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সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ দেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূণ ণ  মন্ত্রণালয়-যা মানব সম্পে উন্নয়ন, োররদ্র্য রবশমাচন, অবশেরলত 

ও অনগ্রসর জনগশণর কল্যাণ, উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়শনর জন্য কাজ করশে । এশের পাোপারে পররতযক্ত, ঠিকানারবেীন, এরতম, 

রপতা-মাতার দেে বরিত, প্ররতবন্ধী, পাচারকারীশের কবল েশত উদ্ধারকৃত এবং কারাগাশর অবস্থানরত সমস্যাগ্রস্থ মরেলাশের 

রেশুশের রক্ষণাশবক্ষণ প্ররতপালন ও পুনব ণাসশনর কায ণক্রম পররচালনা করশে। এই সকল রেশুশের সরকারর রেশু পররবার ও 

দোটমরন রনবাশস বসবাস, থাকা খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করা েয়। ১৮টি সরকারর রেশু পররবার এবং ১টি দোটমরন 

রনবাশসর রেশুশের দোশেল, তত্ত্বাবধায়শকর বাসস্থান ও দেরনং দসন্টারসমূে বসবাশসর জন্য ঝুঁরকপূণ ণ েওয়ায় গণপূতণ রবভাগ 

কর্তণক পররতযক্ত দ ারিত েশয়শে। এমতাবস্থায় এ সকল স্থাপনা রনম ণাণ করা অতীব জরুরী। উপর্য ণক্ত রবিয়সমূে রবশবচনা কশর 

জুলাই ২০১৮ েশত জুন ২০২১ দময়াে কাশল ২৯৬.৭১ দকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যশয় “সরকারর রেশু পররবার ও দোটমরন রনবাস 

রনম ণাণ/পুনঃরনম ণাণ” েীি ণক প্রকল্পটি গ্রেণ করা েয়।  

 

প্রকশল্পর প্রাক্করলত ব্যশয়র ৯২% রনম ণাণ খাশতর বরাদ্দ থাকশলও এখন পয ণন্ত েরপত্র আহ্বান করা সম্ভব েয়রন। পরবতীশত 

মন্ত্রণালশয়র রনশে ণে অনুসাশর গণপূতণ অরধেপ্তশরর ২০১৪ সাশলর দরট রসরিউল এর পররবশতণ ২০১৮ সাশলর দরট রসরিউল ও 

ক্রয় পদ্ধরত Open Tendering Method (OTM) এর পররবশতণ Direct Procurement Method (DPM) সংস্থান দরশখ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৮ েশত জুন ২০২২ এবং প্রাক্করলত ব্যয় ২৯৬.৭১ দকাটি দথশক ব্যয় বৃরদ্ধ কশর ৩৫২.৪৭৩ 

দকাটি টাকা রনধ ণারণ কশর রিরপরপ সংশোধন কশর রবগত ৯/৯/২০১৯ তাররখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালশয় দপ্ররণ করা েশয়শে যা 

এখনও অনুশমােশনর জন্য প্ররক্রয়াধীন।  

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি উদ্দেশ্যসমূহ যেমি: প্রকল্প প্রণয়ন, সংশোধন, অনুশমােন ও বাস্তবায়শন রবদ্যমান সমস্যা রচরিত 

কশর প্রকশল্পর অগ্রগরত তরারিত করার লশক্ষয যথাযথ সুপাররে প্রণয়ন এবং প্রকশল্পর মাধ্যশম অরজণত ফলাফল দটকসই করার 

রনরমশে প্রশয়াজনীয় রেকরনশে ণেনা প্রোন ইতযারে। এই সকল উশদ্দশ্য নিদ্দিচিা কদ্দি প্রকল্প সংনিষ্ট নিনিন্ন ধরশণর েরললারে 

পয ণশবক্ষণ করা েশয়শে। কাঠাশমাগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যশম ৬০০ জন রেশুর তথ্য সংগ্রে করা েশয়শে। পাোপারে গুণগত তথ্য 

সংগ্রশের জন্য রেশুশের সাশথ ১৩টি Focus Group discussion (FGD) করা েশয়শে এবং প্রকল্প বাস্তবায়শনর সাশথ 

জরড়ত ব্যরক্ত ও অংেীজশনর সাশথ ২৬টি Key Informant Interview (KII) করা েশয়শে। দসশকন্ডারর উৎস দথশক 

দচকরলশের মাধ্যশম আরথ ণক অগ্রগরত, প্রকশল্পর অনুকুশল বরাদ্দ ও বরাশদ্দর ব্যবোর এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইতযারে রবিশয় 

তথ্য সংগ্রে করা েশয়শে।  

 

প্রকশল্পর রাজস্ব ও মূলধন অশের প্রাক্করলত ব্যয় যথাক্রশম ৬০৭.৭০ লক্ষ টাকা ও ২৮৪৮২.৪১ লক্ষ টাকা। দম ২০২০ তাররখ 

পয ণন্ত রাজস্ব ও মূলধন খাশত ব্যয় েশয়শে যথাক্রশম ৩৫.৪৯ লক্ষ ও ৬৩.৭১ লক্ষ টাকা যা প্রাক্করলত ব্যশয়র যথাক্রশম  ৫.৮৪% 

ও ০.০১৫%। প্রকল্পটির মূলধন ব্যশয়র মশধ্য রনম ণাণ ও পূতণ কাজ বাবে ব্যয় প্রাক্কলন করা েশয়শে প্রায় ২৬২৮৪.১৬ লক্ষ টাকা  

(৯২%)।  উশেখ্য দম ২০২০ তাররখ পয ণন্ত রনম ণাণ ও পূতণ কাজ শুরু করা সম্ভব েয়রন। ফশল  প্রকশল্পর সারব ণক ব্যয় বা অগ্রগ্ররত 

কম েশয়শে।     

প্রকল্প শুরু দথশক এ পয ণন্ত ২টি রেয়াররং করমটির সভা আশয়াজন করা েশয়শে। সবশেি রেয়াররং করমটির সভা ২৬ দফব্রুয়ারী 

২০২০ তাররশখ অনুরিত েয়। উক্ত সভায় রসদ্ধান্ত েশয়শে দয, প্রস্তারবত ১ম সংশোরধত রিরপরপ পররকল্পনা করমেশন দ্রুত দপ্ররশণর 

জন্য প্রশয়াজনীয় পেশক্ষপ গ্রেণ করশত েশব।   

ক্রয় কাশজর ৩টি প্যাশকশজর মশধ্য  ১টি প্যাশকজ (গাড়ী ক্রয়) এর দক্ষশত্র সরকারর ক্রয় রবরধ অনুসরণ করা েশয়শে। বারক ২টি 

প্যাশকজ-আউট দসরস ণং এর মাধ্যশম ২৪,৪০,২৮০.০০ টাকার ক্রয় কায ণক্রম দনাটিে দবাশি ণ দনাটিে টারেশয় অথ ণাৎ Request 

for Quotation (RFQ) পদ্ধরতর মাধ্যশম সম্পন্ন করা েশয়শে। পাবরলক প্ররকউরশমন্ট রবরধ-২০০৮ এর তফরসল -২ রবরধ 

৬৯(১) এবং (৬) (ক) ও (গ) এ উশেখ আশে দয, RFQ এর মাধ্যশম ক্রয় সীমা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পয ণন্ত,  এর উশবণ পণ্য ক্রয় 

উন্মুক্ত েরপশত্রর মাধ্যশম (OTM) রবরধ ৯০ অনুসাশর বহুল প্রচরলত কমপশক্ষ একটি বাংলা এবং একটি ইংশরজী পরত্রকায় 

রনব ণােী সারসংশক্ষপ 
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রবজ্ঞরপ্ত প্রচাশরর মাধ্যশম ক্রয় করশত েশব। ক্রয় কাশয ণ সরকারর ক্রয় রবরধ অনুসরণ করা েয়রন মশম ণ প্রতীয়মান েশয়শে এবং 

সরঞ্জামারে ক্রশয়র দক্ষশত্রও পাবরলক প্ররকউরশমন্ট রবরধর অন্যথা েশয়শে।   

প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান কাজ রনম ণাণ/পুনঃরনম ণাণ েশলও এ প্রকশল্পর মাধ্যশম রেশুশের রনরাপো, জীবনমান উন্নয়ন, প্ররেক্ষণ 

প্রোন প্রভৃরতও অন্তর্ভ ণক্ত রেল। রেশুশের রনকট দথশক সাক্ষাৎকার রভরেক প্রাপ্ত তথ্য রবশেিণ কশর দেখা যায়, সামরগ্রকভাশব 

রেশুশের গড় বয়স ১৪.৪২ বের। এক-র্ততীয়াংশের দচশয় দবেী (২৭.৮%) রেক্ষাথী বশলশেন িাক্তার রনয়রমত রচরকৎসা দসবা 

প্রোন কশরন। অপররেশক রতন-চতুথ ণাংশের কম সংখ্যক (৭২.২%) রেক্ষাথী উশেখ কশরন িাক্তার রনয়রমত রচরকৎসা দসবা 

প্রোন কশর না। অশধ ণক সংখ্যক  (৫০.৩%) রেশুরা বশলশেন দয তারা কাউশেরলং দসবা গ্রেণ কশরশে। কাউশেরলং দসবা 

গ্রেশণর কারণসমূে: রবিন্নতা (৬১.৩%), বড়শের সাশথ ঝগড়া (৩৬.১%) এবং পাররবাররক সমস্যা (২৯.১%) ইতযারে।  

এক-র্ততীয়াংে (৩৮.২%) রেশুরা কাররগরর রেক্ষা গ্রেণ কশরশে/করশে। দয সকল রবিশয়/দেশি কাররগরর প্ররেক্ষণ 

দপশয়শে/পাশে তা েশলা দটইলররং (৬৯.৪%), ইশলকরেক (১১.৪%), এয়ার করন্ডেন/রসরভল (৭.৯%), করম্পউটার (৬.১%)। 

প্রায় অশধ ণক (৪১.৫%) সংখ্যক রেশুরা বশলশে এখাশন অন্য দকান দেি নাই রবধায় এই সকল দেশি প্ররেক্ষণ রনশয়শে/রনশে।   

সামরগ্রকভাশব প্রায় সকল (৯৬.২%) দমশয়রা ককশোরকারলন পররবতণন সম্পশকণ জাশন। এই সময় দমশয়শের মারসক/ঋতু শুরু  

েয় (৯৫.১%), েরীশরর রবরভন্ন অংশগ দলাম গজায় (২৪.৬%),  দমশয়শের মুশখ ব্রন (রপম্পল) েয় (২৩.২%)। অশধ ণশকর দচশয় 

দবেী সংখ্যক (৬৬.৮%) দমশয়রা উশেখ কশরশে দয মারসক কারলন সময় তারা স্যারনটারর প্যাি ব্যবোর কশর এবং এক-

র্ততীয়াংে (৩৩.৩%) পুরাতন কাপড় ব্যবোর কশর।  

রেশুশের ঝুঁরকপূণ ণ অবস্থা রবশবচনা কশর রিরপরপ অনুযায়ী প্রকশল্পর রনম ণাণ কাজ দ্রুত আরম্ভ করা দযশত পাশর। পাোপারে যরে 

সংশোধন করশতই েয় তশব পররকল্পনা করমেশনর পররপশত্রর ধারা অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালশয়র মাননীয় মন্ত্রী 

মশোেশয়র অনুশমােনক্রশম প্রকশল্পর রিরপরপ দ্রুত সংশোধন করা দযশত পাশর। প্রস্তারবত সংশোরধত রিরপরিশত ১ বের দময়াে 

বৃরদ্ধর সুপাররে করা েশয়শে। প্রস্তারবত দময়াশে রনম ণাণ কাজ সম্পন্ন করা একটি রবোল চযাশলঞ্জ েশয় োড়াশত পাশর। ফশল 

পুনরায় সময় বৃরদ্ধর প্রশয়াজন েশত পাশর। রেশুশের রনরাপো রনরিত করার জন্য সংরেষ্ট কর্তণপক্ষ প্রশয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ 

করশত পাশর। রেশুশের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা এবং প্ররত রতন মাস পরপর পড়াশুনার মান যাচাই কশর পরবতী করণীয় 

রনধ ণারণ করা দযশত পাশর। দোশেশলর খাবার মান ও পররমাশণর রেশক দৃরষ্ট দেয়া প্রশয়াজন। রেশু পররবাশরর খন্ডকারলন িাক্তার 

সে প্রশয়াজনীয় জনবল রনশয়াশগর উশদ্যাগ এবং প্ররেক্ষশণর ব্যবস্থা গ্রেণ করা দযশত পাশর। বাজারমুখী চারেো রবশবচনা কশর 

কাররগরর প্ররেক্ষশণর ব্যবস্থা করা এবং দয রবিশয় প্ররেক্ষণ রনশত আগ্রেী দস রবিয় রবশবচনা করা দযশত পাশর। োরয়ত্ব 

রবশবচনায় োফশের Child Psychology, সৃজনেীল পদ্ধরত এবং কাররগরর রবিশয় প্ররেক্ষশণর ব্যবস্থা করা। এই সকল 

প্ররেরক্ষত োফ/রেক্ষকগণ কাউশেরলং, সৃজনেীল পদ্ধরতশত রেক্ষা এবং বৃরেমূলক কাররগরর প্ররেক্ষণ যাশত প্রোন করশত 

পাশর তা রনরিত করা। রেশু পররবাশর রেশুরা দয সব স্কুল/কশলশজ পড়াশুনা করশে দসসব স্কুল/কশলশজর রেক্ষক ও োত্রশের 

সাশথ এযািশভাশকরস করা যাশত দকান রেশুই কবিশের রেকার না েয় এবং দমধা অনুসাশর ভাশলা স্কুশল ভরতণর সুশযাগ পায়। 

দোটমরন রনবাশসর প্ররতবন্ধী রেশুশের take care করার জন্য প্রশয়াজনীয় নাস ণ/আয়া রনশয়াগ দেয়া এবং নতুন রনশয়াগকৃত ও 

বতণমাশন যারা কাজ করশেন এশের রবশেিারয়ত প্ররেক্ষশণর ব্যবস্থা করা।   
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CPTU  : Central Procurement Technical Unit 

CRC  : Convention on the Rights of the Child  

DC  : District Commissioner    

DPP  : Development Project Proposal   

DSS  : Department of Social Services  

DPM  : Direct Tendering Method 

e-GP  : Electronic Government Procurement 

FGD  : Focus group Discussion  

FS   : Field Supervisor  

GoB   : Government of Bangladesh  

HOPE  : Head of Procuring Entity  

IA  : Important Assumptions 

ICT   : Information Communication Technology  

IGA  : Income Generating Activities  

IMED   : Implementation Monitoring and Evaluation Division  

KII   : Key Informant Interview  

MDG  : Millennium Development Goal 

MoU   : Memorandum of Understanding   

MIS  : Management Information System  

M & E  : Monitoring and Evaluation  

MOWCA  : Ministry of Women and Children Affairs  

NGO  : Non-Governmental Organization  

OTM   : Open Tendering Method   

PA   : Procuring Entity  

PD  : Project Director  

PMIS   : Project Management Information System  

PPA  : Public Procurement Act-2006 

PPR  : Public Procurement Rules-2008  

PSC   : Project Steering Committee  

PWD  : Public Works Department 

RDPP  : Revised Development Project Proposal  

RFQ  : Request for Quotation  

SDG  : Sustainable Development Goal  

SSP  : Sarkari Shishu Paribar  

SO   : State Orphanage  

SWOT  : Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threat  

UNO   : Upazila Nirbahi Officer 

 

  

েব্দ সংশক্ষপ 
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রেশুর সো: জারতসং  রেশু অরধকার সনে অনুসাশর ১৮ বেশরর মশধ্য সকল মানব সন্তানই রেশু রেসাশব রবশবরচত েশব; 

মার্ত-রপর্তেীন রেশু: দয রেশুর মাতা-রপতা উভয় বা দয দকান একজন মৃতুযবরণ কশরশে 

সুরবধা বরিত রেশু: 

ক. পররতযক্ত, নাম পররচয়েীন বা োরবোরেীন বা আইনানুগ বা কবধ অরভভাবকেীন রেশু 

খ. গৃেেীন রেশু বা পথরেশু 

গ. রভক্ষাবৃরে বা রেশু রবকাশের পররপরি দকান কাশজ রনশয়ারজত রেশু 

 . বরস্তশত বসবাসকারর রেশু 

ঙ. অন্যান্য ঝুঁরকশত থাকা রেশু  

চ. এরতম রেশু বলশত দবাঝায় যারা রপর্ত বা মার্তরপর্তেীন রেশু  

রেশু রনয ণাতন: যখন একটি রেশুশক প্রোর করা েয়, রনিুর আচরণ কশর বা োরীররক রনয ণাতশনর দ্বারা গুরুতর আেত করা 

েয়। যখন একজন রেশু দযৌন রনয ণাতশনর রেকার েয়, দযমন-ধি ণণ, জবরেরস্ত করা, প্রাপ্ত বয়স্কশের দ্বারা অশোভন আচরণ ও 

দযৌন সম্পশকণর রেকার েওয়া। বয়:সরন্ধর পূশব ণই প্রাপ্তবয়স্ক দ্বারা েরীশরর দগাপন স্থাশন স্পেণসে দজারপূব ণক দযৌনসম্পকণ 

স্থাপশনর দচষ্টা করা।   

দমৌরলক চারেো েশত বরিত রেশু: দযৌরক্তকভাশব রবরভন্ন বাস্তব চারেো, দযমন -খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইতযারে দথশক বরিত 

রেশু। েশত পাশর গ্রাম দথশক েেশর অরভবারসত/স্থানচ্যযত রেশু। রপতামাতােীন রেশু। আশরা সাধারণ ভাশব বলা যায় রেশুটি 

েতেররদ্র্ পররবার দথশক আসা রকংবা পালক পররবাশর দবশড় ওঠার কারশণ বিনার রেকার। 

আইরন দ্বশে জরড়ত রেশু: রেশু যখন আইন ভে কশর এবং চ্যরর, রেনতাই, পশকটমার, মােক পাচার, মােক দসবন বা অন্য 

দকান অপরাধমূলক কাশজর জন্য আইন প্রশয়াগকারর সংস্থা কর্তণক দগ্রফতার েয় তখন তাোশক আইরন দ্বশে জরড়ত রেশু বলা 

েয়।   

প্রকশল্পর উপকারশভাগী: প্রকশল্পর আওতায় ১৮ বের পয ণন্ত সকল মানব সন্তানশক রেশু রেসাশব রবশবচনা করা েশয়শে। দয 

সকল রেশু পররবারশক দসবা প্রোন করা েশয়শে তারা েশলা:  

▪ দয সকল রেশুর বাবা মা দনই 

▪ মা-বাবা ও রেশু পশথ/রাস্তায় থাশক 

▪ বাবা মা সকাশল কাশজ চশল যায় রেশুরা সারারেন পশথ থাশক 

▪ সারারেন রাস্তায় থাশক এবং রাত েশল পাশকণ, দষ্টেশন আশ্রয় দনয়  
 

অংেীজন (Stakeholders): দকান একটি প্রকশল্পর সাশথ সংরেষ্ট বা প্রকশল্পর দ্বারা প্রতযক্ষ বা পশরাক্ষভাশব উপকৃত বা 

ক্ষরতগ্রস্থ জনগণ। এরা ইো করশল প্রকশল্পর কাশজ সোয়তা করশত পাশর বা ক্ষরত করশত পাশর। ফশল প্রকশল্পর ফলাফশলর 

উপর ইরতবাচক বা দনরতবাচক প্রভাব পশড়। এই প্রকশল্পর দক্ষশত্র-সরকারর কম ণকতণা, জনগশণর প্ররতরনরধগণ ইতযারে।  

খানা (Household): একই চ্যলার রান্নায় এক বা একারধক ব্যরক্ত যরে খাওয়া োওয়া কশর এবং একই  শর বসবাস কশর 

তখন উোশক খানা (Household) বলা েয়। একই  শর বসবাস কশর রকস্তু রান্নার চ্যলা যরে রভন্ন েয় তখন প্রশতযকটিশক 

আলাো আলাো খানা রবশবচনা করা েয়। 

 

প্রাইমারর িাটা: প্রকশল্পর উপকারশভাগীশের রনকট দথশক জররপ প্রশ্নমালার মাধ্যশম দয তথ্য সংগ্রে করা েয় তাশক প্রাইমারর 

িাটা বলা েয়।  

েব্দশকাি  
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দসশকন্ডারর িাটা: রবরভন্ন প্রকার েরলল েস্তাশবজ দযমন: রবরভন্ন প্ররতশবেন, রিরপরপ, আররিরপরপ, রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার 

প্ররতশবেন, মাঠ পয ণাশয় পররেে ণশণর প্ররতশবেন ইতযারে পয ণশবক্ষণ কশর দয সকল তথ্য ও উপাে সংগ্রে করা েয় তাশক 

দসশকন্ডারর িাটা বলা েয়।  

 

Focus Group Discussion (FGD): এফরজরি েশলা রনরে ণষ্ট রবিয় রনশয় আশলাচনা করার জন্য একই ধরশণর 

অংেগ্রেণকারী যাশের ব্যাকগ্রাউন্ড বা অরভজ্ঞতার প্রায় একই ধরশণর এবং যারা একই সমাশজ বসবাস কশর এবং প্রায় সমমনা। 

একজন মিাশরটর দ্বারা এফরজরি পররচারলত েয় এবং রযরন আশলাচনার জন্য রবিয়গুরল উপস্থাপন কশরন এবং 

অংেগ্রেণকারীশের সকলশক তাশের অরভজ্ঞতা বলার জন্য প্রায় সমান সুশযাগ দেয়া েয়। মিাশরটর সকল অংেগ্রেণকারী 

যাশত আশলাচনায় অংেগ্রেণ কশর দসজন্য তাশেরশক বলার জন্য উৎসাে প্রোন কশরন এবং বলার পশর প্রেংসা কশরন। ফশল 

অংেগ্রেণকারীরা জ্ঞান, েক্ষতা, অরভজ্ঞতা, এবং দৃরষ্টভরে সকশলর সাশথ আশলাচনা করশত উৎসােী েয়।  
 

Key informant Interview(KII): প্রকশল্পর বাস্তবায়শনর সাশথ সম্পৃক্ত এবং প্রকল্প সম্পশকণ যাশের গভীর অরভজ্ঞতা আশে 

এই সকল ব্যরক্তবগ ণশক গশবিকরা এটিশক মূল তথ্যোতাশের সাক্ষাতকার বশল অরভরেত কশরশেন। মূল তথ্য প্রোনকারী 

সাক্ষাতকার এক ধরশণর গুণগত গভীর-সাক্ষাতকার। মূল তথ্যোতাশের সাক্ষাত গ্রেশণর পূশব ণ সাক্ষাতগ্রেণকারীর সাক্ষাত 

পররচালনা করার একটি গাইিলাইন থাশক যা তাশক ধীশর ধীশর রবিশয়র গভীশর দযশত সোয়ক েয় ফশল প্রশয়াজনীয় গুণগত 

তথ্য সংগ্রে করা সম্ভব েয়।  
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকল্পের বিস্তাবরত ির্ ণনা 
 

১.১ প্রকল্পের পটভূবম : সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় এ দেল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ ণ মন্ত্রর্ালয়-যা মানি সম্পে উন্নয়ন, োবরদ্র্য 

বিল্পমাচন, অিল্পেবলত ও অনগ্রসর জনগল্পর্র কল্যার্ , উন্নয়ন এিং ক্ষমতায়ল্পনর জন্য কাজ করল্পে । এ দেল্পের েেল্পর িসিাসকৃত 

অিল্পেবলত ও অনগ্রসর জনগর্, দিকার, ভূবমেীন, বেন্নমূল, ভিঘুল্পর, সামাবজক, মানবসক ও োরীবরক প্রবতিন্ধী, অসোয় দুঃস্থ 

দরাগী, বকল্পোর অপরাধী, দুঃস্থ বেশু ও িল্পয়াবৃদ্ধল্পের উন্নয়ল্পন সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় িহুমুখী কায ণক্রম পবরচালনা করল্পে ।  

 

১৯৬১ সাল্পল বেক্ষা েপ্তর েল্পত state orphanage গুল্পলার পবরচালনার োবয়ত্ব সমাজকল্যার্ অবধেফতল্পর ন্যস্ত করা েয় । ১৯৪৪ 

সাল্পলর এবতমখানা ও বিধিা সনে আইন, ১৯৭৪ সাল্পলর বেশু আইল্পনর বিধান দমাতাল্পিক বপতৃ-মাতৃেীন/বপতৃেীন এবতম ও দুঃস্থ 

বেশুল্পের পূর্ ণময ণাো প্রোন, তাল্পের অবধকার এিং স্বাথ ণ সংরক্ষর্ বিষল্পয় যথাযথ গুরুত্ব দেয়া েল্পে। িতণমাল্পন দেল্পে ৮৫ টি 

সরকাবর বেশু পবরিাল্পর এবতম ও দুঃস্থ বেশুল্পের লালন পালন করা েল্পে
1
।  

 

দেল্পের িতণমান দপ্রক্ষাপল্পট ও সমল্পয়র োবি অনুযায়ী সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়াধীন সমাজল্পসিা অবধেফতর পবরচাবলত দোটমবন 

বনিাল্পসর পবরবধ বিস্তৃত কল্পর পবরতযক্ত বেশুল্পের পাোপাবে ঠিকানাবিেীন, বিপন্ন ও দে ণোগ্রস্থ বনবে ণষ্ট িয়ল্পসর বেশুল্পের 

রক্ষর্াল্পিক্ষর্ প্রবতপালন ও পুনি ণাসল্পনর কায ণক্রম গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে। এ ধরল্পনর বেশুরা েল্পে বেশু পাচারকারীল্পের কিল েল্পত 

উদ্ধারকৃত বেশু। অবভভািকেীন দে ণোগ্রস্থ ও বিপন্ন বেশু, োরাল্পনা বেশু এিং কারাগাল্পর অিস্থানরত সমস্যাগ্রস্থ মবেলাল্পের বেশু। 

পবরতযক্ত বেশুল্পের মত এসি বেশুগর্ ভীষনভাল্পি দে ণোগ্রস্থ ও সরকাবর অবভভািকল্পত্বর োবিোর। তাই সাম্প্রবতককাল্পল এ 

ধরল্পর্র বেশুল্পেরল্পক দোটমবন বনিাল্পস ভবতণ ও প্রবতপালন করার প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে। িতণমাল্পন দেল্পে ৬ টি 

বনিাল্পস প্রায় ২৮০ জন বেশুল্পক লালন পালন করা েল্পে
2
। 

 

সাম্প্রবতককাল্পল ১৮ টি সরকাবর বেশু পবরিার ও ১টি দোটমবন বনিাস এর দোল্পেলসমূে িসিাল্পসর জন্য ঝুঁবকপূর্ ণ েওয়ায় গর্পূতণ 

বিভাগ কতৃণক জবরপ করা েয়। জবরল্পপর প্রবতল্পিেল্পন উক্ত ১৯টি বনিাসল্পক পবরতযক্ত দ াষর্া করা েয়
3
। ফল্পল দোল্পষ্টলগুল্পলা 

পূনুঃবনম ণার্ করা অতীি জরুরী। দসই দপ্রবক্ষল্পত ঝুঁবকপূর্ ণ ১৮ টি সরকাবর বেশু পবরিার ও ১ টি দোটমবন বনিাস এর দোল্পেল 

বনম ণার্ ও পুনুঃবনম ণাল্পর্র জন্য েীষ ণক প্রকেটি গ্রের্ করা েয়। 

 

১.১.১ প্রকে পবরবচবত   

  

i. প্রকল্পের নাম  : “সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুন:বনম ণার্” 

ii. উল্পযাগী মন্ত্রর্ালয় : সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় 

iii. িাস্তিায়নকারী সংস্থা : সমাজল্পসিা অবধেফতর ও গর্পূতণ অবধেপ্তর 

 

 

১.২ প্রকল্পের উল্পেশ্য: প্রকল্পের উল্পেশ্যল্পক দই ভাল্পগ ভাগ করা েল্পয়ল্পে, দযমন: ১. সাধারর্ উল্পেশ্য ও  

                             ২. বিল্পেষ উল্পেশ্য  
 

ক. সাধারর্ উল্পেশ্য: এবতম ও বপতা-মাতার দেে িবিত বেশুল্পের সাংবিধাবনক অবধকার বনবিত করা । 

 

খ. বিল্পেষ উল্পেশ্য:  

 

ক.  ১৮ টি সরকাবর বেশু পবরিার ও ১টি দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুন:বনম ণার্; 

খ.  সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের বনরাপে আিাসল্পনর ব্যিস্থা করা; 

গ.  সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের জীিনমান উন্নয়ন বনবিত করা; 

 .  সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের পবরচয ণা, বনরাপত্তা, বেক্ষা ও প্রল্পয়াজনীয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা  

   করা দযন তারা যথাযথ প্রবেবক্ষত েল্পয় দেল্পের সু-নাগবরক বেসাল্পি গল্পে উঠল্পত পাল্পর;  
 

 

 

 
1 
প্রকে কায ণালয় এিং সমাজ দসিা অবধেফতর এর ওল্পয়িসাইট  

2
 সমাজ দসিা অবধেফতর এর ওল্পয়িসাইট  

3
 ১৮টি সরকাবর বেশু পবরিার ও একটি দোটমবন বনিাস প্রকে বপডাবিউবড কতৃণক সল্পরজবমন পবরেে ণর্ প্রবতল্পিেন ২০১৩-২০১৭ 
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১.৩. অনুল্পমােন/সংল্পোধন/দময়াে বৃবদ্ধ: প্রকল্পের বডবপবপ অনুযায়ী িাস্তিায়ন কাল, সংল্পোবধত বডবপবপ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী 

িাস্তিায়ন কাল এিং িাস্তিায়নকাল বৃবদ্ধ ইতযাবের তথ্য বনল্পের সারবর্ ১.১ এ উল্পেখ করা েল্পলা।  

 

সারবর্ ১.১: প্রকল্পের অনুল্পমােন/সংল্পোধন/দময়াে বৃবদ্ধ 

  

 প্রকে িাস্তিায়ন কাল  : মূল সংল্পোবধত (প্রস্তাবিত) বৃবদ্ধ  

ক শুরুর তাবরখ : জুলাই ২০১৮ জুলাই ২০১৮ 
 

এক িের 
খ সমাবপ্তর তাবরখ : জুন ২০২১ জুন ২০২২ 

 

১.৪ অথ ণায়ল্পনর অিস্থা (মূল/সংল্পোধন এর হ্রাস/বৃবদ্ধর োর): বডবপবপ অনুযায়ী  প্রকেটির প্রাক্কবলত ব্যয়,  সংল্পোবধত 

বডবপবপ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী প্রাক্কবলত ব্যয় এিং ব্যয় বৃবদ্ধর েতকরা (%) বনল্পে সারবর্ ১.২ এ উল্পেখ করা েল্পলা। 

সারবর্ ১.২: প্রকল্পের মূল/সংল্পোধন এর হ্রাস/বৃবদ্ধর োর 

  

 প্রাক্কবলত ব্যয় : মূল সংল্পোবধত (প্রস্তাবিত) বৃবদ্ধ (%) 

ক বজওবি : ২৯৬.৭১ ৩৫২.৪৭৩০ ১৮.৭৯% 

খ প্রকে সাোয্য : - -  

 দমাট : ২৯৬.৭১ ৩৫২.৪৭৩০ ১৮.৭৯% 

 

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ সমূে: 

ক.  বনিাসীল্পের দেে ভালিাসা ও আের যল্পের সাল্পথ লালন পালন, ভরর্ল্পপাষর্ ও রক্ষর্াল্পিক্ষর্ করা;   

খ.  বনিাসীল্পের স্বাস্থয রক্ষা ও বচবকৎসার ব্যিস্থা; 

গ.  ধমীয়, ননবতক ও আচার আচরল্পর্র বেক্ষা প্রোন; 

 .  সাধারর্ ও ব্যিোবরক বেক্ষা এিং বৃবত্তমূলক ও কাবরগরী বেক্ষা প্রোন;  

ঙ.  বিল্পনােনমূলক, সংস্কৃবত ও ক্রীো কম ণকান্ড পবরচালনা; 

চ.  মানবসক ও মানবিক উন্নয়নসে সমাবজকীকরর্; এিং 

ে.  আথ ণ-সামাবজক পুনি ণাসন কায ণক্রম পবরচালনা করা;  

  

দকাটি টাকা 
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১.৬. অঙ্গবভবত্তক লক্ষযমাত্রা: প্রকেটির অনুল্পমাবেত অঙ্গ ও অঙ্গবভবত্তক বিস্তাবরত ব্যয় বিভাজন বনল্পের সারবর্ ১.৩ এ 

দেয়া েল্পলা।  

 

সারবর্ ১.৩: অঙ্গবভবত্তক লক্ষযমাত্রা  

ক্রবমক  

নং 

অল্পঙ্গর নাম লক্ষয (বডবপবপ অনুসাল্পর) 

সংখ্যা/ 

পবরমার্ 

বজওবি দমাট ব্যয় 

 ক) রাজস্ব ব্যয়    

১ কম ণকতণাল্পের দিতন ভাতা  ৩ জন ৪২.৮৬ ৪২.৮৬ 

২ িাবে ভাো ভাতা ৩ জন ২০.০০ ২০.০০ 

৩ উৎসি ভাতা ৩ জন ৭.৪৮ ৭.৪৮ 

৪ িাংলা নিিষ ণ ভাতা ৩ জন ০.৭৫ ০.৭৫ 

৫ বচবকৎসা ভাতা ৩ জন ১.৬২ ১.৬২ 

৬ বেক্ষা সোয়ক ৩ জন ১.০৮ ১.০৮ 

৭ ভ্রমর্ ভাতা ৩ জন ১৮.০০ ১৮.০০ 

৮ দটবলল্পফান দথাক  ২.৫০ ২.৫০ 

৯ দপল্পরাল ও লুবিকযান্ট দথাক ৩০.০০ ৩০.০০ 

১০ মুদ্র্র্ ও প্রকােনা  দথাক ৮.০০ ৮.০০ 

১১ দেেনাবর, বসল ও েযাম্পস দথাক ২.০০ ২.০০ 

১২ প্রচার ও বিজ্ঞাপন দথাক ৮.০০ ৮.০০ 

১৩ পবরিেন ব্যয় দথাক ৫৪.০০ ৫৪.০০ 

১৪ অবনয়বমত কম ণচারী ৮ জন ১১৫.৭৩ ১১৫.৭৩ 

১৫ ব্যিোয ণ দ্র্ব্যাবে ক্রয় ২৪৪৪৩ টি ৫৬.৯২ ৫৬.৯২ 

১৬ বিোনাপত্র ১৩৫০৫ ২২৩.৫৪ ২২৩.৫৪ 

১৭ সম্মাবন ভাতা দথাক ৫.৪০ ৫.৪০ 

১৮ কবম্পউটার সামগ্রী দথাক ৩.০০ ৩.০০ 

১৯ অন্যান্য ব্যয় দথাক ২.০০ ২.০০ 

উপ-দমাট (রাজস্ব ব্যয়):  ৬০৭.৭০ ৬০৭.৭০ 

(খ) মূলধন ব্যয়    

২০ দমাটর যান ১ টি ৫০.০০ ৫০.০০ 

২১ যন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জাম ২৪৭ টি ৮৩.৫১ ৮৩.৫১ 

২২ আসিািপত্র ১৩৭৮১ টি ২০৬৪.৭৪ ২০৬৪.৭৪ 

২৩ বনম ণার্ ও পূতণ    ৬২৪৮১.৯৬ ২৬২৮৪.১৬ ২৬২৮৪.১৬ 

উপ-দমাট (মূলধন ব্যয়):  ২৮৪৮২.৪১ ২৮৪৮২.৪১ 

(গ) বফবজকযাল কবন্টনল্পজবি ১% ২৯০.৯০ ২৯০.৯০ 

( ) প্রাইস কবন্টনল্পজবি  ১% ২৯০.৯০ ২৯০.৯০ 

সি ণল্পমাট (ক +খ+গ+ ):  ২৯৬৭১.৯১ ২৯৬৭১.৯১ 

লক্ষ টাকা 
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      ১.৭. প্রকল্পের সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনা (বডবপবপ অনুযায়ী)  

       সারবর্ ১.৪: প্রকল্পের সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনা   
 

মন্ত্রর্ালয়/বিভাগ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়  প্রকে ব্যয়                   (লক্ষ টাকায়) 

সংস্থা সমাজল্পসিা অবধেফতর  দমাট ২৯৬৭১.৯১ 

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও দকাড প্রকে পবরচালক,সমাজল্পসিা অবধেফতর  বজওবি ২৯৬৭১.৯১ 

প্রকে নাম/দকাড সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্  বনজস্ব ০.০০ 
 

প্যাল্পকজ 

নং 

বডবপবপ অনুযায়ী ক্রল্পয়র জন্য প্যাল্পকল্পজর 

ির্ ণনা 

পণ্য একক পবরমা

র্ 

ক্রয় পদ্ধবত 

এিং ধরর্ 

ক্রয় 

অনুল্পমােনকা

রী কতৃণপক্ষ 

অল্পথ ণর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয়(লক্ষ 

টাকা) 

পাক-দযাগ্যতা 

আেিান 

(প্রল্পযাজয 

দক্ষল্পত্র) 

েরপত্র আেিান চুবক্ত স্বাক্ষর চুবক্ত 

অনুযায়ী 

সম্পােল্পনর 

দেষ তাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

GD-1 প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র আসিািপত্র  সংখ্যা ৪৬ RFQM PD GOB ৮.৩৬  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
GD-2 প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র যন্ত্রপাবত ও 

অন্যান্য সরঞ্জাম 

 সংখ্যা ২৮  PD GOB ১২.১৬  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 

GD-3 সরকাবর বেশু পবরিার-৯ এিং দোটমবন 

বনিাস-১ এর আসিািপত্র  

 সংখ্যা ৫৫০০ DPM HOPE GOB ৮২৪.৩৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০১৯ 

GD-4 সরকাবর বেশু পবরিার-৯ এর আসিািপত্র  সংখ্যা ৮২৩৫ DPM HOPE GOB ১২৩২.০১  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০১৯ 
GD-5 সরকাবর বেশু পবরিার-৯ এিং দোটমবন 

বনিাস-১ এর যন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জাম 

 সংখ্যা ২১৯ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৭১.৩৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০১৯ 

GD-6 সরকাবর বেশু পবরিার-৯ এিং দোটমবন 

বনিাস-১ এর বিোনাপত্র 

 সংখ্যা ১৩৫০

৫ 

OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ২২৩.৫৪  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০১৯ 

GD-7 সরকাবর বেশু পবরিার-৯ এিং দোটমবন 

বনিাস-১ এর ব্যিোয ণ দ্র্ব্যাবে ক্রয় 

 সংখ্যা ২৪৪৪৩ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৫৬.৯২  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০১৯ 

GD-8 প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র দমাটরযান 

(কযাবরিয়) 

 সংখ্যা ১ DPM HOPE GOB ৫০.০০  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০১৯ 

GD-9 দেেনাবর বসল ও েযাম্প ক্রয়  এলএস এলএস DPM PD GOB ২.০০  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
GD-10 মুদ্র্র্ ও প্রকােনা  এলএস এলএস DPM PD GOB ৮.০০  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
GD-11 প্রচার ও বিজ্ঞাপন  এলএস এলএস DPM PD GOB ৮.০০  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
GD-12 কবম্পউটার সামগ্রী ক্রয়  এলএস এলএস DPM PD GOB ৩.০০  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
GD-13 দপল্পরাল ও লুবিকযান্ট ক্রয়  এলএস এলএস DPM PD GOB ৩.০০  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
GD-14 অন্যান্য  এলএস এলএস DPM PD GOB ২.০০  অল্পটাির ২০১৮ বডল্পসম্বর ২০১৮ জুন ২০১৯ 
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প্রকল্পের সামবগ্রক ক্রয় পবরকেনা (বডবপবপ অনুসাল্পর) 

মন্ত্রর্ালয় সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়  প্রকে ব্যয়                   (লক্ষ টাকায়) 

সংস্থা সমাজল্পসিা অবধেফতর  দমাট ২৯৬৭১.৯১ 

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও দকাড প্রকে পবরচালক,সমাজল্পসিা অবধেফতর  বজওবি ২৯৬৭১.৯১ 

প্রকল্পের নাম/দকাড সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্  বনজস্ব ০.০০ 

 

প্যাল্পকজ নং বডবপবপ অনুযায়ী ক্রল্পয়র জন্য প্যাল্পকল্পজর ির্ ণনা একক পবরমার্ ক্রয় 

পদ্ধবত 

এিং ধরর্ 

ক্রয় 

অনুল্পমােন

কারী 

কতৃণপক্ষ 

অল্পথ ণর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয়(লক্ষ 

টাকা) 

পাক-

দযাগ্যতা 

আেিান 

(প্রল্পযাজয 

দক্ষল্পত্র) 

েরপত্র আেিান চুবক্ত 

স্বাক্ষর 

চুবক্ত 

অনুযায়ী 

সম্পােল্পন

র দেষ 

তাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

WD-01 সরকাবর বেশু পবরিার, পানখাইয়া পাো,খাগোেবে এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ২৩৪১.৮৩ OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ৭০২.০৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-02 সরকাবর বেশু পবরিার,পানখাইয়া পাো,খাগোেবে এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ২৯২.৭৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-03 সরকাবর বেশু পবরিার, দগাবিন্দপুর, গাইিান্ধা এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ২৭৮৭.৭৫ OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৮২৮.০৯  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-04 সরকাবর বেশু পবরিার, দগাবিন্দপুর, গাইিান্ধা এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৩৩৮.২৭  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-05 সরকাবর বেশু পবরিার, হুলারোট দরাড, বপল্পরাজপুর এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ২৩৪১.৮৩ OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৭২১.৩৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-06 সরকাবর বেশু পবরিার, হুলারোট দরাড, বপল্পরাজপুর এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৩৫৯.৭৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-07 সরকাবর বেশু পবরিার, মাইজেী, দনায়াখালী এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ২৩৪১.৮৩ OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৭০৮.৭২  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-08 সরকাবর বেশু পবরিার, মাইজেী, দনায়াখালী এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩৩৯.৬৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-09 সরকাবর বেশু পবরিার নগুয়া, বকল্পোরগঞ্জ এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ২৭৮৭.৭৫ OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৮৩২.২৩  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-10 সরকাবর বেশু পবরিার নগুয়া, বকল্পোরগঞ্জ এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৪২১.২৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-11 সিেলোট ফবজলাতুনল্পনো সরকাবর বেশু পবরিার, ঠাকুরগাঁও এর 

অন্যান্য অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ৯০৫.৮০ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ২৯০.৪৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 
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প্যাল্পকজ নং বডবপবপ অনুযায়ী ক্রল্পয়র জন্য প্যাল্পকল্পজর ির্ ণনা একক পবরমার্ ক্রয় 

পদ্ধবত 

এিং ধরর্ 

ক্রয় 

অনুল্পমােন

কারী 

কতৃণপক্ষ 

অল্পথ ণর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয়(লক্ষ 

টাকা) 

পাক-

দযাগ্যতা 

আেিান 

(প্রল্পযাজয 

দক্ষল্পত্র) 

েরপত্র আেিান চুবক্ত 

স্বাক্ষর 

চুবক্ত 

অনুযায়ী 

সম্পােল্পন

র দেষ 

তাবরখ 

WD-12 সিেলোট ফবজলাতুনল্পনো সরকাবর বেশু পবরিার, ঠাকুরগাঁও এর 

অন্যান্য অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩৭৬.২৭  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-13 সরকাবর বেশু পবরিার, ধানুকা, েবরয়তপুর এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ২৭৮৭.৭৫ OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৮২৭.৬৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-14 সরকাবর বেশু পবরিার, ধানুকা, েবরয়তপুর এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩৬২.৬১  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-15 সরকাবর বেশু পবরিার, শ্রীমঙ্গল, দমৌলভীিাজার এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ২৩২৭.৮৭ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৬৭০.৭২  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-16 সরকাবর বেশু পবরিার, শ্রীমঙ্গল, দমৌলভীিাজার, এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 
HOPE GOB ৪৪১.২৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-17 সরকাবর বেশু পবরিার, ফবকরোট, িাল্পগরোট এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
িগ ণ বমটার ৪৩৪৫.০৪ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ১৪০৭.২৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-18 সরকাবর বেশু পবরিার, ফবকরোট, িাল্পগরোট এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 
এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৪৫৮.২০  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-19 সরকাবর বেশু পবরিার, িায়া, রাজোেী এর অন্যান্য অিকাঠাল্পমা 

বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ১২৮৪.৬০  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-20 সরকাবর বেশু পবরিার, িায়া, রাজোেী এর অন্যান্য অিকাঠাল্পমা 

বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৪২৩.৬২  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-21 সরকাবর বেশু পবরিার, দিপারীপাো, টাঙ্গাইল এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ১২৯১.৬৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-22 সরকাবর বেশু পবরিার, দিপারীপাো, টাঙ্গাইল এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ৫১৩.৯০  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-23 সরকাবর বেশু পবরিার,  িাগিােী, বসল্পলট এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ১২৯১.৬৫  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-24 সরকাবর বেশু পবরিার,  িাগিােী, বসল্পলট এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩২৪.৮০  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-25 সরকাবর বেশু পবরিার,  োগলনাইয়া, দফনী এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ১২৯৬.৬৩  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-26 সরকাবর বেশু পবরিার,  োগলনাইয়া, দফনী এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৪০১.৩০  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-27 সরকাবর বেশু পবরিার, দচৌেোঁস, বিবসক, কুবষ্টয়া  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ১২৮৪.৬৩  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 
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প্যাল্পকজ নং বডবপবপ অনুযায়ী ক্রল্পয়র জন্য প্যাল্পকল্পজর ির্ ণনা একক পবরমার্ ক্রয় 

পদ্ধবত 

এিং ধরর্ 

ক্রয় 

অনুল্পমােন

কারী 

কতৃণপক্ষ 

অল্পথ ণর 

উৎস 

প্রাক্কবলত 

ব্যয়(লক্ষ 

টাকা) 

পাক-

দযাগ্যতা 

আেিান 

(প্রল্পযাজয 

দক্ষল্পত্র) 

েরপত্র আেিান চুবক্ত 

স্বাক্ষর 

চুবক্ত 

অনুযায়ী 

সম্পােল্পন

র দেষ 

তাবরখ 

WD-28 সরকাবর বেশু পবরিার, দচৌেোঁস, বিবসক, কুবষ্টয়া  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৪১০.৫৮  নল্পভম্বর ২০১৮ মাচ ণ ২০১৯ জুন ২০২১ 

WD-29 সরকাবর বেশু পবরিার, সাগরেী, িবরোল এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৩৩৭৬.২৪ OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ১০১৬.৪২  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 

জুন ২০২১ 

WD-30 সরকাবর বেশু পবরিার, সাগরেী, িবরোল এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩৫০.৭০  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-31 সরকাবর বেশু পবরিার, ফরোোিাে, োটোজারী,চট্টগ্রাম  এর 

অন্যান্য অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৩৩৭৬.২৪ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ১০৩৪.৫২  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-32 সরকাবর বেশু পবরিার, ফরোোিাে, োটোজারী,চট্টগ্রাম  এর 

অন্যান্য অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ৪৫৩.৯৩  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-33 সরকাবর বেশু পবরিার, ধম ণোস, সের, রংপুর  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ১২৯১.৬৫  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-34 সরকাবর বেশু পবরিার, ধম ণোস, সের, রংপুর  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩৯৮.০৯  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-35 সরকাবর বেশু পবরিার, ফুলিাবে, বিবসক, িগুো  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ৪২৮২.০৪ OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ১২৯১.৬৫  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-36 সরকাবর বেশু পবরিার, ফুলিাবে, বিবসক, িগুো  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৩৬৪.৪৪  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-37 সরকাবর বেশু পবরিার, রউফািাে, চট্টগ্রাম  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

িগ ণ বমটার ২৭৮৭.৭৫ OTM 

(NCT) 

HOPE GOB ৮৬২.৪৬  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 

WD-38 সরকাবর বেশু পবরিার, রউফািাে, চট্টগ্রাম  এর অন্যান্য 

অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ ও পূতণকাজ 

এলএস এলএস OTM 
(NCT) 

HOPE GOB ৩১৮.২৮  মাচ ণ ২০১৯ জুলাই 

২০১৯ 
জুন ২০২১ 
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১.৮. লগ দেমুঃ  সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ প্রকল্পের লগ দেম বনল্পের সারবর্ ১.৫ এ 

দেয়া েল্পলা। লগ দেল্পমর যাচাই এর সূচল্পক (MVI) প্রকল্পের অগ্রগবতর মাপক বেসাল্পি ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে, অথ ণাৎ অগ্রগবত 

যাচাইল্পয়র জন্য দয সকল েবলল েস্তাল্পিজ পয ণল্পিক্ষর্ করা েল্পয়ল্পে তার তাবলকা। অপরবেল্পক প্রকল্পের লক্ষয, উল্পেশ্য, আউটপুট 

ইতযাবের অগ্রগবত পবরমাল্পপর জন্য িস্তুবনষ্ঠ যাচাই বনল্পে ণেক (OVI) ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে। বনল্পের সারবর্ ১.৫ এ উল্পেখ করা 

েল্পলা।   

সারবর্: ১.৫: প্রকল্পের লগল্পেম 

সংবক্ষপ্ত ির্ ণনা িস্তুবনষ্ঠ যাচাই বনল্পে ণেক 

(OVI) 

যাচাইল্পয়র সূচক (MVI) গুরুত্বপূর্ ণ অনুমান (IA) 

লক্ষয (Goal): সরকাবর 

বেশু পবরিার এিং দোটমবন 

বনিাল্পসর বেশুল্পের যথাযথ 

বেক্ষা, প্রবেক্ষণ্ ও 

পুনি ণাসল্পনর মাধ্যল্পম সুবেবক্ষত 

কল্পর গল্পে দতালা এিং 

সমাল্পজর মূলল্পরাত ধারায় 

সমৃ্পক্ত করর্ 

 

▪ এবতম ও বপতা-মাতার 

দেে িবিত বেশুল্পের 

বেক্ষার অবধকার প্রবতষ্ঠা 

করা; 

▪ এবতম ও বপতা-মাতার 

দেে িবিত বেশুল্পের 

বেক্ষার সুল্পযাগ সৃবষ্ট করা; 

