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সভাজকল্যাণ ভন্ত্রণালয় এর অওতায় ২০১৬-২০১৭ থ থফছররর এডিডভূক্ত সভাপ্ত প্রকরের মূল্যায়ন 

প্রডতরফদরনর ওর ভন্ত্রণালয়/ ডফবাগডবডিক সার-সংরে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণাল/ডফবারগ

র নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরের ধরণ মূল সভয় ও ব্যরয়র তুলনায় 

ডফডনরয়া

গ 

প্রকরের 

সংখ্যা 

কাডরগরী 

সহায়তা 

প্রকরের 

সংখ্যা 

মজডিডসএপ 

ভূক্তপ্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় উবয়আ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রা

ন্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

সভয় 

ডতক্রারন্তর 

শতকরা 

হার (%) 

সফ থডনম্ন 

সরবাচ্চ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরের 

সংখ্যা 

ব্যয় ডতক্রারন্তর 

শতকরা হার 

(%) সফ থডনম্ন-

সরবাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। সভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণালয় 

২ ২ - - ১ ১ ১ ১ ১৩৪২.৮৮ 

+৩২.৩৬% 
 

০১। সভাপ্ত প্রকরের সংখ্যা  :  ০২ 

(১)  ীল ষক ভাপ্ত cÖKí| 

(২) দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য হাদের ষ্টনভ ষাণ (৩৭ আউষ্টনট) (১ভ ংদাষ্টধত) ীল ষক ভাপ্ত প্রকল্প 

ভাপ্ত প্রকদল্প ব্যয়  হভয়াদ বৃষ্টিয কাযণঃ    প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকাদর ষ্টডষ্টিউষ্টড এয হযট ষ্টষ্টডউর ষ্টযফতষদনয কাযদন ষ্টনভ ষাণ 

কাদজয জন্য এফং  অফাফত্র, মন্ত্রাষ্টত  ফাআাআদকদরয ফাজায মূল্য বৃষ্টি ায়া।  

 

০৩। সভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনর মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডরশঃ 

 

ক্র: 

নং 

সভস্যা সুাডরশ 

  লী ষক মাপ্ত প্রকল্প 
০১।    প্রকল্পটি জানুয়াযী, ২০১২ দত ষ্টডদম্বয, ২০১ ৬ ম ষন্ত  

হভয়াদকাদর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর 12,546.80 রক্ষ 

টাকা । প্রকল্পটি ২ ফায ংদাধন কযা দয়দছ।  ১ভ 

ংদাধদন হভয়াদকার ঠিক থাকদর প্রকল্প ব্যয় বৃষ্টি হদয়  

১২,৫৪৭.১৫ রক্ষ টাকা কযা দয়দছ। ২ফায ংদাধদন প্রকল্প 

ব্যয় হ্রা কদয হভয়াদকার ৬ ভা বৃষ্টি কযা দয়দছ ।  
ফাযফায প্রকল্প ংদাধদনয পদর মূর কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন 

ষ্টফঘ্ন ঘদট  দথ ষয চয় য়। 

। প্রকল্পটি ২ ফায ংদাধন কযা দয়দছ।  ১ভ 

ংদাধদন হভয়াদকার ঠিক থাকদর প্রকল্প ব্যয় বৃষ্টি 

হদয়  ১২,৫৪৭.১৫ রক্ষ টাকা কযা দয়দছ। ২  ফায 

ংদাধদন প্রকল্প ব্যয় হ্রা কদয হভয়াদকার ৬ ভা 

বৃষ্টি কযা দয়দছ । এবাদফ ফায ফায প্রকল্প হভয়াদ  

ব্যয় হ্রা/বৃষ্টিয পদর ষ্টফপুর ষ্টযভাণ যকাষ্টয দথ ষয 

চয় ঘদট   ফায ফায প্রকল্প ংদাধন কযায ধাযা 

ষ্টযায কযা ফা জ্ঞ্ছনীয়। বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  

ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়  এ ষ্টফলদয় 

তকষ দৃষ্টি যাখদফ; 

০২।   প্রকল্প চরাকারীন ভদয় থ ষাৎ  ৫ ফছদয  ৬ ফায প্রকল্প 

ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

গ্রগষ্টত ঠিকবাদফ এষ্টগদয় হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ 

প্রতীয়ভান য়। 

  প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় ছয় ফায প্রকল্প 

ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত  ভয়ভদতা  ঠিকবাদফ এষ্টগদয় 

হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  বষ্টফষ্যদত 

প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র  প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ষ্টনষ্টফ ষঘ্ন  পরপ্রসূ কযায রদক্ষে ঘন  ঘন প্রকল্প 

ষ্টযচারক ফদরী ষ্টযায কযদত দফ; এ ষ্টফলদয় 

ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযদফ; 

দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য হাদের ষ্টনভ ষাণ (৩৭ আউষ্টনট) (১ভ ংদাষ্টধত) ীল ষক ভাপ্ত প্রকল্প 

৩।   প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১১ দত জুন, ২০১৪ ম ষন্ত  হভয়াদকাদর  

মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর ৪,১৫০.৪৮  রক্ষ টাকা । প্রকল্পটি ১ 

ফায ংদাধন কযা দয়দছ।  ংদাধদন প্রকল্প হভয়াদ ২ 

প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১ ১ দত জুন, ২০১ ৪ ম ষন্ত  

হভয়াদকাদর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর ৪,১৫০.৪৮  

রক্ষ টাকা  প্রকল্পটি ১ ফায ংদাধন কযা দয়দছ। 
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ক্র: 

নং 

সভস্যা সুাডরশ 

ফছয ৬ ভা  বৃষ্টি কযা য়  ব্যয় বৃষ্টি কদয ৫,৪৬৪.৮৭ 

রক্ষ টাকা কযা দয়দছ । প্রকল্প ংদাধদনয পদর মূর 

কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন ষ্টফঘ্ন ঘদট  দথ ষয চয় য়। 

ংদাধদন প্রকল্প হভয়াদ ২ ফছয বৃষ্টি কযা য়  ব্যয় 

বৃষ্টি কদয ৫,৪৬৪.৮৭ রক্ষ টাকা কযা দয়দছ ।  প্রকল্প 

ংদাধদনয পদর মূর কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন ষ্টফঘ্ন ঘদট 

 দথ ষয চয় য়।  বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  

ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র ংষ্টিি ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ ষ্টফলদয় তকষ দৃষ্টি যাখদফ; 

৪।     প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় দুআ ফায প্রকল্প ষ্টযচারক 

ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত  

ভয়ভদতা ঠিকবাদফ এষ্টগদয় হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ 

প্রতীয়ভান য়।  

২০.২   প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় দুআ ফায প্রকল্প 

ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত  ভয়ভদতা  ঠিকবাদফ এষ্টগদয় 

হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  বষ্টফষ্যদত 

প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র  প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ষ্টনষ্টফ ষঘ্ন  পরপ্রসূ কযায রদক্ষে ঘন  ঘন প্রকল্প 

ষ্টযচারক ফদরী ষ্টযায কযদত দফ; এ ষ্টফলদয় 

ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় হথদক প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ 

কযদত দফ; 

৫।   গণপূর্ষ ববভাগ কর্তষক অবাবক ভবন বনম ষাননর জন্য  

বনন াগকৃর্ ঠিকাদাযী প্রষ্টতষ্ঠাদনয াদথ একাষ্টধকফায 

হবষ্টযদয়ন কযা দয়দছ এফং হবষ্টযদয়ন এয ভাধ্যদভ 

চুষ্টিমূদল্যয হচদয় হফষ্ট ষ্টযভাণ ষ্টফর ষ্টযদাধ  কযা দয়দছ 

ভদভ ষ জানা মায়। এদক্ষদত্র ষ্টষ্টঅয ঠিকবাদফ নুযণ কযা 

য়ষ্টন ভদভ ষ ষ্টযদ ষনকাদর প্রতীয়ভান দয়দছ। 

ফষ্টণ ষত ষ্টনভ ষাণ কাজমূদয হবষ্টযদয়ন ড ষায 

নুদভাদদনয ষ্টফলদয় ষ্টষ্টঅয -২০০৮ নুযণ  না 

কযায ষ্টফলয়টি ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় খষ্টতদয় হদদখ 

অআএভআষ্টড-হক ফষ্টত কযদত দফ। বষ্টফষ্যদত 

প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র ংষ্টিি ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ ষ্টফলদয় তকষ দৃষ্টি যাখদফ; 

৬।   প্রকল্পটি ষ্টডদম্বয , ২০১৬ াদর ভাপ্ত দয়দছ। ষ্টকন্তু  
হকন্দ্রমূদ ষ্টযদা ষ ষ্টক্ষক ন্যান্য জনফদরয বাদফ 

