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তনফ শাী ায-াংবক্ষ 

সদবয গ্রাভীণ এরাকায তনযাদ াতনয চাতদা এফাং উন্নত স্বাস্থযব্যফস্থা তনতিত কযবত ফাাংরাবদ যকায াতন যফযা এফাং 

স্যাতনবেন ব্যফস্থানায উন্নয়বনয রবক্ষয অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকেটি গ্রণ কবযবছ। ভরত এই প্রকেটিয 

রক্ষয গ্রাভীণ এরাকায তনযাদ াতন যফযা এফাং স্যাতনবেন ব্যফস্থা উন্নয়বনয ভধ্য তদবয় ভানুবলয চাতদা নযণ  

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন এফাং সেকই অথ শননততক প্রবৃতি  জনস্বাবস্থযয উন্নততবত অফদান যাখা। একইাবথ তনযাদ াতন 

যফযা, তশুয ভতুযায হ্রা এফাং াধাযণ ভানুবলয স্বাবস্থযয উন্নততয উয প্রবাফ সপবর। 

গত ১৬ জানুয়াতয ২০১৮ তাতযবখ অনুতষ্ঠত একবনক বায় প্রকেটি অনুবভাতদত য়। ফাাংরাবদ যকাবযয অথ শায়বন প্রকেটিয 

প্রাক্কতরত ব্যয় ৮৭৪১৬.৫১ রক্ষ োকা। প্রকবেয অনুকূবর ফযাে  ফযাবেয ব্যফায এফাং অাংগতবতিক অগ্রগততয তথ্যভ 

তফবেলবণ সদখা মায় সম, এতপ্রর ২০২০ ম শন্ত ৮৭.৫৯% ফাস্তফ  ৮৪.০৩% আতথ শক অগ্রগতত বয়বছ। 

এই প্রকবেয আতায় াংগৃীত তফতবন্ন ভারাভার, কাম শ  সফা ক্রয় ম্পবকশ াংতেি ক্রয়চুতক্তবত তনধ শাতযত সেততপবকন তছর 

মা তেজাইবন এফাং যফতীবত তেততবত উবেখ কযা তছর; তা অনুযণ কযা বয়বছ। এই তনধ শাতযত সেততপবকন অনুযণ 

কবয দযত্র ততযী কযা বয়বছ। স দযত্র তফবাগীয় তনয়ভানুমায়ী ক্রয় কতভটিয ভাধ্যবভ ক্রয় কযা বয়বছ। প্রকবেয আতায় 

াংগৃতত ভারাভার, কাম শ াংগ্রবয সক্ষবত্র প্রচতরত আইন  তফতধভারা, ততএ ২০০৬ এফাং ততআয ২০০৮ এয তনবদ শনা 

অনুযণ কযা বয়বছ। 

                  এই তযফীক্ষবণ         এ                    এ                           

         ।                      এ                       এ                                 

         (  আ আ )    ,                   (এ     ),               এ                        । 

অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকেটিয তনতফড় তযফীক্ষবণয জন্য প্রকেভুক্ত এরাকায ৩২টি সজরাবক গবফলণা এরাকা 

তববফ তনফ শাচন কবয ভাঠম শাবয়য সভাে ১০৮৮টি উকাযববাগী খানা জতযবয ভাধ্যবভ তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। উিযদাতাবদয 

ভবধ্য ৬২% তছর নৄরুল এফাং ৩৮% তছর নাযী। তাবদয তযফাবযয গড় দস্য াংখ্যা তছর ৪.৯১ জন। 

উিযদাতাবদয প্রায় তবাগ (৯৯.৬%) জানান সম, তাবদয ব্যফহৃত াতনয উৎটি ফতশভাবন চর যবয়বছ এফাং প্রায় তবাগ 

(৯২.৯%) উিযদাতা এই প্রকবেয াতনয উৎগুবরা মবথি সেকই তছর ফবর দাতফ কবযন। এই প্রকবেয াতন িাযা প্রায় তবাগ 

(৯৮.৭%) উিযদাতা তযফাবযয খাফায াতনয চাতদা নযণ বে ফরা জানা মায়। এছাড়া যান্নায াতনয চাতদা নযণ (৮৬.০%), 

সগাবরয সুতফধা (৫৫.৬%), কাড়-সচাড় তযস্কাবযয সুতফধা (৪৭.৭%), থারাফান তযস্কায (৫৬.৯%), গফাতদ শুয খাফায 

াতন (১৮.৪%), সগায়ার তযস্কায (৫.৫%), ফততবোয় ফতজ চালাফাবদ ফা নের ফাগাবনয সুতফধা (৬%), এফাং অন্যান্য 

(০.৫%) কাবজ এই প্রকবেয াতন ব্যফায কযবছ। 

উিযদাতাবদয ২৮.২% উক্ত প্রকে চালুয নবফ শ তনবজবদয নরকূ সথবকই াতন াংগ্র কযবতা। এছাড়া অন্যান্যযা প্রততবফতয 

াতনয উৎ, খার, নদী  নৄকুবযয ভত জরায়, বৃতিয াতন াংযক্ষণ, াতন ক্রয়, া শফতী সকান াম্প, কুয়া, সোফা তকাংফা অন্য 

সকান উাবয় প্রবয়াজনীয় াতন াংগ্র কযবতা। প্রকে সথবক প্রাপ্ত াতনয উৎটি তনযাদ ফবর জানান ৯১.২% উিযদাতা। তাযা 

াতনয গুণগতভান তনবয় ন্তুতি প্রকা কবযন। তনযাদ খাফায াতনয াাাত প্রকবেয াতনয উৎ সথবক াতন তনবয় 
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াাংাতযক তফতবন্ন কাবজ ব্যফায কবয। এই প্রকবেয তনযাদ াতন সফায কাযবণ গ্রাভীণ এরাকায সযাগব্যাতধ হ্রা সবয়বছ। 

এছাড়া অন্যান্য সুতফধাগুবরায ভাবঝ যবয়বছ াতনয যফযা তযতধ বৃতি (৮২.৩%), আয়যন ভৄক্ত াতন (৪৮.১%), আব শতনক 

ভৄক্ত াতন (৫৭.৭%), াফ শক্ষতণক াতন সফা (৫৫.৪%), উন্নত াতন যফযা তযবফ (৪২.৪%), তফনা খযবচ নরকূ প্রাতপ্ত 

(১৫.৮%), াতন াংগ্রব ভয় অচয় সযাধ (১৩.৯%), সেকই  দীঘ শস্থায়ী নরকূ ব্যফস্থা/উন্নত ভারাভার (২.৯%), আয় 

বৃতি/কভ শাংস্থান সৃতি (২.৫%), কভ খযবচ াতন প্রাতপ্ত (৫১.৬%), াক-ফতজ চালাফাদ (৫.২%) এফাং তক্ষায ায বৃতি (১%)। 

উিযদাতাবদয ৯৮.৭% এই প্রকবেয অধীন াতনয উৎ সথবক াফ শক্ষতণক াতনয সফা াবে। প্রকে িাযা সুতফধাপ্রাপ্ত বয় 

৬.৮% উিযদাতায তযফায নতুন সায় ভেক্ত য়ায সুবমাগ সবয়বছ ফা তাবদয াতযফাতযক আয় বৃতি সবয়বছ। এছাড়া ৫% 

উিযদাতা জানান সম, এই প্রকবেয তনযাদ াতন সফায সুপর তববফ তাবদয তযফাবযয কভবক্ষ একজন নাযী দস্য 

কভ শাংস্থাবন ভেক্ত বত সবযবছ। 

এই প্রকবেয প্রবাবফ গ্রাভীণ এরাকায াতনয গুণগতভাবন ইততফাচক তযফতশন এববছ। উিযদাতাবদয ৭৮.১% দাতফ কবযন সম, 

ফতশভান প্রকেভুক্ত াতনয উৎগুবরা সথবক তাযা তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতন াবেন সমখাবন প্রকে শুরুয নবফ শ ভাত্র ২২.৪০% 

উিযদাতা তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতন সফায আতায় তছর। সভাে ৫৭.৭% উিযদাতা ফতশভাবন আব শতনকভৄক্ত াতন াবে 

সমখাবন নবফ শ ভাত্র ১২.২০% উিযদাতা আব শতনকভৄক্ত খাফায াতন সত। সমখাবন নবফ শ ভাত্র ১০.৫০% উিযদাতা আয়যনভৄক্ত 

াতন সফায আতায় তছর সখাবন ফতশভাবন ৭৫.৫% আয়যনভৄক্ত াতন সফায আতায় এববছ ফবর জানা মায়। একইবাবফ 

ভীক্ষায় আবযা জানা মায় সম, উিযদাতাবদয ভাত্র ১১% স্বাবাতফক যাংবয়য এফাং ১০.২০% রফনভৄক্ত াতন সত সখাবন 

ফতশভাবন ৪১.৬% স্বাবাতফক যাংবয়য  ২৩.১% রফনভৄক্ত াতন সফায আতায় এববছ। এই প্রকবেয প্রবাবফ াতনফাতত 

সযাবগয প্রবকা হ্রা সবয়বছ। প্রকে শুরুয নবফ শ সমখাবন ৪৭.৫% উিযদাতা তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বতা 

সখাবন ফতশভাবন ভাত্র ৭.৫% উিযদাতায (তকাংফা উিযদাতায তযফাবযয ফ শতনম্ন একজন দস্য) াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত 

য়ায প্রফণতা যবয়বছ।  

এই ভীক্ষায় চরভান প্রকে এফাং বতফষ্যবত গৃতত বফ এভন প্রকেগুবরায সমন আবযা সফত সেকই  উন্নত কযা মায় এই ভবভ শ 

উকাযববাগীবদয তনকে সথবক সুাতয আফান কযা বয়তছর। সুাতযগুবরায ভবধ্য যবয়বছ ফযােকৃত নরকূ াংখ্যা বৃতি, 

মথামথ স্থাবন নরকূ স্থান/নরকূ স্থাবনয জন্য ঠিক স্থান তনফ শাচন, স্থানীয়বদয বচতন কযা/প্রতক্ষবণয ব্যফস্থা, ফাস্তফায়বনয 

যফতী যক্ষণাবফক্ষণ ব্যফস্থা, আবযা নতুন প্রকে াবত সনয়া, সফা উকযণ বৃতি, স্বজনপ্রীতত হ্রাকযণ, প্রকে দ্রুত ফাস্তফায়ন, 

াতনয স্তয সমন তনবচ না নাবভ স ব্যফস্থা কযা, াতন তনষ্কান ব্যফস্থা গ্রণ, াই রাইবনয ভাধ্যবভ ফাড়ী-ফাড়ী াতন যফযা 

কযা, কাতযগতয ায়তা প্রদান, সৌয তফদুযৎ এয ব্যফস্থা, ভেখানা তনভ শাণ, ফড় োাংতক প্রদান, সভবঝ াকা কযা, ঠিকাদাবযয কাছ 

সথবক কাজ তদাযতক কবয বুবঝ সনয়া, ৪ ইতঞ্চ াই ব্যফায, এককবাবফ কাউবক নরকূ না সদয়া, দস্য াংখ্যা কভাবনা, 

াফতরক েয়বরে স্থান, আবযা নতুন নতুন নরকূ স্থান/কাম শক্রভ চরভান যাখা  জনফর বৃতি ইতযাতদ। 

  



vi 

 

Acronym and Glossary 

AD Assistant Director  

ADP Annual Development Programme 
APP Annual Purchase Plan 

BOQ Bill of Quantity 

CPTU Central Procurement Technical Unit 

DPD Deputy Project Director 

DPHE Department of Public Health and Engineering  

DPP Development Project Proposal 

ECNEC Executive Committee of the National Economic Council 

EOI Expression of Interest  

FBS Fixed Budget Selection 
FGD Focus Group Discussion 

FI Field Investigator 

FS  Field Supervisor 

GCC General Condition of Contract 

GoB Government of Bangladesh 

IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII Key Informant Interview 

LGED Local Government Engineering Department 

LS Lumpsum  

LTM Limited Tendering Method 

M&E Monitoring and Evaluation  

NGO Non-Governmental Organization 

O&M Operation and Maintenance  

OTM Open Tendering Method 

PD Project Director  

PEC Project Evaluation Committee 

PPA Public Procurement Act 

PPR  Public Procurement Rule 

PRWS Prioritized Rural Water Supply 

PRWSP Prioritized Rural Water Supply Project 

RDPP Revised Development Project Proposal  

RFP Request for Proposal  

RFQ Request for Quotation  

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 
SWOT Strength, Weakness, Opportunities and Threat  

TOC Table of Contents  

TOR Terms of Reference  

TPP Technical Project Proposal 

UNO Upazila Nirbahi Officer 
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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকবেয তফস্তাতযত ফণ শনা 

১.১ েভূতভ 

সদবয গ্রাভীণ এরাকায াতনয চাতদা এফাং উন্নত স্বাস্থযব্যফস্থা তনতিত কযবত ফাাংরাবদ যকায াতন যফযা এফাং 

স্যাতনবেন ব্যফস্থানায উন্নয়বনয উয গুরুত্ব আবযা কবয আবছ। সই রবক্ষয, তজতফ সক্টয উন্নয়ন অাংীদাযবদয বঙ্গ 

যাভ শক্রবভ াতন যফযা এফাং স্যাতনবেবনয ব্যফস্থায সক্ষবত্র সক্টয সেববরবভন্ট প্ল্যান (২০১১-২০২৫) প্রণয়ন কবযতছর। 

প্তভ ঞ্চভফাতল শকী তযকেনাবত (২০১৬-২০২০) যকায াতন যফযা  স্যাতনবেনবক মথামথ গুরুত্ব প্রদান কবযবছ। 

ফতশভান নীতত  সকৌরগুবরায ভবধ্য, সমভন- জাতীয় তনযাদ াতন যফযা এফাং স্যাতনবেন নীতত ১৯৯৮, জাতীয় আব শতনক 

প্রভন এফাং ফাস্তফায়ন তযকেনা নীতত ১৯৯৪, জাতীয় সৌয াতন যফযা এফাং স্যাতনবেন সকৌর ইতযাতদ র এই সক্টবযয 

সকৌর প্রণয়বনয সক্ষবত্র অনুযণবমাগ্য দতররাতদ। তকছু তকছু অঞ্চর ছাড়া ফাাংরাবদবয ফ শত্র অগবীয স্তবয ভূ-গবশস্থ াতনয 

উতস্থতত রক্ষয কযা মায়। আগস্ট-অবক্টাফয ভাব ভূ-গবশস্থ াতনয স্তয ভূ-নবষ্ঠয কাছাকাতছ ায়া মায় এফাং এতপ্রর-সভ ভাব 

এই স্তয বফ শাচ্চ গবীযতায় সৌুঁছায়। জুন ভাব াতনয নণ শবযণ য়ায পবর ভূ-গবশস্থ াতনয স্তয উবয উঠবত থাবক এফাং জুরাই 

ভা নাগাদ াধাযণত এই স্তয ফবচবয় উবয সৌুঁছায়। ভূ-গবশস্থ াতনয স্তয সনবভ মায়ায ায অবক্টাফয-নববেয ভাব বফ শাচ্চ 

য়। তকন্তু, জানুয়াতয ভাব াতনয স্তয ভাবয তনবচ নাবভ কাযণ এই ভবয়ই কৃতলয প্রবয়াজবন ভূ-গবশস্থ াতন ব্যাক াবয 

ব্যফহৃত য়। 

সক্টয সেববরবভন্ট প্ল্যান অনুমায়ী গ্রাভীণ অঞ্চবর াতন যফযাবয কবাবযজ তনধ শাযণ কযায জন্য াইবরা-তজরতজকযার এফাং 

তজ-তপতজকযার তফতবিযয তবতিবত ভগ্র সদবক তফতবন্ন কযাোগযীবত বাগ কযা বয়বছ- 

1. উকুর অঞ্চরভবয অগবীয অযাকুইপায়ায এরাকাভবয রফণাক্ততা; 

2. দুগ শভ অঞ্চরভ এফাং চট্টগ্রাভ াফ শতয অঞ্চরভ; 

3. অগবীয াতনয স্তয ভি অঞ্চরভ; 

4. গবীয াতনয স্তয ভি অঞ্চরভ; এফাং 

5. আব শতনক আক্রান্ত এরাকাভ। 

এই ভস্যাগুবরায ভবধ্য ভূ-গবশস্থ াতনবত আব শতনক াংক্রভণ ফাাংরাবদব াতন যফযা ব্যফস্থায সক্ষবত্র উবিবগয তফলয় বয় 

দাঁতড়বয়বছ। আব শতনবকয ব্যফাযবমাগ্য ভাত্রা ৫০ তততফ ধযবর, এোই আাতত তনযাদ াতন যফযাবয কবাবযজ ৯৭% 

সথবক ৮৭.৪% এ সনবভ আায প্রধান কাযণ। প্রায় ৪ সকাটি ভানুল আব শতনক াংক্রভণ প্রফণ এরাকায় ফফা কবয। তনযাদ 

আব শতনকভৄক্ত াতনয উৎ তনভ শাণ এফাং ভানুবলয ভবধ্য বচতনতা বৃতিয পবর আফাস্থর তযফতশবনয প্রফণতা াংখ্যা ২ সকাটিবত 

সনবভ এববছ। সক্টয সেববরবভন্ট প্ল্যান (২০১১-২৫) অনুমায়ী প্রতত ৫০ জন ব্যতক্তয জন্য একটি তনযাদ াতনয উৎ তফদ্যভান 

থাকবফ, মা অজশন কযায জন্য প্রায় ২ রক্ষ নতুন ানীয় উৎবয প্রবয়াজন। 

আব শতনবকয উতস্থতত, রফণাক্ততা  শুষ্ক সভৌসুবভ াতনয স্তয সনবভ মায়ায কাযবণ অবনক নরকূ তনযাদ াতন যফযাবয 

কাবজ আব না। তাছাড়া প্রাকৃততক দুবম শাবগয কাযবণ অবনক নরকূ অবকবজা বয় বড়। জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয, কভ শসূচী 
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 ভন্বয় তফবাগ-এয জুন ২০১৭ াবরয তথ্য অনুমায়ী ফাাংরাবদবয গ্রাভীণ অঞ্চবর প্রতত ৮৮ জন ব্যতক্তয জন্য একটি তনযাদ 

াতনয উৎ তফদ্যভান যবয়বছ। তেতত অনুমায়ী এ প্রকবে সভাে ১,৩২,৮০৬ টি াতনয একক উৎ, ৪,৭১৯ টি সযইন য়াোয 

াযববতিাং এফাং ২৭৮ টি াফতরক েয়বরে স্থাবনয উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ। 

ভরত এই প্রকেটি গ্রণ কযা বয়বছ গ্রাভীণ এরাকায াতন যফযা এফাং স্যাতনবেন ব্যফস্থা উন্নয়বনয ভধ্য তদবয় ভানুবলয 

চাতদা নযণ  জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন এফাং সেকই অথ শননততক প্রবৃতি  জনস্বাবস্থযয উন্নততবত অফদান যাখবত। তনযাদ 

াতন যফযা তশুয ভতুযায হ্রা এফাং াধাযণ ভানুবলয স্বাবস্থযয উন্নততয উয প্রবাফ সপবর। এছাড়া াতন াংযক্ষণ  ঞ্চবয় 

ভানুবলয ভয় ফাঁতচবয় তা অথ শননততক কভ শকাবে রূান্তয কযবত ায়তা কবয এফাং ভূনষ্ঠ  ভূগবশস্থ াতন াংযক্ষবণয ভাধ্যবভ 

ভল্যফান প্রাকৃততক ম্পদ াংযক্ষবণ প্রবাফ সপরবছ মা এই প্রকবেয কাতিত রক্ষয  উবেশ্য তববফ তনধ শাযণ কযা বয়তছর। 

ফাাংরাবদ যকাবযয তফতধ অনুমায়ী প্রকেটি ফাস্তফায়বনয অগ্রগতত তযকেনা অনুমায়ী বয়বছ তকনা তা ভল্যায়বনয জন্য 

ফাস্তফায়ন তযফীক্ষণ  ভল্যায়ন তফবাগ তনতফড় তযফীক্ষবণয অাং তববফ যাভ শক প্রততষ্ঠান তফআইএআয কনারট্যান্ট 

তরতভবেেবক দাতয়ত্ব প্রদান কবযবছ। সই রবক্ষয স্থানীয় যকায, েী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়/স্থানীয় যকায তফবাগ কতৃশক 

ফাস্তফায়নাধীন “অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে” ীল শক প্রকেটি ২০১৯-২০ অথ শফছবয তনতফড় তযফীক্ষবণয জন্য 

গত ৫ জানুয়াযী ২০২০ তাতযবখ আইএভইতেয বক্ষ ভাতযচারক ভল্যায়ন সক্টয-৩ এফাং তফআইএআয কনারট্যান্ট 

তরতভবেবেয ব্যফস্থানা তযচারবকয ভবধ্য একটি চুতক্ত স্বাক্ষতযক য়। চুতক্ত অনুমায়ী যাভ শক প্রততষ্ঠান চরভান প্রকেটিয 

উবেশ্যগুবরা কতটুকু ফাস্তফাতয়ত বয়বছ এফাং প্রকবেয আতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য তফতবন্ন কাম শ, সফা  ক্রবয়য সক্ষবত্র 

প্রচতরত তফতধভারা সমভন ততএ ২০০৬  ততআয ২০০৮ এয তনবদ শনা মথামথবাবফ প্রততারন কযা বয়বছ তকনা তা তনতফড় 

তযফীক্ষণ কবযবছ। 

প্রকবেয াংতক্ষপ্ত তফফযণ  

প্রকবেয নাভ : অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে 

উবদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগ : স্থানীয় যকায, েী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রনারয়/স্থানীয় যকায তফবাগ। 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয (তেতএইচই)। 

প্রকে ফাস্তফায়ন ভয়কার : ক) শুরুয তাতযখোঃ জানুয়াতয ২০১৮। 

খ) ভাতপ্তয তাতযখোঃ জুন ২০২০। 

প্রকে এরাকা : ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা য়াা ভুক্ত এরাকা ব্যতীত ২৭৮ টি াংদীয় এরাকা। 

প্রকবেয প্রাক্কতরত ব্যয় : সভােোঃ ৮৭৪১৬.৫১ (রক্ষ োকা)। 
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১.২ উবেশ্য 

প্রকবেয তনতদ শি উবেশ্যগুবরা বরা- 

1. তনযাদ াতন যফযাবয উৎ স্থাবনয ভাধ্যবভ তনযাদ াতন যফযা বৃতিকযণ; এফাং 

2. াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয ভাধ্যবভ তযবফফান্ধফ স্যাতনবেবনয উন্নতত াধন।   

১.৩ অনুবভাদন/াংবাধন/বভয়াদ বৃতি 

অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকেটিবত দু’ধযবনয াংবাধন বয়বছ; প্রকবেয সভয়াদ এফাং প্রকে আইবেভ। প্রথভত, 

প্রকেটিয সভয়াদ ১ জুরাই ২০১৭ বত ৩১ তেবেয ২০১৯ এয তযফবতশ ১ জানুয়াতয ২০১৮ সথবক জুন ২০২০ সভয়াবদ 

ফাস্তফায়বনয জন্য অনুবভাদন প্রদান কযা য়। তিতীয়ত, সদবয কবয়কটি সজরায াতনয তস্থতততর তনবচ সনবভ মায়ায কাযবণ 

উক্ত প্রকবেয ফযােকৃত স্তচাতরত নরকূ িাযা ভূ-গবশস্থ াতন উবিারন ম্ভফ তের না। পরশ্রুততবত যকাবযয গৃতত উবদ্যাগ 

ফাধাগ্রস্থ তের। এই সপ্রক্ষাবে ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, গাজীনৄয, যাজাী, চাঁাইনফাফগঞ্জ, নগাঁ, চট্টগ্রাভ  াফ শতয অঞ্চর 

আয কবয়কটি সজরাবত াফভাত শফর াম্পভেক্ত নরকূ স্থাবনয তিান্ত গ্রণ কযা য়। 

১.৪ অথ শায়বনয অফস্থা (ভর/াংবাধন এয হ্রা/বৃতিয ায) 

প্রকেটি ফাাংরাবদ যকাবযয অথ শায়বন বয়বছ। প্রকেটিয প্রাক্কতরত ব্যয় সভাে ৮৭৪১৬.৫১ রক্ষ োকা।  উবেখ্য সম, ফাস্তফায়ন 

সভয়াদ বৃতিয পবর অবথ শয সকান হ্রা-বৃতি য়তন। সমফ এরাকায় স্তচাতরত নরকূবয তযফবতশ াফভাত শফর াম্পভেক্ত 

নরকূবয অনুবভাদন প্রদান কযা য় সখাবন প্রকে উাদাবনয তযভাণ তকছুো কবভবছ ফবর জানা মায়। সকননা স্তচাতরত 

নরকূবয তযফবতশ অনুবভাতদত াফভাত শফর াবম্পয ফাস্তফায়ন ব্যয় তুরনাভরক সফত। একাযবণ ফযােকৃত অথ শ তফবফচনায় 

প্রকে আইবেভ কভাবনা বয়বছ ফবর জানা মায়। 

১.৫ প্রকবেয প্রধান প্রধান কাজভ 

প্রকবেয তেতত অনুমায়ী সভাে ৭টি আইবেভবক প্রকে আইবেভ তববফ অনুবভাদন প্রদান কযা য়। তনবম্ন তেতত অনুমায়ী 

প্রধান প্রধান আইবেভ  তাবদয তযভাণগুবরা সদয়া বরাোঃ 

াযতণ ১: প্রকবেয প্রধান প্রধান কাজভ 

ক্রতভক তফফযণ তেতত অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

1.  অগবীয নরকূ ৩৭,১০৭টি 

2.  অগবীয/ সভাতেপাইে তাযা নরকূ ৩৮,১১৭টি 

3.  গবীয নরকূ  ৩২,৯১৮টি 

4.  গবীয তাযা নরকূ ২১,৩১৮টি 

5.  তযাংবয়র ৩,৩৪৬টি 

6.  সযইন য়াোয াযববতস্টাং ৪,৭১৯টি 

7.  াফতরক েয়বরে ২৭৮টি 
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১.৬ অঙ্গতবতিক রক্ষযভাত্রা 

১৬  জানুয়াতয ২০১৮ তাতযবখ অনুতষ্ঠত একবনক বায় অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকেটি অনুবভাতদত য়। প্রকেটিয প্রাক্কতরত ব্যয় সভাে ৮৭৪১৬.৫১ রক্ষ োকা।  ঢাকা, চট্টগ্রাভ, 

যাজাী, খুরনা য়াাভুক্ত এরাকা ব্যতীত ২৭৮টি াংদীয় এরাকায় প্রকেটিয আইবেভগুবরা ফাস্তফায়ন বফ ফবর তিান্ত গৃতত য়। প্রকেটিয ১ জানুয়াতয ২০১৮ সথবক জুন ২০২০ সভয়াবদ 

ফাস্তফায়বনয জন্য অনুবভাদন কযা য়। 

াযতণ ২: প্রকবেয অাংগ তবতিক রক্ষযভাত্রা  

ক্রতভক 

নাং 
অবঙ্গয নাভ 

তেতেত অনুাবয রক্ষযভাত্রা 
জুন/২০১৯ ম শন্ত ক্রভতঞ্জত 

অগ্রগতত 

২০১৯-২০ অথ শ ফছবযয আযএতেত 

অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

চরতত অথ শফছবযয এতপ্রর ম শন্ত 

অগ্রগতত 

ফাস্তফ 
আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 
ফাস্তফ 

আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 
ফাস্তফ 

আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 
ফাস্তফ 

আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক) যাজস্ব খাত 

১ অতপাযবদয সফতন  বাতা ৬ জন ১২৬.৬৯ ৬ জন ৪০.৯৩ ৬ জন ৭০.৩ ৬ জন ৩৮.১৯ 

২ 
প্রততষ্ঠান কর্রভ শচাযীবদয সফতন  

বাতা 
৫ জন ৪৫.০৬ ০ জন ০ ৫ জন ১৮.৬৫ ০ জন ০ 

৩ যফযা  সফা সথাক ৪০০ সথাক ২২৯.১৫ সথাক ১৬৩.০৫ সথাক ৯০.৫৭ 

উ-সভাে (যাজস্ব) 
 

৫৭১.৭৫ ০ ২৭০.০৮ 
 

২৫২ 
 

১২৮.৭৬ 

খ) ভরধন খাত 

৪ োফর সকতফন তকআ ১টি ৫৫ ১টি ৫২.০৭ ০ ০ ০ ০ 

৫ জী  ১টি ৯০ ১টি ৯০ ০ ০ ০ ০ 

৬ পবোকতয়ায ২টি ৫ ০টি ০ ২টি ৫ ২টি ৫ 

৭ 
নরকূ যক্ষণাবফক্ষবণয প্রবয়াজনীয় 

মন্ত্রাতত 

১৩২৮০

৬টি 
১৯৯২.০৯ ০টি ০ ০ ০ ০ ০ 

৮ কতম্পউোয ৫টি ২.৫ ০টি ০ ৫টি ২.৫ ৫টি ২.৫ 

৯ আফাফ ত্র সথাক ২০ সথাক ০ সথাক ২০ সথাক ৮.৫  

১০ অগবীয নরকূ  ৩৭১০৭ ৯২৭৬.৭৫ ১৮০০১ ৪৫০০.২৩ ১৯০০৪ ৪৭৫১.০০ ১৬৮০০ ৪২০০.০০ 

১১ অগবীয/সভাতেপাইে তাযা নরকূ ৩৮১১৭ ১৯০৫৮.৫ ১৬০০০ ৮০০০ ১৮৫৫৫ ৯২৭৭.৪০  ১৬৯৮২ ৮৪৯১.০০ 

১২ গবীয নরকূ ৩২৯১৮ ২৬৩৩৪.৪ ১৬০০৯ ১২৮০৭.২ ১৬০৫৫ ১২৮৪৪.০০  ১৪২০০  ১১৩৬০.০০  
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ক্রতভক 

নাং 
অবঙ্গয নাভ 

তেতেত অনুাবয রক্ষযভাত্রা 
জুন/২০১৯ ম শন্ত ক্রভতঞ্জত 

অগ্রগতত 

২০১৯-২০ অথ শ ফছবযয আযএতেত 

অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা 

চরতত অথ শফছবযয এতপ্রর ম শন্ত 

অগ্রগতত 

ফাস্তফ 
আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 
ফাস্তফ 

আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 
ফাস্তফ 

আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 
ফাস্তফ 

আতথ শক (রক্ষ 

োকায়) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৩ গবীয তাযা নরকূ ২১৩১৮ ১৯১৮৬.২ ৮৭৫০ ৭৮৭৫ ১২৫৫৯ ১১৩০৩.১০ ৯৭০৬  ৮৭৩৫.৪০ 

১৪ তযাংবয়র ৩৩৪৬ ৩০১১.৪ ১০০০ ৯০০ ১৪০০ ১২৬০.০০ ১২১৫ ১০৯৩.৫০  

১৫ সযইন য়াোয াযববতিাং ৪৭১৯ ২৩৫৯.৫ ৫১১ ২৫৫.৫ ৩১০০ ১৫৫০.০০ ১২৫৫ ৬২৭.৫০  

১৬ াফতরক েয়বরে ২৭৮ ৪১৭০ ১৬০ ২৪০০ ১১৮ ১৭৭০ .০০ ১১০ ১৬৫০.০০  

উ-সভাে (ভরধন) 
 

৮৫৫৬১.৩৪ 
 

৩৬৮৮০ 
 

৪২৭৮৩.০০ 

 
৩৬১৭৩.৪০ 

গ) তপতজকযার কতন্টনবজতন্স ব্যবয়য(০.০৫) 
 

৪২৭.৮১ 
 

০ 
 

০ 
 

০ 

ঘ) প্রাই কতন্টনবজতন্স (ভরধন ব্যবয়য ১%) 
 

৮৫৫.৬ 
 

০ 
 

০ 
 

০ 

ফ শবভাে (ক+খ+গ+ঘ+) 
 

৮৭৪১৬.৫১ 
 

৩৭১৫০.০৮ 

 
৪৩০০০.০০ 

 
৩৬৩০২.১৬  

তথ্যসূত্রোঃ এতপ্রর ২০২০ প্রকে অগ্রগতত প্রততবফদন, অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে, তেতএইচই। 
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াযতণ ৩: নথকবাবফ প্রকবেয প্রধান আইবেভগুবরায এতপ্রর/২০২০ ম শন্ত ক্রভতঞ্জত ফাস্তফ অগ্রগতত 

ক্রতভক তফফযণ তেতত অনুমায়ী রক্ষযভাত্রা এতপ্রর ২০২০ ম শন্ত সভাে ফাস্তফায়ন এতপ্রর ২০২০ ম শন্ত অভাপ্ত 

1.  অগবীয নরকূ ৩৭,১০৭টি ৩৪৮০১টি ২৩০৬টি 

2.  অগবীয/ সভাতেপাইে তাযা নরকূ ৩৮,১১৭টি ৩২৯৮২টি ৫১৩৫টি 

3.  গবীয নরকূ  ৩২,৯১৮টি ৩০২০৯টি ২৭০৯টি 

4.  গবীয তাযা নরকূ ২১,৩১৮টি ১৮৪৫৬টি ২৮৬২টি 

5.  তযাংবয়র ৩,৩৪৬টি ২২১৫টি ১১৩১টি 

6.  সযইন য়াোয াযববতস্টাং ৪,৭১৯টি ১৭৬৬টি ২৯৫৩টি 

7.  াফতরক েয়বরে ২৭৮টি ২৭০টি ৮টি 

 সভাে ১৩৭৮০৩টি ১২০৬৯৯টি  ১৭১০৪টি 

তথ্যসূত্রোঃ এতপ্রর ২০২০ প্রকে অগ্রগতত প্রততবফদন, অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে, তেতএইচই।  

াযতণ ৪: প্রকবেয এতপ্রর/২০২০ ম শন্ত ফাস্তফ  আতথ শক অগ্রগতত  

ফাস্তফ আতথ শক 

াভতগ্রক অগ্রগতত ৮৭.৫৯ াভতগ্রক অগ্রগতত তকযাোঃ ৮৪.০৩ 

তথ্যসূত্রোঃ এতপ্রর ২০২০ প্রকে অগ্রগতত প্রততবফদন, অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে, তেতএইচই। 
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১.৭ প্রকবেয কভ শ-তযকেনা  ক্রয় 

প্রকেটি গত ১৬ জানুয়াতয ২০১৮ তাতযবখ একবনক বায় অনুবভাতদত য় এফাং ফাস্তফায়নকার তনধ শাতযত য় ০১ জানুয়াতয ২০১৮ 

সথবক ৩০ জুন ২০২০ ম শন্ত। প্রকেটি জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয তফদ্যভান কাঠাবভায ভাধ্যবভ ফাস্তফায়ন কযা বে। এ 

প্রকবেয কর ক্রয় কাম শক্রভ ই-তজতয ভাধ্যবভ কযা বয়বছ। এবক্ষবত্র প্রকবেয আতায় কর ণ্য, সফা  ক্রয় ততএ-২০০৬ 

