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মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর কর্তকৃ িাস্তিায়নািীন 
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পহরকল্পিা মন্ত্রণালে 

বাস্তবােি পহরবীক্ষণ ও মূল্যােি হবভাগ 

পহরবীক্ষণ ও মূল্যােি সসক্টর-৭ 

 

জুি ২০২০ 
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পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (হপহসহেএফ) 
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পহিম আগারগাঁও, সিজর বাংলা িগর, ঢাকা- ১২০৭। 

 

পরামিকৃ প্রহিষ্ঠায়নর সমীক্ষা দল 

 

আইএমইহি-এর সংহিষ্ট কমকৃিাৃ 
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সমীক্ষা দলয়নিা 

মমাোঃ আব্দুল মহিদ, এনহিহস 
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মিগম সুহিয়া আহিয়া যাকাহরয়া 

মূল্যায়ন হিয়িষজ্ঞ 

মমাোঃ রহিকুল আলম 
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হিহির ম াষ 

প্রহিক্ষণ মূল্যায়ন হিয়িষজ্ঞ  

সমাোঃ সিলাল খাি 

মূল্যােি কম যকিযা,  

পহরবীক্ষণ ও মূল্যােি সসক্টর-৭ 

  

ি. মমা. সহলম উল্লাি 

িাটা ব্যিস্থাপনা হিয়িষজ্ঞ 
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হিব যািী সার-সংজক্ষপ 

িািীয় উন্নয়য়নর মূল-মরািিারায় নারীয়ক সমৃ্পিকরণ ও নারীর সাহিকৃ ক্ষমিায়ন হনহিি করা সুষম উন্নয়য়নর একটি 

অপহরিায ৃপূিিৃি।ৃ এ উপলহি মর্য়ক িাহির হপিা িঙ্গিন্ধু মিখ মুহিবুর রিমান িাংলায়দয়ির সংহিিায়ন নারী ও পুরুয়ষর 

সমঅহিকার হনহিি কয়রন। সিয়ৃক্ষয়ত্র নারী ও পুরুয়ষর ময়ে সমিা অিৃন এিং নারীর ক্ষমিায়ন িাংলায়দয়ির দুটি িািীয় 

লক্ষয। এই লক্ষয দুটি প্রহিিহলি িয়য়য়ছ মদয়ির সয়িাৃচ্চ দহলল িািীয় সংহিিায়ন এিং হিহিন্ন স্বে, মে ও দী  ৃ মময়াদী 

পহরকেনায়। মিন্ডার সম্পহকৃি হিহিন্ন আন্তিৃাহিক সনদ অনুয়মাদন কয়রও িাংলায়দি এই লক্ষয দুটির প্রহি িার গুরুয়ের 

প্রহিিলন  টিয়য়য়ছ। নারী পুরুয়ষর সমিা আনয়ন ও নারীর দাহরদ্র দূরীকরয়ণ গৃিীি কাযকৃ্রম িাস্তিায়ন িয়ে  সিচাইয়ি 

প্রিািিালী মক্ষত্র, যার মােয়ম নারীর ক্ষমিায়ন েরাহিি িয়ি পায়র। 

এলজক্ষে গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাজেি সরকাজরর মহিলা ও হিশু হবষেক মন্ত্রণালজের আওিার্ীি মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সারা 

সেিব্যাপী “উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” িীষ যক প্রকল্পটি বাস্তবােি করজছ। প্রকল্পটির 

সার্ারণ উজেশ্য িল েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি (১৬-৪৫ বছর) মহিলাজের প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ ও আত্মহিভযরিীল 

েিিহিজি রূপান্তর কজর োহরদ্রজমাচি ও উন্নেজির মূল সরাির্ারাে সমৃ্পি করা। চলমাি প্রকল্পটির বাস্তবােি প্রহক্রো োনুোহর 

২০১৭ িজি হেজসম্বর ২০১৯ সমজের েন্য হির্ যারণ করা িজলও পরবিীজি িা সংজিার্ি কজর োনুোহর ২০১৭ িজি হেজসম্বর 

২০২০ পুি:হির্ যারণ করা িে।  

প্রকল্পটির সমোে োনুোহর ২০১৭ িজি হেজসম্বর ২০২০, ইজিামজধ্য ৩ বৎসর (হেজসম্বর ২০১৯) সমে অহিবাহিি িজেজছ। 

প্রকজল্পর লক্ষে ও উজেশ্য অেযজির পহরকল্পিা অনুর্ােী বাস্তবােি কার্ যক্রজমর অবস্থা হিহবড়ভাজব পহরবীক্ষজণর েন্য প্রকল্পটি 

বাছাই কজর পরামি যক প্রহিষ্ঠাি “পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি”-সক োহেত্ব সেো িে। পরাম যিক প্রহিষ্ঠাি প্রকজল্পর 

প্রহিক্ষণ প্রোজির সাহব যক অবস্থা, প্রকজল্পর ক্রে পহরকল্পিা ও কম য-পহরকল্পিা, প্রকজল্পর উজেজশ্য, সম্পাহেি মূল কার্ যক্রমসমূজির 

কার্ যকাহরিা ও উপজর্াহগিা, SWOT এবং হেজসম্বর, ২০১৯ পর্ যন্ত লক্ষেমাত্রা অেযি হবষজে পর্ যজবক্ষণ কজর প্রকজল্পর বাস্তব 

অবস্থা মূল্যােি পূব যক সুপাহরিমালা বিহর কজরজছ। সমীক্ষার েন্য প্রাইমারী ও সসজকোরী সসাস য িজি গুণগি এবং পহরমাণগি 

িথ্য ও উপাি সংগ্রি করা িজেজছ। প্রাইমারী উপাজির েন্য খািা পর্ যাজে প্রকজল্পর ৫০০ েি গ্রোজুজেট প্রহিক্ষণাথীজের সাজথ ( 

উপজেলা পর্ যাজে ৪০০ েি, সেলা পর্ যাজে ৫০ েি এবং হবভাগীে পর্ যাজে ৫০ েি প্রহিক্ষণাথী) সাজভয হিহেউজলর মাধ্যজম 

সাক্ষািকার গ্রিণ করা িে। গুণগি িজথ্যর েন্য ১২ টি এফহেহে,  ৩৩ টি কী ইিফজম যন্ট ইন্টারহভউ, ১০ টি সকস িাহে, এবং ৩৬ 

টি প্রহিক্ষণ সকন্দ্র পর্ যজবক্ষণ করা িে। িজব স্থািীে পর্ যাজে ১টি কম যিালার আজোেি করার কথা থাকজলও ববহিক মিামাহর 

সকাহভে-১৯ এর কারজণ উদূ্ভি হবজিষ পহরহস্থহির েন্য উি কম যিালাটি আজোেি করা সম্ভব িে হি ।  

প্রকজল্পর টাজগ যট িজলা ১১টি মট্রয়ি সমাট ২,১৭,৪৪০ েিজক  প্রহিক্ষণ প্রোি এবং এরমজধ্য মদয়ির ৬৪টি মিলার ৪২৬ টি 

উপয়িলায় স্থানীয় িািার চাহিদার হিহিয়ি ( মট্রি ব্যাংয়কর আওিািীন) দুই িরয়নর  মট্রয়ি ৩ িছয়র সয়িাৃয়মাট ২,০৪,৪৮০ িন 

মহিলায়ক প্রহিক্ষণ প্রদান; ৬৪টি মিলা িিয়র ৩ িছয়র সিয়ৃমাট ১১,৫২০ িনয়ক সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও 

কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং মট্রয়ি প্রহিক্ষণ প্রদান । একইিায়ি, ৮টি হিিাগীয় িিয়র প্রহি ব্যায়চ ৩০ িন কয়র িছয়র ২ 

ব্যাচ হিয়সয়ি ৩ িছয়র ৬ ব্যায়চ মমাট ১,৪৪০ িনয়ক  মটর ড্রাইহিং মট্রয়ি প্রহিক্ষণ প্রদান। হিিাগীয় এিং মিলা পযাৃয়য় আউট 

মসাহসংৃ অর্িা মময়মায়রন্ডাম স্বাক্ষয়রর মােয়ম প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনা করা িে।  

সমীক্ষাে প্রাপ্ত িজথ্য সেখা র্াে, প্রকজল্পর সমাট বাজেট বরাে ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা, র্ার হবপরীজি সম ২০২০ পর্ যন্ত সমাট ব্যে 

িজেজছ  ১৮৪,২২.০০ লক্ষ টাকা (সমাট বাজেজটর ৬৫.০৪%) । আরহিহপহপ অনুযায়ী প্রকজল্পর প্রহিক্ষণ লক্ষেমাত্রা হির্ যারণ করা 

িজেজছ সমাট  ২,১৭,৪৪০ েি। র্ার হবপরীজি প্রকজল্পর শুরু সথজক মাচ য ২০২০ পর্ যন্ত সমাট ১,৬০,৫৫০  েিজক প্রহিক্ষণ প্রোি করা 

িয়য়য়ছ ।  অহেযি লক্ষেমাত্রা (প্রকয়ের িাস্তি অগ্রগহি) ৭৩.৮৩%।  

হিহপহপ এিং সংয়িাহিি হিহপহপ-এর প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়ন পণ্য খায়ি ৩১টি প্যায়কয়ি এিং মসিা খায়ি ৫টি প্যায়কি অর্াৃৎ মমাট 

৩৬ টি প্যায়কি হছল। হকন্তু প্রকয়ের সুষ্ঠু িাস্তিায়য়নর স্বায়র্ ৃএই ৩৬টি প্যায়কিয়ক  HOPE-এর অনুয়মাদনক্রয়ম পণ্য খায়ি 

১৭ টি এিং মসিা খায়ি ১০ টি  প্যায়কি অর্াৃৎ সয়িাৃয়মাট ২৭টি প্যায়কয়ি হিিি করা িয়।    

 

HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান অনুসায়র ক্রয় কাি সম্পন্ন করা প্যায়কিগুয়লার ময়ে মম/২০২০ পযনৃ্ত ১১ টি পণ্য 

প্যায়কি (৬৪.৭১%) এিং  ৮টি মসিা প্যায়কি (৮০%) ক্রয় করা িয়য়য়ছ। সিগুয়লা ক্রয় কাযকৃ্রমই HOPE- অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি ব্যয়য়র ময়ে সম্পন্ন িয়য়য়ছ। িয়ি, দরপত্র আহ্বায়নর মক্ষয়ত্র মাত্র ৫ টি পণ্য প্যায়কি (২৯.৪১%) 

এিং ১টি মসিা প্যায়কি (১০%)   HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি িাহরয়খর ময়ে সম্পন্ন করা িয়। 

এছাড়া, ২ টি মসিা প্যায়কয়ির (২০%) চুহিকৃি কাি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি িাহরয়খর ময়ে সম্পন্ন িয়য়য়ছ। 
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অনুয়মাদয়নর মক্ষয়ত্র HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি এিং প্রকৃি অনুয়মাদনকারী কর্তপৃয়ক্ষর ময়ে মকান 

ব্যিযয় লক্ষয করা যায় নাই। প্রহকউরয়ময়ন্টর মক্ষয়ত্র PPA2006/PPR2008 ২০০৮ অনুসরণ করা িয়য়য়ছ।  

সসজেম্বর ২০১৮ পর্ যন্ত প্রকে আরম্ভ িওয়ার ১৮ মাস এর মজধ্য সকার(Core) অহেট সংক্রান্ত সকাি কার্ যক্রম সম্পন্ন করা িেহি। 

PPR2008 এর র্ারা ৪৬(১) অনুর্ােী প্রজিেক অথ যবছর সমাহপ্তর ৯ (িে) মাজসর মজধ্য অহেট সম্পােি করার হবর্াি রজেজছ 

সস অনুর্ােী হির্ যাহরি সমজের মজধ্য িা সম্পন্ন করজি িজব। িজব ইজিামজধ্য এই প্রকজল্পর ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথ য 

বছজরর অহেট সম্পন্ন িজেজছ বজল প্রকল্প অহফস সথজক োিা সগজছ। িজব এখিও প্রকল্প অহফজস উি দুই (২) অথ য বছজরর অহেট 

হরজপাট য এজস সপ ুঁছাে িাই।  

প্রকজল্পর অস্থােী েিবল হিজসজব উপজেলা পর্ যাজে ৪২৬ েি অহফস সিকারী এবং সের েপ্তজর ৩ েি অহফস সিকারী, ১ েি 

ড্রাইভার, ও ১ েি হিিার সি সমাট ৪৩১ েজির হিজোজগর েন্য আউট সসাহস যং-এর মাধ্যজম গালফ হসহকউহরটিে হল.জক োহেত্ব 

সেো িে। হকন্তু িাজেজর কাে সজন্তাষেিক িা িওোে চুহির িিয অনুর্ােী এক বছর পর (২০১৮-১৯ অথ য বছজর) িতুি কজর 

সটোর আহ্বাি করা িে। গালফ হসহকউহরটিে হলহমজটে-ও এই সটোর প্রহক্রোে অংিগ্রিণ কজর। পরবিীজি, এ হিজে িাইজকাজট য 

মামলা িওোে মিামান্য িাইয়কায়টরৃ হিজে যি অনুর্াহে এই সটোর প্রহক্রো আপািি বন্ধ আজছ। পূজব য হিজোহেি ৪৩১ েি অস্থােী 

কমীর মজধ্য বিযমাজি প্রাে ৩৫০/৩৬০ েি কাে করজছি। িাইজকাজট যর স্থহগিাজেজির ফজল প্রহিক্ষণ কাক্রযজমর সুষ্ঠু বাস্তবােি 

ব্যািি িজে। 

গুণগি মাি সম্পন্ন প্রহিক্ষণ প্রোজি এবং িারীর েক্ষিা উন্নেজি আইহিএ প্রকল্প র্জথষ্ট কার্ যকহর। প্রহিক্ষণাথী এবং িাজের 

পহরবাজরর আে বৃহদ্ধর সক্ষজত্র চলমাি প্রহিক্ষজণর ভূহমকা হিোঃসজেজি ইহিবাচক। মাঠ পর্ যাজে সংগৃিীি উপাি হবজেষণ কজর 

সেখা র্াে সর্ প্রহিক্ষণাথী  িারীজের সক্ষজত্র প্রহিক্ষণ পূব যবিী সমজের তুলিাে গড় পাহরবাহরক মাহসক আে বৃহদ্ধর িার ২০.৩৭%। 

বিযমাি গড় মাহসক আে ১৬,১৭৪ টাকা, র্া পূজব য হছল ১৩,৪৩৬ টাকা । িয়ি, প্রহিক্ষণ কমসৃূহচয়ি অংি মনয়ার িয়ল 

উপকারয়িাগী মহিলায়দর আয় বৃহদ্ধ সপজেজছ ৪.৫ গুন (৪৫১.৭৫%)। সুহবর্াজভাগীজের বিযমাি গড় মাহসক আে ২,৬৭৩ টাকা, র্া 

পূজব য হছল ৪৮৫ টাকা।  

SWOT পযয়ৃিক্ষয়ণ মদখা যায় প্রকয়ের উয়ল্লখয়যাগ্য Strengths িয়লাোঃ প্রজোেিীে অজথ যর সংস্থাি, প্রকজল্পর কার্ যক্রজম 

উপজেলা, সেলা এবং হবভাগীে পর্ যাজে সরকাহর ও সবসরকাহর সংস্থা সমৃ্পি করা, ভাল Log-frame সংযুি থাকা, বাোর 

চাহিোর সাজথ সমন্বে কজর প্রহিক্ষণ মহেউল বিহর, প্রাহন্তক, সুহবর্াবহঞ্চি, তৃণমূল পর্ যাজের  িারীজের প্রহিক্ষণ প্রোজির মাধ্যজম 

েক্ষিা বৃহদ্ধ, ও কম যসংস্থাি সৃহষ্ট। প্রকজল্পর হিয়িষ Weakness গুজলা িয়লাোঃ সবইে লাইি ও হফহেহবহলটি িাহে িা করা, 

আরহেহপহপজি সুহিহে যষ্ট কম য-পহরকল্পিা িা থাকা, এিং সবসরকাহর প্রহিক্ষণ প্রোিকারী সংস্থার সাজথ ( সেলা ও হবভাগীে 

পর্ যাজে) কার্ যকর সিটওোহকযং স্থাপজির প্রজোেিীে সমকাহিেম িা থাকা, র্জথাপুযুি প্রহিক্ষণ সকন্দ্র এিং প্রজোেিীে প্রহিক্ষণ 

উপকরণ িা থাকা, এবং প্রহিক্ষণাথী হিজসজব ছাত্রীজের অন্তর্ভ যহি । প্রকজল্পর উজেখজর্াগ্য Opportunity’ সমূয়ির মজধ্য 

মন্ত্রণালজের সিজর্াহগিা, প্রহিক্ষণাথীর সিে প্রাপ্যিা, উপকারজভাগীজের কম যসংস্থাজির/ আে-সরােগাজরর র্জথষ্ট সুজর্াগ-সুহবর্া। 

প্রকজল্পর অন্যিম Threats িমলা: হবিাল এলাকাে (৪২৬ টি উপজেলা, ৬৪ টি সেলা এবং ৮টি হবভাগীে িির) হবপুল 

কম যকাে পহরচালিা ও কার্ যকর সমন্বে সার্ি এবং প্রকজল্পর অেযিজক মটকসই করা এিং ভহবষ্যজি প্রকজল্পর সমোে বৃহদ্ধর 

অহিিেিা।  

সমীক্ষাে প্রাপ্ত হকছু পর্ যজবক্ষণ ও সুপাহরি িজলা- এ প্রকল্পটির প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম প্রাে ১৫ মাস হবলজম্ব শুরু িজেহছল। প্রকজল্প বহর্ যি 

অথ য এবং কার্ যক্রজমর সুজর্াগ অন্তর্ভ যহির কারজণ হেহপহপ সংজিার্ি কজর আরহেহপহপ প্রণেি করা িে। এজি প্রকল্পটির সমোে 

বৃহদ্ধ সপজেজছ ১ বৎসর (৩৩.৩৩%) এবং প্রাক্কলি বৃহদ্ধ সপজেজছ ১৩.০৪%। ভহবষ্যজি প্রকল্প গ্রিজণর সমে প্রকজল্পর প্রাক্কলি ও 

সমোে র্থার্থভাজব করজি িজব, র্াজি প্রকজল্পর প্রাক্কলি ও সমোে বৃহদ্ধ করজি িা িে। সম ২০২০ পর্ যন্ত প্রকজল্পর ক্রমপুহিি 

আহথ যক অগ্রগহি ৬৫.০৪%, র্া অহিবাহিি সমজের তুলিাে কম। অবহিষ্ট সমজে প্রকজল্পর কার্ যক্রম সিষ করার েন্য প্রজোেিীে 

ব্যবস্থা হিজি িজব। উজযািা বিরীর েন্য প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মজধ্য আগ্রিীজের ‘ব্যবসাে উজযাগ ও আত্মকম যসংস্থাি’ হবষজে আরও 

কার্ যকহর প্রহিক্ষণ প্রোজি সোর সেো আবশ্যক।  

পহরজিজষ বলা র্াে, েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি িারীর সক্ষমিা বৃহদ্ধজি, িারীর োহরদ্র দূরীকরজণ, এবং িারীর ক্ষমিােজি আইহিএ 

প্রকল্পটি অিেন্ত প্রাসহিক, যুজগাপজর্াগী এবং কার্ যকহর। হকছু সীমাবদ্ধিা ব্যিীি প্রকল্পটির সাহব যক কার্ যক্রম র্জথষ্ট আিাব্যিক 

এবং সুদূর প্রসারী ফলোেী। সুিরাং, িারীর ক্ষমিােি বৃহদ্ধ ও োহরদ্র হ্রাজস প্রকল্পটির অবোি হবজবচিা কজর প্রকল্প সমোে আরও 

২ বছজরর েন্য বৃহদ্ধ করার প্রজোেিীে ব্যবস্থা সিো সর্জি পাজর।   
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প্রথম অধ্যাে 

প্রকজল্পর হবস্তাহরি বণ যিা 

১.১. প্রকয়ের পটভূহম 

িািীয় উন্নয়য়নর মূল-মরািিারায় নারীয়ক সমৃ্পিকরণ ও নারীর সাহিকৃ ক্ষমিায়ন হনহিি করা সুষম উন্নয়য়নর একটি অপহরিায ৃপূিিৃি।ৃ 

এ উপলহি মর্য়ক িাহির হপিা িঙ্গিন্ধু মিখ মুহিবুর রিমান িাংলায়দয়ির সংহিিায়ন নারী ও পুরুয়ষর সমঅহিকার হনহিি 

কয়রন।সিয়ৃক্ষয়ত্র নারী ও পুরুয়ষর ময়ে সমিা অিৃন এিং নারীর ক্ষমিায়ন িাংলায়দয়ির দুটি িািীয় লক্ষয। এই লক্ষয দুটি প্রহিিহলি 

িয়য়য়ছ মদয়ির সয়িাৃচ্চ দহলল িািীয় সংহিিায়ন এিং হিহিন্ন স্বে, মে ও দী  ৃমময়াদী পহরকেনায়। মিন্ডার সম্পহকৃি হিহিন্ন আন্তিৃাহিক 

সনদ অনুয়মাদন কয়রও িাংলায়দি এই লক্ষয দুটির প্রহি িার গুরুয়ের প্রহিিলন  টিয়য়য়ছ। 

 

গণিন্ত্র মায়ন গণঅংিগ্রিণ। এই ‘গণ’ মায়ন মিা শুধু পুরুষ নয়, সংখ্যায় অয়িকৃ নারীও। িাই মিন্ডার িাহিস ছাড়া গণিন্ত্র কখয়নাই অর্িৃি 

িয়ি না, িয়ি পায়র না। ঠিক একই িায়ি নারীর অহিকার হনহিি করা ছাড়া হিহিটাল িাংলায়দি গড়ার অঙ্গীকার িাস্তিাহয়ি িয়ি না, িয়ি 

পায়র না। বাংলাজেজির সমাট েিসংখ্যার অজর্ যজকর সবহি িারী। সেজির অজর্ যক েিজগাহষ্ঠজক সপছজি সরজখ োিীে উন্নেি সম্ভব িে। িারীর 

উন্নেি িাই োিীে উন্নেজির অন্যিম পূব যিিয। িারীর সাহব যক অহর্কার প্রহিষ্ঠা, ক্ষমিােি এবং সামহগ্রক উন্নেজির মূল র্ারাে 

সমৃ্পিকরজণর েন্য হবহভন্ন কম যসূহচ বাস্তবােজি কাে করজছ গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাজেি সরকার।  

 

মািিীে প্রর্ািমন্ত্রী সিখ িাহসিার সিতৃত্বার্ীি সরকাজরর ২০২১ সাজলর রূপকল্প বাস্তবােজির েন্য মহিলা ও হিশু হবষেক মন্ত্রণালে িারী 

োহরদ্র হবজমাচজির লজক্ষে হবহভন্ন কম যসূহচ গ্রিণ কজরজছ। িারীর ক্ষমিােি, িারী হির্ যািি বন্ধ, িারী পাচার সরার্, কম যজক্ষজত্র িারীর হিরাপিা 

হবর্াি এবং আথ যসামাহেক কম যকাজের মূল র্ারাে িারীর পূণ য ও সম অংিগ্রিণ হিহিি করা সি িারীর সামহগ্রক আথ যসামাহেক উন্নেি 

হিহিি করাই প্রর্াি লক্ষে। ইজিামজধ্য বাংলাজেজির িারীরা অজিক দূর এহগজেজছ সহিে, অজিজক পুরুজষর সজি পাো হেজে সংসাজরর 

গুরুত্বপূণ য কাজে অংি হিজেি। িজব এখিও অসিাে এবং সুহবর্াবহঞ্চি িারীজের উজেখজর্াগ্য অংি োিীে উন্নেজির মূল র্ারা সথজক 

হবহেন্ন। এই প্রাহন্তক, সুহবর্াবহঞ্চি তৃণমূল পর্ যাজের  িারীজের ব্যাপক প্রহিক্ষণ প্রোজির মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ, কম যসংস্থাি সৃহষ্ট, শ্রমবাোজর 

ব্যাপক অংিগ্রিণ হিহিিকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝাহর উজযািাজের পৃষ্ঠজপাষকিা প্রোজির মধ্য হেজে অথ যনিহিক ক্ষমিােি হিহিি করার সক্ষজত্র 

ব্যাপক কার্ যক্রম পহরচাহলি িজে।  

 

িিমৃান হিশ্বয়ক মমাকাহিলা করয়ি দক্ষিা উন্নয়য়নর হিকে মনই। নারী পুরুয়ষর সমিা আনয়ন ও নারীর দাহরদ্র দূরীকরয়ণ গৃিীি কাযক্রম 

িাস্তিায়ন িয়ে  সিচাইয়ি প্রিািিালী মক্ষত্র, যার মােয়ম নারীর ক্ষমিায়ন েরাহিি িয়ি পায়র। এরই র্ারাবাহিকিাে বাংলাজেি 

সরকাজরর মহিলা ও হিশু হবষেক মন্ত্রণালজের আওিার্ীি মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সারা সেিব্যাপী “উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য 

আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” িীষ যক প্রকল্পটি বাস্তবােি করজছ।  

 

চলমাি প্রকল্পটির বাস্তবােি প্রহক্রো োনুোহর ২০১৭ িজি হেজসম্বর ২০১৯ সমজের েন্য হির্ যারণ করা িজলও পরবিীজি িা সংজিার্ি কজর 

োনুোহর ২০১৭ িজি হেজসম্বর ২০২০ পুি:হির্ যারণ করা িে। প্রকল্পটির সার্ারণ উজেশ্য িল েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি (১৬-৪৫ বছর) 

মহিলাজের প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ ও আত্মহিভযরিীল েিিহিজি রূপান্তর কজর োহরদ্রজমাচি ও উন্নেজির মূল সরাির্ারাে সমৃ্পি 

করা।  

১.২. প্রকয়ের হিস্তাহরি হিিরণোঃ 

  প্রকজল্পর িামোঃ “উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ”।  

  উজযাগী মন্ত্রণালেোঃ মহিলা ও হিশু হবষেক মন্ত্রণালে।  

  বাস্তবােিকারী সংস্থাোঃ মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর। 

১.৩. প্রকজল্পর উজেশ্য 

১.৩.১. মূল উজেশ্য 

েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি (১৬-৪৫ বছর) মহিলাজের প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ ও আত্মহিভযরিীল েিিহিজি রূপান্তর কজর 

োহরদ্রজমাচি ও উন্নেজির মূল সরাির্ারাে সমৃ্পি করা। 

 

১.৩.২. সুহিহে যষ্ট উজেশ্য সমূি 

১। ২১৭৪৪০ েি েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি (১৬-৪৫) মহিলাজের আেবর্ যক প্রহিক্ষণ প্রোি এবং মাইজক্রা সক্রহেট সপ্রাগ্রাজমর 

সাজথ সংজর্াগ স্থাপি। 
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২। প্রহিক্ষণাথীজের  েন্য কাজের সক্ষত্র ও উৎপাহেি পণ্য বা সসবা হবপণজির সুজর্াগ বিরী। 

৩। েহরদ্র-সুহবর্া বহঞ্চি মহিলাজের অহর্কার ও সুজর্াগ-সুহবর্া সম্পজকয সজচিিিা বৃহদ্ধ করা। 

১.৪. প্রকল্প অনুজমােি/সংজিার্ি/জমোে বৃহদ্ধোঃ   

     সারহণ ১.১.১: প্রকয়ের অনুয়মাদন, সংয়িািন ও মময়াদ বৃহি  

অনুজমাহেি পহরকহল্পি বাস্তবােিকাল মমাট সময় অহিক্রান্ত সমে (মূল 

বাস্তবােি কাজলর %) 
মূল সব যজিষ  সংজিাহর্ি মূল সব যজিষ  সংজিাহর্ি 

০১-০১-২০১৭ িজি 

৩১-১২-২০১৯ 

০১-০১-২০১৭ িজি 

৩১-১২-২০২০ 

৩৬ মাস ৪৮ মাস +১২ মাস 

(৩৩.৩৩%) 

১.৫. প্রকয়ের অর্াৃয়নোঃ মূল ও সংয়িািন 

আইহেএ প্রকল্পটি সমাট ২৫০৫৬.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কহলি ব্যজে োনুোহর,২০১৭ সথজক হেজসম্বর,২০১৯ পর্ যন্ত সমোজে বাস্তবােজির 

েন্য গি ১৪/০২/২০১৭িাহরজখ একজিক কতৃযক অনুজমাহেি িে এবং ২৫/০৪/২০১৭ িাহরখ প্রিাসহিক অনুজমােি প্রোি করা 

িে। পরবিীকাজল প্রকল্পটির প্রাক্কহলি ব্যে ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা এবং সমোেকাল োনুোহর,২০১৭ সথজক হেজসম্বর,২০২০ পর্ যন্ত 

হির্ যারণ কজর ১ম সংজিাহর্ি প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালে কতৃযক ০৩/০১/২০১৯ িাহরজখ অনুজমাহেি িজেজছ। 

সারহণ ১.১.২: অর্াৃয়ন ও অনুয়মাদন  (মূল/সংয়িািন এর হ্রাস/বৃহির িার)                                                                                                                                                                                

 

হবষে 

অনুজমাহেি প্রাক্কহলি ব্যে (লক্ষ টাকা) বাস্তবােি কাল অনুজমােজির 

িাহরখ 

*পহরবিযি 

×(+/-) 

সমাট হেওহব প্র:সা: অন্যান্য 

(হিেস্ব) 

ব্যে (%) 

মূল ২৫০৫৬.২২ ২৫০৫৬.২২ - - ০১-০১-২০১৭  িজি  ৩১-১২-২০১৯ ২৫/০৪/২০১৭         - 

সংজিাহর্ি ২৮৩২২.৬০ - - - ০১-০১-২০১৭  িজি  ৩১-১২-২০২০ ০৩/০১/২০১৯ ৩২৬৬.৩৮ 

(১৩.০৪%) 

 

১.৫.১. প্রকয়ের অর্িৃছর হিহিক অর্ ৃিরােোঃ 

প্রকে অর্িৃছর-১ (২০১৬-২০১৭ (িানুয়াহর১৭-জুন১৭)-এ মূল অর্ ৃ িরাে ৪২০২.১০ লক্ষ টাকা, এই সময়কায়লর িন্য 

আরহিহপহপয়ি মকান িরাে রাখা িয় নাই। প্রকে অর্িৃছর -২ (২০১৭-২০১৮)- এ  মূল অর্ ৃিরাে হছল ৮৫৯৫.১৩ লক্ষ টাকা 

এিং আরহিহপহপয়ি িা কহময়য় ২৪১১.৩১ লক্ষ টাকা হনিাৃরণ করা িয়, িরাে হ্রায়সর িার -৭১.৯৫%। প্রকে অর্িৃছর-৩ 

(২০১৮-২০১৯) -এ মূল অর্ ৃিরাে ৮১৭২.৬৬ লক্ষ টাকা এিং আরহিহপহপয়ি িা িহিিৃ কয়র করা িয় ৯২৮৮.২০ লক্ষ টাকা, 

বৃহির িার ১৩.৬৫%। প্রকে অর্িৃছর-৪ (২০১৯-২০২০) -এ মূল অর্ ৃিরাে ৪০৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা এিং আরহিহপহপয়ি িা 

িহিিৃ কয়র করা িয় ৯০৭২.৩২ লক্ষ টাকা, বৃহির িার ১২২.০২%। প্রকে অর্িৃছর-৫ (২০২০-২০২১ (িানুয়াহর২০-জুন২০)-এ 

হিহপহপয়ি মকান অর্ ৃিরাে িাই, এই সময়কায়লর িন্য আরহিহপহপয়ি অর্ ৃিরাে করা িয় ৭৫৫০.৭৭ লক্ষ টাকা । 

সারহণ ১.২: বছরহভহিক  প্রাক্কহলি মূল ও সংজিাহর্ি ব্যে                                                          

অথ য বছর প্রকল্প সংজিার্ি ব্যে (লক্ষ টাকা) 

হেওহব 

(লক্ষ টাকা) 

হিেস্ব অথ য 

(লক্ষ টাকা) 

অন্যান্য সমাট 

বছর-১ (৬ মাস) 

(২০১৬-২০১৭) 

১ম সংজিার্িী ০   ০ 

মূল ৪২০২.১০   ৪২০২.১০ 

বছর-২ 

(২০১৭-২০১৮) 

১ম সংজিার্িী ২৪১১.৩১   ২৪১১.৩১ 

মূল ৮৫৯৫.১৩   ৮৫৯৫.১৩ 

বছর-৩ 

(২০১৮-২০১৯) 

১ম সংজিার্িী ৯২৮৮.২০   ৯২৮৮.২০ 

মূল ৮১৭২.৬৬   ৮১৭২.৬৬ 

বছর-৪ 

(২০১৯-২০২০) 

১ম সংজিার্িী (১বছর)  ৯০৭২.৩২   ৯০৭২.৩২ 

মূল (৬ মাস) ৪০৮৬.৩৩   ৪০৮৬.৩৩ 

বছর-৫ ( ৬মাস)  

(২০২০-২০২১) 

১ম সংজিার্িী ৭৫৫০.৭৭   ৭৫৫০.৭৭ 

মূল ০   ০ 

সমাট ১ম সংজিার্িী ২৮৩২২.৬০   ২৮৩২২.৬০ 

মূল ২৫০৫৬.২২   ২৫০৫৬.২২ 
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১.৬. প্রকজল্পর  প্রর্াি প্রর্াি কােসমূিোঃ   

 

 মদয়ির ৬৪টি মিলার ৪২৬ টি উপয়িলায় স্থানীয় িািার চাহিদার হিহিয়ি ( মট্রি ব্যাংয়কর আওিািীন) মট্রয়ি প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম 

িাস্তিায়ন করা িয়ি। স্থানীয় িাছাই কহমটির মােয়ম প্রহিক্ষণার্ী হনিাৃচন করা িয়ি। প্রহিটি উপয়িলায় দুই িরয়নর মট্রয়ি প্রহিক্ষণ 

পহরচালনা করা িয়ি। স্থানীয় িাছাই কহমটির মােয়ম প্রহিক্ষণার্ী হনিাৃচন করা িয়ি। সয়িাৃয়মাট ২,০৪,৪৮০ িন মহিলা এই 

প্রকয়ের আওিায় প্রহিক্ষণ সুহিিা পায়ি।  

 

 হিহপহপ অনুসায়র প্রহি উপয়িলায় প্রহি মট্রয়ি ২০ িন কয়র দুটি মট্রয়ি ৪০ িনয়ক ৩ মায়সর প্রহিক্ষণ প্রদান করা িয়ি। িছয়র ৪ 

ব্যায়চ প্রহিক্ষণ মদয়া িয়ি। উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ মট্রি হিহিক এিং সয়চিনিামূলক প্রহিক্ষণ প্রদায়নর িন্য একটি 

কযায়লন্ডার তিহর কয়র মস অনুযায়ী প্রহিক্ষণ পহরচালনা করয়িন।  

 

 এছাড়া মিলা এিং হিিাগীয় পযাৃয়য় প্রহি ব্যায়চ ৩০ িন কয়র িছয়র ২ ব্যাচ এিং হিন িছয়র মমাট ৬ ব্যায়চ প্রহিক্ষণ মদয়া িয়ি। 

এিায়ি, ৮টি হিিাগীয় িিয়র মমাট ৪৮ ব্যায়চ (৮×২×৩=৪৮) সিয়ৃমাট ১,৪৪০ (৪৮×৩০) িনয়ক মটর ড্রাইহিং মট্রয়ি প্রহিক্ষণ 

মদয়া িয়ি। একইিায়ি, প্রহি মিলায় প্রহি ব্যায়চ ৩০ িন িছয়র ২ ব্যাচ এিং ৩ িছয়র ৬ ব্যায়চ সিয়ৃমাট ১১,৫২০ (৬৪×৬×৩০) 

িনয়ক ‘সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার  সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং’ সেজে প্রহিক্ষণ প্রদান করা িয়ি। 

হিিাগীয় এিং মিলা পযাৃয়য় আউট মসাহসংৃ অর্িা মময়মায়রন্ডাম স্বাক্ষয়রর মােয়ম প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনা করা িয়ি। 

  

 আরহিহপহপ অনুসায়র িানুয়াহর/২০১৯ মর্য়ক উপয়িলা পযাৃয়য় প্রহিক্ষয়ণর িন্য প্রহি ব্যায়চ প্রহি মট্রয়ি ২৫ িন কয়র প্রহিক্ষণার্ী 

িহি ৃকরা িয়ে।  

 

১.৭. অংগ হিহিক লক্ষযমাত্রাোঃ  

 

প্রকয়ের অঙ্গহিহিক আহর্কৃ ও িাস্তি লক্ষযমাত্রা নীয়চর সারহণ ১.৩-এ মদয়া িয়লাোঃ   

সারহণ ১.৩: আইয়টম হিহিক ক্রমপুহিি আহর্কৃ ও িাস্তি লক্ষযমাত্রা 

অয়ঙ্গরিণনৃা হিহপহপ অনুযায়ী মমাট প্রাক্কহলি ব্যয় /লক্ষযমাত্রা 

িাস্তি আহর্কৃ (লক্ষ টাকা) 

পহরমাণ/সংখ্যা 

3 4  
ক) রািস্ব কয়ম্পায়নন্ট   
অহিসারয়দর মিিন ৩ িন ৭১.১৫ 

কমচৃারীয়দর মিিন ৩ িন ১৪.২৯ 

যািায়াি িািা ৬ িন ০.১২ 

হিক্ষা িািা ৬ িন ১.৪২ 

িাহড়িাড়া িািা ৬ িন ৪৪.৭৭ 

হচহকৎসা িািা ৬ িন ২.৯৭ 

মটহলয়িান/মমািাইল িািা ৬ িন ২.৪৭ 

মটরগাহড় রক্ষণায়িক্ষণ িািা ৬ িন ৪২.৫০ 

টিহিন িািা ৬ িন ০.২৩ 

উৎসি িািা ৬ িন ১৪.১০ 

শ্রাহন্ত হিয়নাদন িািা ৬ িন ১.৬৬ 

আপ্যায়ন িািা ৬ িন ০.৭৯ 

িাংলা নিিষ ৃিািা ৬ িন ১.৬২ 

চুহি িািা (প্রহিক্ষক) ৮৫২ িন ৬১২৭.১৩ 

উপ-মমাট (রািস্ব)   ৬৩২৫.২২ 

সরিরাি ও মসিা   

টিএ/হিএ (অিযন্তরীণ ব্যয়) মর্াক ৭৬.৫১ 

অনুষ্ঠান/উৎসিাহদ (মিয়কায়রিন/সািসজ্জা) মর্াক ২৬০.০০ 

প্রহিক্ষণ মিনুয িাড়া ৪২৬ টি ১৫৩৩.৬০ 

িাক  ৭.০০ 
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সারহণ ১.৩: আইয়টম হিহিক ক্রমপুহিি আহর্কৃ ও িাস্তি লক্ষযমাত্রা 

অয়ঙ্গরিণনৃা হিহপহপ অনুযায়ী মমাট প্রাক্কহলি ব্যয় /লক্ষযমাত্রা 

িাস্তি আহর্কৃ (লক্ষ টাকা) 

পহরমাণ/সংখ্যা 

3 4  
পাহনর হিল (মট্রহনংয়সন্টার ৪২৬টির িন্য) ৪২৬ টি ৭২.০০ 

হিদুযৎ হিল (মট্রহনংয়সন্টার ৪২৬টির িন্য) ৪২৬ টি ১৪৪.০০ 

গ্যাস/মিাি হিল (মট্রহনংয়সন্টার ৪২৬টির িন্য) ৪২৬ টি ২০০.০০ 

জ্বালানী খরচ মর্াক ১২.৯০ 

কহম্পউটার সামগ্রী মর্াক ৭.০০ 

িযাম্প ও হসল মর্াক ১২.৭৮ 

অন্যান্য মহনিাহর মর্াক ৩১৪.৯৮ 

প্রহিক্ষণ ব্যয় ( ড্রাইহিং কি এন্ড ইয়লক্ট্রহনক্স কি) ৪৩২ব্যাচ ১৩২৪.৮০ 

কাঁচামাল মর্াক ৩৩২.২৮ 

হিহিি ( প্রহিক্ষণ) মর্াক ১২.৭৮ 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর িািা ২১৭৪৪০িন ১২৮৪৬.৮৪ 

এক্সয়পািার হিহিট (তিয়দহিক প্রহিক্ষণ) ১টি ১০৩.৫৩ 

অহনয়হমি শ্রহমক ব্যয় (আউটয়সাহসংৃ) ৪৩১টি ৩০৫১.৮৬ 

িায়াহরং চািৃ (গাহড় িাড়া) ১টি ৩০.৬০ 

আপ্যায়ন মর্াক ৫৪.৭০ 

সম্মানী মর্াক ১৮৬.৬৭ 

প্রচার ও হিজ্ঞাপন মর্াক ২৪৯.৫০ 

প্রকািনা মর্াক ২০০.০০ 

মটহিংহি (ইনু্সয়রন্স, ট্যাক্স মটায়কন ও হিটয়নস হি) মর্াক ৩.০০ 

মটহলয়িান মর্াক ৩.০৭ 

যািায়াি মর্াক ২.৫০ 

সািারণ সরিরাি মর্াক ৪০.০০ 

ব্যিিাযদৃ্রব্যাহদ মর্াক ৩২.৫৮ 

উপয়মাট  ২১১১৫.৪৮ 

মমাট রািস্ব (ক)  ২৭৪৪০.৭০ 

(খ)মূলিন কয়ম্পায়নন্ট   

গাহড় ক্রয় ১টি ৭৩.৩৩ 

অহিস ইকুযইপয়মন্ট ২৪০৭টি ২৪০.৮৪ 

আসিািপত্র ২৬২১৩টি ৫৬৭.৭৩ 

সিয়ৃমাট মূলিন (খ)  ৮৮১.৯০ 

সিয়ৃমাট (ক+খ)  ২৮৩২২.৬০ 
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আইয়টমহিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহি এিং িছর/অঙ্গ হিহিক ব্যয়োঃ  

   

অঙ্গ হিহিক সারহণ ১.৪ পযাৃয়লাচনা কয়র মদখা যায়, রািস্ব খায়ি ২০১৭-২০১৮ অর্িৃছয়র মমাট িরাে ১৯৯৪.৮৮ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছয়র মমাট িরাে ৮৯৮১.৬৩ লক্ষ টাকা,২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছয়র 

মমাট িরাে ৮৯১৩.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্িৃছয়র মমাট িরাে ৭৫৫০.৭৭ লক্ষ টাকা, অর্াৃৎ রািস্ব খায়ি সিয়ৃমাট িরায়ের পহরমাণ ২৭৪৪০.৭০ লক্ষ টাকা। মূলিন অয়ঙ্গ ২০১৭-২০১৮ অর্িৃছয়র মমাট 

িরাে ৪১৬.৪৩ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছয়র মমাট িরাে ৩০৬.৫৭ লক্ষ টাকা,২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছয়র মমাট িরাে  ১৫৮.৯০ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্িৃছয়র মূলিন খায়ি মকান িরাে নাই, রািস্ব খায়ি 

সিয়ৃমাট িরায়ের পহরমাণ ৮৮১.৯০ লক্ষ টাকা। 

সুহিহে যষ্ট কম য-পহরকল্পিা সর্জকাি উন্নেি প্রকজল্পর একটি গুরুত্বপূণ য অংগ। আরহেহপহপর আইজটমহভহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহি এবং বছর হভহিক ব্যে ও অজি পহরমাপ (সারহণ ১.৪)  অনুসায়র ২০১৭-২০১৮ অর্িৃছয়র 

(মিষ ৬ মাস) ৭২ টি ব্যায়চ মমাট ১৭০৪০িনয়ক প্রহিক্ষণ মদয়া িয়ি। ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছয়র ১৪৪টিব্যায়চ মমাট ৭২৪৮০ িনয়ক প্রহিক্ষণ মদয়া িয়ি।  ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছয়রও ১৪৪টি ব্যায়চ মমাট ৭২৪৮০ িনয়ক 

প্রহিক্ষণ মদয়া িয়ি।  ২০২০-২০২১ অর্িৃছয়র (১ম ৬ মাস) ৭২ টি ব্যায়চ মমাট ১৭০৪০ িনয়ক প্রহিক্ষণ মদয়া িয়ি।  

 

সারহণ ১.৪: আইয়টমহিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহি এিং িছর/অঙ্গ হিহিক ব্যয়োঃ                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

অয়ঙ্গর িণনৃা ক্রমপুহিি অগ্রগহি জুন/২০১৮ সম্ভাব্য ব্যয় মমাট 

অর্ ৃিছর ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছর ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছর ২০২০-২০২১ (হিয়সম্বর/২০২০ পযনৃ্ত 

একক/ 

পহরমাণ 

ব্যয় একক

/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 16 15 19 20 21  
ক) রািস্ব 

কয়ম্পায়নন্ট 

                     

অহিসারয়দর মিিন ৩ িন ৯.৪৪ ৯.৪৪   ৩ িন ১৬.৮৩ ১৬.৮৩   ৩ িন ২৫.৩৬ ২৫.৩৬   ৩ িন ১৯.৫২ ১৯.৫২   ৭১.১৫ 

কমচৃারীয়দর মিিন ৩ িন ১.৪৪ ১.৪৪   ৩ িন ৩.৪৬ ৩.৪৬   ৩ িন ৩.৪৬ ৩.৪৬   ৩ িন ৫.৯৩ ৫.৯৩   ১৪.২৯ 

যািায়াি িািা ৬ িন ০.০২ ০.০২   ৬ িন ০.০৪ ০.০৪   ৬ িন ০.০৪ ০.০৪   ৬ িন ০.০২ ০.০২   ০.১২ 

হিক্ষা িািা  ৬ িন ০.২২ ০.২২   ৬ িন ০.৪৮ ০.৪৮   ৬ িন ০.৪৮ ০.৪৮   ৬ িন ০.২৪ ০.২৪   ১.৪২ 

িাহড়িাড়া িািা ৬ িন ৫.৯৪ ৫.৯৪   ৬ িন ১০.৫৯ ১০.৫৯   ৬ িন ১৪.৮৬ ১৪.৮৬   ৬ িন ১৩.৩৮ ১৩.৩৮   ৪৪.৭৭ 

হচহকৎসা িািা ৬ িন ০.৪৫ ০.৪৫   ৬ িন ০.৯০ ০.৯০   ৬ িন ১.০৮ ১.০৮   ৬ িন ০.৫৪ ০.৫৪   ২.৯৭ 

মটহলয়িান/মমািাইল 

িািা 

৬ িন ০.০৭ ০.০৭   ৬ িন ০.৯০ ০.৯০   ৬ িন ১.০০ ১.০০   ৬ িন ০.৫০ ০.৫০   ২.৪৭ 

মটরগাহড় 

রক্ষণায়িক্ষণ িািা 

৬ িন ৩.৫০ ৩.৫০   ৬ িন ১২.০০ ১২.০০   ৬ িন ১৮.০০ ১৮.০০   ৬ িন ৯.০০ ৯.০০   ৪২.৫০ 

টিহিন িািা ৬ িন ০.০৩ ০.০৩   ৬ িন ০.০৮ ০.০৮   ৬ িন ০.০৮ ০.০৮   ৬ িন ০.০৪ ০.০৪   ০.২৩ 

উৎসি িািা ৬ িন ১.০০ ১.০০   ৬ িন ৩.৩৮ ৩.৩৮   ৬ িন ৪.৮০ ৪.৮০   ৬ িন ৪.৯২ ৪.৯২   ১৪.১০ 
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সারহণ ১.৪: আইয়টমহিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহি এিং িছর/অঙ্গ হিহিক ব্যয়োঃ                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

অয়ঙ্গর িণনৃা ক্রমপুহিি অগ্রগহি জুন/২০১৮ সম্ভাব্য ব্যয় মমাট 

অর্ ৃিছর ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছর ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছর ২০২০-২০২১ (হিয়সম্বর/২০২০ পযনৃ্ত 

একক/ 

পহরমাণ 

ব্যয় একক

/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 16 15 19 20 21  
শ্রাহন্ত হিয়নাদন িািা ৬ িন ০.০০ ০.০০   ৬ িন ০.৬৬ ০.৬৬   ৬ িন ১.০০ ১.০০   ৬ িন ০.০০ ০.০০   ১.৬৬ 

আপ্যায়ন িািা ৬ িন ০.০৪ ০.০৪   ৬ িন ০.০৮ ০.০৮   ৬ িন ০.০৭ ০.০৭   ৬ িন ০.৬০ ০.৬০   ০.৭৯ 

িাংলা নিিষ ৃিািা ৬ িন ০.৩১ ০.৩১   ৬ িন ০.৩৪  ০.৩৪    ৬ িন ০.৪৮ ০.৪৮   ৬ িন ০.৪৯ ০.৪৯   ১.৬২ 

চুহিিািা 

(প্রহিক্ষক) 

৮৫২ 

িন 

৩৯২.১

৯ 

৩৯২.১

৯ 

  ৮৫২ 

িন 

১৭৮৬.১

৬ 

১৭৮৬.১

৬ 

  ৮৫২ 

িন 

১৭৭৪.৩

৮ 

১৭৭৪.৩

৮ 

  ৮৫২ 

িন 

২১৭৪.৪

০ 

২১৭৪.৪

০ 

  ৬১২৭.১৩ 

উপ-মমাট (রািস্ব)   ৪১৪.৬৫ ৪১৪.৬৫    ১৮৩৫.৯

০ 

১৮৩৫.৯

০ 

   ১৮৪৫.০

৯ 

১৮৪৫.০

৯ 

   ২২২৯.৫

৮ 

২২২৯.৫

৮ 

  ৬৩২৫.২

২ 

সরিরাি ও মসিা                       

টিএ/হিএ 

(অিযন্তরীণ ব্যয়) 

মর্াক ৩.৯১ ৩.৯১   মর্াক ২৯.০৪ ২৯.০৪   মর্াক ২৯.০৪ ২৯.০৪   মর্াক ১৪.৫২ ১৪.৫২   ৭৬.৫১ 

অনুষ্ঠান/উৎসিাহদ 

(মিয়কায়রিন/সািস

জ্জা) 

মর্াক ৭.৬৫ ৭.৬৫   মর্াক ৯৬.৯৪ ৯৬.৯৪   মর্াক ৯৬.৯৪ ৯৬.৯৪   মর্াক ৫৮.৪৭ ৫৮.৪৭   ২৬০.০০ 

প্রহিক্ষণ মিনুয িাড়া ৪২৬ টি ৮৬.৮৬ ৮৬.৮৬   ৪২৬ 

টি 

৫১১.২০ ৫১১.২০   ৪২৬ 

টি 

৫১১.২০ ৫১১.২০   ৪২৬ 

টি 

৪২৪.৩৪ ৪২৪.৩৪   ১৫৩৩.৬

০ 

িাক  ০.২২ ০.২২    ২.৭১ ২.৭১    ২.৭১ ২.৭১    ১.৩৬ ১.৩৬   ৭.০০ 

পাহনর হিল (মট্রহনং 

মসন্টার ৪২৬ টির 

িন্য) 

৪২৬ টি ১.৫১ ১.৫১   ৪২৬ 

টি 

২৮.২০ ২৮.২০   ৪২৬ 

টি 

২৮.২০ ২৮.২০   ৪২৬ 

টি 

১৪.০৯ ১৪.০৯   ৭২.০০ 

হিদুযৎ হিল (মট্রহনং 

মসন্টার ৪২৬ টির 

িন্য) 

৪২৬ টি ২.৫৩ ২.৫৩   ৪২৬ 

টি 

৪৮.০০ ৪৮.০০   ৪২৬ 

টি 

৪৮.০০ ৪৮.০০   ৪২৬ 

টি 

৪৫.৪৭ ৪৫.৪৭   ১৪৪.০০ 

গ্যাস/মিাি হিল 

(মট্রহনং মসন্টার ৪২৬ 

টির িন্য) 

৪২৬ টি ১০.১৭ ১০.১৭   ৪২৬ 

টি 

৬৬.৬৭ ৬৬.৬৭   ৪২৬ 

টি 

৬৬.৬৭ ৬৬.৬৭   ৪২৬ 

টি 

৫৬.৪৯ ৫৬.৪৯   ২০০.০০ 

জ্বালানী খরচ মর্াক ০.৯০ ০.৯০   মর্াক ৪.০০ ৪.০০   মর্াক ৪.০০ ৪.০০   মর্াক ৪.০০ ৪.০০   ১২.৯০ 
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সারহণ ১.৪: আইয়টমহিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহি এিং িছর/অঙ্গ হিহিক ব্যয়োঃ                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

অয়ঙ্গর িণনৃা ক্রমপুহিি অগ্রগহি জুন/২০১৮ সম্ভাব্য ব্যয় মমাট 

অর্ ৃিছর ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছর ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছর ২০২০-২০২১ (হিয়সম্বর/২০২০ পযনৃ্ত 

একক/ 

পহরমাণ 

ব্যয় একক

/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 16 15 19 20 21  
কহম্পউটার সামগ্রী মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ৩.০০ ৩.০০   মর্াক ৩.০০ ৩.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   ৭.০০ 

িযাম্প ও হসল মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ১২.৭৮ ১২.৭৮   মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ০.০০ ০.০০   ১২.৭৮ 

অন্যান্য মহনিাহর মর্াক ৪৪.১ ৪৪.১   মর্াক ৯৪.১৪ ৯৪.১৪   মর্াক ১০৬.৯২ ১০৬.৯২   মর্াক ৬৯.৮২ ৬৯.৮২   ৩১৪.৯৮ 

প্রহিক্ষণ ব্যয় ( 

ড্রাইহিং কি এন্ড 

ইয়লক্ট্রহনক্স কি 

৭২ ব্যাচ ১০৫.১৬ ১০৫.১৬   ১৪৪ 

ব্যাচ 

৪৪১.৬০ ৪৪১.৬০   ১৪৪ 

ব্যাচ 

৪৪১.৬০ ৪৪১.৬০   ৭২ 

ব্যাচ 

৩৩৬.৪

৪ 

৩৩৬.৪

৪ 

  ১৩২৪.৮

০ 

কাঁচামাল মর্াক ২০.৯৩ ২০.৯৩   মর্াক ১১৯.২৮ ১১৯.২৮   মর্াক ১১৯.২৮ ১১৯.২৮   মর্াক ৭২.৭৯ ৭২.৭৯   ৩৩২.২৮ 

হিহিি ( প্রহিক্ষণ) মর্াক ১.৯৯ ১.৯৯   মর্াক ৪.২৬ ৪.২৬   মর্াক ৪.২৬ ৪.২৬   মর্াক ২.২৭ ২.২৭   ১২.৭৮ 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর 

িািা 

১৭০৪০ 

িন 

৯৪৯.৮

৮ 

৯৪৯.৮

৮ 

  ৭২৪৮

০ িন 

৪৩৫১.৩

৬ 

৪৩৫১.৩

৬ 

  ৭২৪৮

০ িন 

৪৩৪৮.৮

০ 

৪৩৪৮.৮

০ 

  ৫৩২৮

০ িন 

৩১৯৬.

৮০ 

৩১৯৬.

৮০ 

  ১২৮৪৬.

৮৪ 

এক্সয়পািার হিহিট 

(তিয়দহিক প্রহিক্ষণ) 

১টি ৩৭.৮০ ৩৭.৮০   ১টি ৬৫.৭৩ ৬৫.৭৩    ০.০০ ০.০০    ০.০০ ০.০০   ১০৩.৫৩ 

অহনয়হমি শ্রহমক 

ব্যয় (আউটয়সাহসংৃ) 

৪৩১টি ২৭১.২৮ ২৭১.২৮   মর্াক ৯৭১.৮০ ৯৭১.৮০   মর্াক ৯৭১.৮০ ৯৭১.৮০   মর্াক ৮৩৬.৯

৮ 

৮৩৬.৯

৮ 

  ৩০৫১.৮

৬ 

িায়াহরং চািৃ 

(গাহড়িাড়া) 

১টি ২.৫৪ ২.৫৪   ১টি ১০.২০ ১০.২০   ১টি ১০.২০ ১০.২০   ১টি ৭.৬৬ ৭.৬৬   ৩০.৬০ 

আপ্যায়ন মর্াক ০.২০ ০.২০   মর্াক ২১.৮০ ২১.৮০   মর্াক ২১.৮০ ২১.৮০   মর্াক ৯.৯০ ৯.৯০   ৫৪.৭০ 

সম্মানী মর্াক ৩.৪৭ ৩.৪৭   মর্াক ৭২.৯১ ৭২.৯১   মর্াক ৭২.৯১ ৭২.৯১   মর্াক ৩৪.২৯ ৩৪.২৯   ১৮৬.৬৭ 

প্রচার ও হিজ্ঞাপন মর্াক ৪.৫০ ৪.৫০   মর্াক ৮০.০০ ৮০.০০   মর্াক ৮০.০০ ৮০.০০   মর্াক ৮০.০০ ৮০.০০   ২৪৯.৫০ 

প্রকািনা মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ৮০.০০ ৮০.০০   মর্াক ৮০.০০ ৮০.০০   মর্াক ৪০.০০ ৪০.০০   ২০০.০০ 

মটহিং হি 

(ইন্সুয়রন্স, ট্যাক্স 

মটায়কন ও হিটয়নস 

হি) 

মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   ৩.০০ 

মটহলয়িান মর্াক ০.০৭ ০.০৭   মর্াক ১.০০ ১.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   ৩.০৭ 

যািায়াি মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   মর্াক ১.০০ ১.০০   মর্াক ০.৫০ ০.৫০   ২.৫০ 



8 

 

সারহণ ১.৪: আইয়টমহিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহি এিং িছর/অঙ্গ হিহিক ব্যয়োঃ                                                                                                                            (লক্ষ টাকায়) 

অয়ঙ্গর িণনৃা ক্রমপুহিি অগ্রগহি জুন/২০১৮ সম্ভাব্য ব্যয় মমাট 

অর্ ৃিছর ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছর ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছর ২০২০-২০২১ (হিয়সম্বর/২০২০ পযনৃ্ত 

একক/ 

পহরমাণ 

ব্যয় একক

/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় একক/ 

পহরমা

ণ 

ব্যয় 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

মমাট হিওহি 

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

হনি

স্ব 

অর্ ৃ

(তিোঃ 

মুদ্রা) 

অ 

ন্যা

ন্য 

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 16 15 19 20 21  
সািারণ সরিরাি মর্াক ০.০০ ০.০০   মর্াক ১৫.০০ ১৫.০০   মর্াক ১৫.০০ ১৫.০০   মর্াক ১০.০০ ১০.০০   ৪০.০০ 

ব্যিিায ৃদ্রব্যাহদ মর্াক ২৪.৫৬ ২৪.৫৬   মর্াক ৩.০২ ৩.০২   মর্াক ৩.০০ ৩.০০   মর্াক ২.০০ ২.০০   ৩২.৫৮ 

উপয়মাট  ১৫৮০.২

৩ 

১৫৮০.২

৩ 

   ৭১৪৫.৭

৩ 

৭১৪৫.৭

৩ 

   ৭০৬৮.

৩৩ 

৭০৬৮.

৩৩ 

   ৫৩২১.১

৯ 

৫৩২১.১

৯ 

  ২১১১৫.৪

৮ 

মমাট রািস্ব (ক)  ১৯৯৪.৮

৮ 

১৯৯৪.৮

৮ 

   ৮৯৮১.৬

৩ 

৮৯৮১.৬

৩ 

   ৮৯১৩.৪

২ 

৮৯১৩.৪

২ 

   ৭৫৫০.৭

৭ 

৭৫৫০.৭

৭ 

  ২৭৮৮০.

৭০ 

(খ)মূলিন 

কয়ম্পায়নন্ট 

                     

গাহড় ক্রয় ১টি ৭৩.৩৩ ৭৩.৩৩    ০.০০ ০.০০    ০.০০ ০.০০    ০.০০ ০.০০   ৭৩.৩৩ 

অহিস ইকুযইপয়মন্ট ৪৩৫টি ৮১.৪২ ৮১.৪২    ১০১.৩১ ১০১.৩১   ৫০৯ 

টি 

৫৮.১১ ৫৮.১১    ০.০০ ০.০০   ২৪০.৮৪ 

আসিািপত্র ১৮৩২০

টি 

২৬১.৬

৮ 

২৬১.৬

৮ 

   ২০৫.২৬ ২০৫.২৬   ১২৮০

টি 

১০০.৭৯ ১০০.৭৯    ০.০০ ০.০০   ৫৬৭.৭৩ 

সিয়ৃমাট মূলিন (খ)  ৪১৬.৪৩ ৪১৬.৪৩    ৩০৬.৫

৭ 

৩০৬.৫

৭ 

   ১৫৮.৯০ ১৫৮.৯০    ০.০০ ০.০০   ৮৮১.৯০ 

সয়িাৃয়মাট (ক+খ)  ২৪১১.৩

১ 

২৪১১.৩

১ 

   ৯২৮৮.২

০ 

৯২৮৮.২

০ 

   ৯০৭২.৩

২ 

৯০৭২.৩

২ 

   ৭৫৫০.৭

৭ 

৭৫৫০.৭

৭ 

  ২৮৩২২.

