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প্রথভ অধ্যায় 

প্রকন্ডেয বফস্তাবযত ফণ মনা  

 

১.১। প্রকন্ডেয        

ইরাভ ধন্ডভ ম জ্ঞানাজমন এফং জ্ঞানচচ মান্ডক অতযবধক গুরুত্ব প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। মদন্ডয ভবজদমূন্ড যুগ যুগ ধন্ডয জ্ঞানচচ মায মতভন মকান 

সুন্ডমাগ না থাকায় ংখ্যাগবযষ্ঠ জনগণ বক্ষ্া  জ্ঞানচচ মা মথন্ডক ফবঞ্চত ন্ডে। ইরাভী জীফন যবসফস্থায় ভবজদ ন্ডে- আধ্যাবিক  

াভাবজক কভ মকান্ডেয প্রাণন্ডকন্দ্র। জ্ঞান অজমন্ডনয মক্ষ্ন্ডত্র ‘‘ভবজদ াঠাগায’’ অবযীভ গু ত্ব ফন কন্ডয। ফাংরান্ডদন্ডয প্রায় ৯০ বাগ 

ভানুল মুর    এফং এখান্ডন     রন্ডক্ষ্য অবধক ভবজদ যন্ডয়ন্ডছ। এফ ভবজদন্ডক বববি কন্ডয বৃিয জনন্ডগাষ্ঠীয বনকট ইরাভী 

পুস্তন্ডকয াাাব বফজ্ঞান ও         বববিক, আথ ম-াভাবজক উন্নয়নমূরক, স্বাস্থয  কৃবল বফলয়ক এফং ভা বয়ক বফলয়ক 

পুস্তকাবদ জরবয কযা এফং   মদয াঠাবযা  ইরাভী জ্ঞানচচ মা বৃবিয রন্ডক্ষ্য ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারন্ডয়য অধীন্ডন ইরাবভক 

পাউন্ডেন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ‘‘ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)’’ ীল মক প্রকেটি         ক        ।  

প্রকন্ডেয নাভ: ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)।  

উন্ডযাগী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ: ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

ফাস্তফায়কাযী ংস্থা: ইরাবভক পাউন্ডেন। 

প্রকন্ডেয এরাকা:             ।   

 

১.২।  প্রকন্ডেয রক্ষ্য  

ভবজদ বববিক াঠাগায প্রবতষ্ঠা, যবসফস্থানা  বযচারনায ভাধ্যন্ডভ ভান্ডজয ইরাভী মূল্যন্ডফাধ  ননবতকতায উন্নয়ন াধন। 

 

১.৩।  প্রকন্ডেয উন্ডেশ্য 

 সুবফধাফবঞ্চত  অফন্ডবরত গ্রাভীণ  য জনন্ডগাবষ্ঠয ভান্ডঝ াঠাবযা সৃবিয রন্ডক্ষ্য প্রকে মভয়ান্ডদ ২,৫০০টি নতুন ভবজদ 

বববিক াঠাগায স্থান কযা;      

 মুবরভ ভান্ডজয ননবতকতা  মূল্যন্ডফাধ উন্নয়ন্ডনয বনবভি        (           ) ৫৪১টি মজরা  উন্ডজরা ভন্ডডর াঠাগায 

পূণোঃ      , যবসফস্থানা  বযচারনা কযা।  

 

১.৪।  প্রকন্ডেয ফাস্তফায়নকার (অনুন্ডভাদন, ংন্ডাধন/ মভয়াদ বৃবি) 

ফাস্তফায়নকার (বডবব অনুমায়ী) প্রকৃত  ফাস্তফায়নকার মূর ফাস্তফায়নকান্ডরয 

তুরনায় হ্রা/ বৃবি (%) মূর ১ভ ংন্ডাবধত 

জুরাই ২০১২ মথন্ডক  

জুন ২০১৭  

জুরাই ২০১২ মথন্ডক  

জুন ২০১৭ 

জুরাই ২০১২ মথন্ডক  

জুন ২০১৭ 

০ ফৎয (০%) 

(সূত্রোঃ আযবডবব) 

 

১.৫। প্রকন্ডেয অথ মায়ন্ডনয অফস্থা (মূর/ ংন্ডাধন এয হ্রা/ বৃবিয ায)  

প্রকেটি ম্পূণ ম বজবফ অথ মায়ন্ডন ফাস্তফাবয়ত ন্ডয়ন্ডছ।   

 

অনুন্ডভাবদত যবসয় প্রকৃত যবসয় অবতক্রান্ত যবসয় 

মূর (১ভ ংন্ডাবধত) মূর অনুন্ডভাবদত যবসন্ডয়য % তুরনা 

মভাট  ১২৪৭.৮৬ মভাট  ১৮৭৪.০০ ১৮৬৯.৬০ ৬২১.৭৪ (৪৯.৮২%) 

বজবফ  ১২৪৭.৮৬ বজবফ  ১৮৭৪.০০ ১৮৬৯.৬০ ৬২১.৭৪ (৪৯.৮২%) 

বএ  - বএ  - - - 

 (সূত্রঃ অযডেডড) 
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১.৬।  প্রকন্ডেয                    

প্রকন্ডেয আতায় ম্পাবদত মূর কাম মক্রভমূ বনম্নরূ:  

 ২,৫০০টি নতুন ভবজদ বববিক াঠাগায স্থান   

 নতুন                ২,৫০০ িীর আরভাযী যফযা  

        (           )       াঠাগান্ডয ১০,৮২০ মট বফত্র বুখাযী যীপ যফযা।   

 

১.৭।  প্রকন্ডেয অঙ্গ বববিক রক্ষ্যভাত্রা 

  বডবব অনুমায়ী       অঙ্গ বববিক বফবাজন অনুান্ডয রক্ষ্যভাত্রা বনম্ন ফবণ মত াযণীন্ডত মদয়া         

(রক্ষ্ টাকায়) 

ক্রবভক 

নং 

কান্ডজয অংগ/ খান্ডতয নাভ  

(১ভ ংন্ডাবধত বডবব অনুমায়ী) 

রক্ষ্যভাত্রা (১ভ ংন্ডাবধত বডবব অনুমায়ী) 

ফাস্তফ আবথ মক 

১. জনফন্ডরয মফতন  বাতাবদ ৮জন ১৫৮.৪০ 

২. বযদ মন  ম মন্ডফক্ষ্ণ ১২৪৮টি ৩৭.০০ 

৩. ব.এন.বজ, জ্বারানী রট ১৮.০০ 

৪. মস্টনাযী রট ৩০.০০ 

৫. খফন্ডযয কাগজ  ম্যাগাবজন যফযা ৪৮৩৭০৭টি ৩৮.৪০ 

৬. কবভটি বভটিং ১১২টি ৯.৫০ 

৭. বযফন যবসয় ৬৪মজরা ২৫.০০ 

৮. মগাডাউন বাড়া -- ৮.০০ 

৯. বফবফধ রট ৩৫.০০ 

১০. অবপ যঞ্জাভ ৯টি ৯.৬০ 

১১. আফাফত্র (প্রকে অবপ) ৪৫টি ৪.০০ 

১২. নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ২৫০০টি ৩২৫.০০ 

১৩. বুক মযবজিায ১২৫০০টি ২০.০০ 

১৪. রাইন্ডেবযয জন্য আফাফত্র (িীর আরভাযী) ২৫৩৩টি ৩৪৭.০০ 

১৫. পুস্তক ংন্ডমাজন (বুখাযী যীপ) ১০,৮২০মট ২৫৮.১৭ 

১৬. মটবরন্ডপান ৩ ইউবনট ১.২৮ 

১৭. কবম্পউটায  অবপ যঞ্জাভ রট ২.০০ 

১৮. বফদ্যযৎ  অন্যান্য বফর ৫৪১টি              ১৪৫.৯৭ 

১৯. ভটয মবইন্ডকর (ডাফর বকআ বযান) ফাইাইন্ডকর (   , 

জ্বারানী,                 )  

      ১টি মভাটয মবইন্ডকর   

৫৪১টি ফাইাইন্ডকর 

২০.৮২ 

২০. ম্মানী  ৫৪১ জন ৩৮০.৮৬ 

মভাট -- ১৮৭৪.০০ 

(সূত্রোঃ প্রকে অবপ) 
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১.৮।  প্রকন্ডেয    -                       

         -                        াঠাগান্ডয পুস্তকাবদ যফযা     পুস্তক ংযক্ষ্ন্ডণয জন্য স্টীর আর     যফযা। প্রকন্ডেয         ক্রয়/        বযকেনা বনন্ডম্ন প্রদান কযা      

Packa
ge 
No. 

Description of Procurement 
Package as per PP/TAPP 
Goods 

Unit Quantity Procureme
nt Method 
& (Type) 

Contract 
Approvin
g 
Authority  

Sour
ce of 
Fund
s 

Estd. Cost 
(In lakh 
Taka) 

Indicative Dates. 

Invitation for 
Tender  

Signing of 
Contract 

Completion of 
Contract 

GD-1. (a) Establishment of Mosque 

Libraries (Procurement of 

Books)  

Set 2500 OTM/ 
DPM 

PD GOB 325.00 (i) Feb-2013 
(ii) Aug-2014 
(iii) Aug-2015 
(iv) Aug-2016 

(i) Mar-2013 
(ii) Sep-2014 
(iii) Sep-2015 
(iv) Sep-2016 

(i) Jun-2013 
(ii) Dec-2014 
(iii) Dec-2015 
(iv) Dec-2016 

(b) Book register No 12500 OTM/ 
DPM 

PD GOB 20.00 (i) Mar-2013 
(ii) Jul-2014 
(iii) Jul-2015 
(iv) Jul-2016 

(i) Apr-2013 
(ii) Aug-2014 
(iii) Aug-2015 
(iv) Aug-2016 

(i) Jun-2013 
(ii) Nov-2014 
(iii) Nov-2015 
(iv) Nov-2016 

GD-2. Office equipments  No 3 RFQ PD GOB 1.35 
2.50 
2.50 

(i) Feb-2013 
(ii) Jul-2015 
(iii) Jul-2016  

(i) Mar-2013 
(ii) Aug-2015 
(iii) Aug-2016 

(i) Jun-2013 
(ii) Nov-2015 
(iii) Nov-2016 

GD-3. Furniture           

(a) Office Furniture   23 RFQ PD GOB 0.40 
2.10 

(i) Mar-2013 
(ii) Aug-2015 

(i) Apr-2015 
(ii) Sep-2015 

(i) Jun-2015 
(ii) Nov-2015 

(b) Steel Almirah/ book self No 2533 OTM/ 
DPM/ RFQ 

PD GOB 347.00 (i) Mar-2013 
(ii) Dec-2014 
(iii) Aug-2015 
(iv) Aug-2016 

(i) Apr-2013 
(ii) Jan-2014 
(iii) Sep-2015 
(iv) Sep-2016 

(i) Jun-2013 
(ii) Apr-2014 
(iii) Dec-2015 
(iv) Dec-2016 

GD-4 Addition of new books (Bukhari 
Sharif)  

Set 10820 OTM/ 
DPM/ RFQ 

PD GOB 258.17 (i) Sep-2015 
(ii) Sep-2016 

(i) Oct-2015 
(ii) Oct-2016 

(i) Jan-2016 
(ii) Jan-2017 
 

Total Value of Goods Procurement 
 

959.02    
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১.৯।  রগ মেভ  

            

(NS) 

                    

(OVI) 

               

(MOV) 

             

(IA) 

    (Goal) 
                                

               ,        ও      

                     ।  

 

               

                    

 

  

     (Purpose/ Outcome )  

               

                                   

    ।  

 

২,৫০০                         

         

২,৫০০                         

                

 

               

         ও                    

                     

                 

 )                    

 )                      

 )                 /              

                

      

                                 

                 

                                  

২,৫০০       /                      

         

২,৫০০                         

                

১০,৮২০                          

 )                

 )          ও                    

         

 )                         ,        

মযবজিায  

 )                ,         ও     

      

 )                               

 )                                

 

      

 )    ,                      

           

 )                  

 )    ,         ও             

     

 )               

 )                       

 )       ৮                    

                  ৫৪১    

                    ।  

 )                            / 

   ,                 

 )            

 )                  

 )                

 )                 ও        

                 

 

 

 

১.১০।                   

                                                  ।  
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বিতীয় অধ্যায় 

প্রবাফ মূল্যায়ন কাম মক্রন্ডভয কাম মিবত 

 

২.১। প্রবাফ মূল্যায়ন্ডনয কাম মবযবধ  

প্রবাফ মূল্যায়ন্ডনয রন্ডক্ষ্য যাভ মক প্রবতষ্ঠান্ডনয কাম মবযবধ বনম্নরূোঃ 

 প্রকন্ডেয বফফযণ (টভূবভ, উন্ডেন্ডশ্য, অনুন্ডভাদন/ংন্ডাধন্ডনয অফস্থা, অথ মায়ন্ডনয বফলয় ইতযাবদ কর প্রন্ডমাজয তথ্য) ম মান্ডরাচনা 

 ম মন্ডফক্ষ্ণ  

 প্রকন্ডেয অথ মফছয বববিক কভ মবযকেনা, অথ মফছয বববিক ফযাে, ছাড়  যবসয় এফং াবফ মক  বফস্তাবযত অংগবববিক 

ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ  আবথ মক) অগ্রগবতয তথ্য ংগ্র, বন্নন্ডফন, বফন্ডেলণ, াযণী/ মরখবচন্ডত্রয ভাধ্যন্ডভ  ম মান্ডরাচনা  

 প্রকন্ডেয উন্ডেশ্য  রগ মেন্ডভয আন্ডরান্ডক Output, Outcome  Impact ম মান্ডরাচনা  ম মন্ডফক্ষ্ণ  

 প্রকন্ডেয আতায় ম্পাবদত বফববন্ন ণ্য, কাম ম  মফা ংগ্রন্ডয (Procurement) মক্ষ্ন্ডত্র প্রচবরত ংগ্র আইন  

বফবধভারা ববএ, ববআয, উন্নয়ন ন্ডমাগীয গাইডরাইন ইতযাবদ) প্রবতারন কযা ন্ডয়ন্ডছ বক না ম বফলন্ডয় ম মান্ডরাচনা  

ম মন্ডফক্ষ্ণ  

 প্রকন্ডেয আতায় সৃি সুবফধাবদ (ণ্য, অফকাঠান্ডভা  মফা) বযচারনা এফং যক্ষ্ণান্ডফক্ষ্ন্ডণয জন্য প্রন্ডয়াজনীয় জনফর 

আনু       বফলয় ম মান্ডরাচনা   

 প্রকন্ডেয আতায় ংগৃীত বফববন্ন ণ্য, কাম ম  মফা ংবেি ক্রয় চুবিন্ডত বনধ মাবযত মেববপন্ডকন/ BOQ/ TOR, 

গু গতভান, বযভাণ অনুমায়ী প্রন্ডয়াজনীয় বযফীক্ষ্ণ/মাচাইন্ডয়য ভাধ্যন্ডভ ংগ্র কযা ন্ডয়ন্ডছ বক না ম বফলন্ডয় ম মান্ডরাচনা  

ম মন্ডফক্ষ্ণ  

 প্রকন্ডেয কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন্ডনয পন্ডর প্রকন্ডেয রক্ষ্য  উন্ডেশ্য অনুমায়ী বক বযফতমন ন্ডয়ন্ডছ তা বফববন্ন জাতীয়/স্থানীয় তন্ডথ্য 

(প্রন্ডমাজয মক্ষ্ন্ডত্র) এফং মফজরাইন ান্ডবময (মবদ থান্ডক) আন্ডরান্ডক তুরনামূরক ম মান্ডরাচনা কযা  

 প্রকন্ডেয সৃি সুবফধায পন্ডর উাি/ তথ্য জনগন্ডণয ভান্ডঝ াঠাবযা সৃবিয প্রবাফ বফলন্ডয় ম মন্ডফক্ষ্ণ  ম মান্ডরাচনাপূ মক ভতাভত 

প্রদান   

 প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ংগৃীত পুস্তক ান্ডঠয পন্ডর ইরাবভক আদ ম  মূল্যন্ডফাধ এফং ংস্কৃবত বফলয়ক প্রবাফ ম মন্ডফক্ষ্ণ  

ম মান্ডরাচনাপূফ মক ভতাভত প্রদান  

 াঠাগান্ডয ংগৃীত আথ ম-াভাবজক উন্নয়নমূরক পুস্তন্ডকয ভাধ্যন্ডভ আি-কভ মংস্থান সৃবিয প্রবাফ ম মন্ডফক্ষ্ণ  বফন্ডেলণপূফ মক 

ভতাভত প্রদান  

 প্রকন্ডেয মকান উন্ডেশ্য অম্পূণ ম থাকন্ডর তায কাযণ ম মান্ডরাচনা  

 প্রকন্ডেয উন্ডেশ্য অজমন্ডনয অফস্থা ম মান্ডরাচনা  

 প্রকে ভাবপ্তয য সৃি সুবফধাবদ মটকই (Sustainable) ন্ডয়ন্ডছ বকনা ম বফলন্ডয় ম মান্ডরাচনা  ম মন্ডফক্ষ্ণ: 

 প্রকন্ডেয আতায় ফাস্তফাবয়ত কাম মক্রভ, ফাস্তফায়ন িবত, সৃি সুবফধাবদ, সৃি সুবফধাবদ মটকই বফলয়ক  সৃি সুবফধা 

বযচারনা ইতযাবদয SWOT ANALYSIS; 

 প্রকন্ডেয আতায় ম্পাবদত মূর কাম মক্রভমূন্ডয কাম মকাবযতা  উন্ডমাবগতা বফন্ডেলণ এফং বফন্ডল পরতা বফলন্ডয় 

(Success Stories মবদ থান্ডক) আন্ডরাকাত  
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 স্থানীয় ম মান্ডয় একটি  জাতীয় ম মান্ডয় একটি কভ মারা আন্ডয়াজনপূফ মক প্রবাফ মূল্যায়ন কান্ডজয পরাপর (Findings) অফবত 

কযা  কভ মারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুাবযমূ বফন্ডফচনা কন্ডয মূল্যায়ন প্রবতন্ডফদনটি চূড়ান্তকযণ  

 প্রকে এরাকা মথন্ডক ংগৃীত তন্ডথ্যয বববিন্ডত মূল্যায়ন প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন  ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইবড) কর্তমক মূল্যাবয়ত 

প্রবতন্ডফদন্ডনয অনুন্ডভাদন গ্রণ  

 উবিবখত ম মান্ডরাচনায বববিন্ডত াবফ মক ম মন্ডফক্ষ্ণ  

 প্রন্ডয়াজনীয় সুাবয প্রণয়ন  

 আইএভইবড কর্তমক ভন্ডয় ভন্ডয় আন্ডযাবত প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্া ংবেি অন্যান্য কাজ ম্পাদন। 

 

২.২।                                      

“ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ”       প্রকন্ডেয কাম মক্রভ ৮  বফবান্ডগয ৬৪টি মজরায ফাস্তফাবয়ত ন্ডয়ন্ডছ।      

                                                                                         ও              

                                         ।                                   /                   / 

                                                       '    

        বফবাগ মজরা ভবজদ াঠাগান্ডযয ংখ্যা 

১           ১০ 

২          ৬ 

৩                    ৬ 

৪           ৬ 

৫             ৬ 

৬        ৬ 

৭                 ৬ 

৮        ৬ 

৯           ৬ 

১০        ও ৬ 

১১               ৬ 

১২             ৬ 

১৩           ৬ 

১৪        ৬ 

১৫             ৬ 

১৬         ৬ 

    : ১০০ 
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                  (FGD) 

 

              (In-depth Discussion) 

 

 

                     

 

 

 

২.৩। প্রবাফ মূল্যায়ন কাম মক্রন্ডভয কাম ম িবত 

(১) মকৌরগত িবত (Strategy Approach): 

প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যায়                  কাম মক্রভ বযচারনা                    , প্রকন্ডেয উন্ডেশ্য এফং টাভ ম অপ 

মযপান্ডযন্প (ToR)-এ উবিবখত কাম মবযবধয আন্ডরান্ডক গ্রণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। প্রকন্ডেয উন্ডেশ্যন্ডক রক্ষ্য মযন্ডখ ফতমভান িবত বনধ মাযণ কযা 

ন্ডয়ন্ডছ। প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায মক্ষ্ন্ডত্র বনন্ডম্ন ফবণ মত বতন ধযন্ডণয িবত অফরম্বন কযা ন্ডয়      

 ভাপ্ত প্রকন্ডেয দবরর-ত্রাবদ ম মান্ডরাচনায ভাধ্যন্ডভ তথ্য ংগ্র  

 ভাঠ ম মান্ডয়য বযদ মন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ংখ্যাগত  গুণগত              তথ্য ংগ্র       

 প্রকন্ডেয ফাস্তফাবয়ত কাম মক্রভ ম ম      বফন্ডেলণ।  

 

(২) ভীক্ষ্া িবত (Study Approach): 

টাভ ম অপ মযপান্ডযন্প (ToR) অনুমায়ী তথ্য ংগ্র  বফন্ডেলণ কন্ডয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ। প্রবাফ 

মূল্যায়ন ভীক্ষ্াটি বতনটি ন্ডফ ম ম্পন্ন কযা ন্ডয়ন্ডছ, তা ’র- প্রস্তুবত ফ ম, ভীক্ষ্া বযচারন ফ ম এফং ভীক্ষ্া প্রবক্রয়াকযণ (উাি/ তথ্য 

