য কভ থকতথাগণ ংগ্রণ করযন। প্রকল্প দপ্তয রত এআ ৮টিয ভরধ্য ০৫টি প্ররেরণয 

তথ্য ায়া রগরয়রছ য ০৩টি ায়া মায়রন। এরত মদখা মায় মম, ০৫ প্ররেরণ অরথ থক ফকাঠারভা রফবারগয 

কভ থকতথাগণ রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য ফ থরভাট ১০০ জন কভ থকতথা এআ প্ররেণগুররারত ংগ্রণ করযন। 

 

১৪.৩ প্রকরল্পয অতায় রযকল্পনা রফবারগয NEC রেরন করে Enhancing the Capacity of SEI 

Division to Integrate Population and Gender Issues into Sectoral Planning Project 

রফলরয় ০৫ জুন, ২০১৩ তারযরখ Inception Workshop নুরিত য় মমখারন প্রায় ১০০ জন কভ থকতথা ংগ্রণ 

 ভতরফরনভয় করযন। ররঅয রত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী প্রকল্প Training Orientations on Population 

Development & Gender Issues মত মভাট ১২টি ব্যারচ প্ররেণ মদয়া য়। তরফ এ রফলরয় মকান তথ্য ায়া 

মায়রন। ররঅয ম থামরাচনায় মদখা মায় মম, ১৯.০৪ রে টাকা ব্যরয় Policy Dialogues এফং Policy 

Dialogues-এয উয Follow-up Consultant Meeting নুরিত রয়রছ। প্রকল্প দপ্তয রত ফ থরভাট কতটি 

Policy Dialogues নুরিত রয়রছ এ রফলরয় মকান তথ্য ায়া মায়রন। তরফ ০৮টি Policy Dialogues-

এয তাররকা ায়া রগরয়রছ। মা রনরম্ন উরেখ কযা ররা :  

ক্ররভক নং রফলয় তারযখ ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

১. Women friendly working environment 

in Bangladesh : a Critical analysis  

১২/০৭/২০১৫ ৪৯ জন 

২. Elderly Population growth in 

Bangladesh : Preparedness public and 

private sector 

২২/১১/২০১৫ ৬৫ জন 

৩. Capturing demographic dividend in 

Bangladesh: Challenge and 

Opportunities. 

১০/১২/২০১৫ ৫৭ জন 

৪. Nursing and midwifery services in 

Bangladesh: a Strategy for better 

mental/reproductive health services. 

১১/০৪/২০১৬ ৭২ জন 
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ক্ররভক নং রফলয় তারযখ ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

৫. Exploring uncounted contribution of 

women in Bangladesh: barriers, 

Implication and Opportunities. 

২৯/০৬/২০১৬ ৬৬ জন 

৬. Youth Population in Bangladesh: 

Challenges and Prospects. 

২১/০৯/২০১৬ ৬১ জন 

৭. Ensuring women labor force 

Participation for achieving 

demographic dividend. 

০৩/০২/২০১৪ ৫৮ জন 

৮. Population redistribution and Migration 

Prospects and Challenges of 

Sustainable development. 

২৬/০৬/২০১৪ ৭০ জন 

 

১৪.৪ প্রকরল্পয অতায় রপররাআন  রবরয়তনারভ মভাট ০২টি Observation Visit নুরিত য়। এয রফফযণ রনরম্ন 

মদয়া ররা: 

 

ক্ররভক 

নং 

রো পয নুষ্ঠামনয তারযখ মদরয নাভ ংগ্রণকাযী কভ থকতথায ংখ্যা 

১. ০১ মথরক ০৫ রডরম্বয, ২০১৪ রপররাআন ০৬ জন 

২. ০৮ মথরক ১৪ মরেম্বয, ২০১৩ রবরয়তনাভ ০৪ জন 

 

১৪.৫ রযদ থরন মদখা মায় মম, Policy Strategy এফং প্রকল্প দরররর জনংখ্যা আসুযটি Integrate কযায রনরভরি অথ থ-

াভারজক ফকাঠারভায জন্য একটি Handbook প্রস্তুত কযা রয়রছ। ররঅয-এ উরেরখত Guidelines-এয 

রফলরয় রজজ্ঞাা কযা রর প্রকল্প রযচারক জানান Guidelines এফং Handbook প্রকৃতরে একআ রজরন 

মকননা Guidelinesগুররাআ Handbook রররফ ছাারনা রয়রছ। এছাড়া ঢাকা রফশ্বরফদ্যাররয়য পুররন ারয়ন্স 

রফবাগ  UNFPA-এয রমারগতায় প্রণীত পুররন ডাটা ীটটি মদখা ররা। এআ ডাটা ীরট ২০১৫ ারর 

জনংখ্যা রযফতথরনয রনয়াভকমূ, ররি, মজরা/রফবাগয়াযী স্বাস্থয  পুরষ্ট, থ থনীরত  িভরক্ত, খাদ্য  কৃরল 

আতযারদয উয রবরি করয জনংখ্যায রফবাজন মদখারনা রয়রছ। 

 

১৪.৬ রযদ থরন মদখা মায় মম, প্রকরল্পয কাম থাফরী পাদরনয জন্য UNFPA-এ কর্তথক একারধক যাভ থক রনরয়াগ কযা 

রয়রছর। SEI Division-এয Capacity Assessment –এয রনরভি ২ জনভা-এয জন্য একজন যাভ থক, 

Project Development Guidelines review কযা উন্নয়ন রযকল্পনায় জনংখ্যা  মজন্ডায 

রফলয়মূরক ন্তর্ভ থক্তকযরণয ররেয ৩ জনভারয জন্য একজন যাভ থক রনরয়াগ কযা য়। এছাড়া ২ জনভারয 

জন্য ১জন স্বল্পকারীন যাভ থক  পুররন ডাটা ীট প্রণয়রনয জন্য ০১ জন যাভ থক কাজ কযরছন। 

 

১৪.৭ প্রকরল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ৩৫৬.৩৫ রে টাকায (রজরফ ৩০.৭৪ রে টাকা, প্র:া: ৩২৫.৬১ রে টাকা)-এয রফযীরত 

থ থ ব্যয় রয়রছ ২০১.৯৩ রে টাকা। এ রফলরয় প্রকল্প রযচারক জানান মম, UNFPA-এ প্রকরল্পয জন্য প্ররতশ্রুত 

থ থ ফযাদ্দ কযরত না াযায় থ থ ব্যয় কভ রয়রছ। ররঅয-এয আভরিরভন্টরন রজন-এয ক্ররভক-২ এ উরেখ 

কযা রয়রছ Fund Curtailed but all events completed-রকন্তু ফাস্তরফ মদখা মায় মম, রডরররত উরেরখত 

কর করপারনন্ট-এয কাজ কযা য়রন। রকছু রকছু করপারনন্ট-এয কাজ ফারল থক ক্রয় রযকল্পনায় ফাদ মদয়া রয়রছ। 

অফায মকান মকান করপারনন্ট-এয মেরে উরেখ কযা রয়রছ প্ররয়াজন য়রন। পরশ্রুরতরত প্রকরল্পয ঐ কর 

করপারনন্ট-এয কাজ য়রন মমভন-Observation Visit ৩টিয রযফরতথ ২টি অরয়াজন কযা রয়রছ। 

Organizing cost and at Designating/host country, Post Project Approval Follow -up 

Meeting with local stakeholders, Sharing/Dissemination Workshop, End of the Year 

Evaluation Term Assessment , Project End Evaluation, Consultant for Preparation of 
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Standard Guidelines in the line with GOB’s existing policies on population &  Gender 

Issues. আতযারদ করপারনন্টগুররারক প্ররয়াজন য়রন রফধায় ফাদ মদয়া রয়রছ ভরভ থ উরেখ কযা রয়রছ। 

 

১৪.৮ রপ্ররন্টং-এয মেরে প্রাক্কররত ব্যয় ১৪.০০ রে টাকা উরেখ কযা রর প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ভাে ৬,০০০ টাকা। 

ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, প্রকরল্পয অতায় নুরিত Policy Dialogues গুররা মুদ্রণ য়রন ফা ফআ অকারয 

ংযেণ কযা য়রন; মা াধাযনত: এ জাতীয় ন্যান্য প্রকরল্পয মেরে কযা রয় থারক মমভন-Strengthenging 

Capacity of the General Economic Division (GED) to Integrate Population Issues into 

Development Plans (1
st
 revised) প্রকরল্প কযা রয়রছ। প্রকল্প ংরিষ্ট কভ থকতথা জনাফ অভানত অরী জানান 

মম, রতরন জানান রপ্ররন্টং খারত ব্যয় কভারনায কাযরণ এআ ডক্যরভন্টগুররা ছাররয় ংযেণ কযা ম্ভফ য়রন। পূরফ থয 

রবজ্ঞতায অররারক বরফষ্যরতয কভ থন্থা দতযীয জন্য এআ ডায়ারগমূ মুদ্রণ করয ংযেণ কযায প্ররয়াজনীয়তা 