৬০ 
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১.৮. প্রকয়ের কাযকৃ্রয়মর ক্রয়  পহরকেনাোঃ   

 

হিহপহপ অনুসায়র মসিা খায়ি ৩টি প্যায়কি ক্রয়য়র িন্য মমাট ৩,৯৭২.৮২৫ লক্ষ টাকা িায়িট সংস্থান করা িয় এিং পণ্য খায়ি ৫টি মমহিন 

এিং ইকুযপয়মন্ট ও ১২ টি আসিািপত্র প্যায়কি ক্রয়য়র িন্য মমাট ৩৬৯.৪৭ লক্ষ টাকা সংস্থান মদয়া িয়। হিহপহপ-মি িহণিৃ ক্রয় 

পহরকেনাগুয়লা হনয়চর সারহণ দুটিয়ি মদখায়না িয়লাোঃ  

 

হিহপহপর ক্রয় পহরকেনাোঃ  

সারহণ ১.৫.১: হিহপহপর ক্রয় পহরকেনাোঃ সসবা  

প্যা

সক

ে 

িং 

 

 

হেহপহপ/টিএহপহপ 

অনুর্ােী ক্রজের েন্য 

প্যাজকে বণ যিা – 

সসবা  

একক পহরমা

ণ 

সংগ্রজির 

সমথে এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমােিকারী 

কতৃযপক্ষ 

অয়র্রৃ 

উৎস 

আরহেহপহপ 

সংস্থাি 

(লক্ষ টাকাে)  

েরপত্র 

আহ্বা

সির 

িাহরখ 

চুহি 

স্বাক্ষজরর 

িাহরখ 

চুহি 

অনুর্ােী 

সম্পােজি

র িাহরখ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ অহনয়হমি শ্রহমক 

ব্যয় 

সংখ্যা ৪৩১ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২৬৪৮.০২৫  সফব্রুোহর/১

৭ 

হেজসম্বর/

১৯ 

২ ৮টি হিিাগীয় িিয়র 

মটর ড্রাইহিং 

প্রহিক্ষণ 

(আউটয়সাহসং 

পিহিয়ি)/MOU 

সংখ্যা ১৪৪০ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ১৭২.৮০  সফব্রুোহর/১

৭ 

হেজসম্বর/

১৯ 

৩ ৬৪টি মিলা িিয়র 

ইয়লহক্ট্রকযাল এন্ড 

ইয়লক্ট্রহনক্স 

ইকুযইপয়মন্ট প্রহিক্ষণ 

(আউটয়সাহসং 

পিহিয়ি) /MOU 

সংখ্যা ১১৫২০ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ১১৫২.০০  সফব্রুোহর/১

৭ 

হেজসম্বর/

১৯ 

 মমাট      ৩৯৭২.৮২৫    

 

সারহণ ১.৫.২: হিহপহপর ক্রয় পহরকেনাোঃ পণ্য  

প্যা

সক

ে 

িং 

 

 

হেহপহপ/টিএহপহপ 

অনুর্ােী ক্রজের েন্য 

প্যাজকে বণ যিা – 

পণ্য  

একক পহরমা

ণ 

সংগ্রজির 

সমথে এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমােিকারী 

কতৃযপক্ষ 

অয়র্রৃ 

উৎস 

আরহেহপ

হপ সংস্থাি 

(লক্ষ 

টাকাে)  

েরপত্র 

আহ্বাজি

র িাহরখ 

চুহি 

স্বাক্ষজরর 

িাহরখ 

চুহি 

অনুর্ােী 

সম্পােজি

র িাহরখ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

মমহিন এিং ইকুযইপয়মন্ট          

১ কহম্পউটার (ব্র্যান্ড) সসট ৩ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩.০০ সফব্রুোহর

/১৭ 

মাচ য/১৭ এহপ্রল/১৭ 

২ ল্যাপটপ সংখ্যা ৩ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩.০০ সফব্রুোহর

/১৭ 

মাচ য/১৭ এহপ্রল/১৭ 

৩ কযালকুয়লটার সংখ্যা ২ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ০.০১ সফব্রুোহর

/১৭ 

মাচ য/১৭ এহপ্রল/১৭ 

৪ িয়টাকহপয়ার মমহিন সংখ্যা ১ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২.৫০ সফব্রুোহর

/১৭ 

মাচ য/১৭ এহপ্রল/১৭ 
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৫ অন্যান্য প্রয়য়ািনীয় 

ইকুযইপয়মন্ট 

লামসা

ম 

৪২৬ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৮৫.২০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

 উপয়মাট  ৪৩৩    ৯৩.৭১    

আসিািপত্র          

১ মসয়ক্রটাহরয়য়ট 

মটহিল, মচয়ার সি 

সংখ্যা ৩ মসট RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩.০০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

২ মটহিল এিং মচয়ার সংখ্যা ৩ মসট RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২.০০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

৩ হিল আলমারী  

(৪২৬ উপয়িলা ও 

সের েপ্তর) 

সংখ্যা ৮৫৪ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৮৬.৪০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

৪ হিল িাইল মকহিয়নট  

(৪২৬ উপয়িলা ও 

সের েপ্তর) 

সংখ্যা ৮৫৪ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৮৬.২০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

৫ সািারণ িািল সি 

মচয়ার 

সংখ্যা ৪৩০ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২১.৫০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

৬ সািারণ িািল সি 

মচয়ার (প্ল্াহিক) 

সংখ্যা ১৭০৪০ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৮৩.০৭ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

৭ িট মনাট সংখ্যা ৪২৬ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ১২.৭৮ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

৯ অহিস সিায়য়কর 

িন্য মচয়ার 

সংখ্যা ৪২৬ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৬.০০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

১৩ কহম্পউটার মটহিল সংখ্যা ২ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ০.১০ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

১৪ কহম্পউটার মচয়ার সংখ্যা ২ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ০.০৬ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

১৫ ব্লক িাটিক সংখ্যা ৪২৬ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩৪.০৮ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 
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১৬ সািারণ মটহিল 

(কাটিং) 

সংখ্যা ৪২৬ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩৪.০৮ সফব্রুোহর

/১৭+ 

জুলাই/২

০১৭ 

মাচ য/১৭+ 

আগি/১৭ 

এহপ্রল/১৭ 

+ 

সসে/১৭ 

 মমাট=  ২০০৩

০ 

   ৩৬৯.৪৭    

 

 

আরহিহপহপ অনুসায়র মসিা খায়ি ২টি প্যায়কি ক্রয়য়র িন্য মমাট ২১০০.৫২ লক্ষ টাকা িায়িট  সংস্থান করা িয় এিং পণ্য খায়ি ৮টি 

অহিস সরিাম ও ৬টি আসিািপত্র প্যায়কি ক্রয়য়র িন্য মমাট ৩৪৫.৩৯ লক্ষ টাকা সংস্থান মদয়া িয়। আরহিহপহপ-মি িহণিৃ ক্রয় 

পহরকেনাগুয়লা হনয়চর সারহণ দুটিয়ি মদখায়না িয়লাোঃ  

সসবাোঃ 

আরহেহপহপজি বহণ যি সসবা খাজির ২টি প্যাজকজে OTM সমথে অনুসরণ কজর ক্রজের েন্য সমাট ২১০০.৫২ লক্ষ টাকা সংস্থাি করা 

িজেজছ।  

 

আরহিহপহপর ক্রয় পহরকেনাোঃ  

সারহণ ১.৬.১: আরহিহপহপর ক্রয় পহরকেনাোঃ সসবা 

প্যা

সক

ে 

িং 

 

 

হেহপহপ/টিহপহপ 

অনুর্ােী ক্রজের েন্য 

প্যাজকে বণ যিা – 

সসবা  

একক পহরমা

ণ 

সংগ্রজির 

সমথে এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমােিকারী 

কতৃযপক্ষ 

অয়র্রৃ 

উৎস 

আরহেহপ

হপ 

সংস্থাি 

(লক্ষ 

টাকাে)  

েরপত্র 

আহ্বাজি

র 

িাহরখ 

চুহি 

স্বাক্ষজরর 

িাহরখ 

চুহি 

অনুর্ােী 

সম্পােজির 

িাহরখ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ অহনয়হমি শ্রহমক 

ব্যয় 

সংখ্যা ৪৩১ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২০৮০.০

৬ 

োনু/১৯ মাচ য/১৯ হেজস/২০ 

২ িায়াহরং চািৃ  সংখ্যা ১ OTM আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২০.৪৬ সফব্রু/১৯ এহপ্রল/১

৯ 

হেজস/২০ 

 

পণ্যোঃ  

অহফস সরিামাহে (প্যাজকে ১ সথজক প্যাজকে ৭) স্থািীে পর্ যাজে ক্রে করার ব্যবস্থা রাখা িজেজছ িাই  আরহেহপহপ অনুসাজর 

সংগ্রজির সমথে হিসাজব RFQ/DPM রাখা িজেজছ। অনুরূপ ভাজব আসিািপত্র খায়ির প্যায়কিগুয়লার িয়ন্যও 

আরহিহপহপয়ি সংগ্রজির সমথে হিসাজব RFQ/DPM রাখা িজেজছ। 

সারহণ ১.৬.২: আরহিহপহপর ক্রয় পহরকেনাোঃ পণ্য 
প্যাজক

ে িং 

হেহপহপ/টিহপহপ 

অনুর্ােী ক্রজের 

েন্য প্যাজকে 

বণ যিা – পণ্য 

একক পহরমাণ সংগ্রজির 

সমথে এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমােিকারী 

কতৃযপক্ষ 

অয়র্রৃ 

উৎস 

প্রাক্কহলি 

ব্যে 

(লক্ষ 

টাকাে)  

েরপত্র 

আহ্বাজি

র 

িাহরখ 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

অনুর্ােী 

সম্পােজির 

িাহরখ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অহিস সরিাম 

১ মসলাই মমহিন ২ ২×৩০১ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৬০.২০ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

২ হসহলং িযান ২ ২×৪২৬ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২৫.৫৬ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৩ হিউটিহিয়কিন 

সরিামাহদ 

সথাক ২১৫ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৪৩.০০ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 



12 

 

প্যাজক

ে িং 

হেহপহপ/টিহপহপ 

অনুর্ােী ক্রজের 

েন্য প্যাজকে 

বণ যিা – পণ্য 

একক পহরমাণ সংগ্রজির 

সমথে এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমােিকারী 

কতৃযপক্ষ 

অয়র্রৃ 

উৎস 

প্রাক্কহলি 

ব্যে 

(লক্ষ 

টাকাে)  

েরপত্র 

আহ্বাজি

র 

িাহরখ 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

অনুর্ােী 

সম্পােজির 

িাহরখ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪ 

 

মািরুম 

সরিামাহদ 

সথাক ১১ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ০.৫৫ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৫ 

 

ব্লক িাটিক সথাক ২২৭ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ১৩.৬২ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

 

৬ 

হক্রিাল মিা-হপচ 

ও মমামিাহি 

সথাক ৫৭ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২.৮৫ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৭ িিরহি ও 

িস্তহিে 

সথাক ৭ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ০.৩৫ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৮ মাহিহমহিয়া 

প্রয়িক্টর 

সথাক ১ RFQ আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ১.০০ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

 উপয়মাট   ১০২৮টি    ১৪৭.১৩    

আসিািপত্র 

১  

প্ল্াহিক মচয়ার 

(িািল ছাড়া) 

১০ ১০×৪২৬ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২০.৪৫ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

২ মটহিল ১ ১×৪২৬ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩৪.০৮ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৩ প্রহিক্ষক মচয়ার 

(িািল ছাড়া) 

১ ১×৪২৬ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ২১.৫০ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৪ ব্লাকয়িাি ৃ ১ ১×৪২৬ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৩৪.০৮ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৫ মচয়ার 

(হিউটিহিয়কিন) 

২ ২×২১৫ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ৭৫.২৫ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

৬ আয়না 

(হিউটিহিয়কিন) 

২ ২×২১৫ RFQ/D

PM 

আহথ যক ক্ষমিা 

অনুসাজর 

হেওহব ১২.৯০ োনু/১৯ সফব্রু/১৯ হেজস/২০ 

 উপয়মাট  ৫৯৬৮টি    ১৯৮.২৬    
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১.৯. লগ মেম 

 

আরহেহপহপজি বহণ যি লগ সেমটি হিজে তুজল র্রা িজলাোঃ   

 সংহক্ষপ্ত বণ যিা বস্তুহিষ্ঠ র্াচাই হিজে যিক র্াচাইজের মাধ্যম গুরুত্বপূণ য অনুমাি 

লক্ষে েহরদ্র ও সুহবর্া 

বহঞ্চি মহিলাজের 

েক্ষ ও আেবর্ যক 

কার্ যক্রজমর সাজথ 

েহড়ি করা 

হেজসম্বর/২০২০ সাল পর্ যন্ত 

েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি 

মহিলাজের আথ য সামাহেক 

অবস্থার উন্নেি করা।  

১. বাহষ যক প্রহিজবেি 

২. মধ্য সমোহে প্রহিজবেি 

৩. প্রকল্প এলাকা পহরেি যি 

৪. অহেট হরজপাট য  

৫. আইএমইহে হরজপাট য 

৬. মাহসক পর্ যাজলাচিা সভা 

১. প্রহিহক্ষি মহিলাজের 

কম যসংস্থাজির ব্যবস্থা িজব। 

২. মহিলাজের েীবির্াত্রার মাি 

উন্নেি িজব। 

উজেশ্য ১. প্রহিক্ষণ প্রোি 

২.হবপিজির সুজর্াগ  

বিরী করা 

৩. সজচিিিা বৃহদ্ধ 

৪২৬টি উপজেলা, ৬৪টি সেলা 

ও ৮ হবভাগীে িিজর প্রহি বছর 

৭২৪৮০ েি কজর 

হেজসম্বর/২০২০ সাজলর মজধ্য 

সব যজমাট ২১৭৪৪০ েি 

মহিলাজক আে বর্ যক প্রহিক্ষণ 

সেো িজব।  

১. বাহষ যক প্রহিজবেি 

২. মধ্য সমোহে প্রহিজবেি 

৩. প্রকল্প এলাকা পহরেি যি 

৪. অহেট হরজপাট য  

৫. আইএমইহে হরজপাট য 

৬. মাহসক পর্ যাজলাচিা সভা 

১. সমস্ত সামাহেক ও অথ যনিহিক 

অবস্থা স্বাভাহবক। 

২. অহফস, প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর 

কার্ যকরী ব্যবস্থাপিা ও 

রক্ষণাজবক্ষণ। 

আউটপুট ১. েিবল হিজোগ। 

২. েক্ষ মহিলা। 

৩. আেবর্ যক 

প্রহিক্ষজণ সমৃ্পি। 

৪. সজচিিিা বৃহদ্ধ। 

১. োনুোহর/২০১৮ এর মজধ্য 

েিবল হিজোগ সম্পন্ন করা। 

২. হেজসম্বর/২০২০ সাজলর 

মজধ্য ২১৭৪৪০ েজির প্রহিক্ষণ 

প্রোি। 

১. মাহসক হরজপাট য 

২. প্রকল্প পহরেি যি হরজপাট য 

৩. প্রকল্প কার্ যালজের সরকে য। 

৪. মাহসক পর্ যাজলাচিা সভা। 

৫. বত্রমাহসক এবং বাহষ যক 

প্রহিজবেি।  

১.প্রহিক্ষণাথীজের অংিগ্রিণ বৃহদ্ধ। 

২. প্রহিক্ষণ সুহবর্া বৃহদ্ধ। 

৩. উপজেলা মহিলা হবষেক 

কার্ যালজের সিােিা। 

 

ইিপুট ১. েহরদ্র ও সুহবর্া 

বহঞ্চি মহিলাজের 

হবহভন্ন র্রজির 

ব্যবসাজের হভহিজি 

(জেে অনুর্ােী 

চাহিোর উপর) 

প্রহিক্ষণ প্রোি। 

২. সরিামাহে, 

র্ন্ত্রপাহি এবং 

আসবাব পত্র ক্রে। 

৩. হবজ্ঞাপি 

৪. প্রহিক্ষক হিজোগ 

ক) েিবল ও প্রহিক্ষক হিজোগ 

খ) প্রহিক্ষণ উপকরণ ক্রে 

গ) প্রহিক্ষণ সকন্দ্র ভাড়া করা।  

১. উপহস্থহি িাহলকা/ 

সরহেিার। 

২. প্রহিক্ষজণর ব্যাচ সংখ্যা। 

৩. সপ সরাল। 

৪. কোি সরহেিার। 

৫. মহিটহরং। 

৬. েরপত্র আহ্বাি , কার্ যাজেি 

প্রোি ও ক্রে কার্ য সম্পােি 

করা।  

১. প্রহিক্ষণাথীরা চাহিো সমািাজবক 

প্রহিক্ষণ গ্রিণ করজব। 

২. িিহবল পর্ যাপ্ত থাকা সাজপজক্ষ 

সঠিক সমজে মালামাল সরবরাি। 

৩. সমেমি অথ য অবমুহি। 

৪. সমেমি লক্ষেমাত্রা সম্পন্ন করা।  

 

১.১০. সটকসইকরণ পহরকল্পিা/Exit Plan:   

 

প্রকে মিষ িওয়ার পর মকান প্রকে সংহিষ্ট িনিল ছাড়াই মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর রািস্ব িায়িট মর্য়ক এই প্রহিক্ষণ 

পহরচালনা করয়ি। উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃর দাহয়য়ে প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি রািস্ব িায়িয়টর হিহিয়ি পহরচাহলি িয়ি। 

প্রয়য়ািনীয় প্রহিক্ষকয়দর সরকাহর হিহি অনুযায়ী চুহিহিহিক হনয়য়াগ মদয়া যায়ি। 
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হিিীে অধ্যাে 

হিহবড় পহরবীক্ষণ কাে পহরচালি পদ্ধহি ও সমে হভহিক কম যপহরকল্পিা 
 

২.১ সমীক্ষার ToR 

২.১.১ হিহবড় পহরবীক্ষজণর উজেশ্য ও কাযপৃহরহি  

গজবষণা েলটি হিহবড় পহরবীক্ষণ পহরচালিার মাধ্যজম চলমাি প্রকল্পটির উপর হিেহলহখি কার্ যক্রম সম্পােি করজব: 

 প্রকজল্পর হববরণ ( পটভূহম, উজেশ্য, অনুজমােি/সংজিার্জির অবস্থা, অথ যােজির হবষে ইিোহে সকল প্রজর্ািয িথ্য) পর্ যাজলাচিা ও 

পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর অথ যবছরহভহিক কম য পহরকল্পিা, অথ যবছরহভহিক বরাে, ছাড় ও ব্যে ও হবস্তাহরি অিহভহিক বাস্তবায়্ি ( বাস্তব ও 

আহথ যক) অগ্রগহির িথ্য সংগ্রি, সহন্নজবিি,হবজেষণ, সারহণ/ সলখাহচজত্রর মাধ্যজম উপস্থাপি ও পর্ যাজলাচিা; 

 প্রকজল্পর উজেশ্য অেযজির অবস্থা পর্ যাজলাচিা ও প্রকজল্পর উজেশ্য ও লগ সেজমর আজলাজক output পর্ যাজের অেযি পর্ যাজলাচিা 

ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর আওিাে সম্পাহেি/ চলমাি হবহভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সংগ্রজির (Procurement) সক্ষজত্র প্রচহলি সংগ্রি আইি 

ও হবহর্মালা (হপহপএ, হপহপআর, উন্নেি সিজর্াগীর গাইেলাইি ইিোহে) এবং প্রকল্প েহলল উহেহখি ক্রে পহরকল্পিা প্রহিপালি 

করা িজেজছ/িজে হক িা সস হবষজে তুলিামূলক পর্ যাজলাচিা ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর আওিাে সংগৃিীি/সংগৃিীিব্য পণ্য, কার্ য ও সসবা পহরচালিা এবং রক্ষণাজবক্ষজণর েন্য প্রজোেিীে েিবলসি (সটকসই 

পহরকল্পিা) আনুষহিক হবষে পর্ যাজলাচিা ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর আওিাে সংগৃিীি/সংগ্রজির প্ররহক্রোর্ীি হবহভন্ন পণ্য কার্ য ও সসবা সংহেষ্ট ক্রেচুহিজি হির্ যাহরি 

সেহসহফজকিি/BOQ/TOR, গুণগি মাি, পহরমাণ অনুর্ােী প্রজোেিীে পহরবীক্ষণ/র্াচাইজের মাধ্যজম সংগ্রি করা 

িজেজছ/িজে হক িা সস হবষজে পর্ যাজলাচিা ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর ঝুঁহক অথ যাৎ বাস্তবােি সম্পহকযি হবহভন্ন সমস্যা সর্মি অথ যােজি হবলম্ব, বাস্তবােজি পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে/সংগ্রজির 

সক্ষজত্র হবলম্ব, ব্যবস্থাপিাে অেক্ষিা ও প্রকজল্পর সমোে ও ব্যে বৃহদ্ধ ইিোহের কারণসি অন্যান্য হেক হবজেষণ, পর্ যাজলাচিা ও 

পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর আংহিক কাে বাস্তবােজির পর প্রজর্ােে সক্ষজত্র সুফল সৃহষ্ট িজেজছ হকিা হকংবা প্রকল্পটি পহরকল্পিা সমািাজবক 

বাস্তবাহেি িজল লক্ষেমাত্রা অনুর্ােী সুফল অেযি করা সম্ভব িজব হকিা সস হবষজে মাঠ পর্ যাজে প্রাইমারী োটা সংগ্রি ও িা 

হবজেষজণর মাধ্যজম সুহিহে যষ্ট পর্ যজবক্ষণ ও সুপাহরি প্রোি করজি িজব; 

 প্রকল্প অনুজমােি সংজিার্ি (প্রজর্ােে সক্ষজত্র ) অথ য বরাে, অথ য ছাড় হবল পহরজিার্ি ইিোহে হবষজে িথ্য-উপাজির পর্ যাজলাচিা ও 

পর্ যজবক্ষণ; 

 উন্নেি সিজর্াগী সংস্থা (র্হে থাজক) কতৃযক চুহি স্বাক্ষর, চুহির িিয, ক্রে প্রস্তার প্রহক্রোকরণ ও অনুজমােি, অথ য ছাড়, হবল 

পহরজিার্ি সম্মহি ও হবহভন্ন হমিি এর সুপাহরি ইিোহের িথ্য-উপািহভহিক পর্ যাজলাচিা ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকল্প সমাহপ্তর পর সৃষ্ট সুহবর্াহে সটকসই (sustainable) করার লজক্ষে মিামি প্রোি; 

 প্রকজল্পর উজেশ্য, লজক্ষে, প্রকজল্পর কার্ যক্রম, বাস্তবােি পহরকল্পিা, প্রকল্প ব্যবস্থাপিা, ঝুঁহক, সমোে, ব্যে, অেযি ইিোহে হবষজে 

হবজবচিা কজর একটি SWOT ANALYSIS; 

 প্রকল্প সংহেষ্ট িহথপত্র পর্ যাজলাচিা ও মাঠ পর্ যাে িজি প্রাপ্ত িজথ্যর হবজেষজণর আজলাজক সাহব যক পর্ যাজলাচিা, পর্ যজবক্ষণ, ও 

প্রজোেিীে সুপাহরিসি একটি প্রহিহবেি প্রণেি করজব ও োিীে কম যিালাে প্রহিজবেিটি উপস্থাপি করজব। োিীে কম যিালাে 

প্রাপ্ত মিামি  সহন্নজবি কজর চূড়ান্ত প্রহিজবেি প্রণেি করজব; 

 প্রকল্প ব্যবস্থাপিা : প্রকল্প পহরচালক হিজোগ, েিবল হিজোগ, বাস্তবােি কহমটির সভা, প্রকল্প হিোহরং কহমটির সভা আজোেি, 

কম যপহরকল্পিা প্রণেি ও বাস্তবােি, সভার ও প্রহিজবেজির হসদ্ধান্ত বাস্তবােি, অগ্রগহির িথ্য সপ্ররণ ইিোহে পর্ যাজলাচিা ও 

পর্ যজবক্ষণ; 

 বাংলাজেজির সপ্রক্ষাপজট মহিলাজের েন্য আেবর্ যক কাজের সক্ষত্রগুজলা পর্ যাজলাচিা এবং সস আজলাজক পরামি য, পাহরি প্রোিসু  

 প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি পণ্য বাোরোজির সক্ষত্রগুজলা পর্ যাজলাচিা এবং সস আজলাজক পরামি য, সুপাহরি প্রোি 
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 প্রহিক্ষণাথী হিব যাচি, প্রহিক্ষণ উপকরণ, সর্াগ্যিা ও েহরদ্র এবং অিগ্রসর িারীজের অংিগ্রিণ সংক্রান্ত হবষে সাহব যক পর্ যাজলাচিা, পর্ যজবক্ষণ 

প্রোি; 

 প্রহিক্ষজকর সর্াগ্যিা, অহভজ্ঞিা ও হিব যাচি সংক্রান্ত হবষে সাহব যক পর্ যাজলাচিা, পর্ যজবক্ষণ এবং মিামি প্রোি; 

 ইজিামজধ্য প্রহিক্ষণ সমাপ্ত হিক্ষাথীজের অেবর্ যকমূলক কাজে অংিগ্রিণ সংক্রান্ত সাহব যক পর্ যাজলাচিা ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রহিক্ষণাথীজের ঋণ প্রাহপ্তর হবষে সাহব যক কার্ যক্রম পর্ যাজলাচিা ও পর্ যজবক্ষণ; 

 প্রকজল্পর আওিাে সম্পাহেি মূল কার্ যক্রমসমূজির কার্ যকাহরিা ও উপজর্াহগিা হবজেষণ এবং হবজিষ সফলিা (Success Story Stoies 

র্হে থাজক) হবষজে আজলাকপাি; 

 প্রকল্প এলাকা সথজক সংগৃিীি িজথ্যর হভহিজি হিহবড় পহরবীক্ষণ প্রহিজবেি প্রণেি সুপাহরি প্রোি ও ক্রেকারী সংস্থা (আইএমইে  

আইএমইহে(  )             কতৃযক অনুজমােি গ্রিণ ; 

 স্থািীে পর্ যাজে একটি ও োিীে পর্ যাজের একটি কম যিালা আজোেি কজর মূল্যােি কাজের পর্ যজবক্ষণ Findings সমূি অবহিি করা ও 

কম যিালাে প্রাপ্ত মিামি/সুপাহরিসমূি হবজবচিা কজর মূল্যােি প্রহিজবেিটি চূড়ান্তকরণ; এবং ক্রেকারী সংস্থা )ইএমইহেআ (কতৃযক প্রজেে 

সমীক্ষা সংহেষ্ট অন্যান্য কাে সম্পােি। 

 

২.২. এলাকা হিব যাচি 

 
হিহবড় পহরবীক্ষজণর েন্য প্রেি টিওআর (ToR)- এ চলমাি প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাজেজির ৮টি হবভাজগর ৬৪টি সেলার ৪২৬টি উপজেলাজি 

বাস্তবােি করার কথা বলা িজেজছ। কাজেই এ হিহবড় পহরবীক্ষণ কার্ যক্রমটিজক সব যাহর্ক বস্তুহিষ্ঠ, িাৎপর্ যপূণ য এবং হিভযরজর্াগ্যভাজব 

প্রহিপােি করার েন্য সেজির ৮টি হবভাজগর প্রকল্পর্ভি ৬৪টি সেলার মজধ্য বেবচেজির হভহিজি প্রাথহমকভাজব ১৬টি সেলার ৩২টি 

উপজেলা, ২ টি সেলািির এবং ২টি হবভাগীে িিরজক সাজভয এলাকা হিজসজব হিব যাচি করা িজেজছ। হিব যাহচি এলাকার কম যরি ৩৬টি 

প্রহিক্ষণ সকন্দ্রজক (উপয়িলা পযাৃয়য় ৩২টি, মিলা পযাৃয়য় ২টি এিং হিিাগীয় পযাৃয়য় ২টি) িথ্য ও উপাি সংগ্রজির িমুিা হিজসজব হিব যাচি 

করা িজেজছ। আইএমইহে-র সাজথ পরামি য ক্রজম িমুিােজির এলাকাসমূি চূড়ান্ত করা িে।  

হবভাগ অনুর্ােী হিহবড় পহরবীক্ষজণর েন্য প্রাথহমকভাজব হিব যাহচি সেলা ও প্রহিক্ষণ সকন্দ্রসমূি হিজে বহণ যি িলোঃ   

 

সারহণ  ২.১:  হিহবড় পহরবীক্ষজণর েন্য প্রাথহমকভাজব হিব যাহচি সেলা ও প্রহিক্ষণ সকন্দ্রসমূি 

ক্রোঃ িং হনিাৃহচি মট্রি  হবভাগ হিব যাহচি 

হবভাগীে  

িিজরর িাম 

হিব যাহচি 

সেলা  

িিজরর  িাম 

হিব যাহচি 

সেলার িাম 

হিব যাহচি 

উপজেলার িাম 

সেলা 

হিব যাচজির 

সর্ হিকিা 

১ সটইলাহরং ঢাকা    টািাইল হমেযাপুর   প্রহিক্ষজণর 

প্রকৃহি, 

পহরহর্ ও 

গুরুত্ব; 

 

 সভ গহলক 

প্রহিহিহর্

ত্ব;  

 

এবং  

 

 বেব চেি 

  মধুপুর 

চট্টগ্রাম   কুহমো চাহেিা 

  ব্রাহ্মণপাড়া 

  বােরবাি থািহচ 

বহরিাল    বহরিাল  আনগলঝাড়া  

  উহিরপুর 

মেমি

হসংি 

  মেমিহসং

ি 

মুিাগাছা 

  ইশ্বরগি 

২ ব্লক বাটিক বহরিাল    হপজরােপুর মঠবাহড়ো 

  ভাোহরো 

রােিািী   বগুড়া ধুিট 

  সিরপুর 

  হসরােগি উোপাড়া 

  িাড়াস 

৩ হবউটিহফজকিি খুলিা   বাজগরিাট রামপাল 

  মংলা 

রংপুর   রংপুর হমঠাপুকুর 
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২.৩. িমুিা পদ্ধহি ও আকার হির্ যারণ 

এ হিহবড় পহরবীক্ষণ কাজে প্রাইমাহর ও সসকাোহর দুই র্রজির উৎস সথজক িথ্য সংগ্রি করা িজেজছ। িথ্য সংগ্রজির পদ্ধহিগুজলা 

িজেোঃ 

সসজকোহর িথ্য-উপাজির উৎস/েকুজমন্ট পর্ যাজলাচিাোঃ  

  

প্রকল্প প্রস্তাবিা (DPP/RDPP), লগ-সেম, প্রকজল্পর অগ্রগহির প্রহিজবেি, সটকহিকোল ও হিোহরং কহমটির সভার 

কার্ যহববরণী এবং হসদ্ধান্ত, অথ য ও সসবা ক্রে ও সংগ্রি সংক্রান্ত িীহিমালা, হসদ্ধান্ত, সটোর প্রহক্রো, সুহবর্াজভাগী হিব যাচি ও 

কম যসংস্থাি সসবা প্রোিসি সংহেষ্ট অন্যান্য প্রহিজবেি, িহথপত্র, েহলল, েস্তাজবে ইিোহে পর্ যাজলাচিা, হবজেষণ এবং মূল্যােি 

করা িজেজছ। 

প্রাইমাহর িথ্য-উপাজির েন্য পহরমাণগি ও গুণগি িথ্য সংগ্রি করা িজেজছ:    

পহরমাণগি িথ্যোঃ এর আওিাে প্রকজল্পর সুহবর্াজভাগীজের/প্রহিক্ষণাথীজের সাজথ সাজভয হিহেউজলর মাধ্যজম সাক্ষাৎকার গ্রিণ 

করা িজেজছ। 

 

গুণগি িথ্যোঃ সফাকাস গ্রুপ হেসকািাি (এফহেহে), কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারহভউ, সকসিাহে, এবং প্রহিক্ষণ মকে পর্ যজবক্ষণ  করা 

িজেজছ।   

  িারাগি 

হসজলট   সম লভী 

বাোর 

শ্রীমিল 

  কমলগি 

৪ ফোিি হেোইি ঢাকা   মুন্সীগি গোহরো 

  সল িেং 

৫ িিরহি ও িস্তহিল্প রংপুর   গাইবাো পলািবাড়ী 

  সাদুোপুর 

৬ হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে 

সকজেল সমহকং (জমামবাহি) 

খুলিা   খুলিা হেঘহলো 

  ডুমুহরো 

৭ ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও 

সম চাষ 

হসজলট   সুনামগি হিশ্বম্ভরপুর 

  মদায়ারা িািার 

৮ কহম্পউটার  সাহভ যহসং  এে 

হরজপোহরং  ও  সমাবাইল 

সাহভ যহসং এে হরজপোহরং  

চট্টগ্রাম   বােরবাি রুোংছহড় 

৯ েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও 

সসলসম্যািিীপ 

মেমি

হসংি 

  সিত্রজকািা সমািিগি 

  সকন্দুো 

১০ মটর ড্রাইহভং খুলিা  খুলিা হবভাগীে 

িির 

  

রংপুর রংপুর হবভাগীে 

িির 

১১ সমাবাইল সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং ও কহম্পউটার  

সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং 

ঢাকা   সগাপালগি 

সেলা িির 

চট্টগ্রাম   সফিী সেলা 

িির 

সমাট ১১টি ৮টি  ২টি  ২টি ১৬টি ৩২টি  
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২.৩.১. সাজভয 

প্রকজল্পর সুহবর্াজভাগীজের মধ্য সথজক বেব চেজির হভহিজি সাজভয স্যাম্পল হিব যাচি কজর সাক্ষাৎকার গ্রিজণর মাধ্যজম েহরপ 

পহরচালিা করা িজেজছ। এজি হিি র্রজির উিরোিা/সুহবর্াজভাগী অন্তর্ভ যি করা িজেজছ।  

এক, প্রহিক্ষণ সম্পন্নকারী; র্ারা বিযমাজি চাকুরীজি হিজোহেি/স্বহিজোহেি; দুই, প্রহিক্ষণ সম্পন্নকারী র্ারা বিযমাজি সবকার; 

এবং হিি, র্ারা বিযমাজি প্রহিক্ষণ হিজেি। সাক্ষাৎকার গ্রিজণর েন্য সাজভয হিহেউল ব্যবিার করা িজেজছ। এ কােটি 

র্থার্থভাজব সম্পােজির েন্য হিেবহণ যি িমুিােি পদ্ধহি প্রজোগ করা িজেজছ।        

িমুিােি পদ্ধহি 

 

   

সর্খাজি,  

n = The desired sample size;  

z = The standard normal deviate = 1.96 at 5% level which corresponds to 

95% confidence level;  

p = 0.5;  

1-p = 0.5 

d = Margin of Error = 0.05 (the higher value of d will yield lower sample size 

and smaller value of d will yield higher sample size; and   

Design Effect = 1.30    

Using the above formula, n = 499.40 500.  

 

 

সুিরাং, এ হিহবড় পহরবীক্ষণ কাজে েহরজপর মাধ্যজম িথ্য সংগ্রজির েন্য প্রহিক্ষণ সেেজক হভহি কজর উপয়িলা, মিলা ও 

হিিাগীয় পযাৃয়য় ৫০০ েি উিরোিা হিব যাচি করা িজেজছ। উপজেলা পর্ যাজে ৪০০ েি সুহবর্াজভাগী  এবং সেলা ও হবভাগীে 

পর্ যাজে আউটজসাহস যং-এর মাধ্যজম র্ারা প্রহিক্ষণ হিজেজছি/হিজেি িাজের মজধ্য সেলা পর্ যাজে ৫০ েি (জমাবাইল সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং সেজে প্রহিক্ষণাথী)  এবং হবভাগীে পর্ যাজে ‘মটর ড্রাইহভং’ সেজে ৫০ েি 

সুহবর্াজভাগীর সাক্ষাৎকার সিো িজেজছ।  

হবভাগীে পর্ যাজে মটর ড্রাইহভং-এ প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মজধ্য খুলিা ও রংপুর হবভাগীে িির সথজক ২৫ েি কজর সমাট ৫০ েজির 

সাক্ষাৎকার সিো িজেজছ। সেলা পর্ যাজে ‘সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং’ সেজে 

ঢাকা হবভাজগর সগাপালগি ও চট্টগ্রাম হবভাজগর সফিী  সেলা িির সথজক ২৫ েি কজর সমাট ৫০ েজির সাক্ষাৎকার সিো িে। 

উপজেলা পর্ যাজে সুহবর্াজভাগী হিব যাচজির েন্য প্রহি হবভাগ সথজক বেবচেজির হভহিজি ২টি কজর সেলা হিব যাচি করা িে, এভাজব 

৮টি হবভাগ সথজক ১৬টি সেলা হিব যাচি করা িে। পরবিীকাজল প্রহিটি হিব যাহচি সেলা সথজক বেবচেজির হভহিজি ২টি কজর 

উপজেলা হিব যাহচি করা িে। অথ যাৎ, ১৬টি সেলা সথজক ৩২টি উপজেলা হিব যাচি করা িে। বাংলাজেজির সকল সভ গহলক অঞ্চল 

(সর্মিোঃ উপকূলীে, চর, িাওড়, পাব যিে, সমিল এলাকা ইিোহে) হবজবচিা কজর স্যাম্পল সেলা ও উপজেলা হিব যাচি করা 

িজেজছ। আইএমইহে-র সাজথ পরামি যক্রজম গজবষণা এলাকা (সেলা/উপজেলা) ও িমুিােজির সংখ্যা চূড়ান্ত করা িে। 

 

সারহণ ২.২: হনিাৃহচি মিলা , উপয়িলা ও উিরোিার সংখ্যা  

ক্রোঃ 

িং 

হনিাৃহচি মট্রি  হবভাগ হিব যাহচি সেলার 

িাম 

হিব যাহচি 

উপজেলার িাম 

িথ্যোিার সংখ্যা 

১ সটইলাহরং ঢাকা  টািাইল হমেযাপুর  ১১ 

মধুপুর ১১ 

চট্টগ্রাম কুহমো চাহেিা ১১ 

ব্রাহ্মণপাড়া ১১ 

বােরবাি থািহচ ১২ 
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বহরিাল  বহরিাল  আনগলঝাড়া  ১১ 

উহিরপুর ১১ 

মেমিহসংি মেমিহসংি মুিাগাছা ১১ 

ইশ্বরগি ১১ 

২ ব্লক বাটিক বহরিাল  হপজরােপুর মঠবাহড়ো ১৩ 

ভাোহরো ১২ 

রােিািী বগুড়া ধুিট ১৩ 

সিরপুর ১২ 

হসরােগি উোপাড়া ১৩ 

িাড়াস ১২ 

৩ হবউটিহফজকিি খুলিা বাজগরিাট রামপাল ১৩ 

মংলা ১২ 

রংপুর রংপুর হমঠাপুকুর ১৩ 

িারাগি ১২ 

হসজলট সম লভীবাোর শ্রীমিল ১৩ 

কমলগি ১২ 

৪ ফোিি হেোইি ঢাকা মুন্সীগি গোহরো ১৩ 

সল িেং ১২ 

৫ িিরহি ও িস্তহিল্প রংপুর গাইবাো পলািবাড়ী ১৩ 

সাদুোপুর ১২ 

৬ হক্রিাল সিা হপস ও 

সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং 

(জমামবাহি) 

খুলিা খুলিা হেঘহলো ১৩ 

ডুমুহরো ১২ 

৭ ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও 

সম চাষ 

হসজলট সুনামগি হিশ্বম্ভরপুর ১৩ 

মদায়ারা িািার ১২ 

৮ কহম্পউটার সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং ও সমাবাইল 

সাহভ যহসং এে হরজপোহরং 

চট্টগ্রাম বােরবাি রুোংছহড় ২৫ 

৯ েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও 

সসলসম্যািিীপ 

মেমিহসংি সিত্রজকািা সমািিগি ১৩ 

সকন্দুো ১২ 

উপয়মাট  ৮ টি  ১৬টি  ৩২টি ৪০০ 

১০ মটর ড্রাইহভং খুলিা হবভাগীে 

িির 

  ২৫ 

রংপুর হবভাগীে 

িির 

  ২৫ 

১১ সমাবাইল সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং ও কহম্পউটার 

সাহভ যহসং এে হরজপোহরং 

ঢাকা  সগাপালগি 

সেলা িির 

 ২৫ 

চট্টগ্রাম  সফিী সেলা িির  ২৫ 

উপয়মাট  ২টি ২টি  ১০০ 

সিয়ৃমাট  ২টি হিিাগীয় 

িির 

২ টি মিলা িির ৩২টি উপজেলা         ৫০০ 
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২.৩.২. সফাকাস গ্রুপ হেসকািাি (FGD) 

 

গুণগি িথ্য সংগ্রজির েন্য উপজেলা, সেলা িির ও হবভাগীে িির পর্ যাজে হিহবড় পহরবীক্ষজণর অর্ীজি সমাট ৬ টি এফহেহে 

পহরচাহলি িজেজছ। প্রহিটি এফহেহের েন্য ১০-১২ েি অংিগ্রিণকারী হছয়লন। সুিরাং, ৬ টি এফহেহেজি সমাট অংিগ্রিণকারী 

৬০ (৬x১০) েি । এফহেহেজি অংিগ্রিণকারী হিজসজব প্রকজল্পর সুহবর্াজভাগী, প্রহিক্ষক, ব্যবসােী, স্থািীে সরকার প্রহিহিহর্, 

স্থািীে প্রকল্প কম যকিযা এবং স্থািীে গণ্যমান্য ব্যহিবগ যজের অন্তর্ভ যি করা িজেজছ। 

 

আরহেহপহপ অনুর্ােী প্রকজল্পর আওিার্ীি ১১টি সেজের মজধ্য ৯টি সেে উপজেলা পর্ যাজে বাস্তবাহেি িওোর কথা। মটর ড্রাইহভং 

সেেটি ৮টি হবভাগীে িিজর এবং ‘সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং’ সেেটি ৬৪টি 

সেলা িির পর্ যাজেও পহরচাহলি িজে। প্রজিেকটি প্রহিক্ষণ মট্রি কাযকৃ্রম সম্পজকয সঠিক এবং র্থার্থ র্ারণা লাজভর েন্য 

প্রজিেকটি সেে সংহেষ্ট সিাজমাজেিাস গ্রুজপর (homogeneous group) সলাকেজির অংিগ্রিজণর হভহিজি সফাকাস 

গ্রুপ হেসকািাি (এফহেহে) করা িে।  

 

২.৩.৩. কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারহভউ (KII) 

প্রকল্প বাস্তবােি ও ব্যবস্থাপিা কার্ যক্রজম সংহেষ্ট কম যকিযা, সর্মি, প্রকল্প পহরচালক, উপ-প্রকল্প পহরচালক, মহিলা হবষেক 

অহর্েপ্তজরর সংহেষ্ট কম যকিযা, ও  প্রহিক্ষকজের সাজথ সকআইআই পহরচাহলি িজেজছ। চলমাি হিহবড় পহরবীক্ষণ সমীক্ষাে 

সব যজমাট ২২ টি কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারহভউ করা িজেজছ। হিজচর সারহণ অনুর্ােী কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারহভউ সম্পােি করা 

িজেজছোঃ  

সারহণ ২.৩: কী ইিফরম্যান্ট ইন্টারহভউর হবভােি   

ক্রহমক িং উিরোিার র্রি সাক্ষািকার োিার সংখ্যা 

১ প্রকল্প পহরচালক  ১  

২ উপ-প্রকল্প পহরচালক ১ 

৩ উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা  ১৬ 

৪ আউট সসাহস যং প্রহিষ্ঠাজির কম যকিযা ৪ 

সমাট ২২ 

 

 

২.৩.৪. সকসিাহে 

 
প্রকজল্পর অগ্রগহি হিহবড়ভাজব পহরবীক্ষজণর উজেজশ্য সংগৃিীি িথ্য ও উপািগুজলাজক অহর্কির যুহিহভহিক িাৎপর্ যপূণ য এবং 

হিভযরজর্াগ্য ভাজব হবজেষণ ও মূল্যােি করার েন্য হবহভন্ন সেজে সব যজমাট ৮টি সকসিাহে সম্পন্ন করা িজেজছ। সকসিাহের 

অংিগ্রিণকারীগণ িজে সেজির উপকূলীে, চর, িাওড়, পাব যিে এবং সমিল এলাকাে বসবাসরি বাঙাহলসি হবহভন্ন নৃ-িাহিক 

েিজগাষ্ঠীর িারী। কম যেীবী এবং সবকার িারীজের মধ্য সথজক সকসিাহের েন্য উিরোিা হিব যাচি করা িজেজছ।  

২.৩.৫. পর্ যজবক্ষণ 

 
আইহেএ প্রহিক্ষণ প্রকজল্পর সংজিাহর্ি উন্নেি প্রকল্প প্রস্তাবিাে (RDPP) অন্তর্ভ যি ৩৬ টি প্রহিক্ষণ সকন্দ্র (উপয়িলা পযাৃয়য় 

৩২টি, মিলা পযাৃয়য় ২টি এিং হিিাগীয় পযাৃয়য় ২টি) সরেহমজি পর্ যজবক্ষণ কজর হবযমাি পহরহস্থহি/অবস্থার মূল্যােি করা 

িজেজছ। সচকহলি ব্যবিার কজর প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর সাহব যক অবস্থার গুণগিমাি পর্ যজবক্ষণ ও র্াচাই করা িজেজছ। প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর 

কম য-পহরকল্পিা ও ক্রে পহরকল্পিা, িীহিমালা, হসদ্ধান্ত, সটোর প্রহক্রো, আে ও ব্যে,  প্রহিক্ষণ সসবা প্রোি ও ব্যবস্থাপিা প্রহক্রো, 

পণ্য ও সসবা ক্রে, প্রহিক্ষণ উপকরণ সংগ্রি এবং ব্যবিার,  ভািা গ্রিণ, কম যসংস্থাজি হিজোেি, এবং প্রহিক্ষণ কম যসূহচসমূি 

পহরজবি বান্ধব হকিা প্রভৃহি হবষে র্াচাই সাজপজক্ষ প্রজোেিীে িথ্য ও উপাি সংগ্রি করা িজেজছ।  
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২.৩.৬. হফেব্যাক কম যিালার আজোেি  

 

মাঠ পর্ যাজে িথ্য সংগ্রজির কাে (হফল্ড ওোকয) চলাকালীণ হবভাগীে/সেলা পর্ যাজে একটি স্থািীে কম যিালার আজোেি করার 

কর্া হছল । মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর কতৃযক বাস্তবাহেি চলমাি প্রকজল্পর সুহবর্াজভাগী িারীসি প্রকল্প সংহেষ্ট কম যকিযা, স্থািীে 

সরকার প্রহিহিহর্, সুিীল সমাজের প্রহিহিহর্, প্রহিক্ষক, হিক্ষক, ব্যবসােী, সাংবাহেক প্রভৃহি গণ্যমান্য ব্যহিবগ যজক কম যিালাে 

অংগ্রিজণর েন্য আমন্ত্রণ োিাজিা িজেহছল। হকন্তু মকাহিি ১৯ মিামাহরর িয়ল উদূ্ভি পহরহস্থহির কারয়ণ হিিব্যাক কমিৃালাটি 

আয়য়ািন করা সম্ভি িয় নাই।  

 

উপজর উজেহখি গুণগি এবং পহরমাণগি িমুিােি পদ্ধহিজি সব যজমাট প্রাে ৭০০ েি উিরোিা/অংিগ্রিণকারী সথজক 

প্রজোেিীে িথ্য ও উপাি সংগ্রি করা িে। এর র্রি হিেরূপোঃ   

 

 

সারহণ ২.৪: গুণগি এবং পহরমাণগি িমুিােি পদ্ধহিজি সব যজমাট উিরোিা/অংিগ্রিণকারীর সংখ্যা 

  

ক্রহমক 

িং 

গুণগি এবং পহরমাণগি িমুিােি 

পদ্ধহি 

গুণগি এবং পহরমাণগি 

িমুিােি সংগ্রজির সংখ্যা 

উিরোিা/অংিগ্রিণকারীর 

সংখ্যা 

পহরমাণগি িথ্য    

১ সাজভয হিহেউজলর মাধ্যজম েহরপ ৫০০ ৫০০ 

১.১ উপজেলা পর্ যাজে  ৪০০ ৪০০ 

১.২ সেলা পর্ যাজে ৫০ ৫০ 

১.৩ হবভাগীে পর্ যাজে ৫০ ৫০ 

গুণগি িথ্য   

২ এফহেহে  ৬ ৬০ 

৩ সকআইআই  ২০ ২০ 

৪ সকসিাহে ৮ ৮ 

৫ োিীে কম যিালা ১ ১২০ 

সমাট  ৭০৮ 

 

২.৪. িথ্য সংগ্রি ও হবজেষণ পদ্ধহি 

২.৪.১. িথ্য সংগ্রি পদ্ধহি 

 

হিহবড় পহরবীক্ষণ সমীক্ষা কার্ যক্রম পহরচালিার েন্য র্থার্থভাজব কম য-পহরকল্পিা প্রস্তুি করা িজেজছ এবং িা অনুসরণ কজর 

িথ্যসংগ্রি প্রহক্রোটি সম্পােি করা িজেজছ। সসজকোরী সসাস য সথজক প্রাপ্ত চলমাি প্রকজল্পর হবযমাি েকুজমন্টসমূি র্থার্থভাজব 

পর্ যাজলাচিা করা িে। মাঠ পর্ যাজে িথ্য সংগ্রজির েন্য সাজভয হিহেউজলর মাধ্যজম প্রহিক্ষণাথীজের সাক্ষাৎকার গ্রিণ, এফহেহে, 

সকআইআই, সকসিাহে পহরচালিা করা িে। মাঠ পর্ যাজে িথ্য সংগ্রজির েন্য সাজভয টিজম সমাট ৪ েি সুপারভাইোর এবং  ১৬ 

েি িথ্য সংগ্রিকারীর মাধ্যজম প্রজোেিীে িথ্য ও উপাি সংগ্রি করা িজেজছ। প্রথম পর্ যাজে ২৩ এবং ২৪ সফব্রুোহর, ২০২০ 

িাহরজখ সুপারভাইোর এবং িথ্যসংগ্রিকারীজের দুই হেজির একটি প্রহিক্ষণ সেো িে সর্খাজি সাজভযর উজেশ্য, সাজভযর 

সমজথাজোলহে এবং গুণগি ও পহরমাণগি প্রশ্নমালা/জচকহলি হিজে হবস্তাহরি আজলাচিা িে। প্রহিক্ষণ সিজষ হপ্রজটহিং-এর েন্য 

২৫সি সফব্রুোহর ২০২০ িাহরজখ িাজের ঢাকার বাইজর পাঠাজিা িে। হপ্রজটহিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল এবং আইএমইহে-এর পরামি য 

সমািাজবক সাজভয হিহেউল/জচকহলি চূড়ান্ত কজর সাজভয টিমজক িথ্য সংগ্রজির েন্য পাঠাজিা িে। ২০২০ সাজলর সফব্রুোহর মাজসর 

২৭ িাহরখ সথজক মাচ য মাজসর ১৫ িাহরখ পর্ যন্ত সাজভয টিম মাঠ পর্ যাজে প্রজোেিীে িথ্য সংগ্রজির কাে সম্পন্ন কজর। সাজভযর 

গুণগিমাি হিহিিকরজণর লজক্ষে সুপারভাইোজরর মাধ্যজম িথ্য সংগ্রিকারীজের সাক্ষািকাজরর ১০% েট সচক এবং ১০% 

ব্যাক সচক করা িজেজছ। এসমে সকাি ত্রুটি বা সমস্যা সেখা সগজল সাজথ সাজথ িথ্যসংগ্রিকারীজক প্রজোেিীে পরামি য হেজে র্ভল-
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ত্রুটি সংজিার্ি করা িজেজছ। টিম হলোজরর সিতৃজত্ব হফল্ড সকা-অহে যজিটর এবং সকাোহলটি কজরালার িথ্য সংগ্রি কাজের সমন্বে 

এবং গুণগিমাি হিহিিকরণ প্রহক্রো িোরহক কজরি। 

িথ্য হবজেষণ পদ্ধহি 

সমীক্ষাে প্রাপ্ত িথ্য দুইভাজব হবজেষণ করা িজেজছ। র্থাোঃ ক) পহরমাণগি হবজেষণ, এবং খ) গুণগি হবজেষণ। উভে প্রকাজর 

সংগৃিীি িথ্য ও উপাি র্থার্থভাজব হবজেষণ এবং মূল্যােজির েন্য হিেহলহখি পদ্ধহিসমূি অনুসরণ করা িজেজছোঃ 

 

পহরমাণগি িথ্য হবজেষণ 

 

হফল্ড সথজক িথ্য-উপাি সংগ্রজির পর োটা এহর এবং হবজেষজণর েন্য প্রজোেি অনুসাজর Statistical Pakage for 

Social Science (SPSS) স্ক্রীি হেোইি করা িজেজছ এবং পূরণকৃি সাজভয-হিহেউল অনুর্ােী প্রস্তুিকৃি স্ক্রীি 

হেোইিটি প্রাক-র্াচাইপূব যক োটা-এহর অপাজরটরজের প্রহিক্ষণ সেো িজেজছ। োটা এহরর মাি হিেন্ত্রজণর েন্য প্রহিহেি 

Randomly োটা-িীট হিরীক্ষা করা িজেজছ। োটা ব্যবস্থাপিা হবজিষজ্ঞ এবং সকাোহলটি কজরালার কােটি সাহব যকভাজব 

িোরহক কজরি। োটা এহর কাজের পহরমােযি প্রহক্রো সম্পন্ন িওোর পর প্রজোেি অনুর্ােী কহম্পউটার সপ্রাগ্রাম বিরী কজর 

পরীক্ষামূলক আউটপুট সটহবল সবর করা িে, র্ার আজলাজক োটা হবজেষণ- এর কাে সম্পােি করা িজেজছ। এসমে প্রকজল্পর 

হবষে হভহিক/খািহভহিক অগ্রগহির পহরহস্থহি র্াচাই-বাছাই করা িে। িারপর চূড়ান্ত আউটপুট সবর কজর প্রজোেি অনুর্ােী 

সারহণ, সলখহচত্র ও চাট য প্রস্তুি করা িজেজছ।  

 

গুণগি িথ্য হবজেষণ 

 

োোঙ্গুজলিি প্রহক্রো অনুসরণ কজর সমীক্ষাে সংগৃিীি গুণগি িথ্য ও উপাি প্রহক্রোকরণ, হবজেষণ ও মূল্যােি করা িজেজছ। 

২.৪.২. সমে হভহিক কম য-পহরকল্পিা বাস্তবােি 

পর্ যাে কার্ যক্রম 
মাস- ১ মাস- ২ মাস- ৩ মাস- ৪ 

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 

 

w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 

পর্ যাে- ১: 

প্রস্তুহি পব য 

  উপকরণ ও সামগ্রী সংগ্রি                                 

েকুজমন্ট পর্ যাজলাচিা      

 

    

   

    

  

        

হবস্তাহরি কম য-পহরকল্পিা     

 

    

   

    

  

        

িথ্য সংগ্রজির খসড়া উপকরণ 

প্রস্তুিকরণ      

 

    

   

    

  

      

  

প্রারহম্ভক প্রহিজবেি (৪০ কহপ এবং 

সটকহিকোল হমটিং)                               

  

পর্ যাে- ২: 

েহরপ 

পহরচালিা 

িথ্য সংগ্রজির চূড়ান্ত উপকরণ 

প্রস্তুিকরণ                               

  

িথ্য সংগ্রিকারী হিজোগ    

 

      

   

    

  

        

প্রহিক্ষণ কম যিালার আজোেি   

  

    

   

    

  

        

প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর মাি র্াচাই   

  

    

   

    

  

        

সাজভয হিহেউল- এর  প্রাক-র্াচাই   

  

    

   

    

  

        

েহরপ   

  

            
 

    

  

        

এফহেহে   

  

        

 

    

  

        

সকআইআই 

সকস িাহে    

  

        

 

    

  

      

  

পর্ যজবক্ষণ   

  

        

 

    

  

        

হফেব্যাক কম যিালার আজোেি   
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(নবহিক মিামাহর মকাহিি ১৯-এর 

িয়ল উদূ্ভি পহরহস্থহির কারয়ণ 

হিিব্যাক কমিৃালাটি আয়য়ািন করা 

সম্ভি িয় হন।) 

সাজভয হিহেউজল সংগৃিীি িথ্য র্াচাই 

এবং পহরমােযি                               

  

পর্ যাে- ৩: 

সমাহপ্ত পব য 

োটা এহর, র্াচাই, পহরমােযি, 

হবজেষণ এবং আউটপুট প্রণেি                                

  

প্রথম খসড়া প্রহিজবেি (৪০ কহপ) 

এবং সটকহিকোল কহমটির সভা   

  

    

 

        

  

      

  

হিিীে খসড়া প্রহিজবেি (১০০ কহপ) 

এবং োিীে কম যিালার আজোেি   

  

    

   

    

  

      

  

চূড়ান্ত খসড়া প্রহিজবেি (২৫ কহপ)    

  

    

   

      

 

        

চূড়ান্ত প্রহিজবেি প্রোি (৬০টি হপ্রন্ট 

কহপ)   

  

    

   

    

 

        

  

 
 

১৫ হেি ৩০ হেি ৬০ হেি ৭৫ হেি ৯০ হেি ১০৫ হেি ১২০ হেি 

 সমাট      ১২০ হেি 

 

২.৪.৩. প্রহিজবেি প্রণেি 

হিহবড় পহরবীক্ষণ সমীক্ষাে সংহেষ্ট েকুজমন্ট পর্ যাজলাচিা, সফস টু সফস ইন্টারহভউ, এফহেহে, সকআইআই, পর্ যজবক্ষণ, সকস 

িাহে সথজক প্রাপ্ত িথ্য, উপাি, এবং সটকহিকোল কহমটি ও হিোহরং কহমটির সুপাহরি সমািাজবক চূড়ান্ত খসড়া প্রহিজবেিটি 

বিহর করা িজেজছ।  

 

২.৪.৪. সীমাবদ্ধিা ও কৃিজ্ঞিাজ্ঞাপি  

 এ হিহবড় পহরবীক্ষণ সমীক্ষার অন্যিম প্রর্াি সীমাবদ্ধিা িজলা এি হবিাল আকাজরর একটি প্রকল্প বাস্তবােি সম্পহকযি 

হবহভন্ন কম যকাজের হবস্তাহরি িথ্য সংগ্রজি প্রজোেিীে সমজের স্বল্পিা। উজেখজর্াগ্য সর্, প্রজোেিীে িথ্য সংগ্রজির 

েন্য সকাি সকাি প্রহিষ্ঠাজি িথ্য সংগ্রিকারীজের একাহর্কবার সর্জি িজেজছ। 

 হবজিষভাজব উজেখজর্াগ্য সর্, হিহবড় সমীক্ষা কার্ যক্রম পহরচালিার সমে প্রকল্প বাস্তবােিকারী হবহভন্ন প্রহিষ্ঠাি সথজক 

সব যাত্মক সািায্য-সিজর্াহগিা পাওো হগজেজছ। 

 IMED-এর মিাপহরচালক মিজোে এবং সংহেষ্ট অন্যান্য কম যকিযাজের অব্যািি সািায্য -সিজর্াহগিা সমীক্ষা 

কার্ যক্রমটি সুষ্ঠুভাজব সম্পােি করজি র্জথষ্ট সিােক িজেজছ।  
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তৃিীে অধ্যাে 

ফলাফল পর্ যাজলাচিা 

৩.১. প্রকজল্পর অগ্রগহি 

৩.১.১. প্রকজল্পর কার্ যক্রম হভহিক বাস্তব অগ্রগহিোঃ 

সেি ব্যাপী এই প্রহিক্ষণ কার্ যক্রমটি শুরু িে ১৬/৪/২০১৮ িাহরজখ।  

 

 মাচ য ২০২০ সাল পর্ যন্ত ৪২৬টি উপজেলাে হবহভন্ন সেজে ১ম, ২ে, ৩ে, ৪থ য, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ব্যাজচর ১,৪৮,১৪০ 

েজির প্রহিক্ষণ সুষ্ঠুভাজব সম্পন্ন িজেজছ।  

 

 ৬৪টি সেলাে ইজলহিক ও ইজলিহিক্স ইকুেইপজমন্ট (জমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং) সেজে ১ম, ২ে, ৩ে, ৪থ য, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ ব্যাজচ ১১,০৭০ েজির প্রহিক্ষণ প্রোি।  

 

 ৮টি হবভাগীে িিজর মটর ড্রাইহভং সেজে ১,৩৪০ েি প্রহিক্ষণাথীর প্রহিক্ষণ সুষ্ঠুভাজব সম্পন্ন িজেজছ।  

 
 প্রকজল্পর শুরু িজি মাচ য ২০২০ পর্ যন্ত সমাট ১,৬০,৫৫০ েিজক প্রহিক্ষণ প্রোি করা িয়য়য়ছ। প্রকজল্পর শুরু িজি মাচ য ২০২০ পর্ যন্ত 

ক্রমপুহিি িাস্তি অগ্রগহি ৭৩.৮৩%। 

 

৩.১.১.১. মট্রি ব্যাংক সংয়িািনোঃ  

হিহপহপয়ি ১৪ টি প্রহিক্ষণ মট্রি হনয়য় মট্রি ব্যাংক গঠন করা িয় । িয়ি আরহিহপহপয়ি এই মট্রি ব্যাংক সংয়িািন কয়র ১০টিয়ি হনয়য় আসা 

িয়। হিহপহপয়ি অন্তর্ভিৃ িাউে হকহপং, ওজলি সড্রস, টুহরি গাইে সেহিং, ইজলকহেক ইকুইপজমন্ট (টিহভ, সরহেোজরটর, এহস, 

ওোহিং সমহিি, মাইজক্রা ওজভি এবং কহম্পউটার ইিোহে) সেহিং সেেসমূি আরহেহপহপজি অন্তর্ভ যি করা িে িাই। হেহপহপর 

মািরুম ও সম চাষ এবং ভাহম য কজম্পাি সেে দুটিজক আরহেহপহপজি একীভূি কজর ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ নায়ম মট্রি 

চালু করা িয়। মিমহন িায়ি  হিহপহপয়ি অন্তর্ভিৃ সসলসম্যািিীপ, েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট সেে দুটিজক আরহেহপহপজি একটি সেজে 

রূপান্তহরি করা িে। এছাড়া হেহপহপর- িিরহি, হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং (জমামবাহি) সেেটি সংজিার্ি 

কজর হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং (জমামবাহি) সেে করা িে এবং আরহেহপহপজি িিরহি ও িস্তহিল্প 

িাজমর িতুি আজরা একটি সেে চালু করা িে। হিজচর ছজক হেহপহপ এবং আরহেহপহপ সেে ব্যাংজকর তুলিামূলক হচত্র তুজল র্রা 

িজলাোঃ  

সারহণ ৩.১: হেহপহপ এবং আরহেহপহপ সেে ব্যাংজকর তুলিামূলক হচত্র 

 

ক্র: 

িং 

হেহপহপ সেে ব্যাংক আরহেহপহপ সেে ব্যাংক 

 সেজের িাম  সুহবর্াজভাগী 

এলাকা 

সেজের িাম সুহবর্াজভাগী 

এলাকা 

১ মটর ড্রাইহভং হবভাগীে িির মটর ড্রাইহভং হবভাগীে িির 

২ ইজলকহেক ইকুইপজমন্ট (টিহভ, 

সরহেোজরটর, এহস, ওোহিং সমহিি, 

মাইজক্রা ওজভি এবং কহম্পউটার 

ইিোহে) সেহিং 

সেলা িির সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও 

কহম্পউটার সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং 

সেলা িির  

৩ হবউটিহফজকিি উপজেলা হবউটিহফজকিি উপজেলা 

৪ সটইলাহরং উপজেলা  সটইলাহরং উপজেলা  

৫ ব্লক বাটিক উপজেলা ব্লক বাটিক উপজেলা 

৬ ফোিি হেোইি উপজেলা ফোিি হেোইি উপজেলা 

৭ িিরহি, হক্রিাল সিা হপস ও 

সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং 

উপজেলা হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল 

সমহকং (জমামবাহি) 

উপজেলা 
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(জমামবাহি) (জর্ সকাি দুইটি) 

৮ সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং  উপজেলা কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও 

সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং 

উপজেলা 

৯ েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট উপজেলা  েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ উপজেলা 

১০ ভাহম য কজম্পাি উপজেলা ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ উপজেলা 

১১ সসলসম্যািিীপ উপজেলা িিরহি ও িস্তহিল্প উপয়িলা 

১২ টুহরি গাইে সেহিং উপজেলা   

১৩ ওজলি সড্রস, মািরুম ও সম চাষ (জর্ 

সকাি দুইটি) 

উপজেলা   

১৪ িাউে হকহপং উপজেলা   

 

৩.১.২. অথ যবছর হভহিক বরাে, ছাড় ও ব্যেোঃ  

২০১৭-২০১৮ অথ য বছজর প্রকজল্পর ব্যে হিব যাজির েন্য সংজিাহর্ি এহেহপ বরাে হছল ২,৬২০.৬২ লক্ষ টাকা। জুি-২০১৮ পর্ যন্ত 

ব্যে িজেজছ ২,৪১১.৩১ লক্ষ টাকা। আহথ যক অগ্রগহি ৯২%।  

২০১৮-২০১৯ অথ য বছজর প্রকল্প ব্যে হিব যাজির েন্য এহেহপ বরাে হছল ৯,২৯৬.০০ লক্ষ টাকা। জুি-২০১৯ পর্ যন্ত ব্যে িজেজছ 

৮,০৫৮.৮৯ লক্ষ টাকা। আহথ যক অগ্রগহি ৮৬.৬৯% ।  

২০১৯-২০২০ অথ য বছজর প্রকজল্পর ব্যে হিব যাজির েন্য এহেহপ বরাে ৯,০৭২.০০ লক্ষ টাকা। মম-২০২০ পর্ যন্ত ব্যে িজেজছ 

৭৯৫১.৮০ লক্ষ টাকা। অথ যাৎ, আহথ যক অগ্রগহি ৮৭.৬৭%। 

প্রকজল্পর শুরু িজি সম, ২০২০ পর্ যন্ত ক্রমপুহিি আহথ যক অগ্রগহি ১৮,৪২২.০০ লক্ষ টাকা, র্া প্রকজল্পর সমাট ব্যে ২৮,৩২২.৬০ লক্ষ 

টাকার ৬৫.০৪%।   

প্রকল্প বাস্তবােিকারী সংস্থা মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর কতৃযক প্রণীি প্রকল্প বাস্তবােজির সাহব যক অগ্রগহির খাি হভহিক হচত্র হিজে 

সারহণ আকাজর তুজল র্রা িলোঃ  

 

সারহণ ৩.২:  প্রকয়ের প্রিান অঙ্গসমূয়ির হিহিয়ি লক্ষয ও অিৃন – মম ২০২০ পযনৃ্ত                                       (লক্ষ টাকা) 

ক্রোঃ 

িং 

হেহপহপ অনুর্ােী 

কাজের খািসমূি 

(পহরমাণ সি) 

প্রাক্কহলি 

ব্যে 

জুি ২০১৯  পর্ যন্ত অেযি চলহি অথ য বছজরর লক্ষে 

২০১৯-২০২০ 

চলহি অথ যবছজরর (২০১৯-

২০২০) মম ২০২০ পর্ যন্ত 

অগ্রগহি 

আহথ যক প্রকৃি 

(অয়ঙ্গর 

িিকরা 

িার) 

আহথ যক প্রকৃি 

(অয়ঙ্গর 

িিকরা 

িার) 

আহথ যক প্রকৃি 

(অয়ঙ্গর 

িিকরা িার) 

 রািস্ব         

১ অহিসারয়দর মিিন ৭১.১৫ ২৭.৮৪ ৩৯.১৩% ২৫.৩৬ ৩৫.৬৪% ১৮.১২ ৭১.৪৫% 

২ কমচৃাহরয়দর মিিন ১৮.২৯ ৪.৯০ ৩৪.২৯% ৩.৪৬ ২৪.২১% ২.৮৯ ৮৩.৫৩% 

৩ িািাহদ ১১২.৬৫ ৪০.০৪ ৩৫.৫৪% ৪২.০৮ ৩৭.৩৫% ২৬.৫৮ ৬৩.১৭% 

৪ চুহিিািা ৬১২৭.১৩ ২১৪৭.৩১ ৩৫.০৫% ১৮৭৪.৩৮ ৩০.৫৯% ১৭৪১.৮৯ ৯২.৯৩% 

৫ সরিরাি ও মসিা ২১১১৫.৪৮ ৭৫৩৪.৮৪ ৩৫.৬৮% ৮৮৫৯.৬২ ৪১.৯৫% ৬০০৭.৩৬ ৬৭.৮১% 

 ক) মমাট (রািস্ব) ২৭৪৪০.৭০ ৯৭৫৪.৯২ ৩৫.৫৫% ১০৮০৫.০

০ 

৩৯.৩৭% ৭৭৯৬.৮৩ ৭২.১৬% 

 মূলর্ি        
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৬ র্ািবািি        

(জরহেজেিি ও 

হসএিহে রূপান্তরসি 

১টি হেপ) 

৭৩.৩৩ ৭৩.৩৩ ১০০%  ০ ০  

৭ সমহিিাহরে ও 

ইকুেইপজমন্ট 

২৪০.৮৪ ২০৭.৯৩ ৮৬.৩৪% ৩২.৯৯ ১৩.৬৯% ২৭.০৬ ৮২.০২% 

৮ আসবাবপত্র ৫৬৭.৭৩ ৪৩৪.০২ ৭৬.৪৫% ১৩৪.০৯ ২৩.৬১% ১২৭.৯৪ ৯৫.৪১% 

 খ) সমাট (মূলর্ি) ৮৮১.৯০ ৭১৫.২৮ ৮১.১১% ১৬৭.০৮ ১৮.৯৪% ১৫৫.০০ ৯২.৭৬% 

 সব যজমাট (ক+খ) ২৮৩২২.৬০ ১০৪৭০.২০ ৩৬.৯৭% ১০৯৭২.০০ ৩৮.৭৩% ৭৯৫১.৮৩ ৭২.৪৭% 

িথ্য সূত্র: Report on Monthly Implementation Progress Review (May, 2020), IGA Project Office  

 

৩.১.৩. প্রকল্প ১ম সংজিার্জির কারণোঃ  

 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” প্রকল্পটি বাস্তব চাহিোর সপ্রহক্ষজি হেহপহপ সংজিার্জির 

প্রজোেি িে। হিজচ সসগুজলা সংজক্ষজপ বহণ যি িজলাোঃ  

 

১. হেহপহপ প্রণেজির সমে কম যকিযা ও কম যচারীজের সবিি খাজি বরাে র্রা হছল সবিি সগ্রজের প্রাথহমক র্াজপ হকন্তু বিযমাজি 

কম যরি কম যকিযা ও কম যচারীজের মূল সবিি (েিপ্রিাসি মন্ত্রণালে ও অথ য হবভাগ কতৃযক োহরকৃি আহথ যক হবহর্ হবর্াি ও সবিি 

সেল-২০১৫ অনুর্ােী) উচ্চ র্াজপ থাকাে অহিহরি অথ য বরাজের প্রজোেি িে এবং মূল সবিজির আনুপাহিক িাজর ভািাহে ও 

কম যচারীজের এককালীি আহথ যক সািায্য এবং গাহড় ভাড়া ভািা বৃহদ্ধর লজক্ষে হেহপহপ ১ম বাজরর মজিা সংজিার্জির প্রজোেি 

পজড়।  

 

২. প্রকজল্পরর সাকুল্য সবিজি কম যরি ৮৫২ েি প্রহিক্ষকগণ প্রকল্প সমাহপ্তজি প্রচহলি হবহর্ সমািাজবক প্রহি বৎসর (১২ মাস) 

চাকুরীর েন্য ২ (দুই) মাজসর সাকুল্য সবিজির সমপহরমাণ অথ য এককালীি আহথ যক সািায্য হিসাজব প্রাপ্য িজবি র্া মূল হেহপহপ 

অনুজমােি কাজল অন্তভূ যি করা িে িাই। এছাড়াও, মূল হেহপহপ অনুজমােি কাজল সরকাহর হবহর্ সমািাজবক প্রহিক্ষকজের 

মাতৃত্বকালীি ছুটিসি অন্যান্য েরুরী প্রজোেজি অনুপহস্থিকাজল প্রহিক্ষণ অব্যািি রাখার সকাি ব্যবস্থা রাখা িে িাই। 

মাতৃত্বকালীি ছুটির সমজে সংহেষ্ট প্রহিক্ষকজক হবিা সবিজি মাতৃত্বকালীি ছুটি মঞ্জুর করার েন্য এবং প্রহিক্ষণ পহরচালিার েন্য 

অজপক্ষমাি িাহলকা সথজক বেহিক হভহিজি প্রহিক্ষক পোেজির প্রজোেি িে। এর ফজল, হেহপহপ ১ম বাজরর মজিা সংজিার্জির 

প্রজোেি পজড়।  

 

৩. সেলা ও হবভাগীে পর্ যাজের প্রহিক্ষণাথীজের (উপজেলা পর্ যাজের প্রহিক্ষণাথীজের ন্যাে) সকাি প্রহিক্ষণ ভািা মূল হেহপহপজি 

অন্তর্ভ যি করা িে িাই। এজি প্রহিক্ষণাথীজের মাজঝ উৎসাজির ঘাটহি লক্ষ করা র্াে এবং ববষজম্যর সৃহষ্ট িওোে হেহপহপ ১ম 

বাজরর মজিা সংজিার্জির প্রজোেি পজড়।  

 

৪. হেহপহপ অনুজমােিকাজল আউটজসাহস যং েিবল সরবরাি খাজি ভোট ও ঠিকাোর প্রহিষ্ঠাজির সাহভ যস চােয বাবে ব্যে বরাে 

অন্তর্ভ যি িা থাকাে হেহপহপ ১ম বাজরর মজিা সংজিার্জির প্রজোেি িে।  

 

৫. হেহপহপ অনুজমােিকাজল মূলর্ি খাজি হবহভন্ন সেজের হবজিষ র্রজির আসবাবপত্র ও সমহিিাহরে ক্রজের েন্য মূল হেহপহপজি 

ব্যে বরাে অপ্রতুল থাকাে প্রকৃি চাহিোর হভহিজি উি খাজি বরাে বৃহদ্ধর েন্য হেহপহপ ১ম বাজরর মজিা সংজিার্জির 

প্রজোেি িে।  

 

৬.  ইজিাপূজব য হেহপহপর ‘অন্যান্য ব্যে’ খাি িজি হবহভন্ন আইজটজমর ব্যে হিব যাি করা িজিা, সর্মি- প্রকজল্পর উন্নেি কম যকাে 

প্রচাজরর েন্য টিহভহস বিরী, বুকজলট, হলফজলট, সপািার বিরী, উন্নেি সমলাে অংিগ্রিণ, সেটাজবে সেজভলপজমন্ট, প্রহিক্ষণাথী 

ভহিয হবজ্ঞহপ্ত, সটোর হবজ্ঞহপ্ত প্রকাি, প্রকজল্পর প্রহি ব্যাজচর উজিার্িী অনুষ্ঠাি, সিেপত্র হবিরণ ও সমাপিী অনুষ্ঠাি পহরচালিা, 

সিেপত্র মুদ্রি, সটহলজফাি হবল প্রোি, মটর গাহড়র হফটজিস, ইিসুজরন্স ও খুচরা র্ন্ত্রাংি ক্রে ইিোহে। অথ য হবভাগ ‘অন্যান্য ব্যে’ 

খাি হিরুৎসাহিি করাে এর পহরবজিয অথ য হবভাগ সুহিহে যষ্ট সকাজে অথ য বরাে রাখার হিজে যিিা প্রোি করাে হেহপহপ ১ম বাজরর 

মজিা সংজিার্জির প্রজোেি সেখা সেে। 
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৩.১.৪. প্রকয়ের অংগহিহিক িাস্তিায়ন (িাস্তি ও আহর্কৃ) 

 

 প্রকয়ের প্রিান প্রিান অঙ্গসমূয়ির অঙ্গহিহিক আহর্কৃ ও িাস্তি লক্ষযমাত্রা এিং িাস্তিায়ন অগ্রগহি নীয়চর সারহণ ৩.২.১ মদয়া িয়লাোঃ   

  

সারহণ ৩.২.১: আইয়টম হিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহিোঃ মম ২০২০ পযনৃ্ত (লক্ষ টাকায়) 

অয়ঙ্গর িণনৃা হিহপহপ অনুযায়ী মমাট 

প্রাক্কহলি ব্যয় /লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃি অিৃন অগ্রগহি 

(%) 

িাস্তি আহর্কৃ িাস্তি আহর্কৃ আহর্কৃ 

পহরমাণ/সংখ্যা পহরমাণ/সংখ্যা   
      
ক) রািস্ব কয়ম্পায়নন্ট      
অহিসারয়দর মিিন ৩ িন ৭১.১৫ ৩ ৪৫.৯৬ ৬৪.৬০ 

কমচৃারীয়দর মিিন ৩ িন ১৪.২৯ ৩ ৭.৭৬ ৫৪.৩০ 

যািায়াি িািা ৬ িন ০.১১ ৬ ০.১১ ১০০ 

হিক্ষা িািা ৬ িন ১.২০ ৬ ১.১২ ৯৩.৩৩ 

িাহড়িাড়া িািা ৬ িন ৩৩.৫৯ ৬ ২০.৯৩ ৬২.৩১ 

হচহকৎসা িািা ৬ িন ৩.১৪ ৬ ২.৩০ ৭০.৯৯ 

মটহলয়িান/মমািাইল িািা ৬ িন ৩.০০ ৩ ১.৬৭ ৫৫.৬৭ 

মটর গাহড় রক্ষণায়িক্ষণ িািা ৬ িন ৫৪.০০ ৩ ৩০.০০ ৫৫.৫৬ 

টিহিন িািা ৬ িন ০.২২ ৩ ০.১১ ৫০.০০ 

উৎসি িািা ৬ িন ১৪.০০ ৬ ৮.৫৯ ৬১.৩৬ 

শ্রাহন্তহিয়নাদন িািা ৬ িন ১.৬৬ ১ ০.৭০ ৪২.১৭ 

আপ্যায়ন িািা ৬ িন ০.২২ ১ ০.২১ ৯৫.৪৫ 

িাংলানিিষ ৃিািা ৬ িন ১.৪১ ৬ ০.৯৪ ৬৬.৬৭ 

চুহিিািা (প্রহিক্ষক) ৮৫২ িন ৬১২৭.১৩ ৮৫২ ৩৮৮৯.২৫ ৬৩.৪৮ 

উপ-মমাট (রািস্ব)   ৬৩২৫.২২  ৪০০৯.৫৫ ৬.৩.৩৯ 

সরিরাি ও মসিা      

টিএ/হিএ (অিযন্তরীণ ব্যয়) মর্াক ৭৬.৫১  ২৫.১৩ ৩২.৮৫ 

অনুষ্ঠান/উৎসিাহদ 

(মিয়কায়রিন/সািসজ্জা) 

মর্াক ২৬০.০০  ৬৫.১২ ২৫.০৫ 

প্রহিক্ষণ মিনুয িাড়া ৪২৬ টি ১৫৩৩.৬০ ৪২৬ ৬৬১.৪৩ ৪৩.১৩ 

িাক  ৭.০০  ০.২০ ২.৮৬ 

পাহনরহিল(মট্রহনংয়সন্টার ৪২৬টির িন্য) ৪২৬ টি ৭২.০০ ৪২৬ ৩৫.৮৯ ৪৯.৮৫ 

হিদুযৎ হিল(মট্রহনংয়সন্টার ৪২৬টির িন্য) ৪২৬ টি ১৪৪.০০ ৪২৬ ৬৫.০২ ৪৮.১৫ 

গ্যাস/মিািহিল(মট্রহনংয়সন্টার ৪২৬টির 

িন্য) 

৪২৬ টি ২০০.০০ ৪২৬ ১০৪.৪৫ ৫২.২৩ 

জ্বালানী খরচ মর্াক ১২.৯০  ৩.৬৪ ২৮.২২ 

কহম্পউটার সামগ্রী মর্াক ৮.০০  ৩.১০ ৩৮.৭৫ 

িযাম্প ও হসল মর্াক ১২.৭৮  ১০.৪০ ৮১.৩৮ 

অন্যান্য মহনিাহর মর্াক ৩১৩.৯৮  ১৪২.৭৫ ৪৫.৪৬ 

প্রহিক্ষণ ব্যয় (ড্রাইহিংকি এন্ড 

ইয়লক্ট্রহনক্স কি) 

