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ননফ বাী ায-ংক্ষে 

 

                                       ।    ,        ,     ঝড়,                            

   । ১৯৭০       ১২                                                       ,         , 

     ,                                                        ও               -         

     ।                                           ও       ১৯৭২       ২০                ফ  

                                         (                  )।                         , 

   ,                       w                                                            

    ।     ফ                            ২০০                       “   ড়     ”             

    ।                                             ড়                w                   

                “   ড়     ”। cieZx©‡Z  miKvi I BD‡ivcxq BDwbq‡bi †h․_ A_©vq‡b ïiæ nq Av`k©MÖvg 

cÖKí- 1 I 2 †hLv‡b 1,507wU Av`k©MÖvg cÖwZôvi gva¨‡g 71,032wU f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvnxb, b`xfv½bx 
cwievi‡K cybe©vmb Kiv nq| Av`k©MÖvg cÖK‡íi avivevwnKZvq eZ©gvb miKv‡ii `vwi`ª wbimb Kg©m~wPi AvIZvq 
2009 mv‡j †RwWwmGd Gi A_©vq‡b f~wg gš¿Yvjqvaxb ¸”QMÖvg (K¬vB‡gU wfw±gm win¨vwewj‡Ukb cÖ‡R±) 
cÖK‡íi hvÎv ïiæ nq| GiB avivevwnKZvq ¸”QMÖvg 1g ch©vq (K¬vB‡gU wfw±gm win¨vwewj‡Ukb cÖ‡R±) cÖK‡íi 
gva¨‡g miKvwi Lvm Rwg‡Z 254wU ¸”QMÖvg cÖwZôvi gva¨‡g 10,703wU f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvnxb, b`xfv½bx 
cwievi‡K cybe©vmb Kiv nq| †`‡ki f~wgnxb I M„nnxb‡`i Avevmb wbwðZ K‡i Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi 
j‡ÿ¨ e¨ Í̄evqbK…Z Av`k© MÖvg cÖKí-2 I ¸”QMÖvg-1 (wmwfAviwc) cÖK‡íi avivevwnKZvq miKvi KZ…©K ¸”QMÖvg-
2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUgm& win¨vwewj‡Ukb cÖ‡R±) cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| ¸”QMÖvg cÖK‡íi mvwe©K jÿ¨ n‡jv 
Rjevqy `yM©Z f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvwenxb Ges b`xfv½bx cwievi‡K miKvwi Lvm Rwg‡Z M„n I ZrmsjMœ 
cwi‡ek cÖ`v‡bi gva¨‡g cybe©vmb Kiv Ges gvbem¤ú` Dbœq‡b cybe©vwmZ cwievimg~‡ni g‡a¨ cÖv_wgK wkÿv, 
¯̂v ’̄¨ m‡PZbZv I `ÿZv e„w×i cÖwkÿYmn Avqea©K Kg©KvÛ cwiPvjbvi gva¨‡g Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi 
Dbœqbmvab Kivi gva¨‡g †`‡ki `vwi`ª wbim‡b D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv ivLv| 
 

গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (ননবআযন) প্রকল্পটি ২০১৫ াক্ষরয ১৩ই অক্ষটাফয একক্ষনক কর্তবক অনুক্ষভানদত য়। cÖKíwU 

A‡±vei 2015 n‡Z Ryb 2020 ch©šÍ †gqv‡` 94181.30 jÿ UvKv e¨‡q ev Í̄evwqZ n‡”Q| G cÖK‡íi jÿ¨ n‡”Q 
2020 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`‡ki ৫0,000wU Rjevqy `yM©Z f~wgnxb, M„nnxb, wQbœg~j cwiev‡ii Rb¨ Rwg, evm ’̄vb, 

cÖwkÿY, FY, ¯̂v ’̄¨‡mev, cwievi cwiKíbv, Avqea©K Kvh©µg, weï× Lvevi cvwbi ms ’̄vb, hvZvqvZ e¨e ’̄vi 
Dbœqb I e„ÿ‡ivc‡bi myweav cÖ`vb K‡i `vwi`ª we‡gvPb Kiv|  
 

ফাস্তফায়ন নযফীেণ ও মূল্যায়ন নফবাগ (আইএভইনি) এনিনভুক্ত প্রকল্পমূক্ষয ভননটনযং ও মূল্যায়ক্ষনয ককন্দ্রীয় 

ংস্থা। এযই ধাযাফানকতায় ২০১৮-১৯ অথ বফছক্ষয ভূনভ ভন্ত্রণারক্ষয়য আওতাধীন ‘‘গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (ক্লাইক্ষভট 

নবকটিভ নযযানফনরক্ষটন) (১ভ ংক্ষানধত)” ীল বক চরভান প্রকল্পটিয নননফড় নযফীেক্ষণয উক্ষযাগ কনওয়া য় 

আইএভইনি কথক্ষক।                           ‘‘'†W‡fjc‡g›U †UKwbK¨vj KbmvjU¨v›Um c Övt wjt 

(wWwUwmGj)” কক প্রকল্পটিয নননফড় নযফীেক্ষণয জন্য যাভ বক প্রনতষ্ঠান নক্ষক্ষফ ননক্ষয়াগ প্রদান কযা য়। 
 

eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿvq Z_¨msMÖ‡ni Rb¨ `yB ai‡bi c×wZ h_v, (1) msL¨vMZ (Quantitative) 
c×wZ I (2) ¸YMZ (Qualitative) c×wZ e¨eüZ n‡q‡Q। wbweo cwiexÿY m¤úv`‡b myweav‡fvMx, m¤¢ve¨ 

myweav‡fvMx I Ab¨vb¨ †÷K‡nvìvi‡`i mgš^‡q AvbzôvwbK I AbvbzôvwbK mv¶vrKvi h_v, cÖkœvewji gva¨‡g 
gvVRwic, †dvKvm Mªzc wWmKvkb, cÖv_wgK I †m‡KÛvwi Z_¨msMÖn, wi‡c©vU ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKvq 
cwi`k©b BZ¨vw` Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| mgxÿv `j  bgybv ¸”QMÖv‡gi cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae ’̄v 
mivmwi cwi`k©b I ch©‡eÿY K‡i‡Qb| civgk©K cÖwZôv‡bi mgxÿv `j bgybv ¸”QMÖv‡gi cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb 
Ae ’̄v mivmwi ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ me©‡gvU 6wU wefv‡Mi 40wU ¸”QMÖvg cwi`k©b K‡i‡Qb| GQvov ev Í̄e Ae ’̄v 
ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ mgxÿv `j AviI 40wU ¸”QMÖvg cwi`k©b K‡i‡Qb| Gi d‡j mgxÿK `j †gvU 80wU ¸”QMÖvg 
†_‡K Z_¨ msMÖn K‡i‡Qb| 
 

ফছযনবনিক এনিন ফযাদ্দ ও ব্যয় ম বাক্ষরাচনা কক্ষয কদখা মায় কম, প্রকক্ষল্পয প্রথভ ফছক্ষয ২০১৫-২০১৬ অথ বফছক্ষয ফযাদ্দ 

নছর ৭০০.০০ রে টাকা, নকন্তু প্রকল্প ংক্ষাধনী ওয়ায য ংক্ষানধত এনিন অনুমায়ী ছাড় ক্ষয়নছর ২০০০ রে 
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টাকা। প্রকক্ষল্পয আওতায় ব্যয় ক্ষয়নছর ১৭৯২.৬৮ রে টাকা মা ংক্ষানধত এনিন ফযাক্ষদ্দয ৮৯.৬৩%। অযনদক্ষক 

২০১৬-২০১৭ অথ বফছক্ষয আযএনিন ফযাদ্দ য় কভাট ৯০১৯ রে টাকা, অথ ব ছাড় য় ৯০১৯ রে টাকা এফং ব্যয় য় 

৮৮১৬.২৬ রে টাকা মা ফছক্ষযয কভাট ফযাক্ষদ্দয ৯৭.৭৫%। ২০১৭-১৮ অথ বফছক্ষয আযএনিন ফযাদ্দ য় কভাট ৪৩২৪৫ 

রে টাকা, অথ ব ছাড় য় ৪৩২৪৫ রে টাকা এফং ব্যয় য় ৪১৮০৯.৯৫ রে টাকা মা ফছক্ষযয কভাট ফযাক্ষদ্দয 

৯৬.৬৮%। প্রকক্ষল্পয শুরু ক্ষত জুন/২০১৮ ম বন্ত আনথ বক অগ্রগনত ৫৫.৬৬%। ২০১৮-২০১৯ অথ বফছক্ষয কভাট ১৫২৪৬ 

রে টাকা অথ ব ফযাদ্দ য় এফং      ২০১৯ (৩য় নকনস্ত) ম বন্ত অথ ব ছাড় য় ১১৪৩৪.৫০ রে টাকা। ছাড়কৃত অক্ষথ বয 

ভাত্র ৩৭০৪.১৬ রে টাকা এনপ্রর ২০১৯ ম বন্ত খযচ কযা ম্ভফ ক্ষয়ক্ষছ, মা ছাড়কৃত্র অক্ষথ বয ভাত্র ৩২.৩৯%। 

 

নননফড় mgxÿvq †`Lv hvq, cÖK‡í DcKvi‡fvMxযা নফনবন্ন †ckvi mv‡_ RwoZ।       ভক্ষে কফকায ১.৬%, নবক্ষুক 

১.১%, গৃনYx ২৮.০%, কফযকানয চাকনযজীফী ০.৫%, ব্যফায়ী ০.৭%, কৃনলকাজ/কৃলক ১৭.৯%, নযকাওয়ারা 

২.২%, নদনভজুয ১৮.৭%, কজক্ষর ২৬.২% এফং অন্যান্য ৩.১%। গুচ্ছগ্রাক্ষভয উগকাযক্ষবাগীক্ষদয ভক্ষে কফনযবাগই শুধু 

স্বােযতা জ্ঞানম্পন্ন এফং ননযেয। ৬৯% উকাযক্ষবাগী গুচ্ছগ্রাক্ষভ গৃীনক্ষদয জনভ ফযাদ্দ কদওয়ায নফলমটি ইউননয়ন 

নযলদ কচয়াযম্যান এফং ওয়াি ব কনভনাক্ষযয কাছ কথক্ষক অফনত ক্ষয়ক্ষছন।                     ৮৬% 

               -                 ১১%                                               ।  

গুচ্ছগ্রাক্ষভ ঘয ফযাদ্দ াওয়ায পূক্ষফ ব ১৪%DcKvi‡fvMx প্রাকৃনতক দুক্ষম বাক্ষগয েনতগ্রস্ত, ৫৮% ভূনভীন, গৃীন,     

নছন্নমূর এফং তকযা ১ জন অন্যান্য অফস্থায় নছর। উকাযক্ষবাগীযা গুচ্ছগ্রাক্ষভ ঘয ফযাদ্দ াওয়ায জন্য নফনবন্ন ধযক্ষনয 

ভস্যায ম্মুখীন ক্ষয়নছক্ষরন, তাক্ষদয ভক্ষে  ৪৮% দস্য ওয়ায জন্য ককাথায় কমাগাক্ষমাগ কযক্ষত য় Zv জানা নছর 

না, ৩১ % দস্য ওয়ায পূফ বতব ম্পক্ষকব ধাযণা নছর না, ১৫%       দস্য ওয়ায জন্য ননফ বাচন প্রনিয়াটি ঠিক 

নয়, ২% কনভন কদওয়ায দযকায য় এফং ১%  অন্যান্য ভস্যায ম্মুখীন ক্ষয়নছক্ষরন ফক্ষর উক্ষেখ কক্ষযন।  

 

নননফড় ভীোয ংখ্যাগত নফক্ষেল‡Y কদখা মায়, উকাযক্ষবাগীয ফতনবটায় অফনস্থত ঘযটিয টিক্ষনয কফড়া ও টিক্ষনয 

চার নদক্ষয় ততনয। ভীোয় অংগ্রণকাযী উকাযক্ষবাগীক্ষদয ভক্ষে ৮% কভক্ষঝ াকা ৯২% উকাযক্ষবাগীয কভক্ষঝ 

কাঁচা। গুচ্ছগ্রাক্ষভ ১৯.৮২% উকাযক্ষবাগীয ঘক্ষয নফদুযৎ ংক্ষমাগ আক্ষছ এফং ৮০.১৮% ঘক্ষয নফদুযৎ ংক্ষমাগ কনই|  
 

নননফড় mgxÿvq †`Lv hvq, ৭৫% উকাযক্ষবাগী ানীয় জক্ষরয উৎ নাক্ষফ প্রকল্প কথক্ষক স্থানত নরকূ, ১৫% গবীয 

নরকূ ও অন্যান্য উ                    । তকযা ৭৫ জন উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন bjK~c/Mfxi bjK~cwUi 

ানন RbM‡Yi cv‡bi Rb¨ Dc‡hvMx এফং ২৪% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন এই ানন াক্ষনয উক্ষমাগী নয়। cÖwZ 5-10 

cwiev‡ii Rb¨ 1wU bjK~c eivÏ Av‡Q| উকাযক্ষবাগীক্ষদয ৫১% ফক্ষরন         পুকুক্ষযয ানন াক্ষনয উযুক্ত। 

cÖvq 48.9% DcKvi‡fvMx e‡jb পুকুযটি দীঘ ব কভয়াদী নরজ কনওয়া। ৩৪.৭% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন পুকুযটি খনন কযা 

ক্ষয়নছর, cÖvq ১৫.২% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন পুকুক্ষয াযা ফছয ানন থাক্ষক এফং ২০.৬% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন পুকুক্ষয 

ঘাটরা কযা ক্ষয়নছর। hw`I wWwcwc‡Z mKj ¸”QMÖv‡g NvUjv _vKvi eivÏ †bB| ৭৮.৮% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন  

পুকুযটি ভাছ চাক্ষলয উক্ষমাগী। তকযা ৯ জন উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন        কগারখানা আক্ষছ এফং প্রায়  তকযা  

৯১ জন উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন কগারখানা কনই । hw`I wWwcwc‡Z mKj ¸”QMÖv‡g কগারখানা স্থাক্ষনয নফলয়টি উক্ষেখ 

†bB ZeyI †MvmjLvbv bv _vKv DcKvi‡fvMx‡`i g‡Z GKwU `y‡f©vM we‡kl K‡i wK‡kvix †g‡q Ges gwnjv‡`i 
Rb¨| 

 

নননফড় mgxÿvq †`Lv hvq,     ২৭.৮২% গুচ্ছগ্রাক্ষভ গ্রাভ কনভটি আক্ষছ এফং ৭২.১৮%   কনই। ৫০.২০% 

DcKvi‡fvMx‡`i g‡Z ভানিাযা র ওয়ায কাযক্ষণ তাযা উকৃত ক্ষচ্ছন। ৫২.১০% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন 

ভানিাযা ক্ষর পানন বচায আক্ষছ এফং ৪৭.৯০% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন ককান পানন বচায কনই। ভানিাযা রwU 

wewfbœ mvgvwRK Abyôvb Ges Av‡jvPbv mfvq e¨eüZ nq| 

 

¸”QMÖv‡gi একটি নফার ংখ্যক কছক্ষরক্ষভক্ষয় স্কুক্ষর মায় না এফং এ ননক্ষয় কতভন ককান উক্ষযাগও নজক্ষয ক্ষড় নাই। 

hw`I ¸”QMÖv‡gi wfZ‡i †Kvb cÖv_wgK we`¨vjq †bB, Zv m‡Ë¡I ৫৮% উকাযক্ষবাগী ফক্ষরন তাক্ষদয কছক্ষরক্ষভক্ষয়যা 

স্কুক্ষর মায়।       য নননফড় mgxÿvq †`Lv hvq, উকাযক্ষবাগীক্ষদয কছক্ষরক্ষভক্ষয়ক্ষদয স্কুক্ষর না মাওয়ায কাযণ নক্ষক্ষফ 

৪৮.৪৯%        ক্ষচতনতায অবাফ, ১৭.১০%        নতাভাতায াক্ষথ কাজ কক্ষয, ১৪.৬৫%        গুচ্ছগ্রাভ 

কথক্ষক নফযারক্ষয়য দূযত্ব কফন এফং ১৪.৬৫%       আনথ বক ভস্যা কদনখক্ষয়ক্ষছন। MÖv‡g D‡jøL msL¨K cÖvßeq¯‥ 
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DcKvi‡fvMx Av‡Qb hviv ïay ¯̂vÿiZv Ávb m¤úbœ wKsev অননেত (78%)| Zv‡`i Rb¨ MÖv‡g †Kvb eq¯‥ wkÿv 

Kvh©µg †bB| welqwU‡Z bRi †`Iqv DwPZ| 
 

নননফড় mgxÿvq †`Lv hvq,                  ¯̂v ’̄¨ ও পুনি ‡mev             । hw`I       i Lye 

KvQvKvwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K››`ª ev nvmcvZvj †bB, ZeyyyI              ও নচনকৎা কফায জন্য ৩২.০৬% 

উকাযক্ষবাগী  কনভউননটি নক্লননক্ষক, ৩১.৩% ইউননয়ন স্বাস্থয ককক্ষন্দ্র, ১৭.৫৬% উক্ষজরা স্বাস্থয ককক্ষন্দ্র, ১১.৪৫% 

কজরা দয াাতাক্ষর, ১.৫৩% পাক্ষভ বীক্ষত, ১.৫৩% কানভওপ্যানথক িাক্তাক্ষযয কাক্ষছ এফং ২.২৯% কনফযাক্ষজয 

কাক্ষছ স্বাস্থযক্ষফা ননক্ষয় থাক্ষকন।       i                 ৫৬.৪৫% cwievi cwiKíbv c×wZ e¨envi কক্ষযb 
মা আানুরূ নয়। এখাক্ষন ৮৭.৭৯% উকাযক্ষবাগী আক্ষয়ানিনযুক্ত রফণ খান, ৫৭.৮% উকাযক্ষবাগী  পুনিকয খাফায 

খান, ৭৯.৭৮% উকাযক্ষবাগী নশুক্ষক টিকা নদক্ষয়ক্ষছন এফং ৫৮.১৫% উকাযক্ষবাগী        ¯̂v ’̄¨Kg©x wbqwgZ MÖvg 

cwi`k©b K‡যন। ¯̂v ’̄¨Kg©xMY kZfvM wbqwgZ MÖvg cwi`k©b bv Kivi Kvi‡Y mgqgZ ¯̂v ’̄¨‡mev cvIqv hvq bv|  
 

      i            প্রনেক্ষণয নফলয়টি প্রায় কেক্ষত্রই উক্ষনেত ক্ষচ্ছ। নননফড় ভীোয় কদখা মায়, ৫৭% 

উকাযক্ষবাগী প্রকল্প কথক্ষক ককান প্রনেণ কক্ষয়ক্ষছন এফং ৪৩% উকাযক্ষবাগী প্রকল্প কথক্ষক ককান প্রনেণ াননন। 

মাযা প্রনেণ কক্ষয়ক্ষছন তাক্ষদয ৭.৮৯% গরু-ছাগর ারন এফং ৮.৬৮% উকাযক্ষবাগী াঁ-মুযনগ ারন ও খাভায 

স্থান নফলক্ষয় প্রকল্প কথক্ষক প্রনেণ কক্ষয়ক্ষছন।                         ফ   ৪৪% DcKvi‡fvMx g‡b K‡ib 

`ÿZv e„w× †c‡q‡Q Ges 56% g‡b K‡ib e„w× cvqwb| 
 
মথামথ কমাগাক্ষমাক্ষগয অবাক্ষফ কফনযবাগ       i           ক্ষুদ্রঋণ াননন। মাযাও কক্ষয়ক্ষছন তাযা ফরক্ষছন এই 

ঋক্ষণয নযভাণ প্রক্ষয়াজক্ষনয তুরনায় কভ। ক্ষুদ্রঋক্ষণয প্রবাফ m¤ú‡K© cÖkœ Kiv n‡j cÖvq ৮৩.১৮% উকাযক্ষবাগী ভক্ষন 

কক্ষযন জীফনমাত্রায ভান বৃনিক্ষত এয প্রবাফ  যক্ষয়ক্ষছ।         i gva¨‡g                      ক্ষয়ক্ষছ 

(৫৮.৪৮%) Ges GbwRIi gva¨‡g 23.20%। ঋক্ষণয টাকা কক্ষত ৬৬% উকাযক্ষবাগী ককান  ভস্যায ম্মুখীন 

ননন এফং ৩৪% উকাযক্ষবাগী ঋক্ষণয টাকা কক্ষত নফনবন্ন ভস্যায ম্মুখীন ক্ষয়ক্ষছন (চানদা কভাতাক্ষফক টাকা না 

াওয়া, কনভন কদয়া, ঠিক ভক্ষয় টাকা না াওয়া, একফাক্ষয টাকা না াওয়া ইতযানদ)। F‡Yi UvKv e¨emvi Kv‡R 

wewb‡qvM Kivq (Miæ নকক্ষনক্ষছ, †QvULv‡Uv e¨emv, nuvm-gyiMx-QvMj wK‡b‡Q BZ¨vw`) উকাযক্ষবাগীক্ষদয আয় 

নকছুটা বৃনি কক্ষয়ক্ষছ, তক্ষফ তা চানদা কভাতাক্ষফক নয়।  

 

প্রকল্প ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর নাযীয েভতায়ন নকছুটা বৃনি কক্ষয়ক্ষছ, †hgb- bvix‡`i cvwievwiK wel‡q wm×všÍ †bIqvi 

ÿgZv †e‡o‡Q (৩৫%), bvix‡`i FY †bIqvi ÿgZv †e‡o‡Q/bvix‡`i mÂq Kivi ÿgZv †e‡o‡Q (২০%), 

bvix‡`i m¤ú‡`i Dci AwaKvi †e‡o‡Q (৫%), mšÍvb‡`i we‡qi wel‡q wm×všÍ †bIqvi ÿgZv e„w× †c‡q‡Q  

(১২%) এফং bvix wbh©vZb/bvix AwaKvi jswNZ n‡j Zvi weiæ‡× bvix‡`i cÖwZev` Kivi ÿgZv †e‡o‡Q (৬%)। 

প্রকক্ষল্পয উকাযক্ষবাগীয ানযফানযক ম্পদ পূক্ষফ বয তুরনায় নকছুটা বৃনি কক্ষয়ক্ষছ। তক্ষফ, কটনফর, কচয়ায, পযান, কযনিও 

এফং াইক্ষকর ব্যফাক্ষযয নযভাণ অক্ষনক কফক্ষড়ক্ষছ। মনদও ম্পদ ফাড়ায নযভাণ আানুরূ নয় তবুও তাযা কচিা 

চানরক্ষয় মাক্ষচ্ছ। 

 

নননফড় mgxÿvq                  †`Lv hvq,       i            cÖ‡Z¨K cwieviB 1wU K‡i 

†k․PvMvi/Uq‡jU †c‡q‡Q Ges cÖ‡Z¨KwU †k․PvMviB GLb ch©šÍ e¨envi‡hvM¨ Av‡Q|    , †ewki fvM cwievi‡K 

Iqv‡ki (WASH) Dci †Kvb cªwkÿY cÖ`vb Kiv nqwb| ZvB A‡bK cwieviB †k․PvMvi¸wj ¯̂v ’̄¨m¤§Zfv‡e 
e¨envi Ki‡Z cvi‡Q bv|  
 

†ewkifvM MÖv‡g cÖ‡Z¨K cwievi‡K 4-6wU K‡i Mv‡Qi Pviv weZiY Kiv n‡q‡Q| †ewkifvM MvQ GLb Avi †eu‡P 
bvB| Z‡e bZzb K‡qKwU MÖv‡g GLb ch©šÍ †Kvb Mv‡Qi Pviv weZiY Kiv nqwb| MÖv‡gi cv‡k †h evRvi¸wj Av‡Q 
Zvi `~iZ¡ AvbygvwbK 1 wK:wg: †_‡K 10 wK:wg:| hvZvqvZ e¨e ’̄v LyeB bvRyK| †ewki fvM iv Í̄vB gvwUi ‣Zwi| 
evRvi Kivi Rb¨ wKsev e¨emv cwiPvjbv Kivi Rb¨ GwU Dchy³ bq| el©vi w`‡b iv Í̄vq Kv`v R‡g hvq| d‡j 
Pjv‡div Kiv LyeB KóKi I SzuwKc~Y©|                i নবতক্ষযয যাস্তাঘাক্ষটয অফস্থা কফ করুণ এফং 

ধূরাফানরক্ষত একাকায।  
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এই নননফড় mgxÿvয D‡jøL‡hvM¨ mycvwik¸‡jv n‡jv: এই ধযক্ষনয স্থায়ী প্রকল্প গ্রক্ষণয ভয় আক্ষযা কফন my ~̀icÖmvix 
নযকল্পনা কযা প্রক্ষয়াজন। কমক্ষতু ভক্ষয়য ব্যানিক্ষত এই ফতফানড়মূ স্থায়ী ফানড় নাক্ষফ ব্যফহৃত ক্ষফ, ক কাযক্ষণ 

ঘযগুক্ষরায অফস্থান আক্ষযা প্রানযত ওয়া প্রক্ষয়াজন এফং ঘক্ষযয ফ বননম্ন ৩ তাং জনভ াধাযণ কাক্ষজ ব্যফায (যাস্তা 

ব্যনতত) ওয়া প্রক্ষয়াজন। প্রনতটি ঘযংরগ্ন ফাযান্দায একটি অং যান্নাঘয নক্ষক্ষফ নফক্ষফচনা না কক্ষয আরাদা একটি 

যান্নাঘয যাখা প্রক্ষয়াজন। এ প্রকক্ষল্পi মূর উক্ষদ্দশ্য জরফাুজজননত কাযক্ষণ ভূনভীন, ফাস্থানীন, ঠিকানাীন এফং নদী 

বাঙ্গক্ষনয কাযক্ষণ উিফাস্তু ক্ষয় মাওয়া গ্রাভ অঞ্চক্ষরয ভানুলক্ষক আশ্রয় প্রদান এফং ভানফ ম্পদ উন্নয়ক্ষনয ভােক্ষভ 

দনযদ্রতা ননযন। কক্ষতু এই প্রকক্ষল্পয ভােক্ষভ পুনফ বানত জনাধাযণ কমন াধাযণ একটি জীফন-মান কযক্ষত াক্ষয 

ক কাযক্ষণ প্রকক্ষল্পয অবযন্তক্ষযই আয়-বৃনিমূরক কাম বিভ Kvh©Kixfv‡e থাকা প্রক্ষয়াজন। wWwcwc‡Z cybe©vm‡bi 

jÿ¨gvÎv 50,000 cwievi n‡jI Av_©-mvgvwRK Kg©KvÛ 10,000 cwiev‡ii g‡a¨ mxgve× ivLv n‡q‡Q| cÖK‡íi 
D‡Ïk¨byhvqx mKj DcKvi‡fvMx‡`i‡K Av_©-mvgvwRK †mev †`qv m¤¢e n‡”Q bv, G‡Z cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ 
n‡”Q| wWwcwc ms‡kvab K‡i Av_©-mvgvwRK jÿ¨gvÎv evov‡bv †h‡Z cv‡i|      ‡K †K›`ª K‡i             

                                                      । mgZj f‚wgকত (Pi AÂj e¨ZxZ) N‡ii 

†g‡S cvKvKiY, N‡ii mvg‡bi eviv›`v 5 (cuvP) dzU Kiv †h‡Z cv‡i, eviv›`v †`vPvjv n‡j fv‡jv, N‡ii Qv‡` 
euv‡ki wmwjs e¨envi bv K‡i  Zvcwb‡ivaK †dvg e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i; gwnjv‡`i wbivcËvi Rb¨ N‡ii †cQb 
w`‡K †¯úm ewa©Z K‡i N‡ii mv‡_ j¨vwUªb wbg©vY Kiv †h‡Z cv‡i| PivÂ‡j ev `yM©g AÂ‡ji MÖvg¸‡jv‡Z k³ 
AeKvVv‡gvi gva¨‡g ¸”QMÖvg cÖwZwôZ Kiv DwPZ, †mRb¨ Gme AÂ‡ji Rb¨ eivÏ †ewk ivLv DwPZ| el©vKv‡j 
N‡ii I gvwUi KvR Ki‡Z mgm¨v nq weavq gvwUi Kv‡Ri eivÏ GwcÖj gv‡mi g‡a¨ Ges N‡ii Kv‡Ri eivÏ †g 
gv‡mi g‡a¨ m¤úbœ Ki‡Z n‡e| †Kvbfv‡eB Ryb gv‡m N‡ii ev gvwUi eivÏ †`qv wVK n‡e bv; G‡Z cÖKí 
ev Í̄evq‡b A‡bK mgm¨v nq| cwievi cÖwZ ÿz`ª F‡Yi UvKvi cwigvY evov‡bv †h‡Z cv‡i Ges †UªWwfwIK FY 
cÖ`vb K‡i Avqea©K Kvh©µg evov‡bv DwPZ| DcKvi‡fvMx‡`i `ÿZv e„w× cÖwkÿ‡Yয mgq b~¨bZg 10 (`k) w`b 

Kiv cÖ‡qvRb| cÖwZeQi 3 (wZb) †_‡K 5 (cuvP) w`b  Refresher Course Gi e¨e ’̄v Kiv hv b~¨bZg 3 
(wZb) eQi Pj‡e| মাতায়াত খযচ ও খাফায খযচ বৃনি াওয়ায় cÖwkÿYv_x© m`m¨‡`i Rb¨ •`wbK fvZv 200 

( ỳBkZ) UvKv †_‡K e„w× K‡i 300-500 (wZbkZ †_‡K cuvPkZ) UvKv Kiv cÖ‡qvRb| ¸”QMÖvg iÿYv‡eÿ‡Yi 
Rb¨ গ্রাভ কনভটি মূক্ষক চালু কক্ষয তাক্ষদয াক্ষত এ কাক্ষজয বায প্রদান কযা উনচত। ¸”QMÖv‡gi Kvh©µg¸wj AviI 

Kvh©Kix Ki‡Z n‡j iæwUb gwbUwis Ki‡Z n‡e। cÖKí cwiPvjK, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZv©, mnKvwi Kwgkbvi 

(f~wg), cÖK‡íi gwbUwis Awdmvimn AviI Ab¨vb¨ Kg©KZ©v KZ©„K ¸”QMÖvg¸wj ননয়নভত cwi`k©b Ki‡Z n‡e|  
 

G cÖK‡íi me‡P‡q fv‡jv w`K n‡jv f~wgnxb wKsev M„nnxbMY emev‡mi GKwU ফানড় †c‡q‡Q| G‡Z mgv‡R Zv‡`i 

gh©v`v I m¤§vb e„w× †c‡q‡Q| Z‡e †eu‡P _vKvi Rb¨ Pvwn`vi Zzjbvq Kg©ms ’̄vb Ges Avqea©K Kvh©µ‡gi Afve 
i‡q‡Q     অন্যান্য Dc‡hvMx নযক্ষফক্ষযও অবাফ যক্ষয়ক্ষছ।  
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cÖ_g Aa¨vq 
 

প্রকল্পেয বফফযণ 

 
১.১. টভূবভ 

 

                                  

                                                                                  

                                                                                

                                                                  ;                  

                                                                                      

                                                                                

                                                                                      

                                                          AvDU‡mvwm©s Gi gva¨‡g       
                                                                             -         

                                           ”                                               

                                ‡W‡fjc‡g›U ‡UKwbK¨vj KbmvjU¨v›Um c Övt wjt (wWwUwmGj)”    
                                                                   
 

                   

 

                          `y‡h©vM             ,        ,       ,                             

      ৯৭                                                                 ,         ,      , 

                                                                       -                

                                                   ৯৭                          ফ       

                                    (                  )                          ,    , 

                                                                                         

    ফ                                                       “         ”                   

                                                                                        

          “         ”                                                           ,      ,  

        ,            ৭                            cieZx©‡Z Ô†cvovMvQvÕ ¸”QMÖv‡gi avivevwnKZvq 
miKv‡ii f~wg ms¯‥vi bxwZgvjvi AvIZvq f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvnxb, b`xfv½bx gvbyl‡K †`‡ki g~j Dbœqb 
Kvh©µ‡g AšÍf~©³ Kivi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`k miKvi I BD‡ivcxq BDwbq‡bi †h․_ A_©vq‡b ïiæ nq Av`k©MÖvg 
cÖKí| Av`k©MÖvg cÖKí- 1 I 2 Gi AvIZvq mgMÖ †`‡k 1,507wU Av`k©MÖvg cÖwZôvi gva¨‡g 71,032wU 
f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvnxb, b`xfv½bx cwievi‡K cybe©vmb Kiv nq| Av`k©MÖvg cÖK‡íi avivevwnKZvq 
eZ©gvb miKv‡ii `vwi ª̀ wbimb Kg©m~Pxi AvIZvq 2009 mv‡j †RwWwmGd Gi A_©vq‡b f~wg gš¿Yvjqvaxb 
¸”QMÖvg (K¬vB‡gU wfw±gm win¨vwewj‡Ukb cÖ‡R±) cÖK‡íi hvÎv ïiæ nq| ¸”QMÖvg cÖK‡íi mvwe©K jÿ¨ n‡jv 
Rjevqy ỳM©Z f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvwenxb Ges b`x fv½bx cwievi‡K miKvwi Lvm Rwg‡Z M„n I ZrmsjMœ 
cwi‡ek cÖ`v‡bi gva¨‡g cybe©vmb Kiv Ges gvbe m¤ú` Dbœq‡b cybe©vwmZ cwievimg~‡ni g‡a¨ cÖv_wgK wkÿv, 
¯̂v ’̄¨ m‡PZbZv I `ÿZv e„w×i cÖwkÿYmn Avqea©K Kg©KvÛ cwiPvjbvi gva¨‡g Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi 
Dbœqb mvab Kivi gva¨‡g †`‡ki `vwi ª̀ wbim‡b D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv ivLv| GiB avivevwnKZvq ¸”QMÖvg 1g 
ch©vq (K¬vB‡gU wfw±gm win¨vwewj‡Ukb cÖ‡R±) cÖK‡íi gva¨‡g miKvix Lvm Rwg‡Z 254wU ¸”QMÖvg cÖwZôvi 
gva¨‡g 10,703wU f~wgnxb, M„nnxb, wVKvbvnxb, b`xfv½bx cwievi‡K cybe©vmb Kiv nq| 
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    /           

       

            -        ৯৮৮-    ৯৯৮     ৭ /  ৮                 

            -        ৯৯৮-          ৮    ৮  /  ৭                

     -(       

                    ) 

      ৯-              ৭   /            ফ 

       ৮ ৭   / ৭     

  

†`‡ki f~wgnxb I M„nnxb‡`i Avevmb wbwðZ K‡i Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ e¨ Í̄evqbK…Z Av`k© MÖvg 
cÖKí-2 I ¸”QMÖvg-1 (wmwfAviwc) cÖK‡íi avivevwnKZvq miKvi KZ…©K ¸”QMÖvg-2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUgm& 
win¨vwewj‡Ukb cÖ‡R±) cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖKíwU A‡±vei 2015 n‡Z Ryb 2020 ch©šÍ †gqv‡` ev Í̄evwqZ 
n‡”Q| G cÖK‡íi jÿ¨ n‡”Q 2020 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`‡ki  0,000wU Rjevqy `yM©Z f~wgnxb, M„nnxb, wQbœg~j 

cwiev‡ii Rb¨ Rwg, evm ’̄vb, cÖwkÿY, FY, ¯̂v ’̄¨‡mev, cwievi cwiKíbv, Avqea©K Kvh©µg, weï× Lvevi cvwbi 
ms ’̄vb, hvZvqvZ e¨e ’̄vi Dbœqb I e„ÿ‡ivc‡bi myweav cÖ`vb K‡i `vwi`ª we‡gvPb Kiv| 

 

১.২ প্রকল্পেয ংবিপ্ত বফফযণ 

 

প্রকল্পেয ংবিপ্ত বফফযণ বনল্পে দদয়া ল্পরা: 
 

১. প্রকল্পেয নাভ t “     -         (                           ) (            ”     

২. উল্পযাগী ভন্ত্রণারয় t            

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা t            (ল্পজরা প্রাল্পনয ভাধ্যল্পভ) 

৪. ফাস্তফায়নকার t দভয়াদকার অনুল্পভাদল্পনয 

তাবযখ 

মূর দভয়াল্পদয 

তুরনায় বৃবি 

ফ বল্পল অনুল্পভাবদত 

দভয়াল্পদয তুরনায় বৃবি  

৪.১. মূর অনুল্পভাবদত 

দভয়াদ 

t অল্পটাফয, ২০১৫-জুন, 

২০২০ 

১৩/১০/২০১৫ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 

৪.২. ১ভ ংল্পাবধত 

দভয়াদ 

t অল্পটাফয, ২০১৫-জুন, 

২০২০ 

২২/১২/২০১৬ - - 

৫. অনুল্পভাবদত ব্যয় t দভাট ব্যয় (রি টাকায়) বজবফ মূর অনুল্পভাবদত ব্যল্পয়য তুরনায় বৃবি 

৫.১. মূর অনুল্পভাবদত ব্যয় t ২৫৮২৯.০০ ২৫৮২৯.০০ - 

৫.২. ১ভ ংল্পাবধত ব্যয় t ৯৪১৮১.৩০ ৯৪১৮১.৩০ ৬৮৩৫২.৩ (৩৬৪%) 

৬. প্রকে এরাকা t ভগ্র ফাংরাল্পদল্পয ৬১টি দজরা (খা জবভ প্রাবপ্ত াল্পল্পি)-(াাবি ৩টি দজরা ফাদ 

বদল্পয়)  

                     ফ বল্পল)               

 

১.৩ প্রকল্পেয উল্পেশ্য 

 

 প্রাকৃবতক দূল্পম বাগ এফং নদী বাঙ্গল্পনয পল্পর দূগ বত বযফাযমূল্পক যকাযী খা জবভল্পত বনবভ বত ইল্পকাববল্পরল্পজ 

ফত ববটা স্বাভী-স্ত্রী উবল্পয়য নাল্পভ এফং বফধফাল্পদয দিল্পে একক নাল্পভ কবুবরয়ত প্রদান কযায ভাধ্যল্পভ 

দাবযদ্র বফল্পভাচন এফং নাযী অবধকায বনবিতকযণ।  

 পুনফ বাবত বযফাযমূল্পয াভাবজক বনযাত্তা বফধাল্পনয জন্য বিা, বনযাদ সুল্পয় াবন, স্বাস্থয ম্মত দরবিন 

ইতযাবদ সুবফধা প্রদান পুন বফাবতল্পদয অনুকূল্পর দীঘ ব দভয়াল্পদ পুকুয রীজ প্রদান; এফং  

 পুন বফাবত বযফাযমূল্পয আথ ব-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয জন্য আয়-ফধ বক প্রবিণ  ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান। 
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১.৪  প্রকল্পেয অনুল্পভাদন  ংল্পাধন 

 

গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববআযব) প্রকেটি ২০১৫ াল্পরয ১৩ই অল্পটাফয একল্পনক কর্তবক অনুল্পভাবদত য়। প্রকেটিয 

প্রধান উল্পেশ্য ল্পরা-জুন ২০২০ াল্পরয ভল্পধ্য ভগ্র ফাংরাল্পদল্প (৩টি াাবি দজরা ফাল্পদ) ৩৪০টি গুচ্ছগ্রাভ প্রবতষ্ঠায 

ভাধ্যল্পভ ১০,০০০ গৃীন, বছন্নমূর বযফাযল্পক পুন বফাবত কযা।                                          

           “              ”                                          /  /                     

                                                                          “            ৮ 

                                                            ( )             ,   ; ( ) 

              ,        ( )     -                     ,  ,                                 

                     ২০১৬ াল্পরয বডল্পম্বয ভাল্প প্রকে ংল্পাধল্পনয প্রল্পয়াজন ল্পয়বছর। 

 

১.৪.১ প্রকে ংল্পাধল্পনয মূর কাযণমূ 
 

                                  ,                 ; 

                          ,           ,               ; 

                 ,                 ,               ; 

                 ,                 ,               ; 

                                                 ; 

                                    ,         ,                                      

               : 
 

             (      ) 

    -   ৮   (৮  + ) 

    - ৭   ,    ( ,   +  ,   ) 

   ৭- ৮   ,    ( ,   +  ,   ) 

   ৮- ৯ ৮,    ( ,   + ,   ) 

 

 . .           ৮ ৯.               ৯  ৮ .                
 

                               ,                                    ,                   

  ,         ,       ,                                                                  

         ৭         ৭                                                    ৭  .      

              

 

                                         ৯                        ,                

                                                                                 

৮ ৮.                    

 

                                                                                        

                                            ,                                     

              ,                    .                   ফ                           

           .                                                     ৯৭.            
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 . . .             ,                       ,          ,                                

 

                            ,                       ,          ,                       

                                                    - 

 

                                                       

 .                          

 .                   ,      ,      ,    

 .                  ,    ৮,৮   

 .           ,      ,      ,    

 .                       ,      ,      ,    

 .              ,      ,      ,    

৭.             ৭   ৭ 

 

 . . .                                              

 

     -                                               ,   .                             

        ,                                                                                  

                            ,  ,   .                                                 

                                                                 : 

 

                                            (        ) 

           -    ৭  .    

           - ৭   ,   .   

          ৭- ৮   ,   .   

           ৮- ৯   ,   .   

          ৯-     ,   . ৮  

          ,  ,   .   

