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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজয়সবা অধধদপ্তর কর্তকৃ “বাাংলায়দয়ের প্রাধিক জনয় াষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নেন (১ম সাংদশাধিত)” প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৭ হয়ে জুন, ২০২০ মমোয়দ বাস্তবােয়নর লয়যে গৃহীে হে এবাং 

পরবেীয়ে ১ম সাংয়োধনীর মাধ্যয়ম এর মমোদ জুন, ২০২২ পর্িৃ বৃধি করা হে। প্রকল্পটি ৬০৬৯.৬১ লয টাকা প্রাক্কধলে ব্যয়ে 

২০টি মজলার ১০২টি উপয়জলাে বাস্তবাধেে হয়ে। প্রকল্পটির মূল উয়েশ্য হয়লা প্রাধিক জনয় াষ্ঠীর জীবনমান উন্নেন। ধবয়েষে 

োয়দর র্ারা আধদ ক্ষুদ্র মপোে ধনয়োধজে মর্মন, কামার, কুমার, নাধপে, বাঁে-মবে পণ্য প্রস্তুেকারক, কাঁো-ধপেল পণ্য প্রস্তুেকারী 

এবাং জুো মমরামে/প্রস্তুেকারী। এ কার্কৃ্রম প্রাধিক জনয় াষ্ঠীর বহুমুখী উন্নেয়নর জন্য সম্প্রসাধরে হয়ে। প্রকল্পটির বাস্তবােয়নর 

অগ্র ধে, লযে ও উয়েশ্য অজৃয়নর অগ্র ধে, প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম উপয় া ীয়দর জীবনর্াত্রার মান উন্নেয়ন সম্ভাব্য ভূধমকা এবাং প্রকল্পটি 

বাস্তবােয়নর ফয়ল সৃষ্ট সুয়র্া  ও সুফল মটকসইকরয়ণর লয়যে পধরকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবােন পধরবীযণ ও মূল্যােন ধব া  

কর্তকৃ পরামেকৃ প্রধেষ্ঠান ধনয়োয় র মাধ্যয়ম এর ধনধবড় পধরবীযণ সমীযা পধরচালনা করা হে। 

এ সমীযাে পধরমাণ ে ও গুণ ে উ ে প্রকার েথ্য সাংগ্রহ ও ধবয়েষণ করা হয়েয়ে। গুণ ে েথ্য সাংগ্রয়হ মফাকাস গ্রুপ ধিসকােন 

(এফধজধি), মূখ্য ব্যধিয়দর সাযাৎকার, মকস স্টাধি ও স্থানীে কমেৃালার আয়োজন করা হে। পধরমাণ ে েথ্য সাংগ্রয়হর মযয়ত্র 

সুধনধদষৃ্ট প্রশ্নাবলী ব্যবহার কয়র প্রকল্প এলাকার ১০টি মজলার ২০টি উপয়জলা মেয়ক মমাট ৭৬৩ জন উপকারয় া ীর ধনকট হয়ে 

েথ্য সাংগ্রহ করা হয়েয়ে। এোড়াও প্রকয়ল্পর আরধিধপধপ, পধরবীযণ প্রধেয়বদন ও ক্রে সাংক্রাি দধললাধদ হয়ে মসয়কন্ডারী েথ্য 

সাংগ্রহ করা হে।  

আরধিধপধপ অনুর্ােী প্রকয়ল্পর মমাট প্রাক্কধলে ব্যে বরাে ও অগ্র ধে পর্াৃয়লাচনাে মদখা র্াে মর্, জুন, ২০১৯ সাল পর্িৃ প্রকয়ল্পর 

ক্রমপুধিে অগ্র ধে ধেল মমাট প্রাক্কধলে ব্যে (৬০৬৯.৬১ লয টাকা)-এর ২৯.৫৮% (১৭৯৫.৪৫ লয টাকা)। এধপ্রল, ২০২০ পর্িৃ 

মমাট প্রকয়ল্পর ৪০০৯.৮৭ লয টাকা ব্যে হয়েয়ে র্া মমাট প্রাক্কধলে প্রকল্প ব্যে এর ৬৬.০৬%। প্রকয়ল্পর অগ্র ধে পধরকল্পনা 

মাধফক সঠিক পয়েই এগুয়ে এবাং প্রকল্প মমোদ জুন, ২০২২ এর ময়ধ্য বাধক ৩৩.৯৪% বাস্তবােন সম্ভব হয়ব বয়ল আো করা র্াে। 

প্রকয়ল্পর আরধিধপধপয়ে ধনধাৃধরে মমাট ১০টি ক্রে প্যায়কয়জর ময়ধ্য ৮টি প্যায়কয়জর ক্রে প্রধক্রো ইয়োময়ধ্য সম্পন্ন হয়েয়ে এবাং 

বাধক দুইটি প্যায়কয়জর ক্রে প্রধক্রো বেমৃায়ন (জুন, ২০২০) চলমান আয়ে। ক্রে প্রধক্রোর দধললাধদ পর্াৃয়লাচনাে মদখা র্াে মর্, 

আরধিধপধপয়ে উয়েধখে সবগুয়লা ক্রে প্যায়কয়জর জন্য আরএফধকউ পিধে উয়েখ আয়ে। ক্রে প্রধক্রো বাস্তবােয়নর সমে 

পধরলধযে হে মর্, মর্সকল ক্রে প্যায়কয়জর প্রাক্কধলে মূল্য পাঁচ লয টাকার উয়বৃ মসগুয়লা ধবদ্যমান সরকাধর ক্রে নীধেমালার 

সায়ে সাাংঘধষকৃ। এমোবস্থাে, ধসধপটিইউ ও প্রকল্প সাংধেষ্ট জােীে ধস্টোধরাং কধমটির ধলধখে পরামেকৃ্রয়ম ক্রে নীধেমালার 

আয়লায়ক ক্রে প্রধক্রোসমূহ সম্পন্ন করা হে। 

প্রকল্প কর্তকৃ প্রাধিক জনয় াষ্ঠীয়দর জীবনমান উন্নেয়নর জন্য মর্ সকল উয়দ্যা  গ্রহণ করা হয়েয়ে ো হয়লা: দযো বৃধিমূলক 

স্বল্পয়মোধদ ও দীঘয়ৃমোধদ প্রধেযণ কমকৃান্ড, অনুদান ও  াো প্রদান, স্ব-স্ব মপোর আধুধনকােনমূলক কমকৃান্ড, সামাধজক সুরযা 

এবাং সামাধজক মর্াৃদা বৃধি, পধরষ্কার-পধরেন্নো, স্বাস্থে সয়চেনোমূলক কমকৃান্ড প্রভৃধে। প্রকয়ল্পর আওোধীন ২০টি মজলার 

জধরপকৃে আধদ মপোর প্রাধিক জনয় াষ্ঠীর সাংখ্যা ৬৯,৬৬২ জন ও মমাট সুধবধায় া ীর সাংখ্যা ধনধাৃরণ করা হে ২৩,৩৪৩ জন র্া 

মমাট জরীপকৃে জনসাংখ্যার ৩৩.৫%। এ ফলাফল হয়ে প্রধেেমান হে মর্, আয়রা অধধক সাংখ্যক আধদ মপোর প্রাধিক 

জনয় াষ্ঠীয়ক প্রকয়ল্প অির্ভিৃ করার সুয়র্া  রয়েয়ে। প্রকয়ল্প মমাট প্রধেযণ ও ন দ অনুদান সহােোর লযেমাত্রা ২৩,৩৪৩ জন। এর 

ময়ধ্য প্রকয়ল্পর অধীয়ন ২০১৯-২০ অে-ৃবেয়রর এধপ্রল, ২০২০ পর্িৃ মমাট ১৭,২২৪ জনয়ক প্রধেযণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েয়ে অোৃৎ 

৭৪% টায় টৃ ইয়োময়ধ্য অধজৃে হয়েয়ে। এধপ্রল, ২০২০ পর্িৃ অনুদান প্রদান করা হয়েয়ে মমাট ১৩,১৪৯ জনয়ক র্া প্রধেযণােীর 

৭৬%।  র্ারা অনুদান পানধন োয়দর ময়ধ্য ১৩% আয়েন র্ায়দর প্রধেযণ এখনও মেষ হেধন বাধক ১১%এর প্রধেযণ সম্প্রধে মেষ 

হয়েয়ে এবাং অনুদান প্রাধপ্ত প্রধক্রোধীন আয়ে। 

সমীযাে অাংেগ্রহণকারী ৭৬৩ জন উপকারয় া ীর ময়ধ্য ৪৩৩ জন সা য়রয়দর ৯১.২% এর ময়ে োয়দর ওস্তাদ খুবই দয এবাং 

৯১.৭% এর ময়ে ওস্তাদ প্রধেযণ দায়ন খুবই আিধরক। এর পরও প্রধেযণ কমসৃূধচয়ে ওস্তাদ ও সা য়রয়দর আয়রা আিধরকো 

বাড়ায়না ও কার্কৃর করার জন্য ৪৩৩ জয়নর ময়ধ্য ৫৩.৩% এর ময়ে স্থানীে সমাজয়সবা অধফস হয়ে মবধে মবধে মধনটধরাং করা 

প্রয়োজন, ৪০.৮% ময়ন কয়রন ওস্তাদয়দর আয়রা কার্কৃর ভূধমকা পালন করয়ে হয়ব, ২২% এর ময়ে হাধজরা খাো ব্যবহার 

করয়ে হয়ব ও ৯.৫% উত্তর মমাোয়বক ঠিকমে ল  বই ব্যবহার করয়ে হয়ব। মমাট ৭৬৩ ওস্তাদ-সা য়রয়দর ময়ধ্য ৬৯.২% এখন 

পর্িৃ মকান সনদ পানধন, আর বাধক ৩০.৯% এর ময়ে োরা সনদ পায়বন ধকনা জায়নন না। সমীযাে অাংেগ্রহণকারী ৭৬৩ জন 

উত্তরদাোর ময়ধ্য ৩৩০ জন ক্ষুদ্র উদযাক্তা/ওস্তায়দর ৫২.৭% এর ময়ে ব্যবসা সম্প্রসারয়ণর জন্য প্রাপ্ত আধেকৃ অনুদান ইয়োময়ধ্য 

মপয়েয়েন। বাধক মাত্র ৪৭.৩% এখদনা পানধন। মমাট ৩৩০ জন উত্তরদাোর ময়ধ্য ৩৬.৪% এর ময়ে প্রাপ্ত অনুদায়নর অে ৃোরা 

ব্যবসা সম্প্রসারয়ণ, ১৭.৩% নতুন মালামাল ক্রয়ে ব্যবহার কয়রয়েন। োর অে ৃহয়লা সকয়লই কাাংধখে খায়ে অনুদায়নর অে ৃব্যে 

কয়রয়েন। অন্যধদয়ক ৩৯.১% ক্ষুদ্র উয়দ্যািা/ওস্তাদ পাধরবাধরক ব্যে ধমটায়ে অনুদায়নর অে ৃখরচ কয়রয়েন। মমাট ৩৩০ জন ক্ষুদ্র 
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উয়দ্যািা উত্তরদাোর ৬১.৮% গ্রুয়প অনুদান ধনয়ে রাধজ আয়েন; বাধক ৩৮.২% গ্রুয়প ধনয়ে রাধজ নন। গ্রুয়প ৯০,০০০ টাকা ঋণ 

ধনয়ে  ায়লা ব্যবসা করা র্ায়ব বয়ল োয়দর আো।  

মমাট ৭৬৩ জন উত্তরদাোর ৯৯.৭% ময়ন কয়রন প্রকল্প কর্তকৃ প্রদত্ত প্রধেযণ োয়দর মপো ে জীবয়ন অয়নক উপকায়র আসয়ব। 

মমাট ৭৬৩ জন উত্তরদাোর ময়ধ্য ৯৯.২% ময়ন কয়রন প্রকল্প বাস্তবােয়নর ফয়ল আত্ম-কমসৃাংস্থায়নর সুয়র্া  সৃধষ্ট হয়েয়ে/হয়ব এবাং 

৯৭.৬% বয়লন মর্ প্রকল্প বাস্তবােয়নর ফয়ল োয়দর আে বৃধি মপয়েয়ে এবাং  ধবষ্যয়ে আয়রা বৃধি পায়ব আো করা র্াে। মমাট 

৭৬৩ জন উত্তরদাোর ময়ধ্য ৯৭% ময়ন কয়রন প্রকল্প প্রদত্ত প্রধেযণ গ্রহণ ও সয়চেনোমূলক কার্কৃ্রয়মর ফয়ল আয় র তুলনাে 

কম-ৃপধরয়বে উন্নে হয়েয়ে।  

সব মেয়ষ প্রকল্পটি র্ায়ে এর কাধিে লযে অজৃয়ন সযম হে মসজন্য কধেপে সুপাধরে করা হয়েয়ে র্া হল: আধদ মপোে 

ধনয়োধজে প্রাধিক জনয় াষ্ঠীর ধজধপএস জধরপ ও িাটায়বজ তেধর সম্পন্ন কয়র বাাংলায়দয়ের মর্ সকল এলাকাে মর্সকল আধদ 

মপো আমে মসসকল এলাকাে পর্াৃেক্রয়ম প্রকয়ল্পর কার্কৃ্রম সম্প্রসাধরে করা মর্য়ে পায়র; মাঠ পর্াৃয়ে প্রকল্প কার্কৃ্রম বাস্তবােন 

সাংধেষ্ট জনবয়লর ঘাটধে দূর করা লয়যে শূণ্যপদ পূরণ/ আউটয়সারধসাং-এর মাধ্যয়ম প্রকয়ল্পর আওোে প্রয়োজনীে জনবল ধনয়ো  

মদোর ব্যবস্থা করা মর্য়ে পায়র; স্থানীে প্র াব ও স্বজনপ্রীধে পধরহার করয়ে ইউধনেন কধমটিয়ক প্রারধম্ভক বাোই কায়জ ন্যস্ত মরয়খ 

চূড়াি বাোই প্রধক্রো উপয়জলা কধমটির মাধ্যয়ম ধনরয়পয ায়ব উপকারয় া ী ধনবাৃচন করার ব্যবস্থা করা মর্য়ে পায়র,  প্রকয়ল্পর 

আওোধীন মপোধ ধত্তক আধুধনক র্ন্ত্রপাধের সরবরাহ করার মাধ্যয়ম হায়ে-কলয়ম ধেযার সুয়র্া  সৃধষ্ট কয়র প্রধেযণ কার্কৃ্রম 

দযোর সধহে প্রদান করা ও উপয়জলা পর্াৃয়ে মেি ধ ধত্তক দয ওস্তাদ বাোই করা মর্য়ে পায়র; স্থানীে পর্াৃয়ে প্রকল্প কার্কৃ্রম 

েদারধক করার জন্য উপয়জলা সমাজয়সবা কমকৃোৃসহ অন্যান্যয়দর জন্য র্ানবাহন সুধবধা/  াোর ব্যবস্থা করা মর্য়ে পায়র, মাঠ 

পর্াৃয়ে প্রকল্প কার্কৃ্রম বাস্তবােন সাংধেষ্ট কমকৃোৃ-কমচৃারীয়দর প্রকল্প কার্কৃ্রম ধবষয়ে ওধরয়েয়েেন কমসৃূচী আয়োজন করার 

মাধ্যয়ম প্রকল্প কার্কৃ্রময়ক অধধকের দযোর সধহে বাস্তবােন করা মর্য়ে পায়র; প্রকল্প মারফে অনলাইন মায়কৃটিাং সাংয়র্া  

সহােো; ধপয়কএসএফ, ব্র্যাক, আড়াং, বাাংলা ক্রাফট ইেোধদ মাধ্যয়ম বাজারজােকরণ সহােো প্রদান করা মর্য়ে পায়র; আধদ 

মপোে ধনয়োধজে প্রাধিক জনয় াষ্ঠীয়ক ধবয়েষ কয়র নাধপে মপোে ধনয়োধজে উপকারয় া ীয়দরয়ক অধধকের এবাং আধুধনক ও 

প্রাধেষ্ঠাধনক প্রধেযয়ণর মাধ্যয়ম দয জনেধিয়ে রূপািধরে কয়র আিজৃাধেক বাজায়র রপ্তাধনর সুয়র্া  বৃধি করা মর্য়ে পায়র। 

উয়েধখে সুপাধরেগুয়লা বাস্তবাধেে হয়ল প্রকল্পটি সঠিক পয়ে বাস্তবাধেে হওো সম্ভব বয়ল পরামেকৃ দল ময়ন কয়র। 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকল্পের বিিরণ 

১.১. প্রকল্পের পটভূবম 

িাাংলাল্পেল্পের োবরদ্র্য বিল্পমাচল্পে ির্তমাে সরকার িদ্ধপবরকর। বিেে ২০২১, িাাংলাল্পেল্পের প্রপ্রবির্ পবরকেো ২০১০-২০২১ এিাং 

সপ্তম পঞ্চিাবষ তক পবরকেো ২০১৬-২০ প্রর্ সরকাল্পরর এই অঙ্গীকাল্পরর প্রবর্ফলে প্রেখা যায়। অবর্ েবরদ্র্ জেল্প াষ্ঠীর োবরল্পদ্র্যর 

কারণ সমূল্পল উৎপাটে করা এিাং সুবিধা িবঞ্চর্ অেগ্রসর জেল্প াষ্ঠীল্পক উন্নয়ল্পের মূল প্ররার্ধারায় সমৃ্পক্ত করাও সরকাল্পরর 

অন্যর্ম লিয। বি র্ বেল্পে আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ল্পের োবরদ্র্য দূরীকরল্পণ উল্পেখল্পযাগ্য অগ্র বর্ ো হল্পলও সরকার ির্তমাে 

প্রকল্পের আওর্ায় এই কায তক্রম িাস্তিায়ল্পে সাবি তক প্রল্পচষ্টা চাবলল্পয় যাল্পে। আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ জে ল্পণর এই অাংে িহু 

কারল্পণ োবরল্পদ্র্য বেমবির্। জে ল্পণর মল্পধ্য যারা োবরদ্র্যসীমার েীল্পচ িসিাস করল্পে এিাং যারা োবরদ্্র্যসীমার সামান্য উপল্পর 

(অথ তাৎ োবরল্পদ্র্যর কাোকাবে) আিার প্রবর্কূল পবরবিবর্জবের্ কারল্পণ প্রয প্রকাে সময় োবরদ্র্যসীমার েীল্পচ চল্পল আসল্পর্ পাল্পর- 

র্ারা প্রস্তাবির্ প্রকল্পের টাল্প তট গ্রুপ। িাস্তি অিিা এই প্রয, েবরদ্র্ ও োবরদ্র্যসীমার কাোকাবে অিিােকারী প্রলাকজে প্রবর্কূলর্ার 

ঝুঁবক এিাং দুে তো প্রমাকাল্পিলায় ব্যথ ত হল্পয় থাল্পক। ফল স্বরূপ, বিবিন্ন সামাবজক বেরাপত্তাহীের্া িলল্পয়র উদ্ভি ঘল্পট, যা খাো আয় ও 

ব্যয় জবরপ (HIES) মল্পর্, অল্পেক খাোয় এরূপ বেরাপত্তাহীের্া বৃবদ্ধ পাল্পে। সুর্রাাং এর প্রবর্বিধাল্পের জন্য সরকার েবরদ্র্ ও 

বিপন্ন পবরিারসমূল্পহর উন্নবর্কল্পে বিবিন্ন ধরল্পণর সামাবজক বেরাপত্তামূলক কায তক্রম গ্রহণ কল্পর আসল্পে। বকন্তু উপাত্ত প্রমার্াল্পিক 

এটা িলা প্রযল্পর্ পাল্পর প্রয, অবর্ েবরদ্র্ আবে প্রপোর জে ল্পণর একটা িড় অাংে এখেও এ সকল কম তসূবচর আওর্ায় আসল্পর্ 

পাল্পরবে। র্াোড়া, সামাবজক বেরাপত্তা িলয় কম তসূবচর প্রমাট সুবিধাল্পিা ীর সাংখ্যা খুিই কম এিাং জেপ্রবর্ প্রেত্ত অল্পথ তর 

পবরমাণও খুিই কম। এল্পর্ োবরদ্র্য বিল্পমাচে খুি কমই হল্পয় থাল্পক।   

িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী ির্তমাল্পে অিল্পহবলর্ একটি জেল্প াষ্ঠী। প্রেল্পের বিবিন্ন জেল্প াষ্ঠীর জন্য বিবিন্ন কায তক্রম গ্রহণ করা 

হল্পলও এই জেল্প াষ্ঠীর জন্য প্রর্মে প্রকাে কায তক্রম গ্রহণ করা হয়বে। িবে তর্ািিার প্রপ্রিাপল্পট সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালল্পয়র 

আওর্াধীে সমসমাজল্পসিা অবধেপ্তর কর্ততক প্রেল্পের ০৮টি বিিাল্প র ২০ টি প্রজলায় বিদ্যমাে বিবিন্ন আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর মধ্য প্রথল্পক কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ও কাঁসা-বপর্ল পণ্য 

প্রস্তুর্কারীল্পেরল্পক বেল্পয় ‘িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে’ েীষ তক প্রকেটি িাস্তিায়ল্পের উল্প্যা  গ্রহণ করা 

হয়। 

১.২. প্রকল্পের উল্প্শ্য 

১.২.১. প্রকল্পের সাধারণ উল্প্শ্য  

প্রকল্পের সাধারণ উল্প্শ্য হল্পলা প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে। বিল্পেষর্ র্াল্পের যারা আবে ক্ষুদ্র্ ব্যিসা/প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ 

প্রযমে: কামার, কুমার, োবপর্, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী, কাঁো-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী এিাং জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী । এ 

কায তক্রম প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী সম্প্রোল্পয়র িহুমুখী উন্নয়ল্পের জন্য সম্প্রসাবরর্ হল্পয়ল্পে। 

১.২.২. প্রকল্পের বিল্পেষ উল্প্শ্য 

১. িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাাংবিধাবেক অবধকার বেবির্করণ; 

২. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী যারা আবে ক্ষুদ্র্ প্রপাোয় বেল্পয়াবজর্ র্াল্পের সঠিক সাংখ্যা বেরুপণ; 

৩. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উপাজতল্পের সিমর্া বৃবদ্ধর জন্য প্রবেিণ প্রোে; 

৪. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর কাল্পজর সুল্পযা  সৃবষ্ট ও আত্মকম তসাংিাল্পের প্রিত্র প্রস্তুর্করণ; 

৫. র্াল্পের আবে প্রপোর প্রটকসই উন্নয়ল্পে আবথ তক সহায়র্ার জন্য মূলধে প্রোে; 

৬. র্াল্পের িসিাল্পসর উপল্পযা ী পবরল্পিে তর্বরল্পর্ সাবি তক সহল্পযাব র্া প্রোে; 

৭. িােীয় জেপ্রোসেল্পক প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ল্পে সমৃ্পক্তকরণ; 

৮. বপবেল্পয় পড়া ক্ষুদ্র্ প্রপোজীিী সম্প্রোয়ল্পক উন্নয়ল্পের মূল প্ররার্ধারায় সমৃ্পক্তকরণ; 

৯. প্রেল্পের ২০ টি (বিে) প্রজলায় প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর প্রমাট ৬৯,৬৮২ জে জবরপকৃর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য ২৩,৩৪৩ জে 

সেস্যল্পক উন্নয়ে কম তকাল্পে সমৃ্পক্ত করা। 
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১.৩. প্রকল্পের সাংবিপ্ত বিিরণ 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সংশ োধিত)” প্রকেটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালল্পয়র অধীে সমাজল্পসিা 

অবধেপ্তর কর্ততক জুলাই, ২০১৭ হল্পর্ জুে, ২০২০ প্রময়াল্পে িাস্তিায়ল্পের লল্পিয গৃহীর্ হয় এিাং পরির্ীল্পর্ জুে, ২০২২ পয তি ১ম 

সাংল্পোধেীর মাধ্যল্পম প্রকল্পের প্রময়াে (৬৬.৬৭%) বৃবদ্ধ করা হয়। মূল প্রকেটি প্রমাট ৮টি প্রজলার ৮২টি উপল্পজলায় িাস্তিায়ল্পের 

জন্য প্রাক্কবলর্ ব্যয় ধরা হল্পয়বেল ৪৮৫৫.৭০ লি টাকা যা ১ম সাংল্পোধেীর মাধ্যল্পম ২০টি প্রজলার (১৫০% বৃবদ্ধ) ১০২টি 

উপল্পজলায় (২৪% বৃবদ্ধ) িাস্তিায়ল্পের লল্পিয প্রাক্কবলর্ ব্যয় ৬০৬৯.৬১ লি টাকায় (২৫% বৃবদ্ধ) উন্নীর্ করা হয়। প্রকল্পের সার-

সাংল্পিপ বেল্পে প্রেত্ত হল্পলা: 

প্রটবিল ১. প্রকল্পের সার-সাংল্পিপ 

১. প্রকশের নোম : “িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সংশ োধিত)” প্রকে 

২. উশযোগী মন্ত্রণোলয়/ধিভোগ : সমোজকল্যোণ মন্ত্রণোলয় 

৩. িোস্তিোয়নকোরী সংস্থো : সমোজশসিো অধিদপ্তর, ঢোকো 

৪. িোস্তিোয়নকোল : মময়োদকোল অনুশমোদশনর 

তোধরখ 

মূল মময়োশদর 

তুলনোয় বৃধি 

সি বশ ষ অনুশমোধদত 

মময়োশদর তুলনোয় 

বৃধি 

৪.১. মূল অনুশমোধদত মময়োদ : জুলোই, ২০১৭-জুন, 

২০২০ 

১৯/১০/২০১৭ - - 

৪.২. ১ম সংশ োধিত মময়োদ : জুলাই, ২০১৭-জুে, 

২০২২ 

১১/০৬/২০১৯ ২ (দই) িছর 

(৬৬.৬৭%) 

- 

 

৫. অনুশমোধদত ব্যয় : মমোট ব্যয় (লক্ষ 

টোকোয়) 

ধজওধি মূল অনুশমোধদত 

ব্যশয়র তুলনোয় বৃধি 

সি বশ ষ অনুশমোধদত 

ব্যশয়র তুলনোয় বৃধি 

৫.১. মূল অনুশমোধদত ব্যয় : ৪৮৫৫.৭০ ৪৮৫৫.৭০ - - 

৫.২. ১ম সংশ োধিত ব্যয় : ৬০৬৯.৬১ ৬০৬৯.৬১ ২৫% - 

৬. প্রকে এলোকো  : ধিভোগ মজলো উপশজলো - 

৬.১. মূল অনুশমোধদত এলোকো : ৮টি ৮টি ৮২টি - 

৬.২. ১ম সংশ োধিত এলোকো : ৮টি ২০টি ১০২টি - 

৬.৩. মূল অনুশমোধদত এলোকোর 

তুলনোয় বৃধি/হ্রোস 

: - ১৫০% ২৪% - 

র্থ্য সূত্র: আরবিবপবপ (২০১৯) 
 

১.৪. প্রকে অনুল্পমােে, সাংল্পোধে, ব্যয় ও প্রময়াে হ্রাস/বৃবদ্ধ 

১.৪.১. প্রকে অনুল্পমােে 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালল্পয়র সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর অধীল্পে িাস্তিায়োধীে ‘িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে 

(১ম সাংল্পোবধর্)’ প্রকেটি জুলাই, ২০১৭ প্রথল্পক জুে, ২০২০ প্রময়াল্পে ৪৮৫৫.৭০ লি টাকা প্রাক্কবলর্ ব্যল্পয়  র্ ১৯/১০/২০১৭ 

র্াবরল্পখ অনুল্পমাবের্ হয়। প্রকেটির প্রাক্কবলর্ ব্যল্পয়র সম্পূণ তটাই বজওবি অাংে। 

১.৪.২. প্রকে সাংল্পোধে 

মূল প্রকেটি অনুল্পমােল্পের পর হল্পর্ ৮টি (আট) প্রজলার ৮২টি উপল্পজলা/েহর ইউবেল্পট জুলাই, ২০১৭ প্রথল্পক জুে, ২০২০ প্রময়াল্পে 

িাস্তিায়ল্পের লিযমাত্রা বেল্পয় চলমাে বেল। প্রযখাল্পে জবরপকৃর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর স্ব-প্রপো ধারণকারী ৪৬,১১৯ জল্পের মল্পধ্য 

৬,৯১৮ জেল্পক প্রবেিণ ও ২৩,০৬০ জেল্পক অনুোে প্রোল্পের সুল্পযা  বেল। ২৩,০৬০ জেল্পক অনুোে প্রোল্পের সুল্পযা  থাকল্পলও 

সমাে সাংখ্যক প্রবেিল্পণর সুল্পযা  অনুল্পমাবের্ মূল বিবপবপ-প্রর্ প্রেই। এমর্ািিায় জার্ীয় বিয়াবরাং কবমটির সুপাবরে ও প্রকে 

মূল্যায়ে কবমটি (বপইবস)’র  র্ ৩১ মাচ ত ২০১৯ র্াবরল্পখ অনুবষ্ঠর্ সিার বসদ্ধাি অনুযায়ী প্রেল্পের আল্পরা ১২টি (িাল্পরা) প্রজলার 

২০টি উপল্পজলা/েহর ইউবেল্পট পাইলট বিবত্তল্পর্ সম্প্রসারল্পণর সুপাবরে করা হয়। যার ফল্পল প্রকেটি সাংল্পোধেীর প্রল্পয়াজেীয়র্া 
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প্রেখা প্রেয় এিাং মূল বিবপবপ’র সাংল্পোধেী (১ম)-প্রর্ ৮টি প্রজলার পবরিল্পর্ত প্রেল্পের ২০টি (বিে) প্রজলার ১০২টি উপল্পজলা/েহর 

ইউবেল্পটর উবেবখর্ প্রপো ধারণকারী জবরপকৃর্ ৬৯,৬৮২ জে প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য ২৩,৩৪৩ জেল্পক স্ব-প্রপোয় েি ও সফল 

উল্পদ্যাক্তা বহল্পসল্পি প্রবর্ষ্ঠার জন্য ৩ বেেব্যাপী স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ এিাং ১৮ হল্পর্ ৩০ িেল্পরর কম তিম অেিল্পের স্ব-প্রপোর 

র্াবলকাভুক্ত ওস্তােল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে েীঘ তল্পময়াবে হাল্পর্ কলল্পম ৩-৬ মাসব্যাপী এযাল্পপ্রবিসবেপ (Apprenticeship On-

the-Job) ওস্তাে-সা ল্পরে প্যাটাল্পে ত প্রবেিল্পণর সুল্পযা  রাখা হয়। প্রসই সাল্পথ েীঘ তল্পময়াবে হাল্পর্ কলল্পম প্রবেিণ গ্রহণকারী 

সা ল্পরে ও ওস্তাে ল্পণর ৩ মাল্পসর প্রবেিণ িার্া ও সম্মােী প্রোে এিাং প্রবেিণ িার্া ও সম্মােী প্রোে োড়া আল্পরা ৩ মাস 

ওস্তােল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে সাংযুক্ত প্ররল্পখ অবধকর্র েির্া অজতল্পের ব্যিিা রাখা হয়। 

এোড়া মূল বিবপবপ’প্রর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর ১৫% পবরিারল্পক প্রবেিণ এিাং ৫০% পবরিারল্পক অনুোে প্রোল্পের ব্যিিা বেল। 

বকন্তু সাংল্পোবধর্ বিবপবপ’প্রর্ জবরপকৃর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর ৩৩.৫০% প্রক প্রবেিণ (যার মল্পধ্য ১৬.৫০% েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ) 

এিাং সমসাংখ্যক প্রপোজীিীল্পক অনুোে প্রোল্পের সাংিাে রাখা হয়। 

১.৪.৩. প্রকে ব্যয় ও প্রময়াে বৃবদ্ধ 

মূল অনুল্পমাবের্ প্রকল্পের প্রাক্কবলর্ ব্যয় বেল ৪৮৫৫.৭০ লি টাকা। প্রথম সাংল্পোবধর্ বিবপবপ’প্রর্ েতুেিাল্পি ১২টি প্রজলার 

অিভু তবক্ত, সকলল্পক প্রবেিল্পণর আওর্ায় আোয়ে ও উপকারল্পিা ীর সাংখ্যা বৃবদ্ধজবের্ কারল্পণ প্রকল্পের অথ ত ও সময় বৃবদ্ধ 

প্রপল্পয়ল্পে। সাংল্পোধেীল্পর্ প্রকল্পের প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় ৬০৬৯.৬১ লি টাকা অনুল্পমােে প্রেয়া হল্পয়বেল। অথ্যতাৎ মূল বিবপবপ 

অল্পপিা আরবিবপবপ ব্যয় ১২১৩.৯১ লি টাকা িা ২৫% বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে।  

এোড়া মূল অনুল্পমাবের্ প্রকল্পের প্রময়ােকাল বেল ৩ (বর্ে) িের; অথ তাৎ জুলাই, ২০১৭ হল্পর্ জুে, ২০২০ পয তি। বকন্তু প্রথম 

সাংল্পোধেীল্পর্ প্রকল্পের প্রময়ােকাল ২ (দুই) িের বৃবদ্ধ কল্পর প্রমাট ৫ (পাঁচ) িের পুে:বেধ তারণ কল্পর জুলাই, ২০১৭ হল্পর্ জুে, ২০২২ 

পয তি অনুল্পমােে প্রেয়া হয়। অথ্যতাৎ মূল বিবপবপ অল্পপিা আরবিবপবপর প্রময়াে ২ (দুই) িের (৬৬.৬৭%) বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে। বিবপবপ 

ও আরবিবপবপর মল্পধ্য তুলোমূলক আল্পলাচো বেল্পের প্রটবিল্পল উপিাপে করা হল্পলা: 
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প্রটবিল ২: বিবপবপ ও আরবিবপবপর িরাল্প্র তুলোমূলক আল্পলাচো (লি টাকা) 

ইকেবমক 

সাি-প্রকাি 

ইকেবমক সাি-

প্রকাল্পির িণ তো 

(বিম্তাবরর্) 

মূল অনুল্পমাবের্ বিবপবপ সাংল্পোবধর্ বিবপবপ (১ম) পাথ তকয 

 ব্যয় িরা্ ব্যয় িরা্ ব্যয় িরা্  

একক পবরমাণ প্রমাট বজওবি 

(প্রেেীয় 

মুদ্র্া) 

বেজস্ব 

অথ ত  

অন্যান্য একক পবরমাণ প্রমাট বজওবি 

(প্রেেীয় 

মুদ্র্া) 

বেজস্ব 

অথ ত  

অন্যান্য একক পবরমাণ প্রমাট বজওবি 

(প্রেেীয় 

মুদ্র্া) 

বেজস্ব 

অথ ত  

অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

(ক) রাজস্ব 

৩১১১১০১ মূল প্রির্ে 

(কম তকর্তা) 

জেমাস ৩৬ ১৫.৪৮ ১৫.৪৮ - - জেমাস ১০৮ ৩৪.৫৬ ৩৪.৫৬ - - জেমাস ৭২ ১৯.০৮ ১৯.০৮ - - 

৩১১১৩১০ িাড়ীিাড়া িার্া জেমাস ৩৬ ৭.৭৪ ৭.৭৪ - - জেমাস ৪০৮ ২২.৯৩ ২২.৯৩ - - জেমাস ৩৭২ ১৫.১৯ ১৫.১৯ - - 

৩১১১৩২৫ উৎসি িার্া জেমাস ৬ ২.৫৮ ২.৫৮ - - জেমাস ৪০৮ ৬.৭২ ৬.৭২ - - জেমাস ৪০২ ৪.১৪ ৪.১৪ - - 

৩১১১৩৩৫ িাাংলা েিিষ ত িার্া জেমাস ৩ ০.২৬ ০.২৬ - - জেমাস ৪০৮ ০.৭৭ ০.৭৭ - - জেমাস ৪০৫ ০.৫১ ০.৫১ - - 

৩১১১৩১১ বচবকৎসা িার্া জেমাস ৩৬ ০.৫৪ ০.৫৪ - - জেমাস ৪০৮ ১.৬২ ১.৬২ - - জেমাস ৩৭২ ১.০৮ ১.০৮ - - 

৩১১১৩০৬ বেিা িার্া জেমাস ৩৬ ০.৩৬ ০.৩৬ - - জেমাস ৪০৮ ১.০৮ ১.০৮ - - জেমাস ৩৭২ ০.৭২ ০.৭২ - - 

৩২১১৩২৬

/৩৮ 

ইেবক্রল্পমি, 

ভ্রমণিার্া ও 

অন্যান্য 

জেমাস - - - - - জেমাস ৩ ৩৩.৩০ ৩৩.৩০ - - জেমাস ৩ ৩৩.৩০ ৩৩.৩০ - - 

 প্রমাট কম তকর্তা   ২৬.৯৬ ২৬.৯৬     ১০০.৯৮ ১০০.৯৮     ৭৪.০২ ৭৪.০২   

৩২১১১৩১ আউটল্পসাবস তাং 

(অবেয়বমর্ 

কম তচারী) 

জেমাস ১৮০ ৩৮.৭৩ ৩৮.৭৩ - - জেমাস ৩০০ ৭২.৯১ ৭২.৯১ - - জেমাস ১২০ ৩৪.১৮ ৩৪.১৮ - - 

৩২১১১০৪ আনুষবঙ্গক 

কম তচারী/ প্রবর্ষ্ঠাে 

(আনুষবঙ্গক ব্যয়) 

জেমাস ১৮০ ১.৯৪ ১.৯৪ - - জেমাস - ১.১৫ ১.১৫ - - জেমাস - -০.৭৯ -০.৭৯ - - 

 শুল্ক/িযাট 

(অবেয়বমর্ শ্রবমক- 

১৫%) 

জেমাস  ৫.৮১ ৫.৮১ - - জেমাস - - - - - জেমাস - -৫.৮১ -৫.৮১ - - 

 উপ-প্রমাট (জেিল)   ৭৩.৪৪ ৭৩.৪৪     ১৭৫.০৪ ১৭৫.০৪     ১০১.৬০ ১০১.৬০   

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালােী এল এস এল এস ১৫.০০ ১৫.০০ - - এল এস এল এস ২৩.০০ ২৩.০০ - - এল এস - ৮.০০ ৮.০০ - - 

৩২৫৫১০৪ িযাম্প ও সীল এল এস এল এস ৩.০০ ৩.০০ - - এল এস এল এস ১০.৬২ ১০.৬২ - - এল এস - ৭.৬২ ৭.৬২ - - 

৩২৫৫১০২ মুদ্র্ণ ও িাঁধাই এল এস এল এস - - - - এল এস এল এস ৯.৪৫ ৯.৪৫ - - এল এস - ৯.৪৫ ৯.৪৫ - - 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মবেহাবর এল এস এল এস ৬.০০ ৬.০০ - - এল এস এল এস ৯.৯০ ৯.৯০ - - এল এস - ৩.৯০ ৩.৯০ - - 

৩১১১৩৩২ সম্মােী এল এস এল এস ৬.০০ ৬.০০ - - এল এস এল এস ৩১.২৫ ৩১.২৫ - - এল এস - ২৫.২৫ ২৫.২৫ - - 

৩২৩১৩০১ প্রবেিণ  জে জে ৫১৮.৮৪ ৫১৮.৮৪ - - জে জে ১২৯৬.৫৭ ১২৯৬.৫৭ - - জে - ৭৭৭.৭৩ ৭৭৭.৭৩ - - 

৩৭২১১০৮ অনুোে (ে ে) 

(বিবেল্পয়া  ও পু ুঁবজ) 

জে ২৩০৬০ ৪১৫০.৮

০ 

৪১৫০.৮

০ 

- - জে ২৩৩৪৩ ৪২০১.৮২ ৪২০১.৮২ - - জে ২৮৩ ৫১.০২ ৫১.০২ - - 

৩২৪২১০১ তিল্পেবেক ভ্রমণ ব্যয় 

(অবিজ্ঞর্া প্রেয়াবরাং 

এর জন্য (মধ্যপ্রাচয 

জে ০ - - - ৮ জে ৮ ৭০.০০ ৭০.০০ - - জে ৮ ৭০.০০ ৭০.০০ - - 
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ইকেবমক 

সাি-প্রকাি 

ইকেবমক সাি-

প্রকাল্পির িণ তো 

(বিম্তাবরর্) 

মূল অনুল্পমাবের্ বিবপবপ সাংল্পোবধর্ বিবপবপ (১ম) পাথ তকয 

 ব্যয় িরা্ ব্যয় িরা্ ব্যয় িরা্  

একক পবরমাণ প্রমাট বজওবি 

(প্রেেীয় 

মুদ্র্া) 

বেজস্ব 

অথ ত  

অন্যান্য একক পবরমাণ প্রমাট বজওবি 

(প্রেেীয় 

মুদ্র্া) 

বেজস্ব 

অথ ত  

অন্যান্য একক পবরমাণ প্রমাট বজওবি 

(প্রেেীয় 

মুদ্র্া) 

বেজস্ব 

অথ ত  

অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

ও এবেয়া 

মহাল্পেে)) 

৩২১১১২৬ অবিও-বিবিও 

(িকুল্পমিরী প্রস্তুর্) 

এল এস এল এস - - - - এল এস এল এস ৯.০০ ৯.০০ - - এল এস - ৯.০০ ৯.০০ - - 

৩২৫৮১০১ প্রমাটরযাে 

(প্রমরামর্ ও 

সাংরিণ) 

এল এস এল এস - - - - এল এস এল এস ১০.৭৪ ১০.৭৪ - - এল এস - ১০.৭৪ ১০.৭৪ - - 

 উপ-প্রমাট (রাজস্ব)   ৪৭৭৩.০

৮ 

৪৭৭৩.০

৮ 

    ৫৮৪৭.৩৯ ৫৮৪৭.৩৯     ১০৭৪.৩১ ১০৭৪.৩১   

(খ) মূলধে 

৪১১২৩১০ অবফস সরঞ্জামাবে সাংখ্যা ১৫ ১১.৪৭ ১১.৪৭ - - সাংখ্যা ২৮ ১৬.৫০ ১৬.৫০ - - সাংখ্যা ১৩ ৫.০৩ ৫.০৩ - - 

৪১১২৩১৪ আসিািপত্র সাংখ্যা ৫৪ ৬.১৫ ৬.১৫ - - সাংখ্যা ৬১ ৮.৯৬ ৮.৯৬ - - সাংখ্যা ৭ ২.৮১ ২.৮১ - - 

৩২৫৭১০৪ জবরপ সাংখ্যা ৬ লি - - - - - - ৫৪.০০ ৫৪.০০ - - - - ৫৪.০০ ৫৪.০০ - - 

৪১১৩৩০১ সফটওয়যার বেম তাণ, 

িাটাল্পিজ 

ব্যিিাপো, 

সফটওয়যার ব্যিহার 

প্রবেিণ, মবেটবরাং, 

আল্পপ্রল্পিেে 

ব্যিিাপো 

এল এস এল এস - - - - এল এস এল এস ৭৭.০০ ৭৭.০০ - - এল এস এল এস ৭৭.০০ ৭৭.০০ - - 

৪১১২১০১ প্রমাটরযাে (১টি 

জীপ ও ১টি 

প্রমাটরসাইল্পকল) 

সাংখ্যা ১ ৬৫.০০ ৬৫.০০ - - সাংখ্যা ২ ৬৫.৭৬ ৬৫.৭৬ - - সাংখ্যা ১ ০.৭৬ ০.৭৬ - - 

 উপ-প্রমাট (মূলধে)   ৮২.৬২ ৮২.৬২     ২২২.২২ ২২২.২২     ১৩৯.৬০ ১৩৯.৬০   

( ) প্রিৌর্ কেটিেল্পজবি   - -     - -     - -   

(ঘ) মূখ্য কেটিেল্পজবি   - -     - -     - -   

সি তল্পমাট (ক+খ+ +ঘ)   ৪৮৫৫.৭

০ 

৪৮৫৫.৭

০ 

    ৬০৬৯.৬১ ৬০৬৯.৬১     ১২১৩.৯১ ১২১৩.৯১   

র্থ্যসূত্র: আরবিবপবপ (২০১৯) 
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১.৫. বিবপবপ ও আরবিবপবপর মপ্রধ্য িেরবিবত্তক অথ ত িরাল্প্র তুলোমূলক পয তাল্পলাচো 

মূল বিবপবপ’প্রর্ প্রকল্পের প্রময়ােকাল বেল ৩ (বর্ে) িের যা ২০১৭-১৮ অথ ত িের হল্পর্ ২০১৯-২০ অথ ত িের পয তি। বকন্তু 

আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকে প্রময়ােকাল ৫ (পাঁচ) িের, অথ তাৎ ২০১৭-১৮ অথ ত িের হল্পর্ ২০২১-২২ অথ ত িের পয তন্র্ । অন্যবেল্পক 

মূল বিবপবপ’প্রর্ প্রকল্পের প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় ধরা বেল ৪৮৫৫.৭০ লি টাকা। বকন্তু আরবিবপবপ’প্রর্ প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় ধরা হয় 

৬০৬৯.৬১ লি টাকা। বেল্পের প্রটবিল্পল প্রেবে তর্ বিবপবপ ও আরবিবপবপর মল্পধ্য িেরবিবত্তক অথ ত িরাল্প্র তুলোমূলক 

পয তাল্পলাচো করল্পল প্রেখা যায় প্রয, প্রকল্পের ১ম িের (২০১৭-১৮)-এর ব্যয় িরা্ (১৬৭৩.৬৫ লি টাকা) মূল বিবপবপ হল্পর্ 

৮৮.২৬% হ্রাস কল্পর আরবিবপবপ’প্রর্ মাত্র ১৯৬.৪৬ লি টাকায় পুে:প্রাক্কলে করা হয়। অন্যবেল্পক প্রকল্পের ২য় িের (২০১৮-

১৯)-এর প্রাক্কবলর্ ব্যয় মূল বিবপবপ’র তুলোয় আরবিবপবপ’প্রর্ ০.৫৬% এিাং ৩য় িের (২০১৯-২০)-এর প্রাক্কবলর্ ব্যয় ০.৩৩% 

বৃবদ্ধ কল্পর পুে:প্রাক্কলে করা হয়। এোড়া ৪থ ত িের (২০২০-২১)-এর জন্য ১৩৮৯.৭৪ লি টাকা এিাং ৫ম িের (২০২১-২২)-এর 

জন্য ১২৮৭.০৯ লি টাকা েতুে িরা্ রাখা হয়। সল্পি তাপবর মূল বিবপবপ’র প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় (৪৮৫৫.৭০ লি টাকা) ২৫% 

বৃবদ্ধ প্রপল্পয় আরবিবপবপ’প্রর্ ৬০৬৯.৬১ লি টাকা ব্যয় িরা্ পুে:প্রাক্কলে করা হয়। 

প্রটবিল ৩. বিবপবপ ও আরবিবপবপর মল্পধ্য িেরবিবত্তক অথ ত িরাল্প্র তুলো 

(লি টাকায়) 

ক্রবমক 

োং 

অথ ত িের প্রকে 

সাংল্পোধে 

ব্যয় মূল বিবপবপ’র তুলোয় সাংল্পোধীর্ 

বিবপবপ’প্রর্ ের্করা ব্যয় বৃবদ্ধ (+)/ হ্রাস 

(-) সাংখ্য 

বজওবি প্রমাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  

১ ১ম িের (২০১৭-১৮) ১ম সাংল্পোধে ১৯৬.৪৬ ১৯৬.৪৬ (-)৮৮.২৬ 

মূল বিবপবপ ১৬৭৩.৬৫ ১৬৭৩.৬৫  

২ ২য় িের (২০১৮-১৯) ১ম সাংল্পোধে ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ (+)০.৫৬ 

মূল বিবপবপ ১৫৯১.০৩ ১৫৯১.০৩ - 

৩ ৩য় িের (২০১৯-২০) ১ম সাংল্পোধে ১৫৯৬.৩২ ১৫৯৬.৩২ (+)০.৩৩ 

মূল বিবপবপ ১৫৯১.০৩ ১৫৯১.০৩ - 

৪ ৪থ ত িের (২০২০-২১) ১ম সাংল্পোধে ১৩৮৯.৭৪ ১৩৮৯.৭৪ পুল্পরাটাই েতুে সাংল্পযাজে 

মূল বিবপবপ ০.০০ ০.০০ - 

৫ ৫ম িের (২০২১-২২) ১ম সাংল্পোধে ১২৮৭.০৯ ১২৮৭.০৯ পুল্পরাটাই েতুে সাংল্পযাজে 

মূল বিবপবপ ০.০০ ০.০০ - 

৬ সি তল্পমাট ১ম সাংল্পোধে ৬০৬৯.৬১ ৬০৬৯.৬১ (+)২৫.০০% 

মূল বিবপবপ ৪৮৫৫.৭০ ৪৮৫৫.৭০ - 

র্থ্যসূত্র: আরবিবপবপ (২০১৯) 

১.৬. প্রকল্পের প্রধাে প্রধাে কাজসমূহ 

ক) জবরপ কাজ: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী যারা আবে ক্ষুদ্র্ প্রপাোয় বেল্পয়াবজর্ র্াল্পের সঠিক সাংখ্যা বেরুপল্পণর লল্পিয প্রকে এলাকায় 

জবরপ কাজ পবরচালো করা;  

খ) প্রবেিণ প্রোে: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উপাজতল্পের সিমর্া বৃবদ্ধর জন্য ওস্তােল্পের স্বে প্রময়াবে (৩ বেল্পের) ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা 

প্রবেিণ প্রোে এিাং ওস্তাে-সা ল্পরে পদ্ধবর্ল্পর্ সা ল্পরেল্পক বেিােবিে (Apprenticeship-On-The-Job) েীঘ ত প্রময়াবে 

(৬ মাস) প্রবেিণ প্রোে করা; 

 ) অনুোে প্রোে: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর কাল্পজর সুল্পযা  সৃবষ্ট ও আত্মকম তসাংিাল্পের প্রিত্র প্রস্তুর্করণ ও প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর আবে 

প্রপোর প্রটকসই উন্নয়ল্পে আবথ তক সহায়র্ার জন্য মূলধে বহল্পসল্পি অনুোে প্রোে করা; 

আরবিবপবপ (২০১৯) অনুযায়ী, চলমাে প্রকল্পের কায তক্রম হল্পলা, প্রেল্পের ২০ (বিে) টি প্রজলার ১০২ (একের্ দুই) টি উপল্পজলায় 

আবে প্রপোয় (কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী, কাঁো-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী) 

বেল্পয়াবজর্ জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য জবরপকৃর্ ৬৯,৬৬২ জে প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য ২৩,৩৪৩ জেপ্রক স্ব-প্রপোয় েি ও সফল 

উল্পদ্যাক্তা বহল্পসল্পি প্রবর্ষ্ঠার জন্য ৩ বেেব্যাপী স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ এিাং ১৮ হল্পর্ ৩০ িেল্পরর কম তিম অেিল্পের স্ব-প্রপোর 
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র্াবলকাভুক্ত ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে েীঘ তল্পময়াবে হাল্পর্ কলল্পম ৩-৬ মাসব্যাপী ওস্তাে-সা ল্পরে প্যাটাল্পে ত এযাল্পপ্রবিসেীপ 

(Apprenticeship On-the-Job) প্রবেিল্পণর মধ্যবেল্পয় েি জেেবক্ত বহল্পসল্পি  ল্পড় প্রর্ালা এিাং এল্পের সকলল্পক  

এককালীে অনুোে প্রোল্পের মাধ্যল্পম র্াল্পের পবরিাল্পরর প্রায় ১ (এক) লি সেস্যল্পক প্রর্যি ও পল্পরািিাল্পি উন্নয়ে কম তকাল্পে 

সমৃ্পক্ত করা। 

১.৭. প্রকল্পের অাং বিবত্তক লিযমাত্রা  

১ম সাংল্পোবধর্ প্রকল্পের আওর্াধীে ২০টি প্রজলার জবরপকৃর্ আবে প্রপোর প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা ৬৯,৬৬২ জে, যার মল্পধ্য 

কামার ৮,৫০৪ জে, কুমার ৫,০৯৫ জে, োবপর্ ২২,৩০৪ জে, জুর্া প্রমরামর্কারী/প্রস্তুর্কারী ১৮,৯২৩ জে, িাঁে-প্রির্ পণ্য 

প্রস্তুর্কারী ১৩,৩৩০ জে এিাং কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী ১,৫২৬ জে। প্রেত্ত জবরপ র্থ্য সাংকবলর্ হয় বিবপবপ প্রণয়ল্পের 

পূল্পি ত, ফল্পল এই জবরল্পপ প্রেত্ত কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারীর সাংখ্যা ১৫২৬ জে হল্পলও ির্তমাল্পে এই সাংখ্যা অল্পেক কম। এর 

কারণ হল্পলা কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারীর আবধকয আল্পে এমে অল্পেক প্রজলা প্রকল্পে অিভু তক্ত প্রেই। জবরপকৃর্ প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য সফট বিলস প্রবেিণ (৩ বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ) প্রাপ্ত প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা বেধ তারণ করা হয় 

১১,৮৪৬ জে এিাং েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিল্পণর জন্য সুবিধাল্পিা ীল্পের সাংখ্যা বেধ তারণ করা হয় ১১,৪৯৭ জে। অথ তাৎ, প্রমাট 

সুবিধাল্পিা ীর সাংখ্যা বেধ তারণ করা হয় ২৩,৩৪৩ জে যা প্রমাট জবরপকৃর্ জেসাংখ্যার ৩৩.৫০%।  

প্রটবিল ৪. প্রকল্পের আওর্াধীে প্রজলাবিবত্তক প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা  

ক্র 

োং 

প্রজলার োম কামার কুমার োবপর্ জুর্া 

প্রমরামর্/

প্রস্তুর্কা

রী 

িাঁে-প্রির্ 

পণ্য 

প্রস্তুর্কারী 

কাঁসা-

বপর্ল 

পণ্য 

প্রস্তুর্কারী 

প্রমাট সফট বিলস 

টাল্প তট 

(১৭%) 

েীঘ ত প্রময়াবে 

টাল্প তট 

(১৬.৫%) 

প্রমাট টাল্প তট 

(৩৩.৫%) 

১ বকল্পোর ঞ্জ  ৫৬৪ ৫৭০ ১৯৭৩ ৩০৭৫ ৪৭৫৬ ৭৭ ১১০১৫ ১৮৭২.৫৫ ১৮১৭.৪৭৫ ৩৬৯০.০২৫ 

২ িরগুো ১৮৫ ১৭ ১০১৭ ৬৪১ ১৫২ ৩ ২০১৫ ৩৪২.৫৫ ৩৩২.৪৭৫ ৬৭৫.০২৫ 

৩ লালমবেরহাট ১২৭২ ৪৯৮ ৪১২০ ৩০৫৭ ১৪৮১ ৩৩ ১০৪৬১ ১৭৭৮.৩৭ ১৭২৬.০৬৫ ৩৫০৪.৪৩৫ 

৪ কুবমো ৭৭৫ ৬৪১ ২৯৬০ ২৬১৪ ৫৫৫ ৯১১ ৮৪৫৬ ১৪৩৭.৫২ ১৩৯৫.২৪ ২৮৩২.৭৬ 

৫ প্রেরপুর ৩০৪ ৯৭ ১১৪৮ ১৪১১ ৪৪৬ ১ ৩৪০৭ ৫৭৯.১৯ ৫৬২.১৫৫ ১১৪১.৩৪৫ 

৬ িাল্প রহাট ৫০৮ ৪১৭ ১০৭১ ৯৩৮ ৫৫২ ৪৫ ৩৫৩১ ৬০০.২৭ ৫৮২.৬১৫ ১১৮২.৮৮৫ 

৭ সুোম ঞ্জ  ১৩১৩ ৩৪৪ ১৭১৪ ১৫৭০ ১০৮২ ৩০ ৬০৫৩ ১০২৯.০১ ৯৯৮.৭৪৫ ২০২৭.৭৫৫ 

৮ বসরাজ ঞ্জ  ৬২৫ ২২৮ ১৬৪৯ ১৮০০ ১১০৭ ৩১ ৫৪৪০ ৯২৪.৮ ৮৯৭.৬ ১৮২২.৪ 

৯ প্রোয়াখালী ১৯৪ ১০৭ ৬৭৮ ৫৫৬ ৮৩ ০ ১৬১৮ ২৭৫.০৬ ২৬৬.৯৭ ৫৪২.০৩ 

১০ চাঁেপুর ১৩৮ ৭৯ ২৩২ ১৯৩ ৯৩ ০ ৭৩৫ ১২৪.৯৫ ১২১.২৭৫ ২৪৬.২২৫ 

১১ মাবেক ঞ্জ  ১৫০ ১৫০ ১১০ ৩৯০ ১০০ ১০ ৯১০ ১৫৪.৭ ১৫০.১৫ ৩০৪.৮৫ 

১২ মাগুরা ১২০ ১৬৯ ২৪৪ ৪৪৩ ৯৪ ০ ১০৭০ ১৮১.৯ ১৭৬.৫৫ ৩৫৮.৪৫ 

১৩ চাপাইেিাি ঞ্জ  ৫৫৭ ৩৫০ ১০৯৪ ৪১৫ ৭১৩ ৮৫ ৩২১৪ ৫৪৬.৩৮ ৫৩০.৩১ ১০৭৬.৬৯ 

১৪ রাজোহী ১৫১ ১৯০ ১৭৫ ২১২ ২০০ ১৫০ ১০৭৮ ১৮৩.২৬ ১৭৭.৮৭ ৩৬১.১৩ 

১৫ িবরোল ৪৮ ৫২ ১৭৫ ৫৫ ৭৫ ৫৫ ৪৬০ ৭৮.২ ৭৫.৯ ১৫৪.১ 

১৬ প্রিালা ৪৯ ০ ১৪২ ৬৫ ১১২ ০ ৩৬৮ ৬২.৫৬ ৬০.৭২ ১২৩.২৮ 

১৭ ময়মেবসাংহ ৫৭৮ ১৭৭ ৯০৪ ২৩০ ৪৩৯ ৩০ ২৩৫৮ ৪০০.৮৬ ৩৮৯.০৭ ৭৮৯.৯৩ 

১৮ রাংপুর ৭১ ৪৪ ১৫৩ ২৯৮ ৫১ ০ ৬১৭ ১০৪.৮৯ ১০১.৮০৫ ২০৬.৬৯৫ 

১৯ প্র াপাল ঞ্জ  ৮০১ ৯৪৭ ২১৯৩ ৯০৭ ৮৮৯ ৪৫ ৫৭৮২ ৯৮২.৯৪ ৯৫৪.০৩ ১৯৩৬.৯৭ 

২০ েরবসাংবে ১০১ ১৮ ৫৫২ ৫৩ ৩৫০ ২০ ১০৯৪ ১৮৫.৯৮ ১৮০.৫১ ৩৬৬.৪৯ 

সি তল্পমাট ৮৫০৪ ৫০৯৫ ২২৩০৪ ১৮৯২৩ ১৩৩৩০ ১৫২৬ ৬৯৬৮২ ১১৮৪৬ ১১৪৯৭ ২৩৩৪৩ 

সূত্র: প্রকে কর্ততক জবরপ ফলাফল (২০১৯) 

 

১.৮. প্রকল্পের কম ত-পবরকেো 

মূল বিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় বেধ তারণ করা হল্পয়বেল ৪৮৫৫.৭০ লি টাকা যা পরির্ীল্পর্ সাংল্পোবধর্ হল্পয় প্রকল্পের প্রমাট 

ব্যয় বেধ তারণ করা হয় ৬০৬৯.৬১ লি টাকা, প্রসই সাল্পথ প্রকল্পের প্রময়াে ২০২০ সাল প্রথল্পক বৃবদ্ধ কল্পর ২০২২ সাল পয তি করা 

হল্পয়ল্পে (আরবিবপবপ, ২০১৯)। প্রকল্পের সাংল্পোবধর্ প্রাক্কবলর্ ব্যল্পয়র িেরবিবত্তক আবথ তক ও প্রিৌর্ পবরকেোও তর্বর করা হয়। 

ির্তমাল্পে প্রকে চলাকাল্পল এই ব্যয় পবররকেো অনুযায়ী িাস্তিাবয়র্ হল্পে বক ো, যবে হয় র্ল্পি কর্টুকু িাস্তিাবয়র্ হল্পে র্ার 

বিেে বিিরণ বেবিড় পবরিীিণ সমীিার মাধ্যল্পম যাচাই-িাোইপুি তক বিস্তাবরর্ প্রবর্ল্পিেল্পের র্তর্ীয় অধ্যাল্পয় প্রোে করা হল্পয়ল্পে। 
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প্রটবিল ৫. িেরবিবত্তক আবথ তক ও প্রিৌর্ কাল্পজর পবরকেো 

ইকেবমক সাি-

প্রকাি 

ইকেবমক সাি-প্রকাল্পির 

িণ তো (বিম্তাবরর্) 

প্রমাট আবথ তক ও িাস্তিায়ে পবরকেো িের-১ িের-২ িের-৩ িের-৪ িের-৫ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

একক ের পবরমাণ প্রমাট খরচ আবথ তক িাস্তি (%) আবথ তক িাস্তি (%) আবথ তক িাস্তি (%) আবথ তক িাস্তি (%) আবথ তক িাস্তি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

(ক) রাজস্ব 

৩১১১১০১ মূল প্রির্ে (কম তকর্তা) জেমাস ১০৮ ৩ জে ৩৪.৫৬ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ১১.৫২ ৩৩% ১১.৫২ ৩৩% ১১.৫২ ৩৩% 

৩১১১৩১০ িাড়ীিাড়া িার্া জেমাস ৪০৮ ৩ জে ২২.৯৩ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ৭.৬৪ ৩৩% ৭.৬৪ ৩৩% ৭.৬৪ ৩৩% 

৩১১১৩২৫ উৎসি িার্া জেমাস ৪০৮ ৩ জে ৬.৭২ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ২.২৪ ৩৩% ২.২৪ ৩৩% ২.২৪ ৩৩% 

৩১১১৩৩৫ িাাংলা েিিষ ত িার্া জেমাস ৪০৮ ৩ জে ০.৭৭ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.২৬ ৩৩% ০.২৬ ৩৩% ০.২৬ ৩৩% 

৩১১১৩১১ বচবকৎসা িার্া জেমাস ৪০৮ ৩ জে ১.৬২ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.৫৪ ৩৩% ০.৫৪ ৩৩% ০.৫৪ ৩৩% 

৩১১১৩০৬ বেিা িার্া জেমাস ৩ ৩ জে ১.০৮ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ১৬.৩৬ ৩৩% ১৬.৩৬ ৩৩% ১৬.৩৬ ৩৩% 

৩২১১৩২৬/৩৮ ইেবক্রল্পমি, ভ্রমণিার্া ও 

অন্যান্য 

জেমাস - ৩ জে ৩৩.৩০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ১১.১০ ৩৩% ১১.১০ ৩৩% ১১.১০ ৩৩% 

প্রমাট কম তকর্তা    ১০০.৯৮ ০.০০    ৩৩.৬৬ ৩৩% ৩৩.৬৬ ৩৩% ৩৩.৬৬ ৩৩% 

৩২১১১৩১ আউটল্পসাবস তাং (অবেয়বমর্ 

কম তচারী) 

জেমাস ৩০০ ৫ জে ৭২.৯১ ২.৯০ ৪% ১২.৯১ ১৮% ২৪.৩০ ৩৩% ২৪.৩০ ৩৩% ৮.৪৯ ১২% 

৩২১১১০৪ আনুষবঙ্গক কম তচারী/ 

প্রবর্ষ্ঠাে (আনুষবঙ্গক ব্যয়) 

জেমাস - ৫ জে ১.১৫ ০.৫০ - ০.৬৫ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

 শুল্ক/িযাট (অবেয়বমর্ 

শ্রবমক- ১৫%) 

জেমাস - ৫ জে ০.০০ ০.০০ - ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

উপ-প্রমাট (জেিল)    ১৭৫.০৪ ৩.৪০  ১৩.৫৬ - ৫৭.৯৬  ৫৭.৯৬  ৪২.১৫ ২৪% 

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালােী এল এস এল এস প্রথাক ২৩.০০ ০.৪৮ ২% ৫.০০ ২২% ৬.০০ ২৬% ৬.০০ ২৬% ৫.৫২ ২৪% 

৩২৫৫১০৪ িযাম্প ও সীল এল এস এল এস প্রথাক ১০.৬২ ০.৫০ ৫% ১.০০ ৯% ৩.০০ ২৮% ২.৫০ ২৪% ৩.৬২ ৩৪% 

৩২৫৫১০২ মুদ্র্ণ ও িাঁধাই এল এস এল এস প্রথাক ৯.৪৫ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ১.০০ ১১% ১.০০ ১১% ৭.৪৫ ৭৯% 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মবেহাবর এল এস এল এস প্রথাক ৯.৯০ ১.২২ ১২% ২.০০ ২০% ১.২৬ ১৩% ১.২৬ ১৩% ৪.১৬ ৪২% 

৩১১১৩৩২ সম্মােী এল এস এল এস প্রথাক ৩১.২৫ ০.৮৬ ৩% ২.০০ ৬% ৯.৩৩ ৩০% ৯.৩৩ ৩০% ৯.৭৩ ৩১% 

৩২৩১৩০১ প্রবেিণ  জে ২৩৩৪৩ প্রথাক ১২৯৬.৫৭ ১০৯.৩২ ৮% ২৩০.৬৯ ২২% ৩২৩.৩৪ ২৫% ৩২০.০০ ২৪% ২৬০.২২ ২০% 

৩৭২১১০৮ অনুোে (ে ে) (বিবেল্পয়া  

ও পু ুঁবজ) 

জে ২৩৩৪৩ প্রথাক ৪২০১.৮২ ০.০০ ০% ১২৯২.৭

৫ 

৩১% ১০৩৩.৬৯ ২৫% ৯৩৭.৬৯ ২২% ৯৩৭.৬৯ ২২% 

৩২৪২১০১ তিল্পেবেক ভ্রমণ ব্যয় 

(অবিজ্ঞর্া প্রেয়াবরাং এর 

জন্য (মধ্যপ্রাচয ও এবেয়া 

মহাল্পেে)) 

জে ০ প্রথাক ৭০.০০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ৫০.০০ ৭১% ২০.০০ ২৯% ০.০০ ০% 

৩২১১১২৬ অবিও-বিবিও (িকুল্পমিরী 

প্রস্তুর্) 

এল এস এল এস প্রথাক ৯.০০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ৪.৪৫ ৪৯% ০.০০ ০% ৪.৪৫ ৫১% 

৩২৫৮১০১ প্রমাটরযাে (প্রমরামর্ ও 

সাংরিণ) 

এল এস এল এস প্রথাক ১০.৭৪ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ৬.৭৪ ৬৩% ২.০০ ১৯% ২.০০ ১৯% 

৩২৫৭১০৪ জবরপ    ৫৪.০০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ৪২.০০ ৭৮% ১২.০০ ২২% ০.০০ ০% 
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উপ-প্রমাট (রাজস্ব)    ৫৯০১.৯৩ ১১৫.৭৮ ২% ১৬০০.০ ২৭% ১৫৩৮.৭৭ ২৬% ১৩৬৯.৭৪ ২৩% ১২৭৭.০৯ ২২% 

খ) মূলধে 

৪১১২৩১০ অবফস সরঞ্জামাবে সাংখ্যা - ২৮ ১৬.৫০ ১০.৭৭ ৬৫% ০.০০ ০% ৫.৭৩ ৩১% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

৪১১২৩১৪ আসিািপত্র সাংখ্যা - ৬০ ৮.৯৬ ৬.১৫ ৬৯% ০.০০ ০% ২.৮২ ৩১% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

৪১১৩৩০১ সফটওয়যার বেম তাণ, 

িাটাল্পিজ ব্যিিাপো, 

সফটওয়যার ব্যিহার 

প্রবেিণ, মবেটবরাং, 

আল্পপ্রল্পিেে ব্যিিাপো 

এল এস - এলএস ৭৭.০০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ৪৭.০০ ৬১% ২০.০০ ২৫% ১০.০০ ১৪% 

৪১১২১০১ প্রমাটরযাে (১টি জীপ ও ১টি 

প্রমাটরসাইল্পকল) 

সাংখ্যা - ২ ৬৫.৭৬ ৬৩.৭৬ ৯৭% ০.০০ ০% ২.-০০ ৩% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

 উপ-প্রমাট (মূলধে)    ১৬৮.২২ ৮০.৬৮ ৪৮% ০.০০ ০% ৫৭.৫৫ ২১% ২০.০০ ২৩% ১০.০০ ৫% 

( ) প্রিৌর্ কেটিেল্পজবি    ০.০০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

(ঘ) মূখ্য কেটিেল্পজবি    ০.০০ ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% ০.০০ ০% 

সি তল্পমাট (ক+খ+ +ঘ)    ৬০৬৯.৬১ ১৯৬.৪৬ ৩% ১৬০০.০ ২৬% ১৫৯৬.৩২ ২৬% ১৩৮৯.৭৪ ২৩% ১২৮৭.০৯ ২১% 

র্থ্যসূত্র: আরবিবপবপ (২০১৯) 

১.৯. ক্রয় পবরকেো 

আরবিবপবপ িাস্তিায়ল্পের জন্য প্রমাট ৯টি প্যাল্পকল্পজ (বজবি-১ হল্পর্ বজবি-৯) পণ্য ক্রল্পয়র পবরকেো করা হয় যার প্রমাট ক্রয় মূল্য ২১৫.৯৬ লি টাকা। প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পবরকেোয় আরএফবকউ 

প্রবক্রয়া/ধরণ বেধ তারণ করা হয়, যা বসবপটিইউ-এর মর্ামর্, বিবপবপ প্রর্ িবণ তর্ বেল্পে তেো, সল্পি তাপবর পািবলক প্রবকউরল্পমি আইে ২০০৬ ও বিবধমালা ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। ক্রয় পবরকেোয় 

প্যাল্পকজগুল্পলার প্রটোল্পরর জন্য আমন্ত্রল্পণর সম্ভাব্য র্াবরখ বেল ১২/০৮/২০১৯ (বজবি-৭) হল্পর্ ০৮/১১/২০২১ (বজবি-৯) সমল্পয়র মল্পধ্য; সম্ভাব্য চুবক্তর র্াবরখ বেল ১৮/১২/২০১৯ (বজবি-৭) হল্পর্ 

১৮/১১/২০২১ (বজবি-৯) সমল্পয়র মল্পধ্য এিাং সম্ভাব্য চুবক্ত সমাবপ্তর র্াবরখ বেল ৩০/১২/২০১৯ (বজবি-৭) হল্পর্ ৩০/১১/২০২১ (বজবি-৯) সমল্পয়র মল্পধ্য।  

 

ক্রয় পবরকেো ও সি তল্পেষ অগ্র বর্ বেবিড় পবরিীিণ সমীিার মাধ্যল্পম প্রকে অবফস হল্পর্ সাংগ্রহ করা র্থ্য ৩.২ োং অনুল্পেল্পে উপিাপে করা হল্পলা। 

 



10 

 

প্রটবিল ৬.  আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় পবরকেো (লি টাকায়) 