বফন্ডেলণ  প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন) ফ ম। প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায বতনটি ন্ডফ ময কাজমূ াযণী-২.১ এয ভাধ্যন্ডভ উস্থান কযা ’র: 

     -২.১  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(Study Design) 

                   

                            

           

 

                  

 

         

 

 

  -               (KII) 

 

            

(Team Mobilization) 

 

   -          

 

                   

 

                    

 

    /      ,       ও 

         

 

    /          

 

                   

 

চূড়ান্ত              

 

                     

 

                       

 

      /        ,       ,         

       ,                ও          

                /        

 

 

                                    /   

               /            ও         

 

                                       -

                   /              

ও                    /        

 

 

    /        ,        ও        
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(৩) বফন্ডেলণগত কাঠান্ডভা (Analytical Framework):  

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায় বনবদ মিকৃত বনন্ডদ মকমূন্ডয ান্ডথ ংগবত মযন্ডখ ভীক্ষ্ায ধাগুন্ডরা এভনবান্ডফ প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ, মমন তন্ডথ্যয 

বযংখ্যানগত বফন্ডেলণ ঠিকবান্ডফ ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়। প্রাপ্ত তথ্যমূ বডজাইনকৃত ডাটান্ডফ-এ এবি কন্ডয মথামথ বযংখ্যান 

িবতয ভাধ্যন্ডভ তথ্য বফন্ডেলন্ডণয কাজ ম্পন্ন কযা ন্ডয়ন্ডছ।  

 

২.৪। ভীক্ষ্া প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন্ডনয কভ মিবত 

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায কাম মক্রভ ম্পাদন্ডনয জন্য চুবিন্ডত্র বনন্ডদ মবত টাইভ রাইন অনুান্ডয কভ মিবত প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ। প্রবাফ 

মূল্যায়ন কাম মক্রন্ডভয অং বন্ডন্ডফ প্রাইভাযী উৎ (প্রকে ংবেস্ট কভ মকতমা  প্রকে সুবফধান্ডবাগীন্ডদয ান্ডথ আন্ডরাচনা)  মন্ডকোবয 

উৎ (প্রবতন্ডফদন, ংযবক্ষ্ত উাি/তথ্য, ডকুন্ডভন্ট ইতযাবদ) মথন্ডক উাি/তথ্য ংগ্র এফং প্রকন্ডেয ফাস্তফাবয়ত কাজ ভাঠ ম মান্ডয় 

ন্ডযজবভন্ডন বযদ মন্ডনয ভাধ্যন্ডভ এফং ফাস্তফাবয়ত প্রকন্ডেয কর কাম মক্রন্ডভয ভান মাচাই কযা ন্ডয়ন্ডছ। প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্া কাম মক্রন্ডভয 

ইন্পট্রুন্ডভন্ট/টুরন্ডয অং বন্ডন্ডফ প্রকে ম্পবকমত মূল্যায়ন প্রবতন্ডফদন ংগ্রন্ডয মচকবরস্ট, অংগ বববিক ফাস্তফ  আবথ মক কান্ডজয 

অগ্রগবতয মচকবরস্ট, মেববপন্ডকন অনুান্ডয প্রকন্ডেয ভারাভার  মফা ইতযাবদয গুণগত ভান মাচাইন্ডয়য মচকবরস্ট এফং FGD 

প্রশ্নভারা, উকাযন্ডবাগীন্ডদয জন্য কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযববউ (KII) প্রশ্নভারা প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ - মা প্রবতন্ডফদন্ডন ংযুি কযা ন্ডয়ন্ডছ।  
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২.৫।     য িবত  আকায বনধ মাযণ  

২.৫.১।     য িবত  আকায বনধ মাযণ  

ভাপ্ত প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায জন্য নমুনায আকায বনধ মাযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। এই ভীক্ষ্ায জন্য Random Sampling 

Technique যবসফায কযা ন্ডয়ন্ডছ। নমুনা আকায বনধ মাযন্ডণ ৯৫% Confidence Level ধযা ন্ডয়ন্ডছ (Z মকায ১.৯৬) এফং ৫% 

Precision যবসফায কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

৫%  margin of error বফন্ডফচনা কন্ডয নমুনায আকায বনধ মাযন্ডণয জন্য বনম্ন বরবখত বযংখ্যানগত সূত্র যবসফায কযা ন্ডয়     

          Z² p(১- p) 
            n = -------------  

               e² 
মমখান্ডন, 

n = Sample size  

Z = the value of standard variate at a given confidence level 

p = target proportion 

e = margin of error 

 

উন্ডযয ভীকযণ অনুমায়ী নমুনা আকায ন্ডয়    

  Z² p(১- p) 
            n = ----------------------    

    e² 
        (১.৯৬)² x ০.৫০ x০.৫০ 

               =  ---------------------    

       (০.০৫)²  

 

               = ৩৮৪ 

 

২.৫.১। ভীক্ষ্ায ধাযণাগত বফলয় (Conceptual Aspect of the Study): 

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায কাজ ম্পাদন্ডনয জন্য টাভ ম অফ মযপান্ডযন্প (ToR)-এ প্রদি গাইডরাইন অনুযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। ভীক্ষ্ায কর 

কাম মক্রভ বনন্ডম্নাি ধা (Step) অনুমায়ী ম্পন্ন কযা ন্ডয়ন্ডছোঃ   

 

প্রথভ ধা: ভাপ্ত প্রকে ংবেি বফববন্ন প্রবতন্ডফদন  তথ্যাবদ ংগ্র এফং ম মান্ডরাচনা কযা ন্ডয়ন্ডছ। এছাড়া ভীক্ষ্া ম্পাদন্ডনয 

বযকেনা গ্রণ, বনন্ডদ মক বনফ মাচন (Indicator Selection),তন্ডথ্যয উৎ বচবিৃতকযণ, নমুনা বনধ মাযণ  বফববন্ন প্রশ্নভারা  

মচকবরস্ট ছক প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

 

বিতীয় ধা: ভাঠ ম মান্ডয়য তথ্য ংগ্রন্ডয জন্য প্রন্ডয়াজনীয় মরাকফর বনন্ডয়াগ  তান্ডদয প্রন্ডয়াজনীয় প্রবক্ষ্ণ প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। এছাড়া 

প্রণয়নকৃত প্রশ্নাফরী  মচকবরস্ট ছন্ডকয উয ফাস্তফায়ন বযফীক্ষ্ণ  মূল্যায়ন বফবান্ডগয ংবেি মক্টন্ডযয প্রদি ভতাভত/যাভ ম অনুযন্ডণ 

প্রশ্নাফরী  মচকবরস্ট ছক চূড়ান্তকযণপূফ মক ভাঠ ম মান্ডয় উাি/তথ্য ংগ্রন্ডয বযকেনা প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ।  

 

র্ততীয় ধা: তথ্য ংগ্রকাযীগণ কর্তমক ভাঠ ম মান্ডয় বনবদ মি বযকেনা  ভয়ানুমায়ী তথ্য/উাি ংগ্র কযা ন্ডয়ন্ডছ। যাভ মক ভীক্ষ্া 

টিভ কর্তমক তথ্য ংগ্রকাযীন্ডদয কান্ডজয তদাযবক কযা ন্ডয়ন্ডছ। উাি/তথ্য ংগ্রকাযীগণ কর্তমক ভাঠ ম মান্ডয় নদফচয়ন্ডনয বববিন্ডত 
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(Random Basis) বনফ মাবচতন্ডদয বনকট ন্ডত প্রন্ডয়াজনীয় উাি/তথ্য ংগ্র ক   ন্ডয়  । এছাড়া ফাস্তফাবয়ত ভাপ্ত প্রকে এরাকা এফং 

প্রকে বযচারন্ডকয অবপ ন্ডত প্রন্ডয়াজনীয়  সুবনবদ মি উাি/তথ্য ংগ্র কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

  

চতুথ ম ধা: ভাঠ ম মান্ডয় ংগৃীত উাি/তন্ডথ্য ভুরত্রুটি বযরবক্ষ্ত ন্ডর তা ংন্ডাধন কযা ন্ডয়ন্ডছ। ংগৃীত তথ্য/উাি ংন্ডাধন্ডনয 

য মগুন্ডরা াংন্ডকবতক নাম্বায (Code Number) প্রদান কযা ম অনুমায়ী কবম্পউটান্ডয বডজাইন কযা ন্ডয়ন্ডছ। যফতীন্ডত 

ংগৃীত তথ্য/উািমূন্ডয বযংখ্যাবনক বফন্ডেলণ কযা ন্ডয়ন্ডছ এফং প্রাপ্ত পরাপর বফববন্ন গ্রাপ বচন্ডত্র যবসফায কন্ডয উস্থান কযা 

ন্ডয়ন্ডছ।  

 

ঞ্চভ ধা: ফাস্তফাবয়ত কাম মমূ ম মন্ডফক্ষ্ন্ডণ প্রাপ্ত পরাপন্ডরয উয বববি কন্ডয খড়া প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন  দাবখর কযা ন্ডয়ন্ডছ। খড়া 

প্রবতন্ডফদন্ডনয উয মথাক্রন্ডভ প্রথন্ডভ মটকবনকযার কবভটি  ন্ডয বিয়াবযং কবভটিয বায সুাবযন্ডয বববিন্ডত খড়া চূড়ান্ত প্রবতন্ডফদন 

প্রণয়নপূফ মক এফং স্থানীয়  জাতীয় ম মান্ডয় অনুন্ডষ্ঠয় কভ মারা ন্ডত প্রাপ্ত ভতাভত/যাভ ম/সুাবযন্ডয আন্ডরান্ডক চূড়ান্ত প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন 

কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

 

ভাপ্ত প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায় বনম্ন ফবণ মত িবতন্ডত উাি/তথ্য ংগ্র  বফন্ডেলণ ভীক্ষ্া প্রবতন্ডফদন প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ: 

ক্রবভক 

নং 

িবত উিযদাতা ংখ্যা/উৎ 

১.                          ,         , ববআয,                                     

            

২. উকাযন্ডবাগীয তথ্য  ভবজদ াঠাগান্ডয আগত াঠক ৩৪০ জন 

 ভবজদ াঠাগায বযচারনাকাযী  ৫০ জন 

     : ৩৯০    

          

৩. কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযববউ 

(KII)  
প্রকে ংবেি আইএভইবডয কভ মকতমা, প্রকে বযচারক 

দপ্তন্ডযয ংবেি কভ মকতমা 

৮    

৪. মপাকা গ্রু         

(FGD) 

                  /         /    ও    / 

   ,     ,       ,           /           , 

    ,           ,                   । 

১  

৫. ভাঠ            /   

      

 

                           ভাঠ                      

                      

        

৬. প্রকন্ডে ভারাভান্ডরয ক্রয় 

িবত 

                                          

              

ক্রয়       ম মান্ডরাচনা 

৭. স্থানীয় ম মান্ডয় কভ মারায 

আন্ডয়াজন 

আইএভইবডয কভ মকতমা,                           , 

প্রকে বযচারন্ডকয দপ্তন্ডযয কভ মকতমা, তথ্য ংগ্রকাযীগণ 

               

১    

৮. জাতীয় ম মান্ডয় কভ মারায 

আন্ডয়াজন 

আইএভইবডয কভ মকতমা,                           , 

প্রকে বযচারন্ডকয দপ্তন্ডযয কভ মকতমা, তথ্য ংগ্রকাযীগণ 

               

১  

 

২.৬।                         

২.৬.১। মন্ডকোবয উৎ মথন্ডক উাি/তথ্য ংগ্র 

মন্ডকোবয তথ্য ংগ্রন্ডয জন্য মমফ উৎ ন্ডত তথ্য ংগ্র কযা ন্ডয়ন্ডছ তায প্রধান প্রধান উৎগুন্ডরা ’র বনম্নরুোঃ 

 প্রকন্ডেয বডবব, আযবডবব ডকুন্ডভন্ট  
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             /                     আইবভবড কর্তমক প্রণয়নকৃত বযদ মন প্রবতন্ডফদন  

 প্রকে ভাবপ্ত মূল্যায়ন প্রবতন্ডফদন  

 প্রকন্ডেয (পুস্তক, আরভাযী  আফাফত্র) ভারাভার ংগ্রন্ডয ক্রয় ংক্রান্ত কাগজ-ত্রাবদ। 

 

২.৬.২।                        

                              ও                                (Key Indicators)                   

    ও                       -                                        ন্ডয়ন্ডছ।                           

                                                    ন্ডয়ন্ডছ                             সুষ্ঠুবান্ডফ ফাস্তফায়ন্ডন 

ায়তা ভূবভকা ারন ক    । 

 

২.৬.৩।                     গ ও     ণ 

                        তথ্য           তথ্য ংগ্রকাযীন্ডদযন্ডক প্রস্তাবফত কাম মক্রন্ডভয উয ২          কভ ম     প্রবক্ষ্ণ 

প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। প্রবক্ষ্ণ কাম মক্রন্ডভ প্রকে ংবেি আইএভইবড য কভ মকতমাগণ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্া সুষ্ঠুবান্ডফ বযচারনায রন্ডক্ষ্য 

বদক বনন্ডদ মনা প্রদান ক    ন। তথ্য ংগ্রকাযীন্ডদয তথ্য ংগ্রন্ডয পুন্ডযা প্রবক্রয়া প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায যাভ মকগণ ভবনটবযং 

ক    ন। প্রবক্ষ্ণ কাম মক্রন্ডভ মমফ বফলয়       কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ভন্ডধ্য প্রধান   -প্রকন্ডেয উন্ডেশ্য  ফাস্তফায়ন     , মূল্যায়ন 

ভীক্ষ্াটিয উন্ডেশ্য,      প্রশ্নভারা  মচকবরস্ট ছক ম্পন্ডকম েি ধাযণা, াক্ষ্াৎকায গ্রন্ডণয মকৌর            আন্ডরাচনা িবত 

ইতযাবদ।                                                তথ্য                    ন্ডয়ন্ডছ।  

 

২.৬.৪।          ও    ম মান্ডয়য               

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্াটি বযচারনায জন্য াক্ষ্াৎকায প্রদানকাযীন্ডদয ধযণ অনুমায়ী বফববন্ন প্রশ্নভারা ও        প্রণয়ন কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

বস্টয়াবযং কবভটি কর্তমক অনুন্ডভাবদত চূড়ান্ত প্রশ্নভারায ভাধ্যন্ডভ ভাঠ       যাবয াক্ষ্াৎকায গ্রণ কন্ডয তথ্য ংগ্র কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

ভাঠম মান্ডয় কাম মক্রভ           জন্য প্রকন্ডেয আতায় যফযাকৃত উকযন্ডণয       ,                    ,       

উন্ডজরায     ও                                 যা      ন্ডয়ন্ডছ। তথ্য ংগ্রকাযীগণ                         

                বযদ মন কন্ডয উাি/        ক  । প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্া কাম মক্রন্ডভয জন্য বনম্নবরবখত গুণগত ভান বফন্ডেলণ 

কযা ন্ডয়     
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২.৬.৫। ংখ্যাগত  গুণগত তথ্য  ভান মাচাইন্ডয়য জন্য ন্ডযজবভন্ডন ভাঠ বযদ মন 

প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায় মূরতোঃ প্রকন্ডেয প্রধান প্রধান কাম মক্রন্ডভয েট মববযবপন্ডকন এফং মফজরাইন মেববপন্ডকন-এয ান্ডথ তুরনা 

কযা ন্ডয়ন্ডছ। এন্ডক্ষ্ন্ডত্র প্রধান মবৌত অংগ এফং ভাপ্তকৃত কাজমূ মথামথ          ভাধ্যন্ডভ বফববন্ন মকন্ডন েট মববযবপন্ডকন্ডনয 

ভাধ্যন্ডভ মচক কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

 

২.৬.৬।  ক্রয় ংক্রান্ত নীবতভারায অনুযণ 

প্রকন্ডেয ভারাভার  (Goods)  এয ক্রয় (Procurement) যকাযী নীবতভারা অনুযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ বকনা তা যীক্ষ্া কন্ডয মদখায জন্য 

                       ,            ও                          ন্ডয়ন্ডছ। 

 

২.৬.৭। কী ইনপযম্যান্ট ইন্টাযববউ (KII) 

“ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)” ীল মক      প্রকন্ডেয ংবেি কভ মকতমান্ডদয     ৎ    গ্রণ কযা 

ন্ডয়ন্ডছ। আইএভইবডয কভ মকতমা,          ভন্ত্রণারন্ডয়য কভ মকতমা, প্রকে বযচারন্ডকয দপ্তন্ডযয কভ মকতমা এফং ইরাভী পাউন্ডেন্ডনয 

কভ মকতমান্ডদয মথন্ডক বনন্ডম্ন ফবণ মত বফলয়গুন্ডরায অনুন্ধান কযা ন্ডয়ন্ডছোঃ  

 প্রকে ফাস্তফায়ন্ডন ভবজদ াঠাগান্ডযয  সুবফধা  অসুবফধা ম্পন্ডকম   

                                             

                 ক্রয় কাম ম         

 প্রকে ফাস্তফায়ন্ডনয পন্ডর ভবজদ াঠাগান্ডযয  াঠন্ডকয াঠাবযা,  ননবতকতা   ন্ডচতনতা বৃবি ম্পন্ডকম। 

 

২.৬.৮।  মপাকা গ্রু আন্ডরাচনা (FGD) 

তথ্য ংগ্রকাযীন্ডদয ায়তায় মপাকা গ্রু আন্ডরাচনা (FGD) এভনবান্ডফ বযচারনা কযা ন্ডয়ন্ডছ মান্ডত কর অংগ্রণকাযী 

স্বাধীনবান্ডফ তাঁন্ডদয ভতাভত প্রদান কযন্ডত ান্ডযন। প্রকে সুবফধান্ডবাগী  প্রকে ংবেি যবসবিফন্ডগ ময ান্ডথ মপাকা গ্রু আন্ডরাচনা কযা 

ন্ডয়ন্ডছ।        গণ উবস্থত করন্ডক আন্ডরাচনায শুরুন্ডত এই প্রকন্ডেয কাম মক্রভ ম্পন্ডকম এফং এয উন্ডেশ্য বফলন্ডয় অফগত কন্ডযন।    

        গণ আন্ডরাচনায        বফলয়গুন্ডরা বরবফি কন্ডযন। মপাকা গ্রু আন্ডরাচনায ভাধ্যন্ডভ বনন্ডম্ন ফবণ মত বফলয়গুন্ডরায অনুন্ধান 

কযা         

 প্রকে এরাকায় ভবজদ রাইন্ডেযীন্ডত াঠন্ডকয আগভন   

 প্রকে ফাস্তফায়ন্ডনািয জ্ঞান্ডনয বফকা াধন য়া    

 প্রকন্ডেয ফাস্তফায়ন অফস্থা ম্পন্ডকম   

                                  

 ভবজদ াঠাগান্ডযয ংবেি যবসবিফন্ডগ ময ান্ডথ ভত বফবনভয়  

 প্রকে ফাস্তফায়ন্ডনয                     াবধত        

 প্রকে ভবজদ াঠাগান্ডযয যক্ষ্ণান্ডফক্ষ্ণ ংক্রান্ত আন্ডরাচনা   

                    মনািয               মন           এফং পর বদক ম মান্ডরাচনা। 

 

১  মপাকা গ্রু আন্ডরাচনায            ন্ডয়ন্ডছ। মপাকা গ্রু আন্ডরাচনান্ডত ১৫-২০ জন                       ।   
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২.৬.৯।  SWOT বফন্ডেলণ িবত 

প্রকে বযকেনায মক্ষ্ন্ডত্র SWOT একটি আদৄবনক আনু     বফন্ডেলণ। এটি প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন্ডনয জন্য উাি/তথ্য ংগ্র কন্ডয 

বফন্ডেলণপূফ মক প্রকেটিয পরতা (Strength), দ্যফ মরতা (Weakness), সুন্ডমাগ (Opportunity) এফং ঝুঁবক (Threat)  বচবিৃত 

কন্ডয  বফন্ডেলণ কযা         

 
১. প্রকন্ডেয  র 

বদক বনণ ময় 

                                                                                   

                                   ন্ডয়ন্ডছ। 

২. প্রকন্ডেয দ্যফ মর 

বদক বনণ ময়  

প্রকে ফাস্তফায়ন্ডন প্রকন্ডেয অবযন্তযীণ দ্যফ মর বদকমূ, মা কাংবখত পরাপর অজমন্ডন ীভাফিতা বন্ডন্ডফ মম 

কাজ কন্ডযন্ডছ, ভাঠ ম মান্ডয় বযদ মনপূফ মক মফ বফলয়ন্ডক বচবিত  বফন্ডেলণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

৩. প্রকন্ডেয 

ভাধ্যন্ডভ সৃি 

সুন্ডমাগ বনণ ময়  

প্রকে ফাস্তফায়ন্ডনয পন্ডর মম কর  নতুন ম্ভাফনায সৃবি ন্ডয়ন্ডছ বকংফা মমগুন্ডরা ঠিক বান্ডফ যবসফায, বনয়ন্ত্রণ 

ফা বযচারনা কযন্ডত াযন্ডর ববফষ্যন্ডত আন্ডযা মফী সুবফধা ফা উকায ায়া মমন্ডত ান্ডয -মই সুন্ডমাগমূ 

বচবিৃত  বফন্ডেলণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

৪. প্রকন্ডেয 

ফাস্তফায়ন্ডন ঝুঁবক 

বনণ ময়  

প্রকন্ডেয কাম মক্রভ  ফাস্তফায়ন্ডন ভস্যা  উন্ডেশ্য অজমন      অথফা প্রকন্ডেয জন্য মকান অসুবফধা সৃবি কন্ডযন্ডছ 