রছর। সুতযাং মদখা মায় মম, UNFPA-এ কর্তথক Fund Curtail কযায কাযরণ প্রকরল্পয রনক গুরুত্বপূণ থ কাজ 

পাদন কযা ম্ভফ য়রন। 

 

১৫। সুারয : 
 

১৫.১ অররাচয প্রকল্পটিয ভাধ্যরভ প্রকল্প নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত রযরে ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ রফলয়টিরক 

ন্তর্ভ থক্ত কযা রয়রছ এফং উন্নয়ন নীরতভারায রযকল্পনায় ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ রফলয়মূরক ন্তর্ভ থক্তকযরণয জন্য 

Handbook প্রস্তুত কযা রয়রছ মা তযন্ত প্রংনীয় উরদ্যাগ।  তরফ ফাস্তফ মেরে মদখা মায় মম, প্রকল্প রডরর 

প্রণয়রনয ভয় ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তথক রযে নুমায়ী ‘জনংখ্যা  মজন্ডায’ রফলয়টিক আসুযগুররারত তথ্য প্রদান 

রনরিত কযা এফং Handbook-এয রনরদ থনা নুযণ করয  কাজ কযায জন্য রযকল্পনা রফবাগ ংরিষ্ট 

কভ থকতথা/কভ থচাযীরদয রনরদ থনা প্রদান কযরফ; 

 

১৫.২ রযদ থরন মদখা মায় মম, UNFPA-এ থ থ রদরত না াযায় প্রকরল্পয রনক গুরুত্বপূণ থ করপারনন্ট-এয কাজ কযা 

ম্ভফ য়রন। দফরদরক ায়তাপুষ্ট রযকল্পনা রফবারগয এ কর প্রকরল্পয দফরদরক ায়তা প্রারপ্ত রনরিত কযায 

ররেয রযকল্পনা রফবাগ উরদ্যাগ গ্রণ কযরফ। প্ররয়াজরন এ রফলরয় আঅযরড’য ায়তা গ্রণ কযরফ। 

 

১৫.৩ রযদ থরন মদখা মায় মম, প্রকরল্পয অতায় মম কর মরভনায/য়াকথ/িরনং আতযারদ পারদত রয়রছ এ ংক্রান্ত 

তথ্যারদ ঠিকবারফ ংযেণ কযা য়রন। এ রফলরয় প্ররতরফদরনয ১৪.২, ১৪.৩-এ রফস্তারযত ফণ থনা কযা রয়রছ। 

প্রকরল্পয শুরুরতআ কভ থকতথা/কভ থচাযী রনরয়ারগয ভয় প্ররতযরকয দারয়ত্ব ফন্টনপূফ থক একজন কভ থকতথা/কভ থচাযীরক 

প্রকরল্পয তথ্যারদ মথামথবারফ ংযেরণয দারয়ত্ব রদরয় রপ অরদ জারয কযা মমরত ারয। তারর বরফষ্যরত উক্ত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীয ংরগ মমাগামাগ করয প্রকরল্পয তথ্যারদ ংগ্র কযা জতয রফ। রযকল্পনা রফবাগ এ রফলরয় 

প্রকল্প রযচারকগণরক রনরদ থনা প্রদান কযরফ। 

 

১৫.৪ প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতরফদন (ররঅয) এ ং D-মত achievement of objectives of the project ংর 

প্রকরল্পয মম উরদ্দোফরী ফণ থনা কযা রয়রছ তা ারথ মা TAPP/RTPP মত ফরণ থত উরদ্দেমূরয মকান াভঞ্জস্য 

মনআ। এ ছাড়া প্রকল্প রযচারকরদয তথ্য প্রদারনয মেরে (ং রফ,ক্ররভক-৬) ফ থরল প্রকল্প রযচাররকয নাভ র্ভর 

কযা রয়রছ। এভতাফস্থায়, প্রকরল্পয ভারপ্ত প্ররতরফদরনয ঠিক মূল্যায়রনয স্বারথ থ রনর্ভ থর তথ্য ম্বররত ররঅয 

মপ্রযরণয জন্য রযকল্পনা রফবাগ ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ। 

 

১৫.৫ সুারযরয অররারক গৃীত ব্যফস্থা পরকথ অগাভী ২ ভারয ভরধ্য অআএভআরডরক ফরত কযায জন্য রযকল্পনা 

রফবাগরক নুরযাধ কযা ররা। 
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Support to Sustainable and Inclusive Planning (SSIP) শীর্ টক্ প্রকরল্পয 

ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন 

(ভাপ্ত : জুন, ২০১৭) 

 

 

১। প্রকরল্পয নাভ : Support to Sustainable and Inclusive Planning 

(SSIP) 

২। ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : রযকল্পনা রফবাগ এফং UNDP (United Nations Development 

Programme. 

 

৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : রযকল্পনা করভন এয াধাযণ থ থনীরত রফবাগ। 

 

৪। প্রকরল্পয ফস্থান : রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্ত্বয ,মরয ফাংরা নগয, ঢাকা। 

 

৫। প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়ঃ       (রে টাকায়) 

 

মুর 
 

ফ থরল 

ংরারধত 

মভাট 

টাকা 

প্রকল্প াঃ 

প্রকৃত ব্যয় 

মভাট  

টাকা  

প্র: া: 

রযকরল্পত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

ভয় 
মভাট 

টাকা 

প্রকল্প াঃ 

মূর ফ থরল 

ংরারধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২৩৬.২০ 

১৩৮.০০ 

২০৯৮.২০ 

১৬৭৬.৩৭ 

১০৩.৪৫ 

১৫৭২.৯২ 

১৮৩০.০৮ 

৪১.৩০ 

১৭৮৮.৭৮ 

জুরাআ,২০১৩ 

রত  

রডরম্বয, 

২০১৬ 

জুরাআ, ২০১৩ 

রত 

 রডরম্বয, 

২০১৭ 

জুরাআ, ২০১৩ 

রত 

 জুন, ২০১৭ 

প্ররমাজয নয় ১৪.২৮% 

 

৬. প্রকরল্পয টভূরভ  উরদ্দে: 

৬.১ প্রকরল্পয টভূরভ: যকায রযকল্পনা করভরনয াধাযণ থ থনীরত রফবাগরক জতীয় দরযদ্র মপাকার রয়ন্ট 

(NPET) রররফ দারযদ্র রনযন মকৌরে (PRSP), মপ্ররেত রযকল্পনা (Perspective Plan)  ঞ্চফারল থক 

রযকল্পনা (Five Year Plan) প্রণয়ন, স্রাব্দ উন্নয়ন রেয (MDG) এফং মটকআ উন্নয়ন রেয (SDG) 

রযফীেণ  মূল্যায়রনয দারয়ত্ব  থন করযরছ। ফাংরারদ যকায এফং আউএরডর’য অরথ থক  কারযগযী ায়তায় 

ফাস্তফারয়ত “Support to Monitoring PRS and MDGS in Bangladesh” এফং Poverty 

Environmental and Climate Management Mainstreaming” ীল থক প্রকল্পিরয়য অতায় 

রযচাররত কাম থক্ররভয ধাযাফরকতা যোরথ থ অররাচয প্রকল্পটি প্রণয়ন  তায ফাস্তফায়ন এফং মটকআ  ভরিত 

রযকল্পনা প্রণয়রনয ররেয েভতা বৃরি কযায জন্য কাযগযী াভথ থ জথরনয ররেয আউএনরডর’য নুদান ায়তায় 

প্রকল্পটি গ্রণ কযা। 

৬.২  প্রকরল্পয উরদ্দশ্য: প্রকল্পটিয মূল্য উরদ্দে ররা রযকল্পনা করভরনয াধাযণ রথ থনীরত রফবারগয াার 

থ থননরতক নীরত রনধ থাযণী কভ থমরজ্ঞ জরড়ত ন্যান্য ংরিষ্ট মকন্দ্রীয় যকাযী প্ররতিানমূ মথা: থ থ ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরারদ ব্যাংক এফং ফাংরারদ রযংখ্যান ব্যযরযা-এয নীরত প্রণয়ন  কারযগযী েভতা রক্তারীকযণ। 

প্রকরল্পয সুরনরদ থষ্ট উরদ্দেমূ ররা:  

 (১) দারযদ্র ফান্ধফ থ থননরতক নীরতভারা প্রণয়ন  তায ফাস্তফায়ন; 

 (২) মটকআ এফং ভরিত রযকল্পনা প্রণয়রনয ররেয েভতা বৃরি কযা; 

 (৩) স্রাব্দ উন্নয়ন রেয (এভরডরজ) রযফীেণ  মূল্যায়রনয াার ২০১৫ যফতী উন্নয়ন কাঠারভা (এরডরজ) 

প্রণয়রন  যকাযরক ায়তা কযা। 
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৭. প্রকরল্পয মূর কাম থক্রভ: 

 

 (১) দারযদ্র ফান্ধফ থ থননরতক নীরতভারা প্রণয়ন কযা  তায ফাস্তফায়ন; 

 (২) মটকআ এফং ভরিত রযকল্পনা প্রণয়রনয ররেয েভতা বৃরিকযণ; 

 (৩) স্রাব্দ উন্নয়ন ররেয (এভরডরজ) রযফীেণ  মুল্যায়রনয াার ২০১৫ যফতী উন্নয়ন কাঠারভা (এরডরজ) 

প্রণয়ন । 

 

৮. প্রকরল্পয িরবরিক ফাস্তফায়ন: 

(রে টাকায়) 

 

ক্র: 

নং 

 

টিরর নুমায়ী রিয নাভ 

 

একক 

টিরর নুমায়ী 

রযকরল্পত রেযভাো 

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

অরথ থক  ফাস্তফ অরথ থক  ফাস্তফ 

Revenue: (GOB+UNDP) 

১. Support Personal 

(Maintenance Engineer-1) 

১০জন ২.৮৫ ০১ ২.৮৫ ০১  

২. Support Personal (office Assistant-

cum-computer Typist-2, MLLS-3) 

ংখ্যা ৩.৩৫ ০২ ২.৭৮ ০২  

৩. House Rent, Medical Allowance, 

Dearness Allowance, Festival Tiffin, 

Gratuity & others 

ংখ্যা ৬.৯৭ ০৩ ৬.০১ ০৩  

৪. Charge Allowance মথাক ১১.০২ মথাক ১০.৭৯ মথাক  

৫. Telephone Bill (Fax, PABX & 

Internet.) 