এফাং ততআয-২০০৮ অনুযণ কযা বয়বছ।  

১.৮ রগ সেভ 

াংতক্ষপ্ত ফণ শনা ফস্তুতনষ্ঠ মাচাই তনবদ শক মাচাইবয়য ভাধ্যভ গুরুত্বনণ শ অনুভান 

রক্ষয 

প্রকবেয াভতগ্রক উবেশ্য 

বে তনযাদ াতন যফযা 

 স্যাতনবেন ব্যফস্থায 

ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয 

ভাধ্যবভ জনগবণয স্বাস্থয  

জীফনমাত্রায ভাবনয উন্নয়ন 

কবয সেকই উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা অজশবন ায়ক 

ভূতভকা ারন কযা। 

 প্রকে ফাস্তফায়ন সবল 

সদব্যাী জনগবনয ভবধ্য 

াতনফাতত সযাগফারাই 

এয প্রাদুব শাফ হ্রা াবফ।  

 প্রকে ফাস্তফায়ন সবল 

সদব্যাী তনযাদ াতন 

যফযা বৃতি কযণ।  

 প্রকে তযচারক, 

আইএভইতে যাভ শক 

িাযা প্রকে ভল্যায়ন।  

 

উবেশ্য 

 তনযাদ াতন যফযাবয 

উৎ স্থাবনয ভাধ্যবভ 

তনযাদ াতন যফযা 

বৃতি কযণ। 

 াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয 

ভাধ্যবভ তযবফফান্ধফ 

স্যাতনবেবনয উন্নতত 

াধন।   

 তনযাদ াতনয উৎ 

স্থাবনয ভাধ্যবভ তনযাদ 

াতনয যফযা বৃতি।  

 প্রকে এরাকাভুক্ত জনগন 

প্রকবেয আতায় 

তনভ শাণকৃত উৎ বত 

তনযাদ াতন আযণ 

কযবত ক্ষভ বফ।  

 স্যাতনবেন ব্যফস্থা প্রকে 

এরাকায় স্বাস্থযম্মত 

তযবফ তনতিত কযবফ।  

 আইএভইতে এয প্রকে 

ভল্যায়ন প্রততবফদন।  

 প্রবয়াজনীয় ায়তাভ 

(জনতক্ত, তনভ শাণাভগ্রী, 

অথ শ) ঠিকভবয় 

জরবযতা।  

 উকাযববাগীযা সুষ্ঠুবাবফ 

গৃ াংবমাগ সনয়া  

াতনয তফর তযবাবধ 

অনুপ্রাতণত বফ।  

 স্থানীয় অতধফাীযা 

স্থানাভ তযচারনা  

যক্ষণাবফক্ষবণ অনুপ্রাতণত 

বফ।  

আউেনৄে 

 াতনয উৎভ তনভ শাণ 

 াফতরক েয়বরেভবয 

তনভ শাণ  

 ১৩২৮০৬ াংখ্যক একক 

াতনয উৎ তনভ শাণ 

 ৪৭১৯ াংখ্যক সযইন 

য়াোয াবব শতস্টাং স্থান 

 ২৭৮টি াফতরক েয়বরে 

তনভ শাণ। 

 সবৌত অগ্রগততয 

প্রততবফদন 

 প্রকে তযচারবকয 

প্রাযতম্ভক প্রততবফদন 

 ভন্ত্রণারবয়য ভাতক  

তত্রভাতক প্রততবফদন  

 ঠিক ভবয় প্রকবেয 

ফাস্তফায়ন 

 তনভ শাণ াভতগ্রয ভর 

অতযফততশত 

 প্রবয়াজনীয় ফযাবেয 

মথাভবয় প্রাপ্যতা 

 মথাভবয় যাভ শক 

তযলবদয গঠন  
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ইননৄে 

 অথ শ  সভাে প্রকে ব্যয় 

৮৭৪১৬.৫১ রক্ষ োকা। 

 ভাতক প্রততবফদন 

অগ্রগতত 

 প্রকে তযচারবকয 

প্রততবফদন 

 উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাফনা 

ঠিক ভবয় অনুবভাদন 

 ঠিক ভবয় ফযাবেয 

প্রাপ্যতা 

 ঠিক ভবয় জতভয উন্নয়ন 

 অতধগ্রণ   

 জনতক্ত  প্রকে তযচারক 

তনবয়াগ ১১ াংখ্যক 

জনতক্তয তছবন ব্যয় 

১৭১.৭৫ রক্ষ োকা। 

 মানফান   ২ টি মান ক্রয় ফাফদ 

১৪৫.০০ রক্ষ োকা। 

 

১.৯ সেকইকযণ তযকেনা  

ভাঠম শায় সথবক াংগৃীত তথ্য উাি এফাং ম শবফক্ষবণয তবতিবত সফ তকছু গুরুত্বনণ শ তফলয় উবঠ এববছ। প্রকেটিবক সেকই 

কযবত গুরুত্বনণ শ বরা, এরাকায াতনয তস্থতততর তফবফচনায় প্রকে আইবেভ অনুবভাদন কযা, স্থানীয় জনগবণয ভতাভবতয 

তবতিবত তিান্ত গ্রণ কযা, নরকূবয প্ল্ােপভ শ এফাং েয়বরবেয তেজাইন ব্যফাযকাযীবদয জন্য উবমাগী কবয সতারা, 

সুতফধাববাগী জনবগাষ্ঠী  প্রকে উাদাবনয তত্ত্বাফধায়ক তনফ শাচবন ব্যতক্ত/তযফাবযয আথ শাভাতজক অফস্থা তফবফচনা কযা, প্রকে  

আইবেভ স্থাবনয স্থান তনফ শাচবনয সক্ষবত্র আবাবয তযফাবযয দস্যবদয সুতফধা-অসুতফধায তফলয়টিবক গুরুত্ব সদয়া, 

সুতফধাববাগী তববফ ততছবয় ড়া জনবগাষ্ঠীবদয অগ্রাতধকায সদয়া, াতন তনষ্কাবনয ব্যফস্থাবক গুরুত্ব প্রদান কযা, 

যক্ষণাবফক্ষবণয সক্ষবত্র স্থানীয়বদয ম্পৃক্ততা তনতিত কযা, তনয়তভত যীতফক্ষণ কযা, স্যাতনবেবনয উয সুতফধাববাগীবদয 

বচতনতাভরক প্রতক্ষণ প্রদান কযা এফাং ফাস্তফায়নকাযী কভ শকতশা  কভ শচাযীবদয প্রতক্ষণ প্রদান কযা। প্রকবেয ভাধ্যবভ 

স্থাতত কর অগবীয নরকূ, অগবীয/বভাতেপাইে তাযা নরকূ, গবীয নরকূ, গবীয তাযা নরকূ, তযাংবয়র, সযইনয়াোয 

াবব শতস্টাং  াফতরক েয়বরেভবয সরাবকন তজতএ (GPS) িাযা (অক্ষাাং  দ্রাতঘভাাং) তনণ শয় কবয ইউতনয়ন তবতিক 

উবেতখত তফলবয়য ভানতচত্র এফাং োো সফইজ তততয কযবত বফ মাবত বজই বতফষ্যবত প্রকে প্রণয়বন চাতদা তনরুন কযা 

ম্ভফ য়। 
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তিতীয় অধ্যায় 

তনতফড় তযফীক্ষণ কাজ তযচারন িতত  ভয়তবতিক তযকেনা  

২.১ ভীক্ষায টিআয (ToR)  

1. তফস্তাতযত গবফলণা নকা োবগ শে গ্রু, উিযদাতা, তথ্য াংগ্রবয িতত, তথ্য তফবেলবণ প্রবয়াগ কযা তযাংখ্যানগত 

টুরগুবরায তফস্তাতযত তফফযণ প্রাযতম্ভক প্রততবফদন জভাদান; 

2. প্রকে ব্যাকগ্রাউে, উবেশ্য, ফাবজে অনুবভাদন, প্রকে খযচ, ফাস্তফায়ন এফাং ততফর সভয়াদ, তেতত অনুমায়ী ফাতল শক 

ফযাে, অনুবভাদন  ব্যয় তাফ ম শবফক্ষণ এফাং ম শাবরাচনা; 

3. ফাস্তফাতয়ত প্রকে অগ্রগততয তথ্য াংগ্র, ব্যাখ্যা, তফবেলণ, াযতণ এফাং গ্রাবপয ভাধ্যবভ তথ্য উস্থানা এফাং 

ম শাবরাচনা; 

4. প্রকে কাজ ম শবফক্ষণ এফাং ম শাবরাচনা; 

5. প্রকবেয অধীবন তফতবন্ন উকযণ / কাজ এফাং সফা ম শবফক্ষণ এফাং ততএ ২০০৬ এফাং ততআয ২০০৮ এয প্রকবেয 

প্যাবকজগুতরয (ণ্য, কাজ এফাং তযবলফা) দযত্রগুবরা (দযবত্রয আভন্ত্রণত্র, দযত্র ভল্যায়ন, অনুবভাদন প্রতক্রয়া, 

চুতক্ত, ইতযাতদ) ঠিকবাবফ অনুযণ কবয তকনা তা তনযীক্ষা কবয সদখা; 

6. প্রকবেয প্রধান কাম শকাতযতা, প্রাতঙ্গকতা এফাং াপবল্যয তফবেলণ; 

7. তফতবন্ন ম শবফক্ষবণয তবতিবত সুাতয উস্থানায প্রততবফদন এফাং মথামথ কতৃশক্ষ (আইএভইতে) সথবক 

অনুবভাদন সনয়া; 

8. যাভ শক প্রততষ্ঠান একটি গবফলণাভরক গবফলণায তফস্তাবযয জন্য খড়া চূড়ান্ত প্রততবফদন উস্থান কযবত এফাং 

কভ শারায অন্তভূ শক্ত প্রততবফদনগুতর চূড়ান্ত কযায জন্য একটি জাতীয় কভ শারায ব্যফস্থা কযা; 

9. যাভ শক প্রততষ্ঠানটি প্রকে এরাকায ৫০% এরাকা কবায কযা; 

10. প্রকবেয এতিে প্ল্যান ম্পবকশ ম শাবরাচনা এফাং ভতাভত প্রদান;  

11. প্রতযক্ষ  বযাক্ষ সুতফধাববাগীবদয াবথ াক্ষাতকায গ্রণ কযা; 

12. সুতফধাববাগী, ম্প্রদাবয়য সনতৃবৃন্দ, প্রধান কভ শকতশা, জনপ্রতততনতধ, স্থানীয়ণ গণ্যভান্য ব্যতক্ত, স্থানীয় প্রান, তক্ষক, 

ভতরা প্রতততনতধ, এনতজ কভী, াংতেি সস্টকবাল্ডায ইতযাতদয াবথ এপতজতে বা তযচারনা;  

13. তেতত িাযা অনুবভাতদত প্রকে নকা এফাং ফাস্তফায়ন অনুমায়ী কাবজয ভান এফাং তযভাণ তনযীক্ষণ কযা; 

14. প্রকবেয াংতেি কভ শকতশাবদয াবথ তনতফড় আবরাচনা এফাং যাভ শভরক তফঠক তযচারনা কযা; 

15. যাভ শক প্রততষ্ঠানবক প্রকেটিয প্রধান আইবেভ প্রকবেয নকা এফাং ফাস্তফায়ন অফস্থা ম শাবরাচনা; 

16. প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রততবফদবনয লাে (৬০) কত (৪০ কত ফাাংরায় এফাং ২০ কত ইাংবযতজবত) ভাতযচারক, ভল্যায়ন 

তফবাগ, আইএভইতে ফযাফয জভাদান; 

17. প্রকে কাম শক্রভভবয আয কাম শকযী  সেকই তযচারনায জন্য এফাং বতফষ্যবত প্রকেগুতরবত বফ শািভ িততয 

প্রতততরত কযায জন্য ব্যফস্থা  াঠ্য প্রস্তাফনা দান; 

18. তনক পবন্টয াাবে ভস্ত প্রততবফদন সরখা আফশ্যক; এফাং 

19. অনুবভাতদত কতৃশক্ষ (আইএভইতে) কতৃশক তনধ শাতযত অন্য সকান কাজ ম্পাদন। 
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২.২ এরাকা তনফ শাচন 

অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকেটি ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা য়াাভুক্ত এরাকা ব্যতীত ২৭৮টি াংদীয় 

এরাকায় ফাস্তফাতয়ত বয়বছ মায অধীবন সদবয ৬৪টি সজরায় তযবলফা সবয়বছ। এবক্ষবত্র তনতফড় তযফীক্ষবণয জন্য যাভ শক 

প্রততষ্ঠান প্রকেভুক্ত এরাকায ৫০% এরাকা (৩২টি সজরা) সথবক উাি াংগ্র কবযবছ। ভীক্ষাটিবত ফহুস্তয নভৄনায়ন িতত 

ব্যফায কযা বয়বছ। প্রাথতভক ম শাবয় তথ্য াংগ্রবয জন্য যাভ শক প্রততষ্ঠান প্রথবভ ৬৪টি সজরা সথবক তদফ চয়বনয তবতিবত 

৩২টি সজরা তনফ শাচন কবযবছ। তাযয তদফচয়ন িততবত ৩২টি সজরা সথবক ৩২টি উবজরা তনফ শাচন কযা বয়বছ। তাযয 

প্রততটি উবজরায সমফ ইউতনয়বন প্রকবেয অফকাঠাবভাগুবরা ফাস্তাফতয়ত বয়বছ এভন দুটি ইউতনয়ন সথবক সুতফধাববাগী খানায 

তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। এবাবফ ফ শবভাে ৩২*২= ৬৪টি ইউতনয়ন সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। 

াযতণ ৫: গবফলণা এরাকায তাতরকা 

তফবাগ  সজরা উবজরা ইউতনয়ন 

সুতফধাববাগী খানায 

াংখ্যা 

ঢাকা 

ঢাকা সকযানীগঞ্জ 

করাততয়া ১৭ টি 

ফাস্তা ১৭ টি 

ভাতনকগঞ্জ ভাতনকগঞ্জ দয 

জাগীয ১৭ টি 

তদঘী ১৭ টি 

পতযদনৄয দযনৄয 

দযনৄয ১৭ টি 

কৃষ্ণনৄয ১৭ টি 

যাজফাড়ী ফাতরয়াকাতন্দ 

ফাতরয়াকাতন্দ ১৭ টি 

নফাফনৄয ১৭ টি 

নাযায়ণগঞ্জ সানাযগাঁ 

কাঁচনৄয ১৭ টি 

াদীনৄয ১৭ টি 

চট্টগ্রাভ  

কুতভো  রাকাভ 

আজগড়া ১৭ টি 

রাকাভ নফ শ ১৭ টি 

চাঁদনৄয  াজীগঞ্জ  

ফড়কুর নফ শ ১৭ টি 

ফড়কুর তিভ ১৭ টি 

সনায়াখারী  সফগভগঞ্জ 

একরানৄয ১৭ টি 

তভযয়াতযনৄয ১৭ টি 

রক্ষ্মীনৄয  রক্ষ্মীনৄয দয  

দারারফাজায ১৭ টি 

দতক্ষণ াভছাতদ ১৭ টি 

চট্টগ্রাভ  াোজাযী  

তচকনদেী ১৭ টি 

দতক্ষণ ভাদা শা ১৭ টি 

যাঙ্গাভাটি  যাঙ্গাভাটি দয ৩ নাং াছতড় ১৭ টি 
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তফবাগ  সজরা উবজরা ইউতনয়ন 

সুতফধাববাগী খানায 

াংখ্যা 

২ নাং ভগফান ১৭ টি 

যাজাী  

ফগুড়া ফগুড়া দয 

তনতনদাযা ১৭ টি 

সবখযবকারা ১৭ টি 

নগাঁ  নগাঁ দয  

দুফরাটি ১৭ টি 

াাতনয়া ১৭ টি 

জয়নৄযাে  আবক্করনৄয  

রুকুতন্দনৄয ১৭ টি 

সানাভৄখী ১৭ টি 

নাবোয  রারনৄয  

আড়ফাফ ১৭ টি 

তফরভাতড়য়া ১৭ টি 

খুরনা  

মবায  তঝকযগাছা  

ফাঁকড়া ১৭ টি 

াতজযফাগ ১৭ টি 

াতক্ষীযা  কাতরগঞ্জ  

কৃষ্ণনগয ১৭ টি 

ধরফাতড়য়া ১৭ টি 

খুরনা  াইকগাছা  

রস্কয ১৭ টি 

গড়ইখারী ১৭ টি 

নড়াইর  সরাাগড়া  

সরাাগড়া ১৭ টি 

রক্ষ্মীাা ১৭ টি 

ফাবগযাে  সভাাংরা  

চাদাই ১৭ টি 

তভঠাখাতর ১৭ টি 

ফতযার  

ঝারকাঠি  যাজানৄয  

ভঠফাতড় ১৭ টি 

যাজানৄয ১৭ টি 

তবযাজনৄয  তবযাজনৄয দয  

তযকতরা ১৭ টি 

কদভতরা ১৭ টি 

ফতযার  ফাবকযগঞ্জ  

গারুতযয়া ১৭ টি 

 করকাঠী ১৭ টি 

তবরে  

তবরে  দতক্ষণ সুযভা  

দাউদনৄয ১৭ টি 

কুচাই ১৭ টি 

তফগঞ্জ  চুনারুঘাে  

আম্মদাফাদ ১৭ টি 

সদযগাছ ১৭ টি 

যাংনৄয  ঞ্চগড়  সদফীগঞ্জ  সদতফগঞ্জ দয ১৭ টি 
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তফবাগ  সজরা উবজরা ইউতনয়ন 

সুতফধাববাগী খানায 

াংখ্যা 

সদফীদুফা ১৭ টি 

যাংনৄয  ীযগাছা  

তককুড়ী ১৭ টি 

ীযগাছা ১৭ টি 

গাইফান্ধা  সগাতফন্দগঞ্জ  

নাকাই ১৭ টি 

যাজাায ১৭ টি 

তদনাজনৄয  ফীযগঞ্জ  

াল্টানৄয ১৭ টি 

সুজারনৄয ১৭ টি 

ভয়ভনতাং  

সযনৄয  নকরা  

সগৌড়িায ১৭ টি 

উযপা ১৭ টি 

সনত্রবকাণা সনত্রবকানা দয 

সভৌগাতত ১৭ টি 

ঠাকুযাবকাণা ১৭ টি 

জাভারনৄয তযলাফাতড় 

বাোযা ১৭ টি 

তঞ্জা ১৭ টি 

সভাে তফবাগ= ৮টি  সভাে সজরা= ৩২ টি  সভাে উবজরা=৩২ টি  সভাে ইউতনয়ন= ৬৪ টি সভাে নভৄনা= ১০৮৮ 

২.৩ নভৄনা িতত  আকায তনধ শাযণ 

খানা ভবয াংখ্যা তনণ শবয়য জবন্য তনম্নতরতখত সূত্রটি ব্যফায কযা বয়বছ- 

  

 ̂     ̂    
 

      

  
 

সমখাবন, 

 n র ভর তনবদ শবকয জন্য প্রবয়াজনীয় নভৄনায আকায। 

  ̂  বরা তনতদ শি তনবদ শবকয প্রতযাতত কবাবযবজয ায। এখাবন  ̂ =০.৫। 

 ৯৫% প্রতযাতত তনভু শরতা ফা অথ শফতায ভাত্রা অজশবনয রবক্ষয      এয ভান বরা ১.৯৬। 

 ভাতল্টবস্টজ নভৄনায়বনয কাযবণ তেজাইন ইবপক্ট (deff) এয ভান ১ ধযা য়। 

 E র প্রাতন্তক ত্রুটি (মথামবথাতায ীভা) মা ৯৫% প্রতযাতত তনভু শরতা ফা অথ শফতায ভাত্রাবত নীয় এফাং এই 

স্টাতেবত মায ভান বরা ৩% (E= ০.০৩) । E-এয ভান সফত বর নভৄনায আকায কভ বফ এফাং E-এয ভান কভ 

বর নভৄনায আকায সফত বফ।  

উবযাক্ত ভানভবয িাযা প্রাপ্ত নভৄনায আকায রোঃ 
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সুতযাাং সূত্রানুাবয খানায াংখ্যা ১০৬৭টি। 

২.৪ তথ্য াংগ্র  তফবেলণ িতত 

তযভাণগত এফাং গুণগত তথ্য াংগ্রবয সক্ষবত্র ফাাংরাবদবয সভাে ৬৪টি সজরায ৫০ তাাং (৩২টি) সজরায খানাগুবরা সথবক 

গবফলণায উাি াংগ্র কযা বয়বছ। তযভাণগত গবফলণায সক্ষবত্র ফহুস্তয নভৄনায়ন (Multistage Sampling) 

িতত ব্যফায কযা বয়বছ। প্রততটি খানা সথবক একজন ব্যতক্তবক তথ্যদাতা তববফ তনফ শাচন কযা বয়বছ। সচিা কযা বয়বছ 

খানায প্রধান দস্যবক (নাযী অথফা নৄরুল) তথ্যদাতা তববফ তনফ শাচন কযায। তযফাবযয প্রধান অনুতস্থত থাকবর তায 

স্বাভী/স্ত্রীবক তথ্যদাতা তববফ গ্রণ কযা বয়বছ। 

ধা-১ প্রথবভ ৬৪টি সজরা সথবক তদফ চয়বনয তবতিবত ৩২টি সজরা তনফ শাচন কযা বয়বছ। 

ধা-২ এই ম শাবয় ৩২ টি সজরা সথবক তদফচয়ন িততবত ৩২টি উবজরা তনফ শাচন কযা বয়বছ। 

ধা-৩ সমফ ইউতনয়বন প্রকবেয অফকাঠাবভাগুবরা ফাস্তফাতয়ত বয়বছ এভন উবজরায দুটি ইউতনয়ন সথবক নভৄনা খানায তথ্য 

াংগ্র কযা বয়বছ । ফ শবভাে ৩২*২= ৬৪টি ইউতনয়ন সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। প্রততটি ইউতনয়ন সথবক তদফ চয়বনয 

তবতিবত সুতফধাববাগী খানা তনফ শাচন কযা বয়বছ। 

ধা-৪ সভাে ১০৬৭টি নভৄনা াংগ্র কযবত প্রবয়াজনীয় খানায াংখ্যা দাঁড়ায় ১৬.৬৭ (১০৬৭/৬৪)টি। তবফ সুলভ কবাবযজ 

তনতিত কযায রবক্ষয প্রততো ইউতনয়ন সথবক সভাে ১৭টি কবয নভৄনা খানায তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। এবাবফ, প্রকৃতবক্ষ সভাে 

খানায াংখ্যা দাঁতড়বয়বছ (১৭*৬৪) ১০৮৮টি। 

ধা-৫ প্রততটি কাঠাবভা/ আইবেভ সথবক কভবক্ষ ৩টি কবয নভৄনা াংগ্র কযা বয়বছ। প্রততটি কাঠাবভা সথবক তত্রবকাণ তবতিবত 

(দতক্ষণ-নফ শ, দতক্ষণ-তিভ এফাং উিয তদক সথবক) তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। এবাবফ সভাে প্রততটি ইউতনয়ন সথবক ১৭টি নভৄনা 

তচতিত কবয তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। 

গুণগত অনুন্ধাবনয জন্য নভৄনায়ণ  

গুণগত তথ্য াংগ্রবয জন্য তনফ শাতচত গবফলণা এরাকা সথবক তথ্যদাতাবদয তনকে সথবক তনতদ শি াংখ্যক এপতজতে, সকআইআই, 

সক স্টাতে াংগ্র এফাং ভাঠ ম শবফক্ষণ কযা বয়বছ। 

প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাৎকায (সকআইআই)  

তনবম্ন উবেতখত প্রধান তথ্যদাতা সমভন- স্থানীয় যকায প্রবকৌর অতধদপ্তয (এরতজইতে)-এয কভ শকতশা, জনস্বাস্থয প্রবকৌর 

অতধদপ্তয (তেতএইচই)-এয কভ শকতশা, অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে-এয াংতেি কভ শকতশা  য়াে শ ম শাবয়য 

গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ অন্যান্যবদয াবথ ফ শবভাে ৪০টি াক্ষাৎকায গ্রণ কযা বয়বছ। তথ্যদাতাগণ তদফচয়ন িততবত তনফ শাচন 

কযা বয়বছ। তনবম্নাক্ত সেতফবর প্রধান তথ্যদাতাবদয তাতরকা সদয়া বরা-  
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াযতণ ৬: সকআইআই তথ্যদাতাবদয তফন্যা 

ক্রতভক তথ্যদাতা তথ্যদাতায াংখ্যা 

1.  স্থানীয় যকায প্রবকৌর অতধদপ্তয (এরতজইতে)-এয কভ শকতশা ৪ 

2.  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয (তেতএইচই)-এয কভ শকতশা ৪ 

3.  অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে-এয াংতেি কভ শকতশা ১৬ 

4.  য়াে শ ম শাবয়য গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ (জনপ্রতততনতধ, নাযী প্রতততনতধ, তক্ষক, এনতজ 

কভী  অন্যান্য) 

১৬ 

সভাে ৪০ 

সপাকা দর আবরাচনা (এপতজতে)  

এপতজতে গাইেরাইবনয ভাধ্যবভ প্রকবেয সুতফধাববাগী খানাভ, গবফতলতব্য জনবগাষ্ঠীয সনতৃবৃন্দ, প্রকবেয াংতেি 

কভ শকতশাবৃন্দ, জনপ্রতততনতধ, স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ, স্থানীয় যকায প্রততষ্ঠান, তক্ষকবৃন্দ, নাযী প্রতততনতধ, এনতজ কভী, এফাং 

াংতেি সস্টকবাল্ডায প্রভৃতত ব্যতক্তবদয াবথ এপতজতে তযচাতরত বয়বছ। ভীক্ষায় সভাে ১৬টি এপতজতে কযা বয়বছ। প্রততটি 

আবরাচনায় বায় ১০ সথবক ১২ জন অাংগ্রণকাযী উতস্থত তছর। 

সক স্টাতে  

প্রকেটিয াভতগ্রক তফলয়াফরী তফবেলবণয জন্য ৬টি সক স্টাতে কযা বয়বছ। তায ভবধ্য ৩টি পর এফাং ৩টি অপর 

(টিউফবয়র ফা েয়বরে) স্থানায উয তযচারনা কযা বয়বছ। সক স্টাতে কযায ভয় মথাম্ভফ তফস্তাতযত তথ্য াংগ্র কযা 

বয়বছ।  

ভাঠ ম শবফক্ষণ (অফকাঠাবভা এফাং সফা/প্রততষ্ঠানভ) 

ভাঠ ম শাবয় তযদ শবনয ভয় যাভ শকগণ অফকাঠাবভা এফাং প্রকবেয সফাভ, সফা প্রদানকাযী কতৃশক দবক্ষ, 

সুতফধাববাগীবদয প্রতততক্রয়া ইতযাতদ ম শবফক্ষণ কবযবছন। অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকবেয অধীন সমকর স্থানা 

তনভ শাণ  স্থান কযা বয়বছ ফা বে তায নাভ তযভাণ তনবম্ন উবেখ কযা বরা। স্থানাভ সুতফধাববাগী জনগণ কতৃশক 

তযচাতরত  যক্ষণাবফক্ষণ কযা বে। যাভ শক প্রততষ্ঠান / প্রতততনতধ ভাঠ ম শাবয় ফাস্তফায়নাধীন অফকাঠাবভাভ বযজতভবন 

ম শবফক্ষণ কবযবছন। ম শবফক্ষবণয ভয় অফকাঠাবভাগুবরায তফতবন্ন ধযন, তায ফাস্তফায়ন, গুণগত ভান, তায াংখ্যা, তযভা, 

স্থান তনধ শাযণ ইতযাতদ তফলবয় যীক্ষা  ম শাবরাচনা কবযবছন। এবক্ষবত্র স্থানীয় তেতএইচই কভ শকতশাগণ বমাতগতা কবযবছন। 

এছাড়া নরকূ ভবয নাভ তযভাণ উবেখ কযা বরাোঃ  

1. স্তচাতরত অগবীয নরকূ- প্রততটি াই তদবঘ শয ৬১ তভোয, ব্যা ৩৮ তভতর তভোয  তযভাণ ৩৭১০৭টি। 

2. স্তচাতরত গবীয নরকূ- প্রততটি াই তদবঘ শয ২৭৫ তভোয, ব্যা ৩৮ তভতরতভোয  তযভাণ ৩২৯১৮টি। 

3. অগবীয/তাযাাম্পভেক্ত সভাতেপাইে নরকূ (স্তচাতরত) প্রততটি াই তদবঘ শয ৬১ তভোয, ব্যা ৩২ তভতরতভোয। 

সভাতেপাইে নরকূবয তফবলত্ব বে এটি স্থাবনয ভয় ৪০ তভোয গবীযতায় ফ্ল্যা বাল্ব, তিন সপ্ল্ে, কাতর, 

পবরায়ায সপ্ল্ে, য়াায, উইাং সচক-নাে, গ্রাবর, নেেবাল্ব গাইে, ফ্ল্যা বাল্ব , নেে বাল্ব ফতে, তযাং  নেেবাল্ব তযতবায 

াংবমাজন কযবত য়। তযভাণ ৩৮১১৭টি। 

4. স্তচাতরত গবীয নরকূ (তাযাাম্পভেক্ত)- এটিয প্রততটি াই তদবঘয ২৭৫ তভোয, ব্যা ৩২ তভতরতভোয  উবযাক্ত 

ক্রতভক নাং ৩ এয অনুরূ। তযভাণ ২১৩১৮টি।  

5. তযাং বয়র ৩৩৪৬ টি। 
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6. সযইন য়াোয াবব শতস্টাং ৪৭১৯ টি । 

7. াফতরক েয়বরে ২৭৮ টি ।  

যাভ শকগণ উবয ফতণ শত সেততপবকন অনুমায়ী কাজগুতর বয়বছ তকনা তা তনতফড়বাবফ ম শবফক্ষণ কবযবছন।   

প্রকবেয SWOT ম শাবরাচনা 

প্রকে তনতফড় তযফীক্ষণ কভ শতযকেনায় সম কর তথ্য উাি াংগ্র এফাং তফবেলবণয প্রস্তাফ কযা বয়বছ স কর তথ্য-উাি 

াংগ্র নফ শক তা তফবেলণ কবয প্রকেটিয তক্তারী  দুফ শর তদক এফাং সুবমাগ  ঝুঁতকভ নাক্তকযণ কযা বয়বছ। তা 

বতফষ্যবত একই ধযবনয প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়বনয জন্য মবথাভেক্ত সুাতয প্রদাবন ায়তা কযবফ।  

তথ্য/উাি াংগ্র,  ম্পাদনা 

উাি াংগ্রবয সক্ষবত্র তনবম্নাক্ত তফলয়গুবরায উয গুরুত্বাবযা কযা বয়বছ, মথা:  

 অতবজ্ঞ এফাং দক্ষ তথ্য াংগ্রকাযী তনবয়াগ কযায ভধ্য তদবয় উাবিয ভান  গুণগত তদক ফজায় যাখা বয়বছ। 

এবক্ষবত্র উাি াংগ্রবয প্রতক্রয়া এফাং অগ্রমাত্রা ভাঠ ম শাবয় তত্ত্বাফধায়ন  তনয়তভত ভতনেতযাং এয ভাধ্যবভ তনতিত 

কযা বয়বছ; 

 তথ্য াংগ্রবয ভয় গবফলণায তনততক তফলয়গুতর (এতথকযার ইসুয) গুরুত্ব সবয়বছ। এবক্ষবত্র তথ্য সনয়ায আবগ 

উিযদাতায ম্মতত গ্রণ কযা বয়বছ এফাং তায মথামথ সগানীয়তা ফজায় যাখা বয়বছ; এফাং 

 তনভু শরতা  তযেন্নতায জন্য াংগৃতত তথ্য-উাি ম্পাদনা কযা বয়বছ। 

তথ্য/উাি প্রতক্রয়াকযণ 

ভাঠ ম শাবয় াংগৃীত প্রাথতভক তথ্য উািগুতর কতম্পউোয তনব শয পেয়যায এতএএবয াাবে তফবেলণ কযা বয়বছ। 

াযতণ তফন্যাব আইএভইতে’য তদক তনবদ শনা অনুযণ কযা বয়বছ। 

নভৄনায়বনয াযাংবক্ষ 

াযতণ ৭: নভৄনায়বনয াযাংবক্ষ 

ক্রতভক                     ভীক্ষায িতত াংখ্যা 

০১ উকাযববাগী (খানা) জতয  ১০৮৮ খানা 

০২ তনতফড় াক্ষাৎকায (সকআইআই) ৪০ টি 

০৩ সপাকা গ্রু তেকান (এপতজতে) ১৬ টি 

০৪ সক স্টাতে ৬ টি 

০৫ ভাঠ ম শবফক্ষণ ৪ টি 

০৬ কভ শারা   ০১ টি 

াযতণ ৮: একনজবয তথ্য াংগ্রবয িতত এফাং নভৄনা 

তথ্য াংগ্রবয ধযন তথ্য াংগ্রবয িতত এফাং নভৄনা  প্রশ্নভারা/সচকতরস্ট/গাইেরাইন 

তযভাণগত জতয 

সুতফধাববাগী ম শাবয় খানা জতয 
সভাে ৩২ টি উবজরা সথবক সভাে ১০৮৮ টি 

াক্ষাৎকায গ্রণ কযা বয়বছ।  
কাঠাবভাফি জতয প্রশ্নভারা 
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তথ্য াংগ্রবয ধযন তথ্য াংগ্রবয িতত এফাং নভৄনা  প্রশ্নভারা/সচকতরস্ট/গাইেরাইন 

গুণগত অনুন্ধান 

প্রকবেয েকুবভন্ট ম শাবরাচনা 
সবকোতয তথ্য াংগ্রবয জন্য প্রাতঙ্গক েকুবভন্ট এফাং 

প্রততবফদন ম শাবরাচনা কযা বয়বছ।  
 

সপাকা গ্রু আবরাচনা 

(এপতজতে) 

ভীক্ষায় সভাে ১৬ টি সপাকা দর আবরাচনা কযা 

বয়বছ। এপতজতে গাইেরাইবনয ভাধ্যবভ প্রকবেয 

সুতফধাববাগী খানাভ, গবফতলতব্য জনবগাষ্ঠীয 

সনতৃবৃন্দ, প্রকবেয াংতেি কভ শকতশাবৃন্দ, জনপ্রতততনতধ, 

স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ, স্থানীয় যকায প্রততষ্ঠান, 

তক্ষকবৃন্দ, নাযী প্রতততনতধ, এনতজ কভী, এফাং াংতেি 

সস্টকবাল্ডায প্রভৃতত ব্যতক্তবদয াবথ এপতজতে 

তযচাতরত বয়বছ। প্রততটি আবরাচনা বায় ১০ সথবক 

১২ জন অাংগ্রণকাযী উতস্থত তছবরন। 

এপতজতে গাইেরাইন 

প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাতকায 

(বকআইআই)  

এরতজইতে, তেতএইচই, প্রকে াংতেি কভ শকশতা এফাং 

উবজরা ম শাবয়য প্রতততনতধবদয াবথ ফ শবভাে ৪০ টি 

প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাৎকায/তনতফড় াক্ষাৎকায গ্রণ 

কযা বয়বছ। 

সচকতরস্ট 

ভাঠ ম শাবয় ম শবফক্ষণ 

(অফকাঠাবভা এফাং সফা/সফা 

প্রততষ্ঠানভ 

ভাঠ ম শাবয় তযদ শবনয ভয় যাভ শকগণ অফকাঠাবভা 

এফাং প্রকবেয সফাভ, সফা প্রদানকাযী কতৃশক 

দবক্ষ, সুতফধাববাগীবদয প্রতততক্রয়া ইতযাতদ ম শবফক্ষণ 

কযা বয়বছ।  

 