 

                        
 

 

 

 

                                             

(রি টাকা) 
  

A_© eQi wWwcwc 
eivÏ 

GwWwc 
eivÏ 

AviGwWwc 
eivÏ 

Qvo e¨q AMÖMwZ 

    -   1787.81 700.00 2000.00 2000.00 1792.68 89.63% 

    - ৭ 26841.67 4859.00 9019.00 9019.00 8816.26 97.75% 

   ৭- ৮ 43447.60 23152.00 43245.00 43245.00 41809.95 96.68% 

   ৮- ৯ 15263.77 15246.00 
 

15246.00 
 

11434.50 
(3q wKw Í̄ ch©šÍ) 

3704.16  
(     2019 ch©šÍ) 

32.39% 

   ৯-   2640.45 - - - - - 
 

ফছযবববত্তক এবডব ফযাে  ব্যয় ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম, প্রকল্পেয প্রথভ ফছল্পয ২০১৫-২০১৬ অথ বফছল্পয ফযাে 

বছর ৭০০.০০ রি টাকা, বকন্তু প্রকে ংল্পাধনী য়ায য ংল্পাবধত এবডব অনুমায়ী ছাি ল্পয়বছর ২০০০ রি 

টাকা। প্রকল্পেয আতায় ব্যয় ল্পয়বছর ১৭৯২.৬৮ রি টাকা মা ংল্পাবধত এবডব ফযাল্পেয ৮৯.৬৩%। অযবদল্পক 

২০১৬-২০১৭ অথ বফছল্পয আযএবডব ফযাে য় দভাট ৯০১৯ রি টাকা, অথ ব ছাি য় ৯০১৯ রি টাকা এফং ব্যয় য় 

৮৮১৬.২৬ রি টাকা মা ফছল্পযয দভাট ফযাল্পেয ৯৭.৭৫%। ২০১৭-১৮ অথ বফছল্পয আযএবডব ফযাে য় দভাট ৪৩২৪৫ 
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রি টাকা, অথ ব ছাি য় ৪৩২৪৫ রি টাকা এফং ব্যয় য় ৪১৮০৯.৯৫ রি টাকা মা ফছল্পযয দভাট ফযাল্পেয ৯৬.৬৮%। 

২০১৮-২০১৯ অথ বফছল্পয দভাট ১৫২৪৬ রি টাকা অথ ব ফযাে য় এফং      ২০১৯ (৩য় বকবস্ত) ম বন্ত অথ ব ছাি য় 

১১৪৩৪.৫০ রি টাকা। ছািকৃত অল্পথ বয ভাে ৩৭০৪.১৬ রি টাকা এবপ্রর ২০১৯ ম বন্ত খযচ কযা ম্ভফ ল্পয়ল্পছ, মা 

ছািকৃে অল্পথ বয ভাে ৩২.৩৯%। 

 

১.৬                        

প্রকল্পেয আতায় মূর কাম বক্রল্পভয ভল্পধ্য যল্পয়ল্পছেঃ- 
 

 প্রকল্পেয আতায় কভ-দফব ২৫০০টি গুচ্ছগ্রাভ ভাধ্যল্পভ ৫০,০০০ টি গৃ, দৌচাগায   যান্না ঘয বনভ বাণ,  

 ৩৪০টি ফহুমুখী ল্পম্মরন কি বনভ বাণ,  

 ১০,০০০টি গবীয-অগবীয নরকূ/বযংল্পয়র/ন্ডস্যান্ড বপল্টায স্থান,  

 ৩৩৭টি দগার খানা (য়া রুভ),  

 ২০০০ বযফাযল্পক বফআযবডবফ’য ভাধ্যল্পভ আথ ব-াভাবজক কাম বক্রভ বযচারনায জন্য প্রবিণ প্রদান,  

 ১০,০০০ বযফাযল্পক বফআযবডবফ’য ভাধ্যল্পভ ঋণ প্রদান,  

 ৩০০টি গুচ্ছগ্রাল্পভ বফদ্যযৎ ংল্পমাগ,  

 ৫০,০০০টি বযফাযল্পক উন্নত চুরা, বৃিল্পযান, দবরর স্তান্তয,  

 ১৫০টি ঘাটরা (পুকুল্পযয ঘাট) বনভ বাণ  বফযভান আদ ব গ্রাভ এফং  

 গুচ্ছগ্রাল্পভয FFW Program যিণাল্পফিণ কাম বক্রভ গ্রণ। 
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                                                                    ,       ৮            

                ৯. ৭        ,                    .  %     ৮- ৯                      

                                                      ৯%          ৯                    

                                    ৭ %                        %   

  

  ৮ cÖK‡íi AvIZvq 2015-2016 n‡Z 2017-2018 A_© eQ‡i ev Í̄evwqZ/ev Í̄evqbvaxb ¸”QMÖv‡gi ZvwjKv 
 

µwgK 
bs 

A_© eQi wefv‡Mi 
msL¨v 

‡Rjvi 
msL¨v 

Dc‡Rjvi 
msL¨v 

¸”QMÖv‡gi 
msL¨v 

cwievi 
msL¨v 

gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2015- 2016 6 13 20 23 800 ev Í̄evwqZ 
2 2016- 2017 7 32 69 137 4550 ev Í̄evwqZ 

3 2017- 2018 8 55 164 562 25345 Pjgvb 

‡gvU t - - - - 722 30695 
ev Í̄evwqZ/ 

Pjgvb 
 

                -           -   ৭                                                      

                   ৭-   ৮                                                                   

                                   
 

            ফ                

 

1.9 Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQiwfwËK jÿ¨gvÎv I AMÖMwZ Ges cybivq wWwcwc ms‡kva‡bi cÖ‡qvRbxqZv 
 

K. 2017-18 A_© eQ‡i GwWwc‡Z eivÏ Kiv nq 23152.00 jÿ UvKv| D³ A_© Øviv 13700 cwievi‡K 
cybe©vm‡bi jÿ¨gvÎv wba©vwiZ Kiv nq| 1g-3q wKw Í̄i A_© Øviv 10250 cwievi cybe©vm‡bi wbwgË A_© Qvo Kiv 
nq, hvi KvR mgvwßi c‡_| AviGwWwc eivÏ cvIqvi ci 4_© wKw Í̄i AvIZvq Ryb/2018 G 15,750 cwievi 
cybe©vm‡bi wbwgË A_© Qvo Kiv n‡q‡Q| d‡j ev Í̄‡e gvV ch©v‡q GLb ch©šÍ (2017-18 Gi 14880 mn) 20,230 
cwievi cybe©vmb Kiv n‡q‡Q, hw`I 34795 cwiev‡ii UvKv gvV ch©v‡q eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| d‡j AvMvgx Ryb 
2020 Gi g‡a¨ Aewkó c Övq 30,000 cwievi cybe©vmb Kiv m¤¢e bq e‡j AvcvZ`„wó‡Z g‡b n‡”Q|  
 

L. cybe©vm‡bi jÿ¨gvÎv 50,000 cwievi n‡jI Av_©-mvgvwRK Kg©KvÛ 10,000 cwiev‡ii g‡a¨ mxgve× ivLv 
n‡q‡Q, d‡j cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡”Q| G wel‡q ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z jÿ¨gvÎv evwo‡q Av_©-mvgvwRK Kg©KvÛ 
cwiPvjbv Kiv DwPZ| 
  
M. M„n wbg©vY, gvwëcvicvm nj wbg©vYmn mKj wbg©vY Kv‡Ri cÖv°jb PWD Rate Schedule 2014, Abymv‡i 
Aby‡gvw`Z, eZ©gv‡b gvV ch©v‡q PWD Rate Schedule 2018, Abymv‡i cÖ‡hvR¨ nIqvq cÖK‡íi Kv‡Ri 
¸YMZgvb wbwðZ Kiv cÖvq Am¤¢e n‡q c‡o‡Q g‡g© gvV cÖkvmb †_‡K Rvbv‡bv n‡q‡Q|  
 

D‡jøwLZ welqvw` wbwðZKi‡Y wWwcwc ms‡kvab Kiv cÖ‡qvRb g‡g© cÖKí cwiPvjK Rvbvb| 
 

Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQiwfwËK jÿ¨gvÎv I AMÖMwZ (2 GwcÖj/2019 ch©šÍ) 
 

µwg
K 

weeiY jÿ¨gvÎv/ 
AR©b 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 AR©b(µg.) 
jÿ¨./AR©b 

01| MÖv‡gi msL¨v 2500wU 26 750 1310 414 -  

AR©b 28 137 *562 
/338 

105 - 832/503 

02| M„n,j¨vwUªb, 
 ivbœvNi 

50,000 wU 800 15000 26000 8200 0  

AR©b 800 4550 *25345 
/14880 

4100 0 34795/ 
20230 
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03| gvwëcvicvm 
nj 

340 wU 12 120 100 58 50  

AR©b 12 50 *95/55 52 0 209/117 

04| bjKzc ’̄vcb 10,000 wU 130 3000 4000 1650 1220  

AR©b 130 574 *3400/ 
2672 

805  4909/ 
3376 

05| ÿz`ªFY 10,000 
cwievi 

800 3000 3000 2000 1200  

AR©b 800 2640 *2558 0  5998 

06| Av_©mvgvwRK 
 cÖwkÿY 

10,000 
cwievi 

800 3000 3000 2000 1200  

AR©b 800 2700 *2498 - - 5998 
07| e„ÿ‡ivcb 50,000 

cwievi 
800 15000 20000 10000 4200  

AR©b 800 4550 *14995 -  20345 

08| DbœZ P~jv 50,000 
cwievi 

800 15000 20000 10000 4200  

AR©b 800 4550 *14995 -  20345 
09| KeywjqZ 

`wjj 
50,000 
cwievi 

800 15000 26000 8200 0  

AR©b 800 4550 *25345/ 
12090 

4100  34795/ 
17440 

10| we`¨yZvqb 300 MÖvg 7 70 70 70 83  
AR©b 7 8 *33 0  48 

11| NvUjv wbg©vY 150 wU 3 40 40 40 27  
AR©b 0 19 *40/29 23  82/48 

12| ‡MvmjLvbv 337wU 0 93 100 100 44  
AR©b 0 53 *100/ 64 49  202/117 

ev‡RU (AviwWwcwc):(jÿ UvKvq) 1567.20 25874.22 43245.00 15246.00 1725.54  

e¨wqZ UvKv (jÿ UvKvq) 1567.20 9042.42 41809.95 gvP©/19 
7047.98 

 59467.55 
(µg:) 

µg.e¨q (gvP©/19) 59467.55       
 

১.১০ ফছযবববত্তক কভ ব-বযকেনা অগ্রগবত বফল্পেলণ 

প্রকল্পেয অনুল্পভাবদত প্রাক্কবরত ব্যয়   ৮ ৯.      টাকা এফং প্রথভ ংল্পাধনীল্পত প্রকল্পেয দভাট ব্যয় ৯৪১৮১.৩০ 

রি টাকা যাখা য়। তন্মল্পধ্য বডববল্পত যাজস্ব ব্যয় বছর ২২৪৪.৮৯    টাকা, মা ১২১৫.৪১ রি টাকা বৃবি কল্পয 

আযবডবব ংল্পাধন কল্পয ৩৪৬০.৩০ রি টাকা বনধ বাযণ কযা য়। অযবদল্পক, বডববল্পত দভাট মূরধন ব্যয় বনধ বাযণ 

কযা ল্পয়বছর ২২৯৬৩.৪০ রি টাকা বকন্তু আযবডববল্পত যাজস্ব ব্যয় ংল্পাধন কল্পয ৮৬৫২১.০০ রি টাকা বনধ বাযণ 

কযা য় । এই প্রকল্পেয অধীল্পন দভাট ২৭ টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ২৩২.০০ রি টাকায ণ্য (গাবি, পল্পটাকব, এয়ায 

কবন্ডনায, দজনাল্পযটয, ইবরল্পবটয, কবিউটায  আনুলাবঙ্গক উকযণ, পাবন বচায) ক্রল্পয়য কথা যল্পয়ল্পছ। অযবদল্পক 

দভাট ২৮টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ৮৩২১৬.০০ রি টাকায কাম ব ক্রয় কযায কথা যল্পয়ল্পছ এফং দভাট ২২টি প্যাল্পকল্পজয 

ভাধ্যল্পভ দফা ক্রল্পয়য কথা উল্পেখ যল্পয়ল্পছ।                                                          

  ফ                                                                      
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wbweo cwiexÿY KvR cwiPvjb c×wZ I mgqwfwËK Kg©cwiKíbv 
 

২.১                       

 

১)         টভূবভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ   প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, বডবব অনুমায়ী ফছযবববত্তক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় উল্পেল্পশ্য অজবন  প্রাংবগক কর তথ্য ম বল্পফিণ  ম বাল্পরাচনা; 

২)   প্রকল্পেয াবফ বক  বফস্তাবযত অংগবববত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয ফাস্তফ  আবথ বক তথ্য ংগ্র, বন্নল্পফন, বফল্পেলণ 

াযবণ/ দরখবচল্পেয ভাধ্যল্পভ  উস্থান  ম বল্পরাচনা; 

৩)   প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজবল্পনয ল্পথ অগ্রগবত ম বল্পফিণ  ম বাল্পরাচনা এফং পরপ্র  কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী 

প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ব বকনা তা ম বাল্পরাচনা  ভতাভত প্রদান; াভঞ্জস্যপূণ ব না ল্পর তা কাযণ; 

৪) প্রকল্পেয আতায় িাবদত/চরভান বফববন্ন ণ্য, কাম ব  দফা ংগ্রল্পয (Procurement) দিল্পে প্রচবরত 

ংগ্র আইন  বফবধভারা (ববএ ববআয, উন্নয়ন ল্পমাগীয গাইডরাইন ইতযাবদ) প্রবতারন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পচ্ছ 

বক না দ বফলল্পয় ল্পম বাল্পরাচনা  ম বল্পফিণ (যফযাকৃত আইএভইবড কর্তবক ছক অনুযণপূফ বক); 

৫)  প্রকল্পেয আতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য, কাম ব  দফা বযচারনা এফং যিণাল্পফিল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয় 

জনফর আনুলাবঙ্গক বফলয়াবদ ম বাল্পরাচনা  ম বল্পফিণ;  

৬) প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন িবকবত বফববন্ন ভস্যাফরী দমভন: অথ বায়ল্পন বফরম্ব, ণ্য, কাম ব  দফা ক্রয়/ংগ্রল্পয দিল্পে 

বফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকল্পেয দভয়াদ  ব্যয় বৃবি বফববন্ন বদক বফল্পেলণ, ম বল্পফিণ  

ম বাদরাচনা; 

৭) প্রকল্পেয ঝুঁবক িবকবত বফববন্ন ভস্যাফরী দমভন: অথ বায়ল্পন বফরম্ব, ণ্য, কাম ব  দফা ক্রয়/ংগ্রল্পয দিল্পে বফরম্ব, 

প্রকে ব্যফস্থানায় দূফ বরতা  প্রকল্পেয দভয়াদ  ব্যয় বৃবি ইতযাবদয কাযণ অন্যান্য/বফববন্ন বদক বফল্পেলণ, 

ম বল্পফিণ  ম বাদরাচনা; 

৮)             ংগৃীত/ংগ্রল্পয রল্পিয প্রবক্রয়াধীন বফববন্ন ণ্য, কাম ব  দফা ংবেষ্ট ক্রয় চুবিল্পত বনধ বাবযত 

দেববপল্পকন/BOQ/TOR গুণগতভান, বযভাণ অনুমায়ী প্রল্পয়াজনীয় বযফীিণ/মাচাইল্পয়য ভাধ্যল্পভ 

ল্পয়ল্পছ/ল্পচ্ছ বকনা দ বফলল্পয় ম বাল্পরাচনা  ম বল্পফিণ; 

৯) প্রকল্পেয আতায়                                                                ফ    

(Success Stories,                         ; 

১০) উবেবখত প্রাপ্ত বফববন্ন ম বল্পফিল্পণয বববত্তল্পত াবফ বক ম বাল্পরাচনা; প্রকল্পেয ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর দাবযদ্র বফল্পভাচন, আয় 

বৃবি, স্বাস্থয বিা, নাযী িভতায়ন ইতযাবদল্পত ংঘঠিত বযফতবন  (প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পূল্পফ বয  ল্পযয অফস্থা 

বফল্পফচনায়) জাতীয় তল্পথ্যয/বযংখ্যান এয  াল্পথ তুরনামূরক প্রবাফ  উস্থান। 

১১) প্রকল্পেয অনুল্পভাদন ংল্পাধন (মবদ থাল্পক) অথ ব ফযাে, অথ ব ছাি, বফর বযল্পাধ ইতযাবদ বফলল্পয় তথ্য উাল্পত্তয 

ম বাল্পরাচনা  বফল্পেলণ; 

১২) প্রকল্পেয ফরবদক, দ্যফ বরবদক, সুল্পমাগ  ঝুঁবক (SWOT)                          ঞ্জ            

                     

১৩) প্রকে ভাবপ্তয য সৃবষ্ট সুবফধাবদ দটকই (Exit plan)                                

১৪)                                                              

১৫) অনুল্পভাবদত বডবব অনুমায়ী প্রকল্পেয অনুকূল্পর িাবদত বডজাইন  দেববপল্পকন অনুমায়ী কাল্পজয গুণগত 

ভান  বযভাণ ঠিক আল্পছ বকনা তা মাচাইকযণ; 

১৬) একই এরাকায় ভজাতীয় অন্য প্রকল্পেয তুরনা; 

১৭) প্রকল্পেয আতায় িাবদত ম বাল্পরাচনা; 
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১৮) বনবভ বত/বনভ বাণাধীন বফববন্ন গুচ্ছগ্রাভমূ বফববন্ন কর্তবি কর্তবক বযদ বল্পনয প্রাপ্ত তথ্য সুাবযভারা বফল্পেলণ  

উস্থান; 

১৯)             ৫০,০০০ টি গৃ, দরবিন  যান্না ঘয বনভ বাণ, ১০,০০০টি নরকূ স্থান, ৩০০টি গুচ্ছ গ্রাল্পভ বফদ্যযৎ 

ংল্পমাগ, ১০,০০০ বযফাল্পয আথ ব-াভাবজক কভ বকান্ড, ৫০,০০০টি বযফাল্পয উন্নত চুরা, বৃিল্পযান, দবরর 

স্তান্তয দম ফ কাম বক্রভ গ্রণ কযা ল্পয়ল্পছ দগুল্পরা মাচাইকযণ              য জন্য দ্বৈচয়ল্পনয বববত্তল্পত 

িাবদত প্রকল্পেয ১০% (দ তাং) ল্পত নমুনা ংগ্র কযল্পফ; 

২০) প্রকল্পেয আতায় জরফায়ু জবনত  অন্যান্য কাযল্পণ ভূবভীন, ফাস্থানীন, ঠিকানাীন এফং নদী বাঙ্গল্পনয কাযল্পণ 

ফাংরাল্পদল্পয গ্রাভ অঞ্চল্পরয ভানুলল্পক আশ্রয় প্রদান এফং ভানফ িদ উন্নয়ল্পনয ভাধ্যল্পভ দবযদ্রতা বফল্পভাচন, 

জীফনমাোয দভৌবরক প্রল্পয়াজন বভটাল্পত  প্রকল্পেয আতায় গৃীত কাম বক্রভ  সৃষ্ট সুবফধাবদ ঠিকবাল্পফ প্রদান/সৃবষ্ট 

কযা ল্পয়ল্পছ বকনা দম বফলল্পয় ভতাভত প্রদান এফং দটকই কযায রল্পিয ভতাভত প্রদান; 

২১) ম বল্পফিল্পণয আল্পরাল্পক সুাবয প্রণয়ন; 

২২) প্রকে ংবেষ্ট নবথে ম বাল্পরাচনা  ভাঠ ম বায় ল্পত প্রাপ্ত তথ্য বফল্পেলল্পনয আল্পরাল্পক াবফ বক ম বাল্পরাচনা, 

ম বল্পফিণ  প্রল্পয়াজনীয় সুাবয একটি প্রবতল্পফদন প্রণয়ন কযত: জাতীয় কভ বারায় প্রবতল্পফদনটি উস্থান 

কযল্পফ। জাতবয় কভ বারায় প্রাপ্ত ভতাভত বন্নল্পফ কল্পয চূিান্ত প্রবতল্পফদন প্রনয়ন কযল্পফ; এফং 

২৩) এ প্রকল্পেয In-depth কাম বক্রভ বযচারনায জন্য যাভ বক প্রবতষ্ঠাল্পনয দফা ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইবড) 

কর্তবক বনধ বাবযত প্রকে ংবেষ্ট অন্যান্য বফলয়াবদ। 

 

    বনবফি বযফীিণ কাজ বযচারনা িবত 

Wbweo cwiexÿY m¤úv`‡b myweav‡fvMx, m¤¢ve¨ myweav‡fvMx I Ab¨vb¨ †÷K‡nvìvi‡`i mgš^‡q AvbzôvwbK I 
AbvbzôvwbK mv¶vrKvi h_v cÖkœvewji gva¨‡g gvV Rwic, †dvKvm Mªzc wWmKvkb, cÖv_wgK I †m‡KÛvix Z_¨ msMÖn, 
wi‡c©vU ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKvq cwi`k©b BZ¨vw` Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖK‡íi AvIZvq 
µq c¨v‡KRmg‚‡ni (gvjvgvj, wbg©vY KvR I †mev mg‚n) µq cÖwµqv (`icÎ Avnevb, `icÎ g~j¨vqb, µq c×wZ 
Abz‡gv`b, Pzw³bvgv m¤úv`b cÖf…wZ) we`¨gvb µq bxwZgvjvi Av‡jv‡K Kiv n‡q‡Q wKbv Zv cix¶v Kivi Rb¨ 
wb‡gœ ewY©Z Kg©c×wZ MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
 

2.3 ভীিা বডজাইন 

eZ©gvb wbweo cwiexÿY mgxÿvq Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ `yB ai‡bi bgybv msMÖn c×wZ h_v msL¨vMZ (Quantitative) 

I ¸YMZ (Qualitative) c×wZ we‡kølY c×wZ e¨eüZ n‡q‡Q, hv wb‡¤œ we Í̄vwiZ D‡jøL Kiv n‡jv: 

K) msL¨vMZ we‡kølY 
 

2.3.1 mivmwi mvÿvrKvi mgxÿv 
 

msL¨vMZ Z_¨ we‡kølY c×wZ, cÖKí GjvKvq emevmiZ mivmwi cÖKí DcKvi‡fvMx h_v-Rjevqy `yM©Z f~wgnxb, 
M„nnxb, wQbœg~j cwievi, gyw³‡hv×v, weaev/¯̂vgx cwiZ¨v³v, cÖwZeÜx, bvix cÖavb cwievi msL¨v DËi`vZv‡`i wbKU 
n‡Z KvVv‡gvMZ cÖkœvewji gva¨‡g cÖK‡íi Kvh©µg I Gi cÖfve m¤úwK©Z Z_¨vw` mivmwi mvÿvrKv‡ii gva¨‡g 
msMÖn Kiv n‡q‡Q|  
 

wbweo cwiex¶Y mgx¶vwU m¤úv`‡b AvbzôvwbK I AbvbzôvwbK mv¶vrKvi h_v cÖkœvewji gva¨‡g Z_¨ msMÖn, †dvKvm 
Mªzc wWmKvkb, cÖv_wgK I †m‡KÛvix Z_¨ msMÖn, wi‡cvU© ch©v‡jvPbv Ges cÖKí GjvKvq cwi`k©b BZ¨vw` Kvh©µg 
cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖK‡íi AvIZvq µq c¨v‡KRmg‚‡ni (gvjvgvj, wbg©vY KvR I †mev mg‚n) µq 
cÖwµqv (`icÎ Avnevb, `icÎ g‚j¨vqb, µq c×wZ Abz‡gv`b, Pzw³bvgv m¤úv`b cÖf…wZ) we`¨gvb µq bxwZgvjvi 
Av‡jv‡K Kiv n‡q‡Q wKbv Zv cix¶v Kivi Rb¨ wbgœ ewY©Z Kg©c×wZ MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

2.3.2 DcKvi‡fvMx DËi`vZvi bgybv msL¨v wba©viY 
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mgxÿv `j mgxÿvwU e ‘̄wbôfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ wb¤œwjwLZ c×wZ‡Z DcKvi‡fvMx‡`i bgybv msL¨v wba©viY Kiv 
n‡q‡Q| এ ভীিা কাম বক্রল্পভয জন্য Probabillity Proportional to Size ব্যফায কযা ল্পয়ল্পছ। বনল্পেয 

বযংখ্যাল্পনয সূে ব্যফায কল্পয নমুনা ংখ্যা বনধ বাযণ কযা ল্পয়ল্পছ: 
 

Sample Size Determination: 
 

The formula used for calculating sample size n estimating n in a large population is given by  

 

    
     

  
       

 

Where,  

 n = Desired sample Size 

 z = standardized normal deviate usually set at 1.96, which corresponds to the 95% confidence 

interval at 5% level of significance 

n= sample size 

p = in probability of a dichotomous event. Since information regarding project area indicators 

is absence thus we assume the maximum variability, which is equal to 40% i.e  an income 

generation activity in the project area has increased around 60% due to project 

intervention=0.4 

q = 1-p=1-0.4=0.6 

d= Allowable margin of error is the maximum risk in the sample size estimation.  

Conventionally, an ‘absolute’ allowable error margin d of ±5 % is chosen, but, as is common 

in, if expected p is <10 %, the 95 % confidence boundaries may cross 0, which is impractical. 

Hence, for an expected the value p 10 to 90 % then the value of d is ±5 % might be a reasonable 

choice. The choice of ‘relative’ allowable margin error as opposed to an absolute value is 

independent of expected p and one might choose it for mid-range values of p which is a valid 

approach. In this study, the allowable error of margin, d is 0.05 due to the due to budget and 

resource constraints.  

Deff = 2.0 
 

Using the above information, the sample size is determined as approximately as follows: 

 

    
                  

       
      

 

n = 368.79 *2.0= 737.58~ 737 in round figure 
 

 

সুতযাং, ম্পূণ ব ংখ্যায় n= 737 জন  উত্তযদাতা। 
 

¸”QMÖvg-2q ch©vq (wmwfAviwc) cÖK‡íi AvIZvq 2015-2016 Ges 2016-2017 A_©eQ‡i 32 †Rjvi 69wU 
Dc‡Rjvq 164 wU ¸”QMÖv‡gi KvR mgvß n‡q‡Q| ev Í̄evwqZ ¸”QMÖvg †_‡K DcKvi‡fvMx cwiev‡ii KvQ †_‡K mKj 
ai‡bi cÖkœvewji gva¨‡g Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| cÖ_‡g 164 wU ¸”QMÖv‡gi †_†K 40wU ¸”QMÖvg  Systematic 

Sampling Gi gva¨‡g †bqv n‡q‡Q| †mB mv‡_ D³ 40wU ¸”QMÖv‡g Probabillity Proportional to Size 
c×wZ e¨envi K‡i DcKvi‡fvMx cwiev‡ii msL¨v wewfbœ ¸”QMÖv‡g web¨vm Kiv n‡q‡Q|  
 

Aciw`‡K 2017-2018 A_©eQ‡i ev Í̄evwqZ/Pjgvb ¸”QMÖv‡g DcKvi‡fvMx cwiev‡ii cybe©vmb Pjgvb _vKvq 
DcKvi‡fvMx bgybv wba©vi‡Yi ‡ÿ‡Î D³ ¸”QMÖvg (562wU) we‡ePbvq ivLv nqwb| Z‡e D³ ¸”QMÖvg †_‡K ev Í̄e 
Ae ’̄v ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ 40wU bgybv ¸”QMÖvg wba©viY Kiv n‡q‡Q, hvi ZvwjKv mviwY-5 †Z D‡jøL Kiv n‡q‡Q| 
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াযণী 2.1: cÖK‡íi AvIZvq 2015-16 I 2016-17 A_©eQ‡i ev Í̄evwqZ ¸”QMÖvgwfwËK cwievi msL¨v  
 

µwgK bs wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg cwievi msL¨v 

1 

XvKv 

‡MvcvjMÄ 
gyKmy`cyi 

evwUKvgvix 6 
2 ‡gvPbv ‡avcv`x 5 
3 Rwjjcvo kvwšÍcyi 8 
4 Kvwkqvwb evH‡Lvjv 20 
5 

dwi`cyi dwi`cyi m`i 
Kweicyi- 5 60 

6 Kweicyi- 6 70 
7 Kweicyi- 7 50 
8 gv`vixcyi wkePi j‡ß miKv‡ii Pi 40 
9 

gqgbwmsn 

gqgbwmsn gqgbwmsn m`i Pi Ck^iw`qv- 3 30 
10 

Rvgvjcyi 

gv`viMÄ 

Pi ïfvMvQv 30 
11 wgR©vcyi 30 
12 bv`vMvox 30 
13 ZviZvcvov- 2 15 
14 

Bmjvgcyi 
Pi‡eoKzkv 30 

15 gywbœqv- 4 30 
16 wRMvZjv- 3 30 
17 

PÆMÖvg 

‡bvqvLvjx nvwZqv 

k¨vgjQvqv 40 
18 Pi AvRgj ZiæQvqv 50 
19 Pi Kwei ¯^cœœwebv 50 
20 Pi weiwewi gvaex 40 
21 

j²xcyi ivgMwZ 
Kjv‡Kvcv †gvjøv- 1 50 

22 Kjv‡Kvcv †gvjøv- 2 42 
23 Kzwgjøv jvKmvg bicwU- 3 30 

24 
PÆMÖvg 

Av‡bvqviv nvwRMuvI 40 

25 dwUKQwo cwðg fzRcyi 40 
26 P›`bvBk Bó Gjvnev` 40 
27 

Puv`cyi 
nvBgPi 

Pi G¨v‡jvU‡g›U 60 
28 miKviKvw›` 50 
29 

gZje DËi 
‡gNbv 50 

30 bvwQivKvw›` 50 
31 

ivRkvnx 

ivRkvnx 
‡Mv`vMvox 

‡Mvcvjcyi 30 
32 ‡Mvcvjcyi- 2 40 
33 evNv Ewjnvi 15 
34 Zv‡bvi Bwoqvj 20 
35 

e¸ov 

e¸ov m`i ‡Usov 50 
36 

‡mvbvZjv 
wmPvicvov- 3 40 

37 wmPvicvov- 4 40 
38 ỳcPuvwPqv VvKivb cyKzi 30 
39 aybU AviKvwUqv- 2 30 
40 

cvebv Ck^i`x 
bI`vcvov- 3 30 

41 bI`vcvov- 4 50 
42 

bIMuv 
avgBinvU ‣e`¨evwU- 2 20 

43 AvÎvB gv¸iv- AvKeicyi 20 
44 

RqcyinvU 
KvjvB Moejvbx bv›`vBj 15 

45 cuvPwewe Gnvivbx 20 
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µwgK bs wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg cwievi msL¨v 

46 AvZzj 17 
47 Rxebcyi 30 
48 RqcyinvU m`i cvVKwej 30 
49 wmivRMÄ KvwRcyi K…ò †Mvwe›`cyi 30 
50 

iscyi 

w`bvRcyi 

Kvnv‡ivj 

my›`icyi- 1 50 
51 my›`icyi- 2 40 
52 wmsMvixMuvI- 2 10 
53 my›`icyi- 1 (m¤úªt) 30 
54 evMcyi- 2 30 
55 evMcyi- 3 30 
56 fv‡evi`xwN 30 
57 

nvwKgcyi 
cvwjeUZjx- 1 30 

58 cvwjeUZjx- 2 30 
59 

cve©Zxcyi 
wiwdDwRcvov- 1 40 

60 wiwdDwRcvov- 2 40 
61 B› ª̀cyi ỳivKzwV- 2 15 
62 exiMÄ KvwkgbMi- 2 40 
63 Lvbmvgv myeb©Lvjx Avw`evmx- 2 40 
64 

Weij 
‡gvjvbcyKzi 30 

65 DËi cjvkevox- 2 25 
66 

iscyi 

cxiMvQv 
Ryqvb- 1 40 

67 Ryqvb- 2 30 
68 iscyi m`i m`¨cy¯‥wibx Mo- 3  40 
69 

M½vPov 
AvivwR Rq‡`e  30 

70 VvKivb cyKzi 10 
71 ksKi`n- 2 30 
72 

MvBevÜv 

mv ỳjøvcyi 
mvjvBcyi  30 

73 mvjvBcyi DËi cvov 30 
74 DËi R‡qbcyi   20 
75 

dzjQwo 
ev‡R †ZjKzwc 30 

76 ev‡R ‡ZjKzwc (m¤úªt) 20 
77 LÂvicvov 30 
78 

‡Mvwe›`MÄ 
dzjnvi- 1 50 

79 dzjnvi- 2 50 
80 ‡eZviv 40 
81 

mvNvUv 
`wÿY w`NjKvw›`- 3 40 

82 †P½vwjqv 30 
83 

jvjgwbinvU 

jvjgwbinvU m`i 
wnivgvwbK 30 

84 wnivgvwbK- 2 30 
85 †QvU evmywiqv 50 
86 

nvwZevÜv 
`BLvIqv- 2 40 

87 AvivRx †kLmy›`i 30 
88 

KvjxMÄ 
PvcvinvU †UcyievRvi 20 

89 PvcvinvU †UcyievRvi (m¤úªt) 20 
90 

cvUMÖvg 
mvwbqvRvb  40 

91 mvwbqvRvb (m¤úªt) 20 
92 jvjgwbinvU cvUMÖvg `nMÖvg 50 
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µwgK bs wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg cwievi msL¨v 

93 

KzwoMÖvg 

fziæ½vgvix 
DËi XjWv½v 40 

94 DËi XjWv½v (m¤úªt) 20 
95 DËi lvU †Mvcvjcyi- 2 40 
96 

bv‡Mk^ix 

Pi Kvcbv 25 
97 dwKiMÄ 25 
98 cÙviPi 40 
99 Pi Kvcbv (m¤úªt) 15 
100 

Dwjcyi 
AbšÍcyi 50 

101 ‡eMgMÄ 50 
102 

Dzjevox 
‡MoKgÛj- 2 30 

103 ‡RvwZ›`ªbvivqb- 2 24 
104 

cÂMo 
‡`exMÄ 

‡KvU fvRbx evjvmywZ 30 
105 Kvjycxi 30 
106 ‡ev`v gv‡oqv KgjvcyKzix- 2 30 
107 bxjdvgvix wWgjv kvjnvwU- 2 30 
108 

VvKziMuvI 

cxiMÄ 
‣eiPzbv wkivBj 30 

109 ‣eiPzbv wkivBj (m¤úªt) 20 
110 

ivYxks‣Kj 
ivDZbMi 30 

111 ivDZbMi (m¤úªt) 16 
112 iÜbw`Nx 40 
113 evwjqvWv½x ỳImyI  40 
114 

Lyjbv 

bovBj   †jvnvMov 
gvBMÖvg- 2 20 

115 cvsLvi Pi- 2 40 
116 ev‡MinvU ev‡MinvU m`i PvcvZjv 30 
117 gv¸iv kvwjLv  Avicvov-‡cvovMvwQ 20 
118 Lyjbv cvBKMvQv Lwoqv ‡XgkvLvjx 30 
119 mvZÿxiv k¨vgbMi cvbLvjx Pzbv 40 
120 

ewikvj 

ewikvj 
ewikvj m`i 

ew`Djøv 30 
121 ew`Djøv- 2 25 
122 ‡g‡nw›`MÄ b_© ZvjyK`vi Pi- 2 50 
123 

‡fvjv 

ZRygwÏb 

Pi †gvRv‡¤§j- 1 45 
124 Pi †gvRv‡¤§j- 2 45 
125 wbwðšÍcyi- 2 (m¤úªt) 30 
126 wbwðšÍcyi- 11 50 
127 wbwkšÍcyi-11 (m¤úªt) 40 
128 Pi †gvRv‡¤§j- wWwRUvj 50 
129 Pi RwniDÏxb-myMÜv 30 
130 Pi RwniDÏxb-‣mKZ 30 
131 

gbcyiv 
Pi Lv‡jK- 1 50 

132 wgqv Rwgi kvn&- 3 10 
133 KvRxi Pi †gNbv  50 
134 

jvj‡gvnb 
K”Qwcqv- 2 40 

135 Pi KPzqvLvjx-2 (m¤úªt) 40 
136 Pi KPzqvLvjx- `xceÜz 40 
137 

Pid¨vkb 
Rvnvbcyi myigv 50 

138 Avcb 10 
139 Imyjcyi 10 
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µwgK bs wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg cwievi msL¨v 

140 Pi gvwbKv 16 
141 AvBPv 12 
142 Nwik 8 
143 Pi KjwgjZv 7 
144 GIqvRcyi- gyw³ 8 
145 Av‡qkvev` 10 
146 ‡nv‡mb wgqv 6 
147 KzZzeMÄ 9 
148 Rvnvbcyi gaygwZ 40 
149 Pi bvwRgywÏb b_© 50 
150 

cUzqvLvjx 

MjvwPcv 

BQvw`- 2 27 
151 Pi Avg‡Lvjv- 2 30 
152 c~e© Pi Kcvj‡fov-2 40 
153 mvD_ Pi wek^vm- 3 50 
154 c~e© Pi Kcvj‡fov- 3 50 
155 

iv½vevjx 

Pi †ewób- 2 43 
156 Pi †ewób- 3 50 
157 Pi gvM©v‡iU- 2 50 
158 Pi gvM©v‡iU- 3 35 
159 ‡g․Wzwe- 2 30 
160 c~e© Pi gšÍvR- 3 40 
161 c~e© Pi gšÍvR- 4 40 
162 Pi AvÛv- 2 40 
163 `kwgbv Pi †evinvb- 2 30 
164 wc‡ivRcyi fvÛvwiqv avIqv 6 

‡gvU t 7 32 69 141 5,350 
Z_¨m~Î: cÖKí cwiPvj‡Ki Awdm, ¸”QMÖvg-2q ch©vq (wmwfAviwc)   
 

mviYx 2.2: Dc‡RjvwfwËK bgzbv ¸”QMÖv‡gi bvg I cwievi msL¨v 
 

µwgK bs  wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg cwievi msL¨v 
1 

XvKv 
gv`vixcyi wkePi j‡ß miKv‡ii Pi 40 

2 dwi`cyi dwi`cyi m`i Kweicyi- 6 70 
3 

gqgbwmsn 
  

gqgbwmsn gqgbwmsn m`i Pi Ck^iw`qv- 3 30 
4 Rvgvjcyi 

  
Bmjvgcyi Pi‡eoKzkv 30 

5 gv`viMÄ Pi ïfvMvQv 30 
6 

PÆMÖvg 
PÆMÖvg Av‡bvqviv nvwRMuvI 40 

7 
Puv`cyi 

nvBgPi Pi G¨v‡jvU‡g›U 60 
8 gZje DËi bvwQivKvw›` 50 
9 

ivRkvnx 
 

e¸ov ‡mvbvZjv wmPvicvov- 4 40 
10 cvebv Ck^i`x bI`vcvov- 4 50 
11 RqcyinvU cuvPwewe Rxebcyi 30 
12 

iscyi 

w`bvRcyi 

Kvnv‡ivj 
my›`icyi- 2 40 

13 fv‡evi`xwN 30 
14 cve©Zxcyi wiwdDwRcvov- 2 40 
15 weij ‡gvjvbcyKzi 30 
16 

MvBevÜv 
mv ỳjøvcyi mvjvBcyi DËi cvov 30 

17 ‡Mvwe›`MÄ dzjnvi- 1 50 
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18 mvNvUv `wÿb w`NjKvw›`- 3 40 
19 jvjgwbinvU jvjgwbinvU m`i  †QvU evmywiqv 50 
20 

KzwoMÖvg 

fziæ½vgvix DËi XjWv½v 40 
21 bv‡Mk^ix dwKiMÄ 25 
22 Dwjcyi ‡eMgMÄ 50 
24 

cÂMo 
‡`exMÄ Kvjycxi 30 

25 ‡ev`v gv‡oqv KgjvcyKzix- 2 11 
26 

VvKziMuvI 
ivYxks‣Kj ivDZbMi 30 

27 cxiMÄ ‣eiPzbv wkivBj 30 
28 

Lyjbv 
bovBj   †jvnvMov gvBMÖvg- 2 20 

29 mvZÿxiv k¨vgbMi cvbLvjx Pzbv 40 
30  Lyjbv cvBKMvQv Lwoqv ‡XgkvLvjx 40 
31 

ewikvj  
 
 
 
 
 
 
 

ewikvj ‡g‡nw›`MÄ b_© ZvjyK`vi Pi- 2 50 
32 

‡fvjv 

ZRygwÏb 
 

wbwðšÍcyi- 11 50 
33 Pi RwniDÏxb-myMÜv 30 
34 jvj‡gvnb Pi KPzqvLvjx- `xceÜz 40 
35 

Pid¨vkb 
Pi gvwbKv 16 

36 Rvnvbcyi gaygwZ 40 
37 

cUzqvLvjx 

MjvwPcv 
BQvw`- 2 27 

38 mvD_ Pi wek^vm- 3 50 
39 

iv½vevjx 
Pi †ewób- 3 50 

40 c~e© Pi gšÍvR- 3 40 
 

2.3.3 ¸”QMÖvg Abymv‡i bgybv DcKvi‡fvMx cwievi msL¨v  
 

bgybv DcKvi‡fvMx cwievi  msL¨v AvbycvwZK nv‡i †Rjv¸‡jvi Dc‡Rjvq AvbycvwZK nv‡i weZiY Kiv nq| 
 

     
  

 
 for    01,02 ……40. 

 

Where    is the Number of Family  (Total number of population ) in the ith Guchchhgram ,   is the total sample 

size, ni is the ith sample size of the ith Guchchhgram  e and   is the total size of the population 

 

cÖKí DcKvi‡fvMx cwievi bgybv msL¨v 737 Rb‡K 40wU ¸”QMÖv‡g AvbycvwZK nv‡ii wfwË‡Z bgybv cÖKí 
DcKvi‡fvMxi cwievi msL¨v wbav©iY Kiv nq| bgybv wba©vi‡Yi ci cÖ‡Z¨KwU ¸”QMÖv‡g †_‡K DcKvi‡fvMx cwievi  
e¨w³ Simple Random Sampling wfwË‡Z wbev©Pb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ cÖKí DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i bgybv 
wbe©vPb I weZi‡Yi mvi-ms‡ÿc cÖ`Ë n‡jv|  

 

mviYx 2.3: cÖK‡íi AvIZvqaxb ¸”QMÖvgwfwËK bgzbv DcKvi†fvMx cwievi msL¨v web¨vm 
 

µwgK bs wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg 
DcKvi‡fvMx 
cwievi msL¨v 

1 
XvKv 

gv`vixcyi wkePi j‡ß miKv‡ii Pi 19 
2 dwi`cyi dwi`cyi m`i Kweicyi- 6 34 
3 

gqgbwmsn 
  

gqgbwmsn gqgbwmsn m`i Pi Ck^iw`qv- 3 15 
4 Rvgvjcyi 

 
 

Bmjvgcyi Pi‡eoKzkv 14 

5 
gv`viMÄ 

Pi ïfvMvQv 13 
 bv`vMvox 12 
7 

PÆMÖvg 
PÆMÖvg Av‡bvqviv nvwRMuvI 19 

8 
Puv`cyi 

nvBgPi Pi G¨v‡jvU‡g›U 29 
9 gZje DËi bvwQivKvw›` 24 
10  

ivRkvnx 
e¸ov ‡mvbvZjv wmPvicvov- 4 19 

11 cvebv Ck^i`x bI`vcvov- 4 24 
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µwgK bs wefv‡Mi bvg ‡Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg ¸”QMÖv‡gi bvg 
DcKvi‡fvMx 
cwievi msL¨v 

12  RqcyinvU cuvPwewe Rxebcyi 22 
13 

iscyi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w`bvRcyi 

Kvnv‡ivj 
 

my›`icyi- 2 19 
14 fv‡evi`xwN 14 
15 cve©Zxcyi wiwdDwRcvov- 2 19 
16 weij ‡gvjvbcyKzi 14 
17 

MvBevÜv 
 

mv ỳjøvcyi mvjvBcyi DËi cvov 21 
18 ‡Mvwe›`MÄ dzjnvi- 1 24 
19 mvNvUv `wÿY w`NjKvw›`- 3 25 
20 jvjgwbinvU jvjgwbinvU m`i †QvU evmywiqv 13 
21 

KzwoMÖvg 

fziæ½vgvix DËi XjWv½v 19 
22 bv‡Mk^ix dwKiMÄ 12 
23 Dwjcyi ‡eMgMÄ 24 
24 

cÂMo 
‡`exMÄ Kvjycxi 14 

25 ‡ev`v gv‡oqv KgjvcyKzix- 2 11 
26 VvKziMuvI 

 
ivYxks‣Kj ivDZbMi 14 

27 cxiMÄ ‣eiPzbv wkivBj 19 
28 

Lyjbv 

bovBj   †jvnvMov gvBMÖvg- 2 14 
29 Lyjbv cvBKMvQv Lwoqv ‡XgkvLvjx 12 
30 mvZÿxiv k¨vgbMi cvbLvjx Pzbv 19 
31 

ewikvj 
 
 
 
 
 
 
 

ewikvj ‡g‡nw›`MÄ b_© ZvjyK`vi Pi- 2 24 
 

‡fvjv 

Pid¨vkb 
Pi gvwbKv 16 

 Rvnvbcyi gaygwZ 19 
32 

ZRygwÏb 
wbwðšÍcyi- 11 24 

33 Pi RwniDÏxb-myMÜv 16 
34 jvj‡gvnb Pi KPzqvLvjx- `xceÜz 19 
37 

cUzqvLvjx 
 
 

MjvwPcv 
BQvw`- 2 13 

38 mvD_ Pi wek^vm- 3 20 
39 

iv½vevjx 
Pi †ewób- 3 18 

40 c~e© Pi gšÍvR- 3 17 

‡gvU DcKvi‡fvMx cwievi msL¨v 737 
 

L) গুণগত তল্পথ্যয বফল্পেলণ 

বনবফি বযফীিণ ভীিা কাম বক্রল্পভ গুণগত তথ্য ংগ্র  বফল্পেলল্পণয জন্য দম কর িবত অফরম্বন কযা ল্পয়ল্পছ তা 

ল্পরা: 

 দল্পকন্ডাযী ডকুল্পভন্ট ম বাল্পরাচনা  বফল্পেলণ;  

 দপাকা গ্রু বডকান (FGD),  

 কী ইনপযল্পভন্ট ইন্টাযববউ (KII) এফং 

 দক স্টাবড ভীিা িবত। 
 

‡m‡KÛvwi WKz‡g›U ch©v‡jvPbv I we‡kølY 

‡m‡KÛvwi WKz‡g›U †_‡K cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| civgk©K `j ev Í̄evqbKvix ms ’̄v h_v cÖKí Awdm, 
AvBGgBwW Ges Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Ges wewfbœ Kg©KZ©vi mn‡hvwMZvi gva¨‡g Kvh© m¤úv`b K‡i‡Q| 
 

civgk©K `j cÖK‡íi ev Í̄e Ges Avw_©K AR©bmg~n ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb| ev Í̄evwqZ cÖK‡íi Avw_©K AMÖMwZ †hgbt  
 

K) eQi Abyhvqx cÖK‡íi wewfbœ A‡½i g~j I cÖK…Z Li‡Pi Zzjbv  
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L) A½ Abyhvqx ev Í̄evwqZ cÖK‡íi e¨q  
M) gvjvgvj, wbg©vY mvgMÖx I †mev µq cÖwµqv 
N) প্রকে গ্রণ৫, অনুল্পভাদন  ংল্পাধল্পনয দমৌবিকতা  বফচুযবত (মবদ থাল্পক) 

O) প্রকল্পেয ফাস্তফ আবথ বক  দবৌত রিযভাোয বফযীল্পত অগ্রগবত  অজবন 

P) ক্রয় প্রবক্রয়ায় যকাবয নীবতভারা অনুযণ ফা বফচুযবত (মবদ থাল্পক) ল্পয় থাকল্পর তায কাযণ 

Q) দেববপল্পকন অনুাল্পয কাম ব িাদন ইতযাবদ ম বল্পফিণ  ম বাল্পরাচনা কযা ল্পয়ল্পছ। 

 

‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD)t ¸YMZ we‡køl‡Yi Rb¨ †gvU 12wU GdwRwW Kiv n‡q‡Q| bgzbv ¸”QMÖv‡gi 
DcKvi‡evMx‡`i wb‡q GdwRwW Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K GdwRwW-‡Z b¨zbZg 10-12 Rb AskMÖnYKvix Dcw ’̄Z 
wQ‡jb| GdwRwW¸‡jv Ggb GKwU RvqMvq Kiv n‡q‡Q †hLv‡b mKj ai‡bi AskMÖnYKvix Z_v me ai‡bi 
DcKvi‡fvMx, wk¶K, msMVK, cÖwk¶K, BDwc Ges GbwRI cÖwZwbwamn Ab¨vb¨ mswkøó e¨w³eM© mn‡R Avm‡Z 
cv‡i Ges Aev‡a K_v ej‡Z cv‡i| me©‡gvU 12wU GdwRwW Kivi d‡j Kgc‡¶ cÖvq 120 Rb AskMÖnYKvix 
gZvgZ w`‡Z cv‡i| c‚e© Abz‡gvw`Z MvBWjvBb Abzhvqx cÖK‡íi Kvh©KvwiZvi `¶Zv I h_v_©Zv m¤ú‡K© Z_¨ 
msMÖ‡ni Rb¨ GdwRwW Kiv n‡q‡Q, h_vt 
 

 ¸”QMÖv‡g emevmiZ cwievimg~‡ni eZ©gvb Av_©-mvgvwRK, cwi‡ekMZ Ae ’̄v  

 bjK‚c, Uq†jU, ivbœvi Pzjv, we`¨zr, czKzi, eûgzLx †mwgbvi nj Gi Kvh©Kwi Ae ’̄v 

 `¶Zvi Dbœqb I RxweKvi ’̄vwqZ¡ 

 AvBwRG¸wji †µwWU mnvqZv  

 cÖwk¶Y I Dbœqb wel‡q m¶gZv e…w× 

 Drcv`bkxj bvMwiK wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z cÖK‡íi f‚wgKv 

 cÖK‡íi Kvh©µg¸‡jvi kw³kvjx Ges `ze©j w`Kmg~n  

 cÖKí ev Í̄evq‡bi mv‡_ m¤ú…³ ms ’̄v¸‡jvi ¶gZv I `¶Zv Dbœqb  
 

gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi (Key Informant Interview-KII)t †KAvBAvB cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q cÖK‡íi gzL¨ 
e¨w³ Z_v cÖKí cwiPvjK, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, f~wg Kg©KZ©v, cÖKí mswkøó Ges Ab¨vb¨ gvVch©v‡q RwoZ 
†jvKRb, BDwbqb cwil‡`i mv‡_ mswkøó e¨w³e‡M©i mgš^‡q| cÖKí cwiPvjK, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, f~wg 
Kg©KZ©v, cÖKí mswkøó Ges Ab¨vb¨ gvVch©v‡q RwoZ †jvKRb, BDwbqb cwil‡`i mv‡_ mswkøó e¨w³eM©© mn wewfbœ 
ch©v‡q me©‡gvU 30wU †KAvBAvB m¤úbœ Kiv n‡q‡Q, †hLv‡b cÖKí e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb, Avw_©K e¨q, †KbvKvUv, 
cÖwKDi‡g›Umn cÖKí ev Í̄evq‡bi wewfbœ LzuwUbvwU welq¸‡jv cÖvavb¨ ‡c‡q‡Q| cÖK‡íi gyL¨ e¨w³e‡M©i mv‡_ KII 
cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU KII checklist e¨envi Kiv n‡q‡Q| KII ¸‡jv‡Z AskMÖnYKvix‡`i mvÿvrKvi 
MÖnYKv‡j cÖK‡íi cwiKíbv, D‡Ïk¨ Abymv‡i ev Í̄evqb, AR©b I cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v; 
cÖKí e¨e ’̄vcbv I ev Í̄evqb msµvšÍ LuywUbvwU welq; cÖK‡íi gvjvgvj, µq cÖwµqv I Avw_©K e¨q; cÖK‡íi cÖfve; 
cÖKí ev Í̄evqb, e¨e ’̄vcbv Ges cÖK‡íi wewfbœ Kvh©µ‡gi mej (Strength), `ye©j (Weakness), my‡hvM 
(Opportunity) I SuywK (Threat) we‡kølY Ges cÖKí Dbœq‡b mycvwikmn LyuwUbvwU welq¸‡jv cÖvavb¨ †c‡q‡Q| 
  