▪ এবতম ও বপতা-মাতার 

দেে িবিত বেশুল্পের 

বেক্ষার োর বৃবদ্ধ করর্; 

▪ প্রকে কাল্পজর মূল্যায়ন 

প্রবতল্পিেন; 

▪ গর্পূতণ বিভাল্পগর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজল্পসিা অবধেফতল্পরর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র  

প্রবতল্পিেন; 

▪ আইএমইবড’র  

প্রবতল্পিেন; 

 

উল্পেশ্যুঃ  

▪ সরকাবর বেশু পবরিার 

এিং দোটমবন বনিাল্পসর 

বেশুল্পের সাংবিধাবনক 

অবধকার বনবিতকরর্; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার 

এিং দোটমবন বনিাল্পসর 

বেশুল্পের যথাযথ পবরচয ণা, 

বনরাপত্তা, বেক্ষা ও 

প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার এিং 

দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের 

দোল্পেল পুন:বনম ণার্ সম্পূন্ন; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার এিং 

দোটমবন বনিাল্পসর  এবতম 

ও বপতা-মাতার দেে িবিত 

বেশুল্পের দোল্পেল্পল থাকার 

ব্যিস্থা বনবিত করর্; 

▪ প্রল্পয়াজনীয় মালামাল  ক্রয় 

সম্পন্ন; 

▪ প্রকে পবরচালল্পকর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ গর্পূতণ বিভাল্পগর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজল্পসিা অবধেফতল্পরর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র  

প্রবতল্পিেন; 

▪ আইএমইবড’র  

প্রবতল্পিেন; 

▪ যথাসমল্পয় প্রকে 

অনুল্পমােন; 

▪ যথাসমল্পয় অথ ণ িরাে; 

▪ অথ ণ িরাে পয ণাপ্ত থাকা; 

▪ যথাসমল্পয় ক্রয় প্রবক্রয়া 

সম্পন্ন; 

▪ সংবিষ্ট কতৃণপল্পক্ষর 

যথাযথ সেল্পযাবগতা: 

▪ প্রকেকালীন সমল্পয় 

আইন শৃঙ্খলা পবরবস্থবত 

স্বাভাবিক রাখা; 

আউটপুটুঃ 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার 

এিং দোটমবন বনিাল্পসর 

বেশুল্পের দোল্পেল ও 

অন্যান্য বনম ণার্ কাজ সম্পন্ন 

েল্পি: 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার 

এিং দোটমবন বনিাল্পস 

দমাট ২৬২৫ জন বেশু 

িসিাস করল্পি; 

▪ মাচ ণ ২০১৯ সাল্পলর মল্পধ্য 

প্রল্পয়াজনীয় জনিল 

বনল্পয়াগ প্রবক্রয়া সম্পন্ন 

েল্পি; 

▪ জুন ২০১৯  সাল্পলর মল্পধ্য 

সকল প্রকার ক্রয় সম্পন্ন 

করা েল্পি: 

▪ জুন ২০২১  সাল্পলর মল্পধ্য 

সকল প্রকার বনম ণার্ কাজ 

সম্পন্ন করা েল্পি; 

▪ বপবড’র প্রবতল্পিেন; 

▪ বপআইবস সভার 

কায ণবিিরনী; 

▪ মাবসক অগ্রগবতর  

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজল্পসিা অবধেফতল্পরর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র  

প্রবতল্পিেন; 

▪ আইএমইবড এর  

প্রবতল্পিেন; 

▪ বনম ণার্ কাল্পজর েরপত্র 

যথাসময় আেিান; 

▪ সকল প্রকার ক্রয় যথাসমল্পয় 

সম্পন্ন করা; 

▪ সংবিষ্ট সকল কতৃণপল্পক্ষর 

সেল্পযাবগতা সমন্বয় করা; 

▪ অনুকুল পবরল্পিে থাকা; 

প্রকেকালীন সমল্পয় আইন 

শৃঙ্খলা পবরবস্থবত স্বাভাবিক 

রাখা; 

ইনপুট (Input):  

▪ বনম ণার্ কাজ; 

▪ আসিািপত্র; 

▪ যন্ত্রপাবত ও সরঞ্জামাবে; 

▪ বিোনাপত্র 

▪ বনম ণার্ ও পূতণ কাজ 

(৬২,৪৮১.৯৬ িগ ণবমটার) 

২৬,২৮৪.১৬ টাকা; 

▪ আসিািপত্র (১৩৮৭১ টি) 

ক্রয় ২,০৬৪.৭৪ টাকা; 

▪ উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাি 

(বডবপবপ); 

▪ প্রকে পবরচালল্পকর 

অবফল্পসর নবথ 

▪ বনল্পয়াগ; 

▪ প্রকে প্রস্তাি যথাসমল্পয় 

অনুল্পমােন;  

▪ যথাসমল্পয় অথ ণ োেকরর্; 

▪ সকল প্রকার ক্রয় যথাসমল্পয় 

সম্পন্ন; 
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সংবক্ষপ্ত ির্ ণনা িস্তুবনষ্ঠ যাচাই বনল্পে ণেক 

(OVI) 

যাচাইল্পয়র সূচক (MVI) গুরুত্বপূর্ ণ অনুমান (IA) 

▪ গৃে  সরঞ্জামাবে; 

▪ দিতন ও ভাতাবে; 

▪ সরিরাে ও দসিা; 

▪ দমাটর যান (কযাবরিয়) 

▪ যন্ত্রপাবত ও অন্যান্য 

সরঞ্জাম ক্রয় (২৪৭ টি) 

৮৩.৫১ টাকা; 

▪ বিোনাপত্র ক্রয় (১৩,৫০৫ 

টি) ২২৩.৫৪ টাকা; 

▪ ব্যিোয ণ দ্র্ব্যাবে ক্রয় 

(২৪৪৪৩) ৫৬.৯২ টাকা; 

▪ দিতন ও ভাতাবে 

(১১জন) ২১২.৩৩ টাকা; 

▪ সরিরাে ও দসিা 

(এলএস) ১০৯.৫০ টাকা; 

▪ দমাটরযান (কযাবরিয়) 

১টি ৫০.০০ টাকা; 

▪ ক্রয়; 

▪ সমাজল্পসিা অবধেফতল্পরর 

প্রবতল্পিেন; 

▪ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র  

প্রবতল্পিেন; 

 

▪ বপ আই বস এর সেস্য ও 

সংবিষ্ট সকল কতৃণপল্পক্ষর 

সেল্পযাবগতা; 

▪ অনুকুল পবরল্পিে থাকা;  

▪ প্রকেকালীন সমল্পয় আইন 

শৃঙ্খলা পবরবস্থবত স্বাভাবিক 

রাখা; 

 

 

 

 

১.৯ Exit plan: সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ প্রকল্পের বডবপবপ পয ণল্পিক্ষর্ কল্পর দেখা 

যায় দয Exit plan নতরী করা েয়বন।   
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বিতীয় অধ্যায়  

বনবিে পবরিীক্ষর্ কাজ পবরচালনা পদ্ধবত ও সময় বভবত্তক পবরকেনা 
 

২.১ বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার কায ণপবরবধ (ToR):  

২.১.১    প্রকল্পের কমপল্পক্ষ ৫০% এলাকা সমীক্ষার আওতাভূক্ত বেসাল্পি মূল্যায়ন করল্পত েল্পি;  

২.১.২    প্রকল্পের পটভূবম, উল্পেশ্য ও সংল্পোধন (প্রল্পযাজয দক্ষল্পত্র), অনুল্পমােন, প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়নকাল ও অথ ণায়নসে  

           প্রাসংবগক তথ্য পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.৩   প্রকল্পের সাবি ণক ও বিস্তাবরত অঙ্গবভবত্তক িাস্তিায়ন (িাস্তি ও আবথ ণক) অগ্রগবতর তথ্য সংগ্রে এিং দলখবচল্পত্রর  

           মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও বিল্পিষর্ করা; 

২.১.৪   প্রকল্পের উল্পেশ্যািলী ফলপ্রসু করার জন্য গৃেীত কায ণািলী প্রকল্পের উল্পেল্পশ্যর সাল্পথ সামঞ্জস্যপূর্ ণ বকনা তা    

          পয ণাল্পলাচনা করা ও এ সংক্রান্ত মতামত প্রোন করা; 

২.১.৫   প্রকল্পের আওতায় সংগৃেীত বিবভন্ন পণ্য, কায ণ ও দসিা সংগ্রল্পের (Procurement) দক্ষল্পত্র পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট     

          আইন (বপবপএ-২০০৬), পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট  বিবধ (বপবপআর-২০০৮) এিং উন্নয়ন সেল্পযাগী প্রবতষ্ঠাল্পনর  

          গাইডলাইন ইতযাবে প্রবতপালন এিং গুর্গতমান ও পবরমার্ অনুযায়ী সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে বকনা দস বিষল্পয় পয ণল্পিক্ষর্  

          ও পয ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.৬   প্রকে েবলল অনুযায়ী প্রল্পয়াজনীয় জনিল বনল্পয়াগ, বনল্পয়াগ পদ্ধবত পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.৭    প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিবভন্ন বিষয় দযমন-অথ ণায়ল্পন বিলম্ব, পণ্য, কায ণ ও দসিা ক্রল্পয়র দক্ষল্পত্র  প্রকে     

           ব্যিস্থাপনার েক্ষতা এিং প্রকল্পের দময়াে ও ব্যয় বৃবদ্ধ সে বিবভন্ন বেক বিল্পিষর্, পয ণল্পিক্ষর্ ও পয ণাল্পলাচনা করা; 

২.১.৮  প্রকল্পের আওতায় সম্পাবেত মূল কায ণক্রমসমূল্পের কায ণকাবরতা ও উপল্পযাবগতা বিল্পিষর্ করা এিং বিল্পেষ সফলতা    

          (Success stories, যবে থাল্পক) দস বিষল্পয় আল্পলাকপাত করা। অথ ণাৎ এবতম ও বপতা-মাতার দেে িবিত বেশুল্পের   

          সাংবিধাবনক অবধকার কতটুকু বনবিত েল্পয়ল্পে, বেশুল্পের পবরচয ণা, বনরাপত্তা, বেক্ষা, প্রল্পয়াজনীয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা   

          গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে বকনা তা পয ণাল্পলাচনা করা এিং মতামত প্রোন করা; 

২.১.৯   প্রকল্পের আওতায় গৃেীত কায ণক্রম দটকসই করার লল্পক্ষয মতামত প্রোন করা; 

২.১.১০  প্রকল্পের সিলবেক, সুল্পযাগ, হুমবক এিং দি ণলতা (SWOT) বিল্পিষর্ এিং দি ণলতা ও চযাল্পলঞ্জ দমাকাল্পিলায়   

           যল্পথাপযুক্ত সুপাবরে প্রোন; 

২.১.১১  জাতীয় পয ণাল্পয় ১টি কম ণোলার আল্পয়াজন কল্পর মূল্যায়ন কাল্পজর পয ণল্পিক্ষর্সমূে অিবেত করা ও কম ণোলায় প্রাপ্ত  

           মতামত ও সুপাবরেসমূে বিল্পিচনা কল্পর প্রবতল্পিেনটি চূোন্ত করা;  

২.১.১২  প্রকে সংবিষ্ট অন্যান্য প্রাসবঙ্গক বিষয়াবে: (ক) প্রকে এলাকা েল্পত সংগৃেীত তথ্য, এফবজবড ও স্থানীয় পয ণাল্পয়   

           কম ণোলা আল্পয়াজন কল্পর একটি প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন এিং ক্রয়কারী সংস্থা আইএমইবড কতৃণক অনুল্পমােন গ্রের্ এিং  

           (খ) জাতীয় পয ণাল্পয়র একটি কম ণোলা আল্পয়াজন কল্পর প্রবতল্পিেল্পনর পয ণল্পিক্ষর্সমূে (Finding) অিবেত করা ও  

           কম ণোলায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপাবরেসমূে বিল্পিচনা কল্পর তার উপর প্রবতল্পিেন চূোন্ত করা; 

২.১.১৩ মূল্যায়ন কাল্পজর পয ণল্পিক্ষর্সমূে স্থানীয় জনগর্ল্পক অিবেত করার লল্পক্ষয স্থানীয় পয ণাল্পয় একটি কম ণোলার  

           আল্পয়াজন করা এিং প্রবতল্পিেন নতরী করা; 

২.১.১৪ জাতীয় পয ণাল্পয় ১টি কম ণোলার আল্পয়াজন কল্পর মূল্যায়ন কাল্পজর পয ণল্পিক্ষর্সমূে অিবেত করা ও কম ণোলায় প্রাপ্ত  

          মতামত ও সুপাবরেসমূে বিল্পিচনা কল্পর প্রবতল্পিেনটি  চূোন্ত করা; 

২.১.১৫ প্রকে এলাকা দথল্পক সংগৃেীত তল্পথ্যর বভবত্তল্পত একটি মূল্যায়ন প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন এিং আইএমইবড’র অনুল্পমােন  

          গ্রের্; 

২.২.১৬ প্রকেটি মুল্যায়ল্পন পয ণল্পিক্ষল্পর্ প্রাপ্ত তল্পথ্যর বভবত্তল্পত প্রল্পয়াজনীয় সুপাবরে প্রর্য়ন; 

২.১.১৭ পরামে ণক প্রবতষ্ঠান চুবক্তর তাবরখ দথল্পক চার মাল্পসর মল্পধ্য সমীক্ষা সংক্রান্ত যািতীয় কায ণক্রম চূোন্ত করল্পি; 

২.১.১৮ পরামে ণল্পকর সাল্পথ আল্পলাচনাপূি ণক ক্রয়কারী সংস্থা কতৃণক আল্পরাবপত অন্যান্য সংবিষ্ট (আইএমইবড) োবয়ত্ব পালন; 

২.১.১৯ মূল্যায়ন প্রবতল্পিেনটি িাংলা (বনকস ফন্ট) ও ইংল্পরজী (Times New Roman Font)-উভয় ভাষায় প্রস্তুত করা; 
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২.২ বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা পদ্ধবত: নিনিড় পনিিীক্ষণ কাজ পনিচালিা পদ্ধনি চার ভাল্পগ বিভক্ত: ১) প্রকে সংবিষ্ট 

প্রাসবঙ্গক প্রবতল্পিেন, েবলল ও েস্তাল্পিজসমূে পয ণাল্পলাচনা, ২) মাঠ পয ণাল্পয় গল্পিষর্ার মাধ্যল্পম প্রাথবমক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রে 

করা, ৩) সংগৃেীত তথ্য-উপাত্ত বিবভন্ন আবঙ্গল্পক যাচাই (triangulate) করা, এিং ৪) প্রবতল্পিেন প্রস্তুত করা। 
 

২.২.১ বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার দকৌেল: প্রকে সংবিষ্ট প্রবতল্পিেনসমূে আল্পধয় (content) বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম তথ্য-

উপাত্ত সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। এ বিষল্পয় একটি তথ্য ব্যিস্থাপনা বিন্যাস কাঠাল্পমা ক্রয়কাবর প্রবতষ্ঠান, আইএমইবড’র সাল্পথ 

পরামে ণক্রল্পম নতরী করা েল্পয়ল্পে। প্রকে সংবিষ্ট প্রবতল্পিেন ও সংবিষ্ট েস্তাল্পিজসমূে বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম: ১) প্রকল্পের 

পয ণাল্পলাচনা, ২) প্রকে িাস্তিায়ল্পনর অিস্থা, ৩) প্রকল্পের উল্পেশ্যািলী অজণন পয ণাল্পলাচনা, ৪) উপকারল্পভাগীল্পের উপর প্রকল্পের 

প্রভাি, ৫) ক্রয় বিবধমালা বপবপআর প্রবতপালন পয ণল্পিক্ষর্, ৬) প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয় বিষয়াবে পয ণল্পিক্ষর্, ৭) প্রকল্পের সিল ও 

দি ণল বেকসমূে আল্পলাচনা করা, এিং ৮) প্রকল্পের দয সকল বিষয় সম্পাবেত েয়বন তা বিল্পিষর্- প্রভৃবত সম্পােন করা 

েল্পয়ল্পে। 

বনল্পোক্ত দরখাবচল্পত্রর মাধ্যল্পম (দরখাবচত্র ২.১) বনবিে পবরিীক্ষর্ পদ্ধবতর তাবিক কাঠাল্পমা তুল্পল ধরা েল্পলা। 
 

দরখাবচত্র ২.১: তাবিক কাঠাল্পমা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাঠ পয ণাল্পয় জবরল্পপর মাধ্যল্পম সংগৃেীত প্রাথবমক তল্পথ্যর গুর্গত মান বনবিত করল্পত সল্পি ণাচ্চ সতকণতা অিলম্বন করা েল্পয়ল্পে। 

তথ্য সংগ্রল্পে দয সি প্রল্পয়াজনীয় কাঠাল্পমাগত প্রশ্নমালা, গাইডলাইন প্রস্তুত করা েল্পয়ল্পে দসগুল্পলার কায ণকাবরতা মাঠ পয ণাল্পয় 

ব্যিোল্পরর আল্পগ যাচাই করা েল্পয়ল্পে। এইরুপ তথ্য সংগ্রল্পের টুলসমূে ক্রয়কাবর প্রবতষ্ঠাল্পনর পরামে ণক্রল্পম চূোন্ত করা েল্পয়ল্পে। 

পবরমার্গত তথ্য সমূে নেিচয়ল্পনর মাধ্যল্পম বনধ ণাবরত বেশুল্পের বনকট দথল্পক জবরল্পপর মাধ্যল্পম তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। 

গুর্গত তথ্যসমূে মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার গ্রের্, দফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা ও দকস োবডর মাধ্যল্পম সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। 

একটি স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলার আল্পয়াজন করা েল্পয়ল্পে এিং কম ণোলা দথল্পক সুপাবরেসমূে সংগ্রে ও যাচাই করা েল্পয়ল্পে। 

“সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ প্রকে” 

পয ণাল্পলাচনা পবরমার্গত উপাত্ত গুর্গত তথ্য বমশ্র পদ্ধবতল্পত জবরপ 

প্রকল্পের নবথপত্র 

বিল্পিষর্   

১৩ টি সরকাবর বেশু পবরিাল্পর 

অিস্থানরত বেশুল্পের তথ্য 

সংগ্রে  

েলগত আল্পলাচনা 

মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ 

বনবিে সাক্ষাৎকার 

দকস োবড ও 

এলাকা পয ণল্পিক্ষর্ 

তথ্য ও উপাত্ত বিল্পিষর্ 

SWOT বিল্পিষর্ 
ডাটা রায়াংগুল্পলেন 

খসো প্রবতল্পিেন প্রস্তুতকরর্ 

প্রবতল্পিেন চূোন্তকরর্ 

আইএমইবড ও জাতীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা দথল্পক 

প্রাপ্ত বফডব্যাক 
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এভাল্পি সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই িাোই কল্পর প্রাপ্ত তথ্যাবের বভবত্তল্পত প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন করা েল্পয়ল্পে। দরখাবচত্র ২.২ এর 

মাধ্যল্পম দেখান েল্পলা: 

 

দরখাবচত্র ২.২ বনবিে পবরিীক্ষর্ পদ্ধবত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুন:বনম ণার্ প্রকে 

প্রারবিক প্রবতল্পিেল্পনর সাল্পথ চূোন্ত জবরপ পদ্ধবত, নমুনার দকৌেল এিং 

িাস্তিায়ন পবরকেনা 

আইএমইবড 

উন্নয়ন ধারা 

পয ণাল্পলাচনা  

 পবরমার্গত জবরপ গুর্গত তথ্য সংগ্রে 

▪ েলগত আল্পলাচনা 

▪ মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  

▪ বনবিে সাক্ষাৎকার 

▪ দকসোবড 

 

 

 

নমুনা কাঠাল্পমা প্রস্তুতকরর্ 

নমুনা বনি ণাচন 

▪ বডবপবপ, পবরকেনা কবমেন  

▪ আরবডবপবপ (প্রস্তাবিত) 

▪ অন্তিতী প্রবতল্পিেন, মাবসক প্রবতল্পিেন 

▪ িাবষ ণক প্রবতল্পিেন  

▪ ক্রয় পদ্ধবত 

 

 

 

▪ প্রকে পয ণাল্পলাচনা 

▪ িাস্তিায়ন অিস্থার পয ণাল্পলাচনা 

▪ লক্ষয ও উল্পেশ্য অজণন পয ণাল্পলাচনা 

▪ আেরর্ বিবধমালা ও বপবপআর মূল্যায়ন  

▪ প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয়তা পয ণাল্পলাচনা 

▪ বিলম্ব ও বিবেন্নতা বিল্পিষর্ 

 

 

 

 

খসো প্রশ্নািবল ও গাইডলাইন প্রস্তুতকরর্ 

পাইলট পরীক্ষর্ 

প্রশ্নমালা সংল্পোধন, চূোন্তকরর্ 

বনল্পয়াগ ও প্রবেক্ষর্ 

পবরমার্গত উপাত্ত ও গুর্গত তথ্য সংগ্রে 

উপাত্ত ও তথ্য বিল্পিষর্, SWOT বিল্পিষর্ ও রায়াংগুল্পলেন 

খসো প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন  

আইএমইবড’র বফডব্যাক জাতীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা  

প্রবতল্পিেন চূোন্তকরর্ 

মাঠ জবরপ 
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২.২.২ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রল্পের টুলসমূে: বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য গুর্গত ও পবরমার্গত তথ্য সংগ্রে করার জন্য 

দয সকল উপকরর্ ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে এিং তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রল্পের উৎসসমূে বনল্পের সারবর্ ২.৬ এ উল্পেখ করা েল্পলা।  

সারবর্ ২.৬: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রল্পের টুলস ও উৎসসমূে 

পবরিীক্ষল্পনর মূল 

পবরসর 

উপাত্ত/তথ্য সংগ্রল্পের টুলস ও উৎসািবল 

উপকরর্ উৎস 

প্রকে পয ণাল্পলাচনা নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ;  

িাস্তিায়ল্পনর অিস্থা 

পয ণাল্পলাচনা 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার  প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ; প্রকল্পের উপকারল্পভাগীগর্ 

লক্ষয ও উল্পেশ্য অজণন 

পয ণাল্পলাচনা 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; বেক্ষাথী জবরপ; মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; েলগত আল্পলাচনা 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ; প্রকল্পের উপকারল্পভাগীগর্ 

আেরর্ বিবধমালা ও 

বপবপআর মূল্যায়ন 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

মাধ্যবমক উপাত্ত সংকলন 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ 

প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয়তা 

পয ণাল্পলাচনা 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

মাধ্যবমক উপাত্ত সংগ্রে 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ; প্রকল্পের উপকারল্পভাগীগর্ 

আেরল্পর্র গুর্গত বেক 

মূল্যায়ন 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

েলগত আল্পলাচনা; বনবিে সাক্ষাৎকার 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ; প্রকল্পের উপকারল্পভাগীগর্ 

িাস্তিায়ল্পনর বিলম্ব ও 

তার কারর্ বিল্পিষর্ 

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

বনবিে সাক্ষৎকার; দকস োবড; মাধ্যবমক উপাত্ত সংগ্রে 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ 

িাস্তিায়ন কম ণকাল্পন্ডর 

ফলাফল ও উপল্পযাগ 

বিল্পিষর্  

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; উপকারল্পভাগী জবরপ; মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; েলগত আল্পলাচনা; 

মাধ্যবমক উপাত্ত সংগ্রে 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ; প্রকল্পের উপকারল্পভাগীগর্ 

SWOT বিল্পিষর্ নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; 

েলগত আল্পলাচনা; মাধ্যবমক উপাত্ত সংগ্রে 

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ 

আথ ণ-সামাবজক অিস্থার 

পয ণাল্পলাচনা  

নবথপত্র পয ণাল্পলাচনা; উপকারল্পভাগী জবরপ; মূল 

তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার; েলগত আল্পলাচনা; বনবিে 

সাক্ষাৎকার; দকস োবড; পয ণল্পিক্ষর্  

প্রকল্পের নবথপত্র; প্রকে কম ণকতণাবৃন্দ; 

সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ; প্রকল্পের উপকারল্পভাগীগর্ 

 

২.২.৩ প্রাসবঙ্গক েবলল েস্তাল্পিজ পয ণাল্পলাচনা: প্রকল্পের িাস্তিায়ন েক্ষতা এিং অবজণত সাফল্য সম্পল্পকণ সম্যক ধারর্া 

অজণল্পনর জন্য প্রকল্পের িাস্তি ও আবথ ণক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগবতর বেকসমূে বিল্পিষর্ করা েল্পয়ল্পে। প্রকল্পের প্রস্তাি প্রর্য়ন দথল্পক 

শুরু কল্পর িাস্তিায়ন পয ণন্ত সকল প্রবতল্পিেনসমূে পয ণাল্পলাচনা করা েল্পয়ল্পে। পয ণাল্পলাচনার প্রধান উল্পেশ্য বেল প্রকল্পের দভৌত  

ও আবথ ণক অগ্রগবতর তুলনা করা। এ োোও প্রকল্পের কায ণকাবরতায় ত্রুটি-বিচুযবত, সফলতা-ব্যথ ণতা ইতযাবে বচবিত করা 

েল্পয়ল্পে। এ লল্পক্ষয প্রকল্পের বডবপবপ, আরবডবপবপ (প্রস্তাবিত) ও অগ্রগবতর প্রবতল্পিেন সংগ্রে ও পয ণাল্পলাচনা করা েল্পয়ল্পে।  

বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য প্রল্পয়াজনীয় েবললাবে, তথ্য ও উপাত্ত সংবিষ্ট অবফস দথল্পক সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে 

 

গল্পিষর্া েল প্রকে সংবিষ্ট েবলল েস্তাল্পিজসমূে সংগ্রে কল্পর বিল্পিষর্ কল্পরল্পে। এ কাল্পজ গল্পিষর্া সেকাবররা একটি বনধ ণাবরত 

গাইডলাইন অনুসরর্ কল্পর মূল েলল্পক েবলল েস্তাল্পিজ ও প্রবতল্পিেন সংগ্রে ও বিল্পিষল্পর্ সোয়তা কল্পরল্পে। 
 

বনল্পে বিল্পিষল্পর্র বনবমল্পত্ত দয সি ডকুযল্পমন্ট ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে তার একটি সংবক্ষপ্ত তাবলকা প্রোন করা েল্পলা: 

▪ উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (বডবপবপ); 

▪ সংল্পোবধত উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (আরবডবপবপ) প্রস্তাবিত  

▪ িাস্তিায়নকারী সংস্থার বিবভন্ন প্রবতল্পিেন; 

▪ আইএমইবড ও িাস্তিায়নকারী সংস্থা কতৃণক প্রকে পবরেে ণন প্রবতল্পিেন; 

▪ ক্রয় প্যাল্পকল্পজর সাল্পথ সংবিষ্ট েবললাবে ইতযাবে 
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২.২.৪ বনবিে পবরিীক্ষল্পর্র জন্য উত্তরোতা ও জবরপ কাল্পজর একক 

 

বনবিে পবরিীক্ষল্পর্র দক্ষল্পত্র দয সকল বেশুল্পের সাক্ষাৎকার গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে তাল্পের অন্তভূ ণবক্তর (Inclusion criteria) দক্ষল্পত্র 

বনেবলবখত বিষয়সমূেল্পক বিল্পিচনা করা েল্পয়ল্পে।  
 

২.২.৪.১ দয সকল বেশুল্পের জবরপ করা েল্পয়ল্পে (Inclusion criteria) 

▪ িতণমাল্পন সরকাবর বেশু পবরিাল্পর িসিাস করল্পে; 

▪ বেশুল্পের িয়স কমপল্পক্ষ ১২ িের িা তার দিেী; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার দথল্পক দয দকান একটি দসিা গ্রের্ কল্পরল্পে; 

 

২.২.৪.২ দয সকল বেশুল্পের সাক্ষাৎকার গ্রের্ করা েয়বন (Exclusion Criteria)  

▪ িতণমাল্পন সরকাবর বেশু পবরিাল্পর িসিাস করল্পে না; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার দথল্পক দকান দসিা গ্রের্ কল্পর নাই; 

▪ মানবসকভাল্পি সুস্থ নয় এিং সাক্ষাৎকার বেল্পত রাবজ নয়; 

 

২.২.৫ বমশ্র পদ্ধবতল্পত জবরপ কায ণক্রম 
 

গুর্গত ও সংখ্যাগত পদ্ধবত বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার সমস্যা উপলবদ্ধ করার জন্য একটি কায ণকর পদ্ধবত। বমশ্র পদ্ধবত 

(সংখ্যাগত ও গুর্গত পদ্ধবত) একটি কায ণকবর দকৌেল িা পদ্ধবত, যা সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস 

বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ (১ম সংল্পোবধত-প্রস্তাবিত) প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র গুর্গত 

পদ্ধবত ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে নীবত সম্পবকণত অভযন্তল্পরর পবরিীক্ষল্পর্র জন্য। পবরমার্গত পদ্ধবত ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে 

উপকাল্পভাগীল্পের সম্পল্পকণ গাবর্বতক ধারর্া পাওয়ার জন্য। অপরবেল্পক, বমশ্র পদ্ধবতর মাধ্যল্পম সকল ধরল্পর্র বনবিে পবরিীক্ষর্ 

এর প্রল্পশ্নর উত্তর পাওয়া যায়, বিল্পেষ কল্পর গুর্গত ও পবরমার্গত উভয় ধরল্পর্র তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রে ও বিল্পিষল্পর্র করা 

েল্পয়ল্পে।  বনবিে পবরিীক্ষল্পর্ বমশ্র পদ্ধবত ব্যিোর করার কারর্সমূে -বিশ্বাসল্পযাগ্যতা, সঠিকতা, পূর্ ণতা, পদ্ধবত, সিযিোর, 

প্রাসবঙ্গকতা ইতযাবে, যা ডাটাল্পক এমল্পিল্পডড (Embedded data)ও রায়াংগুল্পলেন (Triangulation) করল্পত সেল্পযাবগতা 

কল্পরল্পে। 

 

বমশ্র পদ্ধবত বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষায় বচন্তার গভীল্পর প্রল্পিল্পের উল্পেল্পশ্য গুর্গত এিং সংখ্যাগত পদ্ধবতর উপাোন (দযমন 

গুর্গত এিং পবরমার্গত দৃবষ্টভবঙ্গ, তথ্যসংগ্রে, বিল্পিষর্ ও অনুমান দকৌেলগুবল) ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র সচরাচর 

পবরমার্গত ও গুর্গত তথ্য সংগ্রে এিং বিল্পিষর্ একই সমল্পয় েল্পয়ল্পে এিং পবরিীক্ষর্ সমাবপ্তর পল্পর ফলাফল তুলনা করা 

েল্পয়ল্পে। তল্পি কখল্পনা কখল্পনা পবরমার্গত তথ্য সংগ্রে ও বিল্পিষর্, গুর্গত তথ্য সংগ্রে ও বিল্পিষল্পর্র পূল্পি ণ িা পল্পর েল্পত পাল্পর। 

গুর্গত এিং পবরমার্গত তথ্য সংগ্রে এিং বিল্পিষর্ একল্পযাল্পগ িা ক্রমিধ ণমান ভাল্পি  টল্পত পাল্পর; একটি রূপান্তরমূলক নকো 

গল্পিষকল্পক একটি বনবে ণষ্ট তাবিক দেমওয়াল্পকণর মল্পধ্য কাজ করার সুল্পযাগ কল্পর দেয় এিং এর ফল্পল একটি সাবি ণক ফলাফল 

পাওয়া যায়। প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ বনরুপল্পর্র জন্য বমশ্র জবরপ পদ্ধবতর দকৌেলগুল্পলা প্রল্পয়াগ করা েল্পয়ল্পে।     দরখাবচত্র 

২.৩: উপাত্ত ও তল্পথ্যর রায়াংগুল্পলেন 

 

 

 

 

 

  

মাধ্যবমক তথ্য 

পবরমার্গত উপাত্ত গুর্গত তথ্য 

ফলাফল সৃবষ্ট রায়াংগুল্পলেন এিং বিল্পিষর্ প্রবক্রয়াকরর্/দশ্রনীকরর্ 
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২.২.৬ বনবিে পবরিীক্ষর্ প্রবক্রয়া 

 

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষা সম্পন্ন কিাি জন্য টাম মস অি রিফারিরে প্রদত্ত শিমসমূহ অনুসিণ কিা হরেরে। পনিকনিি সকল 

কার্ মক্রম পর্ মােক্ররম সম্পন্ন করা েল্পয়ল্পে। িরি প্রকিটিি নিনিড় পনিিীক্ষণ নির্ মানিি সমরে সম্পন্ন কিাি উরেরে রকাি 

রকাি কার্ মক্রম যুগপৎভারি কিা হরেরে। কার্ মক্রম গ্রহরণি নিনভন্ন র্াপ ও পর্ মাে নিরেি সািনণ ২.৭ এ উরেখ কিা হরলা। 
 

সারবর্ ২.৭: বনবিে পবরিীক্ষর্ প্রবক্রয়া 

 

 

 

  

নিবভন্ন 

েবললাবে 

পয ণাল্পলাচনা  

 

 

➢ বনবিে পবরিীক্ষর্ টিল্পমর সাল্পথ আল্পলাচনা, োবয়ত্ব িন্টন এিং কম ণপবরকেনা নতরী করা েল্পয়ল্পে; 

➢ সংনিষ্ট প্রকিটিি নিদ্যমাি দনললানদ ও দস্তারিজ রর্মি: নিনপনপ, নিনভন্ন প্রনিরিদি, মনিটনিং 

প্রনিরিদি, রকস স্টানি, জনিপ প্রনিরিদি ইিযানদ সংগ্রহ ও পর্ মারলাচিা কিা হরেরে; 
 

প্রস্তুবতমূলক 

কাজ   

 

➢ নমুনার আকার বনধ ণারর্ করা েল্পয়ল্পে;  

➢ বিবভন্ন ধরল্পর্র প্রশ্নপত্র, দচকবলষ্ট এিং গাইডলাইন নতরী করা েল্পয়ল্পে;   

➢ িথ্য সংগ্রহকািী, সুপািভাইজাি, িাটা এনি অপারিটিরদি নিরোগ ও প্রনশক্ষণ রদো হরেরে; 

➢ প্রশ্নপত্র Pre-test করা এিং Pre-test এর আল্পলাল্পক প্রশ্নপত্র চূোন্ত করা েল্পয়ল্পে; 

➢ প্রারবিক প্রবতল্পিেন নতরী এিং আইএমইবডল্পত উপস্থাপন করা েল্পয়ল্পে; 

তথ্য ও উপাত্ত 

সংগ্রে এিং 

মান বনয়ন্ত্রর্   

 

➢ মাঠ পর্ মাে হরি নিনদ মষ্ট পনিকিিা ও সমোনুর্ােী সংখ্যাগি ও গুণগি িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কিা 

হরেরে;  

➢ সুপািভাইজািগণ মাঠ পর্ মারে িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকািীরদি কাজ নিেনমি িদািনক করিরেি;  

➢ প্রাে ৫% প্রশ্নপত্র পূিরণি পি-পিই র্াচাই কিা হরেরে;  

➢ স্থািীে পর্ মারে কম মশালাি আরোজি কিা হরেরে;  

ডাটা 

ব্যিস্থাপনা  

 

➢ মাঠ পর্ মারে সংগৃহীি িরথ্য ভুলত্রুটি সংরশার্ি কিা হরেরে;  

➢ রকানিং ও কনম্পউটারি র্ািণ এিং পনিসংখ্যানিক নিরিষণ কিা হরেরে; 

➢ প্রাপ্ত ফলাফল সািনণ ও রলখনচত্র ইিযানদ আকারি উপস্থাপি কিা হরেরে;  

➢ প্রকরিি সিলিা, দুি মলিা, সুরর্াগ এিং ঝুঁনক নিরিষণ কিা হরেরে; 

প্রবতল্পিেন 

নতরী এিং 

উপস্থাপন 

 

➢ প্রাপ্ত ফলাফরলি উপি নভনত্ত করি খসড়া প্রনিরিদি তিিী করি আইএমইনি’ি নিকট দানখল কিা 

হরেরে; 

➢ খসড়া প্রনিরিদরিি উপি র্থাক্ররম রটকনিকযাল ও নস্টোনিং কনমটিি সুপানিরশি নভনত্তরি খসড়া 

প্রনিরিদি প্রণেিপূি মক কম মশালাে উপস্থাপি কিা হরেরে; 

➢ কম মশালা হরি প্রাপ্ত মিামি/ পিামশ ম/ সুপানিরশি আরলারক চূড়ান্ত প্রনিরিদি প্রণেি ও দানখল কিা 

হরেরে; 

➢ চূড়ান্ত প্রনিরিদি ইংরিনজরি অনুিাদ কিা হরেরে; 
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২.৩ এলাকা বনি ণাচন: সিকানি নশশু পনিিাি ও রোটমনি নিিাস নিম মাণ/পুিঃনিম মাণ প্রকিটি িাংলারদরশি ৭ টি 

নিভারগ ১৯ টি স্থারি িাস্তিানেি হরে। এরদি মরে ১৩ টি নশশু পনিিাি রথরক িথ্য সংগ্রহ কিা হরেরে।  
  

সারবর্ ২.৮: দজলা/বিভাগ অনুযায়ী নমুনার আকার 

ক্রবমক 

নং 

বিভাগ/দজলার নাম জবরপ এফবজবডর 

সংখ্যা 

দকআইআই দকস োবড 

ক জাতীয় পয ণায় (বপবড ও আইএমইবড) িাবলকা িালক  ২  

খ সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস      

১ ঢাকা বিভাগ (দটি িালক দকন্দ্র)  ৮৮ ২ ৬ ২ 

২ চট্টগ্রাম বিভাগ (১ টি িালক, ১ টি িাবলকা, 

এিং ১ টি দযৌথ) 

২১ ৭৪ ২ ৪ ১ 

৩ িবরোল বিভাগ (১ টি িালক ও ১টি িাবলকা) ৩৫ ৩১ ২ ২  

৪ খুলনা বিভাগ (১টি িাবলকা) ৪৫  ১ ২ ১ 

৫ রংপুর বিভাগ (২ িালক)  ১০১ ২ ৩ ১ 

৬ রাজোেী বিভাগ  (১ টি িালক ১টি িাবলকা)  ৬৮ ৩৫ ২ ১  

৭ বসল্পলট বিভাগ  (১ টি িালক ১টি িাবলকা) ৪২ ৬০ ২ ৪  

দমাট ২১১ ৩৮৯ ১৩ ২৪ ৫ 
 

২.৪ নমুনা পদ্ধবত ও আকার বনধ ণারর্  

সমীক্ষার কম ণপদ্ধবত (Methodology)  

বপতৃ-মাতৃেীন িা বপতৃেীন এবতম বেশুল্পের দেে, ভালিাসা ও আের যল্পের সাল্পথ লালন পালন, বেক্ষা ও কাবরগবর বেক্ষা 

প্রোন, োবরবরক, বুবদ্ধবৃবত্তক ও মানবিক উৎকষ ণ সাধন, পুনি ণাসন ও স্ববনভণরতা অজণল্পনর লল্পক্ষয তাল্পের কম ণসংস্থাল্পনর ব্যিস্থা 

করা। প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য েল্পে এই সকল বেশুল্পের সমাল্পজর মূল দরাল্পতর সাল্পথ সম্পৃক্ত করা। সমীক্ষার উল্পেশ্য অজণল্পন 

পবরমার্গত এিং গুর্গত উভয় পদ্ধবতল্পতই প্রকল্পের প্রল্পয়াজনীয় তথ্য প্রাইমারী ও দসল্পকন্ডারী উৎস দথল্পক সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। 

 
 

▪ প্রকল্পের সুবিধাল্পভাগী বেশুল্পের কাে দথল্পক কাঠাল্পমাগত (Structured) প্রশ্নপল্পত্রর মাধ্যল্পম তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে;  

▪ গুর্গত তথ্য সংগ্রল্পের জন্য এফবজবড (FGD), দকস োবড, মূল তথ্যোনকারী (Key Informant Interview) দের 

সাল্পথ বনবিে সাক্ষাৎকার গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে। এোো প্রকে সংবিষ্ট বিবভন্ন েবলল েস্তাল্পিজ পয ণল্পিক্ষর্ ও বিল্পিষর্ কল্পর 

প্রকল্পের ক্রয় কায ণক্রম, িরাে এিং িরাল্পের বিপরীল্পত ব্যয় ইতযাবে বিষল্পয় তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে।  
 

 

নমুনা আকার বনধ ণারর্  
 

নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাে নিি মানচি িমুিাসমূহ রর্ি প্রনিনিনর্ত্বমূলক হে রসটি নিনিি কিাি জন্য একটি নিজ্ঞািনভনত্তক 

িমুিাি রকৌশল অনুসিণ কিা হরেরে। Statified two stage cluster sampling পদ্ধনিরি sampling নিি মাচি কিা 

হরেরে। এ পর্ মারে ১৮ টি নশশু পনিিাি হরে ক্লাস্টাি এিং District রক strata নহসারি র্িা হরেরে। সিগুরলা District 

অথ মাৎ Stratum রথরক তদিচেরিি মােরম ১৩টি cluster অথ মাৎ সিকানি নশশু পনিিাি নিি মাচি কিা হরেরে। িািপি 

নিি মাচিকৃি নশশু পনিিাি রথরক Random Sampling Technique এি মােরম sample সংগ্রহ কিা হরেরে। িমুিাি 

আকাি নিণ মরে রর্ সূত্র অনুসিণ কিা হরেরে িা নিরে উরেখ কিা হরলা। প্রকরিি উপকািরভাগী ও িিমমারি সিকানি নশশু 

পনিিারি র্ািা অিস্থাি কিরে তাল্পের িমুিাি আকাি নির্ মািরণি জন্য নিেনলনখি পনিসংখ্যানিক সূত্র ব্যিহাি কিা হরেরে:  
 

 z2pq  

n = --------------------x df 

  e2 

রর্খারি, n = the desired sample size 

z = the standard normal deviate 

p = proportion in the beneficiaries estimated to have a particular characteristic   

q = 1-p 

e = precision level (degree of accuracy desired) 

df= design effect 
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Assumptions: 
 

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level) 

p = 0.5 এিং  

q =1-p, অতএি q = 0.5 

e = 0.05 (precision level) 

df= ১.৫ 

 

 

(১.৯৬)
2
x ০.৫ x ০.৫ 

n = -------------------------------x ১.৫ 

 (০.০৫)
2
 

 

                  ৩.৮৪১৬ x ০.৫ x ০.৫ 

      =--------------------------- x ১.৫ 

 ০.০০২৫ 

   n=৫৭৬ 

 

সামনগ্রকভারি ৪% িাটারক Error নিরিচিা করি (৫৭৬ এি ৪%=২৩) অথ মাৎ ৫৭৬+ ২৩=৫৯৯, সুিিাং িমুিাি আকাি 

৬০০ নিধ ণারর্ কিা হরেরে। 
 

 

অতএি সংবিষ্ট প্রকে রথরক রমাট ৬০০ জি নশশুরদি Random Sampling Technique-এর মাধ্যল্পম নিি মাচি করি 

সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হরেরে। 
 

 

২.৫ তথ্য সংগ্রে ও বিল্পিষর্ পদ্ধবত 

২.৫.১ তথ্য সংগ্রেকারী বনল্পয়াগ ও প্রবেক্ষর্: নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি িথ্য ও উপারত্তি মাি নিেন্ত্ররণি লরক্ষয সঠিক 

িথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্ মারে িথ্য র্াচাই, প্রনিটি প্রশ্নপরত্রি আলাদা আইনি িম্বি প্রদাি, রকানিং ও এনি কিারিাি উরেরে িথ্য 

সংগ্রহকািী, সুপািভাইজাি, রকািাি, িাটা এনি অপারিটি ইিযানদ নিরোগ কিা হরেরে। নিরোরগি রক্ষরত্র রর্ নিষে সমূহ 

নিরিচিা কিা হরেরে িাহরলা: নশক্ষাগি রর্াগ্যিা, সমজািীে কারজি অনভজ্ঞিা, িথ্য ও উপাত্ত সংগ্ররহ অনভজ্ঞিা, 

রকআইআই ও এফনজনি পনিচালিাি রক্ষরত্র অনভজ্ঞিা ইিযানদ। রমাট ২০ জি িথ্য সংগ্রহকানি (রেরল-১২ এিং রমরে-৮ 

জি), ৫ জি সুপািভাইজাি, ৪ জি রকািাি ও ২ জি িাটা এনি অপারিটি নিরোগ কিা হরেনেল। িথ্য সংগ্রহকানিরদি ২ 

নদি হারি কলরম প্রনশক্ষণ রদো হরেরে এিং অর্ মরিলা নফল্ড নপ্র-রটনষ্টং কিা হরেরে। প্রনশক্ষরণি সমে আইএমইনি’ি 

পনিচালক উপনস্থি রথরক প্রকরিি নিনভন্ন নদক এিং নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাি গুরুত্ব তুরল র্রিণ। সুপািভাইজি ও KII ও 

FGD ফযাবসবলল্পটটরল্পের আরিা অর্ মরিলা প্রনশক্ষরণি ব্যিস্থা কিা হে।  

 

২.৫.২ প্রশ্নপল্পত্রর প্রাক-সাল্পভ ণ যাচাই (Field Pre-testing of Questionnaire): িথ্য সংগ্রহকািীগণ সমজাতীয় 

তথ্য/উপাত্ত দ্বািা খসড়া প্রশ্নপত্র পূিণ করিি। এরক্ষরত্র িারদি ভুল-ত্রুটি ঘটিাস্থরলই নচনিি করি ত্রুটিমুক্তভারি প্রশ্নপত্র পূিরণি 

প্রনশক্ষণ রদো োড়াও নকভারি ভুল এড়ারি িা রমাকারিলা কিরি হে রস বিষল্পয় পিামশ ম প্রদাি কিা হরেরে। অিঃপি 

পূিণকৃি প্রশ্নপরত্রি আরলারক খসড়া প্রশ্নপরত্রি ত্রুটি ও দুি মলিা সংরশার্ি কিা হরেরে। সংরশানর্ি প্রশ্নপরত্রি সাহারে প্রকি 

এলাকা রথরক িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কিা হরেরে। 
 

২.৫.৩ সাক্ষাৎকার গ্রের্: নির্ মানিি প্রশ্নপরত্রি সাহারে উত্তিদািাগরণি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কিা হরেরে। প্রশ্নপরত্রই উত্তি 

নলনপিদ্ধ কিা হরেরে, প্ররোজরি পৃথক কাগজ ব্যিহাি কিা হরেরে। প্রকি এলাকা সরিজনমরি পনিদশ মি, নিনিড় আরলাচিা, 

এফনজনি ইিযানদি জন্য সংবিষ্ট রচকনলস্ট/গাইিলাইি অনুসিণ কিা হরেরে। প্রল্পয়াজল্পন অনুমবত সাল্পপল্পক্ষ বনবিে আল্পলাচনা 

দরকড ণ করা েল্পয়ল্পে। 
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২.৫.৪ গুর্গত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রে পদ্ধবত 
 

প্রকল্পের চলমান কায ণক্রল্পমর অিস্থা গভীরভাল্পি উপলবদ্ধর জন্য গুর্গত তথ্য সংগ্রে ও বিল্পিষর্ করা েল্পয়ল্পে। দয পদ্ধবত অনুসরর্ 

কল্পর গুর্গত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে তা বনেরুপ: 

▪ দফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (এফবজবড); 

▪ মূল তথ্যোতাল্পের সাক্ষাৎকার (দকআইআই); 

▪ দকস োবড; 

▪ স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা; 
 

২.৫.৪.১ দফাকাস গ্রুপ আল্পলাচনা (এফবজবড): “সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক 

চলমান প্রকল্পের বেশুল্পের সাল্পথ এফবজবড পবরচালনার মাধ্যল্পম বেশু পবরিাল্পরর পবরল্পিে, খািাল্পরর মান, পোশুনা, ধমীয় ও 

ননবতক বেক্ষা, সুপার ও অন্যান্যল্পের ব্যিোর,স্বাস্থয দসিা ও দসিার মান, নকল্পোরকালীন দসিা, নিষম্য ইতযাবে বিষল্পয় আল্পলাচনা 

করা েল্পয়ল্পে। বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষর্ এিং ভবিষ্যৎ করর্ীয় ব্যাপাল্পর তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। এ সকল এফবজবডল্পত 

বেশু পবরিাল্পরর বনি ণাবচত বেশুরা অংেগ্রের্ করল্পে। প্রবতটি এফবজবডল্পত ৮/১০ জন বেশু বেল। দমাট ১৩টি এফবজবড’র  

আল্পয়াজন করা েল্পয়ল্পে। 
 

২.৫.৪.২ মূল তথ্যোতাল্পের  সাল্পথ বনবিে আল্পলাচনা (দকআইআই): প্রকে িাস্তিায়ল্পনর দক্ষল্পত্র প্রবতিন্ধকতা, প্রকল্পের 

বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার এিং সাবি ণক মূল্যায়ল্পনর জন্য প্রকে িাস্তিায়নকাল্পল পূর্ ণ িা আংবেক োবয়ত্ব প্রাপ্ত কম ণকতণা, 

“সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক চলমান প্রকে সংবিষ্ট ব্যবক্তিগ ণ, স্থানীয় জনপ্রবতবনবধ, 

বেক্ষাবিে, সমাজল্পসিক, দসিা প্রোনকারীল্পের সাল্পথ বনবিে আল্পলাচনার মাধ্যল্পম তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। দমাট ২৬ টি 

দকআইআই সম্পন্ন করা েল্পয়ল্পে। 

২.৫.৪.৩ দকস োবড: প্রকল্পের উপকারল্পভাগীল্পের সাফল্যগাথা (case studies) সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। িতণমাল্পন বেশু পবরিাল্পরর 

অিস্থা, পবরল্পিে ইতযাবে বিষয় সম্পল্পকণ তথ্য ও উপাল্পত্তর মাধ্যল্পম ১টি দকস োবড সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। 

২.৫.৪.৪ স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা: বিগত ৯ই মাচ ণ ২০২০ তাবরখ টাঙ্গাইল দজলার সরকাবর বেশু পবরিার দকল্পন্দ্র স্থানীয় 

পয ণাল্পয় কম ণোলার আল্পয়াজন করা েয়। উক্ত কম ণোলার উল্পেশ্য বেল বিবভন্ন দশ্রবর্র অংেীজল্পনর সাল্পথ প্রকল্পের অগ্রগবত সম্পল্পকণ 