প্যোশকজ 

নং 

আরধিধপধপ অনুসোশর 

প্রধকউরশমন্ট 

প্যোশকশজর িণ বনো 

ইউধনট পধরমোণ প্রধকউরশমন্ট 

প্রধিয়ো ও 

(িরণ) 

অশথ বর 

উৎস 

আনুমোধনক 

িরোদ্দ 

(লোখ 

টোকোয়) 

উশেখ্য তোধরখ (লক্ষযমোত্রো) 

মটন্ডোশরর 

জন্য আমন্ত্রণ 

চুধির 

তোধরখ 

চুধি 

সমোধপ্তর 

তোধরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

বজবি-১ অধিস সরঞ্জোমোধদ সাংখ্যা ৩১ RFQM GOB ১৬.৫০ ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

বজবি-২ আসিোিপত্র সাংখ্যা ৬১ RFQM GOB ৮.৯৬ ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

বজবি-৩ মমোটরযোন (জীপ-১টি, 

মমোটর সোইশকল- ১টি) 

সংখ্যো ২ RFQM GOB ৬৬.০০ ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

বজবি-৪ কধিউটোর 

সিটওয়যোর (মধনটধরং 

ও ম্যোশনজশমন্ট 

ধসশেম) 

সাংখ্যা ১ RFQM GOB ২০.০০ ০৮/১২/২০ ১৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ 

বজবি-৫ সিটওয়যোর ব্যিহোর 

প্রধ ক্ষণ ও ম্যোনুয়োল 

প্রস্তুত 

- - RFQM GOB ৫.০০ ০৮/১২/২০ ১৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ 

বজবি-৬ মধনটধরং, সিটওয়যোর 

আশপ্রশি ন ও 

ব্যিস্থোপনো (মধনটধরং, 

সোশপোট ব সোধভবস ফুল 

টোইম ১ জন জুধনয়র 

সিটওয়যোর 

ইধঞ্জধনয়োরসহ) 

- - RFQM GOB ১০.০০ ০৮/১০/২১ ১৮/১০/২১ ৩০/১১/২১ 

বজবি-৭ অধিও-ধভধিও 

(িকুশমন্টরী প্রস্তুত) 

সংখ্যো ১ RFQM GOB ৯.০০ ০৮/১১/১৯ ১৮/১২/১৯ ৩০/১২/১৯ 

বজবি-৮ মমোটরযোন (শমরোমত ও 

সংরক্ষণ) 

সংখ্যো ১ RFQM GOB ১০.৫০ ১২/০৮/১৯ ২২/০৮/১৯ ১১/০৯/১৯ 

বজবি-৯ বিশদধ ক ভ্রমণ ব্যয় 

(অধভজ্ঞতো ম য়োধরং 

এর জন্য (মধ্যপ্রোচ্য ও 

এধ য়ো মহোশদ )) 

সংখ্যো ৮ RFQM/ 
OTM 

GOB ৭০.০০ ০৮/১১/২১ ১৮/১১/২১ ৩০/১১/২১ 

প্রমাট ক্রয় মূল্য - - - - ২১৫.৯৬ - - - 

র্থ্যসূত্র: আরবিবপবপ (২০১৯) 
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১.১০. লবজকযাল প্রেমওয়াকত 

আরবিবপবপ (২০১৯) অনুযায়ী প্রকল্পের লবজকযাল প্রেমওয়াকত বেল্পে উপিাপে করা হল্পলা এিাং লবজকযাল প্রেমওয়াকত অনুযায়ী 

প্রকল্পের উল্প্শ্য অজতে প্রবর্ল্পিেল্পের র্তর্ীয় অধ্যাল্পয় বিস্তাবরর্ িণ তো করা হল্পয়ল্পে। 

 সার-সাংল্পিপ উল্প্শ্য অজতল্পের বেল্পে তেক সমূহ প্রিল্পরবফল্পকেল্পের উপায়সমূহ গুরুত্্বপূণ ত অনুমাে 

প্রপ্র
াগ্র
াল্প
ম
র
 ল
ি
য প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে 

উন্নয়ে বেবির্করে। 

জুে/২০২২ এর মল্পধ্য প্রেল্পের 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর একটি 

উল্পেখল্পযাগ্য অাংে জার্ীয় 

অথ তেীবর্ল্পর্ গুরুত্বপূণ ত অিোে 

রাখল্পর্ সিম হল্পি। 

১. প্রকে-সমাবপ্ত প্রবর্ল্পিেে 

২. বেরীিা-উত্তর প্রবর্ল্পিেে 

৩. আইএমইবি প্রবর্ল্পিেে। 

 

উ
ল্প
্
শ্য

 

১. িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর সাাংবিধাবেক 

অবধকার বেবির্করণ; 

২. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী যারা আবে 

ক্ষুদ্র্ প্রপাোয় বেল্পয়াবজর্ র্াল্পের 

সঠিক সাংখ্যা বেরুপে; 

৩. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর 

উপাজতল্পের সিমর্া বৃবদ্ধর জন্য 

প্রবেিণ প্রোে; 

৪. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর কাল্পজর 

সুল্পযা  সৃবষ্ট ও 

আত্মকম তসাংিাল্পের প্রিত্র প্রস্তুর্ 

করণ; 

৫. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর 

আথ তসামাবজক উন্নয়ে ও 

সামাবজক সুরিার মাধ্যল্পম 

সরকাল্পরর সামাবজক 

বেরাপত্তািলয় কম তসূচী 

িাস্তিায়ে। 

১. জুে/২০২২ সাল্পলর মল্পধ্য 

প্রেল্পের ২০ (বিে)টি প্রজলার 

১০২ টি েহর/উপল্পজলার 

উবেবখর্ প্রপো ধারণকারী 

জবরপকৃর্ ৬৯৬৮২ জে প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য ২৩৩৪৩ জে 

সেস্য বিবিন্ন প্রেল্পি প্রবেবির্ 

হল্পি এিাং অবধকর্র েির্ার 

সাল্পথ স্ব-স্ব প্রপোর আত্মবেল্পয়া  

করল্পর্ সিম হল্পি 

২. জুে/২০২২ এর মল্পধ্য 

প্রবেবির্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পক 

মূলধে বহসাল্পি প্রল্পয়াজেীয় 

আবথ তক অনুোে প্রোে করা হল্পি, 

যার মাধ্যল্পম র্ারা প্রেল্পের 

উন্নয়ে প্রবক্রয়ায় অাংেগ্রহণ 

করল্পর্ পারল্পি। 

১. প্রকল্প িাস্তিায়ে কবমটির 

(PIC) সিার কায তবিিরণী 

২. কায ত সমাবপ্তর যাচাই 

প্রবর্ল্পিেে 

৩. আইএমইবি প্রবর্ল্পিেে 

৪. প্রকে পবরচালল্পকর 

প্রবর্ল্পিেে 

৫. মন্ত্রণালয় ও অবধেপ্তল্পরর 

পয তাল্পলাচো সিার 

কায তবিিরণী 

৬. সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর 

প্রবর্ল্পিেে 

৭. MOSW প্রবর্ল্পিেে। 

১. যথাসমল্পয় অথ ত 

োড়করণ 

২. প্রকেকালীে আইে-

শাংখলা পবরবিবর্ 

স্বািাবিক থাকল্পি 

৩. মূলধে বহসাল্পি 

আবথ তক অনুোে 

যথাসমল্পয় প্রোে করা 

হল্পি 

৪. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী 

স্বে ও েীঘ তরময়াবে 

Apprenticeship 
প্রবেিণ যথাসমল্পয় 

প্রোে করা হল্পি। 

আ
উ
ট
পু
ট
 

১. ১৮ িেল্পরর উল্পবত কম তিম 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পক বচবির্ 

কল্পর স্ব-স্ব প্রপোর প্রটকসই 

উন্নয়ল্পের লল্পিয র্াবলকাভুক্ত 

ওস্তাে ও ওস্তাল্পের অধীে 

প্রবর্ষ্ঠাল্পে স্বে ও েীঘ তল্পময়াবে 

Apprenticeship (On-

the-Job) প্রবেিল্পণর মধ্য 

বেল্পয় েি জেেবক্ত বহল্পসল্পি  ল্পড় 

প্রর্ালা 

২. প্রপোর মাে উন্নয়ল্পে 

একক/েল বিবত্তক এককালীে 

অনুোে প্রোে 

৩. বপবেল্পয় পড়া ক্ষুদ্র্ প্রপোজীিী 

সম্প্রোয়ল্পক উন্নয়ল্পের মূল 

প্ররার্ধারায় সম্পৃক্তকরণ 

৪. প্রেল্পের ২০ (বিে) টি প্রজলার 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর প্রমাট 

জবরপকৃর্ ৬৯৬৮২ জে প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর ২৩৩৪৩ জেল্পক স্বে 

ও েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ প্রোল্পের 

মাধ্যল্পম ১ লি সেস্যল্পক প্রর্যি 

ও পল্পরািিাল্পি উন্নয়ে কম তকাল্পে 

১. বিল্পসম্বর/২০১৯ এর মল্পধ্য 

সকল জেিল বেল্পয়া  সম্পন্ন 

করা হল্পি 

২. জুে/২০২২ এর মল্পধ্য প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর জন্য প্রল্পয়াজেীয় 

অনুোে প্রোে করা হল্পি 

৩. জুে/২০২২ এর মল্পধ্য প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর জন্য মূলধে বহসাল্পি 

প্রল্পয়াজেীয় অনুোে প্রোে করা 

হল্পি 

৪. জুলাই/২০২০ এর মল্পধ্য 

প্রল্পয়াজেীয় সকল প্রকাল্পরর 

যন্ত্রপাবর্ ও সরঞ্জামাবে ক্রয় 

সম্পন্ন করা হল্পি 

৫. সকল প্রকাল্পরর আসিািপত্র 

ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন করা হল্পি 

৬. বিল্পসম্বর/২০২১ এর মল্পধ্য 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জন্য 

প্রল্পয়াজেীয় প্রবেিণ প্রোে করা 

হল্পি 

৭. প্রম, ২০১৮ প্রর্ যােিাহে (১ 

টি জীপ) ক্রয় করা হল্পয়ল্পে 

৮. জুে/২০১৮ এর মল্পধ্য 

১. প্রকে িাস্তিায়ে কবমটির 

(PIC) সিার কায তবিিরণী 

২. কায ত-সমাবপ্তর যাচাই 

প্রবর্ল্পিেে 

৩. মন্ত্রণালয় ও অবধেপ্তল্পরর 

পয তাল্পলাচো সিার 

কায তবিিরণী 

৪. আইএমইবি প্রবর্ল্পিেে 

৫. বিয়াবরাং কবমটির সিার 

কায তবিিরণী 

৬. মধ্যল্পময়াবে মূল্যায়ে 

৭. সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর 

প্রবর্ল্পিেে। 

 

১. যথাসমল্পয় অথ ত 

োড়করণ 

২. প্রকেকালীে আইে-

শাংখলা পবরবিবর্ 

স্বািাবিক থাকল্পি 

৩. পয তাপ্ত অথ ত িরা্ 

৪. একক/েল বিবত্তক 

এককালীে ওল্পয়লল্পফয়ার 

অনুোে সময়মর্ 

বির্রণ। 
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সম্পৃক্ত করা 

৫. আবে প্রপোর প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর ৬৪ প্রজলায় জবরপ 

পবরচালো 

৬. সফটওয়ার বেম তাণ ও 

িাটাল্পিজ ব্যিিাপো  

৭. Apprenticeship 
প্রবেিল্পণর মধ্য বেল্পয় উল্পদ্যাক্তা 

তর্রী। 

ইল্পর্াপূল্পি ত বিবপবপ অনুযায়ী 

প্রল্পয়াজেীয় সকল প্রকাল্পরর 

যন্ত্রপাবর্ ও সরঞ্জামাবে ক্রয় 

সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

 

ই
ে
পু
ট
 

১. জেিল 

২. প্রবেিণ ব্যয় 

৩. বিবেল্পয়া  ও পু ুঁবজ 

৪. আসিািপত্র 

৫. অবফস যন্ত্রপাবর্ 

৬. যােিাহে। 

 

(লি টাকায়) 

১. জেিল (৪০৮ জে মাস টা. 

১৭৫.৩৫) 

২. অিযিরীণ প্রবেিণ ব্যয় 

(২৩৩৪৩ জে, টা. ১২৯৬.৫৭) 

৩. অনুোে (ে ে) বিবেল্পয়া  ও 

পু ুঁবজ (২৩৩৪৩ জে, টা. 

৪২০১.৮২) 

৪. আসিািপত্র (৬১ টি, টা. 

৮.৯৬) 

৫. অবফস সরঞ্জামাবে (৩১ টি, 

টা. ১৬.৫০) 

৬. যােিাহে (১ টি জীপ ও ১ টি 

প্রমাটর সাইল্পকল, টা. ৬৬.০০)। 

১. প্রকে পবরচালল্পকর 

প্রবর্ল্পিেে 

২. প্রকে িাস্তিায়ে কবমটির 

(PIC) সিার কায তবিিরণী 

৩. প্রকে িাস্তিায়ে কবমটি 

কর্ততক যাচাই 

৪. সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর 

প্রবর্ল্পিেে 

৫. এে, এস, এস, এস, 

প্রবর্ল্পিেে। 

১. সময়মর্ প্রকে প্রস্তাি 

অনুল্পমােে 

২. পয তাপ্ত অথ ত িিে 

৩. বিবর্েীল 

রাজনেবর্ক পবরবিবর্ 

৪. সময়মর্ বপ,আই,বস 

ও বপ, এস, বস কবমটির 

সিা। 

র্থ্যসূত্র: আরবিবপবপ (২০১৯) 

১.১১. প্রকল্পের প্রটকসইকরণ পবরকেো 

 “িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে” েীষ তক প্রকল্পের আওর্ায় প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী যারা আবে প্রপোয় 

বেল্পয়াবজর্ প্রযমে কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী, কাঁসা-বপর্ল পণ্য 

প্রস্তুর্কারী, েকেী কাঁথা প্রস্তুর্কারী স্ব-স্ব প্রপোর প্রটকসই উন্নয়ল্পে বেিােবিে (Apprenticeship on-the-job) প্রবেিণ 

পবরচালোয় েির্া অজতে ও প্রবেবির্ জেেবক্ত রপ্তােীর লল্পিয মালয়বেয়া, সাংযুক্ত আরি আবমরার্, প্রসৌবে আরল্পি 

তিল্পেবেক ভ্রমল্পের সাংিাে প্রকল্পের আরবিবপবপল্পর্ রাখা হল্পয়ল্পে। 

 প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উৎপাবের্ পণ্য িাজারজার্করল্পণর প্রিল্পত্র প্রকে হল্পর্ সি তপ্রকার সহল্পযাব র্া প্রোে করা হল্পি। 

 প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাল্পের উন্নয়ল্পের লল্পিয সারাল্পেেব্যাপী জবরপ কল্পর পয তায়ক্রল্পম সারাল্পেল্পের সকল প্রজলাল্পক অিভু তক্ত 

করার উল্পদ্যা  গ্রহণ করা হল্পি। 

 

 

 

 



13 

 

বির্ীয় অধ্যায় 

বেবিড় পবরিীিণ কাজ পবরচালো পদ্ধবর্ ও সময়বিবত্তক কম ত-পবরকেো 

২.১. বেবিড় পবরিীিণ সমীিার পটভূবম 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের বেবিড় পবরিীিণ সমীিাটি 

পবরকেো মন্ত্রণালল্পয়র িাস্তিায়ে পবরিীিণ ও মূল্যায়ে বিিা  কর্ততক পবরচাবলর্ হল্পে। িাাংলাল্পেে সরকাল্পরর সহায়র্ায় 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালল্পয়র অধীে সমাজল্পসিা অবধেপ্তর কর্ততক এই প্রকেটি িাস্তিাবয়র্ হল্পে। প্রকেটির িাস্তিায়ে কাল জুলাই, 

২০১৭ প্রথল্পক জুে, ২০২২ সাল পয তি (১ম সাংল্পোবধর্) এিাং প্রমাট প্রকে ব্যয় ৬০৬৯.৬১ লি টাকা ধরা হল্পয়বেল। চলমাে এ 

প্রকেটির উল্প্শ্যগুল্পলা কর্টুকু িাস্তিাবয়র্ হল্পে র্া পয তাল্পলাচো ও পয তল্পিিণ; প্রকল্পের আওর্ায় সাংগৃহীর্/সাংগৃহীর্ব্য বিবিন্ন 

পণ্য, বেম তাণকাজ ও প্রসিা ক্রল্পয়র  (Procurement) প্রিল্পত্র প্রচবলর্ আইে ও বিবধমালা, বপবপএ ২০০৬ ও বপবপআর ২০০৮-এর 

বেল্পে তেো যথাযথিাল্পি প্রবর্পালে করা হল্পে বকো প্রস বিষল্পয় পয তল্পিিণ, পয তাল্পলাচো এিাং প্রকেটির বেবিড় পবরিীিণ করার 

জন্য পবরকেো মন্ত্রণালল্পয়র িাস্তিায়ে পরীবিিণ ও মূল্যায়ে বিিাল্প র অধীে পবরিীিণ ও মূল্যায়ে প্রসক্টর-৮ কর্ততক সমীিাটি 

হাল্পর্ প্রেওয়া হল্পয়ল্পে। উবেবখর্ প্রকল্পের বেবিড় পরীবিিণ কাজটি পবরচালোর জন্য আউটল্পসাবস তাং-এর মাধ্যল্পম বিবপবস গ্রুপ-প্রক 

পরামে তক ফাম ত বহল্পসল্পি বেল্পয়া  প্রেয়া হল্পয়ল্পে। 

২.২. বেবিড় পবরিীিল্পণর উল্প্শ্য 

প্রকে িোস্তিোয়শনর প্রোয় মোঝোমোধঝ অিস্থোয় এর আধথ বক ও িোস্তি অগ্রগধত পয বোশলোচ্নো, লগশেশম উধেধখত লক্ষযমোত্রোর তুলনোয় 

িোস্তি অজবন কতটো হশয়শছ, প্রকেটি তোর উশদ্দশ্য সোিশনর পশথ কতটো অগ্রসরমোন ধকংিো এশত ধক িাঁিো ধিপধি রশয়শছ ও তো 

ধকভোশি মমোকোশিলো করো যোয় এিং এই প্রকশের অধভজ্ঞতোর আশলোশক পরিতীশত এরূপ প্রকে আশরো সুন্দরভোশি প্রণয়ন ও 

িোস্তিোয়শন ধক সুপোধর  করো মযশত পোশর ইতযোধদ এই ধনধিড় পধরিীক্ষণ সমীক্ষোর উশদ্দশ্য। প্রকে সংধিষ্ট যোিতীয় কোয বিম 

ধনধিড়ভোশি পয বশিক্ষণ কশর পরোম বক িোম ব প্রধতশিদনটি প্রদোন কশরশছ। 

২.৩. বেবিড় পবরিীিল্পণর কায তপবরবধ (ToR) 

ToR-এ পরোম বক প্রধতষ্ঠোশনর জন্য ১৪ টি কোশজর উশেখ করো হশয়ধছল যো ধনম্নরূপঃ  

১) প্রকশের ধিিরণ (পটভূধম, উশদ্দশ্য, অনুশমোদন/সংশ োিশনর অিস্থো, অথ বোয়শনর ধিষয় ইতযোধদ সকল প্রোসংধগক তথ্য) 

পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

২) প্রকশের িছরধভধিক কম ব পধরকেনো, অথ বিছরধভধিক িরোদ্দ, ছোড় ও ব্যয় ও ধিস্তোধরত অঙ্গধভধিক িোস্তিোয়ন (িোস্তি ও 

আধথ বক) অগ্রগধতর তথ্য সংগ্রহ, সধিশিন, ধিশিষণ, সরণী/ মলখধচ্শত্রর মোধ্যশম উপস্থোপন ও পয বোশলোচ্নো; 

৩) প্রকশের উশদ্দশ্য অজবশনর অিস্থো পয বোশলোচ্নো ও প্রকশের উশদ্দশ্য ও লগ মেশমর আশলোশক Output পয বোশয়র অজবন 

পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

৪) প্রকশের আওতোয় সিোধদত/চ্লমোন ধিধভি পণ্য, কোয ব ও মসিো িশয়র (Procurement) মক্ষশত্র প্রচ্ধলত সংগ্রহ আইন ও 

ধিধিমোলো (ধপধপএ, ধপধপআর, উিয়ন সহশযোগী গোইিলোইন ইতযোধদ) এিং প্রকে দধলল উধেধখত িয় পধরকেনো প্রধতপোলন 

করো হশয়ধছল/হশে ধক নো মস ধিষশয় তুলনোমুলক পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

৫) প্রকশের আওতোয় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কোয ব ও মসিো পধরচ্োলনো এিং রক্ষণোশিক্ষশণর জন্য প্রশয়োজনীয় জনিলসহ 

(মটকসই পধরকেনো) আনুষধঙ্গক ধিষয় পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

৬) প্রকশের আওতোয় সংগৃহীত/সংগৃশহর প্রধিয়োিীন ধিধভি পণ্য, কোয ব ও মসিো সংধিষ্ট িয়চুধিশত ধনি বোধরত মেধসধিশক ন/ 

BOQ/ ToR, গুণগত মোন, পধরমোণ অনুযোয়ী প্রশয়োজনীয় পধরিীক্ষণ/যোচ্োইশয়র মোধ্যশম সংগ্রহ করো হশয়ধছল/হশে ধকনো 

মস ধিষশয় পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

৭) প্রকশের ঝুঁধক অথ বোৎ িোস্তিোয়ন সিধকবত ধিধভি সমস্যো মযমন: অথ বোয়শন ধিলম্ব, িোস্তিোয়শন পণ্য, কোয ব ও মসিো িয়/সংগ্রশহর 

মক্ষশত্র ধিলম্ব, প্রকে ব্যিস্থোপনোর অদক্ষতো ও প্রকশের মময়োদ ও ব্যয় বৃধি ইতযোধদর কোরণসহ অন্যোন্য ধদক ধিশিষণ, 

পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

৮) প্রকে অনুশমোদন সংশ োিন (প্রশযোজয মক্ষশত্র), অথ ব িরোদ্দ, অথ ব ছোড়, ধিল পধরশ োি ইতযোধদ ধিষশয় তথ্য-উপোশির পয বোশলোচ্নো 

ও পয বশিক্ষণ; 
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৯) উিয়ন সহশযোগী সংস্থো (যধদ থোশক) কর্তবক চুধি স্বোক্ষর, চুধির  তব, িয় প্রস্তোি পধিয়োকরণ ও অনুশমোদন, অথ ব ছোড়, ধিল 

পধরশ োশি সম্মধত ও ধিধভি ধম ন-এর সুপোধর  ইতযোধদর তথ্য-উপোিধভধিক পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

১০) প্রকে সমোধপ্তর পর সৃষ্ট সুধিিোধদ মটকসই (Sustainable) করোর লশক্ষয মতোমত প্রদোন; 

১১) প্রকশের উশদ্দশ্য, লক্ষয, প্রকশের কোয বিম, িোস্তিোয়ন পধরকেনো, প্রকে ব্যিস্থোপনো, ঝুঁধক, মময়োদ, ব্যয়, অজবন ইতযোধদ ধিষয় 

ধিশিচ্নো কশর একটি SWOT Analysis প্রদোন করশি; 

১২) প্রকে সংধিষ্ট নধথপত্র পয বোশলোচ্নো ও মোঠ পয বোয় হশত প্রোপ্ত তশথ্যর ধিশিষশণর আশলোশক সোধি বক পয বোশলোচ্নো, পয বশিক্ষণ ও 

প্রশয়োজনীয় সুপোধর সহ একটি প্রধতশিদন প্রণয়ন করশি ও জোতীয় কম ব োলোয় প্রধতশিদনটি উপস্থোপন করশি। জোতীয় 

কম ব োলোয় প্রোপ্ত মতোমত সধিশি  কশর চূড়োন্ত প্রধতশিদন প্রণয়ন করশি; 

১৩) প্রকে ব্যিস্থোপনো: প্রকে পধরচ্োলক ধনশয়োগ, জনিল ধনশয়োগ, প্রকে ব্যিস্থোপনো কধমটির সভো, প্রকে ধেয়োধরং কধমটির সভো 

আশয়োজন, কম বপধরকেনো প্রণয়ন ও িোস্তিোয়ন, সভোর ও প্রধতশিদশনর ধসিোন্ত িোস্তিোয়ন, অগ্রগধতর তথ্য মপ্ররণ ইতযোধদ 

পয বোশলোচ্নো ও পয বশিক্ষণ; 

১৪) কর্তবপক্ষ কর্তবক ধনি বোধরত অন্যোন্য ধিষয়োিলী প্রধতপোলন। 

উপশরর ১৪ টি কোশজর মশধ্য ৯ নং টি এই সমীক্ষোর জন্য প্রশযোজয নয় কোরণ মকোন উিয়ন সহশযোগী সংস্থো জধড়ত মনই। তশি 

একটি প্রিোন কোশজর উশেখ করো হয়ধন যথোঃ ধনধিড় পয বোশলোচ্নোর প্রোরধিক তথ্য ও ধিশিষণ একটি মোঠ-পয বোশয়র কম ব োলোয় 

উপস্থোপন কশর এর উপর স্থোনীয় মেকশহোল্ডোরশদর (স্থোনীয় পয বোশয়র ধিধভি আধদ মপ োয় ধনশয়োধজত প্রকশের সুধিিোশভোগী, 

স্থোনীয় পয বোশয়র জনপ্রধতধনধি, স্থোনীয় পয বোশয়র প্রকে কম বকতবো প্রভৃধত) ধিিব্যোক মনয়ো হশয়শছ। 

২.৪. সমীিা এলাকা বেি তাচে 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিার কায তপবরবধ (ToR) অনুযায়ী প্রকে উপকারল্পিা ীর েমুো সাংখ্যা, প্রকল্পের আওর্াধীে ৮টি বিিাল্প র 

অধীে প্রমাট ২০টি প্রজলার মধ্য প্রথল্পক ১০টি প্রজলার ২০টি উপল্পজলায় অিবির্ প্রকে আওর্াধীে প্রমাট ৪০টি গ্রাম/মহোয় প্রমাট 

েমুো সাংখ্যার আনুপাবর্ক হাল্পরর বিবত্তল্পর্ বির্রণ করা হয়। েমুো বেধ তারল্পণর প্রথম ধাল্পপ ৮টি বিিাল্প র প্রবর্টি বিিা  হল্পর্ 

কমপল্পি ১টি কল্পর প্রমাট ১০টি প্রজলা এিাং প্রবর্টি েমুো প্রজলা হল্পর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী বিল্পিচোয় ঐ অঞ্চল্পলর প্রবর্বেবধত্বকারী 

২টি কল্পর উপল্পজলা/েহর িাোই করা হয়। বির্ীয় ধাল্পপ বেি তাবচর্ প্রবর্টি উপল্পজলা/েহর হল্পর্ ২টি কল্পর গ্রাম/মহো পারপাবসি 

িাল্পি িাোই করা হয় প্রযখাল্পে প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী সমাজল্পসিা অবধেপ্তর প্রথল্পক সুবিধা প্রিা  কল্পর আসল্পে। সি তল্পেল্পষ ৮টি বিিাল্প র 

১০টি প্রজলার ২০টি উপল্পজলার ৪০টি গ্রাম/মহো হল্পর্ প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্া র যােিমবল িাোই করা হয়। বেধ তাবরর্ 

উপকারল্পিা ী উত্তরোর্াল্পের সোক্ত করল্পর্ সমীিক সমাজল্পসিা অবধেপ্তর প্রথল্পক উপকারল্পিা ীল্পের র্থ্য সাংগ্রহ কল্পর। যার ফল্পল 

এই সমীিার জন্য সমবির্ েমুো উত্তরোর্ার সাংখ্যা হল্পয়বেল ৭৬৩ জে। বেল্পে প্রকে উপকারল্পিা ী উত্তরোর্ার সাংখ্যা 

সাংল্পিল্পপ প্রেত্ত হল্পলা: 

প্রটবিল ৭. প্রকে প্রজলা ও উপপ্রজলা অনুযায়ী েমুো উপকারল্পিা ী উত্তরোর্ার সাংখ্যা বেি তাচে ও বির্রণ 

বিিাল্প র 

োম 

প্রকে 

প্রজলার 

সাংখ্যা 

েমুো প্রজলা 

প্রজলা প্রবর্ 

েমুো 

উপল্পজলা 

উপল্পজলা 

প্রবর্ 

েমুো গ্রাম 

গ্রাম/মহো প্রবর্ 

েমুো 

উপকারল্পিা ী 

প্রজলা বিবত্তক 

প্রমাট েমুো 

উপকারল্পিা ী 

বিিা  বিবত্তক 

প্রমাট েমুো 

উপকারল্পিা ী 

ঢাকা ৪ 

বকল্পোর ঞ্জ 
পাকুবিয়া ২ ১৯ 

৭৬ 

১৫২ 
িাবজেপুর ২ ১৯ 

প্র াপাল ঞ্জ 
টুবঙ্গপাড়া ২ ১৯ 

৭৬ 
সের ২ ১৯ 

চট্টগ্রাম ৩ 
কুবমো 

সের েবিণ ২ ১৯ 

১১৪ 
১৫৩ 

চাবিো ২ ১৯ 

প্রমােহর ঞ্জ ২ ১৯ 

চাঁেপুর ফবরে ঞ্জ ২ ১৯ ৩৯ 

রাজোহী ৩ বসরাজ ঞ্জ 
রায় ঞ্জ ২ ২০ 

৭৮ ৭৮ 
কাজীপুর ২ ১৯ 

রাংপুর ২ লালমবেরহাট 
সের ২ ১৯ 

৭৬ ৭৬ 
কাবল ঞ্জ ২ ১৯ 
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বিিাল্প র 

োম 

প্রকে 

প্রজলার 

সাংখ্যা 

েমুো প্রজলা 

প্রজলা প্রবর্ 

েমুো 

উপল্পজলা 

উপল্পজলা 

প্রবর্ 

েমুো গ্রাম 

গ্রাম/মহো প্রবর্ 

েমুো 

উপকারল্পিা ী 

প্রজলা বিবত্তক 

প্রমাট েমুো 

উপকারল্পিা ী 

বিিা  বিবত্তক 

প্রমাট েমুো 

উপকারল্পিা ী 

িবরোল ৩ িরগুো 
প্রির্া ী ২ ১৯ 

৭৬ ৭৬ 
আমর্লী ২ ১৯ 

খুলো ২ িাল্প রহাট 
ফবকরহাট ২ ১৯ 

৭৬ ৭৬ 
বচর্লমারী ২ ১৯ 

ময়মেবসাংহ ২ প্রেরপুর 
সের ২ ১৯ 

৭৬ ৭৬ 
বিোই াবর্ ২ ১৯ 

বসল্পলট ১ সুোম ঞ্জ 

েবিণ 

সুোম ঞ্জ 
২ ১৯ 

৭৬ ৭৬ 

র্াল্পহরপুর ২ ১৯ 

প্রমাট=৮ ২০ ১০ ২০ ৪০ - - ৭৬৩ 

২.৫. েমুোয়ে পদ্ধবর্ ও আকার বেধ তারণ 

২.৫.১. েমুোয়ে পদ্ধবর্ 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিার জন্য েমুো উপল্পজলায় বিদ্যমাে প্রকে উপকারল্পিা ী (Program group) সেস্যল্পের মধ্য হল্পর্ 

সাধারণ তেিচয়ে েমুোয়ে পদ্ধবর্ ব্যিহার কল্পর েমুো উপকারল্পিা ী সেস্য বেি তাচে করা হয়। সাধারণ তেিচয়ে পদ্ধবর্ল্পর্ েমুো 

উপকারল্পিা ীল্পেরল্পক এমেিাল্পি বেি তাচে করা হয় যাল্পর্ সকল প্রপোর উপকারল্পিা ীরা অিভু তক্ত থাল্পক। এিাল্পি ১০টি প্রজলার 

আওর্ায় ২০টি েমুো উপল্পজলার সি তল্পমাট ৭৬৩ জে উপকারল্পিা ী সেস্যল্পক উত্তরোর্া বহল্পসল্পি বেি তাচে করা হয়। েমুো 

উপল্পজলার প্রমাট উপকারল্পিা ী সেস্যল্পের সাংখ্যার সমানুপাবর্ক হাল্পর উপল্পজলা বিবত্তক েমুো উপকারল্পিা ীর সাংখ্যা বেধ তারণ 

করা হয়। এখাল্পে প্রকে উপকারল্পিা ী (Program group) উত্তরোর্া িলল্পর্ প্রকে এলাকার প্রসই সকল আবে প্রপোয় 

বেল্পয়াবজর্ উত্তরোর্াল্পক বুিায় যারা প্রকে পবরচাবলর্ কম তকাল্পের সাল্পথ সরাসবর সম্পবকতর্ ও উপকারল্পিা ী।  

২.৫.২. েমুোর আকার বেধ তারণ 

সমীিা েল, সময় ও িাল্পজট বিল্পিচো কল্পর সমীিার কাজ িস্তুবেষ্ঠিাল্পি সম্পন্ন করার জন্য েমুো সাংখ্যা বেধ তারণ কল্পর। এ লল্পিয 

বেল্পে উল্পেবখর্ স্ট্রাটিফাইি র যােিম েমুো পদ্ধবর্ ব্যিহার কল্পর েমুো সাংখ্যা বেধ তারণ করা হয়: 

bgybv msL¨v, 
PQZeN

NPQZ
n

22

2

)1( 
  

এখাল্পে,  

n = েমুো সাংখ্যা 

N = পপুল্পলেে সাংখ্যা। এখাল্পে উল্পেখ্য প্রয, আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের প্রমাট উপকারল্পিা ী সাংখ্যা হল্পলা ২৩৩৪৩ জে। 

বিল্পসম্বর ২০১৯ পয তি প্রমাট ১৭২২৪ জে উপকারল্পিা ী সেস্য প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ প্রপল্পয়ল্পে। যার মল্পধ্য ১৩১৪৯ জে 

উপল্পকারল্পিা ী সেস্য প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রপল্পয়ল্পে এিাং র্ারা প্রবেিণও প্রপল্পয়ল্পে যা বেবিড় পবরিীিণ সমীিার েমুো সাংখ্যা 

বেধ তারল্পণ পপুল্পলেে বহল্পসল্পি ব্যিহার করা যুবক্তযুক্ত; অথ তাৎ পপুল্পলেে সাংখ্যা, N =১৩১৪৯। 

Z = েরমাল িযাবরল্পয়ট, যার মাে ৫% বস বেবফল্পকি প্রলল্পিল এিাং ৯৫% কেবফল্পিি ইিারল্পিল্পল ১.৯৬ 

P = অনুবমর্ অনুপার্ লিযমাত্রা, প্রকেটি িাস্তিায়োধীে থাকায় অনুমাে করা প্রযল্পর্ পাল্পর প্রয, এখে পয তি প্রকে উপকারল্পিা ী 

৫০% সেস্য প্রকল্পের সহায়র্া প্রপল্পয়ল্পে, অথ তাৎ এল্পিল্পত্র p =০.৫০।  

Q = ১-p = ১-০.৫০ = ০.৫০। 

e = ভুল্পলর সীমাল্পরখা (Margin of error), যার মাে ৫% ধরা হল্পয়বেল. অথ তাৎ e=০.০৫। 

× Design Effect 
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বিজাইে ইল্পফক্ট= ২.০। এখাল্পে প্রল্পয়াজল্পের বেবরল্পখ ক্লািার/স্ট্রাটিফাইি ও পারপাবসি র যােিম েমুো পদ্ধবর্র বমশ্র ব্যিহাল্পর 

ভুল্পলর সম্ভািো থাকায় বিজাইে ইপ্রফক্ট-এর মাে ২.০ ধরা হয়। 

                                   ১৩১৪৯×০.৫×০.৫×(১.৯৬)২ 
  n =                                                 x ২.০ 
   (১৩১৪৯-১)×(০.০৫)২  +(১.৯৬)২  ×০.৫×০.৫ 
 
                             ১২৬২৮.২৯৯৬ 

n =                            x ২.০  

                  ৩২.৮৭ + ০.৯৬০৪   

  n=৩৭৩.২৮২৫৯৮ x ২.০  

  n= ৭৪৬.৫৬৫১৯৬ 

সুর্রাাং, পূণ তাঙ্গ েমুো সাংখ্যায় n= ৭৪৭ জে প্রকে উপকারল্পিা ী উত্তরোর্া। র্ল্পি ২০ টি উপল্পজলার প্রবর্টিল্পর্ ২ টি কল্পর 

গ্রাম/মহো প্রেওয়ায় প্রমাট উত্তরোর্ার সাংখ্যা হল্পয়বেল ৭৬৩ জে, যা উপল্পরর প্রটবিল্পল প্রেখাল্পো হল্পয়ল্পে। 

২.৬. র্থ্য সাংগ্রহ ও বিল্পেষণ পদ্ধবর্ 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিায় সুবেবে তষ্ট প্রশ্নপত্র ব্যিহার কল্পর প্রকে সুফলল্পিা ীল্পের সরাসবর সািাৎকার গ্রহল্পণর মাধ্যল্পম প্রাথবমক 

সাংখ্যা র্ র্থ্য সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে। এোড়াও এফবজবি, প্রকআইআই, প্রকজ িাবি এিাং কম তোলার মাধ্যল্পম গুণ র্ র্থ্য সাংগ্রহ 

করা হল্পয়ল্পে। র্থ্য সাংগ্রহ ও বিল্পেষণ পদ্ধবর্সমূহ বেেরূপ: 

 প্রসল্পকোবর িকুল্পমি পয তাল্পলাচো ও বিল্পেষণ 

 প্রকে উপকারল্পিা ী উত্তরোর্াল্পের সািাৎকার 

 প্রফাকাস গ্রুপ বিসকােে (FGD) 

 কী ইেফরল্পমি ইেটারবিউ (KII) 

 প্রকস িাবি 

 মাঠ পয তাল্পয় কম তোলা 

বেল্পে র্থ্য সাংগ্রহ ও বিল্পেষণ পদ্ধবর্সমূহ বিস্তাবরর্ আল্পলাচো করা হল্পলা: 

২.৬.১. প্রসল্পকোবর িকুল্পমি সাংগ্রহ, পয তাল্পলাচো ও বিল্পেষণ 

 প্রসল্পকোবর িকুল্পমি প্রথল্পক প্রল্পয়াজেীয় র্থ্য সাংগ্রহ করা হয়। পরামে তক ণ িাস্তিায়েকারী সাংিার সাল্পথ প্রযমে 

সমাজল্পসিা অবধেপ্র্র, আইএমইবি এিাং বিবিন্ন কম তকর্তার সহল্পযাব র্ার মাধ্যল্পম প্রল্পয়াজেীয় প্রসল্পকোরী িকুল্পমি 

সাংগ্রহ কল্পরে। 

 মূল ও প্রথম সাংল্পোবধর্ বিবপবপ, প্রকল্পের বিবিন্ন ধাল্পপ প্রস্তুর্কৃর্ অগ্র বর্ প্রবর্ল্পিেে, আইএমইবির পবরেে তে 

প্রবর্ল্পিেে, প্রকে কর্ততক ক্রয় প্রবক্রয়ার বিবিন্ন েবথপত্রসহ প্রকে িাস্তিায়ল্পের সাল্পথ সাংবেষ্ট অন্যান্য প্রসল্পকোরী 

িকুল্পমিসমূহ বিঁখুর্িাল্পি পয তল্পিিণ, পয তাল্পলাচো ও বিল্পেষণ করা হয়। এল্পিল্পত্র প্রকে গ্রহণ, অনুল্পমােে ও সাংল্পোধে 

প্রবক্রয়া ও বিচুযবর্ (যবে থাল্পক) ইর্যাবেও পয তাল্পলাচো করা হয়;  

 প্রকল্পের িাস্তি, আবথ তক ও প্রিৌর্ লিযমাত্রার বিপরীল্পর্ অগ্র বর্ ও অজতে ইর্যাবে পয তল্পিিণ ও পয তাল্পলাচো করা হয়;  

 ক্রয় প্রবক্রয়ায় সরকাবর েীবর্মালা অনুসরণ িা বিচুযবর্ (যবে থাল্পক), র্ার কারণ পয তাল্পলাচো; প্রেবসবফল্পকেে অনুসাল্পর 

কায ত সম্পােে ইর্যাবে পয তল্পিিণ ও পয তাল্পলাচো করা হয়। 

 

২.৬.২. উপকারল্পিা ী উত্তরোর্াল্পের সরাসবর সািাৎকার গ্রহণ 

িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকেটি সঠিকিাল্পি উপিাপল্পের জন্য িহুস্তর বিবেষ্ট েমুোয়ে পদ্ধবর্ ব্যিহার 

করা হয়। প্রথমর্ Stratified Random Sampling  ব্যিহার কল্পর ২০টি প্রজলার মধ্য হল্পর্ ৫০% প্রজলা (১০টি) বেধ তারণ 
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কল্পর র্ার প্রবর্টি হল্পর্ ২টি কল্পর প্রমাট ২০টি উপল্পজলা বেধ তারণ করা হয়। বির্ীয় স্তল্পর ২০টি উপল্পজলার প্রবর্টি হল্পর্ ২টি কল্পর 

প্রমাট ৪০টি গ্রাম বেি তাচে করা হয়। প্রল্পর্যকটি গ্রাল্পম বিদ্যমাে উপকারল্পিা ী সেস্যল্পের মধ্য হল্পর্ সাধারণ তেিচয়ে েমুোয়ে 

পদ্ধবর্ ব্যিহার কল্পর েমুো উপকারল্পিা ী সেস্য বেি তাচে করা হয়। এখাল্পে প্রকে উপকারল্পিা ী (Program group) 

উত্তরোর্া িলল্পর্ প্রকে এলাকার প্রসই সকল প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উত্তরোর্াল্পক বুিায় যারা প্রকে পবরচাবলর্ কম তকাল্পের সাল্পথ 

সরাসবর সম্পবকতর্ ও উপকারল্পিা ী। 

২.৬.৩. প্রফাকাস গ্রুপ বিসকােে (FGD) 

গুণ র্ বিল্পেষল্পণর জন্য ১০টি েমুো প্রজলার ২০টি উপল্পজলার প্রবর্টিল্পর্ ১টি কল্পর প্রমাট ২০টি এফবজবি (FGD) করা হয়। 

প্রল্পর্যক FGD-প্রর্ ন্যযের্ম ১০ জে উপকারল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী অাংেগ্রহণকারী বেল। প্রবর্টি এফবজবিল্পর্ প্রকে এলাকার 

উপকারল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীসহ উক্ত এলাকার উপকারল্পিা ী েে এমে প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী অাংেগ্রহণ কল্পরে এিাং এল্পের কাে 

প্রথল্পক এফবজবি  াইিলাইেস-এর মাধ্যল্পম প্রকল্পের কম তকাে ও এর ফল্পল লদ্ধ উপকার যথা আথ ত-সামাবজক উন্নয়ে, আয় িধ তক 

কম তকাে, আত্মকম তসাংিাে, জীিেযাত্রার মাে উন্নয়ে ইর্যাবেসহ সাংবেষ্ট বিবিন্ন গুণ র্ র্থ্য সাংগ্রহ করা হয়। প্রবর্টি FGD 

প্রকে এলাকার এমে একটি জায় ায় করা হল্পয়বেল যাল্পর্ সকল ধরল্পণর অাংেগ্রহণকারী উক্ত িাল্পে সহল্পজ আসল্পর্ পাল্পরে এিাং 

অিাল্পধ মর্ামর্ প্রোে করল্পর্ পাল্পরে। সি তল্পমাট ২০টি FGD করার ফল্পল প্রায় ২০০ জে অাংেগ্রহণকারী মর্ামর্ বেল্পর্ 

প্রপল্পরল্পেে। প্রস্তাবির্ এফবজবিগুল্পলা এফবজবি  াইিলাইে (পবরবেষ্ট-২) অনুসাল্পর পবরচাবলর্ হয়। 

২.৬.৪. কী ইেফরল্পমি ইেটারবিউ (KII) 

KII পবরচালোর জন্য প্রকল্পের সাল্পথ সমৃ্পক্ত মুখ্য ব্যবক্তি ত র্থা সাংবেষ্ট ১০টি েমুো প্রজলার ১০ জে উপপবরচালক, প্রজলা 

সমাজল্পসিা কায তালয়; ২০টি উপপ্রজলার ২০ জে উপপ্রজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা; সমাজল্পসিা অবধেপ্তর-এর প্রহি অবফস পয তাল্পয় 

সাংবেষ্ট প্রকে পবরচালকসহ আল্পরা ২ জে কম তকর্তা এিাং আইএমইবি-এর প্রকে সাংবেষ্ট কম তকর্তাল্পের মধ্য হল্পর্ কমপল্পি ২ জে 

সহ সি তল্পমাট ৩৫ জে কম তকর্তার সাল্পথ KII সম্পন্ন করা হয়। মুখ্য ব্যবক্তিল্প তর সাল্পথ KII পবরচালো করার জন্য একটি KII 

checklis (পবরবেষ্ট-৩) ব্যিহার করা হয়। প্রস্তাবির্ KII গুল্পলাল্পর্ অাংেগ্রহণকারীল্পের সািাৎকার গ্রহণকাল্পল প্রকল্পের 

পবরকেো, উল্প্শ্য অনুসাল্পর িাস্তিায়ে, অজতে ও প্রধাে প্রধাে কম তকােগুল্পলার ির্তমাে কায তকর অিিা; প্রকে ব্যিিাপো ও 

িাস্তিায়ে সাংক্রাি খু ুঁটিোটি বিষয়; প্রকল্পের মালামাল, বেম তাণ সামগ্রী ও প্রসিাসমূল্পহর ক্রয় প্রবক্রয়া ও আবথ তক ব্যয়; প্রকল্পের 

প্রিাি; প্রকে িাস্তিায়ে, ব্যিিাপোসহ প্রকল্পের সিল (Strength), দুি তল (Weakness), সুল্পযা  (Opportunity) ও ঝুঁবক 

(Threat) বিল্পেষণ এিাং প্রকে উন্নয়ল্পে সুপাবরেসহ খু ুঁটিোটি বিষয়গুল্পলা প্রাধান্য পায়। 

২.৬.৫. প্রকস িাবি 

প্রকল্পের মাধ্যল্পম সুবিধা প্রোল্পের কারল্পণ উপকারল্পিা ীল্পের আথ ব-সামাবজক উন্নয়ল্পে বক সুবিধা হল্পয়ল্পে, আয়িধ তক কম তকাে 

কর্টুকু ফলপ্রসু হল্পয়ল্পে, আত্মকম তসাংিাল্পের সুল্পযা  কর্টুকু বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে, প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাল্পের কর্টুকু উন্নয়ে হল্পয়ল্পে 

ইর্যাবে বিল্পেষণ করা হয়। ২০টি েমুো উপল্পজলায় ২০টি প্রকস িাবিজ করা হয় যারা বক ো প্রকপ্রের মাধ্যল্পম সফলর্া পল্পয়ল্পেল্পে 

িা সফলর্া পােবে।  

২.৬.৬. কম তোলা  

র্থ্য সাংগ্রহকালীে সমল্পয় বেবিড় পবরিীিণ সমীিার জন্য বেধ তাবরর্ েমুো এলাকার মধ্য হল্পর্ একটি িাল্পে প্রকল্পের সাল্পথ 

সাংবেষ্ট সকল ধরল্পণর প্রিকল্পহাল্ডারল্পের অাংেগ্রহল্পণ একটি িােীয় পয তাল্পয়র কম তোলার আল্পয়াজে করা হয়। িােীয় পয তাল্পয়র 

কম তোলাটির িাে বেধ তারল্পণর জন্য প্রকে এলাকার উপর িাবি কল্পর আইএমইবি-এর সাংবেষ্ট কম তকর্তাল্পের সাল্পথ পরামে তক্রল্পম 

েমুো উপল্পজলাগুল্পলা হল্পর্ কুবমোর চাবিো উপল্পজলাল্পক কম তোলার িাে বহল্পসল্পি চূড়ািকরণ করা হয়। প্রষ্টকল্পহাল্ডারল্পের মল্পধ্য 

উপবির্ বেল্পলে প্রকে এলাকায় িসিাসকারী উপকারল্পিা ী সেস্যসহ আইএমইবি-এর সাংবেষ্ট পবরচালক ও মূল্যায়ে কম তকর্তা, 

সাংবেষ্ট প্রকে পবরচালক এিাং সাংবেষ্ট উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা। প্রষ্টকল্পহাল্ডারল্পের সাল্পথ প্রযসি বিষয়িস্তু বেল্পয় মর্বিবেময় 

করা হয় প্রসগুল্পলা বেল্পে উপিাপে করা হল্পলা: 

ক) অাংেগ্রহণকারীল্পের জাো মল্পর্ প্রকল্পের কায তক্রমসমূহ বক বক? 

খ) প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রবর্িন্ধকর্াসমূহ ও র্া দূরীকরল্পণ বক করণীয়? 

 ) প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জবরপ কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে কল্পি? বকিাল্পি এই জবরপ কাজ সম্পাবের্ হল্পয়ল্পে?  
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ঘ) প্রবেিল্পণর জন্য িাোইকৃর্ উপকারল্পিা ীল্পের িাোই কাজ সম্পােল্পের জন্য প্রকাে কবমটি আল্পে বক? থাকল্পল র্ারা বকিাল্পি 

এই িাোই কাজ সম্পােে কল্পরল্পেে/করল্পেে?  

ঙ) িাোই প্রবক্রয়ায় প্রকাে ধরল্পণর সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজে হল্পয়বেল/হল্পে বক? হল্পয় থাকল্পল বকিাল্পি প্রসই সমস্যার সমাধাে 

কল্পরল্পেে/করল্পেে?  

চ) স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ উপকারল্পিা ীল্পের প্রপো র্ জীিল্পে কর্টুকু প্রিাি প্রফল্পলল্পে/প্রফলল্পে? ৩ বেে প্রময়াবে এই প্রবেিণ 

র্াল্পের জন্য যল্পথষ্ট বক ো? ো হল্পল এই প্রবেিণ প্রকমে হওয়া উবচর্?  

ে) সা ল্পরেল্পের জন্য েীর্ঘ প্রময়াবে প্রবেিণ র্াল্পের প্রপো র্ েির্া িাড়াল্পর্ কর্টুকু ভূবমকা রাখল্পে/রাখল্পি? র্াল্পের জন্য এই 

প্রবেিণ যল্পথষ্ট বকো? ো হল্পল আরও বক করণীয়?  

জ) প্রবেিণ চলাকালীে সমল্পয় ওস্তাে/সা ল্পরে/স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ প্রাপ্তল্পের প্রল্পেয় িার্া কর্ পাল্পেে? কর্ হওয়া উবচর্? 

ি) প্রবেিল্পণর পর প্রেত্ত অনুোে কর্জে প্রপল্পয়ল্পে? এিাং কর্ টাকা কল্পর প্রপল্পয়ল্পে?  

ঞ) অনুেল্পের জন্য প্রল্পয়াজেীয় অথ ত সময়মল্পর্া প্রপল্পয়ল্পেে বকো? ো হল্পল কর্বেে পর প্রপল্পয়ল্পেে? বিলম্ব দূর করার উপায় বক? 

ট) প্রকল্পে ব্যিহৃর্ ল  িই এর ব্যিহার কর্টুকু যুবক্তযুক্ত? প্রক এর ব্যিহার কল্পর প্রথাল্পকে? ল  িই এর ব্যিহার আরও ফলপ্রসূ 

করল্পর্ বক করণীয়?  

ঠ) েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিল্পণর জন্য ওস্তাে ও সা ল্পরল্পের বেি তাচে প্রক কল্পর থাল্পকে?  

ি) ওস্তাে-সা ল্পরল্পের মল্পধ্য প্রকাে িাল্পলা সম্পকত আল্পে বক? থাকল্পল বকিাল্পি র্ারা েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিল্পণর সাল্পথ যুক্ত হল্পয়ল্পেে?  

ঢ) প্রকল্পের সাল্পথ যুক্ত হওয়ায় উপকারল্পিা ীল্পের আথ ত-সামাবজক প্রকাে পবরির্তে হল্পয়ল্পে/হল্পে বক?  

ণ) উপকারল্পিা ীল্পের সামাবজক সল্পচের্া বৃবদ্ধর জন্য প্রকাে ব্যিিা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে?  

র্) প্রকল্পের অগ্র বর্ পয তল্পিিল্পণর জন্য প্রকাে ব্যিিা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে বক?  

থ) প্রকেটির ফল্পল উপকারল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেযাত্রা মাল্পের বক বক পবরির্তে এল্পসল্পে?  

ে) প্রকল্পের কল্পয়কটি িাল্পলা বেক উল্পেখ করুে:  

ধ) প্রকল্পের কল্পয়কটি দুি তল বেক উল্পেখ করুে:  

ে) প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রধাে ঝুঁবকসমূহ বক?  

প) প্রকেটি আল্পরা কায তকর করার জন্য আপোর পরামে ত বক?  

ফ) প্রকল্পের িবিষ্যর্ সুল্পযা সমূহ: 

২.৭. সমীিা কাল্পজ ব্যিহৃর্ বেল্পে তেক/সূচকসমূহ 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিা কাল্পজর উল্প্শ্য অজতল্পের জন্য বিবিন্ন সূচক িা বেল্পে তেক ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে এিাং সম্ভাব্য সূচক িা 

বেল্পে তেকসমূহ বেল্পের প্রটবিল্পল প্রেত্ত হল্পলা। 

প্রটবিল ৮: বেবিড় পবরিীিণ সমীিা কাল্পজ ব্যিহৃর্ বেল্পে তেক/সূচক 

প্রশ্রণীবিন্যাস বেবিড় পবরিীিণ সমীিার বেল্পে তেক (Indicator) 

প্রিল্পমাগ্রাবফক র্থ্য োম-পবরচয়, বলঙ্গ, ধম ত, তিিাবহক অিিা, বেিা, িয়স, প্রপোর ধরণ। 

আথ ত-সামাবজক অিিা পবরিাল্পরর সেস্য সাংখ্যা, বেিা র্ প্রযাগ্যর্া, িাসিাল্পের ধরণ, বেিা প্রিল্পত্র পবরিাল্পরর 

সেস্য, বেশু শ্রল্পম বেল্পয়াবজর্ পবরিাল্পরর সেস্য। 

উপকারল্পিা ীল্পের প্রবেিণ প্রকল্পে অিভু তবক্ত সাংক্রাি র্থ্য, প্রবেিল্পণর  ধরণ, প্রবেিল্পণর প্রময়াে; প্রবেিল্পণর েির্া, 

কায তকাবরর্া ও উপল্পযা ীর্া; প্রবেিল্পণর পবরল্পিে ও বেরাপত্তা।  

প্রবেিণ কায তক্রল্পমর কায তকাবরর্া প্রবেিল্পণর উপকাবরর্া, েির্া বৃবদ্ধ ও কায তকাবরর্া।  

প্রবেিণ িার্া ও অনুোে সা ল্পরেল্পের জন্য েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহল্পণর জন্য প্রবেিণ িার্া ও র্ার 

উপল্পযা ীর্া; প্রবেিণ প্রেল্পষ ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে সাংযুবক্ত ও পাবরশ্রবমক গ্রহণ, প্রবেিণ িার্া 

প্রাবপ্তল্পর্ সহজলিযর্া ইর্যাবে। ওস্তােল্পের স্বে-প্রময়াবে প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ ও িার্াবে এিাং 

অনুোে গ্রহণ-এর হার ও ব্যিহার; ওস্তাে কর্ততক সা ল্পরেল্পের েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রোে, 

প্রবেিণ সম্মােী ও হার ইর্যাবে; প্রবেিল্পণর পবরল্পিে ও উপল্পযা ীর্া ইর্যাবে। 

প্রবেিল্পণর মাে বেয়ন্ত্রণ ও ল  

িই ব্যিহার 

প্রবেিল্পণর গুণ র্ মাে বেয়ন্ত্রল্পণর প্রবক্রয়া; কমবপল্পটবি ল  িই ব্যিহার বেবির্করণ; ল  

িই-এর কমবপল্পটবি িযাোি ত অনুসরণ ও উপল্পয ীর্া; প্রবেিণ কায তক্রম পবরেে তে ও মাে 
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বেয়ন্ত্রণ; প্রবেিণ প্রেল্পষ সেে প্রাবপ্ত ইর্যাবে। 

জীিেমাে উন্নয়ল্পে প্রকল্পের 

ভূবমকা 

প্রবেিণ কায তক্রল্পমর ফল্পল উপকারল্পিা ীল্পের প্রপো র্ জীিল্পে উপকার; আত্ম-কম তসাংিাল্পের 

সুল্পযা  সৃবষ্ট; প্রপো র্ কাল্পজ আয় বৃবদ্ধর সুল্পযা  সৃবষ্ট; প্রকে এলাকায় প্রপো র্ কাল্পজ 

শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ; উপকারল্পিা ীল্পের আত্ম-ময তাোল্পিাধ বৃবদ্ধ ইর্যাবে। 

SWOT Analysis প্রকল্পের িাল্পলা বেক, মি বেক, প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল সুল্পযা  সৃবষ্ট ও প্রকল্পের ঝুঁবকসমূহ। 
 

২.৮. র্থ্য ব্যিিাপো, প্রবক্রয়াকরণ এিাং বিল্পেষণ 

গুণ র্ ফলাফল ও সঠিক বিল্পেষল্পণর জন্য পূরণকৃর্ প্রশ্নািবল খসড়া উপাত্ত বহল্পসল্পি বিল্পিচো করা হয়। র্থ্য সাংগ্রল্পহর পর প্রবর্টি 

প্রশ্নািবল কবম্পউটাল্পর SPSS/MS Access োমক কবম্পউটার প্যাল্পকল্পজ এবি করা হয় এিাং বেবিড় পবরিীিণ মূল্যায়ে 

সমীিার উল্প্ল্পশ্যর সাল্পথ সামঞ্জস্য িজায় প্ররল্পখ ও সমীিার জন্য বেধ তাবরর্ সমস্ত সূচক অনুযায়ী বেল্পকাল্পয়বি প্রটবিল এিাং ক্রস 

প্রটবিল তর্বর করা হয়। 

২.৯. সময়বিবত্তক কম ত-পবরকেো 

০৫/০১/২০২০ র্াবরল্পখ িাস্তিায়ে পবরিীিণ ও মূল্যায়ে বিিাল্প র সাল্পথ স্বািবরর্ চুবক্ত অনুযায়ী ৩০/০৬/২০২০ র্াবরল্পখর মল্পধ্য 

সমীিা কায তক্রম সমাল্পপ্তর লল্পিয একটি সময়বিবত্তক কম ত-পবরকেো বেল্পে প্রেওয়া হল- 

ক্রবমক োং কায তািবল সময় 

ক) খসড়া প্রারবম্ভক প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও োবখল এিাং আইএমইবি ও সাংবেষ্ট প্রটকবেকযাল কবমটির 

সিা 

২০/০১/২০২০ 

খ) আইএমইবি ও সাংবেষ্ট প্রটকবেকযাল কবমটির সিা ২৬/০১/২০২০ 

 ) প্রটকবেকযাল কবমটির মর্ামর্ সাল্পপল্পি প্রারবম্ভক প্রবর্ল্পিেে সাংল্পোধে ও োবখল ৩০/০১/২০২০ 

ঘ) আইএমইবি ও সাংবেষ্ট বিয়াবরাং কবমটির সিা ০২/০২/২০২০ 

ঙ) চূড়াি প্রারবম্ভক প্রবর্ল্পিেে োবখল ০৪/০২/২০২০ 

চ) র্থ্য সাংগ্রহকারীল্পের প্রবেিণ  ১২/০২/২০২০ 

ে) র্থ্য সাংগ্রহ ও কায তক্রম পবরেে তে ২৪/০২/২০২০ 

জ) িােীয় পয তাল্পয় কম তোলা ০৯/০৩/২০২০ 

ি) িাটা এবি, প্রিবরবফল্পকেে, িাটা প্রল্পসবসাং, িাটা এোলাইবসস, ১ম খসড়া প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও 

োবখল 

১৫/০৩/২০২০ 

ঞ) প্রটকবেকযাল কবমটির সিায় পয তাল্পলাচো ০৭/০৫/২০২০ 

ট) প্রবর্ল্পিেে সাংল্পোধে কল্পর ১ম খসড়া প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও বিয়াবরাং কবমটির সিায় উপিাপে ২০/০৫/২০২০ 

ঠ) ২য় খসড়া প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও জার্ীয় কম তোলায় উপিাপে  ১০/০৬/২০২০ 

ি) ২য় খসড়া প্রবর্ল্পিেে সাংল্পোধে কল্পর ২য় খসড়া চূড়াি প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও প্রটকবেকযাল কবমটির 

সিায় উপিাপে 

১৩/০৬/২০২০ 

ঢ) ২য় খসড়া প্রবর্ল্পিেে সাংল্পোধে কল্পর ২য় খসড়া চূড়াি প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও বিয়াবরাং কবমটির 

সিায় উপিাপে 

১৭/০৬/২০২০ 

ণ) কম তোলা ও বিয়াবরাং কবমটির মর্ামল্পর্র বিবত্তল্পর্ চূড়াি প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও চূড়াি ইাংল্পরবজ 

িাস তে প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও োবখল 

২১/০৬/২০২০ 
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র্তর্ীয় অধ্যায় 

সমীিা ফলাফল পয তাল্পলাচো 

৩.১. প্রকল্পের অগ্র বর্ পয তাল্পলাচো 

৩.১.১. অথ তিের বিবত্তক িরা্, োড় ও ব্যয় 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের অথ তিেরবিবত্তক িরা্, োড় ও ব্যয় সাংক্রাি র্থ্য প্রকে পবরচালল্পকর কায তালয়, 

সমাজল্পসিা অবধেপ্তর প্রথল্পক সাংগ্রহ করা হয় এিাং র্া বেল্পের প্রটবিল্পল উপিাপে করা হল্পলা। প্রটবিল্পল লিয করা যায় প্রয, ২০১৭-

১৮ অথ ত-িেল্পর প্রকে ব্যয় হল্পয়ল্পে ১৯৬.৪৫ লি টাকা প্রযখাল্পে অথ ত িরা্ ও অথ ত োড় হল্পয়বেল ২০০.০০ লি টাকা। একইিাল্পি 

২০১৮-১৯ অথ ত-িেল্পর ১৬০০ লি িরা্কৃর্ ও োড়কৃর্ টাকার মল্পধ্য ব্যয় হল্পয়বেল ১৫৯৬.৩২ লি টাকা। অনুরূপিাল্পি, ২০১৯-

২০ অথ ত-িেল্পরর আরএবিবপ িরা্ ২২৮৫ লি টাকা এিাং এবপ্রল, ২০২০ পয তি ব্যয় হল্পয়ল্পে ২২১৪.৩৩ লি টাকা। ২০২০-২১ 

অথ ত-িেল্পরর লিযমাত্রা বেধ তারণ করা হল্পি ১২০০ লি টাকা এিাং িাকী অথ ত িরা্ হল্পি ২০১২-২২ অথ ত-িেল্পর। এল্পর্ প্রেখা যায় 

প্রয, ২০১৭-১৮ অথ ত-িেল্পর িরা্ ও ব্যয় কম হল্পলও ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ দুই অথ ত-িেল্পরর অগ্র বর্ আোব্যঞ্জক। প্রকল্পের প্রেষ 

দুই অথ ত-িেল্পরর িরা্ পূর্ণ ব্যিহার হল্পি িল্পল আো করা যায়। প্রকল্পের প্রমাট অথ ত িরা্ ৬০৬৯.৬১ লি টাকা র্ার মল্পধ্য 

এবপ্রল, ২০২০ পয তি ব্যয় হল্পয়ল্পে ৪০০৭.১০ লি টাকা যা প্রমাট প্রকে ব্যল্পয়র ৬৬%। িাবক ৩৪% আ ামী ২৬ মাল্পস সহল্পজই 

ব্যিহার করা যাল্পি। 

প্রটবিল ৯. অথ তিের বিবত্তক িরা্, োড় ও ব্যয় পয তাল্পলাচো 

লি টাকা 

অথ ত-িের অথ ত িরা্ (টাকা) অথ ত োড় (টাকা) ব্যয় (টাকা) অিবেষ্ট 

২০১৭-১৮ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৯৬.৪৫ ৩.৫৫ (-১.৭৮%) 

২০১৮-১৯ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৫৯৬.৩২ ৩.৬৮ (-০.২৩%) 

২০১৯-২০ (এবপ্রল) ২২৮৫.০০ ২২৮৫.০০ ২২১৪.৩৩ ৭০.৬৭ (-৩.০৯%) 

২০২০-২১ ১২০০.০০ - - - 

২০২১-২২ ৭৮৪.৬১ - - - 

প্রমাট ৬০৬৯.৬১ ৪০৮৫.০০ ৪০০৭.১০  ৭৭.৯০ 

সূত্র: প্রকে অবফস (এবপ্রল, ২০২০) 

৩.১.২. প্রকল্পের অঙ্গবিবত্তক আবথ তক অগ্র বর্ পয তাল্পলাচো 

আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় িরা্ ও অগ্র বর্ পয তাল্পলাচোয় প্রেখা যায় প্রয, জুে ২০১৯ সাল পয তি প্রকল্পের 

ক্রমপুবঞ্জর্ অগ্র বর্ বেল প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় (৬০৬৯.৬১ লি টাকা)-এর ২৯.৫৮% (১৭৯৫.৪৫ লি টাকা)। এোড়া চলবর্ অথ ত 

িেল্পর (২০১৯-২০) ব্যয় িরা্ হল্পি ২২৮৫.০ লি টাকা এিাং লিযমাত্রা প্রমাট প্রকে ব্যল্পয়র ৩৭.৬৫%। যার মল্পধ্য এবপ্রল, ২০২০ 

পয তি োড় করা হয় ২২১৪.৩৩ লি টাকা এিাং এল্পর্ এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রমাট িরাল্প্র ৯৬.৯১% অগ্র বর্ অবজতর্ হল্পয়ল্পে। 

এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রমাট প্রকল্পের ৪০০৯.৮৭ লি টাকা ব্যয় হল্পয়ল্পে যা প্রমাট প্রাক্কবলর্ প্রকে ব্যয় এর ৬৬.০৬% । প্রকল্পের 

অগ্র বর্ পবরকেো মাবফক সঠিক পল্পথই এগুল্পে এিাং প্রকে প্রময়াে জুে ২০২২ এর মল্পধ্য িাবক ৩৩.৯৪% িাস্তিায়ে কঠিে হল্পি 

ো ।  

প্রটবিল ১০. সাংল্পিল্পপ প্রকল্পের অগ্র বর্ সাংক্রাি র্থ্য (এবপ্রল, ২০২০ পয তি)  

বিষয় সি তল্পমাট (লি 

টাকা) 

সরকাবর সহায়র্া (লি 

টাকা) 

প্রিৌর্ অজতে (%) 

১) (ক) প্রাক্কবলর্ ব্যয় (মূল)  ৪৮৫৫.৭০ ৪৮৫৫.৭০ ১০০% 

    (খ) প্রাক্কবলর্ ব্যয় (১ম সাংল্পোবধর্)  ৬০৬৯.৬১ ৬০৬৯.৬১ ১০০% 

২) জুে,২০১৯ সাল পয তি ক্রমপুবঞ্জর্ অগ্র বর্ ১৭৯৫.৪৫ ১৭৯৫.৪৫ ২৯.৫৮% 

৩) চলবর্ অথ ত িেল্পর িরা্ ও প্রিৌর্ লিযমাত্রা ২২৮৫.০০ ২২৮৫.০০ ৩৭.৬৫% 

৪) চলবর্ মাল্পস অগ্র বর্ (এবপ্রল, ২০২০) ৫৯৬.৭৪ ৫৯৬.৭৪ ২৬.১২% 

৫) ২০২০ সাল্পলর চলবর্ মাস (এবপ্রল, ২০২০) পয তি অগ্র বর্ ২২১৪.৩৩ ২২১৪.৩৩ ৯৬.৯১% 

৬) এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রমাট প্রকল্পের ক্রম পূবঞ্জর্ অগ্র বর্ ১(খ) এর তুলোয়  ৪০০৯.৭৮ ৪০০৯.৭৮ ৬৬.০৬% 

র্থ্যসূত্র: আইএমইবি ০৫/২০০৩ (সাংল্পোবধর্) মাবসক অগ্র বর্ প্রবর্ল্পিেে, এবপ্রল, ২০২০ 
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৩.১.৩. প্রধাে প্রধাে কায তক্রল্পমর অগ্র বর্  

৩.১.৩.১. প্রবেিণ ও অনুোে বির্রণ সাংক্রাি অগ্র বর্ পয তাল্পলাচো    

সাংল্পোবধর্ প্রকল্পের েবলল অনুযায়ী অত্র প্রকল্পে প্রমাট প্রবেিণ ও ে ে সহায়র্ার লিযমাত্রা ২৩,৩৪৩ জে। এর মল্পধ্য প্রকল্পের অধীল্পে ২০১৯-২০ অথ ত-িেল্পরর এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রমাট ১৭,২২৪ 

জেল্পক প্রবেিণ প্রোে করা সম্পন্ন হল্পয়ল্পে অথ তাৎ ৭৪% টাল্প তট ইল্পর্ামল্পধ্য অবজতর্ হল্পয়ল্পে। এর মল্পধ্য সফট বিলস প্রবেিল্পণর সি তল্পমাট টাল্প তট বেল ১১,৮৪৬ জে যার মল্পধ্য ২০১৯-২০ অথ ত-িেল্পরর 

এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রবেিণ প্রোে করা হল্পয়ল্পে ৯,৯৫৪ জেল্পক এিাং িাকী আল্পে ১,৮৯২ জল্পের সফট বিলস প্রবেিণ প্রোে করা। েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিল্পণর প্রিল্পত্র সি তল্পমাট টাল্প তট বেল ১১,৪৯৮ জল্পের, 

২০১৯-২০ অথ ত-িেল্পরর এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রবেিণ প্রাপ্ত হল্পয়ল্পে ৭,২৬৯ জল্পের এিাং অিবেষ্ট আল্পে ৪,২২৮ জল্পের েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ। চলবর্ অথ ত-িেল্পরর প্রবেিণ প্রোে প্রেল্পষ প্রবেিণ প্রোে 

অিবেষ্ট থাকল্পি ৬১২০ জল্পের। প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রোল্পের প্রিল্পত্র ২০১৯-২০ অথ ত-িেল্পরর এবপ্রল, ২০২০ পয তি অনুোে প্রোে করা হল্পয়ল্পে প্রমাট ১৩,১৪৯ জেল্পক যা প্রবেিণাথীর ৭৬%। প্রকে 

প্রময়াল্পের আল্পরা দুই িের িাবক আল্পে সুর্রাাং িাবক টাল্প তট অজতে করা কঠিে হল্পিো ।     

প্রটবিল ১১. আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের আওর্ায় প্রেত্ত প্রবেিণ ও অনুোে সাংক্রাি র্থ্যাবে (এবপ্রল, ২০২০ পয তি)   

ক্র 

োং 

প্রজলার োম সফট বিলস প্রবেিণ েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ সি তল্পমাট 

টাল্প তট 

সি তল্পমাট 

সম্পন্ন 

সি তল্পমাট 

অিবেষ্ট 

২০১৭-১৮ ও 

২০১৮-১৯ পয তি 

অনুোে প্রোে  

সাংখ্যা  

২০১৯-২০ 

অথ ত িেল্পর 

অনুোে 

সাংখ্যা 

প্রমাট 

অনুোে 

বির্রণ  

সাংখ্যা 

টাল্প তট ২০১৯-২০ 

অথ ত-িেল্পর 

সম্পন্ন 

অিবেষ্ট টাল্প তট ২০১৭-১৮ ও 

২০১৮-১৯ অথ ত 

িেল্পর সম্পন্ন 

২০১৯-২০ 

অথ ত িেল্পর 

সম্পন্ন 

প্রমাট 

সম্পন্ন 

অিবেষ্ট 

১ বকল্পোর ঞ্জ  ১৮৭৩ ১৪৯৮ ৩৭৫ ১৮১৭ ১২৬০ ২৮০ ১৫৪০ ২৭৭ ৩৬৯০ ৩০৩৮ ৬৫২ ১৫৮১ ০ ১৫৮১ 

২ িরগুো ৩৪৩  ৩৩২ ১১ ৩৩২ ২৫০ ০ ২৫০ ৮২ ৬৭৫ ৫৮২ ৯৩ ৪৬০ ১৫৫ ৬১৫ 

৩ লালমবেরহাট ১৭৭৮ ১৪৯১ ২৮৭ ১৭২৬ ৩০০ ৪৪০ ৭৪০ ৯৮৬ ৩৫০৪ ২২৩১ ১২৭৩ ৪৮০ ১৩১১ ১৭৯১ 

৪ কুবমো ১৪৩৮  ১৩০৯ ১২৯ ১৩৯৫ ১১০০ ৮০ ১১৮০ ২১৫ ২৮৩৩  ২৪৮৯ ৩৪৪  ১৪৪০ ৬৩৬ ২০৭৬ 

৫ প্রেরপুর ৫৭৯ ৪৭৮ ১০১ ৫৬২ ৩১০ ১২০ ৪৩০ ১৩২ ১১৪১ ৯০৮ ২৩৩ ৪৫০ ৩৩৮ ৭৮৮ 

৬ িাল্প রহাট ৬০০ ৫৫২ ৪৮ ৫৮৩  ৪৭০ ০ ৪৭০ ১১৩ ১১৮৩  ১০২২ ১৬১  ৭৪০ ৩০৪ ১০৪৪ 

৭ সুোম ঞ্জ  ১০২৯ ৯৩৯ ৯০ ৯৯৯  ৬৭০ ১২০ ৭৯০ ২০৯ ২০২৮  ১৭২৯ ২৯৯  ৯৪০ ৬৬৯ ১৬০৯ 

৮ বসরাজ ঞ্জ  ৯২৫  ৮০০ ১২৫ ৮৯৮  ৯১০ ০ ৯১০ -১২ ১৮২২ ১৭১০ ১১৩  ১০৯০ ০ ১০৯০ 

৯ প্রোয়াখালী ২৭৫ ১৯৬ ৭৯ ২৬৭  ০ ৮০ ৮০ ১৮৭ ৫৪২ ২৭৬ ২৬৬ ০ ১৯৬ ১৯৬ 

১০ চাঁেপুর ১২৫  ১২৫ ০ ১২১ ০ ৪০ ৪০ ৮১ ২৪৬ ১৬৫ ৮১ ০ ১২৫ ১২৫ 

১১ মাবেক ঞ্জ  ১৫৫  ১৫০ ৫ ১৫০ ০ ৪০ ৪০ ১১০ ৩০৫  ১৯০ ১১৫  ০ ১৫০ ১৫০ 

১২ মাগুরা ১৮২  ১৮২ ০ ১৭৭  ০ ৪০ ৪০ ১৩৭ ৩৫৮ ২২২ ১৩৭  ০ ১৮২ ১৮২ 

১৩ রাজোহী ৫৪৬ ৩৬৭ ১৭৯ ৫৩০ ০ ১৬০ ১৬০ ৩৭০ ১০৭৭  ৫২৭ ৫৫০  ০ ৩৬৭ ৩৬৭ 

১৪ চাপাইেিাি ঞ্জ  ১৮৩ ১৫০ ৩৩ ১৭৮  ০ ৪০ ৪০ ১৩৮ ৩৬১ ১৯০ ১৭১ ০ ১৫০ ১৫০ 

১৫ িবরোল ৭৮ ৭৮ ০ ৭৫.৯ ০ ৪০ ৪০ ৩৬ ১৫৪ ১১৮ ৩৬ ০ ৭৮ ৭৮ 

১৬ প্রিালা ৬৩  ৬৩ ০ ৬১  ০ ৪০ ৪০ ২১ ১২৩ ১০৩ ২১  ০ ৬৩ ৬৩ 

১৭ ময়মেবসাংহ ৪০০   ৩৬০ ৪১ ৩৮৯ ০ ১২০ ১২০ ২৬৯ ৭৯০  ৪৮০ ৩১০  ০ ৩৬০ ৩৬০ 

১৮ রাংপুর ১০৫  ১০৫ ০ ১০২  ০ ৪০ ৪০ ৬২ ২০৭  ১৪৫ ৬২  ০ ১০৫ ১০৫ 

১৯ প্র াপাল ঞ্জ  ৯৮৩  ৫৯৩ ৩৯০ ৯৫৪ ০ ২৪০ ২৪০ ৭১৪ ১৯৩৭  ৮৩৩ ১১০৪  ০ ৫৯৩ ৫৯৩ 

২০ েরবসাংবে ১৮৬  ১৮৬ ০ ১৮১  ০ ৮০ ৮০ ১০১ ৩৬৬ ২৬৬ ১০০ ০ ১৮৬ ১৮৬ 

সি তল্পমাট ১১,৮৪৬ ৯,৯৫৪ ১,৮৯২ ১১,৪৯৭  ৫,২৭০  ২,০০০  ৭,২৬৯  ৪,২২৮    ২৩,৩৪৩   ১৭,২২৩  ৬,১২০   ৭১৮১ ৫৯৬৮ ১৩১৪৯ 

সূত্র: প্রকে অবফস (এবপ্রল, ২০২০) 
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৩.১.৪. সাবি তক এিাং বিস্তাবরর্ অঙ্গবিবত্তক িাস্তিায়ে (িাস্তি ও আবথ তক) অগ্র বর্ বিল্পেষণ 

চলমাে প্রকল্পের অঙ্গবিবত্তক িাস্তিায়ে ও অগ্র বর্র (এবপ্রল, ২০২০ পয তি) আইএমইবি ০৫/২০০৩ (সাংল্পোবধর্) প্রবর্ল্পিেে 

অনুযায়ী পয তাল্পলাচো বেল্পে প্রেওয়া হল্পলা। এই প্রবর্ল্পিেে অনুযায়ী প্রকল্পের িাস্তি অগ্র বর্ ৬৬% যা বক ো এই বেবিড় পবরিীিণ 

সমীিার মাধ্যল্পম আরও যাচাই-িাোই কল্পর মূল প্রবর্ল্পিেল্পে উপিাপে করা হল্পলা। 

প্রটবিল ১২. অঙ্গবিবত্তক িাস্তিায়ে ও অগ্র বর্ পয তাল্পলাচো (এবপ্রল, ২০২০ পয তি) 

 আরবিবপবপ 

অনুযায়ী প্রকে 

কাল্পজর বিবিন্ন 

অল্পঙ্গর োম 

আনুমাবেক 

ব্যয় 

(আরবিবপ

বপ অনুযায়ী) 

জুে, ২০১৯ অথ ত 

িের পয তি 

ক্রমপ্ুবঞ্জর্ 

অগ্র বর্ 

২০১৯-২০ 

অথ তিেল্পরর 

লিযমাত্রা 

চলবর্ মাস পয তি 

অগ্র বর্ 

২০২০ সাল্পলর 

এবপ্রল মাস পয তি 

অগ্র বর্ 

ক্রঃ 

োং 

েতুে প্রকাি আবথ তক িাস্তি আবথ তক িাস্তি আবথ তক িাস্তি আবথ তক িাস্তি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

রাজস্ব খার্ভুক্ত 

১. ৩১১১১০১ মূল প্রির্ে 

(কমতকর্তা) 

৩৪.৫৬ - - ১২.৭৫ ৩৭% ১.০৬ ৮% ১০.৬০ ৮৩% 

২. ৩১১১৩০১ োবয়ত্ব িার্া - - - ০.১৮ ০% ০.০১৫ ৮% ০.১৫ ৮৩% 

৩. ৩১১১৩০৬ বেিা  িার্া ১.০৮ - - ০.১২ ১১% ০.০১ ৮% ০.১০ ৮৩% 

৪. ৩১১১৩১০ িাড়ীিাড়া িার্া ২২.৯৩ - - ৬.৭০ ২৯% ০.৫৬ ৮% ৫.৬০ ৮৪% 

৫. ৩১১১৩১১ বচবকৎসা িার্া ১.৬২ - - ০.৫৪ ৩৩% ০.০৫০ ৯% ০.৫০ ৯৩% 

৬. ৩১১১৩১৩ আিাবসক 

প্রটবলল্পফাে 

 - - ০.২৫ ০% ০.০২ ৮% ০.২০ ৮০% 

৭. ৩১১১৩২৫ উৎসি িার্া ৬.৭২ - - ২.১৩ ৩২% - - ১.০৬ ৫০% 

৮. ৩১১১৩৩২ কবমটির সেল্পস্যর 

সম্মােী 

৩১.২৫ ২.৮৬ ৯% ৮.৪৬ ২৭% - - ৫.৪৬ ৬৫% 

৯. ৩১১১৩৩৫ িাাংলা েিিষ ত িার্া  ০.৭৭ - - ০.২২ ২৯% - - ০.২১ ৯৬% 

১০. ৩২১১১২৬ অবিও-বিবিও 

িকুল্পমিরী প্রস্তুর্ 

৯.০০ - - ৩.০০ ৩৩% - - - - 

১১. ৩২১১১৩১ আউটল্পসাবস তাং ৭২.৯১ ১৫.৮০ ২২% ১৩.০০ ১৮% - - ৮.৯৯ ৬৯% 

১২. ৩২৩১৩০

১ 

প্রবেিণ ব্যয়  ১,২৯৬.৫৭ ৩৯৩.