মথাক ১.২০ মথাক ১২.৩৩ মথাক  

৬. 2Car & 2 Microbus fitness, Tax-

Token, Insurance Renewal 

ংখ্যা ২.০১ ০৪ ১.৫৩ ০৪  

৭. Fuel ংখ্যা ৩৪.৪৯ ০৪ ৫.৬৬ ০৪  

৮. Printing and Publication মথাক ৬৩.৩৪ মথাক ৪৩.০৭ মথাক  

৯. Stationary, Seal & Stamps মথাক ৩৭.৫৫ মথাক ২৬.১২ মথাক  

১০. Books, Papers & Journals মথাক ১.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

১১. Publicity & Advertisement -- ১০.৫০ ০.০০ ৫.৭৬ ০.০০  

১২. Training (Masters Degree) মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

১৩. Training & Short Course -- ৪০.০৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

১৪. Post Graduate & Diploma -- ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

১৫. Study tour/Foreign Training মথাক ৪৪.৬৮ মথাক ১৩.৬৭ মথাক  

১৬. Workshop/ Seminar/ Conference/ 

Meeting 

মথাক ১০৭.৪০ মথাক ১৯৮.০৩ মথাক  

১৭. Entertainment/ Refreshment 

Expenses  

মথাক ১১.০০ মথাক ০.২৫ মথাক  

১৮. Casual Labour মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

১৯. Honorarium/ Fees মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

২০. Committee Meeting/Commission  মথাক ২.৪৬ মথাক ১.৫২ মথাক  

২১. Miscellaneous  ংখ্যা ২১.০০ ০৪ ২৯.৩৩ ০৪  

২২. Motor Vehicles ংখ্যা ৫০.৩৭ ০৪ ৬৪.১৫ ০৪  

২৩. Furniture মথাক ১.৩৯ মথাক ০.০০ মথাক  

২৪. Computer & Office Accessories মথাক ৭.৪৫ মথাক ০.০০ মথাক  

২৫. Other Equipment Maintenance মথাক ৭.৭৮ মথাক ২.৭৮ মথাক  

২৬. Renovation & Office Decoration মথাক ১৮.৪৩ মথাক ১০.২১ মথাক  

Revenue: (GOB+UNDP) 

২৭. Personal (International) -- ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

২৮. Project Staff (National) ংখ্যা ২৩৫.৪৪ ১১ ২৬২.৭৫ ১১  

২৯. Mobile & Internet Allowance মথাক ৮.২৫ মথাক ১০.৫১ মথাক  

৩০. Travel Allowance/ Cost (Local) মথাক ১২.১৬ মথাক ২২.৬৫ মথাক  
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ক্র: 

নং 

 

টিরর নুমায়ী রিয নাভ 

 

একক 

টিরর নুমায়ী 

রযকরল্পত রেযভাো 

 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

 

ভন্তব্য 

অরথ থক  ফাস্তফ অরথ থক  ফাস্তফ 

৩১. Consultant (International) 

Economist 

ংখ্যা ১৪০.০৫ ০১ ১১৫.২২ ০১  

৩২. Specialist/ Professionals/Co-

coordinator/PM (National) 

ংখ্যা ৩৯১.৯৯ ০৭ ৬২২.৩১ ০৭  

৩৩. Specialist/ Professionals/ Lead 

Provider for Capacity building/ 

Lecture series 

মথাক ১৯.৭৫ মথাক ২৪.৮৪ মথাক  

৩৪. Sub-contact with lead Provider for 

Capacity building  

মথাক ৯২.৫০ মথাক ১২৯.৬৮ মথাক  

৩৫. Survey/ Study support/ Research মথাক ২০১.১৮ মথাক ১৪১.০৪ মথাক  

৩৬. Launching event মথাক ২৪.৪১ মথাক ০.০০ মথাক  

Capital Component: (GOB+UNDP) 

৩৭. Commuter & Accessories 

(Hardware, Software, SMS& E- 

library, Data Repository, Wi-Fi ) 

মথাক ৩৪.৬৭ মথাক ৪৪.২৯ মথাক  

৩৮. Office Equipment মথাক ১৬.৬০ মথাক ১৪.০৩ মথাক  

৩৯. Computer & Accessories (Hardware, 

Software SMS & E –library, Data 

Repository,  Wi-Fi, Modem etc. 

মথাক ০.০০ মথাক ৫.৯৩ মথাক  

৪০. Furniture (Work Station & Others) -- ৬.১৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

৪১. PABX & Fax Installation (1+1) মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

৪২. Electric & Electronic equipment মথাক ৩.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

৪৩. Crockery মথাক ০.০০ মথাক ০.০০ মথাক  

৪৪. In Kind Contribution of GOB মথাক ৩.৮৮ মথাক ০.০০ মথাক  

 Total:  ১,৬৭৬.৩৭  ১,৮৩০.০৮   

 

৯. প্রকরল্পয নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত: 

 প্রকল্পটি মভাট ২২২৩৬.২০ রে টাকা (রজরফ ১৩৮.০০ রে টাকা এফং প্র: া: ২০৯৮.২০ রে টাকা) প্রাক্কররত ব্যরয় 

জুরাআ ২০১৩ রত রডরম্বয, ২০১৬ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয জন্য গত ০৭/০১/২০১৩ তারযরখ রযকল্পনা ভন্ত্রী ভরাদয় কর্তথক 

নুরভারদত য়। এআ প্রকল্পটিয অরথ থক  কারযগযী ায়াতায ভাধ্যরভ াধাযণ থ থনীরত রফবাগ কর্তথক ‘মটকআ উন্নয়ন রেয 

(এরডরজ)’ পরকথত রফরবন্ন প্রাথরভক কাম থক্রভ পারদত য়। পরর প্রকল্প ভারপ্তয রনধ থারযত ভয় অথ থাৎ রডরম্বয, ২০১৬ মত 

প্রকল্পটি মল রর, াধাযণ থ থনীরত রফবাগ এয রে এরডরজ পরকথত বরফষ্যত কাম থাফরী পাদন কঠিন রত ারয ভরভ থ 

ধাযণা কযা য়। ারফ থকবারফ প্রকরল্পয অনুিারনক কাম থক্রভ রনধ থারযত ভরয়য রনক রয (প্রায় এক ফছয) অযম্ভ য়ায়, 

আউএনরডর প্ররতশ্রুরত রথ থয মচরয় কভ থ থ ফযাদ্দ মদয়ায় এফং প্রকরল্পয অতায় রনধ থারযত রকছু কাজ পন্ন না য়ায় এফং 

চরভান প্রকল্প  বরফষ্যত উিযসূযী প্রকরল্পয ভরধ্য কাম থক্ররভয ধাযাফারকতা যোয় ভিয় াধরনয ররেয প্রকল্প ংরাধন 

করয প্রকরল্পয মভয়াদ জুন, ২০১৭ ম থন্ত বৃরি কযা য়। 

 

১০. ফছযরবরিক এরডর ফযাদ্দ :  ব্যয় ফমুূ্রক্ত (ররঅয রত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী): 

   (রে টাকায়) 

থ থ ফছয এরডর ফযাদ্দ ফমুরক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা প্র: া: ফাস্তফ 

(%) 

মভাট টাকা প্র: া: ফাস্তফ 

(%) 

২০১৩-১৪ ৬৫৪.০০ ২.০০ ৬৫২.০০ ১০০ % ০.০০ ৮৪.০৬ ০.০০ ৮৪.০৬ ১২.৮৫ % 

২০১৪-১৫ ৫৩৪.০০ ১৪.০০ ৫২০.০০ ১০০ % ৮.৫০ ৫২৪.১১ ৪.১১ ৫২০.০০ ৯৮.১৫ % 

২০১৫-১৬ ৫৯২.০০ ২৭.০০ ৫৬৫.০০ ১০০ % ১৪.২৫ ৫৭৭.০৭ ১২.০৭ ৫৬৫.০০ ৯৭.৪৮ % 

২০১৬-১৭ ৬৩০.০০ ৮৪.০০ ৫৪৬.০০ ১০০ %  ২৮.০০ ৪৯০.৭৬ ২৫.১৪ ৪৬৫.৬২ ৭৭.৯০ % 
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১১. প্রকল্প রযচারক পরকথত তথ্য: 