মতবিবনময় করা এিং চলমান প্রকেটি সঠিকভাল্পি িাস্তিায়ল্পনর জন্য সুপাবরে গ্রের্ করা। স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলার প্রধান 

অবতবথ বেসাল্পি উপবস্থত বেল্পলন জনাি এস এম োবমদল েক, মোপবরচালক (যুগ্ম সবচি), আইএমইবড, দসটর-৮, পবরকেনা 

মন্ত্রর্ালয়। বিল্পেষ অবতবথ বেসাল্পি উপবস্থত বেল্পলন জনাি দমা: েেীদল ইসলাম, দজলা প্রোসক, টাঙ্গাইল দজলা; দমা: 

আোদজ্জামান বময়া, অবতবরক্ত পুবলে সুপার, টাঙ্গাইল দজলা; আল আমীন দমা: নুরুল ইসলাম, বনি ণােী প্রল্পকৌেলী, গর্পূতণ 

বিভাগ, টাঙ্গাইল। কম ণোলায় সভাপবত বেসাল্পি উপবস্থত বেল্পলন দমা: আব্দুল োবমে, উপ-প্রকে পবরচালক। এোো কম ণোলায় 

আল্পরা উপবস্থত বেল্পলন বিবভন্ন দসটল্পরর প্রবতবনবধবৃন্দ-এনবজও কম ণকতণা, বেক্ষক, বিবভন্ন ক্লাল্পির প্রবতবনবধবৃন্দ, িতণমাল্পন বেশু 

পবরিাল্পর অিস্থানরত বেশুরা ইতযাবে। উক্ত কম ণোলায় মূল প্রিন্ধ উপস্থাপন কল্পরন বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার টিম বলডার 

প্রল্পফসর ইবঞ্জবনয়ার খসরু বময়া, বপএইচবড।  

২.৬ সমীক্ষা ও উপাল্পত্তর মান বনয়ন্ত্রর্ (Quality Control): মাঠ পর্ মাে হরি িথ্য সংগ্ররহি সমে সুপািভাইজািগর্ 

প্রনিটি প্রশ্নপত্র, গাইিলাইি ও রচকনলস্ট ঠিকমি পূিণ কিা হরেরে নকিা িা পিীক্ষা করি রদরখরেি। তদিচেরিি মােরম ৫% 

প্রশ্নপত্র পূরল্পর্র পর পরই যাচাই কিা হরেরে। প্রশ্নপত্র পূরল্পর্ দকান প্রকার ভুল-ত্রুটি দেখা দগল্পল তা সমার্ারিি জন্য পদরক্ষপ 

গ্রহণ করা েল্পয়ল্পে। এোো, প্রবতটি প্রশ্নপরত্র আলাদা আইনি িম্বি প্রদাি, রকানিং কিা, িথ্য ও উপাত্ত কনম্পউটারি প্ররিশ 

কিারিা এিং িথ্য ও উপাত্ত র্াচাই কিা হরেরে। 
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২.৬.১ তথ্য ও উপাত্ত বিল্পিষর্ পদ্ধবত: নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষাে নিনদ মষ্ট সংখ্যক নিরদশ মক (Indicators) সমূরহি সারথ 

সঙ্গনি রিরখ প্রাপ্ত িরথ্যি input-output framework এমিভারি স্তি নিন্যাস কিা হরেরে রর্ি িরথ্যি পনিসংখ্যাণগি 

নিরিষণ সঠিকভারি সম্পন্ন হে। প্রাপ্ত িথ্য সমূহ SPSS সফটওেযাি ও MS Excel িাটারিস  এি সাহারে এনি কিা হরেরে 

এিং SPSS সফটওেযাি ও MS Excel িাটারিস ব্যিহাি করি র্থার্থ পনিসংখ্যাি পদ্ধনিি মােরম িথ্য নিরিষণ কিা 

হরেরে। অন্যনদরক র্থার্থ Tabulation-এি সাহারে প্রনক্রোকৃি উপাত্ত ও ফলাফল সািনণ, দলখবচত্র ও চাট ম আকারি উপস্থাপি 

কিা েল্পয়ল্পে এিং প্রনিরিদরিি র্থাস্থারি ব্যিহাি কিা েল্পয়ল্পে। 

 

২.৬.২ তথ্য ও উপাত্ত বিল্পিষর্ পবরকেনা 
 

সংগৃেীত প্রাথবমক তথ্য-উপাত্ত বিল্পিষল্পর্ SPSS সফটওয়যার ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে।  

 

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিল্পিষর্: সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিল্পিষল্পর্ প্রধানত ইউবন-ভযাবরল্পয়ট, িাই-ভযাবরল্পয়ট বিল্পিষর্ পদ্ধবত 

ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে। প্রবতটি ধাল্পপ বিল্পেষ পবরসংখ্যান দকৌেল ব্যিোর কল্পর তথ্য-উপাত্ত বিল্পিষর্ করা েল্পয়ল্পে। 
 

মূলত দয সি পবরসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিল্পিষল্পর্ ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে তা বনেরুপ: 

 

নবমনাল এিং অবড ণনাল চলক বিল্পিষর্- 

▪ বেল্পকাল্পয়বি বডবিবিউেন (গর্সংখ্যা বনল্পিেন) গ্রাফ ও বচল্পত্রর মাধ্যল্পম উপস্থাপন (সংখ্যা, অনুপাত ও েতকরা); 

▪ পবরসংখ্যান (বমবডয়ান, দমাড ইতযাবে); 

▪ ক্রস দটবুযল্পলেন; 

▪ োইল্পপাবথবসস দটবেং (প্রল্পয়াজল্পন); 

 

কবন্টবনউয়াস দভবরল্পয়িল  
 

▪ পবরসংখ্যান (গে, মধ্যক, প্রচুরক, এসবড, দভবরল্পয়ি, েতকরা ইতযাবে); 

▪ সবচত্র উপস্থাপন; 

▪ কনবফল্পডি ইন্টারল্পভল (প্রল্পয়াজল্পন); 

▪ োইল্পপাবথবসস দটবেং (প্রল্পয়াজল্পন); 

 

গুর্গত তথ্য-উপাত্ত বিল্পিষর্: 
 

▪ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রে; 

▪ তথ্য-উপাত্ত দক ধারর্ায় বিন্যস্ত করা; 

▪ একটি ধারর্ার সাল্পথ অন্যল্পের সম্পকণ ও সম্পকণ বনধ ণারর্ ; 

▪ সংল্পযাগ বিকে ব্যাখ্যা; 

▪ প্রবতল্পিেল্পন প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যিোর; 
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২.৯ গুর্গত তথ্য বিল্পিষল্পর্র ধাপসমূে: “সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক প্রকল্পের 

বিবভন্ন উৎস দথল্পক সংগৃেীত গুর্গত তথ্য ও উপাত্ত বিল্পিষল্পর্র ধাপ এিং প্রবতটি ধাল্পপ কী কী কাজ করা েল্পয়ল্পে বনল্পের সারবর্ 

২.৯ এ দেয়া েল্পলা:   

সারবর্ ২.৯: গুর্গত তথ্য বিল্পিষল্পর্র ধাপ 

 

ধাপ ধাপ কাজ 

১ উপাত্ত সংগ্রে বনি ণাবচত ব্যবক্তিল্পগ ণর সাল্পথ সাক্ষাৎকাল্পরর মাধ্যল্পম উপাত্ত সংগ্রে করা। উপাত্ত সংগ্রল্পের পদ্ধবত 

বেল মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ বনবিে সাক্ষাৎকার ও েলীয় আল্পলাচনা (এফবজবড)  

২ বিপ্ট প্রস্তুতকরর্ সংগৃেীত উপাত্ত বিস্তাবরত দলখা বিপ্ট আকাল্পর রুপান্তবরত েল্পয়ল্পে। 

৩ অংেগুল্পলা বচবিতকরর্ 

ও বনধ ণারর্ 

গল্পিষর্ার লক্ষয ও উল্পেশ্যািবল গল্পিষর্ার প্রশ্নািবলর সাল্পথ প্রাসবঙ্গকভাল্পি বিবভন্ন অংল্পে বচবিত 

কল্পর বলবখত বিপ্ট পাঠ করা ও বিল্পিষর্ করা েল্পয়ল্পে। 

৪ দকাবডং, এবডটিং বনধ ণাবরত অংেসমূল্পের দসল্পটর মাধ্যল্পম দকাবডং ও এবডটিং সম্পন্ন করা েল্পয়ল্পে। 

৫ পুনবি ণল্পিচনা নতুন ফলাফল খু ুঁল্পজ পাওয়া ও বনধ ণাবরত অংেসমূল্পের দপ্রবক্ষল্পত বিপ্টগুল্পলা পয ণাল্পলাবচত েল্পয়ল্পে 

৬ পুনরায় দকাড করা  পয ণাল্পলাবচত বিপ্টগুল্পলাল্পত মতামত থাকল্পল দকাডগুল্পলা আিার দেখা েল্পয়ল্পে। নতুন ফলাফল্পলর 

দপ্রবক্ষল্পত দকাবডং ও এবডটিং/সংল্পোধন করা েল্পয়ল্পে।  

৭ গর্না  গুর্গত উপাত্ত গর্না অনুসরর্ কল্পর পুনরায় দকাড করা েল্পয়ল্পে। 

৮ োইরাবকণকযাল দশ্রবর্ 

পদ্ধবত সৃবষ্ট করা  

মূল েল্পলর সেস্যগল্পনর বচন্তাভািনা মাধ্যবমক বিল্পিষল্পর্র মাধ্যল্পম এরুপ দকাবডং পদ্ধবত নতবর 

করা েল্পয়ল্পে। এ পদ্ধবতর প্রল্পয়াগ বিবভন্ন দশ্রবর্র মল্পধ্য সম্পকণ খু ুঁল্পজ পাওয়ার দক্ষল্পত্র িে সুল্পযাগ 

সৃবষ্ট কল্পর। 

৯ দমল্পমা নতবর যখন মতামত ধারর্াসমূে পাওয়া বগল্পয়ল্পে, এগুল্পলা ধারর্া বেসাল্পি দলখার জন্য অবতবরক্ত উপাত্ত 

বেল্পসল্পি বিল্পিষর্ করার জন্য স্মারকগুল্পলা অন্তভূ ণক্ত করা েল্পয়ল্পে। 

১০ সম্পকণ পরীক্ষর্ উপাত্ত 

প্রেে ণন 

সম্পকণ পরীক্ষর্ প্রবক্রয়া একটি দমবরল্পের আওতায় আনা েল্পয়ল্পে, যা বকনা দেখায় বকভাল্পি 

বিবভন্ন ধারর্াসমূে সংযুক্ত েয় অথিা েল্পত পাল্পর; দকান্ ফলাফলগুল্পলা দকান্ কারল্পর্র সাল্পথ 

যুক্ত। 

১১ ফলাফল প্রবতস্থাপন 

বিশুবদ্ধকরর্ 

কম ণোলার শুদ্ধতা পরীক্ষর্, প্রাসবঙ্গক প্রবক্রয়ার অংেীজন ও ব্যবক্তিল্পগ ণর সাল্পথ বমটিং এর 

মাধ্যল্পম ফলাফল্পলর নিধতা বনরুপর্ করা েল্পয়ল্পে।  

১২ উপসংোল্পর উপনীত 

েওয়া 

গুর্গত উপাত্ত বিল্পিষর্ দথল্পক উপসংোর টানা েল্পয়ল্পে এ বিষয় মল্পন দরল্পখ ‘তথ্যাবে কতটা 

বিশ্বাসল্পযাগ্য আর বিশুদ্ধ বেল্পলা’ ‘গল্পিষর্া প্রশ্নমালার উত্তল্পরর বিবৃবত দথল্পক   েল্পি’ অথিা 

‘দসগুল্পলা কতটা স্বতস্ফুতণ’। 
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২.৭ সময় বভবত্তক কম ণ-পবরকেনা িাস্তিায়ন: বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা কাজটি চুনক্ত সম্পাদরিি পি হরি চূড়ান্ত প্রনিরিদি 

উপস্থাপি কিা পর্ মন্ত পিামশ মক প্রনিষ্ঠাি রর্ সকল কাজ সম্পাদি করিরে, রর্মিঃ ক. পরামে ণকল্পের দানেত্ব িিি, খ. প্রকে 

সংবিষ্ট বিবভন্ন প্রকার দনললানদ/উপকিণ সংগ্রহ ও পর্ মারলাচিা, গ. িমুিােি পদ্ধনির মাধ্যল্পম sample population নিণ মে 

কিা, এিং ঘ. প্রািনিক প্রনিরিদি (Inception Report) প্রণেি ও উপস্থাপন কিা হরেরে। প্রািনিক প্রনিরিদি রটকনিকযাল 

ও নস্টোনিং কনমটিি অনুরমাদিক্ররম মাঠ পর্ মারে িথ্য সংগ্রহ করি পুিিাে ২ে রটকনিকযাল ও নস্টোনিং কনমটিি কারে 

উপস্থাপি এিং এরদি অনুরমাদরিি পি জািীে কম মশালাে উপস্থাপি কিা হরেরে। জািীে কম মশালাে উপস্থাপরিি পি আিাি 

৩ে রটকনিকযাল কনমটিরি উপস্থাপি কিা এিং রটকনিকযাল কনমটিি অনুরমাদি ক্ররম পুিিাে নস্টোনিং কনমটিরি উপস্থাপি 

কিা হরেরে। উরেখ্য, কম মপনিকিিা অনুর্ােী রম ২০২০ এি মরে কার্ মক্রম রশষ হওোি কথা থাকরলও রকানভি ১৯ এি 

কািরণ সমীক্ষা কার্ মক্রম সম্পাদরিি জন্য জুি ২০২০ পর্ মন্ত ব্যে ব্যনিরিরক সমীক্ষাি রমোদ বৃনদ্ধ কিা হে। নিরেি েরক 

কম মপনিকিিা রদো হরলা। 

বনবিে পবরিীক্ষর্ কায ণক্রল্পমর সময়বভবত্তক কম ণপবরকেনা েক  
 

# বিষয় কায ণক্রল্পমর সময় (মাস বভবত্তক) ২০১৯-২০২০  

  জানুয়াবর দফব্রুয়াবর মাচ ণ এবপ্রল দম-

জুন 

১ সমীক্ষা পনিকিিা ও পিামশ মক দরলি সদস্যরদি মরে 

দানেত্ব িিি 

                 

২ খসড়া প্রশ্নপত্র তিিী ও ইিরসপশি নিরপাট ম প্রণেি                  

৩ দটকবনকযাল কবমটি কতৃণক ইনল্পসপেন বরল্পপাল্পট ণর উপর 

সুপাবরে প্রোন 

                 

৪ বেয়াবরং কবমটি কতৃণক ইনল্পসপেন বরল্পপাট ণ অনুল্পমােন                  

৫ িথ্য সংগ্রহকানি নিরোগ ও প্রনশক্ষণ                  

৬ সল্পরজবমন পয ণল্পিক্ষর্ ও মাঠ পয ণাল্পয় উপাত্ত সংগ্রে                  

৭ উপাত্ত সংগ্রে কায ণক্রল্পমর তোরবক                  

৮ KII &FGD পবরচালনা করা                  

৯ স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা পবরচালনা করা                  

১০ সংগৃেীত উপাত্ত সম্পােনা                  

১১ ডাটা এবি ও যাচাইকরর্                  

১২ দটবুল্পলেন সম্পন্ন                  

১৩ ডাটা বিল্পিষর্                  

১৪ দটকবনকযাল কবমটিল্পত ১ম খসো প্রবতল্পিেন প্রর্য়ন ও 

োবখল 

                 

১৫ খসো প্রবতল্পিেন দটকবনকযাল কবমটি কতৃণক পয ণাল্পলাচনা            

 

       

১৬  বেয়াবরং কবমটি কতৃণক প্রথম খসো প্রবতল্পিেন অনুল্পমােন                  

১৭ জাতীয় পয ণাল্পয়র দসবমনাল্পর  চূড়ান্ত খসো প্রবতল্পিেন 

উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রে 

                 

১৮ দসবমনাল্পরর মতামল্পতর বভবত্তল্পত দটকবনকযাল কবমটিল্পত 

চূোন্ত খসো প্রবতল্পিেন োবখল ও পয ণাল্পলাচনা 

                 

১৯ চূোন্ত খসো প্রবতল্পিেন বেয়াবরং কবমটির মাধ্যল্পম 

অনুল্পমােন  

                 

২০  বেয়াবরং কবমটির মতামল্পতর বভবত্তল্পত খসো প্রবতল্পিেন 

চূোন্তকরর্ ও প্রবতল্পিেন িাংলা ও ইংল্পরবজল্পত োবখল  
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তৃতীয় অধ্যায় 
 

ফলাফল পয ণাল্পলাচনা 

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগবত 

‘‘সরকাবর সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের অঙ্গসমূে প্রধানত চারটি 

ভাল্পগ ভাগ করা েল্পয়ল্পে। ১) ১৮টি সরকাবর বেশু পবরিার ও একটি দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ ২) সরকাবর বেশু পবরিার 

ও দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের বনরাপে আিাসল্পনর ব্যিস্থা করা; ৩) বেশুল্পের জীিনমান উন্নয়ন বনবিত করা; ৪) বেশুল্পের 

পবরচয ণা, বনরাপত্তা, বেক্ষা ও প্রল্পয়াজনীয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা দযন বেশুরা যথাযথ প্রবেবক্ষত েল্পয় দেল্পের সু-নাগবরক বেসাল্পি 

গল্পে উঠল্পত পাল্পর। বিবভন্ন ধরল্পর্র তথ্য ও উপাত্ত বিল্পিষর্ ও পয ণাল্পলাচনা কল্পর প্রকল্পের অগ্রগবত বনল্পে আল্পলাচনা করা েল্পলা: 

 

৩.১.১ অনুল্পমােন/সংল্পোধন/দময়াে বৃবদ্ধ 

 

‘‘সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক প্রকল্পের মূল বডবপবপ অনুসাল্পর িাস্তিায়নকাল জুলাই 

২০১৮ দথল্পক জুন ২০২১। সংল্পোবধত বডবপবপ অনুসাল্পর (প্রস্তাবিত) িাস্তিায়নকাল জুলাই ২০১৮ দথল্পক জুন ২০২২ সাল পয ণন্ত। 

প্রস্তাবিত সংল্পোবধত বডবপবপ মূল বডবপবপর তুলনায় িাস্তিায়ন কাল ১ িের বৃবদ্ধর প্রস্তাি করা েল্পয়ল্পে। প্রকেটির সংল্পোবধত 

বডবপবপ বিগত ৯/৯/২০১৯ তাবরল্পখ মন্ত্রর্ালল্পয় দপ্ররর্ করা েল্পয়ল্পে। বডবপবপ সংল্পোধল্পনর সময় প্রকল্পের িাস্তিায়নকাল অিবেষ্ট 

বেল মাত্র ১ িের ১০ মাস। সুতরাং এই সমল্পয়র মল্পধ্য দভৌত কাল্পজর দটন্ডার প্রবক্রয়া দেষ কল্পর বনম ণার্ কাজ সমাপ্ত করা সিি 

েল্পি না মল্পম ণ প্রতীয়মান েওয়ায় ১ িের সময় বৃবদ্ধর প্রস্তাি করা েয়।   

দরফাল্পরি: সারবর্ ১.১।       
 

৩.১.২ প্রকল্পের বডবপবপ ও সংল্পোবধত বডবপবপ অনুসাল্পর প্রাক্কবলত ব্যয় 

উন্নয়ন প্রকে প্রস্তািনা (বডবপবপ) পয ণাল্পলাচনা ও বিল্পিষর্ কল্পর দেখা যায় বডবপবপ অনুযায়ী প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র পবরমার্ ২৯৬৭১.৯১ 

লক্ষ টাকা। বজওবি দথল্পক সংবিষ্ট প্রকল্পের সকল অল্পথ ণর দযাগান দেয়া েল্পি। প্রকল্পের সংল্পোবধত বডবপবপ (প্রস্তাবিত) দথল্পক 

দেখা যায় সংল্পোবধত বডবপবপ অনুযায়ী প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র পবরমার্ ৩৫২৪৭.৩০ লক্ষ টাকা। সংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রাক্কবলত 

ব্যল্পয়র পবরমার্ বৃবদ্ধ দপল্পয়ল্পে ৫৫৭৫.৩৯ লক্ষ টাকা, অথ ণাৎ ১৮.৭৯%।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৯৬.৭১

৩৫২.৪৭৩

১৮.৭৯%

মূল নিনপনপ

সংরশানর্ি (প্রস্তানিি) নিনপনপ

বৃনদ্ধ (%)

নজ
ও

নি

রলখনচত্র ৩.১:প্রকরিি মূল নিনপনপ ও সংরশানর্ি নিনপনপ অনুসারি প্রাক্কনলি ব্যে
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৩.১.৩. সংল্পোবধত বডবপবপ’দত ব্যয় বৃবদ্ধর কারর্সমূে  

DPP নতরী করার সময় PWD এর ২০১৪ সাল্পলর দরট বেবডউল অনুযায়ী প্রকল্পের বনম ণার্ ও পূতণ কাল্পজর ব্যয় বনধ ণারর্ করা 

েয়। বিগত ৯ জুলাই ২০১৯ তাবরখ মন্ত্রর্ালল্পয়র বনল্পে ণেনা অনুযায়ী PWD এর ২০১৮ সাল্পলর দরট বেবডউল অনুযায়ী বনম ণার্ ও 

পূতণ কাল্পজর ব্যয় বনধারর্ করায় সংল্পোবধত বডবপবপল্পত প্রকল্পে প্রাক্কবলত ব্যয় বৃবদ্ধ পায়। এোো সমাজল্পসিা অবধেফতল্পর 

প্রকল্পের কাজ পবরচালনার জন্য প্রল্পয়াজনীয় কল্পক্ষর িরাে না থাকায় সংল্পোবধত বডবপবপল্পত অবফস ভাো অন্তভূ ণক্ত করা েয়। 

এোো প্রকল্পের দময়াে ১ িের বৃবদ্ধ করায় দিতন বৃবদ্ধ, দমাটরযান রক্ষনাল্পিক্ষর্ ও অন্যান্য খাল্পতর ব্যয় বৃবদ্ধ দপল্পয়ল্পে। ফল্পল 

প্রকেটি মূল বডবপবপ দথল্পক সংল্পোবধত বডবপবপল্পত ৫৫.৬৭৩ দকাটী টাকা প্রাক্কবলত ব্যয় বৃবদ্ধ পায়, অথ ণাৎ ১৮.৭৯% ব্যয় বৃবদ্ধ 

পায়।  দরফাল্পরি: সারবর্ ১.২। 
 

৩.১.৪ অথ ণিেরবভবত্তক িরাে, োে ও ব্যয় 

প্রকল্পের তথ্যসমূে পয ণাল্পলাচনা কল্পর দেখা যায়, প্রকল্পের মূল বডবপবপ অনুযায়ী প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র পবরমার্ ২৯৬৭১.৯১ লক্ষ 

টাকা। ১ম অথ ণ িেল্পর (২০১৮-২০১৯) প্রাক্কবলত অল্পথ ণর পবরমার্ ৮৯৪০.৯৯ লক্ষ টাকা। িরাে পাওয়া দগল্পে ৯০.০০ লক্ষ টাকা 

এিং এর বিপরীল্পত প্রকৃত োে ৯০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকৃত ব্যয় েল্পয়ল্পে ৭২.৮৬ লক্ষ টাকা। অপরবেল্পক ২য় অথ ণ িেল্পর (২০১৯-

২০২০) প্রাক্কবলত অল্পথ ণর পবরমার্ ৮৮৭০.৪৭ লক্ষ টাকা। িরাে পাওয়া দগল্পে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এর বিপরীল্পত প্রকৃত োে 

১০০.০০ লক্ষ টাকা এিং প্রকৃত খরচ েল্পয়ল্পে মাত্র ৩২.৩৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রথম অথ ণ িেল্পর দয সকল অল্পঙ্গর খরচ েল্পয়ল্পে 

তা েল্পলা-কবম্পউটার, ফল্পটাকবপয়ার, আসিািপত্র, গাবে, ফুল্পয়ল এিং আউটল্পসাবস ণং এর মাধ্যল্পম বনল্পয়াগকৃত জনিল্পলর দিতন 

ভাতা ইতযাবে। অপরবেল্পক, ২০১৯-২০২০ অথ ণিেল্পর শুধুমাত্র দিতন ভাতা, ফুল্পয়ল এিং দষ্টেনাবর ইতযাবে িািে ব্যয় েল্পয়ল্পে, 

ফল্পল ব্যয় খুি কম েল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য প্রকেটির দমাট ব্যল্পয়র ৯৫.৯৯% প্রাক্কলন করা েল্পয়ল্পে বনম ণার্ ও দভৌত কাল্পজর জন্য। 

ইল্পতামল্পধ্য প্রকেটি িাস্তিায়ন কাল ২০ মাস অবতক্রম েল্পলও প্রকেটির বনম ণার্ কাল্পজর জন্য দকান দটন্ডার আেিান করা সিি 

েয়বন। দম ২০২০ পয ণন্ত ক্রমপুবঞ্জত আবথ ণক অগ্রগবত ০.৩৩%। খরল্পচর বিল্পিচনায় প্রকেটিল্পক অতযন্ত ধীরগবত সম্পন্ন প্রকে 

বেসাল্পি পবরগবর্ত করা দযল্পত পাল্পর
4
। 

 

 

 
4 তথ্য সূত্র প্রকে কায ণালয়  

৮৯৪০.৯৯

৯০ ৯০ ৭২.৮৯

৮৮৭০.৪৭

২০০ ১০০ ৩২.৩৯

১৭৮১০.৪৭

২৯০ ১৯০ ১০৫.২৮

প্রাক্কনলি 

ব্যে

িিাে 

(প্রকৃি)

প্রকৃি োড়প্রকৃি ব্যে প্রাক্কনলি 

ব্যে

িিাে 

(প্রকৃি)

প্রকৃি োড়প্রকৃি ব্যে প্রাক্কনলি 

ব্যে

িিাে 

(প্রকৃি)

প্রকৃি োড়প্রকৃি ব্যে

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ সি মরমাট

রলখনচত্র ৩.২; প্রকরিি অথ মিেি নভনত্তক িিাে, োড় এিং প্রকৃি ব্যে
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৩.১.৫ প্রকল্পের অঙ্গবভবত্তক অগ্রগবতর বচত্র: সারবর্ ৩.৩ দথল্পক দেখা যায় প্রকেটির রাজস্ব ব্যয় প্রাক্কলন করা েল্পয়ল্পে 

৬০৭.৭০ লক্ষ টাকা। দম ২০২০ তাবরখ পয ণন্ত ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ৩৫.৪৯ লক্ষ টাকা অথ ণাৎ ব্যয় েল্পয়ল্পে দমাট রাজস্ব ব্যল্পয়র 

৫.৮৪%। দয সকল খাল্পত ব্যয় েল্পয়ল্পে তা েল্পলা-অবনয়বমত কম ণচারীল্পের দিতন ভাতা (আউটল্পসাবস ণং এর মাধ্যল্পম বনল্পয়াবজত 

জনিল), ভ্রমর্ ভাতা, িাংলা নিিষ ণ ভাতা, বচবকৎসা ভাতা, বেক্ষা সোয়ক, দটবলল্পফান, দপল্পরাল ও লুবিকযান্ট, মুদ্র্র্ ও প্রকােনা, 

পবরিেন ব্যয় ইতযাবে। অপরবেল্পক মূলধন িািে ব্যয় প্রাক্কলন করা েল্পয়ল্পে ২৮৪৮২.৪১ লক্ষ টাকা। দম ২০২০ পয ণন্ত ব্যয় েল্পয়ল্পে 

মাত্র ৬৩.৭১ লক্ষ টাকা। অথ ণাৎ ব্যয় েল্পয়ল্পে দমাট মূলধন ব্যল্পয়র মাত্র ০.০১৫%। দয সকল খাল্পত ব্যয় েল্পয়ল্পে তা েল্পলা- 

দমাটরযান, আসিািপত্র ও যন্ত্রপাবত এিং অন্যান্য সরঞ্জাম ইতযাবে।                                                                                                                                      

   সারবর্ ৩.১ প্রকল্পের অঙ্গবভবত্তক অগ্রগবতর বচত্র (দম ২০২০)                                                          লক্ষ টাকা 
ক্রবমক  

নং 

অল্পঙ্গর নাম লক্ষয (বডবপবপ অনুসাল্পর)       প্রকৃত অজণন    বিচুযবত 

(অব্যবয়ত) সংখ্যা/ 

পবরমার্ 

বজওবি দমাট ব্যয় সংখ্যা/ 

পবরমার্ 

বজওবি 

(ক্রমপুবঞ্জত ব্যয়)) 

 ক. রাজস্ব ব্যয় 

১ কম ণকতণাল্পের দিতন ভাতা  ৩ জন ৪২.৮৬ ৪২.৮৬ ১ ০.০০ ৪২.৮৬ 

২ িাবে ভাো ভাতা ৩ জন ২০.০০ ২০.০০ ১ ০.০০ ২০.০০ 

৩ উৎসি ভাতা ৩ জন ৭.৪৮ ৭.৪৮ ১ ০.০০ ৭.৪৮ 

৪ িাংলা নিিষ ণ ভাতা ৩ জন ০.৭৫ ০.৭৫ ১ ০.২০ ০.৫৫ 

৫ বচবকৎসা ভাতা ৩ জন ১.৬২ ১.৬২ ১ ০.০০ ১.৬২ 

৬ বেক্ষা সোয়ক ৩ জন ১.০৮ ১.০৮ ১ ০.০০ ১.০৮ 

৭ ভ্রমর্ ভাতা ৩ জন ১৮.০০ ১৮.০০ ১ ০.৪৫ ১৭.৫৫ 

৮ দটবলল্পফান দথাক  ২.৫০ ২.৫০  ০.০২ ২.৪৮ 

৯ দপল্পরাল ও লুবিকযান্ট দথাক ৩০.০০ ৩০.০০  ২.০৯ ২৭.৯১ 

১০ মুদ্র্র্ ও প্রকােনা  দথাক ৮.০০ ৮.০০  ৩.০০ ৫.০০ 

১১ দেেনাবর, বসল ও েযাম্পস দথাক ২.০০ ২.০০  ০/৮৭ ১.১৩ 

১২ প্রচার ও বিজ্ঞাপন দথাক ৮.০০ ৮.০০  ০.০০ ৮.০০ 

১৩ পবরিেন ব্যয় দথাক ৫৪.০০ ৫৪.০০  ৭.০৭ ৪৬.৯৩ 

১৪ অবনয়বমত কম ণচারী ৮ জন ১১৫.৭৩ ১১৫.৭৩ ৮ ১৯.৭০ ৯৬.০৩ 

১৫ ব্যিোয ণ দ্র্ব্যাবে ক্রয় ২৪৪৪৩ টি ৫৬.৯২ ৫৬.৯২  ০.০০ ৫৬.৯২ 

১৬ বিোনাপত্র ১৩৫০৫ ২২৩.৫৪ ২২৩.৫৪  ০.০০ ২২৩.৫৪ 

১৭ সম্মাবন ভাতা দথাক ৫.৪০ ৫.৪০  ১.২২ ৪.১৮ 

১৮ কবম্পউটার সামগ্রী দথাক ৩.০০ ৩.০০  ০.৬৬ ২,৩৪ 

১৯ অন্যান্য ব্যয় দথাক ২.০০ ২.০০  ০.২১ ১.৭৯ 

উপ-দমাট (রাজস্ব ব্যয়):  ৬০৭.৭০ ৬০৭.৭০  ৩৫.৪৯ ৫৬৭.৩৯ 

(খ) মূলধন ব্যয়       

২০ দমাটর যান ১ টি ৫০.০০ ৫০.০০ ১ ৪৮.৪৩ ১.৫৭ 

২১ যন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জাম ২৪৭ টি ৮৩.৫১ ৮৩.৫১  ১০.৯০ ৭২.৬১ 

২২ আসিািপত্র ১৩৭৮১ টি ২০৬৪.৭৪ ২০৬৪.৭৪  ৪.৩৮ ২০৬০.৩৬ 

২৩ বনম ণার্ ও পূতণ    ২৪৮১.৯৬ ২৬২৮৪.১৬ ২৬২৮৪.১৬  ০.০০ ২৬২৮৪.১৬ 

উপ-দমাট (মূলধন ব্যয়):  ২৮৪৮২.৪১ ২৮৪৮২.৪১  ৬৩.৭১ ২৮৪১৮.৭০  

(গ) বফবজকযাল কবন্টনল্পজবি ১% ২৯০.৯০ ২৯০.৯০  ০.০০ ২৯০.৯০ 

( ) প্রাইস কবন্টনল্পজবি  ১% ২৯০.৯০ ২৯০.৯০  ০.০০ ২৯০.৯০ 

সি ণল্পমাট (ক +খ+গ+ ):  ২৯৬৭১.৯১ ২৯৬৭১.৯১  ৯৯.২০ ২৯৫৭২.৭১ 
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৩.১.৬ সংল্পোবধত বডবপবপ মন্ত্রর্ালয় দথল্পক োে না পাওয়ার কারর্সমূে  
 

সূত্র: সবচি, সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়; অবতবরক্ত সবচি, পবরকেনা, উন্নয়ন ও আইন, সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়; উপপ্রধান, সমাজকল্যার্ 

মন্ত্রর্ালয়; বসবনয়র সেকাবর প্রধান, পবরকেনা-১, সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয়; প্রকে পবরচালক; উপ-প্রকে পবরচালক; বনি ণােী প্রল্পকৌেলী, 

গর্পূতণ বিভাগ, প্রধান কায ণালয়; বনি ণােী প্রল্পকৌেলী, গর্পূতণ, টাঙ্গাইল দজলা; প্রকে িাস্তিায়ন কবমটি দমম্বার ২জন ইতযাবে।  

 

‘‘সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” প্রকেটি িতণমান সরকাল্পরর একটি অগ্রাবধকার বভবত্তক প্রকে। 

প্রকেটি ৭ আগে ২০১৮ তাবরল্পখ একল্পনক সভায় অনুল্পমাবেত েয়। বিগত ৯ জুলাই ২০১৯ তাবরখ (দটন্ডার প্রবক্রয়ারত অিস্থায়) 

মন্ত্রর্ালয় েল্পত প্রাপ্ত পত্র দমাতাল্পিক ক্রয় প্রবক্রয়া OTM এর পবরিল্পতণ DPM এর সংস্থান দরল্পখ এিং ২০১৪ সাল্পলর দরট বসবডউল 

এর পবরিল্পতণ ২০১৮ এর দরট বসবডউল অনুসরর্ কল্পর DPP সংল্পোধন কল্পর ৯ দসল্পপ্টম্বর ২০১৯ তাবরল্পখ মন্ত্রর্ালল্পয় দপ্ররর্ করা 

েয়। সংল্পোবধত বডবপবপ প্রায় ৮ মাস মন্ত্রর্ালল্পয় অনুল্পমােল্পনর অল্পপক্ষায় আল্পে। উল্পেখ্য বেশু পবরিাল্পর অিস্থানরত বেশুরা 

জীিল্পনর ঝুঁবক বনল্পয় িসিাস করল্পে এিং দয দকান সময় দ ণটনা ও প্রার্োবনও  টল্পত পাল্পর। এমতািস্থায় নবথটি দকন প্রায় ৮ 

মাস আটল্পক আল্পে এিং ক্রয় প্রবক্রয়া OTM এর পবরিল্পতণ DPM এর সংস্থান রাখা েল্পয়ল্পে তা’ জানার জন্য উপল্পরাক্ত 

কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার সংবক্ষপ্ত অংেটুকু বনল্পে উল্পেখ করা েল্পলা। 

উপযু ণক্ত বসবনয়র কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দনৌিাবেনী, খুলনা বেপইয়াড ণ বল: ‘‘সরকাবর বেশু পবরিার 

ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” প্রকেটি িাস্তিায়ন করল্পত আগ্রেী মল্পম ণ পল্পত্রর মাধ্যল্পম জাবনল্পয়ল্পে। অন্যবেল্পক DPP 

নতরীর সময় বনম ণার্ ও দভৌত কাল্পজ PWD এর ২০১৪ সাল্পলর দরট বসবডউল ধল্পর ব্যয় প্রাক্কলন করা েল্পয়ল্পে। সরকাবর আল্পেে 

অনুসাল্পর ২০১৪ সাল্পলর দরট বসবডউল এর পবরিল্পতণ ২০১৮ সাল্পলর দরট বসবডউল ধল্পর সংল্পোবধত বডবপবপ’র ব্যয় প্রাক্কলন করল্পত 

েল্পি। এোো জবম সাশ্রয় করার জন্য ২টি ভিনল্পক একটি সংযুক্ত (োফ দকায়াট ণার ও তিািধায়ক দকায়াট ণার) ভিন করার 

প্রস্তািনা, ক্রয় প্রবক্রয়া  OTM এর পবরিল্পতণ DPM এর সংস্থান দরল্পখ প্রকে কায ণালয়ল্পক DPP সংল্পোধন কল্পর পুনরায় উপস্থাপন 

করার জন্য িলা েয়। িতণমাল্পন সংল্পোবধত DPP’র নবথটি মন্ত্রর্ালল্পয় মাননীয় মন্ত্রী মল্পোেল্পয়র অনুল্পমােল্পনর জন্য প্রবক্রয়াধীন 

আল্পে। মাননীয় মন্ত্রী মল্পোেল্পয়র অনুল্পমােন পাওয়ার পরই নবথটি পবরকেনা কবমেল্পন দপ্ররর্ করা েল্পি িল্পল মন্ত্রর্ালয় প্রবতবনবধ 

অিবেত কল্পরন।   

PWD প্রবতবনবধর সাল্পথ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দয, বডবপবপ একল্পনক সভায় অনুল্পমােল্পনর অল্পনক পল্পর তারা ফাইলটি 

(বডবপবপ) দপল্পয়ল্পে। PWD ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন করার জন্য দয সকল কাজ কল্পরল্পে তা েল্পলা Tender document ও 

Tender data sheet নতরী করা। বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর জবম সাশ্রল্পয়র উল্পেল্পশ্য দটি বিবডং (তিািধায়ল্পকর 

দকায়াট ণার ও োফ দকায়াট ণার) দক সংযুক্ত একটি বিবডং করার জন্য বেয়াবরং কবমটির সভায় বসদ্ধান্ত েয়। দস অনুযায়ী গর্পূতণ 

বিভাগ কতৃণক ড্রইং বডজাইন পবরিতণন কল্পর পুনরায় নতরী কল্পর। উল্পেখ্য, DPP ক্রয় পবরকেনা অনুসাল্পর দটি ভিন দটি আলাো 

প্যাল্পকজ (কল্পম্পাল্পনন্ট) এিং জবম সাশ্রল্পয়র জন্য দটি ভিনল্পক  একটি ভিল্পন রুপান্তর করা েল্পল একটি ক্রয় প্যাল্পকজ/কল্পম্পাল্পনন্ট 

িাে পল্পে যাল্পি এিং সংবিষ্ট প্যাল্পকল্পজর ব্যয় বৃবদ্ধ পাল্পি।  বিষয়টি PIC ও PSC সভায় আল্পলাচনা েল্পল সভায় উপবস্থত  প্লাবনং 

কবমেল্পনর প্রবতবনবধ বডবপবপ সংল্পোধর্ করার জন্য মতামত দেন।  

 

উল্পেখ্য, ইল্পতামল্পধ্য দনায়াখালী বেশু পবরিাল্পর দটন্ডার আেিান করা েল্পয়বেল।  বিগত ০৯/০৭/২০১৯ তাবরখ বডবপবপ সংল্পোধন 

কল্পর মন্ত্রর্ালল্পয় দপ্ররল্পর্র জন্য পত্র মারফত প্রকে কায ণালয়ল্পক বনল্পে ণে দেয়া েয়।  

 

বডবপবপ নতরী করার সময় দয পবরমার্ টাকা ব্যল্পয়র প্রাক্কলন করা েয় দসই প্রাক্কবলত ব্যয়ল্পক Detailing করল্পল টাকার পবরমার্ 

উদ্ধৃত্ত অথিা  াটবত েল্পত পাল্পর। Detailing করার পর বিবভন্ন প্যাল্পকল্পজর দটন্ডার কল্পর একবেল্পক কাজ শুরু করা এিং অন্যবেল্পক 

অবতবরক্ত অল্পথ ণর প্রল্পয়াজন েল্পল বডবপবপ সংল্পোধন কল্পর অনুল্পমােল্পনর জন্য উপস্থাপন করা। ফল্পল একবেল্পক দযমন কাজটি 

বনবে ণষ্ট সমল্পয় দেষ করা সিি েল্পতা অন্যবেল্পক সরকাবর ব্যয় সাশ্রয় েল্পতা। এই পদ্ধবত অিলম্বন করল্পল এখন পয ণন্ত প্রকল্পের প্রায় 

অল্পধ ণক কাজ সম্পন্ন করা দযত িল্পল অল্পনল্পক মত প্রকাে কল্পরন।  

 

সংল্পোবধত বডবপবপ’র ক্রয় প্রবক্রয়ার অনুল্পমােন DPM পদ্ধবতল্পত েল্পি নাবক OTM পদ্ধবতল্পত েল্পি এ’ব্যাপাল্পর মন্ত্রর্ালয় এখন 

পয ণন্ত দকান বসদ্ধান্ত দনয়বন। মন্ত্রর্ালয় বসদ্ধান্ত দনয়ার পরই নবথটি পবরকেনা কবমেল্পন উপস্থাপন করা েল্পি। এ বিষল্পয় এখবন 
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িলার সময় আল্পসবন। বিগত ৯/৯/২০১৯ তাবরল্পখ প্রকে কায ণালয় দথল্পক সংল্পোবধত বডবপবপ মন্ত্রর্ালল্পয় দপ্ররর্ করা েল্পয়ল্পে। 

নবথটি দকন প্রায় ৮ মাস মন্ত্রর্ালল্পয় পল্পে আল্পে? এমন প্রল্পশ্নর জিাি বেল্পত অপারগতা প্রকাে কল্পরন অল্পনল্পকই। বিষয়টি উর্ধ্ণতন 

কতৃণপক্ষ িলল্পত পারল্পিন। উর্ধ্ণতন কতৃণপল্পক্ষর বনল্পে ণে অনুসাল্পর প্রকল্পের  ক্রয় প্রবক্রয়া OTM এর পবরিল্পতণ DPM পদ্ধবতর 

সংস্থান দরল্পখ বডবপবপ সংল্পোধন কল্পর পুনরায় উপস্থাপন করল্পত প্রকে পবরচালকল্পক িলা েল্পয়বেল, তারা দসটাই কল্পরল্পে।  

 

অল্পনল্পকর মল্পত বডবপবপ সংল্পোধন একটি েী ণল্পময়ােী প্রবক্রয়া দযমন: মাননীয় মন্ত্রী মল্পোেয় ক্রয় কায ণক্রম DPM পদ্ধবত নাবক 

OTM পদ্ধবত অনুল্পমােন বেল্পি বিষয়টি এখল্পনা বনবিত নন। যবে DPM পদ্ধবত অনুল্পমােন দেন, এর পল্পর নবথটি পবরকেনা 

কবমেল্পন দপ্ররর্ করা েল্পি। পবরকেনা কবমেন PEC কবমটি DPM ক্রয় পদ্ধবত অনুল্পমােন বেল্পি বকনা তা িলা যাল্পি না। 

সিবকছু ঠিক থাকল্পল পবরল্পেল্পষ সংল্পোবধত বডবপবপ একল্পনক সভায় উপস্থাপন করা েল্পি। একল্পনক এ অনুল্পমােন েল্পলই পুনরায় 

প্রকল্পের বনম ণার্ কাজ শুরু করা যাল্পি। সুতরাং নবথটির ভবিষ্যল্পত বক েল্পি তা িলা যাল্পি না িল্পল অল্পনল্পক মত প্রকাে কল্পরল্পেন।  

 

প্রকে িাস্তিায়ন কাল জুলাই ২০২১ সাল পয ণন্ত আল্পে, অপরবেল্পক প্রকল্পের পূতণ ও বনম ণার্ কাল্পজর বডজাইন ড্রবয়ং এিং দটন্ডার 

ডকুল্পমন্ট নতরী করা আল্পে সুতরাং িতণমান বডবপবপ দফরৎ এল্পন অবত দ্রুত দটন্ডার প্রবক্রয়া সম্পােন করা দযল্পত পাল্পর। প্রাক্কবলত 

ব্যয় Detailing করার পর যবে দেখা যায় অবতবরক্ত অল্পথ ণর প্রল্পয়াজন পল্পে তখন বডবপবপ সংল্পোধল্পনর উল্পযাগ দনয়া দযল্পত 

পাল্পর। ফল্পল একবেল্পক দযমন বনম ণার্ কাজ চলমান থাকল্পি অন্যবেল্পক অবতবরক্ত অল্পথ ণর প্রল্পয়াজন েল্পল বডবপবপ সংল্পোধন করার 

প্রবক্রয়াটিও চলল্পি, ফল্পল বনম ণার্ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা সিি েল্পি িল্পল অল্পনল্পক উল্পেখ কল্পরন।   

 

৩.১.৭ ব্যয় কম েওয়ার কারর্:  

প্রকেটির রাজস্ব ব্যয় িািে ৬০৭.৭০ লক্ষ টাকা এিং মূলধন িািে ২৮৪৮২.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা েয়। অথ ণাৎ 

প্রকেটির প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র প্রায় ৯৬% সংস্থান রাখা েল্পয়ল্পে মূলধন িািে ব্যয়। মূলধন খরল্পচর মল্পধ্য বেশু পবরিার 

বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ িািে ব্যয় ধরা েল্পয়ল্পে প্রায় ৯২% (২৬২৮৪.১৬ লক্ষ টাকা)।  উল্পেখ্য দম ২০২০ তাবরখ পয ণন্ত বনম ণার্ ও পূতণ 

কাজ শুরু করা সিি েয়বন। ফল্পল এই খাল্পত দকান অথ ণ ব্যয় েয়বন। সুতরাং পূতণ ও বনম ণার্ কাল্পজ দকান ব্যয় না েওয়ায় প্রকল্পের 

সাবি ণক ব্যয় কম েল্পয়ল্পে।  

৩.১.৮ বডবপবপ ১ম সংল্পোধল্পনর কারর্:  

১৯টি বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর মল্পধ্য সরকাবর বেশু পবরিার দনায়াখালীর দটন্ডার প্রবক্রয়ারত অিস্থায় মন্ত্রর্ালয় েল্পত 

প্রাপ্ত পত্র (স্মারক নং ৪১.০০.০০০০.০২৮.০১০.১৭.-১৩৬, তাবরখ: ০৯/০৭/২০১৯) দমাতাল্পিক DPP এর ক্রয় পদ্ধবত OTM 

এর পবরিল্পতণ DPM এর সংস্থান দরল্পখ এিং PWD এর ২০১৪ সাল্পলর দরট বসবডউল এর পবরিল্পতণ ২০১৮ সাল্পলর দরট বসবডউল 

অনুযায়ী DPP সংল্পোধন কল্পর ৯/৯/২০১৯ তাবরল্পখ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয় দপ্ররর্ করা েল্পয়ল্পে।   

৩.১.৯  কাজ শুরু না করার কারর্সমূে  

প্রকল্পের তথ্য ও উপাত্ত দথল্পক দেখা যায় দয, প্রকেটি ৭/৮/২০১৮ তাবরল্পখ একল্পনক সভায় অনুল্পমাবেত েয়। ২৫/১১/২০১৮ 

তাবরখ গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকাল্পরর একজন যুগ্ম সবচি দক প্রকে পবরচালক বেসাল্পি জনপ্রোসন মন্ত্রর্ালয় দথল্পক বনল্পয়াগ 

প্রোন করা েয়। বিগত ০৯/০৭/২০১৯ তাবরখ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় প্রকে কায ণালয়ল্পক বডবপবপ সংল্পোধন কল্পর পুনরায় 

উপস্থাপন করল্পত িল্পল। প্রকল্পের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিল্পিষর্ এর মাধ্যল্পম দেখা যায় দয, প্রকেটি একল্পনক সভায় অনুল্পমােল্পনর 

পর ৩ মাস ১৮ বেন পল্পর প্রকে পবরচালক বনল্পয়াগ দেয়া েয়। প্রকে পবরচালক বনল্পয়াল্পগর পর ৭মাস ১৫ বেন এিং বডবপবপ 

একল্পনক সভার অনুল্পমােল্পনর প্রায় ১১ মাস সময় অবতিাবেত েল্পলও PWD ক্রয় প্রবক্রয়া শুরু করল্পত পাল্পরবন। PWD দভৌত ও 

বনম ণার্ কাল্পজর জন্য একটি বিল্পেষাবয়ত প্রবতষ্ঠান এিং যারা প্রবতবনয়ত ক্রয় প্রবক্রয়ার মাধ্যল্পম ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠান বনি ণাচন এিং 

এল্পের মাধ্যল্পম কাজ সম্পন্ন কল্পর থাল্পক। সুতরাং ক্রয় কায ণক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রল্পয়াজনীয় ডকুযল্পমন্ট তাল্পের কাল্পে নতরী 

করা থাল্পক িা সেল্পজই নতরী করা সিি। এই ধরল্পর্র একটি বিল্পেষাবয়ত প্রবতষ্ঠান েী ণ প্রায় ৮ মাস সমল্পয়র মল্পধ্য প্রকল্পের ক্রয় 

কায ণক্রম (Tendering Process) শুরু করল্পত না পারার জন্য প্রকে পবরচালক ও PWD এর আন্তবরকতার অভাি বেল িল্পল 

প্রতীয়মান েয়।  



 
 
 

27 | c „ ô v  

 

৩.২ প্রকল্পের ক্রয় কায ণক্রম পয ণাল্পলাচনা: 

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যািলী: 

‘‘সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্ ও পুনুঃবনম ণার্” প্রকল্পের মূল বডবপবপ ও সংল্পোবধত বডবপবপল্পত ক্রয় 

প্যাল্পকল্পজ পণ্য (Goods) ১৪টি ও কায ণ (Works) ৩৮ টি সে সি ণল্পমাট ৫২টি।  

▪ ১৪ টি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য ৩টি প্যাল্পকল্পজর ক্রয় সম্পন্ন করা েল্পয়ল্পে, এল্পের মল্পধ্য প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র 

যন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়, প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র দমাটরযান (কযাবরিয়) ক্রয়, কবম্পউটার সামগ্রী ক্রয় ও 