০১ 

৩০% ৪৯৪.০০ ৩৮% ১২.০০ ২% ৪৯৪.০

০ 

১০০% 

১৩. ৩২৩১৩২

৬/৩৮ 

ইেবক্রল্পমি ৩৩.৩০ - - - - - - - - 

১৪. ৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালােী ২৩.০০ ৪.৬৫ ২০% ৩.০০ ১৩% - - ২.১১ ৭০% 

১৫. ৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ৭০.০০ - - ৫.১৫ ৭% - - ২.২৮ ৪৪% 

১৬. ৩২৫৫১০২ বপ্রবিাং ও িাইবোং ৯.৪৫ - - ২.৫৫ ২৭% - - ০.৭৯ ৩১% 

১৭. ৩২৫৫১০৪ িযাম্প ও সীল ১০.৬২ ১.৫০ ১৪% ২.০০ ১৯% - - ০.২৫ ১২% 

১৮. ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য প্রিেোরী ৯.৯০ ৩.২২ ৩৩% ২.৫০ ২৫% - - ১.৪৪ ৫৮% 

১৯. ৩২৫৭১০৪ জবরপ ৫৪.০০ - - ৫.৯৫ ১১% - - ৫.৯৫ ১০০% 

২০. ৩২৫৮১০১ প্রমাটরযাে 

(প্রমরামর্) 

১০.৭৪ - - ২.২৪ ২১% - - ২.২৪ ১০০% 

২১. ৩২১১১০৪ প্রসিা ব্যয়  ১.১৫ ১.১৫ ১০০% - - - - - - 

২২. ৩৭২১১০৮ অনুোে (ে ে) ৪,২০১.৮২ ১,২৯২

.৬ 

৩১% ১৬৫৭.

২৬ 

৩৯% ৫৮৩.০

২ 

৩৫% ১৬৫৭.

২২ 

১০০% 

ক) উপ-প্রমাট ৫,৯০১.৩৯ ১,৭১৪. ২৯% ২,২২২. ৩৮% ৫৯৬.৭ ২৬.৯ ২১৯৯. ৯৯% 
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 আরবিবপবপ 

অনুযায়ী প্রকে 

কাল্পজর বিবিন্ন 

অল্পঙ্গর োম 

আনুমাবেক 

ব্যয় 

(আরবিবপ

বপ অনুযায়ী) 

জুে, ২০১৯ অথ ত 

িের পয তি 

ক্রমপ্ুবঞ্জর্ 

অগ্র বর্ 

২০১৯-২০ 

অথ তিেল্পরর 

লিযমাত্রা 

চলবর্ মাস পয তি 

অগ্র বর্ 

২০২০ সাল্পলর 

এবপ্রল মাস পয তি 

অগ্র বর্ 

ক্রঃ 

োং 

েতুে প্রকাি আবথ তক িাস্তি আবথ তক িাস্তি আবথ তক িাস্তি আবথ তক িাস্তি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৭৭ ০০ ৪ % ১৪ 

মূলধে 

২৩. ৪১১২১০১ প্রমাটর যােিাহে ৬৫.৭৬ ৬৩.৭

৬ 

৯৭% ২ ৩% - - ১.৯৯ ১০০% 

২৪. ৪১১২৩১০  অবফস সরঞ্জামাবে ১৬.৫০ ১০.৭৭ ৬৫% ৫.৭৩ ৩৫% - - ৫.৫৬ ৯৭% 

২৬. ৪১১২৩১৪ অবফস আসিািপত্র 

(২০১টি) 

৮.৯৬ ৬.১৫ ৬৯% ২.৮২ ৩১% - - ১.৭১ ৬১% 

২৭. ৪১১৩৩০১ কবম্পউটার 

সফটওয়যার ব্যিহার 

৭৭.০০ - - ৫২.৪৫ ৬৮% - - ৫.৯২ ১১% 

(খ) উপ-প্রমাট (মূলধে) ১৬৮.২২ ৮০.৬

৮ 

৪৮% ৬৩.০০ ৩৭% - - ১৫.১৮ ২৪% 

( ) প্রিৌর্ কেটিেল্পজবি - - - - - - - - - 

(ঘ) মূল কেটিসল্পজবি - - - - - - - - - 

সি তল্পমাট (ক+খ+ +ঘ) ৬,০৬৯.৬১ ১,৭৯৫.

৪৫ 

৩০% ২,২৮৫.

০০ 

৩৮% ৫৯৬.৭৪ ২৬.১% ২২১৪.৩

৩ 

৯৭% 

র্থ্যসূত্র: আইএমইবি ০৫/২০০৩ (সাংল্পোবধর্) মাবসক অগ্র বর্ প্রবর্ল্পিেে, এবপ্রল, ২০২০  

৩.২. ক্রয় কায তক্রম পয তাল্পলাচো 

আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের প্রমাট প্রাক্কবলর্ ব্যয় ধরা হল্পয়ল্পে ৬০৬৯.৬১ লি টাকা, প্রযখাল্পে প্রকে কায তক্রম িাল্পলািাল্পি 

সম্পােল্পের জন্য প্রকল্পের প্রল্পয়াজে অনুযায়ী বিবিন্ন পণ্য ও প্রসিা ক্রল্পয়র বেবমল্পত্ত আরবিবপবপ-প্রর্ প্রমাট ক্রয় মূল্য ২১৫.৯৬ লি 

টাকা ধরা হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের প্রমাট ক্রয় মূল্য প্রমাট প্রকে ব্যল্পয়র ৩.৫৬%।  

৩.২.১. ক্রয় পবরকেো, িাবষ তক ক্রয় পবরকেো পয তাল্পলাচো ও পয তল্পিিণ 

প্রকে অবফস হল্পর্ প্রাপ্ত র্থ্যানুযায়ী অবধকাাংে পণ্য ২০১৮ সাল্পলর এবপ্রল মাল্পসই ক্রয় করা হয় যা বেল্পের প্রটবিল্পল উল্পেখ করা 

হল্পয়ল্পে। প্রকেটি সাংল্পোবধর্ হওয়ার পর বকছু পণ্য সাংযুক্ত হওয়ায় ২০১৯ সাল্পল র্া ক্রয় করা হল্পয়ল্পে। এখাল্পে উল্পেখ্য প্রয, 

প্রল্পর্যকটি পণ্যই আরবিবপবপ অনুযায়ী আরএফবকউএম পদ্ধবর্ল্পর্ ক্রয় করা হল্পয়ল্পে। প্রমাটরযাে জীপ ক্রয় করা হল্পয়ল্পে ২০১৮ 

সাল্পলর প্রম মাল্পস সরকাবর প্রবর্ষ্ঠাে “প্র বর্” প্রথল্পক ক্রয় কবমটির বসদ্ধাি প্রমার্াল্পিক। প্রসিা ক্রল্পয়র জন্য আউটল্পসাবস তাং-এর 

মাধ্যল্পম জেিল বেল্পয়াল্প র প্রিল্পত্র ওটিএম পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পয়ল্পে, যা ২০১৮ সাল্পলর মাচ ত মাল্পস সম্পাবের্ হয়। 

প্রটবিল ১৩. আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য ক্রয় অগ্র বর্ (এবপ্রল, ২০২০ পয তি) 

ক্র 

োং 

পল্পণ্যর বিিরণ পল্পণ্যর প্রকার সাংখ্যা প্রমাট 

িরা্ 

ক্রয় 

সাংখ্যা 

প্রমাট ক্রয় 

(টাকা) 

ক্রল্পয়র মাধ্যম ক্রল্পয়র র্াবরখ 

১ ল্যাপটপ কবম্পউটার 

(বপবি) 

- ১ ১২৫০০০ ১ ১২৫০০০ আরএফবকউএম ৩০/০৪/২০১৮ 

২ প্রিিটপ কবম্পউটার 

(ইউবপএস সহ) 

- ২ ১৫০০০০ ২ ১৫০০০০ আরএফবকউএম ৩০/০৪/২০১৮ 

৩ বপ্রিার - ৪ ১৬৮০০০ ৩ ১৩৫০০০ আরএফবকউএম ৩০/০৪/২০১৮ 

- - ১ ২৩৫৪৪ আরএফবকউএম ২০/০৮/২০১৯ 

৪ প্রটবলবিেে - ১ ১২০০০০ ১ ১৩৩৫০০ আরএফবকউএম ১০/০৫/২০১৮ 

৫ বিে সহ মাবিবমবিয়া 

প্রল্পজক্টার 

- ১ ৯৫০০০ ১ ৮৬০০০ আরএফবকউএম ৩০/০৪/২০১৮ 
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ক্র 

োং 

পল্পণ্যর বিিরণ পল্পণ্যর প্রকার সাংখ্যা প্রমাট 

িরা্ 

ক্রয় 

সাংখ্যা 

প্রমাট ক্রয় 

(টাকা) 

ক্রল্পয়র মাধ্যম ক্রল্পয়র র্াবরখ 

৬ ফল্পটাকবপ প্রমবেে - ১ ২১০০০০ ১ ২১৩০০০ আরএফবকউএম ৩০/০৪/২০১৮ 

৭ ফযাক্স প্রমবেে - ১ ৩০০০০ ১ ৩২০০০ আরএফবকউএম ৩০/০৪/২০১৮ 

৮ িযাোর - ৩ ৩৬০০০ ৩ ১৬৪২৫ আরএফবকউএম ২০/০৮/২০১৯ 

৯ প্রটবলল্পফাে প্রসট 

(কি তল্পলস সহ) 

- ১ ১১০০০ ১ ১৪৫০০ আরএফবকউএম ১০/০৫/২০১৮ 

১০ পাবে বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র - ১ ৫৫০০০ ১ ৪৭৫০০ আরএফবকউএম ১০/০৫/২০১৮ 

১১ বেট এয়ার কবেেোর - ১ ১৫০০০০ ১ ১৪০০০০ আরএফবকউএম ১০/০৫/২০১৮ 

১২ ল্যাপটপ/প্রিিটপ - ৪ ২৮০০০০ ৪ ৩১৫৯০৬ আরএফবকউএম ২০/০৮/২০১৯ 

১৩ এেল্পরাল্পয়ি ট্যাি/ 

প্রমািাইল 

- ৫ ২০০০০০ ৫ ১৯৯৯৯৫ আরএফবকউএম ১৮/০৮/২০১৯ 

১৪ ইিারকম প্রটবলল্পফাে 

প্রসট 

- ৫ ২০০০০ - ১৭১০০ সরাসবর ক্রয় ২০/০৫/২০২০ 

 উপল্পমাট - - ১৬৫০০০০ - ১৬৪৯৪৭০ - - 

১৫ প্রটবিল এবক্সবকউটিি ৩ ১২৯৩০০ ১ ৬১৬২৫ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

- - - ২ ৮৮৯৬০ আরএফবকউএম ২০/০৮/২০১৯ 

১৬ প্রসল্পক্রটাবরল্পয়ট 

প্রটবিল 

১ ২৩৮৯৯ ১ ১৪৬২৯ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

১৭ হাফ-

প্রসল্পক্রটাবরল্পয়ট 

প্রটবিল 

১ ১৫৬০০ ১ ১৪৬২৯ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

১৮ কবম্পউটার 

প্রটবিল 

৩ ২৪০০০ ৩ ১৮৪১১ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

১৯ প্রচয়ার এবক্সবকউটিি ৩ ৫২৫০০ ১ ১৭৪৮৭ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

- - - ২ ৩২০৪০ আরএফবকউএম ২০/০৮/২০১৯ 

২০ প্রিোি ত ২ ৩০০০০ ২ ১৬৯৯২ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২১ কবম্পউটার 

প্রচয়ার 

৩ ২৪০০০ ৩ ১৭৬৮৫ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২২ বিবজটিাং প্রচয়ার ১২ ১০৮০০০ ১২ ৫৪০০০ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৩ কাল্পঠর প্রটবিল/ 

প্রচয়ার 

২০ ১৩৪০০০ ২০ ৬৮০৪০ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৪ প্রসাফা প্রসট েযাবেস প্রসাফা 

প্রসট িািল 

১ ৫০০০০ ১ ৫২৪৪৫ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৫ দুই েরজা বিবেষ্ট 

কাপল্পিাি ত/ 

ক্লল্পজট/আয়ো 

প্রিোি ত ১ ১২৫০০ ১ ২০৯৮৮ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৬ বিল্পলর আলমারী প্রিোি ত ৩ ৮৫৫০০ ৩ ১১১৮৬১ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৭ বিল্পলর ফাইল প্রকবিল্পেট প্রিোি ত ৪ ৭৮৪০০ ২ ৪১৬৫০ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৮ প্রকাট হযাঙ্গার কাম 

লুবকাং গ্লাস 

প্রিোি ত ১ ৫২০০ ১ ২৫৬৯৮ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

২৯ অোর প্রিাি ত প্রিোি ত ১ ১২৫৫০ ১ ২৫৮৯০ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

৩০ প্রোটিস প্রিাি ত প্রিোি ত ১ ৩৫৬০০ ১ ৫২৫৫০ আরএফবকউএম ২২/০৪/২০১৮ 

৩১ পে তা প্রিোি ত ১ ৭৫০০০ - ৭৪০০০ সরাসবর ক্রয় ১৭/০৫/২০২০ 

 উপল্পমাট -  ৮৯৬০৪৯ - ৮০৯৫৮০ - - 

৩২ জেিল (আউটল্পসাবস তাং) - ১ - - - ওটিএম ২৭/০৩/২০১৮ 

৩৩ প্রমাটরযাে জীপ - ১ ৬৫৭৬০০০ ১ ৬৩৭৬০০০ বিবপএম প্র বর্ ২৮/০৫/২০১৮ 

৩৪ প্রমাটরসাইল্পকল - ১ - ১ ১৯৯১০০ আরএফবকউএম ০৩/০৯/২০১৯ 

 উপল্পমাট - - ৭৪৭২০৪৯ - ৬৫৭৫১০০ - - 

র্থ্যসূত্র: প্রকে অবফস বরল্পপাট ত (এবপ্রল, ২০২০) 

 



25 

 

৩.২.২. প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবের্/চলমাে বিবিন্ন পণ্য, কায ত ও প্রসিা ক্রয় কায তক্রম পয তাল্পলাচো 

অবফস ইকুইপল্পমি-১: প্রকল্পের আওর্ায় অবফস ইকুইপল্পমি ক্রল্পয়র জন্য ১৬/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ 

প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ২৬/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.৩০ ঘটিকা 

পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ২৬/০৪/২০১৮ ইাং বিকাল ০৪.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা 

হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র 

োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত 

প্রটকল্পোলবজ প্রসাস ত বল:, প্রমসাস ত আর এস কবম্পউটার বসল্পিম এিাং প্রমসাস ত কবম্পউটার সবলউেে বল:)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি 

সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত কবম্পউটার সবলউেে বল:, মােসী প্লাজা (১ম র্লা) ১৯, ইবিরা প্ররাি, ফাম তল্প ট, 

ঢাকা-১২১৫-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ৩,৯৫,০০০.০০/- (বর্ে লি পঁচােব্বই হাজার টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য 

হওয়ায় ৩০/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ০২-০৫-

২০১৯ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ৩,৭৫,২৫০ টাকা (িযাট ও আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

অবফস ইকুইপল্পমি-২: প্রকল্পের আওর্ায় অবফস ইকুইপল্পমি ক্রল্পয়র জন্য ১৬/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ 

প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ২৬/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.৩০ ঘটিকা 

পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ২৬/০৪/২০১৮ ইাং বিকাল ০৪.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা 

হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র 

োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত 

প্রটকল্পোলবজ প্রসাস ত বল:, প্রমসাস ত আর এস কবম্পউটার বসল্পিম এিাং প্রমসাস ত কবম্পউটার সবলউেে বল:)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি 

সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত কবম্পউটার সবলউেে বল:, মােসী প্লাজা (১ম র্লা) ১৯, ইবিরা প্ররাি, ফাম তল্প ট, 

ঢাকা-১২১৫-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ৩,৪৬,০০০.০০/- (বর্ে লি প্রেচবেে হাজার টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য 

হওয়ায় ৩০/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ০২-০৫-

২০১৯ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ৩,২৮,৭০০ টাকা (িযাট ও আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

অবফস ইকুইপল্পমি-৩: প্রকল্পের আওর্ায় অবফস ইকুইপল্পমি ক্রল্পয়র জন্য ২৭/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ 

প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ০৫/০৫/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা 

পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ০৫/০৫/২০১৮ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা 

হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র 

োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত এম. 

প্রক. ইল্পলক্ট্রবেক্স, প্রমসাস ত প্রজ. বি. ইল্পলক্ট্রবেক্স এিাং প্রমসাস ত প্যারা ণ ইল্পলক্ট্রবেক্স)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি 

প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত এম. প্রক. ইল্পলক্ট্রবেক্স, োিাো বেউিাবর প্যাল্পলস, ৪/১/এ, প্রসািাহােিা , বমরপুর প্ররাি, ধােমবে, ঢাকা-

১২০৫ এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ৩,৩৫,৫০০.০০/- (বর্ে লি পঁয়বত্রে হাজার পাঁচ ের্ টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য 

হওয়ায় ১০/০৫/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ১৫-০৫-

২০১৮ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ৩,১৮,৭২৫ টাকা (িযাট ও আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

ল্যাপটপ, বপ্রিার ও িযাোর ক্রয়: প্রকল্পের আওর্ায় ল্যাপটপ, বপ্রিার ও িযাোর ক্রল্পয়র জন্য ০৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ 

আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখর 

প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১৮/০৮/২০১৯ ইাং বিকাল ০২.৩০ টায় 

েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা 

যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল 

 ণ্য হয় (প্রমসাস ত প্যাোল্পরামা কবম্পউটার, প্রমসাস ত আর এস কবম্পউটার বসল্পিম এিাং প্রমসাস ত রায়ােস্)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি 

সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত প্যাোল্পরামা কবম্পউটার, মাবিপ্লযাে প্রসিার, বেউ এবলফযাি প্ররাি, ঢাকা এর প্রমাট 

উদ্ধৃর্ ের ৩,৫৫,৮৭৫.০০/- (বর্ে লি পঞ্চান্ন হাজার আট ের্ পঁচাত্তর টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় 

২০/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ২৪-০৮-২০১৯ 

র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ৩,৩৮,০৮১ টাকা (িযাট ও আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

প্রমািাইল ক্রয়: প্রকল্পের আওর্ায় এেরল্পয়ি প্রমািাইল ক্রল্পয়র জন্য ০৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকাল্পটেে 

আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত 
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সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১৮/০৮/২০১৯ ইাং বিকাল ০৪.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় এিাং 

একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র োর্ারা 

েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত এমএম 

এিারপ্রাইজ, প্রমসাস ত ইউরা এিারপ্রাইজ এিাং প্রমসাস ত এসএইচ প্রটবলকম)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের 

মল্পধ্য প্রমসাস ত এসএইচ প্রটবলকম, প্রলল্পিল-৫, প্রোকাে-৫, িসুন্ধরা বসটি েবপাং কমল্পপ্লক্স, ঢাকা-১২১৫-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের 

১,৯৯,৯৯৫.০০/- (এক লি বেরােব্বই হাজার েয় ের্ পঁচােব্বই টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় 

২০/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ২৮/০৮/২০১৯ 

র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ১,৮৯.৯৯৫ টাকা (িযাট ও আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

অবফস ফাবে তচার-১: প্রকল্পের আওর্ায় অবফস ফাবে তচার ক্রল্পয়র জন্য ০৫/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ 

প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১৫/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.৩০ ঘটিকা 

পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১৫/০৪/২০১৮ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা 

হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র 

োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত অটবি, 

প্রমসাস ত রাবকি এিারপ্রাইজ এিাং প্রমসাস ত ফাবে তচার সবলউেে)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য 

প্রমসাস ত অটবি বল:, প্লট-৯২৪/১, প্রি ম প্ররাল্পকয়া স্মরণী, বমরপুর, ঢাকা-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ৪,২৪,২৭৯.০০/- (চার লি চবব্বে 

হাজার দুই ের্ ঊেআবে টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় ২২/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে 

অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ২৬-০৪-২০১৮ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ৪,০৩,০৬৫ টাকা (িযাট ও 

আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

অবফস ফাবে তচার-২: প্রকল্পের আওর্ায় অবফস ফাবে তচার ক্রল্পয়র জন্য ০৫/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ 

প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১৫/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.৩০ ঘটিকা 

পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১৫/০৪/২০১৮ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা 

হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র 

োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত অটবি, 

প্রমসাস ত রাবকি এিারপ্রাইজ এিাং প্রমসাস ত ফাবে তচার সবলউেে)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য 

প্রমসাস ত অটবি বল:, প্লট-৯২৪/১, প্রি ম প্ররাল্পকয়া স্মরণী, বমরপুর, ঢাকা-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ১,৯০,৩০১.০০/- (এক লি েব্বই 

হাজার বর্ে ের্ এক টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় ২২/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে 

অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ২৬-০৪-২০১৮ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ১,৮০,৭৮৫ টাকা (িযাট ও 

আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

অবফস ফাবে তচার: প্রকল্পের আওর্ায় অবফস ফাবে তচার ক্রল্পয়র জন্য ০৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকাল্পটেে 

আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত 

সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১৮/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ প্রিলা ১২.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় 

এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র 

োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত প্রিিা 

ইল্পিবরয়র বল:, প্রমসাস ত আক্তার ফাবে তচার এিাং প্রমসাস ত অটবি বল:)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য 

প্রমসাস ত আক্তার ফাবে তচার, ৫১ প্রেওড়াপাড়া, প্রি ম প্ররাল্পকয়া স্মরণী, বমরপুর, ঢাকা-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ১,২১,০০০.০০/- (এক 

লি একুে হাজার টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় ২০/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পক প্রোটিবফল্পকেে অি 

এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ২৪-০৮-২০১৯ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল িািে ১,১৪,৯৫০ টাকা (িযাট ও 

আয়কর িাল্পে) পবরল্পোধ করা হয়। 

জীপ  াড়ী ক্রয়: ‘সরকাবর Procurement-এর িল্পত্র সরকাবর প্রবর্ষ্ঠাল্পে উৎপাবের্ দ্র্ব্য সামগ্রী অগ্রাবধকার বিবত্তল্পর্ ক্রয় 

করল্পর্ হল্পি এিাং প্রকিলমাত্র সরকাবর প্রবর্ষ্ঠাল্পে প্রল্পয়াজেীয় মালামাল পাওয়া ো প্র ল্পল িাইল্পর প্রথল্পক ক্রয় করা যাল্পি’-এই ক্রয় 

েীবর্মালার আল্পলাল্পক প্রকল্পের জন্য জীপ  াবড় ক্রল্পয়র বেবমল্পত্ত সরকাবর অন্য আল্পরক প্রবর্ষ্ঠাে প্র বর্ ইোবিজ বলবমল্পটি 

িরাির প্রকে অবফস হল্পর্ ১৭-০৪-২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ একটি পত্র প্রপ্ররণ করা হয়। উক্ত পল্পত্রর আল্পলাল্পক প্র বর্ ইোবিজ 

বলবমল্পটি প্রকল্পের অনুকুল্পল ১৯৯৮ বসবস িমর্া সম্পন্ন ৫ েরজা ও ৭ আসে বিবেষ্ট সি তল্পেষ মল্পিল্পলর ০১ (এক) টি ব্রাে বেউ 

বমর্শুবিবে আউট ল্যাোর জীপ  াড়ী সরিরাল্পহর জন্য ৬০,০০,০০০/- (ষাট লি) টাকার েরপত্র প্রোে কল্পরে।  াড়ীটির 
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প্রেবসবফল্পকেে বেল: Brand New Mitsubishi Outlander 8WD SUV CBU condition জীপ, ৫-েরজা, ৭-

আসে বিবেষ্ট, প্রপল্পোল ইবঞ্জে, ৪ বসবলোর ১৬Valve DOHC MIVEC, মল্পিল োং GF2WXTMHZR, অশ্ব েবক্ত- 

১০৭ বক:ও:/৬০০০ আরবপএম, িাে হল্পস্ত চাবলর্, হাি তটপ (প্রমটাল), ১৯৯৮ বসবস, পাওয়ার বিয়াবরাং, অবর্বরক্ত চাকা- ১টি, 

আনুসাবঙ্গক টুলস, জাপাে অবরবজে (বিি অে জাপাে, তর্রীর সে- ২০১৭ ইাং), রাং কাল্পলা। িােীয়িাল্পি সাংল্পযাবজর্ঃ সামল্পে ও 

বপেল্পল এস এস, গ্রীল াি ত, প্ররইে  াি ত (উিয় পাল্পে ত)- ৪টি, প্রিল্পভিট কাপল্পড়র বসট কািার ও ফযা  প্রিে। প্র বর্ ইোবিজ 

বলবমল্পটি প্রথল্পক প্রপ্রবরর্ েরপত্র আনুযায়ী আয়কর ও িযাটসহ  াবড়টির মূল্য ৬০,৫৭,৫০০/- (ষাট লি সার্ান্ন হাজার পাঁচ ের্ 

টাকা) এিাং প্রকে েপ্তর বমর্সুবিবে আউট ল্যাোর জীপটি ৩১-০৫-১৮ ইাং র্াবরল্পখ ক্রয় কল্পর। এই ক্রয় প্রবক্রয়ায় সরকাবর বেয়ম 

যথাবিবহর্ পালে করা হল্পয়ল্পে, প্রকাে ব্যর্যয় ঘল্পটবে। 

বমর্সুবিবে আউট ল্যাোর জীল্পপর এল্পক্সসবরস ক্রল্পয়র জন্য ০৩/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকাল্পটেে আহিাে 

করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১২/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত সমল্পয়র 

মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১২/০৬/২০১৮ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় এিাং একই 

র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র োর্ারা েবলল্পল 

চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত বেউ তসয়ে মটরস, 

প্রমসাস ত রবে মটরস এিাং প্রমসাস ত ৩-িার কার এল্পক্সসবরস)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত 

বেউ তসয়ে মটরস-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ৯৫,৪৫০.০০/- (পঁচােব্বই হাজার চার ের্ পঞ্চাে টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক 

প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় র্াল্পক ২৬/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।  

 র্ ৩০-০৬-২০১৮ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল পবরল্পোধ করা হয়। 

প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয়কৃর্ বমর্সুবিবে আউট ল্যাোর জীল্পপর বসএেবজ কেিারেে ক্রল্পয়র জন্য ০৩/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ 

আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকাল্পটেে আহিাে করা হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ১২/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর 

প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ১২/০৬/২০১৮ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় 

েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা 

যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল 

 ণ্য হয় (প্রমসাস ত ইিাল্পকা বসএেবজ বল:, প্রমসাস ত সািরণ বসএেবজ এিাং প্রমসাস ত োিাো বসএেবজ বল:)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি 

সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত োিাো বসএেবজ বল:-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ১,৩৪,৮০০.০০/- (এক লি প্রচৌবত্রে 

হাজার আট ের্ টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় র্াল্পক ২০/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ প্রোটিবফল্পকেে অি 

এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ২৭-০৬-২০১৮ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল পবরল্পোধ করা হয়। 

প্রমাটর সাইল্পকল ক্রয়: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের বিবপবপ অনুযায়ী ১ টি প্রমাটর সাইল্পকল ক্রল্পয়র সাংিাে 

বেল। প্রকল্পের আওর্ায় প্রমাটর সাইল্পকল ক্রল্পয়র জন্য ২২/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকাল্পটেে আহিাে করা 

হয়। েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ৩১/০৮/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১১.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য 

প্রাপ্ত প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ৩টি।  র্ ৩১/০৮/২০১৯ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় এিাং একই র্াবরল্পখ 

েরপত্র মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৩ টি েরপত্র োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ 

সকল কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৩টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত এমএম এিারপ্রাইজ, প্রমসাস ত 

ইউরা এিারপ্রাইজ এিাং প্রমসাস ত টিবিএস অল্পটা িাাংলাল্পেে)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৩ টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত 

টিবিএস অল্পটা িাাংলাল্পেে-এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ১,৯৯,১০০.০০/- (এক লি েব্বই হাজার এক ের্ টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক 

প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় র্াল্পক ০৩/০৯/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়। 

প্রস অনুযায়ী বিল পবরল্পোধ করা হয়। 

পে তা ও ইিারকম প্রটবলল্পফাে প্রসট ক্রয়: প্রকল্পের জন্য িরা্কৃর্ পে তা বর্ে ধাল্পপ প্রমাট বর্ে িাল্পর ক্রয় করা হয়। এখাল্পে উল্পেখ্য 

প্রয, প্রবর্ িাল্পর পে তা ক্রল্পয়র জন্য টাকার পবরমাণ ২৫,০০০ টাকার প্রিবে বেল ো ফল্পল এই ক্রয় প্রবক্রয়া প্রকে পবরচালক বেল্পজই 

সরাসবর পদ্ধবর্ল্পর্ ১৭/০৫/২০২০ র্াবরল্পখ ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পােে কল্পরে। পে তা ক্রল্পয়র প্রিল্পত্র প্রমাট িরাদ্ে বেল ৭৫,০০০ টাকা 

এিাং পে তা ক্রয় সম্পন্ন হয় ৭৪,০০০ টাকায়। 

ইিারকম প্রটবলল্পফাে প্রসট ক্রল্পয়র প্রিল্পত্র িরা্ বেল ২০,০০০ টাকা এিাং ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন হয় ১৭,১০০ টাকায়। এই পণ্য ক্রয় 

সম্পন্ন হয় ২০/০৫/২০২০ র্াবরল্পখ। এল্পিল্পত্রও পণ্য ক্রল্পয়র িরা্ ২৫,০০০ টাকার কম র্াই ইিারকম প্রটবলল্পফাে প্রসটটি প্রকে 

পবরচালক বেল্পজই সরাসবর পদ্ধবর্ল্পর্ ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পােে কল্পরল্পেে। 
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জেিল ক্রয়: প্রকল্পের জন্য উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধবর্ল্পর্ আউটল্পসাবস তাং-এর মাধ্যল্পম জেিল সরিরাল্পহর জন্য ০৪/০৩/২০১৮ ইাং 

র্াবরল্পখ “তেবেক কাল্পলর কন্ঠ” এিাং ০৬/০৩/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ “তেবেক অিজারিার” পবত্রকায় েরপত্র আহিাে করা হয়। 

েরপত্র গ্রহল্পণর প্রেষ র্াবরখ ও সময় বেল  র্ ২২/০৩/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখর প্রিলা ১২.০০ ঘটিকা পয তি। উক্ত সমল্পয়র মল্পধ্য প্রাপ্ত 

প্রমাট েরপল্পত্রর সাংখ্যা বেল ১২টি।  র্ ২৭/০৩/২০১৮ ইাং বিকাল ০৩.০০ টায় েরপত্রসমূহ প্রখালা হয় এিাং একই র্াবরল্পখ েরপত্র 

মূল্যায়ে কবমটির সিা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, ৫টি েরপত্র োর্ারা েবলল্পল চাবহর্ সকল 

কা জ যথাযথিাল্পি োবখল কল্পরল্পেে এিাং ৫টি েরপত্রই প্ররসপেবসি িল্পল  ণ্য হয় (প্রমসাস ত বসটি বসবকউবরটি সাবিতল্পসস বল: 

প্রজবি এল্পকআর প্রটকল্পোলবজ, প্রমসাস ত রাজ এিারপ্রাইজ, প্রমসাস ত প্রিট সাবিতল্পসস বল:, প্রমসাস ত সারা িাাংলা আউট প্রসাবস তাং 

সাবিতল্পসস প্রা: বল: এিাং প্রমসাস ত মেল প্রেিাস ত)। প্ররসপেবসি বহল্পসল্পি সুপাবরেকৃর্ ০৫টি প্রবর্ষ্ঠাল্পের মল্পধ্য প্রমসাস ত বসটি 

বসবকউবরটি সাবিতল্পসস বল: প্রজবি এল্পকআর প্রটকল্পোলবজ এর প্রমাট উদ্ধৃর্ ের ১৪,৮৪,৮১১.০০/- (প্রচৌ্ লি চুরাবে হাজার আট 

ের্ এ ার টাকা) সি তবেে এিাং োপ্তবরক প্রাক্কলল্পের মল্পধ্য হওয়ায় ১৭/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ র্াল্পের প্রোটিবফল্পকেে অি এওয়াি ত 

প্রোে করা হয় এিাং চুবক্ত স্বািবরর্ হয়।   র্ ১৮-০৪-২০১৮ র্াবরল্পখ চূড়াি বিল পবরল্পোধ করা হয়। চুবক্ত অনুযায়ী প্রসিা 

প্রোল্পের (জেিল) বিপরীল্পর্ প্রসিাোর্ার প্রির্ে-িার্া সরকাবর বেধ তাবরর্ হাল্পর সাংবেষ্টল্পের ব্যবক্ত র্ বহসাল্পি প্রোে করা হল্পে। 

প্রসিা ক্রয়: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের জন্য সফটওয়যাল্পরর এেরল্পয়ি ও ওল্পয়িিাস তে বেম তাল্পণ আরবিবপবপ-প্রর্ 

িণীর্ আরএফবকউএম এর পবরিল্পর্ত প্রসিাল প্রবকউরল্পমি প্রটকবেকযাল ইউবেট এর স্বারক োং 

২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০১৯.১৯.১৬৫ র্াবরখ ১৯/০৮/২০১৯-এর মর্ামর্ অনুযায়ী সাবিতস প্রক্রুল্পমি পদ্ধবর্র এসএসএস পদ্ধবর্ 

অনুসরল্পণ প্রহাপ এর অনুল্পমােেক্রল্পম একক উৎস বিবত্তক প্রবর্ষ্ঠাে বহল্পসল্পি ৪ বিটস বলবমল্পটি, ৩৫/৪ (৪থ ত র্লা), প্ররাি-১১, বপবস 

কালচার হাউবজাং প্রসাসাইটি, প্রেল্পখর প্রটক, ঢাকা-১২০৭-এর বেকট হল্পর্ েরপত্র আহিাে করা হয় ১৬/০৯/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ। 

উক্ত েরপল্পত্রর বিবত্তল্পর্, এসএসএস পদ্ধবর্ল্পর্ ৩১ অল্পক্টাির ২০১৯ অনুল্পমােেক্রল্পম বপবপআর, ২০০৮ এর বিবধ ১২৫ অনুযায়ী ৪ 

বিটস বলবমল্পটি এর সাল্পথ ১৯,৯৯,০০০/- (উবেে লি বেরােব্বই হাজার) টাকার চুবক্ত ০৬/১১/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ সম্পাবের্ হয়। 

এই চুবক্ত ির্তমাল্পে চলমাে রল্পয়ল্পে। 

প্রটবিল ১৪. প্যাল্পকজ অনুযায়ী ক্রয় পয তাল্পলাচো 

প্যাল্পকজ 

োং 
প্যাল্পকজ িণ তো একক পয তায় পদ্ধবর্ 

প্রাক্কবলর্ 

ব্যয় (টাকা) 

েরপত্র 

আহব্বাে 

চুবক্ত 

স্বাির 
কাজ সমাপ্ত 

ক. পণ্য ক্রয় 

বজবি-১ 

অবফস 

ইকুইপল্পমি-১ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৩৯৫০০০ ১৬/৪/১৮ ৩০/৪/১৮ ০২/০৫/১৯ 

অবফস 

ইকুইপল্পমি-২ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৩৪৬০০০ ১৬/৪/১৮ ৩০/৪/১৮ ০২/০৫/১৯ 

অবফস 

ইকুইপল্পমি-৩ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৩৩৫০০০ ২৭/৪/১৮ ১০/৫/১৮ ১৫/৫/১৮ 

ল্যাপটপ, 

বপ্রিার, 

িযাোর 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৩৫৫৮৭৫ ৮/৮/১৯ ২০/৮/১৯ ২৪/০৮/১৯ 

প্রমািাইল সাংখ্যা 
প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ১৯৯৯৯৫ ৮/৮/১৯ ২০/৮/১৯ ২৪/০৮/১৯ 

বজবি-২ 

অবফস 

ফাবে তচার-১ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৪২৪২৭৯ ৫/৪/১৮ ২২/৪/১৮ ২৬/০৪/১৮ 

অবফস 

ফাবে তচার-২ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ১৯০৩০১ ৫/৪/১৮ ২২/৪/১৮ ২৬/০৪/১৮ 

অবফস 

ফাবে তচার 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ১২১০০০ ৮/৮/১৯ ২০/৮/১৯ ২৪/০৮/১৯ 

অবফস 

ফাবে তচার 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ২৪/৯/১৯ ২১/১০/১৯ ৩০/১০/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৫০৩০০ ৫/১/২০ ১৯/১/২০ ২৬/০১/২০ 

বজবি-৩ 
আউটল্যাোর 

জীপ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ১২/৮/১৯ ২২/৮/১৯ ১১/০৯/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৬০৫৭৫০০ ১৯/৩/১৮ ২৭/৪/১৮ ৩১/০৫/১৮ 
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প্যাল্পকজ 

োং 
প্যাল্পকজ িণ তো একক পয তায় পদ্ধবর্ 

প্রাক্কবলর্ 

ব্যয় (টাকা) 

েরপত্র 

আহব্বাে 

চুবক্ত 

স্বাির 
কাজ সমাপ্ত 

আউটল্যাোর 

জীপ 

এযাল্পক্সসবরস 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম  ১২/৮/১৯ ২২/৮/১৯ ১১/০৯/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ৯৫৪৫০ ৩/৬/১৮ ২৪/৬/১৮ ৩০/০৬/১৮ 

আউটল্যাোর 

জীপ CNG 

কেিাস তে 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম     

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ১৩৪৮০০ ৩/৬/১৮ ২০/০৬/১৮ ২৭/০৬/১৮ 

প্রমাটর 

সাইল্পকল 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম     

প্রকৃর্ আরএফবকউএম ১৯৯১০০ ২২/৮/১৯ ৩/৯/১৯ ০৪/০৯/১৯ 

বজবি-৮ 

প্রমাটরযাে 

প্রমরামর্ ও 

সাংরিণ 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম ১০৭৪০০০ ১২/৮/১৯ ২২/৮/১৯ ১১/০৯/১৯ 

প্রকৃর্ আরএফবকউএম 
প্রমরামর্ ও সাংরিল্পণর জন্য প্রল্পর্যক মাল্পস এিাং 

প্রল্পয়াজে ও বিবধ প্রমার্াল্পিক ব্যয় করা হয় 

খ. জেিল ক্রয় সাংক্রাি 

বজবি-

১০ 

আউট প্রসাবস তাং 

জেিল 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম - ১২/৮/১৯ ২২/৮/১৯ ১১/০৯/১৯ 

প্রকৃর্ ওটিএম - ৬/৩/১৮ ১৭/৪/১৮ ১৮/০৪/১৮ 

 . প্রসিা ক্রয় 

বজবি-৪ 
সফটওয়যার 

বেম তাণ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ 
এসএসএস  

২০০০০০০ ৮/১২/২০ ১৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ 

প্রকৃর্ ১৯৯৯০০০ ১২/৯/১৯ ৬/১১/১৯ চলমাে 

বজবি-৫ 

সফটওয়যার 

ব্যিহার, 

প্রবেিণ 

ম্যানুল্পয়ল 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম ৫০০০০০ ৮/১২/২০ ১৮/১২/২০ ৩১/১২/২০ 

প্রকৃর্ -     

বজবি-৬ 

মেটবরাং ও 

সয়টওয়যার 

আপল্পগ্রল্পিেে 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম ১০০০০০০ ৮/১০/২১ ১৮/১০/২১ ৩১/১১/২১ 

প্রকৃর্ -     

বজবি-৭ 

অবিও- 

বিবিও 

িকুল্পমিরী 

সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ আরএফবকউএম ৯০০০০০ ৮/১১/১৯ ১৮/১২/১৯ ৩১/১১/২০ 

প্রকৃর্ -     

বজবি-৯ 
তিল্পেবেক 

ভ্রমণ 
সাংখ্যা 

প্রাক্কবলর্ 
বকউবসবিএস     

৭০০০০০০ ৮/১১/২১ ১৮/১১/২১ ৩১/১১/২১ 

প্রকৃর্  ১৯/১/২০ চলমাে  

 

৩.২.৩. প্রকল্পের ক্রয় কায তক্রল্পম ব্যর্যয় ও র্ার সমাধাে সম্পবকতর্ পয তাল্পলাচো 

 প্রকল্পের সাবি তক ক্রয় কায তক্রম পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, প্রকল্পের বিবপবপ ও আরবিবপবপ-প্রর্ প্রায় সকল পণ্য 

আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ ক্রয় করার কথা িলা হল্পয়ল্পে। পণ্য ক্রল্পয়র প্রিলায় প্যাল্পকজগুল্পলার প্রবর্টির প্রিল্পত্র আলাোিাল্পি 

প্রাক্কবলর্ মূল্য পাঁচ লি (৫,০০,০০০.০০) টাকার কম হওয়ায় বিদ্যমাে ক্রয় েীবর্মালার আল্পলাল্পকই আরএফবকউ পদ্ধবর্ল্পর্ 

ক্রয়সমূহ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে এিাং এল্পর্ ক্রয় েীবর্মালার ব্যর্যয় হয়বে।  

 আরবিবপবপ অনুযায়ী প্রসিা ক্রল্পয়র (সফটওয়ার তর্রী) প্রিল্পত্র প্যাল্পকল্পজর (বজবি-৪) প্রাক্কবলর্ ক্রয় মূল্য পাঁচ লি টাকার 

উল্পবত। অথচ বিবপবপ ও আরবিবপবপ-প্রর্ উক্ত প্যাল্পকল্পজর জন্য আরএফবকউ পদ্ধবর্ উল্পেখ করা হল্পয়ল্পে, যা বকো বিদ্যমাে 

সরকাবর ক্রয় েীবর্মালার সাল্পথ সাাংঘবষ তক। এমর্ািিায় উক্ত প্যাল্পকজটির ক্রয় প্রবক্রয়া আরএফবকউ পদ্ধবর্র পবরিল্পর্ত 

এসএসএস পদ্ধবর্ল্পর্ (েীবর্মালা অনুযায়ী) সম্পন্ন করার জন্য পেল্পিপ প্রেওয়া হয়, যা বকো বসবপটিইউ এর পরামে ত 

(বসবপটিইউ এর স্বারক োং ২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০১৯.১৯.১৬৫ ও র্াবরখ ১৯/০৮/২০১৯ প্রমার্াল্পিক) ও প্রহাপ-এর 

অনুল্পমােে ক্রল্পম সম্পন্ন করা হল্পে। প্রসিা ক্রল্পয়র এ প্যাল্পকজটির ক্রয় কায তক্রম প্রবক্রয়া ির্তমাল্পে (জুে ২০২০) চলমাে আল্পে। 

 এোড়া  াড়ী ক্রল্পয়র প্রিল্পত্র সরকাবর ক্রয় েীবর্মালার আল্পলাল্পক সরকাবর প্রবর্ষ্ঠাে (প্র বর্ ইোবস্ট্রজ বলবমল্পটি) হল্পর্ 

সরাসবর ক্রয় প্রবক্রয়ার মাধ্যল্পম সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। পে তা ও ইিারকম প্রটবলল্পফাে প্রসট ক্রল্পয়র প্রিল্পত্র, প্রযল্পহতু এই দুটি পণ্য 



30 

 

ক্রল্পয়র জন্য িরা্ বেল ৯৫,০০০ টাকা যা প্রমাট ক্রয় প্যাল্পকল্পজর ১% র্াই এই পণ্য দু’টি সরাসবর ক্রয় পদ্ধবর্ অনুসরণ কল্পর 

সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে।  

 প্রকল্পের আওর্ায় ক্রয় প্যাল্পকজ বজবি-৯, যা তিল্পেবেক ভ্রমণ বিষয়ক, এখেও ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন হয় বে। র্ল্পি 

বিবপবপ/আরবিবপবপ অনুযায়ী প্যাল্পকজটি আরএফবকউএম পদ্ধবর্ল্পর্ ক্রয় করা সম্ভি হল্পে ো। র্ার পবরিল্পর্ত সাবিতস 

প্রবকউরল্পমি-এর গুরুত্বপূণ ত পদ্ধবর্ বকউবসবিএস পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পে। এখাল্পে উল্পেখ্য প্রয, বকউবসবিএস পদ্ধবর্টি 

সাবিতস প্রবকউরল্পমি-এর এমে একটি গুরুত্বপূণ ত পদ্ধবর্ যা অনুসরল্পণর জন্য প্রকাে কবমটি িা অন্য কাল্পরা অনুল্পমােে িা 

সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজে হয় ো। ির্তমাল্পে (জুে, ২০২০) এই প্যাল্পকজটির ক্রয় প্রবক্রয়া চলমাে আল্পে। 

৩.৩. প্রকল্পের উল্প্শ্য অজতে 

৩.৩.১. প্রকল্পের উল্প্শ্য ও ল  প্রেল্পমর আল্পলাল্পক আউটপুট পয তাল্পয়র অিিা পয তাল্পলাচো 

প্রকল্পের আশু উল্প্শ্য অজতল্পের জন্য যথাসমল্পয় প্রকল্পের অথ ত োড় প্রেওয়া হল্পে যার ফল্পল প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুিাল্পি সম্পন্ন হল্পে। 

প্রল্পকল্পের িেরবিবত্তক লিযমাত্রা অনুযায়ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের প্রবেিণ প্রোে ও অনুোে প্রোে করা হল্পে। পরামে তক প্রবর্ষ্ঠাে 

প্রকে িাস্তিায়ে কবমটির সিার কায তবিিরণী, আইএমইবি প্রবর্ল্পিেে, বিয়াবরাং কবমটির কায তবিিরণী এিাং সমাজল্পসিা 

অবধেপ্তল্পরর প্রবর্ল্পিেে পয তল্পিিণ কল্পর। প্রসখাে প্রথল্পক এ বিষল্পয় একমর্ হে প্রয, প্রকে কায তক্রম যথাবিহীর্ সময়মর্ ও সুষ্ঠিাল্পি 

পবরচাবলর্ হল্পে। প্রকল্পলর ল ল্পেম অনুল্পমাবের্ আরবিবপবপর অাংে বিধায় এর উপর মর্ামর্ প্রেয়ার সুল্পযা  প্রেই। র্ল্পি এর 

অবিজ্ঞর্া প্রথল্পক বেিা প্রেয়া প্রযল্পর্ পাল্পর এিাং েতুে প্রকে (২য় পয তায়) প্রণয়ল্পে র্া ব্যিহৃর্ হল্পর্ পাল্পর।  প্রকল্পলর ল ল্পেম এর 

মূল বিষয় অপবরিবর্তর্ প্ররল্পখ বেল্পোক্ত িাল্পে বকছু েবষ্টকরণ করা প্রযল্পর্ পাল্পর:  

১। প্রপ্রাগ্রাম লিয এর ওবিআই-প্রর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর একটি উল্পেখল্পযাগ্য অাংে জার্ীয় অথ তেীবর্ল্পর্ গুরুত্বপূণ ত অিোে রাখল্পর্ 

সিম হল্পি িল্পল িলা হল্পয়ল্পে র্ল্পি কর্ অাংে, কারা ও বকিাল্পি র্া িলা হয়বে। এখাল্পে েষ্ট করা যায় প্রয, প্রকল্পের প্রবেিণ ও 

অনুোে প্রাপ্ত উপকারল্পিা ীল্পের ৮০% পবরিাল্পরর আয় প্রিল্পড়ল্পে ও র্ারা োবরদ্র্যসীমা অবর্ক্রম কল্পরল্পে, এল্পের সকল্পলর ৬-১৫ 

িের িয়সী বেশুরা প্রাথবমক পাে কল্পরল্পে ও মাধ্যবমক বেিা সমাপ্ত কল্পরল্পে িা করল্পে। এরা সকল্পল প্রাবর্ষ্ঠাবেক স্বািয প্রসিা 

পাল্পেে। এল্পের সমাজ সল্পচর্ের্া প্রিল্পড়ল্পে, িাল্য বিিাহ বেমূ তল হল্পয়ল্পে, এরা প্রকঊ প্রযৌতুক বেল্পেেো ও বেল্পেেো, এরা সামাবজক 

ও উন্নয়ে মূলক কাল্পজ অাংেগ্রহণ করল্পেে।   

২। ির্তমাে প্রকল্পে সম্ভি ো হল্পলও পরির্ী প্রকল্পে বিল্পেষ কল্পর অিল্পহবলর্ র্তর্ীয় বলাং , প্রিল্পে, হবরজে ইর্যাবে প্রশ্রণীর 

প্রলাকল্পের অিভু তক্ত করা প্রযল্পর্ পাল্পর।   

প্রটবিল ১৫: প্রকল্পের উল্প্শ্য ও ল  প্রেল্পমর আল্পলাল্পক আউটপুট পয তাল্পয়র অিিার অগ্র বর্ ও পয তাল্পলাচো 

উল্প্ল্পশ্যর ধরণ প্রকে অনুযায়ী উল্প্শ্য উল্প্শ্য সাধল্পে অগ্র বর্/ প্রবর্ল্পিেল্পে িণ তো 

প্রকল্পের 

সাধারণ 

উল্প্শ্য  

প্রকল্পের সাধারণ উল্প্শ্য হল্পলা 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে 

উন্নয়ে। বিল্পেষর্ র্াল্পের যারা 

আবে ক্ষুদ্র্ ব্যিসা/প্রপোয় 

বেল্পয়াবজর্ প্রযমে: কামার, কুমার, 

োবপর্, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী, 

কাঁো-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী এিাং 

জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী। এ 

কায তক্রম প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী 

সম্প্রোল্পয়র িহুমুখী উন্নয়ল্পের জন্য 

সম্প্রসাবরর্ হল্পয়ল্পে। 

প্রকল্পের মাঠ পয তাল্পয়র কম তকর্তাল্পের অবিমর্ অনুযায়ী প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ল্পের জন্য প্রয সকল উল্পদ্যা  গ্রহণ করা 

হল্পয়ল্পে র্া হল্পলা: েির্া বৃবদ্ধমূলক কম তকাে, আয়িধ তকমূলক কম তকাে, 

সামাবজক সুরিা ও সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধমূলক কম তকাে, স্ব-স্ব প্রপোর 

আধুবেকায়েমূলক কম তকাে, প্রবেিণ প্রোে, সঞ্চয়ী মল্পোিাি  ঠেমূলক 

কম তকাে, পবরষ্কার-পবরেন্নর্া, স্বািয সল্পচর্ের্া প্রভৃবর্।  

প্রকল্পের 

বিল্পেষ 

উল্প্শ্য 

১. িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর সাাংবিধাবেক অবধকার 

বেবির্করণ; 

প্রকে কায তক্রমঃ প্রেল্পের ২০টি প্রজলার ১০২টি উপল্পজলায় আবে প্রপোয় 

বেল্পয়াবজর্ জেল্প াষ্ঠীর মল্পধ্য জবরপকৃর্ ৬৯,৬৬২ জে প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর 

মল্পধ্য ২৩,৩৪৩ জেল্পক স্ব-প্রপোয় েি ও সফল উল্পদ্যাক্তা বহল্পসল্পি 
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প্রবর্ষ্ঠার জন্য ৩ বেেব্যাপী স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ এিাং ১৮ হল্পর্ ৩ 

িেল্পরর কম তিম অেিল্পের স্ব-প্রপোর র্াবলকাভুক্ত ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে 

েীঘ তল্পময়াবে হাল্পর্ কলল্পম ৩-৬ মাসব্যাপী ওস্তাে-সা ল্পরে প্যাটাল্পে ত 

এযাল্পপ্রবিসবেপ (Apprenticeship On-the-Job) প্রবেিল্পণর 

মধ্যবেল্পয় েি জেেবক্ত বহল্পসল্পি  ল্পড় প্রর্ালা এিাং এল্পের সকলল্পক 

এককালীে অনুোে প্রোল্পের মাধ্যল্পম এল্পের পবরিাল্পরর প্রায় ১ লি 

সেস্যল্পক প্রর্যি ও পল্পরািিাল্পি উন্নয়ে কম তকাল্পে সমৃ্পক্ত করা।   

 ণপ্রজার্ন্ত্রী িাাংলাল্পেল্পের সাংবিধাল্পে ১৫(ঘ) অনুল্পেল্পের আল্পলাল্পক 

প্রেল্পের বিবিন্ন অেগ্রসর প্রশ্রণীর জন্য সাাংবিধাবেক অঙ্গীকার পূরল্পণ 

সমাজল্পসিা অবধেপ্তর বেল্পিবের্। একই সাল্পথ প্রেল্পের সকল ো বরল্পকর 

প্রমৌবলক চাবহো পূরণ সরকাল্পরর সাাংবিধাবেক োবয়ত্ব। এর জন্য প্রল্পয়াজে 

কম তসাংিাে যা প্রপল্পর্ হল্পল প্রল্পয়াজে িাজার চাবহোবিবত্তক প্রবেিণ ও 

ব্যিসা শুরু িা সম্প্রসারল্পণর জন্য প্রারবম্ভক পু ুঁবজ যা এই প্রকে মারফর্ 

প্রেয়া হল্পে।  

২. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী যারা আবে 

ক্ষুদ্র্ প্রপাোয় বেল্পয়াবজর্ র্াল্পের 

সঠিক সাংখ্যা বেরুপণ; 

প্রকল্পের আওর্াধীে ২০টি প্রজলার জবরপকৃর্ আবে প্রপোর প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা ৬৯,৬৬২ জে ও প্রমাট সুবিধাল্পিা ীর সাংখ্যা বেধ তারণ 

করা হয় ২৩৩৪৩ জে যা প্রমাট জবরপকৃর্ জেসাংখ্যার ৩৩.৫%। 

৩. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উপাজতল্পের 

সিমর্া বৃবদ্ধর জন্য প্রবেিণ 

প্রোে; 

প্রকল্পে প্রমাট প্রবেিণ ও ে ে সহায়র্ার লিযমাত্রা ২৩,৩৪৩ জে। এর 

মল্পধ্য প্রকল্পের অধীল্পে ২০১৯-২০ অথ ত-িেল্পরর এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রমাট 

১৭,২২৪ জেল্পক প্রবেিণ প্রোে করা সম্পন্ন হল্পয়ল্পে অথ তাৎ ৭৪% টাল্প তট 

ইল্পর্ামল্পধ্য অবজতর্ হল্পয়ল্পে। এবপ্রল, ২০২০ পয তি অনুোে প্রোে করা 

হল্পয়ল্পে প্রমাট ১৩,১৪৯ জেল্পক যা প্রবেিণাথীর ৭৬%।   

৪. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর কাল্পজর 

সুল্পযা  সৃবষ্ট ও আত্মকম তসাংিাল্পের 

প্রিত্র প্রস্তুর্করণ; 

প্রমাট ৪৩৩ জে উত্তরোর্ার ৯৯.৫% এর মল্পর্ ওস্তোদ সোগশরদ পিধতশত 

প্রোপ্ত প্রধ ক্ষণ কম বশক্ষশত্র কোশজ লা ল্পে/লোগশি ও ৯৯.৮% এর মল্পর্ 

মপ োগত কোশজ সোগশরদশদর আত্মধিশ্বোস মিশড়শছ/িোড়শি ।  

প্রমাট ৭৩০ জে উত্তরোর্া প্রবেিণ প্রেল্পষ সেে প্রাবপ্তর সুবিধা িণ তো 

কল্পরল্পেে। এল্পের ৪০.৫% িল্পলল্পেে সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধ পাল্পি, ২০.৪% 

িল্পলল্পেে আত্ম-বিশ্বাস িাড়ল্পি, ১৫.২% িল্পলল্পেে বেজ প্রবর্ষ্ঠাে  ড়া 

যাল্পি, ১০.৮% িল্পলল্পেে প্রকাে প্রবর্ষ্ঠাল্পে চাকুরী প্রপল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি 

(প্রেল্পে), ৭% িল্পলল্পেে চাকুরী বেল্পয় বিল্পেে প্রযল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি এিাং 

মাত্র ৬% িল্পলল্পেে ব্যাাংক ঋণ পাওয়া যাল্পি। এল্পর্ প্রর্ীয়মাে হয় প্রয, 

প্রকল্পের প্রবেিণ কম তসাংিাে প্রপল্পর্ সহায়ক হল্পে/হল্পি। র্ল্পি প্রবেিল্পণ 

অাংেগ্রহণকারীল্পের প্রকউ এখল্পো সেে পােবে। 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৯৬.৬% এর মল্পর্ প্রকল্পের প্রবেক্ষণ ও 

সহায়র্ায় পবরিাল্পরর আয় বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি।  

প্রকস ষ্টাবির র্থ্য পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, এল্পের সকল্পলই প্রকে 

সুবিধা প্রপল্পয় খুিই বিপন্ন অিিা প্রথল্পক স্ববেিতর হল্পয়ল্পেে।   

এফবজবি হল্পর্ প্রাপ্ত র্থ্য প্রথল্পক জাো যায় প্রয, উপকারল্পিা ীল্পের ির্তমাে 

আবথ তক অিিা ির্তমাে যুল্প র তুলোয় প্রর্মে িাল ো, র্ল্পি প্রকে সুবিধা 

পাওয়ার পর আল্প র প্রথল্পক প্রমাটামুটি িাল হল্পে। প্রকল্পে অিভু তবক্তর আল্প  
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র্াল্পের অল্পেল্পকই পবরিাল্পরর জন্য বেল্পে ৩ প্রিলা খািাল্পরর প্রযা াে বেল্পর্ 

পারল্পর্ে ো। ির্তমাল্পে র্ারা র্াল্পের পবরিাল্পরর ৩ প্রিলা খািার প্রায় 

বেবির্ কল্পরল্পেে। এোড়া র্ারা ধমীয় উৎসল্পি পবরিাল্পরর সিার জন্য 

প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পারল্পর্ে ো এমে বক অল্পেল্পক র্াল্পের পবরিাল্পরর 

বেশুল্পের জন্যও প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পারল্পর্ে ো। র্ল্পি ির্তমাল্পে 

সকল্পলই অির্ র্াল্পের বেশুল্পের জন্য প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পাল্পরে র্ল্পি 

সকল্পলর জন্য অল্পেল্পকই এখেও প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পাল্পরেো। এল্পর্ 

প্রর্ীয়মাে হয় প্রয, র্াল্পের অিিা িাল হল্পে র্ল্পি এখল্পো অল্পেল্পক 

োবরদ্র্র্া কাটিল্পয় উঠল্পর্ পাল্পরে বে।  

৫. র্াল্পের আবে প্রপোর প্রটকসই 

উন্নয়ল্পে আবথ তক সহায়র্ার জন্য 

মূলধে প্রোে; 

ইল্পর্ামল্পধ্য প্রবেিণ প্রাপ্ত ১৭,২২৪ জল্পের মল্পধ্য ১৩,১৪৯ জেল্পক অনুোে 

প্রোে করা হল্পয়ল্পে (৭৬%)। যারা অনুোে পােবে র্াল্পের মল্পধ্য ১৩% 

আল্পেে যাল্পের প্রবেিণ প্রেষ হয়বে িাবক ১১%এর প্রবেিণ সম্প্রবর্ প্রেষ 

হল্পয়ল্পে এিাং অনুোে প্রাবপ্ত প্রবক্রয়াধীে আল্পে।  

৬. র্াল্পের িসিাল্পসর উপল্পযা ী 

পবরল্পিে তর্রীল্পর্ সাবি তক 

সহল্পযাব র্া প্রোে; 

প্রকস ষ্টাবিভুক্ত একজে োবপর্ ব্যিসার অিিা িাল হওয়ায় বর্বে 

প্রোকাল্পে AC লাব ল্পয়ল্পেে, র্ার কাল্পজর প্ররট প্রিল্পড়ল্পে। 

এফবজবি-প্রর্ কল্পিাল গ্রুল্পপর অাংেগ্রহণকারীল্পের প্রিেীরিা  কাঁচা ও 

ঝপবড় ঘল্পর ও টিল্পের প্রো-চালা িাসায় িসিাস কল্পরে। প্রস তুলোয় 

উপকারল্পিা ীল্পের অিিা বকছুটা িাল। এল্পের অবধকাাংল্পের িাসা কাঁচা 

হল্পলও বকছু বকছু উপকারল্পিা ীর িাসা আধা-পাকা। এল্পের প্রকউ প্রকউ 

বি র্ ১ িেল্পর টিল্পের চাল ও প্রিড়া পাল্পিল্পেে। মাঠপবরেে তল্পে প্রেখা যায় 

প্রয, অবধকাাংল্পেরই মূল থাকার ঘর টিল্পের র্ল্পি রান্নাঘর, লাকবড় রাখার 

ঘর ইর্যাবের খল্পড়র োউবে।   

৭. িােীয় জেপ্রোসেল্পক প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ল্পে 

সমৃ্পক্তকরণ; 

প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ ও অনুোে প্রপল্পয় প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীল্পের ব্যিসা 

সম্প্রসারল্পণর পাোপাবে র্াল্পের জীিেযাত্রার মাল্পের উন্নয়ে ঘটল্পে, 

র্াল্পের সিােল্পের বিদ্যালল্পয় পাঠাল্পোর প্রিণর্া প্রিল্পড়ল্পে, র্াল্পের সমাজ 

সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে প্রভৃবর্ পবরির্তে ঘল্পটল্পে/ঘটল্পে িল্পল KII প্রর্ 

অাংেগ্রহণকারী উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তারা জাোে। 

৮. বপবেল্পয় পড়া ক্ষুদ্র্ প্রপোজীবি 

সম্প্রোয়ল্পক উন্নয়ল্পের মূল 

প্ররার্ধারায় সমৃ্পক্তকরণ; 

আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী  উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা ণ সকল্পলই এ বিষল্পয় একমর্ হল্পয়ল্পেে প্রয, প্রকল্পের 

সুবিধাল্পিা ীল্পের আথ ত-সামাবজক অিিার প্রিে পবরির্তে হল্পয়ল্পে/হল্পে। 

র্ারা মপ্রে কল্পরে প্রয, প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী ণ প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রাবপ্তর 

ফল্পল র্াল্পের ব্যিসার প্রসার করল্পর্ পারল্পেে প্রসই সাল্পথ প্রবেিণ প্রহল্পণর 

ফল্পল র্াল্পের আচরণ র্ পবরির্তল্পের পাোপাবে অথ তনেবর্ক উন্নবর্ও 

সাবধর্ হল্পে।   

৯. প্রেল্পের ২০(বিে) প্রজলায় 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর প্রমাট ৬৯,৬৮২ 

জে জবরপকৃর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর 

মল্পধ্য ২৩,৩৪৩ জে সেস্যল্পক 

উন্নয়ে কম তকাল্পে সমৃ্পক্ত করা । 

এবপ্রল, ২০২০ পয তি প্রমাট ১৭,২২৪ (৭৪%) জেল্পক প্রবেিণ করা হল্পয়ল্পে।  

৪৩৩ জে উত্তরোর্া সা ল্পরল্পের ৯৯.৫% এর মল্পর্ প্রবেিণ কম ত প্রিল্পত্র 

কাল্পজ লা ল্পে/লা ল্পি ও ৯৮.৮% এর মল্পর্ আত্মবিশ্বাস প্রিল্পড়ল্পে/ িাড়ল্পি।  

প্রমাট ৭৬৩ জে ওস্তাে-সা ল্পরে উত্তরোর্ার মল্পধ্য ৭৩০ জে উত্তরোর্া 

প্রবেিণ সেে প্রাবপ্তর সুবিধা িণ তো করল্পর্ ব ল্পয় ৪০.৫% িল্পলল্পেে এল্পর্ 

সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধ পাল্পি, ২০.৪% িল্পলল্পেে আত্ম-বিশ্বাস িাড়ল্পি, 
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উল্প্ল্পশ্যর ধরণ প্রকে অনুযায়ী উল্প্শ্য উল্প্শ্য সাধল্পে অগ্র বর্/ প্রবর্ল্পিেল্পে িণ তো 

১৫.২% িল্পলল্পেে বেজ প্রবর্ষ্ঠাে  ড়া যাল্পি, ১০.৮% িল্পলল্পেে প্রকাে 

প্রবর্ষ্ঠাল্পে চাকুরী প্রপল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি (প্রেল্পে), ৭% িল্পলল্পেে চাকুরী বেল্পয় 

বিল্পেে প্রযল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি এিাং মাত্র ৬% িল্পলল্পেে ব্যাাংক ঋণ পাওয়া 

যাল্পি। এল্পর্ বুিা যায় প্রয, প্রবেিণ মূলর্ কম তসাংসিাে িাড়াল্পি এিাং 

এজন্যই সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধ পাল্পি ।  

৩.৪. প্রকে ব্যিিাপো 

৩.৪.১. প্রকে পবরচালক বেল্পয়া  পয তাল্পলাচো ও পয তল্পিিণ 

সমাজল্পসিা অবধেপ্তর কর্ততক িাস্তিায়োধীে “িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক 

প্রকল্পের আরবিবপবপ অনুযায়ী ২০১৯ সাল্পলর আ ষ্ট মাল্পস স্মারক োং ৪১.০০.০০০০.০৫৫.১৪.০১৬.১৬.১৭২-এর প্রজ্ঞাপে 

অনুযায়ী প্রকে পবরচালকল্পক প্রপ্রষল্পণ বেল্পয়া  প্রোে করা হয়।  

৩.৪.২. জেিল বেল্পয়া  পয তাল্পলাচো ও পয তল্পিিণ 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পে আরবিবপবপ অনুযায়ী জেিল বেল্পয়া  করা হল্পয়বেল ২০১৮ সাল্পল। প্রকে পবরচালক 

বহল্পসল্পি ১ জে ও সহকাবর প্রকে পবরচালক বহল্পসল্পি ২ জেল্পক প্রপ্রষল্পণ বেল্পয়া  প্রোে করা হয় ২০১৯ সাল্পল (স্মারক োং: 

৪১.০০.০০০০.০৫৫.১৪.০১৬.১৬.১২৫)। এোড়া ২০১৮ সাল্পলই বহসাি রিক, অবফস সহকারী-কাম কবম্পউটার মুদ্র্ািবরক,  াড়ী 

চালক ও অবফস সহায়ক পল্পে আউটল্পসাবস তাং-এর মাধ্যল্পম জেিল বেল্পয়া  প্রোে করা হল্পয়ল্পে।  

প্রটবিল ১৬. জেিল বেল্পয়া  পয তাল্পলাচো 

ক্রবমক োং পল্পের োম প্রির্ে প্রগ্রি পে সাংখ্যা বেল্পয়া  পদ্ধবর্ 

১ প্রকে পবরচালক প্রগ্রি-৫ ১ প্রপ্রষল্পণ 

২ সহকাবর প্রকে পবরচালক প্রগ্রি-৯ ২ প্রপ্রষল্পণ 

৩ বহসাি রিক  প্রগ্রি-১৩ ১ আউটল্পসাবস তাং 

৪ অবফস সহকারী-কাম কবম্পউটার মুদ্র্ািবরক প্রগ্রি-১৬ ১ আউটল্পসাবস তাং 

৫  াড়ী চালক প্রগ্রি-১৬ ১ আউটল্পসাবস তাং 

৬ অবফস সহায়ক প্রগ্রি-২০ ১ আউটল্পসাবস তাং 

 প্রমাট  ৭  

৩.৪.৩. প্রকে িাস্তিায়ে কবমটির (বপআইবস) সিা আল্পয়াজে পয তাল্পলাচো 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের প্রকে ব্যিিাপো কবমটির প্রমাট পাঁচটি সিা অনুবষ্ঠর্ হয়। সিাসমূহ অনুবষ্ঠর্ হয় 

যথাক্রল্পম ১৩/০২/২০১৮, ২৪/০৬/২০১৮, ০৪/১০/২০১৮, ২৩/০৬/২০১৯ এিাং ০৪/০২/২০২০ ইাং র্াবরল্পখ। সকল সিাল্পর্ই 

সিাপবর্ত্ব কল্পরে মহাপবরচালক, সমাজল্পসিা অবধেপ্তর। উল্পেখ্য মহাপবরচালক-এর সিাপবর্ল্পত্ব অত্র প্রকল্পের িাস্তিায়ে বেল্পয় 

একাবধক পয তাল্পলাচো সিাও অনুবষ্ঠর্ হল্পয়ল্পে। সিাসমূল্পহ প্রযসকল বসদ্ধাি গ্রহণ করা হল্পয়বেল র্া পরির্ীল্পর্ যথাযথিাল্পি মাঠ 

পয তাল্পয় িাস্তিায়ে লিয করা যায়। প্রকে ব্যিিাপো কবমটির সিায় আল্পলাবচর্ বিষয়ািলী কর্টুকু িাস্তল্পি পাবলর্ হল্পয়ল্পে র্া 

বেল্পের েল্পক উপিাপে করা হল্পলা: 

সিার র্াবরখ 

ও স্বারক েম্বর 

বসদ্ধািসমূহ বসদ্ধািনুযায়ী কায তক্রম মিব্য 

১৩/০২/২০১৮ 

ও 

৪১.০১.০০০০.