৪৩২ব্যাচ ১৩২৪.৮০ ৩৪২ ১২১৭.৪৪ ৯১.৮৯ 

কাঁচামাল মর্াক ৩৩২.২৮  ২৩৭.৩৫ ৭১.৪৩ 

হিহিি ( প্রহিক্ষণ) মর্াক ১২.৭৮  ৬.০০ ৪৬.৯৫ 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর িািা ২১৭৪৪০িন ১২৮৪৬.৮৪ ১৩৫৮০০ ৯১৮৩.০৪ ৭১.৪৮ 

এক্সয়পািার হিহিট(তিয়দহিক প্রহিক্ষণ) ১টি ১০৩.৫৩  ৬৮.৬০ ৬৬.২৬ 

অহনয়হমি শ্রহমক ব্যয় (আউটয়সাহসংৃ) ৪৩১টি ৩০৫১.৮৬  ১৪৮১.৪৯ ৪৮.৫৪ 

িায়াহরংচািৃ (গাহড়িাড়া) ১টি ৩০.৬০  ১৭.১ ৫৫.৮৮ 

আপ্যায়ন মর্াক ৫৪.৫০  ২৮.৭৫ ৫২.৭৫ 

সম্মানী মর্াক ১৮৬.৬৭  ১১৪.৮৬ ৬১.৪৬ 
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সারহণ ৩.২.১: আইয়টম হিহিক ক্রমপুহিি অগ্রগহিোঃ মম ২০২০ পযনৃ্ত (লক্ষ টাকায়) 

অয়ঙ্গর িণনৃা হিহপহপ অনুযায়ী মমাট 

প্রাক্কহলি ব্যয় /লক্ষযমাত্রা 

প্রকৃি অিৃন অগ্রগহি 

(%) 

িাস্তি আহর্কৃ িাস্তি আহর্কৃ আহর্কৃ 

পহরমাণ/সংখ্যা পহরমাণ/সংখ্যা   
      
প্রচার ও হিজ্ঞাপন মর্াক ২৫৫.০০  ২৬.৫৯ ১০.৪৩ 

প্রকািনা মর্াক ২০০.০০  ১২.৩০ ৬.১৫ 

মটহিংহি (ইনু্সয়রন্স, ট্যাক্সয়টায়কন ও 

হিটয়নস হি) 

মর্াক ৩.০০  ০.০ ০ 

মটহলয়িান মর্াক ৩.০০  ০.৪১ ১৩.৬৭ 

যািায়াি মর্াক ২.৫০  ১.৪০ ৫৬.০০ 

সািারণ সরিরাি মর্াক ৪০.০০  ০ ০ 

ব্যিিায ৃদ্রব্যাহদ মর্াক ২৭.১৫  ২৯.৭০ ১০৯.৩৯ 

উপয়মাট  ২১১১৫.৪৮  ১৩৫৪২.৩ ৬৪.১৩ 

মমাটরািস্ব (ক)  ২৭৪৪০.৭০  ৭৫৫১.৭ ৬৩.৯৬ 

(খ)মূলিন কয়ম্পায়নন্ট      

গাহড় ক্রয় ১টি ৭৩.৩৩ ১ ৭৩.৩৩ ৯৯.৯৫ 

অহিস ইকুযইপয়মন্ট ২৪০৭টি ২৪০.৮৪ ২৪০৭ ২৩৫.০৪ ৯৭.৫৯ 

আসিািপত্র ২৬২১৩টি ৫৬৭.৭৩ ২৬২১৩ ৫৬১.৯৮ ৯৮.৯৮ 

সিয়ৃমাট মূলিন (খ)  ৮৮১.৯০  ৮৭০.৩২ ৯৮.৬৯ 

সয়িাৃয়মাট (ক+খ)  ২৮৩২২.৬০  ১৮৪২২.০০ ৬৫.০৪ 

 

৩.২. ক্রে কার্ যক্রম সংক্রান্ত বাস্তব অগ্রগহি 
 

হিহপহপ এিং সংয়িাহিি হিহপহপ-এর প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়ন পণ্য খায়ি ৩১টি প্যায়কয়ি এিং মসিা খায়ি ৫টি প্যায়কি অর্াৃৎ মমাট 

৩৬টি প্যায়কি হছল। হকন্তু প্রকয়ের সুষ্ঠু িাস্তিায়য়নর স্বায়র্ ৃএই ৩৬টি প্যায়কিয়ক  HOPE-এর অনুয়মাদনক্রয়ম পণ্য খায়ি ১৭ 

টি এিং মসিা খায়ি ১০টি  প্যায়কি অর্াৃৎ সয়িাৃয়মাট ২৭টি প্যায়কয়ি হিহিি করা িয়।    

 

HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান অনুসায়র ক্রয় কাি সম্পন্ন করা প্যায়কিগুয়লার ময়ে মম/২০২০ পযনৃ্ত ১১ টি পণ্য 

প্যায়কি (৬৪.৭১%) এিং  ৮টি মসিা প্যায়কি (৮০%) ক্রয় করা িয়য়য়ছ। সিগুয়লা ক্রয় কাযকৃ্রমই HOPE- অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি ব্যয়য়র ময়ে সম্পন্ন িয়য়য়ছ। িয়ি, দরপত্র আিিায়নর মক্ষয়ত্র মাত্র ৫ টি পণ্য প্যায়কি (২৯.৪১%) 

এিং ১টি মসিা প্যায়কি (১০%)   HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি িাহরয়খর ময়ে সম্পন্ন করা িয়। 

এছাড়া, ২ টি মসিা প্যায়কয়ির (২০%) চুহিকৃি কাি HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি িাহরয়খর ময়ে 

সম্পন্ন িয়য়য়ছ। অনুয়মাদয়নর মক্ষয়ত্র HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়নর হনিাৃহরি এিং প্রকৃি অনুয়মাদনকারী 

কর্তপৃয়ক্ষর ময়ে মকান ব্যিযয় লক্ষ করা যায় নাই। প্রহকউরয়ময়ন্টর মক্ষয়ত্র PPA2006/ PPR2008 অনুসরণ করা 

িয়য়য়ছ। 

 

PPR2008 এর ৭৩ (৫) িারা অনুসায়র ‘পয়ণ্যর মক্ষয়ত্র কৃিকায ৃদরপত্রদািায়ক ক্রয়ায়দি মপ্ররণ কহরয়ি িইয়ি এিং কায ৃও 

মিৌি মসিার মক্ষয়ত্র চুহিপত্র স্বাক্ষয়রর িন্য কৃিকায ৃদরপত্রদািায়ক আমন্ত্রণ িানাইয়ি িইয়ি’। RFQ মমর্য়ি ক্রয়কৃি পণ্য ও  

মসিাসমূয়ির মক্ষয়ত্র এই িারা অনুযায়ী শুধুমাত্র ক্রয়ায়দি প্রাদন করা িয়য়য়ছ ।   

 

িীপ গাহড় ক্রয়োঃ  

প্রগহি এন্টারপ্রাইি িয়ি ৭৩.৩৩ লক্ষ টাকায় হিহপহি-র আইয়টম হিহিক ক্রমপুহিি আহর্কৃ ও িাস্তি লক্ষযমাত্রা-এ  (সারহণ 

১.৩: মূলিন কয়ম্পায়নন্ট খায়ির ‘গাহড় ক্রয়’ দ্রষ্টব্য) একটি িীপ গাহড় ক্রয়য়র কর্া উয়ল্লখ হছল। িয়ি, হিহপহপ-এর প্রহকউরয়মন্ট 

প্ল্যায়ন এই ক্রয় কাযকৃ্রম সম্পয়কৃ মকান উয়ল্লখ হছল না। মযয়িতু সরকাহর প্রহিষ্ঠান মর্য়ক িীপ গাহড় ক্রয় করা িয়য়য়ছ। 
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সারহণ ৩.৩:  HOPE- অনুয়মাহদি প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান অনুসায়র  প্রহকউরজমন্ট খাজির বাস্তব অবস্থা 

 

HOPE- 

অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান 

অনুসায়র  

প্রহকউরজমজন্টর 

র্রি (প্যাজকে 

সংখ্যা) 

HOPE- অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান 

হির্ যাহরি ব্যজের মজধ্য 

প্রহকউরজমন্ট সম্পােি 

HOPE- অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান 

হির্ যাহরি িাহরজখর মজধ্য  

েরপত্র/EOI- আহ্বাি 

HOPE- অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান 

হির্ যাহরি িাহরজখর মজধ্য 

চুহি স্বাক্ষর 

HOPE- অনুয়মাহদি 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যান 

হির্ যাহরি িাহরজখর মজধ্য 

কার্ য সম্পােি 

প্যাজকে 

সংখ্যা  

 %  প্যাজকে 

সংখ্যা  

 %  প্যাজকে 

সংখ্যা  

 %  প্যাজকে 

সংখ্যা  

 %  

পণ্য (১৭) ১১ ৬৪.৭১ ৫ ২৯.৪১ ০ ০ ০ ০ 

সসবা (১০) ৮ ৮০.০০ ১ ১০.০০ ১ ১০.০০ ২ ২০.০০ 

সমাট (২৭)    ১৯ ৭০.৩৭ ৬ ২২.২২ ১ ৩.৭০ 

 

২ ৭.৪০% 

 

 

২০১৯-২০ অথ য বছজরর প্রকজল্পর ক্রে কার্ যক্রজমর েন্য পণ্য খাজি সিিিাহর সামগ্রী ক্রজের েন্য ৬৫.০০ লক্ষ টাকা, সসবা খাজির 

মজধ্য আউট সসাহস যং েিবজলর েন্য বরাে করা িে ২৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং িাোহরং চােয (গাহড়ভাড়া) বাবে ৯.৬০ লক্ষ টাকা 

অথ যাৎ, সব যজমাট বরাে করা িে ৩৩৭.৬০ লক্ষ টাকা । হেজসম্বর ২০১৯ পর্ যন্ত পণ্য খাজি ব্যে িজেজছ ২৬.১০ লক্ষ টাকা র্া সমাট 

প্রাক্কহলি ব্যজের ৪০.০৮%; সসবা খাজির মজধ্য আউটজসাহস যং েিবজলর হবপরীজি ব্যে িজেজছ ১৮১.২৭ লক্ষ টাকা (প্রাক্কহলি 

ব্যজের ৬৮.৯২%) এবং িাোহরং চােয(গাহড় ভাড়া) বাবে ব্যে িজেজছ  ৩.৭৩ লক্ষ টাকা (প্রাক্কহলি ব্যজের ৩৮.৮৫%)।  

প্রকজল্পর ক্রে সংক্রান্ত বাস্তব অগ্রগহির হচত্র হিজে সারহণ ৩.৩:   এ তুজল র্রা িলোঃ                                                    

                                                                               

সারহণ ৩.৩.১: প্রকজল্পর ক্রে সংক্রান্ত বাস্তব অগ্রগহি                                                                                      (লক্ষ টাকা) 

২০১৯-২০ 

অথ য 

বছজরর 

ক্রে 

কার্ যক্রজমর 

সমাট 

বরাে 

চলহি অথ য বছজরর বাৎসহরক ক্রে 

পহরকল্পিা/কম যপহরকল্পিাে অন্তর্ভ যি 

প্যাজকে সমূি 

হেজসম্বর/২০১৯ পর্ যন্ত প্রেি কার্ যাজেজির অগ্রগহি বাৎসহরক 

বরাজের 

হভহিজি 

 

সমাট 

প্রাক্কহলি 

ব্যজের % 

 ক) পণ্য সমাট 

প্যাজকজের 

সংখ্যা 

প্যাজকে 

সমূজির 

সমাট মূল্য 

ক) পণ্য সমাট 

প্যাজকজের 

সংখ্যা 

প্যাজকে 

সমূজির 

সমাট মূল্য 

সমাট 

প্রাক্কহলি 

ব্যে 

প্রকৃি 

ব্যে  খ) কার্ য খ) কার্ য 

 গ) সসবা গ) সসবা 

৩৩৭.৬০ 

লক্ষ টাকা 

ক) পণ্য 

 

০১  ০১   ৩৩.০০ ২৬.১০ ৪০.০৮% 

 ১. সিিিাহর  ৬৫.০০       

 খ) সসবা  ০২  ০২      

 ১.আউটজসাহস যং 

েিবল 

 ২৬৩.০০     ১৮১.২৭ ৬৮.৯২% 

 ২.িাোহরং 

চােয(গাহড় ভাড়া) 

 ৯.৬০    ৮০.০০ ৩.৭৩ ৩৮.৮৫% 

সূত্রোঃ হেজসম্বর/২০১৯ মাজসর ক্রে সংক্রান্ত অগ্রগহির সমহন্বি প্রহিজবেি, পহরকল্পিা িাখা (সংযুি), মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর, ঢাকা। 

 ৩.২.১. পণ্য, কার্ য ও সসবা হভহিক বাস্তব অগ্রগহিোঃ  

সারহণ ৩.৪ এোঃ ২০১৭-২০১৮ অর্ ৃিছয়র OTM মমর্য়ি ৭টি প্যায়কি (৪ টি পণ্য ও ৩টি মসিা) প্রকে পহরচালয়কর অনুয়মাদয়ন 

ক্রয় করা িয়। আরহিহপহপ অনুসায়র  মমাট িরাে হছল ২৩৭১.৭১ লক্ষ টাকা এিং এই ৭টি প্যায়কি ক্রয় করয়ি ব্যয় িয় 

২২৭১.৯৫ লক্ষ টাকা।  



29 

 

সারহণ ৩.৫এোঃ ২০১৮-২০১৯ অর্ ৃিছয়র RFQ মমর্য়ি পণ্য খায়ি ৭টি প্যায়কি প্রকে পহরচালয়কর অনুয়মাদয়ন ক্রয় করা িয়। 

আরহিহপহপ অনুসায়র  মমাট িরাে হছল ৩০.৪১ লক্ষ টাকা এিং এই ৭টি প্যায়কি ক্রয় করয়ি ব্যয় িয় ২৯.৭৯ লক্ষ টাকা টাকা। 

এই ৭টি পণ্য ক্রয় কায়ির ময়ে RFQ -২, RFQ -৩, RFQ -৪ মমাট কাি সম্পাদন করয়ি প্রাক্কহলি কাযহৃদিয়সর তুলনায় 

১ মাস সময় মিহি প্রয়য়ািন িয়। RFQ -৭ প্যায়কিটির দরপত্র আহ্বায়নর িাহরখ হছল ২০১৯ সায়লর িানুয়াহর মায়স হকন্তু এই 

প্যায়কয়ির পুয়রা ক্রয় কাযকৃ্রম শুরু িয়  ২০১৯ সায়লর মম মায়স।  মসিা খায়ি ২০১৮-২০১৯ অর্িৃছয়র OTM মমর্য়ি ৩টি 

প্যায়কি ক্রয় করা িয়। এই ৩টি প্যায়কি ক্রয়য়র িন্য প্রাক্কহলি িরাে হছল ৯২.৬৩ লক্ষ টাকা এিং এই ৩টি প্যায়কয়ির 

(NCS-১ ব্যহিি) ময়ে ২টি প্যায়কি ক্রয় করয়ি ব্যয় িয় ১০.৯১ লক্ষ টাকা ।  NCS-২ প্যায়কিটির কাযকৃ্রম আরহিহপহপ 

হনিাৃহরি সময়কায়লর ময়ি শুরু না িয়লও আরহিহপহপ হনিাৃহরি কাযহৃদিয়সর ময়ে সমাপ্ত িয়। আরহিহপহপ অনুসায়র NCS -৩ 

এর ক্রয় কাযকৃ্রম ২০১৯ সায়লর িানুয়াহর মায়স শুরু িয়য় ২০১৯ সায়লর মাচ ৃমায়স মিষ িিার কর্া র্াকয়লও  প্রকৃি পয়ক্ষ এই 

প্যায়কয়ির ক্রয় কাযকৃ্রম শুরু িয় ২০১৯ সায়লর এহপ্রল মায়স এিং মিষ িয় ২০১৯ সায়লর মম মায়স। 

প্রকজল্পর অস্থােী েিবল হিজসজব উপজেলা পর্ যাজে ৪২৬ েি অহফস সিকারী এবং সের েপ্তজর ৩ েি অহফস সিকারী, ১ েি 

ড্রাইভার, ও ১ েি হিিার সি সমাট ৪৩১ েজির হিজোজগর েন্য আউট সসাহস যং-এর মাধ্যজম গালফ হসহকউহরটিে হল.জক োহেত্ব 

সেো িে। হকন্তু িাজেজর কাে সজন্তাষেিক িা িওোে চুহির িিয অনুর্ােী এক বছর পর (২০১৮-১৯ অথ য বছজর) িতুি কজর 

সটোর আহ্বাি করা িে। গালফ হসহকউহরটিে হলহমজটে-ও এই সটোর প্রহক্রোে অংিগ্রিণ কজর। পরবিীজি এ হিজে িাইজকাজট য 

মামলা িওোে মিামান্য িাইয়কায়টরৃ হিজে যি অনুর্াহে এই সটোর প্রহক্রো আপািি বন্ধ আজছ। পূজব য হিজোহেি ৪৩১ েি অস্থােী 

কমীর মজধ্য বিযমাজি প্রাে ৩৫০/৩৬০ েি কাে করজছি। িাইজকাজট যর স্থহগিাজেজির ফজল প্রহিক্ষণ কাক্রযজমর সুষ্ঠু বাস্তবােি 

হকছুটা ব্যািি িজে। 

আরহিহপহপ অনুসায়র ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছয়র মমাট ১০টি পণ্য ক্রয়য়র িন্য িরাে মদয়া আছ, এর ময়ে RFQ মমর্য়ি ৪টি 

এিং উপয়িলা পযাৃয়য় ক্রয়য়র িন্য DPM মমর্য়ি ৬ টি পণ্য ক্রয়য়র িন্য িরাে করা িয়য়য়ছ।        

সারহণ ৩.৬ এ এই ক্রয় কাযকৃ্রয়মর হিস্তাহরি িথ্য সহন্নয়িি করা িয়য়য়ছ।  

সারহণ ৩.৩.২-এ CPTU এর Format অনুর্ােী প্রহকউরজমন্ট িথ্য সেো িজলা।  
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সারহণ ৩.৩.২: CPTU এর Format অনুর্ােী প্রকয়ের  মালামাল ও সসবা ক্রেসংক্রান্ত িথ্যাবলী  

1.  েরপত্র প্রহক্রয়ার িথ্য েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের 

িাম ও িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  

প্যাজকজের িাম ও িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  

প্যাজকজের িাম ও িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের 

িাম ও িংোঃ 

মমহিনাহরি এন্ড ইকুযইপয়মন্ট ক্রয় 

(হিহি-০২) 

মষ্টিনারী ক্রয় (হিহি-১১) আনুষহঙ্গক ক্রয় (হিহি-১২) িায়াহরং চািৃ (গাড়ীিাড়া, হিহি-১৯) 

2.  েরপত্র হবজ্ঞহপ্ত প্রকাজির মাধ্যম (োিীে/ 

আন্তেযাহিক) 

তদহনক আমার কাগি (১৮/১২/২০১৭),  

মিইহল হনউি টুয়ি (১৮/১২/২০১৭), 

মনাটিি মিাি,ৃ মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, 

ঢাকা (১৮/১২/২০১৭) 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

িাংলায়দি সহচিালয় (১৮/১২/২০১৭), 

তদহনক আমার কাগি 

(১৮/১২/২০১৭), 

মিইহল হনউি টুয়ি (১৮/১২/২০১৭) 

মনাটিি মিাি,ৃ মহিলা হিষয়ক 

অহিদপ্তর, ঢাকা (১৮/১২/২০১৭),  

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

িাংলায়দি সহচিালয় 

(১৮/১২/২০১৭), 

তদহনক আমার কাগি 

(১৮/১২/২০১৭), 

মিইহল হনউি টুয়ি (১৮/১২/২০১৭), 

মনাটিি মিাি,ৃ মহিলা হিষয়ক 

অহিদপ্তর, ঢাকা (১৮/১২/২০১৭) 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

িাংলায়দি সহচিালয় 

(১৮/১২/২০১৭), 

তদহনক আমার কাগি (১৮/১২/২০১৭), 

মিইহল হনউি টুয়ি (১৮/১২/২০১৭), 

মনাটিি মিাি,ৃ মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, 

ঢাকা(১৮/১২/২০১৭), 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

িাংলায়দি সহচিালয় (১৮/১২/২০১৭), 

3.  েরপত্র হবক্রে শুরুর িাহরখ ১৮/১২/২০১৭ ১৮/১২/২০১৭ ১৮/১২/২০১৭ ১৮/১২/২০১৭ 

4.  েরপত্র হবক্রজের সিষ িাহরখ ও সমে ৩১/১২/২০১৭ অহিস চলাকালীন পযনৃ্ত। ৩১/১২/২০১৭ অহিস চলাকালীন 

পযনৃ্ত। 

৩১/১২/২০১৭, অহিস চলাকালীন 

পযনৃ্ত। 

৩১/১২/২০১৭, অহিস চলাকালীন পযনৃ্ত। 

5.  েরপত্র গ্রিজণর সিষ িাহরখ ও সমে ০১/০১/২০১৮, দুপুর ১২.০০ টা পযনৃ্ত ০১/০১/২০১৮, দুপুর ১২.০০ টা 

পযনৃ্ত 

০১/০১/২০১৮, দুপুর ১২.০০ টা পযনৃ্ত ০১/০১/২০১৮, দুপুর ১২.০০ টা পযনৃ্ত 

6.  প্রাপ্ত সমাট েরপজত্রর সংখ্যা ০২টি ০৪টি ০৩টি ০২টি 

7.  েরপত্র সখালার িাহরখ ও সমে ০১/০১/২০১৮, দুপুর ৩.০০  টিকা ০১/০১/২০১৮,দুপুর ৩.০০  টিকা ০১/০১/২০১৮, দুপুর ৩.০০  টিকা ০১/০১/২০১৮, দুপুর ৩.০০  টিকা 

8.  সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা ০১টি ০১টি ০১টি ০১টি 

9.  িি সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা ০১টি ০৩টি ০২টি ০১টি 

10.  হসএস বিরীর িাহরখ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ 

11.  েরপত্র মুল্যােি কহমটির সভার িাহরখ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ ১৫/০৩/২০১৮ 

12.  েরপত্র অনুজমােজির িাহরখ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ 

13.   Notification of Award প্রোজিরিাহরখ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ 

14.  প্রাক্কহলি মূল্য ৮,৫১,০০০.০০ ২০,০০,০০০.০০ ২৩,০০,০০০.০০ ২৩,০০,০০০.০০ 

15.  সমাট চুহিমূল্য ৮,৪৯,০০০.০০ ১৭,৯৬,২৯২.০০ ১১,৮৩,২৬০.০০ ১০,১৪,০০০.০০ 

16.  প্রাক্কহলি মূজল্যর উদ্ধয/হিে (%) ০.২৪ % হনম্নদর ১০.১৯% হনম্নদর ৪৮.৫৫% হনম্নদর ৫৫.৯১% হনম্নদর 

17.  চুহি স্বাক্ষজরর িাহরখ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ 

18.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে শুরুর িাহরখ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ ০১/০৪/২০১৮ 

19.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে সমাহপ্তর িাহরখ ১২/০৫/২০১৮ ১২/০৫/২০১৮ ১২/০৫/২০১৮ ৩১/০৩/২০১৯ 

20.  সমে বৃহদ্ধ কজর থাকজল, কিহেজির এবং কী 

কারজণ 
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সারহণ ৩.৩.২: CPTU এর Format অনুর্ােী প্রকয়ের  মালামাল ও সসবা ক্রেসংক্রান্ত িথ্যাবলী  

1.  েরপত্র প্রহক্রয়ার িথ্য েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের 

িাম ও িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  

প্যাজকজের িাম ও িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  

প্যাজকজের িাম ও িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের 

িাম ও িংোঃ 

মমহিনাহরি এন্ড ইকুযইপয়মন্ট ক্রয় 

(হিহি-০২) 

মষ্টিনারী ক্রয় (হিহি-১১) আনুষহঙ্গক ক্রয় (হিহি-১২) িায়াহরং চািৃ (গাড়ীিাড়া, হিহি-১৯) 

21.  চূড়ান্ত হবল েমাোজির িাহরখ ও হবজলর 

পহরমাণ 

০৯/০৫/২০১৮ 

৮,৪৯,০০০.০০ 

১৫/০৪/২০১৮ 

১৭,৯৬,২৯২.০০ 

১৪/০৫/২০১৮ 

১১,৮৩,২৬০.০০ 

প্রহিমায়স ৮৪,৫০০.০০ (চুরাহি িািার 

পাঁচিি) টাকা কয়র হিল দাহখল করা িয়। 

22.  চূড়ান্ত হবল পহরজিাজর্র িাহরখ ও পহরমাণ ২২/০৫/২০১৮ 

৮,৪৯,০০০.০০(িযাট ও আয়করসি) 

২৬/০৬/২০১৮ 

১৭,৯৬,২৯২.০০ (িযাট ও 

আয়করসি) 

২৬/০৬/২০১৮ 

১১,৮৩,২৬০.০০ (িযাট ও 

আয়করসি) 

প্রহিমায়স ৮৪,৫০০.০০ (চুরাহি িািার 

পাঁচিি) টাকা কয়র  হিল পহরয়িাি করা 

িয়। 

23.  দরপয়ত্র উয়ল্লহখি মূল্য অয়পক্ষা অহিক ব্যয় 

িয়য়য়ছ হকনা? 

অহিক ব্যয় িয় নাই অহিক ব্যয় িয় নাই অহিক ব্যয় িয় নাই অহিকব্যয় িয় নাই 

24.  ক্রজের সক্ষজত্র সরকাহর ক্রেিীহিমালা অনুসরণ 

করা িজেহছল হকনা? 

িাঁ িাঁ িাঁ িাঁ 

25.  িা িজল, সকি করা িেহি     
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সারহণ ৩.৩.২: মালামাল ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত িথ্যাবলী সংগ্রজির ছক (CPTU এর Format অনুর্ােী) 

1.  েরপত্র প্রহক্রয়ার িথ্য েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও িংোঃ েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও 

িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম 

ও িংোঃ 

৬৪টি মিলা িিয়র ইয়লহক্ট্রকযাল এন্ড ইয়লক্ট্রহনক্স 

ইকুযইপয়মন্ট প্রহিক্ষণ (আউটয়সাহসং পিহিয়ি) 

(প্যাজকে িামোঃ ইজলকহেকোল ইকুেইপজমন্ট প্রহিক্ষণ প্রহিষ্ঠাি 

হিব যাচি) 

৮টি হিিাগীয় িিয়র মটর ড্রাইহিং প্রহিক্ষণ 

(আউটয়সাহসং পিহিয়ি) 

(প্যাজকে িামোঃ মটর ড্রাইহভং প্রহিক্ষণ  প্রহিষ্ঠাি 

হিব যাচি) 

আউটয়সাহসং পিহিয়ি িনিল সরিরাি 

(প্যাজকে িামোঃ আউটজসাহসং পদ্ধহিজি েিবল 

সরবরাি) 

2.  েরপত্র হবজ্ঞহপ্ত প্রকাজির মাধ্যম (োিীে/ 

আন্তেযাহিক) 

তদহনক ইয়িিাক 

২০/১১/২০৭ (সংয়িািনী হিজ্ঞহপ্ত), তদহনক িনকষ্ঠ 

২০/১১/২০১৭ (সংয়িািনী হিজ্ঞহপ্ত), 

তদহনক িনকষ্ঠ (০১/১১/২০১৭) 

তদহনক ইয়িিাক (০১/১১/২০১৭) 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় িাংলায়দি সহচিালয়। 

মনাটিি মিাি, মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, ঢাকা। 

তদহনক ইয়িিাক 

২০/১১/২০৭ (সংয়িািনী হিজ্ঞহপ্ত), 

তদহনক িনকষ্ঠ 

২০/১১/২০১৭ (সংয়িািনী হিজ্ঞহপ্ত), 

তদহনক িনকষ্ঠ, (০১/১১/২০১৭), 

তদহনক ইয়িিাক (০১/১১/২০১৭), 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় িাংলায়দি 

সহচিালয়। 

মনাটিি মিাি, মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, 

ঢাকা। 

তদহনক ইয়িিাক 

২০/১১/২০৭ (সংয়িািনী হিজ্ঞহপ্ত) 

তদহনক িনকষ্ঠ 

২০/১১/২০১৭ (সংয়িািনী হিজ্ঞহপ্ত) 

তদহনক িনকষ্ঠ (০১/১১/২০১৭), 

তদহনক ইয়িিাক (০১/১১/২০১৭) 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় িাংলায়দি 

সহচিালয়। 

মনাটিি মিাি, মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, 

ঢাকা। 

3.  েরপত্র হবক্রে শুরুর িাহরখ ০৩/১১/২০১৭ ০৩/১১/২০১৭ ০৩/১১/২০১৭ 

4.  েরপত্র হবক্রজের সিষ িাহরখ ও সমে ২১/১১/২০১৭; হিকাল ০৫:০০ টা। সংয়িািনী 

০৫/১২/২০১৭ হিকাল ০৫:০০ টা। 

২১/১১/২০১৭; হিকাল ০৫:০০ টা। 

সংয়িািনী 

০৫/১২/২০১৭ হিকাল ০৫:০০ টা। 

২১/১১/২০১৭; হিকাল ০৫:০০ টা। 

সংয়িািনী 

০৪/১২/২০১৭ হিকাল ০৫:০০ টা। 

5.  েরপত্র গ্রিজণর সিষ িাহরখ ও সমে ২২/১১/২০১৭; দুপুর ১২:০০ টা। 

সংয়িািনী 

০৬/১২/২০১৭; দুপুর ১২:০০ টা। 

২২/১১/২০১৭; দুপুর ১২:০০ টা । 

সংয়িািনী 

০৬/১২/২০১৭; দুপুর ১২:০০ টা। 

২১/১২/২০১৭; দুপুর ১২:০০ টা । 

সংয়িািনী 

০৫/১২/২০১৭; দুপুর ১২:০০ টা পযনৃ্ত 

6.  প্রাপ্ত সমাট েরপজত্রর সংখ্যা ০৩টি ০১টি ০৩টি 

7.  েরপত্র সখালার িাহরখ ও সমে ২২/১১/২০১৭; হিকাল ০৩:০০  টিকা 

সংয়িািনী 

০৬/১২/২০১৭; হিকাল ০৪:০০  টিকা 

২২/১১/২০১৭; হিকাল ০৩:০০  টিকা 

সংয়িািনী 

০৬/১২/২০১৭; হিকাল ০৪:০০  টিকা 

২২/১১/২০১৭; হিকাল ০৩:০০  টিকা 

সংয়িািনী 

০৫/১২/২০১৭; হিকাল ০৩:০০  টিকা 

8.  সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা ০১টি ০১টি ০১টি 

9.  িি সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা ০২টি ০ ০২টি 

10.  হসএস বিরীর িাহরখ ২৪/১২/২০১৭ ও ০৮/০১/২০১৮ ২৪/১২/২০১৭ ও ০৮/০১/২০১৮ ২৪/১২/২০১৭ ও ০৮/০১/২০১৮ 

11.  েরপত্র মুল্যােি কহমটির সভার িাহরখ ২৪/১২/২০১৭ ও ০৮/০১/২০১৮ ২৪/১২/২০১৭ ও ০৮/০১/২০১৮ ২৪/১২/২০১৭ ও ০৮/০১/২০১৮ 
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সারহণ ৩.৩.২: মালামাল ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত িথ্যাবলী সংগ্রজির ছক (CPTU এর Format অনুর্ােী) 

1.  েরপত্র প্রহক্রয়ার িথ্য েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও িংোঃ েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও 

িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম 

ও িংোঃ 

৬৪টি মিলা িিয়র ইয়লহক্ট্রকযাল এন্ড ইয়লক্ট্রহনক্স 

ইকুযইপয়মন্ট প্রহিক্ষণ (আউটয়সাহসং পিহিয়ি) 

(প্যাজকে িামোঃ ইজলকহেকোল ইকুেইপজমন্ট প্রহিক্ষণ প্রহিষ্ঠাি 

হিব যাচি) 

৮টি হিিাগীয় িিয়র মটর ড্রাইহিং প্রহিক্ষণ 

(আউটয়সাহসং পিহিয়ি) 

(প্যাজকে িামোঃ মটর ড্রাইহভং প্রহিক্ষণ  প্রহিষ্ঠাি 

হিব যাচি) 

আউটয়সাহসং পিহিয়ি িনিল সরিরাি 

(প্যাজকে িামোঃ আউটজসাহসং পদ্ধহিজি েিবল 

সরবরাি) 

12.  েরপত্র অনুজমােজির িাহরখ ২৫/০১/২০১৮ ২৫/০১/২০১৮ ২৫/০১/২০১৮ 

13.   Notification of Award 

প্রোজিরিাহরখ 

২৯/০১/২০১৮ ২৯/০১/২০১৮ ২৯/০১/২০১৮ 

14.  প্রাক্কহলি মূল্য ১১,৫২,০০,০০০.০০ ১,৭২,৮০,০০০.০০ ৯৭১,৮০,০০০.০০ 

15.  সমাট চুহিমূল্য ১০,৯৭,২৮,০০০.০০ ১,৬৪,৫৯,২০০.০০ ৯৭১,৭৯,৩৬৮.০০ 

16.  প্রাক্কহলি মূজল্যর উদ্ধয/হিে (%) ৪.৭৫% হনম্নদর ৪.৭৫% হনম্নদর ০.০০০৭% হনম্নদর 

17.  চুহি স্বাক্ষজরর িাহরখ ০৭/০২/২০১৮ ০৭/০২/২০১৮ ০৭/০২/২০১৮ 

18.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে শুরুর িাহরখ ০১/০৩/১৮ ০১/০৩/১৮ ০১/০৩/১৮ 

19.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে সমাহপ্তর িাহরখ ৩১/১২/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ২৮/০২/২০১৯ 

20.  সমে বৃহদ্ধ কজর থাকজল, কিহেজির এবং কী 

কারজণ 

   

21.  চূড়ান্ত হবল েমাোজির িাহরখ ও হবজলর 

পহরমাণ 

প্রহিটি ব্যাচ ১৮০  ন্টার সম্পূণ ৃকরার পর ৫০% হিল দাহখল 

করয়ি পারয়িন এিং পরিিী ১৮০ অর্াৃৎ ৩৬০  ন্টা পূণ ৃ

িওয়ার পর পূনাৃঙ্গ হিলা দাহখল কয়রন। 

প্রহিটি ব্যাচ ১৮০  ন্টার সম্পূণ ৃকরার পর ৫০% 

হিল দাহখল করয়ি পারয়িন এিং পরিিী ১৮০ 

অর্াৃৎ ৩৬০  ন্টা পূণ ৃ িওয়ার পর পূনাৃঙ্গ হিলা 

দাহখল কয়রন। 

প্রহিমায়স ৪৩১িন িনিয়লর হিল ও সাহিসৃ 

চািৃ িাদ ৬৩,২৮,৯২৪.৬৯ টাকার হিল দাহখল 

কয়রন। 

22.  চূড়ান্ত হবল পহরজিাজর্র িাহরখ ও পহরমাণ   প্রহিমায়স ৪৩১িন িনিয়লর হিল ও সাহিসৃ 

চািৃ িাদ ৬৩,২৮,৯২৪.৬৯ টাকার হিল প্রদান 

করা িয়। 

23.  দরপয়ত্র উয়ল্লহখি মূল্য অয়পক্ষা অহিক ব্যয় 

িয়য়য়ছ হকনা? 

অহিক ব্যয় িয় নাই অহিক ব্যয় িয় নাই অহিকব্যয় িয় নাই 

24.  ক্রজের সক্ষজত্র সরকাহর ক্রেিীহিমালা অনুসরণ 

করা িজেহছল হকনা? 

িাঁ িাঁ িাঁ 

25.  িা িজল, সকি করা িেহি    
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সারহণ ৩.৩.২: মালামাল ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত িথ্যাবলী সংগ্রজির ছক (CPTU এর Format অনুর্ােী) 

1.  েরপত্র প্রহক্রয়ার িথ্য েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও িংোঃ েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও 

িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম 

ও িংোঃ 

এক্সজপাোর হভহেট 

(প্যাজকে িামোঃ এক্সজপাোর হভহেট) 

হসজলকসি অফ সেইহিং ম্যাজিেজমন্ট ফাম য ফর 

ফজরি এক্সপসার হভহসট (এফইহভ) ইি সাউথ 

কহরো 

(NCS -২) 

প্রহকউরজমন্ট অফ মাইজক্রাবাস সাহভ যজসস (বাই 

মান্থলী িাইোহরং চােয সবহসস) 

(NCS -৩) 

2.  েরপত্র হবজ্ঞহপ্ত প্রকাজির মাধ্যম 

(োিীে/ আন্তেযাহিক) 

এক্সয়পািার হিহিটি মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ময়িাদয়য়র মনর্তয়ে হছল 

হিিায় িরুহর হিহিয়ি পািহলক প্ররহকউরয়মন্ট আইন, ২০০৬ ও 

পািহলক প্রহকউহরয়মন্ট আইন, ২০০৮ এর ৩৮ (গ) অনুয়েয়দ 

উহল্লহখি একক উৎস হিহিক হনিাৃচন পিহি অনুসরণ কয়র 

সম্পন্ন করা িয়। মস অনুযায়ী একক উৎস হিহিক প্রহিষ্ঠান  

হিয়সয়ি কায়নলৃ ইন্টারন্যািনাল হলহময়টিয়ক RFP  প্রদান 

করা িয়য়য়ছ। 

১০/০৪/২০১৮ িাহরয়খ RFP আিিান করা িয়। 

তদহনক মিায়রর কাগি ০৮/০৪/২০১৯, 

The Daily Observer ০৮/০৪/২০১৯, 

মনাটিি মিাি,ৃ মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, ঢাকা। 

তদহনক মিায়রর কাগি ০৮/০৪/২০১৯, 

The Daily Observer ০৮/০৪/২০১৯, 

মনাটিি মিাি,ৃ মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর, 

ঢাকা। 

3.  েরপত্র হবক্রে শুরুর িাহরখ - ০৮/০৪/২০১৯ ০৮/০৪/২০১৯ 

4.  েরপত্র হবক্রজের সিষ িাহরখ ও সমে - ২৩/০৪/২০১৯ ২৩/০৪/২০১৯ 

5.  েরপত্র গ্রিজণর সিষ িাহরখ ও সমে RFP  দাহখয়লর িাহরখ ও সময়োঃ ০৮/০৫/২০১৮; দুপুর 

১২:০০ টা। 

২৪/০৪/২০১৯; দুপুর ২:০০ টা ২৪/০৪/২০১৯; দুপুর ২:০০ টা 

6.  প্রাপ্ত সমাট েরপজত্রর সংখ্যা ০১টি ০২টি ০৪টি 

7.  েরপত্র সখালার িাহরখ ও সমে RFP  উনু্মিকরয়ণর িাহরখ ও সময়োঃ ০৮/০৫/২০১৮; দুপুর 

৩:০০ টা  

২৪/০৪/২০১৯; দুপুর ৩:০০ টা ২৪/০৪/২০১৯; দুপুর ৩:০০ টা 

8.  সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা ০১টি ০১টি ০৩টি 

9.  িি সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা ০ ০১টি ০১টি 

10.  হসএস বিরীর িাহরখ ০৯/০৫/২০১৮ ০৫/০৫/২০১৯ ০৫/০৫/২০১৯ 

11.  েরপত্র মুল্যােি কহমটির সভার িাহরখ ০৯/০৫/২০১৮ ০২/০৫/২০১৯ ০২/০৫/২০১৯ 

12.  েরপত্র অনুজমােজির িাহরখ ০৯/০৫/২০১৮ ১২/০৫/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯ 

13.   Notification of Award 

প্রোজিরিাহরখ 

১০/০৫/২০১৮ ১২/০৫/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯ 

14.  প্রাক্কহলি মূল্য ৪০,০০,০০০.০০ ৬৩,৭৩,০০০.০০ ৮৫,০০০.০০ 

15.  সমাট চুহিমূল্য ২৫,৯৯,৫৫০.০০ ১০,১১,৭১৩.০০ ৭৯,৯০০.০০ 

16.  প্রাক্কহলি মূজল্যর উদ্ধয/হিে (%) ৩৫.০১% হনম্নদর ৮৪.১৩% হনম্নদর ৬% হনম্নদর 

17.  চুহি স্বাক্ষজরর িাহরখ ২১/০৫/২০১৮ ২২/০৫/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯ 
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সারহণ ৩.৩.২: মালামাল ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত িথ্যাবলী সংগ্রজির ছক (CPTU এর Format অনুর্ােী) 

1.  েরপত্র প্রহক্রয়ার িথ্য েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও িংোঃ েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম ও 

িংোঃ 

েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম,  প্যাজকজের িাম 

ও িংোঃ 

এক্সজপাোর হভহেট 

(প্যাজকে িামোঃ এক্সজপাোর হভহেট) 

হসজলকসি অফ সেইহিং ম্যাজিেজমন্ট ফাম য ফর 

ফজরি এক্সপসার হভহসট (এফইহভ) ইি সাউথ 

কহরো 

(NCS -২) 

প্রহকউরজমন্ট অফ মাইজক্রাবাস সাহভ যজসস (বাই 

মান্থলী িাইোহরং চােয সবহসস) 

(NCS -৩) 

18.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে শুরুর িাহরখ ২২-২৯ সম ২০১৮ অথবা হিকটিম িাহরখ ২৪/০৬/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯ 

19.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে সমাহপ্তর 

িাহরখ 

২২-২৯ সম ২০১৮ অথবা হিকটিম িাহরখ ১৯/০৯/২০১৯ ৩১/১২/২০২০ 

20.  সমে বৃহদ্ধ কজর থাকজল, কিহেজির 

এবং কী কারজণ 

    

21.  চূড়ান্ত হবল েমাোজির িাহরখ ও 

হবজলর পহরমাণ 

(মাননীয় প্রহিমন্ত্রীর মনর্তয়ে প্রহিমন্ত্রীসি ১০ (দি) িন 

কমকৃিাৃ) 

২১/০৫/২০১৮, ২৫,৯৯,৫৫০.০০ 

(মাননীয় সহচি ময়িাদয়য়র মনর্তয়ে ০৭(সাি) 

কমকৃিাৃ) ১৯/০৬/২০১৯, ১০,১১,৭১৩.০০ 

প্রহিমায়স ৭৯,৯০০.০০ (উনআহি িািার 

নয়িি) টাকা কয়র  হিল দাহখল করা িয়। 

22.  চূড়ান্ত হবল পহরজিাজর্র িাহরখ ও 

পহরমাণ 

২৬/০৬/২০১৮, ২৫,৯৯,৫৫০.০০ (িযাট ও আয়করসি) ২৬/০৬/২০১৯, ১০,১১,৭১৩.০০ (িযাট ও 

আয়করসি) 

প্রহিমায়স ৭৯,৯০০.০০ (উনআহি িািার 

নয়িি) টাকা কয়র  হিল পহরয়িাি করা িয়। 

23.  দরপয়ত্র উয়ল্লহখি মূল্য অয়পক্ষা অহিক 

ব্যয় িয়য়য়ছ হকনা? 

অহিক ব্যয় িয় নাই অহিক ব্যয় িয় নাই অহিক ব্যয় িয় নাই 

24.  ক্রজের সক্ষজত্র সরকাহর ক্রেিীহিমালা 

অনুসরণ করা িজেহছল হকনা? 

িাঁ িা িা 

25.  িা িজল, সকি করা িেহি    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

প্রকজল্পর সাহব যক কার্ যক্রম ও কম য-পহরকল্পিা, অগ্রগহি ও ক্রে পহরকল্পিা হবজেষণ  

সারহণ ৩.৪: পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত প্রহকউরজমন্ট িথ্য  

 

 

 

ক্রহমকনং প্যায়কি দরপত্রআহ্বায়নর িাহরখ ও 

প্রাক্কহলিমূল্য 

িাহরখ ও চুহিমূল্য চুহি সমাহপ্তর িাহরখ প্রহকউরয়মন্টপিহি অনুয়মাদয়নর পযাৃয় 

 ২০১৭-১৮  

০১।  মমহিনাহরি এন্ড ইকুযইপয়মন্ট 

ক্রয় (হিহি-০২) 

১৮/১২/২০১৭ 

৮,৫১,০০০.০০ 

৮,৪৯,০০০.০০ ১২/০৫/২০১৮ OTM প্রকেপহরচালক 

০২। মষ্টিনারী ক্রয় 

(হিহি-১১) 

১৮/১২/২০১৭ 

২০,০০,০০০.০০ 

১৭,৯৬,২৯২.০০ ১২/০৫/২০১৮ OTM  

০৩। আনুষহঙ্গক ক্রয় (হিহি-১২) ১৮/১২/২০১৭ 

২৩,০০,০০০.০০ 

১১,৮৩,২৬০.০০ ১২/০৫/২০১৮ OTM প্রকেপহরচালক 

০৪। িায়াহরং চািৃ (গাড়ী িাড়া, 

হিহি-১৯) 

১৮/১২/২০১৭ 

২৩,০০,০০০.০০ 

০১/০৪/২০১৮ 

১০,১৪,০০০.০০ 

৩১/০৩/২০১৯ OTM মিাপহরচালক 

০৫।  ৬৪টি মিলা িিয়র 

ইয়লহক্ট্রকযাল এন্ড ইয়লক্ট্রহনক্স 

ইকুযইপয়মন্ট প্রহিক্ষণ 

(আউটয়সাহসং পিহিয়ি) 

হিজ্ঞহপ্ত িাহরখোঃ ০১/১১/২০১৭ 

সংয়িাহিি হিজ্ঞহপ্তর িাহরখোঃ 

২০/১১/২০১৭ 

১১৫২,০০০০০.০০ 

০৭/০২/২০১৮ 

১০,৯৭,২৮০০০.০০ 

৩১/১২/২০২০ OTM HOPE 

০৬। 

 

৮টি হিিাগীয় িিয়র মটর 

ড্রাইহিং প্রহিক্ষণ 

(আউটয়সাহসং পিহিয়ি) 

হিজ্ঞহপ্ত িাহরখোঃ ০১/১১/২০১৭ 

সংয়িাহিি হিজ্ঞহপ্তর িাহরখোঃ 

২০/১১/২০১৭ 

১৭২,৮০০০০.০০ 

০৭/০২/২০১৮ 

১,৬৪,৫৯,২০০.০০ 

৩১/১২/২০২০ OTM HOPE 

০৭।  আউটয়সাহসং পিহিয়ি িনিল 

সরিরাি 

হিজ্ঞহপ্ত িাহরখোঃ ০১/১১/২০১৭ 

সংয়িাহিি হিজ্ঞহপ্তর িাহরখোঃ 

২০/১১/২০১৭ 

৯৭১,৮০,০০০ 

০৭/০২/২০১৮ 

৯৭১৭৯৩৬৮.০০ 

২৮/০২/২০১৯ OTM HOPE 



37 

 

 

 

সারহণ ৩.৫: ২০১৮-২০১৯ এর পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত প্রহকউরজমন্ট িথ্য 

প্যা

সক

ে 

িং 

 

সংগৃিীি 

পণ্যসমূজির 

হববরণ 

ইউ

হনট 

পহরমাণ সংগ্র

সির 

সমথে 

এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমা

েিকা

রী 

কর্তযপ

ক্ষ 

িি

হি

মল

রউ

ৎস 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম 

মকািস 

িরপ্রয়সস 

নট 

ইউিি

ইন 

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজির 

িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়ািঅৃ

নুয়মাদন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদয়ন

রহিজ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষ

সরর 

িাহর

খ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যসম্পােজির 

সমাট সমে/হেি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

R

F

Q

 -

১  

 

প্রহকউরজমন্ট 

অফ  অহফস 

সষ্টিিারী 

ফর সপ্রাজেক্ট 

অহফস 

আ

ই

মট

ম 

57 RF

Q 

হপহি হি

ও

হি 

4,96,

878.0

0 

4,96,

70 

7.00 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 12-02-19 22-

02-19 

22-02-

19 

24-02-

19 

28-02-

19 

- - 29-04-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 13 0 2 2 - - 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 17-02-19 25-

02-19 

25-02-

19 

27-02-

19 

3-3-19 - - 02-05-19 

 

R

F

Q

 -

২ 

 

প্রহকউরজমন্ট 

অফ কহম্পউটার 

কিহেওজমবলস 

ফর সপ্রাজেক্ট 

অহফস 

আ

ই

মট

ম 

9 RF

Q 

হপহি হি

ও

হি 

2,52,

240.0

0 

2,44,4

00.00 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 20-02-19 28-

02-19 

28-02-

19 

03-03-

19 

03-03-

19 

  01-04-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 8 0 3 0 - - 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 

 

18-02-19 25-

02-19 

25-02-

19 

27-02-

19 

3-3-19 - - 02-05-19 

 

R

F

Q

 -

৩ 

 

প্রহকউরজমন্ট 

অফ অহফস 

ইহকউপজমন্ট 

এে সমহিিাহরে 

ফর সেইহিং 

সসন্টার এে 

এইচহকউ 

 

আ

ই

মট

ম 

4 RF

Q 

হপহি হি

ও

হি 

4,89,

600.0

0 

4,86,

000.0

0 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 

 

20-02-19 28-

02-19 

28-02-

19 

03-03-

19 

03-03-

19 

  01-04-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 8 0 3 0 - - 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 

 

18-02-19 25-

02-19 

25-02-

19 

27-02-

19 

3-3-19 - - 02-05-19 

 প্রহকউরজমন্ট 

অফ হপ্রহন্টং 

আ

ই

11 RF হপহি - 4,19,4

00.00 

3,95,

000.0

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 

 

20-02-19 28-

02-19 

28-02-

19 

03-03-

19 

03-03-

19 

  01-04-19 
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প্যা

সক

ে 

িং 

 

সংগৃিীি 

পণ্যসমূজির 

হববরণ 

ইউ

হনট 

পহরমাণ সংগ্র

সির 

সমথে 

এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমা

েিকা

রী 

কর্তযপ

ক্ষ 

িি

হি

মল

রউ

ৎস 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম 

মকািস 

িরপ্রয়সস 

নট 

ইউিি

ইন 

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজির 

িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়ািঅৃ

নুয়মাদন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদয়ন

রহিজ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষ

সরর 

িাহর

খ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যসম্পােজির 

সমাট সমে/হেি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R

F

Q

 -

৪ 

 

সমটাহরোলস 

ফর সপ্রাজেক্ট 

অহফস 

 

মট

ম 

Q 0 আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 8 0 3 0 - - 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 

 

20-02-19 27-

02-19 

27-02-

19 

27-02-

19 

03-03-

19 

- - 02-05-19 

 

R

F

Q

 -

৫ 

 

প্রহকউরজমন্ট 

অফ অহফস 

ফাহি যচার 

ফর সপ্রাজেক্ট 

অহফস 

আ

ই

মট

ম 

7 RF

Q 

হপহি - 4,86,

600.0

0 

4,85,

400.0

0 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 

 

14-03-19 21-

03-19 

21-03-

19 

27-03-

19 

28-03-

19 

- - 27-05-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 7 0 6 1 - - 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 

 

04-04-19 10-

04-19 

10-04-

19 

05-05-

19 

05-05-

19 

- - 04-07-19 

 

R

F

Q

 -

৬ 

 

েকুজমন্টাহর 

কন্সোকসি অি 

যা 

হবউটিহফজকসি 

সেে 

 

আ

ই

মট

ম 

5 RF

Q 

হপহি হি

ও

হি 

4,66,

600.0

0 

4,50,

000.0

0 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 01-01-19 10-

01-19 

10-1-19 13-01-

19 

14-01-19   13-03-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 9 0 3 1 - - 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 04-04-19 10-

04-19 

10-04-

19 

15-04-

19 

16-4-19 - - 02-05-19 

  

R

F

Q

 -

সেইহিং 

এিজরালজমন্ট 

সফটওেোর 

হসজিম 

আ

ই

মট

ম 

1 RF

Q 

হপহি হি

ও

হি 

4,30,

000.0

0 

4,22,

000.0

0 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 10-01-19 18-

01-19 

18-01-

19 

20-01-

19 

22-01-

19 

- - 21-03-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 8 0 2 2 - - 60 

প্রকৃি - 13-05-19 20- 20-05- 23-5- 27-05- - - 10-06-19 
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প্যা

সক

ে 

িং 

 

সংগৃিীি 

পণ্যসমূজির 

হববরণ 

ইউ

হনট 

পহরমাণ সংগ্র

সির 

সমথে 

এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমা

েিকা

রী 

কর্তযপ

ক্ষ 

িি

হি

মল

রউ

ৎস 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম 

মকািস 

িরপ্রয়সস 

নট 

ইউিি

ইন 

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজির 

িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়ািঅৃ

নুয়মাদন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদয়ন

রহিজ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষ

সরর 

িাহর

খ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যসম্পােজির 

সমাট সমে/হেি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

৭ 

 

িাহরখ 05-19 19 19 19 

N

C

S

 -

১ 

  

 

িন 431 OT

M 

হিহি হি

ও

হি 

91,98

,52,9

21.00 

 আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 11-11-18 21-

11-18 

18-12-

18 

03-03-

19 

04-03-

19 

04-

03-

19 

  

31-12-20 

 

 আরহেহপ

হপ হেি 

 1 10 27 15 1 0  600 

 প্রকৃি 

িাহরখ 

- 23-12-18 23-

01-19 

16-05-

19 

The High court order on writ petition no 

264/2019 dated 13.01.2019“Pending 

hearing of the Rule, operation of the 

impugned Tender Notice having memo 

being No. 32.01.0000.047.11.004(3)-17-

322 dated 23.12.2018 as published in the 

Daily Jugantor and Daily Observer on 

24.12.2018 issued by the Respondent 

No.4 inviting tender for supplying 

manpower (Driver, Office Attendant and 

Cleaner) through outsourcing (Annexure-

E) is stayed for a period of 04 (four) 

months from date”. 

 

N

C

S

 -

হসজলকসি অফ 

সেইহিং 

ম্যাজিেজমন্ট 

ফাম য ফর ফজরি 

এক্সজপাোর 

িন 7 OT

M 

হিহি হি

ও

হি 

63,75

,000.

00 

10,11,

713.0

0 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 13-01-19 23-

01-19 

27-01-

19 

31-01-

19 

31-01-

19 

22-

05-

19 

19-09-

19 

31-03-19 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 10 4 6 0 3 24 60 
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প্যা

সক

ে 

িং 

 

সংগৃিীি 

পণ্যসমূজির 

হববরণ 

ইউ

হনট 

পহরমাণ সংগ্র

সির 

সমথে 

এবং 

টাইপ 

চুহি 

অনুজমা

েিকা

রী 

কর্তযপ

ক্ষ 

িি

হি

মল

রউ

ৎস 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম 

মকািস 

িরপ্রয়সস 

নট 

ইউিি

ইন 

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজির 

িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়ািঅৃ

নুয়মাদন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদয়ন

রহিজ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষ

সরর 

িাহর

খ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যসম্পােজির 

সমাট সমে/হেি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

২ হভহসট 

(এফইহভ) ইি 

সাউথ সকাহরো 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 7-4-19 24-

04-19 

02-05-

19 

12-05-

19 

12-05-

19 

22-

05-

19 

19-09-

19 

31-07-19 

N

C

S

 -

৩ 

প্রহকউরজমন্ট 

অফ 

মাইজক্রাবাস 

সাহভ যজসস (বাই 

মান্থলী 

িাইোহরং চােয 

সবহসস) 

আ

ই

মট

ম 

1 OT

M 

হিহি হি

ও

হি 

85,00

0.00 

79.90

0.00 

আরহেহপ

হপ িাহরখ 

- 20-01-19 29-

01-19 

31-01-

19 

07-02-

19 

10-02-

19 

12-

02-

19 

- 31-12-20 

আরহেহপ

হপ হেি 

- 1 9 2 7 3 3 25 60 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 7-4-19 24-

04-19 

02-05-

19 

12-05-

19 

12-05-

19 

20-

05-

19 

31-12-

2020 

31-12-20 

 

 

সারহণ ৩.৬: ২০১৯-২০২০ এর পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত প্রহকউরজমন্ট িথ্য 

 

প্যাজক

ে িং 

সংগৃিীি পণ্যসমূজির হববরণ ইউহন

ট 

পহর

মাণ 

সংগ্রজির 

সমথে 

এবং টাইপ 

চুহি 

অনুজমােি

কারী 

কর্তযপক্ষ 

িি

হি

মলর

উৎ

স 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম

মকাি

সির

প্রয়সস 

নটইউ

িিইন

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজি

র িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদ

ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মা

দয়নরহি

জ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যস

ম্পােজি

র সমাট 

সমে/হে

ি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

RF

Q -১ 

 

 

হপ্রহন্টং অি সাটিহৃিয়কট ির 

সাকয়সসফুল মট্রইহন 

আইয়ট

ম 

750

00 

RFQ হপহি হি

ওহি 
4.93 4,55

,000.

00 

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- 18-08-

19 

25-08-

19 

25-08-

19 

27-08-

19 

29-

08-19 

  05-09-

18 

আরহে

হপহপ 

- 1 7 0 2 2 - 12 06 
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প্যাজক

ে িং 

সংগৃিীি পণ্যসমূজির হববরণ ইউহন

ট 

পহর

মাণ 

সংগ্রজির 

সমথে 

এবং টাইপ 

চুহি 

অনুজমােি

কারী 

কর্তযপক্ষ 

িি

হি

মলর

উৎ

স 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম

মকাি

সির

প্রয়সস 

নটইউ

িিইন

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজি

র িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদ

ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মা

দয়নরহি

জ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যস

ম্পােজি

র সমাট 

সমে/হে

ি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

হেি 

প্রকৃি 

িাহরখ 

- 18-08-

19 

25-05-

19 

25-08-

19 

27-08-

19 

01-

09-19 

- 13 15 

 

RF

Q -২ 

 

িকুয়মন্টাহর কন্সট্রাকিন ির মািরুম, 

িাহম ৃকয়ম্পাি এন্ড এহপকালচার মট্রি 

( Code: 3211125) 

আইয়ট

ম 

1 RFQ হপহি হি

ওহি 
4.90 4,70,

000.

00 

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- 01-11-

19 

11-11-

19 

11-11-

19 

22-11-

19 

22-

11-19 

- - 20-12-

19 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- 1 10 0 11 0 - 22 30 

প্রকৃি 

িাহরখ 

 03-10-

19 

10-10-

19 

10-10-

19 

15-10-

19 

15-

10-19 

 12 15 

 

RF

Q -৩ 

 

হলিয়লট পাহব্লয়কিন আইয়ট

ম 

150

00 

RFQ হপহি হি

ওহি 
4.50 1,12,

500.

00 

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- 01-12-

2019 

11-12-

19 

11-12-

19 

18-12-

19 

22-

12-19 

- - 20-01-

20 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- 1 10 0 7 4 - 22 30 

প্রকৃি 

িাহরখ 

 07-11-

19 

14-11-

19 

14-11-

19 

17-11-

19 

17-11-

19 

 10 10 

 

RF

Q -৪ 

 

 

মিয়িলাপয়মন্ট অি িাটা এহি 

মহিউল এন্ড িাটা এহি ির মট্রহনং 

এনয়রালয়মন্ট হসয়িম সিটওয়যার 

সিট

ওয়যার 

মহিউ

ল 

1 RFQ হপহি হি

ওহি 

4.97 4,94,

000.

00 

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- 15-01-

20 

25-01-

20 

25-01-

20 

29-01-

20 

01-

02-20 

- - 05-

03-20 

আরহে

হপহপ 

হেি 

 

- 1 10 0 4 3 - 18 33 

িাটা 

এহি 

1,15

,00
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প্যাজক

ে িং 

সংগৃিীি পণ্যসমূজির হববরণ ইউহন

ট 

পহর

মাণ 

সংগ্রজির 

সমথে 

এবং টাইপ 

চুহি 

অনুজমােি

কারী 

কর্তযপক্ষ 

িি

হি

মলর

উৎ

স 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম

মকাি

সির

প্রয়সস 

নটইউ

িিইন

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজি

র িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদ

ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মা

দয়নরহি

জ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যস

ম্পােজি

র সমাট 

সমে/হে

ি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 প্রকৃি 

িাহরখ 

 09-12-

19 

18-12-

19 

18-12-

19 

19-12-

19 

19-

12-19 

- 10 120 

DP

M- ১  

 

মট্রহনং মময়টহরয়াল এট উপয়িলা 

মলয়িল (১ম কুয়াটাৃর) ( Code: 

3211125) 

আইয়ট

ম 

1 DPM উপয়িলা 

পযাৃয়য় 

(৪২৬ 

উপয়িলা) 

 

হি

ওহি 

মমাট 

 

29.8

2 

প্রহি 

উপয়ি

লা 

 

7000

.00  

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- - - - - 25-

07-19 

- - 25-07-

19 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- - - - - 1 - 1 1 

প্রকৃি 

িাহরখ 

         

DP

M - 

২ 

মট্রহনং মময়টহরয়াল এট উপয়িলা 

মলয়িল (২য় কুয়াটাৃর)   

( Code: 3211125) 

আইয়ট

ম 

1 DPM উপয়িলা 

পযাৃয়য় 

(৪২৬ 

উপয়িলা) 

 

হি

ওহি 
মমাট 

29.8

2 

প্রহি 

উপয়ি

লা 

 

 

7000

.00  

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- - - - - 16-

10-19 

- - 16-10-

19 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- - - - - 1 - 1 1 

প্রকৃি 

িাহরখ 

         

DP

M - 

৩  

মট্রহনং মময়টহরয়াল এট উপয়িলা 

মলয়িল (৩য় কুয়াটাৃর)  ( Code: 

3211125) 

আইয়ট

ম 

1 DPM উপয়িলা 

পযাৃয়য় 

(৪২৬ 

উপয়িলা) 

হি

ওহি 
মমাট 

29.8

2 

প্রহি 

উপয়ি

লা 

 

 

7000

.00  

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- - - - - 14-01-

20 

- - 14-01-

20 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- - - - - 1 - 1 1 

প্রকৃি 

িাহরখ 
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সারহণ ৩.৬: ২০১৯-২০২০ এর পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত প্রহকউরজমন্ট িথ্য 

 

প্যাজক

ে িং 

সংগৃিীি পণ্যসমূজির হববরণ ইউহন

ট 

পহর

মাণ 

সংগ্রজির 

সমথে 

এবং টাইপ 

চুহি 

অনুজমােি

কারী 

কর্তযপক্ষ 

িি

হি

মলর

উৎ

স 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম

মকাি

সির

প্রয়সস 

নটইউ

িিইন

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজি

র িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদ

ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মা

দয়নরহি

জ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যস

ম্পােজি

র সমাট 

সমে/হে

ি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DP

M - 

৪  

অহিস ইকুইপয়মন্ট এট উপয়িলা 

মলয়িল (৪২৬) 

(code:4112310) 

আইয়ট

ম 

4 DPM উপয়িলা 

পযাৃয়য় 

(৪২৬ 

উপয়িলা) 

হি

ওহি 

426 

x 

0.12

= 

51.12 

(প্রহি 

উপয়ি

লা 

0.12 

লাখ) 

 

প্রহি 

উপয়ি

লা 

 

6000

.00  

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- - - - - 16-

02-20 

- - 16-02-

20 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- - - - - 1 - 1 1 

প্রকৃি 

িাহরখ 

         

DP

M - 

৫  

িাহনচৃার এট উপয়িলা মলয়িল (৪২৬) 

(code: 4112314) 

আইয়ট

ম 

4 DPM উপয়িলা 

পযাৃয়য় 

(৪২৬ 

উপয়িলা) 

হি

ওহি 
426  

x 

0.22

= 

93.7

2 

(প্রহি 

উপয়ি

লা 

0.22 

লাখ) 

প্রহি 

উপয়ি

লা 

 

30,0

00.0

0  

 

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- - - - - 16-

02-20 

- - 16-02-

20 

আরহে

হপহপ 

হেি 

- - - - - 1 - 1 1 

প্রকৃি 

িাহরখ 

         

DP

M -

৬ 

মট্রহনং মময়টহরয়াল এট উপয়িলা 

মলয়িল (৪র্ ৃকুয়াটাৃর) 

 ( Code: 3211125) 

আইয়ট

ম 

1 DPM উপয়িলা 

পযাৃয়য় 

(৪২৬ 

উপয়িলা) 

 

হি

ওহি 
মমাট 

29.8

2 

প্রহি 

উপয়ি

লা 

 

7000

আরহে

হপহপ 

িাহরখ 

- - - - - 14-

04-20 

- - 14-04-

20 

আরহে

হপহপ 

- - - - - 1 - 1 1 
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সারহণ ৩.৬: ২০১৯-২০২০ এর পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত প্রহকউরজমন্ট িথ্য 

 

প্যাজক

ে িং 

সংগৃিীি পণ্যসমূজির হববরণ ইউহন

ট 

পহর

মাণ 

সংগ্রজির 

সমথে 

এবং টাইপ 

চুহি 

অনুজমােি

কারী 

কর্তযপক্ষ 

িি

হি

মলর

উৎ

স 

আরহে

হপহপ 

বরাে 

 

চুহির 

মূল্য 

 

টাইম

মকাি

সির

প্রয়সস 

নটইউ

িিইন

গুিস 

 

েরপত্র 

আহ্বাজি

র িাহরখ 

দরপত্র

মখালার

িাহরখ 

দরপত্রমূ

ল্যায়ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মাদ

ন 

এওয়াি ৃ

অনুয়মা

দয়নরহি

জ্ঞহপ্ত 

চুহি 

স্বাক্ষজর

র 

িাহরখ 

চুহি 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

কার্ যস

ম্পােজি

র সমাট 

সমে/হে

ি 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

.00  হেি 

প্রকৃি 

িাহরখ 
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৩.৩. উয়েশ্য অিৃন ও অিস্থা পযাৃয়লাচনাোঃ   

হিহপহপর লগয়েমটি আরও সুহনহদষৃ্ট আকায়র আরহিহপয়ি অন্তর্ভিৃ করা িয়য়য়ছ। লগ মেয়ম প্রকয়ের একটি লক্ষয যা সংয়িাহিি হিহপহপ-এর 

৩.০ অনুয়েয়দ মূল উয়েশ্য হিয়সয়ি িহণিৃ িয়য়য়ছ এিং হিহনটি সািারণ উয়েশ্য রয়য়য়ছ। এ পযাৃয়য় আরহিহপহপ িহণিৃ লগয়েয়ম উয়ল্লহখি 

লক্ষয, উয়েশ্য, আউটপুট ও ইনপূয়টর িলািল হনয়চর সারহণ ৩.৭-এ পযাৃয়লাচনা করা িয়লা।     

 সারহণ ৩.৭: আরহিহপহপ িহণিৃ লগয়েয়মর লক্ষয, উয়েশ্য, আউটপুট ও ইনপুয়টর িলািল পযাৃয়লাচনা 

 সংহক্ষপ্ত বণ যিা বস্তুহিষ্ঠ র্াচাই হিজে যিক র্াচাইজের মাধ্যম গুরুত্বপূণ য অনুমাি অিৃয়নর মাত্রা পযাৃয়লাচনা  

লক্ষে েহরদ্র ও 

সুহবর্া বহঞ্চি 

মহিলাজের 

েক্ষ ও 

আেবর্ যক 

কার্ যক্রজমর 

সাজথ েহড়ি 

করা 

হেজসম্বর/২০২০ সাল 

পর্ যন্ত েহরদ্র ও সুহবর্া 

বহঞ্চি মহিলাজের আথ য 

সামাহেক অবস্থার 

উন্নেি করা।  

১. বাহষ যক প্রহিজবেি 

২. মধ্য সমোহে 

প্রহিজবেি 

৩. প্রকল্প এলাকা 

পহরেি যি 

৪. অহেট হরজপাট য  

৫. আইএমইহে হরজপাট য 

৬. মাহসক পর্ যাজলাচিা 

সভা 

১. প্রহিহক্ষি 

মহিলাজের 

কম যসংস্থাজির 

ব্যবস্থা িজব। 

২. মহিলাজের 

েীবির্াত্রার মাি 

উন্নেি িজব। 

হনহিড় পহরিীক্ষয়ণর সমীক্ষায় 

প্রাপ্ত পহরমাণ ও গুণগি গি 

িয়থ্যর হিহিয়ি িলা যায় দহরদ্র 

ও সহিিা িহিি মহিলায়দর 

আর্সৃামাহিক অিস্থার উন্নয়ন 

িয়ে।  

উজেশ্য ১. প্রহিক্ষণ 

প্রোি 

২.হবপিজির 

সুজর্াগ  বিরী 

করা 

৩. সজচিিিা 

বৃহদ্ধ 

৪২৬টি উপজেলা, ৬৪টি 

সেলা ও ৮ হবভাগীে 

িিজর প্রহি বছর ৭২৪৮০ 

েি কজর 

হেজসম্বর/২০২০ সাজলর 

মজধ্য সব যজমাট ২১৭৪৪০ 

েি মহিলাজক আে বর্ যক 

প্রহিক্ষণ সেো িজব।  

১. বাহষ যক প্রহিজবেি 

২. মধ্য সমোহে 

প্রহিজবেি 

৩. প্রকল্প এলাকা 

পহরেি যি 

৪. অহেট হরজপাট য  

৫. আইএমইহে হরজপাট য 

৬. মাহসক পর্ যাজলাচিা 

সভা 

১. সমস্ত সামাহেক 

ও অথ যনিহিক 

অবস্থা স্বাভাহবক। 

২. অহফস, প্রহিক্ষণ 

সকজন্দ্রর কার্ যকরী 

ব্যবস্থাপিা ও 

রক্ষণাজবক্ষণ। 

১. মাচ য,২০২০ পর্ যন্ত ১,৬০,৫৫০ 

েি িারী প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজরজছি। 

প্রকজল্পর বাস্তব অগ্রগহি 

৭৩.৮৩%। ১৮/০২/২০১৯ 

িাহরজখর হপআইহস হমটিং এ 

হসদ্ধান্ত িে  জুলাই,২০১৯ সথজক 

প্রহি ব্যাজচ ২৫ েি কজর প্রহিক্ষণ 

সেো িজব। ফজল প্রহি প্রকল্প 

বছজরর লক্ষেমাত্রা োঁড়াে 

২১,৩০০ েি। ২০২০ সাজলর েন্য 

অবহিষ্ট লক্ষেমাত্রা িজলা ৫৬,৮৯০ 

েি অথ যাৎ, হেজসম্বর,২০২০ এর 

মজধ্য লক্ষেমাত্রা অেযজির কথা 

থাকজলও এহপ্রল,২০২০ সথজক 

জুি,২০২০ প্রাহন্তজকর প্রহিক্ষণ 

কম যসূহচটি ববহিক মিামাহর 

সকাহভে-১৯ কজরািা ভাইরাজসর 

ফজল উদু্ভি পহরহস্থহির কারজণ  

স্থহগি করাজি এই বছজর 

২১,৩০০ েিজক প্রহিক্ষণ সেো 

সম্ভব িজব িা। 

িলশ্রুহিসি,জুলাই-হেজসম্বর 

২০২০ প্রহিক্ষণ কম যসূহচ চালু করা 

িজলও  সমাট লক্ষেমাত্রা অেযি 

টাজগ যট সথজক ১৪,২৯০ েি 

হপহছজে থাকজব।   

২. হবপণজির সুজর্াগ বিহরর 

কার্ যক্রম সজন্তাষেিক িে। 

৩. সজচিিিা বৃহদ্ধ পাজে।  
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আউট