ম শবফক্ষণ সচকতরস্ট 

সক স্টাতে  

প্রকেটিয াভতগ্রক তফলয়াফরী তফবেলবণয জন্য ৬ টি 

সক স্টাতে কযা বয়বছ। তায ভবধ্য ৩ টি পর এফাং ৩ 

টি অপর (টিউফবয়র ফা েয়বরে) স্থানায উয 

তযচারনা কযা বয়বছ। 

সক স্টাতে গাইেরাইন 

কভ শারা  

াংতেি যকাতয  সফযকাতয প্রধান প্রধান 

কভ শকতশাবৃবন্দয াবথ জাতীয় ম শাবয় একটি কভ শারা 

অনুতষ্ঠত বয়বছ। আনুভাতনক ৩৫ জন অাংগ্রণকাযী 

উক্ত কভ শারাটিবত উতস্থত তছবরন।  

 প্রধান ত্র ায়ায বয়ন্ট 

এয ভাধ্যবভ উস্থাতত 

বফ। 

 কভ শারা ভন্বয়কাযী এফাং 

ভোবযেয আবরাচনা 

তযচারনা কযবফন এফাং 

সনাে াংগ্র কযবফন। 
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উভেক্ত (মাচাইবমাগ্য) তনণ শায়ক 

উভেক্ত তনণ শায়বকয ভাধ্যবভ তথ্য াংগ্রবয জন্য চরকভবয তাতরকা: 

 রক্ষযভাত্রা এফাং প্রকৃত প্রাক্করন অফস্থা ম শাবরাচনা এফাং প্রকবেয তপ্রতরতভনাতয তনবদ শতকা অনুযণ (দযত্র, দযবত্রয 

অনুবভাদন, অনুবভাদন প্রতক্রয়া, চুতক্ত, ক্রয়, ইতযাতদ) কবয আভদাতনয প্রতক্রয়াটি যীক্ষা কবয সদখা বয়বছ; 

 ক্রয় ম্পতকশত পাাংন তফবেলণ কযা বয়বছ; 

 প্রকবেয তফতবন্ন আইবেভ ফাস্তফায়ন অফস্থা অনুন্ধান কযা বয়বছ; 

 প্রকবেয ফর  দুফ শর তদকভ ভল্যায়ন কযা বয়বছ; 

 উিযদাতাবদয তফতিয: ফয়, তক্ষা, তফফাতক অফস্থা, ভাতক াতযফাতযয আয় এফাং ব্যয়, কভ শাংস্থান অফস্থা, উন্নয়ন 

কাবজয অাংগ্রণ, প্রকে ফাস্তফায়ন, প্রকে সথবক প্রাপ্ত আথ শ-াভাতজক সুতফধা, প্রকবেয প্রবাফ ইতযাতদ তফবফচনায় 

সনয়া বয়বছ; 

 প্রকে কভীবদয এফাং সুতফধাববাগী দর  সনতৃবত্বয কাম শকযী অাংগ্রণ তনতিত কযা বয়বছ; এফাং 

 ফরতা এফাং দুফ শরতা: কাম শক্রভ ফাস্তফায়ন এফাং ফাধা-তফতি এফাং অজশন আয বৃতিয জন্য সুাতয কযা বয়বছ। 

২.৫ ভয়তবতিক কভ শতযকেনা  ফাস্তফায়ন 

চুতক্ত স্বাক্ষবযয তাতযখ সথবক চায (৪) ভাবয ভবধ্য যাভ শক প্রততষ্ঠানটি প্রবাফ ভল্যায়ন গবফলণাটি তযচারনা কবযবছ এফাং এো 

তযচাতরত বয়বছ তনম্নতরতখত কাম শক্রবভয ভাধ্যবভ। প্রস্তাতফত গবফলণাটি যাভ শক প্রততষ্ঠান িাযা চাযটি তফস্তৃত ম শাবয় ম্পন্ন 

কযা বয়বছ: ১) প্রস্তুততভরক, ২) তথ্য াংগ্র, ৩) তথ্য ভন্বয় াধন এফাং তফবেলণ, ৪) প্রততবফদন তততয এফাং ইাংবযতজবত 

অনুফাদ কবয প্রততবফদন প্রণয়ণ। তনম্ন কাম শক্রভগুবরা তনতফড় তযফীক্ষণ ভীক্ষায কাম শক্রভ  ভয়সূতচ ীল শক চাবে শ সদয়া বরাোঃ
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াযণী ৯: তনতফড় তযফীক্ষণ ভীক্ষায কাম শক্রভ  ভয়সূতচ  

ম শায়  কাম শক্রভভ 

 

ভয়কার 

৫ জানুয়াযী-

২০ জানুয়াযী 

২১ জানুয়াযী-

২০ সপব্রুয়াযী 

২১ সপব্রুয়াযী-

২০ ভাচ শ 

২১ ভাচ শ-

২৯ ভাচ শ 

৩০ ভাচ শ-০৫ 

এতপ্রর 

০৬ এতপ্রর-

১০ এতপ্রর 

১১ এতপ্রর-২০ 

এতপ্রর 

২১ এতপ্রর-

২৫ এতপ্রর 

২৬ এতপ্রর-

০৫ সভ 

ম শায় ১- প্রস্তুততভরক ম শায়           

 তেতত, ভল্যায়ন প্রততবফদন  অন্যান্য াংতেি 

নতথ ম শাবরাচনা; 

         

 তেজাইন  তথ্যাংগ্র টুরস্ চূড়ান্তকযণোঃ 

প্রশ্নাফরী, তনবদ শাফরী  সচকতরি এফাং 

প্রাযতম্ভক প্রততবফদন প্রস্তুত; 

         

 কাতযগতয  তস্টয়াতযাং বা ম শাবরাচনা, তথ্য 

াংগ্র টুরবয প্রাক-যীক্ষণ; 

         

 প্রাযতম্ভক (খড়া এফাং চূড়ান্ত) প্রততবফদন দাতখর 

 তনবয়াগ  জনতক্ত প্রতক্ষণ; 

 আইএভইতে সথবক অনুবযাধত্র প্রাতপ্ত; 

         

ম শায় ২- তথ্য াংগ্র ম শায়           

 নভৄনা চূড়ান্তকযণ, সুতফধাববাগীবদয াক্ষাৎকায 

 তথ্যাংগ্র কাম শক্রভ তযচারনা;  

         

 াংতেি কভ শকতশা, প্রকে/বপ্রাগ্রাবভয কভ শকতশা 

প্রধান তথ্যদাতাবদয াবথ াক্ষাৎকায 

তযচারনা, দরীয় আবরাচনা;  
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ম শায়  কাম শক্রভভ 

 

ভয়কার 

৫ জানুয়াযী-

২০ জানুয়াযী 

২১ জানুয়াযী-

২০ সপব্রুয়াযী 

২১ সপব্রুয়াযী-

২০ ভাচ শ 

২১ ভাচ শ-

২৯ ভাচ শ 

৩০ ভাচ শ-০৫ 

এতপ্রর 

০৬ এতপ্রর-

১০ এতপ্রর 

১১ এতপ্রর-২০ 

এতপ্রর 

২১ এতপ্রর-

২৫ এতপ্রর 

২৬ এতপ্রর-

০৫ সভ 

 সুাযতবন  ভান-তনয়ন্ত্রণ সচক কযা, ভাঠ 

ম শাবয় প্রশ্নাফরী এতেটিাং, সকাতোং; 

 স্থানীয় ম শাবয় সস্টকবাল্ডায  সুতফধাববাগীবদয 

াবথ কভ শারা তযচারনা; 

         

ম শায় ৩- তথ্য প্রতক্রয়াকযণ  তফবেলণ           

 তনফন্ধীকযণ  ম্পাদনা, গুণগত তথ্য 

প্রতক্রয়াকযণ; 

         

 সকাতোং, কতম্পউোবয তথ্য অনুপ্রবফ, োো 

তিতনাং  াভঞ্জস্যতা সচক; 

 নকা  তনভ শাণ তেবকাবয়তন্স াযণীোঃ তি  

ফহুচারকীয় এফাং তথ্য ব্যাখ্যা  তফবেলণ- 

এতএএ ব্যফায কবয; 

         

ম শায় ৪- প্রততবফদন প্রণয়ন         `  

 প্রথভ খড়া প্রততবফদন প্রণয়ন  জভা;          

 তিতীয় খড়া প্রততবফদন প্রণয়ন  জভা;          

 কাতযগতয  তস্টয়াযীাং কতভটিয বাগুবরা 

ম শাবরাচনা; 
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ম শায়  কাম শক্রভভ 

 

ভয়কার 

৫ জানুয়াযী-

২০ জানুয়াযী 

২১ জানুয়াযী-

২০ সপব্রুয়াযী 

২১ সপব্রুয়াযী-

২০ ভাচ শ 

২১ ভাচ শ-

২৯ ভাচ শ 

৩০ ভাচ শ-০৫ 

এতপ্রর 

০৬ এতপ্রর-

১০ এতপ্রর 

১১ এতপ্রর-২০ 

এতপ্রর 

২১ এতপ্রর-

২৫ এতপ্রর 

২৬ এতপ্রর-

০৫ সভ 

 প্রচাযণাভরক কভ শারাোঃ কভ শারা জন্য খড়া 

প্রততবফদন দাতখর  কভ শারায় অাংগ্রণ; 

         

 কভ শারায য খড়া প্রততবফদন াংবাধন 

এফাং চূড়ান্ত প্রততবফদন দাতখর; এফাং 

         

 চূড়ান্ত প্রততবফদন তববফ ৬০ ভৄতদ্রত কত 

দাতখর (৪০ কত ফাাংরা  ২০ কত ইাংবযতজ) 
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তযফীক্ষণ ভীক্ষায ভয়কার অনুমায়ী প্রততো কাম শক্রবভয তাতরকা 

াযণী ১০: তযফীক্ষণ ভীক্ষায ভয়কার অনুমায়ী প্রততো কাম শক্রবভয তাতরকা 

কাম শক্রভভ ভয়কার 

 তেতত, ভল্যায়ন প্রততবফদন  অন্যান্য াংতেি নতথ ম শাবরাচনা; ৫ জানুয়াযী-২০ জানুয়াযী 

 তেজাইন  তথ্যাংগ্র টুরস্ চূড়ান্তকযণোঃ প্রশ্নাফরী, তনবদ শাফরী  সচকতরি এফাং 

প্রাযতম্ভক প্রততবফদন প্রস্তুত; 

 কাতযগতয  তস্টয়াতযাং বা ম শাবরাচনা, তথ্য াংগ্র টুরবয প্রাক-যীক্ষণ; 

 প্রাযতম্ভক (খড়া এফাং চূড়ান্ত) প্রততবফদন দাতখর; 

 তনবয়াগ  জনতক্ত প্রতক্ষণ; 

 আইএভইতে সথবক অনুবযাধত্র প্রাতপ্ত; 

২১ জানুয়াযী-২০ সপব্রুয়াযী 

 নভৄনা চূড়ান্তকযণ, সুতফধাববাগীবদয াক্ষাৎকায  তথ্যাংগ্র কাম শক্রভ তযচারনা;  

 াংতেি কভ শকতশা, প্রকে/বপ্রাগ্রাবভয কভ শকতশা প্রধান তথ্যদাতাবদয াবথ াক্ষাৎকায 

তযচারনা; দরীয় আবরাচনা; 

 সুাযতবন  ভান-তনয়ন্ত্রণ মাচাই কযা, ভাঠ ম শাবয় প্রশ্নাফরী এতেটিাং, সকাতোং; 

 স্থানীয় ম শাবয় সস্টকবাল্ডায  সুতফধাববাগীবদয াবথ কভ শারা তযচারনা; 

২১ সপব্রুয়াযী-২০ ভাচ শ 

 তনফন্ধীকযণ  ম্পাদনা, গুণগত তথ্য প্রতক্রয়াকযণ; 

 সকাতোং, কতম্পউোবয তথ্য অনুপ্রবফ, োো তিতনাং  াভঞ্জস্যতা মাচাই; 

 নকা  তনভ শাণ তেবকাবয়তন্স াযণীোঃ তি  ফহুচরকীয় এফাং তথ্য ব্যাখ্যা  

তফবেলণ-এতএএ ব্যফায কবয; 

২১ ভাচ শ-২৯ ভাচ শ 

 প্রথভ খড়া প্রততবফদন প্রণয়ন  জভা; ৩০ ভাচ শ-০৫ এতপ্রর 

 তিতীয় খড়া প্রততবফদন প্রণয়ন  জভা; ০৬ এতপ্রর-১০ এতপ্রর 

 কাতযগতয  তস্টয়াযীাং কতভটিয বাগুবরা ম শাবরাচনা;  

 প্রচাযণাভরক কভ শারাোঃ কভ শারায জন্য খড়া প্রততবফদন দাতখর  কভ শারায় 

অাংগ্রণ; 

১১ এতপ্রর-২০ এতপ্রর 

 কভ শারায য খড়া প্রততবফদন াংবাধন এফাং চূড়ান্ত প্রততবফদন দাতখর; এফাং ২১ এতপ্রর-২৫ এতপ্রর 

 চূড়ান্ত প্রততবফদন তববফ ৬০ ভৄতদ্রত কত দাতখর (৪০ কত ফাাংরা  ২০ কত 

ইাংবযতজ)। 

২৬ এতপ্রর-০৫ সভ 

  

  



নষ্ঠা | 22 

 

২৬.৩% 

৩৫.৩% 

১৯.৪% 

১২.৫%  

৬.৫%  

১৮-৩০ 

ফছয  

৩১-৪০ 

ফছয  

৪১-৫০ 

ফছয  

৫১-৬০ 

ফছয  

৬১+ 

ফছয  

০. 

৫. 

১০. 

১৫. 

২০. 

২৫. 

৩০. 

৩৫. 

৪০. 

১০.৮০% 

২৭.১০% 

৪৫.৯০% 

৬.৯০% 

৬.৬০% ২.৮০% 

তনযক্ষয 

াক্ষযজ্ঞান-ঞ্চভ সেতণ  

লষ্ঠ-দভ সেতণ 

একাদ- িাদ 

স্দাতক  স্দাতবকািয 

তৃতীয় অধ্যায় 

পরাপর ম শাবরাচনা 

৩.১ প্রকবেয অগ্রগতত 

অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকেটিয তনতফড় তযফীক্ষবণয জন্য গবফলণা এরাকা তববফ প্রকেভুক্ত এরাকায ৩২টি 

সজরা সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। এ গবফলণায় সভাে ১০৮৮টি উকাযববাগী খানা জতয কযা য়। খানা জতয ছাড়া 

গবফলণা এরাকায গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ এফাং প্রকে াংতেি কভ শকতশাবদয তনকে সথবক এপতজতে  সকআইআই’সয়য ভাধ্যবভ 

গুণগত তথ্য-উাি াংগ্র কযা বয়বছ।  

৩.১.১ উিযদাতায আথ শাভাতজক অফস্থা 

উিযদাতায তরঙ্গ এফাং তযফাবযয দস্য াংখ্যা 

ভীক্ষাবত সভাে ১০৮৮ টি খানা জতযবয ভাধ্যবভ উকাযববাগীয তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ। উিযদাতাবদয ভবধ্য ৬৭৫ জন 

(৬২%) তছর নৄরুল এফাং ৪১৩ জন (৩৮%) নাযী। সমকর খানা সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ তাবদয তযফাবযয গড় দস্য 

াংখ্যা তছর ৪.৯১ ফা প্রায় ৫ জন। ফাাংরাবদ বুযবযা অফ স্টযাটিতস্টক (তফতফএ) এয াউজবাল্ড ইনকাভ এযাে এিবতেচায 

াবব শ-২০১৬ (২০১৯) এয তথ্য তফবেলবণ সদখা মায় সম, ফাাংরাবদবয খানায গড় দস্য াংখ্যা ৪.০৬ জন। অথ শাৎ গবফলণাধীন 

এরাকায় খানাগুবরায গড় দস্য াংখ্যা ফাাংরাবদবয াভতগ্রক গড় খানায দস্য াংখ্যায সচবয় াভান্য সফত।  

উিযদাতায ফয় 

প্রাপ্ত তবথ্য সদখা মায় সম, ২৬.৩% উিযদাতায ফয় তছর 

১৮ সথবক ৩০ ফছবযয ভবধ্য, ৩৫.৩% এয ফয় ৩১ সথক 

৪০ ফছয, ১৯.৪% উিযদাতায ফয় ৪১ সথবক ৫০ ফছয, 

এফাং ১২.৫% উিযদাতায ফয় ৫১ সথবক ৬০ ফছয। এছাড়া 

৬.৫% উিযদাতা তছর মাবদয ফয় ৬০ ফছবযয সফত। 

এখাবন সচিা কযা বয়বছ তযফাবযয প্রধান ব্যতক্তয তনকে 

সথবক তথ্য াংগ্র কযায। তাছাড়া গবফলকগণ কর ফয়ী 

ভানুবলয কাছ সথবক তথ্য াংগ্রবয প্রতত সজায তদবয়বছন। 

উিযদাতায তক্ষাগত সমাগ্যতা 

সমকর উিযদাতায তনকে সথবক তযভাণফাচক তথ্য-উাি 

াংগ্র কযা বয়বছ তাঁবদয ভাবঝ ৪৫.৯% দভ সেতণ ম শন্ত 

ড়াশুনা কবযবছন। এছাড়া অন্যান্য উিযদাতায তক্ষাগত 

সমাগ্যতা তনযক্ষয (১০.৮%), স্বাক্ষযজ্ঞান সথবক শুরু কবয 

ঞ্চভ সেতণ (২৭.১%), এফাং িাদ সেতণ (৬.৯%), স্দাতক  

স্দাতবকািয (৬.৬%) এফাং অন্যান্য (তেবপ্ল্াভা) ২.৮%। 

তচত্র ১: উিযদাতায ফয় 

তচত্র ২: উিযদাতায তক্ষাগত সমাগ্যতা 
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ভর সা 

সমকর উিযদাতায তনকে সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ তাবদয ভাবঝ যবয়বছ তফতবন্ন সাজীফী। গবফলণা দর উিযদাতাবদয 

ফতশভান ভর সা এফাং তিতীয় সা (প্রবমাজয বর) ম্পবকশ তথ্য াংগ্র কবযবছ। সমকর উিযদাতায তনকে সথবক তথ্য 

াংগ্র কযা বয়বছ তাবদয ভর সায ভাবঝ অন্যতভ তছর কৃতলকাজ (২২.৫%), গৃস্থাতর (২৭.৩%), চাকুযী (৭.৭%), তদনভজুয 

(অকৃতল), (৪.৮%) ব্যফায়ী (১৩.৮%), গৃতণী (৮.৩%) ইতযাতদ। আফায উিযদাতাবদয তিতীয় সায ভাবঝ অন্যতভ তছর 

তদনভজুয (অকৃতল) (৪১.৮%), কৃতলকাজ (১৫.৩%), গৃস্থাতর (৮.২%), ভাছ চাল (৪.১%) ইতযাতদ। তনবম্ন উিযদাতাবদয ভর 

সা এফাং তিতীয় সায তথ্য প্রদান কযা বরা। 

াযতণ ১১: উিযদাতাবদয ভর সায তাতরকা 

সা তকযা (%) 

1. কৃতলকাজ ২২.৫   

2. গৃস্থাতর ২৭.৩  

3. চাকুযী  ৭.৭  

4. গফাতদ শু-াতখ ারন  ০.৪  

5. ভাছ চাল  ২.৪  

6. তদনভজুয (অকৃতল)  ৪.৮  

7. ব্যফায়ী  ১৩.১  

8. সাজীফী (োক্তায, তক্ষক, ইতঞ্জতনয়ায ইতযাতদ)  ০.৯  

9. ক্ষুদ্র সা (কাভায, কুভায, সজবর ইতযাতদ)  ২.৫  

10. কুটিয তে  ০.৫ 

11. রাইবায  ৪.০ 

12. ইবরতিতয়ান  ০.১ 

13. নৄবযাতত/ইভাভ ০.৬ 

14. চা-েতভক  ০.৬  

15. তভস্ত্রী  ০.২ 

16. ছাত্র  ১.৪ 

17. দতজশ  ০.৫ 

18. গৃতণী  ৮.৩ 

19. অফযপ্রাপ্ত  ১.১  

20. প্রফাী  ০.২  

21. াাংফাতদক  ০.১ 

22. তবখাযী  ০.১ 

23. ততনক  ০.১ 

24. তফধফা  (যকাযী বাতা)  ০.২ 

25. সভকাতনক ০.২ 

26. ভৄহুযী ০.১ 

27. সফকায  ০.১ 

সভাে ১০০  
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াযতণ ১২: উিযদাতাবদয তিতীয় সায তাতরকা 

সা তকযা (%) 

1. কৃতলকাজ ১৫.৩ 

2. গৃস্থাতর ৮.২ 

3. ভাছ চাল ৪.১ 

4. তদনভজুয (অকৃতল) ৪১.৮ 

5. ব্যফায়ী ৩.১ 

6. সাজীফী (োক্তায, তক্ষক, ইতঞ্জতনয়ায ইতযাতদ) ৬.১ 

7. ক্ষুদ্র সা (কাভায, কুভায, সজবর ইতযাতদ) ৯.৩ 

8. কুটিয তে ১.০ 

9. রাইবায ১.০ 

10. নৄবযাতত/ইভাভ ১.০ 

11. চা-েতভক ৪.১ 

12. তভস্ত্রী ২.০ 

13. গৃতণী ২.০ 

14. দতজশ  ১.০ 

সভাে ১০০ 

উিযদাতায খানায ভাতক আয়  ব্যয়  

মতদ এই প্রকবেয াবথ উিযদাতাবদয ভাতক আয়-ব্যবয়য যাতয সকান ম্পবকশ সনই তবফ তাবদয আথ শাভাতজক অফস্থা 

উস্থাবনয জন্য ভাতক গড় আয়-ব্যবয়য তচত্র তুবর ধযা বয়বছ। সদখা মায় সম, প্রকবেয সুতফধাববাগী খানাগুবরায ভাতক গড় 

আয় ১৮০৮২ োকা এফাং ভাতক গড় ব্যয় ১৪২৬৫ োকা। বফ শাচ্চ ১০ াজায োকা ভাতক গড় আয় যবয়বছ এভন তথ্যদাতায 

াংখ্যা ২৩.২%। এছাড়া প্রাপ্ত তথ্য ভবত, ৫২.৯% উিযদাতায ভাতক গড় আয় ১০ াজায সথবক অনূর্ধ্শ ২০ াজায োকা, 

৯.৯% উিযদাতায ভাতক আয় ২০ াজায সথবক অনূর্ধ্শ ৩০ াজায োকা এফাং ১৪% উিযদাতায আয় ৩০ াজায োকায 

ঊবর্ধ্শ। অন্যতদবক ৪১.৪% উিযদাতায ভাতক গড় ব্যয় বফ শাচ্চ ১০ াজায োকায, ৪৫.৩% উিযদাতায ভাতক ব্যয় ১০ াজায 

োকা সথবক অনূর্ধ্শ ২০ াজায োকায, ৭% উিযদাতায ভাতক ব্যয় ২০ াজায সথবক অনূর্ধ্শ ৩০ াজায োকা এফাং ভাত্র ৬.৩% 

উিযদাতায ব্যয় ৩০ াজাবযয উবর্ধ্শ। তফতফএ (২০১৯) তথ্যানুমায়ী, ফতশভাবন ফাাংরাবদবয খানাভবয ভাতক গড় আয় 

১৫৯৮৮ োকা এফাং গড় ব্যয় ১৫৭১৫ োকা সমখাবন সদখা মাবে সম, গবফতলত এরাকায খানাভবয গড় ভাতক আয় জাতীয় গড় 

আয় সথবক সফত এফাং গড় ব্যয় কভ।  

 

তচত্র ৩: উিযদাতায খানায ভাতক গড় আয়  ব্যয় 

২৩.২০% 

৫২.৯০% 

৯.৯০% 
১৪.০০% 

৪১.৪০% 
৪৫.৩০% 

৭.০০% ৬.৩০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

০-১০০০০ োকা  ১০০০১-২০০০০ 

োকা  

২০০০১-৩০০০০ 

োকা 

৩০০০০+ োকা  

ভাতক গড় আয়   

ভাতক গড় ব্যয় 
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৯৮.৭% 

৮৬% 

৫৫.৬% 

৪৭.৭% 

৫৬.৯% 

১৮.৪% 

৫.৫% 

৬% 

০.৫% 

০.০% ২০.০% ৪০.০% ৬০.০% ৮০.০% ১০০.০% ১২০.০% 

খাফায াতনয চাতদা নযণ 

যান্নায াতনয চাতদা নযণ  

সগাবরয সুতফধা  

কাড়-সচাড় তযস্কাবয সুতফধা  

থারাফন তযস্কায  

গফাতদ শুয খাফায াতন  

সগায়ার তযস্কায  

ফততবোয় ফতজ চালাফাদ ফা নের ফাগান 

অন্যান্য  

উিযদাতাবদয প্রায় তবাগ (৯২.৯%) দাতফ কবযন সম, 

এই প্রকবেয াতনয উৎগুবরা সেকই। 

উকাযববাগীযা াতনয উৎবয সফা  ব্যফহৃত কর 

আইবেভ সমভন নরকূ ফা াবম্পয ব্রাে, ইে, ফাতর 

তবভন্ট, াই  অন্যান্য তপটিাং -এয গুণগতভাবনয 

তবতিবত এভন ভন্তব্য কবযন। 

৩.১.২ প্রকে আইবেভ এফাং াতনয উৎগুবরা সেকই তকনা 

সমকর উিযদাতায তনকে সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ তাবদয ভাবঝ ১৫.৩% অগবীয নরকূবয সুতফধাববাগী, ১৫.৩% 

সভাতেপাইে তাযা নরকূবয সুতফধাববাগী, ৩৬.৭% গবীয নরকূবয সুতফধাববাগী, ২০% গবীয তাযা নরকূবয সুতফধাববাগী, 

৪.৩% তযাং বয়র সুতফধাববাগী, ৫.২% সযইন য়াোয াবব শতস্টাং সুতফধাববাগী এফাং ৩.১ াফভাত শফর সুতফধাববাগী। 

উিযদাতাবদয প্রায় তবাগ (৯৯.৬%) জানান সম তাবদয ব্যফহৃত াতনয উৎটি ফতশভাবন চর যবয়বছ।  

উিযদাতাবদয প্রায় তবাগ (৯২.৯%) দাতফ কবযন সম, 

এই প্রকবেয াতনয উৎটি মবথি সেকই। 

উকাযববাগীযা াতনয উৎবয সফা  ব্যফহৃত কর 

উাদান সমভন নরকূ ফা াবম্পয ব্রাে, ইে, ফাতর 

তবভন্ট, াই  অন্যান্য তপটিাং এয গুণগতভাবনয 

তবতিবত এভন ভন্তব্য কবযন। অযতদবক মাযা দাতফ 

কবযবছন সম, প্রকেটিয আইবেভ মবথি সেকই না তাবদয ভাবঝ ৪৫.৫% উিযদাতা অতববমাগ কবযন সম, াতনয উৎ স্থাবনয 

সক্ষবত্র স্থানকাযীযা (ঠিকাদাবযযা) মথামথ দাতয়ত্ব ারন কবযতন, ৯.১% দাতফ কবযন প্রকবেয টিউফবয়র ভানম্মত তছরনা, 

১০.৬% জানান টিউফবয়রটি ঠিক স্থাবন স্থান কযা য়তন, ২৭.৩% অতববমাগ কবযন সম, প্রকে আইবেভটি ঠিকবাবফ 

যক্ষণাবফক্ষণ কযা য়না, ২৫.৮% দাতফ কবযন সম, ট্যাাংবকয ভান বার নয়, এফাং ১৬.৭% জানান সম, প্রদানকৃত ট্যাাংবকয াইজ 

মবথষ্ঠ ফড় নয়। 

৩.১.৩ প্রকবেয াতনয ব্যফায 

উকাযববাগীযা এই প্রকবেয াতন তফতবন্নবাবফ ব্যফায কযবছ। সদখা মায় সম, প্রকবেয উৎবয াতন তাযা শুধু খাফায াতন 

তববফ ব্যফায কযবছনা ফযাং াতযফাতযক অন্যান্য কাবজ ব্যফায কযবছ। প্রায় তবাগ (৯৮.৭%) তযফাবযয খাফায াতনয 

চাতদা নযবণয াাাত যান্নায াতনয চাতদা নযণ (৮৬.০%), সগাবরয সুতফধা (৫৫.৬%), কাড়-সচাড় তযস্কাবয সুতফধা 

(৪৭.৭%), থারাফন তযস্কায (৫৬.৯%), গফাতদ শুয খাফায াতন (১৮.৪%), সগায়ার তযস্কায (৫.৫%), ফততবোয় ফতজ 

চালাফাদ ফা নের ফাগাবনয সুতফধা (৬%), এফাং অন্যান্য (০.৫%) কাবজ এই প্রকবেয াতন ব্যফায কযবছ। 

তচত্র ৪: প্রকবেয াতন সমফ কাবজ ব্যফায য় 
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২৮.২% 

৩৭.৬% 

১৮.১% 

৯.৬% 

২.১% ২% 

০.০% 

৫.০% 

১০.০% 

১৫.০% 

২০.০% 

২৫.০% 

৩০.০% 

৩৫.০% 

৪০.০% 

তনজস্ব নরকূ প্রততবফতয 

নরকূ 

ার্শ্শফতী খার, 

নদী  নৄকুয 

বৃতিয াতন  ক্রয়কৃত াতন ার্শ্শফতী াম্প 

৩.১.৪ প্রকে শুরুয আবগ াতনয উৎ এফাং গুণগতভান  

সমকর উিযদাতায তনকে সথবক তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ তাবদয ২৮.২% তযফাবযয নবফ শই তনজস্ব নরকূ তছর। অথ শাৎ 

২৮.২% তথ্যদাতাযা এই প্রকে চালুয নবফ শ তনবজবদয নরকূ সথবকই াতন চাতদা সভোবতা। আয অন্যান্যবদয ভবধ্য ৩৭.৬% 

তযফাবযয াতনয চাতদা নযণ বতা প্রততবফতয াতনয উৎ সথবক, ১৮.১% তযফাবযয াতনয চাতদা তভেবতা াবয খার, 

নদী  নৄকুবযয ভত জরায় সথবক, ৯.৬% তযফায বৃতিয াতন াংযক্ষণ কবয তাবদয াতনয চাতদা সভোবতা, ২.১% তযফায 

াতন ক্রয় কযবতা, ২% তযফায তাবদয াতনয চাতদা নযণ কযবতা ার্শ্শফতী সকান াম্প সথবক াতন াংগ্র কযবতা, ১.৩% 

তযফায কুয়া এফাং সোফা সথবক াতন াংগ্র কযবতা এফাং অফতি ১.৩% তযফায অন্যান্য তফতবন্ন উাবয় াতন াংগ্র কযবতা। 

উকাযববাগীযা নবফ শ সমকর উৎ সথবক াতন াংগ্র কযবতা তায গুণগতভান তনবয় তভে প্রতততক্রয়া জানান। খুফ কভ াংখ্যক 

উকাযববাগী জানান সম, তাবদয নবফ শয ব্যফহৃত াতনয গুণগতভান বার তছর। সমকর তযফায নবফ শ তনযাদ াতন সফায 

আতায় তছর তাঁবদয ভাবঝ ২২.৪% উিযদাতা জানান তাবদয ব্যফহৃত াতন তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত তছর। একইাবথ দুগ শন্ধভৄক্ত 

(১৩.৮%), আব শতনকভৄক্ত (১২.২%), আয়যনভৄক্ত (১০.৫%), রফনভৄক্ত (১০.২%), স্বাবাতফক যাংবয়য (১১%) ফবর জানা মায়। 

অযতদবক ৬২.১% উিযদাতা াতনবত আয়যবনয উতস্থতত তছর ফবর জানান। এছাড়া অতযস্কায  ভয়রাভেক্ত (২৪.৫%), 

দুগ শন্ধভেক্ত (২৩%), রফণাক্ত (২১.২%), অস্বাবাতফক যাংবয়য (২০.১%), এফাং যীতক্ষত তছর না (০.১%) ফবর জানা মায়। 

তচত্র  ৫: প্রকে শুরুয আবগ াতনয উৎ  
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উিযদাতাবদয ৯১.২% প্রকেভুক্ত াতনয উৎবক 

তনযাদ ফবর দাতফ কবযন। উকাযববাগীযা 

াতনয গুণগতভান তনবয় ন্তুতি প্রকা কবযন। 

 

তচত্র ৬: প্রকে শুরুয আবগয ব্যফহৃত াতনয গুণগতভান  

৩.১.৫ প্রকবেয াতনয উৎটি তনযাদ তকনা 

উিযদাতাবদয ৯১.২% জানান সম, প্রকে সথবক প্রাপ্ত াতনয 

উৎটি তনযাদ। উকাযববাগীযা াতনয গুণগতভান তনবয় ন্তুতি 

প্রকা কবযন। তবফ ২.৩% দাতফ কবযন সম, এই প্রকবেয াতনয 

উৎটি তনযাদ াতন যফযা কযবত ব্যথ শ বে। আয অফতি 

৬.৫% উিযদাতা াতনয গুণগতভান ম্পবকশ সকান ভন্তব্য 

কবযনতন। 

যাভ শকগণ যাতয ভাঠ তযদ শবন একইযকভ তভে প্রতততক্রয়া সবয়বছন। সফতযবাগ সক্ষবত্র উকাযববাগীযা াতনয 

উৎটিবক তনযাদ ফবর দাতফ কবযবছন। তবফ তকছু তকছু ব্যতক্ত াতনয গুণগতভান বাবরা না ফবর দাতফ কবযন। সমভন, াবায 

উবজরায ভূতভ অতপব প্রকবেয াফভাত শফর াম্পটি তযদ শনকাবর জননক কভ শকতশা জানান সম, তাযা এই াবম্পয াতন ান 

কবযন না। তাবদয দাতফ াতনবত দুগ শন্ধ যবয়বছ। তবফ াবম্পয াতনটি াবত তনবয় উতস্থত যীক্ষা কবয সকান দুগ শন্ধ ায়া 

মায়তন। উবেখ্য সম, ভূতভ অতপবয ফাই অন্য আবযকটি াম্প সথবক উঠাবনা াতন ান কবয থাবকন। আয এই াবম্পয াতন 

অন্যান্য প্রবয়াজনীয় কাবজ ব্যফায কযা য়। এছাড়া তাবদয তজবজ্ঞ কবয জানা মায় সম, তাযা তনয়তভত াতনয ট্যাাংতকটি 

তযস্কায কবযনা। 

সমকর উিযদাতা দাতফ কবযন সম, প্রকেভূক্ত াতনয উৎগুবরা তনযাদ াতন যফযা কযবছ না তাবদয তজবজ্ঞ কযা বয়তছর 

সকন তাযা এই াতনয উৎটিবক তনযাদ ভবন কযবছ না। তাবদয ভাবঝ ৪৭.১% উিযদাতা জানান সম, াতনবত প্রচুয তযভাণ 

আয়যবনয উতস্থতত যবয়বছ। এছাড়া অন্যান্য কাযণ তববফ াতনবত রফনাক্ততা (১১.৮%), অতযস্কায  ভয়রাভেক্ত (৮.৮%), 

দুগ শন্ধভেক্ত (৮.৮%), াতনয অস্বাবাতফক যাং (৮.৮%), স্থানকাযীযা ঠিকবাবফ দাতয়ত্ব ারন কবযতন (৫.৯%), টিউফবয়র 

ভানস্মভত য়তন (২.৯%), াইবয ভান বার না (২.৯%), এফাং ঠিকবাবফ যক্ষণাবফক্ষবণয অবাফ (২.৯%) যবয়বছ ফবর জানা 