০৮৬.০৬.০০৮

সমাজকমী কর্ততক মাঠপয তাল্পয় পাবরিাবরক 

জবরপ ফরম পূরণ, র্থ্য সাংগ্রহ ও সাংরিল্পণর 

জন্য ফরম প্রবর্ ১০ টাকা হাল্পর সম্মােী 

প্রোল্পের সুপাবরে করা হয়। 

বসদ্ধািনুযায়ী জবরপ কায তক্রম পবরচালোর 

জন্য ব্যয় আরবিবপবপ-প্রর্ সাংল্পযা  করা 

হয় এিাং র্া প্রোে করা হয়। 

লিযমাত্রা 

অনুযায়ী িাস্তি 

অজতে ১০০% 

(প্রটবিল ১৪)।  
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সিার র্াবরখ 

ও স্বারক েম্বর 

বসদ্ধািসমূহ বসদ্ধািনুযায়ী কায তক্রম মিব্য 

.১৮.৩১ ৮টি প্রজলার আবে ৬টি প্রপোর জন্য অবিন্ন 

বসল্পলিাস/মবিউল প্রস্তুর্ কল্পর কর্ততপল্পির 

অনুল্পমােেক্রল্পম প্রবেিণ কায তক্রম শুরু করল্পর্ 

হল্পি। 

৮টি প্রজলার আবে ৬টি প্রপোর জন্য অবিন্ন 

বসল্পলিাস/মবিউল প্রস্তুর্ করা হল্পয়ল্পে এিাং 

কর্ততপল্পির অনুল্পমােেক্রল্পম প্রবেিণ 

কায তক্রম শুরু করা হল্পয়ল্পে। 

১০০% অজতে 

হল্পয়ল্পে। 

প্রকে সুষ্ঠুিাল্পি প্রজার র্ৎপরর্া চালাল্পোর 

জন্য আউটল্পসাবস তাং পদ্ধবর্ল্পর্ জেিল বেল্পয়া  

প্রবক্রয়া দ্রুর্ প্রেষ করল্পর্ ও প্রেল্পের ৮টি 

বিিাল্প র ৮টি প্রজলার প্রকল্পের কায তক্রম 

বেবিড় মবেটবরাং-এর জন্য বিবপবপল্পর্ 

অিভু তক্ত জীপ ক্রল্পয় কায তকর ব্যিিা গ্রহণ 

করল্পর্ বসদ্ধাি গৃহীর্ হয়। 

প্রকল্পের জন্য জেিল আউটল্পসাবস তাং-এর 

মাধ্যল্পম জেিল বেল্পয়া  প্রবক্রয়া সম্পন্ন 

হল্পয়ল্পে ১৮/০৪/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ। প্রসই 

সাল্পথ বিবপবপল্পর্ অিভু তক্ত জীপ ক্রয় প্রবক্রয়া 

সম্পন্ে হল্পয়ল্পে ৩১/০৫/২০১৮ ইাং 

র্াবরল্পখ। 

১০০% অজতে 

হল্পয়ল্পে। 

সঠিক সমল্পয় অথ ত িরা্ এিাং র্া ব্যয় সুষ্ঠ ু

পবরকেো প্রণয়ে করল্পর্ হল্পি। সিায় 

সি তসম্মবর্ক্রল্পম প্রকে িাস্তিায়ল্পে সহল্পযাব র্া 

প্রোল্পের জন্য ১। পবরচালক কায তক্রম, 

সমাজল্পসিা অবধেপ্তর ২। উপপবরচালক 

(প্রকােো) ও উপপবরচালক পবরকেোল্পক 

বপআইবস কবমটির সেস্য বহল্পসল্পি প্রকা-অপ্ট 

করার বসদ্ধাি গৃহীর্ হয়। 

বসদ্ধািনুযায়ী কায তািলী সম্পাবের্ হল্পয়ল্পে। ১০০% অজতে 

হল্পয়ল্পে। 

২৪/০৬/২০১৮ 

ও 

৪১.০১.০০০০.

০০০.০৬.০০৮

.১৮.১৯ 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের 

সুবিধাল্পিা ীসহ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর একটি 

িাটাল্পিইজ অেবর্বিলল্পম্ব প্রস্তুর্পূি তক জার্ীয় 

েির্া উন্নয়ে প্রপাট তাল্পল প্রবেবির্ 

আবেল্পপোধারীল্পের োম অিভু তক্ত করা হল্পি। 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে 

প্রকল্পের জন্য িাটাল্পিইজ প্রস্তুল্পর্র কাজ 

ির্তমাল্পে চলমাে আল্পে। 

অেবর্বিলল্পম্ব 

কায তসম্পােে 

সম্পন্ন হল্পি। 

প্রোসবেক মন্ত্রণালল্পয় প্রপ্রবরর্ পবরমাবজতর্ 

েীবর্মালাটি সেয় অনুল্পমােল্পের বিষল্পয় 

সুপাবরে করা হয়। 

পবরমাবজতর্ েীবর্মালাটি অনুল্পমাবের্ হয়। কায তসম্পাবের্ 

হল্পয়ল্পে। 

০৪/১০/২০১৮ 

ও 

৪১.০১.০০০০.

০০০.০৬.০০৮

.১৮.২৩ 

এযাল্পপ্রেটিসবেপ প্রবেিণ কায তক্রল্পমর প্রিল্পত্র 

ওস্তাে ণ বেিল্পকর ভূবমকায় অির্ীণ ত হওয়ায় 

ওস্তােল্পেরও আবথ তকিাল্পি সম্মােী বেল্পয় 

মূল্যায়ে করল্পর্ হল্পি মল্পম ত বসদ্ধঅি গৃহীর্ 

হয়। 

ওস্তােল্পের আবথ তকিাল্পি সম্মেী প্রোে করা 

হয়। 

সুষ্ঠূিাল্পি 

কায তসম্পাবের্ 

হল্পে। 

প্রকল্পের বিবপবপ সাংল্পোধল্পের সুপাবরে গৃহীর্ 

হয়। 

বিবপবপ সাংল্পোবধর্ হল্পয়ল্পে। কায তসম্পাবের্ 

হল্পয়ল্পে। 

২৩/০৬/২০১৯ 

ও 

৪১.০১.০০০০.

০৮৬.০৬.০০৮

.১৮.৬৮ 

জুলাই/২০১৯-এর মল্পধ্য প্রবেিণপ্রাপ্তল্পের 

পু ুঁবজ বহল্পসল্পি ১৮০০০ টাকা কল্পর অনুোে 

প্রোল্পের মধ্যবেল্পয় ৭১৮১ জল্পের প্রবেিণ ও 

পু ুঁবজ বহল্পসল্পি অনুোে প্রোে সম্পন্ন করল্পর্ 

হল্পি। 

প্রবেিণপ্রাপ্তল্পের মল্পধ্য অনুোে প্রোে 

সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

১০০% 

কায তসম্পাবের্ 

হল্পয়ল্পে। 

০৪/০২/২০২০ 

ও 

৪১.০১.০০০০.

০৮৬.০৬.০০৮

পাশ্বতির্ী প্রজলার সহকারী পবরচালক ণল্পক 

বেবে তষ্ট র্থ্যেল্পক/প্রশ্নমালা অনুযায়ী র্থ্য 

সাংগ্রল্পহর োবয়ত্ব প্রোল্পের জন্য পত্র প্রপ্ররণ। 

এিাং সল্পরজবমে পবরেে তে কল্পর প্রবর্ল্পিেে 

সহকারী পবরচালক ণ বেবে তষ্ট 

র্থ্যেক/প্রশ্নমালা অনুযায়ী সল্পরজবমল্পে 

পবরেে তে কল্পর প্রবর্ল্পিেে োবখল 

কল্পরল্পেে। 

সম্প্রবর্ 

কায তসম্পাবের্ 

হল্পয়ল্পে। 
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.১৮.২৩১ োবখল করল্পিে, মল্পম ত বসদ্ধান্র্ গৃহীর্ হয়। 

সকল উপকারল্পিা ীল্পক গু ল ম্যাবপাং-এর 

আওর্ায় এল্পে বেবিড় মবেটবরাং অব্যাহর্ 

রাখার বসদ্ধাি গৃহীর্ হয়। 

সকল উপকারল্পিা ীল্পক গু ল ম্যাবপাং-এর 

আওর্ায় এল্পে বেবিড় মবেটবরাং অব্যাহর্ 

রাখার কায তক্রম চলমাে রল্পয়ল্পে। 

কায তক্রম 

চলমাে 

রল্পয়ল্পে। 

৩.৪.৪. প্রকে বিয়াবরাং কবমটির সিা আল্পয়াজে পয তাল্পলাচো 

প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের প্রকে বিয়াবরাং কবমটি িা প্রধাে েীবর্ বেধ তারণী কবমটির প্রমাট বর্েটি সিা 

অনুবষ্ঠর্ হয়। প্রথম সিা অনুবষ্ঠর্ হয় ২৭/০৬/২০১৮ ইাং র্াবরল্পখ সবচি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সিাপবর্ল্পত্ব মন্ত্রণালল্পয় র্াঁর 

অবফস কল্পি। পরির্ী দুইটি সিা অনুবষ্ঠর্ হয় যথাক্রল্পম ১১/০২/২০১৯ এিাং ৩১/০৭/২০১৯ ইাং র্াবরল্পখ। সকল সিাল্পর্ই 

সিাপবর্ত্ব কল্পরে সবচি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। উল্পেখ্য মন্ত্রণালল্পয়র অবর্বরক্ত সবচি (উন্নয়ে)-এর সিাপবর্ল্পত্ব অত্র প্রকল্পের 

িাস্তিায়ে বিষল্পয় একাবধক পয তাল্পলাচো সিাও অনুবষ্ঠর্ হল্পয়ল্পে। সিাসমূল্পহ প্রযসকল বসদ্ধাি গ্রহণ করা হল্পয়বেল র্া পরির্ীল্পর্ 

যথাযথিাল্পি মাঠ পয তাল্পয় িাস্তিায়ে লিয করা যায়। প্রকে বিয়াবরাং কবমটির সিায় আল্পলাবচর্ বিষয়ািলী কর্টুকু িাস্তল্পি 

পাবলর্ হল্পয়ল্পে র্া বেল্পের েল্পক উপিাপে করা হল্পলা: 

সিার র্াবরখ 

ও স্বারক েম্বর 
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২৭/০৬/২০১৮ 

ও 

৪১.০০.০০০০.

০৫৫.১৪.০১৬.

১৬.১২৪ 

প্র াপাল ঞ্জ, িবরোল, চাঁপাইেব্ব ঞ্জ ও 

মাবেক ঞ্জ প্রজলায় কায তক্রম সম্প্রসারল্পণর 

জন্য বিবপবপ সাংল্পোধে করল্পর্ হল্পি। 

প্র াপাল ঞ্জ, িবরোল, চাঁপাইেব্ব ঞ্জ ও 

মাবেক ঞ্জ প্রজলায় কায তক্রম সম্প্রসারণ 

কল্পর বিবপবপ সাংল্পোধে সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

আরবিবপবপ 

দ্র্ষ্টব্য  

উপল্পজলা পয তাল্পয় িাস্তিায়ে কবমটিল্পর্ 

উপল্পজলা বেি তাহী অবফসারল্পক সিাপবর্ 

করল্পর্ হপ্রি। 

উপল্পজলা বেি তাহী অবফসারল্পক উপল্পজলা 

পয তাল্পয় িাস্তিায়ে কবমটিল্পর্ সিাপবর্ রাখা 

হল্পয়ল্পে। 

আরবিবপবপ 

দ্র্ষ্টব্য 

েীবর্মালায় কাঁথা বেে ও প্রলাকসাং ীর্ 

বেেল্পক আল্পরা  বর্েীল করার লল্পিয  ম্ভীরা, 

আলকাপ িা সমজার্ীয় বেল্পের সাল্পথ জবড়র্ 

প্রপোর প্রলাকল্পেরল্পক েতুেিাল্পি অিভু তক্ত 

করল্পর্ হল্পি। 

এখেও অিভু তক্ত করা হয়বে। কায তটি অসম্পুণ ত 

আল্পে। র্ল্পি 

র্াল্পের জবরপপ 

কাজ চলমাে 

আল্পে। 

১১/০২/২০১৯ 

 

 

গুণ র্মাে িজায় প্ররল্পখ প্রবেিণ কায তক্রম 

চলমাে রাখল্পর্ হল্পি। 

গুণ র্ মােসম্পন্ন প্রবেিণ কায তক্রম 

চলমাে রল্পয়ল্পে। 

কায তটি চলমাে 

রল্পয়ল্পে। 

প্রপ্রষল্পণ ২ জে সহকারী প্রকে পবরচালক 

বেল্পয়া  করার জন্য প্রস্তাি অথ ত বিিাল্প  প্রপ্ররণ 

করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

২ জে সহকারী প্রকে পবরচালক প্রপ্রষল্পণ 

বেল্পয়া  প্রোে করা হল্পয়ল্পে। 

কায তসম্পাবের্ 

হল্পয়ল্পে (৩.৪.২ 

অাংে দ্র্ষ্টব্য)। 

মূল বিবপবপ অনুযায়ী প্রকেটি পাইলট প্রকে 

বহল্পসল্পি ৬টি প্রপোর ব্যবক্তল্পের প্রবেিণ ও 

অনুোে প্রোে করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

ির্তমাল্পে প্রকেটি ৬টি আবে প্রপোল্পক 

বঘল্পরই িাস্তিাবয়র্ হল্পে। 

কায তটি চলমাে 

রল্পয়ল্পে। 

প্রবেিণ পবরচালোয় কম তেির্া অজতে ও 

প্রবেবির্ জেেবক্ত রপ্তােীর লল্পিয 

মাল্পলবেয়া, সাংযুক্ত আরি আবমরার্, প্রসৌবে 

আরি একটি তিল্পেবেক ভ্রমল্পের সাংিাে রাখা 

প্রযল্পর্ পাল্পর। 

প্রবেিণ পবরচালোয় কম তেির্া অজতে ও 

প্রবেবির্ জেেবক্ত রপ্তােীর লল্পিয একটি 

তিল্পেবেক ভ্রমল্পের সাংিাে রাখা হল্পয়ল্পে 

যার িাস্তিায়ে প্রবক্রয়া চলমাে রল্পয়ল্পে। 

কায তটি চলমাে 

রল্পয়ল্পে। 

৩১/০৭/২০১৯ 

০৩ বেেব্যাবপ সফট বিলস/উল্পদ্যাক্তা 

প্রবেিল্পণর খসড়া প্রবেিণ মবিউল 

অনুল্পমােল্পের জন্য সুপাবরে করা হল্পলা। 

প্রবেিণ মবিউল অনুল্পমাবের্ হল্পয়ল্পে এিাং 

ির্তমাল্পে র্া ব্যিহৃর্ও হল্পে। 

সুষ্ঠূিাল্পি 

কায তসম্পাবের্ 

হল্পে। 

সফটওয়ার বেম তাল্পণ অনুল্পমাবের্ আরবিবপবপ সফটওয়ার বেম তাল্পণ ক্রয় পদ্ধবর্ বসবপটিইউ কায তটি চলমাে 
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অনুযায়ী ক্রয় সম্পােে অথিা প্রকাে ক্রয় 

পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পি এ বিষল্পয় 

বসবপটিইউ এর মর্ামর্ অনুযায়ী ক্রয় প্রবক্রয়া 

সম্পােে করল্পর্ হল্পি। 

এর মর্ামর্ অনুযায়ী এসএসএস পদ্ধবর্ল্পর্ 

সম্পন্ন হল্পে। 

রল্পয়ল্পে। 

৩.৪.৫. প্রকল্পের অবিট বিষল্পয় পয তাল্পলাচো 

প্রকেটি যবেও র্তর্ীয় িেল্পর চলমাে আল্পে র্বুও এখে পয তি প্রকাে প্রকার অবিট সম্পন্ন হয়বে। প্রকল্পের প্রময়াে আরও দুই িের 

িাবক আল্পে। র্াই প্রকল্পের কায তক্রম স্বের্ার সাল্পথ সম্পােে করার বেবমল্পত্ত প্রকল্পের অবিট কায তক্রম দ্রুর্র্ম সমল্পয়র মল্পধ্য 

সম্পন্ন করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

 ৩.৫. মাঠ পয তায় হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর পয তাল্পলাচো 

৩.৫.১. উপকারল্পিা ীল্পের বেকট হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর বিল্পেষণ 

৩.৫.১.১. উপকারল্পিা ী উত্তরোর্াল্পের প্রপোর ধরণ 

সমীিায় অাংেগ্রহণকারী প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্াল্পের মাত্র ০.৮% কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী। সপ্রি তাচ্চ সাংখক োবপর্ 

(২৭.৪%) এিাং অন্যান্য প্রপোয় ১৩.৪% প্রথল্পক ২২.১% বেল্পয়াবজর্।  

 

৩.৫.১.২. উপকারল্পিা ীর বেিা র্ প্রযাগ্যর্া 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্াল্পের মল্পধ্য ২৭% AÿiÁvbnxb এিাং আল্পরা ৩৭.৯% পঞ্চম প্রশ্রণীর ঊল্পবত প্রলখাপড়া কল্পরবে। এই 

৬৫.৫% কায তর্ বেরির । ২৪.১% ৬ষ্ঠ প্রথল্পক েেম প্রশ্রণীর েীল্পচ, ৪.৮% এস এস বস পাে প্রথল্পক Øv`k †kÖYxi wb‡P, ৪.৬% 

GBPGmwm পাে ও মাত্র ০.৯% œ̄vZK ev Zvi Dci বিগ্রীধারী।      
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প্রটবিল ৩.৫.১: উপকারল্পিা ীর বেিা র্ প্রযাগ্যর্া 

উপকারল্পিা ীর বেিা র্ প্রযাগ্যর্া উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

AÿiÁvbnxb ২১৩ ২৭.৬ 

5g †kªYx ch©šÍ ২০০ ৩৭.৯ 

6ô n‡Z 8g †kªYx ১৩৩ ১৭.৫ 

`kg †kÖYxi wb‡P ৫০ ৬.৬ 

GmGmwm ২৬ ৩.৪ 

Øv`k †kÖYxi wb‡P ১১ ১.৪ 

GBPGmwm ৩৫ ৪.৬ 

œ̄vZK ev Zvi Dci ৭ ০.৯ 

৩.৫.১.৩: উপকারল্পিা ীর পবরিাল্পর উপাজতেকোরী ব্যবক্তর সাংখ্যা 

প্রমাট ৭৬৩ পবরিাল্পরর ৭৫০টিল্পর্ (৯৮%) পুরুষ উপাজতেকোরী আল্পে এিাং ১৭৫টিল্পর্ (২৩%) োরী উপাজতেকোরী আল্পে। এই 

সাংখ্যা ১০০% এর প্রিবে কারণ অল্পেক পবরিাল্পর একাবধক উপাজতেকোরী আল্পে । 

 

প্রটবিল ৩.৫.২: উপকারল্পিা ীর পবরিাল্পর উপাজতেকোরী ব্যবক্তর সাংখ্যা 

পবরিাল্পর উপাজতেকোরী ব্যবক্তর সাংখ্যা উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

পুরুষ ৭৫০ ৯৮.৭ 

োরী ১৭৫ ২৩.৩ 

প্রমাট ৭৬৩  ১২২%   

৩.৫.১.৪. উপকারল্পিা ীর পবরিাল্পরর ির্তমাল্পে প্রলখাপড়ায় বেল্পয়াবজর্ সেস্য সাংখ্যা 

উপকারল্পিা ী ৭৬৩ টি পবরিাল্পর প্রমাট ৬৭৭ জে বেিাথী আল্পে যারা ির্তমাল্পে প্রলখাপড়ায় বেল্পয়াবজর্। এর মল্পধ্য ৫৩.৫% োত্র ও 

৪৬.৫% োত্রী। প্রেল্পে প্রাথবমক ও মাধ্যবমক পয তাল্পয় োত্র-োত্রী সাংখ্যা প্রায় সমাে। উচ্চ বেিা প্রিল্পত্র োত্রী সাংখা কম হওয়ায় 

এখাল্পে বকছুটা অসাম্য প্রেখা যাল্পে। 

প্রটবিল ৩.৫.৩: উপকারল্পিা ীর পবরিাল্পরর ির্তমাল্পে প্রলখাপড়ায় বেল্পয়াবজর্ সেস্য সাংখ্যা 

সেস্য সাংখ্যা উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

প্রেল্পল ৩৬২ ৫৩.৫ 

প্রমল্পয় ৩১৫ ৪৬.৫ 

প্রমাট সাংখ্যা ৬৭৭ ১০০ 

৩.৫.১.৫. বেশুশ্রল্পম বেল্পয়াবজর্ সেস্য (১৮ িেল্পরর কম) 

উপকারল্পিা ী ৭৬৩ পবরিাল্পর প্রমাট ৩৯ জে বেশু বেশুশ্রল্পম বেল্পয়াবজর্ আল্পে। এর মল্পধ্য ৬৭% প্রেল্পল ও ৩৩% প্রমল্পয়। 

প্রটবিল ৩.৫.৪: উপকারল্পিা ীর পবরিাল্পর ির্তমাল্পে বেশুশ্রল্পম বেল্পয়াবজর্ সেস্য (১৮ িছশরর কম) সাংখ্যা 

সেস্য সাংখ্যা উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

প্রেল্পল ২৬ ৬৭ 

প্রমল্পয় ১৩ ৩৩ 

প্রমাট সাংখ্যা ৩৯ ৫.১ 

৩.৫.১.৬. প্রকল্পে অিতভুবক্তর কথা প্রোোর উৎসসমূহ 

প্রমাট ৭৬৩ উত্তরোর্ার ৪৮.৫% সমাজল্পসিা েপ্তল্পরর মাধ্যল্পম, ৪৫.৮% সমাজল্পসিা অবফল্পসর জবরপ কাজ চলার সময় এিাং 

িাবকরা আত্মীল্পয়র /প্রবর্ল্পিেীর মাধ্যল্পম প্রকল্পের কথা জােল্পর্ প্রপল্পরল্পেে। র্ল্পথ্যর মাধ্যম বহল্পসল্পি ইউবপ প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বাল্পরর 

ভূবমকা বেল খুিই সীবমর্। 
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প্রটবিল ৩.৫.৫: প্রকল্পে অিভু তবক্তর কথা প্রোোর উৎসসমূহ 

উৎসসমূহ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর মাধ্যল্পম ৩৪৭ ৪৫.৮ 

সমাজল্পসিা অবফল্পসর জবরপ কাজ চলার সময় ৩৪৭ ৪৫.৮ 

আত্মীল্পয়র মাধ্যল্পম ৫৫ ৭.৩ 

প্রবর্ল্পিেীর মাধ্যল্পম ৫৫ ৭.৩ 

ইউবপ প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বাল্পরর মাধ্যল্পম ১ ০.১ 

৩.৫.১.৭. সুবিধাল্পিা ী বহল্পসল্পি প্রকল্পে প্রযা োল্পের সময় 

প্রমাট ৬০.৫% উত্তরোর্া ২০১৯ সাল্পল, ৩৪.৩% উত্তরোর্া ২০১৮ সাল্পল এিাং মাত্র ৫.১% উত্তরোর্া ২০১৭ সাল্পল প্রকেভুক্ত 

হল্পয়ল্পেে। 

 

৩.৫.১.৮. সুবিধাল্পিা ী বহল্পসল্পি অিভু তক্ত হল্পর্ কাল্পরা সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজেীয়র্া 

প্রমাট ৭২.৮% উত্তরোর্ার মল্পর্ প্রকেভুবক্তর জন্য কাল্পরা সুপাবরে লাল্প বে, ২৭.২% এর মল্পর্ র্া প্রলল্প ল্পে। 

প্রটবিল ৩.৫.৬: প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ী বহল্পসল্পি অিভু তক্ত হশত কোশরো সুপোধর  িো প্রভোি মলশগশছ ধকনো 

সুপোধর  িো প্রভোি মলশগশছ ধকনো উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

হযাঁ ২০৭ ২৭.২ 

ো ৫৫৬ ৭২.৮ 

৩.৫.১.৯. কার সুপাবরে িা প্রিাি প্রলল্প ল্পে 

প্রমাট ২০৭ জে উত্তরোর্া যারা প্রকাে প্রিাল্পির কথা িল্পলল্পেে এল্পের ৫১.৭% িােীয় প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বর, ৪৩.৫% সমাজল্পসিা 

অবধেপ্তল্পরর প্রকাে ব্যবক্তর ও ১৯.৮% িােীয় মার্ব্বর িা প্রমাড়ল্পলর কথা িল্পলল্পেে। এর পল্পরর অিিাে িােীয় সরকাবর 

কম তচাবরর ও িােীয় রাজনেবর্ক প্রের্া/কমীর। একাবধক উত্তল্পরর জন্য প্রযা ফল ১০০% অবর্ক্রম কল্পরল্পে।    
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প্রটবিল ৩.৫.৭: কার সুপাবরে িা প্রিাি প্রলল্প ল্পে  

সুপাবরে প্রোেকারী ব্যাবক্ত উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=২০৭) ের্করা 

সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর প্রকাে ব্যবক্তর ৯০ ৪৩.৫ 

িােীয় প্রোসল্পের প্রকাে ব্যবক্তর ২০ ৯.৭  

িােীয় মার্ব্বর িা প্রমাড়ল্পলর ৪১ ১৯.৮  

িােীয় সরকাবর প্রকাে কম তচাবরর ১৯ ৯.২ 

িােীয় প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বর ১০৭ ৫১.৭ 

িােীয় রাজনেবর্ক প্রের্া/কমীর ১২ ৫.৮ 

উত্তর বেল্পর্ অবেচ্ছুক ৩ ১.৪ 

প্রমাট  ২০৭ ১৪১.১ 

৩.৫.১.১০. সুপাবরে িা প্রিাল্পির ধরণ 

৯৩.৭% উত্তরোর্া সুপাবরল্পের জন্য প্রকাে প্রলেল্পেল্পের েরকার হয় বে, ৭.২% িল্পলল্পেে প্রিািোলী ব্যবক্তর হল্পয় কাজ করল্পর্ 

হল্পয়ল্পে এিাং ৫.৮%িল্পলল্পেে আবথ তক প্রলেল্পেে েরকার হল্পয়ল্পে।  

প্রটবিল ৩.৫.৮: সুপাবরে িা প্রিাল্পির ধরণ 

সুপাবরে িা প্রিাল্পির ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=২০৭) ের্করা হার  

আবথ তক প্রলে-প্রেে ১২ ৫.৮ 

প্রিািোলী ব্যবক্তর হল্পয় কাজ করা ১৫ ৭.২ 

প্রকাে বিবেময় োড়া সুপাবরে কল্পরবেল ১৯৪ ৯৩.৭ 

 

৩.৫.১.১১. ওস্তাে-সা ল্পরল্পের মাল্পি সম্পকত 

সমীিায় অাংেগ্রহণকারী ৭৬০ জে উত্তরোর্ার মল্পধ্য ৭৩৬ জে বেবে তষ্ট উত্তর বেল্পয়ল্পেে, ৫২.৮% সা ল্পরে ওস্তাল্পের আত্মীয়, 

৪৪.১% আত্মীয় েয় ও ৩.২% বেল্পরাত্তর। প্রযল্পহতু প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ী িাোই ও ওস্তাে-সা ল্পরে বেি তাচল্পে ইউবেয়ে 

প্রচয়ারম্যাল্পের ভূবমকা ও স্বজেপ্রীবর্ লিয করা যায় প্রসল্পহতু ওস্তাে ও সা ল্পরেল্পের মল্পধ্য আত্মীয়র্ার সম্পকত থাকা স্বিাবিক। 

আিার প্রযল্পহতু প্রপোগুল্পলা আবে প্রপো আর এই প্রপোয় িাংে পরম্পরায় অবধকাাংেই যুক্ত হয় র্াই ওস্তাে ও সা ল্পরেল্পের মল্পধ্য 

আত্মীয়র্ার সম্পকত থাকা যুবক্তযুক্ত।  
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৩.৫.১.১২. ওস্তাল্পের সাল্পথ সা ল্পরল্পের সাংযুবক্ত ঠিক কল্পর প্রেওয়ার মাধ্যম  

প্রমাট ৭৬০ জল্পের মল্পধ্য ৬৯৯ জে বেবে তষ্ট উত্তর বেল্পয়ল্পেে (৯২%)। এল্পের মল্পধ্য ৪৬.২% সমাজল্পসিা অবফল্পসর মাধ্যল্পম, ২৪.৫% 

ওস্তাল্পের পেি অনুযায়ী, ১৪.৫% ওস্তাে সা ল্পরে উিল্পয়র পেি অনুযায়ী প্রকেভুক্ত হল্পয়ল্পেে। ৮% বেল্পরাত্তর বেল্পলে। 

প্রটবিল ৩.৫.৯: ওস্তাল্পের সাল্পথ সা ল্পরল্পের সাংযুবক্ত ঠিক কল্পর প্রেওয়ার মাধ্যম 

মাধ্যমসমূহ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা হার 

ওস্তাল্পের পেি অনুযায়ী ১৮৬ ২৪.৫ 

সা ল্পরল্পের পেি অনুযায়ী ৫০ ৬.৬  

উিল্পয়র পেি অনুযায়ী ১১০ ১৪.৫  

সমাজল্পসিা অবফল্পসর মাধ্যল্পম ৩৫১ ৪৬.২ 

এলাকার প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বাল্পরর মাধ্যল্পম ২ ০.৩  

প্রমাট ৬৯৯ ৯২.০ 

বেল্পরাত্তর  ৬১ ৮.০  

৩.৫.১.১৩. বেজ প্রপোর সাল্পথ সম্পৃক্তর্া 

প্রমাট ৪৩০ জে উত্তরোর্া ওস্তাল্পের মল্পধ্য ৩০.৯% ২-৫ িের, ১৯.৫% ০-১ িের, ১৮.৬% ৬-১০ িের এিাং ১১.৬% ২০ 

িেল্পরর অবধক সময় যাির্ প্রপোর সাল্পথ সমৃ্পক্ত। 

প্রটবিল ৩.৫.১০: উত্তরোর্ার র্ার বেজ প্রপোর সাল্পথ সমৃ্পক্তর্া 

িের উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩০) ের্করা হার  

০-১ িের ৮৪ ১৯.৫ 

২-৫ িের ১৩৩ ৩০.৯ 

৬-১০ িের ৮০ ১৮.৬  

১১-১৫ িের ৪৭ ১০.৯ 

১৬-২০ িের ৩৬  ৮.৪  

২০ িেল্পরর প্রিেী ৫০ ১১.৬  

৩.৫.১.১৪. সা ল্পরে বহল্পসল্পি অাংেগ্রহণকৃর্ প্রবেিল্পণর ধরণ 

৪৩৩ জে উত্তরোর্া সা ল্পরেল্পের ৬৫.১% বর্ে মাল্পসর প্রবেিণ প্রেল্পষ ওস্তাল্পের সাল্পথ আল্পরা অবর্বরক্র্ ৩ মাল্পসর হাল্পর্ কলল্পম 

কাল্পজর সাংযুক্ত। িাবক ৩৪.৯% শুধুমাত্র ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ যুক্ত। 

প্রটবিল ৩.৫.১১: সা ল্পরে বহল্পসল্পি অাংেগ্রহণকৃর্ প্রবেিল্পণর ধরণ 

প্রবেিল্পণর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

শুধুমাত্র ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ ১৫১ ৩৪.৯ 

৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ ও ওস্তাল্পের সাল্পথ আল্পরা 

অবর্বরক্ত ৩ মাল্পসর হাল্পর্ কলল্পম কাল্পজর সাংযুবক্ত 

২৮২ ৬৫.১ 

৩.৫.১.১৫. সপ্তাল্পহ কর্বেে প্রবেিণ কাল্পজ অাংেগ্রহণ কল্পরল্পেে/কল্পরে 

৪৩৩ জে সা ল্পরল্পের ৯% সপ্তল্পহ ১ প্রথল্পক ৩ বেল্পের প্রবেিণ পাল্পেে, ২৪.৯% সপ্তল্পহ ৪ প্রথল্পক ৫ বেল্পের প্রবেিণ পাল্পেে, 

৩৬.৫% সপ্তল্পহ ৬ বেল্পের প্রবেিণ পাল্পেে এিাং ২৯.৬% সপ্তল্পহ ৭ বেল্পের প্রবেিণ পাল্পেে। 
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প্রটবিল ৩.৫.১২: সপ্তাল্পহ কর্বেে প্রবেিণ কাল্পজ অাংেগ্রহণ কল্পরল্পেে/কল্পরে 

বেে উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

৭ বেে ১২৮ ২৯.৬ 

৬ বেে ১৫৮ ৩৬.৫ 

৫ বেে ৪২ ৯.৭ 

৪ বেে ৬৬ ১৫.২ 

৩ বেে ২৬ ৬.০ 

২ বেে ১২ ২.৮ 

মাত্র ১ বেে ১ ০.২ 

৩.৫.১.১৬. ওস্তােরা সা ল্পরেল্পক প্রবর্বেে কর্টুকু সময় প্রবেিণ োে কল্পরে 

৪৩৩ জে সা ল্পরল্পের ৩২.৮% তেবেক ৪ প্রথল্পক ৬ ঘিা, ৩১.৪% তেবেক ৭ প্রথল্পক ৮ ঘিা, ১৭.৮% তেবেক ৪ ঘিার কম এিাং 

১৮.০% তেবেক ৮ ঘিার প্রিবে ওস্তাল্পের সাল্পথ কাজ কল্পরে। 

প্রটবিল ৩.১.১৩: ওস্তােরা সা ল্পরেল্পক প্রবর্বেে কর্টুকু সময় প্রবেিণ োে কল্পরে 

সময় (ঘিা) উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

৪ ঘন্টোর কম ৭৭ ১৭.৮ 

৪-৬ ঘন্টো ১৪২ ৩২.৮ 

৭-৮ ঘন্টো ১৩৬ ৩১.৪ 

৮-১০ ঘন্টো ৬৯ ১৫.৯ 

১০ ঘন্টোর মি ী ৯ ২.১ 

৩.৫.১.১৭. প্রবেিণকালীে ওস্তাল্পের সাল্পথ সা ল্পরে সাংযুবক্তর সাংখ্যা 

প্রমাট ৪৩৩ জে সা ল্পরল্পের ৯২.৮% জাোে র্াল্পের ওস্তাল্পের সাল্পথ ২ জে কল্পর, ৭.২% জাোে ১ জে কল্পর প্রবর্ ওস্তাল্পের সাল্পথ 

কাজ কল্পরে। 

প্রটবিল ৩.১.১৪: প্রবেিণকালীে সমল্পয় আপোর ওস্তাল্পের সাল্পথ যর্জে সা ল্পরে সাংযুক্ত বেল/আল্পেে 

সা ল্পরল্পের সাংখ্যা উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

১ জন ৩১ ৭.২ 

২ জন ৪০২ ৯২.৮ 

৩.৫.১.১৮. প্রবেিণ প্রোল্পে ওস্তাল্পের েির্া 

৪৩৩ জে সা ল্পরল্পের ৯১.২% এর মল্পর্ ওস্তাে খুিই েি ও ৮.৮% এর মল্পর্ মমোটোমুটি দক্ষ। মকউ িশলন ধন ওস্তোদ অে দক্ষ িো 

দক্ষ নয়। 

প্রটবিল ৩.৫.১৫: প্রবেিণ প্রোল্পে ওস্তাল্পের েির্া সম্পল্পকত সা ল্পরল্পের মর্ামর্ 

ওস্তাল্পের েির্া উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

খুি দক্ষ ৩৯৫ ৯১.২ 

মমোটোমুটি দক্ষ ৩৮ ৮.৮ 

৩.৫.১.১৯. প্রবেিণ প্রোল্পে ওস্তাল্পের আিবরকর্া 

৪৩৩ জে সা ল্পরল্পের ৯১.৭% এর মল্পর্ ওস্তাে খুিই আিবরক ও ৮.৩% এর মল্পর্ মমোটোমুটি আিবরক। মকউ িশলন ধন ওস্তোদ 

অে আিবরক িো আিবরক নয়। 
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প্রটবিল ৩.৫.১৬: প্রবেিণ প্রোল্পে ওস্তাল্পের আিবরকর্া সম্পল্পকত সা ল্পরল্পের মর্ামর্ 

ওস্তাল্পের আিবরকর্া উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

খুিই আিবরক ৩৯৬ ৯১.৭ 

মমোটোমুটি আিবরক ৩৭ ৮.৩ 

৩.৫.১.২০. অাংেগ্রহণকারী অন্যান্য সা ল্পরেরা প্রবেিণ গ্রহল্পণ কর্টুকু আিবরক 

৪৩৩ জে সা ল্পরল্পের মল্পধ্য ৮৪.৫%মল্পে কপ্ররে সা ল্পরেরা খুিই আিবরক, ১৫% মল্পে কল্পরে র্ারা মমোটোমুটি আিবরক ও ০.৫% 

মল্পে কল্পরে র্ারা অে আিবরক। প্রকউ িল্পলেবে প্রয র্ারা মমোশটও আিবরক নয়। 

 

৩.৫.১.২২. ওস্তাে-সা ল্পরে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আিবরকর্া িাড়াল্পোর উপায়সমূহ 

প্রমাট ৪৩৩ জে উত্তরোর্া সা ল্পরে ওস্তাে-সা ল্পরে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আিবরকর্া িাড়াল্পোর উপায়সমূহ িণ তো কল্পরল্পেে। 

এল্পের মল্পধ্য প্রকউ প্রকউ একাবধক উত্তর বেল্পয়ল্পেে। ৪৩৩ জল্পের মল্পধ্য ৫৩.৩% এর উত্তর প্রমার্াল্পিক িােীয় সমাজল্পসিা অবফস 

হল্পর্ প্রিেী প্রিেী মবেটবরাং করা প্রল্পয়াজে, ৪০.৮% উত্তর প্রমার্াল্পিক ওস্তােল্পের আল্পরা কায তকর ভূবমকা পালে করল্পর্ হল্পি, ২২% 

উত্তর প্রমার্াল্পিক হাবজরা খার্া ব্যিহার করল্পর্ হল্পি ও ৯.৫% উত্তর প্রমার্াল্পিক ঠিক মল্পর্া ল  িই ব্যিহার করল্পর্ হল্পি।  

প্রটবিল ৩.৫.১৭: ওস্তাে-সা ল্পরে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আিবরকর্া িাড়াল্পোর উপায়সমূহ  

আিবরকর্া িাড়াল্পোর উপায়সমূহ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

ওস্তােল্পের আল্পরা কায তকর ভূবমকা পালে করা ১৩৭ ৪০.৮ 

হাবজরা খাসা ল্পরে র্া ব্যিহার ৭৪ ২২.০ 

ঠিক মল্পর্া ল  িই ব্যিহার করা ৩২ ৯.৫ 

িােীয় সমাজল্পসিা অবফস হল্পর্ প্রিেী প্রিেী মবেটবরাং করা ১৭৯ ৫৩.৩ 

একা একা কাজ করার সুল্পযা  িাড়াল্পো ২৩ ৬.৮ 

৩.৫.১.২৩. ওস্তাল্পের প্রবেিণ প্রোল্পের জায় াটির পবরল্পিে পবরেন্ন/স্বািযকর অিিা 

৪৩৩ জে উত্তরোর্ার মল্পধ্য ৯৭.৭%-এর মল্পর্ ওস্তাল্পের প্রবেিণ প্রোল্পের জায় াটির পবরল্পিে পবরেন্ন/স্বািযকর ও মাত্র ২.৩% 

এর মল্পর্ এটি পবরেন্ন/স্বািযকর েয়। 
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প্রটবিল ৩.৫.১৮: ওস্তাল্পের প্রবেিণ প্রোল্পের জায় াটির পবরল্পিে পবরেন্ন/স্বািযকর অিিা সম্পল্পকত সা ল্পরল্পের মর্ামর্ 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

হযাঁ ৪২৩ ৯৭.৭ 

ো ১০ ২.৩ 

৩.৫.১.২৪. ওস্তাে হল্পর্ প্রাপ্ত প্রবেিণ কম তল্পিল্পত্র কাল্পজ লা ল্পে/লা ল্পি বকো  

৪৩৩ জে উত্তরোর্ার মল্পধ্য ৯৯.৫%-এর মল্পর্ ওস্তোদ হশত প্রোপ্ত প্রধ ক্ষণ কম বশক্ষশত্র কোশজ লা ল্পে/লোগশি ও মাত্র ০.৫% এর 

মল্পর্ এটি কাল্পজ লা ল্পি ো। 

 

৩.৫.১.২৫. প্রবেিণ গ্রহল্পণর ফল্পল প্রপো র্ কাল্পজ সা ল্পরেল্পের আত্মবিশ্বাস প্রিল্পড়ল্পে/িাড়ল্পি বকো 

প্রমাট ৪৩৩ জে সা ল্পরে উত্তরোর্ার ৯৯.৮% এর মল্পর্ প্রধ ক্ষণ গ্রহশণর িশল মপ োগত কোশজ সোগশরশদর আত্মধিশ্বোস 

মিশড়শছ/িোড়শি এিাং আত্র ১.২% মল্পর্ র্া িাল্পড়বে/ িাড়ল্পি ো । 
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৩.৫.১.২৬.আত্মবিশ্বাস িাড়ার ধরণ  

৪২৭ জে উত্তরোর্া সোগশরদ যোরো িশলশছন আত্মধিশ্বোস মিশড়শছ/িোড়শি এশদর ৫১.৮% িশলশছন তোরো একো একো কোজ করশত 

পোধর/পোরি, ২৭.৬% িশলশছন তোরো অন্যপ্রের সহশযোধগতো করশত পোশরন/পোরশিন এিং ২০.৬% িশলশছন তোরো ধনশজই ব্যিসো 

পধরচ্োলনো করশত পোরশিন। 

প্রটবিল ৩.৫.১৯: আত্মধিশ্বোস মিশড় থোকশল র্ার িরণ সম্পল্পকত সা ল্পরল্পের মর্ামর্ 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪২৭) ের্করা 

একো একো কোজ করশত পোধর/পোরি ২২১ ৫১.৮ 

অন্য আশরকজনশক সহশযোধগতো করশত পোধর/পোরি ১১৮ ২৭.৬ 

ধনশজই ব্যিসো পধরচ্োলনো করশত পোধর/পোরি ৮৮ ২০.৬ 

৩.৫.১.২৭. ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রেষ হল্পয়ল্পে বকো 

প্রমাট ৪৩৩ জে সা ল্পরে উত্তরোর্ার মল্পধ্য ৮৭.৭% জাোে প্রয র্াল্পের ৩ মোশসর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষণ ম ষ হশয়শছ। িাবক 

১৩.০% এর র্া এখল্পো প্রেষ হয়বে। 

 

৩.৫.১.২৮. েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রেল্পষ প্রকে হল্পর্ প্রকাে প্রবেিণ িার্া প্রপল্পয়ল্পে বকো  

৪৩৩ জে উত্তরোর্ার ৮৭% িল্পলল্পেে প্রয র্ারা প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন আর ১৩% িশলশছন ময তোরো মকোন প্রধ ক্ষণ ভোতো 

পোনধন। তশি দলীয় আশলোচ্নোয় অং গ্রহণকোরীশদর মশত, যোশদর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষণ সময়কোল ম ষ হশয়শছ তোরো প্রকে হশত 

প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন। আর যোশদর প্রধ ক্ষণ এখশনো ম ষ হয়ধন তোর এখশনো প্রকে হশত প্রধ ক্ষণ ভোতো পোনধন। 
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৩.৫.১.২৯. ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রেল্পষ প্রকে হল্পর্ প্রাপ্ত প্রবেিণ িার্া যর্াথ ত বকো 

৪৩৩ জে উত্তরোআর ৬০% এর মল্পর্, ৩ মোশসর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষশণর ভোতো যশথষ্ঠ নয়, ৪০% এর মশত তো যশথষ্ট িো যতোথ ব। 

   

৩.৫.১.৩০. ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রেল্পষ ওস্তাল্পের সাল্পথ বেিােবিে বহল্পসল্পি কাজ কল্পরল্পেে/করল্পেে বকো 

৩৭৭ জে উত্তরোর্ার ৫৩.৩% জাোে প্রয র্ারা ৩ মাল্পসর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষণ ম শষ ওস্তোশদর সাল্পথ/প্রোকাল্পে বেিােবিে 

ধহশসশি কোজ কশরশছন, ২২.৬% বেিােবিে ধহশসশি কোজ কল্পরেবে/করশছন নো এিং ২৪.১% এর উির পোওয়ো যোয় ধন। 
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৩.৫.১.৩১. ওস্তাল্পের বেকট হল্পর্ প্রকাে পাবরশ্রবমক প্রপল্পয়ল্পেে/পাল্পেে বকো 

২০১ জে উত্তরোর্া ওস্তাে প্রথল্পক প্রকাে পাবরশ্রবমক পাে বক ো এর উত্তর বেল্পয়ল্পেে। এল্পের ৮৫% সা ল্পরে ওস্তাে প্রথল্পক 

পাবরশ্রবমক পাে ও ১৫% পাবরশ্রবমক পাে ো। 

প্রটবিল ৩.৫.২০: যধদ উির ‘হযাঁ’ হয়, তোহশল ওস্তোশদর কোরখোনো/প্রধতষ্ঠোন হশত মকোন পোধরশ্রধমক মপশয়শছন/পোশেন ধকনো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=২০১) ের্করা 

হযাঁ ১৭১ ৮৫.০ 

ো ৩০ ১৫.০ 

৩.৫.১.৩২. ওস্তাল্পের বেকট হল্পর্ প্রকাে পাবরশ্রবমক ো প্রপল্পলও ওস্তাল্পের সাল্পথ সাংযুক্ত থাকার কারণসমূহ 

৫৪.২% উত্তরোর্া কম পোধরশ্রধমশক ওস্তোশদর সোশথ সংযুি আশছন ভধিষ্যশত ভোল করোর আ োয়, ৩২.৯% ধনশজ ব্যিসো করোর 

আ োয় ও ১১.৬% অনুদোন প্রোধপ্তর আ োয়। 

প্রটবিল ৩.৫.২১: পোধরশ্রধমক ো প্রপল্পলও ওস্তোশদর সোশথ সংযুি থোকোর কোরণসমূহ সিশকব সোগশরদশদর মতোমত 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=২০১) ের্করা হার  

অনুদোশনর আ োয় ২৬ ১১.৬ 

মপ োয় ভধিষ্যশত ভোল করোর আ োয় ১২২ ৫৪.২ 

ধনশজ ব্যিসো করশিন আ োয় ৭৪ ৩২.৯ 

৩.৫.১.৩৩. প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ িার্া প্রপল্পর্ প্রকাে সমস্যা 

প্রমাট ৩৭৭ জে উত্তরোর্া প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশত সমস্যো হশয়শছ ধকনো তোর কথো িশলশছন। এশদর ৭৯% মকোন সমস্যোর সমু্মখীন 

হনধন এিং ২১% সমস্যো হশয়শছ িশল িশলশছন। 
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প্রটবিল ৩.৫.২২: প্রকে হশত প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশত মকোন সমস্যোর সমু্মখীন হশয়শছন ধকনো  

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৩৭৭)    ের্করা হার 

হযাঁ ৭৮ ২০.৬  

ো ২৯৯  ৭৯.৪  

৩.৫.১.৩৪. প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ িার্া প্রপল্পর্ সমস্যার ধরণ 

প্রমাট ৭৮ জে উত্তরাের্া ভোতো মপশত মকোন সমস্যোর কথো িশলশছন। এর ৭৯.৫% এর মশত ভোতো মপশত মদরী হয় ও ২০.৫% এর 

মশত ভোতো পুশরোটো পোওয়ো যোয়বে। প্রমাল্পটর ওপর (২১%এর ৮০%) ১৬% উত্তরোর্া অনুোে বিলল্পম্ব পাওয়ার কথা িল্পলল্পেে। 

বিলল্পম্ব প্রাবপ্তর একটি কারণ হল্পে সকল্পলর প্রবেিণ এখল্পো সম্পূণ ত হয়বে এিাং প্রযগুবল সম্প্রবর্ সম্পূণ ত হল্পয়ল্পে র্াল্পের অনুোে 

প্রেয়া প্রবক্রয়াধীে আল্পে। অনুল্পেে ৩.৫.৩.২ (ক) উপপবরচালক ও উপল্পজলা পয তাল্পয়র সমাজল্পসিা কম তকর্তাল্পের মর্ামর্ প্রথল্পক 

জাো যায় প্রয, প্রকল্পের অনুোে সাধারণর্ সঠিকিাল্পি ও যথাসমল্পয় িিে করা হয়। র্ল্পি প্রবক্রয়া র্ কারল্পণ িরা্ প্রাবপ্তল্পর্ 

বিলম্ব হল্পল িিেও প্রকাে প্রকাে প্রিল্পত্র বিলবম্বর্ হয়। এফবজবিল্পর্ অাংেগ্রহণকারীরা জাোে, প্রবেিণ িার্া হল্পর্ সাইেল্পিাি ত ও 

প্রাথবমক বচবকৎসা িাল্পক্সর মূল্য কর্তে করা হল্পয়ল্পে এটাল্পক প্রকউ প্রকউ পুল্পরাটা পাওয়া যায়বে িল্পল অবিবহর্ কল্পরল্পেে। 

প্রটবিল ৩.৫.২৩: প্রকে হশত প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশত সমস্যোর িরণ সিশকব সোগশরদশদর মতোমত 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৮)  ের্করা  

প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশত মদরী হয় ৬২ ৭৯.৫ 

প্রধ ক্ষণ ভোতোর পুশরোটো পোওয়ো যোয়বে ১৬ ২০.৫ 

৩.৫.১.৩৫. সা ল্পরেল্পের হাবজরা প্রেওয়ার প্রকাে ব্যিিা 

প্রমাট ৪৩৩ জে সা ল্পরে উত্তরোর্ার ৪৮.৭% এর মল্পর্ সা ল্পরেল্পের হাবজরা প্রেওয়ার ব্যিিা আল্পে, িাবক ৫১.৩% এর মল্পর্ এই 

ব্যিিা প্রেই। 

 

৩.৫.১.৩৬. সা ল্পরেল্পের হাবজরা প্রেওয়ার পদ্ধবর্ 

২১১ জে উত্তরোর্ার ৭৪.৯% িল্পলে প্রয হাবজরা খার্া বেল্পয় উপবিবর্ যাচাই করা হয়, ৮.১% িল্পলে র্া ল  িই মারফর্ ৯% 

যাচাই করা হয় এিাং ১৭.১% প্রকাে উত্তর প্রেে বে।   
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প্রটবিল ৩.৫.২৪: প্রযিাল্পি সা ল্পরেল্পের হাবজরা প্রেওয়া হল্পয়ল্পে/হল্পে 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=২১১) ের্করা 

হাবজরা খার্া ১৫৮ ৭৪.৯ 

ল  িই ১৭ ৮.১ 

বেল্পরাত্তর ৩৬ ১৭.১ 

৩.৫.১.৩৭. ওস্তাল্পের হাবজরা বেবির্ করার পদ্ধবর্ 

৪৩৩ জে উত্তরোর্ার ৭৬.৪% এর মল্পর্ ল  িই-এর মাধ্যল্পম উপল্পজলা অবফল্পস ওস্তাল্পের হাবজরা বেবির্ করা হয় এিাং 

২৩.৪% প্রকাে উত্তর প্রেে বে।    

প্রটবিল ৩.৫.২৫: ওস্তাল্পের হাবজরা প্রযিাল্পি বেবির্ করা হয়   

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪৩৩) ের্করা 

ল  িই-এর মাধ্যল্পম উপল্পজলা অবফল্পস ৩৩১ ৭৬.৪ 

বেল্পরাত্তর ১০২ ২৩.৬ 

৩.৫.১.৩৮. মাঠ কমী বেয়বমর্ প্রবেিণ কাজ পবরেে তে করল্পর্ আসল্পর্ে/আল্পসে বকো 

৪৩৩ জে উত্তরোর্ার ৯২.৬% এর মল্পর্ মোঠ কমী ধনয়ধমত প্রধ ক্ষণ পধরদ বন করশত আশসন ও ৭.৪% এর মল্পর্ মোঠ কমী 

ধনয়ধমত প্রধ ক্ষণ পধরদ বন করশত আশসন নো। 

প্রটবিল ৩.৫.২৬: মোঠ কমী ধনয়ধমত প্রধ ক্ষণ কোজ পধরদ বন করশত আসশতন/আশসন ধকনো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=২৭২) ের্করা 

হযাঁ ৪০১ ৯২.৬ 

ো ৩২ ৭.৪ 

৩.৫.১.৩৯. মাঠ কমীরা কর্বেে পর পর প্রবেিণ কাজ পবরেে তে করল্পর্ আসল্পর্ে/আল্পসে 

৪০১ জে উত্তরোর্ার ৫০.১% এর মল্পর্ মাঠ কমী সপ্তাল্পহ ১ বেে, ১৬.৭% এর মল্পর্ সপ্তাল্পহ ১ বেল্পের প্রিবে, ১৬.৫% এর মল্পর্ 

দুই সপ্তাল্পহ ১ বেে, ৫.৫% এর মল্পর্ মাল্পস ১ বেে এিাং ১.০% এর মল্পর্ মাল্পি মল্পধ্য পবরেে তে করল্পর্ আল্পসে।  

প্রটবিল ৩.৫.২৭: মোঠ কমীরো সাধারণর্: কর্বেে পর পর প্রধ ক্ষণ কোজ পধরদ বন করশত আসশতন/আশসন 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৪০১) ের্করা 

সপ্তোশহ ১ধদন ২০১ ৫০.১ 

সপ্তোশহ ১ধদশনর মি ী ৬৭ ১৬.৭ 

পশনর ধদন পর পর ৬৬ ১৬.৫ 

মোশস ১ ধদন ২২ ৫.৫ 

মোশঝ মশধ্য ৪ ১.০ 

৩.৫.১.৪০. প্রবেিণ প্রেল্পষ প্রকাে প্রকার সেে প্রপল্পয়ল্পেে/পাল্পিে বকো 

প্রমাট ৭৬০ ওস্তাে-সা ল্পরল্পের মল্পধ্য ৬৯.২% এখে পয তি প্রকাে সেে পােবে, আর িাবক ৩০.৯% এর মল্পর্ র্ারা সেে পাল্পিে 

বকো জাল্পেে ো। 
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প্রটবিল ৩.৫.২৮: প্রবেিণ প্রেল্পষ প্রকাে প্রকার সেে পাল্পি বকো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬০)  ের্করা 

পায়বে ৫২৬ ৬৯.২ 

জাবে ো ২৩৪ ৩০.৯ 

৩.৫.১.৪১. সেেপত্র প্রপল্পল িাস্তি জীিল্পে কাল্পজ লা ল্পি বকো 

প্রমাট ৭৬৩ জে ওস্তাে-সা ল্পরে উত্তরোর মল্পধ্য ৭৩০ জে উত্তরোর্া সেে প্রাবপ্তর সুবিধা িণ তো কল্পরল্পেে। এল্পের ৪০.৫% 

িল্পলল্পহে সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধ পাল্পি, ২০.৪% িল্পলল্পেে আত্ম-বিশ্বাস িাড়ল্পি, ১৫.২% িল্পলল্পেে বেজ প্রবর্ষ্ঠাে  ড়া যাল্পি, 

১০.৮% িল্পলল্পেে প্রকাে প্রবর্ষ্ঠাল্পে চাকুরী প্রপল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি (প্রেল্পে), ৭% িল্পলল্পেে চাকুরী বেল্পয় বিল্পেে প্রযল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি 

এিাং মাত্র ৬% িল্পলল্পেে ব্যাাংক ঋণ পাওয়া যাল্পি। এল্পর্ প্রিািা যায় প্রয, ব্যাাংক ঋণ পাওয়া এল্পের আসল উল্প্শ্য েয়।  

প্রটবিল ৩.৫.২৯: সেেপত্র প্রপল্পল র্া িাস্তি জীিল্পে প্রয ধরল্পণর কাল্পজ লা ল্পি 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৩০) ের্করা 

সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধ পাল্পি ২৯৬ ৪০.৫ 

আত্ম-বিশ্বাস িাড়ল্পি ১৪৯ ২০.৪ 

প্রকাে প্রবর্ষ্ঠাল্পে চাকুরী প্রপল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি ৭৯ ১০.৮ 

চাকুরী বেল্পয় বিল্পেে প্রযল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি ৫১ ৭.০ 

বেজ প্রবর্ষ্ঠাে  ড়া যাল্পি ১১১ ১৫.২ 

ব্যাাংক ঋণ পাওয়া যাল্পি ৪৪ ৬.০ 

৩.৫.১.৪২. ওস্তাে বহল্পসল্পি প্রকল্পের অিভু তবক্তর িের 

সমীিায় অাংেগ্রহণকারী প্রমাট ৩৩০ জে উত্তরের্া ওস্তাল্পের মল্পধ্য ৫৭% ২০১৯ সাল্পল, ৩৬.৪% ২০১৮ সাল্পল এিাং মাত্র ৬.৭% 

২০১৭ সাল্পল প্রকল্পে অিভু তক্ত হল্পয়ল্পেে। প্রকল্পের কাজ বিলল্পম্ব শুরু হওয়ায় এল্পের অবধকাাংে ২০১৯ সাল্পল প্রকল্পে অিভু তক্ত 

হল্পয়ল্পেে। 

প্রটবিল ৩.৫.৩০: প্রয সাল্পল অত্র প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রল্পম ওস্তাে বহল্পসল্পি অিভু তক্ত হল্পয়ল্পেে 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৩৩০) ের্করা 

২০১৭ সাল্পল ২২ ৬.৭ 

২০১৮ সাল্পল ১২০ ৩৬.৪ 

২০১৯ সাল্পল ১৮৮ ৫৭.০ 

৩.৫.১.৪৩. ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিল্পণর জন্য প্রবেিণ িার্া প্রাবপ্ত  

প্রকল্পে অিভু তক্ত ৩৩০ জে স্বে মময়োধদ (১ ধদশনর) ক্ষুদ্র উশযোিো/ ওস্তাল্পের ১০০% ইল্পর্ামল্পধ্য প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন। উল্পেখ্য 

প্রয সকল ওস্তােই একই সাল্পথ ক্ষুদ্র উশযোিো। 

প্রটবিল ৩.৫.৩১: স্বে মময়োধদ ক্ষুদ্র উশযোিো প্রধ ক্ষশণর জন্য মকোন প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন ধকনো  

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=330) ের্করা 

হযাঁ ৩৩০ ১০০.০ 

ো ০ ০.০ 

৩.৫.১.৪৪. ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিল্পণর জন্য প্রবেিণ িার্ার পয তাপ্তর্া  

প্রমাট ৩৩০ জে ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা/ ওস্তাল্পের ৭৪.২% মল্পে কল্পরে প্রোপ্ত প্রধ ক্ষণ ভোতো যশথষ্ট নয়। মোত্র ২৫.৮% মল্পে কশরন তো 

যশথষ্ট। 
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প্রটবিল ৩.৫.৩২: প্রোপ্ত ভোতো যশথষ্ট িল্পল মল্পে কল্পরে বকো  

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৩৩০) ের্করা 

হযাঁ ৮৫ ২৫.৮ 

ো 245 ৭৪.২ 

৩.৫.১.৪৫. ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা/ওস্তাে প্রবেিণ প্রেল্পষ ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য আবথ তক অনুোে প্রপল্পয়ল্পেে বকো 

প্রকল্পে অিভু তক্ত ৩৩০ জে ক্ষুদ্র উশযোিো/ ওস্তাল্পের ৫২.৭% মল্পে কল্পরে ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য প্রোপ্ত আবথ তক অনুোে 

ইল্পর্ামল্পধ্য প্রপল্পয়ল্পেে। মোত্র ৪৭.৩% এখশনো পোনধন। আসশল সকশলই ইশতোমশধ্য আধথ বক অনুদোন মপশয়শছন এিং তো ব্যিসো 

সম্প্রসোরশণর জন্য তশি উিরদোতোশদর মিোঝোর সমস্যোর জন্য উিশর ধভিতো হশয়শছ। 

 

৩.৫.১.৪৬. প্রাপ্ত অনুোল্পের অথ ত ব্যল্পয়র খার্সমূহ 

প্রমাট ৩৩০ জে উত্তরোর্ার সকল্পলই ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা/ওস্তাে ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য প্রোপ্ত আবথ তক সুবিধা ব্যয় এর খার্ উল্পেখ 

কল্পরল্পেে। এল্পের ৩৬.৪% ব্যিসা সম্প্রসারল্পণ, ১৭.৩% েতুে মালামাল ক্রল্পয়, ৫.৫% েতুে মালামাল ক্রল্পয় এিাং ১.৮% 

প্রাথবমক বচবকৎসা যন্ত্রপাবর্ (first aid box) ক্রল্পয় ব্যিহার কল্পরল্পেে। র্ার অথ ত হল্পলা সকল্পলই কাাংবখর্ খাল্পর্ অনুোল্পের অথ ত 

ব্যয় কল্পরল্পেে। অন্যবেল্পক ৩৯.১% ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা/ওস্তাে পাবরিাবরক ব্যয় বমটাল্পর্ অনুোল্পের অথ ত খরচ কল্পরল্পেে।  
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৩.৫.১.৪৭. প্রাপ্ত আবথ তক অনুোল্পের পয তাপ্তর্া 

প্রমাট ১৫৬ জে উত্তরোর্া ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য প্রোপ্ত আবথ তক সুবিধা পয তাপ্ত বক ো এই মল্পম ত মিব্য করাল্পেে। এল্পের ৫৩% 

মল্পে কল্পরে আবথ তক সুবিধা যল্পথষ্ট েয়, ৪৭% মল্পে কল্পরে র্া যল্পথষ্ট ।   

প্রটবিল ৩.৫.৩৩: প্রাপ্ত অনুোল্পের টাকার পবরমাণ যল্পথষ্ট িল্পল মল্পে কল্পরে বকো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা= ১৫৬) ের্করা 

হযাঁ ৭৩ 47.0 

ো ৮৩ 53.0 

৩.৫.১.৪৮. ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য অনুোল্পের অথ ত গ্রুল্পপ বেল্পর্ ইচ্ছুক বকো 

৩৩০ জে উত্তরোর্ার ৬১.৮% গ্রুল্পপ ঋণ বেল্পর্ রাবজ আল্পেে িাবক ৩৮.২% গ্রুল্পপ ঋণ বেল্পর্ রাবজ েে। গ্রুল্পপ ৯০,০০০ টাকা ঋণ 

বেল্পয় িাল্পলা ব্যিসা করা যাল্পি আোয় এই আগ্রহ। 
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৩.৫.১.৪৯. েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ গ্রহল্পণ সা ল্পরল্পের আগ্রহ 

প্রমাট ৩৩০ জে ওস্তাল্পের ৭৩.৩% মল্পে কল্পরে সা ল্পরেরা খুিই আগ্রহী, ২০% মল্পে কপ্ররে র্ারা মমোটোশমোটি আগ্রহী, ৪.৮% মল্পে 

কল্পরে র্ারা অে বিস্তর আগ্রহী এিাং ১.৮% মল্পে কল্পরে র্ারা মমোশটও আগ্রহী নয়। 

প্রটবিল ৩.৫.৩৪: েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ গ্রহল্পণ সা ল্পরল্পের আগ্রহ সম্পল্পকত ওস্তােল্পের মর্ামর্ 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=330) ের্করা 