ফা ববফষ্যন্ডত কযন্ডত ান্ডয এভন বকছু থাকন্ডর তা- বনণ ময়পূফ মক সুাবয প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

 

২.৬.১০।       ম মান্ডয়         আন্ডয়াজন 

      ম মান্ডয়         আন্ডয়াজন কযা ন্ডয়ন্ডছ, মান্ডত    অংগ্রণকাযী, প্রকে ংবেি কভ মকতমা, স্থানীয় ম মান্ডয়য কভ মকতমা, স্থানীয় 

          মগ ময        বনবিত য়।        গণ তথ্য ংগ্রকাযীন্ডদয ায়তায়       ম মান্ডয়         বযচারনা ক  ন। এ 

        এভনবান্ডফ বযচারনা কযা ন্ডয়ন্ডছ মান্ডত কর অংগ্রণকাযী স্বাধীনবান্ডফ তাঁন্ডদয ভতাভত প্রদান কযন্ডত ান্ডযন।        গণ  

উবস্থত করন্ডক        য শুরুন্ডত এই প্রকমেয কাম মক্রভ  ম্পন্ডকম এফং এয উন্ডেশ্য বফলন্ডয় অফগত ক  ন।            গণ 

       য        বফলয়গুন্ডরা বরবফি ক  ন।       ম মান্ডয়          ভাধ্যন্ডভ বনন্ডম্ন ফবণ মত বফলয়গুন্ডরায অনুন্ধান কযা        

                                   

                          ও                                  

 প্রকন্ডেয আতায় ভবজদ াঠাগান্ডযয াঠন্ডকয মফা প্রদান্ডন এ প্রকন্ডেয প্রবাফ কতটুকু তা বনরুণ কযা। 

 

২.৬.১১।  তথ্য/উাি প্রবক্রয়াকযণ  বফন্ডেলণ 

তথ্য/ উাি প্রবক্রয়াকযণ:  ংগৃীত তথ্য-উান্ডি মকান অংগবত আন্ডছ বকনা বকংফা ত্রুটি আন্ডছ বকনা মাচাই কন্ডয কবম্পউটান্ডয এবি 

কযান্ডনায পূন্ডফ মই ডাটা ম্পাদনা কযা ন্ডয়ন্ডছ। অনুরূবান্ডফ উাি /তমথ্যয  প্রন্ডয়াজনীয় মকাবডং কযা ন্ডয়ন্ডছ। ম্পাবদত  মকাবডংকৃত 

উাি/ তথ্য  “প্রশ্নভারা” অনুমায়ী ডাটা অান্ডযটন্ডযয ভাধ্যন্ডভ কবম্পউটান্ডয বনবদ মি পটয়যান্ডয এবি কযা ন্ডয়ন্ডছ। SPSS অথফা MS 

Access নাভক প্যান্ডকজ ডাটা এবি  বফন্ডেলণ কযায কান্ডজ যবসফায কযা ন্ডয়ন্ডছ।  

 

তথ্য-উাি বফন্ডেলণ:  উাি/তথ্য প্রশ্নভারা বববিক এফং ভীক্ষ্ায উন্ডেশ্য অনুমায়ী পৃথক কযা ন্ডয়ন্ডছ এফং পৃথকবান্ডফ বফন্ডেলণ কযা 

ন্ডয়ন্ডছ। যাভ মক এ কান্ডজয জন্য SPSS অথফা MS Access কবম্পউটায মপ্রাগ্রাভ যবসফায ক  ন। বফববন্ন তথ্য  সূচন্ডকয জন্য 

পৃথক পৃথক একক ভাত্রায ফা একাবধক ভাত্রায াযণী নতযী কযা ন্ডয়ন্ডছ এফং ফণ মনামূরক বফন্ডেলণ কযা ন্ডয়ন্ডছ।  ছাড়া অবধকতয 

দৃবিন্ডগাচয য়ায জন্য গ্রাপ  চান্ডট ময যবসফায কযা ন্ডয়ন্ডছ। বনন্ডম্ন ফবণ মত চাট ম অনুান্ডয তথ্য বফন্ডেলণ কাম মক্রভ বযচারনা কযা ন্ডয়ন্ডছ।  
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২.৭।            কভ ম-বযকেনা ফাস্তফায়ন  

৪ ভান্ডয ভন্ডধ্য এ প্রবাফ মূল্যায়ন কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা   । মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায আনুভাবনক ভয়সূচী বনম্নবরবখত াযণীন্ডত প্রদান কযা 

 রোঃ 

ক্রবভক নং কভ মসূচী আনুভাবনক ভাবপ্তয তাবযখ 

১ চুবিত্র   ৬/১/২০২০  

২ প্রকে ংবেি দবররাবদ ংগ্র  ম মান্ডরাচনা  ৭/১/২০২০  

২ আইএভইবড-য ন্ডঙ্গ সূচনা বা  ১৬/১/২০২০ 

৪ প্রকে ংবেি কভ মকতমান্ডদয ন্ডঙ্গ সূচনা বা  ১৯/১/২০২০ 

৫ প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায জন্য কভ মিবতয বফস্তাবযত বফফযণ, কভ মবযকেনা 

 প্রশ্নত্র প্রস্তুতকযণ  

৮/১/২০২০ - ২০/১/২০২০ 

৬ কভ মিবতয বফস্তাবযত বফফযণ, কভ মবযকেনা  প্রশ্নত্র প্রস্তুতকযণ খড়া 

প্রাযবম্ভক প্রবতন্ডফদন দাবখর  

২০/১/২০২০ 

৭ প্রাযবম্ভক প্রবতন্ডফদন্ডনয উয মটকবনকযার কবভটিয বা ২১/১/২০২০ 

৮ মটকবনকযার কবভটিয বা মথন্ডক প্রাপ্ত ভতাভত ংন্ডমাজন ২২/১/২০২০  

৯ প্রাযবম্ভক প্রবতন্ডফদন্ডনয উয বস্টয়াবযং কবভটিয বা ২৩/১/২০২০  

১০ চূড়ান্ত প্রাযবম্ভক প্রবতন্ডফদন দাবখর  ২৪/৩/২০২০  

১১ তথ্যংগ্রকাযীন্ডদয প্রবক্ষ্ণ ২৫/১/২০২০ - ২৬/১/২০২০ 

১২ তথ্য ংগ্রকাযীন্ডদয ভাঠ ম মান্ডয় মপ্রযণ  ২৭/১/২০২০  

১৩ প্রকে ংবেি কভ মকতমা এফং উকাযন্ডবাগীন্ডদয তাবরকা এফং মমাগান্ডমান্ডগয 

তথ্য ংগ্র 

২৭/১/২০২০ - ১৫/২/২০২০ 

১৪ ভাঠ ম মান্ডয় তথ্য ংগ্র  ন্ডযজবভন্ডন বযদ মন  ১০/২/২০২০ - ২৯/২/২০২০ 

১৫ প্রকন্ডেয ান্ডথ ংবেি গুরুত্বপূণ ম কভ মকতমাগন্ডণয ান্ডথ াক্ষ্াৎকায   

প্রশ্নভারায ভাধ্যন্ডভ তথ্য ংগ্র 

১০/২/২০২০ - ২০/৩/২০২০  

১৬ ন্ডযজবভন্ডন ম মন্ডফক্ষ্ণ কন্ডয প্রকন্ডেয কা  ক্রভ ম মন্ডফক্ষ্ণ মচকবরি পূযণ 

কযা 

১৬/২/২০২০ - ৩০/৩/২০২০  

১৭ মপাকা গ্রু আন্ডরাচনা  ১০/২/২০২০ - ২০/৩/২০২০   

১৮ তথ্য উাি  মকাবডং  এবিকযণ  ১০/৩/২০২০ - ২৪/৩/২০২০   

১৯ তথ্য উাি  প্রবক্রয়াকযণ  বফন্ডেলণ  ২৫/৩/২০২০  

২০ ১ভ খড়া প্রবতন্ডফদন প্রস্তুত  জভা ২৮/৩/২০২০ 

২১ ১ভ খড়া প্রবতন্ডফদন্ডনয উয মটকবনকযার কবভটিয বা ২৯/৩/২০২০ 

২২ মটকবনকযার কবভটিয বা মথন্ডক প্রাপ্ত ভতাভত ংন্ডমাজন ৩০/৩/২০২০ 

২৩ ১ভ খড়া প্রবতন্ডফদন্ডনয উয বস্টয়াবযং কবভটিয বা ১৫/৪/২০২০ 

২৪ জাতীয়  কভ মারা আন্ডয়াজন   ২০/৪/২০২০  
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ক্রবভক নং কভ মসূচী আনুভাবনক ভাবপ্তয তাবযখ 

২৫ কভ মারা মথন্ডক প্রাপ্ত ভন্তযবস ২য় খড়া প্রবতন্ডফদন্ডন ংন্ডমাজন  দাবখর ২৩/৪/২০২০ 

২৬ ২য় খড়া প্রবতন্ডফদন্ডনয উয মটকবনকযার কবভটিয বা ২৫/৪/২০২০ 

২৭ মটকবনকযার কবভটিয বা মথন্ডক প্রাপ্ত ভতাভত ংন্ডমাজন ২৭/৪/২০২০  

২৮ ২য় খড়া প্রবতন্ডফদন্ডনয উয বস্টয়াবযং কবভটিয বা  ২৮/৪/২০২০  

২৯ চূড়ান্ত প্রবতন্ডফদন দাবখর ৫/৫/২০২০ 

# অনুভাডনক ভাডিয র্াডযখ অআএভআডে ডেমক ভন্তব্য প্রাডিয র্াডযমখয উয ডনবিযীর 

 

কভ ি ডযকল্পনা 

নং কামজয ডফফযণ কাম িক্রমভয ভয় ভা ডবডিক (২০২০) 

জানুয়াডয ২০২০ ডপব্রুয়াডয ২০২০ ভাচ ি ২০২০ এডপ্রর ২০২০ ডভ ২০২০ 
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1.  চুডিত্র                       

2.  প্রকল্প ংডিষ্ট েডররাডে ংগ্র 

ও ম িামরাচনা  

                    

3.  অআএভআডে-য মে সূচনা বা                      

4.  প্রকল্প ংডিষ্ট কভ িকর্িামেয 

মে সূচনা বা  

                    

5.  প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষায জন্য 

কভ িদ্ধডর্য ডফস্তাডযর্ ডফফযণ, 

কভ িডযকল্পনা ও প্রশ্নত্র 

প্রস্তুর্কযণ  

                    

6.  কভ িদ্ধডর্য ডফস্তাডযর্ ডফফযণ, 

কভ িডযকল্পনা ও প্রশ্নত্র 

প্রস্তুর্কযণ খড়া প্রাযডিক 

প্রডর্মফেন োডখর  

                    

7.  প্রাযডিক প্রডর্মফেমনয উয 

ডেকডনকযার কডভটিয বা 

                    

8.  ডেকডনকযার কডভটিয বা 

ডেমক প্রাি ভর্াভর্ ংমমাজন 

                    

9.  প্রাযডিক প্রডর্মফেমনয উয 

ডিয়াডযং কডভটিয বা 

                    

10.  চূড়ান্ত প্রাযডিক প্রডর্মফেন 

োডখর  

                    

11.  র্থ্যংগ্রকাযীমেয প্রডক্ষণ                     

12.  র্থ্য ংগ্রকাযীমেয ভাঠ 

ম িাময় ডপ্রযণ  

                    

13.  প্রকল্প ংডিষ্ট কভ িকর্িা এফং 

উকাযমবাগীমেয র্াডরকা এফং 

ডমাগামমামগয র্থ্য ংগ্র 

                    

14.  ভাঠ ম িাময় র্থ্য ংগ্র ও 

মযজডভমন ডযে িন  
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15.  প্রকমল্পয ামে ংডিষ্ট গুরুত্বপূণ ি 

কভ িকর্িাগমণয ামে াক্ষাৎকায  

ও প্রশ্নভারায ভাধ্যমভ র্থ্য 

ংগ্র 

                    

16.  মযজডভমন ম িমফক্ষণ কময 

প্রকমল্পয কাম িক্রভ ম িমফক্ষণ 

ডচকডরষ্ট পূযণ কযা 

                    

17.  ডপাকা গ্রু অমরাচনা                      

18.  তথ্য উাি  মকাবডং  

এবিকযণ 

                    

19.  তথ্য উাি  প্রবক্রয়াকযণ  

বফন্ডেলণ 

                    

20.  ১ভ খড়া প্রডর্মফেন প্রস্তুর্ ও 

জভা 

                    

21.  ১ভ খড়া প্রডর্মফেমনয উয 

ডেকডনকযার কডভটিয বা 

                    

22.  ডেকডনকযার কডভটিয বা 

ডেমক প্রাি ভর্াভর্ ংমমাজন 

                    

23.  ১ভ খড়া প্রডর্মফেমনয উয 

ডিয়াডযং কডভটিয বা 

                    

24.  জার্ীয়  কভ িারা অময়াজন                       

25.  কভ িারা ডেমক প্রাি ভন্তব্য ২য় 

খড়া প্রডর্মফেমন ংমমাজন ও 

োডখর 

                    

26.  ২য় খড়া প্রডর্মফেমনয উয 

ডেকডনকযার কডভটিয বা 

                    

27.  ডেকডনকযার কডভটিয বা 

ডেমক প্রাি ভর্াভর্ ংমমাজন 

                    

28.  ২য় খড়া প্রডর্মফেমনয উয 

ডিয়াডযং কডভটিয বা  

                    

29.  চূড়ান্ত প্রডর্মফেন োডখর                     
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র্ততীয় অধ্যায় 

পরাপর ম মান্ডরাচনা  

 

৩.১।               

ভবজদ াঠাগান্ডযয পুস্তকাবদ যফযান্ডয বনবভি অথ ম ফযাে বৃবি, পুস্তক ংযক্ষ্ন্ডণয জন্য স্টীর আর    য ংখ্যা বৃবি এফং বফত্র 

বুখাযী যীপ ংন্ডমাজন্ডনয বনবভি  ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ম মায়)  ীল মক প্রকেটি  ভবজদ াঠাগায 

ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)  ীল মক প্রকে বন্ডযানান্ডভ ংন্ডাধন কযা য়। ংন্ডাবধত প্রকেটি ১৮৭৪.০০ রক্ষ্ টাকা 

প্রাক্কবরত যবসন্ডয় ভয় বৃবি না কন্ডয জুরাই ২০১২ ন্ডত জুন ২০১৭ মভয়ান্ডদ             য়। আন্ডরাচয প্রকন্ডেয আতায় মদযবসাী 

মভাট ২,৫০০টি নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান এফং পুস্তক ংযক্ষ্ন্ডণয জন্য ২,৫০০টি স্টীর আরভাযী যফযা           । ১০,৮২০টি 

            াঠাগান্ডয ১০,৮২০ মট বফত্র বুখাযী যীপ প্রদান           । উ   ,        প্রকেটিয পূন্ডফ ম প্রবতবষ্ঠত বফযভান 

৬৪টি মজরা ভন্ডডর এফং ৪৭৭টি উন্ডজরায় ভন্ডডর াঠাগান্ডযয কাম মক্রভ এই প্রকন্ডেয আতায় অযবসাত            । আন্ডরাচয প্রকেটি 

ফাস্তফায়ন্ডনয পন্ডর কর মেণী মায ভানুলন্ডক পুস্তক ান্ডঠয মফা প্রদান কন্ডয ননবতকতায উন্নয়ন  আন্ডরাবকত ভানুল নতযীপূফ মক সুন্দয 

ভাজ প্রবতষ্ঠায় অফদান     মছ।    

 

খাত বববিক বফবাজন অনুান্ডয ফাস্তফায়ন রক্ষ্যভাত্রা এফং                      বনম্ন ফবণ মত াযণী-৩.১ মত মদয়া       

াযণী-৩.১       রক্ষ্যভাত্রা এফং প্রকৃত অজমন 

  (রক্ষ্ টাকায়) 

 ক্রবভক 

নং 

খান্ডতয নাভ  

(১ভ ংন্ডাবধত বডবব অনুমায়ী) 

রক্ষ্যভাত্রা (১ভ ংন্ডাবধত বডবব 

অনুমায়ী) 

প্রকৃত অজমন 

ফাস্তফ আবথ মক ফাস্তফ আবথ মক 

১. জনফন্ডরয মফতন  বাতাবদ ৮ জন ১৫৮.৪০ ৮ জন ১৫৪.৪০ 

২. বযদ মন  ম মন্ডফক্ষ্ণ ১২৪৮টি ৩৭.০০ ১২৪৮টি ৩৭.০০ 

৩. ব.এন.বজ, জ্বারানী রট ১৮.০০ রট ১৮.০০ 

৪. মস্টনাযী রট ৩০.০০ রট ৩০.০০ 

৫. খফন্ডযয কাগজ  ম্যাগাবজন যফযা ৪৮৩৭০৭টি ৩৮.৪০ ৪৮৩৭০৭টি ৩৮.৪০ 

৬. কবভটি বভটিং ১১২টি ৯.৫০ ১১২টি ৯.৫০ 

৭. বযফন যবসয় ৬৪মজরা ২৫.০০ ৬৪মজরা ২৫.০০ 

৮. মগাডাউন বাড়া -- ৮.০০ -- ৮.০০ 

৯. বফবফধ রট ৩৫.০০ রট ৩৪.৯০ 

১০. অবপ যঞ্জাভ ৯টি ৯.৬০ ৯টি ৯.৫০ 

১১. আফাফত্র (প্রকে অবপ) ৪৫টি ৪.০০ ৪৫টি ৪.০০ 

১২. নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ২৫০০টি ৩২৫.০০ ২৫০০টি ৩২৫.০০ 

১৩. বুক মযবজিায ১২৫০০টি ২০.০০ ১২৫০০টি ২০.০০ 

১৪. রাইন্ডেবযয জন্য আফাফত্র (িীর 

আরভাযী) 

২৫৩৩টি ৩৪৭.০০ ২৫৩৩টি ৩৪৭.০০ 

১৫. পুস্তক ংন্ডমাজন (বুখাযী যীপ) ১০,৮২০মট ২৫৮.১৭ ১০,৮২০মট ২৫৮.১৭ 
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 ক্রবভক 

নং 

খান্ডতয নাভ  

(১ভ ংন্ডাবধত বডবব অনুমায়ী) 

রক্ষ্যভাত্রা (১ভ ংন্ডাবধত বডবব 

অনুমায়ী) 

প্রকৃত অজমন 

ফাস্তফ আবথ মক ফাস্তফ আবথ মক 

১৬. মটবরন্ডপান ৩ ইউবনট ১.২৮ ৩ ইউবনট ১.২৮ 

১৭. কবম্পউটায  অবপ যঞ্জাভ রট ২.০০ রট ২.০০ 

১৮. বফদ্যযৎ  অন্যান্য বফর ৫৪১টি ভোঃ াোঃ ১৪৫.৯৭ ৫৪১টি ভোঃ াোঃ ১৪৫.৯৭ 

১৯. মভাটয মবইন্ডকর  ফাই-াইন্ডকর (   , 

জ্বারানী,                 ) 

 ১টি মভাটয 

মবইন্ডকর  ৫৪১ টি 

ফাই-ান্ডকর  

২০.৮২ ১টি মভাটয মবইন্ডকর  

৫৪১টি ফাই-া মকর 

২০.৬২ 

২০. ম্মানী  ৫৪১জন ৩৮০.৮৬ ৫৪১জন ৩৮০.৮৬ 

মভাটোঃ -- ১৮৭৪.০০ - ১৮৬৯.৬০ 

 (সূত্রোঃ প্রকে অবপ) 

প্রকল্পটি ম্পূণ ি ডজওডফ ে িায়মন ফাস্তফাডয়র্ ময়মছ। প্রকল্পটি      ২০১২     জুন ২০১৭ ামরয ভমধ্য ম্পন্ন ময়মছ এফং ১ভ 

ংন্ডাবধত বডবব অনুমায়ী কর মেয ফাস্তফ রক্ষ্যভাত্রা অবজমত ন্ডয়ন্ডছ। উন্ডিখ্য মম, প্রকেটি ১৮৭৪.০০    টাকায স্থন্ডর        

১৮৬৯.৬০    টাকায় পরবান্ডফ ম্পন্ন কযা ন্ডয়ন্ডছ।     

 

ফছয ডবডিক প্রকমল্পয ে ি ব্যময়য ডযভা      

াযণী-৩.২ ফছয ডবডিক প্রকমল্পয ে ি ব্যময়য ডযভা  

            

অথ ম ফছয  ংন্ডাবধত ফযাে এফং ফাস্তফ রক্ষ্যভাত্রা অথ ম ছাড়  প্রকৃত যবসয় এফং ফাস্তফ অগ্রগবত  

টাকা  ফাস্তফ রক্ষ্যভাত্রা (%) টাকা  ফাস্তফ অগ্রগবত (%) 

২০১২-১৩ ১৪৩.০০ ১১.২৯%  ১৪৩.০০ ১৪২.৯০ ১১.২৯%  

২০১৩-১৪ ২০২.০০ ১৯.৮১%  ২০২.০০ ১৯৯.৬০ ১৯.৮১%  

২০১৪-১৫ ২৪৭.০০ ১২.১০%  ২৪৭.০০ ২৪৬.৮০ ১২.১০%  

২০১৫-১৬ ৬০০.০০ ২৮.৫০%  ৬০০.০০ ৫৯৯.০০ ২৮.৫০%  

২০১৬-১৭ ৬৮২.০০ ২৮.৩০%  ৬৮২.০০ ৬৮১.৩০ ২৮.৩০%  

মভাট ১৮৭৪.০০ ১০০%  ১৮৭৪.০০ ১৮৬৯.৬০ ১০০%  

(সূত্রোঃ প্রকে অবপ) 