মায়।  

২২.৪০% 

১৩.৮০% 

১২.২০% 

১০.৫০% 

১০.২০% 

১১.০০% 

৬২.১০% 

২৪.৫০% 

২৩.০০% 

২১.২০% 

২০.১০% 

০.১০% 

০.০০% ১০.০০% ২০.০০% ৩০.০০% ৪০.০০% ৫০.০০% ৬০.০০% ৭০.০০% 

তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতন  

দুগ শন্ধভৄক্ত াতন  

আব শতনকভৄক্ত াতন 

আয়যনভৄক্ত াতন 

রফনভৄক্ত াতন 

স্বাবাতফক যাংবয়য াতন 

আয়যনভেক্ত াতন 

অতযস্কায  ভয়রাভেক্ত  

দুগ শন্ধভেক্ত  

রফণাক্ত াতন  

অস্বাবাতফক যাংবয়য  

যীতক্ষত তছর না  
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৯৯.৬০% 

৭৭.০০% 

৫১.৯০% 

৮২.৩০% 

৪৮.১০% 

৫৭.৭০% 

৫৫.৪০% 

৪২.৪০% 

১৫.৮০% 

১৩.৯০% 

২.৯০% 

২.৫০% 

৫১.৬০% 

৫.২০% 

১.০০% 

০.০০% ৫০.০০% ১০০.০০% ১৫০.০০% 

খাফায াতনয চাতদা নযণ  

াাংাতযক তফতবন্ন কাবজ ব্যফায 

সযাগব্যতধয প্রবকা হ্রা 

াতন যফযাবয তযতধ বৃতি  

আয়যনভৄক্ত াতন সফা  

আব শতনকভৄক্ত াতন সফা  

াফ শক্ষতনক াতন সফা  

াতন যফযাবয তযবফ উন্নত 

তফনা খযবচ নরকূ প্রাতপ্ত  

াতন াংগ্রব ভয় অচয় সযাধ  

সেকই  দীঘ শস্থায়ী নরকূ ব্যফস্থা  

আয় বৃতি/কভ শাংস্থান সৃতি 

 কভ খযবচ াতন ায়া  

াক-ফজী চালাফাদ 

তক্ষায ায বৃতি  

জনুয়াযী সথবক সভ ভা ম শন্ত গ্রাভীণ এরাকায় খাফায াতনয াংকে 

সফত সদখা মায়। ৮২.৭% উিযদাতা জানান সম, এই ভয়কাবর াতনয 

তস্থতততর তনবচ সনবভ মায়ায কাযবণ এ াংকে তততয য়। এছাড়া 

অন্যান্য কাযণগুবরায ভাবঝ যবয়বছ বৃতিাবতয ায কবভ মায়া, 

ভূনবষ্ঠয াতন স্বেতা ফা শুতকবয় মায়া, তফদুযৎ তফভ্রাে, াতনবত 

আয়যবনয ভাত্রা বৃতি, তফকে উৎ না থাকা ইতযাতদ।  

৩.১.৬ প্রকে সথবক প্রাপ্ত সুতফধাভ 

এই প্রকবেয সুতফধাববাগীযা প্রকবেয তফতবন্ন ধযবনয সুতফধায কথা উবেখ কবযন। প্রায় তবাগ (৯৯.৬%) উকাযববাগী জানান 

সম, এই প্রকবেয ভাধ্যবভ তনযাদ খাফায াতনয চাতদা নযণ বয়বছ। সখাবন ৭৭% উকাযববাগী জানান সম, তাযা তনযাদ 

খাফায াতনয াাাত প্রকবেয াতনয উৎ সথবক াতন তনবয় াাংাতযক তফতবন্ন কাবজ ব্যফায কবয। উিযদাতায ৫১.৯% 

ভবন কবযন সম, এই প্রকবেয তনযাদ াতন সফবনয কাযবণ গ্রাভীণ এরাকায় সযাগব্যাতধ হ্রা সবয়বছ। এছাড়া অন্যান্য 

সুতফধাগুবরায ভাবঝ যবয়বছ াতনয যফযা বৃতি (৮২.৩%), আয়যণভৄক্ত াতন (৪৮.১%), আব শতনকভৄক্ত াতন (৫৭.৭%), 

াফ শক্ষতণক াতন সফা (৫৫.৪%), াতন যফযাবয তযবফ উন্নত বয়বছ (৪২.৪%), তফনা খযবচ নরকূ প্রাতপ্ত (১৫.৮%), াতন 

াংগ্রবয ভয় অচয় সযাধ (১৩.৯%), সেকই  দীঘ শস্থায়ী নরকূ ব্যফস্থা/উন্নত ভারাভার (২.৯%), আয় বৃতি/কভ শাংস্থান 

য়া (২.৫%), কভ খযবচ াতন ায়া (৫১.৬%), াক-ফতজ চাল কযা মায় (৫.২%) এফাং তক্ষায ায সফবড়বছ (১%)।  

 

তচত্র ৭: প্রকে সথবক প্রাপ্ত সুতফধা ভ 

উিযদাতায ৯৮.৭% জানান সম, তাযা এই প্রকবেয অধীন াতনয উৎ সথবক াফ শক্ষতণক াতনয সফা াবে। তবফ অফতি 

১.৩% দাতফ কবয সম, তাযা াফ শক্ষতণক াতনয সফা ায়না। মাযা াফ শক্ষতণক াতনয সফা ায়না ফবর জানান তাযা গবড় ১০.৬৪ 

ঘন্টা এফাং বফ শাচ্চ ১৬ ঘন্টা াতনয সফা সবয় থাবকন। উিযদাতাবদয ভাত্র ৪% দাতফ কবযন সম, এই প্রকবেয অধীন াতনয উৎ 

সথবক াতন াংগ্র কযবত তাবদয অতততযক্ত ভয় ব্যয় কযবত য়। তবফ সফতযবাগ উিযদাতা (৯৬%) ভবন কবযন সম, তাবদয 

সকান অতততযক্ত ভয় ব্যয় য়না। 

তবফ ফছবযয তকছু তনতদ শি ভয় খাফায 

াতনয াংকে সদখা মায়। প্রাকৃততক দূবম শাগ 

ছাড়া ফছবযয অন্য সকান তনতদ শি ভয় াতনয 

াংকে সদখা মায় তকনা এভন প্রবশ্ন 

উিযদাতাবদয ভাত্র ৯.৮% জানান ফছবযয 
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৬.৮০% 

৯৩.২০% 

নতুন সায় ভেক্ত 

বয়বছ 

নতুন সায় ভেক্ত 

য়তন 

৫% 

৯৫% 

কভ শাংস্থান সৃতি বয়বছ 

কভ শাংস্থান সৃতি য়তন 

তকছু তনতদ শি ভয় গ্রাভীণ এরাকায় খাফায াতনয াংকে সদখা সদয়। উিযদাতাবদয ৭২.৪% জানান সম, ভাচ শ-এতপ্রর ভাব এ 

াংকে সফত সদখা মায়। এছাড়া উিযদাতাবদয ভবধ্য ১৭% (এতপ্রর-সভ), ১০.৫% (সপব্রুয়াযী-ভাচ শ) এফাং ৫.৭% (জানুয়াযী-

সপব্রুয়াযী) খাফায াতনয সফত াংকে তততয য় ফবর জানান। অথ শাৎ জতযব সদখা মায় সম, জানুয়াযী সথবক সভ ভা ম শন্ত গ্রাভীণ 

এরাকায় খাফায াতনয াংকে সফত সদখা মায়। উিযদাতাবদয ৮২.৭% জানান সম, এই ভয়কাবর াতনয তস্থতততর তনবচ সনবভ 

মায়ায কাযবণ এ াংকে তততয য়। এছাড়া অন্যান্য কাযণগুবরায ভাবঝ যবয়বছ বৃতিাবতয ায কবভ মায়া, ভূনবষ্ঠয াতন 

স্বেতা ফা শুতকবয় মায়া, তফদুযৎ তফভ্রাে, াতনবত আয়যবনয ভাত্রা বৃতি, তফকে াতনয উৎ না থাকা ইতযাতদ।  

৩.১.৭ কভ শাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতি 

জতযব প্রাপ্ত তথ্য অনুমায়ী, এই প্রকে শুরু য়ায য প্রকে িাযা 

সুতফধাপ্রাপ্ত বয় ৬.৮% উিযদাতায তযফায নতুন সায় ভেক্ত 

য়ায সুবমাগ সবয়বছ এফাং তাবদয াতযফাতযক আয় বৃতি সবয়বছ। 

মাবদয াতযফাতযক আয় বৃতি সবয়বছ ফা নতুন সকান সায সুবমাগ 

সৃতি বয়বছ ফবর জানান তাবদয ভাবঝ ফতজ খাভায কবযবছ 

৩৭.১%, কৃতলকাবজ সুতফধাপ্রাপ্ত বয়বছ ২৪.৩%, গফাতদ শু ারবন 

১১.৪%, া-ভৄযগী ারবন ৭.৫%, ব্যফায় ৭.১%, কুটিয তবে 

৫.৭%, চা-ফাগাবন ৪.৩%, েতভক তববফ কাজ সবয়বছ ১.৪% 

এফাং ফাা বাড়া সফবড়বছ ১.৪% উিযদাতায। 

এই প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর গ্রাভীণ এরাকায় তকছু নাযীয 

কভ শাংস্থাবনয সুবমাগ বৃতি সবয়বছ ফবর জানা মায়। তযফাবযয 

সকান নাযী দস্য এই প্রকে িাযা সুতফধাপ্রাপ্ত বয় নতুন কভ শাংস্থান 

বয়বছ তকনা এভন প্রবশ্ন ৫% উিযদাতা জানান সম, তাবদয 

তযফাবযয নাযীযা কবভ শ ভেক্ত বয়বছ। সমকর নাযী এই প্রকবেয 

াতন কাবজ রাতগবয় আয় কযবছ তাবদয ভাবঝ ৫৪.৯% ফজী 

খাভায কবযবছ, ১৩.৭% াঁ ভৄযগীয খাভাবযয াবথ ভেক্ত, ৯.৮% 

স্ততে, ৯.৮% ব্যফা, ৭.৮% কৃতলকাজ এফাং ৩.৯% গফাতদ 

শুারবনয াবথ ভেক্ত। 

৩.১.৮ প্রকেভুক্ত উৎবয াতনয গুণগতভান এফাং নফ শতন উৎবয াতনয গুণগতভাবনয তুরনাকযণ  

উকাযববাগীবদয তনকে সথবক াতনয গুণগতভান ম্পবকশ তথ্য াংগ্র কযা বয়তছর। দুই তৃতীয়াাংবয (৭৮.১%) সফত 

উিযদাতা এই প্রকবেয াতনবক তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত ফবর দাতফ কবযবছন। এছাড়া আব শতনকভৄক্ত (৪৭.৪%), আয়যনভৄক্ত 

(৭৫.৫%), রফনভৄক্ত াতন (২৩.১%), দুগ শন্ধভৄক্ত (৫৭.৪%), স্বাবাতফক যাংবয়য (৪১.৬%) ফবর দাতফ কবযবছন তাযা। তবফ তকছু 

াংখ্যক উকাযববাগী াতনয গুণগতভান তনবয় অন্তুতি প্রকা কবযবছন মাবদয াংখ্যা ১০ তাাংবয কভ। সমভন রফনাক্ত াতন 

তচত্র ৮: নতুন সায় ভেক্ত য়ায সুবমাগ 

তচত্র ৯: নাযীবদয কভ শাংস্থান 
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(৭.১%), অতযস্কায  ভয়রাভেক্ত (০.৮%), দুগ শন্ধভেক্ত (০.৮%), আয়যনভেক্ত (৯.১%), অস্বাবাতফক যাংবয়য (০.৯%), 

আব শতনকভেক্ত (০.৭%) ইতযাতদ তনবয় অন্তুতি প্রকা কবযন। 

 

  তচত্র ১০: প্রকেভুক্ত উৎবয াতনয গুণগতভান এফাং নফ শতন উৎবয াতনয গুণগতভাবনয তুরনাকযণ  

তবথ্য সদখা মাবে সম, এই প্রকবেয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ এরাকায াতনয গুণগতভাবন ইততফাচক তযফতশন এববছ। উিযদাতাবদয 

৭৮.১% দাতফ কবযবছন সম, ফতশভান প্রকেভুক্ত াতনয উৎগুবরা সথবক তাযা তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতন াবে সমখাবন নবফ শ 

ভাত্র ২২.৪০% উিযদাতা তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতনয সফা সবতা। সভাে ৫৭.৭% উিযদাতা দাতফ কবযবছন সম, তাযা ফতশভাবন 

আব শতনকভৄক্ত াতন াবেন সমখাবন নবফ শ ভাত্র ১২.২০% উিযদাতা দাতফ কবযতছর সম, তাঁবদয খাফায াতন আব শতনকভৄক্ত তছর। 

সমখাবন নবফ শ ভাত্র ১০.৫০% উিযদাতা আয়যনভৄক্ত াতন সফায আতায় তছর সখাবন ফতশভাবন ৭৫.৫% আয়যনভৄক্ত াতন 

সফায আতায় এববছ ফবর জানা মায়। একইবাবফ আবযা জানা মায় সম, উিযদাতাবদয ভাত্র ১১% স্বাবাতফক যাংবয়য এফাং 

১০.২০% রফনভৄক্ত াতন সবতা সখাবন ফতশভাবন ৪১.৬% স্বাবাতফক যাংবয়য  ২৩.১% রফনভৄক্ত াতন সফায আতায় 

এববছ। ফস্তুত এই প্রকবেয ভধ্য তদবয় গ্রাভীণ এরাকায াতন যফযা ব্যফস্থায় গুণগত তযফতশন এববছ। 

৩.১.৯ অথ শ প্রদান 

এই প্রকবেয সফা গ্রবণয জন্য তনয়ভানুাবয উকাযববাগীবদয তকছু তনতদ শি তযভাণ অথ শ প্রদান কযবত বয়তছর মাবক 

কতিতফউন ভাতন তববফ অতবতত কযা বয়বছ। এবক্ষবত্র উবেশ্য তছর কভবক্ষ ১০ টি তযফায একবত্র একটি াতনয উৎ 

ব্যফায কযবফ। এফাং ফায অাংতদাতযত্ব ফজায় যাখায জন্য প্রততো তযফায ভানবাবগ অথ শ প্রদান কযবফ। তবফ জতযব সদখা 

তগবয়বছ সম, সফতযবাগ সক্ষবত্র শুধু তত্ত্বাফধায়ক তযফায একা কতিতফউন ভাতন প্রদান কবযবছ। আয ফাতকযা সকান অথ শ প্রদান 

কবযতন। তকছু াংখ্যক তযফায ায়া তগবয়বছ মাযা তম্মতরতবাবফ অথ শ প্রদান কবযবছ। এবক্ষবত্র জানা তগবয়বছ সম, সমকর 

এরাকায় জনপ্রতততনতধযা একবত্র কতিতফউন ভাতন প্রদান কযাবত উৎা তদবয়বছ সখাবন এভন চচ শা সদখা তগবয়বছ। 

উিযদাতাবদয ৪৮.৯% প্রকে উাদাবনয জন্য কতিতফউন ভাতন প্রদান কবযবছ সমখাবন ৫১.১% সকান অথ শ প্রদান কবযতন।  

  

২২.৪০% 

১২.২০% 

১০.৫০% 

১৩.৮০% 

১১.০০% 

১০.২০% 

৭৮.১% 

৫৭.৭% 

৭৫.৫% 

৫৭.৪% 

৪১.৬% 

২৩.১% 

০.০০% ২০.০০% ৪০.০০% ৬০.০০% ৮০.০০% ১০০.০০% 

তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত  

আব শতনকভৄক্ত 

আয়যনভৄক্ত 

দুগ শন্ধভৄক্ত  

স্বাবাতফক যাংবয়য  

রফনভৄক্ত 

প্রকেভুক্ত উৎবয াতনয 

গুণগতভান  

নবফ শয াতনয গুণগতভান  
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প্রায় অবধ শক (৪৭.৫%) উিযদাতা জানান সম, তাযা এই প্রকবেয নবফ শ তফতবন্ন 

ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বতা। উিযদাতাবদয ২১.৬৯% তযফাবযয 

সকাননা সকান দস্য প্রকে শুরুয নবফ শ ১ ফছবয বফ শাচ্চ ৫ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১ 

ফায াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বয়বছন ফবর জানায়। এছাড়া ১৩.০৫% 

উিযদাতা তফগত ৬ ভাব বফ শাচ্চ ৩ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১, ৬.২৫% উিযদাতা 

তফগত ৩ ভাব বফ শাচ্চ ৩ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১ ফায াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত 

বয়বছন ফবর দাতফ কবযন। 

৬০.৫০% 
৫৫.২০% 

১৮.৪০% 

৩৬.০০% 

৯.২০% 

২.৭০% ১.২০% 

০.০০% 

১০.০০% 

২০.০০% 

৩০.০০% 

৪০.০০% 

৫০.০০% 

৬০.০০% 

৭০.০০% 

৩.১.১০ প্রকে ফাস্তফায়বনয নবফ শ াতনফাতত সযাবগয প্রবকা  কাযণভ  

প্রায় অবধ শক (৪৭.৫%) উিযদাতা জানান 

সম, তাযা এই প্রকে শুরুয নবফ শ তফতবন্ন 

ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত 

বতা। মাযা তফতবন্ন াতনফাতত সযাবগ 

আক্রান্ত বতা ফবর দাতফ কবযতছর 

তাবদয ভাবঝ সফতযবাগ (৬০.৫%)  

উিযদাতায তযফাবযয দস্যযা 

আভাবয় আক্রান্ত বয়তছর ফবর জানান। 

এছাড়া ৫৫.২% োইতযয়ায়, ১৮.৪% 

জতেব, ৩৬% চভ শবযাবগ, ৯.২% 

োইপবয়বে, ২.৭% কবরযায়, এফাং ১.২% সে ব্যথায় আক্রান্ত বতা ফবর জাতনবয়বছ। আফায সদখা মায় সম, উিযদাতাবদয 

২১.৬৯% তযফাবযয সকান না সকান দস্য প্রকে শুরুয নবফ শ ১ ফছবয বফ শাচ্চ ৫ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১ ফায াতনফাতত সযাবগ 

আক্রান্ত বয়বছন। এছাড়া ১৩.০৫% উিযদাতা তফগত ৬ ভাব বফ শাচ্চ ৩ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১, ৬.২৫% উিযদাতা তফগত ৩ ভাব 

বফ শাচ্চ ৩ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১ ফায াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বয়বছন ফবর দাতফ কবযন। 

মাযা াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বয়বছ ফবর ভবন কবযন তাযা ভবন কবযন সম, একর াতনফাতত সযাবগয কাযণগুবরা তছর 

তনযাদ াতনয অবাফ। অবধ শবকয সফত (৫২.৭%) উিযদাতায ভবত অতযস্কায  ভয়রাভেক্ত াতনয কাযবণই তাযা োয়তযয়া, 

কবরযা, আভায়, জতেবয ভত তফতবন্ন ধযবনয সযাবগ আক্রান্ত বয়বছন। এছাড়া ৪৩.৯% উিযদাতা ভবন কবযন সম, একর 

সযাবগয অন্যতভ কাযণ খাফায াতনবত আয়যবনয উতস্থতত। তাবদয ভবধ্য ৩৩% উিযদাতা ভবন কবযন সম, রফণাক্ত খাফায 

াতনয প্রবাবফ তাযা প্রভূত াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়। এছাড়া ১৮.৫% (আব শতনকভেক্ত াতন), ১৭.৩% (দুগ শন্ধভেক্ত খাফায 

াতন), ৯.৩% (নি াতনয উৎ) এফাং ২.৬% ৯ (াতন যফযাবয াই নি) াতনফাতত সযাবগয কাযণ ফবর ভবন কবযন। 

তচত্র ১১: প্রকে ফাস্তফায়বনয নবফ শ াতনফাতত সযাবগয প্রবকা 
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প্রকে শুরুয নবফ শ সমখাবন প্রায় অবধ শক (৪৭.৫%) তফতবন্ন ধযবনয 

াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বতা সখাবন ফতশভাবন হ্রা সবয় ভাত্র 

৭.৫% াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রফণতা যবয়বছ। 

৩.১.১১ ফতশভাবন াতনফাতত সযাবগয প্রবকা  কাযণভ 

প্রকে শুরুয নবফ শ সমখাবন প্রায় অবধ শক (৪৭.৫%)  

উিযদাতা তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগ 

আক্রান্ত বতা সখাবন ফতশভাবন হ্রা সবয় ভাত্র 

৭.৫% উিযদাতায (তকাংফা উিযদাতায তযফাবযয 

ফ শতনম্ন একজন দস্য) াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রফণতা যবয়বছ। মাযা আক্রান্ত বয় থাবক তাবদয ভাবঝ ৮১.৪% 

উিযদাতাই দাতফ কবযন সম, তাবদয তযফাবযয দস্যবদয ভাবঝ আভাবয় আক্রান্ত য়ায প্রফণতা ফবচবয় সফত। এছাড়া 

অন্যান্য াতনফাতত সযাবগয ভাবঝ োয়তযয়া (২৩.৭%), চভ শবযাগ (১৬.৯%), জতে (৩.৪%) এফাং কবরযা (১.৭%) ফবর 

জতযব উবঠ আব। আবযা সদখা মায় সম, মাযা ফতশভাবন াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য় ফবর দাতফ কবযন তাবদয ভাবঝ ভাত্র 

৪.৫৯% উিযদাতা জানান সম. প্রকে শুরুয য ১ ফছবয বফ শাচ্চ ৪ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১ ফায াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায 

প্রফণতা যবয়বছ। 

জতযবয পরাপবর সদখা মাবে সম, প্রকে শুরুয য গ্রাভীণ এরাকাগুবরাবত াতনফাতত সযাবগয প্রবকা এফাং ায অবনক হ্রা 

সবয়বছ। তবফ আভাবয় আক্রান্ত য়ায প্রফণতা খুফ সফত কবভতন। সমবতু াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায কাযণ শুধু 

তনযাদ খাফায াতনয অবাফ নয়, এছাড়া আবযা অবনক তফলয় জতড়ত। ভানুবলয াভতগ্রক খাদ্যাবা এফাং তদনতন্দন অবযাবয 

াবথই এফ জতড়বয় থাবক। তাই শুধু তনযাদ াতন তনতিত কযবরই াতনফাতত কর সযাবগয প্রবকা হ্রা কযা ম্ভফ বফনা। 

প্রকে চালুয বয মাযা তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বে তাবদয ভাবঝ ৩৬.২% উিযদাতা ভবন কবযন সম, 

ফতশভাবন তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগয কাযণ খাফায াতনবত আয়যবনয উতস্থতত।  উিযদাতায ৪১.৪% ভবন কবযন সম, 

সফতযবাগ সরাক তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায কাযণ ফাতবযয খাফায খায়া, অতযস্কায-অতযেন্ন থাকা, 

াফান ব্যফায না কযা. ততরাক্ত খাফায খায়া, অবচতনা ইতযাতদ। আফায ২৪.১% উিযদাতা ভবন কবযন সম, াতনফাতত 

সযাবগ আক্রান্ত য়ায কাযণ অতযষ্কায, ভয়রাভেক্ত এফাং দুগ শন্ধভেক্ত াতন ান কযা। সদখা মায় সম, ১৭.২% উিযদাতা খাফায 

াতনবত রফনাক্ততা এফাং ১.৭% আব শতনকভেক্ত খাফায াতনবক াতনফাতত সযাবগয কাযণ তববফ উবেখ কবযন।  

৩.১.১২ বচতনতাভরক প্রতক্ষণ/আবরাচনা 

ভাত্র ১৭% উিযদাতা জানান সম, তাযা এই প্রকবে বচতনতাভরক আবরাচনা বায় অাংগ্রণ কবযবছন। অন্যতদবক ৮৩% 

সকান প্রকায প্রতক্ষণ ফা আবরাচনা বায় অাংগ্রণ কবযনতন। সফতযবাগ উিযদাতা এযকভ প্রকবে জনবচতনতাভরক 

কভ শারা ফা প্রতক্ষবণয জন্য দাতফ জানান।  

৩.১.১৩ প্রকে উন্নতকযণ  অচয় সযাবধ উকাযববাগীবদয সুাতযভ 

চরভান প্রকে এফাং বতফষ্যবত গৃতত বফ এভন প্রকে সমন আবযা সফত সেকই  উন্নত কযা মায় এই ভবভ শ উকাযববাগীবদয 

তনকে সথবক সুাতয আফান কযা বয়তছর। প্রকবেয উকাযববাগীযা তাবদয অতবজ্ঞতা এফাং তচন্তা সথবক তাবদয ভতাভত তুবর 

ধবযবছন। ভাঠ ম শাবয় াংগৃীত সুাতযগুবরায ভাবঝ অন্যতভ বরা প্রকে দ্রুত ফাস্তফায়ন (২.৮%), ফযােকৃত নরকূ াংখ্যা 

বৃতি (১৫.৩%), ফাস্তফায়বনয য যক্ষণাবফক্ষবণয ব্যফস্থা (১১.৩%), স্থানীয়বদয বচতনতা বৃতি/প্রতক্ষবণয ব্যফস্থা কযা 

(১৫.৪%), আবযা প্রকে াবত সনয়া (৯.৮%), সফা উকযণ বৃতি (৬%), াতনয স্তয তনবচ না নাবভ স ব্যফস্থা কযা (১.৯%), 
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প্রকবেয অচয় সযাবধ প্রকে কাম শক্রভ ম্পবকশ াংতেি 

কভ শকতশাবদয বচতনতা বৃতি কযবত বফ এফাং প্রতক্ষণ তদবত 

বফ। এছাড়া প্রকে উাদাবনয জন্য ঠিক তত্ত্বাফধায়ক এফাং 

স্থান তনফ শাচবনয ভাধ্যবভ অচয় হ্রা কযা ম্ভফ। 

মথামথ স্থাবন নরকূ স্থান/ঠিক স্থান তনফ শাচন (১৪%), য়োঃতনষ্কান ব্যফস্থা (২.৫%), াই রাইবনয ভাধ্যবভ ফাড়ী-ফাড়ী 

াতন যফযা (৮.২%), কাতযগতয ায়তা প্রদান (০.১%), সৌয তফদুযৎ এয ব্যফস্থা (৩.৫%), ভেখানা তনভ শাণ (০.৫%), ফড় 

োাংতক প্রদান (৬.৮%), সভবঝ াকা কযা (০.২%), ঠিকাদাবযয কাছ সথবক কাজ তদাযতক কবয বুবঝ সনয়া (৩.৯%), ৪ ইতঞ্চ 

াই প্রদান (৫.৩%), এককবাবফ কাউবক না সদয়া (০.৭%), দস্য াংখ্যা কভাবনা (১.৭%), স্বজনপ্রীতত হ্রা/প্রবাফারী 

ব্যতক্তবদয সদৌযাত্ব হ্রা (৪.০%), াফতরক েয়বরে স্থান (১.৮%), আবযা নতুন নতুন নরকূ স্থান/কাম শক্রভ চরভান থাকা 

দযকায (১.৮%), জনতক্ত বৃতি (১.২%) ইতযাতদ। 

উিযদাতাবদয তজবজ্ঞ কযা বয়তছর সম, তাঁবদয 

ম শবফক্ষবণ এই প্রকবে সকান প্রকায অচয় বয়বছ 

তকনা। উিযদাতাবদয ২১.৪% জানান দাতফ কবযন সম, 

এই প্রকবে সকান অচয় য়তন। তবফ মাযা ভবন কবযন 

সম, প্রকবে তকছু তকছু সক্ষবত্র অচয় বয়বছ তাঁবদয 

তনকে সথবক যাভ শ গ্রণ কযা বয়বছ। তাঁবদয ভাবঝ ৩৯.২% ভবন কবযন সম, প্রকবেয অচয় সযাবধ প্রকে কাম শক্রভ ম্পবকশ 

াংতেি কভ শকতশাবদয বচতনতা বৃতি কযবত বফ এফাং প্রতক্ষণ তদবত বফ। এছাড়া ১০.৪% উিযদাতা ভবন কবযন সম, প্রকে 

উাদাবনয জন্য ঠিক তত্ত্বাফধায়ক এফাং স্থান তনফ শাচবনয ভাধ্যবভ অচয় হ্রা কযা ম্ভফ। আফায ৮.৮% উিযদাতায ভবত 

ঠিকাদাযযা সমন বারবাবফ কাজ কবয তা তদাযতক কযা এফাং ৯.৫% উিযদাতায ভবত ঠিকবাবফ যক্ষণাবফক্ষণ প্রকবেয হ্রা 

কভাবত কাম শকযী ভূতভকা ারন কযবফ। 

এছাড়া অন্যান্য যাভব শয ভাবঝ যবয়বছ উকাযববাগীবদয দস্য হ্রা (১.৭%), াতনয তস্থতততর অনুমায়ী নরকূবয াইবয 

তযভা তনধ শাযণ (২.৯%), ঠিক অনুাবত ফাতর, তবভন্ট, ইে ব্যফায (১%), নরকূ স্থাবনয ভয় বারভাবনয প্রভেতক্ত  

ব্যফায (৩.৪%), তযস্কায তযেন্নতা যক্ষা কযা (২.৯%), নরকূবয প্ল্ােপভ শ বারবাবফ তনভ শাণ (১.১%), উন্নতভাবনয াই 

ফযাে (০.৪%), াতন তনষ্কাবনয জন্য সরন তনভ শাণ (০.৩%), াফভাত শফর াম্প ফযাে (০.৪%), ফাইবক একই ধযবনয নরকূ 

তফতযণ (১.৪%), আবযা ফড় আকাবযয াতনয ট্যাাংতক ফযাে (০.৭%), স্বাস্থয ম্মত াতনয ট্যাাংতক ফযাি কযা (১%) ইতযাতদ।  

৩.১.১৪ এপতজতে সথবক প্রাপ্ত তথ্য 

ভাঠম শাবয় এপতজতে তযচারনায ভাধ্যবভ প্রাপ্ত তথ্য তফবেলণ কবয সদখা মায় সম, এই প্রকে ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ 

এরাকায তনযাদ াতন যফযাব কবাবযজ বৃতিয াাাত াাংাতযক তফতবন্ন কাবজ সুতফধা বয়বছ সমভন যান্নায াতনয 

চাতদা নযণ, সগাবরয সুতফধা, কাড়-সচাড় তযস্কাবয সুতফধা, থারাফান তযস্কায, গফাতদ শুয খাফায াতন, সগায়ার 

তযস্কায, ফততবোয় ফতজ চালাফাবদ ফা নের ফাগাবনয সুতফধা ইতযাতদ। এ প্রকবেয ভাধ্যবভ াধাযণ জনগণ কভ তক্ত ব্যয় 

কবয তনযাদ াতনয চাতদা নযণ কযবছ। আয়যনভৄক্ত  আব শতনকভৄক্ত াতন সফা াবে মা গ্রাভীণ এরাকায় াতনফাতত 

সযাবগয প্রবকা হ্রা কযবছ। স্যাতনবেন ব্যফস্থায় গুরুত্বনণ শ ভূতভকা ারন কযবছ; াযা ফছয তনযাদ াতনয সফা ায়া মাবে। 

অে ভবয় এফাং তযেবভ সফত াতন ায়া মাবে। এই প্রকবেয ভাধ্যবভ াতনয উৎবয সগাড়া ইে তবভন্ট তদবয় াকা কবয 

সদয়া বয়বছ মা স্থানীয়বদয স্যাতনবেবন ায়তা কবযবছ। াতনয উৎবক আবযা সফত তনযাদ এফাং সেকই কবযবছ।  
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তবফ প্রকে ফাস্তফায়বনয শুরুয তদবক সকান প্রকায আবরাচনা বা ফা ভতাভত তফতনভবয়য আনুষ্ঠাতনকতা না থাকায় সফতয বাগ 

সক্ষবত্র উকাযববাগী তত্ত্বাফধায়ক ব্যতক্ত ছাড়া স্থানীয়যা প্রকে ম্পবকশ অফগত তছর না। তবফ তকছু তকছু এরাকায় জনপ্রতততনতধযা 

স্থানীয় গণ্যভান্য ব্যতক্তবদয াবথ আবরাচনা কবযবছ ফবর জানা মায়। সমভন সযনৄয সজরায তথ্যদাতাযা জানান সম, 

জনপ্রতততনতধযা ভতজবদয ইভাভ, ভৄতক্তবমািা এরাকায গণ্যভান্য ব্যতক্তবদয াবথ আরা আবরাচনা কবযবছ। এবাবফ এরাকায 

ভানুবলযা প্রকে ম্পবকশ জানবত সবযবছ। এছাড়া নাবোয  ফগুড়া সজরায তথ্যদাতাযা জানান সম, জনস্বাস্থয প্রবকৌর 

অতধদপ্তবযয প্রতততনতধ  স্থানীয় জনপ্রতততনতধবদয ভাধ্যবভ এরাকাফাী এই প্রকে ম্পবকশ জানবত সবযবছ। ফগুড়া এরাকায 

সরাকবদয াবথ আবরাচনা বা কযা বয়তছর। তবফ আবরাচনা বাগুবরাবত নাযীবদয উতস্থতত খুফই কভ থাকবতা। নাবোয 

সজরায জনাধাযণ জানান সম, সখাবন নরকূ তনভ শাবণয নবফ শ চাতদা মাচাই এফাং স্থান তনধ শাযবণয জন্য স্থানীয়বদয াবথ 

আবরাচনা কবয তিান্ত গ্রণ কযা বয়বছ। সকান নরকূব সকান সকান ফাড়ী প্রকবেয আতাভুক্ত বফ তা মাচাই কবয সদখা 

বয়বছ। 

তকছু তকছু এরাকায় স্থানীয়বদয তনকে সথবক যাভ শ সনয়া বয়বছ তবফ সমবতু সফতযবাগ নরকূ ভরত একজন ব্যতক্তবক 

তত্বাফধায়ক কবয প্রদান কযা বয়বছ একাযবণ প্রায়ই শুধু ঐ তত্ত্বাফধায়ক নরকূবয তফলবয় সখাঁজখফয যাখবতা। স্থানীয়যা দাতফ 

জানান সম, এই প্রকবে এরাকাফাীবদয াংভেক্ত য়ায সুবমাগ কভ তছর। এরাকাফাীযা যাতয সকান কাবজয াবথ ভেক্ত 

তছরনা। তবফ এরাকাফাীয অবনবকই ঠিকাদাযবদয াবথ ভজুয তববফ কাবজয সুবমাগ সবয়বছ। 

সফতযবাগ এরাকায় প্রকে উাদাবনয জন্য প্রবদয় অথ শ তত্ত্বাফধায়ক তনবজ ম্পূণ শো প্রদান কবযবছ। তবফ তকছু তকছু এরাকায় 

অাংতদাতযবত্বয তবতিবত প্রদান কবযবছ। সমভন, খুরনা সজরায াইকগাছা উবজরায রক্ষ্মীবখারা গ্রাবভয একটি এপতজতেবত 

জানা মায় সম, তাযা অাংতদাতযবত্বয তবতিবত অথ শ প্রদান কবযবছ। 

এই প্রকবেয াতনয উৎবয ধযন  তযভাণ সকভন বফ এ তফলবয় স্থানীয়বদয ভতাভবতয তবতিবত সকান গবফলণাভরক তিান্ত 

গ্রণ কযা য়তন। এবক্ষবত্র সদখা তগবয়বছ সম, প্রকেটি াতনয তস্থতততর  চাতদায তবতিবত তকছু তকছু এরাকায় াভঞ্জস্যনণ শ 