আউট দসাবস ণং এর মাধ্যল্পম জনিল বনল্পয়াগ, ইতযাবে।  

▪ কায ণ (Works) ক্রয় কায ণক্রম শুরু করা েয়বন।  

প্রকল্পের ৩টি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর ৩টি ই মূল্যায়ন করা েল্পয়ল্পে। মূল্যায়ল্পনর সময় দয সকল বিষয়সমূে বিল্পিচনা করা েল্পয়ল্পে 

তা’েল্পলা পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ দমাতাল্পিক ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন করা েল্পয়ল্পে বকনা।    

প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র দমাটরযান (কযাবরিয়) ক্রয়: মূল বডবপবপ অনুসাল্পর গােী ক্রয় বডবপএম (DPM) পদ্ধবতর 

Provision রাখা েল্পয়ল্পে। বিগত ২৭/১২/২০১৮ তাবরল্পখ অনুবষ্ঠতব্য Tender Evaluation Committee (TEC) সভার 

বসদ্ধান্ত েয় দয বডবপবপ’র িরাে অনুসাল্পর গােীটির মূল্য ৪৯,০০,০০০/ (উন পিাে লক্ষ) টাকা এিং দমাটরযান রক্ষর্াল্পিক্ষর্ 

খাত েল্পত সংল্পযাবজত িািে ভযাটসে ২,৩২,৯৬৫/- (দই লক্ষ িবত্রে োজার নয়েত পয়ষবট্ট) টাকা  পবরল্পোধ করা দযল্পত পাল্পর 

(উক্ত প্রস্তািটি মন্ত্রর্ালল্পয়র অনুল্পমােন ক্রল্পম প্রগবত ইন্ডাবষ্টজ বল: দতজগাও, ঢাকা দক কায ণাল্পেে প্রোন করার জন্য সি ণসম্মবতক্রল্পম 

বসদ্ধান্ত গৃেীত েয়)। বিগত ১৭/৪/২০১৯ তাবরল্পখ অথ ণ মন্ত্রর্ালয়, অথ ণ বিভাগ কতৃণক সম্মবত জ্ঞাপন করা েয়। এ দক্ষল্পত্র পািবলক 

প্রবকউরল্পমন্ট আইন-২০০৬ এিং পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ প্রবতফবলত েল্পয়ল্পে িল্পল প্রতীয়মান েয়।  

কবম্পউটার সামগ্রী ক্রয়: মূল বডবপবপ অনুসাল্পর যন্ত্রপাবত ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় প্যাল্পকজ (RFQ) পদ্ধবতর Provision রাখা 

েল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র বিজ্ঞবপ্ত প্রকাল্পের মাধ্যল্পম েরপত্র আেিান করা েল্পয়ল্পে। তল্পি বিজ্ঞবপ্ত বিবভন্ন অবফল্পসর দনাটিে দিাল্পড ণ টাবঙ্গল্পয় 

দেয়া েল্পয়ল্পে। বতনটি েরপত্র জমা পল্পেল্পে এিং বতনটি েরপত্রই দরসপনবসভ েরপত্র বেল। পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ 

অনুসাল্পর মূল্যায়ন কবমটিল্পত প্রকে পবরচালক সভাপবত ও পবরকেনা কবমেল্পনর প্রবতবনবধ এিং সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র 

প্রবতবনবধ যথাক্রল্পম সেস্য বেসাল্পি বেল্পলন।   

▪ প্রল্পগ্রবসভ দরবডং এর দমাট েরপত্র মূল্য: ৫,০০,০০০/টাকা  

▪ আবলফ এন্টারপ্রাইজ এর দমাট েরপত্র মূল্য: ৪,৯৭,০০০/ টাকা 

▪ দমসাস ণ এ.এম.এস এন্টারপ্রাইজ এর দমাট েরপত্র মূল্য: ৪,৯৫,০০০/ টাকা  
 

সুতরাং সি ণবনে েরোতা বেসাল্পি দমসাস ণ এ.এম.এস এন্টারপ্রাইজল্পক কায ণাল্পেে প্রোন করা েয়।  

▪ দনাটিে দিাল্পড ণ টাবঙ্গল্পয় দেয়া েল্পয়ল্পে মল্পম ণ উল্পেখ্ করা েল্পলও অবফস দথল্পক অনুল্পমােল্পনর দকান কবপ পাওয়া যায়বন, 

অথিা দনাটিেটি দনাটিে দিাল্পড ণ টাঙ্গাল্পনার/ঝলাল্পনার পল্পর দকান েবিও রাখা েয়বন।   

▪ এোো DPP ‘র সাল্পথ সংযুক্ত Procurement Plan এ দেখা যায় দয, প্যাল্পকজ নং GD-2 – যন্ত্রপাবত ও অবফস 

সরঞ্জাম িািে প্রক্কবলত মূল্য ১২.১৬ লক্ষ টাকা। Procurement Method উল্পেখ করা েল্পয়ল্পে RFQ। উল্পেখ্য RFQ 

এর মাধ্যল্পম ক্রল্পয়র বনধ ণাবরত সীমা ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা পয ণন্ত। এল্পক্ষল্পত্র Procurement Plan বপবপআর-২০০৮ 

অনুযায়ী প্রস্তুত করা েয়বন। 

▪ RFQ এর মাধ্যল্পম পণ্য (Goods) ক্রল্পয়র দক্ষল্পত্র CPTU‘র প্রর্ীত Standard Document েল্পলা PG-1. ক্রয়কারী 

সংস্থা PG-1 document অনুসরর্ কল্পরবন, দযমন-দনাটিে দেয়া, ক্রয় আল্পেে, েতণািলী ও Schedule of 

requirement অনুসরর্ করা েযবন।  

আউট দসাবস ণং এর মাধ্যল্পম জনিল বনল্পয়াগ: মূল বডবপবপ অনুসাল্পর প্রকে পবরচালল্পকর কায ণালল্পয়র জন্য জনিল বনল্পয়াল্পগর দক্ষল্পত্র 

বডবপএম (RFQ) পদ্ধবতর Provision রাখা েল্পয়ল্পে। এল্পক্ষল্পত্র বিজ্ঞবপ্ত প্রকাল্পের মাধ্যল্পম েরপত্র আেিান করা েল্পয়ল্পে। তল্পি 
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বিজ্ঞবপ্ত বিবভন্ন অবফল্পসর দনাটিে দিাল্পড ণ টাবঙ্গল্পয় দেয়া েল্পয়ল্পে। বতনটি েরপত্র জমা পল্পেল্পে এিং বতনটিই  দরসপনবসভ েরোতা 

বেসাল্পি বিল্পিবচত েয়। পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ অনুসাল্পর বনল্পয়াগ কবমটিল্পত ৩ জন সেস্য বেল। এল্পের মল্পধ্য প্রকে 

পবরচালক সভাপবত ও পবরকেনা কবমেল্পনর প্রবতবনবধ এিং সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র প্রবতবনবধ যথাক্রল্পম সেস্য বেসাল্পি 

বেল্পলন। কবমটির মূল্যায়ল্পনর বভবত্তল্পত সি ণবনে েরোতাল্পক কায ণাল্পেে প্রোন করা েয়।  

▪ দমসাস ণ ইফল্পতখার এন্ড িাোস ণ এর দমাট েরপত্র মূল্য: ২৪,৪০,২৮০.০০/টাকা 

▪ দমসাস ণ িারী এন্টারপ্রাইজ এর দমাট েরপত্র মূল্য: ২৪,০২,৪৪৬.৩০/ টাকা 

▪ বমবথলা এন্টারপ্রাইজ বলুঃ এর দমাট েরপত্র মূল্য: ২৩,৪৬,৬১২.৫০/ টাকা  
 

সুতরাং সি ণবনে েরোতা বেসাল্পি বমবথলা এন্টারপ্রাইজ বলুঃ দক কায ণাল্পেে প্রোন করা েয়।  

এখাল্পন উল্পেখ্য, আউটল্পসবস ণং এর মাধ্যল্পম বনল্পয়াগকৃত জনিল্পলর জন্য প্রাক্কবলত িাল্পজট ১,১৫,৭৩,৩২৫.০০ টাকা এিং ঠিকাোর 

প্রবতষ্ঠানসমূে উবেবখত িাল্পজট (২৩,৪৬,৬১২.৫০ টাকা) প্রস্তাি কল্পরল্পেন িের বভবত্তক বিল্পিচনায়।  

▪ উল্পেখ্য, দনাটিে দিাল্পড ণ টাবঙ্গল্পয় দেয়ার জন্য সংবিষ্ট অবফস দথল্পক অনুল্পমােল্পনর দকান কবপ পাওয়া যায়বন, অথিা দনাটিেটি 

দনাটিে দিাল্পড ণ টাঙ্গাল্পনার পল্পর দকান েবি দতালা েয়বন।   

▪ এোো, ২৪,৪০,২৮০.০০ টাকার ক্রয় কায ণক্রম দনাটিে দিাল্পড ণ দনাটিে টাবঙ্গল্পয় অথ ণাৎ RFQ ( Request for Quotation) 

পদ্ধবতর মাধ্যল্পম সম্পন্ন করার দকান সুল্পযাগ নাই। বপবপআর-২০০৮ এর বিবধ ২(৪৩)( ) এ উল্পেখ আল্পে দয, আউট দসাবস ণং 

এর কাজটি দভৌত দসিার আওতাধীন। এ দক্ষল্পত্র বসবপটিইউ এর Standard Tender Document “PSN” ব্যিোর করল্পত 

েল্পি (বপবপআর-২০০৮ তফবসল-১ ক্রবমক নং ১৩ এর PSN)। বপবপআর-২০০৮ এর তফবসল -২ বিবধ ৬৯(১) এিং (৬) 

(ক) ও (গ) এ উল্পেখ আল্পে দয, RFQ এর মাধ্যল্পম ক্রয় সীমা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পয ণন্ত,  এর উল্পর্ধ্ণ পণ্য ক্রয় করল্পত উন্মুক্ত 

েরপল্পত্রর মাধ্যল্পম (Open Tendering Method) বিবধ ৯০ অনুসাল্পর িহুল প্রচবলত কমপল্পক্ষ একটি িাংলা এিং একটি 

ইংল্পরজী পবত্রকায় বিজ্ঞবপ্ত প্রচাল্পরর মাধ্যল্পম ক্রয় করল্পত েল্পি। ক্রয়কারী সংস্থা তা অনুসরর্ না করায় বপবপআর-২০০৮ এর 

সংবিষ্ট বিবধ লংব ত েল্পয়ল্পে মল্পম ণ প্রতীয়মান েল্পয়ল্পে।  

সারবন ৩.২: নমুনা কাল্পজর ৩টি প্যাল্পকল্পজর ক্রয় কায ণক্রল্পমর বিস্তাবরত তথ্য 
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GD-

02 

প্রকে পবরচালল্পকর 

কায ণালল্পয় যন্ত্রপাবত 

ও অন্যান্য সরঞ্জাম 

দনাটিে 

 

৩ ৩ ১২.১৬ 

লক্ষ 

দমসাস ণ 

এ.এম,এস 

এন্টারপ্রাইজ, 

৪,৯৫,০০০/ 

৩০.৫.২০১৯   জুন ২০১৯ 

GD-

08 

প্রকে পবরচালল্পকর 

কায ণালল্পয় 

দমাটরযান 

দটকবনকযাল 

কবমটির 

বমটিং 

বসদ্ধান্ত 

৫ ৫ ৫০.০০ 

লক্ষ 

প্রগবত ই: বল: ৮.৪.২০১৯   জুন ২০১৯ 

 আউট দসাবস ণং এর 

মাধ্যল্পম জনিল 

বনল্পয়াগ 

দনাটিে ৩ ৩ ১১৫৭৩.০০ 

লক্ষ 

বমবথলা 

এন্টারপ্রাইজ 

বল: 

৩.৩.২০১৯ ২..২.২০২০  জুন ২০২১ 
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৩.৩ উল্পেশ্য অজণন: প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লগ দেল্পমর আল্পলাল্পক output পয ণাল্পয়র অজণল্পনর অিস্থা পয ণাল্পলাচনা ও পয ণল্পিক্ষর্ 

ইতযাবে সারবর্ ৩.৩ এ উল্পেখ করা েল্পলা।  

সারবর্ ৩.৩: উল্পেশ্য ও লগ দেল্পমর আল্পলাল্পক output পয ণাল্পয়র অজণন অিস্থা পয ণাল্পলাচনা 

উল্পেশ্য অজণন পয ণাল্পলাচনা 

সরকাবর বেশু পবরিার এিং 

দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের 

সাংবিধাবনক অবধকার 

বনবিতকরর্; 

 

সরকাবর বেশু পবরিাল্পর বেশুল্পের 

দয সকল সাংবিধাবনক অবধকার 

বনবিত করা েয় তা বনল্পে দেয়া 

েল্পলা:-  

▪ জন্মবনিন্ধন সনে  

▪ খায  

▪ িস্ত্র 

▪ িাসস্থান 

▪ বেক্ষা 

▪ বচবকৎসা 

▪ বিল্পনােন ইতযাবে 

▪ সরকাবর বেশু পবরিাল্পর আগত বেশুল্পের জন্মবনিন্ধন সনে থাল্পক 

না। বেশু পবরিার কতৃণপক্ষ বসটি কল্পপ ণাল্পরেল্পনর সাল্পথ দযাগাল্পযাগ 

কল্পর বেশুল্পের জন্মবনিন্ধন সনে এর ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক;  

▪ বেশু পবরিাল্পর অিবস্থত সকল বেশুল্পক বিনামূল্পল্য বতন দিলা 

খািার এিং একল্পিলা নাস্তার ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক। বেশুল্পের কী কী 

খািার দেয়া েল্পি এিং এর পবরমার্ কতটুকু েল্পি তার দমনু পূল্পি ণই 

বনধ ণারর্ করা থাল্পক; 

▪ বেশুল্পের িস্ত্র, বনরাপে িাসস্থান ইতযাবে বেশু পবরিার ব্যিস্থা 

কল্পর থাল্পক; 

▪ বেশুল্পের বেক্ষার ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক এিং প্রল্পয়াজল্পন প্রাইল্পভট 

পোরও ব্যিস্থা করা েয়। পোশুনায় ভাল্পলা ও আগ্রেী েল্পল এিং 

উচ্চতর বডবগ্র বনল্পত চাইল্পল তাল্পের জন্য ব্যিস্থা করা েয়; 

▪ বেশুল্পের অসুস্থতায় বিনামূল্পল্য বচবকৎসার ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক। 

প্রল্পয়াজল্পন সরকাবর োসপাতাল/বক্লবনল্পক দরফার কল্পর উন্নত 

বচবকৎসা বনবিত করা েয়;  

১৮ টি সরকাবর বেশু পবরিার ও 

১টি দোটমবন বনিাস 

বনম ণার্/পুন:বনম ণার্ প্রকে; 

▪ এখন পয ণন্ত দকান দটন্ডার 

আেিান করা েয়বন  

▪ প্রকেটি শুরু েয় জুলাই ২০১৮ সাল্পল। বিগত ৯ জুলাই ২০১৯ সাল্পল 

মন্ত্রর্ালয় দথল্পক আল্পেে দেয়া েয় যাল্পত ক্রয় প্রবক্রয়ায় ওটিএম এর 

পবরিল্পতণ বডবপএম সংস্থান দরল্পখ এিং বপডবিউবড ২০১৮ সাল্পলর 

দরট বসবডউল অনুযায়ী বডবপবপ সংল্পোধন কল্পর দপে করার 

জন্য”। সংল্পোবধত বডবপবপ এখন পয ণন্ত অনুল্পমােন েয়বন। উল্পেখ্য 

বডবপবপ অনুল্পমােল্পনর এক িেল্পরর মল্পধ্য প্রকে সংবিষ্ট ব্যবক্তগর্ 

ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন করল্পত পাল্পর নাই।  

সরকাবর বেশু পবরিার এিং 

দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের 

যথাযথ পবরচয ণা, বনরাপত্তা, বেক্ষা 

ও প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা; 

▪ সকাল্পল ঘুম দথল্পক জাগার পর 

দথল্পক বেশুল্পের পুন:রায় 

ঘুমাল্পত যাওয়া পয ণন্ত আপা ও 

িেভাইয়ারা যথাযথ পবরচয ণা 

কল্পর থাল্পক।   

▪ বেশুল্পের সাি ণক্ষবনক 

বনরাপত্তার ব্যিস্থা করা েয়।  

▪ বেশু পবরিাল্পর অিবস্থত সকল 

বেশুরই বেক্ষার ব্যিস্থা করা 

েয়; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিাল্পর 

প্রবেক্ষর্ ও চাকুবরর ব্যিস্থা 

করা েয়।  

▪ বেশুল্পের দয সকল পবরচয ণা করা েয় তা’েল্পলা: নামাজ পো, 

পেল্পত িসা, সকাল্পলর নাস্তা, দগাসল কল্পর স্কুল কল্পলল্পজ যাওয়া। 

আপা ভাইয়ারা স্কুল কল্পলল্পজ বনল্পয় যায় এিং বনল্পয় আল্পস। বিকাল্পল 

দখলল্পত যাওয়া। রাল্পত পো। পো দেল্পষ রাল্পতর খািার দসল্পর 

ঘুমাল্পত যাওয়া।    

▪ বনরাপত্তা: সাি ণক্ষবনক বনরাপত্তার জন্য গাড ণ আল্পে। িাবেল্পত দযল্পত 

েল্পল বেশু পবরিাল্পরর যথাযথ কতৃণপল্পক্ষর অনুমবত সাল্পপল্পক্ষ আইবন 

অবভভািল্পকর কাল্পে েস্তান্তর করা েয়।  

▪ বেশু পবরিাল্পর অিবস্থত সকল বেশুল্পকই বিনামূল্পল্য বেক্ষার ব্যিস্থা 

করা এিং প্রল্পয়াজল্পন বেশুল্পের প্রাইল্পভট পোর ব্যিস্থা করা েয়।  

▪ প্রল্পতযকটি সরকাবর বেশু পবরিাল্পর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে এিং 

প্রবেক্ষর্ দেল্পষ চাকুবররও ব্যিস্থা করা েয়।  

সরকাবর বেশু পবরিার ও 

দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের 

বনরাপে আিাসল্পনর ব্যিস্থা করা; 

▪ প্রল্পতযকটি বেশুর জন্য 

আলাো আলাো থাকার 

ব্যিস্থা আল্পে।  

▪ প্রল্পতযকটি বেশুর জন্য আলাো আলাো থাকার ব্যিস্থা আল্পে। 

বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা দযন বনরাপল্পে থাল্পক তার সকল ধরল্পর্র 

ব্যিস্থা করা েয়। প্রল্পতযকটি বেশুর জন্য আলাো আলাো বসল্পটর 

ব্যিস্থা করা আল্পে; 

সরকাবর বেশু পবরিার ও 

দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের 

জীিনমান উন্নয়ন বনবিত করা; 

বেশুল্পের পবরচয ণা, বনরাপত্তা, 

বেক্ষা ও প্রল্পয়াজনীয় প্রবেক্ষল্পর্র 

ব্যিস্থা করা দযন তারা যথাযথ 

প্রবেবক্ষত েল্পয় দেল্পের সু-নাগবরক 

বেসাল্পি গল্পে উঠল্পত পাল্পর;  

▪ বেশুল্পের জীিনমান উন্নয়ন 

বনবিত করার জন্য সকল 

ধরল্পর্র দসিার ব্যিস্থা করা 

েয়।  

▪ বেশুল্পের পবরচয ণা, বনরাপত্তা, 

বেক্ষা ও প্রল্পয়াজনীয় 

প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে;  

 

▪ বেশুল্পের জীিনমান উন্নয়ন বনবিত করা-বেশুল্পের খায, িস্ত্র, 

পোশুনা, প্রবেক্ষর্ এিং প্রবেক্ষর্ দেল্পষ চাকুবরর ব্যিস্থা করা, 

এর ফল্পল বেশুল্পের জীিনমান উন্নয়ন বনবিত করা েয়।  

▪ বেশুল্পের পবরচয ণা, বনরাপত্তা, বেক্ষা ও প্রল্পয়াজনীয় প্রবেক্ষল্পর্র 

ব্যিস্থা করা দযন তারা যথাযথ প্রবেবক্ষত েল্পয় দেল্পের সু-

নাগবরক বেসাল্পি গল্পে উঠল্পত পাল্পর;  

 

 



 
 
 

30 | c „ ô v  

 

৩.৪ প্রকে ব্যিস্থাপনা 

৩.৪.১ প্রকে পবরচালক বনল্পয়াগ: প্রকেটি বিগত ৭/৮/২০১৮ তাবরল্পখ একল্পনক সভায় অনুল্পমাবেত েয়। ২৫/১১/২০১৮ তাবরল্পখ 

গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকাল্পরর একজন যুগ্ম সবচি দক প্রকে পবরচালক বেসাল্পি জনপ্রোসন মন্ত্রর্ালয় দথল্পক বনল্পয়াগ প্রোন 

করা েয়।   

৩.৪.২ জনিল বনল্পয়াগ: প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাল্পি িাস্তিায়ন, তোরবক এিং আবথ ণক ব্যিস্থাপনার জন্য আউটল্পসাবস ণং পদ্ধবতল্পত 

৮ জন জনিল বনল্পয়াগ করা েয়, এরা েল্পলা: উপ-সেকারী প্রল্পকৌেলী, বেসাি রক্ষক, অবফস সেকারী যুক্ত কবম্পউটার-২, গােী 

চালক ও অবফস সোয়ক-৩ জন।  

৩.৪.৩ প্রকে বেয়াবরং কবমটির সভা: প্রকে শুরু দথল্পক এ পয ণন্ত ২টি বেয়াবরং কবমটির সভা আল্পয়াজন করা েয়। সিল্পেষ 

বেয়াবরং কবমটির সভা ২৬ দফব্রুয়ারী ২০২০ তাবরল্পখ অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় সুপাবরে করা েয় দয, “ক্রয় পদ্ধবতর ধরর্ 

পবরিতণন বিষল্পয় বসদ্ধান্ত সাল্পপল্পক্ষ োলনাগাে দরট বসবডউল এর আল্পলাল্পক প্রস্তাবিত ১ম সংল্পোবধত বডবপবপ পবরকেনা কবমেল্পন 

দপ্ররল্পর্র প্রল্পয়াজনীয় পেল্পক্ষপ গ্রের্ করল্পত েল্পি”।  

৩.৪.৪ অবডট সম্পণবকত: প্রকেটির িাস্তিায়নকাল প্রায় ২ িের অবতিাবেত েল্পলও দকান প্রকার অবডট করা েয়বন।  

৩.৪.৫ প্রকরিি সিাব্যিা র্াচাই: সিকানি নশশু পনিিারি িসিাস কিাি মি এনিম ও দুস্থ এিং নপিামািাি আদি িনিি 

নশশুরদি  চানহদা আরে নকিা এ নিষরে রকাি র্িরণি সিাব্যিা র্াচাই কিা হেনি। িরি গর্পূতণ বিভাগ এর প্রল্পকৌেলীগর্ বিবভন্ন 

সমল্পয় সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস এর ভিনসমূে পবরেে ণন কল্পরন এিং ভিনসমূল্পের পবরেে ণনকালীন জরাজীর্ ণ 

অিস্থা প্রবতল্পিেল্পন তুল্পল ধল্পরন। এই সকল ভিন বেশুল্পের িসিাল্পসর অল্পযাগ্য িল্পল প্রবতল্পিেল্পন উল্পেখ কল্পরন।  এর মাধ্যল্পম 

ভিনসমূল্পের অিস্থা যাচাই করা েল্পয়ল্পে।  

সািনণ ৩.৪: মরিল নহসারি একটি নশশু পনিিারিি পর্ মরিক্ষণ তুরল র্িা হরলা। 

ক্রবমক 

নং 

স্থান  তাবরখ পবরেে ণনকারী পয ণল্পিক্ষর্ সুপাবরে 

১ বপল্পরাজপুর সরকাবর 

বেশু পবরিার  

২০/১১/২০১৭ বনি ণােী 

প্রল্পকৌেলী, 

গর্পূতণ বিভাগ 

বপল্পরাজপুর 

 

▪ িীম, কলাম ও দেয়াল ও োল্পের অল্পনকাংল্পে 

ফাটল দেখা বেল্পয়ল্পে;  

▪ দিে বকছু স্থাল্পন কলাম, িীম ও োল্পের তলায় 

কনবক্রট খুল্পল পেল্পে; 

▪ োে, িীম ও কলাল্পমর অংল্পে রল্পড মবরচা ধরার 

ফল্পল রল্পডর Effecyive ডায়া প্রায় অল্পধ ণক 

দনল্পম এল্পসল্পে এিং ফাটল ধল্পরল্পে; 

▪ Steel corrosion effect এর  ফল্পল িীম 

কলাম এিং োল্পের কনবক্রট ফাটল ও খুল্পল 

পেল্পে।  

▪ ভিনটির ৮০% ঝুঁবকপূর্ ণ প্রতীয়মান েয়; 

▪ ভিনটি Retrofitting অতযন্ত ব্যয় িহুল 

েল্পি বিধায় দভল্পঙ্গ নতুন ভিন বনম ণার্ করাই 

দশ্রয়। অন্যথায় দয দকান মুহূল্পতণ িে ধরল্পর্র 

দ ণটনা  টল্পত পাল্পর। 

▪ দকামলমবত এবতম বেশুল্পের এ ভিল্পন অিস্থান 

করায় দ ণটনা  টল্পল অবধক প্রানোবনর সিািনা 

রল্পয়ল্পে।  

ভিনটি 

ঝুঁবকপূণ্ণ। 

ভিল্পনর রুম 

খাবল করা 

েরকার।  

নতুন ভিন 

নতরীর সুপাবরে 

করা েয় 

 

উল্পেখ্য এখাল্পন একটি বেশু পবরিাল্পরর পয ণল্পিক্ষল্পর্র প্রবতল্পিেন মল্পডল বেসাল্পি উপস্থাপন করা েল্পলা   
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৩.৪.৬ প্রকল্পের লগল্পেম পয ণল্পিক্ষর্:  

১. কাঠাল্পমাগত দি ণলতা: লগল্পেম সাধারর্ত 4 x 4 model েয় অথ ণাৎ 4 Row x 4 column বিবেষ্ট েয়। সংবিষ্ট প্রকেটির 

লগল্পেম 4 x 4 model অনুসরর্ কল্পর করা েল্পয়ল্পে। সুতরাং লগল্পেল্পমর কাঠাল্পমাগত দকান দি ণলতা দনই।  
 

২. উল্পেশ্য সমূে: ‘‘সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” প্রকল্পের ৫ টি উল্পেশ্যল্পক বিল্পিচনায় দরল্পখ 

বডবপবপ ও আরবডবপবপ নতরী করা েল্পয়ল্পে। প্রকল্পের লগল্পেল্পম ২ টি মাত্র উল্পেশ্য বিল্পিচনা করা েল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য, লগল্পেল্পম 

প্রকল্পের মূল উল্পেশ্যল্পক িাে দেয়া েল্পয়ল্পে দযমন: ১৮টি বেশু পবরিার ও ১টি দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্।  
 

৩. কাজ বনবে ণষ্টকরর্ ও সময় বনধ ণারর্: ‘‘সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” প্রকল্পের আউটপুট এর 

OVI উল্পেখ করা েল্পয়ল্পে জুন ২০১৯ সাল্পলর মল্পধ্য সকল প্রকার ক্রয় কায ণ সম্পন্ন করা েল্পি। বকন্তু বনম ণার্ কাল্পজর দেষ েল্পলই 

বেশুল্পের জন্য খাট, বিোনাপত্র ও অন্যান্য ব্যিোয ণ দ্র্ব্য ক্রয় করা েল্পি। এল্পক্ষল্পত্র দকান ধরল্পর্র ক্রয় দকান সময় করা েল্পি তা 

উল্পেখ করা প্রল্পয়াজন। এখাল্পন দকান সময় কাজটি েল্পি অথিা উল্পেশ্য অজণন েল্পি এিং বক পবরমার্ অজণন েল্পি তা স্পষ্ট কল্পর 

দেয়া েরকার বেল। অন্যথায় লগল্পেমটি অসম্পূর্ ণ দথল্পক যায়।   
 

৩.৪.৭ প্রকরিি উরেে অজমরি গৃহীি কার্ মক্রমগুরলাি কার্ মকানিিা: প্রকরিি উরেে অজমরিি জন্য গৃহীি রর্ সকল 

কার্ মক্রম পনিকিিা কিা হরেরে িাহরলা: বনিাসীল্পের দেে ভালিাসা ও আের যল্পের সাল্পথ লালন পালন, ভরর্ল্পপাষর্ ও 

রক্ষর্াল্পিক্ষর্ করা; বনিাসীল্পের স্বাস্থয দসিা প্রোন; ধমীয় ও ননবতক আচার আচরল্পর্র বেক্ষা প্রোন; সাধারর্ ও ব্যিোবরক 

বেক্ষা এিং বৃবত্তমূলক ও কাবরগরী বেক্ষা প্রোন; বিল্পনােনমূলক, সংস্কৃবত ও ক্রীো কম ণকান্ড পবরচালনা; মানবসক ও মানবিক 

উন্নয়নসে সামাজীবকরর্; আথ ণ-সামাবজক পুন:ি ণাসন কায ণক্রম পবরচালনা করা ইতযাবে। সুিিাং প্রকরিি উরেে অজমরিি রক্ষরত্র  

logic model নিরিচিা কিরল ইিপুট আউটপুট (কার্ মক্রম ও উরেে) মরে কার্ মকি সম্পকম নিদ্যমাি িরল প্রিীেমাি হে। 

প্রকিটিি প্রর্াি কাজ হরলা নশশুরদি জন্য ভিি নিম মাণ। িাস্তিিা হরলা, প্রকরিি প্রর্াি কাজ এখরিা শুরু কিা সিি হেনি। 

অপিনদরক প্রর্াি কারজি সারথ জনড়ি অন্যান্য কাজ রর্মি-ভিি নিম মারণি পি নশশুরদি জন্য নিোিাপত্র, ব্যিহার্ ম দ্রব্যানদ, 

তিদুযনিক সিঞ্জামানদ ইিযানদ শুরু কিা র্ােনি। সুিিাং িলা র্াে িানিক কাঠারমা নিচারি  উরেে অজমরি প্রকরি গৃহীি 

কার্ মক্রমগুরলা কার্ মকি হরলও িাস্তিিাি আরলারক এখরিা িলা সিি হরে িা।  

  

৩.৪.৮ প্রকিটি on track-এ আল্পে বকনা এবিষল্পয় সুবনবে ণষ্ট মতামত: প্রকেটির আবথ ণক ও িাস্তি অগ্রগবতর তথ্য ও 

উপাত্ত বিল্পিষর্ কল্পর িলা যায় প্রকেটি on track এ নাই। কারর্ িতণমান সমল্পয় প্রকল্পের দয পবরমাল্পর্ অগ্রগবত েওয়ার কথা 

িাস্তল্পি অগ্রগবত অতযন্ত সামান্য। প্রকেটি on track এ না থাকার কারর্সমূে: প্রকেটির কায ণক্রম পবরকেনা অনুযায়ী িাস্তিায়ন 

খুিই কম েল্পয়ল্পে। প্রকল্পের কল্পম্পাল্পনন্ট বিল্পিচনায় ১৪টি Goods এিং ৩৮টি এর প্যাল্পকজ িাস্তিায়ন করার কথা। িতণমান 

সময় দম ২০২০ সাল পয ণন্ত ৪টি Goods এর ক্রয় কায ণক্রম সম্পন্ন করা েল্পয়ল্পে। উল্পেখ্য, এখন পয ণন্ত Works এর দকান 

প্যাল্পকজ ক্রয় িা িাস্তিায়ন করা সিি েয়বন। অল্পথ ণর বিচাল্পর প্রাক্কবলত ব্যয় ২৯৬৭১.৯১ লক্ষ টাকা এর বিপরীল্পত প্রকৃত ব্যয় 

৯৯.২০ লক্ষ টাকা। অন্যবেল্পক অথ ণিের বভবত্তক আবথ ণক ও িাস্তি পবরকেনা অনুসাল্পর ১ম অথ ণিের (২০১৮-২০১৯), পবরকবেত 

ব্যয় ৮৯৪০.৯৯ লক্ষ টাকা এর বিপরীল্পত   ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ৭২.৮৬ লক্ষ টাকা। ২য় অথ ণিের (২০১৯-২০২০), পবরকবেত ব্যয় 

৮৮৭০.৪৭ লক্ষ টাকা এর বিপরীল্পত ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ৩২.৩৯ লক্ষ টাকা। বিল্পিষর্ দথল্পক িলা যায় িতণমান সমল্পয় প্রকল্পের 

অল্পধ ণল্পকর  দচল্পয়ও দিেী অগ্রগবত েওয়ার কথা। িাস্তল্পি অগ্রগবত েল্পয়ল্পে মাত্র ০.৩৩%।  সুতরাং প্রকেটি on track নাই মল্পম ণ 

প্রতীয়মান েয়। 

 

৩.৪.৯ প্রকরিি আওিাে নশশুরদি প্রনশক্ষণ সম্পরকম মন্তব্য 

এই প্রকল্পের আওতায় দকান প্রবেক্ষর্ এখল্পনা শুরু করা সিি েয়বন অথিা এই প্রকল্পের কায ণক্রল্পম প্রবেক্ষল্পর্র দকান Provision 

রাখা েয়বন। িতণমাল্পন সরকাবর বেশু পবরিাল্পর অিস্থানরত বেশুল্পের বৃবত্তমূলক কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র পূি ণ দথল্পকই চলমান আল্পে। 

বেশু পবরিাল্পর দয সকল বেশুরা অিস্থান করল্পে তারা বৃবত্তমূলক কাবরগবর প্রবেক্ষর্ বনল্পত চাইল্পল সংবিষ্ট বেশু পবরিাল্পর দয 

সকল বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে দসই সকল বিষল্পয়ই প্রবেক্ষর্ দনয়ার সুল্পযাগ আল্পে। িতণমাল্পন বেশু পবরিাল্পর দয সকল 

বৃবত্তমূলক প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে তা িাজার চাবেো বভবত্তক নয়। বিল্পেষ কল্পর এই সকল প্রবেক্ষর্ এর বিষয় সমূে িাজার 
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চাবেো বিল্পিচনা কল্পর বনধ ণারর্ করা েয়বন। আর যবে েল্পয়ও থাল্পক তল্পি তা অল্পনক পূল্পি ণর এিং যা খুি গতানুগবতক। িতণমাল্পন 

এই সকল প্রবেক্ষর্ িাজারমূখী চাবেো নাই িলল্পলই চল্পল।   

বেশুল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দয, বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের বৃবত্তমূলক প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করার পর দকান সনেপত্র 

দেয়া েয় না। ফল্পল এই সকল বেশুল্পের দকান প্রবতষ্ঠাল্পন চাকুবর পািার সিািনা অতযন্ত কম। কারর্ একবেল্পক দযমন তারা একটি 

Comprehensive বৃবত্তমূলক প্রবেক্ষর্ পায় না অপরবেল্পক প্রবেক্ষর্ এর বিষয়সমূে িাজার চাবেো বভবত্তক নয় এিং 

সনেপত্রও দেয়া েয় না। ফল্পল এই সকল বেশুল্পের দেল্পের সুনাগবরক বেসাল্পি গল্পে দতালার জন্য দয ধরল্পর্র িাজারমুখী চাবেো 

বিল্পিচনায় বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর বিষয় বনি ণাচন এিং গুর্গত মাল্পনর প্রবেক্ষল্পর্র প্রল্পয়াজন দতমনটি েল্পে না।  সুতরাং িাজারমূখী 

চাবেো বিল্পিচনা কল্পর একটি Comprehensive বৃবত্তমূলক প্রবেক্ষর্ মবডউল নতরী কল্পর বেশুল্পের গুর্গতমাল্পনর প্রবেক্ষল্পর্র 

ব্যিস্থা করা প্রল্পয়াজন। সুতরাং এই ধরল্পর্র প্রবেক্ষর্ পাওয়ার পল্পরই এই সকল বেশুরা কল্পম ণ বনল্পয়াগ ও পবরল্পেল্পষ দেল্পের 

সুনাগবরক বেসাল্পি বনল্পজল্পের আত্মপ্রকাে করল্পত পারল্পি।  

 

৩.৪.১০ বেশু পবরিাল্পর দস্থ, অসোয় এিং বপতা মাতা আের িবিত বেশুল্পের থাকার চাবেো সম্পল্পকণ মন্তব্য 

 

সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বিবভন্ন দশ্রবর্র কম ণকতণা দযমন: সুপার, দজলা সমাজল্পসিা অবফসার, উপল্পজলা বনি ণােী অবফসার এল্পের  

সাল্পথ বনবিে আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দয, এই সকল বেশু পবরিাল্পর এবতম, দস্থ, অসোয় এিং বপতা মাতা আের িবিত 

বেশুল্পের চাবেো বিযমান। প্রায়ই অবভভািকগর্ তাল্পের দপাষ্যল্পক/বেশুল্পক বনল্পয় ভবতণ করার জন্য আল্পসন। তল্পি িতণমাল্পনর 

জরাজীর্ ণ অিস্থা দেল্পখ অবভভািকগর্ তাল্পের দপাষ্য/বেশুল্পের ভবতণ না কল্পর চল্পল যান। সরকার দথল্পক দয পবরমার্ বেশু রাখার 

অনুমবত আল্পে দস পবরমার্ বেশু রাখা সিি নয়। অল্পনক বেশু পবরিাল্পরর ভিনই পবরতযক্ত। ফল্পল বেশুল্পের এক-দটি কল্পক্ষ 

গাোগাবে কল্পর থাকল্পত েল্পে। এ অিস্থায় বেশুল্পের নতুন কল্পর ভবতণ করা সিি েল্পে না। দকান দকান বেশু পবরিাল্পর মূল ভিন 

দথল্পক বেশুল্পের সবরল্পয় অন্য ভিল্পন আিাসল্পনর ব্যিস্থা করা েল্পয়ল্পে। সুতরাং চাবেোর তুলনায় অিাসন ব্যিস্থা কম। আিাসন 

সুবিধা কম থাকার জন্য বেশুল্পের ভবতণ করা সিি েল্পে না। অন্যবেল্পক জনিল সংকট থাকার কারল্পর্ এই সকল বেশুল্পের 

ঠিকমত দসিা দেয়াও সিি েল্পে না। সকল্পলই একমত দয, বেশু পবরিাল্পর এই সকল বেশুল্পের থাকার জন্য চাবেো বিযমান 

তল্পি ভিন জরাজীর্ ণ থাকার এই চাবেো পূরর্ করা সিি েল্পে না।  

 

৩.৪.১১ সরকাবর বেশু পবরিাল্পর অিস্থানরত বেশুরা দয সকল বিষল্পয় প্রবেক্ষর্ বনল্পত আগ্রেী 

 

সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের সাল্পথ েলীয় অল্পলাচনায় জানা যায় দয, িতণমাল্পন দকান দকান বেশু পবরিাল্পর প্রবেক্ষল্পর্র 

ব্যিস্থা নাই, দকান দকান বেশু পবরিাল্পর ব্যিস্থা থাকল্পলও জনিল সংকল্পটর কারল্পর্ প্রবেক্ষর্ েল্পয়া সিি েল্পে না। অন্যবেল্পক 

বেশুরা িল্পলল্পেন দয সকল বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে দস সকল বিষল্পয় অল্পনল্পকই প্রবেক্ষর্ বনল্পত আগ্রেী নন। এই সকল 

বেশুরা দয সকল বিষল্পয় কাবরগবর প্রবেক্ষর্ বনল্পত অগ্রেী তা’েল্পলা: কবম্পউটার সাবভণবসং, দমািাইল সাবভণবসং, কাটিং ও দসলাই 

(দরবডল্পমট গাল্পম ণন্ট এর মত), দপালবর, দডইবর, ইল্পলকবরক ওয়াকণস এিং প্লামবিং ইতযাবে। বেশুরা উল্পেখ কল্পর এই সকল 

প্রবেক্ষল্পর্র পর যবে সনেপত্র দেয়া েয় তল্পি তারা বিবভন্ন জায়গায় সেল্পজ চাকুবর দপল্পত পাল্পর। যবে চাকুবর না পায় তল্পি বনল্পজরা 

ক্ষুদ্র্ উল্পযাক্তা বেসাল্পি কাজ করল্পি এর ফল্পল ভবিষ্যল্পত অল্পনল্পকর চাকুবরর ব্যিস্থা করল্পত পারল্পি।  

 

৩.৪.১২  ক্রয় প্যাল্পকজ GD -9 দথল্পক  GD- 14 এর ক্রয় পদ্ধবত DPM এর দযৌবক্তকতা 

 

প্রকল্পে  সাবি ণক ক্রয় পবরকেনা ও ক্রয় পদ্ধবতর তথ্য দথল্পক দেখা যায় দয, GD-9 দথল্পক GD-14 পয ণন্ত দমাট ৬টি ক্রয় 

প্যাল্পকল্পজর রল্পয়ল্পে। এই সকল প্যাল্পকজসমূে ও এর মূল্য যথাক্রল্পম: দেেনাবর বসল ও েযাম্প ক্রয় ২.০০ লক্ষ টাকা, মুদ্র্র্ ও 

প্রকােনা ৮,০০ লক্ষ টাকা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৮ লক্ষ টাকা, কবম্পউটার সামগ্রী ৩.০০ লক্ষ টাকা এিং দপল্পরাল ও লুবিকযান্ট 

িািে ৩ লক্ষ টাকা। এল্পের ক্রয় পদ্ধবত DPM এর সংস্থান রাখা েল্পয়ল্পে এিং এর অনুল্পমােনকাবর কতৃণপক্ষ প্রকে পবরচালক।  

তথ্য সমূে বিল্পিষর্ কল্পর দেখা যায় দয, ২টি ক্রয় প্যাল্পকল্পজর মূল্য ৮.০০ লক্ষ টাকা এিং িাকী ৪টির মূল্য ৩.০০ লক্ষ টাকা 

সীমার মল্পধ্য। পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ এর ধারা ৮১ অনুসাল্পর প্রবতিার ২৫.০০ োজার টাকা কল্পর িৎসল্পর দমাট 

১০.০০ লক্ষ টাকার ক্রয় DPM পদ্ধবত মাধ্যল্পম করা যাল্পি। সুতরাং যবে প্রকে কায ণালয় প্রবতিার প্রবত প্যাল্পকর ক্রয় ২৫.০০ 

টাকা সীমার মল্পধ্য দথল্পক সম্পন্ন কল্পর তল্পি তা পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট আইন ২০০৬ এিং পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ 

অনুযায়ী  দযৌবক্তক।  
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৩.৪.১৩ ক্রয় প্যাল্পকজ OTM এর পবরিল্পতণ DPM এর দযৌবক্তকতা 

পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট আইন ২০০৮ এর ধারা ৬৮ অনুসাল্পর দয কারল্পর্  DPM পদ্ধবত অনুসরর্ কল্পর ক্রয় কায ণ সম্পন্ন করা 

যায় তা েল্পলা:  

রাষ্ট্রীয় জরূরী প্রল্পয়াজল্পন, ইতযাবে দক্ষল্পত্র সরকাবর ক্রয় সম্পবকণত বিল্পেষ বিধান। -(১) সরকার, রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রল্পয়াজল্পন িা 

বিপয ণয়কর দকান  টনা দমাকাল্পিলার জন্য, জনস্বাল্পথ ণ, সরকার কতৃণক গঠিত অথ ণননবতক বিষয় সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির 

সুপাবরেক্রল্পম, ধারা ৩২ এ িবর্ ণত সরাসবর ক্রয় পদ্ধবত িা অন্য দকান ক্রয় পদ্ধবত অনুসরর্ কবরয়া ক্রয়কায ণ সম্পন্ন কবরল্পত 

পাবরল্পি। 

 (২) জাতীয় বনরাপত্তা িা জাতীয় প্রবতরক্ষার স্বাল্পথ ণ, সরকার বভন্নরূপ দকান বসদ্ধান্ত গ্রেন না কবরল্পল, এই আইন অনুসাল্পর 

সরকাবর ক্রয় সম্পন্ন কবরল্পত েইল্পি। 

আিার পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৬ এর ধারা ৭৪ অনুসাল্পর দয কারল্পর্  DPM পদ্ধবত অনুসরর্ কল্পর ক্রয় কায ণ সম্পন্ন 

করা যায় তা েল্পলা:  

সরাসবর ক্রয় পদ্ধবত : (১) ক্রয়কারী েরপত্র প্রবক্রয়া িা অন্য দকান পদ্ধবত প্রল্পয়াগ ব্যবতল্পরল্পক, সরাসবর ক্রয় পদ্ধবত প্রল্পয়াগ কবরয়া 

একটি উৎস েইল্পত পণ্য ও সংবিষ্ট দসিা িা কায়ণ ও দভৌত দসিা ক্রয় কবরল্পত পাবরল্পি, তল্পি দকান অিস্থাল্পতই অিাধ প্রবতল্পযাবগতা 

এোইিার িা দকান বনবে ণষ্ট ব্যবক্ত, সরিরােকারী ও ঠিকাোল্পরর প্রবত নিষম্য সৃবষ্ট িা আনুকূল্য প্রেে ণল্পনর উল্পেল্পশ্য এই পদ্ধবত 

প্রল্পয়াগ করা যাইল্পি না। 

 (২) সরাসবর ক্রয় পদ্ধবতল্পত অিাধ প্রবতল্পযাবগতার সুফল পাওয়া যায় না িা স্বেতার অভাি থাল্পক িা অগ্রেনল্পযাগ্য 

এিং প্রতারর্ামূলক তৎপরতাল্পক উৎসাবেত করা েইল্পত পাল্পর বিধায় ক্রয়কারী কায ণালয় প্রধান এই পদ্ধবতর প্রল্পয়াগ কল্পঠারভাল্পি 

বনয়ন্ত্রর্ কবরল্পিন। 

 (৩) এই বিবধমালায় িবর্ ণত পবরবস্থবতল্পতই দযন এই পদ্ধবতর প্রল্পয়াগ সীবমত থাল্পক এিং ইোর দকান অপব্যিোর না 

েয়, তাো বনবিত করার জন্য সরাসবর ক্রয় পদ্ধবত প্রল্পয়াল্পগর বসদ্ধান্ত ক্রয়কারী কায ণালয় প্রধান িা তৎকতৃণক ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

কম ণকতণার কতৃণক অনুল্পমাবেত েইল্পত েইল্পি। 

 তল্পি েতণ থাল্পক দয, বিবধ ৮১ এিং বিবধ -৮২ এ িবর্ ণত ক্রয় পদ্ধবতর দক্ষল্পত্র িাল্পজট িরাে এিং িাল্পজট বিভাজন 

অনুল্পমােন সাল্পপল্পক্ষ ক্রয়কারী কায ণালয় প্রধান িা তৎকতৃণক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম ণকতণার অনুল্পমােন প্রল্পয়াজন েইল্পি না। 

 (৪) ব্যতীক্রমী দক্ষল্পত্র দকান মূল চুবক্তর ব্যাবপ্ত দমাতাল্পিক কাজ জরুরীবভবত্তল্পত সমাপ্ত করা আিশ্যক েইল্পল, দয 

অনুল্পমােনকারী কতৃণপক্ষ মূল চুবক্ত সম্পােল্পনর অনুল্পমােন প্রোন কবরয়াবেল, উোর পরিতী উচ্চতর পয ণাল্পয়র কতৃণপল্পক্ষর 

অনুল্পমােনক্রল্পম তফবসল-২ এ িবর্ ণত মূল্যসীমার ঊল্পর্ধ্ণর দভবরল্পয়েন অড ণার িা অবতবরক্ত কায ণাল্পেে িা পুনরাবৃত্ত ক্রয়াল্পেে অথিা 

অবতবরক্ত পণ্য সরিরাল্পের আল্পেে প্রোন করা যাইল্পি। 

 ব্যাখ্যাুঃ মূল অনুল্পমােনকারী কতৃণপক্ষ ক্রয়কারী েইল্পল, ক্রয়কারী কায ণালয় প্রধান এিং ক্রয়কারী কায ণালয় প্রধান মূল 

অনুল্পমােনকারী কতৃণপক্ষ ও সবচি পয ণাল্পয়র বনল্পে েইল্পল মন্ত্রর্ালয় িা বিভাল্পগর সবচি এিং অনুরূপভাল্পি পরিতী পয ণাল্পয়র 

কতৃণপক্ষ, তফবসল-২ এ িবর্ ণত মূল্যসীমার উল্পর্ধ্ণর দভবরল্পয়েন অড ণার িা অবতবরক্ত কায ণাল্পেে িা পুনরাবৃত্ত ক্রয়াল্পেে অথিা 

অবতবরক্ত পণ্য সরিরাল্পের আল্পেে অনুল্পমােন কবরল্পি। 

যথাযথ কতৃণপক্ষ যবে দভৌত কাল্পজর জরুরী বভবত্তল্পত করার প্রল্পয়াজনীয়তা, গুর্গত মান ও েক্ষ সংস্থা ইতযাবে বিল্পিচনা কল্পর 

DPM পদ্ধবতল্পত ক্রয় কাল্পজর অনুল্পমােন প্রোন কল্পরন দস দক্ষল্পত্র এই পদ্ধবতল্পত দভৌতকাজ করা যাল্পি িল্পল প্রতীয়মান েয়।  
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৩.৫. মাঠ পয ণায় েল্পত বিবভন্ন পদ্ধবতল্পত সংগৃেীত প্রাইমারী ও দসল্পকন্ডারী তল্পথ্যর বভবত্তল্পত প্রাপ্ত ফলাফল 

৩.৫.১ Focus Group Discussion (FGD): সরকাবর বেশু পবরিাল্পর অিস্থানরত বেশুল্পের সাল্পথ ১৩টি এফবজবড 

করা েল্পয়ল্পে। এই সকল এফবজবডর ফলাফলসমূে সংবক্ষপ্ত আকাল্পর বনল্পে উল্পেখ করা েল্পলা।  

এবতম ও বপতা-মাতার দেে িবিত বেশুল্পের সাংবিধাবনক অবধকার বনবিত করার জন্য সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন 

বনিাস বেশুল্পের বিবভন্ন প্রকার দসিা ও সেল্পযাবগতা প্রোন করল্পে। বেশুল্পের সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনায় (এফবজবড) দয বিষয় 

সমূল্পের উপর দিেী গুরুত্ব দেয়া েল্পয়ল্পে তা েল্পলা বেশু পবরিাল্পরর ভিল্পনর িতণমান অিস্থা, পবরল্পিে, স্বাস্থয দসিা, পোশুনার 