ক্র: নং কভ থকতথায নাভ  দফী দারয়ত্ব াররনয ভয়কার 

১ জনাফ খন্দকায অান মারন 

মৄগ্ম-প্রধান 

১৩/০৪/২০১৪ রত ০৬/০৮/২০১৪ 

২ জনাফ নরকফ রফন ভাব্যফ 

প্রধান 

০৭/০৮/২০১৪ রত ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১২. প্রকরল্পয মূল্যায়ন িরত: প্রকল্পটি ভাপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রনয জন্য প্রকল্পটি পরকথ অআএভআরড’য ম থরফেণ 

প্রদারনয মেরে রনম্নরররখত রফলয়গুররা রফরফচনা কযা য়: 

 (ক) প্রকরল্পয নুরভারদত রডরর, নরথ  ররঅয ম থাররাচনা; 

 (খ) প্রকল্প এরাকা রযজরভরন রযদ থরন প্রাপ্ত তথ্য; 

 (গ) প্রকল্প এরাকা রযজরভরন রযদ থরনয ভয় প্রকল্প ংরিষ্টরদয ারথ অররাচনা; 

 (ঘ) প্রকরল্পয রেয  উরদ্দে জথরনয রনরভি প্রতযাী ংস্থায ফতথভান কাম থক্রভ ম থাররাচনা। 

১৩. প্রকরল্পয রযকরল্পত উরদ্দে  জথন: 

রযকরল্পত উরদ্দে জথন 

(১) দারযদ্র ফান্ধফ 

থ থননরতক নীরতভারা 

প্রণয়ন  তায ফাস্তফায়ন; 

অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ “ Introduction to Macroeconomics with 

application to Bangladesh Economy” নাভক একটি ম্যারক্রা 

আরকারনারভক ম্যানুয়ার প্রস্তুত কযা রয়রছ। ১৩ টি চযাোরযয এআ ম্যানুরয়র এয ভাধ্যরভ 

ফাংরারদরয মপ্রোরট ম্যারক্রা আরকারনারভক আসুযগুররায উয অররাকাত কযা রয়রছ। এয 

ভাধ্যরভ বরফষ্যত জাতীয় নীরতভারা প্রণয়ন জ রফ। এছাড়া ব্যাংরকং ারব থরয ভাধ্যরভ দারযদ্র 

দূযীকযণ রফলরয় গরফলণা কযা রয়রছ। ৭ভ ফারল থক রযকল্পনা দতযীয জন্য প্ররয়াজনীয় 

ব্যাকগ্রাউন্ড োরড রযচারনায় ায়তা প্রদান কযা রয়রছ। এআ প্রকরল্পয ২ জন কভ থকতথা ৭ভ 

ঞ্চফারল থক রযকল্পনা প্রণয়রন যারয মৄক্ত মথরক কাজ করযন। সুতযাং মদখা মায় মম, এ 

প্রকরল্পয ভাধ্যরভ দরযদ্র ফান্ধফ থ থননরতক নীরতভারা প্রণয়রন ায়তা কযা রয়রছ। 

(২) মটকআ এফং ভরিত 

রযকল্পনা প্রণয়রনয ররেয 

েভতা বৃরি কযা; 

অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ রজআরড  ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ মূরয দেতা বৃরিয ররেয 

মরভনায/ য়াকথ/ মিরনং আতযারদয অরয়াজন কযা য়। জাতীয় উন্নয়ন কভ থসূচী এফং প্রকল্প 

মূ প্রণয়ন  রযরবন- ীল থক প্ররেরনয ভাধ্যরভ ২১০ জন Public Planner মক 

ন্তথর্ভক্ত কযা য়। পরর এ কর কভ থকতথাগণ Environment Poverty এফং 

Climate nexus এয অররারক প্রকল্প মূরয যীো  রনযীো কযায দেতা জথন 

করযন। এছাড়া প্রকরল্পয ভাধ্যরভ “Environment and Climate change 

policy gap analysis in the Haor areas” ীল থক কভ থারায ভাধ্যরভ 

ংগ্রণকাযীগণ রফার এফং মৃিারী জরাভূরভয উয রনব থযীর দরযদ্র জনরগািীয 

জীফীকায়রনয ারথ ারথ রকবারফ জীফনফরচে যো কযা মায়-এ পরকথ ধাযনা জথন করযন। 

তরফ Capacity building রফলয়টি রজ রযভারমাগ্য নয় রফধায় এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ 

কভ থকতথারদয দেতা কতটা বৃরি মরয়রছ এ পরকথ ধাযণা জথন কযরত রর গরফলণায 

প্ররয়াজন যরয়রছ। 

(৩) স্রাব্দ উন্নয়ন রেয 

(এরডরজ) রযফীেণ  

মূল্যায়রনয াাার 

২০১৫ যফতী উন্নয়ন 

কাঠারভা (এরডরজ) প্রণয়রন 

যকাযরক ায়তা কযা। 

এ প্রকল্পটি এভরডরজ Progress Report ২০১৩ ২০১৫ এফং MDG End 

Evaluation Report প্রণয়রন GED  মক গুরুত্বপূণ থ ায়তা প্রদান করয। এছাড়া 

SDG   ৭ভ ঞ্চফারল থক রযকল্পনায ভরধ্য াভঞ্জস্ম  ংরমাগ যোয ররেয 

‘Integration of SDGS into the 7FYP’ নাভক প্ররতরফদন প্রকা করয।  

SDG এয ১৬৯ টি রেযভাো এফং ২৩২ টি রনরদ থক নুমায়ী ভন্ত্রণারয়/ রফবাগমূরয 

SDG Map দতযী SDG ভরনটরযং এ Data Gap Analysis, SDG এয থ থায়ন 

মকৌর এফং Bangladesh Voluntary National Review 2017 প্রণয়ন 

াধাযণ থ থননরতক রফবাগরক ায়াতা করয। ারফ থক ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, এপ্রকরল্পয 

ভাধ্যরভ MDG এয ফাস্তফায়ন  রযফীেণ কযা SDG কাঠারভা প্রণয়রন ারফ থক ায়তা 

প্রদান কযা প্ররয়াজন। 
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১৪. রযদ থন  ম থরফেণ: 

 

১৪.১ প্রকরল্পয িরবরিক ব্যয়  কাম থক্রভ ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, মুদ্রন  প্রকানা খারত ৬৩.৩৪ রে টাকায 

রফযীরত ব্যয় রয়রছ ৪৩.০৭ রে টাকা। প্রকল্প দপ্তয রত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী রনম্নফরণ থত ডক্যরভন্টগুররা মুদ্রন করয 

ংযেণ কযা রয়রছ: 

 ১। SDG Data Gape Analysis 

 ২। Environment and Climate Change policy gap analysis in the Hoar areas 

৩। MDG Progress Report 2012 

৪। MDG Progress Report 2013 

৫। SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2013 

৬। UNGA Booklet-2014 

৭। UNGA Booklet-2015 

৮। UNGA Booklet-2016 

৯। Transforming our World 

১০। Workshop Report 

১১। Annual Report 

১২। MDG Report-2016 

১৩। SDG’s Mapping 

১৪। Banking ATLAS Book 

 

১৪.২ প্রকরল্পয টিরররত প্ররেণ (ভাো থ রডগ্রী)  মাষ্ট গ্রাজুরয়ট রডরিাভা করপারনন্ট ন্তর্ভ থক্ত থাকরর তা নুরিত 

য়রন। এ রফলরয় প্রকরল্পয য DPD জানান, UNDP রত থ থ ফযাদ্দ না ায়ায় প্ররেণ (ভাো থ রডগ্রী)  

মাষ্ট গ্রাজুরয়ট রডরিাভা মকা থ নুিান কযা ম্ভফ য়রন। তরফ, প্রকরল্পয অতায় রনম্নফরণ থত স্থানীয়  দফরদরক 

প্ররেরণয অরয়াজন কযা য়: 

স্থানীয় প্ররেণ: 

ক্ররভক 

নং 

প্ররেমণয নাভ ংগ্রণকযীয 

ংখ্যা 

স্থান 

১ Meeting Proverty ২০ জন  

২ Mainstreaming Environmental 

Climate and Disaster Risk 

Reduction into development Plans 

২১০ জন NAPD 

৩ National Income Account ২০ জন BRAC 

Institute of 

Government 

and 

Development 

৪ Implementation of National Plans 

and SDGS: Project identification 

Design 

৩০ জন BIGD 

 

      দফরদরক প্ররেণ: 