য়তন। সমভন, ফগুড়া সজরাবত তথ্যদাতাযা দাতফ কবযন সম, প্রকবেয নকা তাবদয চাতদায াবথ াভঞ্জস্য সযবখ তনভ শাণ কযা 

য়তন। ফগুড়াবত সযইন য়াোয াবব শতস্টাং প্রদান কযা বয়বছ মা সখাবন প্রবমাজয নয়। তবফ নাবোয  জাভারনৄবযয াধাযণ 

জনগণ জানান সম, সখাবন াতনয তস্থতততর তফবফচনায় নরকূ াভঞ্জস্যনণ শ বয়বছ। সফতযবাবগয ভবত তাবদয চাতদায াবথ 

াভঞ্জস্যনণ শ তছর, তবফ নরকূবয াংখ্যা এরাকায চাতদায তুরনায় কভ। আফায খুরনা সজরায াইকগাছা উবজরায রস্কয 

ইউতনয়বনয রক্ষ্মীবখারা গ্রাবভয অতধফাীযা জানান সম, সমবতু তাঁবদয এরাকায় নরকূবয াতনবত আয়যবনয উতস্থতত সফত 

থাবক তাই এফ এরাকায় নরকূ কাম শকযী ভূতভকা ারন কযবত াবযনা। তাই এফ এরাকায় সযইন য়াোয াবব শতস্টাং 

কাম শকযী য়। এ সপ্রক্ষাবে প্রকেটি াভঞ্জস্যনণ শ বয়বছ। 

 প্রকে এরাকায সকাথা সকান আনুষ্ঠাতনক প্রতক্ষণ ফা জনবচতনতাভরক সবনয আবয়াজন কযা য়তন। তকছু তকছু এরাকায় 

জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয কভ শকতশা  স্থানীয় জনপ্রতততনতধযা ব্যতক্তগতবাবফ স্থানীয়বদয াবথ আবরাচনা কবযবছ ফবর 

অনুন্ধাবন জানা মায়। তবফ স্থানীয়বদয দাতফ জনবচতনতা বৃতিয জন্য কভ শারা ফা প্রতক্ষবণয ব্যফস্থা কযা বর তা পরপ্রসূ 

বফ। 



নষ্ঠা | 35 

 

ফগুবরা এরাকা সথবকই দাতফ কযা য় সম, প্রকে শুরুয আবগ তনযাদ াতনয াংকে তছর। এই প্রকে শুরুয আবগ তাযা সমকর 

উৎ সথবক খাফায াতন গ্রণ কযবতা তায ভান বার তছরনা। াতনবত আয়যবনয ভাত্রা সফত থাকবতা। তকন্তু এই প্রকে 

ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ স্থানীয়বদয তনযাদ াতনয চাতদা নযণ বয়বছ। ফতশভাবন তাযা সমই াতন ব্যফায কযবছ তায ভান খুফ 

বার, তা স্বে এফাং আব শতনক  আয়যন ভৄক্ত। এছাড়া নরকূ সথবক াতন উঠাবত কভ তযেভ কযবত য়; অে চাব সফত 

াতন ায়া মায়। প্রকবেয ভাধ্যবভ  এরাকায় তনযাদ াতনয যফযা সফবড়বছ।  

তবফ তকছু তকছু এরাকায় এখবনা ভস্যা যবয় সগবছ। সমভন, জাভারনৄবযয স্থানীয়যা জানান সম, এই প্রকবেয উৎগুবরা আয়যবনয 

ভাত্রা হ্রা সবয়বছ তকন্তু ম্পূণ শ তনভৄ শর য়তন। এছাড়া ঢাকা, যাঙাভাটি,  নগাঁ সজরায জনাধাযণ জানান সম, এই প্রকবেয নবফ শ 

তাযা অবনক দূয সথবক খাফাবযয াতন াংগ্র কযবতা। তকন্তু ফতশভাবন তাবদয তনযাদ াতনয চাতদা নযণ বয়বছ। খুরনা, 

ফাবগযাে  াতক্ষীযা সজরায জনাধাযণ জানান সম, এই প্রকবেয নবফ শ তাযা নৄকুবযয াতন প্রতক্রয়াজাত কবয তকাংফা বৃতিয 

াতন রাবভ াংযক্ষণ কবয সখবতা। তকন্তু এই প্রকবেয সুতফধায আতায় আায় তাযা এখন তনযাদ াতনয সফা াবে।  

এপতজতেবত জানা মায় সম, এ প্রকবে তনতভ শত কাঠাবভাবত বার ভাবনয ইে, তবভন্ট, ফাতর  অন্যান্য যঞ্জাভ ব্যফায কযা 

বয়বছ। এছাড়া তনযাদ াতন ান কযায কাযবণ াতনফাতত সযাবগয প্রবকা কবভবছ। ফগুড়াবত এপতজতেবত অাংগ্রণকাযীযা 

দাতফ কবযন সম, এই প্রকবেয সুতফধাপ্রাপ্ত বয় স্থানীয়যা াতনফাতত সযাবগয প্রবকা কভায কাযবণ অথ শননততকবাবফ রাবফান 

বয়বছ। কাযণ অথ শননততকবাবফ ােয়ী য়ায াবথ াবথ  জনস্বাবস্থযয উন্নতত বয়বছ। 

এছাড়া ঠিকাদাযবদয অতততযক্ত োকা তদবত বয়বছ ফবর অতববমাগ এববছ কবয়কটি সজরা সথবক। চাতদা ভাতপক অতততযক্ত 

োকা প্রদান না কযায় ঠিকাদাবযযা ঠিক ভবয় কাজ কবযতন ফবর তবযাজনৄয এরাকায অতধফাীযা অতববমাগ কবযন। খুরনায 

াইকগাছায তথ্যদাতাযা জানান, এই প্রকবে ভাবজয ততছবয় ড়া জনবগাষ্ঠীযা সফায আতায় আবতন ফযাং ভাবজয 

তফিফানযাই সফা সবয়বছ। 

৩.১.১৫ প্রকবেয গুরুত্বনণ শ ব্যতক্তবদয াক্ষাৎকায (সকআইআই) সথবক প্রাপ্ত তথ্য 

প্রকবেয গুরুত্বনণ শ ব্যতক্তযা (  আ আ -এ                           -৮,     ৬৮) তাবদয াক্ষাতকাবয জানান সম, 

স্থানীয় যকাবযয জনপ্রতততনতধযা প্রকবেয উকাযীববাগী তাতরকা তনফ শাচন কবযবছ। সকাথা সকাথা তাযা উঠান তফঠবকয 

আবয়াজন কবযতছর। স্থান তনফ শাচবনয সক্ষবত্র অন্যান্যবদয ভতাভতবক প্রাধান্য সদয়া বয়বছ। নরকূ স্থাবনয ভয় স্থানীয়যা 

তদাযতক কবযবছ। াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয সক্ষবত্র স্থান তনফ শাচন, তদাযতক  যক্ষাণাবফক্ষবণয জন্য ায়তা কবযবছ ফবর 

জানান। 

াক্ষাতকাবয জানা মায় সম, সফতযবাগ সক্ষবত্র প্রকে আইবেভগুবরা এরাকাফাীয চাতদায াবথ াভঞ্জযস্য সযবখ প্রস্তুত কযা 

বয়বছ। এপ্রকবেয কাযবণ স্থানীয়যা তনযাদ াতন াবে । খাফায াতনয চাতদা নযবণয াাাত াাংাতযক তফতবন্নকাবজ 

তাযা উকৃত বয়বছ। াতনফাতত সযাবগয প্রবকা কবভবছ। প্রকবে স্থাতত অফকাঠাবভায কাঁচাভাবরয (ইে, ফাতর, তবভন্ট 

ইতযাতদ) ভান বার তছর ফবর তাযা দাতফ কবযবছন। প্রকে যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য উকাযববাগীবদয বচতন কযা বয়বছ ফবর 

প্রধান তথ্যদাতাযা জানান। তবফ তকছু তকছু এরাকায় সমভন ফগুড়াবত জানা মায় সম, সকান সকান প্রকে আইবেভ াভতিকবাবফ না 

বয় ব্যতক্তগত ম শাবয় য়ায় প্রকবেয সুতফধাগুবরা কবয়কটি তযফাবয ীভাফি বয় বড়বছ। তাযা দাতফ কবযন সম, এবক্ষবত্র 

উকাযববাগী তনফ শাচবনয সক্ষবত্র স্থানীয়বদয আথ শাভাতজক অফস্থায প্রতত গুরুত্ব তদবত বফ এফাং স্থান তনফ শাচবন আবযা সফত 
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সকৌরী বত বফ। এভন স্থাবন প্রকে আইবেভ স্থান কযবত বফ সমখান সথবক অবনকগুবরা তযফায বজ সফা গ্রণ কযবত 

াযবফ। সকননা নরকূ মতদ সকান একটি তনতদ শি তযফাযবক সকন্দ্র কবয স্থান কযা য় তাবর সখান সথবক অন্যযা সফা তনবত 

াযবফনা। 

প্রধান তথ্যদাতাযা প্রকে আইবেভগুবরা স্থানকাযী ঠিকাদাযবদয কাম শক্রবভ ন্তুতি প্রকা কবযন। সফতযবাগ উবজরা কাযী 

প্রবকৌরী দাতফ কবযন সম, সমবতু জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয একো দর তনতয়তভত কাম শক্রভবক নজযদাতযবত যাখবতা 

একাযবণ ঠিকাদাবযযা তাবদয কাবজ অফবরা কযবত াবযতন। াক্ষাৎকাবয প্রধান তথ্যদাতাযা এই প্রকবেয াতনয গুণগতভাবন 

ন্তুতি প্রকা কবযবছন। এই প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর গ্রাভীণ এরাকায তনযাদ াতন সফায কবাবযজ বৃতি সবয়বছ ফবর জানান। 

াতনফাতত সযাবগয প্রবকা হ্রাবয াাাত তযফাবযয দস্যবদয জনস্বাস্থয উন্নত বয়বছ ফবর দাতফ কবযন। তবফ তাযা দাতফ 

কবযন সম, এই প্রকবেয ভাধ্যবভ জনাধাযবণয বচতনতা বৃতিয জন্য তকছু কাম শক্রভ গ্রণ কযবর বার বতা। যক্ষণাবফক্ষণ  

স্বাস্থয তফতধয প্রতক্ষণ ফা কভ শারায আবয়াজন কযবর এই প্রকে আবযা সফত পরপ্রসূ য়ায সুবমাগ তছর।  

৩.১.১৬ প্রকবেয সবৌত কাঠাবভা তনভ শাণ ম শবফক্ষণ এফাং ম শাবরাচনা 

যাভ শক প্রততষ্ঠান তফআইএআয কনারবেন্ট তরতভবেবেয টিভ তরোবযয সনতৃবত্ব একটি গবফলণা দর প্রকে এরাকায ৩ টি 

সজরা (কুতভো, নাযায়ণগঞ্জ এফাং তফগঞ্জ) তযদ শন কবযবছ। তযদ শনকাবর প্রকবেয সবৌত কাঠাবভাগুবরা ম শবফক্ষণ কযা য়।  

(১) কুতভোয দাউদকাতন্দ উবজরায সগৌতযনৄয ফাজায াংরগ্ন এরাকা বযজতভবন তযদ শন কবয সদখা মায় সম, অগ্রাতধকাযভরক 

গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকবেয আতায় মাযা প্রকে আইবেভভ সবয়বছন তাযা ভরত প্রবাফারী ব্যতক্ত/যাজনীততয াবথ 

যাতয ভেক্ত ব্যতক্তফগ শ। বযজতভবন সদখা মায় সম, সখাবন জননক ফাবুর ভাস্টাবযয নাবভ ফযােকৃত সগৌতযনৄয ফাজায াংরগ্ন 

একটি নরকূ তযদ শবন জানা মায় সম, তততন ভরত ঢাকাবত ফফা কবযন। একাযবণ তায নাবভ ফযােকৃত নরকূটি ফতশভাবন 

অব্যফহৃত অফস্থায় বড় যবয়বছ। নরকূবয সগাড়ায় দীঘ শতদন মাফত াতন জবভ থাকায় সখাবন ভায ফাংতফস্তায ঘেবছ। 

নরকূবয চাযা ভয়রাভেক্ত  অতযষ্কায অফস্থায় যবয়বছ। আফায সমখাবন এই নরকূটি স্থান কযা বয়বছ সই জায়গাটি 

ঠিকবাবফ তনফ শাচন কযা য়তন। সমবতু তত্ত্বাফধায়ক ব্যতক্ত তনজ ফাড়ীবত থাবক না তাই তায ফাতড়য াভবনয জায়গাটি 

তযতযাক্ত অফস্থায় যবয়বছ। সখাবন অন্যবদয মাতায়াত যবয়বছ ফবর ভবন য়না। আফায প্রকেভুক্ত নরকূবয চাযাবয ৫০ 

নেবেয সবতয অন্যান্য তযফাযগুবরায ব্যফাবযয জন্য তাবদয ব্যতক্তগত আবযা চাযটি নরকূ  একটি াফভাত শফর াম্প 

যবয়বছ। একাযবণ আবাবয অন্য সকান তযফায এই নরকূ সথবক াতন সনয় ফবর জানা মায়তন।  

দীঘ শতদন অব্যফহৃত অফস্থায় থাকায় নরকূটি তদন তদন অবকবজা বয় মাবে। নরকূবয চাযাবয প্ল্ােপবভ শ ব্যফহৃত ইে, ফাতর 

তবভবন্টয ভান সভাোভৄটি বার তছর মা একটি সছাে াতুযী তদবয় যীক্ষা কযা য়। উবযয নীে তবভন্ট তপতনতাং ক্ত ভবন 

বয়বছ। তবফ প্ল্ােপবভ শয তেজাইন বার য়তন। প্ল্ােপবভ শয তেজাইন এভনবাবফ ফানাবনা বয়বছ সম, সখাবন াতন তনষ্কাবনয জন্য 

মবথি ব্যফস্থা সনই। যাভ শক দবরয দস্যবদয ভবত, নরকূবয প্ল্ােপভ শটি মতদ ফি না কবয সলা আকাবয কবয এফাং াভবনয 

তদবকয াতন তনষ্কাবনয াইটিবক সকান সরবনয াবথ াংভেক্ত কবয সদয়া য় তাবর তা আবযা সফত কাম শকযী বফ। এয 

পবর ফতশভাবন সমখাবন নরকূবয অতততযক্ত াতন ফবিয সবতয জবভ থাবক তকাংফা তনষ্কান ব্যফস্থা না থাকায পবর জবভ থাকা 

াতনবত এতে ভায ফাংবৃতিয ঝুঁতক সদখা তদবে তা হ্রা াবফ।  
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(২) কুতভোয দাউদকাতন্দ উবজরায সভাাম্মদনৄয গ্রাবভয ভূইয়াফাড়ীয জনাফ আক্তারুজ্জাভান রাবু (উতকর) এয তত্ত্বাফধায়বন 

স্থাতত গবীয তাযা নরকূ তযদ শন কবয সদখা মায় সম, নরকূটি তত্বাফধায়বকয ফাড়ীয াভবন এভনবাবফ সঘযা কবয 

ফাবনা বয়বছ সম, সই জায়গা সথবক অন্য তযফাবযয সরাকজবনয াতন ব্যফায কযা কিাধ্য। আফায নরকূবয ভাত্র ১০ নেে 

দুবযই যবয়বছ একটি কাঁচা েয়বরে সমখান সথবক দুগ শন্ধ সফয তের। তাবত তনযাদ াতন ায়ায ম্ভাফনা খুফই কভ। উবেখ্য সম, 

এরাকাটি আয়যন  আব শতনক ঝুঁতকপ্রফণ এরাকা। সখানকায ভতরা  সছাে সছাে সছবরবভবয়যা তাবদয নানাতফধ াতনফাতত 

অসুবখয কথা অতববমাগ আকাবয জানান। 

(৩) কুতভোয দাউদকাতন্দ উবজরায জুযাইন ফাজায ীদনগয দাড়ায় আবযকটি নরকূ তযদ শবন সদখা মায় সম, নরকূটিয 

স্থান জায়গাটি বার তছর। জনাফ আব্দু ািাবযয তত্ত্বাফধায়বন স্থাতত এই নরকূটি কবয়কটি তযফায তভবরতভব ব্যফায 

কযবছ। াতনয গুনগত ভান বার তছর ফবর জানা মায়। তাছাড়া াতনয তনষ্কান ব্যফস্থা বার তছর। জানা মায় সম, এই নরকূটি 

সথবক ৮-১০ টি তযফায তনযাদ াতনয সফা াবে। 

(৪) নাযায়ণগঞ্জ সজরায সানাযগাঁ উবজরায জাভনৄয ইউতনয়বনয ভাতরাড়া এরাকায় বযজতভবন তযদ শন কবয সদখা মায় 

সম, এখাবন প্রাথতভক অফস্থায় স্তচাতরত নরকূ স্থাবনয তযকেনা থাকবর যফতীবত াতনয তস্থতততর তফবফচনায় 

াফভাত শফর াম্প স্থান কযা য়। উবজরা প্রবকৌরী জানান সম, তাযা নরকূবয ফযাবেয অথ শ তদবয় ফ শবভাে ১০৯ টি 

াফভাত শফর াম্প স্থান কবযবছ। আবযা ফবরন সম, াতনয স্তয তফবফচনা কবয নাযায়ণগঞ্জ ফাাংরাবদবয আবযা ১০ টি সজরায় 

একই ধযবনয ব্যফস্থা সনয়া বয়বছ। স্থানীয় াাংদ এফাং উর্ধ্শতন কতৃশবক্ষয অনুভততক্রবভ স্তচাতরত নরকূবয তযফবতশ 

াফভাযতফর াম্প স্থান কবযবছ ফবর তাযা দাতফ কবযন (এ তফলবয় যাভ শক প্রততষ্ঠান একটি তচঠিয অনুতরত াংগ্র কবযবছ)। 

তবফ এখাবন সমকর তযফাবয এই ধযবনয সফা প্রদান কযা বয়বছ তাবদয আতথ শক অফস্থা তুরনাভরকবাবফ স্বের। জাভনৄয, 

ভাতরাড়ায় সদখা মায় সম, জনাফ সরাকভান সাববনয নাবভ সমই াফভাত শফর াম্প ফযাে কযা বয়বছ তততন নবফ শ যকাযী 

ফযাবে নরকূবয সফা সবয়বছন। াফভাত শফর াবম্পয তভোযটি সরাকভান সাববনয ফাতড়বত স্থান কযা বয়বছ। াবম্পয 

আনুাতঙ্গক যঞ্জাবভয ভান বার তছর। তবফ াম্প সমখাবন ফাবনা বয়বছ তায চাযাবয ইবেয সদয়াবর তবভন্ট ফাতরয 

প্ল্াস্টায কযা তছরনা। 

(৫) নাযায়ণগঞ্জ সজরায সানাযগাঁ উবজরায কাচনৄয, সফানকয ফাজায তযদ শন কবয সদখা মায় সম, সখাবন ০১ আগস্ট 

২০১৯ তাতযবখ জনাফ আবুর সাববনয তত্ত্বাফধায়বন একটি াযভাত শফর াম্প স্থান কযা বয়বছ। এটি ভরত একটি ফতস্ত 

এরাকা সমখাবন আনুভাতনক ৮০-১০০ টি তযফায ফফা কবয। তাযা ফাই এই াম্প সথবক খাফায াতন াংগ্র কবয থাবক। 

এছাড়া তাবদয জন্য আবযা দুইটি ব্যতক্তগত নরকূ যবয়বছ মা তাবদয সগার, যান্না  অন্যান্য চাতদা নযণ কবয। এই াবম্পয 

াতনয সফা  গুণগত ভান বার। স্থাবনয জায়গা ফাস্তফম্মত তছর। 

(৬) তফগঞ্জ সজরায ফাহুফর উবজরা নরকূগুবরা তযদ শনকাবর সদখা মায় সম, এখাবন প্রদানকৃত আইবেভগুবরায গুণগতভান 

বাবরা তছর। তবফ উকাযববাগীবদয সফতযবাবগযই আথ শাভাতজক অফস্থা অন্যান্য প্রততবফীবদয তুরনায় বাবরা। এখাবন 

উকাযববাগী তনফ শাচবন ব্যতক্তয আথ শাভাতজক অফস্থায প্রতত আবযা গুরুত্ব সদয়া উতচত তছর। তাছাড়া এ এরাকায় উবেখবমাগ্য 

তযভাবণ আতদফাী ম্প্রদায় থাকবর এই প্রকবেয অধীন তাযা সকউ সকান সফা ায়তন। 
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(৭) াফতরক েয়বরে তযদ শনোঃ সগৌতযনৄয ফাজাবয তনভ শাণকৃত াফতরক েয়বরে তযদ শবন সদখা মায় সম, ফাস্টযাবেয নেেবায 

তব্রবজয াবই েয়বরেটি তনভ শাণ কযা বয়বছ। সখাবন নাযীবদয জন্য দুইো েয়বরে, নৄরুবলয জন্য ৩ ো েয়বরে, দুইো 

প্রাফখানা এফাং একটি সগারখানা তনভ শাণ কযা বয়বছ। এছাড়া একটি সফতন  একটি ট্যা স্থান কযা বয়বছ। াফতরক 

েয়বরেটিবত ব্যফহৃত কাচাভার  যঞ্জাবভয গুণভান বুঝা মায়তন। সকননা োইর সদয়া তছর। তবফ াভতগ্রক তেজাইন  

কাঠাবভা বাবরা তছর না। সবতবয মবথষ্ঠ জায়গা তছরনা। উবেখ্য সম, নৄরুলবদয প্রস্রাফখানায় জায়গায স্বেতায কাযবণ সফতযবাগ 

সরাবকযা ফব প্রস্রাফ কযবত াবযনা ফবর অতববমাগ ায়া মায়। নাযীবদয জন্য তনতভ শত েয়বরবেয াভবন এভনবাবফ সফতন 

স্থান কযা বয়বছ সম, েয়বরবে বারবাবফ প্রবফ কযবত অসুতফধা য়। েয়বরেগুবরায সবতবয স্থাবনয স্বেতা যবয়বছ। েয়বরেটি 

যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য ইজাযা সদয়া বয়বছ। েয়বরেটি সেোবযয ভাধ্যবভ সদড় ফছবযয জন্য ২ রাখ োকায় ইজাযা সদয়া বয়বছ। 

যাভ শক দবরয দস্যবদয ভবত, প্রথভত, েয়বরবেয আকায ফড় কযা দযকায মাবত একজন ব্যফাযকাযী বজ তা ফব 

ব্যফায কযবত াবয। তিতীয়ত, সফতবনয অফস্থান েয়বরবেয প্রবফিাবযয মু্মবখ না কবয একটু দুবয স্থান কযবত বফ মাবত 

কবয েয়বরে ব্যফাযকাযীযা বজ েয়বরবে প্রবফ কযবত াবয এফাং সফয বত াবয। তৃতীয়ত, নৄরুবলয প্রাফখানায আকায 

আবযা ফড় কযবত বফ মাবত কবয একজন ব্যফাযকাযী বজ ফবত াবয এফাং ফা সথবক উঠবত াবয। প্রাফখানায ফায 

জায়গা আবযকটু উঁচু কযবত বফ সমন প্রাফ গাবয় এব না বড়। 

৩.১.১৭ সক স্টাতে 

সক -১ পর াফতরক েয়বরে 

ঢাকা সজরায সকযানীগঞ্জ উবজরায তজতনতজযা কাঁচা ফাজায াংরগ্ন াফতরক েয়বরে তযদ শবন সদখা মায় সম, একটি জনফহুর 

এরাকাবত াফতরক েয়বরে তনভ শাণ কযা বয়বছ। তযদ শনকাবর েয়বরেটি তযস্কায তযেন্ন  াতনয ব্যফস্থা সদখা তগবয়বছ। 

াতন াপ্ল্াইবয়য জন্য একটি তযজাব শ ট্যাাংক যবয়বছ। েয়বরেটি মথামথ প্রতক্রয়ায় ইজাযা সদয়া বয়বছ ফবর জানা মায়। 

াফ শক্ষতণক সফায জন্য একজন তযেন্নতা কভী তনবয়াতজত যবয়বছ। 

সক-২ পর নরকূ 

জয়নৄযাে সজরায আবক্করনৄয উবজরায সানাভৄখী ইউতনয়বন কাঠারফাতড় গ্রাবভ যী ফানু (স্বাভীোঃ ততেকুয যভান) এই 

প্রকবেয একজন সুতফধাববাগী। তততন জানান সম, এই প্রকবেয নবফ শ তততন প্রততবফতয নরকূ সথবক াতন াংগ্র কযবতন। 

ফতশভাবন এই প্রকবেয প্রবাবফ তততন াফ শক্ষতণক তনযাদ াতন সফা াবেন। খাফায াতনয চাতদা নযবণয াাাত তততন 

ফাতড়য আবাব ফজী চাবল এই প্রকবেয াতন ব্যফায কযবছন।  

সক-৩ পর নরকূ 

সনত্রবকানা সজরায দয উবজরায চযাড়ায ভভতা আক্তায এই প্রকবেয একজন সুতফধাববাগী। তততন দাতফ কবযন সম, এই 

প্রকবেয াতন সফায আতায় আায য তায তযফাবযয াতনফাতত সযাবগয প্রবকা হ্রা সবয়বছ। তায তযফায নবফ শ সমই 

াতনয উৎ সথবক াতন াংগ্র কযবতা তা অস্বাস্থযকয তছর ফবর দাতফ কবযন।  
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সক-৪ অপর নরকূ 

ঞ্চগড় সজরায সদফীগঞ্জ উবজরায ঞ্চাবয়ত াড়ায় এই প্রকবেয একটি নরকূ তনভ শাণ কযা বয়বছ। ভাঠ তযদ শবন সদখা মায় 

সম, নরকূটিয ভাথায অাং খুবর ভেয রাতগবয়বছ। অনুন্ধাবন জানা মায় সম, এই প্রকেটিয াতন ভরত াবভ আরী (ছদ্মনাভ) 

 আবযকটি তযফায ব্যফায কযবছ। 

সক-৫ অপর সযইন য়াোয াবব শতস্টাং  

ফগুড়া সজরায দয উবজরায তনতন্দাযা ইউতনয়বনয ফাবযানৄয গ্রাবভয কভী ভাদ্রাায াব এই প্রকে সথবক একটি সযইন 

য়াোয াবব শতস্টাং তনভ শাণ কযা বয়বছ। ম শবফক্ষবণ সদখা মায় সম, প্রকে আইবেভটিটিয জন্য সম টিবনয চাবর াতন াংগ্র কযা 

য় তায উবয যবয়বছ একটি ইউকযাতরো গাছ সমখান সথবক গাবছয াতা রাবভয সবতয বড়। পবর রাবভয াতন দূতলত বয় 

মায়। তাছাড়া এই অঞ্চবর সযইন য়াোয াবব শতস্টাং প্রকে আইবেভ তববফ কাম শকযী না। স্থানীয়বদয দাতফ তাবদয সযইন য়াোয 

াবব শতস্টাংবয়য তুরনায় স্তচাতরত নরকূ সফত কাম শকযী। 

সক-৬ অপর নরকূ 

জাভারনৄয সজরায তযলাফাতড় উবজরায বাোযা ইউতনয়বনয ফাড়ইের গ্রাবভয সভাোঃ নজরুর ইরাভ (ছদ্মনাভ) এই প্রকবেয 

একজন সুতফধাববাগী। ভাঠ তযদ শবন সদখা মায় সম, প্রকবেয নরকূটি ভরত তায ফাড়ীয সবতবযয অাংব এভনবাবফ স্থান কযা 

বয়বছ সম সখাবন অন্য সকান তযফায াতন াংগ্রবয জন্য চযাচয আবত াযবফনা। এবক্ষবত্র প্রকবেয উবেশ্য ব্যাত বয়বছ।   
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৩.২ ক্রয় কাম শক্রভ 

এই প্রকবেয আতায় াংগৃীত তফতবন্ন ভারাভার, কাম শ  সফা ক্রয় ম্পবকশ াংতেি ক্রয়চুতক্তবত তনধ শাতযত সেততপবকন তছর মা তেজাইবন এফাং যফতীবত তেততবত উবেখ কযা তছর; তা অনুযণ 

কযা বয়বছ। এই তনধ শাতযত সেততপবকন অনুযণ কবয দযত্র ততযী কযা বয়বছ। স দযত্র তফবাগীয় তনয়ভানুমায়ী ক্রয় কতভটিয ভাধ্যবভ ক্রয় কযা বয়বছ। প্রকবেয আতায় াংগৃতত ভারাভার, কাম শ 

াংগ্রবয সক্ষবত্র প্রচতরত আইন  তফতধভারা, ততএ ২০০৬ এফাং ততআয ২০০৮ এয তনবদ শনা অনুযণ কযা বয়বছ। ক্রয় তযকেনায় মথামথ কতৃশবক্ষয অনুবভাদন তছর। ফগুবরা দযত্র ই-সেোয  

জাতীয় তদতনক তত্রকায ভাধ্যবভ গ্রণ কযা বয়বছ। তবফ প্রাপ্ত দযবত্রয াংখ্যা এফাং সযেতন্সব দযদাতায াংখ্যা তুরনাভরক কভ তছর। ক্রয় কাম শক্রবভয তফতবন্ন দতররাতদ ম শবফক্ষণ  তফবেলবণয ভাধ্যবভ 

সদখা মায় সম, ইবেোবযয ভাধ্যবভ সেোয গ্রণ, ফাছাই  ভল্যায়ন কযা বয়বছ মায পবর স্বেতা  জফাফতদততা  তনতিত বয়বছ ফবর প্রতীয়ভান য়। 

াযতণ ১৩: ক্রয়চুতক্ত াংক্রান্ত তথ্যাফরীয াংতক্ষপ্ত তফফযণ 

ক্রতভক 

তফফযণ 

 

 

 

সজরায নাভ 

আইতে 

দযত্র ফা প্রস্তাফ 

প্রস্তুতকযবণয 

সক্ষবত্র ততআয 

-২০০৮ অনুযণ 

কযা বয়তছর 

তকনা? 

দযত্র ফা প্রস্তাফ 

প্রস্তুতকযবণয 

সক্ষবত্র ততএ -

২০০৬ অনুযণ 

কযা বয়তছর 

তকনা? 

দযত্র প্রকাবয ভাধ্যভ 

(ই-সেোতযাং) জাতীয় 

তদতনক তত্রকা 

ই-

সেোতযাং/সেো

তযাং এয 

তফজ্ঞতপ্ত 

প্রদাবনয 

তাতযখ 

দযত্র 

তফক্রবয়য 

সল 

তাতযখ  

ভয় 

দযত্র 

প্রদাবনয 

সল 

তাতযখ  

ভয় 

দযত্র 

সখারায 

তাতযখ 

প্রাপ্ত 

সভাে 

দযবত্র

য 

াংখ্যা 

সযন

তব 

দযবত্রয 

াংখ্যা 

নন-

সযনতব 

দযবত্রয 

াংখ্যা 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

1.  

ফতযার 

(বভবন্দীগঞ্জ 

উবজরা) 

২১১১৫৯ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক আভাবদয ভয়, 

সেইতর অফজাযবায 

০৯ জুরাই 

২০১৮ 

২৩ জুরাই 

২০১৮ 

২৪ জুরাই 

২০১৮ 

২৪ জুরাই 

২০১৮ 
৩ ৩ ০ 

2.  

ফতযার 

(তজরা 

উবজরা) 

২১১৬০ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক আভাবদয ভয়, 

সেইতর অফজাযবায 

০৯ জুরাই 

২০১৮ 

২৩ জুরাই 

২০১৮ 

২৪ জুরাই 

২০১৮ 

২৪ জুরাই 

২০১৮ 
২ ২ ০ 

3.  
ফগুড়া (ধুনে 

উবজরা) 
২১১২৬৭ যাঁ (e-PW2) 

যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক জনতা, দ্যা 

সেইতর ইববতনাং তনউজ 

০৫ জুরাই 

২০২১৮ 

২৩ জুরাই 

২০১৮ 

২৪ জুরাই 

২০১৮ 

২৪ জুরাই 

২০১৮ 
২ ২ ০ 

4.  

ফগুড়া 

(বযনৄয 

উবজরা) 

২১১২৬৬ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক জনতা, দ্যা 

সেইতর ইববতনাং তনউজ 

০৫ জুরাই 

২০২১৮ 

২৪ জুরাই 

২০২১৮ 

২৫ জুরাই 

২০২১৮ 

২৫ জুরাই 

২০২১৮ 
২ ২ ০ 

5.  

ঢাকা 

(নফাফগঞ্জ 

উবজরা) 

২২৩০৭৩ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক আভাবদয 

অথ শনীতত, সেইতর ঢাকা 

তিতফউন 

১৬ সবেেয 

২০১৮ 

০১ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

৩ ৩ ০ 
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ক্রতভক 

তফফযণ 

 

 

 

সজরায নাভ 

আইতে 

দযত্র ফা প্রস্তাফ 

প্রস্তুতকযবণয 

সক্ষবত্র ততআয 

-২০০৮ অনুযণ 

কযা বয়তছর 

তকনা? 

দযত্র ফা প্রস্তাফ 

প্রস্তুতকযবণয 

সক্ষবত্র ততএ -

২০০৬ অনুযণ 

কযা বয়তছর 

তকনা? 

দযত্র প্রকাবয ভাধ্যভ 

(ই-সেোতযাং) জাতীয় 

তদতনক তত্রকা 

ই-

সেোতযাং/সেো

তযাং এয 

তফজ্ঞতপ্ত 

প্রদাবনয 

তাতযখ 

দযত্র 

তফক্রবয়য 

সল 

তাতযখ  

ভয় 

দযত্র 

প্রদাবনয 

সল 

তাতযখ  

ভয় 

দযত্র 

সখারায 

তাতযখ 

প্রাপ্ত 

সভাে 

দযবত্র

য 

াংখ্যা 

সযন

তব 

দযবত্রয 

াংখ্যা 

নন-

সযনতব 

দযবত্রয 

াংখ্যা 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

6.  
ঢাকা (াবায 

উবজরা) 
২২৩০৮৪ যাঁ (e-PW2) 

যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক আভাবদয 

অথ শনীতত, সেইতর ঢাকা 

তিতফউন 

১৬ সবেেয 

২০১৮ 

০১ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

৩ ৩ ০ 

7.  
ঢাকা (াবায 

উবজরা) 
২২৩০৮৮ যাঁ (e-PW2) 

যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক আভাবদয 

অথ শনীতত, সেইতর ঢাকা 

তিতফউন 

১৬ সবেেয 

২০১৮ 

০১ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

১ ১ ০ 

8.  

ঢাকা 

(ধাভযাই 

উবজরা) 

২২৩১১৪ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

তদতনক আভাবদয 

অথ শনীতত, সেইতর ঢাকা 

তিতফউন 

১৬ সবেেয 

২০১৮ 

০১ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

০২ 

অবক্টাফয 

২০১৮ 

২ ২ ০ 

9.  

নাবোয 

(রারনৄযউ

সজরা) 

২০৭২৩৭ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

সেইতর আভাবদয ভয়। 

সেইতর অফজাযবায 
১০ জুন ২০১৮ 

০১ জুরাই 

২০১৮ 

০২ জুরাই 

২০১৮ 

০২ জুরাই 

২০১৮ 
৩ ৩ ০ 

10.  

নাবোয 

(ফাগততাড়া 

উবজরা) 

২০৭২৩৮ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

সেইতর আভাবদয ভয়। 

সেইতর অফজাযবায 
১০ জুন ২০১৮ 

০১ জুরাই 

২০১৮ 

০২ জুরাই 

২০১৮ 

০২ জুরাই 

২০১৮ 
৩ ৩ ০ 

11.  