‡Km ÷vwW: DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ¶wZKi w`K m¤úwK©Z Z_¨ msMÖ‡ni 
Rb¨ cÖKí GjvKvq †gvU 12wU †Km ÷vwW Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ cyiæl I gwnjv DfqB AšÍf©~³ wQj hviv cÖK‡íi 
gva¨‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb ev ¶wZMÖ Í̄ n‡q‡Qb| ZvQvov cÖK‡íi gva¨‡g eivÏK…Z Rwg I `wj‡j D‡jøwLZ 
Rwgi wgj, eivÏK…Z Rwgi e¨envi, emevmiZ evm ’̄v‡bi cwi‡ek, cÖKíwU‡K Av‡iv †UKmB I Kvh©Kwi Kivi 
j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq civgk©I †Km ÷vwWi gva¨‡g Zz‡j Avbv n‡q‡Q| 
 

ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY t civgk©K I gvVKg©x bgybv ¸”QMÖv‡gi cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae ’̄v mivmwi cwi`k©b I 
ch©‡eÿY K‡i‡Qb| cÖK‡íi myweav‡fvMx‡`i eivÏK…Z Rwgi mv‡_ `wj‡j D‡jøwLZ Rwgi cwigvY mvgÄ¨Zv cixÿv, 
¸”QMÖv‡g emevmiZ †gvU cwiev‡ii mv‡_ †gvU Rwgi mvgÄ¨Zv, †gvU bjK~‡ci msL¨v, †gvU e¨envi‡hvM¨ bjK~‡ci 
msL¨v, †gvU cyKz‡ii msL¨v, †gvU ivbœvN‡ii msL¨v, †gvU DbœZ P~jvi msL¨v, †gvU †k․PvMv‡ii msL¨v, †gvU 
gvwëcvicvm n‡ji msL¨v, GB mKj wbg©vY Kv‡Ri eZ©gvb Dc‡hvwMZv, Kvh©KvwiZv, iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi 
cÖ‡qvRb Av‡Q wKbv, ¸”QMÖv‡gi cwi‡ek, †gvU e„‡ÿi msL¨v BZ¨vw` cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡e| ¸”QMÖvg-2q 
ch©vq (wmwfAviwc) cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ Dc‡Rjvq 2017-2018 A_© eQ‡i 1g †_‡K 4_© wKw Í̄ ch©šÍ †gvU 55 
‡Rjvi 164wU Dc‡Rjvq 562wU ¸”QMÖvg Ges 50wU ¸”QMÖv‡gi m¤úªmviY Kv‡Ri Rb¨ 25,345wU cwiev‡ii M„n 
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wbg©vY I Avbylvw½K KvR ev Í̄evwqZ MÖv‡gi msL¨v-172wU Ges ev Í̄evqb KvR Pjgvb MÖv‡gi msL¨v-390wU| Gme 
¸”QMÖv‡g wW‡m¤̂i 2018 ch©šÍ DcKvi‡fvMx cybe©vm‡bi KvR Pjgvb _vKvq DcKvi‡fvMxi KvQ †_‡K cÖkœvewji 
gva¨‡g Z_¨ msMÖn Kiv m¤¢e bq weavq Systematic Sampling Gi gva¨‡g wb‡¤œv³ 40 wU bgybv ¸”QMÖvg 
(ev Í̄evwqZ/Pjgvb) ¸”QMÖv‡gi ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q|  
 

mviwY 2.4: ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ bgybv ev Í̄evwqZ/Pjgvb ¸”QMÖv‡gi msL¨v 
 

µwgK bs  wefv‡Mi 
bvg 

‡Rjv Dc‡Rjv ¸”QMÖv‡gi bvg gšÍe¨ 

1 
XvKv 

 

‡MvcvjMÄ Kvwkqvbx LvMovevwoqv- 2 Pjgvb 
2 dwi`cyi ‡evqvjgvix eivsKzjv ev Í̄evwqZ 
3 dwi`cyi m`icyi DËi Av‡Kv‡UiPi Pjgvb 
4 gv`vixcyi wkePi cwðg wbjLx Pjgvb 
5 

gqgbwmsn 
 

gqgbwmsn gqgbwbsn m`i eªþcÎ- 1 Pjgvb 
6 Rvgvjcyi Bmjvgcyi wSMvZjv- 4 Pjgvb 
7 ‡bÎ‡KvYv g`b d‡Zncyi ev Í̄evwqZ 
8 PÆMÖvg 

 
j²xcyi ivgMwZ ‡Zwjqvi Pi- 1 ev Í̄evwqZ 

9 Puv`cyi nvBgPi Ckvbevjv- ‡bcPzb ev Í̄evwqZ 
10 

ivRkvnx 
 

eMyov 
 

mvwiqvKvw›` kvnvbvev›`v- 2 Pjgvb 
11 aybU iv½vgvwU Pjgvb 
12 RqcyinvU RqcyinvU m`i evbcyKzi- 2 ev Í̄evwqZ 
13 iscyi 

 
 
 
 
 
 
 

w`bvRcyi Kvnv‡ivj Ck^iMÖvg ev Í̄evwqZ 
14 w`bvRcyi exiMÄ ‡NvoveÜ- 2 ev Í̄evwqZ 
15 

MvBevÜv 
 

MvBevÜv m`i c~e© KovBevox Pjgvb 
16 ‡Mvwe›`MÄ ivLvjeyiæR Pjgvb 
17 dzjQwo evovBKvw›` ( m¤úªt ) Pjgvb 
18 KzwoMÖvg 

 
KzwoMÖvg m`i Pi †gvjøv cvov Pjgvb 

19 fziæ½vgvix DËi QvU †Mvcvjcyi †LvPvevox-2 Pjgvb 
20 VvKziMuvI ivYxks‣Kj gvwbKvw`Nx Pjgvb 
21 Lyjbv 

 
Lyjbv cvBKMvQv KvIqvwj- 3 Pjgvb 

22 bovBj ‡jvnvMov cvsLvi Pi- 3 ev Í̄evwqZ 
23 

ewikvj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ewikvj ‡g‡n›`xMÄ evwRZ Luv  Pjgvb 
24 

‡fvjv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pid¨vkb 
 

Rvnvbcyi- iƒcvjx ev Í̄evwqZ 
25 Pi g‡bvni †gvbvwjmv Pjgvb 
26 Rvnvbcyi- ‡mvbvjx Pjgvb 
27 jvj‡gvnb 

 
Pi KPzqvLvjx- kvcjv Pjgvb 

28 Pi KPzqvLvjx gaygwZ-2 Pjgvb 
29 

ZRygwÏb 
 
 

Pi †gvRv‡¤§j- iƒcmx evsjv Pjgvb 
30 Pi RwniDwÏb-‣mKZ-2 Pjgvb 
31 Pi RwniDwÏb-kvcjv Pjgvb 
32 Pi RwniDwÏb-myMÜv (m¤úªt ) Pjgvb 
33 

gbcyiv 
 

‡mvbviPi ev Í̄evwqZ 
34 Pi Lv‡jK wWwRUvj- 2 Pjgvb 
35 KvRxi Pi- 2 Pjgvb 
36 ‡`․jZLvb 

 
bjWzMx •eKzÚcyi ev Í̄evwqZ 

37 Pi gyÝx ‡Kv‡qj- 1 Pjgvb 
38 ‡evinvbDwÏb Pi kixdvev` Pjgvb 
39 cUzqvLvjx 

 
MjvwPcv Pi eowkev gvóvicvov Pjgvb 

40 ivsMvevjx Pi gvM©v‡iU- 4 Pjgvb 
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SWOT we‡kølYt উকাযল্পবাগীয কাছ দথল্পক ভীিায প্রশ্নাফবরয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয ফর (Strength), দ্যফ বর 

(Weakness), সুল্পমাগ (Opportunity)  ঝুঁবক (Threat) বফল্পেলল্পণয জন্য তথ্য ংগ্র কযা n‡q‡Q, তাছািা 

এপবজবড  দকআইআই এয ভাধ্যল্পভ SWOT বফল্পেলণ কযা n‡q‡Q। বফববন্ন প্রশ্নাফবর দথল্পক প্রাপ্ত তথ্যগুল্পরা ভন্বয় 

কল্পয প্রবতল্পফদল্পন ংল্পমাজন কযা n‡q‡Q। 

 

mKj cÖKvi ‡÷K‡nvìvi‡`i Dcw ’̄wZ‡Z gvV ch©v‡q Kg©kvjv 
 

’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvwUi ’̄vb wba©vi‡Yi Rb¨ cÖKí GjvKvi Dci ÷vwW K‡i wewfbœ wb‡`©kK ‡hgb cªKí GjvKvi 
my‡hvM m„wó; cÖK‡íi KvR Gi cwiwa cÖf…wZ welq we‡ePbvc~e©K AvBGgBwW-Gi Kg©KZ©v‡`i Av‡jvPbvmv‡c‡ÿ 
w`bvRcyi †Rjvi Kvnv‡ivj Dc‡Rjvq Kg©kvjv Kiv nq| ‡óK‡nvìvi‡`i g‡a¨ Kg©kvjvq Dcw ’̄Z _vK‡eb cÖKí 
GjvKvq emevmKvix me ai‡bi DcKvi‡fvMx RbMY (gwnjv I cyiæl), ’̄vbxq †bZ…e„›`, mvsevw`K, mvgvwRK 
cÖwZwbwa BZ¨vw`mn mswkøó †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q-Gi mswkøó Kg©KZv©MY Ges cÖKí cwiPvjKmn Ab¨vb¨ 
cÖwZwbwaMY| GQvovI AvBGgBwWi Kg©KZ©ve„›` ’̄vbxq ch©v‡qi Kg©kvjvq Dcw ’̄Z wQ‡jb| ‡óK‡nvìvi‡`i mv‡_ 
†hme welqe ‘̄ wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q †m¸‡jv wb‡¤œ Dc ’̄vcb Kiv n‡jv:  
 

 GjvKvi cÖ‡qvRbxqZvi mv‡_ cÖKíwUi cÖvmw½KZv  

 cÖKí cÖYq‡b ’̄vbxq RbcÖwZwbwa ev RbM‡Yi gZvgZ cÖwZdwjZ n‡q‡Q wK bv 

 cÖK‡íi cÖavb cÖavb Kg©KvÛmg~n  

 cÖK‡íi AvIZvq cÖavb cÖavb Kg©KvÛ¸‡jv eZ©gv‡b Kvh©Ki Ae ’̄v 

 cÖK‡íi d‡j AwR©Z myweavmg~n 

 cybe©vm‡bi ভাধ্যল্পভ দাবযদ্র বফল্পভাচন এফং নাযী অবধকায বনবিতকযল্পণ প্রকল্পেয প্রবাফ 

 পুনফ বাবত বযফাযমূল্পয াভাবজক বনযাত্তা বফধাল্পন cÖK‡íi cÖfve  

 পুনফ বাবত বযফাযমূল্পয আথ ব-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ল্পন cÖK‡íi cÖfve  

 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvq Kg©ms ’̄vb m„wó 

 cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×‡Z cÖfve 

 cÖK‡íi mej I `ye©j w`Kmg~n 

 cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvM I SzuwKc~Y© w`Kmg~n 

 Ab¨ GjvKvq GKB iKg Av‡iv DbœZ cÖK‡íi Rb¨ mycvwik|  
 

                              
 

mviYx-2.5: ms‡ÿ‡c bgybv DËi`vZvi msL¨v Ges aib 
 

Kg©KvÛ  AskMÖnYKvix / DËi`vZvMY DËi`vZv‡`i 
msL¨v 

DËi`vZv‡`i †kÖYx 

K. cwigvYMZ Rwic    
K 1. mgx¶v: 
(cÖkœvewji mvnv‡h¨ 
mivmwi mv¶vrKvi) 

DcKvi‡fvMx 737 cÖKí GjvKvi myweav‡fvMx cziæl I 
gwnjv 

L. ¸YMZ Rwic 
L 1. GdwRwW- 
wb‡ ©̀wkKv 

‡gvU 12 wU GdwRwW  cÖwZwU GdwRwW 
†Z 10 Rb AskMÖnYKvix 

120 cÖKí GjvKvi myweav‡fvMx cziæl I 
gwnjv, wk¶K, msMVK, cÖwk¶K, 
BDwc Ges d¨vwm‡jUUimn Ab¨vb¨ 
mswkøó e¨w³eM 

L 2. †K AvB AvB 
†PKwj÷ 

cÖKí cwiPvjbv Kg©KZ©v, AvBGgBwWi 
mswkøó Kg©KZ©v, †Rjv cÖkvmK, 
Dc‡Rjv wb©evnx Awdmvi, cÖKí 
mswkøó, Ges Ab¨vb¨ gvVch©v‡q RwoZ 
†jvKRb, †Rjv Ges Dc‡Rjv 
cwil‡`i †Pqvig¨vb, BDwbqb 

30 cÖKí cwiPvjbv Kg©KZ©v, 
AvBGgBwWi mswkøó Kg©KZ©v, †Rjv 
cÖkvmK, Dc‡Rjv wb©evnx Awdmvi, 
cÖKí mswkøó, Ges Ab¨vb¨ 
gvVch©v‡q RwoZ †jvKRb, †Rjv 
Ges Dc‡Rjv cwil‡`i 
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cwil‡`i mswkøó e¨w³e‡M©i mgš^‡q I 
mswkøó e¨w³ I cÖwZôv‡bi mv‡_ 

†Pqvig¨vbmn mswkøó e¨w³eM© 

L 3. †Km ÷vwW  DcKvi‡fvMx cwievi  12 cÖKí GjvKvi myweav‡fvMx cziæl I 
gwnjv hviv cÖK‡íi gva¨‡g mivmwi 
DcK…Z n‡q‡Qb ev ¶wZMÖ Í̄ 
n‡q‡Qb| 

mgxÿvi †gvU bgybv 899  
 

                                     
 

বনবফি বযফীিণ ভীিা কাল্পজয উল্পেশ্য অজবল্পনয জন্য ব্যফহৃত বফববন্ন সূচক ফা বনল্পদ বক বনল্পে প্রদত্ত ল্পরা: 
 

‡kªYxweb¨vm wbweo cwiexÿY mgxÿvi wb‡ ©̀kK 
‡W‡gvMÖvwdK ‣ewkó¨mg~n mbv³Kvix bvg, ¸”QMÖv‡gi bvg, DcKvi‡fvMx nIqvi eQi, wVKvbv BZ¨vw`| 
RbmsL¨vZvwË¡K •ewkó¨ eqm, wj½, wk¶v, †ckv, cvwievwiK AvKvi, ag©, ‣eevwnK Ae ’̄v, cwiev‡ii †gvU m`m¨ 

msL¨v, gyw³‡hv×vi msL¨v, weaevi msL¨v, cÖwZeÜxi msL¨v, Av_©-mvgvwRK  Ae¯’v BZ¨vw`| 
AvBwRG Avq Ges e¨q  
¸”QMÖvg m¤úwK©Z ‡gvU Rwgi cwigvY, †gvU e¨enviK…Z Rwgi cwigvY, N‡ii AvKvi I AvqZb, bjK~‡ci 

msL¨v, we`¨yr cÖvß cwiev‡ii msL¨v, cyKz‡ii msL¨v I jxR wfwËK cyKz‡ii e¨envi, 
†k․PvMv‡ii msL¨v I e¨envi Dc‡hvwMZv, ivbœvNi I DbœZ gv‡bi P~jvi e¨envi, 
gvwëcvicvm n‡ji e¨envi I n‡ji e¨envi Dc‡hvwMZv 

                 

             
AvkÖq ’̄j †_‡K wkÿv cÖwZôv‡bi ỳiZ¡, hvZvqv‡Zi gva¨g,                       

                                                                  

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 
cÖK‡íi cÖfve 

cÖwkÿ‡Yi welq, cÖwkÿ‡Y gwnjv‡`i AskMÖnY 
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Kg©`ÿZv e„w×  
cÖKí Kg©Kv‡Ûi d‡j A_©‣bwZK Kg©KvÛ e„w×‡Z cÖK‡íi cÖfve 
cÖKí Kv‡Ri Kvi‡Y GjvKvi RbM‡Yi Rxeb-gvb Dbœqb 

bvix AwaKvi wbwðZKiY cÖwkÿ‡Y gwnjv‡`i AskMÖnY 
Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û gwnjv‡`i AskMÖnY 
cvwievwiK wm×v‡šÍ gwnjv‡`i AskMÖnY 
mvgvwRK wm×v‡šÍ gwnjv‡`i AskMÖnY e„w× 
bvix wkÿv, m¤ú‡`i Dci bvix‡`i AwaKvi e„w× 

mn‡hvMx mzweav czKzi, NvUjv, gvwëcvicvm †mwgbvi nj BZ¨vw`i Dc‡hvwMZv I Kvh©KvwiZv| 
mvgvwRK cÖfve bvix wbh©vZ‡bi nvi, evj¨ weev‡ni nvi, †h․Zz‡Ki nvi, gv I wkï g„Zz¨i nvi 
`vwi`¨ª we‡gvPb FYmyweav cÖvwßi d‡j e¨emv evwY‡R¨i cÖmvi, bZzb e¨emv I A_©‣bwZK Kg©Kv‡Ûi m„wó 
cÖK‡íi mej I ỳe©j 
w`Kmg~n 

cÖK‡íi mej w`Kmg~n wPwýZ Kiv 
cÖK‡íi ỳe©j w`Kmg~n wPwýZ Kiv 
cÖK‡íi Kvi‡Y m„ó my‡hvMmg~n wPwýZ Kiv 
cÖK‡íi SuywKc~Y© w`Kmg~n wPwýZ Kiv 
cÖK‡í cÖavb cÖavb aviYvi mv‡_ ev¯ÍevwqZ Kg©Kv‡Ûi †Kv‡bv e¨Z¨q n‡q‡Q wKbv; n‡j Gi 
Rb¨ wK ai‡bi eZ©gvb I fwel¨Z mgm¨vi m„wó n‡Z cv‡i 

civgk©mg~n cÖK‡íi cÖfve Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ 
fwel¨‡Z G RvZxq cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv 
cÖK‡íi me‡P‡q fvj w`K¸‡jv Ab¨vb¨ cÖK‡íi ‡ÿ‡Î AbymiY Kivi civgk© cÖ`vb| 

 

 

২.৫ ডাটা এবি প্রবক্রয়াকযণ, বফল্পেলণ এফং প্রবতল্পফদন প্রণয়ন  
 

ভাঠ ম বাল্পয়য তথ্য ংগ্র কাম বক্রভ সুচারুরূল্প িন্ন কযায াাাব ংগৃীত তথ্য কবিউটায এবি  বফল্পেলল্পণয 

জন্য কবিউটায দপ্রাগ্রাভ দ্বতবয কযা ল্পয়ল্পছ। এল্পিল্পে MS Access এফং SPSS ব্যফহৃত ল্পয়ল্পছ। এবি কাম ব 

িাদল্পনয য দডটা বফল্পেলল্পণয জন্য প্রল্পড ডাটা দটবুরায পল্পভ ব উস্থান, গ্রাপ/চাট ব ইতযাবদয ভাধ্যল্পভ তথ্য উস্থান 

 প্রবতল্পফদন প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। 
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2.6   cÖwZ‡e`b cÖYqb 
 

cÖwZ‡e`b ‣Zwi‡Z gvb m¤úbœ dig¨vU (web¨vm) e¨envi Kiv n‡q‡Q hv‡Z K‡i mgxÿvi mg¯Í djvdj mn‡RB 
cÖK‡íi eZ©gvb m~PK K‡›Uªvj m~P‡Ki mv‡_ Zzjbv Kiv hvq| civgk©K cÖwZ‡e`b •Zwii wewfbœ ch©v‡q Kv‡Ri 
AMÖMwZ I djvdj mswkøó KZ©„cÿ‡K AewnZ K‡i‡Qb| 
 

cÖwZ‡e`‡bi 
aiY 

cÖwZ‡e`‡bi  welqe ‘̄ Rgvi ZvwiL cÖwZ‡e`‡bi 
msL¨v 

cÖviw¤¢K 
cÖwZ‡e`b 

 

cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`‡b mgxÿvi bKkv I Z_¨ msMÖ‡ni 
BÝUªy‡g›U/ cÖkœvewj/ ‡PKwj÷ Ges Kv‡Ri cwiKíbvmn 
we Í̄vwiZ Kg©Kv‡Ûi weeiY wQj| GQvov wbw`©ó ‡jvKej 
e›Ub Ges mgxÿvi Z_¨ msMÖ‡ni we Í̄vwiZ eY©bvI wQj|  

13 Rvbyqvix 
2019 (Pzw³ 

¯̂vÿ‡ii 15 w`b 
ci) 

 35 
(ল্পটকবনকযার 

কবভটি 

15+বস্টয়াবযং 

কবভটি ২০) 

1g Lmov 
cÖwZ‡e`b 

 

civgk©K gvVch©v‡qi Z‡_¨i wfwË‡Z ‡UKwbK¨vj 
KwgwU‡Z Dc ’̄vc‡bi Rb¨ Lmov cÖwZ‡e`b •Zwi 
K‡i‡Q| Lmov cÖwZ‡e`‡b Dcv‡Ëi M‡elYv Ges Lmov 
djvd‡ji we‡kølwY Z_¨ mg~‡ni D‡jøL i‡q‡Q| GQvovI 
G‡Z cÖ‡qvRbxq ‡Uwej, ZvwjKv, wek` we‡kølYg~jK 
KvVv‡gv, M‡elYvjä djvdj Ges Lmov mycvwik 
i‡q‡Q| ‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z 
civgk©K Lmov P~ovšÍ cÖwZ‡e`b •Zwi Ki‡eb hv 
cieZ©x‡Z w÷qvwis KwgwUi mfvq Dc ’̄vcb Kiv n‡e| 

09 gvP© 2019 
(Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 
75 w`b ci) 

35 
(ল্পটকবনকযার 

কবভটি 

15+বস্টয়াবযং 

কবভটি ২০ 

2q Lmov P~ovšÍ 
cÖwZ‡e`b  

w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z civgk©K 2q Lmov 
cÖwZ‡e`b •Zwi Ki‡eb hv cieZ©x‡Z RvZxq Kg©kvjvq 
Dc¯’vcb Kiv n‡e| 

27 gvP©, 2019 
(Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 
90 w`b ci) 

75 Kwc 

(জাতীয় কভ বারা) 

Lmov P~ovšÍ 
cÖwZ‡e`b 

 

RvZxq Kg©kvjvi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z civgk©K Lmov 
P~ovšÍ cÖwZ‡e`b •Zwi Ki‡eb| 

08 GwcÖj 
2019 

(Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 
100 w`b ci) 

35 
(ল্পটকবনকযার 

কবভটি 

15+বস্টয়াবযং 

কবভটি ২০ 

P~ovšÍ cÖwZ‡e`b 
 

civgk©K Kg©kvjv w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z 
P~ovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Ki‡eb| P~ovšÍ cÖwZ‡e`bwU 
evsjv I Bs‡iwR Dfq fvlvq cÖYxZ n‡e| 

26 GwcÖj, 
2019 

(Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 
120 w`b ci) 

৬০  

(ফাংরা ৪০  

ইংল্পযবজ ২০) 

wet `ªt ewY©Z mKj cÖwZ‡e`b w÷qvwis KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z n‡e| 
 

2.7 Kg© cwiKíbv 
 

27/12/2018 Zvwi‡L ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi mv‡_ ¯̂v¶wiZ Pyw³ Abyhvqx 26/04/2019 Zvwi‡Li 
g‡a¨ mgx¶v Kvh©µg mgv‡ßi j‡¶¨ GKwU mgqwfwËK Kg©-cwiKíbv wb‡gœ ‡`Iqv nj-  
 

µwgK Kvh©vewj    gq 

K) Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj  Ges AvBGgBwW I 
mswkøó ‡UKwbK¨vj KwgwUi mfv 

27/12/2019 n‡Z 16/01/2019 

L) ‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvgZ mv‡c‡ÿ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b ms‡kvab 
I `vwLj Ges AvBGgBwW I mswkøó w÷qvwis KwgwUi mfv 

16/01/2019 n‡Z 31/01/2019 

M) P~ovšÍ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b `vwLj 01/02/2019 n‡Z 07/0/2019 

N) Z_¨ msMÖnKvix‡`i cÖwk¶Y  07/01/2019 n‡Z 12/02/2019 

O) Z_¨ msMÖn I Kvh©µg cwi`k©b 16/02/2019 n‡Z 04/03/2019 
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P) ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjv 11/03/2019 
Q) WvUv Gw›U«, ‡fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms, WvUv GbvjvBwmm, 1g 

Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 
05/03/2019 n‡Z 28/03/2019 

R) ‡UKwbK¨vj KwgwU mfvq 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv   28/03/2019n‡Z 01/04/2019 

S) cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 2q Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis 
KwgwUi mfvq Dc ’̄vcb  

02/04/2019 n‡Z 11/04/2019 

T) 2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i PzovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb 
I RvZxq Kg©kvjvq Dc ’̄vcb  

12/04/2019 n‡Z 11/05/2019 

P) PzovšÍ Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb I 
m¤úv`bvi Rb¨ Dc¯’vcb 

12/05/2019 n‡Z 16/05/2019 

Q) m¤úv`bvi wfwË‡Z PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Ges P~ovšÍ Bs‡iwR 
fvm©b cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj 

26 †k ‡g 2019 Gi g‡a¨| 

 

 
 
 
 
 
 

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

1 Lmov cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj Ges ‡UKwbK¨vj KwgwUi mfv

2
‡UKwbK¨vj KwgwUi gZvgZ mv‡c‡ÿ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b ms‡kvab I `vwLj Ges w÷qvwis KwgwUi 

mfv

3 P~ovšÍ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b `vwLj

4 Z_¨ msMÖnKvix‡`i cÖwk¶Y 

5 Z_¨ msMÖn I Kvh©µg cwi`k©b

6 ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjv

7 WvUv Gw›U«, ‡fwiwd‡Kkb, WvUv cÖ‡mwms, WvUv GbvjvBwmm, 1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj

8 ‡UKwbK¨vj KwgwU mfvq 1g Lmov cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv  

9 cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 1g Lmov cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis KwgwUi mfvq Dc ’̄vcb 

10 1g Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i 2q Lmov PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb I RvZxq Kg©kvjvq Dc ’̄vcb 

11
2q Lmov cÖwZ‡e`b ms‡kvab K‡i Lmov PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb I w÷qvwis KwgwUi mfvq

Dc ’̄vcb

12
Kg©kvjv I w÷qvwis KwgwUi gZvg‡Zi wfwË‡Z PzovšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Ges P~ovšÍ Bs‡iwR fvm©b

cÖwZ‡e`b cÖYqb I `vwLj

‡deªæqvwi 19

wbweo cwiexÿY mgx¶v Kvh©µg-Gi mgqwfwËK Kg©-cwiKíbv

Kvh©µg
µwgK 

bs

Rvbyqvwi 19

mßvn

gvP© 19 GwcÖj 19
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Z…Zxq Aa¨vq 
 

djvdj ch©v‡jvPbv 
 

3.1 cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©b Ae ’̄v we‡kølY 
 

cwiKwíZ D‡Ïk¨mg~n  D‡Ïk¨ AR©b 

ফাংরাল্পদল্পয প্রাকৃবতক দূল্পম বাগ 

এফং নদী বাঙ্গল্পনয পল্পর দূগ বত 

বযফাযমূল্পক যকাযী খা 

জবভল্পত বনবভ বত ইল্পকাববল্পরল্পজ 

ফত ববটা স্বাভী-স্ত্রী 

উবল্পয়য নাল্পভ এফং বফধফাল্পদয 

দিল্পে একক নাল্পভ কবুবরয়ত 

প্রদান কযায ভাধ্যল্পভ দাবযদ্র 

বফল্পভাচন এফং নাযী অবধকায 

বনবিতকযণ।  

প্রকে এরাকায় ফাংরাল্পদল্পয প্রাকৃবতক দূল্পম বাগ এফং নদী বাঙ্গল্পনয পল্পর দূগ বত 

বযফাযমূল্পক যকাযী খা জবভল্পত বনবভ বত ইল্পকাববল্পরল্পজ ফত ববটা 

স্বাভী-স্ত্রী উবল্পয়য নাল্পভ এফং বফধফাল্পদয দিল্পে একক নাল্পভ কবুবরয়ত প্রদান 

কযায ভাধ্যল্পভ দাবযদ্র বফল্পভাচন এফং নাযী অবধকায বনবিতকযণ কযা ল্পয়ল্পছ। 

তল্পফ, প্রকল্পেয ফ এরাকায় ভানবাল্পফ এ সুবফধা দমভন দাবযদ্র বফল্পভাচন, দবরর 

প্রাবপ্ত এখন ম বন্ত বনবিত কযা ম্ভফ য় নাই। 

      mgxÿvq †`Lv †M‡Q †h, উকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য তকযা ৮২ জন জবভয 

দবরর ায়বন। hviv †c‡q‡Q, Zv‡`i g‡a¨    /ঘয এয ভাবরকানা স্বত্ব বফধফায 

নাল্পভ  .৯৭ %,     -স্ত্রী দ্য জল্পনয নাল্পভ   %, স্ত্রীয নাল্পভ   .১৬% এফং 

স্বাভীয নাল্পভ  14.  %| 

পুনফ বাবত বযফাযমূল্পয 

াভাবজক বনযাত্তা বফধাল্পনয 

জন্য বিা, বনযাদ সুল্পয় 

াবন, স্বাস্থয ম্মত দরবিন 

ইতযাবদ সুবফধা প্রদান 

পুন বফাবতল্পদয অনুকূল্পর দীঘ ব 

দভয়াল্পদ পুকুয রীজ প্রদান; 

এফং  

পুনফ বাবত বযফাযমূল্পয াভাবজক বনযাত্তা বফধাল্পনয জন্য বিা, বনযাদ 

সুল্পয় াবন, স্বাস্থযম্মত দরবিন ইতযাবদ সুবফধা প্রদান পুন বফাবতল্পদয অনুকূল্পর 

দীঘ ব দভয়াল্পদ পুকুয রীজ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। তল্পফ বিা, বনযাদ সুল্পয় াবন, 

দক্রবডট সুবফধা, পুবষ্ট, স্বাস্থয ম্মত দরবিন ইতযাবদ সুবফধা প্রকল্পেয ফ এরাকায় 

ভানবাল্পফ বনবিতকযণ কযা ম্ভফ য় নাই। অবধকাং গুচ্ছগ্রাল্পভয াল্পথ 

দগ্রাথল্পন্টাল্পযয বরল্পেজ না থাকায় বিা, স্বাস্থয  আথ ব-াভাবজক কাম বক্রল্পভ 

প্রকেটি অল্পনকাংল্পই ব্যথ ব। 

                          তকযা ৭৫ জন উকাযল্পবাগী ানীয় জল্পরয 

উৎ বাল্পফ cÖK‡íi gva¨‡g স্থাবত নরকূল্পয কথা ফল্পরল্পছন। cÖvq 51% 

DcKvi‡fvMx e‡jb cyKz‡ii cvwb cv‡bi Dc‡hvMx bq| cÖvq 65.3% 

উকাযল্পবাগী ফল্পরন তাল্পদয পুকুযটি খনন কযা nqwb।  

পুন বফাবত বযফাযমূল্পয 

আথ ব-াভাবজক অফস্থায 

উন্নয়ল্পনয জন্য আয়-ফধ বকমূরক 

প্রবিণ  ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান। 

পুন বফাবত বযফাযমূল্পয আথ ব-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয জন্য আয়-

ফধ বকমূরক প্রবিণ  ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান প্রকল্পেয ফ এরাকায় ভানবাল্পফ 

বনবিতকযণ ম্ভফ  য় নাই। আথ ব-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ল্পনয জন্য আয়-

ফধ বকভ~রক প্রবিণ  ক্ষুদ্র Fণ প্রদান খুফই ীবভত য়ায কাযল্পণ প্রকেটি তায 

কাবিত উল্পেশ্য অজবল্পন ব্যথ ব ল্পচ্ছ।  

বনবফি ভীিায় দদখা মায়, ৫৭ % উকাযল্পবাগী প্রকে দথল্পক বফববন্ন বফলল্পয় 

প্রবিণ দল্পয়ল্পছন। তল্পফ         ফ   56% DcKvi‡fvMx g‡b K‡ib 

তাল্পদয `ÿZv e„w× cvqwb| cÖvq ৮৩.১৮% উকাযল্পবাগী ভল্পন কল্পযন 

জীফনমাোয ভান বৃবিল্পত  ক্ষুদ্র ঋণ এয প্রবাফ  যল্পয়ল্পছ ।   
 

3.2 mgRvZxq cÖK‡íi mv‡_ Zzjbv 
 
 

mgRvZxq cÖKí, ¸”QMÖvg (wmwfAviwc) cÖKí Ges Av`k©MÖvg cÖKí MÖnY Kiv n‡qwQj| M„nnxb gvbyl‡K Lvm Rwg‡Z 
Ni wbg©vY K‡i cybe©vmb K‡i cÖwkÿY I FY cÖ`v‡bi gva¨‡g Zv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœqb Kiv| 10703wU 
cwievi‡K cybe©vmb K‡i Zv‡`i‡K cÖwkÿY I FY Kvh©µ‡gi AvIZvq Avbv nq| Av`k©MÖvg-1 Ges Av`k©MÖvg-2 Gi 
AvIZvq h_vµ‡g 45647wU Ges 25385wU cwievi‡K cybe©vm‡b K‡i Zv‡`i‡K cÖwkÿY I FY Kvh©µ‡gi 
AvIZvq Avbv nq| অন্যান্য প্রকল্পেয াল্পথ তুরনা কযল্পর এ প্রকল্পেয ফাস্থফ বচে দদল্পয বকছু বকছু এরাকায় দফ বার 

আফায বকছু বকছু এরাকায় ফাস্থফায়ল্পনয গবত আানুরূ নয়।  
 



cvZv-25 
 

  

3.3 ¸”QMÖv‡gi ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY 
 

civgk©K I gvVKg©x bgybv ¸”QMÖv‡gi cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae ’̄v mivmwi cwi`k©b I ch©‡eÿY K‡i‡Qb| 
cÖK‡íi myweav‡fvMx‡`i eivÏK…Z Rwgi mv‡_ `wj‡j D‡jøwLZ Rwgi cwigvY I mvgÄ¨Zv cixÿv, ¸”QMÖv‡g 
emevmiZ †gvU cwiev‡ii mv‡_ †gvU Rwgi mvgÄ¨Zv, †gvU bjK~‡ci msL¨v, †gvU e¨envi‡hvM¨ bjK~‡ci msL¨v, 
†gvU cyKz‡ii msL¨v, †gvU ivbœvN‡ii msL¨v, †gvU DbœZ Pzjvi msL¨v, †gvU †k․PvMv‡ii msL¨v, †gvU gvwëcvicvm 
n‡ji msL¨v, G mKj wbg©vY Kv‡Ri eZ©gvb Dc‡hvwMZv, Kvh©KwiZv, iÿYv‡eÿY I †givg‡Zi cÖ‡qvRb Av‡Q 
wKbv, ¸”QMÖv‡gi cwi‡ek, †gvU e„‡ÿi msL¨v BZ¨vw` cwi`k©b I ch©‡eÿY Kiv n‡q‡Q| civgk©K cÖwZôv‡bi 
gvVKg©xMY bgybv ¸”QMÖv‡gi cÖKí Kvh©µg I eZ©gvb Ae ’̄v mivmwi ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ me©‡gvU 6wU wefv‡Mi 40wU 
¸”QMÖv‡g cwi`k©b K‡i‡Qb| wb‡P GK bR‡i GKwU mgwš^Z cwi`k©b cÖwZ‡e`b Dc ’̄vcb Kiv n‡jv: 
 

3.3.1 DcKvi‡fvMxiv emevmiZ 40wU ¸”QMÖv‡gi eZ©gvb Kvh©Ki Ae ’̄v 
 

                        

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                -          

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                           ফ               

                                -                                                     

                                                                 -             -           

ফ                                 -                                                   

                                                                                          

                   

 

                                                          

                                                                    ফ                    

       ৮                                      -                                        

                                                                                   

                                                                                         

                     

                                                                          -                 

                     ফ             -                -           -   Pi KPzqvLvjx- `xceÜz, 

       -    Pi RwniDÏxb-myMÜv                                                           

                                                                                 -   

          -           -                -                                   -                -   

              -                                       
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  gv`vixcyi wkePi j‡ß miKv‡ii Pi                 ৮                        

  ফ      ফ                -  ৭                                   ৭   

                      -                                           

                          -                 ৮                      

                                                               

                    

    

Pi Ck^iw`qv- 3                                                  

৭                                                     - -     

৮                             ৮                       - -  ৮  

৯                       ফ                                            

           mvNvUv `wÿY w`NjKvw›`- 3                 ৮           - -     

           mv`yjøvcyi mvjvBcyi DËi cvov                                                  

           ‡Mvwe›`MÄ dzjnvi- 1 50                                        

                                                                       

                      -                                          

                                                                      

                                            ৯                               

 ৭                                             ১০ ৫           ৫০ টি 

 ৮ কুবিগ্রাভ ভুরুঙ্গাভাবয উত্তয ঢারডাঙ্গা ৬০              ১২ ৫         - - ৬০ 

 ৯ কুবিগ্রাভ উবরপুয দফগভগঞ্জ ৬৫              ১৩ ৫         - - ৬৫ 

   কুবিগ্রাভ নাল্পগশ্বযী পবকযগঞ্জ ২৫              ৩ ৮         - - ২৫ 

   বদনাজপুয কাাল্পযার সুন্দযপুয-২  ৬০              ১২ ৫                যাঁ যাঁ ৬০ 
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   বদনাজপুয কাাল্পযার বাল্পফায বদঘী ৪০              ৫ ৮                - - ৪০ 

   বদনাজপুয াফ বতীপুয দযফুবজিা ৪০              ৮ ৫                - - ৪০ 

   বদনাজপুয বফযর দভারান পুকুয ৩০              ৬ ৫                যাঁ যাঁ ৩০ 

                                           ৮ ৫                যাঁ যাঁ ৪০ 

   াফনা ঈশ্বযদী নাদাািা-৪ ৩৯              ১০ ৫                না না ৫০ 

 ৭ জয়পুযাট াঁচবফবফ  জীফনপুয ৩০              ৩ ১০                না না ৩০ 

 ৮                cvbLvjx Pzbv                 ৮                        

 ৯               Lwoqv ‡XgkvLvjx                                         

                        -                               - -     

                        -   ৭        ৭                             ৭  

                                -                                   

         

        

   

        

                                  -                  ৮       - -     

                             -                           - -     

         jvj‡gvnb Pi KPzqvLvjx- `xceÜz                 ৮       - -     

         ZRygwÏb 
 

       -                            - -     

 ৭       ZRygwÏb 
 

Pi RwniDÏxb-myMÜv                         - -     

 ৮         ফ                                                     

 ৯         ফ     Rvnvbcyi gaygwZ                 ৮       - -     

                   b_© ZvjyK`vi Pi- 2                                         
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                                                                                   j‡ß 

miKv‡ii Pi,         -               ফ       `wÿY w`NjKvw›`-3, mvjvBcyi DËi cvov, dzjnvi-1, 

        cvbLvjx Pzbv,       -                -                -           -   Pi RwniDÏxb-myMÜv, 

           Rvnvbcyi gaygwZ   b_© ZvjyK`vi Pi- 2                                                 

        

 

                                                                   

 

                                                                                    j‡ß 

miKv‡ii Pi, ফ       উত্তয ঢারডাঙ্গা, সুন্দযপুয-২, দযফুবজিা, দভারান পুকুয,            নাদাািা, জীফনপুয 

              -                                                                         

         mvjvBcyi DËi cvov, dzjnvi- 1,                       পবকযগঞ্জ,            ,       -           

     -           -   Pi KPzqvLvjx- `xceÜz,        -    Pi RwniDÏxb-myMÜv,            Rvnvbcyi 

gaygwZ, b_© ZvjyK`vi Pi- 2                                             

 

                                                      -                                  

                             ফ                                                            

                            -                            -                               

                     -                                                  -              -  

                                                                         

 

                                         

 

প্রকেটি  বনভ বাণ উকযল্পনয ভান দভাটামুটি বাল্পরা। খাল্পন দম ধযল্পনয ইট, ফাবর, কংবক্রট, টিন, বল্পভন্ট,  অন্যান্য 

ভারাভার প্রল্পয়াজন বছর তায ভান দভাটামুটি বাল্পরা। দফীযবাগ জায়গাল্পতই প্রস্তাবফত নকা অনুমায়ী প্রকেটি গল্পি 

উল্পঠল্পছ ।  

 

 . .                                           

              ,         ,     ,       ,                                                      

           ,                                                                                

                                                                                        

                                      ,                                                  

                                                           ,     : ফ                       
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   -

        

    

         

               

  j‡ß miKv‡ii Pi                           -          

          

                        

            

      

        -                           

          

               

                

         

                         

          -                           

          

               

    -           

         

                     

                  

            -                           

          

               

                  

         

                            

      

             - -          -                           

      

  Pi Ck^iw`qv- 3                                       

         

                      

                  

৭               - -                 

         

                         

      

৮                - -     -    -                         

      

৯ ফ                                -           

         

                        

      

   `wÿb w`NjKvw›`- 
3 

                          -           
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   -

        

    

         

               

   mvjvBcyi DËi 
cvov 

    - -     -    -                         

      

   dzjnvi- 1                           -    -                         

      

              - -     -    -                           

      

           -                         

          

               

                 

                

         

                                

      

                                 

          

               

              

                

         

                        

      

               - -                 

         

                            

      

 ৭              যাঁ         বা ৪ ৪ না - ১ ১ ১ ১                  

      

 ৮ উত্তয ঢারডাঙ্গা             - ৫ ৩     ৩     

         

১ ১ ৭ ১                  

      

 ৯ দফগভগঞ্জ             -     যাঁ - ১ ১ ১ ১                  

      

   পবকযগঞ্জ             -     - না - ১ ১ ১ ১                  

      

   সুন্দযপুয-২                          

          

৩ ৩ যাঁ ৩     

(১       

১ ১ ১/২ ১/২                  
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   -

        

    

         

               

               

   বাল্পফায বদঘী                          

          

               

২ ২ না - ১/২ ১/২ ১/২ ১/২                  

      

   দযফুবজিা                          

          

               

২ ২     ৩     

(১       

২ ২ ৩.৫ ১                  

      

   দভারান পুকুয                          

          

               

৫ ৮ যাঁ ৩     

(১       

১ ১ ১/২ ১/২                  

      

                                      

               

      যাঁ ৩     

       ) 

                         

      

   নাদাািা-৪                          

          

               

    - যাঁ ৩     

       ) 

১ ১ ১০ ৫                  

      

 ৭ জীফনপুয                          

          

               

৫ ৫ যাঁ ৩     

       ) 

১/২ ১/২ ১                    

      

 ৮ cvbLvjx Pzbv     - -     -           

         

                             

 ৯ Lwoqv ‡XgkvLvjx                        

          

               

              

                  

         

                           

             

            

         -      - -     -    -                         
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   -

        

    

         

               

        -                         

          

               

          ৮     

         

                    

      

                -

  

                            

               

    -    -                         

      

                -                           

          

               

    -           

         

                        

      

           -                           

          

               

          -     ৮                     

      

   Pi KPzqvLvjx- 
`xceÜz 

    - -          -                            

      

          -                            

          

               

         -                              

      

 ৭ Pi RwniDÏxb-
myMÜv 

    - -     -    -      ৮                     

      

 ৮               - -     -    -                           

      

 ৯ Rvnvbcyi gaygwZ     - -     -    -                     

            

   b_© ZvjyK`vi Pi- 
2 

                       

          

               

              

    -    -                         
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          -   Pi RwniDÏxb kvcjv, Pi RwniDÏxb ‣mKZ-2, †mvbvi Pi, KvRxi Pi-2, bjWzw½ •eKzÚcyi, 

Pi gyÝx †Kv‡qj-1, •eiPzbv wkiBj, Ck¦iMÖvg-1                                                  

       Pi eowkqv gv÷vicvov, ivLvj eyiæR,                                                  ৭- ৮ 

   -                ¸”QMÖvgwU‡Z  G‡KKwU N‡ii •`N©¨ 22 wdU Ges cÖ ’̄ 16 wdU| Ni (Pvjv-wUb, †eov-wUb 

Ges †g‡S-gvwU) •Zwii KvR cÖvq 50% fvM ‡kl n‡q‡Q| AvbygvwbK cÖvq 85% fvM KvR †kl n‡q‡Q| 
AvcZ`„wó‡Z g‡b nq wbg©vY Kv‡R eZ©gvb Ae ’̄v fv‡jv Ges hZUzKz KvR n‡q‡Q Zv wWwcwc/wWRvB‡bi mv‡_ 
Kv‡Ri mvgÄm¨ Av‡Q|                                                                     