খুিই আগ্রহী 242 73.3 

মমোটোশমোটি আগ্রহী 66 20.0 

অে বিস্তর আগ্রহী 16 4.8 

মমোশটও আগ্রহী নয়  6 1.8 

৩.৫.১.৫০. েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আগ্রহ কম হওয়ার কারণসমূহ 

প্রমাট ৮৫ জে ওস্তাে র্াল্পের সাল্পথ সাংযুক্ত সা ল্পরেল্পের েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ অোগ্রল্পহর কারণ িণ তো কল্পরল্পেে। এল্পের ৮৫.৯% 

এর মল্পর্ িাজার মূল্পল্যর তুলোয় প্রবেিণ িার্া কম, ৯.৪% এর মল্পর্ সা ল্পরেরা প্রবেিল্পণর বিষয়গুল্পলার সাল্পথ র্াল বমলাল্পর্ 

পাল্পর ো ও ৪.৭% এর মল্পর্ সা ল্পরেরা প্রবেিল্পণর গুরুত্ব বুিল্পর্ পাল্পর ো। সা ল্পরেল্পের বেিা র্ প্রযাগ্যর্া মূখ্য বিল্পিবচর্ হয় 

বে। 

প্রটবিল ৩.৫.৩৫: েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আগ্রহ কম হওয়ার কারণসমূহ 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৮৮) ের্করা 

শ্রল্পমর িাজার মূল্পল্যর তুলোয় প্রবেিণ িার্া কম ৭৪ 85.9 

প্রবেিল্পণর বিষয়গুল্পলার সাল্পথ র্াল বমলাল্পর্ ো পারা ৯ 9.4 

প্রবেিল্পণর গুরুত্ব বুিল্পর্ ো পারা ৫ 4.7 

৩.৫.৫১. সমাজল্পসিা অবফস কর্ততক প্রেত্ত স্বে প্রময়াবে (১-৩ বেল্পের) প্রবেিণ সন্তুবষ্ট   

প্রমাট ৩৩০ জে উত্তরোর্া ওস্তাে সমোজশসিো অধিস কর্তবক প্রদি স্বে মময়োধদ (১-৩ ধদশনর) প্রধ ক্ষণ মপশয় খুিই সন্তুষ্ট, ১৬.১% 

মমোটোশমোটি সন্তুষ্ট, ২.৭% অে বিস্তর সন্তুষ্ট এিং মোত্র ০.৩% মমোশটই সন্তুষ্ট নন।  
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৩.৫.১.৫২. প্রকল্পের অধীল্পে প্রবেিণ কায তক্রম প্রপো র্ জীিল্পে উপকাল্পর আসল্পি বকো 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৯৯.৭% প্রকল্পের প্রবেিণ র্াল্পের প্রপো র্ জীিল্পে উপকাল্পর আসল্পি িল্পল জাোে। মাত্র ২ জে 

(০.৩%) মল্পে কল্পরে র্া প্রপো র্ জীিল্পে প্রকাে উপকাল্পর আসল্পি ো। 

প্রটবিল ৩.৫.৩৬: প্রকল্পের অধীল্পে প্রবেিণ কায তক্রম প্রপো র্ জীিল্পে উপকাল্পর আসল্পি বকো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

হযাঁ ৭৬০ 99.7 

ো ৩ 0.3 

৩.৫.১.৫৩. প্রবেিণ কায তক্রম প্রপো র্ জীিল্পে কর্টা উপকাল্পর আসল্পি 

উপল্পরর ৭৫৮ জে হযাঁ উত্তরোর্ারা মল্পে কপ্ররে প্রকল্পের প্রবেিণ খুিই উপকাল্পর আসল্পি এিাং ৬.৬% মল্পে কল্পরে র্া মমোটোমুটি 

উপকোশর আসশি। 

প্রটবিল ৩.৫.৩৭: প্রবেিণ কায তক্রম প্রপো র্ জীিল্পে কর্টা উপকাল্পর আসল্পি 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬০) ের্করা 

খুিই মি ী ৭০৮ 93.3 

মমোটোমুটি ৫১ 6.6 

অে  1 0.1 

৩.৫.১.৫৪. প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল আত্ম-কম তসাংিাল্পের সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে/হল্পি বকো 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৯৯.২% মল্পে কল্পরে প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল আত্ম-কম তসাংিাল্পের সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে/হল্পি।  

প্রটবিল ৩.৫.৩৮: প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল আত্ম-কম তসাংিাল্পের সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে/হল্পি বকো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

হযাঁ ৭৫৬ 99.2 

ো ৭ 0.8 

৩.৫.১.৫৫. প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল উপকারল্পিা ীল্পের আয় বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি বকো 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৯৭.৬% িল্পলল্পেে প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল র্াল্পের আয় বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি এিাং মাত্র ২.৪% 

িল্পলল্পেে আয় বৃবদ্ধ পায় বে/পাল্পি ো।  

প্রটবিল ৩.৫.৩৯: প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল উপকারল্পিা ীল্পের আয় বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি বকো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

হযাঁ ৭৪৪ 97.6 

ো ১৯ 2.4 

৩.৫.১.৫৬. প্রপো র্ কাল্পজ শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি বকো 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৯৬.৬% মল্পে কল্পরে প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল প্রপো র্ কাল্পজ শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি 

আর মত্র ৩.৪% মল্পে কল্পরে শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ পায় বে/পাল্পি ো। 
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প্রটবিল ৩.৫.৪০: প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল প্রপো র্ কাল্পজ শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি বকো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

হযাঁ ৭৩৬ ৯ 6.6  

ো ২৭ 3.4 

৩.৫.১.৫৭. প্রপো র্ প্রবেিল্পণর িাজার চাবহো 

প্রমাট ৭৬০ জে উত্তরোর্ার ৮১.৬% মল্পে কল্পরে প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল প্রপো র্ কাল্পজ শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে, 

১২.৫% মল্পে কল্পরে চাবহো একই রকম আল্পে এিাং মাত্র ৬.৪% মল্পে কল্পরে চাবহো কল্পমল্পে।  

প্রটবিল ৩.৫.৪১: প্রপো র্ প্রবেিল্পণর িাজার চাবহো প্রকমে 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=760) ের্করা 

চাবহো প্রিল্পড়ল্পে 616 81.1 

চাবহো কল্পমল্পে 49 6.4 

চাবহোর প্রকাে পবরির্তে হয়বে 95 12.5 

৩.৫.১.৫৮. ওস্তাে কর্ততক সা ল্পরেল্পের প্রবেিণ প্রেয়ার কারল্পণ ওস্তােল্পের আল্পয়র পবরির্তল্পে প্রিাি 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৭৬.৭% মল্পে কল্পরে ওস্তাে কর্ততক সা ল্পরেল্পের প্রবেিণ প্রেয়ার কারল্পণ ওস্তােল্পের আয় প্রিল্পড়ল্পে, 

১৬.৩% মল্পে কল্পরে র্া বির আল্পে এিাং মাত্র ৭% মল্পে কল্পরে র্া কল্পমল্পে। 

প্রটবিল ৩.৫.৪২: ওস্তাে কর্ততক সা ল্পরেল্পের প্রবেিণ প্রেয়ার কারল্পণ ওস্তােল্পের আল্পয়র প্রয পবরির্তে হল্পয়ল্পে 

উত্তল্পরর ধরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=760) ের্করা 

আয় কল্পমল্পে 53 7.0 

আয় প্রিল্পড়ল্পে 583 76.7 

িাল্পড়ওবে/কল্পমওবে 124 16.3 

৩.৫.১.৫৯. প্রবেিণ গ্রহল্পের ফল্পল আল্প র তুলোয় কম ত-পবরল্পিে উন্নর্ হল্পয়ল্পে বক ো 

প্রমাট ৭৬৩ জে উত্তরোর্ার ৯৭% মল্পে কল্পরে প্রবেিণ গ্রহল্পের ফল্পল আল্প র তুলোয় কম ত-পবরল্পিে উন্নর্ হল্পয়ল্পে এিাং মত্র ৩% 

মল্পে কল্পরে র্াল্পের কম ত-পবরল্পিে উন্নর্ হয় বে। 

প্রটবিল ৩.৫.৪৩: প্রবেিণ গ্রহল্পের ফল্পল আল্প র তুলোয় কম ত-পবরল্পিে উন্নর্ হল্পয়ল্পে বক ো 

উিশরর িরণ উত্তরোর্ার সাংখ্যা (েমুো সাংখ্যা=৭৬৩) ের্করা 

হযাঁ ৭৩৯ 97.0 

ো ২৪ 3.0 

৩.৫.২. এফবজবি হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর বিল্পেষণ 

ক) উপকারল্পিা ীল্পের প্রফাকাস গ্রুপ বিসকােে  

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের মধ্যির্ী পয তাল্পয় বেবিড় 

পবরিীিণ সমীিার অাংে বহল্পসল্পি ১০টি েমুো প্রজলার ২০টি েমুো উপল্পজলার মল্পধ্য ১০টি েমুো উপল্পজলায় উপকারল্পিা ীল্পের 

বেল্পয় প্রফাকাস গ্রুপ বিসকােে (এফবজবি) সম্পন্ন করা হয়। এসকল এফবজবি হল্পর্ প্রাপ্ত র্থ্য বেল্পে তুল্পল ধরা হল্পলা: 

১। উপকারল্পিা ীল্পের আল্পয়র উৎস: উপকারল্পিা ীল্পের স্ব-স্ব প্রপোই (প্রযমে: কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া 

প্রমরামর্কারী/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী এিাং কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী) র্াল্পের আল্পয়র মূল উৎস। র্ল্পি বকছু 

বকছু উপকারল্পিা ী র্াল্পের বেজস্ব আবে প্রপোর পাোপাবে প্রমৌসুবম প্রপো বহল্পসল্পি কৃবষকাল্পজর সাল্পথ জবড়র্।  
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২। উপকারল্পিা ীল্পের ির্তমাে আবথ তক অিিা: উপকারল্পিা ীল্পের ির্তমাে আবথ তক অিিা যুল্প র সাল্পথ র্ার বমবলল্পয় প্রর্মে িাল 

ো, র্ল্পি প্রকে সুবিধা পাওয়ার পর আল্প র প্রথল্পক প্রমাটামুটি িাল। প্রকল্পে অিভু তবক্তর আল্প  র্াল্পের অল্পেল্পকই পবরিাল্পরর জন্য 

বেল্পে ৩ প্রিলা খািাল্পরর প্রযা াে বেল্পর্ পারল্পর্ে ো। ির্তমাল্পে র্ারা র্াল্পের পবরিাল্পরর ৩ প্রিলা খািার প্রায় বেবির্ কল্পরল্পেে। 

এোড়াও র্ারা র্াল্পের প্রধাে প্রধাে ধমীয় উৎসল্পি পবরিাল্পরর সিার জন্য প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পারল্পর্ে ো এমে বক অল্পেল্পক 

র্াল্পের পবরিাল্পরর বেশুল্পের জন্যও প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পারল্পর্ে ো। র্ল্পি ির্তমাল্পে সকল্পলই অির্ র্াল্পের পবরিাল্পরর বেশুল্পের 

জন্য প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পারল্পলও পবরিাল্পরর সকল্পলর জন্য 

অল্পেল্পকই এখেও প্রপাোক ক্রয় করল্পর্ পাল্পরেো। অথ তাৎ র্াল্পের 

ির্তমাে আবথ তক অিিা প্রমাটামুটি পয তাল্পয় আল্পে। 

 ৩। উপকারল্পিা ীল্পের িাসিাল্পের অিিা ও ধরণ: অবধকাাংে 

উপকারল্পিা ী িাড়া িাসায় িসিাস কল্পরে, বকছু বকছু 

উপকারল্পিা ীল্পের বেজস্ব িসর্িাড়ী আল্পে এিাং প্রকউ প্রকউ 

ঝপবড় ঘল্পরও িসিাস কল্পরে। র্ল্পি যারা িাড়া ও বেজস্ব িাসায় 

থাল্পকে, র্াল্পের অবধকাাংল্পের িাসা কাঁচা (প্রমল্পি কাঁচা ও টিল্পের 

প্রিড়া ও োউবে), র্ল্পি বকছু বকছু উপকারল্পিা ীর িাসা আধা-

পাকা (প্রমল্পি পাকা, প্রেওয়াল ইল্পটর বকন্তু োউবে টিল্পের) িল্পল 

উপকারল্পিা ীরা জাোে। 

৪। উপকারল্পিা ীর প্রকল্পে অিভু তবক্ত: উপকারল্পিা ীরা সিাই জাোে প্রয, র্ারা সিাই উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয়র জবরল্পপর 

মাধ্যল্পম প্রকল্পের সাল্পথ সাংযুক্ত হল্পয়ল্পেে। র্ল্পি র্ারা প্রকে সম্পল্পকত জােল্পর্ পাল্পরে িােীয় ইউবেয়ে পবরষল্পের প্রচয়ারম্যাে ও 

প্রমম্বারল্পের মাধ্যল্পম এিাং র্াল্পের মাধ্যল্পমই র্ারা উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয় প্রযা াল্পযা  কল্পরে। অর্ঃপর র্াল্পেরল্পক জবরল্পপ 

অিভু তক্ত করা হয় এিাং পরির্ীল্পর্ র্াল্পেরল্পক প্রবেিল্পণর আওর্ায় আো হয়। অবধকাাংে সেস্য ণ ২০১৮ সাল্পল প্রকল্পের সাল্পথ 

সাংযুক্ত হল্পয়ল্পেে, র্ল্পি বকছু বকছু সেস্য ২০১৭ সাল্পল প্রকল্পের সাল্পথ সাংযুক্ত হে এিাং ২০১৯ সাল্পলও বকছু সেস্য প্রকল্পে অিভু তক্ত 

হে। 

৫। ওস্তাে-সা ল্পরল্পের মল্পধ্য সম্পকত ও র্াল্পের সাংযুবক্ত: এফবজবি-প্রর্ অাংেগ্রহণকারী উপকারল্পিা ীরা জাোে প্রয, অবধকাাংে 

ওস্তাে ও সা ল্পরে এর মাল্পি আত্মীয়র্ার সম্পকত বিদ্যমাে। এর করণ বহল্পসল্পি র্ারা জাোে প্রয, এই সকল আবে প্রপোয় বেযুক্ত 

প্রপোজীিীরা র্াল্পের িাংে-পরম্পরায় এই প্রপোয় আল্পেে। ির্তমাল্পের ওস্তােরা র্াল্পের পূি তপুরুল্পষর কাে প্রথল্পক এইসকল প্রপো 

বেল্পখল্পেে এিাং ির্তমাল্পে র্ারা র্াল্পের উত্তরসুরীল্পের এই প্রপোয় প্রবেবির্ করল্পেে। ফলশ্রুবর্ল্পর্ প্রকল্পে অিভু তক্ত প্রিেীরিা  

ওস্তাে ও সা ল্পরে এর মল্পধ্য আত্মীয়র্ার সম্পকত বিদ্যমাে। এোড়াও, এই সকল আবে প্রপোর প্রলাল্পকরা প্রযল্পহতু এক জায় ায় 

িসিাস কল্পরে ফল্পল র্াল্পের মল্পধ্য প্রবর্ল্পিেীর সম্পকতও বিদ্যমাে। 

প্রকল্পের েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণর জন্য ওস্তাে-সা ল্পরে সাংযুবক্ত উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয়র মাধ্যল্পম হল্পয় থাল্পক, র্ল্পি প্রায় 

সকল িাল্পে ওস্তােরা র্াল্পের পেি অনুযায়ী সা ল্পরে বেল্পয় থাল্পকে। 

৬। সা ল্পরে বহল্পসল্পি প্রাপ্ত প্রবেিণ: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারীল্পের সিাই একমর্ প্রপাষণ কল্পরে প্রয, র্ারা ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে 

প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ কল্পরল্পেে। এই ৩ মাল্পসর প্রবেিণ প্রেল্পষ র্ারা আরও ৩ মাস ওস্তাল্পের সাল্পথ সাংযুবক্ত বহল্পসল্পি প্রবেিণ 

বেল্পয়ল্পেে/বেল্পেে। র্ল্পি ওস্তােরা প্রথল্পম ৩ বেল্পের উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ প্রপল্পয়ল্পেে এিাং পল্পর ১ বেল্পের ওবরল্পয়ল্পিেে প্রপল্পয়ল্পেে। 

পরির্ীল্পর্ র্ারা সা ল্পরেল্পেরল্পক ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রোে করল্পেে।  

৭। প্রবেিল্পণর কায তকাবরর্া: আল্পলাচোয় উপবির্ সিাই প্রবেিল্পণর কায তকাবরর্া অর্যি িাল িল্পল অবিমর্ প্রোে কল্পরে। 

ওস্তােরা জাোে প্রয, ৩ বেল্পের প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম র্ারা জােল্পর্ প্রপল্পরল্পেে প্রয, বকিাল্পি র্াল্পের ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাে িড় করল্পর্ হল্পি, 

বকিাল্পি ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাে পবরচালো করল্পর্ হল্পি, র্াল্পের ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাল্পে আ র্ সুবিধাল্পিা ীল্পের সাল্পথ প্রকমে ব্যিহার করল্পর্ 

হল্পি, ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাে পবরষ্কার-পবরেন্ন রাখা, প্রাথবমক বচবকৎসার সরঞ্জামাবে ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাল্পে রাখা ও র্ার ব্যিহার বেবির্ 

করা ইর্যাবে বিষল্পয়। এোড়াও ১ বেল্পের ওবরল্পয়ল্পিেল্পে র্ারা জােল্পর্ পাল্পরে প্রয, বকিাল্পি সা ল্পরেল্পের সাল্পথ ব্যিহার করল্পর্ 

হল্পি, ল  িই এর ব্যিহার, হাবজরা খার্ার ব্যিহার ইর্যাবে বিষল্পয়। 

বচত্র: উপকারল্পিা ীল্পের সাল্পথ এফবজবি, র্াল্পহরপুর উপল্পজলা 
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অপরবেল্পক সা ল্পরেরা জাোে প্রয, র্ারা েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম জােল্পর্ প্রপল্পরল্পেে/পাল্পেে প্রয, বকিাল্পি ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাে 

পবরচালো করল্পর্ হয়, ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাল্পে আ র্ সুবিধাল্পিা ীল্পের সাল্পথ প্রকমে ব্যিহার করল্পর্ হয়, স্ব-স্ব প্রপোয় েির্া বৃবদ্ধ 

ইর্যাবে বিষল্পয়। 

৮। সা ল্পরেল্পের েীঘ তল্পময়াবে প্রিল্পণর প্রিল্পত্র প্রাপ্ত মাবসক িার্ার পবরমাণ ও এর প্রযৌবক্তকর্া: সা ল্পরেরা ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে 

প্রবেিণ চলাকাল্পল প্রকাে মাবসক িার্া পােবে। র্ল্পি এফবজবি-প্রর্ উপবির্ সা ল্পরেল্পের মল্পধ্য যাল্পের প্রবেিণ প্রেষ হল্পয়ল্পে র্ারা 

জাোে প্রয, র্ারা প্রবেিণ প্রেল্পষ এককালীে বহল্পসল্পি ৫০০০ টাকা প্রপল্পয়ল্পেে। র্ল্পি এই টাকার পবরমাণ র্াল্পের জন্য যল্পথষ্ট েয় 

িল্পল র্ারা মর্ামর্ প্রোে কল্পরে। র্ারা জাোে প্রয, এই টাকার পবরমাণ ৫০০০ টাকা প্রথল্পক িাবড়ল্পয় ১০,০০০ টাকা করা হল্পল 

র্াল্পের জন্য িাল হল্পি। 

েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রেল্পষ প্রাপ্ত িার্া প্রপল্পর্ র্াল্পের প্রর্মে প্রকাে সমস্যা হয় বে িল্পল প্রবেিণ িার্া প্রাপ্ত সা ল্পরেরা জাোে। 

র্াল্পের প্রকউ প্রকউ জাোে প্রয, এই প্রবেিণ িার্া প্রোল্পের প্রিল্পত্র উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালয় বিলম্ব কল্পরবেল। 

৯। ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে সা ল্পরল্পের সাংযুবক্ত, সাংযুবক্তকালীে পাবরশ্রবমক প্রাবপ্ত ও এর প্রযৌবক্তকর্া: বর্ে (৩) মাল্পসর প্রবেিণ প্রেল্পষ 

সা ল্পরেরা ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে আরও ৩ মাস সাংযুক্ত থাল্পকে এিাং এই সময় ওস্তাে সা ল্পরেল্পেরল্পক তেবেক ২০০-৩০০ টাকা 

হাল্পর ৩ মাল্পসর প্রবেিণ পরির্ী সাংযুবক্তকালীে পাবরশ্রবমক প্রোে কল্পরে। সাংযুবক্তকালীে পাবরশ্রবমক প্রাপ্ত সা ল্পরে ণ জাোে 

প্রয, এই পাবরশ্রবমক ির্তমাে িাজার ের সাল্পপল্পি যল্পথষ্ট েয়। র্াল্পের মল্পর্, এই পাবরশ্রবমক তেবেক ৪০০-৫০০ টাকা হল্পল িাল 

হল্পর্া। র্ল্পি এই সকল সা ল্পরেল্পের মল্পধ্য প্রকউ প্রকউ ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে বিো পাবরশ্রবমল্পক কাজ কল্পর থাল্পকে, যাল্পর্ র্াল্পের স্ব-

স্ব প্রপোয় েির্া আরও বৃবদ্ধ পায়। 

১০। প্রকে হল্পর্ সা ল্পরেল্পের অনুোে প্রাবপ্তল্পর্ সমস্যা ও র্ার সমাধাে: বর্ে (৩) মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে ও পরির্ী ৩ মাল্পসর 

ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে সাংযুবক্তর প্রবেিণ প্রেল্পষ সা ল্পরে ণ প্রপোর মাে উন্নয়ল্পে আঠার হাজার (১৮০০০) টাকা কল্পর প্রকে হল্পর্ 

এককাবলে ে ে অথ ত সহায়র্া প্রপল্পয় থাল্পকে। এফবজবি-প্রর্ উপবির্ সা ল্পরে ণ আরও জাোে প্রয, এই অনুোল্পের টাকা প্রপল্পর্ 

র্াল্পের প্রকাে সমস্যা হয়বে। র্ল্পি প্রকাে প্রকাে এলাকায় সা ল্পরে ণল্পক প্রকে অবফস প্রথল্পক এই অনুোল্পের টাকা বেল্পর্ প্রেরী হল্পে 

িল্পল জাোে। পয তল্পিিল্পণ প্রেখা যায় প্রয, র্াল্পের প্রবেিল্পণর প্রময়াে প্রেষ ো হওয়ার কারল্পণ র্ারা অনুোল্পের অথ ত এখল্পো পােবে। 

১১। বর্ে (৩) বেল্পের প্রবেিল্পণ প্রবেিণ িার্া প্রাবপ্ত ও এর কায তকাবরর্া: বর্ে (৩) বেল্পের উল্পদ্যাক্তা প্রবেিল্পণ ওস্তােরা তেবেক 

৪০০ টাকা হাল্পর প্রমাট ১২০০ টাকা প্রবেিণ িার্া প্রপল্পয়ল্পেে, যা ির্তমাে িাজার মূল্য অনুযায়ী যল্পথষ্ট েয় িল্পল উপবির্ সকল 

ওস্তােরা জাোে। র্াল্পের মল্পর্ এই িার্ার পবরমাণ তেবেক ৫০০-৬০০ টাকা হাল্পর প্রমাট ১৫০০-১৮০০ টাকা হল্পল িাল হল্পর্া। 

১২। বর্ে (৩) বেল্পের প্রবেিণ প্রাবপ্ত ও এর কায তকাবরর্া: ওস্তােরা বর্ে (৩) বেল্পের উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কায তালয় হল্পর্ প্রপল্পয় থাল্পকে। এই প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম ওস্তােরা ব্যিস্যা পবরচালো, ব্যিস্যার পবরবধ িাড়াল্পো, সমাবজক 

সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ ইর্যাবে বিষল্পয় জ্ঞাোজতে কল্পর থাল্পকে। এজন্য র্ারা সকল্পলই এই ধরল্পণর প্রবেিণ প্রপল্পয় অর্যি সন্তুষ্ট। 

১৩। বর্ে (৩) বেল্পের প্রবেিণ প্রেল্পষ অনুোে প্রাবপ্ত ও এর কায তকাবরর্া: বর্ে (৩) বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ প্রেল্পষ ওস্তােরা 

১৮০০০ টাকা এককালীে অনুোে প্রপল্পয় থাল্পকে প্রকে অবফস হল্পর্। প্রাপ্ত অনুোল্পের টাকা বেল্পয় র্ারা র্াল্পের ব্যিস্যা প্রবর্ষ্ঠাে 

সম্প্রসারণ, ব্যিস্যার কাঁচামাল ক্রয় এিাং বকছু যন্ত্রপাবর্ ক্রয় কল্পরল্পেে। র্ল্পি উপবির্ ওস্তােল্পের প্রকউ প্রকউ এই অথ ত কৃবষকাল্পজ, 

পবরিাল্পরর ব্যয়িার িহল্পে, সিােল্পের প্রলখাপড়ার খরল্পচ ব্যয় কল্পরল্পেে। এোড়াও আপ্রলাচোয় অাংেগ্রহণকারীল্পের প্রকউ প্রকউ 

এখল্পো অনুোল্পের অথ ত পােবে। প্রকৃর্পল্পি র্াল্পের প্রবেিল্পণর প্রময়াে প্রেষ ো হওয়ার কারল্পণ র্ারা অনুোল্পের অথ ত এখল্পো 

পােবে। 

১৪। প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রপল্পর্ সমস্যা ও র্ার সমাধাে: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারীল্পের সকল্পলই একমর্ প্রপাষণ কল্পরে প্রয, 

প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রপল্পর্ র্াল্পের প্রকাে সমস্যার সমু্মখীে হল্পর্ হয়বে। 

১৫। প্রপো র্ জীিল্পে প্রবেিল্পণর প্রিাি: এফবজবি-প্রর্ অাংেগ্রহণকারী সকল্পলই মল্পে কল্পরে প্রয, প্রকে হল্পর্ প্রাপ্ত প্রবেিণ র্াল্পের 

প্রপো র্ জীিল্পে অল্পেক উপকাল্পর আসল্পি। প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম র্ারা র্াল্পের ব্যিস্যা সম্প্রসারল্পণর পাোপাবে র্াল্পের বেল্পজল্পের 

জীিল্পের মাে উন্নয়ে করল্পর্ পারল্পেে। 
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১৬। প্রবেিল্পণর প্রিাি: এফবজবি-প্রর্ অাংেগ্রহণকারী সকল্পলই মল্পে কল্পরে প্রয, প্রবেিল্পণর ফল্পল র্াল্পের আত্মকম তসাংিাল্পের 

সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পে, র্াল্পের প্রপো র্ কল্পজ আয় বৃবদ্ধ পাল্পে, র্াল্পের প্রপোয় শ্রবমল্পকর চাবহো িাড়ল্পে বিল্পেষ কল্পর োবপর্, কামার, 

িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী প্রভৃবর্ প্রপোয় শ্রবমল্পকর চাবহো িাড়ল্পে এিাং র্াল্পের স্ব-স্ব প্রপোয় ময তাোও বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে। 

১৭। উপকারল্পিা ীল্পের মি-অিযাস ও র্ার প্রবর্কার: আল্পলাচোয় উপবির্ উপকারল্পিা ীল্পের মল্পধ্য কারও কারও মে পাল্পের 

অিযাস আল্পে, যবেও ির্তমাল্পে র্ারা মাল্পিমল্পধ্য মে পাে কল্পর থাল্পকে। র্ল্পি র্াল্পের কারও ইয়ািা জার্ীয় মােকাসবক্ত প্রেই র্ল্পি 

প্রকউ প্রকউ র্াস প্রখল্পল। র্ারা সকল্পলই মল্পে কল্পরে প্রয, প্রবেিল্পণর ফল্পল র্ারা আরও সল্পচর্ে হল্পয়ল্পেে এিাং র্াল্পের 

আত্মকম তসাংিাল্পের ফল্পল র্াল্পের মল্পধ্য এই সকল কু-অিযাস র্যা  করল্পর্ প্রপল্পরল্পেে। 

১৮। উপকারল্পিা ীল্পের পরামে ত িা মর্ামর্ 

 প্রবেিল্পণর সময় ও আবথ তক িরা্ বৃবদ্ধ: প্রবেিল্পণর সময় বিল্পেষ কল্পর ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তাল্পের জন্য ৩বেল্পের পবরিল্পর্ত 

আল্পরা েীঘ ত-প্রময়াবে প্রযমে কমপল্পি ১ প্রথল্পক ৩ মাস এিাং আবথ তক িরা্ িাড়াল্পল প্রকল্পের মাধ্যল্পম অল্পেক প্রিেী ক্ষুদ্র্ 

উল্পদ্যাক্তা সৃবষ্ট হল্পি যা এলাকার আথ ত-সামাবজক উন্নয়ল্পে গুরুত্বপূণ ত ভূবমকা রাখল্পর্ পারল্পি; 

 উৎপাবের্ পল্পণ্যর িাজারজার্করল্পণর ব্যিিা করা: প্রকল্পের মাধ্যল্পম প্রকাে পাইকাবর িাজাল্পর উপকারল্পিা ীল্পের 

উৎপাবের্ পল্পণ্যর িাজারজার্করল্পণর ব্যিিা করা হল্পল উপকারল্পিা ীল্পের মাধ্যল্পম আল্পরা অবধক পবরমাল্পে পণ্য 

উৎপােল্পের সুল্পযা  তর্রী হল্পি-বিল্পেষ কল্পর কুমার, কাঁসা-বপর্ল ও িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারীল্পের জন্য এ সুবিধা 

অর্যি প্রল্পয়াজে; 

 অন্য প্রপোর অিভু তবক্ত: আরও বকছু আবে প্রাবিক প্রপো প্রযমে: প্রমথর, প্রজল্পল প্রভৃবর্ অত্র প্রকল্পে অিভু তক্ত করা প্রযল্পর্ 

পাল্পর; 

 মবরটবরাং ব্যিিাপোর উন্নয়ে: ওস্তাে-সা ল্পরে প্রবেিণ কায তক্রমল্পক আল্পরা কায তকবর করার জন্য প্রকে অবফল্পসর পি 

প্রথল্পক মাঠ পয তাল্পয় সল্পরজবমে মবরটবরাং ব্যিিাপো আল্পরা প্রজারোর ও উন্নর্ করা প্রযল্পর্ পাল্পর; 

 মাঠ পয তাল্পয়র জেিল বৃবদ্ধ করা: প্রকে কায তক্রম আরও িাল্পলািাল্পি পবরচালোর জন্য আল্পরা অবধক সাংখ্যক মাঠ-

কম তকর্তা/কমী বেল্পয়া  প্রেয়া প্রযল্পর্ পাল্পর। 

১৯। কল্পিাল গ্রুপ উত্তরোর্াল্পের প্রফাকাস গ্রুপ বিসকােে 

১। প্রকল্পের জবরল্পপ অিভু তবক্ত: প্রফাকাস গ্রুপ আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারীল্পের মল্পধ্য প্রিেীরিা ই প্রকল্পের জবরল্পপ অিভু তক্ত হে বে; 

বকছু সাংখ্যক উত্তরোর্া জাোে প্রয, র্ারা প্রকল্পের জবরল্পপ অিভু তক্ত হল্পয়ল্পেে। র্ল্পি র্ারা প্রকল্পে অিভু তক্ত হল্পর্ পাল্পরে বে। প্রকল্পে 

অিভু তবক্তর জন্য র্ারা প্রচষ্টা কল্পরবেল্পলে বকন্তু বকছু অজাো কারণ, প্রকে কায তক্রম সীবমর্ সাংখ্যক উপকারল্পিা ীল্পের বেল্পয় চলমাে 

আল্পে, প্রকল্পের সাংিাে র্াল্পের কাল্পে সময়মর্ ো প্রপৌুঁোল্পো প্রভৃবর্ কারল্পণ র্াল্পের প্রকল্পে অিভু তক্ত হওয়া হয়বে। 

২। উত্তরোর্াল্পের ির্তমাে আবথ তক অিিা: উত্তরোর্াল্পের সকল্পলই জাোে প্রয, র্ারা র্াল্পের পবরিাল্পরর সেস্যল্পের জন্য বর্ে প্রিলা 

খািাল্পরর ব্যিিা করল্পর্ পাল্পরে, যবেও র্াল্পের আবথ তক অিিা খুি প্রিেী স্বেল েয়। র্াল্পের বেজস্ব ধমীয় উৎসল্পি (প্রযমে: ঈে, 

পুজা প্রভৃবর্) র্ারা পবরিাল্পরর বেশুল্পের জন্য প্রপাষাক ক্রয় কল্পরে িল্পল সকল্পলই একমর্ প্রপাষণ কল্পরে। র্াল্পের মধ্য প্রথল্পক 

অবধকাাংে উত্তরোর্া জাোে প্রয, র্ারা িাসার মবহলাল্পের জন্য উৎসল্পি প্রপাষাল্পকর িল্পিািস্ত করল্পর্ পাল্পরে ো, র্ল্পি প্রকউ প্রকউ 

পবরিাল্পরর সকল্পলর জন্য প্রপাষাক ক্রয় কল্পর থাল্পকে। 

৩। উত্তরোর্াল্পের িাসিাল্পের অিিা: এফবজবি-প্রর্ অাংেগ্রহণকারীল্পের অবধকাাংল্পের বেজস্ব িসর্িাড়ী আল্পে, র্ল্পি প্রকউ প্রকউ 

িাড়া িাসায়ও িসিাস কল্পরে। প্রিেীরিা  উত্তরোর্ার িসর্িাড়ী কাঁচা ও ঝপবড় ঘর, প্রকউ প্রকউ আধা-পাকা, টিল্পের প্রো-চালা 

িাসায় িসিাস কল্পরে। 

৪। উত্তরোর্ার প্রকে সম্পল্পকত ধারণা: প্রকে সম্পল্পকত উত্তরোর্াল্পের প্রিেীরিাল্প রই ধারণা আল্পে প্রয, প্রকেটি উপল্পজলা 

সমাজল্পসিা কায তালয় প্রথল্পক পবরচাবলর্ হয়, প্রকল্পের মাধ্যল্পম স্ব-স্ব প্রপোর উপর প্রবেিণ প্রোে করা হয় এিাং সিল্পচল্পয় গুরুত্বপূণ ত 

বিষয় হল্পলা প্রকে হল্পর্ এককালীে অনুোে প্রোে করা হয়। এই অনুোল্পের অথ ত র্াল্পের ব্যিসা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ল্পে সহায়র্া 

প্রোে করল্পি। 
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৫। উত্তরোর্াল্পের প্রকল্পে অিভু তবক্তর চাবহো: আল্পলাচোয় উপবির্ সকল্পলই প্রকল্পে অিভু তক্ত হল্পর্ চাে। প্রকল্পে অিভু তবক্তর ফল্পল 

র্ারা প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ পাল্পিে এিাং প্রবেিণ প্রেল্পষ এককালীে অনুোেও পাল্পিে। এই অনুোল্পের টাকা র্াল্পের ব্যিসাবয়ক 

কাল্পজ ব্যয় করল্পিে যাল্পর্ র্াল্পের কম তসাংিাল্পের সুল্পযা  বৃবদ্ধ পায় এিাং র্াল্পের বেল্পজল্পের আথ ত-সামাবজক উন্নয়ে সাবধর্ হয়। 

৬। প্রকল্পে সুবিধাল্পিা ীল্পের সাল্পথ তুলো: এফবজবি-প্রর্ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোর্াল্পের ির্তমাে আবথ তক অিিা প্রকল্পের 

সুবিধাল্পিা ীল্পের প্রচল্পয় খারাপ। এর মূল কারণ হল্পলা: সুবিধাল্পিা ীরা প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ গ্রহণ করল্পেে যা র্াল্পের ব্যিস্যা 

পবরচালো ও র্াল্পের বেল্পজল্পের আথ ত-সামাবজক অিিা উন্নবর্ল্পর্ সহায়র্া প্রোে করল্পে। এোড়াও সুবিধাল্পিা ীরা র্াল্পের বেজস্ব 

ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য প্রকে হল্পর্ সহায়র্া বহল্পসল্পি এককালীে আবথ তক অনুোে পাল্পেে। আর এসকল সুল্পযা -সুবিধা হল্পর্ 

দুল্পর প্রথল্পক কল্পিাল গ্রুল্পপর উত্তরোর্ারা র্াল্পের ির্তমাে প্রপো প্রর্মে লািজেকিাল্পি পবরচালো করল্পর্ পারল্পেে ো।  

৩.৫.৩. মূখ্য আল্পলাচকল্পের বেকট হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর বিল্পেষণ 

৩.৫.৩.১ প্রকে পবরচালক হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর বিল্পেষণ 

ক) প্রকল্পের অাং  বিবত্তক কায তক্রম 

 প্রাবিক এলাকা বেি তাচে পদ্ধবর্: প্রকল্পে অধীে প্রজলা, প্রজলা প্রথল্পক উপল্পজলা, উপল্পজলা প্রথল্পক ইউবেয়ে র্থা প্রাবিক এলাকা 

বেি তাচল্পে প্রয পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পয়ল্পে র্া হল্পলা: প্রোসাবেক মন্ত্রণালল্পয়র বসদ্ধাি অনুযায়ী প্রকে েবলল প্রস্তুর্ এিাং র্া 

পবরকেো কবমেল্পের অনুল্পমােে গ্রহণ করা হয়। র্ারই প্রপ্রবিল্পর্ প্রকে েবলল অনুযায়ী প্রজলা, প্রজলা প্রথল্পক উপল্পজলা, 

উপল্পজলা বেি তাচে করা হল্পয়ল্পে এিাং উপল্পজলার অিভু তক্ত সকল প্রপৌরসিা ও ইউবেয়ে বেি তাচে করা হল্পয়ল্পে। 

 জবরল্পপ প্রাপ্ত প্রেিসমূহ ও প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা: প্রকে এলাকায় কামার, কুমার, োবপর্, মুবচ, িাশঁ-প্রির্ পণ্যপ্রস্তুর্কারী 

ও কাসাঁ-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী প্রেি পাওয়া ব ল্পয়ল্পে। এোড়াও েকবেকাঁথা, প্রলাকজযন্ত্র, প্রলাকজ বেেী, বের্লপাটি, 

ের্রবঞ্জ,  বম্ভরা, িাটিয়ালী াে, একর্ারা ও প্রোর্ারা িাদ্যযন্ত্র ব্যিহারকারী ইর্যাবে। ির্তমাল্পে প্রেল্পের ১০১টি উপল্পজলায় 

প্রবেিণপ্রাপ্ত প্রমাট প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা মাচ ত, ২০২০ পয তি ১৭২২৩ জে, প্রকে িাস্তিায়ে েীবর্মালা অনুযায়ী ইউবেয়ে 

এিাং উপল্পজলা কবমটির মাধ্যল্পম বেি তাচে করা হল্পয়ল্পে। 

 প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ল্পের জন্য পেল্পিপ, প্রবর্িন্ধকর্া ও দূরীকরল্পণর উপায়সমূহ: প্রকে েবলল ও 

িাস্তিায়ে েীবর্মালা অনুযায়ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ল্পের জন্য ৩ বেেব্যাবপ সফট বিলস প্রবেিণ, ৩ হল্পর্ ৬ 

মাস প্রময়াবে এল্পপ্রবিসবেপ প্রবেিণ এিাং প্রবেিণ সমাপোল্পি ১৮০০০ টাকা কল্পর পু ুঁবজ বহল্পসল্পি অনুোে (ে ে) প্রোে করা 

হল্পে। িবণ তর্ প্রপোজীিী ণ অবধকাাংেই োবরদ্র্যসীমার েীল্পচ িসিাস কল্পরে। একবেল্পক োবরদ্র্য অন্যবেল্পক অবধকাাংেই 

অবেবির্ কাল্পজই র্াঁল্পের সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ কল্পর প্রবেিণ প্রোে এিাং প্রবেিণ পরির্ী পু ুঁবজ বহল্পসল্পি ে ে অথ ত ব্যল্পয়র 

মাধ্যল্পম বেল্পজল্পক স্বািলম্বী বহল্পসল্পি  ল্পড় প্রর্ালা র্াল্পের জন্য একটা িড় চযাল্পলঞ্জ। প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রবেিণ আল্পয়াজে এিাং 

প্রবেিণ িার্া বৃবদ্ধসহ র্াল্পের সুল্পযা -সুবিধা বৃবদ্ধর মাধ্যল্পম এসি প্রপোজীিীল্পের আল্পরা অবধকর্র উন্নয়ে বেবির্ করা 

যায়। র্ল্পি এসি প্রপোজীিীল্পের মাল্পোন্নয়ল্পের জন্য প্রেল্পে প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রবেিণ প্রকন্দ্র  ল্পড় প্রর্ালা প্রল্পয়াজে। 

 সুফলল্পিা ী বেি তাচল্পের প্রিল্পত্র সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজেীয়র্া, সমস্যা ও দূরীকরণ: সুফলল্পিা ী বেি তাচল্পের প্রিল্পত্র প্রকাে প্রকাে 

উপপ্রজলায় ইউবেয়ে কবমটি এিাং িােীয় প্রিািোলী ব্যবক্তি ত র্াল্পের পেল্পির ব্যবক্তল্পের প্রবেিল্পণ অিভু তক্ত করার প্রচষ্টা 

কল্পরল্পেে। এজন্য উপল্পজলা কবমটিল্পক িােীয় প্রিািোলীরা চাপ প্রল্পয়া  কল্পরল্পেে। যার ফল্পল সমল্পয়র কাজ সমল্পয় প্রিািমুক্ত 

হল্পয় করা প্রিে কষ্টসাধ্য হল্পয়ল্পে। িবিষ্যল্পর্ সফটওয়ার প্রকবন্দ্রক িাোই প্রবক্রয়া সম্পন্ন হল্পল ইউবেয়ে কবমটির প্রল্পয়াজে হল্পি 

ো এিাং এ ধরল্পণর সমস্যার সমাধাল্পে ইউবেয় কবমটি িাে প্রেওয়া প্রযল্পর্ পাল্পর। 

 প্রাপ্ত অনুোল্পের অথ ত ব্যিহাল্পরর খার্ ও আত্মকম তসাংিাল্পের সুল্পযা  বৃবদ্ধ: অনুোে প্রাপ্ত সুবিধাল্পিা ী ণ র্াঁল্পের প্রপোর উন্নয়ল্পে 

প্রল্পয়াজেীয় উপকরণ ক্রয়, ব্যিসা প্রবর্ষ্ঠাে প্রিল্পকাল্পরেে, ব্যিসা সম্প্রসারল্পণ ব্যয় করল্পেে। বকছু অথ ত ব্যাাংক বহল্পসল্পি জমা 

প্ররল্পখ প্রবর্মাল্পস সঞ্চয় জমা বেল্পেে যার মাধ্যল্পম ব্যিসার পু ুঁবজ বৃবদ্ধ পাল্পে এিাং আত্মকম তসাংিাল্পের সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পে। 

 প্রকল্পের আবথ তক সুবিধার মাধ্যল্পম প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আথ ত-সামাবজক অিিার পবরির্তে: সুবিধাপ্রিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী 

ব্যিসার উন্নয়েসহ সমাল্পজ র্ার ময তাো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে। পূল্পি ত স্ব-প্রপো মাল্পোন্নয়ে করার মল্পর্া ন্যন্যর্ম উপকরণ প্রকোর 

সামথ্যত ো থাকায় বেল্পের পর বেে ব্যিসায় ঘাটবর্ হল্পর্ থাল্পক ির্তমাল্পে প্রাপ্ত পু ুঁবজর মাধ্যল্পম র্ারা র্াল্পের প্রপোর 

মাল্পোন্নয়ল্পে প্রল্পয়াজেীয় উপকরণ ক্রয় কল্পর ব্যিসার সম্প্রসারণসহ পবরিাল্পরর িরণল্পপাষল্পণর পাোপাবে সঞ্চয় করল্পর্ শুরু 

কল্পরল্পেে। 
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খ) প্রকে ব্যিিাপো  

 মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে কায তক্রম মবেটবরাং পদ্ধবর্: মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে কায তক্রম মবেটবরাং-এর োবয়ত্ব 

উপল্পজলায় উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা, প্রজলায় উপপবরচালক, সহকারী পবরচালক এিাং প্রকন্দ্রীয়িাল্পি প্রকে পবরচালক 

এিাং সহকারী প্রকে পবরচালক ণ পালে কল্পরে। সকল পয তাল্পয় সঠিকিাল্পি মবেটবরাং করা হল্পে এিাং প্রকে কায তালয় হল্পর্ 

মবেটবরাং বরল্পপাট ত বিল্পেষণ করা হয়। প্রসইসাল্পথ প্রকল্পের আওর্া বৃবদ্ধ কল্পর আ ামীল্পর্ অবধকমাত্রায় প্রাবিক জেল্প াবষ্ঠল্পক 

সমৃ্পক্তকরল্পণর মাধ্যল্পম িবণ তর্ প্রপোসমূল্পহ আধুবেকর্ার প্রোঁয়া লাব ল্পয় প্রপোর উৎকষ তর্া সৃজল্পে পবরকেোর অাংে বহল্পসল্পি 

সফটওয়ারল্পকবন্দ্রক স্বয়াংবক্রয় ব্যিিাপোর উল্পদ্যা  গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। 

 মাঠ পয তাল্পয় প্রকল্পের মাধ্যল্পম অনুোেকৃর্ অল্পথ ত প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আবে প্রপোর সম্প্রসারণ ও ব্যিস্যা বেয়ন্ত্রল্পণর োবয়ত্ব:  

মাঠ পয তাল্পয় প্রকল্পের মাধ্যল্পম অনুোেকৃর্ অল্পথ ত প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর আবে প্রপোর সম্প্রসারণ ও ব্যিসা বেয়ন্ত্রল্পণর োবয়ত্ব 

স্বল্পপোর প্রবেিণ ও অনুোে প্রাপ্তল্পের বেল্পজর। আবে প্রপোর সম্প্রসারণ ও ব্যিস্যা বেয়ন্ত্রল্পণ প্রকাে ধরল্পণর অসুবিধার কথা 

এখল্পো জাো যায়বে। 

 প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রধাে প্রধাে িাঁধা এিাং র্া সমাধাল্পের উপায় 

- সুবিধা প্রাবপ্তর প্রযাগ্য প্রসিাগ্রহীর্া বেি তাচে; 

- প্রসিা গ্রহীর্াল্পের প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিার অিাি; 

- মাঠ পয তাল্পয় কায তক্রম িাস্তিায়ে সাংবেষ্ট জেিল্পলর ঘাটবর্ এিাং প্রাবিক জেল্প াবষ্ঠল্পক প্রবেিণ বেল্পর্ ো পারা; 

- মাঠ পয তাল্পয় িাস্তিায়ে সাংবেষ্ট কম তকর্তা-কম তচারীল্পের কায তক্রল্পমর বিষল্পয় ওবরল্পয়ল্পিেে ও সম্মােীর ব্যিিা ো থাকা; 

িাঁধাসমূহ দূরীকরল্পণ সফটওয়ার বেম তাণ চলমাে। যার িাস্তিায়ে শুরু হল্পল প্রায় ৭০% িাঁধাসমূহ দূরীভুর্ হল্পি। অপরাপর 

৩০% সমস্যা সমাধাল্পে আ ামীল্পর্ প্রকে সাংল্পোধে অথিা বির্ীয় পয তাল্পয় িাস্তিায়ল্পে কায তকর ভূবমকা গ্রহণ করা সম্ভি 

হল্পি। 

 প্রকে কায তক্রল্পমর র্থ্যাবে উপিাপে ও প্রেে তল্পের জন্য বিবজটালাইল্পলেে কায তক্রম ও এর সুবিধাসমূহ: প্রকে কায তক্রল্পমর 

র্থ্যাবে উপিাপে ও প্রেে তল্পের জন্য প্রকল্পের আওর্ায় সফটওয়ার বেম তাণ প্রেষ পয তাল্পয়। প্রয সফটওয়াল্পরর মাধ্যল্পম প্রকল্পের 

বেেবলবখর্ সুবিধাসমূহ অজতে করা সম্ভি হল্পি িল্পল আো করা যায়:  

১. অেলাইে জবরপ সাংক্রাি র্থ্য (ল্পপো, বলঙ্গ, িয়স, োবরল্পদ্র্যর মাত্রা বেরূপণ), উপল্পজলা, প্রজলা, বিিা  ওয়ারীসহ ২৩টি 

বফল্পল্ড র্থ্য সাংগ্রহ কল্পর প্রেেব্যাপী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর িাটাল্পিজ প্রস্তুর্ সম্ভি হল্পি;  

২. প্রবেিণ সাংক্রাি র্থ্য প্রস্তুর্ হল্পি;  

৩. অনুোে সাংক্রাি র্থ্য প্রস্তুর্ হল্পি;  

৪. িরা্ প্রোে সাংক্রাি;  

৫. সফটওয়ার ব্যিহাল্পরর মাধ্যল্পম আ ামীল্পর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর আইবি কাি ত প্রোল্পের ব্যিিা থাকল্পি, যা আরবিবপবপ 

সাংল্পোধে কল্পর অথ ত িরা্ করা হল্পল এটি িাস্তিায়ে করা যাল্পি। 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রাবিক জে েল্পক বেল্পয় প্রকে িাস্তিায়ল্পে চযাল্পলঞ্জ ও র্া প্রমাকাল্পিলা করার উপায়: প্রকল্পের 

আওর্াধীে প্রাবিক জে েল্পক বেল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে করল্পর্ মূল চযাল্পলঞ্জ হল্পলা সুবিধাল্পিা ীল্পের প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিার অিাি, 

প্রপোর মাল্পোন্নয়ল্পে আধুবেক যন্ত্রপাবর্ ব্যিহাল্পর অোগ্রহ ও সমল্পয়র বিির্তল্পে েতুে পবরির্তল্পের সাল্পথ খাপ-খাইপ্রয় চলার 

মােবসকর্া ো থাকা। র্াল্পেরল্পক বেয়বমর্ কাউবিবলাং এর মাধ্যল্পম চযাল্পলঞ্জ প্রমাকাল্পিলার প্রচষ্টা করা হল্পে। 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার আধুবেকায়ে করার উপায়: প্রবর্টি উপল্পজলায় প্রেি বিবত্তক আধুবেক মল্পিল প্রবেিণ প্রকন্দ্র 

িাপে কল্পর সকল আধুবেক উপকরণ সরিরাহ করা এিাং প্রকল্পন্দ্রর প্রবেিকল্পের আধুবেক প্রবেিল্পণর ব্যিিা করল্পল প্রপোর 

আধুবেকায়ে করা সম্ভি হল্পি। 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার মল্পধ্য প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম সিল্পচল্পয় প্রিেী কায তকরী প্রপো এিাং র্ার কারণ: প্রকল্পের 

আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার মল্পধ্য োবপর্ প্রপোর প্রবেিণ সিল্পচল্পয় কায তকরী। এ প্রপোর প্রবেিণ প্রাপ্তল্পের বিল্পেল্পে রপ্তােীর 

সুল্পযা  আল্পে। সকল উপল্পজলায় এ প্রপোর প্রলাক থাকায় প্রবেিক এিাং প্রবেিোথী পাওয়া খুি সহজ হল্পে। 

 ) প্রবকউরল্পমি প্রবক্রয়া ও আবথ তক ব্যয় 

 প্রকে িাস্তিায়ল্পে আবথ তক িাল্পজট িরা্ ও ব্যিিাপো সম্পবকতর্ সমস্যা: প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রকাে প্রকার আবথ তক িাল্পজট 

িরা্ ও ব্যিিাপো সম্পবকতর্ প্রকাে সমস্যা এখল্পো পবরলবির্ হয়বে। 
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 প্রকল্পের প্রিৌর্ লিযমাত্রা অজতে ও বেধ তাবরর্ সমল্পয় সকল কাজ সম্পন্ন করা: প্রকল্পের প্রিৌর্ লিযমাত্রা এ পয তি (এবপ্রল 

২০২০) ের্করা  ৭০ িা  অবজতর্ হল্পয়ল্পে। বেধ তাবরর্ সমল্পয়র মল্পধ্য লিযমাত্রা অজতে সম্ভি হল্পি িল্পল আো করা যায়। এোড়া 

িরা্কৃর্ র্হবিল এ পয তি ের্করা ৭০ িা  (৭০%) ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে; বেধ তাবরর্ সমল্পয় সকল অথ ত ব্যয় করা সম্ভি হল্পি 

িল্পল আো করা যায়। 

 প্রকল্পের সিল্পচল্পয় িাল বেকগুল্পলা এই প্রকল্পের অিবেষ্ট সমল্পয় ও অন্যান্য প্রকল্পের প্রিল্পত্র অনুসরণল্পযাগ্য পরামে ত: 

১. প্রবেিল্পণর পর অনুোে প্রাপ্ত সকল প্রপোজীিীর প্রবর্ষ্ঠাে/ল্পোকাে/ব্যিসাল্পকন্দ্র গু ল ম্যাবপাং এর আওর্ায় আোয়ে; 

২. উল্পদ্যাক্তা বহল্পসল্পি প্রবর্ষ্ঠার লল্পিয উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ প্রোে; 

৩. েতুে েতুে উল্পদ্যাক্তা সৃজে; 

৪. উন্নর্ প্রেল্পের আেল্পল সরকাবর পয তাল্পয় ওস্তাে-সা ল্পরে (এবপ্রবিসবেপ) প্রবেিল্পণর েিসূচো; 

৫. উপল্পজলা পয তাল্পয় প্রপোবিবত্তক সাং ঠে  ল্পড় প্রর্ালার মাধ্যল্পম বেল্পজল্পের মল্পধ্য সঞ্চয়ী মল্পোিাি সৃবির মাধ্যল্পম 

সঞ্চয় করার মােবসকর্া তর্রী; 

৬. প্রাথবমক স্বািয পবরচয তা ও সামাবজকিাল্পি সল্পচর্ের্া সৃবষ্ট; 

৭. োরীর িমর্ায়ে ও আবে প্রপোর গুরুত্ব বৃবদ্ধ; 

৮. সকল প্রকার ব্যল্পয় স্বের্া-জিািবেহীর্া বেবির্করণ; 

৯. বিএমইটি কর্ততক সেেপত্র প্রোল্পের ব্যিিা করা হল্পে। 

৩.৫.৩.২. প্রকে সাংবেষ্ট মাঠ পয তাল্পয়র কম তকর্তাল্পের বেকট হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর বিল্পেষণ 

ক) উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তার িক্তব্য 

 ১। প্রকল্পের অাং বিবত্তক কায তক্রম: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী সকল 

উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা জাোে প্রয, প্রকল্পের 

অাং বিবত্তক কায তক্রমসমূহ হল্পলা ৩ বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ, ৩ 

মাল্পসর েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ, অনুোে প্রোে প্রভৃবর্। অাংেগ্রহণকারী 

কম তকর্তাল্পের প্রকউ প্রকউ আরও জাোে প্রয, এই প্রকল্পের সাল্পথ আরও 

েতুে বকছু আবে প্রপো (কাঠবমবি, রাংবমবি, েকবে কাঁথা প্রভৃবর্) 

সাংযুক্ত করা প্রযল্পর্ পাল্পর। প্রসই সাল্পথ প্রাবিক প্রমলার আল্পয়াজে করা 

প্রযল্পর্ পাল্পর প্রযখাল্পে আবে প্রপোর প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের উৎপাবের্ 

পণ্যসমূহ ক্রয়-বিক্রয় করা প্রযল্পর্ পাল্পর। এোড়াও সুবিধাল্পিা ীল্পের 

উৎপাবের্ পল্পণ্যর িাজারজার্করল্পণর ব্যিিা করা প্রযল্পর্ পাল্পর িল্পল 

আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী ণ মল্পে কল্পরে।  

২। প্রকে এলাকা ও সুবিধাল্পিা ী বেি তাচে: প্রপোর উপর বিবত্ত কল্পর প্রকে এলাকা বেধ তারণ করা হল্পয়ল্পে। এল্পিল্পত্র বিবপবপ এর 

বেল্পে তোিলীও অনুসরণ করা হপ্রয়ল্পে িল্পল আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ জাোে। 

র্ারা আরও জাোে প্রয, প্রকে এলাকায় হর্েবরদ্র্য, কম তঠ ও উল্পদ্যামী আবে প্রপোজীিীল্পেরল্পক প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ী বহল্পসল্পি 

বেি তাচে করা হল্পয়ল্পে। এল্পিল্পত্র র্ারা িয়স ও োবরদ্র্যসীমাল্পক বেয়ামক বহল্পসল্পি গ্রহণ কল্পরল্পেে। 

৩। ইউবেয়ে ও উপল্পজলা পয তাল্পয় উপকারল্পিা ী িাোই কবমটি: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা 

সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ এর মল্পধ্য বকছু সাংখ্যক কম তকর্তা মল্পে কল্পরে প্রয, ইউবেয়ে ও উপল্পজলা পয তাল্পয় উপকারল্পিা ী িাোই 

কবমটি  ঠে প্রবক্রয়া যথাযথ আল্পে। র্ল্পি অবধকাাংেই মপ্রে কল্পরে প্রয, ইউবেয়ে পয তাল্পয় উপকারল্পিা ী িাোই কবমটির প্রর্মে 

প্রকাে প্রল্পয়াজেীয়র্া প্রেই। প্রকেো, ইউবেয়ে পবরষে প্রচয়ারম্যাে ও প্রমম্বার ণ উপকারল্পিা ী িাোইল্পয়র প্রিল্পত্র প্রিাি বিস্তার কল্পর 

থাল্পকে। 

৪। জবরল্পপ প্রাপ্ত প্রেিসমূহ: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ এর মল্পর্, জবরল্পপ প্রাপ্ত 

প্রেিসমূহ হল্পলা: কামার, কুমার, োবপর্, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী, কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, 

স্বণ তকার, র্াঁর্বেে, েকবে কাঁথা, িাওয়াইয়া বেেী প্রভৃবর্। েতুে প্রেি বহল্পসল্পি র্ারা েকবে কাঁথা বেেল্পক প্রকল্পের অিভু তক্ত করার 

জন্য সুপাবরে কল্পরে। 

বচত্র: েবিণ সুোম ঞ্জ সমাজল্পসিা কমতকর্তার সাল্পথ প্রকআইআই 
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৫। সঠিক সমল্পয় ও পবরমাণমর্ অনুোে প্রোে: প্রকল্পের অনুোল্পের প্রসল্পঙ্গ আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও 

উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ সকল্পলই একমর্ হে প্রয, প্রকল্পের অনুোে যথাযথিাল্পি উপকারল্পিা ীল্পের মাল্পি বির্রণ করা 

হয়। র্ল্পি অনুোে বির্রল্পণর সমল্পয়র ব্যপাল্পর র্াল্পের অবধকাাংেই জাোে প্রয, র্ারা সময়মর্ অনুোে প্রোে করল্পর্ পারল্পেে। 

বকন্তু বকছু সাংখ্যক উত্তরোর্া জাোে প্রয, এই অনুোল্পের অথ ত ঠিকমর্ িরা্ ো পাওয়ার জন্য উপকারল্পিা ীল্পের মাল্পি অনুোে 

প্রোল্পে বকছুটা বিলম্ব হয়। 

৬। প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ প্রোে: প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ প্রবেিণ সম্পল্পকত আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা 

সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ জাোে প্রয, প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ বর্ে বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিে এিাং বর্ে মাল্পসর েীঘ ত প্রময়াবে 

প্রবেিণ বিবিন্ন প্রপোয় অাংেগ্রহণকারী উপকারল্পিা ীল্পের জন্য অর্যি কায তকরী হল্পয়ল্পে এিাং হল্পে। 

৭। অনুোেকৃর্ অথ ত সাংক্রাি: প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ অনুোল্পের অথ ত উপকারল্পিা ীরা র্াল্পের স্ব-স্ব প্রপোর মাে উন্নয়ে, ব্যিসা 

প্রবর্ষ্ঠাে সম্প্রসারণ, ব্যিসার কাঁচামাল ক্রয় প্রভৃবর্ কাল্পজ ব্যয় কল্পরল্পেে িল্পল সকল্পলই মল্পে কল্পরে। র্ল্পি প্রকউ প্রকউ িল্পলে প্রয, 

অল্পেক উপকারল্পিা ীই র্াল্পের অল্পথ তর বকছু অাংে র্াল্পের পবরিাল্পরর প্রল্পয়াজে প্রমটাল্পর্ ও অন্য প্রকাে প্রপোয় ব্যয় কল্পরল্পেে। 

প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ প্রবেিণ ও অনুোল্পের ফল্পল উপকারল্পিা ীল্পের মল্পধ্য আত্ম-কম তসাংিাল্পের প্রিণর্া প্রিল্পড়ল্পে।  

প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীরা প্রকে হল্পর্ প্রাপ্ত অনুোে ঠিকমর্ ব্যিহার করপ্রেে বক ো র্া পরির্ীল্পর্ সমাজল্পসিা কম তকর্তা ও 

সমাজকমীর মাধ্যল্পম র্োরবক করা হয়। প্রোেকৃর্ অনুোল্পের অথ ত ব্যিহাল্পর অবেয়ম হল্পল র্া র্াৎিবেকিাল্পি উপল্পজলা কবমটির 

মাধ্যল্পম সমাধাে করা হয়। সুবিধাল্পিা ীল্পের োল্পম িরা্কৃর্ অথ ত প্রচল্পকর মাধ্যল্পম সরাসবর সুবিধাল্পিা ীল্পের মল্পধ্য বির্রণ করা 

হয়। 

৮। প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ে: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ল্পের জন্য প্রয সকল উল্পদ্যা  গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে 

র্া হল্পলা: েির্া বৃবদ্ধমূলক কম তকাে, আয়িধ তকমূলক কম তকাে, সামাবজক সুরিা ও সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধমূলক কম তকাে, স্ব-স্ব 

প্রপোর আধুবেকায়েমূলক কম তকাে, প্রবেিণ প্রোে, সঞ্চয়ী মল্পোিাি  ঠেমূলক কম তকাে, পবরষ্কার-পবরেন্নর্া, স্বািয সল্পচর্ের্া 

প্রভৃবর্। আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী  উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ সকল্পলই এ বিষল্পয় একমর্ হল্পয়ল্পেে প্রয, 

প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীল্পের আথ ত-সামাবজক অিিার প্রিে পবরির্তে হল্পয়ল্পে/হল্পে। র্ারা মল্পে কল্পরে প্রয, প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী ণ প্রকে 

হল্পর্ অনুোে প্রাবপ্তর ফল্পল র্াল্পের ব্যিসার প্রসার করল্পর্ পারল্পেে প্রসই সাল্পথ প্রবেিণ গ্রহল্পণর ফল্পল র্াল্পের আচরণ র্ 

পবরির্তল্পের পাোপাবে অথ তনেবর্ক উন্নবর্ও সাবধর্ হল্পে। 

৯। সা ল্পরে ও ওস্তাল্পের হাবজরা ও ল িই ব্যিহার: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা ণ জাোে প্রয, ওস্তাে ও সা ল্পরেল্পের হাবজরা ল িই ও হাবজরা খার্ার মাধ্যল্পম বেবির্ করা হয়। প্রযল্পহতু 

সুবিধাল্পিা ীল্পের প্রায় সকল্পলই প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিায় বেবির্ েয়, প্রসল্পহতু র্ারা বেল্পজরা এই হাবজরা খার্া িা ল িই ব্যিহার 

করল্পর্ পাল্পর ো। আর এই সমস্যা সমাধাে করা হয় ইউবেয়ে/েহর সমাজল্পসিা কমীর মাধ্যল্পম, প্রকেো র্ারা সপ্তাহল্পি ওস্তাল্পের 

প্রোকাে িা প্রবর্ষ্ঠাল্পে ব ল্পয় সা ল্পরে ও ওস্তােল্পের হাবজরা গ্রহণ কল্পর থাল্পকে। আর এজন্য ল িই ও হাবজরা খার্া উপল্পজলা 

সমাজল্পসিা কায তালল্পয় থাল্পক িা কখেও কখেও হাবজরা খার্া ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে থাল্পক িল্পল আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী  

উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ জাোে। 

১০। প্রকল্পের কায তক্রল্পমর বিবজটালাইল্পজেে: প্রকল্পের কায তক্রম র্োরবকর জন্য বিবজটালাইল্পজেে র্োরবক বহল্পসল্পি “গু ল 

ম্যাবপাং” করা হল্পে িল্পল আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ণ জাোে। র্ারা সকল্পলই 

িল্পলে প্রয, উপল্পজলা ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তলল্পয়র মাধ্যল্পম এই কায তক্রম সম্পােে করা হল্পে, যার ফল্পল প্রযল্পকাে জায় া 

প্রথল্পকই প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীল্পের ব্যিসাবয়ক প্রবর্ষ্ঠাল্পের ঠিকাো ও সুবিধাল্পিা ীর প্রমািাইল েম্বর পাওয়া যাল্পি ও র্ার সাল্পথ 

প্রযা াল্পযা  করা যাল্পি। 

১১। প্রকল্পের চযাল্পলঞ্জসমূহ:  

- প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীল্পের প্রায় সকল্পলই প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিায় বেবির্ েয় ফল্পল র্াল্পেরল্পক প্রবেবির্ করা; 

- প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিায় বেবির্ ো হওয়ার েরুণ সুবিধাল্পিা ীরা প্রকল্পের উন্নয়ল্পের প্রিল্পত্র প্রকাে প্রকার মর্ামর্ বেল্পর্ 

পাল্পর ো; 

- মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে ও বেয়বমর্ মবেটবরাং-এর জন্য পয তাপ্ত জেিল্পলর অিাি; 

- প্রকে উপকারল্পিা ীল্পের িারা উৎপাবের্ পল্পণ্যর সঠিক িাজারজার্করণ। 
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১২। প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোসমূল্পহর আধুবেকায়ে: 

- প্রপোবিবত্তক আধুবেক যন্ত্রপাবর্র ব্যিহার; 

-  র্াণু বর্ক পণ্য উৎপােে ো কল্পর রকমাবর পণ্য উৎপােে করা; 

- যুল্প াপল্পযা ী প্রবেিল্পণর ব্যিিা করা; 

- অনুোল্পের পবরমাণ িাড়াল্পো; 

- বেয়বমর্ র্োরবকর ব্যিিা করা। 

১৩। প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোসমূল্পহর মল্পধ্য কায তকরী প্রপো: আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারী উপপবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা ণল্পের সকল্পলই একমর্ প্রপাষণ কল্পরে প্রয, োবপর্ প্রপোয় প্রেত্ত প্রবেিণ অবধকর্র কায তকরী হল্পয়ল্পে। ির্তমাল্পে প্রবেিণ 

প্রাপ্ত োবপর্ ণ র্াল্পের ব্যিসা প্রবর্ষ্ঠাল্পের পাোপাবে র্াল্পের বেল্পজল্পেরল্পক পবরল্পিে র্ ও আচরণ র্িাল্পি উন্নর্ কল্পরল্পেে। 

১৪। প্রকে সম্পল্পকত পরামে ত মর্ামর্: 

- মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে ও বেয়বমর্ মবেটবরাং-এর পয তাপ্ত জেিল বেল্পয়া  করা; 

- প্রবেিণপ্রাপ্ত সুবিধাল্পিা ীল্পের েি জেেবক্তল্পর্ রূপাির কল্পর বিল্পেল্পে প্রপ্ররল্পণর সুল্পযা  কল্পর প্রেওয়া; 

- প্রকল্পের কাল্পজ বেল্পয়াবজর্ কম তকর্তা ও কম তচারীল্পের প্রল্পয়াজেীয় লবজবষ্টক সাল্পপাট ত প্রেওয়া; 

- প্রবর্টি উপল্পজলায় প্রবর্টি প্রপোর অির্ একটি কল্পর মল্পিল ব্যিসা প্রবর্ষ্ঠাে  ল্পড় প্রর্ালা; 

- বেবে তষ্ট িাল্পে প্রবেিণ প্রকন্দ্র তর্বর কল্পর প্রসখাল্পে েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণর ব্যিিা করা। 

১৫। প্রকে প্রেল্পষ ও এরুপ অন্য প্রকল্পের প্রিল্পত্র মর্ামর্: 

- অনুোল্পের পবরমাণ িাড়াল্পো; 

- বেয়বমর্ প্রবেিল্পণর ব্যিিা করা; 

- স্ব-স্ব প্রপোয় প্রবেিল্পণর ধারণা অন্যান্য প্রকল্পের প্রিল্পত্র অনুসরণ করা প্রযল্পর্ পাল্পর; 

- যথাযথ ও বেয়বমর্ র্োরবকর ব্যিিা করা; 

- “গু ল ম্যাবপাং” এর মাধ্যল্পম বিবজটাল র্োরবকর ব্যিিা করা। 

খ) উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তার বেকট হল্পর্ প্রাপ্ত র্থ্য পয তাল্পলাচো 

১। প্রকে িাস্তিায়ে ও র্োরবক বিষল্পয় কবমটি ও এর সিা: প্রকল্পের বেবর্মালা অনুযায়ী উপল্পজলা পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে ও 

র্োরবক বিষল্পয় প্রয কবমটি আল্পে প্রসই বিষল্পয় উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তা অিবহর্ আল্পেে িল্পল সকল উপল্পজলার উপল্পজলা বেি তাহী 

কম তকর্তা জাোে। র্ারা সকল্পলই জাোে প্রয, র্ারা কবমটিল্পর্ সিাপবর্র োবয়ত্ব পালে করল্পেে। এোড়াও র্ারা প্রাথবমক র্াবলকা 

চূড়ািকরণ, প্রবেিণ কায তক্রম র্োরবক, ইউবেয়ে কবমটি পবরচালোয় বেক বেল্পে তেো প্রোে প্রভৃবর্ োবয়ত্বও পালে কল্পর থাল্পকে। 

র্ারা প্রল্পর্যল্পকই কবমটির প্রায় সকল সিায় অাংেগ্রহণ কল্পর থাল্পকে।  

২। প্রকে সম্পল্পকত ধারণা: র্ারা সকল্পলই একমর্ প্রপাষণ কল্পরে প্রয, প্রকে সম্পল্পকত র্াল্পের ধারণা আল্পে। র্ারা আরও জাোে প্রয, 

এই প্রকল্পের উল্প্শ্য হল্পলা- িাাংলাল্পেল্পের আবে প্রপোর (কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য 

প্রস্তুর্কারী এিাং কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী) প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে কল্পর র্াল্পের উন্নয়ল্পের মূল প্ররার্ধারায় 

বফল্পর আো এিাং র্াল্পের আথ ত-সামাবজক অিিার উন্নবর্ সাধে ও সামাবজক সুরিা প্রোে প্রভৃবর্। উপল্পজলার অবধকাাংে 

ইউবেয়ল্পেই প্রকল্পের কাজ চলমাে আল্পে। র্ল্পি প্রকাে প্রকাে উপল্পজলার সকল ইউবেয়ল্পে প্রকল্পের কাজ চলমাে আল্পে। 