এখন ম ষন্ত হকান হজরায অফাষ্টক বফন চালু য়ষ্টন ভদভ ষ 

প্রতীয়ভান য়। পদর হদদয  দৃষ্টিপ্রষ্টতফন্ধী 

ষ্টশুযা/সুপরদবাগীযা ষ্টক্ষা গ্রদনয সুদমাগ হথদক ফষ্টিত 

দে 

ঠিকাদাদযয াদথ চুষ্টিমূদল্যয হচদয় হফষ্ট ষ্টযভাণ 

ষ্টফর ষ্টযদাদধয ষ্টফলদয় এফং চুষ্টিমূদল্যয হচদয় হফষ্ট 

ষ্টযভাদণ থ ষ ছাড় ষ্টকবাদফ র হ ষ্টফলদয় প্রকল্প 

ষ্টযচারদকয ব্যাখ্যা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য 

ভাধ্যদভ অআএভআষ্টড-হত হপ্রযণ কযদত দফ; 

৭। ষ্টফগন্জ হজরায অফাষ্টক ভবনটির এক ংনলর নীচ থেনক 
মাটি নর বগন  পার্শ্ষবর্ী পুকুনরর পাবন ভবননর নীনচ থগনে। 

এর ফন ভবননর এক ংনলর থেও া ফাটা থেখা যা । 

লীঘ্রআ এ ববন  ব্যবস্থা না বনন  বফনটিয  ফড় ধযদনয 

ক্ষষ্টতয অংকা যদয়দছ ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  

ষ্টফগন্জ হজরায অফাষ্টক  ভবনটির এক ংনলর 

নীচ থেনক মাটি নর বগন  পার্শ্ষবর্ী পুকুনরর পাবন 

ভবননর নীনচ  থগনে। এর ফন ভবননর এক ংনলর 

থেও া থফনট থগনে। উক্ত বফনটি যক্ষায কযায জন্য  

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় দত দ্রুত  প্রন াজনী  ব্যবস্থা 

গ্রণ করনর্ নব;  

৮। ১৯.৬  প্রষ্টতফন্ধী জষ্টয নুাদয দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধীগদণয ংখ্যা 

 হভধায ষ্টবষ্টিদত হাদেদর স্থান ংকুরাদনয ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য  প্রকদল্পয অতায় হাদের ষ্টযচারনা ংক্রান্ত হকান 

নীষ্টতভারা প্রণয়ন কযা য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়। 

দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য ততযী  কর  অফাষ্টক 

হকন্দ্রমূদ প্রষ্টষ্টক্ষত ষ্টক্ষক  কর জনফর 

দায়দনয ভাধ্যদভ  মথাীঘ্র হকন্দ্রমূ চালু কযায 

ব্যফস্থা ষ্টনদত দফ ; এ ষ্টফলদয় ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

 ভাজদফা ষ্টধদপতয হথদক  মথাীঘ্র প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

৯। ১৯.৭ কক্সফাজায হজরায অফাষ্টক বফনটিয ছাদদ াষ্টন 

জদভ হদয়ার নি দয় মাদে ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়। এছাড়া 

প্রকল্প হথদক কক্সফাজায ন্যান্য কর হজরায অফাষ্টক 

হাদটদর ব্যফাদযয জন্য হম কর অফাফ -ত্র হদয়া 

দয়দছ তা ব্যফায না কযায় নি দয় মাদে ভদভ ষ প্রতীয়ভান 

য়।  
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ীল ষক কদল্পয ভাষ্টপ্ত মূল্যায়ন প্রষ্টতদফদন 

 (ভাপ্ত: জুন, ২০১৭) 

 

 
১.০। প্রকদল্পয নাভ “ ”

ীল ষক ভাপ্ত  

২.০। উদযাগী ভন্ত্রণারয়    

৩.০। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  

৪। প্রকল্প এরাকা 

 

 United Nations Development Assistance 

Framework (UNDAF) 

। 
এছাড়া

   

(রক্ষ টাকায়) 

  ৪.০  প্রাক্কষ্টরত ব্যয়  হভাট টাকা প্রকল্প 

াায্য 

হ্রা/বৃষ্টি 

 ৪.১  মূর  

 ৪.২  ১ভ ংদাষ্টধত নুদভাষ্টদত  বৃষ্টি

 ৪.৩  ২য় ংদাষ্টধত নুদভাষ্টদত হ্রা

 

৫.০ ফাস্তফায়নকার  অযম্ভ ভাষ্টপ্ত 
 ৫.১) মূর  নুদভাষ্টদত  

 ৫.২) ১ভ ংদাষ্টধত নুদভাষ্টদত  

 ৫.৩) ২য় ংদাষ্টধত :  

 

৬.০ াধাযণ ম ষদফক্ষণ :  

 

৬.১ টভূষ্টভ

ক্ষ ক্ষ

 

৬.২    উনেশ্যঃ 

UNDAF  
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 ন্ত

 

 

৬.৩ ১ভ ংদাধন য়ী 

Installation of Child Protection Information Management System (CPIMS) 

ক্ষ ক্ষ স্ত

স্ত ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ক্ষ

২৪/০৯/২০১৪ তাষ্টযদখ  

 

 

১

২

৩ ক্ষ ক্ষ

৪

ক্ষ

 
প্রকল্প ষ্টযচারক ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

প্রকল্প ষ্টযচারদকয নাভ মূর দপ্তয  দষ্টফ দাষ্টয়ত্বকার দাষ্টয়দত্বয ধযন 

(ষ্টনয়ষ্টভত/ষ্টতষ্টযি) 

১।  জনাফ রুক 

২। জনাফ 

৩। জনাফ রুক 

৪। জনাফ রুক 

৫। জনাফ রু

২য় ংদাধন

ক্ষ ক্ষ ক্ষ

কযা 
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প্রকল্প ষ্টযচারদকয নাভ মূর দপ্তয  দষ্টফ দাষ্টয়ত্বকার দাষ্টয়দত্বয ধযন 

(ষ্টনয়ষ্টভত/ষ্টতষ্টযি) 

৬। জনাফ 

ন্ত 

ফাস্তফ       

                                                                            ক্ষ

ক্র

নং

দেয নাভ ষ্টষ্ট নুমায়ী প্রক্করন জুন ২০১৭ ম ষন্ত ক্রভপুষ্টিত গ্রগষ্টত

ফাস্তফ অষ্টথ ষক ফাস্তফ অষ্টথ ষক

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

৬ 

৭ 

৮ 

৯ 

১০ 

১১ 

১২ 

১৩  
১৪  
১৫  
১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ ক্ষ ক্ষ

২০ রু

ক্ষ র

২১   
 

২২ ক্ষ

ক্ষ

২৩ 

২৪ 

ক্ষ  

 

২৭ 

 
১০.০ প্রকল্প ষ্টযদ ষন  ফাস্তফায়ন ফস্থা ম ষাদরাচনা :  
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ক) ১০.১২.২০১৭ অআএভআষ্টড কর্তষক ষ্টদরট হজরায দয উদজরায বুযজান চা ফাগান এরাকা ষ্টযদ ষন কযা য়। 

উদজরা ভাজদফা ষ্টপায  প্রকল্প ি স্ত ন্ত

প্রকল্প সূদত্র জানা মায় , প্রকল্পভূি ২০টি হজরায  

থ ষ য়

। CCT  ঝদয 

CCT ০০

স্ত স্ত ষ্টযদ ষনকাদর হদখা মায় হম , ষ্টদরট  দয উদজরায় 

ফ ষদভাট   ৪৮৭ জন ষ্টশুদক  এআ কাম ষক্রদভয অতায় অনা দয়দছ , এয ভদধ্য বুযজান চা ফাগান এরাকায়  সুষ্টফধাদবাগী ষ্টশুয 

ংখ্যা  ২২ জন । ষ্টযদ ষনকাদর ষ্টনধ ষাষ্টযত ২২ জদনয ভদধ্য ১০ জদনয াদথ াক্ষাৎ য়। ফষ্টি সুষ্টফধাদবাগীয ষ্টববাফক   

ন্যান্য সুষ্টফধাদবাগী ষ্টশুয ষ্টববাফকদদয াদথ ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টফলদয় অদরাচনা কযা য়।  তাযা কদরআ জানায় প্রকল্প  হথদক অষ্টথ ষক 

সুষ্টফধা ায়ায় তাযা হরখাড়া  কযদত াযদছ। এছাড়া দনদক ঐ থ ষ হথদক গরু ফা হবড়া ক্রয় কদয ারন কযদছ হমন 

বষ্টফষ্যদত হরখাড়ায  খযচ ফন কযদত াদয।  

 
 

ষ্টচদত্রঃ  ষ্টদরট  দয উদজরায প্রকল্প এরাকা  ১০ ষ্টডদম্বয ২০১৭ তাষ্টযদখ ষ্টযদ ষন কযা য়।  

 

খ)    গত ১১ ষ্টডদম্বয , ২০১৭ তাষ্টযদখ তজয়ন্তাপুয উদজরায াষ্টফফনগয চা ফাগান এরাকা ষ্টযদ ষন কযা য়। তজয়ন্তাপুয 