                                                                                        

                                    
 

  

MvBevÜv m`i Dc‡Rjvi c~e© KovBevox ¸”QMÖv‡gi KvR Pjgvb ‡fvjv †Rjvi jvj‡gvnb Dc‡Rjvi Pi KPzqvLvjx 
gaygwZ-2¸”QMÖv‡gi KvR Pjgvb 

  

dwi`cyi †Rjvi †evqvjgvix Dc‡Rjvi ev¯ÍevwqZ eivsKzjv 
¸”QMÖvg †hLv‡b ch©vß gvwU fivU Kiv nq bvB 

gv`vixcyi †Rjvi wkecyi Dc‡Rjvi cwðg wbjLx 
¸”QMÖv‡gi KvR Pjgvb 
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  ফ   

                   

       

     

     

         

     

       

     

           

        

     

    

      

        

      

  dwi`cyi dwi`cyi 
    

DËi A‡Kv‡UiPi         ×                                                  % 

  dwi`cyi                                ×                                              % 

                                    ×                                                  % 

                         -          ×                                          ৮ % 

                                       ×                   ৭                        % 

                       -          ×                                                      % 

৭                        -           ×                                              % 

৮                                    ×                   ৯                            % 

৯                             ×                      ৮                            % 

                      -        ৭   ৭×                          ৭                      % 

                Pi RwniDÏxb 
kvcjv 

        ×                                                  ৭ % 

                Pi RwniDÏxb 
‣mKZ-2 

        ×                                                    % 

                Pi ‡gvRv‡¤§j 
iƒcmx evsjv 

        ×                                                % 

                 †mvbvi Pi         ×                                            ৭ % 

                 KvRxi Pi-2           ×                                            % 

                 Pi Lv‡jK 
wWwRUvj-2 

        ×                                              % 

 ৭       Pid¨vkb Rvnvbcyi iæcvwj           ×                                          ৮ % 

 ৮                         ফ               ×                                                      % 

 ৯                bjWzw½ •eKzÚcyi         ×                                                ৭ % 

                  Pi gyÝx †Kv‡qj-1           ×                                                  % 

                              ৯       ×                                              % 
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  ফ   

                   

       

     

     

         

     

       

     

           

        

     

    

      

        

      

           ফ                                ×                                            % 

           ফ     Pi g‡bvni 
†gvbvwjmv 

        ×                                                 % 

                  Pi KPzqvLvjx 
kvcjv 

        ×                                              % 

                  Pi KPzqvLvjx 
gaygwZ-2 

        ×                                              % 

                  Pi gvM©v‡iU-4            ×                                                   % 

 ৭              Pi RwniDÏxb 
myMÜv 

       ×                                                 % 

 ৮                  Pi eowkqv 
gv÷vicvov 

        ×                                                      % 

 ৯         †Mvwe›`MÄ ivLvj eyiæR   ৮        ×                                                      % 

                                    ×                                                      % 

                             ৯        ×                                                      % 

   VvKziMuvI ivYxks‣Kj gvwbKv w`N ৯ ৮     ×                                            % 

   VvKziMuvI       •eiPzbv wkiBj ৮       ×                                               ৯ % 

              gv‡oqv 
KgjvcyKzix-2 

৮ ৮     ×                   ৯  ৮   ৮               ৯ % 

              Pi †gvjøvcvov         ×                                               % 

                   DËiQvU †Mvcvjcyi   ৭৯       ×                                                   % 

 ৭ w`bvRcyi Kvnv‡ivj Ck¦iMÖvg-1           ×                 ৭                      ৭ % 
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3.4 DcKvi‡fvMx‡`i wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ we‡kølY 
 

 

                                 
 
 

                                
 
 

 

wbweo cwiexÿY DcKvi‡fvMx‡`i †ckvmsµvšÍ Z_¨ msMÖn Kiv nq| cÖvß Z_¨ †_‡K cÖZxqgvb nq †h, cÖK‡í 
DcKvi‡fvMx         †ckvi mv‡_ RwoZ                     %          %     Yx  ৮%           

             %           ৭%              ৭ ৯%                %          ৮ ৭%       

    %             %  DcKvi‡fvMx‡`i g‡a¨ K„wlRxexi AskMÖnY me‡P‡q †ewk| ‡jLwPÎ-1 we‡køl‡Y 

cÖKíwU‡Z wewfbœ †ckvi DcKvi‡fvMx‡`i AskMÖnY †`Lv‡bv n‡q‡Q|  
 

                                  
 

 
 

         DcKvi‡fvMx‡`i wkÿvMZ †hvM¨Zv 
 

                     †`Lv hvq গুচ্ছগ্রাল্পভয উগকাযল্পবাগীল্পদয ভল্পধ্য দফবযবাগ                   

     ।                          ৮%,                 %       w    %, ৮    w  ৮%, 

        % Ges         m¤úbœ K‡i‡Qb  %| (       -    
 

          DcKvi‡fvMx‡`i wkÿvMZ †hvM¨Zv 
 

 

০  ৫  ১০  ১৫  ২০  ২৫  ৩০  

দফকায 

গৃবনী 

 ব্যফায়ী 

বযকায়ারা 

দজল্পর 

১ ৬ %  

১ ১ % 

২৮ % 

০ ৫ % 

০ ৭ % 

১৭ ৯ % 

২ ২ % 

১৮ ৭ % 

২৬ ২% 

৩ ১% 

বনযিয 

৩৮% 
স্বািযতা জ্ঞানিন্ন 

৪০% 

৫ভ দশ্রবণ 

১৬% 

৮ভ দশ্রবণ 

৪% 

এএব 

১% 

এইচএব 

১% 
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                                                               ৯%                   

                                                                      ফ                      

                                                                                         

                                                                                    -    
 

       -                                          

 

 
 

                                     

 

                          ৮                                                         

                                                   -                                          

                                                Kvi‡Y                ৮                    ৮ 

                 ৮                                                       †    -    

                                             ৯% DcKvi‡fvMx e‡j‡Qb                         

                    ৮%                                                         %      

                                          %                        ¯̂í                 

               -   )                                                                 

        |             ৮% DcKvi‡fvMx e‡j‡Qb                                                

       %                                    ,   %                                       % 

e‡j‡Qb                            %                                                -

   )   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

০ ০০ ১০ ০০ ২০ ০০ ৩০ ০০ ৪০ ০০ ৫০ ০০ ৬০ ০০ ৭০ ০০ 

প্রকে দথল্পক সুবফধাপ্রাপ্ত দস্যল্পদয কাছ দথল্পক 

ভুবভ কভ বকতবায কাছ দথল্পক 

 উল্পজরা বনফ বাী কভ বকতবায কাছ দথল্পক 

 দচয়াযম্যান য়াড ব কবভনাল্পযয কাছ দথল্পক 

প্রবতল্পফীয কাছ দথল্পক 

বেকা দথল্পক 

 আত্মীয় স্বজল্পনয কাছ দথল্পক 

অন্যান্য  

৪ ৮৯ % 

১ ৪৭ % 

৬ ৩৬ % 

৬৯ ৩২ % 

১২ ১০ % 

০ ৪৯ % 

৩ ৪২ 

১ ৯৬ % 
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       -                                                    

 

 
 

       -                                  
 

 
 

                                                        
 

          % 

                                          ৭  ৯ ৭৭ 

                                                       ৭  ৮    

                                           ৯৮       

                   ৭   ৯  

            

 

     -                                                                        
 

          % 

                                                     ৯  ৮ ৭  

                                             ৮ 

                                      ৭    ৮৮ 

                             ৭ 

            ৭  

যাঁ 

৮৯% 

ন্যা 

১১ % 

০ ০০ 

১০ ০০ 

২০ ০০ 

৩০ ০০ 

৪০ ০০ 

৫০ ০০ 

৬০ ০০ 

প্রাকৃবতক দ্যল্পম বাল্পগ  

িবতগ্রস্ত 

ভূবভীন গৃীন  বছন্নমূর অন্যান্য  

১৪ ৭৯ % 

৫৮ ০৭ % 

২১ ৫৭ % 

৩ ৯৩ % 

১ ৬৩ % 
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                        ৮                            -                                     

                 ৯৭%,     -                 %                %                     % 

       -৭    
 

       -                                      

 

 
 

       -৭                        

 

 
 

wbweo cwiexÿY                                                                        

                                  ৮ ৭৯% Z‡e,  ৯ ৮৯% DcKvi‡fvMx e‡j‡Qb †h Zv‡`i Rwg       

               %                               Zviv                               

                                        ৮%                  ৭%       %                   

                                                                                       

DË‡i    % e‡jb wQj        %                   -        

 

 

যাঁ 

১৮% 

ন্যা 

৮২% 

০ ০০ ২০ ০০ ৪০ ০০ ৬০ ০০ ৮০ ০০ 

স্বাভীয নাল্পভ 

স্ত্রীয নাল্পভ 

স্বাভী-স্ত্রী দ্যজল্পনয নাল্পভ 

বফধফায নাল্পভ 

১৪ ২৫ % 

১৩ ১৬ % 

৬৬ ৪৯ % 

৫ ৯৭ % 
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     -                                 

 

                                  % 

                                                                                       

   

       ৮ ৭৯ 

         ৯ ৮  

                   

                                                                        

         ৮    

     ৯৮  ৭    

                  ৭ 

                                                                            

              

      ৯       

           ৮     ৭  

 

                                    

 

                                 wR‡Ám Kiv n‡j, ৮%            e‡jb          -             

             ৯ %            e‡jb কাঁচা ববটা-টিল্পনয দফিা  টিল্পনয চার বদল্পয় বনভ বাণ কযা ল্পয়ল্পছ (      -

৮)। ভীিায়                                                           (   %)          ,  

(   %)           ( %)                   (  %)                 %)                         

(      -৯)    
 

      -৮                                              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 কাঁচা ববটা-টিল্পনয দফিা 

 টিল্পনয চার 

৯২% 

দভল্পঝ াকা- টিল্পনয 

দফিা  টিল্পনয চার 

৮% 
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      -৯                                                            
   

 
 
 

                                           
 

 

           q         ,        ৮   ৮%                              †bB      ৯ ৮ %           

       Av‡Q (      -  )       ৭                                      cÖK‡íi gva¨‡g       

    ,                                              cÖK‡íi gva¨‡g                   % 

         %           %                      (       -       
 
 

        -  :                            
 

 
 

      -                   
 

 

০ ০০ 

১০ ০০ 

২০ ০০ 

৩০ ০০ 

৪০ ০০ 

৬ ভা আল্পগ ১ ফছয আল্পগ ১ ফছয ৬ ভা 

আল্পগ 

২ ফছয আল্পগ অন্যান্য 

২২ ৬৬ % 

৩১ ৭৫ % 

৬ ৫১ % 

৩৬ ৩৬ % 

২ ৭১ % 

০ ০০ 

২০ ০০ 

৪০ ০০ 

৬০ ০০ 

৮০ ০০ 

১০০ ০০ 

 হ্য াঁ  নয 

১৯ ৮২ % 

৮০ ১৮ % 

০ ০০ ২০ ০০ ৪০ ০০ ৬০ ০০ ৮০ ০০ 

প্রকে দথল্পক স্থাবত নরকূ 

প্রকে দথল্পক স্থাবত গবীয নরকূ 

াতকুয়া 

নদী 

অন্যান্য  

৭৫ ৫৮% 

১৫ ৭৪ % 

১ ৬৩ % 

৫ ৯৭ % 

১ ০৯ % 
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              ৭                     bjK~c/Mfxi bjK~cwU RbM‡Yi cv‡bi Rb¨ Dc‡hvMx            

                H cvwb                 ।       ৯                    bjK~‡ci            

                                                                                  

                      ৭                                    ৯                               

                  ৯                                          -  ৭)                          % 

                                                   ৯%                  cÖvq  ৮ ৯ %            

                                            %          cÖvq    ৭%                          

                   %                     cÖvq     %                                       

    ৭৯  %           cÖvq     %                                          ৮  ৮%          cÖvq 

৭৮ ৮%                                                %          cÖvq     %                  

                                                                 %                -  ৮    
 

     -  ৭                                
 

Avcbvi/Avcbv‡`i bjK~c/Mfxi bjK~cwU GjvKvi RbM‡Yi cv‡bi Rb¨ Dc‡hvMx wKbv?  % 

     ৭     

       ৮৯ 

                        
 

                    ৯ ৯  

                     

      ৯.   

                                          
 

           

    ৭  ৮  

              

                                
 

     ৯    

    ৯     
 

     -  ৮                     
 

                                   ?  % 

       .  

     ৮.৮ 

                                     ?   

      ৮.৯ 

      .  

                              ?   

       .৭ 

      .  

                         ?   

       .  

    ৭৯.  

                          ?   

       .  

    ৮ .৮ 
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                         ?   

     ৭৮.৮ 

      .  

                                              ?   

       .  

      .  

 

                                 
 

 

           q            ,  ৭ ৮ %                         ৭   ৮%      cÖvq      % 

                                                      ৯   %                             

    cÖvq      %                                ফ                 ৭ ৯ %                      

ফ             cÖvq      %                                                     ৭.৪৪% 

                  দনই (      -  )।   %                                               %  

                         ৭%                         %                                  % 

                            (      -  )  
 

       -                                              
 

 
 

      -                         

 

 

০ ০০ ২০ ০০ ৪০ ০০ ৬০ ০০ ৮০ ০০ 

আনাল্পদয এরাকায় বক দকান ভাবল্টাযা র আল্পছ  

ভাবল্টাযা ল্পর পাবন বচায আল্পছ বক না   

ভাবল্টাযা র য়ায আনাযা বক উকৃত ল্পয়ল্পছন   

গুচ্ছগ্রাল্পভ গ্রাভকবভটি আল্পছ বক   

৬৭ ৪৪ 

৪৭ ৯০ 

৪৯ ২৫ 

৭২ ১৮ % 

৩২ ৫৬ 

৫২ ১০ 

৫০ ২০ % 

২৭ ৮২ % 

 না  যাঁ 

বাল্পরা ৬% 

দভাটামুটি 

২৫% 

 খাযা 

৭% 

 বনভ বাণাধীন 

৬% 

ফতবভাল্পন দনই 

১৫% 

 অন্যান্য  

৩% 
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cÖvq  ৭   %                            %       ৯   %,                              

   ৭ %                                              (       -  )   cÖvq  ৭ ৮ %            

                                             ৮   %                      %           

             (       -  )  
 

       -                           
 

 
 

       -                                        

 

 
 

            i Kvh©µg m¤ú‡K© cÖkœ Kiv n‡j     ৮%                   %      ,      %  

                             ৮৯%          9.75%                   %                     

         (       -  )                            wR‡Ám Kiv n‡j 7%                          

       ৮%                   %                                                        

(       - ৭)    

 

 

 
 

০ ০০ ৫ ০০ ১০ ০০ ১৫ ০০ ২০ ০০ ২৫ ০০ ৩০ ০০ 

 প্রবিণ 

বা 

াভাবজক  াংস্কৃবতক অনুু্ষ্ঠান 

 বিা কাম বক্রভ 

ধভীয় কাল্পজ 

অন্যান্য    

২৭ ৪০ % 

১৫ ৬১ % 

১৯ ৫০ % 

১২ ৭০ % 

১৯ ৯৯ % 

৪ ৮০ % 

০ ০০ 

১০ ০০ 

২০ ০০ 

৩০ ০০ 

৪০ ০০ 

৫০ ০০ 

 ল্পচতনায অবাফ দনর্তল্পত্বয অবাফ  রটি ব্যফায দমাগ্য 

না 

অন্যান্য 

২৭ ৮৬ % 

৪৮ ৪৪ % 

২২ ০৫% 

১ ৬৫ % 
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      -                  
 

 
 

      - ৭:                    
 

 
   

                                    
 

           q               ৮%                                 jগমন                    

  %                                                      - ৮                         

                                             ৮  ৯%                 ৭    %                 

              %                                       %                     - ৯    
 

      - ৮:                                    
 

 
 

০ ০০ ৫ ০০ ১০ ০০ ১৫ ০০ ২০ ০০ ২৫ ০০ 

 প্রবিণ 

দরগঠন 

ঞ্চয়  ঋণ 

াভাবজক   াংস্কৃবতক অনুষ্ঠানা 

ভাছ চাল 

বা 

 অন্যান্য  

১৩ ০৮ 

২৩ ৪৩ 

৯ ৭৫ 

১৬ ৫৬ 

১৩ ৮৯ 

২১ ৪৩ 

১ ৮৭ 

ল্পচতনতায অবাফ 

৭% 

দনর্তল্পত্বয  অবাফ 

৪৮% 

ল্পফভাে পুনফ বাবত 

য়ায় এখল্পনা ংগঠিত 

ল্পত াবযবন 

৪১% 

অন্যান্য  

৪% 

 যাঁ 

৫৮% 

 না 

৪২% 
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       - ৯:                                         
 

 
 

                                                   %                                  % 

                    ৭    %                          %                          % dv‡g©wm‡Z,  

                                      ৯ %                                    -  ৭    cÖvq 

     %            cwievi-cwiKíbv c×wZ e¨envi K‡ib, ৮৭ ৭৯%                          

   ,  ৭ ৮%                             ৭৯ ৭৮%                                   ৮   % 

¯̂v ’̄¨Kg©x wbqwgZ MÖvg cwi`k©b K‡   (      -  ৮ ) 
 

      -  ৭              
 

      % 

                    .   

                       .  

                  ৯৮  ৭.   

                     ৯   .   

ফ          ৭  .   

                          ৭  .   

           . ৯ 

         . ৯ 

 

     -  ৮:                                        

 

Avcwb/Avcbvi Rxebm½x cwievi cwiKíbv c×wZ e¨envi K‡ib wK?      % 

          .   

         .   

    /                               

      ৭ ৮৭.৭৯ 

      ৭.  

               .   

    /                         ?    

         ৭.৮ 

ল্পচতনতায 

অবাফ 

বতাভাতায াল্পথ 

কাজ কল্পয 

গুচ্ছগ্রাভ দথল্পক 

বফযারল্পয়য দূযত্ব 

দফব 

আবথ বক ভস্যা অন্যান্য  

৪৮ ৪৯ % 

১৭ ১ % 

৩৬ ০৯ % 

১৪ ৬৫ % 

৩ ৬৬ % 
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         . ৯ 

           ৮৮   .   

     /                            ?   

     ৮৮ ৭৯.৭৮ 

     ৯   .   

MÖv‡g mKj wkï ‡K wUKv cÖ`vb Kiv nq wKbv?   

     ৮৯   .৭৮ 

  ,        .   

           ৭   .৮৮ 

¯̂v ’̄¨Kg©x wbqwgZ MÖvg cwi`k©b K‡   wKbv?   

     ৭  ৭৮.   

  ,       ৭.৯  

        ]  ৯  .৯  

 

                                              
 

                 cÖvq  ৭%                                             %                

                                                                                   ৭% 

                            ৮%               -                                           

                    -  ৯    
 

      -  :                                     

 

 
 

     -  ৯                         
 

          % 

   -                        ৯৮ ৮. ৮ 

              ৮  ৭.৮৯ 

            .   

ফ                     .   

                   .৭৯ 

            ৭   .   

                      .   

               ৮  . ৯ 

হ্য াঁ 

৪৩% 

নয 

৫৭% 



cvZv-48 
 

  

    /        ৮৮  .৮  

                 ৯   .   

        ৮  .৯  

           .   

          .   

            .   

                             .৯  

    /    -                  .   

          .৮  

                                 .   

                 .   

            .   

                 .   

             .   

                    .   

              .   

              . ৭ 

             (         )     .   

                  .   

                         .৯৭ 

        ফ                   ৮৯  .৯  

 ফ      ফ    .   

         . ৮ 

                

 

                        ফ   cÖvq   %                                       %            

                              (       -        
 

       -                                             
 

 
 

                        ফ    ৮   ৮%                                                        

              ৮  %                                                                     -  )   

                                               ৮%         -       

৫৩ 

৫৪ 

৫৪ 

৫৫ 

৫৫ 

৫৬ 

৫৬ 

হ্য াঁ নয 

৪৪ % 

৫৬ % 
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      -                                            
 

 
 

       -                                

 

 
 

                                                   %                               n‡Z      

      %                                              n‡Z                       %        

                             %                                        ৮ ৭ %               

                       %                                                         -       
 

       -                                                 
 

 

০ ০০ 

২০ ০০ 

৪০ ০০ 

৬০ ০০ 

৮০ ০০ 

১০০ ০০ 

যাঁ না 

৮৩ ১৮ % 

১৬ ৮২ % 

০ ০০ ১০ ০০ ২০ ০০ ৩০ ০০ ৪০ ০০ ৫০ ০০ ৬০ ০০ 

 বফআযবডবফ 

ব্যাংক 

 এনবজ 

অন্যান্য  

৫৮ ৪৮ % 

১৪ ৬৫% 

২৩ ২০ % 

৩ ৬৬ % 

যাঁ 

৩৪% 

 না 

৬৬% 

যাঁ  না 
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       -                                                       
 

 
 

      -                                              
 

                     % 

                    

             ৮   ৭  

                ৮       

                   ৯ 

   -                         ৯   ৮  

                           

                  

ফ                         ৯৯ 

          ৮       

                      

                   ৮  

                  ৭   ৯৭ 

                

        ৮   ৭  

           ৮  

                             ৭ ৭  

                 ৮  

       ৭      

                                ৯      

               ৯    ৯ 

        ৯৯    ৯ 

                   

                            ৮       

                     ৯      

ফ                         ৮  

                    ৯   ৮  

                   

                               

                 

০ ০০ ১০ ০০ ২০ ০০ ৩০ ০০ ৪০ ০০ ৫০ ০০ 

 কবভন দদয়ায প্রল্পয়াজন ল্পয়ল্পছ 

ঠিক ভল্পয় টাকা ায়া মায় না 

 একফাল্পয টাকা ায়া মায় না 

 চাবদা দভাতাল্পফক টাকা না ায়া 

অন্যান্য 

১০ ৩২ % 

৮ ৭৩% 

৩৩ ৩৩% 

৪৩ ২৫% 

৪ ৩৭% 
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      -                                                 

 

 
 

      - ৭                                        

 

 

 

     -                                               

 

                         % 

   /                  ৮  . ৮ 

                ৭   .   

               ৭.   

   -                  . ৯ 

                ৯.৯  

                  .   

              /            ৭   .   

          .৮  

                 

 

যাঁ  না 

১৪ ৬৫ % 

৮৫ ৩৫ % 

যাঁ 

৬৭% 

 না 

৩৩% 
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            -                   

 

                            

 

Wbweo cwiexÿY                                                                         

                       ৭%                 bvix‡`i cvwievwiK wel‡q wm×všÍ †bIqvi ÿgZv †e‡o‡Q, 

     %                 bvix‡`i FY †bIqvi ÿgZv †e‡o‡Q,      %                 bvix‡`i mÂq 

Kivi ÿgZv †e‡o‡Q    ৮ %                 bvix‡`i m¤ú‡`i Dci AwaKvi †e‡o‡Q,      % 

                mšÍvb‡`i we‡qi wel‡q wm×všÍ †bIqvi ÿgZv e„w× †c‡q‡Q         % bvix wbh©vZb/bvix 

AwaKvi jswNZ n‡j Zvi weiæ‡× bvix‡`i cÖwZev` Kivi ÿgZv †e‡o‡Q      -                         

                                                                                          

                                                   ৭  ৭%        %               ৭ %       

      ৭ ৯ % ফ     ৮   %                %                                              

                                                                                         -

           
 

      - ৮                   

 

 

০ ০০ ১০ ০০ ২০ ০০ ৩০ ০০ ৪০ ০০ 

নাযীল্পদয াবযফাবযক বফলল্পয় বিান্ত দনয়ায িভতা   

 নাযীল্পদয ঋণ দনয়ায িভতা দফল্পিল্পছ 

নাযীল্পদয ঞ্চয় কযায িভতা দফল্পিল্পছ 

নাযীল্পদয িল্পদয উয অবধকায দফল্পিল্পছ 

ন্তানল্পদয বফল্পয়য বফলল্পয় বিান্ত দনয়ায িভতা বৃবি   

নাযী বনম বাতন নাযী অবধকায রংবঘত ল্পর তায বফরুল্পি   

৩৫ ২৭ % 

২০ ৬৪ % 

২১ ৬৪ % 

৪ ৮১ % 

১২ ০২ % 

৫ ৬১ % 
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      -                                                                     

 

                                                         %         

     ৮       ৭. ৭ 

           ৮    .   

        ৭  ৮    .৭  

ফ    ৮       ৭.৯  

              ৮.   

        ৭  ৯   .   

 

 
 

                                             
 

 
3.5 ¸YMZ Z_¨ we‡kølY 
 

3.5.1  GdwRwW n‡Z cÖvß Z‡_¨i we‡kølY 
 

 
¸YMZ we‡kølY 
 

G wbweo cwiexÿY mgxÿv Kvh©µ‡g ¸YMZ Z_¨msMÖn I we‡køl‡Yi Rb¨ `jxq Av‡jvPbv (Focus Group 

Discussion-FGD) I gyL¨e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi (Key Informant Interview-KII), †Km ÷vwW (Case Study) 
Ges ev Í̄e Ae ’̄v ch©‡eÿY (Physical Observation) c×wZ m¤úbœ Kiv n‡q‡Q, hv wb‡¤œ Av‡jvPbv Kiv n‡jv:  
 
 

`jxq Av‡jvPbv (FGD) t ¸YMZ we‡køl‡Yi Rb¨ 7wU wefv‡M †gvU 12wU GdwRwW Kiv n‡q‡Q| cÖ‡Z¨K GdwRwW‡Z 
b~¨bZg 8-12 Rb AskMÖnYKvix Dcw ’̄Z n‡qwQj| bgzbv Dc‡Rjv/‡Rjv/BDwbq‡bi/¸”QMÖv‡g †h mKj †jvKRb 
cÖK‡íi mv‡_ m¤ú…³ wQ‡jb Zviv GdwRwW‡Z AskMÖnY wbwðZ K‡iwQj| GdwRwW¸‡jv Ggb GKwU RvqMvq Kiv 
n‡q‡Q †hLv‡b wewfbœ †ckvi DcKvi‡fvMxiv, wk¶K, msMVK, cÖwk¶K, BDwc,  Ges GbwRI cÖwZwbwamn Ab¨vb¨ 
mswkøó e¨w³eM© mn‡R Avm‡Z cv‡i Ges Aev‡a K_v ej‡Z cv‡i| me©‡gvU 12wU GdwRwW‡Z 126 Rb 
AskMÖnYKvix Zv‡`i gZvgZ cÖ`vb K‡i‡Q|  
 
 

c‚e© Abz‡gvw`Z GdwRwW MvBWjvBb Abzhvqx cÖK‡íi Kvh©KvwiZvi `¶Zv I h_v_©Zv m¤ú‡K© Z_¨msMÖ‡ni Rb¨ 
GdwRwW Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j cÖK‡íi mvwe©K w`K¸wj D‡V G‡m‡Q Ges G¸‡jv n‡jv- (1) ¸”QMÖv‡g emevmiZ 
cwievimg~‡ni eZ©gvb Av_©-mvgvwRK I cwi‡ekMZ Ae ’̄v, (2) bjK‚c, Uq‡jU, ivbœvi Pzjv, we`¨zr, czKzi, eûgzLx 
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†mwgbvi nj-Gi Kvh©Kix Ae ’̄v, (3) `¶Zvi Dbœqb I RxweKvi ’̄vwqZ¡, (4) AvBwRG¸wji †µwWU mnvqZv, (5) 
cÖwk¶Y I Dbœqb wel‡q m¶gZv e…w×, (6) Drcv`bkxj bvMwiK wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z cÖK‡íi f‚wgKv, (7) cÖK‡íi 
Kvh©µg¸‡jvi kw³kvjx Ges `ze©jw`Kmg~n, Ges (8) cÖKí ev Í̄evq‡bi mv‡_ m¤ú…³ ms ’̄v¸‡jvi ¶gZv I `¶Zv 
Dbœqb | 
 

  
MvBevÜvi mvNvUv Dc‡Rjvi `wÿY w`NjKvw›`- 3 

¸”QMÖv‡g GdwRwW 
‡fvjvi jvj‡gvnb Dc‡Rjvi Pi KPzqvLvjx-`xceÜz 
¸”QMÖv‡g GdwRwW 

  
dwi`cy‡ii m`i Dc‡Rjvi Kweicyi- 6 ¸”QMÖv‡g 

GdwRwW 
PÆMÖv‡gi Av‡bvqviv Dc‡Rjvi nvwRMuvI ¸”QMÖv‡g 
GdwRwW  

 
 
 
 
 

 GdwRwW‡Z AskMÖnYKvix 126 Rb-Gi Z_¨g‡Z, 11wU ¸”QMÖv‡g †gvU 645wU cwievi emevm Ki‡Q hw`I 
†ewki fvM cwieviB RvqMvi `wjj cvqwb| K‡qKwU MÖv‡g wKQzmsL¨K Rb gyw³‡hv×v Av‡Qb, Z‡e Zviv mevB 
gyw³‡hv×v fvZv cvb bv| D‡jøL msL¨K weavev gwnjv Av‡Qb hv‡`i †ewkifvMB weavev fvZv cvb bv|   
A‡bK¸wj cÖwZeÜx cwievi Av‡Q Zv‡`i wmsnfvMB cÖwZeÜx fvZv cvq bv| Avevi eq¯‥ †jvK hviv Av‡Qb 
Zv‡`i †KDB eq¯‥ fvZv cvb bv| wfwRGd Ges wfwRwW KvW©avix cwievi †bB ej‡jB P‡j|  

 
 
 
 

 cÖwZ 5-10  cwiev‡ii Rb¨ 1wU bjK~c eivÏ Av‡Q| bjK~‡ci g‡a¨ †ewkifvMB mwµq Av‡Q GLb ch©šÍ| 
wKQzmsL¨K bjK~‡ci cvwb‡Z cÖPzi Avqib Ges Av‡m©wbK Av‡Q| bZzb K‡qKwU MÖv‡gi bjKz‡ci cvwb GLbI 
cixÿv Kiv nqwb| †ewki fvM MÖv‡g †Kvb †MvmjLvbv †bB| GwU GKwU `y‡f©vM we‡kl K‡i wK‡kvix †g‡q Ges 
gwnjv‡`i Rb¨|  
 

 hw`I cÖ‡Z¨K cwieviB 1wU K‡i †k․PvMvi/Uq‡jU †c‡q‡Q Ges cÖ‡Z¨KwU †k․PvMviB GLb ch©šÍ  e¨envi‡hvM¨| 
†ewki fvM cwievi‡K Iqv‡ki (WASH) Dci †Kvb cªwkÿY cÖ`vb Kiv nqwb| ZvB A‡bK cwieviB 
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†k․PvMvi¸wj ¯^v ’̄¨m¤§Zfv‡e e¨envi Ki‡Z cvi‡Q bv| †k․PvMvi e¨envi Kivi ci †ewki fvM †jvKRbB 
mwVKfv‡e mvevb w`‡q nvZ †avqvi cÖ‡qvRbxqZv Abyfe Ki‡Q bv| Z‡e wUDeI‡qj bó n‡q †M‡j ZLb Zviv 
wb‡RiB GwU wVK K‡i †bq A_ev wg¯¿xi kiYvcbœ nq|  

 

 
 

  
                    

 

 †ewki fvM MÖv‡gB 1wU K‡i gvwëcvicvm nj Av‡Q| K‡qKwU‡Z †Kvb nj GLb ch©šÍ  wbg©vY Kiv nqwb| Avevi 
1wU MÖv‡g 2wU njI Av‡Q| nj¸wj‡Z dvwb©Pvi wn‡m‡e Av‡Q GKvwaK †Pqvi, †eÂ, 1wU †Uwej, 1wU eøvK‡evW© 
Ges 1wU Avjgvix| Z‡e nj¸wj memgq e¨eüZ nq bv| †Kej wewfbœ mvgvwRK Abyôvb Ges  Av‡jvPbv mfvq 
GwU gv‡Sgv‡S e¨eüZ nq|  
 

  
     gvwëcvicvm nj 

 †ewki fvM MÖv‡g †Kvb cyKzi †bB| †ewki fvM MÖv‡g †Kvb we`y¨r ms‡hvMI †bB| 1wU-2wU MÖv‡g we`y¨r Ges 
†m․iwe`y¨r Av‡Q| MÖv‡gi Lye KvQvKvwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›› ª̀  ev nvmcvZvj †bB| †h¸wj Av‡Q Zv 3- 30 wKwg `~‡i 
Aew ’̄Z| ¯̂v ’̄¨Kgx©MY wbqwgZ MÖv‡g Av‡m bv| d‡j mgqgZ ¯̂v ’̄¨‡mev cvIqv hvq bv|  

 

 MÖvg¸wj cwi`k©b Ki‡Z cÖKí cwiPvjK, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZv©, mnKvwi Kwgkbvi (f~wg), cÖK‡íi 
gwbUwis Awdmvimn AviI Ab¨vb¨ Kg©KZ©v©MY GKvwaK evi evi G‡m‡Qb| Z‡e Zviv wbqg/iæwUb K‡i wKsev 
wbqwgZfv‡e Av‡mb bv|  

 

 MÖv‡gi wfZ‡i †Kvb cÖv_wgK we`¨vjq ‡bB| †h¸wj Av‡Q Av‡Q ‡hwUi `~iZ¡ cÖvq Aa© wK‡jvwgUvi ‡_‡K cÖvq 5 
wKwg MÖv‡gi  6-16 eQ‡ii A‡a©‡Ki †ewk †Q‡j‡g‡q ¯‥z‡j hvq bv| Zv‡`i g‡Z-Avw_©K mgm¨vq Kvi‡Y Zviv 
bvwK ¯‥z‡j hvq bv| GB welqwU †KDB gwbUwis Ki‡Q bv wKsev bRi w`‡”Q bv|  
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 MÖv‡g D‡jøL msL¨K cÖvßeq¯‥ †jvKRb Av‡Qb hviv wjL‡Z I co‡Z Rv‡bb| Z‡e †ewki fvM MÖv‡g †Kvb eq¯‥ 
wkÿv Kvh©µg †bB| 

 

 †ewki fvM MÖv‡g cÖ‡Z¨K cwievi‡K 4-6wU K‡i Mv‡Qi Pviv weZiY Kiv n‡q‡Q| †ewki fvM MvQ GLb Avi 
†eu‡P bvB| MÖvgevmxMY wb‡RivB Mv‡Qi Pviv cwiPqv© K‡i _v‡K| Zviv Rv‡b-Mv‡Qi Kvi‡Y cwi‡e‡ki DcKvi 
nq| Z‡e bZzb K‡qKwU MÖv‡g GLb ch©šÍ †Kvb Mv‡Qi Pviv weZiY Kiv nqwb|  
 

 MÖv‡gi cv‡k †h evRvi¸wj Av‡Q Zvi `~iZ¡ AvbygvwbK 1 wK wg †_‡K 10 wK wg | hvZvqvZ e¨e ’̄v LyeB bvRyK| 
†ewki fvM iv Í̄vB gvwUi ‣Zwi| evRvi Kivi Rb¨ wKsev e¨emv cwiPvjbv Kivi Rb¨ GwU Dchy³ bq| el©vi 
w`‡b iv Í̄vq Kuv`v R‡g hvq| d‡j Pjv‡div Kiv LyeB KóKi| Avevi `y GKwU MÖv‡g †b․Kvq PjvP‡ji e¨e ’̄v 
Av‡Q|  

 

 MÖv‡gi Av‡kcv‡k Kv‡Ri myweav ej‡Z ïay †R‡ji KvR, K…wlKvR wKsev w`bgRy‡ii KvR‡K †evSv‡bv nq| 
MÖv‡gi †ewkifvM cyiæ‡livB Gme Kv‡Ri mv‡_ RwoZ| Avevi A‡b‡KB †eKvi Rxeb-hvcb Ki‡Q| Z‡e 
gwnjvMY mšÍvb jvjb-cvjb I evmvevwoi KvR Kiv QvovI w`bgRy‡ii KvR Ki‡Q | 
 

 weAviwWwe e¨ZxZ MÖv‡g LyeB Kg msL¨K GbwRI Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q | `y GKwU Av‡Q hviv †Kej FY 
Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| Zv‡`i KvQ †_‡K GiB g‡a¨ wKQzmsL¨K MÖvgevmx FYI wb‡q‡Q|  

 

 †ewki fvM MÖv‡g †Kvb Kvh©Kix MÖvg KwgwU †bB| mvgvwRK wel‡qi Dci †Kvb m‡PZbv Kvh©µg GLv‡b 
cwiPvwjZ nq bv| Kv‡R Kv‡RB bvix wbh©vZ‡bi nvi wKsev evj¨weev‡ni nvi ‡Zgb K‡gwb| Avevi wkÿvi 
nviI †Zgb ev‡owb| 

 

 cÖK‡íi Kvi‡Y f~wgnxb wKsev M„nnxbMY evuPvi GKwU my‡hvM wKsev VuvB †c‡q‡Q gvÎ| Avi wKQzB cvqwb †h¸wj 
gvb~l wn‡m‡e †eu‡P _vKvi Rb¨ LyeB Riæix, †hgb- Kg©ms ’̄vb, †eKviZ¡ `~ixKiY Kvh©µg, bvMwiK my‡hvM-
myweav (evRvi, ¯‥zj K‡jR ¯̂v ’̄¨ ‡K›`ª gmwR`, gv`ªvmv, Kei ’̄vb BZ¨vw`)| 

 

 GB cÖK‡íi me‡P‡q fv‡jv w`K n‡jv f~wgnxb wKsev M„nnxbMY emev‡mi GKwU Dc‡hvMx cwi‡ek †c‡q‡Q 
gvÎ|  †eu‡P _vKvi Rb¨ Avqea©K ‡Kvb Kvh©µg †bB| e¨emv‡qi my‡hvM †Zgb †bB ej‡jB P‡j| gv I wkï 
¯̂v ’̄¨‡mevi †Zgb my‡hvM †bB| we`y¨r ms‡hvM bv _vKvq †Q‡j‡g‡qiv iv‡Z cov‡kvbv Ki‡Z cv‡i bv| el©vK‡j 
hvZvqvZ wKsev PjvPj LyeB SzuwKM~Y©|                                                             
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3.5.2 gyL¨ e¨vw³e‡M©i wbKU n‡Z cÖvß Z_¨ we‡kølY 
 

gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi (KII): KII checklist                                                 

                                                                                                  

                                -         -                                             

          ফ               ফ                                 wewfbœ ch©v‡q me©‡gvU 25wU 

†KAvBAvB m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|        KII                                                      

                                                                                     

                                                                                        

                              Strength         Weakness          Opportunity          Threat  

                                                            
 

                                                                                       

                           

                                                                                 

                                                                                    

               

 

                       

 

                                                           

 M„nnxb cwievi M„n cv‡”Q,  

 Avw_©Kfv‡e ¯̂vejw¤^ n‡”Q,  

 cybe©vwmZ cwievi¸‡jv mgv‡Ri g~jkÖæ‡Z wd‡i Avm‡Q,  

 N‡ii gvwjKvb ¯̂vgx I ¿̄x 2 R‡bi bv‡g nIqvq bvixi mgAwaKvi wbwðZ n‡”Q| 
 

             ,                   
 

              -        (        )    ,     -  ফ                                    

                                                                                   

                      /          ,     ,                         )        -          

                             ,                       ,                           , 

                     ,                                                                  

                                               ,                          ,          ,       

      ,             ,        ,                                                    

                     -                                                     (        )  

                                                                                    

                                                                                         

                                    
 

                               

                                                                     

            ,  

                                         (             ),  

        Y,  

                                                ,    -                             
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                                                                 -                    ৭    

                                                                       -             -  

                    ৭         ৮                                                     

              
 

                                  

                                                                                      

                                                                                       

                                                                            ফ                

               (   )                                            -                     

          ফ                                  ফ                                          

                                                                      ,                     

      
 

                                    

                                                                                           

                                                                             
 

ঞ                                    

                                                                                         

                                                                                       

                                                      

 

                           

                                                                                         

                     ৮                                                                     

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                            

৮.         