পুট 

১. েিবল 

হিজোগ। 

২. েক্ষ 

মহিলা। 

৩. আেবর্ যক 

প্রহিক্ষজণ 

সমৃ্পি। 

৪. সজচিিিা 

বৃহদ্ধ। 

১. োনুোহর/২০১৮ এর 

মজধ্য েিবল হিজোগ 

সম্পন্ন করা। 

২. হেজসম্বর/২০২০ 

সাজলর মজধ্য ২১৭৪৪০ 

েজির প্রহিক্ষণ প্রোি। 

১. মাহসক হরজপাট য 

২. প্রকল্প পহরেি যি 

হরজপাট য 

৩. প্রকল্প কার্ যালজের 

সরকে য। 

৪. মাহসক পর্ যাজলাচিা 

সভা। 

৫. বত্রমাহসক এবং 

বাহষ যক প্রহিজবেি।  

১.প্রহিক্ষণাথীজের 

অংিগ্রিণ বৃহদ্ধ। 

২. প্রহিক্ষণ সুহবর্া 

বৃহদ্ধ। 

৩. উপজেলা মহিলা 

হবষেক কার্ যালজের 

সিােিা। 

 

১. িনিল হনয়য়ায়গর কাযকৃ্রম 

মিষ িয়য়য়ছ এহপ্রল,২০১৮এ। 

২. প্রকজল্পর বাস্তব অগ্রগহি 

৭৩.৮৩%। অথ যাৎ, মাচ য,২০২০ 

পর্ যন্ত ১,৬০,৫৫০ েিজক প্রহিক্ষণ 

প্রোি করা িজেজছ। অবহিষ্ট 

লক্ষেমাত্রা িজলা ৫৬,৮৯০ েি । 

অিএব, লক্ষেমাত্রা  অেযজির েন্য  

এহপ্রল,২০২০ সথজক 

হেজসম্বর,২০২০ মজধ্য ৫৬,৮৯০ 

েিজক প্রহিক্ষণ হেজি িজব। হকন্তু 

এহপ্রল,২০২০ সথজক জুি,২০২০ 

প্রাহন্তজকর প্রহিক্ষণ কম যসূহচটি 

ববহিক মিামাহর সকাহভে-১৯ 

কজরািা ভাইরাজসর ফজল উদু্ভি 

পহরহস্থহির কারজণ  স্থহগি করা 

িজেজছ। ফলশ্রুহিজি, এই বছজর 

২১,৩০০ েিজক প্রহিক্ষণ সেো 

সম্ভব িজব িা। র্হে জুলাই,২০২০ 

সথজক প্রহিক্ষণ কম যসূহচ চালু করা 

র্াে, িািজল হেজসম্বর,২০২০ 

পর্ যন্ত দুই ব্যাজচ সজব যাচ্চ ৪২,৬০০ 

েিজক প্রহিক্ষণ সেো র্াজব। এর 

মাজি িল, হেজসম্বর,২০২০ পর্ যন্ত 

প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা লক্ষেমাত্রার 

সচজে ১৪,২৯০ েি হপহছজে 

থাকজব।   

৩. আেবর্ যক প্রহিক্ষজণ সমৃ্পিিা 

লক্ষেমাত্রার কাছাকাহছ আজছ। 

৩. আেবর্ যক প্রহিক্ষজণ অংি 

গ্রিজণর মধ্যজম মহিলাজের 

সজচিিিা বৃহদ্ধ পাজে।  

ইিপুট ১. েহরদ্র ও 

সুহবর্া বহঞ্চি 

মহিলাজের 

হবহভন্ন র্রজির 

ব্যবসাজের 

হভহিজি (জেে 

অনুর্ােী 

চাহিোর 

উপর) 

প্রহিক্ষণ 

প্রোি। 

২. সরিামাহে, 

র্ন্ত্রপাহি এবং 

আসবাব পত্র 

ক্রে। 

৩. হবজ্ঞাপি 

৪. প্রহিক্ষক 

হিজোগ 

ক) েিবল ও প্রহিক্ষক 

হিজোগ 

খ) প্রহিক্ষণ উপকরণ 

ক্রে 

গ) প্রহিক্ষণ সকন্দ্র ভাড়া 

করা।  

১. উপহস্থহি িাহলকা/ 

সরহেিার। 

২. প্রহিক্ষজণর ব্যাচ 

সংখ্যা। 

৩. সপ সরাল। 

৪. কোি সরহেিার। 

৫. মহিটহরং। 

৬. েরপত্র আহ্বাি , 

কার্ যাজেি প্রোি ও ক্রে 

কার্ য সম্পােি করা।  

১. প্রহিক্ষণাথীরা 

চাহিো সমািাজবক 

প্রহিক্ষণ গ্রিণ 

করজব। 

২. িিহবল পর্ যাপ্ত 

থাকা সাজপজক্ষ 

সঠিক সমজে 

মালামাল সরবরাি। 

৩. সমেমি অথ য 

অবমুহি। 

৪. সমেমি 

লক্ষেমাত্রা সম্পন্ন 

করা।  

১. আইহেএ প্রহিক্ষজণর আওিাে 

প্রহি উপজেলাে ২ র্রজির  সেজে 

প্রহি ব্যাজচ ২০ েি কজর 

(জুলাই,২০১৯ সথজক প্রহি ব্যাজচ 

২৫ েি) বছজর ৪ ব্যাচ প্রহিক্ষণ 

সেো িে। অথ যাৎ,, প্রহি বছজর 

প্রহি সেজে ৮০েিজক প্রহিক্ষণ 

সেো িজে এবং ৩ বছজর প্রহি 

সেজে প্রহি উপজেলাে সমাট ২৪০ 

েিজক প্রহিক্ষণ সেো িজব ।  এর 

ফজল স্থািীে চাহিোর তুলিাে 

একই সেজে অহিহরি প্রহিহক্ষি 

েিবজলর সৃহষ্টর সম্ভাবিা আজছ। 

সুিরাং, পুজরা ৩ বছর একই সেজে 

প্রহিক্ষণ িা হেজে স্থািীে চাহিোর 

হভহিজি িতুি সেজে প্রহিক্ষজণর 

ব্যবস্থা সিো র্াে। 

২) িাজি-কলজম প্রহিক্ষজণর েন্য 
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র্ন্ত্রপাহি ও সরিামাহে পর্ যাপ্ত 

িে। 

৩) হিেহমি স্থািীে পর্ যাজের 

পহত্রকা, ওজেবসাইজট হবজ্ঞহপ্ত 

প্রকাি করা িে। 

৪) ১৫/০৪/২০১৮ িাহরজখ 

উপজেলা পর্ যাজে সকল 

প্রহিক্ষকজক হিজোগ সেো িে 

এবং সকল প্রহিক্ষকজের েন্য 

টিওটি প্রহিক্ষজণর ব্যবস্থা করা 

িে।   

 

৩.৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপিাোঃ  

৩.৪.১. প্রকে পহরচালক হনয়য়াগোঃ  

 

এ পযনৃ্ত ৩ িন সরকাহর কমকৃিাৃ প্রকে পহরচালক হিয়সয়ি দাহয়ে পালন কয়রয়ছন। প্রকয়ের প্রারহম্ভক কাল মর্য়ক িনাি মমাোঃ 

হমিানুর রিমান (৪৬০৫) অহিহরি দাহয়ে হিয়সয়ি এই পয়দ হনয়য়াহিি হছয়লন। িনাি মমাোঃ িারুন-উি-িামান ভ ূঁইয়া (৪৫৪৪) 

২৩/১১/২০১৭ িাহরখ মর্য়ক হনয়হমি িায়ি এই প্রকয়ের দাহয়ে পালন কয়রন, এ সময় হিহন অন্য মকান প্রকয়ের অহিহরি 

দাহয়য়ে হছয়লন না। সিয়ৃিষ, ২৬/০৯/২০১৮ িাহরখ মর্য়ক িনান িহিকুজ্জামান(৫৩৭৬) হনয়হমি হিয়সয়ি শুধুমাত্র এই প্রকয়ের 

প্রকে পহরচালক হিয়সয়ি দাহয়ে পালন করয়ছন। হনয়চর ছয়ক প্রকে পহরচালক সম্পহকৃি িথ্য (পযাৃয়ক্রয়ম প্রকে শুরু িয়ি 

িিমৃান সময় পযনৃ্ত) মদয়া িয়লাোঃ  

সারহণ ৩.৮: প্রকে পহরচালক সম্পহকৃি িথ্য 

প্রকে পহরচালয়কর নাম ও আইহি নং  মূল দপ্তর ও পদিী দাহয়েকাল দাহয়য়ের 

িরন 

(হনয়হমি/ 

অহিহরি) 

একাহিক প্রকয়ের প্রকে 

পহরচালক হিসায়ি 

দাহয়েপ্রাপ্ত হকনা 

িযাঁ/না প্রকে সংখ্যা 

িনাি মমাোঃ হমিানুর রিমান (৪৬০৫) মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র অহিহরি সহচি 

প্রকয়ের শুরু মর্য়ক 

২২/১১/২০১৭ 

িাহরখ পযনৃ্ত 

অহিহরি িযাঁ ২টি 

িনাি মমাোঃ িারুন-উি-িামান ভ ূঁইয়া 

(৪৫৪৪) 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র যুগ্ম সহচি 

২৩/১১/২০১৭-

২৫/০৯/২০১৮ িাহরখ 

পযনৃ্ত   

হনয়হমি না  

িনান িহিকুজ্জামান(৫৩৭৬) মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র যুগ্ম সহচি 

২৬/০৯/২০১৮-  হনয়হমি না  

  

৩.৪.২ উপ-প্রকল্প পহরচালক হিজোগোঃ 

 
আরপহিহপহপ অনুসায়র ২ িন উপ-প্রকে পহরচালক এই প্রকয়ে হনয়য়াহিি হছয়লন। প্রকয়ের শুরু মর্য়ক িনাি িািয়নওয়াি খান 

হদলরুিা, অহিহরি পহরচালক, মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর ( মূল দপ্তর ও পদিীোঃ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র উপসহচি) 

এই প্রকয়ের উপ-প্রকে পহরচালক হিয়সয়ি অহিহরি দাহয়ে পালন কয়রন। ি. লহলিা রাণী িমনৃ এই প্রকয়ের উপ-প্রকে 

পহরচালক ( মূল দপ্তর ও পদিীোঃ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র উপসহচি) হিয়সয়ি ২৩/৭/২০১৭ িয়ি ৫/৩/২০২০ িাহরখ 

পযনৃ্ত হনয়হমি দাহয়ে পালন কয়রন এিং িনাি মীর িাহিদ িাসান ১৫/৪/২০১৯ মর্য়ক ৩১/১২/২০১৯ পযনৃ্ত প্রকয়ের উপ-প্রকে 

পহরচালক পয়দ হনয়হমি দাহয়ে পালন কয়রন।  

৩.৪.৩. িনিল হনয়য়াগ  

প্রকে অহিয়স ১ িন হিসাব রক্ষক এবং ২ েি অহফস অোহসিোন্ট কাম কহম্পউটার অপাজরটার ১/২/২০১৮ িাহরজখ হিেহমি 

কমী হিসাজব সর্াগোি কজরি। উপজেলা পর্ যাজে ১৫/৪/২০১৮ িাহরজখ ৮৫২ েি প্রহিক্ষক চুহি হভহিক হিজোগ প্রাপ্ত িি। 

১/৩/২০১৮ িাহরখ সথজক আউটজসাহস যং প্রকজল্পর অস্থােী েিবল হিজসজব উপজেলা পর্ যাজে ৪২৬ েি অহফস সিকারী এবং সের 

েপ্তজর ৩ েি অহফস সিকারী, ১ েি ড্রাইভার, ১ েি হিিার সি সমাট ৪৩১ েজির আউট সসাহস যং-এর মাধ্যজম গালফ 
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হসহকউহরটিে হল.এর পজক্ষ কাে শুরু কজর। হকন্তু গালফ হসহকউহরটিে হল.এর কাে সজন্তাষেিক িা িওোে চুহির িিয অনুর্ােী 

এক বছর পর (২০১৮-১৯ অথ য বছজরর েি) িতুি কজর সটোর (প্যাজকে িং- NCS-১ )আহ্বাি করা িে। গালফ হসহকউহরটিে 

হল.-ও এই সটোর প্রহক্রোে অংিগ্রিণ কজর। পরবিীজি এ হিজে িাইজকাজট য মামলা িওোে মিামান্য িাইয়কায়টরৃ হিজে যি 

অনুর্ােী এই সটোর প্রহক্রো আপািি বন্ধ আজছ। পূজব য হিজোহেি ৪৩১ েি অস্থােী কমীর মজধ্য বিযমাজি প্রাে ৩৫০/৩৬০ েি 

বিযমাজি কাে করজছি। উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা ও প্রহিক্ষজকর প্রিেেজির হভহিজি িাজের সবিি প্রোি করা িে। 

ফজল প্রহিক্ষণ কার্ যক্রজমর সুষ্ঠু বাস্তবােি ব্যািি িজে। 

  

 

সারহণ ৩.৯: প্রকল্প সংহেষ্ট েিবলোঃ   

ক্রহমক িং পেবীর িাম  পজের সংখ্যা   হিজোজগর পদ্ধহি 

প্রকজল্পর প্রর্াি কার্ যালেোঃ 

 প্রকল্প পহরচালক ১ সেপুজটিি 

 উপ প্রকল্প পহরচালক ২ সেপুজটিি 

 হিসাব রক্ষক ১ সরাসহর হিজোগ 

 অহফস অোহসিোন্ট কাম কহম্পউটার অপাজরটার ২ সরাসহর হিজোগ 

 ড্রাইভার ১ আউট সসাহস যং 

 অহফস এজটিজেন্ট ৩ আউট সসাহস যং 

 হিিার ১ আউট সসাহস যং 

উপজেলা পর্ যাজে প্রহিক্ষণ সকন্দ্রোঃ  

 উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা  ৪২৬ অহিহরি োহেত্ব 

 প্রহিক্ষক ৮৫২ চুহি হভহিক হিজোগ 

 অহফস এজটিজেন্ট ৪২৬ আউট সসাহস যং 

 

প্রহিক্ষক প্রহিক্ষণ (টিওটি): 

 

প্রহিক্ষণ কম যসূহচটি র্থার্থভাজব বাস্তবােি করার েন্য প্রকল্প সংহেষ্ট েক্ষ েিবল বিহরর লয়ক্ষয প্রহিক্ষক, প্রকল্প কম যকিযাজের 

েন্য অভেন্তরীণ এবং ববজেহিক প্রহিক্ষজণর ব্যবস্থা করা িজেজছ। ইজিামজধ্য  দুইটি এক্সজপাোর হভহেট সম্পন্ন িজেজছ। এছাড়াও 

মাঠ পর্ যাজের ৯টি সেজের ৮৫২ েি  প্রহিক্ষকজক ১ হেি সথজক ৫ হেি পর্ যন্ত টিওটি প্রহিক্ষণ সেো িজেজছ।  

 

সারহণ ৩.১০: প্রহিক্ষকয়দর িন্য আয়য়াহিি টিওটি প্রহিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যোঃ  

ক্র: 

ন: 

প্রহিক্ষয়ণর হিষয় প্রহিক্ষয়কর সংখ্যা প্রহিক্ষয়ণর িাহরখ প্রহিক্ষয়ণর 

হদন 

০১। মটইলাহরং ৩০১ িন ২৭/০৩/২০১৯ ইং িয়ি 

২৮/০৩/২০১৯ইং পযনৃ্ত 

০২ (দুই) হদন 

০২। হিউটিহিয়কিন ২১৫ িন ০১/০৪/২০১৯ ইং িয়ি 

০২/০৪/২০১৯ ইং পযনৃ্ত 

০২ (দুই) হদন 

০৩। ব্লক িাটিক ২২৭ িন ৩০/০৩/২০১৯ইং িয়ি 

৩১/০৩/২০১৯ ইং পযনৃ্ত 

০২ (দুই) হদন 

০৪। হক্রিাল মিা হপস ও মিয়কায়রয়টি মমামিাহি ৫৭ িন ১১/০১/২০১৯ ইং িয়ি 

১২/০১/২০১৯ইং পযনৃ্ত 

০২ (দুই) হদন 

০৫। মািরুম চাষ, মমৌচাষ ও িাহম ৃকয়ম্পাি ৩১ িন ০৬/০১/২০১৯ ইং িয়ি 

১০/০১/২০১৯ইং পযনৃ্ত 

০৫ (পাঁচ) হদন 

০৬। িযািন হিিাইন ০৭ িন ২৬/০৪/২০১৯ ইং িয়ি 

২৭/০৪/২০১৯ইং পযনৃ্ত 

০২ (দুই) হদন 

০৭। িিরহি ও িস্তহিে ০৮ িন ১৮/০১/২০১৯ইং ০১ (এক) হদন 

০৮। মমািাইল সাহিহসং এন্ড হরয়পয়াহরং ও 

কহম্পউটার সাহিহৃসং এন্ড হরয়পয়াহর 

০২ িন ১৮/০১/২০১৯ইং ০১ (এক) হদন 

০৯। িিয়িস্ক ম্যায়নিয়মন্ট ও মসলসম্যানিীপ ০৪ িন ১৯/০১/২০১৯ ০১ (এক) হদন 

মমাট ৮৫২ িন   



49 

 

৩.৪.৪.হিোহরং/হপআইহস  সভা আজোেি সংক্রান্তোঃ  
 

হিহপহপ অনুসায়র প্রহি হিন মাস অন্তর অন্তর হপআইহস সিা এিং িছয়র দুটি হিয়াহরং কহমটি সিা িওয়ার কর্া র্াকয়লও এ 

প্রকেটি শুরু মর্য়ক এ পযনৃ্ত ৭টি হপআইহস এিং ৬টি হিয়াহরং কহমটির সিা আহ্বান করা িয়য়য়ছ। পহরকেনা হিিাগ িয়ি 

িারীকৃি “সরকাহর খায়ি উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, প্রহক্রয়াকরণ, অনুয়মাদন ও সংয়িািন পিহি” হিষয়ক পহরপত্র অনুসায়র প্রকয়ের 

সুষ্ঠু িাস্তিায়ন, মহনটহরং ও িদারহকর স্বায়র্ ৃ প্রহি হিন মায়স অন্তিোঃ ১টি হপআইহস সিা এিং প্রহি ৬ মায়স অন্তিোঃ ১টি 

হিয়াহরং কহমটির সিা আয়য়ািয়নর হিিান র্াকয়লও মস অনুযায়ী প্রকয়ের শুরুর হদয়ক হপআইহস ও হিয়াহরং কহমটির সিা 

আয়য়ািন করা িয় হন। িয়ি ২০১৯-২০২০ অর্িৃছয়র হপআইহস সিা িয় ৩ টি এিং হিয়াহরং কহমটির সিা িয় ৩ টি। 

 

সারহণ ৩.১১:  হপ আইহস এিং হিয়াহরং কহমটির সিার লক্ষযমাত্রা ও অিৃন   

কহমটির নাম ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

লক্ষযমাত্রা অিৃন লক্ষযমাত্রা অিৃন লক্ষযমাত্রা অিৃন 

হপআইহস ৪ ২ ৪ ১ ৪ ৩ 

হপএসহস ২ ১ ২ ২ ২ ৩ 

 

পহরহিষ্ট-১ এ হপ আই হস এিং হিয়াহরং কহমটির সিার হসিান্তসমূি িাস্তিায়য়নর অিস্থা িণনৃা করা িয়য়য়ছ।  

 

৩.৪.৫. আইএমইহি-এর হসিান্ত/সুপাহরি সমূি িাস্তিায়য়নর অগ্রগহিোঃ 

 
আইএমইহি িয়ি আইহিএ প্রকেটি ১৮/০৭/২০১৯ িাহরয়খ িনাি মমাোঃ মািমুদুল িক, মিাপহরচালক (যুগ্ম-সহচি) চুয়ািাঙ্গা 

মিলার কাযকৃ্রম পহরদিনৃ কয়রন। এছাড়াও িনাি মমাোঃ মিলাল খান, মূল্যায়ন কমকৃিাৃ, ০৮/০৯/২০১৮ িাহরয়খ আইহিএ প্রকে 

পহরদিনৃ কয়রন। নীয়চর ছয়ক আইএমইহি-এর সুপাহরি ও িার আয়লায়ক িাস্তিায়ন অিস্থা আয়লাচনা করা িয়লাোঃ 

ছক ৩.৪: আইএমইহি-এর সুপাহরি ও িার আয়লায়ক িাস্তিায়ন অিস্থা 

ক্র. সাহিকৃ মিামি/সুপাহরি িাস্তিায়ন অিস্থা 

১ নতুন প্রহিক্ষণার্ী হনিাৃচয়নর মক্ষয়ত্র প্রকয়ের উয়েশ্য অনুযায়ী প্রকৃি আগ্রিী, উদ্যমী, মিকার 

দহরদ্র নারীয়দর অগ্রাহিকায়রর হিহিয়ি প্রহিক্ষণার্ী হনিাৃচন কহমটির মােয়ম যর্াযর্িায়ি 

হনিাৃচন করয়ি িয়ি; 

িাস্তিায়ন প্রহক্রয়ািীন 

২ প্রহিক্ষণ মকে মখালায়মলা প্রিস্ত র্াকা উহচি এিং মকেগুয়লা পযাৃপ্ত আয়লা িািায়সর 

ব্যিস্থা রয়য়য়ছ এমন িায়গায়/কক্ষ হনিাৃচন করা মযয়ি পায়র; 

মিহিরিাগ প্রহিক্ষণ মকয়ের মক্ষয়ত্র 

িাস্তিাহয়ি িয়হন 

৩ প্রহিক্ষণ পরিিী প্রহিক্ষণার্ীয়দর মহনটহরং ব্যিস্থা, কমসৃংস্থায়নর িন্য প্রয়য়ািনীয় 

সিায়িার ব্যিস্থা এিং হরয়েসাস ৃপ্রহিক্ষয়ণর ব্যিস্থা মনয়া মযয়ি পায়র; 

িাস্তিাহয়ি িয়হন 

৪ প্রকয়ের হনিাৃহরি সময়য়র ময়ে উয়েশ্য অিৃয়নর লয়ক্ষয সুহনহদষৃ্ট কমপৃহরকেনা 

প্রণয়নপূিকৃ ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি িয়ি 

ববহিক মিামাহর সকাহভে-১৯ কজরািা 

ভাইরাজসর ফজল উদু্ভি পহরহস্থহির কারজণ 

উজেশ্য অেযি িা িওোর সম্ভাবিা সবহি 

৫ িাস্তিায়ন পহরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন হিিায়গর Project Management 

Information System (PIMS)/ অনলাইন সিটওয়যায়রর প্রকে সংহিষ্ট 

িথ্য অন্তর্ভহৃি করয়ি িয়ি  

িাস্তিায়ন প্রহক্রয়ািীন 

৬ PPR2008 এর িারা ৪৬ (১) অনুযায়ী প্রয়িযক অর্ ৃিছর সমাহপ্তর ৯ মায়সর ময়ে 

অহিট সম্পাদন করার হিিান রয়য়য়ছ মস অনুযায়ী হনিাৃহরি সময়য়র ময়ে িা সম্পন্ন করয়ি 

িয়ি 

ইয়িাময়ে ২০১৭-২০১৮ এিং ২০১৮-

২০১৯ অর্িৃছয়রর অহিট সম্পন্ন িয়য়য়ছ 

৭ প্রকয়ের সুষ্ঠু িাস্তিায়য়নর স্বায়র্ ৃহনয়হমিিায়ি হপআইহস ও হিয়াহরং কহমটির সিা 

আয়য়ািয়নর হিষয়য় প্রিাসহনক মন্ত্রণালয়য়র দৃহষ্ট আকষণৃ করা িয়লা 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৮ প্রহিক্ষণার্ী হনিাৃচয়নর মক্ষয়ত্র ওিারল্যাহপং পহরিার কয়র পহরকহেি ব্যিস্থাপনার মােয়ম 

এ িরয়নর কাযকৃ্রম sustainable করার িন্য প্রয়য়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি িয়ি 

িাস্তিায়ন প্রহক্রয়ািীন 

৯ প্রকয়ের আওিায় ক্রয়কৃি সকল মালামাল ও আসিািপত্রসমূি প্রকয়ের নাম, প্রাপ্ত সাল 

উয়ল্লখপূিকৃ মরহিিায়র সংরক্ষণ করার ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি িয়ি 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

১০ প্রহিক্ষণার্ীয়দর প্রয়য়ািনীয় সকল িথ্য উপয়িলা প্রহিক্ষণ মকে ও প্রকে অহিয়স সংরক্ষণ 

এিং প্রহিক্ষণার্ী ও স্থানীয় উয়দ্যািা প্রহিহনহি ব্যহিয়দর িন্য িাটা ব্যাংক স্থাপন দ্রুি 

সময়য়র ময়ে সম্পন্ন করয়ি িয়ি 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 
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৩.৪.৬. হপআইএমএস-এর িথ্যোঃ  

 
এহিহপর্ভি প্রকেসমূি সঠিকিায়ি িাস্তিায়ন মহনটিহরং কাযকৃ্রম সম্পন্ন এিং হিহিন্ন সময় প্রয়য়ািনীয় িথ্য িািীয় সংসয়দ 

উপস্থাপন, মন্ত্রীপহরষয়দ মপ্ররণ করা এিং িাহষকৃ উন্নয়ন অগ্রগহি পযাৃয়লাচনা কাযসৃম্পাদয়নর লয়ক্ষয িাস্তিায়ন পরীহিক্ষণ এ 

মূল্যায়ন হিিাগ (আইএমইহি) কর্তকৃ Project Management Information System (PIMS) নায়ম 

একটি সিটওয়যার তিহর ও এর িাস্তিায়ন চালু কয়রয়ছ। উি সিটওয়যায়র এহিহপর্ভি সকল প্রকয়ের িথ্য আপয়লাি করা এিং 

প্রহিহনয়ি আপয়িট রাখার হনয়দিৃনা রয়য়য়ছ। ইয়িাময়ে PMIS অপায়রটিং হিষয়য় এ হিিাগ কর্তকৃ প্রহিক্ষণ মিষ িয়য়য়ছ। 

দ্রুি প্রকে সংহিষ্টয়দর প্রয়য়ািনীয় প্রহিক্ষণ প্রদানপূিকৃ ব্যিস্থা গ্রিণ করা প্রয়য়ািন। 

 

৩.৪.৭.সটকসইকরণ পহরকল্পিা/Exit Plan পর্ যাজলাচিা 

 

প্রকয়ের হিহপহপ/আরহিহপহপ পযাৃয়লাচনার মােয়ম িানা যায় ময, প্রকে মিষ িওয়ার পর মকান প্রকে সংহিষ্ট িনিল ছাড়াই 

মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর রািস্ব িায়িট মর্য়ক  এই প্রহিক্ষণ পহরচালনা করয়ি। উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃর দাহয়য়ে 

প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি রািস্ব িায়িয়টর হিহিয়ি পহরচাহলি িয়ি। প্রয়য়ািনীয় প্রহিক্ষকয়দর সরকাহর হিহি অনুযায়ী চুহিহিহিক 

হনয়য়াগ মদয়া যায়ি। 

 

আইহিএ প্রকে িাস্তিায়য়ন মুখ্য ভহমকা পালন করয়ছন উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ। িাঁর মনর্তয়েই  আইহিএ প্রহিক্ষণ  

প্রকয়ের সাহিকৃ কমকৃান্ড পহরচাহলি িয়ে।  রািস্ব িায়িয়টর আওিায় িরাে র্াকয়ল উপয়িলা পযাৃয়য় চুহিহিহিক প্রহিক্ষক 

হনয়য়াগ কয়র মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ দক্ষিার সায়র্ প্রহিক্ষণ কমসৃূহচ িাস্তিায়ন করয়ি পারয়িন। উদািরণ হিয়সয়ি  িলা যায়, 

িিমৃায়ন ১০০টি উপয়িলায় িাহব্লউটিহস (WTC) -এর মােয়ম উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ রািস্ব িরায়ের আওিায়  এ 

িরয়নর মট্রহনং িাস্তিায়ন কয়র আসয়ছন।   

     

 ১৮/০২/২০১৯ িাহরয়খ অনুহষ্ঠি ৩য় হপআইহস সিার হসিায়ন্তর আয়লায়ক ২০১৯ সায়লর জুলাই মাস মর্য়ক প্রহি ব্যায়চ ২০ িয়নর 

পহরিয়ি ৃ২৫ িন কয়র প্রহিক্ষণ পহরচালনা করা িয়ে।  িয়ল ২০২০ সাজলর মাচ য মাস পর্ যন্ত সমাট ১,৬০,৫৫০ েি িারী প্রহিক্ষণ 

প্রাপ্ত িজেজছি। ২০২০ সাজলর েন্য অবহিষ্ট লক্ষেমাত্রা িজলা ৫৬,৮৯০ েি। ২০২০ সাজলর হেজসম্বর মাজসর মজধ্য লক্ষেমাত্রা 

অেযজির কথা থাকজলও এহপ্রল,২০২০ সথজক জুি,২০২০ প্রাহন্তজকর প্রহিক্ষণ কম যসূহচটি বিযমাজি মিামাহর সকাহভে ১৯ কজরািা 

ভাইরাজসর ফজল উদু্ভি পহরহস্থহির কারজণ  স্থহগি আজছ। সুিরাং, এই বছজর টাজগ যট সংখ্যা সথজক ২১,৩০০ েিজক প্রহিক্ষণ সেো 

সম্ভব িজব িা। জুলাই,২০২০ সথজক প্রহি ব্যাজচ ৪২৬ উপজেলাে ২১৩০০ িন কয়র প্রহিক্ষণ পায়ি। অথ যাৎ, ২০২০ সাজলর 

হেজসম্বর মাজসর মজধ্য সজব যাচ্চ ৪২,৬০০ েজির প্রহিক্ষণ পাওয়ার কথা। সুিরাং, প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম ঠিক ভাজব চলজলও লক্ষেমাত্রা 

অেযি সমাট টাজগ যজটর তুলিাে সব যজমাট ১৪,২৯০ েি হপহছজে থাকজব।  অিএি, লক্ষযমাত্রা অিৃয়নর িন্য প্রকেয়ময়াদ িহিিৃ করা 

প্রয়য়ািন। এছাড়াও, নারীর ক্ষমিায়ন ও দাহরদ্র হিয়মাচয়ন প্রকয়ের গুরুে হিয়িচনা কয়র প্রকেয়ময়াদ বৃহি করা প্রয়য়ািন। 

 

এই প্রকে মিষ িয়য় মগয়ল িিমৃায়ন ময িায়িট িরাে আয়ছ মস হিয়সয়ি প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি িাস্তিায়ন করার িন্য িছয়র গয়ড় ৯০ 

মর্য়ক ১০০ মকাটি টাকা প্রয়য়ািন। যহদ প্রকে িরাে িন্ধ িয়য় যায় এিং প্রকে মময়াদকাল িাড়ায়না না িয়, িয়ি মহিলা ও হিশু 

হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর এই প্রকয়ের গুরুে হিয়িচনা কয়র রািস্ব খায়ি হনয়য় মযয়ি পায়র। 

 

এই প্রকে মটকসই করয়ণর লয়ক্ষয উপয়িলা পযাৃয়য় প্রয়য়ািনীয় মসট-আপ রয়য়য়ছ। িাই প্রকে মিষ িয়য় যাওয়ার পর যহদ 

প্রকয়ের মময়াদ িহিিৃ করা সম্ভি না িয়, িয়ি উপয়িলা পযাৃয়য় িিমৃায়ন চলমান দুটি মট্রয়ির পহরিয়ি ৃস্থানীয় চাহিদার হিহিয়ি 

একটি মট্রয়ি মদি ব্যাপী প্রহিক্ষণ ব্যিস্থা মনয়া মযয়ি পায়র। এয়ি িছয়র সয়িাৃচ্চ গয়ড় ৪৫ মর্য়ক ৫০ মকাটি টাকা িায়িট িরায়ের 

প্রয়য়ািন িয়ি। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর- এর পয়ক্ষ সিয়ি এই িায়িট সংস্থান করা 

সম্ভি। আইহিএ প্রকেটি মটকসই করয়ণর িন্য মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর যর্াযর্ ব্যিস্থা 

গ্রিণ কয়র প্রয়য়ািনীয় অর্ ৃিরায়ের মােয়ম মহিলায়দর িন্য গুরুেপূণ ৃএই প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি চলমান রাখয়ি পায়র।  
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৩.৪.৮. প্রকজল্পর  প্রাসহিকিা, েক্ষিা, কার্ যকাহরিা এবং সটকসইকরণ পর্ যাজলাচিা 

 
সেজির েিসমহষ্টজক েক্ষ েিিহিজি রূপান্তর করজি পারজলই অন্তর্ভ যহিমূলক উন্নেি হিহিি করা সম্ভব। বাংলাজেজির আথ য-

সামাহেক উন্নেজির সপ্রক্ষাপজট আইহিএ প্রকল্পটি অিেন্ত প্রাসহিক এবং যুজগাপজর্াগী। এই প্রকল্প হবিামূজল্য েক্ষিামূলক প্রহিক্ষণ 

লাজভর সুজর্াগ সৃহষ্ট কজরজছ এবং পািাপাহি স্ব-হিজোহেি কজম য সমৃ্পি করার মাধ্যজম ক্ষুদ্র ও কুটির হিজল্পর উন্নেি ত্বরাহন্বি 

িজে। এই প্রকজল্পর কারজণ সামহগ্রকভাজব েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি মহিলাজের প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ, ও আত্মহিভযরিীল 

েিিহিজি রূপান্তর করার মাধ্যজম োহরদ্রজমাচি ও উন্নেজির মূল সরাির্ারাে সমৃ্পি করজছ। 

 

প্রকল্প বাস্তবােিকারী সংস্থা প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম পহরচালিা এবং অথ য ব্যবস্থাপিা র্জথষ্ট েক্ষিার সাজথ সম্পন্ন করজছ। প্রহিক্ষজণর 

গুণগি মাি সজন্তাষেিক। প্রকজল্প হিজোহেি কমীজের প্রহিক্ষণ প্রোি, প্রহকউরজমন্ট, প্রকল্প ব্যবস্থাপিা প্রভৃহি হবষজে েক্ষিা বৃহদ্ধ 

সপজেজছ। সকাি সকাি সক্ষজত্র হকছুটা দুব যলিা পহরলহক্ষি িজলও প্রাহিষ্ঠাহিক েক্ষিা উন্নহির প্রজচষ্টা দৃশ্যমাি িজেজছ। 

 

গুণগি মাি সম্পন্ন প্রহিক্ষণ প্রোজি এবং িারীর েক্ষিা উন্নেজি আইহিএ প্রকল্প র্জথষ্ট কার্ যকহর। প্রহিক্ষজণর ফজল 

প্রহিক্ষণাথীজের আত্মকম যসংস্থাি, আে সরােগার সর্মি বৃহদ্ধ পাজে, সিমহি পাহরবাহরক োহরদ্র কজমজছ এবং িারীর ক্ষমিােি 

িজে।  

 

KII ,FGD এবং মাঠ পযাৃয় মর্য়ক প্রাপ্ত মিামজির হভহিজি বলা র্াে সর্, প্রকজল্পর কার্ যক্রমজক সটকসইকরজণর লজক্ষে সর্সব 

িিযাবলী প্রহিক্ষণ প্রহিষ্ঠাি, এিং প্রকল্প বাস্তবােিকারীজের মাজঝ থাকা েরকার িা সব োেগাে সমাটামুটিভাজব  দৃশ্যমাি 

িজেজছ। এই র্রজির প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম স্বেংহক্রেভাজব পহরচালিার েন্য প্রকল্প বাস্তবােিকারীজের মাজঝ সর্ উেীপিা থাকা 

েরকার িা সর্মি সব োেগাে পহরলহক্ষি িজেজছ সিমহি প্রকল্প ব্যবস্থাপিা এবং কাহরগহর সামথ্যযও সবজক্ষজত্র সমািভাজব গজড় 

উজঠজছ। সজব যাপহর,  সেজির আথ য-সামাহেক উন্নেজির স্বাজথ য এবং িারীর ক্ষমিােজির েন্য  প্রকজল্পর চলমাি প্রহিক্ষণ কার্ যক্রমজক 

সটকসইকরজণর লজক্ষে অব্যািি সিােিা চালু রাখা েরকার। ভহবষ্যজি আইহিএ প্রহিক্ষণ কার্ যক্রমজক সটকসই করার েন্য 

প্রজোেিীে বাজেট বরাজের মাধ্যজম মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর গুরুত্বপূণ য ভূহমকা পালি 

করজি পাজর। 

৩.৪.৯. অহিট সম্পাদন ও আপহি হনষ্পহি সংক্রান্ত িথ্য হবজেষণোঃ  

সসজেম্বর ২০১৮ পর্ যন্ত প্রকে আরম্ভ িওয়ার ১৮ মাস এর মজধ্য সকার অহেট সংক্রান্ত সকাি কার্ যক্রম সম্পন্ন করা িেহি। 

PPR2008 এর র্ারা ৪৬(১) অনুর্ােী প্রজিেক অথ যবছর সমাহপ্তর ৯ (িে) মাজসর মজধ্য অহেট সম্পােি করার হবর্াি রজেজছ 

সস অনুর্ােী হির্ যাহরি সমজের মজধ্য িা সম্পন্ন করজি িজব।  

িজব ইজিামজধ্য স্থািীে ও রােস্ব অহেট অহর্েপ্তর, সসগুিবাহগচা,ঢাকা  কতৃযক এই প্রকজল্পর ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথ য 

বছজরর অহেট সম্পন্ন িজেজছ বজল প্রকল্প অহফস সথজক োিা সগজছ। িজব এখিও প্রকল্প অহফজস উি দুই (২) অথ য বছজরর অহেট 

হরজপাট য এজস সপ ুঁছাে িাই।  

 

৩.৫.প্রাইমারী িা/ও মসয়কন্ডারী িয়থ্যর হিহিয়ি প্রাপ্ত Findings  

৩.৫.১.পহরমাণগি িথ্য হিয়িষণোঃ 

 

৩.৫.১.১. নারীয়দর উপর আইহিএ প্রহিক্ষয়ণর প্রিািোঃ  

 
আইহিএ প্রহিক্ষণ কমসৃূহচর প্রিযাহিি ইহিিাচক প্রিািগুয়লা িয়ে: (ক) উপকারয়িাগীয়দর আয় বৃহি/নারীর ক্ষমিায়ন, (খ) 

পাহরবাহরক দাহরদ্র হ্রাস, এিং (গ) সুহিিায়িাগী মহিলায়দর হিকে আয়য়র উৎস হনহিি করা। িিমৃান সমীক্ষায় পহরমাণগি 

িথ্য-উপায়ির িন্য ৪৯০ িন উপকারয়িাগীর সাক্ষাৎকাজরর মাধ্যজম িথ্য সংগ্রি করা িে- যার ময়ে উপয়িলা পযাৃয়য় ৩৯১ 
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িন, মিলা পযাৃয়য় ৪৯ িন, এিং হিিাগ পযাৃয়য় আরও ৫০ িনয়ক অন্তর্ভিৃ করা িয়য়য়ছ। হনয়চর সারহণয়ি মাঠ পযাৃয়য় িথ্য 

সংগ্রয়ির হচত্র তুয়ল িরা িয়লা। 

              সারহণ ৩.১২:   মাঠ পযাৃয়য় িথ্য সংগ্রয়ির হচত্র 

ক্রহমক িং গুণগি এবং পহরমাণগি িমুিােি পদ্ধহি গুণগি এবং পহরমাণগি 

িমুিােি সংগ্রজির সংখ্যা 

অহিৃি লক্ষযমাত্রা 

(সংখ্যা) 

  

পহরমাণগি িথ্য     

১ সাজভ য হিহেউজলর মাধ্যজম েহরপ ৫০০   

১.১ উপজেলা পর্ যাজে  ৪০০ ৩৯১ (৯৭.৭৫%) 

১.২ সেলা পর্ যাজে ৫০ ৪৯ (৯৮%) 

১.৩ হবভাগীে পর্ যাজে ৫০ ৫০ (১০০%) 

গুণগি িথ্য    

২ এফহেহে  ৬ ১২ (২০০%) 

৩ সকআইআই  ২০ ৩৩ (১৬৫%) 

৪ সকসিাহে ৮ ১০ (১২৫%) 

৫ পযয়ৃিক্ষণ ৩২ ৩৬ (১১২.৫%) 

 

(ক) প্রহিক্ষণাথীর বেস 

বিযমাি সমীক্ষার েন্য উপয়িলা পযাৃয়য় ৩৯১ েি প্রহিক্ষণাথীর কাছ সথজক সাক্ষাৎকাজরর মাধ্যজম িথ্য সংগ্রি করা িে। যার 

ময়ে প্রহিক্ষণাথীজের গড় বেস ২৪.৮ বছর।  

সারহণ - ৩.১৩: বেস গ্রুপ অনুর্ােী প্রহিক্ষণাথীজের হবভােি 

প্রহিক্ষণাথীজের  

িয়স গ্রুপ  
সংখ্যা % 

২৪ বছর পর্ যন্ত 

228 58.3 

২৫- ২৯বছর 

82 21.0 

৩০-৩৪বছর 

44 11.3 

৩৫-৩৯বছর 

27 6.9 

৪০ বছজরর উপর 

10 2.5 

মমাট 391 100.00 

গড় িয়স 24.8 িছর 

 

সলখহচত্র সথজক সেখা র্াে সর্, অহর্ক বেসী িারীজের তুলিাে অনূরৃ্ধ্ ২৪ বছর  বেসী িারীজের প্রহিক্ষণ গ্রিজণর আগ্রি সবহি 

৫৮.৩০%। অথ যাৎ, এই িয়স গ্রুয়পর িারীরা ক্রমিোঃ অথ যনিহিক ক্ষমিােজির হেজক র্াজে। 

 

হিজচর সলখহচজত্র উিরোিাজের বেস হবভােি সেখাজিা িজলাোঃ 
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মলখহচত্র ৩.১: উিরোিাজের বেস হবভােি 

(খ) হিক্ষা 

হিক্ষাগি সর্াগ্যিার সক্ষজত্র ৩৪.৫% প্রহিক্ষণাথীর হিক্ষাগি সর্াগ্যিা এইচএসহস/সমমাি পরীক্ষার সমাি, ২৪.৬% প্রহিক্ষণাথীর 

হিক্ষাগি সর্াগ্যিা ৬ষ্ঠ-৯ম সশ্রণী,   ২৩.৩% প্রহিক্ষণাথীর হিক্ষাগি সর্াগ্যিা এচএসহস/সমমাি, মাত্র ২.৬% প্রহিক্ষণাথীর 

হিক্ষাগি সর্াগ্যিা ১ম-৫ম সশ্রণী। অন্যহেজক, ১৫% প্রহিক্ষণাথীর হিক্ষাগি সর্াগ্যিা কমপজক্ষ স্নািক হেগ্রী। 

হিজচ সলখহচজত্র উিরোিাজের হিক্ষাগি সর্াগ্যিার হবভােি সেখাজিা িজলাোঃ 

 

মলখহচত্র ৩.২: উিরোিাজের হিক্ষাগি সর্াগ্যিার হবভােি 

সারহণ ৩.১৪:  হিক্ষাগি সর্াগ্যিা অনুর্ােী উিরোিাজের হবভােি 

হিক্ষার স্তর সংখ্যা % 

১ম-৫ম সশ্রণী 10 2.6 

৬ষ্ঠ-৯ম সশ্রণী 96 24.6 

এসএসহস/সমমাি 91 23.3 

এইচএসহস/সমমাি 135 34.5 

স্নািক/সমমাি 44 11.2 

স্নািজকাির/সমমাি 15 3.8 

সমাট 391 100.00 

 

 

 (গ) বববাহিক অবস্থা:  

প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য ৪৭.১০% বিযমাজি হববাহিি এিং অহববাহিি প্রহিক্ষণাথীর িার ৪৪.২০%। অথ যাৎ, হববাহিি িারীরা হবজে 

িজে র্াবার পর প্রথাগি হিক্ষা পদ্ধহিজি হিক্ষা গ্রিজণর সুজর্াগ িা সপজলও হিজেজের কাহরগহর হিক্ষাে সমৃ্পি করজছ, র্াজি 
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পহরবাজরর অথ যনিহিক কম যকাজে সমৃ্পি িজে িারীজের মিামি প্রকাজির স্বার্ীিিা বৃহদ্ধ পাে। িজব িালাকপ্রাপ্ত/হবহেন্ন 

প্রহিক্ষণাথীর িার মাত্র ৫.৬০% এবং হবর্বা ২.৮০%।  

সারহণ ৩.১৫: প্রহিক্ষণাথীজের বববাহিক অবস্থা                                      চাটোৃঃ প্রহিক্ষণাথীজের বববাহিক অবস্থা 

বববাহিক অবস্থা সংখ্যা % 

হববাহিি 184 47.10 

অহববাহিি 173 44.20 

িালাকপ্রাপ্ত/হবহেন্ন 22 5.60 

হবর্বা 11 2.80 

অন্যান্য 1 0.30 

সমাট 391 100.00 

                                                           

 

 

 

( ) উপকারয়িাগী নারী এিং পাহরিাহরক আয়য়র উপর আইহিএ প্রহিক্ষয়ণর প্রিাি 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব যর অবস্থার তুলিাে প্রহিক্ষণাথীজের পাহরবাহরক মাহসক আে র্জথষ্ট বৃহদ্ধ সপজেজছ। িারী প্রহিক্ষণাথীজের 

সক্ষজত্র গড় পাহরবাহরক মাহসক আে বৃহদ্ধর িার +২০.৩৭% (১৩,৪৩৬ টাকা মর্য়ক ১৬,১৭৪ টাকা)। িয়ি, উপকারয়িাগী 

পহরিারগুয়লার ময়ে মট্রি অনুসায়র আয় বৃহির িায়রর ময়ে িড় িরয়নর পার্কৃয রয়য়য়ছ, (৩৩.৭৭% মর্য়ক ১২.৬১%)। মাহসক 

পাহরিাহরক আয় সিাৃহিক বৃহি মপয়য়য়ছ ব্লক-িাটিক মট্রয়ির প্রহিক্ষণার্ীয়দর (৩৩.৭৭%)  এিং সিয়চয়য় কম বৃহি মপয়য়য়ছ ভাহম য 

কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ সেজে প্রহিহক্ষি সুহবর্াজভাগীজের  পাহরিাহরক আয়য়র মক্ষয়ত্র (১২.৬১%)।  

সারহণ- ৩.১৬:  পহরবাজরর গড় মাহসক আেোঃ প্রহিক্ষজণর পূজব য ও প্রহিক্ষজণর পজর 

প্রহিক্ষয়ণর িরন  পাহরবাহরক গড় মাহসক আে (টাকা) পাহরিাহরক আয়য়র উপর প্রিাি 

প্রহিক্ষজণর পজর  প্রহিক্ষজণর পূজব য  পাহরিাহরক মাহসক 

আয় বৃহির পহরমাণ 

(টাকা) 

আয় বৃহির িার 

(%) 

মটইলাহরং 16,878 14,895 1,983 13.31 

ফোিি হেোইি 20,120 15,680 4,440 28.32 

হবউটিহফজকিি 17,320 14,791 2,529 17.1 

ব্লক বাটিক 15,339 11,467 3,872 33.77 

কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও 

সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং 

13,714 11,107 2,607 23.47 

ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ 12,040 10,692 1,348 12.61 

িিরহি ও িস্তহিল্প 10,068 8,160 1,908 23.38 

হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল 

সমহকং (জমামবাহি) 

15,960 13,700 2,260 16.5 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ 20,260 17,348 2,912 16.79 

গড় মাহসক আয় 16,174 13,436 2737 20.37 

 

 

 

 

 

 

হিজচর সলখহচজত্র প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব যর তুলিাে প্রহিক্ষণাথীজের বিযমাি পাহরবাহরক মাহসক গড় আে বৃহদ্ধর হচত্র সেখাজিা 

িজলাোঃ  
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মলখহচত্র ৩.৩: প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব যর তুলিাে প্রহিক্ষণাথীজের বিযমাি পাহরবাহরক মাহসক গড় আে 

 

(ঙ) প্রহিহক্ষি নারীয়দর ব্যহিগি আয়োঃ  

 

প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি উপকারয়িাগী মহিলায়দর আয়য়র মক্ষয়ত্র যয়র্ষ্ট িাৎপযপৃূণ ৃপ্রিাি মিয়লয়ছ। আমায়দর সংগৃিীি িথ্য উপাি 

প্রমাণ কয়র ময প্রহিক্ষণ কমসৃূহচর উয়ল্লখয়যাগ্য অংিগ্রিণকারী িায়দর অিীয়ির অিস্থার তুলনায় িিমৃান মাহসক আয় বৃহি 

করয়ি সক্ষম িয়য়য়ছন। হনয়চর সারহণ মর্য়ক মদখা যায় ময, প্রহিক্ষণ কমসৃূহচয়ি অংি মনয়ার পয়র উপকারয়িাগী মহিলায়দর আয়  

৪.৫ গুন িা +৪৫১.৭৫ % মিয়ড়য়ছ (৪৮৫ টাকা মর্য়ক ২,৬৭৬ টাকা)। এখায়ন আয়রা লক্ষণীয় ময, মট্রি অনুসায়র প্রহিক্ষণার্ীয়দর 

মাহসক আয়-মরািগায়রর মক্ষয়ত্র হিিাল পহরিিনৃ িয়য়য়ছ। েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ মট্রয়ি প্রহিক্ষণার্ীয়দর 

মাহসক আয় সয়িাৃচ্চ বৃহি মপয়য়য়ছ (৯৮৪.০৬%)। এরপর যর্াক্রয়ম িিরহি ও িস্তহিল্প (৯৫৪.১৭%) এিং ভাহম য কজম্পাি, মািরুম 

ও সম চাষ সেজের প্রহিক্ষণাথীজের আে সবজড়জছ ৭৯১% । 

 

সারহণ- ৩.১৭: প্রহিক্ষণাথীর গড় মাহসক আেোঃ প্রহিক্ষজণর পূজব য ও প্রহিক্ষজণর পজর  

প্রহিক্ষয়ণর িরন প্রহিক্ষণ গ্রিজণর 

পজর  মাহসক গড় 

আে (টাকা) 

প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর 

পূয়ি ৃমাহসক 

গড় আয় (টাক) 

প্রহিক্ষণার্ীর  

মাহসক আয় বৃহির 

পহরমাণ (টাকা) 

আয় বৃহির িার  

(%) 

সটইলাহরং 2,442 415 2027 488.43 

ফোিি হেোইি 3,620 520 3100 596.15 

হবউটিহফজকিি 3,281 389 2892 743.44 

ব্লক বাটিক 2,704 605 2099 346.94 

কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও সমাবাইল সাহভ যহসং 

এে হরজপোহরং 

1,571 412 1,159 281.31 

ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ 1,248 140 1108 791.43 

িিরহি ও িস্তহিল্প 2,024 192 1832 954.17 

হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং 

(জমামবাহি) 

3,164 1,144 2020 176.57 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ 2,992 276 2716 984.06 

গড় মাহসক আয় 2676 485 2191 451.75 
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মলখহচত্র ৩.৩.১: প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব যর তুলিাে প্রহিক্ষণাথীজের বিযমাি মাহসক গড় আে বৃহদ্ধ 

 

মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য়ও উপকারয়িাগী নারী এিং পাহরিাহরক আয়য়র উপর আইহিএ প্রহিক্ষয়ণর যয়র্ষ্ট প্রিাি মদখা যায়।  

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব যর অবস্থার তুলিাে মটর ড্রাইহভং/ সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং প্রহিক্ষণাথীজের পাহরবাহরক মাহসক আে র্জথষ্ট বৃহদ্ধ সপজেজছ। মটর ড্রাইহভং প্রহিক্ষণাথীজের সক্ষজত্র গড় পাহরবাহরক 

মাহসক আে বৃহদ্ধর িার +১৮.৫৬% (১৩,৭৪০ টাকা মর্য়ক ১৬,২৯০ টাকা)। িয়ি, সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও 

কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং প্রহিক্ষণাথীজের সক্ষজত্র গড় পাহরবাহরক মাহসক আে বৃহদ্ধর িার +৩১.৪৬% (১৬,৩৭৮ 

টাকা মর্য়ক ২১,৫৩১ টাকা)।  

প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি উপকারয়িাগী মহিলায়দর আয়য়র মক্ষয়ত্র যয়র্ষ্ট প্রিাি মিয়লয়ছ। আমায়দর সংগৃিীি িথ্য উপাি প্রমাণ কয়র 

ময প্রহিক্ষণ মপ্রাগ্রায়মর উয়ল্লখয়যাগ্য অংিগ্রিণকারী িায়দর অিীয়ির অিস্থার তুলনায় িিমৃান মাহসক আয় বৃহি করয়ি সক্ষম 

িয়য়য়ছন। সমীক্ষার প্রাপ্ত িথ্য সথজক সেখা যায় ময প্রহিক্ষণ কমসৃূহচয়ি অংি মনয়ার পয়র মটর ড্রাইহভং উপকারয়িাগী মহিলায়দর 

আয়  মিয়ড়য়ছ ৭৮.৩৩% (৪,২৮৬ টাকা মর্য়ক ৭,৬৪৩ টাকা)। সমীক্ষার প্রাপ্ত িথ্য সথজক সেখা যায় ময প্রহিক্ষণ কমসৃূহচয়ি 

অংি মনয়ার পয়র সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং উপকারয়িাগী মহিলায়দর আয়  

মিয়ড়য়ছ ১৮৪.৪৮% ( ১,৩১৮টাকা মর্য়ক ৩,৭৫০ টাকা)।  

 

(চ) আইহিএ প্রহিক্ষয়ণ হিক্ষার্ী/ছাত্রীয়দর অংিগ্রিণোঃ  

প্রহিক্ষণার্ীর ময়ে গয়ড় প্রায় একচতুর্াৃংিই হিক্ষার্ী (২৪.৪৬%)। িয়ি, মকান মকান মট্রয়ি হিক্ষার্ীর িার িার মচয়য়ও মিহি, 

মযমন মটইলাহরং মট্রয়ি ৪১.৫৯%, েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ মট্রয়ি ৫২%- প্রহিক্ষণার্ী িয়লা ছাত্রী। 
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মলখহচত্র ৩.৩.২: আইহিএ প্রহিক্ষয়ণ হিক্ষার্ী/ছাত্রীয়দর অংিগ্রিণ 

 

(ছ) প্রহিক্ষণ মকয়ের অিস্থানোঃ  

সারহণ ৩.১৮: আইহিএ প্রহিক্ষণ মকয়ের অিস্থান   

প্রহিক্ষণ মকয়ের অিস্থানোঃ সংখ্যা % 

সরকাহর ভবজি  106 27.1 

ভাড়া বাহড়জি 271 69.3 

অন্যান্য 14 3.6 

মমাট 391 100.0 

 

চাট ৃ৩.১ আইহিএ প্রহিক্ষণ মকয়ের অিস্থান   

 

 

উপয়িলা পযাৃয়য় আইহিএ প্রহিক্ষণ কম যসূহচর িন্য মকান উপয়িলা পহরষদ প্রাঙ্গয়ণ হনিাৃহরি স্থান মনই। উপয়রর সারহণ মর্য়ক 

মদখা যায়ে ময দুইর্তিীয়াংি (৬৯.৩%) আইহিএ প্রহিক্ষণ উপয়িলা পযাৃয়য় িাড়া করা িাহড়য়ি অনুহষ্ঠি িয়, মযখায়ন 

একচতুর্াৃংি প্রহিক্ষণ উপয়িলা পহরষয়দ অিহস্থি সরকাহর িিয়ন অনুহষ্ঠি িয়।  

 

প্রকে  পহরচালক ময়িাদয়য়র ময়ি, মহিলা প্রহিক্ষণার্ীয়দর হনরাপিা ও সুরক্ষার হিষয়টিই িায়দর কায়ছ মুখ্য হিয়িচয । মযয়িতু 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর সিাই নারী, প্রহিটি উপয়িলায় ৫০ িন প্রহিক্ষণার্ীর (প্রহি উপয়িলায় দুটি মট্রি) িন্য হনরাপদ ও সুরহক্ষি স্থান 

পাওয়া মিি কষ্টকর. সবহির িাগ  উপয়িলা পহরষদ প্রাঙ্গয়ণ হনরাপদ ও সুরহক্ষি স্থান পাওয়া যায় না। প্রকে পহরচালয়কর ময়ি, 

উপয়িলা হনিাৃিী কমকৃিাৃয়দর সায়র্ সিাৃত্মক িায়ি উপয়িলা পহরষদ িিয়ন প্রহিক্ষয়ণর স্থায়নর িন্য মযাগায়যাগ করা িয়য় র্ায়ক। 
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মযসি উপয়িলায় উপয়িলা কযাম্পায়স প্রহিক্ষয়ণর িন্য মকান িায়গা পাওয়া যায় না, মসসি উপয়িলায় হনরাপদ ও সুরহক্ষি 

িাড়া িাহড়য়ি প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম শুরু করা িয়।     

 

(ি) িায়ি-কলয়ম প্রহিক্ষয়ণর িন্য প্রহিক্ষণ উপকরয়ণর প্রাপ্যিাোঃ  

হনয়চর সারহণয়ি িায়ি-কলয়ম প্রহিক্ষয়ণর িন্য প্রহিক্ষণ উপকরয়ণর প্রাপ্যিা সম্পয়ক ৃপ্রহিক্ষণার্ীর মিামি তুয়ল িরা িয়য়য়ছ। 

সারহণ ৩.১৯: িায়ি-কলয়ম প্রহিক্ষয়ণর িন্য প্রহিক্ষণ উপকরয়ণর প্রাপ্যিা সম্পয়কৃ প্রহিক্ষণার্ীর মিামি   

প্রহিক্ষয়ণর মট্রি 

ব্যবিাহরক িাজি 

ব্যবহৃি উপকরণ 

পর্ যাপ্ত হছল হকিা।  

িযাঁ (%) 

ব্যবিাহরক িাজি 

ব্যবহৃি উপকরণ 

পর্ যাপ্ত হছল হকিা।  

না (%) 

সটইলাহরং 69.00 31.00 

ফোিি হেোইি 72.00 28.00 

হবউটিহফজকিি 61.33 38.67 

ব্লক বাটিক 85.33 14.67 

কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং 87.50 12.50 

ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ 12.00 88.00 

িিরহি ও িস্তহিল্প 80.00 20.00 

হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং (জমামবাহি) 72.00 28.00 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ 20.00 80.00 

মমাট 65.73 34.27 

 

 
মলখহচত্র ৩.৪: িায়ি-কলয়ম প্রহিক্ষয়ণর িন্য প্রহিক্ষণ উপকরয়ণর প্রাপ্যিা সম্পয়ক ৃপ্রহিক্ষণার্ীর মিামি   
 

উিরদািায়দর হিয়জ্ঞস করা িয়য়হছল ময ব্যবিাহরক িাজি ব্যবহৃি উপকরণ (জর্মিোঃ সসলাই সমহিি/ সমামবাহি বিহরর 

োইস/হবউটিহফজকিজির েন্য হবজিষ সচোর/ সমাবাইল/কহম্পউটার সাহভ যহসং ইিোহে)পহরমাণ পর্ যাপ্ত হছল হকিা।  

 

সামহগ্রকিায়ি, প্রায় দুই র্তিীয়াংি (৬৫.৭৩%) উিরদািা ইহিিাচক উির হদয়য়য়ছন এিং িাহক একর্তিীয়াংি উিরদািা 

মনহিিাচক উির হদয়য়য়ছন।  যায়িাক, িায়ি-কলয়ম প্রহিক্ষয়ণর িন্য প্রহিক্ষণ উপকরয়ণর প্রাপ্যিায় মট্রি অনুসায়র হিিাল পার্কৃয 

হিদ্যমান, ৮৭.৫০%  মর্য়ক ১২.০০%। িায়ি-কলয়ম মিখার সিয়চয়য় মিহি সুয়যাগ পায়েন কহম্পউটার সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং ও সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং প্রহিক্ষণাথীরা (৮৭.৫০%), িাজের পজরই আজছ ব্লকবাটিক প্রহিক্ষণাথী 

(৮৫.৩৩%) এবং িিরহি ও িস্তহিল্প প্রহিক্ষণার্ী (৮০.০০%), হকন্তু িায়ি-কলয়ম প্রহিক্ষয়ণর সিয়চয়য় কম সুয়যাগ পায়ে ভাহম য 

কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ (১২.০০%) এবং েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ (২০.০০%) প্রহিক্ষণাথীগণ।   
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 (ঝ) প্রহিক্ষয়ণ অংিগ্রিয়ণর কারণোঃ  

প্রহিক্ষণার্ীয়দর হেজজ্ঞস করা িজেহছল িারা সকি আইহিএ-র আওিাে প্রহিক্ষজণ অংিগ্রিণ কজরজছ। উিরোত্রীগণ সর্ সব কারণ 

উজেখ কজরজছি িার মজধ্য আজছ- আহথ যক ভাজব পহরবারজক সিােিা করা (৮১.৫৯% হরজপাট য কজরজছ), স্বার্ীি ভাজব আে-

সরােগার করা (৭১.৮৪%), হবজিষ হবষজে েক্ষিা অেযি (৫৫.৭৫%), চাকুরী সপজি সিােক (১৬.১১%) এবং অন্যান্য কারণ 

উজেখ কজরজছি ৭.১৬%। হিজচর সারহণ সথজক সেখা র্াে প্রহিক্ষজণ অংিগ্রিণকারীজের মজধ্য সংখ্যাগহরষ্ঠ অংি মজি কজরি সর্ 

িারা আইহেএ প্রহিক্ষণ কম যসূহচজি অংি হিজে েক্ষিা অেযি করজি পারজছি, র্ার ফজল িাজের ব্যহিগি আে-সরােগার 

উজেখজর্াগ্যভাজব বৃহদ্ধ পাজে এবং িাজের পাহরবাহরক আে বৃহদ্ধজি  সিােিা করজছ।  

 

সারহণ ৩.২০: প্রহিক্ষয়ণ অংিগ্রিয়ণর কারণ 

 প্রহিক্ষয়ণ অংিগ্রিয়ণর কারণোঃ সংখ্যা % 

আহথ যক ভাজব পহরবারজক সিােিা করা  319 81.59 

স্বার্ীি ভাজব আে সরােগার করা 281 71.87 

 হবজিষ হবষজে েক্ষিা অেযি করা 218 55.75 

চাকুরী সপজি সিােক 63 16.11 

অন্যান্য 28 7.16 

 

 

 

চাট ৃ৩.২: প্রহিক্ষয়ণ অংিগ্রিয়ণর কারণ 

 

(ঞ) কমসৃংস্থায়নর উপর প্রহিক্ষয়ণর প্রিািোঃ 

 

কমসৃংস্থায়নর মক্ষয়ত্র এই প্রহিক্ষণ কমসৃূহচর ইহিিাচক প্রিাি লক্ষয করা যায়ে। অয়িয়ৃকরও মিহি (৫৫.৫০%) প্রহিক্ষণার্ী  

আত্ম-কমসৃংস্থান িা স্বহনয়য়াহিি মপিায় হনয়য়াহিি । অন্যহদয়ক, মাত্র ৬.৬৫% প্রহিক্ষণার্ী িিমৃায়ন চাকুহরয়ি হনয়য়াহিি 

আয়ছন। এছাড়াও একর্তিীয়াংয়ির মিহি প্রহিক্ষি নারী মিকার আয়ছন। মিকারয়ের কারণ অনুসন্ধান কয়র মদখা মগয়ছ, ২৫% 

প্রহিক্ষণার্ী হিক্ষার্ী, এিং এয়দর একটা িড় অংি এখনও পড়ায়িানা করয়ছ, মিকারয়দর হকছু অংি এখনও চাকুহর মপয়ি ব্যর্ ৃ

িয়য়য়ছ িা আত্ম-কমসৃংস্থানমূলক মকান কায়ি হনয়য়াহিি িয়ি পায়র নাই।  

সারহণ ৩.২১: প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পর কমসৃংস্থায়নর িরন 

কমসৃংস্থায়নর িরন        সংখ্যা % 

চাকুরীরি 26 6.65 

আত্ম-কম যসংস্থাি/স্বহিজোহেি 217 55.50 

সবকার 148 37.85 

সমাট 391 100.00 
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চাট ৃ৩.৩ প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পর কমসৃংস্থায়নর িরন 

সারহণ ৩.২২: সামহগ্রকিায়ি পহরিায়রর উপর প্রহিক্ষয়ণর প্রিািোঃ উপকারয়িাগীয়দরর িারণা 

প্রিায়ির িরন        সংখ্যা % 

আহথ যক স্বেলিা বৃহদ্ধ 256 65.47 

উপােযিক্ষম ব্যহির আে-সরােগার সবজড়জছ 173 44.25 

সছজল-সমজেজের হিক্ষার সুজর্াগ বৃহদ্ধ সপজেজছ 80 20.46 

হচহকৎসার সুজর্াগ বৃহদ্ধ 67 17.14 

িারী হির্ যািি হ্রাস 87 22.25 

অন্যান্য 20 5.12 

মমাট 391 ১০০ 

 

 

মলখহচত্র৩.৫: সামহগ্রকিায়ি পহরিায়রর উপর প্রহিক্ষয়ণর প্রিািোঃ উপকারয়িাগীয়দর িারণা 

আইহিএ প্রহিক্ষয়ণর িয়ল পহরিায়রর উপর হক িরয়নর প্রিাি পয়ড়য়ছ মস ব্যাপায়র প্রহিক্ষণার্ীয়দর মিামি হদয়ি িলা িয়।   

উপকারজভাগীজের মিামজির উপর হভহি কজর সর্ ফলাফল পাওো সগজছ, িাজি সেখা র্াে সর্ আইহেএ প্রহিক্ষণ কম যসূহচটি 

পহরবাজরর আহথ যক স্বেলিা বৃহদ্ধ, আজের হবকল্প উৎস বিহর/আে-সরােগার বৃহদ্ধজি কার্ যকহর প্রভাব সফজলজছ। এছাড়াও, সর্ 

সন্তািজের হিক্ষার সুজর্াগ সবজড়জছ, হচহকৎসা-সসবা সিোর সক্ষমিা সবজড়জছ এবং পাহরবাহরক সহিংসিা কজমজছ। আহথ যক 

স্বেলিা, আে-সরােগাজরর সুজর্াগ, এবং আত্মহিভযরিীলিা উজেখজর্াগ্য িাজর সবজড়জছ।  
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(ট) প্রহিক্ষণাথীজের পাহরবাহরক হসদ্ধান্ত গ্রিজণর সক্ষজত্র ভূহমকোঃ  

 

আইহিএ প্রহিক্ষণ কমসৃূহচয়ি অংি মনয়ার িয়ল পহরিায়রর হিহিন্ন গুরুেপূণ ৃ হিষয়য় হসিান্ত গ্রিয়ণর মক্ষয়ত্র নারীর অংিগ্রিণ 

পূয়িরৃ তুলনায় উয়ল্লখয়যাগ্য িায়ি বৃহি মপয়য়য়ছ। সারহণ ৩.২৩ মর্য়ক মদখা যায় বৃহির িার ২২.২৫% মর্য়ক ৪৫.৫২% পযনৃ্ত। 

মযমনোঃ সন্তায়নর হচহকৎসা, হিয়য়, সম্পদ ক্রয়-হিক্রয়, এনহিওয়ি অংিগ্রিণ এিং ঋণ গ্রিণ। পাহরিাহরক হসিান্ত গ্রিয়ণর 

পািাপাহি সামাহিক মযাৃদা বৃহির মােয়ম উয়ল্লখয়যাগ্য িায়র ক্ষমিায়ন িয়ে। লক্ষয করা মগয়ছ ময, আইহিএ প্রহিক্ষণ গ্রিণ 

করার পর পাহরিাহরক হসিান্ত গ্রিয়ণর মক্ষয়ত্র নারীয়দর অংিগ্রিণ নাটকীয়িায়ি উন্নহি িয়য়য়ছ। 

 

 

 

 
মলখহচত্র ৩.৬: প্রহিক্ষণাথীজের পাহরবাহরক হসদ্ধান্ত গ্রিজণর সক্ষজত্র ভূহমকাোঃ প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পূয়ি ৃএিং পয়র 

 

 

(ঠ) আইহিএ প্রহিক্ষণ প্রয়ণাহদি প্রিান পহরিিনৃসমূিোঃ 

 

প্রহিক্ষয়ণ অংি মনয়া নারীয়দর িীিয়ন আইহিএ প্রহিক্ষণ কমসৃূহচ ময সি ইহিিাচক পহরিিনৃ হনয়য় এয়সয়ছ িায়দর হিনটি 

মশ্রণীয়ি িাগ করা যায়। প্রর্মি: এই কমসৃূহচয়ি অংি মনয়ার িয়ল উপকারয়িাগীর পহরিায়রর দাহরদ্র কয়ময়ছ। হিিীয়ি: এই 

প্রহিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা আয়-মরািগারমূলক কমকৃায়ন্ড িহড়ি িয়য় হনয়িরা স্বািলম্বী িয়ে। র্তিীয়ি: িাহড়র িাইয়রর িগয়ির সায়র্ 

মমলায়মিার/য়যাগায়যায়গর িয়ল হিহিন্ন গুরুেপূণ ৃহিষয় সম্পয়কৃ িারা িানয়ি পারয়ছ, অহিকার সম্পয়কৃ সয়চিনিা িাড়য়ছ এিং 

নারীর ক্ষমিায়ন বৃহি পায়ে।  

 
এই প্রহিক্ষয়ণ অংি মনয়ার মােয়ম িাৎক্ষহণক িায়ি নারীর িীিয়ন ময পহরিিনৃ আয়স িা িয়লা, মস িাহড় মর্য়ক মির িয়য় এয়স 