উদজরায় হভাট ১৫৮ জন সুষ্টফধাদবাগী ষ্টশুদক প্রকদল্পয য় । এয ভদধ্য 

াষ্টফফনগয চা ফাগান এরাকায় সুষ্টফধাদবাগী ষ্টশুয ংখ্যা ৩৪ জন । ষ্টযদ ষনকাদর প্রায় ১৫ জন সুষ্টফধাদবাগী ষ্টশু  তাদদয 

ষ্টববাফকদদয াদথ হখারাদভরা অদরাচনা য়। তাযা জানায় হম ,  প্রকল্প হথদক তাযা ভয়ভদতা ১২০০০ .০০ টাকা কদয ষ্টতন 

ষ্টকষ্টস্তদত হভাট ৩৬ ,০০০.০০ টাকা হদয়দছ। তাদদয অষ্টথ ষক ফস্থা খুফআ খাযা। ফাচ্চাদদয হরখাড়া ষ্টখাদনায াভথ্যষ তাদদয 

হনআ। এআ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ অষ্টথ ষক সুষ্টফধা না হদর এফ এষ্টতভ ষ্টশুযা ষ্টক্ষারাদবয সুদমাগ দত ফষ্টিত দতা ভদভ ষ ভত হদন।  
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ষ্টচদত্রঃ  ষ্টদরট হজরায তজয়ন্তাপুয উদজরায প্রকল্প এরাকা  অআএভআষ্টড   কর্তষক ১২ ষ্টডদম্বয  ২০১৭ তাষ্টযদখ ষ্টযদ ষন কযা 

য়।  

 

গ) গত ১৯ ষ্টডদম্বয , ২০১৭ তাষ্টযদখ  স্থাষ্টত Child Help Line 

হন্টায ষ্টযদ ষন কযা য়।

ন্ত ক্ষ

ক্ষ

ন্ত

ষ্টযদ ষনকাদর হদখা মায় এ ম ষন্ত হদদয ষ্টফষ্টবন্ন এরাকা হথদক ১ ,৩১,৩১২ টি ষ্টবদমাগ  হয এদদছ।  প্রাপ্ত ষ্টবদমাগ 

হথদক ১০৩৫ টি ফাল্য ষ্টফফা  ফন্ধ কযা দয়দছ । এছাড়া প্রায় নব্বআ তাং ষ্টবদমাগ হটষ্টরদপাদনয ভাধ্যদভ ফন্ধ কযা দয়দছ , 

ফষ্টি ষ্টবদমাগ কাউদেষ্টরং   স্থানীয় প্রাদনয  ায়তায় ভীভাংা কযা দয়দছ।

 

 
 

ষ্টচদত্রঃ অগাযগাঁ , ঢাকায় স্থাষ্টত Child Help Line হকন্দ্রীয়

হন্টায গত ১৯ ষ্টডদম্বয, ২০১৭ তাষ্টযদখ  ষ্টযদ ষন কযা য়।  

 

১১.   প্রকদল্পয মূর কাম ষক্রদভয ষ্টনদে ফণ ষনা কযা দরাঃ 

ক
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ন্ত UNDAF ভুি প্ল

CCT 

CCT (i)

(ii)  (iii) ঝদয

 

খ)

 

স্ত  
ন্ত ী  

Child Help Line

হকন্দ্রীয়

ক্ষ রু

ক্ষ   
ন্ত

ষ্টিি ষ্টিি

ক্ষ

ফষ্টণ ষত

 

 

গ ক্ষ ক্ষ ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ ে ক্ষ

ক্ষ BSST) ক্ষ (PSST)

স্ত স্ত

NGO রু BSST

PSST 

ক্ষ

NGO ক্ষ ক্ষ রু
Online Case Management Training

ক্ষ

 

Management Social Service Training MSST)

NGO 

MSST

 

ঘ)  ক্ষ
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1.) Social protection  services to the street children through 6 DICs 
 

Drop In Center (DIC)

ক্ষ

 ক্ষ ক্ষ ক ক্ষ

জন  জন (Reintegration)
 

 Safe night shelter for street children through 3 ENS2wU Emergency Night Shelter

ন্ত ন্ত

হক ন  

3.)  
 

১২. নুদভাষ্টদত ক্রয় ষ্টযকল্পনায ষ্টফযীদত গ্রগষ্টত 

 

প্রকল্প ংষ্টিি কভ ষকতষাদদয তথ্যানুমায়ী ষ্টযকষ্টল্পত রক্ষেভাত্রায 

ষ্টযদপ্রষ্টক্ষদত ফছযষ্টবষ্টিক ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত ষ্টনেরূঃ  (রক্ষ 

টাকায়) 

থ ষফছয টিষ্টষ্ট নুমায়ী ষ্টযকষ্টল্পত রক্ষেভাত্রা এষ্টডষ্ট 

ফযাদ্দ 

ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত ভন্তব্য 

কাজ ষ্টযভাণ ষ্টযভাণ অষ্টথ ষক 

২০১ ২০১  

, হডস্কট 

 

 

 

উনেবখর্ 

 

 

২০১৩-২০১৪  

হ

 

 

 

  ১৩.  ষ্টডট অষ্টি ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

Period of 

Audit 

Date of 

submission of 

Audit Report 

Major findings/ 

objections 

Whether objections 

resolved or not 

1  2  3  4  

2012-2013 20-07-2014 02 ষ্টনষ্পষ্টি দয়দছ 

2013-2014 26-07-2015 05 ষ্টনষ্পষ্টি দয়দছ 

2014-2015 02-08-2016 17 ষ্টনষ্পষ্টি দয়দছ 

2015-2016 06-04-2017 03 ষ্টনষ্পষ্টি দয়দছ 

2016-2017 - - ষ্টযদাট ষ ায়া মায়ষ্টন 

১৪. উদদ্দশ্য  জষন: 



482 

 

 

কভ ষ ষ্টযকল্পনা                                  জষন 

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

ক্ষ

স্ত

ক্ষ

ক্ষ

রু

ক্ষ
ক্ষ

 

 টি

 

টি

 

 

 

 

 

 

১৫.০। প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ভস্যা ম ষাদরাচ নাঃ 

১৫.১   প্রকল্পটি জানুয়াযী, ২০১২ দত ষ্টডদম্বয, ২০১৬ ম ষন্ত হভয়াদকাদর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর  রক্ষ টাকা । 
প্রকল্পটি ২ ফায ংদাধন কযা দয়দছ।  ১ভ ংদাধদন হভয়াদকার ঠিক থাকদর প্রকল্প ব্যয় বৃষ্টি হদয়  ১২,৫৪৭.১৫ রক্ষ টাকা 
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কযা দয়দছ। ২ফায ংদাধদন প্রকল্প ব্যয় হ্রা কদয হভয়াদকার ৬ ভা বৃষ্টি কযা দয়দছ ।  ফাযফায প্রকল্প ংদাধদনয পদর মূর 

কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন ষ্টফঘ্ন ঘদট  দথ ষয চয় য়। 
 

১৫.২   প্রকল্প চরাকারীন ভদয় থ ষাৎ  ৫ ফছদয  ৬ ফায প্রকল্প ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

গ্রগষ্টত ঠিকবাদফ এষ্টগদয় হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়। 

 

১৫.৩    হম নীষ্টতভারায অদরাদক প্রকদল্পয অতায় সুষ্টফধাদবাগীদদয নগদ থ ষ ায়তা হদয়া দয়দছ থ ষাৎ তাযা হমন  

ষ্টনয়ষ্টভত স্কুদর মায়  ফা ফাল্যষ্টফফাদয ষ্টকায  না য় এফং ষ্টশুশ্রদভ মাদত যুি না য় প্রকল্প ভাষ্টপ্তয য এ ষ্টফলদয় ভষ্টনটষ্টযং 

এয হকান ব্যফস্থা যাখা য়ষ্টন ভদভ ষ জানা হগদছ।  

 

১৫.৪    প্রকল্পটিয ২০১৫-১৬ থ ষফছদযয  ষ্টডট কাম ষক্রভ ম্পাদন কযা য়ষ্টন, তা ম্পাদন কযায ব্যফস্থা ষ্টনদত  দফ; 

 

১৬.০।   সুাষ্টয  

১৬.১ প্রকল্পটি জানুয়াযী, ২০১২ দত ষ্টডদম্বয, ২০১৬ ম ষন্ত হভয়াদকাদর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর  রক্ষ টাকা । 
প্রকল্পটি ২ ফায ংদাধন কযা দয়দছ।  ১ভ ংদাধদন হভয়াদকার ঠিক থাকদর প্রকল্প ব্যয় বৃষ্টি হদয়  ১২,৫৪৭.১৫ রক্ষ টাকা 

কযা দয়দছ। ২ফায ংদাধদন প্রকল্প ব্যয় হ্রা কদয হভয়াদকার ৬ ভা বৃষ্টি কযা দয়দছ । এবাদফ ফায ফায প্রকল্প হভয়াদ  ব্যয় 