 

 

 

                  ,                 

                       ।      

                                 

          ,                        

        ।   
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                   রক্ষ্যভাত্রা                

                         ।              

                                 রক্ষ্যভাত্রা     

                                       ।  

 

৩.২।            /              

       ও                                                          

                                  

ভবজদ                                     ২৫০০        

ভবজদ                                     ১২৫০০        

ভবজদ                                     ২৫০০         

১০ ৮২০          বুখাযী                       ১০,৮২০        

 

প্রকন্ডেয ভারাভার ংগ্র/ ক্রন্ডয় ববআয-২০০৮ অনুমায়ী কাম মক্রভ গ্রণ কযা ন্ডয়  । বনন্ডম্ন তায ম মান্ডরাচনা প্রদান কযা       

পুস্তক ক্রয়োঃ (ইরাবভক পাউন্ডেন      প্রকাবত পুস্তক ৬০%  ফাবন্ডযয প্রকানায পুস্তক ৪০%) 

(ক) ইরাবভক পাউন্ডেন এয প্রকাবত পুস্তক ক্রয় (৬০%):  

ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত) ীল মক ভাপ্ত প্রকন্ডেয অধীন্ডন মভাট ফযােকৃত অন্ডথ ময ১০০%  স্তক 

ক্রন্ডয়য ভন্ডধ্য ৬০% পুস্তক বডবএভ মভথন্ডডয ভাধ্যন্ডভ ববআয-২০০৮ অনুযণ কন্ডয যকাবয বফবধ বফধান অনুযণপূফ মক ইরাবভক 

পাউন্ডেন মথন্ডক প্রকাবত গ্রন্থ ম  - বফত্র আর-কুযআনুর কাবযভ, তাপী  গ্রন্থ, াদী যীপ, ইরাভী ভাআরা ভাান্ডয়র, প   য়া 

বফলয়ক অন্যান্য ইরাভী গুরুত্বপুণ ম পুস্তক যাবয Head of Procurement Entity (HOPE)-এয অনুন্ডভাদনক্রন্ডভ কাম মান্ডদন্ডয 

ভাধ্যন্ডভ ক্রয় কাজ ম্পন্ন কযা য় মথাক্রন্ডভ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭ অথ মফছন্ডয। ২,৫০০টি নতুন 

ভবজদ াঠাগায স্থান্ডনয জন্য ৫ ফছন্ডয ৫ ফায পুস্তক ক্রয় কযা য় এফং তা াঠাগাযমূন্ড যফযা কযা য়।  

 

(খ) বফত্র বুখাযী যীপ ক্রয়:  

ভবজদ াঠাগায প্রকন্ডেয আতায় ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭ অথ ম ফছন্ডয বডবএভ মভথন্ডড ববআয-২০০৮ অনুযণ কন্ডয যকাযী বফবধ 

বফধান মভন্ডন ১০,৮২০ মট (১০ খে বভন্ডর ১ মট) বফত্র বুখাযী যীপ HOPE এয অনুন্ডভাদন ক্রন্ডভ কাম মান্ডদ প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ 

ইরাবভক পাউন্ডেন-এয প্রকানা বফবাগ মথন্ডক যাবয ংগ্র কযা য়। এফ বফত্র বুখাযী যীপ ইন্ডতাপূন্ডফ ম প্রবতবষ্ঠত াঠাগায 

উন্নতকযন্ডণ ১০,৮২০টি ভবজদ াঠাগাযমূন্ড যফযা কযা য়।  
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(গ) ফাবন্ডযয প্রকানা ন্ডত পুস্তক ক্রয়: 

পুস্তন্ডকয বফববন্ন কযাটাগযীয আতায় মমভন বফত্র আর-কুযআনুর কযীভ  তাপীয গ্রন্থ, বফত্র াদী যীপ  াদী   খ্যা গ্রন্থ,্ নফী 

াাফী এফং মুরীভ ভনীলীন্ডদয জীফনী বফলয়ক গ্রন্থ, ফাংরান্ডদন্ডয ইবতা  ঐবতয  মুবিযুন্ডিয ইবতা বফলয়ক, বযন্ডফ বফজ্ঞান, 

বশু বকন্ডায বফলয়ক প্র বত গ্রন্থ ববআয-২০০৮ এয  ৫ এয ধাযা ৭৬ (ক) (১) অনুা   ক্রয় কযা ন্ডয়বছর।  

ববআয-২০০৮ এয অং ৫ এয ধাযা ৭৬ (ক) উন্ডিখ আন্ডছ মম   যাবয চুবি প্রন্ডয়াগোঃ (১) বনম্ন ফ   ত মম মকান তম প্রবতারন 

ান্ডন্ডক্ষ্ ক্রয়কাযী মকফর একজন যফযাকাযী ফা ঠিকাদাযন্ডক দযত্র দাবখন্ডরয জন্য আফান জানাইন্ডত াবযন্ডফ ।  

(ক)  মবদ মন্ডটন্ট যবসফ  বয়ক মগানীয়তা এফং একক স্বত্ত্বাবধকাযী  (Copyrights) কযন্ডণ একই ধযন্ডণয ণ্য প্রস্তুতকযন্ডণ অন্যন্ডদযন্ডক 

বনবৃি যাখা য় মই মক্ষ্ন্ডত্র একক স্বত্ত্বাবধকাযভুি ণ্য  ংবেি মফা মকফরভাত্র একক স্বত্ত্বাবধকাযী  বনকট ন্ডত ক্রন্ডয়য মক্ষ্ন্ডত্র । 

ববআয-২০০৮ এয যকাবয বফবধ বফধান অনুয পূফ মক ফাবন্ডয প্রকানায পুস্তক মথাক্রন্ডভ ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, 

২০১৫-২০১৬  ২০১৬-২০১৭ অথ মফছয ক্রয় কযা ন্ডয়বছর। ২,৫০০টি নতুন ভবজন্ডদ াঠাগায প্রবতষ্ঠায ভয় ৫ ফছন্ডয ৫ ফায প্ুস্তক ক্রয় 

কন্ডয ৪০% পুস্তক যফযা কযা ন্ডয়বছর।  

 

উন্ডিখ্য, প্রবত অথ মফছন্ডয ফাংরান্ডদন্ডয ফহুর প্রচবরত ১টি ফাংরা নদবনক  ১টি ইংন্ডযজী নদবনক জাতীয় বত্রকায প্রকান্ডয ভাধ্যন্ডভ 

পুস্তন্ডকয নমুনা  তাবরকা দযখাস্ত আফান কন্ডয বফজ্ঞবপ্ত প্রকা কযা ন্ডয়বছর। উি আফা কৃত বফজ্ঞাবপ্তয বফযীন্ডত দাবখরকৃত 

আগ্রী মরখক/ প্রকাক/ পুস্তক যফযাকাযী প্রবতষ্ঠানমূন্ডয নমুনা তাবরকা পুস্তকমূ বডবব  ধভ মবফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

গঠিত পুস্তক  ফাছাই কবভটি-এয ভাধ্যন্ডভ পুস্তকমূ বনধ মায  কন্ডয Head of Procurement Entity (HOPE) এয অনুন্ডভাদনক্রন্ডভ 

কাম মান্ডদন্ডয ভাধ্যন্ডভ পুস্তক ক্রয় কযা ন্ডয়বছর।    

 

                        

১.                                     

২.   -                                    

৩.   -                    -                                            

৪.                                             

৫.                                              

৬.                                  

৭.                                           

৮.                                          

৯.                                   ও                         ।   

 

                          

১.                                                              ও                                 

                               ।   

২.                                                      ৫          ।  

৩.                                    ।  

৪.                                                                           ।  

৫.                                     ও                          । 
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৬.                                                         ।  

৭.                             ৬০%                        ৪০%           ।  

৮.                                              -                                     -         

                 -                                               ৫           ১          ।  

 

     বুখাযী                    

াযণী-৩.৩      বুখাযী            

                                       

১. ১৬৩৩ ১০            ১     ২৫০.০০ 

২. ১৬৭১ ৯            ২     ৩৪০.০০ 

৩. ১৬৭৬ ৭            ৩     ৩২০.০০ 

৪. ১৬৯০ ৭            ৪      ৩৪০.০০ 

৫. ১৬৯ ৭            ৫     ৩৫০.০০ 

৬. ১৭০০ ৬            ৬     ৪০০.০০ 

৭. ১৭০০ ৬            ৭     ৩১৫.০০ 

৮. ১৭৭১ ৬            ৮     ৩৯০.০০ 

৯. ১৭৭১ ৭            ৯     ৪৭০.০০ 

১০. ১৭৫৫ ৬            ১৯     ৪৯৫.০০ 

         ৩ ৬৭০.০০ 

 

                     ৩ ৬৭০ -                    )      

১০ ৮২০                   ৩ ৬৭০.০০   ১০ ৮২০            

     ৩ ৯৭ ০৯ ৪০০.০০       

      ৩৫% -)    ১ ৩৮ ৯৮ ২৯০.০০       

                  ২ ৫৮ ১১ ১১০.০০                                                           

 

             বুখাযী                          ২৩৮৫.৫০      (                                          

   )।                                         ও                           ৩৫%                      

     বুখাযী                          ।  

 

                                                           -                              -   

                                                                          ।                     

                        ও   -     ।        ও                             -      ও                 

                 -                                   ।                                           

           -       ও                                ও                           । ২০১০      ১৭.৫১      

                               ।                                          ও                         

              ।                                        -                                                

                                                           ।                                      

       -                                                                                   ।         

                                             ও                                                -

        ও                          ও                                   ।                            

                                      ।                                                            

৫             ২                     ১০০                 । ইরাবভক পাউন্ডেন               ভবজদ াঠাগায 
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ম্প্রাযণ  বিারীকযণ প্রক                    ১০,৮২০                                ।                ও 

                                                  ।              ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ 

                                                                                                

বুখাযী                         ।      ও          ৬০%                                           

      ।                                                                             ।              

                                                      ২,৫০০      ভবজদ াঠাগা           ৫৫         

                     ।   

 

                         

ইরাবভক পাউন্ডেন্ডনয ৬৪                          ও                  ও                                

            ৬ ৩ ১.৫      ২০-২২                                              ৫০০           /       

         ।                          ২                                  ও                           

 ও                         ।                                                                       

                                                                 ।                                  

                        ১৩,০০০ -                                                                      

    ১৩ ৫০০ -                                PPR)-২০০৮                                         ৬৪  

                                                              ।                                           

                 ২৩৩                               ।  

 

                                                             ও        -                           

                       ।          ও                      -২০০৮         ৯০                           

                         -   ও        ও                                           ।   

 

                    /                                    আরভাযী                                     

                      ।                                       আরভাযী                             ও    

                                ।                                                          ও   

      ।                                                                                               

                              । ১০০                                                                 

                ।                                                                             

 প্রবতটি ভবজদ           জন্য একটি স্টীন্ডরয আরভাযী ফাফদ  ২০১২-২০১৩ =১৩৫০০/-  

 ২০১৩-২০১৪ =১৩৫০০/-  

 ২০১৪-২০১৫ =১৪০০০/-  

 ২০১৫-২০১৬ =১৫০০০/-  

 ২০১৬-২০১৭ =১৬০০০/-  

 

২০১১           ৬ষ্ঠ                ও    ৪৭৭         ৪৭৭                 ও ৬৪       ৬৪            

             ৫ ৪১ ০০ ০০০ -                                                                         । 
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২০১২                    ও        ৬ষ্ঠ                ও                                    ও 

              ২ ২০০ -                          ৫৪১                   ৫০০ -                         ৫৪১ 

                   । ২০১২                                                            ও                 

   ।      ও ২০১২                           ও          ২৫ ৭৮৩                          ও               

          ।                         ও                             ও                                     

                               ও         ৫৪১                                                      

      ।                                 ও             ১                    ও                   

                           ৫৪১               ও ৫৪১                       ও                     ।     ৫৪১ 

              ও ৫৪১                                                                                   

            ।                                                  -                                   

      ও                     ২১৬.০০                                   ৫৪১                                

           ।               ও                                        ২১৬.০০                       । 

                   ২৪-৬-২০১৪                         ,                    ৬ষ্ঠ              ও          

৫১৪                                                                     ।                       ৫৪১    

                                                                ।   

  

                                        

 

প্রকন্ডেয কবম্পউটায এফং পন্ডটাকবয়ায মভবন  অন্যান্য ভারাভার ংগ্র 

প্রকন্ডেয ফাস্তফায়নকান্ডর প্রকে দপ্তন্ডযয জন্য ২ মট কবম্পউটায  ২টি পন্ডটাকবয়ায মভবন অন্যান্য বকছু ভারাভার ংগ্রন্ডয জন্য 

মভাট ফযাে ৪.৬০ রক্ষ্ (চায রক্ষ্ লাট াজায) টাকা যবসয় কযা ন্ডয়বছর। ববআয-২০০৮  উ  বখত RFQ ক্রয় মভথড অনুযণ কন্ডয 

যকাযী বফবধ বফধান অনুয পূফ মক ক্রয় কাজ ম্পন্ন কযা য়। 
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৩.৩।                              

৩.৩.১।            

                 -            ও               ও                                                 ২ ৫০০  

                                                          ও                                          

৫৪১       ও                                         ও             ।   

 

ভগ্র ফাংরান্ডদন্ড প্রায় বতন রক্ষ্ ভবজদ যন্ডয়ন্ডছ। এফ ভবজদন্ডক মকন্দ্র কন্ডয ইরাবভক পাউন্ডেন ভবজদ াঠাগায স্থান কাম মক্রভ 

ান্ডত মনয়। জুরাই ১৯৭৮ মথন্ডক ২০১১ ম মন্ত মদ     ২৬,২৪২টি ভবজদ াঠাগায স্থান পূফ মক পুস্তক প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। যফতীন্ডত 

ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ  ১            প্রকেটি ২০১২-২০১৩ ন্ডত ২০১৬-২০১৭ অথ ম ফছন্ডয ফাস্তফাবয়ত 

ন্ডয়বছর। এ প্রকেটি ফাস্তফায়নকান্ডর ২,৫০০টি নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান কযা ন্ডয়ন্ডছ এফং ২,৫০০ মট ফই       নতুন ভবজদ 

াঠাগান্ডয প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। এছাড়া ১০,৮২০ মট বুখাযী যীপ ই   পূন্ডফ ম স্থাবত মজরা এফং উন্ডজরা ভন্ডডর ভবজদ াঠাগায   

                            ংন্ডমাজন কযা ন্ডয়ন্ডছ। ভবজদ াঠাগান্ডযয ভাধ্যন্ডভ গ্রাভ অঞ্চন্ডরয জনাধায  য পুস্তক ান্ডঠয 

সুন্ডমাগ সৃবি কযা ন্ডয়ন্ডছ। ধভীয়  াভাবজক ইসুয বববিক (ন্ত্রা, জঙ্গীফাদ, ভাজ বফন্ডযাধী     ক্রভ তথা দূনীবত, নাযী বনম মাতন, 

বযন্ডফ উন্নয়ন, স্বাস্থয, বক্ষ্া, ভা  বশু স্বাস্থয ইতযাবদ) পুস্তক ান্ডঠয ভাধ্যন্ডভ ভান্ডজয াধাযণ        ভান্ডঝ ন্ডচতনতা বৃবি, 

ননবতক অফক্ষ্য় মযাধ, ইরান্ডভয ইবতা, আদ ম  মূল্যন্ডফাধ সৃবিন্ডত ভবজদ বববিক াঠাগায স্থান কাম মক্রভ ায়ক ভূবভকা ারন 

কযন্ডছ। ভবজদ াঠাগায স্থান প্রকন্ডেয শুরু ন্ডত এ ম মন্ত প্রবতবষ্ঠত ভবজদ াঠাগায             কাম মক্রন্ডভয ফ  না বন        

       

াযণী-৩.৪ ভবজদ াঠাগায স্থা              কাম মক্রন্ডভয ফ  না 

ক্রভ ভয়কার অগ্রগবত অজমন 

১ বি-ফাবল মক বযকেনা 

(অথ ম ফছয ১৯৭৮-১৯৮০) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৫১০ 

২ বিতীয় ঞ্চফাবল মক বযকেনা 

(অথ ম ফছয ১৯৮০-১৯৮৫) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৩,২৭২ 

৩ ১ভ ম মায় প্রকে 

(অথ ম ফছয ১৯৮৫-১৯৯০) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৩,৪০০ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ংন্ডমাজন ৫০০ 

৪ ২য় ম মায় প্রকে 

(অথ ম ফছয ১৯৯০-১৯৯৫) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৪,০৬০ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ংন্ডমাজন ৫০০ 

৫ ৩য় ম মায় প্রকে 

(অথ ম ফছয ১৯৯৫-২০০০) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৫,০০০ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ংন্ডমাজন ১,১২৫ 

মজরা ভন্ডডর াঠাগায স্থান  

৬ ৪থ ম ম মায় প্রকে 

(অথ ম ফছয ২০০০-২০০৫) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৫,০০০ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ংন্ডমাজন ২,৭০০ 

৭ ৫ভ ম মায় প্রকে 

(অথ ম ফছয ২০০৫-২০০৮) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ৩,০০০ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ংন্ডমাজন ৫,০০০ 

মজরা ভন্ডডর াঠাগান্ডয  পুস্তক ংন্ডমাজন ৬৪ 

উন্ডজরা ভন্ডডর ভবজদ াঠাগায স্থান ৪৭৭ 

৮ ৬ষ্ঠ ম মায় প্রকে 

(অথ ম ফছয ২০০৮-২০১১) 

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ২,০০০ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ংন্ডমাজন ৫,০০০ 

মজরা ভন্ডডর াঠাগান্ডয  পুস্তক ংন্ডমাজন ৬৪ 

উন্ডজরা ভন্ডডর ভবজদ াঠাগায স্থান ৪৭৭ 

পুযাতন ভবজদ াঠাগান্ডয আরভাযী যফযা ২,০০০  

৯ ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  

বিারীকযণ  ১            প্রকে 

(অথ ম ফছয ২০১২-২০১৩ ন্ডত ২০১৬-

নতুন ভবজদ াঠাগায স্থান ২,৫০০ 

নতুন ভবজদ াঠাগান্ডয আরভাযী যফযা ২,৫০০ 

নতুন ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক যফযা ২৫০০ 
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২০১৭) ভন্ডডর ভবজদ াঠাগান্ডয বুখাযী যীপ যফযা ১০,৮২০ মট  

 

জ্ঞান অজমন প্রন্ডতযক নয-নাযীয উয পযম ফা অফশ্য কতমযবস। খুরাপান্ডয় যান্ডদীন্ডনয যুন্ডগ তাই জ্ঞান অনুন্ধান্ডনয ন্ডফ মািভ স্থান বছর 

ভবজদ। ফতমভান্ডন ফাংরান্ডদ একটি ভধ্যভ আন্ডয়য মুবরভ অদৄযবলত মদ। এন্ডদন্ডয তকযা ৮০ বাগ মরাক গ্রান্ডভ ফা কন্ডয। তাই 

ইরাবভক পাউন্ডেন মুবরভ জনাধায  য জ্ঞান অজমন্ডনয সুন্ডমাগ সৃবি কযায ভানন্ড “ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ 

 ১           ” প্রকে গ্র  য ভাধ্যন্ডভ াঠাগায প্রবতষ্ঠা কযায উন্ডযাগ গ্রণ কন্ডযবছর। প্রকেটি শুদৄ ইরাভী জ্ঞান্ডনয প্রায  বফকা 

াধনই না ফযং ফাংরান্ডদ যকান্ডযয গণবক্ষ্া কভ মসূচীয জন্য ায়ক। এছাড়া ভবজদ াঠাগান্ডযয ভাধ্যন্ডভ জনাধায  ইরান্ডভয 

ধভীয়, াভাবজক এফং অথ মননবতক বদক ম্পন্ডকম ম্যক বযবচত য়ায  জ্ঞান রান্ডবয সুন্ডমাগ ান্ডে। ন্ডফ মাবয ভবজদ াঠাগায 

মদন্ডয ফ মস্তন্ডযয মুবরভ        ননবতক মূল্যন্ডফাধ সৃবিয ভাধ্যন্ডভ আথ ম-াভাবজক উন্নবতয ান্ডথ ান্ডথ জাবতন্ডক বযতায উচ্চস্তন্ডয 

উন্নীত কযন্ডত এক বিারী াবতয়ায বন্ডন্ডফ কাজ কযন্ডত ান্ডয।  

 

ফতমভান্ডন ফাংরান্ডদন্ডয মপ্রক্ষ্ান্ডট জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা, তযা, যা  জাবন, নাযী বনম মাতন, দূনীবত প্রবতন্ডযাধ ইতযাবদ বনযন্ডন ায়ক াবতয়ায 

বন্ডন্ডফ ভবজদ াঠাগান্ডযয ফবরষ্ঠ ভূবভকা যাখায সুন্ডমাগ আন্ডছ। এফ বফলয়ফস্তুয উয প্রকাবত বফববন্ন মরখন্ডকয পুস্তক াঠাগায 

যফযা কন্ডয াঠকন্ডদয ভান্ডঝ বফতয  তথা াঠ কযায সুন্ডমাগ সৃবিয ভাধ্যন্ডভ        ননবতক মূল্যন্ডফাধ উন্নত ন্ডরই ভাজ মথন্ডক 

জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা, তযা, যা  জাবন, নাযী বনম মাতন, দূনীবত ইতযাবদ কাম মক্রভ ফহুরাংন্ড হ্রা ান্ডফ। এ কর উন্ডেশ্য াধন্ডনয জন্য ভবজদ 

াঠাগায প্রবতষ্ঠা কভ মসূচী গ্রণ কযা ন্ডয়বছর। বকন্তু নতুন ভবজদ াঠাগান্ডয ভাত্র একটি িীন্ডরয আরভাযী এফং     ৮৫টি পুস্তক 

যফযা কর উন্ডেশ্য াধন্ডনয জন্য মন্ডথি বছর না। ইরাবভক পাউন্ডেন-এয ভাঠ ম মান্ডয়য কভ মকতমান্ডদয ন্ডমাবগতায় স্থাবত 

াঠাগান্ডযয ভবজদ কবভটিন্ডক ফা মুবিন্ডদয মৃ্পি কন্ডয আয ফইন্ডয়য যবসফস্থা কযা প্রন্ডয়াজন এফং ভবজন্ডদ আগত মুবিন্ডদয ফই 

ড়ন্ডত আগ্রী কন্ডয মতারায উন্ডযাগ মনয়া জরুযী।   

 

৩.৩.২।                                ও         

                                   ও                                                            

       -                                                                              । ংগৃীত       

        -               ও                                                              

                   -            ও                                                            

             ২০১২        ২০১৭  ২,৫০০                                   ।              ৫০০       

                            ৫            ২০১২-২০১৩  ২০১৩-২০১৪  ২০১৪-২০১৫  ২০১৫-২০১৬     ২০১৬-২০১৭  

     ২,৫০০                                                                     ।               

                      ।  

                      -                      ও                                           ৫৪১  

              ৬৪            ও ৪৭৭                                                     ও          

   ।                                      ও            ।              ৫৪১                        

                                                                                                   

৫৪১                        -       ৩৯                                                              ।  

                       -                     -                                 ২ ২০০     ।        

                                       ।                           ও                 ।     ৫৪১  
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                   ৩৯                                           ৩৯                        ।         

৫৪১                                       ও                       ।                            

                      ।  

                                                                                                ও       

      ২,৫০০                                                                     -                         

                ।                                                                         ।   

 

৩.৩.৩।               

            

(NS) 

                    

(OVI) 

               

(MOV) 

             

(IA) 

    (Goal) 
                 

               

               , 

       ও      

               

      ।  

               

                    

 

        ২,৫০০        

                   

                        

               ।  

  

 

 

 

 

                   

                 

                   , 

       ও      

               

                   

         ।  

     (Purpose/ 

Outcome )  

                    

                     

                  

    ।  

 

 

২,৫০০                 

             

২,৫০০                 

                     

 

        ২,৫০০        

         ২,৫০০        

                       ।  

 

 

 )                

 )          ও           

                     

         

 )                 

 

        ২,৫০০       

                  

                         

                       

         ।  

  

 )                    

 )                      

 )                 / 

                       

      

 

            

                  

                 ।  

      

                       

                  

                । 

                     

           ।  

 

 

২,৫০০                 

             

২,৫০০                 

                      

                     

১০,৮২০                

      ।  

 

        ২,৫০০        

                   ; 

২,৫০০                 

                   ;     

                     

১০,৮২০                

                ।  

 )                

 )          ও           

                  

 )                       

  ,        মযবজিায  

 )                , 

        ও          

 

        ২,৫০০        

                     

                       

    ১০,৮২০           বুখাযী 

                     ।  

  

 )                  

             

 )                  

              

 

            

                     

              

      ;         

                     

         ।  

      

 )    ,              

                   

 )                ।  

 )    ,         ও 

                 

 )               

 )                       

 )                 

           /    ,      

           

 )            

 )                

 )                 ও 
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(NS) 

                    

(OVI) 
               

(MOV) 

             

(IA) 

 

 

 )       ৮         

                          

   ৫৪১                  

      ।  

 

           ,         ও 

                      

                  

                      ৮ 

                        

             ৫৪১    

                          

     ।  

 )                  

 

        ২,৫০০        

                            

                     ৫৪১ 

                       

               । 

 

            

                  

                      

                ও 

                       

                 

      ।  

 

৩.৪।              

                               ২           ১৯৭৮-১৯৮০                ।           ও           ৫১০  

                         ।                                                      ৬           ২০১১-       

  ।                                                         ও                                         

                  ১১ ০৬ ২০১২                          ।                                                

                                        ও             ১          )                ১৯ ১২ ২০১২        

১২৪৭.৮৬                 ও                            ২০১২        ২০১৭                                 

                                      ৩ ১ ২০১৩       ।        ১৬ ২ ২০১৩           ২২ ১০ ২১৩          

                                                       -         ইরাবভক পাউন্ডেন।         ৩০ ১০ ২০১৩ 

           ৩০ ৬ ২০১৭                                                                       -         

ইরাবভক পাউন্ডেন।      ও                                                                          

          ইরাবভক পাউন্ডেন। 

 

৩.৪.১।                     

াযণী-৩.৫                    

         ও                                                  

                 - ৫  ১ ১ 

      -             - ৬  ১ ১ 

                        - ৯  ২ ১ 

                  - ১৩  ১ ১ 

              - ১৩ ১ ১ 

                 ১৫  ১ ১ 

            - ১৫ ১ - 

                                     - ১৬ ২ ১ 

              - ২০  ২ ১ 

      ১২ ৮ 
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                                       ।  

 

৩.৪.২।       

                                                                                                 

                                  ।                                   ও                               

    । 

 

৩.৪.৩।                                             

                                                                

১.                                                                                 

২.                                                                                          

                                                                                 

৩.                                                                                                 

      

৪.                                                                                        

          গ্রণ ও                                            ।  

 

                           বুখাযী                         

১.                    ও                      

২.                             

৩.                                        

৪.                                                                                  ।   

 

 ৩.৪.৪।                           

                     ও                                                                           

          ।                   ১                   ১৮-২-২০১৩                                        

               ।                                               ,           ,                । ২০১৩ 

                       ২                   ১৮/৯/২০১৩                                                

     ,           ,                ।           , ২০১৪                                         

৬/৫/২০১৪                                                       ।                                     

             ,           ,                । ২০১৫                                         ১২/৪/২০১৫ 

                                                    ,           ,                ।      ও ২৩/১২/২০১৫ 

                                                                                             , 

          ,                । ২০১৬                                         ৪/৪/২০১৬                    

                                 ,           ,                । 
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৩.৪.৫।                           

                  ১                   ২৪/৪/২০১৩                               ,                        

                । ২০১৪                                           ।  ২০১৪                           ১  

    ২৪/৬/২০১৪                               ,                :                                     । 

        ২৪/১২/২০১৪                               ,                :                             ২      

        । ২০১৫                                                     ,                :                    

         ২৩/৬/২০১৫                    ।           ,                                                

                     ।                                           ।  

 

                ,                      ADP                      বা                               

ফাস্তফায়ন          ।      ও IMED কর্তমক       PCR-               সুাবয ফাস্তফায়                          

    ।  

 

৩.৫।                   

                                                                                      ও             

                               ও                                               ।                      

                                                                    -                                 

                                                                                                  

            ,                                                                                     । 

                     -      ,       ও                                                    -                  

                      বনন্ডম্ন ফণ মনা কযা  রোঃ  

 

৩.৫.১।                                                          

১০০                  ৫০০                                              তথ্য                         -৫   

                         ।                   উিযদাতা                                                    

      

              ও                        ১৫-২০     - ২৬      ২১-৩০     - ৭৪     ৩১-৫০     - ১৯৬    

    ৫১          - ২০৪   ।  

                ও                                     ৫০০   । 

               ও                          ২০৮                  ১৩৯   । 

                        ও                                              ১৮১                   

                   ২১৩   ।  

                                        -         ২৫২                                       

১৭২                                                   ।  

                                  ? -          ১৫৯                           ৩৪১             ।  



31 

                                                            ১৫৯                  ৩৪১   ।  

                                                        -                    ৫৪                

১০৯                               ৩৩৭           ।  

                                    ? -             ৫০০                                        

          । 

                                                     ? -                         ২৪             

       ১২৯                               ৩৪২           ।  

                                             ৫০০                                        ।  

                                  ? -             ৪২১                                      ৭৯    

                       ।  

                                       ? -             ১৩                 ২২৪               

    ২৩২                       ৪১                ।   

                                    ? -          

                          ২৩                

                              ৪৭৭           । 

 

 

                                                    -                       ও                  

ও                                                    -                                    

       ৮১                                                  ৪১৯            ।  

                                                             -             ১৪                   

                   ৩৮                            ২১৩                             ২৩৫    

       ।  

                                             - 

            ৩                               

       ২২৪                     ২৩৫              

       ৩৮   ।  

 

 

                                     -                                ১৫৯                    

     ২৫১                             ৫৭   ।  

                                                   -                                 ১৩     

           ২২৯                    ২৩২                     ২৬           ।  
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                                                                -                        ২১     

          ১৩৯                       ২৪১           ।  

                                      ও          -                        ১৪               ২৩৯    

                   ২৫৩           ।  

                                           

              -         ১৫৮            

        ২৫২                        ৫৯    

                       ৩১                   

    । 

 

                           ও                                                           -        

      ১৬৯                                                              ৩৮                     

           ২৯৩            ।                                                                      ।  

 

                                          -                                          

o                                       ।  

o                                         ।  

o                                                                                   

        ।  

o                                                    

o                           ২                                      ।   

 

৩.৫.২।                                           

                                                ,                    ও                    

                                  ও                ১৪      ২০২০                                     

                                                              ।   

 

                                                        ও                                            

                                   ১৫-২০                ।                                          

                                                                                         ।       

           ও                                                ।                                        

                                              ।                                                     

                                                                                                        

                        ।                                                                                  

                ।                                                                ও             

                            ।                                                                   
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                                          ।   ও                                                          

    ।       ও                                                                                      

                               ।   

 

                                                             ৩            ৮                  ।       ও 

                       ২ ৩             ২ ৩                                                          

          ।                                                                                           

                               ।                                                         

                                                                                ।               

               ও                                                                                     

               ।  

 

                                                                                               

                                                   ও                                                  

   ।       ও         ও                                                ।  

 

                                   

              ও                                                                               

              ।      ও                                                                            

        ।      ও                                                                                 

                                                             ।  

 

৩.৫.৩।                                              )               ও            

                                                                                              

                                     ,     ,     ,                                      /    ও      / 

                               ।                                                ,                  
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                ,             ২০১৩             ২০১৭                                 । ভবজদ াঠাগান্ডযয 

পুস্তক যাখায স্থান বন্ডন্ডফ ভবজদ ংরগ্ন কক্ষ্ন্ডক তাযা অগ্রাবধকায বদন্ডর মমন্ডতু ২,৫০০ ভবজন্ডদয অবধকাংই গ্রাভাঞ্চন্ডর অফবস্থত 

তাই তা ভবজদ কন্ডক্ষ্ যাখায সুযবসফস্থা কযা ন্ডয়বছর। পুস্তক যাখায জন্য প্রকে মথন্ডক ২,৫০০ ভবজন্ডদয প্রবতটি াঠাগান্ডয একটি কন্ডয 

স্টীন্ডরয আরভাযী প্রদান কযা ন্ডয়বছর।  প্রকে শুরু য়ায য মথন্ডক বফববন্ন ম মান্ডয়      ২০১২  মথন্ডক    ২০১৭ ম মন্ত ২,৫০০  

ভবজ           নতুন ফই যফযা কযা ন্ডয়বছর। ফতমভান্ডন বকছু ফই ঠিকবান্ডফ মন্ডেয অবান্ডফ বফনি ন্ডয় থাকন্ডত ান্ডয। মমন্ডতু 

অবধকাংই ইরাবভ            ফই তাই বফনি য়া ফইন্ডয়য ংখ্যা খুফ মফী ন্ডফ না ফন্ডর                           । 

বডবব-মত গঠিত কবভটিয ভাধ্যন্ডভ াঠাগান্ডযয ফই ফাছাই কযা ন্ডয়বছর। ফই ইসুয কযায জন্য একটি  ইসুয মযবজস্ট্রায মদয়া য়     

ভাধ্যন্ডভ াঠাগান্ডযই তা যবসফায কযা য়। ভবজদ াঠাগান্ডযয াঠকগণ  বধকাং াঠকবৃন্দ তাপীয এফং াদী ধযন্ডনয পুস্তক ছন্দ 

কন্ডযন। ভবজদ াঠাগায বযচারনায বনবভন্ডি গঠিত কবভটি বিারী কযা প্রন্ডয়াজন ফন্ডর                     ।   

 

মকান ধযন্ডনয সুবফধা প্রদান না কযা ন্ডত্ত্ব প্রায় ২,৫০০  ভবজদ াঠাগায বযচারনায় বনন্ডয়াবজত আন্ডছন ংবেি ভবজন্ডদয  ম্মাবনত 

ইভাভ ান্ডফ অথফা মুয়াবিন ান্ডফ। শুদৄভাত্র ৫৪১টি ভন্ডডর  ভবজদ াঠাগায বযচারনায় বনন্ডয়াবজত আন্ডছন বাতা প্রাপ্ত একজন 

রাইন্ডেযীয়ান/ন্ডকয়াযন্ডটকায। অবধকাং ভবজন্ডদ াইনন্ডফাড ম থাকন্ডর বকছুংখ্যক  াঠাগান্ডযয মকান াইনন্ডফাড ম   ই। কর ভবজদ 

াঠাগান্ডয পুস্তক ইসুয মযবজস্টায       অবধকাং াঠাগান্ডযই ইসুয মযবজস্টায যবসফায কযা য়। তন্ডফ বকছু াঠাগান্ডয ইসুয মযবজস্টায 

যবসফায কযা য় না। প্রকন্ডে প্রদানকৃত        ইরাবভক পাউন্ডেন  ফাইন্ডযয প্রকানা ন্ডত প্রদি। তন্ডফ াঠাগায ম্প্রাযন্ডণ 

মকান ংস্থা/যবসবি মথন্ডক ফই ংগ্র কযা মমন্ডত ান্ডয।  জুরাই ২০১২ ন্ডত জুন ২০১৭ ম মন্ত প্রকে চরাকারীন ভন্ডয় ভবজদ 

াঠাগাযমূ  ইরাবভক পাউন্ডেন মকন্দ্রীয় কাম মারয় অথফা মজরা বফবাগীয় কাম মারয় ন্ডত বনয়বভত বযদ মন কযা ন্ডতা। ভবজদ 

াঠাগান্ডযয স্থান্ডনয পন্ডরই তাপীয এফং াদী      ড়ায াঠক ংখ্যা বৃবি মন্ডয়ন্ডছ।  ভবজদ াঠাগায প্রকেটি ফাস্তফায়নকান্ডর 

সৃি অসুবফধা ফা স্থানীয় ভস্যামূ ভবজদ কবভটিয ন্ডমাবগতায় ভাধান কযা ন্ডয়বছর।                        

          ৫৪১টি ভন্ডডর ভবজদ াঠাগায বযচারনায় বনন্ডয়াবজত একজন রাইন্ডেযীয়ান/ন্ডকয়াযন্ডটকাযন্ডক বাতা প্রদান্ডনয উন্ডযাগ 

মনয়া ন্ডয়বছর। 

 

                                                                             -   

                                ।            ও ১            ।                                   

                     ।                                                                  ।          

                            

                                                                                              । 

                        ।              ও                                   ও              

                   

                                  -                                   

                               ও                                                                 

                                ;      

                                                                                   -          

                                                  ও                                          

                     ।  
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৩.৫.৪।                              

                                                                                             

                                  ২১      ২০২০                                                     

                                                      ।                                            

                                                                                                           

        ২৫-৩০                ।  

 

                                                                                                 

                                                                               ।  

                                                                                                

                                                                          ।                        

                                                                    

                                                                           ও                     

       -             ও                                              

                                                    ,                                          

     ও          

                                                                                     -            

                        -                                         

                                                                                               

                             ।   

 

                                                                                                 

 

৩.৫.৫।                                                 ও                        

                             ও                                        ও                             
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                                                                                     ।              

             ি                         ও                                            ও                  

                                       ৩.৫.১              ৩.৫.৪                          ।            

                       ও               

                                  ও                                                                

                                           ও                                            

                                                                                ও              

              -             ও                        উিুি         

                      ও                         -                                            

                                                                                            

                                                                                                     

            

                              ও                                                                      

                           

                                   ও                                                  ও         

                                             

                      ও         ও                                          ।                     

                                          ও   ।                                                      

                        ।                                

        ও                                                                                      

                                                          ও                                     

            ধভ মান্ধতা ও           বফরুন্ডি                                         ।  

 

৩.৫.৬।                                           ও                                           

                                          ও                                                     

                                                                                                  

              ।                                                                              

  ও          

                                                                                                  

ও                                                              -                                   

      ।                                         

                          াধাযণ                                                              

                      ।                                                                        

                       



37 

                   -                      ও    ২৫০০             াধাযণ                            

                                 -                                   ।     াধাযণ                        

                                                   ও                                               

                          ।                ও                ;  

                                                                  ৩            ৫           ৮               

  ।                                                                ।                               

                      

                                      ও                                                            

              ২ ২০০ -     ।                                                   

                                                                                                     

                                        ।                               ও                            

                                        

     -                                      ও            -                                            

                                        

                                                                                            

                       ।                                                                       -

                                     ।                                                          

                

                                                                                                

                                                                           ও                  

                    ।                                                                         

                                                                                                    

                                                    ।                                         

                

                                                ও                                                

                                                                                                 

     ও                                                                    ও          ।               

                                ।  

 

৩.৬।                        

                                                                                                   

                                                  ।                                                

                       ।                                                                           

                  ।     
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রাইন্ডেবযয জন্য                    মযবজিায  
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চতুথ ম অধ্যায় 

      SWOT        
 

                   SWOT                                         Strength             Weakness   

       Opportunity  ও       Threat                                 ।                              

                                  ।                                                                 

              ।                                                                                           

                                                                             ও                -      ও 

                                                                ও                                        

              ।   

 

৪.১।                   

                                           ও                                                            

                       

                      ও             ১                         ২,৫০০                          

                     ও                                                                ও         

                                              

                                  ও                                                      ও 

                                                               ও                         

                    

                                                                                ও              

              -              ও                         উিুি         

 মদন্ডয প্রতযন্ত অঞ্চন্ডরয জনাধাযণ  ভান্ডজয ভান্ডঝ ন্ডচতনতা বৃবি, ননবতক অফক্ষ্য় মযাধ, ইরান্ডভয আদ ম  মূল্যন্ডফাধ 

সৃবিন্ডত ভবজদ মকবন্দ্রক াঠাগায গন্ডড় মতারা, যকান্ডযয বফববন্ন উন্নয়ন কাম মক্রন্ডভয ান্ডথ মদন্ডয জনগণন্ডক ম্পূি কন্ডয 

আথ ম-াভাবজক উন্নয়নন্ডক মফগফান কযায রন্ডক্ষ্য ভবজদ মকবন্দ্রক াঠাগায মন্ডথি অফদান মযন্ডখন্ডছ;  

 ভবজদ াঠাগায প্রবতষ্ঠায ভাধ্যন্ডভ প্রতযন্ত অঞ্চন্ডরয কর মেণীয ভানুন্ডলয মদাযন্ডগাড়ায় পুস্তক ান্ডঠয সুবফধা মৌন্ডছ মদয়া ম্ভফ 

ন্ডয়ন্ডছ; 

 প্রকেটিয ফাস্তফায়ন জনস্বান্ডথ ম অবযাম ম বছর; 

 যকান্ডযয ফাস্তফায়ন বযফীক্ষ্ণ  মূল্যায়ন বফবাগ কর্তমক প্রকন্ডেয াবফ মক কান্ডজয ফাস্তফায়ন  বযফীক্ষ্ণ বযচারনা কযা 

ন্ডয়বছর;  

 প্রকন্ডেয ফাৎবযক উন্নয়ন বযকেনা    মজট মাথাভন্ডয়  স্তুত  দাবখর কযা   মছ; 

 প্রকন্ডেয আতায় ভারাভার ক্রয়/ ংগ্র কাম মক্রভ ববআয-২০০৮ বনয়ভ-নীবত অনুযণ কন্ডয কযা ন্ডয়ন্ডছ;        

 প্রকেটিয বনয়বভত যকাযী অবডট ম্পন্ন কযা ন্ডয়ন্ডছ। ২/১ টি অবডট আবি ন্ডর তা মথামথবান্ডফ বনেবি কযা ন্ডয়ন্ডছ।  
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৪.২।                   

                                                           

               ও             ২ ৫০০                                                            

                                                                        ।                  

                                                                    ও                               

    ও                                        ।                ও            

                                    ও    ৫৪১                                                     

                 ও                                                ২ ২০০ -     ।                   

                          ; 

                                                                                                

          ।                                                                            

                  

                                                                          ও                  ও 

                                                        ম মান্ডয়                          ।    

                                      

                                     ৩            ৫            ৮                       ।             

                                                       ।                                  

                                                       

 ভবজদ                                                               ।                           

                                                                                     

 াধাযণ ভবজদ াঠাগান্ডযয জন্য গঠিত ভবজদ াঠাগায বযচারনা কবভটিয দস্যফগ ম মবদ বক্রয় এফং তৎয ন্ডয় ভবজদ 

াঠাগান্ডযয াবফ মক কাম মক্র   অংগ্রণ না কন্ডয, তান্ডর মম উন্ডেশ্য  রক্ষ্য বনন্ডয় প্রকন্ডেয াবফ মক কাম মক্রভ ফাস্তফামন কযা 