 

                      

                                                                                    

                         ফ                                     ,       ,      (       

                                                  ),           (                    ),         

        (                                                               )                     

(                           ,                                                           ) 
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     gyL¨ e¨w³e‡M©i mvÿvrKvi 

 
gyL¨ e¨w³e‡M©i           SWOT Analysis 
 

                    (strength)          

                                                        

                        -                       

                                   ফ                                
 

                     (weakness)         

                                                                              

                                                       

                             ,                                  ,                   

                 ফ                                                               

                                    
 

ঞ                        (opportunity) 

                                                                                    

                                      ,                              

                                                   ,                       ,        

                                                                             

                                                                                  

                                           ফ                                  

                                                        
 

                 (threat)         
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                                              -             

                                                                              

                                 

                                                                                    

                           

                                                                                 

  ফ            ফ                ফ                                   

                                               

                                                             

                                                                                  

                       

                                                                                   

                                                                                     

           

                                              

                                

                                                       

                                                                   

                                                                 

                 -                                                                      

                          

                                                                                        

     

                             -             

                                                                                     

     -                                   -                                            

                                         -                                             

                                  

                                                                              
 
3.5.3 ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi Z_¨ we‡kølY 
 

gvV ch©v‡q Z_¨ mwVKfv‡e msMÖ‡ni D‡Ï‡k¨ ’̄vbxq DcKvi‡fvMx, BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Kg©KZ©v, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, RvZxq cÖKí cwiPvjK, wiwRIbvj cÖKí cwiPvjK, AvBGgBwWi cÖwZwbwamn 
Ab¨vb¨ MY¨gvb¨ e¨w³ Ges cÖK‡íi ’̄vbxq cÖwZwbwamn MZ  11/13/2019 Zvwi‡L w`bvRcyi †Rjvi Kvnv‡ivj 
Dc‡Rjvi Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZ‡b GKwU Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv nq| D³ Kg©kvjvq cÖavb AwZw_ wnmv‡e 
Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve †gvt gvneye-Dj-Avjg, RvZxq cÖKí cwiPvjK ¸”QMÖvg ch©vq-2, f‚wgK gš¿Yvjq| we‡kl 
AwZw_ wnmv‡e Dcw ’̄Z wQ‡jb Rbve †gvmv: ZvR‡Kiv LvZzb, cwiPvjK, AvBGgBwW| mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve 
†gvt bvwmg Avn‡g`, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, Kvnv‡ivj, w`bvRcyi| GQvovI civgk©Ke„›` I civgk©K cÖwZôv‡bi 
Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z wQj| ‡óK†nvìvi‡`i mv‡_ †h me welqe ‘̄ wb‡q Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q †h welq¸‡jv wb‡¤œ 
Dc¯’vcb Kiv njt 
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Kg©kvjvi ‡óK†nvìviiv wb‡¤œv³ welqvw`i cÖwZ Av‡jvKcvZ K‡ibt  
 

Kg©kvjvi cÖavb Aw_wZ Rbve †gvt gvneye-Dj-Avjg e‡jb, RvZxq ch©v‡q ¸”QMÖvg cÖK‡íi e¨vcK f‚wgKv i‡q‡Q| 
RvwZi RbK e½eÜz †kL gywRei-1972 mv‡j ZrKvjxb gvby‡li Rb¨ cÖ_g ¸”QMÖv‡gi hZ cÖKí ev Í̄evqb K‡ib| 
eZ©gv‡b wewfbœ †Rjvq ¸”QMÖvg cÖwZôvi  KvR ev Í̄evwqZ ev Pjgvb i‡q‡Q| wewfbœ Dc‡Rjvi ¸”QMÖv‡g f‚wgnxb 
`wi`ª‡`i Avw`evmx‡`i Ni eiv× †`Iqv n‡”Q| eivÏ †`Iqvi ci ¸”QMÖvg DcKvi‡fvMx‡`i gwbUwis Kiv nq| 
wewfbœ ¸”QMÖvg M„nnxb eiv× †`Iqvi ci Zv‡`i wewfbœ a‡i‡bi cÖ‡qvRb †`Lv †`q we‡kl K‡i we`y¨r myweav| wZwb 
e‡jb †h, †hLv‡b we`y¨r myweav †bB †mB RvqMvq †m․i we`y¨r †`Iqvi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| GRb¨ wZwb Dc‡Rjv 
wbe©vnx Kg©KZ©v‡`i †ewk K‡i †m․i we`y¨r c¨v‡bj eiv× †`Iqvi K_v e‡jb| m¨vwb‡Ukb Ges ¯̂v ’̄¨ †mev Dbœq‡bi 
Rb¨ GbwRI‡`i f‚wgKv Av‡iv †Rvi`vi Kiv| ¸”QMÖvg¸‡jv‡Z wZwb B‡bv‡fkb Kvh©µg Pvjy Kiv| ¸”QMÖv‡gi ¸iæZ¡ 
m¤ú‡K© e‡jb ¸”Q MÖv‡gi Kvi‡Y gvby‡li M„n cvIqvi Kvi‡Y DcKvi †fvMx‡`i g‡a¨ AvZ¥wek¦vm wd‡i †c‡q‡Q| 
¸”QMÖvg Kgx‡`i AvZ¥wek¦vm e„w× †c‡q‡Q| RvZxq cÖKí cwiPvjK ¸”QMÖvg ¸‡jv Kvh©Ki f~wgKv cvj‡bi Rb¨ ¸”Q 
MÖvg ¸‡jv cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU c„_K Awa`ßi ev cÖvwZôvwbK cÖwZôvb cÖwZôvi  m„wói Dci  ¸iZ¡ Av‡ivc 
K‡ib |  
 

ZviMvuI Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, †gvt mvB ỳj Bmjvg e‡jb- ¸”QMÖvg¸‡jvi gvc Rwgi cwigvY mwVKfv‡e cwigvc K‡i 
miKvwifv‡e mxgvbv cÖvPxi ev Rwgi mxgvbv wbkvbv wbwðZ Kiv| ¸”QMÖvg msjMœ A‡bK Rwgi gvwjK mxgvbv †K‡U 
¸”QMÖv‡gi mxgvbv `L‡ji †Póv K‡i _v‡Kb|  
 

AvRnvi Avjx, ¸”QMÖvg Awaevmx, my›`icyi-2 Kvnv‡ivj, w`bvRcyi e‡jb-¸”QMÖv‡g wZwb 6 kZvsk Rwg †c‡q‡Qb| 
f~wgnxb I M„nvqb _vKvi Kvi‡Y Zvi †Kvb mvgvwRK gh©v`v wQj bv| ¸”QMÖvg Rwg eivÏ cvIqvi ci Zvi mvgvwRK 
gh©v`v †e‡o‡Q| el©vKv‡j ¸”QMÖv‡gi ms‡hvM iv Í̄vUv †f‡½ hvq|  
 
‡gvQvt gwiqg, †gvjvbcyi, ¸”QMÖvg, weij, w`bvRcyi e‡jb ¸”QMÖv‡gi eivÏ cvIqvi Av‡M GjvKvi †jvKRb 
Zv‡`i f~wgnxb e‡j †Kvb g~j¨ w`Z bv| GLb †jvKRb Zv‡`i †K ¸”QMÖv‡gi Awaevmx e‡j, Zv‡`i mvgvwRK 
g~j¨‡eva †e‡o‡Q| Zvi mšÍvbiv mvgvwRK gh©v`v wQj bv| GLb Zvi mšÍvb‡`i gh©v`v †e‡o‡Q| weAviwWwe †jvb 
†c‡q‡Qb| †jv‡bi gva¨‡g `wR© KvR Ki‡Qb Ges †Q‡j‡g‡q‡`i ¯‥z‡j cov‡Z cvi‡Qb| †Q‡j †g‡qiv miKvwi 
cÖv_wgK we`¨vj‡q c‡o| ¸”QMÖvg eivÏ cvIqvi Rb¨ †Kvb A_© w`‡Z nqwb| Z‡e wZwb e‡jb el©vKv‡j ¸”Q MÖv‡g 
†_‡K hvZvqvZ KóKi nq| ZvB wZwb g~j iv Í̄vi mv‡_ ms‡hvM iv Í̄v cvKv Kivi K_v e‡jb|  
 

‡gvt †mvnvM, mvsevw`K, Kvnv‡ivj Dc‡Rjv, w`bvRcyi e‡jb f~wgnxb I M„nnxb‡`i AvkÖq ’̄j n‡”Q ¸”QMÖvg| wZwb 
Kg©kvjvq wb‡¤œv³ mycvwik ¸‡jv K‡ibt  
 

K) ¸”QMÖv‡gi cyKziUv cvKv cÖvPxi Kiv| 

L) N‡ii †g‡SUv cvKv Kiv mycvwik K‡ib|  

M) ¸”QMÖv‡gi cyKzi Lbb Kiv hv‡Z grm¨ Pv‡li gva¨‡g Kg©ms ’̄vb m„wó nq|  

‡gvt mvBdzj Bmjvg, mfvcwZ, Kvnv‡ivj †cÖmK¬ve, w`bvRcyi e‡jb my›`icyi ¸”QMÖv‡g cv‡k b`x _vKvi Kvi‡Y 
¸”Q MÖvgwU fv½‡bi ûgwK i‡q‡Q| mxgvbv cÖvPx‡ii K_v e‡jb| cyKziwU Lb‡bi gva¨‡g grm¨ Pv‡li Dc‡hvMxi K_v 
e‡jb| iv Í̄v cvKv Kiv `iKvi KviY el©vKv‡j †hvMv‡hvM wew”Qbœ n‡q hvq|  
 

Avmv`yj Bmjvg, BDwbqb m`m¨, Kvnv‡ivj, w`bvRcyi e‡jb †jv‡bi cwigvb evov‡bv `iKvi| e„w× ¸”QMÖv‡gi 
DcKvi†fvMx GKmv‡_ wKQz Ki‡Z cv‡i| Zv‡`i BbKvg e„w× cv‡e| 
 
‡gvt bvwmg Avn‡g`, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, Kvnv‡ivj, w`bvRcyi wb‡¤œv³ mycvwik mg~n K‡ibt  
 

K) Inclusion Development Gi Ask wnmv‡e ¸”QMÖvg‡K BDwbU wnmv‡e e¨envi Kiv| 

L) Growth Center cÖwZôv Kiv|  

M) Rxeb hvÎvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ wewfbœ aib Income generating Activities (IGA) e„w× Kiv |  
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N) ’̄vqx ¯̂v ’̄¨ †mevi Rb¨ KwgDwbwU †nj&_ †m›Uv‡ii †_‡K ¯̂v ’̄¨Kg©x‡`i ¸”QMÖv‡g Dcw¯’wZ wbwðZ Kiv|  

O) g~j iv Í̄vi mv‡_ ms‡hvM ivL‡Z n‡e| iv Í̄v wb‡q cÖwZw`b f~wg gvwjK‡`i mv‡_ SMov nq|  

P) ¸”QMÖv‡gi cÖKí †_‡K gwbUwis Kivi Rb¨ Rbej e„w× Kiv|  
 

  

     ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjv, w`bvRcyi †Rjvi Kvnv‡ivj Dc‡Rjv 
 

3.5.4 †Km ÷¨vwW 
 

†Km ÷vwW (Case Study): DcKvi‡fvMx‡`i RxebhvÎvi Dci cÖK‡íi Kvi‡Y m…ó mydj I ¶wZKi w`K m¤úwK©Z 
Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ cÖKí GjvKvq †gvU 11wU †Km ÷vwW Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 8 Rb cyiæl I 3 Rb gwnjv AšÍf©~³ 
wQj hviv cÖK‡íi gva¨‡g mivmwi DcK…Z n‡q‡Qb †Kvb bv †Kvbfv‡e n‡q‡Qb| ZvQvov cÖK‡íi gva¨‡g eivÏK…Z 
Rwg I `wj‡j D‡jøwLZ Rwgi mvgÄ¨Zv, eivÏK…Z Rwgi e¨envi, emevmiZ evm ’̄v‡bi cwi‡ek, cÖKíwU‡K Av‡iv 
†UKmB I Kvh©Kix Kivi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq civgk©I †Km ÷vwWi gva¨‡g Zz‡j Avbv n‡q‡Q| 
 

†Km bs-01 
Avgvi Rxe‡bi GKwU BwZevPK cwieZ©b n‡q‡Q 
 

†gv. Avjx AvRMi (24), [wcZv: †gv. d‡qRDjøvn. gvZv: Av‡qkv †eMg, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- wbwðšÍcyi-11, 
BDwbqb-1bs eo kvwšÍPov, Dc‡Rjv- ZRygwÏb, †Rjv-†fvjv, wefvM- ewikvj] cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M wQj 
fvmgvb, _vKvi Rb¨ †Kvb Ni wKsev wVKvbv wQj bv| †e․ev”Pv wb‡q AvR GLv‡b Kvj †mLv‡b Gfv‡e w`bhvcb 
Ki‡Zv †m|  mvivw`b GK‡ejv †L‡q GLv‡b †mLv‡b Ny‡i w`b KvUv‡Zv Zvi Ges Zvi cwiev‡ii m`m¨‡`i|  
cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v LyeB KiyY wQj| gv‡m 6000 UvKv  Avq Ki‡Z LyeB wngwkg †LZ †m| A‡bK Kó K‡i 
cwievi Pvjv‡Zv| M„nnxb nevi Kvi‡YB ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K 
cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nb| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q wbwðšÍcyi-11 ¸”QMÖv‡g 4 kZvsk 
Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q| hw`I Rwgi `wjj GLbI cvqwb Rwgi 
m¤ú~Y© AskB †m e¨envi Ki‡Z cv‡i| Rwg‡Z kvKmewR jvMvq| Avevi, evwoi Av‡kcv‡k 4-5wU MvQI jvwM‡q‡Q| 
D‡jøL Kivi g‡Zv Kg©ms ’̄vb bv _vKvq kvKmewR Pvl Kivi cvkvcvwk AvRMi w`bgRy‡ii KvR    | GLb hv Avq 

nq Zv w`‡q Zv‡` msmv‡ii LiP P‡j hvq| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv , ivbœvNi, bjK~c I DbœZPzjv Zviv 
†c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj 
†avqv‡gvQv Ges †Mvm‡ji Rb¨ e¨envi Ki‡Z cvi‡Q cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M hv Kíbv Ki‡Z cvi‡Zv bv| 
¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb, Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR †L‡q Avjx AvRMi, Zvi ¿̄x Ges mšÍv‡biv 
A‡bKUvB Acywógy³ G¦s kvixwiKfv‡e my ’̄ Av‡Q| Zvi eo †Q‡j MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 1g †kÖwY‡Z 
co‡Q| K_vcÖm‡½ †gv. d‡qRDjøvn Rvwb‡q †h, Zv‡`i MÖv‡g Avqea©K cÖwkÿY Ges FYKvh©µg GLbI ïiæ nqwb| 
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Avqea©K cÖwkÿY, FYcÖvwß Ges we`y¨r ms‡hvM I e¨env‡ii my‡hvM _vK‡j nq‡Zv Zviv (¯̂vgx I ¿̄x) GjvKvq 
†QvULv‡Uv e¨emv K‡i Zv‡`i Avq-†ivRMvi AviI evov‡Z cvi‡Zv| cwi‡k‡l †m Rvbvq cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvq 
Zvi Rxe‡b GKwU BwZevPK cwieZ©b n‡q‡Q| 
 

†Km bs-02 
AwbwðZ Rxeb Avgvi wbwðZ n‡q‡Q 
 

cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M nvwjg MvRx (48), [wcZv: g„Z Rvdi MvRx, gvZv: LvZzb, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- 
Pi gvwbKv, BDwbqb- gvwbKv, Dc‡Rjv- Pid¨vkb, †Rjv-†fvjv, wefvM- ewikvj] wQj A‡bKUvB fvmgvb ‣ivK 
wn‡m‡e wQ‡jb, _vKvi Rb¨ Ni ej‡Z hv †evSvq Zv Zvi wQj bv| b`xi cv‡o Zvi wQj GKwU cwjw_b I cøvw÷‡Ki 
‣Zwi Szcwo| †e․ev”Pv wb‡q †mLv‡b Gfv‡e †m w`bhvcb Ki‡Zv| w`‡b †Kvbw`bB  wZb †ejv †L‡Z cvi‡Zv bv †m| 
cwiev‡ii Avw_©K Ae¯’v GK K_vq -LyeB KiyY wQj hv eY©bvZxZ| gv‡m 3000-4000 UvKv Avq Ki‡Z LyeB wngwkg 
†LZ| A‡bK Kó K‡i cwievi Pvjv‡Zv †m| M„nnxb nevi Kvi‡YB ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg 
win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nb| cÖK‡íi mv‡_ 
AšÍf©y³ n‡q Pi gvwbKv ¸”QMÖv‡g 8 kZvsk Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Qb| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI 
n‡q‡Q| hw`I Rwgi `wjj GLbI cvqwb Rwgi m¤ú~Y© AskB †m e¨envi Ki‡Z cv‡i| Rwg‡Z kvKmewR I dmj 
jvMvq| Avevi, evwoi Av‡kcv‡k 5-6wU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q †m| D‡jøL Kivi g‡Zv Kg©ms ’̄vb bv _vKvq 
kvKmewR Pvl Kivi cvkvcvwk nvwjg MvRx A‡b¨i RwgPvl Ges w`bgRy‡ii KvRI K‡i| GLb hv Avq nq Zv w`‡q 
Zv‡`i msmv‡ii LiP P‡j hvq| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, bjK~c I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q | 
bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQv  
Ges †Mvm‡ji Rb¨ e¨envi Ki‡Z cvi‡Q| cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M G¸wj †m Kíbv Ki‡ZI cvi‡Zv bv |   
¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb, Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR †L‡q nvwjg MvRx, Zvi ¿̄x Ges mšÍv‡biv 
A‡bKUvB Acywógy³ Ges kvixwiKfv‡e my ’̄ Av‡Q| Zvi eo †g‡q MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 2q †kÖwY‡Z 
co‡Q| K_vcÖm‡½ nvwjg MvRx ejwQ‡jb †h, Zv‡`i MÖv‡g Avqea©K cÖwkÿY Ges FYKvh©µg GLbI ïiæ nqwb| 
Avqea©K cÖwkÿY, FYcÖvwß, cvKv iv Í̄v Ges we`y¨r ms‡hvM I e¨env‡ii my‡hvM _vK‡j nq‡Zv Zvi ¿̄x GjvKvq 
†QvULv‡Uv e¨emv K‡i Zv‡`i Avq-‡ivRMvi AviI evov‡Z cvi‡Zv| me‡k‡l †m Rvwb‡q‡Q- GB cÖK‡íi mv‡_ hy³ 
nIqvq Zvi AwbwðZ Rxeb wbwðZ n‡q‡Q| 
 

†Km bs-03 
 

Avgvvi Rxe‡bi †gvo A‡bKUvB Ny‡i †M‡Q 
 

iwngv †eMg (29) [wcZv: iwdK wmK`vi, gvZv: kv‡nbyi †eMg, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- Pi †ew÷b-3, BDwbqb- 
Pi †gvšÍvR, Dc‡Rjv- iv½vevjx, †Rjv-cUzqvLvj, wefvM- ewikvj] GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M MjvwPcvi GKwU 
ew Í̄i †QvÆ N‡i fvov _vK‡Zv| w`bgRy‡ii KvR K‡i Zvi ¯̂vgx M‡o cÖvq 4500 UvKv gv‡m Avq Ki‡Z cvi‡Zv| †mB 
Av‡qi A‡bKUvB fvovq P‡j †hZ| cwiev‡ii Ab¨ Pvwn`v wKQz‡ZB wgUv‡bv †hZ bv| ¯̂vgx I mšÍvb wb‡q †mLv‡b 
Gfv‡eB Zvi w`b Pj‡Zv|  w`‡b †Kvbw`bB  wZb †ejv †L‡Z cvi‡Zv bv Zvi cwiev‡ii m`m¨MY| cwiev‡ii Avw_©K 
Ae ’̄v GK K_vq -LyeB bvRyK wQj| Zvi wbw`©ó Avq w`‡q A‡bK Kó K‡I †m cwievi Pvjv‡Zv| M„nnxb nevi 
Kvi‡YB ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb 
DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nb| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q Pi †ew÷b-3 ¸”QMÖv‡g 4 kZvsk Rwgi Dci GKwU 
wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q| hw`I Rwgi `wjj GLbI cvqwb Rwgi m¤ú~Y© AskB †m 
e¨envi Ki‡Z cv‡i| Rwg‡Z kvKmewR I dmj jvMvq| Avevi, evwoi Av‡kcv‡k K‡qKwU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q 
†m| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ nIqvi Kvi‡Y †m Avqea©K cÖwkÿY (gvQ Pvl) †c‡q‡Q Ges Zvi ¿̄x †c‡q‡Q †mjvB-Gi 
Dci cÖwkÿY| weAviwWwe †_‡K FY wb‡q iwngv †eMg †mjvB †gwkb wK‡b‡Q Ges Zvi ¯̂vgx wK‡b‡Q Rvj| GjvKvwU 
b`xgvZ…K nIhvq Zvi ¯̂vgx Rvj w`‡q B”QvgZ gvQ a‡i Avi evRv‡i wewµ K‡i| G‡Z Zvi Avq c~‡e©I Zzjbvq 
K‡qK ¸Y †e‡o †M‡Q| Avevi, iwngv †eMg wb‡RI `wR©i KvR K‡i fv‡jvB Avq Ki‡Q| GLb `yR‡b wg‡j hv Avq 
K‡i Zv w`‡q Zv‡`i msmv‡ii LiP fv‡jvfv‡eB P‡j hvq| Zviv N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, 
bjK~c I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-
evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQv Ges †Mvm‡ji Rb¨ e¨envi Ki‡Z cvi‡Q cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M hv Kíbv 
Ki‡Z cvi‡Zv bv| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb, Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR Ges gvQ †L‡q iwngv 
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†eMg, Zvi ¯̂vgx Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© Acywógy³ n‡q‡Q Ges my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Q| Zvi †Q‡j‡g‡qiv †`o 
wK‡jvwgUvi ~̀‡i Aew ’̄Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q co‡Q| K_v cÖm‡½ iwngv †eMg ejwQj †h, Zv‡`i MÖv‡g GLbI 
we`y¨r Av‡mwb| mvM‡ii KvQvKvwQ nevi Kvi‡Y N~wY©So I R‡jv”Q¡vm m¤¢vebv A‡bK †ewk| GLv‡b †Kvb †këvi †nvg 
†bB cvKv iv Í̄v Ges †Kvb `y‡h©vM †gvKv‡ejvi e¨e ’̄v| GZØm‡Ë¡I cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvq Zvi Rxe‡bi †gvo A‡bK 
Ny‡i †M‡Q| 
 

†Km bs-04 
Avgvi Rxeb GLb A‡bK ¯̂v”Q›`¨gq 
 

†gv. AvjZvd †nv‡mb (45) [wcZv: mvËvi, gvZv: AvKwjgv, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- †QvU evmywiqv, BDwbqb- 
eoevwo, Dc‡Rjv- iv½vevjx, †Rjv- jvjgwbinvU, wefvM- iscyi] GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M †m cwievi wb‡q 
ew Í̄‡Z Rxebhvcb Ki‡Zv| w`bgRy‡ii KvR K‡i †Kvbg‡Z msmvi Pvjv‡Zv| cwiev‡ii †g․wjK Pvwn`v wKQz‡ZB 
wgUv‡bv †hZ bv| ¯̂vgx I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB Zviv w`bhvcb Ki‡Zv| w`‡b †Kvbw`bB  wZb †ejv †cUcy‡i 
†L‡Z cvi‡Zv bv Zvi cwiev‡ii m`m¨MY| cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq-LyeB `y`©kvMÖ Í̄ wQj| gvwmK Avq w`‡q 
A‡bK Kó K‡i cwievi Pvjv‡Zv †m| M„nnxb nevi Kvi‡YB ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) 
(1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nb| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q †QvU 
evmywiqv ¸”QMÖv‡g 3 kZvsk Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q| hw`I 
Rwgi `wjj GLbI cvqwb Rwgi m¤ú~Y© AskB †m e¨envi Ki‡Z cv‡i| Rwg‡Z kvKmewR jvMvq| Avevi, evwoi 
Av‡kcv‡k K‡qKwU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q †m| Avqea©K cÖwkÿY Ges FY Kvh©µg GLbI ïiæ nqwb MÖv‡g| 
GjvKvwU K…wlKv‡Ri Dc‡hvMx nIhvq AvjZvd †nv‡mb A‡b¨i Rwg‡Z Pvlev‡mi KvR I w`bgRy‡ii KvR memgq 
†c‡q _v‡K| G‡Z Zvi Avq c~‡e©I Zzjbvq K‡qK ¸Y †e‡o †M‡Q| GB Avq w`‡q Zv‡`i msmv‡ii LiP †gvUvgywU P‡j 
hvq| Zviv N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, bjK~c I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv 
Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQv  Ges †Mvm‡ji Rb¨ 
e¨envi Ki‡Z cvi‡Q cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M hv Kíbv Ki‡Z cvi‡Zv bv| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× 
cvwb cvb Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR Ges djg~j †L‡q AvjZvd †nv‡mb, Zvi ¿̄x Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© Acywógy³ 
n‡q my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Q| Zvi †Q‡j‡g‡qiv 1 wK‡jvwgUvi `~‡i Aew ’̄Z miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q co‡Q| 
Zv‡`i MÖv‡g GLbI we`y¨r Av‡mwb Ges KuvPv iv Í̄vwU GLbI cvKv nqwb| Avevi KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB hv‡Z 
gv I wkïiv ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvq Zvi Rxeb GLb A‡bK ¯̂v”Q›`¨gq| 
 

†Km bs-05 
eM©vPvlx bq eis wb‡Ri Rwg‡ZB Pvl K‡i Rxebgvb AviI DbœZ Ki‡ev।  
†gv. BmivBj (45) [wcZv: gm‡jg DÏxb, gvZv: Aviwgbv †eMg, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- ivDZbMi, BDwbqb- 
†nv‡mbMuvI, Dc‡Rjv- ivYxks‣Kj, †Rjv- VvKziMuvI, wefvM- iscyi] 1980 mv‡j ivDZbMi  MÖv‡gi GKwU 
nZ`wi`ª cwiev‡i Rb¥MÖnY K‡i| Zvi wcZv wQj GKRb w`bgRyi| Afv‡ei Kvi‡Y 5g †kÖwYi †ewk co‡Z cv‡iwb| 
GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M †m cwievi wb‡q ivDZbMi MÖv‡gB A‡Yi RvqMvq Kz‡o Ni †Zv‡j Rxebhvcb 
Ki‡Zv wKš‘ Zvi †Kvb f~wg wQj bv | w`bgRy‡ii KvR K‡i †Kvbg‡Z msmvi Pvjv‡Zv| we‡qi ci 1 ¿̄x, 2 †Q‡j I 
1 †g‡q wb‡q Zvi msmvi| cwiev‡ii ‡g․wjK Pvwn`v wKQz‡ZB wgUv‡bv †hZ bv| ¿̄x I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB 
Zviv w`b KvUwv‡Zv| cwiev‡ii m`m¨MY Aa©vnv‡i w`b KvUv‡Zv| cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq -LyeB `y ©̀kvMÖ¯Í 
wQj| gvwmK Avq (cÖvq 5000 UvKv) w`‡q A‡bK K‡ó msmvi Pvjv‡Zv †m| 2017 mv‡j BDwbqb cwil` 
†Pqv‡g¨v‡bi gva¨‡g Rvb‡Z cv‡i ¸”QMÖvg cÖK‣íi K_v| f~wgnxb nevi Kvi‡YB Zvi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 
2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e 
AšÍf©y³ nq ‡m| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q ivDZbMi ¸”QMÖv‡g 3 kZvsk Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| 
G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q †hwU wQj Zvi GZw`bKvi ¯̂cœ| wKQzw`b Av‡M Zvi ¿̄x I Zvi bv‡g Rwgi 
†iwRw÷ª cvb Ges Rwgi `wjjI cvb| cÖK‡íi gva¨‡g †m Avqea©K cÖwkÿY †c‡q‡Q| cieZx©‡Z †m 5 kZK Rwg 
A‡b¨i Rwg eM©v †bq| Rwg‡Z av‡bi Pvl K‡i cÖwZgv‡m cÖvq 8000 UvKviI †ewk Avq n‡Q| avb Pvl QvovI †m 
kvKmewR Pvl K‡i| Avevi, evwoi Av‡kcv‡k  K‡qKwU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q †m| GjvKvwU K…wlKv‡Ri Dc‡hvMx  
nIhvq BmivBj A‡b¨i Rwg‡Z Pvlev‡mi KvR I w`bgRy‡ii KvR memgq †c‡q _v‡K| G‡Z ‡m cÖwZgv‡m 2000 
UvKv mÂq Ki‡Z cv‡i| Gi d‡j Zvi mvgvwRK gh©v`v I A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| N‡ii cvkvcvwk we`y¨r 
ms‡hvM, ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, bjK~c, DbœZPzjv I cyKzi Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii 
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Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQvi KvR K‡i Ges RwgPvl I 
†Mvm‡ji Rb¨ cyKz‡ii cvwb e¨envi Ki‡Z cvi‡Q| cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M †m G¸wj KíbvI Ki‡Z cvi‡Zv 
bv| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR Ges djg~j †L‡q BmivBj,  Zvi ¿̄x 
Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Q| Zvi †Q‡j‡g‡qiv 1.5 wK‡jvwgUvi ~̀‡i Aew ’̄Z miKvwi cÖv_wgK 
we`¨vj‡q co‡Q| K_vcÖm‡½ BmivBj †h, Zv‡`i MÖv‡g GLbI gvwëcvicvm nj †bB| ivDZbMi evRvi Zvi evwo 
‡_‡K  cÖvq 2 wKwg ~̀‡i Aew ’̄Z| iv Í̄vwU ms¯‥vi bv nIqvi Kvi‡Y †mLv‡b hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi 
KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI¿ †bB  hv‡Z gv I wkïiv ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I BmivBj ¯̂cœ †`‡Lb eM©vPvlx 
bq eis wb‡Ri Rwg‡ZB Pvl K‡i Rxebgvb AviI DbœZ Ki‡eb|  
 

†Km bs-06 
GKw`b evRv‡i eo †`vKvb w`‡Z cvi‡ev 
 

gwRib (52) [wcZv: †LvKv wgqv, gvZv: KwPib †eMg, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- DËi mvjvBcyi, BDwbqb- ebMÖvg, 
Dc‡Rjv-mv`yjøvcyi, †Rjv- MvBevÜv, wefvM- iscyi] 1968 mv‡j hgybvi ZxieZx© mvjvBcyi MÖv‡gi GKwU nZ`wi`ª 
cwiev‡i Rb¥MÖnY K‡ib| Zvi hLb 15 eQi eqm ZLb GKB MÖv‡gi AveŸvmDÏx‡bi mv‡_ we‡q nq| wb‡R‡`I 
emZwfUv I K…wlRwg-me hgybvq wejxb n‡q hvq| G‡Z Zviv AviI Mwie n‡q c‡o| GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M 
†m cwievi wb‡q GB MÖv‡gB A‡b¨i RvqMvq Ni †Zv‡j Rxebhvcb Ki‡Zv| A‡b¨I evwo‡Z  KvR †m KvR Ki‡Zv |  
Zvi KvR Ki‡Zv w`bgRy‡ii| Gfv‡e †Kvbg‡Z Zviv msmvi Pvjv‡Zv| cwiev‡ii ‡g․wjK Pvwn`v wKQz‡ZB wgUv‡bv 
†hZ bv| ¯̂vgx I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB Zviv w`b KvUv‡Zv| cwiev‡ii m`m¨MY Aa©vnv‡i w`b KvUv‡Zv|   
cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq -LyeB KiæY wQj| gvwmK Avq (cÖvq 4000-5000 UvKv) w`‡q A‡bK K‡ó  
msmvi Pvjv‡Zv †m| 2017 mv‡j BDwbqb cwil` †Pqv‡g¨v‡bi gva¨‡g Rvb‡Z cv‡i ¸”QMÖvg cÖK‡íi K_v| f~wgnxb 
nevi Kvi‡YB Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) 
kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nq Zviv| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q ivDZbMi ¸”QMÖv‡g 
wKQz Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q | †m Rwgi cwigvY ej‡Z cv‡iwb KviY Zv‡`i Rwg †g‡c †`Iqv nqwb | 
G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q †hwU wQj Zvi GZw`bKvi ¯̂cœ| GLb ch©šÍ Rwgi `wjjI cvbwb Zviv| cÖK‡íi 
gva¨‡g weAviwWwe Av‡qvR‡b †m Avqea©K cÖwkÿY †c‡q‡Q| cieZx©‡Z †m MÖv‡gi cv‡k GKwU †`vKvb K‡i‡Qb| hw` 
Zv‡`i FY †`Iqv n‡Zv Zvn‡j AviI GKUz eo K‡i e¨emvwU cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡Zb| cÖwZgv‡m cÖvq 7000-
8000 UvKviI g‡Zv Avq Ki‡Qb| e¨emv QvovI †m N‡ii cv‡ki †QvÆ Rwg‡Z kvKmewR Pvl K‡ib| Avevi, evwoi 
Av‡kcv‡k  K‡qKwU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q †m| G‡Z ‡m cÖwZgv‡m wKQz UvKv mÂq Ki‡Z cv‡ib| Gi d‡j Zvi 
wKQzUv mvgvwRK gh©v`v I A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, bjK~c I 
DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, 
nvwo-cvwZj †avqv‡gvQvi KvR Ges †Mvmj K‡ib| cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M †m G¸wj KíbvI Ki‡Z cvi‡Zv 
bv| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR Ges djg~j †L‡q gwRib, Zvi ¯̂vgx 
Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Qb| Zvi †Q‡j‡g‡qiv MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q co‡Q| 
K_vcÖm‡½ gwRib e‡jb †h, Zv‡`i MÖv‡g †Kvb cyKi †bB Ges gvwëcvicvm nj †bB| iv Í̄vwU ms¯‥vi bv nIqvi 
Kvi‡Y evRv‡i I we`¨vj‡q hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI¿ †bB  hv‡Z gv I wkïiv 
¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I gwRib ¯̂cœ †`‡Lb GKw`b †m evRv‡i eo †`vKvb w`‡Z cvi‡eb Ges RxebhvÎvi 
gvb AviI DbœZ Ki‡eb|  
 

†Km bs-07 
Avgvi †Q‡j‡gqiv cov‡kvbv K‡i GKw`b g¯Í eo n‡e 
 
Bwjqvm †kL (32) [wcZv- nvwKg Avjx, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- j‡ß miKv‡ii Pi, BDwbqb- e‡nivZjv, 
Dc‡Rjv- wkePi, †Rjv- gv`vixcyi, wefvM-XvKv] 1987 mv‡j  MÖv‡gi GKwU nZ`wi`ª cwiev‡i Rb¥MÖnY K‡i| Zvi 
wcZv wQj GKRb w`bgRyi| Afv‡ei Kvi‡Y 3q †kÖwYi †ewk co‡Z cv‡iwb| GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M †m 
cwievi wb‡q MÖv‡gB A‡b¨i RvqMvq Ni †Zv‡j Rxebhvcb Ki‡Zv wKš‘ Zvi †Kvb f~wg wQj bv| w`bgRy‡ii KvR 
K‡i †Kvbg‡Z msmvi Pvjv‡Zv| we‡qi ci 1 ¿̄x, 1 †Q‡j I 2 †g‡q wb‡q Zvi msmvi| cwiev‡ii †g․wjK Pvwn`v 
wKQz‡ZB wgUv‡bv †hZ bv| ¿̄x I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB Zviv w`b KvUv‡Zv| cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq 
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-LyeB `y ©̀kvMÖ Í̄ wQj| gvwmK Avq (cÖvq 3000-4000 UvKv) w`‡q A‡bK K‡ó  msmvi Pvjv‡Zv †m| 2017 mv‡j 
BDwbqb cwil` †Pqv‡g¨v‡bi gva¨‡g Rvb‡Z cv‡i ¸”QMÖvg cÖK‣íi K_v| f~wgnxb nevi Kvi‡YB Zvi Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb 
DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nq †m| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q j‡ß miKv‡ii Pi ¸”QMÖv‡g 4 kZvsk Rwgi Dci 
GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q †hwU wQj Zvi GZw`‡bi ¯̂cœ| wKQzw`b Av‡M Zvi 
¿̄x I Zvi bv‡g Rwgi †iwRw÷ª cvb Ges Rwgi `wjjI cvb| cÖK‡íi gva¨‡g †m I Zvi ¿̄x Avqea©K cÖwkÿY 

†c‡q‡Q| cieZx©‡Z Zviv MÖv‡gi GKwU gyw`i †`vKvb w`‡q‡Q| †`vKvbwU Zvi ¿̄x Pvjvq Ges Bwjqvm Zv‡K 
mn‡hvwMZv K‡ib| Gi d‡j cÖwZgv‡m cÖvq wØ¸Y Avq Ki‡Q| avb Pvl QvovI †m kvKmewR Pvl K‡i| Avevi, 
evwoi Av‡kcv‡k K‡qKwU djR MvQI jvwM‡q‡Q †m| GjvKvwU K…wlKv‡Ri Dc‡hvMx nIhvq Bwjqvm A‡b¨i Rwg‡Z 
Pvlev‡mi KvR I w`bgRy‡ii KvRI A‡bK mgq †c‡q _v‡K| G‡Z †m cÖwZgv‡m wKQz UvKv mÂq Ki‡Z cv‡i| Gi 
d‡j Zvi mvgvwRK gh©v`v I A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv , ivbœvNi, bjK~c, I 
DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, 
nvwo-cvwZj †avqv‡gvQv Ges †Mvmj K‡ib| cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M †m G¸wj KíbvI Ki‡Z cvi‡Zv bv|  
¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR Ges djg~j †L‡q Bwjqvm, Zvi ¿̄x Ges 
mšÍv‡biv m¤ú~Y© my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Q| Zvi †Q‡j‡g‡qiv MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q co‡Q| K_vcÖm‡½ 
Bwjqvm e‡jb †h, Zv‡`i MÖv‡g GLbI gvwëcvicvm nj †bB Ges we`y¨rI Av‡mwb| wbKU¯’ evRvi Zvi evwo †_‡K  
cÖvq 3 wKwg `~‡i Aew ’̄Z| iv Í̄vwU ms¯‥vi bv nIqvi Kvi‡Y †mLv‡b hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi KvQvKwQ †Kvb 
¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB hv‡Z gv I wkïiv mn‡R ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I BmivBj ¯̂cœ †`‡Lb †h, GKw`b Zvi 
†Q‡j‡gqiv cov‡kvbv K‡i g Í̄ eo n‡e|  
 

†Km bs-08 
GKw`b mKj f~wgnxb Ges M„nnxb gvbyl evm ’̄vb cv‡e 
 
†gv. Avãyi iwk` (46) [wcZv- Avãyi Kvwd, gvZv- Rûiv, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- wmwRicvov-4, BDwbqb- 
†Rvo‡MvQv , Dc‡Rjv- †mvbvZjv, †Rjv- e¸ov, wefvM- ivRkvnx] 1973 mv‡j  MÖv‡gi GKwU mvaviY cwiev‡i 
Rb¥MÖnY K‡i| b`xfv½‡Yi Kvi‡Y Zv‡`i cwievi LyeB Amnvq n‡q c‡o| Zvi wcZv ïiæ K‡ib w`bgRy‡ii KvR|  
Afv‡ei Kvi‡Y 4_© †kÖwYi †ewk co‡Z cv‡iwb iwk`| we‡qi ci †m Zvi cwievi-cwiRb wb‡q MÖv‡gi A‡b¨i 
RvqMvq Ni †Zv‡j Rxebhvcb Ki‡Zv wKš‘ Zvi †Kvb K…wlRwg wKsev emZf~wg wQj bv| w`bgRy‡ii KvR K‡i 
†Kvbg‡Z msmvi Pvjv‡Zv| we‡qi ci 1 ¿̄x, 1 †Q‡j I 3 †g‡q wb‡q Zvi msmvi| cwiev‡ii †g․wjK Pvwn`v 
wKQz‡ZB wgUv‡bv †hZ bv| ¿̄x I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB Zviv w`b KvUv‡Zv| cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v wQj GK 
K_vq -LyeB `y`©kvMÖ Í̄| gvwmK Avq (cÖvq 4000-5000 UvKv)  w`‡q A‡bK K‡ó msmvi Pvjv‡Zv †m| 2017 mv‡j 
BDwbqb cwil` †Pqv‡g¨v‡bi gva¨‡g Rvb‡Z cv‡i ¸”QMÖvg cÖK‡íi K_v| f~wgnxb nevi Kvi‡YB Zvi Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb 
DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nq †m| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q wmwRicvov-4 bvgK ¸”QMÖv‡g 3 kZvsk Rwgi 
Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q †hwU wQj Zvi A‡bK w`‡bi ¯̂cœ | hw`I 
Rwgi `wjj GLbI cvbwb| cÖK‡íi gva¨‡g †m I Zvi ¿̄x Avqea©K cÖwkÿY †c‡q‡Q| cieZx©‡Z ‡m MÖv‡gi cv‡k 
GKwU gyw`i †`vKvb w`‡q‡Q| ‡`vKvbwU †m Pvjvq Ges Zvi ¿̄x Zv‡K gv‡Sgv‡S mn‡hvwMZv K‡i| Avevi Zvi ¿̄x 
evwoi Avw½bvq kvKmewR Pvl K‡i Ges nuvm-gyiwM cvjb K‡i| Gi d‡j Zv‡`i mw¤§wjZ AA‡Mi Zzjbvq cÖvq 
wØ¸Y n‡”Q| G‡Z †m cÖwZgv‡m wKQz UvKv mÂq Ki‡Z cv‡i| Avevi, evwoi Av‡kcv‡k K‡qKwU djR MvQI 
jvwM‡q‡Q †m| G‡Z Zv‡`i mvgvwRK gh©v`v I A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, 
ivbœvNi, bjK~c, I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci Kvi‡Y Zviv Lvev‡ii Rb¨ weï× cvwb cv‡”Q| GB cvwb w`‡q 
Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQv Ges †Mvmj K‡i| cÖK‡íi mv‡_ hy³ nIqvi Av‡M †m G¸wj KíbvI Ki‡Z 
cvi‡Zv bv| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, weï× cvwb cvb, Ges MÖv‡gi ZvRv kvKmewR Ges djg~j †L‡q Bwjqvm, 
Zvi ¿̄x Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Q| Zvi †Q‡j‡g‡qiv MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 
co‡Q| K_vcÖm‡½ Bwjqvm e‡jb †h, Zv‡`i MÖv‡g GLbI gvwëcvicvm nj †bB Ges we`y¨rI Av‡mwb| wbKU ’̄ 
evRvi Zvi evwo ‡_‡K cÖvq 3 wKwg `~‡i Aew ’̄Z| iv Í̄vwU ms¯‥vi bv nIqvi Kvi‡Y ¯‥zj, K‡jR, evRvi, nvmcvZv‡j 
hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi we`y¨r bv_vKvq †Q‡j‡g‡qiv iv‡Zi †ejv cov‡kvbv Ki‡Z cvi‡Q bv| KvQvKwQ 
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†Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB  hv‡Z gv I wkïiv mn‡R ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I Avãyi iwk` †`‡Lb †h, GKw`b 
mKj f~wgnxb Ges M„nnxb gvbyl Zv‡`i g‡Zv evm ’̄vb cv‡e|  
 

†Km bs-09 
Rxe‡bi mg Í̄ Afve Awf‡hvM `~i Ki‡ev 
 
gvQziv †eMg (30) [wcZv: Av. Kwig MvRx, gvZv: †ev‡gPv, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- cvbLvjx Pzbv, BDwbqb- eywo 
†Mvqvwjwb, Dc‡Rjv-k¨vgbMi, †Rjv-mvZÿxiv, wefvM-Lyjbv] 1989 mv‡j MÖv‡gi GKwU nZ`wi`ª cwiev‡i  Rb¥MÖnY 
K‡ib| Zvi hLb 16 eQi eqm ZLb GKB MÖv‡gi knx`yj MvRxi mv‡_ Zvi we‡q nq| wb‡R‡`i †Kvb  emZwfUv I 
K…wlRwg wQj bv|  A‡b¨I Rwg‡Z Zvi ¯̂vgx  w`bgRy‡ii KvR Ki‡Zv| GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M †m Zvi 
cwievi wb‡q MÖv‡gi †g¤^v‡ii evwo‡Z †QvÆ GKwU cwiZ¨v³  RvqMvq Ni †Zv‡j Rxebhvcb Ki‡Zv| †m wS-Gi KvR 
Ki‡Zv  A‡b¨i evwo‡Z| Gfv‡e †Kvbg‡Z Zviv msmvi Pvjv‡Zv| `yR‡bi Av‡q cwiev‡ii †g․wjK Pvwn`v wKQz‡ZB 
wgUv‡bv †hZ bv| ¯̂vgx I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB Zviv w`b KvUv‡Zv| cwiev‡ii m`m¨MY w`b Av‡b w`b Lvq|  
cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq -LyeB bvRyK wQj| cÖvq 4000-5000 UvKv gvwmK Avq w`‡q A‡bK  K‡ó  msmvi  
Pvjv‡Zv †m| 2017 mv‡j BDwbqb cwil` †Pqv‡g¨v‡bi gva¨‡g Rvb‡Z cv‡i ¸”QMÖvg cÖK‡íi K_v| f~wgnxb nevi 
Kvi‡YB Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K 
cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nq Zviv| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q cvbLvjx Pzbv bvgK  
¸”QMÖv‡g 3 kZK Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q †hwU wQj Zvi 
GZw`‡bi ¯̂cœ| GLb ch©šÍ Rwgi `wjjI cvbwb Zviv| cÖK‡íi gva¨‡g weAviwWwe Av‡qvR‡b †m Avqea©K cÖwkÿY 
(grm¨Pvl I nvmgyiMx cvjb) †c‡q‡Q| cieZx©‡Z †m FY wb‡q MÖv‡gi cv‡k  GKwU cyKzi wjR wb‡q‡Q gv‡Qi Pvl 
Kivi Rb¨| †m Ges Zvi ¯̂vgx gv‡Qi †Ni †`Lv‡kvbv K‡i| Ab¨ mgq Zvi ¯̂vgx A‡Uvf¨vb Pvjvq | cÖwZgv‡m cÖvq 
9000-10000 UvKviI †ewk Avq Ki‡Qb| e¨emv QvovI †m N‡ii cv‡ki †QvÆ Rwg‡Z kvKmewR Pvl K‡ib| 
Avevi, evwoi Av‡kcv‡k  K‡qKwU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q †m| G‡Z †m cÖwZgv‡m wKQz UvKv mÂq Ki‡Z cv‡ib| 
Gi d‡j Zvi wKQzUv mvgvwRK gh©v`v I A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, 
bjK~c, I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| Zv‡`i GLv‡b †h bjK~c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Zv cv‡bi Abychy³| ZvB MÖv‡gi cÖvq 
mevB Lvev‡ii cvwb 2 wKwg `~‡i gyÝxMÄ evRv‡ii cv‡k †h i¨ve Awdm Av‡Q †mLvb †_‡K Lvevw‡ii cvwb msMÖn 
K‡i| Avi MÖv‡gi cyKz‡ii cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQvi KvR Ges †Mvmj K‡ib| ¯̂v ’̄¨m¤§Z 
cvqLvbv e¨envi, cyKz‡ii ZvRv gvQ Ges kvKmewR Ges djg~j †L‡q gvQziv †eMg,  Zvi ¯̂vgx Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© 
my ’̄-mej Ges †ivMgy³  Rxebhvcb Ki‡Qb| Zvi †Q‡j‡g‡qiv MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q co‡Q| K_v cÖm‡½ 
gvQziv †eMg e‡jb †h, Zv‡`i MÖv‡g †Kvb wWc wUDeI‡qj †bB, cvwb Avb‡Z A‡bK `~‡i †h‡Z nq| G‡Z A‡bK 
mgq †Q‡j‡g‡qiv ¯‥z‡j hvq bv| Avevi we`y¨r bv _vKvi Kvi‡Y iv‡Z Zviv cov‡kvbv Ki‡Z cv‡i bv| iv Í̄vwU ms¯‥vi 
bv nIqvi Kvi‡Y evRv‡i I we`¨vj‡q hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB hv‡Z gv I 
wkïiv mn‡R ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I gvQziv †eMg ¯̂cœ †`‡Lb GKw`b †m g Í̄ eo e¨emvqx n‡eb Ges 
Rxe‡bi mg Í̄ Afve Awf‡hvM `~i K‡i †`‡eb|   
 

†Km bs-09 
Rxe‡bi mg Í̄ Afve Awf‡hvM `~i Ki‡ev 
 

gvQziv †eMg (30) [wcZv: Av. Kwig MvRx, gvZv: †ev‡gPv, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- cvbLvjx Pzbv, BDwbqb- eywo 
†Mvqvwjwb, Dc‡Rjv- k¨vgbMi, †Rjv- mvZÿxiv, wefvM- Lyjbv] 1989 mv‡j MÖv‡gi GKwU nZ`wi`ª cwiev‡i  
Rb¥MÖnY K‡ib| Zvi hLb 16 eQi eqm ZLb GKB MÖv‡gi knx`yj MvRxi mv‡_ Zvi we‡q nq| wb‡R‡`i †Kvb  
emZwfUv I K…wlRwg wQj bv| A‡b¨i Rwg‡Z Zvi ¯̂vgx  w`bgRy‡ii KvR Ki‡Zv| GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M 
†m Zvi cwievi wb‡q MÖv‡gi †g¤^v‡ii evwo‡Z †QvÆ GKwU cwiZ¨v³  RvqMvq Ni †Zv‡j _vK‡Zv | †m wS-Gi KvR 
Ki‡Zv  A‡b¨i evwo‡Z| Gfv‡e †Kvbg‡Z Zviv msmvi Pvjv‡Zv| `yR‡bi Av‡q cwiev‡ii †g․wjK Pvwn`v wKQz‡ZB 
wgUv‡bv †hZ bv| ¯̂vgx I mšÍvb wb‡q †mLv‡b Gfv‡eB Zviv w`b KvUv‡Zv| cwiev‡ii m`m¨MY w`b Av‡b w`b Lvq|   
cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq -LyeB bvRyK wQj| cÖvq 4000-5000 UvKv gvwmK Avq w`‡q A‡bK K‡ó  msmvi  
Pvjv‡Zv †m| 2017 mv‡j BDwbqb cwil` †Pqv‡g¨v‡bi gva¨‡g Rvb‡Z cv‡i ¸”QMÖvg cÖK‡íi K_v| f~wgnxb nevi 
Kvi‡YB Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K 
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cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ nq Zviv| cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q cvbLvjx Pzbv bvgK  
¸”QMÖv‡g 3 kZK Rwgi Dci GKwU wU‡bi Ni †c‡q‡Q| G‡Z Zvi GKwU ’̄vqx wVKvbvI n‡q‡Q †hwU wQj Zvi 
GZw`‡bi ¯̂cœ| GLb ch©šÍ Rwgi `wjjI cvbwb Zviv| cÖK‡íi gva¨‡g weAviwWwe Av‡qvR‡b †m Avqea©K cÖwkÿY 
(grm¨Pvl I nvmgyiMx cvjb) †c‡q‡Q| cieZx©‡Z †m FY wb‡q MÖv‡gi cv‡k GKwU cyKzi wjR wb‡q‡Q gv‡Qi Pvl 
Kivi Rb¨| †m Ges Zvi ¯̂vgx gv‡Qi †Ni †`Lv‡kvbv K‡ib| Ab¨ mgq Zvi ¯̂vgx A‡Uvf¨vb Pvjvq| cÖwZgv‡m cÖvq 
9000-10000 UvKviI †ewk Avq Ki‡Qb| e¨emv QvovI †m N‡ii cv‡ki †QvÆ Rwg‡Z kvKmewR Pvl K‡ib| 
Avevi, evwoi Av‡kcv‡k K‡qKwU d‡ji MvQI jvwM‡q‡Q †m| G‡Z †m cÖwZgv‡m wKQz UvKv mÂq Ki‡Z cv‡ib|  
Gi d‡j Zvi wKQzUv mvgvwRK gh©v`v I A_©‣bwZK Dbœqb n‡q‡Q| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv, ivbœvNi, 
bjK~c I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| Zv‡`I GLv‡b †h bjK~c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Zv cv‡bi Abychy³| ZvB MÖv‡gi cÖvq 
mevB Lvev‡ii cvwb 2 wKwg `~‡i gyÝxMÄevRv‡ii cv‡k †h i¨ve Awdm Av‡Q †mLvb †_‡K Lvevw‡ii cvwb msMÖn K‡i|  
Avi MÖv‡gi cyKz‡ii cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQvi KvR Ges †Mvmj K‡ib| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv 
e¨envi, cyKz‡ii ZvRv gvQ Ges kvKmewR Ges djg~j †L‡q gvQziv †eMg, Zvi ¯̂vgx Ges mšÍv‡biv m¤ú~Y© my ’̄-mej 
Ges †ivMgy³  Rxebhvcb Ki‡Qb| Zvi †Q‡j‡g‡qiv MÖv‡gi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q co‡Q| K_vcÖm‡½ gvQziv 
†eMg e‡jb †h, Zv‡`i MÖv‡g †Kvb wWc wUDeI‡qj †bB, cvwb Avb‡Z A‡bK `~‡i †h‡Z nq| G‡Z A‡bK mgq 
†Q‡j‡g‡qiv ¯‥zj KvgvB †`q| Avevi we`y¨r bv _vKvi Kvi‡Y iv‡Z Zviv cov‡kvbv Ki‡Z cv‡i bv| iv Í̄vwU ms¯‥vi bv 
nIqvi Kvi‡Y evRv‡i I we`¨vj‡q hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB  hv‡Z gv I 
wkïiv mn‡R ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I gvQziv †eMg ¯̂cœ †`‡Lb GKw`b †m g Í̄eo e¨emvqx n‡eb Ges 
Rxe‡bi mg Í̄ Afve Awf‡hvM `~i K‡i †`‡eb|   
 