তবযাজনৄয 

(কাউখারী 

উবজরা) 

৩১৪৮১১ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

সেইতর মায় মায় তদন, 

সেইতর অফজাযবায 
৭ সভ ২০১৯ 

২১ সভ 

২০১৯ 

২২ সভ 

২০১৯ 

২২ সভ 

২০১৯ 
৬ ৬ ০ 

12.  

তবযাজনৄয 

(বনছাযাফাদ 

উবজরা) 

৩১৪৮১৪ যাঁ (e-PW2) 
যাঁ (e-

PW2) 

সেইতর মায় মায় তদন, 

সেইতর অফজাযবায 
৭ সভ ২০১৯ 

২১ সভ 

২০১৯ 

২২ সভ 

২০১৯ 

২২ সভ 

২০১৯ 
৬ ৬ ০ 
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ক্রতভক 

তফফযণ 

 

সজরায নাভ 

দযত্র ভল্যায়ন 

কতভটি 

ঠিকবাবফ গঠিত 

বয়তছর তকনা? 

দযত্র 

ভল্যায়ন 

কতভটিয 

বায তাতযখ 

ক্রয় অনুবভাদবনয সক্ষবত্র 

তযদপ্তবযয জন্য 

প্রবমাজয তনয়ভ অনুযণ 

কযা বয়তছর তকনা? 

কাম শতফফযনী 

অনুবভাদবনয 

তাতযখ 

তএ অনুবভাদবনয 

তাতযখ 
সভাে চুতক্ত ভল্য 

চুতক্ত স্বাক্ষবযয 

তাতযখ 

কাম শাবদ 

প্রদাবনয তাতযখ 

কাম শাবদ অনুমায়ী 

কাজ শুরুয তাতযখ 

  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

1.  

ফতযার 

(বভবন্দীগঞ্জ 

উবজরা) 

যাঁ 
২৩ সবেেয 

২০১৮ 
যাঁ 

২৫ সবেেয 

২০১৮ 
২৫ সবেেয ২০১৮ ৬৮৪৮৭৯০.১২২ 

৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 

০৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 

০৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 

2.  
ফতযার (তজরা 

উবজরা) 
যাঁ 

০৬ আগস্ট 

২০১৮ 
যাঁ 

০৬ আগস্ট 

২০১৮ 
০৮ সবেেয ২০১৮ ৭৫৫০০০০.০০০ 

১৬ আগস্ট 

২০১৮ 

১৬ আগস্ট 

২০১৮ 
১৬ আগস্ট ২০১৮ 

3.  
ফগুড়া (ধুনে 

উবজরা) 
যাঁ 

৩১ জুরাই 

২০১৮ 
যাঁ 

০৬ আগস্ট 

২০১৮ 
০৬ আগস্ট ২০১৮ ৬৭৫১৫৯৬.৩৯৮ 

৩ সবেেয 

২০১৮ 

৩ সবেেয 

২০১৮ 
৩ সবেেয ২০১৮ 

4.  
ফগুড়া (বযনৄয 

উবজরা) 
যাঁ 

৩১ জুরাই 

২০১৮ 
যাঁ 

০৬ আগস্ট 

২০১৮ 
০৬ আগস্ট ২০১৮ ৬৬৫৪০৫০.২১৬ 

৩ সবেেয 

২০১৮ 

৩ সবেেয 

২০১৮ 
৩ সবেেয ২০১৮ 

5.  
ঢাকা (নফাফগঞ্জ 

উবজরা) 
যাঁ 

০৪ অবক্টাফয 

২০১৮ 
যাঁ 

০৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 
০৮ অবক্টাফয ২০১৮ ৪৭০৪৫০৭.৩০২ 

১৪ অক্টফয 

২০১৮ 

১৪ অক্টফয 

২০১৮ 
১৫ অক্টফয ২০১৮ 

6.  
ঢাকা (াবায 

উবজরা) 
যাঁ 

০৭ অবক্টাফয 

২০১৮ 
যাঁ 

০৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 
০৮ অবক্টাফয ২০১৮ ৬২৫২০৭০.৯৯৩ 

২৯ অবক্টাফয 

২০১৮ 

২৯ অবক্টাফয 

২০১৮ 

৩০ অবক্টাফয 

২০১৮ 

7.  
ঢাকা (াবায 

উবজরা) 
যাঁ 

০৭ অবক্টাফয 

২০১৮ 
যাঁ 

০৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 
০৮ অবক্টাফয ২০১৮ 

১৩৮৯৪৯৫৫.১৮

০ 

২৯ অবক্টাফয 

২০১৮ 

২৯ অবক্টাফয 

২০১৮ 

৩০ অবক্টাফয 

২০১৮ 

8.  
ঢাকা (ধাভযাই 

উবজরা) 
যাঁ ০৪ অবক্টাফয যাঁ 

০৮ অবক্টাফয 

২০১৮ 
০৮ অবক্টাফয ২০১৮ 

১২০১৮৮৭০.৫৯

০ 

১৪ অবক্টাফয 

২০১৮ 

১৪ অবক্টাফয 

২০১৮ 

১৫ অবক্টাফয 

২০১৮ 

9.  
নাবোয (রারনৄয 

উবজরা) 
যাঁ 

২২ জুরাই 

২০১৮ 
যাঁ 

২৫ জুরাই 

২০১৮ 
২৫ জুরাই ২০১৮ ৭০৮৬২২০.০৮১ 

২০ আগস্ট 

২০১৮ 

২০ আগস্ট 

২০১৮ 
২০ আগস্ট ২০১৮ 

10.  

নাবোয 

(ফাগততাড়া 

উবজরা) 

যাঁ 
২২ জুরাই 

২০১৮ 
যাঁ 

২৫ জুরাই 

২০১৮ 
২৫ জুরাই ২০১৮ ৭০২২৮৭৯.৪৩৯ 

১২ আগস্ট 

২০১৮ 

১২ আগস্ট 

২০১৮ 
১২ আগস্ট ২০১৮ 

11.  

তবযাজনৄয 

(কাউখারী 

উবজরা) 

যাঁ 
১২ জুন 

২০১৯ 
যাঁ ১৭ জুন ২০২৯ ১৭ জুন ২০১৯ ৬১৮৩০০৪.৮৯০ 

১১ জুরাই 

২০১৯ 

১১ জুরাই 

২০১৯ 
১১ জুরাই ২০১৯ 

12.  

তবযাজনৄয 

(বনছাযাফাদ 

উবজরা) 

যাঁ 
১২ জুন 

২০১৯ 
যাঁ ১৭ জুন ২০২৯ ১৭ জুন ২০১৯ ৬০২০৯২২.৪২৩ 

১১ জুরাই 

২০১৯ 

১১ জুরাই 

২০১৯ 
১১ জুরাই ২০১৯ 
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ক্রতভক 

তফফযণ 

 

 

 

সজরায নাভ 

ভয় 

বৃতি 

থাকবর,

কততদন 

বৃতি 

এফাং 

কাযণ 

কাম শাবদ 

অনুমায়ী কাজ 

ভাতপ্তয 

তাতযখ 

ক্রয়কৃত ভারাভার 

ক্রতভক অনুাবয 

যফযা কাবর 

তনয়ভ ভাতপক 

ইনববন্টযী প্রতক্রয়া 

ম্পন্ন বয়তছর 

তকনা? 

না বয় 

থাকবর 

সকন? 

দযবত্রয উবেতখত 

ভল্য অবক্ষা 

অতধক ভবল্য 

ক্রয়/াংগ্র কযা 

বয়তছর তকনা? 

মতদ না 

বয় থাবক 

তবফ 

সকন? 

যফযাকৃত 

ভারাভাবরয 

সকান 

য়াবযতন্ট তছর 

তক? 

মতদ 

থাবক 

তবফ 

কত 

তদন/ভা

/ফছয 

ক্রবয়য 

সক্ষবত্র 

ততআয 

২০০৮ এয 

সকান 

ব্যতযয় 

বয়তছর 

তকনা? 

মতদ বয় 

থাবক 

তবফ 

তায 

কাযণ 

উবেখ 

করুণ। 

ক্রয় 

াংক্রান্ত 

সযকে শত্র 

াংযতক্ষত 

আবছ 

তকনা? 

ক্রয় 

প্রতক্রয়াবিা

য 

নৄনোঃতনযী

ক্ষণ কযা 

বয়বছ 

তকনা? 

  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  

1.  
ফতযার (বভবন্দীগঞ্জ 

উবজরা) 
- ৭ ভাচ শ ২০১৯ যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

2.  
ফতযার (তজরা 

উবজরা) 
- 

১৫ জানুয়াযী 

২০১৯ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

3.  
ফগুড়া (ধুনে 

উবজরা) 
- ২৯ ভাচ শ ২০১৯ যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

4.  
ফগুড়া (বযনৄয 

উবজরা) 
- ২৯ ভাচ শ ২০১৯ যাঁ -  না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

5.  
ঢাকা (নফাফগঞ্জ 

উবজরা) 
- ১৪ ভাচ শ ২০১৯ যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

6.  
ঢাকা (াবায 

উবজরা) 
-  

২৯ জুরাই 

২০১৯ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

7.  
ঢাকা (াবায 

উবজরা) 
-  

২৯ সবেেয 

২০১৯ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

8.  
ঢাকা (ধাভযাই 

উবজরা) 
-  

১৪ আগস্ট 

২০১৯ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

9.  
নাবোয রারনৄয 

উবজরা) 
- 

২০ তেবেয 

২০১৮ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

10.  
নাবোয (ফাগাততাড়া 

উবজরা) 
- 

১২ তেবেয 

২০১৮ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

11.  
তবযাজনৄয 

(কাউখারী উবজরা) 
- 

১১ নববেয 

২০১৯ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 

12.  

তবযাজনৄয 

(বনছাযাফাদ 

উবজরা) 

- 
১১ নববেয 

২০১৯ 
যাঁ - না - যাঁ ১২ ভা না - যাঁ যাঁ 
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৩.৩ উবেশ্য অজশন 

তনযাদ াতন যফযা তনতিতকযণ 

ভীক্ষায পরাপর  প্রকে তযদ শন তফবেলণ কবয সদখা মায় সম, এই প্রকবেয ফাস্তফায়ন কাজ তেতএইচই এয প্রস্তুতকৃত 

অগ্রগতত প্রততবফদন এতপ্রর/২০২০ অনুমায়ী ৮৭.৫৯%। তবফ প্রকবেয অগ্রগততয ভয়কার তেতত অনুমায়ী প্রথভ দপায় সল 

কযা ম্ভফ য়তন। তিতীয় দপায় ভয় বৃতি কযবত বয়তছর। 

ভীক্ষাকাবর ৫% উিযদাতা জানান সম, তাবদয তযফাবযয নাযীযা কভ শাংস্থাবন ভেক্ত বয়বছ। প্রততো উৎ সথবক ৮-১০ টি 

তযফায তনযাদ াতন সফায অধীবন এববছ। আফায ৯৮.৭% উিযদাতা জানান সম, তাযা এই প্রকবেয অধীন াতনয উৎ 

সথবক াফ শক্ষতণক াতনয সফা াবে। খাফায াতনয চাতদা নযবণয াাাত যান্নায াতনয চাতদা নযণ (৮৬.০%), সগাবরয 

সুতফধা (৫৫.৬%), কাড়-সচাড় তযস্কাবয সুতফধা (৪৭.৭%), থারাফান তযস্কায (৫৬.৯%), গফাতদ শুয খাফায াতন 

(১৮.৪%), সগায়ার তযস্কায (৫.৫%), ফততবোয় ফতজ চালাফাবদ ফা নের ফাগাবন সুতফধা (৬%), প্রভৃতত কাবজ এই প্রকবেয 

াতন ব্যফায কযবছ। এই প্রকবেয াতনয গুণগত ভান ম্পবকশ উকাযববাগীবদয ন্তুতি ায়া তগবয়বছ। উিযদাতাবদয ৭৮.১% 

দাতফ কবযন সম, এই প্রকেভুক্ত াতনয উৎগুবরা সথবক তাযা তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতন াবে সমখাবন তকনা নবফ শ ভাত্র 

২২.৪০% উিযদাতা তযস্কায  ভয়রাভৄক্ত াতনয সফা সবতা। সভাে ৪৭.৪% উিযদাতা জানান সম, তাযা ফতশভাবন 

আব শতনকভৄক্ত াতন াবেন সমখাবন নবফ শ ভাত্র ১২.২০% উিযদাতা দাতফ কবযতছর সম, তাঁবদয খাফায াতন আব শতনকভৄক্ত তছর। 

নবফ শ ভাত্র ১০.৫০% উিযদাতা আয়যনভৄক্ত াতন সফায আতায় তছর ফবর দাতফ কবযন সমখাবন ফতশভাবন ৭৫.৫% আয়যনভৄক্ত 

াতন সফায আতায় এববছ। একইবাবফ জতযব আবযা জানা মায় সম, উিযদাতাবদয ভাত্র ১১% স্বাবাতফক যাংবয়য এফাং 

১০.২০% রফনভৄক্ত াতন াতন সবতা সখাবন ফতশভাবন ৪১.৬% স্বাবাতফক যাংবয়য  ২৩.১% রফনভৄক্ত াতন সফায আতায় 

এববছ।  

আফায এই প্রকবেয উৎগুবরা মবথি সেকই ফবর জানা মায়। প্রায় তবাগ (৯২.৯%) উিযদাতা দাতফ কবযন সম, এই প্রকবেয 

াতনয উৎগুবরা সেকই। তাযা াতনয উৎটিয সফা  ব্যফহৃত কর উাদান সমভন নরকূ ফা াবম্পয ব্রাে, ইে, ফাতর 

তবভন্ট, াই  অন্যান্য তপটিাং -এয গুণগতভান ম শবফক্ষণ কবয এভন ভন্তব্য কবযন। 

াফতরক েয়বরে তনভ শাণ 

সভাোদাবগ এই প্রকবেয অধীন দুই ধযবনয সফা প্রদান কযা বয়বছ; তনযাদ াতনয উৎ তনভ শাণ এফাং াফতরক েয়বরে তনভ শাণ। 

এই প্রকবেয অধীন াযাবদব সভাে ২৭৮টি াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয প্রস্তাফ কযা বয়বছ। প্রকবেয অগ্রগতত প্রততবফদন 

এতপ্রর/২০২০ অনুমায়ী এখন ম শন্ত ২৭০টি াফতরক েয়বরে তনভ শাণ ভাপ্ত বয়বছ ফা তনভ শাণাধীন যবয়বছ। ভাঠ তযদ শবন সদখা 

মায় সম, তকছু এরাকায় াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয কাজ শুরু বর এখবনা কাজ ম্পূণ শ য়তন। 

এই ভীক্ষায় াফতরক েয়বরেগুবরা াধাযণ সফ এরাকায় স্থান কযা বয়বছ সমখাবন সরাকভাগভ সফত এভন স্থানগুবরাবত 

সমভন ফাজায, ভতজদ-ভাদ্রাায তনকেফতী এরাকা ইতযাতদ। সমফ এরাকায াফতরক েয়বরেগুবরা ম শবফক্ষণ কযা বয়বছ প্রায় 

কর এরাকায় ব্যফহৃত কাঁচাভারগুবরায (ইে, ফাতর, তবভন্ট, যে, প্ল্াতস্টক উাদান ইতযাতদ) গুণগত ভান বাবরা ায়া 

তগবয়বছ। তবফ াফতরক েয়বরবেয াভতগ্রক তেজাইন  কাঠাবভা নৄবযানৄতয জনফান্ধফ য়তন। সমভন, কুতভোয সগৌতযনৄয ফাজায 

ফাস্টযাবেয নেেবায তব্রবজয াবই তনভ শাণকৃত াফতরক েয়বরে তযদ শবন সদখা মায় সম, েয়বরেটিয সবতবয প্রবয়াজনীয় 
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জায়গা তছরনা। নৄরুলবদয প্রস্রাফখানায় জায়গায স্বেতায কাযবণ সফতযবাগ সরাবকযা ফব প্রস্রাফ কযবত াবযনা। আফায 

েয়বরবেয াভবন এভনবাবফ সফতন স্থান কযা বয়বছ সম প্রবফ কযবত অসুতফধা য়। 

াফতরক েয়বরেগুবরা যক্ষণাবফক্ষবণয জন্য ইজাযা সদয়ায ব্যফস্থা যবয়বছ। তবফ তকছু তকছু াফতরক েয়বরবে ইজাযা সদয়া 

য়তন তফবলত সমগুবরা ভতজদ ভাদ্রাায তনকেফতী স্থাবন স্থান কযা বয়বছ। সমভন গাইফান্ধায সগাতফন্দগবঞ্জয একটি ভাদ্রাায 

তত্বাফধায়বন তনতভ শত াফতরক েয়বরেটিবত ইজাযা সদয়া য়তন। আয সমফ এরাকায় ইজাযা সদয়া বয়বছ সখাবন তনতদ শি 

অবথ শয তবতিবত ইজাযায তনয়ভকানুন অনুযণ কবয ইজাযা সদয়া বয়বছ ফবর জানা মায়। সমভন, সগৌযীনৄবয সেোবযয ভাধ্যবভ 

১.৫ ফছবযয জন্য ২ রাখ োকায় ইজাযা তনবয়বছ। াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয ভাধ্যবভ তযবফ ফান্ধফ স্যাতনবেন ব্যফস্থা উন্নয়ন 

কযা বয়বছ।  

তনযাদ াতন যফযা  স্যাতনবেন ব্যফস্থায উন্নয়বনয ভাধ্যবভ াতনফাতত সযাগ হ্রা 

তনযাদ াতনয উৎ তনভ শাণ এফাং াফতরক েয়বরে স্থাবনয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ এরাকায াতনফাতত সযাবগয প্রবকা হ্রা কযা 

ম্ভফ বয়বছ। প্রকে শুরুয আবগ সমখাবন প্রায় অবধ শক (৪৭.৫%) তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বতা সখাবন 

ফতশভাবন ভাত্র ৭.৫% াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রফণতা যবয়বছ। উিযদাতাবদয ২১.৬৯% তযফাবযয সকান না সকান 

দস্য প্রকে শুরুয নবফ শ ১ ফছবয বফ শাচ্চ ৫ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১ ফায াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বয়বছন ফবর জানায়। এছাড়া 

১৩.০৫% উিযদাতা তফগত ৬ ভাব বফ শাচ্চ ৩ ফায এফাং ফ শতনম্ন ১৬.২৫% উিযদাতা তফগত ৩ ভাব বফ শাচ্চ ৩ ফায এফাং 

ফ শতনম্ন ১ ফায াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বয়বছন ফবর দাতফ কবযন।  

৩.৪ প্রকে ব্যফস্থানা 

এই প্রকে তযচারনায জন্য একজন অতবজ্ঞ প্রকে তযচারক সপ্রলবণ সদয়া বয়বছ। এছাড়া প্রকে তযচারকবক বমাতগতা 

কযায জন্য আবযা তকছু াংখ্যক সরাকফর তনবয়াগ কযা বয়বছ। এই প্রকবেয জন্য প্রকে ব্যফস্থানা কতভটি  প্রকে তস্টয়াতযাং 

কতভটি  তনয়তভত বা অনুতষ্ঠত বয়বছ। তনয়তভত বায ভাধ্যবভ আবরাচনা াববক্ষ কভ শতযকেনা প্রণয়ন কযা বয়বছ এফাং 

সই রবক্ষয উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ। ফাস্তফায়ন কাম শাতদ ম্পবকশ তনয়তভত ভাতক অগ্রগতত প্রততবফদন প্রস্তুত কযা বতা এফাং 

তা মথামথ কতৃশবক্ষয তনকে সপ্রযণ কযা বয়বছ ফবর জানা মায়।  



নষ্ঠা | 46 

 

চতুথ শ অধ্যায় 

প্রকবেয ফর  দুফ শর তদক 

প্রকে তনতফড় তযফীক্ষণ কভ শতযকেনায় সমকর তথ্য-উাি াংগ্র এফাং তফবেলবণয প্রস্তাফ কযা বয়তছর স কর তথ্য-উাি 

াংগ্রনফ শক তা তফবেলণ কবয প্রকবেয ফর  দুফ শর তদক এফাং সুবমাগ  ঝুঁতকভ নাক্ত কযা বয়বছ। মায তবতিবত তকছু 

সুাতয প্রদান কযা বরা।  

৪.১ প্রকবেয ফর তদকভ 

1. প্রকেটি খুফই গুরুত্বনণ শ এফাং ভবয়াবমাগী; 

2. তনযাদ াতনয াংকে তফবফচনায় প্রকেটি গৃতত বয়বছ; 

3. প্রকবেয কবাবযজ এরাকা সফত য়ায় সুতফধাববাগী জনবগাষ্ঠীয তযভাণ অবনক; 

4. জনগণ বজ এফাং অে খযবচ তনযাদ াতনয সফা াবে; 

5. প্রকেটি আয়যন  আব শতনকভৄক্ত াতন যফযা কযবছ; 

6. উকাযববাগীযা তাবদয চাতদাভত াফ শক্ষতণক াতন সফা াবে; 

7. তনযাদ াতন সফা  স্যাতনবেন ব্যফস্থায উন্নততয ভাধ্যবভ জনগবণয স্বাস্থয ঝুঁতক হ্রা সবয়বছ; 

8. াতনফাতত সযাবগয প্রবকা কবভবছ; 

9. দুগ শভ এরাকায় াতন সফা াবে; এফাং 

10. প্রকে এরাকায ভানুবলয জীফনমাত্রায ভান  তযবফ উন্নত বয়বছ।  

৪.২ প্রকবেয দুফ শর তদকভ 

1. ভাঠ ম শাবয় কাবজয ফাস্তফ অগ্রগতত তেতত’য ভয়কার অনুমায়ী বে না; 

2. উকাযববাগী তনফ শাচবন ব্যতক্তয ঠিক আথ শাভাতজক অফস্থা তফবফচনা না কযা; 

3. তকছু তকছু এরাকায় উকাযববাগী তনফ শাচবন ক্ষাততত্ব কযা বয়বছ;  

4. নরকূবয অাংতদাতযত্ব াভতিক/গুে না বয় ব্যতক্তক বয়বছ;  

5. যক্ষণাবফক্ষণ  তযস্কায তযেন্নতায অবাফ রক্ষয কযা সগবছ; 

6. াতনয অচয় রক্ষয কযা সগবছ। তফবলত প্রবয়াজনীয় াতন তনষ্কান ব্যফস্থা রক্ষয কযা মায়তন; 

7. াতনয াম্পগুবরায তেজাইন ত্রুটিভেক্ত তছর;  

8. াফতরক েয়বরবেয তযভাণ প্রবয়াজবনয তুরনায় অবনক কভ; 

9. াফতরক েয়বরবেয তেজাইন ত্রুটিভেক্ত। েয়বরবেয কাঠাবভা ব্যফায উবমাগী য়তন;  

10. াফতরক েয়বরবেয জন্য প্রবয়াজনীয় জায়গা অতধগ্রবণ ভস্যা বয়বছ;  

11. ফযােকৃত নরকূবয মন্ত্রাাংগুবরা স্থানীয় ফাজাযগুবরাবত ায়া না মায়া; 

12. একইাবথ কর এরাকায় ফাস্তফায়ন কাজ শুরু য়ায় প্রবয়াজনীয় মন্ত্রাাংবয াংকে যবয়বছ; 

13. তকছু তকছু এরাকায় ঠিকাদাযযা ব্যফাযকাযীবদয সথবক অতততযক্ত অথ শ আদায়;  

14. ফাস্তফায়নকাযীবদয প্রকবেয কাম শক্রভ ম্পবকশ সকান প্রতক্ষণ সদয়া য়তন; 
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15. াফভাত শফর াবম্পয য়ারগুতরয সবতবযয তদক প্ল্াস্টায কযা য়তন; 

16. ভে শাবয তবভন্ট অনুাত অনুমায়ী তছরনা; এফাং 

17. াতন সেস্ট ছাড়া অন্যান্য সমভন াইবয াে শবন সেস্ট সযজাল্ট যফযা কযা য়তন। 

৪.৩ প্রকবেয সুবমাগভ 

1. ভাবজয দতযদ্র  ততছবয় ড়া জনবগাষ্ঠীয তনযাদ াতনয সফায অন্তভু শক্ত কযায পবর তাবদয আথ শাভাতজক উন্নয়ন বফ; 

2. কর প্রকায াতনফাতত সযাবগয প্রবকা হ্রা াবে। মায পবর গ্রাভীণ জনাধাযবণয জনস্বাস্থয আবযা উন্নত বে; 

3. খাফায াতনয চাতদা নযবণয াাাত নরকূবয াতন ব্যফাবযয ভাধ্যবভ অবনবকয কভ শাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতি কবযবছ। 

ক্ষুদ্র ব্যফা তফতবন্ন যকবভয কভ শাংস্থাবনয আবযা সুবমাগ তততয বে; 

4. নাযীযা গৃস্থারী কাবজয াাাত াক-ফজী চাল তকাংফা গফাতদ শু ারবনয াবথ ভেক্ত য়ায সুবমাগ াবে। নাযীবদয 

কভ শাংস্থাবনয সুবমাগ সৃতি বে;  

5. াতন াংগ্রবয ভয় ব্যয় হ্রা বয়বছ। এয পবর সমকর তশুযা তযফাবযয াতন াংগ্রবয জন্য ড়াশুনায় সফত ভয় 

তদবত াযবতানা তাযা এখন ড়াশুনায় আবযা ভবনাবমাগী বত াযবফ; 

6. এই প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায কভীযা নতুন প্রভেতক্ত ব্যফাবযয সুবমাগ সবয়বছ। এবত কবয তাযা 

আবযা সফত দক্ষ বয় উবঠবছ; এফাং 

7. স্থানীয়যা ঠিকাদাযী কাবজয সুবমাগ প্রাতপ্তয ভাধ্যবভ তাবদয অতবজ্ঞতা  দক্ষতা বৃতিয সুবমাগ সবয়বছ। এই জ্ঞান এফাং 

অতবজ্ঞতা কাবজ রাতগবয় বতফষ্যবত আবযা বার কাজ কযবত াযবফ।  

৪.৪ প্রকবেয ঝুঁতকভ  

1. গ্রাভীণ এরাকায তবাগ জনগণ াতন সফায আতায় সনই; 

2. প্রকে আইবেভগুবরায তনয়তভত যক্ষণাবফক্ষণ বেনা; 

3. প্রকে আইবেভগুবরা প্রদাবনয সক্ষবত্র উকাযববাগীবদয ভাবঝ াভতিক ভাতরকানায ধাযণা তততয কযা মায়তন;  

4. উকাযববাগী তনফ শাচবনয সক্ষবত্র স্বেতায অবাফ যবয়বছ; 

5. াতন তনষ্কান ব্যফস্থায অম শাপ্ততায কাযবণ মথামথবাবফ স্বাস্থযতফতধ যক্ষা কযা ম্ভফ বেনা;  

6. কর স্থাবনয ঠিকাদাবযযা মথামথবাবফ দাতয়ত্ব ারন কবযনা; 

7. স্থাতত নরকূ, অগবীয নরকূ চুতয য়ায ম্ভাফনা; এফাং 

8. প্রবয়াজবন াংস্কায না কযা বর  নি বত াবয।  
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ঞ্চভ অধ্যায় 

ম শাবরাচনা বত প্রাপ্ত াতফ শক ম শবফক্ষণ 

প্রকে ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ প্রকবেয উবেশ্য অজশন তবাগ বফ তকনা তকাংফা উবেশ্য অজশবন সকান ীভাফিতা যবয়বছ তকনা তা 

তুবর ধযায জন্য ভাঠ ম শাবয়য তথ্য-উাি তফবেলণ, তনতফড় ম শবফক্ষণ এফাং প্রকবেয াংতেি নতথ  প্রততবফদনগুবরা ম শাবরাচনা 

কযা বয়বছ। ম শাবরাচনা সথবক প্রাপ্ত াতফ শক ম শবফক্ষণ তনবম্ন ফণ শনা কযা বরা। 

৫.১ প্রকবেয আতায় ফাস্তফাতয়ত কাজভ 

প্রকবেয ১ভ তেতত অনুমায়ী সভাে ৭ টি উাদানবক প্রকে আইবেভ তববফ অনুবভাদন কযা য়। মথাোঃ অগবীয নরকূ, 

অগবীয/সভাতেপাইে তাযা নরকূ, গবীয নরকূ, গবীয তাযা নরকূ, তযাংবয়র, সযইন য়াোয াযববতস্টাং  াফতরক 

েয়বরে। তবফ যফতীবত এরাকাতবতিক াতনয তস্থতততর এফাং প্রকে উাদাবনয কাম শকাতযতা তফবফচনায় আবযকটি প্রকে 

আইবেভ াফভাত শফর াবম্পয অনুবভাদন কযা বয়বছ।  

৫.২ প্রকবেয আতায় ফাস্তফাতয়ত কাজভ াভঞ্জস্যনণ শ বয়বছ তকনা 

এই প্রকেটিয উকাযববাগী তনফ শাচন কযা বয়বছ ভরত স্থানীয় াাংদ এফাং ইউতনয়ন তযলদ সচয়াযম্যাবনয তত্ত্বাফধায়বন 

য়ােন কতভটি কতৃশক। এবক্ষবত্র ভাননীয় জাতীয় াংদ দস্য এফাং ইউত সচয়াযম্যাবনয ভবনানীত উকাযববাগীবদয 

তযফাবযয জন্য প্রকে আইবেভগুবরা তনভ শাণ কযা বয়বছ এফাং স্থানা তনভ শাবণয দাতয়ত্ব ারন কবযবছ জনস্বাস্থয প্রবকৌর 

অতধদপ্তয। ভাঠম শাবয় এপতজতেবত জানা মায় সম, অতধকাাং সক্ষবত্র জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয কভ শকতশা  স্থানীয় 

জনপ্রতততনতধবদয ভাধ্যবভ এরাকাফাী এই প্রকে ম্পবকশ জানবত াবয। উকাযববাগী তনফ শাচন এফাং স্থানা তনভ শাবণয সক্ষবত্র 

স্থানীয় জনপ্রতততনতধযা  তাাবদয বমাগীযা এরাকাফাীবদয াবথ আরা আবরাচনা কবযবছ ফবর জানা মায়। সমভন সযনৄবয 

সদখা মায় সম, জনপ্রতততনতধযা ভতজবদয ইভাভ, ভৄতক্তবমািা এরাকায গণ্যভান্য ব্যতক্তবদয াবথ প্রকে তফলয়ক আরা 

আবরাচনা কবযবছ। এপতজতেবত উতস্থত নাবোয সজরায জনাধাযণ জানান সম, সখাবন নরকূ তনভ শাবণয নবফ শ চাতদা মাচাই 

এফাং স্থান তনধ শাযবণয জন্য এরাকাফাীবদয াবথ আবরাচনা কবয তিান্ত গ্রণ কযা বয়বছ। সকান নরকূব সকান সকান ফাড়ী 

প্রকবেয আতাভুক্ত বফ তা মাচাই কবয সদখা বয়বছ। উকাযববাগী তনফ শাচন এফাং স্থানা তনভ শাবণয জন্য স্থান তনফ শাচবনয সক্ষবত্র 

এরাকাফাীবদয তনকে সথবক যাভ শ সনয়া বয়বছ ফবর জানা মায়।  

তবফ ভাঠম শাবয়য তথ্য তফবেলবণ সদখা মায় সম, কর এরাকায় একইযকভ প্রকে আইবেভ কাম শকযী য়তন। সমভন, খুরনা সজরায 

াইকগাছায উবজরায রস্কয ইউতনয়বনয রক্ষ্মীবখারা গ্রাবভয অতধফাীযা জানান সম, তাঁবদয গ্রাবভ নরকূ কাম শকযী য়না। 

নরকূবয াতনবত আয়যবনয উতস্থতত সফত থাকায় সখানকায নরকূবয াতন তনযাদ না। এজন্য সফ এরাকায় সযইন 

য়াোয াবব শতস্টাং সফত কাম শকযী য়। তবফ এই প্রকবে মতগুবরা আইবেভ তাঁবদয ভাবঝ প্রদান কযা বয়বছ তা গ্রাভফাীয 

চাতদায সচবয় অবনক কভ। 
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৫.৩ প্রকবেয ফাস্তফাতয়ত অবঙ্গয ফাস্তফায়ন  কাম শকাতযতা 

জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয ভবত, প্রকবেয এতপ্রর/২০২০ প্রততবফদন অনুমায়ী প্রকবেয কাজ প্রায় ৮৮% (াভতগ্রক অগ্রগতত 

৮৭.৫৯%) ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত বয়বছ। তবফ প্রকবেয ফাস্তফায়নকার বৃতি কযবত বয়তছর। ভাঠম শাবয় গৃতত তথ্য এফাং 

তযদ শন কাবর সদখা তগবয়বছ সম, প্রায় কর এরাকায় প্রকে ফাস্তফায়ন সল ম শাবয় যবয়বছ। খানা জতয এফাং এপতজতেবত 

ায়া তথ্য অনুমায়ী উকাযববাগীবদয সফতযবাগই প্রকে ম্পবকশ ন্তুতি প্রকা কবযবছ। ভর তথ্যদাতায াক্ষাৎকাবয প্রকে 

াংতেি কভ শকতশাযা ন্তুতি প্রকা কবযন। কবরই প্রকে আইবেভগুবরাবক সেকই ফবর ভতাভত প্রদান কবযন। 

তাতরকা ১৪: প্রকবেয ফাস্তফাতয়ত অবঙ্গয াংখ্যা  

ক্রতভক তফফযণ 
তেতত অনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রা 

এতপ্রর/২০২০ ম শন্ত 

সভাে ফাস্তফায়ন 

এতপ্রর/২০২০ ম শন্ত 

অভাপ্ত 

১. অগবীয নরকূ ৩৭,১০৭টি ৩৪৮০১টি ২৩০৬টি 

২. অগবীয/ সভাতেপাইে তাযা নরকূ ৩৮,১১৭টি ৩২৯৮২টি ৫১৩৫টি 

৩. গবীয নরকূ  ৩২,৯১৮টি ৩০২০৯টি ২৭০৯টি 

৪. গবীয তাযা নরকূ ২১,৩১৮টি ১৮৪৫৬টি ২৮৬২টি 

৫. তযাংবয়র ৩,৩৪৬টি ২২১৫টি ১১৩১টি 

৬. সযইন য়াোয াযববতস্টাং ৪,৭১৯টি ১৭৬৬টি ২৯৫৩টি 

৭. াফতরক েয়বরে ২৭৮টি ২৭০টি ৮টি 

 সভাে ১৩৭৮০৩টি ১২০৬৯৯টি ১৭১০৪টি 

তথ্যসূত্রোঃ এতপ্রর ২০২০ প্রকে অগ্রগতত প্রততবফদন, অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে, তেতএইচই। 

৫.৪ প্রকবেয ফাস্তফাতয়ত অবঙ্গয যক্ষণাবফক্ষণ 

এই প্রকবেয ফাস্তফাতয়ত অঙ্গভবক দুইটি বাবগ বাগ কযা মায়। প্রথভত, তনযাদ াতন যফযাবয উৎভ এফাং অযটি 

াফতরক েয়বরে। তেতত অনুমায়ী াতনয উৎভ তনভ শাবণয য জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয কতৃশক্ষ তা তত্ত্বাফধায়ক 

তববফ তনফ শাতচত উকাযববাগীবক বুতঝবয় সদবফ। অতোঃয সই উৎবয যক্ষণাবফক্ষবণয দাতয়ত্ব তায উযই ন্যস্ত থাকবফ। আয 