৩। সুবিধাল্পিা ী বেি তাচে: প্রকল্পের সুবিধল্পিা ী বেি তাচল্পের প্রিল্পত্র র্ারা সল্পি তাচ্চ স্বের্া িজায় প্ররল্পখল্পেে/রাখল্পেে িল্পল সকল 

উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তা জাোে। র্ারা আরও জাোে প্রয, প্রথল্পম ইউবেয়ে কবমটির মাধ্যল্পম প্রথবমক সুবিধাল্পিা ীর র্াবলকা 

প্রস্তুর্ করা হয়। পল্পর প্রসই র্াবলকা উপল্পজলা কবমটির মাধ্যল্পম পুেরায় যাচাই-িাোই কল্পর প্রবেিল্পণর জন্য সুবিধাল্পিা ীর 

র্াবলকা চূড়াি করা হয়। এল্পিল্পত্র প্রকাে সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজে হয়ো িল্পল র্ারা মর্ প্রকাে কল্পরে। 

৪। প্রকল্পের অাং বিবত্তক মূল কায তক্রম: বিবিন্ন প্রপো (কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য 

প্রস্তুর্কারী এিাং কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী) হল্পর্ বেি তাবচর্ ওস্তাে, সা ল্পরল্পের প্রবেিণ প্রোে, এককালীে অনুোে প্রোে, 

সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ প্রভৃবর্ হল্পলা এই প্রকল্পের অাং বিবত্তক কায তক্রম। 
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৫। সুবিধাল্পিা ী জেল্প াষ্ঠীর আথ ত-সামাবজক অিিার পবরির্তে: প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ ও অনুোে প্রপল্পয় প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীল্পের 

ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর পাোপাবে র্াল্পের জীিেযাত্রার মাল্পের উন্নয়ে ঘটল্পে, র্াল্পের সিােল্পের বিদ্যালল্পয় পাঠাল্পোর প্রিণর্া 

প্রিল্পড়ল্পে, র্াল্পের সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে প্রভৃবর্ পবরির্তে ঘল্পটল্পে/ঘটল্পে িল্পল উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তারা জাোে। 

 ) উপল্পজলা ও ইউবপ প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বার এর বেকট হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর বিল্পেষণ 

১। প্রকে িাস্তিায়ে ও র্োরবক বিষল্পয় কবমটি ও এর সিা: প্রকল্পের বেবর্মালা অনুযায়ী ইউবেয়ে পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে ও 

র্োরবক বিষল্পয় প্রয কবমটি আপ্রে প্রসই বিষল্পয় প্রায় সকল ইউবেয়ে পবরষে প্রচয়ারম্যাে অিবহর্ আল্পেে। KII-এ 

অাংেগ্রহণকারীল্পের মল্পধ্য অবধকাাংেই হল্পলে ইউবেয়ে পবরষল্পের প্রমম্বার ফল্পল র্ারা কবমটি সম্পল্পকত জাল্পেে প্রয, র্ারা কবমটিল্পর্ 

সেস্য বহল্পসল্পি োবয়ত্ব পালে করল্পেে আর ইউবেয়ে পবরষে প্রচয়ারম্যাে ণ এই কবমটির সিাপবর্। র্ল্পি ইউবেয়ে পবরষে 

প্রমম্বারল্পের অবধকাাংেই ইউবেয়ে পয তাল্পয়র কবমটির সিায় অাংেগ্রহণ কল্পরে ো। প্রকউ প্রকউ আিার বকছু সিায় অাংেগ্রহণ কল্পর 

থাল্পকে।  

২। প্রকে সম্পল্পকত ধারণা: র্াল্পের মল্পধ্য সকল্পলই প্রকে সম্পল্পকত জাল্পেে প্রয, এই প্রকল্পের উল্প্শ্য হল্পলা- িাাংলাল্পেল্পের আবে 

প্রপোর (কামার, কুমার, োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী এিাং কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী) প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে করা। ইউবেয়ল্পের প্রযসকল গ্রাল্পম আবে প্রপোর প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর িসিাস প্রসসি এলাকায় প্রকল্পের 

কাজ চলমাে আল্পে। 

৩। সুবিধাল্পিা ী বেি তাচে: ইউবেয়ে পবরষে প্রচয়ারম্যাল্পের বেল্পে তল্পে ইউবেয়ে পবরষে প্রমম্বার ণ বেজ বেজ এলাকায় জবরপকৃর্ 

আবে প্রপোর প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের মধ্য প্রথল্পক উপযুক্ত সুবিধাল্পিা ী িাোই কল্পর র্াল্পের একটা প্রাথবমক র্াবলকা তর্বর কল্পরে। 

এই র্াবলকা উপল্পজলা কবমটির কাল্পে প্রপ্ররণ করা হয়। এই িাোই প্রবক্রয়া প্রযল্পহতু ইউবেয়ে পবরষে প্রমম্বারল্পের সরাসবর 

সমৃ্পক্তর্ায় সম্পন্ন হয় প্রসল্পহতু এখাল্পে প্রকাে প্রকার সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজে হয় ো। 

৪। সুবিধাল্পিা ী জেল্প াষ্ঠীর আথ ত-সামাবজক অিিার পবরির্তে: প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীরা প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ ও অনুোে প্রপল্পয় 

বেল্পজল্পের ব্যিসা সম্প্রসারণ করল্পেে ফল্পল র্াল্পের জীিেযাত্রার মাল্পের উন্নয়ে ঘটল্পে এোড়াও র্াল্পের পাবরিাবরক ও সামাবজক 

সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে িল্পল আল্পলাচোয় অাংেগ্রহণকারীরা জাোে। 
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চতুথ ত অধ্যায় 

প্রকল্পের সিল ও দুি তল বেক পয তাল্পলাচো 

প্রকল্পের বেবিড় পরীিণ সমীিার মাধ্যল্পম মাঠ পয তায় হল্পর্ প্রশ্নািবল ও েলীয় আল্পলাচোর মাধ্যল্পম উপকারল্পিা ীল্পের বেকট হল্পর্ 

প্রাপ্ত র্থ্য, প্রকআইআই-এর মাধ্যল্পম প্রাপ্ত র্থ্যসমূহ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রকল্পের সিলবেক, দুি তলবেক, সৃষ্ট সুল্পযা  ও ঝুঁবকসমূহ বেল্পে 

উপিাপে করা হল্পলা: 

৪.১. প্রকল্পের সিল বেকসমূহ 

মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর বেল্পে তল্পে মাঠ পয তাল্পয় বিলুপ্তপ্রায় এিাং অিল্পহবলর্ প্রপোজীিীল্পের প্রপোর মাল্পোন্নয়ে এিাং জীিেমাে উন্নয়ল্পে 

প্রকেটি গ্রহণই সিল্পচল্পয় িড় সিল বেক। প্রকেটি িাস্তিায়ল্পে সরাসবর আবে প্রপোর মানুল্পষর অাংেগ্রহণ ও কম তিল্পল ওস্তাে-

সা ল্পরে প্যাটাল্পণ ত প্রবেিণ প্রোে প্রকেটি িাস্তিায়ল্পের আল্পরকটি সিল বেক।  

১. প্রবেিণ প্রোল্পের মাধ্যল্পম কম তেির্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে: প্রকপ্রের মাধ্যল্পম প্রোেকৃর্ বর্ে বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ এিাং 

সা ল্পরেল্পের জন্য বর্ে মাল্পসর েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ ও ওস্তােল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে বর্ে মাল্পসর সাংযুবক্ত বিবিন্ন প্রপোয় 

অাংেগ্রহণকারী উপকারল্পিা ীল্পের জন্য অর্যি কায তকরী হল্পয়ল্পে। যার মাধ্যল্পম উপকারল্পিা ীল্পের কম তেির্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে িা 

পাল্পে। 

২. ব্যিসা সম্প্রসারণ: প্রকে হল্পর্ প্রাপ্ত এককালীে অনুোে ব্যিহার কল্পর উপকারল্পিা ীল্পের ব্যিসা সম্প্রসারণ করা সম্ভি হল্পয়ল্পে। 

প্রকেো প্রাপ্ত অনুোল্পের টাকা বেল্পয় সুবিধাল্পিা ীরা র্াল্পের ব্যিসা প্রবর্ষ্ঠাে সম্প্রসারল্পণ ব্যয় কল্পরে পাোপাবে প্রসই টাকা বেল্পয় 

র্ারা ব্যিসার জন্য অবর্বরক্ত কাঁচামাল ও প্রল্পয়াজেীয় সরঞ্জামাবে ক্রয় কল্পরে। যার ফল্পল র্াল্পের ব্যিসার পণ্য উৎপােে 

পবরমাণ বৃবদ্ধসহ সম্প্রসাবরর্ হল্পে এিাং র্াল্পের আয়ও পূল্পি তর তুলোয় িাড়ল্পে। 

৩. আবে প্রপোর উন্নবর্: প্রকে কর্ততক প্রেত্ত প্রবেিণ, প্রবেিণ িার্া ও অনুোে প্রোল্পের কারল্পণ বপর্া-পুত্র ও স্ব-প্র াত্রীয় এিাং 

আত্মীয় স্বজেল্পের মপ্রধ্য এসকল আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর আয় প্রিল্পড়ল্পে। এোড়া প্রকে সুবিধার কারল্পণ 

এসকল আবে প্রপোর প্রলাকল্পের মল্পধ্য র্াল্পের বেল্পজল্পের প্রপোর উন্নয়ল্পের প্রবর্ গুরুত্বও প্রিল্পড়ল্পে।  

৪. আথ ত-সামাবজক উন্নয়ে ও জীিেমাে উন্নয়ে: প্রকল্পের মাধ্যল্পম প্রাপ্ত প্রবেিণ, িার্া ও অনুোল্পের ব্যিহার এিাং পবরিার-

পবরেন্নর্া ও সামাবজক সল্পচর্ের্ামূলক কম তকাল্পে জবড়র্ হওয়ার কারল্পণ উপকারল্পিা ীল্পের আয় বৃবদ্ধর পাোপাবে সামাবজক 

ময তাো বৃবদ্ধসহ জীিেমাে উন্নয়ে ঘটল্পে। 

৫. আবে প্রপোর রািীয় ও সামাবজক স্বীকৃবর্: প্রকল্পে অিভু তক্ত কল্পর প্রবেিণ ও আবথ তক সুল্পযা -সুবিধা প্রোপ্রের মাধ্যল্পম প্রেল্পের 

অিল্পহবলর্ আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রকে উপকারল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পক রাষ্টীয় ও সামাবজকিাল্পি স্বীকৃবর্ প্রোে করা 

হল্পয়ল্পে, যার কারল্পণ উপকারল্পিা ীল্পের সমাল্পজ মূল্যায়ে প্রিল্পড়ল্পে এিাং বেল্পজর প্রপোর প্রবর্ শ্রদ্ধাল্পিাধ প্রিল্পড়ল্পে। 

৬. প্রাথবমক বচবকৎসা িক্স প্রোে: প্রকল্পে অাংেগ্রহণকারী উপকারল্পিা ীল্পের কাল্পজর পবরল্পিে উন্নয়ে ও স্বািয বেরাপত্তার জন্য 

প্রকপ্রের মাধ্যল্পম প্রাথবমক বচবকৎসা িাক্স (First Aid Box) প্রোে করা হল্পয়ল্পে এিাং প্রোেকৃর্ প্রাথবমক বচবকৎসা সামগ্রী 

ব্যিহাল্পর সল্পচর্ে ও উিুদ্ধ করা হল্পে।  

৭. বিবজটাল পদ্ধবর্ল্পর্ প্রকে প্রসিা প্রোে: প্রকল্পের জবরপ কায ত সম্পােল্পের জন্য প্রকল্পের ওল্পয়ি িাস তল্পের 

(prantikdss.gov.bd) সাল্পথ “প্রাবিক” োল্পম একটি এন্ড্রল্পয়ি অযাপ তর্রী করা হল্পয়ল্পে। যার মাধ্যল্পম ির্তমাল্পে প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর জবরপ কায তক্রম শুরু হল্পে।  

৪.২. প্রকল্পের দুি তল বেকসমূহ 

প্রকেটি িাস্তিায়ল্পে প্রধাে দুি তল বেক হল্পলা প্রসিা গ্রবহর্া বেি তাচে করা। প্রকেো প্রসিা গ্রবহর্া বেি তাচল্পে ইউবেয়ে কবমটি সঠিক 

ভূবমকা পালল্পে অল্পেক প্রিল্পত্রই িাঁধার কারণ হল্পয় োঁড়ায়। 

১. বিবপবপ প্রণয়ল্পণ েির্ার অিাি: প্রকল্পের বিবপবপ প্রণয়ল্পণর কবর্পয় প্রিল্পত্র েির্ার ঘাটবর্ বেল প্রযমে কবর্পয় ক্রয় যথা 

বিল্পেল্পে প্রবেিণ/ বিল্পেল্পে অবিজ্ঞর্া বিবেময় সফর আরএফবকউএম পদ্ধবর্ল্পর্ উপ্রেখ থাকপ্রলও প্রসিাল্পি র্া ক্রয় করা সম্ভি 

হল্পে ো। র্ার পবরিল্পর্ত এল্পর্ সাবি তস প্রবকউরল্পমি এর গুরুত্বপূণ ত পদ্ধবর্ বকউবসবিএস পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পে। এোড়াও 

প্রকল্পের বিবপবপ-প্রর্ আরও প্রিে বকছু জায় ায় বিল্পেষ কল্পর এলাকাবিবত্তক ব্যয় বিিাজে, প্রকে এলাকা বেি তাচে, প্রকে 

পবরচালোয় জেিল বেধ তারণ প্রভৃবর্ বিষল্পয় বিবপবপ প্রণয়ল্পণর দুি তলর্া রল্পয়ল্পে। এজন্য প্রয প্রকাে প্রকল্পের বিবপবপ প্রণয়ল্পণর 

প্রিল্পত্র বপবপএ ২০০৬ ও বপবপআর ২০০৮ এিাং বিবপবপ প্রণয়ে বিষল্পয় অবিজ্ঞ ব্যবক্তল্পেরল্পক অগ্রাবধকার প্রেয়া উবচর্। 
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২. সুবিধাল্পিা ীল্পের বেিার অিাি: প্রকল্পের আওর্াধীে প্রাবিক জে েল্পক বেল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে করল্পর্ মূল চযাল্পলঞ্জ হল্পলা 

সুবিধাল্পিা ীল্পের বেিার অিাি, প্রপোর মাল্পোন্নয়ল্পে আধুবেক যন্ত্রপাবর্ ব্যিহাল্পর অোগ্রহ ও সমল্পয়র বিির্তল্পে েতুে 

পবরির্তল্পের সাল্পথ খাপ-খাইল্পয় চলার মােবসকর্া ো থাকা। র্াল্পেরল্পক বেয়বমর্ কাউবিবলাং এর মাধ্যল্পম চযাল্পলঞ্জ 

প্রমাকাল্পিলার প্রচষ্টা করা হল্পে। 

৩. মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ল্পে জেিল্পলর স্বের্া: মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ল্পে সাংবেষ্ট জেিল্পলর ঘাটবর্ থাকার 

কারল্পণ প্রাবিক জেল্প াবষ্ঠল্পক সঠি তক সমল্পয় প্রবেিণ প্রোে করা হল্পলও র্ার যথাযথ ও বেয়বমর্ মবেটবরাং করা দূরুহ হল্পয় 

পল্পর। এোড়া অত্র প্রকল্পের িাইল্পরও অবধেপ্তল্পরর অন্যান্য অল্পেক (প্রায় ৫২ রকম) কাল্পজর চাল্পপ উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

অবফসার অত্র প্রকল্পের মাঠ র্োরবকল্পর্ সময় বেল্পর্ পাল্পরে ো ও প্রকে অবফস প্রথল্পকও র্োরবক সীবমর্। প্রজলা সমাজল্পসিা 

অবফল্পস িাড়বর্ জেিল বেল্পয় ও মাঠ পয তাল্পয় যার্ায়ার্ িার্া বেল্পয় মবেটবরাং িাড়াল্পো প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৪. প্রকে কায তক্রম বিষল্পয় ওবরল্পয়ল্পিেে ও সম্মােীর অিাি: মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে সাংবেষ্ট কম তকর্তা-কম তচারীল্পের 

কায তক্রল্পমর বিষল্পয় ওবরল্পয়ল্পিেে কম তসূচী ো থাকায় র্ারা সুষ্ঠুিাল্পি প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে করল্পর্ সমস্যার সমু্মখীে 

হল্পেে। এোড়া র্াল্পের জন্য পয তাপ্ত সম্মােীর ব্যিিা ো থাকার কারল্পণ র্াল্পের মল্পধ্য প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে ও র্োরবকল্পর্ 

তেবথল্যিাি পবরলবির্ হল্পে। 

৫. আধুবেক যন্ত্রপাবর্র অপয তাপ্তর্া: প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোবিবত্তক আধুবেক যন্ত্রপাবর্ পয তাপ্ত ো থাকায় হাল্পর্-কলল্পম বেিার 

সুল্পযা  কম রল্পয়ল্পে িল্পল প্রবেিণ কায তক্রম েির্ার সবহর্ প্রোে করা যাল্পে ো।  

৬. উৎপাবের্ পল্পণ্যর িাজারজার্করণ ব্যিিা ো থাকা: প্রকল্পের আওর্াধীে উপকারল্পিা ীল্পের উৎপাবের্ পল্পণ্যর 

িাজারজার্করণ ব্যিিা প্রকল্পে ো থাকার কারল্পণ র্ারা ন্যায্য ম মূল্য হল্পর্ িবঞ্চর্ হল্পেে। 

৭. ল  িই ব্যিহাল্পর সুফলল্পিা ীল্পের জ্ঞাল্পের অিাি: ল  িই এর ব্যিহার উপকারল্পিা ীল্পের জন্য প্রায় দুষ্কর ব্যাপার, প্রকেো 

উপকারল্পিা ীল্পের প্রায় সিাই প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিায় বেবির্ েয়। এর ফল্পল মাঠকমীরা ল  িইসমূহ পূরণ কল্পর থাল্পকে যার 

ফল্পল ল  িইল্পয়র বিষয়িস্তু সম্পল্পকত উপকারল্পিা ীরা অেিবহর্ প্রথল্পক যাল্পেে। 

৮. বেবির্ ও েি প্রবেিল্পকর অিাি: প্রকে কর্ততক প্রোেকৃর্ েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণর প্রিল্পত্র বেবির্ ও েি প্রবেিল্পকর অিাি 

থাকার কারল্পণ আোনুরূপ েির্ার সাল্পথ প্রবেিণ প্রোে সম্ভি হল্পে ো। 

৯. উপকারল্পিা ী বেি তাচল্পে স্বজে প্রীবর্: ইউবেয়ে কবমটির মাধ্যল্পম সুবিধাল্পিা ী িাোই করা হয়। এ সকল ইউবেয়ে কবমটিল্পর্ 

ইউবেয়ে পবরষে প্রচয়ারম্যাে পোবধকার িল্পল কবমটির সিাপবর্, প্রমম্বার ণ সেস্য এিাং ইউবেয়ে পয তাল্পয় কম তরর্ সমাজল্পসিা 

অবধেপ্তল্পরর সমাজকমী সেস্য সবচি হওয়ার কারল্পণ উপকারল্পিা ী বেি তাচে কাল্পল স্বজেপ্রীবর্ ও রাজনেবর্ক পিপাবর্ল্পত্বর 

আশ্রয় বেল্পয় থাল্পকে। এর ফল্পল প্রযাগ্যর্া সম্পন্ন জেল্প াষ্ঠীর অল্পেল্পকরই িবঞ্চর্ হওয়ার সম্ভািো থাল্পক। এ প্রিল্পত্র িােীয় 

সমাজল্পসিা অবফল্পসর বকছুই করার থাল্পক ো। 

১০. র্োরবকর জন্য পয তাপ্ত লবজবষ্টক সাল্পপাট ত-এর অিাি: িােীয় পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম র্োরবক করার জন্য উপপ্রজলা 

সমাজল্পসিা কম তকর্তাসহ অন্যান্যল্পের জন্য প্রকাে যােিাহে সুবিধা ও যার্ায়ার্ িার্া প্রাবপ্তর ব্যিিা ো থাকায় উপল্পজলা 

অবফস প্রথল্পক দূল্পরর এলাকার প্রকে কায তক্রম র্োরবক কঠিে হল্পয় পল্পর। যার ফল্পল কায তকরিাল্পি প্রকে িাস্তিায়ে ব্যহর্ হয়। 

১১. জবরপ কাল্পজর দুি তলর্া: প্রকে এলাকাধীে প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জবরপ কাজ বিবপবপ প্রণয়ল্পের পূল্পি ত সঠিকিাল্পি ো হওয়ায় 

আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রযাগ্যর্া সম্পন্ন অল্পেক সেস্য প্রকল্পে অিভু তক্ত হল্পর্ পাল্পরেবে। 

৪.৩. প্রকে কর্ততক সৃষ্ট সুল্পযা সমূহ 

আবে ও বিলুপ্তপ্রায় প্রপো গুল্পলার মাল্পি আধুবেক সুল্পযা  সুবিধার সমিয় ঘটিল্পয় প্রপোর উৎকষ তর্া সৃবষ্ট কল্পর র্াঁল্পের উৎপাবের্ 

পণ্য ও প্রসিা তর্রী করল্পর্ সিম হল্পে। যার ফল্পল উক্ত প্রপোজীিীল্পের জীিেমাে উন্নয়ল্পের সাল্পথ সাল্পথ জার্ীয় অথ তেীবর্ল্পর্ 

ভূবমকা রাখল্পর্ সিম হল্পে। 

১. আত্ম-কম তসাংিাে ও েতুে উল্পদ্যাক্তা তর্রীর সুল্পযা  সৃবষ্ট: প্রকে কর্ততক প্রেত্ত প্রবেিণ হল্পর্ প্রাপ্ত জ্ঞাে ও অনুোল্পের কারল্পণ 

প্রকে উপকারল্পিা ীল্পের আত্ম-কম তসাংিাে সৃবষ্টর আগ্রহ ও সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে। এোড়া অনুোল্পের অথ ত ব্যিহাল্পরর মাধ্যল্পম 

উপকারল্পিা ীল্পের মাল্পি েতুে উল্পদ্যাক্তা তর্বর হল্পে প্রযখাল্পে েতুে েতুে কম তসাংিাল্পেরও সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পে। 

২. সঞ্চয়ী মল্পোিাি তর্রীর সুল্পযা  সৃবষ্ট: উপল্পজলা পয তাল্পয় প্রপোবিবত্তক সাং ঠে  ল্পড় প্রর্ালার মাধ্যল্পম বেল্পজল্পের মল্পধ্য সঞ্চয়ী 

মল্পোিাি সৃবির মাধ্যল্পম সঞ্চয় করার মােবসকর্া তর্রী হল্পে। 
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৩. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উন্নয়ল্পের মূল প্ররার্ধারায় যুক্ত হওয়া: প্রকল্পের উপকারল্পিা ীল্পের প্রকে কর্ততক প্রবেিণ ও আবথ তক 

অনুোেসহ অন্যান্য সুল্পযা -সুবিধা প্রোল্পের মাধ্যল্পম িাাংলাল্পেল্পের আবে প্রপোর প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের উন্নয়ল্পের মূল 

প্ররার্ধারায় যুক্ত হওয়ার সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে। 

৪. আিজতাবর্ক শ্রমিাজাল্পর প্রল্পিোবধকার: প্রকে কর্ততক প্রবেিণ প্রোে কল্পর অিল্পহবলর্ আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীল্পক বিল্পেষ কল্পর েীল প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ উপকারল্পিা ীল্পেরল্পক েি জেেবক্তল্পর্ রুপাির করা হল্পে। এোড়া সেেপত্র 

প্রোে করা হল্পল এ প্রপোর প্রলাকল্পেরল্পক আিজতাবর্ক িাজাল্পর রপ্তাবের সুল্পযা  বৃবদ্ধ পাল্পি িল্পল আো করা যায়। 

৪.৪. প্রকল্পের ঝুঁবকসমূহ 

১. সুবিধাল্পিা ীল্পের বেিার অিাি: এ প্রকেটি িাস্তিায়ল্পে অন্যর্ম ঝুঁবক হল্পলা আবে প্রপোজীিীল্পের অবধকাাংেই প্রলখাপড়া প্রথল্পক 

বিবেন্ন ফল্পল এল্পপ্রবিসবেপ প্রবেিণ িাস্তিায়ে বিল্পেষ কল্পর ওস্তাে-সা ল্পরল্পের োয়-োবয়ত্ব সঠিকিাল্পি পালে করাল্পো অর্যি 

দূরহ। বিল্পেষকল্পর বেিার অিাল্পির কারল্পণ ওস্তাে কর্ততক ল িই পূরণ, হাবজরা খার্া ও অন্যান্য আনুষ্ঠাবেকর্া রিা করা 

প্রিে কষ্টসাধ্য হল্পে। 

২. প্রকল্পের প্রটকসই করণ: প্রকল্পের পরির্ী কায তক্রম চলমাে রাখল্পর্ ো পারল্পল আবে প্রপোর জেল্প াষ্ঠীল্পক উন্নয়ল্পের মূল 

প্ররার্ধারায় যুক্ত করার প্রয়াস ব্যথ ত হল্পয় প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৩. হাল্পর্ কলল্পম প্রবেিণ: প্রপোবিবত্তক উন্নর্ ও আধুবেক যন্ত্রপাবর্র সহায়র্ায় বেবির্ ও েি ওস্তাে িারা হাল্পর্ কলল্পম 

প্রবেিণ প্রোে করল্পর্ ো পারল্পল প্রল্পেয় প্রবেিণ কায তকর হল্পি ো। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

পয তাল্পলাচো হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর পয তল্পিিণ 

প্রকল্পের মধ্যির্ী পয তাল্পয় বেবিড় মূল্যায়প্রের সমীিা হল্পর্ প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর পয তাল্পলাচো হল্পর্ প্রয সকল পয তল্পিিণ পরামে তক ণ কর্ততক 

পবরলবির্ হপ্রয়ল্পে র্া বেল্পে আপ্রলাচো করা হল্পলা: 

৫.১. বিবপবপ প্রণয়ে: প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে প্রকল্পের বিবপবপ ও আরবিবপবপ পয তাল্পলাচো কল্পর প্রেখা যায় প্রয, 

প্রকল্পের বিবপবপ/আরবিবপবপ-প্রর্ প্রিে বকছু জায় ায় বিল্পেষ কল্পর ক্রয় পবরকেো, এলাকাবিবত্তক ব্যয় বিিাজে, প্রকে 

এলাকা বেি তাচে, প্রকে পবরচালোয় জেিল বেধ তারণ প্রভৃবর্ বিষল্পয় বিবপবপ প্রণয়ল্পণর েির্ার অিাি রল্পয়ল্পে। ক্রয় কায তক্রম 

পয তাল্পলাচোয় প্রেখা যায় প্রয বিবপবপ/আরবিবপবপল্পর্ সকল ক্রয় প্যাল্পকল্পজর জন্যই আরএফবকউ পদ্ধবর্ উল্পেখ করা অথচ 

অল্পেক প্রিল্পত্র র্া ক্রয় েীবর্মালার সাল্পথ সাাংঘবষ তক। যার েরুে বিদ্যমাে ক্রয় েীবর্মালার অনুসাল্পর ক্রয় কায তক্রম সম্পােল্পের 

জন্য পুেরায় বসবপটিইউ ও প্রকল্পের জার্ীয় বিয়াবরাং কবমটির পরামে ত ও অনুল্পমােে বেল্পর্ হল্পয়ল্পে। ফল্পল প্রকল্পের ক্রয় 

কায তক্রম বিলবম্বর্ হল্পয়ল্পে। এজন্য প্রয প্রকাে প্রকল্পের বিবপবপ প্রণয়ল্পণর জন্য বপবপএ ২০০৬ ও বপবপআর ২০০৮ এিাং বিবপবপ 

প্রণয়ে বিষল্পয় অবিজ্ঞ ব্যবক্তল্পেরল্পক অগ্রাবধকার প্রেয়া উবচর্। 

৫.২. প্রকে এলাকা বেি তাচে পদ্ধবর্: প্রকে েবলল অনুযায়ী প্রজলা, প্রজলা প্রথল্পক উপল্পজলা এিাং বেি তাবচর্ উপল্পজলার অিভু তক্ত সকল 

প্রপৌরসিা ও ইউবেয়ে প্রকেভুক্ত করা হল্পয়ল্পে। র্ল্পি প্রাবিক আবে প্রপোর প্রাপ্যর্া অনুযায়ী প্রকে এলাকা বেি তাচে করা হল্পয়ল্পে 

বকছু ব্যবর্ক্রম োড়া। এখাল্পে উল্পেখ করা যায় প্রয, কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী প্রয সকল এলাকায় বিদ্যমাে সিল্পিল্পত্র 

প্রসগুল্পলা প্রথল্পক প্রকে এলাকা বেি তাচে করা হয়বে। 

৫.৩. উপকারল্পিা ী বেি তাচে পদ্ধবর্: প্রকল্পের আওর্ায় পবরচাবলর্ জবরল্পপর মাধ্যল্পম প্রাথবমকিাল্পি প্রকে এলাকায় প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীর বিবিন্ন প্রেল্পির মধ্য প্রথল্পক প্রকে সুবিধাল্পিা ীল্পেরল্পক িাোই করা হল্পয়ল্পে। প্রকে সুবিধাল্পিা ী িাোই-এর প্রাথবমক 

পয তাল্পয় সাংবেষ্ট ইউবেয়ে কবমটি প্রাবিক প্রপোর সেস্য ল্পণর মধ্য হল্পর্ খসড়া র্াবলকা প্রণয়ে কল্পর থাল্পক এিাং উপল্পজলা 

কবমটির মাধ্যল্পম র্া চূড়াি করা হয়।  

৫.৪. উপকারল্পিা ী বেি তাচল্পে জেপ্রবর্বেবধপ্রের প্রিাি: সুফলল্পিা ী বেি তাচল্পের প্রিল্পত্র প্রকাে প্রকাে উপল্পজলায় ইউবেয়ে কবমটি 

এিাং িােীয় প্রিািোলী ব্যবক্তি ত র্াল্পের পেল্পির ব্যবক্তল্পের প্রবেিল্পণ অিভু তক্ত করার প্রচষ্টা কল্পরল্পেে। এজন্য উপল্পজলা 

কবমটিল্পক িােীয় প্রিািোলীরা চাপ প্রল্পয়া  কল্পরল্পেে। যার ফল্পল সমল্পয়র কাজ সমল্পয় প্রিািমুক্ত হল্পয় করা প্রিে কষ্টসাধ্য 

হল্পয়ল্পে। িবিষ্যল্পর্ সফটওয়ার প্রকবন্দ্রক িাোই প্রবক্রয়া সম্পন্ন হল্পল ইউবেয়ে কবমটির প্রল্পয়াজে হল্পি ো এিাং এ ধরল্পণর 

সমস্যার সমাধাল্পে ইউবেয় কবমটি প্রারবম্ভক সোক্তকরণ করল্পি এিাং িাোই প্রবক্রয়া চূড়াল্পির োবয়ল্পত্ব থাকল্পি উপল্পজলা 

কবমটি। 

৫.৫. জবরল্পপ প্রাপ্ত প্রেিসমূহ ও প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা:  প্রকে এলাকায় কামার, কুমার, োবপর্, মুবচ, িাশঁ-প্রির্ পণ্য 

প্রস্তুর্কারী ও কাসাঁ-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী প্রেল্পির মধ্য প্রথল্পক সুবিধাল্পিা ী িাোই করা হল্পয়ল্পে। এোড়াও বিবিন্ন উপল্পজলায় 

েকবেকাঁথা, প্রলাকজযন্ত্র প্রস্তুর্কারক, প্রলাকজ বেেী, বের্লপাটি প্রস্তুর্কারক, ের্রবঞ্জ প্রস্তুর্কারক,  বম্ভরা, িাটিয়ালী াে, 

একর্ারা ও প্রোর্ারা িাদ্যযন্ত্র ব্যিহারকারী ইর্যাবে পাওয়া প্র ল্পে র্ল্পি র্াল্পের ির্তমাে প্রকল্পে অিভু তক্ত করা হয়বে।  র্ল্পি 

িবিষ্যল্পর্ এরূপ অন্য প্রকাে প্রকে িাস্তিায়েকাল্পল এ বিষল্পয় দৃবষ্টপার্ করা প্রযল্পর্ পাল্পর। ির্তমাল্পে প্রেল্পের ১০২ টি উপল্পজলায় 

প্রবেিণপ্রাপ্ত প্রমাট প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা মাচ ত, ২০২০ পয তি ১৭,২২৪ জেল্পক ইউবেয়ে এিাং উপল্পজলা কবমটির মাধ্যল্পম 

বেি তাচে করা হল্পয়ল্পে।  এল্পের িোই করা হল্পয়ল্পে প্রমাট জবরপকৃর্ ৬৯,৬৮২ জে ৬টি আবে প্রপোয় কম তরর্ল্পের মধ্য প্রথল্পক। 

৫.৬. প্রবেিণ প্রোল্পের মাধ্যল্পম কম তেির্া বৃবদ্ধ: প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ বর্ে বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ এিাং সা ল্পরেল্পের 

জন্য বর্ে মাল্পসর েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ বিবিন্ন প্রপোয় অাংেগ্রহণকারী উপকারল্পিা ীল্পের জন্য অর্যি কায তকরী হল্পয়ল্পে। যার 

মাধ্যল্পম উপকারল্পিা ীল্পের কম তেির্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে িা পাল্পে। প্রকাে প্রকাে প্রপোর বেেীরা বিল্পেল্পে কাজ পাল্পেে। 

৫.৭. সা ল্পরে ও ওস্তাল্পের হাবজরা ও ল িই ব্যিহার: ওস্তাে ও সা ল্পরেল্পের হাবজরা, ল িই ও হাবজরা খার্ার মাধ্যল্পম বেবির্ 

করা হয়। প্রযল্পহতু সুবিধাল্পিা ীল্পের প্রায় সকল্পলই প্রাবর্ষ্ঠাবেক বেিায় বেবির্ েয়, প্রসল্পহতু র্ারা বেল্পজরা এই হাবজরা খার্া 

িা ল িই ব্যিহার করল্পর্ পাল্পর ো। আর এই সমস্যা সমাধাে করা হয় ইউবেয়ে/েহর সমাজল্পসিা কমীর মাধ্যল্পম, প্রকেো 

র্ারা সপ্তাহাল্পি ওস্তাল্পের প্রোকাে িা প্রবর্ষ্ঠাল্পে ব ল্পয় সা ল্পরে ও ওস্তােল্পের হাবজরা গ্রহণ কল্পর থাল্পকে। আর এজন্য ল িই ও 

হাবজরা খার্া উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয় থাল্পক িা কখেও কখেও হাবজরা খার্া ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে থাল্পক। 

৫.৮. সঠিক সমল্পয় ও পবরমাণমর্ অনুোে প্রোে: প্রকল্পের অনুোে যথাযথিাল্পি উপকারল্পিা ীল্পের মাল্পি বির্রণ করা হয়। র্ল্পি 

এই অনুোল্পের অথ ত ঠিকমর্ িরা্ ো পাওয়ার জন্য উপকারল্পিা ীল্পের মাল্পি অনুোে প্রোল্পে বকছুটা বিলম্ব হয়। 
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৫.৯. অনুোেকৃর্ অথ ত ব্যিহার: প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ অনুোল্পের অথ ত উপকারল্পিা ীরা র্াল্পের স্ব-স্ব প্রপোর মাে উন্নয়ে, ব্যিসা 

প্রবর্ষ্ঠাে সম্প্রসারণ, ব্যিসার কাঁচামাল ক্রয় প্রভৃবর্ কাল্পজ ব্যয় কল্পরল্পেে। র্ল্পি অল্পেক উপকারল্পিা ীই র্াল্পের অল্পথ তর বকছু 

অাংে র্াল্পের পবরিাল্পরর প্রল্পয়াজে প্রমটাল্পর্ ও অন্য প্রকাে প্রপোয় ব্যয় কল্পরল্পেে। প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ প্রবেিণ ও অনুোল্পের 

ফল্পল উপকারল্পিা ীল্পের মল্পধ্য আত্ম-কম তসাংিাল্পের প্রিণর্া প্রিল্পড়ল্পে। 

৫.১০. মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে কায তক্রম মবেটবরাং পদ্ধবর্: মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে কায তক্রম মবেটবরাং-এর োবয়ত্ব 

উপল্পজলায় উপল্পজলা সমাজল্পসিা অবফসার, প্রজলায় উপপবরচালক, সহকারী পবরচালক এিাং প্রকন্দ্রীয়িাল্পি প্রকে পবরচালক 

এিাং সহকারী প্রকে পবরচালক প্রণর। সকল পয তাল্পয় মবেটবরাং সঠিকিাল্পি করা হল্পে এিাং প্রকে কায তালয় হল্পর্ মবেটবরাং 

বরল্পপাট ত বিল্পেষণ করা হয়। প্রসইসাল্পথ প্রকল্পের আওর্া বৃবদ্ধ কল্পর আ ামীল্পর্ অবধকমাত্রায় প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পক 

সমৃ্পক্তকরল্পণর মাধ্যল্পম িবণ তর্ প্রপোসমূল্পহ আধুবেকর্ার প্রোঁয়া লাব ল্পয় প্রপোর উৎকষ তর্া সৃজল্পে পবরকেোর অাংে বহল্পসল্পি 

সফটওয়ার প্রকবন্দ্রক স্বয়াংবক্রয় ব্যিিাপোর উল্পদ্যা  গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। 

৫.১১. মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ল্পে জেিল সমস্যা: প্রবেিল্পণর প্রময়াে খুিই কম এটি িাড়াল্পো েরকার ও ৬ মাস পর পর 

পুণঃপ্রবেিণ প্রেয়া েরকার। প্রকে মবেটবরাং ব্যিিায় দূি তলর্া আল্পে। প্রজলা ও উপল্পজলা পয তাল্পয়র র্থ্য পয তাল্পলাচোয় প্রেখা 

যায় প্রয, মাঠ পয তাল্পয় কম তকর্তা-কম তচারীল্পের অল্পেক পে শূণ্য রল্পয়ল্পে। ফপ্রল র্ারা জেিল্পলর অিাল্পির কারল্পণ প্রকে িাস্তিায়ে 

ও র্োরবক কাজ সূচারুরূপ্রপ সম্পন্ন করল্পর্ পাল্পরে ো। মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে সাংবেষ্ট কম তকর্তা-কম তচারীল্পের 

কায তক্রল্পমর বিষল্পয় ওবরল্পয়ল্পিেে কম তসূবচ ো থাকায় র্ারা সুষ্ঠুিাল্পি প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে করল্পর্ সমস্যার সমু্মখীে 

হল্পেে। এোড়া র্াল্পের জন্য পয তাপ্ত সম্মােীর ব্যিিা ো থাকার কারল্পণ র্াল্পের মল্পধ্য প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে ও র্োরবকল্পর্ 

তেবথল্যিাি পবরলবির্ হল্পে। 

৫.১২. সুবিধাল্পিা ী জেল্প াষ্ঠীর আথ ত-সামাবজক অিিার পবরির্তে: প্রকে হল্পর্ প্রবেিণ ও অনুোে প্রপল্পয় প্রকল্পের 

সুবিধাল্পিা ীল্পের ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর পাোপাবে র্াল্পের জীিেযাত্রার মাল্পের উন্নয়ে ঘটল্পে, র্াল্পের সিােল্পের বিদ্যালল্পয় 

পাঠাল্পোর প্রিণর্া প্রিল্পড়ল্পে, র্াল্পের সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে প্রভৃবর্ পবরির্তে ঘটল্পে। 

৫.১৩. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ে, প্রবর্িন্ধকর্া ও দূরীকরণ: প্রকে েবলল ও িাস্তিায়ে েীবর্মালা অনুযায়ী প্রাবিক 

জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিেমাে উন্নয়ল্পের জন্য ৩ বেেব্যাবপ সফট বিলস প্রবেিণ, ৩ হল্পর্ ৬ মাস প্রময়াবে এল্পপ্রবিসবেপ প্রবেিণ 

এিাং প্রবেিণ সমাপোল্পি ১৮০০০ টাকা কল্পর পু ুঁবজ বহল্পসল্পি অনুোে (ে ে) প্রোে করা হল্পে। িবণ তর্ প্রপোজীিী প্রণর 

অবধকাাংেই োবরদ্র্যসীমার েীল্পচ িসিাস কল্পরে। একবেল্পক োবরদ্র্য অন্যবেল্পক অবধকাাংেই অবেবির্ কাল্পজই র্াল্পের 

সল্পচর্ের্া বৃবদ্ধ কল্পর প্রবেিণ প্রোে এিাং প্রবেিণ পরির্ী পু ুঁবজ বহল্পসল্পি ে ে অথ ত ব্যল্পয়র মাধ্যল্পম বেল্পজল্পক স্বািলম্বী বহল্পসল্পি 

 ল্পড় প্রর্ালা র্াল্পের জন্য একটা িড় চযাল্পলঞ্জ। প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রবেিণ আল্পয়াজে এিাং প্রবেিণ িার্া বৃবদ্ধসহ র্াল্পের সুল্পযা -

সুবিধা বৃবদ্ধর মাধ্যল্পম এসি প্রপোজীিীল্পের আরও অবধকর্র উন্নয়ে বেবির্ করা যায়। র্ল্পি এসি প্রপোজীিীল্পের 

মাল্পোন্নয়ল্পের জন্য প্রেল্পে প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রবেিণ প্রকন্দ্র  ল্পড় প্রর্ালা প্রল্পয়াজে। 

৫.১৪. আবে প্রপো বিলুবপ্ত প্ররাধ এিাং রািীয় ও সামাবজক স্বীকৃবর্: মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর বেল্পে তল্পে মাঠ পয তাল্পয় বিলুপ্তপ্রায় এিাং 

অিল্পহবলর্ প্রপোজীিীল্পের প্রপোর মাল্পোন্নয়ে এিাং জীিেমাে উন্নয়ল্পে প্রকেটি গ্রহণই সিল্পচল্পয় িড় সিল বেক। প্রকেটি 

িাস্তিায়ল্পে সরাসবর আবে প্রপোর মানুল্পষর অাংেগ্রহণ ও কম তিল্পল ওস্তাে-সা ল্পরে প্যাটাল্পণ ত প্রবেিণ প্রোে প্রকেটি 

িাস্তিায়ল্পের আল্পরকটি সিল বেক। প্রকে কর্ততক প্রবেিণ, প্রবেিণ িার্া ও অনুোে প্রোল্পের কারল্পণ বপর্া-পুত্র ও স্ব-প্র াত্রীয় 

এিাং আত্মীয় স্বজেল্পের মল্পধ্য এসকল আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর আয় বৃবদ্ধর মাধ্যল্পম প্রপোর উন্নবর্ সাধে 

হল্পয়ল্পে র্ল্পি সকল প্রপোর বিলুবপ্ত প্ররাধ হল্পে ো প্রযমে কাঁো-বপর্ল বেে এলল্পমবেয়াম, প্রষ্টেল্পলসষ্টীল, প্লাবষ্টক, প্রমলামাইে ও 

বসরাবমল্পকর সাল্পথ প্রবর্ল্পযা ীর্ায় টিকল্পর্ পারল্পে ো । পরামে তক ণও একমর্ প্রয প্রপো টিবকল্পয় রাখার প্রচল্পয় এমে প্রপোর 

(কম তকার) বেিতরেীল মানুষল্পের অন্য প্রপো গ্রহণকল্পর জীিেমাে উন্নয়ে করা অবধক গুরত্বপূণ ত। যাল্পহাক, প্রেল্পের অিল্পহবলর্ 

আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পক রািীয় ও সামাবজকিাল্পি স্বীকৃবর্ প্রোে প্রকপ্রের একটি সিল বেক।  

৫.১৫. আবে প্রপোর আধুবেকায়ে ও এর প্রাসবঙ্গকর্া: আবে প্রপোর প্রকৃর্ উন্নয়ে, র্াল্পের উৎপাবের্ পল্পণ্যর চাবহো বৃবদ্ধর লল্পিয 

প্রকল্পের আওর্াধীে বিবিন্ন প্রপোর আধুবেকায়ে অবর্ি প্রল্পয়াজে। প্রযমে কুমারল্পেরল্পক মাটির হাঁবড়-পাবর্ল তর্বরর 

পাোপাবে যুল্প র সাল্পথ র্াল বমবলল্পয় বিবিন্ন প্রকার গৃহিালী সামগ্রী প্রযমে ফুলোবে, মাটির পুতুল, মাটির অলাংকার, ঘর 

সাজাল্পোর বজবেসপত্র ইর্যাবের উপর প্রকে হল্পর্ প্রল্পয়াজেীয় প্রবেিণ বেল্পয় র্াল্পেরল্পক উিুদ্ধ করা প্রযল্পর্ পাল্পর। অনুরুপিাল্পি 

অন্যান্য প্রপোরও আধুবেকায়ে করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৫.১৬. প্রকল্পের কায তক্রল্পমর বিবজটালাইল্পজেে: প্রকল্পের কায তক্রম র্োরবকর জন্য বিবজটালাইল্পজেে র্োরবক বহল্পসল্পি “গু ল 

ম্যাবপাং” করা হল্পে। উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তলল্পয়র মাধ্যল্পম এই কায তক্রম সম্পােে করা হল্পে, যার ফল্পল প্রযল্পকাে জায় া 

প্রথল্পকই প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ীল্পের ব্যিসাবয়ক প্রবর্ষ্ঠাল্পের ঠিকাো ও সুবিধাল্পিা ীর প্রমািাইল েম্বর পাওয়া যাল্পি ও র্ার সাল্পথ 

প্রযা াল্পযা  করা যাল্পি। প্রকে কায তক্রল্পমর র্থ্যাবে উপিাপে ও প্রেে তল্পের জন্য প্রকল্পে আওর্ায় সফটওয়ার বেম তাণ প্রেষ 
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পয তাল্পয়। প্রয সফটওয়াল্পরর মাধ্যল্পম প্রকল্পের বেেবলবখর্ সুবিধাসমূহ অজতে করা সম্ভি হল্পি িল্পল আো করা যায়: ১. অেলাইে 

জবরপ সাংক্রাি র্থ্য (ল্পপো, বলঙ্গ, িয়স, োবরল্পদ্র্যর মাত্রা বেরূপণ) উপল্পজলা, প্রজলা, বিিা  ওয়ারী সহ ২৩টি বফল্পল্ড র্থ্য 

সাংগ্রহ কল্পর প্রেেব্যাপী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর িাটাল্পিইজ প্রস্তুর্ সম্ভি হল্পি; ২. প্রবেিণ সাংক্রাি র্থ্য প্রস্তুর্ হল্পি; ৩. অনুোে 

সাংক্রাি র্থ্য প্রস্তুর্ হল্পি; ৪. িরা্ প্রোে সাংক্রাি র্থ্য থাকল্পি; এিাং ৫. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর আইবি কাি ত প্রোে করার 

ব্যিিা থাকল্পি। 

৫.১৭. তিল্পেবেক ভ্রমণ: আরবিবপবপ-প্রর্ তিল্পেবেক ভ্রমণ ক্রল্পয়র প্রয পদ্ধবর্ (আরএফবকউএম) উল্পেখ আল্পে প্রসই পদ্ধবর্ল্পর্ ক্রয় 

সম্ভি ো হওয়ায় র্ার পবরিল্পর্ত সাবি তস প্রবকউরল্পমল্পির অবধক কায তকর বকউবসবিএস পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পয়ল্পে।  
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

উপসাংহার ও সুপাবরে 

৬.১. সুপাবরেমালা   

১. মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে সাংবেষ্ট জেিল্পলর ঘাটবর্ দূর করার লল্পিয শূণ্যপে পূরণ/ আউটল্পসারবসাং-এর মাধ্যল্পম 

প্রকল্পের আওর্ায় প্রল্পয়াজেীয় জেিল বেল্পয়াপ্র র ব্যিিা কপ্রর প্রকল্পের কাল্পজ  বর্েীলর্া আো প্রযল্পর্ পাল্পর। 

২. িােীয় প্রিাি ও স্বজেপ্রীবর্ পবরহার করল্পর্ ইউবেয়ে কবমটিল্পক প্রারবম্ভক িাোই কাল্পজ ন্যস্ত প্ররল্পখ উপল্পজলা কবমটির মাধ্যল্পম 

বেরল্পপিিাল্পি চূড়াি উপকারল্পিা ী বেি তাচে করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৩. প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোবিবত্তক আধুবেক যন্ত্রপাবর্র সরিরাহ করার মাধ্যল্পম হাল্পর্-কলল্পম বেিার সুল্পযা  সৃবষ্ট কল্পর 

প্রবেিণ কায তক্রম েির্ার সবহর্ প্রোে করা ও উপল্পজলা পয তাল্পয় প্রেি বিবত্তক েি ওস্তাে িাোই করার ব্যিিা প্রেওয়া প্রযল্পর্ 

পাল্পর। 

৪. িােীয় পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম র্োরবক করার জন্য উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তাসহ অন্যান্যল্পের জন্য যােিাহে সুবিধা/ 

িার্ার ব্যিিা বেবির্ করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৫. মাঠ পয তাল্পয় প্রকে কায তক্রম িাস্তিায়ে সাংবেষ্ট কম তকর্তা-কম তচারীল্পের প্রকে কায তক্রম বিষল্পয় ওবরল্পয়ল্পিেে কম তসূবচর 

আল্পয়াজে করার মাধ্যল্পম প্রকে কায তক্রমল্পক অবধকর্র েির্ার সবহর্ িাস্তিায়ে করার ব্যিিা প্রেওয়া প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৬. প্রকে মারফর্ অেলাইে মাল্পকতটিাং সাংল্পযা  সহায়র্া; বপল্পকএসএফ, ব্র্যাক, আড়াং, িাাংলা ক্রাফট ইর্যাবের মাধ্যল্পম 

িাজারজার্করণ সহায়র্া প্রোে করার ব্যিিা গ্রহণ করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৭. আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পক বিল্পেষ কল্পর েীল প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ উপকারল্পিা ীল্পেরল্পক অবধকর্র এিাং 

আধুবেক ও প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম েি জেেবক্তল্পর্ রূপািবরর্ কল্পর আিজতাবর্ক িাজাল্পর রপ্তাবের সুল্পযা  বৃবদ্ধর 

ব্যিিা গ্রহণ করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

৮. আবে প্রপোর প্রকৃর্ উন্নয়ে, র্াল্পের উৎপাবের্ পল্পণ্যর চাবহো বৃবদ্ধর লল্পিয প্রকল্পের আওর্াধীে বিবিন্ন প্রপোর প্রযমে কামার, 

কুমার, িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ইর্যাবের আধুবেকায়ে ও প্রস প্রমার্াল্পিক প্রল্পয়াজেীয় প্রবেিণ বেল্পয় র্াল্পেরল্পক উিুদ্ধ করা 

প্রযল্পর্ পাল্পর।  

৯. স্বে চাবহোসম্পন্ন প্রপোর (কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী) সাল্পথ সমৃ্পক্ত প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সেস্যল্পেরল্পক অন্য প্রপোয় 

(কম তকার) িাোির করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

১০. আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর বজবপএস জবরপ ও িাটাল্পিজ তর্বর সম্পন্ন কল্পর িাাংলাল্পেল্পের প্রয প্রজলায় প্রয 

সকল আবে প্রপোর প্রল্পয়াজে ঠিক প্রসইসকল প্রজলায় পয তায়ক্রল্পম প্রকল্পের কায তক্রম সম্প্রসারণ করা প্রযল্পর্ পাল্পর। 

 

৬.২. উপসাংহার 

সমীিার ফলাফল্পল প্রবর্য়মাে প্রয, প্রকেটি তোর উশদ্দশ্য অজবশনর ধদশক অগ্রসর হশে এিং আ ো করো যোয় ভধিষ্যত কোয বিশম 

তোর সুিল প্রধতিধলত হশি। টোশগ বট মমোতোশিক প্রেল্পের ২০টি প্রজলার ১০২টি উপল্পজলার আবে প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ জেল্প াষ্ঠীপ্রক 

প্রবেিল্পণর মাধ্যপ্রম েি জেেবক্ত বহল্পসল্পি  ল্পড় প্রর্ালা হল্পে এিাং এককালীে অনুোে প্রোল্পের মাধ্যল্পম র্াল্পেরল্পক উন্নয়ে 

কম তকাল্পে সমৃ্পক্ত করা হল্পে।  
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পবরবেষ্ট-১: সুফলল্পিা ীল্পের প্রকস িাবিজ 

প্রকস িাবিজ 

প্রকস িাবি-১: একজে কামাল্পরর আত্ম-কম তসাংিাল্পের কাবহেী 

িাল্প রহাট প্রজলার বচর্লমারী উপল্পজলার বচর্লমারী প্রপৌরসিার খড়মখালী 

গ্রাল্পমর িাবসিা সুিল কম তকার। বর্বে িািা ঘাবে কম তকার এর কাে প্রথল্পক 

কামাল্পরর কাল্পজর হাল্পর্খবড় পাে। অর্ঃপর বর্বে প্রোটল্পিলা প্রথল্পকই িািার 

সাল্পথ ব্যিসার কাল্পজ হার্ লা াে। র্ারা বর্ে িাই দুই প্রিাে এর পবরিার 

বেল্পলে। িািা র্ার দুই প্রমল্পয়র বিল্পয় বেল্পয় প্রেে এিাং র্াল্পের পবরিার ঋল্পণর 

জাল্পল জবড়র্ হল্পয় পল্পরে। এবেল্পক িড় দুই িাই বেল্পজরা বিল্পয় কল্পর আলাো 

হল্পয় যাে। িািা-মাল্পক বেল্পয় বর্বে অল্পেক কল্পষ্ট সাংসার চালাল্পর্ে, যবেও র্খে 

র্ার িািা কাজ করল্পর্ে। এিাল্পিই চলবেল র্াল্পের জীিে। এরপর বর্বে বিল্পয় 

কল্পরে সুিে তা কম তকারল্পক। িের ঘুড়ল্পর্ই র্াল্পের সাংসাল্পর চল্পল আল্পস েতুে 

অবর্বথ। এিাল্পি আরও ৫-৬ িের প্রকল্পট প্র ল। এখে িািা-মা, িী, ২ প্রেল্পল ও 

১ প্রমল্পয়ল্পক বেল্পয় র্ার সাংসার।  

এখে র্ার িািা আর ব্যিসায় সাহায্য ম করল্পর্ পাল্পরে ো। র্বুও বর্বে অল্পেক 

কল্পষ্ট র্ার পবরিাল্পরর ব্যয়িার িহে করল্পর্ে। র্ার প্রোকাল্পে যন্ত্রপাবর্র অিাি 

বেল, যার ফল্পল র্ার আয়ও কম বেল। র্খে র্ার তেবেক আয় বেল প্রায় ১৫০-

২০০ টাকা। এই টাকা বেল্পয় পবরিাল্পরর সকল্পলর জন্য খািার, প্রপাষাক 

ইর্যাবের সাংিাে করা র্ার জন্য অল্পেক কষ্ট সাধ্য বেল। বর্বে যবেও বর্ে 

প্রিলা খািাল্পরর ব্যিিা করল্পর্ পারল্পর্ে বকন্তু র্খে প্রিবেরিা  সময় র্ারা 

বেরাবমষ খািার প্রখর্। যবেও ইল্পর্ামল্পধ্য র্ার দুই প্রেল্পল িােীয় সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যালল্পয় প্রযল্পর্ শুরু কল্পরল্পে। প্রসখাল্পেও বর্বে 

র্ার প্রেল্পলল্পের প্রলখাপড়ার জন্য খার্া-কলল্পমর প্রযা াে ঠিকমর্ বেল্পর্ পারল্পর্ে ো।  

এিাল্পিই চলবেল র্ার জীিে, ২০১৮ সাল্পল বর্বে িােীয় ইউবেয়ে পবরষে প্রমম্বাল্পরর মাধ্যল্পম প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে 

প্রকে সম্পল্পকত জােল্পর্ পাল্পরে এিাং র্ার পরামে ত মর্ বর্বে উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয় প্রযা াল্পযা  কল্পরে। উপপবরচালক, 

প্রজলা সমাজল্পসিা কায তালয় র্ার েবি ও প্রিাটার আইবি কাি ত বেল্পয় র্াল্পক প্রকল্পে ৩ বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিল্পণ অিভু তক্ত 

কল্পরে। প্রবেিণ প্রেল্পষ বর্বে ১,২০০ টাকা প্রবেিণ িার্া পাে। এরপর বর্বে প্রকে প্রথল্পক এককালীে অনুোে বহল্পসল্পি ১৮,০০০ 

টাকা পাে। এই অনুোল্পের টাকা বেল্পয় বর্বে ব্যিসার জন্য বকছু যন্ত্রপাবর্ ও কাঁচামাল ক্রয় কল্পরে। এোড়াও র্ার অধীল্পে দুই জে 

সা ল্পরে ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ গ্রহণ কল্পরল্পে এিাং ির্তমাল্পে এক জে সা ল্পরে ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ র্ার 

সাল্পথ সাংযুক্ত আল্পেে। ২ জে সা ল্পরেল্পক েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রোল্পের জন্য বর্বে ২,৪০০ টাকা প্রবেিক িার্া পাে। প্রকে হল্পর্ 

বর্বে First Aid Box প্রপল্পয়ল্পেে যার ব্যিহার সম্পল্পকতও র্ার ধারণা আল্পে। 

ির্তমাল্পে বর্বে প্রিে িালিাল্পিই র্ার ব্যিসা পবরচালো করল্পেে। এখে র্ার তেবেক আয় প্রায় ৫০০-৭০০ টাকা। আর এই টাকা 

বেল্পয় বর্বে র্ার পবরিাল্পরর জন্য বর্ে প্রিলা খািাল্পরর ব্যিিা করল্পর্ পাল্পরে এিাং র্াল্পর্ আবমষ অিভু তক্ত থাল্পক। এোড়াও 

ির্তমাল্পে বর্বে পুল্পজার সময় িাসার সিার জন্যই কম প্রিেী প্রপাষাক ক্রয় কল্পরে। শুধু র্াই েয় র্ার প্রেল্পলল্পের ঠিকমর্ প্রলখাপড়ার 

সরঞ্জামাবে সরিরাহ করল্পর্ পাল্পরে। 

প্রকল্পে অিভু তক্ত হওয়ার ফল্পল বর্বে অল্পেক বিষল্পয় জােল্পর্ প্রপল্পরল্পেে, র্ার আচারল্পণ পবরির্তে হল্পয়ল্পে, সমাল্পজ র্ার ময তাো একটু 

প্রিল্পড়ল্পে এিাং র্ার জীিেমাল্পের উন্নয়ে ঘল্পটল্পে। 

বর্বে মল্পে কল্পরে প্রয, প্রকে হল্পর্ প্রাপ্ত অনুোল্পের ফল্পল র্ার ব্যিসার প্রিে উন্নবর্ সাবধর্ হল্পয়ল্পে। বর্বে িল্পলে প্রয, প্রকল্পে 

প্রবেিল্পণর আওর্ায় যবে আরও প্রাবিক প্রপোজীিীল্পের আো প্রযর্ এিাং অনুোল্পের পবরমাণ আরও িাড়াল্পো হল্পল িাল হর্। র্ল্পি 

বর্বে প্রকল্পে অনুোে প্রপল্পর্ প্রকাে সমস্যার সমু্মখীে হে বে। সিল্পেল্পষ বর্বে প্রকল্পের সাবি তক মঙ্গল কামো কল্পরে। 

 

েবি ১: সুিল কম তকার, একজে সফল কামার 
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প্রকস িাবি-২: প্রকল্পের প্রবেিণ ও অনুোল্পে োবপল্পর্র সাফল্য াঁথা 

লালমবেরহাট প্রজলার কালী ঞ্জ উপল্পজলার শ্রী ধীল্পরন্দ্রোথ েীল্পলর প্রেল্পল শ্রী 

রেজীৎ কুমার েীল প্রপোয় একজে োবপর্। ির্তমাল্পে র্ার িয়স ৪৭ িের। 

িের পাঁল্পচক আল্প  র্ার পবরিাল্পরর অিিা প্রর্মে িাল বেল ো। চার জল্পের 

সাংসাল্পরর িরণ প্রপাষণ চালাল্পোর মর্ িমর্া র্ার বেল ো। র্খে র্ার আয় 

বেল তেবেক ৩০০-৪০০ টাকা। এই টাকা প্রথল্পক প্রোকাে ঘর িাড়া প্রেওয়ার 

পর যা থাকর্ র্া বেল্পয় বর্বে পবরিাল্পরর জন্য দুল্পিলা খািাল্পরর ব্যিিা 

করল্পর্ পারল্পর্ে। প্রসই সাল্পথ প্রেল্পলল্পমল্পয়ল্পের প্রলখাপড়ার খরচ সামলাল্পো র্ার 

পল্পি সম্ভিপর হল্পয় উঠবেল ো। পুল্পজাল্পর্ পবরিাল্পরর জন্য প্রপাষাল্পকর ব্যিিা 

করাও বেল কেোর্ীর্। এইিাল্পিই বেোবর্পার্ করবেল্পলে আর বেজ 

িাগ্যল্পক প্রোষাল্পরাপ করবেল্পলে বর্বে। 

অর্ঃপর ২০১৮ সাল্পল “িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে” 

েীষ তক প্রকল্পের কথা বর্বে ইউবেয়ে পবরষে প্রমম্বাল্পরর মারফর্ জােল্পর্ 

পাল্পরে এিাং উপপবরচালক, প্রজলা সমাজল্পসিা কায তালয়র সাল্পথ প্রযা াল্পযা  

কল্পর প্রকল্পের জবরল্পপ অিভু তক্ত হে। পরির্ীল্পর্ বর্বে ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে 

প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ কল্পরে। প্রবেিণ প্রেল্পষ বর্বে প্রবেিণ িার্া বহল্পসল্পি 

৫,০০০ টাকা পাে এিাং পরির্ীল্পর্ বর্বে ১৮,০০০ টাকা অনুোে বহল্পসল্পি 

পাে।  

এই টাকা বেল্পয় বর্বে প্রথল্পম র্ার প্রোকাে পবরির্তে কল্পর উপল্পজলা অবফল্পসর সামল্পে প্রোকাে িাড়া প্রেে। প্রসইসাল্পথ বর্বে 

ব্যিসার জন্য প্রোকাল্পের লুবকাং গ্লাস, প্রহয়ার প্ররসার প্রমবেে, প্রহয়ার কালার প্রমবেে বকল্পে েতুেিাল্পি ব্যিসা শুরু কল্পরে। এল্পর্ র্ার 

আয় আল্প র প্রথল্পক প্রিল্পড় প্র ল্পে। প্রকেো ির্তমাল্পে র্ার প্রোকাল্পের মূল গ্রাহক হল্পলে উপল্পজলার কম তকর্তা ও কম তচাবরবৃি। ির্তমাল্পে 

র্ার আয় হয় তেবেক ৭০০-৮০০ টাকা। ফলশ্রুবর্ল্পর্, বর্বে র্ার পবরিাল্পরর ব্যয়িাড় প্রিে িালিাল্পি িহে করল্পর্ পারল্পেে। এখে 

র্ারা বর্ে প্রিলা খািার খাল্পেে, সাল্পথ মাে, মাাংস, বিম, দুধ ও ফলমুল খাল্পেে। পুল্পজায় পবরিাল্পরর সিার জন্য িাল প্রপাষাক 

ক্রয় করল্পর্ পারল্পেে। প্রেল্পলল্পমল্পয়ল্পের প্রলখাপড়ার খরচ িহে করল্পর্ এখে আর বহমেীম প্রখল্পর্ হল্পেো র্াল্পক। এবেল্পক ব্যিসার 

অিিা িাল হওয়ায় বর্বে প্রোকাল্পে AC (Air Conditioner) লাব ল্পয়ল্পেে। এখে র্ার প্রোকাল্পে গ্রাহল্পকর িীড় প্রলল্প ই থাল্পক 

এিাং প্ররটও আল্প র প্রথল্পক একটু প্রিল্পড় প্র ল্পে। 

এই পকল্পের ফল্পল বর্বে প্রয অনুোে প্রপল্পয়বেল্পলে র্া বেল্পয়ই র্ার ব্যিসার উন্নবর্ ঘল্পটল্পে এিাং র্ার সামাবজক ময তাো পূল্পি তর প্রথল্পক 

প্রিল্পড় প্র ল্পে। আর এটাই এই প্রকল্পের িাল বেক িল্পল বর্বে মল্পে কল্পরে। প্রবেিণ পরির্ী বেয়বমর্ র্োরবকর ব্যিিার অিাি এই 

প্রকল্পের খারাপ বেক িল্পল বর্বে মল্পে কল্পরে। সিল্পেল্পষ, বর্বে প্রকল্পের সফলর্া কামো কল্পরে এিাং উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কায তালল্পয়র প্রবর্ কৃর্জ্ঞর্া প্রকাে কল্পরে।  

 

 

প্রকস িাবি-৩: িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্ কল্পর এক সফল োরী ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা 

মবহপল একজে োরী ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা, বযবে িাঁে-প্রিল্পর্র পণ্য প্রস্তুর্ করল্পর্ পাল্পরে। আর এিাল্পিই বর্বে র্ার এই ব্যিস্যাল্পক 

ির্তমাল্পে সম্প্রসারণ করল্পর্ পারল্পেে। বকন্তু র্ার এই সফলর্া খুি সহল্পজই র্ার কাল্পে আল্পস বে। বর্বে বপর্া সামছুল হক ও মার্া 

োহোজ প্রি ল্পমর সিাে। বপর্ার কাে প্রথল্পকই িাঁে-প্রির্ বেল্পয় বিবিন্ন ধরল্পণর পণ্য প্রযমে: টুপড়া, কুলা, প্রিড়া, প্রটাপা প্রভৃবর্ প্রস্তুর্ 

করল্পর্ প্রেল্পখে। অর্ঃপর র্ার বিল্পয় হয় কুবমো প্রজলার সের েবিণ উপল্পজলার িারপাড়া ইউবেয়ল্পের দূ তাপুর গ্রাল্পমর প্রমাঃ 

ইয়াবেে আলীর সাল্পথ বযবে প্রপোয় কৃষক। শুরুর বেল্পক র্াল্পের সাংসার প্রমাটামুটি িালই চলবেল। র্াল্পের ঘল্পর এল্পলা এক প্রেল্পল ও 

এক প্রমল্পয়। র্ারপর ধীল্পর ধীল্পর র্ার স্বামীর পল্পি পবরিাল্পরর ব্যয়িার িহে করা অর্যি কষ্টসাধ্য হল্পয় পড়ল্পলা। র্খে র্াল্পের 

সাংসাল্পর ঠিকমর্ খািাল্পরর প্রযা াে বেল ো, র্ার সিাল্পেরা প্রায় সময়ই অসুি থাকর্। র্খে মবহপল র্ার স্বামীর সাল্পথ পরামে ত 

কল্পর এক এেবজও প্রথল্পক বকছু ঋণ বেল্পয় িাঁে বকল্পে িাঁল্পের পণ্য প্রস্তুর্ করল্পর্ শুরু কল্পরে। প্রসখাে প্রথল্পক বর্বে বকছু আয় শুরু 

েবি ২: শ্রী রেবজৎ কুমার েীল, একজে সফল োবপর্ 
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কল্পরে। বকন্তু র্ার পবরিাল্পরর আবথ তক অিিার প্রর্মে প্রকাে উন্নবর্ হবেল ো, 

প্রকেো এেবজও ঋণ পবরল্পোধ কল্পর সাংসাল্পর খরচ করার মর্ পয তাপ্ত আয় 

র্ার বেলো। র্ারপরও টুবকটাবক সাহায্য ম প্রয হবেল সাংসাল্পর এটাই বেল র্ার 

প্রাবপ্ত। এিাল্পিই চলবেল র্ার সাংসার। 

 হঠাৎ ২০১৮ সাল্পল এলাকার প্রমম্বার র্ার স্বামীল্পক এই “প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর 

জীিেমাে উন্নয়ে” েীষ তক প্রকে সম্পল্পকত জাোে এিাং িল্পলে প্রয র্ার িীল্পক 

বেল্পয় উপপবরচালক, প্রজলা সমাজল্পসিা কায তালয়র সাল্পথ প্রযা াল্পযা  করল্পর্। 

র্ারপর বর্বে র্ার স্বামীর সাল্পথ উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয় যাে এিাং 

উপপবরচালক, প্রজলা সমাজল্পসিা কায তালয়র সাল্পথ প্রেখা কল্পরে। 

উপপবরচালক, প্রজলা সমাজল্পসিা কায তালয়র পরামে ত প্রমার্াল্পিক বর্বে র্ার 

জার্ীয় পবরচয় পত্র ও েবি উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয় জমা বেল্পয় 

প্রকল্পের জবরল্পপ অিভু তক্ত হে। র্ারপর বর্বে বর্ে বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা 

প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ কল্পরে। 

প্রবেিণ হল্পর্ বর্বে জােল্পর্ পাল্পরে, বকিাল্পি ব্যিসা পবরচালো করল্পর্ হয়, 

বকিাল্পি ব্যিসা সম্প্রসারণ করল্পর্ হয়, বকিাল্পি ব্যিসার পবরল্পিে উন্নর্ 

করল্পর্ হয়, বকিাল্পি ব্যিসার বহসাি রিা করল্পর্ হয় ইর্যাবে বিষল্পয়। প্রবেিণ প্রেল্পষ বর্বে ১২০০ টাকা প্রবেিণ িার্া বহল্পসল্পি 

পাে আর এককালীে অনুোে বহল্পসল্পি পাে ১৮০০০ টাকা। এই টাকা বেল্পয় বর্বে বকছু িাঁে ও অন্যান্য সরঞ্জামাবে ক্রয় কল্পরে। 

বকছু টাকা বর্বে পবরিাল্পরর কাল্পজ ব্যয় কল্পরে। আর বকছু টাকা বর্বে সঞ্চয় কল্পর প্ররল্পখল্পেে ব্যিসার মুলধে বহল্পসল্পি।  

এরপর বর্বে র্ার ব্যিসার কাল্পজ সহল্পযা ীর্ার জন্য দুইজে সহকারী প্ররল্পখল্পেে, যারা র্ার কাে প্রথল্পক িাঁে-প্রিল্পর্র পণ্য প্রস্তুর্ 

করার প্রবেিণ বেল্পেে। র্ার স্বামীও র্ার কাে প্রথল্পক এই কাজ বেখল্পেে। এখে বর্বে পবরিাল্পরর অল্পেক খরচই িহে করল্পর্ 

পাল্পরে। ফল্পল এখে আর র্ার পবরিাল্পর খািাল্পরর অিাি প্রেই, প্রেই সিােল্পের অসুখ-বিসুখ। ির্তমাল্পে র্ার তর্বর িাঁল্পের পণ্য 