†Km bs-10 
†Q‡j‡g‡qi Rb¨  n‡e GKwU my›`i cwi‡ek w`‡Z cvi‡eb 
 

†gv. Gbvgyj nK (32) [wcZv: †gv. eveyj nK, ¿̄x: gymwjgv Av³vi, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- nvRxMÄ, BDwbqb- 
eviLvBb, Dc‡Rjv-Av‡bvqviv, †Rjv- PÆMÖvg, wefvM-PÆMÖvg] GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M †m GKwU Awdm 
†g‡mi eveywP© Kvg g¨v‡bRvi wn‡m‡e PvKwi K‡i Avm‡Qb| cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq-LyeB bvRyK wQj| 
gvwmK Avq wQj gvÎ 8000 UvKv| GB Avq w`‡q A‡bK K‡ó msmvi Pvjv‡Z n‡Zv| wZwb Zvi ¿̄xmn PÆMÖvg 
kniZjx‡Z GKwU wb¤œweË GjvKvq gv‡m 2200/= UvKvq Nifvov K‡i _vK‡Zb| mewKQz wK‡b †L‡Z n‡Zv| 
cÖwZgv‡m 8000 UvKvi Avq †_‡K Nifvov w`‡q msmvi Pvjv‡Z Kó n‡Zv| evev-gv‡K wKQzB w`‡Z cvi‡Zb bv| 
mg¯Í †g․wjK Pvwn`v I cywói Pvwn`v c~iY Ki‡Z cvi‡Zb bv| f~wgnxb nevi Kvi‡YB Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 
¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx 
wn‡m‡e AšÍf©y³ nb Zviv| GKeQi Av‡M cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q nvRxMÄ bvgK ¸”QMÖv‡g GKwU wU‡bi Ni 
†c‡q‡Qb| Ni cvIqvq evmvfvovi 2200 UvKv m¤ú~Y© mvkÖq n‡”Q| hw`I evmv †_‡K †g‡mi `~iZ¡ A‡bK †ewk ZeyI 
mvB‡Kj Pvwj‡q Awd‡m hvIqv Avmv Kivq fvov eve` †Kvb LiP n‡”Q bv Zvi| Dciš‘, mKvj weKvj mvB‡Kj 
Pvjv‡bvq Zvi kixiPP©v ev e¨vqvg n‡”Q Ges †mUv ¯̂v‡ ’̄¨i Rb¨ fv‡jv| GiB g‡a¨ Zvi †eZb 1000 UvKv †e‡o‡Q|| 
wZwb I Zvi ¿̄x N‡ii cv‡k I wcQ‡b kvKmewR Pvl K‡ib| d‡j Zv‡`i  •`bw›`b kvKmewR Pvwn`v c~i‡Yi gva¨‡g 
gv‡m AšÍZ M‡o 1000 UvKv mvkÖq nq|| Dciš‘, Zvi ¿̄x N‡i e‡m †mjvB‡qi KvR K‡iI wKQz UvKv DcvR©b K‡i 
_v‡K|| G‡Z mewgwj‡q msmvi Pvwj‡q evev-gv‡K wKQz UvKv cvVv‡bvi ciI wKQz mÂq Ki‡Z cvi‡Qb Gbvgyj nK|  
Av‡M †h RvqMvq fvov _vK‡Zb †mwU wQj m¤ú~Y© †bvsiv cwi‡ek| m¤§vb ej‡Z wKQB wQj bv| eZ©gv‡b my›`i GKwU 
cwi‡e‡k _v‡Kb| Zvi Avw_©K msKU A‡bKUvB †K‡U †M‡Q| ¸”QMÖvg KwgwUi mfvcwZ nIqvi Kvi‡Y Zvi cwiev‡ii 
mvgvwRK gh©v`v †e‡o‡Q| cÖKí †_‡K cÖvß Rwgi cwigvY cÖvq wZb kZvs‡ki KvQvKwQ| GLbI RvqMv eywS‡q †`Iqv 
nqwb Ges Rwgi `wjj nv‡Z cvbwb| cÖv_wgKfv‡e cÖK‡íi Ni¸wj ¯̂vgx I ¿̄x Df‡qi bv‡g †`Iqv n‡q‡Q| Aek¨ 
weaev‡`i bv‡gI †`Iqv n‡q‡Q| G‡Z gwnjvivI m¤úwËi AwaKvi †fvM Ki‡Q| ZvB cwiev‡ii †h-‡Kvb wel‡q 
bvixiv wm×všÍ wb‡Z cvi‡Q| bvix‡`i gZvgZ‡K GLb A‡bK ¸iæZ¡ †`Iqv n‡”Q| Zv‡`i ÿgZvqb n‡”Q|  
 

cÖK…Zc‡ÿ, Zv‡`i GKwU ’̄vqx wVKvbv n‡q‡Q †hwU wQj Zv‡`i GZw`‡bi ¯̂cœ| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv,  
ivbœvNi, bjK~c I DbœZPzjv Zviv †c‡q‡Q| bjK~‡ci cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQvi KvR Ges 
†Mvmj K‡ib| ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envi, cyKz‡ii ZvRv gvQ Ges m‡ZR  kvKmewR Ges djg~j †L‡q Gbvg~j nK 
I Zvi ¿̄x  m¤ú~Y© my ’̄-mej Rxebhvcb Ki‡Qb| Z‡e we`y¨r bv _vKvi Kvi‡Y iv‡Z KvRKg© Kiv hvq bv| MÖv‡gi 
iv Í̄vwU ms¯‥vi bv nIqvi Kvi‡Y evRv‡i hvIqv-Avmv †ek KóKi| Avevi KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB hv‡Z 
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‡jvKRb we‡klK‡i gv I wkïiv mn‡R ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z cv‡i| GZØm‡Ë¡I Gbvg~j nK ¯̂cœ †`‡Lb GKw`b Zv‡`i 
†Q‡j‡g‡q n‡e Ges Zv‡`i Rb¨ GKwU my›`i cwi‡ek w`‡Z cvi‡eb|   
 

†Km bs-11 
gv‡Sgv‡S fvwe GwU wK ¯̂cœ bv mwZ¨ 
 
nv‡Qb Avjx (52) [wcZv: g„Z Ny`i Avjx, gvZv- gwiqg‡bQv,  ¿̄x: Ly‡`Rv, eZ©gvb wVKvbv: ¸”QMÖvg- Pi‡eoKzkv, 
BDwbqb- KzjKvw›` , Dc‡Rjv- Bmjvgcyi, †Rjv- Rvgvjcyi, wefvM- gqgbwmsn] GB cÖK‡í AšÍ©fz³ nIqvi Av‡M 
Zvi cwievwiK Ae ’̄v LyeB Lvivc wQj| GKwU Szcwo‡Z Zvi cwiev‡ii †|jvKRb emevm Ki‡Zv| A‡b¨I evwo‡Z 
w`b,Ry‡ii KvR K‡I gv‡m 3000-4000 UvKv DcvR©b Ki‡Z cvi‡Zb hv w`‡q msmvi Pvjv‡bv LyeB KwVb wQj|  
cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v GK K_vq -LyeB bvRyK wQj| f~wgnxb nevi Kvi‡YB Zvi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z ¸”QMÖvg 2q 
ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ) kxl©K cÖK‡íi mv‡_ GKRb DcKvi‡fvMx wn‡m‡e AšÍf©y³ 
nb wZwb| GKeQi Av‡M cÖK‡íi mv‡_ AšÍf©y³ n‡q Pi‡eoKzkv bvgK ¸”QMÖv‡g 3 kZvsk RvqMvi Dci GKwU 
wU‡bi Ni †c‡q‡Qb| mv‡_ †c‡q‡Qb 50  kZvsk K…wlRwg |  Rwg I N‡ii gvwjK GLb †m I Zvi ¿̄x|   Rwg‡Z ‡m 
mviveQiB  dmj djvq| Zvi ¿̄x N‡ii cv‡k I wcQ‡b kvKmewR Pvl K‡i| d‡j Zv‡`i  •`bw›`b kvKmewR Pvwn`v 
c~iY n‡”Q| G‡Z mewgwj‡q msmvi Pvwj‡q †Q‡j‡g‡q‡`I ¯‥z‡j cov‡kvbv Kiv‡”Q| Avevi  wKQz mÂq Ki‡ZI 
cvi‡Qb wZwb|  Av‡M †h RvqMvq Szcwo‡Z _vK‡Zb †mwU wQj m¤ú~Y© †bvsiv cwi‡ek| m¤§vb ej‡Z wKQB wQj bv| 
eZ©gv‡b my›`i GKwU cwi‡e‡k _v‡Kb| Zvi Avw_©K msKU A‡bKUvB †K‡U †M‡Q| ¸”QMÖv‡g _vKvi Kvi‡Y  Kvi‡Y 
Zvi cwiev‡ii mvgvwRK gh©v`v †e‡o‡Q| cÖv_wgKfv‡e cÖK‡íi Ni¸wj ¯̂vgx I ¿̄x Df‡qi bv‡g †`Iqv n‡q‡Q| G‡Z 
gwnjvivI m¤úwËi AwaKvi †fvM Ki‡Q| ZvB cwiev‡ii †h-†Kvb wel‡q bvixiv wm×všÍ wb‡Z cvi‡Q|  bvix‡`i 
gZvgZ‡K GLb A‡bK ¸iæZ¡ †`Iqv n‡”Q| Zv‡`i ÿgZvqb n‡”Q| cÖK…Zc‡ÿ, Zviv †Kvbw`bI fve‡Z cv‡iwb 
GKw`b Zviv evwoi Ges Rwgi gvwjK n‡eb| N‡ii cvkvcvwk ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv , ivbœvNi, bjK~c, I DbœZPzjv 
†c‡q‡Qb Zviv| bjK~‡ci cvwb w`‡q Zviv ivbœv-evbœv, nvwo-cvwZj †avqv‡gvQvi KvR Ges †Mvmj K‡ib| ¯̂v ’̄¨m¤§Z 
cvqLvbv e¨envi, cyKz‡ii ZvRv gvQ Ges m‡ZR  kvKmewR Ges djg~j †L‡q nv‡Qb Avjx,  Zvi ¿̄x I Ab¨vb¨ 
m`m¨iv A‡bK fv‡jv Av‡Qb|  Z‡e we`y¨r bv _vKvi Kvi‡Y iv‡Z ‡Q‡j‡gqiv cov‡kvbv I KvRKg© wVKg‡Zv Ki‡Z 
cv‡i bv| MÖv‡gi cÖ‡ek c_wU  ms¯‥vi bv nIqvi Kvi‡Y evRv‡i I ¯‥z‡j hvIqv-Avmv †ek KóKi, we‡klK‡i 
el©vKv‡j| Avevi KvQvKwQ †Kvb ¯̂v ’̄¨‡K›`ªI †bB  hv‡Z †jvKRb we‡klK‡i gv I wkïiv mn‡R ¯̂v ’̄¨‡mev †c‡Z 
cv‡i| nv‡Qb Avjx GLb gv‡Sgv‡S fv‡eb GwU wK ¯̂cœ bv mwZ¨|  
 
3.6 µq m¤ú©wKZ Z_¨ we‡kølY 
 

“     -         (                           ) (            ” প্রকল্পেয অধীল্পন দভাট ২৭ টি প্যাল্পকল্পজয 

ভাধ্যল্পভ ২৩২.০০ রি টাকায ণ্য (গাবি, পল্পটাকব, এয়ায কবন্ডনায, দজনাল্পযটয, ইবরল্পবটয, কবিউটায  

আনুলাবঙ্গক উকযণ, পাবন বচায) ক্রল্পয়য কথা যল্পয়ল্পছ। অযবদল্পক দভাট ২৮টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ ৮৩২১৬.০০ রি 

টাকায কাম ব ক্রয় কযায কথা যল্পয়ল্পছ এফং দভাট ২২টি প্যাল্পকল্পজয ভাধ্যল্পভ দফা ক্রল্পয়য কথা উল্পেখ যল্পয়ল্পছ। বনল্পে 

প্রকল্পেয বফববন্ন অংগমূল্পয বকছু প্যাল্পকল্পজয ক্রয় প্রবক্রয়ায তথ্য উস্থান কযা ল্পরা: 

 

৩.৬.১ দভাটযমাল্পনয প্রবকউযল্পভন্টেঃ জী-১টি, বকআ-১টি ক্রয় প্রবক্রয়া ম বাল্পরাচনা  

 

এ প্রকল্পেয অধীল্পন ১টি ভাইল্পক্রাফা ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ। ভাইক্রফা ক্রল্পয়য বনবভত্ত াফবরক প্রবকউযল্পভন্ট বফবধভারা ২০০৮ 

এয ৯০ বফবধ দভাতাল্পফক গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম বায় (বববআযব) প্রকে কর্তবক অনুল্পভাবদত উনু্মি দযে িবত অনুযণ কযা 

ল্পয়বছর। ভাইল্পক্রাফা ক্রল্পয়য বফজ্ঞানটি ২ টি দ্বদবনক বেকায়, ভূবভ ভন্ত্রণারয়  গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববআযব) 

প্রকল্পেয ল্পয়ফাইল্পট ব্যাক প্রচায ল্পয়বছর। দযে বফজ্ঞবপ্ত গত ০৩-০১-২০১৭ ইং তাবযল্পখ দ্বদবনক বনউজ এজ  

প্রথভআল্পরা বেকায় প্রকাবত য়। দযে গ্রল্পণয দল তাবযখ  দখারায তাবযখ বছর ২২-০১-২০১৭। দযে দখারায 

ঐবদনই Tender Opening Sheet ংবেষ্ট কল্পরয কাল্পছ পযাক্স দমাল্পগ াঠান য়। ১টি দযে গৃীত য়। 

ম বাল্পরাচনায় দদখা মায় দাবখরকৃত দযে দাতা দযে মুল্পেয াল্পথ প্রল্পমাজয আয়কয, শুল্ক এফং মূে ংল্পমাজনীকয 

অন্তযভূি কল্পযল্পছ এফং কৃতকাম ব দযদাতা বল্পল্পফ বফল্পফবচত ল্পর বফবধ অনুমায়ী কাম ব িাদন জাভানত বদল্পত প্রস্তুত 

আল্পছ ভল্পভ ব উল্পেখ কল্পযল্পছন এফং দযল্পেয াল্পথ দাবখরকৃত Bank Solvency Certificate, Work 



cvZv-70 
 

  

Completion Certificate মূ ংবেষ্ট ব্যাংক/ দপ্তল্পয ে দপ্রযণ/ল্পটবরল্পপান দমাল্পগ মাচাই কযা য়। দাবখরকৃত 

দযেটি ম বাল্পরাচনায়, নাবানা বরেঃ এয দাবখরকৃত মুে ৩৯.৯৩.৭০০/- (উনচবে রি বতযানব্বই াজায াতত) 

টাকা একভাে  তা স্থানীয় ফাজায মুে এফং ফাল্পজট ফযাে অল্পথ বয াল্পথ ংগবতপূণ ব য়ায় দযল্পেয মূোয়ন কবভটি 

ব ব আয ২০০৮ এয ৯৮ বফবধ (১৪ উবফবধ) ভতাল্পফক দাবখরকৃত দযে দবররবত গ্রল্পণ দযে মূোয়ন 

কবভটিযকর দস্য ম্মবত জ্ঞান কল্পযন। দযল্পে উদ্ধৃত মূে ফাজায মুল্পেয াল্পথ য়ায় এফং চাবত ফাবণবজযক  

কাবযগযী বফবনল্পদ ব তবাবদ পূযল্পণ Responsive দযদাতা বল্পল্পফ নাবানা বরবভল্পটড, নাবানা টল্পয়াটা ৩ এল্পন্টায 

২০৫-২০৭, দতজগাঁ বে এরাকা, ঢাকা- ১২০৮ বফল্পফবচত য়ায় াফবরক প্রবকউযল্পভন্ট বফবধভারা ২০০৮ এয বফবধ ৯৮ 

এয উবফবধ ১৪ অনুাল্পয উি প্রবতষ্ঠান কর্তক দাবখরকৃত ৩৯,৯৩,৭০০/- ( ঊনচবে রি বতযানব্বই াজায াতত) 

টাকায দযে গ্রণ পূফ বক দয় অনুল্পভাদল্পনয জন্য ফ বম্মবতক্রল্পভ সুাবয কযা ল্পয়বছর। প্রকে ল্পত দটি ক্রয় কযা 

ল্পয়বছর। উি ভাইল্পক্রাফাটিয াবব ব বাল্পরা ফল্পর প্রকে বযচারক  অন্যান্য কভ বকতবাযা জানান। 

 

প্রকে কাম বারয় ল্পত প্রাপ্ত প্যাল্পকল্পজয ক্রয় ংক্রান্ত নবথে ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম ভারাভার  বনভ বাণ াভগ্রী 

ক্রয় প্রবক্রয়ায জন্য বনধ বাবযত PPR 2008 ঠিকবাল্পফ অনুযণ কযা ল্পয়বছর।  
 

৩.৬.২ াল্পজাল্পযা গাবি ক্রয়  
 

গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম বায় (বববআযব) প্রকে কর্তবক অনুল্পভাবদত বডবব আনুমায়ী ২০১৬-২০১৭ অথ ব ফছল্পযয জন্য ১ টি 

াজাল্পযা জী গাবি ক্রয় ফাফদ ৭৫.০০ রি টাকা ব্যয় কযায বনবভত্ত ০১-০৬-২০১৭ তাবযল্পখ  অথ ব ভন্ত্রণারল্পয়য     

        ম্মবত এফং ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য প্রাবনক অনুল্পভাদন ায়। 

 

বযকেনা ভন্ত্রাণারল্পয়  ১৬ ভাচ ব, ২০১০ তাবযল্পখ একল্পনক বায় বিান্ত য় দম, ফাংরাল্পদ ইোত  দপ্রৌকর 

কল্প বাল্পযল্পনয অধীনস্ত বে কাযখানায় উৎাবদতণ্য াভগ্রী যকাযী আধাযকাযী  স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠানমূ বফনা 

দটন্ডাল্পয যাবয ক্রয় কযল্পত াযল্পফ। াাাব গত ০২-০৩-২০১০ তাবযল্পখ অনুবষ্ঠত একল্পনক বায় গৃীত বনল্পোি 

বিান্তটি ১৪-১০-২০১০ তাবযল্পখ প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয় দথল্পক ংবেষ্ট করল্পক অফবত কযা ল্পয়ল্পছ মা বনেরূেঃ এখন 

ল্পত কর যকাযী Procurement এয িল্পে যকাযী প্রবতষ্ঠাল্পন উৎাবদত দ্রব্য াভগ্রী অগ্রাবধকায বববত্তল্পত ক্রয় 

কযল্পত ল্পফ। যকাযী প্রবতষ্ঠাল্পন প্রল্পয়াজনীয় ভারাভা  ায়া না দগল্পর ফাইল্পয দথল্পক ক্রয় কযা মাল্পফ। তŤদপ্রবিল্পত 

গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম বায় (বববআযব) প্রকল্পেয জন্য াল্পজাল্পযা গাবি ক্রল্পয়য বনবভত্ত প্রগবত ইন্ডাবিজ                    

  ফ        -  -   ৭   :                                           প্রগবত ইন্ডাবিজ          

  -  -   ৭   :                                   , গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম বায় (বববআযব) প্রক          

                                               প্রগবত ইন্ডাবিজ                                 

                        ৭ ,  ,   /- (                    )                           

                             

 

৩.৬.৩ কবিউটায/োট এফং দেয়া ব ক্রয় (ল্পরজায বপ্রন্টায োট, ইউবএ, স্ক্যানায ইতযাবদ) 
 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় প্রল্পজট ম্যাল্পনজল্পভন্ট 

ইউবনট (বএভইউ), আযএপবকউ প্রবকউযল্পভন্ট প্রবক্রয়ায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয আতায় কবিউটায/োট এফং দেয়া ব 

ক্রয় প্রবক্রয়া িন্ন কল্পয। এই দটন্ডাল্পযয ভাধ্যল্পভ দভাট ২টি োট, ১টি কারায বপ্রন্টায  ১টি াদাকাল্পরা বপ্রন্টায, ৩টি 

ইউবএ এফং ১টি স্ক্যানায ক্রয় কযা য়। গত ০৯-০১-২০১৮ ইং তাবযল্পখ দযে বফক্রয় শূরু য় এফং দযে গ্রল্পণয 

দল তাবযখ  ভয় বছর গত ২২-০১-২০১৮ তাবযল্পখয দ্যপুয ২.০০টা ম বন্ত। উি ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রাপ্ত দভাট দযল্পেয 

ংখ্যা বছর বতনটি।  গত ২৮-০১-২০১৮ ইং কার ১১.০০টায় দযেমূ দখারা য় এফং একই তাবযল্পখ দযে 

মূোয়ন কবভটিয বা িন্ন কযা য়।  দযে মু ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম, ৩টি প্রবতষ্ঠান দযল্পে অংগ্রণ 

কল্পয। তন্মল্পধ্য আয এ কভ বফবড, কবিউটায াভগ্রীয (২টি োট, ২টি বপ্রন্টায, ৩টি ইউবএ, ১টি স্ক্যানায) মূে 

ফাফদ (বযাট ) ২,০৯,৫০০.০০/- (দ্যই রি নয় াজায াঁচত) টাকা দয প্রদান কল্পয। দলাফার দনট কবিউটায, 

(বযাট ) ২,০২,৫০০/- (দ্যই রি দ্যই াজায াঁচত) টাকা দয প্রদান কল্পয। অটিবস্টক ফাংরাল্পদ, (বযাট ) 

১,৯৬,৪৮২.০০/- (এক রি বছয়ানব্বই াজায চাযত বফযাব) টাকা দয প্রদান কল্পয। ৩ টি যফযকাযী প্রবতষ্ঠাল্পনয 
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ভল্পধ্য আটিবস্টক ফাংরাল্পদ- ১ভ ফ ববনে দযদাতা, দলাফার দনট কবিউটায- ২য় ফ ববনে দয দাতা, আয এ কভ বফবড- 

৩য় ফ ববনে দয দাতা বল্পল্পফ বফল্পফবচত ন।  

 

১ভ ফ ববনে দযদাতা আটিবস্টক ফাংরাল্পদ দযল্পেয তবানুমায়ী দযল্পেয াল্পথ চাবত পূণ বাঙ্গ কাগজে (ল্পিড রাইল্পন্স, 

আয়কয নদ, বযাট নদ এফং ব্যাংক রল্পববন্স নদ) দাবখর কল্পযন।  

 

দলাফার দনট কবিউটা ব  আযএস্ক্ভ বফবড দযল্পেয তবানুমায়ী দযল্পেয াল্পথ পূণ বাঙ্গ কাগজে (ল্পিড রাইল্পন্স, 

আয়কয নদ, বযাট নদ  এফং ব্যাংক রল্পববন্স নদ) দাবখর কল্পযন। বকন্তু এ দ্যটি প্রবতষ্ঠান ২য় ফ ববনে দযদাতা  

৩য় ফ ববনে দযদাতা বল্পল্পফ বফল্পফবচত ল্পয়ল্পছন বফধায় মূোয়ন /বিান্ত গ্রণ কবভটি ১ভ ফ ববনে Responsive 

দযদাতা আটিবস্টক ফাংরাল্পদ এয অনুকূল্পর গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় ( বববআযব) প্রকল্পেয প্রধান কাম বারল্পয়য জন্য 

কবিউটায াভগ্রী [২টি দর   , ২বত বপ্রন্টায (১টি যবঙন  ১টি াদা কাল্পরা), ৩টি ইউবএ, ১টি স্ক্য়ানায ক্রয় ফাফদ 

১,৯৬,৪৮২/- (এক রি বছয়ানব্বই াজায চাযত বফযাব ভাে) (বযাট )      দয গ্রণ কল্পয কাম বাল্পদ দদয়ায 

সুাবয কল্পযন। কাম বাল্পদ প্রদাল্পনয তাবযখ বছর গত ০৫-০২-২০১৮। চুবি অনুমায়ী যফযাকৃত প্রবতষ্ঠান দথল্পক ক্রয়কৃত 

ল্পণ্যয য়াল্পযবন্ট বছর এক ফছয। গত ১২-০২-২০১৮ ইং তাবযল্পখ যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান ১,৯৬,৪৮২ টাকায চূিান্ত বফর 

জভা প্রদান কল্পযন এফং গত ০৪-০৩-২০১৮ ইং তাবযল্পখ ১,৮২,৭২৭ টাকায চূিান্ত বফর প্রদান কযা য়।  

 

প্রকে কাম বারয় ল্পত প্রাপ্ত ক্রয় াভগ্রীয বফববন্ন প্যাল্পকল্পজয ক্রয় ংক্রান্ত নবথে ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম ভারাভার 

ক্রয় প্রবক্রয়ায জন্য বনধ বাবযত ববআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিক বছর। কাল্পজয চুবিয মূেভান ববডউর মূল্পেয াল্পথ 

াভঞ্জস্যপূণ ব বছর। 

 

৩.৬.৪ ডাটাল্পফজ প্রণয়ল্পনয বনবভল্পত্ত পটয়যায দকািানী বনল্পয়াগ 

 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় প্রল্পজট ম্যাল্পনজল্পভন্ট 

ইউবনট (বএভইউ),  বরষ্ট কস্ট বল্পরকন প্রবকউযল্পভন্ট প্রবক্রয়ায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয আতায় ডাটাল্পফজ প্রণয়ল্পনয বনবভল্পত্ত 

পটয়যায দকািানী বনল্পয়াগ প্রবক্রয়া িন্ন কল্পয। বফববন্ন কাগজে ম বাল্পরাচনা কযল্পর দদখা মায় দম, বনল্পয়াগ ংক্রান্ত 

কবভটিয বায বিান্ত দভাতাল্পফক ডাটা দফইজ প্রণয়ল্পনয জন্য গত ২০-০৫-২০১৮ বরেঃ তাবযল্পখ Request for 

Expression of Interest (EOI), প্রস্তুত কল্পয কাম বারল্পয়য দনাটি দফাল্পড ব, বযকেনা উন্নয়ন একাল্পডভীয দনাটি দফাল্পড ব 

 ফাংরাল্পদভ বচফারল্পয়য দনাটি দফাল্পড ব টাঙ্গাল্পনা য়। তাছািা ফহুর প্রচাল্পযয জন্য ডাটা দফজ প্রণয়নকাযী কল্পয়কটি 

প্রবতষ্ঠাল্পনয বনকট বফতযণ কযা য়। বফতযণকৃত Request for Expression of Interest (EOI) এয দপ্রবিল্পত 

Request for Expression of Interest (EOI) জভা দদয়ায ফ বল্পল তাবযখ বছর ০৬-০৬-২০১৮ বরেঃ তাবযখ 

দফরা ১২.০০ ম বন্ত। উি ভল্পয়য ৩টি প্রবতষ্ঠান Request for Expression of Interest (EOI) জভা দদন এফং প্রাপ্ত 

Request for Expression of Interest (EOI)   মূ মূোয়ন/বিান্ত গ্রল্পণয জন্য মূোয়ন কবভটিয দস্যল্পদয 

বনকট উস্থান কযা য়।                            Request for Expression of Interest (EOI) 

                       Request for Expression of Interest (EOI)                     

                      ফ   /     রাইল্পন্স, বযাট দযবজল্পস্টন াটি ববপল্পকট, ারনাগাদ আয়কয নদ, ব্যাংক 

রল্পবন্সী নদ, পটয়ায কাল্পজয াঁচ ফৎল্পযয অববজ্ঞতা, প্রবতষ্ঠাল্পন কভ বযত জনফল্পরয দিতা ংক্রান্ত তথ্যাবদ এফং 

যকাযী প্রবতষ্ঠাল্পন একই ধযল্পনয কাল্পজয বতন ফৎল্পযয অববজ্ঞতায নদ দাবখর কল্পযল্পছন। 
 

এভন   অফস্থায় এই বতনটি প্রবতষ্ঠান Request for Expression of Interest (EOI) এয তবানুমায়ী কর 

কাগজ  বদ দাবখর  কযায় ৩ টি প্রবতষ্ঠা    গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববয়াযব) প্রকল্পেয ডাটা দফইজ প্রনয়ল্পণয বনবভল্পত্ত 

১৪-০৬-২০১৮ তাবযল্পখয ভল্পধ্য Request for proposal (RFP)                                      

               -  -   ৮             Request for proposal (RFP)                Request 

for proposal (RFP)                                                                  
 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                          

              Star computer Limited                        
 



cvZv-72 
 

  

                                                    Request for proposal (RFP)            

       Star computer Limited                                            ৯৯ ৯৯  ৭৯ -      

                                                                Gulshan It & 

Infrastructure Limited (GIIL)           ৭     ৮৮ ৭                                      

                                 RT Soft BD                     -                          

                           
 

                  Star computer Limited-                   Gulshan It & Infrastructure 

Limited-                   RT Soft BD-                                                     

Star computer Limited, Request for proposal (RFP)-              Request for proposal 

(RFP)                                                                                   

                                                                                            

                                                             Star computer Limited    

           -                                                 ৯৯ ৯৯  ৭৯ -                  

                                                                                         

             

 

প্রকে কাম বারয় ল্পত প্রাপ্ত ক্রয় াভগ্রীয বফববন্ন প্যাল্পকল্পজয ক্রয় ংক্রান্ত নবথে ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম ভারাভার 

ক্রয় প্রবক্রয়ায জন্য বনধ বাবযত ববআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিক বছর। কাল্পজয চুবিয মূেভান ববডউর মূল্পেয াল্পথ 

াভঞ্জস্যপূণ ব বছর।   

    

 . .             (             ) 
 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় প্রল্পজট ম্যাল্পনজল্পভন্ট 

ইউবনট (বএভইউ), আযএপবকউ প্রবকউযল্পভন্ট প্রবক্রয়ায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয আতায় আফাফে ক্রয় প্রবক্রয়া িন্ন 

কল্পয। এই দটন্ডাল্পযয ভাধ্যল্পভ দভাট ১টি দটবফর, ১টি সুইল্পবর দচয়ায, ৩৬টি বববজটয দচয়ায ক্রয় কযা য়। গত ২৯-০৫-

২০১৬ ইং তাবযল্পখ দযে বফক্রয় শূরু য় এফং দযে গ্রল্পণয দল তাবযখ  ভয় বছর গত ০৯-০৬-২০১৬ তাবযল্পখয 

দ্যপুয ১.০০টা ম বন্ত। উি ভল্পয়য ভল্পধ্য প্রাপ্ত দভাট দযল্পেয ংখ্যা বছর বতনটি।  গত ১৯-০৬-২০১৬ ইং কার 

১১.০০টায় দযেমূ দখারা য় এফং একই তাবযল্পখ দযে মূোয়ন কবভটিয বা িন্ন কযা য়।  দযে মু 

ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম, ৩টি প্রবতষ্ঠান দযল্পে অংগ্রণ কল্পয।                    ফ                  

   ৭        ) এয মূে ফাফদ (বযাট ) ২,৪৭,০১০৮/- (দ্যই রি াতচবে াজায আট) টাকা দয প্রদান কল্পয। 

পাবন বচায বরউন (বযাট ) ২,৫৭,৭০০/- (দ্যই রি াতান্ন াজায াতত) টাকা দয প্রদান কল্পয। দভ বা ভবজফ 

এন্টাযপ্রাইজ (বযাট ) ২,৭৭,৫৫০/- (দ্যই রি াতাত্তয াজায াঁচত ঞ্চা) টাকা দয প্রদান কল্পয। বতনটি 

প্রবতষ্ঠাল্পনয ভল্পধ্য অটবফ বরবভল্পটড- ১ভ ফ ববনে দযদাতা, পাবন বচায বরউন- ২য় ফ ববনে দযদাতা এফং দভা ব ভবজফ 

এন্টাযপ্রাইজ- ৩য় ফ ববনে দযদাতা বল্পল্পফ বফল্পফবচত ন। 
 

১ভ ফ ববনে দযদাতা অটবফ বরবভল্পটড দযল্পেয           দযল্পেয াল্পথ চাবত পূণ বাঙ্গ কা জে (ল্পিড রাইল্পন্স, 

আয়কয নদ, বযাট এফং ব্যাংক রল্পববন্স নদ) দাবখর কল্পযন। বকন্তু এ দ্যটি প্রবতষ্ঠান ২য় ফ ববনে দযদাতা  ৩য় 

ফ ববনে দযদাতা  বল্পল্পফ বফল্পফবচত য়ায় মূোয়ন/ বিান্ত গ্রণ কবভটি ১ভ ফ ববনে Responsive দযদাতা 

অটবফ বরবভল্পটড এয অনুকুল্পর গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বাল্পয় (বববআযব) প্রকল্পেয প্রধান কাম বারল্পয়য জন্য পাবন বচায (১টি দটবফর 

 ৩৭টি দচয়ায) ক্রয় ফাফদ ২,৪৭,০০৮/- (দ্যই রি াতচবে াজায আট ভা ) (বযাট )  টাকায দয গ্রণ কল্পয 

কাম বাল্পদ দদয়ায সুাবয কল্পযন। কাম বাল্পদ প্রদাল্পনয তাবযখ বছর গত ১৯-০৬-২০১৬। চুবি অনুমায়ী যফযাকৃত 

প্রবতষ্ঠান দথল্পক ক্রয়কৃত ল্পণ্যয য়াল্পযবন্ট বছর এক ফছয। গত ১৯-০৬-২০১৬ ইং তাবযল্পখ যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান 

২,৪৭,০০৮/- টাকায চূিান্ত বফর জভা প্রদান কল্পযন এফং গত ২৯-০৬-২০১৬ ইং তাবযল্পখ ২,২০,০৮৩/- টাকায চূিান্ত বফর 

প্রদান কযা য়। 
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প্রকে কাম বারয় ল্পত প্রাপ্ত ক্রয় াভগ্রীয বফববন্ন প্যাল্পকল্পজয ক্রয় ংক্রান্ত নবথে ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম ভারাভার 

ক্রয় প্রবক্রয়ায জন্য বনধ বাবযত ববআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিক বছর। কাল্পজয চুবিয মূেভান ববডউর মূল্পেয াল্পথ 

াভঞ্জস্যপূণ ব বছর। 

 

 . .           (       ,         ) 
 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় প্রল্পজট ম্যাল্পনজল্পভন্ট 

ইউবনট (বএভইউ), টিএভ প্রবকউযল্পভন্ট প্রবক্রয়ায ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয আতায় বরপট স্থান, যফযা  চালু কযণ 

প্রবক্রয়া িন্ন কল্পয। এই দটন্ডাল্পযয ভাধ্যল্পভ ঢাকায ৩/এ, নীরল্পিতস্থ ফাবুপুযায় অফবস্থত ভূবভ বফল্পনয এবরল্পবটয 

স্থাল্পনয বনবভল্পত্ত শ্যাপট স্থান এয জন্য ২১,৪৩,১৮১ টাকা, ৫০০ দকবজ ৬-প্যাল্পঞ্জায ৬ষ্ট বফবষ্ট ২২,৬৪,২০৩ টাকা 

মূল্পেয ১টি বরপট যফযা  স্থানকযণ কাজ এফং ৭,৫২,৬০৩ টাকা মূল্পেয ১০দকববএ দজনাল্পযটয যফযা  

স্থানকযণ কাজ িন্ন কযা য়।  কাম বাল্পদ প্রদাল্পনয তাবযখ বছর গত ৩০-০৪-২০১৭।গত ১১-০৬-২০১৭ ইং তাবযল্পখ 

যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান ৫১,৫৯,৯৮৭/- টাকায চূিান্ত বফর জভা প্রদান কল্পযন এফং গত ২৮-০৬-২০১৭ ইং তাবযল্পখ 

৫১,৫৯,৯৮৭/- টাকায চূিান্ত বফর প্রদান কযা য়। 

 

প্রকে কাম বারয় ল্পত প্রাপ্ত ক্রয় াভগ্রীয বফববন্ন প্যাল্পকল্পজয ক্রয় ংক্রান্ত নবথে ম বাল্পরাচনা কল্পয দদখা মায় দম ভারাভার 

ক্রয় প্রবক্রয়ায জন্য বনধ বাবযত ববআয ২০০৮ অনুমায়ী ঠিক বছর। কাল্পজয চুবিয মূেভান ববডউর মূল্পেয াল্পথ 

াভঞ্জস্যপূণ ব বছর। 

 

 . .৭   ,      ,                                        
 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় দভাট ৭৫০০০.০০ রি 

টাকায ৫০,০০০ াজায বযফাযল্পক ফাবি  দৌচাগায বনভ বাণ, দভাট ২৬৯৭.০০ রি টাকায ৩৪০টি ভাবল্টাযা র 

বনভ বাণ, ২৫৩.০০ রি টাকায দভাট ১৫০টি ঘাটরা বনভ বাণ, ৩০০০ রি টাকায দভাট ১০,০০০টি নরকূ বনভ বাণ, ২৫০ রি 

টাকায ৫০,০০০ াজায বযফাযল্পক দবরর স্তান্তয কযায কাজ চরভান। 
 

বনল্পে ২০১৬-১৭ অথ ব ফছল্পয গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববআযব) প্রকল্পেয অধীন গৃ, োবিন, যান্নাঘয বনভ বাণ, 

ভাবল্টাযা র বনভ বাণ, ঘাটরা বনভ বাণ, নরকূ স্থান  দবরর স্তান্তয কাজ ফাস্তফায়ল্পনয বনবভল্পত্ত (৩য় বকবস্তয) অথ ব 

ব্যয় বফল্পেলণ কযা র:- 
 

গুচ্ছগ্রাভ বনভ বাল্পণয জন্য প্রথভত উল্পজরা প্রান খা জবভ বনফ বাচন কল্পয দজরা প্রাল্পকয ফযাফয ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য 

অধীন গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (ক্লাইল্পভট ববকটিভস্ বযল্পবফবরল্পটন প্রল্পজট) প্রকল্পেয (ল্পকাড নং-৫০১৯) অনুকূল্পর ২০১৬-১৭ 

অথ ব ফছল্পযয এবডবল্পত ৪৮৫৯.০০ রি টাকা ফযাে কযা য়। ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য স্মাযক নংঃেঃ 

৩১.০০.০০০০.০৫০.১৪.১৩২.১৬-১৭৮, তাবযখ: ০৭-০৮-২০১৬ বর: এয ভাধ্যল্পভ ৪৮৫৯.০০ রি টাকায বফবাজন 

অনুল্পভাদন কযা য়। যফতীল্পত ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য স্মাযক নংঃেঃ ৩১.০০.০০০০.০৫০.১৪.১৩২.১৬-৩৩৬, তাবযখ: ১৭-

০১-২০১৭ বর: এয ভাধ্যল্পভ ৩য় বকবস্তয অথ ব ফাফদ ১১৭০.৮৫ রি টাকায যকাবয ভঞ্জুযী জ্ঞান কযা য়। গুচ্ছগ্রাভ 

প্রকল্পেয স্মাযক নং: ৩১.০৮.০০০০.০০১.০২.০১৯.১৬-৩৪(৩), তাবযখেঃ ১৮-০১-২০১৭ বর: এয ভাধ্যল্পভ ৩য় বকবস্তয 

ছািকৃত ১১৭০.৮৫ রি টাকায বফস্তাবযত খাতয়াযী বফবাজন আল্পদ জাযী কযা য়। অথ ব অফমুবিয তবানুমায়ী গৃ, 

োবিণ, যান্নাঘয বনভ বাণ, ভাবল্টাযা র বনভ বাণ, ঘাটরা বনভ বাণ, নরকূ স্থান  দবরর স্তান্তয কাজ ফাস্তফায়ল্পনয 

বনবভল্পত্ত অবগ্রভ বাল্পফ উল্পত্তারল্পনয জন্য ংবেষ্ট দজরা প্রাকগল্পণয অনুকূল্পর ফযাল্পেয  আল্পদ প্রকে বযচারল্পকয 

কাম বারয় ল্পত জাযী কযায বনল্পদ বনা বছর। অথ ব বফবাগ, অথ ব ভন্ত্রণারয় কর্তবক ২৯-১২-২০০৪ বর: তাবযল্পখ জাযীকৃত স্মাযক 

নং-অভ/অবফ/উেঃফােঃ-১/বফবফধ-৪৬/২০০৪/৮৪৬ দভাতাল্পফক প্রদত্ত িভতাফল্পর এ ফযােল্পদ জাযী কযা য়।      

 

 . .৮    -                    

 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় দভাট ৫৬৭.০০ রি 

টাকায ১০,০০০ াজায বযফাল্পয আথ ব-াভাবজক উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ চরভান। ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন গুচ্ছগ্রাভ-২য় 

ম বায় (বববআযব) প্রকল্পেয আতায় প্রবতবষ্ঠত গুচ্ছগ্রাল্পভ পুন বফাবতল্পদয ভাল্পঝ আথ ব-াভাবজক উন্নয়ন (প্রবিণ) 

কাম বক্রভ বফআযবডবফ’য ভাধ্যল্পভ বযচারনায বনবভল্পত্ত গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববআযব) প্রকে  বফআযবডবফ’য ভল্পধ্য 
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১৯-০৬-২০১৬ বরেঃ তাবযল্পখ স্বািবযত ‘ভল্পঝাতা স্মাযক’ এফং ০১-১১-২০১৭ বরেঃ স্বািবযত ‘ভল্পঝাতা স্মাযক (১ভ 

ংল্পাবধত)’- এয অনুবৃবত্তক্রল্পভ প্রধান বাফ যিণ কভ বকতবা, ভূবভ ভন্ত্রণারয় কর্তবক ইসুযকৃত এফং ফাংরাল্পদ ব্যাংক, 

ঢাকা কর্তবক পূফ ব বনযীবিত দচক নং ক ৭৬৬৫০৮৪ তাবযখ: ৩০-০৬-২০১৮ বরেঃ টাকায বযভাণ: ৬৫,৯২,০০০.০০ 

(য়লবি রি বফযানব্বই াজায) টাকায দচক এততল্পঙ্গ দপ্রযণ কযা য়। এই প্রকল্পেয আতায় ২০১৭-১৮ অথ ব ফছয 

ম বন্ত ভগ্র দদল্প ৪৬৬২টি বযফাযল্পক আথ ব-াভাবজক উন্নয়ন খাল্পত দভাট ২,৬৪,৩৩,৫৪০.০০ টাকা ঋণ ফযাে দদয়া 

ল্পয়ল্পছ।  

 

ঋণ বফতযণ কাম বক্রভ:  ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববআযব) প্রকল্পেয আতায় প্রবতবষ্ঠত গুচ্ছগ্রাল্পভ 

পুন বফাবতল্পদয ভাল্পঝ আথ ব-াভাবজক উন্নয়ন (প্রবিণ) কাম বক্রভ বফআযবডবফ’য ভাধ্যল্পভ বযচারনায বনবভল্পত্ত গুচ্ছগ্রাভ-২য় 

ম বায় (বববআযব) প্রকে  বফআযবডবফ’য ভল্পধ্য ১৯-০৬-২০১৬ বরেঃ তাবযল্পখ স্বািবযত ‘ভল্পঝাতা স্মাযক’ এফং ০১-

১১-২০১৭ বরেঃ স্বািবযত ‘ভল্পঝাতা স্মাযক (১ভ ংল্পাবধত)’- এয অনুবৃবত্তক্রল্পভ প্রধান বাফ যিণ কভ বকতবা, ভূবভ 

ভন্ত্রণারয় কর্তবক ইসুযকৃত এফং ফাংরাল্পদ ব্যাংক, ঢাকা কর্তবক পূফ ব বনযীবিত দচক নং ক ৭৬৬৫০১১ তাবযখ: ২৯-০৬-

২০১৮ বরেঃ টাকায বযভাণ: ৩,৮৩,৭০,০০০.০০ (বতন দকাটি বতযাব রি ত্তয াজায) টাকায দচক এততল্পঙ্গ দপ্রযণ 

কযা য়। এই প্রকল্পেয আতায় ২০১৭-১৮ অথ ব ফছয ম বন্ত ভগ্র দদল্প ৫৯৯৮টি বযফাযল্পক ঋণ বফতযণ খাল্পত দভাট 

৮,৯৯,৭০,০০০.০০ টাকা ঋণ ফযাে দদয়া ল্পয়ল্পছ। 

 

৩.৬.৯ বৃিল্পযান  উন্নত চূরা স্থান কাম বক্রভ  

 

“     -         (                           ) (           )” প্রকল্পেয আতায় দভাট ২৫০.০০ রি 

টাকায ৫০,০০০ াজাযটি বৃিল্পযান  দভাট ৫০০.০০ রি টাকায ৫০,০০০ বযফাল্পয উন্নত চূরা প্রদান কযায জন্য 

ফযাে যল্পয়ল্পছ। ভূবভ ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (ক্লাইল্পভট ববকটিভস্ বযযাবফবরল্পটন প্রল্পজট) প্রকল্পেয 