হ্রা/বৃষ্টিয পদর ষ্টফপুর ষ্টযভাণ যকাষ্টয দথ ষয চয় ঘদট  (হমভনঃ কভ ষকতষা/কভ ষচাযীদদয হফতন, হফানা, ষ্টযফন খযচ)   

মূর কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন ষ্টফঘ্ন ঘদট । তাআ ফায ফায প্রকল্প ংদাধন কযায ধাযা ষ্টযায কযা ফা জ্ঞ্ছনীয়। বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  

ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়  এ ষ্টফলদয় তকষ দৃষ্টি যাখদফ; 

 

১৬.২   প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় ছয় ফায প্রকল্প ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত  

ভয়ভদতা ঠিকবাদফ এষ্টগদয় হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র  প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ষ্টনষ্টফ ষঘ্ন  পরপ্রসূ কযায রদক্ষে ঘন  ঘন প্রকল্প ষ্টযচারক ফদরী ষ্টযায কযদত দফ; এ ষ্টফলদয় ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় 

প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযদফ; 

 

১৬.৩   হম উদদ্দদশ্য  প্রকদল্পয অতায় সুষ্টফধাদবাগীদদয নগদ থ ষ ায়তা হদয়া দয়দছ  প্রকল্প ভাপ্ত দর থ ষাৎ উদদ্দশ্য 

নুমায়ী তাযা হমন  ষ্টনয়ষ্টভত স্কুদর মায়  ফা ফাল্যষ্টফফাদয ষ্টকায  না য় এফং ষ্টশু  শ্রদভ মাদত যুি না য় হ ষ্টফলদয় 

ভাজকল্যাণ ষ্টধদপ্তয কর্তষক ভষ্টনটষ্টযং ব্যাত যাখদত দফ এফং এ ব্যাাদয ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ 

কযদফ; 

 

 ১৬.৪  প্রকল্পটিয কাম ষক্রভ ব্যাত যাখায জন্য বষ্টফষ্যদত এ জাতীয় কাজ উন্নয়ন খাদতয ষ্টযফদতষ যাজস্ব ফাদজদটয থ ষ দ্বাযা 

ষ্টনয়ষ্টভত কাদজয ং ষ্টদদফ ষ্টযচারনা কযা মায় ষ্টকনা হ ষ্টফলয়টি ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় ষ্টফদফচনায় যাখদফ। 

১৬.৫  প্রকল্পটিয ২০১৫ -১৬ থ ষফছদযয  ষ্টনষ্পন্ন   Internal   External  ষ্টডট ম্পাদনপূফ ষক অআএভআষ্টডদত 

ফষ্টত কযদত দফ; 

১৬.৬   নুদেদ ১৬.১ – ১৬.৫ এ  ফষ্টণ ষত ষ্টফলদয় গৃীত ব্যফস্থাষ্টদ ম্পদকষ অআএভআষ্টড’হক মথাীঘ্র ফষ্টত কযদত দফ।   
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দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য হাদের ষ্টনভ ষাণ (৩৭ আউষ্টনট) (১ভ ংদাষ্টধত) ীল ষক প্রকহল্পয ভাষ্টপ্ত মূল্যায়ন 

প্রষ্টতদফদন 

 (ভাপ্ত: ষ্টডদম্বয, ২০১৬)  

 

১। প্রকদল্পয নাভ  : 

 

“দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য হাদের ষ্টনভ ষাণ (৩৭ আউষ্টনট) (১ভ ংদাষ্টধত)” ীল ষক    

  ভাপ্ত প্রকল্প 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  :  ভাজদফা ষ্টধদপ্তয 

৩। প্রাষ্টনক ভন্ত্রণারয়               :  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

 ৪।       প্রকল্প এরাকা                            :     ফাংরাদদদয ৩৭ টি হজরা দয    

  

  ৫।   প্রাক্কষ্টরত ব্যয় (রক্ষ টাকায়)  হভাট টাকা প্রকল্প াায্য ব্যয় হ্রা / 

বৃষ্টিয %) 

 ৫.১)  মূর  ৪,১৫০.৪৮ - - - 

 ৫.২)  ১ভ ংদাষ্টধত নুদভাষ্টদত  ৫,৪৯৩.৩৬ - - ৩২.৩৬% 

 ৫.৩) প্রকৃত ব্যয়  ৫,৪৬৪.৮৪ - - - 

 

 

 ৬।  ফাস্তফায়নকার  অযম্ভ ভাষ্টপ্ত 

 ৬.১) মূর  নুদভাষ্টদত  জুরাআ’২০১১ জুন’ ২০১৪ 

 ৬.২) ১ভ ংদাষ্টধত নুদভাষ্টদত জুরাআ’২০১১ ষ্টডদম্বয’ ২০১৬ 

 

৭. প্রকদল্পয থ ষায়নঃ ম্পূণ ষ ষ্টজষ্টফ। 

 

৮।       াধাযণ ম ষদফক্ষণ : 

৮.১   প্রকদল্পয টভূষ্টভঃ  

বাংানেল একটি উন্ন নলী থেল। ববর্শ্ স্বাস্থয ংস্থার র্থ্য নুযা ী এনেনলর থমাট জনংখ্যার ১০ লর্াংল বববভন্ন রকনমর প্রবর্বন্ধী এবং এর 

উনেখনযাগ্য ংখ্যক ংল নে বলশু। বলশু বিকার ননে স্বাক্ষরকারী থেলমূনর মনে বাংানেলও ন্তর্ভ ষক্ত রন নে। ববর্শ্ব্যাপী বলক্ষা 
অনদাননর মূল্যা ন প্রবর্নবেনন উনেখ কনরনে থয, ববকাঙ্গ, এবর্ম, গরীব ও পেবলশুরা ববববভন্ন উন্ন নমূক কম ষসূবচর বাআনর রন নে। 
আউবননফ কর্তষক পবরচাবর্ জবরপ নুযা ী মাত্র ২ লর্াংল ববকাঙ্গ বলশু বলক্ষার সুনযাগ পানে। বাংানেনল প্রােবমকভানব ববভাগী  

লরগুনানর্ দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য বলক্ষা কম ষসূচী গ্রণ করা  । জাবর্র  জনক বঙ্গবন্ধু থলখ মুবজবর রমানএর পবরকল্পনা  ১৯৭৫ 

ান ৪৭টি থজা লনরর ৪৭টি ববদ্যান  দৃবি প্রবর্বন্ধীনের জন্য বলক্ষা কম ষসূচী গ্রণ করা  । পরবর্ীনর্ এ কম ষসূবচ অনরা ১৭টি থজা  

ম্প্রারণ করা  । এক জবরনপ থেখা বগন নে, থয ক ববদ্যান  থানে সুববিা অনে থ ক ববদ্যান আ দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুরা বলক্ষার 

সুনযাগ পানে। উনেখ্য, ২৮টি থজা  দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য থানে সুববিা রন নে। ববলি ৩৬টি থজা লনরর প্রবর্ থজা  ১০টি 

বননব থমাট ৩৬০টি অননর বলক্ষা ব্যবস্থা োকনও অবাবক সুববিা না োকা  এব থজা  দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য নতুন থানে 

বনম ষাণ ও কুবমো বভনটাবর া াআ স্কুন ববস্থর্ থানেটির ংস্কার ও থমরামর্ করার জন্য প্রকল্পটি গ্রণ করা  ।  
৮.২।   প্রকদল্পয  উদদ্দশ্যঃ 
 

(ক) ক্ষ য াংষ্টফধাষ্টনক ষ্টধকায কযা; 

(খ)  
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(গ)  ক্ষ ত কযা; 

(ঘ) ক্ষ য ষ্টধকায ষ্টনষ্টিত কযায ষ্টনষ্টভি সুষ্টফধাষ্টদ ততষ্টয কযা ; এফং

(ঙ) বৃষ্টি এফং তাদদযদক ভাদজয মূর ধাযায় একীভূত কযায হক্ষদত্র াায্য কযা।       

৯.১। নুদভাদন ম ষায় : ফষ্টণ ষত প্রকদল্পয ষ্টডষ্টষ্ট’য উয ০৯/১১/২০০৯ এফং ০৯/১২/২০১০ তাষ্টযদখ ষ্টআষ্ট বা নুষ্টষ্ঠত 

য়। যফতীদত ষ্টডষ্টষ্টটি ২৯/০৩/২০১১ তাষ্টযদখ নুষ্টষ্ঠত একদনক বায় ৪,১৫০.৪৮ রক্ষ টাকা (ম্পূণ ষ ষ্টজষ্টফ) প্রাকষ্টিত ব্যদয় 

জুরাআ, ২০১১ দত জুন, ২০১৪ হভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য নুদভাষ্টদত য়। 

 

৯.২। ১ভ ংদাধনী :  প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকাদর ষ্টডষ্টিউষ্টড এয হযট ষ্টষ্টডউর ষ্টযফতষদনয কাযদন ষ্টনভ ষাণ কাদজয জন্য 