াফতরক েয়বরে তনভ শাণ ভাপ্ত বর সেোবযয ভাধ্যবভ একজন ইজাযাদাবযয কাবছ স্তান্তয কযবফ। াতনয উৎগুবরা 

উকাযববাগীযাই যক্ষণাবফক্ষণ কযবছ। এবক্ষবত্র সফতযবাগ উকাযববাগীযাই বারবাবফ যক্ষণাবফক্ষণ কযবছ ফবর তথ্য ায়া 

মায়। তবফ তকছু তকছু নরকূ ায়া তগবয়বছ সমখাবন সদখা তগবয়বছ সম, উকাযববাগী তায নরকূবয যক্ষণাবফক্ষণ ঠিকবাবফ 

কযবছনা। ঠিকবাবফ যক্ষণাবফক্ষণ না কযায় নরকূবয আবাব অস্বাস্থযকয তযবফ সৃতি বে এফাং নরকূটি তদনতদন 

অবকবজা বয় মাবে। এবত কবয তাঁবদয স্বাস্থযব্যফস্থা তফতিত বে। সমভন কুতভোয দাউদকাতন্দ উবজরায সগৌতযনৄয ফাজায 

াংরগ্ন এরাকা বযজতভবন তযদ শন কবয সদখা মায় সম, একটি নরকূ ফাবুর ভাস্টাবযয নাবভ ফযাে বয়বছ । তততন ফফা 

কবযন ঢাকায়। পবর নরকূটি অব্যফহৃত অফস্থায় যবয়বছ। নরকূবয সগাড়ায় দীঘ শতদন মাফত াতন জবভ থাকায় সখাবন ভায 

তফস্তায ঘেবছ। নরকূবয চাযা ভয়রাভেক্ত  অতযষ্কায অফস্থায় যবয়বছ। আফায প্রকেভুক্ত নরকূবয চাযাবয ৫০ নেবেয 

সবতয আবযা চাযটি নরকূ  একটি াফভাত শফর াম্প যবয়বছ।  
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৫.৫ জনবচতনতাভরক আবরাচনা বা ফা প্রতক্ষবণয প্রবয়াজনীয়তা যবয়বছ তকনা  

ভাঠ ম শাবয়য তথ্য তফবেলবণ জানা মায় সম, এধযবনয প্রকে ফাস্তফায়বনয নবফ শ স্থানীয়বদয াবথ জনবচতনতাভরক আবরাচনা 

বা ফা প্রতক্ষবণয প্রবয়াজনীয়তা যবয়বছ। তকন্তু সকান এরাকাবতই এভন সকান আনুষ্ঠাতনক আবরাচনা বা য়তন। তবফ নাবোয 

এফাং ফগুড়া উবয় স্থাবন জানা মায় সম, সফ এরাকায় অনানুষ্ঠাতনকবাবফ স্থানীয়বদয কাবযা কাবযা াবথ আবরাচনা বয়বছ। তবফ 

স্থানীয়যা দাতফ কবযন সম, জনবচতনতা বৃতিয জন্য কভ শারা ফা প্রতক্ষবণয ব্যফস্থা কযা বর স্থানীয়যা উকৃত বফ। 

তবযাজনৄবয জানা মায় সম, তাবদয জন্য সকান প্রকায আনুষ্ঠাতনক প্রতক্ষবণয আবয়াজন কযা না বর ইউতনয়ন তযলবদ 

প্রকবেয বাবরা-ভন্দ তফলয়াফরী তনবয় আবরাচনা বয়তছর। তকন্তু জনস্বাস্থয প্রবকৌর কভ শকতশাযা প্রকে আইবেভ তকবাবফ ব্যফায  

কযবত বফ তা ততখবয় তদবয়বছ ফবর জানা মায়। স্থানীয়যা আইবেভগুবরায ব্যফাযতফতধ  াংযক্ষবণয উয আনুষ্ঠাতনক 

প্রতক্ষবণয ব্যফস্থা থাকা উতচত ফবর ভতাভত সদন। 

৫.৬ কতবাগ জনাধাযণ তনযাদ াতন যফযাবয আতায় এববছ  

ভাঠ ম শাবয় াংগৃীত তথ্য তফবেলবণ সদখা মায় সম, প্রততো াতনয উৎ সথবক বফ শাচ্চ ৮-১০ টি তযফায উকৃত বয়বছ। স 

তাবফ সভাে উকৃত তযফাবযয াংখ্যা বফ ১২,০৪,২৯০ মা সভাে তদতযদ্র তযফাবযয ৩১.৮৫%। াতনয গুণগত ভান 

ম্পবকশ উকাযববাগীযা ন্তুতি প্রকা কবযবছ। আয সমবতু এই প্রকেটি াযাবদবয ফগুবরা সজরা কবায কবযবছ সুতযাাং 

এই প্রকবেয কবাবযজ বন্তালজনক।  

৫.৭ তবাগ জনাধাযণবক তনযাদ াতন যফযা প্রকবেয আতায় আনায জন্য কযণীয় 

তনযাদ াতন যফযাবয জন্য কাম শকযী এরূ প্রকবেয তযভাণ বৃতি কযবত বফ। তবফ যফতী প্রকেগুবরাবত তকছু তকছু তফলয় 

গুরুত্বকাবয রক্ষয যাখবত বফ। সমভন, এই প্রকবেয একটি অন্যতভ উবেশ্য তছর গুে িততবত কবয়কটি তযফাযবক একটি 

াতনয উৎবয ভাধ্যবভ তাঁবদয তযফাবযয তনযাদ াতনয চাতদা নযণ কযা। মায পবর স্বোংখ্যক াতনয উৎবয ভাধ্যবভ 

অতধক াংখ্যক তযফাযবক াতন সফায আতায় আনা ম্ভফ বফ। তকন্তু এই িততটি কর জায়গায় কাম শকযী য়তন। 

ঠিকবাবফ উকাযববাগী  াতনয উৎ স্থাবনয জায়গা তনফ শাচন কযবত না াযায় এই রক্ষয নযবণ অতধকাাং সক্ষবত্র ব্যথ শ 

বয়বছ। তবাগ গুে িততবত াতনয উৎ স্থান কযবত াযবর াতন যফযাবয কবাবযজ আবযা সফত বৃতি সবতা। এবক্ষবত্র 

উকাযববাগী তনফ শাচবন আবযা সফত স্বেতা আনবত াযবর াতন যফযাবয ব্যতপ্ত আবযা বৃতি াবফ।  



নষ্ঠা | 51 

 

৫.৮ াতনয গুণগতভাবনয যীক্ষা 

এই প্রকবেয অন্যতভ একটি তক্তারী তদক বরা এই প্রকবেয প্রততো াতনয উৎবয াতনয গুণগতভান যীক্ষা কযা বয়বছ। 

াতনয গুণগতভান যীক্ষা কযায ভধ্য তদবয় উকাযববাগীবদয তনযাদ াতনয সফায ভান তনতিত বয়বছ। গবফলকদর প্রকে 

এরাকায াতন যীক্ষায তযবাে শগুবরা ম শাবরাচনা কবয সদবখবছন। তযবাে শ তফবেলবণ সদখা তগবয়বছ সম, জনস্বাস্থয প্রবকৌর 

অতধদপ্তয াতনয উৎবয াতনয ততনটি গুণাগুন (আব শতনক, আয়যন এফাং সিাযাইে) যীক্ষা কযা বয়বছ। এই ভল্যায়ন 

ভীক্ষাবত গবফলকদর াবায  সকযানীগঞ্জ উবজরা সথবক ৫টি উৎবয াতন তনবয় যীক্ষা কবযবছ। প্রকেটি ভল্যায়বনয জন্য 

াতনয উতযউক্ত ততনটি গুণাগুণ যীক্ষায জন্য নভৄনা সপ্রযণ কযা বয়বছ। যীক্ষাটি তযচারনা কযবছ ফাাংরাবদ তফজ্ঞান  তে 

গবফলণা তযলদ (তফতএআইআয)। তনবম্ন াতন যীক্ষায তফস্তাতযত পরাপর তনবম্ন াংভেক্ত কযা বরা। এছাড়া াতন যীক্ষায 

ভর প্রততবফদন াংভেতক্ত-১১ সত সদয়া বরা। 

Lab 

ID 
 

Particulars of 

supplied sample 
Parameters Concentration 

Acceptable limit 

for drinking water 

according to BDS 

1240:2001 

Test 

Method 

(APHA) 

A-268 

Drinking water 

Differents sample 

(Sample-01, 

PRWSP001-Savar 

Bhumi office) 

Arsenic (As) 
Less than 

0.005 mg/L 
0.01mg/L (Max) 3114.C 

Chloride 

(Cl) 
5.94 mg/L 250 mg/L (max) 4110.B 

Iron (Fe) 0.29 mg/L 
0.3 mg/L 

(max) 
3111.B 

A-269 

Drinking water 

Differents sample 

(Sample-02, 

PRWSP002-Savar 

East Bank Town) 

Arsenic (As) 
Less than 

0.005 mg/L 
0.01mg/L (Max) 3114.C 

Chloride 

(Cl) 
6.17 mg/L 250 mg/L (max) 4110.B 

Iron (Fe) 
Less than 0.2 

mg/L 

0.3 mg/L 

(max) 
3111.B 

A-270 

Drinking water 

Differents sample 

(Sample-03, 

PRWSP003-Savar 

West Bank Town) 

Arsenic (As) 
Less than 

0.005 mg/L 
0.01 mg/L (Max) 3114.C 

Chloride 

(Cl) 
7.14 mg/L 250 mg/L (max) 4110.B 

Iron (Fe) 3.13 mg/L 
0.3 mg/L 

(max) 
3111.B 

A-271 

Drinking water 

Differents sample 

(Sample-04, 

PRWSP004-Basta 

Union, Keranigonj) 

Arsenic (As) 
Less than 

0.005 mg/L 
0.01 mg/L (Max) 3114.C 

Chloride 

(Cl) 
3.51 mg/L 250 mg/L (max) 4110.B 

Iron (Fe) 
Less than 0.2 

mg/L 

0.3 mg/L 

(max) 
3111.B 

A-272 

Drinking water 

Differents sample 

(Sample-05, 

PRWSP005-BRDB 

Office, Keranigonj) 

Arsenic (As) 
Less than 

0.005 mg/L 
0.01 mg/L (Max) 3114.C 

Chloride 

(Cl) 

Less than 1.0 

mg/L 
250 mg/L (max) 4110.B 

Iron (Fe) 
Less than 0.2 

mg/L 

0.3 mg/L 

(max) 
3111.B 
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৫.৯ ফাস্তফায়বন তফরবেয কাযণ 

এই প্রকবেয ফাস্তফায়ন ভয়কার বৃতি কযবত বয়বছ। ফাস্তফায়বন তফরবেয তকছু কাযণ জানা তগবয়বছ। প্রকবেয াতনয উৎ 

স্থাবনয কাজ াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয তুরনায় এতগবয় যবয়বছ। এ প্রবঙ্গ ভর তথ্যদাতায াক্ষাৎকায সথবক জানা মায় সম, 

নরকূগুবরা সমবতু উকাযববাগী ব্যতক্তয তনজস্ব জায়গায় স্থান কযা বয়বছ এজন্য স্থান তনফ শাচবন সতভন সকান ঝাবভরা য়তন। 

শুধু উকাযববাগী তনফ শাচন এফাং অন্যান্য আনুষ্ঠাতনকতা ম্পাদবনয য নরকূ স্থান কযা ম্ভফ বয়বছ। তবফ সমবতু 

একইাবথ াযা সদব্যাী একবমাবগ কাজ শুরু বয়তছর একাযবণ প্রবয়াজনীয় যঞ্জাভ ক্রবয় তকছুো াংকে সদখা তগবয়বছ। তাই 

প্রকে ফাস্তফায়বন তফরে বয়বছ ফবর জানা মায়। প্রবয়াজনীয় উকযণ ক্রয়, সভকাতনক  তভতস্ত্র স্বেতা সফ তকছু কাযবণ 

নরকূ তনভ শাবণ অতততযক্ত ভবয়য প্রবয়াজন বয়বছ। অন্যতদবক াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয সক্ষবত্র তকছু তকছু এরাকায় স্থান 

তনফ শাচন এফাং ভূতভ অতধগ্রবণ জটিরতা তততয য়। তাই স্থানা তনভ শাবণ তফরে সদখা সদয়। তাছাড়া সরাকফবরয াংকবেয কাযবণ 

াভতগ্রক স্থানা তনভ শাবণ তফরে বয়বছ ফবর ভর তথ্যদাতাযা জানান।  

৫.১০ প্রকে াংবাধবণয প্রবয়াজনীয়তা 

প্রকে তযকেনায প্রথভ তদবক সভাে ৭ প্রকায (মথাোঃ অগবীয নরকূ, অগবীয/সভাতেপাইে তাযা নরকূ, গবীয নরকূ, গবীয 

তাযা নরকূ, তযাংবয়র, সযইন য়াোয াযববতস্টাং, াফতরক েয়বরে) আইবেভবক তফবফচনা কযা বয়তছর। তকন্তু ভাঠ ম শাবয় 

তথ্য াংগ্র কযবত তগবয় গবফলকদর উতযউক্ত প্রকে উাদাবনয ফাইবয নতুন আবযকটি াতনয উৎ (াফভাত শফর াম্প) 

ায়া মায়। নতুন এই আইবেভবক প্রকবে অন্তভু শক্তকযবণয কাযণ তববফ একজন কাযী প্রবকৌরী জানান সম, তকছু তকছু 

এরাকায় াতনয তস্থতততর, ভূতভরূবয গঠন  ভূগবশস্থ াতনয স্তবযয তনম্নগাভীতা তফবফচনায় উতযউক্ত াতনয উৎগুবরা কাম শকযী 

না য়ায় যফতীবত মথামথ প্রতক্রয়া অনুযণ কবয াফভাত শফর াম্পবক অন্তভু শক্ত কযা য়। এ অফস্থায় ১৬/১০/২০১৯ তাতযবখ 

অনুতষ্ঠত তস্টয়াতযাং কতভটিয বায় ৪২ টি উবজরায় াফভাত শফর াম্প স্থাবনয তিান্ত গ্রণ কযা য়। এবক্ষবত্র উক্ত কতভটিয 

তিান্ত তছর োকায হ্রা/বৃতি বর াতনয একক উৎ ঠিক যাখবত বফ। একইাবথ তনয়ভানুমায়ী প্রকবেয তেতত াংবাধবনয 

তনবদ শনা সদয়া য়। অনুন্ধাবন জানা মায় সম, এতপ্রর ২০২০ ম শন্ত াংবাতধত তেতত-এয প্রস্তুবতয কাজ চরতছর।  

৫.১১ প্রকবেয অজশন  ীভাফিতা 

এই প্রকবেয ীভাফিতায তুরনায় অজশন অবনক সফত। ভীক্ষায পরাপর অনুমায়ী াতনয উৎ স্থাবনয ভাধ্যবভ এই প্রকে 

াযাবদব তনযাদ াতনয যফযাবয কবাবযজ বৃতি কবযবছ।  উিযদাতায ৯৮.৭% জানান সম, তাযা এই প্রকবেয অধীন াতনয 

উৎ সথবক াফ শক্ষতণক াতনয সফা াবে। আফায ৫% উিযদাতা জানান সম, তাবদয তযফাবযয নাযীযা কভ শাংস্থাবন ভেক্ত 

বয়বছ। 

৫.১২ প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর সৃি ভস্যাভ 

সম সকান একটি উন্নয়নভরক কাজ কযবত সগবর অবনক ভয় উন্নয়বনয াাাত এভন তকছু ঘেনায সৃতি য় মা ভস্যা তববফ 

তচতিত বত াবয। এই ভস্যাগুবরা বত াবয াভাতজক, াাংস্কৃততক, অথ শননততক তকাংফা প্রাকৃততক, মাবক উন্নয়বনয সনততফাচক 

তদক ফা ভৄদ্রায অয তঠ ফরা সমবত াবয। এই প্রকেটি এভন একটি প্রকে সমখাবন তযবফ-প্রততবফবয ক্ষতত য়ায সুবমাগ 
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খুফই কভ। এ প্রকবে সতভন সকান সৃি ভস্যা সনই। তবফ তকছু সক্ষবত্র সদখা তগবয়বছ সম, নরকূবয ব্যফহৃত াতনয ঠিক তনষ্কান 

ব্যফস্থা না থাকায় তকছু তকছু সক্ষবত্র অস্বাস্থযকয তযবফ সৃতি বয়বছ। গবফলকদবরয তযদ শবনয ভয় াফতরক েয়বরেগুবরা 

মবথষ্ঠ তযস্কায তযেন্ন ায়া তগবয়বছ। সুতযাাং এই প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর সতভন সকান ভস্যা তততয য়তন। 

৫.১৩ প্রকেটি সেকইকযবণ যাভ শ 

প্রকেটি সেকইকযবণয সক্ষবত্র সমো গুরুত্বনণ শ তায ভাবঝ অন্যতভ বরা তনয়তভত ভতনেতযাং কযা। প্রকে আইবেভগুবরা 

ঠিকবাবফ যক্ষণাবফক্ষণ কযা বে তকনা তা তনয়তভত ভতনেতযাং কযবত বফ। ভতনেতযাংবয়য ভয় সখয়ার যাখবত বফ সম, 

তত্ত্বাফধায়ক ব্যতক্তটি আাবয অন্যান্য ব্যতক্তবদয তায নরকূ ব্যফাবযয সুবমাগ তদবে তকনা। আবযকটি গুরুত্বনণ শ তফলয় বরা 

সমকর উকাযববাগী াফভাত শফর াবম্পয সফা সবয়বছন তাযা তফদুযৎ খযচ হ্রাবয জন্য অন্যবদয াতন সফা তদবত কা শণ্য 

কযবছ তকনা। আয যফতী প্রকে গ্রবণয সক্ষবত্র প্রাথতভক ম শাবয়ই ভাঠ ম শাবয়য তবথ্যয তবতিবক গ্রাকবদয চাতদা তফবেলবণ 

ব্যফায কযবত বফ।  

৫.১৪ প্রকবেয এতিে প্ল্যান  

প্রকবেয এতিে প্ল্যান বরা জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয াতনয উৎগুবরা তনভ শাণ কাজ সবল উকাযববাগীয াবত কর 

দাতয়ত্ব প্রদান কযবফ। তাযয সথবক াতনয উৎগুবরা যক্ষণাবফক্ষবণয দায়দাতয়ত্ব উকাযববাগীবদয উয ন্যস্ত থাকবফ। প্রথভ ১ 

ফছয ম শন্ত মতদ সকান কাতযগতয ভস্যা সদখা সদয় তাবর তাযা  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয কভ শকতশাবক জানাবর তাযা তে 

াতব শতাং সফা প্রদান কযবফ। অন্যতদবক াফতরক েয়বরেগুবরা তনভ শাণ সবল জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয মথামথ প্রতক্রয়ায 

ভাধ্যবভ ইজাযাদাযবদয তনকে াফরক েয়বরবেয দাতয়ত্ব স্তান্তয কযবফ।   
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লষ্ঠ অধ্যায় 

উাংায  সুাতয 

৬.১ উাংায 

ফাাংরাবদ বুযবযা অফ স্টযাটিতস্টক (তফতফএ) এয ২০১৯ াবর প্রকাতত প্রততবফদন অনুমায়ী ফতশভাবন াযা সদবয ৮৫.১৮% 

তযফায নরকূ সথবক খাফায াতন াংগ্র কবয সমখাবন গ্রাভীন এরাকায ৯৪.৯৪% তযফাযই খাফায াতনয উৎ তববফ 

নরকূবয াতন ব্যফায কবয। সই তববফ এো প্রতীয়ভান য় সম, গ্রাভীণ এরাকায তনযাদ াতনয াংকে দূযীকযবণ এটি 

একটি ভবয়াবমাগী প্রকে। প্রকেটিয ভল্যায়ন ভীক্ষায উবেবশ্য ভাঠ ম শাবয়য তথ্য তফবেলবণয ভাধ্যবভ সদখা মায় সম, এই 

প্রকবেয অধীবন উকাযববাগীবদয প্রায় তবাগ তযফায খাফায াতনয চাতদা নযণ কযবছ। প্রকবেয উৎবয াতন 

উকাযববাগীযা শুধু খাফায াতন তববফ ব্যফায কযবছনা ফযাং াতযফাতযক অন্যান্য কাবজ ব্যফায কযবছ। াতনয উৎগুবরা 

তনযাদ  স্বাস্থযম্মত তছর। উকাযববাগীযা াতনয গুণগতভান তনবয় ন্তুতি প্রকা কবযন মতদ তকছু তকছু এরাকায় াতনবত 

আয়যবনয উতস্থতত তবাগ তনভ শর কযা ম্ভফ য়তন। এই প্রকবেয াতনয উৎগুবরা মবথি সেকই। উৎটিয কাঁচাভার সমভন, 

নরকূ ফা াবম্পয ব্রাে, ইে, ফাতর তবভন্ট, াই  অন্যান্য তপটিাং-এয গুণগত ভান বার তছর। তবফ তকছু তকছু সক্ষবত্র ঠিক 

যক্ষণাবফক্ষবণয অবাবফ াতনয উৎগুবরা অস্বাস্থযকয  অবকবজা বয় ড়বছ ফবর জানা মায়। 

এই প্রকবেয ভাধ্যবভ তনযাদ াতন সফা বৃতিয ভাধ্যবভ তযফাবযয াফ শক্ষতণক াতনয চাতদা নযবণয াাাত 

উকাযববাগীবদয াতন াংগ্রবয জন্য অথ শ  ভয় ােয় কযবছ এফাং কি রাঘফ কযবছ। একইাবথ অবনবকয কভ শাংস্থান 

সৃতি কযবছ। এই প্রকবেয প্রবাবফ তযফাবযয তনযাদ াতনয চাতদা নযবণয ভাধ্যবভ াতনফাতত সযাবগয প্রবকা হ্রা সবয়বছ। 

প্রকে শুরুয নবফ শ সমখাবন ৪৭.৫% উিযদাতা তফতবন্ন ধযবনয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত বতা সখাবন ফতশভাবন ৭.৫% 

উিযদাতায (তকাংফা উিযদাতায তযফাবযয ফ শতনম্ন একজন দস্য) াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রফণতা যবয়বছ। অথ শাৎ 

ভীক্ষায পরাপবর সদখা মাবে সম, প্রকে শুরুয য গ্রাভীণ এরাকাগুবরাবত াতনফাতত সযাবগয প্রবকা এফাং ায হ্রা সবয়বছ।  

চরভান প্রকে এফাং বতফষ্যবত গৃতত বফ এভন প্রকেগুবরায সমন আবযা সফত সেকই  উন্নত কযবত উকাযববাগীযা তাঁবদয 

ফাস্তফ জ্ঞাবনয তবতিবত সমই যাভ শ তদবয়বছন তায িযাফাবযয ভাধ্যবভ যফতীবত গৃতত প্রকেগুবরাবত ঝুঁতক হ্রা কযা সমবত 

াবয। 

৬.২ সুাতয ভ  

1. নরকূ স্থাবনয জায়গা  উকাযববাগী তনফ শাচবনয সক্ষবত্র জনপ্রতততনতধয াাাত াংতেি যকাযী কভ শকতশাবদয 

অাংগ্রণ তনতিত কযা সমবত াবয। উবজরা জনস্বাস্থয প্রবকৌরীয ভাধ্যবভ ইউতনয়ন তবতিক তজআইএ ম্যা তততয কবয 

সরাবকন তনধ শাযণ কযা। এবত উকাযববাগী তনফ শাচবন স্বেতা বৃতি াবফ; 

2. তেজাইন াংবাধন নফ শক াফতরক েয়বরবেয াংখ্যা  গুণগত ভান বৃতি কযবত বফ; 

3. দতযদ্র জনবগাষ্ঠীয অবনবকই নরকূ প্রাতপ্তয জন্য উবজরা তনফ শাী কভ শকতশা ভবাদবয়য তনকে আবফদন কবয। তকন্তু 

আবফদনগুবরা উবজরা য়াোন কতভটিবত উত্থান কযা বর অবনক ভয় জনপ্রতততনতধযা তা আভবর সনন না ফবর 

জানা মায়। তাই ভাবজয গযীফ এফাং সুতফধাফতঞ্চত ভানুবলয তনকে তনযাদ াতন যফযা এখবনা তনতিত বে না। 
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এবক্ষবত্র তকছু ফযাে উবজরা তনফ শাী কভ শকতশা  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তবযয াংতেি কভ শকতশাবদয এখততয়াবয যাখা 

সমবত াবয; 

4. অবনক প্রবাফারী ব্যতক্ত তনবজবদয ম শাপ্ত াতনয যফযাবয ব্যফস্থা থাকায য যকাতয ফযাে তনবে। আফায অবনবকই 

নরকূ স্থান কযায তকছুতদবনয ভবধ্যই াংতেি অতপবক না জাতনবয়ই নরকূবয যাোম্প খুবর 

াফভাত শফর/সতন্টতপউগার াম্প রাতগবয় ব্যতক্তগতবাবফ ব্যফায কবয। যাোম্প খুবর যাখায কাযণ জানবত চাইবর 

অবনকভয় াংতেি কভ শকতশাযা ব্যতক্তগত আক্রভবনয তকায বত বে। প্রবাফারী য়ায় এই ব্যাাবয সকাবনা ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা মায় না। এবক্ষবত্র তনতদ শি তফতধভারা প্রণয়ন কযা সমবত াবয;  

5. ফযােকৃত নরকূবয ধযন তনধ শাযণ/তযফতশন কযায সক্ষবত্র তনতদ শি উবজরা/সজরা কভ শকতশায ভতাভতবক প্রধান্য তদবত বফ। 

সমভন, ফাহুফর উবজরায ০৭ টি ইউতনয়বনয ভবধ্য ০২ টি ইউতনয়ন এফাং াাতড় তকছু এরাকা ছাড়া গবীয নরকূবয সক্ষবত্র 

‘তাযা’ নরকূবয প্রবয়াজন সনই। তকন্তু নরকূ ফযাবেয ভয় ফ নরকূই ‘তাযা’ নরকূ তববফ ফযাে প্রদান কযা য়। 

সমই এরাকায াতনয তস্থতততর (য়াোয সেতফর ১০-১৫ নেে) এয ভবধ্য সখাবন তাযা নরকূ ফাবনায সকান প্রবয়াজন 

সনই। তাযা নরকূ সথবক াধাযণ নরকূ ব্যফায এফাং সভযাভত কযা জ এফাং ােয়ী এবত কবয যকাযী অবথ শয ােয় 

বফ; 

6. তাযা নরকূ প্রবয়াজনীয় খূচযা মন্ত্রাাং উবজরা               অতপব যফযা কযা সমবত াবয; 

7. নরকূবয ব্যফহৃত াতন সরবন জবভ সথবক অস্বাস্থযকয তযবফবয সৃতি কবয মা সথবক তযত্রাবণয জন্য উভেক্ত াতন 

তনষ্কান ব্যফস্থা কযা উতচত। এ জন্য তেজাইবন তযফতশন আনা দযকায; 

8. ক্ষুদ্র নৃ-তাতত্ত্বক জনবগাষ্ঠী, আতধফাী, প্রততফন্ধী, তফধফা  অন্যান্য সুতফধাফতঞ্চত জনবগাষ্ঠী এফাং এরাকায জন্য সভাে ফযাবেয 

৫-১০% নরকূ াংযক্ষণ কযা সমবত াবয। এবত কবয সুতফধাফতঞ্চত জনবগাষ্ঠীয ভাবঝ তফশুি াতন যফযা তনতিত বফ; 

9. সমকর এরাকায় নরকূবয াতনবত আয়যবনয ভাত্রা সফী সকর এরাকায় আয়যন তযভৄবার প্ল্ান্ট ফযাে প্রদান কযা বর 

আয়যনজতনত ভস্যা বত প্রততকায ায়া মাবফ; 

10. প্রকবেয কাজ শুরুয আবগ প্রকে াংতেি কভ শকতশা-কভ শচাযীবদয প্রতক্ষবণয ব্যফস্থা কযবত বফ। তফবলত জনস্বাস্থয 

প্রবকৌবরয সভকাতনকবদয নতুন নতুন প্রভেতক্ত ম্পবকশ প্রতক্ষণ প্রদান জরুযী; এফাং 

11. াভাতজক  াাংস্কৃততক প্রততষ্ঠান সমভন, ধভীয় প্রততষ্ঠান, ফাজায, তক্ষাপ্রততষ্ঠান ইতযাতদয সক্ষবত্র ফযােকৃত নরকূবয জন্য 

ায়ক চাঁদা ভকুপ কযা বর বার য়। ধভীয় প্রততষ্ঠান বত ায়ক চাঁদা আদায় কযা কিাধ্য।  

বতফষ্যৎ তযকেনা  

 ভূ-নবষ্ঠয াতন সফত সফত ব্যফাবযয স্ট্রাবেতজ গ্রণ কযা সমবত াবয। ভূগবশস্থ াতনয অচয় কতভবয় ভূনবষ্ঠয াতন 

ব্যফাবযয প্রতত সফত ভবনাবমাগী বত বফ; এফাং 

 তনযাদ াতন যফযা  স্যাতনবেন ব্যফস্থা ম্পতকশত বতফষ্যৎ প্রকবে নরকূবয প্ল্ােপভ শ  াফতরক েয়বরবেয 

কাঠাবভাগত তেজাইন াংবাধননফ শক আবযা উন্নত  জনফান্ধফ কযা দযকায। 
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সযপাবযন্স 

1. উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাফ (তেতত), (২০১৮), অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে, জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয 

(তেতএইচই)। 

2. াফতরক প্রতকউযবভন্ট আইন (ততএ)-২০০৬, (২০১০), সিার প্রতকউযবভন্ট সেকতনকযার ইউতনে (ততটিইউ), 

আইএভইতে, তযকেনা ভন্ত্রণারয়,গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায।  

3. াফতরক প্রতকউযবভন্ট রুর (ততআয)-২০০৮, (২০০৮), সিার প্রতকউযবভন্ট সেকতনকযার ইউতনে (ততটিইউ), 

আইএভইতে, তযকেনা ভন্ত্রণারয়,গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায। 

4. ফাাংরাবদ বুযবযা অফ স্টযাটিতস্টক (তফতফএ), (২০১৯), াউজবাল্ড ইনকাভ এযাে এিবতেচায াবব শ-২০১৬। 

5. Karim, M. R. (2010). Assessment of rainwater harvesting for drinking water supply in 

Bangladesh. IWA Publishing. https://iwaponline.com/ws/article-

pdf/10/2/243/416159/243.pdf 

6. Islam, Tawhidul., Alam, Ohidul., and Misbahuzzaman, Khaled. (2015). Rural Water 

Supply, Sanitation and Hygiene in Bangladesh: An Investigation of Lohagara Upazila. 

Bangladesh Development Research Center (BDRC). 

7. Hanchett, Suzanne & Akhter, Kazi Rozana. (2015). Sanitation in Bangladesh: Past 

Learning and Future Opportunities. UNICEF Bangladesh. 

  



নষ্ঠা | 57 

 

াংবমাজনী/তযতি 

াংভেতক্ত-১ প্রকবেয উকাযববাগী খানাভ ভীক্ষায প্রশ্নভারা 

 

উিযদাতায ধযন: প্রকবেয উকাযববাগী খানাভ। 

 

খানায ক্রতভক নাং-     

 

 

 

সজরা:      উবজরা:     

 

ইউতনয়ন:     য়াে শ/গ্রাভ:     

        

 

 

    

তথ্য প্রদানকাযীয নাভ:  

ফয়: 

সভাফাইর নাং.: 

 

 

 

 

াক্ষাৎকাবযয তাতযখ: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

সকায়াতরটি কবিার অতপায: -------------------------------------------------------------------------------------- 

াক্ষাৎকায াংগ্রকাযীয নাভ: -------------------------------------------------------------------------------------- 

শুরুয ভয়: -------------------------------------------------          সল: -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

গবফলণা তযচারনায় 

 

 

 

তফআইএআয কনারবেন্টস্ তরতভবেে 

 াতনা তে-প্যাবর, এযাাে শবভন্ট # ৬/তফ, ফাা # ৬/১৪ 

ফøক-এ, রারভাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ফাাংরাবদ। সপান: +৮৮-০২-৮১০০৬৫৮; 

ইবভইর: bisr@agnionline.com, বয়ফাইে: www.bisrbd.org 
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আারাভৄ আরাইকুভ/আদাফ। 

আতভ ভল্যায়ন সক্টয, ফাস্তফায়ন তযফীক্ষণ  ভল্যায়ন তফবাগ, তযকেনা ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত বয় তফআইএআয কনারবেন্টস্ তরতভবেবেয ক্ষ সথবক অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকবেয প্রবাফ 

ভল্যায়ন ভীক্ষায কাবজ এবতছ। এই ভীক্ষাটিয উবেশ্য বরা গ্রাভীণ এরাকায় তনযাদ াতন যফযাবয উৎ স্থাবনয 

ভাধ্যবভ তনযাদ াতন যফযা, াফতরক েয়বরে তনভ শাবণয ভাধ্যবভ তযবফ ফান্ধফ স্যাতনবেন ব্যফস্থা সৃতিয ভাধ্যবভ 

োয়তযয়া অন্যান্য াতনফাতত সযাগ হ্রা, স্যাতনবেন ব্যফস্থানায দক্ষতা সৃতি এফাং তযতধ বৃতি ইতযাতদ কতো পরপ্রসূ 

বয়বছ তা ভল্যায়ন কযা। এ সক্ষবত্র আতন আনায ভল্যফান ভতাভত তদবয় অফদান যাখবত াবযন। আনায ভতাভত শুধু 

ভীক্ষায কাবজ ব্যফহৃত বফ এফাং সগান থাকবফ। আতন অনুভতত তদবর আতভ াক্ষাৎকায শুরু কযবত াতয। 

ক্রতভক সকন-১: উিযদাতায তযতচতত  আথ শ-াভাতজক অফস্থা   সকাে 

1.  তথ্যদাতায নাভ:   

2.  তথ্যদাতায ততা/স্বাভীয নাভ:   

3.  ফয় (ফছবয):   

4.  তরঙ্গ: 

 

নৄরুল 1 

ভতরা 2 

5.  সভাফাইর নাং:   

6.  তথ্যদাতায তক্ষাগত সমাগ্যতা:       ------------া  

7.  তথ্যদাতায স্থায়ী ঠিকানা- 

াড়া / 

ভো                                       

:   ইউতনয়ন :   

সাতল্ডাং 

নাং 

:   থানা/উবজরা :   

য়াে শ :   সজরা :   
 

  

8.  তথ্যদাতায সা (ভর সা বর -১, তিতীয় সা বর-২ উবেখ করুন) কৃতলকাজ  1 

  গৃস্থাতর  2 

চাকুযী  3 

ব্যফা 4 

সাজীতফ ( োক্তায, ইতঞ্জতনয়ায 

ইতযাতদ) 
5 

ক্ষুদ্র সা ( কাভায, কুভায, 

সজবর ইতযাতদ) 
6 

গফাতদশু-াতখ ারন 7 

ভৎ চাল 8 

তদনভজুয (অকৃতল)  9 

কুটিয তে 10 

চারক 11 

অন্যান্য (তনতদ শি করুন) 99 

9.  ফতশভাবন আনায তযফাবযয ভাতক গড় আয়  ব্যয় কত োকা? (উবেখ 

করুন) 

 

আয়:  

ব্যয়: 
 

10.  এই প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর আনায তযফাবযয সকউ নতুন সকান সায 

াবথ ভেক্ত য়ায সুবমাগ সবয়বছ? 