বডববল্পত প্রকল্পেয আতায় প্রবতবষ্ঠত গুচ্ছগ্রাল্পভ পুন বফাবত/পুনফ বাবতব্য ৫০,০০০টি বযফাল্পযয জন্য বৃিল্পযান খাল্পত 

বযফায প্রবত ৫০০ (াঁচত) টাকা বল্পল্পফ ফ বল্পভাট ২,৫০,০০,০০০ (দ্যই দকাটি ঞ্চা রি) টাকায এফং উন্নত চূরা 

বফতযণ/স্থান খাল্পত বযফায প্রবত ১,০০০ (এক াজায) টাকা বল্পল্পফ ফ বল্পভাট ৫,০০,০০,০০০ (াঁচ দকাটি) টাকায 

ংস্থান যল্পয়ল্পছ। গুচ্ছগ্রাভ-২য় ম বায় (বববআযব) প্রকল্পেয বডবব অনুমায়ী প্রকল্পেয আতায় প্রবতবষ্ঠত গুচ্ছগ্রাল্পভ 

বৃিল্পযান কাম বক্রভ  উন্নত চূরা বফতযণ/স্থান কাম বক্রভ ংবেষ্ট প্রকে ফাস্তফায়ন কবভটি-য ভাধ্যল্পভ িন্ন কযায 

বফধান যল্পয়ল্পছ। গুচ্ছগ্রাভমূল্প বৃিল্পযান কাম বক্রভ এফং উন্নত চূরা বফতযণ কাম বক্রভ িন্ন কযায জন্য ২০১৭-১৮ অথ ব 

ফছল্পয ১ভ, ২য়, ৩য় এফং ৪থ ব বকবস্তল্পত ছািকৃত অল্পথ বয খাতয়াযী বফবাজল্পন অথ বননবতক দকাড নং- ৭৯৮১ (খ)-এ 

উল্পেবখত বফবফধ মূরধন ব্যয় (বৃিল্পযান কাম বক্রভ) খাল্পত ফযােকৃত অল্পথ বয অফবষ্টাংল্পয ভধ্য দথল্পক ২,৯০,০০০,০০ (দ্যই 

রি নব্বই াজায) এফং অথ বননবতক দকাড নং-৭৯৮১ (গ)-এ উবেবখত বফবফধ মূরধন ব্যয় (উন্নতচূরা প্রস্তুতকযণ) খাল্পত 

ফযােকৃত অল্পথ বয অফবষ্ঠাংল্পয ভধ্য দথল্পক ৫,৮০,০০০.০০ (াঁচ রি আব াজায) টাকায উ-বফবাজন আল্পদ 

বনধ বাবযত গুচ্ছগ্রাভমূল্প বৃিল্পযাল্পনয এফং উন্নত চূরা বফতযণ কাম বক্রল্পভয জন্য ংবেষ্ট উল্পজরা বনফ বাী অবপাল্পযয 

অনুকূল্পর জাযী কযা য়।  এই প্রকল্পেয আতায় ২০১৭-১৮ অথ ব-ফছয ম বন্ত  দভাট ১৯২৪৫টি বযফাযল্পক ৯৬,২২,৫০০.০০ 

(বছয়ানব্বই রি ফাই াজায াঁচত) টাকায বৃিল্পযান এফং ১,৯২,৩০,০৩০.০০ (এক দকাটি বফযানব্বই রি বে 

াজায বে) টাকায উন্নত চূরা বফতযণ কযা ল্পয়ল্পছ।  
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PZz_© Aa¨vq 
 

e¨  q we‡kølY I               প্ল্    ch©v‡jvPbv 
 

4.1 e¨  q we‡kølY  
 

 ¸”QMÖvg-2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUgm win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)Ó cÖKíwU f~wg gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb 
GKwU cÖKí| cÖKíwU evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z AšÍf©y³| Gi ev Í̄evq‡bi `vwq‡Z¡ Av‡Q ¯̂-¯̂ Dc‡Rjv wbe©vnx 
Kg©KZ©vMY| Avevi cÖwkÿY Ges FY cÖ`v‡bi Rb¨ Av‡Q weAviwWwe| cyKzi Lbb, cvwb, bjK~c ’̄vcb, 
e„ÿ‡ivcY, we`z¨r ms‡hvM Ges iv Í̄v wbg©vY BZ¨vw`i Rb¨ Av‡Q miKv‡ii wewfbœ wefvM I Awa`ßi| cÖK‡íi 
ev Í̄evq‡bi `vwq‡Z¡ Av‡Qb wcGgBD-Gi AšÍM©Z GKRb RvZxq cÖKí cwiPvjKmn †gvU 92 R‡bi GKwU wUg| 
miKv‡ii wefvM¸wji mn‡hvwMZv Qvov G wUg wKQyB Ki‡Z cv‡i bv| miKv‡ii wewfbœ wefvM (‡hgb-
weAviwWwe, GjwRBwW) I Awa`ßi¸wji g‡a¨ †Rviv‡jv mgš^‡qi AfveI cwijwÿZ n‡”Q|  

 hZ¸wj ¸”QMÖvg cwi`k©b Kiv n‡q‡Q Zvi †ewkifv‡MB Avqea©K Kvh©µg †bB| G ¸iæZ¡c~Y© KvRwU cwiKíbvq 
wQj wKš‘ ev Í̄evqb Kiv nqwb| myZivs MÖvgevmxi c‡ÿ Zv‡`i †g․wjK Pvwn`v c~iY Kiv AZ¨šÍ K÷mva¨ n‡”Q|  

 †h‡nZz A‡bK¸wj ¸”QMÖvgB b`xi Zx‡i wKsev PivÂ‡j Aew ’̄Z, †m‡nZz Rjevqy cwieZ©‡bi Kvi‡Y MÖvgevmxMY 
eb¨v, N~wY©So, R‡jv”Q¡vm I b`xfv½‡bi wkKvi n‡Z n‡e| wKš‘ G¸wj †gvKvwejvi Rb¨ SzuwK cÖkg‡bi †Kvb 
cwiKíbv /D‡`¨vM MÖnY Kiv nqwb| 

 ¸”QMÖvg¸wji mv‡_ Ab¨ MÖvg, nuvU-evRvi, ¯‥zj-K‡jR, nvmcvZvj, e¨vsK, FY cÖ`vbKvix ms ’̄v BZ¨vw` 
cÖwZôv‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v LyeB bvRyK| cÖwZwU My”QMÖv‡gi cÖ‡ekc_ ms¯‥vi Kiv cÖ‡qvRb| kxZKv‡j 
a~jv Avi el©vKv‡j Kv`v-G iv Í̄v¸wj w`‡q PjvPj Kiv AZ¨šÍ KwVb KvR| PivÂ‡ji †Kvb †Kvb MÖv‡gi GKgvÎ 
evnbB n‡jv †b․Kv hv A‡bK mgq we‡klZ: el©vKv‡j  SzuwKc~Y© n‡q hvq| 

 ¸”QMÖvg¸wj‡Z †Kvb Kvh©Kix e¨e ’̄vcbv KwgwU †bB| ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb¸wj GLv‡b †Zgb Ae`vb ivL‡Q 
e‡j AvcvZ`„wó‡Z g‡b n‡”Q bv|  

 wkÿv, Rb¥wbqš¿Y, ¯̂v ’̄¨, cywó, bvixi ÿgZvqb I AvZœKg©ms ’̄vb m„wó cÖK‡íi Ab¨Zg GKwU D‡Ïk¨, wKš‘ G 
D‡Ïk¨ AwR©Z n‡”Q bv|  

 Ni wbg©vY Kivi ci DcKvi‡fvMx evQvB Kivi d‡j Z`weimn wewfbœ ai‡bi mgm¨v nq; ZvQvov DcKvi‡fvMx 
evQvB Ki‡Z ‡`wi n‡j ¸”QMÖvg wbg©vY nIqvi c‡oI A‡bK Ni Ae¨eüZ _v‡K| 

 †ewkifvM MÖv‡gB we`y¨‡Zi ms‡hvM nqwb| wWwcwc‡Z me¸‡jv ¸”QMÖv‡g we`y¨r ms‡hv‡Mi ms ’̄vb bv _vKvq 
A‡b‡K we`y¨r ms‡hvM cvqwb|  

 †ewkifvM ¸”QMÖv‡g †Kvb cyywó I ¯̂v ’̄¨‡mevi e¨e ’̄v †bB| MÖvg¸wj A‡bKUv wew”Qbœ nevi Kvi‡Y Riæix ¯̂v ’̄¨‡mev 
(Mf©eZxi †mev, `yN©Ubvq AvµvšÍ‡`i †mev BZ¨vw`) cÖ`vb Kiv `~in n‡e e‡j g‡b nq|  

 ¸”QMÖvg¸wj‡Z †h mKj weaev gwnjv, eq¯‥ †jvKRb, c½y, cÖwZeÜx I gyw³‡hv×v Av‡Qb Zv‡`i mK‡jB fvZv 
cvb bv| ZvQvov Ab¨ivI miKv‡ii mvgvwRK myiÿv Kvh©µ‡g AšÍf©y³ bq|  

 mÿg I my ’̄-mej bvix I cyiæ‡li Rb¨ †bB †Kvb Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM †hwU‡K me‡P‡q †ewk ¸iæZ¡ †`Iqv 
`iKvi wQj| G‡ÿ‡Î cÖK‡íi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡”Q bv| 

 †h cwigvY eq¯‥ gwnjv I cyiæl (cÖvq 80% wbiÿi ev Aÿi Ávbm¤úbœ) Av‡Qb MÖvg¸wj‡Z Zv‡`i Rb¨ †Kvb 
eq¯‥ wkÿv Kvh©µg †bB|  
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 cÖwZw`bKvi agx©q AvPvi I Abyôvb m¤úv`‡bi Rb¨ Dcvmbvjq (gmwR` wKsev gw›`i)-Gi e¨e ’̄v †bB| wKsev 
gvwëcvicvm nj¸wj‡K agx©q Kv‡R e¨env‡ii †Kvb cwjwmI †bB| Z‡e A‡bK RvqMv‡ZB GLbI †Kvb 
gvwëcvicvm nj cÖwZôv nqwb| Avevi A‡bK RvqMvq ev‡RUI †bB| 

 

                             প্ল্    

 

                            ,                   ,                                       

                                                   ,                                  
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ঞ্চভ অধ্যায় 
 

        বফল্পেলণ 
 

SWOT we‡kølYt উকাযল্পবাগীয কাছ দথল্পক ভীিায প্রশ্নাফবরয ভাধ্যল্পভ প্রকল্পেয ফর (Strength), দ্যফ বর 

(Weakness), সুল্পমাগ (Opportunity)  ঝুঁবক (Threat) বফল্পেলল্পণয জন্য তথ্য ংগ্র কযা ‡q‡Q, তাছািা 

এপবজবড  দকআইআই-এয ভাধ্যল্পভ SWOT বফল্পেলণ কযা ‡q‡Q। বফববন্ন প্রশ্নাফবর দথল্পক প্রাপ্ত তথ্যগুল্পরা ভন্বয় 

কল্পয SWOT we‡kølY cÖwZ‡e`b •Zwi Kiv n‡q‡Q t 
 

5.1 cÖK‡íi mej w`Kmg~n  
 

 miKvwi Lvm Rwg‡Z bKkv Abyhvqx AeKvVv‡gv wbg©vY (†hgb-M„n, †k․PvMvi, ivbœvNi, bjK~c I  
DbœZPzjv)| 

 wewfbœ ai‡bi Avq-ea©K cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿZv e„w×| 

 bvixi FY †bIqvi ÿgZv Ges ÿz`ª e¨emv cwiPvjbv Kivi `ÿZv e„w× cvIqv| 

 ফত ববটা স্বাভী-স্ত্রী উবল্পয়য নাল্পভ এফং বফধফাল্পদয দিল্পে একক নাল্পভ কবুবরয়ত প্রদান কযায ভাধ্যল্পভ 

নাযীয িভতায়ন বনবিতকযণ।  

 f~wgnxb, M„nnxb Ges cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡Mi Kvi‡Y AvkÖqnxb cwievi‡ii wkï‡`i wkÿvi my‡hvM wbwðZKiY|  

 cyiæl I gwnjv‡`i Rb¨ cÖwkÿY cÖ`vb K‡i `ÿ gvbem¤ú`/Rbej •Zwi Kiv| 

 miKvwi Lvm Rwgi mwVK e¨envi Kiv| 

 f~wgnxb, M„nnxb Ges AvkÖqnxb gvby‡li ’̄vqx wVKvbv cvIqv|  

 DcKvi‡fvMx‡`i wkÿv I cywói my‡hvM| 

 e„ÿ‡ivc‡Yi gva¨‡g cÖKí GjvKvi cwi‡ek ~̀lYgy³ ivLv| 
 

5.2 cÖK‡íi `ye©j w`Kmg~n 
 

 cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq Lvm Rwgi AcÖZzjZv| 

 FY Gi cwigvY Kg| eZ©gv‡b weAviwWwe KZ„©K cÖ`vbK…Z 15,000 UvKv w`‡q Avq e„w×g~jK KvR Kiv 
hvq bv|  

 DÏxcbvg~jK Kg©m~wPi Afve|  

 cÖwkÿY Pvwn`vgvwdK I †UªWwfwËK wQjbv|   

 A‡bK ¸”QMÖv‡gi mv‡_ g~j iv Í̄vi ms‡hvM Ges mxgvbv cÖvPxi bv _vKvq iv Í̄v/ mxgvbv wb‡q ’̄vbxq‡`i mv‡_ 
weev` nq| 

 ¸”QMÖvg ‡_‡K ¯‥zj A‡bK `~‡i nIqvi Kvi‡Y A‡bK ev”Pv ¯‥z‡j †h‡Z Pvq bv| 

 mgqg‡Zv Pvwn`vgvwdK cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v bv Kiv Ges FY cÖ`vb bv Kiv|   

 Rwgi `wjj mgqg‡Zv n Í̄všÍi bv nIqv| 

                                   ফ                                           

 `y‡h ©vMKvjxb eivÏ bv _vKvq N~wY©So I cÖvK…wZK ỳ‡hv©‡M †Kvb ¸”QMÖvg ÿwZMÖ ’̄ n‡j fxlY mgm¨v nq| 

 A‡bK ¸”QMÖv‡gi mv‡_ †MÖv_ †m›Uv‡ii wjs‡KR bv _vKvq DcKvi‡fvMxiv Av_©-mvgvwRK Kvh©µg, 
¯̂v ’̄¨‡mev I †Q‡j‡g‡qiv cov‡kvbvi my‡hvM cv‡”Q bv| 

 cÖwZwU ¸”QMÖv‡g †MvmjLvbvi ms ’̄vb †bB, Avevi †Kvb ¸”QMÖv‡g †MvmjLvbv _vK‡jI †mUv AcÖZzj| 
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5.3 cÖK‡íi my‡hvMmg~n  
 

 f~wgnxb, M„nnxb Ges cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi Kvi‡Y AvkÖqnxb cwievi‡K miKvwi Lvm Rwg‡Z GLbI cybe©vmb 
Kiv|  

 cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `vwi`ª we‡gvPb Kivi my‡hvM| 

 f~wgnxb, M„nnxb Ges  AvkÖqnxb gvbyl‡`i Rb¨ Kg©‡ÿ‡Îi my‡hvM m„wó| 

 bvixi ÿgZvqb e„w× Ges Av_-©mvgvwRK Ae ’̄vi DbœwZi my‡hvM| 

 Rb-m‡PZbZvg~jK Kvh©µ‡gi Rb¨ evj¨ weev‡ni nvi Kgvi my‡hvM| 

 ¸”QMÖv‡gi wfZ‡i wKsev wbKUeZ©x miKvwi †emiKvix D‡`¨v‡M ¯‥zj cÖwZôv Kiv|  

 Pvwn`v Ges GjvKvwfwËK cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v K‡i Av‡qi my‡hvM •Zwi Kiv|  

 ’̄vbxq KwgDwbwU wKøwbK Gi ¯̂v ’̄¨Kg©xi ¸”QMÖv‡g wfwR‡Ui e¨e ’̄v Kiv|  

 ¸”QMÖv‡g cÖPzi ebvq‡bi my‡hvM i‡q‡Q|  

 ’̄vbxq cÖkvmb ms‡hvM iv Í̄v¸‡jv cvKv K‡i w`‡Z cv‡i|    

 wkÿv, Rb¥wbqš¿Y, ¯̂v ’̄¨, bvixi ÿgZvqb I AvZœKg©ms ’̄v‡bi gva¨‡g mvgvwRK Dbœqb| 

 ’̄vqx I wbivc` Avevmb wbwðZ K‡i DcKvi‡fvMx‡`i mvgvwRK wbivcËv cÖ`vb Kiv| 

 myweavewÂZ Ges Ae‡nwjZ gvbyl‡`i bvMwiK myweav cÖ`vb Kiv| 

 mgv‡R kvwšÍ I k„sLjv eRvq ivLv।  
 

5.4 cÖK‡íi S uzwKmg~n  
 

 `wjj bv cvIqvi Kvi‡Y ’̄vbxq cÖfvekvjx‡`i KZ©„K Ni/mxgvbv `Lj †bIqvi SuywK|  

 h_vmg‡q cÖK‡íi cÖwkÿ‡Yi A_© Qvo bv cvIqv| 

 gwbUwis bv _vK‡j evj¨ weev‡ni nvi †e‡o †h‡Z cv‡i|  

 ¸”QMÖvg †_‡K ¯‥yj `~‡i nIqvq A‡bK ev”Pvi S‡i covi m¤¢vebv|  

 cÖwkÿ‡Yi mv‡_ mv‡_ FY Gi e¨e ’̄v bv Kiv|  

 Ni¸wj †mwg-cuvKv/k³ AeKvVv‡gv w`‡q •Zwi bv nIqvi Kvi‡Y `xN©‡gqv‡` ’̄vqx emev‡mi Rb¨ SuywK| 

 h_vmg‡q cÖK‡íi KvR I A_© e¨q Ki‡Z bv cviv| 

 ¸”QMÖv‡gi mv‡_ †MÖv_ †m›U‡ii wjs‡KR bv _vKvq A‡bK DcKvi‡fvMxi ¸”QMÖv‡g bv _vKvi SuywK|  
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lô Aa¨vq 
 

mycvwik I Dcmsnvi  
 

6.1 mycvwikmg~n 

6.1.1 cÖKí ev Í̄evqb msµvšÍ 

 RjevqyRwbZ Kvi‡Y Ges Ab¨vb¨ Kvi‡Y cÖwZ eQi bZzb K‡i M„nnxb cwiev‡ii msL¨v w`b w`b e„w× 
cv‡”Q, ZvB cÖwZeQi M„nnxb n‡q hvIqv cwievi¸‡jvi cybe©vm‡bi Rb¨ ¸”QMÖvg c ªKíwUi Kvh©µg Pvjy 
ivLv cÖ‡qvRb|   

 

 wWwcwc‡Z cybe©vm‡bi jÿ¨gvÎv 50,000 cwievi n‡jI Av_©-mvgvwRK Kg©KvÛ 10,000 cwiev‡ii g‡a¨ 
mxgve× ivLv n‡q‡Q| cÖK‡íi D‡Ïk¨byhvqx mKj DcKvi‡fvMx‡`i‡K Av_©-mvgvwRK †mev †`qv m¤¢e n‡”Q 
bv, G‡Z cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡”Q| Av_©-mvgvwRK jÿ¨gvÎv evov‡bvi Rb¨ D‡`¨vM MÖnY KRiv 
cÖ‡qvRb| 
  

 Rwgi `wjj KLb n Í̄všÍi n‡e Zv DcKvi‡fvMx‡`i Rvwb‡q ‡`qv cÖ‡qvRb Ges ¸”QMÖv‡g emevm ïiæ Ki‡j 
KeywjqZ mieivn Kiv cÖ‡qvRb|  

 wkÿv, Rb¥wbqš¿Y, ¯̂v ’̄¨, cywó, bvixi ÿgZvqb I AvZœKg©ms ’̄vb m„wó cÖK‡íi Ab¨Zg GKwU D‡Ïk¨, wKš‘ 
G D‡Ïk¨ AwR©Z n‡”Q bv| ZvB GB mKj Kvh©µ‡gi Rb¨ GKwU mgw¤^Z                    

 cÖK‡íi ‡Kvb ’̄vqx gwbUwis wm‡÷g Gi e¨e ’̄v bv                                  

 Ni wbg©vY KivKvjxb DcKvi‡fvMx evQvB Ki‡Z n‡e| Ni wbg©vY Kivi ci DcKvi‡fvMx evQvB Ki‡j 
Z`weimn wewfbœ ai‡bi mgm¨v nq; ZvQvov DcKvi‡fvMx evQvB Ki‡Z ‡`wi n‡j ¸”QMÖvg wbg©vY nIqvi 
c‡oI A‡bK Ni Ae¨eüZ _v‡K| 

 el©vKv‡j N‡ii I gvwUi KvR Ki‡Z mgm¨v nq weavq gvwUi Kv‡Ri eivÏ GwcÖj gv‡mi g‡a¨ Ges N‡ii 
Kv‡Ri eivÏ †g gv‡mi g‡a¨ m¤úbœ Ki‡Z n‡e| †Kvbfv‡eB Ryb gv‡m N‡ii ev gvwUi eivÏ †`qv wVK 
n‡e bv; G‡Z cÖKí ev Í̄evq‡b A‡bK mgm¨v nq| 

 DcKvi‡fvMxiv Rvbvb weAviwWwe KZ„©K cÖ`vbK…Z 15,000 UvKv w`‡q Avq e„w×g~jK KvR Kiv hvq bv| 
ZvB cwievi cÖwZ ÿz`ª F‡Yi UvKvi cwigvY evov‡bv †h‡Z cv‡i Ges †UªWwfwIK FY cÖ`vb K‡i Avqea©K 
Kvh©µg evov‡bv cÖ‡qvRb| 

 ¸”QMÖv‡gi †hmKj DcKvi‡fvMx mdjfv‡e cÖwZwôZ n‡q‡Q ‡hgb-PvKzix, †gavex wkÿv_x© Ges hviv 
m„Rbkxj KvR K‡i Zv‡`i Rb¨ we‡kl cyi¯‥vi ev Incentive Gi e¨e ’̄v Kiv hv‡Z mdjZvi Rb¨ Av‡iv 
‡ewk Drmvnx nq| 

                                                         `xN© †gqv`                 

                                             

                                                DbœZ     -                        

                -                             
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6.1.2 cÖK‡íi cÖwkÿY Kvh©µg  

 DcKvi‡fvMx‡`i Pvwn`vgvwdK cÖwkÿY †`qv DwPZ| `ÿZv e„w× cÖwkÿ‡Yi mgq b~¨bZg 10 (`k) w`b 
Kiv DwPZ| cÖwZ eQi 3 (wZb) †_‡K 5 (cuvP) w`b  Refresher course Gi e¨e ’̄v Kiv cÖ‡hvRb hv 
b~¨bZg 3 (wZb) eQi Pj‡e| 

 hvZvqvZ Ges LvIqvi LiP e„w×i d‡j cÖwkÿYv_x© m`m¨‡`i Rb¨ •`wbK fvZv 200 (`yBkZ) UvKv †_‡K 
e„w× K‡i 300-500 (wZbkZ ‡_‡K cuvPkZ) UvKv Kiv †h‡Z cv‡i| 

 bvixi ÿgZvq‡bi Rb¨ gwnjv DcKvi‡fvMx‡`i we‡kl cÖwkÿY ‡hgb- g¨vU, cv‡cvm •Zwi, KzwUi wkí, 
euvk †e‡Zi mvgMÖx, ZuvZ BZ¨vw` ’̄vbxq Pvwn`vi wfwË‡Z Kiv †h‡Z cv‡i| 

 প্রকল্পেয cÖwkÿYমূ ফাস্তফতায বনবযল্পখ দদী  বফল্পদী চাবদায বববত্তল্পত কযা দগল্পর এফং প্রল্পয়াজনীয় 

cÖwkÿY াভগ্রী প্রদান কযা দগল্পর ববফষ্যল্পত এ ধযল্পনয প্রকল্পে অবধকতয উকায ায়া মাল্পফ। 

 cÖwkÿY ‡k‡l mswkøó wel‡q mnR k‡Z© FY cÖ`vb Ki‡j Kg©ms¯’vb m„wó‡Z e¨vcK Dbœqb wbwðZ Kiv 
‡hZ| G‡ÿ‡Î Zdwkjx e¨vsK, Avw_©K cÖwZôvb I GbwRI‡`i mv‡_ miKv‡ii mswkøó KZ©„cÿ GKwU 
MoU ¯̂vÿi Ki‡Z cv‡i| 
 

 

6.1.3 cÖK‡íi AeKvVv‡gvMZ Kvh©µg  

 cÖKí GjvKvi ¸”QMÖv‡gi wfZ‡ii Ges cÖ‡ekc‡_i iv Í̄v BU w`‡q ‣Zwi Kiv I mxgvbv wba©viY K‡i ms¯‥vi 
Kiv       | 

                                                                                  

                                                                                  

             

                                                                                     

                                                                                 

                  ফ                                                

 N‡ii ‡g‡S cvKvKiY, N‡ii mvg‡bi eviv›`v 5 (cuvP) dzU Kiv †h‡Z cv‡i, N‡ii Qv‡` euv‡ki wmwjs 
e¨envi bv K‡i Zvc wb‡ivaK †dvg e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i Ges gwnjv‡`i wbivcËvi Rb¨ N‡ii †cQb 
w`‡Ki †¯úm ewa©Z K‡i N‡ii mv‡_ Uq‡jU wbg©vY Kiv †h‡Z cv‡i; 

      ‡K †K›`ª K‡i                                                                     

 Pi AÂ‡j ev `yM©g AÂ‡ji MÖvg¸‡jv‡Z k³ AeKvVv‡gvi gva¨‡g ¸”QMÖvg ’̄vcb Kiv DwPZ, †mRb¨ Gme 
AÂ‡ji Rb¨ eivÏ †ewk ivLv DwPZ| 

 

6.1.4 ’̄vbxq miKv‡ii AskMÖnY 

 Pi ev `yM©g AÂ‡j †hLv‡b GL‡bv we`y¨r ‡c․Qvqwb †mme GjvKvi ¸”QMÖvg¸‡jv‡Z              

                                   Dc‡Rjv wbev©nx Awd‡mi gva¨‡g †m․iwe`y¨r Gi e¨e ’̄v Kiv 

‡h‡Z cv‡i| 

 mviv ‡`k †_‡K nvj bvMv` ÔKÕ †kÖYxi (hv‡`i NiI †bB RwgI †bB) M„nnxb‡`i ZvwjKv msMÖ‡ni Rb¨ 
’̄vbxq cÖkvm‡bi †bZ…‡Z¡ KwgwU MVb Kiv †h‡Z cv‡i| 

 ‡h‡nZz mgv‡Ri Amnvq Ges `wi ª̀ M„nnxbiv ¸”QMÖv‡g emevm K‡i| ZvB ¸”QMÖv‡g emevmiZ eq¯‥ 
cwiev‡ii gv‡S eq¯‥fvZv Ges weaev‡`i Rb¨ weaev fvZv, gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ gyw³‡hv×v fvZv Ges 
cÖwZewÜ‡`i Rb¨ cÖwZeÜx fvZv, wfwRwW, wfwRGd, kx‡Zi mgq kxZe ¿̄ weZiY BZ¨vw` Dc‡Rjv 
cÖkvm‡bi gva¨‡g eivÏ wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb| 
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6.1.5 ’̄vbxq GbwRI‡`i f~wgKv  

 Pi AÂ‡ji ¸”QMÖv‡g cybe©vwmZ DvcKvi‡fvMx‡`i Rb¨ GbwRImn Ab¨vb¨ †mev`vbKvix cÖwZôvb wewfbœ 
‡mev wbwðZKiY Kiv cª‡qvRb|  

 

6.2 Dcmsnvi  
 

cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j DcKvi‡fvMx‡`i †ckvi াভান্য cwieZ©b n‡q‡Q। ¸”QMÖv‡gi cÖwZôvi gva¨‡g DcKvi‡fvMxযা 

¯̂v ’̄¨ m¤§Z Uq‡jU I weï× cvwb e¨env‡i DØy× n‡q‡Qb| DcKvi‡fvMxযা এখন wbivc` cvwb e¨envi K‡ib| mviv 

evsjv‡`‡kB GB ai‡bi m‡PতbZv cÖZxqgvb। cÖK‡íi AvIZvq PvjyK„Z cÖwkÿ‡Yi d‡j DcKvi‡fvMx `ÿZv 

নাভভাে †c‡q‡Q| †Kvb †Kvb ¸”QMÖv‡gi ‡mjvB‡qi Dci `ÿZv AR©b K‡i‡Q| cÖKí †_‡K AwR©Z cÖwkÿY Zv‡`i 

RxebhvÎvi gvb cwieZ©‡b f~wgKv cvjb K‡i‡Q|  
 

¸”QMÖv‡gi Kvh©µg¸wj AviI Kvh©Kix Ki‡Z n‡j iæwUb gwbUwis Ki‡Z n‡e। cÖKí cwiPvjK, Dc‡Rjv wbe©vnx 

Kg©KZv©, mnKvwi Kwgkbvi (f~wg), cÖK‡íi gwbUwis Awdmvimn AviI Ab¨vb¨ Kg©KZ©v©MY ¸”QMÖvg¸wj বনয়বভত 

cwi`k©b Ki‡Z n‡e|  
 
 

G cÖK‡íi me‡P‡q fv‡jv w`K n‡jv f~wgnxb wKsev M„nnxbMY emev‡mi GKwU ফাবি †c‡q‡Q| G‡Z mgv‡R Zv‡`i 

gh©v`v I m¤§vb e„w× †c‡q‡Q| Z‡e †eu‡P _vKvi Rb¨ Pvwn`vi Zzjbvq Kg©ms ’̄vb Ges Avqea©K Kvh©µ‡gi Afve 
i‡q‡Q Ges অন্যান্য Dc‡hvMx বযল্পফল্পয অবাফ যল্পয়ল্পছ।  
 

 
 
 



 



      -                               
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল সরকার 

ররকল্পনা মন্ত্রণায় 

বাস্তবায়ন ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সলর-ই-বাাংা নগর, ঢাকা- ২০৭ 
 

¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)-                        

               

====================================================== 

                        

                           

Ò¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)Ó                                        

                        ,         ও                              । Rjevqy `yM©Z f~wgnxb, M„nnxb, wQbœg~j 

cwiev‡ii Rb¨ Rwg, evm¯’vb, cÖwkÿY, FY, ¯^v¯’¨‡mev, cwievi-cwiKíbv, Avqea©K Kvh©µg, weï× Lvevi cvwbi 
ms¯’vb,hvZvqvZ e¨e¯’vi Dbœqb I e„ÿ‡ivc‡bi myweav cÖ`vb K‡i `vwi`ª we‡gvPb Kiv                     ও       

                            ২       ৮২           ৯  ৮   ০                     ২০           ২০২০ 

                   ।  

প্রকল্পটি এর উদেশ্য সাধদন যথাযথভাদব বাস্তবারয়ত হদে রকনা রকাংবা সকানরূ ত্রুটি বা সমস্যা আদে রকনা সমীক্ষায় এটি গুরুত্ব 

সহকাদর সদখা হদব যাদত ভরবষ্যত প্রকল্প আদরা সুন্দর ভাদব বাস্তবায়ন করা যায় । আনার সদয়া তথ্য সকব মাত্র এ সমীক্ষার 

প্ররতদবদন ততররদত ব্যবহার করা হদব এবাং আনার নাম ররচয় সগান রাখা হদব। এই সমীক্ষা সথদক সকউ ব্যরিগতভাদব উকৃত 

বা ক্ষরতগ্রস্ত হদব না তদব সারব িকভাদব সকদর কল্যাণ হদব। সমীক্ষা কাদজ তথ্য রদদয় সহদযারগতা করার জন্য আনাদক 

রবনীতভাদব অনুদরাধ কররে ।  

Z_¨ msMÖnKvix‡`i wb‡`©kbv 
 

1. DËi`vZv‡`i AbygwZ †bIqv, 

2. DËi`vZv‡`i cwiPq †Mvcb ivLv n‡e GUv wbwðZ Kiv Ges 

3. wbweo cwiexÿY mgxÿvi D‡Ïk¨ eY©bv Kiv 
 

  ০.              

                                                                                          

  ২                             

                                                                                                    ঘ        

                 

        -------------------------------  ছ । 

  ৬                     ২                   ]  

  ৭                                   ২                                      ]  

  ৮                                  ২                         w      ৮    w      

        ৬           ৭                  ] 

 

  ৯                        ২              Yx                                              

৬          ৭              ৮       ও      ৯           ০          = 

…………………                   

 

   ০                       ২                                       …………   

             -          ছ                    ২       

   ২                         ছ                     ২       

              ছ                                ছ         ………………                  

                                   ? ........................... 

              :  

               v: 

     ছ        ০-   ছ |):  

 ঘ   ছ        ৬- ৮  ছ ): 

              ০-   ছ ): 

              ৬- ৮  ছ ): 



      -                               
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                                                                        ২      

   ৬                                                        ২                               

    …………………            

 

   ৭ Avcbvi evwo‡Z wK wK wRwbmcÎ Av‡Q?                ২                              

              ৬             ৭               ৮      ও  ৯             ০                

          ২                   …………     (           

 

২ ০                                      

২   eZ©gvb emZwfUvq cybe©vmb nIqvi Av‡M Avcwb/Avcbviv †Kv_vq wQ‡jb? .................................. 

২ ২                                 ছ                                        ছ       

২                 ছ                                    ছ        =          ও     

            ছ                     ছ       ৬              ৭               ছ       

৮= ……………                  

 

২                                            ও                                 ২     

        ২              

 

২                                              Y‡hv                      ‡h©v‡M        ২  

                      ছ              ………………             

 

২                                                                                          

                              ২                                                        

                                                                     

      ……………            

 

২ ৬                                                                  ছ                  

               ২                                                                     

             …………………               

 

২ ৭                      ও                                       ছ      

               ২              ২ ৯            

 

২ ৮                                               ছ                        

               ও                                      ছ      ২       ও           

             ছ              ও                                         ও          

            …………………           ] 

 

২ ৯ cybev©wmZ nIqvi c~‡e© Avcwb/Avcbviv wK ai‡bi cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi wkKvi n‡qwQ‡jb? 
.................................................................... 

২  ০ Avcwb/Avcbviv f~wgnxb/   †Kvb †KvUvq NiwU †c‡qwQ‡jb? ................................................... 

২    Avcwb/Avcbviv †h emZwfUvq evm K‡ib †m Rwgi aib wK?                           ২      

                  ……………            ] 

 

২  ২                                    ……………………     । 

২                                  ছ                  ২       

২        ঘ                           

                      ২                   -                                      ]  

 

২                                     ছ                 ২       

২  ৬                                             ...... k    । 

২  ৭                                   ২                          

২  ৮                              UvKv   ২০ ৮        

             q:  

              q:  

                  q:  

২  ৯                                   ……………………  ২০ ৮        

                      ………………………    ।  

২             …………………    । 

              …………………    । 

               ………………      ।  

২ ২০                                              ও       ছ                            

               ২                 ]          ২ ২২            

 



      -                               
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২ ২                                                       ছ                           ২       

২ ২২                                   ছ          

………………………………………………………………   

 

২ ২                                  …………………… । 

২ ২                                                      ছ   

               ২                 ] 

 

২ ২                        ………………………………………………………… 

২ ২৬                                               …………………………………   

২ ২৭                                  ও       ছ                              ছ     

               ২                 ]  

 

২ ২৮                      …………………………………………………   

২ ২৯                                                        

               ২                 ] 

 

২  ০                                                 ………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  ০             ও        

                                    ছ  .................        

  ২                                                                 

               ২      

 

                                                      

             ঘi,      ঘi,                       ) :..........            

ঘ        …………        

                                      ছ                           

                                                  ছ  ২       ঘ                 

   ছ                    ছ                        ছ                       ছ     

                              ছ   = …………………                       

 

                                                                                   

    ছ                    ২                 ] 

 

  ৬                                           ছ         : .........     । 

  ৭                                                                  ছ      

               ২                 ] 

 

  ৮                                           ছ         : .             ।  

  ৯                                                               ছ    

               ২                 ] 

 

   ০                                       ছ    ও             ছ       

               ২      

 

                            ছ             ছ                                        ছ  ২      

            ছ                         ছ          ………………          )] 

 

   ২                ও               ছ                  ২       

                                   ছ              …………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  ০          ঘ                      

                                         ঘ                            -          ও 

          ২           -           ও                  ………                     

                            

 

  ২     ছ                                             ঘ        ছ             ৬     

     ২     ছ             ছ  ৬             ২  ছ       5     ……             

 

                  ঘ                     

  ঘ     ..........e     

  :..........e     

                                    ঘ      ঘ         

  ঘ                e     
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              e     

                  ঘ              ছ                 ২       

  ৬                  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

  ৭                             ছ                       ২       

  ৮                             ছ                                    । 

  ০           -                  

                      

                                                                                   

      ২                                                                )] 

 

  ২                                           ছ    ..........   

                                                             

                                                                                 ২       

                                                                       ২       

  ৬                                                              )  

                                  ২                                               

                             ………………………] 

 

  ৭ Avcbvi/Avcbv‡`i bjK~c/Mfxi bjK~cwU GjvKvi RbM‡Yi cv‡bi Rb¨ Dc‡hvMx wKbv?  
               ২      

 

  ৮                                                    ছ  ২                   ছ     

              ছ          ……………………           

 

  ৯                                 ছ                       ২                 ]  

   ০              ও                                       

……………………………………………………………………… 

                                 ছ                 ২       

   ২                           ছ                        

                                                                            

                                                                                 ছ     

               ২     

 

                                               ছ  …………    । 

              

 

   ৬                                                     ২       

   ৭                   ঘ                ও                   ২       

   ৮                             ছ                  ২       

   ৯            w ‡Z    ঘ       ছ                 ২       

  ২০            ছ                               ২       

  ২            ছ                      ?....................gvm 

  ২২        ছ                                  ২       

  ২                                    ছ                            ২       

  ২            ছ                    ....................Uv   

  ২                                    ছ             ………        । 

  ২৬        ছ                            ছ                                                    

    ………………………………………………………………… 

  ২৭        ছ                        ? 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ . ....... ........ ........ ........ 

             

  ২৮                             ছ                 ২       

 .২৯                                                              ২                         

                ………………………            

 

   ০                                                                          

                                                                            

   ২ j¨vwUªb e¨envi Kvivi ci Avcwb/Avcbvi cwiev‡ii †jvKRb mvevb e¨envi K‡ib wK bv?   



      -                               
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               ২      

                      ও                                    

………………………………………………………………………  

    ivbœv Ni I Pzjv 

                           ঘ    ছ                 ২       

     Avcwb †h Pzjvq ivbœv K‡ib †mwU wK ai‡bi?             ২                      

…………             

 

   ৬                      ছ                  ঘ    ২       ঘ                   

…………            ] 

 

 ঘ                 

   ৭                                        ছ                 ২                         

     

 

 . ৮                                            ২                                       

             ৬       …………………         )] 

 

   ৯                           ছ                       ২       

   ০                ও                       ছ                  ২       

                                                                 ২                  ও 

                                              ৬  ………………              

 

   ২                                                      ২                      

                      ……………          )] 

 

                                                        

……………………………………………………………………… 

                      ছ                    ২       

                                                ২             ও                

         ও                      ছ      ৬       ……………          )] 
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GdwRwW bs    
¸”QMÖv‡gi bvg  

Dc‡Rjv  
†Rjv  

wefvM  
 

MYcÖRvZš¿x esjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
†k‡i evsjv bMi, XvKv-1207 

 
¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)-Gi wbweo cwiexÿY mgxÿv 

 

DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ mvwe©K welq wb‡q `jxq Av‡jvPbv 
Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv 

 

ZvwiL:                                                                                 ’̄vb: 
Av‡jvPbv ïiæ mgq:                          Av‡jvPbv †kl nevi mgq: 
 

µwgK 
bs 

AskMÖnYKvixi   bvg ‡ckv †gvevBj wkÿvMZ 
†hvM¨Zv 

¯̂vÿi 

1      

2      
 

3      
 

4      
 

5      
 

6      
 

7      
 

8      
 

9      
 

10      
 

11      

12      

(GdwRwWi GKwU Qwe Zzjyb Ges Av‡jvPbv †k‡l d¨vwmwj‡UUi I †bvU‡UKvi wg‡j cÖwZ‡e`b •Zwi Kiæb) 
 
Av‡jvPbv cwiPvjbvKvix bvg: 
 
¯̂vÿi: 
 

†gvevBj bv¤^vi: 
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`jxq Av‡jvPbvi MvBWjvBb 
 

Av‡jvPbvi welqe¯‘ 
 

1. Avcbv‡`i GB ¸”QMÖvg †Kvb eQi cÖwZwôZ n‡q‡Q, Gi †gvU AvqZb KZ,  MÖv‡g cybe©vwmZ cwievi msL¨v 
KZ Ges cwievi cÖwZ cÖvß Rwgi cwigvY KZ? 
 

 
 
2. `wj‡j D‡jøwLZ Rwgi cwigv‡Yi mv‡_ cÖKí †_‡K cªvß Rwgi cwigvY GKB wQj wK? bv _vK‡j KLbI 

Awf‡hvM K‡i‡Qb wK? Ki‡j †Kv_vq Awf‡hvM K‡i‡Qb? KLbI Awf‡hv‡Mi Reve †c‡q‡Qb? 
 
 

 
3. Avcbvi cÖvß Rwgi m¤ú~Y© RwgUzKzwK Avcwb wb‡R e¨envi Ki‡Z cv‡ib? bv cvi‡j Zvi KviY wK? 
 
 
4. Avcbviv wK GB MÖv‡gi mvaviY Z_¨ w`‡Z cv‡ib? A_©vr MÖv‡g †Kvb cÖ‡ek c_ Av‡Q wK bv? _vK‡j Zvi 

Ae ’̄v Avcbv‡`i g‡Z †Kgb? cÖ‡ek c‡_i iv Í̄vi aib †Kgb? cÖ‡ek c_ bv _v‡Kj Zv wbg©vY Kiv m¤¢e wK 
bv?   hw` m¤¢e nq Zvn‡j Zv wbg©v‡Yi       Kvi? hw` mivmwi cÖ‡ek c_ bv _v‡K Zvn‡j MÖvg †_‡K 

wbKUZg iv Í̄vi `~iZ¡ KZ Ges KZ mgq jv‡M? el©vKv‡j MÖv‡g Avmv hvIqvi Rb¨ †bŠKv cÖ‡qvRb nq wK bv ? 
MÖvgwU wew”Qbœ wK bv? ¸”QMÖv‡gi Pvicv‡ki Rwgi cÖK…wZ †Kgb? ¸”QMÖvgwU‡Z †Kvb cÖKvi fv½‡bi mgm¨v 
Av‡Q wK bv?)   
 

 
5. Avcbv‡`i g‡Z cybe©vwmZ cwievi¸wj MÖv‡g †h NiMywj †c‡q‡Q †m N‡ii msL¨v KZ n‡Z cv‡i? MÖv‡g hw` 

†Kvb Lvwj Ni _vK‡j Zvi msL¨v KZ? Lvwj _vK‡j Zvi KviY wK? MÖv‡g †iwRw÷ªK…Z `wjjcÖvß cwiev‡ii 
msL¨v KZ? 

 
 
6. GB MÖv‡g gyw³‡hv×v cwievi wK Av‡Q, _vK‡ল Zv‡`i msL¨v KZ? Zviv wK gyw³‡hv×v fvZv cvb? GB MÖv‡g 

weaev/¯̂vgx cwiZ¨v³v cwievi wK Av‡Q, _vK‡j Zv‡`i msL¨v KZ? Zviv wK weaev fvZv fvZv cvb? GB 
MÖv‡gi †Kvb cwiev‡i wK cÖwZeÜx Av‡Q, _vK‡j Zv‡`i msL¨v KZ? Zviv wK cÖwZeÜx fvZv cvb? GB MÖv‡g 
bvix cÖavb cwievi wK Av‡Q, _vK‡j Zv‡`i msL¨v KZ? Zv‡`i †ckv wK? MÖv‡g wfwRwW/wfwRGd myweavcÖvß 
cwievi msL¨v KZ? 

 
 
 
7. Avcbv‡`i g‡Z GB MÖv‡g KZ¸wj bjK‚c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q? bjK‚c(¸wj) wK ai‡bi? G¸wj/GwU GB 

MÖvgevmxi Rb¨ Dc‡hvMx wK bv? eZ©gv‡b MÖv‡gi mµxq bjK‚‡ci msL¨v Ges A‡K‡Rv bjK‚‡ci msL¨v KZ? 
KZwU cwievi wg‡j GKwU bjK~c e¨envi K‡ib? bjK~cwU †givg‡Zi cÖ‡qvRb n‡j wKfv‡e K‡ib? G¸wji 
wK Av‡m©wbK cixÿv Kiv n‡q‡Q? Av‡m©wbK mgm¨v Av‡Q Ggb bjK‚c wK GLv‡b Av‡Q, _vK‡j Zvi msL¨v 
KZ? GB MÖv‡g wK †MvmjLvbv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q, n‡j Zvi msL¨v KZ? 

 
 
 
8. Avcbv‡`i g‡Z GB MÖv‡g KZK¸wj ‡kŠPvMvi wbg©vY Kiv n‡q‡Q? cÖ‡Z¨K cwievi wK GKwU K‡i ‡kŠPvMvi 

†c‡q‡Q? bv †c‡j KZwU cwievi wg‡j GKwU ‡kŠPvMvi e¨envi K‡ib? e¨envi‡hvM¨ ‡kŠPvMv‡ii msL¨v Ges 
e¨envi A‡hvM¨ ‡kŠPvMv‡ii msL¨v KZ? Avcbviv ‡kŠPvMvi mwVKfv‡e e¨envi K‡ib wK bv? ‡kŠPvMvi 
e¨env‡ii ci mvevb e¨envi K‡ib wK bv? †kŠPvMviwU †givg‡Zi cÖ‡qvRb n‡j wKfv‡e K‡ib? 
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9. GB MÖv‡g wK gvwëcvicvm nj ’̄vcb Kiv n‡q‡Q, n‡j Zvi Ae ’̄v †Kgb? GwU‡Z wK dvwY©Pvi Av‡Q? Avcbviv 
GwU †Kvb Kv‡R e¨envi K‡ib? e¨eüZ bv n‡j Zvi KviYMy‡jv wK? gvwëcvicvm njwU givg‡Zi cÖ‡qvRb 
n‡j wKfv‡e K‡ib? 