৩,৪৩৮.৪৬ রক্ষ টাকা দত ৪০.৯২% বৃষ্টি কদয ৪,৮৪৫.৫৯ রক্ষ টাকায ংস্থান যাখা; অফাফত্র, মন্ত্রাষ্টত  ফাআাআদকদরয 

ফাজায মূল্য বৃষ্টি ায়া, প্রকল্প ষ্টযচারদকয ব্যফাদযয জন্য গাষ্টড় বাড়া ফাফদ ২০.০০ রক্ষ টাকায ংস্থান; প্রকল্প চরাকারীন 

ভদয় ষ্টডদম্বয, ২০১৪ এ ভাষ্টপ্তয জন্য ষ্টনধ ষাষ্টযত ২৩টি হাদেদর কভদক্ষ ১ ফছদযয জন্য খায যফযা  কর হাদেদর 

ব্যফায াভগ্রী ক্রয় ( হতালক, কম্বর, হফডীট, ফাষ্টর, ভাষ্টয  ফানত্র) ফাফদ প্রস্তাষ্টফত অযষ্টডষ্টষ্ট-হত ১২২.৫২ রক্ষ টাকা 

ংস্থান যাখায কাযদণ প্রকল্প ংদাধন কযা য়। ংদাষ্টধত ষ্টডষ্টষ্ট’য উয ০৭/০৫/২০১৪ তাষ্টযদখ ষ্টআষ্ট বা নুষ্টষ্ঠত য়। 

ষ্টআষ্ট বায সুাষ্টয নুমায়ী পুনগ ষঠিত ষ্টডষ্টষ্ট ১৮/১১/২০১৪ তাষ্টযদখ নুষ্টষ্ঠত একদনক বায় ৫,৪৯৩.৩৬ রক্ষ টাকা ( 

ম্পূণ ষ ষ্টজষ্টফ) প্রাক্কষ্টরত ব্যদয় জুরাআ, ২০১১ দত  জুন, ২০১৬ হভয়াদদ ফাস্তফায়দনয জন্য নুদভাষ্টদত য়।  

 

১০। প্রকদল্পয েষ্টবষ্টিক ফাস্তফায়নঃ (প্রকল্প ষ্টপ দত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী)                                                     (রক্ষ টাকায়)                                                                                                                                    

হকাড নং ষ্টষ্ট নুমায়ী কাদজয অআদটভ একক 

রক্ষে (ষ্টষ্ট নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়

ন না 

য়ায 

কাযণ  

 

অষ্টথ ষক 
ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 
অষ্টথ ষক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(৮) 

 

ক. যাজস্ব ব্যয়ঃ 

 

 

৪৫০১ 
কভ ষকতষায হফতন 

 
১ জন 

৪৬.২৫ ০৩ ৪৩.১৭৮ ০৩ 

- 

৪৬০১ 
প্রষ্টতষ্ঠান কভ ষচাযীদদয হফতন  

 
০২ জন 

৪৭০০ 
বাতাষ্টদ 

 
০৩ জন 

৪৮০০ 
যফযাদফা 

 
হথাক ১৬২.৫৯ হথাক ১৬১.৮৬৪ হথাক 

- 

 - ২০৮.৮৪  ২০৫.০৪২ 
 

 

- 

যফযা  হফাঃ  

৬৮০৭ মানফান (ফাআাআদকর) 
৩৭টি 

হকন্দ্র 
৩.৭০ 

৩৭টি 

হকন্দ্র 
৩.৬৯৫ 

৩৭টি 

হকন্দ্র 

- 

৬৮১৩ মন্ত্রাষ্টত 
১২টি 

হকন্দ্র 
৮.২৪ 

১২টি 

হকন্দ্র 
৮.২৪ 

১২টি 

হকন্দ্র 

- 
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হকাড নং ষ্টষ্ট নুমায়ী কাদজয অআদটভ একক 

রক্ষে (ষ্টষ্ট নুমায়ী) প্রকৃত ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়

ন না 

য়ায 

কাযণ  

 

অষ্টথ ষক 
ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 
অষ্টথ ষক 

ফাস্তফ 

(ংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(৮) 

 

 

৬৮২১ অফাফত্র 
২৪০৭টি 

 
২১১.০৩ ২৪০৭টি ২১১.০২২ ২৪০৭টি 

- 

৬৯০১ ভূষ্টভ ষ্টধগ্রণ/ক্রয় 

৮৬.৫৩ 

হডষ্টদভর 

 

২১৫.৯৬ 
৮৬.৫৩ 

হডষ্টদভর 
২০৮.৩৯৯ 

৮৬.৫৩ 

হডষ্টদভর 

- 

৭০০০ ষ্টনভ ষাণ  পূতষ ব্যয় 

১০২৫০ 

ফগ ষ ফুট 

 

৪৮৪৫.৫৯ 
১০২৫০ 

ফগ ষ ফুট 
৪৮২৮.৪৮৪ 

১০২৫০ 

ফগ ষ ফুট 

- 

হভাট মূরধন ব্যয় - ৫২৮৪.৫২  ৫২৫৯.৮৪  
- 

ফ ষদভাট ব্যয় (ক+খ) - ৫,৪৯৩.৩৬  ৫,৪৬৪.৮৮৪  
- 

 

১১। প্রকদল্পয নুকূদর  ফছয ষ্টবষ্টিক এষ্টডষ্ট ফযাদ্দ এফং গ্রগষ্টতঃ  

(রক্ষ টাকায়) 

থ ষ ফছয 

ংদাষ্টধত ফযাদ্দ  রক্ষে 
টাকা 

ফমুি 

ব্যয়  ফাস্তফ গ্রগষ্টত 

হভাট টাকা 
ষ্ট

এ 
ফাস্তফ % হভাট টাকা ষ্টএ 

ফাস্তফ 

% 

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

20১১-১২ ৪১৫.০০ ৪১৫.০০  ৪.৩৬ ৪১৫.০০ ২৩৮.৭৫ 238.75 - 4.36 

 

১২। প্রকল্প ষ্টযচারক ম্পষ্টকষত তথ্যঃ 

  

ক্রঃ নং প্রকল্প ষ্টযচারদকয নাভ দফী 
পূণ ষকারীন/ 

খন্ডকারীন 
ভয়কার 

০১। হভাঃ জুরষ্টপকায ায়দায 
ষ্টযচারক 

(প্রষ্টতষ্ঠান) 
খন্ডকারীন ০৫/০৯/২০১১ দত ১৪/১২/২০১৩ 

০২। হভাঃ জাােীয অরভ যুগ্ম ষ্টচফ পূণ ষকারীন 
১৫/১২/২০১৩ দত ৩১/১২/২০১৬ 
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১৩। প্রকদল্পয কাজ ভাপ্ত থাকদর তায কাযণঃ  ষ্টডষ্টষ্ট নুমায়ী প্রকদল্পয অতায় হকান ংদগয কাজ ভাপ্ত হনআ। 
১৪। মূল্যায়ন িষ্টতঃ  প্রকল্পটিয ভাপ্ত মুল্যায়ন প্রষ্টতদফদন প্রণয়দন ষ্টনদোি ষ্টফলয়/িষ্টত ষ্টফদফচনা কযা দয়দছ: 

 প্রকদল্পয ষ্টডষ্টষ্ট ম ষাদরাচনা;  

 ষ্টযদ ষন প্রষ্টতদফদন   

 ষ্টষ্টঅয তথ্য ম ষাদরাচনা; 

 কাদজয ফাস্তফ গ্রগষ্টত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রদয জন্য দযজষ্টভদন ষ্টযদ ষন এফং  

 প্রাপ্ত তদথ্যয ষ্টবষ্টিদত ংষ্টিি কভ ষকতষাদদয াদথ অদরাচনা। 
১৫. উদদ্দশ্য  জষন: 

 

উদদ্দশ্য                                  জষন 

(ক) ক্ষ য াংষ্টফধাষ্টনক ষ্টধকায 

কযা; 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ। 

(খ)  জষন দয়দছ। 

(গ)  

ক্ষ ত কযা;

ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ। 

(ঘ) ক্ষ য ষ্টধকায ষ্টনষ্টিত কযায ষ্টনষ্টভি 

সুষ্টফধাষ্টদ ততষ্টয কযা; এফং

উদদ্দশ্য   জষন দয়দছ। 

(ঙ) বৃষ্টি এফং তাদদযদক ভাদজয 

মূর ধাযায় একীভূত কযায হক্ষদত্র াায্য কযা।    

ব্যফস্থা গ্রন কযা দয়দছ। 

 

১৬.  ভষ্টনটষ্টযং:  প্রকল্পটি ভাজদফা ষ্টধদপ্তয অআএভআষ্টড কর্তষক যাষ্টয ষ্টযদ ষন কযা দয়দছ। তাছাড়া, প্রকল্প ফাস্তফায়ন কষ্টভটি, 