ন্ডয়ন্ডছ তা মথন্ডক কাংবক্ষ্ত পর ায়া মান্ডফ না। ফাস্তন্ডফ বকছু বকছু মক্ষ্ন্ডত্র তাই ন্ডয়ন্ডছ। বফলয়টি প্র  ধানন্ডমাগ্য; 

 বডববন্ডত প্রকন্ডেয পরাপর মটকইকযণ ম্পন্ডকম মকান তন্ডথ্যয উন্ডিখ কযা য়বন মা প্রকন্ডেয ফাস্তফায়ন কাজ ভাবপ্তয য 

সৃি সুবফধাবদ মটকইকযন্ডণয জন্য প্রন্ডয়াজনীয়    -                                  

         াধাযণ                                                                               

                     াধাযণ                                                                   

 প্রকন্ডেয বডববন্ডত াবফ মক কাম মক্রভ ম্পাদন্ডনয জন্য  ভয়   বিক কভ ম বযচারনা  ম্পন্ডকম মকান তন্ডথ্যয উন্ডিখ কযা 

য়বন, বডববন্ডত এ ম্পন্ডকম উন্ডিখ থাকা প্রন্ডয়াজন; এফং  

 ম্ভাযবসতা ভীক্ষ্া ছাড়াই প্রকন্ডেয বডবব প্রণয়ন/ গ্রণ কযা ন্ডয়ন্ডছ, মায জন্য এ প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন        

বডববন্ডত  র/ত্রুটি বযরবক্ষ্ত      । এ যবসাান্ডয ংবেি কর্তমন্ডক্ষ্য দয় দৃবি আকল মণ কযা মমন্ডত ান্ডয। 
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৪.৩।            -          

                                -                            

                                                                                                 

                 

                      ও         ও                           ও          ।                     

                     ,                             ।                                            

                              ।                            

                                                  ও                                -        

                                                                                            

     ও                                          

                                                             ।                                

                                                                                    ।  

 

৪.৪।            

                                                                                   ।            ও    

২,৫০০             াধাযণ                                                             -               

                    ।     াধাযণ                                                                      

     ও                                                                         ।            

       ও            ।  
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ঞ্চভ অধ্যায় 

                

 

৫.১।                                                  ও                       

                                  ও               

                                  ও                                                                

                                           ও                                            

                                                                                ও              

              -             ও                         উিুি         

                      ও                         -                                            

                                                       ও                                   

         

                                                                                                     

            

                              ও                                                                      

                           

                                   ও                                                  ও         

                                                        

                      ও         ও                                         ।                     

                      ,                    ও   ।                                                      

                        ।                                      

        ও        ,       ও                                                                    

                                                      ও                                         

        ধভ মান্ধতা ও           বফরুন্ডি                                                  ।   

 

৫.২।                                                  ও                                             

                                               

                                                                     ।                        

                             ।                                                                 

               ও          

                                                                                                    

                                        ও                                                      

মন্ডথি   ।                                         

                          াধাযণ                                                              

                               ।                                                           

                                                 ;  
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                   -                      ও    ২৫০০             াধাযণ                            

                                 -                                   ।     াধাযণ                        

                                                   ও                                               

                          ।                   ও            ;  

                                                                  ৩            ৫           ৮               

  ।                                                                 ও        ।                     

                                                   

                                      ও                                                            

              ২ ২০০ -                       ।                                             ;  

                                                                                                     

                                        ।                               ও                            

                                     ।                                                            

     -                                      ও            -                                            

                                    ।                                                              

              

                                                                                           

                             ।                                                                    

   -                         ।                                                                      

                                                                                           

                                                                                    ।            

                          ।                                                                  

       

                                                                                               । 

                                                           ।                                     

                    

                                                ও                                                

                                                                                                  

     ও                                                                    ও          ।               

              ।                 ।  
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লষ্ঠ অধ্যায় 

সুাবয  উংায 

 

                                      ও                                                        

                           

 

৬.১। সুাবয     

                                                                            ।           

                               (      ,                                                        

                     

                                    ও                                  ও                  ও 

                                                                                                

      ।                                           

         াধাযণ                                                                                   

                   ।                                                                        

                         

        ও           ২,৫০০      াধাযণ                                                  

                                                                      ।     াধাযণ                 

                                                          ও                                   

                                  ও                                                     ।    

                                         ।                        ও          

                                                                    ।                          

                                                                                                  

            

       ও                  -                                                                    

     গ্রণ                 

         াধাযণ                         ৫           ৮            ৩                  ।                 

                                            ও        ।                                         

                                            ৩           ৮                                 

 াধাযণ                          ২ ৩                                                  াধাযণ       

                         ।     াধাযণ                                                               

        

 াধাযণ                                                                                 
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                      ও                          ও                                           

                                                               

                                                                                                  

                                      ও                                                        

     ও          ।                             ।                                                    

                       

                                                               ।                           

                                                                      ।                       

                             

                                                                                                 

             ।                                                     ।                       

                              

                                                    ।                                          

                ।                                                     

                                                                                                

                                              ও                                               

       ,            ও                                                                 ;      

                                                                                              

                                                                                             

                       ।   

 

৬.২। উংায 

                     ও             ১                                       ও                         । 

          ২০১২ -    ২০১৭                                    ১                                        

                   ।                                   ১৮৭৪.৪                         ১৮৬৯.৬০    

                             ।        ও            ২,৫০০                                       

         ২,৫০০                                              ১০ ৮২০          বুখাযী                      । 

                           ও                                               ।                  

                                                   ও                                    ।        ও    

          /                         -২০০৮-       -                     ।               ও          

                                                                   ।                            

                                                                                                

                                ।                                                                       

                                                                                                 ।  
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                          ও                        ,                ,              ও              

                                                                                    -               

                                                                                                      

                        ।  
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ংযুবি-১ 

সুডফধামবাগীমেয জন্য প্রশ্নভারা 

 

“ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)”            ২৩.০৩.২০১৫        বযকেনা প্রবতভন্ত্রী ভাদয় 

(মথায়থ কর্তমক্ষ্)                 ।                  ১৮৭৪.০০ রক্ষ্          জুরাই ২০১২ -    ২০১৭        

            মছ। এই প্রকন্ডেয উন্ডেশ্য অজমন্ডনয পরতা ফা যবসথ মতায কাযণমূ এফং কভ মসূচীয কাম মকাবযতা, দক্ষ্তা, প্রবাফ, 

ধাযাফাবকতা ইতযাবদ মূল্যায়ন্ডনয উন্ডেন্ডশ্য আনায ভতাভত এই ভীক্ষ্ায় বফন্ডল ভূবভকা যাখন্ডফ। এ যবসাান্ডয আনায ন্ডমাবগতা 

একান্ত কাম্য। উন্ডিখ্য মম, আনায ভতাভত শুদৄভাত্র ভীক্ষ্ায কান্ডজ যবসফিৃত ন্ডফ এফং আনায মদয়া তথ্য মগান যাখা ন্ডফ।       

 

উিযদাতায াধাযণ তথ্যোঃ   

 

                     

উিযদাতায নাভোঃ বতায নাভোঃ 

গ্রাভ/ভিা/য়াড মোঃ ডাকঘযোঃ 

উন্ডজরাোঃ মজরাোঃ 

জন্ তাবযখোঃ ফয়োঃ  ফছয 

বরংগোঃ:  (১) পুরুল  (২) ভবরা মভাফাইর নং: 

বক্ষ্াগত মমাগ্যতায তথ্যোঃ   

 ০ =  ড়াশুনা কন্ডয নাই  

১ =  ১ভ মেণী-৫ভ মেণী  

২ =  ৬ষ্ঠ মেণী-৯ভ মেণী  

৩ =  এ.এ.ব  

৪ =  এইচ.এ.ব  

৫ =  গ্রাজুন্ডয়ট  

৬ =     তদ্যর্ধ্ম  
 

  

মাোঃ {বনন্ডম্ন মম মকান একটিন্ডত (√) টিক বদন}   

(ক) কৃবলকাজ    (খ) বদন ভজুয (অকৃবল)   

(গ) যবসফা     (ঘ) বযক্সা/বযান চারক   

(ঙ) চাকুযীজীবফ     (চ) বক্ষ্াথী   

(ছ) অন্যান্য      
 

 

উিযদাতায মকাডোঃ তথ্য ংগ্রকাযী পূযণ কযন্ডফন 

১।  ভবজদ াঠাগায ম্পন্ডকম      বকবান্ডফ         মছন?  )                        

 )                         

 )      

২।                                       

 

( )     ( )    

…………… ফায 

৩।                                  

                       

                         

( )     /          

৪।                        
…………… ফায 

৫।        ময         পুস্তক ান্ডঠ                                   
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৬।                                                          

৭।        াঠাগান্ডয বফদ্যযৎ ংন্ডমাগ আন্ডছ বক?                

৮।                                                                   

                           

৯।                        ময  পুস্তক ান্ডঠ                                 

১০।        াঠাগায কন্ডরয জন্য উন্ুি ফন্ডর আবন ভন্ডন কন্ডযন বক?                

১১।                                                          

                             

               

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

১২।                                                           

                                   

               

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

১৩।                                                             

          

১৪।                                           (ক) চভৎকায (খ) বার           

(গ) মভাটামুটি (ঘ) খাযা 

১৫।                        বযভাণ ম মাপ্ত                    

১৬।                                                        

              ও                                     

                          

               

১৭।                                                        

      

(ক) চভৎকায (খ) বার           

(গ) মভাটামুটি (ঘ) খাযা 

১৮।                                                        

১৯।        াঠাগান্ডযয                 (ক) চভৎকায (খ) বার           

(গ) মভাটামুটি (ঘ) খাযা 

২০।                                     (ক) চভৎকায (খ) বার           

(গ) মভাটামুটি (ঘ) খাযা 

২১।                                             ?  ক) চভৎকায (খ) বার           

(গ) মভাটামুটি (ঘ) খাযা 

২২।        াঠাগান্ডয নফদ্যযবতক পযান্ডনয যবসফস্থা আন্ডছ বক?                

২৩।        াঠাগান্ডয বফদ্যযৎ চন্ডর মগন্ডর মন্ডক্ষ্ন্ডত্র মৌযবফদ্যযন্ডতয      আন্ডছ 

বক? 

               

২৪। আবন বক ধন্ডযন্ডনয পুস্তক াঠ কযন্ডত ছন্দ কন্ডযন?     

    

    

২৫। প্রকে মথন্ডক যফযাকৃত       াঠাগান্ডযয পুস্তন্ডকয ভান মকভন? (ক) চভৎকায (খ) বার           

(গ) মভাটামুটি (ঘ) খাযা 

২৬।                                                    

আবন              
               

২৭। ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ড়ন্ডত অথফা ংগ্রন্ড আনায মকান অসুবফধা 

ন্ডে বক? 
               

২৮।  ভবজদ াঠাগায মথন্ডক আবন মকান পুস্তক ইসুয কন্ডয বনন্ডয়ন্ডছন বক?                

২৯।                                             ও         ?                

৩০।                                                             ?      ( )             ( )    
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৩১।                                                                     ? 

উিযোঃ 

৩২। াঠাগায                  ও             ?  

( )                       ( )                            ( )                        ( )             

৩৩।                                                        ?  

উিযোঃ 

৩৪। ভবজদ াঠাগায ইরাবভ জ্ঞান  ননবতকতায বফকান্ড কতটুকু গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা যাখন্ডছ ফন্ডর আবন ভন্ডন কন্ডযন। 

উিযোঃ 

৩৫।                                      বক বক সুবফধা ান্ডেন? 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

৩৬।                                                                  

     

 

 

৩৭। ভবজদ াঠাগায                  আনায সুাবয      

উিযোঃ 

 

 

 

 

উিযদাতায স্বাক্ষ্য: 

উিযদাতায নাভ: 

মভাফাইর নং: 

তাবযখ: 

তথ্য ংগ্রকাযীয স্বাক্ষ্য: 

তথ্য ংগ্রকাযীয নাভ: 

মভাফাইর নং: 

তাবযখ: 
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ংযুবি-২ 

 

প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী কভ িকর্িামেয জন্য প্রশ্নভারা 

 

 “ভডজে াঠাগায ম্প্রাযণ ও ডিারীকযণ (১ভ ংমাডধর্)”            ২৩.০৩.২০১৫        ডযকল্পনা প্রডর্ভন্ত্রী ভােয় 

(মোয়ে কর্তিক্ষ)                 ।                  ১৮৭৪.০০ রক্ষ          জুরাআ ২০১২ -    ২০১৭        

            ডছ। এআ প্রকমল্পয উমেশ্য জিমনয পরর্া ফা ব্যে ির্ায কাযণমূ এফং কভ িসূচীয কাম িকাডযর্া, েক্ষর্া, প্রবাফ, 

ধাযাফাডকর্া আর্যাডে মূল্যায়মনয উমেমশ্য অনায ভর্াভর্ এআ ভীক্ষায় ডফমল ভূডভকা যাখমফ। এ ব্যাাময অনায মমাডগর্া 

একান্ত কাম্য। উমেখ্য ডম, অনায ভর্াভর্ শুধুভাত্র ভীক্ষায কামজ ব্যফহৃর্ মফ এফং অনায ডেয়া র্থ্য ডগান যাখা মফ।       

 

উিযোর্ায াধাযণ র্থ্যঃ   

 

                     

কভ িকর্িায নাভঃ েফীঃ 

ফর্িভান কভ িস্থরঃ চাকুডযয ডভয়ােঃ 

ডরংগঃ  (১) পুরুল  (২) ভডরা ডভাফাআর নংঃঃ 

কভ িকর্িায ডকােঃ র্থ্য ংগ্রকাযী পূযণ কযমফনঃ 

১।               (১          )                                       ?  

      

২। ভডজে াঠাগামযয পুস্তক যাখায স্থান ডকাোয়?  

 (ক) ভডজে কমক্ষ   (খ) ভডজে ংরগ্ন কমক্ষ 

৩। ডকবামফ পুস্তক যাখা য়:           (ক) অরভাযীমর্                                (খ)  ডরমপ 

৪। প্রকল্প ডেমক অরভাযী যফযা কযা ময়মছ ডক? ( )                    ( )    

৫। ভডজে াঠাগাময ডকান ডফনি পুস্তক অমছ ডক?  ( )                    ( )    

উিয যাঁ মর ডফনি পুস্তমকয ংখ্যা ........................ কড 

৬। ভডজে াঠাগাময ডকান ডেণীয াঠক ডফী? 

 (ক) ডশু ডকমায  (খ) যুফক  (গ) ফয়স্ক  (ঘ) ভডরা 

৭। ভডজে াঠাগাময ভাডক আসুকৃর্ গড় পুস্তমকয ংখ্যা ........................ কড  

৮। ভডজে াঠাগামযয াঠক ডক ধযমনয পুস্তক ছন্দ কমযন? 

(ক) র্াপীয  (খ) ােী  (গ) জীফনীগ্রন্থ  (ঘ) কাডযগডযগ্রন্থ 

৯।  ভডজে াঠাগায ডযচারনা কডভটি অমছ ডক?  ( )                    ( )    

১০। ভডজে াঠাগায ডযচারনায় ডনময়াডজর্ ব্যডি-  (ক) আভাভ  (খ) মুয়াডিন 

(গ) মুর্াওয়ােী  (ঘ) েস্য   (ঙ) রাআমেযীয়ান/মকয়াযমেকায 

১১। কর ভডজে াঠাগাময াআনমফাে ি অমছ ডক?       ( )                    ( )    

১২। কর ভডজে াঠাগাময ডক ডক ডযডজিায অমছ? (ক) িক  (খ) পুস্তক আসুয     (গ) 

ডযে িন 

 

১৩। ভডজে াঠাগাময পুস্তক প্রাডিয উৎ এফং পুস্তক ংখ্যা কর্ঃ   

(ক) আরাডভক পাউমন্ডন প্রেিঃ  (খ) ডকান ংস্থা/ব্যডি ডেমকঃ 

(গ) ডভাে ভজুেঃ  

১৪। জুরাআ, ২০১২ মর্ জুন, ২০১৭ ম িন্ত ভডজে াঠাগায কর্ ফায ডযে িন কযা ময়মছ- 

(ক) আরাডভক পাউমন্ডন ডকন্দ্রীয় কাম িারয় কর্তিক ........................ ফায 

(খ) ডজরা ডফবাগীয় কাম িারয় কর্তিক ........................ ফায 

(গ) অআএভআডে, ভন্ত্রণারয় ও ন্যান্য ংস্থায প্রডর্ডনডধ ........................ ফায 

১৫। ভডজে াঠাগামযয াঠক ংখ্যা বৃডদ্ধমর্ ডকান উমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ ডক? 

উিযঃ   

১৬। ভডজে াঠাগায প্রকল্পটি ফাস্তফায়নকামর ডকান সুডফধা সৃডষ্ট ময়ডছর ডক? ( )                    ( )    

উিয যাঁ মর ব্যাখ্যা করুনঃ 

১৭।                                            ?                                     ? 

                : 

১৮।                                                  (Strength)             ?  
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   : 

১৯।                                               (Weakness)             ? 

   : 

২০।                                                    ও                       

(Opportunity)          ?    : 

২১।                                                         /     (Threat)      ? 

   : 

২২।                                                                ,                 : 

২৩।                    ((১          ))                               ? 

উিয যাঁ মর ব্যাখ্যা করুনঃ 

২৪।  ভডজে াঠাগামযয ভান উন্নয়ন কযায জন্য অনায সুাডযঃ 

(ক)  

(খ) 

(গ) 

 

 

কভ িকর্িায স্বাক্ষয: 

কভ িকর্িায নাভ: 

     (     ,         ): 

র্াডযখ: 

                 : 

                : 

          : 

     : 
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ংযুবি-৩ 

ডপাকা গ্রু অমরাচনায জন্য প্রশ্নভারা 

 

 “ভডজে াঠাগায ম্প্রাযণ ও ডিারীকযণ ((১ভ ংমাডধর্))”            ২৩.০৩.২০১৫        ডযকল্পনা প্রডর্ভন্ত্রী 

ভােয় (মোয়ে কর্তিক্ষ)                 ।                  ১৮৭৪.০০ রক্ষ          জুরাআ ২০১২ -    ২০১৭        

            ডছ। এআ প্রকমল্পয উমেশ্য জিমনয পরর্া ফা ব্যে ির্ায কাযণমূ এফং কভ িসূচীয কাম িকাডযর্া, েক্ষর্া, প্রবাফ, 

ধাযাফাডকর্া আর্যাডে মূল্যায়মনয উমেমশ্য অনায ভর্াভর্ এআ ভীক্ষায় ডফমল ভূডভকা যাখমফ। এ ব্যাাময অনায মমাডগর্া 

একান্ত কাম্য। উমেখ্য ডম, অনায ভর্াভর্ শুধুভাত্র ভীক্ষায কামজ ব্যফহৃর্ মফ এফং অনায ডেয়া র্থ্য ডগান যাখা মফ।     

 

                                                 

  

ডপাকা গ্রুু্ময ধযণঃ                   /        /   ও    /   ,     ,       ,           /          ,     , 

          ,                   । 

 

নং ংগ্রণ কাযীয নাভ ঠিকানা ডা ডভাফাআর নং স্বাক্ষয 

      

      

      

      

      

 

প্রশ্নভারা  

১।               (১          )                            

               ? 
               

২।                                                           -                           । 

     

৩।                                                       ও                                         

                                             

     

৪।                                            ও                                                   

                              । 

     

৫।                                 ও                           ও                                        

                              

     

৬।                                                                         -                 

         । 

     

৭।               ও                                                                 -          । 

     

৮।                                                                            -                 

         । 

     

 

 

                                   : 

            : 

    : 

          : 

                  : 

                : 

          : 

     : 
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ংযুবি-৪ 

 

                                

 

                     ও            (১          )                                         -২০০৮        

                                

 

ক্রডভক নং ডফলয় উিয 

১ ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ  

২ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  

৩ েযত্র নুমায়ী কামজয নাভ 

(ক্রডভক নুাময) 

 

৪ েযত্র ফা প্রস্তাফ প্রস্তুর্কযমণ ডডঅয-২০০৮ নুযণ কযা ময়ডছর ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৫ ডফডনমে ি প্রস্তুকযমণয ডডঅয-২০০৮ নুযণ কযা ময়ডছর ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৬ েযত্র প্রকাময ভাধ্যমভ (জার্ীয়/অন্তজিাডর্ক)  

৭                     

৮ েযত্র ডফক্রময়য ডল র্াডযখ ও ভয়        

     

৯ েযত্র গ্রমণয ডল র্াডযখ ও ভয়        

     

১০ প্রাি ডভাে েযমত্রয ংখ্যা    

১১ েযত্র ডখারায র্াডযখ ও ভয়        

     

১২ েযমত্রয জাভানর্ মোমেবামফ জভা ময়ডছর ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

১৩ ডএ তর্ডযয র্াডযখ  

১৪ ডএ এ কডভটিয েস্যবৃমন্দয স্বাক্ষয অমছ ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

১৫ ডযনডব েযমত্রয ংখ্যা    

১৬ নন-ডযনডব েযমত্রয ংখ্যা    

১৭ েযত্র মূল্যায়ন কডভটিয বায র্াডযখ  

১৮ ক্রয় নুমভােমনয ডক্ষমত্র ডযেিমযয জন্য প্রমমাজয ডনয়ভ নুযণ কযা ময়ডছর 

ডক? 