সম্পূণ ৃহিন্ন একটি পহরয়িয়ি কাি শুরু কয়র। এই প্রহক্রয়ার মােয়ম মস িার প্রহিক্ষণ লব্ধ দক্ষিা কায়ি লাহগয়য় আয়-মরািগার 

সারহণ ৩.২৩: পাহরবাহরক হসদ্ধান্ত গ্রিজণর সক্ষজত্র প্রহিক্ষণাথীজের ভূহমকাোঃ প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পূয়ি ৃএিং পয়র 

    হসিায়ন্তর হিষয় 

 হসদ্ধান্ত গ্রিজণ প্রহিক্ষণাথীজের ভূহমকাোঃ (%) 

প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পর  প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পূয়ি ৃ প্রহিক্ষয়ণর পয়র পাহরিাহরক 

হসিায়ন্তর মক্ষয়ত্র প্রহিক্ষণার্ীর 

অংিগ্রিয়ণর বৃহির িার  

সেস্যজের/সন্তাজির হিক্ষা 66.50 26.34 40.16 

সেস্যজের হচহকৎসা 70.33 24.81 45.52 

সন্তাি/পাহরবাজরর সেজস্যর হবজে  32.48 10.23 22.25 

সম্পে ক্রে/হবক্রে 39.90 10.23 29.67 

এিহেওজি অংিগ্রিণ 56.27 18.92 37.35 

র্ার/ঋণ গ্রিণ 41.94 12.02 29.92 
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মূলক কায়ি িহড়ি িয়ে এিং উয়দ্যািা িওয়ার িন্য প্রয়য়ািনীয় মূলিন অর্িা ঋণ সংগ্রয়ির িন্য িায়ক হিহিন্ন দপ্তর অর্িা 

প্রহিষ্ঠায়ন মযয়ি িয়ে। এ িরয়নর কাযকৃ্রম িার সাময়ন িাহড়র িাইয়রর িগিটায়ক উন্মুি কয়র মদয়। আহর্কৃ স্বেলিা এিং িার 

পািাপাহি আত্মহিশ্বাস বৃহির মােয়ম নারীর ক্ষমিায়ন িয়ে।  

সারহণ ৩.২৪ নারীর অহিকার এিং হিহিন্ন সুয়যাগ-সুহিিা সম্পয়কৃ সয়চিনিা/িারণাোঃ প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পূয়ি ৃএিং পয়র 

সূচক 

প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর 

পয়র  (%) 
প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর 

পূয়ি ৃ(%) 
প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পর 

সয়চিনিা বৃহির িার 

(%) 

মা ও হিশু  পুহষ্ট 93.35 48.85 44.50 

হববাি হিবন্ধীকরণ/সরহেহে  92.07 57.29 34.78 

েন্ম হিবন্ধীকরণ 99.23 80.30 18.93 

সমজেজের হবজের সব য হিে বেস (১৮ বছর) 94.11 71.35 22.76 

সছজলজের হবজের সব য হিে বেস (২১ বছর) 92.33 66.24 26.09 

বহুহববাি সম্পহকযি আইি (১ম স্ত্রীর হলহখি অনুমহি েরকার) 80.81 42.34 38.47 

িালাক সম্পহকযি আইি হবষজে (সম হখক িালাজক িালাক িে িা) 88.37 38.62 49.75 

িারী হির্ যািি  94.63 56.01 38.62 

সর্ তুক হবজরার্ী আইি (সর্ তুক সেো-সিো হিহষদ্ধ) 91.81 59.59 
32.22 

উজযািা িবার েন্য করণীে 93.86 25.32 68.54 

বাবা/মাজের সম্পহিজি ভাই/সবাজির অংি 90.79 63.94 26.85 

স্বামীর সম্পহিজি স্ত্রীর অংি 78.77 51.92 26.85 

 

 

মলখহচত্র ৩.৭: নারীর অহিকার এিং হিহিন্ন সুয়যাগ-সুহিিা সম্পয়কৃ সয়চিনিা/িারণাোঃ প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পূয়ি ৃএিং পয়র 

৩.৫.২. প্রহিক্ষণ সকন্দ্র পর্ যজবক্ষণ ফলাফল 

 
হিহবড় পহরবীক্ষণ চলাকালীি সমজে মাঠ পর্ যাজে প্রহিক্ষণ প্রোিকারী প্রহিক্ষণ সকন্দ্রগুজলার মাি র্াচাইজের েন্য সজরেহমজি 

উপজেলা পর্ যাজে ৩২টি, সেলা পর্ যাজে ২টি এবং হবভাগীে পর্ যাজে ২টি সি সমাট ৩৬টি সকন্দ্র পহরেি যি করা িজেজছ। সচকহলি 

ব্যবিার কজর পর্ যজবক্ষণ হভহিক িথ্য সংগ্রি ও র্াচাইজের মাধ্যজম প্রহিক্ষণ সকন্দ্রগুজলার গুণগি মাি হিহবড়ভাজব পহরবীক্ষণ করা 

িজেজছ।  

 পর্ যজবক্ষণকৃি ৩৬টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর সবকটিজিই প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম চলমাি হছল। পহরেি যিকালীি সমজে 

প্রহিক্ষণাথীর উপহস্থহির গড় িার হছল ৯৫.২২%, র্া অিেন্ত সজন্তাষেিক।  

 একইভাজব ১৯টি (৫২.৭৭%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র হবযমাি টেজলট সুহবর্া সজন্তাষেিক।  

 আউট সসাহস যং-এর হভহিজি পহরচাহলি সেলা পর্ যাজে পহরচাহলি সফিী প্রহিক্ষণ সকন্দ্রটিজি সকাি টেজলট 

ফোহসহলটি পাওো র্াে িাই।  



63 

 

  ২১টি (৫৮.৩৩%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র পর্ যাপ্ত আজলা বািাজসর ব্যবস্থা হবযমাি সেখা সগজছ, ১২টি (৩৩.৩৩%) প্রহিক্ষণ 

সকজন্দ্র সমাটামুটি  আজলা বািাজসর ব্যবস্থা হবযমাি সেখা সগজছ এবং ৩টি (৮.৩৩%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর আজলা 

বািাজসর ব্যবস্থা সমাজটও ভাজলা হছজলা িা।  

 ৩৬টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর একটিজিও অহি হিব যাপক ব্যবস্থা সেখা র্াে হি।  

 ২৮টি (৭৭.৭৭%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র হিরাপে খাবার পাহির ব্যবস্থা হবযমাি হছল। সগাপালগি আউটজসাহস যং প্রহিক্ষণ 

সকন্দ্র সি ৮টি (২২.২২%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র হিরাপে খাবার পাহির ব্যবস্থা সেখা র্াে হি।  

 ৩১টি (৮৬.১১%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র মহিলাজের েন্য হিরাপিার ব্যবস্থা সজন্তাষেিক হছল।  

 ৩৬টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর মজধ্য শুধু মাত্র ১টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র (রংপুর হবভাগীে িিজর আউটজসাহস যং-এর হভহিজি 

পহরচাহলি) ফাি এইে-এর ব্যবস্থা দৃশ্যমাি হছল। 

 

প্রহিক্ষণ কক্ষ সংখ্যাোঃ  

৩৬টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর মজধ্য ২৪টি (৬৬.৬৬%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র ২টি কক্ষ প্রহিক্ষণ কক্ষ হিজসজব ব্যবহৃি িে, ৪টি ( ১১.১১%) 

প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র ৩টি কজর কক্ষ, এবং ১টি (২.৭৭%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র ৪টি কক্ষ প্রহিক্ষজণর উজেজশ্য ব্যবহৃি িে। িজব ৭টি 

প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র শুধুমাত্র ১টি কজর কক্ষ প্রহিক্ষণ কক্ষ হিজসজব ব্যবহৃি িজে । এক কক্ষ হবহিষ্ট প্রহিক্ষণ সকন্দ্রগুজলার মজধ্য 

আউটজসাহস যং-এর হভহিজি পহরচাহলি হবভাগীে পর্ যাজে ১টি ও সেলা পর্ যাজে ২টি প্রহিক্ষণ সকন্দ্র রজেজছ।    

 

প্রহিক্ষণ কজক্ষর আেিিোঃ  

৯টি (২৫%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর প্রহিক্ষণ কক্ষসমূজির আেিি ৯৬ বগ যফুট সথজক ১৫০ বগ যফুজটর মজধ্য, ৬টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর 

প্রহিক্ষণ কক্ষসমূজির আেিি ১৫১ বগ যফুট সথজক ২০০ বগ যফূজটর মজধ্য। ৮টি (২২.২২%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর প্রহিক্ষণ কক্ষগুজলার 

আেিি ২০১ সথজক ২৫০ বগ যফূজটর মজধ্য, ৩টি (৮.৩৩%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর প্রহিক্ষণ কক্ষসমূি ৩০১ সথজক ৩৫০ বগ যফুজটর  

মজধ্য, অপর ৩টি (৮.৩৩%) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র ৩৫১ সথজক ৪০০ বগ যফুজটর প্রহিক্ষণ কক্ষ হবযমাি।  এক প্রহিক্ষণ কক্ষ হবহিষ্ট 

প্রহিক্ষণ সকন্দ্রগুজলার মজধ্য উপজেলা পর্ যাজে ২টির আেিি র্থাক্রজম ৮৭৫ বগ যফুট (িাড়াি, হসরােগি) এবং ৯০০ বগ যফুট 

(থািহচ, বােরবাি) । এছাড়াও আউটজসাহস যং-এর হভহিজি পহরচাহলি প্রহিক্ষণ সকন্দ্র গুজলার মজধ্য রংপুর  হবভাগীে প্রহিক্ষণ 
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সকজন্দ্রর প্রহিক্ষণ কক্ষ ২টির আেিি ৪৮১ ও ১৪৪ বগ যফুট এবং খুলিা হবভাগীে প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর প্রহিক্ষণ কজক্ষর আেিি ৬০০ 

বগ যফুট। 

 

HAVC (heating, ventilation, and air conditioning)  আদিমৃান হবজবচিা করজল ১েি প্রহিক্ষণাথীর েন্য 

প্রহিক্ষণ কজক্ষ কমপজক্ষ ১৫-১৭ বগ যফুট োেগা প্রজোেি িে, সস হিজসজব ২৫ েি প্রহিক্ষণাথীর েন্য  কমপজক্ষ ৩৭৫ বগ যফুট 

সথজক ৪২৫ বগ যফুট আেিজির প্রহিক্ষণ কক্ষ প্রজোেি।  অর্াৃৎ, সমীক্ষায় প্রাপ্ত িথ্য মর্য়ক মদখা যায় ময, পযয়ৃিক্ষণকৃি ৩৬ টি 

প্রহিক্ষণ মকয়ের ময়ে মাত্র ১০ টি মকয়ে (২৭.৭৮ %) নুযনিম মলার মেস আয়ছ।   

 

প্রহিক্ষণ পর্ যজবক্ষণোঃ 

৩৬টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর মজধ্য ৩টি প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র (হবিম্ভরপুর, সেওরাবাোর, সুিামগি এবং থািহচ, বােরবাি) ‘ভাহম য 

কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ’ প্রহিক্ষণটি পর্ যজবক্ষণ কজর সেখা র্াে এই সেজের ভাহম য কজম্পাি এবং মািরুম হবষে ২টি িাহিক 

ও িাজি-কলজম প্রহিক্ষণ সেো িে। হকন্তু  সম চাষ হবষেটি শুধুমাত্র িাহিক প্রহিক্ষণ সেো িে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৫.৩. গুণগি িথ্য হবজেষণোঃ  

 

আে সরােগাজর প্রহিক্ষজণর ভূহমকা 

 

 সফাকাস গ্রুপ/েলগি আজলাচিাে অংিগ্রিণকারী অহর্কাংজির মজি “ আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে প্রহিক্ষণসমূি 

প্রহিক্ষণাথীজের আে সরােগাজর ব্যাপক ভূহমকা সরজখজছ। আজগ র্ারা আে-সরােগাজরর  কথা হচন্তা করজি পারজিা িা; 

হিজের েীবজির  অথ য খু ুঁজে সপি ঘর সংসার সামলাজিার মজধ্য, আে িারা পহরবাজর অথ য উপােযজি গুরুত্বপূণ য ভূহমকা 

রাখজছ। পাহরবাহরক স্বেলিার পািাপাহি আে িারা সঞ্চেও করজছ। এখাি সথজক র্ারা প্রহিক্ষণ হিজেজছ বিযমাজি 

িারা আত্মকম যিীল হিজসজব পহরবার, সমাজে হিজেজেরজক প্রহিহষ্ঠি কজরজছ।” 

 সফিী সেলার প্রহিক্ষণাথীজের মজি, “িাজের মজধ্য র্ারা আে সরােগার কজর  িারা বিযমাজি 

৩০০০-৪৫০০০ টাকা মাজস আে করজছ।“ 

 প্রহিক্ষণ সপজে  প্রহিক্ষণাথীজের আে সরােগাজর  এক বড় পহরবিযি এজসজছ।এর সিেিা উপলহি 

করা র্াে হসরােগজির উোপাড়া উপজেলার প্রহিক্ষণাথীজের বণ যিাে।িারা বজলি, “ব্লক বাটিক 

প্রহিক্ষণ প্রহিক্ষণাথীজের আত্মপ্রিেেী কজর তুজলজছ। ব্লক বাটিজকর কাে হিজখ িারা বাস্তব 
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েীবজির চাকা ঘুহরজে সফজলজছ। অজিজক বাহড়সি সথজকই বাটিজকর কাে কজর সক্রিার িাজি 

সপ ুঁজছ হেজে।  এই কাে কজর বাহড়সি বজস মাজস ৭/৮ িাোর টাকা উপােযি করজছ।“  

 

 

 আত্মকম যসংস্থাজির মাধ্যজম  আে সরােগার বৃহদ্ধজি আইহেএ প্রহিক্ষণ কার্ যকরী িজেজছ বজল মুন্সীগজির গোহরো 

উপজেলার  প্রহিক্ষণাথীরা োহিজেজছ। ফোিাি হেোইি ও হবউটিহফজকিজির উপর  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর িারা বাস্তজব 

প্রহিক্ষণলি জ্ঞাি ও েক্ষিা কাজে লাহগজে সফল িজেজছ। প্রহিক্ষণাথীজের মজি, “িাজের মজধ্য অজিজকই বাহড়জি 

এবং মাজকযজট স্ব স্ব সেজে সিা-রুম এবং সোকাি হেজে আে সরােগার করজছ।  িাজের প্রহিমাজস আে গজড় ৫০০০ 

সথজক ১২০০০ টাকা িজেজছ।“ 

 

 িজব প্রহিক্ষণ পাওোর পর  আে সরােগাজর সর্ বার্া বিরী িেহি িা িে। প্রহিক্ষণপ্রাপ্তরা সবি  

কজেকটি কারণ উজেখ কজরজচি।এগুজলা িজলা প্রচার প্রচারণার অভাব,মাজকযজট মাজকযজট ঘুজর 

পহরহচি িজি িওো,সমজেরা/িারীরা ঘজরর বাহির িা িওো, সসলসম্যাি িা থাকা, এবং 

সোকাি/সিা-রুম িা থাকা ইিোহে। 

 

 

 প্রহিক্ষণ সিওোর পর খুলিা সেলার হেঘহলো উপজেলার প্রহিক্ষণপ্রাপ্তরা বাস্তব েীবজি প্রহিক্ষণলি জ্ঞাি কাজে 

লাহগজেজছ ।িারা হক্রিাল সিা-হপজসর উপর প্রহিক্ষণ হিজে ব্যাগ,চাহবর হরং,ফুলোিী,ফুজলর টব ইিোহে বিরী কজরজছ। 

 

 মেমিহসংজির ঈিরগজির  প্রহিক্ষণথীরা বজলি, “২৫ েজির মজধ্য সবাই হকছু িা হকছু করজছ। সকউ অে যার 

হিজে কাে করজছ। প্রহিক্ষণপ্রাপ্তয়দর ময়ে অজিজক ৫/৬ েি হমজল দলিি িায়ি সসলাই করজছি, এবং 

স্বাবলম্বী িজে। আর বাকীরা অজন্যর সোকাজি বা অে যাজরর কাে কজর সংসাজরর হকছুটা চাহিো সমটাজি 

পারজছি। দুই,এক েি সাজলাোর কাহমে,সপটিজকাট বাহিজে সোকাজি সোকাজি হবহক্রও করজছি।”  

 

 

িারীর আহথ যক ক্ষমিােজি প্রহিক্ষজণর গুরুত্ব 

 

 িারীর আহথ যক উন্নেি ত্বরাহন্বি করজি এই প্রহিক্ষণ গুরুত্বপূণ য ভূহমকা পালি কজরজছ। আজগ সর্সকল িারী শুধুমাত্র 

গৃহিণী হছল, অথ য উপােযজির মক্ষয়ত্র িায়দর সকাি সুজর্াগ হছল িা, চার সেওোজলর মজধ্য বহে িজে িারা পহরবাজর 

অবজিহলি হছল। পহরবাজর িাজের মিামজির সকাি মূল্য সেো িজিা িা, স্বামী সন্তাজির সসবা র্ত্ন ও গৃিস্থালী কাি 
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কজর িাজের হেি পার করজি িজিা, পহরবাজর অথ যনিহিকভাজব িারা সিােিা করজি পারজিা িা। বিযমাজি িারা 

মহিলা অহর্েপ্তর সথজক প্রহিক্ষণ হিজে সমাে,পহরবাজর হবজিষ ভূহমকা পালি করজছ।  

o উোিরণস্বরূপ আমরা উোপাড়ার একেি  ছাত্রীর কথা উজেখ করজি পাহর। িার হিি ভাই হবজে কজর পৃথক 

িজে সংসার করজছ । ফজল সস বেে বাবা মা হিজে চরম িিািাগ্রস্থ িজে পজড়। হিজে ছাত্রী, আবার বাবা মার 

ভরণজপাষণ ও িাজের ঔষর্ খরচ কীভাজব সামলাজব, এই সভজব সভজব উৎকন্ঠাে র্খি িার হেি কাটহছল  

িখি িার এক বান্ধবীর মাধ্যজম এই মহিলা অহর্েপ্তজরর সেহিং সম্পজকয োিজি পাজর। অিোঃপর, সস 

প্রহিক্ষণ কম যসূহচজি আজবেি কজর ভহিয িজে ব্লক বাটিজকর  উপর সেহিং সম্পন্ন কজর । প্রথজম 

সামাহেকভাজব অজিজক িাজক উৎসাজির পািাপাহি হিরুৎসাহিি কজরজছ। হকন্ত িার অটল মজিাবজলর কাজছ 

সবহকছু সিজর র্াে। আে সস অথ য উপােযি কজর িার বাবা মাজক ভরণ সপাষণ করজছ। পািাপাহি হিজের 

পড়াজিািার খরচ চাহলজে হিজি পারজছ। সর্সব সলাকেি িার হপছজি সথজক কটু কথা বলজিা আে িারাই 

িার প্রিংসাে পঞ্চমুখ, সমাজে িার একটা ভাজলা অবস্থাি বিরী িজেজছ। এখি গ্রাজমর অয়নক সবকার সমজে, 

গৃহিণীরা িার কাছ সথজক কাে হিখজছ। 

 

 সুিামগজজ্ঞর হবিম্ভরপুর উপজেলার প্রহিক্ষণাথীরা বজলি, “এই প্রহিক্ষণ িারীর আহথ যক ক্ষমিােজি ভূহমকা রাখজছ। 

সর্মি: মািরুম চাষ কজর প্রহিক্ষণাথীরা টাকা  উপােযি কজর সংসাজরর হকছুটা চাহিো সমটাজি পারজছ। সছজলজমজেজের 

খািা-কলম টিহফজির টাকা, প্রাথহমক হচহকৎসাে োিাজরর কাজছ হিজে র্াওো,সংসাজর টুহকটাহক বাোর করা, 

ইিোহে করজছ।“ 

 

 িারীর সজচিিিা বৃহদ্ধ/ক্ষমিােজি এই প্রহিক্ষণ কার্ যকরী ভূহমকা পালি করজছ। প্রহিক্ষজণ সামাহেক/ স্বাস্থে সজচিিিা 

সর্মি:  মাতৃ ও হিশু পুহষ্ট ,হিশু লালি পালি িারী হির্ যািি, সর্ তুক, বাল্যহববাি সরার্, েন্ম হিবন্ধি,সামাহেক 

হিরাপিা, হবর্বা ভািা, হবহভন্ন হবষজে জ্ঞাি লাভ করজছি এবং পািাপাহি সজচিি িজেি।  

 

 অজিক পহরবাজর িারীরা হির্ যাহিি িজিা হকন্ত বিযমাজি আহথ যকভাজব সাফল্য লাভ কজর িারা সবি 

ভাজলাভাজব েীবি র্ারণ করজছ;পহরবাজর সুখ স্বােেে হফজর এজসজছ। উপাহেযি অজথ যর মাধ্যজম 

হিজেজের ব্যে হিব যাজির পািাপাহি স্বামীজক হবহভন্ন প্রজোেজি টাকা হেজে সিােিা করজি পারজছ। 

আজগ একেজির আে হেজে সংসার চলি,বিযমাজি দুেজির আে হেজে সংসার চালাজিার ফজল 

সংসাজর সুখ স্বােেে  হফজর এজসজছ। পািাপাহি িারা হকছু সঞ্চেও করজি পারজছ। িারীর আজের 

ফজল পহরবারগুজলা উপকৃি িজে, সামাহেকভাজব িাজের সম্মাি বৃহদ্ধ পাজে। প্রহিক্ষণ সিো িারী 

সমাজে অন্য িারীজের কাজছ পহথকৃৎ হিজসজব হচহিি িজে। 

 

িারীর সাহিকৃ ক্ষমিােজি আইহেএ প্রহিক্ষণ 

িারীর ক্ষমিােজি এই প্রহিক্ষণ গুরুত্বপূণ য ভূহমকা পালি করজছ। আজগ র্ারা শুধুমাত্র গৃহিণী হছল, আে-সরােগাজরর সকাি সুজর্াগ 

হছল িা, িখি িারা পহরবাজর অবজিহলি হছল। পূজব য সর্ িারী সবকার হকংবা গৃহিণী হছজলি প্রহিক্ষণ সিোর পর িারা 

উপােযিমূলক কাজে সমৃ্পি িজে পহরবাজর আহথ যক স্বেলিাে অবোি রাখজছি। আইহেএ  প্রকল্প িারীজের ক্ষমিােি বৃহদ্ধজি 

গুরুত্বপূণ য ভূহমকা পালি করজছ। প্রর্ািি দুইভাজব এই ক্ষমিােি িজে।  

 

প্রথমিোঃ প্রহিক্ষজণ অংিগ্রিজণর েন্য িারীজক ঘজরর বাইজর আসজি িজে। ফজল িাজের মহবহলটি বাড়জছ এবং হবহভন্ন র্রজির 

সলাক/সংস্থার সাজথ িাজের সর্াগাজর্াগ বাড়জছ । এটি িজলা িার ক্ষমিােজির প্রথম র্াপ হিজে যিক/first indicator।  

 

হিিীেিোঃ প্রহিক্ষজণর ফজল িারীজের েক্ষিা বৃহদ্ধ পাজে, কম যসংস্থাজির সুজর্াগ িজে এবং আে-সরােগার বাড়জছ। এফহেহে এবং 

সকআইআই-সি অংিগ্রিণকারীজের অজিজক োহিজেজছি, প্রকল্পটি িারীজের েীবজি র্জথষ্ট পহরবিযি এজিজছ। িারীজের মজধ্য এক 

সমে র্ারা উপােযিক্ষম হছজল িা এবং পরহিভযরিীল হছজলি িাজের অজিজকই বিযমাজি বৃহিমূলক কাজের সাজথ সমৃ্পি। এখি 

একান্ত ব্যহিগি প্রজোেজি সকাি হকছু হকিজি িজল পহরবাজরর কাজরা কাজছ িাি পািজি িে িা। হিজের অহেযি অথ য হেজে 

সসসব প্রজোেি সমটাজি পারজছি, পহরবাজরর চাহিো সমটাজেি, সছজলজমজে/ভাই সবাজির হিক্ষার খরচ, পহরবাজরর আত্মীে-

স্বেজির অসুস্থিার খরচসি অন্যজের হকছু হকছু সিােিা হেজি পারজছি, অজিক হবষজে হিজেরা হিজেজের মি কজর হসদ্ধান্ত 

হিজি পারজছি । পহরবাজর ও সমাজে গ্রিণজর্াগ্যিাসি উজযািা হিজসজব আত্মপ্রকাজির সুজর্াগ বাড়জছ। প্রহিক্ষজণর ফজল আি 

নারীর সয়ঙ্গ মযাগ িয়য়য়ছ দক্ষিা, কমমৃুখীিা, নারীর িীিন মর্য়ক িাদ পয়রয়ছ হপহছয়য় র্াকা আর আড়ষ্টিা নামক হকছু তিহিষ্টয।  

প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ ও আত্মহিভযরিীল িজে নারী আি  য়রর িাইয়র শুধু পা রায়খনহন, মসই সয়ঙ্গ িায়প িায়প িািা 

অহিক্রম কয়র পদহচহ্ন রাখয়ছন সিলিার হিখয়র।  
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ক্ষমিায়য়নর সংজ্ঞাোঃ  

িাহিকিায়ি ক্ষমিায়ন িলয়ি ময প্রহক্রয়া/প্রয়সস বুঝায়না িয় িা িয়লা ‘ “achieving reasonable control over 

one’s destiny, learning to cope constructively with debilitating forces in society, and 
acquiring the competence to initiate change at the individual and systems levels” 
(Pinderhughes 1995, 136). It is such a process by which “people acquire the ability 
to make choices about their lives (Kabeer 2001, 18 & 2005, 13)”.  
Whitemore (1988, 13) defines empowerment as “an interactive process through 
which people experience personal and social change, enabling them to take action 
to achieve influence over the organizations and institutions which affect their lives 
and the communities in which they live.” The World Bank has explained the term 
elaborately, most easily associated ideas to empowerment are “self-strength, self-
control, self-power, self-reliance, own choice, life of dignity in accordance with one’s 
values, capacity to fight for one’s rights, independence and own decision making 
(The World Bank 2002)”.  

In tune with above-mentioned definitions, trained women have become  empowered 
through ‘ acquiring the ability to make choices about their lives due to the enhanced 
skill, competence, and productivity. IGA training provides women with the skill and 
earning power to become socially, economically, and cognitively competent to meet 
the challenges. 

উপয়রাি সংজ্ঞার আয়লায়ক িলা যায় ময, প্রহিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলায়দর ক্ষমিায়ন বৃহি মপয়য়য়ছ যা িায়দর দক্ষিা, সক্ষমিা এিং 

উৎপাদনিীলিা বৃহির মােয়ম প্রহিিহলি িয়ে। আইহিএ প্রহিক্ষয়ণর িয়ল  মহিলারা অর্নৃনহিক ও সামাহিকিায়ি 

ক্ষমিায়য়নর মােয়ম হনয়িয়দর িীিন সম্পয়কৃ হিহিন্ন হসিান্ত হনয়িরাই হনয়ি পারয়ছ। 

সুহিিায়িাগীয়দর উপর মকান প্রকয়ের প্রিাি মূল্যায়য়নর িন্য  সচরাচর “Before-after” comparison অর্িা 

“with-without” (control) গ্রুপ এর সায়র্ তুলনার হিহিয়ি করা িয়য় র্ায়ক। িিমৃান সমীক্ষায় control 

group মনয়ার ময়িা পযাৃপ্ত িায়িট  িরাে হছয়লা না। িাছাড়া, ToR –এ ও control group এর কর্া িলা িয়হন। 

সুিরাং উপকারয়িাগীয়দর উপর আইহিএ প্রকয়ের প্রিাি হনরূপয়ণর িন্য আমরা প্রহিক্ষয়ণর পূয়ি ৃএিং প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পয়র 

উপকারয়িাগীয়দর মাহসক আয়, হিহিন্ন গুরুেপূণ ৃইসুযয়ি িায়দর সয়চিনিা ( মযমন- মা ও হিশু পুহষ্ট, িােিামূলক িন্ম হনিন্ধন, 

হিয়য় মরহিয়েিন, িাল্যহিয়য়, মযৌতুক ইিযাহদ), পাহরিাহরক হিহিন্ন হিষয়য় হসিান্ত গ্রিয়ণ অংিগ্রিণ, এনহিওয়ি অংিগ্রিণ 

ইিযাহদ হিষয়য় প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পূয়িরৃ অিস্থার সায়র্ প্রহিক্ষণ পরিিী অিস্থার তুলনা করা িয়য়য়ছ।  

উপয়রাি সূচয়কর (Proxy indicators) হিহিয়ি মদখা যায়ে ময পূয়িরৃ তুলনায় প্রহিক্ষণার্ীয়দর আয়-মরািগায়রর সায়র্ 

সায়র্ পাহরিাহরক হসিান্ত গ্রিয়ণও িায়দর ভহমকা বৃহি মপয়য়য়ছ এিং হিহিন্ন গুরুেপূণ ৃ হিষয়য় িায়দর সয়চিনিা/জ্ঞান পূয়িরৃ 

তুলনায় অয়নক সবহি মিয়ড়য়ছ। সয়িাৃপহর, পহরিায়র এিং সমায়ি িায়দর গুরুে যয়র্ষ্ট বৃহি মপয়য়য়ছ। 

পহরমাণগি এিং গুণগি উপায়ির হিহিয়ি িলা যায় ময, নারীর সাহিকৃ ক্ষমিায়য়ন আইহিএ প্রহিক্ষণ গুরুেপূণ ৃভহমকা রাখয়ছ।  

চাহিোনুর্ােী এই পণ্য উৎপােি ও হবপণজি মহিলা অহর্েপ্তজরর সিজর্াহগিা 

 

 আহর্কাংি এলাকাে ব্লক বাটিক ও সসলাই প্রহিক্ষজির চাহিো থাকজলও অন্যান্য সেজের চাহিোও সর্ আজিক রজেজছ 

িা প্রহিক্ষণাথীজের কথাে ফুজট উজঠজছ। এমব্রেোহর, িকিীকাঁথা, িোে ব্যাগ, পুহির কাে, এর চাহিো রজেজছ। র্ার 

ফজল এসব  সেজের সকাস য চালু করার েন্য িারা সুপাহরি কজরজছ। এছাড়া কুটির হিল্প, িাঁস মুরগী পালি, বাহড়র উঠাজি 

সহি চাষ এই সেেগুজলার প্রহিক্ষণ সেো প্রজোেি আজছ বজল অজিজক মজি কজরি। রান্না হবষেক প্রহিক্ষণ, ক্ষুদ্র 

ব্যবসাে প্রহিক্ষণ, িাঁসসমুরগী পালি প্রহিক্ষণ,গবাহেপশুপালি প্রহিক্ষণ-এর ব্যাপক চাহিো রজেজছ। এ সব স্থানীয় 

চাহিদা সম্পন্ন সেে চালু করজল সবকার েিজগাষ্ঠীর উপকৃি িজব। মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর স্থানীয় ব্যিসায়ী, স্থানীয় ও 

িািীয় পযাৃয়য়র িািার ব্যিস্থাপনার সাজথ সংজর্াগ স্থাপন, সবহি সবহি সমলার আজোেি এবং প্রচার প্রচারণা করার 

মাধ্যজম প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি পণ্য হবপণজির সক্ষজত্র সািায্য করজি পাজর। 
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িারীজক অথ যনিহিক মূলর্ারাে যুিকরণ 

 প্রহিক্ষণ সিোর পর িারীজের েীবির্ারা পাজে সগজছ। সর্খাজি স্বামীরা বলজিা ‘মহিলা মানুজষর বুহদ্ধ-পরামি য হিজে কী 

িজব’, আে িারাই িাজের স্ত্রীজের সাজথ পহরবাজরর গুরুত্বপূণ য হসদ্ধাজন্তর েন্য পরামি য করজছ। এই পহরবিযি সম্ভব 

িজেজছ প্রহিক্ষণ হিজে িাজের আে উপােযি করার মাধ্যজম। প্রহিক্ষণ হিজে হসরািগি মিলার উোপাড়ার িারীজের 

বিযমাজি ৬/৭ িাোর টাকা আে িজে, র্া গ্রামাঞ্চজল সংসার চালাজিার েন্য র্জথষ্ট ।স্বামী-স্ত্রীর উভজের আজের সুবাজে 

িারা হকছু টাকা পেসা সঞ্চর্ কজর রাখজি পারজছ। পহরবাজর িাজের মিামিজক একসমে উজপক্ষা করা িি, আে 

িাজের মিামি পহরবাজরর বড় হসদ্ধান্তগুজলাজি প্রার্ান্য পাজে । 

 বাহড়র েহম সকিার হসদ্ধাজন্তর মজিা বড় হসদ্ধান্তগুজলাজি আে িারীরা হিজেজের িাহমল কজর হিজে। পুরুষরা িাজের 

পরামি য সােজর গ্রিণ করজছ। এক প্রহিক্ষণ িাজের েীবির্ারা পাজে হেজেজছ। প্রহিক্ষজণর আজগ িাজের ঘজরর কাে 

কজম যর মজধ্য সীমাবদ্ধ থাকজি িজিা। সংসার সামলাজিাই িাজের োহেত্ব  মজি করজিা। প্রহিক্ষণ সিোর পর িারীজের 

মািহসক পহরবিযি লক্ষে করা র্াে। িারী হির্ যািি, সর্ তুক, বাল্যহববািসি অন্যান্য সামাহেক অসংগহির হবরুজদ্ধ িারা 

সজচিি িজেজছ।  

 এই সজচিিিা সথজক িাজের মজধ্য এই র্ারণা েজন্মজছ সর্ িারাও সকাি কম য/অথ যকরী কাে হিজখ স্বামীজক 

অথ যনিহিকভাজব সািায্য কজর পহরবাজর স্বেলিা হফহরজে আিজি পাজর। সস সুবাজে িারা প্রহিক্ষণ হিজে হিজেজের 

আত্মপ্রিেেী হিজসজব গজড় তুজলজছ। প্রহিক্ষণ হিজে িারা হিজেজের ঘজরর সভির আবদ্ধ কজর রাজখহি। অন্যান্য 

প্রহিক্ষণাথীজের হিজে গ্রুপ কজর িারা পণ্য বিরী কজর এলাকাে হবক্রে কজর  অথ য উপােযি করজছ। মাজস িারা িাোর 

টাকা আে করজছ।আজের পুজরা টাকা িারা সংসাজর ব্যে করজছ। র্ার ফজল পাহরবাহরক, সামাহেকভাজব িাজের সম্মাি 

বৃহদ্ধ সপজেজছ।  

 বিযমাজি স্ব স্ব সক্ষজত্র সবাই কম যমুখী িজেজছ, আত্মকম যসংস্থাজির মাধ্যজম অথ য উপােযি করজছ। একেি রংপুর িিজর 

বড়  পাল যার কজরজছ  এবং ভাজলা টাকা আে করজছ।  

 হসরােগি সেলার উোপাড়া উপজেলাে একসাজথ সেহিং হিজেহছল ২৫ েি। এরমজধ্য ৭/৮ েি িাজের ভাজগ্যর চাকা 

পহরবিযি কজর সফজলজছ । একেি উপজেলা বাোজরর হিকট সিা-রুম হেজেজছ। অজিজক বাহড় বজস সথজক ৭/৮ িাোর 

টাকা  প্রহিমাজস আে করজছ।  

 গাইবান্ধার পলািবাড়ী উপজেলাে প্রহিক্ষণ সপজে আহথ যকভাজব স্বেল একেজির আে মাজস ৮-১০ িাোর টাকা। অল্প 

বেজস স্বামী িাহরজে অসিাে েীবি র্াপি করহছল প্রহিক্ষণ হিজে  আে সস স্বাবলম্বী িজেজছ।  সস একটা এিহেওজি 

প্রহিক্ষক হিসাজব হিজোগ সপজেজছ; সসখাজি হকছু দুস্থ মহিলাজক িিরহির কাে সিখাে; কাে হিহখজে িাজেরজকও 

স্ববলম্বী  কজর গজড়  তুলজছ। এইসব অবজিহলি িারীরা হিজেজের পহরবাজরর স্বেলিার পািাপাহি সমাজের অসেল 

িারীজের হকভাজব সামজির হেজক এহগজে সিো র্াে সসেন্য কাে কজর র্াজে । প্রহিক্ষণাথীরা বজলি, “িারীর 

ক্ষমিােজি এই প্রহিক্ষণ বড় একটি মাধ্যম হিসাজব কাে করজছ। সেহিং সিষ িজলই োহেত্ব সিষ এটি  মজি িা কজর 
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িাজের স্বাবলম্বী িা িওো পর্ যন্ত অবোরজভিজির মজধ্য রাখজি িজব, িািজল অথ যনিহিক উন্নহি হিহিি িজব।“  

 

আহথ যকভাজব সেল কজেকেি িারীর উোিরণ 

 বিযমাজি আহথ যকভাজব স্বেল এমি কজেকেজির িাম ও উোিরণ হিজচ সেো িজলা 

 সমাসা: ফাজিমাতুে সোিরা, সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং, সফিী 

-বিযমাজি হিহি  মাজস ৩০০০-৫০০০ টাকা আে করজছি। 

 সমাসা: ফারোিা ইোসহমি , সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং,হিহি 

বিযমাজি আইহসটি হিক্ষক হিসাজব একটি স্কুজল হিক্ষকিা করজছি। 

 হমস োিাি, সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং, সফিী , হিহি িার 

মামার কমহপউটার সোকাজি চাকুরী কজরি।  

 সমাসা: ফাজিমা আিার, সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং  এে হরজপোহরং, সফিী –

হিহি হিজের কমহপউটার সোকাি সেখাজিািা কজরি।  

 সমাসা: সেসহমি আিার, হবউটিহফজকিি, গোহরো, মুন্সীগি,-হিহি বিযমাজি মাজকযজট একটি হবউটি পাল যার 

হেজেজছি।  

 সমাসা: িাহমো আিার, ফোিি হেোইি, মুন্সীগি, -হিহি বিযমাজি মাজকযজট একটি সরহেজমে গাজম যন্টস বা 

কাপজড়র সোকাি  হেজেজছি।  

 িীহলমা রাণী োি, হবিম্ভরপুর, সুিামগাি ,অষ্টম সশ্রণী পাি। হিহি মহিলা অহর্েপ্তজরর আইহিএ সেহিং হিজে 

বিযমাজি বাহড়জি সছাট পহরসজর মািরুম চাষ কজর সমাটামুটি স্বাবলম্বী িজেজছি। র্জিাটুকু উৎপােি কজরি িা 

হিজেরা সভাগ কজরও প্রহিজবিী আত্মীেজের  মাজঝ অল্প টাকাে হবহক্র কজরি। সস টাকাে সছজলজমজেজের পড়াজলখার 

ব্যে হিব যাি কজরি। বাচ্চাজের অসুখ হবসুখ িজল হচহকৎস্যা করাজি পারজছি।  

 

আইহেএ প্রহিক্ষজণ ছাত্রী অন্তযভূহি  

 আইহেএ প্রহিক্ষজণ অংিগ্রিজণর েন্য মহিলা অহর্েপ্তর সথজক হবজ্ঞহপ্ত সেওো িে। প্রাথীরা ইউহিেি পহরষজের 

মাধ্যজম, আত্মীেস্বেিজের মাধ্যজম,মহিলাহবষেক অহর্েপ্তজরর মাধ্যজম, ভহিয হবজ্ঞহপ্তর মাধ্যজম প্রহিক্ষণ সম্পজকয 

োিজি পাজর।আগ্রিী প্রহিক্ষণাথীরা প্রহিক্ষজণ অংি হিজি আজবেি কজর। আজবেিপজত্রর সাজথ সাটি যহফজকজটর 

ফজটাকহপ,ছহব ও িাগহরকত্ব সিেপত্র েমা সেে। । র্ারা আজবেি কজর  িাজের ভাইভা সিো িে। অহর্কাংি সক্ষজত্র, 

সঠিক ও সর্াগ্য আজবেিকারীজক প্রহিক্ষণ সেোর েন্য বাছাই করা িে। হকন্ত হকছু হকছু সক্ষজত্র (৩৩.৩৩% সক্ষজত্র) 

হিব যাচি প্রহক্রো সঠিকভাজব অনুসরণ করা িেহি। এলাকার গণ্যমান্য ব্যহিবজগ যর িস্তজক্ষজপর ফজল প্রহিক্ষণাথী হিব যাচি 

প্রশ্নহবদ্ধ িজেজছ এবং অজর্াগ্য /প্রর্ািি ছাত্রীজের হিব যাহচি করা িজেজছ। ।  

 খুলিার হেঘহলো উপজেলার প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের একেি বজলি: 

”উপজেলা মহিলা অহর্েপ্তজরর অষ্টম সশ্রণী পাজির সাটি যহফজকজটর ফজটাকহপ,ছহব,িাগহরকত্ব সিেপত্র হেজে আজবেি 

করার মাধ্যজম এবং সম হখক পরীক্ষার মাধ্যজম প্রাে ৭০% প্রহিক্ষণাথী ভহিয িওোর সুজর্াগ পাে,বাকী ৩০% 

প্রহিক্ষণাথী হবহভন্ন গণ্যমান্য রােনিহিক ব্যহিবজগ যর  সুপাহরজির মাধ্যজম ভহিয িওোর সুজর্াগ পাে।”    

 সফিী সেলার উপকারজভাগীরা বজলি, “িাজের ব্যাজচ সমাট ৩০ েি প্রহিক্ষণাথী হছল, িার মজধ্য উি ব্যাজচ ২০ েি 

ছাত্রী হছল।” 

 খুলিার হেঘহলো উপজেলার উপকারজভাগীরা বজলি “প্রহিক্ষণাথী হিব যাচজি হবর্বা/িালাকপ্রাপ্ত/স্বামী পহরিেি 

সমাজের অসিাে িারীরা প্রাে ৭০% সুজর্াগ পাে,বাকীরা হবহভন্ন সুপাহরজির মাধ্যজম ভহিয িে।  

 আবার মেমিহসংজির ঈিরগি উপজেলার উপকারজভাগীরা োিাি সর্ িাজের ওখাজি শুরুজি প্রহিটা ব্যাজচ ২০ েি 

কজর হছল। ৬ষ্ট ব্যাচ সথজক ২৫ েি কজর প্রহিক্ষণাথী সিো িজেজছ। ২৫ েজির মজধ্য ৭/৮ েি ছাত্রী হছল। আর বাকীরা, 

হবর্বা, িালাকপ্রাপ্তা, এবং সবকার হছল। এজের মজধ্য ছাত্রীজের আগ্রি সবহি থাকাে, িাজের আজবেিও সবহি পজড়হছল।   

 

সক আই আই সথজক প্রাপ্ত িথ্য 

উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযাজের সাজথ সাক্ষাৎকাজরও বাছাই প্রহক্রোর ত্রুটির হবষে উজঠ এজসজছ। মিি কয়য়কিন উপজেলা 

মহিলা হবষেক কম যকিযা নাম প্রকাি িা করার িজিয  বজলি,  “উপজেলা মহিলা ভাইস সচোরম্যাি বাছাই কহমটির সভাপহি 

হিসাজব বাছাই প্রহক্রোে িার মিামজির প্রার্ান্য হেজে থাজকি। হসজলকিি ক্রাইজটহরোর বাইজর প্রহিক্ষণাথী হিব যাচি করজি 

হিব যাচি কহমটির উপর চাপ সেি। একেি মহিলা ভাইস সচোরম্যাি বজলি, ‘আহম হিব যাচি কহমটির সভাপহি, সুিরাং আহম চাই 

আমার পছেমি হকছু ছাত্রী প্রহিক্ষজণর েন্য হিব যাহচি সিাক, র্াজি িারা প্রহিক্ষণ সিজষ ৬০০০ টাকা পাে’। মহিলা ভাইস 



70 

 

সচোরম্যাজির স্বেিপ্রীহির কারজণ আজিক সক্ষজত্র বাছাই প্রহক্রো সঠিক িে িা। এটি হিব যাচি ক্রাইজটহরো লঙ্ঘি এবং প্রাে সব 

উপজেলােই কম সবহি ঘজট”। 

 

আইহেএ প্রকজল্প িাজি-কলজম প্রহিক্ষজণর সুজর্াগ 

 

 আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে হবহভন্ন প্রহিক্ষণ সকাজস য িাজি-কলজম সিখার সুজর্াগ হছল হক িা, প্রহিক্ষজণর েন্য র্জথষ্ঠ 

উপকরণ  হবযমাি হছল হক িা এবং প্রহিক্ষণ পরবিী সমজে কম যজক্ষজত্র িারা উজেখজর্াগ্য ভূহমকা রাখজি পারজছ হক 

িা - এসব প্রজশ্নর েবাজব হবহভন্ন এলাকার হবহভন্ন হবষজের প্রহিক্ষণাথী িাজের  মিামি তুজল র্জরি। 

 হসরােগজির উোপাড়ার প্রহিক্ষণাথীরা ব্লক বাটিজকর উপর প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজরি।িারা বজলি,: 

“ব্লক বাটিক  প্রহিক্ষজণ িাজি-কলজম সিখার র্জথষ্ট সুজর্াগ থাকজলও হেোইি োইজসর সংখ্যা পর্ যাপ্ত হছল 

িা। একই হেোইজির োইস থাকাে িাজি সগািা কজেকটি হেোইজি কাে হিখজি িজিা র্ার ফজল হভন্ন হভন্ন 

হেোইজি কাে সিখা সম্ভব হছলিা। রং,সমহেহসি মাজঝ মাজঝ পর্ যাপ্ত থাকজিা িা; িখি ওখািকার 

কম যকিযারা কাে সিখাজিার েজন্য হিজের পজকট সথজক টাকা খরচ কজর এসব ক্রে কজর আিজিি।  

 

  

 গাইবান্ধা সেলার পলািবাড়ী উপজেলার প্রহিক্ষণাথীরা বজলি “এখাজি প্রহিক্ষণ হিজি হিজি িাজের কাঁচামাল 

সিষ িজে সর্ি, িখি কাঁচামাল বাইজর সথজক হকজি হিজে আসজি িজিা।“ 

 সফিী সেলার প্রহিক্ষণাথীরা উজেখ কজরি সর্ “সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং  

এে হরজপোহরং-এ সবাইজক এক সাজথ িাজি-কলজম সিখার মজিা সিমি স্থাি/োেগা/র্ন্ত্রপাহি সিই। 

ব্যবিাহরক প্রহিক্ষণ িাজস প্রহিক্ষণাথীজের তুলিাে প্রহিক্ষজণর উপকরণ সামান্য হছল, সর্মি ৩০ েজির 

ব্যাজচ ২ টি কমহপউটার ও ২ টি সমাবাইল সফাি হছল।”   

 খুলিার সসািাোংগার মটর ড্রাইহিং মট্রয়ির প্রহিক্ষণাথীরা প্রহিক্ষণ িাজসর পহরজবিটিজক বণ যিা কজরি 

এভাজব, 

”আমরা সর্ সেজে প্রহিক্ষণ হিজেহছ িাজি িাজি-কলজম হিক্ষার েন্য র্জথষ্ট সুজর্াগ হছলিা।প্রহিক্ষণাথী ৩০ 

েি  থাকার ফজল েিপ্রহি সিমি সিখার সমে পাওো সর্িিা। হিি মাস সমেটা খুব কম হছল। আবার এই 

হিি মাজসর মজধ্য ৬০ হেি কার্ যহেবস হছল। ৩০ েজির েন্য ১ টি ড্রাইহভং গাড়ী হছল র্া হেজে িাজি-কলজম 

সিখার সিমি সুজর্াগ পাওো সর্ি িা। আমরা ১০ হমহিজটর মজধ্য মিহি হিখজি পাহরহি,সমেটা খুব কম।সর্ 

মাজঠ /সড়জক র্াওো িে  সসখাজি সর্জিও বার্া সেওো িে। সমজেজের েন্য এটা িেরাহি। সেহিং সসন্টার 

অত্র এলাকা সথজক ৫/৬ হকজলাহমটার দূজর অবহস্থি।মহিলা কমজেক্স/সাহকযট িাউে মাজঠ সেহিং হেজল ভাজলা 

িজিা।”  
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 িাজি-কলজম হিক্ষার র্জথষ্ট সুজর্াগ িা থাকার কারণ বলজি হগজে খুলিার হেঘহলো উপজেলার প্রহিক্ষণাথীরা ২ টি 

কারণ উজেখ কজরি: “১ম কারণ িজলা, ২৫ েি হিক্ষাথীর েন্য সসলাই সমহিি ২ টা, র্া হেজে িাজি-কলজম হিক্ষার 

সুজর্াগ কম। এর েন্য প্রহিক্ষণ সিষ কজরও অজিজকই ভাল সসলাইজের কাে করজি পাজর িা। ২ে কারণ, সেহিং 

সসন্টাজর বৃহষ্টর সমে টিজির চালা হেজে বৃহষ্টর পাহি পজড়, র্ার ফজল িাস করজি সমস্যা িে।“ 

 

 মেমিহসংজির ঈিরগজি উপজেলার একেি প্রহিক্ষণাথী বজলি ”িাজি-কলজম সিখার র্জথষ্ট সুজর্াগ হছল 

িা।কারণ,এক ব্যাজচ ২৫ েি  ছাত্রী, আর সসলাইজমহিি ৪ টা। ৪টা সমহিজি সসলাই হিখজি প্রহিটি প্রহিক্ষণাথীর 

সমহিজি বসার সমে সপি খুব কম। িাছাড়া প্রহিটি ব্যাজচ ২৫ েজির মজধ্য সছাট সছাট গ্রুপ কজরও সিখার েন্য র্জথষ্ট 

উপকরজণর অভাব হছল।পুরািি হবহল্ডং,োিালা কম,অন্ধকার রুম,আজলাবািাস কম,বদ্ধ পহরজবি, ২৫ েি 

প্রহিক্ষিাথীর  সেহিং এর েন্য উপজর্াগী িে।” 

 

উৎপাহেি পণ্য বাোরোিকরজণর সমস্যা: 

 

 আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে প্রহিক্ষণ হিজে প্রহিক্ষণাথীরা পণ্য উৎপােি করজলও উৎপাহেি পণ্য বাোরোি িে 

স্থািীেভাজব।উৎপােিকারীরা মজি কজর সর্ িাজের পজণ্যর চাহিো রজেজছ হকন্ত হবক্রে করার েন্য  হিহে যষ্ট  সকাি সিা-

রুম সিই।  মহিলা অহর্েপ্তর সথজক িাজের পণ্য হকছু  সিা-রুজম পাঠিজে হবক্রে করজি সিােিা কজরজছ। এছাড়া হবহভন্ন 

বাৎসহরক সমলাজি িারা িাজের পণ্য িজল তুজল প্রেি যিী ও হবক্রে কজর থাজক। ভাহম য কজম্পাি সাজরর উপর প্রহিক্ষণ 

হিজে একেি প্রহিক্ষণাথী  ভাহম য কজম্পাি সার বাোজর হবহক্র করজি হগজে সর্ সমস্যার সমু্মখীি িি িা তুজল র্জরি 

এভাজব, “ভাহম য কজম্পাি সার সম্পজকয মানুষ  এখজিা সিমি  অবগি িে। িারা বজল মাটি আবার সার িে িা হক।এই 

সার ব্যবিাজর ফসজলর পহরমাণ বাড়জব হকিা সস হবষজে িারা সহেিাি। এসব সাজরর সচজে রাসােহিক সার অজিক 

ভাজলা। িাই ভাহম য কজম্পাি সকউ ব্যবিার করজি চাে িা।ফজল উৎপাহেি সার পজড় থাজক।িাজের কাছ সথজক পাি 

চাষী ও আলু চাষীরা এই সার হিজে থাজক। এই সার ব্যবিাজর িারা সুফল সপজেজছ। এজক্ষজত্র প্রচাজরর ঘাটহি রজেজছ।” 

  

 মেমিহসংজির ঈিরগজজ্ঞর একেি প্রহিক্ষণাথী বজলি, “এখিও বৃিৎভাজব বাোরোি করার মি সুহবর্া করজি 

পাজরহি। অল্প অল্প কজর স্থানীয় বাোজরর হিহিন্ন সোকাজি সরবরাি করহছ। িজব এমি সংখ্যা খুবই কম। ২৫ েজির 

মজধ্য ২/৩ েি সেহিং ছাড়া মহিলা অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিােিা পাে হি। আর হকছু সিজর্াহগিা সপজি পাজর এমি 

সকাি র্ারণাও  িাই।”  

 

 উৎপাহেি পণ্য বাোরোিকরজণর েন্য উৎপােকজের  হবহভন্ন সমস্যার সমু্মখীি িজি িে। িারা োজিিা িাজের 

উৎপাহেি পণ্য/সসবা বাোরোিকরজণর েন্য সকাথাে সর্জি িজব এবং হক করজি িজব। এইেন্য িারা অজিজকই 

উৎসাি উেীপিা িাহরজে সফলজছ। িাজের উৎপাহেি পণ্য  বাোরোিকরজণর েন্য হকংবা সভািাজের মাজঝ সপ ুঁজছ 

সেবার েন্য মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সথজক শুধুমাত্র সম সুম হভহিক এবং বাহষ যক সমলার আজোেি ছাড়া অন্যজকাি 

সিজর্াহগিা পাে িাই। আহথ যকভাজব সিজর্াহগিা করা িজল অজিজকই এই সেহিং কাজে লাগাজি পাজর।মহিলা অহর্েপ্তর 

এহবষজে সুজর্াগ হেজে িা। 

 

 

ঋণ সপজি সমস্যা 

 

 সেহিং সিজষ প্রহিক্ষণ প্রাপ্তরা উজযািা িজে গজড় উঠজি মহিলা অহর্েপ্তর সথজক  সজব যাচ্চ ১৫০০০ টাকা  েি প্রহি ক্ষুদ্র 

ঋণ সপজে থাজক। মহিলা অহর্েপ্তর সথজক ক্ষুদ্র ঋণ পাওো র্াে সস সম্পজকয িারা োজি হকন্তু কখজিা আজবেি কজর িাই 

এমি প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যাও অজিক।প্রকজল্পর আওিাে প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মহিলা অহর্েপ্তজরর ম্ইাজক্রাজক্রহেট কম যসূচী 

সথজক ঋণ  সপজি সর্ র্রজির সমস্যা িে িািজলা-চাহিো অনুপাজি ঋজণর পহরমাণ কম, োহমিোর খু ুঁজে িা 

পাওো,েহমেমার েহলল হেজি িা পারা,পহরহচহি িা থাকা, ইিোহে।  

 

আই হে এ প্রকজল্প বাজেট বরাজের সক্ষজত্র সমস্যা 

 

 আইহেএ প্রকল্প শুরুর অর্ ৃ িছয়র, হিয়িষি ১ম মকায়াটাৃয়র প্রােই সমেমি বাজেট বরাে িে িা, ফজল অথ যছাজড়  

হবলম্ব িে। এছাড়াও কাঁচামাজলর েন্য সর্ পহরমাণ বাজেট বরাে সেওো িে িাও প্রজোেজির তুলিাে অপ্রতুল বজল 

অহর্কাংি উিরোিা মি প্রকাি কজরজছি।  



72 

 

 অথ য সমেমজিা িা আসার কারজণ কাঁচামাল সঠিক সমজে সরবরাি করা র্াে িা, সবিিভািা সমেমজিা পহরজিার্ করা 

র্াে িা, কার্ যক্রম সঠিকভাজব পহরচালিা করা র্াে িা, বাহড়ভাড়া প্রোি করজি সমস্যা িে। সজব যাপহর, প্রহিক্ষণ প্রোজি 

সমস্যা িে সর্মি সুিী কাপড়, ব্লক বাটিজকর সরিাজমর অভাব িে। 

  

 

বাজেট বরাজে অব্যহেি অজথ যর কারণসমূি 

 

 বাজেজট বরােকৃি অথ য প্রােই সমেমি ব্যে করা িে,িজব হকছু হকছু কারজণ হকছু অথ য অব্যহেি সথজক র্াে।মূল 

িথ্যোিারা সবিহকছু কারণ উজেখ কজরজছি সসগুজলা িজলা: হবদুেৎ হবল,পাহি হবল র্া আজস িাই সেওো িে- ফজল 

উিৃি অথ য অব্যহেি সথজক র্াে।এছাড়া প্রহিক্ষণাথীজের অনুপহস্থহির কারজণ হকছু অথ য অব্যহেি থাজক।এছাড়া উপজেলা 

পহরষে কতৃযক আলাো হমটার প্রোি িা করা  এবং হবল োহখল িা করার কারজণ অব্যহেি থাজক।  

 উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা,শ্রীমিল, সম লভীবাোর,িাজিো আিাজরর মজি, “হবউটিহফজকিি সেজের প্রহিক্ষক 

োনুোরী-জুি,২০১৮ প্রাহন্তয়ক উপহস্থি িা থাকাে প্রহিক্ষিাথীজের ভািা  অব্যহেি থাজক। বিযমাজি শ্রীমজ্ঞল উপজেলাে 

ফোিাি হেোইি সেজের প্রহিক্ষক বেলী িওোে োনুোরী ২০২০ সথজক অযাবহর্ প্রহিক্ষণ বন্ধ আজছ।” 

 আজরকেি উপজেলা মহিলা হবষেক কমকিযা হরিা সবগম,ঈিরগি,মেমিহসংি,বজলি, “প্রহিক্ষণাথীজের বেহিক 

১০০ টাকা িাজর ভািা  সেো িে। প্রহিক্ষণাথী অনুপহস্থি থাকজল ভািা পাে িা। ব্লক বাটিজকর সেইিার ৬ মাস 

মাতৃযত্বকালীি ছুটিজি থাকাে সেে  বন্ধ হছল। এছাড়াও, অন্যান্য কারজণর মজধ্য সমেমজিা প্রহিক্ষণাথী চাহিোনুর্ােী 

ভাড়া প্রোি িা করা ও অন্যান্য খাজি ব্যজের সমস্যা উজেখজর্াগ্য।” 

 

আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে প্রেি যিী ও হবক্রে সকন্দ্র স্থাপজি উদূ্ভি সমস্যা ও সমার্াি প্রহক্রো 

 

 আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে হবহভন্ন সমলাে হবহভন্ন পজণ্যর অজিক প্রেি যিী িজেজছ - উন্নেি সমলা,িারী হেবজসর 

সমলা,এছাড়া অন্যান্য সমলা। িজব এর পহরসর অজিক কম,আজরা সবহি  হবক্রে ও প্রেি যিী সকন্দ্র স্থাপি প্রজোেি বজল 

মূল িথ্যোিাজের অজিজকই মজি কজরি, প্রেি যিী ও হবক্রে সকন্দ্র স্থাপি হবষজে সকাি হিজে যিিা িা থাকাে অজিক 

োেগাে হবক্রে সকন্দ্র ও প্রেি যিী স্থাপি করা িেহি । এছাড়া পর্ যাপ্ত আহথ যক সুহবর্ার হবষেটি অন্যিম কারণ।  

 উপজেলা সমাে সসবা কম যকিযা িাজিো আিার মন্তব্য কজরি,  “ স্থািীেভাজব হকছু সমস্যার সমার্াি করা 

িজলও োিীেভাজব এই সমস্যা সমার্াজি সিমি সকাি উজযাগ সচাজখ পজড়হি,হবজিষ কজর সকাি প্রেি যিী ও 

হবক্রে সকন্দ্র স্থাপি করা িেহি। আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে প্রেি যিী ও হবক্রেজকন্দ্র অযাবহর্ হিহে যষ্টভাজব 

স্থাপি করা িেহি,িজব খুব িীঘ্রই এটি বিরীর েন্য ইহিমজধ্য উজযাগ গ্রিণ করা িজেজছ।” 

 

প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি পণ্য বাোরোি করজণর সক্ষজত্র প্রকজল্পর ভূহমকা 

 

 বাৎসহরক সমলার মাধ্যজম এসএমই পণ্য সমলাে প্রেি যি  ও হবক্রে করা িে। সম সুমী সমলার মাধ্যজম সমলাে 

পণ্য প্রেি যি ও হবক্রে করা িে। উৎপাহেি পণ্য সমলাে হবহক্র কজর প্রহিক্ষণাথীরা। সম সুমী সমলার মাধ্যজম, 

উন্নেি সমলার মাধ্যজম, হবজেি সথজক আগি প্রবাসীজের কাজছ হবহক্রর মাধ্যজম প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি 

পণ্য বাোরোি করা িে ।এছাড়া এলাকার বাোজর বাোরোি করা িে।  

 সটইলাহরংজের সক্ষজত্র  হিে হিে বাহড়জি এমব্রেোরী করা িে।প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি সটইলাহরং পণ্য বাোজর 

হবহভন্ন সোকাজি সরবরাি করা িজে। পািাপাহি বহু প্রহিহক্ষি িারী বাহড়জি বজসই কাে  করজছি এবং উপজেলা ও 

সেলা পর্ যাজে সর্ সকাি সমলা বা হেবজস িারা হিেস্ব িজল িাজির কাে প্রেি যি করজছি। 

 েহেিা ফাউজেিি বা অংগিাে প্রহিক্ষণাথীজের  উৎপাহেি পণ্য সিওো সর্জি পাজর বজল অজিজক মি প্রকাি 

কজরজছি। িজব মহিলা হিষয়ক অহর্েপ্তর সথজক এ সংক্রান্ত সকাি হিজে যিিা পাওো র্ােহি। িজব সকউ সকউ বজলি 

বাোরোিকরজণর সকাি হিজে যিিা  িা থাকাে প্রকল্প িজি বাোরোিকরজণর সক্ষজত্র  সিজর্াহগিা করা র্ােহি। 

 

 সুহবর্া বহঞ্চি িারীজের অথ যনিহিক কম যকাজের মূলর্ারাে যুি করজি আইহেএ প্রকজল্পর র্ভহমকা 

 

সুহবর্াবহঞ্চি িারীজের েন্য আইহেএ প্রকল্প খুব ভাল র্ভহমকা পালি করজছ। িারা অথ যনিহিকভাজব সাফল্য অেযি কজর পহরবার  

ও সমাজে গুরুত্বপূণ য অবোি রাখজছ। সুহবর্াবহঞ্চি িারীরা অথ যনিহিক কম যকাজের মূলর্ারার সাজথ যুি িজি পারজছ এবং হিজে 

স্বাবলম্বী িজে পুরুষজের পািাপাহি পহরবাজর আহথ যক অবোি রাখজছ। প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা অেযি কজর অথ যনিহিক 

কম যকাজে অংিগ্রিণ কজর হিজেরাই স্বাবলম্বী িজি পারজছ।  
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 এই প্রকজল্পর মাধ্যজম প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজর িারা বাসাে এবং হবহভন্ন সংস্থার অে যারী কাজের মাধ্যজম অথ যনিহিক 

কম যকাজে যুি িজে। পহরবাজর িারীজের আহথ যক স্বেলিা সৃহষ্টজি হবজিষ ভূহমকা সরজখজছ আইহেএ প্রকল্প । 

প্রহিক্ষণাথীরা হবহভন্ন হবষজে সজচিিিা লাভ করজছ, িাজি অথ যনিহিক কম যকাজের মূল র্ারার সাজথ িাজেরজক যুি 

করা র্াজে। 

 িারীরা র্খি অথ যনিহিক কম যকাজের সাজথ েহড়ি িে িখি িারা পহরবাজর সমাজে অহবচার সম্পজকয সজচিি িে। 

িারীর ক্ষমিােি বৃহদ্ধ পাে। আইহেএ প্রকজল্পর আওিাে সুহবর্াবহঞ্চি িারীজের প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম স্বাবলম্বী কজর 

কম যজক্ষত্র সৃহষ্ট করা িজেজছ এবং িাজের সন্তািজের  হবযালজে গমিসি বাল্যহববাি সরার্ করা র্াজে।  

 

ক্ষুদ্র ঋজণর আওিাে প্রহিক্ষিাথীজের ঋণ  প্রাহপ্তর সক্ষজত্র প্রহিবন্ধকিা 

 

 ক্ষুদ্র  ঋজণর আওিাে প্রহিক্ষণাথীজের ঋণ  প্রাহপ্তর সক্ষজত্র অসুহবর্া রজেজছ, মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর োমািিহবিীি 

ঋণ  হেজি চাে িা।   একেি িথ্যোিা বজলি, “ঋণ  িিহবজলর স্বল্পিা এবং িীহিমালা অনুর্ােী সজব যাচ্চ ঋজণর টাকার 

পহরমাি ১৫০০০, র্া ব্যবসার সক্ষজত্র খুবই অপ্রতুল। ঋজণর বরাে অিেন্ত কম। িাছাড়া, ব্যবসাহেক প্রহিষ্ঠাি িা থাকাে 

ঋণ  প্রাহপ্তর প্রহিবন্ধকিা । অত্র কার্ যালজে সকাি ঋণ  সিকারী িা থাকাে ঋণ কার্ যক্রম র্থার্থভাজব পহরচালিা করা 

কষ্টকর।” 

 

 

 

৩.৫.৪. সকস িহে 

আলীমাতুি সিছার গল্প  

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ, সমািিগি,সিত্রজকাণা । 

 

আলীমাতুি সিছা মহবি, হপিাোঃ সমাোঃ মহেবুর রিমাি, 

মািাোঃ মািমুো আিার রুবী,সমািিগি,সিত্রজকাণা, ২০১৬ 

সাজল োিীে হবিহবযালে সথজক রাষ্ট্র হবজ্ঞাণ হবষজে অিাস য 

ও ২০১৭ সাজল মাষ্টাস য অেযি কজর। ২০১৪ সাজল আহরফুল 

ইসলাজমর সাজথ হববাি বন্ধজি আবদ্ধ িে। অিাস য সিষ করার 

পর  হবহভন্ন চাকহরর েন্য পড়াজিািা কজর এবং চাকুহরর 

হিজোগ পরীক্ষা  সেে। সকাথাও সকাি হকছু িা িওোজি সস 

খুব িিাি িজে পজড়। পজর োগরি উন্নেি সংস্থা (েউস) 

সিত্রজকাণা “সেোর প্রজমাটার” পজে সফলিার সাজথ 

০৩(হিি) বছর কাে কজর। এমি সমে  মহিলা হবষেক 

অহর্েপ্তর এর আওিার্ীি উপজেলা সথজক আইহেএ প্রকজল্প 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীজপর উপর ০৩(হিি) 

মাস ব্যাপী প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজর। প্রহিক্ষণ সিজষ মহিলা 

হবষেক কম যকিযা িাজক বেহিক িাহেরা হভহিজি ১০০ 

(একিি) টাকা িাজর সমাট ৬০০০ (ছে) িাোর টাকা প্রোি 

কজরি। এ প্রহিক্ষণ গ্রিণ করার পর সস বাংলাজেি 

পহরসংখ্যাি বুেজরা উপজেলা অহফস কতৃযক গিিাকারী  

হিজসজব কৃহষ শুমাহরর কাে কজর। আইহেএ প্রকজল্পর 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীজপর উপর সেহিং 

গ্রিণ কজর  হিজেজক অজিকটা আত্ম-হবিাসী ও েক্ষিার 

সাজথ কাে করার মজিাবল বৃহদ্ধ করজি সপজরজছ। সস হবহভন্ন 

র্রজির সামাহেক ও সজচিিিা মূলক কাজের সাজথ সমৃ্পি 

িে। সর্মি- বাল্য-হববাি, হিশু শ্রম, গৃিহির্ যািি বজন্ধ ঘজর 

ঘজর প্রচারণা ও পহরবার প্রর্ািজের সাজথ আজলাচিা কজর। 

পািাপাহি বাল্য-হববাি বজন্ধও সস সহক্রে ভূহমকা পালি 

কজর। আর িার এ র্রজির সামাহেক কাজে সব সমে 

সিােিা কজরি িার স্বামী। আলীমাতুি সিছা একটি হকোর গাজে যি স্কুজল প্রাে এক বছর হিক্ষকিা করার পর োিজি পাজর 
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মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর এর অর্ীজি হকজিার-হকজিারী  িাব স্থাপি প্রকজল্প “সেোর প্রজমাটার” পজে হকছু সংখ্যক সলাক 

হিজোগ করা িজব। সস উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা  বরাবর আজবেি কজর। হিজোগ কহমটি িাজক র্াচাই-বাচাই এর 

মাধ্যজম “সেোর প্রজমাটার” পজে হিজোগ প্রোি কজরি। এ পজে সস হিজেজক  কম যেক্ষিার মাধ্যজম আত্ম প্রিেেী  হিজসজব গজড় 

সিালার সচষ্টা কজর এবং  েক্ষিার সজথ উি কার্ যক্রম পহরচালিা কজর।  

 

হুসিা আিারজর সাফল্য  

সেইলাহরং সেজে, সোোরাবাোর, সেলা: সুিামগি।  

সমাছাোঃ হুসিা আিার,হপিা: মৃি আব্দুল রহিম, গ্রাম: মামুিপুর, 

উপজেলা: সোোরাবাোর, সেলা: সুিামগি। সস অিেন্ত েহরদ্র পহরবাজরর 

সমজে। সছাট সবলাে বাবা মারা র্াে। িার মা ৩ সমজে ও ১ সছজলজক হিজে 

খুব কজষ্ট পহরবার চালাে। এই েহরদ্রিার মজধ্য সস িার মামা বাহড়জি 

সথজক সলখাপড়া কজর। সলখাপড়া কজর সস সকাি চাকুরী পােহি। বাসাে 

টিওিহি কহরজে সামান্য সরােগার করি। িার পহরবাহরক দূরাবস্থা দূর 

করজি সস হবহভন্ন পেজক্ষপ হিজি শুরু কজর, হকন্তু সিল িয়ি পাজরহি। 

এমিাবস্থাে সস হবজ্ঞাপজির মাধ্যজম োিজি পাজর সর্ মহিলা হবষেক 

অহর্েপ্তজর আই হে এ প্রকজল্পর মাধ্যজম েহরদ্র মহিলাজের প্রহিক্ষণ সেওো 

িে। িার পর সস আই হে এ প্রকল্প সথজক ৩ মাস ব্যাহপ সেইলাহরং সেজে 

প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজর। প্রহিক্ষণ সিজষ বেহিক িাহেরা হভহিজি একিি 

১০০ টাকা িাজর ৬০০০/= টাকা সপজে সস একটি সসলাই সমহিি ক্রে 

কজর, িার পর সথজক বাহড়জি সসলাই কাে করজি শুরু কজর। প্রথম হেজক 

সস সিমি রুেগার করজি পাজরহি। আজস্ত আজস্ত গ্রাজম িার কাজের 

চাহিো বাড়জি থাজক। পজর সস একটি বাহড় একটি খামার সথজক ঋণ 

হিজে ব্যবসার েন্য কাপড় হকজি। এখি িার মাহসক আে প্রাে 

১০০০০/= িাোর টাকা। গ্রাজমর সলাজকরা িার কাে সবি পছে কজর। 

গ্রাজমর সবকার সমজেজের এখি সস হিজেই প্রহিক্ষণ হেজে। এভাজব সস িার পহরবাজরর োহরদ্র দূর করজি অসামান্য অবোি রাজখ 