ক্ররভক 

নং 

প্ররেরণয নাভ ংগ্রণকযীয 

ংখ্যা 

মদরয নাভ তাযখ 

১ Understanding Chinas 

Economic Miracle: Lessons 

১৪ জন চীন ২৬-৩১ 

রক্টাফয 
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ক্ররভক 

নং 

প্ররেরণয নাভ ংগ্রণকযীয 

ংখ্যা 

মদরয নাভ তাযখ 

for Bangladesh Industrial 

Policies for structural 

transformation of their 

economics 

২ Multidimensional Poverty 

Index (MPI) 

০২ জন মৄত্দযাজয  চীন ০১-১৩ অগষ্ট 

 

১৪.৩ PCR ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, ১৯৮.০৩ রে টাকা ব্যরয় য়াকথ/ মরভনায/ কনপারযন্স/ বা আতযারদয 

অরয়াজন কযা রয়রছ, তরফ প্রকল্প দপ্তয রত এ রফলরয় মকান সুরনরদ থষ্ট তথ্য ফা তাররকা ায়া মায়রন। প্রকরল্পয 

অতায় মভাট ২টি কায  ০২ টি ভাআরক্রাফা ক্রয় কযা য়। রডররড জানান মম, ১ টি কায  ১টি ভাআরক্রাফা 

Engaging with Institution (EI) প্রকরল্প স্তান্তয কযা য় এফং য ১ টি কায, ১ টি ভাআরক্রাফা  

ন্যান্য অফাফে াধাযণ থ থনীরত রফবাগ স্তান্তয কযা রয়রছ। 

 

১৪.৪ প্রকরল্পয অতায় ১ জন দফরদরক যাভ থক  ৭ জন মদীয় যাভ থক কাজ কযরছন। এছাড়া Sub-contract 

component এয অতায় ৮ জন ব্যারক্ত  Sub-contract (Institution) এয অতায় 

Bangladesh Beauru of Statistics (BBS), BIGD (Brac Institute of 

Governance Development) এফং NAPD (National Academy for Planning 

and Development) এয ারথ চুরক্ত কযা য়। TPP মত উরেরখত Sub-contract (ব্যারক্ত) 

করপারনন্টটিরক PCR এ  Specialist/ Professional/ Lead provider for Capacity 

building/ Lecture services রররফ ফণ থনা কযা রয়রছ। প্রকল্প দপ্তয রত প্রাপ্ত তথ্য রত মদখা মায় 

মম, Environment adviser, Planning specialist, Communication and 

advocacy specialist, Monitoring & Evaluation specialist এফং 

Knowledge management & Research Coordination রদ Consultant গণ 

কাজ করযরছন। অফায একআ রদ Sub-contract (Person) রররফ জনফর রনরয়াগ মদয়া রয়রছ। একআ 

রদ দ্যআজন Specialist/ Consultant কাজ কযায রফলরয় TPP মত মকান রকছু উরেখ রছর না। এছাড়া 

Revised TPP মত Subcontract রফলয়টিরক পরকথ মকান প্রদান কযা য়রন। এরত ধানণা কযা মায় মম, 

কত জন Specialist/ Consultant কাজ করযরছন এ রফলরয় প্রকল্প দপ্তয মথামথবারফ তথ্য ংযেণ কযা 

য়রন। 

 

১৪.৫ প্রকরল্পয অতায় রনম্নফরণ থত Survey/ Research/ Stady রযচারনা কযা মায়। মায তথ্য রনরম্ন ফণ থনা 

কযা ররা:- 

১। Capital and Financial Market development 

২। Infrastructure Development Strategy 

৩। Strategy for Adaptation to Climate Change 

৪। Environment 

৫। Evaluation Governance and public Institution 

৬। Strategy for Local Governments 

৭। Strategy for Food Security and Nutrition  

৮। Lagging Regions Study 

৯। Gender Equality and Women Empowerment 

১০। Agriculture Sector Development Strategy focusing on Animal   
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    husbandry/ Livestock, Fisheries and Forestry 

১১। Achieving Digital Bangladesh by 2021 and beyond  

১২। Opportunities and Strategies of Ocean and Water Resources  

management 

১৩। South –South Cooperation in the regional context 

১৪। Health and Population Strategy 

১৫। Demographic Impact 

১৬। Nutrition 

 

১৪.৬ প্রকরল্পয ক্রয় রযকল্পনা ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, রপ মডরকারযন এয কাজটি ব্যতীত ক্রয় রযকল্পানাধীন 

ন্যান্য কর কাজ UNDP এয NIM Modality পাদন কযা রয়রছ। প্রকরল্পয প্রাক্কররত ব্যয়  প্রকৃত 

ব্যয় ম থাররাচনায় মদখা মায় মম, প্রাক্কররত ব্যয় ১৬৭৬.৩৭ রে টাকা রর প্রকৃত ব্যয় ররা ১৮৩০.০৮ রে টাকা, 

থ থাৎ DPP মত উরেরখত প্রক্কররত ব্যরয়য তুরনায় প্রায় ৯.১৬ % থ থ মফী ব্যয় কযা রয়রছ। এ রফলরয় প্রকল্প 

ংরিষ্ট UNDP এয কভ থকতথা জানান, UNDP রত প্রাপ্ত তরফর দ্যআ বারফ : National 

Implementation Modality (NIM) এফং Direct Implementation Modality 

(DIM) এয ভাধ্যরভ থ থ ব্যয় কযা রয়রছ। NIM Modality মত National Execution 

Manual (NEX) নুমায়ী ব্যয় রনফ থা কযা রয়রছ। রতরন জানান DIM খারত ব্যয়ন তরথ্যয মযরপয এয 

কাযরণ প্রকৃত প্রকল্প াায্য এফং ংরারধত টিএরর মত উরেরখত প্রকল্প াায্য রযভারনয ভরধ্য তাযতরম্যয পরর 

২১৯.২৩ রে টাকা রতরযক্ত ব্যয় কযা রয়রছ, মা প্রকল্প ভারপ্তয য GED এয নজরয অর। উরেখ্য মম, 

প্ররতফছয রডট পারদত য়া রত্ত্ব রতরযক্ত ব্যয় এয রফলয়টি নজরয অর নাআ। 

 

১৫. সুারয: 

১৫.১  রযদ থরন মদখা মায় মম, প্রকল্পটিয রিেণ কনাররটন্ট  Sub-contract এ রনরয়ারজত মোররেরদয 

তথ্যারদ মথামথ বারফ ংযেণ কযা য়রন। পরর এ কর রফলরয় ারফ থক ধাযণা ায়া ম্ভফ য়রন। এরেরে প্রকরল্পয 

শুরুরতআ কভ থকতথা/কভ থচাযীরদয কভ থফন্টরনয ভয় প্রকরল্পয একজন কভ থকতথা কভ থচাযীরক প্রকরল্পয তথ্য ংযেরণয 

দারয়ত্ব মদয়া মায়। রযকল্পনা রফবাগ প্রকল্প রযচারকরদয এ রফলরয় রনরদ থনা রদরয় ে মপ্রযণ কযরত ারযন। 

 

১৫.২ দফরদরক ায়তাপুষ্ট রধকাং প্রকরল্পআ প্ররতিরত রযভাণ দফরদরক াায়তা না ায়ায় প্রকরল্পয কর কম থাফরী 

পাদন কযা ম্ভফ য় না। মমভন এ প্রকরল্পয মেমে UNDP এয ফারজট ল্পতায কাযরণ দফরদরক ভাো থ 

মপ্রাগ্রাভ, রডরিাভা মকা থ আতযারদ প্রকল্প ংরাধরনয ভয় ফাদ মদয়া রয়রছ। এরত ধাযণা কযা মায় মম, প্রকল্প রত 

উদ্দীষ্ট সুপর ায়া মারে না। ফারজট প্রারপ্ত রনরিত কযায ররেয রযকল্পনা রফবাগ ERD এয ায়তায় ব্যফস্থা 

গ্রন কযরফ। 

 

১৫.৩ রযদ থরন মদখা মায় মম, UNDP এয NIM, NEX, DEX আতযারদ  modality মত থ থ ব্যয় কযা 

রয়রছ। মথামথ বারফ রাফ না কযায় প্রকল্প মরল প্রাক্কররত ব্যয়  প্রকৃত ব্যরয়য ভরধ্য তাযতম্য মদখা মায়। 

এভতাফস্থাফয়, প্রকরল্পয খযচ মূরয রাফ সুেষ্ট বারফ প্রকল্প দপ্তরয ংযেরণয রফলরয় রযকল্পনা রফবাগ প্রকল্প 

রযচারকরদয রনরদ থনা প্রদান কযরফন। 

 

১৫.৪ সুারযরয অররারক গৃীত ব্যফস্থা পরকথ অগাভী ২ ভারয ভরধ্য অআএভআরডরক ফরত কযায জন্য রযকল্পনা 

রফবাগরক নুরযাধ কযা ররা। 
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রযকল্পনা করভন চত্ত্বরয (৫×২০) ১০০ KWP মারায ররেভ যফযা  স্থান ীল থক প্রকরল্পয ভারপ্ত 