ষ্টেয়াষ্টযং কষ্টভটি ষ্টফষ্টবন্ন বায় ংগ্রদণয  ভাধ্যদভ ষ্টযফীক্ষণ কযায প্রয়া হনয়া দয়দছএফং ষ্টষ্টঅয প্রাষ্টপ্তয য প্রকল্প এরাকা 

ষ্টযদ ষন কযা দয়দছ। 
 

১৭. ষ্টডট অষ্টি ংক্রান্ত তথ্যঃ প্রাপ্ত ষ্টষ্টঅয ম ষাদরাচনায় হদখা মায় হম, প্রকল্পটিয হকান ষ্টডট অষ্টি হনআ । 

 

১৮.০।
 

১৮.1   গর্ ০১ থনেম্বর ২০১৮ র্াবরনখ এ ববভানগর পবরবীক্ষণ ও মূল্যা ন থটর -৮ এর পবরচাক থমাঃ থমালারফ থানন 

কর্তষক অনাচয প্রকনল্পর   এাকা পবরেল ষন করা  । পবরেল ষনকান গণপূর্ষ ববভানগর 

উপ-ববভাগী  প্রনকৌলী ও ন্যান্য কম ষকর্ষাগন উপবস্থর্ বেনন। পবরেল ষনকান থেখা যা  থয , দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য  ২ 

তরা পাউদন্ডন ২ তরা ষ্টফষ্টি বফনটি  গণপূতষ ষ্টফবাগ , র্ানের বনন াগকৃর্ ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর মােনম ম্পন্ন কনর। 

ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর ানে থমাট চুবক্তমূল্য বে ৮৪ .৭৭ ক্ষ টাকা বকন্তু বব পবরনলাি করা ন নে ৯০ .৭৭ ক্ষ টাকা। ে ষাৎ 

চুবক্তমূনল্যর থচন  ৬.০০ ক্ষ (ে  ক্ষ) টাকা থবলী পবরনলাি করা ন নে। গণপূতষ ষ্টফবাগ কর্তষক ভবনটি ২০/০১/২০১৬ র্াবরনখ 

মাজনবা বিেপ্তরনক বুষ্টঝদয় হদয়া য়।  বফন বুষ্টঝদয় হনয়ায য প্রায় ২ ফছয ৬ ভা ষ্টতফাষ্টত দর এখন ম ষন্ত হকান 

ছাত্র বষ্টতষ কযাদনা য়ষ্টন। এ ষ্টফলদয়  ভাজদফা ষ্টধদপ্তদযয কাযী ষ্টযচারক জানান হম , অফাষ্টক বফন ষ্টনভ ষান কযা দর 

প্রদয়াজনীয় জনফর না থাকায় এখদনা অফাষ্টক হাদেদরয কাম ষক্রভ শুরু কযা কযা ম্ভফ য়ষ্টন ।  বফনটি হদখবাদরয জন্য  
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ভাজদফা ষ্টধদপ্তয হথদক এখাদন  একজন হকয়াযদটকায যাখা দয়দছ। বফনটিদত হকয়াযদটকায ষ্টনদজআ তায ষ্টযফায ষ্টনদয় 

ফফা কযদছ ভদভ ষ ষ্টযদ ষনকাদর প্রতীয়ভান দয়দছ। বফদনয ফাথরুভ  যান্নাঘয তোন্ত হনাংযা ফস্থায় হদখদত ায়া মায়। 

বফদনয ছাদদ বৃষ্টিয াষ্টন জদভ থাকায় হদয়াদরয এক ংদয যং  প্লাোয নি ফস্থায় হদখা মায়।  হজরা ভাজদফা 

ষ্টধদপ্তদযয কাযী ষ্টযচারক জানান হম , ষ্টধদপ্তয  ভন্ত্রনারদয় ফাযফায জনফর হচদয় ত্র হরখা দর এখন ম ষন্ত হকান 

জনফর ষ্টনদয়াগ হদয়া য়ষ্টন।  অফাষ্টক হাদেরটি চালু দর হাদের হকদন্দ্র ১০ জন দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী  উন্নত ষ্টযদফদ থাকদত 

াযদফ  প্রকদল্পয অতায় তাদদযদক খায যফযা কযা দফ এফং ড়াদরখায হক্ষদত্র তাযা হকদন্দ্রয ষ্টযদা ষ টিচাদযয 

দমাষ্টগতা াদফ। থ ষাৎ প্রকল্পটিয কাম ষক্রভ দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধীদদযদক স্বাফরম্বী কযায জন্য ায়ক দফ।  

                           
গত ০১ হদেম্বয , ২০১৮ তাষ্টযদখ  কক্সফাজায হজরায় ষ্টনষ্টভ ষত দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য অফাষ্টক হাদটর ষ্টনভ ষাণ 

অআএভআষ্টডয ষ্টযচারক কর্তষক ষ্টযদ ষন কযা য়। 

১৮.২  গর্ ২০ থনেম্বর ২০১৮ র্াবরনখ এ ববভানগর পবরবীক্ষণ ও মূল্যা ন থটর -৮ এর পবরচাক থমাঃ থমালারফ থানন 

কর্তষক অনাচয প্রকনল্পর  এাকা পবরেল ষন করা  । পবরেল ষনকান গণপূর্ষ ববভানগর বনব ষবী 

প্রনকৌলী,উপ-ববভাগী  প্রনকৌলী , থজা মাজনবা বিেপ্তনরর উপ -পবরচাক  ও ন্যান্য কম ষকর্ষাগন উপবস্থর্ বেনন। 

পবরেল ষনকান থেখা যা  থয , দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য ২ তরা পাউদন্ডন ২ তরা ষ্টফষ্টি বফনটি  গণপূতষ ষ্টফবাগ , র্ানের 

বনন াগকৃর্ ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর মােনম ম্পন্ন কনর।   ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর ানে থমাট চুবক্তমূল্য বে ৯১ .৬৬ ক্ষ টাকা বকন্তু 

বব পবরনলাি করা ন নে ১১৩ .০২ ক্ষ টাকা। ে ষাৎ চুবক্তমূনল্যর থচন  ২১ .৩৬ ক্ষ (একুল ক্ষ েবত্রল াজার ) টাকা থবলী 

পবরনলাি করা ন নে। পবরেল ষনকান থেখা যা  থয , ভবনটির এক ংনলর নীচ থেনক মাটি নর বগন  পার্শ্ষবর্ী পুকুনরর পাবনর 

ভবননর নীনচ থগনে। এর ফন ভবননর এক ংনলর থেও া ফাটা থেখা যা । লীঘ্রআ এ ববন  ব্যবস্থা না বনন   বফনটিয  ফড় 

ধযদনয ক্ষষ্টতয অংকা যদয়দছ। গণপূতষ ষ্টফবাগ কর্তষক ভবনটি মাজনবা বিেপ্তরনক এখনও বুষ্টঝদয় হদয়া য়ষ্টন ভদভ ষ জানা 

মায়।  এ ষ্টফলদয় জানদত চায়া দর  হজরা ভাজদফা ষ্টপদয উ -ষ্টযচারক জানান হম , বফদনয াষ্টনয ং ভাটি বযাট 

কযা  হদয়াদরয পাটর হভযাভত কযায য তাযা বফনটি বুষ্টঝদয় হনদফ। ষ্টতষ্টন অদযা জানান হম , অফাষ্টক বফন ষ্টনভ ষান কযা 

দর প্রদয়াজনীয় জনফর না ায়া ম ষন্ত অফাষ্টক হাদেদরয কাম ষক্রভ শুরু কযা কযা ম্ভফ দফনা। বফদনয ফাথরুভ  

যান্নাঘয তোন্ত হনাংযা ফস্থায় হদখদত ায়া মায়। এছাড়া প্রকল্প ষ্টপ দত প্রাপ্ত প্রদয়াজনীয় অফাফ -ত্রমূ হজরা 

ভাজদফা ষ্টধদপ্তদযয উ -ষ্টযচারক এয কাম ষারদয় যাখা দয়দছ ভদভ ষ ষ্টতষ্টন জানান। এছাড়া বফনটি হদখবাদরয জন্য হকান 

জনফর না থাকায় বফনটি ষ্টযতোি ফস্থায় অদছ ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়। হজরা ভাজদফা ষ্টধদপ্তদযয উ -ষ্টযচারক জানান 
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হম, ভাজদফা ষ্টধদপ্তয  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনারদয় ফাযফায জনফর হচদয় ত্র হরখা দর এখন ম ষন্ত হকান জনফর ষ্টনদয়াগ 

হদয়া য়ষ্টন। 

 
 

গত ২০ হদেম্বয, ২০১৮ তাষ্টযদখ  ষ্টফগন্জ হজরায় ষ্টনষ্টভ ষত দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য অফাষ্টক হাদটর ষ্টনভ ষাণ অআএভআষ্টডয 

ষ্টযচারক কর্তষক ষ্টযদ ষন কযা য়। 
 

১৮.৩  গর্ ২২ থনেম্বর ২০১৮ র্াবরনখ এ ববভানগর পবরবীক্ষণ ও মূল্যা ন থটর -৮ এর পবরচাক থমাঃ থমালারফ থানন 