বজল োহিজছ এই হবেেী িারী। 

 

হরপা আিার  

 

প্রহিক্ষজণ ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ সেজে , 

সোোরাবাোর, সেলা: সুিামগি। 

 

সমাছাোঃ হরপা আিার,স্বামী: োিাি িরীফ, গ্রাম: 

সোোরাবাোর, উপজেলা: সোোরাবাোর, সেলা: 

সুিামগি। িাস িাইি এ সলখা পড়া করার সমে িার হবজে 

িে । স্বামীর বাহড়জি এজস িার সলখা পড়া বন্ধ িজে র্াে । 

সস একেি গৃহিিী িজে পহরবাজরর কাে কম য কজর হেি 

কাটাে । হিজের সর্াগ্যিা ও উপ যােি সিই বজল পহরবার 

সথজক কটু কথা শুিজি িে । স্বামীর সরােগার র্া িা হেজে 

সকাি মজি িাজের সংসার চজল । এইভাজব র্খি িাজের 

হেি অহিবাহিি িহেজলা িখন হরপা োিজি পাজর মহিলা 

হবষেক অহর্েপ্তজর আইহেএ প্রকজল্পর মােয়ম ভাহম য 

কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ সেজে প্রহিক্ষণ হেজে। সস 

মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজর সর্াগাজর্াগ কজর । ৩ মাস ব্যাপী 

প্রহিক্ষজণ ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ সেজে ভহিয 

িে। প্রহিক্ষণ সিজষ বেহিক ১০০ টাকা িাজর সস ৬০০০/= 

িাোর টাকা পাে । এই ভািা হিজে সস মািরুজমর 

বীে,েন্ে হকজি মািরুম চাষ শুরু কজর । পরবিীকাজল সস হিজে বীে বিহর কজর । িার ফলি কৃি মািরুম বাোজর হবহক্র কজর 
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সস ভাল উপােযি কজর । এখি সস উপােযজির হকছু টাকা খরচ কজর ভাহম য কজম্পাষ্ট সার উৎপােি শুরু কজরজছ । বিযমাজি সস িার 

ব্যবসার মাধ্যজম মাহসক ৭০০০/৮০০০ টাকা উপােযি করজি সক্ষম িজেজছ । িার পাহরবাহরক অবস্থা এখি ভালই । এভাজব 

পহরবাজরর োহরদ্র দূর করজি অসামান্য অবোি রাজখ বজল োহিজছি এই হবেেী িারী। 

িামীমা আিার বকুজলর সাফল্য  

সেইলাহরং সেজে, ঈিরগি, মেমিহসংি 

িামীমা আিার বকুল(২৯) িবম সশ্রণী পর্ যন্ত সলখাপড়া কজরজছি। অভাজবর কারজণ পড়াজলখা চাহলজে সর্জি পাজরিহি।বকুজলর 

ইো হছল পড়াজলখা কজর চাকুরী করজব।হকন্তু বাবার পজক্ষ পড়াজলখার খরচ চালাজিা সম্ভব িা িওোে হবজে  সেি পাজির গ্রাজমর 

আব্দুর রিমাজির সাজথ। আব্দুর রিমাি সপিাে একেি রং হমহস্ত্র হছজলি। হবজের এক বছর পর ফুটফুজট এক সছজলর েন্ম 

সেি।সছজলর িাম রাখা িে হসোম।বিযমাি বেস ১৩ বছর।স্বামী অজিক বেজমোহে,সিিাগ্রস্থ হছজলা;কারজণ অকারজণ মারর্র 

করজিা । সংসাজরর খরচ ঠিকমজিা হেজিা িা। িাই বাবার কাছ সথজক হকছু সািায্য হিজে সংসার চালাজি িজিা।  ্এভাজব চলজি 

চলজি বকুল হেজিিারা িজে পজড়।একসমে স্বামী সম্পূণ য আলাো িজে র্াে। এবং িাজের িালাক িজে র্াে।বকুল র্খি হেজিিারা 

িজে হেি কাটাজে ঠিক িখিই আজগর ব্যাজচর প্রহিক্ষণাথী বকুজলর চাচাজিা সবাজির কাজছ আইহেএ সপ্রাগ্রাজমর কথা োিজি 

পাজর।বকুল সেরী িা কজর চাচাি সবাজির সাজথ এজস আজবেিপত্র েমা সেে।িারপর মহিলা অহর্েপ্তর সম হখক পরীক্ষা হিজে 

বকুলজক হিব যাহচি কজর।িারপর শুরু িজলা বকুজলর েীবজির অন্য সংগ্রাম।সকাজল ঘুম সথজক উজঠ সছজলর েন্য সকািরকজম 

োলভাি রান্না কজর ও হিজের েন্য হকছু খাবার হিজে সেহিং-এ ছুজট আজস ঠিক সাজড় ৯ টাে।বাসাে হফজর হবকাল ৪টাে।৬ ঘন্টা 

সেহিং কজর আবার বাহড়জি অন্য কাে সসজর সেহিং-এ র্া হকছু হিহখজেহছল িা হিজে বজস।অিান্ত পহরশ্রম কজরও হিজের সমহিি 

িা থাকাে সকাি সকাি সমে সেহিং-এর আজগ ও পজর হকছু অে যাজরর কাে করজিা।িা হেজে সংসাজরর অভাব সমটাজি খাবার 

হকিজিা আর সছজলর পড়াজলখার খরচ চালাজিা। সেহিং সিজষ সেহিং-এর ভািাে একটা পুরািি সমহিি হকজি কাে শুরু কজরি। 

আর হকছু টাকাে কাঁহচ,কাপড়,ও সুিা সকজিি। বিযমাজি বকুল ঘজর বজস কাপড় হবহক্র কজর,সসলাই কজর এবং হকছু 

সপটিজকাট,ব্লাউে,সছাটবাচ্চাজের সপাষাক বিরী কজর বাোজরর সোকাজি সোকাজি হেজে আজসি। এপর্ যন্ত একাজের পািাপাহি ৩ 

েিজক হিজেই সসলাই প্রহিক্ষণ হেজর্জছি এবং ২ েি এখিও হিখজছ। বিযমাজি বকুল মাজস ৭/৮ িাোর টাকা আে 

কজরি।এভাজব হিহি সছজলর পড়াজলখার  খরচ এবং সংসাজরর খরচ ভাজলাভাজবই চালাজেি। সছজলর ভহবষ্যজির কথা হচন্তা কজর 

হকছু টাকা  সঞ্চে করজছি। বকুল খুবই আিাবােী।র্হে মহিলা অহর্েপ্তর সথজক সোকাি সিওোর েন্য সিজর্াহগিা কজর িািজল 

সটইলহরং-এর ব্যবসাটা বড় আকাজর করজবি।সসখাজি হিজে সসলাই করার পািাপাহি আরও সমহিি বসাজবি।আইহেএ প্রকজল্পর 

েন্য বকুল আে স্বাবলম্বী। বকুল এখি আর হিজেজক অসিাে মজি কজরি িা। িাই আইহেএ প্রকল্পজক র্ন্যবাে োহিজেজছি। 

 

সমহরিা-আিাজরর সাফল্য  

 

হবউটিহফজকিজি,শ্রীমিল, মমৌলিীিািার,   

 

সমরীিা আিার(৩৯)। স্বামী অসুস্থ। পরপর ৩ বার যক্ষ্মা িওোে বিযমাজি সিমি উপােযি করজি পাজর িা। সমরীিা খুব হচহন্তি 

হছল,৪ েজির সংসার।২ সছজলর পড়াজলখার খরচ হকভাজব চালাজব। িাই এক প্রকার হেজিিারা েীবি পার করহছল।িঠাৎ সছাট 

সছজলজক স্কুজল সিওোর পজথ মহিলা হবষেক কম যকিযার সাজথ রাস্তাে সেখা িে।উিার কাজছ োিজি পাজরি মহিলা অহর্েপ্তজর 

আইহেএ সপ্রাগ্রাজম হবউটিহফজকিজির সেহিং িজব। উিার কথা শুজি সেরী িা কজর  দ্রুি আজবেি কজরি এবং সম হখক পরীক্ষার 

মাধ্যজম হিব যাহচি িজে সেহিং কজরি।সেহিং চলাকালীি সমে সথজকই ভ্রু-োগ কজর টাকা  উপােযি শুরু কজরি। প্রথজম বাহড়র 

আজি পাজির মহিলাজের  ভ্রু োগ কজরি ,িারপজর র্ীজর র্ীজর অজিক সলাক আসা শুরু কজর। সেহিং চলাকালীি সমজে ঘজরর 

সকািাে হবজেজি পাওো সড্রহসং সটহবল আর আর. এফ. এজলর সচোর হিজে পাল যাজরর কাে শুরু কজরি। সেহিং সথজক সর্ ৬০০০ 

টাকা ভািা সপজর্জছি িা হেজে হকছু কসজমটিকস হকজি  পাল যাজরর কাে শুরু কজরি।বিযমাজি পাল যাজরর কাে কজর সংসাজরর 

র্াবিীে খরচ একাই বিি কজরি।এক সছজল এসএসহস পরীক্ষা হেজেজছ।অন্য সছজল ৫ম সশ্রণীজি, পড়াজলখার  খরচ চালাজি সক্ষম 

িজেি। িাছাড়া স্বামীর হচহকৎসা করাজেি  উপােযজির টাকাে।। বিযমাজি স্বামী সন্তাি হিজে সমাটমুটি স্বেলিাে হেি পার 

করজছি। 
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প্রকয়ের সিল ও দুিলৃ হদক পযাৃয়লাচনা 

 

৪.১. প্রকজল্পর সবলিা-দুব যলিা-সুজর্াগ-ঝুঁহক (SWOT) হবজেষণ 

সবল হেক (Strengths) দূব যল হেক (Weaknesses) 

প্রকয়ের উয়ল্লখয়যাগ্য Strengths িয়লাোঃ 

(১) প্রকজল্পর উজেশ্য বাস্তবােজির েন্য আরহেহপহপজি 

প্রজোেিীে অজথ যর সংস্থাি। 

(২) প্রকল্প বাস্তবােজির েন্য প্রজোেিীে ও উপযুি েিবল 

কাঠাজমা আরহেহপহপজি সংস্থাি। 

(৩) প্রকজল্পর কার্ যক্রজম সরকাহর ও সবসরকাহর সংস্থা 

উপজেলা, সেলা ও হবভাগীে পর্ যাজে সমৃ্পি করা।  

(৪) প্রকজল্পর আরহেহপহপজি ভাল Log-frame সংযুি 

থাকা, সর্খাজি পহরমাপক সূচক এবং িা অেযজির টাইম লাইি 

হিজে যি করা আজছ। 

(৫) প্রকজল্পর আহেহপহপজি ক্রে-পহরকল্পিা সংযুি থাকা। 

(৬) প্রকজল্পর কার্ যক্রম পহরবীক্ষণ ও মূল্যােজির েন্য 

আরহেহপহপজি হবহভন্ন কহমটি, কাঠাজমা এবং তৃিীে পজক্ষর 

মাধ্যজম মধ্যবিী মূল্যােজির সংস্থাি রাখা।  

(৭) প্রকজল্পর কার্ যক্রম ষষ্ঠ পঞ্চবাহষ যক পহরকল্পিা, এসহেহে, 

হপআরএসহপ, হভিি ২০২১ এর সাজথ সমহন্বি। 

(৮) বাোর চাহিোর সাজথ সমন্বে কজর প্রহিক্ষণ মহেউল 

বিহর।  

 (৯) প্রাহন্তক, সুহবর্াবহঞ্চি, তৃণমূল পর্ যাজের  িারীজের 

প্রহিক্ষণ প্রোজির মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ, কম যসংস্থাি সৃহষ্ট, 

শ্রমবাোজর অংিগ্রিণ হিহিিকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝাহর 

উজযািাজের পৃষ্ঠজপাষকিা প্রোজির মধ্য হেজে অথ যনিহিক 

ক্ষমিােি হিহিি করা।  

 মযগুয়লা প্রজেক্ট ম্যাজিেজমন্ট মমাটায়মাটি কায়ি 

লাগায়ি পারয়ছন। 

প্রকজল্পর হিয়িষ Weakness গুজলা িয়লাোঃ 

(১) প্রকমের আওিায় সবইেলাইি ও হফহেহবহলটি িাহে িা 

করা। 

(২) আরহেহপহপজি সুহিহে যষ্ট কম য-পহরকল্পিা িা থাকা, এিং 

সবসরকাহর প্রহিক্ষণ প্রোিকারী সংস্থার সাজথ (উপজেলা, সেলা 

ও হবভাগীে পর্ যাজে) কার্ যকর সিটওোহকযং স্থাপজির 

প্রজোেিীে সমকাহিেম িা থাকা 

(৩) প্রজোেিীে প্রহিক্ষণ সকন্দ্র এিং প্রজোেিীে উপকরণ িা 

থাকা 

(৪) প্রহিক্ষণাথী হিব যাচজির সক্ষজত্র বাছাই প্রহক্রো সঠিকভাজব 

অনুসরণ করা িে িা। ফজল, অজিক হিক্ষাথী/student 

প্রহিক্ষজণ অন্তর্ভ যি িজে র্াে। সর্জিতু, একচতুথ যাংি প্রহিক্ষণাথী 

হিক্ষাথী িাই, ক্ষুদ্র নৃজগাষ্ঠী ও দহরদ্র িারীজের এই প্রকয়ের 

আওিায় প্রহিক্ষণ প্রাহপ্তর সুয়যাগ অয়নকাংয়ি সীহমি।  

(৫) উজযািা বিরীর েন্য প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মজধ্য আগ্রিীজের 

ব্যবসাে উজযাগ ও আত্মকম যসংস্থাি হবষজে সিে িজিয ঋণ 

সিােিা প্রোজির কাযকৃহর ব্যবস্থা িা থাকা।  

(৬) প্রহিক্ষণ প্রোজির েন্য ব্যবহৃি প্রহিক্ষণ সকন্দ্রগুজলার 

প্রজোেিীে োেগা/Floor Space ও সভহন্টজলিি িা 

থাকা। 

 িজব, প্রকল্প বাস্তবােিকারী কতৃযপক্ষ এসব দুব যলিা 

কাটাজিার লজক্ষে হবহভন্ন কম-ৃপহরকল্পিা গ্রিণ কজর 

িা বাস্তবােি করজছি।  

সুজর্াগ (Opportunities) ঝুঁহক (Threats) 

প্রকজল্পর উজেখজর্াগ্য Opportunity সমূয়ির মজধ্যোঃ  

(১) প্রকল্প বাস্তবােজি হবহভন্ন সংস্থার / প্রহিষ্ঠাজির সিজর্াহগিা 

প্রাহপ্ত।  

(২) প্রহিক্ষণ গ্রিজণর েন্য প্রজোেিীে প্রহিক্ষণাথীর সিে 

প্রাপ্যিা। 

(৩) সেজি কম যসংস্থাজির/আে-সরােগারমূলক কম যকাজে 

েহড়ি িবার প্রচুর সম্ভাবিা আজছ।  

 

 প্রজেক্ট ম্যাজিেজমন্ট প্রকজল্পর এসব সুজর্াগ কাজে 

লাগাজি সজচষ্ট রজেজছি। 

 

প্রকজল্পর অন্যিম Threats িমলাোঃ,  

(১) প্রকজল্পর কার্ যক্রম সেিব্যাপী হবস্তৃি. হবিাল এলাকাে 

(৪২৬ টি উপজেলা, ৬৪টি সেলা ও ৮টি হবভাগীে িির) হবপুল 

কম যকাে পহরচালিা  এবং কার্ যকর সমন্বে সার্ি করা  ও 

র্থার্থ ব্যবস্থাপিা কষ্টসাধ্য।  

 (২) প্রকজল্পর অেযিজক মটকসই করা এিং ভহবষ্যজি প্রকল্প 

সমোে বৃহদ্ধ/এক্সজটিিজি অহিিেিা।  

 

 উজেখ্য, অযাবহর্ প্রকল্প বাস্তবােি কতৃযপক্ষ েক্ষিার 

সাজথ এসব ঝুঁহক সমাকাজবলা কজরজছি।  
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পর্ যাজলাচিা সথজক প্রাপ্ত সাহব যক পর্ যজবক্ষণ 

৫.১. আই হি এ প্রকয়ের সাহিকৃ পযয়ৃিক্ষণ 

 
৫.১.১. মূল প্রকজল্পর সমোে োনুোহর ২০১৭ িজি হেজসম্বর ২০১৯ হছল। প্রকল্পটি একজিক কতৃযক অনুজমাহেি িে ১৪ সফব্রুোহর  

২০১৭ িাহরজখ, অথ যাৎ প্রকল্প শুরুর পজর র্া কাহিি িে। িজব, প্রস্তুহিমূলক কাজে হবলম্ব ঘটার কারজণ প্রকল্পটির প্রহিক্ষণ 

কর্ যক্রম শুরু িে এহপ্রল ২০১৮ সাজল, অথ যাৎ প্রাে  ১৫ মাস পজর। প্রকল্প অনুজমােজির পর েীঘ য ১৫ মাজসর হবলম্ব প্রহিক্ষণ 

লক্ষেমাত্রা অেযজির পজথ ব্যিেে ঘটিজেজছ।  

 

৫.১.২. এই কারজণ হেহপহপ সংজিার্ি কজর আরহেহপহপ প্রণেি করা িে। প্রকল্পটি ১ম সংজিার্জির মাধ্যজম প্রকজল্পর সমোে বৃহদ্ধ 

বৃহদ্ধ পাে ১ বৎসর (৩৩.৩৩%) এবং প্রাক্কলি বৃহদ্ধ পাে ৩২৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা বা ১৩.০৪%।  

 

৫.১.৩. প্রকজল্পর হিহপহপর লগয়েমটি সংয়িািন কয়র প্রকজল্পর আরহেহপহপটি আরও যুহিসিিভাজব Log-frame সংযুি 

করা িজেজছ। সর্খাজি পহরমাপক সূচক এবং িা অেযজির টাইম লাইি হিজে যি করা আজছ। 

 

৫.১.৪. আইহিএ প্রকজল্পর সমাট বাজেট বরাে ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা, সম ২০২০ পর্ যন্ত ক্রমপুহিি আহথ যক অগ্রগহি ১৮৪২২.০০ 

লক্ষ টাকা র্া সমাট বাজেজটর ৬৫.০৪%। আরহিহপহপ অনুযায়ী প্রকজল্পর প্রহিক্ষণ লক্ষেমাত্রা হির্ যারণ করা িজেজছ সমাট 

২,১৭,৪৪০ েি। র্ার হবপরীজি প্রকজল্পর শুরু সথজক মাচ য ২০২০ পর্ যন্ত সমাট ১,৬০,৫৫০  েিজক প্রহিক্ষণ প্রোি করা িয়য়য়ছ। 

প্রকজল্পর িাস্তি অগ্রগহি/ অহেযি লক্ষেমাত্রা ৭৩.৮৩%। মকাহিি-১৯ মিামাহরর কারয়ণ এহপ্রল-জুন/২০২০ ব্যায়চর প্রহিক্ষণ 

কাযকৃ্রম িন্ধ আয়ছ। 

  

৫.১.৫. প্রকজল্পর সমোে অবহিষ্ট আজছ ৭ মাস এবং বাজেট বাস্তবােি অবহিষ্ট আজছ ৩৪.৯৬%।  ইজিামজধ্য প্রকজল্পর ৩ বছর ৫ 

মাস অহিবাহিি িজেজছ, সস তুলিাে প্রকজল্পর আহথ যক অগ্রগহি খুব একটা সজন্তাষেিক িে।  

  

৫.১.৬. িীপ গাহড় ক্রয়োঃ প্রগহি এন্টারপ্রাইি িয়ি ৭৩.৩৩ লক্ষ টাকায়  একটি িীপ গাহড় ক্রয় করা িয়। হিহপহপ-এর 

প্রহকউরয়মন্ট প্ল্যায়ন এই ক্রয় কাযকৃ্রম সম্পয়কৃ মকান উয়ল্লখ হছয়লা না।  

 

৫.১.৭. পহরকেনা হিিাগ িয়ি িারীকৃি “সরকাহর খায়ি উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, প্রহক্রয়াকরণ, অনুয়মাদন ও সংয়িািন পিহি” 

হিষয়ক পহরপত্র অনুসায়র প্রকয়ের সুষ্ঠু িাস্তিায়ন, মহনটহরং ও িদারহকর স্বায়র্ ৃপ্রহি হিন মায়স অন্তিোঃ ১টি হপআইহস সিা এিং 

প্রহি ৬ মায়স অন্তিোঃ ১টি হিয়াহরং কহমটির সিা আয়য়ািয়নর হিিান র্াকয়লও মস অনুযায়ী প্রকয়ের শুরুর হদয়ক হপআইহস ও 

হিয়াহরং কহমটির সিা আয়য়ািন করা িয় হন। ২০১৭-২০১৮ অর্িৃছয়র হপআইহস সিা িয় ২ টি এিং হিয়াহরং কহমটির সিা 

িয় ১ টি; ২০১৮-২০১৯ অর্িৃছয়র হপআইহস সিা িয় ১ টি এিং হিয়াহরং কহমটির সিা িয় ২ টি; িয়ি ২০১৯-২০২০ অর্িৃছয়র 

হপআইহস সিা িয় ৩ টি এিং হিয়াহরং কহমটির সিা িয় ৩ টি । 

 

৫.১.৮. PPR2008 এর িারা ৪৬ (১) অনুযায়ী প্রয়িযক অর্ ৃিছর সমাহপ্তর ৯ মায়সর ময়ে অহিট সম্পাদন করার হিিান 

রয়য়য়ছ, মস অনুযায়ী হনিাৃহরি সময়য়র ময়ে িা সম্পন্ন করয়ি িয়ি । সসজেম্বর ২০১৮ পর্ যন্ত প্রকে আরম্ভ িওয়ার ১৮ মাস এর 

মজধ্য আইহিএ প্রকয়ের সকান অহেট সংক্রান্ত কার্ যক্রম সম্পন্ন করা িেহি। ইজিামজধ্য এই প্রকজল্পর ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-

২০১৯ অথ য বছজরর অহেট সম্পন্ন িজেজছ বজল প্রকল্প অহফস সথজক োিা সগজছ। িজব এখিও প্রকল্প অহফজস উি দুই (২) অথ য 

বছজরর অহেট হরজপাট য এজস সপ ুঁছাে িাই।  

 

৫.১.৯. প্রহিক্ষণ মকে মখালায়মলা প্রিস্ত নয় এিং সবহিরিাগ প্রহিক্ষণ মকয়ে পযাৃপ্ত আয়লা-িিাস নাই। 
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৫.১.১০. প্রহিক্ষণাথী এবং িাজের পহরবাজরর আে বৃহদ্ধর সক্ষজত্র চলমাি প্রহিক্ষজণর ভূহমকা হিোঃসজেজি ইহিবাচক। প্রহিক্ষণাথী  

িারীজের সক্ষজত্র প্রহিক্ষণ পূব যবিী সমজের তুলিাে গড় পাহরবাহরক মাহসক আে বৃহদ্ধর িার ২০.৩৭%। বিযমাি গড় মাহসক আে 

১৬,১৭৪ টাকা, র্া পূজব য হছল ১৩,৪৩৬ টাকা ।  িজব প্রহিক্ষণাথীজের ব্যহিগি আে সবজড়জছ গজড় ৪.৫০ গুি সবজড়জছ 

(৪৫১.৭৫%)।  সুহবর্াজভাগীজের বিযমাি গড় মাহসক আে ২,৬৭৩ টাকা, র্া পূজব য হছল ৪৮৫ টাকা।  

 

৫.১.১১. প্রকজল্পর অস্থােী েিবল হিজসজব উপজেলা পর্ যাজে ৪২৬ েি অহফস সিকারী এবং সের েপ্তজর ৩ েি অহফস সিকারী, 

১ েি ড্রাইভার, ১ েি হিিার সি সমাট ৪৩১ েজির আউট সসাহস যং-এর মাধ্যজম গালফ হসহকউহরটিে হল.জক োহেত্ব সেো িে। 

হকন্তু িাজের কাে সজন্তাষেিক িা িওোে চুহির িিয অনুর্ােী এক বছর পর (২০১৮-১৯ অথ য বছজর) িতুি কজর সটোর 

(প্যাজকে িং- NCS-১) আহ্বাি করা িে। গালফ হসহকউহরটিে হল. ও এই সটোর প্রহক্রোে অংিগ্রিণ কজর। পরবিীজি এ 

হিজে িাইজকাজট য মামলা িওোে মিামান্য িাইয়কায়টরৃ হিজে যি অনুর্াহে এই সটোর প্রহক্রো আপািি বন্ধ আজছ। পূজব য হিজোহেি 

৪৩১ েি অস্থােী কমীর মজধ্য বিযমাজি প্রাে ৩৫০/৩৬০ েি কাে করজছি। উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা ও প্রহিক্ষজকর 

প্রিেেজির হভহিজি িাজের সবিি প্রোি করা িে। মিামান্য িাইয়কায়টরৃ স্থহগিায়দয়ির ফজল প্রহিক্ষণ কার্ যক্রজমর সুষ্ঠু বাস্তবােি 

ব্যািি িজে।  

  

৫.১.১২. হবভাগীে পর্ যাজে মটর ড্রাইহভং-এ একেি প্রহিক্ষক হেজে ৩০ েি প্রহিক্ষণাথীজক প্রোহক্টজকল প্রহিক্ষণ সেোর েন্য 

পর্ যাপ্ত সমে থাজক িা। ফজল িাজি-কলজম হিক্ষার সুজর্াগ খুব কম। খুলিার সসািাোংগার মটর ড্রাইহিং মট্রয়ির প্রহিক্ষণাথীরা 

প্রহিক্ষণ িাজসর পহরজবিটিজক বণ যিা কজরি এভাজব, “প্রহিক্ষণাথী ৩০ েি  থাকার ফজল েিপ্রহি সিমি সিখার সমে পাওো 

সর্িিা। ৩০ েজির েন্য ১ টি ড্রাইহভং গাড়ী হছল র্া হেজে িাজি কলজম সিখার সিমি সুজর্াগ পাওো সর্ি িা।আমরা ১০ 

হমহিজটর মজধ্য সবহি হিখজি পাহরহি,সমেটা খুব কম। সর্ মাজঠ /সড়জক র্াওো িে  সসখাজি সর্জিও বার্া সেওো িে।সমজেজের 

েন্য এটা িেরাহি। সেহিং সসন্টার অত্র এলাকা সথজক ৫/৬ হকজলাহমটার দূজর অবহস্থি।মহিলা কমজেক্স/সাহকযট িাউে মাজঠ 

সেহিং হেজল ভাজলা িজিা। 

 

৫.১.১৩. মটর ড্রাইহভং-এ  প্রোহক্টজকল প্রহিক্ষণ সেোর েন্য িিজরর সভিজর পর্ যাপ্ত োেগা িা পাওো র্াওোজি সবহিরভাগ 

সক্ষজত্র িিজরর বাইজর সর্জি িজে। এর ফজল প্রহিক্ষণ কম যসূহচউ সুষ্ঠু ভাজব বাস্তবােি ব্যািি িজে । 

 

৫.১.১৪. সকাি সকাি সেজে, সর্মিোঃ হবউটিহফজকিি, ফোিি হেোইি, ভাহম য কজম্পাি, মািরুম এবং সম চাষ-এ প্রোহক্টজকজলর 

েন্য হবজিষ র্রজির আসবাবপত্র ও র্ন্ত্রপাহি প্রজোেি, হকন্তু এই খাজি পর্ যাপ্ত বাজেট বরাে সিই । এ কারজণ িাজি কলজম 

প্রহিক্ষণ প্রোি ব্যািি িজে। অন্যান্য সেজেও িাজিকলজম প্রহিক্ষণ ব্যািি িজে, সর্মিোঃ  

 

 হসরােগজির উোপাড়ার প্রহিক্ষণাথীরা ব্লক বাটিজকর উপর প্রহিক্ষণ গ্রিণ কজরি।িারা বজলি, “ব্লক বাটিক  প্রহিক্ষজণ 

িাজি কলজম সিখার র্জথষ্ট সুজর্াগ থাকজলও হেোইি োইজসর সংখ্যা পর্ যাপ্ত হছল িা। একই হেোইজির োইস থাকাে 

িাজি সগািা কজেকটি হেোইজি কাে হিখজি িজিা র্ার ফজল হভন্ন হভন্ন হেোইজি কাে সিখা সম্ভব হছলিা। 

রং,সমহেহসি মাজঝ মাজঝ পর্ যাপ্ত থাকজিা িা।” 

 সফিী সেলার প্রহিক্ষণাথীরা উজেখ কজরি সর্ “ সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং - এ সবাইজক এক সাজথ িাজি কলজম সিখার মজিা সিমি স্থাি/োেগা/র্ন্ত্রপাহি সিই। ব্যবিাহরক প্রহিক্ষণ 

িাজস প্রহিক্ষণাথীজের তুলিাে প্রহিক্ষজণর উপকরণ সামান্য হছল, সর্মি ৩০ েজির ব্যাজচ ২ টি কমহপউটার ও ২ টি 

সমাবাইল সফাি হছল।”    

 িাজি কলজম হিক্ষার র্জথষ্ট সুজর্াগ িা থাকার কারণ বলজি হগজে খুলিার হেঘহলো উপজেলার প্রহিক্ষণাথীরা উজেখ 

কজরি: “২৫ েি প্রহিক্ষণাথীর েন্য সসলাই সমহিি ২ টা, র্া িারা িাজি কলজম হিক্ষার সুজর্াগ কম।এর েন্য প্রহিক্ষণ 

সিষ কজরও অজিজকই  ভাল সসলাইজের কাে করজি পাজর িা।” 

 

৫.১.১৫. ৪২৬ টি উপজেলার ৮৫২ েি প্রহিক্ষজকর েন্য মাতৃত্বকালীি ছুটিসি অন্য সকাি ছুটির ব্যবস্থা িাই। েরুহর প্রজোেজি 

প্রহিক্ষক ছুটিজি থাকজল সস সমে প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম বন্ধ থাজক। এজি কজর হিহে যষ্ট সমজের মজধ্য প্রহিক্ষণ সিষ করা সম্ভব িে 

িা।  
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৫.১.১৬. প্রহিক্ষণাথী হিব যাচজির সমে সঠিকভাজব বাছাই প্রহক্রোর মাপকাঠি/criteria অনুসরণ করা িে িা। বাছাই প্রহক্রো 

স্বে এবং ত্রুটিমুি িা িওোজি প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য প্রাে একচতুথ যাংি হিক্ষাথী/ছাত্রী। িজব হকছু হকছু সেজে (জর্মিোঃ 

সটইলাহরং, েন্ট সেে ম্যাজিেজমন্ট এবং সসলসম্যািিীপ) ছাত্রীর িার ৪০% এরও সবহি। 

 

৫.১.১৭. আইহিএ প্রকয়ের আওিায় ৩ িছর প্রহি মট্রয়ি প্রহি উপয়িলায় সিয়ৃমাট ২৪০ িনয়ক প্রহরিক্ষণ মদয়া িয়ি। প্রহি 

উপজেলাে একই  সেজে ৩ বছর প্রহিক্ষণ প্রোজির ফজল সকাি সকাি সেজে স্থািীে চাহিোর তুলিাে অজিক সবহি মহিলারা 

প্রহিহক্ষি িজেি। চাহিোর তুলিাে প্রহিহক্ষি িারীর সংখ্যা সবহি িওোর ফজল সকাি সকাি সেজে প্রহিক্ষণাথীজের আে-

সরােগাজরর সুজর্াগ খুব একটা আিাব্যিক িে। 

  

৫.১.১৮. উজযািা বিহরর েন্য প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য আগ্রিীজের ব্যবসাে উজযাগ এবং আত্ম-কম যসংস্থাি হবষজে প্রজোেিীে 

প্রহিক্ষণ প্রোি এবং সিে িজিয ঋণ সেোর ব্যবস্থা সিই। এর ফজল প্রহিক্ষণ গ্রিণকারীজের অজিজকই সভাগাহন্তর হিকার িি।  

 

৫.১.১৯.Exit Plan: প্রকয়ের আরহিহপহপ/হিহপহপ পযাৃয়লাচনা করার মােয়ম িানা যায় ময, প্রকে মিষ িওয়ার পর 

মকান প্রকে সংহিষ্ট িনিল ছাড়াই মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর রািস্ব িায়িট মর্য়ক  এই প্রহিক্ষণ পহরচালনা করয়ি। উপয়িলা 

মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃর দাহয়য়ে প্রহিক্ষণ কমসৃূহচটি রািস্ব িায়িয়টর হিহিয়ি পহরচাহলি িয়ি। প্রয়য়ািনীয় প্রহিক্ষকয়দর 

সরকাহর হিহি অনুযায়ী চুহিহিহিক হনয়য়াগ মদয়া যায়ি। এই প্রকে মটকসই করয়ণর লয়ক্ষয উপয়িলা পযাৃয়য় প্রয়য়ািনীয় মসট-

আপ রয়য়য়ছ। আইহিএ প্রকে িাস্তিায়য়ন মুখ্য ভহমকা পালন করয়ছন উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ। িাঁর মনর্তয়েই  

আইহিএ প্রহিক্ষণ  প্রকয়ের সাহিকৃ কমকৃান্ড পহরচাহলি িয়ে।  রািস্ব িায়িট িরাে র্াকয়ল উপয়িলা পযাৃয়য় চুহিহিহিক 

প্রহিক্ষক হনয়য়াগ কয়র মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ দক্ষিার সায়র্ প্রহিক্ষণ কমসৃূহচ িাস্তিায়ন করয়ি পারয়িন। উপয়িলা মহিলা 

হিষয়ক কমকৃিাৃর এ িরয়নর প্রকে িাস্তিায়য়নর অহিজ্ঞিা রয়য়য়ছ। মযমনোঃ  িিমৃায়ন WTC-এর আওিায় ১০০ টিরও সবহি 

উপয়িলায় এ িরয়নর কাযকৃ্রম উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃর সাহিকৃ িোিিায়ন িাস্তিাহয়ি িয়ে। 
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ষষ্ঠ অধ্যাে 

সুপাহরিমালা ও উপসংিার 

৬.১. সুপাহরিমালা 

 

৬.১.১. প্রকল্পটি ১ম সংজিার্জির মাধ্যজম প্রকজল্পর সমোে বৃহদ্ধ পাে ১ বৎসর বা ৩৩.৩৩% এবং প্রাক্কলি বৃহদ্ধ পাে ৩২৬৬.৩৮ 

লক্ষ টাকা বা ১৩.০৪%। মূল প্রকজল্পর সমোে োনুোহর/২০১৭ িজি হেজসম্বর/২০১৯ হছল। হকন্ত প্রস্তুহিমূলক কাজে হকছুটা হবলম্ব 

ঘটার কারজণ প্রকল্পটির প্রহিক্ষণ কর্ যক্রম শুরু িে  এহপ্রল ২০১৮ সাজল, অথ যাৎ প্রাে ১৫ মাস পজর। প্রকল্প অনুজমােজির পর েীঘ য 

১৫ মাজসর হবলম্ব প্রহিক্ষণ লক্ষেমাত্রা অেযজির পজথ ব্যিেে ঘটিজেজছ। মন্ত্রণালে ও হবভাজগর পরবিী প্রকল্প গ্রিজণর সমে 

প্রকজল্পর প্রাক্কলি ও সমোে র্থার্থভাজব করজি িজব র্াজি প্রকজল্পর প্রাক্কলি ও সমোে বৃহদ্ধ করজি িা িে । 

 

৬.১.২. প্রকল্পটি সিোর সমে সবইে লাইি সাজভয করা িেহি এবং হেহপহপজি হফহেহবহলটি সাজভয হরজপাট য সিই। মন্ত্রণালে ও 

হবভাজগর পরবিী প্রকল্প গ্রিজণর সমে প্রজোেি অনুর্ােী সবইে লাইি সাজভয এবং হফহেহবহলটি সাজভয করা আবশ্যক এবং িার 

সার-সংজক্ষপ হরজপাট য হেহপহপজি থাকা েরকার। 

 

৬.১.৩. প্রকজল্পর সম,২০২০ পর্ যন্ত ক্রমপুহিি আহথ যক অগ্রগহি ১৮,৪২২.০০ লক্ষ টাকা র্া সমাট বাজেজটর ৬৫.০৪%। প্রকজল্পর 

সমোে অবহিষ্ট আজছ ৭ মাস এবং বাজেট বাস্তবােি অবহিষ্ট আজছ ৩৪.৯৬%। ইজিামজধ্য প্রকজল্পর ৩ বছর ৭ মাস অহিবাহিি 

িজেজছ, সস তুলিাে প্রকজল্পর আহথ যক অগ্রগহি হপহছজে আজছ। প্রকজল্পর অবহিষ্ট সমজে বাকী কার্ যক্রমগুজলা সিষ করার েন্য 

অহিসির প্রজোেিীে ব্যবস্থা হিজি িজব।  

 

৬.১.৪. প্রহিক্ষণ পরিিী প্রহিক্ষণার্ীয়দর মহনটহরং ব্যিস্থা, কমসৃংস্থায়নর িন্য প্রয়য়ািনীয় সিায়িার ব্যিস্থা এিং হরয়েসাস ৃ

প্রহিক্ষয়ণর ব্যিস্থা মনয়া মযয়ি পায়র ।   উজযািা বিরীর েন্য প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মজধ্য আগ্রিীজের ব্যবসাে উজযাগ ও 

আত্মকম যসংস্থাি হবষজে আরও কার্ যকহর প্রহিক্ষণ এবং সিে িজিয ঋণ পাবার ব্যবস্থা হিহিি করজি প্রজোেিীে পেজক্ষপ গ্রিণ 

করা আবশ্যক। মাইজক্রা-সক্রহেজটর আওিাে উপজেলা পর্ যাজে মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তয়রর বাজেট বরাে মাত্র ৬২,০০০টাকা। 

এই বরাে হেজে ৪/৫ েজির সবহি উজযািাজক ক্ষুত্র ঋণ সেো র্াে িা। সুিরাং মাইজক্রা-ক্রহেজটর আওিাে বাজেট বৃহদ্ধ করা 

প্রজোেি।  

 

৬.১.৫. সম, ২০২০ পর্ যন্ত এই প্রকজল্পর আহথ যক অগ্রগহি  ৬৫.০৪% এবং ও প্রহিক্ষণ বাস্তবােজির অগ্রগহি ৭৩.৮৩%, র্া 

প্রিোহিি লক্ষেমাত্রা অেযজির সচজে হপহছজে আজছ। এর অথ য িল প্রকজল্পর প্রহকউরজমন্ট কার্ যক্রম বাস্তবােজি হকছুটা র্ীরগহি। 

কাজেই প্রকজল্পর আওিাে পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে এবং সংগ্রজির হিহমজি হবযমাি প্রহকউরজমন্ট ব্যবস্থাজক আরও িহিিালী 

এবং গহিিীল করা েরকার।  

 

৬.১.৬. পহরকেনা হিিাগ িয়ি িারীকৃি পহরপত্র অনুসায়র প্রকয়ের সুষ্ঠু িাস্তিায়ন, মহনটহরং ও িদারহকর স্বায়র্ ৃ প্রহি হিন 

মায়স অন্তিোঃ ১টি হপআইহস সিা এিং প্রহি ৬ মায়স অন্তিোঃ ১টি হিয়াহরং কহমটির সিা আয়য়ািয়নর হিিান র্াকয়লও মস 

অনুযায়ী প্রকয়ের শুরুর হদয়ক হপআইহস ও হিয়াহরং কহমটির সিা আয়য়ািন করা িয় হন। ২০১৭-২০১৮ অর্িৃছয়র হপআইহস 

সিা িয় ২ টি এিং হিয়াহরং কহমটির সিা িয় ১ টি; ২০১৮-২০১৯ অর্িৃছয়র হপআইহস সিা িয় ১ টি এিং হিয়াহরং কহমটির 

সিা িয় ২ টি; িয়ি ২০১৯-২০২০ অর্িৃছয়র হপআইহস সিা িয় ৩ টি এিং হিয়াহরং কহমটির সিা িয় ৩ টি। প্রকয়ের সুষ্ঠ ু

িাস্তিায়য়নর স্বায়র্ ৃহনয়হমিিায়ি হপআইহস ও হিয়াহরং কহমটির সিা আয়য়ািন করা উহচি । 

 

৬.১.৭. সসজেম্বর ২০১৮ পর্ যন্ত প্রকে আরম্ভ িওয়ার ১৮ মাস এর মজধ্য আইহিএ প্রকয়ের সকান অহেট সংক্রান্ত কার্ যক্রম সম্পন্ন 

করা িেহি। ইজিামজধ্য এই প্রকজল্পর ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথ য বছজরর অহেট সম্পন্ন িজেজছ বজল প্রকল্প অহফস সথজক 

োিা সগজছ। িজব এখিও প্রকল্প অহফজস উি দুই (২) অথ য বছজরর অহেট হরজপাট য এজস সপ ুঁছাে িাই। PPR2008 এর িারা 

৪৬ (১) অনুযায়ী প্রয়িযক অর্ ৃিছর সমাহপ্তর ৯ মায়সর ময়ে অহিট সম্পাদন করার হিিান রয়য়য়ছ, মস অনুযায়ী হনিাৃহরি সময়য়র 

ময়ে িা সম্পন্ন করয়ি িয়ি। 



81 

 

 

৬.১.৮. প্রহিক্ষণ মকে মখালায়মলা প্রিস্ত নয় এিং সবহিরিাগ প্রহিক্ষণ মকয়ে পযাৃপ্ত আয়লা-িািাস নাই। প্রহিক্ষণ মকে 

মখালায়মলা প্রিস্ত র্াকা উহচি এিং মকেগুয়লা পযাৃপ্ত আয়লা িািায়সর ব্যিস্থা রয়য়য়ছ এমন িায়গায় প্রহিক্ষণ মকে /কক্ষ 

হনিাৃচন করা মযয়ি পায়র ।   

 

৬.১.৯. হকছু হকছু সেে সর্মিোঃ হবউটিহফজকিি, ফোিি হেোইি, ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম  চাষ সকাস য পহরচালিার সক্ষজত্র 

প্রহিক্ষণাথীজের পর্ যাপ্ত প্রাকটিকোল এর ব্যবস্থা িা থাকার ফজল ব্যবিাহরক হবষজে/িাজি কলজম হিক্ষার সক্ষজত্র কাহিি  মাত্রাে 

েক্ষিা অহেযি িজে িা। প্রহিক্ষণাথীজের েক্ষিার ঘাটহি পূরজণ সেেগুজলাজি প্রহিক্ষণাথীজের পর্ যাপ্ত প্রাকটিকোল/ওহরজেজন্টিজির 

ব্যবস্থা হিহিি করা আবশ্যক। প্রহি উপজেলাে দুইটি েজের েন্য বাজেট বরাে হছল ৫,০০০ টাকা। পরবিীজি িা ৭,০০০ 

টাকাে বৃহদ্ধ করা িে, অথ যাৎ, প্রহি সেজে হিি মাজসর েন্য বাজেট বরাে মাত্র ৩,৫০০ টাকা। র্া খুবই অপ্রতুল।  এ সক্ষজত্র 

প্রজোেিীে বাজেট বৃহদ্ধর ব্যাপাজর পেজক্ষপ সিো সর্জি পাজর।  

 

৬.১.১০. সমীক্ষাে প্রাপ্ত িজথ্য সেখা র্াজে সর্, প্রহিক্ষণাথীজের প্রহি চারেজির মজধ্য একেি হিক্ষাথী/ছাত্রী। িজব হকছু হকছু সেজে 

ছাত্রী প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা ৪০% এর সবহি ( সর্মিোঃ সটইলাহরং ৪২%, েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ ৫২%)। 

হিব যাচি প্রহক্রোে র্জথষ্ট ত্রুটি হবযমাি। আইহেএ প্রহিক্ষজণর টাজগ যট গ্রুপ িজলা েহরদ্র ও সুহবর্াবহঞ্চি মহিলা, র্ারা হবর্বা, 

িালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পহরিোি অথবা অন্য কারজণ  িাজুক  অবস্থাে আজছ।  

 

উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযাজের সাজথ সাক্ষাৎকাজরও বাছাইপ্রহক্রোর ত্রুটির হবষেটি উজঠ এজসজছ। মিি কয়য়কিন উপজেলা 

মহিলা হবষেক কম যকিযা নাম প্রকাি িা করার িজিয বজলি,“উপজেলা মহিলা ভাইস সচোরম্যাি বাছাই কহমটির সভাপহি হিসাজব 

বাছাই প্রহক্রোে িাঁর মিামজির প্রার্ান্য হেজে থাজকি। হসজলকিি ক্রাইজটহরোর বাইজর প্রহিক্ষণাথী হিব যাচি করজি হিব যাচি কহমটির 

উপর হিহি চাপ প্রজোগ কজর থাজকি। সর্জিতু, মহিলা ভাইস সচোরম্যাি হিব যাহচি েিপ্রহিহিহর্, সুিরাং িাঁর পছজের সলাকজের 

হিব যাহচি করার ফজল/স্বেিপ্রীহির কারজণ অজিক সক্ষজত্র বাছাই প্রহক্রো সঠিক িে িা। র্হে উপজেলা হিব যািী কম যকিযাজক বাছাই 

কহমটির সভাপহি করা িে, িািজল এ র্রজির সমস্যা অজিকটা কজম র্াজব। সসজক্ষজত্র, উপজেলা মহিলা ভাইস সচোরম্যািজক বাছাই 

কহমটির সেস্য হিজসজব রাখা র্াে। এখাজি উজেখ্য সর্ ৩ েি সেস্য, ১ েি সভাপহি ও ১ েি সেস্য সহচব সি উপজেলা বাছাই 

কহমটির সমাট সেস্য ৫ েি।      

৬.১.১১. আইহেএ প্রহিক্ষজণর আওিাে প্রহি উপজেলাে ২ র্রজির  সেজে প্রহি ব্যাজচ ২০ েি কজর বছজর ৪ ব্যাচ প্রহিক্ষণ সেো 

িে। অথ যাৎ, প্রহি বছজর প্রহি সেজে ৮০েিজক প্রহিক্ষণ সেো িজে এবং ৩ বছজর প্রহি সেজে প্রহি উপজেলাে সমাট ২৪০ েিজক 

প্রহিক্ষণ সেো িজব । এর ফজল  স্থািীে চাহিোর তুলিাে একই সেজে অহিহরি েক্ষ েিবজলর সৃহষ্ট িজব। সুিরাং, পুজরা ৩ বছর 

একই সেজে প্রহিক্ষণ িা হেজে স্থািীে চাহিোর হভহিজি িতুি সেজে প্রহিক্ষজণর ব্যবস্থা সিো র্াে।  এজক্ষজত্র িাউেহকহপং, 

সকটাহরং, সবহব সকোর, িাঁসমুরহগ পালি, সহি চাষ/ vegetable gardening ইিোহে সেজের কথা হচন্তা করা র্াে। 

 

৬.১.১২. মটর ড্রাইহভং এর প্রোহক্টজকল প্রহিক্ষণ আরও কার্ যকহর করার েন্য ৩০ েি প্রহিক্ষণাথীজক ৫/৬টি ব্যাজচ ভাগ কজর 

হিজে ব্যাচ অনুর্ােী প্রহিক্ষজণর ব্যবস্থা করা র্াে। এজি প্রহিক্ষণাথীগণ িাজি কলজম হিক্ষার েন্য পর্ যাপ্ত সমে/সুজর্াগ পাজব।  

 

৬.১.১৩. মটর ড্রাইহভং প্রোহক্টজকল সিখাজিার েন্য হবভাগীে িিজরর মজধ্য সখালা োেগা/মাজঠর ব্যবস্থা করা প্রজোেি। এই 

ব্যাপাজর সেলাে কম যরি মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর উপপহরচালকগণ উজযাগী ভূহমকা হিজি পাজরি। মাঠ সথজক প্রাপ্ত িজথ্যর 

হভহিজি সেখা সগজছ সর্, হসজলট িিজর কম যরি মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর উপপহরচালক সেলা প্রিাসজকর মাধ্যজম হসজলট 

আউটার সিহেোজম মটর ড্রাইহভং-এর প্রোহক্টজকল সেহিং-এর েন্য ব্যবিাজরর অনুমহি হিজেজছি। একই ভাজব অন্য সেলাে 

কম যরি উপহরচালকবৃে সহক্রে মহিটহরং-এর মাধ্যজম সেলা/হবভাগীে িিজরর মজধ্যই প্রোহক্টজকল সেহিং-এর ব্যবস্থার উজযাগ 

হিজি পাজরি।  

 

৬.১.১৪. সরকাহর হবহর্হবর্াজির আজলাজক প্রকজল্প হিজোহেি প্রহিক্ষকজের মাতৃত্বকালীি ছুটিসি অন্যান্য েরুরী প্রজোেজি 

অনুপহস্থি থাকজল চলমাি প্রহিক্ষণ পহরচালিার েন্য প্রহিক্ষকজের একটি অজপক্ষমাি িাহলকা/Leave substitute পুল 

বিহর করা েরকার।  প্রকল্প বাস্তবােি কতৃযপক্ষ এই ব্যাপাজর র্থার্থ পেজক্ষপ হিজি পাজরি।  
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৬.১.১৫. প্রহিক্ষজণর ফজল েক্ষিা বৃহদ্ধর মাধ্যজম মহিলারা আে-উপােযজির কাজে েহড়ি িজে  স্বহিভযর িজে, ফলশ্রুহিজি 

পহরবাজর এবং সমাজে িাজের ক্ষমিােি বৃহদ্ধ পাজে।  সুিরাং, িারীর ক্ষমিােি বৃহদ্ধ ও োহরদ্র হ্রাজস প্রকল্পটির অবোি হবজবচিা 

কজর প্রকল্প সমোে আরও ২ বছজরর েন্য বৃহদ্ধ করার প্রজোেিীে ব্যবস্থা সিো সর্জি পাজর।   

৬.২. উপসংিার 

 

একহিংি িিাহব্দর চযায়লি মমাকায়িলায় শুধু পুরুষ নয়, োিীে উন্নেজির প্রহিটি সক্ষজত্র পুরুজষর পািাপাহি িারীজক সির্াত্রী 

করা িজেজছ। এর অংি হিজসজব গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাজেি সরকাজরর মহিলা ও হিশু হবষেক মন্ত্রণালজের আওিার্ীি মহিলা ও 

হিশু হবষেক অহর্েপ্তর সেিব্যাপী “উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” িীষ যক প্রকল্পটি বাস্তবােি 

করজছ। প্রকল্পটির সার্ারণ উজেশ্য িল েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি (১৬-৪৫ বছর) মহিলাজের প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম েক্ষিা বৃহদ্ধ ও 

আত্মহিভযরিীল েিিহিজি রূপান্তর কজর োহরদ্রজমাচি ও উন্নেজির মূল সরাির্ারাে সমৃ্পি করা। সিয়ৃক্ষয়ত্র নারী ও পুরুয়ষর 

ময়ে সমিা অিৃন এিং নারীর ক্ষমিায়ন িাংলায়দয়ির দুটি িািীয় লক্ষয। নারী পুরুয়ষর সমিা আনয়ন ও নারীর দাহরদ্র 

দূরীকরয়ণ গৃিীি কাযক্রম িাস্তিায়ন িয়ে  সিচাইয়ি প্রিািিালী মক্ষত্র, যার মােয়ম নারীর ক্ষমিায়ন েরাহিি িয়ি পায়র।  

 

আইহিএ প্রহিক্ষয়ণ অংিগ্রিয়ণর িয়ল,  িিমৃায়ন   য়র-িাইয়র সিখায়নই মিয়ড়য়ছ নারীর কমবৃ্যস্তিা। প্রকল্পটি িারীজের েীবজি 

র্জথষ্ট পহরবিযি এজিজছ। িারীজের মজধ্য এক সমে র্ারা আেমূলক কাে করজিি িা এবং পরহিভযরিীল হছজলি িাজের 

অজিজকই বিযমাজি আেমূলক কাজের সাজথ সমৃ্পি। এখি একান্ত ব্যহিগি প্রজোেজি সকাি হকছু হকিজি িজল পহরবাজরর কাজরা 

কাজছ িাি পািজি িে িা। হিজের অহেযি অথ য হেজে সসসব প্রজোেি সমটাজি পারজছি, পহরবাজরর চাহিো সমটাজেি, 

সছজলজমজে/ভাই সবাজির হিক্ষার খরচ, পহরবাজরর আত্মীে-স্বেজির অসুস্থিার খরচসি অন্যজের হকছু হকছু সিােিা করজি 

পারজছি। অজিক হবষজে হিজেরা হিজেজের মি কজর হসদ্ধান্ত হিজি পারজছি, পহরবাজর ও সমাজে গ্রিণজর্াগ্যিাসি উজযািা 

হিজসজব আত্মপ্রকাজির সুজর্াগ বাড়জছ। 

 

পহরজিজষ বলা র্াে, েহরদ্র ও সুহবর্া বহঞ্চি িারীর সক্ষমিা বৃহদ্ধজি, িারীর োহরদ্র দূরীকরজণ, িারীর ক্ষমিােজি আইহিএ প্রকল্পটি 

অিেন্ত প্রাসহিক, যুজগাপজর্াগী এবং কার্ যকহর। হকছু সীমাবদ্ধিা ব্যিীি প্রকল্পটির সাহব যক কার্ যক্রম র্জথষ্ট আিাব্যিক এবং সুদূর 

প্রসারী ফলোেী।  
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হিগি হপএসহস কহমটি সিার হসিান্ত সমূি িাস্তিায়য়নর অগ্রগহি 

১ম হপএসহস সিাোঃ ১৩/০৯/২০১৭ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ খাি হিিািন পূিকৃ হিহিি খায়ি প্রয়য়ািনীয় ৬০ লক্ষ টাকা, অব্যহয়ি িাহড় িাড়া, গ্যাস 

হিল, পাহনর হিল ও মিিনারী ইিযাহদ খাি িয়ি উপয়যািন করয়ি িয়ি  

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

২ প্রকয়ের অনুকূয়ল ২০১৭-২০১৮ অর্িৃছয়র িরােকৃি অয়র্রৃ যর্াযর্ ব্যিিার হনহিি করার 

লয়ক্ষয এখন মর্য়কই প্রয়য়ািনীয় কাযকৃ্রম গ্রিণ করয়ি িয়ি। প্রকয়ের কাযকৃ্রম সুষ্ঠুিায়ি 

সম্পয়ন্নর িন্য যর্াযর্ প্রহক্রয়া অনুসরণ কয়র দ্রুি িনিল হনয়য়াগ করয়ি িয়ি।  

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৩ প্রকয়ের ২০১৭-১৮ অর্িৃছয়রর িরােকৃি অয়র্রৃ যর্াযর্ ব্যিিার হনহিি করার িন্য প্রহণি 

কমপৃহরকেনা অনুয়মাদন করা। 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৪ প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনার িন্য িাহড় িাড়া দ্রুি সম্পন্ন করয়ি িয়ি। িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৫ প্রকয়ের আওিায় মট্রইনার হনয়য়ায়গর কাি দ্রুি সম্পন্ন করার িন্য উপয়িলা পযাৃয়য় 

হনম্নিহণরৃ কহমটিয়ক দাহয়ে প্রদায়নর পূয়ি ৃ মহন্ত্রপহরষদ হিিায়গর সম্মহি মনয়ার িন্য 

প্রয়য়ািনীয় পত্রালাপ করয়ি িয়ি। কহমটি হনম্নরূপোঃ  

১। উপয়িলা হনিাৃিী অহিসার- সিাপহি। 

২। উপয়িলা সমাি মসিা অহিসার- সদস্য। 

৩। উপয়িলা যুি উন্নয়ন কমকৃিাৃ- সদস্য। 

৪। উপয়িলা কৃহষ কমকৃিাৃ - সদস্য। 

৫। উপয়িলা হিআরহিহি কমকৃিাৃ - সদস্য। 

৬। উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ – সদস্য সহচি। 

িাঁরা স্থানীয়িায়ি প্যায়নল তিহর কয়র মকেীয় হরক্রুয়েন্ট কহমটির হনকট পাঠায়িন। 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৬ প্রকয়ের সকল ক্রয় কাযকৃ্রম দ্রুিিার সায়র্ সম্পন্ন করার িন্য অহিহরহি পহরচালক ও উপ-

প্রকে পহরচালক, আইহিএ, মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর ব্যিস্থা হনয়িন।  

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

 

২য় হপএসহস সিাোঃ ২৩/১০/২০১৮ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ প্রকয়ের সাহিকৃ অগ্রগহি পযাৃয়লাচনাোঃ প্রকেটির অনুকূয়ল ২০১৭-১৮ অর্িৃছয়র সংয়িাহিি 

এহিহপয়ি ২৬২০.৬২ লক্ষ টাকা িরাে হছল। জুন’২০১৮ পযনৃ্ত মমাট ২৪১১.৩১ লক্ষ টাকা 

ব্যয় িয়য়য়ছ। আহর্কৃ অগ্রগহির িার ৯২.০১%। এহপ্রল ২০১৮ িয়ি জুন ২০১৮ পযনৃ্ত ৪২৬টি 

উপয়িলা পযাৃয়য় ১ম ব্যায়চ মমাট ১৭০৪০ িন মহিলায়ক হিহিন্ন মট্রয়ি প্রহিক্ষণ প্রদান করা 

িয়য়য়ছ। ৬৪টি মিলা িিয়রর ময়ে ৫০টি মিলা িিয়র কহম্পউটার সাহিহৃসং এন্ড হরয়পয়াহরং 

এিং ১৪টি মিলা িিয়র মমািাইল সাহিহৃসং এন্ড হরহপয়াহরং মট্রয়ি ৩০ িন কয়র ১ম ব্যায়চর 

মমাট ১৯২০ িন মহিলায়দর প্রহিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন িয়য়য়ছ ও ৮টি হিিাগীয় িিয়র মটর 

ড্রাইহিং মট্রয়ি ৩০িন কয়র ১ম ব্যায়চর মমাট ২৪০ িন মহিলায়দর প্রহিক্ষণ সম্পন্ন িয়য়য়ছ।  

হসিান্তোঃ এহিহপর িরাে অনুযায়ী প্রকয়ের অগ্রগহির িারা অব্যািি রাখয়ি িয়ি।  

হসিান্ত কাযকৃর করা 

িয়য়য়ছ 

২ নতুন অর্নৃনহিক মকাি অনুসায়র িায়িট হিিািয়নর প্রস্তাি IBS++ এহি মদয়ার হনহমি 

অর্ ৃহিিায়গর পরামি ৃমমািায়িক এহি করয়ি িয়ি।  

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৩ (ক) সমসামহয়ক একই িরয়নর প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম মযমন- মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরািীন 

িাস্তিাহয়ি িীহিকায়ন প্রকে এিং রািস্ব খায়ির মােয়ম মট্রি প্রহিক্ষয়ণ প্রহিক্ষণার্ীয়দর 

তদহনক িািা প্রদান করা িয়য় র্ায়ক। িাছাড়া আইহিএ প্রকয়ের অিীন উপয়িলা পযাৃয়য় 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর িািা মদয়া িয় হকন্তু মিলা এিং হিিাগীয় প্রহিক্ষণার্ীয়দর (অন্যান্য 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর ন্যায়) মকান িািা প্রদান করা িয় না এিং এয়ি প্রহিক্ষণার্ীয়দর মায়ঝ 

উৎসায়ির  াটহি লক্ষয করা যায় এিং তিয়যযর সৃহষ্ট িয়ে। মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য় 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর তদহনক ১০০ টাকা িায়র িািা প্রদান করা যায়। IMED এর প্রহিহনহিসি 

উপহস্থি কমকৃিাৃগণ সকয়ল একমি মপাষণ কয়রন।  

 

(খ) মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য় প্রহিখয়ণর মময়াদ ৬ মাস এিং প্রহিক্ষণ কাল ৩৬০ ন্টা। 

উপয়িলা পযাৃয়য় অনুহষ্ঠি সমপযাৃয়য়র প্রহিক্ষণ সমূয়ির প্রহিক্ষণকাল ৩৬০  ন্টা ও মময়াদ 

৬০ কমহৃদিস। মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য় প্রহিক্ষয়ণর মময়াদ সবহি িওয়ায় প্রহিক্ষণার্ী ঝয়র 

(Drop OuT) পড়ার িার সবহি । এয়ক্ষয়ত্র প্রকয়ের অন্যান্য প্রহিক্ষয়ণর ন্যায় প্রহিক্ষয়ণর 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

পহরহিষ্ট- ১ 
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মময়াদ ৬০ কমহৃদিস ও প্রহিক্ষণকাল ৩৬০  ন্টা করা যায়। অর্হৃিিাগ, IMED ও 

পহরকেনা হিিায়গর প্রহিহনহিসি সকয়ল একমি মপাষন কয়রন।  

হসিান্তোঃ  

(ক) মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য় প্রহিক্ষণার্ীয়দর প্রহিক্ষণ িািা তদহনক ১০০ টাকা িায়র প্রদান 

করা যায়। অহিহরি িরাে সংহিষ্ট খায়ি অন্তর্ভিৃ কয়র িরুরী হিহিয়ি হিহপহপ সংয়িািন 

কয়র মন্ত্রণালয়য় মপ্ররণ করয়ি িয়ি। 

(খ) সাহিকৃ হিয়িচনায় মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য়র প্রহিক্ষণকাল ৩৬০  ন্টা ঠিক মরয়খ 

প্রহিক্ষয়ণর মময়াদ ৬০ কমহৃদিস/৩মাস করয়ি িয়ি। 

(গ) উপয়িলা পযাৃয়য় প্রহিটি প্রহিক্ষণ মট্রয়ি ৫ িন প্রহিক্ষণার্ী বৃহি কয়র প্রহি মট্রয়ি ২৫ িন 

কয়র প্রহিক্ষণার্ী িহর্ ৃকরয়ি িয়ি।  

 

৫ গি মাচ ৃ২০১৮ িাহরয়খ প্রকয়ের প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম শুরু িয়। িাস্তি অিস্থা হিয়িচনা কয়র 

প্রকয়ের উন্নয়ন কমকৃাণ্ড প্রচায়রর িন্য টিহিহস তিহর, বুকয়লট, হলিয়লট, মপািার তিহর, 

উন্নয়ন মমলায় অংিগ্রিণ, প্রহিক্ষণার্ী িহি ৃহিজ্ঞহপ্ত, মটন্ডার হিজ্ঞহপ্ত প্রকাি, প্রকয়ের প্রহি 

ব্যায়চর উয়িািনী অনুষ্ঠান, সনদপত্র হিিরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান পহরচালনা, মিলা ও 

হিিাগীয় এিং উপয়িলা পযাৃয়য় প্রহিক্ষণার্ী হনিাৃচন কহমটির সদস্যয়দর সম্মানী, 

সনদপত্র মুদ্রণ, মটহলয়িান হিল প্রদান, মমাটর গাহড় মমরামি, ইনু্সয়রন্স, গাহড়র হিটয়নস, 

আউটয়সাহসংৃ প্রহিষ্ঠান িযাট, আয়কর ও অহিস ইকুযপয়মন্ট ইিযাহদ িািদ অনুয়মাহদি 

হিহপহপ এর অন্যান্য ব্যয় (৪৮৯৯), হমটিং ব্যয় (৪৮৯৫), অহনয়হমি শ্রহমক ব্যয় (৪৮৫১), 

অহিস ইকুইপয়মন্ট (৬৮১৩) খায়ি িরাে অপ্রতুল। এ িািদ ময অহিহরি িরাে 

প্রয়য়ািন িয়ি িা হিহপহপ সংয়িািন কয়র পহরপত্র  ২.২ অনুয়েদ মমািায়িক মন্ত্রণালয়য়র 

অনুয়মাদন সম্ভি। চলমান প্রকয়ের কাযকৃ্রম যর্াযর্িায়ি সম্পন্ন করার করার িন্য 

িরুহর হিহিয়ি অহিহরি িরায়ের দাহি সংয়যািন কর হিহপহপ সংয়িািন করা 

প্রয়য়ািন। প্রকয়ের িাস্তি অিস্থা হিয়িচনা কয়র কহমটির সকল সদস্য হিহপহপ সংয়িািন 

করার পয়ক্ষ মি মদন। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৬ অনুয়মাহদি হিহপহপ অনুসায়র প্রকয়ের মময়াদ িানুয়াহর ২০১৭ মর্য়ক হিয়সম্বর ২০১৯ সাল 

পযনৃ্ত। হকন্তু প্রকয়ের িনিল িাহড়িাড়া ও প্রহিক্ষক হনয়য়াগ এিং অন্যান্য কাযকৃ্রম সম্পন্ন 

কয়র মাচ ৃ২০১৮ িয়ি প্রকয়ের প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম শুরু করা িয়। িয়ল অনুয়মাহদি হিহপহপ 

এর মময়াদকায়ল  প্রকয়ের প্রহিক্ষণ সংক্রান্ত লক্ষযমাত্রা অিৃন সম্ভি িয়ি না। এর মপ্রহক্ষয়ি 

হিহপহপয়ি উয়ল্লহখি প্রকয়ের উয়েশ্য ও প্রহিক্ষণ লক্ষযমাত্রা অিৃন করার লয়ক্ষয প্রকয়ের 

মময়াদ আয়রা এক িছর বৃহি করা প্রয়য়ািন। 

হসিান্তোঃ প্রকয়ের উয়েশ্য ও লক্ষয মাত্রা অিৃন করার িন্য হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রকয়ের 

মময়াদ এক িছর বৃহি কয়র আরহিহপহপ মন্ত্রণালয়য় মপ্ররণ করয়ি িয়ি। 

প্রকয়ের প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম 

এহপ্রল/২০১৮ মায়স শুরু 

করা িয়।  

হিহপহপ সংয়িািন করা 

িয়।   

৭ প্রকে পহরচালক প্রহিক্ষণ মট্রি সমুিোঃ পুনোঃহিন্যাস কয়র সিায় উপস্থাপন কয়রন। মমাট ১৩ 

টি মট্রয়ির পাঠ্যসূহচ হিয়িচনা কয়র ৯ টি মট্রয়ি রূপান্তর করা িয়।  পুনোঃহিন্যাসকৃি নয়টি 

মট্রয়ির অহিন্ন মহিউল ও ম্যানুয়াল হিয়িষজ্ঞ িারা চূড়ান্ত করার কাযকৃ্রম গ্রিণ করা িয়য়য়ছ। 

পুনোঃহিন্যাস কৃি মট্রি গুয়লার হিষয়য় সকয়ল একমি মপাষণ কয়র। সিাপহি ময়িাদয় পুনোঃ 

হিন্যাসকৃি মট্রি মমািায়িক মট্রি প্রহিক্ষক প্রহিক্ষণ প্রদায়নর পরামি ৃপ্রদান কয়রন। 

হসিান্তোঃ ক) পুনোঃহিন্যাস কৃি ৯ টি মট্রি অনুযায়ী প্রহিক্ষণ পহরচাহলি িয়ি। খ) মট্রি 

প্রহিক্ষকয়দর মকাসহৃিহিক স্বেয়ময়াদী টিওটি প্রহিক্ষয়ণর ব্যিস্থা করয়ি িয়ি। গ) 

পুনোঃহিন্যাস কৃি ৯ টি মট্রয়ির অহিন্ন মহিউল ও মমনুয়য়ল হিয়িষজ্ঞ িারা ওয়াকৃিপ/মসহমনার 

কয়র চূড়ান্ত করয়ি িয়ি। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৮ আউটয়সাহসংৃ কমচৃারীয়দর মিিনোঃ সিাপহি উয়ল্লখ কয়রন ময মমািাইল ব্যাংহকং এর 

মােয়ম আউটয়সাহসংৃ কমচৃারীয়দর মিিন িািাহদ ঠিকাদারী প্রহিষ্ঠান কর্তকৃ হনয়হমি 

পহরয়িাি না করার হিষয়য় অহিয়যাগ পাওয়া যায়ে। প্রকে পহরচালক িানান ময এ হিষয়য় 

ইয়িাময়ে ঠিকাদাহর প্রহিষ্ঠায়নর হনকট ব্যাখ্যা চাওয়া িয়য়য়ছ। 

 

হসিান্তোঃ ঠিকাদারী প্রহিষ্ঠান সায়র্ চুহি মমািায়িক ব্যিস্থা হনয়য় আউটয়সাহসংৃ কমচৃারীয়দর 

মিিন িািাহদ হনয়হমি পহরয়িায়ির ব্যিস্থা হনয়ি িয়ি। 

হসিান্ত কাযকৃর করা 

িয়য়য়ছ 

৯ প্রহিক্ষণ িািা প্রদান সংক্রান্তোঃ প্রকে পহরচালক িয়লন ময, প্রহিক্ষণ মিয়ষ প্রহিক্ষণার্ীয়দর 

প্রহিক্ষণ িািা ব্যাংয়কর মচয়কর মােয়ম পহরয়িাি করা িয়ল স্বেিা িিায় র্াকয়ি। এ 

হিষয়য় উপহস্থি সকয়ল একমি মপাষণ কয়রন। 

 

হসিান্তোঃ প্রহিক্ষণার্ীয়দর চাহিদা মমািায়িক প্রহিক্ষণার্ীয়দর প্রহিক্ষণ িািা ব্যাংয়কর মচক, 

হসিান্ত কাযকৃর করা 

িয়য়য়ছ 
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মমািাইল ব্যাংহকং,হিকায়ির মােয়ম পহরয়িাি করার ব্যিস্থা হনয়ি িয়ি। 

১০ ক) সিাপহি িয়লন ময, ড্রাইহিং প্রহিক্ষণ মিয়ষ ড্রাইহিং লাইয়সন্স পাওয়ার ব্যিস্থা করয়ি 

িয়ি। খ) সিাপহি িয়লন ময, প্রহিক্ষয়ণর চাহিদা ও যািায়ায়ির সুহিিা হিয়িচনা কয়র 

উপয়িলার ময়ে প্রহিক্ষণ মকে পহরিিনৃ করা প্রয়য়ািন। একই িায়ি চাহিদার হিহিয়ি 

প্রহিক্ষণ মট্রি উপয়িলা মর্য়ক অন্য উপয়িলায় স্থায়ন স্থানান্তর করা দরকার। 

হসিান্তোঃ ক) সংহিষ্ট হিআরটিএ কাযাৃলয়য় সায়র্ আয়লাচনা কয়র ড্রাইহিং লাইয়সয়ন্সর িন্য 