মূল্যায়ন প্ররতরফদন 

(ভাপ্ত ৩০ জুন,২০১৭) 

 

 

১. প্রকরল্পয নাভ: রযকল্পনা করভন চত্ত্বরয (৫×২০) ১০০ KWP মারায ররেভ যফযা  স্থান ীল থক রফরনভয় 

প্রকরল্পয ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদন 

২. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : রযকল্পনা রফবাগ 

৪.  প্রকরল্পরয ধযন : রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্ত্বয 

৫. প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন ভয়  ব্যয়: 

(রে টাকায়) 

মূর মভাট 

টাকা 

ফ থরল 

ংরারধত 

প্রকৃত ব্যয় 

মভাট টাকা 

রযকরল্পত 

মূর 

ফাস্তফায়নকার 

(ফ থরল 

ংরারধত) 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

রতক্রান্ত 

ব্যয় 

রতক্রান্ত 

ভয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৯.৮১ 

১৯৯.৮১ 

-- ১৯৫.৬৩ 

১৯৫.৬৩ 

১৯৯.৮১ জুরাআ, ২০১৬ 

রত জুন, 

২০১৭ 

জুরাআ, ২০১৬ 

রত জুন, 

২০১৭ 

প্ররমাজয 

নয় 

প্ররমাজয 

নয় 

 

৬. াধাযণ ম থরফেণ: 

৬.১ প্রকরল্পয টভূরভ: রফগত ০৯/১২/২০১৫ রি: তারযরখ রযকল্পনা রফবারগ নুরিত ভারক ভিয় বায় রযকল্পনা 

করভন চত্ত্বরয মৌয রফদ্যযৎ স্থান কযায রফলরয় গৃীত য়। এ মপ্ররেরত রযকল্পনা করভন চত্ত্বরয মৌয রফদ্যযৎ 

স্থারনয ররেয প্ররতটি ব্লরক 5KWP করয মভাট ২০ টি ব্লরক 100 KWP on Grid System মৌয 

রফদ্যযৎ স্থান কযায রনরভি প্রকল্পটি গ্রণ কযা য়। 

৬.২ প্রকরল্পয উরদ্দে: 

 মবারল্টরজয উঠা-নাভা রত কর আরররিকযার আক্যযআরভন্ট যো কযা; 

 াফ থেরণক রফদ্যযরতয যফযা রনরিত কযা; 

 রফদ্যযরতয চারদা পূযণ কযা; 

 যারয যফযাকৃত রফদ্যযরতয চারদা হ্রা কযা; 

 নফায়নরমাগ্য জ্বারানীয মথামথ ব্যফায রনরিতকযণ। 

৭. প্রকরল্পয প্রধান কাম থক্রভ: রযকল্পনা ভন্ত্রণাররয়য প্ররতটি বফরন ৫ রকররা-য়াট করয মভাট ২০ টি বফরন (৫×২০)= 

১০০ রকররা-য়াট on Grid System মৌয রফদ্যযৎ স্থান। 

৮. প্রকরল্পয িরবরিক ফাস্তফায়ন: 

(রে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

রডরর নুমায়ী রিয নাভ একক রডরর নুমায়ী 

রযকরল্পত রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভন্তব্য 

অরথ থক ফাস্তফ অরথ থক ফাস্তফ 

১ Supply & installation of Solar 

Panel in different building in 

Planning commission (sub- 

Head-block no-1/2/3/4) 

মথাক ৩৮.২০ -- ৩৮.২০ -- -- 

২ Supply & installation of Solar 

Panel in different building in 

Planning commission (sub- 

মথাক ৩৮.২৫ -- ৩৮.২৫ -- -- 
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ক্র: 

নং 

রডরর নুমায়ী রিয নাভ একক রডরর নুমায়ী 

রযকরল্পত রেযভাো 

প্রকৃত ফাস্তফায়ন ভন্তব্য 

অরথ থক ফাস্তফ অরথ থক ফাস্তফ 

Head-block no-5/6/7/8) 

৩ Supply & installation of Solar 

Panel in different building in 

Planning commission (sub- 

Head-block no-9/10/11/12) 

মথাক ৩৮.১৬ -- ৩৮.১৬ -- -- 

৪ Supply & installation of Solar 

Panel in different building in 

Planning commission (sub- 

Head-block no-13/14/15/16) 

মথাক ৩৮.২৩ -- ৩৮.২৩ -- -- 

৫ Supply & installation of Solar 

Panel in different building in 

Planning commission (sub- 

Head-block no-17/18/NECI 1,2) 

মথাক ৩৮.২০ -- ৩৮.২০ -- -- 

৬ Work Contingency Cost মথাক ০৮.৭৭ -- -- -- -- 

 মভাট:  ১৯৯.৮১ -- ১৯৫.৬৩ -- -- 

 

৯. প্রকরল্পয নুরভাদন  ংরাধন ংক্রান্ত: 

 

 প্রকল্পটিয উয গত ০৪/০২/২০১৬ তরযরখ রআর বা নুরিত য় এফং ২১/০৬/২০১৬ তারযরখ ভাননীয় রযকল্পনা 

ভন্ত্রী কর্তথক প্রকল্পটি নুরভারদত য়। রআর বায সুারযরয অররারক পুনগ থঠিত রডরর ১৯৯.৮১ রে টাকা 

প্রক্কররত ব্যরয় জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০১৭ ম থন্ত মভয়াদ ফাস্তফায়রনয ররেয ০২/০৮/২০১৬ তারযরখ নুরভারদত 

য়। রনধ থরযত ব্যয়  মভয়াদকাররয ভরধ্য প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন পন্ন য় পরর প্রকল্পটি ংরাধরনয মকান প্ররয়াজন 

য়রন। 

 

১০. ফছযরবরিক এরডর ফযাদ্দ: ফমুরক্ত  ব্যয় (ররঅয রত প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী): 

(রে টাকায়)  

থ থ ফছয এরডর ফযাদ্দ ফমুরক্ত ব্যয় 

২০১৬-১৭ ১৯৯.৮১ ১৯৯.৮১ ১৯৫.৬৩ 

 

১১. প্রকল্প রযচারক পরকথত তথ্য: 

 

ক্র: নং কভ থকতথায নাভ  দফী দারয়ত্ব াররনয ভয়কার 

১ ভানল রভে 

ররনয়য কাযী প্রধান 

রযকল্পনা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

০১/০১/২০১৬ রত ৩১/০৭/২০১৭ ম থন্ত 

 

১২. প্রকল্প মূল্যায়ন িরত: প্রকল্পটি ভারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতরফদরনয প্রণয়রনয উরদ্দরে প্রকল্পটি পরকথ অআএভআরড’য 

ম থরফেণ প্রদারনয মেরে রনম্নরররখত রফলয়গুররা রফরফচনা কযা য়: 

 

 (ক) প্রকল্প নুরভারদত রডরর নরথ  ররঅয ম থাররাচনা; 

 (খ) প্রকল্প এরাকা রযজরভরন রযদ থন প্রাপ্ত তথ্য; 

 (গ) প্রকল্প এরাকা রযজরভরন রযদ থরনয ভয় প্রকল্প ংরিষ্টরদয ারথ অররাচনা; 

 (ঘ) প্রকরল্পয রেয  উরদ্দে জথরনয রনরভি গণপূতথ রফবারগয (আ/এভ) ফতথভান কাম থক্রভ ম থাররাচনা। 
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১৩.  প্রকরল্পয রযকরল্পত উরদ্দে  জথন: 

 

রযকরল্পত উরদ্দে জথন 

১। মবারল্টরজয উঠা-

নাভা রত কর 

আররকরিকযার 

আক্যযআরভন্ট যো কযা 

প্রকরল্পয এআ উরদ্দরেটিয ারথ প্রকৃতরে প্রকরল্পয অতায় পারদত কাম থক্ররভয মতভন 

মকান ংরিষ্টতা মনআ। অররাচয প্রকরল্পয অতায় মারায প্যারনর স্থান করয রফদ্যযৎ প্রারপ্ত 