 
 

10. GB MÖv‡g cyKz‡ii msL¨v KZ? GwUi AvqZb KZ n‡Z cv‡i? cybe©vwmZ cwiev‡ii †jvKRb wK GwU e¨envi 
Ki‡Z cv‡i? cyKziwU gvQ Pv‡li Dc‡hvMx wK bv? Dc‡hvMx n‡j cybe©vwmZ cwievi gvQ Pvl K‡i wK bv? Pvl 
Ki‡j eQ‡i Avq KZ UvKv nq? Pvl bv Ki‡j Zvi KviY wK? cyKz‡i NvUjv Av‡Q wK bv? cyKz‡i mviv eQi 
cvwb _v‡K wK bv? bv _vK‡j eQ‡i Kq gvm _v‡K? MÖv‡g cyKzi bv _vK‡j Zvi KviY wK Avcbviv Rv‡bb? 

 
 

11. MÖv‡g we`y¨r ms‡hvM Av‡Q wK bv? _vK‡j KqwU cwievi we`y¨r †c‡q‡Q? we`y¨r _vKvq Avcbviv wK ai‡bi 
DcKvi n‡”Q? we`y¨r bv _vK‡j Zvi KviY wK? 

 
 
12. Avcbv‡`i wbKUZg ¯̂v ’̄¨ †mev †K›`ª †KvbwU? Gi `~iZ¡ KZ n‡Z cv‡i? Avcbviv wK ej‡Z cvi‡eb †h, GB 

MÖv‡g `¤úwZi msL¨v KZ? cwievi-cwiKíbv c×wZ MÖnYKvix `¤úwZi msL¨v KZ? cwievi-cwiKíbv c×wZ 
MÖnYKvix `¤úwZi msL¨ 100% bv n‡j Zvi KviY wK? 

 
 

13. ̄ ^v ’̄¨Kg©xiv MÖv‡g wbqwgZ cwi`k©b K‡i wK bv? Zviv wbqwgZ Rb¥wbqš¿Y DcKiY webvg~‡j¨ weZiY K‡i wK 
bv? mKj wkï‡K wUKvcÖ`vb Kiv nq wK bv?  

 
 

14. Avcbv‡`i ¸”QMÖv‡g cÖK‡íi mv‡_ mswkøó †gvU KZRb Kg©KZ©v cwi`k©‡b G‡m‡Qb? †Kvb †Kvb Awd‡mi 
Kg©KZ©iv cwi`k©‡b G‡m‡Qb? Zviv mvaviYZ KZw`b ci ci cwi`k©‡b Av‡mb? 

 
 
15. Avcbv‡`i MÖv‡gi Av‡kcv‡k †Kvb cÖv_wgK we`¨vj‡qi Av‡Q wK bv? _vK‡j wbKUZg cÖv_wgK we`¨vj‡qi 

`~iZ¡ KZ n‡Z cv‡i? Avcbv‡`i MÖv‡g 0-16 eQ‡ii †gvU †Q‡j‡g‡qi msL¨v KZ n‡Z cv‡i? Zvi g‡a¨  6-
16 eQii †gvU †Q‡j‡g‡qi msL¨v KZ? we`¨vj‡q Aa¨qbiZ †Q‡j‡g‡qi msL¨v KZ? we`¨vj‡q Aa¨qb K‡i 
bv Ggb †Q‡j‡g‡qi (6-16 eQi) msL¨v KZ? we`¨vj‡q Aa¨qb bv Kivi KviY wK? †Q‡j‡g‡qiv mviv eQi 
we`¨vj‡q Aa¨qb K‡i wK bv? Aa¨qb bv Ki‡j Zvi KviY wK?  

 

 
16. Avvcbv‡`i Rvbvg‡Z wjL‡Z co‡Z Rvbv cÖvßeq¯‹ †jv‡Ki msL¨v GB MÖv‡g KZ n‡Z cv‡i? GB MÖv‡g wK 

eq¯‹ wkÿv Kvh©µg Av‡Q? _vK‡j GwU Kviv cwiPvjbv Ki‡Q?  
  
 
17. MÖv‡g wK †Kvb Mv‡Qi Pviv weZiY Kiv n‡q‡Q? Kviv weZiY K‡i‡Q?  weZiY Kiv n‡j KqwU K‡i‡Q? 

eZ©gv‡b KqwU MvQ †eu‡P Av‡Q? Avcbviv wK Mv‡Qi mwVK cwiPh©v K‡ib? e„ÿ‡ivcb Ki‡j cwi‡e‡ki wK 
DcKvi nq? 

 
 
18. Avcbv‡`i MÖv‡gi cv‡k wbKUZg evRv‡ii ~̀iZ¡ KZ? evRvi Kivi Rb¨ wKsev e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ MÖvg 

†_‡K evRv‡ii hvZvqvZ e¨e ’̄v m¤ú‡K© ejyb?  
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19. ¸”QMÖv‡gi Av‡kcv‡k Kv‡Ri myweav Av‡Q wK? Avcbv‡`i cwiev‡ii cyiælMY wK KvR (†ckvmg~n) K‡ib? 
gwnjvivI wK KvR K‡ib? Zvn‡j Avcbv‡`i MÖv‡g Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û m¤ú„³ gwnjvi msL¨v KZ? Zv‡`i 
‡ckv (AvBwRG) wK? Avcbv‡`i gvwmK Mo cvwievwiK Avq KZ UvKv? 

 
 
20. MÖv‡g GbwRI Kvh©µg Av‡Q wK bv? _vK‡j ‡Kvb †Kvb GbwRI G MÖv‡g KvR Ki‡Q? Zv‡`i Kvh©µg¸wj wK 

wK? GbwRIi mv‡_ m¤ú„³ G MÖv‡gi KZ¸wj cwievi RwoZ Av‡Q? cybe©vwmZ cwievi¸‡jv GbwRI ‡_‡K 
†Kvb FY MÖnY K‡i‡Q wK bv? MÖnY Ki‡j F‡Yi LvZmg~n wK wK?  

 
 
21. GB MÖv‡g wK MÖvgKwgwU Av‡Q? KwgwU _vK‡j Zviv wK KvR K‡i?  KwgwU _vKvq wK Avcbviv DcK…Z 

n‡q‡Qb? wKfv‡e DcK…Z n‡”Qb? KwgwU bv _vK‡j Zvi KviY wK? 
 
 
22. GB MÖv‡g wK m‡PZbZv Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q? Kviv cwiPvjbv Ki‡Qb? Avcbviv †Kvb †Kvb wel‡q 

m‡PZb n‡q‡Qb? bv n‡j †Kb m‡PZbZv Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q bv? (ms‡KZ: wbic` cvwb, cvwb  weï× 
Kivi Dcvq, Wvqwiqvi e¨e ’̄v, m¨vwbUvwi j¨vwUªb e¨envi, mvevb w`‡q nvZ †avqv, cywóKi Lvevi, Lvevi †X‡K 
ivLvi mydj, Mf©eZx gv‡q‡`i Lvevi,  Mf©eZx gv‡q‡`i ¯̂v ’̄¨ cixÿv I †Wwjfvwi, wkï Acywó‡Z `~i Kivi 
Dcvq, cwievi-cwiKíbv c×wZ, ebvq‡bi mydj, AvqvwWbhy³ jeY LvIqvi mydj, evj¨weevn †iva, bvix 
wbh©vZb †iva, gwnjv I wkï AwaKvi) 

 
 
23. Avcbviv wK g‡b K‡ib KwgwU/mwgwZi m`m¨ nIqvi d‡j bvixi ÿgZvqb m¤ú‡K© m‡PZbZv †e‡o‡Q? 

wKfv‡e ejyb? (ms‡KZ: cwievi-cwiKíbvi c×wZ MÖn‡Yi wm×všÍ †bIqv, cvwievwiK wel‡q wm×všÍ †bIqv, 
mvgvwRK wel‡q wm×všÍ †bIqv, bvix‡`i FY †bIqvi ÿgZv †e‡o hvIqv, bvix‡`i mÂq Kivi ÿgZv 
†e‡o‡Q, bvix‡`i m¤ú‡`i Dci AwaKvi †e‡o‡Q, bvix wbh©vZb/bvix AwaKvi jswNZ n‡j Zvi weiæ‡× 
bvix‡`i cÖwZev` Kivi ÿgZv †e‡o‡Q, GjvKvq miKvwi wewfbœ †mevg~jK cÖwZôvb, †hgb-¯̂v ’̄¨ 
†K›`ª/nvmcvZvi/BDwbqb cwil`/wf‡jR †KvU©, ¯‹zj BZ¨vw`‡Z bvix‡`i cÖ‡ekvwaKvi ÿgZv †e‡o‡Q ?) 

 
 

24. Avcbviv wK g‡b K‡ib  ¸”QMÖvg Kvh©µ‡gi d‡j MÖv‡g/GjvKvq weMZ GKeQ‡i bvix wbq©vZ‡bi nvi K‡g‡Q, 
evj¨weev‡ni nvi K‡g‡Q, †hŠZz‡Ki nvi K‡g‡Q, wkÿvi nvi †e‡o‡Q, cÖv_wgK wkÿv †_‡K wkï‡`i S‡i 
covi nvi K‡g‡Q Ges `vwi‡`ªi nvi K‡g‡Q? wKfv‡e? 

 
 
25. Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi fv‡jvw`K&¸wj wK Av‡Q?   
 

 
26. Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi `ye©jw`K& wK Av‡Q?  
 
 
27. Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi SzuwK¸wj wK Av‡Q?  
 

 
28. Avcbv‡`i g‡Z cÖK‡íi wK ai‡bi my‡hvM/m¤¢vebv m„wó n‡q‡Q? 

 
 
 
29. cÖKí Kvh©µg AviI fv‡jv I Kvh©Kwifv‡e cwiPvjbvi Rb¨ Avcbvi civgk© wK?  
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†KAvBAvB bs   

DËi`vZvi bvg  

c`ex   

Awd‡mi wVKvbv  

BDwbqb/eøK  

Dc‡Rjv  

†Rjv  

wefvM  

 
MYcÖRvZš¿x esjv‡`k miKvi 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
ev¯Íevqb, cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 

†k‡i evsjv bMi, XvKv 
 

¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb)(1g ms‡kvwaZ)-Gi wbweo cwiexÿY mgxÿv 
 

cÖKí mswkøó gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII †PKwj÷ 
 

Av‡jvPbvi welqe¯‘ 
 

1. cÖK‡íi aviYv, cwiKíbv, ms‡kvab I D‡Ïk¨ 

1.1 wmwfAviwc cÖK‡íi cUf~wg, D‡Ïk¨, Aby‡gv`b/ms‡kvab Ges eQiwfwËK eivÏ, eivÏ Abyhvqx e¨h Ges 
Avw_ ©K Ae ’̄v BZ¨vw`i mswkøóZv wKfv‡e e¨vL¨v Ki‡eb? 

 
 

1.2 Avcbvi g‡Z cÖKíwUi ¸iæZ¡c~Y© w`K &mg~n wK wK? 
 
 
1.3 G cÖK‡í Avcbv‡`i mdjZvi nvi KZUzKz? 
 
 
1.4 G cÖK‡í †Kvb cwiKíbvwU me‡P‡q fv‡jvfv‡e Kiv m¤¢e n‡q‡Q? 
 
 
1.5 cÖKíwU †h D‡Ï‡k¨ Kiv n‡q‡Q †mwU KZUzKz mdj n‡q‡Q e‡j Avcwb g‡b K‡ib? 
 
 
1.6 cÖKíwUi eZ©gvb  Ae ’̄v cwiKíbvi Zzjbvq AMÖMwZ †Kgb?  
 
 
2. cÖKí Kvh©µg, e¨e ’̄vcbv I ev¯Íevqb 

2.1 †nW †KvqvU©vi †j‡f‡j miKv‡ii †Kvb Awdm cÖK‡íi mvwe©K e¨e ’̄vcbvi `vwq‡Z¡ Av‡Q? 
 
 
2.2 gvV ch©v‡q cÖKí ev Í̄evqb Kvh©µg (msM„nxZ/msM„nxZe¨ cY¨, Kvh©, †mev cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY) 

gwbUwis-Gi `vwq‡Z¡ Av‡Q? 
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2.3 cÖK…wZK `y‡h©v‡M AvµvšÍ `yM©Z cwiev‡ii Rb¨ wKfv‡e miKvwi LvmRwg Luy‡R †ei Kiv nq? B‡Kvwf‡jR  
•Zwii †ÿ‡Î †Kvb †Kvb welq¸wj gv_vq ivLv nq? 

 
 
2.4 cÖK‡íi AvIZvq cÖwZwU ¸”QMÖv‡g f~wgnxb cwievi‡`i wKfv‡e Ni iivÏ †`Iqv n‡q _v‡K? G‡ÿ‡Î 

f~wgnxb cwievi wKfv‡e wbev©Pb Kiv n‡q _v‡K? eiv‡Ïi †ÿ‡Î e¨Z¨q n‡j wKfv‡e mgvavb K‡ib? 
 
 
2.5 cÖK‡íi AsMwfwËK g~j Kvh©µg¸wj wK wK? 
 
 
2.6 cÖK‡í DcKvi‡fvMx cwievi‡K †gvU KZUzKz Rwg †`Iqv nq? 
  
 
2.7 gvV ch©v‡q M„n, †k․PvMvi I ivbœv Ni wbg©vY, bjK~c ’̄vcb, we`y¨r ms‡hvM, DbœZ Pzjv cÖ`vb, e„ÿ‡ivcb, 

Rwgi `wjj n Í̄všÍimn Ab¨vb¨ Av_©-mvgvwRK Kg©KvÛ mwVKfv‡e cwiPvjbvi `vwqZ¡ Kv‡`i Dci b¨v Í̄ 
Av‡Q? 

 
 
2.8 ¸”QMÖvg iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Rbe‡ji ms ’̄vb i‡q‡Q wK bv? _vK‡j ch©vß wK bv? 

 
 

2.9 ¸”QMÖv‡gi wewfbœ Kvh©µg †hgb-AeKvVv‡gv wbg©vY, cÖwkÿY I F‡Yi †ÿ‡Î wKfv‡e Z`viwK Kiv nq? 
 
 
2.10 wbg©vY mvgMÖxi ¸YMZgvb wbqš¿Y, e¨e ’̄vcbv, cwigvY wbwðZKiY, mgq wbqš¿Y, †UKwbK¨vj †¯úwmwd‡Kkb 

Abymv‡i wVKv`vi ev ev Í̄evqbKvix cÖwZôvb hvPvB, evQvB I wb‡qvM`v‡bi `vwqZ¡ Kviv cvjb Ki‡Q, G 
mKj `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z wM‡q wK ai‡bi Amyweavi m¤§yLxb n‡Z n‡q‡Q wKsev †Kvb Kv‡R e¨Z¨q cvIqv 
†M‡j Zv wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q ev wK e¨e ’̄v †bIqv n‡q‡Q? 

 
 
2.11 cÖK‡íi ïiæ n‡Z A`¨vewa eQiwfwËK Kg©-cwiKíbv I µq-cwiKíbv †gvZv‡eK Kvh©vw` h_vmg‡q 

h_vh_fv‡e m¤úbœ n‡q‡Q wK bv, †Kv_vq wej¤^ n‡q‡Q Ges wK Kvi‡Y wej¤^ n‡q‡Q? 
 
 
2.12 AZx‡Z mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖnY Kiv n‡qwQj wK? n‡q _vK‡j †mwUi Kg©KvÛ¸wj wK wQj? eZ©gvb 

cÖK‡íi mv‡_ Zvi mv`„k¨ I •emv`„k¨ wK wK? Ges H cÖK‡íi mdjZv¸wj wK wQj? 
 
 
2.13 eZ©gvb cÖK‡íi AMÖMwZ wKfv‡e Avcbviv ch©‡eÿY K‡ib?  
 
 
2.14 cÖKí ev Í̄evqb KwgwU (wcAvBwm) wKfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q?  
 
 
2.15 wewfbœ KwgwUi wgwUs cwiPvjbv I ch©‡eÿY wKfv‡e Kiv nq?  G‡Z wK †Kvb bxwZgvjv AbymiY Kiv nq? 

 
 
2.16 gvV ch©v‡q gwbUwis wi‡cvU© cÖYqb Ges we‡køl‡Yi `vwqZ¡ Kvi Dc‡i b¨v Í̄ Av‡Q? 
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2.17 gwbUwis wi‡cv‡U© wVKv`v‡ii †Kvb cÖKvi Pzw³i e¨Z¨q n‡q‡Q wKbv, Pzw³i e¨Z¨q n‡q _vK‡j gwbUwis 
wi‡cv‡U© KZevi cvIqv †M‡Q Ges GwU wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q? 

 
 
2.18 eZ©gvb cÖK‡íi BbcyU, AvDUcyU I AvDUKvg m¤ú‡K© wK ej‡eb? 
 
 
2.19 cÖKíi ev Í̄evq‡bi cÖavb cÖavb evav¸wj wK wQj Ges †m¸wj wKfv‡e mgvavb Kiv n‡q‡Q? 
 
 
2.20 cÖKí ev Í̄evq‡b wK ’̄vbxq RbMY AskMÖnY K‡iwQj? K‡i _vK‡j wKfv‡e AskMÖnY K‡iwQj? 
 
 
3. cÖwkÿY I A_©‰bwZK Kg©KvÛ  

3.1 cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i DcvR©bg~jK Kg©Kv‡Ûi mv‡_ m¤ú„³ Kivi c~‡e© Ges Zv‡`i `ÿ Rbkw³ wn‡m‡e 
M‡o †Zvjvi Rb¨ Zv‡`i wK cÖwkÿY †`Iqv n‡qwQj?  

 
 
3.2 cÖwkÿY cÖ`v‡bi `vwqZ¡ Kv‡`i wQj? cÖwkÿ‡Yi ¸YMZgvb †Kgb wQj? †Kvb †Kvb †UªW †Kv‡m©i Dci  

cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡qwQj?  
 
 
3.3 cÖwkÿY I mÂq cieZx©‡Z cÖK‡íi m`m¨ cwievi¸wj‡K KZ UvKv K‡i Ges wK cÖwµqvi wfwË‡Z FY 

cÖ`vb Kiv n‡qwQj?  
 
 
3.4 F‡Yi UvKv Zviv wKfv‡e wewb‡qvM K‡iwQj? G Kvh©µg ‡`Lvïbv Kivi `vwqZ¡ Kv‡`i wQj? Zviv 

mwVKfv‡e wK Kvh©µg m¤úv`b K‡iwQj?  
 
 
3.5 eZ©gv‡b FY cwi‡kv‡ai kZKiv nvi KZ?  F‡Yi UvKvi cwigvY wK Av‡Mi Zzjbvq GKB Av‡Q? Avcwb wK 

g‡b K‡ib †h †Kvb ÿz`ª e¨emvi Rb¨ H cwigvY UvKvB h‡_ó? ÿz`ªFY wK Zv‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b 
f~wgKv ivL‡Q Ges ivL‡j wKfv‡e? 
 
 

4. mvgvwRK cÖfve 

4.1   cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j `vwi`ªwe‡gvPb, Avq e„w×, wkÿv (cÖv_wgK we`¨vj‡q fwZ©i nvi e„w× Ges S‡i cov 
QvÎQvÎxi nvi n«vm), ¯̂vv ’̄¨‡mev  (bvix I wkï ¯̂v ’̄¨ Dbœqb), mvgvwRK m‡PZbZv (wkï I bvix wbq©vZb 
n«vm Ges wkï I bvix AwaKvi m¤ú‡K©  m‡PZbZv e„w×) Ges   bvixi ÿgZvqb  (cwiev‡i I mgv‡R wm×všÍ 
†bIqv, bvix wbh©v‡Zi weiæ‡× cÖwZev` Kiv Ges A_©‣bwZK Kg©Kv‡Û AskMÖnY) BZ¨vw`‡Z MÖvgevmxi g‡a¨ 
†Kvb BwZevPK cwieZ©b n‡q‡Q wK bv? 

 
 
5. cÖK‡íi m¤¢ve¨ Gw·U cø¨vb 

5.1 cÖK‡íi ev Í̄evqb KvR †kl n‡j M„n, †k․PvMvi I ivbœv Ni, bjK~c I DbœZ Pzjv BZ¨vw`i ’̄vwqZ¡ iÿvq Z_v 
iÿYv‡eÿY I †givgZmn Ab¨vb¨ †mev †Kvb cÖwZôvb `vwqZ¡ cvjb Ki‡e?  
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5.2 cÖK‡íi wbwg©Z AeKvVv‡gv (M„n, †k․PvMvi I ivbœv Ni, bjK~c I DbœZ Pzjv BZ¨vw`) Ges cÖK‡íi Ab¨vb¨ 
Kvh©µg mwVKfv‡e cwiPvjbvq wK ai‡bi gwbUwis e¨e ’̄v _vKv cÖ‡qvRb? 

 
 
5.3 cÖK‡íi wbwg©Z AeKvVv‡gvi (M„n, †k․PvMvi I ivbœv Ni, bjK~c I DbœZ Pzjv BZ¨vw`) ’̄vwqZ¡ iÿvq 

fwel¨‡Z wK ai‡bi iÿYv‡eÿY I †givgZ Kv‡Ri cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i? G‡ÿ‡Î Avcbvi civgk© wK? 
 
 

6. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY 

1. cÖKí ev Í̄evq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK? 

 

2. cÖKí ev Í̄evq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK? 

 

 

3. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib? 

 

 

4. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK? 

 

7. cÖK‡íi Kvh©µg Dbœq‡b mywbw`©ó gZvgZ cÖ`vb Kiæb: 

 

 

8. Av‡iv Kvh©Ki I †UKmB Kivi Rb¨ fwel¨r cÖK‡íi Rb¨ Avcbvi civgk© cÖ`vb Kiæb 

 

 
mvwe©K mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev` 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-4 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

 
¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)-      চ                 

              
================================================== 

†Km ÷vwWi Rb¨ cÖkœvewj 
 

সক স্টারি: উকাযদবাগীদদয জীফনমাত্রায উয প্রকদল্পয কাযদণ সৃষ্ট সুপর ও ক্ষরতকয রদক ম্পরকিত তথ্য াংগ্রদয 

জন্য প্রকল্প এরাকায় সভাট 12wU সক স্টারিজ  কযা দফ। এয ভদে সুরফধাফরিত ভররাযাও অন্তর্ভ িক্ত থাকদফ মাযা 

প্রকদল্পয ভােদভ যারয উকৃত দয়দেন ফা ক্ষরতগ্রস্ত দয়দেন। 

========================================================= 

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. ¸”QMÖv‡gi bvg:                                

1.6. BDwbq‡bi bvg:                          Dc‡Rjv:                                     †Rjv:       

1.7. eqm:                                               1.8. DËi`vZvi †gvevBj:   

1.9. m`m¨ nIqvi KviY: 1=         ‡h©v‡M      , 2=       , 3=      , 4=  ছ   , 

৫= Ab¨vb¨ ...........................................(        )]| 
 

 

cÖK‡íi mdjZv 

K) cÖKíwU MÖn‡Yi c~‡e© Avcbv cvwievwiK Ae ’̄v (gvwmK Avqmn) ও      জ       †Kgb wQj?         

          

 
L) cÖK‡íi Kvi‡Y Avw_©K Ae ’̄vb †Kvb cwieZ©b n‡q‡Q wK? n‡q _vK‡j wK wK cwieZ©b n‡q‡Q ev jvfevb 
n‡q‡Qb?                   

 
M) c~‡e© Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb wQj? eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae ’̄v †Kgb?                   

 
M) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb?                   

 

N) Avcbvi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b cÖKíwU wKfv‡e mvnvh¨ K‡i‡Q?                   

 

প্রকদল্পয ভূরভকা 

ক) প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত জরভয রযভাণ কত? প্রাপ্ত জরভয াদথ দররদর উদেরিত জরভয রযভাদণ রভর আদে রক? প্রকল্প 

সথদক প্রাপ্ত জরভয ম্পূণ ি অাংই রক আরন রনদজ ব্যফায কযদত াদযন? না াযদর তায কাযণ রক? 

 
 ) এ                   ‡Y        দারযদ্র রফদভাচন ম্ভফ দয়দে?                  
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গ) এ                   ‡Y        নাযীয অরধকায ম্ভফ দয়দে?                   

 

ঘ) G cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y bvixi ÿgZvqb e„w× †c‡q‡Q wKfv‡e?                   

 

ঙ) G cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Kvi‡Y Avcbvi GjvKvq জন্য রক্ষা, রনযাদ সুদয় ারন, স্বাস্থ্যম্মত cvqLvbv ইতযারদ 

সুরফধা রনরিত দয়দে রক?                  ছ                   

 

চ) এ প্রকদল্পয অধীদন রক রক অথ িননরতক কভ িকাণ্ড গদে উদেদে ev DV‡e e‡j g‡b K‡ib? এদত প্রকদল্পয অফদান 

কতটুকু ফদর আরন ভদন কযদেন? 

 

ছ) এরাকাq Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z GB cÖK‡íi †Kvb f‚wgKv Av‡Q e‡j g‡b K‡ib wK? _vK‡j wKfv‡e?  

 

জ) ¸”QMÖv‡gi cwi‡ek Dbœq‡b cÖKíwUi wK wK Kvh©µg Av‡Q? GB mKj Kh©µg wKfv‡e MÖv‡gi cwi‡ek DbœZ 

Ki‡Q?                   

 
ঝ) cÖK‡íi gva¨‡g Avqea©K cÖwkÿY I ÿz ª̀FY Kvh©µg wKfv‡e cyb©evwmZ cwievimg~‡ni Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi 

Dbœqb Ki‡Q?                   
 

প্রকদল্পয ফর ও দুফ ির রদকমূ 

ক) আনায ভদত এই প্রকদল্পয ফররদকমূ রক রক? (we.`ª: সম রফলয়মূদয পদর প্রকল্পটি কাম িকরয দফ ফদর 

DËi`vZv ভদন কযদেন তা তুদর আনদত দফ)  

 

ি) আনায ভদত এই প্রকদল্পয দুফ িররদকমূ রক রক? (we.`ª: সম রফলয়মূদয পদর প্রকল্পটি ঠিকবাদফ কাম িকরয 

n‡”Q bv ফা দফ bv ফদর DËi`vZv ভদন কযদেন তা তুদর আনদত দফ) 

 

গ) প্রকদল্পয কাদজয ভয় আনাযা রক সকান ভস্যায মুদি েদেন কিনও? wক wক ভস্যায ম্মুিীন 

দয়দেন/দেন? রকবাদফ এই ভস্যাগুদরায ভাধান কদযদেন? 

 

ঘ) এই প্রকল্প ম্পদকি আনায ভতাভত ও সুারযমূ রক রক? রফস্তারযত ফলুন|  

 

 

(we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B cÖK‡íi gva¨‡g DËi`vZvi mvdj¨Zvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z n‡e|) 

 

অাংগ্রদণয জন্য আনাদক অাংখ্য ধন্যফাদ 

 

 

তথ্য াংগ্রকাযীয নাভঃ                                                       স্বাক্ষযঃ 

সভাফাইর নম্বযঃ                                                                 তারযিঃ  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল সরকার 

ররকল্পনা মন্ত্রণায় 

বাস্তবায়ন ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সলর-ই-বাাংা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 
 

¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)-                                 

      
 

wcwcAvi-2008 Abyhvqx µqmsµvšÍ Z_¨vewj 
 

(cÖwZwU µq c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v †PKwj÷ 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       bvg :  

5 `ic‡Îi aib :  

6 `icÎ  weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq /Av R©vwZK) :  

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©weeiYxi Aby‡gv`‡bi  ZvwiL :  

16 wm Gm •Zwii ZvwiL :  

17 wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL :  

18 Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL  :  

19 †gvU Pzw³ g~j¨ :  
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20 Pzw³ ¯̂v¶‡ii  ZvwiL :  

২১  কায যাদদল cÖ`v‡bi ZvwiL :  

২২  কায যাদদল অনুযায়ী কাজ শুরুর তাররখ  :  

২৩  সময় বৃরি থাকদ, কতরদদনর এবাং রক কারদণ  :  

২৪  কায যাদদল অনুযায়ী কাজ সমারির তাররখ  :  

২৫  চূড়ান্ত রব জমাদাদনর তাররখ ও রবদর ররমাণ  :  

২৬  চূড়ান্ত রব ররদলাদধর তাররখ ও ররমাণ  :  

২৭  ক্রদয়র সক্ষদে সরকারর ক্রয়নীরতমাা অনুসরণ করা 

হদয়রি রকনা  

:  

২৮  না হদ সকন হয়রন?  :  

২৯  গাwড়গুদার গুণগত মাদনর সক্ষদে সকান রবচ্যুরত ঘদেরি 

wK?  

:  

৩০  হদয় থাকদ সকন ?  :  

৩১  দরদে উদেরখত মূল্য অদক্ষা অরধক ব্যয় হদয়রি রক না 

?  

:  

৩২  হদয় থাকদ সকন ? :  

৩৩  ক্রয়কৃত ণ্য/কায যগুদার ওয়াদররি রি রক?   :  

৩৪  থাকদ কত রদন?  :  

৩৫  ওয়াদররি সমদয়র মদে ণ্য/কায যগুদার সকান ত্রুটি ধরা 

দররি রক না?  

:  

৩৬ ত্রুটি হদয় থাকদ সসবা মান সকমন রি?  :  
 

 
 
 
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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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiKíbv gš¿Yvjq 

ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM 
cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4  

‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207 
 

 ¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)-                                       

==================================================================== 

             …………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………         ………………………………………    

       ………………………………………         …………………………………………     

    …………………………………………। 

                  ………………………………………।  

                                         ………………………………।                  …………এ  । 

                                          ……………………………  । 

                            ………………………………………  ।  

                               

            √               

 

     

   

                                                 

              

           

          

             

            

                  

           

                

                 

     

১ গুচ্ছগ্রামে মোট ঘর        ………   

      ………      

    ………      
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২ পররবার প্ররি ঘর       ………  

      ………      

    ………      

      

           

      

      

      

৩ গুচ্ছগ্রামে রবদ্যূৎপ্রাপ্ত 

পররবার 

 

     ………     

     

      

৪              

     

          ……   

                    

                    

                    

      

 

 

৫                 ………         

৬          ………    

          …      । 
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৭             ………  

           ……  

               …  

       ………   

      

৮          ………   

        ……   

           ……  

     ………  
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                      -                           

 

     

   

       এ                    

      

                            

         

    

৯                    ………       

১০               ……… । 

 ১        ……  

২                 

   ………    

৩          …    

    

১১                 …         ।     

১২                     ………  ।     

১৩                        

       

     ………      

 

 

িথ্য সংগ্রহকারীর নােঃ                                                      স্বাক্ষরঃ 

মোবাইল নম্বরঃ                                                                 িাররখঃ  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৪ 

সয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

www.imed.gov.bd 
 

“¸”QMÖvg 2q ch©vq (K¬vB‡gU wfKwUg win¨vwewj‡Ukb) (1g ms‡kvwaZ)” ীল ষক চরভান প্রকদল্পয রনরফড় 

রযফীক্ষদণয টাভ ষ অপ সযপাদযন্স (ToR) 

ক. প্রকদল্পয রফফযণীীঃ 

1. প্রকদল্পয নাভ  : গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম ষায় (ক্লাইদভট রবকটিভ রযযারফররদটন) (১ভ াংদারধত) 

২. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

৩. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ভূরভ ভন্ত্রণারয় (দজরা প্রাদনয ভাধ্যদভ) 

৪. প্রকদল্পয অফস্থান :            উদজরা 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, 

ফরযার, খুরনা ও  যাংপুয। 

৩০টি সজরা ভগ্র ফাাংরাদদদয ৩২টি 

সজরায ৮২টি গুচ্ছ গ্রাভ 

 

   ৫. অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

 

            ন            ন  

      

*      ন(+/-) 

   ট        :

  : 

        (%)       

(%) 

মূর 25829.0 25829.0 - -       /20১৫     
 ন, ২০২০ 

১৩/১০/২০১৫ 

(   ন ) 

-- -- 

ms‡kvwaZ 
(1g) 

94181.30 94181.30 - -       /20১৫     
 ন, ২০২০ 

২২/১২/২০১৬ ৬৮৩৫২.৩ 

(৩৬৪%) 

-- 

 

৬.  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t  
 

 ফাাংরাদদদয ল্লী প্রাকৃরতক দূদম ষাগ এফাং নদী বাঙ্গদনয পদর দূগ ষত রযফাযমূদক যকাযী খা জরভদত 

রনরভ ষত এদকা রবদরদজ ফত রবটা স্বাভী-স্ত্রী উবদয়য নাদভ এফাং রফধফাদদয সক্ষদে একক নাদভ কবুররয়ত 

প্রদান কযায ভাধ্যদভ দারযদ্র রফদভাচন এফাং নাযী অরধকায রনরিতকযণ।  

 পুণ ষফারত রযফাযমূদয াভারজক রনযাত্তা রফধাদনয জন্য রক্ষা, রনযাত সুদয় ারন, স্বাস্থয ম্মত সররিন 

ইতযারদ সুরফধা প্রদান পুন ষফারতদদয অনুকূদর দীঘ ষ সভয়াদদ পুকুয ররজ প্রদান; এফাং  

 পুন ষফারত রযফাযমূদয আথ ষ-াভারজক অফস্থায উন্নয়দনয জন্য আয়-ফধ ষকমূরক প্ররক্ষণ ও ্ষুদদ্র ণণ প্রদান। 

 

৭. cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½ t 
 

 প্রকদল্পয আওতায় মূর কাম ষক্রদভয ভদধ্য যদয়দ ীঃ- 
 

প্রকদল্পয আওতায় কভ-সফী ২৫০০ গুচ্ছগ্রাভ ভাধ্যদভ ৫০,০০০ টি গৃ, সররিন ও  যান্না ঘয রনভ ষাণ, ৩৪০টি ফহুমুখী 

দম্মরন কক্ষ রনভ ষাণ, ১০,০০০টি গবীয-অগবীয নরকূ/রযাংওদয়র/ন্ডস্যান্ড রপল্টায স্থান, ৩৩৭টি সগার খানা 

(ওয়া রুভ), ২০০০ রযফাযদক রফআযরডরফ’য ভাধ্যদভ আথ ষ-াভারজক কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য প্ররক্ষণ প্রদান, 

১০,০০০ রযফাযদক রফআযরডরফ’য ভাধ্যদভ ণণ প্রদান, ৩০০টি গুচ্ছ গ্রাদভ রফদ্যযৎ াংদমাগ, ৫০,০০০টি রযফাযদক উন্নত 

চুরা, বৃক্ষ সযান, দররর স্তান্তয, ১৫০টি ঘটরা (পুকুদযয ঘাট) রনভ ষাণ ও রফযভান আদ ষ গ্রাভ এফাং গুচ্ছগ্রাদভয FFW 

Program যক্ষণাদফক্ষণ কাম ষক্রভ গ্রণ।  

http://www.imed.gov.bd/
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খ. যাভ ষদকয কাম ষরযরধ (TOR) : 
 

১.০ যাভ ষদকয দারয়ত্বীঃ 
 

১.১       টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, রডরর অনুমায়ী ফ যরবরত্তক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় উদেদশ্য অজষন ও প্রাাংরগক কর তথ্য ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

১.২  প্রকদল্পয ারফ ষক ও রফস্তারফত অাংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফাস্তফ ও আরথ ষক তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, রফদেলণ 

াযরণ/ সরখরচদেয ভাধ্যদভ  উস্থান ও ম ষদরাচনা; 

১.৩  প্রকদল্পয উদেশ্য অজষদনয দথ অগ্রগরত ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা এফাং পরপ্র  কযায জন্য গৃীত কাম ষাফরী 

প্রকদল্পয উদেদশ্যয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ষ রকনা তা ম ষাদরাচনা ও ভতাভত প্রদান; াভঞ্জস্যপূণ ষ না দর তা কাযণ; 

১.৪ প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ষ ও সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদে প্রচররত 

াংগ্র আইন ও রফরধভারা (ররএ ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা 

দয়দ /দচ্ছ রক না স রফলদয় দম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ (যফযাকৃত আইএভইরড কর্তষক  ক অনুযণপূফ ষক); 

১.৫  প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ষ ও সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনফর আনুলারঙ্গক রফলয়ারদ ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ;  

১.৬ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদে 

রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরি রফরবন্ন রদক রফদেলণ, ম ষদফক্ষণ ও 

ম ষাদরাচনা; 

১.৭ প্রকদল্পয ঝুরক ম্পরকষত রফরবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ ষায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ষ ও সফা ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদে রফরম্ব, 

প্রকল্প ব্যফস্থানায় দূফ ষরতা ও প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ অন্যান্য/রফরবন্ন রদক রফদেলণ, 

ম ষদফক্ষণ ও ম ষাদরাচনা; 

১.৮             াংগৃীত/াংগ্রদয রদক্ষয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ন্য, কাম ষ ও সফা াংরেষ্ট ক্রয় চুরিদত রনধ ষারযত 

সেররপদকন/BOQ/TOR গুণগতভান, রযভান অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ 

দয়দ /দচ্ছ রকনা স রফলদয় ম ষাদরাচনা ও ম ষদফক্ষণ; 

১.৯ প্রকদল্পয আওতায়                                                                     

(Success Stories,         )               ; 

১.১০ উরল্লরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম ষদফক্ষদণয রবরত্তদত ারফ ষক ম ষাদরাচনা; প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনয পদর দারযদ্র রফদভাচন, আয় 

বৃরি, স্বাস্থয রক্ষা, নাযী ক্ষভতায়ন ইতযারদদত াংঘঠিত রযফতষন  (প্রকল্প ফাস্তফায়দনয পূদফ ষয ও দযয অফস্থা 

রফদফচনায়) জাতীয় তদথ্যয/রযাংখ্যান এয  াদথ তুরনামূরক প্রবাফ  উস্থান। 

১.১১ প্রকদল্পয অনুদভাদন াংদাধন (মরদ থাদক) অথ ষ ফযাে, অথ ষ  াড়, রফর রযদাধ ইতযারদ রফলদয় তথ্য উাদত্তয 

ম ষাদরাচনা ও রফদেলণ; 

১.১২ প্রকদল্পয ফররদক, দ্যফ ষররদক, সুদমাগ ও ঝুুঁরক (SWOT)                          ঞ্জ            

                  ন; 

১.১৩ প্রকল্প ভারপ্তয য সৃরষ্ট সুরফধারদ সটকই (Exit plan)               ন             ন; 

১.১৪                                                            ; 

১.১৫ অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী প্রকদল্পয অনুকূদর ম্পারদত রডজাইন ও সেররপদকন অনুমায়ী কাদজয গুণগত 

ভান ও   রযভাণ ঠিক আদ  রকনা তা মাচাইকযণ; 

১.১৬ একই এরাকায় ভজাতীয় অন্য প্রকদল্পয তুরনা; 

১.১৭ প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত ম ষাদরাচনা; 

১.১৮ রনরভ ষত/রনভ ষাণাধীন রফরবন্ন গুচ্ছগ্রাভমূ রফরবন্ন কর্তষক্ষ কর্তষক রযদ ষদনয প্রাপ্ত তথ্য সুারযভারা রফদেলণ ও 

উস্থান; 

১.১৯             ৫০,০০০ টি গৃ, সররিন ও যান্না ঘয রনভ ষাণ, ১০,০০০টি নরকূ স্থান, ৩০০টি গুচ্ছ গ্রাদভ রফদ্যযৎ 

াংদমাগ, ১০,০০০ রযফাদয আথ ষ- াভারজক কভ ষকান্ড, ৫০,০০০টি রযফাদয উন্নত চুরা, বৃক্ষ সযান, দররর 

স্তান্তয সম ফ কাম ষক্রভ গ্রণ কযা দয়দ  সগুদরা মাচাইকযণ            সনয জন্য দ্বৈয়দনয রবরত্তদত 

ম্পারদত প্রকদল্পয ১০% (দ তাাং) দত নমুনা াংগ্র কযদফ; 

১.২০ প্রকদল্পয আওতায় জরফায়ু জরনত ও অন্যান্য কাযদণ ভূরভীন, ফাস্থানীন, ঠিকানাীন এফাং নদী বাঙ্গদনয 

কাযদণ ফাাংরাদদদয গ্রাভ অঞ্চদরয ভানুলদক আশ্রয় প্রদান এফাং ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয ভাধ্যদভ দরযদ্রতা 

রফদভাচন, জীফনমাোয সভৌররক প্রদয়াজন রভটাদত  প্রকদল্পয আওতায় গৃীত কাম ষক্রভ ও সৃষ্ট সুরফধারদ ঠিকবাদফ 

প্রদান/সৃরষ্ট কযা দয়দ  রকনা সম রফলদয় ভতাভত প্রদান এফাং সটকই কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান; 
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১.২১ ম ষদফক্ষদণয আদরাদক সুারয প্রণয়ন; 

১.২২    প্রকল্প াংরেষ্ট নরথে ম ষাদরাচনা ও ভাঠ ম ষায় দত প্রাপ্ত তথ্য রফদেলদনয আদরাদক ারফ ষক ম ষাদরাচনা, 

ম ষদফক্ষণ ও প্রদয়াজনীয় সুারয একটি প্ররতদফদন প্রণয়ন কযত: জাতীয় কভ ষারায় প্ররতদফদনটি উস্থান 

কযদফ। জাতরয় কভ ষারায় প্রাপ্ত ভতাভত রন্নদফ কদয চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রনয়ন কযদফ; এফাং 

১.২৩ এ প্রকদল্পয In-depth কাম ষক্রভ রযচারনায জন্য যাভ ষক প্ররতষ্ঠাদনয সফা ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরড) 

কর্তষক রনধ ষারযত প্রকল্প াংরেষ্ট অন্যান্য রফলয়ারদ। 

 

৯.               ন                        তাীঃ 
 

     

             ন   

              ন  

        

                     

১)              ন                                ন       

   ড       ন     ন   ০১ (এক        

          নট                  

২)  )      ড  -                দত 

ভাজরফজ্ঞান/ 

ভাজকভ ষ/করভউরনটি 

সডদবরদভন্ট/ল্লী উন্নয়ন -  

      ড                 

      /      ড         

            ন           

       রফলদয়       ১০ (  )       

      ; 

      ড                      ; 

 গ্রাভীণ অফকাঠাদভা            অরবজ্ঞতা; 

 ভরনটরযাং কাদজয অরবজ্ঞতা 

     ট   রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান  

 প্ররকউযদভন্ট (ররএ-২০০৬ ও ররআয-২০০৮) 

াংক্রান্ত রফলদয় কাদজয অরবজ্ঞতা;      

 প্ররতদফদন উস্থানায় রফদল  দক্ষতা। 

 )    ড-      

ইরঞ্জরনয়ায 

                    

               ন      -

        ড   

 গ্রাভীন অফকাঠাদভা রনভ ষাণ            ০৫ (াঁচ) 
            । 

   নট                  

 )    -        

       

                    

        ন/ 

   ন   /সডবরদভন্ট 

স্টারডজ/রযাংখ্যান/ 

ভাজকল্যাণ/ভাজকভ ষ রফলদয় 

     ও   স্দাতদকাত্তয 

রডগ্রীধাযী 

    -              / প্রবাফ মূল্যায়ন/ রনরফড় 

রযফীক্ষণ            ০৫ (   )       

      । 

 (ঘ) রযাংখ্যানরফদ                     

       ন/      

       ন             ও    

           ড    

 তথ্য াংগ্র, ব্যফস্থানা ও রফদেলদণ ০৩ (রতন) 

ফ দযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; এফাং 

     ট   রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান। 

 

১০.          

 

   assignment                               ন    ন               ন    ন    ন          

     ন           ন   ন                                                /     /  ন         

        ন                ন    ন                                 ন        ট           ন         

            evaluation design               evaluation design          target 

group/respondents;                (questionnaire survey/interview, FGD, 
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Open Discussion); Statistical         ন descriptive analysis, regression 

analysis, ANOVA, PCA       -  assignment             ন                  

sample size  ন           precision level     level of significance              ন  

          Methodology              (data collection)       sampling 

technique   ন            ন             ন                          ন      (indicators)     

 ন                                 ন                                           (data 

collection)      qualitative (    )     quantitative (        )   ট              

           

 

১১.           /                            

 

 )              ন   RFP             action plan   Gantt Chart               ; 

( )          ন  ১৫    ন                   ন              ড  ড   ন (ট    ট   ,         , 

 ডট         ন      ,  ডট                         )          ৩৫     (১৫      ট  ন     

                  ২০                          ) Inception Report                  

( )              ন    ডট          ন             ন                  ন         ;  

(  )              ন                                        ঠ       ন     ;  

(ঙ )              ন  ডট      ,           ডট                       ; 

  )              ন         ডট                ন                                  ন     

    ; ] 

( )              ন              ৭৫    ন       ন                ন                           

                         ১             ন (First Draft Report)                     

            ন  ১৫      ট  ন                       ২০                                 

        ; 

 ) ১             ন (First Draft Report)               ট  ন                    

                 ,      ন         ন,       ন          ন     ২             ন            

   ;  

ঝ)          ন  ৯০    ন      ২             ন (Second Draft Report)              

 ট  ন                                     ,      ন         ন,       ন          ন           

            ১৩০           ন               ;  

ঞ)                                        ,      ন         ন,       ন          ন          

           ন               ;                  ন  ১৫      ট  ন                       ২০ 

                                        ; 

 

১১.  রনদনারররখত প্ররতদফদনমূ দারখর কযদত দফীঃ  

 
  ন         ন  ন               

1.   ন    ন      ট            ন  ১৫    ন      

2.  ১             ন          ন  ৭৫    ন      

3.  ২             ন          ন  ৯০    ন      

4.             ন (       ৪০ কর   

         ২০ কর) 

         ন  ১০০    ন      

 
১২.       (আইএভইরড)          : 

                                  ন (   ন:       ড-০৫       ন); 

                                            ন                ন। 
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