এলাকায় ব্যপক চাবহোর সৃবষ্ট কল্পরল্পে। শুধু এলাকায় েয় পাশ্বতির্ী এলাকায়ও র্ার তর্বর পল্পণ্যর চাবহো তর্বর হল্পে। এখে র্ার 

প্রিে ব্যস্ত সময় পার হল্পে এই সকল পণ্য প্রস্তুর্ করল্পর্। 

মবহপাল িল্পলে প্রয, প্রকল্পে অিভু তক্ত হওয়ার ফল্পল বর্বে র্ার ব্যিসাল্পক ঠিকমর্ পবরচালো করল্পর্ পারল্পেে এিাং ব্যিসাল্পক 

সম্প্রসারণও করল্পর্ পারল্পেে। বর্বে র্ার পবরিাল্পররও প্রখয়াল রাখল্পর্ পারল্পেে। পবরিাল্পরর খাদ্য, পবরেন্নর্া ইর্যাবে বিষল্পয় 

প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম জােল্পর্ পাল্পরে। বর্বে আরও জাোে প্রয, এই প্রকল্পের ফল্পল এলাকায় র্ার এই প্রপোর একটা সামাবজক 

সময তাো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে। র্ার ব্যিসার মাধ্যল্পম আরও কল্পয়কজল্পের আত্মকম তসাংিাল্পের সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে।  

বর্বে মল্পে কল্পরে প্রয, প্রকে হল্পর্ প্রোেকৃর্ অনুোে র্াল্পের মর্ প্রাবিক প্রপোজীিীল্পের জন্য সিল্পচল্পয় িাল একটা উল্পদ্যা । র্ল্পি 

প্রকে অবফস হল্পর্ বেয়বমর্ র্োরবকর ব্যিিা করল্পল র্ার মর্ অল্পেক প্রাবিক প্রপোজীিীই ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তাল্পর্ পবরণর্ হল্পিে। 

সিল্পেল্পষ বর্বে প্রকল্পের সাবি তক উন্নবর্ প্রাথ তণা কল্পরে। 

 

প্রকস িাবি-৪: একজে জুর্া প্রমরামর্কারী/প্রস্তুর্কারীর সফলর্া   

বপর্া স্ব ীয় রাম প্রসাে ও মার্া স্ব ীয়া সুকাবলয়া এর একমাত্র সিাে শ্রী বপয়াবর চাঁে (৭০ িের)। ির্তমাল্পে বর্বে র্ার িী 

িাচুয়াল্পক বেল্পয় প্রেরপুর প্রজলার সের উপল্পজলার কামাল্পরর চর ইউবেয়ল্পের োহািবের চর গ্রাল্পম িসিাস করল্পেে। র্ার বর্ে প্রেল্পল 

ও বর্ে প্রমল্পয়, যাল্পের প্রল্পর্যল্পক বিল্পয় কল্পর আলাোিাল্পি সাংসার করল্পে। প্রথমবেল্পক বপয়াবর চাঁল্পের সাইল্পকল প্রমরামল্পর্র প্রোকাে 

বেল। পাোপাবে বর্বে প্রমৌসুমী চামড়ার ব্যিসাও করল্পর্ে। এল্পপোল্পর্ বর্বে প্রায় ৩২ িের পার কল্পরে। িালই চলবেল র্ার 

সাংসার। হঠাৎ র্ার িাসা প্রথল্পক প্রায় লাখ টাকার চামড়া চুবর হল্পয় যায়। আর প্রসই টাকা পবরল্পোধ করল্পর্ র্ার প্রোকাে ঘর ও 

প্রোকাল্পের অন্যান্য মালামাল বিক্রয় করল্পর্ হয়। এর মাল্পি র্ার দুই প্রেল্পল ও দুই প্রমল্পয়র বিল্পয় হল্পয় যায় এিাং র্ারা আলাো হল্পয় 

যায়। ফল্পল বর্বে র্ার িী, এক প্রেল্পল এিাং এক প্রমল্পয়ল্পক বেল্পয় অল্পেক কল্পষ্ট বেোবর্পার্ করল্পর্ শুরু কল্পরে। এসময় বর্বে প্রপো 

বহল্পসল্পি জুর্া প্রমরামর্ করাল্পক গ্রহণ কল্পরে। র্ার প্রোট প্রেল্পলও র্ার সাল্পথ কাজ করল্পর্া। ফল্পল দুই জল্পের আল্পয় র্াল্পের সাংসার 

প্রমাটাম্ুটি িালই চলবেল। এর মাল্পি র্ার প্রোট প্রমল্পয়র বিল্পয় হল্পয় যায়। প্রসখাল্পে প্রযৌতুল্পকর টাকা িাকী রাখা হয়। বর্বে ও র্ার 

প্রেল্পল বমল্পল আয় কল্পর বকছু বকছু কল্পর প্রসই টাকা প্রোধ করল্পর্ শুরু কল্পরে। ফলশ্রুবর্ল্পর্ আিারও র্াল্পের পবরিাল্পর প্রেল্পম আল্পস 

েবি ৩: মবহপল, একজে সফল িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী 
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চরম অিাল্পির োয়া। এিাল্পিই কাটবেল র্াল্পের জীিে। এসময় র্ার প্রোট 

প্রেল্পলও বিল্পয় কল্পর আলাোিাল্পি সাংসার শুরু কল্পর। ফল্পল আরও কল্পষ্ট পার 

করল্পর্ হয় র্ার বেেকাল। র্ারপরও বর্বে তধয ত ধারণ কল্পর বেোবর্পার্ 

করবেল্পলে। এিাল্পিই পার হল্পলা আরও ১৫ িের। ২০১৬ সাল্পলর প্রেল্পষর বেল্পক 

র্ার প্রোকাল্পের মাবলক র্ার প্রোকাে ঘর প্রিল্পঙ্গ েতুে ঘর বেম তাণ কল্পরে, ফল্পল 

র্াল্পক অিায়ী প্রোকাে ফুটপাল্পর্ িবসল্পয় র্াল্পক ব্যিসা চালাল্পর্ হয়। সিবকছু 

বমল্পল বর্বে বেল্পেহারা হপ্রয় পড়ল্পলে। 

 এসময় এলাকার ইউবেয়ে প্রচয়ারম্যাল্পের মাধ্যল্পম প্রকে সম্পল্পকত জােল্পর্ 

পাল্পরে এিাং উপল্পজলা সমাজল্পসিা কায তালল্পয় প্রযা াল্পযা  কল্পরে। অর্ঃপর 

২০১৮ সাল্পল বর্বে প্রকল্পের সাল্পথ যুক্ত হে। বর্বে বর্ে বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা 

প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ কল্পরে। প্রবেিণ প্রেল্পষ বর্বে প্রবেিণ িার্া বহল্পসল্পি ১২০০ 

টাকা এিাং এককালীে অনুোে বহল্পসল্পি ১৮০০০ টাকা পাে প্রকে হল্পর্। এখাে 

প্রথল্পক বকছু টাকা বর্বে প্রমল্পয়র প্রযৌতুল্পকর ঋণ প্রোধ কল্পরে, বকছু টাকা বেল্পয় 

ব্যিসার জন্য মালামাল প্রযমেঃ চামড়া, জুর্ার প্রসাল, জুর্ার কাবল, ব্রাে 

প্রভৃবর্ প্রকল্পেে। আর িাকী টাকা বর্বে সঞ্চয় কল্পর প্ররল্পখল্পেে, প্রযে প্রসই 

টাকার সাল্পথ আরও বকছু টাকা যুক্ত কল্পর বর্বে আিারও প্রোকাে বেল্পর্ পাল্পরে। 

ির্তমাল্পে র্ার প্রোকাল্পে আল্প র প্রথল্পক গ্রাহক প্রিেী আসল্পে ফল্পল র্ার আয়ও প্রিল্পড় প্র ল্পে। বর্বে এখে তেবেক প্রায় ৪০০-৬০০ 

টাকা আয় কল্পরে। এখে র্াল্পের সাংসাল্পর অিাি প্রর্মে প্রেই। দুই জল্পের সাংসার প্রমাটামুটিিাল্পি পার হল্পে িল্পল বর্বে জাোে। 

বর্বে আরও জাোে প্রয, বর্বে এখে বকছু টাকা সঞ্চয়ও করল্পেে, প্রযে িবিষ্যল্পর্ বর্বে বেল্পজর প্রোকাে বেল্পর্ পাল্পরে। 

বর্বে মল্পে কল্পরে প্রয, প্রকল্পে প্রযা োল্পের ফল্পল র্ার ব্যিসার উন্নবর্ হল্পয়ল্পে। এখে ব্যাোর থাকার ফল্পল র্ার সামাবজক ময তাো 

বকছুটা বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে এিাং প্রসই সাল্পথ র্ার প্রোকাল্পের গ্রাহল্পকর পবরমাণও প্রিল্পড় প্র ল্পে। বর্বে আরও জাোে প্রয, র্ার এই প্রকল্পে 

প্রযা োল্পের জন্য এিাং অনুোে প্রাবপ্তর জন্য বর্বে প্রকাে প্রকার সমস্যার সমু্মখীে হে বে। সিল্পেল্পষ বর্বে প্রকল্পের সাফল্য কামো 

কল্পরে এিাং প্রর্যাো কল্পরে প্রয, এরকম সকল আবে প্রাবিক প্রপোজীিীল্পেরল্পকও প্রকল্পের আওর্ায় অিভু তক্ত করা প্রহাক। 

 

  

েবি ৪: শ্রী বপয়ার চাঁে, একজে সফল জুর্া প্রমরামর্কারী 
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পবরবেষ্ট-২: িােীয় পয তাল্পয় কম তোলা 

িােীয় পয তাল্পয় কম তোলা 

কম তোলার র্াবরখ: ০৯-০৩-২০২০ ইাং 

কম তোলার িাে: উপল্পজলা অবিটবরয়াম, চাবিো উপল্পজলা, কুবমো 

কম তোলার সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা হল্পর্ দুপুর ১.০০ ঘটিকা পয তি। 

 

কম তোলায় উপবির্ অবর্বথবৃি: 

১. প্রধাে অবর্বথ : জোি প্রমা: প্রমাোরফ প্রহাল্পসে, পবরচালক, আইএমইবি, পবরকেো মন্ত্রণালয়। 

২. বিল্পেষ অবর্বথ : জোি প্রমাহা: কামরুিামাে, প্রকে পবরচালক, িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম 

সাংল্পোবধর্)- প্রকে। 

৩. বিল্পেষ অবর্বথ : শ্রী িাবুলাল রবিোস, উপ- পবরচালক, আইএমইবি, পবরকেো মন্ত্রণালয়। 

৪. অন্যান্য অবর্বথ : জোি প্রমা: হারুে অর রেীে, সহকারী প্রকে পবরচালক। 

৫. সিাপবর্ : জোি োবেমা আক্তার, উপল্পজলা সমাজল্পসিা কাম তকর্তা, চাবিো উপল্পজলা, কুবমো। 

 

িােীয় পয তাল্পয় কম তোলার আল্পলাচোসমূহ 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালল্পয়র অধীে সমাজল্পসিা অবধেপ্তর কর্ততক িাস্তিায়োধীে প্রকে “িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে 

উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)”-এর বেবিড় পবরিীিণ সমীিা চলাকালীে সমল্পয়  র্ ৯ই মাচ ত ২০২০ র্াবরখ কুবমোর চাবিো 

উপল্পজলায় িােীয় সমাজল্পসিা অধীেপ্তল্পরর সহায়র্ায় উপল্পজলা সল্পম্মলে কল্পি সকাল ১০:০০ টা হল্পর্ প্রিলা ১:৩০ পয তি চাবিো 

উপল্পজলা সমাজল্পসিা কাম তকর্তা জোি োবেমা আক্তাল্পরর সিাপবর্ল্পত্ব অনুবষ্ঠর্ হয়। সিার শুরুল্পর্ সকল অাংেগ্রহণকারী বেজবেজ 

পবরচয় প্রেে। পবরচয় পল্পি তর পর বিল্পেষ অবর্বথ বহল্পসল্পি আইএমইবি’র উপ-পবরচালক শ্রী িাবুলাল রবিোস এিাং প্রকে 

পবরচালক জোি প্রমাহা: কামরুিামাে স্বা র্ িক্তব্য প্রেে। এোড়াও স্বা র্ িক্তব্য প্রেে সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর সহকারী প্রকে 

পবরচালক জোি প্রমা: হারুে অর রেীে এিাং প্রজলা সমাজল্পসিা অবফস, কুবমো-এর সহকারী পবরচালক। প্রধাে অবর্বথ বহল্পসল্পি 

িক্তব্য প্রেে আইএমইবি’র পবরচালক জোি প্রমা: প্রমাোরফ প্রহাল্পসে। এরপর সিাপবর্র অনুল্পরাধ অনুযায়ী কম তোলাটি পবরচালাো 

কল্পরে বিবপবস গ্রুল্পপর প্রবর্বেবধ প্রল্পফসর ি. প্রমা: রিি আলী এিাং বর্বে সকল অাংেগ্রহণকারীল্পক স্বা র্ জাবেল্পয় আল্পলাচো শুরু 

কল্পরে। এ পয তাল্পয় সমীিা েল্পলর েলল্পের্া ি. প্রমাহাম্মে মবেরুিামাে কম তোলার উল্প্শ্য ও বিষয়িস্তু অাংেগ্রহণকারীল্পের সামল্পে 

মাবিবমবিয়ার সহায়র্ায় উপিাপে কল্পরে। বর্বে এই  ল্পিষণা কাল্পজর পটভূবম িণ তো করল্পর্ ব ল্পয় জাোে প্রয, প্রাবিক প্রপোয় 

বেল্পয়াবজর্ জেল্প াষ্ঠী সমাল্পজ অিল্পহবলর্। র্ল্পি সরকার এ সকল প্রপোজীবিল্পের উন্নয়ল্পের জন্য এই প্রকেটি িাস্তিায়ে করল্পে। 

এটি িাস্তিাবয়র্ হল্পে ২০ টি প্রজলার ১০২ টি উপল্পজলায় এিাং এর মল্পধ্য ১০ টি উপল্পজলায় এর বেবিড় পবরবিিণ করা হল্পে 

পবরকেো মন্ত্রণালল্পয়র আইএমইবি’র মাধ্যল্পম। এই সমীিার কাল্পজ বেল্পয়াবজর্ আল্পে বিবপবস গ্রুপ োমক সাংিা। বর্বে 

অাংেগ্রহণকারীল্পের স্মরণ কবরল্পয় প্রেে প্রয, বিবপবস গ্রুপ ইবর্মল্পধ্য চাবিো উপল্পজলার বিবিন্ন িাজার ও গ্রাম এলাকায় োবপর্, 

জুর্া প্রমরামর্কারী ও িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রকে-উপকারল্পিা ীল্পের সাল্পথ আল্পলাচো কল্পরল্পে এিাং 

র্াল্পের কাে প্রথল্পক ইল্পর্ামল্পধ্য প্রশ্নমালার মাধ্যল্পম অল্পেক র্থ্য সাংগ্রহ কল্পরল্পে।   

সমীিা গ্রুল্পপর েলল্পের্া আল্পলাকপার্ কল্পরে প্রয, প্রকল্পের সাধারণ উল্প্শ্য হল্পলা প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে। প্রসই সাল্পথ 

বর্বে প্রকল্পের প্রধাে প্রধাে কায তক্রম যথা ওস্তােল্পের ১ বেল্পের ওবরল্পয়ল্পিেে, ৩ বেল্পের উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ এিাং সা ল্পরেল্পের ৬ 

মাল্পসর ওস্তাে-সা ল্পরে পদ্ধবর্ল্পর্ েীঘ তল্পময়বে প্রবেিণ ও অনুোে সহায়র্া (১৮,০০০ টাকা জে প্রবর্ িা ৫ জল্পের গ্রুল্পপ ৯০,০০০ 

টাকা, প্রবেিণ িার্া- বর্ে বেল্পে ওস্তাে প্রবেিণ িার্া ১,২০০ টাকা, সা ল্পরেল্পের ৩ মাল্পসর প্রবেিণ িার্া ৫,০০০ টাকা, প্রবর্ 

সা ল্পরল্পের জন্য ওস্তাল্পের ৩ মাল্পসর মাবসক িার্া ২০০ টাকা) প্রোল্পের বিষয় উল্পেখ কল্পরে।  
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প্রসই সাল্পথ বেবিড় পবরিীিল্পণর উল্প্শ্য ও এই কম তোলার আল্পলাচয বিষয় বিষেিাল্পি িণ তো কল্পরে যা বেেরূপঃ  

িােীয় কম তোলায় মূল আল্পলাচয বিষয়সমূহ ও পয তাল্পলাচো: 

ক) অাংেগ্রহণকারীল্পের জাো মল্পর্ প্রকল্পের কায তক্রমসমূহ বক বক? - িােীয় উপকারল্পিা ীল্পের মল্পর্ প্রকে প্রথল্পক চাবিো 

উপল্পজলায় বর্েটি বিষল্পয় (োবপর্, জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ও িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী) প্রবেিণ ও অনুোে পাওয়া যায়।  

খ) প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রবর্িন্ধকর্াসমূহ ও র্া দূরীকরল্পণ বক করণীয়? - প্রবেিল্পণর প্রময়াে খুিই কম এটি িাড়াল্পো েরকার ও ৬ 

মাস পর পর পূণঃপ্রবেিণ প্রেয়া েরকার। প্রকে মবেটবরাং ব্যিিায় দূি তলর্া আল্পে। সমাজকমীর র্োরবক যল্পথষ্ট েয় র্াল্পের 

অল্পধ তক পে শূণ্য, ৫২ রকম কাল্পজর চাল্পপ উপল্পজলা সমাজল্পসিা অবফসার প্রকল্পের মাঠ র্োরবকল্পর্ সময় বেল্পর্ পাল্পরে ো ও 

প্রকে অবফস প্রথল্পক র্োরবক সীবমর্। প্রজলা সমাজল্পসিা অবফল্পস িাড়বর্ জেিল বেল্পয় ও মাঠ পয তাল্পয় যার্ায়ার্ িার্া বেল্পয় 

মবেটবরাং িাড়াল্পো প্রযল্পর্ পাল্পর।  

 
 

বচত্র: চাবিোয় অনুবষ্ঠর্ িােীয় পয তাল্পয়র কম তোলার বকছু বচত্র 

 ) প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জবরপ কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে কল্পি? বকিাল্পি এই জবরপ কাজ সম্পাবের্ হল্পয়ল্পে? - এ বিষল্পয় িােীয় 

উপকারল্পিা ীরা প্রর্মে অি র্ েে িল্পল প্রর্ীয়মাে হয়। র্াল্পের মল্পর্ উপল্পজলা সমাজল্পসিা অবফস প্রথল্পক প্রজল্পে প্রমম্বার 

প্রচয়ারম্যাে র্াল্পের োম পাঠাে।   

ঘ) প্রবেিল্পণর জন্য িাোইকৃর্ উপকারল্পিা ীল্পের িাোই কাজ সম্পােল্পের জন্য প্রকাে কবমটি আল্পে বক? থাকল্পল র্ারা বকিাল্পি 

এই িাোই কাজ সম্পােে কল্পরল্পেে/করল্পেে? - ইউবেয়ে ও উপল্পজলা কবমটি আল্পে র্ল্পি িােীয় িাল্পি িাোই করার 

এখবর্য়ার ইউবেয়ে প্রচয়ারম্যাল্পের। উপল্পজলা ও র্দূধ ত পয তাল্পয়র অাংেগ্রহণকারীরা েীবর্মালা সাংল্পোধে কল্পর ইউবেয়ে কবমটি 

িাে প্রেয়ার পল্পি মর্ প্রেে।  

ঙ) িাোই প্রবক্রয়ায় প্রকাে ধরল্পণর সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজে হল্পয়বেল/হল্পে বক? হল্পয় থাকল্পল বকিাল্পি প্রসই সমস্যার সমাধাে 

কল্পরল্পেে/করল্পেে? - ইউবেয়ে প্রচয়ারম্যাল্পের সুপাবরে ো প্রমল্পে উপায় থাল্পকো িল্পল উপল্পজলা ও র্দূধ ত পয তাল্পয়র 

অাংেগ্রহণকারীরা জাোে। র্াল্পের মল্পর্ িােীয় সরকার েবক্তোলী করল্পণর জন্য ইউবেয়ে কবমটির প্রল্পয়াজে থাকল্পলও র্ারা 

স্বজেপ্রীবর্ পবরহার কল্পর বেরল্পপি ভূবমকা বেল্পর্ পারল্পেে ো। প্রসজন্য ইউ এে ওর প্রের্তল্পত্ব কবমটি বেরল্পপি িাল্পি ও 

প্রকল্পের উল্প্শ্য প্রমার্াল্পিক কাজ করল্পর্ পাল্পর এিাং প্রকল্পের উচ্চ পয তাল্পয় র্ার র্ত্বািধাে হল্পর্ পাল্পর।  

চ) স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ উপকারল্পিা ীল্পের প্রপো র্ জীিল্পে কর্টুকু প্রিাি প্রফল্পলল্পে/প্রফলল্পে? ৩ বেে প্রময়াবে এই প্রবেিণ 

র্াল্পের জন্য যল্পথষ্ট বক ো? ো হল্পল এই প্রবেিণ প্রকমে হওয়া উবচর্? - উপল্পজলা ও র্দূধ ত পয তাল্পয়র অাংেগ্রহণকারীল্পের 

মল্পর্ বর্ে বেল্পের োমমাত্র প্রবেিণ প্রেল্পষ ১৮,০০০ অনুোে প্রেয়া প্রর্মে উপকাল্পর আল্পসো, অনুোল্পের টাকা অন্য কাল্পজ ব্যয় 

করার সুল্পযা  প্রথল্পক যায়। এককালীে অনুোে হওয়ায় সমাজল্পসিা অবফস প্রথল্পক র্াল্পের র্োরবক করার সুল্পযা  থাল্পক খুি 

সীবমর্। “অনুোে প্রেয়ার আল্প  পাওয়া যায়, পল্পর আর প্রিল্পকও পাওয়া যায়ো”।  

ে) সা ল্পরেল্পের জন্য েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিণ র্াল্পের প্রপো র্ েির্া িাড়াল্পর্ কর্টুকু ভূবমকা রাখল্পে/রাখল্পি? র্াল্পের জন্য এই 

প্রবেিণ যল্পথষ্ট বকো? ো হল্পল আরও বক করণীয়? - যল্পথষ্ট েয়। ৬ মাস পর পর ওস্তােল্পের পূণঃপ্রবেিণ প্রেয়া েরকার। িাঁে 

প্রির্ কাল্পজ স্বামী ওস্তাে, িী সিাল্পেরা সা ল্পরে হল্পর্ প্রেখা যায় এল্পর্ গুটিকল্পয়ক পবরিাল্পরর মল্পধ্য সুল্পযা  সীবমর্ প্রথল্পক যায়। 

এ বিষল্পয় েীবর্মালা ও প্রল্পয়া  েরকার। 
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জ) প্রবেিণ চলাকালীে সমল্পয় ওস্তাে/সা ল্পরে/স্বে প্রময়াবে প্রবেিণ প্রাপ্তল্পের প্রল্পেয় িার্া কর্ পাল্পেে? কর্ হওয়া উবচর্? - 

ির্তমাল্পে ১২০০ টাকা পাল্পেে বর্ে বেল্পের উল্পদ্যাক্তা প্রবেিল্পণর জন্য যা সকল ওস্তােই প্রপল্পয় আসল্পেে।  

ি) প্রবেিল্পণর পর প্রেত্ত অনুোে কর্ জে প্রপল্পয়ল্পেে? কর্ কল্পর প্রপল্পয়ল্পেে? - ওস্তােরা ও উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ প্রাপ্তরা সকল্পল 

১৮,০০০ টাকা কল্পর অনুোে প্রপল্পয়ল্পেে।  

ঞ) অনুেল্পের জন্য প্রল্পয়াজেীয় অথ ত সময়মল্পর্া প্রপল্পয়ল্পেে বকো? ো হল্পল কর্ বেেপর প্রপল্পয়ল্পেে? বিলম্ব দূর করার উপায় বক? - 

সময়মর্ প্রপল্পয়ল্পেে এিাং এল্পর্ প্রকাে ব্যর্যয় হয়বে। 

ট) প্রকল্পে ব্যিহৃর্ ল  িই এর ব্যিহার কর্টুকু যুবক্তযুক্ত? প্রক এর ব্যিহার কল্পর প্রথাল্পকে? ল  িই এর ব্যিহার আরও ফলপ্রসূ 

করল্পর্ বক করণীয়? - অল্পেক ওস্তাে অবেবির্ িা স্বে বেবির্। র্ারা ল  িই বলখল্পর্ জাল্পেে ো। বকছু বকছু সমাজল্পসিা 

মাঠকমীও িল্পলল্পেে প্রয এটা র্াল্পের জন্যও কঠিে যবেও ওস্তােল্পের ওবরল্পয়ল্পিেল্পে ল িই-এর ওপর প্রবেিণ প্রেয়া হয় এিাং 

মাঠকমীল্পের এ বিষল্পয় বিল্পেষ প্রবেিণ প্রেয়া হয়। ওস্তােরা কাজটি আল্পরে ো বেিা  প্রযাগ্যর্ার অিাল্পি এটা প্রিাধ ম্য বকন্তু 

মাঠকমীল্পের কাজটি িাল্পলািাল্পি করল্পর্ ো পারার কারণ আগ্রল্পহর অিাি। ির্তমাে অিিায় কাজটি মাঠকমীল্পেরই করল্পর্ 

হপ্রি। ির্তমাল্পে হাবজরা খার্া সপ্তাহাল্পি পূরণ কল্পরে সমাজকমী, অল্পেক ওস্তাে এটাও করল্পর্ পাল্পরে ো। িবিষ্যল্পর্ প্রবর্ 

উপল্পজলায় প্রবর্ প্রেল্পি ২/৪ জে বেবির্ ওস্তােল্পক বেবিড় প্রবেিণ বেল্পয় ও বিল্পেষ সহায়র্া বেল্পয় বরল্পসাস তপারসে বহল্পসল্পি 

প্রস্তুর্ করল্পর্ হল্পি।  

ঠ) েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিল্পণর জন্য ওস্তাে ও সা ল্পরল্পের বেি তাচে প্রক কল্পর থাল্পকে? - ইউবপ প্রচয়ারম্যাল্পের সুপাবরল্পে সমাজল্পসিা 

অবফসার ও ইউএেও।  

ি) ওস্তাে-সা ল্পরল্পের মল্পধ্য প্রকাে িাল্পলা সম্পকত আল্পে বক? থাকল্পল বকিাল্পি র্ারা েীঘ ত প্রময়াবে প্রবেিল্পণর সাল্পথ যুক্ত হল্পয়ল্পেে? 

- িাল্পলা সম্পকত আল্পে। ইউবপ প্রচয়ারম্যাল্পের সুপাবরল্পে সমাজল্পসিা অবফসার।  

ঢ) প্রকল্পের সাল্পথ যুক্ত হওয়ায় উপকারল্পিা ীল্পের আথ ত-সামাবজক প্রকাে পবরির্তে হল্পয়ল্পে/হল্পে বক? - হযাঁ । আয় প্রিল্পড়ল্পে ২০০ 

টাকা প্রথল্পক ৫০০ টাকা তেবেক। সঞ্চয়-এর প্রিল্পত্র অল্পেল্পক মাবসক ৩০০ টাকা সঞ্চয় কল্পরে, বিবপএস সঞ্চয় িাড়ল্পে, 

বিবেল্পয়া  িাড়ল্পে, প্রিেী কল্পর উপকরণ বকেল্পেে, প্রপোর স্বীকৃবর্ পাল্পেে, প্রকউল্পকউ বিল্পেল্পে (োবপর্-মধ্যপ্রাল্পচ্চ) কাজ 

পাল্পেে। 

ণ) উপকারল্পিা ীল্পের সামাবজক সল্পচের্া বৃবদ্ধর জন্য প্রকাে ব্যিিা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে? - প্রবেিণ/সিায় িলা, মাঠকমীর 

পরামে ত প্রভৃবর্ উপাল্পয়। 

র্) প্রকল্পের অগ্র বর্ পয তল্পিিল্পণর জন্য প্রকাে ব্যিিা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে বক? - সমাজল্পসিা অবফসার র্োরবক কল্পরে, ইউ 

এে ও প্রেল্পখে, প্রকে অবফল্পস বেয়বমর্ প্রবর্ল্পিেে পাঠাল্পো হয়।  

থ) প্রকেটির ফল্পল উপকারল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেযাত্রা মাল্পের বক বক পবরির্তে এল্পসল্পে? - ঘর তর্রী/ প্রমরামর্, 

পুবষ্টকর খাদ্য, প্রপাোক (র্ল্পি এখল্পো প্রায় অল্পধ তক কম তোলায় এল্পসল্পেে লুবঙ্গ পল্পর), সিাল্পের বেিা, কৃবষল্পর্ বিবেল্পয়া । 

অিশ্য এ প্রিল্পত্র অনুোল্পের টাকা অল্পেল্পক বিন্ন খাল্পর্ ব্যয় কল্পরল্পেে- প্রযমে কৃবষ, বেিা, মহাজবে ঋণ প্রোধ ইর্যাবে। এরূপ 

ব্যয় িাড়বর্ আয় প্রথল্পক করা উবচৎ বকাংিা বেধ তাবরর্ খাল্পর্ পূণঃবিবেল্পয়া  করা উবচৎ ।  

ে) প্রকল্পের কল্পয়কটি িাল্পলা বেক উল্পেখ করুে: - প্রাবিক প্রপোর রািীয় স্বীকৃবর্, প্রবেিণ, অনুোে। 

ধ) প্রকল্পের কল্পয়কটি দুি তল বেক উল্পেখ করুে: - সমাজকমীর িার্া অবর্ ে ন্য যা প্রবর্ ব্যাল্পচ প্রবর্ উপল্পজলায় জেপ্রবর্ িাবষ তক 

২০০ টাকাও হয় ো। সমাজল্পসিা অবফসার র্া প্রেে ো। ইউবপ সমাজল্পসিা কমীর ৫০% পে শূণ্য। চাবিো উপল্পজলার ১৩ 

ইউবপ ও ১ প্রপৌরসিার প্রমাট ১৪ টির মল্পধ্য ির্তমাল্পে ৭ জে সমাজকমী আল্পেে। 

ে) প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রধাে ঝুঁবকসমূহ বক? - উপল্পজলা ও র্দূধ ত পয তাল্পয়র অাংেগ্রহণকারীল্পের মল্পর্ িােীয় রাজনেবর্ক প্রিাি ও 

স্বজেপ্রীবর্ বচিায় উপকারল্পিা ী িাোই কল্পর ইউবপ প্রথল্পক উপল্পজলায় র্াবলকা পাঠাল্পো ।   

প) প্রকেটি আল্পরা কায তকর করার জন্য আপোর পরামে ত বক? - েীবর্মালা সাংল্পোধে কল্পর ইউবেয়ে কবমটি িাবর্ল, সমাজল্পসিা 

কমীল্পের শূণ্য পে পূরণ বকাংিা প্রকল্পের আওর্ায় আউটল্পসাবস তাং মারফর্ বেল্পয়া , প্রবেিণ প্রময়াে বৃবদ্ধ, প্রবেিণ িার্া বৃবদ্ধ, 

৬ মাস পর পর ওস্তােল্পের বরল্পেোর প্রবেিণ, উপযুক্ত বেবির্ ওস্তােল্পের প্রবর্ প্রেল্পি বরল্পসাস ত পুল সৃবষ্ট, সমাজল্পসিা অবফসার 
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ও সমাজমীল্পের িার্া যুবক্তযুক্ত করা, জুর্া প্রমরামকারীল্পের িসার ব্যিিা করা, োবপর্ল্পের প্রসলুে আধুবেকায়ল্পের জন্য 

িাড়বর্ সহায়র্া, িাঁে-প্রির্ পল্পণ্যর জন্য িাজার সাংল্পযা  সৃবষ্ট ও েতুে প্রপো (েকবে কাঁথা, র্াঁর্) অনুসন্ধাে।  

ফ) প্রকল্পের িবিষ্যর্ সুল্পযা সমূহ:- আল্পলাচোর প্রেষবেল্পক প্রকে পবরচালক সাংল্পযাজে কল্পরে প্রয, িবিষ্যর্ প্রকল্পে প্রেেব্যপী 

অেলাইে জবরল্পপর মাধ্যল্পম প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর িাটাল্পিজ প্রস্তুর্ করা হল্পি, আইবি কাি ত প্রোল্পের সুল্পযা  থাকল্পি এিাং 

সয়াংবক্রয়িাল্পি সুবিধা প্রাথী িাোইল্পয়র সুল্পযা  সৃবষ্ট করা হল্পি। বর্বে পবরিার পবরেন্নর্া, প্রোকাল্পের পবরল্পিে, ওস্তাে 

সা ল্পরেল্পের প্রপাোক পবরেে, এল্পপ্রাে পবরধাে, বপবপই রাখা ও ব্যিহার, হাইবজে, স্মাট তল্পেস ইর্যাবে বিষল্পয় গুরুত্ব প্রেে। 

বর্বে প্রবর্ষ্ঠাল্পে সাইেল্পিাি ত রাখা বেবির্ করল্পর্ িল্পলে। জুর্া প্রমরামর্কারীরা ঠিকাো বিহীে হওয়ায় সাইেল্পিাি ত রাখার 

সুবিধা ো থাকায় র্াল্পের িযাে  াবড়র ব্যিিা করল্পর্ িল্পলে। সমীিা েল্পলর মল্পর্ র্াল্পের জন্য বেধ তাবরর্ িাে প্রেয়া যায় িল্পল 

মল্পে কল্পর।  

সিল্পেল্পষ সিাপবর্ সাংল্পযাজে কল্পরে প্রয, সমাজকমীল্পের প্রল্পয়াজে ও চাওয়া অল্পেক বকন্তু র্ারা খুি কম সুল্পযা  সুবিধা পাল্পেে। 

সিার সিাপবর্ ইউএেও অন্য সরকাবর কাল্পজ চাবিোর িাইল্পর যাওয়ায় উপবির্ থাকল্পর্ পাল্পরেবে র্ল্পি সিার প্রেল্পষ সািাল্পর্ 

সাবি তক বিষয় অিবহর্ হে ও র্ার অবিমর্ প্রেে। সিাপবর্ সকলল্পক ধন্যিাে জাবেল্পয় সিার কাজ সমাপ্ত প্রঘাষো কল্পরে। বিল্পেষ 

কল্পর বর্বে প্রকল্পের উপকারল্পিা ীল্পের মর্ামর্, র্থ্য প্রোে, সমীিা েল্পলর কাজ ও উপিাপো, অন্যান্য বিল্পেষজ্ঞল্পের ময়ামর্ 

এিাং প্রকে পবরচালক ও আইএমইবি’র বেক বেল্পে তেোর ফল্পল প্রকেটি আল্পরা সুির ও িাবয়ত্বেীলর্ার বেল্পক অগ্রসর হল্পি িল্পল 

আোিাে ব্যক্ত কল্পরে।  
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পবরবেষ্ট ৩: প্রফাকাস গ্রুপ বিসকােল্পে অাংেগ্রহণকারী োল্পমর র্াবলকা 

 

এফবজবি-প্রর্ অাংেগ্রহণকারীল্পের র্াবলকা 

ক্রবমক োং অাংেগ্রহণকারীর োম প্রপো প্রমািাইল োং প্রজলা 

সুবিধাল্পিা ীল্পের োল্পমর র্াবলকা 

১ আব্দুল মবর্ে িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৯২৪-৭৯৭৯৩৬ চাঁেপুর 

২ ফল্পয়জ উোহ িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭৯২-৬৭৬২২০ চাঁেপুর 

৩ বলটে পাল কুমার ০১৮১৩-৩৭৭৭৫৬ চাঁেপুর 

৪ োন্টু চন্দ্র পাল কুমার ০১৭২৬-৮২৩৮৪৩ চাঁেপুর 

৫ আবেয়া প্রি ম িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৩১৯-২৫১৮৭৭ চাঁেপুর 

৬ সাহাোরা প্রি ম িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭৪৬-৩১৬৯২২ চাঁেপুর 

৭ পারুল প্রি ম িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী  চাঁেপুর 

৮ উিল চন্দ্র পলাে িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭১৮-৩১৫০৯৭ িরগুো 

৯ কৃষ্ণ কাি হাওলাোর িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭১০-৭৪৩৬৪০ িরগুো 

১০ রবিে োে জুর্া প্রমরামর্/ প্রস্তুর্কারী ০১৭৭৮-২০২৩৪০ িরগুো 

১১ বিপ্লি চন্দ্র োস িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭১৯-৫৪৩৫৩৯ িরগুো 

১২ উিল চন্দ্র োস কামার ০১৭২৩-২৮৭৬৭৬ িরগুো 

১৩ বিপুল কম তকার কামার ০১৭১৯-৯০২১৩২ িরগুো 

১৪ অমৃর্ চন্দ্র োস কামার ০১৭২৩-২৮৭৬৭৬ িরগুো 

১৫ বমেবর্ রােী জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৫১-৫৬৯১৭০ িরগুো 

১৬ োবি রােী হাওলাোর িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৩১৪-৭২২৩৯১ িরগুো 

১৭ বেলীপ োস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭২৪-৪৩১৩৬১ িরগুো 

১৮ প্র ৌর্ম কুমার েীল োবপর্ ০১৭৪৫-৬৩১৫৮৬ িরগুো 

১৯ স্বপে েীল োবপর্ ০১৭৫৬-৯৬১৭৮৫ িরগুো 

২০ সুেীল রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৮০৭-৯০৫৮৩৮ সুোম ঞ্জ 

২১ যর্ে রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭০৯-০০৮১১১ সুোম ঞ্জ 

২২ িীরিল রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৭২-৭৭৫৯৫৩ সুোম ঞ্জ 

২৩ আব্দুল খাল্পলক বময়া িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৮৫৫-৩৩৭৪১০ সুোম ঞ্জ 

২৪ প্রমা: র্াজুল ইসলাম িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭৭২-৭৭৫৯৫৩ সুোম ঞ্জ 

২৫ সুল্পিাধ চন্দ্র োবপর্ ০১৭২৪-৩৭৫৪৯৭ সুোম ঞ্জ 

২৬ সঞ্জয় চন্দ্র োবপর্ ০১৭৪৫-৯০৩৩৩৪ সুোম ঞ্জ 

২৭ বেরঞ্জে শুক্ল তিদ্য  োবপর্ ০১৭০৯-০০৯২৭৩ সুোম ঞ্জ 

২৮ চিে শুক্ল তিদ্য োবপর্ ০১৭৫০-৬২৯৯৩৪ সুোম ঞ্জ 

২৯ প্রেিল সরকার কম তকার ০১৭৩৫-৩১৯৮২৬ সুোম ঞ্জ 

৩০ সর্যরঞ্জে প্রে কম তকার ০১৭৩৪-৯৬৩৪৩৩ সুোম ঞ্জ 

৩১ দু ত সরকার কম তকার ০১৩১২-৩১৯৮২৬ সুোম ঞ্জ 

৩২ সুবেল জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৮৬০-৬৯২৫৫২ িাল্প রহাট 

৩৩ হাবরপে ঋবষ জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৮৬৪-৭৭২৭৫৮ িাল্প রহাট 

৩৪ শ্যামল রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৯২২-৩০৭২৩৪ িাল্প রহাট 

৩৫ সঞ্জয় ঋবষ জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৮৫০-০৪১৫৫৫ িাল্প রহাট 

৩৬ পঞ্চােে জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী  িাল্প রহাট 

৩৭ যমুো িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭৫৯-৬৪৬৭৩২ িাল্প রহাট 

৩৮ দু তা িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৮৫৯-৫৯২১৭৪ িাল্প রহাট 

৩৯ েবমর্া িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৮৬৭-৭৬৩৩৬১ িাল্প রহাট 

৪০ িণ তা িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৯৩৪-৭১৯২১৪ িাল্প রহাট 

৪১ বমঠুে জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৯২৯-৪৫০০৫৬ িাল্প রহাট 

৪২ অবেক রায় কামার ০১৭৬০-৮৪২১৬৭ বকল্পোর ঞ্জ 
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ক্রবমক োং অাংেগ্রহণকারীর োম প্রপো প্রমািাইল োং প্রজলা 

৪৩ ঝটে চন্দ্র রায় কামার ০১৭৭৫-৪০০৩০১ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৪ সমাবপ্ত রাণী পাল কুমার ০১৭৪১-৬৬৮১০২ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৫ কাজল পাল কুমার ০১৯১০-৩৯৯৫৬১ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৬ কমল ঋবষ োবপর্ ০১৭৬৮-০৬৪৩০৪ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৭ বমলে কুমার বিশ্বাস োবপর্ ০১৭৪৩-৩৭৯৫৭১ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৮ োরায়ণ রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৬৮-৭৪১৯০২ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৯ ঊল্পমষ রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৬৩৬-৩৭১৮৪৯ বকল্পোর ঞ্জ 

৫০ সাইদুল ইসলাম িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৩০০-১১৬৯৪১ লালমবেরহাট 

৫১ প্রমা: জোি আলী িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭৬২-৩১৩০৬১ লালমবেরহাট 

৫২ মবর্উল ইসলাম কামার ০১৩০৮-১৮৭১৭৬ লালমবেরহাট 

৫৩ অতুল চন্দ্র রায় কামার ০১৭৬৮-৬৬১১৮৩ লালমবেরহাট 

৫৪ োমীম রহমাে কামার ০১৩১৩-২৭১৯০১ লালমবেরহাট 

৫৫ ন্যর প্রমাহাম্মে কাঁসা-বপর্ল প্রস্তুর্কারী ০১৭৫২-০৮৬৭৪৬ লালমবেরহাট 

৫৬ প্রমা: সাজু বময়া কাঁসা-বপর্ল প্রস্তুর্কারী ০১৭৪০-২৮১২৬৮ লালমবেরহাট 

৫৭ ফুল কুমার োস িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৭৩৫-৯৯০২০৮ লালমবেরহাট 

৫৮ বেঘাম চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৩৭-৫৪৯৯০২ লালমবেরহাট 

৫৯ যর্ীে চন্দ্র েম তা োবপর্ ০১৭৪৫-৫৪৫৮২৭ লালমবেরহাট 

৬০ রর্ে রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭২৮-৯৭০১৮৩ লালমবেরহাট 

৬১ সাধে চন্দ্র রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৬৭-১৮০৫৩৩ লালমবেরহাট 

৬২ শ্রী প্রিাচারাম জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৯৯২-৮৮৩৪৬৪ প্রেরপুর 

৬৩ সুজে রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৯৩৫-৯৮৯৪৯৭ প্রেরপুর 

৬৪ বমঠু রবিোস োবপর্ ০১৪০৮-০৬১৯৭৪ প্রেরপুর 

৬৫ শ্রী বুদু রবিোস োবপর্ ০১৯৮৫-৫৭৪৫৩৪ প্রেরপুর 

৬৬ যুল্প ে রবিোস োবপর্ ০১৭৩৬-২০৫৭৪১ প্রেরপুর 

৬৭ সুজে কামার ০১৯৩২-১৩৮৩১৬ প্রেরপুর 

৬৮ প্রমা: আবুল কালাম কামার ০১৬১০-৭০৮৮৯০ প্রেরপুর 

৬৯ প্রমা: মাবেক বময়া কামার ০১৩০০-৯৫৭৪০০ প্রেরপুর 

৭০ লবলর্া িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৯৩১-৭০৪৩২৯ প্রেরপুর 

৭১ রুপবি পাল কুমার ০১৭৮৩-৪২২৮০৪ প্রেরপুর 

৭২ উিল কুমার পাল কুমার ০১৩১৮-৪৭২২৭৫ প্রেরপুর 

৭৩ কাজল রাণী পাল কুমার ০১৯৫৬-৫০৮৮০৮ প্রেরপুর 

৭৪ রবিন্দ্র পাল কুমার ০১৭১৩-৬৪০৬২১ কুবমো 

৭৫ পবিত্রা রাণী পাল কুমার ০১৮১১-৯০২০৪৯ কুবমো 

৭৬ মবহপাল িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৫৯৫-৩৭৪৭৮৮ কুবমো 

৭৭ সফুরা িাঁে-প্রির্ প্রস্তুর্কারী ০১৮৪৫-১৮৩৯৮৪ কুবমো 

৭৮ সুেীল রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৮১৮-১৮০৭০০ কুবমো 

৭৯ সুমে রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৩৬-৯৬৩৬৫০ কুবমো 

৮০ বেলীপ চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৩১-৭৮৯৩৪৩ কুবমো 

৮১ মন্টু চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৯৪-৫৯৮২০৯ কুবমো 

৮২ কালী প্রমাহে কম তকার কামার ০১৭৫৬-৪৮০৯০১ কুবমো 

৮৩ পাপে কম তকার কামার ০১৬৭১-৭৪৩৫৬৭ কুবমো 

     

সুবিধাল্পিা ীেে এমে অাংেগ্রহণকারীল্পের োল্পমর র্াবলকা 

১ শ্রীকাি োস োবপর্ ০১৭২৩-৪৬৯৯৮৮ কুবমো 

২ বিশ্ববজৎ োস োবপর্ ০১৮২৫-৩৩৪০৭৮ কুবমো 

৩ সঞ্জয় কম তকার কামার ০১৮৩৫-৯৮৭২০৮ কুবমো 

৪ প্রসৌল্পমে োস োবপর্ ০১৭৪৫-৩৩২০৫৮ কুবমো 
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৫ হরপ্রসাে োস োবপর্ ০১৯২৫-৩৩২৫৮১ কুবমো 

৬ শ্রী সুেীল চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৩২-৫১৮৭১৫ িরগুো 

৭ েয়ে চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৬৫-৬৭২৮৩২ িরগুো 

৮ শুকু রঞ্জে েীল  োবপর্ ০১৩১০-৮৭৬৯৫৮ িরগুো 

৯ বিপুল চন্দ্র োস োবপর্ ০১৭৫৬-১৪০৪৫১ িরগুো 

১০ সবঞ্জি চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭২৪-৮০২৫৪১ িরগুো 

১১ বলটে চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭১২-৯৮৪৭৭৩ িরগুো 

১২ শ্রী রল্পমে চন্দ্র ঋবষ জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৬৩-৪৮৭১৮৭ িরগুো 

১৩ বেপু চন্দ্র োস োবপর্ ০১৭৪৪-২৩৯৮৮৪ িরগুো 

১৪ বিপুল চন্দ্র হাওলাোর োবপর্ ০১৭১৮-১৮০৯৭৩ িরগুো 

১৫ সখী রােী িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৬৩-৪৮৭১৮৭ িরগুো 

১৬ যল্পজ্ঞশ্বর চন্দ্র েীল  োবপর্ ০১৭২৮-৮৭৯৫৭০ িরগুো 

১৭ োরায়ণ চন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৫৭-১১৬৩৭০ িরগুো 

১৮ পবরমল প্রে কামার ০১৭২৮-৫২০৩৭৪ সুোম ঞ্জ 

১৯ প্রহল্পমন্দ্র েীল োবপর্ ০১৭৪৬-৬৩৪০৭৬ সুোম ঞ্জ 

২০ দুলাল রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৩০১-০৮০৯২৬ সুোম ঞ্জ 

২১ োন্টু রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৩০৭-৫১১২৩৪ সুোম ঞ্জ 

২২ মনু রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৪৬-২১২০০৬ সুোম ঞ্জ 

২৩ রামচরণ রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৩০৫-৬৯৯৮৭৬ সুোম ঞ্জ 

২৪ বমলে রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৩০১-০৮০৯২৬ সুোম ঞ্জ 

২৫ রবঞ্জর্ োস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৬৭-৮৯৮৪৬৩ িাল্প রহাট 

২৬ স্বপে বিশ্বাস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৯৪১-২৩৭৩২১ িাল্প রহাট 

২৭ কৃষ্ণ বিশ্বাস কামার ০১৯৮০-১২৮৭২৬ িাল্প রহাট 

২৮ িাসুল্পেি সরকার োবপর্ ০১৮৫৮-১৮৩৪৯৯ িাল্প রহাট 

২৯ বের্য বিশ্বাস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৯৯৮-৩২৩৮৫১ িাল্প রহাট 

৩০ বরো োস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৯৪৫-৯৯৬১৫১ িাল্প রহাট 

৩১ কবির্া োস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৯৩৫-০৬১৩৯২ িাল্প রহাট 

৩২ চম্পা োস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৭৭-৫২৭৯৫২ িাল্প রহাট 

৩৩ সাবথ বিশ্বাস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী  িাল্প রহাট 

৩৪ বরর্া রাণী োস িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী  িাল্প রহাট 

৩৫ হাবলমা খাতুে িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৫২-০৯৪৬৭১ বকল্পোর ঞ্জ 

৩৬ মেে কুমার োস কামার ০১৯২২-৪৭৫৩৩৯ বকল্পোর ঞ্জ 

৩৭ প্রমা: দুলাল বময়া কামার ০১৭৪১-৫৭৫০৮৭ বকল্পোর ঞ্জ 

৩৮ আবু কালাম িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৫২-০৯৪৬৭১ বকল্পোর ঞ্জ 

৩৯ প্ররণু পাল কুমার ০১৯৬৫-০২০৪৮৩ বকল্পোর ঞ্জ 

৪০ প্রোি কুমার োস কামার ০১৭৪১-৭২৬৩৯১ বকল্পোর ঞ্জ 

৪১ অজিা রাণী পাল কুমার ০১৯০৫-১৬৭৮২০ বকল্পোর ঞ্জ 

৪২ প্রমৌবমর্া রাণী পাল কুমার ০১৭৯৬-৪৫৫১২৬ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৩ প্রমাখল্পলস কামার ০১৭৭৮-৪৬৬৯৬১ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৪ আনু িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৫২-০৯৪৬৭১ বকল্পোর ঞ্জ 

৪৫ শ্রী মাখে চন্দ্র রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৯৬-৭৮৩৯৩৭ লালমবেরহাট 

৪৬ শ্রী রবঞ্জৎ চন্দ্র রায় জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৭৩-৩১২৪৫০ লালমবেরহাট 

৪৭ শ্রী চরণ রবিোস  জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৬০-৫৬৭৫২৮ লালমবেরহাট 

৪৮ শ্রী মেরঞ্জণ েম তা োবপর্ ০১৭৩৭-৯০৮৬৪৪ লালমবেরহাট 

৪৯ েবলেী পাল কুমার ০১৭৭৪-৩৬০৬৬২ লালমবেরহাট 

৫০ শ্রী েীল্পেে চন্দ্র পাল কুমার ০১৭৭৩-০৮৩৯৬১ লালমবেরহাট 

৫১ শ্রী িীল্পরে চন্দ্র পাল কুমার ০১৭৭৩-১৬৪৭৬৯ লালমবেরহাট 
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৫২ শ্রী ধীল্পরণ চন্দ্র পাল কুমার ০১৭৭৪-৩৬০৬৬২ লালমবেরহাট 

৫৩ েীপু চন্দ্র িম তে িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৭৫৭-৮৭৩৮৭৫ লালমবেরহাট 

৫৪ বিমল চন্দ্র জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭৬২-৯৫৫১১৯ লালমবেরহাট 

৫৫ মেল্প ালা রবিোস শ্যামল জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৭১৭-৬০১৪৬৯ লালমবেরহাট 

৫৬ েীবলপ কুমার েীল োবপর্ ০১৭৮৫-৩৬৮৬৪৩ লালমবেরহাট 

৫৭ বলটে কুমার পাল কুমার ০১৯১৫-৪২৯০৫৭ প্রেরপুর 

৫৮ িণ তা রাণী পাল কুমার ০১৭৮৪-৩৫০৩৫৬ প্রেরপুর 

৫৯ প্রসাহা  োস কুমার ০১৭৮০-২৬৩২২০ প্রেরপুর 

৬০ পুে রাণী িম তণ িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৯৯২-৫৫৭৪৪৬ প্রেরপুর 

৬১ বলবপ রাণী পাল কুমার ০১৮৬২-৮৮১৮৪৬ প্রেরপুর 

৬২ শ্রী মবর্ চাঁে রাম রবিোস জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী  প্রেরপুর 

৬৩ োে জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী ০১৯৩৯-০২২২০৬ প্রেরপুর 

৬৪ লর্া পাল কুমার ০১৮৬৬-৮৬০৮৩১ কুবমো 

৬৫ পাি তর্ী কুমার ০১৮৫৬-১৯৪০৫১ কুবমো 

৬৬ অঞ্জো  কুমার ০১৭১০-২৯১১৪৭ কুবমো 

৬৭ পবপ িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৮৬৮-৮২৫৬৫০ কুবমো 

৬৮ প্রমাল্পে তো িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী ০১৮২৬-৫২৩৬৪৮ কুবমো 

৬৯ প্রেীপ োবপর্ ০১৭২৭-৩০২২০২ কুবমো 

৭০ িােল োবপর্ ০১৭১৯-৮৫৩৫৩৭ কুবমো 

৭১ র্পে কম তকার কামার ০১৪০৬-৫০৪৮৪৩ কুবমো 

৭২ সা র কম তকার কামার ০১৫৯৫-৩৭৫৮৮৭ কুবমো 
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পবরবেষ্ট ৪: কী ইেফরল্পমি পারল্পসান্যালল্পের োল্পমর র্াবলকা 

ক) উপ-পবরচালক ও উপপ্রজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ল্পণর োল্পমর র্াবলকা 

ক্রবমক োং উত্তরোর্ার োম পেিী উপল্পজলা প্রজলা প্রমািাইল োং 

উপ-পবরচালক ও উপল্পজলা সমাজল্পসিা কম তকর্তা ল্পণর োল্পমর র্াবলকা 

১ প্রজি.এম.বমজানুর রহমাে 

খাে 

উপ-পবরচালক - কুবমো ০১৭১১-৪৫৫১৬৩ 

২ োবেমা আক্তার উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

চাবিো কুবমো ০১৬৮৩-৬৫৩৯৪৫ 

৩ প্রমাোঃ োমীমা োরমীে উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

সের েবিণ কুবমো ০১৭১২-২৫৪০৫৩ 

৪ প্রমাঃ আবরফুল ইসলাম উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

মল্পোহর ঞ্জ কুবমো ০১৬৭৭-৬৫১১২৩ 

৫ এ.টি.এম. আবমনুল ইসলাম উপ-পবরচালক - প্রেরপুর ০১৭০৮-৪১৪১৪৪ 

৬ প্রমাঃ আল আবমে উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

বিোই াবর্ প্রেরপুর ০১৭০৮-৪১৫০২৩ 

০১৮২৯-১৪৬৭৬৪ 

৭ প্রমাহাম্মে েবফকুল ইসলাম উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

সের প্রেরপুর ০১৭০৮-৪১৫০২৬ 

৮ অবেরুদ্ধ কুমার রায় উপ-পবরচালক - লালমবেরহাট ০১৭০৮-৪১৪১৫৬ 

৯ ন্যর-ই-জান্নার্ উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

সের লালমবেরহাট ০১৭৩৮-২৫৪২০৭ 

১০ সুকাি সরকার উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

কালী ঞ্জ লালমবেরহাট ০১৭১৭-০১৩৯৯৩ 

১১ প্রমাঃ েবহদুোহ সহকারী পবরচালক - বকল্পোর ঞ্জ ০১৭২০-৮৩৮২৯৪ 

১২ প্রমাঃ রুহুল আবমে উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

পাকুবিয়া বকল্পোর ঞ্জ ০১৭০৮-৪১৪৮৮১ 

১৩ িাবুল বময়া উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

িাবজর্পুর বকল্পোর ঞ্জ - 

১৪ প্রমাঃ আবু মুো উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

বচর্লমারী িাল্প রহাট ০১৭৫৬-৯৩০৪৯০ 

১৫ সবুর আলী উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

ফবকরহাট িাল্প রহাট ০১৭০৮-৪১৪৯৩৬ 

১৬ সুবচত্রা রায় উপ-পবরচালক - সুোম ঞ্জ ০১৭০৮-৪১৪১৬৩ 

১৭ মাহাবুবুর রহমাে উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

র্াবহরপুর সুোম ঞ্জ ০১৭০৮-৪১৫১৭৭ 

১৮ র্ােবলমা আক্তার বলমা উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

েবিণ 

সুোম ঞ্জ 

সুোম ঞ্জ ০১৯১৫-৫৪৬৫৭৬ 

১৯ প্রমাঃ প্রর্ৌবহদুল ইসলাম উপ-পবরচালক - বসরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৪৭৮৬৬৭ 

২০ প্রমাঃ আলাউ্ীে উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

কাজীপুর বসরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৮২৫৩৪২ 

২১ আবমরুল আলম উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

রায় ঞ্জ বসরাজ ঞ্জ ০১৬৮০-৫৯১০০৯ 

২২ রজর্ শুভ্র সরকার উপ-পবরচালক - চাঁেপুর ০১৭০৮-৪১৪১০৯ 

২৩ োহাোর্ প্রহাল্পসে উপল্পজলা সমাজল্পসিা 

কম তকর্তা 

ফবরে ঞ্জ চাঁেপুর ০১৭০৮-৪১৪৭৬২ 
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খ) উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তার োল্পমর র্াবলকা 

ক্রবমক োং উপল্পজলা বেি তাহী কম তকর্তার োম উপল্পজলা প্রজলা প্রমািাইল োং 

১ বময়া প্রমাহাম্মে প্রকয়াম উব্ে কুবমো সের েবিণ কুবমো ০১৭৩৩-৩৫৪৯৩৬ 

২ রুল্পিল মাহমুে বিোই াবর্ প্রেরপুর ০১৭৮৪-০৯০৮০৬ 

৩ প্রমাঃ রবিউল হাসাে কালী ঞ্জ লালমবেরহাট ০১৭৩৩-৩০০২১৩ 

৪ প্রমাঃ োবহে হাসাে পাকুবিয়া বকল্পোর ঞ্জ ০১৭০৫-২৯১৬৩০ 

৫ প্রমাোঃ োহাোজ পারিীে ফবকরহাট িল্প রহাট ০১৭৩৩-৩৬০২৩৩ 

৬ বিল্পজে ব্যাোজী র্াবহরপুর সুোম ঞ্জ ০১৭৩০-৩৩১১০৯ 

৭ প্রমাঃ রাজীি আহসাে প্রির্া ী িরগুো ০১৭৩৩-৩৪৮০২৯ 

৮ প্রমাঃ জাবহে হাসাে বসব্কী কাজীপুর বসরাজ ঞ্জ ০১৭৩৩-৩৩৫০২৮ 

 

 ) উপল্পজলা প্রচয়ারম্যাে ল্পণর োল্পমর র্াবলকা 

ক্রবমক োং উত্তরোর্ার োম পেিী উপল্পজলা প্রজলা প্রমািাইল োং 

১ র্পে িকসী প্রচয়ারম্যাে চাবিো কুবমো ০১৮৪১-৮৪৮১৯৫ 

২ প্রমাঃ প্রমাফািল প্রহাল্পসে  প্রচয়ারম্যাে বিোই ার্ী প্রেরপুর - 

৩ প্রমাঃ কামরুিামাে সুজে প্রচয়ারম্যাে সের লালমবেরহাট ০১৭১৬-৮২৩০২৮ 

৪ োরওয়ার আলম প্রচয়ারম্যাে িাবজর্পুর বকল্পোর ঞ্জ ০১৭১১-৩৭১২৬১ 

৫ এম এম মাহার্াবুিামাে িাইস প্রচয়ারম্যাে বচর্লমারী িাল্প রহাট ০১৭১৩-৯১২৯২৭ 

৬ ফারুক আহমে প্রচয়ারম্যাে েবিণ সুোম ঞ্জ সুোম ঞ্জ ০১৭১৫-৫২৫১২৪ 

৭ ইমরুল প্রহাল্পসে র্ালুকোর প্রচয়ারম্যাে রায় ঞ্জ বসরাজ ঞ্জ ০১৭১৯-১২৮৭০১ 

৮ আখর্ারুিামাে খাে িােল প্রচয়ারম্যাে আমর্লী িরগুো - 

 

ঘ) ইউবেয়ে পবরষে প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বার ল্পণর োল্পমর র্াবলকা 

ক্রবমক 

োং 

উত্তরোর্ার োম পেিী ইউবেয়ে/প্রপৌর

সিা 

উপল্পজলা প্রজলা প্রমািাইল োং 

১ প্রমাঃ রবফকুল ইসলাম প্রমম্বার প্রসাোমুখী কাজীপুর বসরাজ ঞ্জ ০১৭৪৮-৯৩৭৬৫২ 

২ আব্দুস সালাম হাওলাোর প্রমম্বার ৭ োং 

সবরষামুবড়  

প্রির্া ী িরগুো ০১৭৫৮-০৫৪৩০২ 

৩ আব্দুল মবর্ে প্রমাো প্রমম্বার িারপাড়া কুবমো সের 

েবিণ 

কুবমো ০১৮১১-২৬৮৪৩২ 

৪ প্রমাঃ মাবেক বময়া প্রমম্বার কামাবরয়া সের প্রেরপুর ০১৭২৪-২৫৯৯৮৩ 

৫ মুহাঃ প্রেলওয়ার প্রহাল্পসে প্রচয়ারম্যাে পঞ্চগ্রাম সের লালমবেরহাট ০১৭১২-৮৩৩৪৩৯ 

৬ প্রমাোঃ বেো আক্তার সাংরবির্ 

মবহলা 

সেস্য 

িাবজর্পুর  িাবজর্পুর বকল্পোর ঞ্জ ০১৯১১-৫৯৫১২৪ 

৭ প্রসখ বলয়াকর্ প্রহাল্পসে প্রমম্বার ৫োং 

িাবহরবেয়া 

মােসা 

ফবকরহাট িাল্প রহাট ০১৯১৭-৯৫১৪৫৯ 

৮ প্রমাঃ মাসুে বময়া প্রচয়ারম্যাে ২ োং জয়কলস েবিণ 

সুোম ঞ্জ 

সুোম ঞ্জ ০১৭৪০-৯২৬৬৪৬ 
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পবরবেষ্ট-৫: মাঠ পয তাল্পয়র র্থ্য সাংগ্রল্পহর বচত্র 

মাঠ পয তাল্পয় র্থ্য সাংগ্রহকালীে ধারণ করা বকছু আবে প্রপোর মানুল্পষর েবি: 

 

  

বচত্র ১: োবপর্  বচত্র ২: িাঁে-প্রির্ পণ্য প্রস্তুর্কারী 

  

 

বচত্র ৩: জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী  বচত্র ৪: জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী 
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বচত্র ৫: উপকারল্পিা ীল্পের এফবজবি  বচত্র ৬: কুমার 

 

বচত্র ৭: কামার 
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বচত্র: োবপর্, সের েবিণ কুবমো উপল্পজলা  বচত্র: কামার, েবিণ সুোম ঞ্জ উপল্পজলা 
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পবরবেষ্ট ৬: উপকারল্পিা ীল্পের জন্য প্রশ্নািলী 

 

  

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭ 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের বেবিড় 

পবরিীিণ সমীিা 

====================================================== 

উপকারল্পিা ীল্পের জন্য প্রশ্নািবল 

 

উপকারল্পিা ীর ধরণ: [প্রকাি: ১=ওস্তাে, ২=সা ল্পরে, ৩=৩ বেল্পের ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ (সফ্ট বিল)]  

 

১.০. সাধারণ র্থ্যাবেঃ [ওস্তাে-সা ল্পরে সকল্পলর জন্য প্রল্পযাজয] 

১.১ উপকারল্পিা ীর োমঃ 

১.২ উপকারল্পিা ীর বপর্া/স্বামীর োমঃ 

১.৩ ক) গ্রাম/মহোঃ                                                  খ) ইউবেয়েঃ                                                    

 ) উপল্পজলাঃ                                                    ঘ) প্রজলাঃ 

১.৪ জোতীয় পধরচ্য়পত্র নং (িোধ্যতোমূলক নয়):   

১.৫ আপোর িয়সঃ ---------------   িের।       

১.৬  মমোিোইল নং:-------------------------------    

১.৭ তিিাবহক অিিাঃ [প্রকাি: ১=  অবিিাবহর্, ২= বিিাবহর্, ৩= ধিিিো, ৪= তোলোক প্রোপ্ত, ৫= ধিধেি]  

১.৮ আপোর প্রপোর ধরণ বক? [প্রকাি: ১=কামার, ২=কুমার, ৩=োবপর্, ৪=জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী, ৫=িাঁে-

প্রির্ পণ্য প্রস্তর্কারী, ৬=কাঁসা-বপর্ল পণ্য প্রস্তুর্কারী]  

 

২.০ আথ ত-সামাবজক অিিাঃ [ওস্তাে-সা ল্পরে সকল্পলর জন্য প্রল্পযাজয] 

২.১ আপোর পবরিাল্পর প্রমাট সেস্য সাংখ্যা কর্? ১) প্রমাট সাংখ্যা:........জে। ২) পুরুষ.......জন।  ৩) নোরী........জন। ৪) 

িোলক (১৮ িছশরর কম).........জন। ৫) িোধলকো (১৮ িছশরর কম).........জন। ৬) প্রধতিন্ধী ............ জন।  

২.২   আপোর বেিা র্ প্রযাগ্যর্া? [‡KvW: 1=AÿiÁvbnxb, 2=5g †kªYx ch©šÍ, 3=6ô n‡Z 8g †kªYx, 4=`kg 

†kÖYxi wb‡P, 5=GmGmwm, 6=Øv`k †kÖYxi wb‡P, 7=GBPGmwm, 8= œ̄vZK ev Zvi Dci]  

 

২.৩ পবরিাল্পর উপাজতেকোরী ব্যবক্তর সাংখ্যা কর্জে? ক) প্রমাট……. জে। খ) পুরুষ …..জে। গ) নোরী ...... জন ।  

২.৪ আপোর িাসিাল্পের মাবলকাো প্রকমে? [প্রকাি: ১=বেজস্ব িাড়ী, ২=িাড়া িাবড়, ৩=অল্পন্যর িাড়ী, ৪=সরকাবর 

জায় ায়]  

 

২.৫ িসিাসরর্ িাসিাল্পের ধরণ প্রকমে? [প্রকাি: ১=পাকা, ২=অধ ত-পাকা, ৩=কাঁচা, ৪=ঝপবড় ঘর]   

২.৬ আপোর পবরিাল্পরর কর্জে সেস্য ির্তমাল্পে প্রলখাপড়ায় বেল্পয়াবজর্ আশছ?  

১) মমোট............... জন, ২) মছশল ............ জন, ৩) মমশয়.............. জন। ৪) মকউ ধনশয়োধজত মনই। 

 

 

২.৭   আপনোর পধরিোশরর কতজন সদস্য (১৮ িছশরর কম) ধ শুশ্রশম ধনশয়োধজত?  

১) মমোট............... জন, ২) মছশল ............ জন, ৩) মমশয়.............. জন। ৪) মকউ ধনশয়োধজত মনই। 

 

 

৩.০ সুবিধাল্পিা ী বেি তাচে ও ধরণঃ [ওস্তাে-সা ল্পরে সকল্পলর জন্য প্রল্পযাজয] 

৩.১ আপবে প্রকাথা প্রথল্পক প্রকল্পে অিভু তবক্তর কথা শুল্পেল্পেে? [প্রকাি: ১=সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর মাধ্যল্পম, 

২=সমাজল্পসিা অবফল্পসর জবরপ কাজ চলার সময়, ৩=আত্মীল্পয়র মাধ্যল্পম, ৩=প্রবর্ল্পিেীর মাধ্যল্পম, ৪=ইউবপ 

প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বাল্পরর মাধ্যল্পম, ৫=পবত্রকার মাধ্যল্পম, ৬=টিবি, ৭=অন্যান্য---------------] 

 

৩.২ কর্ সাল্পল আপবে অত্র প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ী বহল্পসল্পি প্রযা  বেল্পয়ল্পেে?   

উত্তরোর্ার ক্রবমক োং    
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[প্রকাি: ১=২০১৭ সাল্পল, ২= ২০১৮ সাল্পল, ৩=২০১৯ সাল্পল] 

৩.৩  প্রকল্পের সুবিধাল্পিা ী বহল্পসল্পি অিভু তক্ত হশত কোশরো সুপোধর  িো প্রভোি মলশগশছ ধক?  

[শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]       [ধি.দ্র: উির ‘নো’ হশল ৩.৫ ও ৩.৬ িোদ যোশি] 

 

৩.৪ উত্তর ‘হযাঁ’ হল্পল কার সুপাবরে িা প্রিাি প্রলল্প ল্পে? 

[প্রকাি: ১=সমাজল্পসিা অবধেপ্তল্পরর প্রকাে ব্যবক্তর, ২=িােীয় প্রোসল্পের প্রকাে ব্যবক্তর, ৩=িােীয় মার্ব্বর িা 

প্রমাড়ল্পলর, ৪=িােীয় সরকাবর প্রকাে কম তচাবরর, ৫=িােীয় প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বর, ৬=িােীয় রাজনেবর্ক 

প্রের্া/কমীর, ৭=উত্তর বেল্পর্ অবেচ্ছুক, ৮=অন্যান্য…..………….. (উল্পেখ করুে)। 

 

৩.৫ উত্তর ‘হযাঁ’ হল্পল বক ধরল্পণর প্রিাি প্রলল্প ল্পে? [একাবধক উত্তর গ্রহণল্পযাগ্য] 

[প্রকাি: ১=আবথ তক প্রলে-প্রেে, ২=প্রিািোলী ব্যবক্তর হল্পয় কাজ করা, ৩=প্রকাে বিবেময় োড়া সুপাবরে কল্পরবেল, 

৪=অন্যান্য…………………. 

 

৩.৬ ওস্তাে-সা ল্পরে বহল্পসল্পি আপোল্পের সম্পকত প্রকমে বেল? [প্রকাি: ১=আত্মীয়, ২=আত্মীয় েয়]  

৩.৭ ওস্তাল্পের সাল্পথ সা ল্পরল্পের সাংযুবক্ত প্রক ঠিক কল্পর বেল্পয়ল্পে? [প্রকাি: ১=ওস্তাল্পের পেি অনুযায়ী, ২=সা ল্পরল্পের 

পেি অনুযায়ী, ৩=উিল্পয়র পেি অনুযায়ী, ৪=সমাজল্পসিা অবফল্পসর মাধ্যল্পম, ৫=এলাকার প্রচয়ারম্যাে/প্রমম্বাল্পরর 

মাধ্যল্পম, ৬=অন্যান্য --------------------------] 

 

৪.০ সা ল্পরে বহল্পসল্পি বেিােবিে প্রবেিণ ও এর েির্াঃ (শুধুমাত্র সা ল্পরেল্পের জন্য প্রল্পযাজয) 

৪.১ আপবে কর্ িের যািৎ এ প্রপোর সাল্পথ যুক্ত আল্পেে? ………………. িের। 

৪.২ আপবে সা ল্পরে বহল্পসল্পি প্রকাে ধরল্পণর প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ কল্পরল্পেে? 