পরীক্ষায় অংিগ্রিয়ণর ব্যিস্থা করয়ি িয়ি। প্রয়য়ািয়ন হিআরটিএ এর সায়র্ এম ও ইউ স্বাক্ষর 

করয়ি িয়ি। খ) প্রহিক্ষয়ণর চাহিদা হিয়িচনা কয়র উপয়িলার ময়ে প্রহিক্ষণ মকে পহরিিনৃ 

করা যায়ি এিং প্রহিক্ষণ মট্রি পহরিিনৃ কয়র এক উপয়িলা মর্য়ক অন্য উপয়িলায় স্থানান্তর 

করা যায়ি। 

হসিান্ত প্রহক্রয়ািীন 

 

৩য় হপএসহস সিাোঃ ২৮/০৫/২০১৯ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

২ প্রকে পহরচালক িানান ময প্রকেটির অনুকূয়ল ২০১৭-১৮ অর্িৃছয়রর সংয়িাহিি এহিহপয়ি 

২৬২০.৬২ লক্ষ টাকা িরাে হছল। জুন ২০১৮ পযনৃ্ত মমাট২৪১১.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় িয়য়য়ছ। 

আহর্কৃ অগ্রগহির িার ৯২.০১%। ২০১৮-১৯ অর্িৃছয়রর মূল এহিহপ িরাে পাওয়া যায় 

৬১১৬.০০ লক্ষ টাকা। হিিািন সি প্রর্ম ও হিিীয় হকহস্তর অর্ ৃ ছাড় করা িয়য়য়ছ। 

পরিিীকায়ল আরএহিহপ মমাট িরাে পাওয়া ৯২৯৬.০০ লক্ষ টাকা। হিিািন সি র্তিীয় ও 

চতুর্ ৃহকহস্তর অর্ ৃছাড় সম্পন্ন করা িয়য়য়ছ। ৪২৬ টি উপয়িলার িন্য ৩৫৬৩.৩৯ লক্ষ টাকার 

িায়িট IBAS++ সি সমস্ত কাযকৃ্রম সম্পন্ন িয়য়য়ছ। চলহি অর্ ৃিছয়রর মম/২০১৯ পযনৃ্ত 

ব্যয় িয়য়য়ছ ৮০৩০.২৫ লক্ষ টাকা যা আরএহিহপ িরায়ের ৮৬.৩৮% এিং প্রকে শুরু িয়ি 

এহপ্রল/২০১৯ পযনৃ্ত ক্রম পুহিি মমাট আহর্কৃ অগ্রগহি ( ২৪১১.৩০+৮০৩০.২৫)= 

১০৪৪১.৫৬ লক্ষ টাকা যা প্রকয়ের ব্যয়য়র ৩৬.৮৭%। চলমান অর্িৃছয়র এিং িছরহিহিক 

সিসৃাকুয়ল্য কিিন প্রহিক্ষণ গ্রিণ কয়রন এিং প্রহিক্ষণ িািা িািদ কি ব্যয় িয় মস 

সম্পয়কৃ প্রকে পহরচালক সিা মক অহিহিি কয়রন। 

 

হসিান্তোঃ পরিিী সিা সমূয়ি প্রহি মট্রয়ির চলমান অর্িৃছয়র এিং িৎসর হিহিক সিসৃাকুয়ল্য 

কিিন প্রহিক্ষণ গ্রিণ কয়রয়ছন ও প্রহিক্ষণ িািা িািদ কি ব্যয় িয়য়য়ছ িা উপস্থাপন 

করয়ি িয়ি। এহিহপ িরাে অনুযায়ী প্রকয়ের অগ্রগহির িারা অব্যািি রাখয়ি িয়ি। 

খািওয়ারী ব্যয় হিিািন প্রদান করয়ি িয়ি। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৩  প্রকে পহরচালক অিহিি কয়রন ময, প্রহিক্ষণার্ীয়দর মক প্রয়দয় প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম মযন 

উপয়িলা পযাৃয়য় মহিলায়দর স্বািলম্বী কয়র গয়ড় তুলয়ি পায়র মস লয়ক্ষয প্রহিক্ষণায়ন্ত 

প্রহিক্ষনার্ীয়দর তিহর হিহিন্ন প্রকার পণ্য হিপণন করা প্রয়য়ািন। গি ১১/০৪/২০১৯ িাহরয়খর 

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সহচি ময়িাদয়য়র সিাপহিয়ে অনুহষ্ঠি ২০১৮-১৯ 

অর্িৃছয়রর এহিহপর্ভি উন্নয়ন প্রকেসমূয়ির মাচ/ৃ২০১৯ সাল পযনৃ্ত িাস্তিায়ন অগ্রগহি 

পযাৃয়লাচনা সিায় এ লয়ক্ষয প্রয়িযক মিলায় মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন করয়ি িয়ি 

ময়ম ৃহসিান্ত গৃিীি িয়। এয়ক্ষয়ত্র প্রহি মিলায় প্রকে িয়ি পয়িিন ক্রয়য়র মােয়ম মসলস ও 

হিেয়ল মসন্টার স্থাপন করা মযয়ি পায়র যা প্রহিক্ষণপ্রাপ্ত একাহিক প্রহিক্ষণার্ীর িায়দর 

প্রস্তুিকৃি পণ্য হিসয়প্ল্ এিং হিহক্রর িন্য ব্যিিার করয়ি পায়র। প্রকে সমাপনায়ন্ত মহিলা 

হিষয়ক অহিদপ্তর এর হনকট মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টারগুয়লা িস্তান্তর করা মযয়ি পায়র এিং 

ব্যিিারকারীগণ িায়দর হিক্রয়লব্ধ আয় িয়ি মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টায়রর িাড়া, হিদুযি হিল,  

পাহনর হিল ইিযাহদ পহরয়িাি করয়ি পায়র। িাছাড়া কয়টি মট্রি সমিয় কয়র যুয়গাপয়যাগী 

মট্রি করা মযয়ি পায়র। 

মযমনোঃ ব্লক িাটিক ও মটইলাহরং মট্রি একহত্রি কয়র িযািন হিিাইন মট্রি করা মযয়ি পায়র। 

মস আয়লায়ক প্রকয়ের হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রয়িযক মিলায় মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টার 

স্থাপন এিং হিউটি পালাৃর স্থাপন করার িন্য প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখা প্রয়য়ািন। 

হসিান্তোঃ  

পুরািন ও িড় িড় ২০টি মিলা িিয়রর স্থানীয় িনহপ্রয়িার হিহিয়ি িরীপ কয়র হিউটি 

পালাৃর স্থাপন এিং ৬৪ টি মিলা িিয়র মসলস মপ্রয়সন্ট স্থাপয়নর িন্য প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ 

সংস্থান মরয়খ হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ আয়লাচনা মমািায়িক প্রয়য়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি 

িয়ি এিং মট্রি সমূিয়ক যুয়গাপয়যাগী রূপান্তর করা মযয়ি পায়র। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি। কারণ সংয়িাহিি 

হিহপহপয়ি মসলস্ ও 

হিসয়প্ল্ মসন্টার এিং 

হিউটি পালাৃয়রর পয়িিন 

ক্রয় খায়ি মকান িায়িট 

সংস্থান মনই।  

৪ মার্তেকালীন ছুটির সময় প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম চলমান রাখার স্বায়র্ ৃগি ১৮/০২/২০১৯ িাহরয়খ 

মিাপহরচালক মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর এর সিাপহিয়ে অনুহষ্ঠি প্রকে িাস্তিায়ন কহমটির 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 
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সিায় খন্ডকালীন প্রহিক্ষয়কর তদহনক িািার হিষয়য় অর্নৃনহিক মকাি িরায়ের িন্য 

হিয়াহরং কহমটির সিায় উপস্থাপয়নর হসিান্ত গৃিীি িয়। 

হসিান্তোঃ  

প্রহিক্ষকয়দর মার্তেকালীন ছুটির সময়য়রিন্য ১০% প্রহিক্ষয়কর হিকে (Leave 

Reserved) ব্যিস্থা রাখয়ি িয়ি। হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রহিক্ষকয়দর মার্তেকালীন 

সময়য় ছুটি ও িািা প্রদান করয়ি িয়ি এিং হিকে প্রহিক্ষয়কর সংস্থান রাখয়ি িয়ি। 

িয়ি।  

৫ িিমৃায়ন চলমান মট্রি সমূিয়ক আন্তোঃউপয়িলা পুনহিনৃ্যায়সর মােয়ম সকল উপয়িলায় সি 

মট্রয়নর প্রহিক্ষয়ণর উয়দ্যাগ মনয়া প্রয়য়ািন। মস মক্ষয়ত্র অয়পক্ষাকৃি অহিক িনহপ্রয় এিং 

কাযকৃর মট্রিসমূয়ি সকল উপয়িলায় প্রহিক্ষণ প্রদান করা সম্ভি িয়ি। একই সায়র্ হকছু 

মট্রিয়ক অয়পক্ষাকৃি যুয়গাপয়যাগী মট্রি িারা প্রহিস্থাপন করা মযয়ি পায়র। উদািরণস্বরূপ, 

েন্টয়িস্ক ম্যায়নিয়মন্ট ও মসলসম্যানিীপ, কহম্পউটার সাহিহৃসং এন্ড হরয়পয়াহরং ও মমািাইল 

সাহভযহসং এন্ড হরয়পয়াহরং ইিযাহদ অয়পক্ষাকৃি কম িনহপ্রয় মট্রিয়ক ফুি প্রয়সহসং এিং 

মিকারী মট্রি িারা প্রহিস্থাপন করা মযয়ি পায়র।  প্রকয়ের হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ চলমান 

হকছু মট্রিয়ক নতুন মট্রি িারা প্রহিস্থাপন করার হিষয়টি অন্তর্ভিৃ করা  মযয়ি পায়র।  

হসিান্তোঃ উপয়িলা পযাৃয়য় যাচাই িাছাই পূিকৃ সিাৃহিক চাহিদাকৃি মট্রিগুয়লা মরয়খ িাহকগুয়লা 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র িাহিল করয়ি িয়ি। েন্টয়িস্ক ম্যায়নিয়মন্ট ও মসলসম্যানিীপ, 

কহম্পউটার সাহিহৃসং এন্ড হরয়পয়াহরং ও মমািাইল সাহিহৃসং এন্ড হরহপয়াহরং উপয়িলা 

পযাৃয়য় িয়ি িাহিলপূিকৃ ফুি প্রয়সহসং, মিকাহর ও অগাৃহনক মপহিসাইি অন্তর্ভিৃ করয়ি 

িয়ি। উপয়িলা পযাৃয়য় ক্ষুদ্র ঋয়ণর পহরমাণ িাড়ায়ি িয়ি। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৬ আউটয়সাহসংৃ এর মােয়ম িনিল হনয়য়ায়গর িন্য প্রকয়ের সায়র্ গালি হসহকউহরটি 

সাহিয়ৃসর সম্পাহদি চুহির মময়াদ গি মিব্রুয়াহর ২০১৯ উিীণ ৃ িয়য়য়ছ। ইয়িাময়ে গি 

০১/০১/২০১১ িাহরয়খ অর্ ৃ হিিাগ িয়ি িাহরকৃি আউটয়সাহসংৃ প্রহক্রয়ায় মসিাগ্রিণ 

নীহিমালা, ২০১৮ (নং ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২-০১, িাহরখ ০১/০১/২০১৯)- মি 

অহিস সিায়ক পয়দর িন্য আউটয়সাহসংৃ এর মােয়ম িনিল হনয়য়ায়গর মকান সংস্থান মনই। 

সামহগ্রক হিষয় উয়ল্লখ পূিকৃ অর্ ৃমন্ত্রণালয়য়ক হনয়দিৃনা প্রদায়নর িন্য গি ২৭/০১/২০১৯ 

িাহরয়খ মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর িয়ি মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় পত্র মপ্ররণ করা 

িয়য়য়ছ। মন্ত্রণালয় মর্য়ক অর্ ৃহিিায়গর হনয়দিৃনা মচয়য় গি ০৪/০২/২০১৯ িাহরয়খ পত্রয়লখা 

িয়। অর্ ৃমন্ত্রণালয় িয়ি মিামি প্রাহপ্ত সায়পয়ক্ষ পরিিী কাযকৃ্রম গ্রিণ করা িয়ি। 

হসিান্তোঃ অর্ ৃমন্ত্রণালয়য়র মিামি অনুসায়র পরিিী ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি িয়ি। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৭ প্রকে সমাপনায়ন্ত প্রকয়ের কাি কয়মরৃ সুষ্ঠু িারািাহিকিা ও গহিিীলিা িিায় রাখার স্বায়র্ ৃ

অর্ ৃ হিিায়গর উন্নয়ন প্রকে সমাহপ্তর পর অিযািিকীয়/ অপহরিায ৃ পদ সৃিন ও িনিল 

হনয়য়াগ সংক্রান্ত পহরপত্র (নং-০৭.১১১.০২০.০১.০০.০০৩.২০১৬-৭৩৫ িাহরখ০৩/১২/২০১৮) 

এর আয়লায়ক কাযকৃ্রম গ্রিণ করা মযয়ি পায়র। 

হসিান্তোঃ প্রকয়ের িনিল রািস্ব খায়ি স্থানান্তর না কয়র হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ চাহিদার 

হিহিয়ি প্রকয়ের মময়াদ আয়রা বৃহি করয়ি িয়ি। প্রয়য়ািয়ন পরিিীকায়ল হিিীয় মিি গ্রিণ 

করয়ি িয়ি। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

৮ প্রকয়ের মট্রি প্রহিক্ষক হনয়য়াগ এর হনয়য়াগ পয়ত্রর ১২ নং িি ৃময়ি “মকান প্রার্ী চাকুহর 

মছয়ড় হদয়ল িায়ক কমপয়ক্ষ দুই মাস পূয়ি ৃিানায়ি িয়ি। িা না িয়ল দুই মায়সর মিিয়নর 

সমপহরমাণ অর্ ৃ সরকাহর মকাষাগায়র িমা হদয়ি িয়ি।”  এমিািস্থায় পদিযাগকৃি 

মমৌলিীিািার মিলার শ্রীমঙ্গল উপয়িলার হিউটিহিয়কিন মট্রয়ি প্রহিক্ষক িনাি হনিা রানী 

মদি ২ মায়সর মিিন িমাদায়নর িি ৃ হিহর্ল করার আয়িদন কয়রন এিং পরিিীকায়ল 

অন্যান্য পদিযাগকৃি প্রহিক্ষকগণ ২ মায়সর মিিন িমাদায়নর িি ৃ হিহর্ল করার আয়িদন 

কয়রন। মস আয়লায়ক গি ১৮/০২/২০১৯ িাহরয়খর মিাপহরচালক মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর 

এর সিাপহিয়ে অনুহষ্ঠি প্রকে িাস্তিায়ন কহমটির সিায় হনয়য়াগপয়ত্রর ১২ নং হিহর্ল করার 

হিষয়টি হেয়াহরং কহমটির সিায় উপস্থাপয়নর হসিান্ত গৃিীি িয়। 

হসিান্তোঃ মকান প্রার্ী চাকহর মছয়ড় হদয়ল িায়ক কমপয়ক্ষ দুই মাস পূয়ি ৃ প্রকে দপ্তরয়ক 

অিহিি করয়ণর হনয়য়াগপয়ত্রর িি ৃহিহর্ল করয়ি িয়ি। মকান প্রহিক্ষক চাকহর মছয়ড় হদয়ল 

দুই মায়সর  পহরিয়ি ৃএক মাস পূয়ি ৃপ্রকে দপ্তয়র অিহিি করয়ি িয়ি এিং মকায়না মিিন 

িািাহদ সরকাহর মকাষাগায়র িমা হদয়ি িয়ি না। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৯ প্রকে দপ্তয়র িনিল অপ্রতুল র্াকায় প্রহিক্ষনার্ীয়দর িথ্য প্রহিক্ষণ িািায়য়নর অন্তর্ভিৃ করার 

িন্য উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃর কায়ছ ইউিার আইহি ও পাসওয়াি ৃ সি 

মিাপহরচালক ময়িাদয়য়র িরওয়াহিংৃসি পত্র মপ্ররণ করা িয়। হকন্তু প্রহিক্ষণ িািায়য়ন 

যর্াযর্িায়ি প্রহিক্ষণার্ীয়দর িথ্য পূরণ করা িয়ে না হিিায় আিয়ক প্রকয়ের হনিস্ব 

সিটওয়যার ও ওয়য়িসাইট তিহর করা মযয়ি পায়র। এয়ি প্রহিক্ষণার্ীয়দর িাটায়িইি তিহর 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 
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সিি িয়ি। 

হসিান্তোঃ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রহিক্ষণ িািায়য়ন প্রহিক্ষণার্ীয়দর িথ্য 

যর্াযর্িায়ি সংরক্ষয়ণর িন্য অনলাইয়ন প্রহিক্ষণার্ীর িহিরৃ ওয়য়িসাইট প্রস্তুি করয়ি িয়ি। 

১০ হিহিন্ন মট্রয়ির সকল প্রহিক্ষনার্ীয়দর হনয়য় হনহমিৃ সিলিার গয়ের প্রামাণ্য হিহিও মসাশ্যাল 

হমহিয়ায়ি প্রচার করয়ি িয়ি। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

 

৪র্ ৃহপএসহস সিাোঃ ০৫/০৮/২০১৯ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

২ আউটয়সাহসংৃ িনিল সরিরািকারী প্রহিষ্ঠায়নর সায়র্ িনিল সরিরায়ির চুহির মময়াদ গি 

মিব্রুয়াহর/২০১৯ মায়স মিষ িয়য়য়ছ। গি হিয়সম্বর/২০১৮ মায়স আউটয়সাহসংৃ পিহিয়ি 

িনিল সরিরায়ির িন্য দরপত্র আিিান করা িয়ল পূয়িরৃ ঠিকাদার আদালয়ি মামলা কয়রন। 

মিামান্য িাইয়কাট ৃ হিিাগ আউটয়সাহসংৃ পিহিয়ি িনিল সরিরায়ির িন্য আিিানকৃি 

দরপয়ত্রর সকল কাযকৃ্রম ৪ (চার) মায়সর িন্য স্থহগি কয়রন। ইয়িাময়ে গি ০১/০১/২০১৯ 

িাহরয়খ অর্ ৃ হিিাগ কর্তকৃ আউটয়সাহসং িনিল হনয়য়ায়গর নতুন নীহিমালা, ২০১৮ িাহর 

করা িয়। উি নীহিমালায় গাহড়চালক ও অহিস সিায়ক পয়দ অন্তর্ভিৃ না র্াকায় এ হিষয়য় 

অর্ ৃহিিায়গর হনয়দিৃনা মচয়য় পত্র মপ্ররণ করা িয়। িৎয়প্রহক্ষয়ি গি ২৯/০৫/২০১৯ িাহরয়খ 

িায়িট অনুহিিাগ অহিিাখা ৯, অর্ ৃ হিিাগ অর্ ৃ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং 

০৭.০০.০০০০.১০৯.১৪.০১৭.২০১৫-১৩৮ অহিস সিায়ক ও ড্রাইিার পয়দ হনয়য়ায়গর হিষয়য় 

হনয়দিৃনা প্রদান কয়রয়ছন। হনয়দিৃনা হনম্নরূপ "প্রকে সিল িাস্তিায়য়নর স্বায়র্ ৃ পূয়িরৃ 

হনয়য়ায়গর িারািাহিকিায় অহিস সিায়ক ও ড্রাইিার পয়দ আউটয়সাহসংৃ নীহিমালা, ২০১৮ 

অনুযায়ী প্রয়য়ািনীয় ব্যিস্থা গ্রিয়ণর িন্য হনয়দিৃক্রয়ম অনুয়রাি করা িয়লা। িয়ি এয়ক্ষয়ত্র 

PPA2006 ও PPR2008 অনুসরণ সি সংহিষ্ট সকল হিহি-হিিান যর্াযর্িায়ি 

অনুসরণ করয়ি িয়ি।" উয়ল্লখ্য ইয়িাময়ে পূয়ি ৃআিিানকৃি দরপয়ত্রর মময়াদ উিীণ ৃিওয়ায় 

এিং মামলা চলমান র্াকায় দাহখলকৃি দরপত্রগুয়লা হসলগালা অিস্থায় মিরি প্রদান কয়র 

দরপত্র িাহিল করা িয়। মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তর িয়ি গি ২৪/০৫/২০১৯ িাহরয়খ মিামান্য 

আদালয়ি নতুন দরপত্র আহ্বান সংক্রান্তোঃ চলমান হরট মামলা ২২৬/২০১৯, সরকার কর্তকৃ 

িারীকৃি আউটয়সাহসংৃ প্রহক্রয়ায় মসিাগ্রিণ নীহিমালা, ২০১৮ এিং অর্মৃন্ত্রণালয়য়র 

২৯/০৫/২০১৯ িাহরয়খর হনয়দিৃনা হিয়িচনায় এয়ন আউটয়সাহসংৃ পিহিয়ি িনিল হনয়য়াগ 

সংক্রান্ত কাযকৃ্রম গ্রিয়ণর হিষয়য় মিামি গ্রিয়ণর িন্য মিাপহরচালক, হসহপটিইউ, 

আইএমইহি, মিয়র িাংলা নগর,ঢাকা িরাির গি ২৪/০৬/২০১৯ িাহরয়খ পত্র মপ্ররণ করা িয়। 

পয়ত্রর মপ্রহক্ষয়ি গি ০৭/০৭/২০১৯ িাহরয়খ হসহপটিইউ িয়ি িিমৃায়ন মায়ন মিামান্য 

িাইয়কায়ট ৃমামলা চলমান হিিায় সংহিষ্ট মসিা প্রদানকারী (গালি হসহকউহরটি সাহিয়ৃসস 

প্রাইয়িট হলহময়টি) এর সায়র্ চুহি নিায়ন দরপত্র আহ্বান হিষয়য় হসহপটিইউ এর মিামি 

প্রদান সমীচীন িয়ি না এিং এ হিষয়য় আউটয়সাহসংৃ প্রহক্রয়ায় মসিাগ্রিণ নীহিমালা,২০১৮-এ 

অহিস সিায়ক পদটি সুহনহদষৃ্টিায়ি উয়ল্লখ না র্াকায় এ হিষয়য় অর্ ৃমন্ত্রণালয়য়র হনয়দিৃনা 

অনুসরণ করার িন্য মিামি প্রদান করা িয়। িিমৃায়ন িাইয়কায়ট ৃমামলা চলা অিস্থায় 

দরপত্র আিিান করা িয়ল িটিলিা বৃহি মপয়ি পায়র। িহণিৃ অিস্থায় ইয়িাপূয়ি ৃআউটয়সাহসংৃ 

এর মােয়ম কমরৃি িনিল এর আয়িদন (িাইয়কায়ট ৃ দাহখলকৃি) অনুসায়র আউটয়সাহসংৃ 

নীহিমালা,২০১৮ এর ৩(৮) মমািায়িক সরাসহর চুহি অর্িা তদহনক হিহিয়ি িনিল 

হনয়য়ায়গর িন্য অর্ ৃহিিায়গ পুনরায় পত্র হলখার িন্য গি ১৮/০৭/২০১৯ িাহরয়খ হপআইহস 

সিায় হিষয়টি হপএসহস সিায় অনুয়মাদয়নর িন্য উপস্থাপন করার সুপাহরি কয়র। হপএসহস 

সিায় এ হিষয়য় সুপাহরি করা িয়ল অর্ ৃহিিায়গ পুনরায় পত্র মলখা যায়ি। 

 

হসিান্তোঃ প্রকয়ের অহিস সিায়ক ড্রাইিার ও পহরেন্নিাকমী তদহনক হিহিয়ি িা সাকুয়ল্য 

মিিয়নর হিহিয়ি সরাসহর মসিামূল্য প্রদায়ন অনুয়মাদয়নর িন্য পুনরায় অর্হৃিিায়গ পত্র 

মপ্ররণ করয়ি িয়ি। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

৩ হিহপহপ সংয়িািন ও সংসদীয় কহমটির সুপাহরি িাস্তিায়ন  

ক) প্রহিক্ষণার্ীয়দরয়ক প্রয়দয় প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম মযন উপয়িলা পযাৃয়য়র মহিলায়দর স্বািলম্বী কয়র 

গয়ড় তুলয়ি পায়র মস লয়ক্ষয প্রহিক্ষণায়ন্ত প্রহিক্ষণার্ীয়দর তিহর হিহিন্ন প্রকার পণ্য হিক্রয় 

করা প্রয়য়ািন। গি ১১/০৪/২০১৯ িাহরয়খর মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র সহচি 

ময়িাদয় সিাপহিয়ে অনুহষ্ঠি ২০১৮-২০১৯ অর্িৃছয়রর এহিহপ উন্নয়ন প্রকেসমূয়ির 

মাচ/ৃ২০১৮ সাল পযনৃ্ত িাস্তিায়ন অগ্রগহি পযাৃয়লাচনা সিায় এ লয়ক্ষয প্রয়িযক মিলায় মসলস 

ও হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন করয়ি িয়ি ময়ম ৃ হসিান্ত গৃিীি িয়। এয়ক্ষয়ত্র প্রহি মিলায় প্রকে 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  
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িয়ি পয়িিন ক্রয়য়র মােয়ম মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন করা মযয়ি পায়র যা 

প্রহিক্ষণপ্রাপ্ত একাহিক প্রহিক্ষণার্ী গন িায়দর প্রস্তুিকৃি পণ্য হিসয়প্ল্ এিং হিহক্রর িন্য 

ব্যিিার করয়ি পায়র। প্রকে সমাপনায়ন্ত মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তয়রর হনকট মসলস ও হিসয়প্ল্ 

মসন্টার িস্তান্তর করা মযয়ি পায়র এিং ব্যিিারকারীগণ িায়দর হিক্রয়লব্ধ আয়য়র িয়ি মসলস 

ও হিসয়প্ল্ মসন্টায়রর িাড়া, হিদুযি হিল, পাহনর হিল পহরয়িাি করয়ি পায়র। মস আয়লায়ক 

প্রকয়ের হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রয়িযক মিলায় মসলস হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন এিং হিউটি 

পালাৃর স্থাপয়নর িন্য সংয়িাহিি হিহপহপয়ি পয়িিন ক্রয়য়র িন্য গড় ব্যয়য়র হিসায়ি প্রহিটি 

হিউটি পালাৃর স্থাপয়নর িন্য ১৮.০০ লক্ষ টাকা হিসায়ি ২০টির িন্য ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা 

এিং প্রহিটি মসন্টার স্থাপয়নর িন্য ৬৪ টি মিলার িন্য ৯৬০.০০ লক্ষ টাকা অর্াৃৎ, সিয়ৃমাট 

১৩২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখয়ি িয়ি। 

হসিান্তোঃ ১) হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন ও হিউটি পালাৃয়রর 

িন্য প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখয়ি িয়ি। ২) প্রকে সমাপনায়ন্ত মসলস ও হিসয়প্ল্ 

মসন্টারগুয়লা উপকারয়িাগী কর্তকৃ পহরচালনা ও রক্ষণায়িক্ষয়ণর দায়িার সম্বহলি একটি 

গাইিলাইন সংয়িাহিি হিহপহপয়ি অন্তর্ভিৃ করয়ি িয়ি। 

খ )  িিমৃায়ন চলমান মট্রি সমূি মক আন্তোঃউপয়িলা পুনহিনৃ্যায়সর মােয়ম সকল উপয়িলায় সি 

মট্রয়নর প্রহিক্ষয়ণর উয়দ্যাগ মনয়া প্রয়য়ািন। মসয়ক্ষয়ত্র অয়পন অয়পক্ষাকৃি অহিক িনহপ্রয় এিং 

কাযকৃর মট্রি সমূয়ি সকল উপয়িলায় প্রহিক্ষণ প্রদান করা সম্ভি িয়ি। একই সায়র্ হকছু 

মট্রিয়ক অয়পক্ষাকৃি যুয়গাপয়যাগী মট্রি িারা প্রহিস্থাপন করা মযয়ি পায়র। উদািরণস্বরূপ 

েন্টয়িক্স ম্যায়নিয়মন্ট ও মসলসম্যানিীপ, কহম্পউটার সাহিহৃসং এন্ড হরয়পয়াহরং ও মমািাইল 

সাহিহৃসং এন্ড হরহপয়াহরং ইিযাহদ অয়পক্ষাকৃি কম িনহপ্রয় মট্রিয়ক ফুি প্রয়সহসং এিং 

মিকাহর মট্রি িারা প্রহিস্থাপন করা মযয়ি পায়র। ইয়িাপূয়ি ৃ ময হিনটি উপয়িলা এআইহি 

প্রকয়ের কাযকৃ্রম চালু করা িয়হন মসই হিনটি উপয়িলায় এিং প্রহিটি সদর উপয়িলা মক 

প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রয়মর আওিায় এয়ন হিহপহপ সংয়িািন কয়র অহিহরি িনিল ও প্রহিক্ষণ 

অন্তর্ভিৃ করার িন্য হিয়াহরং কহমটির সিায় উপস্থাপন করার সুপাহরি কয়রন। 

 

হসিান্তোঃ অহিহরি িনিয়লর হিষয়য় অর্ ৃহিিায়গর অনুয়মাদন সায়পয়ক্ষ হিহপহপ সংয়িািয়নর 

সময় প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখয়ি িয়ি। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

গ) গ) গি ২৮/০৫/২০১৯ িাহরয়খ হিয়াহরং কহমটির সিার হসিান্ত মমািায়িক মার্তেকালীন ৬ 

মাস মিিনসি ছুটি এিং প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনার িন্য ১০% প্রহিক্ষয়কর হিকে 

(Leave Reserved) ব্যিস্থা রাখার িন্য হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রহিক্ষকয়দর 

মার্তেকালীন সময়য় ছুটি ও িািা প্রদান এিং হিকে প্রহিক্ষকয়ক তদহনক হিহিক সংস্থান 

রাখার হসিান্ত গৃিীি িয়। গি ১৮/০৭/২০১৯ িাহরয়খ অনুহষ্ঠি প্রকে িাস্তিায়ন কহমটির 

সিার হিহপহপ সংয়িািয়নর মােয়ম ৪৯৩টি উপয়িলায় মমাট ৯৮৬ িন (নতুন প্রস্তািসি) 

প্রহিক্ষয়কর হিপরীয়ি ১০০ িন হিকে প্রহিক্ষক তদহনক হিহিয়ি (তদহনক ৭০০ টাকা িায়র) 

রাখার হিষয়টি মিয়াহরং কহমটির সিায় উপস্থাপন করার িন্য সুপাহরি কয়রন। এ িািদ 

৬০হদন×৭০০= ৪২,০০০×১০০িন= ৪২.০০ লক্ষ টাকা শ্রহমক মজুহর খায়ি িরায়ের 

প্রয়য়ািন িয়ি যা হিহপহপ সংয়িািন কয়র অয়র্রৃ সংস্থান রাখা মযয়ি পায়র। 

 

হসিান্তোঃ হিকে িনিয়লর হিষয়য় অর্ ৃ হিিায়গর অনুয়মাদন সায়পয়ক্ষ হিহপহপ সংয়িািয়নর 

সময় প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখয়ি িয়ি। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

 )  গি ১০/০৭/২০১৯ িাহরয়খ অনুহষ্ঠি মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পহকৃি স্থায়ী 

কহমটির প্রর্ম তিঠয়ক হনয়ম্নাি হসিান্ত গৃিীি িয় "উপয়িলা পযাৃয়য়র মহিলায়দর িন্য 

আয়িিকৃ আয়য়াহিি প্রহিক্ষণ প্রকেটি হিয়সম্বর ২০২০ সায়ল মিষ িয়য় যাওয়ার পূয়িইৃ 

প্রকেটি আয়রা হিন িছর চলমান রাখার িন্য এখন মর্য়কই প্রস্তুহি গ্রিণ করয়ি িয়ি "৷ 

এমিািস্থায় সংসদীয় স্থায়ী কহমটির হসিান্ত মমািায়িক হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রকয়ের 

মময়াদ ৩ িছর বৃহি করা মযয়ি পায়র। 

হসিান্তোঃ হিহপহপ সংয়িািনপূিকৃ প্রকয়ের মময়াদ 3 িছর বৃহি করার হসিান্ত গৃিীি িয়। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

ঙ)  গি ১০/০৭/২০১৯ িাহরয়খ মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পহকৃি স্থায়ী কহমটির প্রর্ম 

তিঠয়ক আইহিএ প্রকে মর্য়ক প্রহিক্ষণ গ্রিয়ণর পর মহিলায়দর আয়য়র উৎস ও আয় বৃহির 

লয়ক্ষয আগামীয়ি নারী হদিয়সর কাছাকাহছ সময়য়র ময়ে মমলার আয়য়ািন করা এিং 

প্রহিক্ষয়ণর সময় ময সমস্ত হিহনসপত্র তিহর করা িয়ি মসগুয়লা হিহক্র ও প্রদিনৃীর িন্য হনি 

হনি উপয়িলায় মমলার আয়য়ািন করার হসিান্ত গৃিীি িয়। 

হসিান্তোঃ হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় মদয়ির হিহিন্ন মমলায় অংিগ্রিয়ণর প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ 

সংস্থান রাখয়ি িয়ি। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  
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৪ ক) প্রহিক্ষকয়দর প্রহিক্ষণ (ToT) সংক্রান্তোঃহিহপহপ সংয়িািয়নর মােয়ম নতুনয়দর যর্াোঃ 

(১) ফুি প্রয়সহসং অি হপ্রিারয়িিন, (২) ব্যাকাহর ও কযাটাহরং মট্রি অন্তর্ভিৃকরণ এিং 

মটইলাহরং ব্লক িাটিক ও িযািন হিিাইন মক একত্র কয়র িযািন হিিাইন মট্রয়ি রূপান্তহরি 

করায় সংহিষ্ট এয়দর প্রহিক্ষকয়দর প্রহিক্ষণ প্রদান কয়র দক্ষ কয়র গয়ড় মিালার িন্য 

প্রহিক্ষকয়দর প্রহিক্ষণ আয়য়ািন করা মযয়ি পায়র। মসিন্য হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় 

প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখা মযয়ি পায়র। 

হসিান্তোঃ হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় প্রহিক্ষকয়দর প্রহিক্ষণ ও হলগ্যাল সায়পাট ৃ খায়ি 

প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখয়ি িয়ি। 

ক) প্রকয়ের শুরু মর্য়ক Impact Study শুরু িওয়ার পূি ৃ পযনৃ্ত যি সংখ্যক 

প্রহিক্ষণার্ীয়দর প্রহিক্ষণ সম্পন্ন করা িয়য়য়ছ িায়দর মযাগ্যিা যাচাইয়য়র লয়ক্ষয Impact 

Study সম্পাদন করয়ি িয়ি। খ) হিহপহপ সম্পূণ ৃ সংয়িািয়নর সময় Impact 

Study সম্পাদয়নর িন্য প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখয়ি িয়ি।  

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

 গ) ২০১৯-২০২০ অর্ ৃিছয়রর প্রকে কাযকৃ্রয়মর Work Plan ও Procurement 

Plan অনুয়মাদন প্রসয়ঙ্গ। 

হসিান্তোঃ ২০১৯-২০২০ অর্ ৃ িছয়রর প্রকে কাযকৃ্রয়মর Work Plan ও 

Procurement Plan অনুয়মাদন করা িয়। 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 

 

৫ম হপএসহস সিাোঃ ১৯/১২/২০১৯ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

২ ক) পুরািন ও িড় িড় ২০টি মিলা িিয়রর হিউটি পালাৃর এিং ৬৪ টি মিলার মসলস ও 

হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন।  

খ) মার্তেকালীন ছুটির সময় প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনার িন্য ১০% প্রহিক্ষয়কর হিকে 

(Leave Reserved) ব্যিস্থা।  

গ) হিহপহপ সংয়িািয়নর মােয়ম নতুন (১) ফুি প্রয়সহসং (২) মিকাহর ও কযাটাহরং মট্রি 

অন্তর্ভিৃকরণ।  

 ) মটইলাহরং, ব্লক িাটিক ও িযািন হিিাইন একত্র কয়র িযািন হিিাইন মট্রয়ি নামকরণ।  

ঙ) হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় প্রহিক্ষণ মকে ও প্রকে দপ্তয়র কমরৃি সিায়ক 

কমচৃারীয়দরয়ক আউটয়সাহসংৃ পিহির পহরিয়ি ৃ তদহনক হিহিয়ি হনয়য়ায়গর িন্য অর্ ৃ

হিিায়গর িনিল কহমটিয়ি প্রস্তাি মপ্ররণ।  

চ) প্রকয়ের মময়াদ ৩ িছর বৃহি কয়র হিহপহপ সংয়িািন এিং প্রকে মময়াদ বৃহির কারয়ণ 

প্রকয়ের আিিকৃ ব্যয় আনুপাহিক িায়র বৃহি করয়ি িয়ি।  

ছ) সকল মট্রয়ির প্রহিক্ষকয়দর প্রহিক্ষণ (ToT)।  

ি) মূল হিহপহপয়ি িাদ পড়া পাঁচটি মিলা (মিামনা, লালমাই, কালুখালী, ওসমানীনগর ও 

কণফৃুলী) সংয়িাহিি হিহপpiমি অন্তর্ভিৃ করা মযয়ি পায়র।  

ঝ) অহিহরি িনিয়লর হিষয়য় অর্ ৃহিিায়গর অনুয়মাদন।  

ঞ) হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় মদিীয় ও তিয়দহিক মমলায় অংিগ্রিয়ণর িন্য প্রয়য়ািনীয় 

অয়র্রৃ সংস্থান রাখা।  

ট) হলগ্যাল সায়পাট ৃখায়ি প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখা।  

ঠ) Impact Study-এর িন্য প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখা।  

          * হিহপহপ সংয়িািন সংক্রান্ত কি পযনৃ্ত নতুন আইয়টম সমূি ও িিমৃায়নর 

অনুয়মাহদি হিহপহপর খাি সমূি মদয়খ প্রকয়ের মময়াদ আরও ৩ িছর বৃহি করা িয়ল 

বৃহিপ্রাপ্ত হিন িছয়রর সংয়িাহিি প্রাক্কলন ব্যয় িয়ি মূল ২৮,৩২২.৬০ + প্রস্তাহিি 

২৭,৩০১.৯৯ = ৫৫,৬২৪.৫৮ লক্ষ টাকা। 

হসিান্তোঃ চলহি অর্িৃছয়র িাস্তিায়ন পহরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন হিিাগ (আইএমহিহি) কর্তকৃ (ক) 

উপয়িলা পযাৃয়য়র মহিলায়দর িন্য আয়িিকৃ প্রহিক্ষণ প্রকেটি Indepth 

Monitoring এর িন্য উয়দ্যাগ কয়রয়ছন। আইএমইহি কর্তকৃ মহনটহরং এর প্রহিয়িদন 

মমািায়িক হিহপহপ সংয়িািয়নর প্রস্তাি পরিিীকায়ল উপস্থাপন করয়ি িয়ি। (খ) প্রকয়ের 

মােয়ম প্রহিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারয়িাগীয়দর সািল্য সমূি আইএমইহি কর্তকৃ গৃিীি 

Indepth Monitoring-এর ToR এ অন্তর্ভিৃ করার িন্য হলখয়ি িয়ি। 

 

ক) হসিান্ত িাস্তিায়নািীন 

খ) হসিান্ত িাস্তিায়ন করা 

িয়য়য়ছ 
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৬ষ্ঠ হপএসহস সিাোঃ ১২/০৩/২০২০ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

২ হিহপহপ সংয়িািয়নর সম্ভাব্য প্রাক্কলন ব্যয় অনুয়মাদন প্রসয়ঙ্গোঃ  

ক) পুরািন ও িড় িড় ২০ টি মিলা িিয়র হিউটি পালাৃয়র এিং ৬৪ টি মিলায় মসলস ও 

হিসয়প্ল্ মসন্টার স্থাপন।  

খ) মার্তেকালীন ছুটির সময় প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনার িন্য ১০% প্রহিক্ষয়কর হিকে 

(Leave Substitute Reserved) ব্যিস্থা।  

গ) হিহপহপ সংয়িািয়নর মােয়ম নতুন মট্রি (১) ফুি প্রয়সহসং (২) মিহি মকয়ার (৩) 

িাউসহকহপং মট্রি অন্তর্ভিৃকরণ।  

 ) মটইলাহরং, ব্লক িাটিক ও িযািন হিিাইন একত্র কয়র িযািন হিিাইন মট্রয়ি নামকরণ। 

ঙ) হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় প্রহিক্ষণ মকে ও প্রকে দপ্তয়র সিায়ক কমচৃারীয়দরয়ক 

আউটয়সাহসংৃ পিহির পহরিয়ি ৃ তদহনক হিহিয়ি হনয়য়ায়গর িন্য অর্ ৃ হিিায়গর িনিল 

কহমটিয়ি প্রস্তাি মপ্ররণ এিং অহিস সিায়ক পয়দর নাম পহরিিনৃ কয়র প্রহিক্ষণ সিকাহর 

নামকরণ করা যায়। 

চ) প্রকয়ের মময়াদ দুই িছর বৃহি কয়র হিহপহপ সংয়িািন করা এিং প্রকে মময়াদ বৃহির 

কারয়ণ প্রকয়ের আিিকৃ ব্যয় আনুপাহিক িায়র বৃহি করয়ি িয়ি এিং িহিিৃ দুই িৎসয়রর 

১,৫০,৮৫০ িন মহিলায়ক প্রহিক্ষণ প্রদান করা। 

ছ) সকল মট্রয়ির প্রহিক্ষকয়দর প্রহিক্ষণ এর ব্যিস্থা রাখা। 

ি) মূল হিহপহপয়ি িাদপড়া ৫  টি উপয়িলা (মিামনা, লালমাই, কালুখালী ওসমানীনগর ও 

কণফৃুলী) সংয়িাহিি হিহপহপয়ি অন্তর্ভিৃ করা মযয়ি পায়র। 

ঝ) অহিহরি িনিয়লর হিষয়য় অর্ ৃহিিায়গর অনুয়মাদন। 

ঞ) হিহপহপ সংয়িািয়নর সময় মদিীয় ও তিয়দহিক মমলায় অংিগ্রিয়ণর িন্য প্রয়য়ািনীয় 

অয়র্রৃ সংস্থান রাখা।ট) হলগ্যাল সায়পাট ৃখায়ি প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখা। 

ঠ) প্রকয়ের হিহিন্ন হদক Study এর িন্য প্রয়য়ািনীয় অয়র্রৃ সংস্থান রাখা। 

 

পহরিিনৃয়যাগ্য মট্রি সমূিোঃ েন্ট মিস্ক ম্যায়নিয়মন্ট ও মসলসম্যানিীপ, হক্রিাল মিাহপস অল্ড 

মিয়কায়রয়টি কযায়ন্ডল মমহকং এিং িিরহি ও িস্তহিে মট্রি সমূি পহরিিনৃ কয়র নতুন মট্রি 

(১) ফুি প্রয়সহসং, (২) মিহি মকয়ার (৩) িাউসহকহপং অন্তর্ভিৃ করণ করা মযয়ি পায়র। 

 

হিহপহপ সংয়িািন সংক্রান্ত (ক িয়ি ঠ পযনৃ্ত) নতুন আইয়টম সমূি ও িিমৃায়নর অনুয়মাহদি 

হিহপহপ খািসমূি মরয়খ প্রকয়ের মময়াদ আয়রা দুই িছর বৃহি করা িয়ল বৃহিপ্রাপ্ত দুই িছয়রর 

সংয়িাহিি হিহপহপ সম্ভাব্য প্রাক্কলন ব্যয় িয়ি মূল ২৮৩২২.৬০+ প্রস্তাহিি ২০২৯১.৭৩= 

৪৮৬১৪.৩৩ লক্ষ টাকা। 

 

হসিান্তোঃ  

ক) নতুন আইয়টম সমূি সংয়যািন কয়র প্রকে মময়াদ দুই িছর বৃহি করার িন্য সুপাহরি 

করা িয়লা।  

খ) প্রকয়ের আিিকৃ ব্যয় আনুপাহিক িায়র এিং নতুন আইয়টম সমূি মযৌহিকিায়ি বৃহি 

করয়ি িয়ি। প্রকয়ের মময়াদ বৃহি সি সংয়িাহিি হিহপহপ প্রহক্রয়াকরয়ণর িন্য সুপাহরি করা 

িয়লা। 

গ) হিহপহপ সংয়িািন প্রস্তাি চূড়ান্তকরয়ণর পূয়ি ৃ হনয়ম অনুসায়র অর্ ৃ হিিায়গর িনিল 

কহমটির সুপাহরয়ির িন্য প্রয়য়ািনীয় কাযকৃ্রম গ্রিয়ণর সুপাহরি করা িয়লা। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

৩ তিয়দহিক সির সংক্রান্তোঃ অনুয়মাহদি হিহপহপয়ি ২০ িন কমকৃিাৃর হিয়দি হিক্ষা সিয়রর 

সুয়যাগ হছল। ইয়িাময়ে ১৬ িন কমকৃিাৃ হিয়দি হিক্ষাসিয়র অংিগ্রিণ কয়রয়ছন। 

অনুয়মাহদি হিহপহপ অনুসায়র িিমৃায়ন ৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা অব্যািি রয়য়য়ছ। উি অব্যািি 

অর্ ৃিারা অিহিষ্ট ৪-৫ িন কমকৃিাৃর র্াইল্যায়ন্ডর ফুি প্রয়সহসং হিষয়য় অহিজ্ঞিা অিৃয়নর 

িন্য সির করয়ি পায়র। হিষয়টি গি ২৭/০২/২০১৯ ইং িাহরয়খ অনুহষ্ঠি হপআইহস সিার 

হসিান্ত মমািায়িক হিয়াহরং কহমটির সিায় উপস্থাপয়নর িন্য সুপাহরি কয়রন। 

 

হসিান্তোঃ অনুয়মাহদি হিহপহপ অনুসায়র তিয়দহিক সির খায়ি অব্যািি র্াইল্যায়ন্ডর ফুি 

প্রয়সহসং হিষয়য় অহিজ্ঞিা অিৃয়নর িন্য ৫-৬ িয়নর টিম হিয়দি সির করার িন্য সুপাহরি 

করা িয়লা। 

হসিান্ত িাস্তিায়নািীন 
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৪ ক) ৪২৬টি উপয়িলায় ৮৫২িন মট্রইনারয়দর মিিন ১৬ িম মগ্রি িয়ি অন্যান্য প্রহিক্ষকয়দর 

অনুয়রাি ১৩ িম মগ্রয়ির উন্নহিকরণ। এ হিষয়য় হিয়াহরং কহমটির নীহিগি অনুয়মাদয়নর 

পর চূড়ান্ত অনুয়মাদয়নর িন্য অর্ ৃহিিায়গর িনিল কহমটিয়ি মপি করা িয়ি। খ) প্রহিক্ষণার্ী 

যাচাই-িাছাই করার িন্য গঠিি কহমটিয়ি উপয়িলা হনিাৃিী অহিসারয়ক সিাপহি কয়র 

কহমটি পুনগঠৃন করা মযয়ি পায়র।  

হসিান্তোঃ ক) প্রহিক্ষকয়দর মিিন ১৩ িম মগ্রয়ির উন্নহিকরণ করার হিষয়য় অর্ ৃ হিিায়গর 

িনিল কহমটির অনুয়মাদয়নর িন্য মযৌহিকিা সি প্রস্তাি মপ্ররয়ণর িন্য সুপাহরি করা িয়লা।  

খ) হিহপহপ সংয়িািন করার সময় উপয়িলা পযাৃয়য় প্রহিক্ষণার্ী যাচাই-িাছাই করার িন্য 

গঠিি কহমটিয়ি উপয়িলা হনিাৃিী অহিসারয়ক সিাপহি কয়র কহমটি পুনগঠৃন করা সুপাহরি 

করা িয়লা। 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

হসিান্ত িাস্তিায়ন করয়ি 

িয়ি।  

 

হিগি হপআইহস কহমটি সিার হসিান্ত সমূি িাস্তিায়য়নর অগ্রগহি 

১ম হপআইহস সিাোঃ ১২/০৯/২০১৭ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ িাহড় িাড়া, গ্যাস হিল, পাহনর হিল ও মিিনারী খাি িয়ি উপয়যািয়নর মােয়ম অন্যান্য 

ব্যয়, সিা ব্যয় এিং মিয়কায়রিন ব্যয় খায়ি উপয়যািন কয়র িরাে করয়ি িয়ি।   

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

২ প্রচার, প্রকািনা সিা/মসহমনার/ওয়য়াকৃিপ/মটহলয়িান/ইন্টায়নটৃ ইিযাহদ খায়ি অর্ ৃ

উপয়যািয়নর মােয়ম িরাে রাখা। 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৩ সরাসহর হনয়য়ায়গর মক্ষয়ত্র চাকুরীপ্রার্ীয়দর হনকট মর্য়ক ১০০/- (একিি) টাকার ব্যাংক 

ড্রািট/ মপ অিাৃর মনয়া িয়ি । 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৪ ৪২৬ টি উপয়িলায় মট্রইনার হনয়য়ায়গর হসিান্ত িয়। কহমটি হনম্নরূপোঃ- 

১) উপয়িলা হনিাৃিী অহিসার-সিাপহি 

২) উপয়িলা সমাি মসিা অহিসার – সদস্য 

৩) উপয়িলা যুি উন্নয়ন কমকৃিাৃ- সদস্য 

৪) উপয়িলা কৃহষ কমকৃিাৃ- সদস্য 

৫) উপয়িলা হি.আর.হি.হস কমকৃিাৃ  -সদস্য 

৬) উপয়িলা মহিলা হিষয়ক কমকৃিাৃ – সদস্য সহচি 

উি হনয়য়ায়গর মক্ষয়ত্র উয়ল্লহখি কহমটি প্রহি ট্রয়ি ০২ িন কয়র একটি প্যায়নল তিহর কয়র 

প্রকে পহরচালয়কর কাযাৃলয়য় পাঠায়ি এিং প্রকে পহরচালয়কর কাযাৃলয় িয়ি চূড়ান্ত 

অনুয়মাদন মদয়া িয়ি। 

 

০৮টি হিিাগীয় িিয়র মমাটর ড্রাইহিং এিং ৬৪টি মিলা িিয়র ইয়লক্ট্রহনক ইকুইপয়মন্ট 

হিষয়য় প্রহিক্ষণ প্রদায়নর িন্য হিহি অনুসরণ কয়র হিহপহপ অনুযায়ী প্রহিক্ষণ প্রহিষ্ঠান 

হনয়য়াগ করার হিষয়য় হসিান্ত গৃিীি িয় 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৫ িনিল সরিরািকারীর সাহিসৃ চাি ৃঅন্যান্য ব্যয় খাি মর্য়ক হনিাৃি করা িয়ি।  িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

 

২য় হপআইহস সিাোঃ ১১/০২/২০১৮ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ হিহিন্ন মট্রয়ি উপয়িলা পযাৃয়য় প্রহিক্ষক হনয়য়াগ পিহি, প্রহিক্ষণ শুরু করার সময় ও িাহরখ 

হনিাৃরণ করা 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

২ উপয়িলা পযাৃয়য় প্রকয়ের প্রহিক্ষক হনয়য়াগ এিং পরীক্ষার প্রয়িিপত্র ও মিনুয হনিাৃরণ িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৩ ক) ৮টি হিিাগীয় িিয়র ময়টার ড্রাইহিং মট্রহনং আগামী ২৮ মিব্রুয়াহর/২০১৮ িাহরখ িা িার 

আয়গ িা পয়ড় মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ময়িাদয়য়র উপহস্থহিয়ি আনুষ্ঠাহনক িায়ি ঢাকা হিিায়গ 

উদয়িািন করা িয়ি। 

খ) ০১/০৩/২০১৮ িাহরখ িা িার আয়গ িা পয়ড় মাননীয় প্রহিমন্ত্রী ময়িাদয়য়র উপহস্থহিয়ি 

আনুষ্ঠাহনকিায়ি একটি মিলায় ইয়লহক্ট্রকযাল ও ইয়লট্রহনক্স ইকুযপয়মন্ট প্রহিক্ষণ উয়িািন করা 

িয়ি। ৬৪টি মিলার ময়ে ৬ মাস কহম্পউটার এন্ড হরয়পয়াহরং- ৫০টি মিলায় এিং মমািাইল 

সাহিহৃসং এন্ড হরয়পয়াহরং ১৮টি মিলায় প্রহিক্ষণ প্রদান করা িয়ি 

গ) উিয় উয়িািনী মিনুয মাননীয় প্রহিম্নত্রী ময়িাদয়য়র সায়র্ আয়লাচনা কয়র হনিাৃরণ করয়ি 

িয়ি।  

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৪ উপয়িলা পযাৃয়য় হিহিন্ন মট্রয়ি প্রহিক্ষণ মহিউল এিং সাটিহৃিয়কট প্রদান িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৫ আনুষাহঙ্গক খাি ও হমটিং খাি, িনিল সরিরাি প্রহিষ্ঠায়নর সাহিসৃ চাি,ৃ িযাি, আয়কর িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 
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এিং ইিযাহদ অপ্রতুল খায়ি উপয়যািন 

৬ ১/০৩/২০১৮ মর্য়ক মিনুয িাড়া করয়ি িয়ি িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৭ মটহলয়িান, গাহড় মমরামি, হিটয়নস, ট্যাক্স িীমা, পরীক্ষার িল িাড়া, পহরদিনৃ, খািা 

মূল্যায়ন কহমটির সিা, মমরামি ব্যয় হনিাৃরণ 

িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৮ ৪টি উপয়িলায় মমািাইল সাহিহৃসং মট্রি সংয়যািন হিষয়য় আয়লাচনা একটি উপয়িলায় মট্রিটি 

সংয়যািন করা িয়য়য়ছ 

৯ িায়িট িরায়ে অহিয়স অহিসার ও কমচৃারীয়দর মিিন অপ্রতুল হিষয়ক িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

১০ হপআইহস-মি হিহপহি ি। লহলিা রানী িমনৃ মক মকা-অপ্ট করা িাস্তিাহয়ি 

১১ ৪২৬ টি উপয়িলার ময়ে ৩২১টি উপয়িলার প্যায়নল ইয়িাময়ে পাওয়া মগয়ছ। িাকীগুয়লা 

আগামী ১৮/০২/২০১৮ িাহরয়খর ময়ে পাঠায়নার িন্য মনাটিি প্রদান করা িয়য়য়ছ।  

িাস্তিাহয়ি 

 

৩য় হপআইহস সিাোঃ ১৮/০২/২০১৯ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ সংয়িাহিি হিহপহপ অনুযায়ী প্রকে িাস্তিায়য়নর ব্যিস্থা গ্রিণ করা  িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

২ নতুন নীহিমালা মমািায়িক আউটয়সাহসংৃ পিহিয়ি িনিল সরিরাি িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৩ ময সি উপয়িলায় নয়িম্বর-২০১৭ িয়ি প্রহিক্ষণ মিনুয করা িয়য়য়ছ মসগুয়লার িাড়া পহরয়িাি িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৪ মার্তেকালীন ছুটির সময় প্রহিক্ষণ পহরচালনা  হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

িাস্তিায়ন করয়ি িয়ি 

৫ পদিযাগকৃি প্রহিক্ষকয়দর ২ মায়সর মিিন িমাদায়নর িি ৃহিহর্ল করণ িাস্তিাহয়ি 

৬ জুলাই/২০১৯ িয়ি প্রহি মট্রয়ি ২০ িয়নর পহরিয়ি ৃ২৫ িন কয়র প্রহিক্ষণার্ী িহি ৃকরয়ি 

িয়ি 

িাস্তিাহয়ি 

৭ প্রকে সমাহপ্তয়ি হনয়য়াগকৃি প্রকয়ের িনিল রািস্বখায়ি স্থানান্তর করণ  

 

৪র্ ৃহপআইহস  সিাোঃ ১৮/০৭/২০১৯ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ প্রকয়ের মময়াদ আরও ৩ িছর বৃহি কয়র ৬৪টি মিলায় মসলস ও হিসয়প্ল্ মসন্টার এিং িড় 

িড় ২০টি মিলা িিয়র হিউটি পালাৃর স্থাপয়নর িন্য অর্ ৃিরাে 

হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

িাস্তিায়ন করয়ি িয়ি 

২ িিমৃান চলমান হকছু মট্রিয়ক নতুন মট্রি িারা প্রহিস্থাপন হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

িাস্তিায়ন করয়ি িয়ি 

৩ আউটয়সাসংৃ-কৃি িনিল ব্যিস্থাপনা  িাস্তিাহয়ি িয়য়য়ছ 

৪ মার্তেকালীন ছুটির সময় প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম পহরচালনা  হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

িাস্তিায়ন করয়ি িয়ি 

৫ প্রকে সদর দয়প্ত কমরৃি ৩ িন কমচৃারীর চাকুরীর মময়াদ বৃহি িাস্তিাহয়ি 

 

৫ম হপআইহস সিাোঃ ১১/১১/২০১৯ 

 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ ইময়পক্ট িাহি-এর ব্যয় হনিাৃয়ির িন্য খাি হনিাৃরণ হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

িাস্তিায়ন করয়ি িয়ি 

২ মিসরকাহর আইনিীিী হনয়য়াগ হিহপহপ সংয়িািন কয়র 

িাস্তিায়ন করয়ি িয়ি 

৩ উপয়িলা পযাৃয়য় ১ম ব্যাচ মর্য়ক ৬ষ্ঠ ব্যাচ পযনৃ্ত এিং মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য় ১ম ব্যাচ 

মর্য়ক ৪ র্ ৃব্যাচ পযনৃ্ত প্রহিক্ষণ প্রাপ্ত প্রহিক্ষণার্ীয়দর ও সিল প্রহিক্ষণার্ীয়দর িাটা এহি  

িাস্তিায়নািীন 

 

৬ষ্ঠ হপআইহস সিাোঃ ২৭/০২/২০২০ 

ক্রহমক আয়লাচয হিষয় ও হসিান্ত  হসিান্ত িাস্তিায়ন 

১ প্রকয়ের মময়াদ ২ িছর বৃহিসি হিহপহপ সংয়িািন প্রহক্রয়ািীন 

২ ঢাকা, নারায়ণগি এিং সুনামগি মিলার ‘মিলা পযাৃয়য়’ প্রহিক্ষণ স্থহগি কাযকৃ্রম শুরু করা 

এিং ‘হিিাগীয় পযাৃয়য়’ ঢাকা হিিায়গর স্থহগি কাযকৃ্রম শুরু করা  

িাস্তিায়নািীন 

৩ মিলা ও হিিাগীয় পযাৃয়য়র প্রহিক্ষণ কাযকৃ্রম সমাপ্তকরণ  িাস্তিায়নািীন 

৪ এক্সয়পািার হিহিট  িাস্তিায়নািীন 
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সংযুহি 

 

সংযুহি- ০১: উপজেলা পর্ যাজের উপকারজভাগীজের সাজভ য হিহেউল  

সংযুহি- ০২:  সেল/হবভাগীে পর্ যাজের উপকারজভাগীজের েন্য উপকারজভাগীজের সাজভ য হিহেউল 

সংযুহি- ০৩: এফহেহে সচকহলি 

সংযুহি- ০৪: সকআইআই সচকহলি 

সংযুহি- ০৫: প্রহিক্ষণ প্রোিকারী প্রহিষ্ঠাি পর্ যজবক্ষজণর েন্য সচকহলি  

সংযুহি- ০৬: পণ্য, কার্ য, সসবা ক্রে (প্রহকউরজমন্ট) ফরম, প্রকল্প সম্পহকযি চুহি (করাক্ট) সমূি   

                  পহরবীক্ষণ ও ফরম, অহেট সম্পহকযি সচকহলি 
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                           পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (PCDF)              ক্রহমক িং 

বাহড় ৫৩/১ এবং ৫৩/২, ফ্লোট- হে -২, পহিম আগারগাঁও, সিজর বাংলািগর, ঢাকা-১২০৭ 

  

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” প্রকজল্পর হিহবড় পহরবীক্ষণ 

 

উপজেলা পর্ যাজে উপকারজভাগীজের েন্য সাজভ য হিহেউল 

 

উিরোিা সম্পহকযি সার্ারণ িথ্যোঃ  

১.িামোঃ সমাবাইল িম্বর:            

গ্রাম/এলাকা: উপজেলা: সেলা: হবভাগ: 

২. বিযমাি বেসোঃ      ...............বছর 

৪. সপিাোঃ                                   ৪.১. বিযমাি সপিা:   ৪.২. প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূব যবিী সপিাোঃ   

1= সটইলাহরং, 2= ফোিি হেোইি, 3=হবউটিহিোি, 4= ব্লক বাটিক, 5= কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও সমাবাইল সাহভ যহসং এে 

হরজপোহরং, 6= ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ, 7= িিরহি ও িস্তহিল্প, 8= হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং (জমামবাহি), 9= 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ, 10= ছাত্রী, 11= সবকার, 12= গৃহিণী, 13=অন্যান্য (উজেখ 

করুি)............................................................. 

৫. হিক্ষা (উিীণ যজশ্রহণ):   

সকােোঃ 1= ১ম সশ্রহণ- ৫ম সশ্রহণ,  2= ৬ষ্ঠ সশ্রহণ-১০ম সশ্রহণ, 3= এসএসহস/সমমাি, 4= এইচএসহস/সমমাি, 5=গ্রাজুজেট/ব্যাজচলর হেহগ্র, 

6= মািাস য/সমমাি বা িদুর্ধ্য পাি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি)......................................................................................  

৬. বববাহিক অবস্থাোঃ 

 

সকােোঃ 1=হববাহিি,  2=অহববাহিি,  3= িালাকপ্রাপ্ত/ হবহেন্ন,  4= হবর্বা,  5= অন্যান্য (উজেখ করুি).......................................... 

৭. পহরবাজরর র্রণোঃ  

1=একক পহরবার,    2=সর্ থ পহরবার 

৮. পহরবাজরর সেস্য সংখ্যাোঃ           

                                         পুরুষোঃ              েি,    

 

মহিলাোঃ                   েি 

৯.পহরবাজরউপােযিকারীসেস্যসংখ্যাোঃ       পুরুষোঃ        েি  মহিলাোঃ           েি 

১০. পহরবাজরর বিযমাি মাহসক আে: 

                                                 .................................টাকা 

১১.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব য পহরবাজরর আে: 

                                                    ..................টাকা 

 

  প্রহিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যাবলীোঃ 

িং প্রশ্ন সকাে উির হেপ 

12.  প্র       প্রহিক্ষজণর স্থাি/জভনুেোঃ 

..... উপজেলাোঃ.................................................জেলাোঃ..............................................হবভাগোঃ..................................................... 

13.  আপহি সকাি হবষজে প্রহিক্ষণ গ্রিণ করজছি/কজরজছি?  সকােোঃ  

সকােোঃ 1= সটইলাহরং, 2= ফোিি হেোইি, 3=হবউটিহিোি, 4= ব্লক বাটিক, 5= কহম্পউটার সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও সমাবাইল সাহভ যহসং 

এে হরজপোহরং, 6= ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ, 7= িিরহি ও িস্তহিল্প, 8= হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং 

(জমামবাহি), 9= েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ, 10= ছাত্রী,  11= সবকার, 12= গৃহিণী, 13=অন্যান্য (উজেখ 

করুি).................................... 

14.  ১৩   আপহি কি হেি প্রহিক্ষণ হিজেজছি/হিজেি? হেিোঃ 

15.  আপিার ব্যাজচ ২৫ েি প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য কিেি  ছাত্রীোঃ........................................................েি 

হবর্বাোঃ......................................................েি 

িালাকপ্রাপ্তোঃ................................................েি 

স্বামী পহরিোিোঃ...........................................েি 

গৃহিিীোঃ.......................................................েি 

অন্যান্য (উজেখ করুিোঃ)....................................েি 

 

 

সংযুহি-০১ 
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িং প্রশ্ন সকাে উির হেপ 

16.  এ প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম সম্পজকয আপহি কীভাজব/সকাথা সথজক শুজিজছি/জেজিজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= বেহিক পহত্রকা, 2= সেলা/উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর সিাটিি সবাে য ,  

3= সেলা/উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর কম যকিযা/কম যচারী, 4= আত্মীে-স্বেি, 5= বন্ধুবান্ধব, 6= অন্যান্য (উজেখ 

করুি)...................... 

17.  আপহি এই সেজে কীভাজব অন্তর্ভ যি িজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= স্থািীে েিপ্রহিহিহর্র সুপাহরি, 2=স্থািীে রােিীহিহবেজের সুপাহরি, 3= স্থািীে গণ্যমান্য ব্যহিজের সুপাহরি,   4= আজবেি করার 

মাধ্যজম,  5= আত্মীে-স্বেি 6=বন্ধুবান্ধব/প্রহিজবিী, 7= অন্যান্য (উজেখ করুি) .............................................................................. 

18.  সর্ কজক্ষ আপহি প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি সসটা সকাথাে অবহস্থি? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= সরকাহর ভবজি, 2= ভাড়া বাহড়জি,  3= এিহেও-এর প্রহিক্ষণ কজক্ষ, 4= অন্যান্য (উজেখ করুি).................................................... 

19.  আপহি সর্ হবষজে প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি সস সেজে হিেহমি ভাজব একই প্রহিক্ষক প্রহিক্ষণ হেজেি/ হেজেহছজলি 

হক? 

সকােোঃ 1 িজল ২১ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

20.  িা িজল,  সকি?  সকােোঃ  

সকােোঃ 1=প্রহিক্ষক পহরবহিযি িজেজছ, 2=  প্রহিক্ষক মাতৃত্বকালীি ছুটি/অন্যান্য ছুটিজি হগজেজছ, 3= অন্যান্য (উজেখ করুি)................................... 

21.  ব্যবিাহরক িাজি ব্যবহৃি উপকরণ (জর্মিোঃ সসলাই সমহিি/ সমামবাহি বিহরর োইস/হবউটিহফজকিজির েন্য 

হবজিষ সচোর/ সমাবাইল/কহম্পউটার সাহভ যহসং ইিোহে)পহরমাণ পর্ যাপ্ত হছল/আজছ হক?  

সকােোঃ ১ িজল ২৩ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

22.  উির িা িজল, ব্যবিাহরক িাজি ব্যবহৃি উপকরজণর র্রি সকমি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= উপকরণ গুজলা অপর্ যাপ্ত, 2= ব্যবহৃি উপকরণ পুরািি, 3= ব্যবিাহরক িাজির উপকরণ এখিও বাক্সবন্ধী, 4=ব্যবহৃি উপকরণ অচল, 

5=অন্যান্য (উজেখ করুি)......................................................................................................................................... 

23.  আপিার হিব যাহচি হবষজে প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি সসখাজি িাজি-কলজম হিক্ষার র্জথষ্ট সুজর্াগ হছল/আজছ হক ? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= িোঁ,    2= িা, 3= োহিিা 

24.  এই প্রহিক্ষজণ অংি গ্রিণ কজর সমাট কি টাকা প্রহিক্ষণ ভািা হিজসজব সপজেজছি?........................................................................ টাকা 

25.  এই উপজেলাে অন্য সকাি সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থা এই সেজে প্রহিক্ষণ হেজে হক? সকােোঃ 2 ও 3 ২৭ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা, 3= োহিিা 

26.  র্হে িোঁ িে, িজব সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থার িাম:…………………………………………………………….. 

27.  এই সেজে প্রহিক্ষণ সিবার আজগও একই সেজে আপহি অন্য সকাি সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থা সথজক প্রহিক্ষণ 

হিজেজছি কী? 

সকােোঃ 2 িজল ২৯ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা, 

28.  র্হে িোঁ িে, িজব সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থার িামোঃ…………………………………………………………….. 

29.  আপহি সকি এ প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= আহথ যক ভাজব পহরবারজক সিােিা করা 2= চাকুরী সপজি সিােক, 3= স্বার্ীি ভাজব আে সরােগার করা, 4= হবজিষ হবষজে েক্ষিা অেযি 

করা, 5=অন্যান্য (উজেখ করুি).......................................................................................................................................... 

30.  প্রহিক্ষজণর সমে কী র্রজির সমস্যা িে/িজেহছল সকােোঃ  

সকােোঃ 1= প্রহিক্ষক অনুপহস্থি, 2= প্রহিক্ষণ কজক্ষ োেগার অভাব, 3= অপর্ যাপ্ত সচোর/জবঞ্চ, 4= অচল/অপর্ যাপ্ত প্রহিক্ষণ উপকরণ, 5=অন্যান্য (উজেখ 

করুি)........................................................................................................................................................................ 

31.  প্রহিক্ষজণর সমে িারী অহর্কার এবং সজচিিিামূলক কী কী হবষজে আজলাচিা করা িে/িজেজছ? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= বাল্য হবজে, 2= িারী হির্ যািি/ইভ টিহেং, 3= মা ও হিশু পুহষ্ট, 4=হিশু লালিপালি, 5= উজযািা বিহর, 6=অন্যান্য (উজেখ করুি) 
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প্রহিক্ষজণর মাি সম্পহকযি িথ্যাহে 

32.  প্রহিক্ষণলি জ্ঞাি আপহি বাস্তজব কাজে লাগাজি সপজরজছি/পারজবি বজল মজি কজরি? সকােোঃ 1 িজল ৩৪ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,  3= োহি িা 

33.  র্হে িা িে, িজব সকি? (উির একাহর্ক িজি পাজর)  

সকােোঃ 1= প্রহিক্ষজণর হিেমাি, 2= প্রহিক্ষজির সমোে অল্প হেজির, 3= প্রহিক্ষজণর হবষে/জেে বাস্তবমূখী/চাহিো উপজর্াগীিে,  4= িাজি-কলজম হিক্ষার 

সুজর্াগ কম, 5= উজযািা িওোর েন্য প্রজোেিীে সিজর্াহগিার অভাব, 6= অন্যান্য (উজেখকরুি)............... 

34.  আপহি সর্ সেজে প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি সস সেজে হক এলাকার র্জথষ্ট চাহিো আজছ?     সকােোঃ 1 িজল ৩৬ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2=িা 

35.  র্হে িা িে আপিার এলাকাে িতুি সকাি সকাি হবষজে প্রহিক্ষণ সেো প্রজোেি বজল মজি কজরি। 

1. 

2. 

3. 