রনরিত কযা রয়রছ। এ মেরে মবারল্টরজয উঠা-নাভা রত কর আররকরিকযার 

আক্যযআরভন্টগুররা ংযেরনয জন্য মকান রডবাআ ক্রয় ফা স্থান কযা য়রন এফং এ 

ধযরণয রডবাআজ স্থারনয provision  রডরররত রছর না। পরর রডরররত ফরণ থত 

প্রকরল্পয এআ উরদ্দেটি রজথত য়রন।  

২। াফ থেরণক রফদ্যযত 

যফযা রনরিত কযা 

শুধুভাে এআ প্রকরল্পয কাম থাফরীয ভাধ্যরভ াফ থেরণক রফদ্যযত যফযা কযা রনরিত য়রন। 

প্রকৃতরে াফ থেরণক রফদ্যযত যফযা রনরিত কযায জন্য রযকল্পনা ভন্ত্রণাররয়য চত্ত্বরয 

িান্সপযভায  মজনারযটয ব্যফায কযা য়। 

৩। একরনক বায 

রিান্ত ফাস্তফায়ন 

অররাচয প্রকল্পটি গ্ররণয রছরন মূর ভূরভকা রছর একরনক বা  রযকল্পনা রফবারগ 

নুরিত ভারক ভিয় বায় গৃীত রিারন্তয ফাস্তফায়ন। উক্ত বামূর গৃীত রিান্ত 

নুমায়ী রযকল্পনা করভন চত্ত্বরয মারায প্যারনর স্থারনয জন্য এআ প্রকল্পটি গ্রণ কযা 

রয়। 

৪। রফদ্যযরত চারদা 

পূযণ 

অররাচয প্রকল্পটিয ভাধ্যরভ রফদ্যযরতয চারদা পূযণ কযা রয়রছ, তরফ তা মভাট চারদায 

তুরনায় খুফআ নগন্য। এ রফলরয় রযদ থন  ম থরফেণ ংরয ক্ররভক ১৪.৩ এ রফস্তারযত 

উরেখ কযা রয়রছ। 

৫। রফদ্যযত যফযারয 

চারদা হ্র 

DPDC (Dhaka Power Distribution Company) রত রফদ্যযরতয 

চারদা রনণ থয় কযা য় ভগ্র রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্বযরক একক ত্বা রররফ। ভন্ত্রণাররয়য 

প্ররতটি বফরন পৃথক পৃখকবারফ রফদ্যযরতয চারদা ংক্রান্ত মকান তথ্য উাি রনণ থয় কযা য় 

না। রকন্তু এ প্রকরল্পয অতায় শুধুভাে প্ররতটি ব্লরক ংরমারজত পৃথক পৃথক রভটারযয 

ভাধ্যরভ রফদ্যযত মৄক্ত রে। পরর রফদ্যযত যফযারয চরদা হ্র মরয়রছ রকনা তা রনরূণ 

কযা ম্ভফ য়রন। 

৬। নফায়নরমাগ্য 

জ্বারানীয মথামথ 

ব্যফায রনরিতকযণ 

অররাচয প্রকল্পটিয ভাধ্যরভ মৌয রক্তয মথামথ ব্যফারযয ভাধ্যরভ রফদ্যযত উৎাদন  

যফযা কযা রয়রছ। এরত নফায়রমাগ্য জ্বারানীয ব্যফায রনরিত কযা রয়রছ। 

 

১৪ রযদ থন  ম থফেণ: 

 

১৪.১ প্রকল্পটিয ভাপ্ত মুল্যায়ন প্ররতরফদন প্রণয়রনয ররেয অআএভআরড কর্তথক গত ০৫/০৮/২০১৮ তারযখ ঢাকায অগাযগাঁ 

এ ফরস্থত রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় চত্বরয প্রকরল্পয অতায় পারদত কাম থফরী রযদ থন কযা য়। রযদ থরনয ভয় 

গণপূতথ রফবারগয উ-রফবাগীয় প্ররকৌরী আ/এভ এফংংরিষ্ট ন্যান্য কভ থকতথা  কভ থচাযীগণ উরস্থত রছররন। 

 

১৪.২ রযদ থনকারর রযকল্পনা  ভন্ত্রণাররয় ফরস্থত ১৮ টি বফরন এফং এনআর ১  ২-এ স্থারত মৌয প্যারনরগুররা 

য়থরফেণ কযা য় এফং প্ররতটি বফরন স্থারত মৌয প্যারনর রভটাযগুররা রত রযদ থরনয রদন  মৌয রফদ্যযরতয 

রভটায স্থারনয রদন রত কত রকররায়াট/মভগায়াট রফদ্যযত ায়া রগরয়রছ তায তথ্য ংগ্র কযা য়। তরফ বফন 

১  ১২ মত ফরস্থত রভটায দ্যরটা মত মকান তথ্য ায়া মায়রন। গণপূতথ রফবারগয ংরিষ্ট প্ররকৌরী জানান এআ 

বফন দ্যরটায রভটারযয ংরমাগ অরগা রয় মমরত ারয পরর তথ্য ায়া মারেনা। ১৯/০৮/২০১৮ তারযরখ রফরবন্ন 

বফন রত প্রাপ্ত মৌয রফদ্যযরতয রযরডং রনম্নরূ: 

 

বফরনয নাভ ১৯/০৮/২০১৮ তরযরখ প্রাপ্ত রফদ্যযত 

(রকমরা-য়াট) 

মৌয প্যারনর স্থারনয তারযখ রত 

১৯/০৮/২০১৮ তারযখ ম থন্ত প্রাপ্ত রফদ্যযত 

(মভগায়াট) 

বফন-১ -- -- 

বফন-২ ৮.৭ ৬,১২৬ 

বফন-৩ ১১.২ ৬,৮৭৭ 

বফন-৪ ১৮.৪ ৫,৫৫৫ 
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বফরনয নাভ ১৯/০৮/২০১৮ তরযরখ প্রাপ্ত রফদ্যযত 

(রকমরা-য়াট) 

মৌয প্যারনর স্থারনয তারযখ রত 

১৯/০৮/২০১৮ তারযখ ম থন্ত প্রাপ্ত রফদ্যযত 

(মভগায়াট) 

বফন-৫ ৯.৮ ৬,১৩৬ 

বফন-৬ ১৭.১ ৫,৮৪৯ 

বফন-৭ ১২.০০ ৬,৮৪৮ 

বফন-৮ ৭.৯ ৬,২৮৬ 

বফন-৯ ৯.৭ ১৩,৩৬৮ 

বফন-১০ ৮.৫ ৫,৬৪৯ 

বফন-১১ ১১.৮ ৫,৪৫৯ 

বফন-১২ -- -- 

বফন-১৩ ৩.৪ ৩,৮৮৯ 

বফন-১৪ ১২.৯ ৬,১৭৯ 

বফন-১৫ ৯.১ ৬,৫৬৭ 

বফন-১৬ ৯.৩ ৭,৬১৪ 

বফন-১৭ ৩.৩ ৬,৮৯২ 

বফন-১৮ ৯.৮ ৬,১৪৭ 

এনআর বফন-১ ৯.৮ ৬,৩৫১ 

এনআর বফন-২ ৮.৩ ৫,৫৯৪ 

 

১৪.৩ ম থরফেরণ মদখা মায় মম, প্ররতটি বফরন স্থারত মৌয প্যারনর রত প্ররতরদন গরড় ১০.৫০ রকররায়াট রফদ্যযত ায়া 

মারে। গণপূতথ আ এভ রফবারগয উ-রফবাগীয় প্ররকৌরী জানান ফতথভারন রযকল্পনা করভন চত্বরয রফদ্যযরতয দদরনক 

চারদা অনুভারনক ২৪৯২ মভগায়াট; মায ভরধ্য ীততা রনয়ন্ত্রণ মরন্ত্রয জন্য রফদ্যযত খযচ য় অনুভারনক ২০০০ 

মভগায়াট, পযান, রাআট  ন্যান্য দফদ্যযরতক যঞ্জাভারদ চারারনায জন্য ব্যয় য় অনুভারনক ৫০০ মভগায়াট। রতরন 

জানান যকাযী রফধান নুারয বফনমূরয রাআট  পযান এয দফদ্যযরতক চারদায ৩% থ থাৎ ১৫ মভগায়াট 

রফদ্যযরতয চারদা মৌয রফদ্যযত কাম থক্রভরযয ভাধ্যরভ পূযণ কযা প্ররয়াজন। ম থরফেরণ মদখা মায় মম, ২০ টি বফরনয 

মৌয প্যারনরগুররা রত দদরনক প্রায় ১৮১ রকররায়াট রফদ্যযত উৎাদন য়, থ থাৎ পযান  রাআরটয দফদ্যযরতক 

চারদায ৩% এয (১৫ মভগায়াট) স্থরর ফতথভারন ায়া মারে ১৮১ রকররায়াট মৌয রফদ্যযত মা প্রারপ্তয রররফ 

খুফআ নগন্য। তরফ প্রকরল্পয নাভ এফং মূর কাম থক্রভ মথরক েষ্ট প্রতীয়ভান য় মম, মারায ররেভ যফযা  স্থান 

কযা রয়রছ দদরনক ১০০ রকররা-য়াট (৫×২০) মৌয রফদ্যযরতয জন্য থ থাৎ ২০ টি বফন রত গরড় ০৫ রকররা-য়াট 

রফদ্যযত প্রারপ্তয ররেয। রযদ থরন মদখা মায় মম, প্ররতটি প্যারনর (রকরজা দ্যরটা ফারদ) রত দদরনক গরড় রিগুন 

(১০.৫০ রকররা-য়াট) রফদ্যযত ায়া মারচ্চ মা অাব্যঞ্জক। 

 

১৪.৪ রযদ থরন প্রাপ্ত তরথ্যয ারথ PCR (Project Completion Report) এ উরেরখত তরথ্যয রকছু গযরভর 

ায়া মায়। মমভন : PCR এ Implementation Position এয ক্ররভক ০৫ এ িরবরিক গ্রগরত 

ফণ থনায মেরে রডরর নুমায়ী কর করপারনন্টগুররা উরেখ কযা য়রন। শুধুভাে ‘রযকল্পান করভন চত্বরয মারায 