ব্যিস্থা, বনরাপত্তার ব্যিস্থা, স্কুল ও কল্পলল্পজ দকান প্রকার নিষল্পম্যর বেকার েয় বকনা ইতযাবে।   

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস এর দসিাসমূে: এফবজবডল্পত উপবস্থত সকল বেশুই জানায় বেশু পবরিার দথল্পক 

খায, িস্ত্র, থাকার স্থান, দলখাপো, প্রাইল্পভট পো, িই, খাতা-কলম ইতযাবে দেয়া েয়। এোো স্কুল দড্রস, জুতা, নতল, সািান, 

িাে এিং কাপে দধাঁয়ার পাউডার ইতযাবেও দেয়া েয়।  
 

ভিন সংক্রান্ত: বেশুল্পের সাল্পথ আল্পলাচনা কাল্পল তারা উল্পেখ কল্পরন “শুধু একটাই সমস্যা বিবডং সমস্যা, বিবডং দয দকান 

সময় দভল্পঙ্গ পেল্পত পাল্পর। আমরা খুিই ঝুঁবকপূর্ ণ অিস্থায় আবে। 

আমরা সিসময় ভল্পয় ভল্পয় থাবক। রাল্পত্র ঘুমাল্পনার সময় দিেী ভয় 

কল্পর, যবে ঘুল্পমর মল্পধ্য বিবডং দভল্পঙ্গ পল্পে তখন আমরা বনল্পচ 

নামল্পত আর দগট খুলল্পত দয সময় লাগল্পি তার আল্পগই আমরা সিাই 

মারা যাি”। এখানকার িাসস্থাল্পনর অিস্থা খুিই জরাজীর্ ণ এিং 

সিসময় স্যাঁতস্যাঁল্পত থাল্পক। বৃবষ্ট এল্পল োে দথল্পক পাবন পল্পে এিং 

দলার দথল্পকও বৃবষ্টর পাবন রুল্পমর মল্পধ্য ঢুল্পক পল্পর। িাথরুল্পম পাবন 

পাই না। আমাল্পের ওয়ােরুম নাই, িাইল্পর টিল্পনর দিো বেল্পয় 

ওয়ােরুম করা েল্পয়ল্পে। নলকুল্পপর সমস্যা, সি নলকুল্পপই আয়রন 

আল্পে।  ভাল্পলা ভাল্পি থাকল্পত পাবরনা। 

বেশু পবরিাল্পরর পবরল্পিে: বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দকান দকান বেশু পবরিাল্পরর 

পবরল্পিে ভাল্পলা। সুপারগর্ সাি ণক্ষবর্ক দেখাশুনা কল্পর। আিার অন্যান্য বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা উল্পেখ কল্পরন িাবেল্পরর দেল্পলরা 

কযাম্পাল্পস দ ারাল্পফরা কল্পর, দনো কল্পর, বেশুল্পের বিবভন্ন কাল্পজ িাধা দেয় এিং মারধর কল্পর। আইন শৃঙ্খলার রক্ষার দকান 

ব্যিস্থা দনয়া েয় না। বেশুরা িল্পলন- 

 

 

 

 

খািাল্পরর মান: খািাল্পরর মান ও পবরমার্ বনল্পয় বিবভন্ন পবরিাল্পর বিবভন্ন প্রকার মন্তব্য কল্পরল্পে তল্পি আনুপাবতক োল্পর দমল্পয়ল্পের 

দোল্পেল্পলর খািার সম্পল্পকণ ইবতিাচক ধারর্া দিেী পাওয়া দগল্পে। দকান দকান বেশু পবরিাল্পরর বেশু িল্পলন: খািার পবরমার্ 

মতন দেয় এিং মান ভাল্পলা। প্রল্পতযক বেন সিবজ দেয় সপ্তাল্পে ২ বেন মাে, ২ বেন মাংস, ৩ বেন বডম দেয়। খািাল্পরর মান উন্নত 

ও মানসম্মত। সকাল দপুর ভাল্পলা খািার দপল্পয় থাবক। আিার দকান দকান বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা জানায়:  

      আমাল্পের প্রবতষ্ঠাল্পনর এিং চার পাল্পের পবরল্পিে ভাল্পলা লাল্পগনা। দখালাল্পমলা পবরল্পিে িাবেল্পরর দলাকজন 

আল্পস আমাল্পের অল্পনক সমস্যা েয়। এখাল্পন ননে প্রেরী দনই। এখাল্পন িবেরাগত দেল্পলরা প্রল্পিে কল্পর দনো কল্পর। 

িাবেল্পরর দলাকজন মাল্পঠ আল্পস আমরা দখলাধুলা করল্পত পাবর না। িাবেল্পরর দেল্পলরা এল্পস িাঁধা দেয় ও মারধর 

কল্পর। পুকুল্পর মলমূত্র দফলায় পুকুল্পর দগাসল করল্পত পাবর না। আইন শৃঙ্খলার রক্ষার দকান ব্যিস্থা দনয়া েয় না। 

 

হাটহাজারী শিশু পশরবাররর শিশুরের সারে েলীয় 

আরলাচনা  
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পোশুনা: দকান দকান বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা উল্পেখ কল্পরন তাল্পের 

পোল্পোনার পবরল্পিে ভাল্পলা, প্রাইল্পভল্পটর ব্যিস্থা করল্পল আল্পরা ভাল্পলা 

েল্পতা। বিল্পেষ কল্পর দমল্পয়ল্পের দক্ষল্পত্র- সুপার ম্যাডাম প্রাইল্পভট স্যাল্পরর 

ব্যিস্থা কল্পর বেল্পয়ল্পে। নাচ,গান দেখাল্পনার জন্য টি ণচার দরল্পখ বেল্পয়ল্পে। 

ইংবলে বস্পবকং ক্লাল্পসর ব্যিস্থা কল্পরল্পে। দকান দকান বেশু পবরিার 

বেশুল্পের বেক্ষা ভাতা দথল্পক প্রাইল্পভল্পটর ব্যিস্থা করা েয়। দকান 

দকান পবরিার দডানার খু ুঁল্পজ তার মাধ্যল্পম টাকার সংস্থান কল্পর 

প্রাইল্পভট পোর ব্যিস্থা কল্পর থাল্পকন। অপরবেল্পক দকান দকান 

পবরিাল্পরর বেশুরা জানায়:    

 

 

 

 

 

 

স্বাস্থয দসিা: বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা অসুস্থয েল্পল ডাক্তার/ ম্যাডামল্পক জানাল্পনা েয়। োসপাতাল্পল বনল্পয় যাওয়া েয়। ডাক্তার 

যথাসাধ্য বচবকৎসা বেল্পয় থাল্পক। ডাক্তাল্পরর ব্যিোর ভাল্পলা। দোটখাল্পটা দয দকান সমস্যায় ডাক্তার /কম্পাউন্ডার দসিা বেল্পয় 

থাল্পক। িে বকছু েল্পল োসপাতাল্পল বনল্পয় যাওয়া েয়। বচবকৎসা দসিার মান ভাল্পলা এিং সিাই সন্তুষ্ট। অপরবেল্পক অন্যান্য বেশু 

পবরিাল্পরর বেশুরা আল্পলাচনার সময় উল্পেখ কল্পরন:  

 

কাবরগবর প্রবেক্ষর্: েলীয় আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায়:  
 

 

 

প্রবেক্ষর্ দেল্পষ সনে প্রোন: বেশুরা িল্পলন- দয সকল বেশু পবরিাল্পর বেশুল্পের কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে বকন্তু সনে 

দেয়ার ব্যিস্থা নাই। আল্পলাচনা কাল্পল বেশুরা জানায় পূল্পি ণ দয সকল িে ভাই/দিাল্পনরা চল্পল দগল্পে তাল্পেরল্পক প্রবেক্ষর্ দেল্পষ  

দকান প্রকার সনেপত্র দেয়া েয় নাই। বেশুরা উল্পেখ কল্পরন, যবে বেক্ষা দেল্পষ সনেপত্র দেয়া েয় তল্পি চাকুবর পািার দক্ষল্পত্র 

সুবিধা েল্পি। সুতরাং সকল্পলই প্রবেক্ষর্ দেল্পষ সনেপল্পত্রর ব্যিস্থা করার জন্য অনুল্পরাধ কল্পরন।  

      খািার পাই বকন্তু খািাল্পরর মান ভাল্পলা না। দমনু অনুযায়ী খািার দেয় না। মাস দেল্পষ ভাল্পলা খািার দেওয়ার 

কথা বকন্তু আমরা পাই না। দয খািার দেয় দসটা বেল্পয় আমাল্পের দপট ভল্পর না। অেটুকু ভাত দেয়। প্রল্পয়াজনীয় 

পবরমাল্পন খািার পাওয়া যায় না। সকাল ৭টার সময় রান্না েওয়ার কথা বকন্তু েয় না। না দখল্পয় স্কুল্পল দযল্পত েয়। 

একই সিবজ িার িার দেওয়া েয়। ঠিকাোর ঠিকমতন িাজার দেয় না। ডাইবনং এর ব্যিস্থা নাই। িাবুচী না থাকায় 

স্কুল কল্পলজ িন্ধ কল্পর রান্নায় সাোয্য করল্পত েয়। রান্নায় মসলার পবরমার্ কম দেয়া েয় দস জন্য খািাল্পর স্বাে েয় 

না। িাবুচী বতনজন থাকার কথা, আল্পে একজন। 

 

 

      সন্ধযার পল্পর পোল্পোনার গাইড লাইন নাই। যার ইো েল্পল পেল্পত িসল্পলা যার ইে েল্পল পেল্পত িসল্পলা না। 

এখাল্পন মবনটবরং করার মতন োবয়ত্বেীল দকউ দনই। দোটরা এবেক দসবেক দ ারাল্পফরা কল্পর. পেল্পত িল্পস না। 

এই দকল্পন্দ্রর ভাইয়ারা আমাল্পের পোল্পোনার বিষল্পয় দটকল্পকয়ার কল্পর না। এখাল্পন দয সকল বেক্ষক আল্পেন তারা 

সিাই ভাল্পলা না। েক্ষ বেক্ষল্পকর অভাি। টিউেল্পনর ব্যিস্থা দনই। বনল্পজর খরল্পচ প্রাইল্পভট পেল্পত েয়। বেক্ষল্পকরা 

িাবেল্পর প্রাইল্পভট পেল্পত িাঁধা দেয়, ফল্পল পোল্পোনা িাধাঁগ্রস্ত েয়।  

 

 

 

বচবকৎসা ব্যিস্থাটা দমাল্পটও ভাল্পলা না। আমাল্পের একটি িাচ্চা যবে অসুস্থ থাল্পক তার বচবকৎসা জরুরী ভাল্পি 

এখানকার বসষ্টার বুল্পে না। রাবত্রল্পত একটা দ ণটনা েল্পল তাোতাবে োসপাতাল্পল দনয়ার দকান ব্যিস্থা দনই। পুরুষ 

ডাক্তার দমল্পয়ল্পের বচবকৎসা জন্য বনল্পয়াবজত। অন্যান্য দসিা িলল্পত বচবকৎসাল্পসিা এখাল্পন ডাক্তার আল্পেন বতবন 

সিাইল্পক দেল্পখন না। 

 

 

 প্রবেক্ষর্ এর বিষয় আজ প্রথম শুনলাম, আবম েে িের যািত এখাল্পন আবে। এখাল্পন একটি েবজণ বিজ্ঞান প্রবেক্ষর্ 

আল্পে। কবম্পউটার ল্যাি আজ দই মাস যািত বেল্পয়ল্পে বকন্তু এখল্পনা দকান বেক্ষক দনই। ইল্পলবিকযাল বিষয়টা জাবন 

না তল্পি স্যাল্পররা িল্পলল্পে বকছুবেল্পনর মল্পধ্য ব্যিস্থা েল্পি। আমাল্পের এখান দথল্পক িাবেল্পর যাওয়ার পর ১০% চাকুরী 

পায় না। যবে প্রবেক্ষর্ দেওয়ার ব্যিস্থা করা েল্পতা তল্পি চাকুরী না েল্পলও কাজ কল্পর জীিন যাপন করল্পত পারতাম। 

 

 

 

 

রংপুর শিশু পশরবাররর শিশুরের সারে েলীয় 

আরলাচনা  
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সুপার ও আপা ভাইয়াল্পের ব্যিোর: বেশুরা আল্পলাচনার সময় জানায় দকান দকান বেশু পবরিাল্পরর ভাইয়ারা অল্পনক ভাল্পলা। 

ষ্টাফরা ভাল্পলা না। সুপারল্পের িাসায় বগল্পয় কাজ কল্পর বেল্পল তারা সন্তুষ্ট থাল্পকন না কল্পর বেল্পল অসন্তুষ্ট েয়। যারা কাজ কল্পর দেয় 

না তাল্পের উপর রাগাবন্বত েল্পয় থাল্পকন। িে স্যার যখন থাল্পক তখন তাল্পক দেখাল্পনার জন্য কাজ কল্পর আর স্যার কাল্পজ দকাথাও 

দগল্পল তখন তারাও চল্পল যায় । আমাল্পের এখাল্পনর ভাইয়ারা অল্পনক খারাপ, বনল্পজল্পের কাজ বনল্পয় ব্যস্ত থাল্পকন িল্পল অল্পনল্পক 

মত প্রকাে কল্পরন। বকউ দকান তোরবক কল্পর না। ঘুম দথল্পক উঠল্পত দেরী েল্পল গাবল দেয়। অপরবেল্পক দকান দকান পবরিাল্পরর  

বেশুরা িল্পলন: আমাল্পের প্রবতষ্ঠাল্পন একজন ভাই আল্পেন ভাল্পলা গাইড দেয়। দকল্পন্দ্রর িে আপুরা অল্পনক ভাল্পলা, তারা আমাল্পের 

সাল্পথ ভাল্পলা ব্যিোর কল্পর , অল্পনক সাোয্য কল্পর, পোশুনার দকান সমস্যা িা বুেল্পত না পারল্পল িে আপুরা তা বুবেল্পয় দেয়।  

নিষম্য সম্পবকণত তথ্য: নিষম্য সম্পল্পকণ আল্পলাচনা কাল্পল বেশুরা িল্পলন-স্কুল্পলর ম্যাডামল্পের িারা মাল্পে মাল্পে নিষল্পম্যর বেকার 

েল্পত েল্পয়ল্পে। সেপাঠিরা মাল্পে মল্পধ্য বিল্পিষপূর্ ণ আচরর্ কল্পর। স্যার ক্লাল্পস এবতম িল্পল ডাল্পক, স্কুল্পল আমরা আলাো, আমাল্পের 

অন্য ভাল্পি দেখা েয়। এবতম েওয়ার জন্য আমাল্পের অিল্পেলা কল্পর, স্যাল্পররা অদু্ভত আচরর্ কল্পর, এবতম িল্পল গাবল দেয়। 

িাবেল্পরর দেল্পলরা আমাল্পের মারধর কল্পর এিং হুমবক দেয়।   

 

নকল্পোরকালীন যে: দকান দকান দমল্পয় বেশু পবরিাল্পরর বকল্পোরীরা িল্পলন দয তাল্পেরল্পক মাল্পে মল্পধ্য দসবনটাবর প্যাড বেল্পয় 

থাল্পকন। অপরবেল্পক দকান দকান বেশু পবরিাল্পরর দমল্পয় বেশুরা উল্পেখ কল্পরন তাল্পেরল্পক দকান প্রকার দসবনটাবর প্যাড দেয়া েয় 

না। প্রল্পয়াজল্পন বনল্পজরা বিবভন্নভাল্পি সংগ্ররে িা ব্যিস্থা কল্পর থাল্পকন।  

 

কাউল্পিবলং দসিা: বিবভন্ন কারল্পর্ বেশুল্পের কাউল্পিবলং দসিার প্রল্পয়াজন েয়। বেশুরা িল্পলন বিবভন্ন কারল্পর্ আমাল্পের মানবসক 

সমস্যা েল্পল কাল্পরা সাল্পথ আল্পলাচনা করার মত সুল্পযাগ নাই। ফল্পল আমাল্পের মানবসক সমস্যা বনল্পয়ই দিল্পে উঠল্পত েয়। একবেল্পক 

দযমন বেশুল্পের কাউল্পিবলং করা প্রল্পয়াজন অন্যবেল্পক পবরিারল্পকও কাউল্পিবলং দসিা দেয়ার ব্যিস্থা করা উবচৎ িল্পল বেশুরা 

মত প্রকাে কল্পরন।  

 

প্রবেক্ষল্পর্র চাবেো: সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের সাল্পথ েলীয় অল্পলাচনায় জানা যায় দয, িতণমাল্পন দকান দকান বেশু 

পবরিাল্পর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা নাই, দকান দকান বেশু পবরিাল্পর ব্যিস্থা থাকল্পলও জনিল সংকল্পটর কারল্পর্ প্রবেক্ষর্ েল্পয়া সিি 

েল্পে না। অন্যবেল্পক বেশুরা িল্পলল্পেন দয সকল বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে দস সকল বিষল্পয় অল্পনল্পকই প্রবেক্ষর্ বনল্পত 

আগ্রেী নন। এই সকল বেশুরা দয সকল বিষল্পয় কাবরগবর প্রবেক্ষর্ বনল্পত অগ্রেী তা’েল্পলা: কবম্পউটার সাবভণবসং, দমািাইল 

সাবভণবসং, কাটিং ও দসলাই (দরবডল্পমট গাল্পম ণন্ট এর মত), দপালবর, দডইবর, ইল্পলকবরক ওয়াকণস এিং প্লামবিং ইতযাবে। বেশুরা 

উল্পেখ কল্পর এই সকল প্রবেক্ষল্পর্র পর যবে সনেপত্র দেয়া েয় তল্পি তারা বিবভন্ন জায়গায় সেল্পজ চাকুবর দপল্পত পাল্পর। যবে 

চাকুবর না পায় তল্পি বনল্পজরা ক্ষুদ্র্ উল্পযাক্তা বেসাল্পি কাজ করল্পি এর ফল্পল ভবিষ্যল্পত অল্পনল্পকর চাকুবরর ব্যিস্থা করল্পত পারল্পি।  

 

অিল্পেল্পষ বেশুরা জানায়: িেল্পর দই দসট কাপল্পের পবরিল্পতণ যবে িল্পস্ত্রর সংখ্যা িাোল্পনা েয় তল্পি সকল্পলর চাবেো পূরর্ েল্পি। 

সি ণল্পেষ, সৃজনেীল পদ্ধবতর জন্য পয ণাপ্ত বেক্ষক বনল্পয়াগ করল্পল ভাল্পলা েল্পি িল্পল প্রায় সকল্পলই উল্পেখ কল্পরন।  
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৩.৫.২ মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ বনবিে আল্পলাচনার সংল্পক্ষপ  

 

বেশু পবরিাল্পরর অিস্থা এিং বিবভন্ন কায ণক্রম বনল্পয় দয সকল কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনা করা েল্পয়ল্পে তারা েল্পলন: প্রকে 

পবরচালক, উপ-প্রকে পবরচালক, দজলা প্রসােক, উপল্পজলা বনি ণােী অবফসার-২, দজলা বনি ণােী প্রল্পকৌেলী, উপ-পবরচালক-৫, 

সেকাবর পবরচালক. উপ-তিািধায়ক-১১, কম্পাউনন্ডার-৩ ইতযাবে। এল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার সংল্পক্ষপ বনল্পে দেয়া েল্পলা।  

 

বেশু পবরিাল্পর মাবসক পবরকেনা আলাোভাল্পি নতরী করা েয়। মাবসক বভবত্তল্পত ষ্টাফ বমটিং করা েয়। দকল্পন্দ্রর বেশুরা বক 

করল্পি, তাল্পের পোল্পলখা, োফরা দক কী োবয়ত্ব পালন করল্পি ইতযাবে সিবকছুই বমটিং এ আল্পলাচনা করা েয়।  

সরকাবর ভাল্পি সমাজল্পসিা অবধেপ্তর দথল্পক িরাে আল্পস। ভবতণ, দিতন-ভাতা, দপাোক, যাতায়াত ইতযাবে খাল্পত বনধ ণাবরত 

বনয়মানুসাল্পর খরচ করা েয়। এই সকল খরচ সরকার িেন 

কল্পর। দডানার ফান্ড দথল্পকও ম্যাল্পনজ করা েয়।  

 

দসন্টাল্পরই বেশুল্পের প্রাইল্পভট পোল্পনা েয়। বেক্ষক বনল্পয়াগ 

দেয়া আল্পে। দডানাল্পরর মাধ্যল্পমও টিচার বনল্পয়াগ এিং খরচ 

চালাল্পনা েয়। সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর োত্রী/োত্রী বেসাল্পি বে 

প্রাইল্পভট পোল্পনার জন্য দকান টিচারল্পক কনবভি কবর। মাল্পে 

মাল্পে বনল্পজরাও ম্যাল্পনজ কবর।  

 

ধম ণ বেক্ষা দেওয়ার জন্য হুজুর বনল্পয়াগ করা আল্পে। তল্পি দকান 

দকান বেশু পবরিাল্পর ইসলাবমক ফাউল্পন্ডেন দথল্পক হুজুর 

আল্পসন, এরাই ধমীয় বেক্ষা বেল্পয় থাল্পকন।  

 

সকল্পলই একমত দয, বেশু পবরিাল্পরর অিকাঠল্পমা ভাল্পলা না, পাবনর ব্যিস্থা দতমন ভাল্পলা না, টয়ল্পলল্পটর পাইপ নষ্ট তল্পি আল্পরা 

সমস্যা দড্রন/নে ণমা বেল্পয় পাবন  বনষ্কােন েয় না পাবন জল্পম থাল্পক। উপল্পজলা বনি ণােী অবফসার িল্পলন “িতণমান ভিনটি খুিই 

জরাজীর্ ণ দয দকান সময় িে ধরল্পনর দূ ণটনা  টল্পত পাল্পর। দ্রুত ব্যিস্থা বনল্পত েল্পি, বকছু েল্পল এর োয় দকউ এোল্পত পারল্পি না। 

দকান দকান বেশু পবরিাল্পর সীমানা প্রাচীর দনই, দ্রুত সীমানা প্রাচীর নতরী করা প্রল্পয়াজন”।  

 

অল্পনক বেশু পবরিাল্পর সীমানা প্রাচীর দনই, আিার দকাথাও দকাথাও ভাঙ্গা। ফল্পল িাবেল্পরর দলাকজন সেল্পজই বেশু পবরিাল্পরর 

কযাম্পাল্পস প্রল্পিে কল্পর। ওয়াল টপবকল্পয়ও দলাকজন চলাচল কল্পর। বেশু পবরিাল্পর িবেরাগত দেল্পলরা এল্পস আড্ডা দেয়, দনো 

কল্পর। বকছু বকছু বেশু পবরিাল্পর ননে প্রেরী নাই। বেশুল্পের বনরাপত্তার জন্য িাউন্ডারী দেয়াল উঁচু করা উবচৎ। বেশু পবরিাল্পরর 

একজন সুপার িল্পলন “বেশু পবরিাল্পরর ওয়াল/িাউন্ডারী না থাকায় আমরা িতণমাল্পন দজলা পুবলে সুপার এর িরাির একটি 

েরখাস্ত বেল্পয়বে প্রল্পয়াজল্পন দফান বেল্পল আমাল্পের সেল্পযােীতা কল্পর থাল্পক”।  

 

প্রায় সকল বেশু পবরিাল্পর ধারর্ ক্ষমতার দচল্পয় দিেী বেশু িসিাস করল্পে। প্রবতটি বেশুর জন্য আলাো পোর দটবিল নাই। ফল্পল 

বেশুল্পের পোশুনায় সমস্যা েল্পে।  

 

দকান দকান বেশু পবরিাল্পর বেশুল্পের স্কুল্পল যাওয়ার দকান সুব্যিস্থা নাই। আপ/ভাইয়ারা স্কুল্পল দনয়ার ব্যিস্থা কল্পর থাল্পকন। 

বেশুল্পের যাতায়াল্পতর ব্যিস্থা করা প্রল্পয়াজন।  

 

বেশুরা অসুস্থয েল্পল যতটুকু সিি কম্পাউন্ডার/খন্ডকাবলন ডাক্তার বচবকৎসা দসিা বেল্পয় থাল্পকন। দিেী বকছু েল্পল  সরকাবর 

োসপাতাল্পল বনল্পয় যাওয়ার ব্যিস্থা করা েয়। স্বাস্থয দসিার জন্য দযসি উপকরর্ ও ঔষধ দেওয়া েয় তা বেশুল্পের জন্য যল্পথষ্ট 

িল্পল মল্পন েয় না। এখাল্পন বনয়বমত একজন দরবজষ্টার ডাক্তার ও দই জন কম্পাউন্ডার প্রল্পয়াজন। জটিল দরাগ েল্পল সরকাবর 

োসপাতাল্পল দরফার করা েয়। দয কম্পাউন্ডারল্পের সাল্পথ আল্পলাচনা করা েল্পয়ল্পে তারা সকল্পলই একমত দয তাল্পের প্রবেক্ষল্পর্র 

প্রল্পয়াজন। প্রবেক্ষর্ দপল্পল তারা আল্পরা ভাল্পলা ভাল্পি বেশুল্পের স্বাস্থয দসিা বেল্পত পারল্পিন।  

 

উপ-প্রকে পবরচালল্পকর সাল্পথ বনবরে আল্পলাচনা  
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আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দয, বেশু পবরিাল্পর েবজণ প্রবেক্ষর্ ও এমিয়ডাবর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে। এখান  দথল্পক দসলাই 

দমবেল্পনর ব্যিস্থা করা েয়। দকান দকান বেশু পবরিাল্পর বৃবত্তমূলক িা কাবরগবর বেক্ষার ব্যিস্থা নাই। তল্পি বেশুরা িাবেল্পরর 

প্রবতষ্ঠান দথল্পক এই বেক্ষা িা প্রবেক্ষর্ বনল্পত পাল্পর। যতটুকু সিি সাবি ণক সেল্পযাবগতা করা েয় এিং অথ ণ বেল্পয় সাোয্য করা 

েয়। দকান দকান বেশু পবরিাল্পর েী ণবেন ধল্পর কাবরগবর প্রবেক্ষল্পকর পে শূন্য থাকায় বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষর্ কায ণক্রম 

পবরচালনা করা সিি েল্পে না। দকান দকান সুপাল্পরর মল্পত পোশুনায় দি ণল ও বপবেল্পয় পো এিং আনাগ্রেী বেশুল্পের িাধ্যতামূলক 

কাবরগবর প্রবেক্ষর্ দেয়া েয়। প্রবেক্ষর্ দেল্পষ তারা সংবিষ্ট দপোয় যুক্ত েল্পত পাল্পর। তল্পি সকল সুপারগর্ একমত দয কাবরগবর 

বেক্ষার যন্ত্রপাবত খুি পুরাল্পনা এিং বেক্ষক স্বেতার জন্য প্রবেক্ষর্ দেয়া সিি েয় না। যবে আধুবনক দমবেন এিং যন্ত্রপাবত দেয়া 

েয় এিং পাোপাবে প্রবেবক্ষত বেক্ষক দেয়া েয় তল্পি এই সকল বেশুল্পের চাকুবর দপল্পত সেজ েল্পি। দকান দকান সুপার এিং 

তিািধায়ক উল্পেখ কল্পরন দয, েতভাগ বেশুল্পের কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র আওতাভূক্ত করা প্রল্পয়াজন। ফল্পল এরা সকল্পলই কম ণল্পক্ষল্পত্র 

অিোন রাখল্পত পারল্পি এিং সমাল্পজর মূল ধারার সাল্পথ বমবলত েল্পত পারল্পি।  

 

সকল্পলই একমত দয প্রবতটি বেশু পবরিাল্পর জনিল সংকট 

বিযমান। ফল্পল দকান দসিাই ভাল্পলা ভাল্পি দেয়া সিি েল্পে না। 

দকান দকান োফ দই বতন জল্পনর োবয়ত্ব পালন করল্পে ফল্পল 

গুর্গত মাল্পনর দসিা দেয়া সিি েয় না। দকান দকান বেশু 

পবরিাল্পরর সুপারগর্ উল্পেখ কল্পরন দয, িতণমাল্পন দয সকল বেক্ষক 

আল্পে তাল্পের ৫ম দশ্রবর্র বেশুল্পের পোশুনা তোরবক করার েক্ষতা 

নাই। িতণমাল্পন সৃজনেীল পদ্ধবত সম্পল্পকণ এল্পের দকান ধারর্াই 

নাই। সুতরাং এই সকল বেক্ষকগর্ বকভাল্পি বেশুল্পের ভাল্পলা 

দরজাল্ট করল্পত সাোয্য করল্পি। সুপারগর্ েক্ষ ও অবভজ্ঞ বেক্ষক 

বনল্পয়াল্পগর জন্য কতৃণপল্পক্ষর কাল্পে আল্পিেন কল্পরন এিং পাোপাবে 

দয সকল বেক্ষক িতণমাল্পন বিযমান তাল্পের প্রবেক্ষল্পর্র জন্যও 

সুপাবরে কল্পরন।  

 

 সকল উপ-পবরচালক, উপল্পজলা বনি ণেী অবফসার উল্পেখ কল্পরন দয, তারা বনয়বমত বেশু পবরিার পবরেে ণন কল্পরন এিং এর 

সকল কায ণক্রম সল্পরজবমল্পন তোরবক কল্পরন। দকান ধরল্পর্র সমস্যা দৃবষ্টল্পগাচর েল্পল তখনই সমাধান করার দচষ্টা কল্পরন। 

পবরেে ণল্পনর প্রবতল্পিেন দজলা প্রোসক মল্পোেল্পয়র বনকট উপস্থাপন কল্পরন। ভিল্পনর জরাজীর্ ণ অিস্থার জন্য সকল্পলই উল্পিগ 

প্রকাে কল্পরন। তার বেশু পবরিাল্পরর বিবভন্ন সমস্যা তুল্পল ধল্পরন দযমন: জনিল সংকট, সৃজনেীল পদ্ধবতর বেক্ষল্পকর স্বেতা, 

কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র জন্য েক্ষ প্রবেক্ষল্পকর অভাি, কাউল্পিবলং দসিা দেয়ার মত অবভজ্ঞ কাউল্পিলর নাই ইতযাবে। এই সকল 

জনিল্পলর বনল্পয়াগ জরুরী িল্পল সকল্পলই উল্পেখ কল্পরন।  

 

সুপারগর্ একমত দয এই সকল বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা বনকট আত্মীয় দথল্পক দূল্পর থাকায় অল্পনক সময় বিষন্নতায় ভুল্পগ ও 

দিপল্পরায়া আচরর্ কল্পর। এই সকল বেশুরা খুি আল্পিগ প্রির্ থাল্পক। দয দকান বিষয় িেল্পের সাল্পথ দকান সমস্যা েল্পল এরা 

একাবক থাল্পক। তখন পোশুনা করল্পত চায় না। সুতরাং সকল বেশুর জন্যই কাউবিবলং দসিা প্রল্পয়াজন। তাল্পের মল্পত প্রবতটি 

বেশু পবরিাল্পর একজন কল্পর কাউল্পিলর প্রল্পয়াজন। যবে কাউল্পিলর বনল্পয়াগ দেয়া সিি না েয় দস দক্ষল্পত্র প্রবতটি বেশু পবরিার 

দথল্পক দজন (একজন কম্পাউন্ডার ও একজন বেক্ষক) দক কাউল্পিবলং প্রবেক্ষর্ দেয়ার ব্যিস্থা করা প্রল্পয়াজন এিং পাোপাবে 

একটি কাউল্পিবলং গাইডলাইন নতরী ও বিতরর্ করা দযল্পত পাল্পর।  

 

দোটমবন বনিাল্পস দয সকল বেশু লালন পালন করা েয় (০-৬ িের পয ণন্ত) তাল্পের মল্পধ্য অল্পনক বেশুই প্রবতিন্ধী। িতণমাল্পন 

চট্টগ্রল্পমর দোটমবন বনিাল্পস ২৪ জন বেের মল্পধ্য ১৭ জন বেশুই প্রবতিন্ধী, যাল্পের কল্পয়ক জল্পনর িয়স ১২-১৪ িের। এই সকল 

বেশুল্পের take care করার জন্য দকান প্রবেবক্ষত নাস ণ িা আয়া নাই। ফল্পল এই সকল বেশুল্পের যথাযথ take care করা সিি 

েল্পে না। অপরবেল্পক স্বভাবিক বেশুল্পের সাল্পথ এল্পের একসাল্পথ থাকার ব্যিস্থা করাও দিে কষ্টকর। সুতরাং এই সকল প্রবতিন্ধী 

িগুো বেশু পবরিাল্পরর সুপার এর সাল্পথ বনবিে আল্পলাচনা  
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বেশুল্পের take care করার জন্য প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক প্রবেবক্ষত নাস ণ িা আয়ার ব্যিস্থা করা এিং িতণমাল্পন যারা এই কাজ 

করল্পেন তাল্পের প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা খুিই প্রল্পয়াজন িল্পল বতবন উল্পেখ কল্পরন।  

 

সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বিবভন্ন দশ্রবর্র সাল্পথ বনবিে আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় দয, এই সকল বেশু পবরিাল্পর এবতম, দস্থ, 

অসোয় এিং বপতা মাতা আের িবিত বেশুল্পের চাবেো বিযমান। প্রায়ই অবভভািকগর্ তাল্পের দপাষ্যল্পক/বেশুল্পক বনল্পয় ভবতণ 

করার জন্য আল্পসন। তল্পি িতণমাল্পনর জরাজীর্ ণ অিস্থা দেল্পখ অবভভািকগর্ তাল্পের দপাষ্য/বেশুল্পের ভবতণ না কল্পর চল্পল যান। 

সরকার দথল্পক দয পবরমার্ বেশু রাখার অনুমবত আল্পে দস পবরমার্ বেশু রাখা সিি নয়। অল্পনক বেশু পবরিাল্পরর ভিনই 

পবরতযক্ত। ফল্পল বেশুল্পের এক-দটি কল্পক্ষ গাোগাবে কল্পর থাকল্পত েল্পে। এ অিস্থায় বেশুল্পের নতুন কল্পর ভবতণ করা সিি েল্পে 

না। দকান দকান বেশু পবরিাল্পর মূল ভিন দথল্পক বেশুল্পের সবরল্পয় অন্য ভিল্পন আিাসল্পনর ব্যিস্থা করা েল্পয়ল্পে। সুতরাং চাবেোর 

তুলনায় অিাসন ব্যিস্থা কম। আিাসন সুবিধা কম থাকার জন্য বেশুল্পের ভবতণ করা সিি েল্পে না। অন্যবেল্পক জনিল সংকট 

থাকার কারল্পর্ এই সকল বেশুল্পের ঠিকমত দসিা দেয়াও সিি েল্পে না। সকল্পলই একমত দয, বেশু পবরিাল্পর এই সকল বেশুল্পের 

থাকার জন্য চাবেো বিযমান তল্পি ভিন জরাজীর্ ণ থাকার এই চাবেো পূরর্ করা সিি েল্পে না।  

 

৩.৫.৩ বেশুল্পের সাল্পথ FGD এিং বেশু পবরিাল্পরর কম ণকতণাল্পের সাল্পথ KII এর তথ্য ও উপাত্ত:  সরকাবর বেশু 

পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পস অিবস্থত বেশুল্পের সাল্পথ Focus Group Discussion (FGD) করা েল্পয়ল্পে এিং সরকাবর বেশু 

পবরিার ও দসানামবন বনিাল্পসর কম ণকতণাল্পের সাল্পথও KII করা েল্পয়ল্পে। উভয় ধরল্পর্র আল্পলাচনার সংবক্ষপ্ত ফলাফল্পলর বনল্পে 

সারবর্ ৩.৫ এ উল্পেখ করা েল্পলা।  

সারবর্ ৩.৫: এফবজবড (FGD) ও মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ সাক্ষাৎকাল্পরর (KII) েল্পত তথ্য ও উপাত্ত 

ক্রম দকন্দ্র/ 

দজলা 

উত্তরোতাল্পের ধরর্  

বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ এফবজবড এর সংল্পক্ষপ বেশু পবরিাল্পরর কম ণকতণাল্পের সাল্পথ দকআইআই এর সংল্পক্ষপ 

১ টাংগাইল ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কবম্পউটার, েবজ্জণ বিজ্ঞান প্রবেক্ষর্ দেয়া েয়; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ খািল্পরর মান ও পবরমার্ বনল্পয় বেশুল্পের মল্পধ্য 

অসল্পন্তাষ রল্পয়ল্পে; 

▪ বেশুরা বিযালল্পয় নিষল্পম্যর বেকার েয়; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েয় 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র জন্য প্রবেক্ষল্পকর অভাি রল্পয়ল্পে; 

▪ ঠিকমত পানীয় জল্পলর সরিরাে করা সিি েয় না; 

 
২ কুবষ্টয়া ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বেশুরা বিযালল্পয় নিষল্পম্যর বেকার েয়; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ িাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় দমল্পয়রা ঝুঁবকর মুল্পখ আল্পে; 

▪ পয ণাপ্ত বেক্ষক ও কাউবিলর বনল্পয়াগ দেয়া প্রল্পয়াজন। 

৩ িগুো ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ সৃজনেীলতার জন্য পয ণাপ্ত বেক্ষক বনল্পয়াগ করল্পল 

ভাল্পলা েয়; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বনরাপত্তার জন্য িাউন্ডারী দেয়াল উচুুঁ করা উবচৎ; 
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 ▪ মল্পনা-সামাবজক উন্নয়ল্পনর জন্য কাউবিলর বনল্পয়াল্পগর 

ব্যিস্থা রাখা প্রল্পয়াজন। 

৪ রংপুর ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে তল্পি পবরমার্ 

প্রল্পয়াজল্পনর দচল্পয় কম; 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ এর দকান ব্যিস্থা নাই। 

তল্পি দরফাল্পরল্পলর মাধ্যল্পম করা েয়; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বেশুরা বিযালল্পয় নিষল্পম্যর বেকার েয়; 

 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ এর দকান ব্যিস্থা নাই। তল্পি 

দরফাল্পরল্পলর মাধ্যল্পম করা েয়; 

▪ বেশুরা ঝুঁবকপূর্ ণ ভিল্পন িসিাস করল্পে। দয দকান সময় 

দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ একজন দরবজষ্টার ডাক্তার ও দই জন কম্পাউন্ডার 

প্রল্পয়াজন। 

 

৫ রাজোেী ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা নাই বকন্তু 

িাবেল্পর দেওয়া েয়; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ খািল্পরর মান ও পবরমার্ বনল্পয় বেশুল্পের মল্পধ্য 

বিমত রল্পয়ল্পে; 

▪ বেশুরা বিযালল্পয় নিষল্পম্যর বেকার েয়; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা নাই বকন্তু িাবেল্পর 

দেওয়া েয়; 

▪ আমাল্পের ভিনটি একটি পবরতযক্ত ভিন, দয দকান সময় 

িে ধরল্পনর দূ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বেশুল্পের স্কুল্পল যাওয়ার দকান সুব্যিস্থা নাই; 

▪ েক্ষ বেক্ষল্পকর অভাি, বেক্ষকল্পের প্রবেক্ষর্ প্রল্পয়াজন; 

 

৬ বসল্পলট ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ আমাল্পের বেশু পবরিাল্পর দকান ধরল্পর্র কাবরগবর 

প্রবেক্ষর্ িা বেক্ষার সুব্যিস্থা দনই; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বেক্ষার দক্ষল্পত্র ভাল্পলা বেক্ষক বনল্পয়াগ দেয়; 

 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের জন্য বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর 

প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা নাই; 

৭ শ্রীমঙ্গল ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ এই বিবডংটা দয দকান সময় দভল্পঙ্গ পেল্পত পাল্পর। 

আমরা সিাই মারা যাি; 

▪ ইংবলে বস্পবকং ক্লাল্পসর ব্যিস্থা কল্পরল্পে; 

 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ বেক্ষক ও জনিল িাোল্পনা প্রল্পয়াজনা 

▪ সিল্পচল্পয় িে দূি ণলতা েল্পলা জনিল সংকট; 

৮ োটোজাবর ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ পয ণাপ্ত পবরমাল্পন খািার পাওয়া যায় না; 

▪ িাবুচী না থাকায় স্কুল কল্পলজ িন্ধ কল্পর রান্নায় 

সাোয্য করল্পত েয়; 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ এখাল্পন আমরা দকান ধরল্পনর প্রবেক্ষর্ পাই না; 

▪ পয ণাপ্ত বেক্ষক বনল্পয়াগ দেওয়া প্রল্পয়াজন; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থকল্পত পারল্পেনা। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা নাই; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ িতণমান ভিনটি খুিই জরাজীর্ ণ, দয দকান সময় িে 

ধরল্পনর দূ ণটনা  টল্পত পাল্পর। বকছু েল্পল এর োয় দকউ 

এোল্পত পারল্পি না; 

▪ এর দকান সীমানা প্রাচীর দনই, দ্রুত সীমানা প্রাচীর নতরী 

করা প্রল্পয়াজন; 

৯ খাগোেবে ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 
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▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পে না। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে তল্পি 

কবম্পউটার প্রবেক্ষক নাই;  

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ পোর দটবিল্পলর সমস্যা  

▪ ষ্টাফল্পের থাকার জন্য আিাবসক ভিন নাই; 

▪ বেক্ষকল্পের প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা েরকার; 

১০ বপল্পরাজপুর ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ বেশুরা পাবরিাবরক পবরল্পিল্পে িসিাস করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ বেশুরা পাবরিাবরক পবরল্পিল্পে িসিাস করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র জন্য প্রবেক্ষল্পকর অভাি রল্পয়ল্পে; 

১১ িবরোল ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ বেশুরা পাবরিাবরক পবরল্পিল্পে িসিাস করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ কাবরগবর বেক্ষা/প্রবেক্ষর্ গ্রের্ করল্পে; 

▪ জীিন েক্ষতামূলক বেক্ষা গ্রের্ করল্পে; 

▪ বেশুরা পাবরিাবরক পবরল্পিল্পে িসিাস করল্পে; 

▪ সকল বেশুরা বনরাপল্পে থাকল্পত পারল্পেনা। দয দকান 

সময় দ ণটনা  টল্পত পাল্পর; 

▪ কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র জন্য প্রবেক্ষল্পকর অভাি রল্পয়ল্পে; 

 ১২ বকল্পোরগঞ্জ ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে। তল্পি পবরিাল্পর 

পোর দকান গাইডলাইন নাই; 

▪ প্রবেক্ষর্ দতা দনই িন্ধ; 

▪ বৃবষ্ট এল্পল োে দথল্পক পাবন পল্পে। ভাল্পলা ভাল্পি 

থাকল্পত পাবরনা। িাথরুল্পম পাবন পাইনা; 

▪ আমাল্পের বেশু পবরিাল্পরর িাউন্ডারী নাই;  

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ িতণমান ভিল্পনর অিস্থা খুিই খারাপ দয দকান সমল্পয় 

বেশুরা ভিন র্ধ্ল্পসর মত  টনার বেকার েল্পত পাল্পর; 

▪ আল্পরা প্রল্পয়াজনীয় েক্ষ জনিল প্রল্পয়াজন; 

▪ বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর দরড আমাল্পের আল্পে বকন্তু বেক্ষক 

নাই, িতণমাল্পন চলমান দনই্ কাবরগবর বেক্ষা বনল্পয় 

িতণমাল্পন বেশুরা অিল্পেবলত; 

 ১৩ গাইিান্ধা ▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ এখাল্পন ডাইবনং ব্যিস্থা দনই , খািাল্পরর মান ভাল্পলা 

না; 

▪ আমরা বনল্পজরাই িই পবে এখাল্পন স্যাল্পররা গাইড 

লাইন দেয় না। 

▪ এখাল্পন দকান প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা দনই; 

▪ এখাল্পন িবেরাগত দেল্পলরা প্রল্পিে কল্পর দনো কল্পর; 

▪ এখাল্পন প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা দনই; 

▪ ননে প্রেরী নাই; 

▪ প্রাচীল্পর তাঁরকাটার প্রল্পয়াজন; 

▪ জন্মবনিন্ধন করা েল্পে 

▪ খািাল্পরর ব্যিস্থা করা েল্পে 

▪ বেশুরা বনয়বমত বিযালল্পয় যাল্পে; 

▪ িতণমান ভিনটি অল্পনক পুরাল্পনা ও ঝুঁবকপূর্ ণ; 

▪ েক্ষ বেক্ষল্পকর অভাি; 

▪ ননে প্রেরী নাই; 

▪ জনিল  াটবত রল্পয়ল্পে; 

▪ এই দকল্পন্দ্র দকান বৃবত্তমূলক িা কাবরগবর বেক্ষার ব্যিস্থা 

নাই। তল্পি িাচ্চারা িাবেল্পরর প্রবতষ্ঠান দথল্পক কাবরগবর 

বেক্ষা গ্রের্ কল্পর থাল্পক; 
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৩.৫.৪ ডাটা রায়াংগুল্পলেন  

বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য বমশ্র পদ্ধবত অিলম্বন কল্পর বিবভন্ন দশ্রবর্র উত্তরোতাল্পের বনকট দথল্পক পবরমার্গত ও গুর্গত 

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। উত্তরোতাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনা বিল্পিষর্ করল্পল দেখা যায় বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের জন্য 

খায, িস্ত্র, বচবকৎসা, িাসস্থান, কাবরগবর প্রবেক্ষর্, দখলাধুলা ও বিল্পনােল্পনর ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক।  সুতরাং বিল্পিষর্ দথল্পক িলা 

যায় বেশুল্পের সাংবিধাবনক অবধকার অজণল্পনর দক্ষল্পত্র ইবতিাচক ভূবমকা রাখল্পে আর তা’েল্পলা:  

সারবর্ ৩.৬: জবরপ ডাটা, এফবজবড ও মূল তথ্য োতাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার তথ্য 

প্রধান ফলাফল জবরপ ডাটা দফাকাসগ্রুপ আল্পলাচনা মূল তথ্যোতাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনা 

খায ▪ সকল বেশুই বিনামূল্পল্য 

বতন দিলা খািার ও 

একল্পিলা  নাস্তা পাল্পে; 

▪ আল্পলাচনার মাধ্যল্পম জানা যায় 

সরকাবর বেশু পবরিার বেশুল্পের 

বতন দিলা খািার এিং বিকাল্পল 

নাস্তার ব্যিস্থা করা েয়; 

▪ সরকাবর িাল্পজট অনুযায়ী 

বেশুল্পেরল্পক খািার সরিরাল্পের 

জন্য একজন ঠিকাোর বনল্পয়াগ করা 

েয়। ঠিকাোর বতন দিলা খািার 

এিং একল্পিলা নাস্তার ব্যিস্থা কল্পর; 

িস্ত্র ▪ সকল বেশুল্পক িেল্পর দ’িার 

দপাোক দেয়া েয়। এ’োো 

দই ঈল্পে দপাোক দেয়া েয়; 

▪ বেশুল্পের িেল্পর দ’িার দপাোক 

দেয়া েয়। এ’োো দই ঈল্পে 

দপাোক দেয়া েয়; 

▪ সরকাবর িাল্পজট অনুযায়ী দপাোক 

দেয়া েয়; 

িাসস্থান ▪ িতণমাল্পন প্রায় ১৩০০ জন 

বেশুর িাসস্থাল্পনর ব্যিস্থা 

করা েল্পয়ল্পে 

▪ বেশু পবরিাল্পরর ১৩০০ জন 

বেশু অিস্থান কল্পর। তল্পি এই 

সকল ভিন িতণমাল্পন খুিই 

ঝুঁবকপূর্ ণ অিস্থায় আল্পে। দয 

দকান সময় দ ণটনা  টল্পত 

পাল্পর। 

▪ িতণমান ভিনটি খুিই জরাজীর্ ণ 

অিস্থায় আল্পে। দয দকান সময় িে 

ধরল্পনর দ ণটনা  টল্পত পাল্পর। দ্রুত 

ব্যিস্থা বনল্পত েল্পি,  বকছু েল্পল এর 

োয় দকউ এোল্পত পারল্পি না। এর 

দকান সীমানা প্রাচীর দনই, দ্রুত 

সীমানা প্রাচীর নতরী করা 

প্রল্পয়াজন। 

বচবকৎসা ▪ ---বেশু পবরিাল্পরর ডাক্তার 

অবনয়বমত/খন্ডকাবলন। 

দকান দকান পবরিাল্পর 

ডাক্তার নাই। 

কম্পাউন্ডার/নাস ণ বেল্পয় 

বচবকৎসা দসিা দেয়া েল্পয় 

থাল্পক।  

▪ বেশুরা অসুস্থ েল্পল ডাক্তার 

পাওয়া যায না। অসুস্থ েল্পল 

কম্পাউন্ডার/নাস ণ োসপাতাল্পল 

বনল্পয় যায় এিং  বচবকৎসা 

দসিার ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক;   

▪ সরকাবর দয িাল্পজট আল্পে তাল্পত 

অল্পনক সময় খন্ডকাবলন 

এমবিবিএস ডাক্তার পাওয়া যায় 

না। আিার পাওয়া দগল্পলও েতণ 

অনুযায়ী বনয়বমত আল্পস না।  

বেক্ষা ▪ সকল বেশুল্পকই বিনামূল্পল্য 

পোশুনা, িই এিং অন্যান্য 

উপকরর্ দেয়া েয়  

▪ ------প্রাইল্পভট পোর 

ব্যিস্থা করা েয় 

▪ --------প্রাইল্পভট পোর 

ব্যিস্থা করা েয় না; 

▪ বিনামূল্পল্য পোশুনা, িই এিং 

অন্যান্য উপকরর্ দেয়া েয়। 

সৃজনেীল পদ্ধবতর কারল্পর্ বেশু 

পবরিাল্পরর বেক্ষকগর্ এিং 

আপা ভাইয়ারা পোল্পত পাল্পর 

না; 

▪ বেশুল্পেল্পর বিনামূল্পল্য পোশুনা, িই 

এিং অন্যান্য উপকরর্ দেয়া েয় 

▪ প্রল্পয়াজনীয় বেক্ষক নাই 

▪ বেক্ষকল্পের সৃজনেীর পদ্ধবত 

বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা 

প্রল্পয়াজন; 

▪ কাউল্পিবলং বিষল্পয় প্রবেক্ষর্ দেয়া 

প্রল্পয়াজন; 