(ক) যাঁ (খ) না 

১৯ মূল্যায়ন প্রডর্মফেন নুমভােমনয র্াডযখ  

২০ Notification of Award প্রোমনয র্াডযখ  

২১ প্রস্তাডফর্ চুডিয মূল্য        

২২ ডভাে চুডিয মূল্য        

২৩ চুডি স্বাক্ষমযয র্াডযখ  

২৪ কাম িামে প্রোমনয র্াডযখ  

২৫ ভয় বৃডদ্ধ োকমর 

 কর্ডেন বৃডদ্ধ 

 কাযণ 

 

২৬ কাম িামে নুমায়ী কাজ শুরুয র্াডযখ  

২৭ মডে ভয় বৃডদ্ধ কযা য় র্মফ ভয় বৃডদ্ধয য কাজ ভাডিয র্াডযখ  

২৮ ক্রয়কৃর্ ভারাভার ক্রডভক নুাময যফযাকামর ডনয়ভ ভাডপক আনমবন্টযী প্রডক্রয়া 

ম্পন্ন ময়ডছর ডক? 

(ক) যাঁ (খ) না 

২৯ না ময় োকমর ডকন?  

৩০ েযমত্রয উডেডখর্ মূল্য মক্ষা ডধক মূমল্য ক্রয়/ংগ্র কযা ময়ডছর ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৩১ মডে ময় োমক র্মফ ডকন?  

৩২ যফযাকৃর্ ভারাভামরয ডকান ওয়ামযডন্ট ডছর ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৩৩ মডে োমক র্মফ কর্ ডেন/ভা/ফছয  

৩৪ ভারাভার ক্রময়য ডক্ষমত্র ডডঅয-২০০৮ এয ডকান ব্যর্যয় ময়ডছর ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৩৫ মডে ময় োমক র্মফ র্ায কাযণ উমেখ করুন।   
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ক্রডভক নং ডফলয় উিয 

৩৬ ক্রয় ংক্রান্ত ডযকেত্র ংযডক্ষর্ অমছ ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৩৭ ক্রয় প্রডক্রয়া উিয পুনযীক্ষণ কযা ময়মছ ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৩৮ ডেে ময়মছ ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

৩৯ অডি োকমর র্া মোমেবামফ ভাধান ময়মছ ডক? (ক) যাঁ (খ) না 

 

 

 

                 : 

                : 

     (        ,         ): 

          : 

     : 

                 : 

                : 

          : 

     : 
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ংযুবি-৫ 

উিযদাতা                             তথ্য         

 

উিযদাতায মজরা য়াযী বফন্যা   

   বফবাগ মজরা ভবজদ াঠাগান্ডযয ংখ্যা উিযদাতায ংখ্যা 

১           ১০ ৫০ 

২              ৬ ৩০ 

৩                   ৬ ৩০ 

৪                   ৬ ৩০ 

৫             ৬ ৩০ 

৬             ৬ ৩০ 

৭                 ৬ ৩০ 

৮               ৬ ৩০ 

৯           ৬ ৩০ 

১০            ও ৬ ৩০ 

১১               ৬ ৩০ 

১২                   ৬ ৩০ 

১৩           ৬ ৩০ 

১৪            ৬ ৩০ 

১৫             ৬ ৩০ 

১৬              ৬ ৩০ 

     ১০০ ৫০০ 

 

 

উিযদাতায আনুভাবনক ফয় য়াযী বফন্যা  

ফয় উিযদাতায ংখ্যা 

১২    -      ০ 

১৩ -২০      ২৬ 

২১-৩৫      ৭৪ 

৩৬-৫০      ১৯৬ 

৫১           ২০৪ 

 

 

উিযদাতায মজোয য়াযী বফন্যা  

মজোয উিযদাতায ংখ্যা 

পুরুল ৫০০ 

ভবরা ০ 
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উিযদাতায মা য়াযী বফন্যা  

মা  উিযদাতায ংখ্যা 

কৃবলকাজ ৯১ 

বদন ভজুয/ বযক্সা/ বযান চারক (অকৃবল) ৪ 

যবসফা ২০৮ 

চাকুযীজীবফ ১৩৯ 

বক্ষ্াথী ৪৬ 

অন্যান্য ১২ 

 

 

উিযদাতায বক্ষ্াগত মমাগ্যতা য়াযী বফন্যা  

বক্ষ্াগত মমাগ্যতা উিযদাতায ংখ্যা 

১ভ মেণী-৫ভ মেণী ৩৪ 

৬ষ্ঠ মেণী-৯ভ মেণী ৭২ 

এএব/ এইচএব  ১৮১ 

গ্রাজুন্ডয়ট/ তদ্যর্ধ্ম  ২১৩ 

 

 
ভবজদ াঠাগায ম্পন্ডকম      বকবান্ডফ         মছন? 

      ও    উিযদাতায ংখ্যা  

                      ২৫২ 

                       ১৭২ 

     ৭৬ 

 

 
                                      

                      উিযদাতায ংখ্যা  

    ১৫৯ 

   ৩৪১ 

 

 

                     

                উিযদাতায ংখ্যা  

      ১৯ 

                  ৭৬ 

                    ৬৪ 

               ০ 
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                 উিযদাতায ংখ্যা  

০-৪      ৩৪১ 

৫-১০      ১০৭ 

১১-২০      ৫২ 

২০             ০ 

 

 

      ময         পুস্তক ান্ডঠ                    

    উিযদাতায ংখ্যা  

    ১৫৯ 

   ৩৪১ 

 

 

                                       ?   

                       উিযদাতায ংখ্যা  

    ৫৪ 

    ১০৯  

         ৩৩৭ 

 

 

      াঠাগান্ডয বফদ্যযৎ ংন্ডমাগ আন্ডছ বক?  

বফদ্যযৎ ংন্ডমাগ উিযদাতায ংখ্যা  

বফদ্যযৎ      ৫০০ 

বফদ্যযৎ       ০  

  

 

                                     

          উিযদাতায ংখ্যা  

    ৪৬  

     ৫৭ 

         ১৪৯ 

     ২৫১  

 

 

                       ময  পুস্তক ান্ডঠ                   

             উিযদাতায ংখ্যা  

    ২৪ 

    ১২৯  

         ৩৪৭ 
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      াঠাগায কন্ডরয জন্য উন্ুি ফন্ডর আবন ভন্ডন কন্ডযন বক?  

কন্ডরয জন্য উন্ুি  উিযদাতায ংখ্যা  

    ৫০০ 

    ০  

 

 
                                                              

                    উিযদাতায ংখ্যা  

    ০ 

    ৪৫১ 

         ৪৯ 

 

 
                                                                      

                                         উিযদাতায ংখ্যা  

    ৪১ 

    ০ 

         ৪৫৯ 

 

 
                                  ?  

          উিযদাতায ংখ্যা  

     ৪২১ 

         ৭৯ 

      ০ 

 

 
                                         

                 উিযদাতায ংখ্যা  

চভৎকায ১৩ 

বার   ২১৪ 

মভাটামুটি ২৩২ 

খাযা ৪১ 

 

 
                      বযভাণ ম মাপ্ত     

      বযভাণ ম মাপ্ত উিযদাতায ংখ্যা  

    ২৩ 

    ৪৭৭ 
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                                                                    ও                            

                                    

                      উিযদাতায ংখ্যা  

    ৮১ 

    ৪১৯ 

 

 
                                                            

                উিযদাতায ংখ্যা  

চভৎকায ১৪ 

বার  ৩৮ 

মভাটামুটি ২১৩ 

খাযা ২৩৫ 

 

 
                                           ? 

                উিযদাতায ংখ্যা  

চভৎকায  ৩ 

বার  ২২৪ 

মভাটামুটি ২৩৫ 

খাযা ৩৮ 

 

 
      াঠাগান্ডয নফদ্যযবতক পযান্ডনয যবসফস্থা আন্ডছ বক? 

নফদ্যযবতক পযান্ডনয যবসফস্থা উিযদাতায ংখ্যা  

    ৫০০ 

    ০ 

 
 

আবন বক ধন্ডযন্ডনয পুস্তক াঠ কযন্ডত ছন্দ কন্ডযন? 

পুস্তক ছন্দ উিযদাতায ংখ্যা  

        ১৫৯ 

            ২৫১ 

            ৫৭ 

      ৩৬ 

 

 
প্রকে মথন্ডক যফযাকৃত       াঠাগান্ডযয পুস্তন্ডকয ভান মকভন? 

পুস্তন্ডকয ভান  উিযদাতায ংখ্যা  

চভৎকায  ১৩ 

বার  ২২৯ 
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মভাটামুটি ২৩১ 

খাযা ২৬ 

 

 
                                                  আবন              

              উিযদাতায ংখ্যা  

    ২১ 

    ১৩৯ 

         ৩৪০ 

  

 
ভবজদ াঠাগান্ডয পুস্তক ড়ন্ডত অথফা ংগ্রন্ড আনায মকান অসুবফধা ন্ডে বক?  

পুস্তক ড়ন্ডত অসুবফধা উিযদাতায ংখ্যা  

    ২৩১ 

    ২৮ 

         ২৪১ 

 

 
                                            ও         ?  

       ও       উিযদাতায ংখ্যা  

    ১৪ 

    ২৩৯ 

         ২৫৩ 

 

 
াঠাগায                  ও                

            ও          উিযদাতায ংখ্যা  

   ১৪ 

         ১৩১ 

      ৯ 

         ৩৪৬ 

 

 
                                                           

              উিযদাতায ংখ্যা  

        ১৫৮ 

            ২৫২ 

            ৫৯ 

      ৩১ 

 

 
ভবজদ াঠাগায ইরাবভ জ্ঞান  ননবতকতায বফকান্ড কতটুকু গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা যাখন্ডছ ফন্ডর আবন ভন্ডন কন্ডযন।   
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কতটুকু গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা যাখন্ডছ উিযদাতায ংখ্যা  

      ১৬৯ 

ভূবভকা যাখন্ডছ     ৩৮ 

         ২৯৩ 

 

 
                                     বক বক সুবফধা ান্ডেন?   

সুবফধা ান্ডেন  উিযদাতায ংখ্যা  

                    ১৭৯ 

                        ২৯২ 

                     ২৯ 

 

ভবজদ াঠাগায                  আনায সুাবয     

   ও            ।  

                                   ।  

                                           ।  

                              ।   

                     ।  
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ংযুবি -৬ 



63 
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ংযুবি-৭ 

                          

 

“ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)” ীল মক ভাপ্ত প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্া               ৭ 

   ২০২০                               ও                                                              

         

 

     

   

                                          

৩.১ ভীক্ষ্ায      Terms of Reference (ToR)        

                                   TC ও SC 

                                কযন্ডত ন্ডফ; 

ভীক্ষ্ায      Terms of Reference (ToR)        

                                      TC ও 

SC                                           

(    ৭০-৭৩); 

৩.২ প্রকন্ডেয বফফযন্ডণ ফাংরান্ডদন্ড মুবরভ ংখ্যায ায (%) 

ংন্ডাধন কন্ডয ঠিক বান্ডফ উস্থান কযন্ডত ন্ডফ   

প্রকন্ডেয বফফযন্ডণ ফাংরান্ডদন্ড মুবরভ ংখ্যায ায (%) 

ংন্ডাধন কন্ডয ঠিক বান্ডফ উস্থান           (    ১)   

৩.৩ পৃষ্ঠা মযাভান v এয পন্ট জবনত ভস্যায বফলয়টি ংন্ডাধন 

কযন্ডত ন্ডফ   

পৃষ্ঠা মযাভান v এয পন্ট জবনত ভস্যায বফলয়টি ংন্ডাধন 

          (    v);  

৩.৪ পৃণ্ঠা ১নং প্রকন্ডেয এরাকা বফলন্ডয় তথ্য থাকন্ডত ন্ডফ   প্রকন্ডেয এরাকা বফলন্ডয় তথ্য                (    ১); 

৩.৫ পৃষ্ঠা ৩নং ১.৮ এয প্রকন্ডেয ক্রয় কভ ম-বযকেনা ক্রয় ধযণ 

বডবব অনুমায়ী একাবধক যন্ডয়ন্ডছ বকন্তু প্রকৃত বকবান্ডফ ক্রয় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ম্পন্ডকম ম মন্ডফক্ষ্ণ  সুাবয কযা 

প্রন্ডয়াজন   

পৃষ্ঠা ৩নং ১.৮ এয প্রকন্ডেয ক্রয় কভ ম-বযকেনা ক্রয় ধযণ 

বডবব অনুমায়ী একাবধক যন্ডয়ন্ডছ বকন্তু প্রকৃত বকবান্ডফ ক্রয় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ম্পন্ডকম ম মন্ডফক্ষ্ণ  সুাবয           

(    ২০, ৪৭); 

৩.৬ পৃষ্ঠা ৬নং ২.২ এ প্রকে এরাকা না ফন্ডর, ভীক্ষ্ায জন্য 

বনফ মাবচত এরাকা ফরা প্রন্ডয়াজন   

২.২ এ প্রকে এরাকা না ফন্ডর, ভীক্ষ্ায জন্য বনফ মাবচত 

এরাকা                (পৃষ্ঠা ৬)   

৩.৭ পৃষ্ঠা ৭-৯ ম মন্ত ২.৩ এফং ২.৪ বাযল্যাবং না কন্ডয 

ংন্ডক্ষ্ কযন্ডত ন্ডফ   

২.৩ এফং ২.৪ বাযল্যাবং না কন্ডয ংন্ডক্ষ্           

(পৃষ্ঠা ৭-৯)   

৩.৮ পৃষ্ঠা ১৫ ছক ফাদ বদন্ডয় ন্ডফ এফং শুদৄ পৃষ্ঠা ১৬নং এয 

Gantt Chart যাখন্ডত ন্ডফ  

পৃষ্ঠা ১৫ ছক ফাদ            এফং শুদৄ পৃষ্ঠা ১৬নং এয 

Gantt Chart                (পৃষ্ঠা ১৫, ১৬)  

৩.৯ পৃষ্ঠা ১৭নং ৩.১ প্রথভ ৩টি রাইন বালা  তথ্যগত ভুর 

ংন্ডাধন কযন্ডত ন্ডফ  

৩.১        প্রথভ ৩টি রাইন বালা  তথ্যগত ভুর 

ংন্ডাধন           (পৃষ্ঠা ১৮)  

৩.১০ পৃষ্ঠা ২০নং প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৪০% পুস্তক ফাবয ন্ডত ংগ্র 

কযা ন্ডয়ন্ডছ এ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত তথ্য প্রবতন্ডফদন্ডন যাখা 

প্রন্ডয়াজন   

প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৪০% পুস্তক ফাবয ন্ডত ংগ্র কযা 

ন্ডয়ন্ডছ এ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত তথ্য প্রবতন্ডফদন্ডন          

      (পৃষ্ঠা ২১)   

৩.১১ পৃষ্ঠা ২১  ২২ নং ী বুখাযী যীন্ডপয মূন্ডল্যয াথ মকয 

যন্ডয়ন্ডছ, মা ংন্ডাধন কযন্ডত ন্ডফ   

ী বুখাযী যীন্ডপয মূন্ডল্যয াথ মকয যন্ডয়ন্ডছ, মা ংন্ডাধন 

          (পৃষ্ঠা ২২)   

৩.১২ পৃষ্ঠা ২২ স্টীর আরভাযী ক্রন্ডয়য তথ্য ক্রয় িবত  

অনুন্ডভাদন ংক্রান্ত তথ্য বফস্তাবযত বান্ডফ উন্ডি  কযন্ডত 

ন্ডফ   

স্টীর আরভাযী ক্রন্ডয়য তথ্য ক্রয় িবত  অনুন্ডভাদন ংক্রান্ত 

তথ্য বফস্তাবযত বান্ডফ উন্ডি            (পৃষ্ঠা ২৩)   

৩.১৩ পৃষ্ঠা ২৩ প্রথভ প্যযায মল অং  ২৬ প্রথভ প্যাযা এয 

ভন্ডধ্য তথ্যতগ েিতা বনবিত কযন্ডত ন্ডফ    

পৃষ্ঠা ২৩ প্রথভ প্যযায মল অং  ২৬ প্রথভ প্যাযা এয 

ভন্ডধ্য তথ্যতগ েিতা বনবিত           (পৃষ্ঠা ২৪, ২৭)    

৩.১৪ পৃষ্ঠা ৩.৪.২ অবডট ংক্রান্ত বফলয় বযক্ষ্া মূরক বফস্তাবযত 

তথ্য উস্থান কযন্ডত ন্ডফ   

অবডট ংক্রান্ত বফলয় বযক্ষ্া মূরক বফস্তাবযত তথ্য উস্থান 

          (পৃষ্ঠা ২৮)   

৩.১৫ পৃষ্ঠা ৩১ নং ৩৮জন উিযদাতা মকন্ডনা ভুবভকা যাখন্ডছ না 

তায ম মান্ডরাচ    সুাবয থাকন্ডত ন্ডফ   

৩৮জন উিযদাতা মকন্ডনা ভুবভকা যাখন্ডছ না তায ম মান্ডরাচ   

 সুাবয                (পৃষ্ঠা ৩১, ৪৭)   

৩.১৬ পৃষ্ঠা ৩৩নং অসুবফধা ভন্ডধ্য সুন্ডমাগ সৃবষ্ঠ ংক্রান্ত তথ্য মদয়া 

ন্ডয়ন্ডছ মা, ংন্ডাধন কযা প্রন্ডয়াজন   

অসুবফধা ভন্ডধ্য সুন্ডমাগ সৃবষ্ঠ ংক্রান্ত তথ্য ংন্ডাধন     

      (পৃষ্ঠা ৩৪)   

৩.১৭ পৃষ্ঠা ৩৫নং ম মন্ডফক্ষ্ণ াভাযাইজ কযা প্রন্ডয়াজন, কায  পৃষ্ঠা 

৪৪ নং এ বফলন্ডয় বফস্তাবযত আন্ডরাচনা ন্ডয়ন্ডছ   

ম মন্ডফক্ষ্ণ াভাযাইজ          , কায  পৃষ্ঠা ৪৪ নং এ 

বফলন্ডয় বফস্তাবযত আন্ডরাচনা ন্ডয়ন্ডছ (পৃষ্ঠা ৩৫)   

৩.১৮                                            

                                             

          

                                           

                                              

          (পৃষ্ঠা ৩০-৩২ ; 
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৩.১৯                                            

               ও                            

       ও                   

                                           

               ও                            

       ও                    (পৃষ্ঠা ৩২-৩৫   

৩.২০       exit plan                              

     এফং অবজমত আউটকাভ Sustainable    য বফলয় 

 -  বদ ম                  ;  

      exit plan                              

           এফং অবজমত আউটকাভ Sustainable    য 

বফলয়  -  বদ ম                        (পৃষ্ঠা ৪৮);  

৩.২১                               /         

                                  ও             

            ,         ও                   । 

                                                

                ।                   ।         

      ; 

                              /         

                                  ও             

            ,         ও                        

     ।                                         

                         -                    

      (পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮); 

৩.২২ SWOT বফন্ডেলণ এ Threat                Threat 
                                              

                               

SWOT বফন্ডেলণ এ Threat                Threat 
                                              

                            (পৃষ্ঠা ৪০   

৩.২৩                                              

                                           

         

                                             

                                            

               (পৃষ্ঠা ৪৬   

৩.২৪                                        

                                      । 

                                              

               ও                      

                                       

                                            । 

                                              

           ও                       (পৃষ্ঠা ৩১ ;  

৩.২৫                                              

                                      এফং 

বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ এফং 

প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ কযা। ৩য় অধ্যান্ডয়য 

বফন্ডেলন্ডণয আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ         । ৫  

                        ৬         -       

                ;  

                                             

                                            

এফং বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ 

এফং প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ          । ৩য় 

অধ্যান্ডয়য বফন্ডেলন্ডণয আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ     

     । ৫                          ৬        

 -                             (পৃষ্ঠা ১৮-৪৮); 

৩.২৬                           /               

                                               

                                           

               ।                                

   ৫                       ৬                    

   ।              ও                      ,    

    -               , ববআয/              

        -  ,                         CPTU 

পযন্ডভট অনুমায়ী          ও ম মন্ডফক্ষ্ণ             

আন্ডরা            । 

                          /               

                                               

                                           

                ।                          

         ৫                       ৬        

                     ।              ও       

               ,        -               , 

ববআয/                      -  ,           

                       ও ম মন্ডফক্ষ্ণ             

আন্ডরা              (পৃষ্ঠা ২০-২৪, ৪৭); 

৩.২৭        ও                                 

               ও  -  বদ ম                       

      ;  

       ও                                 

               ও  -  বদ ম                       

          (পৃষ্ঠা ২০-২৪, ৪৭); 

৩.২৮          PSC , PIC ও ADP          বা      

                        ফাস্তফায়ন               । 

এগুন্ডরা মাচাই কযন্ডত ন্ডফ,বফেলণ কযন্ডত ন্ডফ,ভস্যা 

থাকন্ডর তা বরখন্ডত ন্ডফ। IMED কর্তমক PCR         

বযদ মন সুাবয ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয    আন্ডরাচনা  

বফন্ডেলণ কযন্ডত ন্ডফ। 

         PSC , PIC ও ADP          বা      

                        ফাস্তফায়ন                

     । এগুন্ডরা মাচাই     বফ  লণ          , ভস্যা 

              । IMED কর্তমক PCR         

বযদ মন সুাবয ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয    আন্ডরাচনা  

বফন্ডেলণ           (পৃষ্ঠা ৩০);  

৩.২৯          Overlapping            ও          
                                       ; 

         Overlapping                  ও 

                                           