 

যাঁ 1 

না 
2 

11.  যাঁ বর, তক ধযবনয সায াবথ ভেক্ত বয়বছ? (উবেখ করুন)   

12.  এই প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর আনায তযফাবযয সকান নাযী সকান সায 

াবথ ভেক্ত য়ায সুবমাগ সবয়বছ? 

 

যাঁ 1 

না 
2 

13.  যাঁ বর, তক ধযবনয সায াবথ ভেক্ত বয়বছ? (উবেখ করুন)    
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সকন-২: তনযাদ াতন যফযা  

14.  এই প্রকবেয অধীন াতন যফযা  স্যাতনবেন ব্যফস্থায জন্য তক তনভ শাণ 

কযা বয়বছ? 

 

অগবীয নরকূ 1 

অগবীয/সভাতেপাইে তাযা 

নরকূ 
2 

গবীয নরকূ 3 

গবীয তাযা নরকূ 4 

তযাং বয়র 5 

সযইন য়াোয াযববতস্টাং 6 

াফতরক েয়বরে 7 

15.  কবফ তনভ শাণ কযা বয়বছ? (উবেখ করুন) -----------------ার  

16.  ফতশভাবন সটি চর আবছ তক? 

 

যাঁ 1 

না 2 

17.  প্রকে শুরুয নবফ শ আনায তযফাবযয খাফায াতনয উৎ তক তছর? 

(উবেখ করুন) 

 

তনজস্ব নরকূ 1 

প্রততবফীয নরকূ 2 

ক্রয়কৃত াতন 3 

খার/নদী/নৄকুবযয াতন 4 

বৃতিয াতন 5 

াবম্পয াতন 6 

কুয়া/সোফা 7 

অন্যান্য 99 

18.  প্রকবেয অধীন াতনয উৎটি তক তনযাদ? 

 

যাঁ 1 

না 2 

জাতননা 88 

19.  না বর, সকন তনযাদ ভবন কযবছন না উবেখ করুন।  

 

অতযস্কায  ভয়রাভেক্ত াতন  

দুগ শন্ধভেক্ত  

আয়যনয্ক্তু  

আব শতনকভেক্ত   

াতনয অস্বাবাতফক যাং  

াইবয ভান বার না  

টিউফবয়র ভানম্মত না  

ঠিক স্থাবন টিউফবয়র স্থান 

কযা য়তন 
 

স্থানকাযীযা মথামথাবাবফ 

দাতয়ত্ব ারন কবযতন 
 

ঠিকবাবফ যক্ষণাবফক্ষণ কযা 

য়না  
 

অন্যান্য 99 

20.  এই প্রকবেয কাযবণ আনায তযফায তক তক ধযবনয সুতফধা সবয়বছ? 

(উবেখ করুন) 

খাফায াতনয চাতদা নযণ 1 

যান্নায াতনয চাতদা নযণ 2 

সগাবরয সুতফধা 3 

কাড়-সচাড় তযস্কায 4 

থারা-ফান তযস্কায 5 

গফাতদ শুয খাফায াতন  6 

সগায়ার তযস্কায 7 

ফততবোয় াক-ফতজ/নেবরয 

ফাগান  
8 

অন্যান্য (উবেখ করুন) 99 

21.  Avcwb wK GB cÖK‡íi AvIZvq m‡PZbZvg~jK †Kvb n¨vu 1 
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cÖwk¶‡Y/Av‡jvPbvq AskMÖnY K‡i‡Qb? bv 2 

22.  cÖK‡íi Aaxb cvwbi Drm †_‡K cvwb msMÖn Ki‡Z wK Avcbvi 

cwiev‡ii m`m¨‡`i AwZwi³ mgq e¨q nq? 

n¨vu 1 

bv 2 

23.  wbivc` cvwbi †mev wK mve ©¶wbK _v‡K? n¨vu 1 

bv 2 

24.  hw` bv nq, Zvn‡j cvwbi †mev w`‡b Kq NÈv †c‡q _v‡Kb? (D‡jøL 

Kiæb) 
----------------NÈv  

25.  cÖKí ev¯Íevq‡bi Av‡M Lvevi cvwbi ¸YMZgvb †Kgb wQj? cwi¯‹vi I gqjvgy³ 1 

`yM©Ügy³ 2 

Avqibgy&³ 3 

¯^vfvweK is‡qi 4 

Av‡m ©wbKgy³ 5 

Acwi¯‹vi I gqjvhy³ 6 

`yM©Ühy³ 7 

Avqibhy&³ 8 

A¯̂vfvweK is‡qi 9 

Av‡m ©wbKhy³ 10 

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 

 
99 

26.  cÖKí ev¯Íevq‡bi c‡i Lvevi cvwbi ¸YMZgvb †Kgb n‡q‡Q? cwi¯‹vi I gqjvgy³ 1 

`yM©Ügy³ 2 

Avqibgy&³ 3 

¯^vfvweK is‡qi 4 

Av‡m ©wbKgy³ 5 

Acwi¯‹vi I gqjvhy³ 6 

`yM©Ühy³ 7 

Avqibhy&³ 8 

A¯̂vfvweK is‡qi 9 

Av‡m ©wbKhy³ 10 

Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) 

 
99 

27.  cÖKí ‡_‡K Avcbvi MÖv‡gi KZ¸‡jv cwievi cvwb mieiv†ni AvIZvq 

G‡m‡Q? 
AvbygvwbK ---------wU  

28.  GB cªK‡íi cvwb¸‡jv Avcbvi cwievi wK wK Kv‡R e¨envi Kiv nq? Lvevi cvwbi Pvwn`v c~iY 1 

ivbœvi cvwbi Pvwn`v c~iY 2 

‡Mvm‡ji myweav 3 

Kvco-‡Pvco cwi¯‹v‡i myweav 4 

_vjv-evmb cwi¯‹vi 5 

Mevw` cïi Lvevi cvwb  6 

Mevw`  7 

emZwfUvq mewR/ Pvlvev‡` 

myweav 
8 

Ab¨vb¨ 99 

29.  wbivc` cvwbi Rb¨ cÖKí KZ©…c¶‡K wK †Kvb A_ © cÖ`vb Ki‡Z 

n‡qwQj? 

n¨vu 1 

bv 2 

30.  n¨vu n‡j, cwigvY KZ?    ...............   UvKv|   

31.  GB DrmwU †_‡K KZ¸‡jv cwiev‡ii Lvevi cvwbi Pvwn`v c~iY nq? 

(D‡jøL Kiæb) 
     ...............  wU |  
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32.  cvwbi DrmwU wK h‡_ô †UKmB? n¨vu 1 

bv 2 

33.  bv n‡j, mgm¨v¸‡jv D‡jøL Kiæb| cvB‡ci gvb fvj bv 1 

wUDeI‡qj gvbm¤§Z bv 2 

mwVK ¯’v‡b wUDeI‡qj ’̄vcb 

Kiv nqwb 
3 

¯’vcbKvixiv h_vh_vfv‡e 

`vwqZ¡ cvjb K‡iwb 
4 

mwVKfv‡e iÿYv‡eÿY Kiv 

nqbv  
5 

Ab¨vb¨  

 
99 

†mKkb-4: MÖvgxY GjvKvq wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi gva¨‡g Wvqwiqvmn Ab¨vb¨ cvwbevwnZ 

†ivM nªvm 
 

34.  cÖKí ev Í̄evq‡bi Av‡M Avcbvi cwiev‡ii m`m¨) cvwbevwnZ †Kv†bv 

†iv‡M AvµvšÍ n‡q‡Qb wKbv? 

n¨vu 1 

bv 2 

35.  n¨vu n‡j, wK ai‡Yi ‡iv‡M AvµvšÍ n‡qwQj? WvBwiqv 1 

Avgvkq 2 

K‡jiv 3 

RwÛm 4 

UvBd‡qW 5 

Pg©‡ivM 6 

Avb¨vb¨ 99 

36.  n¨vu n‡j, KZ mgq ci ci GB †ivM¸‡jv‡Z AvµvšÍ n‡Zv? cÖwZ mßv‡n-------evi  

cÖwZ gv‡m-------evi  

cÖwZ Qq gv‡m----evi  

cÖwZ wZb gv‡m----evi  

cÖwZ eQ‡i -------evi  

37.  n¨vu n‡j, GB †iv‡M AvµvšÍ nIqvi KviY¸‡jv wK? Acwi¯‹vi I gqjvhy³ 1 

`yM©Ühy³ 2 

Avqibhy&³ 3 

jebv³  4 

Av‡m ©wbKhy³ 5 

cvwbi cvBc bó 6 

wUDeI‡qj bó 7 

Ab¨vb¨ 

 
99 

38.  eZ©gv‡b Avcbvi cwiev‡ii m`m¨‡`i cvwbevwnZ †Kv†bv †iv‡M 

AvµvšÍ nIqvi cÖeYZv i‡q‡Q wK? 

n¨vu 1 

bv 2 

39.  n¨vu n‡j, wK ai‡Yi ‡iv‡M AvµvšÍ n‡qwQj? WvBwiqv 1 

Avgvkq 2 

K‡jiv 3 

RwÛm 4 

UvBd‡qW 5 

Pg©‡ivM 6 

Ab¨vb¨ 99 

40.  n¨vu n‡j, eZ ©gv‡b KZ mgq ci ci GB †ivM¸‡jv‡Z AvµvšÍ nq? cÖwZ mßv‡n-------evi  

cÖwZ gv‡m-------evi  
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cÖwZ Qq gv‡m----evi  

cÖwZ wZb gv‡m----evi  

cÖwZ eQ‡i -------evi  

41.  n¨vu n‡j, GB †iv‡M AvµvšÍ nIqvi KviY¸‡jv wK? Acwi¯‹vi I gqjvhy³ 1 

`yM©Ühy³ 2 

Avqibhy&³ 3 

jebv³  4 

Av‡m ©wbKhy³ 5 

cvwbi cvBc bó 6 

wUDeI‡qj bó 7 

Ab¨vb¨ 

 

99 

42.  cÖvK…wZK `~‡h©vM e¨ZxZ eQ‡ii Ab¨ †Kvb wbw` ©ó mgq wbivc` cvwbi 

msKU †`Lv hvq wK? 

1. n¨vu  

2. bv  

43.  n¨vu n‡j, †Kvb mgq? (Bs‡iRx gvm D‡jøL Kiæb) 

 
  

44.  n¨vu n‡j, KviY¸‡jv wK? (D‡jøL Kiæb)   

gZvgZ cÖ`vb  

45.  GB cÖK‡íi ev¯Zevqb I DbœZKi‡Yi †¶‡Î Avi wK wK c`‡¶c 

MÖnY Kiv DwPr e‡j Avcwb g‡b K‡ib? (D‡jøL Kiæb) 

 

 

1. 

2. 

3. 
 

46.  cÖK‡íi AcPq (hw` _v‡K) nªv‡mi Rb¨ wK wK ai‡bi D‡`¨vM MÖnY 

Kiv †h‡Z cv‡i? (D‡jøL Kiæb)  

 

 

1. 

2. 

3. 
 

47.  GB cÖK‡íi mej I fv‡jv w`K¸‡jv wK wK? (D‡jøL Kiæb)  1. 

2. 

3. 

 

48.  GB cÖK‡íi SzuwK I ûgwK w`K¸‡jv wK wK? (D‡jøL Kiæb) 1. 

2. 

3. 
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াংভেতক্ত-২ প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাৎকায (সকআইআই)-সচকতরস্ট-১  

উিযদাতায ধযন: প্রকবে াংতেি য়াে শ ম শাবয়য গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ (জনপ্রতততনতধ, ভতরা প্রতততনতধ, ইভাভ, তক্ষক, 

ভাজকভী, এনতজ কভী  অন্যান্য)। 

প্রশ্নভ: 

1. অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকবেয আতায় তক তক কাজ কযা বয়বছ এফাং এ প্রকে ফাস্তফায়বনয াবথ 

এরাকায ফফাকাযীগণ তকবাবফ জতড়ত তছর? 

2. এ প্রকেটি স্থানীয় জনগবণয চাতদায াবথ াঞ্জস্যনণ শ বয়বছ তক এফাং তাবদয জন্য তক তক ধযবণয সুতফধা সৃতি 

কবযবছ? 

3. াতন যফযা ব্যফস্থাবক সেকই কযায রবক্ষয স্থানীয়বদয ¤নক্ত কবয তক ধযবনয উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ? এফাং 

তায কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? 

4. প্রকেটি চরাকারীন ভবয় ঠিকাদাযযা মথামথ বাবফ দাতয়ত্ব ারন কবযবছন তক? ব্যাখ্যা করুন। 

5. এই প্রকবেয আতায় এরাকায ফফাকাযীয জন্য বচতনতাভরক সকান সন/প্রতক্ষবণয আবয়াজন কযা বয়তছর 

তক? ব্যাখ্যা করুন। 

6. এই প্রকবেয ফাস্তফায়বনয আবগ  বয াতনয গুণগত ভাবন তক তক তযফতশন বয়বছ ফবর আতন ভবন কবযন? ব্যাখ্যা 

করুন। 

7. াফতরক েয়বরেগুবরা তযস্কায-তযেন্ন যাখা এফাং যক্ষণাবফক্ষবণ তক সকান ধযবনয উবদ্যাগ সনয়া বয়বছ? এফাং 

তায কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? ব্যাখ্যা করুন। 

8. এই প্রকে ফাস্তফায়বনয বয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রবকা কবভবছ তক? ব্যাখ্যা করুন। 

9. এই প্রকবেয ফা¯তফায়বনয পবর স্থানীয়বদয জীফনভাবনয (আথ শ-াভাতজক) তক তক তযফতশন বয়বছ ফবর আতন ভবন 

কবযন? ব্যাখ্যা করুন। 

10. এই প্রকবেয কাম শক্ষভতা (ফববযধনৄ) ম্পবকশ আনায ভতাভত তদন? 

11. আনায ভবত এ প্রকবেয ফবচবয় সফত ফর তদক  সুবমাগগুবরা তক তক? ব্যাখ্যা করুন। 

12. আনায জানা ভবত এ প্রকবেয দুফ শরতা  হুভতকভ তক তক? ব্যাখ্যা করুন। 

13. প্রকেটিয যক্ষণাবফক্ষবণ াধাযন জনগনবক তকবাবফ ভনক্ত কযা বয়বছ? ব্যাখ্যা করুন। 
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াংভেতক্ত-৩ প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাৎকায (সকআইআই)-সচকতরস্ট-২ 

উিযদাতায ধযন: প্রকবে াংতেি য়াে শ ম শাবয়য গণ্যভান্য ব্যতক্তফগ শ (জনপ্রতততনতধ, ভতরা প্রতততনতধ, ইভাভ, তক্ষক, 

ভাজকভী, এনতজ কভী  অন্যান্য)। 

প্রশ্নভ: 

1. অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকবেয আতায় তক তক কাজ কযা বয়বছ এফাং এ প্রকে ফাস্তফায়বনয াবথ 

এরাকায ফফাকাযীগণ তকবাবফ জতড়ত তছর? 

2. এ প্রকেটি স্থানীয় জনগবণয চাতদায াবথ াভঞ্জস্যনণ শ বয়বছ তক এফাং তাবদয জন্য তক তক ধযবণয সুতফধা সৃতি 

কবযবছ? 

3. াতন যফযা ব্যফস্থাবক সেকই কযায রবক্ষয স্থানীয়বদয ¤নক্ত কবয তক ধযবনয উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ? এফাং 

তায কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? 

4. প্রকেটি চরাকারীন ভবয় ঠিকাদাযযা মথামথ বাবফ দাতয়ত্ব ারন কবযবছন তক? ব্যাখ্যা করুন। 

5. এই প্রকবেয আতায় এরাকায ফফাকাযীয জন্য বচতনতাভরক সকান সন/প্রতক্ষবণয আবয়াজন কযা বয়তছর 

তক? ব্যাখ্যা করুন। 

6. এই প্রকবেয ফাস্তফায়বনয আবগ  বয াতনয গুণগত ভাবন তক তক তযফতশন বয়বছ ফবর আতন ভবন কবযন? ব্যাখ্যা 

করুন। 

7. াফতরক েয়বরেগুবরা তযস্কায-তযেন্ন যাখা এফাং যক্ষণাবফক্ষবণ তক সকান ধযবনয উবদ্যাগ সনয়া বয়বছ? এফাং তায 

কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? ব্যাখ্যা করুন। 

8. এই প্রকে ফাস্তফায়বনয বয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রবকা কবভবছ তক? ব্যাখ্যা করুন। 

9. এই প্রকবেয ফাস্তফায়বনয পবর স্থানীয়বদয জীফনভাবনয (আথ শ-াভাতজক) তক তক তযফতশন বয়বছ ফবর আতন ভবন 

কবযন? ব্যাখ্যা করুন। 

10. এই প্রকবেয কাম শক্ষভতা ম্পবকশ আনায ভতাভত তদন? 

11. আনায ভবত এ প্রকবেয ফবচবয় সফত ফর তদক  সুবমাগগুবরা তক তক? ব্যাখ্যা করুন। 

12. আনায জানা ভবত এ প্রকবেয দুফ শরতা  হুভতকভ তক তক? ব্যাখ্যা করুন। 

13. প্রকেটিয যক্ষণাবফক্ষবণ াধাযন জনগনবক তকবাবফ ভনক্ত কযা বয়বছ? ব্যাখ্যা করুন। 
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াংভেতক্ত-৪ সপাকা গ্রু তেকান (এপতজতে)-গাইেরাইন 

উিযদাতায ধযন: প্রকে সুতফধাববাগী, জনপ্রতততনতধ (সভোয, ভতরা প্রতততনতধ), স্থানীয় সনতৃবৃন্দ, ইভাভ, তক্ষক, ভাজকভী, 

এনতজ কভী ইতযাতদ। 

ক্রতভক নাভ সজোয ফয় সা সভাফাইর নাং াক্ষয 

নৄরুল নাযী  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

স্থান:------------------------------------ গ্রাভ:-----------------------------------  ইউতনয়ন :-------------------------------- 

উবজরা :-------------------------------সজরা :----------------------------------------------------------------------------- 

ভোবযেবযয নাভ  :  

সনাে াংগ্রকাযীয নাভ :  

সকায়াতরটি কবিার অতপায :  

াক্ষাৎকাবযয তাতযখ :  

উিযদাতায ধযন: প্রকে সুতফধাববাগী, জনপ্রতততনতধ (সভোয, ভতরা প্রতততনতধ), স্থানীয় সনতৃবৃন্দ, ইভাভ, তক্ষক, ভাজকভী, 

এনতজ কভী ইতযাতদ। 

প্রশ্নভ: 

1. আনাযা তক অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা প্রকে-এয ম্পবকশ অফতত আবছন? এ প্রকবেয আতায় তক তক 

কাজ কযা বয়বছ? উবেখ করুন। 

2. এ প্রকবে এরাকায ফফাকাযীগণ ফাস্তফায়বনয াবথ তকবাবফ জতড়ত তছবরন? (জতড়ত থাকায ধযন/ তরঙ্গ তবতিক 

তফবাজন সকভন/ চাকুযী প্রাতপ্ত ইতযাতদ)।   

3. প্রকেটিয নকা স্থানীয় জনগবণয চাতদায াবথ াভঞ্জস্য সযবখ প্রণয়ন কযা বয়বছ তক? এটি মথামথবাবফ ফাস্তফায়ন 

কযা বয়বছ তক?  

4. এই প্রকবেয আতায় বচতনতাভরক সকান সবন/প্রতক্ষবণ অাংগ্রণ কবযবছন তক? উবেখ করুন। 

5. এই প্রকবেয ফাস্তফায়বনয আবগ  বয াতন যফযা এয তক তযফতশন বয়বছ ফবর আনাযা ভবন কবযন? 

6. াতন যফযা ব্যফস্থাবক সেকই কযায রবক্ষয এরাকাফাীবদয ¤নক্ত কবয তক ধযবনয উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ? 

এফাং তায কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? 

7. এই প্রকবেয ফাস্তফায়বনয পবর আনাবদয জীফনভাবনয (আথ শ-াভাতজক) তক তক তযফতশন বয়বছ ফবর আনাযা ভবন 

কবযন? 

8. প্রকেটিয যক্ষণাবফক্ষবণ াধাযন জনগনবক তকবাবফ ভনক্ত কযা বয়বছ? ব্যাখ্যা করুন।  

9. প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর নাযীযা তকবাবফ (তফবলবাবফ কভ শাংস্থান অন্যান্য তফলবয়) উকৃত বয়বছ? উবেখ করুন। 

10. এই প্রকবেয কাম শক্ষভতা (ফববযধনৄ) ¤বকশ আনাবদয ভতাভত তদন? 

11. আনাবদয ভবত এ প্রকবেয ফবচবয় সফত ফর তদক  সুবমাগগুবরা তক তক? 

12. আনাবদয জানা ভবত এ প্রকবেয দুফ শরতা  হুভতকভ তক তক? 
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াংভেতক্ত-৫  সক স্টাতে - গাইেরাইন 

 

উিযদাতায ধযন: ৩ টি পর  ৩ টি অপর টিউফবয়র ফা েয়বরবেয উয সক স্টাতে তযচারনা কযা বফ।    

প্রশ্নভ: 

1. এ প্রকেটি স্থানীয় জনগবণয জন্য তকধযবণয সুতফধা সৃতি কবযবছ? 

2. এ প্রকবে এরাকায ফফাকাযীগণ ফাস্তফায়বনয াবথ জতড়ত তছবরন তকনা?  

3. প্রকেটিয নকা স্থানীয় জনগবণয চাতদা তকাংফা প্রবয়াজনীয়তায াবথ াভঞ্জস্যনণ শবাবফ প্রণয়ন কযা বয়বছ তক? 

4. প্রকেটি চরাকারীন ভবয় ঠিকাদাযযা মথামথ বাবফ দাতয়ত্ব ারন কবযবছন তকনা? 

5. এই প্রকবেয আতায় বচতনতাভরক সকান ধযবনয সন/প্রতক্ষবণ অাংগ্রণ কবযবছন উবেখ করুন।  

6. এই প্রকবেয ফাস্তফায়বনয আবগ  বয াতন যফযা, াতনয গুনগতভান ইতযাতদবত তক তযফতশন বয়বছ? 

7. াতন যফযা ব্যফস্থাবক সেকই কযায রবক্ষয স্থানীয়বদয ¤নক্ত কবয তক ধযবনয উবদ্যাগ গ্রণ কযা বয়বছ? এফাং 

তায কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? 

8. এই প্রকবে তযবফ ফান্ধফ স্যাতনবেন ব্যফস্থা সৃতিয অগ্রগতত ম্পবকশ ফলুন।  

9. াফতরক েয়বরেগুবরা তযস্কায-তযেন্ন যাখা এফাং যক্ষণাবফক্ষবণ তক সকান ধযবনয উবদ্যাগ সনয়া বয়বছ তকনা? 

এফাং তায কাম শকাতযতা, পরতা  দূফ শরতাগুবরা তক তক? 

10. এই প্রকে ফাস্তফায়বনয বয াতনফাতত সযাবগ আক্রান্ত য়ায প্রবকা সকভন বয়বছ উবেখ করুন। 

11. প্রকেটি ফাস্তফায়বনয ভয় সথবক ফতশভান ম শন্ত এয যক্ষণাবফক্ষবণ তক তক ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ? যক্ষণাবফক্ষবণ 

াধাযন জনগনবক তকবাবফ ভনক্ত কযা বয়বছ? 

12. এই প্রকবেয ফা¯তফায়বনয পবর াধাযন জনগবনয জীফনভাবনয (আথ শ-াভাতজক) তক তযফতশন বয়বছ? 

13. প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর কাবযা সায তযফতশন বয়বছ তক? বয় থাকবর তক ধযবনয তযফতশন বয়বছ উবেখ করুন। 

14. প্রকে ফাস্তফায়বনয পবর নাযীযা তকবাবফ (তফবলবাবফ কভ শাংস্থান অন্যান্য) উকৃত বয়বছ উবেখ করুন। 

াংভেতক্ত-৬ অফকাঠাবভা ম শবফক্ষণ- সচকতরস্ট 

 

1. অফকাঠাবভা তনভ শাণ াংক্রান্ত তথ্য। অগবীয/ গবীয নরকূগুতর মথামথ গবীযতায় স্থান বয়বছ তকনা স তফলবয় 

ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 

2. ব্যফহৃত ভারাভার ঠিক ভাবনয তক না তা মাচাই কযবত বফ। এবক্ষবত্র তর সবনাইর সিাযাইে (ততবত) াই 

গুতরয প্ল্াতস্টতটি সেি বুবয়ে/কুবয়ে/রুবয়ে/চুবয়ে কযা বয়বছ তকনা তা সদখবত বফ। 

3. সিইনায  ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রাতত  ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 

4. ভাপ্ত কাজগুতরয উকাতযতা জনাধাযণ জবাবফ াবে তকনা সদখবত বফ। 

5. টিউফবয়র গুতরয ভাথা আবছ তকনা সদখবত বফ। 

6. টিউফবয়র গুতরয ইধাংফ/সগাড়ায় ঠিকভত তব্রক তরাং  ঢারাই কাজ ঠিক অনুাবত তনভ শাণ কযা বয়বছ তকনা 

সদখবত বফ। 

7. প্ল্াস্টাবযয ঠিকবাবফ তবভন্ট সদয়া বয়বছ তকনা  ব্যফহৃত ইেগুতর তনম্নভাবনয/ঠিক ভাবনয তকনা তা ম শবফক্ষণ 

কযবত বফ। 

  



নষ্ঠা | 67 

 

াংভেতক্ত-৭ াফতরক েয়বরে ম শবফক্ষণ- সচকতরস্ট 

 

1. ঠিক স্থান তনধ শাযণ কযা বয়বছ তকনা ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 

2. েয়বরে ব্যফস্থানায় ইজাযাদায এয ভাধ্যবভ যক্ষণাবফযক্ষণ কযা বে তকনা তা ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 

3. েয়বরে াপ্ল্াই াতনয ব্যফস্থা আবছ তকনা সদখবত বফ। 

4. েয়বরে গুতরয তযষ্কায-তযেন্ন না থাকবর নানাতফধ সযাগ-ব্যাতধ ছড়াবনা  েয়বরে গুতরয ব্যফায তনতিত বফ না 

সজন্য স্থানীয় তেতএইচই সক ফরবত বফ এফাং ঠিকবাবফ ম শবফক্ষণ প্রততবফদবন প্রততপরন থাকবত বফ। 

5. েয়বরবেয প্ল্ােপভ শ ঠিকবাবফ তনভ শাণ কযা বমবছ তকনা ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 

6. েয়বরবে ব্যফহৃত ঠিক অনুাবত ফাতর  তবভন্ট ব্যফায কযা বয়বছ তকনা ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 

7. উতেতখত তফলবয় সকান সেি সযজাল্ট আবছ তক না তা ম শবফক্ষণ কযবত বফ। 
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াংভেতক্ত -৮ প্রধান তথ্যদাতায াক্ষাৎকায প্রদানকাযীবদয তাতরকা 

ক্রতভক নাং নাভ দফী প্রততষ্ঠান  সজরা 

1.  সভাোঃ সভযাফ সাবন তনফ শাী প্রবকৌরী জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয সনত্রবকানা 

2.  সভাোঃ ছাবযায়ায সাবন তনফ শাী প্রবকৌরী জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয নড়াইর 

3.  সভাোঃ াাবুতেন কাযী প্রবকৌরী জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয সনত্রবকানা 

4.  সভাোঃ ভাবুবুর ক কাযী প্রবকৌরী স্থানীয় যকায প্রবকৌর অতধদপ্তয ফগুড়া 

5.  সগারাভ কত কাযী প্রবকৌরী স্থানীয় যকায প্রবকৌর অতধদপ্তয কুতভো 

6.  সভাোঃ াাবুতেন উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয ঢাকা 

7.  সভাোঃ াজাান আরী উবজরা প্রবকৌরী স্থানীয় যকায প্রবকৌর অতধদপ্তয ঢাকা 

8.  সভাোঃ কত উর ইরাভ উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয ঞ্চগড় 

9.  অন্তযা যকায  উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয মবায 

10.  সভাাম্মদ নাইভৄজ্জাভান তফর্শ্া উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয পতযদনৄয 

11.  সভাোঃ সকান্দায আরী ারাদায উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয ফতযার 

12.  সভাোঃ সভাস্তাতপজুয যভান উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয জাভারনৄয 

13.  সভাোঃ সতাপাজ্জর সাবন  উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয গাইফান্ধা 

14.  সভাোঃ নুরুযর আভীন উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয সনায়াখারী 

15.  সভাোঃ তুতন াান তফর্শ্া উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয যাংনৄয 

16.  নাতয উতেন উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয রক্ষ্মীনৄয 

17.  সভাোঃ নাজভৄর াান উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয নাযায়ণগঞ্জ 

18.  সভাোঃ াীন আরভ উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয কুতভো 

19.  সুদী সদয়ান উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয চট্টগ্রাভ 

20.  সভাোঃ ভাবুফ আপায উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয চাঁদনৄয 

21.  সভাোঃ সাান আবভদ উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয ফাবগযাে 

22.  সভাোঃ াতন আরভ উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয নড়াইর 

23.  পাযানা ইরাভ উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয তবযাজনৄয 

24.  সভাোঃ হুভায়ূন কফীয  উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয তদনাজনৄয 

25.  রুভন যায়  উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয তফগঞ্জ 

26.  সভাোঃ ততযকুর ইরাভ উ -কাযী প্রবকৌরী জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয াবায 

27.  সভাোঃ তাবযক যভান   উ -কাযী প্রবকৌরী  জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয কুতভো 

28.  সদফাীল কুভায যকায নরকূ সভকাতনক জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয সযনৄয 

29.  সভাোঃ আতযনের ইরাভ  নরকূ সভকাতনক জনস্বাস্থয প্রবকৌর অতধদপ্তয ফগুড়া 

30.  সভাোঃ ফাফয আরী ইউত দস্য সানাভৄখী ইউতনয়ন তযলদ জয়নৄযাে 

31.  সভাোঃ রুবফর সাবন ইউত দস্য ানৄতনয়া ইউতনয়ন তযলদ নগাঁ 

32.  সভাোঃ এনাভৄর ক ভধা জনপ্রতততনতধ  তফরভাতড়য়া ইউতনয়ন তযলদ নাবোয 

33.  সভাোঃ নুরুর ইরাভ  তক্ষক  ইভাভ  যাজানৄয দাোঃ উলুভ কভী ভাদ্রাা ঝারকাঠি 

34.  আরভগীয সাবন ভাজকভী রক্ষ্মীবখারা খুরনা 

35.  নারুর যায়  নাযী জনপ্রতততনতধ  চাদগা ইউতনয়ন তযলদ ফাবগযাে 

36.  ফাবু ভনার কাতন্ত চাকভা সচয়াযম্যান ৩ নাং াছতড় ইউতনয়ন তযলদ যাঙাভাটি 

37.  সভাোঃ ভতজফয ভাজকভী কাতরগঞ্জ একতা িাফ াতক্ষীযা 

38.  সভাোঃ সাবর যানা াাংফাতদক তদতনক কাবরয খফয যাজফাতড় 

39.  সভাোঃ আবনায়ায সাবন ইউত দস্য ফড়কুর তিভ ইউতনয়ন চাঁদনৄয 

40.  আইতযন যভান কতর নাযী ইউত দস্য উবজরা দতক্ষণ সুযভা তবরে 
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াংভেতক্ত -৯ ভাঠ ম শাবয় ম শবফক্ষবণয তনফ শাতচত ছতফভ  

 

 

 

 

 

ছতফ ১: কুতভো সজরায সগৌতযনৄয উবজরায় নরকূ তযদ শন। 
ছতফ ২: াবায উবজরায় াফভাত শফর াম্প তযদ শন।  

ছতফ ৩: নাযায়ণগঞ্জ সজরায সানাযগাঁ উবজরায় াফভাত শফর 

াম্প তযদ শন।   

ছতফ ৪: সকযানীগঞ্জ থানায় ভাঠ ম শাবয় তথ্য াংগ্রকারীন প্রকে 

আইবেভ তযদ শন।  

ছতফ ৫: তদনাজনৄবয াফতরক েয়বরে তযদ শন।    ছতফ ৬:কুতভোয় সগৌতযনৄবয াফতরক েয়বরবেয  

সবতবযয অাং তযদ শন।  
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াংভেতক্ত-১০ আইএভইতেয সুাতযভ  

অগ্রাতধকাযভরক গ্রাভীণ াতন যফযা ীল শক প্রকবেয তনতফড় তযফীক্ষবণয চূড়ান্ত খড়া প্রততবফদবনয উয ০৬ জুন ২০২০ 

তাতযবখ অনুতষ্ঠত সেকতনকযার কতভটি বায তিান্ত।  

ক্রতভক সেকতনকযার কতভটি বায তিান্তভ 
২য় খড়া প্রততবফদবন 

অন্তভু শতক্ত 

1.  যাভ শক প্রততষ্ঠান কভ শারায য যাবাটিয়ায এয  প্রততবফদবনয আবরাবক চুড়ান্ত 

প্রততবফদবনয সম অাংব াংবাধন/তযভাজশন/তযফধ শন কবযবছ, এ তফলবয় একটি 

সচকতরস্ট চুড়ান্ত প্রততবফদবন তন্নবফতত কযবত বফ; 

কযা বয়বছ (নষ্ঠা নাং-৬৭) 

2.  ফাস্তফায়ন তযফীক্ষণ  ভল্যায়ন তফবাগ কতৃশক ভাপ্ত প্রকবেয প্রবাফ ভল্যায়ন াংক্রান্ত 

ফ শবল জাতযকৃত তযত্র অনুমায়ী প্রততবফদবনয কাঠাবভা (Struture) প্রণয়ন 

কযবত বফ; 

কযা বয়বছ (ম্পূণ শ 

প্রততবফদন) 

3.  যাভ শবকয কাম শতযতধ (TOR) এয আবরাবক তফলয়গুবরা প্রততবফদবন সুষ্পি  

সুতনতদ শিবাবফ উবেখ থাকবত বফ; 

কযা বয়বছ (ম্পূণ শ 

প্রততবফদন)  

4.  আবরাচয প্রততবফদনটি একটি তনতফড় তযফীক্ষণ ভীক্ষা, স সপ্রক্ষাবে প্রততবফদবনয 

কবায সইজ অথ শনণ শ য়তন। কাবায সবজয ছতফ প্রকবেয উবেশ্য  তনতফড় 

তযফীক্ষণ ভীক্ষায াবথ াংগতত সযবখ াংবমাজন/াংবাধন কযবত বফ;  

কযা বয়বছ (নষ্ঠা নাং-

কাবায সইজ) 

5.  প্রততবফদবন তফতবন্ন বুবরে অনুবেবদ দাতড় (|) ব্যফায কযা বয়বছ, এ সক্ষবত্র 

সতভবকারন (;) ব্যফায সল রাইবনয আবগয রাইবন সতভবকারবনয য ‘এফাং’ 

ব্যফায কবয অনুবেদটি ভাপ্ত কযবত বফ; 

কযা বয়বছ (ম্পূণ শ 

প্রততবফদন) 

6.  খড়া প্রততবফদনটিয বেয ফানান  ফাকযগঠন সুাংগঠিত নয়। বেয ফানান  

ফাকযগঠন আয তনভু শর/সুাংগঠিত কযবত বফ; 

কযা বয়বছ (ম্পূণ শ 

প্রততবফদন) 
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াংভেতক্ত-১১ াতন যীক্ষায প্রততবফদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রণয়বন 

তফআইএআয কনারবেন্টস্ তরতভবেে 

 জুন ২০২০ 