[প্রকাি: ১=শুধুমাত্র ৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ, ২=৩ মাল্পসর েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ ও ওস্তাল্পের সাল্পথ আল্পরা 

অবর্বরক্ত ৩ মাল্পসর হাল্পর্ কলল্পম কাল্পজর সাংযুবক্ত] 

 

৪.৩ আপবে সপ্তাল্পহ কর্বেে প্রবেিণ কাল্পজ অাংেগ্রহণ কল্পরল্পেে/কল্পরে?  

[শকোি: ১=৭ দধন, ২=৬ ধদন, ৩=৫ ধদন, ৪=৪ ধদন, ৫=৩ ধদন, ৬=২ দধন, ৭=মোত্র ১ধদন] 

 

৪.৪ ওস্তাে আপোল্পক প্রবর্বেে কর্ সময় প্রবেিণ োে কল্পরে? [শকোি: ১=৪ ঘন্টোর কম, ২=৪-৬ ঘন্টো, ৩=৭-৮ 

ঘন্টো, ৪=৮-১০ ঘন্টো, ৫=১০ ঘন্টোর মি ী] 

 

৪.৫ প্রবেিণ কালীে সমল্পয় আপোর ওস্তাল্পের সাল্পথ কয়জে সা ল্পরে সাংযুক্ত বেল/আল্পেে? 

[শকোি: ১=১ জন, ২=২ জন, ৩=৩ জন, ৪=৪ জন, ৫=৫ জন, ৬=৫ জশনর মি ী] 

 

৪.৬ আপোর ওস্তাে আপোল্পক প্রবেিণ প্রোল্পে কর্টা েি? [শকোি: ১=খুি দক্ষ, ২=মমোটোমুটি দক্ষ, ৩=অে দক্ষ, 

৪=মমোশটও দক্ষ নয়] 

 

৪.৭ আপোর ওস্তাে সা ল্পরেল্পের প্রবেিণ প্রোল্পে কর্টা আিবরক? [শকোি: ১=খুিই আন্তধরক, ২=মমোটোমুটি আন্তধরক, 

৩=অে আন্তধরক, ৪=মমোশটও আন্তধরক নয়] 

 

৪.৮ আপোর জাো মল্পর্ অাংেগ্রহণকারী অন্যান্য সা ল্পরেরা কর্টা আিবরক বেল? [শকোি: ১=খুি মি ী আন্তধরক, 

২=মমোটোমুটি আন্তধরক, ৩=অে আন্তধরক, ৪=মমোশটও আন্তধরক নয়] 

 

৪.৯ সা ল্পরেরা আিবরক ‘ো’ হল্পয় থাকল্পল, র্ার কারণ বক? [একাবধক উত্তর গ্রহণল্পযাগ্য] 

[শকোি: ১=জোয়গোর অপ্রতুলতো, ২=যন্ত্রপোধতর অভোি, ৩=এক সোশথ মি ী সোগশরদ সংযুধি, ৪=ওস্তোদগশণর 

মি ী সময় নো মদয়ো, ৫=প্রধ ক্ষণ ভোতো কম, ৬=প্রধ ক্ষণ প্রদোশন ওস্তোদগশণর ধিরধি ভোি, ৭=অন্য মকোন 

কোরণ.....................................] 

 

৪.১০ ওস্তাে-সা ল্পরে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আিবরকর্া িাড়াল্পোর উপায় বক? [একাবধক উত্তর গ্রহণল্পযাগ্য] 

[প্রকাি: ১=ওস্তােল্পের আল্পরা কায তকর ভূবমকা পালে করা, ২=হাবজরা খার্া ব্যিহার, ৩=ঠিক মল্পর্া ল  িই 

ব্যিহার করা, ৪=িােীয় সমাজল্পসিা অবফস হল্পর্ প্রিেী প্রিেী মবেটবরাং করা, ৫=একা একা কাজ করার সুল্পযা  

িাড়াল্পো, ৬=অন্যান্য ………………………….] 

 

৪.১১ আপোর ওস্তাল্পের প্রবেিণ প্রোল্পের জায় াটির পবরল্পিে পবরেন্ন/স্বািযকর বেল বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৪.১২ ওস্তোদ হশত প্রোপ্ত প্রধ ক্ষণ আপনোর কম বশক্ষশত্র কোশজ লা ল্পে/লোগশি ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৪.১৩ প্রধ ক্ষণ গ্রহশনর িশল মপ োগত কোশজ আপনোর আত্মধিশ্বোস মিশড়শছ/িোড়শি ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৪.১৪ যধদ আত্মধিশ্বোস মিশড় থোশক তোহশল ধক িরশণর আত্মধিশ্বোস মিশড়শছ/িোড়শি? 

[মকোি: ১=একো একো কোজ করশত পোধর/পোরি, ২=অন্য আশরকজনশক সহশযোধগতো করশত পোধর/পোরি, 

৩=ধনশজই ব্যিসো পধরচ্োলনো করশত পোধর/পোরি, ৪=অন্যোন্য ………………] 

 

৪.১৫ দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষণ ম শষ প্রকে হশত মকোন প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৪.১৬ উির ‘হযাঁ’ হশল এককোলীন কত টোকো প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন? …..……………… টোকো। 

৪.১৭ ৩ মোশসর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষশণ অং  গ্রহশনর জন্য প্রদি ভোতো যশথষ্ঠ ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  
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৪.১৮ উির ‘নো’ হশল, প্রবেিণ িার্া এক কালীে কত টোকো হওয়ো যুধিযুি হশি? …………… টোকো। 

৪.১৯ আপনোর ৩ মোশসর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষণ ম ষ হশয়শছ ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৪.২০ উির ‘হযাঁ’ হশল, ৩ মাল্পসর দীঘ বশময়োধদ প্রধ ক্ষণ ম শষ ওস্তোশদর সাল্পথ/প্রোকাল্পে বেিােবিে ধহশসশি কোজ 

কশরশছন/করশছন ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো] 

 

৪.২১ যধদ উির ‘হযাঁ’ হয়, তোহশল ওস্তোশদর কোরখোনো/প্রধতষ্ঠোশন হশত মকোন পোধরশ্রধমক মপশয়শছন/পোশেন ধক? [শকোি: 

১=হযাঁ, ২=নো] [উির ‘নো’ হশল ৪.২২ ও ৪.২৪ িোদ যোশি] 

 

৪.২২ উির ‘হযাঁ’ হশল, তেবেক কত টোকো কশর পোধরশ্রধমক মপশয়শছন/পোশেন? ………….. টোকো। 

৪.২৩ পোধরশ্রধমক মপশয় থোকশল, প্রোপ্ত পোধরশ্রধমক (সম্ভাব্য অন্যোন্য সুশযোশগর তুলনোয়) যশথষ্ট ধক নো?  

[শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো] 

 

৪.২৪ উির ‘নো’ হশল মকন সংযুি আশছন? ১=অনুদোশনর আ োয়,  ২= মপ োয় ভধিষ্যশত ভোল করোর আ োয়, ৩= 

ধনশজ ব্যিসো করশিন আ োয়, ৪=ঋণ পোওয়োর আ োয়, ৫=অন্যোন্য ............................ 

 

৪.২৫ প্রকে হশত প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশত মকোন সমস্যোর সমু্মখীন হশয়শছন ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৪.২৬ যধদ ‘হযাঁ’ হয়, তশি ধক ধক সমস্যোর সমু্মখীন হশয়শছন? [মকোি: ১=প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশত মদরী হয়, ২=প্রধ ক্ষণ 

ভোতোর পুশরোটো পোওয়ো যোয়বে, ৩=অন্যোন্য সমস্যো…………] 

 

৫.০ প্রবেিল্পণর মাে বেয়ন্ত্রণ ও ল  িই ব্যিহারঃ (শুধুমাত্র ওস্তাল্পের জন্য প্রল্পযাজয)  

৫.১ সা ল্পরেল্পের হাবজরা প্রেওয়ার প্রকাে ব্যিিা আল্পে বক? [মকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৫.২ উির হযাঁ হশল, বকিাল্পি হাবজরা প্রেওয়া হল্পয়ল্পে/হল্পে? [প্রকাি: ১=হাবজরা খার্া, ২=ল  িই, ৩=বেল্পরাত্তর]  

৫.৩ আপোর হাবজরা বকিাল্পি বেবির্ করা হয়? [প্রকাি: ১=ল  িই-এর মাধ্যল্পম বেজ িাল্পে, ২=ল  িই-এর মাধ্যল্পম 

উপল্পজলা অবফল্পস, ৩=বেল্পরাত্তর] 

 

৫.৪ মোঠ কমী ধনয়ধমত আপনোর প্রধ ক্ষণ পধরদ বন করশত আসশতন/আশসন ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৫.৫ উত্তর ‘হযাঁ’ হল্পল সাধারণর্: কর্বেে পর পর পধরদ বন করশত আসশতন/আশসন? [শকোি: ১=সপ্তোশহ ১ধদন, 

২=সপ্তোশহ ১ধদশনর মি ী, ৩=পশনর ধদন পর পর, ৪=মোশস ১ ধদন, ৫=মোশঝ মশধ্য] 

 

৬.০ সেে পাওয়াঃ (ওস্তাে-সা ল্পরে সকল্পলর জন্য প্রল্পযাজয) 

৬.১ প্রবেিণ প্রেল্পষ আপবে প্রকাে প্রকার সেে প্রপল্পয়ল্পেে/পাল্পিে বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো, ৩=জোনো নোই]  

৬.২ উত্তর ‘ো’ হল্পল আপবে সেেপত্র প্রপল্পর্ চাে বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৬.৩ সেেপত্র আপোর বক কাল্পজ লা ল্পি িল্পল মল্পে কল্পরে? 

[প্রকাি: ১=সামাবজক ময তাো বৃবদ্ধ পাল্পি, ২=আত্ম-বিশ্বাস িাড়ল্পি, ৩=প্রকাে প্রবর্ষ্ঠাল্পে চাকুরী প্রপল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি, 

৪=চাকুরী বেল্পয় বিল্পেে প্রযল্পর্ কাল্পজ লা ল্পি, ৫=বেজ প্রবর্ষ্ঠাে  ড়া যাল্পি, ৬=ব্যাাংক ঋণ পাওয়া যাল্পি, 

৭=অন্যান্য………………………..] 

 

৭.০ ওস্তাে (Master Craft Person=MCP) প্রবেিণ োেঃ (শুধুমাত্র ওস্তাল্পের জন্য প্রল্পযাজয) 

৭.১ আপবে কর্ সাল্পল অত্র প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রল্পম ওস্তাে বহল্পসল্পি অিভু তক্ত হল্পয়ল্পেে? 

[প্রকাি: ১=২০১৭ সাল্পল, ২= ২০১৮ সাল্পল, ৩=২০১৯ সাল্পল] 

 

৭.২ স্বে মময়োধদ ক্ষুদ্র উশযোিো প্রধ ক্ষশণর জন্য মকোন প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন ধক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৭.৩ িার্া প্রপল্পয় থাকল্পল প্রমাট কর্ টাকা প্রপল্পয়ল্পেে? …………… টাকা। 

৭.৪ প্রোপ্ত ভোতো যশথষ্ঠ িল্পল মল্পে কল্পরে বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৭.৫ যল্পথষ্ঠ ো হল্পল, ৩ বেল্পের জন্য প্রমাট কর্ টাকা হওয়া যুবক্তযুক্ত হল্পি?…………… টাকা। 

৭.৬ স্বে প্রময়াবে (৩ বেল্পের) ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ প্রেল্পষ আপোর ব্যিসা সম্প্রসারল্পণর জন্য প্রকাে আবথ তক অনুোে 

প্রপল্পয়ল্পেে বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো] 

 

৭.৭ উত্তর হযাঁ হল্পল, এককালীে কর্ টাকা অনুোে প্রপল্পয়ল্পেে? ……………………. টাকা।  

৭.৮ প্রাপ্ত অনুোল্পের অথ ত বক কাল্পজ ব্যয় কল্পরল্পেে? (একাবধক উত্তর প্রল্পযাজয) [প্রকাি: ১=ব্যিসা সম্প্রসারল্পণ, ২=েতুে 

মালামাল ক্রল্পয়, ৩=প্রল্পয়াজেীয় যন্ত্রপাবর্ ক্রল্পয়, ৪=প্রাথবমক বচবকৎসা যন্ত্রপাবর্ (first aid box) ক্রল্পয়, 

৪=পাবরিাবরক ব্যয় বমটাল্পর্, ৫=অন্যান্য……………..] 

 

৭.৯ প্রাপ্ত অনুোল্পের টাকার পবরমাণ যল্পথষ্ট িল্পল মল্পে কল্পরে বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৭.১০ প্রকে সম্প্রসারল্পণর জন্য অনুোল্পের অথ ত গ্রুল্পপ বেল্পর্ ইচ্ছুক বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো]  

৭.১১ উত্তর ‘ো’ হল্পল, অনুোল্পের অথ ত গ্রুল্পপ ো বেল্পর্ চাওয়ার কারণ বক?………………………….. 

৭.১২ স্বে প্রময়াবে (৩ বেল্পের) ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিণ প্রেল্পষ ওস্তাে বহল্পসল্পি সা ল্পরেল্পের প্রপো র্ প্রবেিণ প্রোে  
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কায তক্রল্পম অাংে গ্রহণ কল্পরল্পেে বক? [শকোি: ১=হযাঁ, ২=নো] 

৭.১৩ উত্তর হযাঁ হল্পল, এ পয তি কর্জে সা ল্পরেল্পক েীঘ তল্পময়াবে প্রবেক্ষণ প্রোে কল্পরল্পেে? ..................জন।  

৭.১৪ আপোর অধীল্পে এক সাল্পথ প্রিেীর িা  সময় কর্জে কল্পর সা ল্পরে প্রবেিণ বেল্পয়ল্পে/বেল্পে? ................. জন। 

৭.১৫ েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ গ্রহল্পে সা ল্পরেরা কর্টা আগ্রহী? [প্রকাি: ১=খুিই আগ্রহী, ২=প্রমাটামুটি আগ্রহী, ৩=অে 

বিস্তর আগ্রহী, ৪=প্রমাল্পটও আগ্রহী েয়] 

 

৭.১৬ েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিল্পণ সা ল্পরেল্পের আগ্রহী ো হল্পয় থাকল্পল র্ার কারণ বক? [প্রকাি: ১=শ্রল্পমর িাজার মূল্পল্যর 

তুলোয় প্রবেিণ িার্া কম, ২=প্রবেিল্পণর বিষয়গুল্পলার সাল্পথ র্াল বমলাল্পর্ ো পারা, ৩=বেিার অিাি, 

৪=প্রবেিল্পণর গুরুত্ব বুিল্পর্ ো পারা, ৫=অন্যান্য …………………] 

 

৭.১৭ সমোজশসিো অধিস কর্তবক প্রদি স্বে মময়োধদ (৩ ধদশনর) প্রধ ক্ষণ মপশয় আপধন কতটো সন্তুষ্ট?  

[মকোি: ১=খুিই সন্তুষ্ট, ২=মমোটোমুটি সন্তুষ্ট, ৩=অে ধিস্তর সন্তুষ্ট, ৪=মমোশটও সন্তুষ্ট নই] 

 

৮.০ উপকারল্পিা ীল্পের জীিে-মাে উন্নয়ল্পে প্রকল্পের ভূবমকাঃ [ওস্তাে-সা ল্পরে সকল্পলর জন্য প্রল্পযাজয] 

৮.১ প্রকল্পের অধীল্পে প্রবেিণ কায তক্রম আপোর প্রপো র্ জীিল্পে উপকাল্পর আসল্পি বক? [শকোি:১=হযাঁ, ২=নো]  

৮.২ যবে উত্তর হযাঁ হয়, র্াহল্পল কর্টা উপকাল্পর আসল্পি? [প্রকাি: ১=খুিই প্রিেী, ২=প্রমাটামুটি, ৩=অে]  

৮.৩ প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল আত্ম:কম তসাংিাল্পের সুল্পযা  সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে/হল্পি বক? [প্রকাি: ১= হযাঁ, ২= ো]  

৮.৪  প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল আপোর আয় বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি বক?[প্রকাি: ১=হযাঁ, ২=ো]  

৮.৫ প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল প্রপো র্ কাল্পজ শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে/পাল্পি বক?[প্রকাি: ১=হযাঁ, ২=ো]  

৮.৬ আপবে প্রয প্রপোয় প্রবেিণ বেল্পয়ল্পেে/বেল্পেে র্ার িাজার চাবহো প্রকমে? [প্রকাি: ১=চাবহো প্রিল্পড়ল্পে, ২=চাবহো 

কল্পমল্পে, ৩=চাবহোর প্রকাে পবরির্তে হয়বে] 

 

৮.৭ ওস্তাে কর্ততক সা ল্পরেল্পের প্রবেিণ প্রেয়ার কারল্পণ ওস্তােল্পের আল্পয়র বক পবরির্তে হল্পয়ল্পে?  

[প্রকাি: ১=আয় কল্পমল্পে, ২=আয় প্রিল্পড়ল্পে, ৩=িাল্পড়ওবে/কল্পমওবে] 

 

৮.৮ প্রবেিণ গ্রহল্পের ফল্পল আল্প র তুলোয় কম ত-পবরল্পিে উন্নর্ হল্পয়ল্পে বক? [প্রকাি: ১= হযাঁ, ২= ো]  

৯.০  প্রকশের মকোন দুইটি ধিষয় আপনোর ভোশলো  মলশগশছ:  

 ১।  

২। 

১১.০ প্রকশের মকোন দুইটি ধিষয় আপনোর ভোশলো লোশগধন:  

 ১। 

২। 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯̂vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt------------------ 

 

 

mycvifvBRv‡ii bvg I ¯̂vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt------------------ 
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পবরবেষ্ট ৭: উপকারল্পিা ী উত্তরোর্াল্পের জন্য FGD 

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭ 
 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের বেবিড় 

পবরিীিণ সমীিা 

============================================================ 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb  
 

FGD-Gi ’̄vb: ------------------------------------------------------------------------------------ 

গ্রাম/মহো : ………………, উপল্পজলা : ……………, প্রজলা :……………… 

 ZvwiL: -------------------------------------------------------------------------------- 

১.০. উপকারল্পিা ীল্পের প্রপো ও আথ ত-সামাবজক অিিাঃ 

১.১। আপোল্পের আল্পয়র প্রধাে উৎস বক বক? 

১.২। আপোল্পের ির্তমাে আবথ তক অিিার বিিরণ বেে? (৩ প্রিলা খািার খাে বকো, ঈল্পে শুধুমাত্র বেশুল্পের জন্য 

প্রপাষাক প্রকল্পেে, োবক পুরুষ ও বেশুল্পের জন্য প্রকল্পেে, োবক মবহলা ও বেশুল্পের জন্য প্রকল্পেে, োবক সিার জন্য 

প্রকল্পেে ইর্যাবে) 

১.৩। আপোল্পের িাসিাল্পের অিিা ও ধরল্পণর বিিরণ বেে? (পাকা, আধা-পাকা, কাঁচা, টিল্পের প্রো-চালা, টিল্পের প্রচৌ-

চালা, ঝপবড় ইর্যাবে) 

১.৪। আপোরা বকিাল্পি প্রকল্পে অিভু তক্ত হল্পলে? কর্ সাল্পল প্রকল্পের উপকারল্পিা ী বহল্পসল্পি অিভু তক্ত হল্পয়ল্পেে? 

১.৫। ওস্তাে-সা ল্পরে বহল্পসল্পি আপোল্পের সম্পকত প্রকমে বেল? [আত্মীয় োবক অোত্মীয়?] ওস্তাল্পের সাল্পথ সা ল্পরল্পের 

সাংযুবক্ত প্রক ঠিক কল্পর বেল্পয়ল্পে?  

২.০. বেিােবিে প্রবেিণ এিাং এর েির্া ও কায তকাবরর্াঃ 

২.১। আপোল্পের মল্পধ্য সা ল্পরে বহল্পসল্পি প্রকাে ধরল্পণর প্রবেিল্পণ অাংেগ্রহণ কল্পরল্পেে? (৩ বেল্পের স্বে প্রময়াবে, 

েীঘ তল্পময়াবে)  

২.২। প্রবেিণগুল্পলার কায তকাবরর্া প্রকমে বেল?  

৩.০. সা ল্পরেল্পের জন্য প্রবেিণ িার্াঃ 

৩.১। েীঘ তল্পময়াবে (৩ মাল্পসর) প্রবেিল্পণ প্রকে হল্পর্ মাবসক কর্ টাকা কল্পর প্রবেিণ িার্া প্রপল্পয়ল্পেে/পাল্পেে? প্রেত্ত 

িার্া যল্পথষ্ঠ বক? যল্পথষ্ঠ ো হল্পল, মাবসক কর্ টাকা হওয়া যুবক্তযুক্ত হল্পি? িার্া প্রপল্পর্ প্রকাে সমস্যা হল্পয় 

থাকল্পল িলুে: 
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৩.২। েীঘ তল্পময়াবে প্রবেিণ প্রেল্পষ ওস্তাল্পের কারখাো/প্রবর্ষ্ঠাল্পে িাধ্যর্ামূলক সাংযুবক্ত বহল্পসল্পি কাজ কল্পরল্পেে/করল্পেে 

বক? ওস্তাল্পের প্রবর্ষ্ঠাল্পে হল্পর্ প্রকাে পাবরশ্রবমক প্রপল্পয়ল্পেে/পাল্পেে বক? তেবেক কর্ টাকা কল্পর পাবরশ্রবমক 

পাল্পেে/প্রপল্পয়ল্পেে? প্রাপ্ত পাবরশ্রবমক িাজার ের বহল্পসল্পি যল্পথষ্ঠ বক ো? Opportunity cost/ day…….. 

৩.৩। প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রপল্পর্ প্রকাে সমস্যা হল্পয়ল্পে বক? হল্পল বক বক সমস্যার সম্মুখীে হল্পয়ল্পেে?  

৪.০. স্বে প্রময়াবে (৩ বেল্পের) ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা প্রবেিল্পণর সন্তুধষ্ট : 

৪.১। স্বে-মময়োধদ (৩ ধদশনর) প্রধ ক্ষণকোশল আপনোরো প্রকে হশত মকোন প্রধ ক্ষণ ভোতো মপশয়শছন ধক? ভোতো মপশয় 

থোকশল প্রধতধদন কত টোকো মপশয়শছন? প্রোপ্ত ভোতো যশথষ্ঠ ধক? যশথষ্ঠ নো হশল, প্রধতধদন কত টোকো হওয়ো 

যুধিযুি হশি? 

৪.২। সমোজশসিো অধিস কর্তবক প্রদি স্বে মময়োধদ (৩ ধদশনর) প্রধ ক্ষণ মপশয় আপধন কতটো সন্তুষ্ট? সন্তুষ্ট ো হল্পল র্ার 

কারণ বক? 

৪.৩। স্বে মময়োধদ প্রধ ক্ষণ ম শষ প্রকে হশত মকোন আধথ বক অনুদোন মপশয়শছন ধক? এককোলীন কত টোকো অনুদোন 

মপশয়শছন? প্রোপ্ত অনুদোশনর অথ ব ধক কোশজ ব্যয় কশরশছন?   

 

৪.৪. প্রকে হল্পর্ অনুোে প্রপল্পর্ প্রকাে সমস্যা হল্পয়ল্পে বক? হল্পল বক বক সমস্যার সম্মুখীে হল্পয়ল্পেে? (প্রযমে কবমেে 

প্রেয়া) 

৫.০. উপকারল্পিা ীল্পের জীিে-মাে উন্নয়ল্পে প্রকল্পের ভূবমকাঃ 

৫.১। প্রকল্পের আওর্াধীে প্রবেিণ কায তক্রম উপকারল্পিা ীল্পের প্রপো র্ জীিল্পে কর্টা উপকাল্পর আসল্পি? 

৫.২। আত্ম:কম তসাংিাে সৃবষ্টল্পর্, প্রপো র্ কাল্পজ আয় বৃবদ্ধল্পর্,  শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধল্পর্ ও  প্রপো র্ ময তাো বৃবদ্ধল্পর্ 

প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রম কর্টা ভূবমকা রাখল্পি িল্পল মল্পে কল্পরে? 

৫.৬। পূশি ব আপনোশদর কোশরো মকোন কু-অভযোস (তোস, জুয়ো, মোদক ইতযোধদর) ধছল ধক? এখনও এ অভযোসগুশলো আশছ 

ধক? কু-অভযোসগুশলো ছোড়োর ধপছশন প্রকেটির ধক ভূধমকো রশয়শছ? 

৬.০. প্রকল্পের েবক্তোলী, দুি তল বেক এিাং সুল্পযা  সৃবষ্ট ও ঝুঁবক বিল্পেষণঃ 

৬.১। প্রকল্পের বর্েটি িাল্পলা বেক সম্পল্পকত আপোর মর্ামর্ বেে: 

৬.২। প্রকল্পের বর্েটি খারাপ বেক সম্পল্পকত আপোর মর্ামর্ বেে: 

৬.৩। প্রকে িাস্তিায়ল্পের ফল্পল এলাকায় বক বক সুল্পযা -সুবিধা বৃবদ্ধ পাল্পি িল্পল মল্পে কল্পরে? 

৬.৪। প্রকল্পের বর্েটি ঝুঁবকপূণ ত বেক সম্পল্পকত আপোর মর্ামর্ বেে: 

৬.৫। প্রকে কায তক্রম আল্পরা িাল্পলািাল্পি পবরচালোর জন্য আপোল্পের পরামে ত িা মর্ামর্ বেে: 
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GdwRwW-‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

 

’̄vb :--------------------------                                               ZvwiL : ----------------- 

 

µwgK 

bs 

AskMÖnYKvixi   bvg ‡ckv ‡gvevBj ¯̂vÿi 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

7     

 

8     

 

9     

 

10     

 

11     

 

12     

 

 

 

(we. ª̀. GdwRwWi GKwU Qwe wbb) 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvixi bvg: 

 

¯̂vÿit 

 

‡gvevBjt 
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পবরবেষ্ট ৮: কল্পিাল গ্রুপ উত্তরোর্াল্পের জন্য FGD 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭ 
 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের বেবিড় পবরিীিণ 

সমীিা 

============================================================ 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb  
 

FGD-Gi ’̄vb: -------------------------------------------------------------------------------------- 

গ্রাম/মহো : ………………, উপল্পজলা : ……………, প্রজলা :……………… 

 ZvwiL: ------------------------------------------------------------------------------- 

 

১। আপোরা প্রকল্পের আওর্াধীে জবরল্পপর অিভু তক্ত বেল্পলে বক? আপোরা প্রকল্পে অিভু তবক্তর প্রচষ্টা কল্পরবেল্পলে বক ো? 

অিভু তক্ত হল্পর্ ো পারার কারণ বক িল্পল মল্পে কল্পরে? 

২। আপোল্পের ির্তমাে আবথ তক অিিার বিিরণ বেে? (৩ প্রিলা খািার খাে বকো, ঈল্পে শুধুমাত্র বেশুল্পের জন্য প্রপাষাক 

প্রকল্পেে, োবক পুরুষ ও বেশুল্পের জন্য প্রকল্পেে, োবক মবহলা ও বেশুল্পের জন্য প্রকল্পেে, োবক সিার জন্য প্রকল্পেে 

ইর্যাবে) 

৩। আপোল্পের িািাল্পের অিিা ও ধরল্পণর বিিরণ বেে? (পাকা, আধা-পাকা, কাঁচা, টিল্পের প্রো-চালা, টিল্পের প্রচৌ-চালা, 

ঝপবড় ইর্যাবে) 

৪। প্রকে কায তক্রম সম্পল্পকত আপোল্পের প্রকাে ধারণা আল্পে বক? ধারণা থাকল্পল িলুে। প্রকল্পের আওর্ায় বক বক সুবিধা 

প্রেয়া হয়? 

৫। আপোরা প্রকল্পে অিভু তক্ত হল্পর্ চাে বক? হল্পর্ চাইল্পল প্রকে? 

৬। প্রকল্পের প্রকল্পের সুবিধা পাল্পেে র্াল্পের তুলোয় আপোল্পের আবথ তক অিিা িল্পলা হল্পে, ো খারাপ হল্পে? পাথ তকয 

থাকল্পল প্রসগুল্পলা উল্পেখ করুে: 



96 

 

GdwRwW-‡Z AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

’̄vb :--------------                                                             ZvwiL : ----------------- 

 

µwgK 

bs 

AskMÖnYKvixi   bvg ‡ckv ‡gvevBj ¯̂vÿi 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

7     

 

8     

 

9     

 

10     

 

11     

 

12     

 

 

 

(we. ª̀. GdwRwWi GKwU Qwe wbb) 

 

Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix: 

 

¯̂vÿit 

 

‡gvevBjt 
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পবরবেষ্ট ৯ক: প্রকে অবফস ও আইএমইবি কম তকর্তাল্পের জন্য KII প্রচকবলি 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭  

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে” েীষ তক (১ম সাংল্পোবধর্) চলমাে প্রকল্পের 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিা 

cÖKí mswkøó e¨w³‡`i Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

ক) প্রকল্পের ধারণা, পবরকেো ও উল্প্শ্য 

 কল্পম্পাল্পেি অনুসাল্পর প্রকল্পের সকল কাজ িাস্তিায়ে অগ্র বর্ ও যথাসমল্পয় পূণ ত িাস্তিায়ে সম্ভািো সম্পল্পকত আপোর 

মর্ামর্; 

 

খ) প্রকল্পের অাং  বিবত্তক কায তক্রম 

 প্রকল্পে অধীে প্রজলা, প্রজলা প্রথল্পক উপল্পজলা, উপল্পজলা প্রথল্পক ইউবেয়ে র্থা প্রাবিক এলাকা বেি তাচল্পে প্রকাে পদ্ধবর্ অনুসরণ 

করা হল্পয়ল্পে? 

 

 আপনোর এলোকোয় জধরশপ ধকধক মেি পোওয়ো মগশছ? েতুে প্রকাে প্রেল্পির সম্ভািো থাকল্পল িলুে: 

 

 ির্তমাল্পে প্রবেিণপ্রাপ্ত প্রমাট প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাংখ্যা কর্? এই সকল প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পেরল্পক বক বক বেয়ামল্পকর মাধ্যল্পম 

বেি তাচে কল্পরল্পেে? 

 

 প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিে মাে উন্নয়ল্পের জন্য বক বক পেল্পিপ গ্রহণ কল্পরল্পেে? প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী সঠিক সমল্পয় এিাং 

পবরমাণমর্ অনুোে পাল্পেে বক ো? এল্পর্ প্রকাে অসুবিধা হল্পয় থাকল্পল িলুে। অসুবিধাগুল্পলা দূরীকরল্পণর উপায় সম্পল্পকত 

আপোর মর্ামর্ বেে। 

 

 সুফলল্পিা ী বেি তাচল্পের প্রিল্পত্র প্রকাে ধরল্পণর সুপাবরল্পের প্রল্পয়াজে হল্পয়ল্পে বকো? প্রকাে প্রিাি ও সেল্পস্যর পাবরিাবরক 

অিিা, বেিা র্ প্রযাগ্যর্া, অথ তনেবর্ক অিিা, প্রিািোলী মহলল্পর সাল্পথ সাংল্পযা  ইর্যাবের প্রিাি বেল বক ো? এ ধরল্পণর 

সমস্যা প্রমাকাল্পিলার উপায় বক? 

 

 বেি তাবচর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের র্াল্পের আবে প্রপো ব্যিিাপো বিষল্পয় কর্ বেল্পের প্রবেিণ প্রোে কল্পরল্পেে? 

 

 অনুোেকৃর্ অথ ত সুবিধাল্পিা ীরা বকিাল্পি ব্যিহার করল্পে? সুবিধাল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আত্মকম তসাংিাল্পের সুল্পযা  

কর্টুকু বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে? 

 

 সুবিধাল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আথ ত-সামাবজক অিিার কর্টুকু পবরির্তে হল্পয়ল্পে? 
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 ) প্রকে ব্যিিাপো  

 মাঠ পয তাল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে কায তক্রম মবেটবরাং-এর োবয়ত্ব প্রকাে অবফস/কাল্পের উপর ন্যস্ত আল্পে এিাং র্ারা ঠিক মল্পর্া 

োবয়ত্ব পালে করল্পে  বক ো; মাঠ পয তায় মবেটবরাং বরল্পপাট ত বিল্পেষল্পণর োবয়ত্ব কার উপর ন্যস্ত আল্পে; 

 

 মাঠ পয তাল্পয় প্রকল্পের মাধ্যল্পম অনুোেকৃর্ অল্পথ ত প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আবে প্রপোর সম্প্রসারণ ও ব্যিস্যা বেয়ন্ত্রল্পণর োবয়ত্ব 

কাল্পের উপর ন্যস্র্ আল্পে এিাং এ সকল োবয়ত্ব পালল্পে বক ধরল্পণর অসুবিধার সমু্মখীে হল্পর্ হল্পে এিাং র্া বকিাল্পি 

প্রমাকাল্পিলা করা হল্পে? 

 

 প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রধাে প্রধাে িাঁধাগুল্পলা বক এিাং প্রসগুল্পলা বকিাল্পি সমাধাে করা হল্পে; 

 

 প্রকে কায তক্রল্পমর র্থ্যাবে উপিাপে ও প্রেে তল্পের জন্য প্রকল্পে প্রকাে ধরপ্রণর বিবজটালাইল্পলেে কায তক্রম হাল্পর্ বেল্পয় থাকল্পল 

র্ার বিিরণ ও সুবিধাগুল্পলা িলুে: 

 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রাবিক জে েল্পক বেল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে করল্পর্ বক ধরল্পণর চযাল্পলল্পঞ্জর সমু্মখীে হল্পেে? চযাল্পলঞ্জগুল্পলা 

বকিাল্পি প্রমাকাল্পিলা করা প্রযল্পর্ পাল্পর? 

 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার আধুকায়ে বকিাল্পি করা প্রযল্পর্ পাল্পর? 

 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার মল্পধ্য প্রকাে প্রপোর প্রবেিণ সিল্পচল্পয় প্রিেী কায তকরী িল্পল মল্পে কল্পরে? এিাং প্রকে ও 

বকিাল্পি? 

 

ঘ) প্রবকউরল্পমি প্রবক্রয়া ও আবথ তক ব্যয় 

 প্রকে িাস্তিায়ল্পে প্রকাে প্রকার আবথ তক িাল্পজট িরা্ ও ব্যিিাপো সম্পবকতর্ সমস্যার সমু্মখীে হল্পর্ হল্পয়ল্পে বকো; হল্পয় 

থাকল্পল বকিাল্পি র্া সমাধাে করা হল্পে? 

 

 প্রকল্পের প্রিৌর্ লিযমাত্রা এ পয তি ের্করা কর্িা  অবজতর্ হল্পয়ল্পে? বেধ তাবরর্ সমল্পয় সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভি হল্পি বক 

ো, সম্ভি ো হল্পল র্ার কারণ বক; 

 

 িরা্কৃর্ র্হবিল এ পয তি ের্করা কর্িা  (%) ব্যিহার করা হল্পয়ল্পে; বেধ তাবরর্ সমল্পয় সকল অথ ত ব্যয় করা সম্ভি হল্পি বক 

ো, সম্ভি ো হল্পল র্ার কারণ বক; 

 

ঙ) প্রকল্পের সিল, দুি তল, সুল্পযা  ও ঝুঁবক বিল্পেষণ 

 প্রকে গ্রহণ, িাস্তিায়ে ও ব্যিিাপো কাল্পজর সিল (strength) বেকগুল্পলা; 

 

 প্রকে গ্রহণ, িাস্তিায়ে ও ব্যিিাপো কাল্পজর দুি তল (weakness) বেকগুল্পলা; 

 

 প্রকে গ্রহণ ও িাস্তিায়ল্পের ফল্পল বক ধরল্পণর সুল্পযা  (opportunity) সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে বক ো; 

 

 প্রকল্পের ঝুঁবকপূণ ত (threat) বেকগুল্পলা বক বক? 

 

চ) প্রকে উন্নয়ল্পে সুপাবরেমালা 

 প্রকল্পের সুফল প্রপল্পর্ সুবেবে তষ্ট মর্ামর্; 
 

 প্রকল্পের সিল্পচল্পয় িাল বেকগুল্পলা এই প্রকেল্পর অিেবষ্ট সমল্পয় ও অন্যান্য প্রকল্পের প্রিল্পত্র অনুসরণ করার পরামে ত প্রোে। 

 

 

 

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev` 
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পবরবেষ্ট ৯খ: সমাজল্পসিা কম তকর্তাল্পের জন্য KII প্রচকবলি 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭  

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে 

প্রকল্পের  

বেবিড় পবরিীিণ সমীিা 

wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   

1.2. c`ex:  

1.3. Awdm wVKvbv:  

1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 
 

ক) প্রকল্পের অাং  বিবত্তক কায তক্রম  

 আপোর এলাকায় প্রকল্পের অাং বিবত্তক মূল কায তক্রমগুল্পলা বক বক? আল্পরা েতুে প্রকাে কায তক্রম সাংযুক্ত করার সুল্পযা  

থাকল্পল িলুে: 

 প্রকল্পের অধীল্পে ইউবেয়ে ও প্রাবিক এলাকা বেি তাচল্পে প্রকাে পদ্ধবর্ অনুসরণ করা হল্পয়ল্পে? জবরপকৃর্ ব্যবক্তল্পের মধ্য প্রথল্পক 

উপকারল্পিা ী বেি তাচল্পে প্রকাে ধরল্পণর বেয়ামক অনুসরণ কল্পরল্পেে? 

 ইউবেয়ে ও উপল্পজলা পয তাল্পয় উপকারল্পিা ী িাোই কবমটির বিদ্যমাে  ঠে প্রবক্রয়া যথাথ ত বকো? যথাথ ত ো হল্পল প্রকে েয়? 

কবমটি  ঠে প্রকমে হওয়া িাঞ্ছেীয়: কারা থাকল্পিে অথিা থাকল্পিে ো? 

 আপনোর এলোকোয় জধরশপ ধকধক মেি পোওয়ো মগশছ? আপোর এলাকায় আল্পরা েতুে প্রকাে প্রেল্পির সম্ভািো থাকল্পল িলুে: 

 প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী সঠিক সমল্পয় এিাং পবরমাণমর্ অনুোে পাল্পেে বক ো? ো প্রপল্পয় থাকল্পল র্ার কারণ বক? 

 বেি তাবচর্ প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের র্াল্পের আবে প্রপো ব্যিিাপো বিষল্পয় কর্ বেল্পের প্রবেিণ প্রোে কল্পরল্পেে? প্রল্পেয় প্রবেিণ 

উপকারল্পিা ীল্পের জন্য কর্টা কায তকর হল্পে িল্পল মল্পে কল্পরে? কায তকর ো হল্পল র্ার কারণ বক িল্পল মল্পে কল্পরে? এগুল্পলা 

দূর করার উপায় বক? 

 অনুোেকৃর্ অথ ত সুবিধাল্পিা ীরা বকিাল্পি ব্যিহার করল্পে? সুবিধাল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আত্মকম তসাংিাল্পের সুল্পযা  

কর্টুকু বৃবদ্ধ প্রপল্পয়ল্পে? 

 

 প্রকে প্রথল্পক প্রাপ্ত অনুোল্পের অথ ত সুবিধাল্পিা ীরা বকিাল্পি খরচ করল্পে র্া বকিাল্পি যাচাই িাোই করা হয়? অথ ত ব্যিহাল্পর 

প্রকাল্পো ধরল্পের অবেয়ম হপ্রল র্া বকিাল্পি সমাধাে করা হয়? সুবিধাল্পিা ীল্পের োল্পম িরা্কৃর্ অথ ত বকিাল্পি প্রোে করা 

হয়? 
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 প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের জীিে মাে উন্নয়ল্পের জন্য বক বক পেল্পিপ গ্রহণ কল্পরল্পেে? সুবিধাল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আথ ত-

সামাবজক অিিার কর্টুকু পবরির্তে হল্পয়ল্পে? প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের বকিাল্পি জীিেমাল্পের উন্নয়ে ঘটল্পে? 

 সা ল্পরে ও ওস্তাল্পের হাবজরা বকিাল্পি বেবির্ করা হয়? এল্পর্ প্রকাে অসুবিধা হল্পে বকো? হল্পল বকিাল্পি র্া প্রমাকাল্পিলা 

করা হয়? হাবজরা খার্া প্রকাথায় থাল্পক? 

 ওস্তােরা ল  িই ব্যিহার কল্পরে বকো? হযাঁ হল্পল বকিাল্পি ব্যিহার কল্পর এিাং ল  িই প্রকাথায় থাল্পক? ল  িই ব্যিহাল্পর 

প্রকাে অসুবিধা হয় বকো? হল্পল বকিাল্পি র্া প্রমাকাল্পিলা করা হয়? 

 প্রকে কায তক্রল্পমর র্থ্যাবে উপিাপে ও প্রেে তল্পের জন্য প্রকল্পে প্রকাে ধরল্পের বিবজটালাইল্পলেে কায তক্রম হাল্পর্ বেল্পয় থাকল্পল 

র্ার বিিরণ ও সুবিধাগুল্পলা িলুে: 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রাবিক জে েল্পক বেল্পয় প্রকে িাস্তিায়ে করল্পর্ বক ধরল্পণর চযাল্পলল্পঞ্জর সমু্মখীে হল্পেে? চযাল্পলঞ্জগুল্পলা 

বকিাল্পি প্রমাকাল্পিলা করা প্রযল্পর্ পাল্পর িল্পল মল্পে কল্পরে? 

 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার আধুবেকায়ে বকিাল্পি করা প্রযল্পর্ পাল্পর?  

 

 প্রকল্পের আওর্াধীে প্রপোগুল্পলার মল্পধ্য প্রকাে প্রপোর প্রবেিণ সিল্পচল্পয় প্রিেী কায তকবর িল্পল মল্পে কল্পরে? এিাং প্রকে ও 

বকিাল্পি? 

 

খ) প্রকল্পের সিল, দুি তল, সুল্পযা  ও ঝুঁবক বিল্পেষণ 

 প্রকে গ্রহণ, িাস্তিায়ে ও ব্যিিাপো কাল্পজর সিল (strength) বেকগুল্পলা; 

 প্রকে গ্রহণ, িাস্তিায়ে ও ব্যিিাপো কাল্পজর দুি তল (weakness) বেকগুল্পলা; 

 প্রকে গ্রহণ ও িাস্তিায়ল্পের ফল্পল বক ধরল্পণর সুল্পযা  (opportunity) সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে বক ো; 

 প্রকল্পের ঝুঁবকপূণ ত (threat) বেকগুল্পলা বক বক? 

 ) প্রকে উন্নয়ল্পে সুপাবরেমালা 

 প্রকল্পের সুফল প্রপল্পর্ আপোর সুবেবে তষ্ট মর্ামর্ বেে; 

 প্রকল্পের সিল্পচল্পয় িাল বেকগুল্পলা এই প্রকেল্পর অিেবষ্ট সমল্পয় ও অন্যান্য প্রকল্পের প্রিল্পত্র অনুসরণ করার পরামে ত প্রোে। 

DËi`vZvi ¯̂vÿi (Awdm mxj mn) 

ZvwiL: 
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পবরবেষ্ট ৯ : UNO, উপল্পজলা/ইউবপ প্রচয়ারম্যাে/সেস্য/মবহলা সেস্যল্পের জন্য KII প্রচকবলি 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭  

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের  

বেবিড় পবরিীিণ সমীিা 

wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷ 

1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t    
1.1. DËi`vZvi bvg:   
1.2. c`ex:  
1.3. Awdm wVKvbv:  
1.4. Dc‡Rjv:                                     1.5. ‡Rjv:                        1.6. ‡gvevBj bs: 

 

1. প্রকশের ধনধতমোলো অনুযোয়ী উপশজলো/ইউধনয়ন পয বোশয় প্রকে িোস্তিোয়ন ও তদোরধক ধিষশয় একটি কধমটি আশছ। এই 

কধমটিশত আপধন ধক দোধয়ত্ব পোলন করশছন? 

2. আপধন ধক এই কধমটির সভোয় অং গ্রহণ কশর থোশকন? এ পয বন্ত কতটি সভোয় অং গ্রহণ কশরশছন? সি বশ ষ কত তোধরশখ 

সভোয় অং গ্রহণ কশরধছশলন? 

 

3. আপবে বক প্রকেটি সম্পল্পকত অিবহর্? এর উল্প্শ্য সম্পল্পকত আপবে বক জাল্পেে? 

4. আপোর এলাকায় প্রকল্পের আওর্ায় প্রকাে প্রকাে ইউবেয়ল্পে প্রকল্পের সহায়র্া প্রেওয়া হল্পে? 

5. আপোর জাো মল্পর্ প্রকল্পের সুবিধল্পিা ী বকিাল্পি িাোই করা হয়? এজন্য কাল্পরা সুপাবরে িা প্রিাল্পির প্রল্পয়াজে আল্পে বক 

ো? সুবিধাল্পিা ী িাোই কর্টা স্বে প্রবক্রয়ায় হল্পে? 

6. আপনোর এলাকায় প্রকল্পের অাং বিবত্তক মূল কায তক্রমগুল্পলা বক বক? 

7. সুবিধাল্পিা ী প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীল্পের আথ ত-সামাবজক অিিার কর্টুকু পবরির্তে হল্পয়ল্পে? 

8. প্রকে গ্রহণ, িাস্তিায়ে ও ব্যিিাপো কাল্পজর সিল (strength) বেকগুল্পলা; 

9. প্রকে গ্রহণ, িাস্তিায়ে ও ব্যিিাপো কাল্পজর দুি তল (weakness) বেকগুল্পলা; 

10. প্রকে গ্রহণ ও িাস্তিায়ল্পের ফল্পল বক ধরল্পণর সুল্পযা  (opportunity) সৃবষ্ট হল্পয়ল্পে বক ো; 

11. প্রকল্পের ঝুঁবকপূণ ত (threat) বেকগুল্পলা বক বক? 

12. প্রকল্পের সুফল প্রপল্পর্ সুবেবে তষ্ট মর্ামর্; 

13. প্রকল্পের সিল্পচল্পয় িাল বেকগুল্পলা এই প্রকেল্পর অিেবষ্ট সমল্পয় ও অন্যান্য প্রকল্পের প্রিল্পত্র অনুসরণ করার পরামে ত প্রোে। 

 

DËi`vZvi ¯̂vÿi (Awdm mxj mn) 

ZvwiL: 
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পবরবেষ্ট ১০: প্রকস িাবির জন্য প্রশ্নািবল 

 

 গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোশদ  সরকোর 

পধরকেনো মন্ত্রণোলয় 

িোস্তিোয়ন পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন ধিভোগ 

পধরিীক্ষণ ও মূল্যোয়ন মসক্টর-৮ 

ম র-ই-িোংলো নগর, ঢোকো-১২০৭  

 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে (১ম সাংল্পোবধর্)” েীষ তক চলমাে প্রকল্পের 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিা 

================================================== 

‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj 

 
1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t  
1.1. 

1.2. 

DËi `vZvi bvg: 

wcZvi bvg:                  1.3. gvZvi bvg:                      1.4. ¯̂vgx/¯¿xi bvg: 

1.5. cvov/gnjøv/MÖvg:                                  1.6.  ‡cŠimfv/BDwbq‡bi bvg:  

1.7. Dc‡Rjv:                                          1.8. ‡Rjv:  

1.9. eqm:                                               1.10. DËi`vZvi †gvevBj:   

1.11. DcKvi‡fvMxi aiY: [‡KvW: 1=Kvgvi, 2=Kzgvi, 3=bvwcZ, 4=gywP, 5=evuk-‡eZ cY¨ 

cÖ ‘̄ZKvix, 6=Kvumv/wcZj cY¨ cÖ ‘̄ZKvix]| 

 

cÖK‡íi mdjZv 

K) cÖK‡í mshy³ nIqvi c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb wQj? eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb? 

L) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb? 

M) cÖKí n‡Z wK ai‡Yi cÖwkÿY †c‡q‡Qb/cv‡”Qb? G‡Z Avcbvi wK jvf n‡q‡Q/n‡”Q? 

M) Avcbvi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ Ki‡Q/Ki‡e e‡j g‡b K‡ib?    

N) প্রবেিল্পণর মাধ্যল্পম অবজতর্ েির্া/জ্ঞাে আপোল্পের িবিষ্যৎ কম ত জীিল্পের জন্য কর্টা কাল্পজ লা ল্পি? 

O) প্রবেিণ প্রেল্পষ প্রাপ্ত সেে আপোর বক কাল্পজ লা ল্পি? 

P) আত্ম:কম তসাংিাে সৃবষ্টল্পর্ প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রম কর্টা ভূবমকা রাখল্পে/রাখল্পি িল্পল মল্পে কল্পরে? 

ে) প্রপো র্ কাল্পজ আয় বৃবদ্ধল্পর্ প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রম কর্টা ভূবমকা রাখল্পে/রাখল্পি িল্পল মল্পে কল্পরে? 

জ) প্রপো র্ কাল্পজ শ্রবমল্পকর চাবহো বৃবদ্ধল্পর্ প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রম কর্টা ভূবমকা রাখল্পে/রাখল্পি িল্পল মল্পে 

কল্পরে? 

ি) প্রপো র্ ময তাো বৃবদ্ধল্পর্ প্রকল্পের প্রবেিণ কায তক্রম কর্টা ভূবমকা রাখল্পে/রাখল্পি িল্পল মল্পে কল্পরে? 

প্রকশের সিল ও দুি বল ধদকসমূহ 

ক) প্রকশের মকোন মকোন ধদকগুশলো আপনোর ধনকট ভোশলো মলশগশছ? (we.`ª: ময ধিষয়সমূশহর িশল প্রকেটি কোয বকধর 

হশি িশল DËi`vZv মশন করশছন তো তুশল আনশত হশি)  
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খ) প্রকশের মকোন মকোন ধদকগুশলো আপনোর ধনকট ভোশলো লোশগধন? (we.`ª: ময ধিষয়সমূশহর িশল প্রকেটি সঠিকভোশি 

কোয বকধর n‡”Q bv িো হশি bv িশল DËi`vZv মশন করশছন তো তুশল আনশত হশি) 

গ) প্রকশের কোশজর সময় আপনোরো ধক মকোন সমস্যোর মুশখ পড়শছন কখনও? কী কী সমস্যোর সম্মুখীন 

হশয়শছন/হশেন? ধকভোশি এই সমস্যোগুশলোর সমোিোন কশরশছন? 

ঘ) এই প্রকে সিশকব আপনোর মতোমত ও সুপোধর সমূহ ধক ধক? ধিস্তোধরত িলুন দয়ো কশর।  

 

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B DcKvi‡fvMxi mdjZvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z n‡e| 

 

তথ্য সংগ্রহকোরীর নোমঃ                                                      স্বোক্ষরঃ 

মমোিোইল নম্বরঃ                                                                 তোধরখঃ  
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পবরবেষ্ট ১১: ক্রয় সাংক্রাি প্রচকবলি 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-8  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে” েীষ তক (১ম সাংল্পোবধর্) চলমাে প্রকল্পের 

বেবিড় পবরিীিণ সমীিা 

 

wcwcAvi-2008 Abyhvqx µq msµvšÍ Z_¨vewj 

 

(cÖwZwU µq c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v ‡PKwjó e¨envi Ki‡Z n‡e) 

 

µq c¨v‡KR-Gi bvg:  

 

১ gš¿Yvjq / wefvM :  

2 ev Í̄evqbKvix ms ’̄v :  

3 cÖK‡íi bvg :  

4 `icÎ  Abyhvqx কাল্পজর bvg :  

5 `ic‡Îi aiY :  

6 `icÎ  weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq /AvিRvwZK) :  

7 `icÎ  weµq ïiæi ZvwiL :  

8 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq :  

9 `icÎ  MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq :  

10 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v :  

11 `icÎ  †Lvjvi ZvwiL I mgq :   

12 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

13 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v :  

14 `icÎ  g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL :  

15 Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi  ZvwiL :  

16 wm Gm ˆZwii ZvwiL :  

17 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

18 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  

19 †gvU Pzw³ g~j¨ :  

20 Pzw³ ¯̂v¶‡ii  ZvwiL :  

২১  কোয বোশদ  cÖ`v‡bi ZvwiL :  

২২  কোয বোশদ  অনুযোয়ী কোজ শুরুর তোধরখ  :  

২৩  সময় বৃধি থোকশল, কতধদশনর এিং ধক কোরশণ  :  

২৪  কোয বোশদ  অনুযোয়ী কোজ সমোধপ্তর তোধরখ  :  

২৫  চূড়োন্ত ধিল জমোদোশনর তোধরখ ও ধিশলর পধরমোণ  :  

২৬  চূড়োন্ত ধিল পধরশ োশির তোধরখ ও পধরমোণ  :  



105 

 

২৭  িশয়র মক্ষশত্র সরকোধর িয়নীধতমোলো অনুসরণ করো হশয়ধছল ধকনো?  :  

২৮  নো হশল মকন হয়ধন?  :  

২৯  গোড়ী গুশলোর গুণগত মোশনর মক্ষশত্র মকোন ধিচুযধত ঘশটধছল ?  :  

৩০  হশয় থোকশল মকন ?  :  

 

৩১  দরপশত্র উশেধখত মূল্য অশপক্ষো অধিক ব্যয় হশয়ধছল ধকনো ?  :  

৩২  হশয় থোকশল মকন ? :  

 

৩৩  িয়কৃত গোড়ীর ওয়োশরধন্ট ধছল ধক?   :  

৩৪  থোকশল কত ধদন?  :  

৩৫  ওয়োশরধন্ট সমশয়র মশধ্য গোড়ী গুশলোর মকোন ত্রুটি িরো পশরধছল ধক নো?  :  

৩৬ ত্রুটি হশয় থোকশল মসিো মোন মকমন ধছল?  :  

 

 

 

 

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi bvg I ¯̂vÿi (Awdm mxjmn) 

 

 

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi †gvevBj †dvb bs:  

 

ZvwiL:  
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পবরবেষ্ট ১২: টাম তস অফ প্ররফাল্পরি (ToR) 

 

“িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিে মাে উন্নয়ে” েীষ তক (১ম সাংল্পোবধর্) চলমাে প্রকল্পের বেবিড় পবরিীিল্পণর টাম তস অফ 

প্ররফাল্পরি (ToR) 

ক)     প্রকশের ধিিরণীঃ 

১। প্রকশের নোম : িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিে মাে উন্নয়ে ১ম সাংল্পোবধর্। 

২।উশযোগী মন্ত্রণোলয়/ধিভোগ : সমোজকল্যোণ মন্ত্রণোলয়। 

৩। িোস্তিোয়নকোরী সংস্থো : সমোজশসিো অধিদপ্তর, ঢোকো। 

৪। প্রকে এলোকো : 

 

ধিভোগ মজলো উপশজলো 

ঢোকো মগোপোলগঞ্জ মগোপোলগঞ্জ সদর, টংগীপোড়ো, মকোটোলীপোড়ো, 

মমোকশসদপুর 

বকল্পোরগঞ্জ মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

মোধনকগঞ্জ বঘওর 

েরবসাংেী েরবসাংেী সের 

চ্ট্টগ্রোম কুধমেো মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

চ্াঁদপুর ফবরেগঞ্জ 

মনোয়োখোধল সুিে তচর, হাবর্য়া 

রোজ োহী রোজ োহী  হর সমোজশসিো কোয বোলয় এলোকো 

(রোজ োহী মহোনগর), মগোদোগোড়ী 

চ্োপাঁইনিোিগঞ্জ ধ িগঞ্জ 

ধসরোজগঞ্জ মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

খুলনো িোশগরহোট মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

মোগুড়ো মোগুড়ো সদর 

বসল্পলট সুোমগঞ্জ মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

রংপুর লোলমধনরহোট মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

রংপুর গঙ্গোচ্ড়ো 

িবরোল িরগুো মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

িধর োল িোবুগঞ্জ, উধজরপুর 

প্রিালা মদৌলতখোন 

ময়মেবসাংহ প্রেরপুর মজলোর সমগ্র এলোকো/ উপশজলো 

ময়মেবসাংহ তোরকোন্দো, ফুলপুর, হোলুয়োঘোট 

খ। প্রকশের ব্যয়ঃ 

মকোটি টোকোয় 

প্রোক্কধলত ব্যয় (লক্ষ টোকোয়)  মূল ১ম সংশ োধিত 

১ মমোট : ৪৮.৫৫৭০ ৬০.৬৯৬১ 

২ ধজওধি : ৪৮.৫৫৭০ ৬০.৬৯৬১ 

৩ বিশদধ ক মুদ্রো : - - 

৪ আরধপএ : - - 

 

গ)    িোস্তিোয়নকোলঃ 
 

 আরশির তোধরখ সমোধপ্তর তোধরখ 

১ মূল জুলোই, ২০১৭ জুন, ২০২০ 

২ ১ম সংশ োধিত জুলোই, ২০১৭ জুন, ২০২২ 
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ঘ)   প্রকশের সোিোরণ উশদ্দশ্যঃ প্রকল্পের সাধারণ উল্প্শ্য হল্পলা প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিণ মাে উন্নয়ে। বিল্পেষর্ র্াল্পের যারা 

আবে ক্ষুদ্র্ ব্যিসা/প্রপোয় বেল্পয়াবজর্ প্রযমে, কামার, কুল্পমার, পাবপর্, িাঁে ও প্রির্ প্রস্তুর্কারক, কাঁো /বপর্ল প্রস্তুর্কারী এিাং 

জুর্া প্রমরামর্/প্রস্তুর্কারী। এ কাযক্রম প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী সম্প্রোল্পয়র িহুমুখী উন্নয়ল্পের জন্য সম্পসাবরর্ হল্পি। 

ঙ)  প্রকশের ধিশ ষ উশদ্দশ্যঃ 

 ১. িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সৃাাংবিধাবেক অবধকার বেবির্করণ; 

 ২. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠী যারা আবে ক্ষুদ্র্ প্রপাোয় বেল্পয়াবজর্ র্াল্পের সঠিক সাংখ্যা বেরুপে; 

 ৩. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর উপাজতল্পের সিমর্া বৃবদ্ধর জন্য প্রবেিণ প্রোে; 

 ৪. প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর কাল্পজর সুল্পযা  সৃবষ্ট ও আত্ম-কর্মসাংিাল্পের প্রিত্র প্রস্তুর্করণ; 

    ৫. র্াল্পের আবে প্রপোর প্রটকসই উন্নয়ল্পে আবথ তক সহায়র্ার জন্য মূলধে প্রোে; 

    ৬. র্াল্পের িসিাল্পসর উপল্পযা ী পবরল্পিে তর্রীল্পর্ সাবি তক সহল্পযাব র্া প্রোে; 

    ৭. িােীয় জেপ্রোসেল্পক প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিে মাে উন্নয়ল্পে সমৃ্পক্তকরণ; 

    ৮. বপবেল্পয় পড়া ক্ষুদ্র্ প্রপোজীবি সম্প্রোয়ল্পক উন্নয়ল্পের মূল প্রশ্রার্ধারায় সমৃ্পক্তকরণ; 

    ৯. প্রেল্পের ০৮ (আট) প্রজলায় প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর প্রমাট ৪৬১১৯টি পবরিাল্পরর ১৮৬,৮৪৬জে সেস্যল্পক উন্নয়ে কম তকাল্পে 

সমৃ্পক্ত করা। 

   ১০. প্রকশের িোস্তিোয়ন, পধরিীক্ষণ এিং ধরশপোটি বং এর জন্য একজন Project Implementation and Monitoring 

Specialistধনশয়োগ প্রদোন। 

চ্)    পরোম বক প্রধতষ্ঠোশনর দোধয়ত্বঃ 

১) প্রকল্পের কমপল্পি ২৫% এলাকা সমীিার আওর্াভুক্ত বহল্পসল্পি মূল্যায়ে করল্পর্ হল্পি; 

২) প্রকল্পের অনুল্পমােে, পটভূবম, উল্প্শ্য ও সাংল্পোধে (প্রল্পযাজযল্পিল্পত্র) প্রকেব্যয়, িাস্তিায়েকাল ও অথ তায়েসহ প্রাসাংব ক 

র্থ্য পয তল্পিিণ ও পয তাল্পলাচো; 

৩) প্রকল্পের সাবি তক ও বিস্তাবরর্ অঙ্গবিবত্তক িাস্তিায়ে (িাস্তি ও আবথ তক) অগ্র বর্র র্থ্য সাংগ্রহ এিাং প্রলখবচল্পত্রর মাধ্যল্পম 

উপিাপে ও বিল্পেষণ; 

৪) প্রকল্পের উল্প্শ্যািলী ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীর্ কায তািলী প্রকল্পের উল্প্ল্পশ্যর সাল্পথ সামঞ্জস্যপূণ ত বকো র্া পয তাল্পলাচো ও 

মর্ামর্ প্রোে করা; 

৫) প্রকল্পের আওর্ায় সাংগৃহীর্ বিবিন্ন পণ্য, কায ত ও প্রসিা সাংগ্রল্পহর (Procurement) প্রিল্পত্র সরকাবর ক্রয় আইে 

(বপবপএ-৬), সরকাবর ক্রয় বিবধমালা (বপবপআর-২০০৮) এিাং উন্নয়ে সহল্পযা ী প্রবর্ষ্ঠাল্পের  াইি লাইে ইর্যাবে 

প্রবর্পালে এিাং গুে র্ মাে ও পবরমাণ অনুযায়ী সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে বকো প্রস বিষল্পয় পয তল্পিিণ ও পয তাল্পলাচো; 

৬) ক্ষুদ্র্ উল্পদ্যাক্তা তর্বরল্পর্ ও কম তসাংিাে সৃবষ্টল্পর্ বকিাল্পি ভূবমকা রাখল্পর্ পাল্পর এ বিষল্পয় সুপাবরে ও পয তল্পিিণ।  

৭) প্রকে েবলল অনুযায়ী প্রল্পয়াজেীয় জেিল বেল্পয়া , বেল্পয়া  পদ্ধবর্ পয তল্পিিণ ও পয তাল্পলাচো করা; 

৮) প্রকল্পের িাস্তিায়ে সম্পবকতর্ বিষয় প্রযমে: অথ তায়ল্পে বিলম্ব, পণ্য, কায ত ও প্রসিা ক্রল্পয়র প্রিল্পত্র প্রকে ব্যিিাপোর মাে 

এিাং প্রকল্পের প্রময়াে ও ব্যয় বৃবদ্ধসহ বিবিন্ন বেক বিল্পেষণ, পয তল্পিিণ ও পয তাল্পলাচো; 

৯) প্রকল্পের আওর্ায় সম্পাবের্ মূল কায তক্রম সমূল্পহর কায তকাবরর্া ও উপল্পযাব র্া বিল্পেষণ করা এিাং বিল্পেষ সফলর্া 

(Success Stories, যবেথাল্পক) বিষল্পয় আল্পলাকপার্ করা। 

১০) প্রকল্পের আওর্ায় গৃহীর্ কায তক্রম প্রটকসই করার লল্পিয মর্ামর্ প্রোে; 

১১) প্রকল্পের সিলবেক, সুল্পযা , হুমবক এিাং দুি তলর্া (SWOT) বিল্পেষণ এিাং দুি তলর্া ও চযাল্পলঞ্জ প্রমাকাল্পিলায় 

যল্পথাপযুক্ত সুপাবরে প্রোে; 

১২) উবেবখর্ প্রাপ্ত বিবিন্ন পয তল্পিিল্পণর বিবত্তল্পর্ সাবি তক পয তাল্পলাচো; 
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১৩) প্রকে সাংবেষ্ট অন্যান্য প্রাসবঙ্গক বিষয়াবে: (i) প্রকে এলাকা হল্পর্ সাংগৃহীর্ র্থ্য, এফবজবি ও িােীয় পয তাল্পয় কম তোলা 

আল্পয়াজে কল্পর একটি প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে এিাং ক্রয়কারী সাংিা আইএমইবি কর্ততক অনুল্পমােে গ্রহণ এিাং (ii) জার্ীয় 

পয তাল্পয়র একটি কম তোলা আল্পয়াজে কল্পর প্রবর্ল্পিেল্পের পয তল্পিিণ সমূহ (Finding) অিবহর্ করা ও কম তোলায় প্রাপ্ত 

মর্ামর্ ও সুপাবরে সমূহ বিল্পিচো কল্পর র্ার উপর প্রবর্ল্পিেে চুড়াি করা; 

১৪) পরামে তক প্রবর্ষ্ঠাে চুবক্তর র্াবরখ প্রথল্পক চার মাল্পসর মল্পধ্য সমীিা সাংক্রাি যাির্ীয় কায তক্রম চুড়াি করল্পি; 

১৫) পরামে তল্পকর সাল্পথ আল্পলাচো পূি তক ক্রযকারী সাংিা কর্ততক আল্পরাবপর্ অন্যান্য সাংবেষ্ট (আইএমইবি) োবয়ত্ব পালে । 

ছ)    পরোম বক প্রধতষ্ঠোন ও পরোম বশকর প্রকৃধত ও মযোগ্যতোঃ 

ক্রঃেঃ পরামে তক প্রবর্ষ্ঠাে ও 

পরামে তক প্রবর্ষ্ঠাল্পের 

পরামে তক 

বেিা র্ প্রযাগ্যর্া অবিজ্ঞর্া 

১. পরামে তক প্রবর্ষ্ঠাে    ল্পিষণা এিাং প্রকে বেবিড় পবরিীিণ ও মূল্যায়ে 

সাংক্রাি সমীিা পবরচালোয় নুযের্াম ০১ (এক) 

িেল্পরর অবিজ্ঞর্া।  

২. (ক)  টীম বলিার 

(আথ ত-সামাবজক 

বিল্পেষজ্ঞ) 

 

প্রকাে স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় 

হল্পর্ সমাজবিজ্ঞাে/ অথ তেীবর্/ 

সমাজকম ত /সমাজকল্যাণ 

বিষল্পয স্নার্ল্পকাত্তর বিগ্রী । 

সাংবেষ্ট বিষল্পয় বপএইচবি 

বিগ্রীধারীল্পের অগ্রাবধকার ।  

 প্রেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর সাল্পথ কাজ করার উপর 
১০ (েে) িেল্পরর অবিজ্ঞর্া 

  ল্পিষণা এিাং প্রকল্পের বেবিড় পবরিীিণ ও মূল্যায়ে 

সাংক্রাি সমীিা পবরচালোয় টীম বলিার বহল্পসল্পি 

কাজ করার জন্য কমপল্পি ১০(েে) িেল্পরর অবিজ্ঞর্া 

থাকল্পর্ হল্পি; 

 কবম্পউটাল্পরর মাইল্পক্রাসফট ওয়াি ত, এল্পক্সল, SPSS 

সহ অন্যান্য Statistical Software 

package পবরচালোয় েি হল্পর্ হল্পি এিাং 

 বপবপএ ২০০৬, বপবপআর ২০০৮ এিাং অন্যান্য 

আবথ তক বিবধবিধাে সম্পল্পকত সম্যক ধারণা থাকল্পর্ 

হল্পি; 

 প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও উপিাপোয় অবিজ্ঞর্া থাকল্পর্ 

হল্পিএিাং 

 সাংবেষ্ট বিষল্পয় প্রকােো থাকল্পর্ হল্পি।  

 (খ)  আত্ম-

কম তসাংিােবিল্পেষজ্ঞ।   

স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় হল্পর্ 

নুযের্ম স্নার্ল্পকাত্তর বিবগ্র। 

 আত্মকম তসাংিাে মূলক সাংক্রাি কাল্পজ  (১০)  িেল্পরর 

িাস্তি অবিজ্ঞর্া থাকল্পর্ হল্পি।   

 প্রবর্ল্পিেে প্রণয়ে ও উপিাপোয় অবিজ্ঞর্া থাকল্পর্ 
হল্পি।  

 (   প্রেি বিেষজ্ঞ স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় হল্পর্ 

নুযের্ম স্নার্ল্পকাত্তর বিবগ্র 

 িাাংলাল্পেল্পের প্রাবিক জেল্প াষ্ঠীর জীিেমাে উন্নয়ে 
সম্পল্পকত পবরকেো প্রণয়ে কাল্পজ কমপল্পি ৫(পাঁচ) 

িেল্পরর িাস্তি অবিজ্ঞর্া সম্পন্ন। 

 (ঘ)  পবরসাংখ্যােবিে স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যাল হল্পর্ 

পবরসাংখ্যাে বিষল্পয় নুযের্ম 

স্নার্ল্পকাত্তর বিবগ্র 

 সাংবেষ্টকাল্পজ ৫ (পাঁচ) িেল্পরর িাস্তি অবিজ্ঞর্া 

সম্পন্ন। 

 কবম্পউটাল্পরর মাইল্পক্রাসফট ওয়াি ত, এল্পক্সল, SPSS 

সহ অন্যান্য Statistical Software 

package পবরচালোয় েি হল্পর্ হল্পি এিাং 

 সাংবেষ্ট বিষল্পয় প্রকােো থাকল্পর্ হল্পি। 

 িাটা ব্যিিাপো, িাটা এবি, এোলাইবসস ইর্যাবে 

বিষল্পয় ৩ িেল্পরর িাস্তি অবিজ্ঞর্া থাকল্পর্ হল্পি।  
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জ)     পরোম বক প্রধতষ্ঠোন কর্তবক ধনশম্নিধণ বত প্রধতশিদনসমূহ দোধখল করশত হশিঃ  

িঃ 

নঃ 

প্রধতশিদশনর নোম দোধখশলর সময় সংখ্যো 

১। প্রোরধিক প্রধতশিদন (িোংলোয়) চুধি সিোদশনর ১৫ ধদশনর মশধ্য ২০ কধপ মটকধনকযোল কধমটির সভোর জন্য 

এিং ২০ কধপ ধেয়োধরং কধমটির সভোর জন্য 

(২০+২০) = ৪০ টি 

২। ১ম খসড়ো প্রধতশিদন (িোংলোয়) চুধি সিোদশনর ৭৫ ধদশনর মশধ্য ২০ কধপ মটকধনকযোল কধমটির সভোর জন্য 

এিং ২০ কধপ ধেয়োধরং কধমটির সভোর জন্য 

(২০+২০) = ৪০ টি 

৩। ২য় খসড়ো প্রধতশিদন (িোংলোয়) চুধি সিোদশনর ৯০ ধদশনর মশধ্য ৭৫ কধপজোতীয় কম ব োলোর জন্য 

৪। ২য় খসড়ো প্রধতশিদন (িোংলোয় ও 

ইংশরজীশত) 

চুধি সিোদশনর ১০০ ধদশনর মশধ্য ২০ কধপ মটকধনকযোল কধমটির সভোর জন্য 

এিং ২০ কধপ ধেয়োধরং কধমটির সভোর জন্য 

(২০+২০) = ৪০ টি 

৫। চূড়োন্ত প্রধতশিদন (িোংলো ও 

ইংশরজীশত) 

চুধি সিোদশনর ১২০ ধদশনর মশধ্য (৪০ কধপ িোংলো+২০ কধপ ইংশরধজ) = ৬০ 

টি 

(ি) ক্রয়কারী কর্ততক প্রল্পেয়: 

 প্রকে েবলল (বিবপবপ/আরবিবপবপ/বপবসআর): 

 বিবিন্ন প্রিকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পথ প্রযা াল্পযাল্প র জন্য সহল্পযা ীর্া প্রোে, ইর্যাবে। 
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