      (পৃষ্ঠা ২০-৪৬   

৩.৩০           বালাগত ংবভেন (াদৄ  চবরত)                বালাগত ংবভেন (াদৄ  চবরত)          
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        ।             ফানানজবনত বযরবক্ষ্ত    

ংন্ডাধনপূফ মক প্রবতন্ডফদন আয ভানম্মত কযন্ডত 

ন্ডফ।ভীক্ষ্া ংক্রান্ত বফববন্ন মটবফর                

    ‘বযবি’            

     ।             ফানানজবনত বযরবক্ষ্ত    

ংন্ডাধনপূফ মক প্রবতন্ডফদন আয ভানম্মত          । 

ভীক্ষ্া ংক্রান্ত বফববন্ন মটবফর                   

‘বযবি’            (পৃষ্ঠা ৫০-৬৬ ।  
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ংযুবি-৮ 

 

                             

 

“ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)” ীল মক ভাপ্ত প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায           

              ৯    ২০২০                                           ও                                  

                        

 

     

   

                                               

৩.১ ভীক্ষ্ায      Terms of Reference (ToR)        
                                         

        ও TC                                 

কযন্ডত ন্ডফ; 

ভীক্ষ্ায      Terms of Reference (ToR)        
                                            

        ও TC                                 

          (    ৬৭-৭১); 

৩.২                                            

               ও                            

       ও                   

                                           

               ও                            

       ও                    (পৃষ্ঠা ৩২-৩৫ ; 

৩.৩                                            

                                             

          

                                           

                                              

          (পৃষ্ঠা ৩০-৩২   

৩.৪       exit plan                              

     এফং অবজমত আউটকাভ Sustainable    য বফলয় 

 -  বদ ম                  ;  

      exit plan                              

               এফং অবজমত আউটকাভ Sustainable 

   য বফলয়  -  বদ ম                        (পৃষ্ঠা 

৪৮); 

৩.৫ প্রকন্ডেয বফফযন্ডণ ফাংরান্ডদন্ড মুবরভ ংখ্যায ায (%) 

ংন্ডাধন কন্ডয ঠিক বান্ডফ উস্থান কযন্ডত ন্ডফ   

প্রকন্ডেয বফফযন্ডণ ফাংরান্ডদন্ড মুবরভ ংখ্যায ায (%) 

ংন্ডাধন কন্ডয ঠিক বান্ডফ উস্থান                

(পৃণ্ঠা ১); 

৩.৬ পৃষ্ঠা মযাভান v এয পন্ট জবনত ভস্যায বফলয়টি ংন্ডাধন 

কযন্ডত ন্ডফ   

পৃষ্ঠা মযাভান v এয পন্ট জবনত ভস্যায বফলয়টি ংন্ডাধন 

               (পৃষ্ঠা v); 

৩.৭ পৃণ্ঠা ১নং প্রকন্ডেয এরাকা বফলন্ডয় তথ্য থাকন্ডত ন্ডফ   প্রকন্ডেয এরাকা বফলন্ডয় তথ্য                (পৃণ্ঠা ১); 

৩.৮ পৃষ্ঠা ৩নং ১.৮ এয প্রকন্ডেয ক্রয় কভ ম-বযকেনা ক্রয় ধযণ 

বডবব অনুমায়ী একাবধক যন্ডয়ন্ডছ বকন্তু প্রকৃত বকবান্ডফ ক্রয় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ম্পন্ডকম ম মন্ডফক্ষ্ণ  সুাবয কযা 

প্রন্ডয়াজন   

পৃষ্ঠা ৩নং ১.৮ এয প্রকন্ডেয ক্রয় কভ ম-বযকেনা ক্রয় ধযণ 

বডবব অনুমায়ী একাবধক যন্ডয়ন্ডছ বকন্তু প্রকৃত বকবান্ডফ ক্রয় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ম্পন্ডকম ম মন্ডফক্ষ্ণ  সুাবয          

      (    ২০, ৪৭); 

৩.৯ পৃষ্ঠা ৭-৯ ম মন্ত ২.৩ এফং ২.৪ বাযল্যাবং না কন্ডয 

ংন্ডক্ষ্ কযন্ডত ন্ডফ   

পৃষ্ঠা ৭-৯ ম মন্ত ২.৩ এফং ২.৪ বাযল্যাবং না কন্ডয 

ংন্ডক্ষ্           (পৃষ্ঠা ৭-৯); 

৩.১০ পৃষ্ঠা ১৭নং ৩.১ প্রথভ ৩টি রাইন বালা  তথ্যগত ভুর 

ংন্ডাধন কযন্ডত ন্ডফ  

৩.১        প্রথভ ৩টি রাইন বালা  তথ্যগত ভুর 

ংন্ডাধন           (পৃষ্ঠা ১৮); 

৩.১১ পৃষ্ঠা ২০নং প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৪০% পুস্তক ফাবয ন্ডত ংগ্র 

কযা ন্ডয়ন্ডছ এ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত তথ্য প্রবতন্ডফদন্ডন যাখা 

প্রন্ডয়াজন   

প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৪০% পুস্তক ফাবয ন্ডত ংগ্র কযা 

ন্ডয়ন্ডছ এ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত তথ্য প্রবতন্ডফদন্ডন          

      (পৃষ্ঠা ২১); 

৩.১২ পৃষ্ঠা ২২ স্টীর আরভাযী ক্রন্ডয়য তথ্য ক্রয় িবত  

অনুন্ডভাদন ংক্রান্ত তথ্য বফস্তাবযত বান্ডফ উন্ডিক কযন্ডত 

ন্ডফ   

স্টীর আরভাযী ক্রন্ডয়য তথ্য ক্রয় িবত  অনুন্ডভাদন ংক্রান্ত 

তথ্য বফস্তাবযত বান্ডফ উন্ডি            (পৃষ্ঠা ২৩); 

৩.১৩ পৃষ্ঠা ২৩ প্রথভ প্যযায মল অং  ২৬ প্রথভ প্যাযা এয 

ভন্ডধ্য তথ্যতগ েিতা বনবিত কযন্ডত ন্ডফ    

পৃষ্ঠা ২৩ প্রথভ প্যযায মল অং  ২৬ প্রথভ প্যাযা এয 

ভন্ডধ্য তথ্যতগ েিতা বনবিত           (পৃষ্ঠা ২৪, ২৭); 

৩.১৪ পৃষ্ঠা ৩.৪.২ অবডট ংক্রান্ত বফলয় বযক্ষ্া মূরক বফস্তাবযত 

তথ্য উস্থান কযন্ডত ন্ডফ   

অবডট ংক্রান্ত বফলয় বযক্ষ্া মূরক বফস্তাবযত তথ্য উস্থান 

          (পৃষ্ঠা ২৮); 

৩.১৫ পৃষ্ঠা ৩১ নং ৩৮জন উিযদাতা মকন্ডনা ভুবভকা যাখন্ডছ না 

তায ম মান্ডরাচান  সুাবয থাকন্ডত ন্ডফ   

৩৮জন উিযদাতা মকন্ডনা ভুবভকা যাখন্ডছ না তায ম মান্ডরাচান 

 সুাবয                 (পৃষ্ঠা ৩১, ৪৭); 

৩.১৬ পৃষ্ঠা ৩৫নং ম মন্ডফক্ষ্ণ াভাযাইজ কযা প্রন্ডয়াজন, কাযন পৃষ্ঠা ম মন্ডফক্ষ্ণ াভাযাইজ কযা      , কাযন পৃষ্ঠা ৪৪ নং এ 
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৪৪ নং এ বফলন্ডয় বফস্তাবযত আন্ডরাচনা ন্ডয়ন্ডছ   বফলন্ডয় বফস্তাবযত আন্ডরাচনা ন্ডয়ন্ডছ (পৃষ্ঠা ৩৫)   

৩.১৭                               /         

                                  ও             

            ,         ও                   । 

                                                

                ।                   ।         

      ; 

                              /         

                                  ও             

            ,         ও                      । 

                                                

                ।                         

      (পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮); 

৩.১৮ SWOT বফন্ডেলণ এ Threat                Threat 
                                              

                               

SWOT বফন্ডেলণ এ Threat                Threat 
                                              

                            (পৃষ্ঠা ৪০   

৩.১৯                                              

                                           

         

                                             

                                               

      (পৃষ্ঠা ৪৬   

৩.২০                                        

                                      । 

                                              

               ও                      

                                       

                                            । 

                                              

               ও                       (পৃষ্ঠা 

৩১ ; 

৩.২১                                              

                                      এফং 

বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ এফং 

প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ কযা। ৩য় অধ্যান্ডয়য 

বফন্ডেলন্ডণয আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ         । ৫  

                        ৬         -       

                ;  

                                             

                                            

এফং বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ 

এফং প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ          । ৩য় 

অধ্যান্ডয়য বফন্ডেলন্ডণয আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ      

         । ৫                          ৬  

       -                             (পৃষ্ঠা ১৮-

৪৮); 

৩.২২                           /               

                                               

                                           

               ।                          

         ৫                       ৬        

               ।              ও             

         ,        -               , 

ববআয/                      -  ,           

              CPTU পযন্ডভট অনুমায়ী          ও 

ম মন্ডফক্ষ্ণ             আন্ডরা            । 

                           /               

                                               

                                           

                ।                          

         ৫                       ৬        

                     ।              ও       

               ,        -               , 

ববআয/                      -  ,           

                       ও ম মন্ডফক্ষ্ণ             

আন্ডরা             (পৃষ্ঠা ২০-২৪, ৪৭); 

৩.২৩        ও                                 

               ও  -  বদ ম                       

      ;  

       ও                                 

               ও  -  বদ ম                       

         (পৃষ্ঠা ২০-২৪, ৪৭); 

৩.২৪          Overlapping            ও          
                                       ; 

         Overlapping                  ও 

                                          

      (পৃষ্ঠা ২০-৪৬ ; 

৩.২৫           বালাগত ংবভেন (াদৄ  চবরত)      

        ।             ফানানজবনত বযরবক্ষ্ত    

ংন্ডাধনপূফ মক প্রবতন্ডফদন আয ভানম্মত কযন্ডত 

ন্ডফ।ভীক্ষ্া ংক্রান্ত বফববন্ন মটবফর                

   ‘বযবি’            

          বালাগত ংবভেন (াদৄ  চবরত)          

     ।             ফানানজবনত বযরবক্ষ্ত    

ংন্ডাধনপূফ মক প্রবতন্ডফদন আয ভানম্মত          । 

ভীক্ষ্া ংক্রান্ত বফববন্ন মটবফর                   

‘বযবি’            (পৃষ্ঠা ৫০-৬৬ ; 

৩.২৬ আন্ডরাচ                              য়াবযং 

      ভতাভন্ডতয                          

        । 

আন্ডরাচ                              য়াবযং 

      ভতাভন্ডতয                              

     ।  
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ংযুবি-৯ 

                           

 

“ভবজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  বিারীকযণ (১ভ ংন্ডাবধত)” ীল মক ভাপ্ত প্রকন্ডেয প্রবাফ মূল্যায়ন ভীক্ষ্ায           

              ১০    ২০২০                                         ও                                  

                        

     

   

                                               

৩.১ ভীক্ষ্ায      Terms of Reference (ToR)        
                                         

       , TC ও SC                            

     কযন্ডত ন্ডফ; 

ভীক্ষ্ায      Terms of Reference (ToR)        
                                            

       , TC ও SC                            

     কযা ন্ডয়ন্ডছ (    ৬৭-৭৩);  

                                                

এফং বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ 

এফং এয প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ  ম মন্ডফক্ষ্ন্ডণয 

আন্ডরান্ডক সুাবয উস্থান কযন্ডত ন্ডফ   

                                               

এফং বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ 

এফং এয প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ  ম মন্ডফক্ষ্ন্ডণয 

আন্ডরান্ডক সুাবয উস্থান           (    ৪৭-৪৮)   

                                              

                                      এফং বডবব 

অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ এফং প্রবাফ 

ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ কযা। ৩য় অধ্যান্ডয়য বফন্ডেলন্ডণয 

আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ         । ৫         

                 ৬         -                    

   ;  

                                             

                                            এফং 

বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ এফং 

প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ          । ৩য় অধ্যান্ডয়য 

বফন্ডেলন্ডণয আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ          । ৫  

                        ৬         -       

                      (পৃষ্ঠা ১৮-৪৮);  

 পৃণ্ঠা ১নং প্রকন্ডেয এরাকা বফলন্ডয় তথ্য থাকন্ডত ন্ডফ   প্রকন্ডেয এরাকা বফলন্ডয় তথ্য                (পৃণ্ঠা ১); 

৩.২ পৃষ্ঠা ৩নং ১.৮ এয প্রকন্ডেয ক্রয় কভ ম-বযকেনা ক্রয় ধযণ 

বডবব অনুমায়ী একাবধক যন্ডয়ন্ডছ বকন্তু প্রকৃত বকবান্ডফ ক্রয় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ম্পন্ডকম ম মন্ডফক্ষ্ণ  সুাবয কযা 

প্রন্ডয়াজন   

পৃষ্ঠা ৩নং ১.৮ এয প্রকন্ডেয ক্রয় কভ ম-বযকেনা ক্রয় ধযণ 

বডবব অনুমায়ী একাবধক যন্ডয়ন্ডছ বকন্তু প্রকৃত বকবান্ডফ ক্রয় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ তায ম্পন্ডকম ম মন্ডফক্ষ্ণ  সুাবয          

      (    ২০, ৪৭); 

৩.৩ পৃষ্ঠা ৬নং ২.২ এ প্রকে এরাকা না ফন্ডর, ভীক্ষ্ায জন্য 

বনফ মাবচত এরাকা ফরা প্রন্ডয়াজন   

২.২ এ প্রকে এরাকা না ফন্ডর, ভীক্ষ্ায জন্য বনফ মাবচত এরাকা 

ফরা       (পৃষ্ঠা ৬)   

৩.৪ পৃষ্ঠা ১৫ ছক ফাদ বদন্ডয় ন্ডফ এফং শুদৄ পৃষ্ঠা ১৬নং এয gantt 

chart যাখন্ডত ন্ডফ  

পৃষ্ঠা ১৫ ছক ফাদ            এফং শুদৄ পৃষ্ঠা ১৬নং এয 

gantt chart                (পৃষ্ঠা ১৫-১৭); 

৩.৫ পৃষ্ঠা ৭-৯ ম মন্ত ২.৩ এফং ২.৪ বাযল্যাবং না কন্ডয ংন্ডক্ষ্ 

কযন্ডত ন্ডফ   

২.৩ এফং ২.৪        বাযল্যাবং না কন্ডয ংন্ডক্ষ্     

      (পৃষ্ঠা ৭-৯); 

৩.৬ পৃষ্ঠা ২০নং প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৪০% পুস্তক ফাবয ন্ডত ংগ্র 

কযা ন্ডয়ন্ডছ এ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত তথ্য প্রবতন্ডফদন্ডন যাখা 

প্রন্ডয়াজন   

প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৪০% পুস্তক ফাবয ন্ডত ংগ্র কযা ন্ডয়ন্ডছ 

এ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত তথ্য প্রবতন্ডফদন্ডন                (পৃষ্ঠা 

২১); 

৩.৭ পৃষ্ঠা ৩.৪.২ অবডট ংক্রান্ত বফলয় বযক্ষ্া মূরক বফস্তাবযত তথ্য 

উস্থান কযন্ডত ন্ডফ   

৩.৪.২        অবডট ংক্রান্ত বফলয় বযক্ষ্া মূরক বফস্তাবযত 

তথ্য উস্থান           (পৃষ্ঠা ২৮); 

৩.৮ পৃষ্ঠা ৩১ নং ৩৮জন উিযদাতা মকন্ডনা ভুবভকা যাখন্ডছ না তায 

ম মান্ডরাচান  সুাবয থাকন্ডত ন্ডফ   

৩৮জন উিযদাতা মকন্ডনা ভুবভকা যাখন্ডছ না তায ম মান্ডরাচান 

 সুাবয                (পৃষ্ঠা ৩১, ৪৭)  

৩.৯ পৃষ্ঠা ৩৩নং অসুবফধা ভন্ডধ্য সুন্ডমাগ সৃবষ্ঠ ংক্রান্ত তথ্য মদয়া 

ন্ডয়ন্ডছ মা, ংন্ডাধন কযা প্রন্ডয়াজন   

পৃষ্ঠা ৩৩নং অসুবফধা ভন্ডধ্য সুন্ডমাগ সৃবষ্ঠ ংক্রান্ত তথ্য মদয়া 

ন্ডয়ন্ডছ মা, ংন্ডাধন           (পৃষ্ঠা ৩৪)   

৩.১০                                            

                                              

          

                                           

                                              

          (পৃষ্ঠা ৩০-৩২   

৩.১১                                            

               ও                            

       ও                   

                                           

               ও                            

       ও                    (পৃষ্ঠা ৩২-৩৫ ; 

৩.১২       exit plan                              

     এফং অবজমত আউটকাভ Sustainable    য বফলয়  -

      exit plan                              

               এফং অবজমত আউটকাভ Sustainable 
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  বদ ম                  ;     য বফলয়  -  বদ ম                        (পৃষ্ঠা ৪৮); 

৩.১৩                               /                 

                          ও                   

      ,         ও                   ।          

                                           

            ।                   ।         

      ; 

                              /                 

                          ও                   

      ,         ও                      ।          

                                           

            ।                               (পৃষ্ঠা 

৪৭-৪৮); 

৩.১৪ SWOT বফন্ডেলণ এ Threat                Threat 
                                              

                               

SWOT বফন্ডেলণ এ Threat                Threat 
                                              

                            (পৃষ্ঠা ৪০   

৩.১৫                                              

                                           

         

                                             

                                                

               (পৃষ্ঠা ৪৬   

৩.১৬                                                 

                             ।                   

                                           ও 

                     

                                                

                                       । 

                                                  

       ও                       (পৃষ্ঠা ৩১   

৩.১৭                                              

                                      এফং বডবব 

অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ এফং প্রবাফ 

ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ কযা। ৩য় অধ্যান্ডয়য বফন্ডেলন্ডণয 

আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ         । ৫         

                 ৬         -                    

   ;  

                                             

                                            এফং 

বডবব অনুমায়ী প্রকন্ডেয ইনপুট  আউটপুট বফন্ডেলণ এফং 

প্রবাফ ম্পন্ডকম বফস্তাবযত বফন্ডেলণ          । ৩য় অধ্যান্ডয়য 

বফন্ডেলন্ডণয আন্ডরান্ডক ৫ভ অধ্যায় ম মন্ডফক্ষ্ণ               । 

৫                          ৬         -       

                      (পৃষ্ঠা ১৮-৪৮); 

৩.১৮                           /               

                                               

                                           

               ।                                

   ৫                       ৬                    

   ।              ও                      ,    

    -               , ববআয/              

        -  ,                         CPTU পযন্ডভট 

অনুমায়ী          ও ম মন্ডফক্ষ্ণ             আন্ডরা    

        । 

                          /               

                                               

                                           

                ।                                

   ৫                       ৬                    

         ।              ও                 

     ,        -               , ববআয/       

               -  ,                         

         ও ম মন্ডফক্ষ্ণ             আন্ডরা        

      (পৃষ্ঠা ২০-২৪, ৪৭); 

৩.১৯        ও                                 

               ও  -  বদ ম                       

      ;  

       ও                                 

               ও  -  বদ ম                       

          (পৃষ্ঠা ২০-২৪, ৪৭); 

৩.২০          PSC , PIC ও ADP          বা      

                        ফাস্তফায়ন               । 

এগুন্ডরা মাচাই কযন্ডত ন্ডফ,বফেলণ কযন্ডত ন্ডফ,ভস্যা থাকন্ডর 

তা বরখন্ডত ন্ডফ। IMED কর্তমক PCR         বযদ মন 

সুাবয ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয ছক এন্ডন আন্ডরাচনা  বফন্ডেলণ 

কযন্ডত ন্ডফ। 

         PSC , PIC ও ADP          বা      

                        ফাস্তফায়ন                

     । এগুন্ডরা মাচাই ও বফেলণ          , ভস্যা থাকন্ডর 

তা               ; IMED কর্তমক PCR         

বযদ মন সুাবয ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয ছক এন্ডন আন্ডরাচনা  

বফন্ডেলণ           (পৃষ্ঠা ৩০); 

৩.২১          Overlapping            ও          
                                       ; 

         Overlapping        ও               

                                  (পৃষ্ঠা ২০-৪৬   

৩.২২           বালাগত ংবভেন (াদৄ  চবরত)           

   ।             ফানানজবনত বযরবক্ষ্ত    

ংন্ডাধনপূফ মক প্রবতন্ডফদন আয ভানম্মত কযন্ডত 

ন্ডফ।ভীক্ষ্া ংক্রান্ত বফববন্ন মটবফর                

   ‘বযবি’            

          বালাগত ংবভেন (াদৄ  চবরত)          

     ।             ফানানজবনত বযরবক্ষ্ত    

ংন্ডাধনপূফ মক প্রবতন্ডফদন আয ভানম্মত     

     ।ভীক্ষ্া ংক্রান্ত বফববন্ন মটবফর                

   ‘বযবি’            (পৃষ্ঠা ৫০-৬৬   

৩.২৩ বায আন্ডরাচ                                     

                              । 

বায আন্ডরাচ                                     

                               ।  
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ডে  রমভন্ট প্রমজক্ট ডেজাআন এন্ড াডব িম ডরডভমেে (ডেডডেএ) 

     ১১,      ৪,         ও     ,      ,      ১২০৬।  

 