বিল্পনােন ▪ ------বিল্পনােল্পনর ব্যিস্থা 

আল্পে। অপরবেল্পক ----

িলল্পে ব্যিস্থা নাই।  

▪ িেল্পর একিার বিল্পনােল্পনর 

ব্যিস্থা করা েয়। দখলার মাঠ 

িবেরাগতল্পের েখল্পল থাল্পক  

▪ িাল্পজট অনুযায়ী বিল্পনােল্পনর ব্যিস্থা 

করা েয়।  

কাবরগবর প্রবেক্ষর্ ▪ ৩৩% কাবরগবর বেক্ষার 

ব্যিস্থা আল্পে 

▪ েবজণ বিজ্ঞান, এম্ব্রয়ডাবর এিং 

কবম্পউটার বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র 

ব্যিস্থা আল্পে তল্পি প্রবেক্ষক 

দনই;  

▪ প্রবেক্ষল্পর্র জন্য উপকরর্ এিং 

প্রবেক্ষল্পকর ও অভাি; 
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৩.৫.৫ বেশুল্পের সাংবিধাবনক অবধকার অজণল্পনর অিস্থা   

“সরকাবর বেশু পবরিার বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য বেশু পবরিাল্পর 

অিস্থানরত বেশুল্পের বনকট দথল্পক গুর্গত ও সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত 

সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার জন্য দমাট 

৬০০ জন বেশুল্পের বনকট দথল্পক তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে, এল্পের 

মল্পধ্য ৩৮৯ দেল্পল এিং ২১১ দমল্পয়।  

বেশুল্পের সাংবিধাবনক অবধকার কতটুকু বনবিত েল্পয়ল্পে তা জানার 

জন্য পবরমার্গত ও গুর্গত এই দই ধরল্পর্র তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রে 

করা েল্পয়ল্পে। বেশু সুরক্ষা বিষল্পয় তথ্য জানার জন্য দমাট উল্পেশ্যল্পক 

প্রধানত ৬টি ভাল্পগ ভাগ করা েল্পয়ল্পে দযমন, প্রথমত: বেশুল্পের 

পবরিাবরক ও সামাবজক অিস্থা -বেশুর িয়স, বলঙ্গ ইতযাবে। 

বিতীয়ত: বেশু অবধকার সংক্রান্ত তথ্য দযমন-বেক্ষাগত দযাগ্যতা, 

স্কুল্পল যাতায়াল্পতর ব্যিস্থা, প্রাইল্পভট সম্পবকণত, স্কুল/কল্পলল্পজ নিষল্পম্যর 

ও নিষল্পম্যর ধরর্ ইতযাবে। তৃতীয়ত: স্বাস্থয দসিা সম্পল্পকণ তথ্য, 

চতুথ ণত: বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর বেক্ষা সম্পল্পকণ তথ্য-কাবরগবর বেক্ষা, 

প্রবেক্ষল্পর্র বিষয়, সময়কাল, প্রবেক্ষর্ দেল্পষ কী কাজ করল্পত আগ্রেী 

এিং বনধ ণাবরত দরল্পড প্রবেক্ষর্ দনয়ার কারর্সমূে। পিম: মল্পনা-

সামাবজক কাউল্পিবলং দসিা, দকন এই দসিা বনল্পয়ল্পে, এই দসিায় সন্তুষ্ট 

বকনা। ৬ষ্ঠ: নকল্পোরকাবলন োরীবরক পবরিতণন সমূে, মাবসককাবলন 

যে, দসবনটাবর ন্যাপবকন এর ব্যিস্থাপনা, এই সময় োরীবরক সমস্যার 

জন্য ডাক্তাল্পরর পরামে ণ বনল্পয়ল্পে বকনা এিং দকান প্রকার নিষল্পম্যর 

বেকার েল্পয়ল্পে বকনা ইতযাবে তথ্য।  

 

 

 

এ সংক্রান্ত তথ্য পরিতী অংল্পে বনেবলবখতভাল্পি দেখাল্পনা েল্পলা: 

 

▪ বেশু সুরক্ষা সম্পবকণত তথ্য 

▪ বেশু অবধকার সম্পবকণত তথ্য 

▪ স্বাস্থয দসিা সম্পল্পকণ তথ্য 

▪ বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর বেক্ষা সম্পল্পকণ তথ্য 

▪ মল্পনা-সামাবজক কাউল্পিবলং দসিা সম্পল্পকণ তথ্য 

▪ নকল্পোরকাবলন স্বাস্থয দসিা সম্পল্পকণ তথ্য  

 

  

িগুো বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের তথ্য সংগ্রে   

কুবষ্টয়া বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের তথ্য সংগ্রে   

খাগোেবে বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের তথ্য সংগ্রে   
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বলঙ্গ বভবত্তক িন্টন: সারবর্ ৩.৩ বলঙ্গ বভবত্তক িন্টন এর তথ্য দেয়া েল্পলা। সামবগ্রকভাল্পি উত্তরোতার সংখ্যা দেল্পলল্পের েতকরা 

োর দমল্পয়ল্পের েতকরা োল্পরর প্রায় ১.৮ গুর্ দিেী। অথ ণাৎ দেল্পল ৬৪.৮৪% এিং দমল্পয় ৩৫.১৬%। বিভাগ বভবত্তক তথ্য বিল্পিষর্ 

দথল্পক দেখা যায় সিল্পচল্পয় দিেী (১৭.২%) উত্তরোতা রাজোেী বিভাল্পগ এিং সিল্পচল্পয় কম (৭.৫%) খুলনা বিভাল্পগ । োত্রীল্পের 

মল্পধ্য সিল্পচল্পয় দিেী (৩২.২%) উত্তরোতা রাজোেী বিভাল্পগ এিং সিল্পচল্পয় কম (১০%) চট্টগ্রাম বিভাল্পগ। োত্রল্পের মল্পধ্য 

সিল্পচল্পয় দিেী (২৬%) রংপুর বিভাল্পগ এিং সিল্পচল্পয় কম (৮%) িবরোল বিভাল্পগ। এখাল্পন উল্পেখ্য ঢাকা ও রংপুর বিভাগ 

দথল্পক শুধু োত্রল্পের এিং খুলনা বিভাগ দথল্পক শুধু োত্রীল্পের সাক্ষাৎকার গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে। 

সারবর্ ৩.৭: বিভাগ বভবত্তক বেশুল্পের বলঙ্গ িন্টন (%) 

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী োত্র 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

বিভাল্পগর নাম 

ঢাকা  - - ৮৮ ২২.৬ ৮৮ ১৪.৭ 

িবরোল  ৩৫ ১৬.৬ ৩১ ৮.০ ৬৬ ১১.০ 

খুলনা ৪৫ ২১.৩ - - ৪৫ ৭.৫ 

রাজোেী ৬৮ ৩২.২ ৩৫ ৯.০ ১০৩ ১৭.২ 

রংপুর - - ১০১ ২৬.০ ১০১ ১৪.৭ 

বসল্পলট ৪২ ১৯.৯ ৬০ ১৫.৪ ১০২ ১৭.০ 

চট্টগ্রাম ২১ ১০.০ ৭৪ ১৯.০ ৯৫ ১৫.৮ 

দমাট ২১১ ১০০.০ ৩৮৯ ১০০.০ ৬০০ ১০০.০ 

 

িয়স বভবত্তক িন্টন: দলখবচত্র ৩.৩ এ বেশুল্পের িয়ল্পসর িন্টন উল্পেখ করা েল্পলা। দলখবচত্র দথল্পক দেখা যায়, সামবগ্রকভাল্পি 

বেশুল্পের গে িয়স ১৪.৪২ িের। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের িয়স োত্রীল্পের দচল্পয় সামান্য দিেী। তথ্য বিল্পিষর্ কল্পর দেখা যায় 

সিল্পচল্পয় দিেী সংখ্যক (৫৬.৮%) বেশুল্পের িয়স ১৪ িের পয ণন্ত। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সংখ্যা োত্রল্পের দচল্পয় দিেী অথ ণাৎ োত্রী 

৬৫.৪% এিং োত্র ৫২.২%। বিতীয় সল্পি ণাচ্চ (২৬.৭%) উত্তরোতা যাল্পের িয়স ১৫-১৬ িের। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সংখ্যা 

োত্রীল্পের দচল্পয় দিেী যথাক্রল্পম ২৯.৩% এিং ২১.৮%। সিল্পচল্পয় কম সংখ্যক (১.৭%) উত্তরোতা যাল্পের িয়স ১৯ িের এিং 

এর দিেী। তথ্য বিল্পিষর্ দথল্পক দেখা যায় োত্র ও োত্রীল্পের উভল্পয়র িয়স িাোর সাল্পথ সাল্পথ সংখ্যা ক্রমানুসাল্পর কল্পমল্পে। তল্পি 

োত্রল্পের দচল্পয় োত্রীল্পের মল্পধ্য এই সংখ্যা দিেী।    

দলখবচত্র ৩.৩: িয়স বভবত্তক িন্টন (%): 

 

৬৫.৪

৫২.২

২১.৮

২৯.৩

১১.৪

১৬.৭

১.৪ ১.৮

োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র 

<= ১৪ িেি ১৫-১৬ িেি ১৭-১৮ িেি ১৯≤ িেি
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বেক্ষাগত দযাগ্যতা: োত্র ও োত্রী উভল্পয়র বেক্ষাগত দযাগ্যতার তথ্য দলখবচত্র ৩.৪ এ উল্পেখ করা েল্পলা। দলখবচল্পত্রর তথ্য 

বিল্পিষর্ কল্পর দেখা যায়, সামবগ্রকভাল্পি সিল্পচল্পয় দিেী (৪৬.৪%) সংখ্যক োত্র োত্রী ৬ষ্ঠ-৮ম দশ্রবর্ল্পত পোশুনা করল্পে। এল্পের 

মল্পধ্য োত্রীল্পের সংখ্যা োত্রল্পের দচল্পয় দিেী যথাক্রল্পম ৫১.২% এিং ৪৪.২%। সিল্পচল্পয় কম (৬.৮%) সংখ্যক োত্র োত্রী একােে 

দশ্রবর্ ও এর উপল্পরর দশ্রবর্ল্পত পোশুনা করল্পে। এল্পের মল্পধ্য োত্রীল্পের সংখ্যা োত্রল্পের দচল্পয় প্রায় বতনগুর্ দিেী যথাক্রল্পম ১০.৪% 

ও ৩,৯%। এখাল্পন উল্পেখ্য উচ্চতর দশ্রবর্র সাল্পথ োত্র োত্রীর সংখ্যা বিপরীতমূখী অথ ণাৎ উচ্চতর দশ্রবর্ বেশুল্পের সংখ্যা কম 

আিার বনে দশ্রবর্ বেশুল্পের সংখ্যা দিেী। মাত্র ৬ জন োত্র বিবভন্ন বিষল্পয় বডল্পপ্লামা করল্পে।   

 

বচবকৎসা সংক্রান্ত তথ্য: সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বচবকৎসা দসিা সংক্রান্ত তথ্য সারবর্ ৩.৪ এ উল্পেখ করা েল্পলা। সামবগ্রক 

ভাল্পি ৭২.২% উত্তরোতা িল্পলল্পেন ডাক্তার বনয়বমত বচবকৎসা দসিা প্রোন কল্পর না। এল্পের মল্পধ্য োত্রল্পের সংখ্যা োত্রীল্পের দচল্পয় 

দিেী যথাক্রল্পম ৭৩.৮% ও ৬৯.২%। অিবেষ্ট ২৭.৮% উত্তরোতা িল্পলল্পে ডাক্তার বনয়বমত বেশু পবরিাল্পর আল্পসন এিং 

বচবকৎসা দসিা প্রোন কল্পরন। এল্পের মল্পধ্য দমল্পয়ল্পের সংখ্যা দেল্পলল্পের তুলনায় দিেী যথাক্রল্পম ৩০.৮% ও ২৬.২%। দয সকল 

উত্তরোতা ইবতিাচক উত্তর প্রোন কল্পরল্পেন তাল্পের মল্পধ্য ১৬.৮% িল্পলল্পে ডাক্তার বনয়বমত স্বাস্থয পরীক্ষা কল্পর এিং ৮৩.২% 

উত্তরোতা িল্পলল্পে অসুস্থয েল্পল বচবকৎসার দসিা বেল্পয় থাল্পকন। অপরবেল্পক দয সকল উত্তরোতা দনবতিাচক উত্তর প্রোন কল্পরল্পে 

তাল্পের মল্পধ্য এক-চতুথ ণাংে উল্পেখ কল্পরন অসুস্থ েল্পল বনল্পজরা ডাক্তাল্পরর কাল্পে যান। উল্পেখল্পযাগ্য সংখ্যক (৭৪.০%) বেশুরা 

িল্পলল্পেন নাস ণ/কম্পউন্ডার ডাক্তাল্পরর কাল্পে বনল্পয় যায়। উল্পেখ্য ১.৬% িল্পলল্পে অসুস্থয েল্পল দকাথাও বচবকৎসা করায় না।   

সারবর্ ৩.৮: ডাক্তার সংক্রান্ত তথ্য (%) িন্টন 

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী োত্র 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

ডাক্তার বনয়বমত বকনা? 

েযাঁ ৬৫ ৩০.৮ ১০২ ২৬.২ ১৬৭ ২৭.৮ 

না ১৪৬ ৬৯.২ ২৮৭ ৭৩.৮ ৪৩৩ ৭২.২ 

দমাট ২১১ ১০০.০ ৩৮৯ ১০০.০ ৬০০ ১০০.০ 

যবে েযাঁ েয় তল্পি দকন? 

বনয়বমত স্বাস্থয পরীক্ষা কল্পর ১ ১.৫ ২৭ ২৬.৫ ২৮ ১৬.৮ 

অসুস্থয েল্পল বচবকৎসা কল্পর ৬৪ ৯৮.৫ ৭৫ ৭৩.৫ ১৩৯ ৮৩.২ 

দমাট ৬৫ ১০০.০ ১০২ ১০০.০ ১৬৭ ১০০.০ 

যবে না েয় তল্পি অসুস্থ ্েল্পল বকভাল্পি বচবকৎসা কল্পরন 

বনল্পজরা ডাক্তাল্পরর কাল্পে যাই ৩৪ ২৩.৩ ৭৩ ২৫.০ ১০৭ ২৪.৪ 

১০.৪

৫১.২

৪৪.২

২৬.১

৪০.

১০.৪

৩.৯
১.৫

০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্রী োত্র োত্র 

৬ষ্ঠ -৮ম রেনি ৯ম-১০ম রেনি ১১≤িম নিরলামা

রলখনচত্র ৩.৪: নশশুরদি নশক্ষাগি রর্াগ্যিা (%) িিি
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নাস ণ/কম্পাউন্ডার োসপাতাল্পল বনল্পয় যায় ১১২ ৭৬.৭ ২০৭ ৭২.৫ ৩১৯ ৭৪.০ 

দকাথাও যাই না - - ৭ ২.৫ ৭ ১.৬ 

দমাট ১৪৬ ১০০.০ ২৮৭ ১০০.০ ৪৩৩ ১০০.০ 
 

সরকাবর োসপাতাল সংক্রান্ত তথ্য: অসুস্থ েল্পল বচবকৎসার জন্য সরকাবর োসপাতাল্পল বগল্পয়ল্পে বকনা এমন প্রল্পশ্নর উত্তল্পর 

অল্পধ ণল্পকর দচল্পয় দিেী সংখ্যক (৫৬.৮%) িল্পলল্পে তারা বচবকৎসার জন্য সরকাবর োসপাতাল্পল বগল্পয়ল্পে। এল্পের মল্পধ্য ৫৬.৪% 

োত্রী এিং ৫৭.১% োত্র। োল্পত্রর সংখ্যা োত্রীর দচল্পয় দিেী।  দয সকল বেক্ষাথী অসুস্থতায় সরকাবর োসপাতাল্পল বগল্পয়ল্পে তাল্পের 

সমস্যা সমূে: সামবগ্রকভাল্পি ৪০.৫% বেক্ষাথী সবে ণ, কাবে ও জ্বর এর কারল্পর্ োসপাতাল্পল বগল্পয়ল্পেন। এল্পের মল্পধ্য ৩৪,২% 

োত্রী এিং ৩১.৫% োত্র।  এক-তৃতীয়াংল্পের দিেী সংখ্যক বেক্ষাথী দূ ণটনা ও ইনজুবরর কারল্পর্ সরকাবর োসপাতাল্পল বগল্পয়ল্পে। 

এল্পের মল্পধ্য দেল্পলল্পের সংখ্যা দমল্পয়ল্পের সংখ্যার প্রায় বিগুর্। দেল্পল ৪১.০% এিং দমল্পয় ২০.৬%।  অন্যান্য কারল্পর্র মল্পধ্য 

২৮.৭% বেক্ষাথী আমােয়, ডায়বরয়া, িবম ইতযাবে, ২৩.৭% দচাল্পখর সমস্যায়, ১৩.২% বিবভন্ন ধরল্পর্র দটল্পষ্টর জন্য সরকাবর 

োসপাতাল্পল বগল্পয়ল্পে।  

সারবর্ ৩.৯: ডাক্তার সংক্রান্ত তথ্য (%) িন্টন (একাবধক উত্তর)  

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী োত্র 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

সরকাবর োসপাতাল বগল্পয়ল্পে বকনা? 

েযাঁ ১৯৯ ৫৬.৪ ২২২ ৫৭.১ ৩৪১ ৫৬.৮ 

না ৯২ ৪৩.৬ ১৬৭ ৪২.৯ ২৫৯ ৪৩.২ 

দমাট ২১১ ১০০.০ ৩৮৯ ১০০.০ ৬০০ ১০০.০ 

দয সকল সমস্যার কারল্পর্ যাওয়া েল্পয়ল্পে  

বিবভন্ন ধরল্পর্র দটষ্ট (রক্ত, মুত্র, মল, এে-

দর) 

২১ ১০.৬ ৩৪ ১৫.৩ ৪৫ ১৩.২ 

দূ ণটনা ও ইনজুবর  ৪১ ২০.৬ ৯১ ৪১.০ ১৩২ ৩৮.৭ 

সবে ণ, কাবে ও জ্বর ৬৮ ৩৪.২ ৭০ ৩১.৫ ১৩৮ ৪০.৫ 

আমােয়, ডায়বরয়া, িবম ইতযাবে ৪৩ ২১.৬ ৫৩ ২৩.৯ ৯৬ ২৮.২ 

োবরবরক/মাবসক কাবলন সমস্যা ১৮ ৯.১ - - ১৮ ৫.৩ 

োঁল্পতর সমস্যা ১৭ ৮.৫ ৩৫ ১৫.৮ ৫২ ১৫.২ 

দচাল্পখর সমস্যা  ৩৮ ১৯.১ ৪৩ ১৯.৪ ৮১ ২৩.৭ 

দমাট ১৯৯  ২২২  ৩৪১  

 

বেশু পবরিাল্পরর ডাক্তাল্পরর দসিায় সন্তুষ্টর বিষয়ক তথ্য: 

বেশু পবরিাল্পরর ডাক্তাল্পরর ব্যিোল্পর সন্তুষ্ট বকনা? এমন প্রল্পশ্নর উত্তল্পর প্রায় দই-তৃতীয়াংে বেক্ষাথী িল্পলল্পে বেশু পবরিাল্পরর 

ডাক্তার িা নাল্পস ণর ব্যিোল্পর সন্তুষ্ট। দয সকল বেক্ষাথী ডাক্তাল্পরর দসিায় সন্তুষ্ট তাল্পের কাল্পে জানল্পত চাওয়া েল্পয়বেল দকন তারা 

সন্তুষ্ট। এল্পের মল্পধ্য ৮০.৫% োত্রী এিং ৫৬.৭% োত্র িল্পলল্পেন অসুস্থ েল্পল োসপাতাল্পল বনল্পয় যায়। ২৬.৭% োত্রী এিং ৩৯.৬% 

োত্র িল্পলল্পে ডাক্তাল্পরর ব্যিোর ভাল্পলা। ৪৩.৬% োত্রী এিং ৩৩.০% োত্র িল্পলল্পে প্রল্পয়াজল্পন ঔষধ দেয় এিং ৩৬.৯% োত্রী 

এিং ১৮.১% োত্র িল্পলল্পে প্রল্পয়াজল্পন পাল্পে থাল্পক।   

দয সকল বেক্ষাথী ডাক্তাল্পরর ব্যিোল্পর সন্তুষ্ট নয় তার কারর্ সমূে: এল্পের মল্পধ্য ৪৬.৮% োত্রী এিং ৪৯.৬% োত্র িল্পলল্পেন 

ঔষল্পধ দকান কাজ কল্পরনা। ৩৭.১% োত্রী এিং ৪৩.৭% োত্র িল্পলল্পে সকল দরাল্পগর একই ঔষধ দেয়া েয়। ৩৩.৯% োত্রী এিং 

৩৯.৫% োত্র িল্পলল্পে ভাল্পলা বচবকৎসা দেয় না। এক-চতুথ ণাংল্পের দচল্পয় দিেী সংখ্যক ২৭.৪% োত্রী এিং ২৯.৪% োত্র িল্পলল্পে 

ডাক্তাল্পরর ব্যিোর খারাপ।    
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কাউল্পিবলং সংক্রান্ত তথ্য: সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের কাউল্পিবলং দসিার তথ্য সারবর্ ৩.৬ এ উল্পেখ করা েল্পলা। 

সামবগ্রকভাল্পি অল্পধ ণল্পকর দচল্পয় দিেী সংখ্যক (৫০.৩%) বেশুরা িল্পলল্পে তারা কাউল্পিবলং দসিা গ্রের্ কল্পরল্পে। বিপরীতবেল্পক 

অল্পধ ণল্পকর দচল্পয় কম সংখ্যক (৪৯.৭%) বেশুরা িল্পলল্পে তারা কাউল্পিবলং দসিা গ্রের্ কল্পরবন। দয সকল বেশুরা কাউল্পিবলং 

দসিা গ্রের্ কল্পরল্পে তাল্পের মল্পধ্য সিল্পচল্পয় দিেী সংখ্যক বেক্ষাথী (৬১.৩%) বিষন্নতার কারল্পর্ এই দসিা গ্রের্ কল্পরল্পে। বিতীয় 

প্রধান কারর্ েল্পলা িেল্পের সাল্পথ েগো (৩৬.১%)। এিং তৃতীয় প্রধান কারর্ েল্পলা পাবরিাবরক সমস্যা-২৯.১%। এোো 

পোশুনা এিং তলল্পপল্পট ব্যথা  সংক্রান্ত সমস্যা যথাক্রল্পম ১২.৬% এিং ৩.৬%।  দয সকল বেশুরা কাউল্পিবলং দসিা দপল্পয়ল্পে 

এল্পের সকল্পলই এই দসিায় সন্তুষ্ট কারর্: ভাল্পলা পরামে ণ বেল্পয় থাল্পকন ৭৬.৭%, ভাল্পলা ব্যিোর কল্পর ৪৪.৩%, সমস্যা সমাধান 

কল্পর দেয় ৩৮.২% এিং িােীর সাল্পথ কথা িলার ব্যিস্থা কল্পর দেয় ২৭.০%।  
 

সারবর্ ৩.১০: কাউল্পিবলং সংক্রান্ত তথ্য % িন্টন (একাবধক উত্তর) 

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী োত্র 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

কাউল্পিবলং দসিা  

েযাঁ ৮০ ৩৭.৯ ২২২ ৫৭.১ ৩০২ ৫০.৩ 

না ১৩১ ৬২.১ ১৬৭ ৪২.৯ ২৯৮ ৪৯.৭ 

দমাট ২১১ ১০০.০ ৩৮৯ ১০০.০ ৬০০ ১০০.০ 

কাউল্পিবলং দসিা গ্রেল্পর্র কারর্সমূে 

পোশুনা সংক্রান্ত সমস্যা ১২ ১৫.০ ২৬ ১১.৭ ৩৮ ১২.৬ 

বিষন্নতা  ৪২ ৫২.৬ ১৪৩ ৬৪.৪ ১৮৫ ৬১.৩ 

পবরিাবরক সমস্যা ২১ ২৬.৩ ৬৭ ৩০.২ ৮৮ ২৯.১ 

িেল্পের সাল্পথ েগো ৩৩ ৪১.৩ ৭৬ ৩৪.২ ১০৯ ৩৬.১ 

তলল্পপল্পট প্রচন্ড ব্যথা ১১ ১৩.৮ - - ১১ ৩.৬ 

দমাট ৮০ ১০০.০ ২২২ ১০০.০ ৩০২ ১০০.০ 

কাউল্পিবলং দসিায় সন্তুষ্টর কারর্সমূে       

ভাল্পলা পরামে ণ বেল্পয় থাল্পকন ৬৭ ৮৩.৮ ১৬০ ৭৪.১ ২২৭ ৭৬.৭ 

ভাল্পলা ব্যিোর কল্পর  ৩৩ ৪১,৩ ৯৮ ৪৫.৪ ১৩১ ৪৪.৩ 

িােীর সাল্পথ কথা িলার ব্যিস্থা কল্পরল্পে ১৯ ২৩,৮ ৬১ ২৮.২ ৮০ ২৭.০ 

সমস্যা সমাধান কল্পর দেয় ৩১ ৩৮.৮ ৮২ ৩৮.০ ১১৩ ৩৮.২ 

দমাট ৮০ ১০০.০ ২১৬ ১০০.০ ২৯৬ ১০০.০ 

৮০.৫

২৬.৭

৪৩.৬
৩৬.৯ ৩৩.৯

৪৬.৮

২৭.৪

৩৭.১

৫৬.৭

৩৯.৬
৩৩.

১৮.১

৩৯.৫
৪৯.৬

২৯.৪

৪৩.৭

০.

২০.

৪০.

৬০.

৮০.

১০০.

হাসপািারল

নিরে র্াে

ভাল ব্যিহাি 

করি 

প্ররোজরি 

ঔষর্ রদে

আমারদি 

পারশ থারক

ভারলা 

নচনকৎসা রদে 

িা

ঔষরর্ ভারলা

কাজ করিিা

খািাপ 

ব্যিহাি

সি রিারগি 

একই ঔষর্ 

রদে

সন্তুষ্টি কািণসমূহ সন্তুষ্ট িা হওোি কািণসমূহ

স্বাস্থয রসিাে সন্তুষ্টি কািণসমূহ

োত্রী োত্র 
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কাবরগবর প্রবেক্ষর্ সম্পল্পকণ তথ্য  

সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের কাবরগবর বেক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সারবর্ ৩.৭ উল্পেখ করা েল্পলা। সামবগ্রকভাল্পি এক-তৃতীয়াংে 

(৩৮.২%) বেশুরা িল্পলল্পে তারা কাবরগবর বেক্ষা গ্রের্ কল্পরল্পে/করল্পে। অপরবেল্পক দই-তৃতীয়াংল্পের দচল্পয় কম সংখ্যক 

(৬১.৮%) বেশুরা িল্পলল্পে তারা কবরগবর বেক্ষা গ্রের্ কল্পরবন। এল্পক্ষল্পত্র দমল্পয়ল্পের সংখ্যা দেল্পলল্পের সংখ্যার বতনগুল্পনর দচল্পয়ও 

দিেী যথাক্রল্পম ৭০.৬% এিং ২০.৬%। দয সকল বেশুরা কাবরগবর প্রবেক্ষর্ দপল্পয়ল্পে/পাল্পে তাল্পের মল্পধ্য সিল্পচল্পয় দিেী 

(৬৯.৪%) দটইলবরং বিষল্পয়। এর পল্পরই আল্পে যথাক্রল্পম ইল্পলকবরক ১১.৪%, এয়ার কবন্ডেন/বসবভল ৭.৯%, কবম্পউটার-

৬.১% এিং ওল্পয়লবডং ৫.২%। এই সকল দরল্পড প্রবেক্ষর্ দনয়ার কারর্ বেসাল্পি বেশুরা উল্পেখ কল্পরন দয বেশু পবরিাল্পর এই 

সকল দরড ব্যবতত অন্য দকান দরড নাই ৪১.৫%। দসন্টাল্পরর িাবেল্পর প্রবেক্ষল্পর্র দকান ব্যিস্থা নাই ১৫.৭%। বনল্পজল্পের ইোয় 

এই সকল দরল্পড প্রবেক্ষর্ বনল্পয়বে িল্পল মত প্রকাে কল্পর ২৯.৩%। চাকুবর পািার সিািনার জন্য এই সকল দরল্পড প্রবেক্ষর্ 

বনল্পয়বে িল্পলল্পেন ১৩.৫% বেক্ষাথী।  

সারবর্ ৩.১১: কাবরগবর বেক্ষা সম্পল্পকণ তথ্য (%) িন্টন: (একাবধক উত্তর) 

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী োত্র 

সংখ্যা % সংখ্যা % সংখ্যা % 

কাবরগবর বেক্ষা সংক্রান্ত 

েযাঁ ১৪৯ ৭০.৬ ৮০ ২০.৬ ২২৯ ৩৮.২ 

না ৬২ ২৯.৪ ৩০৯ ৭৯.৪ ৩৭১ ৬১.৮ 

দমাট ২১১ ১০০.০ ৩৮৯ ১০০.০ ৬০০ ১০০.০ 

দরড সমূে 

দটইলবরং ১৩৮ ৯২.৬ ২১ ২৬.২ ১৫৯ ৬৯.৪ 

ইল্পলবরক - - ২৬ ৩২.৫ ২৬ ১১.৪ 

ওল্পয়লবডং - - ১২ ১৫.০ ১২ ৫.২ 

কবম্পউটার  ৬ ৪.০ ৮ ১০.০ ১৪ ৬.১ 

এয়ার কবন্ডেন/বসবভল ইতযাবে ৫ ৩.৪ ১৩ ১৫.৩ ১৮ ৭.৯ 

দমাট ১৪৯ ১০০.০ ৮০ ১০০.০ ২২৯ ১০০.০ 

এই সকল দরল্পড প্রবেক্ষর্ দনয়ার কারর্ সমূে 

দসন্টাল্পর শুধুমাত্র এই সকল দরডই আল্পে ৭২ ৪৮.৩ ২৩ ২৮.৮ ৯৫ ৪১.৫ 

দসন্টাল্পরর িাবেল্পর প্রবেক্ষর্ দনয়ার দকান 

ব্যিস্থা নাই 

২৮ ১৮.৮ ৮ ১০.০ ৩৬ ১৫.৭ 

বনল্পজর ইোয় এইসকল দরল্পড প্রবেক্ষর্ 

বনল্পয়বে 

২৯ ১৯.৫ ৩৮ ৪৭.৪ ৬৭ ২৯.৩ 

চাকুবর পািার সিািনা  ২০ ১৩.৪ ১১ ১৩.৮ ৩১ ১৩.৫ 

দমাট ১৪৯ ১০০.০ ৮০ ১০০.০ ২২৯ ১০০.০ 
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নকল্পোরকাবলন পবরিতণন ও যে সম্পল্পকণ তথ্য 

সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের নকল্পোরকাবলন পবরিতণন সংক্রান্ত তথ্য সারবর্ ৩.১৩ এ উল্পেখ করা েল্পলা। সামবগ্রকভাল্পি 

প্রায় সকল (৯৬.২%) দমল্পয়রা উল্পেখ কল্পরল্পে দয তারা এই সময় পবরিতণন সম্পল্পকণ জাল্পনন। মাত্র ৩.৮% দমল্পয়রা িল্পলল্পে তারা 

জাল্পন না। দয সকল দমল্পয়রা পবরিতণন সম্পল্পকণ জাল্পন তাল্পের মল্পধ্য ৯৫.১% উল্পেখ কল্পরল্পে এই সময় দমল্পয়ল্পের মাবসক/ঋতু 

শুরু েয়। প্রায় এক-চতুথ ণাংে (২৪.৬%) দমল্পয়রা িল্পলল্পে এই সময় দমল্পয়ল্পের েরীল্পরর বিবভন্ন অংল্পগ দলাম গজায়। অপরবেল্পক 

২৩.২% দমল্পয়রা জানায় এই সময় দমল্পয়ল্পের মুল্পখ িন (বপম্পল) েয়। মাত্র ৮.৪% িল্পলল্পে এই সময় দমল্পয়ল্পের ওজন বৃবদ্ধ পায়।  

সারবর্ ৩.১২: নকল্পোর কাল্পল পবরিতণন সমূে (%) িন্টন (একাবধক উত্তর) 

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী 

সংখ্যা % সংখ্যা % 

োরীবরক পবরিতণন সমূে 

েযাঁ ২০৩ ৯৬.২ ২০৩ ৯৬.২ 

না ৮ ৩.৮ ৮ ৩.৮ 

দমাট ২১১ ১০০.০ ২১১ ১০০.০ 

োরীবরক পবরিতণনসমূে 

মাবসক/ঋতু শুরু েয় ১৯৩ ৯৫.১ ১৯৩ ৯৫.১ 

েরীল্পরর বিবভন্ন অংল্পগ দলাম গজায় ৫০ ২৪.৬ ৫০ ২৪.৬ 

মুল্পখ িন (বপম্পল) েয় ৪৭ ২৩.২ ৪৭ ২৩.২ 

েরীল্পরর ওজন িাল্পে ১৭ ৮.৪ ১৭ ৮.৪ 

দমাট ২০৩ ১০০.০ ২০৩ ১০০.০ 

 

নকল্পোর কাল্পল মাবসককাবলন যে বিষয়ক তথ্য 

অল্পধ ণল্পকর দচল্পয় দিেী সংখ্যক (৬৬.৮%) দমল্পয়রা উল্পেখ কল্পরল্পে দয মাবসক কাবলন সময় তারা স্যাবনটাবর ন্যাপবকন/প্যাড 

ব্যিোর কল্পর। প্রায় এক-তৃতীয়াংে (৩৩.৩%) উল্পেখ কল্পরন দয এই সময় তারা কাপে ব্যিোর কল্পরন। দয সকল দমল্পয়রা 

ন্যাপবকন ব্যিোর কল্পর তারা বকভাল্পি ন্যাপবকন সংগ্রে কল্পর। এল্পের মল্পধ্য বতন-চতুথ ণাংে (৭৫.৯%) দমল্পয়রা িল্পলল্পে দয তারা 

দোকান দথল্পক বকল্পন দনয়। অপরবেল্পক ১৫% িল্পলল্পে সরকাবর বেশু পবরিার বেল্পয় থাল্পক। মাত্র ৯.১% দমল্পয়রা িল্পলল্পে তারা 

অন্যভাল্পি সংগ্রে কল্পর থাল্পক।   

সারবর্ ৩.১৩: নকল্পোর কাল্পল মাবসককাবলন যে (%) িন্টন (একাবধক উত্তর) 

 

সূচক 

বলঙ্গ দমাট 

োত্রী 

সংখ্যা % সংখ্যা % 

মাবসক/ঋতুর সময় কী ব্যিোর কল্পর 

স্যাবনটারী ন্যাপবকন ১৩৩ ৬৬.৮ ১৩৩ ৬৬.৮ 

কাপে ৬৬ ৩৩.৩ ৬৬ ৩৩.৩ 

দমাট ১৯৯ ১০০.০ ১৯৯ ১০০.০ 

বকভাল্পি ন্যাপবকন সংগ্রে করা েয় 

সরকাবর বেশু পবরিার বেল্পয় থাল্পক  ২০ ১৫.০ ২০ ১৫.০ 

বনল্পজরা বকল্পন দনই  ১০১ ৭৫.৯ ১০১ ৭৫.৯ 

অন্য ভাল্পি সংগ্রে কবর  ১২ ৯.১ ১২ ৯.১ 

দমাট ১৩৩ ১০০.০ ১৩৩ ১০০.০ 
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Route Map for the Completion of 5-Storied Reinforced Concrete 

Dormitory Building (21 months) 

Tendering Process (120 days: 1st, 2nd, 3rd and 4th months) 

• Invitation to tender; 

• Submission of tender for work, service or goods from bidder; 

• Opening the tenders; 

• Scrutinize the submitted papers or documents from the bidders; 

• Evaluation the tenders in terms of responsive or non-responsive; 

• List the responsive bidders: 

• Recommendation of Evaluation Committee for lowest evaluated responsive bidder; 

• Approval the recommendation of Evaluation Committee by HOPE for issuing NOA; 

• Issue NOA to the selected bidder; 

• Acceptance NOA by the recommended bidder; 

• Submission of performance guarantee by bidder; 

• Agreement of work, service or goods between bidder (contractor) and procurement entity: 

• Issue work order. 
 

Contractor receives the site for construction, site preparation, mobilization of 

manpower, materials, equipment etc. (30 days: 5th month) 
 

Construction of Sub-structure (120 days: 6th, 7th, 8th and 9th months) 

• Casting of pre-cast reinforced concrete driven piles and curing; 

• Driven the pre-cast reinforced concrete piles in locations for pile foundation in accordance 

with these Specifications and in conformity with the requirements shown on the Drawings 

or elsewhere in the Contract Documents; 

• Breaking the top of piles up to cut-off level; 

• Casting pile caps with short columns reinforcements according to drawings; 

• Casting of short columns and grade beams. 
 

Construction of Super structure  

(5 @ 48 days = 240 days: 10th to 17th months) 
 

• Casting of reinforced concrete columns, stairs and curing; 

• Casting concrete slab and curing; 
 

Finishing Works (12th to 19th months)  

• Making partition walls; lintel, plastering, curing etc; 

• Perform electrical works, plumbing works and so on 

• Painting the plastered inside and outside surfaces of the building accordingly; 

Supplying the furniture, utensils etc. (60 days: 20th to 21th months)  
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দরাড ম্যাপ 

    

Particular          List of Months        

2020 2021 2022 
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1 Tender Process                      

2 Side handover, mobilization of 

manpower, materials and equipment 

                     

3 Construction of Sub Structure                      

4 Construction of Super Structure                       

5 Finishing Works                       

6 Supply of furniture and utensils                       
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চতুথ ণ অধ্যায় 

প্রকল্পের সিল ও দি ণল বেকসমূে 

প্রকল্পের সিলতা-দি ণলতা, সুল্পযাগ-ঝুঁবক বিল্পিষর্ একটি দকৌেলবভবত্তক 

আধুবনক পন্থা যা চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা কাল্পজ 

ব্যিোর করা েল্পয়ল্পে। দকান প্রকল্পের সিলতা দি ণলতা সুল্পযাগ ও ঝুঁবক 

বচবিত করার মাধ্যল্পম বিল্পিষর্ প্রবক্রয়াল্পক দযৌবক্তক করা েয়। এটি 

প্রকে মূল্যায়নল্পক অবধকতর অথ ণিে কল্পর দতাল্পল এিং ভবিষ্যৎ 

প্রল্পয়াজনীয় প্রাল্পয়াবগক পরামে ণ/বেকবনল্পেে ণনা প্রোন এিং সঠিক বসদ্ধান্ত 

গ্রেল্পর্ সাোয্য কল্পর।  

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকেটির িাস্তিায়নকাল্পল কী কী সিল বেক, দি ণল 

বেক, ঝুঁবক ও সুল্পযাগসমূে বেল িা িতণমাল্পন বিযমান দস বিষল্পয় আল্পলাচনা করা েল্পলা। 

প্রকে সংবিষ্ট কম ণকতণা এিং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যবক্তল্পের সাল্পথ দকআইআই এিং বেক্ষাথীল্পের সাল্পথ েলীয় আল্পলাচনার মাধ্যল্পম 

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। এোো দসল্পকন্ডারী বিবভন্ন উৎস ও প্রকে সাইট পবরেে ণন কল্পরও তথ্য সংগ্রে করা েল্পয়ল্পে। 

প্রাপ্ত তল্পথ্যর বভবত্তল্পত প্রকল্পের সিল ও দি ণল বেকগুল্পলা বচবিত করা েল্পয়ল্পে। 

৪.১ প্রকল্পের সিল বেকসমূে:  

▪ বডবপবপ নতরীর পূল্পি ণ গর্পূতণ বিভাল্পগর প্রল্পকৌেলীগর্ বেশু পবরিাল্পরর বিবভন্ন সাইট/ভিন পবরেে ণন কল্পর ভিল্পনর দভৌত 

অিস্থা সম্পল্পকণ মতামতসে প্রবতল্পিেন উপস্থাপন কল্পরন;   

▪ প্রকল্পের কায ণক্রম পবরচালনার জন্য একজন যুগ্ম সবচি দক প্রকে পবরচালক বেসাল্পি বনল্পয়াগ দেয়া েল্পয়ল্পে;   

▪ প্রকে দেল্পষ ২৬২৫জন েবরদ্র্ অসোয় এিং সুবিধা িবিত বেশু বনরাপে আিাসন সুবিধা পাল্পি; 

▪ প্রল্পতযকটি বেশু পবরিাল্পর বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা থাকল্পি ফল্পল এখাল্পন অিস্থানরত সকল বেশুই 

বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র সুল্পযাগ পাল্পি; 

▪ এই সকল বেশু পবরিার দথল্পক বিবভন্ন ধরল্পর্র দরল্পড প্রবেক্ষর্ পরিতী সনেপত্র প্রোন করা েল্পি। ফল্পল বিবভন্ন দরল্পড 

প্রল্পয়াজনীয় জনেবক্ত গল্পে উঠল্পি; 

 

৪.২ প্রকল্পের দি ণল বেকসমূে: 

▪ প্রায় প্রবতটি সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পস জনিল সংকট বিযমান; 

▪ প্রকেটি জুলাই ২০১৮ শুরু েল্পয় জুন ২০২১ সাল্পলর মল্পধ্য দেষ করার পবরকেনা থাকল্পলও দম ২০২০ সাল্পলর মল্পধ্য 

বনম ণার্ কাল্পজর জন্য েরপত্র আেিান করাই সিি েয়বন; 

▪ সংল্পোবধত বডবপবপ দত বনম ণার্ কাল্পজর ব্যয় প্রায় ৫৫৭৫.৩৯ লক্ষ টাকা অথ ণাৎ ১৮.৭৯% বৃবদ্ধ দপল্পয়ল্পে;   

▪ ১৮ টি বেশু পবরিার ও একটি দোটমবন বনিাল্পস ২৬২৫ জন বেশু থাকার অনুমবত আল্পে এিং দস অনুযায়ী সরকারী 

ভাল্পি সকল ধরল্পর্র সেল্পযাবগতা করা েল্পে। বকন্তু িাস্তল্পি প্রায় ১৩০০ জন বেশু িতণমাল্পন বেশু পবরিাল্পর দসিা পাল্পে। 

ভিন বনম ণার্ না েওয়ায় ১৩২৫ বেশু দসিা দথল্পক িবিত েল্পে; 

▪ বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র জন্য বেক্ষল্পকর অভাি;  

▪ প্রায় সকল বেশু পবরিাল্পর বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা থাকল্পলও আধুবনক যন্ত্রপাবত, িাজার চাবেো 

বভবত্তক দরল্পডর অভাি;  

▪ েবজণ বিজ্ঞান ও ইল্পলকবরক বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে। সামান্য দ’একটিল্পত কবম্পউটার প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে 

তল্পি তা প্রল্পয়াজল্পনর তুলনায় খুিই অপ্রতুল; 
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▪ সরকাবর পবরপত্র অনুসাল্পর বনয়বমত স্বাস্থয দসিা প্রোন করার কথা এিং প্রল্পতযকটি বেশুর আলাো আলাো স্বাস্থয 

কাড ণ/ফাইল সংরক্ষর্ করা। বকন্তু িাস্তল্পি দকাথাও ডাক্তার দনই এিং আলাো ফাইল সংরক্ষর্ করা েয় না; 

▪ ডাক্তাল্পরর পবরিল্পতণ কম্পাউন্ডার স্বাস্থয দসিা প্রোন কল্পর থাল্পক। দকান দকান বেশু পবরিাল্পর কম্পাউন্ডাল্পরর পবরিল্পতণ 

বেক্ষক োবয়ত্ব পালন করল্পে। এল্পের দকান প্রবেক্ষর্ দনই; 

▪ সৃজনেীল পদ্ধবতল্পত বেশুল্পের পাঠোল্পনর জন্য বেক্ষল্পকর স্বেতা এিং প্রবেক্ষল্পর্র অভাি রল্পয়ল্পে;  

▪ দোটমবন বনিাল্পস অিবস্থত প্রবতিন্ধী বেশুল্পের Take care করার মত দকান প্রবেবক্ষত োফ নাই। 

 

৪.৩ সুল্পযাগসমূে:  

▪ দজলা প্রোসক সংবিষ্ট দজলার সরকাবর বেশু পবরিাল্পরর সভাপবত। সভাপবত বেসাল্পি বতবন কাল্পজর তোরবক কল্পরন; 

▪ উপল্পজলা পয ণাল্পয় উপল্পজলা বনি ণােী অবফসার সভাপবত, এরা বিবভন্ন সমল্পয় বেশু পবরিার পবরেে ণন কল্পর থাল্পকন; 

▪ প্রকে দভৌত অিকাঠাল্পমা বনম ণার্ কাল্পজ সরকাল্পরর বিল্পেষাবয়ত সংস্থা গর্পূতণ অবধেপ্তর বনল্পয়াবজত আল্পে; 

▪ সরকাবর বেশু পবরিার দথল্পক বেশুরা দমবডল্পকল, প্রল্পকৌেল এিং বিশ্ববিযালল্পয় পোশুনা করল্পে ফল্পল তারা দেল্পের 

বিবভন্ন দসটল্পর তাল্পের দমধা ও েক্ষতার প্রমার্ রাখল্পে; 

▪ এই সকল বেশুরা দেল্পের বিবভন্ন ধরল্পর্র প্রবতল্পযাগীতায় বিল্পেষ কল্পর দখলাধুলায় জাতীয় পয ণাল্পয় অিোন রাখল্পে;  

▪ িবিত বেশুল্পের সুনাগবরক বেসাল্পি গল্পে তুলল্পত পারল্পল তারা সমাল্পজ ইবতিাচক ভূবমকা রাখল্পত পাল্পর;  

▪ প্রবতটি বেশু পবরিাল্পর বেশুল্পের দখলাধুলা ও বিল্পনােল্পনর জন্য দখলার মাঠ আল্পে; 

▪ বেশু পবরিাল্পরর িাবেল্পর স্কুল ও কল্পলল্পজ পোশুনা করার জন্য সকল ধরল্পর্র ব্যয়ভার বেশু পবরিার িেন কল্পর থাল্পক; 
 

 

৪.৪ সিাব্য ঝুঁবকসমূে 

▪ বেশু পবরিাল্পর দসিা দনয়ার মত বেশুল্পের অভাি, বিল্পেষ কল্পর দেল্পলল্পের দক্ষল্পত্র পবরিাল্পরর দলাকজন সন্তানল্পক সরকাবর 

বেশু পবরিাল্পর রাখার দচল্পয় কম ণল্পক্ষল্পত্র পাঠাল্পত আগ্রেী কারর্ এল্পত নগে টাকা পাওয়া যায়; 

▪ পবরিারসমূে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল না দেখল্পল সন্তানল্পের বেশু পবরিাল্পর পাঠাল্পত অনাগ্রেী েল্পত পাল্পর; 

▪ বেশুল্পের বনরাপত্তার ব্যিস্থা দকান দকান বেশু পবরিাল্পর দিে েতাোজনক। কারর্ গাড ণ নাই, দেয়াল ভাঙ্গা এিং 

িাবেল্পরর দলাকজন বেশু পবরিাল্পরর বভতর প্রল্পিে কল্পর, মােক গ্রের্ কল্পর এিং দকান দকান সময় বেশুল্পের মারধর 

কল্পর; 

▪ বেশুল্পের পোশুনার জন্য পবরকেনা ও মূল্যায়ন ব্যিস্থা না থাকল্পল এখান দথল্পক দমধার সৃবষ্ট েল্পি না। ফল্পল সমাল্পজর 

দচাল্পখ বেশু পবরিার সম্পল্পকণ দনবতিাচক দৃবষ্টভবঙ্গ নতরী েল্পি; 

▪ সমাল্পজর দনবতিাচক দৃবষ্টভবঙ্গর কারল্পর্ বেশু পবরিারসমূল্পে বেশুর সংখ্যা আেংকাজনকভাল্পি কল্পম দযল্পত পাল্পর;  

▪ বেশুল্পের খািার মান ও পবরমার্ প্রল্পয়াজন অনুযায়ী না েল্পল বেশুরা অপুবষ্টল্পত ভুগল্পি ফল্পল বেশুরা েী ণল্পময়ােী স্বাস্থয 

ঝুঁবকল্পত পেল্পি;  

▪ বেশু পবরিাল্পরর জরাজীর্ ণ ভিন দয দকান সময় দভল্পঙ্গ পেল্পত পাল্পর এিং এল্পত প্রার্োবনর আেংকা আল্পে;  

▪ দোটমবন বনিাল্পসর স্বভাবিক বেশুল্পের সাল্পথ প্রবতিন্ধী বেশু একই সাল্পথ িসিাস করল্পে যা স্বাভাবিক বেশুল্পের জন্য 

ঝুঁবক নতরী করল্পে;  
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পিম অধ্যায় 

পয ণাল্পলাচনা েল্পত সাবি ণক পয ণল্পিক্ষর্ 

প্রকল্পের বিবভন্ন তথ্য ও উপাত্ত ইতযাবে বিষয় পয ণাল্পলাচনা েল্পত প্রাপ্ত পয ণল্পিক্ষর্সমূে বনল্পে আল্পলাচনা করা েল্পলা: 

৫.১ প্রকেটির দময়ােকাল জুলাই ২০১৮ েল্পত জুন ২০২১ সাল পয ণন্ত। বডবপবপ অনুযায়ী বডজাইন ড্রবয়ং ও দটন্ডার ডকুল্পমন্ট 

নতরী করা আল্পে। সুতরাং মন্ত্রর্ালয় দথল্পক নবথটি দফরত এল্পন কাজ শুরু করা দযল্পত পাল্পর। বডবপবপ সংল্পোধন করার 

প্রল্পয়াজন েল্পল সংবিষ্ট মন্ত্রর্ালল্পয় উপস্থাপন করা দযল্পত পাল্পর। 
 

৫.২ প্রাক্কবলত ব্যয় Detailing করার পর যবে অবতবরক্ত অল্পথ ণর প্রল্পয়াজন েয় এিং এর পবরমার্ যবে প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র ১০% 

িা ৫০ দকাটির টাকার মল্পধ্য থাল্পক তখন পবরকেনা কবমেল্পনর পবরপত্র অনুযায়ী সংবিষ্ট মন্ত্রর্ালয় দ্রুত বসদ্ধাল্পন্তর মাধ্যল্পম 