 

 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর  উিরোিা-র সপিার র্রি 

36.  বিযমাজি আপহি হক করজছি? সকােোঃ 

সকােোঃ 1=চাকুরীরি, 2=আত্ম-কম যসংস্থাি/স্বহিজোহেি 3=ব্যবসাে হিজোহেি, 4=প্রহিক্ষণরি 5=জবকার/ সকাি হকছুই করহছ িা 

 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর র্ারা স্বহিজোহেি/ চাকুহররি/ ক্ষুদ্র উজযািা হিসাজব ব্যবসা করজছি িাজের েন্য 

37.  প্রহিক্ষণ  সিষ িওোর কি হেি পর আপহি বিযমাি কাে শুরু কজরজছি?......................................................................................মাস 

38.  ব্যবসা শুরু করার েন্য কি টাকা মূলর্ি হিজসজব হবহিজোগ করজি িজেজছ? ……………………………….......................টাকা 

39.  ব্যবসা শুরু করজি মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিােিা সপজেজছি হক? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,  3= প্রজর্ােে িে 

40.  আপহি কাে শুরু করজি সকাি র্রজির ঋণ হিজেজছি হক?  সকােোঃ 2 িজল ৪৫ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

41.  কি টাকা ঋণ হিজসজব হিজেজছি.........................................................................................................................টাকা 

42.  সকাি সংস্থা সথজক ঋণ হিজেজছি সকােোঃ 

সকােোঃ 1= মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর, 2=এিহেও  , 3=ব্যাংক, 4=সহমহি, 5=আহত্মে-স্বেি/বন্ধুবান্ধব, 6= মিােি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি)…… 

43.  মাইজক্রা সক্রহেট/ ক্ষুদ্র ঋণ সপজি হক সকাি র্রজির সমস্যার সমু্মখীি িজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) 

সকােোঃ 1=ঋি গ্রিীিাজক োমািি হেজি িে, 2=ঋণ প্রাহপ্তজি েীঘ যসূহত্রিা, 3=ঋজির পহরমাি অল্প, 4=ঋি সপজি বকহিস হেজি িে, 5=উচ্চ সুজের িার, 

6= সকাি সমস্যা িেহি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি) .................................................................................................................. 

44.  এসব সমস্যাসমূি হকভাজব সমার্াি করা র্াে বজল আপহি মজি কজরি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1=প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের সিে িজিয ঋণ সেো, 2= ঋণ প্রাহপ্তজি েীঘ যসূহত্রিা দূর করা, 3= স্বল্প সুজে ঋণ সেো, 4=অন্যান্য(উজেখ করুি)................... 

45.  আপিার উৎপাহেি পণ্য স্থািীে পর্ যাজে বাোরোি করজি পারজছি হক?   সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

46.  আপিার উৎপাহেি পণ্য  বাোরোি করজণ উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিজর্াহগিা 

সপজেজছি হক?   

সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

47.  আপিার উৎপাহেি পণ্য  বাোরোি করজণ সকাি সমস্যা িজে হক?   সকােোঃ 2 িজল ৪৯ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

48.  র্হে িোঁ িে, িজব হক হক সমস্যা িজে?  সকােোঃ 

49.  আপিার উৎপাহেি পণ্য উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর কতৃযক পহরচাহলি প্রেি যিী ও হবক্রে সকজন্দ্র 

প্রেি যি ও হবক্রে করার সুজর্াগ সপজেজছি হক?  

সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 
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50.  স্থািীে বাহষ যক ও সম সুমী সমলাে প্রেি যি ও হবক্রে করার সুজর্াগ সপজেজছি কী?  সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা সকােোঃ 1 িজল ৫২ এ র্াি 

51.  িা, িজল সকি পাি িাই? সকােোঃ 

52.  আপিার ব্যবসা পহরচালিা করজি মাহসক কি টাকা ব্যে িে? .......................................... টাকা 

53.  বিযমাজি আপিার মাহসক আে কি? .......................................... টাকা 

54.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব য আপিার মাহসক আে কি হছল? .......................................... টাকা 

 

 

ক্ষমিােি ও সজচিিিা 

55.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর ফজল আপিার পহরবাজরর উপর কী র্রজির প্রভাব পজড়জছ বজল মজি কজরি? (উির একাহর্ক িজি 

পাজর) 

সকােোঃ 

সকােোঃ 1= আহথ যক স্বেলিা বৃহদ্ধ ,2= উপােযিক্ষম ব্যহির আে-সরােগার সবজড়জছ,   , 3= সছজল-সমজেজের হিক্ষার সুজর্াগ বৃহদ্ধ সপজেজছ,  

4=হচহকৎসার সুজর্াগ বৃহদ্ধ, 5= িারী হির্ যািি হ্রাস, 6=অন্যান্য (উজেখ করুি)............................................. 

56.  পহরবাজরর হবহভন্ন হসদ্ধান্ত গ্রিজণ 

আপিার ভূহমকা কিটুকু? 

হসদ্ধাজন্তর হবষে  

 

1= র্জথষ্ট ভূহমকা 

2=সমাটামুটি ভূহমকা 

3= সকাি ভূহমকা িাই 

4= প্রজর্ােে িে 

বিযমাজি পূজব য 

1. সেস্যজের/সন্তাজির হিক্ষা   

2. সেস্যজের হচহকৎসা   

3. হবজে   

4. সম্পে ক্রে হবক্রে   

5. এিহেওজি অংিগ্রিণ   

6. র্ার/ঋণ গ্রিণ   

7. অন্যান্য(উজেখ করুি)   

57.  হিজম্মাি হবষে সম্পজকয  আপিার সঠিক র্ারিা আজছ হক?  সকােোঃ 1=িোঁ, 2= িা বিযমাজি পূজব য 

1. মা ও হিশু  পুহষ্ট   

2. হিশু লালিপালি   

3. সমজেজের হবজের সব য হিে বেস (১৮ বছর)   

4. সছজলজের হবজের সব য হিে বেস (২১ বছর)   

5. বহুহববাি সম্পহকযি আইি (১ম স্ত্রীর হলহখি অনুমহি েরকার)   

6. িালাক সম্পহকযি আইি হবষজে (সম হখক িালাজক িালাক িে িা)   

7. িারী হির্ যািি    

8. সর্ তুক হবজরার্ী আইি হবষে (সর্ তুক সেো-সিো হিহষদ্ধ)   

9. হববাি হিবন্ধীকরণ/সরহেষ্ট্রী হবষে   

10. উজযািা িবার েন্য করণীে   

11. েন্ম হিবন্ধীকরণ   

12. উিরাহর্কার সূজত্র প্রাপ্ত সম্পহিজি অহর্কার- 12.1 বাবা/মাজের সম্পহিজি ভাই/সবাজির অংি   

12.2 স্বামীর সম্পহিজি স্ত্রীর অংি   

13.অন্যান্য (উজেখ করুি)..........................................   

 

 

“আপিার  মূল্যবাি মিামি ও সমে প্রোজির েন্য অসংখ্য র্ন্যবাে” 

 

 

 

িথ্সংগ্রিকারীর িামোঃ------------------------------------------------   স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ-------------------- ------------------ 

 

সুপারভাইোজরর িামোঃ------------------------------------------------   স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ-------------------- ------------------ 
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                           পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (PCDF)              ক্রহমক িং 

বাহড় ৫৩/১ এবং ৫৩/২, ফ্লোট- হে -২, পহিম আগারগাঁও, সিজর বাংলািগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” প্রকজল্পর হিহবড় পহরবীক্ষণ 

 

সেলা পর্ যাজে উপকারজভাগীজের েন্য সাজভ য হিহেউল 

 

উিরোিা সম্পহকযি সার্ারণ িথ্যোঃ  

১ িামোঃ ১.১ সমাবাইল িম্বর:            

২ গ্রাম/এলাকা: উপজেলা: সেলা: হবভাগ: 

৩  বিযমাি বেসোঃ      .......................................................................................................................................বছর 

৪                                 সপিাোঃ   ৪.১. বিযমাি সপিা: সকােোঃ ৪.২. প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূব যবিী সপিাোঃ সকােোঃ 

1= সটইলাহরং, 2= ফোিি হেোইি, 3=হবউটিহিোি, 4= ব্লক বাটিক, 5= সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভযহসং এে 

হরজপোহরং, 6= ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ, 7= িিরহি ও িস্তহিল্প, 8= হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং (জমামবাহি), 9= 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ, 10= ছাত্রী,  11= সবকার, 12= গৃহিণী, 13= অন্যান্য (উজেখ 

করুি)........................................................... 

৫  হিক্ষা (উিীণ যজশ্রহণ):   সকােোঃ 

সকােোঃ 1= ১ম সশ্রহণ- ৫ম সশ্রহণ,  2= ৬ষ্ঠ সশ্রহণ-১০ম সশ্রহণ, 3= এসএসহস/সমমাি, 4= এইচএসহস/সমমাি, 5=গ্রাজুজেট/ব্যাজচলর হেহগ্র, 

6= মািাস য/সমমাি বা িদুর্ধ্য পাি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি).................................................................................................. 

৬ বববাহিক অবস্থাোঃ সকােোঃ 

সকােোঃ 1=হববাহিি,  2=অহববাহিি,  3= িালাকপ্রাপ্ত/ হবহেন্ন,  4= হবর্বা,  5= অন্যান্য (উজেখ করুি)........................................... 

৭ পহরবাজরর র্রণোঃ 1=একক পহরবার, 2=সর্ থ পহরবার সকােোঃ 

৮ পহরবাজরর সমাট সেস্য সংখ্যাোঃ পুরুষোঃ........................ েি, মহিলাোঃ.........................েি, সমাটোঃ....................................েি 

৯ পহরবাজরউপােযিকারীসেস্যসংখ্যাোঃ পুরুষোঃ........................ েি, মহিলাোঃ.........................েি, সমাটোঃ....................................েি 

১০ পহরবাজরর বিযমাি মাহসক আে: .............................টাকা ১১ প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব য পহরবাজরর আে:..................................টাকা 

 

  প্রহিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যাবলীোঃ 

িং প্রশ্ন উির হেপ 

58.           প্রহিক্ষজণর স্থাি/জভনুেোঃ 

..... উপজেলাোঃ...............................................জেলাোঃ..............................................হবভাগোঃ................................................... 

59.  আপহি সকাি হবষজে প্রহিক্ষণ গ্রিণ করজছি/কজরজছি?    

সকােোঃ 1= সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভযহসং এে হরজপোহরং, 2= অন্যান্য (উজেখ করুি)......................................... 

60.  ১৩   আপহি কি হেি প্রহিক্ষণ হিজেজছি? হেিোঃ 

61.  আপিার ব্যাজচ ৩০ েি প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য কিেি  ছাত্রীোঃ............................................................েি 

হবর্বাোঃ..........................................................েি 

িালাকপ্রাপ্তোঃ....................................................েি 

স্বামী পহরিোিোঃ...............................................েি 

গৃহিিীোঃ..........................................................েি 

অন্যান্য (উজেখ করুিোঃ).......................................েি 

 

62.  এ প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম সম্পজকয আপহি কীভাজব/সকাথা সথজক শুজিজছি/জেজিজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর)   

 

সংযুহি-০২ 
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িং প্রশ্ন উির হেপ 

সকােোঃ 1= বেহিক পহত্রকা, 2= সেলা/উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর সিাটিি সবাে য , 3= সেলা/উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর 

কম যকিযা/কম যচারী, 4= আত্মীে-স্বেি, 5= বন্ধুবান্ধব, 6= অন্যান্য (উজেখ করুি) .......................................................................... 

63.  আপহি এই প্রহিক্ষজি কীভাজব অন্তর্ভ যি িজেজছি?   

সকােোঃ 1= আজবেি করার মাধ্যজম, 2=স্থািীে রােিীহিহবেজের সুপাহরি, 3= স্থািীে গণ্যমান্য ব্যহিজের সুপাহরি,   4=  স্থািীে েিপ্রহিহিহর্র 

সুপাহরি, 5= আত্মীে-স্বেি 6=বন্ধুবান্ধব, 7= অন্যান্য (উজেখ করুি) ...................................................................................... 

64.  সর্স্থাজি আপহি প্রহিক্ষণ হিজেি সসটা সকাথাে অবহস্থি?   

সকােোঃ 1= এিহেও-এর প্রহিক্ষণ কজক্ষ, 2= সখালা মাজঠ, 3= অন্যান্য (উজেখ করুি).............................................................................. 

65.  হর্হি প্রহিক্ষণ হেজেজছি হিহি পুরুষ িা মহিলা? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= পুরুষ, 2= মহিলা 

66.  প্রহিক্ষণ চলাকাহলি হক একই প্রহিক্ষক হিেহমিভাজব প্রহিক্ষণ হেজেজছি? সকােোঃ 1 িজল ২২ 

এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

67.  িা িজল,  সকি?  সকােোঃ  

সকােোঃ 1=প্রহিক্ষক পহরবহিযি িজেজছ, 2=  প্রহিক্ষক ছুটিজি হগজেজছ, 3= অন্যান্য (উজেখ করুি) ............................................................... 

68.  ব্যবিাহরক িাজির সমে হক িাজি-কলজম হিখার/েক্ষিা অেযজির সুজর্াগ আজছ/হছল?  সকােোঃ 2 িজল ২৪ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

69.  িোঁ িজল, িাজি-কলজম হিখার হক রকম সুজর্াগ হছল/আজছ? সকােোঃ  

সকােোঃ 1=র্জথষ্ট সুজর্াগ, 2= সমাটামুটি সুজর্াগ, 3= র্ৎসামান্য সুজর্াগ, 4= িাজি-কলজম হিখার সুজর্াগ সিই 

70.  িাজি-কলজম হিখার সুজর্াগ িা থাকজল, সকি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= ব্যবিাহরক/practical-এর উপর পর্ যাপ্ত গুরুত্ব সেো িে িা, 2= িাজি-কলজম হিক্ষার েন্য েি প্রহি বরাে সমে খুব কম, 3= প্রোকটিস 

করার মি প্রজোেিীে মাঠ/োেগার অভাব, 4=পর্ যাপ্ত েন্ত্রপাহি/উপকরজির অভাব, 5= অন্যান্য (উজেখ করুি)........................................ 

71.  ব্যবিাহরক িাজির সমে প্রহিহেি কি ঘণ্টা practice/ড্রাইহভং-এর সুজর্াগ পাজেি/জপজেজছি? ................................................. ঘণ্টা 

72.  এই প্রহিক্ষজণ অংি গ্রিণ কজর সমাট কি টাকা প্রহিক্ষণ ভািা হিজসজব সপজেজছি?.................................................................... টাকা 

73.  এই িিজর অন্য সকাি সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থা সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভযহসং এে 

হরজপোহরং-এ প্রহিক্ষণ হেজে হক? 

সকােোঃ 2 িজল ২৯ 

এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

74.  র্হে িোঁ িে, িজব সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থার িামোঃ.............................................................................................................. 

75.  বিযমাি প্রহিক্ষণ সিবার আজগও আপহি অন্য সকাি সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থা সথজক এই হবষজে এই প্রহিক্ষণ 

হিজেজছি কী? 

সকােোঃ 2 িজল ৩১ 

এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

76.  র্হে িোঁ িে, িজব সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থার িামোঃ.............................................................................................................. 

77.  আপহি সকি এ প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= আহথ যক ভাজব পহরবারজক সিােিা করা 2= চাকুরী সপজি সিােক, 3= স্বার্ীি ভাজব আে সরােগার করা, 4= কাহরগহর েক্ষিা অেযি করা, 

5=অন্যান্য (উজেখ করুি) ..................................................................................................................................... 

78.  প্রহিক্ষজণর সমে কী র্রজির সমস্যা িে/িজেহছল? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= প্রহিক্ষক অনুপহস্থি, 2= প্রহিক্ষণ কজক্ষ পর্ যাপ্ত োেগার অভাব, 3= প্রহিক্ষজির আন্তহরকিার অভাব/ফাঁহকবাহে , 4=অন্যান্য (উজেখ করুি) 

............................................................................................................................................................................. 

79.  প্রহিক্ষজণর সমে িারী অহর্কার/সজচিিিামূলক কী কী হবষজে আজলাচিা করা িে/িজেজছ? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= বাল্য হবজে, 2= িারী হির্ যািি/ইভ টিহেং, 3= মা ও হিশু পুহষ্ট, 4=হিশু লালিপালি, 5= উজযািা িওোর েন্য করণীে গূিাবহল, 

6=অন্যান্য (উজেখ করুি.............................................................................................................................................. 
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প্রহিক্ষজণর মাি সম্পহকযি িথ্যাহে 

80.  প্রহিক্ষণলি জ্ঞাি আপহি বাস্তজব কাজে লাগাজি সপজরজছি/পারজবি বজল মজি কজরি? সকােোঃ 1  িজল ৩৬ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,  3= োহি িা 

81.  র্হে িা িে, িজব সকি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1= প্রহিক্ষজণর হিেমাি, 2= প্রহিক্ষজির সমোে অল্প হেজির, 3= প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম ড্রইহভং-এ েক্ষিা অেযি সম্ভব িেহি, 4= িাজি-কলজম 

হিক্ষার সুজর্াগ কম, 5= উেিা িওোর েন্য প্রজোেিীে সিজর্াহগিার অভাব,6= অন্যান্য (উজেখকরুি)............... 

82.  আপহি ড্রইহভং-এ প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি সস সেজে হক এই এলাকাে র্জথষ্ট চাহিো আজছ 

হক?     

সকােোঃ 1 িজল ৩৮ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2=িা 

83.  র্হে িা িে িািজল িতুি সকাি সকাি সেজে প্রহিক্ষণ সেো প্রজোেি এমি কজেকটি সেজের িাম বলুি। 

1. 

2. 

3. 

 

 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর  উিরোিা-র সপিার র্রি 

84.  বিযমাজি আপহি হক করজছি? সকােোঃ 

1=চাকুরীরি, 2=আত্ম-কম যসংস্থাি/স্বহিজোহেি 3=ব্যবসাে হিজোহেি, 4=জবকার/ সকাি হকছুই করহছ িা, 5= প্রহিক্ষণরি 

 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর র্ারা স্বহিজোহেি/ চাকুহররি/ ক্ষুদ্র উজযািা হিসাজব ব্যবসা করজছি িাজের েন্য 

85.  প্রহিক্ষণ  সিষ িওোর কি হেি পর আপহি বিযমাি কাে শুরু কজরজছি?......................................................................................মাস 

86.  আত্মকম যসংস্থাি শুরু করার েন্য কি টাকা মূলর্ি হিজসজব হবহিজোগ করজি িজেজছ? ......................................................................টাকা 

87.  মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিােিা সপজেজছি হক? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,  3= প্রজর্ােে িে 

88.  কাে শুরু করজি সকাি র্রজির ঋণ হিজেজছি হক?  সকােোঃ 2 িজল ৪৭ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

89.  কি টাকা ঋণ হিজসজব হিজেজছি? ...............................................................................................................................টাকা 

90.  সকাি সংস্থা সথজক ঋণ হিজেজছি? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর, 2=  ব্যাংক, 3= এিহেও, 4=সহমহি, 5=আত্মীে-স্বেি/বন্ধুবান্ধব, 6= মিােি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি) 

.................................................................................................................................................................................. 

91.  মাইজক্রা সক্রহেট/ ক্ষুদ্র ঋণ সপজি হক সকাি র্রজির সমস্যার সমু্মখীি িজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1=ঋি গ্রিীিাজক োমািি হেজি িে, 2=ঋণ প্রাহপ্তজি েীঘ যসূহত্রিা, 3=ঋজির পহরমাি অল্প, 4=ঋি সপজি বকহিস হেজি িে, 5=উচ্চ সুজের িার, 

6= সকাি সমস্যা িেহি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি) ................................................................................................................... 

92.  এসব সমস্যাসমূি হকভাজব সমার্াি করা র্াে বজল আপহি মজি কজরি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1=প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের সিে িজিয ঋণ সেো, 2= ঋণ প্রাহপ্তজি েীঘ যসূহত্রিা দূর করা, 3= স্বল্প সুজে ঋণ সেো, 4= অন্যান্য(উজেখ 

করুি).......................................................................................................................................................................... 

93.  এই প্রহিক্ষণটি বাস্তব ভাজব কাজে লাগাজি সপজরজছি হক?   সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,   

94.  সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভযহসং এে হরজপোহরং-এ কাে করজি হগজে মহিলা হবষেক 

অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিজর্াহগিা পাজেি/জপজেজছি হক?   

সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,   

95.  আপিার ব্যবসা পহরচালিা করজি মাহসক কি টাকা ব্যে িে? ........................ টাকা 

96.  বিযমাজি আপিার মাহসক আে কি? ........................ টাকা 

97.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব য আপিার মাহসক আে কি হছল? ........................ টাকা 
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ক্ষমিােি ও সজচিিিা 

98.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর ফজল আপিার পহরবাজরর উপর কী র্রজির প্রভাব পজড়জছ বজল মজি কজরি? (উির একাহর্ক িজি 

পাজর) 

সকােোঃ 

সকােোঃ 1= আহথ যক স্বেলিা বৃহদ্ধ ,2= উপােযিক্ষম ব্যহির আে-সরােগার বৃহদ্ধ   , 3= সছজল-সমজেজের হিক্ষার সুজর্াগ বৃহদ্ধ, 4= হচহকৎসা সুজর্াগ বৃহদ্ধ, 

5=িারী হির্ যািি হ্রাস,6= সেি গঠজি িারী/যুবিীজের অংিগ্রিণ, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি)............................................................... 

99.  পহরবাজরর হবহভন্ন 

হসদ্ধান্ত গ্রিজণ আপিার 

ভূহমকা কিটুকু? 

হসদ্ধাজন্তর হবষে  

 

1= র্জথষ্ট ভূহমকা 

2=সমাটামুটি ভূহমকা 

3= সকাি ভূহমকা িাই 

4= প্রজর্ােে িে 

বিযমাজি পূজব য 

1. সেস্যজের/সন্তাজির হিক্ষা   

2. সেস্যজের হচহকৎসা   

3. হবজে   

4. সম্পে ক্রে হবক্রে   

5. এিহেওজি অংিগ্রিণ   

6. র্ার/ঋণ গ্রিণ   

7. অন্যান্য(উজেখ করুি)   

100.  হিজম্মাি হবহভন্ন হবষে সম্পজকয  আপিার সঠিক র্ারিা আজছ হক? সকােোঃ 1=িোঁ, 2= িা বিযমাজি পূজব য 

1. মা ও হিশু  পুহষ্ট/হিশু লালিপালি   

2. উজযািা িবার েন্য করণীে   

3. েন্ম হিবন্ধীকরণ   

4. সছজলজের হবজের সব য হিে বেস (২১ বছর)   

5. বহুহববাি সম্পহকযি আইি (১ম স্ত্রীর হলহখি অনুমহি েরকার)   

6. িালাক সম্পহকযি আইি হবষজে (সম হখক িালাজক িালাক িে িা)   

7. িারী হির্ যািি    

8. হববাি হিবন্ধীকরণ/সরহেষ্ট্রী হবষে   

 9. সর্ তুক হবজরার্ী আইি হবষে (সর্ তুক সেো-সিো হিহষদ্ধ)   

11. সমজেজের হবজের সব য হিে বেস (১৮ বছর)   

12. উিরাহর্কার সূজত্র প্রাপ্ত সম্পহিজি অহর্কার- 12.1 বাবা/মাজের সম্পহিজি ভাই/সবাজির অংি   

12.2 স্বামীর সম্পহিজি স্ত্রীর অংি   

13.অন্যান্য (উজেখ করুি)..............................................................................................   

 

 

“আপিার  মূল্যবাি মিামি ও সমে প্রোজির েন্য অসংখ্য র্ন্যবাে” 

 

 

 

িথ্সংগ্রিকারীর িামোঃ------------------------------------------------   স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ-------------------- ------------------ 

 

সুপারভাইোজরর িামোঃ------------------------------------------------   স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ-------------------- ------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

 
 
 

                           পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (PCDF)              ক্রহমক িং 

বাহড় ৫৩/১ এবং ৫৩/২, ফ্লোট- হে -২, পহিম আগারগাঁও, সিজর বাংলািগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” প্রকজল্পর হিহবড় পহরবীক্ষণ 

 

হবভাগীে পর্ যাজে উপকারজভাগীজের েন্য সাজভ য হিহেউল 

 

উিরোিা সম্পহকযি সার্ারণ িথ্যোঃ  

১ িামোঃ ১.১ সমাবাইল িম্বর:            

২ গ্রাম/এলাকা: উপজেলা: সেলা: হবভাগ: 

৩  বিযমাি বেসোঃ      .......................................................................................................................................বছর 

৪                                 সপিাোঃ   ৪.১. বিযমাি সপিা: সকােোঃ ৪.২. প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূব যবিী সপিাোঃ সকােোঃ 

1= সটইলাহরং, 2= ফোিি হেোইি, 3=হবউটিহিোি, 4= ব্লক বাটিক, 5= সমাবাইল সাহভ যহসং এে হরজপোহরং ও কহম্পউটার সাহভযহসং এে 

হরজপোহরং, 6= ভাহম য কজম্পাি, মািরুম ও সম চাষ, 7= িিরহি ও িস্তহিল্প, 8= হক্রিাল সিা হপস ও সেজকাজরজটে সকজেল সমহকং (জমামবাহি), 9= 

েন্টজেক্স ম্যাজিেজমন্ট ও সসলসম্যািিীপ, 10= ছাত্রী,  11= সবকার, 12= গৃহিণী, 13=মটর ড্রইহভং, 14=অন্যান্য (উজেখ 

করুি)................................... 

৫  হিক্ষা (উিীণ যজশ্রহণ):   সকােোঃ 

সকােোঃ 1= ১ম সশ্রহণ- ৫ম সশ্রহণ,  2= ৬ষ্ঠ সশ্রহণ-১০ম সশ্রহণ, 3= এসএসহস/সমমাি, 4= এইচএসহস/সমমাি, 5=গ্রাজুজেট/ব্যাজচলর হেহগ্র, 

6= মািাস য/সমমাি বা িদুর্ধ্য পাি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি).................................................................................................. 

৬ বববাহিক অবস্থাোঃ সকােোঃ 

সকােোঃ 1=হববাহিি,  2=অহববাহিি,  3= িালাকপ্রাপ্ত/ হবহেন্ন,  4= হবর্বা,  5= অন্যান্য (উজেখ করুি)........................................... 

৭ পহরবাজরর র্রণোঃ 1=একক পহরবার, 2=সর্ থ পহরবার সকােোঃ 

৮ পহরবাজরর সমাট সেস্য সংখ্যাোঃ পুরুষোঃ........................ েি, মহিলাোঃ.........................েি, সমাটোঃ....................................েি 

৯ পহরবাজরউপােযিকারীসেস্যসংখ্যাোঃ পুরুষোঃ........................ েি, মহিলাোঃ.........................েি, সমাটোঃ....................................েি 

১০ পহরবাজরর বিযমাি মাহসক আে: .............................টাকা ১১ প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব য পহরবাজরর আে:..................................টাকা 

 

 

  প্রহিক্ষণ সংক্রান্ত িথ্যাবলীোঃ 

িং প্রশ্ন উির হেপ 

101.  প্র       প্রহিক্ষজণর স্থাি/জভনুেোঃ 

..... উপজেলাোঃ.................................................জেলাোঃ..............................................হবভাগোঃ................................................. 

102.  আপহি সকাি হবষজে প্রহিক্ষণ গ্রিণ করজছি/কজরজছি?    

সকােোঃ 1= মটর ড্রাইহভং , 2= অন্যান্য (উজেখ করুি)................................................................................................................. 

103.  ১৩   আপহিকি হেি প্রহিক্ষণ হিজেজছি? হেিোঃ 

104.  আপিার ব্যাজচ ৩০ েি প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য কিেি  ছাত্রীোঃ............................................................েি 

হবর্বাোঃ..........................................................েি 

িালাকপ্রাপ্তোঃ....................................................েি 

স্বামী পহরিোিোঃ...............................................েি 

গৃহিিীোঃ..........................................................েি 

অন্যান্য (উজেখ করুিোঃ).......................................েি 

 

105.  এ প্রহিক্ষণ কার্ যক্রম সম্পজকয আপহি কীভাজব/সকাথা সথজক শুজিজছি/জেজিজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর)   

 সংযুহি-০২ 
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িং প্রশ্ন উির হেপ 

সকােোঃ 1= বেহিক পহত্রকা, 2= সেলা/উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর সিাটিি সবাে য , 3= সেলা/উপজেলা মহিলা হবষেক অহর্েপ্তজরর 

কম যকিযা/কম যচারী, 4= আত্মীে-স্বেি, 5= বন্ধুবান্ধব, 6= অন্যান্য (উজেখ করুি) .......................................................................... 

106.  আপহি ড্রইহভং প্রহিক্ষজি কীভাজব অন্তর্ভ যি িজেজছি?   

সকােোঃ 1= আজবেি করার মাধ্যজম, 2=স্থািীে রােিীহিহবেজের সুপাহরি, 3= স্থািীে গণ্যমান্য ব্যহিজের সুপাহরি,   4=  স্থািীে েিপ্রহিহিহর্র 

সুপাহরি, 5= আত্মীে-স্বেি 6=বন্ধুবান্ধব, 7= অন্যান্য (উজেখ করুি) ...................................................................................... 

107.  সর্স্থাজি আপহি প্রহিক্ষণ হিজেি সসটা সকাথাে অবহস্থি?   

সকােোঃ 1= স্কুল/কজলজের মাজঠ, 2= সরকাহর সকাি সখলার মাজঠ, 3= এিহেও-এর প্রহিক্ষণ কজক্ষ, 4= সখালা মাজঠ, 5= অন্যান্য (উজেখ করুি) 

................... 

108.  হর্হি প্রহিক্ষণ হেজেজছি হিহি পুরুষ িা মহিলা? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= পুরুষ, 2= মহিলা 

109.  প্রহিক্ষণ চলাকাহলি হক একই প্রহিক্ষক হিেহমিভাজব প্রহিক্ষণ হেজেজছি? সকােোঃ 1 িজল ২২ 

এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

110.  িা িজল,  সকি?  সকােোঃ  

সকােোঃ 1=প্রহিক্ষক পহরবহিযি িজেজছ, 2=  প্রহিক্ষক ছুটিজি হগজেজছ, 3= অন্যান্য (উজেখ করুি) ............................................................... 

111.  ব্যবিাহরক িাজি/মাজঠ ড্রইহভং-এর সমে হক িাজি-কলজম হিখার/েক্ষিা অেযজির সুজর্াগ আজছ/হছল?  সকােোঃ 2 িজল ২৪ এ 

র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

112.  িোঁ িজল, িাজি-কলজম হিখার হক রকম সুজর্াগ হছল/আজছ? সকােোঃ  

সকােোঃ 1=র্জথষ্ট সুজর্াগ, 2= সমাটামুটি সুজর্াগ, 3= র্ৎসামান্য সুজর্াগ 

113.  িা িজল, সকি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= ব্যবিাহরক/practical-এর উপর পর্ যাপ্ত গুরুত্ব সেো িে িা, 2= িাজি-কলজম হিক্ষার েন্য েি প্রহি বরাে সমে খুব কম, 3= প্রোকটিস 

করার মি প্রজোেিীে মাঠ/োেগার অভাব, 4= অন্যান্য (উজেখ করুি)........................................................................................ 

114.  ব্যবিাহরক িাজির সমে প্রহিহেি কি ঘণ্টা practice/ড্রাইহভং-এর সুজর্াগ পাজেি/জপজেজছি? ................................................. ঘণ্টা 

115.  এই প্রহিক্ষজণ অংি গ্রিণ কজর সমাট কি টাকা প্রহিক্ষণ ভািা হিজসজব সপজেজছি?.................................................................... টাকা 

116.  এই িিজর অন্য সকাি সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থা ড্রাইহভং-এ প্রহিক্ষণ হেজে হক? সকােোঃ 2 িজল ২৯ 

এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

117.  র্হে িোঁ িে, িজব সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থার িামোঃ.............................................................................................................. 

118.  ড্রাইহভং-এ বিযমাি প্রহিক্ষণ সিবার আজগও আপহি অন্য সকাি সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থা সথজক এই প্রহিক্ষণ 

হিজেজছি কী? 

সকােোঃ 2 িজল ৩১ 

এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

119.  র্হে িোঁ িে, িজব সরকাহর/জবসরকাহর সংস্থার িামোঃ.............................................................................................................. 

120.  আপহি সকি এ প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ  

সকােোঃ 1= আহথ যক ভাজব পহরবারজক সিােিা করা 2= চাকুরী সপজি সিােক, 3= স্বার্ীি ভাজব আে সরােগার করা, 4= গাহড় চালিাে েক্ষিা অেযি 

করা, 5=অন্যান্য (উজেখ করুি) ..................................................................................................................................... 

121.  প্রহিক্ষজণর সমে কী র্রজির সমস্যা িে/িজেহছল? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= প্রহিক্ষক অনুপহস্থি, 2= প্রহিক্ষজণর েন্য পর্ যাপ্ত োেগা/মাঠ সিই, 3= প্রহিক্ষজির আন্তহরকিার অভাব/ফাঁহকবাহে , 4=অন্যান্য (উজেখ 

করুি) .................................................................................................................................................................... 

122.  প্রহিক্ষজণর সমে িারী অহর্কার/সজচিিিামূলক কী কী হবষজে আজলাচিা করা িে/িজেজছ? সকােোঃ  

সকােোঃ 1= বাল্য হবজে, 2= িারী হির্ যািি/ইভ টিহেং, 3= মা ও হিশু পুহষ্ট, 4=হিশু লালিপালি, 5= উজযািা িওোর েন্য করণীে গূিাবহল, 

6=অন্যান্য (উজেখ করুি.............................................................................................................................................. 
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প্রহিক্ষজণর মাি সম্পহকযি িথ্যাহে 

123.  প্রহিক্ষণলি জ্ঞাি আপহি বাস্তজব কাজে লাগাজি সপজরজছি/পারজবি বজল মজি কজরি? সকােোঃ 1  িজল ৩৬ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,  3= োহি িা 

124.  র্হে িা িে, িজব সকি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1= প্রহিক্ষজণর হিেমাি, 2= প্রহিক্ষজির সমোে অল্প হেজির, 3= প্রহিক্ষজণর মাধ্যজম ড্রইহভং-এ েক্ষিা অেযি সম্ভব িেহি, 4= িাজি-কলজম 

হিক্ষার সুজর্াগ কম, 5= উেিা িওোর েন্য প্রজোেিীে সিজর্াহগিার অভাব,6= অন্যান্য (উজেখকরুি)............... 

125.  আপহি ড্রইহভং-এ প্রহিক্ষণ হিজেি/হিজেজছি সস সেজে হক এই এলাকাে র্জথষ্ট চাহিো আজছ 

হক?     

সকােোঃ 1 িজল ৩৮ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2=িা 

126.  র্হে িা িে িািজল িতুি সকাি সকাি সেজে প্রহিক্ষণ সেো প্রজোেি এমি কজেকটি সেজের িাম বলুি। 

1. 

2. 

3. 

 

 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর  উিরোিা-র সপিার র্রি 

127.  বিযমাজি আপহি হক করজছি? সকােোঃ 

1=চাকুরীরি, 2=আত্ম-কম যসংস্থাি/স্বহিজোহেি 3=ব্যবসাে হিজোহেি, 4=জবকার/ সকাি হকছুই করহছ িা, 5= প্রহিক্ষণরি 

 

প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পর র্ারা স্বহিজোহেি/ চাকুহররি/ ক্ষুদ্র উজযািা হিসাজব ব্যবসা করজছি িাজের েন্য 

128.  প্রহিক্ষণ  সিষ িওোর কি হেি পর আপহি বিযমাি কাে শুরু কজরজছি?......................................................................................মাস 

129.  আত্মকম যসংস্থাি শুরু করার েন্য কি টাকা মূলর্ি হিজসজব হবহিজোগ করজি িজেজছ? ......................................................................টাকা 

130.  মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিােিা সপজেজছি হক? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা,  3= প্রজর্ােে িে 

131.  কাে শুরু করজি সকাি র্রজির ঋণ হিজেজছি হক? সকােোঃ 2 িজল ৪৭ এ র্াি 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা 

132.  কি টাকা ঋণ হিজসজব হিজেজছি? ...............................................................................................................................টাকা 

133.  সকাি সংস্থা সথজক ঋণ হিজেজছি? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর, 2=  ব্যাংক, 3= এিহেও, 4=সহমহি, 5=আত্মীে-স্বেি/বন্ধুবান্ধব, 6= মিােি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি) 

.................................................................................................................................................................................. 

134.  মাইজক্রা সক্রহেট/ ক্ষুদ্র ঋণ সপজি হক সকাি র্রজির সমস্যার সমু্মখীি িজেজছি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1=ঋি গ্রিীিাজক োমািি হেজি িে, 2=ঋণ প্রাহপ্তজি েীঘ যসূহত্রিা, 3=ঋজির পহরমাি অল্প, 4=ঋি সপজি বকহিস হেজি িে, 5=উচ্চ সুজের িার, 

6= সকাি সমস্যা িেহি, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি) ................................................................................................................... 

135.  এসব সমস্যাসমূি হকভাজব সমার্াি করা র্াে বজল আপহি মজি কজরি? (উির একাহর্ক িজি পাজর) সকােোঃ 

সকােোঃ 1=প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের সিে িজিয ঋণ সেো, 2= ঋণ প্রাহপ্তজি েীঘ যসূহত্রিা দূর করা, 3= স্বল্প সুজে ঋণ সেো, 4= অন্যান্য(উজেখ 

করুি).......................................................................................................................................................................... 

136.  এই প্রহিক্ষণটি বাস্তব ভাজব কাজে লাগাজি সপজরজছি হক? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা, 

137.  মটর ড্রাইহভং-এ কাে করজি হগজে মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর সথজক সকাি সিজর্াহগিা সপজেজছি হক? সকােোঃ 

সকােোঃ 1= িোঁ, 2= িা, 

138.  আপিার ব্যবসা পহরচালিা করজি মাহসক কি টাকা ব্যে িে? ........................ টাকা 

139.  বিযমাজি আপিার মাহসক আে কি? ........................ টাকা 

140.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর পূজব য আপিার মাহসক আে কি হছল? ........................ টাকা 
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ক্ষমিােি ও সজচিিিা 

141.  প্রহিক্ষণ গ্রিজণর ফজল আপিার পহরবাজরর উপর কী র্রজির প্রভাব পজড়জছ বজল মজি কজরি? (উির একাহর্ক িজি 

পাজর) 

সকােোঃ 

সকােোঃ 1= আহথ যক স্বেলিা বৃহদ্ধ ,2= উপােযিক্ষম ব্যহির আে-সরােগার বৃহদ্ধ   , 3= সছজল-সমজেজের হিক্ষার সুজর্াগ বৃহদ্ধ, 4= হচহকৎসা সুজর্াগ বৃহদ্ধ, 

5=িারী হির্ যািি হ্রাস,6= সেি গঠজি িারী/যুবিীজের অংিগ্রিণ, 7=অন্যান্য (উজেখ করুি)............................................................... 

142.  পহরবাজরর হবহভন্ন 

হসদ্ধান্ত গ্রিজণ আপিার 

ভূহমকা কিটুকু? 

হসদ্ধাজন্তর হবষে  

 

1= র্জথষ্ট ভূহমকা 

2=সমাটামুটি ভূহমকা 

3= সকাি ভূহমকা িাই 

4= প্রজর্ােে িে 

বিযমাজি পূজব য 

1. সেস্যজের/সন্তাজির হিক্ষা   

2. সেস্যজের হচহকৎসা   

3. হবজে   

4. সম্পে ক্রে হবক্রে   

5. এিহেওজি অংিগ্রিণ   

6. র্ার/ঋণ গ্রিণ   

7. অন্যান্য(উজেখ করুি)   

143.  হিজম্মাি হবহভন্ন হবষে সম্পজকয  আপিার সঠিক র্ারিা আজছ হক? সকােোঃ 1=িোঁ, 2= িা বিযমাজি পূজব য 

1. মা ও হিশু  পুহষ্ট/হিশু লালিপালি   

2. উজযািা িবার েন্য করণীে   

3. েন্ম হিবন্ধীকরণ   

4. সছজলজের হবজের সব য হিে বেস (২১ বছর)   

5. বহুহববাি সম্পহকযি আইি (১ম স্ত্রীর হলহখি অনুমহি েরকার)   

6. িালাক সম্পহকযি আইি হবষজে (সম হখক িালাজক িালাক িে িা)   

7. িারী হির্ যািি    

8. হববাি হিবন্ধীকরণ/সরহেষ্ট্রী হবষে   

 9. সর্ তুক হবজরার্ী আইি হবষে (সর্ তুক সেো-সিো হিহষদ্ধ)   

11. সমজেজের হবজের সব য হিে বেস (১৮ বছর)   

12. উিরাহর্কার সূজত্র প্রাপ্ত সম্পহিজি অহর্কার- 12.1 বাবা/মাজের সম্পহিজি ভাই/সবাজির অংি   

12.2 স্বামীর সম্পহিজি স্ত্রীর অংি   

13.অন্যান্য (উজেখ করুি)..............................................................................................   

 

 

“আপিার  মূল্যবাি মিামি ও সমে প্রোজির েন্য অসংখ্য র্ন্যবাে” 

 

 

 

িথ্সংগ্রিকারীর িামোঃ------------------------------------------------   স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ-------------------- ------------------ 

 

সুপারভাইোজরর িামোঃ------------------------------------------------   স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ-------------------- ------------------ 
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পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (PCDF) 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ-) প্রহিক্ষণ”-এরহিহবড়পহরবীক্ষণ 

FGDসচকহলিোঃ 
(উপকারজভাগীজের সাজথ আজলাচিা) 

 

১. আপিারা হকভাজব এই প্রহিক্ষজি অন্তর্ভ যি িজেহছজলি। আজবেি করার মাধ্যজম িাহক এলাকার গণ্যমান্য 

ব্যহিজের সিােিা/সুপাহরজির মাধ্যজম। 

 

২. প্রহিক্ষণাথী হিব যাচজি হবর্বা/িালাকপ্রাপ্ত অসিাে মহিলাজের অগ্রাহর্কার সেো িজেহছল হক? আপিাজের 

ব্যজচ ২৫ েজির মজধ্য কিেি ছাত্রী হছল? 

 

৩. আপিারা সর্ সেজে প্রহিক্ষণ হিজেজছি সসখাজি িাজি-কলজম হিক্ষার র্জথষ্ট সুজর্াগ হছল হক? ব্যবিাহরক 

িাজি িাজি-কলজম সিখাজিার েন্য প্রজোেিীে উপকরি (জসলাই সমহিি, সমামবাহি বিহরর োইস/ 

হবউটিহফজকিজির েন্য হবজিষ সচোর ইিোহে) পর্ যাপ্ত পহরমাজি হছল হক? 

 

৪. আপিারা সর্ হবষজে প্রহিক্ষণ হিজেজছি িা বাস্তজব কাজে লাগাজি পারজছি হক? আত্মকম যসংস্থাি এর 

মাধ্যজম আপিাজের আে-সরােগার বৃহদ্ধজি এই প্রহিক্ষণ কিটুকু কার্ যকরী? আপিাজের মজধ্য কিেি (% 

িাজর) বাস্তজব প্রহিক্ষণলি েক্ষিা ব্যবিার কজর সাথ যক িজেজছি? 

 

৫. আপিাজেরউৎপাহেি পণ্য বাোরোি করজণকী র্রজিরসমস্যার সম্মুখীি িজেজছি? এ ব্যাপাজর মহিলা 

অহর্েপ্তর সথজক হক র্রজির সিােিা প্রোি করা িে উজেখ করুি। 

 

৬. আপিাজের মজধ্য র্ারা চাকুরী করজি ইচ্ছুক, চাকুরী পাওোর সক্ষজত্র িাজেরকী র্রজিরসমস্যার সম্মুখীি 

িজি িে?এ ব্যাপাজর মহিলা অহর্েপ্তর সথজক হক র্রজির সিােিা পাওো র্াে। 

 

৭. িারীর আহথ যক ক্ষমিােজির লজক্ষে এই প্রহিক্ষণ কিটুকু কার্ যকর ভূহমকা রাখজছ বজল আপিারা মজি 

কজরি? প্রহিক্ষজণর ফজল আপিারা এবং আপিাজের পহরবার হকভাজব উপকৃি িজে বলুি? (আহথ যকভাজব, 

সামাহেকভাজব) 

 

৮. মহিলা অহর্েপ্তজররমাইজক্রা সক্রহেট অথবা ক্ষুদ্র ঋণ কম যসূহচ সথজক ঋণ সপজি হক র্রজির সমস্যা িে? ক্ষুদ্র 

উজযািা বিহরজি মহিলা অহর্েপ্তর সথজক হক র্রজির সিােিা পাওো র্াে? 

 

৯.আপিাজেরউৎপাহেি পণ্য হবপিজি/মাজকযটিং-এ মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর হকভাজব সািায্য কজর 

থাজক?উৎপাহেি পণ্য বাোরোি করজি হক র্রজির সমস্যার সম্মুখীি িজি িে হবস্তাহরি বলুি। 

 

১০.আপিাজের এলাকাে িতুি সকাি সকাি সেজে প্রহিক্ষণ সেো প্রজোেি বজল মজি কজরি? এমি কজেকটি 

সেজের িাম বলুি। 

 

১১. িারীর ক্ষমিােজিএবং আপিাজের সক অথ যনিহিক কম যকাজের মূল র্ারার সাজথ যুি করার সক্ষজত্রএই 

প্রহিক্ষণ কিতুকু কার্ যকর বজল মজি কজরি? প্রহিক্ষজির ফজল পূজব যর তুলিাে আপিাজের আে কিতুকু 
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সবজড়জছ (% িাজর)? পহরবাজর হবহভন্ন হসদ্ধন্ত গ্রিজণ পূজব যর তুলিাে আপিাজের গুরুত্ব কিটুকু সবজড়জছ বজল 

মজি কজরি? 

 

১২. বিযমাজি আহথ যকভাজব সেল এমি কজেকেজির উোিরণ হেি।  

 

 

“আপিাজের মূল্যবাি মিামি ও সমজের েন্য অসংখ্য র্ন্যবাে” 
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পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (PCDF) 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ-) প্রহিক্ষণ”-এর হিহবড় পহরবীক্ষণ 

FGD সচকহলিোঃ 
(প্রহিক্ষক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যহি, স্থািীে সরকার প্রহিহিহর্) 

 
১. আইহেএ-  প্রহিক্ষণ প্রকজল্পর আওিাে সকাি দুইটি সেজে আপিাজের উপজেলাে বিযমাজি প্রহিক্ষণ প্রোি 

করা িজে? 

 

২. আপিাজের এলাকাে সকাি সকাি সেজে সকাজস যর চাহিো সবহি বজল আপিারা মজি কজরি? (েো কজর 

কজেকটি সেজের িাম উজেখ করুি) 

 

৩. প্রহিক্ষণাথী হিব যাচজি সুহবর্াবহঞ্চি িারীজের অগ্রাহর্কার সেো িজে/িজেজছ হক? প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য 

ছাত্রী, হবর্বা/িালাকপ্রাপ্ত মহিলাজের অনুপাি সকমি? 

 

৪. এই প্রহিক্ষণ প্রকজল্পর আওিাে প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের উৎপাহেি পণ্য বাোরোি করজণ কী র্রজির সমস্যার 

সম্মুখীি িজি িে? এ ব্যাপাজর মহিলা অহর্েপ্তর সথজক হক র্রজির সিােিা প্রোি করা িে উজেখ করুি।  

 

৫. প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মজধ্য র্ারা চাকুরী করজি ইচ্ছুক, চাকুরী পাওোর সক্ষজত্র িাজের কী র্রজির সমস্যার 

সম্মুখীি িজি িে? এ ব্যাপাজর মহিলা অহর্েপ্তর সথজক হক র্রজির সিােিা পাওো র্াে। 

 

৬. িারীর আহথ যক ক্ষমিােজির লজক্ষে এই প্রকল্প কিটুকু কার্ যকর ভূহমকা রাখজছ বজল আপিারা মজি কজরি? 

প্রহিক্ষণ প্রাপ্ত এবং িাজের পহরবার হকভাজব উপকৃি িজে? 

 

৭. এই প্রকজল্পর আওিাে প্রহিক্ষণ প্রাপ্তজের মহিলা অহর্েপ্তজরর মাইজক্রা সক্রহেট অথবা ক্ষুদ্র ঋণ কম যসূহচ সথজক 

ঋণ সপজি হক র্রজির সমস্যা িে? ক্ষুদ্র উজযািা বিহরজি মহিলা অহর্েপ্তর সথজক হক র্রজির সিােিা পাওো 

র্াে? 

 

৮. প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি পণ্য হবপিজি/মাজকযটিং-এ মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর হকভাজব সািায্য কজর 

থাজক? এ সক্ষজত্র হক র্রজির দুব যলিা হবযমাি েো কজর উজেখ করুি। 

 

 

৯. সাহব যকভাজব এই প্রহিক্ষণ/প্রকল্পটি আজরা ব্যবিাজরাপজর্াহগ/বাস্তবমুহখ করজি িজল হক হক পেজক্ষপ সিো 

প্রজোেি সস সম্পজকয আপিাজের মিামি হেি। 

 

 

১০. সুহবর্াবহঞ্চি িারীজের ক্ষমিােজি এবং িাজেরজক অথ যনিহিক কম যকাজের মূল র্ারার সাজথ যুি করার 

সক্ষজত্র আজরা হক হক পেজক্ষপ সিো প্রজোেি বজল মজি কজরি? 

“আপিাজের মূল্যবাি মিামি ও সমজের েন্য অসংখ্য র্ন্যবাে” 
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পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (PCDF) 

 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” প্রকজল্পর হিহবড় পহরবীক্ষণ 

Key Informant Interview (KII)  

 
উপজেলা মহিলা হবষেক কম যকিযা 

 

(এ সাজভ যর মাধ্যজম সংগৃিীি িথ্য সগাপি রাখা িজব এবং সকাি ব্যহির িাম/ঠিকািা প্রকাি করা িজব িা। সংগৃিীি িথ্য শুধুমাত্র গজবষণার 

কাজে ব্যবহৃি িজব। েহরপ কার্ যক্রজম আপিার সাহব যক সািায্য ও সিজর্াহগিা একান্তভাজব কাম্য) 

 

িাম:…………………………………… পেবী:……………………..সফাি 

িং:…………                             

উপজেলার 

িাম:……………………………………………………………......................... 

কি হেি র্াবি এই উপজেলাে কম যরি আজছি? ................................. বছর ................................. মাস 

১. আইহেএ- প্রকজল্পর আওিাে আপিার উপজেলাে এ পর্ যন্ত কি েি প্রহিক্ষণ হিজেজছ। বছর অনুর্ােী িথ্য হেি।  

বছর  সেজের িাম  প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা 

বছর-১ (৬ মাস) 

(২০১৬-২০১৭) 

সেে ১ 

সেে ২ 

 

সমাটোঃ   

বছর-২ 

(২০১৭-২০১৮) 

সেে ১ 

সেে ২ 

 

সমাটোঃ   

বছর-৩ 

(২০১৮-২০১৯) 

সেে ১ 

সেে ২ 

 

সমাটোঃ   

বছর-৪ (৬ মাস) 

(২০১৯-২০২০) 

সেে ১ 

সেে ২ 

 

সমাটোঃ   

 

২. আইহেএ- প্রকজল্পর বাজেট বরাে ও অথ যব্যে (অথ য বছর অনুর্ােী) সংক্রান্ত িথ্যোঃ 

 

 

 

 

 

 

অথ য বছর সমাট অথ য 

বরাে/ বাজেট 

সমাট প্রাপ্ত অথ য অথ য বছর অনুর্ােী ব্যহেি অজথ যর পহরমাণ 

সমাট ব্যহেি অজথ যর 

পহরমাণ 

সমাট অব্যহেি অজথ যর 

পহরমাণ 

২০১৭-২০১৮     

২০১৮-২০১৯     

২০১৯ -২০২০     

সমাট 

 

    

সংযুহি-০৪ 
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৩.  আইহেএ- প্রকল্প কাজে বাজেট বরাে/ অথ যছাড় প্রাহপ্তর সক্ষজত্র সকাি র্রজির সমস্যা িজে থাকজল ( সর্মি: অথ যছাজড় 

হবলম্ব/ সমেমি বরাে িা পাওো ইিোহে) েো কজর হবিে ভাজব বলুি (২০১৭ সথজক ২০১৯ হেজসম্বর পর্ যন্ত)। 

 

৪. বাজেট বরাজের আওিাে পুজরা টাকা সমেমি ব্যে করা িজেজছ হক? অব্যহেি অথ য র্হে থাজক এরকারণ গুজলা হক 

হক? 

 

৫.       প্রহিক্ষণাথী হিব যাচজি েহরদ্র এবংঅিগ্রসর িারীজের অংি গ্রিণ প্রহক্রোটি কীভাজব সম্পন্ন কজরি? 

 

 

৬.   প্রকজল্পর আওিাে হবহভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে এবং সংগ্রজির (Procurement) সক্ষজত্র প্রচহলি হবহর্মালা 

(সর্মি: PPA-2006 /PPR- 2008 অনুসরি করা িজেজছ হক? এসব হিেমিীহি অনুসরি করার সক্ষজত্র কী 

র্রজির সমস্যা/ ঝুঁহকর সমু্মখীি িজি িজেজছ েো কজর হবস্তাহরি বলুি। 

 

 

 

৭.  প্রকজল্পর আওিাে সংগৃিীি পণ্য, কার্ য ও সসবার গুণগিমাি এবং পহরমাণ র্থার্থ র্াচাই/ পহরবীক্ষজণর মাধ্যজম 

সংগ্রি করা িজেজছ হক? এজক্ষজত্র সর্ র্রজির সমস্যার সমাকাজবলা করজি িজেজছ সস সম্পজকয হবস্তাহরি বলুি। 

 

 

৮. আইহেএ- প্রকজল্পর আওিাে প্রেি যিী ও হবক্রে সকন্দ্র স্থাপি করা িজেজছ কী? এ সক্ষজত্র সকাি র্রজির সমস্যার সমু্মখীি 

িজেজছি কী? সমস্যাগুজলা কীভাজব সমাকাজবলা করজছি? 

 

 

৯.  প্রহিক্ষণাথীজের উৎপাহেি পণ্য বাোর োি করজণর সক্ষজত্র প্রকল্পটি কীভাজব সািায্য করজছ? 

 

স্থািীে ভাজব বাোর োি করণোঃ  

 

বাৎসহরক সমলার মাধ্যজমোঃ 

 

সম সুহম সমলার মাধ্যজমোঃ  

 

 

১০. সুহবর্া বহঞ্চি িারীজের অথ যনিহিক কম যকাজের মূল র্ারার সাজথ যুি করার লজক্ষে আইহেএ- প্রকল্প কিটুকু কার্ যকর 

সস সম্পজকয আপিার সুহচহন্তি মিামি হেি। 

 

 

 

 

১১        এ পর্ যন্ত কিেি প্রহিক্ষণাথী িাজের ব্যবসা পহরচালিার েন্য মহিলা অহর্েপ্তর সথজক ক্ষুদ্র ঋজণর আওিাে কি টাকা 

সপজেজছি সস সম্পজকয প্রজোেিীে িথ্য হেি। 

বছর  সেজের িাম  ক্ষুদ্র ঋজণর েন্য 

আজবেিকারী  

প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা 

ক্ষুদ্র ঋণপ্রাপ্ত 

প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা 

প্রেি ঋজণর 

পহরমাণ 

বছর-১ (৬ মাস) 

(২০১৬-২০১৭) 

    

     

বছর-২ 

(২০১৭-২০১৮) 

    

     

বছর-৩     
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(২০১৮-২০১৯) 

     

বছর-৪ (৬ মাস) 

(২০১৯-২০২০) 

    

     

 

১২. ক্ষুদ্র ঋজণর আওিাে প্রহিক্ষণাথীজের ঋণ প্রাহপ্তর ব্যাপাজর হক র্রজির প্রহিবন্ধকিা/ চোজলি হবযমাি েো কজর সস 

সম্পজকয মিামি হেি। 

১২.১     প্রকল্পটি বাস্তবােজির েন্য হিেহমি ভাজব র্থা সমজে (অথ য বছজরর ১৫ জুলাই-এর মজধ্য) বাহষ যক কম য-পহরকল্পিা প্রণেি করা 

িজেহছল কীিা? 

ক) িোঁ, খ) িা 

র্হে ১িং প্রজশ্নর উির িা িে, িািজল সকি? 

১৩.       বাহষ যক কম য-পহরকল্পিার সক্ষজত্র সকাি সকাি কতৃপজক্ষর কাছ সথজক অনুজমােি সিো িজে থাজক ? 

 

১৪. আপিার মজি আইহেএ- প্রকজল্পর সবল/ ইহিবাচক হেকগুজলা হক হক?  

 

১৫. আইহেএ- প্রকজল্পর দুব যল হেক গুজলা হক হক? 

 

১৬. আপিার মজি আইহেএ- প্রকজল্পর আওিাে কী র্রজির সুজর্াগ বিরী িজেজছ বজল মজি কজরি? 

 

১৭. আইহেএ- প্রকজল্পর প্রহিবন্ধকিা সমূি েো কজর উজেখ করুি। 

 

১৮. আইহেএ- প্রকল্প সুষ্ঠুভাজব বাস্তবােজির েন্য আপিার প্রজোেিীে েিবল আজছ হক? র্হে িা থাজক েো কজর হবস্তাহরি 

বলুি। 

 প্রিাসিোঃ 

প্রহিক্ষণোঃ 

মহিটহরং: 

অন্যান্য (উজেখকরুি): 

 

 

১৯. আইহেএ- প্রকজল্পর সাহব যক অেযি সম্পজকয েো কজর আপিার মিামি হেি। 

 িারীর েক্ষিা উন্নেজি অবোি  

 প্রহিক্ষণ প্রাপ্ত  িারীজের চাকুহর পাওোর সুজর্াগ 

 িারীজের স্বাবলম্বী িওোর/ আে-সরােগাজরর সুজর্াগ  

 পহরবাজর িারীর আহথ যক অবোজির সুজর্াগ বৃহদ্ধ  

 কুটির হিল্প উৎপােি বৃহদ্ধজি অবোি 

 সেজির অথ যনিহিক উন্নেজি িারীর অংি গ্রিজণর সুজর্াগ  

 িারী অহর্কার সম্পজকয সজচিিিা বৃহদ্ধ  

 িারীর সাহব যক ক্ষমিােি 

 

 

২০. সাহব যকভাজব আইহেএ- প্রকল্প ফলপ্রসু করার েন্য আর ও হক হক পেজক্ষপ সিো প্রজোেি এ ব্যাপাজর আপিার সুপাহরি 

সমূি বলুি। 

 

 

 

“সাহব যক সিজর্াহগিা করার েন্য আপিাজক অজিক র্ন্যবাে” 
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পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি 

“উপজেলা পর্ যাজে মহিলাজের েন্য আেবর্ যক (আইহেএ) প্রহিক্ষণ” 

প্রহিক্ষণ সকন্দ্র পর্ যজবক্ষজণর েন্য সচকহলি 

 

প্রহিক্ষণ সকন্দ্র পর্ যজবক্ষজণর িাহরখোঃ 

 

প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর িামোঃ       প্রহিষ্ঠার িাহরখোঃ 

ঠিকািাোঃ 

উপজেলাোঃ     সেলাোঃ    হবভাগোঃ 

 

১। প্রহিক্ষণ কম যসূচীর েন্য কখি সথজক এই সসন্টার/জভন্যেটি ব্যবিার করা িজে? ............... সি ............... মাস 

 

২। মাহসক ভাড়া কি? ............... ............... টাকা 

 

৩। মট্রইহনং মসন্টার এর কক্ষ সংখ্যা কি? .......................................... টি 

 

৪। মট্রইহনং মসন্টার এর মমাট আয়িন কি? .......................................... িগফৃুট 

 

৫। প্রহিক্ষণ কয়ক্ষ মমাট কিটি সবঞ্চ আজছ? .......................................... টি 

 

৬। প্রহিক্ষণ কয়ক্ষ মমাট কিটি মচয়ার আজছ? .......................................... টি 

 

 

৭। প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর সভ ি অবকাঠাজমা/সুহবর্া সম্পহকযি িথ্যাহে 

ক্রহমক 

িং 

হববরণ সংখ্যা 

১ প্রহিক্ষণ কজক্ষর সংখ্যা  

২ বাথরুম/জগাসলখািা  

৩ টেজলট  

৪ সেিাজরটর  

৫ হলফট  

৬ অন্যান্য (উজেখ করুি)........................  

 

 

৮। প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর সসবা এবং অবকাঠাজমার গুণগিমাি পর্ যজবক্ষণ 

 

ক্রহমক 

িং 

হবষে সকাে 

পর্ যজবক্ষণ/ হেজ্ঞাসা কজর হলখুি 

উির 

 ক) প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর সসবার মাি র্াচাই   

1.  প্রহিক্ষজণর ব্যাচ িং   

2.  প্রহিক্ষণ সেজের িাম মট্রি ১ …………  

মট্রি ২ ………… 

3.  বিযমাি প্রহিক্ষণ শুরুর সমে (িাহরখ) হেিোঃ            মাসোঃ             সালোঃ  

সংযুহি-০৫ 
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4.  বিযমাি প্রহিক্ষণ সমাহপ্ত কাল (িাহরখ) হেিোঃ            মাসোঃ             সালোঃ  

5.  ভহিযকৃি প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা  সেে ১।                    সেে ২।                       সমাটোঃ 

6.  উপহস্থি প্রহিক্ষণাথীর সংখ্যা সেে ১।                    সেে ২।                       সমাটোঃ 

7.  প্রহিক্ষণাথীজের মজধ্য প্রহিবন্ধী সংখ্যা (র্হে 

থাজক) 

সেে ১।                    সেে ২।                       সমাটোঃ 

8.  প্রহিক্ষণ কজক্ষ হবদুেৎ সুহবর্া আজছ হক? ১= িোঁ,   ২= িা    

9.  প্রহিক্ষণ কজক্ষ/সকজন্দ্র অহি হিব যাপক ব্যবস্থা আজছ 

হক? 

১= িোঁ,   ২= িা    

10.  প্রহিক্ষণ সকজন্দ্র ফাি এইে এর ব্যবস্থা আজছ 

হক? 

১= িোঁ,   ২= িা    

11.  প্রহিক্ষণ কজক্ষর আজলা-বািাস/জভহন্টসলিি 

ব্যবস্থা সকমি? 

১= র্জথষ্ট ভাল, ২= সমাটামুটি, ৩= ভাল িে  

12.  প্রহিক্ষণ কজক্ষ/সকজন্দ্র হিরাপে খাবার পাহির 

ব্যবস্থা আজছ হক? 

১= িোঁ,   ২= িা    

13.  প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর হিরাপিার ব্যবস্থা সকমি? ১= র্জথষ্ট ভাল, ২= সমাটামুটি, ৩= ভাল িে  

14.  প্রহিক্ষণাথীজের েন্য পর্ যাপ্ত টেজলট আজছ হক? ১= িোঁ,   ২= িা    

15.  টেজলজটর পহরোর পহরেন্নিার মাি সকমি? ১= র্জথষ্ট ভাল, ২= সমাটামুটি, ৩= ভাল িে  

16.  টেজলট/বাথরুজমর হছটহকহি  

আটকাজিার ব্যবস্থা আজছ হক? 

১= িোঁ,   ২= িা    

17.  বাথরুম/টেজলজটর েরো/ 

োিালা ভািা হক? 

১= িোঁ,   ২= িা   

 

 

 

৯। সাহব যক হবজবচিাে প্রহিক্ষণ সকজন্দ্রর গুণগিমাি সম্পজকয আপিার মন্তব্য হলখুি: 

 

 

প্রহিক্ষণ সকন্দ্র পর্ যজবক্ষণকারীর িামোঃ 

পর্ যজবক্ষণকারীর স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



114 

 

মালামাল ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত িথ্যাবলী সংগ্রজির ছক (CPTU এর Format অনুর্ােী) 

প্যাজকজের িাম ও িংোঃ....................................................................................................................................... 

1.  মন্ত্রাণলে/ হবভাগ  

2.  বাস্তবােিকারী সংস্থা  

3.  প্রকজল্পর িাম  

4.  েরপত্র অনুর্ােী কাজের িাম  

5.  েরপত্র হবজ্ঞহপ্ত প্রকাজির মাধ্যম (োিীে/ আন্তেযাহিক)  

6.  েরপত্র হবক্রে শুরুর িাহরখ  

7.  েরপত্র হবক্রজের সিষ িাহরখ ও সমে   

8.  েরপত্র গ্রিজণর সিষ িাহরখ ও সমে  

9.  প্রাপ্ত সমাট েরপজত্রর সংখ্যা  

10.  েরপত্র সখালার িাহরখ ও সমে  

11.  সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা  

12.  িি সরসপিহসভ েরপজত্রর সংখ্যা  

13.  েরপত্র মুল্যােি কহমটির সভার িাহরখ  

14.  কার্ যহববরণী অনুজমােজির িাহরখ  

15.  হস এস বিরীর িাহরখ  

16.  হস এস অনুজমােজির িাহরখ  

17.  Notification of Award প্রোজির িাহরখ  

18.  সমাট চুহি মূল্য  

19.  চুহি স্বাক্ষজরর িাহরখ  

20.  কার্ যাজেি প্রোজির িাহরখ  

21.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে শুরুর িাহরখ  

22.  কার্ যাজেি অনুর্ােী কাে সমাহপ্তর িাহরখ  

23.  সমে বৃহদ্ধ কজর থাকজল, কি হেজির এবং কী কারজণ  

24.  চূড়ান্ত হবল েমাোজির িাহরখ ও হবজলর পহরমাণ  

25.  চূড়ান্ত হবল পহরজিাজর্র িাহরখ ও পহরমাণ  

26.  ক্রজের সক্ষজত্র সরকাহর ক্রেিীহিমালা অনুসরণ করা িজেহছল কী িা?  

27.  িা িজল সকি করা িেহি  

28.  মালামালগুজলা গুিগি মাজির সক্ষজত্র সকাি হবচুেহি ঘজটহছল?  

29.  িজে থাকজল সকি?  

30.  েরপজত্র উজেহখি মুল্য অজপক্ষা অহর্ক ব্যে িজেহছল কীিা?  

31.  িজে থাকজল সকি এবং টাকার পহরমাণ  

32.  ক্রেকৃি মালামাল ওোজরহন্ট হছল হক?  

33.  থাকজল কি হেি?  

34. ওোজরহন্ট সমজের মজধ্য মালামালগুজলার সকাি ত্রুটি র্রা পজরহছল কীিা?  

35.  ত্রুটি িজে থাকজল সসবার মাি সকমি হছল?  

36.    

 

37. আজলাচে প্রকজল্প মালামাল সংগ্রি করার সক্ষজত্র লক্ষণীে দুব যল ও ইহিবাচক হবষেগুজলা উজেখ 

করুি?  

১।........................................................................................................................................... 

২।........................................................................................................................................... 

         ৩।........................................................................................................................................ 

 

িথ্য প্রোিকারীর িামোঃ.................................................................... পেবীোঃ............................................................ 

স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ........................................................................... 

সমাবাইলোঃ....................................................................................  
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পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রে সংক্রান্ত প্রহকউরজমন্ট িথ্য সংগ্রি, পর্ যাজলাচিা এবং হবজেষজণর েন্য প্রণীি ফম য 

 

পণ্য/কা

র্ য/জসবা 

 

 

সংগৃিীি 

পণ্যসমূজির 

হববরণ 

সংগ্রজির সমথে 

এবং টাইপ 

চুহি অনুজমােিকারী 

কতৃযপক্ষ 

আরহেহপহপ 

বরাে 

(লক্ষ টাকাে)  

চুহির মূল্য 

(লক্ষ 

টাকাে) 

েরপত্র আহ্বাজির 

িাহরখ 

চুহি স্বাক্ষজরর 

িাহরখ 

চুহি সমাহপ্তর 

িাহরখ  

কার্ য সম্পােজির 

সমাট সমে/হেি 

প্রকৃি 

এবং 

আরহেহপ

হপর মজধ্য 

হেজির 

ব্যবর্াি 

প্য
াজ

ক
ে

 ি
ং
 

আ
র

হে
হপ

হপ
  

প্র
কৃ

ি
 

আ
র

হে
হপ

হপ
 

প্র
কৃ

ি
 

আ
র

হে
হপ

হপ
 

প্র
কৃ

ি
 

আ
র

হে
হপ

হপ
 

প্র
কৃ

ি
 

আ
র

হে
হপ

হপ
 

প্র
কৃ

ি
 

আ
র

হে
হপ

হপ
 

প্র
কৃ

ি
 

 

 

       

      

   

  

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

       

      

   

 

িথ্য প্রোিকারীর িামোঃ.................................................................... পেবীোঃ............................................................ 

স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ........................................................................... 

সমাবাইলোঃ....................................................................................  
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অহেট সম্পহকযি সচকহলি 

১. এ পর্ যন্ত কেটি অহেট সম্পন্ন করা িজেজছ?  

অথ যবছর অহেট সম্পন্ন করার িাহরখ মন্তব্য 

২০১৬-২০১৭   

২০১৭-২০১৮   

২০১৮-২০১৯   

 

১.১ র্হে হির্ যাহরি সমজে অহেট সম্পন্ন করা িজে িা থাকজল, সকি? 

অথ যবছর হির্ যাহরি সমজে অহেট সম্পন্ন করজি িা পারার কারণ  

২০১৬-২০১৭  

২০১৭-২০১৮  

২০১৮-২০১৯  

 

২. পণ্য, কার্ য, সসবা সম্পহকযি অহেট পর্ যজবক্ষণগুজলা অথ য বছর অনুর্ােী প্রোি করুি।  

অথ যবছর পণ্য সসবা কার্ য 

২০১৬-২০১৭    

২০১৭-২০১৮    

২০১৮-২০১৯    

 

৩. এ পর্ যন্ত সম্পন্ন অহেট সমূিজর আপহিগুজলা কী কী এবং এই আপহিগুজলার মজধ্য কিটি এবং সকাি সকািটি হিষ্পহি করা 

িজেজছ?  

অথ যবছর অহেট আপহি হিষ্পহি মন্তব্য 

২০১৬-২০১৭    

২০১৭-২০১৮    

২০১৮-২০১৯    

 

 

িথ্য প্রোিকারীর িামোঃ.................................................................... 

পেবীোঃ............................................................ 

স্বাক্ষর ও িাহরখোঃ........................................................................... 

সমাবাইলোঃ.................................................................................... 
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পহরহিষ্ট-২:  সসজকোহর উপাি/োটার উৎস 

 

ক্রম উৎস 

১ হেহপহপ 

২ মহিলা হবষেক অহর্েপ্তর  

৩ আইএমইহে-এর পহরেি যণ প্রহিজবেি 

৪ মান্থহল ইমহপ্ল্য়ময়ন্টিন মপ্রায়গ্রস হরহিউ, আইএমইহে  
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পরামি যক প্রহিষ্ঠাি 

পান্না কহমউহিটি সেজভলাপজমন্ট ফাউজেিি (হপহসহেএফ) 

বাহড় িং: ৫৩/১ ও ৫৩/২, ফ্লাট- হে২ 

পহিম আগারগাঁও, সিজর বাংলা িগর, ঢাকা- ১২০৭। 

 