কর্তষক অনাচয প্রকনল্পর  এাকা পবরেল ষন করা  । পবরেল ষনকান গণপূর্ষ 

ববভানগর বনব ষবী প্রনকৌলী , উপ-ববভাগী  প্রনকৌলী , থজা মাজনবা বিেপ্তনরর উপ -পবরচাক  ও ন্যান্য কম ষকর্ষাগন 

উপবস্থর্ বেনন। পবরেল ষনকান থেখা যা  থয , দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য ২ তরা পাউদন্ডন ২ তরা ষ্টফষ্টি বফনটি  গণপূতষ 

ষ্টফবাগ, র্ানের বনন াগকৃর্ ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর মােনম ম্পন্ন কনর। ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর ানে থমাট চুবক্তমূল্য বে ৮৯ .৩৭ 

ক্ষ টাকা বকন্তু বব পবরনলাি করা ন নে ১০৮.৮৯ ক্ষ টাকা। ে ষাৎ চুবক্তমূনল্যর থচন  ২০.৫২ ক্ষ (ববল ক্ষ বা ান্ন াজার ) 

টাকা থবলী পবরনলাি করা ন নে। পবরেল ষনকান থেখা যা  থয ,  গণপূতষ ষ্টফবাগ কর্তষক ভবনটি  মাজনবা বিেপ্তরনক প্রা  ১ 

বের অনগ বুষ্টঝদয় হদয়া য়। হজরা ভাজদফা ষ্টধদপ্তদযয উ - ষ্টযচারক জানান হম , অফাষ্টক বফন ষ্টনভ ষান কযা দর 

প্রদয়াজনীয় জনফর না ায়া ম ষন্ত অফাষ্টক হাদেদরয কাম ষক্রভ শুরু কযা কযা ম্ভফ দফনা। অফাষ্টক বফদনয াভদনয ং 

তোন্ত  হনাংযা ফস্থায় হদখদত ায়া মায়। এছাড়া প্রকল্প ষ্টপ দত প্রাপ্ত প্রদয়াজনীয় অফাফ -ত্রমূ তোন্ত হনাংযা  

ষ্টযতোি ফস্থায় দয থাকদত হদখা মায়।  
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                        গত ২১ হদেম্বয, ২০১৮ তাষ্টযদখ   সুনাভগন্জ হজরায় ষ্টনষ্টভ ষত দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য অফাষ্টক 

হাদটর ষ্টনভ ষাণ অআএভআষ্টডয ষ্টযচারক কর্তষক ষ্টযদ ষন কযা য়। 
 

 

 

১৮.৪   গর্ ২২ থনেম্বর ২০১৮ র্াবরনখ এ ববভানগর পবরবীক্ষণ ও মূল্যা ন থটর -৮ এর পবরচাক থমাঃ থমালারফ থানন 

কর্তষক অনাচয প্রকনল্পর  এাকা পবরেল ষন করা  । পবরেল ষনকান গণপূর্ষ ববভানগর বনব ষবী 

প্রনকৌলী, উপ-ববভাগী  প্রনকৌলী , থজা মাজনবা বিেপ্তনরর উপ -পবরচাক  ও ন্যান্য কম ষকর্ষাগন উপবস্থর্ বেনন।  

পবরেল ষনকান থেখা যা  থয , দৃবি প্রবর্বন্ধী বলশুনের জন্য ২ তরা ষ্টফষ্টি বফনটি  গণপূতষ ষ্টফবাগ , র্ানের বনন াগকৃর্ ঠিকাোরী 

প্রবর্ষ্ঠাননর মােনম ম্পন্ন কনর । ঠিকাোরী প্রবর্ষ্ঠাননর ানে থমাট চুবক্তমূল্য বে ৮৪ .৮৬ ক্ষ টাকা বকন্তু বব পবরনলাি করা 

ন নে ১২১.৮৮ ক্ষ টাকা। ে ষাৎ চুবক্তমূনল্যর থচন  ২৭ .০২ ক্ষ (ার্াল ক্ষ দুআ াজার ) টাকা থবলী পবরনলাি করা ন নে।  

গণপূতষ ষ্টফবাগ কর্তষক ভবনটি গর্ ১০ /০৯/২০১৮ র্াবরনখ মাজনবা বিেপ্তরনক বুষ্টঝদয় হদয়া য়। ভাজদফা ষ্টধদপ্তদযয 

উ-ষ্টযচারক জানান হম , অফাষ্টক বফন  ষ্টনভ ষান কযা দর প্রদয়াজনীয় জনফর না থাকায় এখদনা অফাষ্টক হাদেদরয 

কাম ষক্রভ শুরু কযা কযা ম্ভফ দেনা। তদফ অগাভী ষ্টডদম্বয ভাদয ভদধ্যআ ষ্টতষ্টন  হাদেদরয কাম ষক্রভ শুরু   কযদফন ভদভ ষ 

অাফাদ ব্যি কদযন।   

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

গত ২২ হদেম্বয , ২০১৮ তাষ্টযদখ ষ্টদরট হজরায় ষ্টনষ্টভ ষত দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য অফাষ্টক হাদটর ষ্টনভ ষাণ অআএভআষ্টডয 

ষ্টযচারক কর্তষক ষ্টযদ ষন কযা য়। 

 

১৮.৫   হবষ্টযদয়ন এয নুদভাদন ংক্রান্ত কাগজত্র না থাকাঃ  প্রকল্প ষ্টযদ ষনকাদর প্রকল্প ষ্টপ ভাযপত জানা মায় হম , 

প্রদতেক হজরায অফাষ্টক বফন ষ্টনভ ষাদন ষ্টনদয়াগকৃত ঠিকাদাযী প্রষ্টতষ্ঠানদক চুষ্টিমূদল্যয হচদয় ষ্টধক মূল্য  ষ্টযদাধ কযা দয়দছ। 
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এয কাযন ষ্টদদফ প্রকল্প ষ্টপ হথদক জানান  হম, গণপূতষ ষ্টফবাগ এদকয ষ্টধকফায হবষ্টযদয়দনয ভাধ্যদভ ঠিকাদাযী প্রষ্টতষ্ঠাদনয 

ব্যয় ফাষ্টড়দয়দছ। ষ্টযদ ষনকাদর ংষ্টিি হজরায দাষ্টয়ত্বপ্রাপ্ত ষ্টনফ ষাষ্ট প্রদকৌরীগণ জানান হম , ষ্টকছু হক্ষদত্র  কাদজয ষ্টযষ্টধ হফদড় 

মায়ায় তাযা হবষ্টযদয়ন কদয থাদক। ষ্টযদ ষনকাদর  ফষ্টণ ষত  হজরা মূদ ষ্টনভ ষাণ কাদজয চুষ্টিয ফাআদয ফাস্তফ প্রদয়াজদন হমফ 

কাজ হবষ্টযদয়ন  এয  ভাধ্যদভ ম্পন্ন দয়দছ হ কর কাদজয হবষ্টযদয়ন  ংক্রান্ত নুদভাদদনয কাগজত্র ষ্টযদ ষদনয ভয় 

ায়া মায়ষ্টন।  এভনষ্টক হবষ্টযদয়ন  এয ভয় প্রকল্প ষ্টযচারকদক ফষ্টত না কদয দনক কাদজয হবষ্টযদয়ন   কযা দয়দছ 

ভদভ ষ জানা হগদছ। উদিখ্য , ষ্টষ্টঅয-২০০৮ এয ধাযা -৭৮ নুমায়ী ফাস্তফ ফস্থায ষ্টযদপ্রষ্টক্ষদত কাদম ষয নতুন অআদটভ 

ন্তভু ষষ্টি ষ্টযভাণগত বৃষ্টি ফা হ্রাদয (ধাযা-৭৪(৪) নুমায়ী ১৫%) জন্য হবষ্টযদয়ন ড ষাদযয ষ্টফধান যদয়দছ এফং ধাযা -৭৯/২ 

(গ) নুমায়ী ৩০ ষ্টদদনয ভদধ্য মথামথ কত্র ষক্ষ কর্তষক হবষ্টযদয়ন ড ষাদযয নুদভাদদনয অফশ্যকতা যদয়দছ। তদফ ফষ্টণ ষত 

বফনমূ ষ্টনভ ষাদণয হবষ্টযদয়ন ড ষায নুদভাদন ংক্রান্ত হকান কাগজত্র হদখদত চায়া দর ষ্টযদ ষদনয ভয় তা ায়া 

মায়ষ্টন। 

১৯.০  প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভস্যা ম ষাদরাচনাঃ 

 

১৯.১  প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১১ দত জুন, ২০১৪ ম ষন্ত হভয়াদকাদর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর ৪,১৫০.৪৮  রক্ষ টাকা । প্রকল্পটি ১ 