বডবপবপ সংল্পোধল্পনর প্রল্পয়াজনীয় উল্পযাগ গ্রেন করল্পত পাল্পর। এর ফল্পল বনম ণার্ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা সিি েল্পি। 
 

৫.৩ সংল্পোবধত বডবপবপল্পত PWD  এর ২০১৪ সাল্পলর পবরিল্পতণ ২০১৮ সাল্পলর দরট বসবডউল অনুযায়ী বনম ণার্ ও পূতণ কাল্পজর 

ব্যয় বনধ ণারর্ এিং ১ িেল্পরর জন্য অবফস ভাো, কম ণকতণা কম ণচারীল্পের দিতন ও আনুষবঙ্গক ব্যয় অন্তণভুক্ত করায় প্রকে 

ব্যয় ৫৫.৬৭৩ দকাটি টাকা বৃবদ্ধ দপল্পয়ল্পে যা মূল বডবপবপর প্রায় ১৮.৭৯%। 
 

৫.৪ বেশু পবরিাল্পরর জবম সাশ্রল্পয়র জন্য ২টি ভিনল্পক একটি সংযুক্ত ভিন করার প্রস্তািনা, ২০১৮ সাল্পলর দরট বসবডউল এিং 

ক্রয় প্রবক্রয়া  OTM এর পবরিল্পতণ DPM পদ্ধবতর সংস্থান দরল্পখ সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র বনল্পে ণেনা অনুযায়ী RDPP 

৯/৯/২০১৯ তাবরল্পখ সংবিষ্ট মন্ত্রর্ালল্পয় দপ্ররর্ করা েয়।  বিগত ৮ মাস অবতিাবেত েল্পলও এখন পয ণন্ত মন্ত্রর্ালয় দথল্পক  

RDPP অনুল্পমােল্পনর দকান ইবতিাচক ফলাফল পাওয়া যায়বন। 
 

৫.৫ প্রকেটির রাজস্ব ব্যয় প্রাক্কলন করা েল্পয়ল্পে ৬০৭.৭০ লক্ষ টাকা। দম ২০২০ তাবরখ পয ণন্ত ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ৩৫.৪৯ লক্ষ 

টাকা, অথ ণাৎ ব্যয় েল্পয়ল্পে ৫.৮৪%। অন্যবেল্পক মূলধন িািে ব্যয় প্রাক্কলন করা েল্পয়ল্পে ২৮৪৮২.৪১ লক্ষ টাকা। দম ২০২০ 

পয ণন্ত ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ৬৩.৭১ লক্ষ টাকা অথ ণাৎ ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ০.০১৫%। দম ২০২০ তাবরখ পয ণন্ত প্রকেটির 

ক্রমপুবঞ্জত ব্যয় েল্পয়ল্পে দমাট প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র মাত্র ০.৩৩%। 
 

৫.৬ প্রকল্পের মূল বডবপবপ অনুযায়ী প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র পবরমার্ বেল ২৯৬৭১.৯১ লক্ষ টাকা। ১ম অথ ণ িেল্পর (২০১৮-২০১৯) 

লক্ষযমাত্রা বেল ৮৯৪০.৯৯ লক্ষ টাকা এর বিপরীল্পত ব্যয় েল্পয়ল্পে ৭২.৮৬ লক্ষ টাকা। অপরবেল্পক ২য় অথ ণ িেল্পর (২০১৯-

২০২০) লক্ষযমাত্রা বেল ৮৮৭০.৪৭ লক্ষ টাকা এর বিপরীল্পত ব্যয় েল্পয়ল্পে মাত্র ৩২.৩৯ লক্ষ টাকা। উল্পেখ্য, খরল্পচর 

বিল্পিচনায় প্রকেটিল্পক অতযন্ত ধীরগবত সম্পন্ন প্রকে বেসাল্পি পবরগবর্ত করা দযল্পত পাল্পর। 
 

৫.৭ ক্রয় প্যাল্পকল্পজর ৩টি প্যাল্পকল্পজর মল্পধ্য ১টি প্যাল্পকল্পজর পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ অনুসরর্ করা েল্পয়ল্পে। িাকী ২টি 

প্যাল্পকল্পজর ১টি েল্পলা  আউট দসাবস ণং এর মাধ্যল্পম জনিল বনল্পয়াগ এিং ২য়টি েল্পলা যন্ত্রপাবত ও অবফস সরঞ্জাম ক্রয়। এ 

দটি দক্ষল্পত্র পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ অনুসরর্ করা েয়বন। 
 

৫.৮ বেশু পবরিাল্পরর ভিনসমূে ঝুঁবকপূর্ ণ অিস্থায় আল্পে। দকান দকান ভিল্পনর Steel corrosion effect এর  ফল্পল িীম 

কলাম এিং োল্পের কনবক্রট ফাটল ও খুল্পল পেল্পে। পবরতযক্ত ভিনসমূে দয দকান সময় দভল্পঙ্গ পেল্পত পাল্পর এিং 

প্রার্োবন েল্পত পাল্পর। ভিন দভল্পঙ্গ পোর ভল্পয় বেশুরা সি সময় এক ধরল্পর্র মানবসক চাল্পপ থাল্পক ফল্পল Truma 

(ক্ষল্পতর) সৃবষ্ট েল্পে। 
 

৫.৯ বেশু পবরিাল্পরর সীমানা প্রাচীর ভাঙ্গা, এখাল্পন ননে প্রেরীও দনই ফল্পল িাবেল্পরর দলাকজন বভতল্পর সেল্পজ প্রল্পিে কল্পর। 

িবেরাগত দলাকজন কযাম্পাল্পস মােক গ্রের্ কল্পর। মাল্পঠ বেশুরা দখলাধুলা করল্পত পাল্পর না। িাবেল্পরর দেল্পলরা এল্পস িাঁধা 

দেয় ও মারধর কল্পর। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দক্ষল্পত্রও দকান কায ণকবর ব্যিস্থা দনয়া েয় না। 
 

 

৫.১০ খািাল্পরর মান ও পবরমার্ বনল্পয় দমল্পয়ল্পের ইবতিাচক ধারর্া দিেী। বকন্তু অন্যান্য বেশু পবরিাল্পর খািাল্পরর মান ভাল্পলা 

না। দমনু অনুযায়ী খািার দেয় েয় না। প্রল্পয়াজল্পনর তুলনায় কম খািার দেয়া েয়। িাবুবচ ণ না থাকায় বেশুল্পের স্কুল-

কল্পলল্পজ না বগল্পয় রান্নায় সাোয্য করল্পত েয়। 
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৫.১১ বেশুল্পের পোশুনা তোরবক ও মূল্যায়ল্পনর জন্য দকান ব্যিস্থা নাই। তোরবক করার মতন োবয়ত্বেীল দকউ দনই। অল্পনক 

বেশু পবরিাল্পর বেক্ষল্পকর স্বেতা  রল্পয়ল্পে। আিার দযখাল্পন বেক্ষক আল্পে তাল্পের সৃজনেীল পদ্ধবত বিষল্পয় দকান প্রবেক্ষর্ও 

নাই।  

 

৫.১২ দিেী সংখ্যক বেশু পবরিাল্পর খন্ডকাবলন ডাক্তার নাই, দকাথাও ডাক্তার থাকল্পল খুিই অবনয়বমত। প্রল্পয়াজল্পন তাল্পক on 

call আনা েয়। কম্পাউন্ডার/নাস ণ প্রাথবমক স্বাস্থয দসিা প্রোন করল্পে বকন্তু তাল্পের অল্পনল্পকর প্রবেক্ষর্ নাই। সরকাবর 

বেশু নীবত অনুযায়ী প্রল্পতযক বেশুর একটি দেলথ কাড ণ নতরী করা এিং প্রবত ১৫ বেন পর পর প্রবতটি বেশুল্পক সাধারর্ 

স্বাস্থয পরীক্ষা করার কথা থাকল্পলও িাস্তল্পি বকছুই করা েয় না।   
 

৫.১৩ বেশু পবরিাল্পর বেশুল্পের জন্য বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র সুল্পযাগ খুি সীবমত এিং দকান দকান বেশু পবরিাল্পর 

প্রবেক্ষল্পর্র দকান ব্যিস্থা নাই। দয সকল বেশু পবরিাল্পর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা আল্পে দসখাল্পন প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক প্রবেক্ষক 

নাই। প্রবেক্ষর্ দেল্পষ বেক্ষাথীল্পের সনেপত্র দেয়ার ব্যিস্থা নাই। 
 

৫.১৪ বেশু পবরিাল্পরর সুপারল্পের সম্পল্পকণ ইবতিাচক ও দনবতিাচক ধারর্া বিযমান। সুপারল্পের িাসায় বগল্পয় কাজ কল্পর বেল্পল 

তারা সন্তুষ্ট থাল্পক, কাজ না কল্পর বেল্পল তাল্পের সাল্পথ খারাপ আচরর্ কল্পর। দজলা সমাজল্পসিা অবফসার যখন থাল্পক তখন 

তাল্পক দেখাল্পনার জন্য ভাল্পলাভাল্পি যোবে কল্পর, বতবন চল্পল দগল্পল তখন সুপারগর্ও চল্পল যায়। 
 

৫.১৫ স্কুল্পলর বেক্ষকল্পের িারা মাল্পে মাল্পে বেশুরা নিষল্পম্যর বেকার েয়। বেক্ষকগর্ ক্লাল্পস এবতম িল্পল ডাল্পক, অদু্ভত আচরর্ 

কল্পর এিং অিল্পেলা কল্পর। বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের অন্যভাল্পি দেখা েয়। সেপাঠিরা মাল্পে মল্পধ্য বিল্পিষপূর্ ণ আচরর্ 

কল্পর। 
 

৫.১৬ নকল্পোরকাবলন সমল্পয় পবরিতণন সম্পল্পকণ বকল্পোরী দমল্পয়ল্পের ধারর্া খুি ভাল্পলা। দকান দকান বেশু পবরিাল্পর বিল্পেষ কল্পর 

বকল্পোরী দমল্পয়ল্পের স্যাল্পনটাবর প্যাড/ন্যাপবকল্পনর ব্যিস্থা কল্পর থাল্পক। আিার দকান দকান বেশু পবরিাল্পর করা েয় না। 
 

৫.১৭ এই সকল বপতৃেীন/বপতৃ মাতৃেীন বেশুরা খুি আল্পিগপ্রির্ েয় ফল্পল এরা দয দকান অনাকাবিত কাজ করল্পত পাল্পর। 

এল্পের প্রায় সকল্পলর মল্পধ্য এক ধরল্পর্র মানবসক ক্ষল্পতর (Trauma) সৃবষ্ট েয়। বকন্তু বেশুল্পের জন্য কাউবিবলং দসিার 

ব্যিস্থা নাই। 
 

৫.১৮ দোটমবন বনিাল্পস িতণমাল্পন প্রবতিন্ধী বেশু বিযমান এিং দকান দকান দক্ষল্পত্র এই সকল বেশুল্পের িয়স ১২-১৪ িের। 

এল্পেরল্পক দযমন বেশু পবরিাল্পর দরফার করা যায় না অন্যবেল্পক দকউ েত্তকও দনয় না। এই সকল প্রবতিন্ধী বেশুল্পের 

Take care করার মত প্রবেবক্ষত োফ নাই।  
 

৫.১৯ প্রবতটি সরকাবর বেশু পবরিাল্পর েক্ষ, প্রবেবক্ষত ও প্রল্পয়াজনীয় জনিল সংকট বিযমান। ফল্পল গুর্গতমাল্পনর দসিা প্রোন 

করা সিি েল্পে না।    
 

৫.২০ প্রকল্পের বডবপবপ এিং সংল্পোবধত বডবপবপ পয ণল্পিক্ষর্ কল্পর দেখা যায় দয, প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত েওয়ার পর ভিন 

সংস্কার/দমরামত িা রক্ষর্াল্পিক্ষর্ ও অন্যান্য কাজগুল্পলা বকভাল্পি সম্পন্ন করা েল্পি এ বিষল্পয় বডবপবপ/আরবডবপবপ দত 

দকান সুবনবে ণষ্ট বনল্পে ণেনা প্রোন করা েয়বন।    
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

 প্রকল্পের বিবভন্ন পয ণাল্পলাচনার বভবত্তল্পত সুপাবরেসমূে বনল্পে প্রোন করা েল্পলা: 

৬.১ বডবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের বনম ণার্ কাজ দ্রুত আরি করা দযল্পত পাল্পর। পাোপাবে যবে প্রকে সংল্পোধন করল্পতই েয় তল্পি 

পবরকেনা কবমেল্পনর পবরপত্র অনুযায়ী সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র মাননীয় মন্ত্রী মল্পোেল্পয়র অনুল্পমােনক্রল্পম প্রকল্পের 

বডবপবপ দ্রুত সংল্পোধন করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.২ প্রল্পকৌেল োখা কতৃণক িতণমান বডবপবপ অনুযায়ী Detailing এর কাজটি অবতদ্রুত সম্পন্ন করল্পি। তােল্পল প্রকৃত পল্পক্ষ 

কী পবরমার্ অবতবরক্ত অল্পথ ণর প্রল্পয়াজন তা জানা যাল্পি। যবে তার পবরমার্ দমাট প্রাক্কবলত ব্যল্পয়র ১০% এর মল্পধ্য রাখা 

সিি েয় তল্পি সংবিষ্ট মন্ত্রর্ালল্পয়র কতৃণপক্ষ এ ব্যাপাল্পর প্রল্পয়াজনীয় বসদ্ধান্ত গ্রের্ করল্পি; 
 

৬.৩ প্রকল্পের বডবপবপ ২০১৮ সাল্পল নতরী করা েল্পলও PWD এর ২০১৪ সাল্পলর দরট বসবডউল অনুযায়ী বডবপবপ প্রর্য়ন করা 

েল্পয়ল্পে যা দমাল্পটও কাম্য নয়। ভবিষ্যল্পত প্রকে প্রর্য়নকাল্পল এ বিষয়টিগুবল বিল্পিচনা করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.৪ প্রকল্পের যািতীয় ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পােনকাল্পল পািবলক প্রবকউরল্পমন্ট বিবধ ২০০৮ যথাযথ অনুসরর্ করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.৫ বেশুল্পের বনরাপত্তা বনবিত করার জন্য কল্পঠার পেল্পক্ষপ বনল্পত েল্পি। এ বিষল্পয় দজলা প্রোসল্পকর মাধ্যল্পম বনরাপত্তার 

বিষয়টি বনবিত করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.৬ বেশু পবরিাল্পরর দমনু অনুযায়ী বেশুল্পের সময়মত খািার সরিরাে বনবিত করল্পত েল্পি। খািার রান্না ও পবরল্পিেল্পনর 

জন্য অবভজ্ঞ িাবুবচ ণ বনল্পয়াগ দেয়ার ব্যিস্থা করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.৭ প্রবতবেন সকাল ও সন্ধযায় বেশুল্পের পেল্পত িসাল্পনার ব্যিস্থা করল্পত েল্পি। প্রবত বতন মাস পরপর বেশুল্পের পোশুনার 

মান যাচাই করল্পত েল্পি এিং দসই ফলাফল অনুযায়ী পরিতী করর্ীয় বনধ ণারর্ করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৭.৮ প্রবতটি বেশু পবরিাল্পর প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক বেক্ষক বনল্পয়াগ বেল্পত েল্পি। বেক্ষকল্পের সৃজনেীল পদ্ধবত বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র 

ব্যিস্থা করল্পত েল্পি যাল্পত তারা িতণমান বেক্ষা ব্যিস্থার সাল্পথ বমল দরল্পখ পোশুনা করাল্পত পাল্পর। পাোপাবে বিবভন্ন 

বিষল্পয় প্রবেক্ষল্পর্র মাধ্যল্পম বেশুল্পেরল্পক েক্ষ কল্পর গল্পে তুলল্পত পাল্পর; 
 

৬.৯ প্রল্পতযকটি বেশু পবরিাল্পর একজন খন্ডকাবলন ডাক্তার বনল্পয়াগ বনবিত করল্পত েল্পি। সরকাবর বেশু নীবত অনুযায়ী প্রল্পতযক 

বেশুর একটি দেলথ কাল্পড ণর ব্যিস্থা করা এিং প্রবত ১৫ বেন পর পর প্রবতটি বেশুল্পক সাধারর্ দচকআপ এর আওতাভুক্ত 

করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.১০ প্রল্পতযকটি বেশু পবরিাল্পর িাজারমুখী চাবেো বিল্পিচনা কল্পর কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা বনল্পত েল্পি। প্রল্পয়াজন অনুযায়ী 

প্রবেক্ষক বনল্পয়াল্পগর ব্যিস্থা গ্রের্ করল্পত েল্পি এিং প্রবেক্ষর্ দেল্পষ বেক্ষাথীল্পের সনেপত্র প্রোন করল্পত েল্পি যাল্পত চাকুবরর 

দক্ষল্পত্র দসটা কাল্পজ লাগাল্পত পাল্পর; 
 

৬.১১ বেশুল্পের সাল্পথ ভাল্পলা ব্যিোর করল্পত েল্পি। সুপারগল্পর্র বেশুল্পের বেল্পয় তাল্পের িাসায় কাজ করাল্পনার মানবসকতা 

পবরিতণন করল্পত েল্পি। এ বিষল্পয় দজলা সমাজল্পসিা কায ণালয় েল্পত কল্পঠার পেল্পক্ষপ গ্রের্ করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.১২ দকান বেশুই দযন নিষল্পম্যর বেকার না েয় তাই প্রল্পয়াজল্পন বেশু পবরিাল্পররর সুপার এিং দজলা সমাজল্পসিা 

অবফসার/দজলা প্রোসল্পকর সেল্পযাবগতায় স্কুল/কল্পলজসমূল্পে এযাডল্পভাল্পকবসর ব্যিস্থা গ্রের্ করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.১৩ বকল্পোরী দমল্পয়ল্পের প্রবতমাল্পস প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক স্যাল্পনটাবর প্যাড/ন্যাপবকন প্রোন করল্পত েল্পি এিং এ বিষল্পয় দজলা 

সমাজল্পসিা কায ণালয় েল্পত মবনটবরং এর ব্যিস্থা করা দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.১৪ প্রল্পতযক বেশু পবরিাল্পরর ২-৩ জন (২ জন বেক্ষক ও কম্পাউন্ডার) দক কাউবিবলং বিষল্পয় প্রবেক্ষর্ দেয়ার ব্যিস্থা করা 

যাল্পত তারা এই সকল বেশুল্পের কাউল্পিবলং দসিা প্রোন করল্পত পাল্পর; 
 

৬.১৫ বেশুরা দয সকল বিষল্পয় প্রবেক্ষর্ বনল্পত আগ্রেী দসই সকল বিষয় বিল্পিচনা কল্পর প্রবেক্ষল্পর্র বিষয়সমূে বনধ ণারর্ করা 

দযল্পত পাল্পর; 
 

৬.১৬ ভবিষ্যল্পত এ জাতীয় প্রকে গ্রের্ কাল্পল িাস্তিায়নকারী মন্ত্রর্ালয়/সংস্থা সঠিক ও বনভু ণল Exit প্লান নতরী কল্পর বডবপবপ 

দত সবন্নল্পিবেত করা দযল্পত পাল্পর;           
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উপসংোর: সরকার তার োয়িদ্ধতা দথল্পকই এই সকল এবতম, মাতা-বপতােীন বেশুল্পের সকল ধরল্পর্র বনরাপত্তার ব্যিস্থাসে 

খায, িস্ত্র, বনরাপে িাসস্থান, বেক্ষা, বচবকৎসা, কাবরগবর প্রবেক্ষর্ ও বিল্পনােল্পনর ব্যিস্থা কল্পর থাল্পকন। এই সকল বেশুরা যাল্পত 

প্রবেবক্ষত েল্পয় সমাল্পজর মূলল্পরাতধারায় বমবলত েল্পত পাল্পর। অথ ণাৎ এই সকল বেশুরা Margin to mainstreaming েল্পি। 

বকন্তু যবে এই সকল বেশুরা তাল্পের দমৌবলক চাবেো দথল্পক িবিত েয়, বিবভন্ন ধরল্পর্র নিষল্পম্যর বেকার েয় তা’েল্পল সরকাল্পরর 

দস উল্পেশ্যসমূে ব্যথ ণ েল্পি। অপরবেল্পক িতণমান িাজাল্পরর চাবেো বিল্পিচনা কল্পর প্রবেক্ষল্পর্র বিষয় সমূে বিল্পিচনা করল্পত েল্পি। 

কারর্ কাবরগবর প্রবেক্ষল্পর্র দকান বিকে নাই। প্রল্পতকটি বেশু পবরিার বেশুল্পের জন্য িাৎসবরক, নত্রমাবসক কম ণ-পবরকেনা 

নতরী কল্পর দস অনুযায়ী বেশুল্পের সকাল সন্ধযা পোশুনার ও স্বাস্থয দসিার ব্যিস্থা করা প্রল্পয়াজন। বেশু পবরিাল্পরর সকল্পলর উবচৎ 

সবম্মবলত প্রল্পচষ্টার মাধ্যল্পম সরকাল্পরর উল্পেশ্যল্পক সফল করা এিং বেশুল্পের ভবিষ্যত বুবনয়াল্পে সেল্পযাবগতা করা। প্রল্পয়াজনীয় 

দসিা দপল্পল এই সকল বেশুরা সুনাগবরক েল্পয় দেল্পের কল্যাল্পর্ অিোন রাখল্পত পারল্পি।   
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পবরবেষ্ট-১ 

দকস োবড 
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দকস োবড 

টাঙ্গাইল দজলা সেল্পর অিবস্থত দিপাবর পাোয় সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুন:বনম ণার্ েীষ ণক 

প্রকেটি অিবস্থত। বেশু পবরিারটির আয়তন ২০.৪৬ একর। এখাল্পন দল্পটা পুকুর, একটি দখলার মাঠ, ৪টি ভিন আল্পে। 

২০.৪৬ একল্পরর মল্পধ্য প্রায় ৪৫% পবতত জবম, দযখাল্পন দকান ফসল েয় না। বেশু পবরিারটিল্পত বিবভন্ন ধরল্পর্র িনজ 

ও ফলজ গাে আল্পে। এর ফল্পল বেশু পবরিারটির পবরল্পিে খুি সুন্দর এিং মল্পনারম।  

 

বেক্ষাথীল্পের সকল ধরল্পর্র সেল্পযাবগতা দেয়া েল্পে। 

দযমন-খািার, িস্ত্র, বচবকৎসা, পোশুনার ব্যিস্থা 

ইতযাবে। বেক্ষাথীল্পের বনবিে পবরচয ণা, তত্বািধান ও 

দেখাশুনা করার জন্য সেকাবর তত্বািধায়ক, 

িেভাইয়া-৮ জন এিং কম্পাউন্ডার সাি ণক্ষবর্ক 

বনল্পয়াবজত আল্পেন। এই বেশু পবরিারটিল্পত ৩ জন 

দরড ইিট্যাটর আল্পেন যারা বতনটি বিষল্পয় দযমন-

দটইলবরং, বিদযৎ ও কবম্পউটার োল্পত কলল্পম 

প্রবেক্ষর্ বেল্পয় থাল্পকন। প্রল্পতযকটি দরল্পডর 

প্রবেক্ষল্পর্র সময় কাল ৬ মাস।  

 

িতণমাল্পন ৩ টি ভিন রল্পয়ল্পে-দটি ডরল্পমটবর এিং একটি প্রোসবনক ভিন। ৩টি ভিনই িসিাল্পসর অল্পযাগ্য। তল্পি, একটি 

ডরল্পমটবর ভিন ব্যিহৃত েল্পে না, দটি ভিল্পন 

বনরুপায় েল্পয় জীিল্পনর ঝুঁবক বনল্পয় বেশুরা িসিাস 

করল্পে এিং কম ণকতণা ও কম ণচারীরা অবফস কায ণক্রম 

পবরচালনা করল্পেন। বেশু পবরিারটিল্পত ১৭৫ জন 

বেশু রাখার অনুমবত থকল্পলও মাত্র ১০০ জন ভবতণ 

আল্পে। এল্পের মল্পধ্য ১২-১৫ জন 

অনুপবস্থত/অবনয়বমত। লক্ষযমাত্রার দচল্পয় কম 

বেক্ষাথী ভবতণ েওয়া এিং ১২-১৫% অনুপবস্থবতর 

প্রধান কারর্ ডরল্পমটবরর জরাজীর্ ণ অিস্থা। দয সকল 

বেশুরা িসিাস করল্পে তারা িসিাল্পসর অল্পযাগ্য 

দোল্পেল্পল বিবভন্ন ধরল্পর্র ঝুঁবক বনল্পয় িসিাস 

করল্পে। এই সকল ঝুঁবকসমূে-োল্পের বসবলং প্লাোর 

দভল্পঙ্গ পেল্পে। বৃবষ্ট েল্পল োে দথল্পক পাবন পল্পে এিং বৃবষ্টর পাবনল্পত ডরল্পমটবরর দমল্পে তবলল্পয় যায়। নিদযবতক সংল্পযাগ 

সমূে অসিি ঝুঁবকল্পত আল্পে। দয দকান সময় িে ধরল্পর্র দ ণটনা  টল্পত পাল্পর। ফল্পল এখাল্পন িসিাসরত বেশুরা 

সিসময়ই মল্পন করল্পে দয দকান সময় োে দভল্পঙ্গ তাল্পের মাথায় পেল্পত পাল্পর এিং বিদযৎপষ্ট েল্পয় দয দকান সময় 

মারা দযল্পত পাল্পর। এর ফল্পল বেশুল্পের মল্পধ্য এক ধরল্পর্র আতি বিরাজ করল্পে এিং ক্ষল্পতর (Truma) সৃবষ্ট েল্পে। এই 

ক্ষত (Truma) বেশুল্পের মানবসক সমস্যাও নতরী করল্পে।  ফল্পল  বেশুল্পের সুস্থ্ ও স্বাভাবিক বৃবদ্ধ ব্যেত েল্পে।  
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পবরবেষ্ট-২ 

স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা   
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স্থানীয় পয ণাল্পয় কম ণোলা 

স্থানীয় পয ণাল্পয় অনুবষ্ঠত কম ণোলার ফলাফল পয ণাল্পলাচনা:  

সভাপনি: রমা: আব্দুল হানমদ, উপ-প্রকি পনিচালক 

প্রর্াি অনিনথ: জনাি এস এম োবমদল েক, মোপবরচালক (যুগ্ম সবচি), আইএমইবড, দসটর-৮, পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

নিরশষ অনিনথ: জনাি দমা: েেীদল ইসলাম, দজলা প্রোসক, টাঙ্গাইল দজলা; দমা: আোদজ্জামান বময়া, অবতবরক্ত পুবলে 

সুপার, টাঙ্গাইল; আল আমীন দমা: নুরুল ইসলাম, বনি ণােী প্রল্পকৌেলী, গর্পূতণ বিভাগ, টাঙ্গাইল। 

স্থাি: সিকানি নশশু পনিিাি এি সভাকক্ষ, টাঙ্গাইল    

িানিখ: ৯ মাচ ণ ২০২০  

আরোজরি: আইএমইনি, পনিকিিা মন্ত্রণালে 

সহরর্ানগিাে: উন্নেি র্ািা  

 

অনুষ্ঠাি সূনচ 

১০.০০-১০.৩০  : রিনজরেশি  

১০.৩০-১০.৩৫  : অনিনথরদি আসি গ্রহণ 

১০.৩৫-১০.৪৫  : স্বাগি িক্তব্য 

১০.৪৫-১১.০০  : কম মশালাি কার্ মক্রম উপস্থাপি 

১১.০০-১১.৩০  : মূল প্রিন্ধ উপস্থাপি 

১১.৩০-১২.৩০  : মুক্ত আরলাচিা 

১২.৩০-১২.৪৫  : নিরশষ অনিনথরদি িক্তব্য 

১২.৪৫-১২.৫৫  : প্রর্াি অনিনথি িক্তব্য 

১২.৫৫-০১.০০  : সভাপনিি িক্তব্য    

 

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনবনম ণার্  েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার অংে বেসাল্পি 

স্থানীয় পয ণাল্পয় বিবভন্ন দশ্রবর্ দেকল্পোডারল্পের বনল্পয় একটি 

কম ণোলার আল্পয়াজন করা। এই কম ণোলার প্রধান উল্পেশ্য 

বেল বিবভন্ন দশ্রবর্ ও দপোর মানুল্পষর বনকট দথল্পক চলমান 

প্রকল্পের অগ্রগবত সম্পল্পকণ জানা, প্রকে িাস্তিায়ল্পন 

িাধাসমূে এিং ভবিষ্যল্পত করর্ীয় েীষ ণক মতামত গ্রের্ 

করা। প্রকল্পের উল্পেশ্যল্পক বিল্পিচনায় দরল্পখ ৯ মাচ ণ ২০১৯ 

তাবরখ সকাল ১১  টিকায় টাঙ্গাইলস্থ “সরকাবর বেশু 

পবরিার” এর সভা কল্পক্ষ  স্থানীয় পয ণাল্পয় একটি 

কম ণোলার আল্পয়াজন করা েয়। উক্ত স্থানীয় পয ণাল্পয় 

কম ণোলায় প্রধান অবতবথ  বেসাল্পি উপবস্থত বেল্পলন জনাি 

এস এম োবমদল েক, মোপবরচালক (যুগ্ম সবচি), আইএমইবড, দসটর-৮, পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়; বিল্পেষ অবতবথ বেসাল্পি 

উপবস্থত বেল্পলন জনাি দমা: েেীদল ইসলাম, দজলা প্রোসক, টাঙ্গাইল দজলা; দমা: আোদজ্জামান বময়া, অবতবরক্ত পুবলে 

সুপার, টাঙ্গাইল; আল আমীন দমা: নুরুল ইসলাম, বনি ণােী প্রল্পকৌেলী, গর্পূতণ বিভাগ, টাঙ্গাইল। 

কম ণোলায় সভাপবত বেসাল্পি উপবস্থত বেল্পলন দমা: আব্দুল োবমে, উপ-প্রকে পবরচালক। এোো কম ণোলায় আল্পরা উপবস্থত 

বেল্পলন বিবভন্ন দসটল্পরর প্রবতবনবধবৃন্দ-এনবজও কম ণকতণা, বেক্ষক, বিবভন্ন ক্লাল্পির প্রবতবনবধ, িতণমাল্পন বেশু পবরিাল্পর অিস্থানরত 

বেশুরা ইতযাবে। উক্ত কম ণোলায় মূল প্রিন্ধ উপস্থাপন কল্পরন বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার টিম বলডার প্রল্পফসর ইবঞ্জবনয়ার খসরু 

বময়া, বপএইচবড।  
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কম ণোলার শুরুল্পত পবরত্র দকারআন দথল্পক দতলাওয়াত করা েয়। কম ণোলায় শুল্পভো িক্তব্য উপস্থাপন কল্পরন দমা: আব্দুল োবমে, 

উপ-প্রকে পবরচালক, সরকাবর বেশু পবরিার ও 

দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনবনম ণার্ প্রকে। বতবন তার 

িক্তল্পব্য সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস 

বনম ণার্/পুনবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের পবরবচবত 

এিং বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা কায ণক্রল্পমর উল্পেশ্য ও 

প্রকল্পের কায ণক্রল্পমর সংবক্ষপ্ত বিিরর্ উপস্থাপন 

কল্পরন। উপ-প্রকে পবরচালক বম: োবমে সংবিষ্ট 

চলমান প্রকল্পের দপ্রক্ষাপট ব্যাখা কল্পরন। বতবন িল্পলন 

সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় এ দেল্পের একটি অন্যতম 

গুরুত্বপূণ্ণ  মন্ত্রর্ালয়-যা মানি সম্পে উন্নয়ন, োবরদ্র্ 

বিল্পমাচন, অিল্পেবলত ও অনগ্রসর জনগল্পর্র কল্যার্ , 

উন্নয়ন এিং ক্ষমতায়ল্পনর জন্য কাজ করল্পে । এ দেল্পের েেল্পর িসিাসকৃত অিল্পেবলত ও অনগ্রসর জনগর্, দিকার, ভূবমেীন, 

বেন্নমূল, ভিঘুল্পর, সামাবজক, মানবসক ও োরীবরক প্রবতিন্ধী, অসোয় দুঃস্থ দরাগী, বকল্পোর অপরাধী, দুঃস্থ বেশু ও িল্পয়াবৃদ্ধল্পের 

উন্নয়ল্পন সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালয় িহুমুখী কায ণক্রম পবরচালনা করল্পে। বতবন জানান- সাম্প্রবতক কাল্পল ১৮ টি সরকাবর বেশু 

পবরিার ও ১টি দোটমবন বনিাস এর দোল্পেলসমূে িসিাল্পসর জন্য ঝুঁবকপূর্ ণ েওয়ায় সংবিষ্ট গর্পূত বিভাগ কতৃণক পবরতযক্ত 

দ াবষত েল্পয়ল্পে। এমতািস্থায় দোল্পষ্টলগুল্পলা পূনুঃবনম ণার্ করা অতীি জরুরী। দসই দপ্রবক্ষল্পত ঝুঁবকপূর্ ণ ১৮ টি সরকাবর বেশু পবরিার 

ও ১ টি দোটমবন বনিাস এর দোল্পেল পুনুঃবনম ণাল্পর্র জন্য উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাি প্রর্য়ন করা েল্পয়ল্পে। 

 

বতবন আল্পরা উল্পেখ কল্পরন এই প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য বেল- এবতম ও বপতা-মাতার দেে িবিত বেশুল্পের সাংবিধাবনক অবধকার 

বনবিত করা; ১৮ টি সরকাবর বেশু পবরিার ও ১টি দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুন:বনম ণার্ প্রকে; সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন 

বনিাল্পসর বেশুল্পের বনরাপে আিাসল্পনর ব্যিস্থা করা; সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের জীিনমান উন্নয়ন 

বনবিত করা; সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাল্পসর বেশুল্পের পবরচয ণা, বনরাপত্তা, বেক্ষা ও প্রল্পয়াজনীয় প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা 

করা দযন তারা যথাযথ প্রবেবক্ষত েল্পয় দেল্পের সু-নাগবরক বেসাল্পি গল্পে উঠল্পত পাল্পর। বতবন সিাইল্পক ধন্যিাে বেল্পয় তার মূল্যিান 

িক্তব্য দেষ কল্পরন।   

 

উক্ত কম ণোলায় মূল প্রিন্ধ উপস্থাপন কল্পরন সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনবনম ণার্ প্রকল্পের বনবিে 

পবরিীক্ষর্ সমীক্ষার টিম বলডার প্রল্পফসর ইবঞ্জবনয়ার খসরু বময়া, বপএইচবড। বতবন তার উপস্থাপনায় প্রকল্পের দপ্রক্ষাপট, উল্পেশ্য, 

বনবিে পবরিীক্ষর্ সমীক্ষা কাল্পজর কম ণ পদ্ধবত এিং দফব্রুয়ারী ২০২০ তাবরখ পয ণন্ত অগ্রগবত ইতযাবে।  

 

পরামে ণক েল্পলর সেস্য ও উন্নয়ন ধারার বনি ণােী প্রধান দমা: সাঈদর রেমান কম ণোলা পবরচালনা কল্পরন। টিম বলডার কতৃণক 

মূল প্রিন্ধ উপস্থাপল্পনর পর মুক্ত আল্পলাচনা শুরু করা েয়। কম ণোলায় উপবস্থত সকল্পলই স্বত:স্ফুতণ অংেগ্রেন কল্পরন। প্রকল্পের 

দভৌত কায ণক্রম এখল্পনা শুরু করল্পত না পারার ফল্পল বেশুরা দয ঝুঁবকর মল্পধ্য িাস করল্পে দস বিষয়গুল্পলা সম্পল্পকণ আল্পলাচকগল্পনর 

মতামত বনল্পে দেয়া েল্পলা- 

 

▪ উপবস্থত সকল্পল একমত “সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনবনম ণা” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনম ণার্ 

কাজ শুরু করল্পত না পারার জন্য বেশু পবরিাল্পর অিস্থানরত বেশুরা ঝুঁবকর মল্পধ্য িসিাস করল্পে। দয দকান সময় দ ণটনা 

 টল্পত পাল্পর এিং এর ফল্পল বেশুল্পের োরীবরক ও মানবসক ক্ষবত েল্পত পাল্পর;  

▪ প্রায় সকল বেশুই িল্পল আমরা দযখাল্পন িাস কবর দয জায়গা অতযন্ত ঝুঁবকপূর্ ণ দযমন: োল্পের প্লাোর খুল্পল পেল্পতল্পে, 

বৃবষ্ট েল্পল োে দথল্পক পাবন পল্পর এিং দমল্পেল্পত পাবন এল্পস তবলল্পয় যায়। ফল্পল তারা রাল্পত ঘুমাল্পত পাল্পর না। বেশুরা 

আল্পরা িল্পলন তাল্পের িাথরুম নাই, টিল্পনর দিো বেল্পয় একটি িাথরুম িাবনল্পয় দেয়া েল্পয়ল্পে বকন্তু দসখাল্পন িষ ণাকাল্পল 

যাওয়া যায় না। তারা আল্পরা উল্পেখ কল্পরন রাল্পতর দিলা িাথরুম ব্যিোর করা দিে কষ্টকর ব্যপার।  
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▪ উপবস্থত বেশু পবরিাল্পরর বেশুরা উল্পেখ কল্পরন “ আমরা রাল্পত ঘুমাল্পত পাবরনা, মল্পন েয় কখন দযন বিবডং দভল্পঙ্গ 

পেল্পি, অমরা দগট খুল্পল দির েল্পত দগল্পল দয সময় লাগল্পি তার মল্পধ্য আমরা মারা যাি। আমল্পের মল্পধ্য একধরল্পর্র 

মানবসক সমস্যা সৃবষ্ট েল্পে।” 

▪ কম ণোলায় উপবস্থত কল্পয়কজন অবভভািক িল্পলন ”িতণমাল্পন বপতা/মাতা/অবভভািকগর্ তাল্পের সন্তানল্পের সরকাবর 

বেশু পবরিাল্পর রাখল্পত চাইল্পে না, তারা মল্পন কল্পরন দয দকান সময় দ ণটনার ফল্পল তাল্পের সন্তানল্পের ক্ষবত েল্পত পাল্পর। 

ফল্পল বেশু পবরিাল্পর থাকার জন্য প্রল্পয়াজনীয় সংখ্যক বেশু পাওয়া যাল্পে না।” প্রায় সকল্পলই একমত দয সরকার এই 

সকল বেশুল্পের ঝুঁবকর বিষয়টি বিল্পিচনা কল্পর অনবতবিলল্পম্ব বনম ণার্ কাজ শুরু করল্পিন এিং বেশুল্পের ঝুঁবকমুক্ত কল্পর 

স্বাভাবিক জীিল্পনর বনিয়তা প্রোন করল্পিন।  

▪ অবভভািক/বপতা/মাতা বেশুল্পের সরকাবর বেশু পবরিাল্পর রাখল্পত আগ্রেী নয় বিল্পেষ কল্পর দেল্পল বেশুল্পের। তারা মল্পন 

কল্পর তাল্পের দেল্পল যবে দকাথাও কাজ কল্পর তল্পি দয টাকা পাল্পি তা বেল্পয় দেল্পল সে তাল্পের সংসার ভাল্পলা ভাল্পি চল্পল 

যাল্পি। ফল্পল তারা তাল্পের সন্তানল্পের বেশু শ্রল্পম বনযুক্ত করল্পেন। কারন এখাল্পন নগে টাকা পাওয়া যায় িল্পল অল্পনল্পক 

উল্পেখ কল্পরন।  

 

গর্পূতণ বিভাল্পগর  বনি ণােী প্রল্পকৌেলী আল আমীন দমা: নুরুল ইসলাম িল্পলন িতণমান সরকার েল্পলা মানবিক সরকার। বতবন 

িল্পলন এই সকল বিবডং গর্পূতণ বিভাল্পগর  আওতাভূক্ত নয়, ফল্পল আমরা এই সকল বিবডং নতরীল্পত দকান কাজ করল্পত পাবর 

না। বতবন উল্পেখ কল্পরন িতণমাল্পন অনুল্পমাবেত িাল্পজট ধল্পর বিবডং করা দযল্পত পাল্পর। বেশুল্পের বনরাপত্তা ও স্বাল্পথ ণর বেক বিল্পিচনা 

কল্পর এই সমস্যার সমাধান করা প্রল্পয়াজন িল্পল বতবন মত প্রকাে কল্পরন।  

 

দজলা প্রোসক দমা: জনাি দমা: েেীদল ইসলাম িল্পলন িতণমান সরকার এই সকল বেশুল্পের জন্য সকল ধরল্পর্র ব্যিস্থা কল্পর 

থাল্পকন দযমন: খায, িস্ত্র, বেক্ষা, বচবকৎসা দসিা, প্রবেক্ষর্ ইতযাবে যাল্পত এই সকল এবতম ও অসোয় বেশুরা এখান দথল্পক 

পোশুনা দেষ কল্পর মূল দরাত ধারার সাল্পথ যুক্ত েল্পত পাল্পর। এই সকল বেশুরা দযন সমাল্পজর োয় না েল্পয় সম্পে েল্পত পাল্পর 

তার জন্য সকল ধরল্পর্র সেল্পযাবগতা সরকার করল্পে িল্পল বতবন উল্পেখ কল্পরন।  

 

মোপবরচালক (যুগ্ম সবচি), আইএমইবড, জনাি এস এম োবমদল েক তার িক্তল্পব্য িল্পলন এই সকল বেশু পবরিাল্পরর বনম ণার্ 

কাল্পজর বডজাইন ড্রবয়ং করার সময় ভূবম ব্যিোর এর পবরকেনা করা প্রল্পয়াজন। বিবডং এর দময়ােকাল দযন কমপল্পক্ষ ১০০ 

িের েয় দস বিষয়টির বেল্পক বিল্পেষভাল্পি দখয়াল রাখা প্রল্পয়াজন িল্পল বতবন উল্পেখ কল্পরন। বতবন তার িক্তল্পব্য িল্পলন িতণমাল্পন 

বেশু পবরিাল্পর ধারর্ ক্ষমতার অল্পধ ণক বেশু অিস্থান করল্পে। সুতরাং বেশুল্পের সংখ্যা বৃবদ্ধ করার জন্য উপল্পজলা পয ণাল্পয় প্রচার 

প্রচারর্া এিং এযাডল্পভাল্পকবস করা প্রল্পয়াজন যাল্পত এই ধরল্পর্র বেশুল্পের বপতা/মাতা/অবভভািকগর্ ভাল্পলাভাল্পি অিবেত েল্পত 

পাল্পরন দয এই সকল বেশু পবরিাল্পর কী কী সুল্পযাগ সুবিধা আল্পে যা তাল্পের বেশুল্পের ভবিষ্যত গেল্পত সেল্পযাবগতা করল্পি িল্পল 

বতবন উল্পেখ কল্পরন।  
 

 

ভবিষ্যত কম ণল্পকৌেল নতবর করার জন্য দয সকল সুপাবরে করা েয় তা বনল্পে দেয়া েল্পলা- 

▪ বিবডং এর দময়ােকাল দযন কমপল্পক্ষ ১০০ িের েয় দস অনুযায়ী কাল্পজর বডজাইন ড্রবয়ং করা; 

▪ ভূবমর সঠিক ব্যিোর এর পবরকেনা করা; 

▪ উপল্পজলা পয ণাল্পয় প্রচার প্রচারর্া এিং এযাডল্পভাল্পকবস করা প্রল্পয়াজন যাল্পত এই ধরল্পর্র বেশুল্পের 

বপতা/মাতা/অবভভাকগর্ ভাল্পলাভাল্পি অিবেত েল্পত পাল্পরন দয এই সকল বেশু পবরিাল্পর কী কী সুল্পযাগ সুবিধা আল্পে 

যা তাল্পের বেশুল্পের ভবিষ্যত গেল্পত সেল্পযাবগতা করল্পি; 

▪ বেশুল্পের জন্য প্রবেক্ষল্পর্র ব্যিস্থা করা এিং প্রবেক্ষর্ দেল্পষ সনে প্রোন;   

▪ অবভভািকগর্ বেশুল্পের সাল্পথ সাক্ষাৎ করল্পত আসল্পল তাল্পের কাউল্পিবলং করার ব্যিস্থা করা  

▪ এই সকল বেশুল্পের অবভভািকল্পের সরকাল্পরর দসফটি দনট কম ণসূচীর আওতায় আনার ব্যিস্থা করা;  

▪ বনম ণার্ কাজ যাল্পত অবত দ্রুত শুরু করা যায় তার জন্য প্রল্পয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রের্ করা।  
 

পবরল্পেল্পষ সভাপবত মল্পোেয় সকলল্পক কেণোলায় উপবস্থবত ও কায ণকর অংেগ্রের্ করার জন্য ধন্যিাে বেল্পয় কম ণোলার 

সমাবপ্ত দ াষনা কল্পরন।  
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পবরবেষ্ট-৩ 

তথ্য উপাত্ত গ্রল্পের টুলস  
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার  

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয় 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইবড) 

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর  

আথ ণ-সামাবজক জবরপ প্রশ্ন পত্র (উপকারল্পভাগী) 

সম্মবত পত্র 

পবরবচবত ও গল্পিষর্ার উল্পেশ্য ির্ ণনা  
 

আোলামু আলাইকুম/নমস্কার 

আবম --------------------------।“উন্নয়ন ধারা” নামক একটি গল্পিষর্া প্রবতষ্ঠান দথল্পক এল্পসবে। উন্নয়ন ধারা, বিবভন্ন 

সরকারী, দিসরকারী এিং আন্তজণাবতক প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ  গল্পিষর্া/জবরপ কায ণ পবরচালনা কল্পর আসল্পে। সমাজল্পসিা 

অবধেফতর ও গর্পূতণ অবধেপ্তর কতৃণক িাস্তিাবয়ত সমাজকল্যার্ মন্ত্রর্ালল্পয়র অধীন একটি জবরপ কায ণক্রল্পমর জন্য 

এল্পসবে। আপনারা অিগত আল্পেন দয, সরকারী বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস প্রকে িাংলাল্পেে সরকাল্পরর আবথ ণক 

সোয়তায় পবরচাবলত েল্পে। পবরকেনা মন্ত্রর্ালল্পয়র অধীল্পন িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ দথল্পক 

িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর জন্য আপনাল্পের দকল্পন্দ্র এল্পসবে।  
 

দগাপনীয়তা এিং সম্মবত: আমরা এই সাক্ষাতকাল্পর উক্ত প্রকল্পের বিবভন্ন ধরল্পর্র দসিা দযমন-খায, বচবকৎসা, বেক্ষা, 

বিল্পনােন, মল্পনা-সামাবজক কাউল্পিবলং, বিবভন্ন প্রবেক্ষর্ ইতযাবে বিষল্পয় বকছু জানল্পত চাইি।  
 

আপনার প্রেত্ত তথ্য সম্পূর্ ণ দগাপন রাখা েল্পি এিং এই তথ্য সংগ্রে করল্পত আমাল্পের আনুমাবনক ৩০ বমুঃ সময় লাগল্পি। 

জবরল্পপ অংেগ্রেল্পনর জন্য আপনাল্পক দকান প্রকার দজার করা েল্পি না এিং আমরা আো করবে আপবন দস্বোয় প্রল্পশ্নাত্তর 

বেল্পত সম্মত েল্পিন, দকননা এই বিষল্পয় আপনার মতামত আমাল্পের কাল্পে খুিই গুরুত্বপূর্ ণ। আপবন দকান উত্তর না বেল্পত 

চাইল্পল আমাল্পেরল্পক িলল্পিন আমরা পরিতী প্রল্পশ্ন চল্পল যাি। এই জবরল্পপ আমাল্পেরল্পক সোয়তা করার জন্য আমরা 

আপনাল্পক বিল্পেষ ধন্যিাে জানাবে।  

 

আপনার বক এই জবরপ সম্পল্পকণ দকান প্রশ্ন আল্পে? আমরা বক তােল্পল শুরু করল্পত পাবর?  

 

আবম বক আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করল্পত পাবর?    েযাঁ---------------------1  

                                                              না ----------------2 
 

সাক্ষাত প্রোনকারীর স্বাক্ষরল্পমািাইল নম্বর:  
 

 

 

জাতীয় পবরচয়পত্র নম্বর (যবে থাল্পক):  

 

সাক্ষাত গ্রেল্পনর তাবরখ  

 
 

 

সাক্ষাল্পতর wel‡q Avcbvi m¤§wZi Rb¨ cÖK‡íi পক্ষ †_‡K ab¨ev`|   

             

 

 
 

বেক্ষাথীর নাম:  

দকল্পন্দ্রর নাম:  দকল্পন্দ্রর ধরর্: োত্র/োত্রী/দযৌথ (∙ বেন) 

সাক্ষাৎকার গ্রের্কারীর নাম:  তোরককারীর নাম:  

স্বাক্ষর:  স্বাক্ষর: 

 

  

w`b gvm eQi 

সংযুবক্ত-১ 

আইবড নং 
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১. আথ ণ-সামাবজক বিষল্পয় তথ্য:  

 

ক্রবমক প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

১০১ 

উত্তর োতার বলঙ্গ 

(প্রশ্ন করার প্রল্পয়াজন দনই, দেল্পখ বলখুন) 

 মবেলা (োত্রী)                                        1 

 পুরুষ (োত্র)                                           2 

 

 

 

১০২ 

েয়া কল্পর আপনার িয়স িলুন  

 (প্রল্পয়াজল্পন জাতীয় পবরচয় পত্র দেল্পখ 

বনবিত দোন) 

  (পূর্ ণ িয়স বলখুন) 

---------------িের 
 

১০৩ আপবন কত িের যািৎ এই সরকাবর বেশু 

পবরিাল্পর আল্পেন?  

  (পূর্ ণ িয়স বলখুন) 

-------------িের 
 

 

১০৪ 

আপনার পবরিাল্পরর সাল্পথ কী আপনার 

দযাগাল্পযাগ আল্পে? 

 েযাঁ                                                      1 

না                                                      2 

 

২০১ 

 

১০৫ েযাঁ েল্পল, আপনার পবরিার দকাথায় থাল্পক? -------------------------  

 

 

১০৬ 

আপনার পবরিাল্পরর দক দক জীবিত আল্পে? 

 

(একাবধক উত্তর েল্পত পাল্পর) 

 মা                                                      1 

 িািা                                                    2 

 মা-িািা উভল্পয়                                       3 

 ভাই (---------জন)                                  4 

 দিান (---------জন)                                 5 

 

 
 

২.  পোশুনা বিষল্পয় তথ্য 

 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

২০১ 

িতণমাল্পন আপবন দকান দশ্রবর্ল্পত পোশুনা 

করল্পেন? 
 