ররেভ স্থান’ করপারনন্টটি উরেরখ করয মভাট ব্যয় মদখারনা রয়রছ ১৯৫.৬৩ রে টাকা মা রররফ ভূর ফরর 

প্রতীয়ভান য়। প্রকৃতরে মমাগপর রফ ১৯১.০৪ রে টাকা। রডরর পৃিা-৪ এ Work contingency-মত 

মেনাযী, রফজ্ঞান প্রচায, প্রকল্প এযারাউন্স  অপ্যায়ন ব্যয় উরেখ থাকরর PCR-এ Work 

contingency খারত মকান ব্যয় মদখারনা য়রন। এছাড়া PCR এয Implementation Position 

ংরয ক্ররভক ০৫ এ িরবরিক ব্যয় ংর মম মভাট ০৫ (াঁচ) টি প্যারকরজ দযে অহ্বান কযা রয়রছ ম 

প্যারকজগুররা প্রাক্কররত ব্যয় এফং প্রকৃত ব্যয় মদখারনা রয়রছ। ম থরফেরণ মদখা মায় মম, প্যারকজ-১ এ প্রাক্কররত ব্যয় 

রছর ৩৮.২০ এফং প্রকৃত ব্যয় রয়রছ ৩৮.০৪ প্যারকজ-২ এ প্রক্কররত ব্যয় রছর ৩৮.২৫ এফং প্রকৃত ব্যয় রছর ৩৮.০৯ 

রে টাকা। এবারফ প্ররতটি প্যারকরজয মেরে প্রকৃত ব্যয় ংক্রান্ত তথ্য প্রদারনয মেরে র্ভর তথ্য মপ্রযণ কযা রয়রছ। 

এছাড়া component wise ব্যয় উরেখ না কযায় মকান  component এয রফযীরত কত টাকা ব্যয় 

রয়রছ তা েষ্টবারফ রনণ থয় কযা মায়রন। 

 

১৪.৫ অররাচয প্রকরল্পয অতায় মারায ররেভ স্থারনয জন্য ফ থরভাট াঁচটি প্যারকজ LTM (Limited 

Tendering Method) এ দযে অহ্বান কযা রয়রছ। রনরম্ন এগুররায রফস্তারযত ফণ থনা মদয়া ররা: 
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প্যারকজ-১ এয ভাধ্যরভ বফন নং ১,২,৩,৪; প্যারকজ-২ এয বফন নং- ৫,৬,৭,৮; প্যারকজ-৩ এয ভাধ্যরভ বফন 

নং৯,১০,১১,১২; প্যারকজ-৪ এয ভাধ্যরভ বফন নং-১৩,১৪,১৫,১৬; এফং প্যারকজ-৫ এয ভাধ্যরভ ১৭,১৮ NEC-১,২ 

বফরনয ছারদ মারায প্যারনর স্থান কযা য়। রযদ থরন মদখা মায় মম, ররঅয -২০০৮ এয রফরধ-রফধান নুযণ 

করয দযে অহ্বান  প্ররক্রয়াকযণ কযা রয়রছ। এছাড়া জানা মায় মম, প্রকল্প মভয়ারদআ মৌয প্যারনর যফযা  

স্থারনয কাজ ভাপ্ত য়। 

 

ক্ররভক 

নং 

দযত্র 

প্যারকরজয 

নাভ  

প্রক্কররত 

মূল্য 

চুরক্ত মূল্য চুক্ত স্বেরযয 

তারযখ 

ঠিকাদাযী প্ররতিারনয নাভ কাজ ভারপ্তয 

তারযখ 

১. প্যারকজ-০১ ৩৮.২০ ৩৮.০৪ ১৮/১২/২০১৬ মভা থ রফ, মারন এন্টাযপ্রাআজ, 

৮৫ কাঁঠার ফাগান, ঢাকা। 

২৭/১২/২০১৬ 

২. প্যারকজ-০২ ৩৮.২৫ ৩৮.০৯ ১৮/১২/২০১৬ মভা থ অর-অভীন আররকরিক, 

৩২২/র ০১, পূফ থ নাখারাড়া, 

মতজগাঁ, ঢাকা। 

২৭/১২/২০১৬ 

৩. প্যারকজ-০৩ ৩৮.১৬ ৩৮.০০ ১৮/১২/২০১৬ মভা থ অর-অভীন আররকরিক, 

৩২২/র ০১, পূফ থ নাখারাড়া, 

মতজগাঁ, ঢাকা। 

৩০/১২/২০১৬ 

৪. প্যারকজ-০৪ ৩৮.২৩ ৩৮.০৭ ১৮/১২/২০১৬ মভা থ রফ, মারন এন্টাযপ্রাআজ, 

৮৫ কাঁঠার ফাগান, ঢাকা। 

২৭/১২/২০১৬ 

৫. প্যারকজ-০৫ ৩৮.২০ ৩৮.০৪ ১৮/১২/২০১৬ মভা থ অর-অভীন আররকরিক, 

৩২২/র ০১, পূফ থ নাখারাড়া, 

মতজগাঁ, ঢাকা। 

২৭/১২/২০১৬ 

 

১৪.৬ রযদ থরন জানা মায় মম, নুরভারদত রডরর এয ংস্থান নুমায়ী ১ রে টাকা ব্যরয় করপউটায ক্রয় কযা রয়রছ। 

তরফ এআ করপউটায  এযারেরযজ ক্ররয়য মকান দরররে মা করপউটাযটিয মকান রদন ায়া মায়রন। 

 
 

১৫ সুারয: 

 

১৫.১ প্রকরল্পয অতায় ২০ টি মারায প্যারনররয ভাধ্যরভ (৫×২০kwp)=১০০ kwp মৌয রফদ্যযত ংগ্ররয রযকল্পনা 

রছর। ফাস্তরফকবারফ এ কর মারায প্যারনর রত গরড় ১৮৪ kwp থ থাৎ প্রায় রিগুরণয ভরযভাণ রফদ্যযত ায়া 

মারে। এরত অররাচয প্রকল্প রত সুপর ায়া মারে ভরভ থ প্রতীয়ভান য় (ক্ররভক ১৪.২,১৪.৩)। 

 

১৫.২ প্রকরল্পয ররঅয ম থরফেণ করয মদখা মায় মম, র্ভর তথ্য ম্বররত একটি ররঅয প্রস্তুত কযা রয়রছ মা কাম্য নয়। 

এয পরর প্রকরল্পয িরবরিক প্রকৃত ব্যয় পরকথ মকান ধাযণা ায়া মায়রন। এভতাফস্থায়, ররঅয প্রণয়রনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংরিষ্ট কভ থকতথা/কভ থচাযীগণরক অরযা তকথবারফ কাজ কযায জন্য রযকল্পনা রফবাগ রনরদ থনা প্রদান 

কযরফ (ক্ররভক ১৪.৪) 

 

১৫.৩  রযদ থন প্রতীয়ভান য় মম, রডরররত উরেরখত উরদ্দেগুররায রনকাংরআ প্রাারিক মা আরতাভরধ্য উরদ্দে  

জথন ংর ফণ থনা কযা রয়রছ। এভতাফস্থায় বরফষ্যরত প্রকল্প গ্রণকারর উরদ্দে উরেরখয মেরে অরযা ম থাররাচনা 

কযা প্ররয়াজন। প্রকল্প গ্রণকাররয উরদ্দে ফণ থনায মেরে অরযা মফী মমৌরক্তক ফায জন্য রযকল্পনা রফবাগ ংরিষ্ট 

কভ থকতথারদয নুরযাধ জানারফ (ক্ররভক ১৩)। 
 

১৫.৪ রযকল্পনা রফবারগয রধকাং প্রকরল্পআ করপউটায মন্ত্রাং, অফাফেভ দফদ্যযরতক মন্ত্রারত ক্রয় কযা রয় থারক 

মমভন: অররাচয প্রকরল্পয ভাধ্যরভ একটি করপউটায ক্রয় কযা রয়রছ ভরভ থ জানা মায়। রকন্তু করপউটাযটি ায়া 

মায়রন। প্রকরল্পয অতায় ক্রীত এ কর ণ্যদ্রব্য/ ভারাভার  তখ্যারদ মথামথ ংযেরণয জন্য রযকল্পনা রফবাগ 

রফরল ব্যফস্থা গ্রণ কযরফ মারত এগুররায ঠিক ব্যফায রনরিত য়। 
 

১৫.৫  রযদ থনকারর মদখা মায় মম, দ্যরটা মারায রভটায রত দফদ্যযরতক রযরডং ায়া মারেনা। মভরন দ্যরটা মভযাভরতয 

রফলরয় রনফ থাী প্ররকৌরী গণপূতথ ব্যফস্থা গ্রণ কযরফন। 

১৫.৬  সুারযরয অররারক গৃীত ব্যফস্থা পরকথ অগাভী ১ ভারয ভরধ্য অআএভআরডরক ফরত কযায জন্য রযকল্পনা 

রফবাগরক নুরযাধ কযা ররা। 