ফায ংদাধন কযা দয়দছ।  ংদাধদন প্রকল্প হভয়াদ ২ ফছয ৬ ভা  বৃষ্টি কযা য়  ব্যয় বৃষ্টি কদয ৫,৪৬৪.৮৭ রক্ষ টাকা 

কযা দয়দছ। প্রকল্প ংদাধদনয পদর মূর কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন ষ্টফঘ্ন ঘদট  দথ ষয চয় য়। 

১৯.২    প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় দুআ ফায প্রকল্প ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত  

ভয়ভদতা ঠিকবাদফ এষ্টগদয় হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  

১৯.৩  গণপূর্ষ ববভাগ কর্তষক অবাবক ভবন বনম ষাননর জন্য  বনন াগকৃর্ ঠিকাদাযী প্রষ্টতষ্ঠাদনয াদথ একাষ্টধকফায হবষ্টযদয়ন 

কযা দয়দছ এফং হবষ্টযদয়ন এয ভাধ্যদভ চুষ্টিমূদল্যয হচদয় হফষ্ট ষ্টযভাণ ষ্টফর ষ্টযদাধ  কযা দয়দছ ভদভ ষ জানা মায়। এদক্ষদত্র 

ষ্টষ্টঅয ঠিকবাদফ নুযণ কযা য়ষ্টন ভদভ ষ ষ্টযদ ষনকাদর প্রতীয়ভান দয়দছ। 

১৯.৪ প্রকল্পটি ষ্টডদম্বয , ২০১৬ াদর ভাপ্ত দয়দছ। ষ্টকন্তু  হকন্দ্রমূদ ষ্টযদা ষ ষ্টক্ষক ন্যান্য জনফদরয বাদফ 

এখন ম ষন্ত হকান হজরায অফাষ্টক বফন চালু য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়। পদর হদদয  দৃষ্টিপ্রষ্টতফন্ধী 

ষ্টশুযা/সুপরদবাগীযা ষ্টক্ষা গ্রদনয সুদমাগ হথদক ফষ্টিত দে।  

১৯.৫  ষ্টফগন্জ হজরায অফাষ্টক  ভবনটির এক ংনলর নীচ থেনক মাটি নর বগন  পার্শ্ষবর্ী পুকুনরর পাবন ভবননর নীনচ 

থগনে। এর ফন ভবননর এক ংনলর থেও া ফাটা থেখা যা । লীঘ্রআ এ ববন  ব্যবস্থা না বনন  বফনটিয  ফড় ধযদনয ক্ষষ্টতয 

অংকা যদয়দছ ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  

১৯.৬  প্রষ্টতফন্ধী জষ্টয নুাদয দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধীগদণয ংখ্যা  হভধায ষ্টবষ্টিদত হাদেদর স্থান ংকুরাদনয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য  

প্রকদল্পয অতায় হাদের ষ্টযচারনা ংক্রান্ত হকান নীষ্টতভারা প্রণয়ন কযা য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।

১৯.৭ কক্সফাজায হজরায অফাষ্টক বফনটিয ছাদদ াষ্টন জদভ হদয়ার নি দয় মাদে ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়। এছাড়া প্রকল্প হথদক 

কক্সফাজায ন্যান্য কর হজরায অফাষ্টক হাদটদর ব্যফাদযয জন্য হম কর অফাফ -ত্র হদয়া দয়দছ তা ব্যফায না 

কযায় নি দয় মাদে ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  

২০.০ সুাষ্টযঃ 

২০.১  প্রকল্পটি জুরাআ, ২০১১ দত জুন, ২০১৪ ম ষন্ত হভয়াদকাদর  মূর ফাস্তফায়ন ব্যয় ষ্টছর ৪,১৫০.৪৮  রক্ষ টাকা । প্রকল্পটি ১ 

ফায ংদাধন কযা দয়দছ। ংদাধদন প্রকল্প হভয়াদ ২ ফছয বৃষ্টি কযা য়  ব্যয় বৃষ্টি কদয ৫,৪৬৪.৮৭ রক্ষ টাকা কযা 
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দয়দছ।  প্রকল্প ংদাধদনয পদর মূর কাম ষক্রভ ফাস্তফায়দন ষ্টফঘ্ন ঘদট  দথ ষয চয় য়।  বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয 

হক্ষদত্র ংষ্টিি ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ ষ্টফলদয় তকষ দৃষ্টি যাখদফ; 

২০.২   প্রকল্প ফাস্তফায়নকারীন ভদয় দুআ ফায প্রকল্প ষ্টযচারক ষ্টযফতষন কযা দয়দছ, পদর প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন গ্রগষ্টত  

ভয়ভদতা ঠিকবাদফ এষ্টগদয় হনয়া ম্ভফ য়ষ্টন ভদভ ষ প্রতীয়ভান য়।  বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র  প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন ষ্টনষ্টফ ষঘ্ন  পরপ্রসূ কযায রদক্ষে ঘন  ঘন প্রকল্প ষ্টযচারক ফদরী ষ্টযায কযদত দফ; এ ষ্টফলদয় ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় 

হথদক প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ; 

২০.৩ ফষ্টণ ষত ষ্টনভ ষাণ কাজমূদয হবষ্টযদয়ন ড ষায নুদভাদদনয ষ্টফলদয় ষ্টষ্টঅয -২০০৮ নুযণ  না কযায ষ্টফলয়টি 

ংষ্টিি ভন্ত্রণারয় খষ্টতদয় হদদখ অআএভআষ্টড -হক ফষ্টত কযদত দফ। বষ্টফষ্যদত প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়দনয হক্ষদত্র ংষ্টিি 

ভন্ত্রণারয়  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ ষ্টফলদয় তকষ দৃষ্টি যাখদফ; 

২০.৪ ঠিকাদাদযয াদথ চুষ্টিমূদল্যয হচদয় হফষ্ট ষ্টযভাণ ষ্টফর ষ্টযদাদধয ষ্টফলদয় এফং চুষ্টিমূদল্যয হচদয় হফষ্ট ষ্টযভাদণ থ ষ 

ছাড় ষ্টকবাদফ র হ ষ্টফলদয় প্রকল্প ষ্টযচারদকয ব্যাখ্যা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ অআএভআষ্টড -হত হপ্রযণ কযদত দফ; 

২০.৫ ষ্টফগন্জ হজরায অফাষ্টক  ভবনটির এক ংনলর নীচ থেনক মাটি নর বগন  পার্শ্ষবর্ী পুকুনরর পাবন ভবননর নীনচ  

থগনে। এর ফন ভবননর এক ংনলর থেও া থফনট থগনে।  উক্ত বফনটি যক্ষায কযায জন্য  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় দত দ্রুত  

প্রন াজনী  ব্যবস্থা গ্রণ করনর্ নব;  

২০.৬ দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধী ষ্টশুদদয জন্য ততযী  কর  অফাষ্টক হকন্দ্রমূদ প্রষ্টষ্টক্ষত ষ্টক্ষক  কর জনফর দায়দনয ভাধ্যদভ    

মথাীঘ্র হকন্দ্রমূ চালু কযায ব্যফস্থা ষ্টনদত দফ ; এ ষ্টফলদয় ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়  ভাজদফা ষ্টধদপতয হথদক  মথাীঘ্র 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

 

২০.৭ প্রষ্টতফন্ধী জষ্টয নুাদয দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধীগদণয ংখ্যা  হভধায ষ্টবষ্টিদত হাদেদর স্থান ংকুরাদনয ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য ‘হাদের ষ্টযচারনা নীষ্টতভারা ’ প্রণয়ন কযা হমদত াদয।  নীষ্টতভারা নুমায়ী হাদেদর ছাত্র বষ্টতষয ষ্টনফ ষাচন িষ্টত 

ন্তভূ ষি কযায ষ্টফলদয় ভাজদফা ষ্টধদপতয হথদক ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ; 

 

২০.৮    দৃষ্টি প্রষ্টতফন্ধীদদয জন্য যকাদযয গৃীত দদক্ষদয সুপর মাদত এয সুপরদবাগীযা দ্রুত হবাগ কযদত াদয হজন্য 

ংষ্টিি ভন্ত্রনারয়  ংস্থা করদক অদযা কাম ষকয উদযাগ ষ্টনদত দফ; 

 

২০.৯  অফাষ্টক হাদেদর প্রকল্প হথদক প্রাপ্ত অফাফ -ত্রমূ ব্যফায উদমাগী যাখায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন কযদত দফ ; এ 

ষ্টফলদয় হজরা ভাজদফা ষ্টধদপ্তদযয উ -ষ্টযচারক  ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়  হথদক মথাীঘ্র প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত 

দফ; 

 

২০.১০   নুদেদ ২০.১ -২০.৯ এ  ফষ্টণ ষত ষ্টফলদয় গৃীতব্য ব্যফস্থাদী ম্পদকষ অআএভআষ্টড’হক অগাভী ১ (এক)ভাদয ভদধ্য 

ফষ্টত কযদত দফ।   

 

                                                                                       

 

 