 ৬ষ্ঠ দশ্রবর্                                                      1 

 ৭ম দশ্রবর্                                                      2 

 ৮ম দশ্রবর্                                                     3 

 ৯ম দশ্রবর্                                                     4 

 ১০ম দশ্রবর্                                                    5 

 একােে দশ্রবর্                                                6 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------ 

 

 

 

 

 

২০২ 
আপনার স্কুল/কল্পলজ এই দকন্দ্র দথল্পক 

কতদর/দরত্ব কত েল্পি? 
--------------------বক বম  

 

২০৩ 
বকভাল্পি স্কুল/কল্পলল্পজ যাতায়াত 

কল্পরন? 
 -------------------------- কল্পর।  

২০৪ আপবন বক দকান বিষল্পয় (Subject) 

প্রাইল্পভট পল্পেন?  

েযাঁ                                                              1 

 না                                                              2 

   

২০৭ 

২০৫  েযাঁ েল্পল, মাবসক কত টাকা খরচ েয়?   ------------------ টাকা  

 

২০৬ এই টাকা দক বেল্পয় থাল্পকন/দকাথা 

দথল্পক পান (দযাগাে েয় বকভাল্পি)? 

 দসন্টার কতৃণপক্ষ বেল্পয় থাল্পকন                             1 

 বনল্পজ দযাগার কবর                                          2 

 দকউ োন কল্পর                                               3 

 অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------ 
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২০৭ আপবন কী দকান ধরল্পর্র আল্পয়র সাল্পথ 

যুক্ত?  

েযাঁ                                                             1 

 না                                                             2 

 

২০৯ 

 

২০৮ 
েযাঁ েল্পল, বক কাল্পজর সাল্পথ 

যুক্ত/বকভাল্পি আয় কল্পরন? 

  টিউেবন                                                      1 

  খন্ডকাবলন চাকুবর                                          2 

 অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------ 

 

 

২০৯ 

আপনারা দয এই দকন্দ্র দথল্পক যািার 

ফল্পল স্কুল/কল্পলল্পজ দকান প্রকার 

নিষল্পম্যর স্বীকার েল্পত েল্পয়ল্পেন? 

 েযাঁ                                                             1 

 না                                                             2 
 ৩০১ 

২১০ 

েযাঁ েল্পল, দকান ধরল্পনর নিষল্পম্যর 

স্বীকার েল্পয়ল্পেন? 

 ------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
 

 

 

৩.  স্বাস্থয দসিা সম্পল্পকণ তথ্য: 

 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

৩০১ 

এই সরকাবর বেশু পবরিাল্পর (দকল্পন্দ্র) কী 

বনয়বমত ডাক্তার িল্পসন? 
 

 েযাঁ                                                           1 

 না                                                           2 

 

 

 

 

৩০৩ 

 

৩০২ 

েযাঁ েল্পল, ডাক্তার বক বনয়বমত আপনাল্পের 

স্বাস্থয পবরক্ষা কল্পর থাল্পকন, নাবক অসুস্থয 

েল্পল আপনাল্পের বচবকৎসা কল্পর থাল্পকন? 

 বনয়বমত আপনাল্পের স্বাস্থয পবরক্ষা কল্পর                1 

 অসুস্থয েল্পল আপনাল্পের বচবকৎসা কল্পর                  2 

 অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন)---------------- 

 

 

৩০৩ ডাক্তার অবনয়বমত েল্পল আপনাল্পের 

োবরবরক সমস্যায় বক কল্পরন? 

কতৃণপক্ষ োসপাতাল্পল দনয়ার ব্যিস্থা কল্পরন              1 

 কম্পাউন্ডার/নাস ণ োসপাতাল্পল বনল্পয় যান                     2 

দকাথাও যাই না                                             3 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন)---------------- 

 

 

৩০৪ 

আপবন কী কখল্পনা বচবকৎসার জন্য 

সরকাবর োসপাতাল িা বক্লবনল্পক 

বগল্পয়বেল্পলন? 

 

েযাঁ                                                           1 

না                                                             2 

 

 

 

৩০৬ 

 

৩০৫ 
েযাঁ েল্পল কী সমস্যার জন্য বগল্পয়বেল্পলন? 

  

   ------------------------------ 

 

 

 

৩০৬ 
আপবন বক বেশু পবরিাল্পরর ডাক্তাল্পরর 

বচবকৎসা দসিায়/ব্যিোল্পর সন্তুষ্ট? 

  েযাঁ                                                          1 

  না                                                           2 

 ৩১০ 

 

 

৩০৭ 

েযাঁ েল্পল, দকন সন্তুষ্ট িল্পল আপবন মল্পন 

কল্পরন? 

   ----------------------------------------------------

--  --------------------------------------------------- 
 

 

৩১০ 
না েল্পল, দকন সন্তুষ্ট নয় িল্পল আপবন মল্পন 

কল্পরন? 

   ----------------------------------------------------

--  --------------------------------------------------- 
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৪.  বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর বেক্ষা সম্পল্পকণ তথ্য: 

 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

৪০১ 

আপবন বক কাবরগবর প্রবেক্ষর্ 

দপল্পয়ল্পেন/পাল্পেন? 
 

 েযাঁ                                                            1 

 না                                                            2 

 

 

 

 

 ৫০১ 

৪০২ েযাঁ েল্পল, কী দরল্পড (বিষল্পয়) প্রবেক্ষর্ 

দপল্পয়ল্পেন/পাল্পেন? 

  

--------------------------------------------------- 

 

 

 

৪০৩ 

এই প্রবেক্ষল্পর্ কত বেল্পনর সময় 

লাগল্পি/দলল্পগল্পে? 
---------------- বেন।  

৪০৪ এই প্রবেক্ষর্ দেল্পষ আপবন কী করল্পত 

চান/ইচ্ছুক? 

 

--------------------------------------- 
 

 

৪০৫ 
যবে এল্পক্ষল্পত্র টাকা/অল্পথ ণর প্রল্পয়াজন েয় 

তল্পি এর সংস্থান বকভাল্পি করল্পিন? 

  

   ------------------------------ 

 

 

 

৪০৬  
এই দরল্পড দকন আপবন প্রবেক্ষর্ 

বনল্পয়ল্পেন? 

  দকল্পন্দ্র এই দরড োো অন্য দরড নাই                    1 

িাবেল্পর প্রবেক্ষর্ দনয়ার দকান ব্যিস্থা নাই               2 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------- 

 

 

৫.  অন্যান্য দসিা সম্পল্পকণ তথ্য: 

 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

৫০১ 
আপবন বক মল্পনা-সামাবজক পরামে ণ 

(কাউবিবলং) দপল্পয়ল্পেন? 
 

 েযাঁ                                                            1 

 না                                                             2 

 

 

 

 

৫০৬ 

 

৫০২ 
েযাঁ েল্পল, দকন মল্পনা-সামাবজক পরামে ণ 

বনল্পয়বেল্পলন? 

  

--------------------------------------------------- 

 

 

 

৫০৩ আপবন কী এই দসিায় খুেী/সন্তুষ্ট? 
 েযাঁ                                                            1 

 না                                                             2 

 

৫০৫ 

 

৫০৪ 

েযাঁ েল্পল, দকন এই দসিায় খুেী/সন্তুষ্ট িল্পল 

আপবন মল্পন কল্পরন? 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

৫০৫ 

না েল্পল, দকন এই দসিায় খুেী/সন্তুষ্ট নয় 

িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন? 

  

   ------------------------------ 

 

 

 

ধমীয় বেক্ষা সম্পল্পকণ তথ্য: 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

৫০৬ আপবন বক ধমীয় বেক্ষা দপল্পয়ল্পেন? 
 

 েযাঁ                                                            1 

 না                                                            2 

 

 

 

 

৫১০ 

 

৫০৭ 
দক আপনাল্পের ধমীয় বেক্ষা বেল্পয়বেল্পলন? 

  

--------------------------------------------------- 

 

 

 

৫০৮ 
ধমীয় বেক্ষা দপল্পত আপনাল্পের দকান 

সমস্যা েল্পয়বেল/েল্পে কী না? 

 েযাঁ                                                            1 

 না                                                            2 

 

৫১০ 
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৫০৯ 
েযাঁ েল্পল, বক বক সমস্যা েল্পয়বেল? 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

দখলাধুলার সম্পল্পকণ তথ্য: 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

৫১০ আপনাল্পের দখলাধুলার দকান ব্যিস্থা আল্পে? 
 

 েযাঁ                                                            1 

 না                                                             2 

 

 

 

   

 ৫১২ 

 

৫১১ 
প্রবেক্ষল্পর্র জন্য দকান প্রবেক্ষক আল্পে বক 

না? 

 েযাঁ                                                            1 

 না                                                             2 

 

      

 

৫১২ 
বেশু পবরিাল্পরর দসিা সম্পল্পকণ আপনার 

মতামত 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

বনল্পে ণেনা: বনল্পচর অংল্পে আল্পলাচনার পূল্পি ণ যুি উত্তরোতা (যুি মবেলাল্পের) সাল্পথ সম্পণক (Rapport develop) উন্নত 

করল্পত েল্পি। উত্তরোতাল্পক িলুন দয, এখন আমরা দয বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা করি তা সকল দমল্পয়র জীিল্পনই একটি স্বাভাবিক 

 টনা। আমরা এই বিষয়টি বনল্পয় কথা িলল্পত সংল্পকাচ দিাধ কবর বকন্তু এটা আমাল্পের (মবেলাল্পের) জন্য একান্ত প্রল্পয়াজন। এই 

সময় পবরস্কার পবরেন্ন থাকা এিং সঠিক বনয়ল্পম যে দনয়া খুি েরকার। আমরা যখন বেশু দথল্পক নকেল্পর প্রল্পিে কবর তখন এই 

 টনা  ল্পট। আমরা এখন দতমন একটি বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা করি। 

 

৬.  শুধুমাত্র দমল্পয়ল্পের তথ্য: 

 
 

ক্রবমক # প্রশ্ন  উত্তর সে দকাড  বনল্পে ণেনা  

 

৬০১ 

আপবন বক জাল্পনন বেশু দথল্পক নকল্পোর 

িয়ল্পস পোপ ণল্পনর সময় দমল্পয়ল্পের 

োবররীক বকছু পবরিতণন েয়?  

 েযাঁ                                                             1 

 না                                                              2 

 ৬০৩ 

 

৬০২ 
েযাঁ েল্পল, কী কী পবরিতণন েয়? 

  মাবসক/ঋতুরাি েয়                                       1 

োবররীক বিবভন্ন অংল্পগ দলাম/পেম গজায়              2 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------------- 

 

 

 

৬০৩ 

ঋতু/মাবসককালীন সময় আপবন কী 

ব্যিোর কল্পর থাল্পকন? 

 
 

দসল্পনটারী ন্যাপবকন ব্যিোর কবর                        1                 

ন্যাকো/কাপে ব্যিোর কবর                              2 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------------- 

 

 

 

 ৬০৭    

    

 

৬০৪ 
দসল্পনটারী ন্যাপবকন বকভাল্পি দপল্পয় 

থাল্পকন? 

 বেশু পবরিার বেল্পয় থাল্পক                                   1 

 বনল্পজরা বকল্পন দনই                                          2 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------------- 

 

  

 

 

 

৬০৫ 
বেশু পবরিার বেল্পয় থাকল্পল দসল্পক্ষল্পত্র 

প্রল্পয়াজন অনুযায়ী পান বকনা? 

 েযাঁ                                                             1 

 না                                                              2 

 ৬০৮ 

 

   

 

৬০৬  
না দপল্পল, প্রল্পয়াজনীয় দসল্পনটারী ন্যাপবকন 

বকভাল্পি দযাগাে কল্পরন? 

 

--------------------------------------- 
 

 

৬০৭ 

ন্যাকো/কাপে ব্যিোর করল্পল এটি নতরী 

করার জন্য দকান প্রকার প্রবেক্ষর্ দপল্পয়ল্পে 

বকনা? 

 েযাঁ                                                              1 

 না                                                               2 
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৬০৮ 

মাবসক কালীন সময় আপনাল্পের 

োবররীক দকান সমস্যা দেখা বেল্পল 

দকাথায় পরামে ণ িা বচবকৎসা বনল্পয় 

থাল্পকন? 

  বেশু পবরিাল্পরর ডাক্তার                                    1 

সরকাবর োসপাতাল/বক্লবনক                                 2 

অন্যান্য (বনবে ণষ্ট করুন) ------------------- 

 

 

৬০৯ 
এ দক্ষল্পত্র দকান প্রকার নিষল্পমর স্বীকার 

েল্পত েল্পয়ল্পে কী না? 

েযাঁ                                                               1 

 না                                                               2 

দেষ 

করুন 

 

৬১০ 

েযাঁ েল্পল, দকান ধরল্পর্র নিষল্পম্যর স্বীকার 

েল্পয়ল্পেন? 

  ----------------------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------- 
 

 

সাক্ষাৎকার MÖnYKvix: 

প্রশ্নপত্রটি cybivq cixÿv Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K AveviI wRÁvmv Kiyb Ges DËimg~n mwVKfv‡e 

G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mvÿvZKvi M Ön‡Y g~j¨evb mgq †`qvi Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb| 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 

”সরকারী বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরবিক্ষর্ এর  
 

বিবভন্ন দশ্রবর্র কম ণকতণাল্পের (বপবড/বডবপবড) সাল্পথ (আল্পলাচনার গাইডলাইন 
 

i.  উত্তিদািাি িামঃ 

ii.  পদিীঃ  

 ১.  প্রকি প্রণেি ও িাস্তিােরি আপিাি অনভজ্ঞিা িণ মিা করুি। 

২.  প্রকে প্রর্য়ল্পন দকান ক্রুটি বেল/আল্পে বকনা? যবে থাল্পক তল্পি কী কী ত্রুটি আল্পে, এিং এর ফল্পল িাস্তিায়ল্পন কী কী সমস্যা 

েল্পে; 

 ৩. প্রকল্পের সিাব্যতা যাচাই (Feasibility study) করা েল্পয়ল্পে বক না;  

 ৪.  প্রকে পবরচালক বনল্পয়াগ, যবে দেবরল্পত বনল্পয়াগ করা েয় তল্পি তার কারর্সমূে, প্রকে পবরচালনার দক্ষল্পত্র অথিা  

     সংবিষ্ট বিষল্পয় অবভজ্ঞতা এিং িেবল ইতযাবে; 

৫.  প্রকিটি সংরশার্রিি জন্য প্রস্তাি কিা হরেরে? এ সংরশার্রিি কািণ কী নেল? আপনি কী মরি করিি এই   

     সংরশার্রিি কািণ রর্ৌনক্তক? 

৬. প্রকিটি সংরশার্ি করি আরিা ৫০ রকাটী টাকা রিশী প্রস্তাি কিা হরেরে। প্রকিটি র্নদ পনিকনিি সমরেি মরে রশষ কিা 

হরল নজওনি ৫০ রকাটী টাকা কম খিচ হি/এই টাকাি প্ররোজি হরিা িা। এই অনিনিক্ত টাকা খিরচি দানেত্ব রক নিরি? 

৭.  িাৎসনিক কম মপনিকিিা ও ক্রে পনিকিিা তিিী কিা হরেরে/হরে নকিা? প্রকরিি অগ্রগনি পনিকিিা অনুর্ােী হে 

নকিা? িা হরল এি কািণ সমূহ? 

৮. ভূবম অবধগ্রের্ এিং উন্নয়ন। যবে বিলম্ব েয় তল্পি দকন (প্রস্তাি বেল্পত বিলম্ব েল্পয়ল্পে, দজলা প্রোসল্পকর কায ণালল্পয় বিলম্ব েল্পয়ল্পে 

অথিা ব্যবক্ত মাবলকানা েল্পল ব্যবক্ত বেল্পত চায় নাই/প্রল্পয়াজনীয় অল্পথ ণর িরাে বেল না ইতযাবে)? 

৯. প্রকল্পের PIC/PIU and Steering Committee meeting বডবপবপ অনুযায়ী েল্পে বকনা এিং আল্পলাচয  

 বিষয়সমূে, বসদ্ধান্ত এিং দসগুল্পলা িাস্তিায়ন েয় কী না (প্রবতল্পিেন সংগ্রে করুন);  

১০. প্রকরিি সামনগ্রক অগ্রগনি এিং অংগনভনত্তক িাস্তিােরিি অগ্রগনি (রভৌি ও আনথ মক) সম্পরকম আপিাি মিামি  

      িলুি; 

১১. অনুল্পমাবেত নকো পয ণাল্পলাচনা, েরপত্র মূল্যায়ন, কৃতকায ণ েরোতা অনুকুল্পল ইসুযকৃত কায ণাল্পেে ও তেসংক্রান্ত বিষয়াবে 

পয ণাল্পলাচনাপূি ণক কায ণপবরবধল্পত িবর্ ণত কায ণািলী িাস্তিায়ল্পনর বনবমল্পত্ত প্রল্পয়াজনীয় পেল্পক্ষপ গ্রের্ করা েল্পয়ল্পে/েল্পে বকনা;  

১২. নিি মানচি দিদািারদি ব্যাংক গ্যািানি ব্যাংক রথরক আসল/িকল র্াচাই কিা হরেরে নক িা?   

১৩. প্রকরিি আওিাে সম্পানদি নিনভন্নপণ্য/কার্ ম ও রসিা সংগ্ররহি রক্ষরত্র নপনপএ -২০০৬ / নপনপআি -২০০৮ অনুসিণ ও 

প্রনিপালি কিা হরেরে নকিা? 

১৪. প্রকরিি ক্রে কার্ মক্রম রকি OTM এি পনিিরিম DPM পদ্ধনি রিরখরেি, এ ব্যপারি আপিাি মিামি নক? 

১৫. প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকণত বিবভন্ন সমস্যা দযমন অথ ণায়ল্পন বিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ন অথ ণাৎ পণ্য, কায ণ ও দসিা  

   ক্রয়/সংগ্রল্পের দক্ষল্পত্র বিলম্ব, ব্যিস্থাপনায় দি ণলতা, প্রকল্পের দময়াে ও ব্যয় বৃবদ্ধ ইতযাবে কারর্সে অন্যান্য বেক     বিল্পিষর্, 

পয ণল্পিক্ষর্ ও   পয ণাল্পলাচনা; 

১৬. প্রকিটিি অনুরমানদি নিনপনপ/আিনিনপনপ প্রদত্ত িকশা ও তিনশরষ্টযি নভনত্তরি কাজ গুরলাি গুণগি মাি এিং পনিমাণ 

র্াচাই কিা; 

সংযুবক্ত-২.১ 
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১৭. লগরেম Time bound, input output relation, measureable indicator realistic নকিা? লগরেম 

সম্পরকম আপিাি মূল্যিাি মিামি িলুি;   

১৮.  প্রকরিি সিলনদক, দুি মলনদক, সুরর্াগ ও ঝুঁনক (SWOT) নিরিষণ; 

১৯.  প্রকরিি মালামাল, ইকুইপরমি, জিিল ও রসিা সংগ্ররহ নপনপআি-২০০৮ অনুসিণ কিা হরেনেল নকিা?  

     এ সংক্রান্ত িকুরমরিি কনপ আরে নক?  

২০. প্রকরিি িাস্তিােরিি সমে এি নিনভন্ন কারজি গুণগি মাি নিেন্ত্ররণি উরেরশ নিজস্ব পবরিীক্ষর্ এি ব্যিস্থা কিা  

     হরেনেল নকিা? হরে থাকরল িাি রকাি Checklist/Data Instrument আরে নক?  

২১. প্রকি িাস্তিােরিি জন্য রকাি Project Implementation team গঠি কিা হরেনেল নকিা? 

২২. এ প্রকরিি রকাি exit plan নতরী করা েল্পয়ল্পে বকনা? থাকল্পল তার সিল ও দি ণল বেক আল্পলাচনা করুন।  

২৩. আপিাি প্রকিটি IMED এি PMIS যুক্ত হরেরে নক িা? র্নদ হযাঁ হে িরি প্রনি মারস আপরিট কিা হে নক িা? িা হরল 

রকি করিি িা? 

২৪. গণপূিম নিভারগি সারথ আপিারদি সম্পমক সম্পরকম নকছু িলুি? 

২৫. ২০১৮ সারল নপইনস সভাি নসদ্ধান্ত  রমািারিক (নিনপনপ পুিগ মঠি কিাি জন্য) গণপূিম অনর্দপ্তি রথরক নিম মাণ পূিমকারজি 

ব্যে প্রাক্কলি রপরি রদিী হে ফরল নিনপনপ জমা নদরি প্রাে ৫ মাস নিলম্ব হে, এই নিলরম্বি কািণ নক নেল?  

২৬. বেশু পবরিাল্পরর বেশুল্পের জন্য বিবভন্ন দসিার ব্যিস্থা করা েল্পয়ল্পে, দযমন: 

• বেশুল্পের বনরাপত্তার ব্যিস্থা করা েল্পয়ল্পে। 

• পোশুনা করার সুল্পযাগ  

• রাবত্রকাবলন থাকার ব্যিস্থা 

• মল্পনা-সামাবজক পরামে ণ ব্যিস্থা 

• বৃবত্তমূলক ও কাবরগবর বেক্ষার ব্যিস্থা 

• আথ ণ-সামাবজক পুনি ণাসন কায ণক্রম ইতযাবে দসিা গ্রেল্পনর ফল্পল বেশুল্পের উপর কী কী ইবতিাচক পবরিতণন েল্পয়ল্পে িল্পল 

আপবন মল্পন কল্পরন? 

২৭. এই প্রকে সম্পল্পকণ আপনাল্পের আল্পরা বকছু মুল্যিান মতামত প্রোন করুন। 

 

সাক্ষাৎকার গ্রের্কারী: 

cÖkœপÎwU cyb:ivq পরীক্ষা Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K পুন:রায় wRÁvmv Kiyb Ges DËimg~n 

mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l সাক্ষাৎকার গ্রেল্পর্র MÖn‡Y g~j¨evb mgq †`qvi Rb¨ 

DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb এিং সাক্ষাৎকার দেষ করুন।  
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 

 “সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর জন্য   

গর্পুতণ অবধেপ্তল্পরর কম ণকতণাল্পের সাল্পথ আল্পলাচনার গাইডলাইন 
 

 

উত্তি দািাি িামঃ 

নাম:   

পদিীঃ 

১.    প্রকি প্রণেি ও িাস্তিােরি আপিাি অনভজ্ঞিা িণ মিা করুি। 

২.  প্রকিটি সংরশার্রিি জন্য প্রস্তাি কিা হরেরে? এ সংরশার্রিি কািণ কী নেল? আপনি কী মরি করিি এই সংরশার্রিি 

কািণ রর্ৌনক্তক? 

৩. প্রকিটি সংরশার্ি করি আরিা ৫০ রকাটী টাকা রিশী প্রস্তাি কিা হরেরে। প্রকিটি র্নদ পনিকনিি সমরেি মরে রশষ কিা 

হরল নজওনি ৫০ রকাটী টাকা কম খিচ হি/এই টাকাি প্ররোজি হরিা িা। এই অনিনিক্ত টাকা খিরচি দানেত্ব রক নিরি? 

৪.  প্রকল্পের মালামাল, ইকুইপল্পমন্ট, জনিল ও দসিা সংগ্রল্পে বপবপআর ২০০৮ অনুসরর্ করা েল্পয়বেল বকনা? এ সংক্রান্ত 

ডকুল্পমন্টর কবপ আল্পে বকনা? 

৫.  প্রকল্পের নকো ও drawing এর দক্ষল্পত্র দকান ধরল্পনর দি ণলতা/সমস্যা আল্পে/বেল বকনা িল্পল মল্পন কল্পরন? 

৬.  প্রকল্পের িাস্তিায়ল্পনর সময় এর বিবভন্ন কাল্পজর গুর্গতমান বনয়ন্ত্রল্পনর উল্পেল্পশ্য বনজস্ব পবরিীক্ষর্ এর ব্যিস্থযা করা 

আল্পে বকনা? েযা েল্পল, তার দকান Checklist/Data সংগ্রল্পে Instrument আল্পে বকনা? 

৭.  প্রকে িাস্তিায়ল্পনর জন্য দকান Project Implementation team গঠন করা েল্পয়বেল বকনা? 

৮.  ২০১৮ সাল্পল বপইবস সভার বসদ্ধান্ত দমাতাল্পিক (বডবপবপ পুনগ ণঠন করার জন্য) গর্পুতণ অবধেপ্তর দথল্পক বনম ণার্ ও পুতণ 

কাল্পজর ব্যয় প্রাক্কলন দপল্পত দেরী েয় ফল্পল বডবপবপ প্রায় ৫ মাস বিলম্ব েয়, এই বিলল্পম্বর কারর্ বক বেল? 

৯.  প্রকে িাস্তিায়ল্পনর সফল ও দি ণল বেকগুল্পলা সম্পণল্পক আপনার মতামত িলুন। 

১০. প্রকে িাস্তিায়ল্পন কী কী িাঁধা বিপবত্তর সন্মূখীন েল্পয়ল্পেন/েল্পেন? বকভাল্পি উত্তরর্ েল্পয়বেল্পলন/েল্পেন? 

১১.  প্রকে িাস্তিায়ল্পন কী কী সুল্পযাগ বেল/আল্পে িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন? 

১২. প্রকরিি ক্রে কার্ মক্রম রকি OTM এি পনিিরিম DPM পদ্ধনি রিরখরেি, এ ব্যপারি আপিাি মিামি নক? 

১৩. প্রকে প্রর্য়ল্পন ও িাস্তিায়ল্পন দকান দকৌেলগত দি ণলতা বেল বক? থাকল্পল বক বক? 

১৪. এ প্রকল্পের দকান exit plan নতরী করা েল্পয়ল্পে বকনা? থাকল্পল তার সফলতা ও দি ণল বেক আল্পলাচনা করুন । 

১৫. এই প্রকে সম্পণল্পক আপনাল্পের আল্পরা বকছু মূল্যিান মতামত থাকল্পল িলুন 

 

mv¶vrKvi MÖnYKvix: 

 

cÖkœপÎwU cyb:ivq cix¶v Kiyb| †Kvb c Ö‡kœi DËi ev` wM‡q _vK‡j DËi`vZv‡K পুন:রায় wRÁvmv Kiyb Ges 

DËimg~n mwVKfv‡e G‡m‡Q wKbv †m e¨vcv‡i wbwðZ †nvb| cwi‡k‡l mv¶vrKvi M Ön‡Y g~j¨evb mgq †`qvi 

Rb¨ DËi`vZv‡K AveviI ab¨ev` Rvbvb এিং সাক্ষাৎকার দেষ করুন।  

 

সংযুবক্ত-২.২ 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার 

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়    সংযুবক্ত-২.৩ 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ 
 

র্সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর জন্য 
 

ডাক্তার এর সাল্পথ আল্পলাচনার গাইডলাইন 
 

i. উত্তিদািাি িামঃ 

ii. পদিীঃ 

  

১.  প্রকরি আপিাি দানেত্ব ও কিমব্য সম্পরকম নকছু িলুি। 

২.  আপনার দকল্পন্দ্রর বেশুল্পের স্বাস্থয দসিা সম্পরকম আপনার অবভজ্ঞতা ির্ ণনা করুন। 

৩.  আপনি নক মরি করিি স্বাস্থয রসিাি জন্য আপিারক রর্ সকল উপকিণ (medical equipment) ও ঔষধ দেয়া েয় তা 

বেশুল্পের স্বাস্থয দসিা দেয়ার জন্য যল্পথষ্ট? যবে যল্পথষ্ট িল্পল মল্পন েয় তল্পি দকন? যবে যল্পথষ্ট িল্পল মল্পন না েয় তল্পি দকন মল্পন 

েয় না?  

৪.   যবে বেশু দকান জটিল দরাল্পগ আক্রান্ত েয় তল্পি তার বচবকৎসা কী আপবন কল্পর থাল্পকন, নাবক সরকাবর োসপাতাল্পল িা 

বক্লবনল্পক দরফার কল্পর থাল্পকন? যবে দরফার কল্পরন তল্পি তাল্পের সাল্পথ আপনাল্পের দকান চুবক্তপত্র আল্পে নাবক? 

৫. এই বেশু পবরিাল্পর দয সকল বেশুরা আল্পেন তাল্পের অল্পনক বেশুই নকেল্পর পোপ ণন কল্পরল্পে, এই সময় বেশুল্পের অল্পনক 

োবররীক ও মানবসক পবরিতণন েয়। এই সময় আপবন কী দকান ধরল্পর্র কাউল্পিবলং কল্পর থাল্পকন বকনা? যবে কল্পরন তল্পি 

বকবক বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা কল্পরন? এর দকান গাইডলাইন আল্পে বক না? 

৬.  যুিল্পের সাল্পথ (বিল্পেষ কল্পর যুি মবেলাল্পের সাল্পথ) কী কী বিষয় বনল্পয় আল্পলাচনা কল্পরন? এর দকান গাইডলাইন আল্পে বক 

না?   

৭.  বেশুল্পের স্বাস্থযকাড ণ আল্পে বক না স্বাস্থযকাড ণ বনয়বমত োলনাগাে করা েয় বক না?  

৮. বেশুল্পের দকইস দরকড ণ করা েয় বক না এিং এই দকইস বকভাল্পি সংরক্ষর্ কল্পরন? 

৯. বেশু স্বাস্থয বিষল্পয় আপনার দকান বিল্পেষাবয়ত প্রবেক্ষর্ আল্পে বক না? েযাঁ েল্পল, কত বেল্পনর প্রবেক্ষর্ দপল্পয়ল্পেন এিং দকান 

সংস্থা প্রবেক্ষল্পনর আল্পয়াজন কল্পরবেল?  

১০. প্রকে িাস্তিায়ল্পনর সিল ও দূি ণল বেক গুল্পলা সল্পম্পণল্পক আপনার মতামত িলুন।  

১১. প্রকে িাস্তিায়ল্পন কী কী িাধা বিপবত্তর সন্মূখীন েল্পয়ল্পেন/েল্পেন? বকভাল্পি উত্তরর্ েল্পয়বেল্পলন/েল্পেন?  

১২. প্রকে িাস্তিায়ল্পন কী কী সুল্পযাগ বেল িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন?  

১৩. বেশুল্পের খািার নতরীর দক্ষল্পত্র আপবন কী দকান উপল্পেে বেল্পয় থাল্পকন?  

১৪. এই প্রকে সম্পণল্পক আপনাল্পের আল্পরা বকছু মূল্যিান মতামত থাকল্পল িলুন। 

 

ধন্যিাে বেল্পয় দেষ করুন 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার 

        পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়    সংযুবক্ত-২.৪ 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ 

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর জন্য 

সরকাবর বেশু পবরিার (দকল্পন্দ্রর) এর সুপাল্পরর সবেত আল্পলাচনার গাইডলাইন 

i. উত্তরোতার নামুঃ 

ii. পেিীুঃ 
১.   প্রকি প্রণেি ও িাস্তিােরি আপিাি অনভজ্ঞিা িণ মিা করুি 

২.  এই রকরেি সুপাি নহসারি আপিাি দানেত্ব ও কিমব্য িলুি  

৩. এই রকরেি সকল কম মকিমা নক মানসক কম মপনিকিিা তিিী করি এিং আপিাি নিকট রথরক  

    অনুরমাদি নিরে থারক? র্নদ হযাঁ হে িরি আমারদি একটি কনপ রদখাি। 

৪. রর্ সকল নশশুিা স্কুল/করলরজ র্াে িারদিরক নকভারি এই সকল স্কুল করলরজি ভনিমি ব্যিস্থা করি  

    থারকি। এ নিষরে নকছু িলুি ( ভনিমি ব্যিস্থা, রিিি ভািানদ, রপাশাক এিং র্ািাোরিি ব্যিস্থা ইিযানদ) 

৫.  র্নদ রকাি নশশুি প্রাইরভট পড়াি প্ররোজি হে িরি রসরক্ষরত্র আপিািা কী কী ব্যিস্থা নিরে থারকি? 

৬. নশশুরদি তিনিক ও র্মীে নশক্ষা ব্যিস্থাপিা সম্পরকম নকছু িলুি। 

৭.বৃনত্তমূলক ও কানিগনি প্রনশক্ষণ এি নক নক ব্যিস্থা করি থারকি? রকাি নশশু রকাি নিষরে/রেরি প্রনশক্ষণ  

   রিরি িা রক ঠিক করি রদে এিং নকভারি? প্রনশক্ষণ রশরষ নশশুিা নক রকাি র্িরণি কারজ যুক্ত হরি পারি?  

   র্নদ রকউ উরদাক্তা হরি চাে রস রক্ষরত্র আপিািা কী কী সহরর্ানগিা করি থারকি? 

৮. পনিিারি পুি:একনত্রকিরণি রক্ষরত্র আপিারদি ভূনমকা িলুি? এ পর্ মন্ত কি জিরক করিরেি? 

৯. প্রকি িাস্তিােরিি সিল ও দুি মল নদকগুরলা সম্পরকম আপিাি মিামি িলুি। 

১০. প্রকি িাস্তিােরি রকাথাে কী কী িাঁর্া নিপনত্তি সম্মূখীি হরেরেি? নকভারি উত্তিণ হরেনেরলি? 

১১. প্রকি প্রণেি ও িাস্তিােরি রকাি রকৌশলগি দুি মলিা নেল নক? থাকরল নক নক  

১২. নশশু পনিিারি নশশুরদি জন্য নিনভন্ন রসিাি ব্যিস্থা কিা হরেরে, রর্মি: 

 ক. নশশুরদি নিিাপত্তাি ব্যিস্থা 

 খ. পড়াশুিা কিাি সুরর্াগ 

 গ. িানত্রকানলি থাকাি ব্যিস্থা 

 ঘ. মরিা-সামানজক পিামশ ম 

 ঙ. বৃনত্তমূলক ও কানিগনি নশক্ষা 

 চ.আথ ম-সামানজক পুিি মাসি কার্ মক্রম ইিযানদ রসিা গ্রহরিি ফরল নশশুরদি উপি কী কী প্রভাি পরড়রে  

              িরল আপনি মরি করিি? 

১৩. এই প্রকে সম্পল্পকণ আপনাল্পের আল্পরা বকছু মূল্যিান মতামত থাকল্পল িলুন। 

 

ধন্যিাে বেল্পয় দেষ করুন 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার 

        পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়    সংযুবক্ত-২.৫ 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ 

“সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্” েীষ ণক চলমান প্রকল্পের 

বনবিে পবরবিক্ষর্ এর জন্য 
 

সমাজল্পসিা অবফসার (উপ-পবরচালক/সেকারী পবরচালক) এর সাল্পথ আল্পলাচনার গাইডলাইন 

 

i. উত্তরোতার নামুঃ 

ii. পেিীুঃ 

১.  প্রকি প্রণেি ও িাস্তিােরি আপিাি অনভজ্ঞিা িণ মিা করুি। 

২. আপিাি রজলাে নশশু পনিিাি ও রোটমনি নিিাস  বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ প্রকি িাস্তিােরি আপিাি ভূনমকা  

    সম্পরকম নকছু িলুি। 

৩. এই রকরেি ব্যিস্থাপিা কনমাটিি নিেনমি সভা হে নকিা? হযাঁ হরল, কিনদি পি পি সভা হরে থারক? 

৪. সভাে রর্ সকল নিষে আরলাচিা হে রস নিষেসমূহ নকভারি িাস্তিানেি হে। নসদ্ধান্তসমূহ নকভারি আপিািা   

    ফরলা-আপ করি থারকি? 

৫. আপনি অথিা আপিাি রকাি প্রনিনিনর্ রকে পনিদশ মি করিি নক? হযাঁ হরল সি মরশষ কিনদি পূরি ম পনিদশ মি  

    করিরেি? পনিদশ মি প্রনিরিদি কাি নিকট জমা নদরে থারকি?  

৬. নশশুরদি খািাি, রপাষাক ও অন্যান্য নিিযপ্ররোজিীে দ্রব্য ক্রে প্রনক্রো সম্পরকম আপিাি ভূনমকা সম্পরকম  

    নকছু িলুি? 

৭. প্রকি িাস্তিােরিি সিল ও দুি মল নদকগুরলা সম্পরকম আপিাি মিামি িলুি। 

৮. প্রকি িাস্তিােরি কী কী িাঁর্া নিপনত্তি সম্মূখীি হরেরেি? নকভারি উত্তিণ হরেনেরলি? 

৯. এই প্রকে সম্পরকম আপনাল্পের আল্পরা বকছু মূল্যিান মতামত থাকল্পল িলুন। 

 

 

ধন্যিাে বেল্পয় দেষ করুন 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার 

        পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়    সংযুবক্ত-২.৬ 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ 

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরবিক্ষর্ এর জন্য 

দজলা প্রোসক/উপল্পজলা বনি ণােী অবফসার এর সবেত আল্পলাচনার গাইডলাইন 

 

i.       উত্তরোতার নামুঃ 

ii. পেিীুঃ 

১. প্রকি প্রণেি ও িাস্তিােরি আপিাি অনভজ্ঞিা িণ মিা করুি 

২. এই রকরেি ব্যিস্থাপিাে আপিাি ভূনমকা সম্পরকম নকছু িলুি। 

৩. এই রকরেি ব্যিস্থাপিা কনমাটিি নিেনমি সভা হে নকিা? হযাঁ হরল, কিনদি পি পি হরে থারক? 

৪. সভাে রর্ সকল নিষে আরলাচিা হে রস নিষেসমূহ নকভারি িাস্তিানেি হে। নকভারি আপিািা এি ফরলা- 

   আপ করি থারকি? 

৫. আপনি অথিা আপিাি রকাি প্রনিনিনর্ রকে পনিদশ মি করিি নক? হযাঁ হরল সি মরশষ কিনদি পূরি ম পনিদশ মি  

   করিরেি? পনিদশ মরিি প্রনিরিদি কাি নিকট উপস্থাপি করিি?  

৬. নশশুরদি খািাি, রপাষাক ও অন্যান্য নিিযপ্ররোজিীে দ্রব্য ক্রে প্রনক্রো সম্পরকম আপিাি ভূনমকা সম্পরকম  

   নকছু িলুি? 

৭. প্রকি িাস্তিােরিি সিল ও দুি মল নদকগুরলা সম্পরকম আপিাি মিামি িলুি। 

৮. এই প্রকে সম্পরকম আপনাল্পের আল্পরা বকছু মূল্যিান মতামত থাকল্পল িলুন। 

 

 

ধন্যিাে বেল্পয় দেষ করুন 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলাল্পেে সরকার  

পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়  

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ  

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর জন্য 

FGD গাইডলাইন  
 

পবরবচবত ও গল্পিষর্ার উল্পেশ্য ির্ ণনা  
 

আোলামু আলাইকুম/নমস্কার  

আবম --------------------------।“উন্নয়ন ধারা” নামক একটি গল্পিষর্া প্রবতষ্ঠান দথল্পক এল্পসবে। উন্নয়ন ধারা, বিবভন্ন সরকারী, 

দিসরকারী এিং আন্তণজাবতক প্রবতষ্ঠাল্পনর সাল্পথ গল্পিষর্া/জবরপ কায ণ পবরচালনা কল্পর আসল্পে। সমাজল্পসিা অবধেফতর, 

সমাজকল্যার্ মন্ত্রনালল্পয়র অধীন একটি জবরপ কায ণক্রল্পমর জন্য এল্পসবে। আপনারা অিগত আল্পেন দয, এবতম ও অনাথ এিং 

বেশু পাচারকারীল্পের কিল েল্পত উদ্ধারকৃত বেশু, অবভভািকেীন দে ণোগ্রস্থ ও বিপন্ন বেশু, োরাল্পনা বেশু এিং কারাগাল্পর 

অিস্থানরত সমস্যাগ্রস্থ মবেলাল্পের বেশুল্পের বনল্পয় িাংলল্পেে সরকাল্পরর আবথ ণক সোয়তায় ‘সরকাবর বেশুপবরিার ও দোটমবন 

বনিাস বনম ণার্/পুন:বনম ণার্ প্রকে” িাস্তিায়ন করল্পে। পবরকেনা মন্ত্রর্ালয়, িাস্তিায়ন, পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ 

দথল্পক িাস্তিাবয়ত প্রকল্পের প্রভাি মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য আপনাল্পের এলাকায় এল্পসবে।  

 

দগাপনীয়তা এিং সম্মবত: আমরা এই আল্পলাচনায় উক্ত প্রকল্পের বিবভন্ন ধরল্পর্র দসিা অথ ণাৎ প্রবেক্ষর্, সল্পচতনমূলক সভা, নতুন 

নতুন প্রযুবক্তর সাল্পথ পবরচয়, আবথক সেল্পযাবগতা প্রোন ইতযাবে বিষল্পয় বকছু জানল্পত চাইি।  

 

আপনাল্পের প্রেত্ত তথ্য সম্পূর্ ণ দগাপন রাখা েল্পি এিং এই তথ্য সংগ্রে করল্পত আমাল্পের আনুমাবনক এক  ন্টা সময় লাগল্পি। 

জবরল্পপ অংেগ্রেল্পনর জন্য আপনাল্পের দকান প্রকার দজার করা েল্পি না এিং আমরা আো করবে আপনারা দস্বোয় প্রল্পশ্নাত্তর 

বেল্পত সম্মত েল্পিন দকননা এই বিষল্পয় আপনাল্পের মতামত আমাল্পের কাল্পে খুিই গুরুত্বপূর্ ণ। আপনারা দকান উত্তর না বেল্পত 

চাইল্পল আমাল্পেরল্পক িলল্পিন আমরা পরিতী প্রল্পশ্ন চল্পল যাি। এই জবরল্পপ আমাল্পেরল্পক সোয়তা করার জন্য আমরা আপনাল্পক 

বিল্পেষ ধন্যিাে জানাবে।  

 

আপনাল্পের বক এই জবরপ সম্পল্পকণ দকান প্রশ্ন আল্পে? আমরা বক তােল্পল শুরু করল্পত পাবর?  
 

োবজরা বসট: 
 

নাম এনআইবড নং দপো উপল্পজলা স্বাক্ষর 
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গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র 

 

১.  এই রকরেি নিনভন্ন প্রকাি রসিা সম্পরকম নকছু িলুি? 

২. এই রকে রথরক রসিা রিোি ফরল আপিারদি কী কী উপকাি হরেরে িরল মরি করিি? 

৩. এই রকরেি পড়াশুিাি পনিরিশ. খািাি ও অন্যান্য রসিা সম্পরকম আপিারদি মিামি?  

 ৪. আপিািা স্কুল/করলরজ পড়াশুিা কিরেি? স্কুল/করলরজ রকাি প্রকাি তিষরেি স্বীকাি হরেরেি নক িা? হযাঁ হরল কী কী 

র্িরণি তিষরেি স্বীকাি হরেরেি? 

  ৫. এই প্রকরিি মােরম ’’সরকাবর বেশুপবরিার ও দোটমবন বনিাস” এ অিস্থানরত এবতম/অনাথ বেশুল্পের. এই প্রকরিি 

মােরম ’’সরকাবর বেশুপবরিার ও দোটমবন বনিাস” এ অিস্থানরত এবতম/অনাথ বেশুল্পের বিবভন্ন প্রকার প্রবেক্ষর্ দেয়া েয়। 

এর ফল্পল তাল্পের জীিনমাল্পনর উন্নয়ন েল্পি িল্পল আপবন মল্পন কল্পরন?  

৬. আপিারদি জািামরি এই প্রনশক্ষণ রশরষ রকাি নশশু নক আেির্ মক/চাকুনি কিরি পািরে নকিা? (ঝুঁনকপূণ ম নশশুেম ব্যিীি)। 

৭. এই দকল্পন্দ্রর সুপার এর ব্যিোর সম্পল্পকণ আপনাল্পের মতামত 

৮. এই দকল্পন্দ্রর আপ-ভাইয়াল্পের সম্পল্পকণ আপনাল্পের মতামত 

৯. এই প্রকে সম্পরকম আপনাল্পের আল্পরা বকছু মূল্যিান মতামত থাকল্পল িলুন। 

 

 

 

ধন্যিাে বেল্পয় দেষ করুন 
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গণপ্রজািন্ত্রী িাংলারদশ সিকাি 

পনিকিিা মন্ত্রণালে 

িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি নিভাগ 

সরকাবর বেশু পবরিার ও দোটমবন বনিাস বনম ণার্/পুনুঃবনম ণার্ েীষ ণক চলমান প্রকল্পের বনবিে পবরিীক্ষর্ এর জন্য 

মূল্যায়ন সমীক্ষা  

 

সিকানি ক্রে সংক্রান্ত িীনি-২০০৬, সিকানি ক্রে সংক্রান্ত নিনর্- ২০০৮ অনুর্ােী মালামাল/রসিা ক্রে 

সংক্রান্ত িথ্যািলী 

# 

িং 

নিষে উত্তি 

 

১ মন্ত্রণালে/নিভাগ  

২ িাস্তিােিকািী সংস্থা  

৩ প্যাল্পকল্পজর নাম এিং নং  

৪ দিপত্র অনুর্ােী কারজি িাম 

(ক্রনমক অনুসারি) 

 

 

 

৫ দিপত্র িা প্রস্তাি প্রস্ত্ত্তিকিরণি রক্ষরত্র নপনপআি-২০০৮ অনুসিণ কিা 

হরেনেল নকিা? 

 

েযাঁ 

 

না 

৬ নিনিরদ মশ প্রস্তুিকিরণ নপনপআি-২০০৮ অনুসিণ কিা হরেনেল নকিা?  

েযাঁ 

 

না 

৭ দিপত্র প্রকারশি মােম (জািীে/আন্তজমানিক) কিটি পনত্রকাে প্রকাশ কিা 

হরেরে এিং পনত্রকাি িাম:  

------------টি 

৮ দিপত্র নিক্রে শুরু িানিখ ------------- 

৯ দিপত্র নিক্ররেি রশষ িানিখ ও সমে তাবরখুঃ 

সময়ুঃ 

১০ দিপত্র গ্রহরণি রশষ িানিখ ও সমে তাবরখুঃ 

সময়ুঃ 

১১ রমাট দিপরত্রি নিনক্রি সংখ্যা ----------টি 

১২ প্রাপ্ত রমাট দিপরত্রি সংখ্যা -----------------টি 

১৩ দিপত্র রখালাি িানিখ ও সমে তাবরখুঃ 

সময়ুঃ  

১৪ দিপরত্রি জামািি মূল্যােি কনমটি দ্বািা র্াচাই কিা হরেনেল নকিা?  

েযাঁ 

 

না 

১৫ নসএস তিনি কিা হরেরে নক িা   

১৬ নসএসএ কনমটিি সদস্যবৃরেি স্বাক্ষি আরে নকিা?   

১৭ রিসপিনসভ দিপরত্রি সংখ্যা ------------------ টি 

১৮ িি-রিসপিনসভ দিপরত্রি সংখ্যা ------------------ টি  

১৯ দিপত্র মূল্যােি কনমটিি সভাি িানিখ  

২০ ক্রে অনুরমাদরিি রক্ষরত্র নিেম অনুসিণ কিা হরেনেল নকিা?  

েযাঁ 

 

না 

সংযুবক্ত-৪ 
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২১ কার্ মনিিিিী অনুরমাদরিি িানিখ  

২২ Notification of Awardপ্রদারিি িানিখ  

২৩ প্রস্তানিি চুনক্তি মূল্য  

----------------------------টাকা 

২৪ রমাট চুনক্তি মূল্য ----------------------------টাকা 

 
২৫ চুনক্ত স্বাক্ষরিি িানিখ  

২৬ কার্ মারদশ প্রদারিি িানিখ  

২৭ সমে বৃনদ্ধ কিা হরেরে নক িা? হযাঁ 

িা 

২৮ ক. কিনদি বৃনদ্ধ 

খ. এিংকািণ 

 

২৯ কার্ মারদশ অনুর্ােী কাজ শুরুি িানিখ  

৩০ র্নদ সমে বৃনদ্ধ কিা হে িরি সমে বৃনদ্ধি পি কাজ সমানপ্তি িানিখ  

৩১ ক্রেকৃি মালামাল ক্রনমক অনুসারি সিিিাহকারল নিেমমানফক 

ইিরভিিী প্রনক্রো সম্পন্ন হরেনেল নকিা? 

 

েযাঁ 

 

না 

৩২ িা হরে থাকরল রকি ?  

 

৩৩ দিপরত্রি উরেনখি মূল্য অরপক্ষা অনর্ক মূরল্যক্রে/সংগ্রহ কিা হরেনেল 

নকিা? 

 

েযাঁ 

 

না 

৩৪ র্নদ হরে থারক িরি রকি ?  

 
৩৫ সিিিাহকৃি মালামারলি রকাি ওোরিনি নেল নক ? েযাঁ না 

৩৬ র্নদ থারক িরি কিনদি/মাস/িেি  

 
৩৭ ক্ররেি রক্ষরত্র নপনপআি-২০০৮ এি রকাি ব্যিে হরেনেল নকিা ?  

েযাঁ 

 

না 

৩৮ র্নদ হরে থারক িরি িাি কািণ উরেখ করুণ  

৩৯ ক্রে সংক্রান্ত রিকি মপত্র সংিনক্ষি আরে নকিা ? েযাঁ না 

৪০ ক্রে প্রনক্রো উত্তি পুিিীক্ষণ কিা হরেরে নকিা ? েযাঁ না 

৪১ অনিট হরেরে নকিা? েযাঁ না 

৪২ অনিট আপনত্ত আরে নকিা? থাকরল আপনত্ত নিস্পনত্ত কিা হরেরে নকিা? েযাঁ না 

৪৩ রটন্ডাি নকভারি হরেরে?  ই-নজনপ (on line সিািি 

(off 

line) 

 

 

          

তথ্য প্রোনকারী কম ণকতণার নাম ও স্বাক্ষর                                      তথ্য সংগ্রেকারী নাম ও স্বাক্ষর  

 (বসলসে) 
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      Unnyan Dhara  

The Hub of Consultancy Service 
House # 21, Road # 1 
PC Culture Housing Society 
Shakertak, Mohmmadpur, Dhaka-1207 
Cell Phone# +88-01712100559 
E-mail Id: Sayeed.luna@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unnyan Dhara 
The Hub of Consultancy Service 

House # 31/2, Road # 6 

Block # Ka, Shyamoli Housing Society  

Adabar, Dhaka-1207 

Cell Phone # 88-01712100559 

e-mail id: Sayeed.luna@gmail.com 
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